תשע״ח 2017-18

תרבות ערבה

הצגות
תיאטרון
למבוגרים
וילדים,
הרצאות,
תערוכות
ואירועים

ברכות |
2

תושבים יקרים,
שנה גדושת אירועים לפנינו ,מגוון תרבותי של יצירה לכל
הגילאים .אנו שמחים וגאים להציג בפניכם את תוכנית פעילות
התרבות לשנת תשע"ח.
מופעים ,הרצאות ואירועים ,המרחיבים את מקורות ההשפעה
והסקרנות ,מאפשרים למידה וחשיבה מפתיעה ,שונה
מן ההרגל.
תחומי עניין ושדות ידע מגוונים הינם פתח להתחדשות,
חדשנות ,יצירתיות והשראה.
הודות לכמות המשתתפים שגדלה מידי שנה ,וחשיבות המפגש
החברתי לצד צריכה תרבותית איכותית ,נרקמה ההחלטה
להמשיך להרחיב ,להשקיע ,להעצים ולפאר את התרבות
בערבה.
השפע התרבותי המוצע ,הנגישות והמחירים הנוחים מאפשרים
לכולנו לקחת חלק ,לצאת ,להעשיר את עולמנו וליהנות מחיי
חברה ופנאי.
שתהיה לכולנו שנת תרבות ועשייה.
אילת להב ביגר,
מנהלת מח' חינוך ומתנ"ס ערבה

המועצה האזורית הערבה התיכונה

אייל בלום,
ראש המועצה

ביצירת סדרות של הצגות מבוגרים ,הצגות ילדים ,מופעים מוזיקליים,
הרצאות ,תערוכות ושלל אירועים תרבותיים חברתיים לאורך השנה,
אנו שואפים שכל אחד ואחת יוכל למצוא את הביטוי והעניין האישי
באירועי התרבות בערבה.
בחוברת זו מרוכז מידע על מגוון פעילויות התרבות המתוכננות לעונה
זו .במהלך השנה יתווספו שלל אירועי בידור ,אמנות ומפגשים .אני
מזמינה אתכם לקחת חלק פעיל וליהנות קרוב לבית משפע התרבות
בערבה.
רכישת הכרטיסים תמשיך השנה להתבצע לנוחיותכם דרך אתר
סמרטיקט ערבה .אני ממליצה בחום להמנע מתורים בזמן האירועים
ולשריין מקומות מראש.
מאחלת לכולם שנה טובה מלאה בעשיית תרבותית!
צופית לזראה,
רכזת תרבות

עדכונים שוטפים על כל אירועי התרבות במהלך השנה בדף התרבות
באתר המתנ"ס www.arava.co.il/220 -
צילום :גילה טל

ברכות |

תושבים יקרים,
מחלקת התרבות בערבה עוסקת בהבאת ההיצע התרבותי הנפלא
והמגוון שיש בארצנו לכלל תושבי הערבה ובתמיכה בתרבות מקומית
המתפתחת ממש כאן!
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הצגות מבוגרים |
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אקווריום

תיאטרון חיפה

יום שלישי  | 20:45 | 28/11/17אולם רוזנטל
עיבוד ובימוי רוני ברודצקי
משתתפים קרן אור ,ארז ביטון ,חן גרטי ,נגבה מאור ,מיטל נר ,ולדיסלב
פסחוביץ ,רון ריכטר ,ארז שהרבני
תיאטרון בליפסינק Lip sync -
נבחרת שחייה אמנותית מתאמנת ומופיעה בבריכה .הם מתאמנים ,משוחחים,
מתווכחים ,מתאהבים והכל בתוך המים .אלא שכשהם מדברים לא יוצא
מהם קולם הטבעי ,כי אם דיבור של מבוגרים קשישים .ההצגה "אקווריום"
היא ניסוי חדשני בתיאטרון .במקום טקסט ,מחזה ,מילים ,אספנו הקלטות
דוקומנטריות של אנשים בני הגיל השלישי .הקשישים שוחחו איתנו על
משפחה ,סקס ,גורל ,מחלות ,מצפון ועוד .ההפקה בוחנת את המתח בין הגוף
הצעיר לקול המבוגר ,היא בוחנת צורות מחשבה ודיבור ,הבדלים ודמיון בין
הדורות .השחקנים מגלמים אדם חדש ,מעין "אדם שלישי" ,שהוא שילוב
בין הצעיר למבוגר .הקול מאבד את משמעותו .הגוף מקבל צורה חדשה,
והתוצאה מצחיקה ומרגשת .זהו תיאטרון חדשני שלא נראה עוד כמותו.

משך ההצגה :שעה ועשר דקות ללא הפסקה.
ביקורות
"הצגה ייחודית ,מרגשת ,מצחיקה וצובטת לב ...השחקנים מבצעים את
הטקסטים המדובבים באורח מופלא ומעולה .התנועה שלהם מצוינת
והמשחק הוא משובח[ "...חיים נוי ,קפה דה מרקר]
"הפקה נהדרת בתיאטרון הישראלי! שאפו לתיאטרון חיפה שהופך את
התיאטרון לקסם ,שמצא שפה חדשה ועכשווית ,שהצליח ליצור הפקה
מיוחדת ולתת במה לשחקנים נפלאים .רוצו לראות!!!" [יפית לוי ,סלונה]

תיאטרון בית ליסין

יום חמישי |  | 20:45 | 21/12/17אולם רוזנטל
מאת משה שמיר | עיבוד שחר פנקס | בימוי כפיר אזולאי
משתתפים אגם רודברג ,גל אמיתי ,אופיר וייל ,גיל וסרמן ,קובי ליבנה ,נעמה
שפירא ,ויקטור סבג ,מאי קשת ,הדר שחף
על פי הרומן האלמותי של משה שמיר.
עיבוד חדש לאחד מסיפורי האהבה הגדולים והמרגשים ביותר שנכתבו
לבמה הישראלית.
הימים ,ימי מלחמת השחרור .המתח הרב השורר באוויר מורגש כשבני
הקיבוץ הצעירים יוצאים לפעולות הפלמ"ח ,וחלקם לא שבים .במקביל,
פליטי מלחמת העולם מגיעים ארצה .מיקה היא פליטה שכזאת – יפה,
גאה ,שומרת את עברה השביר בסוד .היא מתאהבת באורי ,בן הקיבוץ יפה
הבלורית ,הרגיש ,המחוספס ,האמיץ .אורי מתגייס לפעולה משאיר את מיקה
בהריון .פרי לאהבה שאין לה תכלית בארץ אוכלת בניה.
משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה
ביקורות
"חוויה המותירה הרבה חומר למחשבה על איך היינו ,כחברה וכתיאטרון,
ואיך אנחנו עכשיו" [הארץ]
"הצגה מרשימה ואסתטית שמצליחה לרענן את המיתוס ומצליחה לצקת
תובנות חדשות למחזה המיתולוגי ...כל השחקנים עושים עבודה מצוינת
ובראשם אגם רודברג וגל אמיתי שיצקו לדמויותיהם של אורי ומיקה
תובנות חדשות ויצרו דמויות עמוקות ומורכבות" [כלכליסט]

הצגות מבוגרים |

הוא הלך בשדות
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הצגות מבוגרים |
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סיפור אהבה
בשלושה פרקים
התיאטרון הלאומי הבימה

יום חמישי  | 20:45 | 8/2/18אולם רוזנטל
מאת הארווי פירסטיין | תרגום רבקה משולח | בימוי נתן דטנר
משתתפים מורדי גרשון ,נתי רביץ/אקי אבני ,רבקה מיכאלי/מיקי קם ,ריקי
בליך ,עומר דרור ,איתמר כרמלי/גיל סרי.
המחזה מתאר שש שנים בחייו של ארנולד ,הומוסקסואל יהודי-אמריקאי
המופיע כדראג-קווין ,והוא נכתב במקור כשלושה מחזות נפרדים” :סופר
מאצ'ו“ – שבו ארנולד פוגש את אד ,ביסקסואל מתלבט; "פוגה בחדר
הילדים" המתארת את ארנולד ומאהבו הצעיר אלן במהלך ביקור טעון
אצל אד ובת זוגו לורן; ו"זכות קדימה לאלמנות וילדים" שבה ארנולד נקלע
לעימות הדרמטי הבלתי נמנע עם אמו בעוד הוא ממתין להשלמת אימוצו
הרישמי של הנער בן ה ,15-דייוויד ,כבנו .חיבור שלושת הפרקים יחדיו יוצר
סיפור מרתק בסגנונו ,העוקב אחר חייו של ארנולד דרך שנים של כאב לב,
משברים ,צחוק ,אירוניה ויחסים משפחתיים על כל גווניהם.
משך ההצגה :שעה וחמישים דקות ללא הפסקה
ביקורות
"מעבר להיותה קומדיה ממש מצחיקה ,הישג לא מבוטל בימינו בתיאטרון,
"סיפור אהבה בשלושה פרקים" היא קודם כל הצגה אנושית ,ומעל לכל,
הצגה חשובה"[ .סלונים]mako ,
"מחזה סוחף ומרתק בו העצב והצחוק שזורים יחדיו ...המשחק משובח
ואותנטי ...כשמעל כולם בולט מורדי גרשון ,המציג דמות אמינה ונוגעת
ללב ,הופך את הצפייה בו לחוויה מטלטלת"[ .אסתר טל ,מוטקה]
"הצגה אנושית ,יפה ,מצחיקה ומרגשת"[ .שי בר-יעקב ,ידיעות אחרונות]

תיאטרון גשר

יום ראשון  | 20:45 | 15/4/18אולם רוזנטל
מאת רועי חן | בימוי עירד רובינשטיין
משתתפים מיקי לאון/גלעד קלטר ,עידו מוסרי ,פיראס נסאר ,אלכסנדר
סנדרוביץ' ,יובל ינאי ,אסף פריינטא ,קארין סרויה ,אורי יניב ,פאולו
א .מואורה ,נועה הר-ציון.
על פי תסריט מאת דניס טנוביץ' (שטח הפקר).
"בחיים לימדו אותנו להאמין שיש אור בקצה המנהרה.
אבל במנהרה הזאת ,אם יש אור בקצה – דרוך ת'נשק"
מקום ההתרחשות  -מנהרת טרור בגבול עזה-ישראל .מהצד הישראלי
נכנסים צליל ויפתח ומהצד העזתי – הישאם ומנסור .עכשיו הם שם יחד.
אחד מהם יהפוך ל"מוקש חי" בזמן שמעליהם ,בעולם שמעל לפני הקרקע,
ירחש הקרנבל התקשורתי-פוליטי וישחק בחייהם .האם התיאטרון יכול
לשקף ולבחון מציאות בזמן הווה?
סאטירה פוליטית שנונה ,המעמתת את עולם התקשורת עם חוסר
התקשורת של העולם ,ומזכירה כי לפעמים נבחרי הציבור בוחרים ללכת יד
ביד – על גביהם של הבוחרים .הצגה שמשתפת את הקהל – סוף ההצגה
ייקבע על פי בחירת הקהל בערב ההצגה!
משך ההצגה :שעה וארבעים דקות ללא הפסקה
ביקורות
"סאטירה פוליטית מבריקה ...גורמת לקהל להתפקע מצחוק ,לדמוע וגם
לחשוב .ביקורת פוליטית מדויקת ויצירתית" []YNET
"במנהרה פשוט הצגה נהדרת ...קו החזית של התיאטרון הפוליטי בארץ...
 5כוכבים .אל תחמיצו!" [ידיעות אחרונות]

הצגות מבוגרים |

במנהרה
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הצגות מבוגרים |
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ההצגה חייבת להיגמר
תיאטרון בית ליסין

יום חמישי  | 20:45 | 7/6/18אולם רוזנטל
מחזאים הנרי לואיס ,ג'ונתן סאייר ,הנרי שילדס | נוסח עברי גור קורן ,מורן
רוזן ,אודי בן משה | בימוי אודי בן משה
משתתפים נעמה אמית ,עופרי ביטרמן ,לירון ברנס ,עומר עציון ,שירן
הוברמן ,אופיר וייל ,יובל ינאי ,אורי לייזרוביץ ,יניב סוויסה
קומדיה פרועה  -זה היה אמור להיות הערב היפה בחייהם של שחקני
להקת התיאטרון הקהילתי רמת השקמה ,ההצגה המעולה והמותחת שלהם
"רצח באחוזת המילטון" הגיעה סוף-סוף לערב הבכורה שלה .לצערם
ולשמחתכם ,שום דבר ממה שהם חלמו עליו לא יקרה .אם חיפשתם דרמת
מתח הכוללת רצח ,מעילה כספית ובגידות ,עדיף שתישארו בבית לצפות
בחדשות ,כי כל מה שיכול להשתבש בהצגת הבכורה הזו אכן ישתבש.
זאת בהחלט אחת ההצגות הכי מיוחדות שתראו השנה ובסופה בוודאי
תסכימו איתנו גם אתם ש ...ההצגה הזאת חייבת להיגמר!
משך ההצגה :כשעה ושלושים וחמש דקות ללא הפסקה
ביקורות
"פשוט הצגה קורעת מצחוק… בימוי מתוזמר היטב של אודי בן משה
שהוציא ביצועים קצביים ומבריקים מצוות השחקנים הנמרץ… פשוט
לצחוק נטו ,והרבה" [ידיעות אחרונות]
"צוחקים בלי הכרה ,הקצב סוחף והצחוק באולם רועם .שחקנים טובים .מה
טובים ,מצוינים .מה מצוינים – וירטואוזים .רוצו לראות את ההצגה – ואני
ממליץ מאוד ,כי מובטח לכם צחוק רועם" [הבמה]

מחירון

כרטיסי המנויים

גם השנה אנו מאפשרים רכישה של מנוי ל 4-הצגות מתוך  5שיציגו
אצלנו על במת רוזנטל וכן הטבה לבעלי המנוי לרכישת ההצגה
החמישית בהנחה של ( 50%על בסיס מקום פנוי) .את המנוי ניתן
לרכוש במערכת הסמרטיקט arava.smarticket.co.il -

§ §השנה מנויי התיאטרון יקבלו כרטיסים מודפסים (של המקומות
הקבועים שלהם) לכל הצגה בנפרד.
§ §את הכרטיסים המודפסים יש לאסוף מקופת האולם עד רבע שעה
לפני כל תחילת הצגה.
הזכות לשינויים שמורה והמתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשינויים
בלוח ההצגות בהתאם לאילוצים.

מחירון המנוי ( 4הצגות)
( ₪ 350שורות )2-7
מנוי אדום
( ₪ 320שורות )8-12 ,1
מנוי כחול
( ₪ 300שורות )13-16
מנוי צהוב
כרטיס בקופה ₪ 120
לנוחיותכם כל המידע על המנוי .אנא קראו היטב:

הנחות והטבות
§ § 50%הנחה לאזרחים ותיקים  -נשים מגיל  ,64גברים מגיל .67
§ §גמלאי הערבה (מגיל  55ומעלה) הנחה של  ₪ 50ממחיר המנוי
§ §לבעלי המנוי תינתן הנחה של  50%ברכישת ההצגה החמישית,
על בסיס מקום פנוי וברכישה טלפונית מוקדמת בלבד! לא תנתן
הנחה בקופת האולם.
§ §הנחה מיוחדת לתלמידים ,סטודנטים ,חיילים ומכיניסטים.
ברכישה טלפונית בלבד!
§ §ההנחות הנן אישיות ובלתי ניתנות להעברה

זמני הצגה ואיחורים
§ §קופת האולם וקפה רותם יהיו פתוחים לשירותכם שעה לפני כל
מופע וייסגרו רבע שעה לפני תחילת הצגה.
§ §דלתות האולם ייפתחו בשעה  20:30בדיוק.
§ §ההצגות תחלנה בזמן! אנא הקפידו להגיע בזמן על מנת לא
להפריע למהלך ההצגה .המאחרים ייאלצו לשבת מאחור ולא
במקום המוזמן להם.

מערכת שמע
§ §באולם מערכת שמע לכבדי שמיעה .את האוזניות ניתן לקבל
במבואת האולם כנגד תעודה מזהה.

קפה רותם יעמוד לשירותכם לפני כל תחילת מופע,
בהפסקות ובסוף ההצגה.

מחירון |

עונת מנויים  | 2017-2018מחירון ופרטים

9

9

הצגות ילדים |
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מחיר
₪ 35

תיאטרון השעה הישראלי

יום חמישי  | 17:30 | 4/1/18אולם רוזנטל
מחזה אורלי ישועה ויהונתן שוורצברג | בימוי משה קפטן
משתתפים רווית יעקב-כהן ,עודד מנסטר ,ירדן מרחבי ,אור משיח ,דניאל
סבג/בן אדם ,גיא עקיבא ,מתן שביט
עיבוד מוזיקלי  ,קסום ומרגש לקלאסיקה המופלאה של הסופר פרנק באום,
המספר את סיפורם של דורותי ,וטוטו כלבה האהוב הנסחפים בעקבות
סופת ציקלון לארץ עוץ הרחוקה והקסומה .המסע בדרך לקוסם הגדול
של עוץ הופך למסע הרפתקאות בארץ פנטזיה ,בה פוגשת דורותי דמויות
מצחיקות ומרגשות המבקשות להיעזר ביכולותיו של הקוסם ולהגשים את
משאלות ליבן.
זהו סיפור על חברות ,אומץ ,טוב לב ואהבת הבית והמשפחה .כולל את
השיר הידוע "מעבר לקשת בענן".
משך ההצגה 50 :דקות
לגילאי גן-ג׳
ביקורות
״השחקנים היו מקסימים ,מצחיקים ומרתקים .המכשפה כבשה את לבנו
בהומור ,הכלב טוטו הפיל את הילדים לרצפה...כמו כן ,זו אחת ההצגות
הבודדות שהלכתי עם כל השלושה ( )3,5,8וניהלנו שיחה ממושכת אודות
הדמויות ,והמשמעות של כל אחת מהן .מבחינתי ברגע שהצגה מסתיימת
בסקרנות ,זו לחלוטין הצגה ששווה את הכסף.״ []mako, 8.5.17

הצגות ילדים |

תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער
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יום שלישי  | 17:30 | 6/3/18אולם רוזנטל
תרגום הספר רימונה די-נור | נוסח עברי דניאל אפרת | בימוי רבקה וולמן
משתתפים אורי יניב/יוסי טולדו ,אור ברכה וצר ,אדי אלתרמן
תיאטרון אורנה פורת מציג את העיבוד המוזיקלי של תיאטרון Tall Stories

לונדון לספר עטור הפרסים מאת ג'וליה דונלדסון ואקסל שפלר

עכבר מתהלך לו ביער ומחפש אגוז לאכול .בדרך הוא פוגש ,בזה אחר
זה ,שועל ,ינשוף ונחש המבקשים לטרוף אותו ,אך העכבר מלא התושייה
מזהיר אותם שתיכף יגיע למקום חבר שלו ,טרופותי ,שהוא מפלצת גדולה
ורעבה .החיות נבהלות ומניחות לעכבר לנפשו .העכבר ממשיך בדרכו
ולתדהמתו הוא נתקל לפתע ביציר דמיונו הרעב ...בטרופותי עצמו!
מה יעשה העכבר? האם ייטרף? האם ינצל? זהו סיפור על התמודדות עם
פחד ועל גילויים של תושייה ,אומץ ונועזות יוצאי דופן המסתתרים בכל
אחד מאתנו.
משך ההצגה :כשעה

לגילאי ₪ ? 3-7
ביקורות
״משחק מדויק ,תפאורה מרשימה וכוריאוגרפיה מרהיבה הופכים את
"טרופותי" להצלחה .תוסיפו לכך את העובדה שמדובר בעיבוד בימתי של
ספר ידוע ,שמבוצע בצורה נפלאה ואפשר לומר שמדובר בלהיט...״
[נורית אסיאג ,עכבר העיר]

מחיר
₪ 35

הצגות ילדים |

תיאטרון המדיטק
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יום שבת  | 11:30 | 28/4/18אולם רוזנטל
מחיר
₪ 35

מחזה ובימוי יערה רשף נהור
משתתפים יגאל ברנר ,מיכל פרדקין ,יעל חיימובסקי ,עינת סגל כהן ,ישראל
גולדרט ,רותם כ"ץ /רביב מדר
מחזה מוסיקלי עפ״י שיריה האהובים של המשוררת שלומית כהן אסיף.
ארבעה ילדים ,החברים הכי טובים מהגן ,מגלים יום אחד שרות חברתם
הטובה ,עומדת לעבור לגור באמריקה .הארבעה מחליטים לעשות הכול
בכדי להישאר יחד ולא להיפרד.
הצגה על חברות אמת ואהבה בין חברים.
משך המופע :כשעה
לגילאי 4-8
ביקורות
״הילדים היו קשובים לאורך כל ההצגה ...התפאורה לא גונבת פוקוס ,גם
המוזיקה לא .שום דבר לא גונב את ההצגה ,מלבד ,ובכן ,ההצגה והעלילה
עצמן ...המסר עבר בצורה ברורה ופשוטה ומדוייקת :לא מוותרים על
חברות אמת ושומרים אמונים לאנשים שיקרים לנו .כלים חשובים בכל
תיק לחיים" [מאקו הורים]2.4.2017 ,

הצגות ילדים |

קצב
בתנועה
קבוצת שקטק
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יום חמישי  | 17:30 | 17/5/18אולם רוזנטל
בימוי צחי פטיש ודני רחום | מאת צחי פטיש
שחקנים קבוצת "שקטק"
מופע בינלאומי מרהיב ,סוחף ואנרגטי שיגרום לכם לרקוד!
המופע משלב מחול ,מוסיקה חיה ,מולטימדיה ,הרבה קצב ,אנרגיה והומור.
על במה גדולה עם תפאורת מתכת בת שלוש קומות ותזמורת בתוכה,
שניים עשר המשתתפים נעים בקלילות בין קטעים מוסיקאליים קצביים,
סגנונות ריקוד שונים ועבודת וידאו אינטראקטיבית .בין הקטעים במופע -
תיפוף גוף ,סטפס ,היפ-הופ וברייקדאנס ,ראפ ,קטעי וידאו ואנימציה,
תופים מוארים ועוד...
משך ההצגה 70 :דקות
מתאים לכל המשפחה
ביקורות
״ללכת ,לראות ,להאזין ,ולהיסחף...״ [מעריב ,ישראל]
״שקטק  -חבורה צעירה ,נמרצת ,מסחררת ...נגעה בלבו של הקהל...״
״המופע של שקטק מרשים באנרגיה ובכוח הקצב שבו...״ [גרמניה]
״שקטק שרפו את הבמה...״ [ -צרפת] ״לא בדיוק תאטרון ,לא רק מוסיקה...
המופע של שקטק היה מחשמל...״ [ארה״ב]

מחיר
₪ 50

הסימפונייטה הישראלית
14

חדש!

מנוי לסינפונייטה
הישראלית בבאר שבע
השנה ,על מנת להנגיש גם את המוזיקה הקלאסית לתושבי הערבה ,אנו
מציעים מנוי ל 4-קונצרטים* של סימפונייטת באר שבע כולל הסעות
הלוך חזור במחיר  .₪ 650הקונצרטים המוצעים הם:

פניני אופרה
יום שבת | 20:30 | 2/12/17
טעימות וקטעים נבחרים מתוך אריות מוכרות ואהובות מהמיטב של
הרפרטואר האופראי ,בניצוח יוסטוס פרנץ ובהשתתפות סולני האופרה
הישראלית וזוג הסולנים הבינ"ל מדרום אפריקה ,בונאני טאמב ולינדה
בוקוסיני.

קלאסיקו אספניול
יום שבת | 20:30 | 13/1/18
תזמורת קלאסית ורקדני פלמנקו! קונצרט מחול סוחף עם להקת הפלמנקו
הישראלית "קומפאס" (צילום ע"י רונן רוזנבלט) בניצוח דורון סלומון.
יצירות סיפוריות מאת מנואל דה פאיה ,ראשון המלחינים הלאומיים
של ספרד .במרכז הערב ,שתי יצירות מפורסמות" :האהבה המכושפת",
"הכובע משולש הקצוות".
* מותנה במינימום  40משתתפים .רכישת מנוי באתר סמרטיקט עד ה.15/11/17-

סדרת קלאסיקה
קונצרט מס׳ 5
יום שבת | 20:30 | 10/3/18

בניצוח ולדימיר סירנקו (אוקראינה); רן צמח ,פסנתר
סימפוניה מס'  2ברה מז'ור ,אופ' 36
קונצ'רטו לפסנתר מס'  1בדו מז'ור ,אופ' 15
סימפוניה מס'  7בלה מז'ור ,אופ' 92

סדרת קלאסיקה
קונצרט מס' 7
יום שני | 20:30 | 28/5/18
ניר קברטי ,מנצח; איתמר זורמן ,כנר פיאצולה" :הסתיו" מתוך ארבע
העונות בבואנוס איירס | איזאיי" :שיר קיץ" לכינור ותזמורת | ויוולדי:
"אביב" מתוך ארבע העונות | רודריגו :קונצ'רטו של קיץ לכינור ותזמורת |
היידן :סימופניה מס' " ,101השעון"

הסימפונייטה הישראלית

פסטיבל אביב קלאסי בנגב  -בטהובן
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אינטלקט סדרת הרצאות |
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רענן שקד
יום ראשון  | 20:30 | 21/1/18אולם רוזנטל

אלמוג בוקר
יום ראשון  | 20:30 | 25/2/18אולם רוזנטל

אני חושב משמע אני מאמין לתקשורת

עמוק באדמה

איך משמשים כלי התקשורת הממוסדים – כולל כולם – כלי בידי
השלטונות על מנת לשמור על האזרחים במצב פאסיבי ולמנוע ערעור
של ממש על האידיאולוגיה השלטת? והאם אנחנו מסוגלים להיחלץ
מהמטריקס התקשורתי שסביבנו? יותר מזה :האם התקשורת משקפת
את מה שקורה באמת ,או רק את מה שנוח לה? כולל הקרנת קטע
מהסרט "באולינג לקולומביין" ועוד.

אלמוג בוקר לוקח אתכם למסע מטלטל בתוך מנהרות חמאס ומכניס
אתכם לבתי התושבים בעוטף ,שהולכים לישון מדי לילה עם רעשי
החפירות .דרך העיניים שלו כעיתונאי ,כתושב עוטף עזה וכאב לשלושה
ילדים קטנים ,בוקר שהציף מחדש את איום המנהרות ,מאפשר הצצה
אל מאחורי הקלעים של מה שקורה עמוק באדמת העוטף ועל החיים
מעל פני הקרקע .בוקר מספר על החיים משני צדי הגבול ,על מערכת
היחסים המורכבת בין הצבא לתושבים ,על הצנזורה וגם על חשבון
הנפש האישי שלו כעיתונאי שהיה מודע לאיום המנהרות בימים שלפני
מבצע 'צוק איתן'.

רענן שקד הינו עיתונאי ,עורך ,מבקר טלוויזיה וסופר המציג מראה
משעשעת לתרבות הישראלית המחודשת .במשך השנים ,כתב שקד
בעיתוני "חדשות"" ,מעריב" ו"ידיעות אחרונות" ואף לקח חלק בהקמת
האתר  .Ynetמלבד עיתונות ,פרסם שקד שלושה ספרים ,הגיש בגל"צ
את התוכנית "מבקר בשישי" ויצר את סדרת הטלוויזיה "בלתי הפיך".
כיום כותב טור אישי שבועי ("סיירת שקד") ל 7"-ימים" וטור אישי
נוסף ל 7"-לילות" ומגיש את תכנית הרדיו "המילה האחרונה" עם עירית
לינור בגל"צ.

אלמוג בוקר ,כתב ערוץ  10בדרום ,תושב קיבוץ זיקים .התחיל את דרכו
בעולם התקשורת ככתב אזורי בעיתון "זמן הנגב" ,מרשת מקומוני "מעריב".
לאחר מכן עבר לרדיו דרום ושימש שם ככתב מוניציפאלי .כשנה מאוחר
יותר מונה לתפקיד מנהל מחלקת החדשות ברדיו ,ומשם עבר ל"מעריב",
שם שימש ככתב באזור עוטף עזה .חצי שנה לאחר מכן ,מונה לכתב
ערוץ  10בדרום .בעל תואר ראשון בתקשורת

מחיר₪ 35 :

מחיר₪ 35 :

תערוכת אמני הערבה במבואת רוזנטל

מיקי
חיימוביץ'
מרץ  | *2018לקראת אירועי יום האישה
צעד קטן שמשנה את העולם
על הרציונל שעומד מאחורי התנועה העולמית "יום שני ללא בשר" הקוראת
לצמצום צריכת הבשר ועל למה כל כך חשוב להרחיב את מגוון המזון
מהצומח  -למען הבריאות שלנו ובריאות כדור הארץ .בהרצאתה תספר
מיקי על סיפורה האישי ,על תנועת מיטלס מאנדיי העולמית ובישראל ,על
העלייה בצריכת הבשר בעשורים האחרונים והנזק הסביבתי והבריאותי
של ייצור וצריכת הבשר כיום ועל דרכי פעולה מעשיות להטבת המצב.
מיקי חיימוביץ' ,עיתונאית ואשת טלוויזיה ישראלית .בעבר מגישת החדשות
בערוץ  2ובערוץ  .10את דרכה בעולם הטלוויזיה החלה כתחקירנית בתכניות
"מבט שני" ו"בוקר טוב ישראל" בערוץ  1ומאז המשיכה כעיתונאית בחברת
הכבלים "מתב" ,בערוץ  2ובערוץ  ,10שם גם יצרה סדרות תיעודיות .כיום
מגישה את תכנית התחקירים "המערכת" בשידורי "רשת" שבערוץ .2
בשנים האחרונות הפכה לטבעונית ולפעילה בקמפיין להובלת "יום שני
ללא בשר" בישראל.
* תאריך ושעה מדוייקים יפורסמו בהמשך.

תערוכת אמני הערבה הנה תערוכה דו-שנתית אשר מתקיימת במסגרת
אמנות בקהילה.
פתיחת התערוכה הראשונה בנושא "מגירות" תתקיים ביום חמישי 14/12/17
במסגרת "אקו-ארט" | סוף שבוע אמנות אקולוגית בערבה.
פתיחת התערוכה השנייה תתקיים בחודש מאי .פרטים בהמשך.
הכניסה לפתיחת התערוכות ולימי הביקור בתערוכה חופשית.
התערוכות פתוחות למבקרים במשך כחודש בשעות פעילות המתנ"ס.

תערוכות צילום ויחיד
לאורך השנה מתקיימות תערוכות צילום ותערוכות יחיד מתחלפות של
אמנים מהערבה הבוחרים להציג את יצירותיהם לקהל הרחב במבואת
רוזנטל ובקפיטריית המתנ"ס.
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"ח אתם מוזמנים לבקר בתערוכה "שיחה".
מנהלת הספרייה האזורית – אלת סימון
איורים של מצבי שיחה
מתוך ספרי ילדים ופעוטות
לצד קטעים מהספר שיחה
מאת פרופ' זלי גורביץ'

סינמטק ערבה |
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סינמטק ערבה

הקרנות ומפגש עם יוצרי סרטים
דוקומנטריים ישראלים עכשוויים

21.11.17
מדינה ביום אחד
אבי ויסבלאי

5.12.17
לפני המהפכה

ניסים לוי ,מגיבורי הסרט

יום שלישי אחת לחודש | אולם רוזנטל
מחיר₪ 45 :

 2.1.18טהורה לעד -
בית"ר ירושלים
מאיה וינשטיין

20.2.18
פוטו פרג׳
קובי פרג׳

20.3.18
המחברות של אליש
גולן רייז

15.5.18
סרט בהפתעה!

הסדרה מתקיימת
בשיתוף ובהפקת
יפעת בן שושן
DOC FOR U

2-4/11

9-18/11

29/11
לוח אירועים

יוגה ערבה

פסטיבל סרטים בערבה

כנס דרך הבשמים

יישובי הערבה | 052-3665935

צוקים | 052-3666646

בתשלום

בתשלום

מסע היסטורי
מפטרה עד לנגב
מרכז ויידור ,חצבה

www.yogaarava.co.il

9/12

www.aravaff.co.il

13-14/12

14-16/12

19

אירועים מרכזיים

בשנת תשע"ח
ינואר

אקו-ארט ערבה
סופשבוע אמנות
אקולוגית בערבה

חנוכיאדה  -יום ספורט
לכל המשפחה
ספיר
ללא תשלום

לילה של כוכבים נופלים

אקו ארט

חופשה משפחתית
בית ספר שדה חצבה
08-6581546/76

סופשבוע אמנות אקולוגית
פארק ספיר
בתשלום

מרוץ הערבה
ע"ש יוני פרידמן
www.arava-active.co.il

דרך השלום  -חצבה

31/1-1/2

פברואר

יום פתוח ערבה

סובב ערבה

www.aravaopenday.co.il

www.arava-active.co.il

מו"פ ערבה חצבה
ללא תשלום

פארן
בתשלום

19/4

מאי

15-16/2

כנס לימוד ערבה

ספורטיאדה
ע״ש שובל שירין

מתנ"ס ערבה
בתשלום

מתנ״ס ערבה
ללא תשלום

Limmudarava

8-10/5

ימי שירה עברית

studioarava.co.il

חגיגות יום העצמאות
בערבה

חגיגת שבועות
בכפר האמנים

על הדשא בספיר
ללא תשלום

כפר האמנים צוקים

10/3

יוני
בערבה

מילים ברוח
ימי שירה בערבה
יישובי הערבה

פסטיבל מחול 7
בערבה
מתנ"ס ערבה
08-6592260

