
 חודש האשה הבין–לאומי
תל–אביב-יפו | 31-1 במרץ

"התהפכו היוצרות"
יום שישי / 27 בפברואר / 22:00 )פתיחת דלתות 21:30(

בית היוצר האנגר 22, נמל תל–אביב
"התהפכו היוצרות": חגית זילברשמידט, ליאת גוריש, 

דורית קרן צבי, הגר רוה ושני רחל, בהפקתה המוסיקלית של 
יפעת נץ, מארחות את המחשפות ואת הכנרית ליאת רוזנברג 

במופע מיוחד.
מחיר כרטיס: 70-60 ש"ח | הזמנת כרטיסים: טל' 03-6113577 

פרטים: טל' 050-5446500 אריאל גושן לוי
bama.acum.org.il

החברות של אלהים
מוצ"ש / 28 בפברואר / 20:30
יום שלישי / 10 במרץ / 15:00

תאטרון יפו רח' מפרץ שלמה 10, יפו העתיקה
יצירה מאת אנסמבל עיש"א

שלוש שחקניות מקימות לתחייה שלוש דמויות נשים תנ"כיות. 
בשלושה סיפורים מפתיעים נחשפת האמת האישית שלהן ובוחנת 

מחדש את היסודות שעיצבו את החברה היהודית ישראלית. 
מחיר כרטיס: 50 ש"ח לתושבות תל–אביב-יפו

הזמנת כרטיסים: טל' 03-5185563 
פרטים: טל' 052-4046483 יעל

יום האשה העברית 2015
יום ראשון / 8 במרץ / 09:30

יום חמישי / 12 במרץ / 09:30
מוזאון יצחק רבין רח' חיים לבנון 8

במסגרת מפגשי “תרבות ישראלית” 
סיור נשים מודרך "מגולדה מאיר עד הילרי קלינטון", הצגה "זהרה" 

והרצאתו של שלום קיטל בנושא תקשורת בעולם המנהיגות.
מחיר כרטיס: 58 ש"ח | הזמנת כרטיסים: טל' 03-7453358, 4585*

www.rabincenter.org.il

''על אישיות ונשיות''
מרכז קהילתי בית פרנקפורט רח' קיציס 23, הדר יוסף

על אבידות ומציאות
יום ראשון / 8 במרץ / 20:00

גלית יצפאן פותחת צוהר לחייה האישיים כאמא וכבת זוג וחושפת 
את הקשיים ודרכי ההתמודדות בהפרעת קשב במשפחה. 

"שירי משוררות"
יום ראשון / 8 במרץ / 21:30

יובל כספין שר שירים של מיטב המשוררות העבריות.
ב-18:45 - שיח עם יזמיות צעירות בנושא יזמות נשים.

מחיר כרטיס לכל הערב: 50 ש''ח )כולל קפה ועוגה( 
פרטים וכרטיסים: טל' 03-6492409, 03-6487818

אינטימיות ברשת - שיימינג
חתרנות, שינוי או חזרה לאחור

יום שני / 9 במרץ / 14:00
האקדמית תל–אביב-יפו רח' רבנו ירוחם 2, אולם 007

האם תופעת ה"שיימינג" מעצימה או פוגעת בנשים ובגברים? 
האם מדובר באקט פמיניסטי או בהפרת חוק? הצד החיובי של 
האינטרנט, או יציאה מכלל שליטה? בואו לשמוע את מגוון הדעות 

שסובבות את הסוגייה בפאנל מיוחד. בהשתתפות: 
אורטל בן דיין, קארין ארד, שלומית ליר, עו"ד סלעית קולר

 הכניסה חופשית
hilasv@mta.ac.il ,פרטים: טל' 03-6803429 הילה שביט

"הכניסני תחת כנפך"
יום שני / 9 במרץ / 20:00

בית ביאליק רח' ביאליק 22
הצגה על מאניה ביאליק כגיבורת יחיד במשחקה עטור השבחים 

של ענת פדרשניידר.
מחזאית: ד"ר דליה כהן קנוהל | עיבוד ובימוי: ליאת פישמן לני

מחיר כרטיס: 60 ש"ח
פרטים: טל' 03-5254530

"אשה צעצוע"
יום שלישי / 10 במרץ / 18:00 

מרכז קהילתי בני ברית רח' חריף אייזיק 23, יפו
הקרנת הסרט “אשה צעצוע” ושיחה עם עו"ד נסרין עליאן, פעילת 

זכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח.
מחיר כרטיס: 10 ש"ח 

פרטים: טל' 03-7248187 עליזה צרפתי
tzarfati_a@mail.tel-aviv.gov.il

נשים בתאטרון העברי: אמהות
ופרימדונות, מלכות ומאהבות

יום שלישי / 10 במרץ / 20:00
מרכז קהילתי בית תמי רח' מרכז בעלי מלאכה 16

מקהלת הנשים לב תל–אביב בניצוחה של אירה קלכמן, מארחת 
את ד”ר ילנה טרטקובסקי, בהרצאה על נשים בתאטרון העברי.

 הכניסה חופשית
מותנה ברישום מראש: 03-5288827/9 

"החלוצות" - סרט דוקומנטרי
יום רביעי / 11 במרץ / 20:00

מרכז קהילתי בבלי רח' הרב טולדנו 6 
הקרנת הסרט העוסק במעמד הנשים בחברה הישראלית 

בשנות ה-20 ומפגש עם הבמאית מיכל אביעד.
מחיר כרטיס: 35 ש"ח | הזמנת כרטיסים: טל' 03-5460537

פרטים: טל' 054-4868120 דורונה בן דור

"בת המקום" כנס נשים 
בתעשיית המוסיקה

יום רביעי / 11 במרץ / 20:30
בית העיר רח' ביאליק 27

בית העיר מארח את "קפה גיברלטר" ואת "העוקץ" - אתרים 
העוסקים בתרבות ובחברה בהקשר הפריפריאלי | פאנל עם 

יוצרות, מפיקות ועיתונאיות.
מחיר כרטיס: 20 ש"ח | פרטים: טל' 03-7240311

מבטים של נשים
יום חמישי / 12 במרץ / 13:30

אוניברסיטת תל–אביב רח' חיים לבנון 55, רמת אביב
התכנית ללימודי מגדר מציינת את יום האשה הבין–לאומי

בכנס של פרספקטיבה פמיניסטית על הקולנוע הישראלי העכשווי
 הכניסה חופשית

 jennybarak@tauex.tau.ac.il :מותנה ברישום מראש בדוא"ל
פרטים: טל' 03-6405936 ג’ני ברק

"רגע אחד"
יום חמישי / 12 במרץ / 19:30

מרכז ענב רח' אבן גבירול 71, על גג "גן העיר"
"להקת המוסיקאיות" Super Groove נשי חדש, מביאה לקדמת 
הבימה את הנגניות המתחברות לתזמורות הנשים של שנות 
ה-40-20. מוסיקה אנרגטית בסגנון ה-lindy hop ועיבודים 
ליצירות נשים עכשוויות. יבצעו חזרות גם הרכבי המרכז ללימודי 
ג'אז, התכנית האקדמית בשיתוף הניו סקול ומחלקת הג'אז 
בקונסרבטוריון תל–אביב, בקטעי ג'אז ווקאלי ואינסטרומנטלי.

 הכניסה חופשית
פרטים: טל' 03-5217762/3, 053-2503361 טלי גזית

“נשים קלאסיות”
יום חמישי / 26 במרץ / 20:30

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה רח' לואי מרשל 25 
)פינת רח' שטריקר( 

קונצרט חגיגי וייחודי. הפסנתרנית נדיה ויינטראוב והמנצחת 
טליה אילן מובילות את הטון עם תזמורת של תריסר נגניות כלי 

מיתר ביצירות מבאך עד גרשווין. 
זמרת צעירה אורחת: מאלה וייסברג

מחיר כרטיס: 90 ש"ח | הזמנת כרטיסים: טל' 03-5466228
nadiaweintraub@gmail.com :פרטים

תאטרון הסימטה
14-7 במרץ / בשעות הערב

רח' מזל דגים 8, יפו העתיקה
מקבץ הצגות על נשים, עם נשים, בבימוי ובהפקת נשים.

מחיר כרטיס: 40 ש"ח )כולל שתיה ומאפה(
www.hasimta.com :פירוט ההצגות

פרטים והזמנות: טל' 03-6812126
למחזיקי כרטיס דיגיתל הטבות נוספות

לפרטים נוספים באתר קידום מעמד האישה <<
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