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מנויים יקרים!

מזמינה  אני  הקרובה,  המנויים  עונת  לקראת 
כל אחד ואחת מכם להצטרף לעונה מרתקת. 
התוכניות:  בין  לשלב  הקפיד  ההיכל  צוות 
המעוררים  תכנים  וכן  אמנותית  חדשנות 
יכול  מכם  אחד  שכל  ספק  לי  אין  מחשבה. 
של  והמגוון  הרב  בהיצע  מקומו  את  למצוא 
חדשה  סדרה  נוספה  זו  בעונה  התוכניות. 

"סובב עולם" מסע מרתק סביב הגלובוס. 

אני שמחה לבשר כי התחדשנו באתר מכירת 
 - www.ticketstarbutbatyam.co.il כרטיסים

ולהתעדכן  לאתר  להיכנס  אתכם  מזמינה  אני 
בכל האירועים. 

כמו בכל עונה גם הפעם היכל התרבות ימשיך 
להיות בית חם עבורכם. 

ברצוני להודות לכם קהל נאמן שמלווה אותנו 
בנאמנות ואהבה. 

שלכם,
גלית חזן
מנהלת מחלקת תרבות

תושבים, מנויים ושוחרי תרבות יקרים,

התרבות  היכל  צוות  זו  בתקופה  שנה  כמדי 
ואנוכי מביאים בפניכם את החוברת הראשונה 
עמל  פרי  היא  החוברת   .2016/17 לעונת 
מכילה  והיא  ארוכים  חודשים  של  ומחשבה 
לתת  הייתה  מטרתנו  תכנים.  של  רחב  מגוון 
מענה תרבותי רחב ככל האפשר לכל תושבי 
בתכנים  עיון  אחרי  גדול.  ועד  מקטן  ים  בת 
בטוחני שכל אחת ואחד מכם ימצא את אשר 

אהבה נפשו. 

אני מברך את כולנו בשנת תרבות נהדרת.

שלכם, 
איציק אשכנזי
מנהל היכל התרבות בת ים

תושבים יקרים,

בבניית  רבות  משקיע  התרבות  היכל  צוות 
תוכנית איכותית ועשירה המאפשרת לכל אחד 
והתרבותי.  האישי  לטעמו  ביטוי  למצוא  מכם 
אני קורא לאלו מכם שטרם עשו זאת, להצטרף 
לאלפי תושבי העיר החברים במפעלי המנויים. 
שנה  כל  שבוחרים  הוותיקים  המנויים  לכם 
מחדש לחדש את המנוי – אני מודה. בחירתכם 
ההיכל  לצוות  הערכה  אות  ומהווה  משמחת 
התוכנית  בבחירת  רבים  מאמצים  המשקיע 

ובשיפור השירות.

אני מאחל לכולנו שנה טובה ומוצלחת. 

בברכה,
אריה ללוש
מנכ"ל החברה לתרבות, פנאי וספורט

ברכות
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מנויי ההיכל יכנסו לאולם עם ניקוב כרטיס המנוי ע"י סדרן
במידה ובחרתם לשנות את מועד הגעתכם או החלפתם הצגה יש לגשת לקופה לקבלת כרטיס.

המקומות הקבועים ישמרו לכם עד תחילת ההצגה.
המאחרים יופנו לשורות 16-18 ולא יינתן פיצוי בגין איחור.

נגישות לכבדי שמיעה: ניתן לקבל אזניות בהפקדת תעודת זהות.

קופת ההיכל פתוחה בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00 , 16:00-19:00
טלפון במחלקת מנויים 5080031 שלוחה 2.

מנוי תיאטרון סדרה
5 הצגות הסדרה נקבעו מראש והן מפורטות בתכנייה השנתית.

בנוסף יש לבחור 2 הצגות בחירה מהמגוון.
לא יינתנו מטעם ההיכל תזכורות על מועדי ההצגות.

תוקף המנוי הינו 30.8.17, לא תתאפשר העברת כרטיסים שלא מומשו מעונה לעונה.

מופעי בחירה
הזמנות למופעי בחירה יש לבצע בקופת ההיכל בטלפון 5080031.

אנו ממליצים להקדים בהזמנת הכרטיסים מאחר והשיבוץ נעשה על בסיס מקום פנוי.

במופעים של מפיקים פרטיים, קיימת הגבלת מקומות למנויים בהתאם להסכם עם המפיק.

מידע למנוי
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מנוי פתוח ומיני מנוי
הנכם מתבקשים להתקשר לקופת ההיכל ולהזמין מקומות להצגה.

לא ייעשה שיבוץ אוטומטי להצגות המנוי.

ביטולים ושינויים
יש לידע את קופת ההיכל על ביטול/ שינוי עד 24 שעות לפני המופע בטלפון 5080031.

אי הודעה מראש תגרור חיוב המנוי באופן אוטומטי ע"י המערכת הממוחשבת 
ולא תינתן האפשרות להגיע להצגה חלופית.

מנויים שאינם יכולים להגיע לאחד ממופעי המנוי מופע /הצגה מתבקשים להודיע על כך מראש במחלקת המנויים.
הודעה מראש מהווה תנאי לקבלת הצגה/מופע חלופי.

ניתן לרכוש כרטיסים באתר היכל התרבות בת-ים

www.ticketstarbutbatyam.co.il :שכתובתו
מחירים מוזלים לרוכשים באתר

חפשו אותנו ב

אנו מאחלים לכם שנה טובה מלאה בתרבות איכותית

מידע למנוי
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אירועי מפעל הפיס
בהיכל התרבות בת-ים

שני 19.9.16 בשעה 20:30

כרטיס  ב- 20 ₪

שירי אריק איינשטיין
 מופע מחווה

הפקת מקור המפגישה את התזמורת הסימפונית אשדוד עם 
להקת "הטרנזיסטור" לערב מחווה לאריק איינשטיין, גדול זמרי ישראל.

התזמורת הסי מפונית אשדוד פועלת ומקיימת סדרות של קונצרטים 
ומופעים בכל רחבי הארץ, כבר למעלה מ- 20 שנה.

  על התזמורת ועל הערב כולו מנצח ואג פאפיאן 
בין השירים שיבוצעו במופע: אבשלום, למה לי לקחת ללב, יושב על 

הגדר, סע לאט, קפה טורקי, אני ואתה, עוף גוזל, אני רואה אותה בדרך 
לגימנסיה ושירים אהובים נוספים.

בילי שוורץ 
תיאטרון חיפה | בימוי: דניאל אפרת 

קומדיה אורבנית מוזיקלית, שבמרכזה בילי שוורץ, מזכירה "אפורה" 
במשרד רואה חשבון, שחולמת על חיים טובים יותר.

היא זוכה להתנכלויות מכל הסובבים אותה – אמה הפולנייה, שמתעקשת 
לחתן אותה בכל מחיר, המזכירות במשרד והבוס.

בילי מתאהבת ומקבלת הצעת נישואין, אך ביום חתונתה היא מגלה 
שהחיים הם לא בדיוק סרט של "דיסני" ומוצאת את עצמה על פרשת 

דרכים גורלית, שתשנה את כל מה שחשבה על עצמה ועל אהבה .

שחקנים: טלי אורן, מיקי קם, אמיר הלל, נילי צרויה/מירב שירום, 
שרון צור, דור אוחיון בר-נתן/אלינור אהרון, דודי גזית, אמיר שורוש, 

יוסף אלון, יפעת כהן, נעה גודל

מוצ״ש 17.9.16 בשעה 21:00

כרטיס  ב- 20 ₪



haghamahazemer.co.ilהיכל התרבות בת-ים, סימטת אופיר 10-15.3 בדצמבר 2016   YouTube -חפשו אותנו ב-  חג המחזמר וגם ב

- בפעם הרביעית חוגגת בת ים בהצלחה ובגאווה את חג המחזמר -
בניהולו האמנותי גורף התשבחות של אורי פסטר 

תחת הנושא:"יהדות הגולה-מזרח ומערב" - הקדימו להזמין מקומות מראש!

מחזמר מקורי בסגנון אנדלוסי-מרוקאי המספר את סיפורה הידוע של נערה יהודייה 
בעיר טנז׳יר אשר סירבה להמיר את דתה גם לא למען אהבת אמת.

- 12 לדצמבר יום שני - 21:30-19:30 

מחזמר מקורי בהשראת הסופר היהודי הידוע,
שלום אש אשר היה תושב בת ים בשנותיו האחרונות, 

המחזמר בבימויו של אמיר וולף מעמיד במרכזו יהודי חוטא המנסה ללא כל סיכוי 
למצוא שידוך הולם לבתו החסודה.

- 13 לדצמבר יום שלישי 21:30-19:30

מחזמר מקורי המתרחש כולו במחנה עבודה אשר בגבול הונגריה בצילה של מלחמת 
העולם השניה וחושף קבוצת מורדים המנסה להמלט אל עולם הולך ונעלם.

- 14 לדצמבר יום רביעי 21:30-19:30 

חג המחזמר בת-ים בניהולו האמנותי של אורי פסטר

uTub

את ח
רי פ
הזמ

היד
בת א

מנסה

נגרי
ולם

haghamahazemer.co.il You

חג המחזמר -
סטר

מין מקומות מראש!

דוע של נערה יהודייה
אמת.

ה ללא כל סיכויי

יה בצילה של מלחמת
 הולך ונעלם.

אצלנו בהיכל התרבות בת-ים חגיגה של תרבות מקורית ישראלית
המנויים רשאים לבחור מתוך מחזות הזמר כהצגת בחירה!



* הזכות לשינויים שמורה * 7

הצגות תיאטרון למבוגרים
הצגה מס׳ 1 למנויים

סדרה יום שני   21.11.16  20:30

סדרה יום שלישי 22.11.16  20:30

סדרה יום רביעי  23.11.16  20:30

סדרה יום חמישי 24.11.16  20:30

סדרה מוצ"ש     26.11.16  21:00

ארוחת טעימות
תיאטרון הקאמרי

מחזה שלומי מוסקוביץ
בימוי דדי בראון

בני-זוג בשנות הארבעים המאוחרות, 
עיתונאי ואדריכלית, חוזרים הביתה 

מארוחת טעימות אופנתית (לקראת חתונת 
הבת הבכורה), ארוחה שהיא לא לטעמם 

ולא לכיסם. מתוך שיחת המרמור המתנהלת 
ביניהם מסתבר שחייהם, הן המקצועיים והן 

האישיים, ניצבים על קרום דקיק העומד 
להתבקע.

כשמגיעים הבת וחתנה המיועד - מתנחל 
דתי ימני - יחסם לחתן ודעותיהם הקדומות 

צפים על פני השטח וחושפים את עומק 
הקרע, השנאה והניכור, למרות הניסיונות 

להיות "נאורים" ו"סובלניים".

שחקנים: מוטי כץ, לימור גולדשטיין, 
יואב לוי, איה שבא, דוד שאול, 

נעמה שטרית, הדר ברוך

משך ההצגה: 90 דקות ללא הפסקה.
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הצגות תיאטרון למבוגרים
הצגה מס׳ 2 למנויים

מה עושים עם ג׳ני
תיאטרון הבימה // קומדיה

עיבוד ובימוי הלל מיטלפונקט
קומדיה מאת ד.ר. ויילד. ג'ני איטון בת 

ה-75 התאלמנה מבעלה לפני כשנה. במקום 
לשייט בבטחה אל מחוזות הזקנה המהוגנים 

והעגמומיים, כפי שמצפות ממנה בנותיה, 
היא פוצחת במפתיע בחיים חדשים סוערים: 

היא מציירת עירום, מתיידדת עם נגני מוזיקה 
"מתקדמת", מתמכרת לשמפניה ומכניסה 

לביתה מאהב חדש.  גיסתה של ג'ני, אודורה 
ההיפוכונדרית, מנסה להבין את פשר השינוי 

שעבר עליה, בנותיה החרדות מנסות להשיבה 
אל תלם הזקנה המקובל, אך ג'ני בשלה: 

נלחמת על זכותה לחגוג את החיים יום יום 
ומחדש כמי שכל חייה לפניה. 

"מה עושים עם ג'ני?" היא קומדיה על כל אחד 
מאיתנו: על צעירים החיים בהכחשה ופחד מפני 

הזקנה האורבת להם, ועל זקנים המתעקשים 
על רוח הנעורים וההרפתקנות שעדיין בוערת 

בהם.

שחקנים: ליא קניג, דבורה קידר, ריקי בליך, 
מאיה מעוז, רוי מילר / אמנון וולף, שחר רז/

בן פריד, דורון עמית
משך ההצגה: כשעה ו-40 דקות ללא הפסקה.

סדרה יום שני   02.01.17  20:30

סדרה יום שלישי 03.01.17  20:30

סדרה יום רביעי  04.01.17  20:30

20:30  05.01.17 סדרה יום חמישי 

סדרה מוצ"ש     07.01.17  21:00
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הצגות תיאטרון למבוגרים
הצגה מס׳ 3 למנויים

על האש
תיאטרון הקאמרי // דרמה

מחזה ובימוי דרור קרן
בחצר ביתם של רוחל'ה וצביקה  בקיבוץ 

בעמק יזרעאל, הכל מוכן למסיבת יום 
העצמאות. הבן, שגדל פה ועזב, חוזר הביתה 

לחג, לביקור מברלין עם אורחת שההורים 
לא ציפו לה. וגם הוא, שלא היה פה ארבע 
שנים, לא מצפה לפגוש את סבתו כשהיא 

סיעודית ומטופלת בידי עובד זר וגם לא את 
אהובתו המיתולוגית, שתפתיע בביקור. 

בעורף, כמו בחזית, מתיחות. המטוסים 
שעוברים בשמי העמק והחדשות מהחדר 

השני, "מאתגרים" את כל הנוכחים. אל 
תוך השעות הקטנות של הלילה, בתוך עשן 

המנגל ושירי הארץ הישנה והטובה, הכל 
יצוף אל פני השטח. ויהיה "שמח".

שחקנים: מרים זוהר, רמי ברוך, אודיה קורן, 
עירית קפלן, יוסי קאנץ, אבישי מרידור, 

שלי בן יוסף, אדם שפר, אסף מרון, 
לנה אנה כסטרופ

משך ההצגה: 90 דקות ללא הפסקה.

סדרה יום שני   06.02.17  20:30

סדרה יום שלישי 07.02.17  20:30

סדרה יום רביעי  08.02.17  20:30

20:30  09.02.17 סדרה יום חמישי 

סדרה מוצ"ש     11.02.17  21:00
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הצגות תיאטרון למבוגרים
הצגה מס׳ 4 למנויים

פליישר 
מאת יגאל אבן-אור // בימוי משה קפטן, תיאטרון הבימה 

ניסיונם של בני הזוג פליישר להתמודד עם המציאות החדשה שנכפית עליהם, עת עוברים 
חרדים רבים אל השכונה שבה הם מתגוררים. אמנם, בתחילה, המעבר עורר בבני הזוג 

כמיהה לשגשוג כלכלי, אך עם הזמן הם העלו חרס בידם. אדרבה - בני העדה החרדית, 
ובפרט נשותיה, מנהלים מאבק נגד בני הזוג ולא בוחלים בדבר ובכלל זה חרמות על 

מקור פרנסתם היחיד. מפאת מצבם הכלכלי הירוד, שנבע במישרין מההתנכלות לעיל, 
נדרשים בני הזוג להשיב את בנם המפגר אל ביתם. הקהילה החרדית מוקיעה אותו מתוכם. 

הבן, שלוימל’ה, סובל במיוחד מהטרדותיה של בת הרב פוקס, ראש העדה החרדית. 
הוא אונס אותה אפוא ובתום המחזה גם מעלה באש את בית הוריו.

 
שחקנים: נתן דטנר, חנה לסלאו, סנדרה שדה, דב רייזר, רבקה גור, נתי רביץ, יגאל שדה, 

ניר זליחובסקי, נלי תגר, הגר טישמן, נדיר אלדד, ניל משען, מיטל נוטיק, עמית גיל, 
אלכסה לרנר

משך ההצגה: שעתיים ו-20 דקות כולל הפסקה.

סדרה יום שני   06.03.17  20:30

סדרה יום שלישי 07.03.17  20:30

סדרה יום רביעי  08.03.17  20:30

סדרה יום חמישי 09.03.17  20:30

21:00  11.03.17 סדרה מוצ"ש    
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הצגות תיאטרון למבוגרים
הצגה מס׳ 5 למנויים

האורחת
תיאטרון בית ליסין // קומדיה

בימוי ציפי פינס
לגרשון, אלמן טרי (גדי יגיל), נמצא שידוך.  

מה רבה ההפתעה כשרעייתו המנוחה 
מחליטה להתערב ופולשת לחייו, ולחיי בת 

זוגו הטריה, בדמות... רוח רפאים. גרשון 
נקרע בין אהבתו החדשה לבין אשתו 

המנוחה, ואפילו בתו היחידה שמתאהבת 
בבנה של בת זוגו החדשה של אביה לא 

מצליחה להחליט מה עדיף. כעת צריך רק 
מזימה כיצד לסלק את "האורחת" מבלי 

שתכעס יותר מדי.

שחקנים: מגי אזרזר, גילת אנקורי, 
פלורנס בלוך, גדי יגיל, רון שחר.

משך ההצגה: שעה ו- 40 דקות ללא הפסקה.

סדרה יום חמישי 11.05.17  20:30

סדרה מוצ"ש     13.05.17  21:00 

סדרה יום שני   15.05.17  20:30

סדרה יום שלישי 16.05.17  20:30

סדרה יום רביעי  17.05.17   20:30

שימו לב לתאריכים



12 * הזכות לשינויים שמורה *

הצגת בחירה

שעה של שקט
תיאטרון בית ליסין
מחזה פלוריאן זלר
בימוי משה נאור

שעה של שקט – זה כל מה שמישל מבקש 
כדי שיוכל לשמוע את תקליט הג'אז הנדיר 

שהוא מצא אחרי שנים של חיפושים. 
אלא שלאשתו, לבנו, ולמאהבת שלו יש, 
כך נראה, תוכניות אחרות. יחד עם קבלן 
שיפוצים ספק פולני ושכן ממוצא פולני 

באמת, הם הופכים את חייו הבטוחים 
והנשלטים של מישל לסיוט של בשורות 

רעות, או לפארסה עליזה ומטורפת שבה כל 
עולמו מתהפך. מחזה נוסף מפרי עטו של 

גאון הקומדיה הצרפתית החדשה, פלוריאן 
זלר, שמחזהו "האמת" הוצג בהצלחה רבה 

בתיאטרון בית ליסין ובימים אלו מוצג 
המחזה "האבא" שזוכה לביקורות מהללות. 

שחקנים: אלעד אטרקצ'י, ג'יל בן דוד, ששון 
גבאי, גיל וסרמן, עופרי פרישקולניק-אלדד, 

הדס קלדרון, רפי תבור

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה.

שני     23.01.17  20:30

שלישי 24.01.17  20:30
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הצגת בחירה

חצוצרה בואדי
תיאטרון חיפה // דרמה משעשעת ומסעירה 

מאת שמואל הספרי ובבימויו // על פי ספרו של סמי מיכאל 
התיאטרון מעלה הפקה מחודשת ורלוונטית מתמיד. עלילת המחזה מתרחשת בתחילת שנות 

השמונים בחיפה - תקופת מלחמת 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.

שחקנים: חן אמסלם, רבקה בכר, דורון בן דוד, אורי גבריאל, שושה גורן, מתן זרחיה, 
חנאן חילו, ג'סאן עבאס | משך ההצגה: כשעתיים ורבע כולל הפסקה.

שני  27.02.17  20:30
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הצגת בחירה

השחקנית
תיאטרון בית ליסין
בימוי גלעד קמחי

מחזה גור קורן 
זוכת פרס התיאטרון - הקומדיה של השנה.

1947, שחקנית מובטלת נשלחת על ידי 
אחיה, לוחם האצ"ל, למשימה חשאית של 

פיתוי קצין בריטי. רגע לפני שהיא מצליחה 
במשימה, היא מגלה שאותו קצין מחפש 

שחקנים צעירים ומוכשרים לתיאטרון שהוא 
עומד להקים בפלשתינה. מאותו הרגע היא 

נאלצת לגלם תפקיד כפול, האחד מול 
המחתרת, שרוצה את ראשו של הבריטי, 

והשני מול הבריטי, שרוצה את ליבה. אותה 
שחקנית מובטלת, שרק רצתה לשחק על 
הבמה, מוצאת את עצמה מגלמת תפקיד 
ראשי באחד מהצמתים הגורליים ביותר 

בתולדות עם ישראל. 

שחקנים: שי אגוזי, לירון ברנס, נטע גרטי, 
מעיין ויסברג, אתי וקנין-סובר, צביקי לוין, 

ליאור מיכאלי, נדב נייטס, עופר רוטנברג.

משך ההצגה: שעה ו- 40 דקות ללא הפסקה.

שני     20.03.17  20:30

שלישי 21.03.17  20:30
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הצגת בחירה

ביבר הזכוכית
תיאטרון בית ליסין // מחזה טנסי וויליאמס // בימוי גלעד קמחי

אמנדה חיה עם שני ילדיה המתבגרים בעיירה פרובינציאלית ובקושי מתפרנסת מעבודות 
מזדמנות. היא שומרת על גאוות משפחתה הקטנה ומנסה להלהיב את ילדיה לקראת החיים.

אלא שטום, הבכור, בורח בכל עת מביתו לאולם הקולנוע, שם הוא מוצא נחמה. לורה, אחותו 
הצעירה, מסתגרת בתוך עצמה ומפליגה בדמיונות הקשורים לאוסף חיות הזכוכית הקטנות 

שלה, הוא ביבר הזכוכית. כאשר חברו לעבודה של טום מגיע לארוחת ערב, כל חלומות 
המשפחה מתנקזים אליו, אך הוא משאיר את המשפחה למודת האכזבות שבויה באשליותיה.

מחזה מהאהובים והמוצגים ביותר של טנסי וויליאמס, אחד המחזאים החשובים בכל הזמנים. 

שחקנים: יונה אליאן קשת, גל אמיתי, נטע גרטי, נדב נייטס
משך ההצגה: שעה ו- 45 ללא הפסקה.

רביעי  19.04.17  20:30

חמישי 20.04.17  20:30
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שעה של שקט
תיאטרון בית ליסין
מחזה פלוריאן זלר 
בימוי משה נאור

ראה עמ׳ 12 

שחקנים: אלעד אטרקצ'י, ג'יל בן דוד, 
ששון גבאי, עופרי פרישקולניק-אלדד, 

גיל וסרמן, הדס קלדרון, רפי תבור

שלישי 24.01.17  11:00

מנוי זהב
מנוי לגיל השלישי במחיר מיוחד

חצוצרה בואדי
תיאטרון חיפה

דרמה משעשעת ומסעירה 
מאת שמואל הספרי ובבימויו
על פי ספרו של סמי מיכאל 

ראה עמ׳ 13 

שחקנים: חן אמסלם, רבקה בכר, דורון בן דוד, 
אורי גבריאל, שושה גורן, מתן זרחיה, 

חנאן חילו, ג'סאן עבאס.

שלישי 28.02.17  11:00

האורחת
תיאטרון בית ליסין

קומדיה 
בימוי ציפי פינס 

ראה עמ׳ 11 

שחקנים: מגי אזרזר, גילת אנקורי, 
פלורנס בלוך, גדי יגיל, רון שחר.

שימו לב לשינוי ביום

ראשון 14.05.17  11:00
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יידיש בהיכל
ניתן לבחור כהצגת בחירה | כל ההצגות בליווי תרגום לעברית ולרוסית 

המלך ליר
בכיכובם של יעקב בודו, 
שמוליק עצמון וענת עצמון
בימוי אלכסנדר האוזפטר

שחקנים דורי אנגל, יעקב בודו, 
הילית דייטש-שני, אירמה סטפנוב, 
ענת עצמון, שמואל עצמון-וירצר, 
אמיתי קדר, אנדריי קשקר, מירי 
רגנדורפר, יהונתן רוזן, ניב שפיר

חמישי 04.05.17  20:00

ַא יידישע 
מַאמע 

עריכה ובימוי יוני אילת
שחקנים יוני אילת, רונית אשרי, 

יעל יקל, מירי רגנדורפר, 
יהונתן רוזן, ניב שפיר

משך ההצגה: כשעה ו-30 דק' 
ללא הפסקה

חמישי 06.07.17  20:00

קלאץ 
מעשיות
עפ"י י.ל פרץ

במלאת 100 שנים לפטירתו 
בימוי איה קפלן

שחקנים אנאבלה, רונית אשרי, 
יעקב בודו, ישראל טרייסטמן, 
אירמה סטפנוב, אנדריי קשקר, 

יהונתן רוזן, יובל רפפורט

רביעי 09.11.16  20:00

אין ישראל 
און צוריק

בימוי ומחזה חגית רכבי
ליאורה ריבלין לראשונה 

בתיאטרון יידשפיל. 
שחקנים רונית אשרי, 

הילית דייטש-שני, נתן הכט, 
ישראל טרייסטמן, אמיתי קדר, 
אנדריי קשקר, מירי רגנדורפר, 

יהונתן רוזן.

ראשון 19.02.17  20:00
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העיקר זה 
הרומנטיקה

מנחה מויש׳לה גרשטיין 

ערב שירי אהבה נפלאים בלבוש חדש 
ובעיבודים תזמורתיים ל-20 נגני כלי נשיפה, 

תזמורת ה"ביג בנד" בניצוחו של סשה קצנברג. 
על הבמה שלישיית זמר חדשה, אנא שפיץ, 

אבי חן ואהר'לה סייקס, שרים בשילוב קולות 
הרמוני ומרגש.

זמר א׳
חמישי 19.01.17  20:30

זמר ב׳
חמישי 26.01.17  20:30

תזמוריון 
מנחה אילנה כץ 

מופע האקורדיון המכושף "התזמוריון"
אקורדיון יוסי גרושקה 

שירה לירן ספורטה, אילן טל 
כינור לאוניד רוטשטיין 

תופים ניסן רחמני
שירים וקטעי נגינת סולו סביב העולם עם 

האוקרדיון המכושף.  

זמר א׳
חמישי 16.02.17  20:30

זמר ב׳
חמישי 23.02.17  20:30

מנוי זמר

דני רובס
בליווי נגנים בביצועים לשיריו הגדולים

מנחים אילן טל ויוסי גרושקה

דני רובס, יוצר ומבצע מהאהובים והמוערכים 
בישראל, אשר שיריו זכו להצלחה גדולה 

לאורך השנים ולאהבת אמת של הקהל.

זמר א׳
חמישי 17.11.16  20:30

זמר ב׳
חמישי 01.12.16  20:30
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מנוי זמר

החיים בורוד
האחים אסנר בערב בניחוח צרפתי 

עם כל השירים שהגיעו משם
בהשתתפות תילדה רג'ואן, יונית טובי (פיאף) 

והקומפניון דה לה שנסון הישראלי.
נגנים

אקורדיון איתן שפירא
תופים איתן איצקוביץ 
פסנתר מרים וולף רזניק

זמר א׳
חמישי 16.03.17  20:30

זמר ב׳
הבוסתנאיםחמישי 23.03.17  20:30

מנחה גדי רווה

תופעה ישראלית ייחודית של הרכב תזמורתי 
בן כ-30 נגני אקורדיון וכלי נשיפה, ברפרטואר 
של מוסיקה ישראלית, מוסיקה קלאסית קלה, 

ומוסיקת עולם. מופע חווייתי סוחף

זמר א׳
חמישי 18.05.17  20:30

זמר ב׳
חמישי 25.05.17  20:30

מונה ליזה של 
המאה העשרים

האחים אסנר במופע מחווה לדיווה ולזמרת 
מירי אלוני בהשתתפותה.

מימי להקת הנח"ל ועד ימינו אנו. 
מיטב השירים, מיטב הביצועים.

זמרים אורחים יובל כספין, יוסף אלוני 
ומאיה בלזיצמן

זמר א׳
חמישי 15.06.17  20:30

זמר ב׳
חמישי 29.06.17  20:30
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סובב עולם
 מרצה ומופע מוזיקלי מרהיב 

סיציליה היפה
מרצה רווית חבשוש

המופע O SOLE MIO סאן רמו איטליה 
חגיגה של נוסטלגיה

ערב קסום שלוקח את הקהל במסע אל הזמן 
למיטב השירים של פסטיבל סן רמו

משתתפים בני סילמן, יוסי דרום, איילת כהן, 
קובי מור, מריאן, יוסי  קליין, יניב טביב

שלישי 20.12.16  20:30

קובה האקזוטית
מרצה רווית חבשוש

LA BELLA CUBANA המופע
חגיגה לטינית חושנית ומקסימה עם הצלילים 

והריקודים של התרבות הקובנית התוססת 
משתתפים ארחליו מירבל , ג'ק פיסק, יאיר 

 YANNA ESPIRANZA סתוי, הדיוה הקובנית
MIRABAL RODRIGUEZ, ורקדנים 

סה"כ 10 אמנים 

שלישי 21.02.17  20:30

מנהטן ערב מחזמר
מרצה יואל שתרוג

מופע מחווה לברודווי 
המופע כולל את להיטי מחזות הזמר 
הגדולים ואהובים ביותר מכל הזמנים 
שירים מתוך: פאנטום האופרה, קברט, 

חתולים, גברתי הנאווה, סיפור הפרברים, 
עלובי החיים ...

משתתפים צחי סיטון, לימור שפירא, 
שי רן, הנרי ורד

ראשון 09.05.17  20:30
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גיל שוחט 
סדרת קונצרטים 

קונצרטים המפגישים את עולם המוסיקה הקלאסית עם ז'אנרים 
מוסיקאליים כג'אז, פופ ומוסיקת עולם. מיטב המוסיקאים בישראל 

נפגשים על במה אחת בהיכל התרבות בבת ים, 
תחת ניצוחו של גיל שוחט. 

גיל שוחט מארח
ניתן לבחור כהצגת בחירה

גיל שוחט מארח את 
שמעון בוסקילה

שמעון בוסקילה שירה // פסנתר וניצוח גיל שוחט
אנסמבל פוליפוניה

גיל שוחט, פסנתרן, מלחין ומנצח, פוגש את שמעון בוסקילה, 
מלחין, מתופף, גיטריסט וזמר. כל השפע הזה על גבי במה אחת

 במופע מרגש ומרתק בו נפגשים שני עולמות כה שונים.

שימו לב לשינוי ביום

שני  19.12.16  20:30
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גיל שוחט מארח
ניתן לבחור כהצגת בחירה

האופרה פוגשת את הג'ז  -  
פטשקה, שוחט, לוגסי

דניאלה לוגסי סופרן // לאוניד פטשקה פסנתר
גיל שוחט פסנתר // ואלרי ליפס בס

יבגני מטרובסקי תופים
מיטב האריות והשירים, מ"דון ג'ובאני" ועד לאונרד כהן. 

מוצארט: מרש טורקי, צ'ייקובסקי: אגם הברבורים, סלסה-ג'אז, קובני, 
דרום אמריקאי, פררה, ז'אן קרלו ז'ובים, פקו דה-לוסיה, צ'יק קוריאה.

רביעי  14.06.17  20:30

גיל שוחט 
ואנסמבל פוליפוניה 
מארחים את מיקי קם

שירה ומשחק מיקי קם // פסנתר וניצוח גיל שוחט
אנסמבל פוליפוניה

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 שישיית הפסנתר של פולנק היצירה הקאמרית 
הווירטואוזית ביותר לכלי נשיפה בהיסטוריה של המוסיקה.

רביעי  01.03.17  20:30
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אלי לוזון 
במופע ילד גדול 

      מופע בניחוח ים תיכוני בליווי 3 נגנים.
       מופע מרגש ושמח עם להיטיו המרגשים והנוסטלגיים

        איזו מדינה, קפה בשניים, מצב רוח ילדה, נערת החלומות,
        דרך חדשה, ילד גדול, הנשמה, פרי גנך, גשם, ילדתי חזרי,

     את בנשמתי ועוד...  

רביעי  30.11.16  17:00

אופירה גלוסקא
״כשאמא באה הנה״

"כשאמא באה הנה..." הוא מופע זמר עברי המפגיש על במה אחת את
אופירה גלוסקא וגיא שגיא – אם ובנה, שני זמרים בעלי איכויות קוליות 
נפלאות שמעולם לא שרו על במה אחת. בשיריהם של טובי הכותבים 

הישראלים ובעיבודים יפהפיים. במופע אופירה וגיא מספרים על חוויות 
הילדות, על הקשר בין אם לבנה עם המון חום ואהבה.

למופע נאספו עשרות שירים ישראליים שרובם דואטים, המקבלים 
אינטרפרטציה מעניינת בעיבוד מוסיקלי וביצוע חדש.

וכמו כן, משולבים שירים חדשים שנכתבו במיוחד עבורם.

רביעי  28.12.16  17:00

מנחת גיל הזהב
מופעים מיוחדים לגיל השלישי
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כלייזמרים
שלישייה כלייזמרים, מתוך הרכב מקורי 
"מגלניק בנד" המציע רפרטואר פולקלורי

נרחב ושילוב כלי נגינה מרתק. 
ברפרטואר הלהקה: שירים ישראלים, 

שנסונים צרפתיים, מוסיקה יהודית ממזרח 
אירופה עם תוספת השפעות מזרחיות 

וקטעים מהפולקלור של מקדוניה, רומניה, 
יוון, אירלנד ורוסיה: 

חגיגה פולקלורית-מופע אינסטרומנטלי- 
נגינה סוחפת ועליזה, נגינה סוחפת ועליזה, 

נגינה מרגשת ומיוחדת ריקודי שמחה.

רביעי 01.02.17  17:00

נגיעה יוונית
אילן טל ואילנה כץ 
בשילוב לזר בואנו

אילן טל ואילנה כץ ממובילי מועדוני הזמר 
בארץ, חברו יחד למופע הסוחף נגיעה יוונית 
בשילוב לזר בואנו (המלווה המיתולוגי של 

אריס סאן) והבוזוקי.
מופע דינמי, קצבי ומקפיץ של שירים עבריים 

שעשו עלייה מיוון.
ניהול מוסיקלי וליווי: יוסי גרושקה אקורדיון

קובי משעל קלידים
ניסן רחמני תופים 

רביעי 22.03.17  17:00

אהבה נוסטלגית
יהודה אליאס 

מארח את דפנה ארמוני

יהודה אליאס במופע אהבה נוסטלגית 
עם שירי האהבה היפים 

מארח את הזמרת דפנה ארמוני
 המופע בליווי שני נגנים

רביעי 24.05.17  17:00

מנחת גיל הזהב
מופעים מיוחדים לגיל השלישי
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פרח לב הזהב
תיאטרון השעון הישראלֿי

מאת אפרים סידון 
בימוי דניאלה מיכאלי 

"פרח לב הזהב" ע"פ סיפורו המוכר של הנס 
כריסטיאן אנדרסן, סיפור הילדים התמים 

ומלא החן הופך באמצעות כתיבתו המופלאה 
של אפרים סידון להצגה מלאת קסם רצופת 

הרפתקאות, מוסיקה ושירים.

שחקנים: אתי וקנין, הראל מורד, 
יובל שלומוביץ, עדי אייזנמן, שחר רז, 

שלומי טפיארו 

שני 20.02.17  17:30

שבת בבוקר
תיאטרון הקיבוץ

שירים יוני רכטר 
מחזה שי להב 

"שבת בבוקר" מלמדת על כוחו של ה"ביחד", 
ועל חשיבותו של שיתוף פעולה בין ילדים. 
היא מדגימה את כוחו העצום של הדמיון 

ומוכיחה שלצד הצורך בשיתוף פעולה.
בין השירים: שבת בבוקר, גברת עם סלים, 

אדון שוקו, הילדה הכי יפה בגן ועוד. 
שחקנים: לורין מוסרי, ליאור שיקווה, 

מאיה בוכובסקי, נדב לאור, אימרי ביטון, 
יעקב פישפלד

שני 08.05.17  17:30

מנוי קטן גדול
לגילאי 3-7

הילד הזה הוא אני
תיאטרון ארצי לנועֿר
מחזה שירלי דשא 

בימוי וכוריאוגרפיה גלעד קמחי 
איתי אוהב לקרוא ספרים. יום אחד מגלה איתי 
שהעירייה עומדת להרוס את מגרש הגרוטאות 

של הילדים וגם את הספרייה האהובה שלו.
הצגה על חברות, קבלת האחר, שיתוף פעולה, 
כוחם של ילדים קטנים לעשות מעשים גדולים 

ואהבת הספר.
שחקנים: מיכל ברנד, גיל וסרמן, 

אלינור פלקסמן, גיא רוזן, עידו רוזנברג, 
גלעד שמואלי

שני 09.01.17  17:30
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מנוי מהאגדות
מנוי כוכבים לגילאי 2-6

מיכל הקטנה
היה הייתה ילדה שמאוד אהבה לצייר. 

וכשהיא ציירה. הציורים שלה התעוררו לחיים 
בממלכה קסומה, ממלכת פלא פלצת, 

יצורים קסומים, מפלצות חביבות.
לכלם היה מקום בעולם הצבעוני והמשעשע 

שמיכל הקטנה יצרה, אולם יום אחד,
מיכל כעסה על אחיה הגדול וציירה פיית הכעס.
וכל האחים הגדולים נעלמו מארץ פלא פלצת.

שלישי 15.11.16  17:30

חגיגה בחווה
"חגיגה בחווה", הצגה מוזיקלית מרהיבה, 

צבעונית ומשעשעת, 
המצדיעה למיטב שירי החיות 

של כל הזמנים.
 שחקנים: גיא פרידמן, שרון שחל, 

אביתר בר דוד, עידו ביאליק, ענבר גל 

שלישי 10.01.17  17:30

מיקי שלגיה
הצגת ילדים חדשה

שלישי 14.02.17  17:30



28 * הזכות לשינויים שמורה *

דוד חיים 
     במאי רועי שגב // כתיבה איתי מאירסון

 הצגה חדשה של כוכבי הילדים דוד חיים ומולי וצומי מערוץ הופ!.
משך ההצגה: 90 דקות כולל הפסקה.

שלישי  28.03.17  17:30

יובל המבולבל
הצגת ילדים חדשה

רביעי  23.05.16  17:30

מנוי מהאגדות
מנוי כוכבים לגילאי 2-6
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כמו גדולים
לגילאי 8-12

מחוברים
תאטרון מופע

תלמידי בית ספר יוצאים לטיול שנתי שלא כל כך קוסם לחלקם 
שמעדיפים להתעסק בטלפון הנייד. הכול משתנה, כשהחבורה מחליטה 
לסטות בחשאי מהמסלול של הכיתה והולכת לאיבוד, השעות חולפות, 

העייפות גוברת, והסוללות במכשירים עומדות להיגמר.
כשהסוללות נגמרות התלמידים נאלצים להפסיק לתקשר דרך הודעות 

ומתחילים להקשיב זה לזה.הם מבינים מה ההבדל בין חיוך אמיתי 
 לסמיילי ומה החשיבות של אוזן קשבת וקשר אנושי.

שחקנים דנה לרר, שירלי לב, אמיר שורוש, עידו לוסקי, 
גל אמיתי / עמית אפשטיין

רביעי  15.03.17  17:30

ילד אגדה
סיפורו של הנס כריסטיאן אנדרסן-סיפורי אנדרסון  

תאטרון ארצי לילדים ונוער  
בימוי גלעד קמחי, צביקי לוין

ההצגה מביאה את סיפור חייו המרתק של הנס כריסטיאן אנדרסן, 
גדול סופרי הילדים ובה משולבות האגדות המפורסמות של אנדרסן: 
     בגדי המלך החדשים, הנסיכה על העדשה, הברווזון המכוער ועוד....

שחקנים הלל קפון / שפי מרציאנו, ארז וייס, מיכל ברנד, 
אילנית גרשון / נוי הלפרין, גיא רוזן / בר פלד, אמיר שורוש

רביעי  11.01.17  17:30
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אדיסון
תאטרון אורנה פורת

תומס אדיסון נחשב לילד מוזר שאינו מצליח לעמוד בדרישות המקובלות 
של החברה, המשפחה ובית הספר. הוא עסוק כל הזמן בשאלות על 

תופעות שאף אחד לא יודע להסביר, ועורך באובססיבית ניסויים מדעיים 
מסוכנים, שכמעט גורמים לאסונות אמיתיים וגורמים לאביו לכעוס עליו 
מאד בכל פעם שנאלץ לשלם עבור הנזקים שגרם. תומס מוכיח לאביו 
שכועסים עליו לשווא. הוא מביא את האור לבית ומביא את האור לעולם.

שחקנים: אייל שכטר/שרון צור, אמנון וולף/גיל וסרמן/עידו יונה ימין, 
ענת פדרשניידר, נדב לאור/אורי אוריין, הילה מצקר-הלוי,
עמית אפשטיין/אייל קנטוב, אלעד אטרקצ'י/אליאור אמסלם

רביעי  07.06.17   17:30

הכבש ה-16
תיאטרון המדיטק בשיתוף תיאטרון ארצי לילדים ונוער

בימוי משה קפטן | מחזה מיכאל גורביץ'
הצגת ילדים מוזיקלית ומרגשת על פי שיריו וסיפוריו האהובים של 

יהונתן גפן. סיפורה של חבורת ילדים המגיעים לגן שלהם כשהוא סגור, 
לחפש את דניאל, חברם הטוב, שנעלם. 

השירים והלחנים הנפלאים כגון: "גן סגור", "הילדה הכי יפה בגן", 
"אני אוהב", "לילה טוב", "איך שיר נולד" ורבים אחרים. 

משתתפים: אילנית גרשון/רויטל זלצמן/דנה דוניץ, לביא זיטנר/יעקב 
תמרי, רוני מרחבי, גיא עקיבא/גיא רוזן, גלעד קמחי/ניר שיבר/שי 

ארג'ואן, נעה קשפיצקי, גלעד שמואלי/עידו רוזנברג

     רביעי  26.04.17  17:30

כמו גדולים
לגילאי 8-12
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מופעי בידור

שלום אסייג
מופע סטנד-אפ חדש! 

מופע הסטנד-אפ החדש והקורע של הקומיקאי שלום אסייג מאגד בתוכו 
עולם עשיר ומסקרן של חוויות, אנקדוטות, אירועים וסיפורים מחייו 

בעבר ובהווה המובאים על ידו בדרך מרתקת, משעשעת, קולחת, מעוררת 
הזדהות ומצחיקה עד דמעות.

מובטחת לקהל חוויה קסומה של עניין צחוק בריא וכאבי בטן ...!!!

מוצ״ש 28.01.17  21:30

אדוני שר האוצר
בעקבות מינוי מפתיע שיהפוך את מר תפוחי להיות שר האוצר הבא של 
ישראל נחשפת מסכת שקרים ורמאויות, מפתיעה ומשעשעת, שמותירה 

את השר לעתיד במערומיו...

מוצ"ש  18.02.17  21:00



סדנאות התיאטרון לילדים ולנוער באודיטוריום
בואו לחוות את עולם התיאטרון 

ולפתח את כישורי המשחק והבמה 
באופן יצירתי ומלהיב. 

בהנחיית שחקנים, במאים ויוצרים 
מעולם התיאטרון.

הסדנאות מיועדות לתלמידי א'-ו' 
ומתקיימות באודיטוריום בת ים 

רחוב הדדי 6 

בימי ראשון בשעות 16:30-17:30 
כיתות א'-ג'

בימי ראשון בשעות 17:45-19:15 
כיתות ד'–ו'

לפרטים נוספים והרשמה 
היכל התרבות 

בטלפון 5080031


