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לידיעת קהל המנויים:
כל ההצגות והמופעים שנותרו לזכותכם בכרטיס המינוי לעונת 

המינויים 2019-2020, תמומשנה כהצגות בחירה בלבד.
*נבקשכם ליצור קשר עם שירות הלקוחות, על מנת להזמין 

כרטיס להצגות על פי בחירתכם בטלפון 09-8308811,
kupa@netanya-culture.co.il או במייל שירות לקוחות

עמותת היכל התרבות העירוני נתניה

הצטרפו לוואטסאפ ההיכל 
ושמרו על קשר אישי 

בהודעות 052-5119903

פרטים לכל האירועים 
והמופעים באתר שלנו

netanya-culture.co.il

הצטרפו אלינו
בפייסבוק ובאינסטגרם 

לעידכונים שוטפים

הקדימו לשריין
את מקומכם ברכישת מנוי 

לעונת 21-22

כללי התנהגות:
עמותת היכל התרבות העירוני נתניה מקפידה על הנחיות 

משרד הבריאות ופועלת על פי התו הירוק. למענכם ולשמירה 
על בריאותכם, הכניסה תותר למחוסנים בלבד בהצגת אישור 

מחוסן/מחלים ותעודה מזהה. כמו כן, חובת עטיית מסכה לאורך 
כל שהותכם באולם ושמירת מרחק.

באולם אודיטוריום מותקנת מערכת עזר לשמיעה בסיוע המוסד לביטוח לאומי

אמפי קניון עיר ימים. חול המועד הסוכות

פסטיבל הזמר העברי

בניה ברבי
ואנסבל טרמולו

חמישי 23.9 בשעה 21:00 

יהורם גאון והגבעטרון
מוצ"ש 25.9 בשעה 21:30

מיקי גבריאלוב
מארח את בתו שירה

שישי 24.9, קבלת שבת 16.00

שלום חנוך
ראשון 26.9 בשעה 21:00

מגוון מופעים והצגות

לבחירתכם למימוש מעונת 

המינויים 2019–2020

מנויים יקרים

נותרה בידיכם יתרת כרטיסים מעונת 2019-20 להצגות, 
מופעי זמר ומוסיקה, כרטיסים שלא נוצלו על ידכם. 

אנחנו מציעים לכם בתכנייה שלפניכם, מופעים והצגות 
לניצול יתרת כרטיסים זו, זאת עד סוף ספטמבר 2021. 

אנו מעמידים לבחירתכם שורה של הצגות ומופעים 
שונים, כמפורט בתכנייה זו, עם מיטב אמני הבמה, 

הזמר והמוסיקה, בהם תוכלו לצפות, לצחוק, ליהנות 
וכך לנצל את יתרת הכרטיסים שנותרו בידיכם.

ברשימת המופעים, ההצגות וערבי הזמר  תוכלו לפגוש 
את המחזה הקומי "הנשים של ג'ק", את חנה לסלאו 
במופע אישי, לצפות בהצגה "חופשה בדובאי" ועוד. 
כמו כן, צפויה לכם חגיגת זמר עברי מגוונת וחגיגית 

- יהורם גאון והגבעטרון, שלום חנוך, מיקי גבריאלוב 
ובניה ברבי שישיר בליווי הרכב כלי ההקשה שלנו - 

"טרמולו".

עונת המינויים 2021-2022 כבר עומדת בפתח, עונה בה 
מובטחת לכם חוויית תרבות מהמעלה  הראשונה בכל 

תחומי הבמה ובהיצע רחב של מופעים, הצגות, סדרות 
מוסיקה ועוד.

אנו קוראים לכם לחדש את המינוי, לשמור את מקומכם 
באולם ולהגיע למופעים ולהצגות השונות. אנו ממתינים 

לכם, לענות לשאלותיכם ולמשאלותיכם ולהבטיח לכם 
עונה נפלאה.

חשוב ביותר לזכור שאנו מתנהלים על פי הנחיות משרד 
הבריאות. למען בריאות כולם – אנא הקפידו על עטיית 

מסכה. ככל שנקבל הנחיות נוספות נעדכן בהתאם.
אנחנו מחכים לכם באכסדרה, באולם, ובכל מקום בו 

הזמר, המוסיקה, הדרמה והקומדיה יקבלו את פניכם 
בחגיגת תרבות נהדרת.

מנויים יקרים,

הנהלת עמותת היכל התרבות
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הנשים
של ג'ק

 5-8/8 20:30 מוצ"ש 21:30

חופשה
בדובאי

29/7 חמישי 21:00

ניקוי
ראש

לשב"כ
21/8 מוצ״ש

21:30

חגיגה
ישראלית

הלהקה הייצוגית
"אנחנו כאן"
24.8 שלישי

 20:30

מי מפחד
מחנה לסלאו

14/8 מוצ"ש 21:30 

  מופעי בידור
והצגות לבחירתכם

מגוון מופעים והצגות
לבחירתכם למימוש מעונת 
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מנויים יקרים


