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ומגוונת מרגשת עשירה, עונה

רחובות העם העירוניבית התרבות היכֹל
ההרשמה

המנויים ֹלעונת
2015-2016

חמישי ביום תחֹל
14.05.15

ֹלהרשם! הֱקִדימו

וֹלהרשמה ֹלפרטים
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נוֹלִדה אתמוֹל רֱק

תאטרון הצגות

הפסֱקה. ֹלֹלא ִדֱקות וארבעים כשעה ההצגה משך

שבע באר תאטרון
בימוי: תרגום: מאת:

שחֱקנים:
ניב רפי ריֱקֹלין עיִדו ֱקאנין גארסון

מאירסון, אורה זוהר, עופר ברובינסֱקי, ירון אפשטיין, עמית
שירום. ומירב שוֹלמן מוֹלי ֱקיגֹלר, ִדוִד מנֱקי, ניר מיכֹלוביץ, טֹל

בסִדרה 6 הצגה

ֹלוושינגטון. מגיע רוח, וגס מושחת טייֱקון ברוֱק, הארי

חסרת ֹלשעבר, מועִדונים רֱקִדנית הסֱקסית, זוגו בת ביֹלי, הבעיה:
החשובים באירועים ושוב שוב אותו ֹלהביך המצֹליחה וטאֱקט, שכֹל

התכנית. הצֹלחת עֹל ֹלאיים ובכך ביותר

הון בין הֱקשר עֹל ומותחת, מפתיעה נוֱקבת, שנונה, סאטירית ֱקומִדיה
עצמאותה עֹל שנאבֱקת צעירה בחורה ועֹל ֹלבורות ניצוֹל בין ֹלשֹלטון,

הסיכויים. כֹל כנגִד ומנצחת

וכוח. השפעה ֹלהשיג כִדי בממשֹל מרכזי פוֹליטיֱקאי ֹלשחִד המטרה:

צעיר, עיתונאי ורוֹל, פוֹל שֹל שירותיו את שוכר הארי הפתרון:
חכמה. יותר מעט ֹלהישמע ֹלה ויגרום ביֹלי את ֱקצת ש"יחנך" מנת עֹל
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ֹלהארי מִדֹליה

בחירה - תאטרון הצגות

ֹליסין בית תאטרון
אופיר אֹלון ריצ'מן מארֱק פיטר רומנטית ֱקומִדיה
יוסף בן טֹלי שבו/ מגן ענת נגוסה, אביבה נבון, ִדב ִדר, איֹלן זוהר, מרים

מוסיֱקֹלית: ועריכה בימוי מאת:
שחֱקנים:

הגִדוֹל. הפה ובעֹל המזג חם במני במפתיע ,מתאהבת מוגן בִדיור המתגוררת זעפנית ,פנסיונרית פֹלִדמן גב'
שֹל ומערומיו חוֹלשתו את חושף הזוגות שני שֹל המפתיע המפגש הארי. בנה אצֹל ֹלביֱקור יחִד מגיעים שניהם

הצעיר. הִדור

האמת
ֹליסין בית תאטרון

מאת:
שחֱקנים:

מישֹל. עם מנהֹלת שהיא הסוִדי הרומן את ֹלסיים האם מתֹלבטת היא מצפון, נֱקיפות יש ֹלאֹליס
הטוב חברו פוֹל, ֹלבעֹלה אותה תספר היא - ֹלא אם כי פֹלורנס, ֹלאשתו, ה"אמת" את שיגֹלה ממנו ִדורשת היא

מישֹל. שֹל

צֹלר פֹלוריאן
מוטוֹלה. וירון ֹלוי מיכֹל זיתון, היֹלה אשכנזי, ֹליאור

השאֹלה! זאת ? ֹלגֹלות ֹלא או ֹלגֹלות

שבטים
ֹליסין בית תאטרון

במאי: תרגום: מחזאי/ת:
שחֱקנים:

מחֹליפים: שחֱקנים

ֹלאהבה סיכוי יש האם חירשים? ֹלהורים בת שומעת, בבחורה מתאהב שומעת, ֹלמשפחה בן חירש, כשצעיר ֱקורה מה
שונים? כך כֹל שבטים משני נציגים בין

פינֱקוביץ' רוני מושֱקוביץ שֹלמה אבני, תום ריין נינה
רוִדברג ואגם סגֹל יובֹל מוסרי, ֹלורין ֹלבנטֹל, יעֹל ויטֹל, יִדיִדיה מֹלך, בן אור

טבגר פיני בוטון, יעֹל

בֹלונִדון. הצעירה המחזאות ֹלעתיִד שנחשבת מי מאת חברתית ִדרמה
ברוִדווי. אוף תיאטרוני גיֹלִדת ובפרס יורֱק ניו שֹל המבֱקרים בפרס זכה המחזה

הכרטיסים אזֹלו

ה' | 21.05.15 | 20:30 יום

ג' | 16.06.15 | 20:30 יום

ב' | 29.06.15 | 20:30 יום
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ייִדישפיֹל תאטרון סִדרת

בסִדרה 4 הצגה

ִד' | 09.07.15 | 20:00 יום

וֹלרוסית ֹלעברית תרגום בֹליווי בייִדיש ההצגות *

המוזר הזוג
ֱקשֱקר ואנִדריי צפיר טוביה ֱקומִדיה

סיימון ניֹל
שֹל: בכיכובם

מאת:

רִדיו שִדרן היהוִדי-אמריֱקני. המחזאי שֹל ביותר המצֹליח מחזהו
שהתגרש חבר בביתו ֹלארח נאֹלץ ומבוֹלגן, פרוע חיים אורח המנהֹל
מצבים יוצרים השניים בין הניגוִדים וֹלניֱקיון. ֹלסִדר אובססיה בעֹל

ביותר. משעשעים ֱקומיים

תאטרון שֹל בוֱקר

אבא עם ֹלרֱקוִד
ובימוי: עיבוִד מאת:

רֱקִדנים - שחֱקנים ֹלשֹלושה חִדש עיבוִד
הרֱקִדן ואביו מיוחִד נער אוִדות מחוֹל, בשיֹלוב ֹלֹלב נוגעת הצגה

ואהבה. פריִדה התבגרות, שֹל במסע

צִדֱקה גִדי ויינגרטן איציֱק

הפסֱקה. ֹלֹלא שעה ההצגה משך

ה' | 14.05.15 | 10:30 יום

רחֹל אהבת

הפסֱקה. ֹלֹלא שעה ההצגה משך
ב' | 22.06.15 | 10:30 יום

מוסיֱקֹלי: ניהוֹל ובימוי: כתיבה
שחֱקנים:

שירה:
ֹליבה ֹלאהוב המשוררת רחֹל שֹל אהבתה סיפור אוִדות מרגשת הצגה
שֹלי". רחוֱקי ֱקוֹלי השיר, "התשמע את כתבה עֹליו ברנשטיין, מיכאֹל

יוֹלביץ' ארז צִדֱקה גִדי
רוִדוביֹלסֱקי אוֹלג ברמן, יואֹל ברט, פנינה טֹל, שרון

עטר זהר

בסִדרה ו-3 2 הצגות
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האנִדֹלוסית ֱקסם

בוזגֹלו ִדוִד מפיוטי ערב

ג' | 12.05.15 | 20:30 יום

בסִדרה ו-4 3 מופעים

אֹלמֹליח ֹליאור הבינֹלאומי והזמר הפייטן שֹל האמנותי ובניהוֹלו האנִדֹלוסי האנסמבֹל בֹליווי

הֹלבן הורִד - אֹלביִדה וורִד
בעת המשוררים גִדוֹל יִדי עֹל שנכתבו ֹלפיוטים יוֱקִדש הערב

הערבית ֹלמוסיֱקה ֹלכתוב והפֹליא ארצה ממרוֱקו שעֹלה האחרונה,
עשירה. בעברית טֱקסטים אנִדֹלוסית,

הביניים. בימי המשוררים ֹלגִדוֹלי הושווה אחת ֹלא
. העיתונאי ינחה הערב את

בוזגֹלו מאיר הפרופ' בנו מפי סיפורים יושמעו הערב במהֹלך
. הפייטנים: בהשתתפות

האנִדֹלוסי. האנסמבֹל יֹלווה הערב את

מייזֹליש שאוֹל

כהן ובני ויצמן ִדויִד אֹלמֹליח, ֹליאור

עבִד-אֹל-וואהב, משירי האותנטית הערבית השירה את המציג מופע
ועוִד. כוֹלתום אום

ווֱקאֹליסטים שני יִדי עֹל העברית ובשפה הערבית בשפה זאת כֹל
אנִדֹלוסית. הערבית השירה בז'אנר מהטובים

ֱקוֹל בעֹלת הערבית, בשירה כיום המוביֹלה הזמרת -
ברזי שוֹלטת כעשור. מזה נצרת תזמורת סוֹלנית ומיוחִד, נִדיר

גווניה. עֹל הערבית השירה
הפייטנים ומגִדוֹלי האנִדֹלוסיות התזמורות סוֹלן -

בעוֹלם.
שֹל בניצוחו תֹלווה הערב את

. העוִד אומן

סֹלאמה ֹלובנה

אֹלמֹליח ֹליאור

תרשיחא מעֹלות האנִדֹלוסית התזמורת
ִדֹלאֹל עימאִד

ב' | 22.06.15 | 20:30 יום
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הפופ את פוגש כשהֱקֹלאסי

באומני המוביֹלים את המשֹלבת סִדרה
בישראֹל והרוֱק-פופ ימינו שֹל הֱקֹלאסית המוזיֱקה

העוֹלם עֹל שומר ִד'אור ִדוִד

ב' | 04.05.15 | 20:30 יום

| כינור - ֱקֹלס אייֹל | פסנתר - שוחט גיֹל | שירה - ִד'אור ִדוִד
פוֹליפוניה אנסמבֹל

שוחט גיֹל הסִדרה: ומנחה מנגן מנצח, אומנותי, מנהֹל

שיריו ֹלביצוע פוֹליפוניה אנסמבֹל את פוגש ִד'אור שֹל המיוחִד ֱקוֹלו
מתוך ענוגה, יִד שִדמתי, יֹלִד, העוֹלם עֹל שמור המרגשים:

האופרה מתוך באך, שֹל מינור בסי המיסה
שירים ועוִד הנפוֹליטאנית ֱקנצונט הנִדֹל, שֹל
ברהמס. מאת מס' 3 ופסנתר ֹלכינור הסונטה תבוצע בנוסף יִדועים.

AGNUS DEI

LASCIA CHIO PIANGA

RINALDOLUCIO DALLA

בסִדרה 4 מופע

בעוֹלם המרתֱקות הערים
ומופעים הרצאות בשיֹלוב מוסיֱקֹליים מופעים

בערים היפות שֹל והפוֹלֱקֹלור הֹלהיטים מיטב אורֱקוֹליים.

ג' | 26.05.15 | 20:30 יום

פריס
מוסיֱקֹלי: מופע

שֹל הֹלהיטים מיטב עם מרגש במופע
השאנסוניירים. גִדוֹלי

ברסאנס, ג'ורג' מסיאס, אנריֱקו אזנבור, שארֹל פיאף, אִדית משירי
ועוִד. מונטאן איב ברֹל, ז'ֱק

אמן בהנחיית פריס, שֹל הֱקסם אֹל מצוֹלם מסע יֹלווה המופע את
. הציֹלום

במופע. משוֹלבת הנחיה פתיחה, הרצאת ֹלֹלא מתֱקיים זה מופע

צרפתית נשיֱקה

סימנטוב ומוזס רג'ואן טיֹלִדה

שתרוג יואֹל

בסִדרה 5 מופע
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אסנר האחים עם עברי זמר

הישראֹלים. והיוצרים המבצעים ֹלגִדוֹלי המצִדיעה זמר סִדרת

הוירטואוזים

ה' | 14.05.15 | 20:30 יום

טריפונס אסנר האחים
"ֱקוֹלן",

ואת הבוזוֱקי אומן את מארחים ֹלוירטואוזים, הצִדעה במופע
ומרגש. מִדהים ברפרטואר ֹלאחרונה, שהתאחִד המיתוֹלוגי ההרכב

הרִדיו ימי

ה' | 11.06.15 | 20:30 יום

במיטבה נוסטֹלגיה
אסנר האחים

בֹלייברג. ווֹלאִדי ֹלב ֹלירון זוהר, רבֱקה כהן, עִדי

הזמנים. מכֹל הגִדוֹלים הֹלהיטים עם פעם שֹל הרִדיו ֹלימי מרגש מחווה בערב
ועוִד. ֹליֹלות היו ערש, שיר יפה, טרופית ארץ יביא, כפיו עֹל אהבה, זאת מה השירים: בין

ֹלהיות והפכו הטֹלוויזיה) ימי (טרום הישראֹלי הרִדיו שֹל פומביים במופעים שנחשפו שירים
ישראֹלית. רִדיו מסגרת בכֹל היום עִד המושמעים נצח ֹלֹלהיטי

בהשתתפות:

כוֹלם חכמים כוֹלם

ב' | 06.07.15 | 20:30 יום

אסנר האחים

אסנר. ונעה הוברמן שירן שחף, הִדר ִדור, אבי ֹלב, ֹלירון בנאי, אורי

המִדינה את שהצחיֱקה השֹלישייה שֹל הנפֹלאים ֹלשירים הוֱקרה במופע
שהוֱקמו שֹלישיות ע"י מיוחִדים בביצועים השירים מיטב החיוור". שנה, "הגשש 30 במשך

זה. ֹלערב במיוחִד
בהשתתפות:

בסִדרה ו-6 5 ,4 מופעים
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ברחובות הסימפונית הסִדרה

- ֹלציון ראשון הישראֹלית הסימפונית
הישראֹלית האופרה תזמורת

פוֹליה ֹלה
ויזנברג ֱקויוטו אמורי ג'אִד גיימס

מס' 2 סימפוניה שומן ֹלכינור ֱקונצ'רטו צ'ייבובסֱקי
ֱקאמרה, ִדה ֱקונצ'רטוט | כינור | מנצח

| פוֹליה" | "ֹלה

ִד' | 27.05.15 | 20:30 יום

ִד' | 17.06.15 | 20:30התשיעית יום

ב' | 20.07.15 | 20:30 יום

ראשון:  03-9484840 תזמורת במשרִדי פרטים

נאֱקריאֱקוב סרגיי מרֱקוביץ' אֹלכסנִדר ג'אִד גיימס
מהֹלר שוסטֱקוביץ

| פסנתר | מנצח
מס' 9 סימפוניה | וחצוצרה ֹלפסנתר ֱקונצ'רטו | חצוצרה

הרומנטית
ברוֱקנר מוצרט שוחֱקימוב סימפוניהעזיז מס' 29 | סימפוניה | מנצח

מס' 4 "הרומנטית"

המֱקהֹלות שירת

מנצח:
מן וטֱקסטים תהיֹלים ֹלפרֱקי מֱקוריים ֹלחנים יהוִדית- מוסיֱקה

המֱקורות
.1987 בשנת רחובות ההִדרים בעיר נוסִדה רון" "הִדרי מֱקהֹלת

ברפרטואר המשֹלבים ומסורתיים ִדתיים אנשים הם המֱקהֹלה חברי
ואהבת הארץ אהבת את ישראֹל, מסורת את שירתם שֹל העשיר

. העברי הזמר
תהיֹלים. מספר טֱקסטים בשירת המֱקהֹלה מתמֱקִדת ֹלאחרונה

פיינטוך אבי

רון הִדרי מֱקהֹלת

ו' | 19.06.15 | 11:00 יום

בסִדרה 4 פנוימופע מֱקום בסיס עֹל מוזמן, חופשית-הציבור הכניסה בסִדרה ו-9 8 ,7 ֱקונצרטים



11
יהוִדית חוויה סִדרת

יש ֹלשמוח רֱק

ִד' | 20.05.15 | 20:30 יום

ברסֹלב מבית וניגונים מעשיות נחמן, רבי

והמעיין" "הֹלב וֹלהֱקת פרנֱק את:חיֹלֱק מארחים
כרמי נאור פרנֱק חיֹליֱק רן עִדי | רנִד |שוֹלי בס | ֱקֹלרינט |

יוספי מיכי הרב זמיר אסף בכר ומספרנִדב מנחה | הֱקשה כֹלי | גיטרה

מברסֹלב, נחמן רבי כֹלֹל", ֹלפחִד ֹלא והעיֱקר מאוִד צר גשר כוֹלו העוֹלם "כֹל
שמאחוריהם. והסיפורים ניגונים מעשיות,

הבִדחן

ִד' | 10.06.15 | 20:30 יום

הראשון הסטנִדאפיסט

בהשתתפות:
ֹלהֱקת הֱקֹלרינט אמן אורחים:

בִדחן שֹל ִדמותו אחר מתחֱקים זמננו בני סטנִדאפיסטים ֱקונגרס
היהוִדית. העיירה

סירא. בן יענֱקֹלה | אריאֹלי ֱקובי | ֹלוי ג'ֱקי
הנשמה" ֱקוֹל עם "כֹלייזמר בר-סֹלע חנן

שֹלכם כוֹלה הבמה
שֹלכם כוֹלה הבמה

שֹלכם כוֹלה הבמה
שֹלכם כוֹלה הבמה

איכותית? מתנה מחפשים

הזוג? בן/בת את ֹלהפתיע היֹלִדים?רוצים את

ההיכֹל מופעי ֹלמגוון מיוחִדים מתנה שוברי
08-9232200 ֹלפרטים

בסִדרה ו-4 3 מופעים
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בֱקוֹלנוע בכורה טרום סִדרת

ספתח

הֱקוֹלנוע. ֹלבתי יציאתם טרם איכות סרטי מוֱקרנים בסִדרה
ֹלהעצמת מהתחום, ֱקוֹלנוע מומחה ע"י מרתֱקת בהרצאה מֹלווה ההֱקרנה

הצפייה. חוויית

את נבחר כי ֹלהבטיח מנת עֹל ֹלהֱקרנה בסמוך יפורסם המוֱקרן הסרט שם

ביותר. הטוב החִדש הסרט

ומרצה: תוכניות עורכת אסתרֱקין.יועצת, רחֹל

בסִדרה 6 מפגש

נשי - שֹלישי ֱקוֹלנוע סִדרת

ומאחורי ֹלפני נשים עֹל מרתֱק ֱקוֹלנועי מסע
הֱקוֹלנוע. מצֹלמת

בפרט. ובֱקוֹלנוע בכֹלֹל בתרבות נשים שֹל בהיסטוריה מפנה נֱקוִדות

תוך שונות, ומתרבויות מתֱקופות סרטים בֱקטעי מֹלוות הרצאות

השתנה. בו והאופן הנשי הייצוג הִדגשת

ומרצה: תוכניות עורכת אסתרֱקין.יועצת, רחֹל

- עכשווי ֱקוֹלנוע
הנשית המבט נֱקוִדת

במשפחה אֹלימות עֹל
2003 ספרִד - בוֹליין איסייאר עיני" - את סרט: "ֱקח

אסתרֱקיןמרצה: רחֹל
ב' | 04.05.15 | 20:00 יום

נשים שֹל מֱקומן
- המערבית בתרבות
ִדיכוי שֹל היסטוריה

2008 ארה"ב - צ'ִדוויֱק ג'סטין האחרת" - בוֹליין סרט: "נערת

אסתרֱקיןמרצה: רחֹל

ג' | 14.07.15 | 20:00 יום

ומאפה ֱקפה יוגשו בכניסה | הנוער בימת באוֹלם מתֱקיים | בסִדרה ו-7 6 מפגשים

DCPבעוֹלם מהמתֱקִדמות במֱקרנת יוֱקרן

א' | 17.05.15 | 20:00 יום

ומאפה ֱקפה יוגשו בכניסה |



03-9415540 נוספים ֹלפרטים
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תרבויות ֱקוֹלנוע

תרבויות שֹל ֹליבן אֹל חוֱקר ֱקוֹלנועי מבט

יפן
ֱקורהאִדה הירוֱקאזו משפחתי" - סרט: "סיפור

2013 יפן -
אייִדנברגמרצה: אייֹלת

ו' | 15.05.15 | 10:00 יום

יוגוסֹלביה

ו' | 12.06.15 | 10:00 יום

טנוביץ' - ִדניס ֱקוֹלומביה" - סרט: "ֱקרֱקס

2010 והרצגובינה בוסניה
יעֱקובסוןמרצה: יותם

DCP
בעוֹלם מהמתֱקִדמות במֱקרנת יוֱקרן

סרטים ועם המומחים ממיטב וצבעים נופים מנהגים, ִדת, היסטוריה,
נשכחים. בֹלתי

ומרצה: תוכניות עורכת אסתרֱקין.יועצת, העירונירחֹל התרבות היכֹל
רחובות העם בית

עם בשיתוף

ישראֹל נכי בֹלבִדארגון ההיכֹל ֹלמנויי הטבות מציעים

08:00-16:00 השעות בין | א'-ה' ימים
www.israelnc.com

ומאפה ֱקפה יוגשו בכניסה | הנוער בימת באוֹלם מתֱקיים | בסִדרה ו-7 6 מפגשים
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ֹלֱקטנטנים תאטרון

היער מֹלך

3-5 ֹלגיֹלאי הצגות סִדרת
כבוִד ובהרבה ברגישות ומוגשות ֹלֱקטנטנים מותאמות ההצגות

ואהבה.

17:30 | 10.05.15 | א' יום

גושן תאטרון

מחרזמחזה: יאֱקי
ארמונו את שעוזב החיות מֹלך עֹל מרהיבה הצגה

שונות. חיות פוגש הוא שם ֹליער ומגיע

ֹליֹלִדים תאטרון
6-9 ֹלגיֹלאי הצגות סִדרת

התאטראות שֹל הרפרטואר ממיטב שנבחרו איכותיות הצגות
בארץ. המוביֹלים

חמור הרפתֱקאות
תכֹלת שכוֹלו

17:30 | 13.05.15 | ִד' יום

חיפה תאטרון
ובימוי: פיטובסֱקיעיבוִד שי

מוסיפור
ומרתֱקים ססגונים ֱקונצרטים ארבעה בת סִדרה

המשפחה ֹלכֹל מוסיֱקֹליות תוכניות

חיות ושאר הזאב פטר,
המוסיֱקה

צוחֱקת" ועין בוכה "עין

והזאב פטר ֹליצירה וירוֱקה חִדשה גרסה
מאת:

בביצוע:
והנחיה: ניצוח

פרוֱקופייב
הישראֹלית הבמה תזמורת

פורת רוני

17:30 | 05.05.15 | ג' יום

- בעוֹלם ביותר והמצחיֱק הֱקטן האיש שֹל סיפורו
צ'פֹלין צ'רֹלי

בהנחיית:
ורֱקִדנים נגנים פנטומימאי, בהשתתפות

שאוֹל ניצה

17:30 | 14.07.15 | ג' יום

בכרטיס חייב גיֹל כֹל | בסִדרה 5 ומעֹלההצגה 3 מגיֹל בהיכֹל ֹלהצגות הכניסה בסִדרה| ו-4 3 ֱקונצרטים

והצייר היֹלִדים סופר שֹל הנפֹלא ֹלספרו עיבוִד
גוטמן נחום
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אמרגנים מופעי | ביִדור

תות שאהב האריה
המשפחה וֹלכֹל ֹליֹלִדים חִדשה הצגה

משתתפים:
מאת:

ֹלחנים:

ואחרים... אִדרי בֹלייברג/שֹלומי איתי | נוי צחי
שיר סמִדר
ִדץ משה

א' | 05.07.15 | 17:30 יום

2 ֱקופיֱקו

בימוי:
מחזה:
ֹלחנים:

משתתפים:

גוטשֹלֱק אוִדי
אשתר אסף

המבוֹלבֹל יובֹל
| ֹלוי טֹל | ראובן אהרוני/ֱקרן נירית | סעִדה רוִדי

ֱקרֱקס | נמני סוֱקר/ִדוריס נטע-ֹלי | רביִד נובינזון/עִדי עִדי

א' | 12.07.15 | 17:30 יום

כרטיסים: 08-9232200 ורכישת ֹלפרטים

אחרון! שצוחֱק מי צוחֱק
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אמרגנים מופעי | ביִדור

ציפורֹלה - טבעית עֱקיצה

21:30 | 16.05.15 | מוצ"ש

08-9232200 כרטיסים ורכישת ֹלפרטים

ומחוֹל. אֱקרובטיֱקה וֱקטעי משובח נונסנס בועטת, סאטירה המשֹלבים ֱקטעים ברציפות. 15 העשירית העונה זו מציג
משעשעים. מאוִד ֹלגורמים אותה ומפרֱק הישראֹלית במציאות עוסֱק המופע

האנסמבֹל: |חברי פריִדמן גֹל | פרי בן | פטֹלוֱק נהיר תומר | ִדורון עמרי | גוֹלן ִדוִדו | אתרוג ֹלוטוס | איבגי ִדאנה | אביב אפרת
אמית. נעמה | ֱקֹליינגון תמרה

הארץ הנִדֹלזֹלץ, מיכאֹל תיאטרֹלי" - כיף שֹל "ערב
טבעית עֱקיצה כוֹלם, מעֹל עומִדת אחת שרֱק רושם עושה אבֹל התֹל-אביבי, הֱקהֹל את ֹלהצחיֱק כרגע מנסות תיאטרון הצגות ֹלעשרים "מעֹל

אאוט טיים ציפורֹלה" - אנסמבֹל שֹל
מעריב מִדהימות"- וֱקומיות גופניות יכוֹלות וירטואוזית, "התֱקפה

וסוחף אנרגטי מֱקורי, מופע
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אמרגנים מופעי | אמרגניםביִדור מופעי | ביִדור

- פיפֹל ווֱקה
בינֹלאומית מוסיֱקֹלית סנסציה

ג' | 19.05.15 | 20:30 יום

פישמן, שי שֹל המוזיֱקֹלי ובעיבוִדו כֹלפון ֹליאור שֹל היוצר מבית המופע
בֱקוֹל ווירטואוזי שימוש המִדגימה מֹלהיבה מוסיֱקֹלית חגיגה הינו

ֹלהצֹלחה זוכה המופע הבמה. עֹל נגינה כֹלי אף ֹלֹלא בֹלבִד, האנושי
מסחררת. עוֹלמית

ה- מכוכב חביבים חייזרים 8 שֹל סיפורם את מספר המופע
עֹל חירום נחיתת נחתו אשר - בֹלבִד במוסיֱקה נעשית התֱקשורת בו

החֹלֹלית מצבר כי בעצב מגֹלים הם הנחיתה ֹלאחר הארץ. כִדור
התרוֱקן. בֹלבִד מוסיֱקה ע"י המונעת

אותה מוזיֱקֹלית ֹלאנרגיה זֱקוֱקים הם המצברים את ֹלמֹלא מנת עֹל
הארץ כוכב שֹל העשיר המוסיֱקה עוֹלם ֹלימוִד תוך שואבים הם

הֱקהֹל. הנֹלהבת ובעזרתו

זוכה והוא העוֹלם ברחבי איש ממיֹליון ֹלמעֹלה צפו במופע
יורֱק. בניו 2012 השנה שֹל התיאטרֹלית ֹלחוויה היוֱקרתי ֹלורטֹל פרס

voca

voca pepole

08-9232200 כרטיסים ורכישת ֹלפרטים
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שיפוצים מומו - רווח זאב

21:30 | 20.06.15 | מוצ"ש

חִדשה. בהצגה שחֱקנים 8 בהשתתפות רווח זאב
הגִדוֹל, הֱקומִדיות מחזאי ֱקוני ריי עם רווח זאב שֹל החיבור

הפסֱקה. ֹלֹלא צחוֱק שֹל ֹלמפגש מוביֹל

אמרגנים מופעי | ביִדור

כרטיסים: 08-9232200 ורכישת ֹלפרטים

אפ סטנִד מופע - אסייג שֹלום

21:30 | 04.07.15 | מוצ"ש

אסייג שֹלום הֱקומיֱקאי שֹל והֱקורע החִדש הסטנִד-אפ מופע
אירועים אנֱקִדוטות, חוויות, שֹל ומסֱקרן עשיר עוֹלם בתוכו מאגִד

מרתֱקת, בִדרך יִדו עֹל המובאים ובהווה בעבר מחייו וסיפורים
ִדמעות. עִד ומצחיֱקה הזִדהות מעוררת ֱקוֹלחת, משעשעת,

כן בטן.אם וכאבי בריא צחוֱק עניין שֹל ֱקסומה חוויה ֹלֱקהֹל מובטחת



08-9232200 כרטיסים ורכישת ֹלפרטים

ה' | 23.07.15 | 17:00, 20:00 יום

- הנרִדמת היפהפיה
הֱקרח עֹל בֹלט

ֹלישראֹל. מגיע פטרסבורג, מסנט הֱקרח עֹל הֹלאומי התאטרון
הנרִדמת". "היפהפיה היצירה עם תגיע הבֹלט ֹלהֱקת

תֹלבושות, שֹלֹל עם שיופיעו וירטואוזים רֱקִדנים 40 בֹלהֱקה
במה. עֹל ממש שֹל ֱקרח שֹל משטח ֹלייצור ציוִד וכן תפאורה

בישראֹל! הראשונה בפעם
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אמרגנים מופעי | אמרגניםביִדור מופעי | ביִדור

ֹליבכם! ֹלתשומת

אמיתי. האומנים יחֹליֱקו עֹליו הֱקרח

באוֹלם. נמוכה טמפרטורה תישמר שמירתו ֹלצורך

חמים. בבגִדים הצטייִדו אנא

(ביחִד)צוזאמען!

ִד' | 26.08.15 | 20:00 יום

ֱקשת וששי פישר ִדוִדו
הֱקיבוצית הֱקאמרית נתניה תזמורת בֹליווי

ומרגש! ייחוִדי מוסיֱקֹלי במופע
הגִדוֹל במחזמר פעוֹלה ששיתפו הכוכבים שני ֱקשת וששי פישר ִדוִדו
אחת. במה עֹל שוב נפגשים החיים" - "עֹלובי בעוֹלם ביותר והמצֹליח
מתוך ושירים משוררים שירי יהוִדית, נשמה שירי שֹל מרהיב במופע

ובניהוֹלו בניצוחו נתניה הֱקיבוצית התזמורת בֹליווי זמר. מחזות
ייִדישפיֹל. תיאטרון ובהפֱקת הִדִדי תומר שֹל המוסיֱקֹלי
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אמרגנים מופעי | ביִדור

SPIRIT OF THE DANCE
ֹלֹלהֱקה שנים 15 במסגרת ותשוֱקה אהבה עוצמה שֹל חִדש עוֹלמי הופעות בסבב האירי המחוֹל אגִדת

ב' | 15.06.15 | 18:00, 20:45 יום

כרטיסים: 08-9232200 ורכישת ֹלפרטים

ריֱקוִדים עם אירי מחוֹל שונים, בסגנונות תשוֱקה ורבי ֹלוהטים מחוֹל מֱקצבי שֹל שיֹלוב אותנטי. אירי ריֱקוִד שֹל עוצמה בעֹל אנרגטי מחוֹל
וסֹלסה רִד-הוט פֹלמנֱקו, טנגו, חושניים, ֹלטיניים

עֹל המבוססים הרועמים צעִדיהם התנועות. שֹל מושֹלם ובתיאום מִדוִד בִדיוֱק יִדוע וִדוהרת מהירה רכבת כמו שנשמע האירי המחוֹל ריֱקוִד
המופע, במהֹלך פעמים מספר מחֹליפים הם אותן מרהיבות בתֹלבושות הֹלבושים הרֱקִדנים שורת שֹל המרהיב והמראה נפֹלאה מסורת

הגוף. בכֹל ֹלוהט זרם שֹל חושית רב בחוויה פעימה חסר הצופה את ומשאירים המופע את מעצימים

עוצמה. מֹלאת אחת מרגשת בהפֱקה

העוֹלם! את שכבש המרהיב הבינֹלאומי האירי הריֱקוִדים מופע
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הֱקרנה - ספתח
6 בכורהמס' טרום 17.05.1520:00א'ֱקוֹלנוע

פיפֹל ווֱקה

יש ֹלשמוח יהוִדיתרֱק חוויה

המרתֱקות הערים
בעוֹלם

1 סִדרה תאטרון

ג'

ִד'

ג'

ה'

19.05.1520:30

20:30

20:30

20.05.15

ֹלהארי בחירהמִדֹליה - 20:30ה'תאטרון 21.05.15

26.05.15

28.05.15

פריס

נוֹלִדה אתמוֹל רֱק

04.05.1520:30ב'

05.05.1517:30ג'

היער 3-5מֹלך ֹלֱקטנטנים 10.05.1517:30א'תאטרון

12.05.1520:30ג'

14.05.1510:30ה'

14.05.1520:30ה'

16.05.1521:30מוצ"ש עֱקיצה - ציפורֹלה
טבעית

13.05.15 17:30ִד'

ִד'אור ִדוִד
העוֹלם עֹל שומר

שוחט-כשהֱקֹלאסי גיֹל
הפופ את פוגש

הזאב פטר,
המוסיֱקה חיות ושאר

מוסיפור

מפיוטי ערב
בוזגֹלו ִדוִד

האנִדֹלוסית ֱקסם

חמור הרפתֱקאות
תכֹלת 6-9שכוֹלו ֹליֹלִדים תאטרון

אבא עם תאטרוןֹלרֱקוִד שֹל בוֱקר

- אסנר האחים
הוירטואוזים

עברי זמר

מופעים טבֹלת

15.05.1510:00ו' משפחתי סיפור - תרבויותיפן ֱקוֹלנוע

30.05.15מוצ"ש

01.06.15ב'

02.06.15ג'

אוֹלם
הנוער בימת

נוֹלִדה אתמוֹל רֱק

נוֹלִדה אתמוֹל רֱק

נוֹלִדה אתמוֹל רֱק

2 סִדרה תאטרון

3 סִדרה תאטרון

4 סִדרה תאטרון

20:30

21:30

20:30

20:30

03.06.1520:30ִד'

04.06.15ה'

10.06.1520:30ִד'

12.06.1510:00ו'

15.06.1520:45ב'

20.06.1521:30מוצ"ש שיפוצים מומו

11.06.15 20:30ה'

יהוִדיתהבִדחן חוויה

- אסנר האחים
הרִדיו ימי

עברי זמר

- יוגוסֹלביה
ֱקוֹלומביה ֱקרֱקס

תרבויות ֱקוֹלנוע

16.06.1520:30ג' בחירההאמת - תאטרון

אוֹלם
הנוער בימת

5 סִדרה תאטרון נוֹלִדה אתמוֹל רֱק

נוֹלִדה אתמוֹל 6רֱק סִדרה 20:30תאטרון

06.06.15מוצ"ש נוֹלִדה אתמוֹל 7רֱק סִדרה 21:30תאטרון

spirit of the
dance

18:00

רחֹל תאטרוןאהבת שֹל 22.06.1510:30ב'בוֱקר

- אֹלביִדה וורִד
הֹלבן הוורִד

שבטים

האנִדֹלוסית ֱקסם

בחירה - תאטרון

עברי זמר

ייִדישפיֹל תאטרון

ב'

ב'

ב'

ה'

22.06.1520:30

20:30

20:30

29.06.15

אסייג שֹלום
אפ סטנִד

21:30מוצ"ש 04.07.15

06.07.15

09.07.15

- אסנר האחים
כוֹלם חכמים כוֹלם

המוזר הזוג

14.07.15ג'

14.07.15ג'

20.07.15ב'

צוחֱקת עין בוכה עין

האחרת בוֹליין נערת

הרומנטית

מוסיפור

נשי ֱקוֹלנוע

ראשון תזמורת

20:00

17:30

20:00

20:30

אוֹלם
הנוער בימת

17:30א' 05.07.15 תות שאהב האריה

17:30א' 12.07.15 2 ֱקופיֱקו

פוֹליה ראשוןֹלה 27.05.1520:30ִד'תזמורת

17.06.1520:30ִד' ראשוןהתשיעית תזמורת

19.06.1511:00ו' רון הִדרי המֱקהֹלותמֱקהֹלת שירת

עיני" את נשי"ֱקח 20:00ב'ֱקוֹלנוע 04.05.15
אוֹלם

הנוער בימת

23.07.15ה' הנרִדמת היפיפיה
20:00
17:00

26.08.15ִד' (ביחִד) 20:00צוזאמן
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ט.ֹל.ח * ההיכֹל ֹלהנהֹלת שמורה ֹלשינויים הרשות הפרסום. * ֹליום נכונים התוכניות פרטי * ֹלאוֹלמות. ומשֱקאות מאכֹל ִדברי ֹלהכניס אין

הסִדרנים. ֹלהוראות וֹלהישמע בטחוני ביִדוֱק ֹלעבור ההיכֹל באי כֹל עֹל

שמיעה ֹלכבִדי מיוחִדים שרותים

בזמן. בִדיוֱק יתחיֹלו והמופעים ֹלהיכֹלההצגות ֹלהגיע ממֹליצים אנו
המופע. או ההצגה תחיֹלת מועִד ֹלפני שעה כחצי

שֹל בעֹלות כרוכה גניבה או אובִדן עֱקב חִדש מנוי כרטיס הנפֱקת
ֹלכרטיס 15&

כן אם אֹלא המנוי בתוכניות ואינם אחריותו עֹל הינם אמרגן מופעי
כספית. תוספת ֹלרבות אחרת צויין





08-9232200 בטֹלפון ֹלרשותכם עומִדים אנחנו בֱקשה או פניה שאֹלה, בכֹל
מנויים: ומחֹלֱקת ֹלֱקוחות שרות

08-9232200 בטֹלפון:
08:00-20:00 השעות בין א-ה ימים

08:00-12:00 השעות בין ו' יום
08-6595106 פֱקס:

ִדוא"ֹל:

רחובות ,48 יעֱקב רחוב כתובת:
בפייסבוֱק אותנו חפשו

ט.ֹל.ח.
העם בית ֹלהנהֹלת שמורה ֹלשינויים הרשות

BHR @ironitr.co.il1BHR @ironitr.co.il1

www.beithaam.co.il

תאטרוןֱקהיֹלהמחוֹלֱקוֹלנועמוסיֱקהיֹלִדים

ֱקרומר-מנכ"ֹל שוֱקי

אוחנה-מזכירות נירית

ומכירות שיווֱק מור-מנהֹלת ריֱקי

וטֹלמרֱקטינג ֹלֱקוחות שירות הראֹל-מנהֹלת ִדנה

טכני טוֹלִדו-מנהֹל מורן

אכסִדרה ברמן-מנהֹלת מאיה

shukik@ironitr.co.il

mazkerot @ironitr.co.il1mazkerot @ironitr.co.il1

rikim@ironitr.co.il

danaha@ironitr.co.il

morant@ironitr.co.il

mayabe@ironitr.co.il

שֹלנו: האתר


