
תרגומים חדשים משירת העולם
לציון חודש הספר

פרופ‘ רפי וייכרט, משורר ומתרגם
20.6, יום ג‘, 9:00

בית יד לבנים
עלות: 35 ₪

”חוות החיות“ | מאת: פיטר הול
החיות בחווה מורדות בבני האדם 

שמנצלים אותן, ומקימות חברה
עצמאית שבה לכולן מעמד שווה.

האומנם? עיבוד ובימוי: יעל עמרם, 
משתתפים: חניכי קבוצת דרמה ט‘

20.6, יום ג‘, 20:00, אולם מופת
הכניסה חופשית

בהרשמה מראש בלבד

הקרנת הסרט ומפגש עם הבאמית
יעל קיפר. בהיותן ילדות קטנות מסרו 

אותן הוריהם לידי גברים מבוגרים, 
וכך נקלעו למעגלי אימה ופחד והפכו 

לאמהות כשהן בעצמן עוד ילדות. 
מתוך הזיכרונות עולים הרגעים בהם 

אבדה ילדותן.
20.6, יום ג‘, 19:00, בית יד לבנים

עלות: 35 ₪

סיפורה של אשה עצמאית, דעתנית 
ומרתקת 

מילדותה בתימן ועד לשכונת מרמורק 
ברחובות

26.6, יום ב‘, 18:00
מתנ“ס חוויות חשמונאים, כיכר 

חשמונאים 1
הכניסה חופשית, הציבור מוזמן

 Buena Vista Social Club
הלהיטים הגדולים מקובה

האמן והמפיק פרננדו קנוף במופע 
יחד עם הזמר הלטיני איטלו גונזלס

ובליווי רקדנים קובניים.
6.7, יום ה‘, 10:00

בית העם רחובות - היכל התרבות 
העירוני, עלות: 40 ₪ 

שבתרבות
בהנחיית העיתונאי איתן דנציג

ח“כ עומר בר-לב, מועמד ליו“ר 
מפלגת העבודה. צביקה קרוכמל, 

לשעבר חוקר מצ“ח, סיפורים מחדרי 
החקירות. דני בודיסקי, בשירי א“י

17.6, יום שבת, 11:00
הכניסה חופשית

מספר המקומות מוגבל

”פריצת גבולות“ 
אלון אולמן, המנטור של המדינה, 
בהרצאה אשר תעביר ידע, כלים, 

השראה ומוטיבציה להגשמת החיים 
שתמיד רציתם

20.6, יום ג‘, 20:30
עלות: 70 ₪

המלחמה במשפחות הפשע
שלי טימן, שופט בדימוס

25.6, יום א‘, 9:00
בית יד לבנים

עלות: 35 ₪

”לילה בריו“
הזמרת אליזט ולהקתה עם 

הרפרטואר הייחודי והתלבושות
במופע מרגש עם הלב והנשמה 

הברזילאית
20.6, יום ג‘, 20:30

הקונסרבטוריון העירוני, עלות: 85 ₪

האמן המיוסר או האמן ה“מעושר“?
מבאך, דרך שוברט עד ליסט

קונצרט חי
ד“ר אורית וולף, פסנתרנית

22.6, יום ה‘, 11:00
בית יד לבנים

עלות: 70 ₪

”הנאהבים והנעימים“ | מאת: מוטי 
לרנר שני תלמידי ישיבה בעיירה פולנית 
במאה ה-19 מגלים את אהבתם זה לזה. 
מה קורה עם סודם והחלטתם הגורלית?

20.6, יום ג‘, 20:00
21.6, יום ד‘, 19:00 / 21:00

אולם בימת הנוער, הכניסה חופשית 
בהרשמה מראש בלבד

בית מדרש עירוני לתנ“ך
מרצה: ד“ר אריה בורנשטיין

בנושא: כיבוש או התנחלות שקטה
26.6, יום ב‘, 20:00 

* נא להגיע עם תנ“ך מלא
הכניסה החופשית

מספר המקומות מוגבל

”רוקדים בשניים“
פעילות הורה-ילד

לגילאי 3-2
ימי ה‘, 17:30

עלות: 45 ₪ למפגש | 205 ₪ ל-5 
מפגשים

מתאים לגילאי 2-3

המזרח התיכון המרוסק
ד“ר גיא בכור, פרשן,

עיתונאי ומזרחן
2.7, יום א‘, 9:30

בית יד לבנים
עלות: 165 ₪

3 מפגשים

”ספר השירים האמריקאי“
תזמורת הג‘אז רחובות, קלאסיקות 
ג‘אז של כל הזמנים ג‘ורג‘ גרשווין, 
קול פורטר, דיוק אלינגטון, סטיבן 
זונדהיים ,ליאונרד ברנשטיין ועוד. 
מנצח: גורי אגמון, זמרת אורחת: 

יוליה פלדמן 30.6, יום ו‘, 11:00, 
בית העם - היכל התרבות הערוני

הכניסה חופשית

לפרטים: 08-9390390

לפרטים: 08-9363930לפרטים: 08-9453891לפרטים: 08-9456050

לפרטים: 08-9390390 לפרטים: 08-9494721 לפרטים: 08-9493212

לפרטים: 08-6683882

פילהרמוניה רחובותהקתדרה העממית רחובות

מרכז חלומות כל העיר במה בית יד לבנים

הקתדרה העממית רחובותהמרכז לתקשורת קהילתית בית דונדיקוב

מופע סיום עונה”פותחים אלבום“ עם שושנה הינדי לבית גדסי”אמא ילדה“

צילום: טלי שיאצו


