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מנויים ושוחרי תרבות יקרים,
פתחנו את עונת המנויים 2022-2021 בהתרגשות רבה, שמחנו לראות אתכם, הקהל הנפלא שלנו ממלא את 

ההיכל ונהנה משפע האירועים ערב ערב.
בחוברת , ריכזנו את מיטב ההצגות והמופעים שיעלו על בימת ההיכל בחודשים הקרובים.

אתכם  מזמינים  אנחנו  ליסין,  בית  של  אנוש"  ביחסי  "אפס  המצליח  המחזמר  בהיכל  יעלה  דצמבר  בסוף 
להזדרז ולרכוש את הכרטיסים האחרונים, ההנאה מובטחת.

אנחנו ממשיכים במסורת מופעי החורף שלנו עם מופעי מוסיקה מובילים והפעם: שרים החלונות הגבוהים, 
קרן פלס, שלום חנוך, יובל דיין, חוה אלברשטיין, שלומי שבת וזה עוד לא הסוף.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ולקחת חלק בתוכנית התרבותית הענפה של ההיכל.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,

שוקי קרומר
מנכ"ל בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני

אייל פרנקל
מנכ"ל החברה העירונית
לתרבות, ספורט ונופש

צילום שער: הקומיקאים, ז’יראר אלון | גברתי ראש הממשלה, טל גליק | אפס ביחסי אנוש, רדי רובינשטיין | אלף שמשות זוהרות, ישעיה פיינברג
צילומי מברכים: רמי זרנגר, אולפני רחובות

יותר לא צריך לחפש מתנה
גיפט קארד

למופעי ההיכל
המתנה

שמרגש לקבל
ונעים לתת

גיפט קארד
למופעי ההיכל

המתנה
שמרגש לקבל

ונעים לתת

GIFTCard

לפרטים והזמנות: 08-9232200
** ניתן להטעין את הגיפט קארד בכל סכום ולממש אותו לכל האירועים הנמכרים ע"י ההיכל
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את המנוי שלכם אתם בוחרים
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*ממגוון ההצגות שבסדרת התאטרון. לא כולל מחזות זמר

פרטים נוספים בשירות הלקוחות: 08-9232200 
הנהלת ההיכל רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת
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אור דנון
צילום 

מלון סוף העולם
מחזה ישראלי מקורי בשילוב שנסונים צרפתיים

מאת רובי פורת-שובל | בימוי: מירי לזר
שחקנים: רובי פורת-שובל, נאור זילברמן, רעות אלוש, טל קלאי, דוית גביש, לימור עובד

העלילה מתרחשת במוטל קטן בעיר נהריה, בימי מלחמת לבנון. הקטיושות מבריחות את אחרוני האורחים ומותירות במקום רק 
17, בהריון מתקדם, שהוברחה  נערה בת  והגר-  היום, אסף- כתב טלוויזיה מצליח,  שלושה אנשים: מישל- בעלת המוטל קשת 
בכדי שתוכל ללדת רחוק מביתה וממשפחתה. הדי המלחמה שמתנהלת לא הרחק, צפיפותו של המקום, זכרונות העבר שאינם 

מרפים ושאיפתן הכנה של הדמויות למצוא "תיקון" לנשמתן, מולידים שורה של התחככויות 
טעונות ביניהן.

קטן  הזה  "המקום  ונטישות.  בריתות  ופגיעה,  אהבה  של  משולש  יוצרים  וגבר  נשים  שתי 
לשלושתינו", מכריזה לבסוף מישל, "ומישהו ייאלץ לפנות את מקומו..."

משך ההצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה

מועדי הצגות
20:30 23.12.21 חמישי סדרה 1
20:30 18.12.21 שבת סדרה 2
20:30 19.12.21 ראשון סדרה 3
20:30 20.12.21 שני סדרה 4
20:30 21.12.21 שלישי סדרה 5
20:30 22.12.21 רביעי סדרה 6
20:30 25.12.21 שבת סדרה 8

סדרת התאטרון
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סדרת התאטרון
אור דנון

צילום 

ראש המועצה
מאת גיא מרוז | בימוי: אלון אופיר/ )יונתן אסתרקין(  

שחקנים: נורמן עיסא, יעל לבנטל, ספיר אזולאי, ניל משען, רבקה גור, אורי הוכמן, רוני דלומי / רעות אלוש, שמוליק כהן,
שיפי אלוני / שיר אברמוב, קריינות - אלי ראכלין.

בעקבות מותו המפתיע של ראש מועצת זרזיר, מתמנה לתפקיד, לראשונה בתולדות המדינה,  ראש מועצה ערבי בישוב יהודי. 
למרבית האירוניה, האירוע הראשון בו הוא צריך לנאום הוא בטכס חנוכת גשר על שם רחבעם זאבי גנדי. אם לא די  בכך אמא של 
אשתו היהודייה מגיעה לליל הסדר והיא אינה יודעת שבתה התחתנה עם ערבי. ואם לא די גם בכך - הוא הופך להיות חשוד ברציחת 
ראש המועצה המנוח ובשחיתות בהליך בנית הגשר שעומד לקרוס כשראש הממשלה ופמלייתו עליו בביקור ראשון לכבוד ראש 

המועצה הערבי. זו קומדיה משוגעת על גזענות משוגעת לא פחות עם סוף מפתיע במיוחד.

מועדי הצגות
20:30 22.01.22 שבת סדרה 2
20:30 23.01.22 ראשון סדרה 3
20:30 24.01.22 שני סדרה 4
20:30 25.01.22 שלישי סדרה 5 משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה
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סדרת התאטרון
אלון

אר 
צילום ז'ר

הקומיקאים
קומדיה מופתית מאת ניל סיימון

תרגום ובימוי: אילן רונן 
שחקנים: מוני מושונוב, שלמה בראבא, מיכאל מושונוב, סיגלית פוקס, נועה טסה. 

תיאטרון חיפה מצדיע לשני ענקי הבמה העברית, שלמה בראבא ומוני מושונוב.
השניים חוזרים לשתף פעולה על במת תיאטרון חיפה, בו החלו את דרכם לפני 40 שנה. 

צמד הקומיקאים האמריקני, לואיס וקלארק, אחרי 43 שנות קריירה משותפת, נפרדו בכעס מבלי להביט לאחור. אחרי נתק של יותר 
מעשור, משכנע אחיינו הצעיר של קלארק את דודו לאחד כוחות עם לואיס לטובת מחווה 
טלוויזיונית לכוכבי העבר. המפגש המחודש טעון במשקעים וחשבונות שצפים ומשבשים 

את החזרות, המלוות בהתנגשויות רוויות הומור.
האם כוחה של שותפות יוצאת דופן וכשרון קומי נדיר, ימוססו שנים של טינה ועוינות?

כותב  גדול   - ניל סיימון  ומרגשים של  "הקומיקאים" נחשב לאחד המחזות הכי מצחיקים 
הקומדיות בעולם וזכה להצלחה ענקית הן בברודווי והן בקולנוע.

משך ההצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה

מועדי הצגות
20:30 24.02.22 חמישי סדרה 1
20:30 26.02.22 שבת סדרה 2
20:30 20.02.22 ראשון סדרה 3
20:30 21.02.22 שני סדרה 4
20:30 14.02.22* שני* סדרה 5*
20:30 13.02.22* ראשון* סדרה 6*
20:30 19.02.22 שבת סדרה 8

שימו לב! עקב אילוצים, ההצגות בסדרות 5 ו-6
לא יתקיימו בימי הסדרה הקבועים



7בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני | עונה על כל הציפיות

סדרת התאטרון
אל בהרליה

צילום גברי

גדר חיה
מאת: נגה אשכנזי | בימוי: אילן רונן

שחקנים: אביגיל הררי, אמיר חורי, מורן ארביב גנס, טל וייס, מוראד חסן, שהם שיינר/ אוריה יבלונובסקי, 
שני שאולי/ אנדריאה שוורץ.

 ,)29( בנימיני  ליאת  מזרח-תיכוניים:  צעירים  שני  במקרה  נפגשים  המושלגת,  יורק  בניו  השנייה,  האינתיפאדה   בשלהי 
מתרגמת ישראלית השוהה בעיר במסגרת מלגה, וחילמי נאסר )27(, צייר פלסטיני יליד חברון המתגורר בברוקלין. 

בין השניים מתפתח במהירות קשר משמעותי, אך אהבתם מותנית במרחק מהארץ, וסופה דוחק ובלתי נמנע.
לים,  מעבר  אותם  שרודפים  הקולות  אך  בניו-יורק,  האינטימית  בועתם  בתוך  ומבודדים  חופשיים  עצמם  מדמים  וליאת   חילמי 

משני צידי הגדר, הם תזכורת בלתי פוסקת לכך שגם אי-שם, הם אינם לבדם.

מועדי הצגות
21:00 26.03.22 שבת סדרה 2
20:30 27.03.22 ראשון סדרה 3
20:30 28.03.22 שני סדרה 4
20:30 29.03.22 שלישי סדרה 5 משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה
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סדרת התאטרון
מן

אופ
ק

מעיין 
צילום 

דרך השלום
קומדיה מקורית מאת גיא מרוז 

בימוי: שיר גולדברג
יונתן סעדון,   דוד,  רועי  מידן,  זהר  כהן,  אורן  עדני,  אדוה  גרזוזי,  קרלוס  וינו אלעד,  קריאף, שרה   שחקנים: מולי שולמן, אמיר 

ים אבני / אופיר לוי.
שר החוץ החדש של מדינת ישראל מאוד מוטרד. רק חודש בתפקיד וכבר מטילים עליו משימה בלתי אפשרית: הרגעת נציגת 

"האיחוד האירופי" המאיימת בהפסקת המענקים השמנים, עקב הקיפאון המדיני.
והשריפות. המשפחה  יותר עם ההפצצות  יכולה  לא  יש בעיות משלו. אשתו  זנזורי,  דויד  הוותיק  עזה, לחקלאי  ובדרום, בעוטף 
המורחבת לא תגיע בשום אופן לחגוג את יום הולדת ה-10 של בנם היחיד, והיא רוצה לעזוב עם הילד צפונה.  זנזורי מחליט לעשות 
מעשה. הוא כורת ברית שלום לשבועיים עם אמין, שכנו שמעבר לגדר. הוא מעביר חשמל, השכן נותן שקט. השלום הפרטי משגשג, 

השקט שורר, המשפחה תגיע ליום הולדת והשדות של זנזורי מלבלבים. 
נציגת "האיחוד האירופי" מבחינה בנקודה הירוקה שעל המפות ודוהרת דרומה לחזות בנס. 
שר החוץ ועוזריו, מבינים שעליהם לסכל את השלום הפרטי שנעשה מתחת לאפם ובניגוד 
לרצונם - הם נוסעים לדרום הארץ כדי לנסות להסתיר את ה״מחדל״ ולחסל את השלום הלא 

רצוי,  אחת ולתמיד.

מועדי הצגות
20:30 30.03.22 רביעי סדרה 6
20:30 31.03.22 חמישי סדרה 1
21:00 02.04.22 שבת סדרה 8  משך הצגה: כשעה ועשרים, ללא הפסקה
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סדרת התאטרון
ק

טל גלי
צילום: 

גברתי, ראש הממשלה
מחזה ישראלי חדש מאת גדי צדקה ובבימויו

שחקנים: פנינה ברט, גיל פרנק, יורם יוספסברג, נטע בר רפאל, רני אלון.
פנינה זילברשטיין, הקימה מפלגה, העמידה בראשה איש צבא נאה ומוצלח, העמידה את עצמה כמספר 2 שלו, והביאה אותו כמעט 
עד לפיתחו של בית ראש הממשלה. כעת, רגע לפני היבחרו של המועמד שלה ,רוני כשר, לראשות הממשלה, והפיכתה שלה לשרה 
בממשלתו, היא נחשפת למידע דרמטי המעמיד אותה בפני הדילמה הגדולה של חייה, כל חלומותיה ושאיפותיה עומדים במבחן 

האמת אל מול הכוח, הבחירה החופשית אל מול ההרגל לכוף את ראשה. דרמה נשית מסעירה ונוקבת.

מועדי הצגות
20:30 19.05.22 חמישי סדרה 1
20:30 18.05.22 רביעי סדרה 6
21:30 21.05.22 שבת סדרה 8 משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה
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סדרת התאטרון

אלף שמשות זוהרות
עיבוד בימתי לספרו המרגש והמסעיר של חאלד חוסייני

מחזה: אורסולה רני סרמה | בימוי: נועם שמואל
אמור, מורין  אזולאי,  אבי  סנדרוביץ',  אלכסנדר  לאון,  מיקי   / תבורי  דורון  עינב,  רוני  ירלובה,  הלנה   / שפיגלמן  נטע   שחקנים: 

לנה פרייפלד / סבטלנה דמידוב, אלי מנשה, פאולו א. מוארה, רועי רביב, חני יחזקאל
זהו סיפור על חברות אמיצה בין שתי נשים כאשר ברקע מתרחשת הטרגדיה הגדולה של מלחמת האזרחים באפגניסטן.

לא  שמרים  מכיוון  ומידרדרים  הולכים  שלהם  הנישואים  חיי  בכאבול.  המתגורר  אלמן  סנדלר  רשיד,  עם   15 בגיל  חותנה  ַמְרַים 
 – לילה  את  לאישה  נושא  רשיד  באפגניסטן,  האזרחים  מלחמת  של  בעיצומה  מכן,  לאחר  עשורים  כשני  ילדים.  ללדת  מצליחה 

שכנתם בת ה-14, שכל משפחתה נהרגה בהפצצה. לעומת מרים, לילה הצעירה יולדת לרשיד 
שני ילדים, והמתח בבית מגיע לשיאים חדשים. כשהטאליבאן משתלטים על המדינה, החיים 
הופכים למאבק נואש ברעב, ראשיד הופך אלים יותר ויותר ומשרה פחד על נשותיו. לבסוף, 
הן מחליטות לעשות יד אחת כדי לשנות את גורלן האכזרי, גם אם המחיר יהיה קשה מנשוא.

סיפור אהבה עוצר נשימה, שמוכיח כי בזכותה ניתן להזיז הרים ולשנות גורלות.

שעיה פיינברג
צילום: י

מועדי הצגות
20:30 16.06.22 חמישי סדרה 1
21:30 11.06.22 שבת סדרה 2
20:30 12.06.22 ראשון סדרה 3
20:30 13.06.22 שני סדרה 4
20:30 14.06.22 שלישי סדרה 5
20:30 15.06.22 רביעי סדרה 6
21:30 18.06.22 שבת סדרה 8 משך ההצגה: שעתיים לא כולל ההפסקה
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טבלת מנויים

אלף שמשות זוהרות
גשר

16.06.22

גברתי ראש הממשלה
התאטרון העברי

19.05.22

דרך השלום
באר שבע
31.03.22

הקומיקאים
חיפה

24.02.22

מלון סוף העולם
הבימה

23.12.21

משפחה חמה
בית ליסין
21.10.21

סדרה 1 | 
חמישי

אלף שמשות זוהרות
גשר

11.06.22

גדר חיה
הקאמרי
26.03.22

הקומיקאים
חיפה

26.02.22

ראש המועצה
הבימה

22.01.22

מלון סוף העולם
הבימה

18.12.21

משפחה חמה
בית לסין
23.10.21

סדרה 2 |
שבת

אלף שמשות זוהרות
גשר

12.06.22

גדר חיה
הקאמרי
27.03.22

הקומיקאים
חיפה

20.02.22

ראש המועצה
הבימה

23.01.22

מלון סוף העולם
הבימה

19.12.21

משפחה חמה
בית לסין
24.10.21

סדרה 3 | 
ראשון

אלף שמשות זוהרות
גשר

13.06.22

גדר חיה
הקאמרי
28.03.22

הקומיקאים
חיפה

21.02.22

ראש המועצה
הבימה

24.01.22

מלון סוף העולם
הבימה

20.12.21

משפחה חמה
בית לסין
25.10.21

סדרה 4 |
שני

אלף שמשות זוהרות
גשר

14.06.22

גדר חיה
הקאמרי
29.03.22

הקומיקאים
חיפה

14.02.22*

ראש המועצה
הבימה

25.01.22

מלון סוף העולם
הבימה

21.12.21

משפחה חמה
בית לסין
26.10.21

סדרה 5 | 
שלישי*

אלף שמשות זוהרות
גשר

15.06.22

גברתי ראש הממשלה
התאטרון העברי

18.05.22

דרך השלום
באר שבע
30.03.22

הקומיקאים
חיפה

13.02.22*

מלון סוף העולם
הבימה

22.12.21

משפחה חמה
בית לסין
27.10.21

סדרה 6 | 
רביעי*

אלף שמשות זוהרות
גשר

18.06.22

גברתי ראש הממשלה
התאטרון העברי

21.05.22

דרך השלום
באר שבע
02.04.22

הקומיקאים
חיפה

19.02.22

מלון סוף העולם
הבימה

25.12.21

משפחה חמה
בית לסין
30.10.21

סדרה 8 |
שבת

1 2346הצגה 5

* סדרה 5 ו-6, שימו לב- בהצגה הקומיקאים באופן חד פעמי ההצגה לא תתקיים ביום הקבוע של הסדרה

לתשומת ליבכם,
ניתן להחליף כל אחת מהצגות המנוי, אחת בשניה, או לבחור כהצגת בחירה
אנו ממליצים להקדים ולבחור את הצגת הבחירה כבר במעמד חידוש המנוי

צוות שירות הלקוחות של ההיכל ישמח לעמוד לרשותכם ולייעץ לכם בבחירתכם
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אפס ביחסי אנוש
קומדיה מוזיקלית

מאת אורן יעקובי על פי סרטה של טליה לביא 
בימוי עידו רוזנברג | מילות השירים עילי בוטנר ואורן יעקובי

לחנים עילי בוטנר 
שחקנים: אלונה סער, משי קלינשטיין, מעיין תורג'מן, דיאנה גולבי, 
רון שחר, אסף הרץ, לורין מוסרי, קרן מרום, מאי קשת/יונית טובי, 
זימברג,  אשלי  אליהו,  נופר  מזרחי,  לירן  אביטן,  אבירם  ברנס,  דור 

ענבר יוחננוף 

שלישות  במשרד  חיילות  שלוש  על  מרגשת  מוזיקלית  קומדיה 
בבסיס צבאי נידח: דפי המפונקת, משקית נייר וגריסה, שתגייס את 
התותחים הכי כבדים כדי לעבור לשרת בקריה. חברתה זוהר, משקית 
דואר ומושבניקית חדת לשון, שנלחמת למצוא אהבה. ורמה הקצינה, 
המפקדת של השתיים, היוצאת לקרב על קידומה. שלושתן מבינות 
היררכית,  מסגרת  בתוך  שלהן,  במלחמות  לנצח  היחידה  שהדרך 
נוקשה וגברית, היא בעזרת אחוות לוחמות, גם אם הנשק שבידיהן 

הוא בסך הכל אקדח סיכות.
קומדיה מפתיעה ומרעננת, על התבגרות, חברות ומימוש עצמי. 

מועדי הצגות
20:30 29.12.21 רביעי
20:30 30.12.21 חמישי
20:30 01.01.22 שבת

** ניתן לממש כהצגת בחירה בתוספת 49 ₪

בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני | עונה על כל הציפיות

טיין
ש

צילום: רדי רובינ

12

סדרת התאטרון | הצגות בחירה

 משך הצגה: כשעה וארבעים, ללא הפסקה
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בלעדי באזור
להיט גדול, ואיזה כיף שהוא כזה. 

..משי קליינשטיין בעלת קול המשי 
מלבבת, מגי אזרזר נפלאה, דיאנה 

גולבי אדירה ומפילה מצחוק. 
עידו רוזנברג ביים מחזמר זורם, 

שנע בטבעיות בין קומדיה קולעת 
לדרמה נוגעת. חוויה בימתית 

שלמה. לרוץ לראות!

טיים אאוט

המחזמר הישראלי הכי 
נכון של הרגע... לכו 
לצפות ב"אפס ביחסי 
אנוש" המוצלחת מאוד

ynet

"הצגה מקורית, חכמה, מצחיקה 
ונוגעת ללב... עם מוזיקה 

נהדרת של בוטנר, וביחד עם 
הכוריאוגרפיה הדינמית של עוז 

מורג, הצליח רוזנברג לבנות 
הצגה שנותנת רגעי שואו גדולים. 

ביצועים נהדרים של צוות 
השחקנים..."

 ידיעות אחרונות

בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני | עונה על כל הציפיות
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סדרת התאטרון | הצגות בחירה

מועדי הצגות
20:30 31.01.22 שני

אילן
צילום: יעל 

סיפור על אהבה וחושך
דרמה תקופתית מרגשת על פי פרקים מספרו של עמוס עוז

מאת ובבימוי: איה קפלן
שחקנים: אודליה מורה-מטלון, אריה צ’רנר, ויטלי פרידלנד, תמר אלקן מאושר, בר שדה, יואב היימן, יהויכין פרידלנדר, כרמית 

מסילתי-קפלן, פטר קנולר, יונתן בר אור, דניאל ברקאי
זהו סיפורה של משפחת קלוזנר, משפחה קטנה בת שלושה דורות, שחיה בשכונת כרם אברהם הירושלמית בימי המנדט הבריטי, 

מלחמת השחרור ושנותיה הראשונות של המדינה, וחווה את המאורעות הגדולים של תקופתה.
עמוס הסופר, צולל אל תוך זיכרונותיו מימי ילדותו בירושלים, כדי לנסות ולהבין מדוע התאבדה אמו, פניה.

משך ההצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה



15בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני | עונה על כל הציפיות

סדרת התאטרון | הצגות בחירה
אל בהרליה

צילום גברי

הבן
דרמה מטלטלת 

מאת: פלוריאן זלר | בימוי: גלעד קמחי
שחקנים: דרור קרן, אלון סנדלר, שרה פון שוורצה, נטע גרטי / מיכל עוזיאל, אסף סולומון, אדי אלתרמן.

הוריו הגרושים של ניקולא מודאגים ממצבו הנפשי. מילד חייכן ואופטימי הוא הפך לנער לא מתקשר, לא מחייך, שמשקר בלי הרף. 
בניסיון לשנות את התחושות שעוברות עליו, ניקולא מבקש לעבור לגור עם אביו ומשפחתו החדשה בתקווה שהתחלה חדשה, ובית 

ספר חדש יעשו לו טוב. דרמה משפחתית נוגעת ללב מאת פלוריאן זלר, אחד הקולות האמיצים והנועזים במחזאות המודרנית.

משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה
מועדי הצגות

20:30 07.04.22 חמישי
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סדרת התאטרון | הצגות בחירה
קר

סי צב
צילום יו

אהבה
קומדיה רומנטית מאת גדי צדקה

במאי: גדי צדקה
שחקנים: טוביה צפיר, גילת אנקורי, גיא לואל, יעל עמית 

נפתלי, אלמן כבן 60, מאוהב כבר 30 שנה באורה, אשת חברו ושותפו - מקס.
אך הוא מעולם לא סיפר לה על כך דבר.

היום, יום השנה ללכתו של מקס, נפתלי מחליט לגלות לאורה את הסוד הגדול של חייו.
כעת על אורה להחליט האם להתמיד בחיי האלמנות או לפרוץ ברומן חדש ומסקרן.

משך ההצגה: כשעה ועשרים ללא הפסקה 

מועדי הצגות
21:30 07.05.22 מוצ"ש
20:30 08.05.22 ראשון

הצגה
חוזרת

לבקשת
הקהל



קהילת החוויות לגיל השלישי 
מבית מגדלי הים התיכון

IMAG NE
אתם לא חייבים להיות דיירים שלנו כדי להיות חברים שלנו

קהילת החוויות החדשה של מגדלי הים התיכון ברחובות מזמינה אתכם להוביל,
לגלות ולחוות יחד במגוון פעילויות מעצימות ומעשירות

רוצים להצטרף לקהילה?

*ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום

מתאמנים עם חברים

שרים עם חברים

יוצרים עם חברים
 קמפוס חברים 
הרצאות איכות

מובילים חברים ונהנים

מתפנקים עם חברים

מבשלים עם חבריםמטיילים עם חברים

פרטים נוספים והרשמה לקהילה ולתכניות השונות:
Imagine@meditowers.co.il :בטל': 0776704569 | השאירו פרטים במייל

 Imagine בלשונית - migdalei-cmp.co.il/rehovot באתר מגדלי הים התיכון- רחובות
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גיל שוחט

גיל שוחט מארח את עדן אלנה

סופר קלאסיקו

משתתפים: משה דץ | חני ליבנה | אורי בנאי | נתי כהן - תופים
אנסמבל הקשת פוליפוניה

לביצועים  בכורה  במופע  מרגש  באיחוד  המיתולוגית  חופים  להקת  את  מארח  גיל שוחט 
מרגשים של הלהיטים שלהם: החל מחופים, המשך בנחל תנינים, החול יזכור, שירים עד 

כאן ועוד. אורי בנאי יחליף בהרכב, את בן דודו מאיר בנאי ז"ל.

משתתפים: עדן אלנה | נתי כהן - תופים | אנסמבל הקשת פוליפוניה
אם יש קונצנזוס ישראלי חד וחלק הוא כשרונה של עדן אלנה. רקדנית, שחקנית כוכבת 
טלוויזיה, אך מעל הכל - זמרת עם יכולות קוליות נדירות ברמה בינלאומית. במופע תבצע 
את שירה לארוויזיון לצד שירים ישראלים ובינלאומים. במקביל יבוצע הקונצ׳רטו לפסנתר 

מאת באך. 

קלינשטיין VS שוחט VS ויקטור סטניסלבסקי | מופע 2 פסנתרים
משתתפים: רמי קלינשטיין | ויקטור סטניסלבסקי | נתי כהן - תופים

לאחר הצלחה של למעלה ממאה הופעות של המופע המשותף, חוזרים שני היוצרים ואמני 
הבמה רמי קלינשטיין וגיל שוחט בתכנית חדשה, ומוסיפים לחגיגה את הפסנתרן הוירטואוז 

הצעיר והבינלאומי ויקטור סטניסלבסקי.

עונה חדשה, מופעים חדשים, שיאים של התרגשות ואיכות,
מנהל אומנותי, פסנתרן, מלחין, מנצח, ומנחה הסדרה: גיל שוחט

יום ד' | 05.01.22 | 20:30

יום ד' | 13.04.22 | 20:30

יום ד' | 22.06.22 | 20:30
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שירים עד כאן - חופים
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סובב עולם
מסע מוסיקלי בלתי נשכח לערים היפות בתבל. מיטב המבצעים והמופעים בשילוב הרצאות מרתקות

יום ג' | 18.1.22 | 20:30

יום ג' | 22.3.22 | 20:30

יום ג' | 21.6.22 | 20:30

צלילי הדנובה

O SOLE MIO

ויוה אספניה

הזמרות טלי קצף וגוני כנעני, הכנר הוירטואוז ניתאי צרי, הנגנים לי זבה - בס,
רפי פריימן - תופים והפסנתרן והמנחה – דוד זבה.

מגישים תכנית שכולה מאוסטריה באהבה.
הואלסים והפולקות האהובים, מהדנובה ועד הרי האלפים, האריות המפורסמות מתוך העטלף, 

נסיכת הצ'רדאש, ג'ודיטה והשירים המפורסמים מתוך צלילי המוסיקה.
מרצה: אלון קליבנוב "המצב נואש, אך לא רציני!"

סן רמו, איטליה, חגיגה של נוסטלגיה עם השירים שלא נס ליחם.
מסע בזמן, אל מיטב השירים של פסטיבל סן רמו בכל הזמנים. מסע מרתק אל פסגת המוסיקה 
מתוך  מרהיבות  תמונות  משלב  המופע  ועוד.  רומא  אריבדרצ'י  זינגרה,  רוברטה,  הרומנטית 

ההוויה הנוסטלגית האיטלקית לצד מחוזות, מקומות וטעמים המסמלים את התקופה.
משתתפים: בני סילמן - שירה, גיטרה, מנדולינה יוסי דרום - זמר, מריאן רוזנברג- פסנתר 
וסינטיסייזר, איילת אלימלך - זמרת, יוסי קליין - סקסופון, אמיר דוד - תופים, מני כץ - בס

מרצה: יוסי פז, סאן רמו כמקור השראה - מוסיקה ואהבה איטלקית לחוף הים הליגורי.

מופע המשלב סיפורים, תמונות ומיטב השירים של: חוליו איגלסיאס, מנואל סראט, הג'יפסי 
500 שנים. בנמל ברצלונה התרחשו שני  כ-  ויצרו בספרד לפני  יוצרים שפעלו  ועוד  קינגס 
לא הרחק משם  לגילוי אמריקה,  קולומבוס למסעו  היום שיצא  באותו  היסטוריים.  אירועים 
בברצלונה בנמל הסמוך החל גירוש יהודי ספרד.  מופע שמתחיל עם הנופים האורבניים של 

ברצלונה וממשיך למרחבים ולנופי הטבע של ספרד.
יורם לב: כלי הקשה,  : תופים,  לאון חביב  ,אילן טל: שירה,  שירן שחר בורק: שירה, גיטרה 
גלעד כץ: קלידים אהרל'ה סייקס: שירה, גיטרה והפקה מוזיקלית יואל שתרוג: מספר ומנחה.

טרן
סנדר 

אלכ
צילום 

תרוג
ש

אל 
צילום יו



בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני | עונה על כל הציפיות20

האחים אסנר בשלל צבעים
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עונה צבעונית הנוגעת במשמעות הצבע בתרבות, בטבע ובמערכות היחסים.

Yellow

2
BlueGreen Red

"שמש  שמש באה בימים...."
שלישי | 11.1.22 | 20:30

בהשתתפות: מוטי דיכנה, יואל 
 לרנר)הסיקסטיז(, תמר שם אור,  

רז שמואלי ואלון אופיר
בבוקר,  עולה  אור  השירים:  בין 
הצוללת  שוב,  צומחת  החיטה 
שמש,  שמש  זהב,  הכל  הצהובה, 

שני אורות בליל.

מה יפים הם השמים...
שלישי | 22.2.22 | 20:30

חננאל,  לב,  לירון  בהשתתפות: 
אדם, אורית שלום ומשה סימן טוב
עמוק,  כחול  ערב  השירים:  בין 
שיותר  מה  הנוער,  תנועות  שירי 

.blue moon ,עמוק יותר כחול

התשוקה שבשירים
אפל, חושני, תיאטרלי, טנגו

שלישי | 5.4.22 | 20:30
בהשתתפות: יונית טובי, איליה 

מגלניק,  פרלה מלקוס,
יובל כספין ודורי בן זאב

בין השירים: שני שושנים,
בשמלה אדומה, תני לו פרח,
זמר מפוחית, הסלע האדום.

"כי האדם עץ השדה.."
שלישי | 31.5.22 | 20:30

בהשתתפות: דפנה דקל,
אביגיל רוז, חן כהן ומתי סרי

בין השירים: אני אצבע את השלכת 
ערב  דשא,  אגדת  ברוש,  בירוק, 

מול גלעד, את תלכי בשדה.

45 3
20
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לכל מופע צבע ואוירה 
משלו. נשמח אם תגיעו 

למופע לבושים בצבע המופע
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סדרת הוירטואוזים של אריק דוידוב

חצוצרה ישראלית

יאסו בוזוקי

אריק דוידוב חונך מופע בכורה, "חצוצרה ישראלית", קלאסיקות ישראליות, שילובים 
של ישן לצד חדש, מזרח מערב, קודש וחול. גווניה  המוסיקליים של החברה הישראלית 

על יופיים ועומקם, בהובלת הצליל החם והנוגע של החצוצרה.

חגיגה בניחוח אגן הים התיכון. נעימות אהובות מיוון תורכיה ישראל ועוד. 
במופע יצטרפו לאריק וללהקה אומן הבוזוקי יהודה אלל והזמרת ונגנית הבוזוקי שירן 

שחר בורק. המופע יסחוף אותנו למחוזות יוון והמוסיקה היפה שלה.

כל המופעים מלווים בקטעי וידיאו וצילום חי.

יום ו' | 04.02.22 | 10:00

יום ו' | 13.05.22 | 10:00
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גיל שוחט

בהיסטוריה  ביותר  הגדולות  היצירות  על  לסדרה המצליחה  עונה חדשה 
המוסיקאלית, בביצועים שהפכו אותן למיתוס. יוצר הסדרה, מרצה, מנגן, 

מנהל אמנותי: המלחין, הפסנתרן והמנצח גיל שוחט
בשיתוף הקתדרה העממית רחובות, ע"ש לאה טנא

ביצועי המופת ליצירות הנצח

מפטר זאב ועד קרנבל החיות -
סיפורן של היצירות אשר מלמדות באופן 

מוסיקאלי את סיפור התזמורת

אמנים אורחים: עומרי רווה ומאורציו פז
ביצוע:

נינו רוטה: דיווברטימנטו | בוטסיני: טרנטלה
סן סנס: הפיל מתוך קרנבל החיות | פולנק: 
סונטה לאבוב, שלישיה לאבוב, בסון ופסנתר 

יום ד' | 15.12.21 | 10:00

התזמורת הקלאסית
על פי היידן ומוצארט

תזמורת אורחת: אנסמבל פוליפוניה
ביצוע:

מוצארט: קונצ׳רטי לפסנתר ק. 414 וק.491

יום ד' | 02.02.22 | 10:00

ציור תזמורתי אימפרסיוניסטי - 
התזמורת הצרפתית

אמן אורח: אייל קלס
ביצוע:

סנסאנס: הקדמה ורונדו קפריצ׳יוזו
ראוול: ציגאן | ראוול: סונטה לכינור

יום ד' | 01.06.22 | 10:00

התזמורת והמודרניזם -
מפולחן האביב מאת סטרווינסקי

ועד סימפוניית ׳קדיש׳ מאת לאונרד ברנשטיין

אמן אורח: שמחה חלד
ביצוע: סטרווינסקי: נושא מתוך פטרושקה

שוסטקוביץ׳: סוויטת ג׳אז - ואלס
רחמנינוב: סונטה לצ׳לו ופסנתר - חלק שלישי

אלגאר: קונצ׳רטו לצ׳לו - חלק ראשון
פאגניני: ואריאציות לצ׳לו על מיתר סול

יום ד' | 06.07.22 | 10:00
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מה קורה בפיט?
היופי, המורכבות והדרמה

של התזמורת בפיט של האופרה

אמנית אורחת: אירה ברטמן
ביצוע:

ורדי: איידה, לה טרוויאטה
פוצ׳יני: בטרפליי, האחות אנג׳ליקה

יום ד' | 23.03.22 | 10:00
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הסדרה הסמפונית ברחובות

רחמנינוב / צ'ייקובסקי
דן אטינגר, מנצח

אלכסנדר וולדין, פסנתר 
רחמנינוב: קונצ'רטו לפסנתר מס' 1 אופ' 1 בָפה דיאז מינור

צ'ייקובסקי: סימפוניה מס' 4 אופ' 36 בָפה מינור 

שוברט / קודאי / גולדה
רתם ניר, מנצח
צבי פלסר, צ'לו

שוברט: סימפוניה מס' 5 בסי במול מז'ור ד' 485 
זולטאן קודאי, מחולות גלנטה

פ. גּולדה: קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת כלי נשיפה 

חצ'טוריאן / סזאר פרנק
פביו מסטָרנֶג'לו, מנצח

סרגיי אוסטרובסקי, כינור

חצ'טוריאן: קונצ'רטו לכינור ברה מינור
סזאר פרנק: סימפוניה ברה מינור

מאהלר / לויַטס / ברהמס
גד ג'ון אקסלרוד, מנצח

גורפינקל,   ודניאל  גורפינקל  אלכסנדר   - גורפינקל  דואו 
קלרנית

מאהלר: "ּבלּומיֶנה"
קלרניתות  לשתי  קונצ'רטו  גודמן"  בני  את  "זוכרים  לויַטס: 

ותזמורת ) ביצוע בכורה בישראל(
ברהמס: סימפוניה מס' 1 בדו מינור אופ' 68

בטהובן / קוז'קרו
דן אטינגר, מנצח 

יונית שקד גולן, אלט

זיו קוז'קרו: שירים על חיי ילדים למלים של לאה גולדברג, 
אאידה נסראללה ועוד )ביצוע בכורה עולמי( 

בטהובן: סימפוניה מס' 3 אופ' 55 במי במול מז'ור, "ארואיקה"

יום ה' | 13.01.22 | 20:00

יום ג' | 15.02.22 | 20:00

יום ד' | 08.06.22 | 20:00

יום ד' | 20.07.22 | 20:00

יום ג' | 26.04.22 | 20:00

התזמורת הסימפונית הישראלית -העונה הל"ג 
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פניני המוסיקה הקאמרית

זיקוקים מוסיקליים

רביעיית ראשונים מארחת את אורית אורבך

אנסמבל אנדרס מוסטונן )אסטוניה(

עם תזמורת הפסטיבלים הירושלמית בהדרכתו של ולדימיר ברשביץ'
סולנים:

איליה קונובלוב - כינור 
אולג סטולפנר - צ'לו

בתוכנית: יצירות מאת באך, ויוואלדי, סן-סנס, סרסטה ועוד.

רביעיית ראשונים, נגני כלי קשת מובילים מהתזמורת הסימפונית ראשון לציון, מארחת את 
אורית אורבך. אורית מופיעה כסולנית ונגנית קאמרית בארץ ובעולם. הופיעה עם מיטב 

התזמורות, ביניהן התזמורת הסימפונית הישראלית, הסימפונית ירושלים ועוד.
גלעד הילדסהיים - כינור, דותן טל - כינור, עירית ליבנה – ויולה, רז כהן - צ'לו

בתוכנית:
מוצרט: רביעיית כלי קשת בדו מז'ור- "דיסוננסים"

שוסטוקוביץ: רביעייה בפה דיאז מינור מס.7
ברהמס: חמישייה בסי מינור לקלרינט וכלי קשת אופ. 115

אנדרס מוסטונן – כינור, איבו סילאמה – פסנתר, טאבו רמל – בס
בתוכנית:

י. היידן – דיוורטימנטו
פ. מנדלסון – י. ס באך – צ'אקונה

מקס ברוך – כל נדרי
ג'א קנצלי – מוסיקה מסרטי קולנוע

ד. שוסטקוביץ – חמישה קטעים לכינור ופסנתר

יום ד' | 15.12.21 | 20:30

יום ד' | 09.02.22 | 20:30

יום ד' | 23.03.22 | 20:30

האזנה ערבה למיטב היצירות הקלאסיות
עם גדולי המבצעים מהארץ ומחו"ל. 

הסדרה מתקיימת באולם בימת הנוער רחובות
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מן
אל

סניה 
צילום 

תזמורת ומקהלות רחובות

קונצרט מס' 3

קונצרט מס' 2

תזמורת הג'אז רחובות

תזמורת קלאסיקה רחובות 

מנצח - גורי אגמון
בהשתתפות זמרת אורחת, פרטים יפורסמו בהמשך.

קטעים ממחזות זמר ושירים ישראלים ואמריקאיים ביצירות מהג'אז הקלאסי והמודרני.

מנצח - דורון סלומון
פרטים יפורסמו בהמשך. יצירות קלאסיות לתזמורת, אריות מאופרות מפורסמות ועוד.

החברה העירונית רחובות מציגה את הגופים המוסיקליים המקומיים: תזמורת קלאסיקה, תזמורת ג'אז, תזמורת כלי נשיפה ומקהלת 
ועד מוסיקה עממית  יתארחו מוסיקאים מהשורה הראשונה בתחומים מוסיקלים רחבים מהג'אז לקלאסי  רון. בקונצרטים אלו  הדרי 

ויהודית.

                                                                                                                        הכניסה חופשית - הציבור מוזמן, על בסיס מקום פנוי.

יום ו' | 11.02.22 | 11:00

יום ו' | 07.01.22 | 11:00

יום ו' | 11.03.22 | 11:00

קונצרט מס' 4

מקהלת הדרי רון
מנצח – אבי פיינטוך

ליד הפסנתר: צאלה רוזנבלט
״בין מזרחית למערבית״ - השירים הנמצאים על קו התפר בין מזרח למערב והחיבורים הנוצרים בין העולמות.
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מחול ארבעה מופעים של להקות המחול המובילות בארץ

פרדס

תעתוע

זעם

להקת המחול ורטיגו
בכורה עולמית מאת נעה ורטהיים

כוראוגרפיה: נעה ורטהיים | ע. כוראוגרפית: רינה ורטהיים | מוסיקה: איתמר דוארי | רקדנים: 
מנהלת  בן שימול, מיכה איימוס, איתי פרי, דניאל קוסטה|  שון אולס, קורינה פריימן, עדן 

להקה: סנדרה בראון | סטיילינג: רוזי כנען | תאורה: דני פישוף | עיצוב במה: זוהר שואף
“פרדס” יצירה שנולדה בבית. בית הוא התכנסות שכולנו חווינו בתקופה האחרונה. עבודה 

שבה הגוף מתכנס לעצמו, מצייר את עצמו ומתחבר לרבדים הרוחניים שלו פנימה. 

להקת המחול הקיבוצית
בכורה עולמית מאת רמי באר

כוריאוגרפיה, עיצוב במה, תאורה ותלבושות: רמי באר עיצוב פס קול: רמי באר, אייל דדון
מנהלת להקה בוגרת ועוזרת למנהל אמנותי: ניצה גומבו

 אילוזיה, טעות החושים, תפיסה לא אמיתית של המציאות, הטעיה, הפכפכות, מקסם שווא.
... מהי זברה? לבנה עם פסים שחורים או שחורה עם פסים לבנים?...

להקת המחול קמע
מאת: תמיר גינץ | מוזיקה מקורית: אבי בללי | עיצוב תלבושות: ענבל בן זקן | עיצוב תאורה 

ובמה: שי יהודאי | ייעוץ דרמטורגי: יואב מיכאלי
ביצירה החדשה תמיר גינץ נוגע בפנים השונות של האלימות המסעירה את חיינו והכוחות 
ומטלטלת על  רלוונטית, עוצמתית  זו עבודה  בין מציאות להזיה.  המניעים את ההתרחשות 

הקרע מבפנים בביצוע מרתק של 12 רקדנים בינלאומיים.

יום ד' | 02.03.22 | 20:30

יום ב' | 02.05.22 | 20:30
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להקת המחול ורטיגו
vertigo dance company
להקת המחול ורטיגו

gerared behar center   11 bezalel st.   jerusalem      t  972.2.6244176 מרכז ז'ראר בכר  בצלאל 11  ירושלים www.vertigo.org.ilמרכז ז'ראר בכר  בצלאל 11  ירושלים

יום ב' | 10.01.22 | 20:30
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בוקר של כיף

אני ירושלמי - תאטרון גושן

בואו נעשה לנו חג

משה אשכנזי - סטנדאפ

היו ימים חבר

מחזה מוזיקלי בהשראת זכרונותיו של יהורם גאון 
זהו סיפורו של יהורם גאון, שגדל בשכונת בית הכרם בירושלים בשנות הארבעים של המאה 
שעברה, וכבר בהיותו ילד, חלם בכל מאודו להיות שחקן. 19 שנים מאוחר יותר, חוזר יהורם 

גאון אל מחוזות ילדותו, עתה הוא השחקן והזמר המפורסם שתמיד חלם להיות.
מחזה ובימוי: ירון כפכפי | משתתפים: עדן יששכר / רעות אלוש, אורית עזרייב, גיא הירש, 

דניאל ורטהיים, ערן פרץ / עופר רגירר, שפי מרציאנו / אור טרגן

אילן טל שר יגאל בשן בהנחיית נועם גילאור
השירים שכתב, הלחין וביצע יגאל בשן, חדש וגם ישן.

מופע בליווי שבעה נגנים ובשיתוף הקהל כולל הסיפורים מאחורי השירים.
ניהול מוסיקלי וקלידים – גלעד נחמיאס | גיטרות – אריק פולקובסקי | גיטרה בס – תומר שר 

| סקסופון וחליל – גיא נחמיאס | חצוצרה – דורון סילש

משה אשכנזי במופע סטנד אפ חדש
במופע סטנד אפ חדש ומבריק! מסע קורע מצחוק החל מהילדות והחומוס של עכו ועד להורות 
בתל אביב. משה מביא לבמה את יכולותיו הוירטואוזיות והקומיות כשחקן בנוסף לאבחנות 

החדות מרגעי היום יום והכל נשזר במדויק במופע מצחיק עד דמעות.  
כותב ראשי: רן לוי | כותבים נוספים: משה אשכנזי ודניאל חן 

מופע מחווה לשירים הרוסיים שתורגמו לעברית
הנחייה וקטעי קישור: אילן ליבוביץ

ודור הפלמ"ח. שירים כמו: "תכול המטפחת",  שרים את מיטב הזמר הרוסי, תנועות הנוער 
"בואי אמא", "נעורי זהב", "הו אלון נישא", "לבלבו אגס", "קלינקה","הוצ'צורניה" ועוד.

הקהל מכיר ושר את השירים לאורך כל המופע.
משתתפים: אנטולי ליין, טניה שוחט ואילן ליבוביץ בליווי 5 נגנים. 

יום ב' | 17.01.22 | 10:00

יום ב' | 28.02.22 | 10:00

יום ב' | 25.04.22 | 10:00

יום ב' | 30.05.22 | 10:00
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צילום: ירון כפכפי
צילום: ערן לוי
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עם רגל אחת במטוס - מיט איין פֿוס אין ערָאפּלאַן

החתן המושלם של רוחלה - רחלע'ס חתן 

 Одной ногой в самолете
דרמה קומית עם מוזיקה דרום אמריקאית מאת: אנדריאה באואב

משפחה ארגנטינאית ,זוג עם שני ילדים עומדת לעלות ארצה. שעות לפני ההמראה, הודעה 
ויוצרת משבר  ההחלטה  את  בסימן שאלה  מעמידה  אב המשפחה,  צפויה שמקבל  בלתי 

משפחתי עמוק, עד לרגע האחרון לא ברור מי יעלה למטוס והאם המשפחה תתפרק?

Идеальный жених Рохале מאת: סביון ליברכט | בימוי: רוני הורביץ
בכיכובו של אלי גורנשטיין ושחקני תיאטרון יידישפיל

רוחל'ה היפה והחכמה מוצאת סוף סוף חתן. שלוימ'ה, אביה, אלמן ניצול שואה, יוצא מגדרו 
כואבים  זיכרונות  נחשפים  המושלם,  החתן  עם  הפגישה  בעקבות  ואולם  התרגשות  מרוב 

מתקופת המלחמה בפולין והוא מחליט לבטל את החתונה.

יום ב' | 28.02.22 | 20:00

ניגונים על הגג - ניגונים אויפֿן דאַך
 Мелодии на крыше

הצגת בידור מוזיקלית
ניגונים יהודיים הנכנסים ללב, הומור יידישאי שיוצא מהלב בכיכובו של דובי גל

ושחקני התיאטרון.
יום ב' | 11.04.22 | 20:00

יום ב' | 04.07.22 | 20:00

תאטרון יידישפיל
סל

ק
מה פי

צילום: כריז
אלון

אר 
צילום: ז'ר

קר
סי צב

צילום: יו

בליווי תירגום לעברית ורוסית
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 Мелодии на крыше
הצגת בידור מוזיקלית

ניגונים יהודיים הנכנסים ללב, הומור יידישאי שיוצא מהלב בכיכובו של דובי גל
ושחקני התיאטרון.

מפגשים עם פרופסור יובל

בין מוח לנפש

חפירות במוח

מבנה המוח וכוחות הנפש

שירת הסינאפסות 

זיכרון גורלי 

על הבעיה הפסיכופיסית וכיצד הנפש קשורה למוח.

על האבולוציה של הנפש והמוח, על המוח כתל ארכאולוגי, ועל המוח המתפתח.

על מודלים של הנפש והקשר שלהם למוח, מן הרמב"ם ועד לפרויד ולוריא.

ממה בנויים תאי עצב, איך הם מתקשרים ביניהם, ומדוע זה חשוב כל כך.

ממה עשויים הזיכרונות שלנו, וכיצד הם הופכים אותנו למי שאנחנו.

איך פועל המוח? ממה הוא בנוי? האם הוא מכונה לעיבוד אינפורמציה, או הרבה יותר מזה? 
האם טיפול נפשי משנה את המוח?כיצד פועלות תרופות פסיכיאטריות? כיצד ניתן לראות 
מה נעשה במוח החי? האם וכיצד ניתן לשמור על המוח בחצי השני של החיים, ומה צופן 
העתיד לנו ולמוח שלנו? בכל השאלות האלה ובעוד הרבה אחרות נדון ונציג את התשובות 

העדכניות ביותר עם ההתפתחויות החשובות בחקר המוח בשנים האחרונות.

נפלאות התבונה

סדרה של שישה מפגשים עם פרופ' יורם יובל

  בשיתוף הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא

יום ו' | 14.01.22 | 10:00

יום ו' | 25.02.22 | 10:00

יום ו' | 01.04.22 | 10:00

יום ו' | 27.05.22 | 10:00

יום ו' | 24.06.22 | 10:00
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הלב
המדיטק | עיבוד מקורי לספרו האהוב של אדמונדו דה אמיצ'יס

מחזה ובימוי: צביה הוברמן
בפרנסת  לעזור  כדי  לארגנטינה  לנסוע  מרקו  של  אמו  נאלצת  הקשה,  הכלכלי  המצב  בשל 
המשפחה. מרקו מתקשה לשאת את הגעגועים לאמו וכשמכתביה חדלים להגיע הוא מחליט 
להפליג לארגנטינה ולחפש אותה. לאורך המסע הארוך, מרקו נקלע להרפתקאות וקשיים, אך 

על אף זאת, הוא אינו מפסיק לרגע לחפשה עד לרגע המרגש בו השניים מתאחדים. יום ד' | 19.01.22 | 17:30

טין
צילום כפיר בולו

הדודה שלי מרחוב הנביאים
תאטרון השעה הישראלי

מחזה: דפנה אנגל, רענן ניסים פררה, משה בן שושן. בימוי: רענן ניסים פררה, משה בן שושן.
מאוד  שונים  אחים,  שלושה  על  סיפור  טהרלב.  יורם  של  האהובים  ושיריו  סיפרו  בהשראת 
האחד מהשנייה. אשר מגיעים אל דודתם שגרה ברחוב הנביאים, אותה הם לא ממש מכירים. 
השלושה נסחפים אל תוך עולמה הקסום של הדודה, מגלים את הכוח הטמון בכל אחד מהם 

ומגלים שיחד זה הרבה יותר מלבד ושהשוני ביניהם הוא כוחם! יום ד' | 23.02.22 | 17:30

טיין
ש

מר 
צילום עו

אורה הכפולה
תאטרון ארצי לילדים ונוער | הספר המוכר והקלאסי מאת אריך קסטנר בעיבוד חדש, מיוחד 
חצופה,  שובבה,  לי  ואורה.  לי   – בקייטנה  הנפגשות  ילדות  שתי  של  סיפורן  זהו  ומוזיקלי. 
פרועת-תלתלים. אורה שקטה ומופנמת, בשתי צמות מסודרות. אין שום דמיון בין השתיים, 
מלבד עניין אחד – הן דומות זו לזו כשתי טיפות מים. ככל שהן מתקרבות, הן מגלות אט אט 
את הסוד: הן אחיות תאומות. זהו מחזה על יכולתם של ילדים להשפיע על המציאות בה הם 

חיים ולהשמיע את קולם. יום ד' | 06.04.22 | 17:30

קר
סי צב

צילום יו

פיטר פן
תאטרון אורנה פורת בשיתוף עם התאטרון הקאמרי

פן,  פיטר  הנצחי,  הילד  אודות  ברי  מתיו  ג'יימס  של  האהוב  הקלאסי  ההרפתקאות  סיפור 
זוכה לעיבוד חדש ומקורי מאת רועי שגב ושירילי דשא ובבימויו של גלעד קמחי. הרפתקה 
מוזיקלית, ססגונית, פרועה ומפתיעה. מזמינים אתכם לפזר מעט אבקת פיות ובעזרתה לעוף 
עם פיטר פן ועם וונדי אל ארץ לעולם לא, שם נפגוש את הילדים האבודים ואת הפיה טינקרבל, 

את שודדי הים וכמובן את האויב המושבע של פיטר פן, הלא הוא קפטן הוק. יום ד' | 25.05.22 | 17:30

סדרת הצגות לגילאי 9-6. הצגות איכותיות שנבחרו ממיטב הרפרטוארתאטרון ילדים
של התאטראות המובילים בארץ, תוך הקפדה על תכנים, מסרים חינוכיים ואיכות אומנותית
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מסביב לעולם ב-80 יום
תאטרון השעה הישראלי | מחזה: יובל ברגר ויעל טילמן | בימוי: יעל טילמן

עיבוד חדש, תוסס ומרגש, לסיפרו הקלאסי של ז'ול וורן.
במסגרת עלילת מסע מרהיבה מסביב לעולם, נפגשים פספרטו, ילד יתום מלא חיים המשתוקק 
לבית, ומר פוג, אדון אנגלי קפדן הסולד מחברת אנשים. אחרי שיתגברו יחדיו על מכשולים 

ויסיימו את המסע, יבינו שהפרס האמיתי שזכו בו, הוא משפחה. יום ד' | 13.07.22 | 17:30

ש
מנון חור

א
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סמי הכבאי הרפתקה ביער
הצגה חדשה!

טינקרבל וקלרינט הפלאים
מנצחת: טליה אילן, סולנית: אורית אורבך - קלרינט

טינקרבל, הפיה השובבה וההרפתקנית, הגיעה במעופה אל יער הצלילים. אך אבוי, היא לא 
מצליחה למצוא את דרכה חזרה אל "ארץ לעולם לא". כמחווה היא מקבלת מפיית היער את 
קלרינט הפלאים. בתוכנית יצירות לרביעיית כלי קשת ולקלרינטים מאת מוצרט, גריג, וובר, 

מנדלסון, היידו, מונטי, סקוט ג'ופלין, גרשווין, מתוך סרטי וולט דיסני וריקודים חסידיים.

יום ג' | 01.02.22 | 17:30
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אל די

מיכ
צילום 

מסע לעולם האגדות
עם רקדני להקת בלט ירושלים 

בניהולה האמנותי של נדיה טימופייבה
שחקנית ומנחה: מיכל אדם

אגם הברבורים, מפצח  הנרדמת,  )היפיפייה  בלט מפורסמים  מופעי  בתוכנית: קטעים מתוך 
האגוזים ועוד(

יום ג' | 22.03.22 | 17:30

קו
מצ'נ

אוניד חרו
צילום ל

קצב משגע
שזור  המופע  העיניים.  בגובה  המשפחה  ולכל  לילדים  מוגש  אופקים  מרחיב  חינוכי,  מופע 
בהומור ואינטראקציה מושלמת המקרב את הצופים למוזיקה קלאסית, מוזיקה יפנית קצבית 
לתופים וכלי הקשה, מוזיקה אתנית, מוזיקה לטינית, מוזיקה עכשווית פופולארית בין לאומית 
זיו איתן - מרימבה,  וישראלית ומוזיקת דאנס, לצד שירים ישראלים אהובים מכל הזמנים. 
עשרות כלי הקשה, תופים, גונגים יפניים תלויים בגובה ואפקטים, רפי סופר - שירה וגיטרה                                                                                                                                      

יונתן גבעוני - תופים וכלי הקשה. 
יום ג' | 26.04.22 | 17:30

מוסיפור
סדרה בת ארבעה קונצרטים ססגוניים ומרתקים. תכניות חינוכיות לכל המשפחה.

קונצרטים אינטימיים באולם בימת הנוער המאפשר אינטראקציה ושיתוף של הקהל.
מתאים לגילאי 5-10.
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חואניטה והכינור הקסום
הנסיכה הספרדיה חואניטה מקבלת במתנה כינור קסום שלוקח אותה למסע חוצה יבשות בו 
לטינית,  ספרדית,  מוסיקה  משלב  המופע  שונות.  מתרבויות  וריקודים  מוסיקה  פוגשת  היא 
מוסיקה קלאסית ושירים עממיים, בשילוב הכינור, ריקוד הפלמנקו, השירה והקצב. זהו מופע 

מוסיקלי מרגש לכל המשפחה, בשיתוף פעיל של הקהל.

יום ג' | 31.05.22 | 17:30

ט לוי
צילום עודד לבנ
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סמי הכבאי הרפתקה ביער
הצגה חדשה!

מגילת אסתר

סמי הכבאי הגיבור וכל החברים המוכרים מסדרת הטלויזיה 
האהובה פוגשים בצמד חוקרי טבע משעשעים, וביחד איתם 

יוצאים להרפתקה בלתי נשכחת ביער הגדול,
כולם מוזמנים לעלות על יופיטר וונוס ולהצטרף למסע 

מוסיקלי מצחיק וסוחף.

מחזמר קצבי לכל המשפחה, מצחיק ומרגש, המביא את 
סיפורה של אסתר )רינת גבאי( שהוכתרה למלכה במקומה של 
ושתי והצליחה בחוכמתה באומץ ליבה ובעזרת דודה- מרדכי 

היהודי )גיא פרידמן( להציל עמה מהגזרה של המן הרשע 
)אודי גוטשלק(ולהשיב את החיים למסלולם בממלכתו של 

אחשוורוש )אביעד בנטוב(. חגיגות השמחה והניצחון הופכות 
לקרנבל של שמחה וצחוק. עיבוד מקורי חדשני ומצחיק, מרגש 

ונאמן למקורות.

יום ב' | 21.03.22 | 17:30 יום ב' | 27.12.21 | 17:00

הצגות ילדים
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קולנוע טרום בכורה

לבתי  יציאתם  טרם  איכות  סרטי  יוקרנו  בה  מפגשים   7 בת  סדרה 
קולנוע  מומחה  ע"י  מרתקת  בהרצאה  תלווה  ההקרנה  הקולנוע. 

מהתחום להעצמת חוויית הצפייה.
כי נבחר את  יפורסם בסמוך להקרנה, על מנת להבטיח  שם הסרט 

הסרט החדש הטוב ביותר.

בכניסה יוגשו קפה ומאפה

מוקרן במקרנת DCP מהמתקדמות בעולם

תאריכי הסדרה:

20:00 30.01.22 יום א'
20:00 06.03.22 יום א'
20:00 10.04.22 יום א'
20:00 15.05.22 יום א'
20:00 03.07.22 יום א'



35בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני | עונה על כל הציפיות

פולין
סרט: אהבה בימים קרים 

פאבל פאבליקובסקי פולין 2018
מרצה: אלון קליבנוב 

סיפור אהבה אחר.על רקע המלחמה הקרה מתנהל רומן רגיש וכואב.

בהוטן
סרט: על קוסמים ונוודים  

נורבו קינטסה אוסטרליה 2003
מרצה: דני ינאי 

תיעוד מרהיב של פסטיבלי מסיכות פרועים, נופים עוצרי
נשימה ותרבות ייחודית, מסע מרתק אל ממלכת ההימלאיה האחרונה.

צ'ילה
סרט: מצ'וקה

אנדרס ווד צ'ילה 2004
מרצה: נפתלי הילגר

הצצה אל טבע דרמטי וצילומים מרהיבים ממסע לאורכה
של המדינה הארוכה בתבל ועל רקע היופי והקסם הזה. 

קפריסין
סרט: להציל את הנדריקס 

קפריסין 2018
מרצה: גליה פסח

טורקית מוסלמית מחד ויוונית נוצרית אורתודוכסית מאידך.

ספרד
סרט: לחזור 

פדרו אלמודובר ספרד 2006
מרצה: אורלי אלדובי

לאכול בספרדית, בין איסלם לנצרות קתולית, בין מהפיכות
קולינריות לזהות לאומית. 

קולנוע תרבויות
סדרה בת שבעה מפגשים, מבט קולנועי חוקר אל ליבן של תרבויות.

היסטוריה, דת, מנהגים, נופים, וצבעים ממיטב המומחים ועם סרטים בלתי נשכחים.
יועצת ועורכת תוכניות: רחל אסתרקין

יום ו' | 24.12.21 | 10:00

יום ו' | 21.01.22 | 10:00

יום ו' | 18.02.22 | 10:00

יום ו' | 18.03.22 | 10:00

יום ו' | 29.04.22 | 10:00

הסדרה מתקיימת באולם בימת הנוער רחובות | בכניסה יוגשו קפה ומאפה
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אהובה עוזרי-מלכת הכרם
סיפור חייה של הזמרת והיוצרת אהובה עוזרי ז"ל בהנחיית שדר 

הרדיו והטלויזיה, שמעון פרנס
קברט מוסיקלי ים תיכוני עם מיטב שיריה של עוזרי

בן  לירון   | בשארי  גילה   | דנוך  רמי   | יצחק  יואב  בהשתתפות: 
שמעון והלהקה. הקרנת קטעים מתוך הסרט הדוקומנטרי על חייה 
של אהובה עוזרי שיחה עם  עופר פנחסוב במאי הסרט "צלצולי 
תיק  מחזיק  ,ח"מ  מלול  רחמים  העיר,  ראש  במעמד  פעמונים" 
התרבות, עודד עמרם, נשיא האגודה לטיפוח תרבות תימן, יגאל 

בן שלום.
יום א' | 2.01.22 | 20:30

יום ה' | 27.01.22 | 21:00

ט צילום רונן ללנה
קרדי

קר
סי צב

צילום יו

אז מה אם אנחנו מרחובות?
תושבים מספרים בבית העם רחובות – היכל התרבות העירוני

מנחה: יוסי אלפי
וגאוות  החקלאים  גאוות  שנים.   131 כבר  וכפר  עיר  היא  רחובות 
גדולים,  עסקים  אנשי  משוררים,  סופרים,  באו  ממנה  היוצרים, 
אנשי חינוך ומי לא. מה יש בעיר הזו שאין בעיר אחרת? למה אנשי 
רחובות נהנים להגיד: "אז מה אם אנחנו מרחובות?" רחובות, על 
שכונותיה, יצרה אגדות, שסביבן נע האתוס הישראלי. על כל אלה 

ועוד נספר ונשיר בערב מיוחד לכבוד העיר המופלאה הזו. יום ב' | 3.01.22 | 20:00

פריז אהובתי- אן מארי דוד
מצרפת  מגיעה  דוד  מארי  אן  האירוויזיון:  של  הראשונה  הגברת 
הגדולים  כולו לשאנסונים הצרפתיים  למופע חד פעמי שיוקדש 
תזמורת  נגני   20 הבמה  על  ילוו  מארי  אן  את  השנים!  כל  של 
אחד  במופע  ויתארח  זבה  דודו  של  בניצוחו  רעננה  סימפונט 

הזמרים הגדולים שלנו מזה 50 שנה: ששי קשת. 
השאנסונים הגדולים של איב מונטאן, אדית פיאף, שארל איזנבור, 

ז'אק ברל, ז'ילבר באקו וז'ורז' ברסנס.

ניקוי ראש לשב"כ
מחזה קומי סאטירי, שייקח את הצופים להצצה אל מאבקי הכח 
הביון  מארגוני  אחד  של  הקלעים  מאחורי  כביכול  המתרחשים 

הסודיים והמוערכים בעולם.
בהשתתפות: אמיר שורוש, יניב סוויסה, גיא אריאלי, דיקלה הדר, 

נתי קלוגר, יובל ברגר, גל בן עמרה ויאיר בלוך.
מאת חגי טיומקין )בשיתוף רולנדה שגרן( | בימוי שוקי וגנר

יום א' | 16.01.22 | 20:30

ס, צילום עופר חג'יוב 
אי כהן | דני רוב

אלפי, צילום ג'ו
סי 

יו
ק

עיצוב כרזה: עדי בר
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כל העולם - דודו פישר וננסי ברנדס
לראשונה על במה אחת, דודו פישר וננסי ברנדס במפגש מוסיקלי 

ערכי, מרגש ומלא הומור. אורח מיוחד – רוני וויס.
ננסי - מוסיקאי מחונן, מעבד ומנצח שמשעשע אותנו כמצחיקן 
בלתי נלאה כבר למעלה מארבעים שנה ועדיין נדמה לרבים שהוא 
עולה חדש. דודו - זמר וחזן בעל קול אדיר שמככב גם כשחקן על 

במות בארץ ובעולם  ועדיין נדמה לרבים שהוא הוא ז׳אן ולז׳אן.
בו כל אחד מהם מביא את כשרונו הייחודי  יחד במופע  ושניהם 

ואת עולמו העשיר.

ווקה פיפל

געגועים לאנריקו מסיאס

שי  של  מוזיקלי  ובעיבוד  כלפון  ליאור  של  היוצר  מבית  מופע 
המבוצע  ווקאלי,  תיאטרון  מופע  הינו   VOCA PEOPLE פישמן. 
בוקס  ביט  אומנות  עם  אקפלה  שירת  ומשלב  הומוריסטי  באופן 
נגינה  וכלי  גיטרות  חצוצרות,  תופים,  קולות  המבצעת  עכשווית 

שונים באמצעות הקול בלבד.
המופע זוכה להצלחה עולמית מסחררת, צפו בו למעלה-3 מיליון 
לחוויה  היוקרתי  לורטל  פרס  זוכה  והוא  העולם  ברחבי  איש 

התיאטרלית של השנה.

יוליה ופיליפ, צמד הפרפורמרים הענקים, שרים אנריקו מסיאס 
בליווי נגנים וירטואוזים והנחיה של יורם רותם. 

מופע מרגש בסטנדרט בינלאומי, ערב מחווה ליצירתו של אנריקו 
מסיאס, הזמר הצרפתי-יהודי מגדולי השנסונרים בצרפת. 

ובעברית:  בצרפתית  הזמנים,  מכל  האהובים  הלהיטים  מיטב 
 ,Les Filles De Mon Pays, les Millionnaires du Dimanche, L'oriental

ירושלים של זהב ועוד. 

יום ד' | 16.03.22 | 20:30

מוצ"ש | 19.03.22 | 20:30

קי
קולצ

סו
און 

צילום: לי
M

arian
a steb

n
ev

a :צילום

יום ד' | 2.02.22 | 20:30

אלון
אר 

מנחם עוז וז'ר
צילום: 
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בשיתוך:
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בשיתוך:
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בשיתוך:
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בשיתוך:
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בשיתוך:
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בשיתוך:
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כה
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מוצ"ש | 8.1.22 | 21:00

מן
קר
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נן 

רו
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שי
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ת
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לו
צי

מי מפחד 
מחנה לסלאו

אודי כגן

מוצ"ש | 29.1.22 | 21:30מוצ"ש | 15.1.22 | 21:00

סטנדאפסטנדאפמופעימופעי
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טלי אורן
לא מתחתנת

מוצ"ש | 12.3.22 | 21:00

של
א

ת 
פר

א
ם 

לו
צי

רביטל ויטלזון 
יעקבס

רביעי | 23.3.22 | 21:00

אסי כהן - שאולי

רביעי | 16.2.22 | 21:00

תי
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חשוב לדעת
כל מה שחשוב לדעת כשאתם מצטרפים אלינו

איחורים
מתחילים  המופעים  רחובות  התרבות  בהיכל 
לפני  שעה  כחצי  להגיע  ממליצים  אנו  בזמן. 
תחילת המופע. המאחרים יופנו ליציע על בסיס 

מקום פנוי.

ביטולים והחלפות
במסגרת  (שאינם  למופעים  כרטיסים  ביטול 
המנוי) יתקבל עד 24 שעות לפני מועד המופע.
ביטול כרטיס למופע מתוך סדרה יהיה כדלהלן:

ביטול כרטיס למופע שמתקיים בערב יתקבל עד 
השעה 12:00 ביום המופע.

ועד  בבוקר  שמתקיים  למופע  כרטיס  ביטול 
ביום   18:00 השעה  עד  יתקבל   17:30 השעה 

שלפני המופע.
השינוי על בסיס מקום פנוי. במידה ולא הודעתם 
בזמן על אי הגעתכם , כרטיס המנוי יחויב כאילו 

צפיתם בהצגה.

מדיניות ביטול עסקה
ניתן לבטל מנוי עד 14 יום לאחר רכישתו, ביחס 

למופעים שנוצלו תשולם מלוא התמורה.
באמצעות  שנרכשו  עסקאות  לבטל  ניתן  לא 

.DIRECT כרטיס

דמי ביטול עסקה
על ביטול עסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% 

מעלות העסקה.

כרטיסים מוזלים
כרטיסים  מרכישת  נהנים  התרבות  היכל  מנויי 
הינך  אם  בהיכל.  המתקיימים  למופעים  מוזלים 

מנוי אנא ציין זאת במעמד הרכישה.
הזכאים להנחת גמלאי/ חייל/ סטודנט יתבקשו 

להציג תעודה מתאימה לקבלת ההנחה. 

להיכל  חיים  ובעלי  דברי מאכל, שתייה  הכנסת 
המכשירים  את  לכבות  יש  בהחלט.  אסורה 

הסלולארים עם כניסתכם לאולם.

כרטיס דיגיטלי בנייד
התחדשנו ומעתה יום לפני המופע יישלחו אליכם 

.SMS הכרטיסים בהודעת
אנא הגיעו עם הטלפון הנייד או עם כרטיס המנוי 

שברשותכם והציגו לסדרנים בכניסה לאולם.
אנו  שבחרתם,  ההצגות  מועדי  את  לכם  רשמו 
על  האחריות  מקרה  בכל  אך  מסרונים  שולחים 
הנוכחות באולם במועד שנקבע היא על הצופה 

בלבד.

כרטיס מנוי
והמופעים  ההצגות  מתעדכנים  המנוי  בכרטיס 

אליהם אתם מנויים או רכשתם כרטיסים.
הכרטיס הוא רב שנתי וילווה אתכם גם בעונות 

הבאות- אנא שימרו עליו.
שהיא,  סיבה  מכל  המנוי,  כרטיס  אובדן  על 

תחוייבו ב-15 ₪.

שיבוץ להצגות וסרטי בחירה
להצגת  זכאים  אתם  התיאטרון  מנוי  במסגרת 
בחירה וסרט בהקרנת טרום בכורה. אנו ממליצים 
להקדים ולבחור את ההצגות והתאריך לסרט, על 
ובמופעים  בהצגות  לצפות  שתוכלו  מנת 

שתבחרו.
את הצגת הבחירה ניתן לבחור עד ה-31.12.21. 
הישיבה באירועים אלו היא על בסיס מקום פנוי 

ולא במקומות המנוי הקבועים. 

ט.ל.ח | פרטי התוכנית נכונים ליום הפרסום | הזכות לשינויים שמורה להיכל.
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הצגות ילדים
לקבל  ניתן  להצגות,  המגיעים  הילדים  לנוחיות 
בכניסה  הלקוחות  שירות  בעמדת  בוסטרים 

להיכל.
שנתיים  מגיל  היא  ולמופעים  להצגות  הכניסה 
להכניס  ניתן  לא  בכרטיס.  חייב  גיל  כל  בלבד. 

עגלות לאולם.

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

מחלקת שירות הלקוחות עומדת לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות 20:00-08:00,
בימי ו' בין השעות 12:00-09:00 ושעה לפני כל מופע.

מופעי אמרגן
ההנהלה אינה אחראית לאיכות התכנים במופעי 

אמרגן ומשרדי כרטיסים פרטיים.
ללא  תמונות/וידאו  לצלם  מוחלט  איסור  חל 

אישור מפיקי האירוע והנהלת ההיכל.

חניה
צמודים  המושבה"  "ראשית  חניוני  לנוחיותכם, 

להיכל. הכניסה בתשלום מרחוב יעקב.
עפ"י  הסדרה  בימי  הסדרות  למנויי  חינם  חניה 
מספר הרכב שמסרתם לנו ועל בסיס מקום פנוי.

נגישות
מיוחדים  הסדרים  קיימים  התרבות  בהיכל 
המאפשרים דרכי גישה לנכים ולבעלי מוגבלויות.

שמיעה.  לכבדי  הגברה  מערכת  מותקנת  בהיכל 
בערב  בהשאלה,  שמע  אוזניות  לקבל  ניתן 

המופע, כנגד הפקדת תעודה מזהה. 

ועוד כמה טיפים מאיתנו:

מנהל  לרשותכם  עומד  בהיכל  מופע  בכל   ⋅
ניתן  שאליהם  שירות  ונציגי  סדרנים  אירוע, 

לפנות בכל שאלה ועניין.

ומופעים  הצגות  שוטף  באופן  משבץ  ההיכל   ⋅
ובעמוד  האינטרנט  באתר  להתעדכן  חשוב  לכן 

הפייסבוק של ההיכל.

אנחנו ממליצים  מופע  או  הצגה  בחירת  לפני   ⋅
שאתם  ולוודא  לקרוא  שלנו,  לאתר  להיכנס 

אוהבים והתוכן מתאים לכם.

אנו  השנה,  ימות  בכל  מיזוג  פועל  בהיכל   ⋅
ממליצים להצטייד בלבוש מתאים.

בריאותכם חשובה לנו!
משרד  הנחיות  לכל  בהתאם  פועל  התרבות  היכל 
סביבה  על  ושומר  קורונה,  נגיף  בנושא  הבריאות 

בטוחה לכל הבאים בשעריו.
האינטרנט  באתר  להתעדכן  מתבקשים  הינכם 
שלנו בהנחיות המעודכנות, טרם הגיעכם להיכל, 

ולהקפיד עליהן במהלך שהותכם בהיכל. 



שירות לקוחות ומחלקת מנויים
service@ironitr.co.il טלפון 08-9232200 | דוא”ל

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

צוות בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני
שמח לעמוד לרשותכם בכל פניה, שאלה או בקשה

ניתן לרכוש כרטיסים באתר האינטרנט www.beithaam.co.il ובטלפון 08-9232200
מוזמנים להיות חברים שלנו בפייסבוק     ולהתעדכן במה שקורה בהיכל

שוקי קרומר-מנכ”ל

שירן שרף-מזכירת ההיכל

ריקי מור-מנהלת שיווק ומכירות

אריאלה סבג-מנהלת שירות לקוחות ומנויים

מאיה בן דוד-מנהלת אכסדרה

איל קשת-מנהל טכני

shukik@ironitr.co.il

mazkerot1@ironitr.co.il

rikim@ironitr.co.il

service@ironitr.co.il

mayabe@ironitr.co.il

eyalk@ironitr.co.il
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