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מנויים ושוחרי תרבות יקרים,
תוכנית  אוגוסט,  מאי-  לחודשים  ההיכל  של  המופעים  תוכנית  את  לכם  להגיש  שמחים  אנו 
המופעים  את  ולבחור  בחוברת  לעיין  מוזמנים  אתם  התרבות.  תחומי  בכל  ומגוונת  עשירה 

שאתם אוהבים ולבא להינות ולהתרגש איתנו בהיכל.
אנו נרגשים לספר לכם כי בימים אלו אנו פותחים את ההרשמה לעונת המנויים 2018-2017, 
עונת המנויים הרביעית בהיכל. הכנו לכם עונה עשירה במופעים מובילים ומרגשים המתאימים 

לכל אחת ואחד.
מוזמנים להזמין כבר עתה מנוי ולהבטיח את מקומכם בעוד עונה מרגשת ומיוחדת.

שלכם,
צוות ההיכל                                                   
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הצגות תאטרון

דרמת מתח אפלה וסוחפת על פי ספרו של סטיבן קינג מאת: עירד רובינשטיין ובבימויו
משתתפים: איצו' אביטל, עמית אפשטיין, אלירן הרוש/ארז קנטור, עופר זוהר ,תום חגי/תום גרציאני, אורן 

כהן/ירמי רייך, תמר לוין, אורה מאירסון, ניר מנקי, ירין סביון, יונתן צ'רצ'י, אמיר קריאף, ניצן רוטשילד.
אגף ה' בכלא קולד מאונטן הוא אגף ההוצאה להורג. מפקד האגף, מנהל אותו בקשיחות הכרחית וברגישות 
כלפי האסירים הנמצאים בסוף חייהם. השגרה מופרת, כשלאגף מגיע אסיר חדש: ג'ון קופי, שחור עצום 
ממדים ורפה-שכל, שהורשע באונס וברצח של שתי ילדות. במהלך שהותו מגלים הסוהרים שכמו הנסיבות 
אשר הובילו להרשעתו, קופי הוא הרבה יותר מורכב מהנראה לעין. לאט-לאט נחשפת פרשייה אפלה של 

אימה, כישוף וגאולה, שתשנה את חייהם של הסוהרים והכלואים באגף כאחד. 
סטיבן קינג, המחזיק בשיא גינס כסופר המעובד ביותר לקולנוע ולטלוויזיה, כתב את "גרין מייל" הספר זכה 
להצלחה רבה בעולם ועובד לסרט קולנוע בכיכובו של טום הנקס. הוא עולה כאן לראשונה בעיבוד בימתי.

הביקורות משבחות
”עשייה תיאטרלית חשופה... רובינשטיין מצליח לייצר תערובת מרתקת של אימה, כאב, קסם ויופי... מוקד 
ההצגה הוא בין שני שחקנים ותפקידים מעולים באמת: אמיר קריאף... בעוד תפקיד עשוי ברגישות, עוצמה 
פתאום  מה  תוהה  להצגה  נכנסתי  ומרגש.  מאיים  כבד,  קסם  המהלכת  בהופעה  זוהר...  ועופר  וקפידה, 
תיאטרון ישראלי בוחר לספר פנטזיה על הוצאות להורג, ומצאתי עצמי נסחף לחלוטין בסיפורם של אנשים 

במציאות מנוולת, המצליחים להפיק יופי ורכות מזוהמה ואימה.“  הארץ

”גרין מייל היא עוד הישג של עירד רובינשטיין, הקוסם החדש של התיאטרון הישראלי... רובינשטיין מצליח 
לגולל בפנינו את העלילה הסבוכה בצורה יעילה וקצבית ...ומוציא מצוות השחקנים הגדול ביצועים חריפים 
ומשכנעים... מתקבלת הצגה יפהפייה ומרגשת, שמעבירה היטב את הסיפור המלודרמטי על סממניו העל 

טבעיים ומוכיחה שוב, למי שאולי עוד פיקפק, שרובינשטיין הוא כשרון ענק.“ ידיעות אחרונות  

גרין מייל

הצגה 5 מתוך 6 תאטרון באר שבע

משך ההצגה כשעה וארבעים ללא הפסקה
סדרה 1

סדרה 2

סדרה 3

סדרה 4

סדרה 5

סדרה 6

סדרה 7

סדרה 8

יום ה'

מוצ“ש

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

מוצ“ש

04.05.17

06.05.17

07.05.17

08.05.17

09.05.17

10.05.17

11.05.17

13.05.17

20:30

21:30

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

21:30

14.05.1720:30יום א‘סדרה 9

הצגות תאטרון

מחזה ישראלי חדש מאת סביון ליברכט
בימוי: ציפי פינס

סוף  "צריך  ספרה  מתוך  האחרונה"  "הארוחה  ע"פ 
לסיפור אהבה"

בלוך,  פלורנס  אזרז,  מגי  אנקורי,  גילת  משתתפים: 
גדי יגיל ורון שחר.

השידוך המפתיע שנמצא לגרשון, אלמן טרי, כמעט 
ומופר כשרעייתו המנוחה מחליטה להתערב ופולשת 
לחייו ולחיי בת זוגו הטריה בדמות רוח רפאים. גרשון 
בתו  ואפילו  אשתו  לבין  החדשה  אהבתו  בין  נקרע 
היחידה, חדת הלשון, לא מצליחה להחליט מה עדיף 
לאביה המזדקן. כשהיא בעצמה מתאהבת בבנה של 
את  לחגוג  יהיה  שאפשר  נראה  אביה,  של  אהובתו 

השידוך הכפול.
"האורחת"  את  לסלק  כיצד  מזימה  רק  צריך  כעת 

מבלי שתכעס יותר מדי.
קומדיה רומנטית שנונה ועסיסית ,פרי עטה של אחת 
הישראלי  בתאטרון  ביותר  החשובות  מהמחזאיות 
את  ליברכט  סביון  ממשיכה  ב"האורחת"  העכשווי. 
שזכו  הקצרים  לסיפוריה  לבמה  העיבודים  מסורת 

להצלחה גדולה על בימת תאטרון בית ליסין.

האורחת

הצגה 6 מתוך 6 תאטרון בית ליסין

משך ההצגה: שעה וארבעים וחמש דק‘ ללא הפסקה

סדרה 1

סדרה 2

סדרה 3

סדרה 4

סדרה 5

סדרה 6

סדרה 7

סדרה 8

יום ה'

מוצ“ש

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

מוצ“ש

01.06.17

03.06.17

04.06.17

05.06.17

06.06.17

07.06.17

08.06.17

10.06.17

20:30

21:30

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

21:30

11.06.1720:30יום א‘סדרה 9
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מאת: סמי מיכאל עיבוד ובימוי: שמואל הספרי
אורי  דוד,  בן  דורון  בכר,  רבקה  אמסלם,  חן  בהשתתפות: 

גבריאל, שושה גורן, חנאן חילו, מתן זרחיה, ג'סאן עבאס.
המחזה "חצוצרה בואדי" מאת שמואל הספרי, עיבוד דרמטי 
בתיאטרון  עלה  מיכאל,  סמי  מאת  והמצליח  החשוב  לספר 
חיפה ב -1999 וזכה להצלחה כבירה. כעת מעלה התיאטרון 
המחזה  עלילת  מתמיד.  ורלוונטית  מחודשת  הפקה 
מתרחשת בתחילת שנות השמונים בחיפה - תקופת מלחמת 

מוזיקלית, מלאת שמחה  קומדיה  יוני אילת  ובימוי:  עריכה 
בתיאטרון  במוזיקה  היהודייה  האימא  על  ודמע  צחוק 
ובקולנוע. בהשתתפות (לפי א'-ב'): יוני אילת, רונית אשרי, 

יעל יקל, מירי רגנדורפר, יהונתן רוזן, ניב שפיר.
א יידישע מאמע, היא היקרה שבאוצר, א יידישע מאמע, אוי 
בו,   כשהאימא  ונוצץ  הבית  זוהר  תחסר...  כשהיא  רע  כמה 
וכואב כשעוזבת היא אותו" (תרגום: אבי קורן)  והוא דומע 
הצגה שלא כדאי לצאת אליה בלי סוודר!... (״אבל תעשו מה 

לבנון הראשונה. הודא, ערביה נוצריה העובדת כסוכנת נסיעות ומעורה בתרבות הישראלית, מתגוררת עם 
מרי, אחותה היפהפייה והפרועה, אמה וסבה בשכונת ואדי ניסנאס הנשלטת על ידי אבו נחלה "מאפיונר" 
עשיר וחסר מעצורים. אל גג הבית עובר לגור אלכס, עולה מרוסיה, נגן חצוצרה וסטודנט בטכניון. הודא 
ומרי מסתבכות באהבות בלתי אפשריות ונקרעות בין מחויבותן למסורת ולמשפחה – לבין צו ליבן. דרמה 

משעשעת ומסעירה מנכסי צאן ברזל של הספרות הישראלית.

שאתם רוצים, אני את שלי אמרתי, אחר כך אל תבואו לבכות לי״). מה לא נאמר, מה לא נכתב אודות האימא 
היהודייה המיתולוגית? זו המגוננת והחומלת אך גם הביקורתית והמסרסת. האנסמבל הצעיר של תיאטרון 
יידישפיל חוזר עם הצגה מוזיקלית ובה סצנות קומיות על יחסי אימהות ובנים ומיטב השירים המרגשים 

שנכתבו על כך ביידיש.

יום ד‘ | 12.07.17 | 20:30
משך ההצגה: כשעתיים ורבע כולל הפסקה

הצגה 4 מתוך 4יום א‘ | 02.07.17 | 20:00

חצוצרה בואדי

ַא יידישע מַאמע

הצגות תאטרון לבחירה

משך ההצגה: כשעה ו-30 דק' ללא הפסקה

תאטרון חיפה

ההצגות ביידיש בליווי תרגום לעברית ולרוסיתתאטרון יידישפיל

האחים אסנר -
תופעת זמר עברי

יום ג‘ | 16.05.17 | 20:30

האחים אסנר מארחים את האיש הקטן מהרדיו יואב קוטנר שמביא עמו קטעי 
וידאו נדירים של תחילת הרוק והפופ הישראלי.

בהשתתפות: יואב קוטנר, אלון אולארצ'יק,
רז שמואלי ובן ארצי.

סוף עונת התפוזים

יום א‘ | 09.07.17 | 20:30

עץ הכוכבים
מופע שכולו אהבה לשירים הישראלים.

בהשתתפות: יורם רותם, עורך התכנית-ארבע אחרי הצהריים, חנן יובל,
לירון לב וורד פיקר.

מופע 4 מתוך 5

מופע 5 מתוך 5
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מחול

חלב אם

גיל שוחט - כשהקלאסי פוגש את הפופ

מאת רמי באר

מוקדש להוריו שושה ומני באר שהלכו לעולם
בשנה האחרונה ועוסק בזוגיות ובאהבה ללא תנאים.

סיפור חייהם של הוריו הוא סיפורו של דור שלם 
שהולך ונעלם, דור של ניצולי שואה שהגיעו לארץ 

והקימו יש מאין, משפחה, מדינה ובמקרה של משפחת 
באר, קיבוץ.

כוריאוגרפיה, עיצוב במה ותאורה: רמי באר

יום ה‘ | 25.05.17 | 20:30

מיקי קם – שירה 
גיל שוחט – פסנתר וניצוח

התזמורת הסימפונית אשדוד

מיקי קם אשר כבשה את במות התיאטרון והקולנוע, 
בתפקידים מגוונים נפגשת עם גיל שוחט עם שירים 

מאת חנן יובל, ג'ון קנדר,מיקי גבריאלוב ועוד. כמו כן 
תבוצע הסימפוניה הפופולארית והמרגשת של 

בטהובן, סימפוניה מס‘ 6 "הפסטוראלית" והפתיחה 
לאופרה הספר מסיבליה מאת רוסיני.

יום ד‘ | 17.05.17 | 20:30

מופע 4 מתוך 4

מופע 4 מתוך 4

גיל שוחט מארח את מיקי קם

יום ד‘ | 24.05.17 | 20:30

הרצאת פתיחה:  מסתרי האינקה – מסע מצולם בעקבות תרבות 
האינקה על רכס האנדים ובאחד האתרים היפים ואפופי המסתורין 

בעולם כולו.

מופע מוסיקלי: רוח האנדים 
גלית גיאת שרה עם האנסמבל לפולקלור לטינו אמריקאי ממיטב 
שירי הפולקלור של פרו, בוליביה וארגנטינה בליווי חליל פרואני, 

נבל, גיטרה וכלי נגינה אינדיאנים מסורתיים.

מופע 4 מתוך 4

הערים המרתקות בעולם

מאצ'ו פיצ'ו העיר האבודה

יום ו‘ | 19.05.17 | 10:00

הטוב, הרע והבחירה: על יצר לב האדם
בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני בשיתוף הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא
סדרה בת שישה מפגשים עם  פרופ' יורם יובל, פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח

מפגש 6 מתוך 6מפגש 5 מתוך 6

איפה עובר הגבול בין ריגוש לאכזריות? מה 
באמת התרחש בקולוסיאום? כיצד כל זה קשור 

למיניות, וכיצד זה קשור לספורט? על משחקים 
מסוכנים, אכזריות, סרטי ערפדים, תכניות 

ריאליטי, ודברים שאנו לא אוהבים להודות בהם, 
אבל מאוד אוהבים לראות.

מקידוש השם ועד אהבת אם, מה גורם לבני אדם 
להקריב הכול למען מישהו או משהו? האם באמת 

האהבה הגדולה ביותר שלנו היא לעצמנו, או 
שישנן אהבות גדולות יותר בחיינו? האם אנשים 
שנותנים את עצמם מאושרים יותר? על גיבורים 

בעל כורחם ועל כוחה של אהבה.

בעונג רב: 

יום ו‘ | 23.06.17 | 10:00

אני שלך: על אהבה, הקרבה וגבורה
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הסדרה הסימפונית ברחובות
התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון העונה ה-28.

קונצרט מס' 8

הרישום והתשלום יתבצעו במשרדי תזמורת ראשון
03-9484840

יום ד‘ | 31.05.17 | 20:30

דניאל אורן, מנצח
איתמר זורמן, כינור

בטהובן – קונצ'רטו לכינור
בטהובן – סימפוניה מס' 3 (ארואיקה)

יום ג‘ | 27.06.17 | 20:30

ג'יימס ג'אד, מנצח (בריטניה)
האנסמבל הקולי הישראלי, מקהלת עדי,

מקהלת שחר
סולנים - יפורסמו | צ'ייקובסקי – סימפוניה מס' 6 | מוצארט - רקוויאם

קונצרט מס' 9

תזמורות ומקהלות רחובות

הכניסה חופשית - הקהל מוזמן, על בסיס מקום פנוי.

יום ו‘ | 26.05.17 | 11:00

מנצח: אבי פיינטוך

מקהלת
הדרי רון

מנצח: גורי אגמון

תזמורת
הג'אז

רחובות 

קונצרט מס‘ 4 מתוך 5

יום ו‘ | 30.06.17 | 11:00

קונצרט מס‘ 5 מתוך 5

עונת המנויים 2018-2017 יוצאת לדרך
מהרו לתפוס את מקומותיכם

בית העם רחובות-היכל התרבות העירוני

ההרשמה בעיצומה!
הפוליטיקאי הכי אהוב בטלויזיה

    מגיע לבמת ההיכל
 

מנויים ממשיכים
שימו לב,

מקומותיכם
הקבועים ישמרו
עד ה-01.06.17

להיכל
הסדרים והטבות
בארגונים שונים,

לפני ביצוע ההרשמה
אנא בידקו במקום

עבודתכם

הטבה מיוחדת
לרוכשים שלושה

מנויים ומעלה
מסדרות
שונות

הבמה כולה שלכם 08-9232200
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הסדרות שלנו לעונת המנויים 2018-2017
סדרת התאטרון

הזוג המוזר הגרסה הנשית
תאטרון בית ליסין

במנהרה
תאטרון גשר

אהבת מוות
תאטרון בית ליסין

הצמה של אבא
תאטרון הבימה

בעלים ונשים
תאטרון חיפה

הזאבים
התאטרון הקאמרי

פולישוק
התאטרון הקאמרי

אקווריום
תאטרון חיפה

לצאת מהארון
תאטרון בית ליסין

אויב הציבור
התאטרון הקאמרי

קוראים לו מלך
תאטרון בית ליסין

כטוב בעיניכם
התאטרון הקאמרי

אנגינה פקטורי
צוותא

החדר האחורי
התאטרון הקאמרי ותאטרון בית ליסין

סדרות הקולנועבוקר של כיףתחנות החייםתאטרון יידישפילמוסיפורתאטרון קטנטניםתאטרון ילדים
טרום בכורה | תרבויות
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גיל שוחט-
כשהקלאסי פוגש את הפופ

גיל שוחט-
האחים אסנרמוצארט פוגש את סטרייסנד

תזמורות ומקהלות
רחובות

פניני המוסיקה
הקאמרית

סדרת הוירטואוזים של
אריק דוידוב

סדרת המחול
הערים המרתקות

בעולם
הסדרה הסימפונית

ברחובות

סדרת הצגות לגילאי 3-5.תאטרון קטנטניםסדרות המוסיקה שלנו לעונת המנויים 2018-2017

יום א‘ | 21.05.17 | 17:30

דלת הקסמים

סדרת הצגות לגילאי 6-9.תאטרון ילדים
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תאטרון מופע
בימוי: דורון רפאלי, נבון עמוס

שחקנים: להקת "טררם"

המופע  מתרחש במגרש גרוטאות צבעוני ומלא הפתעות. שם חבורת בנים 
נמרצים מעבירים את זמנם הפנוי בשירה, נגינה וריקוד. לפתע מגיעה תום, 
ילדה שובבה המבקשת להצטרף לחבורה, ונתקלת ביחס מזלזל מצד הבנים 

המסרבים לצרפה. המופע מלווה את דרכה של תום שלא נכנעת ומתעקשת 
להגשים את חלומה ולהפוך לחברה בחבורה.

תאטרון מופע
כתיבה ובימוי: עופר שפריר

"דלת הקסמים" מזמינה אתכם להיכנס לתוך עולם מוסיקלי קסום 
ומלהיב, המשלב את מיטב הלהיטים שהלחינה נורית הירש לילדים. 

הילדה מיכל מנסה להשיג מתנה מקורית ומיוחדת ליום ההולדת של 
אמה, ויוצאת למסע לממלכת הצלילים.

טררם קידס בחצר ההפתעות

יום ד‘ | 03.05.17 | 18:00

הצגה 4 מתוך 5

יום א‘ | 18.06.17 | 17:30

פסטיבל החיות
תאטרון אורנה פורת

על פי ספרה של ג'ו הוג'קינסון
"The Talent Show"

בימוי וכוריאוגרפיה: דניאלה מיכאלי

תחרות כשרונות הגיעה לעיר והפרס המובטח למנצח הפלגה באניית פאר!

הצגה 5 מתוך 5

הצגה 5 מתוך 5
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מועדון הסרט הירוק

הסדרה מתקיימות באולם בימת הנוער העירונית

יום ב‘ | 03.07.17 | 20:00

במאי: בת' וג'ורג' גייג' (ארה"ב 2014)
טים דקריסטופר, מחליט לעשות מעשה אשר יעמיד אותו בעימות ישיר מול 

החוק, אך ביכולתו למנוע הרס של שמורת טבע ובכייה לדורות.
באיזה צד אתם תבחרו?

מציע מספר 70

יום ו‘ | 02.06.17 | 10:00

סרט: 'עטאש ' (צימאון) תאופיק אבו ואיל ישראל 2005.
מרצה: דר‘ מיכל יערי

נשים בעולם הערבי תרבות
ותפיסת עולם חוצה גבולות

קולנוע טרום בכורה

מפגש 7 מתוך 7

מפגש 7 מתוך 7

קולנוע תרבויות

מוקרן במקרנת DCP מהמתקדמות בעולם

ההקרנות הבאות -  הקרנה מס‘ 6 - יום א’ | 28.05.17 | 20:00

סדרה בת 7 מפגשים בה מוקרנים סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע.
ההקרנה מלווה בהרצאה מרתקת ע"י מומחה קולנוע מהתחום להעצמת חוויית הצפייה.

שם הסרט והמרצה יפורסמו בסמוך להקרנה על מנת להבטיח כי נבחר את הסרט החדש 
הטוב ביותר.

בכניסה יוגשו קפה ומאפה
יועצת ועורכת תוכניות: רחל אסתרקין

 הקרנה מס‘ 7 - יום א’ | 16.07.17 | 20:00

סדרת בנושאי איכות סביבה, קיימות ואקטיביזם
אמרגניםבשיתוף עם עיריית רחובות - תיק פיתוח בר-קיימא.

יום ה‘ | 20.07.17 | 20:30
יום ה‘ | 15.06.17 | 20:30

שבח אשיר 2
תחרות הזמר והפזמון בנוסח יהדות תימן

בהשתתפות עשרת זמרי התחרות, מפיק התחרות הזמר רמי דנוך,
נסיך הזמר התימני - ציון גולן, אהרון ירימי ולהקת מורשת יהדות צפון 

תימן מקריית עקרון.

יום ב‘ | 12.06.17 | 21:00

קונצרט זוכי התחרות
ע"ש ארתור רובינשטיין

שלושת זוכי תחרות הפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין בהופעה מיוחדת 
בהיכל התרבות רחובות, ארבעה ימים אחרי הזכיה.

יום ב‘ | 15.05.17 | 20:30

אדיר מילר
מופע סטנד אפ נטו, שנון ומצחיק, מביא לבמה איכויות של וירטואוז 

אמיתי, מאלתר ומחונן!

מני עוזרי
מופע סטנד אפ מקורי, מרענן, קורע מצחוק, שלא יורד נמוך וסוחף

עד דמעות

מוצ"ש | 08.07.17 | 21:30
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אמרגנים

יום ב‘ | 17.07.17 | 20:30

גלינה חליזוב – סופרן | מיכאל זרצקל – פסנתר | תזמורת סימפונט רעננה 

גיל שוחט מגיע לסגור את העונה בחגיגה מוסיקאלית סוחפת עם היצירות 
הגדולות מאת גרשווין. חגיגת גרשווין

בלט אצבעונית
“Moscow State Ballet” בביצוע תיאטרון הבלט

מוסיקה מאת פ.א. צ'אייקובסקי
מופע בלט בשני חלקים לכל המשפחה. מבוסס על האגדה המפורסמת 

והאהובה – "אצבעונית" של הנס כריסטיאן אנדרסן. המוסיקה הקסומה של 
צ'אייקובסקי, התלבושות הססגוניות, הוידאו ארט והמולטימדיה הופכים

את עולמו הקסום של הבלט הקלאסי למוכר ומובן לצופים הצעירים.
יום ו‘ | 14.07.17 | 13:00

פעם בשנה
יעל בר -  זוהר  וגיא זו-ארץ בקומדיה רומנטית שהצחיקה וריגשה את 

הקהל ברחבי העולם בהפקה חדשה ועדכנית!
מפגש רומנטי ואסור שקורה פעם בשנה באותו מקום במשך 20 שנה!!!

מוצ"ש | 22.07.17 | 21:30

אמרגנים

כספיון
עפ"י ספרו של פאול קור

משתתפים: יוגב בוסקילה, אביב קושניר, ליאת לטוביץ, עוז שפר,
מעיין אליאסי, קלרה זרצקי, שיר קליפר.

לראשונה בישראל, עולה הצגה באורך מלא המבוססת כולה על סודות 
התיאטרון 'השחור'. העולם הקסום של הים קם לתחייה על הבמה, בחגיגה 

של צבעים ומראות קסומים.
יום ג‘ | 18.07.17 | 17:30

ABBA LIVE
להקת ABBA LIVE מזמינה אתכם לערב מחווה אדיר ללהקת ABBA האגדית. 

מופע קצבי, אנרגטי ונוסטלגי שבו יבוצעו בעיבודים נאמנים למקור גדולי 
 .ABBA הלהיטים של להקת

חברי הרכב: שישה נגנים כישרוניים וחמישה זמרים וזמרות מופלאים 
שינעימו לכם את הערב. בואו לשיר ולרקוד איתנו בערב קסום.

יום ה‘ | 03.08.17 | 20:30

מוצ“ש | 05.08.17 | 21:30

מבשלים זוגיות במתכון חדש
המופע שמציג את המתכון "הסודי" לתבשיל הכי מסובך: זוגיות מוצלחת

מופע בידור אינטראקטיבי וייחודי המדבר על הקשר בין אהבה, זוגיות, 
גירושין ו..אוכל. המופע "מבשלים זוגיות" סגר כבר למעלה ממאה הצגות 

וסבב הופעות בארה"ב ועכשיו הוא מגיע אלינו במתכון חדש.
מצחיק יותר, נוגע יותר ומעודכן יותר.

תגידי מה את רוצה
רביטל ויטלזון יעקבס במופע סטנד אפ לאמהות עייפות.

על זוגיות, ילדים, דיאטות, צרבות ופיסול בבצק סוכר.
רביטל ויטלזון יעקבס, סטנדאפיסטית, כותבת, אושיית פייסבוק,

אימא לארבעה ובעלת רצפת אגן לא מתפקדת.

יום ג‘ | 08.08.17 | 21:00
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אמרגנים

יום ה‘ | 24.08.17 | 20:00

משפוחע כן בוחרים!
ערב תיאטרלי מוזיקלי

שלומית אהרון, נתן דטנר, האחים אסנר, יוני אילת,
רונית אשרי, יעל יקל.

האחים אסנר פוגשים את נתן דטנר ושלומית אהרון, וביחד 
עם יוני אילת, יעל יקל ורונית אשרי הם חוברים למפגש בין 

דורי שבו הם מאירים בזוויות שונות את אותם רגעים 
וזיכרונות מבית אבא ואימא. השבעה חוגגים את המשותף 

ומתענגים על המוכר, ממלאים את הבמה בצלילים של פעם, 
בשירים של נוף ילדותינו, במילים ששמענו ומעוררים בנו 

כל כך הרבה רגש וזיכרונות.
הערב בעברית עם טעימות ביידיש ובלדינו!

UNFORGETTABLE
הוא מופע מוסיקלי שכולו מוקדש 

לשירים קלאסיים של שנות ה50, ה60, 
וה70 בסגנון שיש בו מהגרנדיוזיות של 

עיר המופעים. מאחורי המופע הנוצץ 
שמגיע לארץ לאחר סיבוב  ההופעות 

באירופה וארצות הברית עומדים הפקה 
ישראלית והרכב הבינלאומי: הזמרת 
הישראלית סטלה יודקו, זמר הבלוז 

האמריקאי צארלס גארט ופרנק אוז. 
שלושתם בליווי התזמורת של 8 נגנים 

ומקהלת זמרי רקע מגישים מופע 
מהוקצע של שירי אהבה מעוררי 

סנטימנטים, פורטים על נימי 
הנוסטלגיה והגעגועים לנעורים, 

בעיבודים חדשים.
יום ד‘ | 09.08.17 | 20:30

חשוב לדעת
מידע כללי

• בהיכל התרבות רחובות המופעים מתחילים 
לפני  כחצי שעה  להגיע  אנו ממליצים  בזמן, 
לא  הדלתות  סגירת  לאחר  המופע.  תחילת 
(למקומותיכם).  לאולם  כניסה  תתאפשר 
המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי. 

לא יינתן פיצוי בגין איחור למופע.
עם  הסלולריים  המכשירים  את  לכבות  יש   •

כניסתכם לאולם ההיכל.
• הכנסת דברי מאכל ושתייה לאולם ההיכל 

אסורה בהחלט.
אנו  השנה,  ימות  בכל  מיזוג  פועל  בהיכל   •

ממליצים להצטייד בלבוש מתאים.
בטחוני  בידוק  לעבור  ההיכל  באי  כל  על   •

ולהישמע להוראות הסדרנים.
וידאו   / תמונות  לצלם  מוחלט  איסור  חל   •

ללא אישור מפיקי האירוע והנהלת ההיכל.
• רשמו לכם את מועדי ההצגות שבחרתם, אנו 
איננו  אך  לתזכורת  מסרונים  שולחים 
מתחייבים לשלוח תמיד ובכל מקרה האחריות 
על  היא  שנקבע  במועד  באולם  הנוכחות  על 

הצופה בלבד.

כרטיס מנוי
להיכל  הכניסה  כרטיס  הינו  המנוי  כרטיס 
התרבות רחובות,  לכן חייבים להביאו ולהציגו 
בכניסה לאולם בכל ארוע אליו אתם מגיעים.

כרטיס המנוי הינו כרטיס אלקטרוני חכם בו 
הבונוס  הבחירה,  המנוי,  הצגות  מתעדכנים 

והרכישות השונות להיכל.
שילווה  שנתי  רב  כרטיס  הוא  המנוי  כרטיס 

אתכם גם בעונות הבאות – אנא שימרו עליו.

אובדן מנוי
מיידית  להודיע  יש  מנוי,  אובדן  של  במקרה 
למשרדי ההיכל. ללא כרטיס מנוי לא נאפשר 
מכל  המנוי  כרטיס  אובדן  על  להיכל.  כניסה 
סיבה שהיא יחוייב המנוי בתשלום של 15 ₪.

מופע בחירה / בונוס למנויי התאטרון
העונה עומדים לרשותכם מגוון רחב של הצגות 
את  ולבחור  להקדים  ממליצים  אנו  בחירה. 
הצגות הבחירה והבונוס במעמד רכישת/חידוש 
המנוי. הזמנת מופע הבחירה, נעשית על בסיס 
מקום פנוי בלבד ולא במקומות הקבועים במנוי.
עד  והבונוס  הבחירה  הצגות  את  לבחור  ניתן 

לתאריך 31.7.2017.

ביטולים והחלפת מועדי הצגת מנוי 
 24 עד  יתקבלו  למופעים  כרטיסים  ביטול 
שעות לפני מועד המופע וזאת בכדי שהזכות 
למופע חלופי תשמר. השינוי על בסיס מקום 
פנוי בלבד (לא על בסיס המקומות הקבועים 
אי  על  בזמן  הודעתם   ולא  במידה  שלכם). 
את  לממש  לכם  יתאפשר  לא   הגעתכם 
יחויב  המנוי  וכרטיס  חלופי  למופע  זכותכם 

בהתאם כאילו צפיתם בהצגה.

מדיניות ביטול עסקה
לאחר  יום   14 מנוי  לבטל  ניתן  מנוי:  ביטול 
תשולם  שנוצלו,  למופעים  ביחס  רכישתו. 
עסקאות  לבטל  ניתן  לא  התמורה.  מלוא 
        .DIRECT שנרכשו באמצעות כרטיס מסוג

דמי ביטול עסקה: על כל ביטול עסקה יחויב 
הלקוח בשיעור של 5% ממחיר העיסקה.

כרטיסים מוזלים
מנויי היכל התרבות נהנים מרכישת כרטיסים 
המתקיימות  ולהצגות  למופעים  מוזלים 
זאת  לציין  הקפד  נא  מנוי,  הינך  אם  בהיכל, 

במעמד הרכישה.

מופעי אמרגן
שייכים  בהיכל  המתקיימים  מהמופעים  חלק 
פרטיים,  כרטיסים  ומשרדי  לאמרגנים 
אחראית  ההיכל  הנהלת  אין  אלו  במופעים 

לתכנים ולאיכותם.

הצגות ילדים
לקבל  ניתן  ההצגה  ביום  הילדים,  לנוחיות 
בכניסה  הלקוחות,  שרות  בעמדת  בוסטרים 
להיכל. הכניסה להצגות ולמופעים היא מגיל 

שנתיים ומעלה בלבד. כל גיל חייב בכרטיס.
לא ניתן להכניס עגלות  לאולם.

חשוב לדעת

ט.ל.ח פרטי התוכנית נכונים ליום הפרסום הזכות לשינויים שמורה להיכל.ט.ל.ח פרטי התוכנית נכונים ליום הפרסום הזכות לשינויים שמורה להיכל.

חניה
צמוד  המושבה"  "ראשית  חניון  לנוחיותכם, 
להיכל, הכניסה בתשלום מרחוב יעקב. חניה 
ע"פ  הסידרה,  בימי  הסדרות  למנוי  חינם 
ועל בסיס מקום  מספר הרכב שמסרתם לנו 

פנוי.

גישה לנכים
מיוחדים  סידורים  קיימים  התרבות  בהיכל 

המאפשרים דרכי גישה לנכים ולמוגבלים.

כבדי שמיעה
הגברה  מערכת  מותקנת  בהיכל 
שמע  אוזניות  לקבל  ניתן  לכבדי-שמיעה, 
בערב ההצגה, בהשאלה, בלובי ההיכל וכנגד 

הפקדת תעודה מזהה.

מומלץ!
ומופעים   הצגות  שוטף  באופן  משבץ  ההיכל 
של  האינטרנט  באתר  להתעדכן  חשוב  לכן 
או  ההיכל  של  הפייסבוק  בעמוד  ההיכל, 

במוקד שירות הלקוחות.
אנו  המופעים  או  ההצגות  בחירת  לפני 
האינטרנט  לאתר  להיכנס  לכם  ממליצים 
לבדוק  ההצגה/המופע,  על  לקרוא  שלנו, 

שאתם אוהבים והתוכן אכן מתאים לכם.

מנהל  לרשותכם  עומדים  בהיכל  מופע  בכל 
ומכירה, שאליהם  ונציגי שירות  תורן, סדרנים 

ניתן לפנות בכל שאלה ועניין.

מחלקת שירות הלקוחות עומדת לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00,
בימי ו' בין השעות 08:00-12:00 ושעה לפני כל מופע כולל מוצ"ש.

.www.beithaam.co.il ניתן לרכוש כרטיסים בטלפון 08-9232200 ובאתר האינטרנט
כרטיסים שנקנו בכרטיס אשראי ניתן להוציא מהעמדות האוטומטיות בלובי ההיכל,

ללא צורך לעמוד בתור.
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חשוב לדעת
מידע כללי

• בהיכל התרבות רחובות המופעים מתחילים 
לפני  כחצי שעה  להגיע  אנו ממליצים  בזמן, 
לא  הדלתות  סגירת  לאחר  המופע.  תחילת 
(למקומותיכם).  לאולם  כניסה  תתאפשר 
המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי. 

לא יינתן פיצוי בגין איחור למופע.
עם  הסלולריים  המכשירים  את  לכבות  יש   •

כניסתכם לאולם ההיכל.
• הכנסת דברי מאכל ושתייה לאולם ההיכל 

אסורה בהחלט.
אנו  השנה,  ימות  בכל  מיזוג  פועל  בהיכל   •

ממליצים להצטייד בלבוש מתאים.
בטחוני  בידוק  לעבור  ההיכל  באי  כל  על   •

ולהישמע להוראות הסדרנים.
וידאו   / תמונות  לצלם  מוחלט  איסור  חל   •

ללא אישור מפיקי האירוע והנהלת ההיכל.
• רשמו לכם את מועדי ההצגות שבחרתם, אנו 
איננו  אך  לתזכורת  מסרונים  שולחים 
מתחייבים לשלוח תמיד ובכל מקרה האחריות 
על  היא  שנקבע  במועד  באולם  הנוכחות  על 

הצופה בלבד.

כרטיס מנוי
להיכל  הכניסה  כרטיס  הינו  המנוי  כרטיס 
התרבות רחובות,  לכן חייבים להביאו ולהציגו 
בכניסה לאולם בכל ארוע אליו אתם מגיעים.

כרטיס המנוי הינו כרטיס אלקטרוני חכם בו 
הבונוס  הבחירה,  המנוי,  הצגות  מתעדכנים 

והרכישות השונות להיכל.
שילווה  שנתי  רב  כרטיס  הוא  המנוי  כרטיס 

אתכם גם בעונות הבאות – אנא שימרו עליו.

אובדן מנוי
מיידית  להודיע  יש  מנוי,  אובדן  של  במקרה 
למשרדי ההיכל. ללא כרטיס מנוי לא נאפשר 
מכל  המנוי  כרטיס  אובדן  על  להיכל.  כניסה 
סיבה שהיא יחוייב המנוי בתשלום של 15 ₪.

מופע בחירה / בונוס למנויי התאטרון
העונה עומדים לרשותכם מגוון רחב של הצגות 
את  ולבחור  להקדים  ממליצים  אנו  בחירה. 
הצגות הבחירה והבונוס במעמד רכישת/חידוש 
המנוי. הזמנת מופע הבחירה, נעשית על בסיס 
מקום פנוי בלבד ולא במקומות הקבועים במנוי.
עד  והבונוס  הבחירה  הצגות  את  לבחור  ניתן 

לתאריך 31.7.2017.

ביטולים והחלפת מועדי הצגת מנוי 
 24 עד  יתקבלו  למופעים  כרטיסים  ביטול 
שעות לפני מועד המופע וזאת בכדי שהזכות 
למופע חלופי תשמר. השינוי על בסיס מקום 
פנוי בלבד (לא על בסיס המקומות הקבועים 
אי  על  בזמן  הודעתם   ולא  במידה  שלכם). 
את  לממש  לכם  יתאפשר  לא   הגעתכם 
יחויב  המנוי  וכרטיס  חלופי  למופע  זכותכם 

בהתאם כאילו צפיתם בהצגה.

מדיניות ביטול עסקה
לאחר  יום   14 מנוי  לבטל  ניתן  מנוי:  ביטול 
תשולם  שנוצלו,  למופעים  ביחס  רכישתו. 
עסקאות  לבטל  ניתן  לא  התמורה.  מלוא 
        .DIRECT שנרכשו באמצעות כרטיס מסוג

דמי ביטול עסקה: על כל ביטול עסקה יחויב 
הלקוח בשיעור של 5% ממחיר העיסקה.

כרטיסים מוזלים
מנויי היכל התרבות נהנים מרכישת כרטיסים 
המתקיימות  ולהצגות  למופעים  מוזלים 
זאת  לציין  הקפד  נא  מנוי,  הינך  אם  בהיכל, 

במעמד הרכישה.

מופעי אמרגן
שייכים  בהיכל  המתקיימים  מהמופעים  חלק 
פרטיים,  כרטיסים  ומשרדי  לאמרגנים 
אחראית  ההיכל  הנהלת  אין  אלו  במופעים 

לתכנים ולאיכותם.

הצגות ילדים
לקבל  ניתן  ההצגה  ביום  הילדים,  לנוחיות 
בכניסה  הלקוחות,  שרות  בעמדת  בוסטרים 
להיכל. הכניסה להצגות ולמופעים היא מגיל 

שנתיים ומעלה בלבד. כל גיל חייב בכרטיס.
לא ניתן להכניס עגלות  לאולם.

חשוב לדעת

ט.ל.ח פרטי התוכנית נכונים ליום הפרסום הזכות לשינויים שמורה להיכל.ט.ל.ח פרטי התוכנית נכונים ליום הפרסום הזכות לשינויים שמורה להיכל.

חניה
צמוד  המושבה"  "ראשית  חניון  לנוחיותכם, 
להיכל, הכניסה בתשלום מרחוב יעקב. חניה 
ע"פ  הסידרה,  בימי  הסדרות  למנוי  חינם 
ועל בסיס מקום  מספר הרכב שמסרתם לנו 

פנוי.

גישה לנכים
מיוחדים  סידורים  קיימים  התרבות  בהיכל 

המאפשרים דרכי גישה לנכים ולמוגבלים.

כבדי שמיעה
הגברה  מערכת  מותקנת  בהיכל 
שמע  אוזניות  לקבל  ניתן  לכבדי-שמיעה, 
בערב ההצגה, בהשאלה, בלובי ההיכל וכנגד 

הפקדת תעודה מזהה.

מומלץ!
ומופעים   הצגות  שוטף  באופן  משבץ  ההיכל 
של  האינטרנט  באתר  להתעדכן  חשוב  לכן 
או  ההיכל  של  הפייסבוק  בעמוד  ההיכל, 

במוקד שירות הלקוחות.
אנו  המופעים  או  ההצגות  בחירת  לפני 
האינטרנט  לאתר  להיכנס  לכם  ממליצים 
לבדוק  ההצגה/המופע,  על  לקרוא  שלנו, 

שאתם אוהבים והתוכן אכן מתאים לכם.

מנהל  לרשותכם  עומדים  בהיכל  מופע  בכל 
ומכירה, שאליהם  ונציגי שירות  תורן, סדרנים 

ניתן לפנות בכל שאלה ועניין.

מחלקת שירות הלקוחות עומדת לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00,
בימי ו' בין השעות 08:00-12:00 ושעה לפני כל מופע כולל מוצ"ש.

.www.beithaam.co.il ניתן לרכוש כרטיסים בטלפון 08-9232200 ובאתר האינטרנט
כרטיסים שנקנו בכרטיס אשראי ניתן להוציא מהעמדות האוטומטיות בלובי ההיכל,

ללא צורך לעמוד בתור.

סלט, פסטה או מנת דג? בואו להנות מארוחה עסקית בקפית בית העם 
הכוללת מנת פתיחה, מנה עיקרית ושתייה מתפריט העסקיות היחודי שלנו 

העסקית מוגשת בין 12:00 -  17:00 

בית העם רחובות / 08-6744064 / כשר-חלבי 

עסקית צהרים
בקפית: בית העם
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שוקי קרומר-מנכ“ל

שירן שרף-מזכירות

ריקי מור-מנהלת שיווק ומכירות

דנה הראל-מנהלת שירות לקוחות ומנויים

מאיה ברמן-מנהלת אכסדרה

shukik@ironitr.co.il
mazkerot1@ironitr.co.il
rikim@ironitr.co.il
service@ironitr.co.il
mayabe@ironitr.co.il

שרות לקוחות ומחלקת מנויים | רחוב יעקב 48, רחובות
טלפון 08-9232200 | פקס 08-6595106

דוא"ל service@beithaam.co.il | הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו
www.beithaam.co.il :כרטיסים ניתן להזמין גם באתר האינטרנט שלנו בכתובת

 צוות בית העם - היכל התרבות העירוני
עומד לרשותכם

  חוברת אירועים
  מאי - אוגוסט

ט.ל.ח. | הרשות לשינויים שמורה להנהלת בית העם

2017


