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עונת המנויים מבחר הצגות ומופעים לילדים ומבוגרים 2018-17



והסביבה. יהודה  מטה  תושבי  עבור  ואומנות  לתרבות  מרכז  הינו  יהודה  מטה  התרבות  היכל 

והבידור. המוסיקה,  התאטרון,  המחול,  בתחומי  ומגוונים  מובילים  תרבות  לארועי  שואבת  אבן  והוא 

גם בעונה הקרובה ייהנה הקהל ממיטב ההצגות של מיטב תאטראות ישראל וממגוון מופעים ייחודיים.

שלהב. שמחה  של  בהנהלתו  התרבות  היכל  ולצוות  רפרטואר  וועדת  לחברי  תודתי 

תבואו, תראו, תתרגשו ותהנו. בברכת שנה טובה וצפייה מהנה,
יוכי פחימה, מנהלת מחלקת תרבות ותרבות תורנית

מחכים לכם בהיכל, להתראות ולהנות. בברכת שנה טובה ולשרותכם.
שמחה שלהב וצוות היכל התרבות מטה יהודה

מרתקות  הצגות  הוא:  המנחה  הקיימים, שהקו  התיאטראות  ממגוון  ההצגות  מיטב  את  לבחור  הקפדנו 
ומעוררות עניין, כשברובן שזור גם אלמנט קומי וליהוק משובח. גם בהצגות הילדים בחרנו את שנראה 

מתאים, מרתק, צבעוני, חינוכי ומגוון. 
השנה גם העלינו את רף הגילאיים התחתון לגיל 4, ואנו מבקשים להקפיד על כך ועל הימנעות מאכילה 
בזמן הצפיה. בתחום הקונצרטים לכל המשפחה, השנה יהיו שלשה קונצרטים. ניתן יהיה לרכוש כרטיסים 

מראש לכל אחד ואחד מהקונצרטים וכמובן לפני כל קונצרט. 
נמשיך גם השנה במבצע 'חבר מביא חבר' למנויי הצגות המבוגרים ונוריד את מחיר המנוי. כמו כן נציע 
הטבה מיוחדת לבעלי מנוי בהיכל המבקשים לראות הצגות שאינן מגיעות אלינו עם אותם תיאטראות 

שעמם אנו בקשר.
וכרטיסים בקטגוריות השונות. תודה מיוחדת לחברי ועדת רפרטואר  זה הזמן להתחיל לרכוש מנויים 

ולמנהלת מחלקת התרבות יוכי פחימה על תרומתם המשמעותית. 

- שמש  בית  יהודה   - במטה  התרבות  ולציבור שוחרי  הנאמנים  למינויינו 
והסביבה שלום, עונת המנויים 2018-2017 יוצאת לדרך...!

תושבים יקרים

הצגות מבוגרים
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"השחקנים פשוט נפלאים! יעקב כהן 
בתפקיד עזרא האב, תפקיד שממש 
תפור על כשרונו  הקומי-דרמטי.  גם 
הבעות  משעשע!  הוא  רציני-  כשהוא 

הפנים, שפת הגוף, פשוט נהדר!

הצמה של אבא 

• מחזה מאת: אמנון לוי ורמי דנון
• בימוי: רוני פינקוביץ' 

• עיצוב תפאורה: טליה אוטולנגי 
• עיצוב תלבושות: דנה צרפתי 

• עיצוב תאורה: מאיר אלון 
• מוסיקה: רן בנגו

• כוריאוגרפיה: שרון גל 
• וידאו: אריק אביגדור

ובנו  גוסס ממחלה. ליד מיטתו נאספים אשתו, בתו הנכה  עזרא ספיר, לשעבר ספדייה, 
והמורד, שברח מהציפיות  הבן הצעיר  אמיר,  הוא  היחיד שנעדר  גאוותו.  – מקור  בכורו 
החונקות של אביו. כולם מחכים שאמיר יבוא להתפייס, אבל אמיר מעדיף ללכת לפסיכולוג 
שלו ולנתח שם באופן כמעט אכזרי את דרכה של משפחתו, משפחה מזרחית מודרנית, 

שבדרכה להשתלב בחברה הישראלית, ויתרה על ייחודה.
זהו המחזה השלישי של צמד היוצרים אמנון לוי ורמי דנון והוא עוסק בשקר כגורם מחבר, 
כמעט הכרחי, בחייה של משפחה. המחזה עוסק ביחסי הורים וילדים, בקושי של הורים 
לאהוב את כל ילדיהם, כל הזמן, בצורה שווה, ובהתמודדות הבלתי אפשרית עם תפקיד 

ההורה.

רובי  כהן,  יעקב  משתתפים: 
כץ,  שליטא  גאיה  שובל,  פורת- 
קובי מאור, מיקי פלג-רוטשטיין, 

תום גרציאני ורותם קינן.

4.9.17
תאריך: יום שני י"ג אלול | שעה: 
הלאומי  התיאטרון   |  20:30
שעה  ההצגה:  משך   | הבימה 

וחצי ללא הפסקה.

ביקורותביקורות

בהדרכתו של הבמאי הלל מיטלפונקט הצוות המשובח של הקאמרי, יצחק 
חיזקיה, יוסי קאנץ, ותמר קינן עושים עבודה נאה.

דן שפירא ואלון דהן בונים תפקידים מורכבים ומעוררי הזדהות כצמד הבנים. 
ידיעות אחרונות 3.8.2016

הזאבים

• מחזה מאת הלל מיטלפונקט
   ובבימויו

• תפאורה ותלבושות: 
   אלכסנדרה נרדי

• תאורה: עדי שמרוני
• מוזיקה: שפי ישי

1978. שנה לאחר המהפך הפוליטי שהעלה את הליכוד לשלטון, במשק חקלאי מתפורר, 
זאבה ובנה דב מנסים לשרוד את פגעי הזמן והכלכלה. הם מוקפים באיבתם הנושנה של 
) אחיהם באצ"ל  "חרות"  ומנודים ע"י חבריהם בתנועת  "תנועת העבודה"  שכניהם אנשי 
ובלח"י (, התנועה שעד לא מכבר הם היו בשר מבשרה. שובו המפתיע של הבן הצעיר 
נריק מארה"ב, מסמן אולי תחילתו של שינוי לטובה, או אולי להיפך... "הזאבים" הוא דרמה 
בסבך  העבר,  מן  אפלים  סודות  בצל  כלואים  שגיבוריה  ללב  ונוגעת  סוערת  משפחתית 
בפוליטיקה של  מקום  ולתפוס  לשוב  גדול:  אחד  חלום  ונושאים  פתולוגיות משפחתיות, 

ישראל "החדשה".

21.11.17
שעה:   | כסלו  ג  ג'  יום  תאריך: 
 | הקמארי  התיאטרון   |  20:30
דק'  ו-40  שעה  ההצגה:  משך 

ללא הפסקה.

משתתפים: תיקי דיין, אלון דהן, 
יוסי  חיזקיה,  יצחק  שפירא,  דן 

קאנץ, תמר קינן.

שכה  הלאומי  לתיאטרון  "ברכות 
היטיב לבחור בנושא שלא רק שלא 
בלב  היום  עדיין  עומד  אלא  התיישן, 
ובביצוע  והמשפחתי  הציבורי  העניין 

כה משובח, לעילא ולעילא".  
קפה דה מרקר

מעולה  הצגה  אבא״  של  ״הצמה 
עוצמתית  דרמה  בחום....  מומלצת 
של  בסיפורה  שנוגעת  ומרגשת 
אך  כביכול  נורמטיבית  משפחה 
כמו בחיים לא כל הנוצץ זהב הוא... 

קומדיה מרתקת, מצחיקה ...." 
קרן שלי- בלוגרית
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אחד  את  עושה  דיין  "תיקי 
ביותר  המרשימים  מתפקידיה 

ב"הזאבים"
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25.1.18

ביקורותביקורות
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"דמותה של מיקה בגרסה החדשה בבימויו האנרגטי של 
היא  רודברג  אגם  של  ובמשחקה  מרתקת,  אזולאי  כפיר 
מאוהב,  מתחשבן,  מדמם,  חי,  ודם,  בשר  להיות  הופכת 

תובעת את חלקה בחיים, ושולטת בגורלה." הבמה

הוא הלך בשדות

• מאת: משה שמיר
• בימוי: כפיר אזולאי

• עיבוד: שחר פנקס
• תפאורה: לילי בן נחשון

• תלבושות: עפרה קונפינו
• מוזיקה: אמיר לקנר
• תאורה: זיו וולושין
• תנועה: עמית זמיר

לבמה  שנכתבו  ביותר  והמרגשים  הגדולים  האהבה  מסיפורי  אחד  ישראלית  קלאסיקה 
באוויר  השורר  הרב  המתח  השחרור.  מלחמת  ימי  הימים,  חדש.  בעיבוד  הישראלית 
במקביל,  לא שבים.  וחלקם  לפעולות הפלמ"ח,  יוצאים  הצעירים  הקיבוץ  כשבני  מורגש 
פליטי מלחמת העולם מגיעים ארצה. מיקה היא פליטה שכזאת – יפה, גאה, שומרת את 
עברה השביר בסוד. היא מתאהבת באורי, בן הקיבוץ יפה הבלורית, הרגיש, המחוספס, 
תכלית  לה  שאין  לאהבה  פרי  בהריון.  מיקה  את  משאיר  לפעולה  מתגייס  אורי  האמיץ. 
בארץ אוכלת בניה. הרומן האלמותי של משה שמיר עובד לבמה ולקולנוע ורכש מקום של 
כבוד בהיסטוריה של המחזאות הישראלית החדשה. כעת עולה סיפור האהבה המרתק 

והיפהפה הזה בגרסה חדשה.

 | שבט  ט'  חמישי  יום  תאריך: 
שעה: 20:30 | תיאטרון בית ליסין 
ללא  וחצי  שעה  ההצגה:  משך 

הפסקה

אופיר  אמיתי,  גל  משתתפים: 
וייל, גיל וסרמן, קובי ליבנה, אגם 
ויקטור  שפירא,  נעמה  רודברג, 

סבג, מאי קשת, הדר שחף.

"הצגה חזקה ועוצמתית... גל אמיתי ואגם רודברג מצליחים 
של  השילוב  ניואנסים...  ורבות  מרגשות  דמויות  לבנות 
עבודת הבימוי הקצבית, העיבוד הטקסטואלי המתוחכם 
בוגרת  יותר  הרבה  גרסה  יוצרים  המורכב,  והמשחק 

המתאימה לעולם המפוכח שלנו" ידיעות אחרונות

אנגינה  מצחיקה.  מאוד  ובעיקר  מושחזת  פוליטית  "סאטירה 
דואגת  וגם  מתוחכמת  בצורה  ביקורת  מותחת  גם  פקטוריס 
עם  יחד  השנון  הטקסט  הדרך.  כל  לאורך  הקהל  את  לבדר 

הביצוע המצוין של כל הקאסט יוצר פנינה אמית"י מאקו

אנגינה פקטוריס 

• מאת: מיכל אהרוני
• בימוי: ציון אשכנזי

• תפאורה: סשה ליסנסקי 
• תאורה: סשה סיקירין 

• עיצוב תלבושות: מירב נתנאל דדון 
• מוזיקה: גל לב 

• צילום: יוסי צבקר 
• עוזרת בימאי: מירב רגולנט

כמה  לב.  להשתלת  זקוק  יסעור,  דן  הביטחון,  שר  מיטה.  חולים,  בית  ישראל,  מדינת 
חודשים לפני כן הועבר בישראל חוק שהשר הוביל ותמך בו בכל לבו: יהודים אינם יכולים 
לקבל תרומת איברים ממי שאינם יהודים. עכשיו הלב היחיד שבנמצא הוא לב טרי, צעיר 

ומבטיח - של בחור פלסטיני. 
השר צריך לקבל החלטה, או שהוא לוקח את הלב ועובר על החוק - או שהוא מת )והלכה 

האופציה להתמודד על ראשות ממשלה(. אבל זה מאוד מצחיק כשזה לא מצחיק.  

15.2.18
תאריך: יום חמישי ל' שבט | שעה: 
משך   | הפקות  צוותא   |  20:30

ההצגה: 80 דקות

זהר  גליקמן,  דב  משתתפים: 
שמעון  אשכנזי,  ציון   / שטראוס 
וענונו,  בל   / יוסף  בן  טלי  מימרן, 

שרון פרידמן.

"נמצאה ההצגה הכי מצחיקה של השנה" מאקו

"גליקמן חוגג בתפקיד שר הביטחון" הארץ
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ביקורות

ביקורות
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 ... גולן  שירי  מופלאה.  אנסמבל  "עבודת 
ובלתי  רב-עוצמה  מרגש,  ביצוע  מפגינה 
נשכח... אמיר קריאף... מגיש ביצוע כריזמטי 
נהדר  מתמרנת  פרומוביץ'  ונעמי  ומרשים; 
מלאכת  הוא  המחזה  לדרמה...  הומור  בין 
מחשבת של כל יוצריו: נוקב, חד, לא מרפה 

לרגע...." דנה שוכמכר, מעריב

הורים איומים

• מאת: ז'אן קוקטו
• בימוי: גדי רול

• תרגום: אלי ביז'אווי
• תפאורה: כנרת קיש

• תלבושות: יהודית אהרון
• תאורה: פליס רוס

• מוזיקה: אלדד לידור

דרמה מבריקה ופרובוקטיבית, מאת האמן הצרפתי הנודע ז'אן קוקטו 
מישל מצהיר שהוא התאהב. אמו המסורה נשרפת מקנאה, ואביו נדהם לגלות שהוא מכיר 

את אהובתו של מישל קצת יותר מדי טוב... 
"הורים איומים", מחזהו הנועז והמסעיר של ז'אן קוקטו שנאסר בזמנו להצגה, מציג גרסה 

קצת שונה של אהבה במשפחה.
"אל תחפור עמוק מדי בלב של אף אחד. לא שלך ולא שלי. תמצא שם כל מיני דברים. 

לפעמים יותר טוב לא לדעת.”

15.3.18
 | אדר  כ"ח  חמישי  יום  תאריך: 
שעה: 20:30 | תיאטרון באר שבע | 
משך ההצגה: שעה ארבעים וחמש 

ללא הפסקה.

אביגיל  גולן,  שירי  משתתפים: 
וויקס, תום חגי,  דייכס  ג'ייד  הררי, 

נעמי פרומוביץ', אמיר קריאף.

מאוד  בימוי  עבודת  עדיין  "זוהי 
לא  היא  אבל  ומדויקת,  שכלתנית 
להיפך.... הרגשי.  הלהט  את  מצננת 

אבל  )דפוקים,  איומים  אולי  ההורים 
בני אדם(, אבל ההצגה נהדרת".  

מיכאל הנדלזלץ, הארץ

את  לקח  רול,  גדי  "הבמאי, 
הללו  המלודרמטיים  החומרים 
הפקה  שבע  באר  בתיאטרון  ויצר 
אפלה ומרוכזת... רול הצליח להוציא 
מחמשת השחקנים ביצועים חריפים 

ומפולפלים ובהחלט משכנעים. 
שי בר יעקב, ידיעות אחרונות

נהנה  הזה  שהתאטרון  המוצלחים  ההימורים  "אחד 
ותאי  החשמלי  הכיסא  הירוק,  המייל  מפירותיהם. 
הנידונים מעוצבים למופת...  בלב ההצגה ניצבים שני 
שחקנים נפלאים... אמיר קריאף ועופר זוהר המרגש 

ומרתק...  צבי גורן, אתר "הבמה"

גרין מייל

• עיבוד ובימוי: עירד רובינשטיין 
• תפאורה: סבטלנה ברגר

• תאורה: זיו וולושין
• תלבושות: אורן דר

• מוזיקה: רועי ירקוני
• תנועה: עמית זמיר

• קרבות במה: אורי בוסתן

דרמת מתח אפלה וסוחפת על פי ספרו של סטיבן קינג, תקופת השפל הגדול בארצות 
הברית. אגף ה' בכלא קולד מאונטן הוא אגף ההוצאה להורג. רצפת הלינוליאום הירוקה 
צועדים  שבו  האחרון  המייל  זהו  הירוק".  "המייל  מייל,  גרין   – שמו  את  לאגף  מעניקה 
הנידונים, ובקצהו – הכיסא החשמלי. פול אדג'קומב, מפקד האגף, מנהל אותו בקשיחות 
הכרחית וברגישות כלפי האסירים הנמצאים בסוף חייהם. השגרה הזו מופרת בוקר אחד, 
ורפה-שכל, שהורשע באונס  ג'ון קופי, שחור עצום ממדים  כשלאגף מגיע אסיר חדש: 
וברצח של שתי ילדות. לאחר משפט מהיר הוא נשלח ישירות לאגף ה', אך במהלך שהותו 
שם מגלים הסוהרים שכמו הנסיבות אשר הובילו להרשעתו, קופי הוא הרבה יותר מורכב 
מהנראה לעין. לאט-לאט נחשפת פרשייה אפלה של אימה, כישוף וגאולה, שתשנה את 
חייהם של הסוהרים והכלואים באגף כאחד. הספר זכה להצלחה רבה בעולם וב-1999 

עובד לסרט קולנוע בכיכובו של טום הנקס. הוא עולה כאן לראשונה בעיבוד בימתי.

23.4.18
שעה:   | תאריך: יום שני ח' אייר 
 | שבע  באר  תיאטרון   |  20:30
וארבעים  שעה  ההצגה:  משך 

ללא הפסקה.

עמית  אביטל,  איצו'  משתתפים: 
ארז   / הרוש  אלירן  אפשטיין, 
 / חגי  תום  זוהר,  עופר  קנטור, 
ירמי   / כהן  אורן  גרציאני,  תום 
מאירסון,  אורה  לוין,  תמר  רייך, 
יונתן צ'רצ'י,  ירין סביון,  ניר מנקי, 

אמיר קריאף, ניצן רוטשילד.

ישראלי  תיאטרון  פתאום  מה  תוהה  להצגה  נכנסתי 
בוחר לספר פנטזיה על הוצאות להורג, ומצאתי עצמי 
נסחף לחלוטין בסיפורם של אנשים במציאות מנוולת, 

המצליחים להפיק יופי ורכות מזוהמה ואימה. 
מיכאל הנדלזלץ, "הארץ"



ושירי הילדים המוכרים של הצגות ילדים זוהי הפקת תיאטרון מחול מרהיבה, המשלבת בין שפת התנועה והמחול לסיפור הדגל 
מייטב היוצרים - כחול לבן. מרגש ומרתק. שמחה 

• מחזה ובימוי: רענן ניסים פררה, 
   משה בן שושן.                                                                  
• כוריאוגרפיה: רוני ברנשטטר                                                                                                   
• מוזיקה: אפי שושני, ליאור רונן                                                                                             
• תפאורה: בתיה ומיכאל פיק                                                                                                   
• תלבושות: לימור הרשקו                                                                                                      
• תאורה: יגאל כהן                                                                                                                    
• עיצוב וידאו ואנימציה: רונן וולמן                                                                                               

• תפעול: סיזר תאורה והגברה

70 שנה למדינה המשלבת את שירי הילדים האהובים מכל התקופות לצד  הפקה במלאת 
תלבושות ססגוניות, תפאורה עשירה ואנימציה מרהיבה. אגדה ארצישראלית המספרת על 
נועם היוצא למסע הרפתקאות עוצר נשימה כדי לחפש אחרי הרוח שהעיפה מהמושב, בו 
הוא גר, את דגל המדינה. "אצלנו בחצר", "רוץ בן סוסי", "מאחורי ההר", " מקהלה עליזה", "אני 
אוהבת שוקולד", "איך שיר נולד", "ארץ ישראל שלי", "כל הארץ דגלים דגלים" ועוד שירים 

מוכרים ואהובים.

16.10.17
תאריך: יום שני כ"ו תשרי | שעה: 
משך   | הקיבוץ  תיאטרון   |  17:30
ההצגה: 55 דקות | לגילאים 9-4 | 

מחול-תיאטרון

שירז  איסקוביץ,  אריאל  רקדנים: 
דגן, גל מחרזי, דנה ספיר / לירון 

כהן, שני קצמן
חן   / אידלסון  תום  שחקנים: 
נירית אהרוני / ליז רביאן גבעתי. 

ביקורות

לוח ארועי ההיכל / הצגות ילדים / הצגה מס' 1 הדגל שלי



לוח ארועי ההיכל / הצגות ילדים / הצגה מס' 3לוח ארועי ההיכל / הצגות ילדים / הצגה מס' 2

ביקורות ביקורות

"מעולם לא נהניתי מהצגת ילדים כמו שנהניתי הפעם ב"פרצוף חמוץ" היה מקסים, 
סוחף השחקנים נהדרים. תמשיכו להעניק לנו עולם של תוכן מופלא ושעה של קסם 

ביחד עם ילדינו האהובים.  נעמי קמחי כחלון.

פרצוף חמוץ

• מחזה: שירילי דשא, רועי שגב                                                                                                           
• בימוי: שירילי דשא                                                                                                             
• מוזיקה ופזמונים: בן זיידמן                                                                                                
• תפאורה: נאוה שטר                                                                                                          
• תלבושות: שירה וייז                                                                                                        
• כוריאוגרפיה: רוני ברנדשטטר                                                                                                 
• תאורה: זיו וולושין                                                                                                                        
• הדרכת קסמים: קליוסטרו                                                                                                            
• שפה ודיבור: מרגלית גז                                                                                                   
• אביזרים: נרקיס אלבה                                                                                                                  

• ע' במאי: מרינה רודמן
• נגן כלי הקשה: שמעון גרינשטיין

זוהי הצגה על מלכה מאוד לא מרוצה, שכל הזמן רק מתלוננת,  קומדיה מתוקה לילדים. 
כועסת ורוגזת על כל דבר. היא בטוחה שבממלכה האחרת, זאת שמעבר לנהר- החיים אחרים 
לגמרי, מספקים ומשביעי רצון. יום אחד, להפתעתה הגמורה, ניתנה לה הזדמנות להגשים את 
חלומה ולהיות המלכה של הממלכה שמעבר לנהר, אבל אז מגלה המלכה שלא כל הנוצץ זהב, 
שהדשא של השכן לא בהכרח ירוק יותר. שעדיף לחיות באושר ולהעריך את מה שיש לנו, 

מאשר לבזבז את הזמן ולהסתכל תמיד על חצי הכוס הריקה. 

14.11.17
תאריך: יום שלישי כ"ה חשוון | 

שעה: 17:30 | תיאטרון אורנה פורת | 
משך ההצגה: 55 דקות | לגילאי 9-4

אבידן,  ורד  הדר,  רוני  משתתפים: 
אלעד אטרקצ'י, עידו יונה ימין 

מסר  מהנה  הצגה  זורם.  והסיפור  מהממות  והתלבושות  המוזיקה  "התפאורה, 
מקסים וחשוב!"  יערית טרבלס, 'סלונה'

פשוטה  ברורה  בצורה  עבר  "המסר 
ומדוייקת: לא מוותרים על חברות אמת 
לנו".  היקרים  לאנשים  אמונים  ושומרים 

רמונה שדה.

נשיקה בכיס

• מחזה מוסיקלי עפ"י שיריה של 
   שלומית כהן אסיף 

• מחזה ובימוי: יערה רשף נהור 
• לחנים: דידי שחר

• תפאורה ותלבושות: רות מילר 
   ואלונה ויינשטיין

• עיבודים וניהול מוסיקלי: 
   איתמר גרוס 

• תנועה: שרון גל
• תאורה: אורי מורג 

• ע. במאי: אסנת כץ גל

ארבעה ילדים, החברים הכי טובים מהגן, מגלים יום אחד שרות חברתם עומדת לעבור 
לגור באמריקה. הארבעה מחליטים לעשות הכל בכדי להישאר יחד ולא להפרד. גיבורי 
ההצגה הם ילדים הנאלצים להתמודד עם פרידה מחברה. דרך הפרידה הם מגלים את 
ערך החברות והיכולת שלהם להתמודד עם שינוייים בחייהם. תקוותי היא שהילדים שיצפו 
בהצגה ימצאו בדמויות המחזה את עצמם, יתרגשו ויזדהו, ויגלו את כוח האהבה שבתוכם. 

הצגה על חברות אמת ואהבה בין חברים 

4.1.18
תאריך: יום חמישי י"ז טבט | 

שעה: 17:30 | תיאטרון מדיטק | 
משך ההצגה: 50 דקות | לגילאי 9-4 

שחקנים:  רות - מיכל פרדקין. 
גולי - יעל חיימובסקי. אמא -  לונה 
דוד  אבא,  כהן.  סגל  עינת   - השכנה 
ישראל   - יואב  ברנר.  יגאל   - דניאל 
רביב   / כ"ץ  רותם   - יונתן  גולדרט.  

מדר

"הילדים היו קשובים לאורך כל 
ההצגה אפילו הקטנה בחבורה... 

לא צייצה, פשוט מרותקים...!" 
צביה שוורץ.



לוח ארועי ההיכל / הצגות ילדים / הצגה מס' 5לוח ארועי ההיכל / הצגות ילדים / הצגה מס' 4

ביקורות

ביקורות

שירה  וידאו,  הצגה,  מחול,  של  השילוב  מרשים,  מחול  מופע  מקסימה!!  "הצגה 
מוסיקה יצר והוליד מחזה נהדר, כל הכבוד ליוצרים ולרקדנים." 

שני ברושי טובי.

"הצגה משובבת עין, תלבושות מהממות מוסיקה נהדרת. הסיפור המוכר הפך 
את ההצגה להנאה צרופה."

עדנה שיבלי.

נסיך מצרים

• כוריאוגאפיה: עופר זקס 
   ומריה בריוס                                                                                                                               

• מחזה ובימוי: רענן ניסים פררה, 
   משה בן שושן                                                                                             
• מוזיקה: שי אלון                                                                                                             
• עיצוב במה: טליה אוטולנגי                                                                                                           
• תלבושות ואביזרים: אלה קולסניק                                                                                                                      
• עיצוב תאורה: אורי מורג                                                                                                                
• וידאו –ארט: סטודיו פיקסל                                                                                                 

התורה  מסיפורי  אחד  את  המביא  וססגוני  מרהיב  וידאו-ארט  תיאטרון  מחול,  מופע 
הסוחפים והמרתקים, סיפורו של משה רבנו ויציאת מצרים. באמצעות תנועה, תיאטרון 
ומיצגי וידאו אנו נשאבים לתוך עלילת הסיפור המתחילה עם הולדתו של משה, ממשיכה 
לחירות.  מעבדות  ממצרים,  ישראל  בני  בהוצאת  ומסתיימת  פרעה  בארמון  בהתבגרותו 
אך  היהודי  העם  של  והיסודות  ההיסטוריה  מהמורשת,  חלק  הוא  מצרים  יציאת  סיפור 
מעבר לכך זהו סיפור אנושי על ילד שגדל בין זרים ומצא את שורשיו האמיתיים, סיפור 

על מנהיגות ועל האמונה בכוחנו.

1.2.18
תאריך: יום חמישי ט"ז שבט | שעה: 
17:30 | תיאטרון ארצי לנוער | משך 

ההצגה: 60 דקות | לגילאי 9-4

רקדנים: לירון כהן, לירון עוזרי, מתן 
רכליס, אור דנון, נטעלי חכם צפדיה 
רחל-לי  לוינגר,  נופר  טובי,  אתי   /

לביא.
משיח,  אור   / ישי  שחר  שחקנים: 

רענן ניסים פררה

9.5.18

הצגה נוגעת ללב, המעניקה לקהל הצעיר 
חוויה תיאטרלית יוצאת דופן בזכות שימוש 

באנימציה חדשנית ומלאת הומור.

מיכאל

• מחזה ובימוי: צביה הוברמן 
• תפאורה: תות הרבט 

• תלבושות: לימור הרשקו                           
• מוזיקה: אמיר לקנר 

• תאורה: אורי מורג 
• אנימציה ועריכת וידאו: נמרוד צין 

• איורים ואנימציה: עינת רודמן
• הדרכת טקסט: מרגלית גז 

• אבזרים: נרקיס אלבה  
• ע'  במאי: ליאת אטלי 

• מילות שיר סיום: יאיר פרומר

דרמה חברתית מרגשת על שוני ומקובלות בשילוב אנימציה חדשנית. 
ומלאי דמיון. חבריו לכתה מעדיפים  מיכאל אוהב לצייר. הוא מצייר קומיקס מצחיקים 
משחקי כדור תחרותיים, ומשחקי חברה קולניים, ולא מצליחים להבין אותו או להעריך 
את כישרונו המיוחד. מצבו החברתי מתדרדר כאשר שחר, חברו היחיד, מעדיף את קרבתו 

של אורי, הספורטאי של הכתה הנוהג ללעוג ולהציק למיכאל.
מיכאל הופך לילד בודד שחבריו היחידים הם דמויותיו המצוירות, אבל אירוע דרמטי גורם 
לכולם להבין שהשוני בין הילדים אינו כל כך גדול כפי שזה נדמה, ובסופו של דבר מגיעים 

הדברים לסיום מוצלח במסיבת הכיתה.

תאריך: יום רביעי כ"ד אייר | 
שעה: 17:30 | תיאטרון אורנה פורת 

| משך ההצגה: 50 דקות | 
לגילאי 10-6

משתתפים: תומר אופנר / יואב 
כורש, יהונתן מגון, אלון נכטיגל, 
מאיה לוי, יאיר להמן  / שרון צור

"הצגה יפה, מרגשת וחכמה, 
המעבירה מסר חברתי חשוב וגם 

מפעילה את הדמיון של הצופים 
הצעירים"  שי בר יעקב,"ידיעות 

אחרונות"

כמה מילים על התפאורה: פשוט וואו. 
יצירתיות מדהימה הכל נראה כמו דפי 

מחברת שעליהם מוקרנים הציורים 
של מיכאל, פשוט מעורר התפעלות ... 

מירית וולק, סלונה.



מופעים מיוחדים

16.11.17

ליאור נרקיס זמר ויוצר עם מבחר משיריו / מלווה בהרכב של 8 נגנים. 
ליאור נרקיס מהאמנים הבולטים בישראל, הוכתר לא פעם כ "פרפורמר של המדינה". החל את דרכו המוזיקלית בגיל 16 ומאחוריו 
כבר 15 אלבומים...! משך למעלה משני עשורים. שיריו הפכו ללהיטים וקלאסיקות בתרבות המוזיקה בישראל, חצו גבולות וגילאיים.

ליאור נרקיס מופע אנרגטי במיוחד. 

תאריך:יום חמישי כ"ז חשון
שעה: 20:30 

משך המופע: 70 דקות

לוח ארועי ההיכל / מופעים מיוחדים / הצגה מס' 1 הופעת ליאור נרקיס 

מחיר מיוחד 30 ₪



27.11.17

"הייחוד של ההצגה, הוא בסגנון האירוני שבו שלושת השחקנים המקסימים שעל 
הבמה מגלגלים את העלילה.... התוצאה היא חגיגה גדולה של דמיון בימתי והומור 

אירוני" ידיעות אחרונות – שי בר יעקב 

"השפה החזותית של ההצגה עוצרת נשימה, האביזרים הם שיר הלל לעוצמתה 
המושלם  הקומי  והתזמון  השחקנים  שלושת  בין  הפעולה  שיתוף  פשטות.  של 

שלהם הופכים את המופע לתענוג צרוף." עכבר העיר- נורית אסיאג.

• בימוי, עיבוד ומילים לשירים: 
  מור פרנק                                                                                          
• עיצוב שפה חזותית ואובייקטים: 

  מעין רזניק                                                                                    
• עיצוב חלל ותלבושות: כנרת קיש                                                                                                 

• מוזיקה מקורית: בצלאל בורוכוב, 
   רועי ירקוני                                                                                    

• עיצוב תאורה: ג'ודי קופרמן 
• סאונד: יואב גרשון 

• תנועה: נדב אילון                                                      
• הדרכת שחקנים בהפעלת בובות: 

  נעמי יואלי                                                                                     
• מפיקה בפועל: בר אליקים                                                                                                 

שלו  מאיר  של  ספרו  עפ"י   .2017 חיפה  פסטיבל  הטובה,  הילדים  הצגת  פרס  זוכת 
שהמציא את שלושת הסבאים העומדים במרכזו של הסיפור.

וחייבים  שבהר  במערה  נתקעו  העננים  שכל  מספר  אהרון  סבא  לגשם!  מחכים  בצורת; 
לחלץ אותם. סבא נחום וסבא יצחק בכלל לא מאמינים לסיפורים שלו. למרות זאת, בזכות 
 – יחד עם הפרה המהירה   – בהר  יוצאים השלושה להרפתקה  חברותם ארוכת-השנים, 
עד מאוד והארנבת קלת – הרגליים. האם בכוחות משותפים יצליחו לשחרר את העננים 
הכלואים במערב ולהביא את הגשם? מסע מצחיק אל הדמיון בתוך המון ארגזי קרטון ו... 

1500 פרות וארנבות!

תאריך:יום שני ט' כסלו | שעה: 17:30 
תיאטרון הקרון | משך ההצגה: 

50 דקות | לגילאי 9-4

שחקנים: גדי פור, גיא רון, בצלאל 
בורוכוב / רפאל עבאס.                                                                       

קונצרטים
בביצוע תזמורת הבמה הישראלית מיסודה של יד - חריף

לוח ארועי ההיכל / מופעים מיוחדים / הצגה מס' 2

ביקורות

הגשם של סבא אהרון

מחיר מיוחד 30 ₪



חני נחמיאס מספרת "פטר והזאב"   

• ניצוח: טליה אילן
• מספרת: חני נחמיאס
• עיבוד לסיפור מאת 

  סרגיי פרוקופייב: עשי ויינשטיין
• הלחנה: אי-אנ שו

הסיפור המוכר על פטר והזאב מתעורר לחיים עם המספרת, השחקנית האהובה, 
חני נחמיאס בגרסה רעננה וקלילה ובליווי שירים מקוריים וחדשים.

המוסיקה לסיפור נכתבה על יד המלחין הרוסי סרגי פרוקופייב ובה לכל אחד מגיבורי 
הסיפור צליל משלו, רק שלו ! 

החליל הוא הציפור, האבוב הוא הברווז, הקלרינט הוא החתול, הבסון הוא הסבא, קרנות 
יער הן הזאב, תופי טימפאני וכלי נשיפה מעץ הם הציידים וכלי הקשת הם פטר.

25.10.177.2.18
תאריך: יום רביעי ה' חשוון

שעה: 17:30 

עמי ותמי   

• ניצוח: טליה אילן
• משחק: חני נחמיאס, הגר ריש, 

   ניצן זיצר
• עיבוד לסיפור מאת האחים 

  גרים: עשי ויינשטיין

עמי ותמי – שני האחים יוצאים בעל כורחם למסע ביער הצלילים. 
של  ביתה  אל  מגיעים  ואפילו  הרפתקאות  מסע  עוברים  הם  השונות  היצירות  דרך 
המכשפה. אך גם למוסיקה כוחות משלה, ובעזרת קסם הצלילים הם מצליחים לגבור 

על כל המכשולים ולשוב בבטחה אל ביתם שמחים ומאושרים.
תאריך: יום רביעי כ"ב שבט

שעה: 17:30 
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מחירון

שימו לב מידע חשוב !

• ניצוח: טליה אילן
• בימוי וכוריאוגרפיה: אביגיל אילן

• קריינות: אילן ברמן
• אנימציה: אבישי לוי                                             

• ביצוע: מירב פלג, אלמה גולדין, יעל גורביץ'
• בשיתוף החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת ת״א

סיפור בחרוזים לילדים )ולמבוגרים( על מגבלות הכוח של השלטון. מה קרה בממלכתו 
של המלך שלא ידע גבול?

אותו  לאהוב  ימשיך  העם  האם  לבדוק  מנסה  והטוב,  האהוב  המלך  פדהצור,  פרדיננד 
ולציית לו גם לאחר שיטיל עליו גזירות מגוחכות ומשונות.

מנוי רגיל - מבוגרים
לבחירה 5 הצגות )מתוך 6(

ובנוסף מופע )עם אופציה לתוספת במחיר במופע יקר יותר(
או 6 הצגות

המחיר: 500 ₪ 

קונצרטי תיאטרון למשפחה - תזמורת הבמה הישראלית   
סדרה של 3 קונצרטים המחיר לקונצרט בודד 50 ₪                                                                                                                                                

לשני קונצרטים מחיר: 90 ₪
לשלושה קונצרטים מחיר: 125 ₪
למלווה מבוגר אחד הכניסה חינם

לבעלי מנוי מבוגרים/ילדים מחיר לקונצרט בודד 40 ₪                           
לקבוצות )מעל 20 איש( מחיר כרטיס 40 ₪

מנוי סטודנט / חייל / נוער
לבחירה 4 הצגות 

ובנוסף מופע )עם אופציה לתוספת מחיר( 
המחיר: 280 ₪ 

לגימלאים וקבוצות )מעל 20 איש(
המחיר: 450 ₪                                                                     

מנוי ילדים 
5 הצגות המחיר: 275 ₪ 

לרוכש שלושה מנויים, הרביעי חינם!

לקבוצה )מעל 20 איש הורים וילדים( המחיר: 220 ₪

• מנוי מבוגרים רגיל מקנה מקום ישיבה קבוע ! שינתן לבעל/ת המנוי עם מסירת המנוי. אינו תופס לגבי מופעים – שימו לב. 
• כניסה למופעים שמחיר הכרטיס שלהם הוא 85 ₪ ומעלה, בעל/ת מנוי יהיה רשאי לרוכשו בתוספת של 35-25 ₪ לניקוב. 

   תקף רק למופעים המאורגנים על ידינו.
• ביטול כרטיס הנרכש להצגה בודדת, יכובד ויזוכה עד 24 שעות לפני האירוע. 

• חובה להביא את כרטיס המנוי לכל הצגה )כולל מופע( כדי שינוקב. 
• תוקף המנוי עד ספטמבר 2018 

מקומות חניה החניה אפשרית בשלשה אזורים: חניה מערבית במקומות המסומנים במגרש החניה שמתחת לכביש ולאולם ובמגרש 
החניה המזרחי - הגדול וממנו דרך המדרכה לאולם. נבקשכם בכל לשון להימנע מלחנות על הדשא!

חנית נכים במקום המסומן בחניה המערבית. במקרה של צורך להגעה קרובה, נא פנו אל אב הבית ג'ף פלפ' 050-3094744 כדי 
שיוכל לסייע לכם.

מזון הכנסת מזון לאולם אסורה! רק בקבוקי מים מפלסטיק מותרים. 

מופע תיאטרון - סיפור מוסיקלי בשילוב מחול ואנימציה בעיבוד בימתי מקורי של 
היוצרת אביגיל אילן לספר הילדים האהוב שכתב אפרים סידון ואייר יוסי אבולעפיה. 10.4.18

תאריך: יום שלישי כ"ה ניסן
שעה: 17:30 

לוח ארועי ההיכל / קונצרטים / קונצרט מס' 3 עלילות ֶפְרִדיַנְנד ְפָּדהצּור בקיצור   

תודות לאפרים סידון וליוסי אבולעפיה



שמחה שלהב מנהל ההיכל
02-9908929 | 050-5297284

שוהם דוד מזכירת ההיכל
02-9908105

אורלי בידנר שיווק ומכירות
02-9908642

ג‘פ הופמן אב הבית
050-3094744

קופה )בשימוש החל משעה לפני התחלת כל מופע(
02-9908291

אתר ההיכל להזמנת כרטיסים
m-yehuda.org.il/mofaim

פקס
02-9908834

אימייל היכל התרבות
mofaim@tzora.org.il

צור/י קשר

כדאי להיות מנוי בהיכל התרבות מטה יהודה בקבוץ צרעה


