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קהל יקר,
היכל התרבות אור עקיבא הינו פנינה תרבותית יחידיה באזורינו.

יופיו הארכיטקטוני לרבות  הפעילות המגוונת הרוחשת בהיכל מהווים אבן שואבת לקהל מנויי ומבקרי  ההיכל.
היכל התרבות באור עקיבא נחשב לאחד ההיכלות המפוארים והנגישים לכל האוכלוסייה.

והחניה הנוחה, הופכים את  וערבי האירועים המיוחדים לרבות הקפיטריה  הרפרטואר העשיר, התערוכות המוצגות, בקרי 
היכלנו להיכל כלל התרבויות והגילאים ועל כך גאוותנו רבה.

משנה לשנה גדל והולך קהל מבקרי ומנויי ההיכל .מה שמשמח אותנו ומאתגרנו להרחיב ולגוון את  המוצע לכלל הקהלים.
זו, אני גאה בצוות העובדים , שהפך את היכל התרבות למפעל תרבותי רב פנים והישג .לקהל  בעיקר בשנה לא פשוטה 

שמרגיש שיוך ביתי  ולאומנים הרבים שמעידים על חווית הופעה מיוחדת בפני קהל ייחודי ומפרגן.
הפיכתה של אור עקיבא למרכז תרבותי גדול ומשמעותי הינה תהליך ארוך המותנה באופטימיות ועשיה מרובה.

אני גאה לעמוד בראש עיר המהווה מרכז לכל האזור הנמצא בתנופת פיתוח גדולה, המעלה צרכים ותכנים חדשים עליהם 
אנו משתדלים לענות.

אני מודה לקהל המנויים על נאמנותו ועל ההערכה למאמצים להביא את המירב והמיטב.
אני מאכל לכולנו שנת תרבות מהנה ומעשירה.

מנויי ההיכל היקרים,
לאחר שנה קשה ומאתגרת אנו חוזרים ובגדול.

יודעים שהתגעגעתם לאווירה המקסימה של הפעילות בהיכל.
אנו שמחים שאתם חוזרים יחד עם הפעילות הענפה שאנו מתכננים עבורכם.

בחודשים האחרונים, אנו עמלים להחזיר את ההיכל לכושר ועושים כל מאמץ להביא לכאן את מיטב ההצגות, הקונצרטים 
והמופעים המגוונים והאיכותיים המתקיימים בארץ.

מסגרת המנויים תתמקד השנה בשלושה תחומי עניין.
תיאטרון, קונצרטים, ומוסיקת עולם. מעבר לכך יגיעו להיכל מיטב המופעים, מופעי בידור, זמר עברי, סטנד אפ, ילדים ועוד.

בהזדמנות הזאת ברצוני להודות לצוות המסור של ההיכל על העבודה המאומצת כל שנה 
והשנה בפרט בתקופה מורכבת זו. 

אנו כמובן נשמח לארח כל אחת ואחד מכם ומצפים לראותכם.

שלכם בשבילכם
שימחה יוסיפוב
מ"מ ראש העיר

בברכה,
עונת תרבות מוצלחת

מאיר קורן
מ"מ מנכ"ל ההיכל 
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כן. זה נכון! אנחנו לא יודעים מהו טעמו האישי של כל מנוי תיאטרון, אבל אנחנו יודעים להרכיב לכם תמהיל הצגות המקיף את כל סוגי 
ההצגות – קומדיות, דרמות, הצגות ישראליות, קלאסיקה עולמית וכ'ו, כך כל אחד ואחת מכם יכול להרכיב ולבחור לעצמו את ההצגות 

שהוא הכי אוהב מתוך המבחר הגדול המוצע לכם.
חשוב להדגיש כי צוות ההיכל "חורש" במשך חודשים את כל התיאטראות הארציים וצופה בעשרות רבות של הצגות על מנת לבחור 

למענכם רק את ההצגות הטובות והמדוברות ביותר.

אנו מציעים לכם סדרת מנויים לתיאטרון בימי חול ובמוצ"ש. 

סדרת הקונצרטים המעולה שכולם אוהבים של גיל שוחט שמגיע רק אלינו בכל האזור.

סדרת "הערים המרתקות בעולם" טיול מוזיקלי עולמי סוחף ומרגש אל הערים והאתרים המרתקים והמעניינים בעולם!

סדרות
המנויים

לתיאטרון

מידע על
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תיאטרון
סדרת המנויים לתיאטרון

תכנית א' | 6 הצגות תיאטרון
3 הצגות קבועות ועוד 3 הצגות בחירה

מחזה ובימוי: איה קפלן
בהשראת סיפור חייה של יהודית הרמן וסיפורי כתות מהארץ ומהעולם

בהשתתפות לפי סדר א-ב: רות אסרסאי, כרמל בין, נטע גרטי, אורי זיו-גדניר/ מארק 
קרוגליקוב, שמואל וילוז'ני/ אוהד שחר, אבי טרמין, מיה לנדסמן, נועה מטרסו/ אמילי 
מלשיבה, עידו מרקוביץ'/ טל וייס, אסף סלומון/ גלעד שמואלי, אודיה קורן, עברי שי.
לפני 17 שנה ברחה נועה מהקיבוץ האמיד בו חיה, הצטרפה לכת בהנהגתו של אביהו 
ונעלמה. כעת, אחרי מבצע בו השתלטה המשטרה על הכת ועצרה אותו, היא נאלצת 
לשוב עם ילדיה לבית הוריה בקיבוץ, להתמודד עם השדים שבעברה, להתעמת עם 
בלשי  של  בחקירות  ולעמוד  חייה  על  ומטרידות  חדשות  עובדות  ללמוד  משפחתה, 

משטרה החושדים כי היא מחפה על פשע נורא שהתרחש בכת.

*אין קשר בין הדמויות והאירועים שבמחזה לבין דמויות ואירועים מן המציאות.

השיבה

יום ד' 6.10.21 | יום ה' 7.10.21 | מוצ"ש 9.10.21 | בשעה 20:30

אל בהרליה
ם גברי

צילו
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קומדיה בכיכובן של ציפי שביט ולאורה ריבלין
מאת: דיוויד לינדסי אבייר | בימוי: משה נאור

בהשתתפות: ציפי שביט, לאורה ריבלין ועוד 4 שחקנים.
במשך ארבע שנים הצליחה אבי )לאורה ריבלין( לחיות בגפה להנאתה בחדר שטוף 
שמש בקומה העליונה של הדיור המוגן היוקרתי ה"בריסטול פלייס", עד שיום אחד 
והעליזה  החדשה  שותפתה  מרילין,  עם  חדרה  את  לחלוק  כורחה  בעל  נאלצת  היא 
)ציפי שביט(. היא מרגישה שהיא מוכרחה להבריח את המטרד החדש בכל דרך וכל 
האמצעים כשרים. מרילין מצדה לא מאבדת את העשתונות ואפילו מוצאת בכך אתגר. 
וכך מפגש בלתי מזיק לכאורה בין השתיים מתגלגל במהירות למשחק מסוכן, החושף 

סודות כמוסים של כל אחת מהן.

קומדיה בכיכובן של ציפי שביט ולאורה ריבלין
מאת: רובי פורת-שובל | בימוי: מירי לזר

גביש,  דוית  קלאי,  טל  אלוש,  רעות  זילברמן,  נאור  פורת-שובל,  רובי  בהשתתפות: 
לימור עובד.

העלילה מתרחשת במוטל קטן בעיר נהריה, בימי מלחמת לבנון. הקטיושות מבריחות 
את אחרוני האורחים ומותירות במקום רק שלושה אנשים: מישל- בעלת המוטל קשת 
היום, אסף- כתב טלויזיה מצליח, והגר- נערה בת 17, בהריון מתקדם, שהוברחה בכדי 
שתוכל ללדת רחוק מביתה וממשפחתה. הדי המלחמה שמתנהלת לא הרחק, צפיפותו 
של המקום, זכרונות העבר שאינם מרפים, ושאיפתן הכנה של הדמויות למצוא "תיקון" 
יוצרים  וגבר  נשים  שתי  ביניהן.  טעונות  התחככויות  של  שורה  מולידים  לנשמתן, 
משולש של אהבה ופגיעה, בריתות ונטישות. "המקום הזה קטן לשלושתינו", מכריזה 

לבסוף מישל, ומישהו ייאלץ לפנות את מקומו.

מוטל סוף העולםצניחה חופשית

יום ד' 23.2.22 | יום ה' 24.2.22 | מוצ"ש 26.2.22 | בשעה 20:30יום ד' 19.1.22| יום ה' 20.1.22 | מוצ"ש 22.1.22 | בשעה 20:30
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תיאטרון
סדרת המנויים לתיאטרון

תכנית ב' | 6 הצגות תיאטרון
3 הצגות קבועות ועוד 3 הצגות בחירה

קומדיה רומנטית
מאת גדי צדקה 

כתיבה ובימוי: גדי צדקה
בהשתתפות: טוביה צפיר, גילת אנקורי, גיא לואל/גיל פרנק  ויעל עמית.

נפתלי, אלמן כבן 60, מאוהב כבר 30 שנה באורה, אשת חברו ושותפו - מקס. אך הוא 
מעולם לא סיפר לה על כך דבר. היום, יום השנה ללכתו של מקס, נפתלי מחליט לגלות 
לאורה את הסוד הגדול של חייו. כעת על אורה להחליט האם להתמיד בחיי האלמנות 

או לפרוץ ברומן חדש ומסקרן.

אהבה

יום ד' 27.10.21 | יום ה' 28.10.21 | מוצ"ש 30.10.21 | בשעה 20:30

קר
סי צב

ם: יו
צילו
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המחזמר מבוסס על לחנים מתוך אנתולוגיה לחזנות ספרדית,
וספר הרומנסות של יצחק לוי

מחזה מאת: יצחק נבון | בימוי: צדי צרפתי
בהשתתפות: טל מוסרי, אברהם סלקטר, רוני דלומי, חני נחמיאס/ עינת שרוף , פיני 
קידרון, שחר רז, מתן שביט, ניל משען, שירן הוברמן, גל גולדשטיין, שפי מרציאנו, 
רותי לנדאו, מיקי פלג, אורי הוכמן/ שמוליק כהן, הילה שלו/ גל שיטרית, רונית אפל.

על  הימים ההם, בשימו דגש  בירושלים של  הווי של שכונה ספרדית  המחזה מתאר 
משפחה אחת, משפחת קסטל. דברים שבינו לבינה, אבות ובנים, פילוסופיה עממית, 
שמש הקורא לסליחות, מגיד עתידות, יחסי שכנים, נערה מופקרת המצווה ע"י הרב 
לעזוב את ירושלים והדילמה שבקבורתה, בן ציון, תמהוני המחפש את אליהו הנביא, 
תמונה  ובין  בתוליה.  על  שמרה  שלא  המואשמת  ויקטוריה  של  הטרגדיה  ולבסוף, 
לתמונה, פזורים שירי אהבה וכאב, שמחה ויגון, רומנסות שעברו את כור המבחן של 

דורות רבים והן מושרות עד היום בפי בני הקהילה הספרדית ברגש רב ובגעגועים.

דרמה קומית מתעתעת
מאת: יואב בר-לב ועירית קפלן | בימוי: עמית אפטה

בהשתתפות: עמוס תמם, עירית קפלן, שהם שיינר, דויד בילנקה, גל סרי.
זרקה  אשתו  חייו:  של  בשפל  נמצא  גדול"  "פה  עם  ענק  טלויזיה  כוכב  גרניט,  יורם 
אותו מהבית משום שמאסה בבגידות שלו ותעשיית הבידור זרקה אותו משום שמאסה 
לביתה,  אותו  שמזמינה  נלהבת  מעריצה  ויקי,  עם  מפתיע  מפגש  שלו.  בקפריזות 
גדול  רעיון  יורם  של  במוחו  מוליד  על הספקטרום,  הגאון שנמצא  אחיה  יונתן,  ועם 
לשעשועון מטורף שיחזיר אותו אל המסך הקטן. כעת הוא חייב להתקרב ליונתן ולאמן 
אותו ואף להתמודד עם השיגעונות שלו מחד ועם החיזורים של אחותו מהצד השני. 
כך מתפתח משולש יחסים סבוך שבו כולם מוכנים למכור את נשמתם רק כדי לחיות 
המחזה הוצג לראשונה בפסטיבל 'כאן ועכשיו' של תיאטרון הקאמרי -  את החלום. 

קריאות מבוימות של מחזות מקוריים.

גאון בכלובבוסתן ספרדי

יום ד' 5.1.22 | יום ה' 6.1.22 | מוצ"ש 8.1.22 | בשעה 20:30יום ד' 10.11.21 | יום ה' 11.11.21 | מוצ"ש 13.11.21 | בשעה 20:30
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הצגות בחירה

דרמה נשית מסעירה ונוקבת
מאת גדי צדקה בימוי: גדי צדקה

יוספסברג,  יורם  פרנק,  גיל  ברט,  פנינה  בהשתתפות: 
נטע בר רפאל, רני אלון.

פנינה זילברשטיין, הקימה מפלגה, העמידה בראשה איש 
2 שלו,  צבא נאה ומוצלח, העמידה את עצמה כמיספר 
והביאה אותו כמעט עד לפיתחו של בית ראש הממשלה. 
כשר,  רוני  שלה,  המועמד  של  היבחרו  לפני  רגע  כעת 
בממשלתו,  לשרה  שלה  והפיכתה  הממשלה,  לראשות 
היא נחשפת למידע דרמטי המעמיד אותה בפני הדילמה 
עומדים  ושאיפותיה  חלומותיה  כל  חייה.  של  הגדולה 
במבחן האמת אל מול הכוח, הבחירה החופשית אל מול 

ההרגל לזקוף את ראשה.

קומדיה בהשראת סיפורי שלום עליכם
בכיכובן של ליא קניג ומיקי קם

מאת אורי אגוז  בימוי: רועי הורוביץ
בהשתתפות: ליא קניג, ארז רגב, מיקי קם, שירן הוברמן
מלשמוע  שרק  קסומה.  מרפא  עיירת  זאקופנה.   1911
את הצליל כבר הנפש מרגישה ששם יש אגמים, הרים, 
נשים.  שלוש  גם   – אחד  ובוקר  פנים  וטיפולי  יערות 
רק  ולא  האחרת,  את  שם  לראות  ציפתה  לא  אחת  ואף 
שלא ציפתה, גם הפתעות כאלו שיהיו לשונאים שלה. 
הביתה  למכתבים  זוהרים  ואלסים  בין  שבינתיים,  אלא 
לבעלים, נחשפים הסודות שאסור לגלות. כי באמת מה 
שום  עליו?  שחושבים  ממה  חוץ  בנאדם  הכל  סך  צריך 

דבר ואם נדייק, ממש כלום.

קומדיה בכיכובם של מוני מושונוב ושלמה בראבא
מאת: ניל סיימון תרגום ובימוי: אילן רונן

מיכאל  מושונוב,  מוני  בראבא,  שלמה  בהשתתפות: 
מושונוב, סיגלית פוקס ונועה טסה.

קריירה  גם  עצמו,  בזכות  אחד  כל  שפיתחו  השניים 
מרשימה בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע, חוזרים לשתף 
פעולה על במת תיאטרון חיפה, בו החלו את דרכם לפני 
וקלארק,  לואיס  האמריקני,  הקומיקאים  צמד  שנה.   40
מבלי  בכעס  נפרדו  משותפת,  קריירה  שנות   43 אחרי 
משכנע  מעשור,  יותר  של  נתק  אחרי  לאחור.  להביט 
עם  כוחות  לאחד  דודו  את  קלארק  של  הצעיר  אחיינו 
לואיס לטובת מחווה טלוויזיונית לכוכבי העבר.המפגש 
המחודש טעון במשקעים וחשבונות שצפים ומשבשים 

את החזרות, המלוות בהתנגשויות רוויות הומור.

הקומיקאיםזאקופנה שלי גבירתי ראש הממשלה

יום ד' 22.12.21 | יום ה' 23.12.21
בשעה 20:30

יום ד' 29.12.21 | יום ה' 30.12.21 
בשעה 20:30

יום ה' 3.3.22 | מוצ"ש 5.3.22
בשעה 20:30

אור דנון
ם: 

צילו

אלון
אר 

ם: ז'ר
צילו
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קברט מוסיקלי משירי נתן אלתרמן
בהלחנת משה וילנסקי וסשה ארגוב

ובעיבוד המוסיקלי של האחים אסנר.
מאת: נתן אלתרמן בימוי ודברי קישור: שוקי וגנר

על  נגנים  בליווי  אופיר  ואלון  דקל  דפנה  בהשתתפות: 
הבמה: ורד פיקר/מיכאל גוטליב בפסנתר,

לאוניד רוטשטיין בכינור ואיתן שפירא באקורדיון
צאן  לנכס  שהפכו  השירים  עם  משעשע  מוסיקלי  ערב 
חן  מלאת  עכשווית,  הפקה  הישראלית.  בתרבות  ברזל 
והומור, שהפכה לאחת ההצגות המיתולוגיות של עולם 
עם  נפלאה  מוסיקלית  הישראלי.חגיגה  והבידור  הזמר 
וצלחת",  "לימון  כמו  ברזל,  צאן  לנכס  שהפכו  שירים 
"מרים בת ניסים", "בכל זאת יש בה משהו", "קונצרטינה 

וגיטרה", "צריך לצלצל פעמיים", "זמר מפוחית" ועוד.

קלאסיקה ישראלית מאת סביון ליברכט
בימוי: ציפי פינס

שירי  גולדשטיין,  לימור  ברגמן,  נמרוד  בהשתתפות: 
גולן, דניאל גל, מיטל נוטיק, קובי פרג'.

מירי  המסוכסכת,  משפחתה  את  שנטשה  אחרי  שנים 
נזכרת  היא  גדלה.  שבה  הדירה  את  למכור  כדי  חוזרת 
באנשים שעיצבו את חייה: הוריה ניצולי השואה ודודתה 
הססגונית, שלימדה אותה על נשיות ורומנטיקה. ילדות 
טיפוסית בישראל התמימה של סוף שנות ה- 60. בדירה 
היא פוגשת את מתווך הנדל״ן, בן השכנים שהיה מאוהב 

בה בסתר. כשסודו מתגלה, הדרמה מגיעה לשיאה.
ליברכט,  סביון  של  לסיפורה  המרתק  הבימתי  העיבוד 
דרמה  בתוכו  מאחד  הפרסים,  וזוכת  הנודעת  הסופרת 

אישית מרגשת עם אמירה חברתית אמיצה.

סיפורו האמיתי של השודד המפורסם רוני לייבוביץ'
מחזה ישראלי חדש מאת גדי צדקה ובבימויו

שחקני  ושאר  גבריאל  אורי  פרנק,  גיל  בהשתתפות: 
התיאטרון העברי.

30 שנה לאחר מסע שוד הבנקים המתוקשר, עולה לבמה 
סיפורו האמיתי והבלתי ייאמן של רוני לייבוביץ' – שודד 
לציבור  המוכר  לייבוביץ',  בישראל.  המפורסם  הבנקים 
מעשי   21 יום  לאור  ביצע  "האופנובנק",  בכינויו  הרחב 
דקות  של  בהפרש  חלקם  שונים  בנקים  בסניפי  שוד 
מועטות בין שוד לשוד ופשוט "שיגע" את המדינה כולה. 
תוך כדי מעשה השוד, צבר לייבוביץ' לא מעט מעריצים 
והחוק  ידם של המשטרה  נהנו לראות את אוזלת  אשר 
ועוצמתית  מסעירה  מרגשת  דרמה  מעשיו.  נוכח  אל 

המוסיפה להדהד עד ימינו אלה. 

אופנובנקסינית אני מדברת אליךשוק המציאות

יום ג' 29.3.22 | יום ד' 30.3.22 
בשעה 20:30

יום ג' 5.4.22 | יום ד' 6.4.22
בשעה 20:30

יום ד' 25.5.22 | יום ה' 26.5.22 
בשעה 20:30

קר
סי צב

ם-יו
צל
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שיאים של התרגשות - עונת מנויים 2021-2022

הוא  וחלק  חד  ישראלי  קונצנזוס  יש  אם 
שחקנית,  רקדנית,  אלנה.  עדן  של  כשרונה 
אך  טלוויזיה,  וכוכבת  תקשורתית  אושיה 
מעל הכל - זמרת עם יכולות קוליות נדירות 
זהו חיבורה הראשון עם  ברמה בינלאומית. 
היא  ובו  קלאסית,  תזמורת  ועם  שוחט  גיל 
שירים  לצד  לאירוויזיון  שירה  את  תבצע 
יבוצע  במקביל  ובינלאומיים,  ישראלים 

הקונצ׳רטו לפסנתר מאת באך.
משתתפים: עדן אלנה | נתי כהן - תופים

אנסמבל הקשת פוליפוניה
וניהול  הנחיה  ניצוח,  פסנתר,   - שוחט  גיל 

אומנותי.

הפרויקט האינסטרומנטלי של גיל שוחט
מאת  העונות  לארבע  מלא  ביצוע  הכולל 
ראוול  מאת  לפסנתר  הקונצ׳רטו  ויואלדי, 
עטו  מפרי  חדשה  ליצירה  עולמית  ובכורה 
של שוחט מופע ייחודי המציג את אנסמבל 
המלחין  של  הבית  אנסמבל  פוליפוניה, 
נגנים  מ-12  המורכב  שוחט,  גיל  והמנצח 
אחד  כל  בישראל,  הראשונה  מהשורה 

מהנגנים הינו אמן וירטואוז בעל מוניטין.
משתתפים:

אנסמבל הוירטואוזים פוליפוניה
גיל שוחט - ניצוח, הלחנה, פסנתר, עריכה, 

הנחיה וניהול מוזיקאלי.

קונצרט גאלה - מחווה למשוררת הלאומית.
את  חצה  כבר  שמר  נעמי  של  המוניטין 
לכל  ברור  כאשר  העכשווית,  ההגדרה  רף 
מידה  בקנה  הינה  יצירתה  כי  תרבות  איש 
להולדתה,  שנה   90 במלאת  היסטורי. 
והיוצרות  מהמשוררות  לאחת  מחווה  יצרנו 
ביותר שלנו, אשר שיריה שזורים  הגדולות 

בתולדות מדינת ישראל.
משתתפים:

רויטל זלצמן | אריאל הורוביץ
נתי כהן - תופים | אנסמבל פוליפוניה

ניצוח  פסנתר,  הנחיה,  עריכה,   - שוחט  גיל 
וניהול מוזיקאלי.

ממאה  למעלה  וסולנים,  מקהלה  תזמורת, 
החשוב  למלחין  במחווה  הבמה,  על  אמנים 
ידועות  אריות  הזמנים.  בכל  ביותר  והגדול 
הדרמטי  הקונצ׳רטו  פיגארו,  נישואי  מתוך 
לפסנתר בדו מינור, ובמרכז: היצירה רחבת 
דרך  מינור.  בדו  הגדולה  המיסה   - ההיקף 
כל אלה נגלית גאונותו חסרת הגבולות של 
המוזיקה  יוצרי  גדול  בו  רואים  שרבים  מי 
הסבר  בדברי  מלווה  הקונצרט  הקלאסית. 

לפני כל פרק על ידי שוחט.
משתתפים: מירלה גראדינרו – סופרן

רוני רוכל - מצו סופרן | טוני טרוטוש– טנור
יאיר פולישוק – בריטון | מקהלת מעיין

תזמורת סימפונט רעננה | מנהל מוזיקאלי, 
פסנתרן, מנצח ומנחה: גיל שוחט.

גיל שוחט
מארח את עדן אלנה

ספירות
ארבע העונות

כבני רשף יגביהו עוף 
שרים נעמי שמר

גראנד מוצארט
המיסה הגדולה

יום חמישי 14.10.21
בשעה 17:30, 20:30

יום חמישי 16.12.21
בשעה 17:30, 20:30 

יום חמישי 27.1.22
בשעה 17:30, 20:30

יום חמישי 24.3.22
בשעה 17:30, 20:30

קר
צב
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צל
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הסדרה האהובה חוזרת לאור עקיבא! מופעים מרתקים המשלבים מוסיקה קלאסית עם הופעות חיות
של מיטב המוסיקאים הישראלים והכל תחת ניצוחו וניהולו המוסיקאלי של המלחין, הפסנתרן והמנצח גיל שוחט

לר
מי

י 
דנ

ם: 
לו

צי

התרבות  של  הגדולות  הסימפוניות  שתי 
המוזיקאלית הרוסית - יבוצעו בערב מרתוני 
הסימפונית  של  הגדול  ההרכב  עם  אחד, 
הפאתטית  השישית,  הסימפוניה  ירושליים. 
הסימפוניה  את  פוגשת  צ׳ייקובסקי  מאת 
רחמנינוב.  מאת  הפאתוס,  מלאת  השניה, 
שני קאנבאסים גדולים במיוחד, רחבי היקף, 

וירטואוזים ופורצי דרך.
בהשתתפות:

התזמורת הסימפונית ירושליים
גיל שוחט - מנהל מוזיקאלי ומנצח

רוחנית  התעלות  שכולו  מוזיקאלי  מופע 
האל’  ׳אהוב  בין  חיבור  ובו  ואומנות 
אמאדאוס מוצארט )׳אמא׳ - אהוב, ׳דאוס׳ - 
אל( ובין להקת שלוה המרגשת, במופע חדש 
בהנחייתו ובנגינתו של גיל שוחט. היצירות 
הפופולאריות  הינן  שתבוצענה  הקלאסיות 
הקונצ׳רטו   – לפסנתר  מוצארט  של  ביותר 
רונדו  מדיגן(,  )אלווירה   21 מס׳  לפסנתר 
א-לה טורקה, סונטה. בדו מג׳ור.  הגאונות 
שלוה  להקת  את  פוגשת  מוצארט  של  הזו 
את  מסמלת  אשר  להקה  שיריה,  במיטב 

ניצחון הרוח והאמונה באדם.
להקת שלוה 

גיל שוחט - ניהול מוזיקאלי, פסנתר וניצוח

מרתון צ׳ייקובסקי 
רחמנינוב

אהובי האל
גיל שוחט מארח את 

להקת שלוה

יום חמישי 19.5.22
בשעה 17:30, 20:30

יום חמישי 9.6.22
בשעה 17:30, 20:30

קר
נו

וי
ד 
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ם: 

לו
צי
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מסע בזמן דרך השירים הגדולים של מחזות הזמר שכבשו את העולם בסערה.
משירי המיוזיקל: פנטום האופרה, כנר על הגג, גבירתי הנאווה, סיפור הפרברים, צלילי 

המוסיקה, ינטל ועוד ועוד ועוד... מגישה הזמרת והשחקנית לימור שפירא
)צלילי המוסיקה(

לפני המופע: טיול וירטואלי מצולם בתפוח הגדול )ניו יורק( עם אור לי אלדובי

אדית פיאף סמל התרבות הצרפתית, שכל שיר בביצועה הפך ליצירת מופת בסוגת 
השנסון הצרפתי. השחקנית –

הישראלית יונית טובי, שגילמה את דמותה וזכתה בפרס התאטרון הישראלי מבצעת 
את מיטב שיריה של פיאף, כמו גם

את סיפור חייה וחוויותיה של מלכת השאנסונים הבלתי נשכחת . פסנתר: שחר בורק 
גיטרה: רון כץ | אקורדיאון: אתי תבל | קונטרה בס: אלון עזיזי | תופים: אסף דגן

לפני המופע: טיול וירטואלי מצולם בפריס עם יואל שתרוג

אדית פיאף - החיים בורודפניני המחזמר

יום ד' 15.12.21 | בשעה 20:30יום ד' 20.10.21 | בשעה 20:30

סדרת הערים המרתקות בעולם
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מוזיקאים, משוררים ואמנים רבים הושפעו מלונדון וכתבו עליה את השירים היפים 
בעולם. מופע מחווה לאמנים וללהקות שפעלו בלנדון וממנה כבשו את העולם,

ביניהם: הביטלס, קליף ריצ’רד, אלטון ג’ון, מריאן פיית’פול, הקינקס, ג’ון לנון ועוד.
בביצוע להקת אומהגומה והזמרת גל בילגוראי.

לפני המופע: טיול וירטואלי מצולם בלונדון עם ד"ר גוסטב מייסלס

מערב פוגש מזרח. מופע מוסיקלי בעקבות האוריינט אקספרס, רכבת נוסעים מהודרת 
שפעלה החל מ- 1883 במשך קרוב

למאה שנה בין פריז לאיסטנבול. מסע שחלף בין 7 מדינות והפגיש בין עמים ותרבויות 
שונות. ערב שכולו מסע משולב,

סיפורים, תמונות, ומוזיקה מכל אחת מהתחנות שבדרך.
גיטרה, קלידים ושירה: אהר'לה סייקס | שירה וגיטרה: שירן שחר בורק

שירה: חני ליבנה ובליווי הרכב נגנים
מנחה ומספר: יואל שתרוג

* במפגש זה ההרצאה משולבת במופע

אדית פיאף סמל התרבות הצרפתית, שכל שיר בביצועה הפך ליצירת מופת בסוגת 
השנסון הצרפתי. השחקנית –

הישראלית יונית טובי, שגילמה את דמותה וזכתה בפרס התאטרון הישראלי מבצעת 
את מיטב שיריה של פיאף, כמו גם

את סיפור חייה וחוויותיה של מלכת השאנסונים הבלתי נשכחת . פסנתר: שחר בורק 
גיטרה: רון כץ | אקורדיאון: אתי תבל | קונטרה בס: אלון עזיזי | תופים: אסף דגן

לפני המופע: טיול וירטואלי מצולם בפריס עם יואל שתרוג

אוריינט אקספרסרחובות לונדון

יום ד' 13.4.22 | בשעה 20:30יום ד' 9.2.22 | בשעה 20:30

סדרת מופעים מוסיקליים עם השירים והלהיטים הגדולים המזוהים עם הערים היפות בתבל.
לפני כל מופע תינתן הרצאת מומחה בליווי מצגת צילומים והיכרות עם יופייה וייחודה של כל עיר.
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מידע כללי/למנויים
נהלים כלליים

תקנון ונהלים כלליים למנויים

שעות פעילות מחלקת שרות לקוחות
ימים א – ה 09:00 – 18:00

יום ו' וערבי חג – 09:30 – 12:00
מוצ"ש – כשעה לפני תחילת המופע.

עמלת ביטול כרטיסים שנרכשו-10 ש”ח לכל כרטיס.
אין ביטולים והחזרות כספים ביום המופע.

בערב המופע ניתן לקבל כרטיסים שהוזמנו לאותו ערב בלבד.
אנו מתחילים את ההצגה בשעה הנקובה על גבי כרטיס הכניסה. עם סגירת הדלתות, 

המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות העליונות על פי הוראות הסדרן.
אין להכניס שתייה ואוכל לאולם.

מנויי ההיכל זכאים למבחר הטבות והנחות. אנא בדקו באתר היכל התרבות ובפרסומים הנשלחים לביתכם מידי עת.
המנויים  נהנים ממקום ישיבה קבוע ,למעט בהצגות הבחירה.

לרשות הקהל עומדת מערכת עזר לכבדי שמיעה חדישה ומשוכללת.

מדיניות ביטול מנוי/שינוי כרטיסים שנרכשו:
במידה ואין באפשרותכם להגיע להצגה /מופע על פי לוח המופעים של המנוי שלכם, ניתן לבטל את המופע בהודעה 

מראש עד 24 שעות לפני מועד המופע ולבחור מועד חלופי על בסיס המקומות הפנויים.
באם הכרטיסים למופע  נמצאים ברשותכם, אנא ציינו "מבוטל" על גבי הכרטיס והעבירו לפקס: 04-6267722 או 

kht@htorakiva.co.il : מייל

לצערנו, ללא קבלת הכרטיסים המבוטלים לא נוכל לשריין לכם כרטיסים למועד החדש. 

באם לא יידעתם עד 24 שעות מראש לפני מועד ההצגה/המופע, לאחר תאריך ההצגה/המופע, לא יתקבלו החזרים/
זיכויים והדבר ייחשב כאילו צפיתם בהצגה/במופע ולא תתאפשר הצגה חלופית.

אין ביטולים והחזרות כספים ביום המופע.
לא ניתן יהיה להמיר כרטיסים אלו לעונת המנויים הבאה - אנא דאגו להמיר את הכרטיסים להצגה /מופע אחר עוד 

בעונת המנויים הנוכחית. 

עמלת ביטול כרטיסים שנרכשו  - 10 ₪ לכל כרטיס.
עמלת ביטול המנוי - 25 ₪ למנוי

תוספת בגין שינוי מועד צפייה בהצגה מיום חול למוצ"ש –20 ₪ לכרטיס.

מדיניות האיחורים למופעים: הנהלת ועובדי ההיכל עושים הכל בכדי להתחיל את המופע בשעה היעודה. הקפידו 
להגיע לא יאוחר מרבע שעה לפני תחילת המופע. מקומות הישיבה שמורים לכם עד תחילת המופע. המאחרים 

יופנו למקומות ישיבה פנויים בשורות האחרונות על בסיס מקום פנוי. 

שמירת הזכות לשינויים: הנהלת היכל התרבות שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להחליף הצגה שנקבעה בהצגה 
טובה יותר, למענכם.

לידיעתכם, מסיבות שאינן תלויות בנו, יתכנו שינויים של הרגע האחרון בהרכב האמנים/השחקנים/התכנית.
הזכות לשינויים שמורה. 

דרכי רכישת המנוי: מלאו את טופס ההרשמה והעבירו לפקס: 04-6267722 
kht@htorakiva.co.il :או באמצעות העברת טופס ההרשמה למייל

טלפון מחלקת שירות לקוחות: 04-6266636. 
מחזיקי תעודת תושב אור עקיבא זכאים להנחה ברכישת מנוי וכרטיסים

מדיניות ומועדי חידוש ורכישת מנויים: חידוש מנוי מתאפשר החל מה-1  באוגוסט. 

שימו לב, מקומות הישיבה שלכם ישמרו עד ה-31 באוגוסט. לצערנו, לאחר מועד זה, המערכת תשחרר אוטומטית 
את מקומותיכם.

רכישת מנוי חדש ניתן לבצע מתחילת חודש אוגוסט.
לרכישת וחידוש מנוי יש למלא את טופס ההרשמה במלואו בכתב יד ברור.

הטיפול במנוי יעשה לפי סדר הגעת הטפסים.

כל הקודם, זוכה במקום טוב יותר.

מדיניות ומועדי הזמנת הצגות בחירה:
ניתן להזמין הצגות בחירה מתחילת חודש מאי בזמן חידוש המנוי.

הזמנת הצגות בחירה נעשית על בסיס מקומות פנויים.
כל הקודם זוכה במקומות טובים יותר!

אנא הישארו מעודכנים:
מחלקת שירות הלקוחות מעבירה עדכונים שוטפים על מופעים חדשים ומבצעים באמצעות כתובת המייל שציינתם 

בטופס ההרשמה, באם  שיניתם/החלפתם את כתובת המייל אנא ידעו אותנו בכדי שתישארו מעודכנים.
מנויים מחדשים, אם יש שינוי בפרטי הכתובת או הטלפון אנא ציינו זאת בטופס ההרשמה.
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טופס רישום לעונת המנויים 2021-2022

kht@htorakiva.co.il : לשלוח לפקס: 04-6267722 או למייל

שייך לועד:   מס' מנוי   שם פרטי:   שם משפחה:  

מס' מנוי   שם פרטי:   שם משפחה:  

הקף בעיגול את סוג המנוי המבוקש:
סדרת תיאטרון: תוכנית א' - יום : ד', ה', מוצ''ש | תוכנית ב' - יום: ד', ה', מוצ''ש 

הצגות בחירה: 

בתאריך        - 1
                      

בתאריך      - 2

בתאריך       - 3

סדרת קונצרטים קלאסיים: 1 - סדרת ערב | 2 - סדרת מטינה

סדרה המוסיקה הערים המרתקות בעולם             
פרטים אישיים:

מיקוד:    ישוב:    כתובת:   

E-mail נייד:    טלפון:   

פרטי כרטיס האשראי:

CVV מס' כרטיס אשראי:   

)עד 6 תשלומים( מס' תשלומים:   תוקף:    

ת.ז. מחזיק הכרטיס: שם מחזיק הכרטיס:   

שייך למועדון ארגוני עובדים:

הריני מאשר להיכל התרבות אור-עקיבא לחייב את כרטיס האשראי שלי עבור רכישת מנוי.

חתימה:

הערות:
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היכל התרבות עובד ע"פ הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת.
הכניסה להיכל מותנית בהצגת תו ירוק בתוקף/תעודת מחלים או בדיקה שלילית של 24 שעות לפני האירוע.

ללא אישור זה לא תתאפשר כניסה להיכל.

לפרטים נוספים:

www.htorakiva.co.il כנסו לאתר ההיכל
טלפון לקופה / שירות לקוחות 04-6266636

kht@htorakiva.co.il :מייל


