
08-939039008-6683882

ביה"ס העירוני להורים

פילהרמוניה רחובותהקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא

לפרטים 08-9455824 

הקתדרה העממית

לפרטים: 08-9456050

רחובות מילים בין הפרדסים
יום עיון לציון חודש הקריאה העברי

רחובות כצומת תרבותי - עיר המדע, 
המילים והפרדסים
14.6, יום ד', 9:00

בית העם רחובות - היכל התרבות 
העירוני

עלות: 90 ₪ ברכישה מוקדמת

האבולוציה - סיפורה המרתק של
האבולוציה האנושית

ד"ר רפי קישון, וטרינר וסופר
6.6, יום ג', 9:00

בית יד לבנים
עלות: 35 ₪

לעשות אהבה עם המוסיקה
קונצרט חי עם מיטב אמנים אורחים

ד"ר אורית וולף, פסנתרנית
8.6, יום ה', 11:00

בית יד לבנים
עלות: מנוי 300 ₪ (5 מפגשים)

המזרח התיכון המרוסק
ד"ר גיא בכור, פרשן, עיתונאי ומזרחן

2.7, יום א', 9:30
בית יד לבנים

עלות: מנוי 165 ₪ (3 מפגשים)

כל העיר במהפילהרמוניה רחובות

לפרטים: 08-9232200

הדרכת הורים פרטנית
הדרכה פרטנית/זוגית בסוגיות חינוכיות, 

משפחתיות ומשבריות
מנחים מוסמכים - משרד החינוך ומכון 

אדלר
המכללה העירונית

בהרשמה מראש בלבד
 

מצדה בתש"ח - קרב סן סימון
לציון 50 שנה לשחרור ירושלים

משה חרמץ, מדריך טיולים
11.6, יום א', 9:00

בית יד לבנים
עלות: 35 ₪

"לילה בריו"
הזמרת אליזט ולהקתה עם הרפרטואר 

הייחודי והתלבושות במופע מרגש עם 
הלב והנשמה הברזילאית

20.6, יום ג', 20:30
הקונסרבטוריון העירוני

עלות: 85 ₪

"מסע אל לב הבארוק"

"כנר על הגג"
הפסנתרנית אירנה פרידלנד

על השתקפות עבודותיו של מארק 
שאגאל במוסיקה

7.6, יום ד', 19:00
הקונסרבטוריון העירוני, האולם הקטן

עלות: 50 ₪

שלישי בשלייקס
סרט ב-10 ₪ לאזרחים ותיקים

"גלימת השופט", כריסטיאן ונסן, 
צרפת 2015 

קומדיה רומנטית על אהבתו הסודית של 
שופט חמור סבר לאחת מהנשים בחבר 

המושבעים
6.6, יום ג',  10:00

האורחת, תאטרון בית ליסין
מחזה ישראלי חדש מאת סביון 

ליברכט עפ"י "הארוחה האחרונה" 
מתוך ספרה "צריך סוף לסיפור אהבה"

בהשתתפות: גילת אנקורי, מגי אזרזר, 
פלורנס בלוך, גדי יגיל ועוד'

1-11.6, א'-ה' 20:30 / מוצ"ש 21:30

"החופש הגדול ואתגרים אחרים"
אורית יוסף, מנחה ומלוות הורים

מפגש חשיפה: הקשבה, יחסים, גבולות 
ותקציב משפחתי

4.6, יום א', 20:30
המכללה העירונית

עלות: 20 ₪ ליחיד | 30 ₪ לזוג
בהרשמה מראש בלבד

לפרטים: 08-6683882

ברכה קול - מצו סופרן
עודד שוב - גיטרה

בתכנית: דאולנד, פרסל, הנדל, 
י.ס. באך ועוד

10.6, מוצ"ש, 21:00
עלות: 80 ₪

בית יד לבנים

טובים השניים
תערוכת ציורים משותפת של אליעזר 

זילברשטיין ודרור רובינשטיין
ציירים בעלי מגבלות שאמנותם מתייחסת 

להגדרה של אמנות אאוטסיידרית
אוצרת התערוכה: עדה נעמני

פתיחה חגיגית: 8.6, יום ה', 20:00
נעילה: 10.7

לפרטים: 08-9453891

שבתרבות
בהנחיית העיתונאי איתן דנציג

ח"כ עומר בר-לב, מועמד ליו"ר מפלגת 
העבודה. צביקה קרוכמל, לשעבר חוקר 

מצ"ח, סיפורים מחדרי החקירות.
דני בודיסקי, בשירי ארץ ישראל

17.6, יום שבת, 11:00
הכניסה חופשית. מספר המקומות מוגבל.

במבט רגיש ובהומור נציץ אל 
חייהן של משפחות יהודיות - 

אמריקאיות בימים שלפני מלחמת 
העולם השנייה

עיבוד ובימוי: עומר יצחקי, 
בהשתתפות חניכי קבוצת דרמה ו'

12.6, יום ב', 18:00 / 19:30    
בימת הנוער - סטודיו תחתון

ברוקלין 1938

פילהרמוניה רחובות > כנר על הגג > להוסיף אחרי 
הקונסרבטוריון העירוני > האולם הקטן 

ביה"ס להורים > החופש הגדול > להוסיף מתחת לעלות > 
בהרשמה מראש בלבד

בית יד לבנים > שבתרבות > להוריד את השם "דני" שורה 
שיהיה צמוד לשם המשפחה שלו.

קוביות בתחתית > יום עיון > להחליף את מספר הטלפון 
08-9232200 <

בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני

לפרטים: 08-9232200


