
מוצ”ש ב’ אדר ב’ 9.3

חמישי ל’ אדר א’ 7.3
רביעי י”ג אדר ב’ 20.3 ליל פורים

שלישי כ”ו אדר ב’ 2.4

משנכנס אדר רוקדות בשמחה 
 מסיבת ריקודים במגוון סגנונות: זומבה, היפ הופ, 

 ישראלי ועוד. בהנחיית מורות מרכז יפית: 
אנני דויטש, חפצי מאך, יסכה חסון ורונה לוחן.

 שעה: 19:30 מיקום: מתנ”ס אפרת בגפן
מחיר: 10 ₪. למנויות מרכז יפית – ללא תשלום!

 הפנינג פורים וחנוכת שלוחת המתנ"ס המחודשת בזית 
במעמד ראש המועצה וחברי הנהלת המתנ"ס.

החל משעה 16:00 סדנאות יצירה*:
 אריזות למשלוחי מנות וכרטיסי ברכה | הכנה וקישוט קאפקייקס

 17:00: מופע קרקס של ברנרד חזן 
 הכניסה חופשית!

*מחיר לסדנה: 10 ₪ לילד )הורה מלווה חינם(. יש להירשם לסדנאות מראש באתר.

 מסיבת פורים לנוער
ז’-ח’ בנים, ז’-ח’ בנות, ט’-י’ בנים וט’-י’ בנות.

 מיקום: בנים- מטה נוער, בנות– שלוחת המתנ”ס בזית. 
 פרטים נוספים במטה הנוער ובקבוצות הווטסאפ.

English Purim Shpiel
שעה: 21:00 | מיקום: מתנ”ס אפרת בגפן | מחיר: 25 ₪. 

מכירה במקום! כל ההכנסות לצדקה.

 משתה נשים  - זית רענן
משתה ושמחת פורים לנשים!
 20:00 קריאת מגילה לנשים

 20:30 מוריה חסין במופע סטנדאפ - שוברת שתיקה
 21:30 הרקדה עם ההרכב סי במול

 מיקום: בית כנסת זית רענן | כיבוד קל | מחיר: 20 ₪.

 עולים לנגן על הבמה - 
 ערב שירה ונגינה למשפחות בשכונת הדגן

להצטייד בהמון רוח טובה וכלי נגינה! כיבוד קל במקום.
 שעה: 18:30 מיקום: מבנה קהילתי בדגן

 מחיר: 10 ₪ לאדם / 40 ₪ למשפחה.
)כניסה חופשית לתלמידי ביה”ס למוסיקה(. 

 גבירות המחול 11
Dames of the Dance 11 

מופע מחול ענק. כל ההכנסות קודש לצדקה. 
לנשים בלבד.

 שעה: 17:00 | מיקום: מתנ”ס אפרת בגפן
מחיר: 45 ש”ח.

 פורים 
 באפרת 

חוגגים אדר באפרת

 תשע”ט | 2019 

 כמות הכרטיסים מוגבלת-כל הקודם זוכה! 

 לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים- מרכז קהילתי אפרת:
www.efratmatnas.com / 02-9932936  

 לבקשות פרטניות ובירורים בנושאי נגישות יש לפנות במייל ל:
marketing@efrat.matnasim.co.il 

שלישי ה’ אדר ב’ 12.3
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שני י”ג אדר א’ 18.2

ראשון י”ט אדר א’ 24.2

Stayin’ Alive - an Israeli comedy show
Join us for an evening of laughs with Noam Jacobson & Gady 
Weissbart in honor of Rosh Chodesh Adar Aleph. 
“Stayin’ Alive” is an Israeli comedy show in English, which 
showcases Israeli life in a way you’ve never seen before - 
hilarious, wacky, blunt & confident.
Time: 20:00 | Location: Gefen Matnas 
Price:
30 NIS per person for prepaid tickets / 
50 NIS per couple /  
40 NIS per person at the door.

 ‘קפה תרבות’: עמרי אסנהיים - “מסע אל האמת” 
ב-17 השנים האחרונות מחפש עמרי אסנהיים 
את האמת בפרשיות המרתקות שהסעירו את 

 המדינה. עכשיו חושף אסנהיים: 
כיצד רוכשים אמון? מתי צריך לשאול, 

ומתי לשתוק? מהם המכשולים והלחצים 
בדרך לאמת? במהלך ההרצאה יקרין אסנהיים 

קטעים מכתבותיו ומסרטיו המדוברים ויספר על 
 מפגשיו יוצאי הדופן עם הדמויות המרכזיות בפרשות.
שעה: 20:30 | מיקום: “פת במלח” | מחיר: 20 ש”ח.

חמישי ב’ אדר א’ 7.2

הברווזון המכוער: הצגת ילדים בספריה 
הסופר הנס כריסטיאן אנדרסן מגיע בכבודו ובעצמו לפגוש את הילדים 

ולספר את סיפורו של הברווזון המכוער. אט אט, הופך הסיפור 
למציאות, הנס הופך לברווזון ועובר את הדרך הקשה והמחשלת 

 מברווזון מכוער עד לברבור יפה תואר. 
הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד ייחודי 

 המשלבת מולטימדיה חדשנית. 
ההצגה מאפשרת לילדים ללמוד לאהוב 

את הדברים הנפלאים שיש בכל אחד ואחד 
מאתנו. החשוב מכל הוא מי שאני מבפנים 

ולא מה שרואים מבחוץ.
שעה: 17:00 | מיקום: ספריה הציבורית אפרת.

מחיר: 20 ש”ח )הורה ללא תשלום(.

רביעי כ”ט אדר א’ 6.3

שלישי כ”ח אדר א’ 5.3

שני ו’ אדר א’ 11.2

פרוייקט ‘שלום שבת’ מציג:

שלישי כ”א אדר א’ 26.2

‘עד שמצאנו’ 
 הם היו בחיפוש ארוך כל אחד מתוך המנהרה הארוכה שלו. 

הצגה זוגית מוסיקלית, מרגשת עד דמעות 
 ומלאת הומור. 

הזוג יעל וליאור רבינוביץ חושפים 
דרך סיפורם האישי את הדרך בכדי 

למצוא זוגיות. המופע עוסק בערכים 
כמו ראיית הטוב, שבירת סטיגמות 

ובעיקר תקווה ואמונה במציאות 
שנראית חסרת מוצא.

שעה: 20:30 | מיקום: מתנ”ס אפרת בגפן
מחיר: כרטיס בודד: 35 ₪, כרטיס זוגי: 60 ₪.

שוק קח ותן תחפושות לילדים!
עדיין מתלבטים איזה תחפושת לקנות לילדים?

יש לכם מלא תחפושות בבית אבל הילדים רוצים תחפושת אחרת?
 מוזמנים לשוק “קח ותן” תחפושות פורים של מרכז הצעירים 

ו”אצל נריסה” בוטיק יד שניה.
כל מה שאתם צריכים לעשות זה להביא תחפושת משלכם ולהחליף!

בין השעות: 16:00-18:30 מיקום: מרכז צעירים בזית.

יום שני כ”ז אדר א’ 4.3  

פרויקט ‘קולות רבים’ הוא פרוייקט של יוצרים וזמרים ששרים שירים 
 מקוריים שלהם ועיבודים לשירים מהמקורות ופותחים צוהר 

אל הקשר האישי שלהם אל השבת.
 פתיחת דלתות: 20:00 | תחילת מופע: 20:30

מיקום: מתנ”ס אפרת בגפן. מחיר במכירה מוקדמת: 50 ₪.

 מועדון המטיילים- 
מהודו ועד עמק האלה

 מחיר: 120 ש”ח בהרשמה מוקדמת, 
 140 ש”ח בהרשמה המאוחרת.

פרטים מלאים באתר.

 סדנת סטיילינג ותזונה לבנות ט’-י’ 
 עם פנינה ברט והילה רקנטי

מחיר: 10 ש”ח. להרשמה: 052-8119431.


