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חגיגת אומנות נשית בתמר ,ארץ ים המלח
והים לא נרגע ,רק גאה וגאה“
את אוספת לאט את גופך
אנשים שפגשת שהיו בשבילך
ובן רגע נשארת מול צילך
את היופי שלך ,את הקסם שבך
לא תוכלי לחלוק עם כולם
הסתכלי מסביבך תאהבי את עצמך
”ושמרי את נפשך לעולם
)מתוך “מהמרחקים” /גלי עטרי וסגיב כהן(
מידי שנה נחוג חודש מרץ בארץ ובעולם בסימן יום האישה הבינ"ל.
השנה מדינת ישראל חוגגת  70שנות עצמאות  ,ואנו ריכזנו חשיבה ומאמצים ,כיצד להבין בפניכן,
נושאים ואג'נדות ,מסרים באמצעות אומנות .מסרים שהינם חשובים גם לבני הזוג שלצידכן וגם
לילדים ולנוער שגדלים ומתחנכים פה בתמר.

8.3.18

תתקיים באולם אבני שבקיבוץ עין גדי ,ההצגה הקומית המבוססת על סדרת הטלוויזיה

– "פולישוק"  .לכבוד יום האישה תינתן הנחה בת  50%לנשות האזור ועובדות המועצה!
 - 17.3.18יוקרן באולם אבני שבקיבוץ עין גדי ,הסרט "ואז היא הגיעה" וב –  18.3.18יוקרן
הסרט באולם עין תמר .ללא תשלום!
 22.3.18תתקיים באולם אבני שבקיבוץ עין גדי ההצגה "חצאית כאן קודקוד" ,
על ההצגה :יצירה זו בוחנות מחדש את שירי הלהקות הצבאיות המהווים את פסקול המדינה
מיום הקמתה וחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית .היצירה חושפת את האופן בו עוצבו
והתקבעו מערכות היחסים בין גברים לנשים בחברה הישראלית ,מעלות שאלות על מקומן של
נשים במערכת הצבאית ובחונות את כוחן של מילים ומנגינות להשפיע על התודעה ולברוא
מציאות ( להצגה זו מומלץ לבוא עם בני הנוער שלכם שלפני גיוס ,חיילים  .בני זוגכם .זו הצעה
שחשוב שתצפה על ידי כולם!– ללא תשלום.
 09:00 ,25.5בבוקר– יום שישי נשי  .בתוכנית :סדנת אלכוהול .מופע סטנד אפ "נויה" .
המקום :גן נחשון ,מועצה אזורית תמר.
יתכנו עוד הפתעות במסגרת התקציב.

ללא תשלום!
בהמשך בתאריך  , 6.9ההצגה "קומי תהיי" ,אולם עין תמר בשעה  – 20:30עם הרמת כוסית
לשנה החדשה .ללא תשלום!

על ההצגה :שש נשים בגילאי  40ומעלה עולות לבמה ,לבושות בשמלות צמודות ,חלקן רזות ,חלקן
קצת יותר מלאות ,נראות גאות במי שהן ובתחושה שהכל אפשרי עבורן .הן מתיישבות אחת ליד
השניה ,כל אחת קמה בתורה לספר את הסיפור שלה .מדובר בסיפורים שהרבה נשים מתמודדות
איתם במהלך החיים :ילדים שגדלו פתאום ,עבודה שנמאסה ,עליה במשקל ,חיי נישואים ,מה היה
עד עכשיו ומה מכאן ואילך .הן מספרות את הסיפורים בכנות רבה ובגאווה.
בכל סיפור יש משהו להזדהות איתו ,בעיקר מועברת התחושה ,שהגיע הזמן שכל אחת תיקח את
החיים שלה בידיים ותדאג לעצמה ,אף אחד אחר לא יעשה זאת עבורה .הרעיון מאחורי
הסיפורים הוא לשים קצת מראה על החיים שלנו ,להסתכל על עצמנו ,להעיז ,להיות מסוגלות
יותר ולחיות את החלומות .ברקע ,בין הסיפורים ,יש שקופיות עם קטעים משיריה של גלי עטרי,
המבטאים את החיבור של כל אחת לעוצמות שלה.

אנא רשמו את המועדים ביומנכן ובואו ליהנות מן התוכנית שהוזמנה
לכבודכן.




לכל האירועים יש להירשם דרך מתנ"ס תמר במייל ,וזאת כדי לסדר הסעות !
אנו מבקשות להדגיש שכדי לקיים תוכנית כזו אומנותית  ,נדרשים אולמות ונא הבנתכן!

שלכן,
עפרה גזית
יועצת ראש הרשות למגדר

סימה שוורץ
רכזת תרבות אזורית

