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אורחות ואורחים יקרים, 

פסטיבל רחובות לפסלים חיים תופס מקום מרכזי בין הפסטיבלים החשובים במדינה.
זו השנה ה- 9 בה אנו מציגים כ- 100 מיצגי פסלים חיים מהארץ ומהעולם, “כיין המשתבח עם השנים”, 

כך משתדרג הפסטיבל משנה לשנה.

אנחנו מברכים את עשרות אלפי המבקרים בברכת ברוכים הבאים לעיר המדע והתרבות.

שלכם,
דורון מילברג
מנכ"ל עיריית רחובות

מבקרים ומבקרות יקרים!

פסטיבל רחובות הבינלאומי לפסלים חיים הוא מסורת שייסדנו לפני תשע שנים, והוא ייחודי בנוף
האירועים הישראלי. 

ברבות השנים הפך הפסטיבל לאירוע תרבותי מהמעלה הראשונה, וקנה לו מוניטין ומעמד
ברמה הארצית וברמה הבינלאומית. 

זו הרגשה מיוחדת לעבור בין המיצגים – ישראלים ובינלאומיים- בשילוב מרתק בין אמנות רחוב, אוונגרד 
ותרבות. המגוון הגדול והייחודיות של המיצגים והפסלים הופכים את הפסטיבל לחוויה גדולה של רגש, 

צבע, תחושות וסקרנות מהולה בציפייה. 

במסגרת הפסטיבל נארח שורה של אמנים מובלים מהארץ ומהעולם.
בחרנו עבורכם את המיצגים היפים ביותר, מהארץ ומעולם, כולל כאלה שנוצרו במיוחד עבור הפסטיבל 

שלנו. 

הפסטיבל מתקיים ברחוב יעקב, הרחוב הראשון בעיר אשר לבש צורה מחודשת. ההתרחשויות בו מותאמות 
לאופיו הייחודי, והוא יקבל את פני הפסלים והאורחים באווירה מיוחדת.

בואו לבקר, להתרגש, לחוות ולקחת חלק בחגיגת הפסלים שלנו! 

שלכם,
עיריית רחובות

דברי ברכה



ביקור ח"כ )תא"ל במיל'( מירי רגב, שרת התרבות והספורט בפסטיבל 
ביום רביעי ה-4.7 

9 שנים!? לא יאמן!

רק מי שמבין יודע להעריך כמה זה לא יאמן שפסטיבל הפסלים ברחובות חוגג את שנתו התשיעית.
זו ממש חגיגה. והיא קסומה, מרגשת, מבורכת וכל כך מהנה.

9 שנות יצירה מרהיבה וחוצה ז'אנרים, שהפתיעה אותנו לא פעם ויצרה תרבות רחוב חדשה ומסקרנת 
ברחובות ובישראל רבתי.

הפסטיבל השנה, כמו הקודמים לו, מנסה להמשיך ולפרוץ דרך, יחד עם חגיגה ישראלית כמחווה 
ל- 70 שנות עצמאות ישראלית.

השנה הפסטיבל מפיק פרויקט מיוחד של קרקס בכחול לבן ופסלים עם אמירה ישראלית.

מחו"ל מגיעים 16 אמנים ממיטב פסלי הרחוב מהעולם, לייצר את ההשראה לקהל ולאמנים המקומיים,
וגם לשאוב השראה מהאמנים והאמנות הישראלית המתפרצת.

בשנתו התשיעית הפסטיבל יותר גדול, יותר מרהיב, יותר יצירתי ויותר מחפש דרך אל לב הקהל.
למעלה מ-200 אמנים יופיעו ללא הפסקה במהלך 3 ימים מרגשים, ברחוב יעקב המיוחד במינו.

הצלחה גדולה לאומנים, תודה עצומה לעיר רחובות ולאנשיה על החיבוק החם והאוהב.
תודה מיוחדת לג'רום ארוש על שותפות אומנותית רבת שנים ונפלאה,

ובעיקר פסטיבל מוצלח ומהנה עד מאד, לקהל היקר, שחוזר שוב ושוב ליהנות אתנו.

ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל הבינלאומי לפסלים החיים ברחובות

הפסטיבל הבינלאומי לפסלים חיים ברחובות מביא לידי ביטוי את מיטב העשייה 
בתחומי אמנותהפרפורמנס, המשלבת בתוכה יסודות של תאטרון ברחוב לצד 

אלמנטים מרהיבים של אמנותחזותית. הפסטיבל מעלה על נס את יכולתה של 
אמנות הפסל החי להתכתב עם הסביבה ולייצרדיאלוג רב משמעי, שהוא הרבה 

מעבר למילים.

שפת הפסלים החיים היא שפה אמנותית רב תחומית ובינלאומית, הנוגעת בכל אחת
ואחד. יכולתה להתעלות מעבר למילולי מאפשרת מנעד רחב של פרשנויות 

ושל הנעה והנאה.הפסטיבל זוכה להצלחה רבה מידי שנה משום שהוא מנגיש תרבות ווירטואוזית לכל 
הגילאים,מתחת לבית. חזוני להנגיש תרבות איכותית בהישג יד בא לידי ביטוי גם בפסטיבל זה, המעשיראת 
אחד הרחובות המרכזיים ברחובות בהוויה של אמנות אורבאנית מהארץ ומעבר לים,המקשרת בין תרבויות, 

בין עמים ובין אנשים.

בהנהגתו של ראש העיר, ידידי, רחמים מלול, העיר רחובות מצטיינת בתרבות, במורשת, בחינוך ובספורט, 
ולמעשה, זוכה למשב רוח מרענן בכל תחומי החיים העירוניים. משרד התרבות בהובלתי תומך בפריחה 

עירונית זו ומאפשר לרחובות, באמצעות הגדלת המשאבים, להמשיך ולהתפתח.

אסיים בתודה חמה לראש העיר, רחמים מלול, על תמיכתו בפסטיבל, למפיק ולמנהל האמנותי של 
הפסטיבל, ג'קי בכר ולכל מי שעוסקות ועוסקים במלאכת הפקתו של הפסטיבל המרהיב הזה, הצובע את 

רחובות במעוף, בדמיון, במראות ובצלילים.

             בברכה
ח"כ )תא"ל במיל'( מירי רגב
שרת התרבות והספורט

פסטיבל שמח,
ג'קי בכר
מפיק ומנהל אומנותי

דברי ברכה



   הכובען המטורף | ברזיל
Mika Ruusunen :צילום שער ///  SANTOS EUZEBIO : יוצר ומבצע

הכובען המטורף מאליסה בארץ הפלאות רק רוצה לחלוק כוס תה דמיונית 
עם כל מי שרוצה להתקרב אליו

הסבתא | בולגריה
סבתא חטטנית ומתוקה, בעלת מראה אריסטוקרטי, 

משעשעת ומלהיבה את הקהל בדרכה הייחודית

הרובוטריקים | ספרד
 CAMILO ALFONSO JARAMILLO BARRIOS, FRANCISCO AGUADA :יוצרים ומצבעים

Animaciones Statumovil
שני רובוטים המשתנים תוך כדי תנועה רובוטית למשאית ולדחפור וחזרה לרובוט ענקי

לא ארוזים | ספרד/איטליה
בכורה עולמית בפסטיבל 

IAGNEMMA ENRICA & JOSÉ IGNACIO :יוצרים ומבצעים
SEVILLA GUILLÉN  EL :TRIO LA LA LA 

הדבר הכי חשוב בחיים האלה הוא היכולת להרגיש בנוח גם אם אתה נמצא בתוך קופסה קטנה!

אוגוסטוס | איטליה 
CAMILO CLOWN :יוצר ומבצע

למעלה מ-2000 שנה שהוא חי בתוך העמוד שלו. 
אוגוסטוס חייב לקבל על עצמו את האופן שבו העולם

השתנה סביבו. אבל אל דאגה, הוא ייקח הכל בהומור גם אם הוא מתגעגע
לשנות האימפריה הרומית הגדולה שלו

איזון | אוקראינה
SASIN  ROSTYSLAV : Golden Golem :יוצר ומבצע

פסל סטטי שבזריקת מטבעות לכובע הפסל 
יקום לחיים וינסה להבין לאן נעלמו רגליו

חו״ל



צלם העיתונות | אוקראינה
  ANTON SKLIARUK :יוצר ומבצע

צלם עיתונות שמצלם את העוברים ושבים, ובמקום משלב את התמונה בכותרת בעיתון

הקוזאקים | אוקראינה
ARTUR HULKO  & KYRYLCHUK ANDRII -"Mime-theatre IF“ :יוצרים ומבצעים

 הקוזאקים מבשלים את המאכל הלאומי "קוליש", 
אבל תמיד משהו לא מסתדר עם התבשיל. מי יכול לעזור במתכון?

חיבוק מהטבע | סרביה 
בכורה עולמית בפסטיבל

CIRIC JELENA & KRDZIC  NEMANJA Mirror Crew :יוצרים ומבצעים
הביטו עמוק לתוך הטבע ושלמותו כי ישנו קשר מיוחד עם הקיום האנושי 

פוסידון | ארגנטינה
JORGE BALMASEDA :יוצר ומבצע

פסל שנוצר על ידי שילוב של הים עם הרבגוניות של ברצלונה

אמונה עיוורת | פורטוגל
Sandra Bernardo & Elisabeth Nóbrega :יוצרים ומבצעים

מופע מחווה לאמנויות הקרקס, 
בייחוד לזירת זורק הסכינים, 

המייצג את האמון בין בני אדם באשר הם

חו״ל



קרקס בכחול לבן 
הומאז' קרקסי מוזיקלי בסימן 70 שנה למדינת ישראל

מופע בכורה מיוחד לפסטיבל
יוצרים ומבצעים: יניב טפר, עדי קסל, טלי טל, ערן עבדי

בימוי: גבריאל כהן גרונדלנד | עיצוב תלבושות: יסמין וולק  | עיצוב תפאורה: קרן צח
מופע קרקס אווירי וירטואוזי המספר את סיפורה של מדינת ישראל דרך המוזיקה הישראלית

עפים על ישראל
 Y מבצעים: קרקס | Y יוצר: יניב סוויסה – קרקס

כוריאוגרפיה: ים דויב
עיצוב: יניב סוויסה ואלכס ליפשיץ

מופע קרקס מרהיב של ריקוד ואקרובטיקה 
אווירית על מגן דוד ענק בגובה רב

בין הטיפות
יוצרת, מעצבת ומבצעת: אודליה ליברמן

רגע של התרגשות מהיופי והפשטות של החיים, מהגשם הראשון, 
מהצחוק ומשמחה של ילדים. 

רגע שקפא בזמן ואיתו המים הניתזים מן השלוליות

אישאיילה
יוצרת: אנאל בלומנטל | עיצוב: אולגה גורביץ | מבצעות: אנאל בלומנטל/רוני שחר
“אישאיילה” ציידת כלואה בתוך גוף איילה, בוא הבט מקרוב, היא תצוד גם אותך!

 טוטאל בלונד 
יוצרים: קברט טוטאל - נועה מורדוביץ

מבצעות: טליה ביק, שירלי אושר וירדן ניקפהמה | עיצוב: קברט טוטאל 
מופע בתנועה. מרלין חזרה והיא מביאה את הסטייל והנימוסים לרחוב הישראלי!

 3 מרליניות צבעוניות ועגלת תקליטים אחת בתהלוכת רחוב מוזיקאלית וססגונית

בייבי בום
יוצרת: רינת גליקו | מבצעות: נרקיס גול ורדי ואורטל צבר | עיצוב מסכות: אולגה רוס
פסל חי ובועט של שני תינוקות בלול, משחקים, מגלים את העולם ועושים גם בלאגן...

כשתראו אותם תבינו מה באמת חשוב בחיים!
היצירה מוקדשת לזיכרו של חברנו האהוב 

 יונתן טויזר ז״ל - שחקן, רקדן ,יוצר מופלא וילד ניצחי

המכשף והתמונה
יוצר ומבצע: בן רודשבסקי
המכשף קפא והפך לאבן, 

בתמונה ניתן לראות איך הוא היה נראה לפני הכישוף. 
מוזמנים לראות את התמונה הופכת למציאות

מופעי הפסטיבל



זמן
יוצר מבצע ומעצב: גבריאל רענן

זקן השבט יודע לקחת זמן על גב הצב ויש לו הרבה תובנות שאותן יוכל לחלוק

Beauty and the Beast
יוצרת ומבצעת: גבריאל נויהאוס

פסל פלסטי. דמות צבעונית ומבריקה מבחוץ, 
דהויה ומתפוררת מבפנים, כמו כל חומר פלסטיק בעולם

שומר האוצר
יוצר ומבצע: דניאל בוצר | עיצוב: שירה וויס 

ישנו אוצר במקום מסתור עליו פיראט אכזר ישמור, אם תשלח ידייך לתיבה מה שיקרה יהיה באחריותך 

אנו מכריזים
יוצרת: ניצן רנגיני בוצר | מבצע: מוטי סבג | עיצוב: שירה וויס

בן גוריון הגיע ביום אחד בהיר להכריז קבל עם ועדה בכל העיר, כי הוא נרגש עד מאוד
להכריז על כל אחד )כמעט( כל הכבוד.

שומר הפנינה 
יוצר ומבצע: דניאל ברוסובני | עיצוב: אולגה גורביץ'

פנינה יקרה בתוך הצדפה - השומר לא יניח לאיש לקחתה!

  waves
יוצרים ומבצעים: דניאל וג'ול עובד | עיצוב: יסמין וולק

דמויות ורסטיליות זזות בעזרת אלמנטים שונים המייצרים טקסטורות במרחב, בליווי מוסיקה חיה וקסומה

נפרטיטי
יוצרת ומבצעת: אנבל פרלטה | עיצוב: אנבל פרלטה, קרולין אטון

נפרטיטי היא מלכת מצריים המפורסמת ביותר בתודעה המערבית. 
במהלך הפסטיבל מנסה נפרטיטי לישון, 

אך ללא הצלחה, מכיוון שכל הנוכחים מפריעים לשנתה.

בואו לקטיף 
יוצרות: דפנה לבנון והלן בודניאצקי | מבצעת: דפנה לבנון | עיצוב: הלן בודניאצקי 

מחווה לתפוח הזהב ולחלוצים שנטעו פרדסים 
שעטפו את מרחבי המדינה

בימי המושבה הראשונה

Happy and Lucky
יוצרים: דרור ליברמן וקזויו שיונוירי

מבצע: דרור ליברמן | עיצוב: קזויו שיונוירי
בין כל הדליים והמברשות, הררי הגבס והשרשראות, 

מסתתר לו אדם אמין, חרוץ ובר מזל

מופעי הפסטיבל



חאפלה בתנועה
יוצרים ומבצעים: האחים בז'וז'

מופע הומוריסטי ומוסיקלי של זוג אחים מרוקאים שרכובים על ריקשה ובאים לעשות שמח
 לכל השכונה. האחים מטיילים ברחבי העיר ומעלים נוסעים 

אך לא מגיעים איתם אף פעם ליעדם 

אורח מהירח
LiDa Kosma יוצרים ומבצעים: וידאורמה - אסיה נלן, אנדריי יודשקין

דמות מוזרה ומסתורית שהגיע מהירח. עבודה המתבססת על אשליה האופטית. בעזרת שינוי תאורה וצבעי 
התלבושת, אופי הדמות משתנה בהתאם 

תיבת נגינה סופית
יוצרים: ורה גורנשטיין, יהונתן ארז | מבצע: ורה גורנשטיין | עיצוב ובניית תיבה: יהונתן ארז 

עיצוב תלבושת: מיכל גליקסברג 
מחולל סופי בתיבת נגינה תוך כדי התבוננות, ניגון, תפילה ודרך תנועה סיבובית 

lizard king
יוצרים: מאיה וזהר קרניאל -זה קורה תאטרון נודד | מבצע: זהר קרניאל | עיצוב: מאיה קרניאל

"אני מלך הלטאות! ואני כל יכול!" ג'ים מוריסון

דגיגון
יוצרים: טל אשר ואייה סיגל | מבצעת: טל אשר | עיצוב: אייה סיגל

הצצה לתוך מעמקי הים אל סביבתו של הדגיגון המסתורי - האם יפתיע או ירתיע אתכם? 

נשיקולדה
יוצרים: אמיליה ויובל כהן: Familia Fantastic | מבצעת: תרזה פרחי

מבית היוצר של “פמיליה פנטסטיק”, ובהשראת השוקולד באצ'י )נשיקה באיטלקית(, 
השדכנית גברת נשיקולדה מפזרת אהבה באוויר

 
זבל מנגן  

יוצר ומבצע: יוגב חרובי | עיצוב: יערה צדוק
זו לא סתם ערימת זבל, זו ערימת זבל שתזיז לכם את הצורה!

ויהי אור
יצירה ובימוי: קרן כהן ישראלי, לי נחת שלום | עיצוב גופי אור: אלון בירגר 

 מוזיקה חיה: דניאל כהן בוונסי | מבצעים: "סאבטקסט"- תיאטרון הנוער הייצוגי, בת ים.
כשהמוזיקה חיה והאורות נדלקים מתחילה המסיבה... Go! מופע רחוב תזזיתי, מעורר ומקפיץ

עולם המים
יוצרת ומבצעת: נורית יחיאלי

בואו לרחף עם סוסונית הים בין האלמוגים. 
קחו אוויר וצללו פנימה

מופעי הפסטיבל



Fred & Frida 
יוצרת ומבצעת: ליה לוין | עיצוב: מירין קסמירו וליה לוין

Fred & Frida הם צמד ננסים שכבר המון זמן רוקדים יחד. לפעמים אוהבים ולפעמים שונאים. 
מספיק צעד אחד שגוי להפוך ריקוד הרמוני לקרב עז

we can do it
יוצרת, מבצעת ומעצבת: מיטל ילינק

“אישה אינה נולדת אישה, היא נעשית אישה.” 
סימון דה בובואר תמונת חייה של אישה בישראל 2018

איש הזהב מנגן טּוּבה
יוצר ומבצע: משה פרנס | עיצוב: משה פרנס וטניה פרנס ג'קס

מיצג פנטסטי המשלב נגינה מקצועית במגוון סגנונות
מוסיקליים על טובה מוזהבת קונצרטנטית, ותקשורת משעשעת עם הקהל ברחוב 

עולם חדי הקרן
יוצר: עומר יחזקאל | מבצע: שירי שחר | עיצוב: אליאל תגר

ברוכים הבאים לממלכת חדי הקרן, הטילו מטבע למזרקה ויתגלה בפניכם עולם מופלא!  

באבא יאגא
יוצרת ומעצבת: פולה פזי | מבצעת: אגנס סדובסקי

האגדה והקסם קמים לתחייה.

לצאת מהקופסא
יוצרים ומבצעים: המרכז לתיאטרון לוד | עיצוב: רחל שטנגל

מתיבת נגינה בוקעות נשים משלושה דורות והן מונעות, טכנית, על ידי ייצוג גברי, 
מה יתחולל כשהן "תצאנה מהקופסא"?

היפנוזה
יוצרת : קלי איאש | מבצעים: איילת בשור ואורי דיקר | עיצוב: אלינהר בינשטוק

שתי דמויות בפסל אחד, האחת היא הגוף והשנייה הנפש. הן מתבלבלות, סותרות ומתערבבות

מלכת הלבבות
יוצרת ומבצעת: קרולין אטון | עיצוב: קרולין אטון, אנבל פרלטה

בשדה ירוק, עטוף ורדים אדומים, עומדת לה מלכת הלבבות בעלת לב האבן. 
המלכה מנסה להטיל אימה על התושבים, 

אך ללא הצלחה וכל פעולה מאיימת מסתיימת בהומור

שטיפה קוסמית
יוצרים: תאטרון הגברת | מבצע: יונתן סולאג' | עיצוב: מור שושן ויונתן סולאג'

לא מזמן הוא נחת מהכוכב הכחול, הקוסם המפוזר האדון כל יכול. 
מי שנכנס לשטיפה לא צריך עוד מקלחת, 

פה כולם מתנקים מכף רגל עד פדחת 

מופעי הפסטיבל



מופע האימים של לורנזו
Helene aronhime -יוצרים ומבצעים: יערה ארליך ורז וינרטראוב | עיצוב: עמוס וינטראוב ו

היצור המופלא הגיע אליכם 
ועכשיו הוא פה ורוקד לצלילי הנבל החללי. 

את זה בטוח לא ראיתם!

דרושה נסיכה!
יוצר ומבצע: שחף ביר

אביר יצא למסע למצוא נסיכה להציל ולמרבה הצער הוא נתקל בדרקון 
שאותו לא הצליח להפיל, אז דרושה נסיכה אמיצה שתציל את האביר האציל

הלוחמת  
יוצרת, מבצעת ומעצבת: שי לביא טל

מה שאתם רואים הוא לא כל הסיפור... 
מי יגלה את סודה של הלוחמת?

מחוברים? 
יוצרת: דנה גבסו | מבצעים: עידו ברק ואור סעדי | עיצוב: דבורה נגר 

"מפגש בין שני סוגי אישיות דומה למגע בין שני חומרים כימים: אם נוצרת תגובה כלשהי, 
שניהם משתנים". קרל יונג

הרקדנית הצבעונית
יוצרת ומבצעת: שרון מיצי שין 

רקדנית צבועה בצבע, רוקדת על בד לבן, ויוצרת ציור תוך כדי תנועה וריקוד
 

מלך היער
יוצר: ירדן באומהפט | מבצעות: רוני טל, מיכל שרביט, דניאל למנסדורף | עיצוב: מיה בן דוד.

רקדניות "מצוירות" על רקע מצויר, 
יוצרות שתי תמונות שונות, של שני "מלכי יער". 

בהשראת תמונות עם אשליות אופטיות

 Doowap ישראלי 
  בימוי: ג'רום ארוש | מפיק מוזיקלי ארז קינן 

עיצוב תלבושות: ראומה צ'וסניק | עיצוב פאות: שמוליק שוחט בין לילית
הרכב תיאטרלי ווקאלי שישמח את ליבכם בשירי נוסטלגיה ישראלית 

יוצאים מהארון
במאית ויוצרת: טליה ספרא | מבצעים: סטודנטים לליצנות רפואית ,ממכללת סמינר הקיבוצים

 מעצבת: שימרית לוגסי
האם דמיינתם פעם מה קורה בתוך ארון הבגדים שלכם

 לאחר שהדלתות נסגרות? 
אתם מוזמנים להיכנס ולגלות את

 "עובי המדף" של היחסים בין הבגדים שלכם 

מופעי הפסטיבל



המוארים
יוצר ומעצב: אלון בירגר

דואט של אור, תנועה וצליל בין פסל עצום לרקדנית

פרחים 
יוצר ומעצב: אלון בירגר

פרחי ענק מפיצים אור בגינה מופלאה

צבעים חיים
יוצרת, מעצבת ומבצעת: אלה טאוב

עולם מצויר בשלל בגדים ואביזרים צבעוניים. בואו לגלות איך זה מרגיש להיות חלק מיצירת אמנות

לוחמי האש
יוצרת ומעצבת: מישל תם | מבצעים: מישל תם ועדן אפרגן

   פסל לוחמת ולוחם - יחד נגד האש!

To Bee or Not To bee
יוצרת ומבצעת: רעות שיפמן צורף | עיצוב: פרנקלין טברס ומירי יפת | ליווי אומנותי: מירי יפת

בשנים האחרונות קיימת תופעה שכמות הדבש בעולם 
הולכת ופוחתת באופן מסתורי! 

גנבת הדבש מנסה לתת תשובה אפשרית לתופעה

תיירים
יוצרים ומבצעים: תיאטרון ברמוזה | עיצוב: אודליה ליברמן

תיירים שבאו לבקר במדינת ישראל להתפעל ממדינה שקיימת כבר למעלה מ-70 שנים 

עולם הילדים 
יוצרים ומבצעים: תיאטרון ברמוזה

שלושה ילדים בעולם פנטזיה שכולו ממתקים ומשחקים

מחווה לגדולים מכולם 
יוצרים ומבצעים: תיאטרון ברמוזה | עיצוב: ראומה צ'וסניק

הזמרים הקלאסיים ביותר מתעוררים לחיים כדי להזכיר לנו את המוזיקה 

מתקן החלומות 
יוצר ומבצע: אביעד מכלוף תאטרון ברמוזה 

עולם דמיוני של חלומות שכולם נלקחים בשבי על ידי הלוכד הערמומי

זאק וזיק
יוצרים ומבצעים: תאטרון ברמוזה. 

שני חייזריי ענק אשר הגיעו אל כדור הארץ 
כדי לחקור את האנשים החיים בו

מופעי הפסטיבל



בגוף 1
בימוי וליווי אמנותי: יעל עמרם | עיצוב תפאורה: מושיק יוסיפוב

יוצרים ומבצעים: חניכי הסדנא של בימת הנוער העירונית רחובות
מיצג חברתי. אנו חיים בחברה המחנכת לפעול על פי תפיסות והגדרות יופי. 

כולנו מבקשים לעמוד בהן, שכן אלו משפיעות על מיקומנו החברתי ועל מצבנו הנפשי. 
גם בעולמנו המתקדם והמתוחכם עדיין מהווה יופי הגוף ערך עליון,

 בעיקר בעידן בו התקשורת החברתית האנושית מתבססת יותר ויותר על מדיה ורשתות חברתיות, 
בהן אנו שטופים באידיאל יופי לא מציאותי המטשטש אבחנה בין מציאות לדימיון

אישה באבן
יוצרים ומבצעים: שרון איתן וארד בר | עיצוב: מושיק יוסיפוב

מה מערכת היחסים בין פסל לפסל 
אותו הוא חוצב באבן? 

האומן ופסלו
מבצעים: אחייה זלייט ואדוארד סולימנוב | יוצר: אחייה זלייט | עיצוב: אדוארד סולימנוב

אמן מפסל פסל לעינכם.
האם הפסל חי או שהוא דומם?

Bubble GloW - It will blow your mind
יוצר ומבצע: בועז ניר שלום - דוקטור באבל | עיצוב: פרנקלין טברס

מיצג בועות רדיקלי המשלב אלמנטים מנצנצים
הפתעות בתאורת אולטרא סגול

משחק ילדים
יוצרים ומבצעים: אנסמבל טריפלט-אבירן רוימי, מאיה תומאס, הדס סלבסט

יועץ אומנותי: צביקה פישזון | מעצבת: שירה וויז
בואו לשחק אתנו, מבטיחים שיהיה לכם כיף. 

רק תביאו את הבובות שלכם, אחרת לא ניתן לכם להשתתף

Fish band
יוצרת ומבצעת: מירב אלבז | עיצוב: שמוליק שוחט

להקת דגים ששוחה נגד הזרם שומרים ומגנים אחד על השני, 
למרות כול הלחץ והסכנות האורבות במעמקי הים

מופעי הפסטיבל



הפסטיבל ממשיך במסורת,
בה יציגו גם ילדים

 עבודות כפסלים חיים.

הזאבה הקסומה 
יוצרת ומבצעת: מיכל מסיקה | עיצוב: יסמין וולק 

הזאבה הקסומה, חצי אישה-חצי זאב משוטטת במרחבי היער המסתורי

הרצל ובן גוריון 
ייצוג ושיווק: ראש חוצות אמנות ברחוב 

2 מייצגי ענק בדמותם של הרצל ובן גוריון יקבלו את באי הפסטיבל בקריצה הומוריסטית

דנזה הדרקונית
יוצרת, עיצוב ומבצעת: שני רובינשטיין

דנזה הדרקונית בעלת שני הראשים במסע אל היהלום המובטח

המונה ליזה
יוצרת: אודליה ליברמן | מבצעת: אפי כץ

המונה ליזה, הציור המפורסם ביותר בעולם, מגיע לפסטיבל הישר ממוזיאון הלובר שבצרפת

הברמן הקפוא
יוצרת ומבצעת: מיכל קורמן | עיצוב: יסמין וולק

הברמן הקפוא - יצא מתוך המקפיא
 עם מבחר אלכוהולי שירים לכם את המסיבה

מופעי הפסטיבל



ניהול הפסטיבל עיריית רחובות | החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש 
הפקה וניהול אמנותי ג'קי בכר הפקות בע"מ | מנהל אמנותי שותף ג’רום ארוש

מפה

שירותים

דוכני אוכל

מטה הפסטיבל

גן צמחי התנ״ך נקודת ילדים אובדים

ע״ש רנה סמילנסקי
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דונדיקוב

 הפסטיבל מתקיים ברחוב יעקב בין השעות 18:00 – 22:30
הכניסה חופשית הציבור מוזמן

דוכני אוכל



פרטים על שינויים בהסדרי תנועה וחניה:
www.rehovot.muni.il עיריית רחובות ב-     , ב-     , באפליקציה ובאתר

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

פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-9 לפסלים חיים
הסדרי תנועה, חניה ונגישות

 בימים ג'-ה', בין התאריכים כ'-כ"ב' בתמוז תשע"ח, 5-3 ביולי 2018, בין השעות 18:00 ל-22:30, 
יערך אירוע פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-9 לפסלים חיים בעיר רחובות, ברחוב יעקב, 

בקטע הרחובות אחד העם – מנוחה ונחלה )צומת בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני(.
 

בימי האירוע, בין השעות 14:00 ועד 23:00, 
ייסגרו לתנועה ולחניית כלי רכב הרחובות הבאים:

• יעקב )תתאפשר תנועת כלי רכב לבאים מרחוב אחד העם לכיוון רחוב הרצל בלבד(
• דונדיקוב

• נורדאו – בין רחוב בנימין לרחוב יעקב
• סמטת חביבי

• ש"י – בין רחוב יעקב לרחוב חוה לוצקי
• יעבץ – בין רחוב יעקב לרחוב העבודה

• אחד העם )כניסה לרחוב אחד העם מרחוב ויצמן תתאפשר לדיירי הרחוב בלבד(

רכבים אשר יחנו בתחום הפסטיבל יפונו באמצעות גרר החל מהשעה 14:00 אל מחוץ לשטח האירוע.

חניה ללא עלות לדיירי הרחובות הסגורים לתנועה 
תתאפשר בחניון בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני – כניסה מרחוב בנימין דרך 

סמטת חביבי. )בהצגת תעודת זהות(

לדיירי הרחובות: גלזר, העבודה, החלוץ, בר שאול, חוה לוצקי, ש"י וגולדברג
תתאפשר כניסה מרחוב ויצמן אל רחוב יעבץ ואל רחוב העבודה )תתאפשר תנועה ברחוב יעבץ בקטע שבין 

רחוב ויצמן לרחוב העבודה כנגד התנועה מצפון לדרום, וכן ברחוב ש"י בקטע שבין בר שאול לחוה לוצקי(

לדיירי רחוב דונדיקוב
תתאפשר כניסה מרחוב בנימין. )בהצגת תעודת זהות(

   חניה לנכים תתאפשר בחניון בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני – 
   כניסה מרחוב בנימין דרך סמטת חביבי.

   בשטח הפסטיבל - כל שערי הכניסה והיציאה מונגשים לנכים.

בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה, לא תתאפשר נסיעה וחניית כלי רכב
יש להישמע להוראות הפקחים והמכוונים

עמכם הסליחה על אי-הנוחות הזמנית
המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24/7 גם בווטסאפ: 050-8806106

הנחיות משטרת ישראל:
לא תתאפשר הכנסת כלי נשק, חפצים מסוכנים, צעצועים מסוכנים מכל סוג שהוא, 

תרסיסים, משקאות חריפים ובקבוקי זכוכית



בכל יו� חמישי, החל מהשעה 20:30, ברחבת הכני�ה לעיריה

במהל� חודשי יולי-אוגו�ט 2018ולחגוג עמנו בערבי זמר עברי ע� אמני� מובילי�, תושבי� יקרי�, אנו שמחי� להזמינכ� לשוב לשיר בציבור 
עיריית רחובות

והחברה העירונית רחובות

שרי� ל
 רחובות
קי� 2018

www.rehovot.muni.il :עיריית רחובות ב-    , ב-    , באפליקציה ובאתרwww.ironit-rehovot.co.il :החברה העירונית רחובות ב-    , ב-     ובאתר

שירה בציבור: שירה גול�ע� שירי פ�טיבלי הזמר09/8/18 "ומתוק האור בעיניי�" – ששי קשת וציפורי שירשירה בציבור: איל� טל ויו�י גרושקה 02/8/18 "היו ימי� חבר" – איל� לייבובי�' ע� שירי� רו�י� ש"עלו לאר�" שירה בציבור: אילנה כ�26/7/18 "את� זוכרי� את השירי�" – חנ� יובלשירה בציבור: ניבה הראל12/7/18 "מחזירי� את הרגש לשירי�" – אבי טולדנו ע� מיטב להיטיו
להקת "�ק�טה"שירה בציבור: איל� אלימל
 והילה אית�23/8/18 "הללויה ישראל" – להקת "חלב ודבש" מארחת את שירה בציבור: ב� עמי חל� ומייק שרו�16/8/18 הזמר אד� במופע "אד� חדש" 

אהוד בנאי, במ�גרת בימות פי� | שירה בציבור: משה להב הטיש הגדול29/8/18 יו� רביעי | ג� המיי�די�
 ניהול מו�יקלי: אופיר שמעוני | אירגו�  והפקה: שלמה טולדו - מחלקת אומנויות הבמה והפקות*מופע ה�יו� יתקיי� ביו� רביעי במ�גרת חגיגות �ו� הקי�הכני�ה חופשית, הציבור מוזמ�

 האירוע נגיש    


