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אירוע �יו�
27.11.17

המחלקה לרווחת האזרח המבוגר

וני
עיר

פורום שולחן עגול 

ת
ם האוכלוסיה המבוגר

דו
קי

ל

רחובות
מצדיעה
לאזרח

המבוגר

יום ד' | ד' כסלו תשע"ח | בשעה 8.30  
חוויות שוויץ המדע

רחוב  חיים סרני 52 רחובות

בתכנית:
התכנסות, רישום לסדנאות וכיבוד

ברכות  
הרצאה בנושא:

"המוח ושימור היכולת המנטלית", צביקה 
וולק, מנהל תכנית "רגע חושבים", מכון 

פוירשטיין
סדנאות: 

הקול שבלב - רחל סממי גיל
אימון המוח - צביקה וולק

טאי צ'י - תמר לרום | יוגה - מצדה פלג

הפסקת צהריים

מופע "הללויה לעולם" משיריו של 
המלחין קובי אושרת ובהגשתו בליווי 

נגנים ושיתוף הקהל
בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי

12.11.17

במעמד ראש העיר רחמים מלול
מופע הפתיחה:

"תרועת הפסטיבלים"

אירוע פתיחה חגיגי
22.11.17
יו� עיו

עלות 20 ₪

יום א' | כ"ג חשון תשע"ח | בשעה 11.00
בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני, 

רח' יעקב 48 

השירים הגדולים של פסטיבלי הזמר -
בכיכובם של חני נחמיאס ומשה דץ

תרועת הפסטיבלים הינו מסע אישי, מוסיקלי 
ומלא הומור, החולק כבוד לפסקול ההוויה 
הישראלית. מופע המהווה הזדמנות לקחת 
פסק זמן ולהתרפק על שירי הנוסטלגיה 

המוכרים והאהובים.

עלות 30 ₪

מכירת כרטיסים בהיכל התרבות רחובות
בטלפון: 08-9232200

www.beithaam.co.il

רכישת כרטיסים:
המחלקה לרווחת האזרח המבוגר, טל: 08-9392682

משרדי על"ה, טל: 8870* שלוחה 4,
חוויות שוויץ המדע, טל: 08-9310710

ובאתר החברה העירונית רחובות בדף של הקתדרה העממית

רכישת כרטיסים:
המחלקה לרווחת האזרח המבוגר, טל: 08-9392682

משרדי על"ה, טל: 8870* שלוחה 4,
חוויות שוויץ המדע, טל: 08-9310710

ובאתר החברה העירונית רחובות בדף של הקתדרה העממית

דרכי המוח, חדר כושר מנטלי 
לשיפור איכות החיים

דרכי המוח, חדר כושר מנטלי 
לשיפור איכות החיים

חידושים רלוונטיים בחקר המוח והתנסות
במגוון פעילויות פרקטיות בתחום

הצגה של קבוצת התיאטרון 
הקהילתי הבין דורי

"דור 3 - סבתות ונכדים ומה שביניהם"

יום ב' | ט' כסלו תשע"ח | בשעה 10.30
"יד לבנים" רחוב הבנים 10 רחובות

קבוצת התיאטרון הקהילתי הבין דורי הוקמה 
ע"י המחלקה לרווחת האזרח המבוגר 

בעיריית רחובות, בשיתוף עם
בית הספר ע"ש רון ארד ברוח הייטק היי.

"יונתן עובר שיימינג בבית הספר, האם סבתו 
תוכל לעזור לו? האם כשסבתו נופלת הוא 

יהיה שם בשבילה?"

ההצגה עוסקת בקשר הבין דורי או בהיעדרו, 
בחברה המתנהלת בסביבה אינטרנטית. 
ההצגה מעוררת מחשבות והרהורים על 

הקשר בין הדורות במשפחה ובחברה.


