
רביעי , 27 בדצמבר 2017

מפגש טעים של מזון עם אנימציה 
 בהגשת השף הירושלמי

דוד )פולי( פוליבודה
לילדים ונוער | 16:30

צוותא | 15 ש"ח

לילדים ונוער | 18:00
כלנית | 15 ש"ח

לילדים | 17:30
צוותא | 15 ש"ח

 כל אירועי הפסטיבל מתקיימים
 במתנ"ס מגדל העמק

רח' יזרעאל 5

 לפרטים והזמנת כרטיסים
04-6417001

מתנס מגדל העמק פתוח לכולם

אנימיקס מגדל העמק

migdalem@matnasim.org.il

פרטים מלאים בחוברת תוכניית הפסטיבל

אנימיקס מגדל העמק

צוות פסטיבל אנימיקס:

מייסד ומנהל אמנותי: ניסים חזקיהו

אוצר האנימציה: דודו שליטא

מפיקה: גלית ברסקי

הפקה מתנ״ס מגדל העמק:

מנהלת אגף תרבות: אסתר איפרגן

מנהלת המתנ״ס: אורית זאבי כהן

סרטים באורך מלא

סרט באורך מלא

למבוגרים | 20:30    
מרכז המוסיקה | 15 ש״ח

היכל התיאטרון מתנ"ס מגדל העמק
27-25 בדצמבר 2017

הדמות שלי
 סדנת קומיקס
עם ארז צדוק

עופר זנזורי
ארז צדוק

חיות המחמד
החיים הסודיים של

 דוקרב מצויר
על הנייר

משחקים עם האוכל

שנסונים

בני פורת
דודו שליטא

שרים באהבה

למבוגרים | 19:00    
צוותא | 15 ש״ח

קונצרט אנימציה: 
קלאסיקות צרפתיות 
של ברל, אזנבור ועוד

מגדל העמק

הפסטיבל לאנימציה קומיקס וקריקטורה

7
חברי הדרקון אליוט

החיים הסודיים של חיות המחמד

אתל וארנסט



לכל המשפחה | 17:30
צוותא

הפרצוף שהוא סמל
מגיש: ניסים חזקיהו

סרט באורך מלא

סרט באורך מלא

לילדים )3-7(  17:00
היכל התיאטרון 

שני , 25 בדצמבר 2017

לכל המשפחה | 16:30
היכל התיאטרון

למבוגרים | 20:30  
היכל התיאטרון  | 15 ש״ח 

למבוגרים | 18:00
כלנית 

שלישי , 26 בדצמבר 2017

לכל המשפחה | 18:00  
צוותא

לבוגרים | 19:00  
צוותא

למבוגרים | 21:00  
היכל התיאטרון

 סדנת יצירה
 לכל המשפחה

 עם אמן החפצים
הבינלאומי

 סדנת יצירה
 לכל המשפחה

 עם אמן החפצים
הבינלאומי

חברי הדרקון אליוט

פיבן

פיבן

שרוליק

 עושה
פרצופים

 עושה
פרצופים

צעיר לנצח

עושים צחוק ממדינה
ישראל בת 70 בעין הומוריסטית מצוירת

מגיש: דודו שליטא
אמנית אורחת: רותם אבואב

לבוגרים | 20:00
צוותא

טרופותי

החומרים
מהם

עשויים
רוה״מים

 ראשי ממשלה
 ישראלים עפ״י

חנוך פיבן

צעיר לנצח

 הדמות
 הישראלית

שעיצב דוש

 הקריקטוריסטים
 מעלים את

 ירושלים
 על ראש
שמחתם

תערוכות הפסטיבל

הצגת ילדים | תיאטרון אורנה פורתתכנית הפתיחה

יום הולדת לדוב הכי
מפורסם בעולם

חידון אתרים ישראלים

מגישים: דודו שליטא וגבי קון

מגיש: דודו שליטא

מגיש: ניסים חזקיהו

פו בן 90

מצויירים
על המפה

מעורב ישראלי

אתל וארנסט

 מיטב סרטי אנימציה כחול לבן
הנוגעים במה שקרה כאן

העיר
שצוירה לה

שרוליק


