
קונצרט לכל המשפחה, חני נחמיאס מספרת את "פטר והזאב"

"הצמה של אבא"
פתיחה חגיגית של עונת מנויי מבוגרים ונוער 2018-17 
בתוכנית: 19:45 קבלת פנים חגיגית, כיבוד | 20:30 ההצגה

שנה טובה לכולם. להתראות ולהנות.

קונצרט מס' 1

הצגת מבוגרים מס' 1

www.m-yehuda.org.il מוקד 108 8108*

שווה להיות מנוי בהיכל התרבות מטה יהודה בקיבוץ צרעה 

www.m-yehuda.org.il אתר | mofaim@tzora.org.il טלפון 02-9908642/105 | אימייל
להזמנות

אוקטובר בהיכל

הצגה מס' 1

שירי  את  המביאה  למדינה  שנה   70 במלאות  מרהיבה  הפקה 
הילדים האהובים מכל התקופות. ריקודים ואנימציה מדהימים 
למסע  היוצא  הילד   - נועם  על  המספרת  אגדה  בשילוב 
הרפתקאות בעקבות הדגל שהרוח העיפה מחצר המושב שלו. 

לאחר ההצגה כיבוד אהוב על ילדים.

יום ב' | שעה 16.10.1717:30
תיאטרון הקיבוץ | לגילאי 9-4

פתיחת עונת מנויי הילדים, בהצגת "הדגל שלי"

25.10.17

30.10.17

יום ד' | שעה 17:30

יום ב' | שעה 20:30
התיאטרון הלאומי הבימה

הסיפור המוכר על פטר והזאב מתעורר לחיים עם השחקנית 
האהובה בגרסה רעננה ושירים חדשים.

לא מחמיצים !

מחזה אמנון לוי רמי ברוך | משתתפים: יעקב כהן, רובי פורת – 
שובל ו....5 כוכבים נוספים | הצגה שנוגעת בכל אחד מאתנו... 
יעקב כהן בתפקיד עזרא האב, גם שהוא רציני - הוא משעשע. 

חזק, מצחיק ומרתק, אל תחמיצו !!

אפריל-מאי בהיכל

לבוא, להתרגש ולהנות. 

אגף חברה ונוער

"סבוטאז'"
התיאטרון העברי

יצחק )שלמה בראבא( בן 90 יליד פולין במקור, מנהיג את 
דיירי בית האבות למרד בהנהלת המוסד עקב שילובה של 

סימה אלפסי, ילידת מרוקו בטכס יום השואה.
הסוגיה הדרמטית הזו מעניקה מבט מרגש ומצחיק 

עד דמעות על חיינו המשותפים ונוגעת בנימי ההוויה 
הישראלית העכשווית.

"מרגש ומפתיע" )רשת ב'( "אל תחמיצו" 
)לונדון וקירשנבאום(

בשעה 2.5.1920:30

חמישי כ"ז ניסן 
מוצאי יום השואה

הצגת מבוגרים מ"ס 6

"דני דין 
וספינת המעפילים"

תיאטרון גושן. לגילאי 10-6
לרגל חגיגות שבעים שנה לישראל, דני דין, הילד 

הרואה ואינו נראה, מספר סיפור מותח, מצחיק ומרגש 
איך יחד עם חבריו החליט להביא אל החוף ספינת 
מעפילים שהבריטים ניסו לעצור לפני קום המדינה.

מרתק! תפאורה מרהיבה.

בשעה 15.5.1917:30
רביעי י' באייר

הצגת ילדים מ"ס 5

"תיבת נוח"
תיאטרון "בלט פאנוב" | לילדים בגילאיי 9-4

רקדני בלט פאנוב ושחקנים מביאים אלינו את הסיפור 
התנכ"י המרתק. הוא מתרחש בעת טיול ילדים לגן החיות 

התנכ"י שבו הם חוברים לנח הצדיק ומשתתפים בבנית 
התיבה. סיפור על אמונה בטוב, אומץ לב, על יונה עם עלה 

של זית ועל קשת בענן, גם אם הכל נראה אבוד...
"הצגה מקסימה מושקעת ומיוחדת,נהנינו מאוד! 
הילדים היו מרותקים ומוקסמים" )טל אברהמי(

בשעה 29.4.1917:30
שני כ"ד בניסן 

מופע לכל המשפחה

שמח!חג אביב 


