סדרת תיאטרון

תושבים יקרים,
אני שמח לפתוח את חוברת עונת המנויים  2019-2020של תאטרון גבעתיים  .גם העונה תוכלו
ליהנות ממגוון משובח של אירועי תרבות רבים ואיכותיים ,במסגרת סדרת התיאטרון יופיעו
על הבמה העונה שחקנים מובילים ,כמו תיקי דיין ,שלמה בר אבא ,תום אבני ,לימור גולדשטיין,
יגאל עדיקא ועוד .גם קרן מור ,ליאור אשכנזי ,דובל'ה גליקמן ויונה אליאן יתארחו במסגרת סדרת
הראיונות" ,על הבמה ומאחוריה" .מבחינה מוזיקלית השנה תהיה מעניינת ,כשבין היתר האחים
אסנר יופיעו בסדרת הזמר ,תיפתח סדרת מופעים במועדון הג'אז והחוג לתולדות המוסיקה
שנחל הצלחה בעונה הקודמת ,ימשיך גם השנה .מערכות השמע ,מיזוג האוויר ,המושבים
ותשתיות נוספות בתיאטרון ,שודרגו משמעותית ,במטרה לאפשר לכם ,קהל המנויים ,ליהנות
מחוויה איכותית ומהנה .אני מודה למנהל תאטרון גבעתיים ,מר דוד קיגלר על תרומתו הרבה
להתפתחות התאטרון ומאחל לכולנו עונה פורייה ומגוונת.
נפגש בתיאטרון! שלכם ,רן קוניק  -ראש עיריית גבעתיים

תושבים יקרים,
בחוברת זו תמצאו לצד מגוון התכניות המוכרות והאהובות גם פעילויות חדשות.
שנת הפעילות  2019נפתחת במגוון הצגות ואירועים מהנים .נשמח לראותכם בפעילות
לכל בני המשפחה בכל הגילאים .כל תושבי גבעתיים מוזמנים ליהנות ממגוון המופעים
ואירועי התרבות ,שאנו מציעים.
בברכה ,טלי ארגמן  -המשנה לראש העירייה ויו"ר הועדה המקצועית
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פרפרים הם חופשיים
תושבים יקרים
תיאטרון גבעתיים ממשיך בתנופה להרחיב
את סדרות המנויים ,כדי לתת לכם אפשרות
ליהנות מההיצע התרבותי האדיר שיש
בארצנו .אני מודה לכם מכל הלב,
על תרומתכם הרבה לתיאטרון ומבקש
מכם להנחיל לסובבים אתכם את האהבה
לתרבות  -המזון לנפש האדם.
באהבה רבה להתראות.
דוד קיגלר
מנהל תיאטרון גבעתיים

תיאטרון בית ליסין
שני | 20:30 | 11.11.19
שלישי | 20:30 | 12.11.19
קומדיה מאת ענת גוב .ארוחת יום ששי שגרתית בבית סבתא מלכה הופכת לזירת קרבות,
כשבת המשפחה מודיעה שלא תגיע השנה לליל הסדר .השלווה מופרת באחת ,ומלכה  -שעליה
נאמר במחזה ש"בשביל לשמור על שלמות המשפחה היא מסוגלת אפילו להרוג"  -נוקטת בכל
האמצעים כדי לבטל את רוע הגזירה .קומדיה של ענת גוב ,אחת המחזאיות החשובות בארץ.
בימוי :רוני פינקוביץ' .משתתפים :תיקי דיין ,לימור גולדשטיין ,לירון ברנס ,רוברט הניג,
עדי גילת ,לורין מוסרי ,יותם קושניר ,שירן הוברמן.

תיאטרון באר שבע
שני | 20:30 | 13.1.20
שלישי | 20:30 | 14.1.20
קומדיה רומנטית מאת לאונרד גרש.
שנות השישים בניו יורק .דון ,עיוור צעיר
שעזב את בית אמו בפרבר עשיר ,מגיע לחפש
את מזלו בעיר הגדולה .הוא שוכר לעצמו דירה
ועורך היכרות עם שכנתו היפה והזרוקה.
למרות הרתיעה הראשונית שלה נוצרת כימיה,
ובין השניים מתפתח קשר רומנטי.
אולם הקשר נקלע לקשיים כאשר אמו של דון,
מגיעה לביקור מפתיע  -מפגש שבו נחשפים
דעות קדומות וסטראוטיפים הפוגשים
את המציאות.
תרגום :תום אבני .בימוי :אלדר גרויסמן גוהר.
בהשתתפות :תום אבני ,ליאת גורן ,ענבר דנון,
דני שפירא.

> משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

> משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום :כפיר בולוטין

תושבות ותושבים היקרים,
עונת מנויים  2019-2020בפתח .לאחר עבודה מאומצת של צוות התיאטרון נבנתה תכנית
מגוונת ,איכותית ועשירה של מופעים והצגות עבורכם .תיאטרון גבעתיים הוא נכס תרבותי
משמעותי עבור העיר ,ואתם התושבים מוזמנים ליהנות מההיצע שלו .מבקשת להודות
לרן קוניק ,ראש העירייה ,ששם למטרה לקדם את התרבות בעיר ,למנהל התיאטרון על ניהול
מקצועי והובלה איכותית ולכל צוות עובדי התיאטרון על המסירות .מחכים לכם.
אור-לי ניב  -סגנית ראש העירייה

מבחר הצגות מובילות מן התיאטראות הרפרטוארים
בסדרה  5הצגות ,בימי שני-שלישי

משפחה חמה

לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :
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יתוש בראש
אניהו

סבוטאז'
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צילום :טל גליק

> משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

> משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום :יוסי צבקר

התיאטרון העברי
שני | 20:30 | 17.2.20
שלישי | 20:30 | 18.2.20
דרמה קומית מרגשת ,מצחיקה עד דמעות.
יצחק בן  ,90יליד פולין ,אדם כריזמטי ,ומלא
בחוש הומור ,מחליט להנהיג מרד בבית האבות
בו הוא מתגורר ,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 צידי הזיכרון הלאומי ,ומעניקה
מבט מרגש ומצחיק על חיינו המשותפים
במדינה הזו.
מאת :אילן חצור .בימוי :גדי צדקה.
משתתפים :שלמה בראבא ,יגאל עדיקא,
פנינה ברט ,ריטה שוקרון ויורם יוספסברג.

תיאטרון הקאמרי
שני | 20:30 | 30.3.20
שלישי | 20:30 | 31.3.20
קומדיה רומנטית פרועה עפ"י סיפור מאת
אתגר קרת.
סיפור אהבה רגיל .בחור תל אביבי ,מתאהב
בנערה שרק רובצת עליה קללה .בלילות
היא הופכת לגבר ,מה לעשות אף אחד לא
מושלם .בעוד המציל יוצא להציל את הנערה
באים לעזרתו נגן פוסט טראומטי ,אמא פוסט
אופטימית והרופא שהרג את אביו .בסופו
של דבר זה סיפור אהבה רגיל שבו האהבה
מנצחת ,השאלה רק את מי.
מאת :רוני סיני ואתגר קרת.
בימוי :שירילי דשא ,משתתפים :נדב אסולין,
אלי גורנשטיין ,איה גרניט-שבא ,אלון דהן,
אביגיל הררי ,רובי מוסקוביץ ,אודי רוטשילד,
שהם שיינר.

תיאטרון החאן
שני | 20:30 | 4.5.20
שלישי | 20:30 | 5.5.20
קומדיה פראית.
כשרמונד מבחינה שמזה זמן נמנע בעלה
מלקיים איתה… נכנס אצלה יתוש בראש:
יש לו פילגש!
היתוש המזמזם הופך לפיל משתולל.
המחזאי מוסיף לזה זוג תאומים זהים,
אחיין מגמגם ,ספרדי קנאי ,שיכור אנגלי,
משרתת שבעיקר נרדמת ורוקח אירוע,
שיכול היה בקלות להפוך לסיוט לולא
היה מאד מאד מצחיק.
אחת הקומדיה המצליחות בכל הזמנים.
פארסה מאת גאון הקומדיה ז'ורז' פיידו
נוסח עברי :ניסים אלוני
בימוי :אודי בן משה
משתתפים :אור לומברוזו ,איתי שור ,ארז
שפריר ,אריאל וולף ,דודו בן-זאב ,יואב היימן,
יהויכין פרידלנדר ,יוסי עיני ,יעל מור,
כרמית מסילתי-קפלן ,ניר רון ,סוזנה פפיאן.
> משך ההצגה :כשעה וארבעים וחמש דקות ללא הפסקה

לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :
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מועדון זמר

שירה בציבור ומופע מוסיקלי.
בסדרה  7מופעים ,בימי חמישי

חמישי | 20:30 | 31.10.19
"זמרי דימונה" מתוך קהילת העבריים מדימונה
המוכרת בארץ עם סיפור חיים מרתק.
הלהקה מבצעת את השלאגרים הגדולים
ומצליחה לכבוש את לב הקהל הישראלי
בביצועים המיוחדים שלהם.
שירה בציבור :גדי רווה

חמישי | 20:30 | 2.1.20
שלישית אמני מפוחיות הפה ,אשר הופיעו
בכל רחבי העולם ומתוך הנדודים אספו חלק
מהיצירות המוכרות לנו ביותר.
שילוב מרתק של מוסיקת קאנטרי ,צועני,
קלאסי,ישראלי ועוד...
שירה בציבור :הילה איתן

שלמה ושלום

שנות ה 70-המופלאות
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לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :

צילום :אילן סימן טוב

חמישי | 20:30 | 28.11.19
שלמה ארצי ושלום חנוך שני היוצרים המשפיעים
ביותר ברוק הישראלי בשפתם המיוחדת
ובמוסיקה הכובשת .בלדות אישיות לצד שירים
בועטים ,רומנטיים ושירים של החיים.
האחים אסנר מארחים את :לירון לב,
דני גלבוע ושיר ביטון

חמישי | 20:30 | 6.2.20
מופע המוקדש ליצירה הישראלית האייקונית.
שירים משנות ה  .70-80שנים שהשפיעו רבות
על המוסיקה בארץ.
האחים אסנר מארחים :שלמה יידוב (ימים
לבנים ,שיר בין ערביים ,חולם בספרדית)
והזמרת נעה אסנר.

צילום :יוסי בלושטיין

העבריים מדימונה

שלישיית מיכל אדלר

מופע שנות ה60-

כולם חכמים כולם

שיר לדרום אמריקה

חמישי | 20:30 | 19.3.20
מגיקל סיקסטיז  -מופע נוסטלגי עם כל להיטי
שנות ה ,60-שיעשה לכל אחת ואחד חשק
לרקוד טוויסט ,סלואו ורוק & רול.
השירים מהפטיפון ומסיבות הכיתה.
שירה בציבור :אילן גלבוע

חמישי | 20:30 | 7.5.20
מופע הוקרה לשירים הנפלאים של השלישייה,
שהצחיקה את המדינה במשך  30שנה.
מיטב השירים בביצועים מיוחדים ע"י שלישיות
שהוקמו במיוחד לערב זה .האחים אסנר
מארחים :אורי בנאי ,דביר בנדק ,לירון לב

חמישי | 20:30 | 11.6.20
קרנבל שירים במקצב הסמבה ,בוסה נובה,
טנגו וצ'ה צ'ה צ'ה בעברית ובשפת המקור
בביצועים בלתי נשכחים .האחים אסנר
מארחים :לילה מלקוס ,פרלה מלקוס ,ג'יבה פלמן,
מרסלו זובר ,קלאודיו טריקה ,סורין רוזן ואיתן.

לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :
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סדרת ילדים

מבחר הצגות אכותיות לגילאי 4-10
בסדרה  5הצגות ,בימי שבת

פומי  -הטפיר
שאיש לא מכיר
פרצוף חמוץ

הלב
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לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :

צילום :כפיר בולוטין

> משך ההצגה :כשעה

תיאטרון אורנה פורת
שבת | 11:30 | 22.2.20
קומדיה מתוקה לילדים ,זוכת פרס הבמה .2018
הצגה על מלכה מאוד לא מרוצה ,שכל הזמן
רק מתלוננת ,כועסת ורוגזת ובטוחה שבממלכה
האחרת ,זאת שמעבר לנהר  -החיים אחרים
לגמרי ,מספקים ומשביעי רצון.
יום אחד ,להפתעתה הגמורה ,ניתנת לה
ההזדמנות להגשים את חלומה ולהיות המלכה
של הממלכה שמעבר לנהר ,אבל אז מגלה
המלכה שלא כל הנוצץ זהב ,ושעדיף לחיות
באושר ולהעריך את מה שיש לנו.
מחזה :שירילי דשא ,רועי שגב
בימוי :שירילי דשא
משתתפים :רוני הדר/ירדן לויתן ,ורד אבידן/
גילה פוליצר ,אלעד אטרקצ'י/אבי סרוסי ,עידו
יונה ימין ,נגן כלי הקשה :שמעון גרינשטיין.
> משך ההצגה :כשעה

(שי בר יעקב ,ידיעות אחרונות)

פומי הטפיר הסקרן אוהב לקרוא ולהקשיב
לסיפורים .לילה אחד ,פומי שואל את אמו למה
אין אף סיפור על טפיר? ומחליט לצאת למסע
דרך היער המסוכן אל בית הסופר ולברר מדוע
הוא מעולם לא כתב ספר שהגיבור שלו הוא טפיר.
מחזה :יואב היימן ,בימוי :מרב שפר החחמן
משתתפים :מושיקו ששון ,גיא גורביץ',
הראל מוראד ,כרמית מסילתי-קפלן,
הילה סורג'ון פישר ויואב היימן.
צילום :יוסי צבקר

תיאטרון המדיטק
שבת | 11:30 | 16.11.19
עיבוד מקורי לספרו האהוב של
אדמונדו דה אמיצ'יס.
מרקו הוא ילד קטן מגנואה שבאיטליה שבשל
המצב הכלכלי הקשה ,נאלצת אמו לנסוע
לארגנטינה כדי לעזור בפרנסת המשפחה .מרקו
מתקשה לשאת את הגעגועים ומחליט להפליג
לארגנטינה ולחפש אותה.
"להיט גדול ועל זמני" (ידיעות אחרונות)
"הפקה מוסיקלית ססגונית ,מרקו עליז ושמח"
(כלכליסט)
מחזה ובימוי :צביה הוברמן
משתתפים :דורון אורן ,רני אלון ,נועה אנגל,
נדב אסולין  /שמעון חאבא ,עדי ארד ,דקלה
הדר ,שירן הוברמן ,גל צ'פסקי  /חני יחזקאל.

תיאטרון ארצי לילדים ונוער
שבת | 11:30 | 28.3.20
קומדיה לילדים עם שירים ,זוכת  3פרסים
בפסטיבל חיפה להצגות ילדים ( .2019מחזה,
עיצוב תלבושות ובימוי).
"הצגה צבעונית ,מצחיקה ומרגשת"

> משך ההצגה :כשעה

ההצגה הרביעית והחמישית יבחרו מהרפרטואר
החדש ביותר של תיאטראות הילדים
ויפורסמו בקרוב!!!

לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :
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סדרת ג'אז
לראשונה בגבעתיים ניתן לרכוש מנוי למועדון .Jazz Station99
במועדון יתארחו ההרכבים החמים ביותר בסצנת הג'אז ,באוירה ביתית ועוטפת..
ניתן לבחור  5מופעים מהמגוון המוצע ,בימי חמישי ,ולהבטיח את מקומכם וליהנות ממחיר אטרקטיבי..

סדרת חורף בת  3מופעים ,בשבת בשעה  .11:00לגילאי  6ומעלה.
המופעים מלווים בקטעי וידאו קלאסיים ,תקליטי הוויניל המקוריים וגם בהופעה חיה עם נגנים על הבמה
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

שלישיית סווינג דה ג'יטאן
חמישי | 21:00 | 20.6.19

שישיית אסף חכימי

JAZZ

STATION 99

חמישי | 21:00 | 31.10.19
צילום משמאל לימין:פטר ויט ,יח"צ

שלישיית דב האמר

עפרה חזה
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נעמי שמר

דיוויד בואי

חמישי | 21:00 | 21.11.19

שבת | 11:00 | 25.1.20

שבת | 11:00 | 29.2.20

שבת | 11:00 | 4.4.20

רביעיית דפני לוי

סיפורה של עפרה חזה ,מילדותה בשכונת
התקווה ,דרך השירים ,האלבומים ,המחזות
ותכניות הטלוויזיה ,האירוויזיון הנכסף,
וההצלחה הבינלאומית האדירה,
של מי שהצליחה ,לראשונה ובטבעיות,
לשלב את המזרח במערב.

כמה הדרך ארוכה ורבה? מה קורה בחורשת
האקליפטוס? מה הרוח והחושך והמים
זוכרים? והסוכה של שלומית  -היא אצלנו
בחצר? נעמי שמר העמידה דורות שלמים של
ילדים (ומבוגרים) שגדלו על שיריה ,שבדרכם
הורישו לנו את ארץ ישראל של פעם.

על הזיקית הכי מוכשרת שזחלה בינינו.
מי זה דייבי ג'ונס? ומי זה מייג'ור טום?
וזיגי סטארדאסט? למה איש אחד ,יחיד
ומיוחד צריך כל כך הרבה זהויות? האם הוא
אדם או חייזר? ולמה בכלל מתחפשים?
סיפורו המופלא של דייויד בואי.

חמישי | 21:00 | 12.12.19

לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :

איריס ועופר פורטוגלי
חמישי | 21:00 | 16.1.20

שלישיית נופר פיי
חמישי | 21:00 | 13.2.20

מופעים מובחרים נוספים יפורסמו
בהמשך...

לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :
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סולני האופרה הישראלית

על הבמה ומאחוריה

סדרת מופעים מיוחדת המשלבת את מיטב קטעי האופרות והזמר העברי והלועזי במופעים שונים המביאים לשיא
את יכולות סולני האופרה ומאפשרים לקהל ליהנות ממגוון סגנונות מוסיקליים .בסדרה  5מופעים ,בימי חמישי

שחקני השורה הראשונה בתיאטרון ובקולנוע ,בסדרה מרתקת של ראיונות בימתיים אינטימיים.
בסדרה  4מפגשים ,בימי שבת .מנחה :איה קפלן .ליווי מוסיקלי :יעל יקל

חמישי | 20:30 | 7.11.19
אחד מגדולי המלחנים של הזמר העברי שתרם
לעיצוב התרבותי שלנו לדורותיה .מיטב להיטיו
של ארגוב כולל "הרעות",
"האם אמרו לך פעם"" ,יוסי ילד שלי מוצלח",
"פנס בודד"" ,כשאור דולק בחלונך" ועוד.
מנהל מוסיקלי :דודי זבה

מנאפולי לסן רמו
חמישי | 20:30 | 23.1.20
תכנית שכולה קסם איטלקי כובש ומרגש.
להיטי אופרה מאת רוסיני (הספר מסוויליה),
פוצ'יני (מאדאם בטרפליי) ,ורדי (לה טרויאטה),
שירים נפוליטניים אהובים וכובשים ועוד להיטים
של עולם המוסיקה האיטלקית.
מנהל מוסיקלי :דודי זבה

נשמה רוסית

חמישי | 20:30 | 19.12.19
חגיגה רוסית עם אריות מאת צ'ייקובסקי
(יבגני אונייגין ,יולנתה),
רומנסות רוסיות מאת רחמנינוב ,רימסקי
קורסקוב ,גלינקה ,ושירי העם הרוסים האהובים
"לבלבו אגס וגם תפוח"" ,תכול המטפחת" ועוד.
מנהל מוסיקלי :דודי זבה
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יאיר רוזנבלום
זמר אהבה צבאי
חמישי | 20:30 | 27.2.20
המלחין האלמותי של הלהקות הצבאיות
לדורותיהן .בשמלה אדומה ,קרנבל בנח"ל,
יש לי אהוב בסיירת חרוב ,בלילה על הדשא,
בוא אתי אל הגליל ,מה אברך ,כשאהיה גדול.
מנהל מוסיקלי :ערן זהבי

לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :

צילום :צבקר

מחווה לסשה ארגוב

חגיגה איטלקית

חמש הסופרניות

חמישי | 20:30 | 26.3.20
חמש זמרות סופרן בחגיגה של להיטי אופרה
(לה בוהם ,ריגולטו ,חליל הקסם ועוד) ,להיטים
ממחזות זמר אהובים כמו סיפור הפרברים,
גברתי הנאווה ועוד הפתעות מוסיקליות.
מנהל מוסיקלי :יעל קרת

קרן מור

דבל'ה גליקמן

יונה אליאן

ליאור אשכנזי

שבת | 11:00 | 23.11.19
השחקנית והקומיקאית האהובה
בראיון מצחיק ומרתק על הקריירה
הענפה שלה  -על משחק קומי מול
דרמטי ,על טלויזיה מול תיאטרון
ועל איך מחליפים דמויות במהירות
מסחררת.

שבת | 11:00 | 11.1.20
אחד השחקנים הקומיים הגדולים
בארץ בשיחה מרתקת על ימי
הזוהר ב"זהו זה" ,על התנופה
המקצועית המחודשת אחרי שנים
קשות ,על הגילוי המחודש את
עצמו כשחקן דרמתי בשטיסל
ועל החזרה לתיאטרון.

שבת | 11:00 | 15.2.20
השחקנית עטורת הפרסים,
שחוגגת השנה  50שנות קריירה,
בראיון מרגש על תפקידיה
הגדולים ,על ילדותה ביפו ,על דם
האומנים שזורם במשפחתה ועל
נשים בתיאטרון.

שבת | 11:00 | 28.3.20
השחקן המוערך ,זוכה שלושה
פרסי אופיר ,בראיון פתוח על
תפקידיו הבלתי נשכחים על המסך
ועל הבמה ,על התערטלות רגשית
ופיזית ,על ההצלחה הבין לאומית,
על בימוי תיאטרון ועל הסערות
שחוללו סרטיו.

צילום :גיא כושי

צילום :אוסף פרטי

צילום :אוסף פרטי

צילום :רנבי

לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :
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פילוסופיית חיים  -בין תבונה לרגישות
ד"ר חיים שפירא

סדרת הרצאות המשלבת ידע רחב מתחומי הפילוסופיה ,הפסיכולוגיה
והספרות המוגשות באופן מרתק והומוריסטי .במנוי  4הרצאות ,בימי שני

בין אתיקה לפוליטיקה

מדעי האהבה

שני | 20:30 | 18.11.19
על פוליטיקה בעידן שלאחר האמת ,על
 fake newsופופוליזם  -על עלילות דם וכזב,
על תפקידם של הרגשות מול עובדות בתהליכי
קבלת החלטות וקביעת דעות.
האפקט של דאנינג-קרוגר ושלל אשליות והטיות
קוגניטיביות אשר מונעות מאיתנו לראות מציאות
בצורה קצת יותר הגיונית.

שני | 20:30 | 10.2.20
המתמטיקאית וכוכבת טלוויזיה חנה פריי
פוגשת את המתמטיקאי והפסיכולוג ג'ון מרדכי
גוטמן ויחד הם פותחים מעבדה לחקר האהבה
והזוגיות .מה הסיכוי למצוא אהבה?
הכרויות ברשת ,המשוואה למספר דייטים
לפני ההחלטה להתמסד ,שבעה עקרונות
לזוגיות מושלמת ,מהי אהבת אמת?

מדריך פילוסופי לאושר

פסיכולגיה וגנטיקה

שני | 20:30 | 6.1.20
נסקור את ההתפתחות של פילוסופיית האושר
החל מאפלטון ואפיקורוס דרך שופנהאואר
וניטשה ועד לפרדריק לנואה ודניאל כהנמן.

שני | 20:30 | 16.3.20
עד כמה הגנים שלנו קובעים את התנהגותנו?
הניסוי של מילגרום ,עקרונות הסוציוביולוגיה
לפי וילסון ,תורת הגן האנוכי של ריצ'רד דוקינס,
אגואיזם מול אלטרואיזם ,נשים וגברים ,קנאה
ובגידה ,טכסי חיזור ,גנים ומומים  -גנטיקה ותרבות.
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לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :

תזמורת ירושלים מזרח ומערב
מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי :תום כהן
בסדרה  4קונצרטים ,בימי רביעי

"החיים שלנו בלאפה"

"צמאה לך נפשי"

)כבר חצי יובל(...

רביעי | 20:30 | 20.11.19
מופע שכולו ניגוני חב"ד .יצירות מוזיקליות
שהולחנו ע"י אדמו"רי חב"ד או שהיו חביבות
עליהם במיוחד .אורח מיוחד :הזמר ,והמלחין
עמיר בניון ,שיבצע את הניגונים בסגנונו הייחודי.

רביעי | 20:30 | 1.4.20
לרגל  25שנים ליציאת אחד האלבומים
המשמעותיים במוסיקה הישראלית.
תזמורת ירושלים ולהקת טיפקס בחגיגה
מוסיקלית וצבעונית במיוחד!
בדואטים הזמרת דניאל סאן קריאף

אוהד רומנו
נחומביץ
צילום :משה

"הארץ שהבטיחו לי"

"אתונה  -ירושלים"

רביעי | 20:30 | 5.2.20
יצירה חדשה .טקסט מאת :לוסי איוב ומוסיקה
מאת :תום כהן .סיפור דמיוני שקרה במציאות
על שתי נשים ,שתי יבשות וארץ מובטחת
אחת .בקונצרט מספר יצירות אינסטרומנטליות
שביניהן ישזרו סיפורים וקטעים מוזיקליים.

רביעי | 20:30 | 10.6.20
חגיגה לאייקה יוונית (הסגנון העממי).
כוכב הענק מיוון דימיטריס באסיס עם
שרית אביטן( ,זוכת תכנית השירה "The
 ,)"Fourשביחד ולחוד יבצעו להיטי ענק מיוון
כמו "אלינור"" ,כמו שיכור"" ,זה הזמן לסלוח",
"עינייך החומות" ועוד.

צילום :עידו איז'ק
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לפרטים נוספים ורכישת מנויt-g.co.il ,03-7325340 :

צילום :יח"צ

מידע כללי למנויים
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

מחלקת המנויים
טלפון( 03-7325340 :שלוחה (2
פקס( :מנויים) 03-7318724
דוא“לkupa@t-g.co.il :
ניתן להתעדכן ולרכוש כרטיסים דרך
אתר התיאטרוןwww.t-g.co.il :
כתובת :דרך השלום פינת יצחק רבין,
(רחוב רמז (40
שעות פעילות קופת התיאטרון
ימים א‘-ה‘ בין השעות9:00-20:00 :
ימי ו‘ וערבי חג בין השעות9:00-13:00 :
וכשעתיים לפני תחילת המופעים.

ח
P

הסדרי חניה
חניה חינם ,על בסיס מקום פנוי ,בחניון ”יעד“ וחניון בניין הפניקס,
בהצגת כרטיס חניה וקבלת כרטיס יציאה מחניה ,בקופות התיאטרון.
בימי חול :החל מהשעה  ,18:00שישי-שבת :שעה לפני שעת תחילת המופע.
תחבורה ציבורית
לנוחיותכם מספר קווי דן31 ,23 ,39 ,43 ,52 ,57 ,463 :
חברת קווים55 ,56 ,73 ,74 :
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STOP

דגשים
> המנוי תקף לעונה  2019-2020בלבד.
> ביטול הגעה למופע במנוי  -עד  48שעות לפני המופע.
> כדי למנוע אי נעימות ועמידה בתור,
כדאי להגיע כחצי שעה לפני תחילת המופע.
> לא תתאפשר כניסת מאחרים.
> הזכות לשינויים שמורה.
הטבות למנויים
> הנחות מיוחדות למנויים במחירי הכרטיסים למופעים מחוץ למנוי
> מועדון ”מנויים און-ליין“ :הטבה חודשית מיוחדת למנויי התיאטרון
ב > E-mail-הטבות נוספות יפורסמו מעת לעת
מחירים מיוחדים ומסובסדים לחברות וועדים ברר/י במקום עבודתך.
בין הועדים :עובדי בנקים ,ארגון אלמנות צה“ל ,ארגון המורים ,עובדי
צה“ל ,בזק ,הסתדרות המורים ,חבר ,חברת חשמל ,מועדון טוב  -עובדי
המדינה ,משרד הביטחון ,עיריית גבעתיים ,שירותי בריאות כללית,
תעשייה אוירית ועוד..
תיאטרון גבעתיים גם בפייסבוק העמוד הרשמי.

הזכות לשינויים שמורה

073-7599416

לא מתפשרים יותר
חדש בישראל!

חודש התנסות חינם

*2254

www.medton-hedim.co.il

מכשיר השמיעה ששבר את חוקי הפיזיקה

לפרטים נוספים:

