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שורשי המוסיקה של יהדות ארצות והעיר נתלתה באילנות גבוהים
"המכה אסתר"ערב מבית אבא ועד ימינו
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בית יד לבניםבית הקרמיקה

פילהרמוניה רחובות

טלפון: 08-6683882לפרטים: 08-9390390לפרטים: 08-9494721

מרוקו - השער הדרומי של אירופה
התרסקות מפת המזה"ת הגורמת לגל פליטים 

מהאזור
הנריקה צימרמן בן הראש, עיתונאי

19.2, יום א', 11:30
בית יד לבנים
עלות: 55 ₪

הצ'לו במרכז
עם אנסמבל כלי מיתר שמחה חלד

אלינא גורביץ וטלי גולדברג – כינור, שולי 
ווטרמן – ויולה, שמחה חלד וצבי פלסר – צ'לו.

ינגנו בראייר,  ארנסקי ושוברט
1.3, יום ד', 20:30

בית העם - היכל התרבות, האולם הקטן
עלות: 80 ₪                                  

תזמורת כלי נשיפה
קלאסיקות ממחזות זמר ומשירים ישראלים

מנצח – יעקב גלר, זמרת אורחת – שי טרי
3.3, יום ו', 11:00

בית העם - היכל התרבות העירוני
הכניסה חופשית 

יש לי חלום - מחאה שחורה ומחאה לבנה
"מועדון קריאה"

קובי מידן, מנחה טלוויזיה, מתרגם ושדרן
22.2, יום ד', 19:00

בית יד לבנים
עלות: 70 ₪

לחם ושעשועים – תעשיית החלומות  
וכיצד הטכנולוגיה הפכה את הקול והתמונה 

נגישים לכולנו
אורן נהרי, עורך חדשות החוץ,  הערוץ ה-1

21.2, יום ג', 11:30
בית יד לבנים
עלות: 45 ₪

"תקשיבו טוב"
מהפרעת קשב למרכז הפריים טיים ואל 

צמרת תעשיית הבידור בישראל
יאיר ניצני, מגיש טלוויזיה ומוסיקאי

19.2, יום א', 9:00
בית יד לבנים
עלות: 35 ₪

קורס עיצוב תכשיטים - ערב
בהנחיית האמנית עדי בן עזרא

הכנת תכשיטים וכלים במגוון טכניקות - 
עיבוד משטחים, גלזורות שונות, חיבורים,

טקסטורות ועוד
פתיחה: 7.3 | יום ג', 21:30-19:30

בית מדרש עירוני לתנ"ך
מרצה: הרב יואל בן נון

כמה איסורי 'לא' יש בעשרת הדיברות?
20.2, יום ב', 20:00 

*נא להגיע עם תנ"ך מלא
הכניסה חופשית. מספר המקומות מוגבל

גורים ואריות - סדנאות להורים וילדים
בהנחיית האמנית עדי בן עזרא

זמן איכות להורה וילד, חווית יצירה משותפת
מתאים לילדים בגילאי גן - כיתה ו'

יום ג', 19:00-17:00
עלות: 420 ₪

שבתרבות
בהנחיית העיתונאי איתן דנציג

ח"כ עיסאוי פריג', מרצ, על עתיד היחסים 
עם ערביי ישראל. עו"ד יוסף תמיר, מנהיגות 

בישראל מתקופת בן-גוריון ועד היום. 
להקת טריו קובנו, בשירים דרום אמריקאים

18.2, יום שבת, 11:00
הכניסה חופשית. מספר המקומות מוגבל

על הקשר בין ידוענים לעצים שהכו 
שורשים ברחובות והפרו את הארץ 

בעבודת אדמה, רוח וחזון
סיור בהדרכת רחלי רוגל

24.2, יום ו', 10:00
עלות: 25 ₪

מותנה ברישום מראש. 
מס' המקומות מוגבל

שיחה והופעה עם
חיים אוליאל, סולן להקת שפתיים
על מוסיקה שורשית ממרוקו ועד 

מוסיקה ישראלית עכשווית
1.3, יום ד', 20:30

בית יד לבנים
כרטיס: 60 ₪

עם תזמורת הבמה הישראלית
מנצח: רוני פורת, שחקנים: עמנואל חנון, 

רוסטי וורהרסט, טל גינת ורוני פורת.
סיפורה של מנהלת קרקס נודד, 

שתלטנית וחסרת רגישות, המשלב 
מוסיקה, תיאטרון, שירה, קסמים ולהטוטים

7.3, יום ג', 17:30
בית העם - היכל התרבות העירוני 

עלות: 65 ₪

חוג קומיקס
בהדרכת ליפז זמיר

נלמד שיטות שונות ומגוונות לציור קומיקס: 
דמויות מסרטי דיסני ותכניות טלוויזיה, 

נסיכות, גיבורי על, בעלי חיים ועוד
ימי ד', 18:00-17:15 
עלות: 180 ₪ לחודש

חודש משפחה ספורטיבית
אימוני ספורט הורה-ילד בהדרכת לירז גולן

שעת האימון שבועית להורה לצד פעילות 
גופנית לילד/ה, בזמן איכות משותף

ימי א', 19:15-18:30
עלות אימון הורה+ילד: 50 ₪

לפרטים: 08-9390390

לפרטים: 08-9453891לפרטים: 08-9472960 לפרטים: 08-9363930

לפרטים: 08-6683882
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