
מרכז אמנויות הבמה
פרדס חנה-כרכור

במה לתיאטרון | קט מנוי | חוגגים בחגים | במהחול | מופעים



תקנון תנאי רכישה | ביטול | פרטים חשובים לידיעתך

שעות פעילות המשרד
ימים א׳-ה׳ | 9:00-13:00 | אחה״צ: 17:00-19:00

מוצ״ש: שעה לפני תחילת המופע

ההצגה מתחילה בזמן
בהתחשב ברובו המכריע של הקהל, הנוהג להגיע 
בזמן להצגות, נמשיך גם העונה ונקפיד על שעת 

ההצגה הנקובה ללא איחורים, על כן אנו מבקשים 
להגיע לפחות 15 דקות לפני המועד המתוכנן. 

מזנון
לשרותכם מזנון עם כיבוד קל ושתייה חמה וקרה.

לא תתאפשר כניסה לאולם עם דברי מאכל ושתייה.

נגישות
באולם קיימים סדורים מיוחדים המאפשרים דרכי 

גישה לנכים. אנא הודיעו על כך מראש.

כבדי שמיעה
באולם מותקנת מערכת הגברה לכבדי שמיעה, ניתן 
לקבל אוזניות שמע בערב ההצגה, בלוי האולם ע״י 
הקופה. ללא תמורה, כנגד הפקדת תעודה מזהה. 

)מס׳ האוזניות מוגבל(.

רכישת מנויים וכרטיסים
p h k . s m a r t i c k e t . c o . i l רכישה באתר האינטרנט | 

או בטלפון: 04-6271420. 
כל גיל חייב בכרטיס כניסה לכל המופעים כולל 

הצגות ילדים.לא תתאפשר כניסת עגלות לתינוקות 
וילדים מתחת לגיל שנתיים.

אובדן כרטיס מנוי
במקרה של אובדן כרטיס המנוי יש להודיע מיידית 

למשרדנו. ללא כרטיס מנוי לא תתאפשר כניסה 
לאולם. על הנפקת כרטיס מנוי חדש יחוייב הלקוח 

בתשלום של ₪20. הנפקת כרטיס חלופי להצגה 
במנוי יחוייב הלקוח ב- ₪10.

תנאי ביטול
ביטול עסקת כרטיסים בודדים אפשרית עד 72 שעות 
לפני המופע. ביטול או החלפת מופע במסגרת המנוי  

עד 48 שעות לפני המופע.
שימו לב! אין אנו מתחייבים, לתזכר לפני כל מופע 

במסגרת המנוי, רשמו לפניכם את תאריכי המופעים. 
אי הגעה ללא ביטול תחייב את המנוי במחיר מלא.

מנוי חופשי
מנוי חופשי מאפשר בחירת הצגות מהרפרטואר בכל 

ימות השבוע. על המנוי מוטלת אחריות להזמין את 
יום ההצגה עד 48 שעות מראש. 

מקומות הישיבה על בסיס מקום פנוי בלבד.

הצגת בחירה
ניתן לנצל את הצגת הבחירה עד  30.6.20 

מומלץ לא להמתין עד לרגע האחרון ולהקדים 
ככל האפשר בבחירתכם. הזמנת הצגת בחירה נעשית 

על בסיס מקום פנוי )לא המיקום הרגיל של המנוי(. 
ניתן להזמין הצגת בחירה באמצעות טופס הצגות 

בחירה בלבד. כרטיסים דיגטליים ישלחו לטלפון הנייד 
יום לפני מועד ההצגה.

חדש! כרטיסים למופעים
הכרטיסים נשלחים במסרון  יום לפני המופע. 

ניתן להציג את הכרטיסים בכניסה לאולם מבלי לגשת 
לקופות. איסוף כרטיסים מהקופות אפשרי בשעות 
הפעילות או כשעה לפני תחילת המופע. הכרטיסים 
ימסרו למבצע ההזמנה בלבד בהצגת תעודה מזהה. 
ברכישה באשראי- חובה להגיע עם כרטיס האשראי 

באמצעותו נרכשו הכרטיסים.

עונת המנויים תתקיים 
מאוקטובר 2019 עד יוני 2020

יש לדאוג לממש את כל הצגות המנוי 
כולל הצגת בחירה.
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שמחה ומתרגשת להגיש לכם את החוברת המרהיבה,עם תוכניות המנויים ומופעים 
אורחים)סטנדאפ ומופעי זמר( לעונה 2019-2020,

הרבה מחשבה,מקצועיות ודייקנות, הושקעו בבחירת ההצגות והמופעים.
"להתרגש כל דקה" עונה 2019-2020   

הסלוגן שליווה אותנו בבחירת הרפרטואר

בשעה טובה הצלחנו להטמיע את המערכת החדשה לניהול לקוחות,המערכת החדשה 
מאפשרת לנו התקדמות טכנולוגית על מנת לתת שירות מהיר וטוב.

עשו לכם מנהג קבוע כנסו לאתר ותהיו מעודכנים על אירועי התרבות שלנו.   
phk.smart icket .co. i l

אני מבקשת להודות בשמי ובשם צוות האולם לקולט רימונד מנהלת המתנ"ס ולהנהלת 
המתנ"ס, שרואים במרכז אמנויות הבמה, ע"ש משה מאיר, לב התרבות של המושבה.

אנו קשובים להצעות ובקשות ונכונים תמיד להרים את הכפפה למען התושבים והקהילה. 
לדוגמא: ״מבצע סבתא" הצגות ופעילות לילדים לימים האחרונים של אוגוסט. הכנסת מופעי 

סטנדאפ ותוכניות נוספות לבקשת הקהל.

אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו, ליהנות מהשירות החם והביתי
ומבקשת בואו להיות מנויים בכדי להבטיח עשייה תרבותית מגוונת.

                                                           

ה כ ר ב ב
ענת אלקבץ - מנהלת אגף תרבות
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במה

תרשים אולם מרכז אמנויות הבמה

0 4 - 6 3 7 7 6 6 9  : ס ק פ  |  0 4 - 6 2 7 1 4 2 0  : ן ו פ ל ט

tarbot.pardes@gmail.com |   phk. smarticket.co.il :דוא"ל

צוות  מרכז אמנויות הבמה
ענת נוי, זהבה כהני - מזכירות ומנויים | יוסי פרידון מנהל אחזקה

מרכז אמנויות הבמה 
ר  י א מ ה  ש מ ש  ״ ע
מתנ״ס פרדס חנה כרכור



במה לתיאטרון
מנוי ל-6 הצגות תיאטרון | 5 הצגות ואחת בחירה 

ימי ד׳, ה׳ | 20:30 | מוצ״ש | 21:00

השיבה |  6, 7, 9 בנובמבר | ת. הקאמרי
משפחה חמה | 18, 19, 21 בדצמבר | ת. בית ליסין 

לשם ובחזרה  | 29 ,30, בינואר 1 בפברואר | התאטרון העברי
עבדאללה שוורץ  | 18, 19, 21 במרץ | ת. בית ליסין

לא לריב | 2 במאי 17+18 ביוני | ת. הקאמרי

הצגות בחירה:
שיעור ריקוד | יום ה׳ 2/1/2020 | תיאטרון בית ליסין

איסמעיליה | יום ד׳  20 /2/ 26 | תיאטרון הקאמרי
המשתמט | מוצ״ש  23/5/20 | תיאטרון צוותא
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השיבה
6, 7, 9 בנובמבר
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מחזה ובימוי: איה קפלן
בהשראת סיפור חייה של יהודית הרמן 

וסיפורי כתות מהארץ ומהעולם.

משתתפים: רות אסרסאי, כרמל בין, נטע גרטי, אורי גדניר-זיו, 
שמואל וילוז'ני/אוהד שחר, אבי טרמין, מיה לנדסמן, עידו מרקוביץ, אסף 

סלומון/גלעד שמואלי, אודיה קורן, עברי שי

יהודית הרמן ברחה בגיל 17 מביתה שבקיבוץ שפיים אל הכת של גואל רצון – 
הרמון הנשים שהוא בנה בדירה בשכונת התקווה בתל אביב. היא נחלצה מהכת 

אחרי שהמשטרה פשטה על הדירה כעבור שנים, כשהיתה כבר אם לחמישה 
ילדים – ילדיו של ראש הכת שהורשע מאז במעשי אונס ובפשעים חמורים 

נוספים ונידון לשלושים שנות מאסר.
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משך ההצגה - 100 דק׳

04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 



משפחה חמה
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18, 19, 21 בדצמבר
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מאת: ענת גוב

בימוי: רוני פינקוביץ'

משתתפים: תיקי דיין, לימור גולדשטיין, לירון ברנס, רוברט הניג, עדי גילת, לורין מוסרי, 
יותם קושניר, שירן הוברמן מחליפה: נעמה אמית

ארוחת יום ששי שגרתית בבית סבתא מלכה הופכת לזירת קרבות, כשאחת מבנות 
המשפחה מודיעה שלא תגיע השנה לליל הסדר. השלווה מופרת באחת, ומלכה – שעליה 

נאמר במחזה ש"בשביל לשמור על שלמות המשפחה היא מסוגלת אפילו להרוג" – נוקטת 
בכל האמצעים כדי לבטל את רוע הגזירה.

הביקורות משבחת!
"קומדיה מבריקה, מצחיקה ביותר. שורות מחץ נפלאות שענת גוב שזרה כמו פנינים 

בדיאלוגים היומיומיים. ביצועים מדויקים של צוות שחקנים מצוין. תיקי דיין בטיימינג 
קומי מדויק ומושחז" ]ידיעות אחרונות[

"קומדיה מצחיקה מאוד ומרגשת. להקת שחקנים מוכשרת. תענוג" ]ניוז 1[
"מומלץ ביותר. קומדיה קורעת מצחוק" ]אתר מוטקה[

"קומדיה שנונה ובלתי צפויה. לכו לראות! ]נשים ברשת[
"פאנץ' אחרי פאנץ', מדויק ומצחיק" ]המלצת היום[

"מצחיק עד דמעות. יופיה של ההצגה הזו הוא בבימוי, במשחק, 
בסיפור שמעבר לסיפור" ]ערוץ 7[
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משך ההצגה - 100 דק׳

04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 
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כתיבה: גדי ויהונדב צדקה בימוי: גדי צדקה
דרמה ישראלית מרגשת ומסעירה.

משתתפים: ישי גולן, חאליפה נאטור, יניב קלדרון, גיל ויינברג, טל דנינו, מיכאל 
רודצקי, יהודה נהרי, תום גל

דרמה ישראלית מרגשת ומסעירה, המספרת את סיפורם המדהים של עשרה טייסי 
ולוחמי צה"ל אשר נפלו בשבי המצרי במהלך מלחמת ההתשה, ושהו בכלא עבאסייה 

הידוע לשמצה במשך שלוש וחצי שנים, עד לשחרורם לאחר מלחמת יום הכיפורים.
בעודם שוהים בצינוקים האפלים, עוברים גיהינום של חקירות, עינויים וגעגוע בלתי 
פוסק הביתה, מצאה החבורה אור ונחמה ביצירה משותפת, תרגום יצירת המופת – 

"ההוביט", לעברית.
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משך ההצגה - 90 דק׳

04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 



עבדאללה שוורץ
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18, 19, 21 במרץ
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04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 

כתיבה: רמי ורד  | בימוי: רוני פינקוביץ׳
קומדיה מטורפת ומצחיקה עד דמעות, על אנשים שהם אולי לא "פוליטיים", אבל הם 

בטח לא "פוליטיקלי קורקט". 

משתתפים: אבי קושניר, ענת וקסמן, אפרת בוימולד, שלומי טפיארו, 
חי מאור, עודאל חיון, שהיר כבהא, טל צ'רנובסקי מחליף: אלירן הרוש

ערב נישואיה של לאה שוורץ לבחיר ליבה, אריאל, ההתנחלות הקטנה שבשומרון, שבה 
הם גרים, גועשת ורוגשת. אפילו הוריה של לאה, ציקי ותרצה, מוכנים לדחות את משבר 

היחסים ביניהם עד אחרי החתונה, למען אהבתה של בתם.
אלא שאז ציקי שומע במקרה שיר ילדים קטן ותמים, וחייו משתנים ברגע אחד. האם ציקי 
חולה? האם הוא מבין מה מתרחש סביבו? האם משפחתו תדע להתמודד עם מצבו? האם 
סאדאת יצליח לנחות בשלום ולחתום על הסכם השלום? אתם שואלים מה הקשר? אתם 

באמת חושבים שאפשר לגלות לכם מבלי לחולל כאן ספוילר?
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משך ההצגה - 90 דק׳
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כתיבה: גור קורן  | בימוי: גלעד קמחי 
משתתפים: דביר בנדק, עירית קפלן, גור קורן, ירדן ניקפהמה, 

נדב אסולין, כנרת לימוני / אסנת בן יהודה.

)קורן  גור  מגיעים האחים  גלעד קמחי,  בבימויו של  קורן  גור  קומי שכתב  מחזה 
עצמו(, איילת )עירית קפלן( וסלע )דביר בנדק( למשרדו של עו"ד יריב ביטון )נדב 
אסולין( כדי לחשוף את צוואת אביהם. בעודם מצפים לחלוקת הרכוש, מתחוור 
מסתורית  לאישה  החדרים  ארבעת  בת  הדירה  את  הוריש  יעקב  אביהם  כי  להם 
בשם יפית אטיאס )ירדן ניקפהמה( שאינה נמנית על בני המשפחה. הם מחפשים 

ומוצאים את יפית, מפגש שגורר עמו הרבה רגעים מביכים.
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משך ההצגה - 95 דק׳

04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 



הצגות בחירה

16

המשתמט
תיאטרון צוותא

מוצ״ש  23.5.20

שיעור ריקוד 
תיאטרון בית ליסין

יום ה׳ 2.1.20

איסמעיליה
תיאטרון הקאמרי

יום ד׳  26.2.20

מאת: מארק סנט ג'רמן
בימוי תנועה: מירי לזר

שחקנים: תום חגי, 
מירב שירום, נועה אברהם, 

נעמה גלבוע, טל נאור.

כתיבה ובימוי: 
הלל מיטלפונקט

שחקנים: עמוס תמם, 
מיכה סלקטר, אלון דהן

מחזה מקורי מאת: רועי חן                 
בימוי: ארז דריגס 

שחקנים: ארז דריגס, אביעד 
בנטוב, אודי גוטשלק, שי לי הירש 

/ טל לוי 

04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 
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שיעור ריקוד
רקדנית צעירה מוצאת את עצמה מרותקת לביתה לאחר תאונת דרכים. כשהשכן המוזר מתדפק על 

דלתה ומבקש ממנה שיעור ריקוד, כדי שיוכל להתגבר על ביישנותו, היא דוחה אותו. התעקשותו 
להיפגש איתה מסקרנת אותה, הגילוי שהוא מדען אינטלקטואל משעשע אותה והעובדה שהוא על 

הספקטרום כובשת אותה. במפגש הבלתי אפשרי בין שתי הנשמות האבודות האלה, נוצרת קומדיה 
אנושית בלתי צפויה, מלאה במהפכים מרגשים ובאהבת אדם. מפגש מקסים של הפכים מושלמים, 

שהופך לידידות מושלמת בעולם לא מושלם.
לראשונה בישראל.

איסמעליה
סיפורה של חברות משולשת שתחילתה בצבא, במלחמת יום כיפור, וקיצה עשרים וחמש שנים 

מאוחר יותר, בסלון וילה בפרבריה העירוניים האמידים של ישראל. דרכיהם של מיקי הגניקולוג, 
עמי העיתונאי וקריץ ) שעדיין לא מצא את עצמו ( ממשיכים להיות שזורים זה בזה מאז המלחמה. 

חייהם של השלושה: עבודתם, נישואיהם, בגידותיהם, הבטחות הנעורים שהבטיחו פעם איש לרעהו 
ואיש איש לעצמו עמדו תמיד בסימן המלחמה ההיא... עד לאותו ערב מיוחד, הערב בו נפרם הקשר.

המשתמט
קורה כשחבורת גברים בני ארבעים שמעולם לא לבשו מדים מגיעים לשרת יחד ביחידה מאוד 

מיוחדת? כשצה״ל מחליט על מבצע גיוס לכל מי ש״דילג״ בעבר על שירות החובה,
מוצאים עצמם יחד בטירונות: שחקן בהצגות 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. לא משנה מה הקב״א 
שלכם או מה הפרופיל, יש לכם שלושים קטנות להתאפס על עצמכם, לשפר הופעתכם ולהגיע 

לצוותא! 



במהחול
מנוי ל-3 מופעי מחול | 20:30
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לילא | יום ה׳ | 6 בפברואר 

במדבר דברים | יום ג׳ | 24 במרץ 

סוכריות חמוצות | יום ה׳ | 21 במאי



1921

  ׳לילא׳

לילא’ בסנסקריט הינו “משחק קוסמי”- 
השקפה בה הבריאה נוצרה על ידי אלוהים 

לשם משחק טהור. היצירה ‘לילא’ מתרחשת 
במרחב בין המציאות המתעתעת 

לבין המשחק הקוסמי.

מאת | נעה ורטהיים 
מוזיקה | רן בגנו  

תלבושות | ששון קדם
במה | רם קציר

תאורה | דני פישוף 
ע.כוריאוגרפית 

רינה ורטהיים–קורן
 

רקדנים | איתי פרי, 
קורינה פריימן, 

שנדור פטרוביץ, 
דניאל קוסטה, 

ליאל פיבק, הגר שחל, 
שחר דולינסקי, שני ליכט, 

שון אולס, יותם ברוך
 
 

להקת המחול ורטיגו
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   ׳במדבר דברים׳
תמיר גינץ מוו וכוריאוגרפיה:  מאת 

זיקה מקורית: אבי בללי
 

עסקו  הקודמות  יצירותיו  שכל  לאחר 
תמיר  יוצא  חדרים,  בחדרי  במתרחש 
על  המדבר  אל  החוץ,  אל  הפעם  גינץ 
השראה.  כמקור  והאנושי  הפיזי  נופו 
מלא  פתוח  במרחב  מתקיימת   היצירה 
פראי.  גם  אך  מסתורי  שקט  עוצמה, 
ממוסכמות  משוחררים  בו  מקום  זהו 
ממזגת  דברים"  "במדבר  אורבניות. 
קדום,  תעתוע  עם  עכשווית  מציאות 
יחסים  רסן,  ללא  ראשוניים  דחפים 
ורגעי  פולחן  טקסי  ושבט,   פרטים  בין 

אינטימיות.
ב   לראשונה  הועלתה  דברים"  "במדבר 
והיוותה  גדולה  להצלחה  זכתה   ,  2014
של  התנועתית  בשפה  מפנה  נקודת 
להקת המחול קמע, ובה גינץ לראשונה 
בללי.  אבי  המוזיקאי  עם  פעולה  שיתף 
ההפקה חוזרת לבמה עם קאסט מחודש 

שמביא איכויות חדשות ליצירה.  



   ׳סוכריות חמוצות׳

בכל בית, כל חדר מקפל זיכרונות. קולות ילדים מתערבבים בנקישות נעלי עקב ורדיו ישן.
ריחות  וריק אך עמוס  ישן  , מתרחש בבית  זיכרון, ספק סיטואציות אמתיות  המופע שהוא ספק 
ומתגלות  נפרשות  השנים,  לאורך  אחת  משפחה  בתוך  יחסים  מערכות  מהעבר.  וקולות  זיכרונות 
בכל עוצמתן מנקודת מבטה של סבתא זקנה בבית הנטוש. רגעים מרגשים מלאי הומור ותנופה הם 
שמרכיבים את הפאזל ממנה עשויה היצירה והכל בביצוע וירטואוזי תיאטרלי וסוחף של תשעת 

רקדני הלהקה . הסוכריות הן לאורחים, אסור לגעת.

כוריאוגרפיה: יורם כרמי
ניהול להקה: נעמה קוטנר | רקדנים: להקת המחול פרסקו
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מופעים אורחים
חנוך דאום | 7.12.19

במופע ״החיים הם תקופה קשה״
זאת ההופעה החמישית של דאום במרכז אמנויות הבמה 

מני עוזרי | 16.11.19
איך הפך התלמיד החרשן, 

שלא הפסיק לחקות את המורים, 
לסטנדאפיסט מצליח שלא מפחד 

להריץ גם בדיחות על ההורים

אורי חזקיה | 14.12.19
אחד האנשים היותר מצחיקים 

בישראל ומנהל קריירה מוצלחת 
כסטנדאפיסט.

רביטל ויטלזון יעקבס 
9.1.20 בשעה 21.00

במופע סטנדאפ להורים עייפים.
על רומנטיקה לאור נרות אקומלי, 

הריונות, ילדים, דיאטות וסליים.

04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 
אפ

נד
סט
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מוני מושונוב

 "PARIS MAGIC"
הזמר הפריזאי הבינלאומי 

מרשאל מרין  בליוו מוזיקלי מובחר, 
השנסונים והלהיטים הצרפתיים האהובים - 

במחווה לגדולי הזמר הצרפתי לדורותם!
קלאסי, בלדות, להיטיי פופ, סלואו

 ורוקנרול ...ביצועים מרגשים וסוחפים.. 
לשירים של: שארל אזנבור,איב מונטאן, 

ג'ק ברל, אידית פיאף,ג'ורג' מוסטקי,
ג'ילבר בקו, מייק בראנט, אנריקו מסיאס,

ועוד ועוד.. .אורך המופע -  כ- 90 דק' 

מרשאל 
מרין
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קט מנוי
מנוי ל-5 הצגות  | גילאי 7-4 

ימי שני ושלישי | 17:30

תוכי שם שם | 19+18 בנובמבר | ת. גושן
זרעים של אמת | 7+6 בינואר | ת.אורנה פורת לילדים ונוער

שקשוקה ושוד הלימונים הגדול | 25+24 בפברואר | ת.אורנה פורת 

מלך היער  | 5+4 במאי | ת. גושן
טובים השניים | 2+1 ביוני | ת.אורנה פורת לילדים ונוער
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תוכי שם שם

26

מחזה ובימוי: אלון לוי משתתפים: דניאל ורטהיים, גל דורנפלד,
יוסף קדוש, שגיא פרץ, דניר ניצן/ ערן לחמן

שחר הוא ילד לא מקובל- הוא קצת שונה. ארז ויאיר- לא ממש מעוניינים בחברתו - 
הם לא מרשים לו לעלות לבית העץ שלהם. על ראשו של שחר נופל תוכי מדבר, 

עם פה גדול, שהלך לאיבוד וקוראים לו "תוכי שם-שם".  התוכי מבטיח לשחר להגשים 
את חלומו הגדול - לעלות על בית העץ, ושחר מבטיח להחזיר את שם-שם לבעליו.  

האם שחר מספיק חזק וישר כדי לעמוד בהבטחתו? אתם מוזמנים להצטרף אלינו 
ולצפות בהצגה מותחת, מצחיקה ומרתקת על חברות, על יושרה ועל בטחון.

19+18 בנובמבר



זרעים של אמת

במאי: יותם אורן
משתתפים: זיו זוהר מאיר/ גיל 

צרנוביץ', ספיר דרמון/סתיו אידיסיס, 
אסף דגני, אדם הירש, שחף ברגר

בממלכת פיטוניה הרחוקה, המלך 
מחפש יורש. הוא מחלק לכל ילדי 

הממלכה זרעים ומכריז, שהילד 
שיצמיח מהזרע את הצמח המרהיב 
ביותר, הוא אשר יזכה. כל הממלכה 
רוחשת וגועשת בעקבות התחרות. 
חמדנות, תככים, שקרים, חלומות, 

ספור אהבה וילד אחד שלא יודע 
לשקר, נשזרים יחד לכדי אגדה 

קסומה על חכמתו של מלך ועל כוחה 
העצום של האמת.

27

7+6 בינואר
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שקשוקה ושוד 
הלימונים הגדול

מחזה ובימוי: רועי שגב, שירילי דשא 
משתתפים: יעל שילדקראוט, יערה פלציג, 

אורי אוריין, ישראל גולדרט, 
מתן קסירר מפעילת בובת שקשוקה: 

אפרת גונן/מוריה בן אבות

מישהו גנב את כל הלימונים מהעץ בחצר 
הבית! יולי, חבריה, והכלבה שלה שקשוקה 
יוצאים בעקבות החשוד העיקרי, דותן, ויולי 
מכריזה עליו ועל החבר שלו דוקי - מלחמה 

של הטובים נגד הרעים, עד הסוף המר! 
זוהי תחילתה של הרפתקה מותחת, מרגשת 

ומצחיקה, שגיבוריה הם חבורת ילדים 
שמעדיפה לשחק במקום לכעוס, יולי, 
שמגלה שאם מדברים במקום להילחם 

זוכים בחברות אמת והופכים אויב לאוהב, 
וכלבה אחת קטנה וחכמה.. ושמה שקשוקה.

בהשראת סדרת הספרים מאת גליה עוז

ספרי "שקשוקה" הם רבי מכר 
ישראליים וזכו בספרי זהב ופלטינה. 

הספרים ראו אור גם בארה"ב, 
צרפת, ספרד וברזיל. על סדרה 
זו זכתה גליה עוז בפרס ראש 

הממשלה לסופרים 
עבריים תשע"ב. 

25+24 בפברואר



מחזה: יאקי מחרז ז"ל | במאי: רענן ניסים פררה ומשה בן שושן 
משתתפים: יעל יקל/מישל נרקיס, אור משיח, 

ורד אבידן/דוריס נמני , מעין עמרני

יום אחד מחליט האריה, מלך החיות, שנמאס לו להיות אריה. הוא אינו אוהב את עצמו 
כמו שהוא ועל כך הוא אומר: "להיות אריה זה משעמם זה מעצבן זה לא מעניין!" 

אריה נפרד מרעייתו הלביאה המלכה ועוזב את ארמון המלוכה לכיוון היער הגדול. 
ביער הוא פוגש חיות אחרות שכמותן הוא רוצה להיות. אריה אינו מסתדר עם גופו ועם 

עצמו ומעדיף לחזור להיות הוא עצמו. ומה בסוף קרה? זאת נראה בהצגה.

בלמלך היער
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טובים השניים
מחזה ובימוי: 

שירילי דשא ובן זיידמן 
משתתפים: עדי אייזנמן, 

הילה סורג'ון, רויטל זלצמן, 
תומר אופנר

שני משרתי הארמון, ניטה ודידי, 
אף פעם לא מסתדרים ביניהם 

ומסרבים לשתף פעולה בכל דבר. 
הארמון לא מתפקד והמצב מחמיר 

עד כדי כך שהמלך עצמו, 
שאוהב את משרתיו, הופך ממש 
לחולה. רק אבן טובה ומיוחדת, 
שנמצאת הרחק אי שם, יכולה 

להציל את המלך. 
שני המשרתים יוצאים להשיג 

את אבן המרפא וכמובן מתקשים 
לעבור את הדרך יחד, אך במהלך 

המסע הם מגלים בעל כורחם 
את קסם שיתוף הפעולה. הם 

מגלים את היתרון שיש בשילוב 
הכוחות למען השגת המטרה.

2+1 ביוני



חוגגים בחגים
מנוי ל-4 הצגות  | גילאי 14-7 

בשעות: 17:00 וב-19:00

הלב |  29 בדצמבר  | ת. המדיטק

אדיסון | 3 בפברואר | ת. אורנה פורת לילדים ונוער 

שבעת הגמדים הסיפור האמיתי  | 2 במרץ | ת. אורנה פורת 

גברתי הרקדנית  | 17 במאי | ת.השעה הישראלי

31
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מחזה ובימוי: ירון כפכפי
משתתפים: אור מאיר, אסף דגני, יובל 

ברגר, לי טלצ'י, רענן פררה, דנה רובשוב, 
עידן ירדני, אריאל קוזלובסקי

סיפורו של מרקו הקטן מג'נובה, הנודד 
מהרי האפינינים באיטליה עד הרי האנדים 

בארגנטינה כדי למצוא את אימו. המסע 
מאיטליה לארגנטינה אינו רק מסע חיפוש 
אחר האם, כי אם גם מסע התבגרות אישי 
של מרקו, שלומד לקחת אחריות על עצמו 

ועל משפחתו, ואף מצליח במשימתו זו. 
"הלב" הוא אכן סיפור מהלב, ודמותו של 

מרקו וודאי תמשיך לפרוט על ליבם של 
דורות נוספים. אנחנו מנציחים את חיבתינו 

למרקו במחזמר, ואת השאר נשאיר לכם 
להרגיש עמוק בלב.

הלב
29 בדצמבר



מחזה: צביה הוברמן בימוי: רועי שגבאדיסון
משתתפים: אייל שכטר/שרון צור, אמנון וולף/

גיל וסרמן, ענת פדרשניידר, נדב לאור, הילה מצקר הלוי, עמית 
אפשטיין/אייל קנטוב, אלעד אטראקצ'י.

תומס אדיסון גדל בעיירה קטנה בארה״ב. הוא נחשב לילד מוזר 
שאינו מצליח לעמוד בדרישות המקובלות של החברה, המשפחה 
ובית הספר. הוא עסוק כל הזמן בשאלות על תופעות שאף אחד 
לא יודע להסביר, ועורך באובססיבית ניסויים מדעיים מסוכנים. 
הקונפליקט בינו לבין הסביבה מחריף עד שתומס מרגיש נרדף 
על ידי כולם. הוא אומלל מאד ומחליט לברוח מהבית אבל אז 

קורה משהו שגורם לכולם להבין את הכוח שבהמצאותיו: חברתו 
הקרובה זקוקה לניתוח דחוף 

אך אין  אפשרות לנתחה משום 
שהערב ירד, ואי אפשר לנתח 

לאור עששית. תומס מוצא פתרון 
בצורת המצאה חדשה. הוא מביא 
את האור לבית, ומביא את האור 

לעולם.
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3 בפברואר
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שבעת 
הגמדים
הסיפור 
האמיתי

 מחזה : שירי לי דשא ורועי שגב
שבעת הגמדים הם חבורה מצחיקה, 

פרועה ומיוחדת, הכוללת טיפוסים 
השונים זה מזה לחלוטין. הם מגיעים 
לבמה נחושים לספר לנו את הגרסה 

שלהם לכל מה שקרה, כי מה שכולם 
מכירים בתור "הסיפור של שלגייה" 
– הוא בעצם הסיפור שלהם! הצגה 

מוזיקלית, צבעונית ורבת משתתפים, 
מצחיקה ומרגשת, שבה נחווה את 
הסיפור הקלאסי על שלגייה בדרך 

חדשה וסוחפת.

2 במרץ



גברתי הרקדנית

מחזה ובימוי: משה בן שושן, רענן ניסים פררה כוריאוגרפיה: מיכל שי
רקדנים:  אלימלך/בל וענונו  |  מתן און ימי  |  מאור לוי | לירון כהן | אדר ריקליס  גל 

טופלנסקי | נטעלי חכם

עומר הרקדן הראשי מאבד את סבלנותו כאשר הרקדניות בלהקה לא רוקדות מספיק טוב 
את התפקיד הראשי – אלייזה דוליטל, הדורש תכונות נוספות כגון "חוצפה" ו.."פלפליות". 
עומר מזהה את יכולותיה של נופר ורואה בה משהו שאף אחד לא ראה קודם .הוא מתערב 

עם חבריו ללהקה כי בעוד חודש יציג את נופר הנערה מהמאפייה בתפקיד הראשי.

נכתב בהשראתו של המחזמר "גברתי הנאווה" 
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17 במאי
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5.1 | הנביא כאיש תקשורת המונים
בהרצאה נעמוד על ההבדל בין "נביא אמת" ל"נביא שקר" כמו על 
ההבדל בין עיתונות עצמאית לעיתונות מגוייסת. נתבונן ונקשיב 

לנביאים שונים ונראה עד כמה קשה להבחין בין זה לזה.
 

26.1 | הנביא כאיש הרוח
מה תפקידה של הרוח במדינה? איך מתייחסת החברה לאיש 

הרוח ואיך הוא קונה את מעמדו? נראה את הלעג שלעגו מימי 
ראשית הנבואה לאנשי הרוח האלה )"הגם שאול בנביאים"?( ועד 

לקריאה הציבורית שקובעת "משוגע איש הרוח".
 

2.2 | הנביא כשחקן תיאטרון
רגילים לחשוב על התיאטרון כיצירה קלאסית של תרבות יוון 

שנועדה להעביר מסרים חברתיים במדיה בימתית. אבל הרבה 
לפני כן היו אלה הנביאים שהופיעו בחוצות בסוג של תיאטרון 

יחיד וביקשו להשפיע על דעת הקהל. נראה את גדולי הנביאים 
במופעם – ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל על במת המשחק.

 
16.2 | הנביא כקטיגור וכסניגור של העם

בדרך כלל רגילים לראות את הנביא כמוכיח ומטיף בשער לתקן 
את קלקולי החברה. הבולט בכולם הוא אליהו הנביא. אבל במבט 

חודר יותר נגלה שיש ציפייה גדולה מהנביא להיות שליח ציבור 
שנעמד בשער העם ובכוח תפילתו וחיבורו לשמים מייצר תנועה 

של סניגוריה ציבורית.

 

 
הרב ד"ר בני לאו

 

מחיר מנוי יחיד ₪120 | מנוי זוגי 220 ₪ | מחיר כרטיס בודד 40 ₪

רכישה באתר המתנ״ס | 077-7378530  | 04-6378551 שלוחה 3 

ימי א' | 20:30 | מרכז אמנויות הבמה
מי הם 

הנביאים 
של ימינו ?
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באולם 409 מקומות ישיבה נוחים 
עם זווית ראייה מצויינת לבמה.

מערכת מיזוג חדשה, מערכת שמע,  
מסך קולנוע ואמצעי הקרנה.

השכרת האולם

את האולם / הלובי 
ניתן להשכיר לאירועים, 

הרצאות, כנסים 
ומופעים מגוונים.

לפרטים: 04-6271420

צבי משנה מסלול חשיבה מחדש
על כל העולם הערבי!

עיתונאי מסתערב נפגש בעבר 
עם מנהיגים מוסלמים.  

הרצאה מרתקת.

צבי יחזקאלי

מהרו לשריין מקומות!
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ראשון בתרבות
עונה 9

רכישה באתר המתנ״ס | 077-7378530 | 04-6378551 שלוחה 3 

ימי א׳ | 20:30 | במרכז אמנויות הבמה 

ההרשמה 
בעיצומה!

״צ
יח

ם: 
צל

ש
עי

ן י
 ב

יל
אי

ם: 
צל

קי
נס

מי
 ק

דני
ם: 

צל

ור
ש

 ב
לן

אי
ם: 

צל
מנוי יחיד:  250 ₪ 

מנוי זוגי: 480 ₪
כרטיס: 60 ₪

24.11.19 | הרב שי פירון
קו התפר - הצעה לישראליות חדשה

מתרבות של הישרדות לתרבות של תיקון

15.12.19 | טל פרידמן 
״מה למדתי מהבת שלי״

מפגש אישי ומרתק עם האיש שנדמה לכולנו שאנחנו ממש מכירים אבל 
בעצם אנחנו יודעים עליו מעט מאוד. טל פרידמן לראשונה בחייו 

משתף את הקהל במסע האבהות המטלטל שלו.
 

19.1.20 | אוהד חמו כתב ישראלי בשטחים
שינויים ובתהפוכות בזירה הפלסטינית. 

הרצאתו מספקת הצצה נדירה אל חייו של הכתב הישראלי השוהה 
לעתים קרובות בשטח פלסטיני עוין.

 
15.3.20 | מריומה קליין 

דרך בית השנטי - הרצאה מקיפה אודות התפתחות העמותה 
וסיפור חייה של מריומה כפורצת דרך בתחום הטיפול בנוער 

בסיכון וסכנת חיים בישראל.
 

10.5.20 | צופית גרנט
דלתות מסתובבות

ערב מרתק על החלטות נוקבות, בחירה בטוב 
ובאופטימיות, אנרגיות וקבלת השראה.

חץ
: י

לם
צ






