"ממה תפוח עשוי?
מים ,אדמה ,שמש ,עץ תפוחים וקצת זבל.
אבל הוא לא דומה לאף אחד מהם.
הוא עשוי מהם אבל הוא לא דומה להם.
ככה זה סיפור .הוא בוודאי עשוי מסך הכול
של פגישות והתנסויות והקשבות".
ממה עשוי התפוח? ,מאת עמוס עוז ושירה חדד ,הוצאת כתר

ע"ש יצחק ירון
פברואר  -מרץ  -אפריל  -מאי 2019 -

תושבים ומנויים יקרים,
מוגשת בפניכם ,חוברת תיאטרון גבעתיים לחודשים פברואר-מאי .2019
אנו בעיצומה של עונת המנויים ,במסגרתה כולנו ,מבוגרים וילדים ,נהנים משפע של אירועי
תרבות וממיטב ההצגות של תיאטראות ישראל.
זוהי המשכה של עונת המנויים  ,2018-19הכוללת מגוון מופעי תיאטרון ,ילדים ,זמר ,ג'אז,
אופרה ועוד .בנוסף לכל אלו ולאור היותנו עיר מובילה בחינוך מוזיקלי ,נארח לראשונה את
"החוג לתולדות המוזיקה לילדים" ,מופע שישלב בין לימודי תולדות המוזיקה לבין חשיפה
וצפייה במופעי מוזיקה שונים.
אני מודה למנהל התאטרון ,מר דוד קיגלר על קשת האירועים הרחבה ומזמין אתכם
להצטרף וליהנות מההיצע התרבותי המרשים של תאטרון גבעתיים.
שלכם ,רן קוניק  -ראש עיריית גבעתיים
תושבות גבעתיים ותושבי גבעתיים היקרים!
תיאטרון גבעתיים ממשיך לחדש עבורכן/ם.
בתכנית הפעם מגוון עשיר של מופעים לכל הגילים  -הצגות תיאטרון איכותיות,
הצגות ילדים ,מופע זמר וג'אז ,אופרה ומחזמר על חייה של נעמי שמר,
ראיון אינטימי על הבמה ומאחוריה וסדרה חדשה של "החוג לתולדות המוזיקה לילדים".
בטוחני שכל אחת ואחד ימצאו עניין במבחר הרב.
נמשיך להביא אליכם את המיטב .בברכת חורף חם ושקט.
אור-לי ניב  -סגנית ראש העירייה
תושבים יקרים,
תיאטרון גבעתיים הולך והופך למוסד תרבותי מרכזי באיזור המרכז.
בזכות פעילות ענפה ורחבה ,אנו מהווים היום מוקד לתרבות נגישה על סוגיה השונים.
השנה התכניות מתרחבות ויכללו פעילויות תרבותיות משמעותיות לכל הגילאים.
אנחנו ממתינים לכם ,בברכת שנת פעילות מהנה,
טלי ארגמן  -מ"מ וסגנית ראש העירייה ויו"ר הועדה המקצועית
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ברקים ורעמים גשם זלעפות ,החורף בא לחולל
כאן סערות .ואצלנו על במה זאת או אחרת
המזג משתנה משיר הלל למונולוג שמגולל
סיפור על אנרכיסט .מעוד ערב של בידור
המכה בסרעפת שרועמת ,בגל של צחוק.
החוג למוסיקה שמכבד את הכוורת וגם
החיפושית והצגה לקטנטנים להעשיר וללמד,
אנדלוסית מענגת עם צליל ארוך ומסתלסל,
כוס קפה מהביל ,חברה משובחת ובחוץ.
ברקים ,רעמים ,גשם זלעפות.
בואו לתיאטרון גבעתיים נעטוף
אתכם בחום ואהבה.

מנהל תיאטרון גבעתיים
קיגלר דוד

שירת הים 12
21-23.4.2019
פסטיבל מוסיקה ותרבות יהודית

חוה"מ פסח ,ט"ז עד י"ח בניסן תשע"ט

תיאטרון גבעתיים

תיאטרון

סימני דרך המחזמר

מר גרין

תיאטרון הבימה
שני | 20:30 | 4.3.19
שלישי | * 20:30 | 5.3.19בליווי כתוביות בעברית

תיאטרון בית לסין
שני | 20:30 | 1.4.19
שלישי | * 20:30 | 2.4.19בליווי כתוביות בעברית

מחזה מוזיקלי חדש על חייה של נעמי שמר.
סיפור חייה הוא סיפורה של הארץ .במחזמר
אנחנו פוגשים את נעמי בארבע צמתים בחייה,
בהם היא נדרשת להילחם על עתידה.
מחזה :אורן יעקובי וגיורא יהלום
בימוי :משה קפטן  Iניהול מוסיקלי:
יוסי בן נון  Iמשתתפים :רוני דלומי/הילה שלו,
רויטל זלצמן ,דפנה דקל ,גילה אלמגור/
סנדרה שדה ,דב רייזר/שמעון כהן ,טל מוסרי,
ריקי בליך/עמית זיתון ,מתן שביט,
תובל שפיר/חנן שוורצברג

קומדיה .מה שמתחיל כמפגש כפוי בין יהודי
בודד ובין צעיר שמרצה אצלו גזר דין של
עבודות שירות לאחר שכמעט דרס אותו,
הופך לברית גורלית ומפתיעה.
"קומדיה אנושית מרגשת ומבריקה בגילומו
הבלתי נשכח של גדי יגיל… שנון עם נימה
הומוריסטית ומסר של אופטימיות…
כדאי מאוד לראות" (אתר מוטקה)
מאת :ג'ף בארון  Iתרגום :עידו ריקלין
בימוי :נתן דטנר  Iמוסיקה :ליאור רונן
משתתפים :גדי יגיל ,עידו רוזנברג

> משך ההצגה :כשעתיים ורבע כולל הפסקה
> הצגה מס'  3בסדרה

> משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה
> הצגה מס'  4בסדרה
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רצות אל הקוגל  -ווארעם און געשמאק

תיאטרון היידשפיל

חמישי | * 20:00 | 4.4.19בליווי תרגום לעברית ולרוסית

חקירה חוזרת בעניין מותו
המוזר של אנרכיסט מפוקפק

קומדיית טעויות מוזיקלית עם מיטב הלהיטים
המוכרים מהקלאסיקה היידית העולמית.
בימוי :יונתן אסתרקיו
בהשתתפות :יעקב בודו ,עופר גולן ,אוולין ג'ניס,
ישראל טרייסמן ,אלכסה לרנר ,לואיזה סלומון,
אירמה פיסקו ,יונתן רוזן ,סיוון רוזנברג ,ניב שפיר

תיאטרון החאן
שני | 20:30 | 13.5.19
שלישי | * 20:30 | 14.5.19בליווי כתוביות בעברית
קומדיה פראית .מטורף משוגע ,מתחפש
לשופט-חוקר וחושף בחקירה חוזרת מוות
מוזר של אנרכיסט-טרוריסט די מפוקפק,
את השחיתות במדינה ,הגל הגואה של
ניאו פשיסטים וניאו נאצים ואת חוסר
האונים של מתקני החברה המתונים...
"חגיגה של תיאטרון… כל תפקיד מלוהק
ומשוחק כמו שצריך… כאן אין ‘כוכבים’
 -אלא שחקנים אחד אחד…"

> משך ההצגה :כ 70 -דקות

פונדק הרוחות

תיאטרון החאן
שני | 21:00 | 15.4.19
שלישי | 21:00 ,18:00 , | 16.4.19

(בן עמי פיינגולד ,ביקורת תיאטרון)

> משך ההצגה :כשעתיים כולל הפסקה
> הצגה מס'  5בסדרה

צילום :יעל אילן

מאת :דרי פו  Iעיבוד ובימוי :מיכאל גורביץ’
מוסיקה :דניאל סלומון
משתתפים :ארז שפריר ,ניר רון ,יוסי עיני,
יואב היימן ,כרמית מסילתי קפלן ,איתי שור

קלאסיקה עברית מאת נתן אלתרמן
חננאל ,כנר ,יוצא אל העולם הגדול בחיפוש אחר
התהילה בעוד אישתו מוכרת עצמה לשפחה.
בימוי :שיר גולדברג | מוסיקה :שלומי ברטונוב
משתתפים :דודו בן-זאב ,אריאל וולף ,אור לומברוזו,
שחר נץ ,יניב סגל ,סוזנה פפיאן ,יהויכין פרידלנדר,
עירית פשטן ,אריה צ’רנר ,ניר רון ,איתי שור
> משך ההצגה :כשעה ו 40-דקות
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5

זמר

שוק המציאות

אלביס

מופע מוסיקלי נוסטלגי ממיטב השירים שאלתרמן
כתב לבמה ,פזמונים מתוך תיאטרון "לי לה לו",
"שלמה המלך ושלמי הסנדלר"" ,שוק המציאות" ועוד...
משתתפים :אילן שכטמן ,נעמה נחום,
אלונה אלכסנדר ,ניר שיבר

אם אלביס לא היה קיים ,לא היינו כאן היום",
כך אמרו ברוס ספירנגסטין ,ג'ון לנון ואמנים
אחרים .אלביס פרסלי שינה את פניי המוזיקה
הפופולרית .שיריו ומורשתו חיים עד היום.
משתתפים :להקת מוזס סי

שירה בציבור :עוזי רוזנבלט ורויטל קראוז

שירה בציבור :דני רוה

> מופע מס'  4בסדרה

> מופע מס'  6בסדרה

אני עושה לי מנגינות

 70ישראלי

משירי אלתרמן
חמישי | 20:30 | 7.2.19

חמישי | 20:30 | 14.3.19

מופע מחווה למלך הרוקנרול
חמישי | 20:30 | 11.4.19

חמישי | 20:30 | 30.5.19

אנסמבל גלעד אפרת במופע מחווה לשירי
יהורם גאון .השירים מייצגים תקופות שונות
בקריירה הענפה של יהורם גאון לאורך השנים.
בין השירים :הנני כאן ,ניגון עתיק ,רוזה ועוד.

מופע מוסיקלי סוחף ואנרגטי עם מיטב השירים
של אומני שנות ה 70-בביצועם של הזמרים:
ליטל סיביליה ודורון אורן.
בליווי מוסיקלי של  5נגנים.

שירה בציבור :אילן טל ויוסי גרושקה

שירה בציבור :חיים לוי

> מופע מס'  5בסדרה

> מופע מס'  7בסדרה
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סולניות האופרה הישראלית בגבעתיים

רחל ולאה

ערב משירי המשוררות הגדולות שלנו
חמישי | 20:30 | 21.2.19
תכנית מיוחדת לקראת יום האישה הבינלאומי
השירים האהובים של רחל המשוררת
"לא פעם בקיץ"" ,זמר נוגה",
לאה גולדברג "משירי ארץ אהבתי"" ,החליל",
תרצה אתר "בלדה לאשה"" ,שיר לערב חג"
ומשוררות נוספות.
> קונצרט מס'  4בסדרה

כרמן וחברותיה

חגיגה צוענית מיסיקלית
חמישי | 20:30 | 28.3.19

צלם :יוסי צבקר

צועניות מוסיקליות בשלל צבעים ומקצבים.
מכרמן הצוענייה הספרדייה הסוחפת,
דרך צועניות נוספות מעולם המוסיקה
הקלאסית ,האופרה ,האופרטה והמוסיקה
הפופולארית.
> קונצרט מס'  5בסדרה
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ד"ר חיים שפירא  -מפגשים עם אנשים מופלאים

על הבמה ומאחוריה

אודיה קורן
שבת | 11:00 | 2.2.19

צילום :גיא הכט

השחקנית והקומיקאית המוכשרת
בשיחה כנה על ילדותה בגבעתיים
כבת לניצולת שואה ,על החשיפה
והחדווה שבסטנד-אפ ,על אהבת
הבמה והתיאטרון ,על הזוגיות
הרדיופונית עם נתן דטנר ועל
נשים מצחיקות.
מנחה :איה קפלן
> מפגש מספר  3בסדרה

גדי יגיל
שבת | 11:00 | 16.3.19

צילום :שמחה ברבירו
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כ(ק)ישורי חיים
שני | 20:30 | 18.2.19

חיים כאפוריזם
שני | 20:30 | 25.3.19

השחקן והבדרן הידוע ,זוכה פרס
התיאטרון הישראלי למפעל חיים
בראיון כנה ומרגש על תחנות חייו
האישיות והמקצועיות ועל היכולת
לפעול במלוא הקצב ולחרוך את
הבמות גם ממרומי העשור
השמיני בחייו.
מנחה :איה קפלן

אלן דה בוטון וג'ורדן פיטרסון
סופר אנגלי ופסיכולוג קנדי
משתלטים על ממלכת יוטיוב
ופותחים בתי ספר אלטרנטיביים.
על הגשמה עצמית ,אהבה,
בדידות ,חרדות ,ארכיטקטורה של
אמונה ,תקינות פוליטית...

פרנסואה דה לה רושפוקו,
סטניסלב יז'ילץ ,וינסטון צ'רצ'ל
אציל צרפתי שנון יורה חץ מורעל
בכל מה שאנושי ,יהודי מפולין
מעלה על כתב "מחשבות לא
מסורקות" ,מדינאי בריטי דגול
ששנא פוליטיקאים יחלוק איתנו
תובנות חשובות וחשובות פחות.

> מפגש מספר  4בסדרה

> הרצאה מס'  3בסדרה

> הרצאה מס'  4בסדרה

תזמורת ירושלים מזרח ומערב

להקת המחול קולבן דאנס
מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי :תום כהן

ס
חד דרה
ש
ה

דיאלנא

צילום :עדי אורני

צילם :ענבל כהן-חמו

מוצ"ש | 21:00 | 23.2.19
מוסיקה בת זמננו שנכתבה כאן בארץ ועם זאת
היא יצירה צפון אפריקאית לכל דבר ועניין.
הזמר והיוצר גוסטו ביחד עם הדיווה הגדולה
של המוסיקה הישראלית מירי מסיקה,
אורח מיוחד :נגן הקמנג'ה הבינלאומי אלעד לוי.
> מופע מספר  3בסדרה

אדיו קרידה
רביעי | 20:30 | 13.3.19

השתיקה
חמישי | 21:00 | 7.3.19

צילום :ענבל מרמורי

סיפור האהבה בין יסמין לוי והתזמורת הוא
ארוך שנים .עיבודים חדשים ב"שפת התזמורת"
לשירת הלאדינו האהובה של יסמין ,לצד נגיעות
מהרפרטואר הספרדי הפופולרי.
אורח מיוחד :אמן גיטרת הפלמנקו יחיאל חסון.

מופע מחול-תיאטרון נועז שמפר את השקט המספר
על המנגנונים הגלויים והסמויים שמייצרים שתיקה
והשתקה בנסיבות חיים שונות .לשתוק ולהשתיק
משהו בעצמנו או אצל האחר.
תיתכן סצנת עירום  -בהתאם להחלטת הקהל.
כוריאוגרפיה :אמיר קולבן

> מופע מספר  3בסדרה

> מופע מס'  3בסדרה
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JAZZ

אחת לחודש בימי חמישי ,הופעות משובחות
של ההרכבים החמים בשטח אצלנו בתחנת הג'אז
פתיחת דלתות  / 20:30מקומות לא מסומנים

STATION 99
רביעיית עמיקם קימלמן
מארחת את וירטואוז הסימבלום
והאקורדיאון הבינלאומי:
צילום :אייל דיקמן

שלישיית קובי ארליך

הוואלס הראשון
חמישי | 21:00 | 14.2.19

המופע מבוסס על אלבום הבכורה של קובי ארליך ולהקתו.
במופע ינוגנו קטעים מתוך האלבום.
כן יתארח במופע הזמר הצעיר והמוכשר שחר טבוך בקטעים מוכרים
של דיוק אלינגטון ,גיא ווד ,אנטוניו קרלוס ג'ובים וריצ'רד רוג'רס.
קובי ארליך  -פסנתר וניהול מוסיקלי | שי אורן  -בס אקוסטי
לאון חביב  -מערכת תופים | שחר טבוך  -זמר אורח
10
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מריוס פרדה מרומניה

חמישי | 21:00 | 4.4.19

ביצועים מפתיעים וחד פעמיים ,בהרכב לא שגרתי
ומיוחד ,למיטב הרפרטואר הג'אזי משל יוצרים
כגון :קול פורטר ,ג'ורג' גרשווין ,דיוק אלינגטון,
צ'ארלי פארקר ,אנטוניו קארלוס ז'ובים ועוד.....
מריוס פרדה  -סימבלום
עמיקם קימלמן  -סקסופון
רוני הולן  -תופים
יוראי אורון  -בס
גרגורי ריבקין  -חצוצרה

המופע בחסות המכון הרומני לתרבות

צילום :יח"צ

רביעיית אורי ברכה

צילום :עידו באוברג

צילום :הנרייט טישלר

חמישי | 21:00 | 16.5.19
במופע המשלב קטעי בוסה נובה וסמבה
של מלחינים ברזילאים וישראלים ידועים
לצד קטעים מקוריים של אורי ברכה
מהדיסק "ריקוד החיים".
נגנים:
אורי ברכה  -גיטרה חשמאלית וקלאסית
מילטון מיכאלי  -פסנתר
מנחם וולט  -קונטרבס
גונן רוזנברג  -תופים וקחון

כרטיסיםt-g.co.il ,03-7325340 :
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מנוי ילדים

המסע המופלא לארץ המילים
מדיטק
שבת | 11:30 | 30.3.19

מי לקח את הגבינה שלי?
להקת המחול קולבן דאנס
שבת | 11:30 | 23.2.19

> משך ההצגה :כ 50 -דקות ללא הפסקה
> הצגה מספר  3בסדרה
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> משך ההצגה :כ 50 -דקות ללא הפסקה
> הצגה מספר  4בסדרה

צילום :יח"צ

מופע תיאטרון מחול קסום לילדים.
במהלך ביקור בספריה מוצאת קבוצת ילדים
שובבים ספר גדול אחד וקצת מוזר ...כשהם
פותחים אותו נופל ממנו גוש גבינה ענק....
שלושה משלים מוכרים של איזופוס,
גוש גבינה וספר גדול אחד.
הצצה אל תוך עולמם הקסום של
המשלים דרך חור ...הגבינה!
כוריאוגרפיה :אמיר קולבן
מוסיקה מקורית :רמי שולר
מחזה ,עיבוד ובימוי :שרית מזון

ע"פ ספרו של רוביק רוזנטל.
מסע הרפתקאות מופלא ב"ארץ המילים" ,שם
יסייעו למילים של השפה העברית במלחמתן
במפלצת הבוץ המטורללת "אנדרלמוסיה".
"הצגה קורעת בעקבות השפה העברית,
שתרחיב לילדים שלכם את אוצר המילים"
(ידיעות אחרונות)
מחזה ובימוי :נעם שמואל | משתתפים:
בר אקרמן ,עדי ארד ,אסף דגני ,רוני מרחבי,
קרן סלנט ,דן קיזלר ,הלל קפון/אדם הירש

מה עושות האיילות
סולני האופרה הישראלית
שבת | 11:30 | 18.5.19
מופע מוסיקלי לילדים .מסע לעבר חלומות הילדות המרגשים של כולנו.
זיכרונות ופנטזיות של הסבון שבכה מאוד ,של אדון שוקו והיקינטון ,של
מיכאל שלא בא ושל בעלי החיים שליוו את הפסיפס הילדותי של כולנו
 האיילות והזברה וכמובן המקהלה העליזה.טעמי הילדות של פעם עם נגיעות אופראיות מרגשות.
בימאית :שירית לי וייס | מנהל מוסיקלי :ערן זהבי
> משך ההצגה :כ 50 -דקות ללא הפסקה
> הצגה מספר  5בסדרה

הכבש הששה עשר
תיאטרון ארצי לילדים ונוער בשיתוף תיארון המדיטק
שבת | 11:30 | 16.3.19
מחזה מוזיקלי מרגש ע"פ ספרו של יהונתן גפן.
מתאר את סיפורה של חבורת ילדים המגיעים אל הגן שלהם ומחפשים
את דניאל ,חברם הטוב שנעלם .בהמשך ההצגה הם מגלים יחד את ערכה
המופלא של חברות.
"אין ספק שזה עדיין עובד ומפיל את קסמו המיוחד על עוד דור של ילדים"
(שי בר יעקב ,ידיעות אחרונות)
צילום :יוסי צבקר

בימוי :משה קפטן | עיבודים מקוריים :יוני רכטר |
משתתפים :גלעד קמחי ,גלעד שמואלי ,לביא זיטנר ,אילנית גרשון,
רוני מרחבי ,גיא עקיבא ,נעה קשפיצקי
> משך ההצגה :שעה ללא הפסקה
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בימי שבת בשעה  11:00בבוקר

צילום :ינון שדה

המופעים מלווים בקטעי וידאו קלאסיים ,תקליטי הוויניל המקוריים וגם בהופעה חיה עם נגנים על הבמה
בחוג מאמינים כי חשיפת ילדים לתכנים תרבותיים מרכזיים בדרך שאינה משטיחה אותם ,תעזור לפתח את עולמם הפנימי.
מדובר במפגש כיפי וחווייתי ,המתקיים בשפתם של הילדים ובשיתופם ,מפי ישיב כהן ,ראש החוג לתולדות המוזיקה.
ישיב כהן  -סיפור ושירה  Iיונתן יידוב  -בס ושירה  Iשי רוט  -קלידים ושירה  Iקוסטה קפלן  -גיטרה ושירה

כוורת

אריק איינשטיין

שבת | 11:00 | 9.2.19

שבת | 11:00 | 9.3.19

מי היו שבעת המופלאים?
מאיפה הם הגיעו ולאן הם הלכו?
הרצאה כיפית לילדים ,בשפתם ,על אחת
הלהקות המוצלחות שהיו לנו כאן.

גדול הזמרים הישראליים הוא גם גדול
זמרי הילדים שהיו לנו.
הרצאה חכמה ומצחיקה ,על האיש שידע
הכי טוב בעולם איך מקלפים תפוז.
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הביטלס

שבת | 11:00 | 13.4.19

סיפורה של הלהקה המפורסמת בעולם.
הרצאה מעשירה ומצחיקה ,מותאמת
לילדים ומלווה בקטעי וידאו על הלהקה
ששינתה את העולם לעד.

בית הורים ויצו בלב תל אביב

א
צ
ל
נ
ו
,
ה
כ
ל
כ
ל
ו
ל
ישנם בתי אבות המנסים לפתות אתכם באמצעות
מחיר חודשי נמוך ולא מספרים לכם שיש לשלם
פקדון ודמי כניסה גבוהים ולשלם בנפרד על כל שירות
נוסף ,כמו ארוחות ,חשבונות ,מיסי עירייה ועוד ועוד...
עובדות העלולות להכפיל את אותו "מחיר חודשי"...
לכן ,תמיד צריך לשים לב לאותיות הקטנות.

אצלנו ,אין אותיות קטנות ,אין הפתעות ,אין פקדון ,אין דמי כניסה,
אין התחייבות והכל כלול במחיר החודשי:
חמש ארוחות ביום ,חשבונות המים ,החשמל והארנונה ,שירותי רפואה ,נקיון
שוטף של החדרים ואספקת מצעים ומגבות.

בית הורים ויצו מציע שפע יתרונות נוספים:

❖ מיקום מרכזי בלב תל אביב ❖ בית הורים אינטימי ,טובל במדשאות ומאכלס כ70-
דיירים בלבד ❖ אווירה משפחתית חמה ותומכת ❖ יחס אישי לכל דייר ❖ צוות עובדים
מיומן וקשוב ❖ שפע פעילויות תרבות ❖ מחלקות לעצמאיים ,תשושים וסיעודיים.

ל
לא פיקדון וללא דמי כניסה

אתם מוזמנים לבקר ולהתרשם משפע היתרונות שאנו מציעים לדיירים :לתיאום ביקור התקשרו עוד היום 073-3742239 |*054-7790697
*לא בשבת

בואו לבקר ,ותרצו להשאר

בית הורים ויצו בלב תל אביב | חברה טובה ,שיבה טובה | שד' דוד המלך  ,40תל-אביב

ילדים  -הצגות אורחות
הביצה שהתחפשה
תיאטרון שלנו
שבת ו  2.2.19ו 11:30

הקוסם מארץ עוץ
אשרוב הפקות
שבת ו  23.3.19ו 11:30

הנסיך הקטן
ברלינר הפקות
שבת ו  9.2.19ו 11:30

סימבה מלך הג'ונגל
פסקו הפקות
שבת ו  6.4.19ו 11:30

מכשפאשלה
היפהפיה הנרדמת  -הסיפור האמיתי
טל בן בינה
שבת ו  16.2.19ו 11:00

הפיל שרצה להיות הכי
תיאטרון נדנדה
שבת ו  13.4.19ו 11:00
חגיגה בחווה
תיאטרון נדנדה
שבת ו  4.5.19ו 11:00

תירס חם
תיאטרון נדנדה
שבת ו  16.2.19ו 11:30

דירה להשכיר
תיאטרון שלנו
שבת ו  2.3.19ו 11:30

יואל אמר
תיאטרון הקרון
שבת ו  25.5.19ו 11:00

אלאדין
ערוצי בידור
שבת ו  9.3.19ו 11:00
16
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צילום :אירית זילברמן

סיפור המגילה  -חיפזון וזהירון
גוזלי הפקות
רביעי ו  27.2.19ו 17:30

ספר הג'ונגל יחד לעולם
אשרוב הפקות
שבת ו  11.5.19ו 11:30

איה פלוטו
אשרוב הפקות
שבת ו  25.5.19ו 11:30

טיולים גדולים בקבוצות קטנות

מצרים ועמק הנילוס בשייט

בולגריה טיול כוכב לבריזהב יפן במסלול ייחודי

 9ימים  טיולים ברמת  5כוכבים
(מובטח) כולל טיסות לאבו סימבל
יציאה 16.3 :בהדרכת :ד״ר שמעון גת
יציאה 20.4 :בהדרכת :ד״ר תמר שק

(טיולי גיל הזהב)

 8ימים  טיול טבע יפהפה ממלון אחד
יציאה( 24.3 :מובטח)
יציאה5.6 :
בהדרכת :בועז כהן
בהדרכת :נעמי כפיר

קורסיקה וסרדיניה (פסח)

נורמנדי ,ברטאן ועמק הלואר אלבניה קוסובו ומקדוניה

 8ימים  היפה ,הטעים והמעניין

 8ימים  אל ארצות מערב הבלקן

יציאה18.4 :
בהדרכת :יעל הרמלין

יציאה30.4 :
בהדרכת :יעל הרמלין

יציאה29.4 :
בהדרכת :עמוס גולדבלט

טיולי שייט נהרות בצרפת

טיול כוכב לזלצבורג

 11יום  בעקבות רועים ויורדי ים

מרוקו – טיולי האביב

 11יום  מסורות ברבריות וטבע משגע
יציאות 17.3 :עם שחר זיו (מובטח)
 15.3עם ליאור וקסלר
( 15.4טיול פסח) עם עקיבא אזולאי

 8ימים  על הסיין יציאה28.4 :
 7ימים  על הסיין יציאה29.5 :
 8ימים  על הרון יציאה4.6 :
בהדרכת :טובי המדריכים

 17יום  הטיול המקיף מכולם

 7ימים  תרבות וטבע טיול לרגלי
האלפים
יציאה4.6 :

בהדרכת :מירון גורביץ

לפרטיםinfo@breeza.co.il  www.breeza.co.il  03-5440005 :

פורטוגל ומדירה

 11יום  השילוב המתבקש בין היבשה
לאי הוולקני
יציאה11.4 :
בהדרכת :צוות בריזה

אל מונטנגרו היפה
 8ימים  יציאה 5.6 :עם גיל יניב
(בשילוב יומיים ג'יפים)
 7ימים  יציאה 18.6 :עם אלי שנהב

פרינג'

צילום :דוד קפלן

צילום :איתי סליקטר

(גל ברקן  -אמור ,מדברים אהבה)

כתיבה ובימוי :אלמה וייך
שחקנים :אייל שכטר ,צהלה מיכאלי,
ענבל להבי ,מתן קסירר
18
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מחזה ראפ
חמישי | 20:30 | 7.3.19
כשיש קשרים לא צריך פרוטקציה!!
מחזה ביקורתי על הנעשה בתעשיית
הבידור הישראלית .הצצה לעולם של
יצרים,אינטריגות וחוסר אמון המתדרדרים
לקטסטרופה בתעשיית ה.SHOW BIZZZ-
מערכת יחסים שעולה על שרטון עד שיגעון.
מחזה מקורי מאת :אלון לוי ואיתי תורג'מן
משתתפים :איתי תורג'מן ,רוני אוחנה ,ולאד
פסחוביץ' ,אוריה חייק ,נדב פורטיאנסקי ,הדר דימנד
מוזיקאים :אייל לנזיני ,אסף אברמוביץ

צילום :דנה שוורץ

פדרה אהובתי

רביעי | 20:30 | 20.2.19
הצגה חדשה על אהבה ,תשוקה ,זוגיות ורוח
נעורים מול הזדקנות ,אמנות וקריירה.
תככים וחוסר אמון בין במאי בוגדני ואשתו
כוכבת לשעבר לבין שחקנים צעירים הנאבקים
על מקומם בתאטרון.
"השחקנים מעולים והעלילה סוחפת .הבימאית
מצליחה לסחוף את הצופה אל העולם שלה".

קרב ביום של סתיו

למה אלפקה

ראשון | 20:30 | 14.4.19
למה אלפקה  -אילתור  PAGAZZZלמיטיבי לכת
למה אלפקה מאלתרים מאגניב מאז ומתמיד !!
במופע סוחפים הכוכבים את הקהל לכדי
מחזה קומי  -דרמטי שלם על בסיס רעיון
שהם מקבלים מהקהל ב.REAL TIME -
שחקנים :יהב גל ,אמיתי מלוא ,יובל כהן
ואילן פופקו

ת ישיבה
מערכ בד /עור
פינתית מ

שאסור
במחילרפספס!

ששת הימים  10בני ברק מול קניון איילון |  | 052-6121253 | 03-6138844פתוח במוצ"ש

שעות פתיחה א-ה  ,10:00-20:00ו' וערבי חג  ,09:30-14:00מוצ"ש ,19:00-22:00

אין כפל מבצעים | כפוף לתקנון | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

עולם של נוחות לעסקים

עוד בתיאטרון

כלייזמר שיק
מוצ"ש | 20:30 | 23.2.19
הכנר הווירטואוז מירל רזניק במופע מוזיקלי
מרגש .מי שנמנה על אחד ממייסדי פסטיבל
הכלייזמרים בצפת ,מבצע בווירטואוזיות
הייחודית לו את מיטב המוזיקה היהודית,
הניגונים החסידיים ונגיעות של מוזיקה צוענית.
בליווי :ישראל רוזן  -אקורדיון  Iארי שור  -קחון

צילום :יח"צ

צילום :יח"צ

ספיישל אוסקר
חמישי | 20:30 | 21.2.19
האוסקר חוזר לתיאטרון גבעתיים ! לקראת טקס האוסקר שיחול ב ,25.02.19-נתכנס למפגש חגיגי
במיוחד בו ייחשפו נתונים מרתקים על המועמדים השנה והסיפורים האופפים אותם ,מגמות השינוי
העולמיות בקולנוע המשפיעים גם על טקס האוסקר ,הקוריוזים מאחורי הקלעים של הטקס היוקרתי
בעולם הקולנוע ,מי היה 'הדוד אוסקר' ,מיהם שיאני האוסקר ,כיצד התפתח הטקס לאורך הזמן ומהו
סוד ההצלחה שלו לאורך  91שנות קיומו.
מרצה :איריס לקנר
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INTO THE WOODS
אופרה קלה בנגב
שני | 19:30 | 11.3.19
"אל תוך היער" הינו מחזמר של ג'יימס לפין
וסטיבן סונדהיים שזכה בפרסי "טוני" בברודווי.
הסיפור מבוסס על אגדות שכולנו מכירים
ועוסק בתוצאות הבלתי צפויות של הגשמת
משאלותיהן של הדמויות.
מוסיקה מדהימה ,תפאורה ותלבושות אגדיות
מתחברות יחד לערב קסום.
בימוי :יעקב אמסלם  Iמוסיקה :סטיבן סונדהיים
* בשפה האנגלית עם תרגום לעברית.

עוד בתיאטרון

צילום :יריב פיין וגיא כושי

שלומית אהרון
תקליט עברי
שישי | 22:00 | 29.3.19
מופע חדש ומרגש שכולו שירים ישראליים ,שנכתבו לפני שהמדינה נולדה.
שילוב של מזרח ומערב באינטרפרטציה חדשה ,מיוחדת בעיבודיו ובהפקתו
של גלעד אפרת .בין השירים במופע יש שירים כמו  -לילה לילה ,שני שושנים,
היו לילות ,שני אורות בליל ועוד...
נגנים :גלעד אפרת ,דרור אלכסנדר ,יוליה קליין ,נעה איילי ,ורזיאל צור,
גלעד דוברצקי ,אייל סלע ,אדם טל .
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מזמינים אתכם להצטרף
ללהקות המחול הייצוגיות של גבעתיים
לפרטים נוספים לוטם ,054-4475352 :מרכז קהילתי שדה בוקר ,רח' שדה בוקר 10

אוהבים
את הרהיטים שלכם?...

רוצים
להתחדש?

”גיא ריפוד
רהיטים“
וחידוש
הינה מרפדייה משפחתית מכפר אז“ר בעלת מסורת

בחידוש וריפוד רהיטים.
ביכולתנו לבצע חידוש לכל סוג של רהיט,
כולל החלפת בד  /עור ,ספוג המילוי ,תיקוני עץ וצביעה.
התקשרו עוד היום
”גיא ריפוד וחידוש רהיטים“ מכפר אז“ר

054-6631364

www.lipson.co.il

נציג החברה יגיע לביתכם עם מבחר בדים ורעיונות לחידוש ללא כל התחייבות מצידכם.

בידור

אבי נוסבאום

יוחאי ספונדר

שישי ו  1.2.19ו 22:00

שישי ו  8.2.19ו 22:00

קומדי בר
במועדון תיאטרון גבעתיים
הדרך המצחיקה ביותר
להתחיל את סוף השבוע!
מרתון סטנד-אפ
על במה אחת
כל שישי בשעה 22:30
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רמי ורד

בן בן ברוך

שישי ו  8.2.19ו 22:30

מוצ"ש ו  9.2.19ו 21:00

אסף מור יוסף

מפגש מושונוב

חמישי ו  14.2.19ו 21:00

מוצ"ש ו  16.2.19ו 21:00

קובי מימון

שתי פולניות וזהו

שישי ו  15.3.19ו 22:00

מוצ"ש ו  29.6.19ו 21:00
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תערוכות

תערוכות
בתיה סנפט-גרט "בטעם הנוף"
פתיחה :יום חמישי ,14.3.19 ,בשעה [ 19:00גלריה עליונה]
נעילה6.4.19 :

איגוד אומני גבעתיים-רמת גן

"אמנים במבט אישי "14

פתיחה :יום חמישי ,11.4.19 ,בשעה [ 19:00גלריה עליונה+תחתונה]
נעילה11.5.19 :

רוני וולדנברג

"האדם עץ השדה"

פתיחה :יום חמישי ,16.5.19 ,בשעה [ 19:00גלריה עליונה]
נעילה15.6.19 :

אתל ברוקר
פתיחה :יום חמישי ,16.5.19 ,בשעה [ 19:00גלריה תחתונה]
נעילה15.6.19 :

אוצר התיאטרון :דורון פולק
שעות פתיחה :ימים א’-ה’  ,10:00-17:00יום ו’  10:00-12:30ובשעות המופעים
רוני וולדנברג
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מבצע ענק!

חנות המבצעים לאנשים שיודעים להעריך מקצועיות!

קבע!!

מקום 1

במקצועיות!!

 2זוגות משקפי ראיה/קריאה
מסגרת  +עדשות כולל כל הציפויים

הנחות של  40%ויותר
על מותגים ומשקפי שמש

כולל בדיקת ראייה

עדשות מולטיפוקל
חברה מובילה
במקום ₪ 2400

990

עדשות מולטיפוקל
חברה שוויצרית
במקום ₪ 3600

₪ 1590 ₪

בכל קניה
משקפי שמש

מתנה!

צלם  /גזור לשעת הצורך

₪ 349

לפרטים ושירות לקוחות052-3366499 :

לתיאום בדיקת אופטומטריסט052-4701362 | 03-6292555 :
גבעתיים :כצנלסון  ,8פינת עליית הנוער/ערבי נחל דקה מאיילון .חניה חינם!
• עדשות  1.5כוללות כל הציפויים עד מספר  -+4וצילינדר עד 2

• ההנחה בהצגת שובר זה) .ניתן לצלם בנייד(

שעות פתיחת קופת התיאטרון
ימים א’-ה’ בין השעות9:00-20:00 :
ימי ו’ וערבי חג בין השעות 9:00-13:00
וכשעתיים לפני תחילת המופעים.
תיאטרון גבעתיים ,דרך השלום פינת יצחק רבין,
(רחוב רמז .)40

ח
P

הסדרי חניה ותחבורה ציבורית
חניה חינם בחניון ”יעד“ וחניון בניין הפניקס,
על בסיס מקום פנוי(.בעת הצגת כרטיס החנייה
בקופה וקבלת כרטיס נוסף ליציאה מהחניון)
בימי חול :החל מהשעה 18:00
שישי שבת :שעה לפני שעת תחילת המופע.
תחבורה ציבורית
לנוחיותכם מספר קווי דן31 ,23 ,39 ,43 ,52 ,57 ,463 :
חברת קווים55 ,56 ,73 ,74 :

נגישות
תיאטרון גבעתיים ודרכי הגישה אליו נגישים פיזית ושרותית.
לפרטים נא לפנות לקופה ( 03-7325340שלוחה .)2
רכז הנגישות ,אבי שוברט ( 03-7325340שלוחה avi@t-g.co.il ,)111
מערכת שמע
לשירות כבדי שמיעה ,מערכת שמע (פנה לסדרן לקבלת מערכת
השמע לפני תחילת ההצגה).
הנחות קבועות בתיאטרון
(לא תקף בהפקות חיצוניות)
 תושבי גבעתיים ,בהצגת תעודת תושב. גימלאים בהצגת תעודת אזרח ותיק. חיילים בשרות סדיר בהצגת תעודת חוגר. סטודנטים בהצגת תעודת סטודנט. מחירים מיוחדים ומסובסדים לארגונים וועדים,ברר/י במקום עבודתך.
תיאטרון גבעתיים גם בפייסבוק העמוד הרשמי.

טלפון קופה) 03-7325340 :שלוחה (2
פקס קופה ,03-7318724 :דואלkupa@t-g.co.il :

האינטרנטwww.t-g.co.il :
אתר האינטרנט:
דרך אתר
כרטיסים דרך
לרכוש כרטיסים
ניתן לרכוש
ניתן
www.t-g.co.il

צילום שער :לירון אלפא

הפקה ,הבאה לדפוס ורכש מודעות:
רותם פרסום והפקות בע"מ
www.rotemltd.co.il ,077-3330775
הזכות לשינויים שמורה
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לקבלת מידע מפורט
לאירועים המתקיימים בחודשים

יוני-יולי-אוגוסט 2019
ניתן לקבל בטלפון:

03-7325340

(שלוחה )2

ו/או לפנות למייל:

kupa@t-g.co.il

יוני 2019
שבת ו  1.6.19ו  11:30ו רציתי שתדע > הצגת ילדים
רביעי ו  5.6.19ו  20:30ו בסבוסה > התזמורת האנדלוסית
שישי ו  7.6.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  8.6.19ו  11:30ו הקוסם מארץ עוץ > הצגת ילדים
חמישי ו  13.6.19ו  20:00ו געוואלד > תיאטרון
שישי ו  14.6.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  15.6.19ו  11:30ו איה אאוץ אווה > הצגת ילדים
חמישי ו  20.6.19ו  21:00ו מופע ג'אז
שישי ו  21.6.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  22.6.19ו  11:30ו הדחליל בסבא אליעזר והגזר > הצגת ילדים
שישי ו  28.6.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
מוצ"ש ו  29.6.19ו  21:00ו שתי פולניות וזהו > בידור
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פברואר 2019

מרץ 2019

שישי ו  1.2.19ו  22:00ו אבי נוסבאום > בידור
שישי ו  1.2.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  2.2.19ו  11:00ו אודיה קורן > על הבמה ומאחוריה
שבת ו  2.2.19ו  11:30ו הביצה שהתחפשה > הצגת ילדים
חמישי ו  7.2.19ו  20:30ו שוק המציאות > זמר
שישי ו  8.2.19ו  22:00ו יוחאי ספונדר > בידור
שישי ו  8.2.19ו  22:30ו רמי ורד > בידור
שישי ו  8.2.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  9.2.19ו  11:00ו להקת כוורת > החוג לתולדות המוסיקה
שבת ו  9.2.19ו  11:30ו הנסיך הקטן > הצגת ילדים
מוצ"ש ו  9.2.19ו  21:00ו בן בן ברוך > בידור
חמישי ו  14.2.19ו  21:00ו אסף מור יוסף > בידור
חמישי ו  14.2.19ו  21:00ו שלישיית קובי ארליך > ג'אז
שישי ו  15.2.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  16.2.19ו  11:00ו מכשפאשלה > הצגת ילדים
שבת ו  16.2.19ו  11:30ו תירס חם > הצגת ילדים
מוצ"ש ו  16.2.19ו  21:00ו מפגש מושונוב > בידור
שני ו  18.2.19ו  20:30ו כ(ק)ישורי חיים > חיים שפירא
'רביעי ו  20.2.19ו  20:30ו פדרה אהובתי > פרינג
חמישי ו  21.2.19ו  20:30ו רחל ולאה > סולני האופרה
חמישי ו  21.2.19ו  20:30ו ספיישל אוסקר > עוד בתיאטרון
שישי ו  22.2.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  23.2.19ו  11:30ו מי לקח את הגבינה שלי > מנוי ילדים
מוצ"ש ו  23.2.19ו  20:30ו כלייזמר שיק > עוד בתיאטרון
מוצ"ש ו  23.2.19ו  21:00ו דיאלנא > התזמורת האנדלוסית
רביעי ו  27.2.19ו  17:30ו חיפזון וזהירון -סיפור המגילה > הצגת ילדים

שישי ו  1.3.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  2.3.19ו  11:30ו דירה להשכיר > הצגת ילדים
שני-שלישי ו  4-5.3.19ו  20:30ו סימני דרך > תיאטרון
חמישי ו  7.3.19ו  20:30ו קרב ביום של סתיו > פרינג'
חמישי ו  7.3.19ו  21:00ו השתיקה > מחול
שישי ו  8.3.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  9.3.19ו  11:00ו אריק איינשטיין > החוג לתולדות התיאטרון
שבת ו  9.3.19ו  11:00ו אלאדין > הצגת ילדים
שני ו  11.3.19ו  19:30ו לתוך היער > עוד בתיאטרון
רביעי ו  13.3.19ו  20:30ו אדיו קרידה > התזמורת האנדלוסית
חמישי ו  14.3.19ו  19:00ו פתיחת תערוכה > תערוכות
חמישי ו  14.3.19ו  20:30ו אני עושה לי מנגינות > זמר
שישי ו  15.3.19ו  22:00ו קובי מימון > בידור
שישי ו  15.3.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  16.3.19ו  11:00ו גדי יגיל > על הבמה ומאחוריה
שבת ו  16.3.19ו  11:30ו הכבש ה > 16-הצגת ילדים
שישי ו  22.3.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  23.3.19ו  11:30ו הקוסם מארץ עוץ > הצגת ילדים
שני ו  25.3.19ו  20:30ו חיים כאפוריזם > חיים שפירא
חמישי ו  28.3.19ו  20:30ו כרמן וחברותיה > סולני האופרה
שישי ו  29.3.19ו  22:00ו שלומית אהרון > עוד בתיאטרון
שישי ו  29.3.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  30.3.19ו  11:30ו המסע המופלא לארץ המילים > מנוי ילדים
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אפריל 2019

מאי 2019

שני-שלישי ו  1-2.4.19ו  20:30ו מר גרין > תיאטרון
חמישי ו  4.4.19ו  20:00ו רצות אל הקוגל > תיאטרון
חמישי ו  4.4.19ו  21:00ו מריוס פדרה ועמיקם קימלמן > ג'אז
שישי ו  5.4.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  6.4.19ו  11:30ו סימבה מלך הג'ונגל > הצגת ילדים
חמישי ו  11.4.19ו  19:00ו פתיחת תערוכה > תערוכות
חמישי ו  11.4.19ו  20:30ו אלביס > זמר
שישי ו  12.4.19ו  21:30ו מחווה לשנות השמונים > עוד בתיאטרון
שישי ו  12.4.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  13.4.19ו  11:00ו הביטלס > החוג לתולדות המוסיקה
שבת ו  13.4.19ו  11:30ו הפיל שרצה להיות הכי > הצגת ילדים
ראשון ו  14.4.19ו  20:30ו למה אלפקה > פרינג'
שני ו  15.4.19ו  21:00ו פונדק הרוחות > תיאטרון
שלישי ו  16.4.19ו  21:00 ,18:00ו פונדק הרוחות > תיאטרון
ראשון-שלישי ו  21-23.4.19ו פסטיבל שירת הים

שישי ו  3.5.19ו  > 22:30מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  4.5.19ו  11:00ו חגיגה בחווה > הצגת ילדים
שישי ו  10.5.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  11.5.19ו  11:30ו ספר הג'ונגל יחד לעולם > הצגת ילדים
שני-שלישי ו  13-14.5.19ו  20:30ו אנרכיסט > תיאטרון
חמישי ו  16.5.19ו  19:00ו פתיחת תערוכה > תערוכות
חמישי ו  16.5.19ו  21:00ו רביעיית אורי ברכה > ג'אז
שישי ו  17.5.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  18.5.19ו  11:30ו מה עושות האיילות? > מנוי ילדים
שישי ו  24.5.19ו  22:30ו מצעד הקומיקאים > בידור
שבת ו  25.5.19ו  11:00ו יואל אמר > הצגת ילדים
שבת ו  25.5.19ו  11:00ו איה פלוטו > הצגת ילדים
חמישי ו  30.5.19ו  20:30ו שבעים ישראלי > זמר
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