
סובו רחובות – סיורים בחוה"מ פסח
יום שלישי 3.4 | י"ח בניסן | 10:00  
והעיר נתלתה באילנות גבוהים

הקשר בין העצים לידוענים שהפריחו את המושבה באדמה, 
רוח וחזון בהדרכת רחלי רוגל

יום רביעי 4.4 | י"ט בניסן | 10:00  
מהר החול אל פסגת המדע

מהר של חול טובעני לגן עדן של מדע ותרבות
המקדשים את המחקר בהדרכת ד"ר דני בר מעוז

הפסטיבל הארצי ה-6 למחול וזמר

רוקדים

אביב
ברחובות

3-2 באפריל | יז'-יח' בניסן תשע"ח | חוה"מ פסח 
17:30 | גן המייסדים | הכניסה חופשית

הסיורים ללא עלות. מספר משתתפים מוגבל
לפרטים והרשמה: 08-9494721

אירועי  אביב
ברחובות

ניהול אמנותי: שלמה ממן
הפקה אמנותית: ליאת כץ- פרחן



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

תושבים ואורחים יקרים!
"רוקדים  הארצי  והזמר  המחול  פסטיבל  את  לקיים  שמחים  אנו 

ברחובות.  השישית  השנה  זו  אביב" 
ושוחרי תרבות מכל הארץ,  ייערכו בהשתתפות תושבים  החגיגות 

יגיעו לציין עמנו את חגיגות האביב ברחובות.  אשר 
את  ומשחזרת  המושבה,  ראשית  לימי  אותנו  מחזירה  זו  מסורת 
מורשת חגיגות האביב הארצישראליות שהיו נהוגות בעיר עוד בימיה 

הראשונים.
אתם מוזמנים להשתתף באירועים עם מגוון אמנים, זמרים ולהקות 

מחול, שירקדו לצלילי קלאסיקות ישראליות.

חג אביב שמח לתושבי רחובות ולכל עם ישראל!

עירית רחובות

מתחם 6
ריקודים אל תוך הלילה

מרכז תיקוותנו

מתחם 5
ריקודים מכל הזמנים

היכל הספורט 'אוסי וזוהר'
יום ב'   2.4

מתחם 4
נשים

אולם אמי"ת

מתחם 3
הורים ילדים ונוער

גן המייסדים

מתחם 2
ריקודי עם

גן המייסדים

מתחם 1
נוסטלגיה

חניון גן המייסדים יום ב'   2.4

מפיק: 
משה טוילי

רפי זיו
אלעד שטמר
עופר אלפסי

מפיק: 
אייל קרבלניק

משה אורון
חיים צמח

שלמה ערוסי

23:00
הרקדה לתוך הלילה

זומבה לילדים
טלי גרינברג צידקי ערמי

17:30 ן דב אורבך
18:30 

רוקדים על גלגלים 
לאה הדדי דב

19:00-17:30

יגאל טריקי
נורית שמעוני גבי כותה 20:00-19:00 יאיר בינו

צביה וייל
אביטל חוברה

זומבה
טלי גרינברג חיים מילשטיין

שלמה ערוסי
משה תלם 23:00-21:30

מתחמי הרקדות היכל הספורט "אוסי וזוהר", רח' חיים סירני 52 | מרכז "תקוותנו" , רח' הרצל 108 | אולם אמי"ת, רח' לח"י 36

יום שלישי 3.4 | 20:00
"חופשי ומאושר" הנחיה: שמעון פרנס

מופע הנעילה יוקדש בהוקרה לבועז שרעבי, זמר ומלחין בולט במוסיקה הישראלית והים 
תיכונית. נשיר את שיריו מתחילת דרכו האומנותית, עוד כמתופף וחלילן בלהקת כרמון, 

ונרקוד לצליליהם בכוריאוגרפיות חדשות בשיתוף זמרים מובילים.

 ניהול מוסיקלי: דן ציפורי    בהשתתפות: בועז שרעבי | רון שובל | רז שמואלי | 
סגיב כהן | טל סונדק | אתי ביטון | ליטל ממן

הסדרי תנועה, חניה ונגישות
בימים שני ושלישי, י"ז-י"ח בניסן תשע"ח, 2-3.4.2018, בין השעות 23:00-17:30, יתקיים פסטיבל רוקדים אביב בגן המייסדים.
החל ממוצאי שבת, ט"ו בניסן, 31.3.2018, בשעה 24:00, ייסגרו לחניית כלי רכב חניון גן המייסדים והחניון הצמוד למועדון ויצ"ו

לצורך ביצוע עבודות הקמת האירוע.
*לא תתאפשר כניסת כלי רכב לחניונים אלו עד ליום רביעי, י"ט בניסן, 4.4.18, בשעה 6:00.

חניה חלופית )חלקה בתשלום(
מגרש החניה הצמוד לגן המייסדים, מגרש החניה בקניון רחובות, רחוב השופטים וברחובות הסמוכים.

הסדרי נגישות 
במהלך האירוע תתאפשר חניית נכים ברחוב הרצל 160 בהתאם לשילוט · כניסות נגישות למתחם האירוע בכניסה הראשית 
בצומת הרצל-לבקוביץ ובכניסה מרחוב השופטים · תאי שירותים נגישים ·  מסך תמלול ומערכת עזר לכבדי שמיעה ·  תרגום 
ישיבה  לקויי ראיה המעוניינים לשמור מקום   · ב', ה-26.3.18  ליום  ולפי בקשה מראש עד  - במידת הצורך  לשפת הסימנים 
בקרבת הבמה, בתיאום מראש עד ליום ב', ה-26.3.18 · באירוע תוצב עמדת מידע נגיש · לא תתאפשר כניסת בעלי חיים 

למעט חיות שירות לטובת המסתייעים.
הנחיות משטרת ישראל - לא תתאפשר הכנסת כלי נשק, חפצים מסוכנים, צעצועים מסוכנים מכל סוג שהוא, משקאות חריפים ובקבוקי זכוכית.

moshef@ironitr.co.il לשאלות או צרכים מיוחדים בנושא נגישות בלבד ניתן לפנות לדוא"ל

מתחם 6
ריקודים אל תוך הלילה

מרכז תיקוותנו

מתחם 5
ריקודים מכל הזמנים

היכל הספורט 'אוסי וזוהר'
יום ג'   3.4

מתחם 4
נשים

אולם אמי"ת

מתחם 3
הורים ילדים ונוער

גן המייסדים

מתחם 2
ריקודי עם
חניון ויצ"ו

מתחם 1
נוסטלגיה

חניון גן המייסדים יום ג'   3.4
מפיק:

ויקטור גבאי
תמיר שלו
יענקלה זיו
אלי מימון

מפיק:
ירון אלפסי

נורית גרינפלד
יגאל טריקי

23:00
הרקדה לתוך הלילה

זומבה לילדים
ענת מטיאש

בני בר
איציק בן דהן יואב סידי 19:00-17:30

יגאל טריקי
שירה ויצמן רועי פרידמן 20:00-19:00 ליאור כהן

צביה וייל
אביטל חוברה
לילך שמואלי

סלסה, זומבה ולטיני
ענת מטיאש ערן ביטון אייל לוי 23:00-21:30

להקות המחול העירוניות "הדרי רחובות" מארחות את
 | | מחולה ירושלים  להקת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א 
 | לציון  ראשון  נעורי   | רמלה  בנג'י   | אורה  מעגלי   |
רנ"י גלגלי   | לציון  ראשון  גלגלי   | ציון  אורות המחול מבשרת 

נ ס ר פ ן  ו ע שמ

ל י א ו מ ש ז  ר

שוב ל ן  ו ר

מפיק הרקדות: חיים מילשטיין

רי בנאי ן רבקה זו

המוקד העירוני 106, זמין לפניותכם 24 שעות ביממה

יום שני 2.4 | 20:00
"בוסתן ישראלי" הנחיה וחיקויים: טוביה צפיר

יצחק  החמישי  המדינה  נשיא  של  חייו  תחנות  דרך  ישראל  מדינת  שנות   70 את  נחגוג 
נבון שמתארות את הווי חיינו. נספר סיפורים ואנקדוטות מתוך סיפורו "שבעת השערים 
בירושלים" במחרוזות של צליל וזמר, תנועה ותמונה. בערב יופיעו מיטב להקות המחול 

בשילוב אמני זמר.
ניהול מוסיקלי: חיים אסנר    בהשתתפות: אורי בנאי ן רבקה זוהר ולירון לב ן

אילן ליבוביץ' | אסנת זנו מרום | מורן מזוז | חננאל אדרי | עינב בר-לוי

צפיר ה  י ב ו ט
בנא י רי  או

לב ן  רו לי ו זוהר   
קה

ב
וזר ז מ רן  מו

ביץ בו י ל ן  ל י א

המוקד העירוני 106, זמין לפניותכם 24 שעות ביממה
www.rehovot.muni.il באפליקציה ובאתר , , ב- עיריית רחובות ב-
www.ironit-rehovot.co.il ב- ובאתר , החברה העירונית רחובות ב-

שרעב י בועז 

כה ן סגיב 
ד ק נ ו ס טל 


