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28.8

בפארק הנחל

שמח בשכונהמופע מוסיקלי בליווי  2 רקדניות
ובובות מדליקות

חדשות 

הכניסה
חופשית

הרקדות ברחבת היכל התרבות
8/722/75/819/8 אחת לשבועיים   מוצ“ש  ו  21:00

ביבנהקיץחם ימי שני
בפארק הנחל ובירוקה

10.7

בפארק הנחל

הפעלה מקפיצה
כוללת משחקים,
קסמים, ריקודים

7.8
מופע מוזיקלי

מטריף
בעקבות הסדרה 
 VOD -המצליח ב

"רונו גיבור על".

בפארק הירוקה

24.7
שירים, משחקים

וריקודים 
אנשים טובים
באמצע הדרך

בפארק הנחל

14.8
הצגת ילדים

בפארק הנחל
"בגדי המלך החדשים"

21.8
מופע קצבי

בליווי רקדניות

בפארק הירוקה

היישר מלוס אנג'לס
עם כל השירים

היפים.

*פארק הנחל, שדרות דואני 25      *פארק השכונה הירוקה - מאחורי מרכז קהילתי ליפקין- שחק

17.7
הצגת ילדים

בפארק הירוקה
"בייגלה"

הכניסה
חופשית

מתנפחים
בכל האירועים

מיצגי רחוב
ועוד הפתעות...

דוכנים

17:00 הפנינג
18:00 המופע

זומבה, ריקודי עם ועוד…



17.8
קטעי אקרובטיקה

מרהיבים ומלאי עוצמה

ביבנהקיץחם
17:00 הפנינג

18:00 המופע
ימי חמישי בגן הסנהדרין

גיבורי החיל 1

6.7
חוגג 65 שנה מופע בידור

מוסיקלי
לכל המשפחה   

תופעת הצחוק שמטריפה
את המדינה 

הפרויקט של יובל המבולבל  !!!!
המופע בליווי

שחקן ורקדניות

20.7
מופע מוזיקלי

מרהיב וקופצני
לכל המשפחה

הבובה  מימי 
ויויו והבובה גולי 

13.7
כוכבת הילדים
במופע קסום
בליווי שחקן

ורקדניות

3.8
מופע בידור

מוזיקלי חדש
ומקורי

בכיכובה של ירדן מרחבי 

31.8
מופע מוזיקלי

לכל המשפחה
מתנפחים

בכל האירועים

מיצגי רחוב
ועוד הפתעות...

דוכנים

10.8
מופע מוזיקלי

בליווי שחקן
ורקדניות

ריצ'י וסוד הריצ'רצ'ים

24.8
מופע מוזיקלי

בליווי רקדניות! 

בעולם התיאטרון

מאסטר הקפוארה של ישראל 

הכניסה חופשית
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