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יום שלישי // 23.4 // 20:00 
"בואי נעשה לנו חג"

הנחיה ושירה: דפנה דקל ואילן לייבוביץ'

מחווה ליוצר והמוזיקאי יגאל בשן ז"ל שהלך לעולמו השנה. ערב שבו נצעד יחד בתחנות 
צפון,  פיקוד  בזמר העברי, החל מלהקת  בשן  יגאל  והמפוארת של  הקריירה הארוכה 
טלוויזיה  ותוכניות  לסרטים  מוזיקה  כתיבת  שכללה  הסולו  קריית  צועני",  "כמו 
והשתתפות בפסטיבלי הזמר הישראלי והחסידי ובפסטיבלי שירי הילדים. בערב יופיעו 

להקות מחול בשילוב אמני זמר.

שירלי לילוהראל מויאל
לירון רמתי

אסנת זנו
מרום

חננאל אדרי
ליטל ממן

תושבות ותושבים שלום רב,
במגוון   פסח  המועד  בחול  האביב  בוא  את  השנה  גם  איתכם  לחגוג  שמחים  אנחנו 

והמוזיקה,  והזמר הארצי "רוקדים אביב" לשוחרי הריקוד  - פסטיבל המחול  אירועים 
צעדת האביב לכל המשפחה ולשוחרי הטיולים, וכמובן – חגיגות המימונה.

גם  והפכו מזמן לאבן שואבת  עוגן תרבותי חשוב בעיר,  אירועי האביב ברחובות הם 
מורשת  את  ומשחזרים  השביעית,  השנה  זו  אותם  חוגגים  אנו  לעיר.  מחוץ  לאורחים 

חגיגות האביב הארצישראליות מימיה הראשונים של המושבה רחובות.
אנו מציעים השנה תפריט אירועים מגוון ומהנה לכל המשפחה, ללא תשלום כמובן. 
השקענו מחשבה ומשאבים רבים בהכנת האירועים הללו, ואנו מזמינים את כל תושבי 

העיר לקחת בהם חלק!  
 

אנו מאחלים לכל תושבי רחובות חג אביב שמח!
 

רחמים מלול עודד עמרם       
ראש העיר מחזיק תיק תרבות      



יום רביעי // 24.4 // 20:00 
"חלון לים התיכון"

הנחיה ושירה: מתי סרי

מופע הנעילה יוקדש לפורצי הדרך של הזמר המזרחי והים תיכוני לאורך השנים, דרך 
צלילי  עוזרי,  אהובה  מדינה,  אביהו  עמר,  ג'ו  ביניהם:  הבולטים,  והכותבים  המלחינים 
הכרם והעוד, אריס סאן, פוליקר ועוד. בערב זה נוקיר את פועלו של הכותב והמלחין, 

זמר הנשמה, אבנר גדסי, על תרומתו רבת השנים לזמר העברי. 

מור גדסיאבנר גדסי
בן גדסי

אביבה אבידן
ננסי ברנדס

שימי תבורי
דוד דהרי

20:00-19:00

23:00
הרקדה 
אל תוך 
הלילה

מתחם 1
נוסטלגיה

חניון 
גן המייסדים

מתחם 2
ריקודי עם

חניון ויצו

מתחם 3
הורים, ילדים 

ונוער
גן המייסדים

מתחם 4
ריקודים 

מכל הזמנים
היכל הספורט 

אוסי וזוהר

מתחם 5
ריקודים אל 
תוך הלילה
מרכז תקוותנו

יום 
שלישי
23.4

יום 
שלישי
23.4

19:00-17:30
רוקדים על גלגלים

לאה הדדי דב 
דב אורבך

איציק בן דהן

כרמית שימקו 
דה קלו

אייל קרבלניק

זומבה לילדים
ענת מטיאש

הורים וילדים 
חיים מילשטיין

זומבה
טלי גרינברג

מפיק: 
ליאור כהן 

ישראל שיקר 
ליאור כהן

נורית גרינפלד

מפיק: 
רועי פרידמן 
ירון בן שמחון 
ויקטור גבאי
אלעד שטמר
עופר אלפסי

מתחם 6
הרקדת
נשים

היכל הספורט 
אמי"ת

21:30
מפיקה: 

צביה וויל 

צביה וויל, 
אביטל חוברה, 
לילך שמואלי עירית שוורץ23:00-21:30 יואב סידי 

20:00-19:00

23:00
הרקדה 
אל תוך 
הלילה

מתחם 1
נוסטלגיה

חניון 
גן המייסדים

מתחם 2
ריקודי עם

חניון ויצו

מתחם 3
הורים, ילדים 

ונוער
גן המייסדים

מתחם 4
ריקודים 

מכל הזמנים
היכל הספורט 

אוסי וזוהר

מתחם 5
ריקודים אל 
תוך הלילה
מרכז תקוותנו

יום 
רביעי
24.4

יום 
רביעי
24.4

דני נוהאייל קרבלניק19:00-17:30

רועי פרידמן משה אורון 
נעמי נהרי

זומבה לילדים
ענת מטיאש

הורים וילדים 
דודו ספיר

סלסה, זומבה 
ולטיני

ענת מטיאש

מפיק:
יגאל טריקי

מאיר שם טוב

מפיק: 
רועי פרידמן 

שלמה מרדכי 
יענקלה זיו

מתחם 6
הרקדת
נשים

היכל הספורט 
אמי"ת
21:30

מפיקה: 
צביה וויל 

רותי בן דוד, 
כרמית שימקו 

דה קלו
צביה וויל, 

יוליה מיכאליין חיים מילשטיין23:00-21:30 ירון מישר

מתחמי הרקדות // היכל הספורט "אוסי וזוהר", רח' חיים סירני 52 | מרכז "תקוותנו", 
רח' הרצל 108 | הרקדת נשים בהיכל הספורט אמי"ת, רח' לח"י 36 // מפיק ההרקדות: חיים מילשטיין



הסדרי תנועה, חניה ונגישות
יתקיים   ,23:00-17:30 בין השעות   ,23-24.4.19 בניסן תשע"ט,  יח'-יט'  ורביעי,  בימים שלישי 
פסטיבל רוקדים אביב בגן המייסדים. החל מיום ראשון, ט"ז בניסן, 21.4.19, 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 אלה עד ליום חמישי, כ' בניסן, 25.4.19, בשעה 6:00.

חניה חלופית (חלקה בתשלום) בקניון רחובות וברחובות הסמוכים

הסדרי נגישות 
• כניסות נגישות למתחם האירוע בכניסה הראשית בצומת הרצל-לבקוביץ ובכניסה 

  מרח' השופטים.
• חניית נכים בחניון בית על"ה ברחוב השופטים וכן חניה בתשלום ברחוב השופטים

• חניה נגישה לרכבים עם מעלון בלבד – בחניון העליון של גן המייסדים
• באירוע יוצבו תאי שירותים נגישים.

הנחיות משטרת ישראל
שהוא,  סוג  מכל  מסוכנים  צעצועים  מסוכנים,  חפצים  נשק,  כלי  הכנסת  תתאפשר  לא 
שירות  חיות  חיים למעט  בעלי  כניסת  לא תתאפשר  זכוכית.  ובקבוקי  חריפים  משקאות 

לטובת המסתייעים.

ביה"ס העירוני למחול "הדרי רחובות" מארח:
להקת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א | גלגלי ראשון | גלגלי רנ"י | הורה 
אביב  הורה   | חנה  פרדס  הדודאים   | רמלה  בנג'י   | משגב  להקת  גלגלים 

פרדס-חנה כרכור  ברחובות תימן | הורה דאנס קריית אתא


