במעמד מר משה פדלון ,ראש עיריית הרצליה

 7.3.17נשים שרואים מכאן -
הדור הראשון בהרצליה
במעמד מר משה פדלון ,ראש עיריית הרצליה

 6.3.17תרבות הסלפי

 18:00פתיחה חגיגית  -תערוכת צילומים
של קבוצת הנערות “מחוברות”,

פתיחה חגיגית של תערוכת צילומים היסטורית של
נשות המושבה בעשורים הראשונים

מועדון הנוער הכוכב השמיני

אוצרת התערוכה  -שוש אינדיק

 15.3.17סיור יזמיות בעיר הגדולה
 16:00מגדר ,יצירתיות וחדשנות וכיצד
הם באים לידי ביטוי בתל אביב .הסיור
יתחקה אחר הקשרים הרב תרבותיים
בין אדריכלות ,עיצוב עירוני ומגדר
בהדרכת שיראל הורוויץ

אוצרת התערוכה  -אליסיה שחף
מועדון הנוער הכוכב השמיני,
רח’ יוסף נבו  , 18הרצליה
כניסה חופשית

 19:30קבלת פנים
התערוכה בשיתוף מוזיאון בית
ראשונים והגלריה העירונית
הגלריה העירונית לאמנות ,רח’ בן גוריון ,7
הרצליה .טל 09-9589986 :
כניסה חופשית
שעות פתיחת הגלריה:
ימים א ,ג ,ד ,ה  , 17:00 - 10:30יום ו 13:00-10:00
ניתן לתאם ביקורים מראש

 7.3.17רק בריאות
 17:00פאנל רופאים עם משה נסטלבאום
בנושא בריאות האישה

ארבע נשים המגיעות לטיפול,משנות את חייה של
הפסיכולוגית המטפלת בהן.
הצגה המעבירה בהרבה הומור ואומץ,את המתרחש בין

שירה  -הדר עטרי
היכל בעיר רח’ בן גוריון  ,5הרצליה
כניסה חופשית בהרשמה מראש
ביחידת הבריאות העירונית
Sima3@herzliya.muni.il

 20:00על הבמה:
ד”ר הדס אראל ,חוקרת מוח וקוגניציה,הבודקת תהליכי
חשיבה והשפעתם עלהתנהגותנו
ערן שחר ,ד”ר התלהבות ,חוקר ומרצה,על חוסן ,ניהול
רגשי וריגושים

מפגש ברח’ סוקולוב  , 10הרצליה
הרשמה במינהל נשים 09-9549777
מחיר הסיור  ₪ 50כולל הסעה

גלית בנגלס ,בעלת חברת ההפקות באזז טלוויזיה
רוני ארז ,עוסקת במיניות נשים וחיבורן לעוצמות
המיניות שלהן
בהנחיית בילי בסרגליק ,עיתונאית ושדרנית
בית קינן ,רח’ אלתרמן  , 51הרצליה
כניסה חופשית בהרשמה מראש
במינהל נשים 09-9549777

 9.3.17נשים מדברות נשים
 9.3.17נשים מדברות נשים

 27.3.17קבוצת השוות
מפגש בנושא התלהבות ,המוח,
מיניות ויציאה ממשברים

 27.3.17בעקבותיה
In Her Footsteps
תערוכה בעקבות שש נשים,

 1.4.17הממלכה המופלאה
של פאפא אלייב

נשים וגברים ,בין הורים וילדים ,חושפת סודות ושקרים

ממשיות או מומצאות ,שחיו ופעלו

ומציגה אתהחברה הישראלית היום

בזמנים ובמקומות שונים

 20:00הקרנה של הסרט התיעודי שכבש את לב
הצופים ובסופה הופעה חיה של משפחת אלייב  -הרכב
מוזיקלי

אוצרת התערוכה  -ד”ר איה לוריא

טג’יקי  -ישראלי המנגן מוזיקה בוכרית עממית

כתיבה ובימוי  :דורית פלד הרפז
מוזיקה :אהוד הרפז

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית,

משתתפות  :טניה עדן לוי ,דורין מנדל ,עינת

רח’ הבנים  ,4הרצליה

סינמטק הרצליה:

משה ,רעות בן טולילה ,טליה בר שלום

כניסה בתשלום .טל09-9551011 :

רחוב סוקולוב  , 29הרצליה

התערוכה פתוחה עד 22.4.17

כניסה בתשלום

 19:30קבלת פנים
הרכב מוזיקלי – בנותא
 20:00הצגה
היכל בעיר רח’ בן גוריון  ,5הרצליה
טל  09-9552921 :כרטיסים במחיר ₪ 35

טל hcinema.org.il 09-9565008 :
או באתר www.hcinema.org.il

