


דבר ראש המועצה
עם סיום שנת הפעילות תש"פ בתחום התרבות 
בגלבוע, וערב פתיחת שנת הפעילות תשפ"א, 
אי אפשר להתעלם מאירועי הקורונה שפקדו 
אירועים  לבטל  אותנו  והוביל  בגלבוע,  אותנו 
"כדורים  הגלבוע, פסטיבל  כמו צעדת  גדולים 
לבצע  נאלצו  התרבות  ובמחלקת  פורחים", 

התאמות, שינויים והזזות.
יצרה  המאתגרת  והמציאות  טוב,  בלי  רע  אין 
שהתקיימה  הפעילות  כלפי  גדולה  גאווה 
במהלך המשבר ואחריו. מח' התרבות התגייסה 
ומונגשת,  מקוונת  תרבות  לתושבינו  להביא 
ובד בבד נטלו חלק במשימות שנפלו לפתחנו, 
חיזוק  למען  האתגרים  עם  בהתמודדות 
תושבי  לכם  תודה  לומר  המקום  זה  הקהילה. 
הקהילתי,  והחוסן  הרוח  אורך  על  הגלבוע, 
הנגיף,  התפשטות  למניעת  ההתגייסות  על 
האזרחים  המקומיים,  העסקים  העצמת  תוך 
שנכנסו  ומשפחות  המבודדים  הוותיקים, 
החגים  סביב  הרבתי  וההתגייסות  להסגר, 
יום  הזיכרון,  ימי  פסח,  המיוחדים  והימים 

העצמאות, ל"ג בעומר ושבועות. 
גדלנו,  ביחד  יחד.  של  תקופה  הייתה  זו 
שלנו  לנרטיב  קומה  עוד  הוספנו  התפתחנו, 
מעגלים־מעגלים  ומלוכדת.  צומחת  כקהילה 
מקום  ובכל  ביטוי,  לידי  באו  הקהילה  בתוך 
וניצלנו  העכשווי,  החיבור  את  מצאנו  שכזה 
הזדמנות נדירה להתבוננות פנימית ומחזקת. זו 
הייתה תקופה של יחד-נס מבורך, ואין לי ספק 
חלק  היה  בקהילות,  התרבותיים  שלערכים 

משמעותי בכך.
התרבות  את  רואה  הגלבוע,  אזורית  מועצה 
כאבן דרך וככלי חיוני בעיצוב וחיזוק הקהילה, 
תוך  גילאי  רב  קהל  ולגיבוש  הפרט  לקידום 
באולם  גאים  אנו  וחסמים.  מחיצות  הסרת 
אשר  "בית-ציזלינג",  שלנו  האזורי  המופעים 
ומופעים,  להצגות  ואיכותי  חם  בית  מהווה 
ולשמר  להשקיע  שביכולתנו  כל  עושים  ואנו 
ומיטבי של  את המקום לטובת אירוח איכותי 
צרכני התרבות בגלבוע. במקביל לכך, אנו לא 
להעשרת  מעמיקה,  חשיבה  לקיים  מפסיקים 

התוכניות התרבותיות לתושבינו. 
על כך אמונה מחלקת התרבות, המביאה לידי 
תוך  בתרבות,  המועצה  חזון  מימוש  את  ביטוי 

יצירת תכנית עשירה ומגוונת, ברפרטואר של 
מחול  עברי,  זמר  כתיאטרון,  רבים,  תחומים 
ומוסיקה. להצלחה יתרה זוכה סדרת התיאטרון 
למבוגרים, בה עולות ההצגות המובילות בארץ, 
כאשר משנה לשנה מס' המנויים גדל והולך! זו 
העונה החמישית בסדרה וכמו בשנה שחלפה 

נזכה לארח בגלבוע, כוכבים בעלי שם.  
אנו מאושרים מכך שמשנה לשנה, אנו צופים 
לחוויית  צעירים  ילדים  של  בהצטרפותם 
התרבות בגלבוע. במקביל לסדרת הקטנטנים 
במינה,  מיוחדת  סדרה  ישנה  ונהנים״,  ״מנויים 
"חובק עולם" לגילאי 8-12, בה עולות הצגות 
וחברתי.  חינוכי  מסר  ובעלות  מרהיבות 
בטוחני כי גם השנה נראה ילדים בוגרים רבים 

המצטרפים לתכניות זו. 
אנו לא עוצרים רק בהעשרת התרבות בשעות 
גם  תרבות  להנחיל  דואגים  אלא  הפנאי, 
תלמידי  כאשר  הפורמלי,  החינוך  במסגרת 
בתיה"ס והגנים, ממשיכים לזכות לשלל הצגות 
ועוד,  אומן  כיתות  יוצרים,  מפגשי  מופלאות, 
הנעשה  ארצי",  תרבות  "סל  במסגרת  והכול 

בשיתוף מינהל החינוך.
"חוג  עם  המשותפת  בפעילותנו  גאים  אנו 
העמקים", המייצרת חוגי עניין, ישירות אל תוך 
ספרות,  כיהדות,  מגוונים  ובתחומים  הישובים 
אחת  שמארח  וקפה"  "תרבות  בציבור,  שירה 

לחודש הרצאה מרתקת ועוד.
השיתוף של מח' התרבות עם מרכז הצעירים 
ויחדיו  השנה  וגם  פרי  לתת  המשיך  )תכל'ס(, 
גלבוע",  מקומית  "תוצרת  פסטיבל  את  חגגנו 

בסיוע משרד התרבות והספורט. 
רבים הם המסרים והערכים החברתיים אותם 
אנו מוצאים כחשובים, אשר שזורים בפעילויות 
התרבות בגלבוע. ולראיה הקהל מצביע ברגלים 
ובוחר ליהנות משלל חוויית התרבות בגלבוע!  
אנו שמחים שגם לשנה הקרובה נבנתה תכנית 
איכותיות,  סדרות  המביאה  ומגוונת,  עשירה 
מענה  המעניקות  ומרגשות,  מעצימות  וחוויות 
כולנו שאף  ונקווה  והגילאים,  לקשת הקהלים 
לקחת  בואו  המסורת.  את  יקטע  לא  משבר 

חלק בפעילות התרבותית הענפה בגלבוע!

בכבוד רב,
עובד נור

ראש המועצה



דברי מנהלת מחלקת התרבות
של  בפתחה  אנו  התרבות,  שוחרי  יקר  קהל 
השנה  שתהיה  תשפ"א,   – החדשה  השנה 
בתכנית  התרבות  מח'  תפעל  בה  השביעית 
וכבעבר  בגלבוע,   כאן  למסורת  שהפכה 
ההכנות וההתרגשות בעיצומן. אכן עבר אותנו 
משבר לא פשוט, שגבה מאתנו מחיר יקר של 
דחיות ביטולים ושינויים. מקווים כולנו, ששיא 
קדימה.  הפנים  עם  ואנו  מאחורינו  המשבר 
על-אף האירועים והאתגרים שהגיעו לפתחנו 
עבורכם  ולבנות  לגבש  כדי  הכל  את  עשינו 
גם  מקודמותיה.  נופלת  שלא  מדהימה  תכנית 
השנה אני גאה ושמחה להגיש לכם חוברת בה  
ועשירה לשנת  מגוונת  רחבה,  תרבות,  תוכנית 
והמופעים   ההצגות   .2020-2021 הפעילות 
מועצה  של  האזורי  המופעים  באולם  יתקיימו 
עין- שבקיבוץ  ציזלינג"  "בית  הגלבוע  אזורית 
בחודש  תיפתח  הפעילות  שנת  מאוחד.  חרוד 
האחת  מימון  שירי  של  מופע  עם  אוקטובר 
בחודש  פיס״,  ״בימות  במסגרת  והיחידה 
שיוביל  איכותי  ישראלי  זמר  ערב  נובמבר 
סדרת  עם  ובדצמ'  הגדול"  "הטיש  להב  משה 
על  יתרה  הקפדה  תוך  למבוגרים,  התיאטרון 
עבורכם.  מאד  עד  ואיכותית  מושכלת  בחירה 
ביותר  והמבוקשות  מהמשובחות  הן  ההצגות 
בתחומים והיבטים שונים ומגוונים. הצגות זהב, 
קומדיות, דרמות ומחזות מצוינים מבית היוצר 
באר- הקאמרי,  ליסין,  בית  תיאטראות:  של 
שבע, וחיפה, עם שחקנים מהשורה הראשונה: 

שלמה בראבא, מוני מושנוב, אבי קושניר, יונה 
מוטי  עמרני,  גבי  דטנר,  נתן  יגיל,  גדי  אליאן, 
וקסמן  ענת  קורן,  אודיה  גרטי,  נטע  גלעדי, 
משבחות.  תמיד  כמו  כמובן  והביקורות  ועוד, 
השנה שולבו מופעים מוסיקליים משירת ארץ 
ישראל הטובה, תוך מחווה והוקרה לאבני הדרך 
בזמר העברי בהובלת משה להב ויוני רועה. יום 
לנשים,  בידור  במופע  יצוין  המסורתי  האישה 
המשפחה  לכל  מרהיבים  מופעים  הוספנו 
וגם  ובפסח  בחנוכה  שיתקיימו  ובמחול,  בזמר 
מופע סטנדאפ לפתיחת הקיץ.  וכמובן ספינת 
כמו  רקמנו  עבורם  גם  הילדים,  שלנו   הדגל 
בכל השנים הקודמות, תכנית מנויים מרהיבה 
 8-12 ולגילאי   ונהנים"  "מנויים   3-7 לגילאי 
וחבל  שאסור  הצגות  סל  עם  עולם",  "חובק 
להצגות  המובילים  מהתיאטראות  להחמיץ 
ילדים: אורנה פורת, תיאטרון השעה, המדיטק, 
תיאטרון גושן, ותיאטרון הקיבוץ. אנו ממשיכים 
לאחת  מנוי  לרוכשיי  להעניק  השנה  גם 
הטבה  מבוגרים/ילדים,  התיאטרון  מתכניות 
מיוחדת ברכישת כרטיסים למופעי המשפחה.

שתהינו  ובטוחים  שבנינו  בתכנית  גאים  אנו 
מהמופעים המגוונים כי בגלבוע יש הכל-

בית ציזלינג בית התרבות שלך !!
בואו להיות גם השנה חלק מחוויית  התרבות 

בגלבוע. 

שלכם באהבה גדולה,
גלית בר-גיל

מנהלת מחלקת התרבות
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רומנטית  קומדיה  בישראל  לראשונה 

מאת פלוריאן זלר
רונן  אילן  בימוי:   | פרנס  דורי  תרגום: 
גורן,  ליאת  גבאי,  ששון  משתתפים:   |

דניאל היב ועוד.
ערב  לארוחת  מזמינים  פריזאים  בורגנים  זוג 
את ידידם הוותיק, שאיתו לא התראו זה מכבר. 
מאשתו,  לאחרונה  נפרד  הוא  ליבם,  למגינת 

קומדיה

4

אניהו   
קומדיה רומנטית פרועה  

)עפ"י  קרת  ואתגר  סיני  רוני  מאת: 
דשא  שירילי  בימוי:   | קרת(  אתגר  מאת  סיפור 

| מוזיקה: יוני רכטר | עיבוד: מיקי גורביץ' | תפאורה: 
 | סמורגונסקי  אורנה  תלבושות:   | ברגר  סבטלנה 
תאורה: רוני כהן | הדרכה קולית: חיים פנירי | תנועה: 
רוני ברנדשטטר | קורפוטיטור: איתמר גרוס | פסנתרן: 
א-ב(:  )לפי  | משתתפים  ליבוביץ  גרוס/תמיר  איתמר 
אלון  שבא,  גרניט-  איה  גורנשטיין,  אלי  אסולין,  נדב 
רובי  פלוטניק/נעמה שטרית,  דהן, אביגיל הררי/נטע 

מוסקוביץ, אודי רוטשילד, שהם שיינר.

סיפור אהבה רגיל. בחור תל אביבי רגיל מאוד, מציל בבריכת שחייה, מתאהב בנערה רגילה. נכון 
רובצת עליה קללה. כלומר בלילות היא הופכת לגבר, אבל מה לעשות אף אחד לא מושלם. 
בעוד המציל יוצא להציל את הנערה באים לעזרתו נגן פוסט טראומטי, אמא פוסט אופטימית 
והרופא שהרג את אביו. אבל בסופו של דבר זהו באמת סיפור אהבה רגיל שבו האהבה כמובן 

מנצחת השאלה רק את מי.
אתגר קרת הוא סופר בעל סגנון ייחודי בעולם היצירה הישראלי, פרוע, שנון, מלא הומור, אהוב 

ומפתיע בשפת המקור ובכל הלשונות שאליהן תורגם.
הביקורות משבחות: "מדובר בשלאגר של ממש, פריצת דרך בביטוי הבימתי הישראלי. התר־
חשות בימתית מקסימה, קריפית, טרופה ומודעת לעצמה. היוצרים יצרו הצגה חריגה בקרוס 
ז'אנרים שבה, באסתטיקה מינימליסטית אך עשירה, עם מוזיקה מקורית מקסימה ושלל אימ־

)Ynet( "!רות של 'לגזור ולשמור'. לרוץ

07/12/2020  יום שני       20:00      שעה וחצי )ללא הפסקה(

04/01/2021  יום שני       20:00      שעה ו- 20 דק׳ )ללא הפסקה(

קומדיה

החדשה,  חברתו  עם  מגיע  כשהוא  ומתפוצץ  גדול,  בואו  לקראת  המתח  המארחת.  של  הטובה  חברתה 
צעירה יפה ופיקחית. הגבר המארח מיד מתחיל לחזר אחריה, אישתו מרגישה את האיום ופותחת במערכה 

מתוחכמת להצלת נישואיהם. הפעם, שני הגברים לא יצאו טוב מהמפגש הזה. 
הפכו  ו"השקר"  "האמת"  "האבא",  שמחזותיו  ימינו,  של  הצרפתי  התיאטרון  גאון  של  מבריקה  קומדיה 

ללהיטים בתיאטרון בית ליסין. באמצעות תחבולה פשוטה ומבריקה, הוא מצליח להפתיע גם הפעם.
ששון גבאי, השחקן המוערך והידוע, מהשורה הראשונה בארץ ובעולם ומוותיקי התרבות בישראל, שיחק 
בתפקידים רבים וידועים בגינם זכה בהוקרה, פרסים ושבחים דוגמת:  פרס השחקן הטוב ביותר מטעם 
האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה, פרס השחקן הטוב בקולנוע האירופאי, פרס וולג'ין בפסטיבל 
הבינלאומי לקולנוע ועוד. גבאי חזר לישראל בתחילת 2020, היישר לשורות תיאטרון בית ליסין כשחקן 

מוביל, זאת אחרי שנתיים בהן כיכב על בימות ברודווי במחזמר "ביקור התזמורת".
גבאי: "אני רוצה להספיק לתפוס את כל מה שאפר, לעשות עוד ועוד, כמה שיותר. בשום אופן לא להוריד 

הילוך, רק לעלות" (שישבת-ישראל היום- מאי 2020, נעמה לנסקי)



החצר המטופחת בווילה הנאה משמשת כמקום המפגש המשפחתי. בחצר הזאת ארבעת הילדים 
גדלו. בחצר הזאת הבת הבכורה התחתנה. את החצר הזאת מטפח אבי המשפחה מעונה לעונה: 
שותל וגוזם, עודר ומנקה ואל החצר הזאת מתנקזים סיפורי ההתבגרות המרגשים והכואבים של בני 
המשפחה. ממנה הם נפרדים ואליה כמהים תמיד לחזור. כל תמונה במחזה המרגש הזה מוקדשת 
מאהבה  פצועה  וחוזרת  לאירופה  מסעה  בעת  שנבגדה  הצעירה,  הבת  המשפחה:  מילדי  לאחד 
ראשונה. הבת הבכורה, שנפרדת מהמשפחה וממשפחתה שלה בניסיון למצוא עתיד מרגש יותר 
והבן  ולחלומותיה. הבן הבכור, שמטלטל את כל המשפחה עם משברי הזהות המינית שלו.  לה 
להקנות  מנסים  מתווכחים,  מקשיבים,  ההורים  החוק.  עם  שמסתבך  המוצלח,  המוכשר,  הצעיר, 
ערכים ולחנך. אבל תמיד מגיעה איזו שיחת טלפון לא צפויה ואחד מבני המשפחה נמצא במצוקה 

וזקוק לנחמה.       
"מחזה יפה ורגיש. הצגה דינמית וקולחת שנעה בין רגעים  משעשעים  הביקורות משבחות:
למרגשים, שמתבססת על הנוכחות הכריזמטית שופעת והאנושית של יונה אליאן-קשת וגדי 

יגיל" (ידיעות אחרונות)

דברים שאני יודעת
ומעורר  מטלטל  מאוד,  אנושי  מחזה 
הזדהות, על הרצון לשמור על יציבות 

משפחתית בעולם מלא בתמורות
מאת: אנדרו בובל | תרגום: דורי פרנס | בימוי: 
| תלבושות:  כנרת קיש  | תפאורה:  נאור  משה 
 | בסר  שאול  מוסיקה:   | סמורגונסקי  אורנה 
תאורה: קרן גרנק | תנועה: שרון גל | משתתפים: 
יונה אליאן-קשת, גדי יגיל, יעל וקשטיין, עידו 

רוזנברג, מיכל עוזיאל, גיא גורביץ'.

08/02/2021  יום שני       20:00

שעה וחצי )ללא הפסקה(

דרמה

בשיתוף:

5
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הבא אחריו   
מותחן פוליטי תנ"כי 

שיר  בימוי:   | פנקס  מאת: שחר 
תפאורה:   | וולושין  זיו  תאורה:   | גולדברג 

טוכמן  נטשה  תלבושות:   | שבצוב  אולה 
פוליאק | וידאו: נמרוד צין | מוסיקה: דניאל 
סלומון  | בהשתתפות: תום אבני, רון ביטרמן, 
נתן דטנר, ענבר דנון, אורן כהן, אדוה עדני, 

איתי צ'מה, יונתן צ'רצ'י, מולי שולמן

ו-ב' בספר מלכים א', המתמקד בימיו האחרונים של דויד המלך  עיבוד מודרני לפרקים א' 
ובתככים הפוליטיים הרוחשים סביב מיטתו באשר להכתרת יורש תחתיו.  אדוניהו, בנו הרביעי 
בן-צרויה.  יואב  של  בתמיכתו  הכתרה  טקס  מתכנן  המלוכה,  את  לרשת  הטבעי  והמועמד 
כשנודע הדבר לנתן הנביא הוא שולח את בת-שבע אל דויד במטרה להוביל מהלך פוליטי 
שיגרום לו להורות על הכתרתו של שלמה בנה למלך. זהו מחזה על מנהיג שמסרב לוותר על 
כס המלוכה גם בשעותיו האחרונות; על מלחמת ירושה בין אחים, שבמהלכה יתברר מה רב 

כוחה המשחית של השררה ומהו המחיר של תאוות השלטון. 
המקראי  הסיפור  יפה...  ופשוט   – כאחד  ומעודכנת  חזקה  "אותנטית,  משבחות:  הביקורות 
המוכר עבר שינויים, ופנקס הצליחה במיומנות כתיבה מרשימה להביא את הסיפור הפוליטי 
חברתי בצורה מקיפה אך לא טרחנית... הבימוי של גולדברג מעודן ומדויק, בתיאום מושלם 
נקודת מבט  ונותנת לצופים  זוויות חדשות בסיפור המקראי,  עם הטקסט... הצגה שמאירה 

מודעת על המתרחש בארץ כעת". (ננו שבתאי | הארץ)

01/03/2021  יום שני       20:00      שעה וחצי )ללא הפסקה(

דרמה



לא משלנו
שלאגר נולד, קולח, שנון ומצחיק.

מאת: רן דברת | בימוי: רועי שגב | דרמטורגיה: 
תלבושות:   | לוי  זאב  תפאורה:   | אשכנזי  נגה 
מוסיקה:   | וולושין  זיו  תאורה:   | בש  אביה 
מוטי  עמרני,  גבי  משתתפים:   | ויקינסקי  נדב 
כהן  שמעון  פניני,  אבי  לימון,  דינה  גלעדי, 
אורה מאירסון , אורן כהן, נעם ברמט, דני רועי 

שפירא, טל רוגצ'וב 

דיירי  יוצאי הפלמ"ח, מגיע לביקור בבית אבות כדי לצלם את  יושב ראש ארגון  עמוס תבור, 
המקום לסרט דוקומנטרי על הפלמ"ח. כל דיירי המקום הנרגשים שירתו בפלמ"ח מלבד דייר 

אחד - קשיש תימני בשם סעדיה צברי, שעלה ארצה לאחר קום המדינה.
סעדיה פונה לעמוס בבקשה להצטלם גם כן לסרט כדי לספר בו על אמו, שהלכה לעולמה 

בדרך מתימן לישראל, אך עמוס מסרב לבקשה בבוז.
אלא שעד מהרה מגלה עמוס שהוא צריך סכום כסף נוסף על מנת להשלים את הצילומים. 
סעדיה מציע לו תשלום בתמורה להופעה בסרט, ועמוס כולל אותו בו ומשקר לדיירי המקום 
מקבל  הוא  טלטלה.  עוברים  סעדיה  של  הסולידיים  חייו  זה,  מרגע  בפלמ"ח.  היה  שסעדיה 

הזדמנות להיות מוצג בסרט כגיבור בתמורה לכספו - אם רק יצליח להמשיך לשקר.
מהביקורת: "ההפקה החדשה מהתיאטרון הדרומי מציבה בחזית הבמה שלה את גדולי השחקנים 
שלנו וכולם, בלי יוצא מן הכלל היו מצוינים )כולל השחקנים הצעירים בתפקידי המשנה( ולכן 
על  ומשתוללים  חיים  עושים  אתכם  לראות  כיף  כזה  היה  מכם,  ואחת  אחד  לכל  גדול  שאפו 

הבמה." )ליבית אבן פז "מפרגנת")

07/06/2021  יום שני       20:00      שעה וחצי )ללא הפסקה(

רון
אט

הת
ת 

דר
ס

6

קומדיה

לפני 17 שנה ברחה נועה הצעירה מהקיבוץ האמיד בו חיה עם הוריה ואחותה, הצטרפה לכת 
על  בו השתלטה המשטרה  גדול  יום אחרי מבצע  כעת,  ונעלמה.  אביהו תשבי,  בהנהגתו של 
הכת ועצרה את אביהו, נאלצת נועה לשוב עם חמשת ילדיה לבית הוריה בקיבוץ. נועה המומה 
נאלצת  היא  ברחה.  ממנה  למציאות  חזרה  ונחבטה  המוגן  מעולמה  כך שנתלשה  על  וזועמת 
חדשות  עובדות  ללמוד  משפחתה,  עם  להתעמת  שבעברה,  השדים  עם  לראשונה  להתמודד 
ומטרידות על חייה ולעמוד בחקירות חוזרות ונשנות של צמד בלשי משטרה החושדים כי היא 

מחפה על פשע נורא שהתרחש בכת.
בינה לבינה, מעבר לטקסט,  יוצרת מרתקת במאבק שמתרחש  "הדמות שגרטי  מהביקורות: 
גרטי  נטע  את  הזה  בתפקיד  לראות  ומוצק. מרתק  כבד  או  וקל  - שביר  בגופה  ביטוי  ומקבל 
המשחקת במלוא עוצמתה. הצגת ״השיבה״ של איה קפלן, ראויה לצפייה בזכות הבימוי והמשחק 

של נטע גרטי, אבי טרמין, אודיה קורן ומיה לנדסמן." (צבי גורן 18/08/2019 הבמה)

דרמה

השיבה    
יהודית  של  חייה  סיפור  בהשראת 
מהארץ  כתות  וסיפורי  הרמן 

ומהעולם
 | ברגר  סבטלנה  תפאורה:   | קפלן  איה  ובימוי:  מחזה 
| תנועה:  | מוסיקה: אבי בללי  יהודית אהרון  תלבושות: 
 | רומם  גיא  וידאו:   | גרנק  קרן  תאורה:   | זמיר  עמית 
בין,  כרמל  אסרסאי,  רות  א-ב(:   סדר  )לפי  משתתפים 
שמואל  קרוגליקוב,  מארק  זיו-גדניר/  אורי  גרטי,  נטע 
נועה  לנדסמן,  מיה  טרמין,  אבי  שחר,  אוהד  וילוז'ני/ 
מטרסו/ אמילי מלשיבה, עידו מרקוביץ', אסף סלומון/ 

גלעד שמואלי, אודיה קורן, עברי שי.

03/05/2021  יום שני       20:00      שעה ו-40 דק’ )ללא הפסקה(



מה בתוכנית המנויים למבוגרים?
מחירון:

מנוי מבוגרים יחיד . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 ₪ בלבד! לכל הסדרה  )7 הצגות(
מנוי מבוגרים זוגי . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 ₪ בלבד! לכל הסדרה )7 הצגות(
מנוי מבוגרים ותיק יחיד . . . . . . . . . . . . . 385 ₪ בלבד! לכל הסדרה )7 הצגות(
מיני מנוי מבוגרים . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 ₪ בלבד! לכל הסדרה )5 הצגות(

הטבה מיוחדת:

ניתן לרכוש מנוי בהנחות ועדים – יש לבדוק באתרי המועדונים.
)הסתדרות המורים/קרנות השוטרים/מגה לאן/מועדון טוב(

100 ₪   לאזרח ותיק: 70 ₪  מחיר כרטיס להצגה בודדת ביום ההצגה:
ההצגות יערכו באולם המופעים ”בית ציזלינג ” בקיבוץ עין-חרוד מאוחד.

רכישה: את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום 01/09/2020, באמצעות 
https://hagilboa.smarticket.co.il כרטיס אשראי בלבד באתר:

מכירת המנויים והמחירים המיוחדים הם עד ה-ה 10-11-2020
הקדימו לרכוש ולבחור מקומות טובים!

50% הנחה ברכישת כרטיסים שימו לב! הטבה מיוחדת לכל רוכש מנוי:
למופעים לכל המשפחה: UPBEAT שקטק, רחבת הריקודים,

המחזמר "חלומות של אחרים"
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הטבה

מיוחדת!

קומדיה

הקומיקאים    
ענקי  לשני  מצדיע  חיפה  תיאטרון 

הבמה העברית.
מאת: ניל סיימון | תרגום ובימוי: אילן רונן | 
 | נועה דותן  | תלבושות:  ניב מנור  תפאורה: 
תאורה: זיו וולושין | עריכה מוסיקלית: אריק 
בהשתתפות:   | וניג  טל  במאי:  ע.   | אביגדור 
מיכאל  בראבא,  שלמה  מושונוב,  מוני 

מושונוב, סיגלית פוקס, נועה טסה

בראבא  האיקוני,  הצמד  עבור  נכתבה  כמו  "קומיקאים",  סיימון,  ניל  של  המופתית  הקומדיה 
הקומדיה  מלכי  שהיו  מי  וקלארק,  לואיס  האמריקני,  הקומיקאים  צמד  במרכזה  ומושונוב. 
והשליטים הבלתי מעורערים של במת הוודוויל. במשך 43 שנות קריירה משותפת, גרמו השניים 
לקהל לשאוג מצחוק ואז נפרדו בכעס מבלי להביט לאחור. אחרי נתק של יותר מעשור, משכנע 
אחיינו הצעיר של קלארק את דודו לאחד כוחות עם לואיס לטובת מחווה טלוויזיונית לכוכבי 
העבר. המפגש המחודש טעון במשקעים וחשבונות שצפים ומשבשים את החזרות, המלוות 
בהתנגשויות רוויות הומור. האם כוחה של שותפות יוצאת דופן וכשרון קומי נדיר, ימוססו שנים 
של טינה ועוינות? המחזה של ניל סיימון, מכותבי הקומדיות הגדולים בעולם, נוגעת בהומור 

וברוך בנושאים על זמניים כמו חברות, זקנה ועולם שממשיך לשעוט קדימה ויהי מה. 
מהביקורות: תיאטרון חיפה מצדיע לשני ענקי הבמה העברית, שלמה בראבא ומוני מושונוב. 
השניים שפיתחו כל אחד בזכות עצמו, גם קריירה מרשימה בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע, 

חוזרים לשתף פעולה על במת תיאטרון חיפה, בו החלו את דרכם לפני 40 שנה.

05/07/2021  יום שני       20:00

שעה ו-40 דק’ )ללא הפסקה(



הפקה מוזיקלית שמביאה אל הבמה את סיפור ההרפתקה המותח אודות עלי באבא הצנוע 
ואוהב האדם, שמגלה יום אחד אוצר גדול ששייך לשודדים. סיפור על צניעות לעומת חמדנות, 
הסיפור,  לצד  חיים.  מצילה  ואפילו  מתגמלת  אמת  הנתינה, שבשעת  של  העצום  הרווח  ועל 
לסיפורי העם  והניחוחות המיוחדים  הריקודים  ההצגה מביאה לבמה את הצבעים, המוזיקה, 

שמקורם בארצות ערב.
מהביקורות: "שירילי דשא ורועי שגב, מי שכתבו את העיבוד המחודש, מגישים פרשנות מר־
עננת, מצחיקה, צבעונית ומתובלת בשירים ברוח אוריינטלית ובקטעי תנועה ותיפוף, צחוקים 

ומחיאות כפיים זורמים בקרב הקהל לאורך כל המופע" )נורית אסייג, הארץ, פברואר 19(.

המיחזורית   
פתיחת עונה – מופע מחול אנרגטי וקצבי 

בנושא איכות הסביבה

כתיבה, כוריאוגרפיה, מוזיקה ובימוי: צחי 
| משתתפים: דני רחום,  ודני רחום  פטיש 
ג׳ניה זברב, צחי פטיש | ניהול הפקה: מוטי 

הררי

מתן הוא רקדן שמעלה לערוץ ה-Youtube שלו קליפים של קטעי ריקוד במקומות שונים 
בשכונה. מיחזור לא מעניין אותו, והוא לא שם לב לאן הוא משליך את הפסולת שלו או לאן 
השכונתית,  ״המיחזורית״  ליד  רוקד  מתן  כאשר  אחד,  יום  המשומשים.  בגדיו  את  זורק  הוא 
הטלפון שלו, איתו הוא מצלם, נופל פנימה למיחזורית בטעות. כאשר מתן מנסה להציל את 
הטלפון שלו ונכנס למיחזורית, הוא פוגש שם את דני וצחי – ״הממחזרים״. בעזרת קטעי ריקוד, 
שירה, תיפוף ומשחק, מלמדים דני וצחי את מתן על עולם המיחזור, החומרים השונים שאפשר 
למחזר, וכמה חשוב לשים לב לאן אנחנו זורקים כל דבר. במופע קטעי ריקוד בסגנונות שונים 
כגון – תיפוף גוף, היפ-הופ, סטפס ועוד. כמו כן, ישנם קטעי נגינה ותיפוף על חפצים שונים, 
קטעי שירה, הומור והמון אנרגיה. המופע משלב את נושא המיחזור ואיכות הסביבה בצורה 

מעניינת אל מול תחום המחול של היפ-הופ, סטפס ותיפוף על הגוף.

עלי באבא וארבעים השודדים
חוויה מסעירה על פי האגדה הידועה

בימוי:   | שגב  רועי  דשא,  שירילי  מחזה: 
 | שטר  נאוה  תפאורה:   | דשא  שירילי 
תלבושות: לימור הרשקו | מוסיקה: ליאור 
 | ברנדשטטר  רוני  כוריאוגרפיה:   | רונן 
הדרכת כלי הקשה )דרבוקות(: ארז מונק 
אבזרים:   | גז  מרגלית  טקסט:  הדרכת   |
נרקיס אלבה | ע. במאית: דוראל בן אהרן 
בל  אדרי,  אור  גוראי,  רועי  משתתפים:   |
וענונו, ורד אבידן/ מור ענטר, איציק גולן, 
יונתן אבינועם, לישי זטלאוי, אורי עטיה/

יקיר שוקרון

24/12/2020  יום חמישי        18:00

שעה )ללא הפסקה(
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18/02/2021  יום חמישי       18:00      שעה )ללא הפסקה(



פצפונת ואנטון
של  הידועה  לקלסיקה  עיבוד 

ארך קסטנר 
בימוי: משה   | אנגל  מחזה: דפנה 
דר  משתתפים:   | טילמן  קפטן 
מורדי  בראש,  תומר  ברנשטיין, 
כרמי/ אביב  חיון,  גרשון/איתי 

מאיה  משען,  ניל  אפל,  רונית 
מדג'ר, דביר מזיא

פצפונת ילדה רבת דמיון סקרנית וטובת לב, באה ממשפחה עשירה. אנטון ילד אחראי ושרדן, 
בא ממשפחה ענייה ומטפל במסירות באמו החולה. על רקע סיפור עלילה מותח ורב תהפוכות 
צומח סיפור החברות המופלא של פצפונת ואנטון. חברות שגוברת על פערים חברתיים ודעות 

קדומות ומלמדת אותנו ילדים ומבוגרים כאחת שיעור חשוב  באהבת אדם באשר הוא אדם.
ההצגה היא עיבוד לקלאסיקה המפורסמת ביותר של אריך קסטנר שהיוותה השראה לילדים 

בכל העולם.

20/05/2021  יום חמישי       18:00

שעה )ללא הפסקה(
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מה בתוכנית המנויים  “חובק עולם“ לגילאי 8-12?

מחירון:

ילד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 ₪ בלבד! לכל הסדרה )3 הצגות(

הורה מלווה . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 ₪ בלבד! לכל הסדרה )3 הצגות(

כל ילד נוסף בהנחה של 5% ברכישת עסקה משפחתית.
60 ₪ לכרטיס, כל צופה חייב בכרטיס. מחיר כרטיס להצגה בודדת ביום המופע:

ההצגות יערכו באולם המופעים ”בית ציזלינג ” בקיבוץ עין-חרוד מאוחד.

רכישה: את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום 01/09/2020, באמצעות 
https://hagilboa.smarticket.co.il :כרטיס אשראי בלבד באתר

מכירת המנויים והמחירים המיוחדים הם עד ה-ה 10-11-2020
הקדימו לרכוש ולבחור מקומות טובים!

50% הנחה ברכישת כרטיסים שימו לב! הטבה מיוחדת לכל רוכש מנוי:
למופעים לכל המשפחה: UPBEAT שקטק, רחבת הריקודים,

הטבההמחזמר "חלומות של אחרים"

מיוחדת!



זרעים של אמת 
העצום  כוחה  על  השראה  מעורר  מחזה 

של האמת 

שגב  רועי  בימוי:   | צרנוביץ  גיל  מחזה: 
זיידמן  בן  מוזיקה:   | לוי  זאב  תפאורה:   |
זיו  תאורה:   | אלון  יוסף  כוריאוגרפיה:   |
אבזרים:  וייז,  שירה  תלבושות:   | וולושין 
 | נרקיס אלבה | שפה ודיבור: מרגלית גז 
זוהר  זיו  שחקנים:   | אורן  יותם  במאי:  ע. 
מאיר, ספיר דרמון, אסף דגני, אדם הירש, 

שחף ברגר.

בממלכת פיטוניה הרחוקה, המלך מחפש יורש. הוא מחלק לכל ילדי הממלכה זרעים ומכריז, 
שהילד שיצמיח מהזרע את הצמח המרהיב ביותר, הוא אשר יזכה. כל הממלכה רוחשת וגו־
עשת בעקבות התחרות. חמדנות, תככים, שקרים, חלומות, ספור אהבה וילד אחד שלא יודע 

לשקר, נשזרים יחד לכדי אגדה קסומה על חכמתו של מלך ועל כוחה העצום של האמת.

20/01/2021  יום רביעי       17:30

שעה )ללא הפסקה(

לישון. היא סגרה בכעס את ספר  וקסום ממש לפני שענת הלכה  הכול החל בלילה מיוחד 
השירים אותם הקריאה לנבחי הכלב היחיד והמיוחד שלה וקבעה: "שירים זה משעמם, אין בהם 
בכלל סיפור"! וכמעט שנרדמה. אלא שפתאום הבחינה שנבחי נעלם. ענת יוצאת לחפש את 
הכלב האהוב ומוצאת עצמה בגינה קסומה וחלומית, שם היא פוגשת שלל דמויות ססגוניות 
משיריו האהובים של ח. נ. ביאליק. היא מבקשת את עזרתם בחיפוש אחר הכלב האבוד, ענת 
נקלעת לסיפור מרתק על מלך, נסיכות והמון עזרה. עלילה בה שזורים באופן יוצא מן הכלל, 
"יוסי בכינור פסי בתוף ומשה בחצוצרה", "פרח עציץ" העצוב, "מעבר לים", "קן לציפור", "צילי 
את  מגלה  ענת  לנו.  וגם  לענת  מרגשת  הפתעה  והמלאכה"  "העבודה  סוסי",  בן  "רוץ  וגילי", 
הסיפורים שבתוך השירים באמצעות שפת המחול שנותנת פרשנות מיוחדת לשירי המשורר 

חיים נחמן ביאליק.

חלום ביאליק
שירי  בהשראת  במחול  פנטזיה 

ח.נ.ביאליק 

כתיבה ובימוי: יקי מחרז | כוריאוגרפיה: 
לימור רוז | ניהול מוסיקלי ועיבודים: 
תפאורה:  עיצוב   | רובינשטיין  נדב 
תלבושות:  עיצוב   | אוטולנגי  טליה 
אורי  תאורה:  עיצוב   | קולסניק  אלה 
מורג | בהשתתפות: להקת המחול של 
תיאטרון גושן, רקדנים נוספים: דורון 

ישינסקי, עפרה מייטס, קרן שיניוק.

16/12/2020  יום רביעי       17:30

שעה )ללא הפסקה(
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שחר הוא לא ילד מקובל – הוא קצת שונה. ארז ויאיר לא ממש מעוניינים בחברתו, הם לא 
מרשים לו לעלות לבית העץ שלהם. על ראשו של שחר נופל תוכי מדבר, עם פה גדול, שהלך 
לאיבוד וקוראים לו "תוכי שם שם". המציאה של שחר מתגלה אמנם כאבדה של מישהו אחר, 
אבל בינתיים ה"אבדה" הזו מאוד משתלמת. תוכי שם-שם מבטיח לשחר להגשים את חלומו 
הגדול-לעלות אל בית העץ, ושחר מבטיח להחזיר את שם-שם לבעליו. אבל אם יוזמן לבית 
העץ, האם שחר מספיק חזק וישר כדי לעמוד בהטחתו להחזיר את האבדה לבעליה? אתם 
מוזמנים להצטרף אלינו ולצפות בהצגה מקורית, מותחת, מצחיקה ומרתקת על חברות, על 

יושרה, על בטחון עצמי ובעיקר על השבת אבדה.

ם ּתּוִּכי ֶׁשם-ֶשׁ
חינוכית על השבת אבדה, חברות  הצגה 

ויושרה.

אמנותי  יעוץ   | לוי  אלון  ובימוי:  מחזה 
תפאורה:   | כפכפי  ירון  מוסיקלי:  וניהול 
טליה אוטלנגי | תלבושות: אלה קולסניק 
גלי  כוריאוגרפיה:   | ולדי קולסניק  | תוכי: 
אשכנזי | תאורה: אורי מורג | עוזר במאי: 
אורי לשם  |שחקנים: ערן לחמן/דניר ניצן, 
גל דורנפלד, דניאל ורטהיים, יוסף קדוש, 

שגיא פרץ. 

17/02/2021  יום רביעי       17:30

שעה )ללא הפסקה(
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אורח בא לדׂב
עכבר  דב,  תה,  כוס  על  מוזיקלית  הצגה 

ודלת אחת גדולה.

הדר,  וגבריאל  תמיר  רותי  ובימוי:  מחזה 
על פי סיפורי "אורח בא לדב" מאת:  בוני 
בילגוראי  יובל  מקורית:  מוסיקה   | בקר 
יסמין  ותפאורה:  תלבושות   | טל  ואלעד 
שפה   | זמר  דניה  תאורה:  עיצוב   | וולק 
ודיבור: מרגלית גז | משתתפים )לפי סדר 
א-ב(: יובל בילגוראי, גבריאל הדר, אלעד 

טל, גיא רון, רותי תמיר.

נועל את  וזועף לא מסתדר עם אף אחד אף פעם. הוא נסגר בבית,  גדול סגור  דב 
דלתו ואינו מעוניין בחברה. אל ביתו מגיע עכבר קטן, נלהב, נחוש ועקשן. האם יצליח 
לשכנע את דב לשתות איתו כוס תה עם עוגייה ולגלות לו עולם חדש ומרגש של ידי־
דות?  הצגה שנוגעת, על ידידות שנרקמת, גם כשהכל נראה בלתי אפשרי, בין דמויות 
עם שלושה נגנים מפתיעים.  LIVE שחשבנו שלעולם לא ייפגשו מתובל במוסיקה ב 
נגינה- חוויה חדשה  והרבה כלי  פיזית עם מוסיקה חיה, לחמישה שחקנים  קומדיה 

אחרת ומרגשת, החיוך לא יורד מהפנים.

10/03/2021  יום רביעי       17:30

שעה )ללא הפסקה(



הדודה שלי מרחוב הנביאים
גם  והתמדה,  רצון  כח  אמונה,  של  כוחה 

אם לא תמיד מצליחים.

פררה,  ניסים  רענן  אנגל,  דפנה  מחזה: 
ניסים  רענן  בימוי:   | שושן  בן  משה 
וניהול  עיבודים   | שושן  בן  משה  פררה, 
מוזיקלי: ליאור רונן | כוריאוגרפיה: עומר 
 | ליסיאנסקי  סשה  תפאורה:   | זימרי 
| עיצוב  עיצוב תלבושות: אלה קולסניק 
עיצוב   | קולסניק  ולאדי  בובות:  וייצור 
הילה  בימאים:  ע.   | גרנק  קרן  תאורה: 
קקון,  רועי  הלפרין,  נוי  שחקנים:   | נס 
הדר שחף, עדי אייזנמן, ליז רביאן, עידו 

קולטון.

יורם טהרלב, סיפור על שלושה אחים, שונים  ושיריו האהובים של  בהשראת סיפרו 
מאוד האחד מהשנייה, אשר מגיעים אל דודתם שגרה ברחוב הנביאים, אותה הם לא 
ממש מכירים. השלושה נסחפים אל תוך עולמה הקסום של הדודה, מגלים את הכוח 
הטמון בכל אחד מהם ומגלים שיחד זה הרבה יותר מלבד ושהשוני ביניהם הוא כוחם!
הדודה מלמדת אותם בדרכה המיוחדת ומלאת הדמיון שיעור חשוב על כבוד הדדי, 

אמונה עצמית ושהכי חשוב להמשיך לנסות גם אם לא תמיד מצליחים.

02/06/2021  יום רביעי       17:30

שעה )ללא הפסקה(

"שיר לשירה" מספר את סיפורה של חבורת ילדים בנהלל המתכוננים יחד להופעה 
בחגיגות יום ההולדת למושב. מה שמרגש אותם יותר מהכול היא העובדה שיהונתן 
ביחד. הצלחת  בהם שרים שירים שיר שכתבו  ולחזות  להגיע  נהלל, אמור  יליד  גפן, 
ואת  ולשים בצד את הדעות הקדומות  ביכולת שלהם לשתף פעולה  החגיגה תלויה 
השיפוטיות. השירים בהצגה: איך שיר נולד, הילדה הכי יפה בגן, שיר לשירה, נערה 

במשקפיים, המחבוא שלי, רעמים וברקים, מי שמביט בי מאחור, ועוד.

שיר לשירה 
הצגה מוזיקלית משירי יהונתן גפן

אורי  בימוי:   | יעקובי  אורן  מחזה: 
אומנותי | מוזיקה: חגי דוידוף | תפאורה 
כוראוגרפיה:   | פלג  מאיה  ותלבושות: 
עוזרת   | כהן  יואב  וידאו:   | אלון  יוסף 
מורג  אורי  תאורה:   | בסון  ליאור  במאי: 
זיו  גולבי,  דיאנה  דוד,  דלית  שחקנים:   |

שליט, דניאל לחמן, נירית אהרוני. 

05/05/2021  יום רביעי       17:30

שעה )ללא הפסקה(
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07/07/2021  יום רביעי       17:30

שעה )ללא הפסקה(

מה בתוכנית המנויים  “מנויים ונהנים“ לגילאי 3-7?

מחירון:

ילד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 ₪ בלבד לכל הסדרה )7 הצגות(

הורה מלווה  . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ₪ לכל הסדרה )7 הצגות(

כל ילד נוסף בהנחה של 5% ברכישת עסקה משפחתית.
60 ₪ לכרטיס, כל צופה חייב בכרטיס. מחיר כרטיס להצגה בודדת ביום המופע:

ההצגות יערכו באולם המופעים ”בית ציזלינג ” בקיבוץ עין-חרוד מאוחד.

את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום 01/09/2020, באמצעות  רכישה:
https://hagilboa.smarticket.co.il :כרטיס אשראי בלבד באתר

מכירת המנויים והמחירים המיוחדים הם עד ה-ה 10-11-2020
הקדימו לרכוש ולבחור מקומות טובים!

50% הנחה ברכישת כרטיסים שימו לב! הטבה מיוחדת לכל רוכש מנוי:
למופעים לכל המשפחה: UPBEAT שקטק, רחבת הריקודים, 

המחזמר "חלומות של אחרים"

13

הטבה

מיוחדת!
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בוא אלי פרפר נחמד
עם  במיוחד  ססגונית  עונה-  סוף  הצגת 

סיפור שובה לב

מחזה: עודד אהרליך והדס קלדרון | בימוי: 
עידן עמית | מוסיקה: טל בלכרוביץ' | כלי 
ומיקסים:  גיטרות   | פלד  עופר  נשיפה: 
| כוריאוגרפיה: אור משיח  רמי אוסרווסר 
עיצוב   | קלר  אדם  תפאורה:  עיצוב   |
תלבושות: לימור הרשקו | עיצוב תאורה: 

אלי אשכנזי | ייצור בובות: סטודיו עמרי בר-לב | ע. במאי: טל אגרונוב | שפה ודיבור: מרגלית גז 
|שחקנים: תום אנטופולסקי, אופיר וייל/מני צור, הראל מוראד, לורן סביר, אבי סרוסי, נועם ארד.

הוא מבלה עם חבריו הזחלים בשירים, במשחקים  יום  בגינה. מדי  הוא הזחל הכי שמח  חזי 
ובזלילה של עלים טעימים. הכול משתנה כשחזי שומע שהערב, כשהשמש תשקע, הוא יהפוך 
לפרפר צבעוני וגדול. חזי המפוחד לא רוצה להשתנות, הוא רוצה שהחיים שלו יישארו בדיוק 
אותו הדבר. אף אחד מהחברים לא מבין אותו, הוא נשאר לבדו ופוגש את תותית האפרוחית, 
היחידה שמרגישה כמותו. הם יוצאים למסע הרפתקאות אל צמרת העץ. הכול כדי לעצור את 
השמש, שלא תשקע, כך יוכלו לא לגדול ולהישאר מי שהם. בדרך צפוי להם מאבק לא פשוט 
עם חיות הלילה: העכבישה והעטלפים, שמנסים למנוע את מימוש התכנית בכל מחיר,  אבל 
דווקא שם, על צמרת העץ, עולות פתאום הספקות- ״אולי בכל זאת כדאי להשתנות?״ שלושת 
נראים קצת מפחידים(, מביאים איתם דברים  )גם אם הם  יצטרכו להבין ששינויים  החברים 

טובים. 



29/10/2020  יום חמישי       20:30

70 דק’ )ללא הפסקה(

שירים, וסיפורים מאחורי השירים
אסף  את  מארח  הגדול"  "הטיש  להב  משה 

אשתר 

בימות פיס

שירי מימון

תופעה  ייסד  עברי אשר  זמר  להב: אמן  משה 
ישראלית ייחודית – "הטיש הגדול".  

אסף אשתר: שחקן, בדרן וכותב אשר פרץ בס־
שם  סטור"  "הקומדי  המצליחה  הקומית  דרה 
גילם דמויות רבות, שהזכורות ביותר בהן: "יש 

לי יש לי יש לי", "וואו" עם מ. כוערת" ועוד..
השתתף  שמש,  בסדרה  משמעותי  חלק  לקח 
בסדרות לילדים בערוץ הילדים, שימש כשופט 
נפ־ "לא  התוכנית  של  השירים  זיהוי  בתחרות 
סיק לשיר". מומחה למוסיקה ישראלית ולשפה 

העברית.

שירי מימון מהזמרות הבולטות והמצליחות 
ווקאלית  יכולת  עם  האחרון,  העשור  של 
נדירה, פרפורמנס יחיד במינו, דעתנות ורב 
גוניות. ייצגה את ישראל באירווזיון, הופיעה 
על  כיכבה  העולמי,   MTV פרסי  בטקס 
על  ומככבת  שיקגו  במחזמר  ברודווי  במת 

המסכים כשופטת בכוכב הבא לאירווזיון. 
מלא  סולו  במופע  אליכם  מגיעה  שירי 
וסוחפת.  מושקעת  בהפקה  בלהיטים, 
האנרגיה המטורפת שמתפרצת על הבמה 
והקול המרגש והעוצמתי של שירי, נוגעים 
בכולם והופכים את האירוע, לכזה שכולם 

ידברו עליו. 

12/11/2020  יום חמישי      20:30     

שעה ו-40 דק’ )ללא הפסקה(

מופע לכל

המשפחה

רי
עב

ר 
זמ

עלות כרטיס במכירה מוקדמת: מחירון:
60 ₪ | בערב המופע: 80 ₪

רכישה: המכירה תחל חודש לפני 
המופע ותתבצע באתר:

https://hagilboa.smarticket.co.il

עלות כרטיס במכירה מוקדמת: 30 ₪ מחירון:

רכישה: המכירה תחל חודש לפני המופע ותתבצע באתר:
https://hagilboa.smarticket.co.il

יחד, להב ואשתר - עם הידע הרב המשותף בזמר העברי, בחיבתם לשפה העברית ובאהבתם 
את השירים ואת הקהל,  יעניינו בשירה ובסיפורים מאחורי השירים. הרעיון מבקש ליצור ערב 
חברתי של זמר עברי דרך השירים, בסימן 72 שנות מדינה. פס קול לעשורים השונים על זמ־

ריהם ומתווי הדרך.
"ערב מדהים ומדליק מאין כמוהו" )זיו לפיד נובמבר 2019(. מהביקורות:
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חלומות של אחרים
מחזמר לכל המשפחה על פי שיריו

של עידן רייכל 

תרבות ישראלית 
עם האומן יוצר יוני רועה
ואורחת כבוד לאה שבת 

מחזה: נועה לזר קינן | בימוי: משה קפטן | 
במאי משנה: יותם קושניר | עיבוד מוזיקלי: 
אמיר לקנר | עיצוב תפאורה: סשה לישנסקי 
| עיצוב תלבושות: אביעד אריק הרמן | עי־
צוב תאורה: אורי מורג | עיצוב תנועה: תות 
| מנהל הפקה וע. במאי: עדי שרון  מולאור 
יעל  ברנטמן,  שביט/אלדר  מתן  שחקנים:   |
צדוק, שירן הוברמן, דביר מזיא, אליעד סו־
דאי, ויקטור סבג, אביב כרמי/עדי ארד, עדי 

אייזנמן/רועי מלכה.

פרויקט "תרבות ישראלית", נוצר מתוך אמונה 
לשלב  אפשר  והשירים  המוסיקה  דרך  כי 
מחלוקות  על  לגשר  גבולות,  לחצות  תרבויות, 
כל  על  ישראלית  מוסיקה  של  חוויה  וליצור 
דברי  בתוכו  משלב  החדש  המופע  גווניה. 
קישור וסיפורים שסובבים את השירים וגיבורי 
התרבות במוסיקה הישראלית, מכותל המזרח 
שירי  שבת,  שלומי  חדד,  שרית  דרך  וחברים 

04/02/2021  יום חמישי      20:30     

שעה וחצי )ללא הפסקה(

13/05/2021  יום חמישי      19:00     

שעה ורבע )ללא הפסקה(
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מופע לכל

המשפחה

מגיל 8 ומעלה

רי
עב

ר 
זמ

עלות כרטיס: 60 ₪ מחירון:

רכישה: המכירה תחל חודש לפני 
המופע ותתבצע באתר:

https://hagilboa.smarticket.co.il

עלות כרטיס במכירה מוקדמת: מחירון:
60 ₪ | בערב המופע: 80 ₪

רכישה: המכירה תחל חודש לפני 
המופע ותתבצע באתר:

https://hagilboa.smarticket.co.il

חבורת נוער נפגשת במחנה מוזיקה בו הם מתחרים על החלום לשיר מול נשיא המדינה ולהיות 
מפורסמים. תוך כדי התחרות, הם לומדים לדייק את החלום שלהם, להתמודד עם תחושת 
כישלון ולהעריך את החברות, הסליחה והיצירה המשותפת. האם אנחנו חולמים את החלום 

שלנו או חלום של מישהו אחר? איך מבדילים בין השניים? 
ואיך ממשיכים לחלום אחרי שכבר נכשלנו פעם אחת?

המחזמר "חלומות של אחרים", בו שזורים מיטב שיריו של היוצר והמבצע עידן רייכל, קיבל 
סיקור נרחב ואוהד בתכניות הפנאי, הוא לווה מקצועית ע"י רייכל עצמו ובהחלט חוויה מוסי־

קלית לכל המשפחה, מרגשת, מעצימה וייחודית.

"אריק איינשטיין", "גשר הירקון", שירי תנועות הנוער, שירי מולדת ועוד.... 
אל הבמה מביא יוני את ניסונו הרב ובקיאותו הגדולה במוסיקה הישראלית. 

אלדד  גיטרות-  שוורץ,  מיכאל  קלידים-  עמי,  בן  יניב  בס-  קנין,  ירון  תופים–  הנגנים:  הרכב 
יודיצקי.

יוני רועה זכה בשנת 2011, בפרס מפקד גלי צה"ל על הסדרה "דרך המזרח", על התפתחות 
המוסיקה הישראלית מאז ועד היום.

50%
הנחה
למנויים



נשים 

מוזמנות 

להגיע עם 

בני זוג

רותם אבוהב
מופע סטנד אפ חדש

נקיים  הבינלאומי,  האישה  יום  ציון  לרגל 
ערב מיוחד לנשות הגלבוע, בשיתוף ארגון 
וקריצה  חיוך  עם  הומור  של  ערב  נעמת, 

והמון הערכה למין היפה. 
אבוהב  רותם  בהן  הרבות  השנים  למרות 
ביטחון  הרגישה  האחרונות  בשנים  משחקת, 
בכדי לעמוד לבדה מול הקהל במופע סטנדאפ 
בו היא חושפת את עצמה, מספרת אנקדוטות 
מצחיקות מן החיים אשר כל אחד יכול להזדהות 

איתן. עולם הזוגיות, המשפחה, ההורות, קשרים עם אנשים- כל אלה עולים בהופעה המצחיקה של 
את  כובשת  היא  ולכן  העיניים  בגובה  הקהל  אל  ולדבר  וכנה  גלויה  להיות  חוששת  לא  רותם  רותם. 
הבמה גם במופע סטנדאפ. רותם אבוהב מגיעה לכל הארץ במסגרת סיבוב ההופעות שהיא פתחה 
בו לאחרונה וכמו בסרטים, בתכניות ובפרסומות בהן השתתפה, גם כאן הקהל יוצא מן המופע לאחר 

צחוק ללא הפסקה.

כותב ראשי: רן לוי | כותבים נוספים: משה אשכנזי ודניאל חן

הבידור  עולם  של  הגדולה  כהבטחה  המסומן  וסטנדאפיסט  שחקן  אשכנזי,  משה 
עפים"(  גיבורים  "בשבילה  "מטומטמת",  נשכחות  הבלתי  הסדרות  )כוכב  הישראלי 
במופע סטנד אפ חדש ומבריק! מסע קורע מצחוק החל מהילדות והחומוס של עכו 

ועד להורות בתל אביב. 
לאבחנות  בנוסף  כשחקן  והקומיות  הווירטואוזיות  יכולותיו  את  לבמה  מביא  משה 

החדות מרגעי היום יום והכל נשזר במדויק במופע מצחיק עד דמעות.

10/06/2021  יום חמישי

20:30

שעה ו-10 דק' )ללא הפסקה(

+18

עלות כרטיס במכירה מוקדמת: מחירון:
80 ₪  | בערב המופע 100 ₪

רכישה: המכירה תחל חודש לפני המופע
ותתבצע באתר:

https://hagilboa.smarticket.co.il

עלות כרטיס במכירה מוקדמת: מחירון:
60 ₪  | בערב המופע 80 ₪

רכישה: המכירה תחל חודש לפני המופע
ותתבצע באתר:

https://hagilboa.smarticket.co.il

04/03/2021  יום חמישי

קבלת פנים החל מ-19:45

70 דק’ )ללא הפסקה(

ים
שונ

ם 
עי

רו
אי
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ברחבי העולם ויוצרי המופע מוזמנים ליצור בדרך קבע קטעי מחול, מוסיקה ווידאו לפרויקטים 
שונים, הצגות בתאטרון, תוכניות טלוויזיה ועוד.

בסקולה הוא בית תרבות עצמאי שהוקם עם מטרה חברתית של קידום תחום הקרקס העכשווי 
בערבים  מקצועיים.  קרקס  לאמני  אימונים  למתחם  הבסקולה  חלל  הופך  בבקרים  בישראל. 

הופך המקום לבית הופעות ואירועים.
לראשונה  שעלה  במופע  מ"בסקולה",  הקרקס  לאמני  חברו  "שקטק"  להקת  הפעם  ובמופע 
ומוסיקה  קצב  קטעי  הקהל.  והתלהבות  לתשבוחות  וזכה   2019 במודיעין  הקרקס  בפסטיבל 
חיה המשלבים מחול, אקרובטיקה אווירית, ג'אגלינג, עמידות ידיים ואלמנטים נוספים מעולם 

הקרקס.יחד יוצרים בסקולה ושקטק עולם חדש המשלב תנועה וצליל, קרקס וקצב. 
חוויה אנרגטית לכל המשפחה- אל תחמיצו!!

רחבת הריקודים 
להקת המחול "קמע" במופע מחול חדש 

לכל המשפחה
studios  / גינץ  תמיר  כוריאוגרפיה: 
sound | מאת הכוריאוגרף: תמיר  jungle
גינץ | תלבושות: עמליה יקיר | תאורה: שי 
יהודאי | דרמטורגיה ובימוי: יואב מיכאלי 
| מוזיקה: קולאז' בעריכת וידאו ארט: פבל 

21/03/2021  יום ראשון       19:00

כשעה )ללא הפסקה(

13/12/2020  יום ראשון       18:00

כשעה )ללא הפסקה(

!UP BEAT
אנרגטי  מופע  החנוכה  חג  לרגל 

אינטראקטיבי ומפתיע לכל המשפחה.

ע"י  1997 בשנת  הוקמה  קבוצת שקטק 
ההרכב  פטיש.  וצחי  רחום  דני  היוצרים 
שיצרו  רקדנים/מוסיקאים   5 אז  מנה 
חיה.  ומוסיקה  מחול  המשלב  מופע 
ל-25 מעל  מונה  שקטק  קבוצת  כיום 
שונים,  מתחומים  אומנים  משתתפים, 
מופעי  וידאו.  ואמני  מוסיקאים  רקדנים, 
קבוצת שקטק עלו ביותר מ-30 מדינות 

עלות כרטיס: 60 ₪ מחירון:

רכישה: המכירה תחל חודש 
לפני המופע ותתבצע באתר:

https://hagilboa.smarticket.co.il

עלות כרטיס: 60 ₪ מחירון:

רכישה: המכירה תחל חודש 
לפני המופע ותתבצע באתר:

https://hagilboa.smarticket.co.il
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מופע

אנרגטי לכל 

המשפחה

מופע לכל 

המשפחה

מגיל 8
ומעלה

50%
הנחה
למנויים

50%
הנחה
למנויים

דיברוב | טקסט: יואב מיכאלי ותמיר גינץ | קריינות: יאיר נגיד | דיבוב: תומר שאו, עדן עמור, 
מעין לוי, עידן טרייבר | כוריאוגרפיה היפ-הופ: גבי צפניה | העמדת בלט: ברנד בורגמאייר 

ב"רחבת הריקודים" צופי המופע הופכים להיות משתתפים בתחרות מחול שמתכתבת בהומור 
המייצגים  פיינליסטים  של  דמויות  בארבע  מתרכז  המופע  הטלוויזיוני.  הריאליטי  ז'אנר  עם 
סגנונות מחול שונים, מבלט קלאסי ועד היפ הופ. במהלך המופע מוזמן הקהל לבמה למפגש 
כפי שעשה  מובחר  עברי  זמר  עם  גינץ ממשיך את השיח שלו  אינטראקטיבי עם הרקדנים. 
וידאו  במופע הלהיט "גליץ" ומגיש פסקול דינאמי בו שזורים להיטים סוחפים ושוזר במופע 
ארט. פורמט המופע מנגיש לצופים את עולם המחול ואת כוחה של האמנות ככלי לביטוי אישי 

והעצמה חברתית.



לוח מופעים

נובמבר 2020 

אוקטובר 2020 

דצמבר 2020 

פברואר 2021 

מרץ 2021 

מאי 2021 

יוני 2021 

יולי 2021 

ינואר 2021 

סדרת התיאטרון < הקומיקאים

סדרת התיאטרון < אניהו

ערבי זמר < תרבות ישראלית- יוני רועה מארח

סדרת התיאטרון < הבא אחריו

סדרת התיאטרון < השיבה

מנויים ונהנים < הדודה שלי מרחוב הנביאים

סדרת התיאטרון < בין המילים

מנויים ונהנים < בוא אלי פרפר נחמד

UPBAET מופע לכל המשפחה < שקטק

סדרת התיאטרון < דברים שאני יודעת

מופעים שונים < רותם אבואב )יום האישה(

מנויים ונהנים < שיר לשירה

סדרת התיאטרון < לא משלנו

מנויים ונהנים < זרעים של אמת

מופעים שונים < שירים, וסיפורים מאחורי השירים

מופעים שונים < ״בימות פיס״ שירי מימון

מנויים ונהנים < חלום ביאליק

מנויים ונהנים < תוכי שם שם

מנויים ונהנים < אורח בא לדב

מופע לכל המשפחה < המחזמר "חלומות של אחרים"

מופעים שונים < משה אשכנזי סטנדאפ +18

חובק עולם < המיחזורית

חובק עולם < עלי באבא וארבעים השודדים

מופע לכל המשפחה < רחבת הריקודים

חובק עולם < פצפונת ואנטון

שם המופע

 05/07/2021 יום ב'

07/12/2020 יום ב'

04/02/2021 יום ה'

01/03/2021 יום ב'

03/05/2021 יום ב'

02/06/2021 יום ד'

04/01/2021 יום ב'

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

17:30

20:00

17:30

17:30

20:00

20:30

17:30

20:00

17:30

20:30

20:30

17:30

17:30

17:30

19:00

20:30

18:00

18:00

18:00

18:00

07/07/2021 יום ד'

13/12/2020 יום א'

08/02/2021 יום ב'

04/03/2021 יום ה'

05/05/2021 יום ד'

07/06/2021 יום ב'

20/01/2021 יום ד'

10/11/2020 יום ה'

29/10/2020 יום ה'

16/12/2020 יום ד'

17/02/2021 יום ד'

10/03/2021 יום ד'

13/05/2021 יום ה'

10/06/2021 יום ה'

24/12/2020 יום ה'

18/02/2021 יום ה'

21/03/2021 יום ה'

20/05/2021 יום ה'

18
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מידע לרוכשים
רכישה:

את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום
01/09/2020 עד ה- 10/11/2020 באמצעות כרטיס

https://hagilboa.smarticket.co.il :אשראי בלבד באתר

הנחיות כלליות:
לרוכשים חדשים, יונפקו כרטיסי מנוי דיגיטליים נטענים, לכל השנים.

לצורך קבלת הכרטיס:
* יש להדפיס את אישור הרכישה)כרטיס( שהתבצעה באינטרנט ולשמור עליו.

* באישור המנוי שרכשתם מופיע שם הסדרה שבחרתם, או שם המופע.
* כאשר יחולקו כרטיסי המנוי החדשים, יש להצטייד תמיד בכרטיס המנוי הדיגיטלי.

הנחיות כלליות ליום המופע :
* מומלץ להקדים ולהגיע לאולם 30 דקות טרם תחילת המופע/ההצגה.

* לא תתאפשר כניסה לאחר 30 דקות איחור, מרגע תחילת המופע/ההצגה.
* המאחרים יופנו לצדי האולם.

* לתשומת לבכם- אין אפשרות לקבל כרטיס חלופי נוסף להצגה הבאה/מופע אחר, בגין  
  הצגה שהוחמצה. הקפידו לממש את זכותכם לצפייה בכל הסדרה.

* גישה לנכים: כניסה נפרדת מונגשת – בתיאום טלפוני מראש.
* אסורה הכנסת חטיפים ומשקאות )למעט מים( לשטח האולם.

* לכל הרוכשים- מומלץ לשים מדבקה על הכרטיס עם השורה והכיסאות לשנה החדשה.
למנויים ממשיכים, הרכישה תיכנס אל תוך הכרטיס הנטען שברשותכם. 

ליצירת קשר, שאלות ופרטים נוספים
מח' התרבות 04-6455013 | 04-6454996

Galit_b@hagilboa.org.il | rinat@hagilboa.org.il
* לקוחות המבקשים הנחת ועד, ייבדקו באתר הרלוונטי )קרנות/הסתדרות המורים/מגה לאן/

מועדון טוב(, האם מופיעה תכנית המנויים לשנת 2020-2021 בהסדר לרכישה מוזלת. 
עקב משבר הקורונה, נעצר הסבסוד בכל החברות והוועדים באופן כלל ארצי.  

נכון לקיץ 2020, טרם  ניתן אישור להתקשרות מול הרשויות. 
היה ולא נמצאה התכנית שלנו  בקטלוג הועד המדובר, יהיה עליכם לרכוש אותה באתר שלנו 

במחיר הרגיל.

שימו לב הטבה מיוחדת לכל רוכש מנוי:
50% הנחה ברכישת כרטיסים למופעים לכל המשפחה: 

UPBEAT שקטק, רחבת הריקודים, המחזמר "חלומות של אחרים"
* מחלקת תרבות שומרת לה את הזכות לשנות, להזיז או לבטל הצגה או מופע באם מסיבה של 

״כח עליון״ או כל פעולה או מעשה שאינם תלויים בנו. הלקוחות יפוצו במלוא התמורה, אם במופע 
19חלופי או בזיכוי כספי.
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פרויקט תרבות לפריפריה־
שותפים לדרך

הטבה

מיוחדת!



צור קשר
פרטים חיוניים בתחום התרבות, במועצה אזורית הגלבוע

מחלקת תרבות מועצה אזורית הגלבוע
כתובת: מועצה אזורית הגלבוע 

ד.נ. גלבוע 1894400
טל‘: 04-6454996 / 04-6455013 

פקס: 04-6537157
rinat@hagilboa.org.il :דוא“ל

galit_b@hagilboa.org.il
 http://hagilboa.smarticket.co.il :אתר

מרכז צעירים תכל“ס
 כתובת: מועצה אזורית הגלבוע

ד.נ. גלבוע 1894400
טל‘: 04-8429884

נייד: 052-6423224
maya@hagilboa.org.il :דוא“ל

מוזיאון משכן לאמנות עין-חרוד
כתובת: קיבוץ עין חרוד 

 ד.נ. גלבוע 1896500
טל‘: 04-6531670 | 04-6485701

פקס: 04-6486306
museum@einharodm.co.il :דוא“ל

www.museumeinharod.org.il :אתר

מוזיאון בית שטורמן
כתובת: קיבוץ עין חרוד 

ד.נ. גלבוע 1896500
טל‘: 04-6486328 | 04-6486337

פקס: 04-6486329
shturman@en-harod.org :דוא“ל

www.beit-shturman.co.il :אתר

שיטים- ארכיון החגים הקיבוצי
כתובת: קיבוץ בית השיטה ד.נ. גלבוע 1891000

טל‘: 04-6536344 פקס: 04-6532683
chagim@bethashita.org.il :דוא“ל

www.chagim.org.il :אתר

 בית המוסיקה יזרעאל גלבוע
קונסרבטוריון

 כתובת: קיבוץ יזרעאל
ד.נ. גלבוע 1935000

טל‘: 04-6598212 פקס: 04-6598239
bmusicagilboa@gmail.com :דוא“ל

www.bmusic-yizrael.com :אתר

אולפן למחול גלבוע
 כתובת: קיבוץ תל-יוסף

ד.נ. גלבוע 1913200
טל‘: 04-6531661  פקס: 04-6531097

yelena@hagilboa.org.il :דוא“ל
inbal@hagilboa.org.il

www.hagilboa.org.il :אתר

חוג העמקים
 כתובת: קיבוץ גבע
ד.נ. גלבוע 18915

טל‘: 04-6535202 פקס: 04-6535831
elbren@kvgeva.org.il :דוא“ל

www.kvgeva.org.il :אתר

דורות בגלבוע העמותה לוותיקי הגלבוע
כתובת: גן-נר 

 ד.נ. גלבוע 1935100
טל‘: 04-6421050 / 04-6421066

פקס: 04-6521146
dorotgilboa@gmail.com :דוא“ל
www.dorot-bagilboa.org.il :אתר

https://hagilboa.smarticket.co.il :לרכישת מנוי כנסו לאתר 


