
ביום שישי 26.7.2019
ארוחת ערב בחדר האוכל בשעות 20:00-18:30

מסיבת החג בשעה 20:30 באמפי
בתכנית:

קנטטת הבנים, ברכות, 
קליפ קבוצת “ברק” בהפקה עצמית

ההצגה: "ליזיסטרטה 2000"
ע”פ אריסטופנס, כתיבה ועיבוד: ענת גוב

על הבמה קבוצת “ברק” 
בימוי: גבי נאור

*תכני ההצגה אינם מתאימים לילדים*

בסיום  ההצגה, מוזמנים למסיבת ריקודים בתק”מ 11, כניסה מגיל 18

חג שמח לכל בית נען

מחזור 63 קבוצת “ברק”  
חג בנים

26.7.2019  כ”ג בתמוז תשע”ט

  גל דיין  גל אלוני  אפיק שורץ  אושרי ציקמן  איתמר אפיץ 
  נועה וידן  ירדן יהודאי  דביר שכטר  דר עזרי  גל שגיא 

 שי שגב  רן פתחה  נעם דגן 

“הגענו למעמד חגיגי זה הודות למעורבות ואיכפתיות של כל העושים במלאכת החינוך, לאורך שנות גידולנו. אנו מבקשים 
להביע הוקרתנו להורים, למשפחותינו ולחברים, שאפשרו לכל אחד מאיתנו תנאים לצמיחה וגדילה, לתת ולקבל את הייחודי 

שבכל אחד ואחת. בתקופה רבת שינויים, קיבוץ נען היה לנו לבית דואג, חם ומבין. היום, בצאתנו אל דרך חדשה, המטען 
שספגנו ישמש עבורנו נקודת מוצא ליצור את חיינו בעוצמה ובשאיפה אל הטוב.”

מתוך "דבר הבנים" המגילה עליה חותמים בני ובנות הכתה בקבלה לחברות

צוות חג הבנים: עמרי וידן, זוהר דיין, יונית שורֿץ, יונית אלוני וליהי שביט שגיא



קבוצת “ברק” מציגה:

ליזיסטרטה 2000
ע”פ מחזהו של אריסטופנס, כתיבה ועיבוד: ענת גוב

בימוי: גבי נאור
הדרכה קולית: שירה ניר חביב
עיבודים ונגינה: קבוצת “ברק”

תפאורה ואביזרים: עידו שמול, ליהי שביט שגיא, שירי אפיץ ויואב דיין 
תאורה והגברה: חברת “אלגרו”

חג בנים 2019    יום שישי   26.7.19   20:30

“אחת הסאטירות המקוריות ביותר ששרדו 

לאנושות, מחזה שנכתב לפני 2400 שנה ביוון 

העתיקה... ונותר אקטואלי מתמיד, בעיבוד 

קולח ושופע של ענת גוב”. 

“מדובר בשאלת חיים אוניברסלית: איך לעצור 
מלחמות, בכל מקום, בכל שנה”

תכני ההצגה אינם מתאימים לילדים

ה ליזיסטרטה: 
כה אמר

"קשה להאמין שבמאה ה-5 לפנ”הס יש עוד 

מישהו שחושב שאפשר להשיג דברים במלחמות. 

שביל 
למה אנחנו צריכים לשלוט על מישהו ב

חנו זקוקים לשנוא 
גדולים? למה אנ

להרגיש 

מינו?”
ביל לאהוב את עצ

מישהו אחר בש


