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שלום לכם, 

אני נרגש מאד להצטרף לצוות העובדים של תיאטרון גבעתיים, שזכה ובצדק, למוניטין 
כאחד הטובים בתחום התרבות בישראל.

בתוכנייה החדשה שלנו, ניתן לראות ביטוי לתהליך ההצערה שעוברת העיר גבעתיים 
בשנים האחרונות, בדמות פסטיבל הנוער הייחודי, TEENCITY, שיתרחש במהלך 

החנוכה, וליין ה- VINYL CLUB, שכולו הצדעה לאלבומי המופת הגדולים בכל הזמנים.
ברצוני להודות למנהל היוצא דויד קיגלר, שלנעליו הגדולות אני נכנס, 

לראש העיר רן קוניק, לסגניתו אור-לי ניב, ולמנכ"ל קהילתיים שרון אבן-טוב 
על בחירתם בי לתפקיד. 

תודה,
אוהד קנולר - מנהל תיאטרון גבעתיים

אירועי הפסטיבל

ועוד, ועוד, עוד...

* עיתונאים במשפט - 80 לידיעות אחרונות
* עיתונאים בדם – מצטייני העיתונות מספרים
* נשים זה לא צחוק – נשים מספרות וצוחקות

* הו שומר מה מליל – 110 שנים לארגון השומר
* מדריכי טיולים מספרים - בחסות אשת טורס

* לאדינו זה הכי מצחיק
יהודים אז צוחקים *

* סיפורי העלייה השלישית
* מפקדי יחידת 8200 מספרים

* בגידות היסטוריות - היסטוריונים מספרים
* סיפורים מהשירות הלאומי - אזרחי

* סיפורים מפה עד הירח, מבראשית עד "בראשית" 
SpaceIL – סיפורי ספייס אי אל   

* יש שופטים בירושלים – 70 שנה 
   למערכת המשפט הישראלית
* שער עלייה - סיפורי מעברות

* קול ציון הלוחמת - 80 שנה לתחנת רדיו 
  האצ"ל, 75 שנה למרד

* ממרוקו לישראל – יובל לברית יוצאי מרוקו
* גיל שוחט עם מיקי קם ובאך גם

* ד"ר אורית וולף ונתן דטנר - וינה וירושלים - 
  שירי יוסי בנאי בעיבודים קלאסיים חדשניים

* הטיש הגדול מארח את שייקה לוי
* טילדה רג'ואן וליאוניד פטשקה - טיול לילי בפריז

* מגורשת, מגורשת, מאושרת – עו"ד יואל ריפל
* רפי קישון - ההומור שבפוליטיקה על פי קישון

* שמעון פרנס וחיים קוזניץ – אתונאפולי
* שלמה בר אבא

* חיים שפירא - 10 סיפורים פילוסופיים
* חני דינור ויעל קלו מור – מאיפה את מתחילה?

* ענת אביעד - אני וחמותי עד צאת נשמתי
* קובי מידן - מחפשים את דילן

* יורם טהרלב - הגדה ליום העצמאות
* פרופ' ירון זליכה - סיפורים ממגש הכסף

* ד"ר מיכה גודמן - חזרה בלי תשובה 
* ורדה רזיאל ז'קונט - מספרת הכל

* מתי סרי - מארגוב לארגוב 
* בוקי נאה - עם חברות וחברים מהעולם התחתון

* עו"ד בני דון יחייא - צחוק הגורל 
* דורי בן זאב וקובי לוריא - קברט בחירות

* ד"ר יצחק נוי - פיצוצים היסטוריים
נויה מנדל - פרנויה *
* דן שפירא - לך לך

www.stories.pashbar.co.il כרטיסים פשבר :  8023*  03-5730661

21-10 באוקטובר 2019
תיאטרון גבעתיים

מנהל אמנותי   יוסי אלפי

חוה”מ סוכות

פסטיבל

תיאטרון גבעתיים: דרך השלום פינת יצחק רבין        הפקה: תיאטרון העם 

* פוצ'ו ויוסי לב - הפלמ"ח עוד חי- בחיי!
* עו"ד אביגדור פלדמן ומנשה נוי מספרים

* יהודה עצבה, דביר סורמלו ומאיר ברבי - 
   מדברים בעברית ירושלמית

* יעקב בודו - יידיש איז יידיש
* קובי זרקו - לאדינו בבלוז ובג'אז

* אלי עמיר - רוכב האופניים 
* אפי נצר שר ומספר 

* ד"ר רונן ברגמן – המוסד: הצצה מאחורי הפרגוד
* ננסי ברנדס חי!

* צבי סלטון ונשות חווה - גלגולו של ניגון, 
   סיפורים וצלילים מבית אבא

* ג'קי לוי – מגזימים סיפור אהבה
* אמילי עמרוסי ופרופ' יובל אלבשן - אמילי והפרופסור

* שרה ב"ק - זושא וחכימא נפגשים
* איריס ועופר פורטוגלי - מופע זוגי

* היו לילות משירי מרדכי זעירא
* בקי פרישטדט – הסוד מפראג

* גיגי נבון - להיות שתול 
* שוקה דינור ועפר גביש - וקצת בינה בלב מכניס

* וילנסקי טריו
* אסף אשתר - כל המילים השמחות 

* עדן הראל ועודד מנשה - (לא) רואים עין בעין
* עושים אהבה בעברית - ד“ר רוביק רוזנטל וניצה טרמין
* רינה ודרור מנקים רעלים - רינה פדווה ודרור טפליצקי

* פרופ‘ גידי קורן - אם זר קוצים כואב

26
שנים

כולנו של הוא הסיפור

חפשו אותנו ב-

קטרינה צירידו - 
כוכבת הזמר מיוון ולהקתה 

סיפורן של כוכבות הזמר היהודיות ביוון
מנחה ומספר יוסי אלפי

יוסי אלפי ולהקת הגבעטרון
שירים - סיפורים - שקדים וצימוקים 

ערב המפגיש את הקצוות 
וקושר את נבכי הלב

חפלה עיראקית - "ליילת אל אפרח" 
לילות השמחה - פעם שרו יחד 

יהודי, מוסלמי ונוצרי על במות בגדאד
הזמרים מעיראק: עיסאם עראבו, 

מוחמד נאפע עם שרי אלפי 

אלפי סיפורים, מאות משתתפים, עשרות מופעים, 
בעשרה ימים של סיפורים מרתקים, מצחיקים ומפתיעים.

סיפורים
מספרי

 הקדימו והזמינו 
כרטיסים עוד היום!
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תושבות ותושבים יקרים,

תיאטרון גבעתיים ממשיך לחדש 
עבורכן/ם. בחוברת תמצאו תכנית 

עשירה ומגוונת של מופעים לכל הגילים 
ובכל הסגנונות, תכנית המספקת חוויית 

תיאטרון משמעותית.
תמצאו כאן מבחר הצגות תיאטרון 
איכותיות, הצגות ילדים, הרצאות, 
פרינג', מופעי סטנד-אפ ומוסיקה.

אני מבקשת לברך את אוהד קנולר, 
השחקן המוכשר, מנהל התיאטרון הנכנס 

בברכת הצלחה והנאה בתפקידו. 

שלכם,
אור-לי ניב

סגנית ראש העירייה ויו"ר קהילתיים

מנויים יקרים,

לקראת השנה החדשה ואחרי חידוש 
פני התיאטרון, אנו מתחדשים גם במנהל 

חדש, מר אוהד קנולר. 
בעונה החדשה תהיה  סדרת ג'אז 
חדשה, תערוכות, מופעים וכמובן 

פסטיבל מספרי סיפורים הידוע בניצוחו 
של מר יוסי אלפי.

מבקשת כאן לברך את אוהד קנולר 
על תפקידו החדש ומאחלת לו 

הצלחה גדולה.
בברכת שנה טובה לכם ולבני ביתכם,

טלי ארגמן
מ»מ וסגנית ראש העירייה
ויו»ר הוועדה המקצועית

תושבים ומנויים יקרים,

אני שמח לפתוח את החוברת הרבעונית 
לעונת המנויים החדשה של תיאטרון 

גבעתיים. החגים בפתח וזוהי גם 
תחילתה של עונת המנויים לשנים

2019-2020, העומדת השנה יותר מתמיד 
בסימן התחדשות - לאחרונה החל 

בתפקידו מנהל תיאטרון חדש ומוכשר - 
השחקן והיוצר אוהד קנולר. כפי שבכל 

שנה בחול המועד סוכות, גם השנה, יערך 
פסטיבל מספרי הסיפורים שגם הוא 

מתחדש בתכנים איכותיים ומרתקים בכל 
שנה. בהזדמנות זו אני מאחל הצלחה 

רבה למנכ"ל התאטרון, מר אוהד קנולר 
ומזמין אתכם להצטרף וליהנות מההיצע 

התרבותי המרשים שמציע תאטרון 
גבעתיים.שנה טובה, שנת בריאות, 

תרבות, חדווה ויצירה לכולנו.
שלכם, 

רן קוניק - ראש עיריית גבעתיים
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תיאטרון

משפחה חמה
תיאטרון בית ליסין

שני | 11.11.19 | 20:30
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. 

בימוי: רוני פינקוביץ.
משתתפים: תיקי דיין, לימור גולדשטיין, לירון ברנס, רוברט הניג, 

עדי גילת, לורין מוסרי, יותם קושניר, שירן הוברמן.
< משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

< הצגה מס' 1 בסדרה

פרפרים הם חופשיים
תיאטרון באר שבע

שני | 13.1.20 | 20:30
שלישי | 14.1.20 | 20:30

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 דעות קדומות, וסטראוטיפים פוגשים את המציאות.

תרגום: תום אבני. בימוי: אלדר גרויסמן גוהר.
בהשתתפות: תום אבני, ליאת גורן, ענבר דנון, דני שפירא.

< משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
< הצגה מס' 2 בסדרה
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סולני האופרה הישראלית בגבעתיים

זמר

העבריים 
מדימונה

חמישי | 31.10.19 | 20:30
"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

< מופע מס' 1 בסדרה

שלמה ושלום
חמישי | 28.11.19 | 20:30

שלמה ארצי ושלום חנוך שני 

ביותר ברוק  היוצרים המשפיעים
הישראלי בשפתם המיוחדת 
ובמוסיקה הכובשת. בלדות 

אישיות לצד שירים בועטים, 
רומנטיים ושירים של החיים.

האחים אסנר מארחים את: 
לירון לב, דני גלבוע 

ושיר ביטון 
< מופע מס' 2 בסדרה

שלישיית 
מיכל אדלר

חמישי | 2.1.20 | 20:30
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

< מופע מס' 3 בסדרה

מחווה
לסשה ארגוב
חמישי | 7.11.19 | 20:30

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

< קונצרט מס' 1 בסדרה

נשמה רוסית
חמישי | 19.12.19 | 20:30

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

< קונצרט מס' 2 בסדרה

חגיגה איטלקית
מנאפולי לסן רמו

חמישי | 23.1.20 | 20:30
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

< קונצרט מס' 3 בסדרה
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בין תבונה לרגישות ד"ר חיים שפירא -

על הבמה ומאחוריה

תזמורת ירושלים מזרח ומערב

"צמאה לך נפשי"
רביעי | 20.11.19 | 20:30

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.

< מופע מס' 1 בסדרה

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי: תום כהן

בין אתיקה לפוליטיקה
שני | 18.11.19 | 20:30

על פוליטיקה בעידן שלאחר האמת, על 
fake news ופופוליזם - 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.

< הרצאה מס' 1 בסדרה

מדריך פילוסופי לאושר
שני | 6.1.20 | 20:30

נסקור את ההתפתחות של פילוסופיית האושר 
החל מאפלטון ואפיקורוס דרך שופנהאואר 
וניטשה ועד לפרדריק לנואה ודניאל כהנמן.

< הרצאה מס' 2 בסדרה

קרן מור
שבת | 23.11.19 | 11:00

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.

< מפגש מס' 1 בסדרה

דבל'ה גליקמן
שבת | 11.1.20 | 11:00

אחד השחקנים הקומיים הגדולים בארץ בשיחה 
מרתקת על ימי הזוהר ב"זהו זה", על התנופה 
המקצועית המחודשת אחרי שנים קשות, על 

הגילוי העצמי, כשחקן דרמתי בשטיסל ועל 
החזרה לתיאטרון.

< מפגש מס' 2 בסדרה
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שישיית אסף חכימי
חמישי | 31.10.19 | 21:00

נגן הבס אסף חכימי יצר חוויה המחברת 

עולמות שונים ומגוונים - מוסיקה מקורית, ג'אז 

מסורתי ומוסיקה ברזילאית, בעיבודים מקוריים 

שנכתבו עבור שישיית נגנים לא סטנדרטית. 

קובי סלומון - סקסופון, סופרן וקלרינט
אלון פרבר - סקסופון אלט

עמית פרידמן - סקסופון טנור 
טל ורון - סקסופון בריטון

דני בנדיקט - תופים
אסף חכימי - קונטרבס וגיטרה בס

< הופעה מס' 1 בסדרה 

Dov Hammer’s
 Blues Power

חמישי | 21.11.19 | 21:00
הלהקת ה- Blues Power מנגנת בלוז שורשי 

אותנטי ממיסיסיפי ומשיקגו, עם מפוחית וגיטרת 

סלייד, לשירים של אמנים כגון מאדי ווטרס, 
רוברט ג’ונסון וג’ימי ריד לצד חומרים מקוריים.

דב המר - שירה ומפוחית | קציר גיל - גיטרה 
וקולות | פיין יאיר - גיטרה, כלי הקשה וקולות

< הופעה מס' 2 בסדרה

דפנה לוי והקלאסיקטס
חמישי | 12.12.19 | 21:00

הרכב יחודי המשלב ג'אז מקורי ומסורתי עם 
מוסיקה ישראלית ואתנית ועם יצירות קלאסיות.

דפנה לוי - זמרת
תמיר מילר - פסנתר

ערן זילברברג - קונטרבס 
לאון חביב - תופים 

< הופעה מס' 3 בסדרה   

איריס ועופר פורטוגלי
חמישי | 16.1.20 | 21:00

איריס ועופר חוגגים 30 שנה של עשייה משותפת. 
בין השירים במופע יגישו הפורטוגלים סיפורים 

אישיים מאחורי הקלעים, המביאים בהומור 
את סיפור חייהם יוצא הדופן של 

צמד מוסיקאי הג'אז.

איריס פורטוגלי - שירה ותופים
עופר פורטוגלי - פסנתר, עיבודים וניהול מוסיקלי

< הופעה מס' 4 בסדרה

JAZZ
STATION 99

אחת לחודש בימי חמישי, 
הופעות משובחות של 

ההרכבים החמים בשטח 
אצלנו בתחנת הג'אז

< פתיחת דלתות 20:30 >
 < מקומות לא מסומנים >
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עפרה חזה
שבת | 25.1.20 | 11:00

מילדותה בשכונת התקווה, 
דרך השירים, האלבומים, 

המחזות ותכניות הטלוויזיה, 
האירוויזיון הנכסף, וההצלחה 

הבינלאומית האדירה, 
של מי שהצליחה, לראשונה 

ובטבעיות, לשלב את 
המזרח במערב.

מי זו הפרחה, ומי זה גבריאל?
 מה זה גאלבי, ואיפה מוצאים 

סימנים של אוהבים?

נעמי שמר
שבת | 29.2.20 | 11:00

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.

דיוויד בואי
שבת | 4.4.20 | 11:00

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.

סדרת חורף בת 3 מופעים
בשבת בשעה 11:00. לגילאי 6 ומעלה. 

המופעים מלווים בקטעי וידאו קלאסיים, 

תקליטי הוויניל המקוריים וגם בהופעה 
חיה עם נגנים על הבמה 

מנחה: 
ישיב כהן, ראש החוג לתולדות המוזיקה.

ישיב כהן - סיפור ושירה I יונתן יידוב - בס ושירה I שי רוט - קלידים ושירה I קוסטה קפלן - גיטרה ושירה



,

ילדים

על נסים ונפלאות
תיאטרון ארצי לילדים ונוער

שבת | 18.1.20 | 11:30
בהשראת ספרה של לאה גולדברג.

הצגה השופעת הומור וקסם על נסים, הילד 
החדש, ונפלאות, הקוף המאומץ, והשתלבותם 

בחברת ילדי רחוב ארנון. 
בהצגה משולבים שירי הילדים האהובים, 

פזמון ליקינטון, כובע קסמים, יום יפה ועוד...
מחזה: שירלי דשא

בימוי: רענן פררה, משה בן שושן
משתתפים: אורנה כץ/ ענת סלונים, אהוד כהן 
הרמתי, פיודור מקרוב/ הדס קאיט, שחר ישי, 

גיא עקיבא, עדי רביד/ נטע בר רפאל
< משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

< הצגה מס' 2 בסדרה
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הלב
תיאטרון המדיטק

שבת | 16.11.19 | 11:30
עיבוד מקורי לספרו האהוב של אדמונדו דה 

מרקו הוא ילד קטן מגנואה שבאיטליה.  אמיצ'יס.
בשל המצב הכלכלי הקשה, נאלצת אמו לנסוע 

לארגנטינה כדי לעזור בפרנסת המשפחה. 
מרקו הקטן 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.
< משך ההצגה: כשעה ללא הפסקה

< הצגה מס' 1 בסדרה
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ילדים - הצגות אורחות

חגיגה בחווה
תיאטרון נדנדה

שבת | 14.12.19 | 11:00

ספר הג'ונגל
אשרוב

שבת | 21.12.19 | 11:30

הפיל שרצה להיות הכי
תיאטרון נדנדה

שבת | 4.1.20 | 11:00

רציתי שתדע
יפה גבאי

שבת | 11.1.20 | 11:30

אלאדין
ערוצי בידור

שבת | 25.1.20 | 11:00

קסם של אשליה
בן חדד הפקות

רביעי | 29.1.20 | 17:30
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הביצה שהתחפשה
תרבוטף

שבת | 26.10.19 | 11:30

איה פלוטו
אשרוב

שבת | 2.11.19 | 11:30

חיפזון וזהירון
גוזלי הפקות

שלישי | 5.11.19 | 17:30

איה אאוץ אווה
תרבוטף

שבת | 9.11.19 | 11:30

סינדרלה
ערוצי בידור

שבת | 30.11.19 | 11:00

דירה להשכיר
תרבוטף

שבת | 7.12.19 | 11:30



מודעת עמוד 210/148.5 בית הורים ויצו -  תאטרון גבעתיים  - ספטמבר 2019

 בואו גם אתם לבקר בבית הורים ויצו הנמצא במיקום הטוב ביותר 
 בתל אביב ותוכלו להתרשם משפע היתרונות שהוא מציע לדיירים. 

אין פקדון, אין דמי כניסה, אין התחייבות והכל כלול במחיר החודשי

לתיאום ביקור התקשרו עוד היום
  *054-7790697 | 073-3742239

* לא בשבת

בית הורים ויצו בלב תל אביב

בואו לבקר ותרצו להשאר
בית הורים ויצו בלב תל אביב | חברה טובה, סביבה טובה, שיבה טובה 

שד' דוד המלך 40, תל-אביב  

מחלקות לעצמאיים, תשושים וסיעודיים
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אשכנזי זה שם מזרחי
אנסמבל כאן

חמישי | 28.11.19 | 21:00
קומדיה עדתית ישראלית מקורית מוטרפת 
המנסה למצוא גשר וקשרי חיבה בין מזרח 
למערב. המופע מלווה בריקודים, ומוזיקה 

קצבית בז'אנרים שונים.

יצירה ובימוי: שי ג'ברי-אשכנזי

שחקנים ויוצרים: ליאור גלרון, מיכאל גמליאל, 
אסף מרון, שיר אברמוב. 

אואזיס
חמישי | 16.1.20 | 21:00

מחזה ישראלי.
סיפור על צנחן במילואים, שהסכים לאבד הכל, 

כדי לא לאבד את עצמו. "במלחמה כל אחד 
מאבד משהו, לפעמים מאבדים רק את החיים".

השנה היא 1956, פאריס היא עיר האורות של 
אחרי מלחמת העולם השנייה, עיר החיים 

הטובים והשאנסונים, אבל הרחק ממנה אנשים 
נלחמים ונהרגים.

בימוי: חן דוד I מאת ובביצוע: אמיר פתר

מועדון פרינג' בתיאטרון גבעתיים
FRINGE

HILL

סיפור אהבה ארץ ישראלי
חמישי | 19.12.19 | 21:00

פגישה מקרית, מציתה אהבה ממבט ראשון, על 
רקע ימי קום המדינה, ופרוץ מלחמת השחרור.

דרמה מרגשת ואינטימית שמביאה זוית מקורית 
ויוצאת דופן, לתקופה שאנחנו מכירים בעיקר 

מספרי הלימוד. המחזה מבוסס על סיפור אמיתי.

נוהר קורן I שחקנית: מאת ובבימוי: פנינה גרי

הגן של ציקי
חמישי | 31.10.19 | 21:00

מה קורה כשהדלת נסגרת, וההורים הולכים?
מופע בידור וסאטירה, שמתחיל באופוריה 

גדולה, הולך ומאבד שליטה...הצגת תיאטרון 
חדשה, מבית היוצר של טל לוי טל, ורד פלדמן 

והצמד אודי ואביעד (אודי גוטשלק ואביעד 
בנטוב) צוות  הורסססס...  לא פחות מהגננת...

יהיה מטורףףף !! 
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תיאטרון גבעתיים פותח ליין חדש בסצנת המוסיקה שייתן כבוד לתקליטי המופת שיוצגו 
ויושמעו על-ידי המוזיקאים הבולטים בישראל. לפני כל מפגש נקיים שוק תקליטים יד שניה 

בחללי התיאטרון. באירוע הפתיחה נשב יחד באולם עם כוס בירה ויהלי סובול
Velvet Underground -יקח אותנו למסע אל אלבום הבכורה המופתי של ה

 אירוע הפתיחה 30.10.19
מנחה: יהלי סובול

מועדון ההאזנה לתקליטים של תיאטרון גבעתיים
VINYL CLUB

האירוע יחל בשעה 21:00

₪ כולל בירה או משקה קל המחיר: 50

אתם מוזמנים החל מ 19:30 לשוק תקליטים יד שניה שנקיים במקום

avi@t-g.co.il :למעוניינים להשתתף בשוק התקליטים נא לפנות למייל



מרכז שדה בוקר, שדה בוקר, 03-5731493

חוגים עירוניים חדשים בבי"ס כצנלסון
קומיקס ואנימציה

פיתוח חשיבה יצירתית

מייקרים צעירים

מילים ומשחקים באנגלית

אקפלתיים עם איתמר ברגמן
הרכב אקפלה חדש שמותח את גבולות הקול האנושי

22:00 ימי שני בין השעות -20:30

054-9767721 מרכז קהילתי שז"ר, יבניאלי 30,

חדש בגבעתיים

1111111111
כנס התזונה והבריאות הגדול בישראל
הרצאות בנושא תזונה   סדנאות מעשיות   דוכני בריאות   טרנדים

eatwell.co.il/events/bari11 :לכרטיסים

14-15.11.19 יום חמישי
22:30-18:30

יום שישי
14:00-09:00

תיאטרון
גבעתיים

ת ק פ ה ב



מתנה מתנה מתנה
לכבוד השנה החדשה

אמת בפרסום!
קבלו מסגרת משקפיים מתנה 

לפי בחירתכם 
המתנה בשווי עד 560 ש״ח בהצגת מודעה זו!

*עד גמר המלאי )לפחות 200 דגמים במלאי( *ללא התחייבות ללא קנייה וללא תנאים. 
*מהמגוון שבמבצע. *ט.ל.ח *זוג ללקוח

רואים את זה בעיניים מעל 50 שנה
טל': 03-7315056 רחוב ויצמן 28 גבעתיים
)פינת טייבר 69(

שעות פעילות: א'-ה': 8:00-19:00 ו' 8:00-14:00

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

 טלפון וואטסאפ לקביעת תורים עם הפניית רופא עיניים

058-7315056 



הזמרת לינה
לומדת לעוף

מוצ"ש | 23.11.19 | 21:00
מופע המשלב קאברים של להיטי פופ מוכרים 

ואהובים וחומרים מקוריים של זמרת יוצרת 
מבטיחה. בשילוב סיפורה האישי והמרגש.

המופע בליווי ארבעה נגנים.

דניאל זמיר ויונתן רזאל
המופע המשותף

חמישי | 5.12.19 | 21:00
יונתן רזאל הוא מהיוצרים החשובים והבולטים 

בנוף הישראלי בשנים האחרונות. עם שירים 
שחצו מגזרים "קטונתי," "והיא שעמדה" ועוד..

דניאל זמיר הוא אחד ממוזיקאי הג'אז החשובים 
שיצאו מישראל. 

יחד הם עוברים מסע מוזיקלי מופלא דרך 
השירים של שניהם ודרך אלתורים שיוצאים 

מתוך השירים. 

יונתן רזאל - פסנתר, צ'לו, גיטרה ושירה
דניאל זמיר - סקסופון ושירה

הכלייזמר שיק
חמישי | 21.11.19 | 20:30

מירל רזניק,  מופע חדש של הכנר הווירטואוז

שדורג בין עשרת הכנרים הטובים בעולם, 

ברפרטואר מגוון וסוחף: מוזיקה צוענית, 

בלקנית, יהודית ג'אז צועני ועוד.

לינה - זמרת אורחת |רז סלונימסקי - פסנתר 
אריק פולקובסקי - גיטרה וקלידים |

ארי שור - קחון ומפיק מוזקלי

מופע
חדש

דניאל זמיר ויונתן רזאל

20t-g.co.il ,03-7325340 :לפרטים נוספים ורכישת מנוי

"צ
ח

: י
ם

לו
צי

עוד בתיאטרון



״ההחלטה הכי טובה 
שקיבלנו בחיים״  

דרורה ואריה כהנא

 אנחנו מזמינים גם אתכם לבקר בבית, להתרשם מהסטנדרטים 
ברמה הגבוהה ביותר ולראות כיצד אתם יכולים ליהנות מחיי 

קהילה מעניינים, נוחים ומאושרים יותר.

הבית החדש בגני תקווה

אין עוד דיור מוגן
כזה בישראל

לתאום ביקור - חייגו: 5110

עכשיו
בהטבות
בלעדיות!



המחזמר ברצלונה
משירי ג'ו עמר

מוצ"ש | 4.1.20 | 21:00
מחזמר מרגש המבוסס על שיריו של הזמר 

והפייטן - ג'ו עמר, פורץ הדרך של המוסיקה 
המזרחית. ברצלונה, שלום לבן דודי, שיר השיכר 

ועוד...במחזמר משתתפים שחקנים מהשורה 
הראשונה מהתיאטראות הרפרטואריים: הבימה, 

הקאמרי ובית לסין. 

מתופף הג'אז ג'ף בלארד
 במסגרת שבוע סדנאות הג'אז ע"ש עוז מוזס

של בית ספר רימון

חמישי | 30.1.20 | 21:00
השנה מתכבד רימון לארח את המתופף ג'ף בלארד 

)Jeff Ballard(, אחד המתופפים הססגוניים והמגוונים 
ביותר בסצנת הג'אז העכשווית. בלארד יופיע ביחד 

עם סטודנטים מורי רימון.

מופע מחווה למרסדס סוסה
מוצ"ש | 14.12.19 | 21:00

ערב הוקרה, 10 שנים ללכתה של מרסדס סוסה.
המופע משלב וידאו ארט על חייה של מרסדס 
 Gracias a la vida, :וביצועים יחודיים לשירים

Solo le pido a dio, Todo cambia

מופע ייחודי בהשתתפות אמנים בינלאומיים.

עוד בתיאטרון

TeenCity
טינק וחוגגים הפקות 

שני-שני | 23-30.12.19 | חנוכה
לראשונה בישראל, שמונה ימים של הופעות 

מוזיקה ובידור בכיכובם של כוכבי הנוער ויוצרי 
הרשת הגדולים בישראל.

כוכבי הרשת הפכו מזמן לכוכבים האמיתיים של 
בני הנוער, ובחנוכה הקרוב יפרצו כוכבי הרשת 
מהמסך היישר אל הבמה של תיאטרון גבעתיים 

בהפקות מקוריות שטרם נראו כמותן. 

לצד מופעי בידור ומוסיקה יהנו משתתפי 
הפסטיבל גם ממתחם אטרקציות ענק הכולל: 

דוכני פעילות, מתחמי משחק וגיימינג 
עמדות צילום ועודץ...

2019 חנוכה 
בתיאטרון גבעתיים



5-7 בדצמבר 2019

פרטים מלאים בדבר חבילת האירוח המיוחדת:
באתר המלון או בדוא"ל | התכנית כפופה לשינויים.

בשיתוף פעולה ייחודי מסוגו, יארח מלון פסטורל 
כפר בלום את האירוע השנתי של עמותת 

רובינשטיין, עם זוכי התחרות ואמנים אורחים. בינות 
לירק, לנופים ולאוויר הגלילי הצלול,

מחכה לכם סוף שבוע מרומם נפש, בניהולה 
המוסיקלי של עדית צבי.

אירועי סוף השבוע המתקיימים באולם 'אופרה'
החדש והמרהיב, יכללו מוסיקה מנכסי צאן הברזל של

היצירות לפסנתר, מוסיקה קאמרית ותזמורתית;
הרצאה מרתקת על המוסיקה ומוח האדם; התכנית
"פרה עיוורת" )בעקבות שעשועון הרדיו הפופולרי(;

טיול גלילי מודרך, קוקטיילים ומסיבת ריקודים,
ולסיום - נחגוג את יום הולדתו ה-250 של בטהובן 

בקונצ'רטות לפסנתר ולתזמורת.

לפרטים והזמנות
04-6836611
pastoral-hotel.com

משתתפים:

פסנתר: צ'ינג-יון הו, זוכה בתחרות רובינשטיין 2008
ניקולס נאמוראדזה, זוכה בתחרות הוננס, קלגרי, 2018

כינור / ויולה: סעידה ברלב, גיל שרון
צ'לו: הלל צרי

קונטרבס: גבריאל וולה 
מרצה: חוקר המוח פרופ' איתן גלוברזון 

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
והמנצח שמואל אלבז

חגיגות הפסנתר של

תחרות רובינשטיין 
במלון פסטורל



ערן זרחוביץ
שישי | 25.10.19 | 22:00

אורי ברויר
שישי | 25.10.19 | 22:00

יעקב כהן
מוצ"ש | 26.10.19 | 21:00
מוצ"ש | 16.11.19 | 21:00

יוחאי ספונדר
שישי | 1.11.19 | 22:00

שישי | 20.12.19 | 22:00

מבשלים זוגיות
מוצ"ש | 14.12.19 | 21:00

דודו ארז והדר לוי
מופע סילבסטר

שלישי | 31.12.19 | 21:30

חנוך דאום
חמישי | 16.1.20 | 21:30

בן בן ברוך
מוצ"ש | 25.1.20 | 21:00

אבי נוסבאום
שישי | 31.1.20 | 22:00

מפגש מושונוב
מוצ"ש | 2.11.19 | 21:00

שתי פולניות וזהו
חמישי | 7.11.19 | 21:00

עידן ניידיץ
שישי | 8.11.19 | 22:00

גיורא זינגר
שישי | 22.11.19 | 22:00

יונתן ברק
שישי | 6.12.19 | 22:00

בידור

במועדון תיאטרון גבעתיים

קומדי בר
כל שישי בשעה 22:30

מרתון סטנד-אפ 
על במה אחת 
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תערוכות

אוצר התיאטרון: דורון פולק

שעות פתיחה: ימים א’-ה’ 17:00-10:00, יום ו’ 12:30-10:00 ובשעות המופעים

איגוד אמני גבעתיים רמת-גן מציג את האומנית:

ויואן בן מאיר  "פרץ רגשות" 
פתיחה: יום שלישי, 29.10.19, בשעה 20:00 

]גלריה עליונה+תחתונה[.  נעילה: 30.11.19

סמדר ברמן  "בת מזל"
פתיחה: יום חמישי, 5.12.19, בשעה 19:00 

]גלריה עליונה[.  נעילה: 11.1.20

תערוכת סוף שנה של תלמידי 
הסטודיו לפיסול ועיצוב בנייר  

הסטודיו של נעמה שיש - "צורה, צבע ודמיון" 
פתיחה: יום חמישי, 5.12.19, בשעה 19:00 

]גלריה תחתונה[.  נעילה: 11.1.20

אורי נצר  "רטרוספקטיבה"
פתיחה: יום חמישי, 16.1.20, 

בשעה 19:00 ]גלריה עליונה[.  נעילה: 8.2.20

תערוכת צילומים שורדי שואה 
גבעתיים ותלמידי מגמת אמנות 

תיכון קלעי, פרויקט ביוזמה 
ובשיתוף המחלקה לאזרחים ותיקים, 

עיריית גבעתיים וג'וינט ישראל
פתיחה: יום חמישי, 23.1.20, בשעה 18:00 

]גלריה עליונה[.  נעילה: 8.2.20

אורי נצר



ט.ל.ח

שיווק ע"יבנק מלווה

דירת 4 חדרים אחרונה!

למכירה 
בשכונת בורוכוב 

בפרויקט מורדי הגטאות 4-6 בגבעתיים

כולל מחסן וחנייה97 מ"ר + 14 מ"ר מרפסת שמש

3660* שינקין 36, גבעתיים

אכלוס 04/2020



הזכות לשינויים שמורה

הפקה, הבאה לדפוס ורכש מודעות: 
רותם פרסום והפקות בע"מ

www.rotemltd.co.il ,3330775-077

שער: בנימין לוי - זוג בקופסת סרדינים, פסל ברונזה
צילום: לירון אלפא

תיאטרון גבעתיים ודרכי הגישה אליו נגישים 
פיזית ושרותית. לפרטים נא לפנות 

(שלוחה 2). 03-7325340 לקופה:
רכז הנגישות: אבי שוברט

avi@t-g.co.il ,(111 שלוחה) 03-7325340

נגישות

)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.

הנחות קבועות בתיאטרון

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.
31 ,23 ,39 ,43 ,52 ,57 ,463 לנוחיותכם מספר קווי דן:

  55 ,56 ,73 ,74 חברת קווים:

מערכת שמע

לשירות כבדי שמיעה, מערכת שמע )פנה לסדרן 
לקבלת מערכת השמע לפני תחילת ההצגה(.

I מנהלת שיווק: כרמית שוברט I מנהל אירועים: אורן פרידמן I מפיק ראשי: אבי שוברט צוות תיאטרון גבעתיים:

I מנהל טכני ואחזקה: פז מלמד I עיצוב גרפי והפקה: לירון אלפא I לשכה/מנהלת אתר: ענת דבח

I רכז פרינג': רפי אדיר I מחלקה טכנית: רוסלן גרוס, אוהד קהילה, ניצן לוי, אורן כהן, גילי גנאור, יואב לפיד

I קופה ומח‘ מנויים: שלומית כץ, עדי אליהו, תמרה סטיל-כהן, אביגיל קליין, אמיר מרגלית I 'מנהל קופה ומנויים: דידי ליבוביץ

סדרנים: יוליה איצקוביץ, זהבית  בידה, ליפה אברמוביץ, אלמוג רון, מיכל אורן, תמר שוקי, טל דנק,  I מנהלת אולם: אתי הדר

מנקה: חיים דרבה  I תחזוקה: גיא שמואל I בת אל יצחקוב, נועה פינפלד, אביתר אגונס

טלפון קופה: 03-7325340
פקס קופה: 03-7318724
kupa@t-g.co.il :דואל

שעות פתיחת קופת התיאטרון

ימים א’-ה’ בין השעות: 9:00-20:00
ימי ו’ וערבי חג בין השעות 9:00-13:00

וכשעתיים לפני תחילת המופעים.

תיאטרון גבעתיים, 
דרך השלום פינת יצחק רבין, (רחוב רמז 40)

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

תיאטרון גבעתיים בפייסבוק ובאינסטיגרם



הרהיטים של פעם
הריפוד של היום

GUY
ריפוד וחידוש רהיטים

מרפדייה משפחתית מכפר אז״ר בעלת מוניטין של שנים
בחידוש וריפוד רהיטים, תחדש בשבילכם כל סוג של רהיט:

החלפת בד / עור, ספוג המילוי, תיקוני עץ וצביעה

www.lipson.co.il
054-6631364 התקשרו עוד היום ונציג החברה יגיע 

לביתכם עם מבחר בדים ורעיונות 
לחידוש ללא כל התחייבות מצדכם

hacarit.co.ilכנסו לאתר הכריתגם בכריות?רוצים לחדשחדש!



נובמבר 2019אוקטובר 2019
ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 4.10.19 שישי ו

פסטיבל מספרי סיפורים ו 10.10.19 - 21.10.19 חמישי - שני ו

ו בידור ערן זחוביץ' ו 22:00 ו 25.10.19 שישי ו

ו בידור אורי ברויר ו 22:00 ו 25.10.19 שישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 25.10.19 שישי ו

ו הצגת ילדים הביצה שהתחפשה ו 11:30 ו 26.10.19 שבת ו

ו בידור יעקב כהן ו 21:00 ו 26.10.19 מוצ"ש ו

ו תערוכות פתיחת תערוכה ו 20:00 ו 29.10.19 שלישי ו

ו 20:00 ו 30.10.19 רביעי ו

ו זמר העבריים מדימונה ו 20:30 ו 31.10.19 חמישי ו

שישיית אסף חכימי ו ג'אז ו 21:00 ו 31.10.19 חמישי ו

ו פרינג' הגן של ציקי ו 21:00 ו 31.10.19 חמישי ו

Velvet Undergroundו חוג התקליט

ו בידור יוחאי ספונדר ו 22:00 ו 1.11.19 שישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 1.11.19 שישי ו

ו הצגת ילדים איה פלוטו ו 11:30 ו 2.11.19 שבת ו

ו בידור מפגש מושונוב ו 21:00 ו 2.11.19 מוצ"ש ו

חיפזון וזהירון ו הצגת ילדים ו 17:30 ו 5.11.19 שלישי ו

ו סולני האופרה מחווה לסשה ארגוב ו 20:30 ו 7.11.19 חמישי ו

ו בידור שתי פולניות וזהו ו 21:00 ו 7.11.19 חמישי ו

ו בידור עידן ניידיץ' ו 22:00 ו 8.11.19 שישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 8.11.19 שישי ו

ו הצגת ילדים ו  איה אאוץ אווה 11:30 ו 9.11.19 שבת ו

ו תיאטרון משפחה חמה ו 20:30 ו 11.11.19 שני ו

11 אוכלים בריא ו 14-15.11.19 חמישי - שישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 15.11.19 שישי ו

ו מנוי הילדים הלב - סיפורו של מרקו ו 11:30 ו 16.11.19 שבת ו

ו בידור יעקב כהן ו 21:00 ו 16.11.19 מוצ"ש ו

ו חיים שפירא בין אתיקה לפוליטיקה ו 20:30 ו 18.11.19 שני ו

ו תזמורת ירושלים צמאה לך נפשי ו 20:30 ו 20.11.19 רביעי ו

ו עוד בתיאטרון כליזמר שיק ו 20:30 ו 21.11.19 חמישי ו

ו ג'אז שלישיית דב המר ו 21:00 ו 21.11.19 חמישי ו

ו בידור גיורא זינגר ו 22:00 ו 22.11.19 שישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 22.11.19 שישי ו

ו על הבמה ומאחוריה קרן מור ו 11:00 ו 23.11.19 שבת ו

ו הצגת ילדים 11:30 ו 23.11.19 שבת ו

ו עוד בתיאטרון לומדת לעוף ו 21:00 ו 23.11.19 מוצ"ש ו

חוג התקליט ו 21:00 ו 27.11.19 רביעי ו

ו זמר שלמה ושלום ו 20:30 ו 28.11.19 חמישי ו

ו פרינג אשכנזי זה שם מזרחי ו 21:00 ו 28.11.19 חמישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 29.11.19 שישי ו

ו הצגת ילדים סינדרלה ו 11:00 ו 30.11.19 שבת ו

30t-g.co.il ,03-7325340 :לפרטים נוספים ורכישת מנוי



ינואר 2020דצמבר 2019
ו זמר שלישיית אדלר ו 20:30 ו 2.1.20 חמישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 3.1.20 שישי ו

ו הצגת ילדים הפיל שרצה להיות הכי ו 11:00 ו 4.1.20 שבת ו

ו עוד בתיאטרון ברצלונה משירי ג'ו עמר ו 21:00 ו 4.1.20 מוצ"ש ו

ו חיים שפירא מדריך פילוסופי לאושר ו 20:30 ו 6.1.20 שני ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 10.1.20 שישי ו

ו על הבמה ומאחוריה דבל'ה גליקמן ו 11:00 ו 11.1.20 שבת ו

ו הצגת ילדים רציתי שתדע ו 11:30 ו 11.1.20 שבת ו

ו תיאטרון פרפרים הם חופשיים ו 20:30 ו 13-14.1.20 שני - שלישי ו

ו תערוכות פתיחת תערוכה ו 19:00 ו 16.1.20 חמישי ו

ו פרינג אואזיס ו 21:00 ו 16.1.20 חמישי ו

ו ג'אז איריס ועופר פורטוגלי ו 21:00 ו 16.1.20 חמישי ו

ו בידור חנוך דאום ו 21:30 ו 16.1.20 חמישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 17.1.20 שישי ו

ו מנוי הילדים על ניסים ונפלאות ו 11:30 ו 18.1.20 שבת ו

חוג התקליט ו 21:00 ו 22.1.20 רביעי ו

ו תערוכות פתיחת תערוכה ו 18:00 ו 23.1.20 חמישי ו

מנאפולי לסן רמו ו סולני האופרה ו 20:30 ו 23.1.20 חמישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 24.1.20 שישי ו

ו הצגת ילדים אלאדין ו 11:00 ו 25.1.20 שבת ו

ו החוג לתולדות התיאטרון ו עופרה חזה 11:00 ו 25.1.20 שבת ו

ו בידור בן בן ברוך ו 21:00 ו 25.1.20 מוצ"ש ו

ו הצגת ילדים קסם של אשליה ו 17:30 ו 29.1.20 רביעי ו

ו עוד בתיאטרון סדנאות עוז מוזס ו 21:00 ו 30.1.20 חמישי ו

ו בידור אבי נוסבאום ו 22:00 ו 31.1.20 שישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 31.1.20 שישי ו

ו תערוכות פתיחת תערוכה ו 19:00 ו 5.12.19 חמישי ו

ו עוד בתיאטרון דניאל זמיר ויונתן רזאל ו 21:00 ו 5.12.19 חמישי ו

ו בידור יונתן ברק ו 22:00 ו 6.12.19 שישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 6.12.19 שישי ו

ו הצגת ילדים דירה להשכיר ו 11:30 ו 7.12.19 שבת ו

ו ג'אז דפנה לוי והקלאסיקטס ו 21:00 ו 12.12.19 חמישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 13.12.19 שישי ו

ו הצגת ילדים חגיגה בחווה ו 11:00 ו 14.12.19 שבת ו

מחווה למרסדס סוסה ו עוד בתיאטרון ו 21:00 ו 14.12.19 מוצ"ש ו

ו בידור מבשלים זוגיות ו 21:00 ו 14.12.19 מוצ"ש ו

חוג התקליט ו 21:00 ו 18.12.19 רביעי ו

ו סולני האופרה נשמה יהודית ו 20:30 ו 19.12.19 חמישי ו

ו פרינג סיפור אהבה ארץ ישראלי ו 21:00 ו 19.12.19 חמישי ו

ו בידור יוחאי ספונדר ו 22:00 ו 20.12.19 שישי ו

ו בידור מצעד הקומיקאים ו 22:30 ו 20.12.19 שישי ו

ו הצגת ילדים ספר הג'ונגל ו 11:30 שבת ו  21.12.19ו

ו 23-30.12.19 שני - שני ו

ו בידור דודו ארז והדר לוי ו 21:30 ו 31.12.19 שלישי ו

Teen Cityו פסטיבל חנוכה

31 t-g.co.il ,03-7325340 :לפרטים נוספים ורכישת מנוי



*2254
www.medton-hedim.co.il

ומעניקים לכם 
מתנת חג
חבילת סוללות 

למכשירי שמיעה 

מדטון הדים מאחלים 
לכם שנה מלאה 

בצלילים מופלאים

6 סוללות בחבילה, ט.ל.ח *בהצגת המודעה בסניף, 
הטבה אחת ללקוח, למימוש חד פעמי 


