
פתחו יומנים...

<<<<<<<<<<<<<<< חורף התש"ף

חורף חם 
בחשמונאים!



תושבים יקרים,
החורף מגיע אבל זה לא אומר שצריך להסתגר בבתים!  

אנו מזמינים אתכם לסדרה של מפגשים מעניינים שיחממו לכם את הלב - 
על כוס שתייה חמה או מרק חם!

המפגשים מתוכננים למבוגרים וחלקם גם לנוער )במחירים ממש שווים(.
כל הפרטים מחכים לכם בדפים הבאים.

תבואו. יהיה חם! מחכים לראותכם איתנו!

בריינה הרטמן – רכזת קהילה ותרבות      
פנינית חברוני – יו"ר הועד ויו"ר ועדת תרבות     

חברי וועדת תרבות, חשמונאים     

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



יום רביעי | ערב ר"ח כסלו התש"ף | 27.11.19 | 20:00

מחיר לוותיקים 20 ש"ח | לכלל הציבור 25 ש"ח

אולם ישראל, ביהכנ"ס הרימון

מופע מרגש בעקבות הספר "יד אחות", מאת נאוה מקמל עתיר ובהשתתפותה. 
מופע מרגש, שנון ומפתיע בו תתאפשר הצצה אל מאחורי הקלעים של כתיבת 

הספר "יד אחות", בשילוב שירי רחל.
חייהן של ארבע נשים, שאינן מכירות זו את זו, עתידים להצטלב ולהשתנות לבלי 
הכר. אופירה בן נעים, אחת מגיבורות הספר, יוצאת לסיור בעקבות דמויות 
היסטוריות, שמתחיל ברחוב בוגרשוב 5 בתל אביב, ומגלה לתדהמתה עד כמה 

נוכח סיפור חייה של הדיירת מעליית הגג, היא רחל המשוררת, בחייה שלה. 
רומן היסטורי למבוגרים, המתרחש בתל אביב בסוף העשור השני של שנות 

האלפיים.                                                    
המופע מציץ אל מאחורי הקלעים של כתיבת הספר "יד אחות", בשילוב שירים.

משתתפים:   הסופרת נאוה מקמל עתיר  והמוסיקאי עופר כץ

הדיירת מעליית הגג
סיפור חייה של רחל המשוררת



יום ראשון | ג' כסלו התש"ף | 1.12.19| 20:00

אולם ביהכנ"ס הספרדי | 10 ש"ח

מפגש בן כ-90 דקות סביב המחשבות, השאלות והדילמות שעולות מסיפורן של 
שלוש הגיבורות.  

יוברמט )יובי(, הבטנש )עדן( ואלטאש )רונית( עלו לישראל  
מאתיופיה כילדות ועברו עם המשפחה והקהילה את כל 

משברי הקליטה והמעבר הבין תרבותי שמכתיבים החייםבישראל.                                                                                                                        
כעשרים וחמש שנים אחרי, כשכל אחת מהן כבר השתרשה בארץ ומצליחה בתחום 

העיסוק שלה ולאחר התפרצות הזעם של הקהילה האתיופית באירועי קיץ 
2015, מתעדים הבמאים בסרט שמגלוץ' איך גיבורות הסרט מתמודדות עם 

החברה הישראלית עם הקהילה האתיופית ובפעם הראשונה עם עצמן...  

שמגלוץ
סרט



מוצ"ש | פרשת וישלח התש"ף | 14.12.19 | 21:00

אולם ביהכנ"ס גלנווד | 15 ש"ח

לא תורשה כניסת תינוקות לאולם

יעל וליאור נפגשו באופן מקרי, הוא גרוש עם ילד, היא רווקה.
ההצגה עד שמצאנו מגוללת את סיפורם האישי בדרך המטלטלת שעברו, כל 
אחד מהם בנפרד, על מנת למצוא זוגיות. לכאורה עוד הצגה בנושא לעוס 

ומוכר, אך לא הפעם...

מתנס בנימין 
מזמין את תושבי חשמונאים למופע  
עד שמצאנו
הצגה מוזיקלית

עד שמצאנו



”ומדוע כל  זה קרה  לנו? 

עכשיו אני יודע למה מגיע לי כל זה.

משום שלא עבדתי על אדמה משלנו,

בביתנו אנו, בארצנו שלנו.

אילו יכולתי היום 

לאחר המלחמה אעשה זאת!!“

(אדם צ‘רניאקוב ,
 יו“ר היודנראט י“ז תמוז תש”ב) 

הייתי הולך ברגל לארץ ישראל.

 ורשה
גטו

שם הייתי חוצב אבנים כחלוץ רגיל. 

מוצ"ש | פרשת ויחי התש"ף | 11.1.20 | 20:00

אולם ביהכנ"ס גלנווד 

סיפור יהודי הגטו הגדול ביותר, על רקע מלחמת העולם השנייה.
ההרצאה מלווה במצגת, קטעי סרטים, ותצוגת פריטים אותנטיים

גטו ורשה
הרצאה מפי גרשון בר כוכבא

מחיר למבוגרים 20 ש"ח | נוער 10 ש"ח

”ומדוע כל  זה קרה  לנו? 
עכשיו אני יודע למה מגיע לי כל זה. משום שלא עבדתי על אדמה 

 משלנו, בביתנו אנו, בארצנו שלנו.
 אילו יכולתי היום 

 הייתי הולך ברגל לארץ ישראל.
שם הייתי חוצב אבנים כחלוץ רגיל. לאחר המלחמה אעשה זאת!!“

אדם צ‘רניאקוב , יו“ר היודנראט י“ז תמוז תש”ב



מוצ"ש | פרשת בא התש"ף |1.2.20 | 20:00

אולם ישראל, ביהכנ״ס הרימון 

בסדנא נבנה אדנית מעץ ונתנסה בשלבים הבאים: נשייף, נחבר, נצבע 
ולבסוף נמלא אדמה ונשתול את הפרחים.

במהלך הסדנא נלמד שימוש נכון בשבלונות ומספר טכניקות של צביעה אשר 
הופכות את המוצר למעניין עם טאצ׳ אישי. את הטכניקות האלו תוכלו 

ליישם גם על רהיטים בבית וכך תוכלו לחדש אותם ולתת להם את המראה 
שאתם אוהבים. 

מוזמנים לבוא לחוויה זוגית כייפית של יצירה משותפת ותצאו עם אדנית 
יפיפיה לבית מעשה ידיכם!

סדנת נגרות - בניית אדנית
סדנא עם עדי פרנקל

110 ש"ח לזוג )מחיר מסובסד(

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש אצל בריינה במשרד 
עד יום חמישי, כו טבת, 23.1 או בטלפון 08-9761493 שלוחה 4.


