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גלית גיאת 
שרה ומספרת 

הזמרת והשחקנית תשיר ותספר על עצמה דרך נעמי שמר, 

אום כולתום ועוד.

מופע פתיחה: מחווה למשורר והפזמונאי יורם טהרלב 

עם אילן גלבוע על הפסנתר.

רביעי 2.3 • אודיטוריום • 20:30 • 65 ₪

נשים בהיכל 
היכל התרבות העירוני (רח' רזיאל 4)



עינת נתן 
בהרצאה "היעד ההורי"

איך הופכים את משימת ההורות לקלה, 

נעימה ומשמעותית? 

הרצאת חובה לכל הורה המבוססת 

על ניסיונה הרב של עינת בהדרכת הורים 

והיותה אם לחמישה ילדים.

רביעי 2.3 • במה 2-בית יוחנן • 20:30 • 49 ₪ 

צילום עדי אורני 



קרן מרציאנו 
בהרצאה 

"אנחנו מנהלות את הכסף שלנו"

העורכת הכלכלית של חדשות 12 ומגישת "תוכנית חיסכון" 

עם כל הטיפים וההמלצות לניהול חכם של כלכלת הבית. 

אל תגידי: "בן הזוג שלי מנהל את ענייני כספים". 

תלמדי לעשות זאת בעצמך.

ראשון 6.3 • במה 2-בית יוחנן • 20:30 • 49 ₪



חוה אלברשטיין 
במופע חדש

ההרכב החדש בשירים שטרם בוצעו על הבמה לצד כאלה שכן. 

זה לצד זה נארגים שירים מאז ומהיום, על הארץ הזו ועל מקומות 

רחוקים, על האישי ועל הקולקטיבי - יחד הם הופכים את הערב 

לרקמה אנושית אחת.

גיטרות וניהול מוסיקלי ערן ויץ • צ'לו ושירה מאיה בלזיצמן

כלי הקשה ומחשב מתן אפרת

שלישי 8.3 • אודיטוריום • 20:30 • 109 ₪

צילום יובל אראל 



אור 
מחזה מוסיקלי עפ"י סיפור חייה של מלכת הזמר העברי 

שושנה דמארי/ התיאטרון העברי

בהשתתפות: נאוה מדינה, יונית טובי, קרן הדר, גיא לואל, 

טל גורדון, עמי ויינברג, יניב קלדרון 

בליווי תזמורת בת 6 נגנים בניהולו המוזיקלי של גיל שוחט 

לאחר ההצגה - מפגש עם השחקנים 

חמישי 10.3, מוצ"ש 12.3
אודיטוריום • 20:30 • 89 ₪

המאמות הגדולות
ערב מחווה לנשים הגדולות בג'אז של המאה ה-20: 

מרסדס סוסה, נינה סימון, ארתה פרנקלין, 

וויטני יוסטון ואלה פיצ'גרלד.

פסנתרנית ומנחה אורית וולף • זמרות אורחות יונית שקד גולן 

ואלישבע יאנג • כלי נשיפה יוני דרור • כלי הקשה גלעד דוברצקי

רביעי 9.3 • במה 2-בית יוחנן • 20:30 • 89 ₪

צילום יואל לוי



חצאית כאן קודקוד 
קברט סאטירי סוחף ובועט, פרי יצירתן של חן לוגסי, קרן שפט 

ועדי דרורי המבוסס על שירי הלהקות הצבאיות. 

בהרבה הומור ובשיתוף הקהל, מעלות היוצרות שאלות נוקבות 

על האופן בו עוצבו והתקבעו מערכות היחסים בין גברים לנשים 

בחברה הישראלית ומוכיחות כמה למילים יש כוח.

שני 14.3 • במה 2-בית יוחנן • 20:30 • 59 ₪
היועצת לקידום מעמד האישה בשיתוף היכל התרבות



מבט נשי 
מקהלת הנשים צליל המעיין בשירים האהובים 

של מיטב זמרות מהארץ והעולם 

בניצוחה של מרינה קליוזנר • פסנתרנית ליילה לומי 

זמרות אורחות: סופרן שני אושרי • מצו סופרן אילונה טויביס

שלישי 22.3 • במה 2-בית יוחנן • 20:00 • 25 ₪

 צניחה חופשית 
לאורה ריבלין וציפי שביט 

בקומדיה מפתיעה ומשעשעת / תיאטרון חיפה 

מאת דיוויד לינדסי אבייר • בימוי משה נאור

חמישי 24.3, מוצ"ש 26.3
אודיטוריום • 20:30 • 109 ₪ 



חלומות
הזמרת רוחמה רז מארחת את המשוררת רחל שפירא 

בסיפורים שמאחורי היצירה

ליד הפסנתר אילן גלבוע | שירה ירון לב

שלישי 29.3 • אודיטוריום • 20:30 • 65 ₪ 



נשים "בטרמולו"
המרכז לכלי ההקשה בישראל, רח' גיבורי ישראל 9

לא תמיד נהדרת  
מפגש אישי ומרגש עם הסופרת והעיתונאית ליהיא לפיד, 

בו היא לוקחת אותנו למסע בין תחנות החיים והאתגרים, האהבה 

והאימהות, ההצלחה והוויתורים, הילדים הקטנים והגדולים 

והתפקידים שלנו כאשת איש, בת, אמא, חברה ואישה עובדת.

מופע פתיחה: אנסמבל כלי ההקשה "טרמולו"

שני 21.3 • 20:30 • 49 ₪ 

צילום ורדי כהנא 



נשים עושות שוק

סיור טעימות וסיפורים על יזמות של נשים המובילות 
עסקים בשוק נתניה. הדרכה חוה אפל 

חמישי 3.3 • 12:00 • 20 ₪
בשיתוף היועצת לקידום מעמד האישה 

"איך הן עושות את זה"
סיפורן של 4 נשים יוצאות דופן שעשו את הבלתי אפשרי ורגע 

לפני שהן עולות לבמה הן אומרות: "אל תקראו לי גיבורה" 

בהנחיית המשוררת ומספרת הסיפורים אסתר קניאל

משתתפות: האמנית בטי בן בסט • אל"מ במיל' טליה גזית

שירה אראלה כהן • כלי נשיפה אפי פרנקל

קוראת שירה ענת ברנוי

  שני 28.3 • 18:00 • 25 ₪ 

נשים במוזיאון 
רח' מקדונלד 3



נשים באמנות

רקמה גדולה
תערוכה ייחודית של מקבצת אמנים, ממגזרים שונים, 

במנעד גילאים רחב במיוחד ועם סיפורי חיים מרתקים ומורכבים, 
שתמציתם המזוקקת מוגשת לצופים באמצעות אמנות מסורתית, 

שמעוררת בכולנו געגוע למישהו או למשהו הראוי להיזכר על 

הטוב שבו. אוצר עדי יקותיאלי.

ימי פתיחה: ב', ד'-ה' 17:00-10:00, 
שישבת 14:00-10:00 

הגלריה על הצוק (רח' המעפילים 22) • נעילה 20.3



סדנת רקמה אינטואיטיבית 
בהנחיית אמנית הטקסטיל ירדנה עציון

בהשראת רקמת הבורו היפנית נרקום באופן חופשי 
ואינטואיטיבי. אין צורך בידע מוקדם של אריגה או טכניקות. 

בסיומה תיקחו אתכן הביתה למזכרת, תיק בד רקום מעשי ידיכן.

שישי 4.3 • 11:00
הגלריה על הצוק (רח' המעפילים 22) • 25 ₪ 

"יוצאות מהקווים"
עמותת אמני נתניה בתערוכה קבוצתית לרגל יום האישה 

הבינלאומי, העוסקת ביציאה מהקווים המוכתבים, לחופש, 

לעצמאות ושבירת המגבלות. אוצרת נעמי כרוך.

פתיחה: שלישי 15.3 • נעילה: שישי 1.4
אכסדרת היכל התרבות (רח' רזיאל 4) 



"יוצאות לאור"
תערוכת צילום ייחודית של נשים נתנייתיות מגיל 17 עד 90 

שנקלטו בעדשת הצלמת נורית מוזס. 

כל אחת מהנשים מייצגת פן מרגש של עוצמה נשית 

המתבטאת בעשייה קהילתית או מקצועית.

 אוצרת חוה אפל

פתיחה חגיגית: שלישי 8.3 • 17:00 
מדרחוב הרצל • נעילה: שני 14.3

היועצת לקידום מעמד האישה בשיתוף מינהלת מרכז העיר



"מה רוצה אישה"
אישה היא עולם ומלואו. סוד ותעלומה. האם הגדולה. 

סמל הפריון, ההכלה והרגש.

ציירי הגלריה העירונית תל חי ינסו לפצח בעבודתם 

מה באמת רוצה אישה.

אוצרת: ד"ר נורית צדרבוים

שלישי 8.3 • 18:30
גלריות מדרחוב תל חי



פרטים וכרטיסים
באתר ההיכל 

 www.netanya-culture.co.il
או בטל. 09-8308811

היועצת לקידום 
מעמד האישה

הגלריה על הצוק
עמותת היכל התרבות נתניה
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