
מסיבת פורים לנוער
12.3 • 23:00-20:00 • גן המייסדים

Dj גל מלכה Dj אילון מתנה

פארק שעשועים 

סדנאות • אטרקציות

עולם החלומות הקסום

מופעים • הפעלות 

הסדרי תנועה וחניה - ביום א’, יד’ באדר, ה-12.3.17, בין השעות 
10:00 ל-15:00, יתקיים אירוע פורים בגן המייסדים.

החל מיום שישי, יב’ באדר, 10.3.17, בשעה 6:00 בבוקר, ייסגרו 
לחניית כלי רכב חניון גן המייסדים והחניון הצמוד למועדון ויצ”ו, 

לצורך ביצוע עבודות הקמת מתחמי האירועים.
* לא תתאפשר כניסת כלי רכב לחניוני גן המייסדים עד ליום 

ראשון, ה-12.3, בשעה 24:00.

הנחיות משטרת ישראל - לא תתאפשר הכנסת כלי נשק, 
חפצים מסוכנים, צעצועים מסוכנים מכל סוג שהוא, משקאות 

חריפים ובקבוקי זכוכית. כניסת בע”ח תותר עם מחסום פה בלבד.

חניה חלופית )חלקה בתשלום(: - מגרש החניה הצמוד לגן 
המייסדים, מגרש החניה בקניון רחובות, רחוב השופטים וברחובות 

הסמוכים.

הסדרי נגישות - חניות נכים לטובת האירוע ברחוב השופטים 
על פי שלטי ההכוונה. באירוע יוצבו תאי שירותים נגישים.

כניסות נגישות למתחם האירוע בכניסה הראשית בצומת הרצל-
לבקוביץ ובכניסה מרחוב השופטים.

תותר כניסה לחיות שירות לטובת המסתייעים. 
באירוע תוצב עמדת מידע נגיש. 

לשאלות או צרכים מיוחדים בנושא נגישות בלבד ניתן לפנות 
לממונה על הנגישות בחברה העירונית:

Morant@ironitr.co.il או לטל. 050-2038772

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותכם 24 שעות ביממה

P

הציבור מוזמן!
פרטים נוספים: באתר העירייה www.rehovot.muni.il, ב-       ובאפליקציה

www.ironit-rehovot.co.il החברה העירונית רחובות ובאתר    f-ב 

פורים
ברחובות

גן המייסדים
15:00-10:00

י”ד באדר12.3



תושבים יקרים,
שמחים  ואנו  להיווסדה  שנים   127 חוגגת  רחובות  העיר 
שנה  כבכל  שתתקיים  פורים  לחגיגת  אתכם  להזמין 
גן המייסדים, הקרוי על  במתחם האירועים המרכזי בעיר, 

שם ראשוני ומייסדי העיר. 
עשירה  פורים  מחגיגת  העיר  ילדי  ייהנו  השנה  בפורים 
וססגונית, עם מתחמי הפעלה, משחק ובידור בסימן ‘עולם 
החלומות הקסום’ עם בובות ומשחקי ילדות. את הפעילויות 
ושחקני  העירוניות  והזמר  המחול  להקות  ילדי  יצבעו  בגן 
בימת הנוער בשלל דמויות מתוך המחזמר “משחקים בלב” 

שהתקיים בחג החנוכה.
בחודש האביב נחגוג בגן המייסדים את פסטיבל המחולות 
נקיים  העצמאות,  יום  את  ובהמשך  העירונית  והמימונה 

אירועים, פסטיבלים ועוד.

חג פורים שמח,

מיטב להקות המחול
והזמר העירוניות 

בימת הנוער רחובות עם שירי 
המחזמר המצליח

“משחקים בלב”

חגיגת פורים 
נפלאה עם שלל 
דמויות מעולם 

החלומות הקסום

מתחם בובה לי
יצירת בובות גרב ובובות אצבע

עודד עמרם
מחזיק תיק התרבות

רחמים מלול
ראש העיר

מופע אורח “תיבת השירים של ערוץ הופ!” 
עם מיטב דמויות הילדים האהובות

דובוני אכפת לי 
סדנה להכנת תיאטרון בובות

טרולים מתחם דמוי מפעל 
ממתקים בו נכין בובות טרולים מקסימות

מיי ליטל פוני הכנת בובות 
מבצק פליידו ויצירת תיקים מעוצבים

מתחם פליימוביל משחקי דמיון. 

בואו לשחק עם נסיכים ונסיכות, חדי קרן, אבירים 

וטירות בעולמות תוכן מיוחדים עם תפאורה מרהיבה

גשר חבלים ענק

ג’ימבורי לקטנטנים

בובות סוסי רכיבה

מתנפחים 

מיני לונה פארק


