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שנהלשידורי
הטלוויזיהבישראל ברגש על
האהובות מכל הזמנים.

הילדים
תוכניות
ומיתולוגיות,
התהלוכהתכלול דמויות אהובות
אבטחה מוגברת
במזג אוויר שרגי ותחת
ז״ל.
בהן חייםיבין,דליה מזור ומוטי קירשנבאום
יתקיימו היומ ברחבי חארץ שלל תהלובות
בחולון שבה ישתתפואלפיילדים
הערלאידע
וקרנבלים עשירי צבע.
עדלאידע
המטאורולוגי בבית
בנתניה יתקיים במדרחוב הרצל ובכיכר
ילוו נסיכות שיפזרו
סיטרואןמודל  1939ואותם
תציג על רקע מסע במנהרת הזמןלימי סדרות
החזאית התורנית בשירות
העצמאות החדשה ״פורים מהסרטים״ שמארגניו
כחול״.התהלוכה גםתכלול
קונפטי "אבק נסיכות
מהסדרות
דגן ,מאיה ברטוב ,מסרה שהיום יהיה חם ויבש הטלוויזיהבשחור־לבןפלטפורמות
לעשותו חוויה
מבטיחים
ברזילאי מסוגנן בהשתתפותאלפי רקדנים.
מהממוצע ,עד שרבי .ינשבו גם רוחותמכיוון דרוםהמיתולוגיות של אותם ימים :הבית של פיסטוק ,קרבנל
הוליוודית .בין הדמויות
צ׳פלין
פרפר נחמד ,קישקשתא ,קופיקווזהוזה.
וייתכן אובך .מחרתחול ירידה קלה בטמפרטורות
המחופשות שיוצגו:מרלין מוגרו,צ׳רלי
עדלאידע ייחודית ושמחה תתקיים גם בפתח
בלוני
תקווה
תחת
באשקלון
מהרגיל ,והגשם שכעניין של מסורת
ויהיה חם
ובת הים הקטנה.
בנושא
וססגונית
תהלוכה
ענק:
"מצעדהענקים״ עם
ענקית
תיערך
ברחובות יהפוך היום גן המייסדים לפארק
 16מטר
בוב הבנאי בגובה  13מטר,קליפורד
של
״אגדה
ויחל
ביומיים
יאחר
בפורים
בדרך
הכותרת
כלל
עדלאידע״.
מגיע
העדלאירע ,שבעירייתאשקלון ציינו שהיא וגארפילר
לרדת בשבת ויימשך בראשון.
שעשועיםוצעצועים ענק על רקע שללמופעים.
מטר .מופע הענקים יצעד על רקע
בתל אביב האירוע המרכזי יתקיים מחר בכיכר
מוזיקהושלל תחפושות.
הכיגדולה בארץ ,תתקיים בסימן סיפורי האגדות
בכמה ערים יתקיימו היוםתהלוכות
עדלאידע
תהלוכתעדלאידע צבעונית תתקיים גם המדינה ,אבל היום יהיה שמחומעניין בנמל תל
האהובים והמפורסמים.לראשונה יוצגו היישר
להמוניםשיגיעולצפות בהם.
ססגוניות והצפי הוא
משמר
לוחמי
אביבובנמליפו.
׳׳טייסים" המפורסם בניו יורק דמויות בהרצליה.התהלוכה ,שבה ישתתפואלפים,
מאבטחים
הגבול,
אלפי שוטרים,
ממצעד
ברמת גן ובגבעתיים יתקיימו שניקרבנלים
ומתנדבים יתפרסולאורך הצירים ובמקומות שבהם ענק מרחפות שלהלו קיטי ,שרקורינוזאור טי־רקס .תעבורלאורך הציר המרכזי בעירותכלול שלל
בחולון תימשך
תהלוכות ומסיבות פורים.
יתקיימו
והצפי הוא
בכיכר אורדע וברחובכצנלסון
לדורותיהם
לילדים
בין עשרות המוצגים תעבור השיירה הקסומה של מיצגים .בסיומה יתקיים המופע
לעשרותאלפי משתתפים.
קופיקו.
והערלאירע שתתקיים היום בעיר תציין סינדרלהוהנסיך,שיגיעו ברכב אספנות נדיר מסוג
המסורת

