תושבות ותושבים יקרים!
זה  70שנה שעם ישראל נלחם על ארצו ומולדתו ,ויום העצמאות ה 70 -יגיע
רק לאחר שנחלוק את הכבוד הראוי לאחינו ואחיותינו שמסרו את נפשם על
מנת שאנו נוכל לחיות כאן בהשקט ובטח .ברחבי העיר ייערכו טקסים רבים
לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה וכמובן הטקס
המרכזי בגן המגינים.
במעבר שאין חד ממנו – ואין מתאים ממנו – נחגוג את ערב יום העצמאות
במגוון אירועים ברחבי העיר :חמש במות ,חמישה מוקדים של שמחה,
הופעות ומוזיקה להנאתכם ,וכמובן מופע הזיקוקים .השנה הכנו מחזמר
מיוחד לרגל  70שנות תקומה ,בכיכובו של צביקה הדר ובהשתתפות ילדי
בימת הנוער שלנו .אתם ומשפחתכם מוזמנים לצפות במופע המתאים לכם.
במהלך יום העצמאות נקיים את "רוכבים בעצמאות" ,מסע האופניים לכל
המשפחה ,אשר יחל בגן המייסדים.
במוצאי החג נשמח לארח אתכם בקבלת הפנים החגיגית בגן המייסדים ,עם
מיטב הלהיטים של להקת אתניקס.

ערב יום העצמאות
יום רביעי | ג' באייר | 20:00 | 18.4.18
הרקדה וזמר
מרכזית
במה
חסידי
גן המייסדים
הנחיה :דניאל גד

ראש העיר
וחברי מועצת העיר

מנכ"ל העיריה

מופע  70שנה למדינה

בהשתתפות להקות המחול "הדרי רחובות"
וחניכי בימת הנוער רחובות

בהנחיית צביקה הדר

זמר עברי

הנחיה :ליאור ניצן

רגב הוד

הצטרפו אלינו לחגיגות ה 70 -למדינה ,כאן ברחובות!
יום עצמאות שמח לכם ולכל בית ישראל,

הרצל 152

אודי אולמן

אלישע
בירנבאום

אייל טוויטו

רחבת יד לבנים ,גן המגינים
מקהלת
"מלאכי שמיים"

הנחיה ושירה בציבור :אביב חלימי

מקהלת
"פרחי תקוותנו"

יואב קופלוביץ' בליווי להקתו של שי ברק "בובה מייסעס"

ירדנה ארזי החברים
של קריבו

אבי טולדנו

הרקדה וזמר
ים תיכוני
צומת הרשנזון  -הרצל  -עזרא

 21:45זיקוקי דינור
מגג קניון רחובות

רייב עצמאות

הנחיה :משה ענקי

גן המייסדים

קוקו מאילת

סגיב
כהן

הללויה שירת המונים
ישראל בשידור ישיר

הנחיה :דניאל גד

להקת אינסרה

יצפאן חוגג
 70שנות
עצמאות
האיש שמצחיק מדינה שלמה מביא אל הבמה את
סיפורו האישי באמצעות מערכונים על ילדותו בנוה
שרת ,בי"ס כדורי ,הקמת משפחה גידול ילדים ועוד

UPGRADE

שריף

 22:00חניון גן המייסדים

21:00 | 18.4

להקת
"אלייב"

רובי לוי

במת מוסיקה
אתיופית

לירון עמרם

יגל

במת הזמר העברי מונגשת לבעלי מוגבלויות .הסדרי נגישות באתר עיריית רחובות ובאתר החברה העירונית רחובות* .הזכות לשינויים שמורה *ט.ל.ח

בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני
הכניסה בתשלום .להזמנות08-9232200 :

