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הצגות תיאטרון למבוגרים וילדים 
הרצאות, תערוכות ואירועים 



תרבות היא יצירה אנושית דינאמית. היא נשענת על יכולות, 
מושגים וערכים ויש בה יופי, חוכמה, יצרים ושאיפות. החשיבות 
ולחוות את המציאות לא מן  ביכולת לראות  של תרבות היא 

היומיום, לא מתוך שיגרה. 
אני חושב שהדבר החשוב ביותר בקהילה היא העובדה שהיא 
מאפשרת לתרבות מקום והתפתחות. בשנים האחרונות אנחנו 
התרבותי  והמגוון  ההיצע  את  משמעותי  באופן  מרחיבים 
בערבה. מעגלי התוכן ותחומי העניין הרבים מאפשרים לכולנו 
יכולה  שלנו  השגרה  שבהם  והתכנים  המקומות  את  למצוא 
לגמרי.  אחרים  למחוזות  להילקח  או  מבט  נקודת  עוד  לקבל 
כדי שהאפשרות לצרוך את המגוון הרב של אירועי התרבות, 
חשוב היה לנו שמחיר המופעים, ההרצאות, האירועים ושפע 
העשייה התרבותית יהיו במחירים נוחים, לכן הגדלנו מאוד את 
והאירועים השונים. החוברת  הסבסוד של המועצה למופעים 
שאתם מחזיקים כעת כוללת את השפע התרבותי הצפוי בשנה 

הקרובה בערבה.
זה כאן, זה מגוון וזה זמין לכולם. 

שתהיה לכולנו שנה טובה, מלאה בתוכן, עניין ותרבות.

אילת להב ביגר,
מנהלת מח' חינוך ומתנ"ס ערבה

אייל בלום,
ראש המועצה
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המועצה האזורית הערבה התיכונה



קהל יקר, 
אנחנו גאים לפתוח עונה תרבות נוספת עם רפרטואר הצגות ומופעים 
ולהעשיר את ההיצע  כוונה להנגיש  מגוון ואטרקטיבי שנבנה מתוך 
התרבותי לתושבי הערבה. השאיפה העומדת לנגד עינינו היא שכל 
והעניין שיאפשר הזדהות  יוכל למצוא את הביטוי  אחד ואחת מכם 

והתרוממות רוח. 

בחוברת זו מרוכז מידע על מגוון הפעילות התרבותית: סדרת הצגות 
מגוונת  הצגות  סדרת  בארץ,  המובילים  מהתיאטראות  תיאטרון 
תערוכות  ומעשירה,  מרתקת  הרצאות  סדרת  לילדים,  ואיכותיות 
מתחלפות והאירועים האזוריים הנשזרים בלוח השנה שלנו כמסורת. 
במהלך השנה יתווספו עוד אירועי בידור, סטנדאפ, סדרת סינמטק 

ומופעי מוסיקה. 

בימים אלה אנו עובדים על הטמעת מערכת כרטוס חכם שתאפשר 
רכישת כרטיסים דרך אתר האינטרנט של המועצה בנוחות וביעילות. 

שאנחנו  מהשפע  ולהנות  פעיל  חלק  לקחת  אתכם  מזמינים  אנחנו 
והיכנסו  היומיום  את  הניחו  יד.  בהישג  שהוא  כך  לערבה  מביאים 

למרחבים של יצירה, התבוננות והנאה.

את פתיחת שנת הפעילות נציין בשיתוף מחלקת הגיל השלישי, ביום 
אמדורסקי  אסף  של  המשותף  במופע   20:30 בשעה   20/9 שלישי 

וישראל גוריון ״שרים הדודאים״ אצלנו באולם רוזנטל.
אתם מוזמנים.

שנה תרבות טובה. 
דוריס שיר, 

רכזת תרבות 
צילום: גילה טל
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המוגבלים
תיאטרון בית ליסין 

יום חמישי 8/12/16 | 20:30 | אולם רוזנטל 

מחזאי גור קורן | במאי גלעד קמחי | 
מגן–שבו/  ענת  אוריין,  נייטס/אורי  נדב  טולדנו,  יורם   משתתפים 
יפית אסולין, אפרת בוימולד, יניב ביטון/משה אשכנזי, אופיר וייל, יניב לוי/ 
ליאור  הדר,  דקלה  רוטברג,  אורנה  אוחיון,  אורטל  מאור,  חי  עציון,  עומר 

גרטי, אלעד חברוני 

מוצלחים  ולא  קטנים  פושעים  על  במיוחד  תיאטרלית  פשע  קומדיית 
מצליחה  אינה  מוגבלויות  עם  אנשים  של  תיאטרון  קבוצת  במיוחד. 
ייצוג המדינה בפסטיבל תיאטרון לבעלי  לגייס את הכסף הדרוש לצורך 
מוגבלויות במקדוניה. לעזרתה נחלצת, באופן מפתיע, משפחת פשע בעלת 

עסק להברחת סמים שחייבת להבריח משלוח גדול במיוחד ל... מקדוניה.
קומדיה מטורפת ומפתיעה, רבת מתח, דמיון ואהבת אדם.

פרס הצגת הקומדיה ומחזאי השנה לשנת 2015

משך ההצגה: שעה וארבעים ללא הפסקה.

ביקורות
"רוצים לצחוק במשך שעה וארבעים ברצף? רוצו לראות" ]טיים אאוט[
"הצגה מפתיעה, מצחיקה, מעוררת מחשבה וגם התרגשות... " ]הארץ[

״...אם החלטתם שתיאטרון זה פשוט לא בשבילכם, תנו ל"המוגבלים" את 
ההזדמנות לשכנע אתכם. כל מה שצריך זו הצגה נהדרת ומקסימה אחת 

כמו זו, כדי להפוך אתכם למשוכנעים...]וואלה[ 
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האבא
תיאטרון בית ליסין 

יום חמישי | 5/1/17 | 20:30 | אולם רוזנטל 

מאת פלוריאן זלר | תרגום דורי פרנס | בימוי רוני פינקוביץ'
לוי/נתי  מיכל  וקשטיין,  יעל  דנינו,  טל  גוז,  ירדן  גבאי,  ששון  משתתפים 

קלוגר, חי מאור/לירון ברנס

אנדרה כבר לא צעיר. בתו אן מנסה לשכנע אותו לעבור לגור יחד איתה 
ועם בעלה בבית מרווח יותר, אבל הדברים לא קורים כמצופה.

אנדרה היה פעם רקדן סטפס. הוא חי עם בתו ובעלה אנטואן. או שהוא 
בעצם מהנדס שבתו מתגוררת בחו"ל עם המאהב החדש שלה? 

העניין הוא, שאנדרה עדיין לובש את הפיג'מה שלו, לא יכול למצוא את 
השעון שלו, ולא מכיר את המיטה שלו. הוא מתחיל לתהות מה קורה לו.

לגאון  הנחשב  זלר  פלוריאן  של  ומרגש  מטלטל  ועצוב,  מצחיק  מחזה 
המחזאות הצרפתית החדשה. המחזה זכה בשלושה פרסי "מולייר", ביניהם 

המחזה הטוב ביותר לשנת 2014. 

פרס השחקן בתפקיד ראשי | פרס ההצגה המתורגמת הטובה ביותר 

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה 

ביקורות
הייחודי  באופן  ולקרביים  לראש  נכנס  ומטלטל,  מפתיע  השנה...  "הצגת 
גדולה  אנושית  חוויה  מופלא...  גבאי  ששון  יכול...  תיאטרון  רק  שבו  הזה 
עבודה  עושים  השחקנים  רבה...  ברגישות  ביים  פינקוביץ'  רוני  וחשובה... 

מעולה" ]מיכאל הנדלזץ, הארץ[ 
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מר ורטיגו
תיאטרון גשר 

יום ראשון 12/2/17 | 20:30 | אולם רוזנטל
מחזה יואב שוטן-גושן, עירד רובינשטיין | בימוי עירד רובינשטיין

מפיק בפועל רומן קבטנר
יניב,  אורי  שטיינגרט,  אנג'לה  קלטר,  גלעד  קפון,  הלל   משתתפים 

קארין סרויה, מיקי לאון, לוסי דובינצ'יק, פאולו א. מואורה, מיכאל ריבקין

על פי הרומן מאת פול אוסטר.

"הייתי בן 12 כשהלכתי על המים בפעם הראשונה" כך נפתח סיפורו של 
וולט, נער יתום שזר מסתורי מבטיח ללמד אותו לעוף. הזר, מאסטר יהודי, 

לוקח את וולט למסע אל המחוזות האפלים של אמריקה ושל נפשו שלו.
וולט אמנם מצליח להמריא באוויר, אבל המרדף אחר האושר מביא אתו גם 
שלל ייסורים. התעופה גובה מהילד ההולך ומתבגר מחיר כבד והוא נכנס 

לסחרור אלים ומסוכן.
זהו עיבוד ראשון לספרו של פול אוסטר, מיתולוגיה אמריקאית מחוספסת 

שנעה בין הבוטה והפיוטי, הארצי והפנטסטי.

משך ההצגה: שעתיים כולל הפסקה

ביקורות
"הצגה מרתקת ומרגשת, שמצליחה להותיר אותנו עם מטען רגשי חזק וגם 
עולם, שהתיאטרון שלנו  תיקון  ושל  לגעת בשאלות של אמונה  מצליחה 

לרוב אינו מעז להתמודד איתן. הישג מרשים ביותר. 5 כוכבים" 
]ידיעות אחרונות[
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אישה בורחת מבשורה
תיאטרון הקאמרי 

יום חמישי 2/3/17 | 20:30 | אולם רוזנטל 
סופר דויד גרוסמן | עיבוד למחזה חנן שניר | במאי חנן שניר

שחקנים דרור קרן, אפי בן צור, אמנון וולף, דניאל סבג, עמוס בוארון, הראל 
מורד, ניר ברק, גיא מסיקה, דיויד בילנקה, ויטלי פודולסקי, אלדי ברייטמן

עיבוד תיאטרוני של חנן שניר לספרו המטלטל של דויד גרוסמן.
בשיתוף עם התיאטרון הלאומי הבימה

זהו סיפור אהבה גדול בין אורה, אברם ואילן, הנפגשים כשהם בני 16 בבית 
חולים, בעיצומה של מלחמת ששת הימים. מפגש אקראי זה קושר ביניהם 

ומעצב את גורלם על רקע השבריריות והחרדה של הקיום הישראלי.
בורחת  צבאי,  למבצע  יוצא  החייל  שבנה  אורה,  יותר,  מאוחר  שנה   35
מביתה כדי לא להתענות בציפייה לבשורה הרעה, שאין לה ספק כי תגיע; 

כסרבנית-בשורה אולי תוכל למנוע אותה ולהציל את בנה.
בדרכה אל הגליל היא כמעט חוטפת את אברם, אהוב נעוריה, ובמשך ימים 
ולילות היא נודדת אתו על-פני הארץ, ברגל, ועושה את הדבר היחיד שיש 
ביכולתה לעשות כדי לגונן על בנה - היא מספרת את סיפור חייו, כאילו 

בכוח הסיפור הזה לבדו תשמור עליו, ועליה, מפני הבשורה.

משך ההצגה: שעתיים כולל הפסקה 

ביקורות
"יצירה תיאטרונית בלתי נשכחת... הצגה מושלמת, 5 כוכבים״ 

]ידיעות אחרונות[ 
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מה עושים עם ג'ני?
תיאטרון הבימה  

יום חמישי 20/4/17 | 20:30 | אולם רוזנטל 

מאת ד.ר. ויילד | תרגום שמוליק לוי | עיבוד ובימוי הלל מיטלפונקט
שחקנים ליא קניג, דבורה קידר, ריקי בליך, רוי מילר, אמנון וולף, שחר רז, 

בן פריד, מאיה מעוז, דורון עמית

ג'ני איטון בת ה-75 התאלמנה מבעלה לפני כשנה. במקום לשייט בבטחה 
אל מחוזות הזקנה המהוגנים והעגמומיים, כפי שמצפות ממנה בנותיה, היא 
פוצחת במפתיע בחיים חדשים סוערים: היא מציירת עירום, מתיידדת עם 
נגני מוסיקה "מתקדמת", מתמכרת לשמפניה ומכניסה לביתה מאהב חדש. 
גיסתה של ג'ני, אודורה ההיפוכונדרית, מנסה להבין את פשר השינוי שעבר 
עליה, בנותיה החרדות מנסות להשיבה אל תלם הזקנה המקובל, אך ג'ני 
בשלה: נלחמת על זכותה לחגוג את החיים יום יום ומחדש כמי שכל חייה 
לפניה. "מה עושים עם ג'ני?" היא קומדיה על כל אחד מאתנו: על צעירים 
החיים בהכחשה ופחד מפני הזקנה האורבת להם, ועל זקנים המתעקשים 

על רוח הנעורים וההרפתקנות שעדיין בוערת בהם. 

משך ההצגה: כשעה ו-40 דקות ללא הפסקה 

ביקורות
"מי יותר מליא קניג מתאימה לגלם את הדמות האקסצנטרית הזו, ששמחת 
החיים שלה עולה על גדותיה ?כשעוד מוסיפים לה כפרטנרית על הבמה 
את דבורה קידר, שהיא עוד הוכחה מהלכת לאמרה שלשחקניות אין גיל 

על הבמה, הרי שהחגיגה פשוט מושלמת. ]ידיעות אחרונות[
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עונת מנויים 2016-2017
מחירון 

גם השנה אנו מאפשרים רכישה של מנוי ל-4 הצגות מתוך 5 שיציגו 
ההצגה  לרכישת  המנוי  לבעלי  הטבה  וכן  רוזנטל  במת  על  אצלנו 

החמישית בהנחה של 50%.

מחירון המנוי )4 הצגות( 
350 ₪ )שורות 2-7(  מנוי אדום 

320 ₪ )שורות 1, 8-12(  מנוי כחול 
300 ₪ )שורות 13-16(  מנוי צהוב 

 ₪ 100 כרטיס רגיל 

מערכת כרטוס לאולם רוזנטל 
שתאפשר  חכם  כרטוס  מערכת  לרשותכם  תעמוד  העונה  בתחילת 
לכם רכישת כרטיסים ומנויים דרך אתר המועצה שיאגד בתוכו את 
מגוון הפעילות התרבותית שלנו בערבה: הצגות, מופעים, הרצאות, 
עם  האולם  מבנה  את  ברורה  בצורה  מציגה  המערכת  ועוד.  קולנוע 
סימון של המושבים הפנויים והתפוסים כך שניתן לבחור בדיוק את 
שעות   24 זמינה  כרטיסים  מכירת  מערכת  המתאימים.  המושבים 
בנוחות  כרטיסים  רכישת  לכם  ותאפשר  בשבוע  ימים  ו-7  ביממה 

מירבית. 

מידע כללי 
על מנת להפיק מהמנוי הנאה מירבית, הנכם מתבקשים לקרוא את 

תנאי השימוש.

הנחות והטבות
50% הנחה לאזרחים ותיקים - נשים מגיל 64 ; גברים מגיל 67  §
גמלאי הערבה )מגיל 55 ומעלה( הנחה של 50 ₪ ממחיר המנוי  §

לבעלי המנוי תינתן הנחה של 50% ברכישת ההצגה החמישית §
הנחה מיוחדת לתלמידים, סטודנטים, חיילים ומכיניסטים. פרטים  §

במתנ״ס
ההנחות הנן אישיות ובלתי ניתנות להעברה  §

כרטיס המנוי
יש להגיע עם כרטיס המנוי לכל ההצגות.

במקרה של אובדן כרטיס יש לדווח מיידית למזכירות המתנ״ס 
עם ביצוע הרכישה ניתן לאסוף את כרטיס המנוי במזכירות המתנ״ס 

או בקופת האולם.

איחורים 
אנא הקפידו להגיע חצי שעה לפני תחילת המופע.

הזכות לשינויים 
בהתאם  ההצגות  בלוח  לשינויים  הזכות  את  לעצמנו  שומרים  אנו 

לאילוצים.

מערכת שמע
באולם מערכת שמע לכבדי שמיעה. את האוזניות ניתן לקבל בכניסה 

לאולם כנגד תעודה מזהה. 

קפה רותם יעמוד לשירותכם לפני כל תחילת מופע ובהפסקות. 
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תיאטרון הקיבוץ – ימי תרבות פיס 

יום חמישי 15/9/16 | 17:30 | אולם רוזנטל 

מחזה יעל אלפנבאום | דרמטורגית צביה הוברמן
בימוי הדס גלבוע |  ע.במאי עתליה שדה

שחקנים שירי אלרז, הילה מצקר הלוי, אייל היינה / עודד גוגנהיים, יהונתן מגון

זוכת פרס המחזה, השחקנית התלבושות בפסטיבל חיפה לשנת 2015

יאללה ורגע הם זוג תאומים, אח ואחות, אך בכלל לא דומים. בבית בלאגן, 
ריבים וסקנדל, להורים של השניים אין רגע דל. מסיבת יום ההולדת צפויה 
 – השניים  נסחפים  קסום  למסע  והכל משתבש.  גדול  ריב  אך  להתרחש, 

יסיימו הם בריב או בשילוב ידיים?

משך ההצגה: כשעה 

לגילאי 3 ומעלה 

הסיפור על יאללה ורגע

מחיר
 ₪ 20 
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תיאטרון המדיטק 

יום חמישי 10/11/16 | 17:30 | אולם רוזנטל 

תרגום לאה נאור | בימוי רוני פינקוביץ תנועה עוז מורג 
ייצור תפאורה ותלבושות רוני וגנר, ירון בראלי "סטודיו רומא" 

שחקנים דני לשמן, יגאל ברנר, עומר קרן, ליאור בלאוס, ענבל ניר, אורי עטיה

מי לא שמע על חתול תעלול? 
משעמום,  משתגעים  לבד,  בבית  נשארנו  ואני  כשטלי  גשום,  אחד  ביום 
הוא הופיע פתאום, כך משום מקום! והפך את היום המשעמם ליום מלא 
הפתעות, יום עם המון תעלולים והמצאות, הוא הביא עוד חברים ושיחקנו 

המון,  אבל אני לא כל כך בטוח אם זה היה באמת או רק בדמיון...
ובימוי  עיבוד  הבריטי.  הלאומי  התיאטרון  ידי  על  במקור  הופק  המחזה 
בשם  בע"מ,  ווינברגר  ג'וזף  בזיכיון   מוצגת  ההפקה  מיטשל  קטי  במקור, 

התיאטרון המוסיקלי הבינלאומי של ניו יורק 

משך ההצגה: כשעה 

לגילאי 3 ומעלהמחיר ? ₪ 

ביקורות
אל  הספר  את  להעביר  תעלול"  "חתול  מצליחה  ההצגה  כל  "לאורך 
התיאטרון באלגנטיות ובהומור, כשהיא שומרת על האסתטיקה הלשונית 
לגייס  מהיוצרים  דרשה  הזו  הנאמנות  המקורית.  היצירה  של  והגראפית 
סוס  ד"ר  רוחו של  על  ובכך למעשה לשמור  וגמישה,  חשיבה משוחררת 
בצבעים  אותה  לצבוע  הבמה,  את  להפריח  יכול  הדמיון  כיצד  ולהראות 

עליזים ולהעביר את הזמן בנעימים"  ]עכבר העיר[

מחיר
 ₪ 25 
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מופע מוזיקלי לילדים

יום חמישי 15/12/16 | 17:30 | אולם רוזנטל 

שיריה המרגשים של סופרת הילדים האהובה רינת הופר ממריאים על כנף 
לחנים סוחפים ומאירי פנים של דידי שחר.  

ירדן בר כוכבא, עידן אלתרמן, טל בלכרוביץ' ודידי שחר
מבצעים שירים שנונים וקסומים. 

לחנים: דידי שחר

את  שחווה  חולמנית  ילדה  עמלי,  ושמה  ילדה  של  קטנות  חיים  תמונות 
המציאות בדרכה המשעשעת ומלאת הדמיון.

רינת הופר המאיירת וכותבת את ספריה, נחשבת לאחת היוצרות הפוריות 
והאהובות ביותר בישראל. זוכת פרס זאב לספרות ילדים ונוער ובפרס נחום 
גוטמן לאיור. בין ספריה רבי המכר: "אילת מטיילת", חנן הגנן", "מפלצת 
בצבוץ",   "הצב  שטויות",  במיץ  "אותיות  מזוודה",  עם  "קיפודה  סגולה", 

"הגמד הגבוה והענק הנמוך" ורבים נוספים.

משך המופע: כשעה וחצי ללא הפסקה 

לגילאי 4 ומעלה 

מחיר
 ₪ 50 

ביקורות
והביצוע  מתפשרים  לא  אך  הקליטים  הלחנים  המבריקים,  "הטקסטים 

האינטליגנטי בהחלט מרכיבים אלבום מצוין להנאת הילדים וההורים."  
]גלי צה"ל[
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תיאטרון המדיטק 

יום חמישי 12/1/17 | 17:30 | אולם רוזנטל 

מחזה: יענקלה יעקובסון  
בימוי ותנועה ארז שפריר 

שחקנים ויטלי פרידלנד, יואב בר-לב 

מוף ומוריס הם חברים טובים; מוריס הוא איש. מוף הוא כלב.  
ומוריס  הוא  יוצאים  הגורים,  אחיו  עם  מצולם  מוף  של  תמונה  בעקבות 
למסע סוחף למציאת בני משפחתו של מוף. המפגשים עם הגורים שגדלו 
מספקים נקודת מבט משעשעת על החיים האנושיים והכלביים. הרפתקה 

מלאת דמיון, עם קצת תובנות על בעלי חיים והרבה על בני אדם.
המחזה בוחן את משמעותו של המושג "קשר" על רבדיו השונים: חברות, 
גם את הקשר שבין המציאות, שמטבעה  בוחנת  זוגיות, משפחה. ההצגה 

היא מוגבלת, לבין הדמיון שמטבעו הוא אין סופי.

משך ההצגה: כשעה 

מחירלגילאי 5 ומעלה 
 ₪ 25 

ביקורות 
שירים  תנועה,  קטעי  הומוריסטיות,  סצנות  טווים  ושפריר  "...יעקובסון 
ומפגשים סוריאליסטיים. השילוב בין הקליל לעמוק, בין המציאות לדמיון 
ובין הצפוי למפתיע, יוצר מופע, שפונה בו בזמן גם לילדים וגם להורים." 

]עכבר העיר[
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תיאטרון אורנה פורת 

יום חמישי 30/3/17 | 17:30 | אולם רוזנטל 

מחזה שירילי דשא | בימוי וכוריאוגרפיה עופר שפריר
עיבודים וניהול מוסיקלי ליאור רונן 

ענטר/שירן  אביב/מור  אפרת  אלון,  רני  נתנזון,  כהן/נתן  אלברט  שחקנים 
ארגס, תמר שם-אור/סיון ברונשטיין, ישראל גולדרט/אור אדרי

בחצר של סבא שרוליק שבמושב מתקבצים שלושת נכדיו בחופש הגדול 
ל"קייטנת סבא". אל הקייטנה מצטרפת גם תמר, בת השכנים. מצב הבית 
להיפרד  שייאלץ  עצוב מהעובדה  וסבא מאד  ישן  הוא  רע,  בכי  של סבא 
מהבית שלו, שהוא כל כך קשור אליו. הילדים מחליטים לעזור לסבא בכל 
מחיר, ובדרכם לפתרון הם עוברים הרפתקה מותחת ומשעשעת, דרך שירי 

ארץ ישראל של הילדים, ומוכיחים לנו שילדים יכולים לשנות.
בין השירים שכתבו נעמי שמר, לאה גולדברג, דתיה בן-דור ועוזי חיטמן: 
פזמון  חבר,  לי  יש  ירחים,  עשר  שנים  שלי,  ישראל  ארץ  הקטן,  הטיול 

ליקינתון, החופש הגדול, כאן נולדתי.

משך ההצגה: כשעה

לגילאי 4 ומעלה 
מחיר

 ₪ 25 
ביקורות

"כל השחקנים שעל הבמה מציגים יכולות משחק ושירה מצוינות ומצליחים 
חיים  ומלא  צבעוני  סיפור  יוצרים  הם  יחד  הקהל.  על  בקלות  להתחבב 

]YNET[ .שמרתק את הילדים לכיסאותיהם ומשמח גם את המבוגרים
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הקוסם מארץ עוץ
תיאטרון בית ליסין 

יום ראשון 7/5/17 | 17:30 | אולם רוזנטל

עיבוד דניאל אפרת וגלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה גלעד קמחי   

משתתפים דקלה הדר, יניב לוי, ידידיה ויטל, חייקה מלכה ,נדב נייטס, יקיר 
שוקרון, קרן מרום 

מחזה מוסיקלי עפ"י ספרו של פרנק באום

סופת ציקלון גדולה סוחפת את דורותי ואת הכלב הקטן שלה, טוטו, אל 
מסע הרפתקאות בארץ עוץ הקסומה. דחליל חביב, איש-פח רגיש ואריה 
פחדן, מצטרפים אל דורותי במסעה אל הקוסם בתקווה שייתן מוח לדחליל, 
הביתה  לחזור  לדורותי  שיעזור  ובתקווה  לאריה,  ואומץ  לאיש-הפח  לב 
בשלום. עיבוד חדש ומוסיקלי עם פזמונים חדשים לצד שירים מוכרים כמו 
״מעבר לקשת״, מפיח חיים חדשים בסיפורו הקלאסי, המרגש והמשעשע 

של פרנק באום על מסע ההרפתקאות של דורותי בארץ עוץ הקסומה.

משך ההצגה: כשעה ועשר דקות 

מחירלגילאי 4 ומעלה 
 ₪ 25 

ביקורות
הצגה מלאה בקסם שמקנה רעננות לסיפור המוכר, ועם זאת נותרה נאמנה 

]The Marker[ !למסרים החינוכיים. אל תחמיצו
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פרופ´
יורם יוֵבל 

יום חמישי 27/10/16 | 20:30 | אולם רוזנטל

"הדרך אל האושר - האם יש למדע מה להוסיף?"
השאיפה לאושר מאפיינת את בני האדם בכל הזמנים ובכל המקומות. 
במשך אלפי שנים עסקו בה וכתבו עליה פילוסופים, אנשי דת ומשוררים. 
את  לשאול  המודרני  המדע  החל  שנים  עשרות  כמה  לפני  רק  אבל 
השאלה "מה עושה אנשים מאושרים"? התשובות המפתיעות שמצאו 

המדענים, והדרכים המוזרות שבהן מצאו אותן, הן נושא ההרצאה.

פרופ יורם יוֵבל הוא פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח. הוא עומד 
יובל מנחה את  חיפה.  באוניברסיטת  רגשות  בראש מכון המוח לחקר 
אנשי  עם  משוחח  הוא  בה  בטלוויזיה,  נפש"  "שיחת  הראיונות  תכנית 
זה  ועל הדרכים שבהן עולם  תקשורת על חייהם, על עולמם הפנימי, 

משפיע על עבודתם האמנותית והתקשורתית.

מחיר: 30 ₪
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עדי ברקן 
יום שני 14/11/16 | 20:30 | אולם רוזנטל

תדמית חזותית
עדי ברקן חושף בהרצאותיו את השקרים ש"מוכר" לנו עולם המדיה, 
את ההשפעות וההרס המתבטאים אצל כל אחד ואחת מאיתנו בעקבות 
החשיפה לשקרים אלו וקורא לכולנו לעצור ולדרוש את מה שמגיע לנו- 
לנשים  וסדנאות  קורסים  הרצאות,  מעביר  עדי  כיום,  בפרסום.  האמת 
ממשי  מהפך  עוברים  המשתתפים  בסדנאות,  הגילאים.  בכל  וגברים 

בתפיסת דימוי הגוף שלהם מול המראה

כ-30  מעל  בינלאומי  אופנה  וצלם  דוגמניות  מנהל  הוא  ברקן  עדי 
בעשורים  גדולות  לתגליות  אחראי  ובחו"ל.  בארץ  עובד  במקצוע  שנה 
האחרונים ביניהן: סנדי בר, מורן אטיאס, אסתי גינזבורג, שרי גבעתי, אור 
גרוסמן ועוד. בעשור האחרון הקדיש ברקן את מירב זמנו, משאביו וכוחו 
למלחמה בתופעת הפרעות האכילה. הוא הגיע למסקנה המובהקת כי 
קיים קשר ישיר בין המודלים הנשיים כפי שמוצגים בעולם המדיה, לבין 

מגפת הפרעות האכילה. 

מחיר: 30 ₪
אגף חברה ומניעת פשיעה



אוהד חמו 
יום ראשון 16/1/17 | 20:30 | אולם רוזנטל

מדאע"ש לחמאס: ישראלי בארץ הטרור האסלאמי 
חלקה הראשון של ההרצאה יעסוק במדינת דאע"ש מפיו של מי שהגיע 
סוריה- מגבול  פעמיים  לאחרונה  ששב  חמו  אוהד  אליהם.  קרוב  הכי 
טורקיה, חזה בלוחמי דאע"ש מקרוב, שמע סיפורי אימים ממי שחיים 
כורדים שמספרים על שיטות ההפחדה  לוחמים  ראיין  תחת שלטונם, 
ובאילו  הראשים  עריפת  טקסי  על  שמספרים  אזרחים  דאע"ש,  של 
עם  יחד  עדן  בגן  מקומם  את  לאבד  דאע"ש  לוחמי  חוששים  תנאים 
הבתולות המובטחות. בחלקה השני תעסוק ההרצאה בחמאסטאן לפני 
הטוב  הצבא  מול  לעמוד  חמאס  צבא  הצליח  כיצד  איתן-ואחריו.  צוק 
במזרח התיכון, האם נשקפת לו סכנה דווקא מאנשי אלקאעידה בעזה, 
מיהם הגורמים החזקים היום בשטחים וכיצד נוצר הקשר בין חמו לבין 

יד ימינו של חאלד משעל? 
היתר  בין  סופרו,  שלא  דופן  יוצאי  ממפגשים  חוויות  מביאה  ההרצאה 
עם מחבלים, בכירי הזרוע הצבאית, משלחי מתאבדים בשטחים ובבתי 

הכלא ועוד.  

מחיר: 30 ₪

רן גבריאלי 
יום ראשון 5/3/17 | 20:30 | אולם רוזנטל 

גברים בצומת
 "מזמן, לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים, היה עוד משהו פשוט להתגעגע" 
- שר שלמה ארצי, ועכשיו, אחרי שראינו את כולם, מה נשאר? אם אי 

אפשר לחזור אחורה, אז מה האפשרויות שלנו כיום כגברים? כנשים?

אירוע תיאטרוני מצחיק וכנה על פורנו, זוגיות אבהות ושוויון בין המינים 
ובין בני אדם בכלל.

יוצרים ומופיעים
מרצה TED על פורנוגרפיה )מעל 9 מיליון צפיות( רן גבריאלי 

)"קוויאר ועדשים", "מישהו ימות בסוף", תיאטרון הבימה(. מני פלורנטין 
הפקה: רן גבריאלי, מני פלורנטין, סיגל ווייסביין

מחיר: 30 ₪
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אגף חברה ומניעת פשיעה



 4/3

 ספורטיאדת הערבה 
ע"ש שובל שירין 

מתנ"ס ערבה
08-6592260
ללא תשלום 

3-5/11

יוגה ערבה 
יישובי הערבה | 052-3665935 

www.yogaarava.co.il
  yogaarava  

בתשלום

 1-2/2

יום פתוח ערבה
מו"פ ערבה מושב חצבה 

  www.aravaopenday.co.il
ללא תשלום

ינואר

סובב ערבה 
פארן | בתשלום

 www.arava-active.co.il
פרטים בהמשך

 24/11-3/12

פסטיבל "סרטים בערבה"
צוקים | 052-3666646
 www.aravaff.co.il 

  sratim.arava
בתשלום

 23-24/2

כנס לימוד ערבה
מתנ"ס ערבה
052-9555685

  Limmudaravaa 
בתשלום

 24/12

 ״חנוכיאדה״ יום ספורט 
לכל המשפחה
מתנ"ס ערבה 
 08-6592260
ללא תשלום 
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אירועים מרכזיים 
בשנת תשע"ז



29-31/12

״אקו ארט״ סוף שבוע 
אמנות אקולוגית בערבה 

פארק ספיר | 08-6592260
  Ecoartarava 

בתשלום 

 16-17/3

פסטיבל מחול 2017 
בערבה 

מתנ"ס ערבה
08-6592260

בתשלום

דצמבר 

 מרוץ הערבה 
ע"ש יוני פרידמן

חצבה | בתשלום
 www.arava-active.co.il

פרטים בהמשך 

 2/5

חגיגות 
יום העצמאות 69 

על הדשא בספיר 
ללא תשלום 

|  
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תערוכת אמני הערבה במבואת רוזנטל 
תערוכת אמני הערבה הנה תערוכה דו-שנתית אשר מתקיימת במסגרת 

אמנות בקהילה. 
תערוכות אמני הערבה פתוחות למבקרים במשך חודש.
ניתן לתאם הגעה במזכירות המתנ"ס 08-6592260. 

הכניסה לפתיחה ולימי התערוכה חופשית.
רכזת התחום – סיליה יצחק

תערוכות איור ישראלי
הספרייה האזורית ערבה מציגה תערוכות איור ישראלי בקומת הגלריה 

במתנ"ס. התערוכות מוצגות במשך כל השנה ופונות לכל המשפחה. 
בשנה"ל תשע"ז אתם מוזמנים לבקר בתערוכה "שלום, שלום, בלון אדום!" 

מנהלת הספרייה האזורית – אלת סימון 

תערוכת איורים בעקבות ספרן 
של מרים רות ואורה איל: 
"מעשה בחמישה בלונים"

שלום, שלום,
בלון אדום!

 פתיחת התערוכה הראשונה בנושא "דיאלוג" 
 תתקיים ביום חמישי 29/12/16 

במסגרת "אקו-ארט", סוף שבוע אמנות אקולוגית בערבה. 
 פתיחת התערוכה השנייה תתקיים ביום שלישי 16/5/17

 ונושאה יופץ בחודש ינואר.



ל לילי", "העולם בשחור לבן", "כיבוי 
 הארוך", "החליל", ״שיירת הרוכבים", "טיו

"שיערך

 "מארש הדייגים", "שדמתי", ״מה למדת 
"סימן שאתה צעיר", "ערב של שושנים",

אורות", 

ארוך", "החליל", ״שיירת הרוכבים", "טיול 
ם", "תפוח חינני", "אני גיטרה" "שיערך ה

בגן היו

מן שאתה צעיר", "ערב של שושנים", 
עולם בשחור לבן", "כיבוי אורות", "סי

לילי", "ה

ם", "תפוח חינני", "אני גיטרה" "שיערך 
 הדייגים", "שדמתי", ״מה למדת בגן היו

"מארש

 "העולם בשחור לבן", "כיבוי אורות", 
 "החליל", ״שיירת הרוכבים", "טיול לילי",

הארוך",

ש הדייגים", "שדמתי", ״מה למדת בגן 
שאתה צעיר", "ערב של שושנים", "מאר

"סימן 

רוך", "החליל", ״שיירת הרוכבים", "טיול 
תפוח חינני", "אני גיטרה" "שיערך הא

היום", "

מן שאתה צעיר", "ערב של שושנים", 
עולם בשחור לבן", "כיבוי אורות", "סי

לילי", "ה

ם", "תפוח חינני", "אני גיטרה" ועוד. . 
הדייגים", "שדמתי", ״מה למדת בגן היו

"מארש 

שרים
ישראל גוריון ואסף אמדורסקי

הדודאים

מחלקות תרבות והגיל השלישי מזמינות אתכם לאירוע פתיחת שנת פעילות 

מחיר כרטיס אזרח ותיק )מגיל 55 ומעלה( 80 ֿ₪, כרטיס רגיל 100 ₪
 www.arava.smarticket.co.il | רכישת כרטיסים

מחלקת הגיל השלישי מארגנת הסעות לאירוע מהישובים 
מותנה בהרשמה מוקדמת במתנ"ס בטלפון 08-6592260

יום שלישי 20/9
אולם רוזנטל 

20:00  התכנסות וקבלת פנים 
20:30  תחילת מופע

st
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