אגף שכונות

אירועי תרבות ופנאי בשכונות העיר
יולי  -אוגוסט 19:30-17:00 | 2021

הצגות ,מופעים ,תיאטרון בובות ,אטרקציות,
פעילויות מים ,הפעלות ,יצירה ,מתנפחים
ועוד הפתעות
בסגנון ארצות שונות מסביב לעולם

19.7

20.7

21.7

26.7

יום ב' | גן עודד קורן
)שד' מנחם רפאל(
שכונות אפרים-סלע-ותיקים

יום ג' | גן גבעת המוריה
)רח' משה זכריה(
שכונת שעריים

יום ד' | פארק ברח' חזון איש
פינת רח' הרב זבולון גרז
שכונות רחובות הצעירה

יום ב' | פארק במרכז
השכונה )הר הצופים(
שכונות רחובות ההולנדית

27.7

28.7

2.8

3.8

יום ג' | רחבת חוויות שוויץ צפון
)רח' סירני (51
שכונת רחובות המדע

יום ד' | בי"ס "בנות אסתר"
)רח' מגיני הגליל (1
שכונת אברמסון

יום ב' | גן כותרת הורד
)רח' קיבוביץ (13
שכונת נווה אלון

יום ג' | פארק אברמסון
)רח' אברמסון (3
שכונת אברמסון

4.8

5.8

9.8

10.8

יום ד' | גן במרכז
השכונה )רח' הכרמל(
שכונת אחוזת הנשיא

יום ה' | פארק היובל
)רח' רא"ל חיים בר לב(
שכונות היובל ושרונה

יום ב' | גן החשמונאים
רח' החשמונאים )ליד המתנ"ס(
שכונת מרמורק

יום ג' | גן היקב
)רח' הנשיא הראשון(
צפון העיר

11.8

12.8

16.8

17.8

יום ד' | גן הבנים
)רח' יוסף אהרונוביץ (14
שכונת נווה יהודה

יום ה' | גן במרכז השכונה
)רח' משה פריד(
שכונת חצרות המושבה

יום ב' | גן הטייס
)רח' הירדן(
שכונת חבצלת

יום ג' | פארק אביסרור
)רח' בן גוריון(
שכונת אבן גבירול

18.8

19.8

22.8

24.8

יום ד' | גן הבנים ,פארק
)רח' הסתדרות(
שכונת אושיות

יום ה' | מגרש הספורט
במתנ"ס )רח' גבריאלוב(
שכונת קריית משה

יום א' | רחבת מתנ"ס
חוויות שוויץ )רח' קרוננברג (1
שכונת רחובות החדשה

יום ג' | גן שטיינברג
מאחורי רח' שטיינברג 8
שכונת דניה

כל האירועים מונגשים ומתחשבים באלרגיות למזון.
בהוראת אגף הביטחון של עיריית רחובות – אין כניסה לאירועים עם כלים חשמליים )אופניים ,קורקינטים וכו'(,
נשקים ,כלבים ואלכוהול.

