ערב חגיגת פורים פרסית

פניאן
אנסמבל גולהא מארח את אהוב הקהל חזי
שירה וקריאה אמנותית פרזנה ניהול מוזיקלי מנשה ששון
בתוכנית חדשה

אבות ובנים יתקיים ביום פורים ,י”ד אדר ב’ תשע”ט,
 ,21.3.19בשעה  - 10:00בבית-כנסת “בית אל”
רח’ הרב קוק  ,11כפר-סבא
הורים וילדים מוזמנים.

המחלקה
למורשת ישראל

בס”ד פרשת “ויקרא” שבת זכור אדר ב’ תשע”ט

מופע מרהיב שמציג את הסגנונות המגוונים של המוסיקה העממית הפר־
סית .בהם לחנים מקוריים של מנשה ששון וחזי פניאן.

מוצ”ש ,ט”ז אדר ב’ תשע”ט | 20:00 | 23.3.19
אודיטוריום בית ספיר ,רח’ ירושלים  ,33כפר-סבא

מסיבת פורים לילדים

עם הלהטוטן מאיר אטדגי

תתקיים במוצ”ש פרשת “ויקרא” “שבת זכור” ט’ באדר תשע”ט
 ,16.3.19בשעה  19:30בבית-כנסת “אהל יעקב לאה”
רח’ עוזי נרקיס  ,4כפר-סבא.

מלווה מלכה
תתקיים במוצ”ש פרשת “צו” ,ט”ז אדר ב’ תשע”ט 23.3.19
בבית-הכנסת “משכן אברהם” ,רח’ מבצע יונתן  ,3כפר-סבא.

נצא למסע מרתק בהרצאתו של

הרב פרופ’ עו”ד דב פרימר

בנושא :נישואי אחשורוש ואסתר  -תוקפם של נישואי
תערובת במשפט הישראלי.
 20:30דבר תורה  -הרב מוטי דשא ,רב בית-הכנסת
 20:45הרצאתו של הרב פרופ’ עו”ד דב פרימר
ההרצאה מיועדת לנשים וגברים | יוגש כיבוד קל

מסיבת פורים ומשתה של שמחה
תתקיים בבית כנסת “קדושי צה”ל זכרם לעד”
ברח’ יחזקאל  ,12שכ’ יוספטל ,כפר-סבא
ביום חמישי ,י”ד אדר ב’ תשע”ט ,21.3.19 ,בשעה .16:00

בשירה וריקודים בנוסח מרוקו ,בליווי תזמורת מלאה.
בהשתתפות
הרה”ג מנחם אברהם ביטון שליט”א

לשלומית ודוד רייטר לנישואי הבת אוראל עב”ל אביב
לסביונה ושמואל זילברברג לנישואי הבת עינת עב”ל נתנאל
לאלכסנדרה ואברהם סממה לנישואי הבן נתנאל עב”ל עינת
לרב יואל בנג’י ורעיתו לנישואי הבת
לרחל ומשה קורצוי ,ליעקב רוזנשטיין לנישואי אדוה עב”ל נועם
לרב מוטי דשא ורעיתו בלהה לבת המצוה של הבת הדס נ”י
לציפורה ואברהם אנגלמן לבת המצוה של הנכדה הדס נ”י
למשה וחנה הרשקוביץ וליונית ושוקי חבובא לבר המצוה של הנכד/הבן עמנואל נ”י
לדורי וחיים אונגר לנוריה והראל להולדת הנכד/הבן
לאהרן נוף להולדת הנין
לרחל ויניב פיטוסי להולדת הבת
לחיה נוף להולדת הנין
לשירה ואפי זרסקי להולדת הבן
לרותי וחגי דפנה ,לאורטל ואסף להולדת הנכד/הבן
לשלומית ואביב יואלמן ,לרננה ובועז להולדת הנכדה/הבת
למרתה ואלברטו שפנגטל ,ליעל ואליאל להולדת הנכד/הבן
לראובן שנידמן להולדת הנכד
לאפרת ושי פישפדר ,לרותם ויואב להולדת הנכד/הבן
לרינה שנידמן להולדת הנכד
לשגית ואחיקם קאופמן ,להדסה ואמיתי להולדת הנכד/הבן
לשרה וחיים לייסטין ,לנועה ודוד להולדת הנכדה/הבת
למתנה ודוד שטראוס להולדת הנכד והנכדה
לבת שבע ועמרם אוחיון להולדת הנכדה
למשפחת הירשפלד ,לרות וגלעד להולדת הנכדה/הבת
לרב ליאור אנגלמן ורעיתו עינת ,לשני ועומר להולדת הנכדה/הבת
לצפורה ואברהם אנגלמן להולדת הנינה
לרונית ואפרים בן אהרן להולדת הנכד
לחוה ואורי וינברג להולדת הנינה
לבת שבע ושלמה הופרט להולדת הנינה

ליוסף טויטו במות האח דר’ אליהו פילפ ז”ל
לארצה גלאם במות האח משה סלע ז”ל
חגי דפנה במות האב אברהם לורברבאום ז”ל
למשפחת שלום ויוניאן במות האם יפה ע”ה
למרסלו בורגר במות האם צירל ע”ה
למשפחת מדמון במות האב והאח רפאל ז”ל
למשפחת מנדל במות הבן אורי ז”ל
לאורלי פרידמן במות האב שמואל ברלינר ז”ל
לחנה ראובן במות האב שלום ישראל ז”ל
למשפחת לבנון במות ראש המשפחה זכריה ז”ל
לברנרד טואטי במות האב יעקב ז”ל
לעזרא בסול במות האח אדמונד ז”ל
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מסיבת ליל פורים
המח’ למורשת ישראל ובית המדרש הקהילתי מזמינים את הציבור
למסיבת ליל פורים ביום רביעי ,ליל י”ד אדר ב’ תשע”ט ()20.3.19
במק”ד  -מרכז קהילתי דתי ,רח’ תל-חי  ,68כפר-סבא.
בתכנית:
19:30
20:00
20:30
21:45

קריאת מגילה
הרקדה עם ניר רובין ונגנים
המופע הסאטירי:
“בשינוי”  -מופע מצחיק וחכם
עם נֹעם יעקובסון (‘לאטמה’)
וגדי ויסברט (‘קלבת שבת’)
הרקדה ודברי תורה לכבוד פורים עם ניר רובין ונגנים

לאורך הערב יתקיימו הפעלות לילדים
על ידי חברי הגרעין התורני.
כולם מוזמנים .ילדים עם תחפושות .בואו בשמחה.

מסיבת פורים לילדים
“לא רוצה להתחפש”

הציבור מוזמן

קומדיה של טעויות בליווי שירה ושיתוף הקהל.
ההצגה תתקיים ביום שני ,י”א אדר ב’ תשע”ט ,18.3.19 ,בשעה 17:30
במק”ד  -מרכז קהילתי דתי ,רח’ תל חי  ,68כפר-סבא.

שיעור ערב ר”ח ניסן
יתקיים ביום חמישי ,כ”ח אדר ב’ תשע”ט4.4.19 ,
בבית-כנסת “בית דורשי” בשעה .20:00

שבת שירה וחזנות
הציבור מוזמן לשבת של שירה והתעלות נפש שתתקיים
בשבת פרשת “ויקרא” שבת זכור ,ט’ אדר ב’ תשע”ט ()16.3.19

עם החזן העולמי

יעקב מוצן

בליווי המקהלה הייצוגית
של המח’ למורשת ישראל

דמי כניסה לילד ₪10 -

חפשו אותנו בפייסבוק :המחלקה למורשת ישראל  -כפר סבא

מועדון הסרט היהודי ישראלי
יתקיים ביום ראשון
כ”ד אדר ב’ תשע”ט ,31.3.19 ,בשעה 20:30
במק”ד  -מרכז קהילתי דתי ,רח’ תל-חי  ,68כפר-סבא.

יוקרן קטע מסרט על דמות הרב אריה לוין

הצדיק הירושלמי ורב המחתרות במלאת  50שנה לפטירתו.
בהשתתפות :הרב בנג’י לוין ,נכדו של הרב
מר יוסף אחימאיר ,עיתונאי וחוקר
מר עזרא יכין (אלנקם) ,מלוחמי המחתרות

מנחה :העיתונאי והסופר שאול מייזליש

“אבני חן”

דמי כניסה  30ש”ח ליחיד  50 -ש”ח לזוג.

בניצוחו של המלחין והמנצח
מר יעקב רוטנר
תפילת ליל שבת בביהכנ”ס “בית דורשי” בשעה  17:40תל-חי פינת הכרמל ,כפ”ס
תפילת שחרית בביהכנ”ס “המרכזי” בשעה  08:30הרצל פינת ויצמן כפ”ס
הציבור מוזמן.

מסיבת פורים לילדים
ולכל המשפחה

מופע האשליות של רונצ’ו הקוסם
מופע קסמים מבדר בשיתוף הקהל
יתקיים בבית-כנסת “אהבת שלום”,
רח’ דניאל  ,3שכ’ קפלן ,כפר-סבא
ביום שישי ,ט”ו אדר ב’ תשע”ט שושן פורים,
 ,22.3.19בשעה .11:00

אל המושבות

בית הרב קוק מארגן סיור מרתק בעקבות מסעו של
הרב קוק אל מושבות החלוצים בשנת  1913כדי
להרבות קירוב לבבות בין חלקי העם השונים.

זצ”ל

יוגש כיבוד קל.

סיור בעקבות הרב קוק

נגישות לנכים.

מסיבת פורים חב”ד בשכונות
ביום ראשון ,י’ אדר ב’ תשע”ט ,17.3.19 ,בשעה 17:00
בבית לזרוס ,שיכון עליה
בתכנית :סדנת אפיית אזני המן ,משלוחי מנות מעוצבים.

המסע יתקיים
בימי ראשון ושני ,י”ז-י”ח באדר ב’ תשע”ט.24-25.3.19 ,
המחיר ₪800 :לאדם בחדר זוגי

כולל לינה ,ארוחות בוקר ומדריך צמוד.
אם ירשמו למעלה מ 10-תושבי כפר-סבא ,תהיה נקודת איסוף בכפר-סבא.
הרשמה :במשרדי בית הרב 02-6251517 ,02-6232560

משתה פורים ענק
לכל המשפחה

הציבור הרחב מוזמן למסיבת פורים מרכזית
שתתקיים אי”ה ביום חמישי ,י”ד באדר ב’ תשע”ט (,)21.3.19
בשעה  12:00בצהריים ,באולם בית-כנסת “בית דורשי”,
הכרמל פינת תל-חי  ,67כפר-סבא.
סעודת
מצוה
כיד המלך

כניסה ₪10

ביום רביעי ,י”ג אדר ב’ תשע”ט20.3.19 ,
בשעה  20:00קריאת מגילה וכינוס ילדים
בביכנ”ס “אלי כהן” ,רח’ מצדה ,שכ’ יוספטל
בשעה  20:00הפנינג פורימי בבית חב”ד ,רוטשילד 54

בינגו
ענק

מחיר כרטיס :למבוגר  ₪100לילד ₪30

ביום האירוע לא ימכרו כרטיסים
כרטיסים ניתן להשיג בטל052-7644186 .
אביהו מורי  ,050-5300159זכריה רצבי 052-8905580
שלום בעזה  ,050-3111530משה אשר 052-7644193

משלוח מנות לכל ילד | פרסים והפתעות

מת(מוקנתנהים מ
מזג התנאוופחים
ב
יר)

בברכת פורים שמח
מוסדות “אש דת” ואגודת “אורות הקודש”

הכניסה חופשית.

משתה פורים לכל המשפחה

מסיבת פורים מושלמת ושמחה

סדנא ,מסיבה ,הפנינג וכינוס פורים

בעזרת ד’ יתברך שמחים אנו להזמינכם למסיבת פורים
שתיערך במתחם תלמוד תורה יצהר ,ויתקין  ,24כפר-סבא
ביום חמישי ,י”ד אדר ב’ תשע”ט ,21.3.19 ,בשעה .13:30
תפילת מנחה בשעה 12:15

יום ראשון ,י’ אדר ב’ 17.3.19
סדנאות לפורים

לכן בנות יקרות

דיקלה

עם ה-די.ג’יי
תחרות
תחפושות

ריקודים

דברי פתיחה:

הרה”ג דניאל כהן

שליט”א

הערב יתקיים ביום ראשון ,י’ באדר ב’ תשע”ט17.3.19 ,
בשעה  20:00,במדרשת “שלהבת” (מעל חנות הדולר).

הכניסה לבנות בלבד חובה להגיע עם הרבה מצב רוח ושמחה נשמח לראותכן כיבוד קל

בית חב”ד המרכזי

אפיית אוזני המן
ומשלוחי מנות

בכולל של הרב ניר עוז ,רח’ שבזי  ,1שכ’ עליה ,כפר-סבא.

יום רביעי ,י”ג אדר ב’ 20.3.19
מסיבת פורים לילדים

טרמפולינות ,סוכר ,פופקורן ,לחמניות
הפתעות לילדים ,בינגו ענק  -פרסים יקרי ערך

יום רביעי ,י”ג אדר ב’ 20.3.19
הפנינג פורים

כולם מתבקשים לבוא מחופשים ,עם הרבה שמחה ומצב רוח.

יום חמישי ,י”ד אדר ב’ 21.3.19
כינוס ילדים פורימי

לאחר מכן יום שכולו שמחה
שירים וריקודים בליווי תקליטן

בדיוק ב 13:30-אסור לפספס!!!

פרטים נוספים בטל | 052-2547498 .במקום יוגש כיבוד קל.

בבית לזרוס ,שכ’ עליה בשעה 17:00
עלות₪10 :

קריאת מגילה

בבית כנסת אלי כהן,
רח’ שאול המלך פינת מצדה,
בשעה  - 20:30ללא תשלום
בית חב”ד המרכזי ,רוטשילד 54
בשעה  - 20:00ללא תשלום

הורים וילדים
(לאחמ”כ קריאת מגילה)

רחבת בית כנסת חב”ד מעלה ליובאויטש
הרב קוק  11בשעה  - 16:00ללא תשלום

