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ההצגות תתקיימנה בימי שני אחת לחודש בשעה  17:00באשכול פיס בבית
חשמונאי( ,לא מתנגש במערך החוגים).

הצגות ילדים

תוכנית המנויים 2017-2018

מחיר מנוי לאדם  ₪ 360בשלושה תשלומים 5% ,הנחה לבן משפחה שלישי ומעלה.
מנוי שנרכש לא ניתן להחזרה.
המקומות מסומנים וקבועים לכל העונה .
לא תתאפשר כניסת תינוקות וילדים מתחת לגיל שלוש לאולם המופעים.
לא תותר הכניסה ללא כרטיס מנוי (נא להקפיד להגיע עם המנוי).
כרטיס מנוי שאבד יונפק במקומו כרטיס חדש תמורת .₪ 10
שימו לב  ,מנוי שלא הגיע להצגה לא יזוכה בגין היעדרותו.
כרטיסי המנוי יינתנו ביום ההצגה הראשונה ב 11.9.17-באשכול הפיס.

לרכישת מנויים:

gezer-region.muni.il

באייקון שנקרא
תרבות ופנאי בקליק

יש להגיע  30דקות ממועד תחילת ההצגה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשינויים.

אנו מאחלים לכם חווית תרבות מהנה.

לפרטים נוספים:
מרסל עמירה
מנהלת תרבות במועצה
08-9274047

תושבים יקרים,
אנו מתכבדים לשלוח לכם תוכנית הצגות ילדים לעונה החדשה
תשע"ז-תשע"ח ,מהטובות בארץ ,שנבחרו בקפידה רבה.
כצעד נוסף לשיפור השרות ,מתוך הרצון לשרת אתכם בצורה הטובה ביותר
ולאפשר לכל התושבים לרכוש מנוי באופן שוויוני ,אנו מציעים מנוי שנתי להצגות ילדים
בשיטת כל הקודם זוכה  -וזאת מכיוון שמספר המקומות מוגבל!
לכן ,החל מ 25.6.17 -בשעה  8:00תיפתח המערכת הממוחשבת באתר אינטרנט
המאפשרת רכישת מנויים בכתובת:
 www.gezer-region.muni.ilבאייקון שנקרא תרבות ופנאי בקליק.
יודגש כי עם פתיחת המערכת במועד האמור ,יימכר המנוי לכל הקודם זוכה.

עכבר העיר עכבר הכפר

פרח לב הזהב

תיאטרון שלנו | 11.9.2017

תיאטרון השעה הישראלי | 19.2.2018

מחזמר ססגוני ומרהיב המברר היכן טוב יותר לגור :בעיר או בכפר…?
עכברוני ומשפחתו מתגוררים בכפר ,הם מאושרים… לעומתם בן דודו עכברוי ומשפחתו חיים בעיר גם הם
שמחים ומאושרים ! עכבר הכפר ועכבר העיר מחליטים לבקר זה אצל זה כדי לבדוק ולבחון איפה כדאי יותר
לגור ?! יחד הם עוברים חוויות נעימות ומצחיקות וכל אחד מהם מגיע למסקנה כי אמנם גם בעיר וגם בכפר
טובים המגורים אך כל אחד מהם רגיל ומחובר למקום בו הוא גר !
משתתפים :אורן כהן  ,תמר שטיין/בטי קושצי' ,ערן חגי ,אריק מורדוך/שאול עזר ,מעיין ויינשטוק/
דורית שלו.

ע"פ סיפורו המוכר והאהוב של הנס כריסטיאן אנדרסן .סיפור הילדים התמים ומלא החן הופך באמצעות
כתיבתו המופלאה של אפרים סידון להצגה מלאת קסם רצופת הומור והרפתקאות ,מוסיקה ושירים,
המדברת אל ליבם של כל ילד ושל כל אם ואב .זהו מחזה על ילד קטן הנחוש להציל את אמו החולה ,על
מסירות ללא קץ ועל נכונות ליטול סיכונים ולצאת למסע ארוך אל הלא נודע.
משתתפים :עדי אייזנמן  /מאיר טולדנו ,אתי וקנין ,שלומי טפיארו ,הראל מורד  /נמרוד דגן ,שחר רז,
יובל שלומוביץ.

בגן של ביאליק
תיאטרון אורנה פורת | 23.10.2017
בגן הילדים ההתרגשות עצומה .הילדים גילו שהציפור שמתגוררת בעץ שבגן הטילה שלוש ביצים בקן.
בעודם מנסים לחקור ולדמיין איך ייראו הגוזלים ,הם מפליגים בדמיון .פינות הגן המרתקות ,הצעצועים ושלל
האפשרויות הקסומות שולחים אותם למסע צבעוני ומרגש של חברות ,משחקים ושירים בחצר הגן ,מסע בו
הם נותנים חופש לשמחה ולדמיון והופכים את הגן לממלכה הפרטית שלהם .בהצגה שזורים כל שירי הילדים
הקלאסיים של ביאליק :קן לציפור ,נדנדה ,פרש ,הפרח לפרפר ,מקהלת נגנים  ,בגינת הירק ,שתי בנות,
עציץ פרחים ועוד.
משתתפים :יוסי עובדיה ,עומרי יעקב ,הגר טישמן  /נור פיבק ,עומר גולדמן  /הדר ברוך.

הכוכבים של סבא

החידה של המדינה
תיאטרון חני העמותה לקידום תיאטרון מובחר | 16.4.2018
דנה מזמינה את חבריה לכיתה לחגוג את יום הולדתה ב"חדר בריחה" .אל החדר שמלא ברמזים סודות וחידות
הקשורים במדינת ישראל נכנסים ארבעת החברים .דנה ילדת יום ההולדת ,שירה שנחשבת למלכת הכיתה,
יונתן הילד המוזר שאף אחד לא באמת מכיר ויניר הילד "המקובל" של הכיתה .על מנת לנצח במשחק על
הרביעייה לעבוד בשיתוף פעולה מלא בפיצוח החידות ובפענוח הרמזים .אלא שכל אחד מהחבורה מושך את
קצה החבל לכיוון אחר .בהדרגה הם לומדים שרק אם ישתפו פעולה הם יוכלו לענות על השאלות ,לפתוח את
המנעולים שסוגרים על הדלת ולהיות מנצחים.
משתתפים :לירון ויגדור,לורין מוסרי ,ספיר דרמון ,הילה הויזמן ,לירן קנטרוביץ ,אביתר בר דוד ,אריאל
קוזלובסקי ,תומר אופנר.

גלי

תיאטרון השעה הישראלי | 20.11.2017

תיאטרון אורנה פורת | 14.5.2018

חבורת ילדים עירוניים וסבתא אחת יוצאים לטיול בשבילי ארץ ישראל היפה .זוהי הצגה מרגשת בה מגלים
הילדים את ערכה של החברות ,את נפלאות הטבע והאוצרות הקסומים הטמונים בו ואת ארץ ישראל הישנה
והטובה .הצגה מקורית לילדים בליווי שירי המופת והלהיטים הגדולים והאהובים של המלחינה נורית הירש:
"פרפר נחמד"" ,המשפחה שלי"" ,בשנה הבאה" ו"עץ הכוכבים״...
משתתפים :עירית נתן בנדק ,אלדר ברנטמן  /חנן שוורצברג ,אימרי ביטון ,נוי הלפרין ,רוני מרחבי.

גלי היא ילדה אופטימית ,מלאת דמיון ואוהבת טבע .לקראת עלייתה לכיתה א' היא מאד מתרגשת ומתכוונת
לערוך לכבוד האירוע מסיבה לחבריה :הברוש ,הנחליאלי ,כל חיות ויצורי הגינה והילד השכן .בניסיון לארגן את
המסיבה היא יוצאת למסע קסום ,חלקו בדמיונה ,שבו היא מתמודדת עם ההתרגשות והפרפרים שבבטן
לקראת כל מה שיקרה במקום החדש ,בבית הספר .בסופו של דבר היא חוזרת חזרה לחצר ביתה ,מחוזקת,
ועורכת מסיבת גן לחבריה הטובים.
משתתפים :לורן סביר ,קרן מרום ,מיטל סלקמון ,גיא ברכה ,עדי אייזנמן ,שגיא לוי  /דניאל מייזלר.

את מי אהב בטהובן השובב?
סיפורו של לודוויגון בטהובן
צלילי קסם עם ניצה שאול | 11.12.2017
לודוויג ון בטהובן הקטן היה ילד מוזנח אבל מוכשר כמו שד ,במוסיקה כמובן .ללודוויג היתה חברה טובה,
השכנה שלו קאסיליה ,לה גילה את כל הסודות ,גם על אביו הנוקשה והרגזן שהעביד אותו בפרך וגרם לו
להתאמן בנגינה בכל שעות היממה .בגיל עשר התמנה בטהובן כסגן לאורגניסט הראשי בחצר המלך אבל
לודוויג אף פעם לא שכח שקאסיליה היתה "הקהל" הראשון שלו .המוסיקה הנפלאה של בטהובן תלווה את
המופע יחד עם רקדנים ונגנים.

חי ודק
תיאטרון שלנו | 15.1.2018
הפקה חדשה ומקורית על בריאות הפה וחשיבות הצחצוח ,מבית היוצר של "התיאטרון שלנו" ובעקבות
הקלטת המצליחה "חידק וצ'פצ'ולה" של משה דץ וסמדר שיר .בלילה ,כשהילדים מתכרבלים במיטתם,
מתעוררים לעבודתם שני יצורים קטנטנים  -חי ודק  -שני חיידקים חובבי ממתקים שאוהבים לחפור בשיני
הילדים וליצור בהן מנהרות וחורים .אם אינכם מאמינים ,תוכלו לשאול את עדי .היא פגשה אותם...
עדי היא ילדה חמודה שלא מקפידה על הצחצוח ,עד שהיא מבינה כי עליה לגשת בדחיפות לד"ר שין ,רופאת
השיניים שלה .הרופאה החביבה מסייעת לעדי להילחם בחיידקים ולשמור על היגיינת הפה ועל בריאות
השיניים .לאחר שעדי נפרדת לשלום מצמד החיידקים ,הם מחפשים לעצמם קורבן חדש .מי לא מצחצח
שיניים כראוי? חי ודק בדרך אליך! הצגה מקסימה ומלאת הומור עם שירים מקוריים ועיבודים מוזיקליים
חדשים וסוחפים.
משתתפים :אורן כהן  /אבנר נינו ,דורית טל שלו ,תמר שטיין ,ערן חגי ,לירון ויגדור  /נופר אליהו

שבת בבוקר
תיאטרון הקיבוץ | 11.6.2018
סיפורה של חבורת ילדים ,כבני שש ,המגיעים בשבת בבוקר למגרש הגרוטאות השכונתי ,כדי לתפוס שטח
למדורת ל"ג בעומר הקרבה .רצף של אירועים דרמטיים המתרחשים לאורך אותו יום ,ובואו של ילד חדש
שהגיע ממש עכשיו לשכונה ,מאלצים את ילדי החבורה לשתף פעולה ולנסח מחדש את יחסי הכוחות ואת
ההירארכיה בתוך הקבוצה .בדרך ,הם יצליחו להציל גוזל שנפל מהקן ואמו העורבנית לא יכולה לעזור לו; לבנות
מטוס מתוך ערימת הגרוטאות שבמגרש; לטוס לארצות הכי רחוקות ,ולהשכין שלום במקומות הכי קרובים.
והכל ,ברקע שירי הילדים הנפלאים של יוני רכטר :שבת בבוקר ,גברת עם סלים ,הצריך הזה ,אדון שוקו,
מה עושות האיילות ,הילדה הכי יפה בגן ,קילפתי תפוז ,שיר נבואה קוסמי עליז ,חגיגה בצמרת ,לילה טוב.
משתתפים :אימרי ביטון ,יעקב פישפלד ,לורין מוסרי/לורן סביר  ,ליאור שיקווה ,מאיה בוכובסקי ,נדב לאור.

מרק כפתורים
תיאטרון אורנה פורת | 16.7.2018
לכפר קטן מגיע קבצן רעב בתקווה לקבל מעט אוכל .להפתעתו אנשי העיירה מסתגרים בבתיהם ומתעלמים
ממנו ואפילו זה לזה אינם עוזרים .הקבצן הנווד מחליט לפתוח את ליבם (וגם למלא את קיבתו)  -ומבטיח
להכין לכל תושבי הכפר מרק מ ...כפתורים! הצגה צבעונית ,משעשעת ומאתגרת על הכוח שבשיתוף
הפעולה ,על אחוות הקהילה ,ועל ההבנה שאם כל אחד יתרום את חלקו הקטן – יחד אפשר לעשות דברים
גדולים ,ולשנות" .מרק כפתורים" היא הצגה על פי אגדת העם הנושנה שיש לה גלגולים ושמות רבים:
מרק אבנים ,גרזנים ,פטישים ,מסמרים ועוד.
משתתפים :איתי פולישוק ,דודי גזית

