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תושבים	יקרים,
המצורפת	 “תרבוטוביה”	 חוברת	
לשימושכם	כוללת	בתוכה	מידע	אודות	
הספורט	 הנוער,	 התרבות,	 אירועי	

והספריות	אשר	תקיים	המועצה	בשנת	הפעילות	הקרובה.
התרבות,	 חיי	 קהילה”,	 בונה  “תרבות  כי	 אמונתי	 מתוך	
הספורט	והפנאי	במועצה	נמצאים	בפריחה	וצמיחה	מתמדת.
ובכך	 לזה	 זה	 אנשים	 בחיבור	 מסייעת	 התרבותית	 הפעילות	

יוצרת	גשר	יציב	לקהילה	חזקה,	בריאה	ומלוכדת.
במהלך	השנה	משתתפים	אלפי	תושבים	בפסטיבלים,	הצגות,	

טיולים	ואירועים	מועצתיים.
עצמם,	 ביישובים	 המתקיימות	 לפעילויות	 בנוסף	 זאת	 כל	
המקומיים,	 לוועדים	 המועצה	 שמעמידה	 תקציבים	 בסיוע	

לטובת	קיום	אירועי	תרבות	מקומיים.
המקומיות,	 ברשויות	 התרבות	 מנהלי	 איגוד	 כיו”ר	 לתפיסתי,	
מטרת	העשייה	בתחום	התרבות	הינה	השלמת	הרצף	החינוכי	
הדעת,	 בתחומי	 הגילאים	 טווח	 לכל	 מענים	 ומתן	 המועצתי	

ההעשרה,	התרבות	והאמנות.
		

הפעילות	התרבותית	המוצעת	ע”י	המועצה	מאופיינת	בתכנים	
כישורים	 פיתוח	 פנאי,	 תרבות	 הכוללים	 ועדכניים	 איכותיים	
אישיים,	סדנאות,	טיולים,	הרצאות,	קונצרטים,	מוסיקה,	מחול	
וספורט.	מטרתנו	הינה	כי	כל	תושב	יוכל	להביא	לידי	ביטוי	את	
יחד	עם	אחרים,	שפה	 ליצור,	 ויוכל	 עולם	התוכן	העשיר	שלו	

משותפת,	חווייתית	וייחודית.

אני	מזמין	את	כולכם	להצטרף	לפעילויות	הרבות	המוצעות,	
וליהנות	 עולמכם	 להעשיר	את	 ובכך	 לעשייה	 להיות	שותפים	

מרגעים	של	פנאי	ובילוי	בשנת	הפעילות	החדשה.

שלכם
דרור שור

ראש	המועצה	האזורית	באר	טוביה

דבר ראש המועצה
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הוא הלך בשדות 
חמישי / מוצ”ש | 16/18.11.17 | בשעה 20:30

הישראלית	 לבמה	 שנכתבו	 ביותר	 והמרגשים	 הגדולים	 האהבה	 מסיפורי	 אחד	
השחרור.	 מלחמת	 ימי	 הימים,	 חדש.	 בעיבוד	
כשבני	 מורגש	 באוויר	 השורר	 הרב	 המתח	
הפלמ”ח,	 לפעולות	 יוצאים	 הצעירים	 הקיבוץ	
מלחמת	 פליטי	 במקביל,	 שבים.	 לא	 וחלקם	
פליטה	 היא	 מיקה	 ארצה.	 מגיעים	 העולם	
שכזאת	–	יפה,	גאה,	שומרת	את	עברה	השביר	
יפה	 הקיבוץ	 בן	 באורי,	 מתאהבת	 היא	 בסוד.	

הבלורית,	הרגיש,	המחוספס,	האמיץ.
אורי	מתגייס	לפעולה,	משאיר	את	מיקה	בהריון.
אוכלת	 בארץ	 תכלית	 לה	 שאין	 לאהבה	 פרי	

בניה.

לצאת מהארון
חמישי / מוצ”ש | 26/28.10.17 | בשעה 20:30

פרנסיס	)יניב	ביטון(,	מנהל	חשבונות	במפעל,	מנהל	חיים	פשוטים	
ומשעממים.	כשהוא	מגלה	שעומדים	לפטר	אותו	בשל	צמצומים,	
“יציאה	 להמציא	 לו	 יועץ	 נבון(,	 פיניון	 )דב	 בפנסיה	 פסיכולוג	 שכנו,	
מהארון”.	כך	הנהלת	המפעל	לא	תפטר	אותו,	מהחשש	שתואשם	

באפליה.
ת	 ו ר מ ל 	 , ן ו י נ י פ
שנשאר	אותו	טיפוס	
משעמם,	מעניין	במפתיע	

את	כל	סביבתו.

הזאבים
חמישי / מוצ”ש | 21/23.12.17 | בשעה 20:30

לאחר	 שנה	 	.1978
הפוליטי	 המהפך	
הליכוד	 את	 שהעלה	
חקלאי	 במשק	 לשלטון,	
ובנה	 זאבה	 מתפורר,	
את	 לשרוד	 מנסים	 דב	
והכלכלה.	 הזמן	 פגעי	
באיבתם	 מוקפים	 הם	
שכניהם	 של	 הנושנה	
העבודה”	 “תנועת	 אנשי	
חבריהם	 ע”י	 ומנודים	

בתנועת	“חרות”	)אחיהם	באצ”ל	ובלח”י(,	התנועה	שעד	לא	מכבר	הם	היו	בשר	
מבשרה.	שובו	המפתיע	של	הבן	הצעיר	נריק	מארה”ב,	מסמן	אולי	תחילתו	של	
שינוי	לטובה,	או	אולי	להיפך,	את	שקיעתה	הסופית	הבלתי	נמנעת	של	המשפחה.

מבוגרים

ה
חוב

ת 
צגו

ה

משך ההצגה כשעה וחצי

משך ההצגה כשעה וחצי

משך ההצגה כשעה וארבעים דקות

₪
ס: 70

ת כרטי
עלו
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הצמה של אבא
חמישי / מוצ”ש | 26/28.4.18 | בשעה 21:00

בתו	 אשתו,	 נאספים	 מיטתו	 ליד	 ממחלה.	 גוסס	 ספדייה,	 לשעבר	 ספיר,	 עזרא	
הנכה,	ובנו	בכורו	–	מקור	גאוותו.	היחיד	שנעדר	הוא	אמיר,	הבן	הצעיר	והמורד,	

שברח	מהציפיות	החונקות	של	אביו.
שלו	 לפסיכולוג	 ללכת	 מעדיף	 אמיר	 אבל	 להתפייס,	 יבוא	 מחכים	שאמיר	 כולם	
מזרחית	 משפחה	 משפחתו,	 של	 דרכה	 את	 אכזרי	 כמעט	 באופן	 שם	 ולנתח	
להשתלב	 שבדרכה	 מודרנית,	
בחברה	הישראלית,	ויתרה	על	

ייחודה.

החדר האחורי
חמישי / מוצ”ש | 10/12.5.18 | בשעה 21:00

סטנדאפיסט	צעיר,	שניתק	את	הקשר	עם	משפחתו,	משתמש	בה	כחומר	גלם	
להופעותיו.

דרך	ההומור	מאפשרת	לו	לברוח	מתמונות	העבר	שרדפו	את	חייו,	מאביו	הנרפה,	
מהלהט	 גם	 כמו	 והנערץ,	 העריץ	 ומדודו	 הגבולות,	 חסרת	 האקסצנטרית	 אמו	
המשיחי	בו	שלושתם	מתייחסים	לקדושת	המשפחה.	בשובה	ארצה	של	בת	דודתו,	
מעמת	אותו	עם	הוריו	ודודו,	וכך	נחשף	בהדרגה	התא	המשפחתי	על	פוטנציאל	

הגיהינום	הטמון	בו.
בשיתוף תיאטרון בית ליסין.

האורחת
חמישי / מוצ”ש | 22/24.2.18 | בשעה 20:30

ההפתעה	 רבה	 מה	 שידוך.	 נמצא	 טרי,	 אלמן	 יגיל(,	 )גדי	 לגרשון	
מחליטה	 המנוחה	 כשרעייתו	
ולחיי	 לחייו,	 ופולשת	 להתערב	
רוח	 זוגו	הטריה,	בדמות…  בת	
רפאים.	גרשון	נקרע	בין	אהבתו	
המנוחה,	 אשתו	 לבין	 החדשה	
ואפילו	בתו	היחידה	שמתאהבת	

בבנה	של	בת	זוגו	החדשה	של	אביה	
לא	מצליחה	להחליט	מה	עדיף.

את	 לסלק	 כיצד	 מזימה	 רק	 צריך	 כעת	
“האורחת”	מבלי	שתכעס	יותר	מדי.

מבוגרים

ה
וב

ח
ת 

גו
צ

ה

משך ההצגה כשעה וחצי

משך ההצגה כשעה וחצי

משך ההצגה  כשעה וחצי

₪
70

ס: 
טי

כר
ת 

לו
ע
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יהודי טוב
מוצ”ש | 20.1.18 | בשעה 20:30

יהודי	טוב	היא	הצגה	המביאה	את	סיפורו	של	סמיון,	איש	עסקים	יהודי,	הנמצא	
כאשר	 לוורשה.	 בדרכו	 הרכבת	 בתחנת	
ויכוח	 הוא	נכנס	אל	הקרון,	הוא	נקלע	אל	
אשמתם	 אודות	 ומצחיק	 מסעיר	 נוקב,	
אירופה.	 של	 תחלואיה	 בכל	 היהודים	 של	
למרבה	האירוניה,	מובילה	את	הדיון	אחות	
יפהפייה	המחזיקה	בדעות	נחרצות	אודות	
בו.	 לטפל	 יש	 בהן	 והדרכים	 הנבחר,	 העם	
סמיון	מחליט	ללמד	אותה	לקח,	אותו	היא	

לא	תשכח	במהרה.

חצוצרה בואדי
 מוצ”ש | 6.1.18 | בשעה 20:30

עלילת	המחזה	מתרחשת	בתחילת	שנות	השמונים	בחיפה	תקופת	
הראשונה.	 לבנון	 מלחמת	
נוצרייה	 ערביה	 הודא,	
ת	 נ כ ו ס כ 	 ת ד ב ו ע ה
בתרבות	 ומעורה	 נסיעות	
הישראלית,	מתגוררת	עם	
היפהפייה	 אחותה	 מרי,	
וסבה	 אמה	 והפרועה,	
בשכונת	ואדי	ניסנאס	הנשלטת	
עשיר	 “מאפיונר”	 נחלה	 אבו	 ידי	 על	
עובר	 הבית	 גג	 אל	 מעצורים.	 וחסר	

לגור	אלכס,	עולה	מרוסיה,	נגן	חצוצרה	וסטודנט	בטכניון.	הודא	ומרי	מסתבכות	
באהבות	בלתי	אפשריות	ונקרעות	בין	מחויבותן	למסורת	ולמשפחה	–	לבין	צו	ליבן.	

קנאביס
מוצ”ש | 5.5.18 | בשעה 21:00
את	 המביאה	 קומדיה	 היא	 קנאביס	
סיפורם	של	אברום	)רמי	חזקיהו(	וזהבה	
)פזית	ירון	מינקובסקי(	החולמים	להפוך	
והטיפולים	 הפוריות	 טיפולי	 להורים.	
את	 לשחרר	 האמורים	 הפסיכולוגיים	
מועילים.	 אינם	 מעכבותיהם,	 הזוג	 בני	
היחסים	 מערכת	 על	 מעיב	 זה	 מצב	
המשותפים.	 חלומותיהם	 ועל	 ביניהם	
בשם	 פלאים	 פרח	 אודות	 שמועות	

רפואיים	 ונפלאות	 ניסים	 ולחולל	 מעכבותיו,	 אדם	 כל	 לשחרר	 היכול	 קנאביס,	
גורמות	לזהבה	לעשות	מעשה	לא	שיגרתי.

מבוגרים

ה
חיר

ת ב
צגו

ה

משך ההצגה כשעתיים ורבע כולל הפסקה

משך ההצגה כשעה וארבעים דקות

משך ההצגה כשעה וחצי

משך ההצגה כשעה וחצי 

₪
ס: 70

ת כרטי
עלו

אבודים ביונקרס
מוצ”ש | 3.2.18 | בשעה 20:30
ב–1942	 המתרחשת	 משפחתית	 דרמה	
ומספרת	על	שני	נערים	יהודיים,	שלאחר	
לבית	 כורחם	 בעל	 נשלחים	 אמם	 מות	
סבתם	הקפדנית	והמפחידה	ביונקרס,	ניו	

יורק.
בבית	הסבתא	מתגוררת	גם	בתה	בלה,	אישה	עליזה	ושובת	לב	הסובלת	מפיגור	
קל,	אך	עומדת	על	זכותה	לאהוב	ולהיות	נאהבת.	וישנו	גם	הדוד	לואי	המקסים,	
מילה	 מפיה	 להוציא	 יכולה	 שאינה	 גרט,	 והדודה	 למאפיה,	 המקורב	 קטן	 פושע	

מבלי	להיחנק...	בקיצור	–	בלגן	שלם.
והמשונה,	 הססגונית	 המשפחה	 בתוך	 ולהשתלב	 לחיות	 לומדים	 הנערים	 שני	

הנושאת	בתוכה	גם	כאב	אנושי	רב	וגם	אופטימיות	ושמחת	חיים.
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הקסם של מוצרט
שלישי 28.11.17 | בשעה 17:30

פלא	 ילד	 הוא	 מוצרט	 אמדאוס	 וולפגנג	
מחיר,	 יש	 שלו	 הפנומנלי	 לכישרון	 אולם	 מוזיקלי,	
רק	 ולבלות	 ילדותו	 את	 לאבד	 לו	 גורם	 הוא	
בצל	 ומעמיד	 הפסנתר,	 או	 מבוגרים,	 בחברת	
גם	 ממנו,	 המבוגרת	 אחותו	 את	 העצום	 כשרונו	
בין	האחים	מוליך	 היא	מוזיקאית	כשרונית.	המתח	
לגלות	 הבית	 בני	 כל	 את	 שמאלץ	 גדול,	 למשבר	

אחד	את	השני	מחדש,	כדי	ליהנות	מהברכה	שמביא	אתו	הכישרון.

חגיגה בחווה
שלישי 30.1.18 | בשעה 17:30

“חגיגה	בחווה”,	הצגה	מוסיקלית	מרהיבה,	
למיטב	 המצדיעה	 ומשעשעת,	 צבעונית	
שירי	החיות	של	כל	הזמנים.	סיפור	העלילה	
גיא(	 )קרוקודייל	 פרידמן	 גיא	 את	 מלווה	
שמחפש	בית	לפילפילון	שהציל	באפריקה.	

במסעו	הוא	מגיע	לחווה	חקלאית	ללא	חיות	אותה	מנהלת	ביד	רמה	שרון	שחל	
)שרוני	אגרומי(.	גיא	מפגיש	את	שרון	עם	תרנגול,	כלב,	חתול,	ברווזה	ופר	מדבר	
לחלוב	 יחד	 לומדים	 בכל	פעם	שנתקל	בצבע	אדום.	הם	 עצבני	 )מו-שון(	שהופך	
פרה,	רוכבים	על	סוסים,	צופים	בלידת	ברווזים	ושרון	לומדת	לקבל	ולאהוב	חיות.

ממלכת הצעצועים
שלישי 24.4.18 | בשעה 17:30

שירי	 למיטב	 המצדיעה	 קסומה	 הרפתקה	
גדלנו	 שכולנו	 האהובים	 הילדים	 וסיפורי	
ממלכת	 מתעוררת	 אחד,	 ערב	 עליהם.	
הצעצועים	בחדרה	של	שיר.	שיר	הבטיחה	

הטאבלט	 עבור	 הצעצועים	 בחדר	 מקום	 לה	 שאין	 מפני	 מהם,	 אחד	 את	 לזרוק	
ג’ק	 יעלי,	 ליום	הולדתה.	הצטרפו	אל	שלגיה,	פינוקיו,	הפיה	 החדש	אותו	קיבלה	
הפיראט,	הבובה	ימימה,	האביר,	פילפילון	ועוד,	אל	ההרפתקה	הקסומה	בממלכת	
להורים,	 וגם	 לילדים	 האהובים	 השירים	 משולבים	 העלילה	 בתוך	 הצעצועים.	
בן	 רוץ	 וגזר,	הסבון	בכה	מאוד,	היפו	היפו,	 יפה,	אפונה	 יום	 ביניהם:שבת	בבוקר	

סוסי,	איך	שיר	נולד?,	הבובה	אלישבע.

אמת או חובה
שלישי 26.12.17 | בשעה 17:30

המשפחה,	 לכל	 חדשה	 מוזיקאלית	 ילדים	 הצגת	
קובי	 המלחין	 של	 הקלאסיים	 בשירים	 מלווה	
אושרת.	סיפורה	של	חבורת	זמר	-	ילדים	מוכשרים	
ושאפתנים	המתכוננים	להופעה.	אל	החבורה	מגיעה	
ילדה	חדשה	)גלי(	ומנסה	להשתלב	ביניהם.	הופעתה	
את	 ומעמידה	 היחסים	 גלי	משנה	את	מערכת	 של	
להכנת	 בדרך	 שונות.	 שאלות	 בפני	 כולה	 החבורה	
ההופעה,	הם	לומדים	שהצלחה	ופרסום	אינם	באים	

במקום	חברות	ונאמנות.

נשיקה בכיס
שלישי 24.10.17 | בשעה 17:30

של	 האהובים	 שיריה	 עפ”י	 מוזיקלי	 מחזה	
ארבעה	 אסיף.	 כהן	 שלומית	 המשוררת	
ילדים,	החברים	הכי	טובים	מהגן,	מגלים	יום	
לעבור	 עומדת	 הטובה,	 אחד	שרות	חברתם	
לגור	באמריקה.	הארבעה	מחליטים	לעשות	
הכל	בכדי	להישאר	יחד	ולא	להיפרד.	הצגה	

על	חברות	אמת	ואהבה	בין	חברים.
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מולאן
רביעי | 17.1.18 | בשעה 17:30

ההצגה	“מולאן”	מביאה	את	סיפורה	של	נערה	סינית	)מולאן(	החיה	בכפר	קטן.	
יום	אחד	מגיע	לכפר	שליח	הקיסר	ומודיע	שההונים	האכזריים	פלשו	לסין	והקיסר	

מצווה	על	כל	משפחה	לשלוח	גבר	אחד	
למלחמה	נגדם.

שהוא	 למרות	 למלחמה	 מתגייס	 אביה	
מבוגר	וחולה,	אך	היא	לא	מוכנה	לקבל	
זאת	-	מתחפשת	לגבר	ומתגייסת	לצבא	
מצליחה	 הקשיים	 למרות	 במקומו.	
אבל	 נועזת	 ללוחמת	 להפוך	 מולאן	
במהלך	אחד	הקרבות	מתגלה	תרמיתה	
והיא	מואשמת	בבגידה.	מולאן	מגורשת	
כשהיא	 אך	 פנים,	 בבושת	 הצבא	 מן	

שומעת	כי	המפקד	האהוב	נלקח	בשבי	היא	חוזרת	כדי	להצילו.
קיסר	סין	מעניק	לה	אות	הוקרה	ומשפחתה	זוכה	בכבוד.

הבאגיס
רביעי | 15.11.17 | בשעה 17:30

מופע	מוסיקלי	לכל	המשפחה.
מופע	חדש	מבית	היוצר	של	מאיה	גוזלי	
חברי	 חרקים,	 ארבעה	 וזהירון(.	 )חיפזון	
ירקדו	 ישירו,	 במיוחד,	 מגניבים	 להקה	
ויצחיקו	את	הילדים	)וכמובן	את	ההורים(	

בשירים	 שזורות	 במיוחד,	 מהנות	 דקות	 	50 ושמח.	 מהנה	 במופע	
מוכרים	ואהובים.	בסיפור	על	חברות	מופלאה,	שיתוף	פעולה	ומסר	

אחד	חשוב:	“נחשוב	טוב	יהיה	טוב”!
נשארו	 הם	 במפתיע,	 ועזבה	 התעופפה	 הדבורה	 דבי	 שהסולנית	 לאחר	
ו”ברוס	הצרצר”.	האם	להקת	ה”באגיס”	 שלושה:	“ג’קו	מקקו”,	“שון	עכבישון”,	
המפורסמת	מתפרקת?	או	שהם	ינסו	למצוא	סולנית	אחרת.	מאי	שם,	הופיעה	
פתאום	“פרלה”,	חיפושית	קטנה	עם	רצון	גדול	שכל	חלומה	הוא	לשיר,	לרקוד	

ולהתקבל	ללהקה.

מיקי – שלגיה
רביעי | 14.2.18 | בשעה 17:30

מיקי	כוכבת	הילדים	היא	שלגיה	בהצגה	חדשה.
בהפקה	 גרים	 האחים	 עפ”י	 הקלאסית	 האגדה	
חדשה	ואיכותית,	בכיכובה	של	מיקי	כוכבת	הילדים	

בתפקיד	שלגיה	ועוד	שחקנים	ורקדנים.

עכבר העיר ועכבר הכפר
רביעי | 2.5.18 | בשעה 17:30

מחזמר	ססגוני	ומרהיב	המברר	היכן	טוב	יותר	לגור:	בעיר	או	בכפר…?
עכברוני	ומשפחתו	מתגוררים	בכפר,	הם	מאושרים…

לעומתם,	בן	דודו	עכברוי	ומשפחתו	חיים	בעיר,	גם	הם	שמחים	ומאושרים	!
עכבר	הכפר	ועכבר	העיר	מחליטים	
לבקר	זה	אצל	זה	כדי	לבדוק	ולבחון	
הם	 יחד,	 לגור?!	 יותר	 כדאי	 איפה	
ומצחיקות	 נעימות	 חוויות	 עוברים	
כי	 למסקנה	 מגיע	 מהם	 אחד	 וכל	
טובים	 בכפר	 וגם	 בעיר	 גם	 אמנם	
רגיל	 מהם	 אחד	 כל	 אך	 המגורים,	

ומחובר	למקום	בו	הוא	גר!
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אהבה ראשונה
רביעי | 25.10.17 | בשעה 10:00

ג’וזי	 המיתולוגית	 השלישייה	 על	 והסיפורים	 השירים	
את	 שהקימו	 איינשטיין	 ואריק	 קראוס	 שמוליק	 כץ,	
“החלונות	 	– ומתמיד	 מאז	 המצליחות	 הלהקות	 אחת	
הגבוהים”.	מיטב	המשוררים	והמלחינים	כתבו	ללהקה	
במופע	 הישראלית,	 המוזיקה	 פני	 את	 ששינו	 להיטים	
שכולו	 במופע	 ומרעננות	 מחודשות	 בגרסאות	 נשירם	

כיף	ונוסטלגיה.

אלי גורנשטיין שר סינטרה
רביעי | 15.11.17 | בשעה 10:00

שחקן	הקאמרי,	אלי	גורנשטיין	שר	את
שיריו	המפורסמים	של	“מיסטר-אמריקה”

פרנק סינטרה
 ,New-York-New-York, My-Way

I’ve got you ומספר	את	סיפור	חייו	המרתק:	
קשריו	עם	המאפיה	והנשים	בחייו.
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תמיד עולה המנגינה

רביעי | 13.9.17 | בשעה 10:00
לפטירתו.	 שנה	 	20 במלאות	 רוזנבלום,	 יאיר	 של	 היפים	 השירים	 עם	
ב-52	שנות	חייו	הספיק	יאיר	רוזנבלום	להלחין	למעלה	מ-1,200	שירים	
תכניות	 סרטים,	 בידור,	 למופעי	 רבים,	 לאמנים	 הצבאיות,	 ללהקות	
טלוויזיה	ועוד...	במופע	יבוצעו	רבים	משיריו	שהפכו	כבר	לאבני	דרך	
בזמר	העברי	וביניהם:	“שיר	של	יום	חולין”,	“מסביב	למדורה”,	“בלילה	
על	הדשא”,	“שלווה”,	“מה	אברך”,	“שירו	של	צנחן”,	“שיר	לשלום”,	

“בשמלה	אדומה”,	“על	כפיו	יביא”	ורבים	אחרים...

קלייר בן דוד
רביעי | 29.11.17 | בשעה 10:00

מופע	מוסיקלי	קומי	בינלאומי	המשלב	
שירה	משחק	וריקוד	של	הזמרת	קלייר	
בן	דוד.	צלילי	המוסיקה,	ספר	הג’ונגל,	
ועוד..	 סיאם	 מלך	 קופקבאנה,	 שיער,	
קלייר	בן	דוד	ביכולותיה	הווירטואוזיות	
בשירה,	ריקוד,	נגינה	משחק	ובכריזמה	
לחוויה	 הקהל	 את	 מובילה	 בימתית,	
איכותית	 קומית	 מוסיקלית	 תרבותית	

ובלתי	נשכחת.
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דליה מזור
רביעי | 6.12.17 | בשעה 10:00

דליה	מזור	בהרצאה:	“ממציאות	לריאליטי”.
הסודות	הקטנים	והגדולים	של	החיים.

היתר,	 בין	 עוסקת	 ההרצאה	
משברים,	 עם	 בהתמודדות	
היחס	 עצמי,	 ערך	 בתחושת	
בין	 האיזון	 מציאת	 לנשים,	
ובחשיבות	 לפרטי,	 הציבורי	

האומץ	לצאת	מאזור	הנוחות.	

בקביט
רביעי | 27.12.17 | בשעה 10:00

שנות	 של	 למוזיקה	 גדולה	 אהבה	 עם	 צעירים	 מוזיקאים	 ארבעה	 המונה	 להקה	
ה-50	וה-60.	לבושים	בחליפות	ברוח	התקופה	וחמושים	בשירים	שלא	יותירו	אף	
Backbeat	-	מביאים	את	כל	הלהיטים	הגדולים	בביצועים	מדויקים	 אחד	יושב,	

ונאמנים	למקור.
בין	היתר	תמצאו	את	הלהיטים	
ביץ’	 פרסלי,	 אלביס	 של	
סדקה,	 ניל	 אנקה,	 פול	 בויס,	
צ’ארלס,	 ריי	 לואיס,	 לי	 ג’רי	
הביטלס,	ביונסה	וברונו	מארס	
ועוד	 לתקופה(	 נאמן	 )בעיבוד	
לכולם	 הזכורים	 שירים	 שלל	
אסקימו-לימון	 כמו:	 מסרטים	

ואלכס	חולה	אהבה.
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שירים שעשו עליה
רביעי | 10.1.18 | בשעה 10:00

הכי	 הכי	 השירים	 ותימן,	 בוכרה	 אנגליה	 יוון,	 צרפת,	 דרך	 מרוקו,	 ועד	 מרוסיה	
ישראלים	שעלו	עם	העולים	מארצות	רחוקות	והפכו	לנכס	צאן	ברזל	בזמר	העברי.
מאז	ימי	“לי	כל	גל	נושא	מזכרת”	של	חיים	חפר	ועד	ל“אנשים	מגולגלים	בתוך	
נייר	עיתון”	של	טיפקס	וכל	מה	שבדרך.	אנסמבל	דרור	יגיש	את	השירים	ויספר	
את	סיפור	עלייתם	של	השירים	לכאן.	המופע	כולל	ארבעה	נגנים,	זמרים	וזמרות,	

מצגת,	סרטי	ארכיון,	קטעי	יומן	ועוד.
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סמטאות ילדותי
רביעי | 21.2.18 | בשעה 10:00

מופע	מוסיקלי	מבדר,	מענג	ומרתק	לאורך	כל	
יוסי	 	- גיבור	התרבות	הישראלי	 חייו	של	 תחנות	
בנאי,	שגדל	בין	דוכני	השוק	וספג	את	כשרונותיו	

מתוך	סמטאות	ירושלים.

חן,	 יוסי	 והבדרן	 השחקן	 ידי	 על	 מוגש	 המופע	
אשר	מגלם	בכשרונו	את	דמותו	האגדית	של

“יוסי	מלך	הבנאים”.
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קורין אלאל במופע טריו
רביעי | 24.1.18 | בשעה 10:00

חדשים	 בעיבודים	 נגנים,	 שני	 בליווי	 אלאל,	 קורין	 של	 השירים	 מיטב	
ומרגשים.	במופע	תבצע	קורין	את	הקלאסיקות	האהובות	והמוכרות:	
חזקה	מהרוח,	ימי	הפרח	והאהבה,	שיר	לשירה,	ארץ	קטנה	עם	שפם,	
זן	נדיר,	אנטארקטיקה,	שיר	בכיף,	אי	שם	בלב,	ועוד	רבים	משיריה	של	

קורין,	בהופעה	מלהיבה	וסוחפת!		

ראובן ארז – דרך השירים
רביעי | 7.2.18 | בשעה 10:00

בהגשה	אישית	ובליווי	נגנים	מציג	הזמר	והיוצר	ראובן	ארז	מופע	מוסיקלי	תוסס	
של	 סיפורו	 את	 השירים	 דרך	 ומתאר	 ומקוריים	 מוכרים	 שירים	 המשלב	 וקצבי	

מאז	 הישראלי	 הפזמון	
ועד	היום.

את	 משתף	 ראובן	
הקהל	במופע,	מפליא	
זמרים	 של	 בחיקויים	
ומתבל	 ישראליים,	

בהומור	קל	ומהנה.

חלון לים התיכון
רביעי | 21.3.18 | בשעה 10:00

סביב	 וסוחף	 מרגש	 אותנטי	 מוסיקלי	 מסע	
שבמופע:	 השירים	 בין	 התיכון	 הים	 תרבויות	
אחת	שלי,	פדם	פדם	של	אדית	פיאף,	אספרה	
יא	 מבוסתן,	 דור	 וידה	 לה	 אברטו	 פוקו,	 און	
להיטים	 מחרוזת	 בוסקילה,	 שמעון	 של	 מאמא	

בספרדית	ועוד...
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שירת ירושלים
רביעי | 25.4.18 | בשעה 10:00

אור	 החומות,	 שומר	 הצופים,	 הר	 פסגת	 מעל	 זהב,	 של	 ירושלים	
וירושלים,	כותל	בירושלים,	זאת	ירושלים,	יא	ליל,	לכל	אחד	ירושלים,	
שבחי	ירושלים,	שישו	את	ירושלים	ועוד	ועוד...	מופע	שהוא	חגיגה	
הכי	 המקום	 על	 והסיפורים	 השירים	 מיטב	 ירושלים.	 העיר	 של	
והלחנים	 השירים	 דרך	 והמראות	 הריחות	 היצרים,	 בעולם.	 מעניין	

המקסימים	בביצועים	מרגשים.
אחרי	 ו”ארבע	 צה”ל	 גלי	 של	 הראשי	 העורך	 	– רותם	 יורם	 הנחייה:	

הצהרים”	ומומחה	לזמר	עברי.
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מופע דרום אמריקאי
רביעי | 9.5.18 | בשעה 10:00

הרכב	מוסיקלי	דרום	אמריקאי,	אמראינדיוס	במופע	תרבות	מהרי	האנדים	שירה	
מוכרים	 לשירים	 והמרגש,	 האישי	 סיפורם	 ובשילוב	 אוטנטים	 נגינה	 וכליי	 ונגינה	

ואהובים.	

ארצנו
רביעי | 23.5.18 | בשעה 10:00

מופע נוסטלגי ישראלי.
הישראלית	 המוסיקה	 של	 היפות	 השנים	

עכשיו	בהופעה	חיה	בלתי	נשכחת.
וזמרים	 נגנים	 	9 הכוללת	 ענק	 הפקת	
בביצועים	מדויקים	של	שירים	ומחרוזות	עבר	
יהורם	 כוורת,	 של	 משיריהם	 הזמנים,	 מכל	
גאון,	אריק	איינשטיין,	להקות	צבאיות,	שלמה	
אירוויזיון	 שירי	 חנוך,	 שלום	 נבון,	 רותי	 ארצי,	

ועוד	רבים	וטובים.
ההופעה	 במהלך	 יוקרנו	 מסך	 גביי	 על	
וכן	קטעים	 הקליפים	המקוריים	של	השירים	
של	 המפואר	 המוסיקלי	 מעברה	 נוסטלגיים	

ארץ	ישראל.
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לאונרד כהן החיים והשירים
רביעי | 4.7.18 | בשעה 10:00

חייו	 סיפור	 את	 שמספר	 פרל	 ואיתי	 מידן	 קובי	 בהגשת	 כהן	 לאונרד	 של	 לזכרו	
ההצלחות	 ואלכוהול,	 סמים	 כתיבה,	 נשים,	 בודהיזם,	 יהדות,	 כהן:	 לאונרד	 של	

והכישלונות	והפריחה	המאוחרת.
מידן,	שתרגם	לעברית	את	שיריו	וספריו	של	כהן,	במבט	מעשיר	ומעמיק	על	חייו	
האישיים	ועולמו	הרגשי	של	לאונרד,	כשבין	הסיפורים	פרל	מבצע	את	השירים	של	
מידן	 קריאה,	 וקטעי	 סיפורים	 הקרנה,	 הרצאה,	 הופעה,	 בין	 מנצח	 בשילוב	 כהן.	

ופרל	מגישים	בוקר	מרתק,	מצחיק	ומרגש	לפרקים,	שמשאיר	טעם	של	עוד.

יהודה והקיסרים
רביעי | 18.7.18 | בשעה 10:00

יהודה	והקיסרים	הלהקה	שמשגעת	את	המדינה,	עם	השילוב	הראשון	מסוגו	בין	
רוק	למזרחית.	יהודה	קיסר		גיטריסט	וירטואוז’	מאבני	היסוד	של	תרבות	המוסיקה	
היותר	 האמנים	 אחד	 הוא	 קיסר	 בפרט!	 המזרחית	 המוסיקה	 ושל	 בכלל	 בארץ	
האלמנטים	 אחד	 הוא	 שלו	 הגיטרה	 צליל	 תיכונית.	 הים	 התעשייה	 עם	 מזוהים	

הדומיננטיים	במוזיקת	הפופ	המזרחי.	

איזקיס
רביעי | 13.6.18 | בשעה 10:00

הזמר	איזקיס,	וורטואוז	הבוזוקי,	ישלהב	את	הקהל	במיטב	הלהיטים	
שאיזקיס	 שנים	 זה	 תיכוני.	 הים	 היווני	 הזמר	 של	 והחדשים	 הישנים	
עם	 הארץ	 ברחבי	 מופיעים	 ולהקתו	

הופעתם	“כחול	יוון”.

להקתו	 עם	 התארח	 עצמו	 איזקיס	
תכניתו	 כגון	 רבות	 טלויזיה	 בתכניות	
והתכנית	 רווח	בשנת	2000	 זאב	 של	

“שישי	שמח”	עם	ירון	אילן.
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ערב הצדעה לחיילים, מתגייסים ובני שירות
מוצאי שבת 26.8.17 

בשעה: 20:30
בתכנית: כיבוד, סטנד אפ 

של מני עוזרי
הגרלות ושי לכל משתתף.

נשים נשים
יום ד’ 13.9.17  |  בשעה 18:00

בתכנית: קפה ועוגה.
דוכני בגדים ותכשיטים | מופע “קומי תהיי”

חמש	נשים	עומדות	על	הבמה	ומספרות	את	סיפורי	חייהן	בהומור,	ברגש	
ובכאב.	זהו	מופע	מלא	עוצמה,	שיגרום	לכן	לזוז,	להעז,	לשנות.

עלות כרטיס: 35 ₪

בימות פיס | גידי גוב 
מוצאי שבת 16.9.17

בשעה : 20:30  

בחסות 

עלות כרטיס: 30 ₪

חג המעלות
יום ה’ – 28.9.17

צעדת החולות
פברואר 2018

ת
תרבו

עי 
אירו

פרטים נוספים

יפורסמו בסמוך לאירוע

פרטים נוספים

יפורסמו בסמוך לאירוע
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פורים לילדים
יום א’  25.2.18

עלות כרטיס: 40 ₪ 

יום האישה 
ימים א’- ג’ 4.3.18-6.3.18 

 ₪ 50 עלות כרטיס: 
 

ערב שירי לוחמים
מוצ”ש 14.4.18

 ₪ 60 עלות כרטיס: 

חגיגת שבועות מועצתית
יום ד’ – 16.5.18 

הכניסה חופשית

ת
בו

תר
עי 

רו
אי

פרטים נוספים

יפורסמו בסמוך לאירוע

פרטים נוספים

יפורסמו בסמוך לאירוע

פרטים נוספים

יפורסמו בסמוך לאירוע

פרטים נוספים

יפורסמו בסמוך לאירוע
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בספריות

הספרייה האזורית באר טוביה

שעות סיפור – לגילאי	2-3,	אחת	לחודש	בספריות
באר	טוביה	ורגבים.

שעות סיפור –	לגילאי	3-7,	אחת	לחודש	בספריות
באר	טוביה	ורגבים.

הפנטזיה	 בעולם	 תפקידים	 משחק	  – ודרקונים  מבוכים  חוג 
שמעשיר	את	עולם	הדמיון,	מיועד	לכיתות	ג’	–	ו’	ומתקיים	מידי	

שבוע	בספריית	באר	טוביה.
מועדון קוראים ומפגשי סופרים	–	להעשרת	חווית	הקריאה,	
ואופני	קריאה	שונים.	 תוך	הכרה	בקיומן	של	פרשנויות	שונות	
ספרים	 רשימת	 על-פי	 לחודשיים	 אחת	 המפגשים	מתקיימים	
הנקבעת	מראש	והמשתתפים	יכולים	לקרוא	את	הספר	מבעוד	

מועד	לפני	המפגש;
הרצאות – מגוון	הרצאות	בתחומי	עניין	שונים	לקהל	הרחב.

חודש הקריאה – מפגשים	מרתקים	לילדים	ולמבוגרים,	מפגש	
עם	סופר/ת,	יריד	ספרים,	הפנינג	והפעלות.

שעות הפתיחה בספריות

	

חפשו	אותנו	גם	בפייסבוק										“הספרייה	האזורית	באר	טוביה”

מצפים לראותכם,
לפרטים בטלפון: 08-8584668

lib@beer-tuvia.org.il :דואר אלקטרוני

ספריית רגביםספריית באר טוביהיום

8:00	–	19:00א

16:00	–	8:0019:00	–	15:30ב

10:00	–	19:00ג

16:00	–	8:0019:00	–	15:30ד

8:00	–	15:30ה

8:30	–	12:00ו
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סיור בירושלים בהיכל הזיכרון, 
הר הרצל ושוק מחנה יהודה. 

עלות הסיור: 50 ₪

יום ג’ 12.9.17   

טקס סיפור חייו

אוקטובר 2017 
חוג פסיפס בהדרכתה

של נעמי גרינברג
ימי ד’ בין השעות

19:30-21:30

8 מפגשים

עלות החוג: 250 ₪

חוג ציור בהדרכתו
של עופר גולד

ימי א’  בין השעות
19:30-21:30

10 מפגשים

עלות החוג: 250 ₪ 

מוצאי שבת 
 16.12.17

מסיבת חנוכה

פרטים נוספים

יפורסמו בסמוך לאירוע

פרטים נוספים

יפורסמו בסמוך לאירוע
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כדאי להתעדכן באתר המועצה
www.beer-tuvia.org.il

או	ב-								מועצה	אזורית	באר	טוביה	העמוד	הרשמי

על	מנת	להמשיך	ולהעשיר	את	חיי	התרבות
של	תושבי	המועצה,	נשמח	להערותיכם	ותגובותיכם	

במייל:	tarbut@beer-tuvia.org.il		או	
hentahar@beer-tuvia.org.il

בחוברת ”תרבוטוביה”
נכללים אירועי התרבות, הנוער, 

הספורט והספריות

לאירועי תרבות מנויים ולאירועי תרבות נוספים 
טל': 08-8601374

לאירועי "בוקר של כיף" 
טל': 08-8509805

לאירועי נוער מחלקת הנוער
טל': 08-8585871

לאירועי ספורט מחלקת הספורט
טל': 08-8585871

לאירועים בספריות 
ספרית באר טוביה טל': 08-8584668
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מנוי תיאטרון
 2 או  אחת   + קבועות  שש  הצגות.   7 כולל  המנוי 

הצגות לבחירה לנרשמים עד 30.7.17.
כרטיס המנוי הוא כרטיס הכניסה לאודיטוריום, לכן 

יש להביאו ולהציגו בכניסה בכל הצגות החובה.

הצגת בחירה
הצגה מספר 7 למנויי התיאטרון.

מגוון  מתוך  הבחירה  הצגת  את  לממש  ניתן  להנאתכם, 
הצגות הבחירה, לכן מומלץ להקדים ולהזמין.

הזמנת הצגת הבחירה נעשית על בסיס מקום פנוי
)לא לפי מיקום המנוי(.

איחור להצגות
את  להתחיל  מאמץ  כל  עושה  האודיטוריום  הנהלת 
ועמידה  נעימות  אי  למנוע  כדי  הנקובה.  בשעה  ההצגות 
בתור, כדאי להקדים ולהגיע כשעה לפני תחילת ההצגה. 

המאחרים יופנו למקומות הפנויים.

החלפת מועדי הצגות מנוי
ניתן לשנות את מועד ההצגה עד שבוע לפני יום ההצגה, 
ולא הודעתם  השינוי על בסיס מקום פנוי בלבד. במידה 
ולא  ההצגה  לפני  שעות   48 עד  להצגה  הגעתכם  אי  על 
חלופי  תאריך  בחירת  לאפשר  נוכל  לא  להצגה,  הגעתם 

וכרטיס המנוי יחויב.

אובדן מנוי
למשרדי  מיידית  להודיע  יש  מנוי,  אובדן  של  במקרה 

האודיטוריום. ללא כרטיס מנוי לא נאפשר כניסה.
 ₪  25 של  בתשלום  יחויב  שהיא  סיבה  מכל  מנוי  אובדן 

עלות הנפקת כרטיס חדש.

חניה
לנוחיותכם, מגרש חניה מסודר וללא תשלום.

מו  ❤
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ק

ת
 - 
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מנוי מבוגרים
6 הצגות + 1 לבחירה - 380 ₪ 

מנוי ילדים
5 הצגות + 2 לבחירה - 250 ₪ 

מנוי תושב חוץ - 500 ₪

	
כל אירועי התרבות מסובסדים

ע”י המועצה האזורית באר טוביה.
הנחה על מנויים לוותיקי המועצה

חפשו	אותנו	ב-												

מועצה	אזורית	באר	טוביה	העמוד	הרשמי
www.beer-tuvia.org.il | tarbut@beer-tuvia.org.il

ט.ל.ח,	ייתכנו	שינויים	נא	לעקוב	אחר	הפרסומים
בלוחות	המודעות,	באתר	ובאפליקציית	המועצה


