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מנויים יקרים,
לאחר שנה לא פשוטה בה הקורונה הרחיקה אותנו מהבמות, אנחנו חוזרים כעת בשמחה להציג בפניכם עונת מנויים עשירה 
ומגוונת. ההשקעה בתרבות תופסת כיום מקום מרכזי בסדר העדיפויות העירוני, וחידוש הפעילות בהיכל התרבות שלנו היא 
חלק בלתי נפרד מכך. גם אם הקורונה עדיין ממשיכה ללוות אותנו בימים אלה, אנו נעשה הכל כדי לנקוט בכל אמצעי הזהירות 

- אך במקביל לאפשר חיי תרבות, בילוי ופנאי ברמה הגבוהה ביותר, כראוי לעירנו.

אני מבקש להודות לצוותים המקצועיים בחברה לתרבות פנאי וספורט ולצוות היכל התרבות, על עבודתם המאומצת ליצירת 
תכניה מגוונת המתאימה לכל הגילאים ולכל סוגי האוכלוסיות הצורכות תרבות בעיר בת-ים. בנוסף, אשמח לשמוע כל הערה 
או הצעה מצד ציבור המנויים הנאמן והנפלא שלנו, שהוא השותף המרכזי שלנו בהצלחת הפעילות במסגרת ההיכל. אנו נמשיך 

ונפעל גם בשנים הבאות כדי לחזק את תחום התרבות, ולוודא כי בת-ים תוסיף להיות עיר מובילה גם בנושא זה.

עונה מהנה,
צביקה ברוט

ראש העיר

תושבות ותושבים יקרים,
וההצגות הדגישו עד  אחרי שנת קורונה ארוכה ומאתגרת, חזר היכל התרבות לפעול במלוא המרץ. היעדרם של המופעים 
כמה הם חיוניים לכולנו. העיר בת-ים ממשיכה לבסס את מעמדה כעיר יוצרת, עדכנית, מגוונת ותוססת, שמשקיעה ללא הרף 
היא אחת  וכמובן בהיכל התרבות. מטרתנו  בתרבות הישראלית באירועי תרבות במרחב הציבורי, במוזיאונים בבתי הספר 
להעשיר את הפנאי של כל תושבי העיר, בני כל הגילאים ובכל תחומי העניין. שידרגנו את היכל התרבות במערכת מולטימדיה 

מהמתקדמות שיש בישראל, הכוללת מערכת שמע ומסכי לד שישפרו את חווית המבקרים בהיכל.

הדרמות  עם  חוזרות  התיאטרון  סדרות  כתמיד:  אופקים  ומרחיבת  מגוונת  גדושה,  בת-ים  התרבות  בהיכל  החדשה  העונה 
של  סדרות  זמר,  מחזות  הישראליות.  של  לבה  ובלב  האדם  בנפש  שנוגעות  ביותר,  והאקטואליות  המדוברות  והקומדיות 
מלאכת  על  וספורט  פנאי  לתרבות  לחברה  להודות  רוצה  אני  בהרצאות.  מלווים  בכורה  סרטי  לילדים,  מופעים  קונצרטים, 

מחשבת יצירתית, מקצועית ורגישה בהכנת הרפרטואר המוצג בפניכם. 

אלי יריב,
עו"ד - מ"מ ראש העיר 

מחזיק תיק החינוך והתרבות 

ברכות
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תושבים יקרים, מנויים יקרים,
שנה מלאה בפעילויות תרבותית עשירה, יוצאת לדרך בהיכל התרבות, אחד ממוסדות התרבות המרכזיים בעיר. אני מתכבד 
להציג בפניכם את התכנית האיכותית לשנת תשפ"ב, אשר הציבה יעד של מגוון תרבותי רחב לכל התושבים ולכל הגילאים, 
והכל - קרוב לבית. בתום שנה מורכבת בצל נגיף הקורונה, פנינו קדימה לשנה החדשה, בתקוה שנוכל לשוב לשגרה מבורכת.

אשמח לפגוש את כולכם.

שנה טובה ובריאות טובה לכולם,
שמעון אטיאס

מנכ"ל החברה לתרבות, פנאי וספורט

שוחרי תרבות ומנויים יקרים,
אחרי שנת קורונה ארוכה ומאתגרת, אנו שמחים לשוב לקדמת הבמה!

אני נרגשת להציג בפניכם את עונת המנויים 2021/22. כל שנה אנו עושים את המרב כדי לראות אתכם פוקדים את שערי ההיכל, בעונה 
הנוכחית נמשיך להוביל ברפרטואר עשיר, מפתיע, מרגש ועדכני. שילוב מופלא של הצגות תיאטרון ממיטב התיאטראות וכן סדרות 
קלאסיות, זמר, סובב עולם וילדים. היכל התרבות הפך לבית של חוויות תרבותיות עשירות והכל 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,
אחרי חודשים ארוכים שדלתות המשכן היו נעולות בשל המגיפה אנו שמחים לבשר לכם שפתחנו את שערינו ואנו מצפים 
לבואכם. את ההפסקה הכפויה ניצלנו כדי לשפר את חוויית המשתמש באתר האינטרנט למנויי ההיכל בפרט ותושבי בת ים 
בכלל. כמו כן התקנו מערכות שמע ותאורה בעלות של מאות אלפי שקלים ועל כך ברצוני להודות להנהלת העיר ולהנהלת 
החברה לתרבות, המערכות הללו ישפרו את חווית הצפייה במופעי ההיכל. כמו בכל שנה הרכבנו גם השנה עונת מנויים מגוונת 

שנותנת מענה רחב ומגוון לתושבי בת ים. אנו עומדים בפתח ומחכים לבואכם בזרועות פתוחות.

בברכה,
איציק אשכנזי

מנהל היכל התרבות בת ים

ברכות



מירי מסיקה

יום שני | 25.10.21 | 21:00

בהיכל התרבות בת־ים!

מאז פרצה לתודעת הקהל וזכתה בכל תואר אפשרי, הפכה מירי 
מסיקה לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, עם רפרטואר עשיר 
ומגוון ואינספור הופעות מצליחות על הבמות הגדולות ביותר בכל 
הטובות  מהזמרות  כאחת  מעמדה  את  קיבעו  אשר  הארץ  רחבי 

והמוערכות בישראל.

במופע להיטים משובח
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מנוי תיאטרון

ימי שני ושלישי

הצגות קבועות

הצגות בחירה

ארבע אימהות | גאון בכלוב | בעלת הבית
פנתר כפול | סאלח שבתי

ראש המועצה עמ' 13 | אור עמ' 14 
הדירה של רוזה עמ' 15

סינית אני מדברת אליך עמ' 16 
עד קצה הקשת עמ' 17

*באפשרותכם לבחור 2 הצגות/מופעים 
מרפרטואר ההיכל

הצגות
קבועות

הצגות 
בחירה

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

מנוי תיאטרון | סדרה 1 שני, שלישי

52 +
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קומדיה ישראלית

מאת: דניאל לפין | בימוי: אילן רונן

נעמה אמית, לירית בלבן, שירי גדני, עדי גילת,
יובל ינאי, מירב פלדמן/מיטל נוטיק, אורנה רוטברג, 

אודי רוטשילד

שעה וחצי ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

אך  לאומי,  דתי  בבית  שגדלה  צעירה  היא  הילה 
הסתירה זאת מיונתן, אהובה. כעת, כשהם עומדים 
להתגלות  עתיד  שהסוד  מבינה  היא  להינשא, 
וחוששת שהוא יהרוס את עתידם המשותף. מה 
יש סוד קטן.  ליונתן  זה שגם  יודעת  שהילה לא 
יונתן נולד לזוג נשים, שנפרדו כשהיה בן שנה, 
אחרות,  זוג  בנות  עם  קצר  זמן  כעבור  והתחתנו 
אימהות.  בן לארבע  הוא בעצם  יצא שיונתן  וכך 
הרב-משפחתי  המפגש  את  השניים  יצלחו  איך 

הראשון?

יחסים  מערכת  על  ועכשווית  שנונה  קומדיה 
קל  שלא  מקום  בירושלים,  שמתרחשת  שונה, 

להיות בו שונה.

הזכות
לשינויים

שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 1 שני, שלישי | הצגה מס' 1

......................

...............

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

|

|

01.11.21

02.11.21

הצגת
בחירה לימי:

רביעי
חמישי
מוצ"ש

שני

שלישי

ארבע אימהות
ין
ט
לו

בו
ר 

פי
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ם:
לו

צי
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דרמה קומית מתעתעת

מאת: יואב בר-לב ועירית קפלן
בימוי: עמית אפטה

עמוס תמם, עירית קפלן, אלון דהן, דויד בילנקה,
גל סרי.

שעה וחצי ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

נמצא  גדול"  "פה  עם  ענק  טלוויזיה  כוכב  גרניט,  יורם 
בשפל של חייו: אשתו זרקה אותו מהבית משום שמאסה 
משום  אותו  זרקה  הבידור  ותעשיית  שלו  בבגידות 
שמאסה בקפריזות שלו. מפגש מפתיע עם ויקי, מעריצה 
נלהבת שמזמינה אותו לביתה, ועם יונתן, אחיה הגאון 
רעיון  יורם  של  במוחו  מוליד  הספקטרום,  על  שנמצא 

גדול לשעשועון מטורף שיחזיר אותו אל המסך הקטן.

ואף  אותו  ולאמן  ליונתן  להתקרב  חייב  הוא  כעת 
להתמודד עם השיגעונות שלו מחד ועם החיזורים של 
אחותו מהצד השני. כך מתפתח משולש יחסים סבוך 
כדי  רק  נשמתם  את  למכור  מוכנים  כולם  שבו 

לחיות את החלום.

הזכות
לשינויים

שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 1 שני, שלישי | הצגה מס' 2

......................

...............

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

|

|

20.12.21

21.12.21

הצגת
בחירה לימי:

רביעי
חמישי
מוצ"ש

שני

שלישי

גאון בכלוב
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דרמת מתח משפחתית 

מאת: שלומית ארנון בר-לב וליאת פישמן לני 
בימוי: עידו רוזנברג

יונה אליאן-קשת, ענבר דנון, רוברט הניג,
אלירן הרוש, יעל וקשטיין, תום חגי, יניב לוי

שעה וארבעים דקות ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

לכבוד  הזוכה  שמאל  אושיית  פוגל,  אלישבע 
לכאורה  בשחיתות  לפתע  מואשמת  בינלאומי, 
והאוהבת  הגאה  משפחתה  כספים.  ובהעלמות 
מעלה  המשטרה  שחקירת  אלא  להגנתה,  יוצאת 
כל  תשובה.  ללא  הנותרות  נוקבות  שאלות 
עצמו  פרשנות משל  מגלה  מבני המשפחה  אחד 
לפרק  מאיימים  והקונפליקטים  החדש,  למצב 
כל  את  טורף  המפתיע,  הסוף  המשפחה.  את 
יותר את היריעה, וסיפורה  הקלפים, מרחיב עוד 
של משפחת פוגל הופך למשל מרגש על עלייתו 

ונפילתו של השמאל בחברה הישראלית.

שזכה  ידלין,  נעה  של  המכר  רב  ספרה  פי  על 
החשובים  הרומנים  לאחד  ונחשב  ספיר  בפרס 

ביותר שנכתבו בעברית בעשור האחרון. 

הזכות
לשינויים

שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 1 שני, שלישי | הצגה מס' 3

......................

...............

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

|

|

31.01.22

01.02.22

הצגת
בחירה לימי:

רביעי
חמישי
מוצ"ש

שני

שלישי

בעלת הבית

ין
ט
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בו
ר 
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ם:
לו

צי
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מחזה ישראלי חדש בהשראת סיפור אמיתי

מאת: יואב שוטן-גושן
בימוי: נועם שמואל

יורם טולדנו, ניסו כאביה, שלומי טפיארו,
אור בן מלך, הדר רותם-רצון, תובל שפיר, טל דנינו, 
אופיר וייל, דניה לנדסברג, דן קיזלר, יעל בר שביט, 

אביחי בלחסן

שעה וארבעים דקות ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

מוכר,  עבריין  אלבז,  יעקב  ה-70.  שנות  ירושלים, 
נשלח על ידי קצין משטרה בכיר לאסוף מידע אודות 
תנועת "הפנתרים השחורים", שמאיימת להצית את 
לאחד  הופך  למחאה,  נשאב  אלא שאלבז  המדינה. 
באשתו  מחדש  זוכה  הפנתרים  ובזכות  ממנהיגיה, 
נקלע  אלבז  למשטרה,  הפנתרים  בין  קרוע  ובבנו. 

למשחק כפול שמאיים להרוס את חייו.

ומרגשת על תנועת  דוקו-דרמה חברתית סוערת 
"הפנתרים השחורים", המציינת 50 שנה להקמתה.

הזכות
לשינויים

שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 1 שני, שלישי | הצגה מס' 4

......................

...............

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

|

|

25.04.22

26.04.22

הצגת
בחירה לימי:

רביעי
חמישי
מוצ"ש

שני

שלישי

פנתר כפול
ין
טי
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ינ
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מחזמר

מאת: אפרים קישון | בימוי: צדי צרפתי

בתפקיד סאלח שבתי: איציק כהן
בהשתתפות: נופר סלמאן, גל פופולר, עדי אלון

וכ-20 שחקנים, זמרים ורקדנים

כשעתיים ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

משפחתו  עם  לישראל  עולה  שבתי  סאלח 
המורחבת. הוא מתרגל במהירות לחיי המקום ואף 
ליד  שנמצאת  הקהילה,  מנהיג  של  למעמד  מגיע 
מועד הבחירות,  אידאולוגי. עם התקרבות  קיבוץ 
הצעות  לסאלח  מציעים  שונות  ממפלגת  נציגים 
קולות  כקבלן  שיפעל  בתמורה  ומבקשים  שונות 
עבורם.  להצביע  המעברה  אנשי  כל  את  וידרבן 
הוא  מטבעו,  ותמים  ישר  אדם  הוא  סאלח  אבל 
הצעירה  הישראלית  הבירוקרטיה  עם  מתמודד 
ומנצל את חולשותיה הידועות ובסוף מנצח אותה 

וזוכה לדירת שיכון חדשה בישראל.

למחזמר  "סאלח"  הפך  העצומה,  הצלחתו  בשל 
והפך להצלחה  והוצג בתיאטרון הלאומי הבימה 
שבתי  סאלח  היום,  ועד  מאז  תקדים.  חסרת 

נחשב למחזמר הישראלי המצליח בכל הזמנים.

......................

...............

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

|

|

16.05.22

17.05.22

הצגת
בחירה לימי:

רביעי
חמישי
הזכותמוצ"ש

לשינויים
שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 1 שני, שלישי | הצגה מס' 5

שני

שלישי

סאלח שבתי

קר
ב
 צ

סי
יו
 :
ם
לו

צי
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מנוי תיאטרון

ימי רביעי, חמישי ומוצ"ש

הצגות קבועות

הצגות בחירה

ראש המועצה | אור | הדירה של רוזה 
סינית אני מדברת אליך | עד קצה הקשת

ארבע אימהות עמ' 7 | גאון בכלוב עמ' 8
בעלת הבית עמ' 9 | פנתר כפול עמ' 10

סאלח שבתי עמ' 11

*באפשרותכם לבחור 2 הצגות/מופעים 
מרפרטואר ההיכל

הצגות
קבועות

הצגות 
בחירה

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

מנוי תיאטרון | סדרה 2 רביעי, חמישי, מוצ"ש

52 +

סדרה 2
ין
טי

ש
ינ

ב
רו

י 
ד
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ם:
לו

צי
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קומדיה

מאת: גיא מרוז | בימוי: אלון אופיר,
יונתן אסתרקין

נורמן עיסא, שיפי אלוני, שיר אברמוב, יעל לבנטל, 
ספיר אזולאי, ניל משען, רבקה גור, אורי הוכמן,

רוני דלומי, רעות אלוש, שמוליק כהן, דניאל סבג,
איתן כבל

שעה וחצי ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

זרזיף,  מועצת  ראש  של  המפתיע  מותו  בעקבות 
המדינה,  בתולדות  לראשונה  לתפקיד,  מתמנה 
ראש מועצה ערבי בישוב יהודי. למרבית האירוניה, 
בטקס  הוא  לנאום  צריך  הוא  בו  הראשון  האירוע 

חנוכת גשר על שם רחבעם זאבי גנדי.

די בכך אמא של אשתו היהודייה מגיעה  אם לא 
לליל הסדר והיא אינה יודעת שבתה התחתנה עם 
ערבי. ואם לא די גם בכך- הוא הופך להיות חשוד 
ובשחיתות בהליך  ברציחת ראש המועצה המנוח 
הממשלה  כשראש  לקרוס  שעומד  הגשר  בנית 
ראש  לכבוד  ראשון  בביקור  עליו  ופמלייתו 

המועצה הערבי.

קומדיה משוגעת על גזענות משוגעת לא פחות 
עם סוף מפתיע במיוחד.

..................

................

................

סדרה יום:

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

21:00

|

|

|

24.11.21

25.11.21

27.11.21

הצגת
בחירה לימי:

שני
הזכותשלישי

לשינויים
שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 2 רביעי, חמישי, מוצ"ש | הצגה מס' 1

רביעי

חמישי

מוצ״ש

ראש המועצה
ון
דנ

ר 
או

 :
ם
לו

צי
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מחזה מוזיקלי 

כתיבה ובימוי: גדי צדקה

נאוה מדינה, יונית טובי, קרן הדר, גיא לואל,
טל גורדון, עמי ויינברג, יניב קלדרון.

בלווי תזמורת בת 6 נגנים בניהולו המוזיקלי של
גיל שוחט.

שעה וארבעים דקות ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

כי  שושנה דמארי, מלכת הזמר העברי, מתבשרת 
רגע  באותו  ישראל.  פרס  את  לה  להעניק  הוחלט 
את  מחדש  ומציפים  עוזם,  במלוא  חייה  פורצים 
קורות משפחתה שעלתה מתימן אהוביה, מחזריה, 
הקול  לפס  שהפכו  הנפלאים,  ושיריה  מעריציה 
הישראלי שמלווה את מדינת ישראל מיום הקמתה 

עד ימינו אלה. 
הראשונה  הישראלית  הדיווה  של  סיפורה 
שהתפרסמה עוד לפני קום מדינת ישראל, נהנתה 
"כלניות",  ושיריה:  שנים,  ארוכת  מפופולאריות 
"צריך לצלצל פעמיים", "אור", "שני שושנים" ורבים 

אחרים, הפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי.

שושנה  של  חייה  סיפור  פי  על  מוזיקלי  מחזה 
דמארי

הזכות
לשינויים

שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 2 רביעי, חמישי, מוצ"ש | הצגה מס' 2

..................

................

................

סדרה יום:

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

21:00

|

|

|

12.01.22

13.01.22

15.01.22

הצגת
בחירה לימי:

שני
שלישי

רביעי

חמישי

מוצ״ש

אור

קר
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דרמה משפחתית מרגשת

מאת: שחר פנקס ואיה קפלן
בימוי: איה קפלן

רבקה מיכאלי/סנדרה שדה, מולי שולמן, טלי שרון,
רון ביטרמן, אדוה עדני, איתי צ'מה/דני רועי שפירא, 

אלמוג רוזנו/נעם ברמט, אופיר לוי/רותם לוי

שעה וחצי ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

טובים  לא  שדברים  חושדת  ה-80  בת  רוזה 
מתרחשים מאחורי גבה.

אותה  לשכנע  נואשות  מנסה  גדי,  הבכור,  בנה 
כלתה  אבות.  לבית  ולעבור  הדירה  את  למכור 
את  לביקור  מלהביא  ושוב  שוב  מתחמקת  אורלי 
רון,  גדול אופף את בנה הצעיר  וסוד  יונתן,  הנכד 
סוד שנראה כי כולם מודעים אליו חוץ ממנה. אבל 

מהו אותו סוד?

דרמה משפחתית מסעירה ומרגשת על אובדן, על 
הורות ועל זקנה.

..................

................

................

סדרה יום:

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

21:00

|

|

|

23.02.22

24.02.22

26.02.22

הצגת
בחירה לימי:

שני
הזכותשלישי

לשינויים
שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 2 רביעי, חמישי, מוצ"ש | הצגה מס' 3

רביעי

חמישי

מוצ״ש

הדירה של רוזה

מן
פ
או
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יי
ע
מ
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ם
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דרמה מרגשת 

מאת: סביון ליברכט | בימוי: ציפי פינס

נמרוד ברגמן, לימור גולדשטיין, שירי גולן, דניאל גל, 
מיטל נוטיק, קובי פרג'

שעה וחצי ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

שנים אחרי שנטשה את משפחתה המסוכסכת, מירי 
חוזרת כדי למכור את הדירה שבה גדלה.

הוריה  חייה:  את  שעיצבו  באנשים  נזכרת  היא 
אותה  שלימדה  הססגונית,  ודודתה  השואה  ניצולי 
בישראל  טיפוסית  ילדות  ורומנטיקה.  נשיות  על 
התמימה של סוף שנות ה- 60. בדירה היא פוגשת 
בה  מאוהב  שהיה  השכנים  בן  הנדל״ן,  מתווך  את 

בסתר. כשסודו מתגלה, הדרמה מגיעה לשיאה.

סביון  של  לסיפורה  המרתק  הבימתי  העיבוד 
וזוכת הפרסים, מאחד  הנודעת  ליברכט, הסופרת 
בתוכו דרמה אישית מרגשת עם אמירה חברתית 

אמיצה.

הזכות
לשינויים

שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 2 רביעי, חמישי, מוצ"ש | הצגה מס' 4

..................

................

................

סדרה יום:

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

21:00

|

|

|

30.03.22

31.03.22

02.04.22

הצגת
בחירה לימי:

שני
שלישי

רביעי

חמישי

מוצ״ש

סינית אני מדברת אליך

ין
ט
לו
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מחזה מוזיקלי 

מאת: פיטר קווילטר | בימוי: עידו רוזנברג

מיה דגן, איציק כהן, ערן מור ואלה רוזנצוויג.

שעה וחצי ללא הפסקה

בהשתתפות

משך ההצגה

הקברט  ממועדוני  אחד  לונדון.   ,1968 חורף 
הקאמבק  את  להציג  גאה  ביותר  המפורסמים 
חוזרת,  היא  גארלנד!  ג'ודי   - הכוכבת  של  הגדול 
כושלות,  יחסים"  "מערכות  ארבע  מאחוריה:  והכל 
ניסיונות התאבדות, התמכרויות לסמים ואלכוהול. 
זה נגמר, והיא נחושה – בגיל 46, ועם ארוס חדש 

וצעיר - להחזיר לעצמה את הכתר, ואת הקהל. 
 

בלהיט  גארלנד  של  לנעליה  נכנסת  דגן  מיה 
הבינלאומי, שאף עובד לסרט זוכה פרס האוסקר, 
'ג'ודי', בכיכובה של רנה זלגוור. המחזה חושף בלי 
נפשה  ואת  הזוהר  שמאחורי  העצב  את  רחמים 

האבודה של כוכבת אגדה.

..................

................

................

סדרה יום:

סדרה יום:

סדרה יום:

20:30

20:30

21:00

|

|

|

08.06.22

09.06.22

11.06.22

הצגת
בחירה לימי:

שני
הזכותשלישי

לשינויים
שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

מנוי תיאטרון | סדרה 2 רביעי, חמישי, מוצ"ש | הצגה מס' 5

רביעי

חמישי

מוצ״ש

עד קצה הקשת
ה
לי

הר
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רי
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ם:
לו

צי



18www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

גיל שוחט מארח

קובי אוז | חיה יושע – באס | נתי כהן – תופים | אנסמבל 
פוליפוניה | מנצח, מנהל מוזיקאלי, מנחה ופסנתרן -

גיל שוחט

בהשתתפות

את  לראשונה  מארח  המאסטרו  אחת:  במה  על  ענקים  שני 
קובי אוז: זמר, יוצר, פזמונאי, מלחין, סופר, שדרן רדיו ומפיק. 
אוז מביא רוח רעננה למוזיקה הישראלית, והקדים את זמנו 
בשילוב של מקצבי ראפ ופופ עכשווי עם אלמנטים מזרחיים, 

וכל אלה בטקסטים חכמים ורבי משמעות.

הזכות לשינויים שמורה

יום רביעי................................................15.12.21 | 20:30

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

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

איזה עולם
גיל שוחט מארח את קובי אוז

גיל שוחט
סדרת קונצרטים
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ששי קשת | חיה יושע – קונטרבאס | בסנתי כהן - תופים 
וכלי הקשה | מנהל מוזיקאלי ופסנתרן -גיל שוחט

בהשתתפות

קלאסיקה היא לא רק גאונות של יצירה אלא גם רומנטיקה נוסטלגית. 
רומנטיקה זו רוקמת מנגינות נפלאות העוברות כחוט השני ממוצארט, 
שופן ורחמנינוב ועד לגדולי המלחינים הישראלים כוילנסקי וארגוב. 
קולו העמוק והאהוב של ששי קשת חובר לאצבעותיו הווירטואוזיות 

של גיל שוחט - לאירוע מוזיקאלי בלתי נשכח.

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

גיל שוחט מארח

הזכות לשינויים שמורה

יום רביעי................................................11.05.22 | 20:30

מרגלית צנעני | מיכל בית הלחמי – קלרינט | רזיאל מהצרי 
– מנדולינה | נתי כהן – תופים | חיה יושע – בס | אנסמבל 

פוליפוניה | גיל שוחט - פסנתר וניצוח

בהשתתפות

מפגש ייחודי בו הקול העשיר ומלא החום האנושי של מרגלית 
צנעני פוגש את המוזיקה הקלאסית ואת גיל שוחט, בשילוב 
בהשתתפות  מוזיקאליים,  עולמות  של  פעמי  וחד  דופן  יוצא 

אנסמבל פוליפוניה - הגאונים של עולם המוזיקה הקלאסית.

יום רביעי................................................09.03.22 | 20:30

אז ידעתי מה זאת אהבה
גיל שוחט מארח את ששי קשת

היום אפרוש כנפיים
גיל שוחט מארח את מרגלית צנעני
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מופע מוזיקלי ייחודי, מרגש ורומנטי בנעימות ושירי האהבה 
הגדולים עם החצוצרה המופלאה והמרגשת של אריק דוידוב 

בליווי נגנים וזמרים.

ואהובים מספרד, צרפת,  התוכנית כוללת קטעים מפורסמים 
איטליה, יוון וישראל.

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

מנוי זמר | חלק ראשון: שירה בציבור | חלק שני: מופע מוזיקלי

השירים של החלונות הגבוהים, שהפכו לקלאסיקה ישראלית 
ולנחלת הכלל, בביצועים שונים ומרעננים. 

בין שירי המופע: אינך יכולה, יחזקאל, זמר נוגה, אהבה ראשונה, 
כל השבוע לך, הורוסקופ, באנו למילואים, בובה זהבה ועוד.

זמר א' חמישי.............................................04.11.21 | 20:30
זמר ב' חמישי.............................................18.11.21 | 20:30

זמר א' חמישי.............................................16.12.21 | 20:30
זמר ב' חמישי.............................................23.12.21 | 20:30

משירי החלונות הגבוהים מהחצוצרה באהבה 
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את  המאגד  סוחף  נוסטלגי  מופע 
יגאל  של  המרגשים  השירים  כל 

בשן בעיבודים חדשים. 

בהנחייתו  נגנים  שבעה  עם  מופע 
של נועם גילאור )רשת ג(

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

מנוי זמר | חלק ראשון: שירה בציבור | חלק שני: מופע מוזיקלי

״אם אלביס לא היה קיים, לא היינו כאן היום״. כך 
אמרו ג׳ון לנון ואמנים אחרים.

וסגנון  פסקול  להשריש  הצליח  פרסלי  אלביס 
של  דורות  על  להשפיע  ובכך  ייחודי,  מוסיקלי 
הזמר  הזה.  היום  עצם  עד  ומוזיקאים  זמרים 
והשחקן מוזס סי בליווי להקתו, מגלם את אלביס 
על כל רבדיו וגווניו במופע בלתי נשכח עם מיטב 

להיטי המלך.
בואו להיות חלק מבריאת הרוקנרול

את  כובשים  אותו  המלווה  וההרכב  אפללו 
ומרגשים,  עוצמתיים  טקסטים  עם  הבמה 
רפרטואר  מתוך  ללב  נוגעים  שירים  עם 
מפואר הכולל שלל להיטים ושירים אהובים 
מושקעת  ובהפקה  חדשים  בעיבודים 
שהופכת את המופע לחוויה תוססת, מרגשת 

ובלתי נשכחת.

20:30  | א' חמישי...............20.01.22  זמר 
20:30  | ב' חמישי...............27.01.22  זמר 

20:30  | א' חמישי...............03.03.22  זמר 
20:30  | ב' חמישי...............10.03.22  זמר 

זמר א' חמישי..12.05.22 | 20:30
זמר ב' חמישי..26.05.22 | 20:30

משירי יגאל בשן קובי אפללומשירי אלביס פרסלי 
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מרצה: יואל שתרוג

בית  של  לימים  אותנו  המחזיר  נוסטלגי  מופע 
לסופרים,  שואבת  אבן  שהיה  המיתולוגי,  הקפה 
רוח  אנשי  ושאר  אמנים  שחקנים,  משוררים, 
הארצישראלי  התרבותי  הבסיס  את  שעיצבו 

שממנו אנחנו יונקים ומושפעים עד היום.

זיכרונות,  הרבה  כך  לכל  מקור  מהווה  "כסית" 
מקור  שהיוו  וויכוחים  שיחות  שירים,  חברויות 
היותו  בעצם  קסמו  סוד  ובעצם  לספרים  השראה 
מקום מפגש והחלפת דעות לכל כך הרבה אנשים 

יצירתיים.

מאלכסנדר פן, נתן אלתרמן וחיים גורי, דרך חנה 
אורי  ועד  ירקוני  ויפה  שביט  בר  שלמה  רובינא, 
ורבים  קראוס  שמוליק  איינשטיין,  אריק  זוהר, 

אחרים. 

שירה וייסבלט, רני אלון, אליעד סודאי,
אביתר אברהם

משתתפים:

הזכות
לשינויים

שמורה

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

סובב עולם | הרצאה ומופע מוזיקלי מרהיב

סובב עולם א' 

סובב עולם ב' 

יום שלישי

יום שלישי

............

............

20:30

20:30

|

|

|

|

07.12.21

28.12.21

בחזרה לכסית 
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סובב עולם א' 

סובב עולם ב' 

סובב עולם א' 

סובב עולם ב' 

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

יום שלישי

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

20:30

20:30

20:30

20:30

|

|

|

|

|

|

|

|

25.01.22

08.02.22

31.05.22

07.06.22

www.htby.co.il | !חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים

סובב עולם | הרצאה ומופע מוזיקלי מרהיב

מערב פוגש מזרח. מופע מוסיקלי בעקבות האוריינט אקספרס, 
קרוב  במשך  מ-1883  החל  שפעלה  מהודרת  נוסעים  רכבת 
7 מדינות  בין  בין פריז לאיסטנבול. מסע שחלף  למאה שנה 

והפגיש בין עמים ותרבויות שונות.
מכל  ומוזיקה  תמונות,  סיפורים,  המשלב,  מסע  שכולו  ערב 

אחת מהתחנות שבדרך.

גיטרה, קלידים ושירה – אהרל’ה סייקס | שירה וגיטרה –
שירן שחר בורק | שירה – חני ליבנה בליווי הרכב נגנים

ועד הרי האלפים,  והפולקות האהובים, מהדנובה  הוואלסים 
הצ'רדאש  נסיכת  העטלף,  מתוך  המפורסמות  האריות 

וג'ודיטה, וכל השירים המפורסמים מתוך צלילי המוסיקה.

צרי,  ניתאי  הוירטואוז  הכנר  כנעני,  וגוני  קצף  טלי  הזמרות 
הנגנים לי זבה )בס( ורפי פריימן )תופים(, הפסנתרן והמנחה – 

דוד זבה מגישים תכנית שכולה מאוסטריה באהבה.

מרצה: יואל שתרוגמרצה: יואל שתרוג

הזכות לשינויים שמורה

בין פריז לאיסטנבול 
מסע באוריינט אקספרס

צלילי המוסיקה )מוסיקה מהמחזמר( 
אוסטריה
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יום שלישייום שלישייום שלישי

סיפורו עוצר הנשימה של רב המרגלים 
לחדור  שהצליח  כהן,  אלי  הישראלי, 
לצמרת השלטון בסוריה, לקשור קשרים 
הפוליטית  המערכת  ראשי  עם  הדוקים 
מוקדי  בלב  ולפעול  בדמשק  והצבאית 
בלב  שחי  אדם  של  סיפור  זהו  הכוח. 
הסכנה והצליח להעביר מידע שערכו לא 
יסולא בפז אשר בזכותו ניצלו חייהם של 

אזרחים וחיילים רבים. 

ירושלמי"  "אני  גאון  יהורם  של  סרטו 
למחזה  ההשראה  הם  ילדותו,  וזיכרונות 
המוזיקלי המקורי. זהו סיפורו של יהורם, 
ילד משכונת בית הכרם בירושלים אשר 
חלם בכל מאודו להיות שחקן. 19 שנים 
מחוזות  אל  יהורם  חוזר  יותר,  מאוחר 
ילדותו ופוגש את הדמויות אשר עיצבו 
השחקן  הוא  עתה  אחד-  בהבדל  אותה, 

והזמר המפורסם שתמיד חלם להיות.

עזריב,  אורית  כרמי,  אביב  משתתפים: 
גיא הירש, דניאל ורטהיים,

ערן פרץ/עופר רגירר, שפי מרציאנו

משתתפים: תום גרציאני, שמרית ששון, 
חיים זנאתי, מאיר תמם, עידן ממן,

ספיר אזולאי

דון  זנאתי,  חיים  ריקי בליך,  משתתפים: 
נועה כדריה,  רינט,  לייב  גבאי, אריה  לני 

תומר מחלוף, דורון ברוקמן

דרמה מרגשת המגוללת את סיפור חייו 
של המרגל אלי כהן

המורה רבקה היא מורה צעירה שנשלחת 
ללמד במעברה בשנות החמישים.

תלמידיה הם עולים חדשים המתמודדים 
החיים  של  הקשים  התנאים  עם 
במעברה, עם קשיי השפה וקשיי המעבר 
התרבות  אל  גדלו  עליה  מהתרבות 
המפגש  והזרה.  החדשה  הישראלית 
בין המורה לתלמידים הוא מפגש קשה 
וטעון, שהופך לאט לאט לתהליך מרתק 
שבו נבנים אמון הדדי, אמונה ביכולות, 

וחדוות למידה.

.................................................................................... 11:0011:0011:00 ||| 04.01.2222.03.2224.05.22

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

מנוי זהב בבוקר | תיאטרון לגיל השלישי במחיר מיוחד

מורה לחייםאליאני ירושלמי
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יום שלישי | 09.11.21 | 11:00

יום שלישי | 15.02.22 | 11:00

יום שלישי | 05.04.22 | 11:00

יום שלישי | 14.06.22 | 11:00

בישראל  הגדולים  הלהיטים  שירי  את  מציג  המופע 
רבים,  להיטים  שהניבו  ה-70  שנות  הסבנטיז  מתקופת 

שירים זוכי אירוויזיון וכוכבים רבים ביניהם:

צביקה פיק, שלמה ארצי, כוורת, עוזי פוקס, גבי שושן, 
רותי נבון, שימי תבורי, אילנית, שרי, הכל עובר חביבי, 

יגאל בשן, גלי עטרי יזהר כהן ועוד...

מופע מחווה לג'יפסי קינגס וללהיטים הלטיניים הגדולים

בזמר  ישראל  פרס  וחתני  לכלות  חדש  מחווה  מופע 
העברי: נעמי שמר, אהוד מנור, נורית הירש, סשה ארגוב, 

יוסי בנאי, הגשש החיוור ועוד.

ברגמן  טל  את  פוגש  הבימה(  )תיאטרון  סיטון  צחי 
)האופרה הישראלית( למופע סוחף ומרגש.

מופע מחווה למוסיקה היוונית וללהיטים הגדולים

המוסיקה, הזוכים, הזיכרונות

מחווה לג'יפסי קינגס

מחווה למוסיקה היוונית

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

צלילי בוקר | מופעים מיוחדים לגיל השלישי

70 ישראלי

פרס ישראל 

להקת פואגו 

להקת יאסאס 

צילום: יוסי קמעו

צילום: צחי סיטון: תמי שחם | טל ברגמן: רן יחזקאל

צילום: עומר שניידמן

צילום: עומר שניידמן
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סיפור ההרפתקאות הנודע בעיבוד חדש 
לכל המשפחה.

אבקת  מעט  לפזר  אתכם  מזמינים  אנו 
ועם  פן  פיטר  עם  לעוף  ובעזרתה  פיות 
הרפתקה  לא.  לעולם  ארץ  אל  וונדי 
ומפתיעה,  פרועה  ססגונית,  מוזיקלית, 
ולילדים  הסיפור  על  שגדלו  למבוגרים 

שעדיין לא מכירים אותו.

מהעץ  הלימונים  כל  את  גנב  מישהו 
והכלבה  חבריה,  יולי,  הבית!  בחצר 
שלה שקשוקה יוצאים בעקבות החשוד 

העיקרי, דותן.

מותחת,  הרפתקה  של  תחילתה  זוהי 
מרגשת ומצחיקה.

תיאטרון אורנה פורת | מחזה: רועי שגב, 
שירילי דשא בימוי: שירילי דשא

בהשראת סדרת הספרים מאת גליה עוז

יערה  שילדקראוט,  יעל  משתתפים: 
פלציג, אורי אוריין, ישראל גולדרט, מתן 

קסירר 
גונן/ אפרת  שקשוקה:  בובת  מפעילת 

מוריה בן אבות

משתתפים: תום גרציאני, שמרית ששון, 
חיים זנאתי, מאיר תמם, עידן ממן,

ספיר אזולאי

משתתפים: הדר ברנשטיין, תומר בראש, 
מורדי גרשון/איתי חיון, אביב כרמי/רונית 
אפל, ניל משען, מאיה מדג'ר, דביר מזיא

תיאטרון אורנה פורת בשיתוף עם 
תיאטרון הקאמרי | עיבוד מקורי: רועי 
שגב ושירילי דשא | בימוי: גלעד קמחי

דפנה  מחזה:   | הישראלי  תיארון השעה 
אנגל | בימוי: משה קפטן

לב,  וטובת  דמיון  רבת  ילדה  פצפונת 
באה ממשפחה עשירה. אנטון ילד אחראי 
רקע  על  ענייה.  ממשפחה  בא  ושרדן, 
סיפור עלילה מותח ורב תהפוכות צומח 
פצפונת  של  המופלא  החברות  סיפור 

ואנטון.
לקלאסיקה  עיבוד  היא  ההצגה 
קסטנר  אריך  של  ביותר  המפורסמת 

שהיוותה השראה לילדים בכל העולם.

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

מנוי תיאטרון לילדים ולמשפחה | קלאסיקות לכל המשפחה

17:30  |  08.12.21  | רביעי  17:30יום   |  02.03.22  | רביעי  17:30יום   |  25.05.22  | רביעי  יום 

פצפונת ואנטוןפיטר פןשקשוקה ושוד הלימונים הגדול
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באודיטוריום בת ים מתקיימות 
סדנאות תיאטרון לילדים ולנוער 

בשיתוף תיאטרון אורנה פורת 
פיתוח כישורי במה באופן יצרתי 

ומהנה בהנחיה מקצועית של 
במאים ויוצרים מעולם התיאטרון.

הסדנאות יתקיימו באודיטוריום 
הדדי בימי א', ד'

על פי קבוצות גיל:

יום ראשון
כיתות א-ב 16:30-17:30
כיתות ג-ד 17:30-19:00 

יום רביעי     
כיתות ה-ו 16:45-18:15
כיתות ז-ט 18:15-19:45

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

חוג תיאטרון באודיטוריום

לפרטים נוספים והרשמה:

03-5080031

סדנאות ילדים ונוער
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20:00 | 28.10.2120:00 | 07.02.2220:00 | 27.03.2220:00 | 11.07.2220:00 | 19.12.21
יום ראשוןיום שנייום ראשוןיום שנייום חמישי

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

דרמה קומית מאת 
אנדרא האבואב

עיבוד מרגש וסוחף 
לטוביה החולב הנצחי 

של שלום עליכם 
בכיכובם של דודו 
פישר, ענת עצמון 
ושחקני תיאטרון 

היידישפיל.

דרמה מרגשת העוסקת 
באהבה, זיכרונות 

והקושי של ילדי ניצולי 
השואה להתמודד עם 

העבר של הוריהם.
בכיכובו של אלי 

גורנשטיין ושחקני 
תיאטרון יידישפיל

שלמה בראבא חוגג 70 
בעברית ולראשונה גם 

ביידיש! מרוב צחוק תבכו 
- מרוב בכי תצחקו! בליווי 
תזמורת חיה והרכב קולי!

בכיכובו של:
אלי גורנשטיין ושחקני 

תיאטרון יידישפיל
משתתפים:

שלמה בראבא,
הילית דייטש-שני,

חן בר, ניר שיבר,
האחים אסנר 

*הצגת ספיישל, לא ניתן 
 לבחור כהצגת בחירה

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

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

עם רגל אחת 
במטוס

החתן המושלם ניגונים על הגגתפילה
של רוחל'ה

סיפורים מהבית 
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21:00יום רביעי | 20.10.21 | 21:00  |  08.01.22  | 21:00מוצ״ש   |  22.01.22  | יום חמישי | 03.02.22 | 21:00מוצ״ש 

זוג ישראלי טיפוסי מחליט לוותר 
על החופשה באיסטנבול ולנסוע 
לחופשת "הכל כלול" ביעד החדש 

והמסקרן דובאי.

הם  המפנק  למלון  בהגיעם 
פוגשים תיירת ישראלית נוספת. 
בעת  לשולחנם  מצטרפת  היא 
ומפה  הבוקר  בארוחת  הבופה 
הבנות  אי  שרשרת  מתחילה 
והפתעות מצחיקה עד דמעות.

משה אשכנזי, שחקן וסטנדאפיסט 
המסומן כהבטחה הגדולה של עולם 
הבידור הישראלי )כוכב הסדרות 
"מטומטמת",  נשכחות  הבלתי 
"בשבילה גיבורים עפים"( במופע 

סטנד אפ חדש ומבריק!

מסע קורע מצחוק החל מהילדות 
והחומוס של עכו ועד להורות 
בתל אביב. משה מביא לבמה את 
יכולותיו הווירטואוזיות והקומיות 
כשחקן בנוסף לאבחנות החדות 
מרגעי היום יום והכל נשזר במדויק 

במופע מצחיק עד דמעות. 
שחקנים: אאוולין הגואל,

בליליוס  עדנה  אילוז,  אלברט 
*מומלץ מגיל 18)מסדרת "סברי מרנן"( שימו לב, המופע יתקיים באודיטוריום 

בת ים, רחוב הדדי 6

הצגת בידור | היכל התרבות  סטנדאפ | היכל התרבותסטנדאפ | היכל התרבותסטנדאפ | אודיטוריום

קטעי הסטנד אפ של עוזרי ביוטיוב 
הפכו לתופעה, יכולותיו הקוליות, 
השנינות,  הייחודית,  ההגשה 
האלתורים  הקומי,  הטיימינג 
ואלף הפרצופים – מיתגו את מני 
עוזרי כאחד ממופעי הסטנד-אפ 

המובילים בישראל. 

 – מיתוסים  מנפצת  לסלאו 
כך  כל  תקופה  לא  זו  ילדות 
ירח  לא  זה  נישואין  נפלאה, 

דבש ובטח שלא גירושין... 
 

כי למה להחליף צרות שאתה 
מכיר בצרות שאתה לא מכיר? 
זו  כיף  לא  זה  בחו"ל  קניות 
עבודה ולהיות אמא יהודייה זו 

ממש לא חופשה.

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

סטנדאפ והצגות בידור

מי מפחד מחנה לסלאו מני עוזרי חופשה בדובאימשה אשכנזי 
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מנויים יקרים,
אנו נרגשים לקראת חזרה לשגרת התרבות.

חשוב לציין כי המופעים יתקיימו על פי הנחיות משרד הבריאות כפי שיהיו בתוקף ביום המופע.

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.

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 המקומות הקבועים שלכם( 
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. 

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

מידע למנוי
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מנוי תיאטרון סדרה
5 הצגות הסדרה נקבעו מראש והן מפורטות בתכנייה השנתית. בנוסף יש לבחור 2 הצגות בחירה מהמגוון.

מנויים שאינם יכולים להגיע להצגת הסדרה במועדה מתבקשים להודיע על כך מראש במחלקת המנויים בטלפון: 03-5080031
תוקף המנוי הינו 31.8.22 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.

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 htby.co.il | מחירים מיוחדים לרוכשים באתר! 

חדש! אזור אישי באתר ההיכל
נכנסים לאתר ההיכל בכתובת htby.co.il, נכנסים ל"איזור האישי" וצופים בפרטי ההצגות והמופעים אליהם נרשמתם!

אנו מאחלים לכם שנה טובה, מלאה בתרבות איכותית. 

חייגו עכשיו 03-5080031 ואתם מנויים! | www.htby.co.ilהזכות לשינויים שמורה

מידע למנוי



עונת המנויים
2021-2022

היכל התרבות
בת-ים

הסדרות הטובות
ביותר מחכות לך

מיני מנוי תיאטרון
3 הצגות לבחירה

לפרטים והרשמה: 03-5080031
| htby.co.ilסמטת אופיר 3, בת ים | שעות פתיחה: א-ה 9:00-13:00, 16:00-19:00

לבחירה מתוך 10 הצגות | הישיבה על בסיס מקום פנוי
ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה

רק בהיכל התרבות בת־ים
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