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שעות הפנאי הן השעות לצמוח לפי בחירתנו, לבחור את הדרך לחלום, ליצור, לנוע, 
ולהעשיר את עולמנו. אנחנו גאים להיות שותפים לרגעים יפים אלו. החוברת טומנת 
שלכם  בחוויות  אתכם  ללוות  נמשיך  ואנחנו  והתגשמות.  להתרגשות  הבטחה  בחובה 

במשך השנה. בהצלחות ובתוצרים היפים של ההשקעה. המשיכו לחלום ובגדול.
מאחלת לכם שנה טובה שנה של הגשמות חלומות.

למינויינו הנאמנים ולכל שוחרי התרבות במטה יהודה, בית שמש והסביבה, שלום.
עונת המינויים 20-19 יוצאת לדרך.

אנו שמחים להציע מבחר הצגות/מופעים למבוגרים וילדים מרתקות ומעוררות ענין.
גם במייל ממנו  ונשמח לקבל מכם משובים  נלהבות מצופים  שמחנו לשמוע תגובות 

נוכל ללמוד על התרשמותכם וציפיותייכם. חשוב לנו מאוד!
אלינו  מגיעות  שאינן  הצגות  לראות  אפשרות  מבוגרים  מנוי  לבעלי  להציע  נמשיך 

בתיאטראות: "הבימה" "הקאמרי" ו"גשר" ע"י שימוש בקוד שנעביר לפונים אלינו.
ולמנהלת  ובהתנדבות.  נאמנה  עבודתם  העושים  רפרטואר  ו.  לחברי  מיוחדת  תודה 

מחלקת התרבות יוכי פחימה על תרומתה הרבה.
שתהא לכולנו שנת רפרטואר מהנה ומעניינת ושנה טובה ובריאה לכולנו.

להתראות ולהנות. 

יוכי פחימה
מנהלת מחלקת תרבות ותרבות תורנית מטה יהודה.

שמחה שלהב וצוות היכל התרבות.

תושבים יקריםתושבים יקרים

הצגות מבוגריםהצגות מבוגרים
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ההצגה משקפת בדרכה המצחיקה והשנונה את הקונפליקט התמידי בין האנושי להישגי בחברה 
שבה אנחנו חיים כיום. 

ניו יורק 2018 חדר ישיבות. ארבעת המועמדים האחרונים לתפקיד מנהל שיווק בתאגיד מבוסס 
אותם  לעבור מספר מבחנים, שיאלצו  נדרשים  מתייצבים לשלב האחרון בתהליך המיון. הם 
בתפקיד  ויזכה  בחדר  שישאר  האחרון  האדם  להיות  במטרה  האישיים,  חייהם  עם  להתמודד 

הנחשק.

הסופר המצליח פול שלדון מתעורר בבקתה נידחת, בזמן סופת שלגים  כששתי רגליו שבורות. 
מי שהצילה אותו היא אנני וילקס המעידה על עצמה שהיא ״המעריצה הכי גדולה שלו״. אנני, 
״מיזרי״ פרי עטו של שלדון. היא סועדת ומטפלת  אחות במקצועה, מכורה לסדרת הרומנים 
בסופר חסר-הישע עד שתצליח ליצור קשר עם העולם החיצון. אך העזרה לא מגיעה, והאחות 
ומכריחה  לעצמה  הנערץ  הסופר  את  לשמור  הנחושה  אכזרית,  כסוהרת  מתגלה  הרחמנייה 
אותו לכתוב רומן חדש, במיוחד בשבילה. סטיבן קינג, גדול סופרי המתח, ראה ב״מיזרי״ מעין 

אוטוביוגרפיה אליגורית על יחסיו עם מעריציו.

משתתפים אודי בן דוד, רון ביטרמן, 
מאת   | תורג'מן  מעיין  עציון,  עומר 
 | אבני  תום  תרגום   | גלסרן  ג'ורדי 
תפאורה   | אפשטיין  עמית  בימוי 
ותלבושות אלונה ויינשטיין | תאורה 

איל דניאל | מוזיקה טל פורר 

משתתפים קרן מור, יובל סגל ושהם 
שיינר | עפ"י הרומן של סטיבן קינג 
תרגום   | גולדמן  ויליאם  מחזה   |
תפאורה   | רובינשטיין  עירד  ובימוי 
תאורה   | אדמוב  פולינה  ותלבושות 
תנועה   | )במבי(  בואנו  יונה  אבי 

עמית זמיר | מוזיקה רועי ירקוני

יום רביעי כ"ב חשון | שעה 20:30 | 
תיאטרון באר–שבע  | משך ההצגה: 

80 דקות

 |  20:30 שעה   | אלול  ד'  רביעי  יום 
ההצגה:  משך   | הקאמרי  התיאטרון 

90 דקות

קומדיית מתח 20.11.19קומדיה שחורה 04.09.19

"לכו לראות!". 
מאיה כהן ישראל היום

הנאה  שמספקת  כיפית  "הצגה 
המשחק  בזכות  בעיקר  גדולה, 
ארבעת  כל  של  המשובח 

השחקנים המופיעים בה". 
אסף קוגלר מקור ראשון

"המלצתי לא ללכת, אלא לרוץ!". 
אביבה רוזן מרתה יודעת

ביקורותביקורות

השיטה השיטהמיזרי מיזרי

לוח אירועים | הצגת מבוגרים | מס' 2   לוח אירועים | הצגת מבוגרים | מס' 1  

ונטמעת  שמתמסרת  אדירה  שחקנית  מור  "קרן 
החיבור  רק  לא  זה  הבמה.  שעל  בדמות  לחלוטין 
הבעות  החיצוני,  המראה  גם  אלא  לדמות  העמוק 

הפנים, הקול והקצב". כלכליסט

והשימוש  אדמוב  פולינה  של  המופלאה  "התפאורה 
יונה בואנו, המוזיקה של רועי  בה, התאורה של אבי 
ירקוני וכמובן הבימוי של עירד רובינשטיין מצליחים 

לייצר תחושה של בידור מהול באימה". וואלה
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טייסים  קבוצת  המצרי  בשבי  נפלו  ההתשה,  מלחמת  של  ובעיצומה  השבעים,  שנות  בתחילת 
וחיילים ישראלים. בעודם שוהים בצינוקים האפלים, מצאה החבורה אור ונחמה בתרגום יצירת 
הביתה.  לשוב  ובתקווה  משמעות,  מלאי  משותפים  חיים  ביצירת  לעברית,  "ההוביט"   – המופת 
הטייסים  של  המופלא  סיפורם  בהשראת  ובחזרה"  "לשם  ההצגה  את  מעלה  העברי  התיאטרון 

והחיילים, אשר למרות הכל הצליחו לשוב אל החיים. 

סיפור אהבה רגיל. בחור תל אביבי רגיל מאוד, מציל בבריכת שחייה, מתאהב בנערה רגילה. נכון רובצת עליה קללה. כלומר בלילות היא 
הופכת לגבר, אבל מה לעשות אף אחד לא מושלם. בעוד המציל יוצא להציל את הנערה באים לעזרתו נגן פוסט טראומטי, אמא פוסט 
אופטימית והרופא שהרג את אביו. אבל בסופו של דבר זהו באמת סיפור אהבה רגיל שבו האהבה כמובן מנצחת, השאלה רק את מי. 
אתגר קרת הוא סופר בעל סגנון ייחודי בעולם היצירה הישראלי, פרוע, שנון, מלא הומור, אהוב ומפתיע בשפת המקור ובכל הלשונות 

חאליפה שאליהן תורגם. גולן,  ישי  משתתפים 
ויינברג,  גיל  צדקה,  גדי  נאטור/ 
תום  קלדרון,  יניב  נהרי,  יהודה 
רוז'צקי  מיכאל  דנינו,  טל   גל, 
 | ליסאנסקי  סשה  תפאורה   |
טראבשה  פיראס  תאורה  עיצוב 
 | ברט  פנינה  שחקנים  הדרכת   |
צילום   | מוזיקה מקורית רן בגנו 

יוסי צבקר

גורנשטיין,  אלי  רוטשילד,  אודי  משתתפים 
דהן,  אלון  מוסקוביץ,  רובי  גרניט-שבא,  איה 
אביגיל הררי/נטע פלוטניק, שהם שיינר, נדב 
בימוי   | מאת רוני סיני ואתגר קרת   | אסולין 
שירילי דשא | מוזיקה יוני רכטר | עיבוד מיקי 
גורביץ' | תפאורה סבטלנה ברגר | תלבושות 
אורנה סמורגונסקי | תאורה רוני כהן | הדרכה 
קולית חיים פנירי | תנועה רוני ברנדשטטר | 
איתמר  פסנתרן   | גרוס  איתמר  קורפוטיטור 

גרוס/תמיר ליבוביץ

 |  20:30 | שעה  כ"ד שבט  ד'  יום 
התיאטרון העברי | משך ההצגה: 

90 דק' 

יום חמישי י"ט טבת | שעה 20:30
התיאטרון הקאמרי | משך ההצגה: 90 דקות

דרמה ישראלית מסעירה 19.02.20קומדיה רומנטית פרועה  16.01.20

באמנות,  העברי  "התיאטרון 
מצייר תמונה המאפשרת לצופה 
לגעת במה שבדרך כלל שומעים 
בעיתונים,  קוראים  או  בחדשות 
עמוס  ומרגשת".  נהדרת  הצגה 

לויטוב, הטייס שחזר מהשבי

הציף  ורגשות  זיכרונות  של  "גל 
את  להציג  הטיב  המחזה  אותי. 
לבמאי  תודה  התקופה.  אירועי 
אליהו,  בן  איתן  ולשחקנים. 

מפקד חיל האוויר לשעבר

"הצגה חזקה". דוד עברי
על  השחקנים  והנאת  היוצרים  כשרון  "בזכות 
משעשעת  צפייה  חוויית  מספקת  היא  הבמה, 

ומהנה". הארץ

בביטוי  דרך  פריצת  ממש,  של  בשלאגר  "מדובר 
מקסימה,  בימתית  התרחשות  הישראלי.  הבימתי 
יצרו  היוצרים  לעצמה.  ומודעת  טרופה  קריפית, 
באסתטיקה  שבה,  ז'אנרים  בקרוס  חריגה  הצגה 
מקורית  מוזיקה  עם  עשירה,  אך  מינימליסטית 
ולשמור'.  'לגזור  של  אסיידים  ושלל  מקסימה 

YNET "!לרוץ

ואפילו  להצחיק  שמצליח  אנרכיסטי  "מחזה 
'אניהו'  אסקפיזם.  של  מענגות  דקות   90 לרגש... 
מספק הרבה רגעים מבריקים ומעלה קמטי צחוק 
רצוניים וטבעיים. כל השחקנים טובים ומלאי חן. 
בסיכומו של דבר: פשוט אחלה מחזה, מוצר אביבי 

נהדר". וואלה

לשם ובחזרה לשם ובחזרהאניהו  אניהו 

לוח אירועים | הצגת מבוגרים | מס' 4   לוח אירועים | הצגת מבוגרים | מס' 3  

ביקורות
ביקורות
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ומטה.  מהצוואר  משותקת  שהיא  לתדהמתה  ומגלה  החולים  בבית  מתעוררת  האריסון  קלייר 
רב  ובכאב  שנון  בהומור  היא,  אולם  חייה,  להצלת  נאבק  הרפואי  והצוות  החולים  בית  הנהלת 
מציבה בפניהם שאלה מוסרית קשה: האם אלה חיים שראוי להלחם עליהם? מי יכול להיות בעל 
יוצאת למאבק משפטי להשגת בעלות על חייה ועל שפיותה. במהלך  ההחלטה הבלעדי? היא 
המשפט ניצבת בפני כל הנוגעים בדבר, השאלה הקשה: "של מי החיים האלה?" אסי לוי מככבת 

בגרסה הנשית למחזהו השנון, המשעשע והכואב עד עומק הלב מאת בריאן קלארק.
המחזה זכה בפרסים רבים לאורך השנים. 

מה קורה כשחבורת גברים בני ארבעים שמעולם לא לבשו מדים מגיעים לשרת יחד ביחידה מאוד מיוחדת? כשצה"ל מחליט על גיוס 
לכל מי ש"דילג" בעבר על שרות החובה. מוצאים את עצמם יחד בטירונות: שחקן בהצגת ילדים, נהג אוטובוס אגד ואחראי מחלקת 
ארונות באיקאה. "גבעת חלפון" פוגשת את "אפוקליפסה עכשיו" המשתמט היא קומדיה פרועה וחדשנית בשיתוף הקהל, שמתאימה 

גם ליוצאי קורס טיס וגם לאפסנאים בדימוס.
בלבן/ לירית  לוי,  אסי  משתתפים: 
דור הררי,  דלין,  דניאלה  שני קליין, 
מיכל ינאי, שון מונגוזה, ירדן תוסיה 
כהן, שלום שמואלוב ופנינה דבורין 
| מאת בריאן קלארק | תרגום עידו 
ריקלין | בימוי אלון אופיר | תפאורה 
לילי בן נחשון | תלבושות אורן דר | 
תאורה   | נויפלד  שמוליק  מוסיקה 

קרן גרנק

אודי  בנטוב,  אביעד  דריגס,  ארז  משתתפים 
גוטשלק, שי לי הירש | מחזה מקורי מאת רועי 
ארז דריגס | תפאורה ותלבושות  בימוי   | חן 
פולינה אדמוב | מוסיקה שי פישמן | תאורה 
תמר אור | כוריאוגרפיה יפתח מזרחי | צילום 

תמונות יוסי צבקר 

 |  20:30 | שעה  סיון  ט'  שני  יום 
תאטרון חיפה | משך ההצגה:

95 דקות

יום חמישי כ' אייר | שעה 20:30
צוותא הפקות |משך ההצגה: 80 דקות 

דרמה מצחיקה ומרגשת  01.06.20קומדיה לא מגוייסת 14.05.20

חיוניות  לו  ומעניקה  התפקיד  את  כובשת  לוי  "אסי 
מרתקת. קשה להסיט את העיניים ממנה... ממשחקה 
לראות,  לכו  והמרגשת.  המצוינת  בהצגה  המרגש. 

ותחליטו."צבי גורן, הבמה

מחשבה  ומעוררות  המרתקות  ההצגות  "אחת 
שראיתי בשנים האחרונות, הצגה מטלטלת וסוחפת 
לוי  אסי  של  מעולה  דרמטי  משחק  עם  סיומה,  עד 

שלא משאיר אף צופה אדיש" בן סער, אתר חי פה

"לסיכום לכו לראות את המשתמט...חכם 
מהנה ורלוונטי!" ננו שבתאי, הארץ

"הקהל מתגלגל מצחוק... המשכתי לצחוק 
כל הדרך הביתה". אסתר טל, אתר מוטקה

"מסע מוטרף ומצחיק... מחזה שנון ובועט... 
ישבתי וצחקתי בלי הפסקה". מאיה נחום, 

כלכליסט

של מי החיים האלה של מי החיים האלההמשתמט המשתמט

לוח אירועים | הצגת מבוגרים | מס' 6   לוח אירועים | הצגת מבוגרים | מס' 5  

ביקורות

ביקורות
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הצגות ילדיםהצגות ילדים

בהשראת ספרה של לאה גולדברג "ניסים ונפלאות". תל – אביב, קיץ. בחצר ביתה של הסופרת 
והמשוררת לאה גולדברג משחקים ילדי רחוב ארנון. ניסים, ילד חדש בשכונה מנסה להצטרף 
למשחק... פתאום מופיע אורח נוסף, קוף קטן שהלך לאיבוד. לאה מאמצת את הקוף המצחיק 
ומקימים  טובים  לחברים  הופכים  ונפלאות  ניסים  "נפלאות".  לו  וקוראת  ביתה  אל  והשובב 

קרקס משעשע ומלא הפתעות. האם הילדים יקבלו את ניסים כחבר?
זוהי הצגה מלאת הומור וקסם על חברות, קבלת האחר שיתוף פעולה, ועל אישה אחת מיוחדת  
שהטיבה להבין לליבם של ילדים. בהצגה משלובים שירי הילדים האהובים של לאה גולדברג 

כמו: פזמון ליקינטון, כובע קסמים, יום יפה ועוד. 

כהן  אהוד  כץ,  אורנה  משתתפים 
גיא  ישי,  שחר  מקרוב,  פיודור  הרמתי, 
דשא  שירלי  מחזה   | פרץ  אדווה  רוזן, 
 | שושן  בן  ומשה  פררה  רענן  בימוי   |
מוסיקה שי אלון | תפאורה בתיה סגל 
ומיכאל פיק | תלבושות אלה קולסניק 
| כוריאוגרפיה שחר ישי | תאורה אורי 

מורג

 17:30 שעה   | אלול  י'  שלישי  יום 
ונוער  לילדים  הארצי  התיאטרון 
 9-4 לגילאי   | דק'   60 משך ההצגה: 

10.09.19

השירים  עם  בשילוב  נפלא  מוגשת  מקורית  "הצגה 
נפלאים  השחקנית  גולדברג.  לאה  של  חייה  וסיפור 

ומשכנעים מומלץ מאוד!!!" שירלי סלומון.

אנרגיה.  מלאת  ומושקעת  מבדרת  נהדרת,  "הצגה 
הילדים התלהבו מאוד צחקו ונהנו. היה קשה להחזיק 

אותם בכסאות – רצו לרקוד...! " חגית דניאל

על ניסים ונפלאותעל ניסים ונפלאות

לוח אירועים | הצגת ילדים | מס' 1

ביקורות
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בממלכת פיטוניה הרחוקה, המלך מחפש יורש. הוא מחלק לכל ילדי הממלכה זרעים ומכריז, 
רוחשת  הממלכה  כל  יזכה.  אשר  הוא  ביותר,  המרהיב  הצמח  את  מהזרע  שיצמיח  שהילד 
וילד אחד שלא  וגועשת בעקבות התחרות. חמדנות, תככים, שקרים, חלומות, סיפור אהבה 
יודע לשקר, נשזרים יחד לכדי אגדה קסומה על חכמתו של מלך ועל כוחה העצום של האמת.

משתתפים זיו זוהר מאיר, ספיר דרמון, 
ברגר  שחף  הירש,  אדם  דגני,  אסף 
שגב רועי  בימוי   | צרנוביץ  גיל  מחזה 
זיידמן בן  מוזיקה   | לוי  זאב  תפאורה 
תאורה   | אלון  יוסף  כוריאוגפיה 
 | וייז  שירה  תלבושות   | וולושין  זיו 
ודיבור  שפה   | אלבה  נרקיס  אבזרים 
אורן  יותם  ע.במאי   | גז  מרגלית 

יום רביעי ח' חשון | שעה 17:30 
תיאטרון אורנה פורת | משך ההצגה: 

60 דקות | לגילאי 9-4 

06.11.19

"ביצוע ותפאורה מקסימים ובהשראת האגדה הסינית על כוחם של היושר והאמת מתקבלת הצגה מרתקת. 
שמחה שלהב

זרעים של אמתזרעים של אמת

לוח אירועים | הצגת ילדים | מס' 2

ביקורות

בשלל  וזוכה  המתקנים  כל  על  עולה  שרועי  למרות  ללונה–פארק.  רועי  את  לוקח  מושיקו  דוד 
הפתעות ופרסים, הוא לא מרוצה. עם שובם הביתה, דוד מושיקו מחליט לקרוא לרועי את האגדה 
על  לחיים  האגדה מתעוררת  פושקין.  אלכסנדר  הזהב", מאת  ודג  "הדייג  והאהובה  זמנית  העל 
הבמה ומפגישה אותנו עם הדייג טוב הלב ואשתו, שאף פעם לא שמחה בחלקה ועם דג הזהב 
שבדיוק לומד בבית הספר של הדגים כיצד מגשימים משאלות. האם יצליח דג הזהב להגשים 
מופע  לו?  שיש  במה  לשמוח  ילמד  רועי  האם  בחלקה?  תשמח  הדייג  אשת  האם  משאלות? 
תיאטרון מחול מרהיב וצבעוני מלא הומור המדגיש לקהל הצופים כי - מאושר הוא אינו זה שיש 

לו הכל אלא זה שנהנה ממה שיש לו.

נופר  וייס,  ארז  סנדלר,  אלון  משתתפים 
פרסקו  המחול  להקת  בביצוע   | לוינגר 
 | כרמי  יורם  כוריאוגרפיה   | כרמי  יורם   –
מחזה שירילי דשא | בימוי עמית אפטה | 
עיצוב במה בתיה סגל ומיכאל פיק | עיצוב 
תלבושות לימור הרשקו | וידאו ארט סיון 
פרסלר, ניתאי שלם | מוסיקה ליאור רונן | 
עיצוב תאורה רותם אלרואי | דרמטורגיה, 
פיתוח רעיון וליווי אמנותי יפעת ית"ח רון, 

איילה האופטמן. 

יום חמישי י"ב טבת  בשעה 17:30 
להקת פרסקו | משך ההצגה:

60 דקות  | לגילאי 9-4

09.01.20

"הקלאסיקה שלא נס ליחה, אותה כתב אלכסנדר פושקין לפני 180 שנה, מקבלת מימד נוסף ומלהיב בעזרת 
להקת המחול שפשוט מרקידה את הצופים... רוצו לראות, הנאה צרופה!" יהושע צבי

הדייג ודג הזהב הדייג ודג הזהב 

לוח אירועים | הצגת ילדים | מס' 3

ביקורות
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"לציונה יש כנף אחת" הינו ספר ילדים העוסק בניצחון עצמי על מגבלה פיזית ונפשית.
ציונה, ציפור עם כנף אחת, נאלצת להישאר בקן יחד עם אמה בזמן שכולם יוצאים אל הנדידה 
הגדולה לעבר אי הציפורים. אך ציונה לא מוותרת וביחד עם דופיק חברה )קיפוד עם תלתלים( 

הם יוצאים  ברגל כנגד כל הסיכויים למסע סוחף ומלא הרפתקאות. 
ההצגה משלבת את שיריו הנפלאים של נועם חורב ביניהם השיר "מתנות קטנות".  משתתפים דלית דוד, תום חודורוב, 

ישראל  סוויסה,  יניב  מרום,  קרן 
הדס  מחזה   | אלון  קוג'ינסקי/יוסף 
ספרו  עפ"י  אהרליך  ועודד  קלדרון 
בימוי עידן עמית |   | של נעם חורב 
מוזיקה טל בלכרוביץ | תנועה יוסף 
אלון | תפאורה אדם קלר | תלבושות 
דניה  תאורה   | דרור  הרשקו  לימור 

זמר | ע.במאי כ טלי אגרונוב צבי 

יום חמישי י"ח שבט | שעה 17:30 
תיאטרון הקיבוץ | משך ההצגה:

60 דקות | לגילאי 9-4 

13.02.20

"ביצוע מרתק מלא השראה והתפעלות על בסיס הסיפור האישי של מחבר הספר.
לא מחמיצים."  שמחה שלהב

לציונה יש כנף אחת לציונה יש כנף אחת 

לוח אירועים | הצגת ילדים | מס' 4

ביקורות

לנסוע   אמו  נאלצת  הקשה,  הכלכלי  המצב  בשל  שבאיטליה,  מגנואה  קטן  ילד  הוא  מרקו 
לארגנטינה כדי לעזור בפרנסת המשפחה. מרקו הקטן מתקשה לשאת את הגעגועים לאמו 
יוצא למסע  וכשמכתביה חדלים להגיע הוא מחליט להפליג לארגנטינה ולחפש אותה. הוא 
יחד עם משפחת פפרוני המפליגה לארגנטינה עם התיאטרון שלה. מרקו מגיע לעיר בואנוס 
איירס, אך לאכזבתו הוא אינו מוצא את אמו. מרקו אינו מוותר והוא יוצא למסע ממושך ומפרך 
בעקבותיה. לאורך המסע הארוך ברחבי ארגנטינה, נקלע להרפתקאות ונתקל בקשיים, הוא 

אינו מפסיק לרגע את החיפוש הארוך אחר אמו, עד לרגע המרגש בו השניים מתאחדים.

דורון  ארד,  עדי  הדר,  דקלה  משתתפים 
שירן  חאבא,  שמעון   / אסולין  נדב  אורן, 
הוברמן, נועה אנגל, רני אלון וחני יחזקאל 
| תפאורה לילי בן נחשון | מוסיקה מקורית 
אמיר לקנר | תלבושות אביה בש | תאורה 

אורי מורג | ע.במאי נעם ביצור

יום רביעי כ"ו אייר | שעה 17:00 
תיאטרון המדיטק | משך ההצגה: 

65 דקות | לגילאי 12-5 

20.05.20

"מרקו חוזר בגדול, הפקה יפה ומושקעת שמצליחה לגעת בקסם של הסיפור הישן והאהוב על הילד המחפש 
את אמו ולהעבירו לדור הצעיר בשילוב נאה של הומור ורגש". שי בר יעקב, ידיעות אחרונות.

הלבהלב

לוח אירועים | הצגת ילדים | מס' 5

ביקורות

סיפורו של מרקו
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נדב 
אבוקסיס 

נדב 
אבוקסיס 

מופעים מיוחדים 

צלילי 
המוסיקה

אביתר 
בנאי 

מופעים מיוחדים 

צלילי 
המוסיקה

אביתר 
בנאי 

יום רביעי כ"ז אב | שעה 17:30 
תאטרון ארצי לילדים ונוער 

יום חמישי י"ב אלול | שעה 21:00 

יום שבת כ"א אלול | שעה 21:00 

28.08.19

12.09.19

21.09.19

הצגת ילדים

מופע לשונות של אש

מופע בידור
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מחירוןמחירון

שימו לב מידע חשוב !שימו לב מידע חשוב !

מנוי רגיל - מבוגרים
6 הצגות )מתוך 6( + מופע

)אופציה לתוספת מחיר במקרה של מופע 
יקר( המחיר: 450 ₪ 

מנוי מבוגרים )ללא מופע( 
3 הצגות ספט' – ינואר

המחיר: 225 ₪ 
3 הצגות פברואר – יוני 

המחיר: 225 ₪

לגימלאים וקבוצות )מעל 20 איש(
המחיר: 400 ₪                                                                     

לגימלאים
3 הצגות המחיר: 200 ₪

מנוי ילדים 
5 הצגות )מתוך 5( + מופע המחיר: 250 ₪

לרוכש שלושה מנויים, הרביעי חינם! לשימוש המשפחה הרוכשת בלבד.
* 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 30-20 ₪ 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.
• מי שמגיע לאחר התחלת הצגה/ מופע, מתבקש לשבת במקום פנוי ולא לחפש את מושבו הנקוב בכרטיס. 

  הדבר יוצר הפרעה למהלך התקין .
• תוקף המנוי עד ספטמבר 2020 

רגילה.במקומות המסומנים במגרש החניה שמתחת  לנכים+חניה  חניה מערבית  אזורים:  החניה אפשרית בשלשה  מקומות חניה 
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. 
להתראות ולהנות.

פסטיבל היין 
נאמן למקום

פסטיבל היין 
נאמן למקום

הגיבן 
מנוטרדאם

פירקאת 
אל נור 

הגיבן 
מנוטרדאם

פירקאת 
אל נור 

יום חמישי ז כסלו | שעה 17:30 
לגילאיי 12-4 | בהשתתפות: רקדני להקת הפלמנקו הישראלית

יום שלישי כ"ו כסלו | שעה 21:00 

מארחת את 
ריימונד אבוקסיס 

וזהבה בן

05.12.19

24.12.19

25-27.12.19

מופע / מחול תיאטרון

מוסיקה צפון אפריקאית 

פסטיבל
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צור/י קשרצור/י קשר
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

קיבוץ צרעה

כדאי להיות מנוי 
בהיכל התרבות 

מטה יהודה

כדאי להיות מנוי 
בהיכל התרבות 

מטה יהודה


