הכניסה ע"פ הנחיות
התו הירוק

כל הדמויות שאהבתן לראות ,חוזרות בדרמה פורצת דרך -שכולה הומור!

הקפרנצ'הוללי 3
זי
וסוקוקים
פגניות

גברים ונשים בהפרדה
 • 19:00אולם האירועים
חופשית
אולם האירועים -כניסה
כניסה מרח' הגר"א
גברים:
נשים :כניסה מבי"ס בית יעקב • כניסה חופשית

ערב נר שני
כ"ה כסלו יום שני 29.11
בשעה 18:30

בנות

התקכרנבוה את
שיםה ונחועשך
לנ
רות

בנות מכיתה ד'
אולם האירועים •  15ש"ח

נשים ונערות
אולם האירועים •  35ש"ח

ערב נר שלישי
כ"ו כסלו יום שלישי 30.11
בשעה 13:30

ערב נר שלישי
כ"ו כסלו יום שלישי 30.11
בשעה 20:00

מסתבר
שתמשיכו
לשבת
גם אחרי
שההרצאה
תגמר

סופגניה מקושטת
בשלל עיטורים
ומגוון טעמים
לכל משתתפת

רחלי הורונצ'יק 050-4163433

סדנת
פגנקייושוט
סו ת

הרב אברהם הורונצ'יק ,מרצה בעל ותק
לארגונים ,מוסדות ונופשים.
ההזדמנות שלכם להרים כל מפגש
עם חוויה בעלת תוכן ,מחכימה ומעצימה!

וסיעפרובר לימוד
אמונה

מפג
שתמנרתק
מ
סירו פש

התאמה מיטבית לקהל היעד:
גברים/נשים/ילדים/נוער וכו'

סיום מסכתות ואמירת משניות
ליווי מוזיקלי עם חליל
הרב לב לייבמן
סיפור אמונה
עם יוסלה אייזנבך
חלוקת סט ספרים למסיימים
וממתק לכל ילד

כושר רטורי
וריתוק הקהל

יחודי! ההרצאות
בליווי מצגת

נושאים מעניינים במגוון
תחומים ובהזמנה אישית

מסילפאוראאישי
מונה

לקוחות ממליצים:

מפגש מרתק
של מסירות נפש
מצגת
בליווי
ששווה לשמוע.
הרצאות
הרב אברהם הורונצ'יק.

מועדוני עיריית ב"ב:
הרצאות עם חדשנות,
מצגות מושקעות במיוחד,
המאזינות מרותקות לכל מילה

סמינר ליברמן:
תוכניות ייחודיות,
ומותאמות למגוון רחב
של גילאים

ישיבת זוועהיל -ירושלים:
הרבה ידע ,הבחורים
נשארו בטעם
של עוד

מלון חפץ חיים:
האורחים ישבו והאזינו
להרצאות ,למצגות
לסיפורים ומאוד נהנו

(צפיות נדירות בגדולי ישראל
אחרי השואה)

(מסע ויזואלי
לעתיקות מצרים)

(הרצאה בנושא:
כשרות הדגים)

(הרצאה בנושא:
הר הבית ואחרית הימים)

ת"ת מעשי חייא ביתר:
מרצה בחן ובחסד
שאילף את התלמידים
בשכל בבינה ובדעת
(הרצאה בנושא:
קיום מצוות בשואה)

מפגש מרתק
עם הגיורת מיפן

מרק חם לכל אחת

לפרטים ולהזמנות050-4119382 :

כיתות ד' -ח'
אולם האירועים •  10ש"ח

בנים כיתות ד'  -ח'
אולם האירועים
כניסה חופשית

בנים ובנות בהפרדה
מכיתה ד' ומעלה •  5ש"ח
אולם האירועים

נשים ונערות
אולם האירועים •  10ש"ח

ערב נר רביעי
כ"ז כסלו יום רביעי 01.12
בשעה 12:30

ערב נר רביעי
כ"ז כסלו יום רביעי 01.12
בשעה 19:00

ערב נר חמישי
כ"ז כסלו יום חמישי 02.12
בשעה 13:30

ערב נר שביעי
כ"ט כסלו מוצ"ש 04.12
בשעה 20:00

מלחממתחזמר
המכבים

נ מו
פוע ענק
פג
שנ בשדות

חבוהרצגת
ת חצב

מחזמר מוסיקלי
מיוחד לחנוכה
עם מנחם שרון

מסך נדיר המשלב שירים
וסיפורים לכבוד השמיטה
בהנחיית פנינה פקשר
בלווי נגינה ושירה

הצגה מרתקת
שני שחקנים על במה אחת
בלווי תפאורה מרהיבת עין
עם מסר מיוחד

ילדים וילדות בהפרדה
אולם האירועים •  10ש"ח

נשים ונערות
אולם האירועים •  25ש"ח

בנים ובנות בהפרדה
אולם האירועים •  10ש"ח

ערב נר שמיני
א' טבת יום ראשון 05.12
בשעה 13:15

ערב נר שמיני
א' טבת יום ראשון 05.12
בשעה 20:00

זאת חנוכה
ב' טבת יום שני 06.12
בנות • 16:00 :בנים17:00 :

