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www.rehovot.muni.il | עיריית רחובות ב-    ובאפליקציה
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סיום משוער עד השעה 13:00 | לא תתאפשר יציאה לצעדה לאחר השעה 9:30

מתחמי הרקדות  היכל הספורט אוסי וזוהר, רח' חיים סירני 52 | מרכז תקוותינו, רח' הרצל 108
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אלי מיימון

דני נווה דב אורבך

חיים מילשטיין משה אורון

זומבה לילדים
טלי גרינברג

הורים וילדים
יגאל טריקי

זומבה
טלי גרינברג

ריקודים 
מכל הזמנים
ישראל שיקר
נורית גרינפלד

אייל עוזרי

רוקדים 
אל תוך הלילה

ויקטור גבאי
רועי פרידמן
יענקלה זיו

ניהול אמנותי: שלמה ממן*רוקדים על גלגלים  
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דודו ברזילי23:00-21:30 ירון מישר



יום חמישי | 13.4 | 20:00 
"הפרח בגני"

מופע הנעילה יוקדש בהוקרה לאביהו מדינה, זמר ומלחין בולט במוסיקה העברית, 
המזרחית והים תיכונית, אשר תרם רבות ללגיטימציה התקשורתית של הזמר המזרחי. בערב 

זה ירקדו להקות המחול לצלילי שיריו בכוראוגראפיות ייחודיות וחדישות בשיתוף אמנים 
מאושיות הזמר המזרחי והים תיכוני הישראלי.

בהשתתפות:
אביהו מדינה | אלי לוזון | אבנר גדסי | דקלון  

לירון רמתי | מורן מזוז  | בן גדסי | אוריאל שלומי | אורית קמרי
הנחיה ושירה: גלית גיאת

תושבים ואורחים יקרים!
הארצישראלית  והמסורת  המורשת  את  נקיים  בה  החמישית  השנה  זו 

בפסטיבל למחול וזמר ארצי "רוקדים אביב" ברחובות. 
אשר  הארץ,  מכל  תרבות  ושוחרי  תושבים  בהשתתפות  ייערכו  החגיגות 
יגיעו לחגוג עמנו את חגיגות האביב של העיר רחובות, מסורת שמחזירה 
מימיה  עוד  בעיר  נהוגות  שהיו  החגיגות  את  ומשחזרת  ליושנה  עטרה 

הראשונים.
הזמרים  האמנים,  מיטב  עם  האביב,  לחגיגות  להזמינכם  שמחים  אנו 

ולהקות המחול, שירקדו לצלילי הקלאסיקות הישראליות.
חג אביב שמח לתושבי רחובות ולכל עם ישראל!

       שלכם,
                     עודד עמרם                            רחמים מלול

                                  מחזיק תיק תרבות                       ראש העיר

                     וחברי מועצת העיר

הדרי רחובות | להקת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א | 
הדודאים פרדס חנה | צבעי מחול חדרה | הורה פרדס חנה - כרכור 

בנג'י רמלה | אורות הבמה – מבשרת ציון | הורה ירושלים | 
ייצוגית דוליארט שוהם | עדי דאנס קריות |  ייצוגית גבעתיים | 

ברחובות תימן | מחולות מנשה

הסדרי נגישות
חניות נכים לטובת האירוע ברחוב הרצל 160 וברחוב השופטים עפ"י השילוט.

כניסות נגישות - בכניסה הראשית בצומת הרחובות הרצל-לבקוביץ, ובכניסה מרחוב השופטים.
תותר כניסה לחיות שרות | מתחם ישיבה נגיש | תאי שירותים נגישים | מסך תמלול ומערכת עזר לכבדי שמיעה

תרגום לשפת הסימנים – במידת הצורך ועפ"י בקשה מראש, עד ליום ד' ה-5.4.17
לקויי ראייה המעוניינים לשמור מקום ישיבה בקרבת הבמה, בתיאום מראש עד ליום ד', ה-5.4.17

*באירוע תוצב עמדת מידע נגיש
לשאלות או התאמות מיוחדות בנושא נגישות בלבד ניתן לפנות לדוא"ל:  morant@ironitr.co.il  או לטל': 050-2038772

יום רביעי | 12.4 | 20:00 
"שירים עד כאן"

מופע פתיחה מרהיב בהצדעה למלחין וחתן פרס ישראל, נחום היימן ז"ל. נעבור בתחנות 
חייו של נחצ'ה מתחילת דרכו כאקורדיוניסט בלהקת הנחל, דרך חמישיית גלבוע, הגבעטרון 

והפרברים. נציין את פעילותו המוסיקאלית כמלחין פסקולים, סרטי קולנוע, תכניות 
טלוויזיה ומחזות, בצליל וזמר, תנועה ותמונה. בערב יופיעו מיטב להקות המחול בשילוב 

אמנים שעברו בתחנות חיו וישירו משיריו.

בהשתתפות:
סי היימן | אדם | אילנית | יזהר כהן  | תומר עפרון | אילן ליבוביץ' 

אסנת זנו מרום | חננאל אדרי | ליטל ממן
הנחיה: דורי בן זאב 


