
ינואר - מרץ 2018
בהיכל התרבות נתניה

הבמה 
כולה שלך.

 תיאטרון, קונצרטים, יידיש, מועדון זמר, ערים מרתקות, מוסיקה אנדלוסית, כשהקלאסי פוגש את הפופ.



שרות לקוחות ומחלקת מינויים:
טל’ 09-8308811 // פקס 09-8624397
בימים א’-ה’ 19:30-9:00 | בערב הצגה - עד תחילת המופע
ימי ו’ וערבי חג 9:00-12:00 | מוצ״ש שעה לפני המופע

חפשו אותנו ב-
info@netanya-culture.co.il :דוא״ל קופה

www.netanya-culture.co.il :כרטיסים מוזלים

רוצים לדעת פרטים אונליין
על כל אירועי התרבות בעיר?

עקבו אחרינו בפייסבוק ובאתר
www.netanya-culture.co.il

השאלת עזרי ראייה בתיאטרון
בשיתוף: הביטוח הלאומי,

והמרכז לעיוור

,SMS-רוצים לקבל מידע אודות אירועי התרבות ב
ניוזלטר או בדוא״ל? שלחו את הפרטים למייל:

Info@netanya-culture.co.il
יש לציין: שם, טלפון סלולרי, דוא״ל ותאריך לידה

היכל התרבות נגיש לכולם!
מעלון אנכי, מעלון משופע וחניית נכים 

במקום לבעלי צרכים מיוחדים
רכז נגישות 09-8308820 אריה פרקש

רוצים לקנות כרטיסים?
הכי פשוט לקנות כרטיסים באתר

האינטרנט המאובטח שלנו.
www.netanya-culture.co.il

באולם אודיטוריום מותקנת
מערכת עזר לשמיעה

בסיוע המוסד לביטוח לאומי

הנגשה בתיאור קולי לעיוורים וכבדי ראייה
בשיתוף הספרייה לעיוורים

תוכן
עניינים

חוגגים 70 למדינה
ואת שנת ה-90 לנתניה

מגוון מבצעים והנחות לרגל חגיגות השנה

ישראל חוגגת 70 עם בני ה-70 של נתניה
לחוגגים בשנה זו יום הולדת 70 - תינתן הנחה של 30% ברכישת מיני מנוי.

נתניה חוגגת 90 עם בני ה-90
היכל התרבות מזמין את בני ה- 90 תושבי נתניה להצגה "מים ואהבה" ללא עלות כספית.

היכל התרבות חוגג 30! עם בני ה-30
בני ה-30 הנתניתים החוגגים השנה יום הולדת, יזכו ל-50% הנחה ברכישת 2 מיני מנוי.

פרטים נוספים בקופות ההיכל | יש להציג תעודת זהות לקבלת ההטבות 
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התחלנו את עונת 2017-18 במופע הצדעה לתיאטרון "הבימה" החוגג 100 שנות תיאטרון בארץ, וממשיכים את 
העונה בתנופה לקראת חגיגות 70 שנה למדינת ישראל ושנת ה-90 לעירנו נתניה.

העונה החלה גם בהטמעתה של מערכת כרטוס חדשה שאמורה להצעיד אותנו קדימה לטכנולוגיות חדשות. 
נכון - יש חבלי לידה, אך בהמשך אין לנו ספק שהמערכת תשפר במידה ניכרת את איכות הקשר אתכם המנויים 

ועם הקהל הרחב.
נחוג ונציין 70 שנה למדינה ואת שנת ה -90 לנתניה, בשלל מופעים ואירועים, להנאת תושבי העיר ואורחיה, 
לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הגילאים, ונתחיל בחג הפורים, בתהלוכת העדלאידע שתחזור אלינו לאחר שלוש 
שנים, אשר תצעד במסלול ממלון "כרמל" עד כיכר העצמאות לקול תופים ומצילתיים, רקדנים, להטוטנים, 

מוסיקאים ושלל תחפושות. אירועי שבוע האישה בחודש מרץ ישאו גם הם אופי חגיגי ברוח אירועי השנה.
על בימות התרבות השונות נמשיך בחגיגת התיאטרון, הזמר והמוסיקה למנויינו ולקהל שוחרי התרבות. שורותינו 
פתוחות עדיין לקבל לתוכן מנויים חדשים ואנו מזמינים אתכם להצטרף למנויינו לסדרות התיאטרון, הזמר 
העברי, המוסיקה הקלאסית והאנדלוסית באולם הגדול שברחוב רזיאל 4, וכן סדרת "קפה תיאטרון" המצליחה 

ו"לגעת ברוח" החדשה, אשר תעלינה על במת האולם ע"ש א. איינשטיין בעיר ימים.
בתיאטרון תעלינה הצגות ממיטב הרפרטואר הישראלי, הצגות שבחלקן ניפגש מחדש עם אירועים חברתיים, 

פוליטיים והיסטוריים שהם חלק בלתי נפרד מ-70 שנות קיומה של המדינה.
במועדון הזמר, ניזכר בשירים הכי ישראליים וגם הערים המרתקות יוסיפו ללוות אותנו ברבגוניותן. גיל שוחט 
ומפגשי קלאסי ופופ ותזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית עם המוסיקה הקלאסית במיטבה. מוסיקה אנדלוסית 
עשירה... והיריעה קצרה מהכיל את שלל האירועים, המופעים, הקונצרטים, מפגשי סל תרבות במערכת החינוך, 

פעילות הקונסרבטוריון, טרמולו וסיטאר ועוד ועוד ועוד.
למדינת  הולדת שמחה  ושנת  לכם  המוצעת  והמגוונת  הנאה שלמה מהפעילות הרחבה  לכולם  אנו מאחלים 

ישראל ולנו - אזרחיה.

תושבים ואורחים יקרים,
אני שמחה להזמינכם להשתתף וליהנות בהיכלי התרבות בנתניה ממגוון אירועי דגל תרבותיים, מופעים, הצגות, 
וכמובן- אירועי החוצות המרהיבים, הפסטיבלים וההופעות המתקיימים במרכז העיר,  וקונצרטים,  תערוכות 

בכיכר העצמאות החדשה ובשכונות. 
ותיאטרון,  לאורך כל השנה אנו פועלים להעניק לכם שפע תרבותי עם רפרטואר עשיר של מופעי מוזיקה 
הרצאות  מגוון  לצד  זמר,  ומופעי  האנדלוסית  התזמורת  הקיבוצית,  הקאמרית  נתניה  תזמורת  של  קונצרטים 
מרתקות, מופעי סטנד-אפ ומופעים מוזיקליים. השנה נקיים את חגיגות יום ההולדת 70/90 למדינת ישראל 

ולעיר נתניה עם מופעים מיוחדים לרגל המאורע. 
אני מזמינה את כולכם ליהנות מחוויה תרבותית – בהיכל התרבות העירוני המרכזי, ובהיכל התרבות ע"ש אריק 
איינשטיין בעיר ימים, ולחוות פעילות תרבותית איכותית ומעשירה הן לקהל הבוגר והן לקהל הצעיר ולילדים. 
סדנאות  עם  מדראמה  ע"ש  ותרבות  חלל  מדע,  ב"פלנתניה"-מרכז  גם  למצוא  תוכלו  נוספת  תרבותית  חוויה 
מיוחדות, הקרנות סרטי מדע בפלנטריום דיגיטלי וחדיש וביקור בגן המדע. כמו כן, מוזיאון נתניה מציג תערוכת 
קבע אודות התפתחות העיר נתניה מיום הקמתה ועד שנות ה-60, ומציע מפגשים חווייתיים בנושאים שונים, 

סיורים תיאטרליים ברחבי העיר ומגוון פעילויות לילדים לאורך השנה. 
אני מאחלת לכולכם בילוי נעים ומהנה,

בני אפרים
מנכ״ל עמותת

היכל התרבות העירוני

שושנה )צ’ו’צי( זילברברג
חברת מועצה, הממונה
על התרבות והאירועים

שלכם,
מרים פיירברג-איכר

ראש העיר נתניה

3הזכות לשינויים שמורה



הצמה של אבא
דרמה משפחתית חברתית מאת רמי דנון ואמנון לוי

בימוי: רוני פינקוביץ’
משתתפים: יעקב כהן, רובי פורת-שובל, תום גרציאני, מיקי פלג-רוטשטיין, קובי מאור, 

גאיה שליטא כץ ורותם קינן

עזרא ספיר, לשעבר ספדייה, גוסס ממחלה. ליד מיטתו נאספים אשתו, בתו הנכה, ובנו 
בכורו - מקור גאוותו. היחיד שנעדר הוא אמיר, הבן הצעיר והמורד, שברח מהציפיות 

החונקות של אביו. כולם מחכים שאמיר יבוא להתפייס, אבל אמיר מעדיף ללכת 
לפסיכולוג שלו ולנתח שם באופן כמעט אכזרי את דרכה של משפחתו, משפחה מזרחית 

מודרנית, שבדרכה להשתלב בחברה הישראלית, ויתרה על ייחודה.
המחזה עוסק ביחסי הורים וילדים, בקושי של הורים לאהוב את כל ילדיהם, כל הזמן, 

בצורה שווה, ובהתמודדות הבלתי אפשרית עם תפקיד ההורה.

סדרה 5 מוצ״שסדרה 1 יום ה׳

11/1/18
שעה 20:30

13/1/18
שעה 20:30

סדרה 3 יום ב׳סדרה 2 יום א׳

14/1/18
שעה 20:30

15/1/18
שעה 20:30

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

כי יש תיאטרון, ויש הבימה!

הנגשה 
ללקויי
ראייה
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תיאטרון
הצגה מס’ 2 

סדרות 1,5,2,3



קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש מאת סביון ליברכט

בימוי: אלון אופיר
משתתפים: יעל בוטון, דני גבע, אבי גרייניק, רועי ויינברג, נתי קלוגר, 

יוסי צברי, איתי פולישוק, ויקטור סבג

דויד, רווק בן 40, מתקבל כחבר קיבוץ בזכות דירה שהוא מוסר לקיבוץ. 
שלושה חברי קיבוץ נרתמים לעזור לו להיקלט, אך בגלל אופיו השונה 

והמיוחד הם נסחפים למעשי קונדס על חשבונו, מעשים שראשיתם 
שעשוע, המשכם חציית גבולות ואחריתם אסון. וכך הם משדכים לו אישה, 

וכאשר נולד לשניים תינוק מעניקים לו אנשי הקיבוץ את השם “מלך”.
19 שנים לאחר מכן, מלך, עכשיו טייס קרבי מצטיין בן 24, מגלה את 

הנסיבות הטרגיות של עברו ויוצא לבוא חשבון עם האשמים.

סדרה 7 יום ה׳סדרה 6 יום ד׳

17/1/18
שעה 19:00

18/1/18
שעה 20:30

סדרה 9 מוצ״ש

20/1/18
שעה 20:30

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
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תיאטרון
הצגה מס’ 2 
סדרות 6,7,9



במנהרה
סאטירה ישראלית עכשווית מאת רועי חן

על פי תסריט מאת: דניס טנוביץ’ | בימוי: עירד רובינשטיין
משתתפים: מיקי ליאון / גלעד קלטר, עידו מוסרי, פיראס נסאר, אלכסנדר סנדרוביץ’, יובל 

ינאי/אסף פריינטה, קארין סרויה, אורי יניב, פאולו א. מוארה, נועה הר-ציון. 

סאטירה ישראלית עכשווית ושנונה, המעמתת את עולם התקשורת עם חוסר התקשורת של 
העולם ומזכירה כי לפעמים נבחרי הציבור בוחרים ללכת יד ביד - על גביהם של הבוחרים.

מנהרת טרור בגבול עזה-ישראל. מהצד הישראלי נכנסים צליל ויפתח ומהצד העזתי - 
הישאם ומנסור. עכשיו הם שם יחד. אחד מהם יהפוך ל״מוקש חי״ בזמן שמעליהם, בעולם 

שמעל לפני הקרקע, ירחש הקרנבל התקשורתי-פוליטי וישחק בחייהם. 
YNET ״חוויה מבריקה. גורמת לקהל להתפקע מצחוק, לדמוע וגם לחשוב.״

סדרה 5 מוצ״שסדרה 1 יום ה׳

1/2/18
שעה 20:30

3/2/18
שעה 20:30

משך ההצגה: כשעה ו-40 דקות ללא הפסקה

תיאטרון
הצגה מס’ 3 

סדרות 1,5
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הזוג המוזר - הגרסה הנשית
קומדיה פרועה מאת ניל סיימון

נוסח עברי: שלמה מושקוביץ | בימוי: רוני פינקוביץ’
משתתפים: טלי אורן, מגי אזרזר, נעמה אמית, לירון בן ששון, לורין מוסרי, יותם קושניר, 

ניר שטראוס, יעל טל, דלית דוד

פלורנס )טלי אורן( הנוירוטית וחולת הניקיון, שנפרדה זה עתה מבעלה, עוברת לגור 
בדירת חברתה אוליב )מגי אזרזר(, ההוללת והמבולגנת. מה שמתחיל כניסיון לעזור האחת 
לשנייה, מתגלה במהרה כמפגש בלתי אפשרי וכמתכון לחיכוכים וריבים שלא היו מביישים 

זוג נשוי. כשהשתיים מנסות לתחזק את הזוגיות הכושלת שלהן, נכנסים לתמונה שני 
השכנים הספרדים מלמעלה.

קומדיה גאונית ופרועה של מלך הקומדיה האמריקאית, שאי אפשר להפסיק לצחוק בה.

סדרה 7 יום ה׳סדרה 6 יום ד׳

14/2/18
שעה 19:00

15/2/18
שעה 20:30

סדרה 9 מוצ״ש

17/1/18
שעה 20:30

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
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תיאטרון
הצגה מס’ 3 
סדרות 6,7,9



תיאטרון
הצגה מס’ 4 

סדרות 1,5,2,3

הקומה השלישית
דרמה מרגשת. מחזה על פי ספרו של אשכול נבו

מאת: דפנה אנגל-מחרז | בימוי: מאיה ניצן ואלה ניקוליבסקי
משתתפים: יונה אליאן-קשת, אילן דר, יורם טולדנו, אור בן מלך, שלומי טפיארו, יפעת 

מאור, דניאל מייזלר, אנה סנגר, אביב פנקס, ישראל קוג'ינסקי, מעין רחמים

בקיץ של המחאה החברתית, שופטת בדימוס )יונה אליאן-קשת( מצטרפת לחבורת 
הצעירים האידיאליסטים הממלאים את רחובות תל אביב ואת האוהלים בשדרות 

רוטשילד. היא מתוודעת לאדם מסתורי שמשנה את חייה ומתמודדת עם מפגש מחודש עם 
בנה, שהסתבך באירוע פלילי ונעלם מחייה בעקבות סכסוך עם בעלה, שופט מטיל מורא 

)אילן דר(. 
"הצגה אנושית, חכמה ורגישה על הצורך בהקשבה, חמלה ופתיחת הלב הן ביחסים בין 

הורים לילדים והן ביחסים בתוך החברה…״ ידיעות אחרונות

סדרה 5 מוצ״שסדרה 1 יום ה׳

15/3/18
שעה 20:30

17/3/18
שעה 20:30

סדרה 3 יום ב׳סדרה 2 יום א׳

18/3/18
שעה 20:30

19/3/18
שעה 20:30

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

הנגשה 
ללקויי
ראייה
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Love Love Love
דרמה קומית מאת מייק ברטלט

תרגום: ירון פריד | בימוי: משה קפטן

משתתפים: אסנת פישמן, עידו ברטל, יואב דונט, שפי מרציאנו, הילה שלו

לונדון, 1967. הביטלמניה בעיצומה, דור ה"אני" בשיאו וקנת וסנדרה יכולים לכבוש את 
העולם אם רק ירצו. זה הקיץ של האהבה, ואהבה זה כל מה שהם צריכים. אבל מה 

יקרה כשהסקס, הסמים והרוקנרול יתפוגגו, כשהפרחים של ילדי הפרחים יתחילו לנבול, 
ולילדים האלה יהיו ילדים משלהם? המסע של קנת וסנדרה, מגיל 19 - שבו הכל עוד 
אפשרי - ועד גיל 63 - שבו צריך כנראה ללמוד לחיות עם מה שיש )ומה שאין( - הוא 

המסע של כולנו, והוא מרתק ועצוב ומצחיק מאוד. 

סדרה 7 יום ה׳סדרה 6 יום ד׳

21/3/18
שעה 19:00

22/3/18
שעה 20:30

סדרה 9 מוצ״ש

24/3/18
שעה 20:30

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
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תיאטרון
הצגה מס’ 4 
סדרות 6,7,9

כי יש תיאטרון, ויש הבימה!



תזמורת 
ירושלים 

מזרח ומערב

צלילי הכרם

חּביּבי

קונצרט שמוקדש לתופעה גאוגרפית - תרבותית ייחודית בישראל -
כרם התימנים. בשכונה, צמחו להקות כמו ״צלילי הכרם״ ו״צלילי העוד״ 

וזמרים כסולימאן הגדול, דקלון, אהובה עוזרי, בועז שרעבי ועוד.
על הבמה יופיע הזמר המייצג את ההווה והעתיד של הז׳אנר שי צברי 

בעל קול הזהב, ולצידו שלוש האחיות שכבשו את העולם בפרשנות 
.A-WA הייחודית שלהן למוסיקה תימנית מסורתית - להקת

50 שנה ללכתו של אשר מזרחי.
אשר מזרחי )1890-1967( המשורר והמלחין, מגדולי הפייטנים-חזנים,

כתב והלחין מעל 200 פיוטים, כ-300 שירים בערבית, ושירים בלאדינו.
על הבמה, שני זמרים - פייטנים אדירים - משה לוק, יביא לידי ביטוי 

את הפן המגרבי, ולצידו יובל טייב הידוע ביכולותיו המוסיקליות וחוש 
הקצב המבריק אשר יבצע קטעים בסגנון השרקי - ערבי.

יום ב׳ 22/1/18 שעה 20:30

יום ג׳ 13/3/18 שעה 20:30

מופע מספר 3 למנויים ולקהל הרחב

מופע מספר 4 למנויים ולקהל הרחב
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הערים 
המרתקות 

בעולם

קוסקו - בירת האינקה

ניו-אורלינס

מופע מוסיקלי: פיאסטה דרום אמריקאית.
להקת "לוס אינדיוס" בהרכב נגנים וזמרים מאקוודור, פרו, ארגנטינה 

וישראל מביאים את פס הקול של אמריקה הלטינית. 
שירה: אדית מש, אליזט רטר, קלאודיו והלהקה | גיטרה: אריאל מש |

כלי נשיפה וכלי מיתר: קלאודיו טריקה | כלי מיתר והקשה: דניאל 
קסרס | הרצאת פתיחה: קוסקו בירת האינקה ונופי האנדים

מופע מוסיקלי: דיקסילנד ניו אורלינס.
להקת ישרא-דיקסי בנד במופע ממיטב מוסיקת הדיקסי של ניו 

אורלינס ומשירי לואי ארמסטרונג ואלה פיצג'רלד האגדתיים. שחזור 
מצעד ההלוויה המוסיקלי ברחובות ניו אורלינס עם סקסופון, קלרינט, 

חצוצרה, בנג'ו, גיטרה ו...קרש כביסה.
הרצאת פתיחה: מסע מצולם לאורך נהר המיסיסיפי

יום ב׳ 8/1/18 שעה 20:30

יום ב׳ 5/3/18 שעה 20:30

מופע מספר 2 למנויים ולקהל הרחב

מופע מספר 3 למנויים ולקהל הרחב
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יום א׳ 25/2/18 שעה 20:30

כשהקלאסי 
והפופ 

נפגשים

קרולינה נשגבת
קרולינה. גלעד שגב. היצירה. השירה. מבט אחר על האהבה.

משתתפים: גלעד שגב, קרולינה, מיכאיל זרצקל - פסנתר,
נתי כהן - תופים. תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית.

גיל שוחט - מנצח ומנהל מוזיקאלי
גלעד שגב, אחד מיוצרי הפופ הפוריים והמצליחים בישראל, אשר 

כתב כמה מהלהיטים הגדולים של השנים האחרונות למגוון רחב של 
זמרים מכל הז'אנרים, וזכה למאות אלפי השמעות ברדיו הישראלי 

והעולמי, פוגש את הביצועים הליריים, הפיוטיים הנוגעים ביותר ללב 
היוצרת המופלאה קרולינה, בשילוב יוצא דופן וחד פעמי של עולמות 

מוסיקאליים בהשתתפות תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית.
גיל שוחט אורג שתי וערב מוסיקה קלאסית מול מוסיקה מודרנית 

מהמזרח והמערב.

מופע מספר 2 למנויים ולקהל הרחב

אחת. אחת ואחת
יצירה חדשה העוסקת במשאלת הנפש של היחיד לאחדות מול תהליכי 

נפרדות במרחב האנושי, במישור הקיומי, ובשדה הרוחני. היצירה מערבת 
את הפנים עם החוץ תוך הקשבה להד המשתקף מכיוונים שונים, תוך שהיא 

מעמיקה לפתח את היחס המטאפורי בין קרוב לרחוק ובין עצמי.

כוריאוגרפיה: נעה ורטהיים | רקדנים: תמר ברלב, ליאל פיבק, שנדור 
פטרוביץ', ניצן משה, שני ליכט, איתי פרי, דניאל קוסטה, רון כהן.

הזכות לשינויים שמורה

יום א׳ 18/2/18 שעה 20:00

יום ב׳ 12/3/18 שעה 20:30

תזמורת
נתניה 

הקאמרית 
הקיבוצית

קלאסיקה במיטבה
מנצח וכנר סולן: גיא בראונשטיין | סולנית: גילי שוורצמן - חליל

בתכנית: מוצרט: קונצ'רטו מס' 3 לכינור ולתזמורת בסול מז'ור. ק. 216
מוצרט: קונצ'רטו מס' 2 ברה מז'ור לחליל ולתזמורת

יצירה חדשה מאת מלחין מהאקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים
בטהובן: סימפוניה מס' 2 ברה מז'ור, אופ. 36

קונצרט מספר 4 למנויים ולקהל הרחב

להקות
המחול ורטיגו



תיאטרון 
היידישפיל

מועדון
הזמר

ביי מיר ביסטו שיין

איש חסיד היה

כששלמה פוגש את
שלום אריק ומיקי

בין אתונה לסלוניקי

בהשתתפות: ענת עצמון, מוניקה ורדימון, עופר גולן
מחזה ובימוי: ליהיא ברזל-מלמד | תרגום ליידיש: אריה בלינדר

קלאסיקה יהודית מוזיקלית עם ענת עצמון ושחקני יידישפיל
מאת דן אלמגור | בימוי: שוקי וגנר

הצדעה לשירים הנפלאים של שלמה ארצי, שלום חנוך, אריק איינשטין 
ומיקי גבריאלוב בביצוע זמרים וזמרות צעירים בוגרי בית צבי

פסנתר וניהול מוסיקאלי: אילן גלבוע | כלי נשיפה: פטר ורטהיימר
בחלקו הראשון של הערב שירה בציבור בליווי מצגת

פניני הזמר היווני
מנחה: ירון אנוש - העיתונאי ואיש הרדיו המתמחה ביוון, תרבותה 

והמוסיקה שלה
שירה: דורית פרקש | נגנים: הזמר ונגן הבוזוקי היווני לזר בואנו

גיטרה: שוקי
בחלקו הראשון של הערב שירה בציבור בליווי מצגת

יום ג׳ 30/1/18 שעה 20:00

יום ד׳ 7/3/18 שעה 20:00

מוצ״ש 27/1/18 שעה 20:30
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מוצ״ש 24/2/18 שעה 20:30

מופע מספר 3 למנויים ולקהל הרחב

מופע מספר 4 למנויים ולקהל הרחב

הצגת
בונוס
למנויים
ולקהל
הרחב

השחקן
בהשתתפות: יעקב בודו וישראל טרייסטמן

בימוי: יונתן אסתרקין
יום ד׳ 10/1/18 שעה 20:00

הזכות לשינויים שמורה



אגף
התרבות

סל תרבות

7-9.1.18 // החבר הכי טוב שלי - תאטרון הקיבוץ
מחזה מקורי המבוסס על סיפור אמיתי. על חברות אמיצה בין פרדי 

הכלב לבין עידו, ילד בן 10, שמבודד מחבריו. בין השניים נרקמת מערכת 
יחסים מיוחדת מלאת רגש והומור.

4-6.2.18 // רוח התיאטרון - תאטרון גשר
נרי ונגה, שני ילדים, יוצאים למסע מופלא מהכפר חֹו  רְּבִיצָה אל קְצֶקַצֶה, 
הכפר בראש ההר. הם יפגשו דב שהוא לא דב, ּבִיצָה שהיא להפך מּבִיצָה 

ושלג מנייר שהוא דווקא שלג!

בשנת תשע״ח פרויקט הדגל השנתי הנבחר הוא עולם התיאטרון 
ומרכיביו השונים, אלה היוצרים את החוויה התיאטרונית. בחודשים 

הקרובים יחשפו התלמידים להצגות הבאות:

רוח התאטרוןהחבר הכי טוב שלי

קונצרטים: 

4.3.18, 6.3.18, 13.3.18 // יום בחיי ילד
הקונצרט מתאר יום בחיי ילד, מהרגע שלפני זריחת השמש,

דרך התעוררותו לצלילי השעון.
מבוצע ע"י תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית.

22.2.18 // תקשורת בתזמורת
מתוך הפרויקט "חוויה בצלילים" -כאשר הדגש יושם על המוסיקה

ככלי תקשורת.
מבוצע ע"י תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית.

י השנה ה-8 ִלּ ה ֶשׁ ִמָלּ
ׂׂשִָמים את השפה העברית על המפה: ַאּבְרָקָדַּבְרָא - כוחּה של מילה 

יום שלישי, ה’ באדר תשע”ח | 20 בפברואר 2018 בשעה 20:30

בהשתתפות:
פרופ’ )אמריטוס( אביגדור שנאן, האונ' העברית בירושלים: כנראה - כוחה של זהירות 

גלילה רון פדר עמית, סופרת: חוויה - מילה חדשה
תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי: דור המסכים - היעלמותה של המילה

טובי בר-און, אמנית: רק מילה אחת
ישראל קליוסטרו, להטוטן: קסם של מילה

י-קריצלר, פרופ’ אביבית לוי בִּ ייזום והפקה: ד”ר מירי דֶּ
ים: יעקב פרוינד משחקי המִלִּ

מנחה: דן כנר, קריין רדיו וטלוויזיה

קטעי מוזיקה: “הגוספליה הישראלית”, בניצוחו של ברק עודד

וברוח חגיגות 70 שנה למדינה: 

5.3.18 // תמונה של מדינה - תאטרון ארצי לנוער
שלומי ובני כיתתו מציינים את חגיגות ה 70 למדינה בסיור במוזיאון ההיסטוריה. 
כששלומי נותר לבד, ספק חולם ספק ער הוא נישאב כבמנהרת הזמן להרפתקה 

סוחפת ומטלטלת במהלכה הוא פוגש נערה בת גילו מיוחדת ומסקרנת. 

13 הזכות לשינויים שמורה
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פעילות מיוחדת לילדים בפסח
Planetanya.org.il פרטים באתר האינטרנט של הפלנתניה

פעילות קבוצות ובתי-ספר - בתאום מראש 
elinor@planetanya.org.il לפרטים

שעות פתיחת המתחם ב', ד'- 19:00-16:00 | ה' -16:00-10:00 | ו' -14:00-10:00

פלנתניה

שעות הפתיחה מעודכנות באתר האינטרנט של הפלנתניה
planetanya.org.il ללוח הפעילויות המלא ולפרטים נוספים באתר הפלנתניה

office@planetanya.org.il - ליצירת קשר- 09-7485760 / פקס- 09-7485764 / דוא"ל

שבוע החלל הישראלי בפלנטריום נתניה
ערב של כוכבים | 31/1 - יום ד' החל מהשעה 18:30

מיצגי כוכבים, מיני הרצאות אסטרונומיה וחלל
 .The dark side of the Moon -מיצג מרכזי - מסע בין כוכבים על רקע האלבום של פינק פלויד

ימי ד' בפלנטריום הדיגיטאלי:
מיצג כוכבים וסדנא 17:30	 
אחת לחודש הרצאה בשיתוף האגודה הישראלית לאסטרונומיה	 
 	Planetanya.org.il לפרטים נוספים באתר הפלנתניה
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התיאטרון
העירוני
נתניה

מים ואהבה
דרמה חברתית עפ״י תסריט מאת ראדו מיכאלינו

עיבוד: איציק סיידוף ואסתר לביא | בימוי: איציק סיידוף
ניהול והפקה: יהודית אנושי

בכפר קטן, אי שם, תפקיד הנשים על פי המסורת, לספק את כל המים 
לצרכי הכפר. וכך, הן סוחבות דליים עמוסי מים ממעיין הנימצא בראש 

הר גבוה. כאשר עוד אישה קורסת מהמאמץ הפיזי ומאבדת את תינוקה, 
מחליטה ליילה, שהמצב חייב להשתנות. לעזרתה, נחלצת סוראייה - 

״אימא גדולה״ ויחד הן יוצאות למאבק: הגברים ידאגו לספק את המים 
לכפר! ועד אז, מכריזות הנשים על שביתה מקורית ומפתיעה... המעשה 

המהפכני, מסעיר ומטלטל את החיים בכפר. הצגה מוזיקלית ומלאת תנועה 
בהשתתפות 30 שחקני התיאטרון העירוני.

עיר ימיםעיר ימים

יום ב׳ 22/1/18
שעה 20:30

מוצ״ש 24/3/18
שעה 20:30

סיטאר
בית הספר
למוסיקה

ההרשמה בעיצומה!
בית ספר "סיטאר" למקצועות המוסיקה, הבית החם למצוינות עם 
מיטב המורים של ישראל בניהולו ובהדרכתו של היוצר המוסיקאי 

ואיש הטלוויזיה יוני רועה.
ב-14.12 יופיעו חלק מתלמידי בית הספר בשידור חי ברדיו 90 אף אם 

בתוכניתו הפופולרית של השדר שי בניטה למשך שעה.
בחודש פברואר 2018 במסגרת כיתת אמן יגיע המנטור שלומי שבת 
למפגש עם תלמידי בית הספר. מפגש של העשרה מוסיקלית ושיחה 

מקצועית.
כיתות הרכבים ווקאליים וכליים נפתחו השנה. כל מי שמעוניין לשיר או 

לנגן בלהקה מוזמן להתקשר ולהצטרף.

לפרטים והרשמה: בית הספר סיטאר 09-8610054

ימים: א’, ב’, ג’, ה’ בשעות 13:00-20:00.
זנגביל 6, מתחם השוק העירוני, נתניה 
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4.1.18 היכל התרבות נתניה // טרמולו ואוצרות הדמיון
 אנסמבל טרמולו במופע במסגרת "סל תרבות" לילדי נתניה. במהלך הקונצרט, התלמידים 
יוצאים למסע בעולם הדמיון דרך הכרות עם עשרות כלי הקשה, תרבויות רחוקות ומסעות 

ברחבי היקום! שוליית הקוסם, כוכבי הלכת, מעוף הדבורה, דוד המלך ואפילו יצירה 
המבוססת על משחק הקלאש רויאל, הן רק חלק מהיצירות שהתלמידים פוגשים.

 
אולם קלרמונט, אוניברסיטת ת״א // רפסודיה ספרדית

אנסמבל טרמולו חובר לאנסמבל מולטי פיאנו ויחד הם מבצעים את יצירתו המופתית 
של המלחין מוריס ראוול- רפסודיה ספרדית בעיבוד ייחודי לכלי הקשה ושני פסנתרים.

14.1.18 ב-19:00 // 15.1.18 ב-22:20
 

טרמולו, גיבורי ישראל 9, נתניה / השתלמות ארצית למורי כלי הקשה מטעם משרד החינוך
משרד החינוך הגדיר את שנת תשע"ח כשנת כלי הקשה יחד עם טרמולו, מספר פעולות 

מבוצעות בשטח- הוצאת ספר הוראה לכלי הקשה והשתלמות למורי כלי הקשה.
 14:00-19:00 ,26/3/18 // 14:00-19:00 ,12/2/18 // 14:00-19:00 ,22/1/18

 
טרמולו, גיבורי ישראל 9, נתניה // כנס הרכבי כלי הקשה ארצי

16 הרכבי כלי הקשה מכל רחבי הארץ מגיעים לטרמולו למפגש מטעם משרד החינוך.
10:00-15:00 30/1/18 ,29/1/18

 
טרמולו, גיבורי ישראל 9, נתניה // פרוייקט הלחנה עם האקדמיה למוסיקה בירושלים

סטודנטים תואר שני, באקדמיה למוסיקה ירושלים, מלחינים יצירות ועיבודים לאנסמבל טרמולו
9:00-14:00 ,15/2/18

 
אודיטוריום שטריקר, תל אביב //ביצוע הבכורה של "סוד הכוונה"

טרמולו ומקהלות מישראל ומחו"ל מבצעים את ביצוע הבכורה של "סוד הכוונה" מאת 
איתן שטיינברג. מנצח: מאסטרו אנדרס מוסטנן, אסטוניה.

26/2/18, 20:00 היכל התרבות אשדוד // 27/2/18 20:00 אודיטוריום שטריקר, תל אביב
 

21/3/18, 20:00 היכל התרבות באר שבע // רסיטל טרמולו
אנסמבל טרמולו ברסיטל כלי הקשה בסדרה הקאמרית של באר שבע.

קונצרט הרכבים
בביצוע הרכבים קאמריים נבחרים של הקונסרבטוריון

יום ד׳ 17.1.18 ב-19:30 באולם החזרות

קונצרט חורף
בהשתתפות תזמורות והרכבים ייצוגיים של 

הקונסרבטוריון
יום ב', 5.2.18 ב-20:30 באודיטוריום היכל התרבות

קונצרט שנתי של מחלקת כלי הנשיפה
בביצוע סולנים והרכבים ייצוגיים של מחלקת כלי 

הנשיפה
יום ה', 15.03.18 בשעה 19:30 באולם החזרות

טרמולו, מרכז כלי ההקשה בנתניה ממשיך לצמוח ולכבוש פסגות חדשות.
נותר מספר מצומצם של מקומות להרשמה.

tremolo.pci@gmail.com .09-8653245 :לפרטים על הפעילות ולהרשמה טל

הקונסרבטוריון העירוני נתניה, רח' רזיאל 4 בית יוחנן 
cons@netanya-culture.co.il :היכל התרבות(. מייל(

טל': 09-8308822 | פקס: 09-8335057

טרמולו
המרכז

לכלי הקשה

הקונסרבטוריון
העירוני
נתניה

אירועי ינואר-מרץ

קונצרטים קרובים



מוזיאון
נתניה

עמותת
אמני נתניה

17 הזכות לשינויים שמורה

"האור שבתוכי"
לציון חודש המודעות לאנשים בעלי מוגבלויות - 

אוצרות רביטל שגב )כפר עידוד( וסמדר ברנע )עמותת 
אמני נתניה( - תוצג עד יום ה' 11.1.18.

"שברים"
פתיחה חגיגית ביום ג', 16.1.18 בשעה 19:30 )עד יום ד', 

28.3(. מועד לקיום שיח גלריה יפורסם בהמשך.

"אמנים חדשים בעמותה"
פתיחה חגיגית ביום ב', 9.4.18. )נעילה יום ה', 31.5.18(

מקום: גלריות העירייה, רח' הצורן 6, נתניה.

פתוח לקהל הרחב ללא תשלום בימים א' - ה'
מ- 8:00 עד 19:30.

)סגור בשבתות וחגים, ובערבי שבת וחג(

יתכנו שינויים בתכנית. למידע עדכני,
אנא בדקו בלוח הארועים באתר העירייה

omaneynatanya@gmail.com או פנו אלינו במייל
או בטלפון 050-7432230 )סמדר(.

23.1 מפגש נוסטלגי של בוגרי בה"ס תחכמוני 

עצים מספרים - סיורים מודרכים לכל המשפחה להכרת העצים )בשיתוף האגף 
לאיכות הסביבה(:

- 26.1 לחורשת הסרגנטים 

- 9.2 עצים מספרים - סיור ברחוב הרצל וסביבתו 

נתניה חוגגת יום הולדת במגוון אירועים
5.2 בין קקון לנתניה - קרבות תש"ח בשרון - סיור

5.2 מהם גבולותיה של "המתניים הצרות של המדינה" - יום עיון בשיתוף המועצה 
לשימור אתרים

12.2 סיפורי בתים ראשונים - בהשתתפות בני ראשונים 

16-2 כאן הכל התחיל - אום חאלד בין  1928 ל-1948 - סיור 

19.2 שרים לך נתניה - שירי משוררים על נתניה בהנחיית שוש וייג

חודש האישה הבין לאומי ועוד..
5.3 והזהב של אימא עדיין איתי - מפגש בהנחיית שרי גל )בשיתוף אגף השכונות(

14.3 למתנדבות בעם - מחווה לנשים פורצות דרך )בשיתוף המח׳ להתנדבות, אגף הרווחה(

19.3 ביאליק - סיפורו של בית הספר הראשון במושבה - מפגש בוגרים

22.3 לא רק על הגולש - סיפורי הווי על קהילת יוצאי הונגריה 

אץ
סו

מי 
 ת

ם:
לו

צי

מוזיאון העיר: רחוב מקדונלד 3, נתניה
טלפון: 09-8840020 | פקס: 09-8840023
museum.netanya@gmail.com :אי-מייל

נפתח פורום צלמי נתניה
מפגשים - סיורים - סדנאות - תערוכות - העשרה 

לצלמים חובבים
פרטים אצל נורית מוזס: 052-4341672

תערוכות מקומיות אירועי תרבות ונוסטלגיה 
במוזיאון נתניה



אירועים 
בעיר

6-7.3.2018 - אירוע ייחודי "בתים מארחים נשים"
מפגשים אישיים עם נשים מרתקות מתחומים שונים,

בהרצאות ייחודיות בבתי נשים 
כמו לינוי בר גפן, נועה ירון, ליאורה חוברה ועוד.. ברחבי העיר.

8.3.2017 - עדי אשכנזי במופע סטנד אפ בהיכל התרבות 

10.3 - ליהיא לפיד + רותי נבון )במסגרת קפה תאטרון עיר ימים( 

12.3 מופע של להקת המחול ורטיגו ''אחת...אחת...''
במסגרת אירועי שנת ה-90 לנתניה נעניק לכוריאוגרפית ומנהלת 

הלהקה ילידת נתניה תעודת הוקרה. 

 *יריד אמנויות *דוכני מכירה

מסיבה ענקית שתצעד לאורך רח’ ז’בוטינסקי - אוסישקין
ותגיע לכיכר למופע הילדים הדוד חיים.

בהשתתפות אלפי רקדנים, שחקנים, נגנים, הרכבים מוסיקליים, 

תזמורות ואמני רחוב שבאים לנתניה לחגוג לה יומולדת...

כוכבי העל וגיבוריו יבואו לרקוד במסיבה...

יצורים מהחלל החיצון יביאו עוגה...

גיבורי ספרות וסרטים לצד דמויות הסטוריות ...

וכל אלה ועוד, ירימו כוסית למדינה... 

עדלאידע 2018
בנתניה

נתניה חוגגת את
יום האישה הבינלאומי
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יום פורים 6-12.3.2018 יט' - כה' באדר תשע''ח



עדן הראל ועודד מנשה
לא רואים עין בעין

מה קרה כשהארי פגש את סאלי, כולם יודעים. 
אבל מה באמת קרה, כשכוכב ערוץ הילדים 

הלך לישון עם נערת רוק בועטת והתעורר 
לצד רבנית? מופע זוגי וקורע על אמונה, הגיון 

והחיים שביניהם.

קרן הדר ויהונתן כנען
הלבנה המכונה גם ירח

שירי תאטרון ועלילה - מקורט וויל ואלתרמן 
עד איימי ויינהאוס.

זמרת הסופרן קרן הדר והמוזיקאי המלחין 
יונתן כנען, נפגשים ברגע הנפלא בתיאטרון שבו 

מפסיקים לדבר ומתחילים לשיר.

רביץ ובניו
קבלני צחוק בע"מ

מופע בידור מוזיקלי של משפחה לא 
קונבנציונלית. לני רביץ, נתי רביץ ודורון רביץ 

מגישים מופע מרגש, מצחיק ומוזיקלי מאד.
הזדמנות להצצה נדירה לתוך מערכת יחסים 

מורכבת של אב ושני בניו.

ליהיא לפיד ורותי נבון
״מדברות ושרות״ מופע חגיגי ליום האישה

הזמרת רותי נבון בשיריה היפים )בין האצבעות, 
יום יבוא, חולם על נעמי ועוד...( והסופרת 

והעיתונאית ליהיא לפיד בקטעים מהרצאתה 
"להיות אישה בעידן המודרני". מופע חד פעמי 

לנשים, שמח, קצבי ומרגש.

מוצ״ש 10/2/18 שעה 21:00

מוצ״ש 17/3/18 שעה 21:00

מוצ״ש 10/3/18 שעה 21:00מוצ״ש 24/2/18 שעה 21:00

חדש בהיכל: לגעת ברוח
סדרת הרצאות עם אנשי התרבות והרוח המשפיעים על היצירה הישראלית

יוכי ברנדס
שבע אימהות - הסיפורים הסודיים

של נשות התנ”ך 

התנ"ך נכתב ונערך בעולם פטריארכלי, ורוב 
סיפוריו וחוקיו משקפים את השקפת העולם 
הגברית, שהייתה אז השלטת. אבל פה ושם, 

בקולות דקים וחבויים, נכנסו לספר הספרים 
שלנו גם סיפורים שסיפרו נשים, שמבטאים 

תפיסת עולם שונה ואף חתרנית. יוכי ברנדס 
חושפת בהרצאתה כמה מהסיפורים הללו, 

ומגלה לנו מי באמת היו תמר, בת פרעה, אסתר, 
רות ומרים הנביאה.

יום ג׳ 6/2/18 שעה 20:00
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קפה תאטרון
פסיכולוגיה, הורות, אקטואליה, ביטחון, סטנדאפ ואורח חיים.

היכל התרבות 
ע״ש אריק 
איינשטיין
עיר ימים



הדייג ודג הזהב

הזרהנשים מדברות נשים

מחסן השטוזים של דתיה - תיאטרון אורנה פורת

האופרה הקלה בנגב - איש המוסיקה

מיקי גבע - סטנדאפ

אי המטמון - תיאטרון אורנה פורת
יום ד׳ 14/2/18 שעה 17:30

יום ה׳ 1/2/18 שעה 20:00מוצ״ש 27/1/18 שעה 20:30

יום ה׳ 18/1/18 שעה 17:30

יום ה׳ 22/2/18 שעה 18:30

מוצ״ש 20/1/18 שעה 21:00

יום ג׳ 6/3/18 שעה 17:30

הצגה 
ברוסית

הצגת 
ילדים

הצגת 
ילדים

הצגה לכל 
המשפחה

הזכות לשינויים שמורה 20

היכל התרבות 
ע״ש אריק 
איינשטיין
עיר ימים



יובל דיין - לבי ער

מגילת אסתר - רינת גבאי

מיסטרי אוף דה דאנס

ללא פשרות - ירדן ג'רבימני עוזרי

נופיקי בעמק הקסום 2 סינדרלה כוכבים מהספרים

אמי הגנרלית - ציפי שביטשלישיית מה קשור

לערוס די ז'קלין

קובי מימון

יום ה׳ 4/1/18 שעה 21:00

יום ב׳ 19/2/18 שעה 17:30

יום ה׳ 25/1/18 שעה 21:00

מוצ״ש 13/1/18 שעה 19:00 | אודיטוריוםמוצ״ש 6/1/18 שעה 21:30

יום ה׳ 22/2/18 שעה 21:00יום ה׳ 8/2/18 שעה 21:00

יום ד׳ 24/1/18 שעה 20:30

יום ג׳ 13/2/18 שעה 17:30 יום ד׳ 7/2/18 שעה 17:30 יום ד׳ 3/1/18 שעה 17:30

יום ה׳ 10/3/18 שעה 21:30
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היכל התרבות 
העירוני -

מופעי בידור

מופעים 
לילדים

הצגה 
במרוקאית
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היכל התרבות העירוני -אודיטוריום17:30רביעי3.1.18הצגת ילדים - כוכבים מספרים
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום21:00חמישי4.1.18יובל דיין- במופע ״ליבי ער״
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום21:30מוצ”ש6.1.18מני עוזרי- מופע סטנד-אפ

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שני8.1.18ערים מרתקות- קוסקו- בירת האינקה-מופע מס’ 2 בסדרת המנויים ולקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:00רביעי10.1.18השחקן - הצגה ביידיש

היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים19:30חמישי11.1.18מעל גגות פריס
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30חמישי11.1.18הצמה של אבא- תיאטרון הבימה - הצגה מס’ 2 סדרה 1 למנויים לקהל הרחב

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום11:00שבת13.1.18שבת תרבות
היכל התרבות העירוני - דורטמונד19:00שבת13.1.18ללא פשרות - ירדן גרבי

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שבת13.1.18הצמה של אבא- תיאטרון הבימה - הצגה מס’ 2 סדרה 5 למנויים לקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30ראשון14.1.18הצמה של אבא- תיאטרון הבימה - הצגה מס’ 2 סדרה 2 למנויים לקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שני15.1.18הצמה של אבא- תיאטרון הבימה - הצגה מס’ 2 סדרה 3 למנויים לקהל הרחב

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום19:00רביעי17.1.18קוראים לו מלך תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 2 סדרה 6 למנויים ולקהל הרחב
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים17:30חמישי18.1.18הצגת ילדים - מחסן השטוזים של דתיה - תאטרון אורנה פורת

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30חמישי18.1.18קוראים לו מלך תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 2 סדרה 7 למנויים ולקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30מוצ”ש20.1.18קוראים לו מלך תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 2 סדרה 9 למנויים ולקהל הרחב

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שני22.1.18תזמורת ירושלים מזרח ומערב - צלילי הכרם - מופע מס’ 2 למנויים ולקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30רביעי24.1.18לערוס די ז’קלין - הצגה במרוקאית

היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים19:30חמישי25.1.18לילות בואנוס איירס
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום21:00חמישי25.1.18מיסטרי אוף דה דאנס

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30מוצ”ש27.1.18אילן גלבוע מארח: “כששלמה פגש את שלום, אריק ומיקי”
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים20.30מוצ”ש27.1.18נשים מדברות נשים - מופע

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:00שלישי30.1.18ביי מיר ביסטו שיין )מחווה ל”אחיות ברי”(

פברואר 2018
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים20:00חמישי1.2.18ה-זרה - הצגה ברוסית

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30חמישי1.2.18 במנהרה-תיאטרון גשר מציג- הצגה מס 3 סדרה 1 למנויים ולקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30מוצ”ש3.2.18במנהרה-תיאטרון גשר מציג- הצגה מס 3 סדרה 5 למנויים ולקהל הרחב

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שני5.2.18קונצרט חורף - הקונסרבטוריון העירוני נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים20:00שלישי6.2.18יוכי ברנדיס ״לגעת ברוח״

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום17:30רביעי7.2.18סינדרלה - הצגת ילדים
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום21:00חמישי8.2.18שלישיית מה קשור

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום11:00שבת10.2.18שבת תרבות
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים21:00מוצ”ש10.2.18לא רואים עין בעין - עדן הראל ועודד מנשה

שבתרבות בנתניה
בוקר ראיונות ואקטואליה בהנחיית העיתונאי ואיש התקשורת אבי בטלהיים

מדי חודש יארח בטלהיים על במת היכל התרבות אורחים מסקרנים ומעניינים מתחומי 
אקטואליה שונים: פוליטיקה, רפואה, ספרות, משק וכלכלה, תקשורת ותרבות פנאי. הכניסה 

חופשית 
באדיבות 

עיר ימיםהיכל התרבותהיכל התרבותעיריית נתניה 

שבת 13/1/18
שעה 11:00

שבת 10/2/18
שעה 11:00

שבת 10/3/17
שעה 11:00
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ל פברואר 2018 המשך
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום17:30שלישי13.2.18נופיק - הצגת ילדים

היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים17:30רביעי14.2.18הדייג ודג הזהב - הצגת ילדים
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום19:00רביעי14.2.18הזוג המוזר תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 3 סדרה 6 למנויים ולקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30חמישי15.2.18הזוג המוזר תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 3 סדרה 7 למנויים ולקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30מוצ”ש17.2.18הזוג המוזר תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 3 סדרה 9 למנויים ולקהל הרחב

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:00ראשון18.2.18קונצרט תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית - קלסיקה במיטבה
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום17:30שני19.2.18רינת גבאי - מגילת אסתר - הצגת ילדים

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שלישי20.2.18מילה שלי
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים18:30חמישי22.2.18האופרה הקלה בנגב - איש המוסיקה

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום21:00חמישי22.2.18אמי הגנרלית - הצגת בידור
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30מוצ”ש24.2.18אילן גלבוע מארח: בין אתונה לסלוניקי

היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים21:00מוצ”ש24.2.18רביץ ובניו - קבלני צחוק בע״מ
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30ראשון25.2.18גיל שוחט מארח את קרולינה וגלעד שגב + תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום17:30שני26.2.18יובל המבולבל - הצגה חדשה

מרץ 2018
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום21:00מוצ”ש3.3.18לכטאטה ולמתעלם - הצגה במרוקאית

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שני5.3.18ערים מרתקות - ניו אורלינס-דיקסילנד
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:00רביעי7.3.18יידיש - איש חסיד היה

היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים11:00שבת10.3.18שבת תרבות
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים21:00מוצ”ש10.3.18ליהיא לפיד ורותי נבון - מדברות ושרות

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום21:30מוצ”ש10.3.18קובי מימון
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שני12.3.18אחת אחת ואחת - להקת מחול וירטיגו

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שלישי13.3.18אנדלוסית ירושלים מזרח מערב - יה חביבי
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30חמישי15.3.18הקומה השלישית - תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 4 סדרה 1 למנויים ולקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30מוצ”ש17.3.18הקומה השלישית - תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 4 סדרה 5 למנויים ולקהל הרחב

היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין עיר ימים21:00מוצ”ש17.3.18קרן הדר ויהונתן כנען - הלבנה המכונה גם ירח
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30ראשון18.3.18הקומה השלישית - תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 4 סדרה 2 למנויים ולקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30שני19.3.18הקומה השלישית - תיאטרון בית ליסין - הצגה מס’ 4 סדרה 3 למנויים ולקהל הרחב

היכל התרבות העירוני -אודיטוריום19:00רביעי21.3.18לאב לאב - תיאטרון הבימה - הצגה מס’ 4 סדרה 6 למנויים לקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30חמישי22.3.18לאב לאב - תיאטרון הבימה - הצגה מס’ 4 סדרה 7 למנויים לקהל הרחב
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום20:30מוצ”ש24.3.18לאב לאב - תיאטרון הבימה - הצגה מס’ 4 סדרה 9 למנויים לקהל הרחב

היכל התרבות העירוני -אודיטוריוםשני26.3.18קרקס דורטו
היכל התרבות העירוני -אודיטוריום17:30רביעי27.3.18הצגת ילדים

משכנות אחוזת השרון
מרכז גריאטרי סיעוד יוקרתי במרכז נתניה

לאנשים שמחפשים רק את הטוב ביותר
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