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דבר ראש המועצה

תושבים ותושבות יקרים !

תרבות כמו גם חינוך ואמנות הנמנים עליה, הנה אחד מהגורמים החשובים בחיי חברה והחיוניים להווי 
ואחדות הקהילה שבה. על כן אני רואה חשיבות רבה בקידום והנגשת אירועי התרבות ביישוב לכולם.

בשל  כשנתיים  לפני  שנקטעו  עניין  ומלאי  ענפים  תרבות  חיי  ביישוב  קיימנו  ארוכות  שנים  משך 
התפרצות מגפת הקורונה. במהלך הקיץ האחרון השתדלנו לקיים אירועי תרבות כל אימת שהנחיות 

משרד הבריאות ומצב התחלואה אפשרו זאת. 

היום אנו ניצבים בפתחה של עונת תרבות חדשה, ואני שמח להציג בפניכם מגאזין תרבות רחב יריעה 
ושופע אירועי אומנות ומופעים הנותנים מענה לכל שכבות הגיל, החל מהגיל הרך ועד גיל הזהב. בנוסף, 
הקפדנו להוזיל את מחירי הכרטיסים באופן משמעותי על מנת לאפשר לכל תושבת ותושב לקחת חלק 

באירועים וליהנות.

ידידותי ומאובטח לרכישת כרטיסים  ייעודי,  ובקלות, פתחנו אתר  לצורך רכישת הכרטיסים ביעילות 
"אונליין". אני מזמין אתכם להיכנס אל האתר, להתרשם מהמבחר ולהבטיח את מקומכם במופעים. 

המתנ"ס  וצוות  המועצה  ולעובדי  התוכניות,  ביישום  סיועו  על  והספורט  התרבות  למשרד  תודתי 
שעמלו ורקמו תכנית עשירה ורב גונית שאני משוכנע שכל אחד ואחת ימצאו בה משהו לטעמם.

מי ייתן ולפנינו ימים טובים בהם נזכה לקיים שגרת תרבות רציפה ובריאה
 

בברכה

יוסי אברהמי
ראש המועצה

הפוליטיקאים הכי מעניינים בראיונות עם אנשי תקשורת בכירים:

רכישת כרטיסים לכלל האירועים באתר החדש:
https://givatzeev.smarticket.co.il
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ערב פוליטי מרתק ומותח!
הפוליטיקאים הכי מעניינים בראיונות עם אנשי תקשורת בכירים:

יום רביעי | 19.1 | י"ז שבט | היכל התרבות - המתנ”ס

פתיחת דלתות: 20:00

דברי פתיחה: 
יוסי אברהמי ראש המועצה

מנחים:
ישראל וזמן  ראשון  במקור  פוליטי  פרשן  ירושלמי   שלום 

ורד ירושלמי יועצת תקשורת

ח”כ מיקי זוהר
הליכוד

ח”כ איתמר בן גביר
הציונות הדתית

ח”כ מוסי רז
מרצ

הכניסה חופשית )בהצגת תו ירוק( * כיבוד קל *
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שעת סיפור ותיאטרון לגיל הרך

מחיר מנוי ל-3 מפגשים
ילד + הורה

כרטיס למפגש בודד

מתאים לגילאי 2 - 5 | המפגשים יתקיימו במתנ"ס

45 ₪ לילד
   ₪ 60

₪ 25

בלונים בכל מני צבעים
26.1.22 | כ"ד שבט

מרק אבנים
16.2.22 | ט"ז אדר א'

איך צומח גזר 
23.3.22 | כ' אדר ב'

חגיגת ט”ו בשבט
לילדים ולכל המשפחה

ההצגה - ילד הטבע
יום ראשון | 16.1.22 | י”ד שבט | בשעה 17:00 | היכל התרבות

מחיר כרטיס להורה+ילד
כרטיס בודד

₪ 30
₪ 25
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הצגות ילדים

רכישת כרטיסים באתר המתנ"ס

סדרת מנויים להצגות ילדים מובחרות
מבית תיאטרון אורנה פורת

מסיבה בגינה
12.1.22 | י' שבט

שבעת הגמדים ושלגיה
10.3.22 | ז' אדר ב'

אלאדין ומנורת הקסמים
9.2.22 | ח' אדר א'

מחסן השטוזים של בתיה
4.4.22 | ג' ניסן

היפה והחיה
24.2.22 | כ"ג אדר א'

ההצגות יתקיימו בהיכל התרבות
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הופעות

טל ברודי "אנחנו על המפה"

מחיר כרטיס במכירה מוקדמת
מחיר כרטיס בקופה ביום האירוע

מחיר כרטיס

₪ 69
₪ 99

₪ 10

זהבה בן
18.1.22 | ט"ז שבט

Xאתני
23.2.22 | כ"ב אדר א'

שלומי שבת
23.3.22 | כ' אדר ב'

היכל התרבות

יום רביעי |  26/1/22 | כ”ד שבט
מתנ"ס | בשעה 20:00

מספר את סיפורו האישי
ומדבר על ציונות, מנהיגות ומצויינות
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הדס כהן - חשופה מבחירה

הצגות מותאמות לקהל הדתי

יש אפשרות לקיים ישיבה נפרדתמחיר כרטיס

ילד + הורהמחיר כרטיס
כרטיס בודד

₪ 10

₪ 10₪ 30
₪ 25

עד עלות השחר
15/3/22 | י”ב אדר ב’ | בשעה 20:00

היכל התרבותהיכל התרבות

מעשה מהינדיק
19/5/22 | י”ח אייר | בשעה 17:00

פברואר - יוצא מן הכלל

"במשפחה עם סודות מתחילות לצוף החרדות"

לבחור  אותה  והוביל  הדס  את  היה המשפט שהעיר  זה 

ולהחשף לעולם. בסיפורה האישי משתפת הדס בגילוי 

לב על ההורות המיוחדת למאי, ילדה עם תסמונת גנטית 

נדירה, על המחיר ששילמה כשהחזיקה בבטן את הסוד 

ועל הדרך המרגשת לצאת לאור.  
 יום רביעי |  2/2/22 | א’ אדר א’
היכל התרבות | בשעה 20:00

תיאטרון "משמחי לב" גאים להציג:
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יום האישה בגבעת זאב

21.3.22 | י"ח אדר ב' | 20:45 | היכל התרבות

ישראל
קטורזה

קיום האירועים בכפוף להוראות משרד הבריאות כפי שימסרו 
בסמיכות למועד כל אירוע ואירוע.

היה ורכשתם כרטיסים מראש תהיו זכאים להחזר כספי 
במידה והאירוע בוטל.


