איגרת מידע )ניוזלטר( מספר 55
אירועים באזור טל שחר
לפניך מגוון אירועי תרבות .בהנאה!
להזכירך ,מאחר שיש אירועים רבים ,ג'ימייל נוטה לקצץ חלק מהאיגרת בתצוגה הרגילה .כדי לראות את כל האיגרת ,יש לרדת
עד סוף ההודעה וללחוץ על " "view entire messageאו משהו דומה.
הערה :ההרצאות פתוחות לקהל הרחב ולא רק לאזרחים ותיקים ,גם אלה שמועברות בבוקר.

ילדים

מוזיקה

מופע לילדים
פסטיבל מוזיקה
פסטיבל "מיליון קולות"
מועד :א'–ד'  ,1619.2.2020כל היום
מקום :היכל התרבות ע"ש אריה כספי במזכרת בתיה
מחיר ₪ 30 :ליום שלם בפסטיבל ₪ 100 ,לכל ימי הפסטיבל

מני ממטרה
מועד :ב'  ,17.2.2020בשעה 17:30
מקום :היכל התרבות מטה יהודה בקיבוץ צרעה
קהל יעד :ילדים
מחיר₪ 75 :
לפרטים וכרטיסים :מועצה אזורית מטה יהודה

לפרטים :מפגשים מזכרת בתיה

הצגת ילדים

מופע מוזיקלי
רון בוחניק )במסגרת סטיבל "מיליון קולות"(
מועד 19.2.2020 :בשעה 19:00
מקום :היכל התרבות ע"ש אריה כספי במזכרת בתיה
מחיר ₪ 30 :ליום שלם בפסטיבל ₪ 100 ,לכל ימי הפסטיבל

"נעלי הקסם של יאיר" ,תיאטרון סיפור
מועד :ג'  18.2.2020בשעה 16:30
מקום :קיבוץ גלאון
קהל יעד :גיל 9–3
הכניסה חופשית

לפרטים :מפגשים מזכרת בתיה

לפרטים :מתנ"ס יואב

מופע מוזיקלי
אביתר בנאי ותמיר מוסקט
מועד :ה'  20.2.2020בשעה 21:00
מקום :אולם המופעים בקיבוץ גבעת ברנר
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר₪ 154 :
לפרטים וכרטיסים :ברנרוק

מופע מוזיקלי
מיכה שטרית
מועד :מוצ"ש  22.2.2020בשעה 21:00
מקום :בית העם במושב טל שחר
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר :תושבי טל שחר  ,₪ 50אורחים ₪ 70

הערה :חשוב לוודא שאכן מתקיים!

הצגת ילדים
"ים קטן" ,תיאטרון הקרון
מועד :ג'  ,18.2.2020בשעה 17:00
מקום :בית העם במושב תרום
קהל יעד :גיל 7–3
מחיר₪ 15 :

סרט לילדים ונוער
סינמפיצה" :ג'ים ונהג הקטר"
מועד :א'  ,23.2.2020בשעה 17:30
מקום :היכל התרבות ע"ש אריה כספי במזכרת בתיה
קהל יעד :ילדים ונוער
מחיר) ₪ 30 :סרט ופיצה(
לפרטים וכרטיסים :מפגשים מזכרת בתיה

לפרטים וכרטיסים :מזכירות טל שחר או ליטל סופרי 052
6767600

מופע לילדים
מופע בועות סבון

מחיר :תושבי טל שחר  ,₪ 50אורחים ₪ 70
לפרטים וכרטיסים :מזכירות טל שחר או ליטל סופרי 052
6767600

מופע מוזיקלי
דני בסן  מופע אינטימי
מועד :ה'  ,27.2.2020בשעה 20:30
מקום :קפה שרי במרכז המסחרי כרמי יוסף
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
לפרטים וכרטיסים :קפה שרי 089555962

מופע מוזיקלי
דודו טסה
מועד :ה'  ,27.2.2020בשעה 21:00
מקום :אולם המופעים בקיבוץ גבעת ברנר
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר₪ 144 :
לפרטים וכרטיסים :ברנרוק

מופע מוזיקלי
דנה ברגר
מועד :ה'  ,27.2.2020בשעה 21:00
מקום :קיבוץ נחשון
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר₪ 60 :
לכרטיסים :כאן

מופע מוזיקלי
התקווה 6
מועד :ה'  ,28.2.2020בשעה 14:00
מקום :אולם המופעים בקיבוץ גבעת ברנר
קהל יעד:
מחיר₪ 134 :
לפרטים וכרטיסים :ברנרוק

לפרטים וכרטיסים :מפגשים מזכרת בתיה

מופע לילדים
מופע בועות סבון
מועד :ב'  ,24.2.2020בשעה 16:30
מקום :חדר האוכל מושב שעלבים
קהל יעד :גיל 6–2
מחיר :הכניסה חופשית
על בסיס מקום פנוי ,נא לדייק .לפרטים :מועצה אזורית גזר

הצגת ילדים
"זה שלי" ,בביצוע תיאטרון סיפור
מועד :ג'  ,25.2.2020בשעה 16:30
מקום :קיבוץ רבדים
קהל יעד :גיל 9–3
מחיר :הכניסה חופשית
לפרטים :מתנ"ס יואב

הצגת ילדים
סיפור המגילה :חיפזון וזהירון
מועד :ג'  ,25.2.2020בשעה 17:30
מקום :היכל התרבות מטה יהודה בקיבוץ צרעה
קהל יעד :ילדים
מחיר ₪ 79 :במכירה מוקדמת
לפרטים וכרטיסים :מועצה אזורית מטה יהודה

הצגת ילדים
הצגה בביצוע תיאטרון המדיטק
מועד :ה'  ,27.2.2020בשעה  17:00בדיוק
מקום :בית העם במושב טל שחר
קהל יעד :גיל גן עד כיתה ב'
מחיר ₪ 50 :לכרטיס
לפרטים :מזכירות המושב או ליטל סופרי 0526767600

הצגת ילדים
תיאטרון ומופעים

"פינוקיו" ,בביצוע תיאטרון השעה הישראלי
מועד :ה' 27.2.2020
מקום :קיבוץ חולדה
קהל יעד :גיל גן עד כיתה ג'
כלול במינוי הצגות ילדים חולדה

הרצאות
מופע בידור
נדב אבוקסיס – סטנדאפ
מועד :מוצ"ש  15.2.2020בשעה 21:00
מקום :היכל התרבות ע"ש אריה כספי במזכרת בתיה
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר 95 :ש"ח
לפרטים וכרטיסים :מפגשים מזכרת בתיה

הצגה
"לשם ובחזרה" ,התיאטרון העברי

הרצאה
"לצלול למעמקי צלילי התזמורת" :דמותו של אנטון ברוקנר
והסימפוניות שלו ,כמקור השראה" ,מרצה :פרופ' מיכאל
וולפה
מועד :א'  ,16.2.2020בשעה 9:00
מקום :בית יד לבנים רחובות

לפרטים וכרטיסים :מפגשים מזכרת בתיה

הצגה
"לשם ובחזרה" ,התיאטרון העברי
מועד :ד'  19.2.2020בשעה 20:30

"לצלול למעמקי צלילי התזמורת" :דמותו של אנטון ברוקנר
והסימפוניות שלו ,כמקור השראה" ,מרצה :פרופ' מיכאל
וולפה
מועד :א'  ,16.2.2020בשעה 9:00
מקום :בית יד לבנים רחובות
קהל יעד :מבוגרים
מחיר₪ 35 :
לפרטים וכרטיסים :הקתדרה העממית רחובות

מקום :היכל התרבות מטה יהודה בקיבוץ צרעה

הרצאה

קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר ₪ 85 :במכירה מוקדמת ₪ 95 ,בערב ההצגה
לפרטים וכרטיסים :מועצה אזורית מטה יהודה

"הנגב ביצירת אלתרמן" ,מרצה :עופר רגב
מועד :א'  16.2.2020בשעה 10:00
מקום :קיבוץ גת

ריקודים

קהל יעד :מבוגרים
מחיר 30 :ש"ח
לפרטים :מתנ"ס יואב

הרצאה

סדנאות

"על כוחה המרפא של ההיזכרות :קריאה ב'סוס אחד נכנס
לבר' מאת דויד גרוסמן" ,מרצה :בלהה בן אליהו
מועד :א'  ,16.2.2020בשעה 11:30
מקום :בית יד לבנים רחובות
קהל יעד :מבוגרים
מחיר₪ 50 :
לפרטים וכרטיסים :הקתדרה העממית רחובות

הרצאה
"בעקבות השעון הביולוגי – פרס נובל  ,"2017מרצה :אירית
כינור
מועד :ב'  17.2.2020בשעה ) 18:00משעה  17:30קפה
וחברותא(

סדנת רפואה סינית
"טיפול טבעי למחלות חורף לילדים" מרצה :שלי חרמון
מועד :ג'  ,25.2.2020בשעה 20:00
מקום :בית התרבות ע"ש סמילנסקי ,רח' גולדין  ,2רחובות
קהל יעד :מבוגרים
מחיר₪ 40 :
לפרטים והרשמה :הקתדרה העממית רחובות

קולנוע

מקום :מרכז יום לאזרח הוותיק במושב נחם
קהל יעד :מבוגרים
מחיר 25 :ש"ח
לפרטים :מירי איבלר 052 ,029958893
,7250893miriiwler@gmail.com

הרצאה
"להקשיב הקשבה נטולת התניות" :עיון מחודש ונקי
מאג'נדות במפעל חייו של היוצר ריכרד ווגנר ,אבי הדרמה
המוזיקלית הרומנטית ,מרצה :פרופ' מיכאל וולפה
מועד :ג'  ,18.2.2020בשעה 9:00
מקום :בית יד לבנים רחובות
קהל יעד :מבוגרים
מחיר₪ 35 :
לפרטים וכרטיסים :הקתדרה העממית רחובות

הרצאה

סרט והרצאה
הנושא :רוסיה .הסרט" :הסודות של ג'ואן" .מרצה :נינו
אבסדזה
מועד :ד'  ,26.2.2020בשעה 19:00
מקום :בית יד לבנים רחובות

"ה עולם ש טוח והחיסו נים מ דביקים באו טיזם :אויבי הִק ד מה
החדשים" ,מרצה :נדב אייל
מועד :ב'  ,18.2.2020בשעה 11:30
מקום :בית יד לבנים רחובות
קהל יעד :מבוגרים
מחיר₪ 55 :
לפרטים וכרטיסים :הקתדרה העממית רחובות

הרצאה

לפרטים וכרטיסים :הקתדרה העממית רחובות
הנושא :רוסיה .הסרט" :הסודות של ג'ואן" .מרצה :נינו
אבסדזה
מועד :ד'  ,26.2.2020בשעה 19:00
מקום :בית יד לבנים רחובות
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר₪ 50 :
לפרטים והרשמה :הקתדרה העממית רחובות

הרצאה
"אישים מרתקים בא"י :משוררות כותבות במכחול" ,מרצה:
אביבה גרשלר
מועד :ד'  19.2.2020בשעה 9:30
מקום :בית גילאור ליד בית המועצה האזורית יואב

תערוכות

קהל יעד :מבוגרים
מחיר 30 :ש"ח
לפרטים :מתנ"ס יואב

הרצאה
"תביעות נזיקין אזרחיות בפגיעות מיניות" ,מרצה :רותם
אלונידוידוב
מועד :ד'  19.2.2020בשעה 18:00
מקום :מרכז תאיר לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ברחובות

תערוכה

הכניסה חופשית
לפרטים :שרה בלנקשטין  0549902252מרכז תאיר

"חיים וגעגוע" ,הגר אדלונד  ,2004–1978אוצרת :דיאנא
שלופי ריזק

הרצאה

פברואר עד אפריל
מקום :הגלריה לאומנות בנווה שלום
לפרטים ותיאום ביקור054 :
gallery@nswas.info ,7479430

שתי תערוכות
"בבואה" ,אומנית :מורן קליגר" ,מצב טיסה" ,אומנית :תמר
שפר .אוצרת :אורה קראוס
שיח גלריה :ו'  ,11:00 21.2.2020הרצאה של ד"ר יגאל ורדי.
נעילה23.3.2020 :
מקום :הגלריה העירונית לאומנות בבית התרבות ,גולדין ,2
רחובות

תערוכת הדפס
"מילה צרובה :תערוכת הדפסים לשירי רוחה שפירא",
האומנית :אורה גל און ,אוצרת :יעל סונינולוי
מועד :הגלריה קפה פתוחה כל שישי בשעות .14:00–9:00
התערוכה תינעל בפברואר .2020

"מפגשים מהיבשת השחורה :אוגנדה מימי האפלה לגן עדן
של ממש" .מרצה :זהר נבון
מועד :ה'  20.2.2020בשעות  9:30עד 11:00
מקום :מרכז יום לאזרח הוותיק במושב נחם
קהל יעד :מבוגרים
מחיר 25 :ש"ח
לפרטים :מירי איבלר 052 ,029958893
,7250893miriiwler@gmail.com

הרצאה
"ערב של חיבור עצמי" ,מרצה :הילה תורפז
מועד :ה'  20:00 ,20.2.2020פתיחת דלתות 20:30 ,תחילת
הרצאה
מקום :מועדון המחלבה במושב משמר איילון
קהל יעד :מבוגרים
הכניסה חופשית
לפרטים :מועדון המחלבה בפייסבוק

הרצאה
מקום :גלריה קפה ״סטודיו זיקית״ ,שדרות קהילות צפון
אפריקה ,מושב רמות מאיר
הכניסה חופישת )קפה ומאפה בתשלום(
לפרטיםzikitstudio@gmail.com :

בחוץ

"מוגנות ברשת" ,מרצה :גלעד האן
מועד :ה'  20.2.2020בשעה 20:30
מקום :בית התרבות ,רחוב ההדרים ,כפר ביל"ו ב'
קהל יעד :מגיל  ,18תושבי מ"א גזר בלבד
מחיר 20 :ש"ח
לפרטים והרשמה :מועצה אזורית גזר

הרצאה
"ללכת עם ולהרגיש בלי :חשיבותם של קשרים רבדוריים על
התפתחות הילד" ,מרצה :פרופ' יורם יובל
מועד :ו'  ,21.2.2020בשעה 10:00
מקום :היכל התרבות ברחובות

"ללכת עם ולהרגיש בלי :חשיבותם של קשרים רבדוריים על
התפתחות הילד" ,מרצה :פרופ' יורם יובל
מועד :ו'  ,21.2.2020בשעה 10:00
מקום :היכל התרבות ברחובות
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר ₪ 84 :במכירה מוקדמת ₪ 79 ,לאזרחים ותיקים
לפרטים וכרטיסים :הקתדרה העממית רחובות

טיול
הרצאה
מהר העמשא לדריג'את – טיול לאוהבי לכת –  7–6ק"מ,
בהדרכת ד"ר ירון עובדיה
מועד :ב'  ,17.2.2020יציאה 7:30
מקום :יציאה מרחובות
קהל יעד :מבוגרים
מחיר ₪ 10 + ₪ 180 :מזומן
לפרטים והרשמה :הקתדרה העממית רחובות

טיול
"הדרוזים של הכרמל וחיפה" ,מדריך :רמי אהרוני
מועד :שבת  ,22.2.2020יציאה ב8:00
מקום :יציאה ממזכרת בתיה
מחיר ₪ 100 :לאדם
לפרטים והרשמה :מפגשים מזכרת בתיה

טיול
הרי ירושלים ,מדריכה :עדנה אשד
מועד :א'  ,23.2.2020בשעה 8:00
מקום :יציאה ממועצה אזורית יואב )צומת מסמיה(
קהל יעד :מבוגרים
לפרטים והרשמה ,088500725 :מתנ"ס יואב

סיור
"חצרות האיכרים בכפר תבור ,כדורי וסובוטניקים" ,מדריכה:
אסתר שמואלי
מועד :ד'  ,26.2.2020בשעה
מקום :יציאה מהמרכז לאזרח הוותיק במושב נחם
קהל יעד :מבוגרים
מחיר₪ 150 :
לפרטים :מירי איבלר ,0527250893 ,029958893
miriiwler@gmail.com

דת ומסורת

"נחלי פרא שוצפים בממלכת ירדן" ,מרצה :ד"ר ינון
שבטיאל
מועד :ב'  ,24.2.2020בשעה ) 18:00משעה 17:30קפה
וחברותא(
מקום :המועדון לאזרח הוותיק במושב נחם
קהל יעד :מבוגרים
מחיר₪ 25 :
לפרטים :מירי איבלר ,0527250893 ,029958893
miriiwler@gmail.com

הרצאה
"אדוני ראש הממשלה :סדרת הרצאות על ראשי ממשלה".
והפעם :גולדה מאיר .מרצה :פרופ' מירון מרזיני )במסגרת
מרכז מורשת בגין(
מועד :ג'  ,25.2.2020בשעה 19:30
מקום :מרכז קהילתי פסגות השבע ,התבור  ,18בית שמש
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר :כולל קפה ומאפה

הרצאה
"ממיתוס של שוויון למציאות של הפרדה :על הדרת נשים
במרחב הציבורי בישראל" ,מרצה :יונית ו' פלג
מועד :ד'  ,26.2.2020בשעה 9:30
מקום :בית גילאור )ליד משרדי מועצה מקומית יואב ,קרוב
לצומת מסמיה(
קהל יעד :מבוגרים
מחיר₪ 30 :
לפרטים :מתנ"ס יואב

הרצאה
מסע כורסה :סרי לנקה המופלאה ,מרצה :עזי בראל
מועד :ד'  ,26.2.2020בשעה  19:30פתיחת דלתות20:00 ,
תחילת הרצאה
מקום :מועדון המחלבה במושב משמר איילון
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר :הכניסה חופשית
לפרטים :מועדון המחלבה במשמר איילון

הרצאה

מלווה מלכה
מעגל נשי ללימוד מעמיק וחוויתי דרך פרשת שבוע עפ"י
תורת החסידות וסיפורי הבעל שם טוב
מועד :מוצ"ש  29.2.2020 ,22.2.2020 ,15.2.2020בשעה
20:30
מקום :הגפן  ,2חנות רימונים ,מרכז מסחרי כרמי יוסף
קהל יעד :נשים
מחיר₪ 20 :

"הכול בראש?" ,מרצה :שירלי סויסה
מועד :ד'  ,26.2.2020בשעה 20:00
מקום :בית המתנדב במזכרת בתיה
קהל יעד :מבוגרים פלוס מינוס
מחיר ₪ 25 :ברכישה מוקדמת ₪ 30 ,בערב ההרצאה
לפרטים וכרטיסים :מפגשים מזכרת בתיה

הרצאה
"מפגשים מהיבשת השחורה :מזימבבואה הגדולה למפלה
הגדולה" ,מרצה :זהר נבון
מועד :ה'  ,27.2.2020בשעה 11:00–9:30

מועד :מוצ"ש  29.2.2020 ,22.2.2020 ,15.2.2020בשעה
20:30
מקום :הגפן  ,2חנות רימונים ,מרכז מסחרי כרמי יוסף
קהל יעד :נשים
מחיר₪ 20 :
לפרטים :יעלה קרביץ 0506661002

הרצאה
"מפגשים מהיבשת השחורה :מזימבבואה הגדולה למפלה
הגדולה" ,מרצה :זהר נבון
מועד :ה'  ,27.2.2020בשעה 11:00–9:30
מקום :המועדון לאזרח הוותיק במושב נחם
קהל יעד :מבוגרים
מחיר₪ 25 :
לפרטים :מירי איבלר ,0527250893 ,029958893
miriiwler@gmail.com

הערות:
 אין לי כל אחריות לאיכות האירועים ולנכונות הפרטים,
ופרסום האירועים נעשה על דעת עצמי וללא כל תמורה.
 אנא הציעו למכריכם מהאזור להצטרף לרשימת המכותבים.
עירית

קיבלת מידע על אירועי תרבות באזור טל שחר? נא לעדכן אותיirit2x@gmail.com :

