
 מונוסון-קיץ לוהט ביהוד

 מונוסון-ביהוד 2018אירועי קיץ 
 תושבים ותושבות יקרים,

בשלל מופעים, אירועי תרבות,  2018אנו מזמינים אתכם לבוא ולחגוג יחד איתנו את קיץ 

 ספורט ופנאי במהלך חודשי הקיץ.

 קיץ מהנה ובטוח,

 מונוסון-עיריית יהוד

 

 מופעי פתיחת וסגירת קיץ:
 במתחם השמחה 18:00-21:30יום ראשון  8.7.18פתיחת קיץ הפנינג 

 משה פרץ, יניב המגניב, ענבלרינה, ג'ימבורי, הפנינג לילדים, מתנפחים, ג'אגלינג ועוד.

 במתחם השמחה 18:30-21:30יום רביעי בין השעות  29.8.18הפנינג סיום קיץ 

 ג לילדים, ג'אגלינג ועוד.עילי בוטנר וילדי החוץ, ג'ימבורי לקטנטנים, מתנפחים, הפנינ

 

-19:30הקרנת סרט ופופקורן: מדי יום שני  –ערב קולנוע 

22:30 
 גינת רבין  –אימוג'י  – 9.7

 גינת כצנלסון –הדרדסים הכפר האבוד  – 16.7

 גינת האפרסק –לגו באטמן  – 23.7

 גינת אוקלהומה – 2שודדי הפיצוחים  – 30.7

 אפרסקגינת ה –אוזי והנביחה הגדולה  – 6.8

 גינת אוקלהומה –ענק ידידותי גדול  – 13.8

 גינת כצנלסון –כלב מי שמנגן  – 20.8

 

עולם  17:45מפגשי גן סיפור: מדי יום שלישי בשעה 

 הספרים, הסיפורים והדימיון מגיע אליכם לשכונה
 גינת האפרסק –דג הקשת  – 10.7

 גינת גיורא –תירס חם  – 17.7

 גינת אוקלהומה –ברלה בים  – 24.7

 גינת מקלב –מיץ פטל  – 31.7



 גינת גיורא –מסיבה של חיות  – 7.8

 גינת כצנלסון –פרח פרח אל תבכה  – 14.8

 גינת רבין –פרפר הזהב והאפונית  – 21.8

 

 17:30-19:30קרנבל שכונתי: מדי יום רביעי בשעות 

 יתקיים הפנינג קהילתי בשכונות
 גינת אוקלהומה –קיץ זהיר  – 11.7

 גינת האפרסק –דע מדע  – 18.7

 גינת שי –פעילות מים  – 25.7

 גינת רבין –קיץ  – 1.8

 גינת כצנלסון –קסם וקצב  – 8.8

 גינת האפרסק –ספורט  – 15.8

 גינת אוקלהומה –מים  – 22.8

 

 *ייתכנו שינויים בלוח האירועים, יש להתעדכן באתר העירייה ו/או בדף הפייסבוק.

 

 אירועים נוספים
 פתיחת בית הספר של החופש הגדול – 1.7

 2017מונוסון -כנס עסקים יהוד – 4.7

 פרטים באתר העירייה –טיול מועצת הנשים העירונית  – 5.7

 סגירת בית הספר של החופש הגדול – 20.7

 ערב ט' באב – 21.7

 ט' באב – 22.7

 שעת סיפור במתחם אשכנזי 18:00 – 26.7

 בט"ו בא – 27.7

 שבתרבות – 28.7

 תיאטרון בובות "נסיך צפרדע" במתחם אשכנזי 18:00 – 9.8

 שבתרבות - 25.8

 

 מונוסון שלך ובשבילך-עיריית יהוד

 מונוסון, ביישומון וברשתות החברתיות-בקרו אותנו באתר עיריית יהוד


