
לפרטים נוספים 
בקרו באתר המתנ"ס



16:00  | במתנ"ס

הצגת ילדים 
האור של קיפודי

 תאטרון אגדה
20 ש"ח 

 
17:00 | במתנ"ס

הדלקת נרות קהיליתית
ויריד  למשפחות

 
20:00 | במתנ"ס

דוקאביב נגב -

  'העיר האחרת'
30 ש"ח 

 

ידר˜ יא ט ל

 ן
˘ב

רו

רביעי

 14.12 כ כסלו

16:30

קונצרט חנוכה

של הקונסרבטריון

09:00 | יציאה מהמתנ"ס

טיול משפחות - 

עבדת העיר - חפש את המטמון

נחל הרועה - פיקניק ומדורה

20 ש״ח  - בהרשמה מראש!

 

11:00 | בספרייה

מסיבת חנוכה לותיקים ועולים -

מופע של אורור ותומר

 

20:00 | במתנ"ס

דוקאביב נגב - 

סרט דוקו מוזיקלי

30 ש"ח 

11:00 | במתנ"ס

דוקאביב נגב-

קצרים להורים וילדים

20 ש"ח

 

17:00 | בספרייה

הצגת ילדים

אל הירח ובחזרה

תאטרון באר שבע

20 ש"ח בספרייה

 

19:00 | במתנ"ס

דוקאביב נגב

19:00 הרצאה - זיו סגל

20:00- 'למקרה שאת עדיין בסביבה'

45 ש"ח 

 

 
 

17:00 | במתנ"ס

הקרנה חגיגית של גמר
המונדיאל!

 
19:00 | בסקייטפארק

קצת מתחת-
מופע מחול

זוזימה - שנה ב'
 

20:00 | בספרייה

ארץ רחוקה-
 מופע מחול ושירה

אורלי פורטל 

האירועים בשעות הערב הם למבוגרים | הכניסה חופשית אלא אם מצוין אחרת
תכנייה ורכישת כרטיסים באתר המתנ"ס | לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד המתנ"ס

שלישי

13.12 י"ט כסלו

16:00

מצעד הלפידים

11:00 | בספרייה

שעת סיפור

הכניסה חופשית 
 

12:00-14:30 | במתנ"ס

סדנת יצירה חוויתית -

חיית האור שלי

 

16:30 | בחורשת קק"ל

סיור עששיות

למשפחות-

בהרשמה מראש!

 
 

11:00 |במתנ"ס

הצגת ילדים

גיבור ליום אחד

אסי ויהונתן

20 ש"ח 

 

16:00 |במתנ"ס

מסיבת נובי גוד 
לכל הגילאים 

Новый год для
детей и
взрослых

 

20:00 | במתנ"ס

בעז שרעבי
בהופעה!
40 ש"ח 

10:30 | בבוסתן רימונים

מפגש עבודה משותף 

וחגיגה קהילתית



האור של קיפודי | תאטרון אגדה

קיפודי פוחד מהחושך. במסע הצלה

אמיץ ומפתיע הוא מתגבר על פחדיו

ויוצא לעזרת חברתו.

האם יצליח?

 אגדה מוזיקלית על כוחה של חברות

והתגברות על קשיים, עם תפאורה

ותלבושות מרהיבות!

 
משך ההצגה- 45 דקות

מיועד לגילאי 8-3
19.12 כ"ה כסלו, 16:00 במתנ"ס

20 ש"ח לכרטיס

 

 

 

 

 

 

 

בתום ההצגה - הדלקת נרות, הופעה של

המקהילה הקהילתית והפנינג למשפחות

אל הירח ובחזרה | תאטרון באר שבע

זוג סבלים בסרבלים סוחב כוננית מלאת

מגירות - לפתע, מאחת המגירות, קופץ 

 אישון קטון ומתולתל - הוא לא נשמע לשום

אזהרה, הוא יוצא למסע של גבורה!

שט במגירה, נאבק בסערה, קופץ עם

קנגורה, טס בחללית מאירה-מהירה אל

הירח ובחזרה!

תיאטרון בלי מילים, עם דמיון, בובות

וצלילים.

משך ההצגה- 45 דקות
מיועד לגילאי 8-3

21.12 כ"ז כסלו, 17:00 בספריה
20 ש"ח לכרטיס

גיבור ליום אחד | אסי ויהונתן

מסיבת חנוכה עצומה מתוכננת בעיר ושמשון

מחליף את השוטר, רק לערב אחד.. 

 

ההצגה גיבור ליום אחד עוסקת בגבורה,

אומץ, והאמונה בעצמי שהכל אפשרי! 

ההצגה מלווה בשירים מקוריים, קטעי במה

וקסמים עוצרי נשימה.

ההצגה מתקיימת הודות לתמיכת האגף

לתרבות יהודית.

 
משך ההצגה- 45 דקות

מיועד לגילאי 5-12
26.12 ב' טבת, 11:00 במתנ"ס

20 ש"ח לכרטיס

https://tickchak.co.il/36144
https://tickchak.co.il/36145
https://tickchak.co.il/36148
https://tickchak.co.il/36144
https://tickchak.co.il/36145
https://tickchak.co.il/36148


שעת סיפור

המספר האהוב גיא אלון יגיע לספר את

הסיפור 'המלך גסום ובת אור'

משך הפעילות- 40 דקות
מיועד לגילאי 4 ומעלה

22.12 כ"ח כסלו, 11:00 בספריה
הכניסה חופשית!

סיור עששיות-

נתאסף לקראת החשכה בחורשת

קק"ל ונצא לטיול קסום לאורן של

עששיות

 

22.12 - כ"ח כסלו
יציאה ב-16:30

סיום משוער ב-19:30
יש להרשם מראש - ללא עלות!

 

טיול משפחות -

נסע ביחד לבקר בעבדת העיר

העתיקה, בטיול חוויתי של משחק

ואתגר חפש את המטמון.

נקנח במדורה , תה ופיתות בטאבון

בחניון נחל הרועה.

 

20.12 - כ"ו כסלו
יציאה ב-09:00 מהמתנ"ס

חזרה משוערת - 14:00
יש להרשם מראש!

20 ש"ח לאדם

יום עבודה בבוסתן רימונים

נפגש ביחד לחגיגה של עבודה משותפת,

מוזיקה ואהבת הטבע - הורים וילדים ביחד

 

25.12 א' טבת
10:30 בבוסתן רימונים (על יד חץ

בשקט)

חיית האור שלי

סדנת יצירה חוויתית. דרך סיפור,

משחק, תנועה, יצירה והמון דמיון

נתחבר לחיית האור שלנו ונפגוש

חברים חדשים!

 

22.12 - כ"ח כסלו
12:30-14:30 במתנ"ס

 
יש להרשם מראש

10 ש"ח לילד 

מסיבת נובי גוד חגיגית

מוזיקה, כיבוד, תחפושות והפתעות לכל

הגילאים, בחגיגה שעוד לא הייתה פה!
פרסום נפרד לאירוע יצא בקרוב!

 
26.12, מתחילים ב-16:00 במתנ"ס

 

https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/VWsxmQzTdz2A9HbdSgs4bZgYOPG/?FromMatnasSite=1&KodMatnas=357&HugIndexNo=2560&HugSerialNo=0&KvutsaNo=6
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/rUckFbGCwQOwy8PoV60DjSgStLG/?FromMatnasSite=1&KodMatnas=357&HugIndexNo=2560&HugSerialNo=0&KvutsaNo=3
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/eoRzdYnjss-lhaPoIF~PQBfHVDG/?FromMatnasSite=1&KodMatnas=357&HugIndexNo=2560&HugSerialNo=0&KvutsaNo=5


"ארץ רחוקה"

מאת: אורלי פורטל
ביצוע: אורלי פורטל, LALA آللة 

 
המופע הראשון בפרויקט של מפעל הפיס

ועמותת הכירוגארפים '- חיים בתנועה' 

מופע חווייתי של היוצרת המוערכת,
המשלב קטעי שירה, מוזיקה, ומחול

בעקבות זיכרון תרבותי קדום משבטי
מדבריות הסהרה.

 

18.12, 20:00 בספרייה
הכניסה חופשית

בעז שרעבי בהופעה

גדול זמרי הנשמה והמלחין במופע מרגש
עם השירים המוכרים והאהובים שהפכו
לנכס צאן ברזל במוסיקה הישראלית!

 עם הלהיטים והשירים המוכרים והאהובים:
לתת, אם את עדיין אוהבת אותי (אבנים

מהירח), לשיר איתך, את לי לילה, הלוואי,
היה חזק חבר, כשאת נוגעת בי, פמלה,

חופשי ומאושר ורבים אחרים... 
 

לשמוע, לראות ולהתרגש.

המופע מתקיים הודות לתמיכת האגף
לתרבות יהודית.

 

25.12, 20:00 במתנ"ס
40 ש"ח לכרטיס

דוקאביב נגב

 
דוקאביב נגב מגיע (בחורף) גם למצפה

רמון! 
הקרנות סרטים דוקומנטרים, הרצאות

ומפגשים מעוררי השראה מבית דוקאביב
 

 19-21.12 במתנ"ס
לתוכנייה המלאה ולרכישת

כרטיסים 
לחצו כאן

 

 

"קצת מתחת"

פרויקט שנה ב' של בית הספר לתנועה
עכשוית 'זוזימה'-

מופע מחול שנוצר במיוחד עבור המבנה
הייחודי של הסקייטפארק.

יריית הפתיחה של פסטיבל זוזיפסט.
 

18.12, 19:00 בסקייטפארק
הכניסה חופשית

https://tickchak.co.il/36149
https://tickchak.co.il/36092
https://tickchak.co.il/36149
https://tickchak.co.il/36092

