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דבר ראש המועצה 

קהילת "גדרות" היקרה,

אני מתכבד לפתוח את עונת המופעים השנייה ב"בית העם".

שיפוצו ופתיחתו המחודשת של המקום, מעניקים לכל התושבים 

אפשרות לצרוך תרבות למגוון הגילאים בתוך הקהילה.

ואירועי תרבות  נקיים ב"בית העם" מופעים  גם השנה, 

המותאמים למגוון הצרכים העולים מתוך הקהילה, במטרה 

לספק חוויה תרבותית מעשירה ובד בבד לקדם ולחזק את חיי 

הקהילה במקום.

אני מזמין אתכם להגיע ל"בית העם" ולקחת חלק בהוויה 

התרבותית בקהילה.

אני מאחל לכולנו עונת פעילות מהנה ואיכותית.

בברכה

יוסי קנדלשיין 

ראש המועצה

שוחרי תרבות, אנשי קהילת גדרות והסביבה

אנו פותחים את עונת המופעים באולם "בית העם" המחודש.

הגדרתו של הסוציולוג ג'ון משוניס למושג תרבות היא: "אורח 

חיים משותף המגלם את התקווה, היצירה והבחירה האנושית.."

כתושבי מ.א. גדרות והסביבה אתם שותפים מלאים לפיתוח 

וקידום רוח התרבות ולכך ש"בית העם" יהווה עוגן תרבותי 

וקהילתי, עשיר בתכנים מגוונים.

בחוברת המוגשת לכם תמצאו מידע על ההצגות והתיאטראות 

המובילים בארץ, שנבחרו בקפידה ומתאימים לכל מגזרי 

האוכלוסייה.

במהלך השנה נקיים מופעי אמנים, סרטים עכשוויים לילדים 

ולמבוגרים, מופעי סטנדאפ ועוד, אשר יפורסמו באתר המתנ"ס.

שנה טובה והנאה מרובה

טלילה פרבר

מנהלת ״בית העם״



 מופע פתיחה: 

ארקדי דוכין: ״מרוב אהבתי״
מוצ״ש | 10.9.16

 20:00: קבלת פנים 
ופתיחת התערוכה ״תוצרת מקומית״

21:00: תחילת המופע

מופע חגיגי ומרגש המשלב להיטים מכל התקופות: להקת ״החברים של נטאשה״, 

אלבומי הסולו, ושירים שכתב לאמנים נוספים כמו אריק איינשטיין, אייל גולן ועוד... 

בין השירים: "היא לא דומה", "חדר משלי", "יש בי אהבה והיא תנצח", "על קו הזינוק",  

"מרוב אהבתי", "טמבל", "לא רוקד כשעצוב", "עכשיו אני", "עוד נגיעה", "מי אוהב 

אותך יותר ממני" ו"נאמר כבר הכל".

קבלת פנים לפני המופע במעמד ראש המועצה האזורית גדרות, מר. יוסף קנדלשיין

באכסדרה פתיחת התערוכה ״תוצרת מקומית״ - מיצירות אמנים מקומיים.

מחיר הכרטיס: 95 ₪ | מחיר למינויים: 45 ₪



סדרת המנויים למבוגרים
5 הצגות

מנוי יחיד: 350 ₪
מנוי זוגי: 680 ₪

כרטיס יחיד: 100 ₪

סדרת המנויים לילדים
7 הצגות

מנוי יחיד: 350 ₪
מנוי זוגי: 680 ₪

כרטיס יחיד: 65/60 ₪

מידע כללי

לידיעתכם:

www.matnasgderot.com ניתן לרכוש מנויים באמצעות אתר המתנ"ס •

• טלפון לברורים במשרד המתנ"ס: 08-8591145

• ניתן לבטל הצגה 10 ימים לפני מועד ההצגה במייל או בפקס.

• ניתן להמיר הצגה אחת במופע אחר שיתקיים באולם בערך כספי זהה.

• אין להכניס שתיה ואוכל לתוך האולם.

• ההצגות מתחילות בדיוק בשעה המיועדת, הקהל מתבקש להגיע בזמן.

בקרוב יפתח במקום בית קפה להנאתכם.



הצגות 
תיאטרון



הקומדיה של השנה! אביבה, בחורה ישראלית ממוצא אתיופי לומדת 

באוניברסיטת ת"א, ומנסה לשכור לעצמה דירה ברמת אביב. האם יקבלו 

תושבי השכונה את הדיירת החדשה? קומדיה ישראלית מרגשת נושכת 

ומצחיקה עד דמעות... 

כתיבה: גדי צדקה וארז שלם / בימוי: גדי צדקה

תפאורה ותלבושות: בנו פרידל / עיצוב תאורה: טלצ'וק  

עריכה מוזיקלית: קובי ויטמן / עריכת וידאו: רון זאבי

איפור: מיכל לסנר / צילום: כפיר בולוטין

משתתפים: ארז שלם, אביבה נגוסה, פנינה ברט, רמי חזקיהו. 

משך ההצגה: שעה וארבעים ללא הפסקה. 

שוקו וניל
21:00 | 3.11.2016

 )nrg( "2015 ארז שלם והבמאי גדי צדקה כתבו מחזה שנון, מצחיק וריאלי לישראל מודל"

"הומור וסרקזם באחד הנושאים הכאובים של החברה הישראלית בהומור" )הבמה(

התיאטרון העברי



אם ובת במציאות ועכשיו גם על הבמה! ערב אחד בחייהן של אם ובת, 

שכולו דיאלוג מרגש, חושפני, כן ונוקב.

במהלך הערב, מספרת הבת לאם שהיא מתכננת לשים קץ לחייה. 

בעקבות הגילוי נחשפים סודות כואבים, צפים זכרונות ועולים משקעים 

מודחקים; נאמרים דברים שלא ניתן להם ביטוי מעולם. לעיני הצופה 

נפרסת יריעה אנושית, ששזורים בה הומור, אהבה וחמלה.

 מאת: מרשה נורמן / תרגום: רבקה משולח 

בימוי: איציק ויינגרטן

 

משתתפים: לאורה ריבלין ונינה קוטלר, זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר

 

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

לילה טוב אמא
21:00 | 8.12.2016

"...חוויתי חוויה אנושית מטלטלת, והפעם בעזרת הבמאי איציק ויינגרטן, והשחקניות הנפלאות 

לאורה ריבלין ונינה קוטלר. "לילה טוב, אמא" היא הצגה מרתקת של מחזה שלא נס ליחו." 

)צבי גורן. אתר הבמה(
הצגות 
תיאטרון



לקראת גיל ארבעים, החיים של איילה - גרושה פלוס שניים פלוס 

כלבה - הם מרוץ שלא נגמר: בין שתי עבודות, אחרי תשלומים מהגרוש, 

עזרה מאימא... אבל הצ'קים חוזרים והאהבה לא באה! ביום האיחוד של 

להקתה, "איילה והאייתולות", היא לא מתכוונת לתת לצרות להרוס 

לה את התכניות, אבל הן ממש מתעקשות! כשלפתע, באמצע החיים, 

הפתעה!  קומדיה ישראלית מקורית על החיים המטורפים שלנו כאן

מחזה מאת: אורן נאמן ונעמה תורן / במאי: ארז שפריר   

עוזרת במאי: דנה ילס / מוסיקה: מאי לביא / לחן שיר הנושא: דן תורן 

עיצוב במה ותלבושות: נופר דרזנר וזוהר אלמליח / צילום: גדי דגון

מפיקה: עינת בסר

משתתפים: שירי גדני, יואב בר לב, פזית ירון-מינקובסקי, יוגב יפת, 

ירדן לויתן, עופר רוטנברג

רוצי איילה – קומדיה על פי תהום
21:00 | 19.1.2017



משפחה יהודית. שלושה בני דודים נפגשים בדירונת ניו-יורקית ביום 

ההלוויה של סבם. מצטרפת אליהם "שיקסע" אמריקאית, ממוצא גרמני. 

אוי, כמה קשה להיקלט במשפחה יהודית... אוי, כמה קשה לבני הדודים 

לחיות בשלום זה עם זה אחרי ההלוויה של "סבוש", כשמתחיל מאבק 

מר על הירושונת... מחזה מבריק, שנון, מעורר מחשבה, משעשע ומרגש, 

 שעוסק בשאלות מהותיות: מיהו יהודי? ומה משמעותה של ישראל 

בקרב יהדות התפוצות? המחזה זכה לאחרונה בהצלחה ובתשבחות בניו 

יורק ובלונדון.

מאת ג'ושוע הרמון / נוסח עברי: רבקה משולח

בימוי: עמרי ניצן / תפאורה: רועי ואטורי / תאורה: עדי שמרוני

 משתתפים: אולה שור סלקטר, דנה מיינרט, 

יובל סגל/דן קיזלר, אודי רוטשילד

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

יהודים רעים
21:00 | 23.2.2017

"יהודים רעים" היא קומדיה מאד מוצלחת עם שיאים דרמטיים, בביצוע מרגש ומרתק של השחקנים... 

חוויה שצריך לראות, כדי להינות ולצאת עם מצב רוח מרומם." )דה מרקר קפה 27.12.15(
הצגות 
תיאטרון



מערכונים ופזמונים מאת חנוך לוין בכיכובם ובבימוים של:

מוני מושונוב, ליליאן ברטו ודרור קרן

ניהול מוסיקלי ופסנתר: טל בלכרוביץ'

הפקה וניהול הצגה: עינת בסר / צילום: גדי דגון

משתתפים: מוני מושונוב, ליליאן ברטו ודרור קרן

משך ההצגה כשעה ועשרים ללא הפסקה

אוי אליאס, אליאס
21:00 | 30.3.2017

"ערב מלא פנינים! לא מספיק לספר, צריך לראות!" הארץ

"להתרגש עד דמעות ולהחזיק את הבטן מצחוק!" )כלכליסט(



 הצגות
ילדים



מחזה מוסיקלי מאת אלי ביז'אווי / על פי ספרה של מישל קנודסן

בספריה ישנם ספרים. וגם כללים מאוד ברורים: אסור לצעוק. אסור 

לרוץ. אסור גם 'אוכל ושתיה'. אך מה קורה כשיום אחד נכנס אריה 

לספריה? הוא לא שואג או משתולל, ובניגוד לציפיות הוא מצטרף 

 לשעת סיפור ומאבק כונניות... לא לכולם זה מסתדר, זה הרי לא

'לפי הספר'.

בימוי: רוני פינקוביץ' / מוסיקה: רן בגנו

כוריאוגרפיה: עוז מורג / עיצוב תפאורה: לילי בן נחשון

עיצוב תלבושות: לילי בן נחשון ורוני שלזינגר

עיצוב בובת אריה: רויטל אריאלי / עיצוב תאורה: קרן גרנק

 משתתפים: אור אילן, נעמה אמית, יגאל ברנר, אופיר וייל, 

מאיה מדג'ר, דן קיזלר

אריה הספריה
17:30 | 20.9.2016

"מהבימוי ועד לשירים ועם צוות שחקנים נהדר, העיבוד הבימתי הוא שיחוק מלא קסם."

)שי בר יעקב, "ידיעות אחרונות" 9.2.2014(



האגדה הקלאסית לקטנטנים, בעיבוד חדש בשילוב שירי הילדים שכולנו 

אוהבים. בוקר אחד, כשמשפחת הדובים יוצאת לצעדת הבוקר הקבועה, 

זהבה הסקרנית מגיעה במקרה לביתם. היא אוכלת את הדייסה של הדוב 

הקטן, ואחר כך נרדמת במיטתו. כשהדובים חוזרים ומגלים את זהבה 

ישנה, היא נבהלת ובורחת. במנוסתה היא שוכחת את הבובה שלה. דובי 

הקטן יוצא בעקבותיה כדי להחזיר לה את הבובה. במפגש ביניהם מגלה 

זהבה שיש כח עצום וקסם גדול בִלְגדֹול לקראת שלב חדש בחיים, 

השלב שבו היא... ילדה גדולה.

השירים בהצגה: מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה, אבא סיפור, 

בוקר של זהב, עשר אצבעות, אצא לי אל היער, הדובים, היי אני כבר 

לא תינוק, אני עומדת במעגל, מאחורי ההר, נומי נומי, אני שואל. 

מחזה: גיל צרנוביץ / בימוי וכוריאוגרפיה: עופר שפריר 

תפאורה: בתיה ומיכאל פיק / תלבושות: אלה קולסניק

מוסיקה: חגי אלקיים / אביזרים: נרקיס אלבה

ע. במאי: עדי רביד

 משתתפים: נוי הלפרין, הראל מורד/

 תומר הלדשטיין/גיא רוזן, תום אנטופולסקי, 

אביתר בר-דוד/עידו יונה ימין, אלעד רביב 

זהבה ושלושת הדובים
17:30 | 15.11.2016

 הצגות
ילדים



נלי נמלה חרוצה וחסכונית, כמו בכל שנה אוגרת מזון, מתכוננת לחורף 

המתקרב, וחולמת לזכות יום אחד בתחרות "הגינה היפה". יום אחד עובר 

לגור לידה צרצר עצלן ועליז בשם קפיץ, שמלכלך והורס את הגינה. 

וגם בזבז את כל המזון שאגרה במהלך השנה. האם יצליח קפיץ לשרוד 

את החורף?האם ישלימו ויחזרו לחיות בשכנות? הסוף מותח ומפתיע...

מחזה ובימוי: יערה רשף נהור

מוסיקה: נועם הרטמן

משתתפים: טלי ביק, אלעד מזרחי

הצרצר והנמלה
17:30 | 20.12.2016



סיפורה של שירי החיפושית חסרת הנקודות, נשזר בעולם קסום ועשיר, 

בו מתהלכות שלל הדמויות ססגוניות בעולם של צלילים, תנועה וצבע.

מחזה מאת: חמוטל בן זאב

 משתתפים: נוגה רוט/גור,ערן בן זאב, מיכל ברנד/נוגה פוגל, 

גיל וסרמן/ ערן בהם, אבישי סנדר/ינון ספיר.

החיפושיות
17:30 | 31.1.2017

 הצגות
ילדים



אח ואחות מקבלים מאביהם במתנה שטח אדמה. האדמה צחיחה 

ומוזנחת, אך האב מבטיח להם ש"באדמה הזאת חבוי אוצר". שני האחים 

מתחילים מיד לחפור ולהפוך בכל כוחם את האדמה אך אינם מוצאים 

כלום. כשהם מתלוננים בפני אביהם, האב מתעקש שהאוצר נמצא 

באדמה. בסופו של דבר האחים מבינים שהאדמה עצמה היא האוצר, 

ושעם התמדה, מסירות, עבודה קשה, וכמובן אהבה - האדמה תעניק 

לנו עוד ועוד, כמו אוצר שאינו נגמר.

 מחזה: גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן / בימוי: גיל צרנוביץ

 תפאורה ותלבושות: לירון מנקין

איורים: יעל ארליך / ייצור בובה: מוריה בן אבות

מוסיקה: גיל נגל / ייצור ופטנטים: דידי אלון

אביזרים: נרקיס אלבה / ע. במאי: יעל צ'חנובר

משתתפים: מיטל סלקמון-רטן, אלעד מזרחי

האוצר שאינו ניגמר
17:30 | 28.2.2017



מרי בת השתיים עשרה התייתמה מהוריה, עוברת לגור באחוזתו של 

דודה העשיר. מרי מתקשה להסתגל לסביבה החדשה, אף פעם לא היו 

לה חברים אמיתיים והיא מתייחסת לאנשים סביבה כמו למשרתים. היא 

מגלה את סוד הגן הנעלם – ייחד עם דיקון ילד הטבע וקולין בן דודה 

הם נקלעים להרפתקה מסעירה.

זהו סיפור על כוחה המופלא של חברות.

מחזה מאת: דפנה אנגל ושי להב.

משתתפים: ליז רביאן/ענת גופמן, גיל וייס,הגר טישמן/הדר ברוך, 

אור מאיר/יהונתן מגון, איתי חיון, נגה רוט גור.

סוד הגן הנעלם

 הצגות
ילדים

17:30 | 28.3.2017



לקראת עלייתה לכיתה א' גלי מאד מתרגשת ומשתפת בתחושותיה 

את חבריה הטובים: דני השכן, הברוש, הנחליאלי ובעלי החיים בגינה. 

יחד איתם יוצאת גלי למסע קסום, בו היא מתמודדת עם המחשבות 

והפרפרים שבבטן לקראת מה שצפוי לה בבית הספר. במהלכו גלי 

לומדת מחבריה את המשמעות של חריצות, דבקות במטרה, סבלנות 

ואמונה בעצמך. במחזמר משולבים שיריו המוכרים והאהובים של אהוד 

מנור: לעולם בעקבות השמש, ברוש, אחותי הקטנה, גלי, חוטים של 

גשם, נחליאלי, מי אוהב את השבת ועוד.

כתיבה, בימוי וכוריאוגרפיה: עופר שפריר / מילות השירים: אהוד מנור

ניהול מוזיקלי ועיבודים: אמיר לקנר / תפאורה: בתיה ומיכאל פיק 

תלבושות: אלה קולסניק / תאורה: אינה מלקין / אבזרים: נרקיס מגנזי 

ע' במאי: רותי גפן

זורלא,  מרום/רונה  קרן  ענבר,  סביר/שרון  לורן   משתתפים: 

מיטל סלקמון-רטן/פולי סלונים, גיא ברכה, עדי אייזנמן/שלומי אדרי, 

שגיא לוי/דניאל מייזלר, קולו של הברוש: יורם יוספברג

גלי
17:30 | 23.5.2017



מוסיקה

קולנוע ומופעים

 במהלך השנה נקיים לאוהבי המוזיקה כ-5 מופעי זמרים ביניהם: 
שלומי שבן, אהוד בנאי, ערבי זמר וקונצרטים לכל המשפחה 

אחת לחודש יוקרנו סרטים עכשוויים לילדים 
ולמבוגרים המוצגים ברשתות בתי הקולנוע, מופעי 

בידור, מופעי סטנדאפ לנוער והרצאות בנושאים שונים



אמנות. תרבות. חוויה.

ת דרו ג ם  ע ה ת  י ב

www.matnasgderot.com | 08-8591145


