
ארועים יוני, יולי אוגוסט 
2022

הקאנטרי רעננה - לקבל יותר מבכל מקום אחר
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בכל שבת החל מהשעה 12:00
מופעים, מתנפחים, די ג'י והפעלות

שבתות בכיף - יוני

הילה הכל יכולה  12:00    11.6.22
מופע הומוריסטי המשלב ריקודים, שירים   

ודמויות מצחיקות לכל המשפחה   
16:00-13:00  מתנפחים: מגלשת צונאמי, פארק היורה  

16:00-13:00   די  ג'יי   

תיפוף ירוק  12:00  18.6.22
מופע מוסיקלי המשלב תיפוף על דליים, תיפוף גוף   

ומשחקי קצב   
16:00-13:00  מתנפחים: מגלשת וולקנו, תחנת כיבוי אש  

16:00-13:00   די  ג׳יי   

דואט האחים אקילוב  12:00  25.6.22
מופע תופים וחצוצרות מסביב לעולם   

16:00-13:00  מתנפחים: Frozen  עולם הילדים, מגלשת הוריקן  
16:00-13:00   די  ג׳יי   

18.611.6



3

מגוון הפעלות תחרותיות ומוסיקליות 
בבריכה הקייצית

ימי שני בשעה 18:00

צוות בידור בבריכה  4.7.22
תחרויות, הפעלות ומוסיקה    

צוות בידור בבריכה  11.7.22
תחרויות, הפעלות ומוסיקה    

צוות בידור בבריכה  18.7.22
תחרויות, הפעלות ומוסיקה  

צוות בידור בבריכה  25.7.22
תחרויות, הפעלות ומוסיקה    

צוות בידור בבריכה  8.8.22
תחרויות, הפעלות ומוסיקה    

צוות בידור בבריכה  15.8.22
תחרויות, הפעלות ומוסיקה    

צוות בידור בבריכה  22.8.22
תחרויות, הפעלות ומוסיקה    

18.715.8
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סדנת יצירה- פרפר צבעוני     5.7.22

סדנת יצירה- סירה לים     12.7.22

סדנת יצירה- עכביש     19.7.22

סדנת יצירה- בקבוק חול צבעוני     26.7.22

סדנת יצירה- תוכי     9.8.22

סדנת יצירה- שודדי ים על אטב     16.8.22

סדנת יצירה

ימי שלישי בשעה 17:00

5.726.7
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שימבוקי  6.7.22
מופע בידור קרקסי  

דרור והגיטרה  13.7.22
מופע עשיר בקסם, דמיון, קצב וצחוק  

במבינו  20.7.22
כוכב הילדים במופע בידור וקסמים  

קרקס ״הכל עגול״  27.7.22
מופע קרקס משולב לכל המשפחה  

מעגל מתופפים על פחים  10.8.22

סימבה וחיות היער  17.8.22
איש החיות במסע עם בעלי חיים מיוחדים  

מופעים והפעלות

ימי רביעי בשעה 18:00

20.717.8
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עולם הממתקים- candy crush, הדב הלבן     7.7.22

נינג׳ה קידס, מגלשת האוורסט  14.7.22

גלגל ענק, מתקן העכביש ספיידרמן   21.7.22

אוהל בדואי  28.7.22

מגוון מתנפחים לכל הגילאים

ימי חמישי בשעה 16:00

7.714.7
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טרקטורונים  15:00  1.7.22
נסיך צפרדע  תיאטרון בובות   16:00  

כדורגל אנושי + כדורסל מתנפח  15:00  8.7.22
תירס חם  העולם המופלא של דיקלה  16:00  

טרקטורונים  15:00  15.7.22
הדיג ודג הזהב  תיאטרון בובות     16:00  

הוקי אויר + שער כדורגל מתנפחים  15:00  22.7.22
עוץ לי גוץ לי  תיאטרון בובות  16:00  

דובון בובון  תיאטרון בובות  16:00  29.7.22

הפיל שרצה להיות הכי העולם המופלא של דיקלה  16:00  12.8.22

מתחם טרקטורונים  15:00  19.8.22

מופעים והפעלות

ימי שישי החל משעה 15:00

8.712.8



בכל שבת החל מהשעה 12:00

שבתות בכיף - יולי, אוגוסט

דור הגיבור כי כל אחד יכול להיות גיבור  12:00    2.7.22
16:00-13:00  מתנפחים: מגלשת הענק הירוק, מסלול נינג׳ה  

צ׳יקולולו מופע קולולו  12:00  9.7.22
16:00-13:00  מתנפחים:  טו דו בום, מגלשת מפלי הניאגרה  

משפחת אקילוב מופע פולקלור ססגוני עם  12:00  16.7.22
תלבושות ומוסיקה מסביב לעולם   

16:00-13:00  מתנפחים: מגלשת קמיקזה, מתקן הקרוסלה  

הקרקס הגרעיני - ליצנות משוגעת, חד אופן  12:00  23.7.22
ענק ועוד רגעים בלתי נשכחים   

גיבורפי - גיבור העל של ילדי כדור הארץ בא  12:00  30.7.22
לעזור ומגשים כל חלום   

התוף המוביל סדנא מוסיקלית - מסע לעולם  12:00  13.8.22
כלי ההקשה דרבוקות, בונגוס ועוד   

ליה שומרת היער ליה וטאי במסע מוסיקלי  12:00  20.8.22
לשמירת הטבע   

אריק לוי מופע קסמים משעשע  12:00  27.8.22

20.830.7
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