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תושבים יקרים,
פסטיבל "מאירים את העיר" יתקיים השנה באור
יהודה בפעם השישית וימשיך את המסורת .גם
השנה הפסטיבל גדוש באירועים מגוונים ,ססגוניים
ומשמחים המתאימים לכל בני המשפחה ולכל
הגילאים והטעמים .מופעי שירה ,הצגות ותכנים לכל
המשפחה – והכול במחיר מסובסד .תרבות צריכה
להיות נגישה לכולם ביומיום ובוודאי שבחג.
חג החנוכה הוא חג הדרור ,ואכן השנה בחג הזה
אנחנו זוכים לדרור  -לצאת לרחובות העיר ולחגוג
יחד את פסטיבל "מאירים את העיר" לאחר שבשנה
האחרונה נאלצנו לחגוג אותו בזום ,מהבית ,בשל
מגבלות הקורונה.
חנוכה זהו גם חג האור .אני מאחלת לכם בכל לבי
שאורות החנוכייה הדולקים בכל בית ובית באור יהודה
יתלכדו לאור אחד גדול :אור של תקווה ושמחה כשאנו
עטופים בחום המשפחה וחום הקהילה הנפלאה של
תושבי אור יהודה שאני כה גאה לעמוד בראשה.
על אף העובדה שהפסטיבל השנה לא זוכה לתמיכה
של משרד התרבות והספורט ,החלטנו לא לוותר על
קיומו ולממן את ביצועו באמצעות החברה הכלכלית
לפיתוח אור יהודה .אני מזמינה אתכם לקחת חלק
באירועים ובפעילויות ובהזדמנות הזו מאחלת לכם
חג חנוכה שמח.
שלכם,
ליאת שוחט
ראש העיר
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חנוכה
לצעירים

כיתת אומן עם לירן דנינו
יום ראשון

28.11.21

20:30

מרכז קזז לצעירים – רח' סיני 15
מופע חימום הדלקת נרות חגיגית עמדת קפה
בעיצוב אישי כיבוד קל
כרטיסים ניתן לרכוש באתר העירייה >> התרבות במרכז
עלות כרטיס ₪ 30 :לתושבי אור יהודה בלבד | הכניסה לגילאי 18-40
בלבד בהצגת תו ירוק  /בדיקת קורונה שלילית בתוקף
בברכה,

ליאת מועלם
חברת מועצת העיר
וממונה על תחום הצעירים
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ליאת שוחט
ראש העיר

ישי ריבו

יום שני

29.11.21

21:00

היכל התרבות אור יהודה

עלות כרטיס מסובסד₪ 79 :
כרטיסים ניתן לרכוש באמצעות אתר העירייה >> התרבות במרכז
הרכישה מוגבלת ל 2-כרטיסים למשפחה ומיועדת לתושבי אור יהודה בלבד.
הכרטיסים ימתינו לכם בקופה שתהיה פתוחה שעה לפני תחילת המופע.
חובה להציג תעודה מזהה עם ספח.
הכניסה תתאפשר באמצעות תו ירוק/בדיקת קורונה שלילית בתוקף

‡‚ף ˙רבו˙
ו‡ירועים
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adi-barak.com

פינוקיו

מחזמר מוסיקלי קסום על כוחה של
האהבה וכוחה של האמת

יום שלישי

30.11.21

קבלת פנים חגיגית  ,9:00הצגה ראשונה 9:30
קבלת פנים חגיגית  ,10:30הצגה שנייה 11:00
היכל התרבות אור יהודה
טוביה
נמכר
דניאלבמסעו
להפוך לילד אמיתי ,אבל קודם עליו לעמוד במבחן.
פינוקיו חולם
ידידיה

צפיר
של ויטל
מורשת
מטבעות,
לתיאטרון הבובות ,הולך שולל אחר הבטחות על עץ
פינוקיו
.
.
.
.
עצמודויד
אביתר בר
הכחולהאוחיון
מרום/דור
משקר קרן
חייקה מלכה
לארץוייל
ובורח אופיר
מתפתהזלצמן
רויטל
בתוך
ומוצא את
לפיה
הילדים,
מוסיקה :אמיר לקנר  .תפאורה :ערן עצמון  .תלבושות :אולה שבצוב  .תאורה :זיו וולושין  .מפיק :דניאל רבינוביץ׳
אמיץ ,סטולו .
ולריה גלוזמן .
ומתחשב.ברק
אריזה גרפית :עדי
הפוסטר :ניר
שהואצילום
מוכיחפינוקיו:
צרצר ומסכת
עיצוב בובת
נאמן
ילד
פינוקיו
לבסוף
עמיר .דג.
שלומיתשל
יח״צ:בטן

היכל התרבות מתנ״ס תל מונד
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי
שחקנים :טוביה צפיר (בתפקיד סבא ג'פטו) ,דניאל מורשת  /ידידיה ויטל (בתפקיד
פינוקיו) ,רויטל זלצמן ,אופיר וייל ,חייקה מלכה ,קרן מרום  /דור אוחיון ,אביתר בר דויד

17.30
 9.12.21יום חמישי | בשעה
כרטיסים ניתן לרכוש באתר העירייה >> התרבות במרכז | עלות כרטיס₪ 29 :

telmond.smarticket.co.il
המתנ״ס
ניתןבאתר
₪ |65
במחיר
כרטיסים
כרטיסים למשפחה | ההצגה מיועדת
לרכוש עד 6
ומעלה
לגילאי 3
לתושבי אור יהודה בלבד (בהצגת ת.ז .וספח)

הכניסה תתאפשר באמצעות תו ירוק/בדיקת קורונה שלילית בתוקף
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יום שלישי 30.11.21
22:00 – 18:00

רחבת מחלקת הנוער – רח' בר לב 11
חדר בריחה זומבים מבוך לייזר זומבים עמדת צילום
זומבים דמויות זומבים איפור פנים זומבים עמדות
 VRזומבים (מציאות מדומה) עמדת די ג'יי פינות
ישיבה אוכל ושתייה
האירוע מיועד לגילאי  | 18 – 12הכניסה לאירוע חינם
חובה להציג תו ירוק /בדיקת קורונה שלילית תקפה
‡‚ף ˙רבו˙
ו‡ירועים
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הרשל'ה

מותאם
החרדי -לקהל
הדתי

סיפור על חברות טובה

יום רביעי

1.12.21

קבלת פנים חגיגית בשעה  | 18:00תחילת הצגה 18:30
היכל התרבות אור יהודה
מי לא מכיר את הרשל'ה? כולם מכירים אותו! לכן כאשר נגנב אתרוג
מיוחד מביתו של אחד העשירים ,החשד נופל על ...הרשל'ה! כיצד יוכיח
הרשל'ה שהוא לא הגנב? איך יתנהג חברו הטוב מוטל ,בן העשיר שאביו
חושד בחברו הטוב בגניבה .ואיך שני שוטרים מתוחכמים במיוחד הצליחו
למצוא פתרון לפרשייה שהסעירה את כל העיירה.
שחקנים :יוסי טולדו ,בר לוי ,ישראל גולדרט ,דודי גזית ,ניראל פרידמן,
תומר רטהאוז
כרטיסים ניתן לרכוש באתר העירייה >> התרבות במרכז | עלות כרטיס₪ 29 :
לגילאי  3ומעלה | ניתן לרכוש עד  6כרטיסים למשפחה | ההצגה מיועדת
לתושבי אור יהודה בלבד (בהצגת ת.ז .וספח)
הכניסה תתאפשר באמצעות תו ירוק/בדיקת קורונה שלילית בתוקף
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בניה ברבי

בסיבוב הופעות חדש
יום חמישי

2.12.21

20:30

היכל התרבות אור יהודה

עלות כרטיס מסובסד₪ 79 :

כרטיסים ניתן לרכוש באמצעות אתר העירייה >> התרבות במרכז
הרכישה מוגבלת ל 2-כרטיסים למשפחה ומיועדת לתושבי אור יהודה בלבד.
הכרטיסים ימתינו לכם בקופה שתהיה פתוחה שעה לפני תחילת המופע.
חובה להציג תעודה מזהה עם ספח.
הכניסה תתאפשר באמצעות תו ירוק/בדיקת קורונה שלילית בתוקף
‡‚ף ˙רבו˙
ו‡ירועים
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ספר הג'ונגל
אבן האש

מחזמר חדש לחנוכה בכיכובם של רוי בוי וענבלי!

יום ראשון

5.12.21

קבלת פנים חגיגית  ,15:30הצגה ראשונה 16:00
קבלת פנים חגיגית  ,17:30הצגה שנייה 18:00
היכל התרבות אור יהודה

הצטרפו אלינו להרפתקה סוחפת במעמקי הג'ונגל בה נפגוש את כוכבי
הילדים רוי בוי וענבלי ואת הדמויות המוכרות :בלו הדב ,בגירה הפנתר
השחור ,חבורת הקופים המשוגעים ואפילו את שירחאן הנמר .מחזמר
חדש לכל המשפחה ,מצחיק ,סוחף עם שירים מקוריים ,רקדנים ,בובות,
בובנאים וסיפור שאינו נגמר לעולם .ספר הג'ונגל!
כתיבה ובימוי :אודי גוטשלק
כרטיסים ניתן לרכוש באתר העירייה >> התרבות במרכז | עלות כרטיס₪ 29 :
לגילאי  3ומעלה | ניתן לרכוש עד  6כרטיסים למשפחה | ההצגה מיועדת
לתושבי אור יהודה בלבד (בהצגת ת.ז .וספח)
הכניסה תתאפשר באמצעות תו ירוק/בדיקת קורונה שלילית בתוקף
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‡‚ף ˙רבו˙
ו‡ירועים

‡‚ף ˙רבו˙
ו‡ירועים

עיריית אור יהודה

התרבות במרכז  -כל האירועים במקום אחד
www.oryehuda.muni.il
חפשו אותנו גם בפייסבוק ,באינסטגרם,
באפליקציה ובוואטסאפ

הפקת האירועים :אגף תרבות ואירועים | הפקת החוברת :מחלקת הדוברות
עיצוב :איי טים

