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09:00 – 09:30 | התכנסות עם קפה ומאפה
09:30 – 09:45 | דברי פתיחה וברכות 

09:45 – 11:00 | הרצאה: על צחוק והומור בגיל השלישי ובכלל/ עינב כץ קראים
מה מצחיק אותנו? מה זה הומור, ולמה אנחנו צריכים אותו בחיים? האם הצחוק טוב לבריאות

ואיך הוא עוזר לנו בתחומים רבים בחיינו? 
11:00 – 11:30 | הפסקה – כיבוד קל

11:30 – 12:45 | המופע: מילה של סבא/ בועז דקל
מופע בידור וסאטירי, מצחיק ומקורי על סיטואציות מהחיים של סבא וסבתא שפחות מדברים עליהם

 העולם
מצחיק אז

צוחקים

עלות 30 ₪
מכירת כרטיסים:

בית על"ה – השופטים 5 רחובות
או בטלפון 8870* שלוחה 4

בוקר חווייתי בנושא הומור וצחוק
בגיל השלישי

בית על"ה, רחוב השופטים 5, רחובות

יום ד' | ח' חשון | 2.11



16:00-17:15 | התכנסות בלובי לתערוכה מודרכת על חיי הקהילה באתיופיה.
טעימות מכיבוד מסורתי ומוסיקת רקע אותנטית.

17:15 | פתיחת הערב ודברי ברכה
17:30 | מופע יחיד של השחקן הוננייאו שטה - דרמה, מתח וצחוק

בשפה העברית בשילוב אמהרית. 
מופעי פולקלור של שירים אתניים והצגה של פסיפס התרבויות העשיר באתיופיה,

ע"י האומנים - מימי אדיסו, טספאי נגטו, אורי ג'מבר קבדה והרכב נגנים
 שעת סיום משוערת: 19:00

העולם
המרתק

של קהילת
יוצאי אתיופיה

עלות 20 ₪
מכירת כרטיסים:

במחלקה לרווחת האזרחים הוותיקים
של עיריית רחובות , רחוב הנביאים 8.

בטל'- 08-9392682  בין השעות 9:00-12:00

מרכז למורשת יהדות תימן וקהילות ישראל,
רחוב אברבנאל 7 רחובות

יום ב' | י"ג  חשון | 7.11

רה
ינס

ז א
מרכ

ת: 
מונו

ת



האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, רחמים מלול
וחברת מועצת העיר, מחזיקת תיק אזרחים ותיקים, ד"ר רוני באום.

10:30 ברכות | 10:45 מופע
שעת סיום משוערת 12:30 

100 שנות קריירה המאגדות בתוכן מאות שירים ועיבודים שיצרו חלק מפס הקול של חיינו
נפגשות על הבמה. "אולי עוד קיץ", "בתי את בוכה", "שש עשרה מלאו לנער", "כל החלומות", "בת 

ששים" וכמובן "הללויה" הם רק חלק מהשירים שכתבו לאורך השנים וזוכים כעת לביצועים מיוחדים 
במופע משותף עם נגנים ואורחים בהם ששי קשת, להקת "חלב ודבש", שרונה בן עטר, בטי פבלו,

גילן שחף וחננאל אדרי. 

עלות 40 ₪
מכירת כרטיסים:

בית העם רחובות- היכל התרבות העירוני 
www.beithaam.co.il / 089232200 'טל

בית העם רחובות- היכל התרבות העירוני, רחוב יעקב 48
שניים מהיוצרים, מעבדים ומנצחים מהטובים בישראל, נפגשים על במה אחת

יום ג' | כ"א חשון | 15.11

קרדיט:
ששי קשת-מהאוסף הפרטי של האמן | בטי פבלו-פיני חמו | שרונה בן

עטר-גרייס למברגר | חננאל אדרי-אור דנון
גילן שחף-אור דנון | חלב ודבש-שלנו סטודיו רחובות | דוד קריבושי

וקובי אשרת-אושר עדן פשינסקי | עיצוב הפוסטר-סטודיו ברנדר



9:30 | התכנסות, קפה ומאפה
פתיחה מוסיקלית עם הזמרת קרן לוי בוקין בליווי חן גוסלר

10:00 | מופע "החיים במסכות" / רינת גליקו
במופע משעשע רינת מחליפה מסכות ומגלמת דמויות מהחברה הישראלית.

הקהל מוזמן להצטרף ולגלות את כוחה של המכה והקסם הטמון בה. 
10:30 | הפסקה – ארוחת בוקר קלה  

11:00 | מופע "בין שני עולמות" עם  הרקדנים ג'יל ואמנון דמתי – שילוב מיוחד במינו בין 
עולמו של רקדן חרש לבין רקדנית שומעת בעלי כשרון מדהים.

המופע מלווה בהנחיה מיוחדת ומרגשת והרקדנים משתפים
את הקהל בדו-שיח ובתנועה על הבמה.

מעבר לחוויה האומנותית, המופע מעביר
את המסר שהכל אפשרי!
שעת סיום משוער 12:15

    

אומנות-
פנים רבות

לה

עלות 30 ₪
מכירת כרטיסים:
במזכירות חוויות שוויץ המדע
וגם באמצעות כרטיס אשראי
בטל' 08-9310700/08-9310708
www.havayot.org.il או באתר

בוקר של חוויה תרבותית מעוררת
השראה המשלבת  אינטליגנציה,

תנועה והומור.

מרכז חוויות שוויץ המדע, סירני 52, רחובות

יום ה' | כ"ג חשון | 17.11



9:15 | התכנסות וכיבוד קל
9:45 | ברכות 

הופעת מקהלת נשות מועדון מופת.
10:30 | הרצאה - "מצוה גדולה להיות בשמחה", הרב זאיד

11:30 | מופע "פסגה בלב ים" – דרמה סוחפת, מעצימה ומלאה בהומור ורגש שתוביל אתכן
בין גליו של סיפור אישי מרומם. בשילוב שירי תפילה וקטעי צפיה מרתקים, שולי אשר בליווי זמרת.

13:15 | סיום משוער

בוקר בנושא:

"לב שמח
ייטיב פנים"

, י"ג) (משלי ט"ו

עלות 30 ₪
הרשמה בטל'- 05-48424959

בימים א, ג, ד בין השעות 10:00- 12:30

לנשים בלבד

מרכז חוויות מהות , משה זכריה 13 רחובות

יום ב' | כ"ז חשון | 21.11



8:30-9:00 | התכנסות ויריד דוכני מידע אודות שירותים ותוכניות
עירוניות הרלוונטית לגברים אזרחים ותיקים  

09:00-10:30 | ברכות ועדכון לגבי המיזם העירוני לפיתוח תחום אזרחים ותיקים גברים
הרצאה: "גברים בואו לגלות את מתנת הגיל" על החיים של גברים בגילאי 60 ++

הרצאה מרתקת בה יינתנו כלים לבניית חיים איכותיים, ניהול מערכות היחסים במשפחה ואקטיביות בחיים.
מרצה: רפי פלג, מחבר הספר "בגרות שנייה"

10:30-11:00 | הפסקה: כיבוד קל וקפה
11:00-12:15 | מופע: תמיר אשמן וזיו גולנד - שירת גברים – במופע מוסיקלי לעבר הגבריות הישראלית

במופע נשיר ביחד שירים שגדלנו עליהם ובין שיר לשיר תמיר ישתף בחוויות ובסיפורים.
את המופע ילווה מוסיקלית – זיו גולנד.

תמיר אשמן, מנהל הפורום ללימודי גברים בבית הספר
לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.

זיו  גולנד, מוזיקאי, מעבד, מפיק מוזיקלי, מלחין ויוצר

בוקר ייחודי
לגברים

אזרחים ותיקים

עלות 30 ₪
מכירת כרטיסים:

בטל’ - 08-9390390
או באתר:

www.ironit-rehovot.co.il 

הקתדרה העממית רחובות בשיתוף
המרכז העירוני להורים ומשפחה

והמחלקה לרווחת האזרחים הוותיקים
עיריית רחובות שמחים להציג:

אולם בית יד לבנים, רח' הבנים 10

יום ג' | כ"ח חשון | 22.11



www.rehovot.muni.il

פעילויות חודש ההצדעה לאזרחים הוותיקים הן בשיתוף
פורום שולחן עגול, בהובלת המחלקה לרווחת האזרחים הוותיקים, 

האגף לשירותים חברתיים בעיריית רחובות.


