
יום העצמאות
ו' באייר תשע"ז, 2.5.17

רחובות במלחמת העצמאות
סיור חגיגי

יום שלישי | ו' באייר | 2.5 | 10:00
בהדרכת: ד"ר דני בר מעוז, 

סופר והיסטוריון
הכניסה חופשית

מספר המקומות מוגבל
לפרטים והרשמה:

08-9494721

יום העצמאות ה-69 
למדינת ישראל
תשע"ז | 2017

"שרים וזוכרים"
יום ראשון | ד' באייר | 30.4 | 21:30 | גן המייסדים

ערב שירי לוחמים, זיכרון ומורשת בסימן 50 שנה 
למלחמת ששת הימים ולאיחוד ירושלים

בהשתתפות: ששי קשת, אופירה גלוסקא, יובל חלף 
ומאיה לוי. 

תזמורת "קלאסיקה רחובות", תאטרון רחובות 
וחניכי בימת הנוער רחובות

טקסים ממלכתיים
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

טקס עירוני מרכזי
יום ראשון | כ"ז בניסן תשע"ז | 23.4 | 20:00

בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני
"שואת יהדות סלוניקי" 

בביצוע תאטרון רחובות, חניכי בימת הנוער רחובות 
ובליווי מקהלת "מיתר"

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום שני | כ"ח בניסן תשע"ז | 24.4

אנדרטת השואה - רח' הרצל פינת שדרות הקיבוצים
10:00 | מסכת בביצוע תלמידי קריית החינוך למדעים

במעמד ראש העיר, רחמים מלול

בית דרור | רחוב החלוץ 5
13:00-10:00 | הדלקת נרות והקראת שמות

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל ונפגעי פעולות האיבה

עצרת הזיכרון העירונית
יום ראשון | ד' באייר | 30.4 | 19:45 | גן המגינים

במעמד: 
שר הכלכלה והתעשיה, ח"כ אלי כהן

ראש העיר, רחמים מלול 
הרב הראשי לרחובות, הרב שמחה הכהן קוק שליט"א

אמן אורח: יגאל מזרחי

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

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

מוצאי יום העצמאות
יום שלישי | ו' באייר | 2.5 | 20:00 | רחבת העיריה
ראש העיר, רחמים מלול, יארח את התושבים 

בקבלת פנים חגיגית 

בתכנית: 
כיבוד קל וברכות

הענקת תעודות למצטיינים עירוניים 
אמן אורח: יהורם גאון



תושבים יקרים, 

אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות ה-69 למדינת ישראל 
יפתחו כמידי שנה  בטקסים הלאומיים. נתייחד עם בנינו 
ובנותינו שחרפו נפשם בהגנה על המולדת. במותם ציוו 

לנו את החיים והעניקו לנו את החופש לחיות בארצנו.

חגיגות ערב יום העצמאות לקום המדינה ייערכו במוקדי 
השמחה במרכז העיר. כמיטב המסורת שייסדנו, ייפתחו 
התושבים  לכלל  והרקדות  שירה  הופעות,  מתחמי 

ויתקיימו מופעי זיקוקים.

המסורתי  האופניים  מסע  את  נקיים  העצמאות  ביום 
לארח  אשמח  החג  ובצאת  רחובות"  "סובב  במסלול 

אתכם בקבלת פנים חגיגית ברחבת העיריה.

ומאחלים  לאירועים  להצטרף  אתכם  מזמינים  אנו 
יום עצמאות שמח לכם ולכל בית ישראל! 

שלכם,
   דורון מילברג              עודד עמרם   רחמים מלול
   מנכ"ל העיריה      מחזיק תיק התרבות          ראש העיר

במה מרכזית
גן המייסדים

מתחם ילדים ובמה 
לקהילה האתיופית

חניון גן המייסדים
ערב יום העצמאות
ה' באייר, תשע"ז | 1.5.17 | 20:00

זמר עברי
רחבת יד-לבנים, גן המגינים

שלומי קוריאט
מופע סטנד אפ חדש, שנון וחושפני 

שלא דופק חשבון לאף אחד 
ובעיקר מצחיק בטירוף

  22:00 | 1.5
בית העם - היכל 
התרבות העירוני

הכניסה מגיל 18 ובתשלום
להזמנות: 08-9232200

הנחיה: בן יוסיפוביץ'
שירי מימון | שמעון ולוי יוצאי שוטי הנבואה 
סקאזי | אפגרייד | דורון ביטון וקטריקס

מאי קריטי | להקות מקומיות 

הנחיה: ליאור ניצן 
אחיעד חודפי | אריאל קנדבי | אייל טוויטו

רועי ידיד וענבי גפן
מלאכי שמיים של יוסי מדר

הסדרי נגישות באתר עיריית רחובות 
ובאתר החברה העירונית רחובות

הנחיה ושירה בציבור: 
ענבל אבנעים - ענבל בקהל

דיקלה | עדי כהן | שלומית אהרון

זמר והרקדה ים תיכונית
צומת הרשנזון - הרצל - עזרא

הנחיה: משה ענקי
עופר לוי | נתי לוי

אבי וגל סינואני | רז חדד

20:00 | ספורטולי | אינה בקלמן ובן אדם 

  22:00 | במת מוסיקה אתיופית
אנסמבל "עד יבוא"

21:30 | זיקוקי דינור
מגג קניון רחובות 

שירי מימון

דיקלה

עופר לוי

נתי לוי

ספורטלי

אחיעד חודפי
רועי ידיד

אריאל קנדבי

אנסמבל "עד יבוא"

אינה ובן אדם

עדי כהן

רז חדד

שלומית אהרון

סקאזי

גל סינואניאבי סינואני

אייל טוויטו

*הזכות לשינויים שמורה *ט.ל.ח

ענבל אבנעים

דורון ביטון וקטריקסאפגרייד

שמעון ולוי

מאי קריטי

הרקדה וזמר חסידי
מול בית שפירא


