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 תושבים יקרים,
החברה לתרבות פנאי וספורט, פועלת בהתמדה למיצובו של היכל התרבות כמוביל בתחום התרבות בעיר. צוות היכל התרבות משקיע רבות בבניית 
תוכנית איכותית ועשירה המאפשרת לכל אחד מכם למצוא ביטוי לטעמו האישי והתרבותי. השנה מנויי התיאטרון ייהנו מיותר הצגות בחירה ונארח זמרים 
מהשורה הראשונה. אני קורא לכם להצטרף לאלפי תושבי העיר החברים במפעלי המנויים. לכם המנויים הותיקים שבוחרים כל שנה מחדש לחדש את 
המנוי, אני מודה, בחירתכם משמחת ומהווה את הערכה לצוות ההיכל המשקיע מאמצים רבים בבחירת התוכנית ובשיפור השירות. תודה לגלית חזן, 

לאיציק, מנהל ההיכל ולכל צוות העובדים המסור. אני מאחל לכולנו שנה טובה ומוצלחת.
            בברכה
        אריה ללוש       
מנכ"ל החברה לתרבות פנאי וספורט

ברכות

תושבים ומנויים יקרים !
המסך עולה על עונת מנויים חדשה בהיכל התרבות בת ים.

אני גאה להציג בפניכם את החוברת השנתית. בחוברת תתרשמו מהעושר האמנותי העתיד להיות מוצג על במת ההיכל בשנת המנויים 2018/19. שילוב 
מופלא של הצגות תיאטרון ממיטב התיאטראות וכן סדרות קלאסיות, זמר, סובב עולם וילדים. אנו נמשיך וניתן לכם סיבות לצאת מהבית וליהנות, השנה 
הבאנו אמן מן השורה הראשונה להופעה חיה. היכל התרבות הפך לבית של חוויות תרבותיות עשירות והכול נמצא כאן קרוב לבית מחכה לכם שתגיעו 

ותיקחו חלק בפעילות הענפה. אני מודה לקהל המנויים הנאמן שלנו המחדש את המנוי כל שנה ומברכת את המצטרפים  החדשים. 
      שלכם
      גלית חזן
    מנהלת מחלקת תרבות

מנויים, תושבי בת ים ושוחרי תרבות,
כמדי שנה היכל התרבות פותח את שעריו ומזמין אתכם לבוא בשעריו. בשנה האחרונה עמל צוות ההיכל ועשה ימים כלילות כדי לייצר תכנית מנויים 
שנתית שכל כולה נבנתה כדי לתת מענה לחתך רחב ככל הניתן של גילאים. בתוכנית תמצאו מכל הטוב של הצגות למבוגרים, הצגות לילדים, מופיעים 
של מוזיקה ישראלית, מופעים של מוזיקה קלאסית ומופעי בידור. חלק מהמופעים יתקיים בשעות המתאימות לגיל השלישי כך שכל אחת ואחד מכם 

ימצא את אשר אהבה נפשו. באי ההיכל נהנים מחניה בשפע, היכל איכותי ביותר וצוות שישמח לקבל את פניכם. 
אני קורא לכם לבוא ולהרגיש בבית.                בברכה
איציק אשכנזי
מנהל היכל התרבות בת ים
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המופע משלב בין גיטרות ובוזוקי, מקצבים יווניים - ים תיכוניים ולהיטי רוק. במופע מבצע פוליקר את להיטיו הגדולים מכל 
הרפרטואר העצום שלו, החל מ"בנזין" דרך "עיניים שלי", כל אלבומי הסולו וקלאסיקות מהמוסיקה היוונית.

יהודה 
פוליקר
מגדולי האומנים בישראל,
במופע להיטים משובח

היכל התרבות 
בת ים!

יום רביעי 
24.10.18

21:00
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מנויים יקרים
המידע המצורף נועד לסייע ולהסביר לכם את אופן השימוש בכרטיסי המנוי שרכשתם.

מחלקת המנויים עומדת לרשותכם בכל פנייה ובקשה.

כרטיס מנוי
כרטיס המנוי הינו כרטיס הכניסה להיכל התרבות בת ים, לכן חייבים להביאו ולהציגו בכניסה לאולם בכל אירוע אליו אתם מגיעים.

כרטיס המנוי הינו כרטיס אלקטרוני חכם בו מתעדכנים הצגות המנוי, הבחירה והבונוס. 

חשוב לדעת!
בהיכל התרבות בת ים המופעים מתחילים בזמן, המקומות הקבועים ישמרו לכם עד תחילת ההצגה.

לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18 ולא יינתן פיצוי בגין איחור.
רשמו לכם את מועדי ההצגות שבחרתם, אנו שולחים מסרונים לתזכורת אך איננו מתחייבים לשלוח תמיד ובכל מקרה האחריות על הנוכחות באולם 

במועד שנקבע היא על הצופה בלבד. 
לידיעתכם, קיימת חנייה נוספת ברחוב רהב 7 (סמוך לחברה לתרבות פנאי וספורט/מכללת בת ים).

ביטולים והחלפת מועדי הצגות
ביטול כרטיסים למופעים יתקבלו עד 24 שעות לפני המופע בטלפון 03-5080031.

וזאת בכדי שהזכות למופע חלופי תשמר. השינוי על בסיס מקום פנוי בלבד (ולא על בסיס מקום פנוי בלבד) 
במידה ולא הודעתם בזמן על אי הגעתכם, לא יתאפשר לכם לממש את זכותכם למופע חלופי וכרטיס המנוי יחויב בהתאם כאילו צפיתם בהצגה. 

שעות פעילות מחלקת שירות לקוחות
מחלקת שירות הלקוחות עומדת לרשותכם 

בימים א' - ה בין השעות 9:00-13:00 | 16:00-19:00 | במוצ"ש: רק בזמן אירוע, כשעה וחצי לפני תחילת האירוע.
טלפון מחלקת מנויים: 03-5080031.

גישה לנכים
בהיכל התרבות קיימים סידורים מיוחדים המאפשרים דרכי גישה לנכים ולמוגבלים.

כבדי שמיעה
בהיכל התרבות מותקנת מערכת הגברה לכבדי שמיעה. ניתן לקבל אוזניות שמע בערב ההצגה, בהשאלה בלובי ההיכל וכנגד הפקדת תעודת זהות.

מידע למנוי

מנוי תיאטרון סדרה 
4 הצגות הסדרה נקבעו מראש והן מפורטות בתכנייה השנתית. בנוסף יש לבחור 3 הצגות בחירה מהמגוון.

מנויים שאינם יכולים להגיע להצגת הסדרה במועדה מתבקשים להודיע על כך מראש במחלקת המנויים בטלפון : 03-5080031.
תוקף המנוי הינו 31.8.19 לא תתאפשר העברת כרטיסים שלא מומשו מעונה לעונה.

מופעי בחירה 
הזמנות למופעי בחירה יש לבצע בקופת ההיכל בטלפון 03-5080031.

אנו ממליצים להקדים בהזמנת הכרטיסים מאחר והשיבוץ נעשה על בסיס מקום פנוי (ולא על בסיס המקומות הקבועים שלכם).
* במופעים של מפיקים פרטיים קיימת הגבלת מקומות למנויים בהתאם להסכם עם המפיק.

מנוי פתוח / מיני מנוי תיאטרון 
הנכם מתבקשים להתקשר לקופת ההיכל ולהזמין מקומות להצגה. לא ייעשה שיבוץ אוטומטי להצגות המנוי.

הצגות ילדים
כל גיל חייב בכרטיס בהצגות ילדים.

ביטול מנוי
ניתן לבטל מנוי 14 יום לאחר רכישתו. ביחס למופעים שנוצלו, ההיכל יגבה את מלוא התמורה. 

דמי ביטול מנוי – 25 ₪.
מנוי שנרכש דרך אתר האינטרנט של ועד - לפי תקנון הועד באתר.

אובדן מנוי
במקרה של אובדן מנוי, יש להודיע מיידית לשירות הלקוחות של ההיכל. אובדן מנוי מכל סיבה שהיא יחויב המנוי בתשלום של 15 ₪.

  היכל התרבות בת ים בדיגיטל
  ההיכל משבץ באופן שוטף הצגות ומופעים ולכן חשוב להתעדכן באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק של ההיכל או במוקד שירות הלקוחות.

  ניתן לרכוש כרטיסים בטלפון 03-5080031 | באתר האינטרנט www.htby.co.il | מחירים מיוחדים לרוכשים באתר!

כרטיסים שנקנו בכרטיס אשראי ניתן להוציא מהעמדות האוטומטיות בלובי ההיכל, ללא צורך לעמוד בתור.

אנו מאחלים לכם שנה טובה, מלאה בתרבות איכותית.

מידע למנוי
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• רומיאו ואמא •
מנוי תיאטרון

קומדיה מרגשת | מאת: גור קורן וגלעד קמחי | בימוי: גלעד קמחי

לעיירת הפיתוח "תקוות" שבדרום הארץ קרה נס: ששי בן עטר, הכוכב הכי גדול שיצא מהעיר חוזר 
עכשיו ל"תקוות" כדי לבחור נער מקומי שיגלם את "רומיאו" בהפקה נוצצת של "רומיאו ויוליה".  

מולי מלכא, הנער הכי מוכשר בתקוות, כמעט ומקבל את התפקיד הנחשק אבל בשורות רעות 
לגבי מצבה הבריאותי של אימו זורקות את מולי מהבמה הנוצצת אל המציאות הקשה. הדבר היחיד 

שנותר לו לעשות כדי לתת לאמא שלו קצת תקווה הוא... לשקר לה שקיבל את התפקיד הנכסף.
המצב אליו נקלע מולי יוצר קומדיה של שקרים שרק מסבכים אותו יותר ויותר ולמרות זאת מולי 

מצליח לסחוף אחריו את חבריו, משפחתו והעיירה כולה כדי לתת לאימו כמה רגעי אושר. 

שחקנים: רועי אסף, שרה פון שוורצה, ענת מגן שבו, אסנת בן יהודה, ניסו כאביה, שמחה ברבירו,   
מזל קטי מלכה/נאוה לוי,  גור קורן,  דוד שאול אדוה רודברג, דולב אוחנה, אלעד אטרקצ'י.  

ילדות: אמילי מלישבה, ליה עמרם רוקח, קלואי מרואלי.

משך ההצגה: שעה ו- 45 דקות ללא הפסקה

קומדיה חדשה המשלבת צחוק ורגש וכמו גם ביקורת על עולם הריאליטי והכוכבים לרגע שהופכים להיות גיבורי התרבות שלנו

סדרה יום שני

סדרה יום שלישי

סדרה יום רביעי

סדרה יום חמישי

סדרה מוצ"ש

26.11.18

27.11.18

28.11.18

29.11.18

1.12.18

20:30

20:30

20:30

20:30

21:00

• עושה כרצונו •
מנוי תיאטרון

דרמה | מאת: מוטי לרנר | בימוי: איה קפלן

מחזה מקורי על פי ספרה של אסתי וינשטיין, בת למשפחה של חסידי גור, אם לשבע בנות, 
שסירבה לחיות על פי התקנות החמורות של חיי האישות בחסידות. לאחר שהתגרשה ונותקה 

מרוב בנותיה, פתחה במאבק עיקש על זכותה להיפגש איתן. כאשר גילתה שסיכוייה אפסו, 
נואשה מחייה. לפני שהתאבדה, פרסמה את ספרה בו תיארה את מסכת חייה הסוערים שבמרכזם 

ניסיונותיה לחיות על פי רצונה, בחברה שכפתה עליה לחיות על פי רצונם של אחרים. "עשו הכל 
כדי שאנשים ישמעו על הספר ויקראו אותו!", כתבה במכתב הפרידה שלה שהתגלה אחרי מותה.

שחקנים: אסנת פישמן, יואב דונט, יגאל שדה, מורדי גרשון, אורנה רוטברג, אוראל מאור, סיוון 
מסט,  חן בר, נוהר קורן, מאי מלר, אלינור וייל, נטע טרוים

משך ההצגה: שעה ו-50 דקות ללא הפסקה

דיוקן של כאב נשי ואנושי, שלא עוזב את הצופה גם אחרי סיומו

סדרה יום שני

סדרה יום שלישי

סדרה יום רביעי

סדרה יום חמישי

סדרה מוצ"ש

14.1.19

15.1.19

16.1.19

17.1.19

19.1.19

20:30

20:30

20:30

20:30

21:00
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• במנהרה •
מנוי תיאטרון

סאטירה ישראלית עכשווית | מאת: רועי חן, בהשראת "שטח הפקר" 
מאת דניס טנוביץ' | בימוי: עירד רובינשטיין

מקום ההתרחשות - מנהרת טרור בגבול עזה-ישראל. מהצד הישראלי נכנסים צליל ויפתח ומהצד 
העזתי – הישאם ומנסור. עכשיו הם שם יחד. אחד מהם יהפוך ל"מוקש חי" בזמן שמעליהם, בעולם 

שמעל לפני הקרקע, ירחש הקרנבל התקשורתי-פוליטי וישחק בחייהם.  
סאטירה שנונה, המעמתת את עולם התקשורת עם חוסר התקשורת של העולם. בהשראת הסרט 

"שטח הפקר" (2001) שזכה בפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר וכבש את לבבות הצופים 
כמשל אנטי-מלחמתי מרגש.

שחקנים: מיקי ליאון/גלעד קלטר, עידו מוסרי/הלל קפון, פיראס נסאר, אלכסנדר סנדרוביץ'/ויטלי 
פוקס, אסף פריינטא/יובל ינאי, קארין סרויה/ נעמה פרייס, אורי יניב/אלון פרידמן, פאולו א. מוארה, 

נועה הר-ציון.

משך ההצגה: שעה ו- 40 דקות ללא הפסקה

סדרה יום שני

סדרה יום שלישי

סדרה יום רביעי

סדרה יום חמישי

סדרה מוצ"ש

4.2.19

5.2.19

6.2.19

7.2.19

9.2.19

20:30

20:30

20:30

20:30

21:00

"בחיים לימדו אותנו להאמין שיש אור בקצה המנהרה. אבל במנהרה הזאת, אם יש אור בקצה – דרוך ת'נשק"

דרמה | מאת: גורן אגמון | בימוי: אלון אופיר

עופר מופתע לגלות שאמו המנוחה לא הורישה לו בצוואתה דבר, וכל הרכוש יועבר לידי אחותו. 
אמו גם לא השאירה כל הסבר. הוא נחוש לגלות מדוע נושל מהירושה אך אחותו הצעירה מסרבת 

לשתף עימו פעולה. במהלך נסיונותיו להבין את הצוואה, יגלה את מסכת הסודות והשקרים שממנה 
מורכבים חייו.

שחקנים: רבקה מיכאלי, מאי קשת, יניב לוי, תום חגי, נעה בירון, אלירן הרוש

משך ההצגה: שעה ו-20 דקות ללא הפסקה

דרמה משפחתית מרתקת פרי עטה של גורן אגמון, שמחזותיה היו מהלהיטים הגדולים בתיאטרון בית ליסין

סדרה יום שני

סדרה יום שלישי

סדרה יום רביעי

סדרה יום חמישי

סדרה מוצ"ש

20.5.19

21.5.19

22.5.19

23.5.19

25.5.19

20:30

20:30

20:30

20:30

21:00

• היורשת •
מנוי תיאטרון
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• השקר •

קומדיה | מאת: פלוריאן זלר | תרגום מצרפתית: דורי פרנס | בימוי: ליאור אשכנזי

אליס מפצירה בפול, בעלה, לבטל את ביקורם של זוג חבריהם הטובים, מישל ולורנס, כי היא חושדת ש מישל בוגד בלורנס. בכך נפתחת מסכת 
מרתקת ומשעשעת של הסתבכויות שעתידה לשנות את חייהם של ארבעתם. כל ניסיון לספר בצורה מסודרת את עלילת המחזה המבריק הזה, מסתכן 

בגילוי הסוף המפתיע. אפשר לומר כך: זה שכל אמת יכולה להיות שקר זה ברור, אבל זה שכל שקר הוא למעשה אמת, את זה מלמד אותנו פלוריאן 
זלר, במחזהו החדש.

שחקנים: אבי קושניר, ליליאן ברטו, עדי גילת, חי מאור

משך ההצגה: שעה ו- 30 דקות ללא הפסקה

יום שלישי | 11.12.18 | 20:30

קומדיה רומנטית שנונה, עתירה בתפניות ובהפתעות, במהפכים ובמהפכות

הצגת בחירה
* ניתן לבחור הצגות בחירה החל מ-1.9.18

דרמה חברתית מרגשת | מאת: דיוויד לינדסי- אבייר | במאי: איציק ויינגרטן

מרגרט (אסי לוי), אם חד- הורית בת חמישים, מתחננת בפני הבוס שלה, סטיבי, בן העשרים, שלא יפטר אותה מעבודתה בחנות "הכל בדולר". 
דמותה המיוחדת של מרגרט לעולם איננה קורבנית או מתרפקת על מצבה המייאש. מתוך נואשותה של מרגרט, צפות ועולות שאלות מורכבות על 

פערים חברתיים, על התזוזה ביניהם, על מזל ועל הבחירות שאנו עושים בחיים. כשמרגרט מחפשת עבודה בקליניקה של רופא מצליח, מייקל, שלמד 
 איתה יחד באותה שכונה, התשובות לכל השאלות צפות ועולות במלוא עוצמתן.

שחקנים: אסי לוי, מורן ארביב- גנס, רבקה בכר, ישי גולן, אוריה יבלונובסקי, טהוניה רובל

משך ההצגה: שעה ו-30 דקות ללא הפסקה

זוכת פרס תיאטרון לשחקנית הטובה ביותר - אסי לוי

יום ראשון | 30.12.18 | 20:30

הצגת בחירה
* ניתן לבחור הצגות בחירה החל מ-1.9.18
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• קח את אבא     שלך ולך לעזאזל •

קומדיה שחורה | מאת: רמי ורד | בימוי: אמיר וולף

כשעמי, גרוש טרי, מקבל את הבשורה שאביו המנוכר לקה בשבץ מוחי, הוא נאלץ להתגבר על משקעי העבר ולהתגייס לטפל בו. כשהוא מבין 
שמערכת הבריאות רק מעוניינת להיפטר מהזקנים ששיקומם עולה לה כסף רב, הוא נכנס למלחמת עולם מול מחלקת השיקום וקופת החולים, תוך 

 כדי תמרון בין שתי מערכות יחסים שמתחילות במקביל עם אישה במצבו במחלקת השיקום ועם גרושה סקסית שהכיר במועדון בתל אביב.
שחקנים: אבי קושניר/רמי ורד, ריקי בליך, רוי מילר, הגר טישמן, תמי ספיבק, אורי אברהמי,הילה שלו, שיפי אלוני

משך ההצגה: שעה ו- 30 דקות ללא הפסקה

קומדיה שחורה הנעה בין מחלקת השלטון לעולם הגרושים והגרושות בתל אביב

יום שני | 28.1.19 | 20:30

הצגת בחירה
* ניתן לבחור הצגות בחירה החל מ-1.9.18

דרמה קומית משפחתית | מאת: איאד אקטאר | תרגום ובימוי: משה נאור

באטלנטה של ימינו, אפזל, אב למשפחת מהגרים מפקיסטן, הגשים את גרסתו לחלום האמריקאי והקים את חברת המוניות המצליחה בעיר. על אף 
ההצלחה, מאז פטירתה של אשתו האהובה, הוא אינו מוצא מנוח לנפשו. אפזל דואג לשתי בנותיו בכל מאודו וכל כולו טרוד בשאלה: האם יצליח 

להשיא את בתו הבכורה, זרינה? אהבתו העמוקה אליה, לצד ערכי המשפחה והמסורת בהם הוא דוגל, מביאים את אפזל לחיפוש עיקש אחר חתן ראוי. 
החתן הפוטנציאלי דווקא מוצא חן בעיניה, אך לזרינה אופי עצמאי וסוער. האם האהבה תצליח לשרוד?

שחקנים: איציק כהן, אלמה דישי, מיכאל מושונוב/גיא גורביץ', יסמין עיון

• על מי ועל מה •

משך ההצגה: שעה ו-30 דקות ללא הפסקה

דרמה קומית מרירה-מתוקה, מלאת חום ואהבת אדם

יום שני | 18.2.19 | 20:30

הצגת בחירה
* ניתן לבחור הצגות בחירה החל מ-1.9.18
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• פרפרים הם חופשיים •

קומדיה רומנטית | מאת: לאונרד גרש | תרגום: תום אבני | בימוי: אלדר גרויסמן גוהר

שנות השישים בניו יורק. דון, עיוור צעיר ומוכשר שעזב את בית אמו בפרבר עשיר, מגיע לחפש את מזלו בעיר הגדולה כמוזיקאי. הוא שוכר לעצמו 
דירת חדר בוהמיינית ועורך היכרות עם שכנתו היפה והזרוקה, ג'יל.  למרות הרתיעה הראשונית שלה נוצרת כימיה ובין השניים מתפתח קשר רומנטי. 

אולם הקשר נקלע לקשיים כאשר אמו של דון, סופרת מכובדת ושמרנית, מגיעה לביקור מפתיע – מפגש שבו נחשפים דעות קדומות וסטראוטיפים 
 הפוגשים את המציאות.

שחקנים: תום אבני, ליאת גורן, ענבר דנון, דני שפירא

משך ההצגה: שעה ו- 30 דקות ללא הפסקה

הצגה הנותנת לקהל חומר למחשבה על העולם שבו אנו חיים ועל הצורך של כולנו בדבר אחד: אהבה

יום רביעי | 6.3.19 | 20:30

הצגת בחירה
* ניתן לבחור הצגות בחירה החל מ-1.9.18

• סבוטאז׳ •

קומדיה מרגשת | מאת: אילן חצור | בימוי: גדי צדקה

יצחק (שלמה בראבא), בן 90, יליד פולין במקור, אדם כריזמטי, ומלא בחוש הומור, מחליט להנהיג את דיירי בית האבות בו הוא מתגורר, למרד 
בהנהלת המוסד, עקב החלטת ההנהלה לשלב בטקס הזיכרון הממלכתי את סימה אלפסי, ילידת מרוקו. "כאן זה לא מימונה!!!" צועק יצחק. הסוגיה 

הדרמטית הזו פותחת את מעייני ההומור של שני צדי הזיכרון הלאומי, ומעניקה מבט מרגש ומצחיק על חיינו המשותפים במדינה הזו.

שחקנים: שלמה בראבא, יגאל עדיקא, פנינה ברט, ריטה שוקרון ויורם יוספסברג

משך ההצגה: שעה ו-30 דקות ללא הפסקה

דרמה קומית מרגשת, מצחיקה עד דמעות, הנוגעת בנימי ההוויה הישראלית העכשווית

יום חמישי | 6.6.19 | 20:30

הצגת בחירה
* ניתן לבחור הצגות בחירה החל מ-1.9.18
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• סימני דרך •

*הזכות לשינויים שמורה•16• 17

מחזמר
מאת: אורן יעקובי וגיורא יהלום

בימוי: משה קפטן

סיפור חייה של נעמי שמר, הוא סיפורה של הארץ הזאת. במחזמר 
חדש אנחנו פוגשים את נעמי בארבעה צמתים בחייה, בהם היא נדרשת 

להילחם על עתידה האישי והמקצועי. המחזמר משובץ שירים שכתבה 
והלחינה ומשרטט לראשונה דמותה של שמר לא כמיתוס לאומי אלא 

כפי שהייתה באמת: יוצרת מורכבת, פמיניסטית פורצת דרך, אישה שלא 
פחדה להשמיע את קולה, שהצליחה לחיות בשלום בין הקיבוץ לתל 

אביב, בין האמנות לציונות, בין האדם הפרטי: המצחיק, השנון והחם – 
לאישה הגדולה מהשירים.

שחקנים: גילה אלמגור-אגמון, סנדרה שדה, דפנה דקל, רויטל זלצמן, 
רוני דלומי, הילה שלו, דב רייזר, שמעון כהן, טל מוסרי, ריקי בליך, מתן 

שביט, נדיר אלדד, שחר ישי, תובל שפיר, מיכל ברנד, רונית אפל, 
אלכסה לרנר, נירית אהרוני-שוויצר, עמית זיתון, מיטל נוטיק,   אוראל 

איזקיל, אור משיח, עמית גיל, דניאל חסין, רוני סתיו, חנן שוורצברג

משך ההצגה: שעתיים

מחזה מוזיקלי חדש על חייה של גיבורת 
התרבות נעמי שמר

יום ראשון |  17.3.19 | 20:30

יום שני | 18.3.19 | 20:30

יום שלישי | 19.3.19 | 20:30

הצגת בחירה
* ניתן לבחור הצגות בחירה החל מ-1.9.18

•17•



*הזכות לשינויים שמורה *הזכות לשינויים שמורה•18• •19•

רומיאו ואמא
קומדיה מרגשת

מאת: גור קורן וגלעד קמחי
בימוי: גלעד קמחי

ראה עמוד 6

שחקנים: רועי אסף, שרה פון שוורצה, ענת מגן 
שבו, אסנת בן יהודה, ניסו כאביה ועוד.

קח את אבא שלך 
ולך לעזאזל

קומדיה שחורה
מאת: רמי ורד | בימוי: אמיר וולף

ראה עמוד 12
שחקנים: אבי קושניר/רמי ורד, ריקי בליך, רוי 
מילר, הגר טישמן, תמי ספיבק, אורי אברהמי, 

הילה שלו, שיפי אלוני

סבוטאז׳
קומדיה מרגשת

מאת: אילן חצור | בימוי: גדי צדקה

ראה עמוד 15

שחקנים: שלמה בראבא, יגאל עדיקא, פנינה 
ברט, ריטה שוקרון ויורם יוספסברג

מנוי זהב בבוקר - מנוי לגיל השלישי

יום שלישי | 26.3.19 | 11:00יום שלישי | 29.1.19 | 11:00יום שלישי | 27.11.18 | 11:00

יידיש בהיכל - ניתן לבחור כהצגת בחירה | כל ההצגות בליווי תרגום לעברית ולרוסית

יום שלישי | 18.12.18 | 20:00

גוועלד!
הצגה מוסיקלית שחושפת את 

סיפורו של העולם התחתון היידי.

המכשפה
עיבוד מוזיקלי מפתיע וחדשני 
למחזה החלוצי של התיאטרון 

היידיש בראשית ימיו.

מנחם מנדל 
בארץ ישראל

סאטירה מוזיקלית נוסטלגית מאת 
י.ד. ברקוביץ'.

חמים וטעים
קומדית טעויות-רומנטית, על 

להקת כליזמרים שמגיעה בטעות 
למקום הלא נכון – בזמן הלא נכון.

יום ראשון | 7.7.19 | 20:00יום שני | 29.4.19 | 20:00יום ראשון | 17.2.19 | 20:00
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גיל שוחט מארח

גיל שוחט
סדרת קונצרטים

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

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

ניתן לבחור כהצגת בחירה

מלדיטה לונה
גיל שוחט מארח את פבלו רוזנברג

חיבור ראשון מסוגו - הזמר והיוצר פבלו רוזנברג והפסנתרן והמנצח גיל 
שוחט. שירי הפופ של פבלו, צלילי הנשמה של המוזיקה הארגנטינאית 

והצליל הקלאסי של אנסמבל כלי קשת וזמרת אופרה מופלאה עם 
קול כהה ומיוחד - מוצאים מכנה משותף מפתיע על במה אחת: השפה 

והמלודיה הספרדית.

משתתפים: פבלו רוזנברג | תופים: נתי כהן | סופרן: אולגה סנדרסקיה 
תזמורת סימפונט רעננה | פסנתר, ניצוח וניהול מוזיקלי: גיל שוחט

יום רביעי | 12.12.18 | 20:30

גיל שוחט מארח

האישה שאיתי
גיל שוחט מארח את דויד ברוזה

הזמר והיוצר האהוב והמוערך דויד ברוזה, נפגש עם גיל שוחט ואנסמבל 
פוליפוניה במופע בכורה, עם שיריו האהובים ביותר: מתחת לשמיים, 
האישה שאיתי, שיר אהבה בדואי, יהיה טוב ועם הקונצ׳רטו המרגש 

לפסנתר בלה מינור של שומאן.

משתתפים: דויד ברוזה | אנסמבל פוליפוניה | פסנתר וניצוח: גיל שוחט 

אתה לי צליל וארץ
גיל שוחט מארח את ירדנה ארזי

שיריה הגדולים של ירדנה ארזי זוכים כאן לעיבודים חדשים לאנסמבל 
כלי קשת: דרישת שלום, שהשמש תעבור עלי, שיר של יום חולין, חופים, 

בן אדם, הכינור הנאמן, אתה לי ארץ. במקביל יבוצע אחד הקונצ'רטי 
הרומנטיים והפיוטיים של המוסיקה הקלאסית: הקונצ'רטו לפסנתר מס׳ 1 

מאת שופן.

משתתפים: ירדנה ארזי | פסנתר: מיכאיל זרצקל | תופים: נתי כהן
קשתני סימפונט רעננה | פסנתר, ניצוח וניהול מוזיקלי: גיל שוחט

יום רביעי | 29.5.19 | 20:30יום רביעי | 20.3.19 | 20:30
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דודו פישר | סיפור אישי
דודו שחקן וזמר בינלאומי חוזר במופע חדש 

שבו יחלוק איתנו סיפורים על השתלשלות חייו 
עד היום, את מיטב להיטיו מכל הזמנים, ואת 
חוויותיו כאבא לתינוק בן שנה וחצי.  סיפוריו 

מעוררים צחוק והתרגשות עד דמעות ושירתו 
הנדירה מיוחדת ובלווי הקרנה על מסך לאורך 

כל זמן ההופעה. מנחה: הילה איתן

 אמנית החול והטנור
        אילנה יהב | יותם כהן

אמנית החול הבינלאומית וזמר הטנור הישראלי 
הבינלאומי במופע המשלב דרך סיפור חיים מרגש 

את אמנותם של השניים.
האמנים מלווים בפסנתרנית בלה שטיינבוק 

ובנגני אנסמבל מאסטר קוורטט.
מנחה: כפיר עוז

שם נפגשות האהבות
מופע נוסטלגי רומנטי סוחף המאגד את כל 

השירים המרגשים ביותר עליהם גדלנו, אותם 
שרנו ורקדנו אי שם בשנות ה-60, בעיבודים 

חדישים ומסקרנים.
מנחה: אילנה כץ

מנוי זמר

זמר א' | יום חמישי    |   15.11.18  | 20:30
זמר ב' | יום חמישי    |  22.11.18  | 20:30

זמר א' | יום חמישי   | 13.12.18  | 20:30
זמר ב' | יום חמישי   | 20.12.18  | 20:30

זמר א' | יום חמישי   | 10.1.19 | 20:30
זמר ב' | יום חמישי   | 24.1.19 | 20:30

ABBA Live | אבבא לייב
להקת קרניבנד מזמינה אתכם לערב מחווה 

אדיר ללהקת ABBA האגדית. אתם מוזמנים 
למופע קצבי, אנרגטי ונוסטלגי שבו יבוצעו 

גדולי הלהיטים:
 The Winner Takes It All, Mamma Mia,

Dancing Queen,  Waterloo,  ועוד.       
מנחה: גדי רווה

סימן שאתה צעיר 
סולני האופרה הישראלית
מהדודאים עד גשר הירקון

ערב שכולו נוסטלגיה לזמר העברי של פעם 
מלהיטי הדודאים: ערב של שושנים, שבוע 

האהבה ודרך הטבק - ללהיטים של גשר הירקון: 
אהבת פועלי בניין, כשאור דולק בחלונך, לילה 

בחוף אכזיב ועוד.  מנחה: אילן גלבוע

הכל עובר חביבי
קלאסיקה ונוסטלגיה

שלומית אהרון, קיקי רוטשטיין, עמי מנדלמן, 
משה סימן טוב - "הכל עובר חביבי" הלהקה 

המיתולוגית במופע משותף מעשרת אלבומיה 
השונים, קטעים נבחרים מתוכניות הלהקה 
בעבר ושירים נבחרים מהדיסק החדש של 

שלומית אהרון. מנחה: מוישלה גרשטיין 

מנוי זמר

זמר א' | יום חמישי | 21.2.19 | 20:30
זמר ב' | יום חמישי   | 28.2.19 | 20:30

זמר א' | יום חמישי   | 14.3.19 | 20:30
זמר ב' | יום חמישי   | 4.4.19 | 20:30

זמר א' | יום חמישי   | 16.5.19 | 20:30
זמר ב' | יום חמישי   | 30.5.19 | 20:30
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מנחת גיל הזהב - מופעים מיוחדים לגיל השלישי

נשמה יהודית
לימור שפירא

לימור שפירא יוצאת למסע שורשים במזרח אירופה שם נולדו סביה 
וסבתותיה. היא נוגעת בתקופה בה פרחה תרבות היידיש לפני מלחמת 

העולם השנייה, נוגעת במלחמה ובשואה, בתקומה, במעפילים, בהקמת 
המדינה ובשירי הנשמה הישראליים העכשוויים יותר. היא לא פוסחת גם 

על פיוטים, על מוסיקה אמריקאית יהודית ממחזות הזמר של ברודוויי 
ואפילו על תרבות הלדינו. 

בהשתתפות נגנים.  

מרומא עד פריז ומה שביניהן 
ענת סגל

שירי סן רמו והשאנסונים הצרפתיים בנוסטלגיה רומנטית.
בהשתתפות נגנים.

יום רביעי | 9.1.19 | 17:00 יום רביעי | 5.12.18 | 17:00

בשמלה הסגולה פרח
טנור: יותם כהן 

אנסמבל מאסטר קוורטט
זמר האופרה יותם כהן ואנסמבל "מאסטר 

קוורטט" בתכנית משותפת ובה שירים עבריים 
נבחרים לצד מיטב השיר העממי הרוסי, 

מעובדים לזמר טנור בליווי אקורדאון, בלליקה, 
דומרה וגיטרה באס.

פתאום נפל עלי אביב
סוזי מילר ומוני ארנון

ברפרטואר מבוצעים בהרמוניות שובות לב 
השירים: כמו בלדה, שני אלונים ועוד. בנוסף, 

שירי פולק וקנטרי אמריקאים ידועים וגם כאלה 
שהפכו ל"עבריים": "שלום לך ארץ נהדרת" 

ו-"סימן שאתה צעיר". 
השירים מלווים בסיפורים משעשעים של "העולה 

החדשה הנצחית" סוזי מילר.  

אהבה בת 70
לימור פרי

אהבה בת 70, פרודיה מוזיקלית משעשעת 
על זוג מאוהב שחווה עליות וירידות בחיי 

הנישואים כשברקע המאהבת האובססיבית, 
עד הסוף המפתיע. המופע מלווה בשירים 

חובקי עולם באורח התקופה.
בהשתתפות: לימור פרי, שמוליק ספן ואלין 

שביט.

מנחת גיל הזהב - מופעים מיוחדים לגיל השלישי

יום רביעי | 15.5.19 | 17:00יום רביעי | 27.3.19 | 17:00יום רביעי | 13.2.19 | 17:00
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מרומניה באהבה
מרצה: יואל שתרוג  

הזמרת והשחקנית מרינה פיינגולד במופע סוחף ואנרגטי יחד עם להקת נגנים ווירטואוזים, מבצעת שלל שירים מוכרים ואהובים מהזמר הרומני ומוזיקה 
צוענית ובלקנית בשפה הרומנית האותנטית. מופע שכולו שמחה קצב חום ואהבה.

המופע בליווי פסנתר, קונטרבס,  אקורדיון, תופים  וכינור.

סובב עולם - הרצאה ומופע מוזיקלי מרהיב

סובב עולם א' | יום שלישי | 25.12.18 | 20:30
סובב עולם ב' | יום שלישי   | 1.1.19 | 20:30

סובב עולם א' | יום שלישי | 28.5.19 | 20:30
סובב עולם ב' | יום שלישי   | 14.5.19 | 20:30

סובב עולם א' | יום שלישי | 5.3.19 | 20:30
סובב עולם ב' | יום שלישי   | 12.3.19 | 20:30

סובב עולם - הרצאה ומופע מוזיקלי מרהיב

מאתונה לסלוניקי פניני הזמר היווני
מרצה: יואל שתרוג

ניחוחות וצבעים משני העולמות, היווני והישראלי בצד שירים אהובים 
ומוכרים של גדולי הזמר היווני שהישראלים חיבקו באהבה.

שירה: דורית פרקש
בהשתתפות נגנים.  

פריז עיר האורות
 מרצה: יואל שתרוג 

גדולי השנסונרים לדורותיהם נפגשים לערב אחד: שארל אזנבור, אדית 
פיאף, ז'ילבר בקו, איב מונטאן, שארל טרנה, ג'ורג' מוסטאקי, ז'ק ברל, 

דלידה, אנריקו מאסיאס, ועוד רבים וטובים, בביצוע צוות של תשעה 
אומנים וירטואוזיים: זמרים, נגנים ורקדנים.  הכול, בעיבודים מוסיקליים 

מלאי פרשנות מקורית ובעלי ארומה צרפתית נוסטלגית. בשפה 
הצרפתית, עם קטעי קישור בעברית ותרגומים נבחרים לאנגלית ועברית.  
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מנוי תיאטרון לילדים ולמשפחה - קלאסיקות מוכרות

רובין הוד | מופע חנוכה
 מחזה ובימוי: צביה הוברמן

רובין הוד חוזר מהמלחמה ומגלה שהמצב השתנה - המלך ג'ון תפס את 
השלטון בכוח ומשליט שלטון דיכוי, מטיל מיסים וגוזל מהאנשים את 

הרכוש והמזון. מריאן, אהבת נעוריו של רובין, מנסה לשכנע אותו להצטרף 
למאבק נגד המלך. הוא מצטרף לצעירים המסתתרים ביער, ויחד עם 
מריאן הוא יוצא למאבק הרפתקני על זכויות האזרחים לחופש ולצדק.

שחקנים: גל אמיתי, יוסי טולדו, חיים זנאתי, ניר שטראוס, נעה בירון, דוריס 
נמני, טליה בן מזי"א, גיא גרמן, יקיר פורטל   

הגיבן מנוטרדאם 
  

ההצגה עוסקת בסיפורו של קוואזימודו, הגיבן שסבל מדחייה ואי קבלה 
חברתית בשל מראו השונה ובד בבד מציגה את סיפור חברותו האמיץ עם 
הצוענייה אזמרלדה. הצגה מוסיקלית בשילוב להקת הפלמנקו "קומפאס" 
המציגה שאלות מוסריות חשובות: חברות, סטיגמות חברתיות וקיפוח על 

רקע אתני.

השחקנים: בל וענונו, אבירם אביטן, טל דנינו
להקת הפלמנקו הישראלית קומפאס

יום שני | 11.2.19 | 17:30 יום שני | 3.12.18 | 17:30

מנוי תיאטרון לילדים ולמשפחה - קלאסיקות מוכרות

אוזו ומוזו מכפר קאקרוזו
מחזה: אפרים סידון | בימוי: יעל טילמן

הצגה  מלאת דמיון והומור, על פי ספרו האהוב והידוע של 
אפרים סידון. זהו ספור על שני אחים ההופכים, מאחים אוהבים לאויבים. 

אט אט הופכים "היריבים" מבני אדם למפלצות. הצגה שנונה על דעות 
קדומות, היחס לאחר ועל  חוסר הנכונות לקבל את מי שחושב שונה 

מאתנו

שחקנים: טלי ביק, נועה הר ציון, ערן לחמן, איתי חיון, אדי אלתרמן, אביה 
ברוש

עלי באבא 
וארבעים השודדים

הפקה מוזיקלית בעלת נופך אגדתי, בניחוח סיפורי אלף לילה ולילה, 
שמביאה אל הבמה את סיפור ההרפתקה המותח אודות עלי באבא הצנוע 

ואוהב האדם, שמגלה יום אחד אוצר גדול, ששייך לשודדים אכזריים.
סיפור על צניעות לעומת חמדנות ומחירה ועל הרווח העצום של הנתינה, 

שבשעת אמת מתגמלת ואפילו מצילה חיים.
הצגה רבת משתתפים.

יום שני | 13.5.19 | 17:30יום שני | 11.3.19 | 17:30
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מופעי בידור

אמא מאוהבת
קומדיה ישראלית | מחזה מאת: אפי כהן | בימוי: דפנה זילברג

אל דירה קטנה בחולון מגיע גבר יפה ושרמנטי בשם גל (אקי אבני) ומכל הנשים בעולם הוא פוגש דווקא את פולה (חנה לסלאו), אלמנה, פולנייה 
מהגיהינום. בדירה גרים גם צילה (ליאת אקטע), הבת החמוצה והנשואה שלא באושר למנחם (אמיתי קדר), החתן שחולם לנסוע להודו. 

גל ופולה (אבני ולסלאו) נסחפים לתוך רומן סוער שמחזיר לפולה את הסומק בלחיים ואת התאווה לחיים בזכות הטמפרמנט הממזרי של גל מצידו לא 
חוסך בחיזורים ופינוקים. אבל האידיליה נסדקת העניינים יוצאים משליטה ולסלאו מחליטה לצאת למלחמה.

שחקנים: חנה לסלאו, אקי אבני, ליאת אקטע, אמיתי קדר

משך ההצגה: שעה ו- 30 דקות ללא הפסקה

מוצ״ש| 12.1.19 | 21:00

הברווזון המכוער  
הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד ייחודי 

המשלבת מולטימדיה חדשנית.
ההצגה מאפשרת לילדים ללמוד לאהוב את 

הדברים הנפלאים שיש בכל אחד ואחד מאתנו.

בגדי המלך החדשים
ילד קטן ותמים, היחיד שמעז לעמוד מול המלך 
ולומר לו אמיתות ללא כחל ושרק, ללא מסכות, 

בצורה ישירה כפי שרק ילדים יכולים.

עכבר העיר 
ועכבר השדה   

שני החברים, מבינים שלא כל מה שטוב 
לאחד בהכרח טוב לשני, אפשר לכבד את 

צרכיו והעדפותיו של האחר – ועדיין להישאר 
חברים טובים לתמיד.

יום שני | 31.12.18 | 17:30יום שני | 12.11.18 | 17:30יום שני | 29.10.18 | 17:30

אירועים באודיטוריום העירוני                 לפרטים והזמנות: 5080775, 5080031

הצגות ילדים באודיטוריום
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מרק כפתורים
הצגה מאתגרת על הכוח שבשיתוף הפעולה. 

הילדים בקהל עוזרים לשחקנים לספר את 
סיפור ההצגה  וכך חווים בעצמם את קסמו של 

השיתוף והחברה המאוחדת.

מנוי לקטנטנים - תיאטרון לקטנטנים באודיטוריום

         שבת הזהב
יוסף הוא איש צנוע  ונדיב שעובד קשה ותמיד 

עוזר לאחרים כשהשכן של יוסף נותר חסר 
כל יוסף נוהג בדרך הלב ולא משאיר את שכנו 

מקופח.

מנוי מס' 3 – יוצא לדרך 
 שלוש הצגות לגילאי 3 עד 7  העוסקות בעולמם של הקטנטנים המספרים סיפור בצבעים ומסרים ותמונות  שלושת ההצגות של תיאטרון אורנה פורת

חברים על הגשר
זהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעולם 

הלומדים בדרך מפתיעה שחברות היא הדבר הכי 
חשוב ולא שווה להרוס אותה  בעד שום סיבה 

גדולה או קטנה.

יום שני | 17.12.18 | 17:30יום שני | 26.11.18 | 17:30יום שני | 22.10.18 | 17:30

לרכישת מנוי 5080775

באודיטריום בת ים מתקיימות סדנאות תיאטרון לילדים 
ולנוער בשיתוף תיאטרון אורנה פורת פיתוח כישורי במה 

באופן יצירתי ומהנה.
בהנחייה מקצועית של במאים ויוצרים מעולם התיאטרון.

הסדנאות יתקיימו באודיטוריום העירוני, רח' הדדי 6

לפרטים נוספים והרשמה: 5080775

הסדנאות יתקיימו בימי א'-ד' 
על פי קבוצות גיל:

יום א'
כיתות ד' – ו' 18:00 - 16:30

כיתות ז' – ומעלה (נוער) 19:30 - 18:00

יום ד'
כיתות א' 17:30 - 16:30

כיתות ב' – ג'  18:30 - 17:30
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קולנוע רמת יוסף - מנוי חדש

ביקור התזמורת
ערן קולירין, ישראל 2007

תזמורת  המשטרה של אלכסנדריה 
מגיעה לארץ לנגן בחנוכת מרכז 

ערבי לתרבות, ובשל טעות מגיעה 
לעיירה בדיונית נידחת. 

הרצאה: התזמורת שהלכה לאיבוד
מרצה: יפורסם בהמשך

מחוברים לחיים 
אולביה נקש ואריק טולדנו, צרפת 2011

דרמה קומית על קשר בין אריסטוקרט 
נכה לבין מהגר שנשכר על מנת 

לטפל בו. הרצאה: קשרים ויחסים - 
על הבלתי אפשרי שהופך לאפשרי
מרצה: יונית קימחי, מדריכת טיולי 

תרבות ומרצה

חמים וטעים
בילי ויילדר, ארצות הברית, 1959

טוני קורטיס, ג'ק למון ומרלין מונרו 
בקומדיה על זמנית. 

הרצאה: מרלין מונרו – האישה 
והמיתוס והדברים שאסור לדבר 
עליהם | מרצה: רחל אסתרקין, 

חוקרת קולנוע מגדר ורב תרבותיות

עיניים גדולות
אורי זוהר ישראל 1974

הסרט השני בטרילוגיה התל 
אביבית של אורי זוהר

הרצאה: אורי זוהר וחבורת לול
מרצה: רפי שרגאי, במאי, מרצה 

ומורה לקולנוע 

יום רביעי | 20.2.19 | 20:00יום רביעי | 23.1.19 | 20:00יום רביעי | 26.12.18 | 20:00יום רביעי | 21.11.18 | 20:00

מסע קולנועי הכולל צפייה בסרט באורך מלא והרצאה מרתקת

לפרטים ורכישה: 5080775, 5080031

יהודה אליאס
מופע חדש  ועשיר שירים ידועים ואהובים: 

שבחי ירושלים, השר מונטיפיורי קום והתהלך 
בארץ בתיבול קטעי הומור הנאה מושלמת.

ורדינה כהן 
"שירים מהבית" מופע מחווה המוקדש לשירי ארץ 

ישראל של דור הותיקים  שירה סוחפת ומרגשת.

אהרון פררה
מופע חורפי חדש המאגד בתוכו קלאסיקות 

ישראליות  משולבות בשירת לאדינו ורומנסות 
ספרדיות  בשילוב סיפורים מלאי הומור.

בוקר טוב לגיל הזהב - באודיטוריום העירוני

יום שלישי | 18.12.18 | 11:30יום שלישי | 20.11.18 | 11:30יום שלישי | 23.10.18 | 11:30

לפרטים נוספים והרשמה 5080775



הבטיחו מקומכם 
לעונת המנויים 2018-2019!

הנחות לוועדי עובדים ומועדוני לקוחות!

לפרטים והרשמה: 03-5080031
www.htby.co.il

סמטת אופיר 3, בת ים  |  שעות פתיחה: א'-ה' 9:00 - 13:00, 16:00 - 19:00

ההרשמה 
בעיצומה


