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לוח ארועים-יבנה
שעת סיפור תיאטרלית -שעת סיפור תיאטרלית עפ"י הספר "הפילון הסקרן" עם שוליצן הליצן.
יום חמישי 16/2/17 ,בשעה  17:30במתנ"ס ליפקין-שחק ,השייטים .6119601 ,5
סינמה יבנה" -ללכת בדרכך" סרט למבוגרים באווירה ביתית ,חמה ומהנה.
יום חמישי 16/2/17 ,בשעה  19:00במתנ"ס שז"ר ,הנשיאים .9422393 ,17
פתיחת תערוכה " -כמו שבלול" ציפי שיש בציור מופשט ואלי אהרון בפיסול פיגורטיבי ,שני אמנים
השונים זו מזה מציגים יחדיו בתערוכה "כמו שבלול" .ציוריה של ציפי המתמודדת בגבורה עם מחלת
הפרקינסון ,מאופיינים בכתמי צבע עזים ,כחולים בוהקים לצד אדומים לוהטים ,צורות אמורפיות
כמצע לחומריות הקווית המסולסלת ,החושפת דימויים מרומזים ,ראשנים ,עלים ,פרפרים ,ציפורים
הקונכיות בפסלי השיש של אלי אהרון עוברות מטמורפוזה .דמות אדם מכונפת
ושבלולים.
הבוקעת מתוככי השבלול לצד קונכיה המשמשת כפלג גופה העליון של אשה ,מעטה הגנה לגוף
שברירי ,יחדיו כגוף אחד בחומריות האבן הזהה .אישיותו המצטנעת של אלי משתקפת בנושאי
פסליו ,השבלול ואפיוניו ,התכרבלות ,הצטנפות ,התכנסות .אוצר :רוני ראובן .נעילה.24.3.17 :
מוצ"ש 18/2/17 ,בשעה  20:00בגלריה הסדנה לאמנות ,שד' דואני .9435512 ,25
פתיחת תערוכה  " "…Happily ever after -בעבודות המוצגות בתערוכה שזורים במודע או שלא
במודע מוטיבים רבים המאפיינים את עולם האגדה :בעלי חיים כמו עורב ,זאב או סוס ,מקומות
התרחשות כמו חדר סודי ,אפלה ,צל ,יער ,מראות קסומים ,מעוף ואבדן .לצדם נרטיבים מיתיים -
אודיסיאוס ,מדוזה וספורי בריאה ,כמו גם נרטיבים קלאסיים כשלגיה ,סינדרלה ,הענק בגנו ,כיפה
אדומה ,פיות ,נוודים ,חפצים .בחלק מן העבודות מופיעים נרטיבים מודרניים ' -לובנגולו מלך זולו',
'צ'רלי צ'אפלין' ,פיית השיניים וסיפורים מתוך חוברות קומיקס בלגיות .אומנים :אורית טוכמן דואר,
איילת ריזה ,גרי גולדשטיין ,דבורה מורג ,דיוויד אייזיקס ,דינה גולדשטיין ,דן בירנבוים ,דרורה
דקל ,ורד אהרונוביץ ,ורד ניסים ,חדוה ראובן ,חנה שיר ,טלי נבון ,לילך בר עמי ,מורן קליגר,
מירה צדר ,נעה מלמד רז ,נעמי בריקמן ,ענת מיכאליס  ,צילה פרידמן ,שחר סריג .אוצרת :דליה
דנון .נעילה.24.3.17 :
מוצ"ש 18/2/17 ,בשעה  20:00בגלריה הסדנה לאמנות ,שד' דואני .9435512 ,25
מופע בידור" -מומו שיפוצים" בדירת פנטהאוז מפוארת ,אשה עשירה מחליטה להפתיע את בעלה
בזמן שהוא בחו"ל ולעניק לו מתנה ג'קוזי על מנת לעזור לו להחלים מכאבי הגב מהם הוא סובל.
השיפוצניק )זאב רווח( מגיע הביתה על מנת להתקין את הג'קוזי ,הוא נקלע לתסבוכת אישית עם
הגברת ומתחיל לקחת חלק פעיל בניסיון למנוע משבר זוגי ובכך הופך לגיבור שמציל את היום.
מוצ"ש 18/2/17 ,בשעה  21:00בהיכל התרבות.9320000 ,
מועדון הגברים " -לונדון כן מחכה לי" מסע ללונדון בעקבות החיפושיות ,סיפורים ויצירות .מרצה:
יואל שתרוג.
יום ראשון 19/2/17 ,בשעה  9:30במתנ"ס שז"ר ,הנשיאים .9422393 ,17
מפגש זמר -שירי ארץ ישראל עם איילה טליאס ,זמרת שירי ארץ ישראל ים תיכוני ולאדינו.
כניסה חופשית.
יום ראשון 19/2/17 ,בשעה  17:00במתנ"ס שז"ר ,הנשיאים .9422393 ,17
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שני תרבותי" -החור השחור" .צפון קוריאה משטר ,אידיאולוגיה ודיכוי .מרצה :גארי פאל.
יום שני 20/2/17 ,בשעה  9:30במתנ"ס שז"ר ,הנשיאים .9422393 ,17
הצגה לילדים " -ארץ ישראל שלי" ניצי קפיצי כוכבת הילדים במופע בליווי רקדנית .דיסק מתנה
לכל ילד.
יום שלישי 21/2/17 ,בשעה  17:30במתנ"ס שז"ר ,הנשיאים .9422393 ,17

שעה קסומה ליום המשפחה" -פרח לב הזהב" מסע קסום אליו יוצא הילד נדב ,בחיפוש אחר פרח
לב הזהב שיכול לרפא את אמו .במהלך המסע הוא פוגש דמויות שונות ,מתגבר על מכשולים רבים
ולומד על כוח האהבה ,העזרה ,וכוח הרצון .מיועד לגילאי  -3-7הורה מלווה-חינם.
יום שלישי 21/2/17 ,בשעה  17:15בכותר פיס ,שד' דואני .9333303 ,6
הצגה" -במנהרה" סאטירה ישראלית עכשווית שנונה .בחיים לימדו אותנו להאמין ש"יש אור
בקצה המנהרה" ,אבל במנהרה הזאת ,אם יש אור בקצה  -דרוך ת'נשק  .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 יתרחש קרנבל תקשורתי-פוליטי וישחק בחייהם .האם
נוכל לשקף ולבחון מציאות בזמן הווה? מי לוחץ על ההדק ומי לוחץ על מי שלוחץ על ההדק.
יום שלישי 21/2/17 ,בשעה  20:30בהיכל התרבות.9320000 ,
פניני דעת -מסרים סמויים בתקשורת וכיצד הם משפיעים עלינו .עם יניב אוחנה.
יום רביעי 22/2/17 ,בשעה  10:00במרכז רייך ,האמוראים .9331133 ,1
הצגת ילדים מוזיקאלית" -ילד פלא" כשיואב מגלה שהיפו ההיפופוטם ברח מגן חיות הוא רוצה
לצאת לחיפושים ,אבל כולם בטוחים שזוהי עוד אחת מהפנטזיות שלו .עכשיו עליו לחפש את
ההיפופוטם המסכן ולשכנע את כולם להצטרף אליו הצגת ילדים מוסיקלית וצבעונית על פי שיריו
הניצחיים של קובי אשרת
"אמת או חובה" "ידיד טין"" " , .ילד פלא
.יום רביעי 22/2/17 ,בשעה  17:30בהיכל התרבות9320000 ,
סרט פיצה" -צבי הנינג'ה יוצאים מהצלילים" שרדר מועבר לכלא עם שני עבריינים רוקסטדי וזק.
שבט הרגל משתלט על הזינזנה למרות מאמצי הצבים למנוע זאת .הוא מועבר למיימד שם הוא
פוגש חייזר בשם קראנג ,שמורה לו למצוא שני רכיבים נוספים על מנת לפתוח שער בינממדי .לפר'
בקסטר סטוקמן יש את השלישי -הרכיב שגרם לטלפורטציה של שרדר  .שרדר מצליח למצוא את
שני הרכיבים האחרונים ,ופותח את השער והטכנודרום מתחיל לזרום דרכו.
יום חמישי 23/2/17 ,בשעה  17:30במתנ"ס שז"ר ,הנשיאים .9422393 ,17
שעת ריקוד "life dance" -פעילות ריקוד חוויתית ומשחררת לאימהות וילדיהם .שעה מהנה של
ריקוד משותף.
יום חמישי 23/2/17 ,בשעה ) 17:30גילאי )18:15+(3-6גילאי  (6-11במתנ"ס ליפקין-שחק,
השייטים .6119601 ,5
מוסיקה -בואו להתענג על אוצרות התרבות בטעם של פעם
. BYE BYE LOVE ,SWEET 16 ,POETRY IN MOTIONוזאת רק טעימה קטנה

.מוצ"ש 25/2/17 ,בשעה  21:00בהיכל התרבות9320000 ,
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גינה בדרור  -פעילות חוויתית בגינה הקהילתית ...בואו לחוות את חווית זריעת זרעים ,שתילת
צמחים ,הכרת עצי פרי ועוד.
כל יום שני ,בשעה  ,16:00במרכז תרבות ,הדרור .9330407 ,20
העולם המופלא -פעילות חופשית בתנועה והנאה לילדים בגילאי  2-7במשחקיית ענק.
עלות כרטיס  ,₪ 15הורה מלווה-חינם.
כל יום רביעי בין השעות  ,17:00-19:00במתנ"ס גרמנוב ,גיבורי החיל .9439491 ,1
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