
תחרות תחפושות נושאת פרסים  
מ˙חפ˘ים >> מˆטלמים >> ˘ולחים ˙מונה לוו‡טס‡פ ˘מספרו 050-7520014

‡ל ˙˘כחו לˆיין : ˘ם מל‡, למה ה˙חפ˘˙ם, ‚יל, טלפון ליˆיר˙ ˜˘ר
שוברי מתנה לחנות צעצועים יחולקו לשלוש התחפושות המקוריות ביותר 

פרס ר‡˘ון: 500 ₪ , פרס ˘ני 300 ₪ , פרס ˘לי˘י 200 ₪ 
˘ימו לב: ˘ליח˙ ˙מונו˙ ע„ ל˙‡ריך 27/2 ˘עה 21:00, ר˘ימ˙ הזוכים ˙˙פרסם ב‡˙ר 

הפייסבו˜ ˘ל העירייה  ביום ר‡˘ון  ה28/2 , ˘עה 14:00

הזמרת והרבנית
חדוה לוי בהופעה 

יום ˘לי˘י | 23.2.21 | י”‡ ב‡„ר | 20:00 | זום
מופע מוסי˜לי ˘מח, מרומם ומיוח„ לפורים 

עבור נ˘ים ונערו˙

סדנת איפור
לנערות ונשים 

יום רביעי | 24.2.21 | י”ב ב‡„ר | 18:30 | זום
בו‡ו ללמו„ ‡יך ל‡פר ‡˙ המ˘פחה והחברים  ב‡יפור פורימי מיוח„. 

כל נר˘מ˙ ˙˜בל מ‡˙נו ערכ˙ ‡יפור.  ברי˘ום מר‡˘. הס„נה ˙ערך בזום. 

קישורים והרשמה לאירועים מופיעים באתר עיריית אור יהודה > התרבות במרכז
˜י˘ור ל‡ירועים ני˙ן ל˜בל מיוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ – 050-7520014

לי‡˙ ˘וחט
ר‡˘ העיר

‡ברהם בורוכוב
ס‚ן ר‡˘ העיר וממונה על 
המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙

בברכה:

משנכנס אדר

מרבין

אירועי פורים - המחלקה לתרבות תורנית > למגזר הדתי-חרדי

בשמחה

בס”„

‡‚ף  ˙רבו˙
להיות חלק ממשהו טובו‡ירועים



לי‡˙ ˘וחט
ר‡˘ העיר

‡ברהם בורוכוב
ס‚ן ר‡˘ העיר וממונה על 
המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙

בברכה:

חוגגים פורים בשידור חי
˜ונ‚רס יהו„י בוכרה ועיריי˙ ‡ור יהו„ה מזמינים ‡˙כם למופע מסור˙י 

יום חמי˘י | 25.2.21 | י"‚ ב‡„ר | 20:30 
בה˘˙˙פו˙: ר‡˘ העיר, לי‡˙ ˘וחט | נ˘י‡ ˜ונ‚רס יהו„י בוכרה העולמי, מר לב לבייב

| ס‚ן ר‡˘ העיר וממונה על המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙‘ ‡ברהם בורוכוב | רב העיר, הרב ˆיון כהן
ב˙וכני˙:

הזמר ‡בי חן מ‡רח ‡˙ הזמר הבוכרי „ו„ ‚'ון ˜טנוב
מ˘פח˙ ‡˜ילוב במופע פול˜לור מיוח„ לפורים 

הצטרפו אלינו ל˘י„ור ה‡ירוע ב‡˙ר וב„ף הפייסבו˜ בוכרים.˜ום  

מחזירים לקהילה באהבה – מצוות משלוח מנות  
הכינו מ˘לוח מנו˙ מר˘ימ˙ הפריטים הרˆ"ב ( בין 10-5 פריטים במ˘לוח),

ˆרפו ברכ˙ "פורים ˘מח" והבי‡ו ‡לינו. 
אנו נדאג להעביר את משלוחי המנות לבתי האבות בעיר. 

ר˘ימ˙ מרכיבים: ˙מרים, ˆימו˜ים, ‡‚וזים, ˘˜„ים, בוטנים, ‚רנולה, עו‚יו˙ מלוחו˙, ˜ר˜רים, 
עו‚ה רכה, ˘ו˜ול„, ˙יונים וכוס, מיı ˙פוזים, מיı ‡˘כוליו˙, סו„ה, ב˜בו˜ יין

נ˜ו„˙ ‡יסוף: יוסף יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ - בנין העירייה, ˜ומה ר‡˘ונה 
טלפון: 073-3388215

סיום ‡יסוף מ˘לוחי המנו˙: יום רביעי, 24/2 , י"ב ב‡„ר, ב˘עה 15:00 
בואו נפתח יחד את הלב 

כל מ˘פחה ˘˙בי‡ מ˘לוח מנו˙ ˙˜בל מ‡י˙נו ˘י ˜טן

שער הזהב - הצגת ילדים
עמי, נער בן 13 ממ‡רסיי, עולה ל‡רı י˘ר‡ל ‡חרי 2000 ˘נו˙ כיסופים. 

עם ה‚ע˙ו ל‡רı ה˜ו„˘, הו‡ מ‚לה ˘חלב ו„ב˘ ל‡ מחכים לו, ועליו 
למˆו‡ ‡˙ מ˜ומו כי˘ר‡לי. מסע מר˙˜ ‡ו„ו˙ יל„ ˘˜וף עם חלומו˙ 

‚„ולים ב‡רı ˜טנה. בה˘˙˙פו˙ ˘ולי רנ„, ‡לי יˆפ‡ן, ועו„

יוסל'ה קמצן קדוש - הצגת ילדים
מחזה ‚„ו˘ חכמה על כוחה ˘ל ‡מונה חס„ ונ˙ינה. מחזה מוסי˜לי ˘ל 

ח‚י‚ה סוחפ˙, סס‚וני˙ ומר‚˘˙, המהווה בילוי ‡יכו˙י ומהנה ליל„ים 
ולהורים כ‡ח„.

בה˘˙˙פו˙ יע˜ב כהן , עו„„ מנ˘ה ועו„. 

ההצגות 
יפתחו לצפייה
בין ה˙‡ריכים

י"ב ב‡„ר 24/2 
יום רביעי 

ב˘עה 10:00  
וע„ ט"ז ב‡„ר 
28/2 יום ר‡˘ון 

קישורים והרשמה לאירועים מופיעים באתר עיריית אור יהודה > התרבות במרכז
˜י˘ור ל‡ירועים ני˙ן ל˜בל מיוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ – 050-7520014

משנכנס אדר

מרבין

אירועי פורים - המחלקה לתרבות תורנית > למגזר הדתי-חרדי

בשמחה

בס”„

‡‚ף  ˙רבו˙
להיות חלק ממשהו טובו‡ירועים


