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חנוכה תשע"ט, בית שמשכל העיר במה
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דבר ראש העיר

תושבי ותושבות בית שמש היקרים,

חנוכה הוא חג שאני אוהבת במיוחד. חג משפחתי בו אנו 
מתכנסים יחד ויושבים מול אור הנרות.

תפקידן של הנרות הוא לכאורה לא ממשי ולא מעשי- איננו 
יכולים להתחמם בהם, איננו יכולים לבשל בהם ואפילו שלא להנות מאורם- 

"אלא לראותם בלבד". 
העניין הזה, שמצריך אותנו להסתכל ולהיזכר ולחשוב הוא אבן דרך במי שאנחנו. 

עם שכוחו איננו נובע רק מכח הזרוע או העשייה, אלא יחד עימם גם מכח 
המחשבה והזיכרון ומכוחה של המסורת והתורה. 

חנוכה הוא חג האורות. בנרות שנצטוונו "לראותם בלבד" מצויים הצבעים כולם, 
והם הנותנים לאור זה את המיוחדות שלו. הלהבה הבוערת מכניסה בתוכה צבעים 

שונים וגוונים שונים ויש בהם בגוונים אלה להכניס יחד את כולנו. 
"ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך".

זכתה בית שמש שכונסת בתוכה מגזרים שונים וגוונים רבים של תושבים. 
תודתי הגדולה למשרד התרבות והספורט ולמפעל הפיס על תמיכתם הנדיבה 

והרמת פסטיבל זה. ברכתי לכולנו לקראת חג החנוכה שנרבה אהבה ואחווה בנינו 
ושיהיה חג זה פתח לאורות הגדולים שייראו בעירנו בע"ה.

חג אורים שמח!
עליזה בלוך

הפקת הפסטיבל: אגף ספורט אירועים ונוער ומרכז קהילתי פסגות השבע 
*הפעילות מתבצעת בתמיכת משרד התרבות
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 5.12.18      17:00   לכל המשפחה 
 מרכז קהילתי מאירהוף, הרקפת 59

 5.12.18      18:00  נוער ומבוגרים 
 אולם אשכול הפיס, עליית הנוער 6

גדי הוא ילד-איש עם פיגור קל, בעל חוש הומור ייחודי, צחוק מתגלגל ואופטימיות אין סופית. מותה הפתאומי 
של אימו מאלץ את גדי לעבור, באופן זמני אל אביו הביולוגי, ממנו היה מנותק רוב חייו. ראובן, אביו של גדי, 

השקוע בבעיות חייו שלו, תמיד נרתע ממפגשים עם בנו יוצא הדופן. אבל האהבה החבויה בין האב לבן, נחשפת, 
נבנית ומתעצמת במהלך ההכרות המחודשת.

 תאטרון רחוב

שרוכים

חופשיתכניסה

10&
קולנוע

תאטרון

מכירת כרטיסים במרכז הקהילתי פסגות השבע, התבור 18, בימים א'-ה' 
בין השעות 16:00-19:00, 02-633-1833 ובערב ההקרנה באשכול הפיס

שיחה 
קהילתית

אלוני בלוני קרקס פינוקיו
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 5.12.18      20:00 פתיחת דלתות
  לכל המשפחה   אולם הספורט שייבר, אבא נעמת 1 

של הפסטיבל

מוזיקה
10&

מירי מסיקה 
בהופעה

מכירת כרטיסים באגף ספורט אירועים ונוער, אבא נעמת 5, משרד- 02-9909994 
ובמרכז הקהילתי פסגות השבע, התבור 18, בימים א'-ה' בין השעות 16:00-19:00, 02-633-1833

שמעון בוסקילה 
בהופעה
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מכירת כרטיסים במתנ"ס גוונים, נחל דולב 16 
בימים א'-ה' בין השעות 16:00-19:00, 02-633-1861

 6.12.18      14:30  גילאי  3-11 
 מתנ"ס גוונים, נחל דולב  16

בכפר קטן מעבר להרים ובין גבעות, גר אלכס מתקן החלומות.
אנשי הכפר- ידידים, מכרים ושכנים, בכל עת לביתו מזדמנים.

אלכס – לאחד את החלום פותר, או מוציא את הרוע מחלומו של אחר.
יום אחד, ברעש ובצלצולים מגיעה לכפר בשקשוק גלגלים

מכונה מהודרת עם אדון שהכריז: "מתקן חלומות מיוחד מפריז!",
שטוען כי אותה מכונה מהודרת- כל חלום היא פותרת.

ואצל אלכס שלנו בבקתה בחצר, איש כבר לא עובר, לא עוצר. על תושבי הכפר 
לגלות עכשיו – האם כל הנוצץ, אכן זהב ?

הצגה על הדברים החשובים באמת ביחסים בין בני אדם.

החלומות
מתקן 10&

התאטרון העירוני הרצליה

הצגת ילדים

6 



יריד רחובחופשיתכניסה

 יריד רחוב
 6.12.18      17:00  כל המשפחה 

 מרכז קהילתי לב העיר זינמן, סמטת ויצו 8 

 6.12.18      18:00  נוער ומבוגרים 
 אולם אשכול הפיס, עליית הנוער 6

השנה היא 1983 וליעקב כהן, בעל בית דפוס ירושלמי, נשבר מלהוריד את הראש. בהחלטה של רגע הוא מחליט 
להקים רשימה מזרחית-חרדית )ש"ס( שתרוץ לעיריית ירושלים. הוא אוסף שני חברים, שלאף אחד מהם אין 

מושג בפוליטיקה, ויחד הם מאלתרים את מסע הבחירות המפתיע ביותר שהיה כאן. כנגד כל הסיכויים, הם 
מצליחים להיכנס לעירייה, רק שמאותו הרגע הכול משתבש...  

10&
קולנוע

מכירת כרטיסים במרכז הקהילתי פסגות השבע, התבור 18, בימים א'-ה' 
בין השעות 16:00-19:00, 02-633-1833 ובערב ההקרנה באשכול הפיס

הבלתי רשמיים
שיחה 
קהילתית

מתחם 
דוכני משחק ענק

לכל המשפחה!
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מכירת כרטיסים במרכז הקהילתי פסגות השבע,  התבור 18
בימים א'-ה' בין השעות 16:00-19:00, 02-633-1833

ובאגף ספורט אירועים ונוער, אבא נעמת 5, משרד- 02-9909994 

10

אביתר בנאי
במופע סולו

 6.12.18       20:30 פתיחת דלתות  | 21:00 תחילת מופע
    נוער ומבוגרים   מרכז קהילתי פסגות השבע, התבור 18

מוזיקה
10&

"אבא, אני רוצה לעמוד מולך 
להאמין שאתה אבא טוב 

אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי 
ככה סתם אבא טוב"

"סופות מתוכי ומחוץ 
            מוטטו את קירות הבית..."
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10

של דתיה
 9.12.18      17:00    לגילאי  3-8
 מרכז קהילתי פסגות השבע, התבור 18

השליח שהגיע רק כדי למסור פיצה לגברת בן דור, פוגש את סבתא מינה מבנימינה, 
את הילדה עם המטריה, את הצבעים שהתבלבלו, את השובבים שבמיטה ועוד שירים, מנגינות 

וסיפורים של דתיה המסתתרים בתוך ארגזי המחסן הקסום ומלא ההפתעות.

10&

מכירת כרטיסים במרכז הקהילתי פסגות השבע,  התבור 18
בימים א'-ה' בין השעות 16:00-19:00, 02-633-1833

ובאגף ספורט אירועים ונוער, אבא נעמת 5, משרד- 02-9909994 

תאטרון אורנה פורת

הצגת ילדים
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 מכירת כרטיסים במרכז הקהילתי מאירהוף, הרקפת 59
בימים א'-ה' בין השעות 16:00-19:00, 02-633-3748

10

 10.12.18      17:00    גילאי  3-8
 מרכז קהילתי מאירהוף, הרקפת 59

כשאלאדין ראה את הנסיכה יסמין לראשונה מטיילת ברחבת השוק של אגרבא , 
הוא מיד מתאהב בה. כששמע שג'אפר מנסה להשתלט על אגרבא , הוא מחליט לעשות הכל על 

מנת להציל את יסמין מידיו של ג'אפר וכך אולי יוכל לזכות בליבה.
הוא מוצא מנורה אשר מתוכה יוצא השד ג'יני שעוזר לו להגשים את משאלת ליבו הגדולה.

מופע מצחיק ומוסיקלי לכל המשפחה 
הממחיש כמה חשוב להיות כפי שאנחנו, 
להקשיב לליבנו לחשוב על אחרים, 
ולדעת לומר את מילת הקסם "בבקשה".

10&

תאטרון בים בם בום

הצגת ילדים

10 



 מכירת כרטיסים במרכז הקהילתי לב העיר זינמן, סמטת ויצו 8
בימים א'-ה' בין השעות 16:00-19:00, 02-633-4390

10

17:00      10.12.18 
 גילאי  3-8

 מרכז קהילתי לב העיר זינמן, סמטת ויצו 8

המופע של  10&
מופע ילדים
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17:00      4-6.12.18 
   לכל המשפחה   מרכז קהילתי 

פסגות השבע, התבור 18

17:00      5.12.18 
   לכל המשפחה

 מרכז קהילתי מאירהוף, הרקפת 59

18:00      5.12.18 
   נוער ומבוגרים

 אולם אשכול הפיס, עליית הנוער 6

20:00      5.12.18 
   נוער ומבוגרים

 אולם הספורט שייבר, אבא נעמת 1

של הפסטיבל
הבמה המרכזית

מתקן החלומות
הצגה

"שרוכים"
סרט קולנוע

"הבלתי רשמיים"
סרט קולנוע

אביתר בנאי
מופע סולו יריד רחוב

הצגה  "מחסן 
השטוזים של דתיה"

הצגה  
"אלאדין"

מופע  
"נתי הגעתי"

"הכבש השישה עשר"
תיאטרון רחובמחזמר

14:30      6.12.18 
   גילאי 3-11

 מתנ"ס גוונים, נחל דולב  16

17:00      6.12.18 
   לכל המשפחה   מרכז קהילתי 

לב העיר זינמן,  סמטת ויצו  8 

18:00      6.12.18 
   נוער ומבוגרים

 אולם אשכול הפיס, עליית הנוער 6

20:30      6.12.18 
   נוער ומבוגרים   מרכז קהילתי 

פסגות השבע, התבור 18

17:00      9.12.18 
   לגילאי 3-8   מרכז קהילתי 

פסגות השבע, התבור 18

17:00      10.12.18 
   לגילאי 3-8

 מרכז קהילתי מאירהוף, הרקפת 59

17:00      10.12.18 
   לגילאי 3-8   במרכז קהילתי 

לב העיר זינמן,  סמטת ויצו  8 

3 ימי מופעים!

10&

10&10&

10&

10&

10&

10&

10& 10&

חופשיתכניסה

חופשיתכניסה

4-10.12.18

חנוכה תשע"ט, בית שמשכל העיר במה
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