
הצגות ומופעים מעונת 2019/20
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תרגום ובימוי: אילן רונן
שחקנים: שלמה בראבא, מוני מושונוב, מיכאל מושונוב, סיגלית פוקס, נועה טסה

צמד הקומיקאים האמריקני, לואיס וקלארק, אחרי 43 שנות קריירה משותפת, 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? 
"הקומיקאים" נחשב לאחד המחזות הכי מצחיקים ומרגשים של ניל סיימון - גדול כותב 

הקומדיות בעולם וזכה להצלחה ענקית הן בברודווי והן בקולנוע.

חמישי
20:3022.4.21

מופעים והצגות בחירה
מעונת 2019-20
בכפוף לתו הירוק

מוצ״ש
21:0024.4.21 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. הישיבה בקפסולות, כמו כן, חובת 
עטיית מסכה לאורך כל שהותכם באולם ושמירת מרחק.

לעונג לנו לשלוח אליכם את ברכתנו, לאחר שנה בה 
חווינו פרידה כפויה וכואבת מהעשייה התרבותית.

עשינו כל מה שאפשר על מנת לשמור על קשר: 
שידורים דיגיטליים, משאיות שמחה, פסטיבל זמר 

ששודר ואלפים רבים צפו בו, אך עדיין עמד האולם ריק, 
בדממה מעיקה. 

כעת אנו חוזרים להרוות את הצימאון לחיי תרבות. 
אמנם עלינו להפעיל את האולם במתכונת מוגבלת ועל 

פי כללי התו הירוק, אך האורות נדלקים, האכסדרה 
מתמלאת בשוחרי תרבות וכבר דנים בתכניות הבאות, 

בסדרות הבאות, בעונות הבאות.
גולת הכותרת - תכנית המינויים, תשוב ב-22.4.21 עם 

הצגות התיאטרון והראשונה בהן, אשר תוצג בשני 
ערבים - "הקומיקאים" של "תיאטרון חיפה" ובכיכובם 

של שני ענקים: מוני מושונוב ושלמה בר אבא, אשר 
תמיד שבים להלהיב אותנו ביכולותיהם התיאטרליות 
והקומיות. אנא רשמו ביומניכם את ה-22.4 וה-24.4 

ומהרו להזמין כרטיסים על מנת להבטיח מקומותיכם, 
שכן כל עוד חלות עלינו מגבלות בתפוסת האולם 

ובאופן הישיבה - קפסולות ושמירה על מרחק, תעלינה 
ההצגות הבאות במתכונת הצגות בחירה בלבד. 

בחודש מאי 2021 תחזורנה הסדרות הבאות: מועדון 
הזמר העברי עם אילן גלבוע, "הווירטואוזים" עם אריק 

דוידוב, "כשהקלאסי פוגש את הפופ" עם גיל שוחט, 
תיאטרון יידישפיל, תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית, 

תזמורת ירושלים "מזרח ומערב" במוסיקה אנדלוסית 
וכל זאת בנוסף למופעים אורחים, בכל סוגות הבמה.

בחודש יוני 2021, תעלה ההצגה "עבדאללה שוורץ" של 
תיאטרון בית ליסין בכיכובו של אבי קושניר וענת וקסמן 

ובחודש אוגוסט "הנשים של ג'ייק" של תיאטרון חיפה 
בכיכובו של רמי הויברגר ואסי לוי.

אנו לקראת מועדי אפריל, ימי הזיכרון ויום העצמאות, 
בהם נשוב ונתכנס בעצב של ימי הזיכרון ובשמחה 

הפורצת של יום עצמאות המדינה. 
ברצוננו לאחל לכולכם שיבה נעימה לשגרה, חיי תרבות 

נפלאים ולהתראות בהיכל התרבות.

מנויים ושוחרי תרבות יקרים

הנהלת היכל התרבות העירוני נתניה
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קומדיה ישראלית חדשה מאת: רמי ורד / בימוי: רוני פינקוביץ'
משתתפים: אבי קושניר, ענת וקסמן, אפרת בוימולד, עודאל חיון, שלומי טפיארו/

אלירן הרוש, חי מאור, שהיר כבהא, טל צ'רנובסקי
ערב נישואיה של לאה שוורץ לבחיר ליבה אריאל, ההתנחלות הקטנה, שבה הם גרים, 

גועשת ורוגשת. אפילו הוריה של לאה, ציקי ותרצה, מוכנים לדחות את משבר היחסים 
ביניהם עד אחרי החתונה, למען אהבתה של בתם. אלא שאז ציקי שומע במקרה שיר 

ילדים קטן ותמים, וחייו משתנים ברגע אחד. האם ציקי חולה? האם הוא מבין מה מתרחש 
סביבו? האם משפחתו תדע להתמודד עם מצבו? האם ציקי ותרצה באמת יתגרשו? אתם 

שואלים מה הקשר? אתם באמת חושבים שאפשר לגלות לכם מבלי לחולל כאן ספוילר?

קומדיה רומנטית מאת: ניל סיימון / תרגום: דורי פרנס / בימוי: אלון אופיר
שחקנים: רמי הויברגר, אסי לוי, גל מלכה, נתי קלוגר/מיכל ינאי, שני קליין, מיכל 

פרדקין, יובל שרף, אלה עופרי / עמית פרופ
ג'ייק, סופר שנישואיו השניים עומדים על סף פירוק, בוחן את מערכות היחסים שלו עם 
הנשים בחייו: הפסיכולוגית שלו, אשתו הראשונה, אשתו השניה, אחותו ובתו היחידה. 

בחינת מערכות היחסים מתקיימת אצלו במציאות ובדמיון. ג'ק מקווה להפוך לגבר ראוי 
ולבעל אידיאלי ובכך להציל )אולי( את נישואיו ולאחות את השברים המתגלים בחייו 

ובנפשו.

חמישי
20:303.6.21

מוצ״ש
21:305.6.21

חמישי
20:305.8.21

מוצ״ש
21:307.8.21

מופעים והצגות בחירה
מעונת 2019-20
בכפוף לתו הירוק

מופעים והצגות בחירה
מעונת 2019-20
בכפוף לתו הירוק
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על כל אלה
הצדעה ליוצרת וכלת פרס ישראל נעמי שמר

בהשתתפות: ללי שמר, רונית אופיר, נעמה לוי, נס-קולית

אמא יהודיה
הצגת בידור הממחישה ב-10 שיעורים את התפתחות היחסים 

בין אם יהודייה לילדיה. 

גברים שרים אהבה
ארבעה זמרים ותזמורת ששרים ממיטב שירי האהבה מהארץ 

ומהעולם

בראבא שפילט
הצגה הכוללת שירים ומערכונים על הכול בכול מכול ומכל טוב, 

ובקיצור, קברט יהודי כהלכתו. 

מועדון זמר- לשיר עם קול הלב עם אילן גלבוע

כשהקלאסי
והפופ נפגשים

גיל   שוחט   מארח

תאטרון יידשפיל
יום שלישי / 4.5.21 / בשעה 20:30

יום ראשון / 13.6.21 / בשעה 20:30יום ראשון / 2.5.21 / בשעה 20:30 יום רביעי / 26.5.21 / בשעה 20:00

יום שלישי / 3.8.21 / בשעה 20:30

יום שני / 26.7.21 / בשעה 20:00

מאסטרו שוחט מארח את גיא ורועי זו-ארץ יחד עם אוסף 
וירטואוזים קלאסיים, לביצוע שירי לדינו, כליזמר מסורתי ומקורי, 

שירי נשמה מן המסורת בעיבוד, ויצירות מופת יהודיות מהמוסיקה 
הקלאסית - כל אלה בשילוב עם הקונצ'רטו לגיטרה ארנחואז.

ליאת כהן - גיטרה
גיל שוחט - פסנתר, ניצוח וניהול מוסיקאלי

נפש יהודי בניגון 
זו-ארץ הומיה

טלי אורן וגיל שוחט במופע המשותף
בהשתתפות: תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

גיל שוחט - פסנתר, ניצוח וניהול מוסיקאלי
השירים האהובים ביותר, מרוקסי הארט משיקאגו, דרך שירי 

ארץ ישראל, ועד מרי פופינס וגבירתי הנאווה, וכמובן המחזמר 
המקורי שנכתב בהשראתה של טלי - בילי שוורץ. כל אלה 

ישולבו עם קונצ'רטו מס' 1 ברה מינור מאת ברהמס.

ממרי פופינס
ועד בילי שוורץ

מופעים והצגות בחירה
מעונת 2019-20
בכפוף לתו הירוק

מופעים והצגות בחירה
מעונת 2019-20
בכפוף לתו הירוק
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מפריס לאיסטנבול ערים מרתקות בעולם
אוריינט אקספרס

מופע מוסיקלי בעקבות האוריינט אקספרס, רכבת נוסעים מהודרת 
שפעלה במשך קרוב למאה שנה בין פריז לאיסטנבול. מסע שחלף 

בין 7 מדינות והפגיש בין עמים ותרבויות שונות. ערב שכולו מסע 
המשלב, סיפורים, תמונות, ומוזיקה מכל אחת מהתחנות שבדרך.

גיטרה, קלידים ושירה: אהרל'ה סייקס / שירה: חני ליבנה
שירה וגיטרה: שירן שחר בורק / מנחה ומספר: יואל שתרוג 

בליווי הרכב נגנים ** במפגש זה ההרצאה משולבת במופע

רומא מהסרטים - 
לה דולצ'ה ויטה

מופע בינלאומי עם המיטב של השירים מהקולנוע האיטלקי.
פס הקול הסנטימנטלי שהוקרן על מסך הכסף האיטלקי. ביצועים 

מרגשים של הקלאסיקות האיטלקיות מתוך הסרטים "החיים 
היפים" של רוברטו בניני, "לה דולצ'ה ויטה", "סינמה פרדיסו", 
סרטי הקולנוע של פליני, וכמובן הקלאסיקות של ורדי ופוצ'יני.

ניהול מוסיקלי: תומר הדדי

מרוסיה באהבה
הזמר הרוסי בטעם של פעם. 

השירים המוכרים והאהובים שהגיעו מרוסיה והשאירו חותם על 
הזמר העברי. 

משירי מקהלת הצבא האדום ותנועות הנוער החלוציות בצד 
הקלאסיקה של השירה הרוסית בביצוע מרגש ועוצמתי. 

שירה: ילנה גרישקוב והטנור בוריס ליפשיץ
מנהל מוסקלי: בוריס כץ

יום שני / 26.4.21 / בשעה 20:30

יום שני / 14.6.21 / בשעה 20:30

יום שני / 16.8.21 / בשעה 20:30

מהחצוצרה באהבה
מופע רומנטי ומרגש. יוקדש לחצוצרה באהבה עם ביצועים 

מרטיטים לנעימות ולשירי האהבה הגדולים מצרפת, איטליה, 
ספרד, יוון וכמובן ישראל, בליווי זמרים ונגנים אורחים. 

החיים שלנו בלאפה
תזמורת ירושלים מזרח ומערב ולהקת טיפקס נפגשות על במה 

אחת לחגיגה מוסיקלית צבעונית במיוחד! שירי טיפקס מכל 
הזמנים חוזרים ביחד לשורש הים-תיכוני שלהם..

תזמורת ירושלים מזרח ומערבהווירטואוזים של אריק דוידוב

יום שני / 10.5.21 / בשעה 20:30יום רביעי / 5.5.21 / בשעה 20:00

לגעת
באינסוף

בטהובן - שוברט
מנצח: אבי אוסטרובסקי 

סולנית: דניאלה סקורקה, סופרן

תעתועים
וורלוק- מנדלסון- מוצרט

מנצח: ירון גוטפריד 
סולן: רועי שילוח, כינור

בחירת
הקהל

סולנים:
אנסמבל הנקשנים טרמולו;

תומר יריב, ליאור אלדד, תומר גלילי, דפנה סגל, דניאל סולומונוב

פנטסיה
אלמותית

מנדלסון-צ'ייקובסקי-גסנר-בטהובן
מנצח: רותם ניר 

סולן: הלל צרי, צ'לו

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית - עונת היובל - 20/21

רביעי
20:0028.4.21

מוצ״ש
חמישי21:0019.6.21

20:008.7.21

חמישי
20:0027.5.21

מופעים והצגות בחירה
מעונת 2019-20
בכפוף לתו הירוק

מופעים והצגות בחירה
מעונת 2019-20
בכפוף לתו הירוק
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חבצלות נתניה

הקונסרבטוריון העירוני נתניה 
בפיקוח משרד החינוך

טרמולו

אנסמבל טרמולו

התאטרון העירוני נתניה

פרמיירה 2021
מזמינים אתכם להצטרף ללהקות המחול הייצוגיות נתניה החל 

מכיתות א' - יב'. החזרות מתקיימות באולם המחול/ספורט 
בבית הספר "שטקליס" בקרית השרון.

25.7.21 בשעה 20:30 - פרמיירה 2021 - "ושוב אתכם"
להקות המחול הייצוגיות חבצלות נתניה במופע מחול מרהיב 

לכל המשפחה
*ההרשמה בעיצומה לפרטים - 09-8308806

החלה ההרשמה
החלה הרשמת תלמידים חדשים לשנה"ל תשפ"ב!!

לימודי נגינה במגוון כלים רחב ופיתוח קול בשיעורים יחידניים	 
לימודי תורת המוסיקה וספרות המוסיקה בשיעורים קבוצתיים	 
נגינה בתזמורות הקונסרבטוריון, שירה במקהלה, נגינה 	 

בהרכבים שונים
לפרטים נוספים: טל': 09-8308822 / טל' שלוחת דרום

cons@netanya-culture.co.il / 052-6396807 :)עיר ימים(

החלה ההרשמה
טרמולו המרכז הבינ"ל לכלי הקשה נתניה ישראל

כיתות אומן, הרצאות, סדנאות ומופעים שונים בכל רחבי הארץ
*נתניה *קרית אונו *חבל איילון *חיפה *תל אביב 

* שיתופי פעולה עם האמנים: נתן דטנר, אורי בנאי וקרן הדר
* עוד יתקיימו במרכז שיעורי תופים וכלי הקשה, הרכבים, 

הרצאות, קונצרטים, הקלטות והופעות חיות.
 Tremolo.pci@gmail.com / רח׳ גיבורי ישראל 9, א.ת פולג

לפרטים וההרשמה 09-8653245 / חפשו אותנו גם בפייסבוק. 

מועדון
האלמנות העליזות

27/4/21 יום ג' שעה 20:30 / 5/5/21 יום ד' שעה 20:30 
22/5/21 מוצ״ש שעה 21:15 / 1/6/21 יום ג' שעה 20:30 

15/6/21 יום ג' שעה 20:30 / 30/6/21 יום ד' שעה 20:30 
21/7/21 יום ד' שעה 20:30 / 18/8/21 יום ד' שעה 20:30

אירועים
אפריל-מאי 2021

יעקב כהןסלאח שבתי
יום חמישי / 26.8.21

בשעה 20:30
מוצ״ש / 28.8.21

מוצ״ש / 26.6.21 / בשעה 21:30בשעה 21:30

חמישי 8.4 בשעה 10:00
בוקר יום השואה תשפ"א 

''בשביל הזיכרון'' שדרת זיכרון 
אינטראקטיבית בהרצל מול

רביעי 14.4 בשעה 12:30
טקס נפגעי פעולות האיבה ביד לבנים 

בנוכחות משפחות שכולות בלבד

שני 10.5 בשעה 20:00
יום ירושלים - נשים שרות ירושלים 

עם אילנה עדני ולהקתה 

רביעי 14.4 ערב עצמאות ב-22:00
שרים לך ארצי עם סלעית וצליל בירן 

וזמר אורח. מספר המקומות מוגבל 
- הזמנת כרטיסים ללא עלות באתר 

היכל התרבות

שלישי 11.5 בשעה 20:30
זוכרים את יוסי בנאי - מופע לציון 15 
שנה לפטירתו בהשתתפות נתן דטנר
ואורית וולף. המופע יתקיים באולם 

האודיטוריום. בתמיכת משרד התרבות.

שלישי 13.4 בשעה 20:00
טקסי יום הזיכרון ביד לבנים, גן עובדיה 

בנוכחות משפחות שכולות בלבד

רביעי 14.4 ערב עצמאות
מופעי זיקוקין מרהיבים לאורך חוף 

הים ובמזרח נתניה - פרטים בהמשך

חמישי 8.4 בשעה 17.00
יום השואה - הקרנת הסרט

״אהבה זו לא הייתה״ זוכה פסטיבל 
"דוקואביב" לאחריו מפגש מרתק עם 

מיה צרפתי הבימאית.
אודיטורים היכל התרבות.

רביעי 12.5 בשעה 18:00
״חוגגים כמו גדולים״ 50 שנה 

לתאטרון אורנה פורת על גג ההיכל

הכניסה לאירועים חופשית לבעלי תו ירוק בהרשמה מראש

מחיר
מיוחד
25 ש"ח
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38333833

א'-ה' 19:30-24:00 | ו' וערבי חג 13:00-24:00 | שבת וחג 09:00-24:00
רח' שטמפפר 17, 1-599-520-520

רפואה כללית | אורתופדיה | רדיולוגיה | אף אוזן גרון | נשים
שירותי מעבדה | שברים ותפירה

מאוחדת נתניה מרחיבה את שירותי מוקדי החירום 
ללקוחותיה. מעתה מוקד טרם* לשירותכם:

מוקדי רפואה דחופה נוספים:
מיון היברידי בשיחת וידאו

זימון תור באזור האישי באתר ובאפליקציה | ביקור טלפוני ב- 3833*, שלוחה 9

מוקד ילדים לניאדו | מוקד ביקורופא

חדש! מוקד חירום של 
טרם ללקוחות מאוחדת

*הביקור כרוך בתשלום אגרת מוקד ע"פ נהלי הקופה
למעט מכניסת השבת/חג ועד לצאת השבת/חג

תערוכות בגלרייה
תערוכה "כתר" של האמן איציק בדש

בתאריכים 16/4-25/5

בתאריך ה-4/6 תפתח תערוכה קבוצתית "חבל כביסה"
של האוצרת רויטל גורן סילברמן התערוכה תנעל ב-17/7
כתובת: המעפילים 19, נתניה. טלפון: 09-8308845

שבת במוזיאון
העיר נתניה

חוויה לכל המשפחה

מוזיאון העיר נתניה, רח׳ מקדונלד 3

בכל שבת תמצאו אצלנו במוזיאון העיר נתניה פעילויות מתאימות לכל גיל.
משחק ניווט, שעת סיפור, משחקים של פעם וסיור באתרי מורשת

מתאים גם לשומרי שבת
בין השעות 10:00-13:00

סרקו את הקוד או הירשמו בקישור
www.tickchak.co.il/16172

מוזיאון העיר גלריה על הצוק

טופס הרשמה מנוי לעונה
2021-2022 למחדשים ולחדשים

ת. לידה: ________________ שם פרטי ומשפחה: _________________________ 

מיקוד: ______________ כתובת: __________________________________ 

אימייל: __________________________________ זוגי / יחיד

סוג המינוי: תאטרון / מועדון זמר / ערים מרתקות / כשהקלאסי פוגש את הפופ / סדרת הווירטואוזים  

תשלום בכרטיס אשראי : ויזה / ישראכרט / דיינרס / אמריקן אקספרס / אחר 

מס' ת.ז :________________________ שם בעל הכרטיס: ___________________________ 

תוקף :__________________________ מס' כרטיס האשראי: ________________________ 

מס' תשלומים )עד 5 תשלומים(:______________ שלוש ספרות בגב הכרטיס: ____________________ 
א' עד ה' בין השעות 9:00-14:00 	 טל׳: 09-8308811 	 הודעות וואטסאפ: 052-5119903 	 פקס: 09-8617555
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 מרכז רפואי חדשני ומתקדם
עם כל הרופאים, המטפלים 

 והשירותים החדשניים
 שמשנים את עולם הבריאות.

 ממש ליד הבית
וגם בלי לצאת מהבית

שעות פעילות המרפאה
16:00-19:30  08:00-12:30 א׳, ג׳, ה׳  

08:00-12:30 ב׳ 
16:00-19:00  08:00-12:30 ד׳ 

08:00-12:00 שישי 

מגוון השירותים במרפאה 

| מיון היברידי – מוקד רפואה  שירותי אחיות   | ילדים  | רפואת  רפואת משפחה 
 דחופה 7 ימים בשבוע | א.א.ג. | עור | גסטרואנטרולוגיה |  ליווי היריון וייעוץ גנטי 
כירורגיה | כירורג שד ואונקולוגיה | פסיכולוגית ילדים | שירותי מעבדה | דיאטנית 

קלינית | אנדוקרינולוגיה ילדים | נוירולוגיה מבוגרים | בקרוב! רפואה משלימה

 מתחם פיאנו, רח' שושנה דמארי 10
עיר ימים, נתניה | טל. 09-8658530

 בעיר ימים מרפאה היברידית חדשה
שיש בה הכל!

שם המופע אולם יום ושעהתאריך פתחנו
הקרנת סרט - יום השואה היכל התרבות נתניה חמישי 8.4.2117:00

כנס לערב יום הזיכרון - עמותת יום הכיפורים היכל התרבות נתניה שני 12.4.2116:00
ערב יום העצמאות - שירה בציבורהיכל התרבות נתניה רביעי 14.4.2122:00

הקומיקאים ת. חיפה היכל התרבות נתניה חמישי 22.4.2120:30 
הקומיקאים ת. חיפה היכל התרבות נתניה מוצ”ש 24.4.2121:00
ערים מרתקות - אוריינט אקספרסהיכל התרבות נתניה שני 26.4.2120:30
מועדון האלמנות העליזות ת. נתניה אולם דורטמונדשלישי 27.4.2120:30
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית היכל התרבות נתניה רביעי 28.4.2120:00

גיל שוחט מארח - טלי אורן ממרי פופינס עד בילי היכל התרבות נתניה ראשון 2.5.2120:30
מועדון זמר - על כל אלה - מחווה לנעמי שמר היכל התרבות נתניה שלישי 4.5.2120:30
אריק דוידוב - מהחצוצרה באהבה היכל התרבות נתניה רביעי 5.5.2120:00
מועדון האלמנות העליזות ת. נתניה אולם דורטמונדרביעי 5.5.2120:30

תזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחת את טיפקס היכל התרבות נתניהשני 10.5.2120:30
ירושלים פינת וינה - נתן דטנר ואורית וולף היכל התרבות נתניה שלישי 11.5.2120:30

מועדון האלמנות העליזות ת. נתניהאולם דורטמונדמוצ״ש 22.5.2121:15
האופרה הקלה בנגב היכל התרבות נתניה ראשון 23.5.2120:00
יידישפיל - אמא יהודיה היכל התרבות נתניהרביעי 26.5.2120:00
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית היכל התרבות נתניה חמישי 27.5.2120:00

מועדון האלמנות העליזות ת. נתניההיכל התרבות נתניהשלישי 1.6.2120:30
עבדאללה שוורץ ת. בית ליסין ות. חיפה היכל התרבות נתניה חמישי 3.6.2120:30
עבדאללה שוורץ ת. בית ליסין ות. חיפההיכל התרבות נתניה מוצ”ש 5.6.2121:30
טקס הענקת אות המופתהיכל התרבות נתניה שני 7.6.2119:00

גיל שוחט מארח - מארח את גיא ורועי זוארץ נפש יהודי היכל התרבות נתניה ראשון 13.6.2120:30
ערים מרתקות - דולצ’ה ויטה היכל התרבות נתניהשני 14.6.2120:30
מועדון האלמנות העליזות ת. נתניההיכל התרבות נתניהשלישי 15.6.2120:30
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית היכל התרבות נתניהמוצ”ש 19.6.2121:00
קונצרט קיץ צעירים + מבוגרים הקונסרבטוריון העירוני היכל התרבות נתניה ראשון 20.6.2120:00
סטנדאפ יעקב כהן היכל התרבות נתניהמוצ”ש 26.6.2121:30
מועדון האלמנות העליזות ת. נתניההיכל התרבות נתניהרביעי 30.6.2120:30

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית היכל התרבות נתניה חמישי 8.7.2120:00
מועדון האלמנות העליזות ת. נתניההיכל התרבות נתניהרביעי 21.7.2120:30
פרימיירה חבצלות היכל התרבות נתניה ראשון 25.7.2120:30
יידישפיל - בראבא היכל התרבות נתניה שני 26.7.2120:00
מועדון זמר - גברים שרים אהבה היכל התרבות נתניהשלישי 3.8.2120:30
הנשים של ג’יק ת. חיפה היכל התרבות נתניהחמישי 5.8.2120:30
הנשים של ג’יק ת. חיפה היכל התרבות נתניהמוצ”ש 21:30 7.8.21

ערים מרתקות - מרוסיה באהבההיכל התרבות נתניהשני 16.8.2120:30
מועדון האלמנות העליזות ת. נתניההיכל התרבות נתניהרביעי 18.8.2120:30
סלאח שבתי היכל התרבות נתניה חמישי 26.8.2120:30
סלאח שבתי היכל התרבות נתניה מוצ”ש 28.8.2121:30
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