
איראן - מבט מבפנים
רשמים אישיים מביקור בערים

קסומות ונופים מרהיבים, בניסיון 
לראות את הנסתר מאחורי הגלוי

נפתלי הילגר, צלם עיתונות ומרצה
27.3, יום ב‘, 19:00

בית יד לבנים
כרטיס: 40 ₪

ערב חברות
סדנה חווייתית מלאה בהשראה וכלים 

מעשיים לחיים מאושרים
בהנחיית אתל דניאלי, מאמנת אישית

קפה, עוגה ודוכני מכירה
27.3, יום ב‘, 19:45

עלות: 35 ₪ | זוג: 60 ₪
שלישיה: 75 ₪ | רביעיה: 85 ₪ 

הקרנה ומפגש עם יוצרת הסרט נורית 
יעקב-ינון

סיפורה של ספאא דבור: מוסלמית 
בנצרת, ישראלית בעיני מדינות ערב, 

ערבייה בישראל, ובעיקר - אישה יחידה 
בעולם של גברים

28.3, יום ג‘, 19:00, בית יד לבנים
עלות: 35 ₪

תמי נוצני, תערוכת צילום, מטקסט 
לצילום

אוצרת: אורה קראוס
פתיחה חגיגית בשילוב הרצאה של 

דניאלה שלו, מרצה ואוצרת במוזיאון 
ישראל

30.3, יום ה‘, 19:30
נעילה: 10.5.17

עם ניצה שאול
מופע מרגש המגיש את שיריה של 

כלת פרס ישראל לספרות ילדים 
מרים ילן שטקליס

בשירה, משחק וריקוד
25.4, יום ג‘, 17:30, בית העם - 

היכל התרבות העירוני
עלות: 65 ₪

קדרות מתחילים ומתקדמים
בהדרכת איילת קציר

לימוד יסודות הקדרות ויצירת כלים 
בעבודה על גלגל

ימי ב‘, 12:30-9:30
ימי ד‘, 21:30-18:30

ימי ה‘, 12:30-9:30

בית מדרש עירוני לתנ“ך
מרצים: פרופ‘ אביגדור שנאן, פרופ‘ 

יאיר זקוביץ
בנושא: שיר השירים - חידות, אהבה 

והיסטוריה
3.4, יום ב‘, 20:00 

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

חדשנות במאה ה-21
לאן אנו ממשיכים מכאן?

אורן נהרי, עורך חדשות החוץ, 
הערוץ ה-1

28.3, יום ג‘, 11:30
בית יד לבנים

עלות: 45 ₪

ערב סיום מרתון פסנתרנים 
צעירים ע“ש אסנת אבישי-שוייפל

בחסות מלב“י ורוטרי רחובות. 
חלוקת תעודות, הופעות נציגי 

המרתון והפסנתרנית טטיאנה רובין
30.3, יום ה‘, 19:00, בית יד לבנים

הכניסה חופשית. בהרשמה מראש בלבד

פרשת הריגול של פרופ‘ מרקוס 
קלינגברג

המרגל שגרם את הנזק הגדול ביותר.
משה כץ, סא“ל במיל, תחום מבצעים 

ומודיעין
28.3, יום ג‘, 9:00

בית יד לבנים
עלות: 35 ₪

חוגי ספורט לנשים
מגוון חוגים איכותיים עם מיטב 

המדריכות
חוגי בוקר וערב

חוג שני ב-10 ₪ בלבד

קורס עיצוב תכשיטים – ערב
בהדרכת עדי בן עזרא

הכנת תכשיטים וכלים במגוון 
טכניקות ובהשראת תרבויות שונות

פתיחה: 25.4
יום ג‘, 21:30-19:30

”עולמות מקבילים“ 
לובה גלר, רישום בעיפרון ופסטל

שולמית (סולי) קוהן, ציורי אקריליק
אוצר: יואל שמוקלר

נעילה: 7.4.17
כניסה חופשית

אברהם סוצקבר – ענף עם אחרוני 
דובדבנים

שירים הם לפעמים - שירים ומשוררים
ד“ר רוחמה אלבג, מרצה לספרות

2.4, יום א‘, 11:30
בית יד לבנים

עלות: 40 ₪

מארש ניו אורלינס
ערב שכולו דיקסילנד תוסס ושמח

לאוניד פטשקה – פסנתר, אברהם 
פלדר (אגשקין) – חצוצרה, פול מור 

– תזמורת של איש אחד, ולרי ליפץ – 
קונטראבס ואלכס אקופוב – תופים

1.4, מוצ“ש, 20:30, הקונסרבטוריון 
העירוני. עלות: 95 ₪

לפרטים: 08-9390390

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

לפרטים: 08-6683882 לפרטים: 08-9390390 לפרטים: 08-9493212

לפרטים: 08-6683882

פילהרמוניה רחובותהקתדרה העממית רחובות

בית יד לבנים בית הקרמיקה מרכז חלומות

פילהרמוניה רחובותהמרכז לתקשורת קהילתית הגלריה העירונית

 ”אצו רצו השירים“בין השורותהאישה מהסינמטק


