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דברי פתיחה

תושבים יקרים, קהל נכבד!
אני שמח ונרגש לבשר לכם, שהיכל התרבות החדש בשדות נגב פותח את שעריו לעונת 

המנויים הראשונה ומחדש את מנוי הילדים זה השנה השנייה.
אנו רוצים לפתוח בפניכם התושבים, עולם של תרבות חדש, איכותי, מצחיק המהווה 
זמן בילוי. אנחנו חותרים ופועלים ללא לאות להציע בהיכל התרבות שלנו, רפרטואר 

עשיר ומגוון המביא הצגות נבחרות ממיטב התיאטראות בארץ. 
כחלק מחתירה למצוינות ואיכות בלתי מתפשרת, הקמנו ועדת רפרטואר הנוסעת לצפות 
בהצגות על מנת להביא עבורכם התאמה לטעם המיוחד ההולם את תושבי שדות נגב.

זו השנה הראשונה, שאנו מציעים סדרת מנויים וממשיכים את סדרת ילדים. אנחנו רוצים ומצפים שתהיו 
שותפים, מעורבים ויוזמים רעיונות חדשים לפעילות ההיכל. נשמח לקבל הצעות ייעול וחיזוק על מנת לשפר 

ולהשתפר לטובת קידום התרבות, לכלל האוכלוסייה בשדות נגב.    
תודות לוועדת הרפרטואר השותפה לבחירת  ההצגות שיועלו במהלך העונה. תודה מיוחדת לראש המועצה, 
תמיר עידאן, שנושא התרבות קרוב לליבו ועושה הכול על מנת להנגיש את התרבות לתושבים באזורנו.תודות 

לחבריי לעשייה עובדי המועצה, שבלעדיהם שום דבר מזה לא היה אפשרי.
בחוברת זו תמצאו מידע מפורט אודות סדרת ההצגות לעונת 2017 – 2016 בהם כללנו עבורכם את מיטב 

ההצגות ממיטב התיאטראות הקיימים בארץ.
ההיצע הרפרטוארי הוא איכותי עשיר ומגוון, הכולל הצגות מקור ישראליות, מחזות, דרמות וקומדיות. 
סדרות התיאטרון כוללות 7 הצגות כפי שמופיע בחוברת וכולן מתקיימות בהיכל התרבות שדות נגב. זה המקום 

לציין, שהאולם מונגש לכבדי שמיעה וכבדי ראייה ומקומות שמורים לנכים עם כסאות גלגלים .
כמי שקיבל על עצמו להוביל את ההיכל בשנים הקרובות, אני רואה זכות גדולה להוביל את ספינת הדגל של 

התרבות באזורנו ומתכבד להזמינכם לקחת חלק ברכישת  מנוי  בעונת תיאטרון נפלאה, מרגשת ואיכותית .

שמעון וקנין , מנהל מחלקת תרבות והיכל התרבות

תושבים יקרים!
אני שמח להציג בפניכם את תכנית המנויים לעונה זו. בתכנית זו הושקעה מחשבה 
רבה והיא כוללת הצגות ומחזות ממיטב התיאטראות הרפרטואריים בארץ: הקאמרי, 

בית לסין, הבימה ועוד.
התכנית המוצגת כאן בפניכם נבנתה ע”י חברי ועדת הרפרטואר של הרשות בקפידה רבה תוך התחשבות 
במגוון הרצונות והמאווים של תושבי המועצה. היכל התרבות החדש שלנו מהווה בית ראוי ומותאם 

למיטב יצירות האומנות העכשווית שיוצגו במהלך העונה.
ההשקעה שהושקעה בהיכל התרבות תספק לכם כאורחי ההיכל חוויה תרבותית ייחודית מהנה. היכל 

התרבות מונגש לאוכלוסיות מיוחדות ובעלי מוגבלויות.
אני מזמין כל אחת ואחד מכם התושבים להצטרף ולהיות שותפים לחיי התרבות במועצה.

מאחל לכם הנאה רבה,                                                                                          
בברכה, תמיר עידאן

ראש המועצה
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ם  י ד ל י ה ת  ו ג צ ה
יתקיימו בימי רביעי 
היכל התרבות מ.א. שדות נגב

פתיחת דלתות 17:00
תחילת הצגה  17:30

המבוגרים  הצגות 
שני  בימי  יתקיימו 
היכל התרבות מ.א. שדות נגב

פתיחת דלתות 20:00
תחילת הצגה  20:30

תרבות  מח’  עם  קשר  ליצור  יש  עובדים,  וועד  דרך  מנוי  רכישת  לאחר   
תינוקות  עגלות  להכניס  אין  מקומות   לבחירת   08-9938919 בטלפון 
5%, בהתאם  לאולם  אין להכניס אוכל ו/או שתייה לאולם  דמי ביטול – 
העובדים(. וועדי  לתקנון  בהתאם   – )וועדים  התרבות  היכל  באתר  לתקנון 

מחיר 
מנוי יחיד

מחיר 
מנוי זוגי

רישום

אתר היכל התרבות790 420₪ ₪מחיר רגיל
אתר היכל התרבות790 400₪ ₪אזרחים ותיקים

אתר היכל התרבות790 400₪ ₪סטודנטים
אתר הסתדרות המורים526 263₪ ₪הסתדרות המורים 

חבר 
קרנות השוטרים

₪ 244
₪ 210

₪ 488
--     

אתר חבר
אתר קרנות השוטרים

פתיחת דלתות בשעה 20:00, תחילת הצגה בשעה 20:30 – נא לדייק!	 

7 הצגות מנוי מבוגרים - 

ילד ילד
ומלווה

רישום

אתר היכל התרבות300450 ₪מנוי רגיל 1
אתר היכל התרבות---300 ₪כל מנוי נוסף

אתר הסתדרות המורים---237 ₪ לכל מנויהסתדרות המורים 
אתר חבר---193 ₪ לכל מנויחבר 
פתיחת דלתות בשעה 17:00, תחילת הצגה בשעה 17:30 – נא לדייק!	 

7 הצגות מנוי ילדים - 

היכל התרבות 
שדות נגב

מחיר מנויים 2016-2017

לרכישת כרטיסים דרך אתר היכל התרבות:
https://sdotnegev.smarticket.co.il 

לפרטים נוספים: 
מחלקת תרבות, טל’: 08-9938918/9



4

קבוצת תיאטרון סימפטית וחרוצה של 
צעירים בעלי מובלויות אינה מצליחה 
לגייס את הסכום הדרוש לצורך ייצוג 
לבעלי  תיאטרון  בפסטיבל  המדינה 

מוגבלויות במקדוניה. 
לעזרתה נחלצים באופן מפתיע אבי 
משפחת פשע ובנו המבריק, שהסתבכו 
במשלוח אסור לאותה מדינה ממש. 
והבמאית  התמימים  השחקנים 
האמביציוזית שלהם מוצאים את עצמם 

בעיצומן של החזרות ל"רומיאו ויוליה" 
בתוך תסבוכת משעשעת ומטורפת, 
כשלצידה נרקם גם סיפור לאהבה לא 
יאומן בין בן משפחת הפשע לשחקנית 
העיוורת היפהפייה המשחקת את יוליה. 
הפשעים  כל  נטרפים,  הקלפים  כל 
נחשפים כל הרודפים נרדפים וכל הסופים 
סוחפים. קומדיה מטורפת ומפתיעה, 

רבת מתח, דמיון ואהבת  אדם.

משך ההצגה: כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה 

קומדיית פשע תיאטרלית במיוחד על פושעים קטנים ולא מוצלחים במיוחד
משתתפים: יורם טולדנו, נדב נייטס/אורי אוריין, ענת מגן –שבו, אפרת 

בויימוולד, יניב ביטון/עומר עציון, אופיר וייל, יניב לוי, חי מאור, אורטל אוחיון 
אורנה רוטברג, דיקלה הדר, ליאור גרטי, אלעד חברוני

המוגבלים
קומדיה חדשה מאת גורן קורן / בימוי: גלעד קמחי

21/112 0 1 6

שני
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של השנההקומדיה
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בעקבות מינוי מפתיע שיהפוך 
את מר תפוחי להיות שר האוצר 
הבא של ישראל. 
נחשפת מסכת שקרים ורמאויות, 
מפתיעה ומשעשעת, שמותירה את 
השר לעתיד במערומיו...
עלילת הקומדיה, הדמויות ושמותיהן 
הם כולם פרי דמיונו של הכותב.
אבל יכול להיות שקיים קשר בינם 
לבין אירועים שהתרחשו במציאות...

שחקנים:  
יהורם גאון, גילת אנקורי, 
גלעד פרלמן, 
דורין קרין, הדר רצון.

אדוני 
שר האוצר

19/12
2 0 1 6
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לראשונה יהורם גאון בקומדיה אקטואלית מצחיקה עד דמעות!

קומדיה

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה 
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יומניה של אנה פרנק שנמצאו לאחר שנתפסה 
במחבוא ולימים כבשו את העולם כולו, שימשו 
ועדכנית  חדשה  בימתית  לגירסה  בסיס 
הכוללת קטעי יומן שנחשפו בשנים האחרונות.
המחזה מביא את סיפורן של שתי משפחות 
יהודיות שהוסתרו למעלה משנתיים במחבוא 
באמסטרדם, תחת הכיבוש הנאצי. “אנה” 
נשאר נאמן למקורות שעליהם הוא מבוסס 
– יומניה של אנה פרנק, מלאי תום, התבוננות 
ותבונה, המתעדים, בלי שהכותבת תהיה 
ההיסטוריים  הרגעים  את  לכך,  מודעת 
הגדולים, לצד פרטי פרטים של חיי יום יום 

במאבק ההישרדות של שתי המשפחות.

אנה
בימוי: אלון אופיר

תפאורה: לילי בן נחשון  
תלבושות: אורן דר

מוסיקה: מיכאל גוטליב 
תאורה: קרן גרנק

משתתפים:
בתפקיד אנה פרנק: 

דנה מיינרט. 
שרה פון שוורצה, אוהד 

שחר, מוטי כץ, איה שבא, 
טל בלנקשטיין, אסף פרי, 

עדי ארד, יגאל זקס, אבי 
טרמין, אורי זלצמן, איוון 

לוריא.

עפ”י יומניה של אנה פרנק/ גרסת 2016
מאת: ג’סיקה דורלאכר ולאון דה ווינטר. נוסח עברי : רבקה משולח 

דרמה

16/01
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משך ההצגה: כשעתיים ועשר דקות כולל הפסקה 
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אב, שאשתו מזה שלושים שנה נטשה אותו לטובת אחיו, 
מגיע לניו יורק לחפש ניחומים אצל בנו ומגלה שהוא 
הומוסקסואל. הקונפליקטים בין האב, שאינו יכול להשלים 
עם ההומוסקסואליות של בנו שחי עם גבר, לבין הבן המבקש 

הכרה, יוצרים מצבים קומיים ונוגעים ללב כאחד. 
מחזה זה נחשב למחזה הראשון שהתמודד בארה"ב בצורה 

פתוחה, קומית וכנה עם נושא ההומוסקסואליות. 
משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה.

שחקנים:
נורמן עיסא, יואב דונט, טל קלאי, רובי פורת-שובל, הילה שלו

עליזהמשפחה

קומדיה
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משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה 
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הנכם מוזמנים לצפות בהצגה החדשה: 

בלומה נאכט, נערה יתומה, מגיעה 
אל בית קרוביה - ברוך מאיר וצירל 
הורוביץ - למצוא בביתם קורת גג. 

למשפחת הורוביץ בן יחיד - הירשל. 
הירשל מתאהב בבלומה, אולם 
אמו משפיעה עליו לשאת את 

מינה, בתו של כפרי אמיד. הירשל 
אומלל בנישואיו עם מינה ולבו נתון 

לבלומה, אלא שמחמת חולשת 
אופיו, הוא נושא את סבלו בדומיה, עד 
שלבסוף נטרפת עליו דעתו ומעבירים 

אותו לבית החלמה בלמברג.  
משהבריא, הוא חוזר למשפחתו. 

מתוך אהבה לבניו וכבוד לאם בניו, 
משלים הירשל עם חייו והופך לבעל 

בית נדיב ומעורב בין הבריות בעירו.

השנה מציינים 50 שנה להענקת 
פרס נובל לספרות לש"י עגנון. 

שחקנים: 
יבגניה דודינה, שפי מרציאנו,הילה 

שלו, רוברטו פולק, דנה ידלין, שמעון 
כהן, רות לנדאו,רוברט הניג, שלומי 

ברטונוב ,נמרוד דגן

סיפור פשוט
קלאסיקה עברית. עפ”י ספרו של ש”י עגנון - זוכה פרס נובל לספרות

מחזה: שחר פנקס

מחזה ישראלי
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משך ההצגה: כשעתיים כולל הפסקה 



9

“זה חג”, אומרת רוחל’ה המארחת 
לצביקה בעלה, לפני שכולם מגיעים, 
“ואני רוצה שיהיה שמח”. ואכן בחצר 

ביתם, בקיבוץ בעמק יזרעאל, הכל מוכן 
למסיבת יום העצמאות. הדשא בחצר 
ראה ימים טובים יותר. גם המשפחה...
הבן, שגדל פה ועזב, בא הביתה לחג, 
לביקור מברלין עם אורחת שההורים 

לא ציפו לה. וגם הוא, שלא היה פה 
ארבע שנים, לא מצפה לפגוש את 

סבתו כשהיא סיעודית ומטופלת 
בידי עובד זר וגם לא את אהובתו 

המיתולוגית, שתפתיע בביקור. 
בעורף, כמו בחזית, מתיחות. המטוסים 

על האש
מחזה ישראלי חדש מאת דרור קרן ובבימויו

מחזה ישראלי

תפאורה: רועי ואטורי. תלבושות: רז לשם. מוסיקה: אלעד אדר. תאורה :קרן גרנק   
קפלן,  עירית  קאנץ,  יוסי  קורן,  אודיה  ברוך,  רמי  זוהר,  מרים  משתתפים: 
מרון. אסף  שפר,  אדם  כסטרופ,  אנה  לינה  יוסף,  בן  שלי  מרידור,  אבישי 

שעוברים בשמי העמק והחדשות 
מהחדר השני, “מאתגרים” את כל 

הנוכחים... אל תוך השעות הקטנות 
של הלילה, בתוך עשן המנגל ושירי 

הארץ הישנה והטובה, הכל יצוף אל פני 
השטח. ויהיה “שמח”...

דרור קרן ,יליד עמק יזרעאל, חוזר 
ב”על האש” אל מחוזות ילדותו 
ומעמת בלילה טעון אחד, ביום 

חגה של המדינה, את ההורים עם 
הילדים, את דור המייסדים עם  

ממשיכי הדרך, את הבית שחלמנו 
עליו עם מה שהוא היום...
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משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה 
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בימוי : משה נאור
ששון גבאי בתפקיד הראשי
שחקנים: אלעד אטרקצ’י, 

ג’יל בן דוד, ששון גבאי, גיל וסרמן, 
עופרי פרישקולניק-אלדד, הדס 

קלדרון, רפי תבור 

שעה
של שקט

מאת פלוריאן זלר
תרגום מצרפתית: דורי פרנס

קומדיה

רגע של שלווה – זה כל מה שמישל 
מבקש כדי שיוכל לשמוע את תקליט 
הג'אז הנדיר שמצא אחרי שנים 
של חיפושים. אלא שלאשתו, לבנו 
ולמאהבת שלו יש, כך נראה, תוכניות 
אחרות. יחד עם קבלן שיפוצים ספק 
פולני ושכן ממוצא פולני באמת, הם 
הופכים את חייו הבטוחים והנשלטים 
של מישל לסיוט של בשורות רעות, 
או לפארסה עליזה ומטורפת שבה כל 
עולמו מתהפך. קומדיה מבריקה על 
הקלות הבלתי נסבלת שבה נסדקות 
ההגנות של חיינו.
מחזה נוסף מפרי עטו של גאון 
הקומדיה הצרפתית החדשה, פלוריאן 
זלר, שמחזהו "האמת" מוצג בהצלחה 
רבה בימים אלה בתיאטרון בית ליסין.  

בשיתוף תיאטרון חיפה
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משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה 
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אלאדין ומנורת הקסמים

09/11
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הצגה
תחילת 
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אלאדין הוא ילד עני ומלא קסם, שנופל 
למלכודת הכסף והעושר אותה מטמין לו 

ג’אפר הרשע בתוך מערת הזהב.
במערה פוגש אלאדין שדון חביב הכלוא 
בתוך מנורת קסמים, שמבטיח לעזור 
לאלאדין וגם להגשים לו שלוש משאלות.
באחת מן המשאלות מבקש אלאדין 
להפוך לנסיך כדי שיוכל להגשים את 
אהבתו לנסיכה יסמין. אך הכול מסתבך 
כאשר המנורה מתגלגלת לידיו של ג’אפר 
הרשע שמנסה לשלח את אלאדין אל 
מצולות הים. זהו סיפור הרפתקאות 
אשר  ומכשולים,  בתהפוכות  רצוף 
במהלכו מגלה אלאדין את אומץ ליבו 
ומבין - שלהיות עשיר זה לא בהכרח 

להיות מאושר.

האגדה המוכרת והאהובה המגוללת את 
הרפתקאותיו של הנער אלאדין, מסופרת 
לקהל בשפת המחול בגרסה מיוחדת 
המשלבת בתוכה קטעי ריקוד, תיאטרון, 
תנועה, מוסיקה אוריינטאלית ותלבושות 

מרהיבות.

משתתפים:  ג’יני - עדי אייזנמן, אלאדין 
- רועי קקון, יסמין - אמילי מגנג’י,

ג’אפר - מתן ריכליס, המלכה - מלכה 
חג’בי. רקדני ענבל: אלכס מישק, מריאן 
אורניצב, קובי משה, ציפי תנעמי, לירון 

כהן, בר טהר

משך ההצגה: כשעה 
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צ’יצ’ה  אגדת קצב 
תיאטרון מחול אפריקאי שלא משאיר 
אף רגל אדישה. הצגה מוזיקלית מלב 

ליבה של אפריקה. 
כל צליל, כל עבודה, כל דבר – הוא קצב. 
התופים מספרים את הסיפור המדהים 
על צ’יצ’ה - ילדה קטנה-גדולה שידעה 

לרקוד, לפני שלמדה ללכת. 
חיות פרא נפלאות, כלי נגינה מסתוריים 
וריקודים סוחפים. נגינה חיה על הבמה, 

בביצוע נגנים אפריקאים.

מחזה:  חנוך רעים
בימוי: גוני נגמבה

שחקנים: מורן ארביב גנס, אבי גולומב, 
רוני עינב. נגנים: פרדריק דרבו )מילו(, 

סנאסי טראורה , נתן נגמבה
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משך ההצגה: כשעה 
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המחזמר המקורי והמצליח על פי 
סיפורה הידוע של לאה גולדברג.
סיפורם של שכנים, דיירי מגדל 
אחד, המבקשים למצוא דייר 
עכבר  מר  של  במקומו  חדש 
שעזב.  אל הבניין מגיעים דיירים 
שונים:  נמלה, ארנבת, חזיר, זמיר 

ויונה. מי ישכור את הדירה? 

עיבוד מוזיקלי עשיר לעלילה 
מרתקת, העוסקת ביחסים בין 
שכנים, בעזרה לזולת ובחברות 
אמת, ושזורה בדמויות ססגוניות 

ומפתיעות.

משתתפים: 
ירון חי מנשה / תום אידלסון, 
בטי קושצ’י, אביטל מטרי / 
הילה ירחי, מילי רביד / יעל 
יקל, תמר שטיין / מיכל אטלס 

/ נטע הבר
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משך ההצגה: כשעה 
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פינוקיו
הצגה מוסיקלית וקסומה על כוחה של 

האהבה וכוחה של האמת.
פינוקיו חולם להפוך לילד אמיתי, אבל 

קודם עליו לעמוד במבחן. 
במסעו נמכר פינוקיו לתיאטרון הבובות, 
הולך שולל אחר הבטחות על עץ של 
מטבעות, מתפתה ובורח לארץ הילדים, 
משקר לפיה הכחולה ומוצא את עצמו 
בתוך בטן של דג. לבסוף מוכיח פינוקיו 
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יום רביעי
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שהוא ילד אמיץ, נאמן ומתחשב.
בהשראת  ססגוני  תאטרלי  בעיבוד 

הקומדיה דל’ארטה האיטלקית,
המשלב מוסיקה, אקרובטיקה, מסיכות 

ותיאטרון בובות.
שחקנים: 

 חייקה מלכה, נדב נייטס, רויטל זלצמן, 
ידידיה ויטל / דיקלה הדר, גיל וסרמן/ 

יניב לוי, קרן מרום, אמיר שורש

משך ההצגה: כשעה 
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הענק וגנו
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תחילת 
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המתגבשת  בחברות  עוסק  המחזה 
בין שתי דמויות בודדות מן השוליים 
של החברה; האחד הוא ענק, אשר חי 
לבדו בגן האפרסקים,מנותק מהסביבה 
ואינו מרשה לאיש להיכנס לגנו וליהנות 

מהעצים והפרחים.
מה שגורם לגן לקפוא ולהתכסות בקרח. 
השני הוא ילד קטן, הנכנס לתוך גנו של 
הענק לשחק עם חבריו ונדחה על ידם.

במהלך הסיפור מלמד הילד את הענק על 
מהותה וחשיבותה של החמלה האנושית 
וחברות אמת מה היא, ואלה-מפרחים את 
גן האפרסקים ומשיבים אליו את האביב. 

משתתפים: 
תומר אברהם, קרן אדרעי, הדס לסרי, 
אורי סברי, ראובן קובריגרו, אן קלייר, 

עדי געש / נועה דאהן

משך ההצגה: כשעה 
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חבר מכוכב אחר 
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תחילת 

1
7

:3
0

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

ואימו המודאגת דוחפת אותו לשחק עם 
חבריו בגינה, אולם שחר מעדיף

כוכבים על פני חברים מציקים ולועגים.
יום אחד נכנס לחייו של שחר חבר בלתי 

שיגרתי.
דרך מערכת היחסים החדשה עם החבר, 
חווה שחר הרפתקאות רגשות ותחושות

אותם לא חווה מימיו.

בהשתתפות: 
גיל וסרמן, ליז רביאן, רועי קקון/תם 
חודורב, שגיא הלפרין, רוני נדלר, עדי 

נובינזון.

משך ההצגה: כשעה 
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הקוסם מארץ עוץ
סופת ציקלון גדולה סוחפת את דורותי 

ואת הכלב הקטן שלה, טוטו.
עוץ  בארץ  הרפתקאות  מסע  אל 
הקסומה. דחליל חביב, איש-פח רגיש 

ואריה פחדן,
מצטרפים אל דורותי במסעה אל הקוסם 
בתקווה שייתן מוח לדחליל, לב לאיש-
הפח ואומץ לאריה, ובתקווה שיעזור 

לדורותי לחזור הביתה בשלום.
פזמונים  עם  ומוסיקלי  חדש  עיבוד 
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הצגה
תחילת 
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חדשים לצד שירים מוכרים כמו ״מעבר 
לקשת״, מפיח חיים חדשים בסיפורו 
הקלאסי, המרגש והמשעשע של פרנק 
באום על מסע ההרפתקאות של דורותי 

בארץ עוץ הקסומה.

דקלה  גרשון,  אילנית  משתתפים: 
הדר, רויטל זלצמן, הילה זיתון, יניב 
לוי, ידידיה ויטל, חייקה מלכה, עוז 

ניסן, יעקב תמרי
משך ההצגה: כשעה 
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