
 
 
 

 קיץ לוהט בבית צבי 
  (4-8)גילאי  לילדיםנפלאה הצגה מוזיקלית 

 משיריה של לאה גולדברגולכל המשפחה 

 לילה טוב
 אזלו הכרטיסים

 פיםנוס יםמועד ונפתח 

 16:00שעה  7/08יום שני 
 10:30,12:30שעה  26/08יום שבת 

  
 ארנון זיו ניהול מוזיקלי: אסף שלמה דרמטורגיה: אליה בר כתיבה ובימוי:

 , רותם מלרגל שדה הדרכת תנועה:  דפנה פרץ תפאורה ותלבושות:
 דותן עמרני, גל שדה, רותם מלר, הדר ברנשטייןבהשתתפות בוגרי בית צבי: 

 
 הצגה מוזיקלית על ילדה אמיצה שיוצאת למסע התמודדות עם הפחד מהלילה,

 ומגלה את הדברים הנסתרים והקסומים שצומחים ומתגלים בחושך. ההצגה מלווה בשיריה הנפלאים  

 "פזמון ליקינתון" ועוד... "כובע קסמים", של לאה גולדברג: "מה עושות האיילות",

 
 , ר"ג16באולם אהוד מנור, חיבת ציון   

 ₪ (  50במקום ₪ )  40מחיר הכרטיס 

 

 

 תרופה
 

 דפנה פרץ עיצוב תלבושות: דלית ענבר עיצוב תפאורה:

 אריאל קשת מוזיקה מקורית : אורי מורג עיצוב תאורה :

 דפנה מרסר הדרי הדרכת טקסט:

  אחרונות ידיעות", למחשבה ומגרה חזקה דרמה"
  הבמה", מרתק מחזה"

 דרמה ישראלית מקורית

 עיר ילדותו, כדי לרוקן את המעבדה של אביו.  בעקבות מות אביו, חוזר אריה אל היידלברג

 בין המסמכים במעבדה של אביו הנוירוביולוג, מוצא אריה נוסחה לתרופה לאלצהיימר שמעולם לא פורסמה. 
 מסעו אחר מקורות התרופה, מוביל אותו להתמודדות עם תפקידו של אביו ושלו בסוד דמים אפל,

 בזהות היהודית הנטושה שלו ואף בנישואיו המתפוררים לאנה הגרמנייה. 
 

 , אודי בן דוד, דני גבע, קייטלין פינקל)טחן( מורן בן אריה בהשתתפות בוגרי בית צבי:
 

13,14,15,16,17,21/8 
 רמת גן 16, חיבת ציון באולם אהוד מנור 

 ₪ 90במקום ₪  40מחיר כרטיס 
 
 

 



 דוניה רוסיטה הרווקה
 תרגום: שמעון בוזגלו   מאת: פדריקו גארסיה לורקה 

 תפאורה: דפנה פרץ   בימוי: מאיה שעיה עיצוב 

 29/07עד  18/08מה
 מחזה פרי עטו של המשורר הספרדי פדריקו גרסיה לורקה

 רוסיטה היפה נאלצת להפרד מארוסה הטרי כאשר הוא יוצא אל מעבר לים.
וחבריה להנעים את ימיה ולשכנעה להתקדם בעודה מצפה לשובו מנסים בני משפחתה 

 בחייה.
 מתעקשת לחכות.  -אך היא בשלה

 והשנים הולכות וחולפות.
 מחזה קסום על אהבה שאיננה נגמרת וגעגוע אינסופי
 ₪  40מחיר כרטיס 

 

 

 תיאטרון הספרייה מציג:
 
 

 חתונה מושלמת
 רוזנברג עידובימוי: •  דניאל לפיןתרגום: •  רובין האודןקומדיה מאת: 

 
 News1"ערב מצחיק ופרוע", 

 "הצגת בידור עשויה היטב", "מבקר בתיאטרון", תפוז
ביל מתעורר עם הנגאובר בסוויטת ירח הדבש שלו כשלצידו בחורה זרה ועירומה. עליו 

למצוא דרך להציל את המצב כשארוסתו בדרך עם אמה ונותרו רק שעתיים עד 
 לחתונה...

 
  בהשתתפות בוגרי בית צבי:

/ אלכסה לרנר, ענת בל וענונומיכל ברנד / חני יחזקאל, , / שחר פולאק אבירם אביטן
 , יעל חיימובסקי/ מור כהן, גיל כהןזמשטייגמן 

  בלבד ₪ 45מחיר מיוחד 

 

  27/8ועד ראשון  17/8חמישי 

 גר" ,2גרי בילו, שועלי שמשון באולם 

 

 

 
 

 

 

 

 15נא לציין קוד  03-5799290הזמנת כרטיסים בטלפון 


