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המורדים
מחזה מאת עדנה מזי"א | בימוי משה קפטן

מנויים - 3 הזכות לשינויים שמורה2 - מבט לעונה הבאה 2018-19  הזכות לשינויים שמורה

מבט לעונה הבאה 2018 - 2019

הצטרפו למשפחת המנויים שלנו!

הקדימו להירשם!

שם הסדרה

עושה כרצונו | תיאטרון הבימה

רומיאו ואמא | תיאטרון הקאמרי

דודו פישר | ערב זמראיסמעיליה | תיאטרון הקאמרי

 המורדים | הבימה בשיתוף
תיאטרון הקאמרי 

  קח את אבא שלך ולך לעזאזל
תיאטרון הבימה

היורשת | תיאטרון בית ליסין

סימני דרך | תיאטרון הבימה

 סה"כהרכב הסדרה
מספר מופעים

סדרות תיאטרון אמצע השבוע

סדרת תיאטרון מוצ"ש

מנוי פתוח

תלת סדרתי

ארבע סידרתי

מנוי זהב בוקר

גיל שוחט מארח

מועדון זמר

מנחת גיל הזהב

סובב עולם

מנוי מהאגדות

תיאטרון לילדים ולמשפחה

2+5

2+5

5

3

4

3

3

6

5

3

5

4

5 הצגות ממיטב הרפרטואר בארץ  )שורה 1-15( + 2 הצגות בחירה

5 הצגות ממיטב הרפרטואר בארץ  )שורה 1-15( + 2 הצגות בחירה

5 הצגות או מופעים לבחירה ממגוון מופעי ההיכל

3 הצגות לבחירה מתוך 5 הצגות הסדרה | ישיבה בשורות 14-18

4 הצגות לבחירה מתוך 5 הצגות הסדרה | ישיבה בשורות 14-18

3 הצגות ב-11:00 בבוקר לגיל השלישי

גיל שוחט מארח כוכבים

חלק ראשון שירה בציבור עם מיטב  המנחים | חלק שני הופעת אמן אורח

מופעים מיוחדים לגיל השלישי

הרצאה ומופע מוזיקלי מרהיב

מנוי כוכבים לגילאי  3-6

קלאסיקות מוכרות לכל המשפחה

בין המקדימים להירשם עד ה-31.5.18 תיערך הגרלה על מנוי תיאטרון חינם!



יום האישה - 5 הזכות לשינויים שמורה4 - הצגות בחירה חדשות הזכות לשינויים שמורה

הסודות
 תיאטרון בית ליסין | דרמה | מאת: הדר גלרון

בימוי: כפיר אזולאי

השנה היא 1996. נעמי, בתו של הדיין החרדי, הרב הס, מצליחה 
לשכנע את אביה לדחות את חתונתה ולהתיר לה ללמוד 

במדרשה לבנות בצפת. את חלומה החתרני להיות ה'רב-אשה' 
האורתודוקסית הראשונה, היא חולקת רק עם הרבנית דבורי, 
מנהלת המדרשה. נעמי נחושה אמנם להיות 'רב', אך הקשר 

בינה לבין מישל סוחף את שתיהן למחוזות בלתי צפויים – ומאיים 
להרוס את כל חלומותיה.

 
שחקנים: על וקשטיין, שירן הוברמן, מיכל שטמלר, הדס קלדרון, 

יניב לוי, עמי ויינברג, קרן מרום, לורין מוסרי, דורון בלנק, בר 
אקרמן, אלינור דוד, דניאל היב, אליה לסרי

משך ההצגה: שעה וארבעים דקות ללא הפסקה

הצגות בחירה חדשות

יום ראשון

יום שני

20:30

20:30

22.4.18

יום שלישי23.4.18

יום שני

20:30

20:30

3.7.18

2.7.18

פילומנה
 תיאטרון הבימה | קומדיה | מאת: אדוארדו דה פיליפו

תרגום ובימוי: רוני פינקוביץ'

פילומנה מגלה יום אחד שבן זוגה דומינקו )שגאל אותה לפני עשרים 
 וחמש שנה מעולם בתי הבושת( מבקש עתה להתחתן עם בחורה
אחרת – נאה, ועשירה יותר.  היא אינה מאבדת את עשתונותיה 

ומביימת את גסיסתה. על "ערש דווי", היא מבקשת למות בכבוד 
כאשתו החוקית של דומינקו והוא מתפתה. כאשר מבין כי נפל ברשתה, 

הוא מנסה להשתחרר מכבלי הנישואין, אלא שאז מביאה פילומנה 
שלושה גברים צעירים ומספרת לו כי אחד מהם הוא בנם המשותף. 

אבל מי מהם - זאת יידע רק אם יישא אותה לאישה.
 

שחקנים: לימור גולדשטיין, נתן דטנר, דב רייזר, רבקה גור, הגר טישמן, 
שיפי אלוני, רוברט הניג, ניר זליחובסקי, שפי מרציאנו, דניאל סבג

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

לרכישת כרטיסים חייגו: 03-5080031 שלוחה 2
batyam.smarticket.co.il :לרכישת כרטיסים באתר

 19:30 | התכנסות

 20:00 | אשת חיל
בחירת נשים מעוררות השראה. 

בהנחיית שרון חזיז.

  
20:20 | רותם אבוהב

מופע בידור אישי, נשי, חושפני ומצחיק!

 21:30 | מסיבה ישראלית
עם שרון חזיז 

 יום
 האישה
  19.3.18

היכל התרבות בת ים

  מחיר

50 
₪

 *שימו לב -
התאריכים שונו!



חודש שמח בהיכל התרבות - 7 הזכות לשינויים שמורה6 - אירועים נוספים בהיכל הזכות לשינויים שמורה

 נשים מדברות נשים 
הצגה המעבירה בהרבה 

הומור ואומץ, את המתרחש 
בין נשים וגברים, בין הורים 

וילדים, חושפת סודות 
 ושקרים ומציגה את
החברה הישראלית.

 צחי בן ציון 
המופע המצליח "אוכל 
שתייה גבר אישה" של 

דר' צחי בן ציון, רופא 
מין, סקסולוג ופסיכיאטר, 

חוזר למספר מצומצם של 
הופעות, מצחיקות נוגעות 

ואקטואליות.

לרגל חגיגות 70 שנה 
למדינת ישראל, אמי 

הגנרלית חוזרת לבמות! 
הפעם בכיכובה של האחת 

והיחידה  ציפי שביט, 
בהפקת בידור חדשה 
ומצחיקה עד דמעות.

 בואי רוח ים
 מחווה והוקרה ליאיר קלינגר 

 עיריית בת ים מציינת במופע
חגיגי חמישים שנות יצירה 

למוסיקאי יאיר קלינגר. 

משתתפים: סקסטה, טל סונדק, 
רוחמה רז.

מוצ"ש

מוצ"ש

חמישי

מוצ"ש

21:00

21:30

20:30

21:30

26.5.18

16.6.18

31.5.18

23.6.18

 ציפי שביט -
אמי הגנרלית

חודש שמח בהיכל התרבות! אירועים נוספים בהיכל

 מני עוזרי

מני עוזרי במופע סטנד אפ מקורי, מרענן, קורע מצחוק, שלא 
יורד נמוך וסוחף עד דמעות! קטעי הסטנד אפ של עוזרי ביוטיוב 

הפכו לתופעה, יכולותיו הקוליות, ההגשה הייחודית שלו, 
הטיימינג הקומי, האלתורים ואלף הפרצופים – מיתגו את מני 

עוזרי כאחד ממופעי הסטנד אפ המובילים בישראל.

 חן מזרחי

 חן מזרחי ידסקס עמכם על הווי ובידור מתוך חיי השכונה,
חיי הרווקות וחיי הנישואין. במופע של חן לא תתקלו בצנזורה. 

התקפת צחוק מובטחת.

מוצ"ש 21:0021:30מוצ"ש 3.3.1810.3.18

  מחיר

100 
₪

  מחיר

80 
₪



תזכורת להצגות מנוי תיאטרון

תזכורת לערבי זמר - 9 הזכות לשינויים שמורה8 - תזכורת להצגות מנוי תיאטרון הזכות לשינויים שמורה

 החדר האחורי
 תיאטרון הקאמרי בשיתוף תיאטרון בית ליסין | דרמה

 מחזה ובימוי: עדנה מזי"א

 שחקנים: מוני מושונוב, סנדרה שדה,
דודו ניב, הילה פלדמן, ידידיה ויטל

 הצמה של אבא
 תיאטרון הבימה  |  דרמה | מאת: רמי דנון, אמנון לוי

 בימוי: רוני פינקוביץ'

 שחקנים: יעקב כהן, רובי פורת- שובל, גאיה שליטא כץ,
קובי מאור, מיקי פלג-רוטשטיין, תום גרציאני ורותם קינן

יום שני 12.3.18

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

מוצ״ש

20:30

20:30

20:30

20:30

21:00

13.3.18 

14.3.18 

15.3.18 

17.3.18 

8.5.18 

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

מוצ״ש

20:30

20:30

20:30

21:00

20:30

9.5.18 

10.5.18 

12.5.18 

14.5.18 

 הטנור והפרימדונות 
בתכנית קטעי אופרה 

מפורסמים ואהובים, אופרטה 
ומחזמר, שירי אהבה 

איטלקיים ועוד.

 ארץ טרופית יפה 
האחים אסנר מארחים את 

לילה ופרלה מלקוס

קרנבל שירים במקצב 
הסמבה, בוסה נובה, טנגו 

וצ'ה צ'ה צ'ה בעברית 
ובשפת המקור.

בביצועים בלתי נשכחים 
של: לילה ופרלה מלקוס.

ערב שירי לוחמים 
 בהשתתפות:

האחים אסנר ונתן דטנר

 - מיועד למנויי ההיכל
 - הזמנת כרטיסים

   עם מס' מנוי בלבד
- עד זוג כרטיסים למנוי

 מחווה לנעמי פולני
מופע מוסיקלי המורכב 

מהשירים המלווים 
את הקריירה של נעמי 

פולני מהצ'יזבטון 
דרך התרנגולים ועד 

החמציצים.

תזכורת לערבי זמר

8.3.18

14.6.18

17.5.18

17.4.18

22.3.18

21.6.18

24.5.18

 זמר א'
חמישי

 זמר א'
חמישי

 זמר א'
חמישי

 יום
שלישי

 זמר ב'
חמישי

 זמר ב'
חמישי

 זמר ב'
חמישי

20:30

20:30

20:30

22:00

20:30

20:30

20:30



מנחת גיל הזהב | יידיש - 11 הזכות לשינויים שמורה10 - גיל שוחט מארח |  סובב עולם הזכות לשינויים שמורה

 הקסם הצרפתי
גיל שוחט מארח את טילדה רג'ואן

במופע ישולבו קטעים קלאסיים של מיטב 
 המלחינים הצרפתיים מכל הזמנים.

 *שימו לב!  מופע זה מחליף את המופע
של גיל שוחט וששי קשת.

20:30יום רביעי 2.5.18

אהבה צוענית
הרכב נגנים משובח מלווים את הזמרת 

הנפלאה ניצה טרמין בקטעים אנרגטיים 
וסוחפים מספרד ועד הבלקן.

ארגנטינה היפה
זמר טנור וקבוצת נגנים בכלים דרום 

אמריקאים במופע מיוחד. 

יום שלישייום שלישי 20:3020:30 10.4.185.6.18

יידיש בהיכלסובב עולםגיל שוחט מארח מנחת גיל הזהב

 משירי יוסי בנאי 
מתוך כבוד לגיבור 

ילדותו, מתי סרי מגיש 
את שיריו וסיפורו של 

נסיך הבמה הישראלי - 
יוסי בנאי.

 שירי אילן ואילנית 
אילן טל ואילנה כץ, 

ממובילי מועדוני הזמר 
 בארץ, חוברים יחד

למופע מרגש וסוחף על 
כנפי המלודיות האהובות 
של הצמד אילן ואילנית.

 איש חסיד היה 
קלאסיקה יהודית 

מוזיקלית עם ענת עצמון 
ושחקני יידישפיל

 דז'יגאן ושומאכר

סאטירה והומור בכיכובם 
של יעקב בודו, טוביה צפיר 

ושחקני יידישפיל

יום רביעי

יום רביעי

יום שלישי

יום שני

17:00

17:00

20:00

20:00

21.3.18

16.5.18

24.4.18

9.7.18

רצים לבחירות



תיאטרון לילדים ולמשפחה - 13 הזכות לשינויים שמורה12 - מנוי מהאגדות הזכות לשינויים שמורה

 המסעדה
של מיקי

קופיקו

 חנהל'ה ושמלת השבת
הצגה חדשה של מיכל הקטנה

סיפורה של חנה'לה הלובשת ביום שישי את שמלת השבת 
החדשה שתפרה לה אמּה.  השמלה מתלכלכת וחנהל'ה עצובה. 

הירח שולח קרני אור המנקות את הכתמים ונותן במקומם אור 
 הזורח משמלתה.  במחזמר משולבים השירים האהובים

 והידועים – "מי אוהב את השבת", "למה לא כל יום שבת",
 "אמא שלי הכי נהדרת" ועוד.

* ההצגה במקום "מיכל הקטנה טינקרבל". 

17:30יום חמישי 7.6.18

תיאטרון לילדים ולמשפחהמנוי מהאגדות

יום שלישי

יום שלישי

17:30

17:30

20.3.18

15.5.18

 הקוסם מארץ עוץ
מסעם המופלא של דורותי וחבריה אל הקוסם 

הגדול על מנת שימלא את משאלותיהם 
וישלים את מה שחסר בהם.

יום רביעייום רביעייום רביעי 17:3017:3017:30 7.3.18

אמת או חובה 
 מחזה מבוסס על שירים שהולחנו

ע"י קובי אושרת.

על נסים ונפלאות
 בהשראת ספרה של לאה גולדברג - 

"על ניסים ונפלאות".
זוהי הצגה מלאת הומור וקסם על חברות, 

קבלת האחר ושיתוף פעולה. 

25.4.186.6.18



אודיטוריום - 15 הזכות לשינויים שמורה14 - אודיטוריום הזכות לשינויים שמורה

 זוהר לא הספקתי
זוהר היא ילדה שמחה ,חייכנית וגם מבולגנת. 
זוהר לא מספיקה שום דבר ממה שהיא צריכה 

לעשות. הצגה המקנה לילד דרך להתמודד 
עם המציאות העמוסה והלוחצת שקיימת היום. 

בליווי מוזיקה ושירים מקוריים.

יום שלישייום שלישייום שלישי 17:3017:3017:30 13.3.18

ארץ עוץ שלי 
מתוך מזוודה נגלה עולם קסום של  דורותי 

בעקבות דמיונה. היא וטוטו כלבה הנאמן 
מגיעים אל ארץ עוץ ופוגשים בחברים: איש 

הקש, איש הפח והאריה פחדן.

הענק וגנו
ענק בודד חוסם את הכניסה לגנו הקסום 

בפני הילדים. הוא נענש על-ידי החורף, שלא 
עוזב את הגן עד אשר הענק ילמד לפתוח 

את ליבו לאחרים.

15.5.185.6.18

 לב ספרדי 
 קטעים ספרדיים מוכרים,

דרום אמריקאים ומחרוזות לדינו

 "תרועה לישראל"
שירים ומנגינות מקום המדינה ועד לימינו.

מופע מיוחד לרגל חגיגות ה 70 למדינה

יום רביעי

11:00יום שני

11:00

19.3.18

30.5.18

סידרה חדשה: תיאטרון לקטנטנים 
 3 הצגות  לגיל הרך גילאי 2-5 הצגות העוסקות  בעולמם של הקטנטנים ומספרים סיפור בצבעים מסרים ותמונות.

מחיר מנוי: הורה + ילד לשלושת ההצגות – 60 ₪ | כרטיס בודד: הורה + ילד 25 ₪
לרכישת כרטיסים בקופת היכל התרבות בת ים: 03-5080031

שימו לב! ההצגות יתקיימו באודיטוריום העירוני  |  רחוב הדדי 6, בת ים

 מחכים לכם
במנוי קסום

 אריק דוידוב במוסיקה
סוחפת לגיל הזהב



התחדשנו!  אתר חדש להיכל

batyam.smarticket.co.il

מנויים יקרים,
מהיום ניתן להזמין בקלות ובמהירות כרטיסים 
למגוון מופעי ההיכל במחירי השקה מיוחדים!

 בין הרוכשים בחודשים מרץ - יוני

 יוגרלו זוג כרטיסים להצגה
במתנה!


