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מנויים ושוחרי תרבות יקרים,
אנחנו נרגשים להציג בפניכם את התוכנית הרפרטוארית של ההיכל לעונת המנויים 2023-2022.

גם העונה הקפדנו להביא לכם את ההצגות והמופעים החדשים והטובים ביותר מהרפרטואר הקיים בארץ 
ונוכל להגיד בביטחון מלא כי אנחנו מציעים לכם את תוכנית המנויים הטובה ביותר שיש.

המדבר",  מן  "תפוחים  מצוינות:  קומיות  ודרמות  דרמות  הכולל  מגוון  תמהיל  הבאנו  התיאטרון  בסדרת 
שנונות  קומדיות  לצד  תקווה",  של  ו"חומות  משלנו",  "אחד  "ברלין",  המופלאה,  דיין  תיקי  של  בכיכובה 
זה" של תאטרון  ו"בואו נפתח את  וליאורה רבלין,  ציפי שביט  "צניחה חופשית", בכיכובן של  ומצחיקות: 

הקאמרי. כמו כן, תוכלו ליהנות מהדרמה המוסיקלית המצויינת "ינטל".
בהצגות הבחירה תוכלו לבחור בקומדיה הרומנטית המוסיקלית "לעבור את הקיר", בכיכובם של חן אמסלם 

ועוז זהבי, שיפוצים בכיכובה של מאיה דגן ועוד.
אריק  עולם,  סובב  אסנר,  האחים  שוחט,  גיל  והמוכרות:  האהובות  הסדרות  עם  ממשיכים  שאנחנו  כמובן 

דוידוב, ילדים, קולנוע ועוד ועוד.
בהזדמנות זו, אנחנו מבקשים להודות לראש העיר והנהלת העיר, למחזיק תיק התרבות ולמנכ"ל העירייה על 

התמיכה הבלתי פוסקת בהיכל ובהצעדתו קדימה.  
תודה לקהל היקר שלנו ולכל המנויים שנותנים בנו אמון ובאים ליהנות ולהתרגש איתנו בהיכל.

מזמינים אתכם להצטרף אלינו, ולרכוש מנוי לעונה שהיא ללא ספק "הכי טובה באולם".

תושבות ותושבים יקרים,
בית העם רחובות- היכל התרבות העירוני הוא מההיכלים המובילים והאיכותיים בישראל, והוא מהווה אבן 
שואבת לתושבי האזור. מדי ערב ההיכל מלא בשוחרי תרבות שבאים לבלות וליהנות מהשפע שההיכל מציע.
השקענו בהיכל על מנת שתוכלו ליהנות מתרבות איכותית, קרוב לבית, ואנחנו ממשיכים לשמר אותו כאחד 

מעוגני התרבות הגדולים בעיר. 
מגוון האירועים בהיכל פונים לקהלים מגוונים: מבוגרים, צעירים וילדים בעלי מגוון טעמים והעדפות: חובבי 

תיאטרון, קולנוע, בידור, מוסיקה ועוד.
אנחנו מזמינים אתכם לרכוש מנוי להיכל, וליהנות מכל מה שיש לתוכנית העשירה להציע לכם.

אנו נמשיך לפעול ולהעשיר את התרבות בעיר בכלל, ובהיכל המיוחד שלנו בפרט.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,

בואו ליהנות איתנו

שוקי קרומר
מנכ"ל בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני

עודד עמרם
מחזיק תיק התרבות

אייל פרנקל
מנכ"ל החברה העירונית
לתרבות, ספורט ונופש

רחמים מלול
ראש העיר

ההרשמה לעונת המנויים 2023-2022 החל מה- 15.06.22



הכי טוב
באולם

בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני

ההרשמה לעונת המנויים 2023-2022 החל מה- 15.06.22

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

שמירת מקומות למנויים וותיקים עד ה- 07.07.22	 
להיכל הסדרים והטבות בארגונים ובוועדים שונים, לפני ההרשמה מומלץ לבדוק במקום עבודתכם.	 



תפוחים מן המדבר
קלאסיקה ישראלית מאת סביון ליברכט

בימוי: אמיר י. וולף
שחקנים: תיקי דיין, יונתן צ'רצ'י, לירית בלבן, גל אמיתי, תמר עמית-יוסף.

וראובן, נראתה רחמנא ליצלן, עם בחור  ויקטוריה  ויקטוריה, נחרדת מן השמועה: רבקה, בתם היחידה של  שרה, אחותה של 
בכניסה לבית קולנוע בירושלים. האחיות מנסות להפריד בין זוג האוהבים, וסופן שהן עצמן נופלות בשביו של השידוך. 

מחזה רומנטי, עסיסי ומפתיע על רצונותיו של הלב שאיש לא יכול לעמוד בדרכם,
על אהבת אחיות הגוברת על כל המכשולים, ועל טעמם המשובח של התפוחים מן המדבר. 
עיבוד חדש למחזה הקלאסי של הסופרת הנודעת וזוכת הפרסים סביון ליברכט שמחזותיה: 
"רוחל'ה מתחתנת", "הבנאליות של  "סינית אני מדברת אליך", "סוסים על כביש גהה", 

האהבה", קוראים לו מלך", "האורחת", הוצגו בהצלחה גדולה בתיאטרון בית ליסין.

סדרת התאטרון | הצגות קבועות
טין

צילום: כפיר בולו

מועדי הצגות
20:30 29.10.22 שבת סדרה 2
20:30 30.10.22 ראשון סדרה 3
20:30 31.10.22 שני סדרה 4
20:30 01.11.22 שלישי סדרה 5
20:30 02.11.22 רביעי סדרה 6
20:30 03.11.22 חמישי סדרה 1
20:30 05.11.22 שבת סדרה 8 משך הצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
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ברלין
קומדיה דרמטית מצחיקה ומרגשת

כתיבה ובימוי: אילן חצור
שחקנים: גילה אלמגור, יגאל עדיקא, קרן צור/שרון דנון, אברהם הורוביץ, לואי נופי, ניר כנען. 

תקומה, אלמנה נמרצת, מגיעה באמצע הלילה לברלין כדי להחזיר את בתה ונכדה המתגוררים מזה כ-6 שנים בברלין, ועומדים 
לקבל אזרחות גרמנית. למרות שהבטיחה ש"כף רגלה לא תדרוך שם עוד פעם אחת" היא מגיעה בהפתעה, כדי לתבוע בתוקף 

מהבת שלה לא לקבל את "האזרחות המטונפת הזו" ולשוב איתה מיד לישראל. 
אלא שאז קורה משהו, שמטלטל לגמרי את כל עולמה. 

 

משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה

קר
סי צב

צילום יו

מועדי הצגות
20:30 26.11.22 שבת סדרה 2
20:30 27.11.22 ראשון סדרה 3
20:30 28.11.22 שני סדרה 4
20:30 29.11.22 שלישי סדרה 5
20:30 30.11.22 רביעי סדרה 6
20:30 01.12.22 חמישי סדרה 1
20:30 03.12.22 שבת סדרה 8

סדרת התאטרון | הצגות קבועות
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צניחה חופשית
קומדיה מפתיעה ומשעשעת מאת דיוויד לינדסי. בכיכובן של לאורה ריבלין וציפי שביט

מאת דיוויד לינדסי אבייר תרגום אסף צפור בימוי משה נאור
שחקנים: ציפי שביט, לאורה ריבלין, גיא גורביץ', מעין ויינשטוק, תום אפלבאום, גל ישראלי. 

במשך ארבע שנים הצליחה אבי )לאורה ריבלין( לחיות בגפה להנאתה בחדר שטוף שמש בקומה העליונה של בית לדיור מוגן.
יום אחד, היא נאלצת בעל כורחה לחלוק את חדרה עם מרילין, שותפתה החדשה והעליזה )ציפי שביט(. היא מרגישה שהיא 

לא  מצידה  מרילין  כשרים.  וכל האמצעים  דרך  בכל  את המטרד החדש  להבריח  מוכרחה 
מתגלגל  לכאורה,  מזיק,  בלתי  מפגש  וכך  אתגר.  בכך  מוצאת  ואפילו  עשתונות  מאבדת 

במהירות למשחק מסוכן, החושף סודות כמוסים של השתיים.
 

משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה

מן
קר

א
צילום רונן 

מועדי הצגות
20:30 21.01.23 שבת סדרה 2
20:30 22.01.23 ראשון סדרה 3
20:30 23.01.23 שני סדרה 4
20:30 24.01.23 שלישי סדרה 5
20:30 25.01.23 רביעי סדרה 6
20:30 26.01.23 חמישי סדרה 1
20:30 28.01.23 שבת סדרה 8

סדרת התאטרון | הצגות קבועות

הכי טוב באולם - חוברת רפרטואר 2023-2022 6



ינטל
עיבוד לבמה מאת: יצחק בשביס זינגר ולאה נפולין מתוך סיפור

מאת יצחק בשביס זינגר נוסח עברי דן אלמגור ומשה קפטן בימוי רפי ניב
שחקנים: רוני דלומי/ הלה שלו, דב רייזר, אלכס קרול, עודד לאופולד, עדנה בליליוס, מאי מלר, דוית גביש, רונית אפל,

מאיה מדג'אר, גל גולדשטיין, אליעד סודאי, ניר זליחובסקי, גיא דמידוב, רוית יעקב. 
ייעודן  כנגד  מתקוממת  יענאב,  היהודית  בעיירה  עמדה  בעל  ומלמד  רב  טודרוס,  הרב  של  היחידה  בתו  צעירה,  נערה  ינטל, 

מזו של  נופלת  אינה  היא חשה שיכולתה השכלית  בחברה המסורתית.  נשים  וגורלן של 
גברים ומפצירה באביה שילמד אותה תורה. הרב נעתר להפצרותיה של בתו ומעניק לה 
בסתר השכלה ודעת. כאשר הולך הרב לעולמו, גוזזת ינטל את שיערה,עוזבת את העיירה 
שבה נולדה וגדלה, ויוצאת להגשים את חלומה בתחפושת של גבר צעיר. בדמותה החדשה 
ובשמה הגברי החדש "אנשל", היא מגיעה לעיירה ביחוב, הופכת לתלמיד ישיבה ומתאהבת 
באברך צעיר, עילוי ויפה תואר בשם אביגדור. העלילה מסתבכת כאשר משדכים לינטל את 

הדסה, ועד מהרה ניצבות שתיהן תחת החופה, נישאות כדת משה וישראל ככל זוג צעיר.

משך הצגה: שעה וארבעים לא כולל הפסקה

נון
 ד

ור
א

ם 
לו

צי

מועדי הצגות
21:00 25.03.23 שבת סדרה 2
20:30 26.03.23 ראשון סדרה 3
20:30 27.03.23 שני סדרה 4
20:30 28.03.23 שלישי סדרה 5
20:30 29.03.23 רביעי סדרה 6
20:30 30.03.23 חמישי סדרה 1
21:00 01.04.23 שבת סדרה 8

סדרת התאטרון | הצגות קבועות

7הכי טוב באולם - חוברת רפרטואר 2023-2022



בואו נפתח את זה
קומדיה משפחתית

מאת סתיו אידיסיס וגלעד שמואלי בימוי עידו רוזנברג תפאורה שני טור תלבושות אורנה סמורגונסקי מוזיקה ניר שלו לוגסי 
תאורה מתן פרמינגר ע' במאי נעה גודל  

שחקנים: עירית קפלן/ שרה פון שוורצה, מוטי כץ, אביגיל הררי, גלעד שמואלי. 
מה אנחנו באמת יודעים על החיים של ההורים שלנו?
מה אנחנו באמת יודעים על החיים של הילדים שלנו?

ואיזה סוד הייתם מעדיפים לא לדעת לעולם?
וילדים, סודות ושקרים על הריון לא רצוי, בגידות  זוגות, הורים  ארוחת ערב אחת, שני 

ויחסים פתוחים שמעמידים את הקשר המשפחתי במבחן.

משך הצגה: שעה וארבעים לא כולל הפסקה

שי חיון
צילום 

מועדי הצגות
21:30 29.04.23 שבת סדרה 2
20:30 30.04.23 ראשון סדרה 3
20:30 01.05.23 שני סדרה 4
20:30 02.05.23 שלישי סדרה 5
20:30 03.05.23 רביעי סדרה 6
20:30 04.05.23 חמישי סדרה 1
21:30 06.05.23 שבת סדרה 8

סדרת התאטרון | הצגות קבועות
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חומות של תקווה
מאת אוון אוניל ודייב ג׳ונס על פי ספרו של סטיבן קינג' תרגום: רועי חן בימוי: נועם שמואל

"בסופו של דבר הכל מסתכם לבחירה פשוטה אחת: או שתתחיל לחיות או שתתחיל למות." צוות היוצרים של "רודף העפיפונים" 
צעיר  בנקאי  הוא  אנדי  הזמנים.  כל  הגדולים של  ומרגש לאחד הסרטים  בימתי מרהיב  עיבוד  זוהרות" מעלה  ו"אלף שמשות 
המואשם ברצח כפול של אשתו והמאהב שלה. הוא נידון לשני מאסרי עולם, ונשלח לבית הכלא ״שושנק״, שם הוא פוגש את רד, 
אסיר ותיק ומקושר, שהופך לחברו. אנדי טוען שהוא חף מפשע ושנכלא על לא עוול בכפו – אבל האין זה לא מה שכל האסירים 
ומצליח להעניק לאסירים בכלא משמעות  ואופיו השקט אנדי מביט מחדש על החיים,  טוענים? באמצעות תבונתו, שנינותו 

ולחברו רד - תקווה לעתיד מעבר לכתליי בית הכלא.

* פרטים נוספים על ההצגה יעודכנו בהמשך

שי חיון
צילום 

סדרת התאטרון | הצגות קבועות

מועדי הצגות
21:30 10.06.23 שבת סדרה 2
20:30 11.06.23 ראשון סדרה 3
20:30 12.06.23 שני סדרה 4
20:30 13.06.23 שלישי סדרה 5
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אחד משלנו
דרמה על אחוות לוחמים, נאמנות ומוסר

מאת בני ברבש בימוי: כפיר אזולאי
שחקנים: אימרי ביטון/אורי בלופרב, אלון בראל, תום גרציאני, אסף זגה, לוטם חכמון, נגה כץ, אמיר קריאף,

עמית רהב/אמיר גולדמן
ליחידת צנחנים המוצבת בשטחי יהודה ושומרון מגיע חוקר מצ"ח בשם רפא - לחקור את מותו של מחבל פלסטיני. החוקר, 
מופתע לגלות שמפקד היחידה בהווה, יותם, היה חברו הטוב בטירונות ושהמחבל, שאת מותו נשלח לחקור, אחראי לרצח חבר 
אחר שלהם מאותה תקופה. ככל שהחקירה מתקדמת מגלה רפא שגרסת חבריו על מות המחבל רצופה אי דיוקים, חצאי אמיתות 
ושקרים. גם עכשיו, במהלך החקירה, מצופה מרפא להתיישר על פי התכתיב הקולקטיבי, תוך שמירת נאמנות מוחלטת ליחידה, 
על חשבון נאמנות לערכים אחרים כמו החוק, האמת והמוסר, אלא שהפעם בניגוד לעבר מדובר בחקירת רצח, שכולם מנסים 

המנסה  היחיד,  בין  וקשה  מר  עימות  על  סיפור  מגוללת  ההצגה  עקבותיה.  את  לטשטש 
להישאר נאמן לערכיו ומצפונו, לבין היחידה / השבט / העם הדורש ממנו נאמנות מוחלטת 

גם במחיר התכחשות למצפונו וכפירה בערכיו.

משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה

מן
אופ

ק
מעיין 

צילום 

מועדי הצגות
20:30 14.06.23 רביעי סדרה 6
20:30 15.06.23 חמישי סדרה 1
21:30 17.06.23 שבת סדרה 8

סדרת התאטרון | הצגות קבועות
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*הצגה לבחירה מתוך מגוון ההצגות העשיר ברפרטואר סדרת התיאטרון
**הקרנות טרום בכורה יתקיימו בימי ראשון בתאריכים 13.11.22, 08.01.23, 05.02.23, 05.03.23, 16.04.23, 21.05.23, 02.07.23 בשעה 17:00

ניתן להשתבץ על בסיס מקום פנוי. שם הסרט יפורסם כשבוע לפני ההקרנה על מנת להבטיח כי נבחר את הסרט החדש והטוב ביותר.

6611 ++11 ++
הצגות
קבועות

הצגת
בחירה*

סרט בהקרנת
טרום בכורה**

בסדרת התאטרון

מן
קר

א
צילום רונן 

11הכי טוב באולם - חוברת רפרטואר 2023-2022



טבלת מנויים

אחד משלנו
באר שבע
15.06.23

בואו נפתח את זה
הקאמרי
04.05.23

ינטל
הבימה

30.03.23

צניחה חופשית
תאטרון חיפה

26.01.23

ברלין
התאטרון העברי

01.12.22

תפוחים מן 
המדבר

בית ליסין
03.11.22

סדרה 1 | 
חמישי

חומות של תקווה
גשר

10.06.23

בואו נפתח את זה
הקאמרי
29.04.23

ינטל
הבימה

25.03.23

צניחה חופשית
תאטרון חיפה

21.01.23

ברלין
התאטרון העברי

26.11.22

תפוחים מן 
המדבר

בית לסין
29.10.22

סדרה 2 |
שבת

חומות של תקווה
גשר

11.06.23

בואו נפתח את זה
הקאמרי
30.04.23

ינטל
הבימה

26.03.23

צניחה חופשית
תאטרון חיפה

22.01.23

ברלין
התאטרון העברי

27.11.22

תפוחים מן 
המדבר

בית לסין
30.10.22

סדרה 3 | 
ראשון

חומות של תקווה
גשר

12.06.23

בואו נפתח את זה
הקאמרי
01.05.23

ינטל
הבימה

27.03.23

צניחה חופשית
תאטרון חיפה

23.01.23

ברלין
התאטרון העברי

28.11.22

תפוחים מן 
המדבר

בית לסין
31.10.22

סדרה 4 |
שני

חומות של תקווה
גשר

13.06.23

בואו נפתח את זה
הקאמרי
02.05.23

ינטל
הבימה

28.03.23

צניחה חופשית
תאטרון חיפה

24.01.23

ברלין
התאטרון העברי

29.11.22

תפוחים מן 
המדבר

בית לסין
01.11.22

סדרה 5 | 
שלישי

אחד משלנו
באר שבע
14.06.23

בואו נפתח את זה
הקאמרי
03.05.23

ינטל
הבימה

29.03.23

צניחה חופשית
תאטרון חיפה

25.01.23

ברלין
התאטרון העברי

30.11.22

תפוחים מן 
המדבר

בית לסין
02.11.22

סדרה 6 | 
רביעי

אחד משלנו
באר שבע
17.06.23

בואו נפתח את זה
הקאמרי
06.05.23

ינטל
הבימה

01.04.23

צניחה חופשית
תאטרון חיפה

28.01.23

ברלין
התאטרון העברי

03.12.22

תפוחים מן 
המדבר

בית לסין
05.11.22

סדרה 8 |
שבת

1 2346הצגה 5

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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קומדיה ישראלית חדשה 
מאת: ארז דריגס ובבימויו 

שחקנים: מיה דגן, שלומי טפיארו, אודי גוטשלק, אביעד בנטוב )אודי ואביעד(.
זוג )לא צעיר( מכיר בטינדר בימי הקורונה, מבלה ביחד את כל הסגר, ומחליט לעבור לגור יחד בדירה חדשה. נשמע כמו התחלה 
טובה, לא? אלא כשמתברר שהדירה רחוקה מלהיות ״חדשה״, הם מזמינים קבלן שיפוצים בשם ״האחים חביב", ומשם העניינים 
רק מסתבכים. כמו שכל אחד בישראל שרצה פעם לתקן סדק בקיר למד: אתה יודע איך אתה נכנס לשיפוצים, אתה אף פעם לא 

יודע איך תצא מהם.
קומדיה ישראלית על הנושא הכי ישראלי שיש.

משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה

ק
סילו

צילום: פיני 

סדרת התאטרון | הצגות בחירה

שיפוצים

מועדי הצגות
20:30 02.01.23 שני
20:30 03.01.23 שלישי
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לעבור את הקיר
קומדיה רומנטית מוזיקלית מאת אורן יעקובי על פי סרטה של רמה בורשטין-שי

רגע לפני התאריך המיועד, מיכל מגלה שהארוס שלה ביטל את החתונה. אחרי שברון הלב המתבקש היא מודיעה לתדהמת 
חברותיה, אחותה ואמה שהיא לא משנה את התוכניות: תהיה חתונה! "יש לי אולם, יש לי שמלה, קטן על אלוקים להמציא לי 
חתן". מרגע זה היא יוצאת למסע מטלטל, מצחיק ומרגש בין אמונה לאהבה, מסע שכולל דייטים הזויים, נסיעה לאומן, אימא 
מודאגת, חברות במבחן, כוכב ידוע, חבר ילדות ומעל לכל שאלה אחת גדולה: האם כאשר מיכל תעמוד ביום החתונה מתחת 

לחופה, יעמוד לצידה החתן שנשלח אליה?

סדרת התאטרון | הצגות בחירה
אור דנון

צילום: 

בלעדי
באזור
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צוות היוצרים של הלהיט הגדול "אפס ביחסי אנוש" חוזר לשתף 
פעולה, הפעם בעיבוד לבמה לסרט שובר הקופות "לעבור את הקיר". 

בהשתתפות: חן אמסלם, עוז זהבי, אוולין הגואל, יעל אלקנה/נעה גודל, הגר אנגל, גל חזאז, אלירן הרוש, אביתר בר-דוד,
אנה אקהרד, הראל ליסמן, טל עמר, איתמר אלבז, רותם מלר, לירן ליפשיץ, סתיו צוברי.

בימוי: עידו רוזנברג | מילות השירים: עילי בוטנר ואורן יעקובי | לחנים: עילי בוטנר | ניהול מוזיקלי ועיבודים: אמיר לקנר

מועדי הצגות
20:30 09.02.23 חמישי
20:30 11.02.23 מוצ"ש משך הצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה ₪ 59 ניתן לממש כהצגת בחירה בתוספת 
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פיקוח נפש
דרמה קומית משפחתית

מאת: תומר רוזנמן
שחקנים: אודיה קורן, אוהד שחר, אנדריאה שוורץ, איה גרניט שבא, אלעד אטרקצ'י/ אליאור אמסלם, נוה צור, דודו ניב, דוד 

שאול, מיה לנדסמן/ נעמה שטרית, עינת הולנד.
בעוד שבועיים וחצי עתיד עזריאל בן ה-18 להתחיל את לימודיו בישיבת הסדר יוקרתית, אבל דווקא עכשיו, כשנראה שהוא 
מגשים את פסגת שאיפותיו, הוא מתוודע לחבורת משוררים תל אביבית, שגורמת לו לחשב את מסלול חייו מחדש. למרות 
משיכתו העזה לעולם השירה ולעטרה, משוררת צעירה ונועזת, עזריאל חושש שאם "יצא מארון הקודש", יפגע בהוריו ובעיקר 
באביו המועמד לראשות הישיבה המקומית.  עזריאל הקרוע בין עולם התורה לעולם השירה, מנסה לתמרן בסתר בין העולמות, 

ניסיון שמביא לחשיפת סוד משפחתי וגובה מחיר כבד.

משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה

אל בהרליה
מים: גברי

צילו

מועדי הצגות
20:30 09.03.23 חמישי
20:30 11.03.23 מוצ"ש

סדרת התאטרון | הצגות בחירה
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קומדיה 
מאת:חנן סביון וגיא עמיר מהיוצרים של "מכתוב", "עספור", "פצועים בראש" ועוד...

שחקנים: גיא עמיר, חנן סביון, מירב שירום / ספיר אזולאי,רובי פורת שובל, הגר טישמן, רבקה גור, יואב בר לב, אמנון פלד, 
שמוליק כהן, שיר אברמוב/שירן הוברמן, יניב פולישוק

אדר מבלה לילה סוחף ופרוע עם דניאל בחורה שפגש לראשונה בחייו, בסוף הבילוי היא נעלמת, הוא מבין שכדי לפגוש אותה 
שוב הוא חייב להתאשפז במוסד הפסיכיאטרי שבו היא שוהה. להפתעתו, הוא מגלה שהמוסד הפרטי והיוקרתי מטפל בחולים 
בשיטות פורצות דרך. בסדרת מפגשים מצחיקים ונוגעים ללב מתגלה הקו הדק שבין שפיות לשיגעון. האם אדר יצליח להציל 

את דניאל? האם דניאל תצליח לתקן את אדר?

משך הצגה: כשעה וחצי, ללא הפסקה

שחר
טל 

צילום: 

סדרת התאטרון | הצגות בחירה

משוגע עליה

מועדי הצגות
20:30 22.05.23 שני
20:30 23.05.23 שלישי
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ררחחוובבוותת

** ללפפררטטייםם  55111100
007777--66770044556699

לאורך החיים לא תמיד הצלחתם 
לעשות מה שרציתם, 

עכשיו אתם יכולים !  בטיימינג מושלם, 
מגדלי הים התיכון מציעים לכם 

להוביל, לגלות ולחוות
אאתת  ככלל  ממהה  ששררצצייתתםם  ווממהה  ששעעוודד  תתררצצוו

 הגיע הזמן 
 שתעשו 

מה 
 שאתם
רוצים



גיל שוחט - כשהקלאסי פוגש את הפופ
עונה חדשה, מופעים חדשים, שיאים של התרגשות ואיכות

מנהל אומנותי, פסנתרן, מלחין, מנצח, ומנחה הסדרה: גיל שוחט

מאסטרו גיל שוחט מארח את אילנית 

איזה עולם - גיל שוחט מארח את קובי אוז

רדיו חזק - מאסטרו גיל שוחט מארח את דני בסן

גיל שוחט מארח את רוני דלומי

משתתפים: אילנית, נתי כהן- תופים, חיה יושע- באס, תזמורת פוליפוניה 
במסע חוצה זמנים וסגנונות, נפגשים אילנית וגיל שוחט, ומבצעים את שיריה הגדולים בלבוש 
וולפגנג אמדאוס, כאשר  חדש, תזמורתי ופסנתרני. במישור הקלאסי, יבצע שוחט מיצירות 
במרכז התכנית הקונצ׳רטו לפסנתר בלה מג׳ור, המשלב קדנצות מקוריות של שוחט הכוללות 

את מנגינות שירי אילנית. מופע שכולו התרגשות ואלגנטיות מוזיקאלית ותרבותית.

משתתפים: קובי אוז, חיה יושע- באס, נתי כהן- תופים, אנסמבל פוליפוניה 
שני ענקים על במה אחת: המאסטרו מארח לראשונה את קובי אוז שהביא רוח רעננה למוזיקה 
הישראלית, והקדים את זמנו בשילוב של מקצבי ראפ ופופ עכשווי עם אלמנטים מזרחיים. 
לשירים של אוז מצטרפת יצירת המופת של מוצארט - רביעית הפסנתר בסול מינור, וסונטת 

הסערה של בטהובן.

משתתפים: דני בסן, עדן ניר בסון- גיטרה אקוסטית וחשמלית, מיכל בית הלחמי- קלרינט
נתי כהן - תופים, אנסמבל הקשת פוליפוניה 

זה היה באייטי׳ס כשילד הפלא דני בסן דרש מהמדינה לתת לו רוקנרול. והיא נתנה והתמסרה 
ובגדול. ארבעה עשורים אחרי, הילד קצת גדל, אבל הפלא נשאר . לשירים המיתיים של בסן 
ליצירות שוחט  ועד  ׳רוקנרול׳ של המוזיקה הקלאסית, מברטוק, פרוקופייב  יצירות  נוספות 

עצמו. קונצרט לפנים!

משתתפים: רוני דלומי, נתי כהן- תופים, אנסמבל פוליפוניה
גיל שוחט, מארח ביחד עם תזמורת הסינפונייטה את הזמרת והשחקנית הנפלאה רוני דלומי. 
בין אם זה על במות המוזיקה הישראלית, במות הקונצרטים, רדיו, טלויזיה, קולנוע, תיאטרון, 
מחזות זמר - כל מה שדלומי נוגעת בו הופך לזהב. בקונצרט המשותף תבצע דלומי את מיטב 

שיריה ואלו ישולבו עם הסונטה הפאתטית מאת בטהובן ויצירות קלאסיות נוספות.
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יום ד' | 28.12.22 | 20:30

יום ד' | 01.02.23 | 20:30

יום ד' | 19.04.23 | 20:30

יום ד' | 31.05.23 | 20:30
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היו זמנים

תפילת יום הולדת

יכול להיות שזה נגמר

אני ושירי

יום הולדת שמח לחיים חפר
האחים אסנר במופע לכבוד חיים חפר האיש שכתב את מלחמת השחרור 
וההומוריסטית כבש את הפזמון בישראל. משיריהם של  ובעטו החדה 

התרנגולים, גשר הירקון, יהורם גאון, קזבלן, איי לייק מייק ועוד.
בהשתתפות: אלון אולארצ'יק, ניר שיבר, אלון אופיר ויעל יקל.

יום הולדת שמח לחווה אלברשטיין   
והמיוחדת בזמר  האחים אסנר עושים כבוד לראשונה לאישה היחידה 
חדשים  ופרשנות  ביצועים  משלה.  ייחודי  סגנון  שהביאה  הישראלי 

שהופכים את שיריה של אלברשטיין לקלאסיקה.
בהשתתפות הזמרות והיוצרות: רז שמואלי, נעה אסנר , צילי ינקו 

יום הולדת שמח ליהונתן גפן
האחים אסנר במופע שכולו אהבה לשירים של יהונתן גפן

הישראלים  היוצרים  רשימת  בראש  העומד  גפן  של  לכישרון  סוף  אין 
לכתיבת  אחראי  גפן  המבוגרים.  אל  וגם  הילדים  אל  גם  לדבר  שיודע 
שירים רבים מפנתיאון הקלאסיקות הישראלי ושיתף פעולה עם זמרים 
כספי,  מתי  פוליקר,  יהודה  קלפטר,  יצחק  ברוזה,  דיויד  ביניהם  רבים, 
ועוד. מופע משיריו  לוי  זילבר, אושיק  רמי קליינשטיין, ריטה, אריאל 

בביצועים מחודשים ומרעננים.
בהשתתפות: בן ארצי, לירון לב, ענת בן חמו, ורד פיקר ושי זורניצר.

עוזי חיטמן ואפי נצר  
העממית  הישראליות  יוצרים שהם  לשני  הוקרה  במופע  האחים אסנר 
והשירים  הפסטיבלים  הילדים,  שירי  דרך  בציבור  מהשירה  במיטבה 

האישיים שני יוצרים שנוגעים בכולם.
בהשתתפות: חן כהן, אורי בנאי , גילן שחף ואסנת זנו.

האחים אסנר
"יש לי יום הולדת"
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האחים אסנר בחגיגת זמר עברי חוגגים יומולדת למיטב האמנים
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יום ג' | 6.12.22 | 20:30

יום ג' | 25.10.22 | 20:30

יום ג' | 14.2.23 | 20:30

יום ג' | 16.5.23 | 20:30
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לחצוצרת הזהב של אריק יצטרפו שלישיית 
הגדולים  הקולות  עם   Golden Voice
שמרעידים את נימי הלב. בתכנית יתארחו 
שלושה זמרים עם איכויות קוליות נדירות 
יבצעו   הם  מרתקת.  בימתית  ונוכחות 
קלה,  קלאסית  ממוסיקה  מוכרים  קטעים 
שיביאו  קל  וג'אז  אופרטות  זמר,  מחזות 
לידי ביטוי את ההרמוניות ושילוב הקולות 
מפורסמים   קטעים  ביניהם.  המופלא 
ושונים  רחוקים  מוסיקליים  מעולמות 
בערב  אחת  במה  על  יחדיו  להם  חוברים 

קסום וסוחף.

משתתפים:
אריק דוידוב חצוצרה

תומר מזמר פסנתר וניהול מוסיקלי 
אביעד אטון תופים וכלי הקשה 

זמרים: אפרת רז סופרן, עופרה זנתי אלט 
סשה יגודין  טנור

יום ו' | 2.6.23 | 10:00יום ו' | 17.2.23 | 10:00יום ו' | 18.11.22 | 10:00

שלישית גולדן וויסיוליה ושאול שמיים פתוחיםפטשקה דאבל אנרג'י
שני ענקי המוסיקה האינסטרומנטלית על 
במה אחת, ניצוצות, התרגשות, התלהבות 
את  שסוחף  במופע  אנרגיה  הרבה  והרבה 
הקהל למחוזות וירטואוזיים נדירים שטרם 

נראו על במות בישראל. 
הקהל נשאר מכושף.

ומפתיעים  מבריקים  ביצועים  בתכנית 
באך,  ארמסטרונג,  לואי  אלינגטון,  לדיוק 
הקלאסיקות  לצד  גרשווין  מוצארט, 

האינסטרומנטליות  האהובות. 

משתתפים:
אריק דוידוב חצוצרה 

ליאוניד פטשקה פסנתר
אלכס אקופוב תופים 

ואלרי ליפז בס 

והמוכשרים,  היפים  בן-הר  ושאול  יוליה 
מצטרפים לאריק וללהקה ומפליאים לנגן, 
דרך  "כליזמר",  ממוסיקת  ולספר.  לשיר 
מוסיקה  עד  הבלקן,  מארצות  מנגינות 

מקומית. מופע שכולו עונג צרוף.
במגוון  ומנגנים  שרים  הווירטואוזים  שני  
כלי נגינה: כינורות, חלילים, חצוצרות, עוד 

חשמלי, אקורדיון ופסנתר. 

משתתפים:
אריק דוידוב חצוצרה

יוליה  ויולה ושירה
שאול בן הר כינור, חלילים, עוד חשמלי 

ואקורדיון
תומר מזמר פסנתר וניהול מוסיקלי 

אביעד אטון תופים
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צי סדרת הוירטואוזים של אריק דוידוב

כל המופעים מלווים בקטעי וידיאו וצילום חי.

אריק דוידוב חצוצרן וירטואוז, מוסיקאי, יזם ומפיק, בסדרת הווירטואוזים שלו, מביא את החצוצרה
לשיאים חדשים כשהוא ממקם אותה בקדמת הבמה מלווה בלהקה שלו ומארח אומנים וירטואוזיים אורחים.

21הכי טוב באולם - חוברת רפרטואר 2023-2022



קפה חובק 
עולם

מסע מרתק ממקורות הקפה 
באתיופיה, לבתי הקפה 

באיסטנבול, פריז וערים נוספות 
בעולם. שירים וסיפורים שנכתבו 

בבתי קפה. מופע המשלב קפה, 
סיפורים, תמונות, קטעי סרטים 

ושירי קפה בביצוע ייחודי של 
אהרל'ה סייקס: שירה ופסנתר, 
שירן שחר בורק: שירה וגיטרה, 

יונתן מילר כינור, שירה 
ומנדולינה, אלי בן שושן: כלי 
הקשה ואילן אביב: גיטרה בס.

מנחה ומספר: יואל שתרוג

יום ג' | 10.1.23 | 20:30

הערים היפות 
של קנדה 

בין טורונטו למונטריאול
מצעד להיטים של כוכבי על 

בזמר העולמי שנולדו בקנדה 
וממנה יצאו וכבשו את העולם. 
מופע מיוחד משירי פול אנקה, 

ניל יאנג, לאונרד כהן, ג’וני 
מיטשל, סלין דיון ועוד.

מופע מוסיקלי מיוחד בטעם 
קנדי ובניחוח בינלאומי.

בביצוע להקת אומהגומה 
והזמרות כיתריה פוץ'

ואנה טבצ'ניקוב

לפני המופע: טיול וירטואלי 
מצולם בטורונטו ובמונטריאול 

סובב עולם
מסע מוסיקלי בלתי נשכח לערים היפות בתבל. מיטב המבצעים והמופעים בשילוב הרצאות מרתקות

יום ג' | 8.11.22 | 20:30

מומביי
מהודו לישראל - 

מזרח ומערב
הזמרת ליאורה יצחק, רקדנים 

והרכב נגנים במופע המשלב את 
מגוון להיטיה בשפה העברית 
לצד שירים מסורתיים בשפה 

ההודית וסיפורים מהודו 
הרחוקה.

לפני המופע: טיול וירטואלי 
מצולם במומביי

יום ג' | 14.3.23 | 20:30

ליברפול
ביטלמניה –

הרביעייה המופלאה מליברפול
מופע הצדעה ללהקה ששינתה 

את עולם המוסיקה. 
מפגש נוסטלגי ומרגש עם כל 
השירים הגדולים של הביטלס 

מכל הזמנים.
בביצוע להקת המג'יקל בנד 

 
לפני המופע: טיול וירטואלי 

מצולם בליברפול 

יום ג' | 6.6.23 | 20:30

בשיתוף
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גיל שוחט
ביצועי המופת ליצירות הנצח

הרומנטיקה הרוסית  צ'ייקובסקי-מוסורגסקי-רחמנינוב 

המוזיקה הרוסית הרומנטית
כתופעה תרבותית עולמית

שיאים של וירטואוזיות

מפצח האגוזים
בין פושקין לרחמנינוב
השיר האומנותי הרוסי

אמן אורח: החצוצרן אריק אמיתי
היצירות:

צ'ייקובסקי: האופרה ׳ייבגני אונייגין׳ , סימפוניה מס' 4 
ביצוע: 

צ׳ייקובסקי: חודש יוני, מתוך ׳העונות׳
רחמנינוב: ווקאליזה 

ולדימיר פסקין: קונצ׳רטו לחצוצרה

אמן אורח: הפסנתרן מיכאל זרצקל
היצירות:

מוסורגסקי: 'לילה על הר קרח'
רימסקי קורסקוב: ׳שחרזדה׳

ביצוע: 
באלאקירב: איסלמיי

הורוביץ-ביזה: פנטסיית כרמן
רחמנינוב: סונטה מס' 2

רחמנינוב: ואריאציות קורלי

אמנית אורחת: הפסנתרנית דוראל גולן
היצירות:

צ'ייקובסקי: סימפוניה מס' 6 )הפתטית(,
המוזיקה לבלט "מפצח האגוזים"

ביצוע: 
צ׳ייקובסקי: סוויטת ׳מפצח האגוזים׳ )מלא( בגירסה ל 4 ידיים

חצ'טוריאן: מחול החרבות
רחמנינוב: 3 מומנטים מוסיקאליים

אמנית אורחת: זמרת הסופרן אולגה סנדרסקיה
יצירות:

רחמנינוב וצ׳ייקובסקי: השירים האומנותיים של סוף
הרומנטיקה הרוסית

ביצוע: 
רחמנינוב: שירים לסופרן ופסנתר, ווקאליזה,

נהרות האביב, אל תשיר לי שוב, בציר התוגה ואחרים
צ׳ייקובסקי: ארית המכתב מתוך האופרה ׳יבגני אונייגין׳

יום ד' | 10.5.23 | 10:00יום ד' | 16.11.22 | 10:00

יום ד' | 21.6.23 | 10:00יום ד' | 22.2.23 | 10:00
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הסדרה הסמפונית ברחובות

ברק הפסנתר
דן אטינגר, מנצח 

אלכסי וולודין, פסנתר
יונית שקד גולן, מצו ספרן

רחמנינוב, קונצ'רטו לפסנתר מס' 2 
זיו קוז'וקרו, שירים על חיי ילדים, ביצוע  בכורה  

שלושה ענקים על במה אחת  רחמנינוב – וולודין- אטינגר

בריאת העולם
יובל בן עוזר, מנצח

האנסמבל הקולי הישראלי
תומר שרון, קריין 
איתן דרורי, טנור

יואב אילון, בס
אלה וסיליביצקי, סופרן

היידן, האורטורייה "בריאת העולם"
מעשה  את  מספרים  ורפאל  גבריאל  אוריאל,  מלאכים  שלושה 
הבריאה במלים מן המקרא ומ"גן העדן האבוד" יצירת הענק של 

המשורר ג'ון מילטון.

אקזוטיקה מוסיקלית
אוון כריסט, מנצח

סיוון מגן, נבל
רוסיני, הפתיחה ל"ווילהלם טל"

חינסטרה, קונצ'רטו לנבל ותזמורת
ברטוק, קונצ'רטו לתזמורת 

תוכנית אקזוטית עם ניחוחות איטלקיים, לטינו-אמריקניים 
והונגריים.

וידוי הנשמה
תומאס זנדרלינג, מנצח

קלרה יומי קנג, כינור
ברהמס, קונצ'רטו לכינור ותזמורת

סיבליוס, סימפוניה מס' 2
שתיים מן  היצירות הפופולריות והאהובות ביותר באולמות 

הקונצרטים בעולם כולו.  

מטעמי שוברט
כריסטוף קניג, מנצח

רומן רבינוביץ', פסנתר
רינת מוריה, סופרן

שוברט - 5 שירים לזמרת ותזמורת,
עיבוד לתזמורת: ברהמס, רגר, בריטן

שוברט/ליסט, פנטזיית "הנודד" לפסנתר ולתזמורת 
שוברט, סימפוניה מס' 9 " הגדולה"   

המנצח  כריסטוף קניג, זמרת הסופרן רינת מוריה והפסנתרן 
רומן רבינוביץ' בקונצרט שכולו שוברט.

יום ג' | 18.10.22 | 20:00

יום ד' | 17.05.23 | 20:00

יום ד' | 01.03.23 | 20:00

יום ג' | 18.04.23 | 20:00

יום ג' | 31.01.23 | 20:00
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התזמורת הסימפונית הישראלית -העונה הל"ג 

לתשומת ליבכם:
במסגרת המנוי אתם זכאים לקונצרט נוסף 

לבחירה בהיכל התרבות בראשון לציון.
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קבלת שבת ישראלית
מוזיקלים,  מופעים  בארבעה  השבוע  סוף  את   פותחים 

רעננים ומהנים. בליווי שיחת פתיחה מענייני היום והשבת
בכניסה יוגשו קפה ומאפה

שישו ושמחו

ארבעתנו

לקחת פסק זמן

הלהקה חוזרת

היום  משמעות  על  ורדיו  טלוויזיה  תוכניות  ועורך  מגיש  מנחה,  גולדברג,  שלומי  פתיחה: 
הקדוש, יום המנוחה.

מופע: שישו ושימחו, מחווה ללהיטים הגדולים של המוסיקה החסידית והיהודית
שלומי גולדברג | אילן ליבוביץ' | גיל קפטן בשלושה קולות והרבה הומור יהודי הבן יקיר לי, 
עוד ישמע, לכה דודי, ידיד נפש, הפסטיבל  החסידי, התיאטרון היהודי ועוד ועוד להיט רודף 

להיט- לא תפסיקו לשיר.
ניהול מוסיקלי וקלידים: יאיר סתווי

השבת  "נהר  על  טלוויזיה  ומנחה  רדיו  שדרן  עברית,  ללשון  דוקטור  קור,  אבשלום   פתיחה: 
ושמו סמבטיון".

מופע: ארבעתנו, ארבע מוסיקאיות, עושות אהבה עם מוסיקה ישראלית בעיבודים מפתיעים 
ומשמחים. משולבים בסיפורים מהחיים, נוגעים ללב ומצחיקים. מופע מושלם לכל מי שאוהב 

מוסיקה ישראלית משובחת.
רעות יהודאי: עיבודים, קלידים, שירה עדי לביא: ניהול אומנותי, קלידים, שירה

ענבל אבנעים: גיטרה, שירה נועה וקס: כלי הקשה, שירה
יעוץ אומנותי: חמוטל בן זאב

פתיחה: נויה שגיב, ממרצה למקרא ולתרבות ישראל ודוקטורנית לספרות על "שבעים פנים לשבת" 
מופע: לקחת פסק זמן, להקת B Side הוותיקה במופע מחווה לשירי אריק איינשטיין.

המופע כולל שירים מכל תקופת יצירתו ושיתופי הפעולה הרבים עם אמנים כמו שלום חנוך, 
שם טוב לוי, יצחק קלפטר, מיקי גבריאלוב ועוד.

ארז זינגר - שירה וגיטרות, רועי לזר - גיטרות וקולות,
גיל אימר - בס, קלידים וקולות, אבינועם קוניאבסקי - תופים.

פתיחה: קובי אריאלי, סטנדאפיסט, מרצה, איש רדיו וטלוויזיה, עיתונאי ופובליציסט, 
דור תשיעי בעיר בירתנו, מעלה את ירושלים על ראש שמחתנו.

מופע: הלהקה חוזרת, הצדעה למיטב שירי הלהקות הצבאיות בכל הזמנים. 
שישה זמרים מבצעים בהרמוניה נהדרת את הלהיטים הסוחפים של התקופה

שיר הלהקה, בהיאחזות הנח"ל בסיני, קרנבל בנח"ל, שיר לשלום, אם זה טוב ואם זה רע,
קום והתהלך בארץ, בלילה על הדשא, בארץ אהבתי, ועוד.

משתתפים: עומרי גרינברג, גיא ברכה, פז פרל, דוריס נימני, סוזנה בוביס, חגית ביאר.
בימוי ועריכה: עופר שפריר

אריה
סלי בן -

ת 
מ

צל
אן

צילום: יחצ כ

אובן חיון
צילום: ר

שור
אילן ב

צילום: 

ט
אר

טו
שי פו

צילום: 
טין

צלם כפיר בול

יום ו' | 11.11.22 | 10:00

יום ו' | 13.01.23 | 10:00

יום ו' | 03.03.23 | 10:00

יום ו' | 19.05.23 | 10:00

חדש!
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והמוערכים  המצליחים  מהיוצרים  שניים 
)גרמניה(  גקה  מרקו  כיום:  בעולם  ביותר 
ויוהאן אינגר )שוודיה( ,מתארחים על במה 
את  קמע  המחול  בלהקת  ומעלים  אחת 

יצירות המופת הכי מוערכות שלהם:
פטי  של  למוזיקה   "THIN SKIN" את  גקה 
למוזיקה   "RAIN DOGS" את  ואינגר  סמית 
משמשות  הרוק  אגדות  וויטס.  טום  של 
לכוריאוגרפיה  משותפת  קצבית  קרקע 
מבריקה ווירטואוזיות משני עולמות תוכן 

שונים לחלוטין.

יום ב' | 15.5.23 | 20:30

להקת המחול קמע
 LEGENDS

מן
אופ

ק
מעיין 

צילום: 

מחול
שלושה מופעים של להקות המחול המובילות בארץ

יום ד' | 9.11.22 | 20:30

להקת המחול 
ורטיגו

בכורה 2022
להקת המחול ורטיגו

יצירתה החדשה של נעה ורטהיים
ללהקת המחול ורטיגו

מוסיקה רן בגנו

ס
מו

מיכה ע
צילום: 

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 ג' | 21.2.23 | 20:30

להקת המחול 
הקיבוצית

בהפקה חדשה

מאת רמי באר 
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להקת המחול קמע
 LEGENDS

בוקר של כיף
חמישה מופעים שפותחים את הבוקר בכיף

מוסיקה ללב היא חודרת
אילן טל שר צביקה פיק בהנחיית נועם גילאור 

מופע מחווה למאסטרו היוצר והזמר צביקה פיק 
השירים והסיפורים שמאחורי השירים, בליווי נגנים ובשיתוף הקהל.

מורה לחיים - תאטרון אורנה פורת

מחווה לחוליו איגלסיאס

ננסי ברנדס חי

סימן שאתה צעיר

מחזה ובימוי: צביה הוברמן
ריקי בליך/ דקלה הדר, דון לני גבאי/לי מסיקה, חיים זנאתי/ יוסי טולדו, נועה  משתתפים: 
רינט/  אריק  ביטון,  אימרי  מכלוף/  תומר  צלניק,  איתן  ברוקמן/  דורון  הרוש,  דניאל  כדריה/ 
החמישים.  בשנות  במעברה  ללמד  הנשלחת  צעירה  מורה  היא  רבקה  המורה  נאמן.  יוסיאל 

תלמידיה הם עולים חדשים שעלו זה עתה בעלייה הגדולה שאחרי הקמת המדינה.

מופע מרגש וקסום בקולו העשיר והמלטף של הזמר רפאל גונזלס עם קטעי קישור מצחיקים 
ורומנטיים ברחבי העולם  הזמן למקומות אקזוטיים  ייקח אתכם במנהרת  ומרגשים. המופע 
הלטיני. ברפרטואר שירים שביצע חוליו איגלסיאס וכן קלאסיקות מהזמר הספרדי - המוכרות 

והאהובות. במופע משתתפים  נגנים ורקדנים סלוניים מן השורה הראשונה.

ננסי במופע סטנד אפ משובח!
בדרכו החמה והמצחיקה, הוא מגולל את קורות חייו הקשר שלו עם משפחתו, האבהות בגיל 

מבוגר ואיך זה לחזור לחיים אחרי 4 חודשים בבית חולים.
סטנד אפ מלא חיים במיטבו.

מופע שכולו חגיגה ישראלית נוסטלגית משובחת ומרגשת בהרמוניה מושלמת ובהמון כבוד 
לתרבות המקורית שלנו. משיריהם האהובים והמרגשים של: נתן אלתרמן, יוחנן זראי,

דובי זלצר, יוסי גמזו, משה וילנסקי.
המופע מלווה בקטעי קישור הומוריסטיים מתוך מערכונים של יוסי בנאי ורבקה מיכאלי.

יום ב' | 21.11.22 | 10:00

יום ב' | 16.01.23 | 10:00

יום ב' | 20.02.23 | 10:00

יום ב' | 03.04.23 | 10:00

יום ב' | 05.06.23 | 10:00

שר
א

מנחם עוז 
צילום: 

שולב
צילום: עדן 

טין
צילום: כפיר בולו

תי
מי

ת ע
אייל

צילום: 
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תאטרון ילדים
סדרת הצגות לגילאי 9-6. הצגות איכותיות שנבחרו ממיטב הרפרטואר

של התאטראות המובילים בארץ, תוך הקפדה על תכנים, מסרים חינוכיים ואיכות אומנותית

ם.
ול

א
 ל

יה
תי

ש
 ו

כל
או

ס 
ני

הכ
 ל

ין
א

 | 
ס

טי
כר

ב 
יי

ח
ל 

גי
ל 

 כ
ה |

על
מ

 ו
2 

יל
מג

ה 
ס

ני
הכ

לאסי

אליס בארץ הפלאות

יוסף בעל החלומות

דוליטל

כראמל

מדיטק | מחזה ופזמונים: איתן מושקובסקי | בימוי, דרמטורגיה ופזמונים: גמא פריד
עיבוד מקורי וסוחף לסיפור הקלאסי על הכלבה המפורסמת והאהובה ביותר בעולם

וגם  ביותר  – חברתו הטובה  לו את לאסי  יש  יפים, אבל  בגדים  או  אין צעצועים  לג'ו הקטן 
הכלבה הכי יפה והכי חכמה ב'גרינולד ברידג'. הדוכס מדרלינג העשיר מחליט לקנות אותה 
ממשפחתו הענייה של ג'ו ומתכוון לקחת אותה לאילוף בסקוטלנד הרחוקה, ג'ו מחליט לפרוץ 
לטירת הדוכס ולהציל אותה ויוצא למסע ארוך, רצוף הרפתקאות וסכנות. האם יצליח להציל 

את לאסי?

תאטרון השעה הישראלי | מחזה: אפרים סידון, משה בן שושן, רענן ניסים פררה
בימוי: משה בן שושן ורענן ניסים פררה

ההצגה מבוססת על סיפור הרפתקאותיה של אליס בארץ הפלאות. עלילה מקסימה רווית חן, 
הומור ודמיון, המראה לכולנו שלפעמים במקומות שהגדולים נכשלים, דווקא זוית הראיה של 

ילדים צעירים מובילה להצלחה ולמעשים גדולים.

תאטרון גושן | מחזה, בימוי ומוסיקה: ירון כפכפי
העובר  ילד  אותו  אל  החלומות,  בעל  –יוסף  התנכית  הדמות  אל  בדמיונם  יפליגו  הילדים 

הרפתקאות ותלאות עד שמצליח לממש את חלומותיו הכמוסים והגלויים.
אנו לומדים דרך עיניו של יוסף הצעיר את משמעותה הכואבת של קנאת אחים. את הסיכון 

שביוהרה ואת הגדולה שבנאמנות.
לא נס לחו של הסיפור על יוסף והוא מתגלה כרלוונטי בימים אלה יותר מתמיד.

המדיטק | הצגה לכל המשפחה על פי ספרו הקלאסי של יו לופטינג
מחזה: אורי אוריין | בימוי: אלדר גוהר גרויסמן

דוקטור דוליטל הרופא האהוב אוסף ומשכן במרפאתו אינספור חיות אבודות. אבל הלקוחות 
במרפאה לא מרוצים מהעניין ומפסיקים להגיע. רגע לפני סגירת המרפאה מציעה פולינזיה 
התוכית רעיון מהפכני: דוליטל ילמד לדבר בשפת החיות ויהפוך לרופא החיות הראשון בעיר.  
בהצגה צבעונית, מצחיקה ומרגשת, דוליטל וחבריו מלמדים אותנו לא רק לדבר אל החיות, 

אלא גם להקשיב.

תאטרון אורנה פורת | מחזה: שירילי דשא, רועי שגב | בימוי: שירילי דשא
קומדיית הרפתקאות מוזיקלית לילדים

מפעל  טירה,  העשיר-  מדודם  בירושה  מקבלים  יתומים,  אחים  שלושה  ואל-אל,  גול  רובי, 
וחתול, אותו יורש הבן הצעיר רובי. יחד עם אימם המאמצת מילה וידידה הטוב ספ, הם עוברים 
להתגורר בטירה המפוארת, שם רובי פוגש את החתול שלו, כראמל, ומגלה להפתעתו שמדובר 

בחתול מדבר בעל יכולות קסם מופלאות. 

יום ד' | 23.11.22 | 17:30

יום ד' | 18.1.23 | 17:30

יום ד' | 22.2.23 | 17:30

יום ד' | 10.5.23 | 17:30

יום ד' | 07.6.23 | 17:30

טיין
ש

מר 
קר ועו

סי צב
צילום: יו

טין
צילום: כפיר בולו

טין
צילום: כפיר בולו
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שריאל יוסף יעקב בודו ישראל טרייסטמן  ענת עצמון

חן בר יהונתן רוזן גיל וייס אנדריי קשקר

שיראל יוסף,
טמן, 

שראל טרייס
ת עצמון, גיל וייס: ז'ראר אלון | י

ם: יעקב בודו, ענ
צילו

טובה
תן רוזן: יוסי גמזו ל

שקר, יהונ
חן בר, אנדריי ק

אף פעם לא מאוחר
קיין מָאל איז נישט צו שּפעט

Никогда не поздно 

זיכרונותיו של מוטל
בין פייסי החזן

זכרונות פון מׇאטל
ּפייסע דעם חזנס 

Воспоминания Мотла,
сына кантора Пеи� си

קרליבך לנצח!
קרליבך אויף אייביק  
Карлебах навсегда!

דרמה קומית
עם מוזיקה ושירים ביידיש ולדינו

מפגש חד פעמי בין תרבויות 
מאת: אנדראה באואב בימוי: שוקי וגנר

על פי יצירתו של שלום עליכם
עיבוד למחזה: יונתן רוזן, יונתן אסתרקין, 

בימוי: יונתן אסתרקין 

הצגה מוזיקלית על חייו וסיפוריו
של הרב המרקד שלמה קרליבך 

מחזה: אבי קורן
ניהול מוזיקלי דוד קריבושי

יום ב' | 20.03.23 | 20:00יום ב' | 09.01.23 | 20:00יום ב' | 24.10.22 | 20:00

הצגה 4
על תוכן ההצגה תבוא הודעה

יום ב' | 19.06.23 | 20:00

תאטרון יידישפיל

יתכנו שינויים לפי החלטת התיאטרון
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קולנוע טרום בכורה
DCP מהמתקדמות בעולם מוקרן במקרנת 

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

הטוב  החדש  הסרט  את  נבחר  כי  להבטיח  מנת  על  להקרנה,  בסמוך  יפורסם  הסרט  שם 
ביותר.

בכניסה יוגשו קפה ומאפה

תאריכי הסדרה:

20:00 13.11.22 יום א'
20:00 08.01.23 יום א'
20:00 05.02.23 יום א'
20:00 05.03.23 יום א'
20:00 16.04.23 יום א'
20:00 21.05.23 יום א'
20:00 02.07.23 יום א'
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קולנוע תרבויות
סדרה בת שבעה מפגשים, מבט קולנועי חוקר אל ליבן של תרבויות, היסטוריה, דת, מנהגים, נופים, וצבעים עם מיטב המומחים 

ועם סרטים בלתי נשכחים. יועצת ועורכת תוכניות: רחל אסתרקין
הסדרה מתקיימת באולם בימת הנוער רחובות | בכניסה יוגשו קפה ומאפה

גרמניה
סרט: אלמניה שלי 

יסמין סאמדרלי, גרמניה 2011 
מרצה: רחל אסתרקין

הדילמה הרב תרבותית-טורקים במבט מפוייס וחייכני. 

סין
סרט: הפרידה  

לולו  ואנג, סין  2019
מרצה: גליה דור  

בין התרבות הסינית למערבית-היחיד במעגלי המשפחה והחברה.                                                 

צרפת
סרט: עלובי החיים 

לאדי ליי, צרפת 2019
מרצה: גליה פסח 

פצצת זמן מתקתקת בצרפת-הייאוש והזעם בפרברי פריז.

איטליה
סרט: יש לנו אפיפיור  

נני מורטי, איטליה 2011
מרצה: אורלי אלדובי 

רומא והכס הקדוש-משרד הפרסום של הנצרות.

צ'ילה
סרט: נרודה פבלו

לארין, צ'ילה 2017
מרצה: אלון קליבנוב 

האמן כנביא-פבלו נרודה משורר פוליטיקאי גולה.

יום ו' | 28.10.22 | 10:00

יום ו' | 25.11.22 | 10:00

יום ו' | 30.12.22 | 10:00

יום ו' | 27.01.23 | 10:00

בריטניה
סרט: ויקטוריה הצעירה 

ז'אן מארק ואלה בריטניה 2009                 
מרצה: זיו אלכסנדרובי 

יום ו' | 24.02.23 | 10:00"אלוהים שמור את המלכה"-בית המלוכה הבריטי בראי הקולנוע.

ניו זילנד
סרט: ראש השבט 

לי טמהורי, ניו זילנד 2016
מרצה: זאב רילסקי 

יום ו' | 24.03.23 | 10:00אגו ומאבק בארץ "הענן הלבן המאורך"-צוהר לתרבות המאורית.  

יום ו' | 28.04.23 | 10:00
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חשוב לדעת
כל מה שחשוב לדעת כשאתם מצטרפים אלינו

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 48 שעות לפני מועד המופע.
ביטול כרטיס למופע מתוך סדרה יהיה כדלהלן:

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

ביטול כרטיס למופע שמתקיים במוצאי שבת או 
מוצאי חג יתקבל עד השעה 12:00 ביום העבודה 

הקודם לשבת/לחג.
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 
בהיכל.  המתקיימים  מהמופעים  לחלק  מוזלים 

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

להציג תעודה מתאימה לקבלת ההנחה.

כרטיס דיגיטלי בנייד
כרטיסי הכניסה הדיגיטליים ישלחו אליכם לנייד 

במסרון, יום לפני המופע.
אנא הגיעו עם הטלפון הנייד 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.

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-31.12.22. 
הישיבה באירועים אלו היא על בסיס מקום פנוי 

ולא במקומות המנוי הקבועים. 
תוקף המנוי לעונה 23-22 הוא עד ה-31.07.23. 
נצלו את ההצגות והמופעים שבמנוי עד למועד 
הסדרות  ממגוון  למופעים  לממש  ניתן  זה. 

שבהיכל, חלקם בתוספת תשלום.

ט.ל.ח | פרטי התוכנית נכונים ליום הפרסום | הזכות לשינויים שמורה להיכל.
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להיכל  חיים  ובעלי  דברי מאכל, שתייה  הכנסת 
אסורה בהחלט.

עם  הסלולרים  המכשירים  את  לכבות  יש 
כניסתכם לאולם.

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 12:00-08:00 ושעה לפני כל מופע.

כרטיסים למופעים ניתן לרכוש באתר האינטרנט www.beithaam.co.il או בטלפון 08-9232200

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.
לתשומת ליבכם, החניונים יסגרו בתום האירוע.

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 
הבאים  לכל  בטוחה  סביבה  על  ושומר  הבריאות 

בשעריו.
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בואו להכיר את המנוי

מתכבדים להזמינכם לבוקר חשיפת עונת המנויים 2023-2022
בתוכנית נציג טעימות מסדרות שיעלו אצלנו בהיכל במהלך העונה

יום ו’ | 22.07.22 | 09:30
הצטרפו אלינו לבוקר של כיף והנאה

www.beithaam.co.il | 08-9232200 ₪ 25 להזמנת כרטיסים בעלות של

הכי טוב באולם

בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני

פותח את שעריו לאירועים וגאה לארח באופן קבוע אירועי חברה,
כנסים וימי עיון של גופים עסקיים מובילים

צוות ההיכל מתמחה בתכנון ותפעול כנסים ואירועים ויעשה הכל על מנת 
לענות על כל צורך, באווירה תרבותית ומיוחדת המאפיינת את המקום

לפרטים: 08-6351004

768 מקומות
ישיבה

לובי מפואר
להתכנסות

מערכות
טכניות
חדישות

בסטנדרטים
בינלאומיים

חניה
מוסדרת
בחניון

"ראשית
המושבה”

נגיש
לבעלי

מוגבלויות

מערכת
הגברה
לכבדי
שמיעה

שוב מחפשים
מתנה?

גיפט קארד למופעי ההיכל
המתנה הכי טובה באולם

מספר במקומות מוגבל | מכירת הכרטיסים תחל ב- 01.07.22



בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני

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

הכי טוב באולם


