עונת
המנויים
2018/19

מנויים יקרים,
אנו נרגשים לראות את היכל התרבות פותח עונת מנויים חדשה.
היכל התרבות הפך זה מכבר לשם דבר באזור כולו בזכות המופעים,
ההצגות והרפרטואר העשיר שהוא מציג מדי שנה בשנה.
אנו שמחים לראות אתכם מביעים אמון במקום ובפעילות הענפה
שמתקיימת כאן .לא בכדי הצגות ומופעים מהשורה הראשונה מגיעים
לאור יהודה ,וזו זכות גדולה עבורנו לארח אותם כאן.
אור יהודה ממשיכה להשקיע משאבים רבים בתחום התרבות ולדאוג
לכך שיינתן מענה עשיר ומגוון לכל השכבות ורבדי האוכלוסייה בעיר.
שתהיה לכולנו שנת פעילות מוצלחת.
בברכה,
עיריית אור יהודה
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היכל התרבות אור יהודה
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 .............10מנוי תיאטרון מבוגרים  -הצגות בונוס
 .............16מנוי קולנוע טרום בכורה
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 .............22מנוי תיאטרון לילדים בני 3-6
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 .............28חדש – סדרת הרצאות עם ד"ר אייל דורון
 .............30פסטיבל חנוכה
 ............. 31מידע למנויים

שעות קבלת קהל :בימים א-ה ,בין השעות 16:00–18:00 ,9:30–14:00
• מערכת שמע לכבדי שמיעה • נגישות לנכים • חנייה חינם
חפשו אותנו בפייסבוק היכל התרבות אור יהודה

היכל התרבות אור יהודה 03-7353555
תכנית המנויים 2018/2019
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הצגה מספר 1

הסודות בית ליסין

תאריכים | 1.11.2018:חמישי | 20:30
 | 3.11.2018מוצ״ש | 21:00

סיפור התבגרות בעולם שבו אסור לחלום מחוץ
לחוקים.
מחזה ישראלי חדש מאת הדר גלרון ,בימוי :כפיר
אזולאי .משתתפים :יעל וקשטיין ,שירן הוברמן/
מיכל שטמלר ,הדס קלדרון ,יניב לוי ,עמי ויינברג,
קרן מרום ,לורין מוסרי ,דורון בלנק ,בר אקרמן,
אלינור דוד ,דניאל היב ,אליה לסרי
השנה היא  .1996נעמי ,בתו של דיין חרדי ,הרב
הס ,מצליחה לשכנע את אביה לדחות את
חתונתה ולאפשר לה ללמוד במדרשה לבנות
בצפת .את חלומה החתרני להיות הרב-אשה
האורתודוקסית הראשונה היא חולקת רק
עם הרבנית דבורי ,מנהלת המדרשה .דבורי,
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שהבטיחה לדיין להכין את נעמי לחיי נישואין,
מגלה שנעמי היא עילוי ומפרה את הבטחתה
לדיין .היא גם בוחרת בנעמי להיות החברותא
של מישל ,תלמידה סוררת ,שנשלחה למדרשה
כעונש על חטא אפל וסודי .נעמי נחושה אמנם
להיות רב-אשה ,אך הקשר בינה לבין מישל סוחף
את שתיהן למחוזות בלתי צפויים ומאיים להרוס
את כל חלומותיה.
הדר גלרון ,שכתבה את "מקווה" (פרס התיאטרון
הישראלי  ,)2005היא מחזאית חרדית לשעבר,
שביצירותיה ובהופעותיה נותנת קול מרתק ונועז
לנשים דתיות בחברה הישראלית העכשווית.
משך ההצגה  -כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה
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הצגה מספר 2

האחרים הקאמרי
תאריכים | 24.1.2019:חמישי | 20:30
 | 26.1.2019מוצ״ש | 21:00

מחזה על איבה ,שנאה ודעות קדומות שהם בני
לוויה של עם במסע אל עצמאותו.
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו .משתתפים :נטע
גרטי ,עירית קפלן ,ג'וי ריגר ,יצחק חזקיה ,אבישי
מרידור ,דודו ניב ,אסתי קוסוביצקי ,כינרת לימוני,
גיא מסיקה.
האחרים הוא מחזה חדש ומרגש הפותח צוהר
בלתי ידוע כל כך בציבור ,על נשים יהודיות שנישאו
לחיילים בריטים בתקופת המנדט והואשמו בבגידה
ואף הוצאו להורג.
העלילה ,המתרחשת בשלהי שלטון המנדט ,עוסקת
בצעירה בשם דסי ,המתאהבת בקצין מודיעין
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בריטי ,נישאת לו ועוקרת לאנגליה ,שם נולד להם
בן .משפחתה בארץ מנדה אותה וכאשר היא חוזרת
לביקור לחתונת אחותה ,אליה כלל לא הוזמנה ,אביה
מגרש אותה מהאירוע ותובע שתשוב לאנגליה.
ביקורה של דסי בארץ פותח פצעים חדשים
וחשבונות ישנים בין בני המשפחה :אריה מרשק
התעשיין ,אביה של דסי דורש ממנה לעזוב מיד
את הארץ שכן בנישואיה לג'ק הבריטי המיטה קלון
על משפחתה ,וגילה האחות האוהבת נקרעת בין
מחויבותה לאביה ואהבתה לאחותה.
משך ההצגה  -כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה

5

הצגה מספר 3

רומיאו ואמא
הקאמרי

תאריכים | 14.3.2019:חמישי | 20:30
 | 16.3.2019מוצ״ש | 21:00

סאטירה חברתית על תוכניות הריאליטי
בטלוויזיה ועל הכוכבים לרגע שהופכים פתאום
לגיבורי תרבות.
מאת גור קורן וגלעד קמחי .במוי :גלעד קמחי.
משתתפים :דולב אוחנה ,אלעד אטרקצ'י ,רועי
אסף ,אסנת בן יהודה ,ניסו כאביה ,שמחה ברבירו,
ענת מגן שבו ,מזל קטי מלכה/נאוה לוי ,שרה פון
שוורצה ,גור קורן ,דוד שאול אדוה רודברג.,ילדות:
אמילי מלישבה ,ליה עמרם רוקח ,קלואי מרואלי.
לעיירת הפיתוח "תקוות" שבדרום הארץ קרה נס:
ששי בן עטר ,הכוכב הכי גדול שיצא מהעיר חוזר
עכשיו ל"תקוות" כדי לבחור נער מקומי שיגלם
את "רומיאו" בהפקה נוצצת של "רומיאו ויוליה".
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מולי מלכא ,הנער הכי מוכשר בתקוות ,כמעט
ומקבל את התפקיד הנחשק אבל בשורות רעות
לגבי מצבה הבריאותי של אימו זורקות את מולי
מהבמה הנוצצת אל המציאות הקשה .הדבר היחיד
שנותר לו לעשות כדי לתת לאמא שלו קצת תקווה
הוא לשקר לה שקיבל את התפקיד הנכסף.
המצב אליו נקלע מולי יוצר קומדיה של שקרים
שרק מסבכים אותו יותר ויותר ,ולמרות זאת מולי
מצליח לסחוף אחריו את חבריו ,משפחתו והעיירה
כולה כדי לתת לאימו כמה רגעי אושר .זה סיפור
על אהבה כל כך גדולה בין ילד לאמא שלו ,אפילו
גדולה יותר מאהבתם של רומיאו ויוליה.
משך ההצגה  -שעה וחמישים דקות
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הצגה מספר 4

קח את אבא
שלך ולך לעזאזל
הבימה
תאריכים | 11.4.2019:חמישי | 20:30
 | 13.4.2019מוצ״ש | 21:00

קומדיה שחורה מאת :רמי ורד ,בימוי :אמיר וולף
בהשתתפות :אבי קושניר ,ריקי בליך ,רוי מילר,
הגר טישמן ,תמי ספיבק ,אורי אברהמי ,הילה
שלו ,שיפי אלוני,
כשעמי ,גרוש טרי ,מקבל את הבשורה שאביו
המנוכר לקה בשבץ מוחי ,הוא נאלץ להתגבר
על משקעי העבר ולהתגייס לטפל בו .כשהוא
מבין שמערכת הבריאות רק מעוניינת להיפטר
מהזקנים ששיקומם עולה לה כסף רב ,הוא נכנס

ת י א ט ר ו ן 2 0 1 8 / 2 0 19

למלחמת עולם מול מחלקת השיקום וקופת
החולים ,תוך כדי תמרון בין שתי מערכות יחסים
שמתחילות במקביל עם אישה במצבו במחלקת
השיקום ועם גרושה סקסית שהכיר במועדון
בתל אביב.
המחזה מבוסס באופן חלקי על אירועים שקרו
בחייו של המחבר בזמן שאביו לקה באירוע מוחי.
אין קשר בין הדמויות למחזה לאנשים אמיתיים
משך ההצגה  -שעה וחצי ,ללא הפסקה
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הצגה מספר 5

שבעה בית ליסין

תאריכים | 30.5.2019 :חמישי | 21:00
 | 1.6.2019מוצ״ש | 21:30

דרמה ישראלית מאת שמואל הספרי.
בימוי :כפיר אזולאי ,משתתפים :יניב ביטון ,דניאל
גד ,אופיר וייל ,ענת וקסמן ,גדי יגיל ,נעמי לבוב,
תומר מחלוף ,נדב נייטס ,יעל שטולמן
טוביה (גדי יגיל) ,מחנך ותיק ,אמור לחזור
מחופשה בגליל לקראת ברית המילה של נכדו
הבכור ,אבל שיחת טלפון מפתיעה מהמשטרה
בלונדון מבשרת על מותו המסתורי.
הלווייתו נערכת בדיוק בשעה שבה נשיא
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מצרים ,אנואר סאדאת ,נואם בכנסת את נאומו
ההיסטורי ,ואיש אינו מגיע להלוויה חוץ מאשתו
ושלושת ילדיו.
אשתו דבורה (ענת וקסמן) ,מחליטה לסגור את
השבעה למנחמים .היא וילדיה כלואים עכשיו
שבוע ימים לסדרה של בירורים נוקבים ,מרגשים
ומצחיקים ,בשבעה ללא מנחמים וללא נחמה.
משך ההצגה  -כשעתיים ורבע כולל הפסקה.
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הצגה מספר 6

סימני דרך הבימה
תאריכים | 27.6.2019:חמישי | 21:00
 | 29.6.2019מוצ״ש | 21:30

מחזה מוזיקלי חדש על חייה של נעמי שמר.
מחזה :אורן יעקובי וגיורא יהלום בימוי :משה
קפטן .שחקנים :רוני דלומי /הילה שלו ,רויטל
זלצמן ,דפנה דקל ,גילה אלמגור  /סנדרה שדה ,דב
רייזר  /שמעון כהן ,טל מוסרי ,ריקי בליך /עמית
זיתון ,מתן שביט ,תובל שפיר  /חנן שוורצברג
הלהקה :נדיר אלדר /שחר ישי ,מיכל ברנד ,אלכסה
לרנר ,נירית אהרוני ,עמית זיתון ,רונית אפל ,מיטל
נוטיק ,אוראל איזיקל ,אור משיח ,עמית גל ,דניאל
חסין ,רוני סתיו ,חנן שוורצברג ליאת פרלוב
סיפור חייה של נעמי שמר ,הוא סיפורה של
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הארץ הזאת .במחזמר חדש אנחנו פוגשים את
נעמי בארבעה צמתים בחייה ,בהם היא נדרשת
להילחם על עתידה האישי והמקצועי.
המחזמר משובץ שירים שכתבה והלחינה
ומשרטט לראשונה את דמותה של שמר לא
כמיתוס לאומי אלא כפי שהייתה באמת :יוצרת
מורכבת ,פמיניסטית פורצת דרך ,אישה שלא
פחדה להשמיע את קולה ,שהצליחה לחיות
בשלום בין הקיבוץ לתל אביב ,בין האמנות
לציונות ,בין האדם הפרטי :המצחיק ,השנון
והחם – לאישה הגדולה מהשירים.
משך ההצגה  -שעתיים ורבע כולל הפסקה
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הנחיות להזמנת הצגת בחירה (בונוס)
•ניתן להזמין את הצגת הבחירה
החל מ18.11.19-
•הזמנת הצגת הבחירה ,נעשית על בסיס
מקום פנוי (לא לפי המיקום הרגיל) לכן
מומלץ להקדים לבחור ולהזמין.
•מנוי זכאי לשתי הצגות בונוס ,מתוך ארבע
הצגות המוצעות לבחירה בחוברת
•את הכרטיסים להצגת הבחירה ,ניתן
להזמין טלפונית בשעות הפעילות של
היכל התרבות :ימים א-ה ,9:30-14:00
 16:00-18:00בטלפון03-7353555:
•כרטיס המנוי הוא כרטיס הכניסה להיכל
התרבות אור יהודה ,לכן חייבים להביאו
ולהציגו בכניסה לאולם ,גם בהצגת
הבחירה.
•במידה ולא תגיעו להצגה ולא ביטלתם

10

את ההצגה מראש ,ייחשב הדבר כאילו
צפיתם בהצגה ולא נאפשר קבלת הצגה
חלופית .ביטולים יתקבלו עד שלושה ימי
עבודה לפני מועד ההצגה.
•אובדן כרטיס מנוי :במקרה של אובדן
כרטיס המנוי ,יש להודיע מידית למשרדי
ההיכל .ללא כרטיס מנוי לא נאפשר כניסה
להיכל .אובדן כרטיס מנוי מכל סיבה שהיא
יחויב המנוי בתשלום של .₪ 25
•ניתן לממש את הצגות הבחירה עד לתאריך
 30.6.2019בלבד.
•איחור להצגות :הנהלת היכל התרבות
עושה כל מאמץ להתחיל את ההצגות
בשעה הנקובה .כדי למנוע אי נעימות
ועמידה בתור ,כדאי להקדים ולהגיע כחצי
שעה לפני תחילת ההצגה .המאחרים יופנו
למקומות הפנויים בשורות האחרונות
ביציע על בסיס מקום פנוי.

תאטרון 2018/19

הצגת בונוס מס' 1

משרתם של שני
אדונים בית ליסין
 | 17.12.2018שני | 20:30

מאת :קרלו גולדוני ,נוסח עברי :ניסים אלוני,
בימוי :אודי בן משה
משתתפים :יניב ביטון ,לירון ברנס ,גל דורנפלד,
שירן הוברמן ,אופיר וייל ,עדי זאק ,יובל ינאי ,יותם
קושניר ,יעל שטולמן ,סיון ששון
הקומדיה הגאונית והאהובה בגרסה חדשה
ורעננה – מצחיקה יותר ,וירטואוזית יותר,
אקרובטית יותר ופרועה יותר.
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המשרת טרופלדינו מסבך שני אדונים ומסתבך
בפרשיות שונות ומשונות :של אהבות נכזבות
וחיזורים חרוצים ,התחפשויות שובבות וחשיפות
נועזות ,מיתות משונות וקימות לתחיה לא
צפויות .והכל ,כדי שיהיה לו קצת כסף לאכול
ארוחת צהרים הגונה.
משך ההצגה  -כשעה וארבעים ללא הפסקה
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הצגת בונוס מס' 2

סוס אחד נכנס
לבר הקאמרי

 | 11.2.2019שני | 20:30

עיבוד למחזה :מיכה לבינסון ,אבנר בן עמוס ,דרור
קרן .במאי :דרור קרן
שחקנים :דרור קרן ,איה גרניט  -שבא ,יגאל זקס,
יוסי ירום
מופע הסטנד אפ של דובלה גִ 'י במרתף באזור
התעשייה בנתניה יוצא משליטה ותופס תפנית
מצמררת .מול הקהל ,שבו יושבים גם שני חברי
ילדות ,הוא עורך חשבון נפש נוקב.
רכבת השדים נעה במהירות בין הומור שחור
לסאטירה ארסית ,בין אהבות לבגידות ,געגועים
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וחרטה .בסטנד אפ ,כמו בחיים -הכול אפשרי
ובערב הזה ,שהוא יום הולדתו של דובלה וגם
כנראה המופע האחרון שלו ,כבר אין לו מה
להפסיד.
"הצגה מרתקת ומרגשת ...דרור קרן וירטואוז,
מדויק ,עמוק ,חכם ,רגיש ,מצחיק ,אגרסיבי ,מהפנט,
דרוך ומרגש ,משאיר את הקהל פעור פה .פנינה
תיאטרונית שלא כדאי להחמיץ("...כלכליסט )
משך ההצגה  -שעה וחצי ללא הפסקה
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מחול בונוס מס' 3

קופסא לבנה להקת
המחול הקיבוצית

 | 1.4.2019שני | 20:30

כוריאוגרפיה :רוני ברנדשטטר
מה הזיכרון הראשון שלך? מה שכחתי ? מה
חשוב לזכור? זוכרים?
הגוף והעצמי מתעצבים ומתהווים בתהליך
תמידי של התנסות והזיכרון מאפשר תחושת
רצף וזהות.
מי שהייתי אתמול הוא מי שאני היום ,אבל הכל
כל הזמן משתנה ,אז מה בכל זאת נשאר שם
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והופך להיות "מי שאני"?
העבודה עוסקת במה אנחנו זוכרים ,מה אנחנו
שוכחים ואיך שני המקומות באים לידי ביטוי
בחיינו .האדם ,גופו ,זיכרונותיו והיכולת להיות
אחר ולקבל את עצמנו מחדש.
העבודה מציעה "ליצור חגיגה" מאותם זיכרונות
החבויים באדם .לצאת ,להיפתח ולהתמודד עם
הזיכרונות הכמוסים ביותר ולהפוך זיכרונות
מודחקים לכוח והעצמה
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הצגת בונוס מס' 4

ברית מילה
התיאטרון העברי
 | 11.6.2019שלישי | 21:00

קומדיה יהודית
מאת :אילן חציר .בימוי גדי צדקה
כריסטיאן חולם לפרוש מעבודתו המתישה
כאיש מכירות ולנוח על זרי דפנה .אולם לצערו,
טרם הצליח להרוויח מספיק כסף כדי שיוכל
להפסיק לעבוד .יום אחד מספר לו דיויד חברו,
אודות רב יהודי אחד ,המשמש כיועץ השקעות

ת י א ט ר ו ן 2 0 1 8 / 2 0 19

ממולח ,שמרוויח הון עבור לקוחותיו .אלא
מה? הרב הזה עובד רק עם יהודים .כריסטיאן
מחליט להתגייר כדי שהמשקיע האגדי יסכים
לקבל אותו כלקוח ולהכפיל ולשלש עבורו את
חסכונותיו .אולם הדרך להפיכתו של כריסטיאן
לבן העם המובחר רצופה מבוכה קשיים וצחוק
בלתי נשלטים.
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קולנוע טרום בכורה

שישה
סרטי קולנוע
בהקרנת
בכורה
טרום
הרצאה קפה ומאפה
בתכנית:
 20:00התכנסות ,קפה ומאפה
 20:30הרצאה
 21:00הקרנת הסרט

פרטים על הסרט ניתן לקבל כשבועיים
לפני ההקרנה • בפייסבוק • במייל • במח’ מנויים
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* הזכות לשינויים שמורה

תאריכי הסרטים:
 14.11.18יום רביעי
 23.12.18יום ראשון
 29.1.19יום שלישי
 25.2.19יום שני
 27.3.19יום רביעי
 21.5.19יום שלישי

קולנוע טרום בכורה

CHAMPIONS
סרט ראשון בסדרה צ'מפיונס |  | 14.11.2018רביעי | 20:00

במאי חאבייר פסר | ספרד  | 2018ספרדית בתרגום לעברית |  124דקות

קולנוע טרום בכורה
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חנן בן ארי

 | 17.1.2019חמישי | 20:30

חנן בן ארי ,פצצת אנרגיה בימתית ופרפורמר נדיר
שמתמסר לקהל שלו בכל מופע ומופע ,נושם את
הקהל שלו ומרווה את צימאונם לשמחה ,רגש ,עצב,
אופטימיות וסקרנות
במופע להקה חדש יבצע בן ארי את השירים:
"ויקיפדיה"" ,מה אתה רוצה ממני"" ,בשורות טובות",
"לא לבד" ו"תודה שאת" שיתמזגו עם הלהיטים
מאלבומו הראשון" :החיים שלנו תותים"" ,אמא אם
הייתי"" ,ממך עד אליי" "איזון" ועוד.
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מופע מחווה לאריק איינשטיין
 | 7.2.2019חמישי | 20:30

"הטרנזיסטור" הוא הרכב חדש בניהולו המוסיקלי של משה
לוי מבכירי המפיקים המוסיקאליים בישראל ,שהפיק וניהל
מוסיקלית אלבומים של אריק איינשטיין ,שלום חנוך ,שלמה
ארצי ,מאיר בנאי אריק ברמן ואחרים.
ההרכב יבצע את מיטב השירים של אריק איינשטיין :אבשלום,
עטור מצחך ,עוף גוזל ,למה לי לקחת ללב ,כשאת בוכה את לא
יפה ,קח לך אישה ,סע לאט ,בדרך לגימנסיה ועוד.

אהרל'ה סייקס שירה וגיטרה אקוסטית | אבי חן שירה
וגיטרה אקוסטית | ארז זינגר גיטרה חשמלית וקולות |
נועם לונדון גיטרה בס | אייל קוחל תופים | משה לוי
 /עדי רינרט ,קלידים ,אקורדיון ,גיטרה חשמלית וקולות.
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יסמין לוי והאנדלוסית

אדיו קרידה

 | 7.3.2019חמישי | 20:30

שילוב נדיר בין תזמורת ירושלים מזרח ומערב ליסמין לוי בעיבודים
מוסיקליים אותנטיים המשלבים כלי נגינה מערביים ומזרחיים על
במה אחת .הזמרת הבינלאומית יסמין תשיר ממיטב להיטיה :נאסי
אן אלאמו ,אונה נוצ’ה מאס.עיבודים חדשים ב״שפת התזמורת״
לשירת הלאדינו האהובה של יסמין ,לצד נגיעות מהרפרטואר הספרדי
הפופולרי .סיפור אהבה סוחף ומרגש.

אורח מיוחד :אמן גיטרת הפלמנקו יחיאל חסון
מנהל מוסיקלי ומנצח :תום כהן
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ריבו
ישי
שטח אפור

 | 22.6.2019מוצ"ש | 21:45

ישי ריבו  -תופעה מוזיקאלית מרתקת! מיליוני צפיות
ביו טיוב ולהיטי ענק שמשודרים ללא הפסקה ברדיו.
במופע החדש מתוך אלבומו האחרון " שטח אפור" ,מציג
ישי ריבו סאונד עדכני ומעט פופי.
ריבו משלב במופע גם להיטים מתקליטיו הקודמים" :תוכו
רצוף אהבה"" ,קול פעמונים" ועוד.

צילום :שלומי פינטו
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מנוי לילדים בני  .3-6הצגה מספר 1

אלאדין ומנורת
הקסמים תיאטרון
אורנה פורת
 | 6.11.2018שלישי | 17:30

אלאדין הוא ילד עני ומלא קסם ,שנופל למלכודת
הכסף והעושר אותה מטמין לו ג'אפר הרשע
בתוך מערת הזהב.
במערה פוגש אלאדין שדון חביב הכלוא בתוך
מנורת הקסמים ,שמבטיח לעזור לאלאדין וגם
להגשים לו שלוש משאלות.
באחת מן המשאלות מבקש אלאדין להיות לנסיך
כדי שיוכל להגשים את אהבתו לנסיכה יסמין.
אך הכול מסתבך כאשר המנורה מתגלגלת לידיו

21

של ג'אפר הרשע שמנסה לשלח את אלאדין
אל מצולות הים.
משתתפים :שחקנים ורקדני להקת ענבל :דנה
אלקובי ,יוליה צרנוק ,אלינה רובין/ציפי תנעמי ,קובי
משה/אבי סוכר ,אלכס שיבצוב/מריאן אורניצב
כתיבה ובימוי :משה בן שושן ורענן ניסים
כוריאוגרפיה :רוני ברנדשטטר ,תפאורה :בתיה
סגל –פיק ומיכאל פיק
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מנוי לילדים בני  .3-6הצגה מספר 2

קטנצי'ק
תיאטרון הקיבוץ
 | 9.1.2019רביעי | 17:30

סיפורו של גיא ילד רגיש וקטנצ'יק שיודע לבנות
כלי נגינה מיוחדים וחי לו בעולמו המוסיקלי
כשהוא נסחף אחרי צלילים ומנגינות .גיא
מתקשה להשתלב בחברת הילדים .נדיר מנהיג
חבורת הילדים צוחק עליו ,קורא לו קטנצ'יק
ולא מוכן לשתף אותו בחבורה של השכונה.
בזכות חברה חדשה שפגש ,בזכות אימו שנוסכת
בו ביטחון ובעיקר בזכות המוסיקה גיא הופך
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לגיבור אמיץ לב.
שחקנים :גיא רוזן/רביב מדר ,נוי הלפרין/אור אילן,
אמיר שורוש/אלעד אטרקצי ,נועה גודל/יעל יקל,
הראל מוראד/גל שלום כהן ,נגן :אסף רוט/גיורי
פוליטי
כתיבה :גלעד שמואלי
בימוי :גלעד קמחי וגלעד שמואלי
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מנוי לילדים בני  .3-6הצגה מספר 3

הביצה
שהתחפשה
התיאטרון שלנו

 | 4.2.2019שני | 17:30

הפקה מוסיקלית ומרגשת עפ"י רב המכר מאת
דן פגיס.
סיפורה של ביצה שאינה מרוצה מעצמה ,אינה
יודעת מי היא ומה תפקידה בעולם.
במהלך ההצגה היא מתהפכת ,מתלבטת,
מתגלגלת ומתחפשת עד שלבסוף חוזרת אל
אמה התרנגולת ,אשר מעניקה לה חום ואהבה
שחיפשה ,ומתוך הביצה בוקע אפרוח.

23

בהצגה פוגשת הביצה דמויות שונות ומתנסה
באמצעות תחפושות למצוא את זהותה.
הביצה עוברת מדמות לדמות ולאחר נסיונות
רבים ,כשלונות ועלבונות ,היא חוזרת אל המוכר
והנכון ומתפתחת שם.
משתתפים :שירלי לילו ,ליז רביאן/אלינור דוד ,עדי
רז ,אורן כהן /בן נפתלי
עיבוד למחזה ופזמונים :רונן גולדפרב
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מנוי לילדים בני  .3-6הצגה מספר 4

לציונה כנף אחת
תיאטרון הקיבוץ
 | 12.3.2019שלישי | 17:30

לציונה יש כנף אחת הינו ספר ילדים העוסק
בניצחון עצמי על מגבלה פיזית ונפשית.
ההצגה מספרת את סיפורה של ציונה ,ציפור
עם כנף אחת ,שנאלצת להישאר בקן יחד עם
אמה בזמן שכולם יוצאים אל הנדידה הגדולה
לעבר אי הציפורים.
אך ציונה לא "מרימה כנפיים" וביחד עם דופיק
חברה ( קיפוד עם תלתלים) הם יוצאים ברגל
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כנגד כל הסיכויים למסע סוחף סוער מלא
הרפתקאות ,הומור ,חברות ובגרות שבו ציונה
מגלה כי כוח הרצון אמונה וחברות יכולים לקחת
אותה לאן שרק תחפוץ ולא משנה כמה בלתי
אפשרית הדרך.
שחקנים :דלית דוד ,תום חודרוב ,קרן מרום ,יניב
סוויסה ,ישראל קוגינסקי.
מחזה מקורי ע"פ ספרו של נעם חורב.
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מנוי לילדים בני  .3-6הצגה מספר 5

רונן בארץ
הסיפורים
התיאטרון שלנו
 | 26.5.2019ראשון | 17:30

חגיגה של שירים ריקודים,תפאורה מרהיבה
ותלבושות ססגוניות.
תולי התולעת ,שופי-שוף הינשוף ולף העטלף,
דיירי היער הקסום ,מצפים בכיליון עיניים
להגעתו של ספר אגדות חדש .כשהספר אינו
מגיע ,מוטלת על רונן (רונן גולדפרב) משימה
חשובה :לצאת למסע בארץ הסיפורים ולעזור
לארבעה גיבורים מארבע אגדות שונות .רק
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לאחר מכן ,יקבלו החברים את הספר הנכסף.
במסעו פוגש רונן את כיפה אדומה ,את הברווזון
המכוער ,את הנסיכה על העדשה ואת שושה
המכשפה .כל האגדות מקבלות חיים על
הבמה ,ומלוות בתפאורה מרהיבה ובתלבושות
ססגוניות.
משתתפים :רונן גולדפרב פלד ,שירה בליץ ,אורן
כהן  /רועי ירושלמי,בטי קושצ'י תום אידלסון

ת י א ט ר ו ן ל י ל ד י ם ב נ י 2 0 1 8 / 2 0 19 3 - 6

הברנשים של נגה
חדש
גא'ז
במופע
דייב ברובק פוגש את שלמה ארצי
שירים עבריים לצד להיטים לועזיים בניחוח גאז'י.
ניהול מוזיקלי וניצוח שחר גלינה

 | 14.1.2019שני | 20:30
במשכן למוסיקה ומחול רחוב בן גוריון 5
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מועדון
ח ב רי ם

עם ערך מוסף
מפגשים
מכללת אור יהודה
והיכל התרבות מזמינים
אתכם לסדרת הרצאות
עם ד"ר אייל דורון חוקר
ומפתח חשיבה יצירתית,
מומחה לפתרון בעיות
בעולם משתנה.
 20:00מינגלינג,
קפה ומאפה
 20:30הרצאה
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 | 1.1.2019שלישי

הורות וחינוך במאה ה21-

העולם משתנה ,האם גם ההורות שלנו צריכה להשתנות?
 70%מההשפעה על גורל הילדים ועיצוב עתידם מקורם
בבית ,רק  30%מההשפעה מיוחסים לבית הספר.
מה אתם עושים כדי להיות בטוחים שה  70%שלכם מושקע
נכון? המפגש עוסק בשאלת ההורות בעולם המסקרן והמואץ
של המאה ה 21-על בסיס מחקרים עדכניים ,אנקדוטות
ודוגמאות מהשטח .איך להיות הורה יצירתי במאה ה?21-
מדוע "ילדותיות" היא ערך בעולם החדש ומה זה אומר
לגבינו כמבוגרים? איך לגדל ילד יצירתי?
איך אפשר לטפח יצירתיות בקרב ילדים וגם אצלנו ,ומדוע
יצירתיות מכונה בפי הוגים רבים כמה שנותן לחיים את הטעם
המיוחד שלהם?

הרצאות
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מ ו עדו ן
ח ב רי ם

עם ערך מוסף
מפגשים

 | 28.2.2019חמישי

 | 13.6.2019חמישי

מה עושים עם כל רגשי האשם האינסופיים
ואיך לעזאזל "היא עושה את זה" (או שלא)?
מה עושים עם עבודה-קריירה-אלף סידורים
ואושר אישי? מהי "דת האימהות" ומדוע האם
היא תמיד אשמה? לאן נעלמה המהפכה
המפוארת של הפמיניזם? למה מצבן של
הנשים הלך אחורה ואיך צועדים קדימה? מי
מאושרת יותר :אישה עם ילדים או ללא ילדים?
איך משלבים אהבה" " +תשוקה" בעולם החדש?
איזה סוגי זוגיות הציעו לנו הפסיכולוגים
הגדולים והפסיכולוגיות הגדולות?...
ההרצאה מלאה במחקרים ,אנקדוטות,
דוגמאות מהחיים ומודלים של פתרונות
מפתיעים לבעיות מוכרות.

הסביבה שלכם היא חדר הכושר הטוב ביותר
למוח.אז למה אתם לא מתאמנים?
פיתוח יצירתיות בכל גיל ושלב בחיים הוא כבר לא
בגדר אפשרות ,הוא חובה עבור כל אחד מאתנו.
ללא קשר לתפקיד ,לסטטוס בחיים ,ולשאיפות,
אפילו בשביל לשרוד ,אנחנו חייבים את הכלי הזה.
איך להפוך את היומיום שלכם למחנה אימונים
של יצירתיות .מפגש מרתק הכולל הפעלה של
המשתתפים ומתן כלים לפיתוח חשיבה יצירתית
החל ממחר בבוקר.
המפגש חוויתי ודינאמי ,כולל הפעלה של הקהל
לחשיבה.

נשים וקריירה
בעולם החדש

הרצאות

2 0 1 8 / 2 0 19

תבונה יצירתית
בחיים ובעבודה
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מידע למנויים
•ניתן לשנות/לבטל את מועד הצפייה
בהצגות/סרטים עד  3ימי עבודה לפני
מועד ההצגה/הסרט
•אי ביטול הכרטיסים כמוהו כצפייה
בהצגה/סרט.
•לא תינתן תזכורת להצגות במהלך העונה,
נא רשמו לפניכם את תאריכי ההצגות.
• אין להכניס אוכל ושתייה לאולם
• תוקף המנויים30.7.2019 :
•כרטיס מנוי :כרטיס המנוי הוא כרטיס
הכניסה להיכל התרבות אור יהודה ,לכן
חייבים להביאו ולהציגו בכניסה לאולם.
•איחור להצגות :הנהלת היכל התרבות
עושה כל מאמץ להתחיל את ההצגות
בשעה הנקובה .כדי למנוע אי נעימות
ועמידה בתור ,כדאי להקדים ולהגיע כחצי
שעה לפני תחילת ההצגה .המאחרים

יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי.
•חניה :לנוחיותכם ,מגרש חניה מסודר
וללא תשלום בסמוך להיכל התרבות.
•גישה לנכים :בהיכל התרבות קיימים
סידורים מיוחדים המאפשרים דרכי
גישה לנכים ולמוגבלים.
•כבדי שמיעה :בהיכל מתוקנת מערכת
הגברה לכבדי-שמיעה ,ניתן לקבל
אוזניות שמע בערב ההצגה ,ללא תמורה,
בלובי של ההיכל וכנגד הפקדת תעודה
מזהה.
•אובדן כרטיס מנוי :במקרה של אובדן
כרטיס מנוי ,יש להודיע מידית למשרדי
ההיכל .ללא כרטיס מנוי לא נאפשר
כניסה להיכל .אובדן כרטיס מנוי מכל
סיבה שהיא יחויב המנוי בתשלום של
.₪ 25

הזכות לשינויים שמורה להיכל בכל התוכניות ,ההצגות והמופעים המפורטים.

שעות קבלת קהל :בימים א-ה ,בין השעות 16:00–18:00 ,9:30–14:00
• מערכת שמע לכבדי שמיעה • נגישות לנכים • חנייה חינם
חפשו אותנו בפייסבוק היכל התרבות אור יהודה

Yaelaa / branding & design

מנוי תיאטרון מבוגרים
 6הצגות קבועות  2 +הצגות לבחירה | יום קבוע | מקומות ישיבה קבועים
מנוי חופשי לתיאטרון מבוגרים
 6הצגות קבועות  2 +הצגות בונוס לבחירה מתוך הרפרטואר לשנת 2017/2018
מנוי לתיאטרון ילדים בני 3-6
 5הצגות קבועות | תאריכים קבועים | מקומות ישיבה קבועים
מנוי לקולנוע
 6סרטים הכוללים הרצאה קפה ומאפה עם מיטב מבקרי הקולנוע
מידע על הסרטים ניתן לקבל שבועיים לפני מועד ההקרנה במחלקת מנויים
בטלפון  03-7353555או בפייסבוק.

03-7353555
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