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הצגות חובה קטנטנים

באר טוביה
המועצה שלי

בחוברת "תרבוטוביה" שלפניכם מידע אודות אירועי 
התרבות, הנוער, הספורט והספריות אשר תקיים המועצה 

בשנת הפעילות הקרובה.

במהלך השנה משתתפים אלפי תושבים בפסטיבלים, 
הצגות, טיולים ואירועי תרבות מקומיים.

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

הפעילויות המוצעות ע"י המועצה מאופיינות בתכנים 
איכותיים ועדכניים הכוללים תרבות פנאי, סדנאות, טיולים, 

הרצאות, קונצרטים, מוסיקה, מחול, ספורט ועוד...

מטרתנו הינה כי כל תושב יוכל להביא לידי ביטוי את 
עולם התוכן העשיר שלו ויוכל ליצור יחד עם אחרים שפה 

משותפת חווייתית וייחודית.
 

אנו מזמינים את כולכם להצטרף לפעילויות המגוונות 
המוצעות, להיות שותפים לעשייה וליהנות מרגעים של 

פנאי, בילוי והעשרה.
 

בברכה,
מחלקת התרבות.

תושבים יקרים,
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סוליקא הוא מחזמר ישראלי מקורי 
בהשראת סיפורה האמיתי של סוליקא, 
הנערה היהודייה מטנג'יר, שנקרעה בין 

סיפורה של חברות משולשת 
שתחילתה בצבא, במלחמת יום כיפור, 

וקיצה עשרים וחמש שנים מאוחר 
יותר, בסלון וילה בפרבריה העירוניים 

האמידים של ישראל.

בקיץ של המחאה החברתית, שופטת 
בדימוס מצטרפת לחבורת הצעירים 

האידיאליסטים הממלאים את רחובות 
תל אביב ואת האוהלים בשדרות 

משך זמן ההצגה: 100 דק׳ |
משתתפים: נסרין קדרי, רעות אלוש, עלאא דקה/

גיל כהן, יקיר וקנין, אורי זגורי, עדי זורע, יגאל 
מזרחי, אסתי אסרף, תום חודורוב, אליה לסרי/ 

ספיר מנור, לירן מזרחי, ענבל מילוא, כרמל קנדל/ 
יהב מרום, אלעד סננס

משך זמן ההצגה: 72 דק׳ |
משתתפים: עמוס תמם, מיכה סלקטר, אלון דהן

משך זמן ההצגה: 90 דק׳ |
משתתפים: יונה אליאן-קשת, אילן דר, יורם טולדנו, 

אור בן מלך, שלומי טפיארו, יפעת מאור, דניאל מייזלר, 
אנה סנגר, אביב פנקס, ישראל קוג'ינסקי, מעין רחמים

מחזמר סוליקא 

איסמעיליה

הקומה השלישית 

יום ה׳   04.10.18
מוצ״ש 06.10.18

בשעה 21:00

יום ה׳   10.01.19
מוצ״ש 12.01.19

בשעה 20:30

יום ה׳   07.02.19
מוצ״ש 09.02.19

בשעה 20:30

יום ה׳   07.03.19
מוצ״ש 09.03.19

בשעה 21:00

יום ה׳   08.11.18
מוצ״ש 10.11.18

בשעה 20:30

אהבתה לבין אמונתה ונאלצה להיאבק על עקרונותיה, על אמונתה ועל 
כבודה דווקא בימיו המפוארים של הדו-קיום היהודי-ערבי במרוקו. 

רוטשילד. היא מתוודעת לאדם מסתורי שמשנה את חייה ומתמודדת עם 
מפגש מחודש עם בנה, שהסתבך באירוע פלילי ונעלם מחייה בעקבות 

סכסוך עם בעלה.

עיבוד בימתי לספרה של אסתי 
ויינשטיין, בת למשפחה של חסידי גור, 

שעזבה את העולם החרדי ונותקה מרוב 

מי היה מאמין שביאטריס ובנדיק – 
שני סרבני נישואים, יגיעו בסופו של 

השנה היא 1996. נעמי, בתו של דיין 
חרדי, הרב הס, מצליחה לשכנע את 

אביה לדחות את חתונתה ולאפשר לה 

משך זמן ההצגה: 100 דק׳ |
משתתפים: אסנת פישמן, יואב דונט, יגאל שדה, 

אורנה רוטברג, מורדי גרשון, אוראל מאור, סיוון 
מסט, נטע טרוים, חן בר, נוהר קורן, מאי מלר, 

אלינור וייל

משך זמן ההצגה: 95 דק׳ |
משתתפים: יובל סגל, ענת וקסמן, עזרא דגן, אוהד 

שחר, מוטי כץ, עודד לאופולד,  אבי טרמין, דודו ניב,  
מיה לנדסמן, רובי מוסקוביץ,  אבישי מרידור,  נטע 
פלוטניק, אוסי בן יהודה, ישי בן משה, איתמר זהר, 

אדם שפר

משך זמן ההצגה: 105 דק׳ |
משתתפים: יעל וקשטיין, מיכל שטמלר, שירן 

הוברמן, הדס קלדרון, יניב לוי, עמי ויינברג, קרן 
מרום, לורין מוסרי, דורון בלנק, בר אקרמן, אלינור 

דוד, דניאל היב, אליה לסרי

עושה כרצונו

מהומה רבה על לא דבר

הסודות

ילדיה. אישה שנאלצה לשתוק ולעשות כרצונם של אחרים – עד שלא 
יכלה עודה. כאשר החליטה למות, שברה גם את שתיקתה ופרסמה את 

ספרה המרגש. 

דבר אל החופה, בלחץ החברה והמשפחה, ויותר מכל בזכות האהבה 
המקננת בהם.

ללמוד במדרשה לבנות בצפת. את חלומה החתרני להיות הרב-אשה 
האורתודוקסית הראשונה היא חולקת רק עם הרבנית דבורי, מנהלת 

המדרשה.
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הצ משך זמן ההצגה: 90 דק׳ | משתתפים: פנינה צדקה, גדי 
צדקה , נבו קמחי , מירי אלוני, גדי צדקה, יורם יוספסברג, 

דורון גוברמן, נטע בר רפאל

משך זמן ההצגה: 90 דק׳ | משתתפים: שלמה בראבא, 
יגאל עדיקא, ריטה שוקרון, יורם יוספסברג, פנינה ברט

משך זמן ההצגה: 90 דק׳ |
משתתפים: אסי לוי, מורן ארביב גנס, רבקה בכר,

דניאל ברטוב, ישי גולן, אוריה יבלונובסקי, טהוניה רובל

משך זמן ההצגה: 90 דק׳ | משתתפים: דרור קרן, איה 
גרניט - שבא, יגאל זקס, יוסי ירום

משך זמן ההצגה: 90 דק׳ | משתתפים: אבי קושניר, 
ליליאן ברטו, עדי גילת, חי מאור

אהבה וכאב 

סבוטאז' 

אנשים טובים 

סוס אחד נכנס לבר 

השקר

איריס, מנהלת בית ספר מצליחה, קמה בוקר 
אחד וחווה כאב אשר אינו מרפה ממנה. לאחר 

שמיקי בן זוגה, לוחץ אותה לגשת למרפאת 
כאב, היא נאותה והולכת איתו לשם. למראה 
ההפתעה מתגלה לה, שהרופא המנהל את 
מרפאת הכאב הינו איתן, אהוב נעוריה אשר 

יאצק, בן 90, יליד פולין במקור, אדם כריזמטי, 
עוקצני ומלא בחוש הומור, מחליט להנהיג 

את דיירי בית האבות בו הוא מתגורר, ולהוביל 
אותם למרד בהנהלת המוסד, המבקשת 

לשלב בטקס הזיכרון הממלכתי את סימה 
אלפסי, ילידת מרוקו, יפיפייה המצודדת 

מרגרט וולש, אם חד- הורית בת חמישים, 
מתחננת בפני הבוס שלה, סטיבי, בן העשרים, 

שלא יפטר אותה מעבודתה בחנות "הכל בדולר".  
זו יריית הפתיחה של המחזה החברתי והרגיש 

מאת המחזאי דיוויד לינדסי-אבייר. דמותה 
המיוחדת של מרגרט לעולם איננה קורבנית או 

רכבת השדים נעה במהירות בין הומור שחור 
לסאטירה ארסית, בין אהבות לבגידות, 

געגועים וחרטה. בסטנד אפ, כמו בחיים- 
הכול אפשרי ובערב הזה, שהוא  יום הולדתו 
של דובלה וגם כנראה המופע האחרון שלו, 

כבר אין לו מה להפסיד.

כל ניסיון לספר בצורה מסודרת את עלילת 
המחזה המבריק הזה, מסתכן בגילוי הסוף 

המפתיע. אפשר לומר כך: זה שכל אמת יכולה 
להיות שקר זה ברור, אבל זה שכל שקר הוא 

למעשה אמת, את זה מלמד אותנו פלוריאן 
זלר, במחזהו החדש.

נטש אותה בצעירותה, והותיר בליבה כאב עמוק. המפגש של איריס עם אהוב 
נעוריה, מסעיר את יחסיה עם בעלה, משפחתה וכל הסובבים אותה.

את עיני כל דיירי בית האבות. למרבה ההפתעה, הסוגיה הדרמטית הזו פותחת את 
מעייני ההומור של שני צידי הזיכרון הלאומי, ומעניקה מבט מרגש ומצחיק על חיינו 
המשותפים במדינה הזו. הצגה מרגשת, מצחיקה עד דמעות, הנוגעת בנימי ההוויה 

הישראלית העכשווית. 

מתרפקת על מצבה הקשה. מתוך נואשותה של הדמות צפות ועולות לאורך המחזה 
שאלות מורכבות על פערים חברתיים, ניוד בין מעמדי, בחירות ומזל.

מסע מרתק בעקבות ההווי הארצי-
שראלי שמתרחש כולו בחצר של 

סבא טוביה בו גדל צבר, קקטוס מיוחד 
שאוהב לדבר, אוהב חברים ובעיקר את 

הסיפורים והשירים של סבא טוביה.  

דורותי ילדה מתוקה ותמימה וטוטו 
כלבה האהוב הנסחפים בעקבות 
סופת ציקלון לארץ עוץ הרחוקה 

והקסומה. דורותי שכל רצונה הוא 
לחזור הביתה, פוגשת מכשפה טובה 

המייעצת לה להיפגש עם הקוסם 
הגדול מעיר הברקת, רק הוא יוכל 

סיפורה של ביצה שאינה מרוצה 
מעצמה, אינה יודעת מי היא ומה 

תפקידה בעולם.
במהלך ההצגה היא מתהפכת, 

מתלבטת, מתגלגלת ומתחפשת עד 
שלבסוף חוזרת אל אמה התרנגולת, 

יום הולדת למולדת 

הקוסם מארץ עוץ 

הביצה שהתחפשה 

יום ג׳ 16.10.18 
בשעה 17:30

יום ג׳ 06.11.18 
בשעה 17:30

יום ג׳ 25.12.18 
בשעה 17:30

להגשים את משאלתה לחזור אל חיק משפחתה.

אשר מעניקה לה חום ואהבה שחיפשה, ומתוך הביצה בוקע אפרוח.
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מוצ״ש 27.10.18
בשעה 20:30

מוצ״ש 30.03.19
בשעה 20:30

חמישי 16.05.19
בשעה 20:30

מוצ״ש 24.11.18
בשעה 20:30

מוצ״ש 26.01.19
בשעה 20:30
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אופיר, גיבור העלילה יוצא לרחוב, 
שר ומתופף: "ִבּים-ָבּם-ָבּם ִתּיָרס 

ַחם". אליו מצטרפים ילדים נוספים 
וכל אחד משמיע צליל: לירון עם 

פעמון, יהב, שחף וגם הדובון שרים, 
צור מחצרר, וֵאִלית מתופפת, אך 

כאשר הם מגיעים אל ביתו של 

שיריה הקסומים של נעמי שמר 
חוזרים לבמה, בסיפור מקורי המעלה 

את תמונת הילדות של פעם, בה 
ילדים שיחקו במשחקים תמימים 

ובעיקר זה עם זה - החופש הגדול 
הגיע! הילדים שבקיבוץ שמחים 

ויש להם המון תכניות איך לבלות 
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תירס חם

הכל פתוח 

אופיר מגיע שיברון לב - הילדים מגלים כי אין תירס חם.

בחופש. גם אורי מתל-אביב מתכונן לחופשה, אבל הוא אינו שמח, 
משום שהוריו טסים לחו"ל והם שולחים אותו לקיבוץ. 
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יום ג׳ 08.01.19 
בשעה 17:30

יום ג׳ 12.02.19 
בשעה 17:30

באר טוביה
המועצה שלי

חנה'לה מתיישבת בצד הדרך ובוכה 
משום שאינה רוצה לצער את אמּה 

כשתראה את חנהל׳ה לובשת ביום שישי 
את שמלת השבת החדשה שתפרה 

לה אמּה. היא נזהרה שלא ללכלך 
את השמלה, אך לאחר שהיא מסייעת 

לקשיש הסוחב שק פחמים, היא מגלה 
ששמלתה התלכלכה.

הירח, הרואה את דמעותיה של חנהל׳ה, 

נגה יושבת על קופסאות הקרטון, 
עוד רגע מגיעים המובילים והיא לא 

מסכימה לעבור דירה ולעזוב את 
הבית, את המקומות שבהם גדלה 

ולהתרחק מחבריה. 
אביה עמוס מספר לה על ילדותו 

במושב, על היום שבו עבר דירה ועל 

הצגה מפרי עטה של דתיה בן דור 
שבה משולבים השירים המוכרים 

והאהובים ממיטב קלטות הילדים של 
דתיה. לחנות הבובות של סבא נוח 

מתגנבים צמד עכברים. הם פוגשים 
שם המון בובות וצעצועים וביחד 

מזמינים את הקהל לחגיגה צבעונית, 
קצבית ומשעשעת הגדושה 

חנהל'ה ושמלת השבת 

מחשבות שאינן רוצות לישון 

שולח קרני אור המנקות את הכתמים - ונותן במקומם אור הזורח משמלתה של 
חנהל׳ה. סיפורה המרגש של חנהל׳ה מלא בערכים, עזרה לזולת, אהבת אדם 

ואהבת השבת.

חבריו שעשו הכל בכדי לעכב את עזיבתו עד שיצליח לגלות לרות את דבר 
אהבתו אליה.

בלהיטים הגדולים של דתיה: "מחסן השטוזים של דתיה", "מי שטוב לו 
ושמח", "דגדוגים", "גינת השטוזים של דתיה״ ועוד... הצגה צבעונית, 

מושקעת ומצחיקה, הצגה קסומה לילדים ולכל המשפחה.

יום ד׳ 21.11.18 
בשעה 17:30

יום ד׳ 16.01.19 
בשעה 17:30

חגיגת השירים של דתיה בן דור 

יום ד׳ 03.04.19 
בשעה 17:30

מעשה בחמישה בלונים ע"פ סיפורה 
רב המכר של מרים רות. הספר הכי 

פופולארי, הנמכר והאהוב ביותר בכל 
הזמנים עכשיו על הבמה, בכיכובו 

של יובל המבולבל, שחקנים ורקדנים. 
מחזמר מושקע, מדהים ואיכותי.

מעשה בחמישה בלונים 
יום ד׳ 06.02.19 

בשעה 17:30
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מסע מוסיקלי קסום בשבילי הפזמון 
הישראלי.

 בואו לצעוד יחד איתנו במשעולי 
יצירתם של שלושה מגדולי 

הפזמונאים שלנו:
 אהוד מנור, נעמי שמר ועלי מוהר 

הפרוייקט של יאיר שדה ורונן בן דוד 
מנגנים שרים ומספרים "לנון-מקרטני".

מסע מרתק אל עולם הכתיבה 
וההלחנה של ג'ון לנון ופול מקרטני,
מנועי היצירה הבלתי נדלית של ה 

 .BEATLES

יחפים

”two of us“

מחווה
לביטלס

מופע חדש לאוהבי הזמר העברי- רן 
ונירית. רן אלירן, זמר, תמלילן ומלחין.

נירית מיליס, בוגרת ביה״ס רימון.
רן ונירית מבצעים את הלהיטים של רן 
ונמה )נחמה הנדל(: ״חמדתי״, שלושה 

חתולים״, תרנגול בן גבר״, ״שדמתי״ 
ועוד..

רן ונירית
יום ד׳ 24.10.18 

בשעה 10:00

גלית גיאת במופע חדש! שירים 
חדשים ומרגשים מתוך האלבום 

הראשון ״שירת לבבי״ ובשילוב
חומרים מוכרים ואהובים. בדרכה 

הכריזמטית שובה גלית את לב הקהל 
בשירה, ריקוד וסיפורים מעולמה 

האישי והיצירתי ומציגה אסופת שירים 
כובשת. בליווי חמישה נגנים.

גלית גיאת
יום ד׳ 10.10.18 

בשעה 10:00

יום ד׳ 14.11.18 
בשעה 10:00

יום ד׳ 28.11.18 
בשעה 10:00

שירים וסיפורים מהחצר הירושלמית,
פררה מבצע שירים עליהם גדל, שירים 

מבית אבא, רומנסות ספרדיות, שירי 
ירושלים וזמר עברי.פררה משתף את 

הקהל, מספר
חוויות מנוף ילדותו מהחצר הירושלמית

ומתבל את השירים בסיפורים פיקנטיים.

אהרון פררה
יום ד׳ 19.12.18 

בשעה 10:00

הלהיטים הגדולים של להקת ״החלונות 
הגבוהים״ בביצוע חדשני והרפתקני של 
שלושה מוזיקאים רב תחומיים מרתקים. 
הטריו יוצא  למסע מוסיקלי מרתק שבו 

שירי החלונות הגבוהים הם הבסיס 
לביצועים ווירטואוזים המושפעים ממוזיקה 
קלאסית, שירי קברט, ג'אז, שנסונים ועד 

רוק'נרול. 

הלהקה המיתולוגית חוגגת 45 שנות זמר 
ויוצאת בסבוב הופעות בכל רחבי הארץ. 

בין להיטי הלהקה המוכרים:
״חנהלה התבלבלה״, ״אני הוא גדליה״, 
״עופרה״, ״חסידה צחורה״, ״סורו ממני״ 

ועוד להיטים...

דן שפירא שחקן וזמר במחווה לזמרים 
שהשפיעו על הזמר העברי ואינם איתנו 

עוד. דן שר ומספר על זמרים שאת חלקם 
פגש ואף גילם בתיאטרון; זהר ארגוב, 

מייק בראנט, אריק איינשטיין, אריק לביא, 
שמוליק קראוס, ג'ו עמאר ועוד.. 

החלונות הגבוהים 

להקת צלילי העוד 

האחים אסנר

מופע בין כוכבים

נורית הירש והחבר׳ה הטובים

הכוכבים הגדולים של הלהקות 
הצבאיות, מיטב השירים שהעלו את 

המורל לחיילים ולאזרחים לאורך שנות 
המדינה. 

אורחת - אופירה גלוסקא 
)שלווה, חורשת האקליפטוס ועוד(

השירים היפים שהלחינה כלת פרס 
ישראל ומי שקיבלה פרס על מפעל חיים 
ותואר ד״ר כבוד מאוניברסיטת בר אילן, 

בערב סוחף ומרגש עם מצגת מילות 
השירים ביניהם: רק בישראל, הבלדה 

לשוטר אזולאי, שיר של יום חולין, חשמל 
זורם, אבניבי, אתה לי ארץ, בפרדס ליד 

השוקת, תני לי יד ועוד...

יום ד׳ 20.02.19
בשעה 10:00

יום ד׳ 13.03.19 
בשעה 10:00

יום ד׳ 03.04.19 
בשעה 10:00

יום ד׳ 09.01.19 
בשעה 10:00

דן שפירא 

״הלהקה חוזרת״

יום ד׳ 06.02.19 
בשעה 10:00

במופע:
״רק בישראל״
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שלוש ציפורים 

תל אביב הקטנה 

מופע כל הזמנים 

מארגוב עד ארגוב

להקת כל הזמנים הינה הרכב 
בינלאומי של שלושה זמרים בהמון 

סגנונות. מדאנס עכשווי ושנות
ה- 60 70 80 קטעי אופרה ומחזות 
זמר  מיוחדים בניצוחם של אסתי 

ברנרד ואפי.

המופע "מארגוב לארגוב" הוא מסע 
שורשים מוסיקלי ישראלי המפגיש 

שני מלכים על במה אחת – זהר 
ארגוב וסשה ארגוב. הערב שוזר 
סיפורים ומבחר שירים כמו "אל 

נבקש", "אדוני השופט", "פנס 
בודד", "הפרח בגני", ו"בדד". שירים 

היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב.

שלוש ציפורים הן שלישיית 
מוזיקאיות יוצרות ,בוגרות בית 

הספר למוסיקה ״רימון״. שלושתן 
ספגו מילדותן מוזיקה ושירה 

ישראלית ,ואהבתן לשירים אלה 
ניכרת בחיבור הווקאלי המיוחד 

שנוצר ביניהן.
שלוש ציפורים מגישות גרסאות 

מסע מוסיקלי מרגש המזכיר 
נשכחות ופורט על נימי הלב החל 

מימיה הראשונים של העיר
העברית הראשונה עם הגימנסיה 
והקיוסקים דרך מוסדות התרבות 
המיתולוגיים, חיי הלילה הסוערים 

ועד להפיכתה ל"ניו-יורק הישראלית".
משיריהם של נתן אלתרמן, חיים 

מיוחדות לשירים מוכרים ואהובים של מיטב האמנים בארץ.  

חפר, נעמי שמר, יאיר רוזנבלום, דן אלמגור ועוד...
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יום ד׳ 19.06.19 
בשעה 10:00

יום ד׳ 03.07.19
בשעה 10:00

יום ד׳ 17.07.19 
בשעה 10:00

יום ד׳ 22.05.19 
בשעה 10:00

 60,70,80

בתכנית: מתי סרי
21:00: התכנסות וכיבוד קל

22:00: מופע- עידן עמדי

׳שי לכל משתתף

ערב הצדעה לחיילים, מתגייסים 
ובני שירות

מוצ״ש 04.08.18
בשעה 21:00

בתכנית: קפה ועוגה 
דוכני בגדים, תכשיטים ועוד...

עלות כרטיס: 50 ₪

נשים נשים
מופע אמי הגנרלית

יום ב׳ 03.09.18
בשעה 18:00

עלות כרטיס: 20 ₪
בחסות

מוצ״ש, 17.11.18
בשעה 20:30

מוצ״ש 22.12.18
בשעה 20:30

בימות פיס | יובל דיין

חג המעלות
יום ג׳, 02.10.18

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע
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רצח בגרנד אריטי

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

מירוץ חנוכה תלמי יחיאל
דצמבר 2018

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

הכניסה חופשית

תאטרון קהילתי באר טוביה-יואב
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חגיגת שבועות מועצתית
יום ד׳, 5.06.19

פורים לילדים
יום א׳, 17.03.19

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

יום האישה
ימים א׳-ד׳, 3-6.03.19

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

הכניסה חופשית

צעדת החולות

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

עלות כרטיס: 50 ₪

עלות כרטיס: 40 ₪

לפרטים נוספים: 08-8502547

חוג מנדלות

חוג מנדלות בהדרכתה של
שירלי עוקב

ימי א׳ בין השעות 19:00-20:30

8 מפגשים

נובמבר 2018

סדנת ארגז אחסון על גלגלים

בין השעות 19:00-21:30

עלות הסדנא: 50 ₪

יום ג׳ 28.08.18

טקס אלבומי הנצחה
יום א׳ 16.09.18 

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

מסיבת חנוכה
מוצאי שבת 8.12.18 

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

סיור בצפון
ינואר 2019

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

סדנת בריאות
פברואר 2019

סדנת בריאות לאורח חיים
בריא ומהנה

3 מפגשים

ערב שירי לוחמים
מוצ״ש, 4.05.19

פרטים יפורסמו

בסמוך לאירוע

עלות כרטיס: 50 ₪

חג הספר
יום ה׳, 30.05.19

מפגשים מרתקים לילדים ולמבוגרים,
מפגש עם סופר/ת, יריד ספרים,

הפנינג והפעלות



16
ת

ריו
פ

ס
עי 

רו
אי

17

שעות סיפור

מפגשים מוזיקליים

חוג מבוכים ודרקונים

חג הספר

שעות הפעילות בספריות

לגילאי 2-3: אחת לחודש בספריות באר טוביה ורגבים
לגילאי 3-7: אחת לחודש בספריות באר טוביה ורגבים

גילאי 3-7: בספריות באר טוביה ורגבים

משחק תפקידים בעולם הפנטזיה המעשיר את הדימיון.
מיועד לכיתות ג׳-ו׳ ומתקיים מידי שבוע בספריית באר טוביה

30.5.19, יום ה׳
מפגשים מרתקים לילדים ולמבוגרים, מפגש עם סופר/ת, יריד ספרים,        

הפנינג והפעלות.

יום
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ו

ספריית באר טוביה

8:00-19:00

8:00-15:30

8:00-15:30

8:00-15:30

8:30-12:00

10:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

ספריית רגבים

חפשו אותנו גם ב- "הספרייה האזורית באר-טוביה"
מצפים לראותכם,

lib@beer-tuvia.org.il | www.beertuvia.library.org.il | 08-8584668

הספריות האזוריות
באר טוביה ורגבים

מפגשי סופרים והרצאות לקהל הרחב תשע"ט
ת

ריו
פ

ס
עי 

רו
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"על כל אלה" | 16.10.18, בשעה 20:00

"לא על הקנקן לבדו" | 26.11.18, בשעה 20:00

"אהבה מהספרים" | 16.12.18, בשעה 20:00

"בין בדיון למציאות" | 14.01.19, בשעה 20:00

"יצורי הפרא של הדמוקרטיה" | 28.01.19, בשעה 20:00

"אתגר קרת – סביב ספריו" | 17.02.19, בשעה 20:00

״הדיירת מעליית הגג״ | 6.11.18,  בשעה 20:00

ד"ר אבשלום קור יספר את הסיפורים שמאחורי השירים של נעמי שמר, 
בליווי הזמרת רונית אופיר והמלחינה אלונה טוראל.

עלות כרטיס: 30 ₪ 

הצצה לנבכי הנפש של עולם הריגול והטרור. מרצה אילן לוטן, איש שב"כ 
לשעבר שביצע מגוון תפקידי שטח מודיעיניים מבצעיים ותפקידי ניהול.

עלות כרטיס: 30 ₪ 

נארח את הסופרת דנה לוי-אלגרוד, מחברת רבי המכר "התנגשות", 
"התמכרות", "סחרור גורלי" ועוד. עלות כרטיס: 30 ₪ 

נארח את הסופר מישקה בן-דוד על ספרו האחרון "הכריש" ועל ספריו הנוספים.
עלות כרטיס: 30 ₪ 

על יצורי הפרא שהצליחו לשנות במאבקיהם נורמות וסדרי חיים.
מרצה: אילן הורוביץ, משפטן, עו"ד ומרצה לתקשורת.

עלות כרטיס: 30 ₪ 

נארח בספרייה את הסופר אתגר קרת  בעקבות ספרו האחרון "תקלה 
בקצה הגלקסיה"  ועל ספריו וסרטיו הנוספים. עלות כרטיס: 30 ₪ 

סיפור חייה של רחל המשוררת. מופע מרגש ומפתיע בו תתאפשר הצצה 
אל אחורי הקלעים של כתיבת הספר "יד אחות" מאת נאוה מקמל-

עתיר ובהשתתפותה, בשילוב שירים וקטעי משחק של השחקן נבו קמחי 
והמוסיקאי עופר כץ. עלות כרטיס: 30 ₪ 

"המגמות שישנו את פני ישראל בעתיד" | 13.05.19, בשעה 20:00

ההרצאה תבחן מגמות ותרחישים אפשריים שעשויים להשפיע על פניה של 
מדינת ישראל בתחומים שונים. מרצה: עופר ניסים. עלות כרטיס: 30 ₪ 

"התמורות שישנו את חיינו בעתיד" | 15.04.19, בשעה 20:00

כיצד יראו החיים בשנת 2048 כשישראל תהיה בת 100. מרצה: עופר ניסים
עלות כרטיס: 30 ₪ 

"מיקה אלמוג" | 24.03.19, בשעה 20:00
נארח בספרייה את הסופרת והעיתונאית מיקה אלמוג. עלות כרטיס: 30 ₪ 

נארח את שלושת האחים לבית משפחת ארצי בשיחה משפחתית בליווי 
פסנתר וגיטרה. בהשתתפות: שירי, בן ויונתן ארצי. עלות כרטיס: 30 ₪ 

"הכל נשאר במשפחה" | 30.05.19, בשעה 20:00

"אתגרי סביבה והשלכות הפיתוח על המרחב בישראל" |
17.06.19, בשעה 20:00

הרצאה הסוקרת את תחומי הסביבה ולחצי הפיתוח החלים על ישראל.
מרצה: עופר ניסים. עלות כרטיס: 30 ₪ 

mailto:lib@beer-tuvia.org.il
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מנוי תיאטרון
המנוי כולל 7 הצגות. שש קבועות + אחת או 2 הצגות לבחירה

לנרשמים עד ה- 30.07.2018.
כרטיס המנוי הוא כרטיס הכניסה להיכל התרבות, לכן יש 

להביאו ולהציגו בכניסה בכל הצגות החובה.

הצגת בחירה
הצגה מספר 7 למנויי התיאטרון. 

להנאתכם, ניתן לממש את הצגת הבחירה מתוך מגוון הצגות הבחירה, 
לכן מומלץ להקדים ולהזמין. הזמנת הצגת הבחירה נעשית על בסיס 

מקום פנוי )לא לפי המיקום של המנוי(.

איחור להצגות
הנהלת היכל התרבות עושה כל מאמץ להתחיל את ההצגות בשעה 
הנקובה. כדי למנוע אי נעימות ועמידה בתור, כדאי להקדים ולהגיע 
כחצי שעה לפני תחילת ההצגה. המאחרים יופנו למקומות הפנויים.

החלפת מועדי הצגות מנוי

ניתן לשנות את מועד ההצגה עד שבוע לפני יום ההצגה, השינוי 
על בסיס מקום פנוי בלבד. במידה ולא הודעתם על אי הגעתכם 

להצגה עד 48 שעות לפני ההצגה ולא הגעתם להצגה, לא נוכל לאפשר 
בחירת תאריך חלופי וכרטיס המנוי יחויב.

החלפה על הצגה לא תעשה יותר מפעמיים בעונת מנוי.

אובדן מנוי

לקוח שלא יציג כרטיס מנוי ויצטרך להנפיק כרטיס זמני
יחוייב בעלות של 10 ₪

חניה

לנוחיותכם, מגרש חניה מסודר וללא תשלום

שימו

19 18

לאירועי תרבות מינויים ולאירועי תרבות נוספים
ניתן לפנות לטל׳ 08-8601374

 
לאירועי "בוקר של כיף" 

ניתן לפנות לטל׳ 08-8509805

לאירועי הנוער ניתן לפנות למחלקת הנוער
בטל׳ 08-8585871

לאירועי הספורט ניתן לפנות למחלקת הספורט
בטל' 08-8585871 

לאירועים בספריות
ניתן לפנות לטל' 08-8584668

לאירועי יד לבנים
ניתן לפנות לטל' 08-8502547

בחוברת התרבוטוביה נכללים 
אירועי התרבות, החינוך, 

הנוער, הספורט והספריות.

או ב-           מועצה אזורית באר טוביה - העמוד הרשמי

כדאי להתעדכן באתר המועצה
www.beer-tuvia.org.il

אנו עושים הכל על מנת להוסיף ולהעשיר את חיי 
התרבות של תושבי המועצה,

נשמח להערותיכם ותגובותיכם 
במייל tarbut@beer-tuvia.org.il או

hentahar@beer-tuvia.org.il

באר טוביה
המועצה שלי



מנוי מבוגרים

מנוי ילדים

מנוי תושב חוץ

6 הצגות + 1 לבחירה

5 הצגות + 2 לבחירה

380

250
500

₪

₪

₪

כל אירועי התרבות מסובסדים
ע״י המועצה האזורית באר טוביה

הנחה על מנויים לותיקי המועצה

חפשו אותנו ב-          מועצה אזורית באר טוביה - העמוד הרשמי

tarbut@beer-tuvia.org.il | www.beer-tuvia.org.il

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

באר טוביה
המועצה שלי


