תרבות
בקרית אתא

ינואר  -פברואר 2022
טבת שבט תשפ״ב

 02.01.22״הלאיקה״
הרצאה הרצאה על התפתחות ז׳אנר
הלאיקה במוסיקה היוונית על רקע
השינויים ביוון באמצע שנות ה 30-של
המאה הקודמת .הרצאה של ד״ר אריק
קובריק .בשעה  ,10:00בספרייה העירו־
נית ,רח' רמז  .14טל' .04-8436712

" 02.01.22מעורב ירושלמי״
הרצאה מסע וירטואלי לירושלים עם יואל שתרוג.
מסע מרתק לעיר הספוגה קסם,
היסטוריה ,צבע ,עיר של יוצרים וסיפורים.
יואל שתרוג ,עיתונאי ,צלם ,מרצה ,מורה
לצילום ומנכ"ל אדמה יוצרת בע"מ ,עורך
לשעבר של מגזין "מסע אחר".
בשעה  ,20:00בספרייה העירונית ,רחוב רמז .14
פרטים והרשמה 077-4950792 :שלוחה 5
" 03.01.22להגיע רחוק״
הרצאה במסגרת סדרת ההרצאות "אשת חייל" -
של מרכז מורשת בגין והאגף לתרבות
יהודית .רבקה רביץ ,ראש הסגל בבית
הנשיא ואם ל  12 -ילדים ,בהרצאה על
מאחורי הקלעים של הנהגת המדינה ,הורות
וקריירה ,החברה החרדית וסיפור חייה.
בשעה  ,20:00בספרייה עירונית ,רח׳ רמז .14
פרטים והרשמה.052-2346593 :

" 04.01.22מוות על חוף הים"
הרצאה רצח ארלוזורוב והחקירה המשטרתית
מאת רפ"ק אורי קוסובסקי )היסטוריון(.
בשעה  ,10:00בספרייה העירונית ,רח' רמז
 .14טל'.04-8436712 :

" 06.01.22מחזירים את הרגש לשירים"
מועדון זמר במסגרת סדרת ״מועדון הזמר״ מופע
סוחף ומרגש של אבי טולדנו הכולל את
להיטי הזהב מכול הזמנים .אבי טולדנו
אמן יוצר )מלחין וכותב( הקליט כ35-
אלבומים וזכה בתואר זמר השנה .מנחה
שירה בציבור :אילן גלבוע .בשעה ,20:30
מרכז המוסיקה העירוני ,רח׳ רמז  .11פרטים והרשמה:
052-2346593

 09.01.22״איזון הסכרת״
הרצאה הרצאה של הדיאטנית יוליה מיכלין
בשיתוף מכבי שרותי בריאות ו״אפשרי
בריא״ ,על תזונה המתאימה לאיזון
הסכרת.
בשעה  ,19:00בספרייה העירונית ,רח׳
רמז  .14ההרשמה מקוונת באמצעות אתר רשת המתנ״סים קרית
אתא או בטל'.04-8456712 :

" 09.01.22אתיופיה ארץ השבטים"
הרצאה מסע מרתק לאתיופיה ולשבטים החיים
בה מאת ז'ק דנטס .בשעה  ,10:00בספריה
העירונית ,רח' רמז  .14טל'.04-8436712 :

" 09.01.22מרק חם לחורף קר"
סדנת מרקים בריאים לגמלאים במסגרת
סדנת בריאות
תוכנית ״אפשריבריא״ עם שרח
ביבאס ,תזונאית.
בשעה  ,10:30במועדון בן גוריון,
רחוב שדה בוקר  .45טל' .04-8437077

10.01.22
הצגת ילדים

"זרעים של אמת"
בממלכת פיטוניה הרחוקה ,המלך מחפש
יורש .הוא מחלק לכל ילדי הממלכה
זרעים ומכריז ,שהילד שיצמיח מהזרע את
הצמח המרהיב ביותר ,הוא אשר יזכה .כל
הממלכה רוחשת וגועשת בעקבות
התחרות .אגדה קסומה על חכמתו של
מלך ועל כוחה העצום של האמת .מחזה :גיל צרנוביץ בימוי:
רועי שגב .שחקנים :זיו זוהר מאיר ,ספיר דרמון ,אסף דגני,
אדם הירש ,חף ברגר.
בשעה  ,17:30באודיטוריום העירוני ,רח' הפלמ"ח .11
טל.073-3236831 :

" 11.01.22רוח התקופה״
הרצאה התפתחות המוסיקה המערבית מיוון
העתיקה ועד ימנו מאת טניה שפירא.
בשעה  ,10:00בספריה העירונית ,רח' רמז
 .14טל'.04-8436712 :

11.01.22

"מכות מצרים"
במסגרת סדרת ההרצאות "מזרח תיכון חדש"
של מרכז מורשת בגין .במצרים יש מסורת של
ששת אלפים שנים מתועדות של שלטון
מסודר ומאורגן .נראה שדווקא בשנים
האחרונות ,שבהן הטכנולוגיה מאפשרת
לשלטון לפעול ביתר יעילות הופכת המדינה
לסוערת ומסוכסכת .ד"ר מרדכי קידר -מזרחן ומרצה במחלקה
לערבית באוניברסיטת בר אילן .שעה  ,20:00בספרייה העירונית,
רח׳ רמז  .14פרטים והרשמה.052-2346593 :

13.01.22

״מבשלים בריא לחורף חם״
שיטות בישול ושימוש במצרכים בריאים
בסדנה מיוחדת לחורף עם גלית קרמש.
בשעה  ,17:30מתנ"ס קרית בנימין ,רח׳
קיבוץ גלויות  .13הרשמה מקוונת באתר
רשת המתנ״סים קרית אתא או בטל'.04-8456712 :

הרצאה

סדנת בריאות

 13.01.22שלומי קוריאט
מופע סטנד-אפ מופע שנון ומצחיק בטירוף .שלומי מביא
לבמה את החוויה האישית שלו ובעצם
של כולנו מחיי הנישואין ,זוגיות ,הורות,
ילדים ובכלל ,בדרכו המיוחדת עם המון
חן אישי קצב ואנרגיה מטורפת.
בשעה  ,20.30במתנ"ס העירוני ,רח׳
הפלמ"ח .11
הרשמה מקוונת באתר האינטרנט של רשת המתנ״סים או
בטלפון .04-8456712
" 16.01.22הצ'רקסים בישראל"
הרצאה על חיי התרבות של הצ׳רקסים בישראל
מאת אייבק נפסו .בשעה ,10:00
בספרייה העירונית ,רח' רמז .14
טל'.04-8436712 :

 17.01.22״המוסיקה וגווניה״
קונצרט קונצרט תלמידי מרכז המוסיקה העירוני
בהשתתפות סולנים מצטיינים ,הרכבים
קאמריים ,מקהלות ותזמורות הנוער.
בשעה  ,19:00במרכז המוסיקה העירוני,
רח' רמז  .11לפרטים04-8450117 :

" 18.01.22נפלאות הטבע בדרום הודו״
הרצאה לכבוד טו' בשבט נטייל בעקבות עולם
הטבע העשיר של דרום הודו .הרצאה
של שלמה פליבה .בשעה ,10:00
בספרייה העירונית ,רח' רמז  .14טל':
.04-8436712
" 18.01.22האדם עץ השדה"  -סיור בירושלים
סיור לכבוד ט"ו בשבט )בדגש על שנת
סיור
שמיטה( נסייר בגן הבוטני נכיר צמחים
מזנים שונים המלווים אותנו מימי התנ"ך.
נבקר בגיא בן הינום ,ונסיים בהרצאה של
ד"ר הררי יחיאל לחודש שבט העוסקת
בצמיחה הפנימית שלנו .היציאה לסיור
בשעה  7:00מהספרייה העירונית ,רח׳
רמז  .14להרשמה.052-3226739 :

 19.01.22״היפנוזה  -כלי אלגנטי לחקירת מחבלים״
הרצאה במסגרת הסדרה ״רשת ביטחון״ של מרכז
מורשת בגין .סיפור חקירות המחבלים
באמצעות הכלי הלא שיגרתי  -היפנוזה,
המאפשר להתגבר על התנגדות
קוגנטיבית ,מודעת או לא מודעת ,וזאת
ללא הפעלת כח.
אל"מ )מיל'( שמעון )סיימון( לביא ,קצין
מודיעין .בשעה  ,20:00בספרייה העירונית,
רחוב רמז  .14להרשמה .052-2346593

 20.01.22״הטיש הגדול״
מופע משה להב וננסי ברנדס״ במופע
מרענן של שירים ישראליים ,היוצר
דינמיקה חברתית בהופעה שהפכה
לתופעה ממש .משה להב מצרף אליו
את ננסי ברנדס ללוות את הערב
בסיפורים ושאר רוח.
בשעה  ,20:30במתנ"ס העירוני ,רחוב הפלמ"ח .11
להרשמה) 054-4618006 :רבקה( ) 052-3302560יצחק(
) 052-3226739יעל(
" 22.01.22מסביב לעולם עם שירים וקלרינט"
שנסונים ושירי אהבה צרפתיים והאהובים
מופע
בצרפתית ובעברית ,קטעים נבחרים
מתוך מחזות זמר של ברודווי המפורסמים
)באנגלית( ,ניגוני כלייזמר ,להיטי פולקלור
ממזרח אירופה ,טנגו ,וואלס ,שירים
ומנגינות ודרום אמריקה ועוד.
בהשתתפות הזמר דניאל פרוז'נסקי והזמרת יוליה פלדשרוביץ.
בשעה  ,21:00במרכז המוסיקה העירוני ,רמז .11
לפרטים.04-8450117 :
 23.01.22״מעמד האישה במקרא"
הרצאה הרצאה על מעמדה של האישה במקרא
מאת אלי כוכבי.
בשעה  ,10:00בספריה העירונית,
רח' רמז  .14טל'.04-8436712 :

פברואר יוצא מן הכלל
”“No Filter

מדי שנה בחודש פברואר ,מאירה החברה למתנ״סים זרקור
על שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה.
מיזם ״פברואר יוצא מהכלל״ מפגיש אותנו עם אנשים
המתמודדים עם מגבלה )פיזית או נפשית( ופותח צוהר
לסיפור ההתמודדות והשתלבות בחברה.
בפרויקט הצילום ”-“no filterמוזמנים תושבי קרית אתא
לשלוח צילומים המתארים את התמודדות עם קושי.
שבעת הצילומים שיבחרו יוצגו בתערוכה ,במבואת המתנ״ס
העירוני ,קרית אתא.
יש לשלוח צילומים עד לתאריך15.1.21 :
)צילומי גובה בלבד/מקסימום (3

למיילHagits@begincenter.org.il :

 23.01.22״נשימה מודעת״
סדנא סדנת חוסן במסגרת תוכנית
״אפשריבריא״ ,בת  5מפגשים ,המשלבת
גוף נפש ותודעה .בסדנה נחשפים ומתרג־
לים טכניקות להסרת חסימות מנטליות,
שחרור מתחושת מתח ולחץ ורגשות
שליליים ומעכבים .בהנחיית נורית
מרדובייב מטפלת הוליסטית .מיועד לאוכלוסיית הגמלאים.
בשעה  ,18:00במתנ"ס קרית בנימין ,רח׳ קיבוץ גלויות .13
הרשמה מקוונת באתר רשת במתנ״סים קרית אתא או בטל׳
.04-8456712
 23.01.22״פרח קטפתי לנורית״
מופע במסגרת הסדרה ״דרך המוסיקה״ .מופע
חדש של ההרכב ׳קולטורה׳ בניהולו של
המוזיקאי חיים לוי ובהובלת הזמרת גלית
נהרי .מופע מיוחד לט״ו בשבט ,עם
השירים המוכרים והאהובים של ארץ
ישראל .בשעה  ,20:00במתנ"ס העירוני,
רח׳ הפלמ"ח  .11פרטים להרשמה.052-2346593 :

" 25.01.22אפקטים השזורים בחיים ובמציאות״
הרצאה אפקט הקוברה ,החולדה ,הנחש ,השוקולד
והאופניים  -מאת עמנואל דואק .בשעה
 ,10:00בספריה העירונית ,רח' רמז .14
טל'.04-8436712 :

" 25.01.22האידישה נשומה"
מופע ביידיש מופע להקת קלייזמרים לעולים חדשים.
בשעה  ,18.00מועדון בית גלזר,
רח' ז'בוטינסקי .26
טל.04-8446633 / 04-8478466.

 27.01.22״ארץ אשר מרדפים קורותיה"
במסגרת סדרת סיורי הידע "כביש -"90
סיור של מרכז מורשת בגין .נכיר את ארץ
המרדפים וננציח את אלו שנפלו בקרבות,
נעלה לתצפית על הבקעה והרי גלעד.
נספר את סיפור מבצר אלכסנדריון ,נקנח
בביקור אצל חקלאי יוצר דופן אשר
מתעקש לייצר תמרים בעבודה עברית בידיים יהודיות.
פרטים והרשמה בנייד.052-2346593 :

" 30.01.22ט״ו בשבט
שירים וסיפורים בנושא ט״ו בשבט
הרצאה
מאת צביה מייטיס .בשעה ,10:00
בספריה העירונית ,רח' רמז  .14טל'
.04-8436712

מכללת אתא פותחת עולמות בשבילך
השלמת השכלה קורסים מקצועיים ,סדנאות העשרה
בפיקוח משרד החינוך

השלמת השכלה  12 /שנות לימוד
אנגלית מתחילים/מתקדמים
ספרדית מתחילים/מתקדמים
לימודי תיאורה בנהיגה
חשיבה הכרתית ע״פ דרכה של ימימה
כירולוגיה-עקרונות יסוד בפענוח ואיבחון על פי כף היד
נומרולוגיה סודות המספרים והאותיות
סדנת צילום מקצועי באמצעות הסמארטפון

מכללת אתא ,רח׳ הפלמ״ח .11
לפרטים והרשמה :טל׳073-3236873 :

 31.01.22״הקומיקאים״
צמד הקומיקאים האמריקני ,לואיס
הצגת תיאטרון וקלארק ,אחרי  43שנות קרירה משותפת,
נפרדו בכעס מבלי להביט לאחור .אחרי
נתק של יותר מעשור משכנע אחיינו
הצעיר של קלארק את דודו לאחד כוחות
עם לואיס לטובת מחווה טלוויזיונית
לכוכבי העבר .המפגש המחודש טעון במשקעים וחשבונות
שצפים ומשבשים את החזרות ,המלוות בהתנגשויות רוויות
הומור" .הקומיקאים" נחשב לאחד המחזות הכי מצחיקים
ומרגשים של ניל סיימון -גדול כותב הקומדיות בעולם וזכה
להצלחה ענקית בברודווי ובקולנוע .שחקנים :שלמה בראבא,
מוני מושונוב ,מיכאל מושונוב ,סיגלית פוקס ,נועה טסה .שעה
 ,20:30באודיטוריום העירוני הפלמ"ח  .11פרטים והרשמה:
.052-2346593

" 01.02.22אוסף זהובים״ – סיפורים מהחיים"
הרצאה סיפורים וחוויות מיוון מאת ד״ר אריק
קובריק .בשעה  ,10:00בספרייה העירו־
נית ,רח' רמז  .14טל'.04-8436712 :

 01.02.22״חיים של מישהו אחר״
הצגת תיאטרון הצגה של תיאטרון מיקס ארט על פי סיפורו של מרק רבינוביץ'.
בשעה  ,18.30מועדון בית גלזר ,רח' ז'בוטינסקי .26
טל.04-8446633 ,04-8478466 :

 02.02.22״שמיטה  -גשם של סלרי״

הצגת ילדים שני אחים ,האח הבכור יזם חילוני נמרץ,
למגזר החרדי והאח הצעיר בעל תשובה חרדי .שני
האחים חיים בשיתוף מלא ,מקיימים את
צוואת אביהם לשמור על הנחלה ולא
לחלק אותה לעולם עד שבאה שנת
שמיטה ומאיימת לקרוע את האחווה.
בשעה  ,17:30באודיטוריום העירוני ,רח׳ הפלמ״ח .11
להרשמה ) 052-3226739יעל(
 03.02.22אסף אשתר " -כל המילים השמחות"
במסגרת סדרת מועדון הזמר .חגיגת זמר
מועדון זמר
סוחפת עם סיפורים מאחורי השירים ,אנקדו־
דות מחיי היוצרים שעשועונים מוסיקליים
ועוד המון הפתעות.
מנחה שירה בציבור :חיים לוי.
שעה  ,20:30מרכז המוסיקה העירוני ,רח׳
רמז  .14פרטים והרשמה052-2346593 :

" 06.02.22סכרת"
הרצאה על הטיפול התרופתי בסכרת סוג  2מאת
ד״ר עמיר בשקין ,מנהל יחידת הסכרת
בגליל המערבי .בשעה  ,10:00בספריה
העירונית .רח' רמז  ,קרית אתא  .14טל'
.04-8436712

בס"ד

הספריה העירונית
קרית אתא

אשת חייל

סדרת הרצאות העוסקות בנשים חזקות ,מרתקות ,מעצימות ומרגשות.
בשעה  20:00בספריה העירונית ,רחוב רמז  ,14קרית אתא.

שרה ב"ק  -היהודי הנודד

רבקה רביץ  -להגיע רחוק
יום שני א׳ בשבט ,תשפ״ב
3.1.22

רחלי פרנקל -
את אחי אנוכי מבקש

יום חמישי ז׳ באדר ב׳ ,תשפ״ב
10.3.22

ראש הסגל בבית הנשיא ראובן
ריבלין ואם ל 12-ילדים ,בהרצאה
מדהימה על אחורי הקלעים של
הנהגת המדינה .הורות וקריירה,
החברה החרדית וסיפור חייה.
מחכים ,מעצים ,מרגש ומרתק.

יום ראשון ,י״ב באדר א׳ תשפ״ב
13.2.22

איך הגיעו יהודי מרוקו לנהר אמזונס
בברזיל לפני למעלה מ 200 -
שנים? ולמה יש אינדיאנים עם שמות
משפחה כמו בן לולו וכהן?

יועצת הלכה ומלמדת במדרשת
׳נשמת׳ .במפגש נקיים שיח פתוח על
מבצעי ״שובו אחים״ ו-״צוק איתן״
והשפעתם על חיינו ,צרכי התמודדות
ותמיכה.

עלות 30 :ש״ח לסדרה  -מותנה ברישום מראש באתר :

פרטים והרשמה) 052-3226739 :יעל( ) 052-2346593חגית(

צילום :תומר מונטה

" 06.02.22הלומים"
סרט והרצאה סרט דרמה ישראלי שבויים ונכתב ע"י ארז
מזרחי וסהר שביט .סיפור התמודדותו של
מנשה ,חייל הלום קרב שחוזר אחרי תום
מלחמת ששת הימים לביתו .מוקרן במסגרת
אירועי חודש "פברואר יוצא מן הכלל" .לאחר
ההקרנה יתקיים שיח עם יוצר הסרט .שעה:
 ,20:00בספריה העירונית ,רח' רמז  .14לפרטים והרשמה:
odeliama@ka.matnasim.co.il ,053-3310483
9-10.02.22
סיור

״כביש -90ים המלח וצפון הערבה״
במסגרת סדרת סיורי הידע של מרכז
מורשת בגין .הסיור כולל לינה באזור ים
המלח .טיול לאורכו של ים המלח המקום
הנמוך בעולם.
ביום השני נבקר במדבר הניצחי ,יום קסום
הסובב סביב נושא החלוציות ,הפרחת השממה והתיישבות
בחבל הערבה ,מפגשים אנושיים,
לפרטים והרשמה.052-2346593 :

 13.02.22״את אחי אנוכי מבקש״
הרצאה הרצאה במסגרת הסדרה ״אשת חייל״ עם
רחלי פרנקל -יועצת הלכה ומלמדת
במדרשת ״נשמת״ .במפגש נקיים שיח פתוח
על מבצעי ״שובו בנים״ ו״צוק איתן״
השפעתם על חיינו ,דרכי התמודדות ותמיכה.
בשעה  ,20:00בספרייה העירונית רמז .11
פרטים והרשמה.052-2346593 :

13.02.22

"מי אנחנו הדרוזים"
על תרבות הדרוזים מאת סלימאן עוואד.
בשעה  ,10:00בספרייה העירונית,
רח' רמז  .14טל' 04-8436712

15.02.22

"משפט שלמה״
מי השופט? מי הנשפט? על מה המשפט?
זוויות מתחדשות ,מרעננות ומפתיעות
מאת עמנואל דואק .בשעה ,10:00
בספרייה העירונית ,רח' רמז  .14טל'
.04-8436712

הרצאה

הרצאה

 16.02.22״ארץ אשר מרדפים קורותיה"
במסגרת סדרת סיורי הידע "כביש  "90של
סיור מרכז מורשת בגין .נכיר את ארץ המרדפים
וננציח את אלו שנפלו בקרבות ,נעלה
לתצפית על הבקעה והרי גלעד .בסרט נספר
את סיפור מבצר אלכסנדריון ,נקנח בביקור
אצל חקלאי יוצר דופן אשר מתעקש לייצר תמרים בעבודה
עברית בידיים יהודיות .פרטים והרשמה.052-2346593 :
 17.02.22״רותם אבוהב״
רותם במופע אישי ,נשי ,ומצחיק.
מופע סטנד אפ השחקנית והקומיקאית רותם אבוהב תכניס
אתכם לחייה בדרכה האמיתית ,המרגשת
והמצחיקה עד דמעות .בואו לזהות את
עצמכם בסיטואציות מעולם הזוגיות,
המשפחה ,ההורות והחיים בכלל ,והכל דרך נקודת המבט
המיוחדת של רותם .הרשמה מקוונת באתר האינטרנט של רשת
המתנ״סים או בטלפון .04-8456712

ה ק ר י ה

ה ר א ש ו נ ה

"בית פישר"

המוזיאון לתולדות העיר קרית אתא
מוזיאון בית פישר עוסק בתיעוד היסטורי של תולדות העיר  ,הנצחת
מורשת מייסדיה ,הנחלת מורשת הישוב לדור הצעיר תוך טיפוח ערכים
של מעורבות קהילתית ,תרבות חקרנית ,שימור אתרים ואיכות הסביבה.
במוזיאון מתקיימות שלל פעילויות חינוכיות ,הרצאות ותערוכות העוסקות
בהווי מחיי היישוב .ארכיון המוזיאון מכיל מסמכים ,קלטות ,צילומים
וזיכרונות של וותיקי היישוב המספרים את סיפור התפתחותה של העיר
מאז היווסדה.

פתוח לקהל בימים :א׳-ה׳ בין השעות 08:00-13:00
תיאום ביקורים מודרכים ופרטים נוספים ,בטל׳ 04-8440207
המייסדים  9קרית אתא ,טלפקס׳ 04-8440207
 

 

מוזיאון בית פישר

 20.02.22״בלי עין הרע״
הצגה סיפור חייו המפליא של השחקן אסף בן
שמעון ,התמודדותו מעוררת ההשראה עם
אובדן הראייה ומסעו להגשמת חלום הבמה
והתיאטרון .במסגרת אירועי ״פברואר יוצא
מן הכלל״
בשעה  ,20:00בספרייה העירונית רח' רמז .14
לפרטים והרשמה;053-3310483 :
odeliama@ka.matnasim.co.il

20.02.22
הרצאה

"סכרת״

על האגודה לסכרת מאת זלמה רוזן.
בשעה  .10:00בספריה העירונית ,רח' רמז
 .14טל' .04-8436712

 21.02.22״בגדי המלך החדשים״
הצגת ילדים בגדי המלך החדשים הצגה
הצגת ילדים בעיבוד מחודש ומרהיב לאגדה המוכרת
מאת הנס כריסטיאן אנדרסן .סיפורו של
מלך שאהב יותר מכל בגדים ,עד שנפל
קרבן למזימתם של זוג נוכלים .בזכות ילד
אחד קטן ,שאמר בקול רם את מה שכולם
ידעו אך לא העזו לספר למלכם.
עיבוד למחזה ובימוי :רונן גולדפרב
בשעה  ,17:30באודיטוריום העירוני ,רח' הפלמ"ח .11
טל.073-3236831 :

22.02.22

"אתונה״
על האלים החוגגים באקרופוליס שבאתונה
מאת שלמה פליבה .בשעה ,10:00
בספרייה העירונית ,רח' רמז .14
טל' .04-8436712

24.02.22

״סיור וסדנת נגישות בחוות עמק השלום״
סיור וסדנה חווייתית במרכז המבקרים של
"נגיש להכיר" הנמצא בחוות עמק השלום.
ניפגש עם אנשים עם מגבלה ,ננסה להבין
איך זה לחיות עם מגבלה וכיצד אנו יכולים
לעזור ולתרום לשילובם בחברה .במסגרת
אירועי ״פברואר יוצא מן הכלל״ .פרטים והרשמה:
odeliama@ka.matnasim.co.il ,053-3310483

27.02.22

"רומניה הקסומה"
מסע קסום לרומניה ונופיה מאת ז'ק דנטס.
בשעה  ,10:00בספריה העירונית רח' רמז
 .14טל' .04-8436712

הרצאה

סיור

הרצאה

"NO FILTER" 28.02.22
סדנה סדנת צילום בסמארטפון וסיור רחוב .אוהבי
הצילום מוזמנים למפגש ייחודי ומעורר
השראה לביטוי ופרשנות יצירתית של
"התמודדות עם מגבלה" .בהנחייתה של
אביטל אנג׳ל במסגרת אירועי ״פברואר יוצא
מן הכלל״ .בשעה  ,10:00במתנ״ס קרית
בנימין ,רח׳ קיבוץ גלויות  .13לפרטים והתקשרות,053-3310483 :
odeliama@ka.matnasim.co.il

רשת המתנ״סים קרית אתא
www.matnasata.org.il

