2016/2017

מופת |

חוויות על הבמה רחובות

יש למה לצפות!

מידע כללי

לכל מופע ולכל טיול יש להביא את כרטיס המנוי.
שינוי סדרה מחייב שינוי מקום על בסיס מקום פנוי.
אם אין באפשרותכם להגיע לאחד מהמופעים או
לטיולים אנא פנו עד  48שעות מראש למשרד בטלפון
 08-9466977או במייל gerzi@havayot.org.il
אם לא תיידעו אותנו על אי הגעה עד המועד שנקבע,
לא נוכל לזכותכם במופע חלופי.
על אי הגעה לפעילות מכל סיבה שהיא  -אין החזר
כספי ,אלא זיכוי בלבד.
עם סגירת הדלתות ותחילת המופע יופנו המאחרים
ליציע והישיבה תהיה על בסיס מקום פנוי.
המנוי בתוקף עד  - 30/6/17יש לנצל את הזיכוי עד
לתאריך זה בלבד.

צוות מופת

מנהל מופת  -חוויות על הבמה :אילן גרזי
מח’ מנויים :דליה פתאל
אב הבית :אבי מנצור
מתנדבים בועדת רפרטואר :אלישע אקשטיין ,אבי אפטר,
ויויאן בן יחזקאל ,רינה כהן ,ציפי אפטר ,אילנה אקשטיין ,מירי
טל ,בתיה רבינוביץ ,איציק מלוביצקי ,אמיתי דברה,
בלהה מלוביצקי ,בהירה פרלמן ,ראובן פתאל

חוויות מופת  -לוין אפשטיין  ,22רחובות
שעות קבלה :א’ ,ג’ ,ד’ ,ה’  ,09:00-16:00ב’ 09:00-18:00
סופי שבוע :שעתיים לפני תחילת המופע.
ט.ל.ח.

תושבים יקרים שוחרי התרבות,
כמידי שנה ,חודש תשרי וריחות הסתו ,מבשרים על
התחלה חדשה וציפיה להתחדשות והתרעננות.
בשנה החולפת חגגנו מלאות חצי יובל למופת חוויות על
הבמה בשלל ארועי תרבות מרגשים ,בהם לקחו חלק
מאות חובבי תרבות  -וגם קהל חדש ,שהמפגש עם המקום
המיוחד הזה בהיסטוריה התרבותית של העיר רחובות –
היווה חידוש מסקרן עבורו.
לקראת תשע”ז – עונת  2016-17ממשיכים בערבי הזמר
ובטיולים המזמרים – הוותיקים והמצליחים ,לצד סדרות
חדשות ומרעננות שרובן מוגשות לכן בצורה מזמינה –
סדרות של “טריו” – כמו מנחות מוסיקליות ,ערבי ג’אז,
טיולים של אמצע השבוע ,ערבי זמר בימי חמישי ועוד
כהנה וכהנה שתמצאו בתוכנית עשירה זו.
זה המקום להודות לכם ,מאות המנויים הותיקים והנאמנים,
לצוות ההנהלה של מופת שבראשו אילן גרזי ,לחבורת
המתנדבים המופלאה – שאינה מתעייפת כבר  25שנה
וכמובן  -לראש העירייה מר רחמים מלול ,התומך הנלהב
בפיתוח כל תחומי התרבות בעיר.
אנחנו מאחלים לכם שנה טובה ,בריאות איתנה ,שנה של
תרבות עשירה ומענגת.
יניב מרקוביץ’ 		
		
המשנה לראש העיר
ויו”ר הדירקטוריון

עדי דויטש
מנכ”ל רשת חוויות

ערבי זמר
ערבי השירה בציבור הם חוויה
מוזיקלית המלווה במצגות
ושקופיות .מנחי השירה בציבור
והאמנים הפוקדים את אולם מופת
ממקמים אותו בשורה הראשונה
בין ערבי הזמר הטובים בארץ,
כשנלווים אליהם ניחוחות המאפה
לצד השתייה החמה והקרה.
ערב זמר  7יפורסם בהמשך.

ערב זמר מס’ 1

ערב זמר מס’ 2

חלק ראשון :הילה איתן
חלק שני :אילן ואילנה שרים אילן
ואילנית

חלק ראשון :גבי ברלין
חלק שני :קשובה לקולך  -משיריה
של עפרה חזה

אילן טל ואילנה כץ חוברים יחד
למופע סוחף ומרגש על כנפי
המלודיות האהובות של הצמד אילן
ואילנית ומחזירים אותנו לימי התום.

שירה גולן במופע מרגש משיריה
של הזמרת בעלת הכשרון הנדיר
עפרה חזה .הערב מלווה בקטעי
קישור על חייה של עופרה ובשילוב
מצגת מילים לשיתוף הקהל.
ניהול ולווי מוסיקלי :אופיר שמעוני

ערב זמר ב’  9.9בשעה 21:30
ערב זמר ג’  16.9בשעה 21:30
ערב זמר א’  23.9בשעה 21:30

ערב זמר ב’  4.11בשעה 21:30
ערב זמר ג’  11.11בשעה 21:30
ערב זמר א’  18.11בשעה 21:30
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ערב זמר מס’ 3
חלק ראשון :רבקל’ה בר
חלק שני :מחווה לחוליו איגליסיאס
מופע הוקרה לזמר בעל הקול
החם והמלטף חוליו איגליסיאס עם
להקתו התוססת של רפאל גונזלס.
זמרים ,נגנים ורקדנים יופיעו במיטב
הקלסיקות הנוסטלגיות של הזמר
הנערץ בכל העולם.

ערב זמר ב’  6.1בשעה 21:30
ערב זמר ג’  20.1בשעה 21:30
ערב זמר א’  27.1בשעה 21:30

ערב זמר 4

ערב זמר 5

ערב זמר 6

חלק ראשון :מוישלה גרשטיין
חלק שני :קרן הדר במסע מוסיקלי
אל הקאלאסיקה של הזמר העברי
והעולמי

חלק ראשון :אילן גרינברג
חלק שני :אלון אופיר שר שרל
אזנבור בערב שכולו אהבה

חלק ראשון :שלישיית טל
חלק שני :הפרברים החדשים

בין השירים במופע :היו לילות.
סליחות ,ממעמקים ,שני שושנים,
בלדה לשוטר ,החיים יפים ועוד.
פסנתר ועיבודים :ניב קאופמן
כלי הקשה :אסף דגן
קונטרה בס :אלון עזיז/גלעד אפרת
ערב זמר ב’  3.2בשעה 21:30
ערב זמר ג’  10.2בשעה 21:30
ערב זמר א’  17.2בשעה 21:30

מיטב שיריו של השנסונר הידוע
שארל אזנבור בביצועו של השחקן/
זמר/במאי אלון אופיר ובניהולה
המוסיקלי של קורין אלאל.
גיטרה בס :אורן לץ
תופים :נתנאל נתי כהן
פסנתר :מיכאל גוטליב
כלי נשיפה :אילן קורן
ערב זמר ב  17.3בשעה 21:30
ערב זמר ג  24.3בשעה 21:30
ערב זמר א  31.3בשעה 21:30

4

צמד הפרברים הינו הרכב מוזיקלי
ישראלי ייחודי שפעילותו בולטת
בנוף הזמר העברי .צמד הפרברים
בהרכבם החדש ,יוסי חורי וחגי
רחביה ממשיך להפליא בהרמוניות
קוליות נפלאות ובמיומניות יוצאת
דופן בנגינה בגיטרות שהפכו אותם
לפנינה אמנותית ותרבותית.
ערב זמר ב’  28.4בשעה 21:30
ערב זמר ג’  12.5בשעה 21:30
ערב זמר א’  26.5בשעה 21:30

חדש!

ערבי זמר
בחמישי
חוויות מופת רחובות פותחת
בסדרת ערבי זמר חדשה:
אוהבים כל כך  -לשיר עם אילנה
כץ בלווי הפסנתרן קובי משעל
משך המופע :שעה וחצי ללא
הפסקה.

ערב זמר 1

ערב זמר 2

ערב זמר 3

מופע חובק עולם

חגיגה בירוק

אהבה אהבה כל הזמן

אילנה כץ בשירה בציבור מארחת
את הזמרת הנפלאה מרינה פיינגולד
בשנסונים צרפתיים ובשירים צועניים
ואת הנגנים הוירטואוזים עוזי רוזנבלט
באקורדיון וליאוניד רוטשטיין בכינור
בערב מגוון ושמח.

אילנה כץ בלווי הקלידן קובי משעל
בשירה בציבור – שירים בירוק לכבוד
ט”ו בשבט ,מארחת את הזמר הנפלא
אבי ונטורה בשירי לדינו אהובים
במיוחד.

אילנה כץ בלווי הקלידן קובי משעל
בשירה בציבור – שירי אהבה לארץ
לכבוד יום העצמאות ובכלל.
אילנה מארחת את זמרת הסופרן
הנפלאה לירן ספורטה בשירי האהבה
הגדולים מכל העולם.

יום חמישי |  8.12.16בשעה 20:00

יום חמישי |  9.2.17בשעה 20:00

יום חמישי |  4.5.17בשעה 20:00
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טיול מזמר
סדרה בת  5טיולים המלווים בשירה
ונגינה עם מיטב המדריכים ומובילי
השירה בציבור בארץ .השירה מותאמת
לנושא הטיול.
כל הטיולים יוצאים ממופת רחובות,
לוין אפשטיין  22בשעה .07:30
בכולם תהיינה עצירות לארוחות בוקר
וצהריים (עצמאיות או בקנייה).
שימו לב למועדי הטיולים והודיעו על
שינויים בהקדם.

יתכנו שינויים.

טיול :2

טיול :1

עוטף עזה

טיול בין  2עמקים

סיור בעוטף עזה עם דוד גלעד.

בין עמק חרוד לעמק המעיינות עם איריס
זרטל.

ביקור בקיבוץ יד מרדכי כדוגמא
להתיישבות העומדת במאבק ,דילוג למושב
נתיב העשרה ועצירה לתצפית על חומות
המגן המגנות על היישוב .עצירה בגבעת
המוכתאר אליה מתכנסים נציגי הסוכניות
על מנת לסקר את אירועי האיזור .נמשיך
ליד אנז”ק ומכרות הגופרית ליד קיבוץ
בארי .משם דרומה לתצפית על הגבולות
מצרים – רצועת עזה – ישראל.
נסיים בקירות ימית ואתר ההנצחה באוגדת
הפלדה.

נתחיל בתצפית מתל יזרעאל
נפקוד את בית הקברות של עין חרוד
ונספר על חלק מהדמויות שטמונות בו,
נעבור בדרך נוף יפיפה הצופה אל העמק
ורמת יששכר .נגיע למחצבת השיש היחידה
שפעלה בארץ ישראל .למה נקרא העמק
מעיינות? על כך נספר בעין מודע .נבקר
בגשר מיוחד שנבנה בתקופה הממלוכית,
נסיים בביקור בבית הכנסת העתיק
ובתצפית אל גשר שייח חוסין.

אוטובוס 24.9.16 1
אוטובוס 8.10.16 2
אוטובוס 29.10.16 3
אוטובוס 5.11.16 4
אוטובוס 12.11.16 5
אוטובוס 19.11.16 6

אוטובוס 26.11.16 1
אוטובוס 10.12.16 2
אוטובוס 11.2.17 3
אוטובוס 25.2.17 4
אוטובוס 28.1.17 5
אוטובוס 17.12.16 6
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טיול :3

טיול :5

טיול :4

קו  70נוסע מזרחה

צפון הנגב

קשרים של שתיקה

סיפורו של קו  70האטובוס הפרטי היחידי
בארץ עם אבי משה סגל

נוסעים דרומה עם רועי גוזז

סיפור משפחות הסבוטניקים בגליל וסיפורן
של מושבות הגליל עם אסתר שמואלי

משני צידי מסלולו המפותל של קו
האוטובוס מנחלת יצחק לתל השומר.
על הצייר רובין שקרא לפרדסו על שם
רעייתו ,ד”ר שיבא הרופא שנתן את נשמתו
למטופליו ,ד”ר גלבץ שערך ניסוי חברתי
בבני אדם ,נתן אלחנני גיבור חיל מסתורי
שבא מיוון ויונה וולך יתומת מלחמה
ומשוררת חדשנית .בכפרו של המפוזר כמו
עמד הזמן מלכת.
מייסדים רבי מעללים על עיר גנים שהיתה
לבית חולים ועל קו .70
אוטובוס 14.1.17 1
אוטובוס 11.2.17 2
אוטובוס 7.1.17 3
אוטובוס 21.1.17 4
אוטובוס 10.12.16 5
אוטובוס 28.1.17 6

נסיעה דרומה לצומת שוקת המשך
לדימונה ולביקור בעיר הנבטית ממשית
משם נמשיך לטיול טבע קצר בעין ירקעם
שבנחל חתירה.
נמשיך דרך המכתש לירוחם ולאחר מכן
לכיוון שדה בוקר לתצפית וסיור ברחבת
קבר בן גוריון.

אוטובוס 4.2.17 1
אוטובוס 14.1.17 2
אוטובוס 3.12.16 3
אוטובוס 17.12.16 4
אוטובוס 4.3.17 5
אוטובוס 7.1.17 6

נתחיל בכפר תבור במוזיאון חצרות
האיכרים ושם נכיר את מעשה יק”א בגליל
התחתון בתחילת המאה ה20-
נלך ברחוב של מסחה – “יא חביבי כך
נראה הרחוב במסחה ”...
ומשם נמשיך לסג’רה לביקור בחצר
המשפחה ולסיור במושבה .נסיים עם
סיפורה של בית קשת בצריף בן צבי וביער
אלוני התבור.

אוטובוס 4.3.17 1
אוטובוס 25.3.17 2
אוטובוס 1.4.17 3
אוטובוס 13.5.17 4
אוטובוס 20.5.17 5
אוטובוס 18.3.17 6
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חדש!

טריו טיולים
באמצע השבוע
בשביל ההסטוריה האווירית –
מוזיאון חיל האוויר בבאר שבע

ראש פינה ,מצודת כח ואגמון
החולה

מפגשים מרגשים בנגב

סיור עם אוצר המוזיאון  -אבי משה סגל

סיור עם רוני אהרוני

סיור עם רוני אהרוני.

נבקר בחצרים ,בבית הקברות הבריטי
בשדה תעופה ,שדה תימן.
נבקר במוזיאון באר שבע ובתערוכת
קרמיקה ארמנית ,סינית וישראלית.

ראש פינה  -מושבה עם ניחוח כפרי שקסם
מיוחד עוטף אותה ,המראות ההיסטוריים
והאווירה לוקחים את המטיילים במושבה
מאה שנה לאחור.
מצודת כח  -סיפור הקרבות לכיבוש המקום
עם חיבור לזמר העברי .במקום תצפית
מדהימה על בקעת החולה .סיפור ייבוש
הביצה המפורסמת וההצפה מחדש
אגמון החולה  -לקראת ערב נגיע כדי
לחזות במחזה מרהיב ויוצא דופן של
העופות הרבים היורדים לאגמון ללינת
לילה.

בת המדבר  -סיפור חייה של מרים אבו
רקייק שהקימה בתוך היישוב תל שבע
פרוייקט מעורר הערצה כנגד כל הסיכויים.
דריג’ את – בכפר נפגוש את ג’אבר
ונצטרף לסיור מודרך חוויתי אל המורשת
התרבותית של התושבים הפאלחים
המתגוררים כיום בכפר.
קבלת שבת אצל הכושים העבריים  -קהילת
הכושים העבריים מזמינה אותנו ללמוד
על אורח חייהם :מדוע הם צמים בשבת,
מדוע הם אוכלים אוכל טבעוני ולא מוצרי
חלב .נצפה בטקס קבלת שבת מאד מיוחד
הכולל הופעה ושירה.

יום שלישי |  29.11.16בשעה 08:00

יום חמישי |  19.1.17בשעה 08:00

יום שישי |  3.3.17בשעה 08:00
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טריו מנחה
מוסיקלית
סדרה לקהל שוחר מוסיקה מגוונת
בשבת בבוקר בשעה .11:00

פנים רבות לאהבה

שירים לאורך החוף

ESPERA UN POCO

ענת עצמון  -סיפורים קטנים על אנשים
גדולים.

המשורר נתן יהונתן – השירים והסיפורים.

חגיגה ישראלית/לטינית /איטלקית/יוונית

המופע מביא את סיפורו הייחודי של
המשורר נתן יהונתן דרך תחנות חייו
השזורות בשיריו.

מבוסתן ספרדי ועד סן רמו
מגשר הירקון ועד אריס סאן

מופע טבול בהומור המציג סיפורי אהבה
ובגידה של גדולי היוצרים בארץ ובעולם.
יצירות של אלתרמן ,סנט אקזופרי ,ביאליק,
טשרניחובסקי ,דני סנדרסון ,עלי מוהר ועוד.
משחק ושירה :ענת עצמון
מוסיקה :רמי הראל
עריכה וכתיבה :מאיר עוזיאל
במאי :דרור קרן

 19.11.17בשעה 11:00

הנחיה :נועם גיל אור
שירה :חני דינור
פסנתר והפקה מוסיקלית :רמי הראל

אילן ליבוביץ (זמר ושחקן בהצגה בוסתן
ספרדי) מארח את נועה בן שושון בלווי
 2נגנים שר להיטים רומנטיים נוסטלגיים
ומרגשים מכל הזמנים.

 14.1.17בשעה 11:00

 11.2.17בשעה 11:00
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טריו ג’אז

חדש!
חגים
ומועדים במופת

חדש!

״מועדון הג׳אז עם מירה חיימוביץ״.

זמרת הג’אז מירה חיימוביץ’ תופיע באוירה
אינטימית בישיבה סביב שולחנות ,עם כיבוד קל.
בסידרה  3הופעות שיתקיימו בימי רביעי בשעה
 8:30בערב במבואה של מופת.

מסיבת פורים | מוצ”ש  11.3בשעה 20:30

טעימות ג׳אז | 07.12.16

במופע נשמע מבחר קטעי ג’אז מתקופות שונות,
ממדינות שונות ובסגנונות מגוונים  -מהסווינג
האמריקאי ועד לבוסה נובה הברזילאית.

החיים יפים – חיים דרעי
מופע יחיד בלתי אמצעי שכולו הומור חינני ופרוע .פרודיה
על עולם הקסמים ,סיפורים מן החיים ,בדיחות ליצנות
פנטומימה תוך שיתוף (מתחשב )...של הקהל

זמרת הג’אז הגדולה מכולם  -נשמע מבחר משיריה
המפורסמים ביותר כגון Lullaby of Birdland, Satin -
 Dollוגם מהמוכרים פחות.

יום ירושלים | יום שלישי  23.5.17בשעה 20:30

מחווה לאלה פיצג׳ראלד | 15.2.17

ירושלים שלי  -נשיר לירושלים ביום חגה עם מיטב
הסיפורים והכתרים שעיטרו לה וכתבו לה המשוררים
שירת קהל :יוסי לב
שירה :גלי קליין
סיפורים מהפרלמנט הירושלמי :שוקי בן עמי

ניחוחות ברזיל | 10.5.17

מחווה לאנטוניו קרלוס ז’ובים  -המלחין הברזילאי
המפורסם ביותר  -נשמע משיריו הידועים ביותר כגון
 , The Girl From Ipanema, Waveנתוודע לשירים
ידועים פחות ונתרענן בשיריו המתורגמים לעברית.
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חדש!
טריו
הצגות ומופעים
מתיאטרון צוותא
ת”א  -ישירות
למופת רחובות

המלך שאול

למקרה שלא אהיה בסביבה

שירים באשדודית

המחזמר מציג פרשנות מודרנית
ועכשוית לסיפור התנ”כי של שאול
המלך .בתוך פחות משעתיים יופיעו
שלושה מנהיגים ,יוכתרו שני מלכים,
ישברו שני לבבות ויושרו אחד עשר
שירים .אבל בתוך כל הרעש ,האם
נצליח לקלוט מי באמת מנהל את
הקרקס הזה?

הצגת יחיד שנכתבה על פי כתביה
וחייה של יעל שמחה פזואלו ז”ל.
כשגילו ליעל סרטן שד היא הייתה
רווקה תל-אביבית חכמה ומוכשרת,
אקדמאית ופסיכולוגית קלינית .תוך
כדי ההתמודדות עם המחלה ,הכירה
בן זוג ,ילדה בת ,כתבה ,חיפשה
מרפא והפכה למורה למדיטציה
ולבנאדם שמח ושלם יותר!

מופע מוסיקלי ,תיאטרלי חברתי
משיריו של סמי שלום שטרית.
המופע מביא אל הבמה בחום
ובהומור את חווית הקליטה של
יהדות מרוקו בארץ ואת נקודת
מבטו המיוחדת של המשורר.

מאת :אמיר זלוטר בימוי ודרמטורגיה :תום
ווליניץ מלחין ומנהל מוסיקלי :אושר זיזמסקי
במאים :עומר שמר וגילי בית הלחמי משחק:
אייר שטיימן ,אסף פרי ,בן פריד ,גל בן ארצי,
זוהר בדש/אביתר בר דוד ,עמרי דגן

כתיבה ובימוי :אביגיל גרץ עיבוד ומשחק:
שרון דנון תאורה :אמיר קסטרו מוסיקה:
מאי לביא תפאורה :נועם סנדל ,איתן הרמן
תלבושות :ויוי בן עזרא וידיאו ארט :איתן הרמן

 12.1.17בשעה 20:30

 2.3.17בשעה 20:30
11

עם שמעון מימרן
יונתן כנען
ואדם מדרש

 1.4.17בשעה 20:30

מופת |

חוויות על הבמה רחובות
מחירון
שם הסדרה

מחיר

ערבי זמר בשישי
ערבי זמר בחמישי
טיול מזמר בשבת
טיול מזמר באמצע שבוע
טריו ג’אז
חגים ומועדים במופת
טריו הצגות ומופעים
טריו מינחה מוסיקלית

₪ 85
₪ 55
₪ 180
₪ 150
₪ 45
₪ 60
₪ 70
₪ 50

* המחירים למופע בודד

לכרטיסים :לוטוס | 08-9364979 ,08-9467890 ,חוויות מופת

gerzi@havayot.org.il ,08-9466977

