הפקה :מחלקת התרבות העירונית – 03-7353555

תושבים יקרים,
אנו שמחים להגיש לכם את המידע על אירועי הקיץ
שיתקיימו באור יהודה.
במשך שבועות ארוכים עמלנו על גיבוש תכנית מעניינת ורב
גונית לכלל הקהלים בעיר ובמגוון מקומות ושכונות .היה
חשוב לי לאפשר לכם ליהנות מתכנים איכותיים שמרביתם
יתקיימו ללא תשלום ועבור חלקם הקטן התשלום יהיה סמלי.
האירועים שמתקיימים מיועדים לכל המשפחה ואני מזמינה אתכם ליטול בהם חלק וליהנות,
כל זאת לצד אירועי הנוער העשירים שמתקיימים השנה מדי יום ובמגוון מוקדים בעיר.
בהזדמנות הזו ,אני רוצה לאחל לכולכם חופשה מהנה ובעיקר בטוחה ,הן בדרכים והן
בסביבת מגוריכם .גלו אחריות כלפי בני ביתכם וכלפי הסובבים אתכם וזכרו שאנו מצפים
לכם בזרועות פתוחות ב 1-בספטמבר עם תחילת שנת הלימודים.
בברכה,
ליאת שוחט
ראש העיר

21:00 | 15.7.17
87

האפליקציה העירונית
מורידים ומתעדכנים

₪30
03-7353555

מועדון שוקו

מפגשי תיאטרון סיפור בגינה הציבורית
בסיום ההצגה הילדים יקבלו שוקו וחטיף בריאות.
הילדים מוזמנים להגיע עם פיג'מה | הכניסה חופשית

האוצר שאינו נגמר
ראשון |  | 18:30 | 23.7.17גינת יסמין – סמטת יסמין
אגדה חכמה על אימא אדמה
מחזה :גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן ,בימוי :גיל צרנוביץ,
שחקנים :מיטל סלקמון-רטן ,אלעד מזרחי
שני אחים מקבלים מאביהם במתנה שטח אדמה ,אך הם אינם מוצאים כלום
במהלך החפירות בה .בעוד אחד מהאחים מתייאש והולך לחפש קיצורי דרך
כדי להשיג את "אוצרו" ,האח השני מתחיל להבין מהו בדיוק האוצר שאביהם
התכוון אליו ברוב חכמתו.

עכבר העיר ועכבר השדה

תיאטרון אורנה פורת

הנעליים של אדון סימון

חמישי |  | 18:30 | 13.7.17גינת כצנלסון-דגניה

ראשון |  | 18:30 | 30.7.17גן התשעה

הצגה משעשעת בעקבות המשל הידוע של איזופוס

סיפור עם מרגש על ישן וחדש

מחזה :גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן ,בימוי :גיל צרנוביץ,
שחקן :אסף דגני וגיא ברכה

מחזה :גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן ,בימוי :גיל צרנוביץ,
שחקן :מיכל פוליצר ,אלעד מזרחי

סיפורם של שני עכברים שגדלים כחברים טובים עד שדרכיהם נפרדות.
לאחר שנים ,עכבר העיר מגיע להתארח אצל חברו ומגלה שלא כל מה
שטוב לאחד בהכרח טוב לשני ,ושלכל אחד מתאים משהו אחר .צריך רק
לכבד את צרכיו והעדפותיו של האחר – ולהישאר חברים טובים ,לתמיד.

הצגת תיאטרון מצחיקה ומרגשת שמלמדת אותנו לקבל בשמחה את הדברים
החדשים שבחיינו ובאותו זמן להבין שאפשר גם להתגעגע לדברים הישנים,
מכיוון שהם תמיד יזכירו לנו מאיפה באנו ומה היינו פעם.

תיאטרון אורנה פורת

תיאטרון אורנה פורת

שבת הזהב

חברים על הגשר
חמישי |  | 18:30 | 20.7.17גן הבנים – רח' הבנים

חמישי |  | 18:30 | 3.8.17גינת מילווקי – רח' עובדיה יוסף

סיפור חברות משעשע ומרגש

אגדה יהודית על אושר ועל עושר

מחזה :גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן ,בימוי :גיל צרנוביץ,
שחקנים :איתי פלג ,איציק כהן

מחזה :גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן ,בימוי :גיל צרנוביץ,
שחקן :גיא ברכה

זהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעולם .יום אחד מתפתח ויכוח גדול
מאוד בגלל דבר קטן מאוד ,ושני החברים רבים ריב נוראי שבעקבותיו הם
לא רוצים לראות זה את זה לעולם .ההצגה מלמדת שחברות היא הדבר
הכי חשוב ,ולא שווה להרוס אותה בעד שום סיבה ,גדולה או קטנה.

יוסף הוא איש צנוע ונדיב .השכן שלו עשיר מאוד וקמצן גדול .ההצגה מספרת
על הרווח שיש בנתינה לאחר והעזרה לזולת ,שכן מעשינו יביאו אלינו תגמול,
כך או אחרת ,מעבר לתחושה הטובה בעצם עשייתם.
תיאטרון אורנה פורת

תיאטרון אורנה פורת

לרקוד
הקיץ הזה אתם מוזמנים

סרט לילדים בהקרנת טרום בכורה

מדובב  ,בקולה של השחקנית רונה-לי שמעון

ילדים
הצגות
בעלות של  ₪ 30בהיכל התרבות
בגדי המלך החדשים
שלישי |  | 17:30 | 11.7.17ההצגה מיועדת לבני 4-9

ראשון |  | 17:30 | 9.7.17היכל התרבות אור יהודה | עלות ₪ 20

מאת :הנס כריסטיאן אנדרסן
מחזה :אפרים סידון | בימוי :ישראל גוריון

פליסיה היא ילדה יתומה ,שובבה ואדומת שיער הגדלה בבית יתומים תחת
שרביטו של מנהל המקום המרושע .יש לה תשוקה אחת ענקית :לרקוד!

האגדה המוכרת והאהובה לובשת צורה חדשה ומסופרת לקהל על ידי הילד
תום ,הילד שצעק בקול" :המלך הוא עירום".

יחד עם חברה הטוב ויקטור שחולם להיות ממציא דגול ,הם בורחים מבית
היתומים לפאריס ,עיר האורות .פליסיה מתגנבת לבית האופרה הנוצץ,
מתחזה לתלמידה בבית הספר לריקוד שם ומקווה שסודה לא ייחשף.

תיאטרון אורנה פורת

דלת הקסמים
שלישי |  | 17:30 | 18.7.17ההצגה מיועדת לבני 2-7
כתיבה ובימוי :עופר שפריר
לחנים :נורית הירש
הילדה מיכל מנסה להשיג מתנה מקורית ומיוחדת ליום ההולדת של אמה,
ויוצאת למסע לממלכת הצלילים בעזרת חבריה – דמויות משיריה של נורית
הירש ,אותם היא פוגשת בדרך .בהצגה שזורים השירים מקהלה עליזה ,מחרוזת
דיג דיג דוג ,בשנה הבאה ,ועוד.

ברילנר הפקות

ד"ר דוליטל
חמישי |  | 17:30 | 27.7.17ההצגה מיועדת לגילאי 3-7
בכיכובו של הסבא האהוב במדינה סבא טוביה בהפקה חדשה
כתיבה ובימוי :אורי אומנותי
לחנים :ברוך פרידלנד
תושבי עירו של ד"ר דוליטל נמנעו מלבקר במרפאתו כיוון שהרופא אימץ לקירבו
חיות רבות שנזקקו לעזרה .הרופא שהחל לאבד את פרנסתו  ,נאלץ למצוא
פתרון מקורי -הוא למד את שפתן של החיות והחל לשמש להן כרופא וכחבר.

לגילאי  3ומעלה | כרטיסים במשרדי היכל התרבות טלפון 03-7353555 :

ברילנר הפקות

כרטיסים במשרדי היכל התרבות טלפון 03-7353555 :

חגיגת קיץ

חגיגת קיץ

בפארק נווה סביון בפארק נווה רבין
וְ -
 | 18:30 | 17.7.17פארק נווה סביון
שני |

שני |  | 18:45 | 24.7.17פארק נווה רבין

סמי הכבאי

הדבורה מאיה

 | 18:30קופיקו

 | 19:15עמית רהב ושירה לוי

הקוף הכי מצחיק ואהוב
במדינה במופע חדש

כוכבי הסדרה המצליחה
פלאשבק במופע לכל המשפחה

מתחמי
אטרקציות
ויצירה

הכניסה חופשית

האיש בעל אלף הפרצופים

תופעת הצחוק שמטריפה את המדינה

החיוך של רוזי

תיבת השירים
דובוני אכפת לי

תותית

מופע הפעלה מוסיקלי
המארח את כל הדמויות
האהובות מערוץ הופ

הכניסה חופשית

יום רטוב
באור יהודה

נוער אור יהודה
עושים שכונה!

שני |  | 20:00 – 18:00 | 7.8.17גן התשעה
מגלשות של  25מטר " -גליצ'ה"
אוהל גשם :מתקן מתנפח שמתיז מים מהתקרה ,רובי מים
ועמדות קליעה למטרה
מגלשת מים עם שני מסלולי גלישה לגדולים ולקטנטנים
מגלשת "קמיקזה"  -סופר אקסטרים
מתחם בועות סבון חוויתי
תותח קצף ענק

הכניסה חופשית
כדאי להצטייד בבגד ים ומגבת

טורניר קט-רגל | שולחנות משחק ועמדות מולטימדיה
מדורה  /טאבון | מתחם זולה
כל שלישי בגן התשעה החל מהשעה 19:00
 Dj'sהבית של מועדון הבייס | שולחנות משחק ועמדות
מולטימדיה | עמדות גרפיטי | ג'אם | זולה | מזנון חופשי
כל חמישי ברחבת היכל הספורט החל מהשעה 19:00
כניסה למסיימי כיתות ח׳ ומעלה (בהצגת צמיד הקיץ)

אור יהודה סוגרת
את אירועי הקיץ
שלישי |  | 18:30 | 29.8.17גן התשעה
הפנינג לכל המשפחה ,הכניסה חופשית
תיאטרון רחוב | סדנאות יצירה | דוכני מזון
צמד ההיפ-הופ
הכי לוהט בארץ

כוכב גאליס

מלכת הילדים

במופע קצבי
ומקפיץ

במופע עם
מיטב השירים
מכל השנים
רינ

האולטראס

באי

תג

האולטראס

בן אדם

רינת גבאי

בן

דם
א

