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פסטיבל מוסיקה ותרבות יהודית

חוה"מ פסח ,ט"ז עד י"ח בניסן תשע"ט

תיאטרון גבעתיים
ע"ש יצחק ירון

בואו ,יהיה

פסטיבל

גם השנה ,מפעל הפ
ברשויות מקומיות ,תויסמךמקדם מיזמי תרבות
ליצירה איכותית להגיע באמנים ומסייע
לקהל ברחבי הארץ.

" | pais.co.ilפיס בתרבות"

ע"ש יצחק ירון

שלום רב לכם מבקרים ומבקרות יקרים וברוכים הבאים לגבעתיים,
מזה  12שנים ,בחול המועד פסח ,מגיעים אלפי משתתפים מכל רחבי הארץ לתאטרון גבעתיים ,כדי ליהנות ממופעי
פסטיבל שירת הים .הפסטיבל ,הפך במהלך השנים למסורת של הצלחה ,המחברת באמצעות המוזיקה בהרמוניה
את כולנו ,חילונים-מסורתיים ודתיים לשורשי התרבות היהודית-ישראלית .הפסטיבל הוא סמל לסבלנות וסובלנות
ולשיתוף פעולה פורה ,יצירתי ומכבד בין המגזרים ורבדי האוכלוסייה בישראל.
השנה יופיעו וישתפו פעולה במסגרת הפסטיבל אמנים מובילים מכל קשת התרבות הישראלית לדורותיה ,כשבין
היתר יופיעו אביהו מדינה ,יובל דיין ,ברי סחרוף ,האחים אסנר ,נתן דטנר ,יוני רכטר ,שלומית אהרון ואמנים נוספים.
אני מודה לכל העושים במלאכה ומאחל לכולכם הנאה רבה מחגיגת תרבות ייחודית ומרתקת זו.
בברכת פסח שמח ואביב נעים ופורח.

רן קוניק  -ראש עיריית גבעתיים

ת
ע

תושבים ומבקרים יקרים,
אני גאה ונרגש להציג בפניכם את התוכנייה של פסטיבל שירת הים ה 12-שיתקיים בחול המועד פסח בתיאטרון
גבעתיים .בפסטיבל זה יופיעו אומנים מהשורה הראשונה ,תוך חיבור למורשת ישראל ולארץ ישראל.
המדור למורשת ישראל עמל על התוכנית חודשים רבים כדי להביא לעיר גבעתיים מופעים עם חיבורים מיוחדים
לכל שכבות האוכלוסייה :צעירים ,מבוגרים ,דתיים ,חילוניים ומסורתיים .ברצוני להודות לראש העירייה ,מר רן
קוניק על הבעת האמון בפסטיבל ,זו השנה ה .12-בנוסף ,ברצוני להודות להאנשים העושים לילות כימים להצלחת
הפסטיבל ,ובראשם למנכ"ל התיאטרון מר דוד קיגלר ,לסמנכ"ל והמפיק של הפסטיבל ,מר אבי שוברט,
למנהל המדור למורשת ישראל והמנהל האומנותי של הפסטיבל ,מר אביחי ירום ולכל צוות תיאטרון גבעתיים
בואו בשמחה וברכת חג פסח כשר ושמח.

מושיק גולדשטיין  -סגן ראש העירייה
חברים יקרים,
ברכות לשנה ה 12לפסטיבל "שירת הים" ,הפסטיבל הינו החוט המקשר בין כל שכבות האוכלוסייה דתיים
חילוניים ומסורתיים .האגף לתרבות יהודית שם לו כמטרה להעניק מעט מין המסורת יהודית והפסטיבל מייצג
בכבוד את עמדה זו.
ברכות לראש העיר מר רן קוניק ,סגן ראש העיר מר מושיק גולדשטיין ולמנהל האומנותי
של הפסטיבל ומנהל המדור למורשת ישראל מר אביחי ירום להצלחת הפסטיבל.
בברכת פסח כשר ושמח.

הרב איתיאל בר לוי  -מנהל האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך
חברים יקרים,
פסח בפתח ואנחנו גאים להציג בפניכם את התוכנייה של פסטיבל שירת הים ה.12-
במשך חודשים ארוכים ישבנו ובחרנו עבורכם את המופעים המיוחדים שיתקיימו השנה בפסטיבל.
גם השנה הצלחנו להביא מספר מופעים איכותיים במיוחד ,בחינם ,לכלל תושבי העיר גבעתיים.
במופעים אילו נחשוף בפניכם אומנים צעירים ומבטיחים בתחילת דרכם.
כמנהל האומנותי של הפסטיבל ,חשוב לי להדגיש את הקשר המיוחד בין התרבות היהודית לתרבות הישראלית,
כמראה של תושבי העיר גבעתיים החיים ביחד זה לצד זה בהרמוניה ובהערכה הדדית מלאה.
נשמח לראותכם בין אורחינו .בברכת חג פסח כשר ושמח.

אביחי ירום  -מנהל האומנותי של הפסטיבל ומנהל המדור למורשת ישראל בעיריית גבעתיים

מנהל אומנותי :אביחי ירום ,מפיק :אבי שוברט ,עיצוב גרפי :לירון אלפא
3

צילום :אורית פניני

יוני רכטר
המופע האקוסטי
ראשון  I 21.4.19 I 21:30 Iאולם אליאס
יוני רכטר ,מהמוסיקאים והפסנתרנים החשובים והמעניינים ביותר שצמחו במוזיקה הישראלית.
יוני מקפיד לחדש ולשמור על הקהל שלו לאורך השנים והמוזיקה שלו היא על זמנית!
המופע מורכב משירים מכל הקרירה העשירה של יוני.
יעל צבי  -שירה ,אהרוני בן ארי  -גיטרה חשמלית
יוראי אורון  -גיטרה בס ,ז'וקה פרפיניאן  -כלי הקשה

למידע ורכישת כרטיסים( 03-7325340 :שלוחה  ,)2ודרך האתר:
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צילום :אורית פניני

צילום :רונן ללנה ,יוסי צבקרAdam Newby ,

ברי סחרוף עם איתמר דוארי
ועומרי מור אמן אורח :גלעד אברו  -קונטרה בס
שני  I 22.4.19 I 21:30 Iאולם אליאס
ברי סחרוף  -גיטריסט ,זמר ויוצר  -במופע עם שני מוזיקאים בעלי שם עולמי מהדור החדש,
נגן כלי ההקשה איתמר דוארי והפסנתרן עומרי מור.
המופע הייחודי של שלושת המוזיקאים היוצרים  -סחרוף ,דוארי ומור  -נבנה על רפרטואר
השירים של סחרוף לצד שירים ואלתורים חופשיים .השירים המוכרים והאהובים יזכו לעיבודים
וביצועים חדשים במשולש של גיטרה ,פסנתר וכלי הקשה.

למידע ורכישת כרטיסים( 03-7325340 :שלוחה  ,)2ודרך האתר:
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צילום :אוהד רומנו

יובל דיין
"תשאל את המים"
שלישי  I 23.4.19 I 21:00 Iאולם אליאס
יובל דיין ,מהזמרות והיוצרות המצליחות בישראל ,מגיעה למופע במסגרת פסטיבל שירת הים.
במופע תבצע את מיטב להיטיה הגדולים "אל תאמר"" ,לאסוף"" ,עד שתחזור"" ,מי אני מולם",
"בשעה טובה"" ,בדיוק כמו הירח"" ,לילותיי"" ,לבי ער" ועוד…
בימים אלה עובדת על אלבומה השלישי ממנו יצאו הלהיטים" :תשאל את המים"" ,הסוף הטוב"
ו"-דמעות שקופות" שזכו לביקורות מעולות.

למידע ורכישת כרטיסים( 03-7325340 :שלוחה  ,)2ודרך האתר:
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צילום :אוהד רומנו

הצילום באדיבות תיאטרון יידישפיל סטודיו ינאי יחיאל

האחים אסנר מארחים את

שלומית אהרון ונתן דטנר
ראשון  I 21.4.19 I 18:00 Iאולם אליאס
האחים אסנר מספרים את סיפור ילדותם ומארחים את שלומית אהרון ונתן דטנר
על סיפוריהם האישיים מבית אבא .ערב נוסטלגי ומרגש.

למידע ורכישת כרטיסים( 03-7325340 :שלוחה  ,)2ודרך האתר:
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צילום :ראובני

אביהו מדינה
שני  I 22.4.19 I 18:00 Iאולם אליאס
אביהו מדינה ,האומן אשר במו ידיו כתב והלחין להיטים בלתי נשכחים,
שהפכו לעמודי התווך של המוסיקה הישראלית הים תיכונית במופע מרגש וסוחף הכולל את כל הלהיטים
והשירים ששרנו ,הסיפורים ששמענו במהלך השנים בהוויה הישראלית ,הסיפורים מאחורי השירים.

למידע ורכישת כרטיסים( 03-7325340 :שלוחה  ,)2ודרך האתר:
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צילום :ראובני

צילום :ניקה מרגולין

עמיר לב

מופע סולו
וראיון עם של"ג בן שטרית

הכניסה
חינם
בהזמנה
מראש

ראשון  I 21.4.19 I 20:00 Iאולם ארבלי
סדרת "שאלות ותשובות" מתארחת לראשונה בהפקה מיוחדת לפסטיבל שירת הים בתיאטרון גבעתיים
שיחת עומק על המקורות וההשראה ביצירה המקורית.

למידע ורכישת כרטיסים( 03-7325340 :שלוחה  ,)2ודרך האתר:
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צילום :שמוליק מלול

פרוייקט אלו"ל
במופע בכורה "אהבת חיי"

הכניסה
חינם
בהזמנה
מראש

שני  I 22.4.19 I 20:00 Iאולם ארבלי
המופע יכלול שירים בלחנים מקוריים וכמו כן ביצועים חדשים ורעננים לשירים ידועים בהשראת שיר השירים כגון:
"קול דודי" של שרה לוי תנאי" ,אהבת חיי" של חיים משה" ,שחורה אני ונאוה" של שימי תבורי ועוד...
חברי הלהקה :אלינור אהרון בן אבי ,חגית זוארץ,
לילך נסטוביץ' ,אסנת שיטרית ,אמיתי פריינטא וליעד גרושקה.

למידע ורכישת כרטיסים( 03-7325340 :שלוחה  ,)2ודרך האתר:
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צילום :שמוליק מלול

צילום :רמי דיאבלו

יובל מנצורה
"נפתח לנו הלב"

הכניסה
חינם
בהזמנה
מראש

שלישי  I 23.4.19 I 20:00 Iאולם ארבלי
"תשכח מכל החלומות שלך!"
את המשפט הזה שמע יובל מנצורה בגיל  15בלבד ,אחרי תקרית קשה שחווה.
את המשפט הזה בחר יובל לנצור ,ולהקדיש את חייו כדי להזכיר לאנשים שהחלומות שלהם נועדו להתגשם.
יובל בהופעה ייחודית ,שנוגעת במקומות העמוקים ביותר של הנפש ויחד עם זאת משמחת ומרוממת.

למידע ורכישת כרטיסים( 03-7325340 :שלוחה  ,)2ודרך האתר:
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כשהכל מסביב פורח
נאחל לך פסח שמח!
תיאטרון גבעתיים

תחבורה ציבורית :לנוחיותכם מספר קווי דן לתיאטרון גבעתיים .463,57,52,43,39,23
חברת קווים 168,74,73,56,55

חניה חינם בחניון בית הורד משעה 18:00
למידע ורכישת כרטיסים( 03-7325340 :שלוחה  ,)2ודרך האתרwww.t-g.co.il :
תיאטרון גבעתיים ,דרך השלום פינת יצחק רבין (רח’ רמז )40

*הזכות לשינויים שמורה
הפקה ,הבאה לדפוס ורכש מודעות :רותם פרסום והפקות בע"מ www.rotemltd.co.il ,077-3330775 -

לא עוזבים את העיר!

מוגן

מצוין

רמת גן

אצלנו תחיו בשלווה ובתחושת
ביטחון אישי ,עם ליווי רפואי
מקצועי ,שירותי קבלה זמינים,
שירותי משרד ,ניקיון ותחזוקה
שוטפת.

לאוירה הנעימה והחמה בביתנו
אחראי צוות מגובש ,וותיק
ומנוסה ,המשמר לאורך שנים
את איכות החיים הגבוהה ואת
המוניטין המצוין של הבית.
כאן תיהנו מחוויה קולינרית
בריאה וטעימה ומשילוב מושלם
וייחודי של חיי תרבות עשירים.

ל’גן בעיר’ מיקום מצוין עם
נגישות קלה לצירי תנועה
מרכזיים :בפתחו של רחוב
ביאליק ,המשופע בבתי
קפה ,מרכזי קניות ושירותים
עירוניים.

סטודיו לתכשיטים אישיים

העברת הסטודיו נדחתה
לאחרי פסח
עד אז אנחנו באותו מקום
כרגיל ,ובאותן שעות.
לאירועים ,כלות ועיצוב אישי
רצוי לתאם מראש או לוודא
שיען נמצאת.
התחדשנו בקולקציה
צבעונית מרהיבה
ובסדרת תכשיטי כסף
מצופים זהב אדום
ומשובצים בגוונים ייחודיים.

עדיים מכל הלב

הוא לא רק שם המותג אלא כל המהות עבור הבעלים והמעצבת יען .לצד התכלית ליצור תכשיטים
ייחודיים נועד המקום ,ליצור מקומות תעסוקה לפגועי נפש .הכניסה לסטודיו משרה מייד אוירה
חמה וביתית בשילוב התפעלות .יען וריקי גיסתה מעצבות מבחר עשיר של תכשיטים ממגוון עצום של
חומרים ,שהן מלקטות בארץ ובעולם .בעבודתן בולט כישרון עיצובי רב ,ואיתו טביעת העין המדהימה
של יען ,מה שמביא להתאמת התכשיט הנכון ללקוחה .עיקר הפעילות בסטודיו מוקדש באהבה
לקידום ומינוף פעילויות צדקה ופרויקטים בקהילה ,כך שברכישת תכשיטים מתאפשר ללקוחות
לקחת חלק בעשייה .לא מפתיע שהמנטרה של המקום היא:
תכשיטים שאוהבים לאנשים שאוהבים במחירים שאוהבים
רח' יוסף ספיר ( 1מסביב לבנין) רמת גן (בין תל השומר לבר אילן)
טל’ ,050-5312034 / 077-3007155 :דוא”ל ,yaenaveh@inter.net.il :פתוח בכל יום ,מלבד יום ד’ ושבת
חפשו אותנו בwww.adaim-yr.co.il | M-

אתר

קבע

*

אופטיקה בריל
הזולים בישראל
אנחנו באופטיקה בריל שמחים להעניק
לכווווווולם סריקת ראייה חינם!

סריקה זו גם תקפה לרשיון נהיגה מטעם משרד התחבורה
*בבדיקת ראייה לנהיגה

בטיחות הלקוחות והנהגים חשובה לנו ולכן אנו עורכים
בדיקות ייחודיות להתאמת משקפיים מיוחדים לנהיגה

אביב בריל
אופטומטריסט מוסמך

דוד בריל
אופטומטריסט מוסמך

הילה בריל דיין
אופטומטריסטית מוסמכת

שעות פעילות :א'-ה' 8:00-19:00 :ו' 8:00-14:00
שעות המעבדה:
א'-ו' 8:00-13:00 :א' ,ב' ,ד' ,ה' 16:00-19:00

רואים את זה בעיניים כבר מעל  50שנה

טל' 03-7315056 :רחוב ויצמן  28גבעתיים

(פינת טייבר )69

