
מרחב פתוח בכל יום החל מהשעה 15:30
מחלקת ילדים ונוער / עירונוער 

רח' בנימין 4, רחובות | 08-9376700
f-ומועצה רחובות ב f-עירונוער ב

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

חלוקת   | מוגבל  הצמידים  מספר   | בלבד  צמיד  עם  עלות,  ללא  הכניסה 
צמידים תתקיים בעירונוער בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00, יום ב' 

19:00-9:00 ברחוב בנימין 4, רחובות, לפרטים: 08-9376700/2

אירועי נוער וילדים 
בחופש הגדול

בעירונוער וברחבי העיר

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

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

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

צוות מחלקת הנוער העירונית / עירונוער פעל בשיתוף מועצת הנוער 
העירונית בכדי להכין לכם קיץ מרענן



ליגת מגרשים מוארים
תתקיים במגרשים הבאים:

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.

הקרנת חצי גמר 
מונדיאל

10.7 | יום ג' | 15:30
פופקורן חופשי

עירונוער

90 דקות של צחוק עם 
מיטב הסטנאפיסטים

12.7 | יום ה' | 20:00
עלות: 10 ₪ 

עירונוער

ערב הקרנת 
סרטי פעולה 

23.7 | יום ב' | 15:30
פופקורן חופשי

עירונוער

הקרנת גמר 
המונדיאל

15.7 | יום א' | 15:30
פופקורן חופשי

עירונוער

הקרנת חצי גמר 
מונדיאל

11.7 | יום ד' | 15:30
פופקורן חופשי

עירונוער

מעגלי שיח בהובלת 
מועצת התלמידים 

והנוער הרשותית
17.7 | יום ג' | 17:00

עירונוער

טורניר פינג פונג 
עירוני נושא פרסים

24.7 | יום ג' | 19:00
עירונוער

ציפורי לילה סדנאות 
העצמה ומנהיגות 

עם חיילי הנח"ל
19.7 | יום ה' | 18:00

עירונוער

ערב הקרנת 
סרטי בורקס 

5.8 | יום א' | 15:30
פופקורן חופשי

עירונוער

ערב המרוץ למיליון
25.7 | יום ד' | 15:30

עירונוער

טורניר כדורגל 
שולחן עירוני 
נושא פרסים

6.8 | יום ב' | 16:00
עירונוער

שיעור בשידור עם 
טייכר וזרחוביץ' 

26.7 | יום ה' | 19:00
עירונוער

שיעור בשידור עם 
גיורא חמיצר 

12.8 | יום א' | 19:00
עירונוער

שיעור בשידור 
עם דודו ארז

7.8 | יום ג' | 19:00
עירונוער

סדנת קרב מגע עם 
אלופת העולם באגרוף 

הגר פיינר  
14.8 | יום ג' | 19:00

עירונוער

מופע אמן החושים 
תומר דודאי
9.8 | יום ה' | 20:00

עלות: 10 ₪
עירונוער

סדנת בישול 
מסביב לעולם

16.8 | יום ה' | 18:00
עירונוער

טורניר סוני 
פלייסטיישן פיפ"א 
עירוני נושא פרסים

19.8 | יום א' | 19:00
עירונוער

סטנד אפ 
עם אורי חזקיה

21.8 | יום ג' | 20:00
עלות: 10 ₪

עירונוער

ערב "צומת" תחרות 
להקות צעירות 

23.8 | יום ה' | 18:00
עירונוער

28.8 יום ג' | 20:00
מופע סוף קיץ בגן המייסדים

מרגי  
בן זיני וטיילור

סקאזי


