
יולי-אוגוסט | תשע"ט

עיריית רחובות מציגה

אירועי 
תרבות 
י  א נ פ ו
2 0 1 9



 
  

 2019  4-222:00-18:00
 

www.rehovot.muni.il :   ,   -  ,   -   
www.ironit-rehovot.co.il :     -  ,   -    

         :  
 ‘     | "    '    

 

  ,  ,  ,  ,  ,  
!      

!   !   !  

 
 

 :
 

 | 
 

 :
 | 

 
 :

http://www.rehovot.muni.il/
http://www.ironit-rehovot.co.il/


.201920:30 11.7

50

11.7

15.822.829.8

25.71.8 18.7



 8.7
יום ב' | 19:30
מתנ"ס חוויות 

שוויץ רחובות החדשה 
סרט קיץ בשכונת רחובות 

החדשה 

 15.7
יום ב' | 19:30

פארק מרכז השכונה  

סרט קיץ בשכונת רחובות 
ההולנדית

 22.7
יום ב' | 17:00

פארק ברח' חזון-איש
 

קיץ כיף בשכונת 
רחובות הצעירה

 22.7
יום ב' | 19:30

מתנ"ס חוויות שוויץ המדע 

סרט קיץ בשכונת 
רחובות המדע

 23.7
יום ג' | 17:00

גן גבעת המוריה 

קיץ כיף בשכונת 
שעריים

 24.7
יום ד' | 17:00

גן החשמונאים 

קיץ כיף בשכונת 
מרמורק 

 29.7
יום ב' | 17:00

בית לגדול טוב 

קיץ כיף בשכונת 
אבן גבירול

 29.7
יום ב' | 17:00

גן הבנים 

קיץ כיף בשכונת 
נווה יהודה

 30.7
יום ג' | 17:00

גן הטייס 

קיץ כיף בשכונת 
חבצלת

 31.7
יום ד' | 17:00

מתנ"ס חוויות שוויץ 
רחובות החדשה 

קיץ כיף בשכונת 
רחובות החדשה

 12.8
יום ב' | 19:30

פארק בחזון איש 

סרט קיץ בשכונת 
רחובות הצעירה

 13.8
יום ג' | 17:00

גן עודד 

קיץ כיף בשכונת 
סלע - אפריים

 14.8
יום ד' | 17:00

פארק מרכז השכונה 

קיץ כיף בשכונת 
רחובות ההולנדית 

 25.8
יום א' | 23:00-20:30 
רחבת מטעמי תימן 
שערוריה בשעריים

ג'אם רחוב תמני, ניגוני הלב, שירה, ריקודים וג'עלה
השתיה עלינו, השמחה עליכם!

 19.8
יום ב' | 17:00

פארק צמוד למתנ"ס 

קיץ כיף בשכונת 
אושיות

 20.8
יום ג' | 17:00

גן היקב 

קיץ כיף 
בצפון העיר

 21.8
יום ד' | 17:00

מתנ"ס חוויות קריית משה 

קיץ כיף בשכונת 
קריית משה

 26.8
יום ב' | 17:00

גן במרכז השכונה 

קיץ כיף בשכונת 
נווה אלון

 27.8
יום ג' | 17:00

מתנ"ס חוויות שוויץ המדע 

קיץ כיף בשכונת 
רחובות המדע

סרט קיץ
הקרנת סרט לכל המשפחה 

על גבי מסך ענק 
מחצלות, פופים ופופקורן

קיץ כיף בשכונה
הצגות ומופעים לכל המשפחה, אמני קרקס 
ולהטוטנים, תאטרון בובות, שעת סיפור 
מתחמי יצירה, בועות סבון ועוד



סדנאות יצירה בעקבות סיפור
יום ה' | לגילאי 5-8

4.7   |  17:00 | המלך ג'ק והדרקון // ספריית קריית משה
11.7 | 17:00 | הדרקון שביקש אבירים לנפנף // ספריית רחובות החדשה

18.7 | 17:00 | הנסיכה שלבשה שקית נייר // הספרייה המרכזית
25.7 | 17:00 | סיפורו של אביר // ספריית כפר גבירול

מועדון ילדים קוראים
מועדון מיוחד שבו כל אחד יכול להביא מה שקרא או כתב.

18.7 | יום ה' | 17:00 | לגילאי 8-12 | ספריית רחובות החדשה רח' קרוננברג 1
הכניסה חופשית, יש להירשם מראש!

לפרטים נוספים והרשמה: 08-6366182 

זמן משחק! טורניר משחקי הקופסה הגדול! 

אירועי ספריות

קיץ משפחתי
אירועי קיץ במרכזי רשת חוויות

שעת סיפור ארצית 
2.7 | יום ג' | 17:30 | לגילאי 3-5

נשיקות של שמש // הספרייה המרכזית 
איילת מטיילת // ספריית קריית משה

ים שלי // ספריית רחובות החדשה
דגיגונים // ספריית כפר גבירול

יום הולדת בארמון // ספריית אושיות

שעת סיפור לגיל הרך 
ימי ג' | 17:00 | הספרייה המרכזית 

9.7   | 17:00 | נונה קוראת מחשבות 
16.7 | 17:00 | וניל על המצח ותות על האף 

23.7 | 17:00 | קרנבל החיות 
30.7 | 17:00 | ככה נעשיתי שודד ים 

נכיר משחקים חדשים (וקשים) ניזכר במשחקים מוכרים (ואהובים) ובגדול 
נעשה כיף חיים!! ימי ה' | 13:30 | לגילאי 8-10 | ספריית רחובות החדשה

18.7 | משחקים קבוצתיים 4.7   | משחקי יחיד אתגר אישי  
25.7 | משחקים מחוץ לקופסא 11.7 | ראש בראש משחק בזוגות  

לפרטים נוספים והרשמה: 08-6366182  
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21:30 – 19:30



יום ה' | כ"ח באלול | 20:00יום ד' | כ"ז באלול | 20:00
במסגרת בימות הפיס

להקת "אומהגומה" -  
חוגגים 50 שנה לוודסטוק



יום שני// 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח

יום שני // 21:30-19:30 // חוויות קריית משה, חוויות גבירול ואושיות //  מגרשים מוארים

יום שלישי // 17:30 // בכל הספריות העירוניות // שעת סיפור ארצית

ימים שלישי - חמישי // 22:00-18:00 // רחוב יעקב // פסטיבל רחובות הבינלאומי ה - 10 לפסלים חיים 

יום רביעי // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח 

יום רביעי // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

יום חמישי // 13:30 // ספריית רחובות החדשה // טורניר משחקי קופסה לגילאי 10-8

יום חמישי // 17:00 // ספריית קריית משה // סדנת יצירה בעקבות סיפור לגילאי 8-5: המלך ג'ק והדרקון

יום ראשון //20:00 // עירונוער // סדנת קרב מגע עם אלופת העולם באגרוף הגר פיינר

יום ראשון // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית 

יום שני // 17:30  // חוויות שוויץ רחובות החדשה // סיפור בתנועה "תירס חם" לגילאי 4.5-2

יום שני // 15:30  // עירונוער // מרחב פתוח

יום שני // 21:30-19:30 // חוויות קריית משה, חוויות גבירול ואושיות // מגרשים מוארים

יום שני // 19:30 // חוויות שוויץ רחובות החדשה // סרט קיץ בשכונת רחובות החדשה - "הנה בא הגראמפ"

יום שלישי // 17:00 // הספרייה המרכזית // שעת סיפור לגיל הרך - נונה קוראת מחשבות

יום שלישי // 19:00 // אולם מופת // גמר תחרות גוט טאלנט

יום שלישי // 21:00-17:00 // סופרלנד // אקסטרים לנוער

יום רביעי // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח

יום רביעי // 22:00-16:00 // וייסגל // שחייה לילית

יום חמישי // 17:00 // ספריית רחובות החדשה // סדנת יצירה בעקבות סיפור: הדרקון שביקש אבירים לנפנף

יום חמישי // 13:30 // ספריית רחובות החדשה // טורניר משחקי קופסה לגילאי 10-8

יום חמישי // 19:00 // עירונוער // רדיו fm 103.6 מארח את איתי הרמן "הצייסר"

יום חמישי // 20:30 // רחבת הכניסה לעירייה // שרים לך רחובות עם שלומית אהרון

יום ראשון // 22:00-16:00 // בריכת ויסגל // שחייה לילית

יום ראשון // 19:30 // עירונוער // טורניר כדורגל שולחן נושא פרסים

יום שני // 19:30  // פארק מרכז השכונה // סרט קיץ בשכונת רחובות ההולנדית - "בייבי בוס"

יום שני // 15:30  // עירונוער // מרחב פתוח 

יום שני // 21:30-19:30 // חוויות קריית משה, חוויות גבירול ואושיות // מגרשים  מוארים

יום שלישי // 17:30 // חוויות שוויץ המדע // מופע מוסיקאלי "צליל איתן" לגילאי 8-4

יום שלישי // 17:00 // הספרייה המרכזית // שעת סיפור לגיל הרך: וניל על המצח ותות על האף

יום שלישי // 16:00 // עירונוער // ערב משחקי שולחן עם חיילי הנח"ל

יום שלישי // 21:00-17:00 // החלקרח חולון // החלקה על הקרח - אקסטרים לנוער

ימים רביעי - חמישי // 22:00-17:00 // וייסגל // עיר הילדים והנוער 
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יום חמישי // 17:30/16:30 // חוויות שוויץ המדע // "גולי והגיטרה" מסע מוסיקאלי לגילאי 4-2
יום חמישי // 17:00 // ספריית רחובות החדשה // מועדון ילדים קוראים לגילאי 12-8

יום חמישי // 17:00 // הספרייה המרכזית // סדנת יצירה בעקבות סיפור לגילאי 8-5: הנסיכה שלבשה שקית נייר
יום חמישי // 13:30 // ספריית רחובות החדשה // טורניר משחקי קופסה לגילאי 10-8

יום חמישי // 20:30 // רחבת הכניסה לעירייה // שרים לך רחובות עם אופירה גלוסקא ובנה גיא שגיא
יום שני // 15:30  // עירונוער // מרחב פתוח

יום שני // 21:30-19:30 // חוויות קריית משה, חוויות גבירול ואושיות // מגרשים מוארים
יום שני // 20:00-17:00 // פארק חזון - איש // קיץ כיף בשכונת רחובות הצעירה

יום שני // 19:30 // חוויות שוויץ המדע // סרט קיץ - "לאו דה וינצ'י - שודד האוצר"
יום שלישי // 20:00-17:00 // גן גבעת המוריה // קיץ כיף בשכונת שעריים

יום שלישי // 21:00-17:00 // לונה פארק ת"א - אקסטרים לנוער
יום שלישי // 17:00 // הספרייה המרכזית // שעת סיפור לגיל הרך: קרנבל החיות

יום רביעי // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח
יום רביעי // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

יום רביעי // 20:00-17:00 // גן החשמונאים // קיץ כיף בשכונת מרמורק
יום חמישי // 22:00-17:00 // חוויות רחובות הצעירה // תחרות נינג'ה ישראל

יום חמישי // 17:30/16:30 // חוויות שוויץ המדע // "גולי והגיטרה" מסע מוסיקאלי לגילאי 4-2
יום חמישי // 13:30 // ספריית רחובות החדשה // טורניר משחקי קופסה לגילאי 10-8

יום חמישי // 17:00 // ספריית כפר גבירול // סדנת יצירה בעקבות סיפור לגילאי 8-5: סיפורו של אביר
יום חמישי // 20:00 // עירונוער // מופע סטנד אפ חן מזרחי

יום חמישי // 20:30 // רחבת הכניסה לעירייה // שרים לך רחובות עם  אילן לייבוביץ', שרונה נסטוביץ' וחיים זלצר
יום ראשון // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

יום ראשון // 18:00 // עירונוער // ערב סרט 
יום שני// 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח

יום שני // 21:30-19:30 // חוויות קריית משה, חוויות גבירול ואושיות // מגרשים מוארים
יום שני // 20:00-17:00 // גן הבנים // קיץ כיף בשכונת נווה יהודה

יום שני // 20:00-17:00 // בית לגדול טוב // קיץ כיף בשכונת אבן גבירול
יום שלישי // 17:00 // הספרייה המרכזית // שעת סיפור לגיל הרך: ככה נעשיתי שודד ים

יום שלישי // 17:00 // חוויות שוויץ המדע // מפוחית וגיטרה עם יואב. פעילות מוסיקלית לגילאי זחילה עד שנתיים
יום שלישי // 21:00-17:00 // קארטינג אקסטרים לנוער

יום שלישי // 20:00-17:00 // גן הטייס // קיץ כיף בשכונת חבצלת
יום שלישי // 20:00 // עירונוער // קפה דילמה בנושא שירות משמעותי

יום רביעי // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח
יום רביעי // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

יום רביעי // 20:00-17:00 // חוויות שוויץ רחובות החדשה // קיץ כיף בשכונת רחובות החדשה
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יום חמישי // 20:00 // עירונוער // "מאסטר של החיים" בישול בריא עם זוכה מאסטר שף תום פרנץ 

יום חמישי // 22:00-17:00 // חוויות ההולנדית // תחרות נינג'ה ישראל

יום חמישי // 22:30-20:00 // חוויות אושיות // קריוקי

יום חמישי // 20:30 // רחבת הכניסה לעירייה // שרים לך רחובות עם זוהר בן עטר, גיא ברכה ואיתמר כהן

יום ראשון // 19:00 // עירונוער // טורניר פיפא נושא פרסים

יום ראשון // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

יום שני // 15:30  // עירונוער // מרחב פתוח

// 21:30-19:30 // מגרש "שחבק" וייסגל // הגמר הגדול של "מגרשים מוארים" יום  שני 

יום שלישי // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח

יום שלישי // 22:30-19:00 // חוויות קרית משה // ציפורי לילה עם חיילי הנח"ל

יום רביעי // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח

יום רביעי // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

יום חמישי // 18:00 // עירונוער // ערב סרט

יום חמישי // 22:30-20:00 // חוויות קרית משה // קריוקי

יום שני // 19:30 // פארק בחזון איש // סרט קיץ בשכונת רחובות הצעירה - "מפלצות בשלג"

יום שלישי // 19:00 // עירונוער // ערב "צומת" תחרות להקות נוער  

יום שלישי // 22:30-20:00 // חוויות כפר גבירול // קריוקי

יום שלישי // 20:00-17:00 // גן עודד // קיץ כיף בשכונת סלע, אפרים וותיקים

יום רביעי // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח

יום רביעי // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

יום רביעי // 20:00-17:00 // פארק מרכז השכונה // קיץ כיף בשכונת רחובות ההולנדית 
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// סטנד אפ עם יונתן ברק יום חמישי // 20:00 // עירונוער 

יום חמישי // 22:00-19:30 // חוויות כפר גבירול, קריית משה ואושיות // טורניר פלייסטיישן

יום חמישי // 20:30 // רחבת הכניסה לעירייה // שרים לך רחובות // יהודה אליאס מארח את דפנה דקל

יום ראשון // 19:00 // עירונוער// טורניר פינג פונג נושא פרסים

יום ראשון // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

יום שני //  22:00-17:00 // פארק צמוד למתנ"ס // קיץ כיף בשכונת אושיות 

יום שלישי // 18:00 // עירונוער // ציפורי לילה עם חיילי הנח"ל

יום שלישי // 20:00-17:00 // גן היקב // קיץ כיף בצפון רחובות

יום רביעי // 20:00-17:00 // חוויות קרית משה // קיץ כיף בשכונת קרית משה

יום רביעי // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח

יום רביעי // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

// רדיו 103.6 מארח את רן דנקר יום חמישי // 19:00 //  עירונוער 

יום חמישי // 22:00-19:30 // חוויות קריית משה, חוויות אושיות וחוויות גבירול // מאסטר שף

יום חמישי // 20:30 // רחבת הכניסה לעירייה // שרים לך רחובות - אילנית מארחת את קובי מרימי

יום ראשון // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח

יום ראשון // 22:00-16:00 // בריכת וייסגל // שחייה לילית

יום ראשון // 23:00-20:30 // רחבת מטעמי תימן // שערוריה בשעריים - ג'אם תמני, ניגוני הלב, שירה, ריקודים וג'עלה

יום שני // 20:00-17:00 // פארק במרכז השכונה // קיץ כיף בשכונת נווה אלון

יום שלישי // 20:00-17:00 // חוויות שוויץ המדע // קיץ כיף בשכונת רחובות המדע

יום שלישי // 15:30 // עירונוער // מרחב פתוח

יום שלישי // 22:00-16:00 // חוויות קריית משה, חוויות גבירול,  אושיות ורחובות החדשה // מרחב פתוח

יום רביעי // 20:00 // גן המייסדים // מסיבת סוף הקיץ! שפיטה, עדן חסון ולהקה זוכת הצומת

יום חמישי // 20:00 // גן המייסדים // חגיגת סוף הקיץ - מוש בן ארי במסגרת "בימות פיס" ו"אומהגומה" 50 שנה ל"וודסטוק"
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