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ממלכת רחובות צהלה ושמ חה
 DJאילון מתנה

ויני ויצ'י

מיסטר בלאק

הסדרי תנועה ,חניה ונגישות
ביום ה' ,יד' באדר ,ה ,1.3.18-יתקיים אירוע פורים בגן המייסדים בין
השעות  10:00ל ,15:00-ורייב פורים לנוער .בין השעות .23:00-20:00
החל מיום ד' ,יג' באדר ,28.2.18 ,בשעה  8:00בבוקר ועד לסיום
האירועים ביום ה' 1.3.18 ,בשעה  ,23:00ייסגרו לחניית כלי רכב חניון
גן המייסדים והחניון הצמוד למועדון ויצ"ו ,לצורך ביצוע עבודות
הקמת מתחמי האירועים.
*לא תתאפשר כניסת כלי רכב לחניוני גן המייסדים
חניה חלופית (חלקה בתשלום):
מגרש החניה הצמוד לגן המייסדים ,מגרש החניה בקניון רחובות ,רחוב
השופטים וברחובות הסמוכים.
הנחיות משטרת ישראל
לא תתאפשר הכנסת כלי נשק ,חפצים מסוכנים ,צעצועים מסוכנים
מכל סוג שהוא ,משקאות חריפים ובקבוקי זכוכית.
הסדרי נגישות
חניות נכים לטובת האירוע יתאפשרו בחניון השוק וחניון ברחוב הרצל.
באירוע יוצבו תאי שירותים נגישים.
כניסות נגישות למתחם האירוע בכניסה הראשית בצומת
הרצל-לבקוביץ ובכניסה מרחוב השופטים.
לשאלות או צרכים מיוחדים בנושא נגישות בלב ניתן לפנות למחלקת
ההפקות בטלפון .08-6683891

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

י"ד באדר

 15:00-10:00גן המייסדים

הכניסה חופשית

חגיגת פורים נפלאה עם שלל מופעים ,הפעלות,
סדנאות ואטרקציות ברוח ממלכת האגדות

דבר ראש העיר
תושבים יקרים,

העיר רחובות מציינת בימים אלה  128שנים להקמתה ,והיא כעת
אחת מהערים המובילות והגדולות בישראל.
חג פורים השנה יהיה קסום במיוחד במתחם גן המייסדים ,בחגיגה
של פעילויות לכל המשפחה .שלל מופעים על הבמה ומגוון של
מתחמים חווייתיים מחכים לכם השנה בסימן "ממלכה מהאגדות".
באירוע הושקעו מחשבה ומשאבים רבים על מנת שתוכלו לחגוג
קרוב לבית.
בני הנוער מוזמנים לחגיגה מקפיצה במיוחד עם השמות המובילים
בתחום המוזיקה האלקטרונית בישראל.
אנו מזמינים אתכם לחוות את החג אתנו ,באירועים המרכזיים בעיר
ומאחלים לכם חג פורים שמח במיוחד!
				
רחמים מלול
עודד עמרם
ראש העיר
מחזיק תיק תרבות

בואו למסע מופלא
ברחבי הגן הקסום של
ממלכת רחובות!

טירת המבוך

מבוך ענק ומסתורי בו יצאו
ילדי העיר להרפתקאות קסומות

מתקני אקסטרים

אומגות ענקיות וקיר טיפוס מאתגר

מתחם מולטימדיה
ומציאות מדומה

טירות מכושפות ,קרבות אבירים,
מכשפים ,לוחמים ,נסיכות ופיות

גלריית יצירה

יצירת דמויות מלכותיות ,מסכות,
אביזרי אבירים ,נסיכות ,פיות וקוסמים

בזאר ויריד הממלכה
שפע של תחנות נושאות פרסים

קרבות אבירים

מופעי אוויר מרהיבים המשלבים טכניקות
מהקרקסים המובילים באירופה
וה ז מר הע ירוניות
מיטב להקות המתחועלם שירי המחזמר המצליח
בימת הנוער רחובו

"מו שלמת"

להנאת הקהל ,במתחמי הגן

מתחם צילום מעוצב
עם שלל דמויות ורקעים

מנהרת הדינוזאור הגדול
מופעי תיאטרון בובות
מתחם ג'ימבורי לקטנטנים

תזמורת הממלכה תנעים למבקרים את זמנם ברחבי הגן

