 חגיגה ליד הבית -מעירים את העיר
בסימן קרנבל
חמישי 18:00 / 7.7.16 /
רחבת הספרייה רח׳ המייסדים 5
בשעה  19:00ההצגה:

מעירים את העיר
בסימן תיאטרון חינוכי
בשיתוף אגף החינוך
תכנית ”בתי הספר של החופש הגדול“

חמישי 18:00 / 21.7.16 /
ככר דרכטן  -רח׳ יהודה המכבי

קישקושית הבלשית
ותעלומת החתול הנעלם

בשעה  19:00ההצגה:

קישקושית הבלשית יוצאת למשימה חשובה:
לגלות לאן נעלם החתול המתוק תול .בדרך היא
פוגשת חברים טובים שעוזרים לה לפתור
את התעלומה.

הנסיך האמיץ וחבריו הטובים יוצאים למסע
להציל את כוכב האור ואת הדרקון הוורוד טוב
הלב ממזימותיו של הנחש .האם יצליחו?

הצגת שני שחקנים של ״תיאטרון עתיד בהיר״

מעירים את העיר
בסימן בטיחות בדרכים
 ”חוצים את הקיץ בשלום“ -חמישי 18:00 / 14.7.16 /
רחבת הקניון
בשיתוף השיטור המשולב והמחלקה
לבטיחות בדרכים
בשעה  19:00המופע המוסיקלי:

״חושבים חיים״

ב עוד בתכנית” :לק על בטוח“ – אוטו גלידה
 /סימולציה לחציה בטוחה  /החתמה על אמנה
והגרלה  /צייר קומיקס /פינת איפור

הנסיך האמיץ והדרקון
הצגת שני שחקנים של ״תיאטרון עתיד בהיר״

ב עוד בתכנית :בניית בובות ,סדנת עבודה
עם מסכות

האירועים בשיתוף
עם מחלקת הנוער.
בכל האירועים :שוק קח
תן ,יצירה והפעלה ,בועות
סבון ,סדנת בלונים ,הרקדה
והצגת ילדים

מעירים את העיר
בסימן המדען המשוגע
חמישי 18:00 / 28.7.16 /
שכונת שאול המלך

המופע הגדול לסגירת
אירועי הקיץ

בשעה  19:00ההצגה:

רובי הרובוט – חבר מעולם אחר
סיפור על הרובוט הסקרן והחמוד רובי ,שבורח
מתוך מעבדתו של דוקטור עתידי ללא רשות,
רגע לפני שהד"ר מספיק לחבר לו את כפתור
החברות .האם יצליח למצוא חברים? מה עליו
לעשות כדי להיות חבר אמיתי?
הצגת שני שחקנים של ״תיאטרון עתיד בהיר״

חמישי 18:00 / 25.8.16 /
פארק צה״ל

חנוכת פארק צה"ל וסיום
אירועי הקיץ בסימן חגיגה
ים תיכונית

ב עוד בתכנית :הפעלות מיוחדות בנושאי מדע

מעירים את העיר
בסימן ספורט ותנועה
חמישי 18:00 / 11.8.16 /
ספורטק בשכונת פסגת אונו
בשעה  19:00המוםע:

"כיף להיות ספורטי"
מופע-מחזמר מקפיץ לילדים ולכל המשפחה
בנושא אורח חיים בריא .המופע משלב שירים
קצביים ומקוריים והצגה .הילדים משתתפים לכל
אורך המופע בריקודים לצלילי השירים.
הילדים מגלים בעצמם איך התנועה ואורח חיים
בריא גורמים להם להרגיש טוב.
הפעלה מיוחדת לילדים .מתנה לכל ילד.

המתנ״ס

תרבות ואירועים

מחלקת הנוער
והצעירים

