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קהל יקר,

יקיריי תושבי העיר אורחים ומנויים יקרים.
אנו חוזרים לפעילות מלאה וחוגגים  20שנה להיכל .קשה להאמין כשנהנים.
 20שנה בהן אנו מביאים לכם את מיטב המופעים בארץ.
לאחר תקופה קשה ומורכבת צוות ההיכל שמח להגיש לכם תוכנית עשירה ומגוונת.
השנה כמו בשנים קודמות נעשה מאמץ כביר להביא את מיטב ההצגות ,הקונצרטים והמופעים הטובים בארץ.
גאוותנו על ההיכל המרשים ועל תודעת השירות של כלל הצוות אשר עושה מאמצים כבירים להעניק
לכם הרגשה ביתית.
אני מאחל לכם ולצוות ההיכל עונה מהנה ומוצלחת.
דרך צלחה,
יעקב אדרי
ראש עיריית אור עקיבא

מנויים ואורחים יקרים ,ההיכל חוגג  20ואתם נהנים!

לאחר מאמצים רבים ,למרות קשיים לא פשוטים אנו מגישים לכם את תוכנית המנויים .2022-2023
צוות היכל התרבות גאה ושמח להציג את התוכנית המעניינת של העונה החדשה
ואנו מחכים לארח אתכם באהבה רבה.
גם השנה נתמקד בשלושה תחומי עניין עיקריים :תיאטרון ,קונצרטים ,ומוסיקת עולם.
בנוסף יגיעו אלינו מיטב המופעים ,הסטנדאפ והצגות הילדים.
קהל יקר ,ברצוני להביע את הערכתי הרבה לצוות ההיכל .צוות קטן ואיכותי שעושה עבודה גדולה.
מאחל לכולם עונה מהנה!
בברכה,
מאיר קורן
מ"מ מנכ"ל ההיכל

סדרות
המנויים
לתיאטרון

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!
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צילום כפיר בולוטין

צילום -ג'ראר אלון

צילום :מיקה גורוביץ

תיאטרון

סדרת המנויים לתיאטרון

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

ארבע אימהות

הכתובה

מלאכת החיים

קומדיה ישראלית חדשה מאת דניאל לפין
בימוי :אילן רונן | תפאורה :סבטלנה ברגר | תלבושות :אורנה סמורגונסקי
מוזיקה :שאול בסר | תאורה :זיו וולושין | תנועה :שרון גל
בהשתתפות :נעמה אמית ,לירית בלבן ,שירי גדני ,עדי גילת ,יובל ינאי ,מירב פלדמן/מיטל נוטיק ,אורנה
רוטברג ,אודי רוטשילד
הילה היא צעירה שגדלה בבית דתי לאומי ,אך הסתירה זאת מיונתן ,אהובה .כעת ,כשהם עומדים להינשא,
היא מבינה שהסוד עתיד להתגלות וחוששת שהוא יהרוס את עתידם המשותף .מה שהילה לא יודעת זה שגם
ליונתן יש סוד קטן .יונתן נולד לזוג נשים ,שנפרדו כשהיה בן שנה ,והתחתנו כעבור זמן קצר עם בנות זוג
אחרות ,וכך יצא שיונתן הוא בעצם בן לארבע אימהות .איך יצלחו השניים את המפגש הרב-משפחתי הראשון?
קומדיה שנונה ועכשווית על מערכת יחסים שונה ,שמתרחשת בירושלים ,מקום שלא קל להיות בו שונה.
הביקורות משבחות
"מעבר לצחוקים הפרועים שהיא מעוררת ,ההצגה מעבירה מסר אופטימי של קבלת האחר .הצגה דינמית,
תוססת וצבעונית" ידיעות אחרונות
"פצצה של הצגה .קומדיה מטריפה הלוקחת אותך למחוזות אחרים ,ביצוע מושלם ומתוזמן נפלא .הצגה
שתסחוף את כולם" ניוז1
"קומדיה שנונה ,קולחת ומצחיקה וגם נוקבת ומרגשת .להקת שחקנים מוכשרת" אתר תרבות ופנאי

קומדיה מאת אפרים קישון
בימוי :משה נאור | בכיכובו של שלמה בראבא | בליווי נגינה חיה על הבמה ושירים מתקופת עשור למדינה

מאת  :חנוך לוין | במאי :משה קפטן | בכיכובה של חנה לסלאו
ביום בהיר אחד  -או בלילה בהיר שכזה  -מחליט יונה פופוך שחיי הנישואין שלו עם לביבה שלו הם כבר
"לא" .הוא יוצא למצוא חיים אחרים ,ואולי אהבה חדשה .כך מתחיל מחזהו המבריק של גדול מחזאי ישראל.
אגדה לילית מצחיקה ומרגשת ,על האפשרות להגשים את החלום המקנן בכולנו :להתחיל בחיים חדשים
גם בגיל לא כל כך חדש

יום חמישי  20.10.22בשעה  | 20:30מוצ"ש  22.10.22בשעה 20:30
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הסיפור מתרחש בישראל ,בשנות ה .60-אלימלך ואשתו שפרה הם חברי קיבוץ לשעבר ,שמגלים אחרי  25שנים
של חיים משותפים ,שייתכן שמעולם לא התחתנו כדת.
כאשר בתם איילה עומדת להתחתן ,היא מבקשת מהם את כתובתם ,למען הסדרי החתונה ,אך הם לא זוכרים
היכן הכתובה והאם בכלל התחתנו כדת וכדין .כאשר אלימלך מבין ,שללא הכתובה לא תוכל איילה להינשא
לרוברט ,הוא מבקש משפרה שתינשא לו ,אך זו כבר אינה מעוניינת בכך ,מפני שאינה מאמינה שאלימלך
באמת אוהב אותה .אלימלך ואיילה בתו עושים הכול על מנת להחזיר את שפרה אל אלימלך .האם יצליחו?

יום חמישי  23.3.23בשעה  | 20:30מוצ"ש  25.3.23בשעה 20:30

יום חמישי  | 1.6.23בשעה  | 20:30מוצ"ש  3.6.23בשעה 21:00
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צילום :יוסי צבקר

צילום :יוסי צבקר

צילום :אוהד רומנו

תיאטרון

סדרת המנויים לתיאטרון

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

החותנת

ברוך ג'אמילי

קומדיה ישראלית חדשה
מאת :אנדרו ברגמן
בימוי :שמואל וילוז'ני
בהשתתפות :ענת מגן שבו ,טוביה צפיר /שמעון כהן ,גילת אנקורי/סנדרה שדה,
תומר שרון ,יעל עמית ,גיל וסרמן/גיא לואל.
החותנת היא קומדיה מרגשת על החיים של כולנו ,וחוגגת אותם ובגדול.
על האהבה שהולכת לאיבוד כשחיים ביחד הרבה שנים ועל איך אפשר למצוא תמיד
מחדש .יוגב ומיקה נויפלד הם זוג תל אביבי שעוסק ביחד בסחר באומנות .הם שנונים,
חדים ,מעודכנים בכל המסעדות הכי טובות ,ובכל הטרנדים הכי לוהטים של החברה
הגבוהה .אין להם אפילו ילדים שיפרו את שיגרת חייהם המלאה.
רק דבר אחד מעיב לכאורה על עולמם המושלם ,האחות של מיקה גילה ובעלה מגיעים
אליהם לארוחת ערב לא צפויה ,והם צריכים לספר להם משהו מאד חשוב...
קומדיה שחוגגת את החיים.

כתיבה ובימוי :גדי צדקה
בהשתתפות :יעקב כהן בתפקיד ברוך ג'אמילי ,דניאל סטיופין(קופה ראשית) פזית
ירון מינקובסקי ,טל לוי ,ערן שראל ,יורם יוספסברג.
מי היה ברוך ג'אמילי?
האם בכלל היה אדם כזה?
ואם היה ,מה היה?
את מי אהב?
את מי שנא?
ועל מה ולמה תבעה אותו מדינת ישראל למשפט?
ומה עשה שם ב 1948על גג מבנה משאבת המים בצומת באב אל וואד?
ישראלית חדשה המבוססת על סיפור ,האגדה והמיתוס.
כל זאת
קו
בקומדיהמדיה י

קומדיה ישראלית חדשה
מאת :רמי ורד בימוי :דפנה זילברג
בהשתתפות :אבי קושניר ,יורם טולדנו ,יעל וקשטיין ,טל דנינו ,זוהר מידן ,קרן מרום,
סולימאן חוסייסי ,עודאל חיון.
אבי בן חיים ,גיבור הקומדיה החדשה של רמי ורד ("עבדאללה שוורץ") ,נמצא בנקודת
שפל בחייו .בניסיון נואש לשנות את מזלו הרע ,הוא ממלא טופס לוטו ,מגלה שזכה ב-
120מיליון שקלים ,קופץ משמחה ומת מהתקף לב .הוא נוחת במחלקת "קדם גיהנום"
ומצטרף לשורה של דמויות צבעוניות שמחכות לשיבוץ הסופי שלהם בעולם הבא.
אבי לא מוכן לקבל את הדין ,בטוח שהמוות שלו הוא טעות ,ומנסה לשכנע את השטן
להחזיר אותו לחיים .אלא שלשטן יש תוכניות אחרות בשבילו ,והוא מכריח את אבי
להתעמת עם עברו .הקומדיה החדשה והמבריקה של המחזאי שכתב את הלהיט הגדול
"עבדאללה שוורץ" ,היא סאטירה מצחיקה עד דמעות על הדרכים המפותלות שבהן
אנו נדרשים לקחת אחריות על מעשינו.

יום חמישי  5.1.23בשעה  | 20:30מוצ"ש  7.1.23בשעה 20:30

יום חמישי  11.5.23בשעה  | 20:30מוצ"ש  13.5.23בשעה 21:00

יום חמישי  17.11.22בשעה  | 20:30מוצ"ש  19.11.22בשעה 20:30
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ברוך
ג
׳
מ
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שראלית חד

שה מאת ג
די צדקה וב

תפאורה :סאשה ליסאנסקי
מוזיקה :רן בגנו
תלבושות :לימור הרשקו

בימויו

ברוכים הבאים לגיהינום
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צילום :שמחה ברבירו

צילום :מיכל חלבין
צילום כפיר בולוטין

צילום :גבריאל בהרליה

היכל התרבות
אור עקיבא

בואו נפתח את זה

קומדיה משפחתית
מאת סתיו אידיסיס וגלעד שמואלי בימוי :עידו רוזנברג
בהשתתפות :עירית קפלן /שרה פון שוורצה ,מוטי כץ,
אביגיל הררי ,גלעד שמואלי.
מה אנחנו באמת יודעים על החיים של ההורים שלנו?
מה אנחנו באמת יודעים על החיים של הילדים שלנו?
ואיזה סוד הייתם מעדיפים לא לדעת לעולם?
ארוחת ערב אחת ,שני זוגות ,הורים וילדים ,סודות
ושקרים על הריון לא רצוי ,בגידות ויחסים פתוחים
שמעמידים את הקשר המשפחתי במבחן.
המחזה עלה לראשונה כקריאה מבויימת בפסטיבל "כאן
ועכשיו"  2019בתיאטרון הקאמרי

תפוחים מן המדבר

קלאסיקה ישראלית מאת סביון ליברכט
בימוי :אמיר י .וולף
בהשתתפות :תיקי דיין ,יונתן צ'רצ'י ,לירית בלבן,
גל אמיתי ,תמר עמית-יוסף.
שרה ,אחותה של ויקטוריה ,נחרדת מן השמועה :רבקה,
בתם היחידה של ויקטוריה וראובן ,נראתה רחמנא
לצלן ,עם בחור בכניסה לבית קולנוע בירושלים.
האחיות מנסות להפריד בין זוג האוהבים ,וסופן שהן
עצמן נופלות בשביו של השידוך .מחזה רומנטי ,עסיסי
ומפתיע על רצונותיו של הלב שאיש לא יכול לעמוד
בדרכם ,על אהבת אחיות הגוברת על כל המכשולים ,ועל
טעמם המשובח של התפוחים מן המדבר.

יום שלישי  13.12.22בשעה 20:30

8

צילום :כפיר בולוטין

הצגות בחירה
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יום רביעי  18.1.23בשעה 20:30

פיקוח נפש

דרמה קומית משפחתית
מאת תומר רוזנמן בימוי :הדר גלרון
בהשתתפות :אודיה קורן ,אוהד שחר ,אנדריאה שוורץ,
איה גרניט שבא ,אלעד אטרקצ'י /אליאור אמסלם ,נוה
צור ,דודו ניב ,דוד שאול ,מיה לנדסמן /נעמה שטרית,
עינת הולנד.
בעוד שבועיים וחצי עתיד עזריאל בן ה 18-להתחיל
את לימודיו בישיבת הסדר יוקרתית ,אבל דווקא
עכשיו ,כשנראה שהוא מגשים את פסגת שאיפותיו,
הוא מתוודע לחבורת משוררים תל אביבית ,שגורמת
לו לחשב את מסלול חייו מחדש .למרות משיכתו העזה
לעולם השירה ולעטרה ,משוררת צעירה ונועזת ,עזריאל
חושש שאם "יצא מארון הקודש" ,יפגע בהוריו ובעיקר
באביו המועמד לראשות הישיבה המקומית.
יום רביעי  25.1.23בשעה 20:30

הבית של התרבות
רכוש נטוש

דרמה משפחתית
מאת שולמית לפיד בבימויה ובכיכובה של אסי לוי.
מאת :נתן אלתרמן בימוי ודברי קישור :שוקי וגנר
בהשתתפות :אסי לוי ,גל מלכה ונופר סלמאן
בבית ערבי נטוש מתגוררות טוני בית אריה ובנותיה,
אלינור ועליזה .האב נטש אותן לפני שנים והמשיך
לחיים חדשים .הן נותרו שם ,בלב מטע זנוח שפעם פרח
וכעת נותר בעזובתו .צו הריסה תלוי ועומד על הבית
ועל השטח סביבו .תוך מספר ימים ,דחפורים יהפכו את
כל מה שאצור שם ,בעולם הסגור עד חנק הזה שהיה
ביתן ,לגל חורבות ,יישרו את הקרקע לקראת בניית
כביש ראשי ,צוהר לעתיד חדש עבור אנשי המושב
הנידח.
יום חמישי  2.2.23בשעה 20:30

חוגג

זוג משמיים

קומדיה ישראלית חדשה
קלאסיקה ישראלית מאת סביון ליברכט
כתיבה :גדי צדקה וארז שלם ע"פ דניאל גולדפרב
בימוי :גדי צדקה
בהשתתפות :ארז שלם ,יפית אסולין ,גיא לואל,
סיגלית פוקס.
רווק חרדי מבני ברק ,מתנחל בתוך ביתם של זוג תל
אביבי ,ודורש מהם למצוא לו כלה נאה וחסודה .האם
יצליחו בני הזוג במשימה? איך ישרוד חרדי בתוך בית
חילוני? והאם יתקיים סוף סוף חזון אחרית הימים
ו"חרדי עם חילוני ירבץ?"

יום חמישי  23.2.23בשעה 20:30

היכל התרבות אור עקיבא  -הבית של התרבות חוגג

9

שיאים של התרגשות  -עונת מנויים 2022-2023

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
צילום דוד גרנות

צילום אוהד אלימלך

צילום אלון סגל

צילום :מאיה סלע

צילום :גדי דנון)

גיל שוחט מארח את קובי אפללו במופע
פסנתר בסימן מוצארט .קשה למצוא זמר
ויוצר פופולארי ,נערץ ומבוקש כל כך,
קונצנזוס תרבותי של כל חלקי העם שלנו,
אשר מאחד בקולו ובנושאי שיריו את
אהבת הקהל ,לא משנה מהו הרקע העדתי
או הדתי ,כמו קובי אפללו .באותה מידה
קשה למצוא יוצר פופולארי בהיסטוריה של
המוזיקה הקלאסית ,כמו מוצארט .אפללו
הוא המאמין אשר שר את ים הרחמים,
האוהב אשר בא מן השתיקה ,המשורר
אשר רוקד לפעימות ליבך .במופע פסנתר
מחודש יחבור שוחט לשירים האהובים
ביותר של אפללו ,וכן למוזיקה שהיא מושא
הערצתו  -של הגאון אמדאוס מוצארט.

מאסטרו גיל שוחט ותזמורתו מארחים את
פסנתרן הג׳אז הבינלאומי ליאוניד פטשקה
במופע חדש .וירטואוזיות חסרת גבולות,
אילתור והמצאה ב 20-אצבעות ,הקלאסי
מול הג׳אז ,המוזיקה האומנותית הצרפתית
מול הבלוז של מועדוני ניו יורק .הפרקים
הקלאסיים האהובים מול הסטנדרטים של
הג׳אז העולמי .כל זה בערב אחד של שגעון
המוזיקה! מופע סוחף ומלהיב בו האומנות,
הכישרון והאנרגיה של שני אמנים חסרי
גבולות נפגשים על הבמה ונוסקים יחדיו
אל על ,ביחד עם תזמורת קאמרית.

The Bee Gees Experience
מופע סוחף ,קצבי ומרגש ,בו הנוסטלגיה
פוגשת את הקלאסיקה ,מופע שירי
להקת הבי ג'יז ,אחת הלהקות המצליחות
והמשפיעות בעולם הפופ העולמי מאז ועד
היום .במופע יבוצעו הלהיטים הגדולים של
הלהקה מכל התקופות של קיומה ,בשילוב
השירים שכתבו והפיקו חברי הלהקה
לאמנים אחרים כמו :ברברה סטרייסנד,
המוסיקה לסרט "גריז" ,שגעון המוסיקה
ועוד רבים וטובים .מאסטרו גיל שוחט פוגש
את המתופף והמפיק נתי כהן ,הזמר הנפלא
בעל קול הפלצט (המצאים לסגנון הלהקה)
אייל שחר ,יוצא להקת היי פייב ,ואת מיטב
הנגנים הקלאסיים .מגיש לכם את שירים
כביצועים נאמנים למקור ,בשואו מטורף,
קצבי ובועט.

יום חמישי  27.10.22בשעה 20:30

יום חמישי  1.12.22בשעה 20:30

יום חמישי  12.1.23בשעה 20:30
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צילום דן פרץ
צילום :דני מילר

אפללו אמדאוס מוצארט

פאריז  -ניו יורק  -שוחט -
פטשקה!

גיל שוחט מארח את
אייל שחר במופע בי-ג'יז

היכל התרבות אור עקיבא  -הבית של התרבות חוגג

גיל שוחט מארח את אילנית
אילנית היא לא רק זמרת ידועה ,לא רק
גיבורת תרבות ישראלית ולא רק מיתוס
מוזיקאלי מהלך .אילנית היא תרבות השירה
הגדולה ,תרבות הגשת השיר ,תרבות שככל
שעוברות השנים הופכת לנדירה יותר ויותר.
שיריה של אילנית הפכו לנכסי צאן הברזל
של המוזיקה והתרבות הישראלית .במסע
חוצה זמנים וסגנונות ,נפגשים אילנית וגיל
שוחט ,ומבצעים את שיריה הגדולים בלבוש
חדש ,תזמורתי ופסנתרני ,תוך שיתוף הקהל
בשירת המנגינות האהובות כל כך .במישור
הקלאסי ,יבצע שוחט מיצירות וולפגנג
אמדאוס ,כאשר במרכז התכנית הקונצ׳רטו
לפסנתר בלה מג׳ור ,המשלב קדנצות
מקוריות של שוחט הכוללות את מנגינות
שירי אילנית .מופע שכולו התרגשות
ואלגנטיות מוזיקאלית ותרבותית.

יום חמישי  2.3.23בשעה 20:30

מחווה לגאון מלחיני הפסנתר גיל שוחט מארח את
פבלו רוזנברג
פרדריק שופן
המאסטרו פוגש את הפסנתרן מיכאל זרצקל
ואנסמבל וירטואוזים .פרדריק שופן הוא לא
רק המלחין הפופולארי ביותר לפסנתר בכל
הזמנים ,הוא מהווה גם את הצומת המרכזי
של כל סגנונות המוזיקאלים מהבארוק
ועד הרומנטיקה  .שופן ,למרות שהתמיד
בכתיבת מיניאטורות לפסנתר בלבד ,מהווה
את אחד המלחינים המשפיעים ביותר
בדורו .בישראל שמור לשופן מקום של
כבוד מיוחד ,בזכות האהבה הגדולה של
הקהל הישראלי ליצירותיו ,אשר השפיעו
כל כך על יוצרי הזמר הישראלי מתקופת
קום המדינה .במחווה לשופן יבוצעו כמה
מיצירותיו החשובות לפסנתר סולו כגון:
אטיודים ,נוקטורנים ,בלדות ,סקרצי וכן
הקונצ'רטו מספר  1לפסנתר במלואו עם
אנסמבל כלי קשת.

ההומור .החושניות .הלהט .שירי הנשמה.
ההבהרה הספרדית  -כל אלה המופע
המשותף של פבלו רוזנברג וגיל שוחט!
שיריו הקצביים של פבלו ,צלילי הנשמה
של המוזיקה הארגנטינאית  -מוצאים
מכנה משותף מפתיע על במה אחת :השפה
והמלודיה הספרדית .מספרד ועד ארגנטינה,
גדולי מלחיני המוזיקה הספרדית הביאו את
הרמוניית התשוקה ,את הקצב והמשקל אשר
נובע תמיד מהתנועה הפיסית ומהריקוד,
בין אם הוא סגדיליה ,הבנרה או טנגו .במסע
בין בירות המוזיקה הלטינית נגיע כמובן גם
לארגנטינה ,המקום בו נולד פבלו ,בו יצרו
גם רודולפו פאז ואסטור פיאצולה .שוחט
יחבר את כל אלה ליצירות קלאסיות -
ספרדיות לפסנתר ,מאת סקרלאטי ,ראוול,
אלבניז ודביוסי.

יום חמישי  4.5.23בשעה 20:30

יום חמישי  8.6.23בשעה 20:30

היכל התרבות אור עקיבא  -הבית של התרבות חוגג
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סדרת הערים המרתקות בעולם

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.

חאניה – היפה שבכרתים

מבואנוס איירס לקראקס

נשוויל

רומא-ויוה איטליה

מופע מוסיקלי :יוון על פי זורבה
מופע מוסיקלי בהנחיית יואל שתרוג בשילוב "הבלקון" – הרכב יווני
מקורי .המופע משלב סיפורים ,תמונות ומוסיקה יוונית שנכנסת לנשמה.

מופע מוסיקלי :דרום אמריקה באופנוע
בעקבות המסע המיתולוגי של צ'ה גווארה מארגנטינה ועד ונצואלה .השירים שליוו את סיפור חייו של
המהפכן האגדי .חברי האנסמבל לפולקלור לטינו-אמריקאי והזמרים אנה שפיץ ואיטלו גונזלס מבצעים
את מיטב הרפרטואר המוסיקלי של דרום אמריקה .חברי האנסמבל מנגנים במגוון כלים אותנטיים
מוסיקה מארגנטינה ,פרו ,בוליביה כמו גם מברזיל קובה ומקסיקו.

מופע מוסיקלי :קאנטרי לנצח | מוזיקת הקאנטרי – שירת העם ובני הדרום של אמריקה.
ניגון רווי קצב ,התלהבות ,שמחה ועצב .מלודיה מוזיקלית סוחפת ומלהיבה .חגיגת גיטרה ,בנג’ו ,כינור ,כלי
הקשה ושירה .מיטב השירים של ג’וני קש ,דולי פרטון ,ג’ון דנוור ,בוב דילן ואלוויס פרסלי .בחזרה להיכל
התהילה של מוזיקת הקאנטרי בנשוויל ,טנסי.
שירה :מיה יוהנה | פסנתר ושירה :גבריאלה לואיס | כינור :כרמל אקמן | גיטרה ומפוחית :שי טוחנר
גיטרה בס :בטי מעוז | תופים :יונתן בר–רשי

מופע מוסיקלי :ויוה איטליה
מסע אל הסודות ,הסמטאות והקסם של איטליה .מופע מוזיקלי המשלב ,הרכב של נגנים וזמרים
עם מוזיקה איטלקית הנוגעת בנשמה ,תמונות ,סיפורים ,סרטים.

** במפגש זה ההרצאה משולבת במופע

לפני המופע :טיול וירטואלי בערי דרום אמריקה

** במפגש זה ההרצאה משולבת במופע

לפני המופע :טיול וירטואלי מצולם בנשוויל

יום ד'  | 26.10.22בשעה 20:30
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יום ד'  | 7.12.22בשעה 20:30

יום ד'  | 22.2.23בשעה 20:30

יום ד'  | 17.5.23בשעה 20:30
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נהלים כלליים

מידע כללי/למנויים
תקנון ונהלים כלליים למנויים

שעות פעילות מחלקת שרות לקוחות
ימים א – ה 18:00 – 09:00
יום ו' וערבי חג – 12:00 – 09:30
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.

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

לרשות הקהל עומדת מערכת עזר לכבדי שמיעה חדישה ומשוכללת.

דרכי רכישת המנוי :מלאו את טופס ההרשמה והעבירו לפקס04-6267722 :
או באמצעות העברת טופס ההרשמה למיילkht@htorakiva.co.il :

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  24שעות 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
מייל kht@htorakiva.co.il :

טופס רישום לעונת המנויים 2022-2023
לשלוח לפקס 04-6267722 :או למייל
		
שם משפחה:

		
שם פרטי:

		
מס' מנוי

		
שם משפחה:

		
שם פרטי:

		
מס' מנוי

kht@htorakiva.co.il :

		
שייך לועד:

הקף בעיגול את סוג המנוי המבוקש:
סדרת תיאטרון :תוכנית א' יום  :ה' ,מוצ''ש | תוכנית ב' יום :ה' ,מוצ''ש
הצגות בחירה:
			
-1

			
בתאריך

			
-2

		
בתאריך

			
-3

			
בתאריך

סדרת קונצרטים קלאסיים - 1 :סדרת ערב
סדרה המוסיקה הערים המרתקות בעולם
פרטים אישיים:

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

			
כתובת:

			
ישוב:

			
מיקוד:

מדיניות ומועדי חידוש ורכישת מנויים :חידוש מנוי מתאפשר החל מה 12-ביוני.

			
טלפון:

			
נייד:

E-mail

פרטי כרטיס האשראי:

באם לא יידעתם עד  24שעות 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.

שימו לב ,מקומות הישיבה שלכם ישמרו עד ה 31-ביולי .לצערנו ,לאחר מועד זה ,המערכת תשחרר אוטומטית
את מקומותיכם.
לרכישת וחידוש מנוי יש למלא את טופס ההרשמה במלואו בכתב יד ברור.

			
מס' כרטיס אשראי:

CVV

הטיפול במנוי יעשה לפי סדר הגעת הטפסים.

				
תוקף:

		
מס' תשלומים:

כל הקודם ,זוכה במקום טוב יותר.

			
שם מחזיק הכרטיס:

ת.ז .מחזיק הכרטיס:

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

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

שייך למועדון ארגוני עובדים:

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.

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

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

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.

לצערנו ,ללא קבלת הכרטיסים המבוטלים לא נוכל לשריין לכם כרטיסים למועד החדש.
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היכל התרבות אור עקיבא  -הבית של התרבות חוגג

(עד  6תשלומים)

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

היכל התרבות אור עקיבא  -הבית של התרבות חוגג

15

הבית של התרבות חוגג

היכל התרבות עובד ע"פ הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת.
הכניסה להיכל מותנית בהצגת תו ירוק בתוקף/תעודת מחלים או בדיקה שלילית של  24שעות לפני האירוע.
ללא אישור זה לא תתאפשר כניסה להיכל.

לפרטים נוספים:
כנסו לאתר ההיכל www.htorakiva.co.il
טלפון לקופה  /שירות לקוחות 04-6266636
מיילkht@htorakiva.co.il :

