צעירים ונוער בחוויות

במהלך חודשי הקיץ ,מתקיימת פעילות קבועה ברשת חוויות
עבור בני הנוער.

קיץ פתוח
לכל המשפחה
תושבים יקרים,

שנת הלימודים הגיעה לסיומה ובעיריית רחובות וברשת חוויות הכינו עבורכם שפע של
פעילויות והופעות קיץ לילדים ,אנו מזמינים אתכם לכל שכונות העיר להגיע ולהנות
מאירועי תרבות והעשרה לכל המשפחה.
במהלך החופשה ,יפתחו המרכזים הקהילתיים בשעות הערב המאוחרות לפעילויות
ייחודיות לנוער ,במטרה לספק להם מקום מוגן ובילוי איכותי לשעות הפנאי.
קיץ בטוח ומהנה!

שחיה לילית בבריכת וייסגל
ימי ראשון ורביעי | בין השעות  | 22:00-16:00עלות ₪ 10

חוויות באקסטרים

זהר בלום
סגן ראש העיר
ומחזיק תיק החינוך

שלכם,
עו"ד יניב מרקוביץ'
המשנה לראש העיר
ויו"ר דירקטוריון רשת חווית

רחמים מלול
ראש העיר

ימי שלישי | יציאה  | 17:30עלות  | ₪ 10כל שבוע ניסע למקום מגניב אחר ,לונה
פארק ,ספארי לילה ,סינמה סיטי ,איי ג'אמפ ,קארטינג ועוד.

מרבדי קיץ
ימי חמישי | בין השעות  | 24:00-20:00פינות זולה ברחבות מרכזי חוויות בעיר

חוויות שישי

קבלת שבת חגיגית לכל המשפחה בהנחיית איתי שגב.
ימי שישי ,בין השעות 19:00-18:00

הרצאה בשילוב קטעים מהסרטים של הארי פוטר
יום ראשון ,ח' בתמוז ,18:30 ,2.7.17 ,בספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף ,גולדין 6
לגילאי  8ומעלה )הרשמה מראש בספרייה(

 ,7.7.17יג' בתמוז תשע"ז ,חוויות שדרות חן 31
 ,14.7.17כ' בתמוז תשע"ז ,חוויות נווה יהודה ,אהרונוביץ14 ,
 ,21.7.17כז' בתמוז תשע"ז ,חוויות בית החמישה ,בצלאל לינדה 2
 ,28.7.17ה' באב תשע"ז ,חוויות שוויץ המדע ,סירני 52
 ,4.8.17יב' באב תשע"ז ,חוויות שוויץ רחובות החדשה ,קרוננברג 1

פרטים נוספים *5253
אתר רשת חוויות  www.havayot.org.ilוב-

טלפונים של מרכזי חוויות :חוויות קרית משה – 08-9312700
חוויות שוויץ המדע –  / 08-9310700חוויות שוויץ רחובות החדשה – 08-6366171
חוויות ההולנדית –  / 08-6728014בית לגדול טוב – 08-6345350
חוויות שדרות חן  / 08-9428290 -חוויות אושיות 08-9377700 -
חוויות בית החמישה  / 050-4092467 -הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף – 08-9457916

מספר המקומות מוגבל!

שעת מכשפות בספריות
יום שני ,ט' תמוז ,17:30 ,3.7.17 ,לגילאי ) 5-3הרשמה מראש בספרייה(
"טרמפ על מטאטא" מאת ג'וליה דונלדסון | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף ,גולדין 6
"טרמפ על מטאטא" מאת ג'וליה דונלדסון | ספריית קרית משה ,גבריאלוב 20
"המכשפה של ליאור" מאת שולה מודן | ספריית רחובות החדשה ,קרוננברג 1
"חמש מכשפות יצאו לטייל" מאת רונית חכם | ספריית כפר גבירול ,צאלון 1
שעת סיפור בספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף )גולדין (6
לגילאי  | 5-3עלות ₪ 10
"הארנב ממושי" מאת שלומית כהן-אסיף | יום שלישי ,י"ז בתמוז17:00 ,11.7.17 ,
"תהיה בריא מוריס מגי" מאת פילפ פ .סטיד | יום שלישי ,כ"ד בתמוז17:00 ,18.7.17 ,
"מפתח הלב" מאת נירה הראל | יום שלישי ,ב' באב17:00 ,25.7.17 ,

חוויות של כוכבים

כוכבי הילדים הגדולים בישראל ,מתארחים ברשת חוויות במופעי בידור
לכל המשפחה! עלות כרטיס  ₪ 10בלבד.

אודי ואביעד הקלמרים

פארק
לונה
חוויות
מידי שבוע נחגוג בהפנינג לונה

פארק ענקי מלא מתקנים
ואטרקציות :רכבת חשמלית ,סירת פיראטים ,קרוסלת מטוסים,
מכוניות מתנגשות ועוד מגוון מתקנים והפעלות לכל המשפחה.
עלות כרטיס לכל המתקנים  ₪ 10בלבד.

הצמד המצחיק במדינה ,כוכבי הסדרות:
"הקלמרים"" ,גן חיות"" ,גור ואוח" ועוד.
מופע סוחף ומצחיק לכל המשפחה בשילוב
מערכונים ולהיטים מהסדרות והפסטיגלים
בהם השתתפו.
 | 6.7.17יום חמישי | יב' בתמוז תשע"ז,
שעה  |18:00חוויות ההולנדית,
הר תבור  ,3רחובות
עלות כרטיס  ₪ 10בלבד
לרכישת כרטיסים08-6728014 :

דוד חיים
כוכב הילדים האהוב בישראל
דוד חיים ובובו החייזר במופע בידור חדש,
מוסיקלי ומצחיק בשילוב השירים והמערכונים
האהובים על ילדי ישראל ובלווי רקדניות.

 ,12.7.17יום רביעי ,יח' בתמוז תשע"ז ,בין השעות 20:00-16:30
חוויות קרית משה ,גבריאלוב  ,20רחובות
 ,18.7.17יום שלישי ,כד' בתמוז תשע"ז ,בין השעות 20:00-16:30
בית לגדול טוב ,דוד אלעזר  ,23רחובות
 ,25.7.17יום שלישי ,ב' באב תשע"ז ,בין השעות 20:00-16:30
חוויות אושיות ,החבורה  ,20רחובות

לכל7-4המשפחה
חוויות סרטים
סרטים חדשים ומדובבים ,לגילאי

הנכם מוזמנים לבוא ולצפות יחד בסרטים חדשים על מסכי
ענק במרכזים השונים של רשת חוויות ,הצופים ייהנו
מדוכני פופקורן ,שתיה וחטיפים.

 | 13.7.17יום חמישי | יט' בתמוז תשע"ז,
שעה  | 18:00חוויות שוויץ רחובות החדשה,
קרוננברג  ,1רחובות
עלות כרטיס  ₪ 10בלבד
לרכישת כרטיסים08-6366171 :

שי ורועי
כוכבי הילדים הגדולים במופע מבית היוצר של
הפסטיבל ומותק של פסטיגל.
מופע בשילוב שירים מתוכניות הילדים והלהיטים
הגדולים שלהם מ HOT VOD -וה DVD -הפופולרי.
 | 20.7.17יום חמישי | כו' בתמוז תשע"ז,
שעה  | 18:00חוויות שוויץ המדע,
סירני  ,52רחובות
עלות כרטיס  ₪ 10בלבד
לרכישת כרטיסים08-9310700 :

החיים הסודיים
של חיות המחמד

 | 17.7.17יום ב' | 19:30

חוויות קרית משה ,גבריאלוב 20

לגו :ליגת הצדק
התנגשות קוסמית
 | 10.8.17יום ה' | 19:30

חוויות שוויץ המדע ,סירני 52

מקס בעולם המים

תפוס ת'אגוז

חוויות שוויץ רחובות החדשה,
קרוננברג 1

חוויות ההולנדית ,הר תבור 3

 | 24.7.17יום ב' | 19:30

 | 7.8.17יום ב' | 19:30

אוזי והנביחה הגדולה

תפוס ת'גלים

חוויות אושיות ,החבורה 20

בית לגדול טוב ,דוד אלעזר 23

 |14.8.17יום ב' | 19:30

 | 21.8.17יום ב' | 19:30

