
המרכז לאמנות 
חזותית

עולם של אמנות, יצירה, יופי 
ואסתטיקה לאמנים נוער 
ומבוגרים. מגוון רחב של 

סדנאות איכותיות, ציור צילום 
ואמנות משולבת.

טל. 08-9109287

המרכז לאמנות 
הקרמיקה

בית פיסול לאמנים, נוער 
ומבוגרים.

טל. 08-8683365

הקתדרה העממית 
רחובות ע"ש לאה טנא
במה רב תחומית המציעה מגוון 

עשיר של קורסים, הרצאות, 
סדרות בוקר וערב, אירועי 

תרבות ומפגשי העשרה עם 
מיטב המרצים.

מכללת שפות בכל רמות 
הלימוד ומכללת בוקר עם 

תכנית רב תחומית, שנתית 
ואטרקטיבית.

טל. 08-9390390

המכללה העירונית
השלמת השכלה בתחומים 

שונים: קורסים לגמולי 
השתלמות, אולפנים לעברית 

וקורסים בתחום המחשוב 
והתוכנות.

מרכז תקשורת 
רחובות

מרכז ואולפן ללימודים בתחומי 
הקולנוע והטלוויזיה

רחוב גיבורי ישראל 2
טל. 08-9459397

האוניברסיטה 
הפתוחה ולימודי 

תעודה
לימודי תואר ראשון ושני 

המוכרים ע"י המועצה 
להשכלה גבוהה.

כולל לימודים אקדמיים

טל. 08-9366003

הקונסרבטוריון 
העירוני למוסיקה

ביה"ס ללימודי נגינה לילדים, 
נוער ומבוגרים, העשרה 

מוסיקלית, תזמורות, הרכבים 
וקונצרטים. 

טל. 08-9316245
פילהרמוניה רחובות

סדרות למנויים, קונצרטים 
והופעות עם מיטב אמנים 

מכל העולם בכל הסגנונות.
טל. 08-6683881/2

בית מיכל
מרכז תרבות קטן ואינטימי ובו 

גלריה לאמנות עכשווית 
ישראלית וסלון מזמין למפגשים 
אינטימיים עם יוצרים ורעיונות. 

בלב ליבו ספריית ילדים 
ייחודית לילדים ונוער, עשירה 

ומגוונת לגילאי 16-2. העשרה 
בתיאטרון, סדנאות אמנות, 
קומיקס, כתיבה ותערוכות 

מתחלפות. 

טל. 08-9467998

צהרונים בבתי ספר
כיתות א'-ב'

תמיכה בשיעורי הבית, ארוחות 
בריאות, חוג חינם וחוגי העשרה

תכנית ייחודית לכיתות ג'
רובוטיקה, בניית אפליקציות, 

פיתוח משחקי מחשב, חוג חינם 
ושיעורי בית.

טל. 08-6683890

בית האמנים
סטודיו בוטיק ללימודי עיצוב 

ואמנות מקצועי וחוויתי. עיצוב 
ושיפוץ רהיטים, הדפס איור 

וקולאז', עיצוב תיקים ועוד.
תכנית מצטיינים רב תחומית 

שמטרתה לקדם אמנים צעירים

טל. 08-9472960 

בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני

תכנית עשירה ממיטב 
הרפרטואר בארץ בתחומי 

התיאטרון והמוסיקה 
המחול, הקולנוע ועוד...

מנויים לסדרות ומופעים עם 
מיטב האמנים מהשורה 

הראשונה מהארץ ומהעולם.

טל. 08-9232200

בית יד - לבנים
בית הנצחת הנופלים. בית 

לפעילות חינוכית ותרבותית, 
הנחלת מורשת העיר, סדרת 

פיוט, "שבתרבות", מעגלי שיח, 
הרצאות וערבי ההעשרה 

אותנטיים.

טל. 08-9453891

ביה"ס העירוני 
להורים

בימינו לא די בהורות אוהבת, 
נדרשת הורות יודעת, חוגי 

הורים וסדנאות, רכישת כלים 
להבנת התנהגות הילד עפ"י 

שלבי התפתחותו.

טל. 08-6683880

מרכז התרבות חבצלת
מרכז תרבותי בלב ליבה של 

שכונת חבצלת.
מגוון חוגים, פעילויות, ידע, 

חשיבה ואמנות לילדים 
ומבוגרים.

טל. 08-9454903 

סיורים
מגוון סיורים היסטוריים 

באתרים שונים ברחבי העיר.
טל. 08-9494721

בימת הנוער רחובות
מרכז עירוני לחינוך והכשרה, 
ראשון מסוגו וגודלו שמכשיר 

ילדים, נוער ומבוגרים בתחום 
אמנויות הבמה: דרמה, זמר, 
מחול וכתיבה לכל הגילאים.

טל. 08-9456050

ביה"ס העירוני 
למחול ותנועה

שפע סגנונות מחול, מקצועי, 
חוויתי ומהנה, בהדרכת מיטב 

המורים למחול.
פיתוח שמיעה מוסיקלית, 

יכולות גופניות, יכולות 
חברתיות, אמנותיות ובימתיות. 

שני מסלולים מגוונים ללימודי 
מחול מקצועי:

מחול בבימה | בימת הנוער
הדרי רחובות | להקות ייצוגיות

טל. 050-6660778 

תושבים יקרים,
עיריית רחובות, באמצעות החברה 
לפתוח  גאה  לתרבות,  העירונית 

עוד שנת פעילויות מבטיחה.

השקיעו  התרבות  וצוותי  מנהלי 
מנת  על  גדולים  ומאמצים  חשיבה 
מכם  ואחת  אחד  לכל  לאפשר 
למצוא פעילות על פי תחום עניין 

ודעת.

אנו מזמינים אתכם להצטרף לשנה 
של העשרה, הנאה ומימוש יכולות 

עצמיות.

טובה  שנה  מוצלחת,  לימודים  שנת 
ומבורכת לתושבי רחובות ולכל בית 

ישראל.

                        שלכם,

עודד עמרם,          רחמים מלול,
ח"מ מחזיק                ראש העיר

תיק תרבות

אגף הספורט
מגוון רחב של תחומי ספורט 

לכל המשפחה: כדורסל, כדוריד, 
כדורגל, מועדון היאבקות, ג'ודו, 

איגרוף תאילנדי, אייקידו, 
אקרובטיקה, מחול ותנועה, 
טאקוואנדו, טניס, כדורעף, 
שחיה, אופניים, טריאתלון, 

כדורשת, ריקודי עם. כל אילו 
משלבים פעילות ספורטיבית, 

של חינוך לתרבות הגוף והנפש.

טל. 08-6683884


