
היכל התרבות מרכז הבמה גני תקווה
חוזרים להתאהב

אירועי אפריל-יולי 



קהל יקר,

התגעגעתם? 
גם אנחנו! 

איזה כיף לפתוח שוב את הדלתות עבורכם וכמה מרגש 
לחזור ולהיפגש! לחזור לראות הצגות, סרטים ומופעים על 

הבמה ולא על המסך! 

ועכשיו בסימן אביב, נחזור ביחד לחיים של תרבות.  אותם 
חיים שוקקים אשר מתרחשים על הבמה, מאחורי הקלעים 

ובאולמות. כמה התגעגענו אליהם! 

החוברת מלאה ב"מטעמים": הצגות נהדרות, מופעי מוסיקה 
מגוונים, קולנוע משובח, הרצאות וה-כל פתוח לכבודכם, לכם 

נותר רק לבחור.

הבית נפתח! ברוכים הבאים! 

מחכים לכם, 
מיכל אהרוני - מנכ"ל ומנהלת אמנותית

עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה
וצוות היכל התרבות מרכז הבמה

קהל יקר,

תושבות/ים יקרות/ים
כמה אנחנו נרגשות/ים לחזור לשבת באולם מרכז הבמה, 

הבית התרבותי הגדול והמגוון בבקעת אונו.
 

הצוות המסור של מרכז הבמה – מחכה לכם, הקהל האוהב 
שתגיעו להנות ולבלות. אני מזמינה אתכן/ם לקחת חלק 

בחזרתו של עולם התרבות לבמות.
 

צוות מרכז הבמה בנה תכנית תרבותית מגוונת ומרשימה. 
כל שנותר לנו הוא להוציא את התכשיטים והבגדים היפים 

ששמנו בבוידעם, לגהץ חולצה מכופתרת ולחזור לחוות את 
מה שפעם היה לנו כל כך ברור מאליו, ברמה הגבוהה ביותר.

נתראה במופעים ובהצגות,
ליזי דלריצ'ה
ראש המועצה

וזי
ל ע

יגי
אב

ם: 
ילו

צ



התחדשנו!
זמינים עבורכם בכל מקום ובכל זמן

מחלקת שירות הלקוחות שמחה להשיק מגוון ערוצי תקשורת חדשניים ONLINE במיוחד עבורכם

ב-4.4 פותחים את הקווים
חוזרים להעניק מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00 בטלפון 03-7375777

ייתכנו עומסים אך אל דאגה – אנו נטפל בכל אחת מן הפניות בהקדם. אנא התאזרו בסבלנות

לחצו על האייקון והיו מחוברים

הוואטסאפ החדש 
שמספרו 03-7375777
הכניסו לרשימת אנשי הקשר שלכם

בפייסבוק:
היכל התרבות מרכז 

הבמה גני תקווה
באינסטגרם:

merkaz.habama
לשונית "צור קשר" 

באתר הבית

https://api.whatsapp.com/message/3BEIJ527223KD1
https://www.facebook.com/habamacenter
https://www.instagram.com/merkazhabama/
https://habama.smarticket.co.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%A9%D7%A8_-_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA


חוזרים להתאהב 
באחריות!

אירועי מרכז הבמה מתקיימים בהתאם להנחיות התו הירוק!

שימו לב,
הכניסה תתאפשר בהצגת תעודת מחוסן/מחלים ובהצגת ת.ז. של כל אחד מהצופים.	 
יש לעטות מסכה לאורך כל זמן השהייה בהיכל התרבות.	 
יש לשמור על מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם.	 
הכרטיסים ישלחו בהודעת SMS סמוך למועד תחילת המופע.	 
הישיבה באולם בהתאם להנחיות.	 
על פי נהלי משרד הבריאות לא ינתנו שירותי קופה באופן פרונטלי.	 
לא תתאפשר קבלת כרטיסים בקופות ההיכל.	 

היכל התרבות מרכז הבמה, הכרמל 20 גני תקווה

אזרחים ותיקים זכאים ל-50% הנחה מהמחיר המלא להצגות תיאטרון רפרטוארי, מופעי מחול וקונצרטים המחוייבים 
במתן הנחה זו בהתאם לתקנות האזרחים הוותיקים, הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים )התשנ"ח, 1988(

השתדרגנו! מערכת שמע חדשהנגישות מלאה לנכיםחניה חינם

לרכישת כרטיסים 24/7 באתר לחצו כאן

https://habama.smarticket.co.il/


הרצאה

הקאריבים
נופים

ותרבות
מרצה: טניה רמיק

לא צריך לחכות לטיסה בשביל לראות מפרצים 
קסומים, הרי געש פעילים, חופי חול אין-
סופיים וקרנבלים חושניים- נדמה שבאגן 
הקריבי אין רגע מנוחה. הצטרפו לחגיגה.

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

שני 5.4 בשעה 18:30

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D


מוסיקה

המאסטרו
גיל שוחט

ביצועים חיים ומרגשים ליצירת 
המופת, תוך ניתוח היצירה 

והשוואת ביצועים.

אומנית אורחת- דוראל גולן
לאנג לאנג מבצע את הקונצ׳רטו

לפסנתר מאת צ׳ייקובסקי

אומן אורח - בועז מאירוביץ׳
ג׳יימס גאלאוואי מבצע את הקונצ׳רטו

לחליל מאת מוצארט

רביעי 21.4 בשעה 20:30

רביעי 12.5 בשעה 20:30

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

לפרטים ורכישת כרטיסים

צילום: דני מילר

https://habama.smarticket.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95_%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%98_%7C_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%92_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%92_
https://habama.smarticket.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95_%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%98_%7C_%D7%92_%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1_%D7%92%D7%90%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%95%D7%90%D7%99


קורס 
מיינדפולנס

מנחה: אנה נווה לדרמן

מיינדפולנס הוא אימון מוחי ותודעתי
העוזר להפחתת סטרס ושחיקה

ופיתוח רוגע ובהירות בחיי היום יום.

במהלך הקורס יינתנו כלים ישומיים.

המפגשים כוללים: תרגול מודרך, למידה 
ושיחה, חומרים כתובים ובהם סיכום המפגש 

והנחיות לתרגול בבית והדרכות נוספות.

לאור הביקוש
פותחים 2 מחזורים חדשים!

מחזור בוקר ומחזור אחר הצהריים

מחזור בוקר ימי ראשון
9 מפגשים החל מ-25.4

בין השעות 10:00-12:00
כולל מפגש ארוך ומיוחד ב-13.6

בין השעות 10:00-15:00

מחזור אחר הצהריים ימי רביעי
9 מפגשים החל מ-30.6
בין השעות 17:30-19:30

כולל מפגש ארוך ומיוחד ב-4.8
בין השעות 16:00-21:00

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

להרשמה לחצו כאןלהרשמה לחצו כאן

https://habama.smarticket.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%A1_%7C_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8_
https://habama.smarticket.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%A1_%7C_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%90%D7%97%D7%94_%D7%A6


חשיבה חיובית כדרך חיים
זה הזמן ללמוד ולהתנסות בסודות הפסיכולוגיה החיובית, 

המקנה סל של כלים להתמודדות עם מצבי החיים.
הסרט - "אלגנטיות של קיפוד", צרפת

רב הנסתר על הגלוי
עולם התת מודע. מה יש בתוכו ומהן השיטות המסייעות לרתום 

את התת מודע לבריאות, לזוגיות ולחיים טובים יותר?
הסרט - ״זה מסובך״

הרצאות חווייתית הכוללות
צפייה בסרט באורך מלא

נפש האדם
בראי 

הקולנוע
מרצה: ענת זפרני

שני 26.4 בשעה 10:00

שני 31.5 בשעה 10:00
ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%7C_%D7%A2%D7%A0%D7%AA_%D7%96%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99
https://habama.smarticket.co.il/%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99.._%7C_%D7%A2%D7%A0%D7%AA_%D7%96%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99


התיאטרון העברי

אהבה 
קומדיה נוגעת ללב בכיכובם של:

טוביה צפיר, גילת אנקורי, גיא לואל ויעל עמית

נפתלי מאוהב בסתר כבר 30 שנה באורה שהייתה אשת חברו 
הטוב, עכשיו שהיא אלמנה הוא מחליט לגלות לה את הסוד.

שלישי 27.4 בשעה 20:30

צילום: יוסי צבקר

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94_%7C_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99


להקת המחול ורטיגו

Shape
On Us

מאת: שרון פרידמן
)ספרד-ישראל( 

יצירה לתשעה רקדנים עם
וללא מגבלה פיזית.

היצירה מתחברת לסדר היום 
האמנותי של הלהקה בניהולם של 
נעה ורטהיים ועדי שעל, המדגיש 

את הקשר הטבעי בין אמנות 
ומצוינות ביצירה, לבין ערכים כמו 

קיימות ודיאלוג חברתי.

חמישי 29.4 בשעה 20:30

לוי
אל 

: יו
לום

צי

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/Shape_On_Us_%7C_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F_%7C_vertigo


קולנוע 

טרום בכורה בקולנוע
הקרנה של סרטי איכות טרם יציאתם לקולנוע כולל הרצאת מומחה.

חמישי בשעות 10:00, 17:00, 20:30

6-7 במאי / 10-11 ביוני / 1-2 ביולי

שישי בשעה 10:00

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2


הרצאות

המזרח 
התיכון

מרצה: פרופ׳ עוזי רבי

חברה ומדינה בישראל
המזרח התיכון המשתנה מסביבה של ישראל

מייצר תמריצים ואילוצים להגדרה עדכנית יותר
בכל האמור לרצף שבין דת, חברה ומדינה בישראל.

יהודים יוצאי ארצות ערב- השבר
נחשוף את הנרטיב שיעזור באיחוי קווי השבר

ויצירת אתוס ישראלי מאוזן

אנטישמיות מודרנית –
על הכחשה ופורמליסטיקה משפטית:

הופעתה של האנטישמיות המודרנית באירופה
והעולם כולו והדרכים השונות להתמודדות עמה.

לפרטים ורכישת כרטיסיםשישי 7.5 בשעה 9:00

לפרטים ורכישת כרטיסים

לפרטים ורכישת כרטיסים

שישי 14.5 בשעה 9:00

שישי 21.5 בשעה 9:00

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

https://habama.smarticket.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%7C_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4__%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%A8%D7%91%D7%99_
https://habama.smarticket.co.il/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91_-_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A8_%7C_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4__%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%A8%D7%91%D7%99
https://habama.smarticket.co.il/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA_%7C_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4__%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%A8%D7%91%D7%99


מופע בידור חדש

מי מפחד
מחנה

לסלאו?
שישי 7.5 בשעה 22:00

מן
קר

ן א
רונ

ם: 
ילו

צ

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%A4%D7%97%D7%93_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%95_


בוקר מוסיקלי

כולם 
היו 

בנאי
נאוה שפיצר ואורי בנאי

לגעת בסוד הקסם של 
המשפחה, תוך כדי שירה 

בציבור של הלהיטים הגדולים. 
בין השירים יובאו הסיפורים 

שמאחורי הקלעים.

שלישי 11.5 בשעה 10:00

לפרטים ורכישת כרטיסים

צילום: מיכל קראוס
כה

מל
וד 

: ד
לום

צי

https://habama.smarticket.co.il/כולם_היו_בנאי_%7C_בוקר_מוסיקלי


הרצאה ומופע מוסיקלי

סוד קסמה 
של לונדון

מרצה: אלון קליבנוב
הרצאה מרתקת על העיר הקסומה. מעטות 

הערים, בהן גיוון מהמם ועושר בלתי נתפס כמו 
העיר שעל גדות התמזה.

המופע: מסע מוסיקלי באנגליה וברחבי 
האימפריה הבריטית. מיה יוהנה- שירה, 

גבריאלה לואיס- שירה, פסנתר, חליל אירי ושי 
טוחנר- גיטרה, מפוחית, קולות והנחייה

שישי 14.5 בשעה 10:00

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%A7%D7%A1%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F


סטנדאפ

נדב
אבוקסיס
מוצ״ש 15.5 בשעה 21:00

צילום: רן יחזקאל

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/נדב_אבוקסיס_8628


הרצאות

למה 
אנחנו?

מרצה: אירי ריקין
מפגשים פילוסופים על הסגולות, הצרכים

והשריטות שהפכו אותנו לנזרי הבריאה.

למה אנחנו משקרים?
"יש שני סוגים של אנשים בעולם: כאלו 

שמודים שהם משתינים במקלחת, ושקרנים 
גמורים". )אורולוג אנונימי(

למה אנחנו מרגישים צורך להאמין?
"התורות הדתיות, כולן כאחת מבקשות אותו 

דבר: להציג את העולם כאילו הוא כפוף 
למשאלותינו במקום לקבל את המציאות 

כפי שהיא עולה לפנינו מחקירה רציונאלית 
ומדעית..." )זיגמונד פרויד(

שלישי 18.5 בשעה 18:30

שלישי 15.6 בשעה 18:30

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/למה_אנחנו_משקרים__%7C_אירי_ריקין_
https://habama.smarticket.co.il/%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95_%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F__%7C_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F_


תיאטרון באר שבע

לא משלנו 
קומדיה ישראלית שנונה

יושב ראש ארגון יוצאי הפלמ"ח, מגיע לבית אבות כדי 
לצלם את הדיירים לסרט על הפלמ"ח. כל הדיירים 

שירתו בפלמ"ח מלבד דייר אחד - קשיש תימני בשם 
סעדיה אותו מגלם גבי עמרני . העלילה מסתבכת 

לאחר שגם סעדיה מעוניין להשתתף בסרט.

ראשון 23.5 בשעה 20:30מוצ"ש 22.5 בשעה 21:00

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

שור
ן ב

איל
ם: 

ילו
צ

https://habama.smarticket.co.il/לא_משלנו_%7C_תיאטרון_באר_שבע_


לפרטים ורכישת כרטיסים

הרצאה

מדעי 
האהבה

מרצה: ד"ר חיים שפירא
מה הסיכוי למצוא אהבה? מה 
המשוואה למספר דייטים לפני 

ההחלטה להתמסד? על הכרויות 
ברשת, שבעה עקרונות לזוגיות 

מושלמת ומהי אהבת אמת. 

חמישי 27.5 בשעה 20:30

צילום: יואב קסטנברג

https://habama.smarticket.co.il/%D7%93_%D7%A8_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90_%7C_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94_


לפרטים ורכישת כרטיסים

מוסיקה

הלהקה חוזרת
בחלק ראשון שירה בהנחיית אילנה כץ ו בחלק השני מופע הצדעה

למיטב שירי הלהקות הצבאיות בכל הזמנים: שיר לשלום, בארץ אהבתי, חסקה ועוד

שישי ומוצ"ש 28-29.5 בשעה 21:15

צילום: נועה פישפלד

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

רה
יא

י מ
עד

ם: 
ילו

צ

https://habama.smarticket.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%96%D7%9E%D7%A8_%7C_%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%94_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA


סטנדאפ

רביטל 
ויטלזון 
יעקבס

מופע סטנדאפ להורים עייפים
על רומנטיקה לאור נרות אקומלי, 

הריונות, ילדים, דיאטות וסליים. 
רביטל ויטלזון יעקבס, 

סטנדאפיסטית, כותבת, אושייה 
בוואטצאפ של הגן, אמא 

לחמישה ואמנית זילוף בכוסמין.
והיא רוצה להזכיר לכם: שאין ילד 

רע, יש ילד שאמא שלו רעבה.

שני 31.5 בשעה 21:00

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

של
ת א

פר
: א

לום
צי

https://habama.smarticket.co.il/רביטל_ויטלזון_יעקובס_%7C_סטנד_אפ_להורים_עייפים


מוצ"ש 5.6 בשעה 21:00חמישי 3.6 בשעה 20:30

תיאטרון הקאמרי

גאון בכלוב 
דרמה קומית מתעתעת בהשתתפות: עמוס תמם, עירית קפלן, אלון דהן, דויד בילנקה, גל סרי.

יורם גרניט, כוכב טלויזיה ענק עם "פה גדול" נמצא בשפל של חייו. מפגש מפתיע עם ויקי, 
מעריצה נלהבת ועם יונתן, אחיה הגאון שנמצא על הספקטרום, מוליד במוחו של יורם רעיון גדול 

לשעשועון מטורף שיחזיר אותו אל המסך הקטן.

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

יה
רל

בה
לה 

יא
בר

: ג
לום

צי

https://habama.smarticket.co.il/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%91_%7C_%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99


הרצאה

קמרון – 
משבטי 

הפיגמים
ועד ענקי 

הצפון
מרצה: דנדן בולוטין

הצטרפו למסע מרתק אל קמרון, 
מדינת ענק באפריקה המשוונית 

בעלת עושר טבעי, יערות גשם, 
גורילות, שימפנזים ועוד עשרות 

מינים נדירים. חיים בה שבטי 
הפיגמים הננסים בדרום ושבטים 

מוסלמים שחורים וגבוהים בדרום.

שני 7.6 בשעה 18:30

לפרטים ורכישת כרטיסים

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

https://habama.smarticket.co.il/קמרון_%7C_משבטי_הפיגמים_ועד_ענקי_הצפון


הרצאה

הפרעות 
פסיכיאטריות 

ועולם הרוח
מרצה: נאדר בוטו

יחס בין משברים טראומטיים,
תגובות הגנה והשפעת עולם הרוח

שני 7.6 בשעה 20:30

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97_%7C_%D7%93_%D7%A8_%D7%A0%D7%90%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%95%D7%98%D7%95


תיאטרון יידישפיל

אמא יהודייה ב-10 שיעורים
קומדיה משעשעת במיוחד המתארת ב-10 שיעורים את התפתחות היחסים בין אם יהודייה לילדיה.

ראשון 13.6 בשעה 20:00

צילום: ז'ראר אלון

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%90%D7%9E%D7%90_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%91_10_%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%7C_%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%9C


לפרטים ורכישת כרטיסים

תיאטרון חיפה 

שוק 
המציאות 

קברט מוסיקלי משירי נתן אלתרמן
בהלחנת משה וילנסקי וסשה ארגוב

אחת ההצגות המיתולוגיות של
עולם הזמר והבידור בהפקה עכשווית, 

מלאת חן והומור.
בהגשתם של דפנה דקל ואלון אופיר.

רביעי 16.6 בשעה 18:00

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

צילום: יוסי צבקר

https://habama.smarticket.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%7C_%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94


להקת המחול
אבשלום פולק

פלישה 
לחלל

מחול-תיאטרון עשיר וייחודי, 
מלא בהבעה, ברגש ובתוכן.
המופע מציג מבט ביקורתי 

ומשעשע על המציאות

חמישי 17.6 בשעה 20:30

לק
 פו

ום
של

אב
ם: 

ילו
צ

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C_%7C_%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A7


מוסיקה

זכרונות מניו אורלינס
Eli & The Chocolate Factory

מופע מוסיקלי מרגש המשלב את המוסיקה של ניו-אורלינס, הבלוז והדיקסילנד, יחד עם 
שירים מוכרים ונשכחים של לואי ארמסטרונג, ריקודי צ'ארלסטון וצלילים מקובה.

מוצ״ש 19.6 בשעה 21:15

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

צילום: חן ווגשל

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A1_%7C_%D7%92_%D7%90%D7%96_%D7%97%D7%9D_%D7%9E%D7%97%D7%95_%D7%9C


תיאטרון החאן

אוי אלוהים 
מחזה שנון, מרתק, מצחיק ומהנה מאת ענת גוב

לאלה, פסיכולוגית כבת 40 ואם חד הורית לילד אוטיסט, יש 
שעה אחת להציל את העולם – עליה לשנות את מצב רוחו 
של אלוהים שנמצא בדיכאון עמוק ורוצֶה לשים קץ למפעל 
חייו. במבט קומי נוקב, בוחן המחזה את דמותו של אלוהים 

על פי התנ”ך, ואת יחסיו ההפכפכים עם בני האדם.

שלישי-רביעי 29-30.6 בשעה 20:30

צילום: יעל אילן | עיבוד לפוסטר: אלעד אלחרר

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%90%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D_%7C_%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%90%D7%9F_


לפרטים ורכישת כרטיסים

מוסיקה

חגיגה קובנית במיטבה
בחלק ראשון שירה בהנחיית אילנה כץ ובחלק השני הלהקה la bella cubana בחגיגה 

לטינית חושנית עם הצלילים, הריקודים והלהיטים הגדולים.

שישי ומוצ"ש 25-26.6 בשעה 21:15

אל
תי

אי
אב 

: יו
לום

צי

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

רה
יא

י מ
עד

ם: 
ילו

צ

https://habama.smarticket.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%96%D7%9E%D7%A8_%7C_%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%94


סטנדאפ

שלומי 
קוריאט

חמישי 8.7 בשעה 21:30

צילום: פיני סילוק 

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

לפרטים ורכישת כרטיסים

https://habama.smarticket.co.il/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%98


לפרטים ורכישת כרטיסים

מוסיקה

לימור עובד 
היא היווניה

בחלק ראשון שירה בהנחיית אילנה כץ ובחלק 
השני מופע שכולו חגיגה המורכב משלל שירים 

ולהיטים יווניים וישראליים שכולם מכירים 
ואוהבים: זינגואלה, נערה ממש אוצר, הכל בגלל 

האהבה ועוד... מסיבה יוונית של ממש!

שישי ומוצ"ש 23-24.7 
בשעה 21:15

וין
 לו

לון
: א

לום
צי

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

רה
יא

י מ
עד

ם: 
ילו

צ

https://habama.smarticket.co.il/לימור_עובד_היא__היווניה__%7C_ערב_זמר_


אנו ממתינים לקבלת המתווה
ומקווים להפגש בקרוב באולמות

ילדים יקרים,

הצגות ילדים



כן, הייתה זו שנה רבת אתגרים, שנה שבה המסך היה לבמה שלנו
ובאמצעותו הבאנו אליכם את התרבות עד הבית. 

למלאכה נרתמו רבים וטובים ולכולם מגיעה תודה: נינו אבזסדה, אילת אידלברג, קובי מידן, 
פרופ׳ חיים באר, פרופ׳ יורם יובל, דר׳ גיא בכור, דר׳ אדולפו רוייטמן, דר׳ אפי זיו, משה שי,

יואב יוכפז, להקת המחול קמע, דר׳ עמוס סימון, פרופ' עוזי רבי, ד"ר חיים שפירא, אורן נהרי, 
אנה נווה לדרמן, עומר שומרוני, עודד ציון, ד"ר מרדכי יושקובסקי, דני ינאי, פרופ׳ ידידיה גפני

לשותפים לדרך - לענת זוהר- מנהלת בית הספר לתיאטרון ואומנויות הבמה שפגשה את הילדים 
פעם בשבוע לשיעור תיאטרון ON-LINE, לניב שקד- מנהל בית הספר למוסיקה "יוניק"

ולצוות המורים שהמשיכו להעביר שיעורי -ZOOM, לאיציק סיידוף, המנהל האומנותי של
"תיאטרון גני תקווה" שהמשיך לעבוד במרץ על הצגת השנה החדשה עם צוות השחקנים והיוצרים 

ולטל גיברט סוויד מנהלת המרכז למחול ADC, ששמרה על קשר עם תלמידי בית הספר.

למועצה המקומית גני תקווה - ולעומדת בראשה הגב' ליזי דלריצ'ה.

והכי חשובים תודה לכם - הקהל היקר ששמרתם על קשר,
חיזקתם והבעתם הוקרה וגעגוע לאורך כל התקופה.


