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 עיריית מודיעין מכבים רעות

האפליקציה העירונית: מודיעין מכבים רעות

לכל האירועים אסורה כניסת כלי רכב לרבות דו גלגלי ואופניים חשמליים.
אסורה הכנסת בעלי חיים, נשק, בקבוקי זכוכית, תרסיסים, אלכוהול, נרגילה.

*הזכות לשינויים שמורה לעיריית מודיעין מכבים רעות

מודיעיניקיץ
הכניסה חופשית!

אירועי אוגוסט 2018

קיץ שכונתי
מגלים את התיתורה
הפעלות וסדנאות

17:30–20:00 בגבעת התיתורה

קיץ שכונתי
  "מתחת למים"

הפנינג עם גיבורי בת הים
20:30–17:30

פארק עמק בית שאן מול בית 60

שני ספורטיבי
זומבה, אימון רצועות, אימון 

פונקציונאלי ונעלי "קנגו"
20:00–21:00 ברחבי העיר

שני ספורטיבי
זומבה, אימון רצועות, אימון 

פונקציונאלי ונעלי "קנגו"
20:00–21:00 ברחבי העיר

סוגרים את העונה
מתחם VR, יריד אמריקאי, 

פופקורן, שערות סבתא
20:30–01:30 בפארק ענבה

ענבה קידס
מיכל הקטנה והמפלצות

מופע קצבי ומצחיק
18:30 בפארק ענבה

פארק קולנוע בענבה
הקרנת סרט על מסך ענק

 20:00 "רנגו" 
סרט לכל המשפחה
)מדובב עם כתוביות(

פארק קולנוע בענבה
הקרנת סרט על מסך ענק
 20:00 "שומר גן החיות" 

סרט לכל המשפחה
)מדובב עם כתוביות(

פארק קולנוע בענבה
הקרנת סרט על מסך ענק

 20:00 "נני מקפי" 
סרט לכל המשפחה
)מדובב עם כתוביות(

פארק קולנוע בענבה
הקרנת סרט על מסך ענק
20:00 "המסע של דספרו"

יריד חוגים
 דוכנים והפעלות לכל המשפחה

מופע של מני ממטרה
20:00-17:00 באמפי האלה

 יריד ספרי
לימוד משומשים

קונים ומוכרים ספרי לימוד
20:30–18:00 

מרכז מודיעין סנטר

 יריד ספרי
לימוד משומשים

קונים ומוכרים ספרי לימוד
20:30–18:00 
 פארק הדגים
)בפרגולות(

 לילות ענבה
 להקת היביג'יביז

 עם מני בגר
21:30 בפארק ענבה

 לילות ענבה
 רוקוויל במחווה ללהקת כוורת

21:30 בפארק ענבה

LIVEענבה

אתניקס ואייל גולן
"כל המדינה שרה"

מופע אחרון בהחלט
21:00 בפארק ענבה

קבלת שבת בטבע
 עינת חרוש

בשעת סיפור מוזיקלית
"איילת מטיילת"
 17:00 ברחבת הדשא

בהיכל התרבות

קבלת שבת בטבע
דקלונה

בשעת סיפור מוזיקלית
"דגיגון קטן ומסעותיו בים"

 17:00 ברחבת הדשא
בהיכל התרבות

קבלת שבת בטבע
דקלונה

בשעת סיפור מוזיקלית
"דקלונה בין הסיפורים"

 17:00 ברחבת הדשא
בהיכל התרבות

 קבלת שבת בטבע
עינת חרוש בשעת סיפור מוזיקלית

"חרוזים בשפה העברית"
17:00 ברחבת הדשא בהיכל התרבות

 קבלת שבת בטבע
עינת חרוש "הכיסים של ענתי"

 17:00 ברחבת הדשא
בהיכל התרבות

בתשלום

טיול אופניים לאור ירח
20:00 | לוואדי ענבה

 סוגרים את הקיץ

18:30 רינת גבאי מלכת הילדים
20:45 להקת התקווה 6

בפארק ענבה

מסיבת רחוב לנוער
 סאבלימינל, איתי לוי

 עידו בי וצוקי
בשעה 12:00 במרכז העיר

ענבה קידס
 סבא טוביה

מופע של הסבא 
האהוב בארץ

18:30 בפארק ענבה

רוקדים עם ילדים
עם די.ג'יי איציק גוטצייט
16:00 רחבת המזרקות בענבה

מתחם הנוער בענבה
"ברוך שעשני כרצונו"

הרצאה של מייקל אלרוי
בשעה 22:00
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