
יולי-אוגוסט | תשע"ח

תושבות ותושבים יקרים, 
האירועים  תוכנית  את  בפניכם  להציג  שמחים  אנו 
בחודשים  עמלנו  שעליה  ברחובות,  לקיץ  והפעילויות 
האחרונים בחברה העירונית, מחלקת הנוער העירונית 

וברשת חוויות.
יצרנו תוכנית פעילויות מלאה לבני הנוער, אשר מהווה 
כאן  הפנאי.  ושעות  החופש  לימי  אלטרנטיבה  עבורם 
תמצאו את מלוא הפרטים על עשרות האפשרויות של 

פעילויות תרבות ופנאי. 
וכולל  ביותר  רחב  לנוער  והאירועים  הפעילויות  מגוון 
אפ.  וסטנד  מוזיקה  סרטים,  תחרויות,  היתר,  בין 
העיר,  של  שונים  באזורים  גם  מענה  ניתן  זו  במסגרת 
ובמהלך החופש נקים את "עיר הילדים והנוער" למשך 
גדוש  יהיה  הוא  שגם  וייסגל,  במרכז  אחד  שבוע 

בפעילויות. 
פתוח  מרחב  הנוער  בני  עבור  מעמידים  אנו  בנוסף, 

בעירונוער, הכולל משחקים וחברה.
ניידת "עיר ללא אלימות" תסייר בעיר וגם היא תעמיד 
הסדר.  על  בשמירה  ותסייע  הנוער,  לבני  אלטרנטיבה 
לנוער  פעילויות  יתקיימו  הספורט  במגרשי  בנוסף, 
בליווי מדריכים. נפתח את הקיץ בפסטיבל הפסלים זו 
פסטיבל  העירונית,  החברה  שמנהלת  התשיעית  השנה 
בינלאומי ייחודי בן שלושה ימים שנערך בעיר רחובות, 
ומהווה אחד מעוגניה התרבותיים. אתם מוזמנים להגיע 
ומעניינת  צבעונית  לחגיגה  והחברים  כל המשפחה  עם 

ברחוב יעקב עם אמנים מכל העולם.
עם  רחובות",  לך  "שרים  של  במסורת  נמשיך  כן,  כמו 
ברחבת  חמישי  בימי  ואהובים  מוכרים  ושירים  אמנים 

הכניסה לעיריה. 

שלכם,      
עיריית רחובות      

אירועי 
תרבות 
י  א נ פ ו
2 0 1 8

עיריית רחובות ב-f, ב-     ובאפליקציה
www.rehovot.muni.il  

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

רשת חוויות ב-f, ב-     ובאתר
www.havayot.org.il 

מחלקת הילדים והנוער מציגה
שבוע עיר הילדים והנוער

עמדות  מים,  פעילויות  וקריוקי,  בריכה  מסיבת 
משחק,  שולחנות  מולטימדיה,  מתחם  יצירה, 
המשפחה לכל  ואטרקציות  מופעים  מתנפחים, 
2.8-29.7 | ימים א'-ה' | 23:00-17:00 | וייסגל רחובות

הכניסה ללא עלות, עם צמיד בלבד | מספר הצמידים מוגבל | חלוקת 
 ,15:00-9:00 השעות  בין  א'-ה'  בימים  בעירונוער  תתקיים  צמידים 
יום ב' 19:00-9:00 ברחוב בנימין 4, רחובות, לפרטים: 08-9376700/2

29.7 | יום א'
20:00-17:00  | חגיגה ישראלית עם ראשית

23:00-20:00 | ציפורי לילה עם חיילי הנח"ל
23:00-17:00  | בריכה נפרדת - גברים

30.7 | יום ב'
20:00-17:00  | מופע קרקס דני מרטין 

    בנושא סבלנות
23:00-20:00 | ערב מציאות מדומה

23:00-17:00  | בריכה נפרדת - גברים

31.7 | יום ג'
20:00-17:00  | ג'יני הקוסם במופע

23:00-20:00 | ערב ספורטיבי: שער סופר קיק,    
    מתקני כוח וספורט, מתחם הכנה לצה"ל 

23:00-17:00  | בריכה נפרדת - נשים

1.8 | יום ד'
20:00-17:00  | מעגל מתופפים

23:00-20:00 | ערב דיג'יי וקריוקי
23:00-17:00  | בריכה נפרדת - נשים

2.8 | יום ה'
20:00-17:00  | מופע כוכבת הילדים שירה מקושקשת

23:00-20:00 | ערב זהירות בדרכים בנושא מנהיגות   
    ומעורבות חברתית

23:00-17:00  | בריכה נפרדת - נשים

מגרשים מוארים
פעילויות לנוער במגרשי הספורט:

היובל - בקרית החינוך למדעים | ספורטק | נג'ארה 
קרית משה - במתנ"ס | בי"ס בגין

לפרטים והרשמה: 054-9732611

ניידת עיר ללא אלימות 
תסייר ברחבי העיר ובפארקים העירוניים 

בימים א'-ה' בין השעות 02:00-21:00
הניידת מצוידת במגוון משחקים, ובני הנוער מוזמנים להגיע 

אל צוות המדריכים.

www.beithaam.co.il
08-9232200

מרחב פתוח לנוער יפעל בעירונוער בימים א' עד ה' 
בין השעות 23:00-15:30 ובימים ב' ו-ד' בין השעות 20:00-15:30

המרחב כולל עמדות סוני פלייסטיישן 4, עמדות מחשב, 
שולחנות פינג פונג, הוקי אויר, כדורגל שולחן, משחקי קופסא ועוד

לפרטים ומכירת כרטיסים: 08-9376700/2
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17.7יום ג'
17:00 | עירונוער

מעגלי שיח והידברות 
בהובלת מועצת הנוער 

19.7יום ה'
18:00 | עירונוער

ציפורי לילה - סדנאות 
העצמה ומנהיגות בהובלת 

חיילי הנח"ל 

5.8יום א'
15:30 | עירונוער

ערב הקרנת סרטי בורקס
פופקורן חופשי

15.7יום א'
18:00 | עירונוער

הקרנת גמר מונדיאל
פופקורן חופשי 

10.7 יום ג'
20:00 | עירונוער 

הקרנת חצי גמר מונדיאל
פופקורן חופשי  

11.7 יום ד'
20:00 | עירונוער 

הקרנת חצי גמר מונדיאל
פופקורן חופשי  

13.8יום ב'
17:00 | גן גבעת המוריה 

קיץ כיף בשכונת שעריים
אטרקציות, הפעלות 

ומופעים

26.7יום ה'
20:30 | ברחבת הכניסה לעיריה

עם חנן יובל

16.8יום ה'
20:30 | ברחבת הכניסה לעיריה

עם הזמר אדם 

23.8יום ה'
20:30 | ברחבת הכניסה לעיריה

עם להקת "חלב ודבש" 
ולהקת "סקסטה" 

6.8יום ב'
16:00 | עירונוער

טורניר כדורגל שולחן 
עירוני נושא פרסים

17:00 | גן עודד

קיץ כיף בשכונת אפריים 
סלע - אטרקציות, הפעלות 

ומופעים

23.8יום ה'
18:00 | עירונוער

ערב "צומת" תחרות 
להקות צעירות

29.8יום ד'
17:00 | במתנ"ס חוויות שוויץ המדע

קיץ כיף בשכונת המדע

30.8יום ה'
17:00 | בית לגדול טוב 

קיץ כיף בשכונת אבן 
גבירול

17:00 | רחבת בי"ס הרצוג 

קיץ כיף בשכונת רחובות 
ההולנדית

17:00 | מתנ"ס אושיות 
קיץ כיף בשכונת אושיות

29.8יום ד'
אהוד בנאי, 

במסגרת בימות פיס 
שירה בציבור: 

הטיש הגדול

28.8יום ג'
מרגי 

בן זיני וטיילור 
סקאזי

27.8יום ב'
ארוע מרכזי

אמן מוביל

16.8יום ה'
18:00 | עירונוער

סדנת בישול 
מסביב לעולם 

14.8יום ג'
17:00 | גן החשמונאים

קיץ כיף בשכונת מרמורק
אטרקציות, הפעלות 

ומופעים

20.8יום ב'
17:00 | פארק רחובות הצעירה 

קיץ כיף בשכונת רחובות 
הצעירה

אטרקציות, הפעלות 
ומופעים

21.8יום ג'
17:00 | פארק היובל

קיץ כיף בשכונת היובל
אטרקציות, הפעלות 

ומופעים

22.8יום ד'
17:00 | מתנ"ס חוויות שוויץ החדשה 

קיץ כיף בשכונת רחובות 
החדשה

17:00 | מתנ"ס קרית משה 

קיץ כיף בשכונת קרית 
משה - אטרקציות, 

הפעלות ומופעים 

7.8יום ג'
17:00 | גן הטייס

קיץ כיף בשכונת חבצלת
אטרקציות, הפעלות 

ומופעים

2.8-29.7ימים א'-ה' 
23:00-17:00 | וייסגל רחובות

מחלקת הנוער - עיר הילדים והנוער
מסיבת בריכה וקריוקי, פעילויות מים, עמדות יצירה, 

מתחם מולטימדיה, שולחנות משחק, מתנפחים, 
מופעים ואטרקציות לכל המשפחה

פרטים  נוספים בגב הפלייר

23.7יום ב'
15:30 | עירונוער

ערב הקרנת סרטי פעולה
פופקורן חופשי

24.7יום ג'
19:00 | עירונוער

טורניר פינג פונג עירוני 
נושא פרסים

25.7יום ד'
15:30 | עירונוער

ערב המירוץ למיליון

12.7יום ה'
20:30 | ברחבת הכניסה לעיריה

עם אבי טולדנו

26.7יום ה'
19:00 | עירונוער

שיעור בשידור 
עם טייכר 
וזרחוביץ'

2.8יום ה'
20:30 | ברחבת הכניסה לעיריה

עם אילן 
לייבוביץ'

9.8יום ה'
20:00 | עירונוער �  10 ₪

מופע של 
אמן החושים 

תומר דודאי

9.8יום ה'
20:30 | ברחבת הכניסה לעיריה

עם ששי קשת 
וציפורי שיר

12.8יום א'
19:00 | עירונוער

שיעור בשידור עם גיורא 
חמיצר

21.8יום ג'
20:00 | עירונוער � 10 ₪

סטנדאפ עם 
אורי חזקיה

14.8יום ג'
19:00 | עירונוער

סדנת קרב מגע 
עם אלופת העולם 

באגרוף 
הגר פיינר

7.8יום ג'
19:00 | עירונוער

שיעור בשידור 
עם דודו ארז 

12.7יום ה'
20:00 | עירונוער | עלות: 10 ₪
90 דקות של צחוק עם 
מיטב הסטנדאפיסטים

19.8יום א'
19:00 | עירונוער

טורניר סוני פלייסטיישן 
פיפ"א עירוני נושא פרסים

חגיגת סוף הקיץ
בגן המייסדים החל מהשעה 20:00


