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 בית של תרבות -ורש הח -עין 

 עין החורש –אולם המופעים 

 מופעים
 

  משה לוי עם שלום חנוך

 "י צ י א ה" 
 21:00 בשעה פתיחת דלתות 21:30בשעה  14.12.17 חמישי

 באתר מכירת כרטיסים :במרכז ההזמנות שלנו או  ₪ 139מחיר כרטיס: 

https://enh.smarticket.co.il/ 
 

 
 שלום חנוך בהופעה מיוחדת ואינטימית,

וחנוך על  -על הקלידים וקולות הרקע  -אליו חובר שותפו המוזיקלי משכבר הימים משה לוי 
 השירה והגיטרה האקוסטית.

הכימיה האמנותית המופלאה בין השניים מולידה הגשה מדהימה ומרגשת של הרפרטואר 
העשיר של שלום. כמות השירים העצומה, ודרך העבודה הייחודית על המופע, יוצרים כל 

 אך בכל מקרה, חוויה סוחפת ויפהפייה. -פעם מופע חד פעמי וייחודי, שונה מקודמו 
 

נוך יודע לעשות את העבודה, יש לו המון עוצמה, נפתח בשורה התחתונה; שלום ח ..."
 התיאום בין חנוך למשה לוי הוא מושלם וההופעה מהנה "

 
מי שעדיין מחכה למשיח במוסיקת הרוק המקומית, יכול להירגע, המשיח כבר פה שנים  ..."

 ושמו הוא שלום חנוך... חנוך הוא אחד מאותם מעטים שקולם רק משתבח עם השנים.
 שעוד יש על מי לסמוך שיעשה לנו מוסיקה איכותית...שלום מראה 

 net-Y     מובטחת לכם חויה שלא תשכח במהרה  "  

https://enh.smarticket.co.il/
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 ריקי גל 

 שנה לאלבום הראשון 30 
 21:00פתיחת דלתות בשעה  21:30בשעה  25.1.18 חמישי

 במרכז ההזמנות שלנו או באתר מכירת כרטיסים : ₪ 921מחיר כרטיס: 

https://enh.smarticket.co.il/ 

 
 שנה לאלבומה הראשון, שהיווה אבן דרך ברוק הישראלי . 30ריקי גל מציינת 

, הופק והולחן ע"י מתי כספי וכלל להיטים רבים שהפכו 1987האלבום הראשון, יצא בשנת 
הישראלית: "ליל שרב", "הנה פתחתי חלון", "מערבה מכאן", "ילד נכסי צאן ברזל במוסיקה 

"נערת הרוק", שעורר הדים רבים בגלל אופי הטקסט שלו. האלבום סימן -אסור ילד מותר" ו
 את ריקי גל כזמרת ומבצעת ייחודית ברוק'נרול הישראלי .

", "אמא", שלב בין שירי האלבום לקלאסיקות ולהיטים מכל התקופות )"היי שקטהיהמופע 
 שנות קריירה מפוארות  45ויסכם מעל  " ועוד(חולשה לרקדנים", "בצער לא רב"

 
 עם ריקי על הבמה:ניהול אומנותי: לואי להב  

 -אופיר קנר //בס  -//  אילן אביב      גיטרות -יאיר מיכאל   /תופים / -אלי בן שושן
 קשנספר -ר // גלעד דוברצקי כינו-ליאת רוזנברג      //קלידים

 
כי היא היתה וכ"כ כיף  תרוצו נקודה. -ה, סליחה, אל תלכו"לכו לראות את ריקי גל בהופע

 .." )שי להב( .לגלות שגם נשארה, הזמרת הכי מרגשת ועוצמתית שיש כאן

הדיווה הראשונה שעולה לראש, אסוציאטיבית, ... ריקי גל יורה על הבמה להיטים בקצב אש"
דירות ..נ.כשריקי גל תופסת את מקומה על הבמה, היא טינה טרנר. אחריה גם אריתה פרנקלין

 (15.8.17  יוסי חטב, ידיעות אחרונות" )ההופעות שאתה מכיר בהן את כל השירים כולם
" ונוס אלת היופי והאהבה חושנית כמו מרילין מונרו, עוצמתית כמו טינה טרנר, אגדית כמו"

 )סיגל גליל, מגפון(

 

https://enh.smarticket.co.il/
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 ילדים
 
תיאטרון  –מחזה מוסיקלי על פי ספרו של יהונתן גפן  " 16 -הכבש ה "

 המדיטק לילדים ולנוער בשיתוף התיאטרון הארצי לנוער.

 11:30בשעה  18.11.17שבת 
  75₪יום ההצגה  ₪ 65מוקדמת 

 
שלהם, סיפורה של חבורת ילדים המגיעה אל הגן  

סגור... הם מחפשים את דניאל,  -איך לא  -כשהוא 
חברם הטוב שנעלם, ויחד הם מגלים את ערכה 

המופלא של החברות. מחזה מוסיקלי המביא אל הבמה 
את הלהיטים הגדולים מספרו האהוב של יהונתן גפן: 

"גן סגור" , "הילדה הכי יפה בגן" , "אני אוהב שוקולד" , 
  .בים"איך שיר נולד" ועוד ר

מוסיקה: יוני רכטר | בימוי: משה קפטן | ניהול מוזיקלי: 
טל בלכרוביץ' | תנועה: עוז מורג | תפאורה: במבי 

תלבושות: מאור צבר | שחקנים: ניר שיבר/שי  | פרידמן
ארז'ואן | גיא עקיבא/ישראל גולדרט | לביא 

ברג/אבירם קליך | זיטנר/יעקב תמרי | אילנית גרשון/תימור כהן/נועה גורן | עידו רוזנ
  .הילה שלו/עדי רביד | רוני מרחבי/גליה פטילון

 
הביקורות משבחות: "זהו עולם של ילדים, והוא עולם אמין ומדויק, שעולה ממנו הבנה 

 -כרגיל  -עמוקה של הפחדים והתככים, השמחות והקשיים... זו הצגה של שירים, והם 
לרוץ  - בודה טובה, אפילו מרגשתנפלאים, גם בזכותם של השחקנים שעושים כולם ע

 מהר!" רונית רוקאס, עכבר העיר 
 

 דקות ללא הפסקה 70. אורך ההצגה: 9-4לגילאי: 
 052-8717630ניתן להזמין כרטיסים גם בהפקה: 

 
 הצגות איכות לילדים(. –)שימו לב: ההצגה איננה נכללת בסדרת ילדוד'ס 
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 הקיבוץ. תיאטרון  "החבר הכי טוב שלי"

 2017זוכת פרסי השחקנים הטובים ביותר, פסטיבל חיפה 
 .מחזה מקורי המבוסס על סיפור אמיתי

 11:30בשעה  16.12.17שבת 
 במרכז ההזמנות שלנו או באתר מכירת כרטיסים : ₪ 60מחיר כרטיס: 

https://enh.smarticket.co.il/ 
 רק דרך מרכז ההזמנות ₪ 50מחיר מיוחד למנויי ילדוד'ס: 

 
 

ההצגה מספרת סיפור על חברות אמיצה בין פרדי הכלב 
  .שמבודד מחבריו 10לבין עידו, ילד בן 

בין השניים נרקמת מערכת יחסים מיוחדת מלאת רגש 
והומור. חברות שמעניקה גם לעידו וגם לפרדי בטחון, 

 .אהבה, חברה ותחושת שייכות

 
מחזה ובימוי: הדס קלדרון, עודד ארליך | מוזיקה: אבי 

בללי | תפאורה: בתיה ומיכאל פיק | תלבושות: מאור צבר | 
תאורה: זיו וולושין | עיצוב וידאו: ינון פורת | אביזרים: 

 תיפעול: חברת סיזר I אלכס קוכמן

שחקנים: תמר אלקן, מאיה גסנר, דני לשמן, חי מאור, 

 סויסה יניבאורי מזעקי, 
 

 טריילר

 
 אורך ההצגה: כשעה ללא הפסקה | 4-10לגילאי: 

 
 
 
 

https://enh.smarticket.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=roEemmXW780
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 זמר נצרטים/סדרתלילדים/תיאטרון/קו הצגות איכות -ילדוד'סמופעים/סרטים/סדרת 
 

 
 2017-2018סדרת ילדוד'ס 

 סדרת הצגות ומופעי איכות לילדים מהתיאטראות המובילים בארץ.
 

 2017-2018בסדרה ילדוד'ס  שניההצגה 
  

  ארצי לילדים ולנוערתיאטרון  "מכוכב אחרחבר "

 ילד אחד, וחבר מיוחד אחד, והרבה שירים...

 11:30בשעה  20.1.18שבת 
  70₪יום ההצגה  ₪ 60מוקדמת 

 
, משקיע את רוב זמנו במשחקי חלל, שחר, ילד די בודד

גלקסיות וכוכבים. אמו המודאגת דוחפת אותו לשחק עם 
כוכבים על פני חברים חבריו בגינה, אולם שחר מעדיף 

מציקים ולועגים. יום אחד נכנס לחייו של שחר חבר בלתי 
שגרתי. דרך מערכת היחסים החדשה עם החבר, חווה שחר 

 .הרפתקאות רגשות ותחושות אותם לא חווה מימיו
 

ניסים פררה   רענןבימוי ודרמטורגיה:  | דפנה אנגל-מחזה
  |ומשה בן שושן 

 |מוסיקה ופזמונים: בן זיידמן  |כוריאוגרפיה: עומר זמרי 
 |תלבושות: לימור הרשקו דרור  |תפאורה: זאב לוי 

גיל וסרמן, ליז רביאן, רועי קקון / תם חודורוב, -שחקנים
 שגיא הלפרין, רוני נדלר, עדי נובינזון

 
 אורך ההצגה: כשעה ללא הפסקה | 4-9לגילאי: 

 
 טריילר

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MOW2RK_Zrik
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 סרטים

 
 לסרטים השאירו שם ומספר טלפון נייד** sms**למעוניינים בתזכורות 

 
 ₪ 35עלות כרטיס: 

  ₪ 30עלות כרטיס לסרט ילדים: 
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 באולם מופעים עין החורש דוקאביבתכנית 
 ושיחה עם היוצרים 2017 דוקאביבהקרנת מיטב סרטי פסטיבל 

 
 

 היישר מפסטיבל דוקאביב, בית של תרבות גאה להציג סדרת סרטים דוקומנטריים מעולים
 בסיום ההקרנה שיחה עם יוצרי הסרט.

 
 להלן התכנית המפורטת:  

 
 

 
 תאריך 

 
 מועד

 
 סרט

 
16.6.17 

 
 11:00יום שישי בשעה 

 
 "אמא ילדה"

 
.1721.7 

 
 11:00יום שישי בשעה 

 
 "איך מסמנים אהבה"

 
18.8.17 

 
 11:00יום שישי בשעה 

 
 "המחברות של אליש"

 
15.9.17 

 
 11:00יום שישי בשעה 

 
 "מקווה שאני בפריים"

 
20.10.17 

 
 11:00יום שישי בשעה 

 
 "הקיר"

 
17.11.17 

 
 11:00יום שישי בשעה 

 
 "הפשע הקרוי אדם"

 
15.12.17 

 
 11:00שישי בשעה יום 

 
 "בחדר שלי"

 
 

 התכנית הינה העדכנית נכון לעכשיו ויתכנו שינויים שלא תלויים בנו, הקפידו להתעדכן.
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 בסדרת דוקאביב חמישיסרט דוקו 
   
  
     "פשע הקרוי אדםה" 
 11:00/ 17.11.17/ שישי 

              

           
מסע הסרט מספר את סיפורו של חנוך לוין דרך 

בתחנות חייו האישיות ושיחות עם האנשים הקרובים 
שלוש נשותיו, ארבעת הילדים ואחיו. האישיות  –אליו 

המורכבת של יוצר שמחויב מעל לכל ליצירתו באה 
לידי ביטוי במערכות יחסים סבוכות אך גם מלאות 

 .אהבה

דקות,  67, 2016ישראל בימוי ותסריט: רפאל לוין 
 תעברית, כתוביות באנגלי

 

  יוצר הסרטבסיום ההקרנה שיחה עם 
 

 ש"ח 35עלות כרטיס: 
 
 

 טריילר
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TuG1SCOrDGc
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 ונציה בפסטיבל הקהל חביב פרס זוכה    ""געגוע

                                      21:00/ 9.11.17/ ישיחמ
 11:00/ 11.11.17/  שבת

אריאל בלוך הוא תעשיין אמיד בשנות החמישים 
לחייו, רווק נטול ילדים. כשחברתו מתקופת 

האוניברסיטה מבקשת לפגוש אותו, היא מספרת לו 
שני דברים מפתיעים: הראשון, כאשר נפרדו הייתה 

 בהריון ונולד להם בן שעליו לא סיפרה לו מעולם. 
 .הדבר השני שתספר לו עתיד לשנות את חייו

 
שי אביבי, אסי לוי, נטע  :שחקמ שבי גביזון :ויבימ

ריסקין, יורם טולדנו, אלה ארמוני, אדם גבאי, 
זדה, אורי -שמעון מימרן, שמיל בן ארי, יעקב דניאל

      לייזרוביץ
 דק'  100  2017דרמה ישראל 

 
 טריילר

 

 
 

     ""פוקסטרוט

                                      21:00/ 23.11.17/ חמישי
 11:00/ 25.11.17/  שבת

פרסי אופיר בהם הסרט הטוב ביותר, הבמאי הטוב  8זוכה 
  ביותר והשחקן הטוב ביותר

וזוכה פרס אריה הכסף  2018נציג ישראל לטקס האוסקר 
 בפסטיבל ונציה

והאם נמצאים מספר את סיפורה של משפחה. האב 
בדירתם המרווחת ובנם, החייל, משרת הרחק מהם. אבל 

הם משנים זה  -למרות המרחק והניתוק המוחלט ביניהם 
 .את גורלו של זה

 
ליאור אשכנזי, שרה אדלר, יונתן שיראי, גפן ברקאי, יהודה משחק:  שמוליק מעוזבימוי: 

 אלמגור, שירה האס
 דק' 113 2017דרמה ישראל 

 
 

 טריילר
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wxNIUqA8Dew
https://www.youtube.com/watch?v=d0cRfs2Egdo&vl=iw
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     ""בחזרה לבורגנדי

                                      21:00/ 7.12.17/ חמישי
 11:00/ 9.12.17/  שבת

סרט צרפתי המגולל את סיפורם של שלושה אחים שגדלו 
מחדש  באחוזה מפוארת ולצידה יקב משגשג. הם מתאחדים

בשל מחלת האב ולוקחים את עבודת הכפיים של ייצור היין 
על עצמם. לאט לאט הם נזכרים בעברם, משלימים ביניהם 

את כל הפערים ומרגישים שוב כמו הילדים שהיו 
קלאפיש לוקח אותנו למסע בארץ היין הקסומה של  .פעם

בורגונדי: הנופים, הארומה, הקסם של המקום ושל האנשים 
בים סביב היין זה דורות רבים, והדילמה שחייהם נס

האם לשמור על העבר או להביט קדימה,  –המשפחתית 
  ?לעבר העתיד

 
 פיו מארמי, אנה ז'יררדו, פרנסואה סיבילמשחק:  סדריק קלאפישבימוי: 

 דק' 113צרפתית   2017דרמה קומדיה זר צרפת 
 

 טריילר
 
 
 
 

     ""להעיר את המלכה

                                      21:00/ 28.12.17/ חמישי
 11:00/ 30.12.17/  שבת

הסיפור האמיתי על ידידות בלתי צפויה הנרקמת בין 
הנשלח  המלכה ויקטוריה לעבדול, משרת הודי צעיר

לממלכה להביא את מתנת "המוהר" לרגל חגיגות יובל הזהב 
למלכה. להפתעתו של עבדול, המלכה מגלה בו עניין 

ומבקשת שיישאר וישמש כמשרתה האישי. בין השניים 
נוצרת ברית ונאמנות אשר לא מתקבלת בעין טובה אצל 

מקורביה המנסים לחבל בקשר. ככל שהחברות ביניהם 
חילה לראות עולם חדש ומשתנה דרך מעמיקה, המלכה מת

עיניו של עבדול, המחזיר לה את אנושיותה ואושרה 
 .שאבדו במהלך שנות הכהונה

 
 ג'ודי דנץ', אוליביה וויליאמס, מייקל גמבון משחק:   סטיבן פרירסבימוי: 

 דק' 112  2017דרמה ביוגרפיה בריטניה 
 

 טריילר
 

https://www.youtube.com/watch?v=ei8mVCc1-2I
https://www.youtube.com/watch?v=n46pd7oQa3U
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 קונצרטים

 
 "בשביל ליהנות מקלאסיקה גדולה כבר לא צריך לנסוע לתל אביב"

 
 
 

 

 20:00/ 25.11.17/ מוצ"ש
 "וירטואוזיות עוצרת נשימה" – 2קונצרט מס' 

 2017-18 47עונה  –תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית 
 

 בעולם אחרת עיר מכל יותר קראקס שבוונצואלה התפרסמה
 שבה"(, השיטה" )"סיסטמה אל" המדהימה לתוכנית הודות
 לימודי אל הפשע ומעולם מהרחוב נאספים ונערות נערים

 באו קיומה שנות לאורך .המוזיקה
ולם. אנו גאים לארח בע והסולנים המנצחים מיטב "השיטה"מ

בסדרה זו את אחד מאותם סולנים גאונים, וירטואוז עוצר 
נשימה, נגן החצוצרה פצ'ו פלורס שבזכות כישרונו הוענק לו, 

  .בין השאר, חוזה הקלטות עם חברת דויטשה גרמופון

 בנגינת שריג גיא, שלנו הנפלא החצוצרה אליו יצטרף סולן
די. עוד בתוכנית, ויוול מאת חצוצרות לשתי רטו'הקונצ

  ."הסימפוניה הנפלאה של מוצרט, "סימפוניית פראג
 

  חצוצרות –פלורס, גיא שריג  פצ'ו סולנים:

  לינדברג מנצח: כריסטיאן

  קטנה סוויטה דביסי: מע':

  ולתזמורת חצוצרות לשתי רטו'קונצ דר': ויוולדי:

  ולתזמורת לחצוצרה בונקה אקבנק צפ': לינדברג:
 

  הפסקה
 

  מהטה-בוכמן למוזיקה ס"מביה מלחין מאת חדשה יצירה מז':

  "פראג, "504' ק, 38' מס סימפוניה מז': מוצרט:

                             
 
 
 

 : הזמנת כרטיסיםלפרטים נוספים ו
 תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

077-4661766  052-4859837 
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 "שרים בעין החורש" –ערב זמר 

 2017-18תשע"ח ערבי זמר שנת 
 

 ₪ 100עלות כרטיס: 
 

   21:30בשעה  – 172.11.יום שישי 
 

 הילה איתןשירה בציבור: 

, דודו זכאימחווה להתיישבות העובדת. בהשתתפות הזמרים:  –" ניחוח חצירהמופע: "

 .גאיה ממן ושלישיית רגבהילדה )מביה"ס למוסיקה( 

 נגנים. 4אורי קריב, תזמורת  ניהול מוסיקלי:

 הקלאסיקה של שירת הארץ, שירי המולדת, השירים שאף פעם לא נס ליחם.

  

 מכל הזמנים עם ציון אוחיון. וריקודיםלאחר המופע כיבוד קל 

 

 6127719-04דרך ורדה ויסוצקי, טל':  הזמנת הכרטיסים
vardav@biz.enh.org.il 

 
 
 

 
 טלפנו עכשיו למרכז הזמנות הכרטיסים

 04-6127706של עין החורש )אולם התרבות(: 
 או  info@uteh.co.ilניתן לפנות גם בדוא"ל: 

  /https://enh.smarticket.co.il:אתר מכירת כרטיסים

 16:00-18:00 10:00-13:00ה'  -שעות פתיחה: א'
 20:00וביום האירוע משעה  9:00-12:30יום ו' 

 )אולם תרבות עין החורש(אותנו בפייסבוק  חפשו
 

 
 -יים שמורההזכות לשינו-

 >להסרה השב הסר<

mailto:info@uteh.co.il
https://enh.smarticket.co.il/

