עונת המנויים 2019/20

תיאטרון שהוא בית

נחות ממגוון
המנויים זכאים לימהים במרכז
פעים המתקי
המו

הסדר עם

ועדי עובדים

קרוב לבית,

 nקופת המרכז ושרות לקוחות  -שירה בירמן-פונק
שעות 03-9724700 ,8:30-17:00 :שלוחה 1
דוא"לtickets@shoham.muni.il :
 nמנויים אירית נדב03-9724701 :
דוא"לirit@shoham.muni.il :
 nפקס03-9734701 :

הצטרפו לקבוצת "מרכז אמנויות הבמה שהם"
שהם  -מרכז אמנויות הבמה ,שד' עמק איילון פינת רח' החושן ,שהם6083547 ,

מידע ועדכונים על כל האירועיםwww.hamesh.co.il :

מרחק הליכה

איכותי ממיטב
רפרטוטארראות בארץ
התיא

ייה אינטימית
חווית צפחדיש ונעים
באולם

תושבים יקרים,

כמה טוב שבאתם הביתה!
עונת המנויים הקודמת מסתיימת בימים אלה בהצלחה רבה .היתה זו עונה ראשונה בה הצענו לכם מתכונת חדשה של מנוי  6 -או  9הצגות לבחירה ומופע
מתנה ,ומנוי מורחב של  5הצגות ילדים .התגובות החמות והמשובים המצויינים הביאו אותנו להמשיך במתכונת זו גם השנה.
מרכז אמנויות הבמה בשהם ,תיאטרון שהוא הבית שלכם ,פותח את הרישום לעונת המנויים  ,2019-20עם הצגות משובחות של מיטב התיאטראות בארץ.
גם השנה מובטחים לכם מגוון ועושר תרבותי.
אנו מזמינים אתכם לעיין בחוברת המנויים וממליצים כי תקדימו להירשם ולהבטיח מקומותיכם באולם .בהמשך השנה נוסיף ונעדכן במופעי מוסיקה ,בידור
ותרבות חדשים ,שיתקיימו לאורך השנה.
אנו מודים לכם על האמון במרכז אמנויות הבמה בשהם ועל השותפות לכל אורך הדרך .המרכז הוא ביתכם  -ולמענכם.

שלכם בברכה

שני בנד

יו"ר ועדת התרבות היישובית

הילה בן חמו
מנהלת מרכז אמנויות הבמה

נועה שור
מנהלת תחום תרבות ,חמש

אילן קומה
מנכ"ל חמש

משפחה חמה

השבעה

יום חמישי  31/10/19בשעה 20:30

יום רביעי  27/11/19בשעה 20:30

ארוחת יום ששי שגרתית הופכת לזירת קרבות ,כשאחת מבנות המשפחה מודיעה
שלא תגיע השנה לליל הסדר .השלווה מופרת באחת וסבתא מלכה נוקטת בכל
האמצעים כדי לבטל את רוע הגזירה.
קומדיה של ענת גוב ,אחת המחזאיות החשובות בארץ ,אשר בודקת את המשפחתיות
הישראלית הלוחצת ,ומעלה שאלות על אהבה ,חובה ,עבדות וחרות.
מאת :ענת גוב .בימוי :רוני פינקוביץ'
בהשתתפות :תיקי דיין ,רוברט הניג ,לימור גולדשטיין ,לירון ברנס ,עדי גילת ,לורין
מוסרי ,יותם קושניר ,שירן הוברמן
מן הביקורות:
"שעה וחצי של שאגות צחוק .הקהל יוצא מגדרו .צוות שחקנים מהולל .מימדי המתח
והדרמה נותרים עד לשנייה האחרונה .תיקי דיין נפלאה ,לימור גולדשטיין נוגעת ללב,
לירון ברנס נפלא" דה מרקר

טוביה ,מחנך ותיק ,אמור לחזור מחופשה לקראת ברית המילה של נכדו הבכור.
שיחת טלפון מפתיעה מהמשטרה בלונדון מבשרת על מותו המסתורי.
הלווייתו נערכת בדיוק בשעה שבה נשיא מצרים ,אנואר סאדאת ,נואם בכנסת את
נאומו ההיסטורי ,ואיש אינו מגיע להלוויה חוץ מאשתו ושלושת ילדיו .דבורה אשתו
מחליטה לסגור את השבעה למנחמים .היא וילדיה כלואים עכשיו שבוע ימים לסדרה
של בירורים נוקבים ,מרגשים ומצחיקים ,בשבעה ללא מנחמים וללא נחמה.
מאת :שמואל הספרי בימוי :כפיר אזולאי.
בהשתתפות :יניב ביטון ,דניאל גד ,אופיר וייל ,ענת וקסמן ,גדי יגיל/אברהם סלקטר,
נעמי לבוב ,תומר מחלוף ,נדב נייטס ,יעל שטולמן
מן הביקורת:
"דרמה משפחתית חריפה ,מצחיקה ומעוררת מחשבה ,רלוונטית וחזקה באמירתה
החשובה" ידיעות אחרונות

תיאטרון מבוגרים

לילה אחד מרקוביץ'

זרים מושלמים

יום חמישי  12/12/19בשעה 20:30

יום רביעי  22/1/20בשעה 20:30

עשרים גברים יוצאים לאירופה ערב קום המדינה .מעבר לים ממתינות להם
עשרים נשים אותן לא פגשו מעולם .המטרה :חתונה פיקטיבית שתעקוף את
איסור המנדט הבריטי על הכניסה לפלשתינה .בין הגברים נמצא גם יעקב
מרקוביץ' ,איש זניח לכל הדעות ,שמוצא עצמו נשוי לבלה זייגרמן ,האשה היפה
ביותר שנראתה בארץ .כשמגיעים ארצה ,מרקוביץ' מסרב לתת לבלה גט.
בלה יוצאת למלחמה על חירותה ,ומרקוביץ' ממולה ,נלחם על האהבה.
מחזה חדש וססגוני על ראשית ההתיישבות ,עיבוד תוסס לרומן עטור השבחים
מאת איילת גונדר-גושן.
מאת :יואב שוטן-גושן ועירד רובינשטיין עפ"י ספרה של איילת גונדר-גושן
בימוי :עירד רובינשטיין .בהשתתפות :אגם רודברג ,תום חגי ,קובי פרג' ,ועוד.
מן הביקורת:
"מחזה שנון ,נוגע והומוריסטי ,איכות ההצגה שזורה בקשר בלתי נפרד במשחק
מהוקצע של כל הקאסטynet "...

על פי סרטו פאולו ז'נובזה
במהלך ארוחת ערב ,נענים החברים לאתגר אותו יזמה אחת המשתתפות,
להניח את המכשירים הסלולריים על השולחן ,בידיעה שכל הודעה או שיחה
שיקבל אחד מהם תהיה גלויה לכל שאר החברים .העניינים מסתבכים כאשר
החברים מגלים עד כמה הם אינם מכירים בניגוד למה שחשבו בתחילה.
עיבוד ותרגום :ארז דריגס .בימוי :נתן דטנר בהשתתפות :מורדי גרשון,
מאיה מעוז ,תומר שרון ,ריקי בליך ,נתי רביץ ,ספיר אזולאי ופיני קידרון
מן הביקורות:
"חווית תיאטרון משובחת שמעוררת המון חומר למחשבה" .דוד רוזנטל ,וואלה!
".....השאפו הענק מגיע לבימאי על בימויו הקולח ,הזורם ומדגדג בנקודות
הנכונות  -של נתן דטנר .קומדיה כמו שרק האיטלקים יודעים ליצור",
עליס בליטנטל ,קפה דה מרקר

קן הקוקיה

השיבה

יום חמישי  6/2/20בשעה 20:30

יום רביעי  11/3/20בשעה 20:30

סיפורו של חוסה במוסד לחולי-רוח ,הממריד את יתר החולים המאושפזים ומנהיג
אותם בקרב נגד עריצות הממסד וקשיחותה הדרקונית של האחות הראשית .המחזה,
כמו הסרט המפורסם "קן הקוקיה" (בכיכובו של ג'ק ניקולסון) ,מדגיש את המאבק
הנואש בין עריצות בשם "החוק והסדר" וחירותו של הפרט .המחזה מבקש לומר
ששפיותם של מי שמוגדרים כ"נורמלים" היא יחסית ...ואולי העולם על מנהיגיו הוא
שהשתגע? מחזה אנושי ,מרגש ומשעשע כאחד סוחף ומרתק ,בהשתתפות מיטב
שחקני התיאטרון.
מאת :דייל וסרמן עפ"י ספרו של קן קייזי תרגום :אילן רונן בימוי :עמרי ניצן
בהשתתפות :איציק אבל ,שלומי אברהם ,רות אסרסאי ,עזרא דגן ,עוז זהבי ,יצחק
חזקיה ,שלום כורם ,מוטי כץ ,יואב לוי ,מיה לנדסמן ,רביב מדר ,אבישי מרידור,
אסף סולומון ,זיו קלייר ,אורי רביץ ,אולה שור סלקטר ,אוהד שחר ,נעמה שטרית,
ערן שראל.

מחזה בהשראת סיפור חייה של יהודית הרמן וסיפורי כתות מהארץ ומהעולם.
לפני  17שנה ברחה נועה הצעירה מהקיבוץ האמיד בו חיה עם הוריה ואחותה,
הצטרפה לכת בהנהגתו של אביהו תשבי ,ונעלמה .כעת ,יום אחרי מבצע גדול בו
השתלטה המשטרה על הכת ועצרה את אביהו ,נאלצת נועה לשוב עם חמשת
ילדיה לבית הוריה בקיבוץ .נועה המומה וזועמת על כך שנתלשה מעולמה
המוגן ונחבטה חזרה למציאות ממנה ברחה .היא נאלצת להתמודד לראשונה עם
השדים שבעברה ,להתעמת עם משפחתה ,ללמוד עובדות חדשות ומטרידות על
חייה ולעמוד בחקירות חוזרות ונשנות של צמד בלשי משטרה החושדים כי היא
מחפה על פשע נורא שהתרחש בכת.
מחזה ובימוי :איה קפלן ,משתתפים :רות אסרסאי ,כרמל בין ,נטע גרטי ,אורי
גדניר-זיו ,שמואל וילוז'ני/אוהד שחר ,אבי טרמין ,מיה לנדסמן ,עידו מרקוביץ,
אסף סלומון/גלעד שמואלי ,אודיה קורן ,עברי שי.
*אין קשר בין הדמויות והאירועים שבמחזה לבין דמויות ואירועים מן המציאות

יום חמישי  2/4/20בשעה 20:30

יום חמישי  14/5/20בשעה 20:30

קומדיה סופר-אקטואלית.
בתחילת שנות השבעים ,ובעיצומה של מלחמת ההתשה ,נפלו בשבי המצרי
ערב נישואיה של לאה שוורץ לבחיר ליבה ,אריאל ,ההתנחלות הקטנה שבשומרון ,קבוצת טייסים וחיילים ישראלים .בעודם שוהים בצינוקים האפלים ,מצאה
שבה הם גרים ,גועשת ורוגשת .אפילו הוריה של לאה ,ציקי ותרצה ,מוכנים לדחות החבורה אור ונחמה בתרגום יצירת המופת " -ההוביט" לעברית ,ביצירת חיים
את משבר היחסים ביניהם עד אחרי החתונה ,למען אהבתה של בתם.
משותפים מלאי משמעות ,ובתקווה לשוב הביתה.
אלא שאז ציקי שומע במקרה שיר ילדים קטן ותמים ,וחייו משתנים ברגע אחד.
התיאטרון העברי מעלה את ההצגה "לשם ובחזרה" בהשראת סיפורם המופלא
האם ציקי חולה? האם הוא מבין מה מתרחש סביבו? האם משפחתו תדע להתמודד של הטייסים והחיילים ,אשר למרות הכל הצליחו לשוב אל החיים.
עם מצבו? האם היישוב ידע לגלות כלפיו סובלנות? ומה יהיה עם החתונה הקרבה מאת :גדי ויהונדב צדקה .בימוי :גדי צדקה .בהשתתפות :ישי גולן ,חאליפה
והאהבה הגדולה? קומדיה מטורפת ומצחיקה עד דמעות ,על אנשים שהם אולי לא נאטור /גדי צדקה ,גיל ויינברג ,יהודה נהרי ,יניב קלדרון ,תום גל ,טל דנינו,
"פוליטיים" ,אבל הם בטח לא "פוליטיקלי קורקט".
מיכאל רוז'צקי.
מאת :רמי ורד בימוי :רוני פינקוביץ'
בהשתתפות :אבי קושניר ,ענת וקסמן ,אפרת בוימולד ,עודאל חיון ועוד

חדש! לבחירתך  6 :הצגות לבחירה  +מופע מתנה או  9הצגות  +מופע מתנה

עבדאללה שוורץ

לשם ובחזרה

באפשרותך להפתיע
את יקיריך...
מתנה מהשורה הראשונה
הבחירה הנכונה לבילוי תרבותי
מושלם לך ולכל המשפחה
התקשר/י עוד היום
ורכש שובר מתנה לאחד מהמופעים
במרכז אמנויות הבמה שהם.

יש רופא באולם
יום רביעי  10/6/20בשעה 20:30
מנתח מוביל בבית החולים היוקרתי ביותר בלונדון מתארגן לנאום חייו בפני שורה
של רופאים מהמובילים בעולם .לפתע מגיחה פילגש מסתורית וקצת מוטרפת מן
העבר הרחוק עם סוד קטן  -גדול שמערער הכל .הד''ר לא מהסס להשתמש בכל
האמצעים העומדים לרשותו על מנת להסתיר את סודו והתוצאה היא קומדיה
מוטרפת מגלגלת מצחוק.
מאת :ריי קוני ,תרגום :אלי ביז'אוו .בימוי :משה נאור
בהשתתפות :יעקב כהן ,רמי הויברגר ,אלברט אילוז ,אוסנת פישמן  /הילה סורג'ון,
לירית בלבן ,יואב בר-לב ,עידו ברטל ,בן יוסיפוביץ ,אורנה רוטנברג ,יוסף אבו ורדה,
רבקה גור  /רבקה בכר  /תקווה עזיז.

נשמח ל

עמוד לשרותך

מנויי תיאטרון מבוגרים

מופע אחד מתנה לבחירה

טרנזיסטור

לא לריב!

מופע מחווה לאריק איינשטיין
האב הרוחני של הרוק הישראלי

קומדיה משפחתית ישראלית מאת גור קורן

מוצ'ש  28/3/20בשעה 21:00
אבשלום | עטור מצחך | עוף גוזל | למה לי לקחת ללב
כשאת בוכה את לא יפה | קח לך אישה | סע לאט | בדרך לגימנסיה ועוד..
את המופע מבצעת להקת "הטרנזיסטור" ,הרכב חדש בניהולו המוסיקלי של משה
לוי מבכירי המפיקים המוסיקאליים בישראל ,שהפיק וניהל מוסיקלית אלבומים של
אריק איינשטיין ,שלום חנוך ,שלמה ארצי ,מאיר בנאי ,אריק ברמן ואחרים.
אהרל'ה סייקס שירה וגיטרה אקוסטית ,אבי חן שירה וגיטרה אקוסטית
ארז זינגר גיטרה חשמלית וקולות ,נועם לונדון גיטרה בס
אייל קוחל תופים ,משה לוי/עדי רינרט ,קלידים,
אקורדיון ,גיטרה חשמלית וקולות

מוצ'ש 4/1/20 ,בשעה 20:30
בימוי :גלעד קמחי | משתתפים :דביר בנדק ,עירית קפלן ,גור קורן ,ירדן ניקפהמה,
נדב אסולין ,כנרת לימוני /אסנת בן יהודה.
שלושה אחים יוצאים בעקבות דירת ארבעה חדרים שאביהם המנוח הוריש ל ...נערת
ליווי .סלע חסר הפרוטה ,איילת מורה ואם חד הורית וגור כוכב הילדים הקמצן ,לא
מוכנים לוותר על הירושה שמגיעה להם אבל הם צריכים להלחם בנערת ליווי שלא
מבינה למה נפלה עליה דירה באמצע החיים .מה שבטוח זה שהיא לא מוכנה לוותר
עליה .שלושת האחים שמורגלים לריב אחד עם השני כבר  40שנה צריכים להתאחד
כדי להחזיר לעצמם את הבית בו גדלו ,כשבכל רגע ורגע במסע הזה הם...
לא מפסיקים לריב.

מסביב לעולם ב 80-יום
יום רביעי ,6/11/19 ,שעה 17:30
עיבוד חדש ,תוסס ומרגש ,לסיפרו הקלאסי של ז'ול וורן.
במסגרת עלילת מסע מרהיבה מסביב לעולם ,נפגשים פספרטו ,ילד יתום מלא חיים
המשתוקק לבית ,ומר פוג ,אדון אנגלי קפדן הסולד מחברת אנשים .המפגש המצחיק
והמרגש בין השניים ,מהווה בעצם הצצה ליחסי הורים  -ילדים :פספרטו מתקשה
לעמוד בציפיות החמורות ,אך כשפוג לומד להכיר אותו ,ה"פגמים" של הילד ,העניין
שלו בכל דבר ,הדמיון המפותח  -כובשים את ליבו ,ואת ליבנו .אחרי שיתגברו יחדיו
על מכשולים ויסיימו את המסע ,יבינו שהפרס האמיתי שזכו בו ,הוא משפחה.
מחזה :יובל ברגר ויעל טילמן
משתתפים :דולב אוחנה ,רון ביטרמן ,גילי בית הלחמי ,ליאור חקון ,יערה פלציג,
יפתח קמינר.

מיכאל
יום רביעי ,11/12/19 ,שעה 17:30
דרמה חברתית מרגשת
מיכאל אוהב לצייר .הוא מצייר קומיקס מצחיקים ומלאי דמיון .חבריו לכתה מעדיפים
משחקי כדור תחרותיים ,ומשחקי חברה קולניים ,ולא תמיד מצליחים להבין אותו או
להעריך את כישרונו המיוחד .מצבו החברתי מתדרדר כאשר שחר ,חברו היחיד ,מעדיף
את חברתו של אורי ,הספורטאי של הכתה .מיכאל הופך לילד בודד שחבריו היחידים הם
דמויותיו המצוירות ,אבל אירוע דרמטי גורם לכולם להבין שהשוני בין הילדים אינו כל כך
גדול כפי שזה נדמה ,ובסופו של דבר מגיעים הדברים לסיום מוצלח במסיבת הכתה.
הצגה נוגעת ללב ,המעניקה לקהל הצעיר חוויה תיאטרלית יוצאת דופן בזכות שימוש
באנימציה חדשנית ומלאת הומור.
מחזה ובימוי :צביה הוברמן משתתפים :תומר אופנר  /יואב כורש ,יהונתן מגון ,אלון
נכטיגל ,מאיה לוי ,יאיר להמן.
מן הביקורות "הצגת ילדים יפה וחכמה שגם מצליחה להתמודד ברגישות עם נושא קשה
כמו קבלת החריג" ,שי בר יעקב ,ידיעות אחרונות

הצגות ילדים  -גילאי 5-11

הלב

לציונה יש כנף אחת

יום רביעי ,15/1/20 ,שעה 17:30

יום רביעי ,19/2/20 ,שעה 17:30

עיבוד מקורי לספרו האהוב של אדמונדו דה אמיצ'יס.
ההצגה מבוססת על שלושה סיפורים מתוך הספר "הלב" שריגש דורות של
ילדים .מרקו הוא ילד קטן מגנואה שבאיטליה .בשל המצב הכלכלי הקשה,
נאלצת אמו לנסוע לארגנטינה כדי לעזור בפרנסת המשפחה.
מרקו הקטן מתקשה לשאת את הגעגועים לאמו וכשמכתביה חדלים להגיע הוא
מחליט להפליג לארגנטינה ולחפש אותה .לאחר הפלגה ממושכת וקשה מגיע
מרקו לעיר בואנוס איירס ,אך לאכזבתו הרבה הוא אינו מוצא את אמו.
מרקו אינו מוותר והוא יוצא למסע ממושך ומפרך בעקבותיה.
מחזה ובימוי :צביה הוברמן .שחקנים :דקלה הדר ,עדי ארד ,דורון אורן ,נדב
אסולין  /שמעון חאבא ,שירן הוברמן ,נועה אנגל רני אלון וגל צ'פסקי.
"להיט גדול ועל זמני" ידיעות אחרונות
"הפקה מוסיקלית ססגונית ,מרקו עליז ושמח" כלכליסט
"הצגה שמדגדגת בלב ונוגעת בנשמה" כאן תרבות

מחזה מקורי על פי ספרו של נעם חורב ,אשר עוסק בניצחון עצמי על מגבלה
פיזית ונפשית.
ציונה ,ציפור עם כנף אחת ,נאלצת להישאר בקן יחד עם אמה בזמן שכולם
יוצאים אל הנדידה הגדולה לעבר אי הציפורים ,אך ציונה לא מוותרת וביחד עם
דופיק חברה (קיפוד עם תלתלים) הם יוצאים ברגל כנגד כל הסיכויים למסע
סוחף ומלא הרפתקאות .ההצגה משלבת את שיריו הנפלאים של נעם חורב,
ביניהם השיר "מתנות קטנות".
מחזה :הדס קלדרון ועודד ארליך בימוי :עידן עמית
שחקנים :דלית דוד ,תום חודורוב ,קרן מרום ,יניב סוויסה ,ישראל קוג'ינסקי/
יוסף אלון

מפגשים קסומים בספרייה
שעות סיפור מידי יום שני,
שעה  ,17:30גילאי 3-5
שעה חווייתית מלאת הנאה עם סיפורים מהקלאסיקה הישראלית
ואגדות עולם .מיטב הסיפורים מסופרים ע"י מיטב המספרים
פרטים בספרייה הציבורית שהם03-9723048 :
או בדף הבית של הספרייהwww.hamesh.co.il :

מולאן
יום רביעי ,25/3/20 ,שעה 17:30
האגדה על הנערה הלוחמת .מולאן היא נערה סינית החיה בכפר קטן .יום אחד ההונים
האכזריים פולשים לסין וקיסר סין מצווה על כל משפחה לשלוח גבר אחד למלחמה
נגדם .מולאן לא מסכימה שאביה המבוגר והחולה יילחם  -היא מתחפשת לגבר
ומתגייסת לצבא במקומו .למרות הקשיים מצליחה מולאן להפוך ללוחמת נועזת.
שילוב של תיאטרון ,תנועה ,מוזיקה ,אקרובטיקה ותיפוף ,המביא לבמה את העושר
והיופי של התרבות הסינית.
מחזה ובימוי :צביה הוברמן .משתתפים :דון לני גבאי /טל אידיסיס ,שלום שמואלוב/
חיים זנאתי ,ליאור חקון/טל דנינו ,עומר זמרי ,רני אלון/יוסף אלון ,אור משיח ,תום
אפלבאום/יגאל ברנר ,אליאור כהן/יוחאי גרינפלד ,ליאור זוהר.
מן הביקורות
הצגה מיוחדת ומקסימה בסגנון העיצוב שלה ...מעבירה לדור חדש של בנות (ובנים)
מסר חינוכי חשוב של שבירת מוסכמות והעצמה נשית 5 .כוכבים!"
שי בר יעקב ,ידיעות אחרונות

חורף חם
בלובי המשכן

פעילות לילדים ,אחת לחודש,
בלובי מרכז אמנויות הבמה

המשאלה הגדולה
שבת 23/11/19 ,בשעה 11:00
טובה ושאול מתגוררים בשכנות בכפר קטן ,והם החברים הכי טובים .יום אחד נופלת לידיהם
הזדמנות לבקש משאלות .בעוד המשאלות של שאול מתמלאות בזו אחר זו ,חברתו הטובה נותרת
בלא כלום  -אף בקשה שלה לא זוכה למענה .סיפור מרגש על חברות מפתיעה ,המלמד אותנו
שהרבה מההצלחה והטוב שיש לנו ,מתרחש בזכות האנשים שמסביבנו ,אותם אלה שאוהבים
מחזה ובימוי :גיל צרנוביץ' מחזה :מיטל סלקמון רטן ,משתתפים :דורית טל שלו ,אריק מורדוך

גילאים4-7 :

הנהג שהפך לתזמורת
שבת 21/12/19 ,בשעה 11:00
אברהמוס הנהגוס הוא קצת ליצן .הוא מגיע לפני הלהקה ומסדר את כלי הנגינה .הוא מאוד אוהב
את עבודתו .אבל היום ...הכלים ,הקהל ואברהמוס מחכים לנגנים ,והם לא מגיעים!!!
האם יצליח אברהמוס להציל את המצב? האם הילדים יעזרו לו להפוך ל -תזמורת של איש
אחד? ...אכן הנס קורה ...עם תוף גדול על הגב (ותוף קטן על הרגל )..עם גיטרה ,מפוחית ,חלילית
ומשרוקית ,אברהמוס הנהג מנגן ,שר ,רוקד ומפעיל את הילדים בשירה ובתנועה ומראה להם שאין
גבול לרצון ולדמיון.

גילאים3-7 :

פעילות נוספת
שבת 25/1/20 ,בשעה 11:00
פרטים בהמשך....

חברים על הגשר
שבת 29/2/20 ,בשעה 11:00
הצגת ילדים על סיפור חברות משעשע ומרגש
זהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעולם .במשך היום הם עוזרים זה לזה בעבודה ,ובערב
שותים יחד כוס תה בחצר וצוחקים .יום אחד מתפתח ויכוח מאד גדול בגלל דבר מאד קטן ,ושני
החברים רבים ריב נוראי שבעקבותיו הם לא רוצים לדבר או אפילו לראות זה את זה לעולם.
בדיוק אז מגיע לכפר נגר חביב וחכם ובזכותו הם לומדים בדרך מפתיעה שחברות היא הדבר הכי
חשוב ולא שווה להרוס אותה בעד שום סיבה ,גדולה או קטנה.
מחזה :גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן ,בימוי :גיל צרנוביץ ,משתתפים :איציק כהן פטילון ואיתי
פלג ,גילאים4-7 :

ועוד במשכן
שביל ישראל

השביליסטים של שהם

קבוצה חדשה יוצאת לדרך -עונה ראשונה
מטיילים בין נופים מרהיבים מהצפון לדרום.
 nסדרת טיולים על השביל מלווה בהדרכה והסעה משהם.
 nכ  9 -טיולים בעונה  -יוצאים ליום מלא אחת לחודש
 nהטיולים יתקיימו בין אוקטובר  2019ליוני .2020
 nלקבוצה הותיקה (המטיילת כבר חמש שנים)  -עונה ,5
ניתן להצטרף לטיולים חד פעמיים  -על בסיס מקום פנוי
 nלפרטים :אתי גרוס 03-9724734
או במיילetig@shoham.muni.il :

שבתרבות
אחת לחודש ,החל מחודש נובמבר ,יתקיימו במרכז אמנויות הבמה אירועי שבתרבות
בהנחיית רינה מצליח בנושאים כמו פוליטיקה ,כלכלה ,חברה ,חינוך ותרבות.
רינה מצליח ,מהפנים המוכרות ביותר והוותיקות ביותר בעולם החדשות ושל "חברת החדשות" בערוץ .12
עיתונאית ,כתבת ,שדרנית טלוויזיה ורדיו ,ומגישת "פגוש את העיתונות" של חברת החדשות.
לאחר פיצול הערוץ ,מגישה בימי שישי את המהדורה המוקדמת בקשת  12בשם "השבוע" ,ואת "פגוש
את העיתונות" בימי שבת ברשת 13

חמשת המפגשים יתקיימו בשבת בבוקר בשעה .11:00

14/3/20 | 15/2/20 | 18/1/20 | 14/12/19 | 16/11/19

מופעי מוזיקה
ברי סחרוף
עם איתמר דוארי ועומרי מור

אהוד בנאי
"קשר לאחד"

יום שלישי  17/9/19בשעה 20:30

יום חמישי  21/11/19בשעה 21:00

ברי סחרוף  -גיטריסט ,זמר ויוצר  -במופע עם שני מוזיקאים בעלי שם עולמי מהדור
החדש :נגן כלי ההקשה איתמר דוארי והפסנתרן עומרי מור.
המופע הייחודי של שלושת המוזיקאים היוצרים  -סחרוף ,דוארי ומור  -נבנה על
רפרטואר השירים של סחרוף לצד שירים ואלתורים חופשיים .השירים המוכרים
והאהובים יזכו לעיבודים וביצועים חדשים במשולש של גיטרה ,פסנתר וכלי הקשה.
ברי סחרוף  -גיטרה ,שירה
עומרי מור  -פסנתר
איתמר דוארי  -כלי הקשה
גלעד אברו  -קונטרבס

אהוד בנאי מסובב את מפתח הלב בשער השירים ומזמין את הקהל להיכנס,
לשבת ,לשתות משהו ולהתחיל בדיאלוג לא כתוב ,באופן ישיר ,אחד על אחד,
במרחק נגיעה ,של קשר שנרקם עם הקהל שמלווה אותו כבר שנים ,דרך
המוסיקה רבת הגוונים והפנים :שירי נדודים וגעגועים ,שירים של חיפוש אחר
הדרך ,המשמעות והמקום; שירים שמהותם היא פניה אל אדם אחר -דמות
בחלום ,חבר שאבד ,בת אהובה.
הזדמנות נדירה לפגוש מחדש שירים שהתחבאו להם במהלך השנים ,לצד
שירים מוכרים ואהובים.
"במופע קשר לאחד אני חוזר אל נקודת ההתחלה ,אל המקום ממנו צמחו
השירים ,אל הלילות הארוכים והשקטים בוואדי הגלילי ,יושב לבד ומנגן ,מגלה
שבילים חדשים על צוואר הגיטרה ,מחפש את מפתח הלב ,את הקשר לאחד".

מנויי+

טעמים

הטבות למנויי תיאטרון
מרכז אמנויות הבמה
התימני

ליידי פירסט

הנחה של  10%על כל קניה
כולל כפל מבצעים

הנחה של  40%על כל חזיות
טריומף ופמינה.
אין כפל מבצעים.

בוטיקא

מור סושי בר

הנחה של  10%בקניה
מעל ₪ 100

הנחה של  10%על כל החנות.
אין כפל מבצעים

(אצה שוהם)
הנחה של  5%בקניה של מינימום
 ₪ 50ב  TAאו ישיבה במקום בלבד.
תשלום מז/אשראי.

גלידריה יוליה

גלריית פרחים חיה

טקטיק

הנחה של  10%על
מגוון מוצרי הגלידריה

אופטיקה שוהם

הנחה של  10%נוספת מעבר
להנחות הקיימות בחנות

הנחה של  5%על כל קניה,
ביום נישואין-הטבה נוספת

ידין
עילם

דליה סלע

רוקוקו

כל החנות  10%הנחה.
אין כפל מבצעים

הנחה של  12%על
כל מגשי האירוח

גלידת פלדמן

טכנו שוהם

הנחה של  5%בקניה
של כל מוצרי החנות.
אין כפל מבצעים.

הנחה של  15%ברכישת
 2קופסאות גלידת
"בן אנד ג'רייס"

מדאמס

מכבסת שוהם

מנת חומוס שניה במחיר של
( ₪ 21במקום )₪ 29
בישיבה בלבד.

במסירת  2פריטים לניקוי יבש,
פריט שני בחינם (הזול ביניהם)

עלון הקופונים יחולק במעמד קבלת כרטיס מנוי התיאטרון

ידין עילם

הנחה של  15%על תיקים
וציוד משרדי מעל ₪ 100
(לא כולל ספרי לימוד)

n

הנחה של  15%על כל האביזרים
והמעבדה כולל כפל הנחות
ומבצעים.

ריבאר

REBAR

הנחה של  30%על המשקה השני
קוד קופון .40502 -
סניף שוהם בלבד.

פיצה האט שוהם

פיצה משפחתית בקניה במקום
במחיר  2 .₪ 40מגשים משפחתי
ב  - ₪ 80משלוח חינם.

בורגרים שוהם

הנחה של  15%על כל התפריט
לישיבה במקום בלבד

ספורטן שוהם
הנחה של  10%לרכישת
כרטיסיה של  10כניסות

הקופונים תקפים בבתי העסק רק בהצגת כרטיס מנוי  nתוקף ההטבות עד לתאריך 30/9/20

מרכז אמנויות הבמה שהם

המקום המושלם לאירוע הבא שלך...
מקום מושלם באמצע הדרך בין ירושלים לתל-אביב
לכנסים ,ימי עיון ואירועים עסקיים
 nאודיטוריום מדורג  511 -מקומות ישיבה
 nבמת מופעים והרצאות רחבה ונוחה
 nאולם ולובי נגישים
 nמבואה אלגנטית לקבלות פנים ותערוכות
 nמערכות הגברה ,תאורה והקרנה משוכללות.
 nחנייה חופשית
 nצוות מקצועי מהשורה הראשונה

03-9724700

מנוי יקר,
אנו מודים לך ומברכים אותך עם הצטרפותך לעונת המנויים 2019-20
ומאחלים לך צפייה נעימה ועונה מרגשת.
 nיש להביא את כרטיס המנוי בכל מופע ,או כרטיס דיגיטאלי המועבר כהודעה לפלאפון יום לפני כל הצגה.
 nביטול מנוי :עד  14יום לפני תחילת הסדרה ,ללא חיוב .עד  7ימים לפני תחילת הסדרה ,יחויב ב 10% -ממחיר המנוי .החל מיום תחילת הסדרה ,יחויב ב 20% -ממחיר המנוי.
 nביטולי כרטיס להצגות ומופעי מנוי ,יתקבלו עד  48שעות לפני מועד המופע ,זאת בכדי שהזכות למופע חלופי תשמר.
במידה ולא הודעת בזמן על ביטול או שינוי יחויב המנוי .יש להודיע בדוא"לirit@shoham.muni.il :
 nמופע חלופי יתאפשר בעונת המנויים הנוכחית בלבד עד לתאריך סיומה סוף יוני .2020
 nמקום ישיבה שיתפנה ,יפתח למכירה לקהל הרחב .מנוי שהחליט להגיע למרות הודעת ביטול יופנה למקומות חלופיים.
 nבמרכז אמנויות הבמה ,שהם ,ההצגות והמופעים מתחילים בזמן .אנו ממליצים להגיע כרבע שעה לפני תחילת המופע ,לאחר סגירת הדלתות לא תתאפשר כניסה
לאולם למקומכם .המאחרים יופנו לשורות האחרונות על בסיס מקום פנוי .לא יינתן פיצוי בגין איחור למופע (וכן בגין איחור בשל אי הצגת כרטיס מנוי והנפקת כרטיס חלופי).
 nאנא רשמו לעצמכם תזכורת על מועדי ההצגות והמופעים בסדרה/ות בה/ן בחרתם .מידע ועדכונים על כל האירועים ,באופן שוטף יפורסם באתר החברה
העירונית לתרבות -חמשwww.hamesh.co.il :
 nבערב המופע ,בקופת מרכז אמנויות הבמה ,ניתן לרכוש ולקבל כרטיסים למופע המתקיים באותו הערב בלבד.
 nיש לכבות מכשירים סלולריים עם כניסתכם לאולם.
 nאין להכניס מזון ומשקאות לאולם.
 nמופעי אמרגן הינם על אחריותו ואינם בתכנית המנוי ,אלא אם צוין אחרת לרבות תוספת כספית.
 nחל איסור לצלם תמונות ווידאו במהלך האירוע ללא אישור מפורש של מפיקי האירוע והנהלת מרכז אמנויות הבמה.
 nנוער /חייל  /סטודנט  /אזרח ותיק  /חבר וועד מתבקשים להציג תעודה בתוקף בעת רכישת הכרטיסים.

מחיר למנוי
עונת מנויים ,מבוגרים 2019/20

עונת מנויים ,מבוגרים 2019/20

מנוי ילדים

אופציה 1

אופציה 2

 6הצגות  +מופע מתנה

 9הצגות  +מופע מתנה

רגיל

620

850

340

תושב שוהם

510

720

275

אזרח ותיק

470

620

חיילים ,נוער ,סטודנטים

470

620

 nהסדרים מיוחדים עם וועדי עובדים ברכישת מנוי.
 nקבלת הנחה מותנית בהצגת תעודה מתאימה ותקפה.
 nאין כפל מבצעים
 nלמרכז אמנויות הבמה הסדרים עם ועדי עובדים ,פרטים במשרדי הוועדים.
 nתנאי תשלום :עד חמישה תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיסי אשראי.
 nפרטי התכנית נכונים ליום הפרסום ,הרשות לשינויים שמורה למרכז אמנויות הבמה.

נגישות

 2 nחניות נגישות לרכב רגיל
 nהכניסה לאולם נגישה לאנשים עם מוגבלות
 nמערכת  step hearהסבר קולי להתמצאות במרחב
 nדלפק מותאם ,כולל ערכת עזר לשמיעה
 nהשאלת אוזניות שמע לאנשים עם מוגבלויות שמיעה (במסירת תעודה מזהה)
 nשירותים נגישים
 nשילוט אלקטרוני (טלוויזיה) למידע על פעילות המרכז
 nכיסאות פריקים-מקומות לאנשים עם מוגבלות בניידות.
 nליווי אישי למקום הישיבה (בתיאום מראש)

נשים
מקומות לתא בנידות
ם מוגבלו
ע

לכל נושא הקשור לנגישות נא לפנות לשירה:
 03-9724700שלוחה 1
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