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 .מראש, מותנית בהצגת תעודת עובד / תעודה מזהה * ההנחה לזוג כרטיסים בהזמנה

  מחיר מיוחד עלות כרטיס שם המופע תאריך

  ₪ 90  ₪ 100 סטנד אפ -מני עוזרי  5.2.20רביעי 

  ₪ 80  ₪ 90 מופע סטנד אפ חדש! -יעקב כהן 6.2.20חמישי 

  ₪ 90  ₪ 100 שם טוב לוי -אנסמבל 7.2.20שישי 

  ₪ 70  ₪ 80 ל הראש | סיפורים מוזיקליים לכל המשפחהתנינים ע 8.2.20שבת צהריים 

  ₪ 140  ₪ 150 'יציאה' -שלום חנוך ומשה לוי  8.2.20מוצ"ש 

  ₪ 80  ₪ 90 הסיפורים מאחורי השירים -נועם חורב 11.2.20שלישי 

  ₪ 60  ₪ 70 ישראל במזרח התיכון סוער -ד"ר גיא בכור 12.2.20רביעי 

  ₪ 80  ₪ 90 מופע סטנד אפ -בברלה! נדב אבוקסיס ולנטיין  13.2.20חמישי 

שישי צהריים 

14.2.20 

  ₪ 130  ₪ 140 "תמיד חלמתי" מופע צהריים -וולנטיין בברלה! אליעד

  ₪ Heart Attack 120 ₪  110 -וולנטיין בברלה! רוקוויל במופע אהבה 14.2.20שישי 

  ₪ 105  ₪ 115 דני רובס בהופעה 15.2.20מוצ"ש 

  ₪ 124  ₪ 134 מופע סולו -אביתר בנאי 17.2.20שני 

  ₪ 115  ₪ 125 חנוך דאום במופע בידור -החיים הם תקופה קשה 18.2.20שלישי 

  ₪ 80  ₪ 90 אפ מבריק וייחודי-סטנד -בן בן ברוך  19.2.20רביעי 

  ₪ 190  ₪ 200 סיבוב הופעות חורף -שרית חדד 20.2.20חמישי 

  ₪ 119  ₪ 129 רוןנורית גל 21.2.20שישי 

  ₪ 75  ₪ 85 איך שיר נולד -יהונתן גפן 22.2.20שבת צהריים 
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  ₪ 60  ₪ 70 מיומנו של כתב חוקר -רביב דרוקר 22.2.20מוצ"ש 

  ₪ 89  ₪ 99 סטנד אפ שנון וחושפני -שלומי קוריאט  25.2.20שלישי 

  ₪ 70  ₪ 80 עמית סגל -"להבין את ביבי" 26.2.20רביעי 

  ₪ 100  ₪ 110 חגיגה יוונית אמיתית! -יאמאס  27.2.20חמישי 

  ₪ 144  ₪ 154 מופע צהריים -מועדון הקצב של אביהו פנחסוב 28.2.20שישי צהריים 

  ₪ 75  ₪ 85 !60-מופע שנות ה -magical band 28.2.20שישי 

  ₪ 135  ₪ 145 מופע צהריים -2020סיבוב חורף  -הראל סקעת 6.3.20שישי צהריים 

  ₪ 110  ₪ 120 מופע עמידה! -partyפורים בברלה עם רוקוויל  6.3.20שישי 

  ₪ 80  ₪ 90 באה מאהבה -יום האישה בברלה! דורין אטיאס 7.3.20מוצ"ש 

  ₪ 80  ₪ 90 שירה בציבור -עינת שרוף  13.3.20שישי 

  ₪ 07  ₪ 80 "אדון שוקו" שירי אריק איינשטיין לכל המשפחה 14.3.20שבת צהריים 

  ₪ 65  ₪ 75 אל תעזבי ידיים -עקיבא  17.3.20שלישי 

  ₪ 100  ₪ 119 אפ-אורי חזקיה עושה סטנד 18.3.20רביעי 

  ₪ 115  ₪ 125 אריאל זילבר בהופעה! 19.3.20חמישי 

  ₪ Boney M & Disco 70s 120 ₪  110מופע מחווה ל  20.3.20שישי 

  ₪ 100  ₪ 110 | אורי בנאי | בועז בנאי במופע בידור מוזיקליגברי בנאי  -אלה הם בנאי 21.3.20מוצ"ש 

  ₪ 89  ₪ 99 סטנד אפ -אסף יצחקי  25.3.20רביעי 

  ₪ 60  ₪ 70 דיש-גא-טררם! מופע סטא 28.3.20שבת צהריים 

  ₪ 95  ₪ 105 במופע סטנד אפ להורים עייפים -רביטל ויטלזון יעקבס  1.4.20רביעי 

  ₪ 80  ₪ 90 חגיגה יוונית -ובד היא "היווניה"לימור ע 3.4.20שישי 

  ₪ 130  ₪ 140 סיבוב הופעות חדש -מארינה מקסימיליאן  4.4.20מוצ"ש 

  ₪ 110  ₪ 120 מחוות לגדולי הרוק! 4רוקוויל מנגנים  -חוגגים בר מצווה לברלה 7.4.20שלישי 

  ₪ 80  ₪ 90 מופע מחווה לשנות השמונים -שמונים ומשהו  9.4.20חמישי 

  ₪ 80  ₪ 90 גיא מזיג 11.4.20מוצ"ש 

  ₪ 105  ₪ 115 ג'יין בורדו 13.4.20שני 

  ₪ 90  ₪ 100 סטנד אפ -מני עוזרי  15.4.20רביעי 

  ₪ 80  ₪ 90 בית הבובות במופע קוורטט ! 18.4.20מוצ"ש 

  ₪ 90  ₪ 100 בגובה העיניים -קובי מימון  22.4.20רביעי 

  

 

מסומנים ויקבעו לפי קדימות ההגעה למופע. אלמקומות הישיבה 



 

 סטנד אפ -מני עוזרי  20202.5.רביעי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

 מני עוזרי במופע סטנד אפ שנון וקורע מצחוק, שלא יורד נמוך וסוחף עד דמעות!

הסטנד אפ השנינות, ההגשה, התחכום וכשרון המשחק, מיתגו את מני עוזרי כאחד ממופעי 

קטעי הסטנד אפ שלו ביוטיוב הפכו לתופעה, המון בזכות כישרון ייחודי והומור  המובילים בישראל.

 + 18מומלץ  איכותי.
 

 צילום: פיני סילוק

 מופע סטנד אפ חדש! -יעקב כהן 6.2.2020חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

מצחיק רק באמצעות הטקסט ודרך ההגשה יעקב כהן עומד על הבמה במשך שעה ורבע ו

 המטורפת שלו.

 יעקב כהן מוצא את החומרים המצחיקים שלו בתוך סיפור חייו.

ההתפתחויות הדרמטיות בחייו בשנים שעברו מאז המופע הקודם, דמויות שפגש במסעותיו בתוך 

 החברה הישראלית כולם מעובדים לאמירה קומית מאד בוטה ונועזת.

חתונה, ילדים, חיי נישואין כל אלו מקבלים  –את הנושאים בהם הוא עוסק הפעם הוא מרחיב 

 טיפול במבט המיוחד ובקומי של הבדרן מספר אחד של ישראל.

כמו תמיד קומיקאי בנשמתו, תמיד זר לתל אביביות, ליאפיות, מעין טריבון עממי וללא ספק אמן 

 הסטנד אפ הבוגר והמצחיק שצמח בישראל.

 

 שם טוב לוי -אנסמבל 7.2.2020שישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

 .ואת יציאתו של ספר התווים של יצירותיו, עם האנסמבל שלו, 70טוב לוי חוגג יום הולדת -שם

 יבצע יצירות מתוך טרילוגיית האלבומים שהוציא בעשור האחרון טוב לוי-אנסמבל שם 

יבוצעו יצירות של מלחינים מהעולם הרחב מסגנונות במופע  'תחנות רוח', 'בן אדמה', 'שם יש'

ריינהרט, דיזי גילספי, עבדול  פיאצולה, ג'נגו :בין המלחינים .טוב-שם וכמובן מוסיקה של ,מגוונים

בערב יוגשו גם משיריו המוכרים של שמי, כל זה בהגשה המיוחדת  .(..וואהב, מוסיקה בלקנית ועוד

שובי לביתך, טווס הזהב, העיר, בלילות הסתיו, שם יש, עוד  :בין היצירות והשירים .של האנסמבל

 .כיכר החלומות, חתוואת חביבי, פוגה מיסטיריו, הפיוט אגדלך, ועוד ,נפגש

כלי  –נעם חן, גיטרות, שירה –גדי בן אלישע, קלידים, חלילים ושירה – טוב לוי-שם :משתתפים

 עוד ושירה – שרלי סבח,  קונטרבס – זאב צור בן הקשה

 

 תנינים על הראש | סיפורים מוזיקליים לכל המשפחה 8.2.2020שבת צהריים 

 12:30, תחילת המופע: 11:00פתיחת דלתות: 

  ירדן בר כוכבא בימוי,  יואב יפת קריינות,  מארש דונדורמה מוזיקה, נגנים על במה אחת  16

זיקלי בין ערבות למסע מו במופע חדש לכל המשפחה תיקח אתכם התזמורת הירושלמית האהובה

במופע משולבים סיפורים  .והמקלחת שמחכה לכולנו בסוף היום אפריקה, מדרכות העיר הסואנות

  .והמון המון כלי נשיפה שירים מוכרים ואהובים ,מוזיקליים לתזמורת וקריין

עם איוריו הנפלאים של אביאל בסיל  ,יחד עם המופע משיקים חברי דונדורמה גם ספר ילדים

 ! רק זהירות מהתנינים .וזיקלי חדשואלבום מ

 



 'יציאה' -שלום חנוך ומשה לוי  8.2.2020מוצ"ש 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

  ,שלום חנוך בהופעה מיוחדת ואינטימית - 'יציאה' - שלום חנוך עם משה לוי

וחנוך על השירה  -ע על הקלידים וקולות הרק -אליו חובר שותפו המוזיקלי משכבר הימים משה לוי 

הכימיה האמנותית המופלאה בין השניים מולידה הגשה מדהימה ומרגשת  .והגיטרה האקוסטית

כמות השירים העצומה, ודרך העבודה הייחודית על המופע,  .של הרפרטואר העשיר של שלום

אך בכל מקרה, חוויה סוחפת  -יוצרים כל פעם מופע חד פעמי וייחודי, שונה מקודמו 

עבודה, יש לו המון עוצמה, נפתח בשורה התחתונה: שלום חנוך יודע לעשות את ה"...  .ייהויפהפ

מי שעדיין מחכה למשיח במוסיקת "...  "בין חנוך למשה לוי הוא מושלם וההופעה מהנה התיאום

חנוך הוא אחד   ...הרוק המקומית, יכול להירגע, המשיח כבר פה שנים ושמו הוא שלום חנוך

שלום מראה שעוד יש על מי לסמוך שיעשה לנו   .שקולם רק משתבח עם השניםמאותם מעטים 

האתר הרשמי של שלום  .y-net "מובטחת לכם חוויה שלא תשכח במהרה ...מוסיקה איכותית
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 מאחורי השיריםהסיפורים  -נועם חורב 11.2.2020שלישי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

מגיעה לברלה,  -הסיפורים מאחורי השירים"  -"מתנות קטנות  -הרצאתו המבוקשת של נעם חורב 

נעם חורב, זוכה פרסי אקו"ם, הוא מהפזמונאים הבולטים ביותר בנוף העכשווי של  !להבות חביבה

 .מאחורי הלהיטים הגדולים למיטב אמני ישראלתעשיית המוזיקה הישראלית, ומי שעומד 

נעם, שגדל והתחנך בעפולה, נולד עם יד משותקת והוגדר  ."המכר "טיוטה של אושר-מחבר רב

כנס רפואי. סיפור חייו המרתק טומן בחובו מסע מפותל, מאתגר ומלא אמונה, אשר במהלכו הגיע 

ית וצעדיו הנועזים שהובילו אותו תחילת דרכו המקצוע.לעבר מרכז תעשיית המוזיקה הישראלית

במופע מספר בהומור וברגש רב את סיפורו .להצלחה נחשבים בעיני רבים למודל הגשמה עצמית

מילד בעפולה עם חלום לכתוב שירים לכל האמנים, דרך ההתמודדות הקשה והמכשולים  -האישי 

את הסיפורים  הוא חושף.שהיו בדרך, עד שהפך לאחד הכותבים האהובים והמבוקשים ביותר

 ,(המרתקים מאחורי השירים שכתב ושכולם מכירים )"מתנות קטנות", "אישה חרסינה" ועוד

מספר אנקדוטות ופרטים עסיסיים על תעשיית המוזיקה הישראלית, משתף בתהליך כתיבת 

 .השירים ויציאתם לאוויר העולם וסוחף את המשתתפים לחוויה מיוחדת, מעצימה ובלתי נשכחת

 

 ישראל במזרח התיכון סוער -ד"ר גיא בכור 12.2.2020רביעי 

 21:00, תחילת הופעה: 19:00פתיחת דלתות: 

מהמזרחנים המוערכים ביותר בישראל , ומרצה רהוט , מרתק ומבוקש . בעל רישיון לעריכת דין, 

בעל טור ב"ידיעות אחרונות", יועץ משפטי  . פרשן מבוקש באמצעי התקשורת בארץ ובעולם

חוקר שנים  ,הקשורות במשפט של העולם הערבי למשרד הביטחון ולמשטרת ישראל לסוגיות

 רבות את עולם האסלאם על מרכיביו השונים, כתב את הספרים "לקסיקון אש''ף ו"חוקה לישראל

ומרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה. במהלך השנים נפגש עם מנהיגי האזור ותאם משלחות "

מאופיינות בידע רב ממקור ראשון, סיפורים פיקנטיים ונוכחות הרצאותיו  .ישראליות רבות אתם

כיצד נראה המזרח התיכון החדש, לאחר  ישראל במזרח התיכון סוער: סיכונים וסיכויים .מרשימה

כיצד עלינו לנהוג אל מול התפרקותו של  ?האם הוא סיכון או סיכוי לישראל ?""האביב הערבי

ההרצאה מנתחת את הצפוי ביחסינו ?ום המתרחב מאיראןוכיצד לנהוג לנוכח האי ?העולם הערבי

הרצאה זו מבוקשת מאוד בימי עיון מקצועיים, כמי שמעניקה ידע ותחזיות, גם .עם העולם הערבי

 .סוג של הנאה ובידור

 

http://shalomhanoch.co.il/


 מופע סטנד אפ -ולנטיין בברלה! נדב אבוקסיס  13.2.2020חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

פלוס? מדוע יש כל כך הרבה בדיקות  40ה להיות אבא גאה לילדה ראשונה כשאתה כבר בן איך ז

חרדות של אב גאה לילדה שרק נולדה,  בהריוןולמה לעזאזל צריכים את הגברים בבדיקות האלה?

איך זה לקחת ולהחזיר את הילדה לאמא, ולמה זה כל כך דומה לרכב שכור : שריטות, מכות, ומי 

 שנים על הבמות, 13-קה של שנה ממופע הסטנד אפ המצליח שרץ יותר מאחרי הפס אשם?

עולה בימים אלה נדב אבוקסיס עם מופע חדש חדש חדש.מופע אישי יותר, חושפני יותר, ומצחיק 

וואטסאפ, מה קורה כשאחד החברים עוזב את  קבוצות 20-איך זה להיות חבר ביותר מ לא פחות.

 איך זה להיות חבר הוא "נראה לאחרונה"... הקבוצה, וכמה זה מלחיץ לדעת מתי

הורות,  אנשים, ולמה לא כדאי לצרף את אמא לקבוצה. 30 משפחתית של וואטסאפ בקבוצת

 טכנולוגיה, יחסים שבינו לבינו ובינו לבינה, המצב החברתי, המצב הכלכלי, ומה המצב בכלל.

"אבוקסיס  לבית ממנו בא...נדב לא שוכח מאיפה הוא בא, וגם במופע החדש הוא מחזיר אותנו 

יודע לקחת את החומרים הרגישים והנפיצים ולהפוך אותם למופע סטנדאפ...אבוקסיס מינף את 

 היציאה מהארון אל תוך המופע החדש המבוסס על בדיחות של שורה אחת, אותן הוא יורה

זה  ולמען האמת בקצב מהיר ומעורר התשאות... גם לידת ביתו הבכורה נכללת במופע החדש

 הקטע אליו הקהל מתחבר בצורה מופלאה ולא רק צוחק, אלא פשוט צורח מרוב הזדהות.. "

  מתוך הביקורת על המופע החדש( Ynet טסלר )יצחק

 

 איתן ברנט צילום:

 "תמיד חלמתי" מופע צהריים -וולנטיין בברלה! אליעד 14.2.2020שישי צהריים 

 14:00, תחילת הופעה: 12:00פתיחת דלתות: 

אליעד פותח את סיבוב ההופעות  .מופע השקה לאלבום ״ תמיד חלמתי״ ליעד, זמר כותב ומלחיןא

ברחבי הארץ עם להיטים משלושת  2018החדש ״תמיד חלמתי״ לאלבומו השלישי שיצא במאי 

אליעד פרץ אל תודעתנו  .אלבומיו האחרונים בעיבודים חדשים בסאונד מדויק ותאורה מיוחדת

כמו כן, אליעד זכה  .לשיר השנה ופריצת השנה במצעד השנתי של גלגל״צכשנבחר  2015בשנת 

לאיש השנה במוזיקה הישראלית זכה  .2015במילאנו בשנת  MTV-לייצג את ישראל בטקס פרסי ה

עותקים  40,000-אלבומו ״אור״ מכר למעלה מ .2016אליעד במצעד השנתי של גלגל״צ בשנת 

לה עם אמנים גדולים במוזיקה הישראלית כמו : ריטה, אליעד שיתף פעו .והגיע למעמד פלטינה

שיר הנושא ״תמיד חלמתי״ של האלבום השלישי זכה בשיר  .שלומי שבת ושמעון בוסקילה

הסינגל השני מתוך אלבומו  .(המושמע ביותר ע״י התקשורת בישראל )ע״פי נתוני מדיה פורסט

שבועות ברצף כמקום  5וכיכב  השלישי, ״זמן״ זכה להצלחה גדולה בתחנות הרדיו של ישראל

דמיינו לעצמכם הופעה בארץ הקודש שתרגיש הכי  .ראשון במצעד השבועי הישראלי של גלגל״צ

 -גיטרות, שי חזן -בס , דניאל גולן -תופים , אליעד נחום -שירה וגיטרות  נגנים: !ניפגש…..חו״ל שיש

תמיר  -קלידים, כלי הקשה וקולות , קיראיתמר בן י -חצוצרה , עונגי ציזלינג -סקסופון , גיא קופלמן

 יוסי אשכנזי -ניהול הצגה , גיא רודה -בקליין , ליאור מיטל -תאורה , לאון גלפרין -סאונד , גרוס

 

 צילום: ערן לוי

 Heart Attack -וולנטיין בברלה! רוקוויל במופע אהבה 14.2.2020שישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

Prepare to have the time of your life  רוקוויל משיקים מופע חדש שכולו אהבה רומנטית יוקדת

שיפרטו  בואו ליהנות מהשירים הגדולים מפי מאהבים מוכרים ואהובים ללא מעצורים., וקיטשית

 שירה -נירית מיליס , שירה –אוליב . ויניעו את פרפרי האהבה…לכם על נימי הנוסטלגיה והגעגועים

 –גילי מאיר , גיטרה אקוסטית -אלון תמיר , בס –מיכאל פרוסט , ניהול מוזיקלי וקלידים -רן איתי ק

 סקסופון -דניאל זונדינר , תופים –רן גנז , גיטרות

 



 דני רובס בהופעה 15.2.2020מוצ"ש 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

ר שיריו זכו להצלחה גדולה לאורך השנים דני רובס, זמר ויוצר מהאהובים והמוערכים בישראל, אש

ולאהבת אמת של הקהל במופע עם כל שיריו הגדולים ושירים חדשים מהאלבום החדש 

בהופעה יבצע דני את שיריו האהובים אשר הפכו לקלאסיקות עכשוויות ולחלק מפסקול .שבדרך

"פנים ושמות", אני בא הביתה מהלילה", "נוסעת בעקבות האהבה", " :חייהם של ישראלים רבים

", "גרעינים", "זה לא אני", 68-80-88"איך הוא שר", "לא נרדמת תל אביב", "מכתב קטן", "רכבות 

"משהו חדש מתחיל", "בדרך אל האושר", "אני לא מפסיק להתרגש ממך", השיר החדש "מוקפת 

 –רן טפרברג ק גיטרה בס -מיקי ורשאי  שירה וגיטרות -דני רובס  :על הבמה ...באור" ועוד רבים

  כלי הקשה -אילאיל תמיר רובס  גיטרה חשמלית -עמית יורגנסון  קלידים –אורי ויינשטוק  תופים

 עופר חג'יובצילום: 

 מופע סולו -אביתר בנאי 17.2.2020שני 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

צירה של אביתר מקורית, הי, לבד על הבמה, עם גיטרה ופסנתר, עם השירים האהובים מופע סולו

מצליחה לתאר בעומק ובדקות, התרחשויות פשוטות של חיים כמו גם התרחשויות  .כנה ואמיצה

המוסיקה שלו מעירה את תשומת לבנו למציאות הפשוטה  .מורכבות של תנועות הנפש והאמונה

הוא נוגע  במופע הסולו של אביתר,. מזכירה לנו להתפעל, לנשום ולהודות ,והטריוויאלית ביותר

עירומים  –ומציג אותם לקהל כפי שהיו ברגע לידתם  בראשית השירים, החדשים והמוכרים

לפעמים על הבמה זה קורה לי. ואז אני מתמלא במוזיקה ובאהבה ואני " .וחשופים, קרובים אל הלב

ם אבל אני הולך לשם. וגם א .לרוב אני לא שם ולכן עדיין אני מקנא ומפחד .טועם חירות אמתית

 (אביתר) ."לא אגיע. לשם אני הולך

 

 חנוך דאום במופע בידור -החיים הם תקופה קשה 18.2.2020שלישי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

חנוך דאום, פובליציסט, אידיאליסט נוירוטי ועוד כמה מילים לועזיות, בהופעה חשופה וגלויה על 

אום, מתנחל שלא מאמין באלוהים אבל הולך לבית חנוך ד .המשונה הזה שקרוי החיים הדבר

 פשוט אין למי...(, מנסה במשך שעה לפצח את) בעיה להחזיר שטחים כנסת, ימני שאומר שאין לו

אבל בסיבוב ההופעות החדש שכולל  (סתם, הוא לא)חידת הקיום שלנו עלי אדמות. ומצליח. 

עין האיראני ובקבוצות ווטס אפ, וטוען לנו בגר חומרים חדשים הוא כן ממקד את הסכנות שאורבות

 .אין דבר שמגבונים לחים לא יכולים לפתור ,הבעיה הישראלית פלסטינית שמלבד

אל תוך  נשוי ואב לארבעה, מזמין אתכם להצטרף למסע בימתי אסוציאטיבי 42חנוך דאום בן 

היה אומר  גב,כי החיים, ככה אבא שלו אמר לו תמיד, הם תקופה קשה. סבא שלו, א .ראש חרדתי

הטיטול מהמדף  אבל לא קצרים מספיק וסבא רבה שלו ביקש שיביא לו את ,שהחיים קצרים

 (הוא היה סיעודי באחרית ימיו, אבל זה סיפור אחר) העליון

 

 אפ מבריק וייחודי-סטנד -בן בן ברוך  19.2.2020רביעי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

כבש  לאחר ושחקן המסומן כהבטחה הגדולה של עולם הבידור בישראל.בן בן ברוך סטנדפיסט 

והופיע בתוכניות טלוויזיה  אסף גרניט, מיליון צפיות לסרטוני הפרודיה של 5את הרשת עם מעל 

הוא מתגלה כסטנדפיסט מחונן  צומת מילר", "אנחנו במפה" ועוד..כגון: "מלחמת המינים", "

לבמה במופע קצבי, נקי, מעורר מחשבה ומצחיק בטירוף.  שמביא איתו משב רוח מרענן ומקורי

 רוצו לראות!, המופע פונה לכל מי שאוהב הומור שנון וייחודי שמוגש בגובה העיניים

 

 טל שחר צילום:



 סיבוב הופעות חורף -שרית חדד 20.2.2020חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

 פס הקול של כולנו עם רפרטואר להיטים נצחי למעלה מעשרים שנה שהיא מלווה את

 .אותו היא מגישה במופעיה הבלתי נשכחים שמספקים רגעים נדירים לקהל מעריציה העצום

ואם המלכה  "בחורף הקרוב לבקשתה של שרית: "אני רוצה את הקהל שלי קרוב אליי בחורף הזה

 .ארץ עם כל שיריה היפיםמבקשת היא מקבלת! סיבוב הופעות להקה בעשרה מועדונים ברחבי ה

המופעים של חדד ידועים כמופעים המשלבים את כל הטוב שיש למוסיקה לתת וכשהיא מלווה 

מהטוב הזה כבר  את הקהל שחוזר שוב ושוב לקבל עודהיא מטריפה  בלהקה החלומית שלה

 .למעלה משני עשורים

 

 נורית גלרון 21.2.2020שישי 

 22:00: , תחילת המופע20:00פתיחת דלתות: 

נורית גלרון מהקולות החמים והייחודיים , נורית גלרון בסדרת מופעים חדשה עם שיריה האהובים

בארצנו. צבע קולה הכה מיוחד, שליטתה הוירטואוזית ובחירת השירים המדויקת שלה, אשר רבים 

רון הפכו אותה לאחת הזמרות הגדולות והמוערכות. גל ,מהם נכנסו לפנתיאון המוסיקה הישראלית

במופע תבצע גלרון את מיטב שיריה האהובים.  .שובה את לב הקהל בכל במה עליה היא ניצבת

בהם: "מעביר דף" )"המיסטיקנים הסינים"(, "משהו בלבבה", "יש לי סימפטיה", "אתה הולך לישון 

ם הפקה מוזיקלית וקלידי .נגיעה אחת רכה", "אני אשתגע", "סוס מעץ", "זה הגשם", ועוד" ,"מוקדם

 עדי הר צבי -בס  אדם בן אמיתי -גיטרה  : עמית הראל

  דקל דביר -תופים 

 צילום: אוהד רומנו

 איך שיר נולד -יהונתן גפן 22.2.2020שבת צהריים 

 12:30, תחילת הופעה: 11:00פתיחת דלתות: 

עד במפגש של שירים וסיפורים לילדים מגיל שנתיים  ,משורר הילדים וסופר הכבשים ,גפן יהונתן

בהופעה אינטימית שתציע מבחר משירי הילדים שלו, מ"שירים שענת אוהבת במיוחד"  .מאתיים

ושירים חדשים, יספר יהונתן לילדים על הכתיבה שלו ועל איך למה ומתי  ,"16-ועד שירי "הכבש ה

 .וישתף את הקהל ביצירתו רבת השנים לילדים ולמבוגרים שעדיין מסתתר בהם ילד ,שירים נולדים

הם רק חלק  "איך שיר נולד" וכמובן "אני אוהב שוקולד" ,"רעמים וברקים" ,"ילדה הכי יפה בגןה"

הרעיון של המפגש הוא לתת לילדים ולהורים אפשרות בילוי אחרת  .מהשירים שיבוצעו במופע

ניהול מוסיקלי,  – ורד פיקר .מהמופעים הצעקניים לילדים ולדבר אליהם בגובה העיניים והאוזניים

, ניהול אמנותי: דרור נחום, גיטרה ושירה – יונתן ארצי, גיטרה ושירה  - מיקה קרני, תר ושירהפסנ

ההורים או  -איך שיר נולד' הוא מסוג המופעים שלא ברור מי נהנה בהם יותר '" :מתוך הביקורות

מה שהופך את " בן שלו, הארץ . "מופע מקסים עם רגעים מחופפים" MYNET ,אדר טל ."הילדים

-ופע הזה לכל כך מוצלח ומרגש הוא החיבור הנפלא בין הצד המוזיקלי של המופע לצד ה"יונתןהמ

איך שיר נולד" הוא מופע מקסים כי הוא משלב שירים שרובנו )הורים וילדים( " ...גפני" של המופע

סיפורים, הערות מתוחכמות ומוזיקה נפלאה שמבוצעת  ,מכירים ואוהבים עם דקלומים קצביים

עם כזה רפרטואר של שירי ילדים באמת אין מקום לטעויות. " עכבר העיר און ליין ."יותבמקצוע

 ,יהונתן גפן עומד בראש רשימת היוצרים שיודעים לדבר עם ילדים

ולא פחות יודעים גם לתרגם להורים את כוונות הילדים וצורכיהם. אין סוף לכישרון של גפן, 

גפן על הבמה הוא האמן השנון והרגיש שאנחנו ללא פגם או בלאי.  ,שמסתבר שנשאר כשהיה

לא בהשתטות או בצעקות,  ,מכירים וכשהוא מופיע לילדים הוא יודע לעשות את זה באופן הנכון

 ...שמאפיינים כוכבי ילדים מאוסים, אלא באלגנטיות ואינטליגנציה שהולמים דינוזאור שכזה

 "יאיר זיידנר, אתר "מפה ."הנה לכם הופעה מצוינת כדי ללכת אליה בהרכב משפחתי

 



 מיומנו של כתב חוקר -רביב דרוקר 22.2.2020מוצ"ש 

 21:00, תחילת הופעה: 19:00פתיחת דלתות: 

 .". עיתונאי וכותב מאמרים פובליציסטיים עבור "גלובס 10הפרשן הפוליטי של ערוץ 

ומגיש תוכניות בעבר, כתב מדיני בגלי צה"ל  . 10מגיש את תוכנית התחקירים "המקור" בערוץ 

אקטואליה, התמקד בעיקר בסיקור פעילותו של ראש הממשלה, בעיקר בכל הקשור להיבטים 

מגיש תוכנית התחקירים ״המקור״ יביא מבט מבפנים על הדרך בה  מיומנו של כתב חוקר .מדיניים

ת איומי התביעה על ערוצי תקשור ,נעשו התחקירים הגדולים. הלחצים והספינים של הפוליטיקאים

התחקיר בו  , ועיתונאים עצמאיים , התחקירים הגדולים שחשפו פרשיות שהובילו לחקירות משטרה

בעידן של  .ניסו להפיל את דרוקר עצמו, על התחקירים שהכי הצליחו ואלו שנכשלו כישלון קשה

דרוקר  ,עיתונות אינסטנט, אתרי אינטרנט שמתעדכנים כל דקה ופושים בלתי פוסקים לסלולרי

ת מאזיניו לעולם של עיתונות עם נשימה ארוכה, ששואפת להיות ׳ספוטלייט׳ בתוך כלי לוקח א

כיצד  השפעות התקשורת על מהלכיה של הפוליטיקה בישראל .תקשורת שמתקשים לשרוד

התקשורת הישראלית על שלוחותיה השונות מצליחה ברמת השפעה קטנה כגדולה להתוות דרך 

 .לפוליטיקאים וכיצד ניתן לקדם אינטרסים ואג'נדות שונים דרך פעילות תקשורתית לגיטימית

בהרצאה יתוארו השפעות התקשורת והפרסומים בה על מהלכים פוליטיים דרמטיים, עיצוב דעת 

עלו שאלות כגון : האם חלק מהמידע הקריטי שאמור להימצא בידי הפוליטיקאי ברגע יו. קהל ועוד

קשרים עם עיתונאים במקום להגיע דרך המערכת עצמה  קבלת החלטה מגיע אליו בכלל דרך

 סינרגטית שבין הפוליטיקה לתקשורתומהם הכוחות הפועלים המזינים את מערכת היחסים ה

ההרצאה מתמקדת בעיקר  ת והפוליטיקה הישראליתמאחורי הקלעים של התקשור.בישראל

הפעילות שמתרחשת מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית ובייחוד בקשר שלה עם 

יחסי הגומלין בין כתבים מדיניים לבין פוליטיקאים, השפעות  . ( העיתונות ) הכתובה והמשודרת

פים בתקשורת ,כמו כן נותן סיפורים פיקנטיים שאינם נחש ,של העיתונות על מקבלי ההחלטות

מצב החברה הישראלית ויחסה  ,רביב הערכת מצב מדינית, מדבר על הקשר בין הון ושלטון

בהרצאה מנסה רביב לענות על  .לפוליטיקה, פרשיות ראש הממשלה, ספינים תקשורתיים עוד

האם השחיתות בצמרת השלטון בישראל גדולה מבעבר ואיך היא בהשוואה  - : שאלות כגון

איך לנסות ולמקסם את השפעתן של תחקיר עיתונאי מבלי  - .לשחיתות במדינות מערביות אחרות

האם כוחה של התקשורת הוא באמת ביכולתה להמליך מלכים ? מהו - ?להפוך ל " צהוב" מדי

הציבור הישראלי בטוח שהתקשורת הישראלית משפיעה על החיים  .כוחה האמיתי ולא הדימוי

רביב דרוקר לוקח את הפרשיות האקטואליות המסעירות ביותר .מוסד אחרשלנו כאן יותר מכל 

מפרשיות שונות, מ הגלים הפתוחים בהם מדווח בכל בית  .ומפרק אותן לסיקור התקשורתי שלהן

בחלק נוסף של ההרצאה דרוקר קושר  .אירוע טרור בשנייה בו הוא פורץ ועד לתחקירים מובילים

ומגבלותיה עם הפוליטיקה הישראלית ובמיוחד העימות את המבנה של התקשורת הישראלית 

ים, האם הפוליטיקאים באמת נרדפים יאיך באמת נעשים סקרים פוליט .שלה עם ראשי ממשלות

 .על ידי כלי התקשורת המובילים והאם כלי התקשורת מנסים להוביל להדחתם

 

 סטנד אפ שנון וחושפני -שלומי קוריאט  25.2.2020שלישי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30ות: פתיחת דלת

ועכשיו הוא חוזר עם מופע סטנד אפ  יש אנשים שלא צריך להציג שלומי קוריאט הוא אחד כזה

שלומי מביא לבמה את  !חדש שנון וחושפני שלא דופק חשבון לאף אחד ובעיקר מצחיק בטירוף

ובכלל מהבחנות הקטנות  החוויה האישית שלו ובעצם של כולנו מחיי הנישואין זוגיות הורות ילדים

והמדויקות של חיי היום יום והכל בדרכו המיוחדת עם המון חן אישי קצב ואנרגיה מטורפת מופע 

 !מצחיק ומומלץ

 

 

 צילום: פיני סילוק



 עמית סגל -"להבין את ביבי" 26.2.2020רביעי 

 21:00, תחילת הופעה: 19:00פתיחת דלתות: 

מדינאי גדול או פוליטיקאי קטנוני? חושב על  ?נתניהומה סוד ההצלחה של  -להבין את ביבי

ברירת מחדל של הישראלים או הפוליטיקאי הפופולרי במדינה?  ?ההיסטוריה או על המבזק הבא

למה התקשורת אובססיבית אליו ולמה הוא אובססיבי  ?מר טלויזיה או שליט הפייסבוק

ל האיש שכיהן כראש ממשלה להבין את ביבי": הרצאה חדשה, ראשונה מסוגה, ע"?לתקשורת

 .אולמרט וברק גם יחד ולא מראה שום סימנים שהוא מתכוון לעזוב,יותר מבגין
 

 חגיגה יוונית אמיתית! -יאמאס  27.2.2020חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

ים בגרוב עיבודים חדשנ מבית היוצר של אורי שפי ואודי בן כנען, יאמאס חגיגה יוונית אמיתית

עם שבעה נגנים מהשורה  חגיגה לקלאסיקות הגדולות של יוון, קונצרט שהוא משובח עסיסי

 -שיקו בכר ,  בוזוקי -אודי בן כנען ,  בוזוקי וכינור -אורי שפי   יאמאס הם:  הראשונה בישראל..

כלי  -יר טייב נ, קלידים –מוטי דוידשוילי , בס –רני לורנץ , תופים –יואב לורנץ ,  שירה מבית אבא

 החיים יפים  ?יאמאס סקסופון ונאיי -עופר אנקורי  נשיפה ודרבוקה

 

  

 מופע צהריים -מועדון הקצב של אביהו פנחסוב 28.2.2020שישי צהריים 

 13:30, תחילת הופעה: 11:30פתיחת דלתות: 

 יחד עם אביהו, הקול, הפנים והרוח של המועדון, נותנים את הקצב גם אגדת הרוק,

 מייסדי הצ'רצ'ילים חיים רומנו )בוזוקי(, תום אלבז )בס( ניר טייב )כלי נשיפה(,מ

יפתח שחף )גיטרות(, יאיר צברי )שירה, כלי הקשה(   והמתופף טל כוכבי, בנו של מתופף "צלילי 

 הכרם", יגל כוכבי.
 

 !60-מופע שנות ה -magical band 28.2.2020שישי 

 22:00פע: , תחילת המו20:00פתיחת דלתות: 

 !!!כל השירים והכוכבים הגדולים של הסיקסטיז במופע ענק אחד -60מסיבה ענקית של שנות ה

 .המג'יקל בנד מצדיעים לאגדות הרוק אשר עיצבו את המוסיקה בארה"ב ובבריטניה בסיקסטיז

 .ו...המוסיקה הצבעים, התלבושות, הריקודים :המופע שיחזיר אתכם ברגע אחד לשנות השישים

הביטלס, הרולינג סטונז, בוב דילן, סיימון וגרפונקל, הביץ'  :מיוחד שכולו אגדות הרוקנ'רולערב 

 ועוד בויז, האמהות והאבות, אלביס פרסלי, צ'אק ברי, הדלתות, שיער, רוי אורביסון, המונקיז

 All you need is love, California dreaming, I'm a believer, Gimme:הלהיטים הגדולים והמוכרים

gimme some lovin', California girls, Suspicious minds, pretty woman, Good vibrations, Daydream 

Believer, Blowing in the wind, Rolling on the river, Stand by me, If you're going to san 

Francisco, Let the sunshine, Surfin' USA… and more 

 

 מופע צהריים -2020סיבוב חורף  -הראל סקעת 3.2020.6שישי צהריים 

 14:00, תחילת הופעה: 12:00פתיחת דלתות: 

אביב, יוצא הראל סקעת, מהזמרים הגדולים, -לאחר שמילא עד אפס מקום את היכל התרבות תל

במופע חם, מרגש ומלא  האהובים והמצליחים בישראל, לסיבוב הופעות חורף בכל רחבי הארץ.

משהו ממני, כל הציפורים, עכשיו, בחיי, כולם סוחפים: מביא סקעת את מיטב להיטיו הבאנרגיות, 

סקעת הוא פרפורמר בחסד עליון, בעל מנעד  אותו דבר, הנני כאן, ואת, לעוף ועוד רבים וטובים.

הקריירה המרשימה שלו החלה רגשת וחיבור מיידי ואותנטי לקהל. קולי רחב ויוצא דופן, הגשה מ

ן "ואת", ומאז הוא לא מפסיק למלא מעשר)!( שנים, עם צאתו של הסינגל הראשולפני יותר 

 אולמות ולכבוש את הבמות.

 

 צילום: סלי בן אריה



 מופע עמידה! -partyפורים בברלה עם רוקוויל  6.3.2020שישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:30פתיחת דלתות: 

ן אתכם למופע קצבי, אנרגטי וסוחף, בו שמחים להזמי מופע עמידה !פורים בברלה עם רוקוויל

יבוצעו הלהיטים הכי גדולים מכל התקופות בהופעת במה סוחפת שתהפוך כל אירוע למסיבת 

 . מיטב השירים שהיו לפסקול חיינוהמופע מתאים לכל הגילאים ולכל המשפחה .ריקודים

ים: אוליב, סולן מוזיקא 8להקה הכוללת  -על הבמה  .בעיבודים מקפיצים ובביצועים מרהיבים

שהדינמיקה המעולה בינהם  -להקת רוקוויל, שתי זמרות מופלאות וחמישה נגנים מוכשרים 

 !וכישוריהם המעולים מבטיחים לכם ערב בלתי נשכח

ניהול מוזיקלי  –איתי קרן , קולות ושירה –נירית מילס , קולות ושירה -גילה זילבר , שירה –אוליב  

 גיטרות -אלעד מרום , גיטרות –גילי מאיר , בס –ליאור עוזרי , תופים –רן גנז , וקלידים

 

 צילום: אורטל לביא

 באה מאהבה -יום האישה בברלה! דורין אטיאס 7.3.2020מוצ"ש 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

מתכניתו של גיא פינס, מגיעה , הכוהנת הגדולה של עולם הסטיילינג הישראלי, מחלקת הדרקונים

 מפגש על סטיילינג, טיפים מעשיים ללבוש יום יומי, על החיים, למפגש נשי, קומי ומעשיר לנשים.

 ועל כמה שהבגד הוא אמצעי ולא מטרה והכל.... באהבה!!

 

 צילום: אילן בשור

 שירה בציבור -עינת שרוף  13.3.2020שישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

 ,מוסיקה בביה"ס רימון והתפרסמה בביצועיה לשירים של תלמה אליגוןעינת שרוף למדה שירה ו

 .הרחיבה את תחום השירה בציבור גם לשירים עדכניים, שירים ים תיכוניים ושירים בלועזית

עינת שרוף מופיעה בערבי שירה בציבור גם באירופה ובארה"ב ונחשבת ל"כוהנת הגדולה של 

 "השירה בציבור

 

 "אדון שוקו" שירי אריק איינשטיין לכל המשפחה 2014.3.20שבת צהריים 

 12:30, תחילת הופעה: 11:00פתיחת דלתות: 

 התפוזים הם חבורת מוזיקאים מוכשרים שמשלבים בין שתי האהבות הגדולות שלהם

המופע מספר את סיפור המסע של התפוזים  ,לטייל בארץ ישראל ולשיר שירים של אריק איינשטיין

וי שירי הילדים של אריק איינשטיין, קלאסיקות שאהובות על הורים וילדים ברחבי המדינה בליו

עם הופעה כריזמטית וביצועים מרגשים,  .המופע מקפיץ, סוחף, חינוכי ומרגש כאחד .כאחד

אדון שוקו, מכופף הבננות, גברת עם סלים, קילפתי  התפוזים מספקים חוויה ייחודית ל כל הגילאים

אודי  -תופים , בימוי איתי זבולון .בלילות, שלוש ארבע לעבודה ועוד תפוז, מה עושות האיילות

קלידים ,  שי משה משה -גיטרה חשמלית , הילי בוימל -גיטרה חשמלית , טל מרקוס -בס , גלברט

 יניב גינת -סאונד ,  אלעד קורן -שירה , איתי שטרית -

 



 אל תעזבי ידיים -עקיבא  17.3.2020שלישי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

 .אם השם עקיבא תורג׳מן עדיין לא אומר לכם כלום, הגיע הזמן להשלים פערים

״ יכול בקלות לקטוף את תואר ידיים תעזבי אלעם מעל מיליון ושש מאות אלף צפיות ביוטיוב ״

 .עכשיו יוצא הביצוע החי המרגש של עקיבא וישי ריבו בקיסריה .להיט השטח הגדול של השנה

אחותו הזמרת עקיבא גדל בדימונה בבית דתי לאומי מוזיקלי במיוחד )אביו הוא הרב דוד תורג׳מן ו

לרגע לא היה ספק לגבי הקריירה  .כתב את השיר הראשון שלו 13רוחמה בן יוסף( וכבר בגיל 

בשבע השנים האחרונות הוא מופיע עם  ,המוזיקלית שלו. אחרי לימודים בבית ספר ״מזמור״

 .השירים המקוריים שלו ברחבי הארץ, היה חבר בהרכב המוערך ״הלב והמעיין״ של נאור כרמי

, זכה לביקורות נלהבות והכתיר אותו על ידי רבים כ״דבר 2017ומו הראשון ״עולמות״ יצא ב אלב

בשנה האחרונה מתחיל להתרגש לו מפץ גדול עם קהל הולך וגדל, יומן הופעות שהולך  .הבא״

בקרוב יצא עקיבא לסיבוב הופעות  .ונהיה צפוף ושירים כמו ״לך לך״ שתחנות הרדיו אימצו ושידר

שיתופי הפעולה המוזיקליים שלו  .2020ראת אלבומו השני שעתיד לראות אור בינואר חורפי לק

 .כוללים את בניה ברבי, ברי סחרוף, ישי ריבו, אברהם פריד, שולי רנד, אמיר דדון ועוד

למרות היותו בן של רב, את תקופת התיכון הוא העביר בחיפוש אישי ורוחני וחי על התפר של בין 

שהוא נשוי ואב לשלושה שגר ביפו, עקיבא מגלם במוזיקה שלו את החיבור בין כיום, כ .העולמות

 .הדתי לחילוניובדומה לישי ריבו מצליח לרגש ולקשור אליו קהל חוצה מגזרים

 

 צילום: זוהר שטרית

 אפ-אורי חזקיה עושה סטנד 18.3.2020רביעי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

 נדאפאורי חזקיה במופע סט

 

 

 אריאל זילבר בהופעה! 19.3.2020חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

במופע שירים חדשים מהאלבום  מופע חדש למלך הגרוב הישראלי אריאל זילבר חזר ובגדול!

שיצא לאור זה עתה וכבר זוכה להצלחה רבה, חלק גדול מהשירים החדשים כבר הפכו ללהיטי 

לצד אוסף עצום , לאן פנתה אהבתינו, מישהו, והיה אם תלכי והלוואי ויכולתי לטים:רדיו אהובים ובו

ככה את רצית כמו:  וחסר תקדים של להיטי עבר שנשמעים היום אף יותר רלוונטיים מאי פעם

אותי, ואיך שלא, בחברה להגנת הטבע, שמש שמש, אגדה יפנית, רוצי שמוליק, ברוש, בטי בם, 

"אין הרבה זמרים, בוודאי בישראל, שבעשור השמיני  ך בטל ועוד ועוד ועוד.שוכב לי על הגב, הול

"במקום לבכות על סוף  איתמר זוהר –הארץ  –   של חייהם עדיין מגלים חיוניות ויצירתיות."

 יוסי חרסונסקי –האהבה, אנחנו מצטרפים בשמחה לאווירת שנות השישים השובבות" 

י ומקסים, ומחזיר את המאזין לתקופה נאיבית יותר "השיר החדש נשמע תמים, חביב, רומנט

 –אסף נבו  –"הצליחו מעצם כשרונם  71-במוזיקה הישראלית, תקופה בה אמנים כמו זילבר בן ה

"שירי האהבה של זילבר שהפכו עם השנים לשירי קאלט מבוצעים בערב בליווי הנגנים .  רמקולים

 גיא טנא -ר את השיר החדש "לאן פנתה אהבתינובאופן נוגה ומרגש כאחד.. ואיך אפשר בלי להזכי

שי ליבוביץ   בס,-שלומי מנצור  ה,פסנתר ושיר-אריאל זילבר הפקה מוסיקלית : לואי להב.

 כינור-אבנר קלמר  תופים,-גילי ליבוביץ  גיטרה,

 

 Boney M & Disco 70sמופע מחווה ל  20.3.2020שישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

 !!! 70ושירי עשור דיסקו  Boney M במופע מחווה ענק ללהיטי KarniBand מיכל אמדורסקי ולהקת

מופע הצדעה מעורר כבוד ללהקת הדיסקו  .הופעה חיה שהיא כולה מסיבת ריקודים אחת גדולה

 רק תשמעו את קצב הדיסקו והגוף שלכם יגיב מיידית  Boney M הטובה ביותר בשנות השבעים

   :Boney M בין הלהיטים שינוגנו במופע :ולשיר איתנו את השירים הכי יפיםבוא לרקוד 

Sunny   -   Rivers of Babylon   -   Daddy cool   -   Ma Baker   -   Rasputin -   Kalimba de luna -

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3n2SLWQsXk
https://www.youtube.com/watch?v=u3n2SLWQsXk
https://www.youtube.com/watch?v=u3n2SLWQsXk


   Brown girl in the ring -   Hooray horray it's a holiday 

 ..בואו ותהנו יחד איתנו

 גברי בנאי | אורי בנאי | בועז בנאי במופע בידור מוזיקלי -אלה הם בנאי 21.3.2020ש מוצ"

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

בידור מוסיקלי מפתיע )"הגשש"( אב ושני בניו אורי ובעז חברו לראשונה יחדיו למופע  גברי בנאי

תרנגולים" "שיר השכונה" ,שיר ביחד הם שרים את מיטב הלהיטים של להקת "המרגש ומרתק. 

גברי בנאי עם כישוריו הרב גוניים לוקח אותנו לטיול מלא הומור  השוק")של להקת ה"גשש"(.

הוא מספר על השורשים של משפחת בנאי העניפה טלגי בנופי ילדותו העיר ירושלים, נוס

לאורך השנים על הדמויות הססגוניות שליוו את המשפחה דורותיה, על הילדות במחנה יהודה, ל

שלישיית הבידור  -וגולת הכותרת על ה"גשש החיוור"על להקת הנח"ל, להקת "התרנגולים" וכמובן 

בעז בנאי זמר כותב ויוצר אף הוא נצר למשפחת  זוכת "פרס ישראל" והמצליחה ביותר בכל הזמנים.

לגירסת "איש הפח" ויניהם "כל השבוע מרגיש כמו שבת", בנאי. בעז אחראי למספר להיטים ב

אשר זכתה ע"י מתי כספי "מרוב אהבה שותק",  הכיסוי לשירו של דודו יוסי בנאי ז"ל שהולחן

אורי בנאי שחקן וגם זמר  להצלחה ולהשמעות בתחנות רדיו רבות והגיעה לראש מצעדי הפזמונים.

הם ומלהיטיו ביני יוצר מערך שר ומספר גם הוא שירים מבית אבא, מ"בוסתן ספרדי" שירי ירושלים

שירה , בימוי ועריכה: גברי ואורי בנאי כתיבה בלבוש חדש. -"הזמנה לחתונה" השיר "פרפרים", 

 מפיקה: מרים עציוניוי מוסיקלי: אורי בנאי ובעז בנאי קלידים: גיל נגל, וליו

 

 סטנד אפ -אסף יצחקי  25.3.2020רביעי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

סטנדאפיסט מקורי, חסר  .טחות הגדולות של תחום הסטנד אפ הישראליאחת ההב! אסף יצחקי

במופע סטנד אפ מטורף, שסוחף את  !גבולות וחסר מעצורים, במופע שמאתגר את גבולות הז'אנר

אסף יצחקי הוא חיית במה מהסוג הנדיר עם  ,הקהל לפרצי צחוק אדירים, ללא רגע של מנוחה

 !וא מרעיד במות, עם אנרגיות שלא נראו לפניו בארץכישרון מהפנט, והומור ייחודי וחד, ה

 

 צילום: אור מני

 דיש-גא-טררם! מופע סטא 28.3.2020שבת צהריים 

 12:30, תחילת הופעה: 11:00פתיחת דלתות: 

באמצעות כשרון ויכולת מרשימים, יוצרים  קבוצת אמני טררם במופע קצב מלהיב לכל המשפחה!

 ת את הקהל אל תוך עולם של קצב, תנועה ואנרגיה.אמני טררם מוסיקה קצבית השואב

תופים שונים, חביות, כלי מטבח, כלי עבודה, מכלי פלסטיק וכן תיפוף וירטואוזי על הגוף. המופע 

התרבויות השונות הקיימות בישראל  האינטראקטיבי משלב את מגוון הסגנונות המוסיקליים של

  ומשתף את הקהל בחגיגה אחת גדולה!

 במופע סטנד אפ להורים עייפים -רביטל ויטלזון יעקבס  2020.41.רביעי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

רביטל  מופע סטנד אפ להורים עייפים. על זוגיות, ילדים, דיאטות ואיך הפכנו ממשפחה למפעל.

אגן לא אימא לחמישה ובעלת רצפת  ויטלזון יעקבס, סטנדאפיסטית, כותבת, אושיית פייסבוק, 

  ת.מתפקד

 צילום: אפרת אשל



 חגיגה יוונית -לימור עובד היא "היווניה" 3.4.2020שישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

לימור בעלת יכולות ווקליות אדירות מלאות בעוצמה וריגוש לוקחת אותנו  מסיבת רוקדים יוונית

שנים ונחשף לאלפי חובבי הז'אנר היווני ההרכב הוקם לפני מספר . למסע מסעיר מרקיד ומרגש

היווניה השתתפה בתוכנית הכוכב הבא בו הרשימה בביצוע ייחודי לשיר:"ואם  ומוסיקה בכלל

 והמוכרים ם חדשים ומיוחדים לשירים האהוביםבמופע מבוצעים עיבודי  .פרידה" של הזמרת דיקלה

נית בביצועים מחודשים לקלסיקות היווניה לוקחת את המופע למסע בכל הזמנים של המוזיקה היוו

הקולות של פיראוס, דאם דם, טלי טלי ,פריגיבסה,  הידועות ומבצעת אותם גם ביוונית וגם בעברית

   במסע ההופעות הארץ היווניה זוכה לשמח רבבות אנשים  . פייגה ,אונירה ,ועוד

 

 סיבוב הופעות חדש -מארינה מקסימיליאן  4.4.2020מוצ"ש 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30: פתיחת דלתות

מארינה מקסימיליאן, היוצרת והזמרת הוירטואוזית, הזיקית המוסיקלית הכי מרתקת במוזיקה 

 – סיבוב חורף, עם מיטב הרפרטואר שלה מכל התקופות –במופע להקה  ,הישראלית

וביצועים  ..יש פה בית ועוד Hurricane, Tango, Glow now, ,I trust this man ,1990עמוק בטל, 

המופע בהובלתו של המפיק המוסיקלי המוערך גלעד  .לשירים שפוגשת בדרך חדשים וייחודיים

 ,קלידים –גיטרות, עומרי בר  –מיכאל הרשיליקביץ  :ובליווי הרכב נגנים חדש ומוכשר שמואלי

מו אחת האמניות הכי מטריפות תודעה ומעוררות השראה שק" בס –תופים, גלעד אברו  –עופר לוי 

מפתיעה  ,מקסימיליאן היא פרפורמרית מרשימה ומרתקת" אסף נבו, ישראל היום "כאן אי פעם

עמוס  ".מפליאה בכישרון שנוזל מבין אצבעותיה וזורם מבעד לגרונה ,ומתעתעת בכל שיר מחדש

 .נדוש מדי –"זמרת גדולה"  –זה מעט מדי. להגיד עליה  –להגיד עלייה אקלקטית  " אורן, הבמה

 יוסי חרסונסקי "נכון מאוד, אבל לא רק –נועזת 

 

 דניאל קמינסקיצילום: 

 מחוות לגדולי הרוק! 4רוקוויל מנגנים  -חוגגים בר מצווה לברלה 7.4.2020שלישי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

ל שבעה מוזיקאים בביצועים מרגשים ונאמנים למקור ש !מחוות לגדולי הרוק 4רוקוויל מנגנים 

 Queen: Bohemian rhapsody, Somebody... :הלהיטים הכי גדולים מתוך ארבעה מחוות של רוקוויל

to love, Don't stop me now ...Pink Floyd: Comfortably numb, The great gig in the sky, Have a 

cigar...U2: New Year's day, Mysterious ways, One, With or without you ...Coldplay: Yellow, Fix 

you, A sky full of stars, Clocks  אלעד מרום  קלידים וניהול מוזיקלי -מיכאל שוורץ  סולן –אוליב– 

 זמרת -גילה זילבר  תופים –רן גנז  בס –ליאור עוזרי/איגי ג'קסון כהן  גיטרות –גילי מאיר  גיטרות

www.rockville.co.il 

 

 מופע מחווה לשנות השמונים -שמונים ומשהו  9.4.2020חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

 !חגיגית בהופעה השמונים, לשנות מחווה מופע - ומשהו שמונים

נהסאו את מדוייקת בצורה משחזרת ץ,האר רחבי בכל בהצלחה שהופיעה ומשהו", "שמונים להקת

ל תוכלו לא שבמהלכו חושים, מטריף נוסטלגי למסע הקהל את וסוחפת  ,האייטיז של הוהאוויר ד

 הבמה במרכז .לרקוד הפסיק

- לצידו  ,שלו הבימתיות ביכולות שמפתיע וליאון׳( ׳פאולה) רוזנברג ליאון הטלוויזיה מגיש

’מ ברוך בן ויל  :בארץ מהמובילים מוזיקאים ושלושה ,שרייר ורננה ירדני מאור ענקיות: זמרות שתי 

הפנומ והגיטריסט אלקטרוניים( )תופים החוץ׳ וילדי בוטנר מ׳עילי קרפל אושרי ,)קלידים( הג׳ירפות׳

עליהם גדלנו שכולנו השמונים, שנות של הגדולים הלהיטים את לבמה מביאים הם יחד .טל אדם ן

 שירה – שרייר רננה יהוהנחי שירה – רוזנברג ליאון :הם ומשהו שמונים .למקור ונאמן חי בביצוע ,

 חשמלית גיטרה – טל אדם גיטאר-וסינת שירה מנהל אמנותי, – ברוך בן לוי שירה – ירדני מאור

 .אלקטרוניים תופים – קרפל אושרי

 

http://www.rockville.co.il/


 גיא מזיג 11.4.2020מוצ"ש 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

וכרים ואהובים מימי הדורבנים ועד גיא מזיג, כהן הגרוב הישראלי, במופע חדש שכולו להיטים מ

יצאנו לרקוד, לבדוק לך תמנוע, לבד במדבר, רוצה  מופע גרובי עשיר ומסיבתי שיקפיץ אתכם היום

 DANCING :וכמובן הסינגלים החדשים שנתממש, אלפקה, אור כחול, את, עושה קסמים ורוק'נרול

ALL THE WAY, אנחנו 

 

 צילום: אורית פניני

 'יין בורדוג 13.4.2020שני 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

ההרכב שהגדיר מחדש פולק  .''ג׳יין בורדו בסיבוב הופעות ארצי לרגל האלבום החדש 'אוקיינוסים

ג'יין בורדו נכנסו לחיינו  .ישראלי והפך את הקאנטרי למקומי בהופעה שתכבוש לכם את הלב

 2016ב  ,ירים המושמעים ביותר ברדיו הישראלי״איך אפשר שלא״ היה אחד הש 2015בסערה: ב 

אלבום הבכורה הגיע למעמד של אלבום זהב, הם לא מפסיקים להופיע ולמלא אולמות בכל רחבי 

יש להם  ,אלבומם השני "מה שחשוב" הושק בשתי הופעות סולדאאוט באמפי שוני 2017ב ,הארץ

הם אחת הלהקות  2018ל מיוזיק של מיליוני צפיות ביוטיוב ומנתוני ההשמעות של ספוטיפיי ואפ

 איתי שטרן, הארץ –ההצלחה המוזיקלית הגדולה של השנה החולפת" " .המואזנות ביותר בארץ

ג'יין בורדו הם הדבר הכי מתוק במוזיקה הישראלית, אתם חייבים לתפוס אותם מופיעים " 

- זה עוד לא אבוד גל אוחובסקי, מאקו –בהזדמנות הקרובה" 

 https://youtu.be/u0MtF_ZNSeI תנו לנמנם - https://youtu.be/CGzuWv3uis0 

 מה שחשוב https://youtu.be/-BR3ziVDazM - איך אפשר שלא

  https://youtu.be/UXyFI652HdE  מתי גלעד  מילים, שירה וכלי הקשה –דורון טלמון– 

 תופים וקולות –יואב ארבל  גיטרה אקוסטית, חשמלית וקולות –רמי אוסרווסר  קונטרבאס וקולות

 

 צילום: אורית פניני

 סטנד אפ -מני עוזרי  15.4.2020רביעי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

השנינות,  מני עוזרי במופע סטנד אפ שנון וקורע מצחוק, שלא יורד נמוך וסוחף עד דמעות!

ההגשה, התחכום וכשרון המשחק, מיתגו את מני עוזרי כאחד ממופעי הסטנד אפ המובילים 

 ישרון ייחודי והומור איכותי.קטעי הסטנד אפ שלו ביוטיוב הפכו לתופעה, המון בזכות כ בישראל.

 + 18מומלץ 
 

 צילום: פיני סילוק

 בית הבובות במופע קוורטט ! 18.4.2020מוצ"ש 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

לאחר ארבעה אלבומים מוצלחים, מאות רבות של הופעות ועשרות זכיות ותארים במוסיקה 

המופע משלב את מיטב הלהיטים מכל האלבומים  יוצאת הלהקה לסיבוב מופע הקיץ  ,הישראלית

״סיגפו״, ״איפה היית״, ״אל תדאג״, ״עד שבאת״, ״למעני״, ״שיר  .עם הרבה רגש והמון אנרגיה

הוציאה הלהקה  2018בשנת  .בעיפרון״. ״איך אני רוצה״, ״אתם תשבו ואני אספר״ ועוד רבים אחרים

 :עמוד הפייסבוק של הלהקה "ךאת הסינגלים החדשים "מישהו שומע" ו"לחשוב עליי

https://www.facebook.com/Beithabubot דף היוטיוב של הלהקה: 

https://www.youtube.com/user/TheBeitHabubot אינסטגרם: bethabubot 

 

https://youtu.be/u0MtF_ZNSeI
https://youtu.be/CGzuWv3uis0
https://youtu.be/-BR3ziVDazM
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 בגובה העיניים -קובי מימון  22.4.2020רביעי 

 21:30, תחילת הופעה: 19:30פתיחת דלתות: 

 דקות(,  20 -שעות ו 42אפ הארוך ביותר )-לאחר ששבר את שיא גינס העולמי במופע הסטנד

היוצר, השחקן והסטנדאפיסט קובי מימון מגיע אליכם למופע עשיר בזויות מפתיעות והומור 

זה הזמן להישען לאחור ולהכין את  שיכנס לכם לראש ויגרום לכם לצחוק מהבטן. ,משובח

 הלסתות.
 


