
< 9.5.19
< 9:00 < 8:00

יום העצמאות
ד' באייר, תשע"ט | 9.5.19  

שירה והנחיה: טל סונדק
דורית ראובני | דני רובס | שרי | אלעד טרי

זמר עברי
רחבת יד לבנים, גן המגינים

הבמה המרכזית
גן המייסדים

הרקדה וזמר חסידי 
הרצל 152

הנחיה: אילנית לוי
גידי גוב | הפרויקט של גיל ויין | להקות הזמר של 

בימת הנוער רחובות | להקות המחול "הדרי רחובות" 
להקות מחול מקומיות

הנחיה: ליאור ניצן
המופע של "מועצת השירה" עם ישי לפידות | אלי קליין 
בליווי שאול כהן ותזמורתו | אריאל קנדבי | חיזקי סופר  

בן עשור | מקהלת הילדים חוויות רחובות

21:30 // זיקוקי דינור 
מגג קניון רחובות

ערב יום העצמאות   ג' באייר, תשע"ט | 8.5.19 | 20:00

זמר והרקדה ים תיכונית 
צומת הרשנזון - הרצל - עזרא

הנחיה: משה ענקי
הפרויקט של רביבו | גל סינואני | מושיקו מור | נתי לב

בוזוקי גרוב (דיוניסוס תאודורו) | זמרים מקומיים

מתחם ילדים 
ובמת מוסיקה אתיופית 

חניון גן המייסדים

22:00 | במת מוסיקה אתיופית   20:00 | נתי הגעתי הופעתי | שוקו ויובי
            אנסמבל "עד יבוא"

 הופעתינתי הגעתי 
”עד יבוא“שוקו ויובי

*הסדרי נגישות באתר עיריית רחובות ובאתר החברה העירונית 
רחובות *הזכות לשינויים שמורה *ט.ל.ח

רייב עצמאות
גן המייסדים

   DJ GEZER  | סקאזי
חיות במה עם DJ טל אלון

גיל ויין

גידי גוב

אילנית לוי

תושבות ותושבים יקרים, 
ישראל.  של   71 ה-  לשנתה  כעת  נכנסים  ואנו  למדינה,   70 ה-  חגיגות  את  סיימנו 
המורכבת  כקהילה  כאן,  שלנו  בחיים  יום,  היום  בהתנהלות  היא  אמיתית  עצמאות 
ממרקם ייחודי ומגוון מאוד של אוכלוסיות. רחובות היא מיקרוקוסמוס של המגוון 
הזה, מהערים המובילות באיכות החיים במדינה בשל ההשקעה הגדולה שלנו בכל 

תחומי החיים בה. בחינוך, בתשתיות, בתרבות ועוד.
"רוקדים  פסטיבל  עם  בסיומו,  והמימונה  פסח  במהלך  האביב  חגיגות  מאחורינו 
חגיגות  לפנינו  המימונה.  וחגיגות  האביב  צעדת  הרחב,  לקהל  הזמר  מופעי  אביב" 

העשור של הפסטיבל הבינלאומי לפסלים חיים ברחובות. 

עיר המדע והתרבות תחגוג השנה את יום העצמאות בסדרה של אירועים ומופעים 
שנותנים את המקום הראוי לכל סגנונות המוזיקה והטעמים - חמש במות במקביל, 
במה מרכזית אחת, הופעות של להקות מקומיות, אירוע "רוכבים בעצמאות" בבוקר 
יום העצמאות אשר מאפשר לנו ליהנות מחוויה ספורטיבית יחד עם אהבת המקום 
העיר,  ראש  של  החגיגית  הפנים  קבלת  ולבסוף,  בעיר,  ציון  בנקודות  ומעבר  הזה 

במוצאי יום העצמאות.

וספורט,  תרבות  של  מגוונת  מחגיגה  ליהנות  התושבים,  אתכם,  מזמינים  אנו 
ולשמוח איתנו ביחד, כאן ברחובות. 

דורון מילברג
מנכ"ל עיריית רחובות

עודד עמרם
מחזיק תיק התרבות

רחמים מלול
ראש העיר רחובות

בן עשוראלי קליין אריאל קנדבי מועצת השירה 

בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני

נדב אבוקסיס
21:30 | 8.5

מופע סטנד אפ חדש, אישי יותר, 
חושפני יותר, ומצחיק לא פחות 

הכניסה בתשלום. 
מחיר מיוחד לתושבי רחובות.

להזמנות: 08-9232200

אלעד טרי שרי דורית ראובני   דני רובס   טל סונדק

נתי לבגל סינואני מושיקו מור הפרויקט של רביבו בוזוקי גרוב

הדרי רחובותבימת הנוער

DJ GEZER DJ טל אלון
סקאזי


