
עיר הילדים והנוער | בריכות, מופעי 
ילדים, סדנאות יצירה, מתחמי משחק 

ומולטימדיה, הפעלות, מסיבות נוער ועוד
6-10.8 | ימים א'-ה' | 23:00-17:00 | וייסגל רחובות

*הכניסה עם צמיד בלבד * חלוקת צמידים תתקיים בעירונוער
  בימים א'-ה', בין השעות 17:00-9:00, ברחוב בנימין 4, רחובות 

בברכת קיץ בטוח,

עו"ד מתן דיל                   רחמים מלול 
                        סגן ראש העיר                   ראש העיר

www.rehovot.muni.il באפליקציה ובאתר ,f-עיריית רחובות ב
www.ironit-rehovot.co.il ובאתר f-החברה העירונית רחובות ב

מגרשים מוארים
6.8-16.7 | 22:00-20:00, לגילאי 16-13 

בליווי מדריך כדורגל מוסמך מאגף הספורט.
ימי הפעילות הם ראשון ורביעי במגרשים הבאים: היובל - בקרית 
החינוך למדעים - ויצמן | נג'ארה | קרית משה - במתנ"ס | מילצ'ן

ניידת עיר ללא אלימות תסייר 
ברחבי העיר ובפארקים העירוניים 

בימים א'-ה' ובמוצ"ש 
בין השעות 02:00-21:00

אורי חזקיה
סטנדאפ

10.7 | יום ב' | 21:00
עלות: 10 ₪  

כרטיסים בעירונוער 
ונציגי מועצת 

הנוער העירונית
עירונוער

סדנת קרב מגע 
והגנה עצמית
13.7 | יום ה' | 20:00

עירונוער

ערב אקרובאלאנס
23.7 | יום א' | 18:00

עירונוער

כיתת אמן עם סקאזי
3.8 | יום ה' | 20:00

עלות: 10 ₪  
כרטיסים בעירונוער 
ונציגי מועצת הנוער 

העירונית
עירונוער

דורון ביטון וקטריקס
24.8 | יום ה' | 21:00

עלות: 10 ₪  
כרטיסים בעירונוער 
ונציגי מועצת הנוער 

העירונית
עירונוער

טורניר פינג פונג 
עירוני נושא פרסים

13.8 | יום א' | 19:00
עירונוער

טורניר פלייסטיישן 
פיפ"א עירוני 

נושא פרסים
18.7 | יום ג' | 19:00

עירונוער

ציפורי לילה 
סדנאות העצמה 

ומנהיגות עם חיילי 
הנח"ל

27.7 | יום ה' | 18:00
עירונוער

ערב העצמה נשית 
עדי ברקן 

ומיטל מיכאלי
15.8 | יום ג' | 19:00

עירונוער

מסיבת סוף הקיץ לנוער
28.8 | יום ב' | החל מהשעה 19:00

גן המייסדים
להקות ואמנים מקומיים

עדן בן זקן 
ונועה קירל 

הכניסה חופשית

ערב משחקי קופסה 
אנושיים

16.7 | יום א' | 18:00
עירונוער

ערב בישול 
מסביב לעולם
25.7 | יום ג' | 19:00

עירונוער

אירועי תרבות ופנאי בחופש הגדול בעירונוער וברחבי העיר

מעגלי שיח 
עם חנן בן ארי
20.7 | יום ה' | 20:00

עירונוער

ערב 
המרוץ למיליון
30.7 | יום א' | 18:00

עירונוער

מופע - יובל דמרי
20.8 | יום א' | 21:00

עלות: 10 ₪  
כרטיסים בעירונוער 

ונציגי מועצת 
הנוער העירונית

עירונוער

ערב תאטרון 
ואימפרוביזציה

22.8 | יום ג' | 18:00
עירונוער

מרחב פתוח בכל יום 
החל מהשעה 15:30

עירונוער 
רח' בנימין 4, רחובות 

08-9376700/29
 f-עירונוער ב

f-ומועצה רחובות ב


