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אני שמח להגיש לכ� את תוכנית המופעי� של בית הע� המחודש לחודשי� פברואר,
 מר�, אפריל 2016.

בחוברת תוכלו למצוא מבחר עשיר ומגוו� של מופעי�.

בשנות ילדותי ונערותי ”בית הע�“ היה מרכז הקהילה, בית התרבות של כולנו. 
ש� חגגנו, התרגשנו, בכינו והעיקר התלכדנו לקהילה אחת.

לאחר שני� של עבודה, אני מאושר לבשר שהבית פותח את שעריו כבעבר.
אני מאחל לכולנו שנשמח, נתרגש, נהנה ונתגבש כקהילה �ביב ”בית הע�“.

בחוברת זו הזמנה אישית לבוא וליהנות מהשפע התרבותי המגוו�.
בברכה,

יו�י קנדלשיי� 
ראש המועצה האזורית גדרות

יו“ר מתנ“� גדרות

תושבים יקרים,

קהילת גדרות היקרה,
אני שמח להציג בפניכ� את חוברת המופעי� 

לעונה הראשונה ב ”בית הע�“ המחודש.
המופעי� וההצגות נבחרו בקפידה על מנת 

להבטיח לכ� הנאה מרובה.

בחוברת זו אנו מביאי� בפניכ� מבחר מופעי� מגווני� לכל 
הגילאי�: הצגות, מופעי�, ערבי שירה, �טנדאפ, מועדו� ה�רט 
הטוב, הרצאות, הקרנת �רטי� המוקרני� עתה בבתי הקולנוע 

וב�ינמטקי�.
לנוחיותכ� נית� לרכוש כרטי�י� באמצעות אתר המתנ"�

www.matnasgderot.com- רצוי להקדי�.
נשמח לראותכ� בי� הבאי� לאול� "בית הע�".

אני מאחלת צפיה מהנה. 
בברכה,
קידר 

מנהל מתנ“� גדרות
טלילה פרבר

מנהלת אול� "בית הע�"



סטנדאפ- גיורא זינגר

ביו�  ד' - 10.2.16 
65₪נוערבשעה 20:30

במופע ה�טנדאפ שלו, גיורא זינגר מ�פר לכ� אי� זה להיות ישראלי 
שנולד באר� למשפחה רו�ית, יגרו� לכ� לתהות שוב הא� את� מרוצי� 

מהזוגיות שלכ� ויזכיר לכ� למה יצאת� לפרויקט תגלית בצבא ולמה את� 
מתגעגעי� לבית ה�פר.

גיורא, ה�טנדאפי�ט ע� הש� המוזר, מפצה על זה ע� המו� חוש הומור, 
חדות ושנינות, ומוכיח שלא חייבי� לרדת נמו� כדי להצחיק ע� �טנדאפ 

איכותי ונקי מג�ויות. מופע �טנדאפ שיגרו� לכ� לצחוק, לה�תכל במראה 
ולהבי� שא� אחד אינו מושל�, להיפ�...
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הנעליים של אדון סימון

נורית גלרון

תאטרו� אורנה פורת לילדי� ולנוער
�יפור ע� מרגש על יש� וחדש.

אדו� �ימו� עוזב את ארצו ועובר לגור באר� אחרת.
בביתו החדש מחליט אדו� �ימו� להיפרד מנעליו הישנות שליוו אותו כל חייו ולהחליפ� בנעליי� 

חדשות, א� משו� מה הוא לא מצליח להיפטר מהישנות. בכל פע� שהוא זורק אות�, רחוק ככל 
שיהיה, ה� תמיד חוזרות אליו בדר� פלא. הצגה מרגשת ומצחיקה שמלמדת אותנו לקבל בשמחה 
את הדברי� החדשי� שבחיינו ובאותו זמ� להבי� שאפשר ג� להתגעגע לדברי� הישני�, כיוו� שה� 

תמיד יזכירו לנו מאיפה באנו, ומה היינו פע�. 
מחזה- גיל צרנובי� ומיטל �לקמו�-רט�, בימוי- גיל צרנובי�, תפאורה ותלבושות- אד� קלר,

איורי�- ריקי מו�פי, מו�יקה- טל בלכרובי�, אביזרי�- נרקי� מגנזי אלבה ומאיה פלג,
ייצור ופטנטי�- דידי אלו�. ע, במאי- יונת� פיינ�וד, משתתפי�- מיכל פוליצר, אלעד מזרחי.

ביו�  ה' - 18.2.16 
60₪לגילאי 4-7בשעה 17:00

מוצ“ש - 20.2.16 
100₪מבוגרי�בשעה 21:00

הזמרת שקולה מלווה אותנו לכל מקו� אליו אנחנו הולכי�, במופע חגיגי 
בליווי להקתה ע� שיריה האהובי� בה�: אתה פה ח�ר לי, הלילות 

הק�ומי�, אתה הול� לישו� מוקד�, המי�טיקני� ה�יני�, משהו בלבבה,
אני אשתגע, �ו� מע� ועוד...

הצגה לילדים
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סיפורים פרועים

- מופע נו�טלגי ישראליארצנו

דרמה קומית פרועה, שהולכת אל מחוזות האב�ורד ושואבת השראה ממחזותיה� 
של יונ�קו ובקט. במהל� ההרצאה נבח� את מ�ורת האב�ורד בקולנוע אצל במאי� 

כפולנ�קי ובונואל, ונבדוק את הי�ודות המלודרמטיי� הקיימי� ב�רט ונשעני� על 
במאי� כאלמודובר ו�ירק.

מועדו� ה�רט הטוב ע� המרצה אמיר וול� 

השני� היפות של המו�יקה הישראלית עכשיו בהופעה חיה בלתי נשכחת.
הפקת ענק הכוללת 6 נגני� וזמרי� בביצועי� מדויקי� של שירי� ומחרוזות עבר מכל 

הזמני� .
כוורת ,יהור� גאו� ,אריק איינשטיי� ,להקות צבאיות ,שלמה ארצי ,רותי נבו� ,שלו� חנו� ,שירי 

אירוויזיו� ועוד רבי� וטובי�. על גביי מ�� הקולנוע יוקרנו במהל� ההופעה הקליפי� המקוריי� 
של השירי� וכ� קטעי� נו�טלגיי� מעברה המו�יקלי המפואר של אר� ישראל.

חברי הלהקה :
שירה – אוליב, גילה זילבר, גיטרה חשמלית - עיד� לייבובי�, גיטרה ב� - איתי מזור

קלידי�, מחשב, עיבודי�, ניהול מוזיקלי - מיכאל שוור� תופי�, ניהול אומנותי – איתי ויי�

ביו�  ה' - 25.2.16 
45₪מבוגרי�בשעה 20:00

מוצ“ש - 5.3.16 
100₪מבוגרי�בשעה 21:00



הרצאה מפי מנח� טילמ� בוגר החוג מדע המדינה

עיבוד ל�פרה של שלומית כה� א�י�
בהוצאת הקיבו� המאוחד

פרשת רשת הריגול והחבלה שהוקמה על ידי המודיעי� הישראלי במצרי� ואשר נתפשה על ידי המצרי� במרוצת חודש יולי 1954.
הפרשה עומדת במרכזה של פרשת לבו� אשר זעזעה את החברה הישראלית במש� חמש שני� החל משנת 1960.

בפע� הראשונה נשמע מי באמת נת� את ההוראה להפעלת הרשת.
המרצה:  מנח� טילמ�.

בוגר החוג למדע המדינה באוניבר�יטה העברית בירושלי�.
חוקר תולדות מדינת ישראל בעת החדשה.

הארנב ממושי נפרד מאימא ואבא ויוצא אל היער לחפש לו חברי� חדשי�.
אימא שלו מציידת אותו בשלושה בלוני� אדומי� ויפי�.

מעול� לא היו לממושי חברי�. הוא פוגש בדר� את הפרפר, את הצב, את הקיפודי� ואת הלטאה 
ומציע לה� בלו� במתנה. א� כאשר מתפוצ� הבלו� ה� מעדיפי� ללכת לשחק ע� מישהו אחר.

הא� ימצא ממושי חבר חדש? ואיזו הפתעה מצפה לאבא ואימא כשהוא חוזר הביתה?
זוהי הצגה צבעונית ומשעשעת על חברי� וחברות אמת.

הצגה מו�יקאלית ומרגשת על אחד ה�יפורי� האהובי� על הילדי�.
מחזה ובימוי:  יאקי מחרז, שירי� ולחני�: קר� דוידו�,

ניהול מו�יקלי: חגי דוידו�, תפאורה: אד� קלר.
משתתפי�: דודי גזית, אתי וקני�, גיא עקיבא, נועה גור�

ביו� ג' - 8.3.16 
55₪מבוגרי�בשעה 10:00

ביו� ה' - 17.3.16 
65₪לגילאי 5-9בשעה 17:00

הרצאה בנושא פרשת עסק הביש במצרים

הארנב ממושי
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הצגה לילדים



בלעדי! �רטי� המוקרני� עכשיו בבתי הקולנוע.

***שריינו ביומ� 13.4.16: האיש שנולד מחדש

ביו�  ד' - 9.3.16 

מועדון הסרטים
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בשעה 17:00 גולשי� על הירח
30₪ילדי�בדיבוב עברי

35₪נוערשחק אותה שוטר בשעה 19:00

35₪מבוגרי�חתונה מנייר בשעה 21:00
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מועדו� ה�רט הטוב ע� המרצה אמיר וול� 
עיבוד מחודש להאיש מאנקל, �דרת טלוויזיה ו�רטי�, שנוצרו בשנות 
ה-60 בשיא המלחמה הקרה וכחלק מני�יו� של �רטי� רבי� לשחזר 

את הצלחת �רטי ג'יימ� בונד. במהל� ההרצאה נתייח� ל"לוק הרטרו" 
הנוכח, ול�רטי� שלקחו את הבהלה מהמלחמה למקו� א�קפי�טי 

כבונד לעומת ג'ו� לה קארה, שמציג צד ריאלי�טי ואפור של
עול� הריגול.

חוויה ויזואלית וצלילית לכל המשפחה.
היא ב�ה"כ אישה חביבה שגרה בבקתה ביער, אוהבת לבשל, יש לה כמה חברי�, 

�יר גדול ומטאטא..... מדוע היא הפכה לדבר מתועב ומרושע כל כ�?
בעזרת י� של צבעי� וצלילי� נצא למ�ע מכש� בעקבות המכשפות.

מפגש מרתק בי� יצירות מו�יקליות, ציורי� ו�רטי אנימציה.
פ�נתרנית ומנחה: גב' אירנה פרידלנד

ביו� ה‘ - 31.3.16 
45₪מבוגרי�בשעה 20:00

שם קוד מ.ל.א.ך

ביו� ב‘ - 11.4.16 
65₪לגילאי 6-10בשעה 17:00

בקתה בלב יער- כישופים ומטאטא
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אלף פרצופים- שרה שמיר

לה צ‘וקולטה
שרי� וצוחקי� אהבה…

�טנדאפ

ביו� ה' - 7.4.16 
תחילת הערב

בשעה 20:00
90₪נשי�

פיי�טה קיצבית, שכולה אהבה לטינית. השירי� המוכרי� והאהובי�, ב�פרדית ובעברית. 
ושלל מערכוני� ו�יפורי� מצחיקי� עד דמעות, על זוגיות, רומנטיקה, אהבה, א�אדו 

וצ'ורי�ו�…

במופע, להיטי� של אהבה…: "זוהי יפו" , "amor de mis amores" , "אניטה וחוא�",
"la ultima noche", "מארש הדייגי�", “malagenia“ "אני אשתגע",

"besame mucho", "שער� הארו� שער� הקצר", ועוד… ועוד…

*   כולל כיבוד כמנהגנו בכל שנה
** דוכני מכירה יפעלו במקו�

שרה שמיר, �טנדאפי�טית יוצאת דופ�, במופע אישי וחושפני, המבו�� 
על חייה המרתקי�. שרה מתארת מצבי� בחיי היו� יו� שלנו ומבליטה 

את הצד הקומי שבה� והקהל אינו נשאר אדיש. מתו� כל המצבי� 
הקומיי� היא מצליחה ג� להעביר מ�ר של �ובלנות וקבלת האחר. 

שרה מגלגלת �יפורי�- והקהל מתגלגל מצחוק...



חוויה ויזואלית וצלילית מפעימה ויחודית לציבור הרחב.
הקשר שבי� צליל וצבע, היח� המרתק בי� יצירות מו�יקליות וציורי�.

המלחיני� ש"ציירו" והציירי� שהמו�יקה פורצת מציוריה�...
המ�ע המופלא לתו� הקשר המ�תורי בי� שתי אמנויות.

פ�נתר והנחיה- אירנה פרידלנד

מארק שאגאל בצלילי� ובצבעי�

ביו� ב‘ - 11.4.16 
75₪מבוגרי�בשעה 20:30

כנר על הגג

ביו�  ה' - 14.4.16 
60₪ילדי�בשעה 17:00

הצגה לילדים

נלי הנמלה חרוצה וח�כונית, כמו בכל שנה אוגרת מזו� ומתכוננת לחור� המתקרב, 
וחולמת לזכות יו� אחד בתחרות "הגינה היפה". יו� אחד עובר לגור לידה- צרצר עצל� 
ועליז בש� קפי�. השניי� מתקשי� לה�תדר ביניה�, בייחוד אחרי שקפי� מלכל� והור� 
את הגינה היפה של נלי. על א� השוני, אט אט נרקמת ביניה� חברות יפה וה� לומדי� 

ליהנות אחד מחברתה של זו. אבל דווקא שנדמה שהכול טוב ויפה, נלי מגלה שקפי� בזבז 
את כל המזו� שאגרה במהל� השנה. הא� יצליח קפי� לשרוד את החור�? ואי� ייראו חייה 

של נלי ללא קפי� המצחיק? הא� ישלימו ויחזרו לחיות בשכנות? ה�ו� מותח ומפתיע, 
והמ�ר ברור: טוב לתכנ�, לח�ו� ולמחזר א� לא פחות חשוב לשמוח וליהנות.

הצרצר והנמלה
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מוצ“ש - 16.4.16 
85₪נוערבשעה 20:00

ביו� ב‘ - 18.4.16 
90₪מבוגרי�בשעה 21:00

הכוכבי� של גאלי�: מופע נוצ� ומושקע של כוכבי גאלי�, שיר� �נדל וב� רביד,
בליווי רקדני�, ע� השירי� האהובי� מהתוכנית,

ריקודי�, וחגיגה שלמה שכולה ב�ימ� גאלי�!! 

שי אביבי ומיכל ליבדינ�קי במערכוני� מרירי�-מתוקי� על זוגיות.
ככה מתחיל המופע, הבנוי ממערכוני� קצרי� שמדברי� על הכול: ההתאהבות, השגרה, 

הכמיהה החוצה, ההתחשבנויות, הפחד מ'זמ� איכות', הנ�יעות לצימר, השתיקות 
במ�עדות, המי� "האדיר", והרצו� להישאר יחד למרות הקשיי� השחיקה והפיתויי� בדרכי�. 

המופע משוב� שירי�, ומלווה בגיטרה של אורי רגב. המערכוני� נוגעי� בקלילות והומור 
בנושאי� שלא תמיד קל לדבר עליה�, ומשאירי� את הצופי� ע� טע� מתוק, ותחושה 

שכולנו באותה �ירה (רעועה)
"וה� חיו באושר ועושר עד עצ� היו� הזה.... זה המשפט שדפק לי את החיי�. ולא רק לי - 

למיליוני זוגות גרושי� ברחבי העול� יש זכות לתבוע את מי שכתב את זה, את מי 
שהקריא לנו את זה, את מי שהכני� לנו את זה טוב טוב לראש וללב מאז שהיינו קטני�"... 

גאליס

באושר ועושר
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�טנדאפ ע� גיורא זינגר
הנעלי� של אדו� �ימו�

נורית גלרו�
�יפורי� פרועי�

ארצנו
פרשת ע�ק הביש במצרי�

גולשי� על הירח
שחק אותה שוטר

חתונה מנייר
הארנב ממושי

ש� קוד מ.ל.א.�
אל� פרצופי�- שרה שמיר

לה צ‘וקולטה
בקתה בלב יער

כנר על הגג- מארק שאגאל בצלילי� וצבעי�
הצרצר והנמלה

גאלי�
באושר ועושר

מופע
הצגת ילדי�
מופע זמר

מועדו� ה�רט הטוב
מופע זמר
הרצאה

�רט
�רט
�רט

הצגת ילדי�
מועדו� ה�רט הטוב

מופע
מופע זמר

הצגת ילדי�
מופע מוזיקלי
הצגת ילדי�
מופע מוזיקלי

הצגה

נוער
גילאי 4-8
מבוגרי�
מבוגרי�
מבוגרי�
מבוגרי�
ילדי�
נוער

מבוגרי�
גילאי 5-9
מבוגרי�

נשי�
נשי�

גילאי 6-10
מבוגרי�
ילדי�
נוער

מבוגרי�

רביעי
חמישי
מוצ“ש
חמישי
חמישי
שלישי
רביעי
רביעי
רביעי
חמישי
חמישי
חמישי
חמישי
שני
שני

חמישי
מוצ“ש

שני

10.2.16
18.2.16
20.2.16
25.2.16
5.3.16
8.3.16
9.3.16
9.3.16
9.3.16
17.3.16
31.3.16
7.4.16
7.4.16
11.4.16
11.4.16
14.4.16
16.4.16
18.4.16

20:30
17:00
21:00
20:00
21:00
10:00
17:00
19:00
21:00
17:00
20:00
20:00
20:00
17:00
20:30
17:00
20:00
21:00

₪ 65
₪ 60
₪ 100
₪ 45
₪ 100
₪ 55
₪ 30
₪ 35
₪ 35
₪ 65
₪ 45

₪ 65
₪ 75
₪ 60
₪ 85
₪ 90

₪ 90
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תושבי� יקרי�,
אנו מאחלי� לכ� עונה מרגשת ומהנה.

     רכישת כרטי�י� באמצעות אתר המתנ"� www.matnasgderot.com, הכרטי�י� נשלחי� למייל.
     בקשה לביטול כרטי�י� למופעי� תתקבל עד 48 שעות לפני מועד המופע.

.smatnas.gderot@gmail.com :יש לשלוח מייל לכתובת     
     הכני�ה להצגות ולמופעי� לילדי� היא מגיל 2 – כל גיל חייב בכרטי�.

     ההצגות והמופעי� מתחילי� בזמ� שנקבע, לאחר �גירת הדלתות לא תתאפשר כני�ה לאול�.
     אי� להכני� עגלות לאול�.

     אי� להכני� מזו� ושתייה לאול�.

מידע כללי

בית הע�

אול� אירועי�

מחפשי� לוגו לבית הע�
תושבי גדרות מוזמני� לשלוח �קיצות למייל:

smatnas.gderot@gmail.com
עד ליו� א‘ 20.2.16
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תושבי� יקרי�,
צוות מתנ"� גדרות מאחל לכ� הנאה מרובה מהמופעי� באול�. 

בעזרתכ� ובשיתו� פעולה נוכל למלא תכני� נו�פי� ומגווני�.
נבקשכ� למלא את הפרטי� בטבלה הרשומה מטה.

* יצוי� כי מ�ירת מ�פר הטלפו� הנייד ברישו� מהווה אישור
לשליחת מ�רוני� ע"י המתנ"� אליכ�.

מופעי� מועדפי�: (יש ל�מ� X במקו� המתאי�)

הצגות ילדי�
הצגות למבוגרי�
מופעי� מוזיקליי�

קונצרטי�
�טנד אפ

מחול

כתובת מיילטלפו� בביתניידש� פרטיש� משפחה

בברכה,
צוות מתנ"� גדרות



www.matnasgderot.com | 08-8591145

חדש במתנ”ס
תושבי� יקרי�

בימי� אלו השיק המתנ"� אפליקציה חדשה הכוללת 
מידע ועדכוני� אודות המתנ"�. 

את האפליקציה נית� להוריד מחנויות האפליקציה 
בעזרת �ריקת הקודי� בעמוד זה או

 ע“י חיפוש מתנ“� גדרות

שימו
בעת הורדת האפליקציה

יש להגדיר בהפעלה הראשונה
את הפרטי� הנדרשי� לצור�
קבלת מידע מותא� אישית.
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