
 היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן 
 2021 דצמבר-נובמבראירועי חודשים 

 

  אנריקו מסיאס
 אולם לואי 

 20:00|  שנייום |  1.11.21

 20:00|  שלישייום |  2.11.21

 "סיבוב הופעות "ישראל חבקי אותי בזרועותייך
prends Enrico dans tes bras Israel 

להופיע בישראל במסגרת סיבוב  הקורונה, סוף סוף ישוב אנריקו מסיאסמאז פרוץ נגיף 
 .הופעות חדש

נגנים בניצוחו   20 –בליווי תזמורת סימפונט רעננה  חגיגה מוזיקלית של להיטים מכל הזמנים
 .של דודי זבה

סמל והשראה לכל יהודי צפון אפריקה  ,ם בעולםיונרימסיאס, נחשב לאחד מגדולי השאנס
 .שיריו מסמלים תרבות עשירה, חוצים גבולות ויבשות ,ת אהובהשנטשו מולד

הוא זוכה  –לכל מקום שאיליו מגיע   ,שמו של אנריקו מסיאס נישא בהערצה ברחבי העולם
 .לאהבה ענקית מצד הקהל

הגעגועים והאהבה  , מסביר את החיבוק "סיבוב ההופעות "ישראל חבקי אותי בזרועותייך
 .רומן של חמישה עשוריםגם אחרי  לקהל הישראלי

   * 8780לאן  לכרטיסים:
 לאן רלאת

 

 תמונות זזות  - 21-אנסמבל המאה ה
 קונצרט פתיחת העונה

 אולם צוקר 
 20:30|  שלישייום |  2.11.21

 
 סטיב רייך וגרהארד ריכטר ביצירה משותפת

 The Will to Adornג'ורג' לואיס 
   Thalleinיאניס קסנאקיס

     Reich/Richter (2019) סטיב רייך

 מנצח אילן וולקוב, 

https://leaan.co.il/he-IL/events/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%20%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%A1%20%E2%80%93%20enrico%20macias/2021-11-1_20.00/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%AA'%D7%90%20%D7%A2'%D7%A9%20%D7%A6%D7%A8%D7%9C%D7%A1%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%A2'%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99?hallmap
https://leaan.co.il/he-IL/events/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%20%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%A1%20%E2%80%93%20enrico%20macias/2021-11-1_20.00/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%AA'%D7%90%20%D7%A2'%D7%A9%20%D7%A6%D7%A8%D7%9C%D7%A1%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%A2'%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99?hallmap


 הם בין האמנים החשובים ביותר של זמננו. גרהארד ריכטרוהאמן   סטיב רייךהמלחין 

, שיצרה קורינה בלץהם שיתפו פעולה לראשונה ביצירה הזאת, ביחד עם אמנית הוידאו 
סרט, בו הצורות הרפטיטיביות המאפיינות את רייך יוצרות דיאלוג עם אחד מציורי ריכטר  

)946-3  .( 
ד עם ריכטר וביחד יצרו יצירת אמנות, בה השילוב בין הוויזואלי לבין  רייך עבד באופן צמו 

  הצלילים יוצר יצירה חדשה.

בין השתיים יוצר יצירה   גם יצירתו של ריכטר וגם של רייך ניתנות לביצוע בנפרד, אך השילוב
 חדשה. 

 
 077-2019573לכרטיסים: 

https://bit.ly/3CWWcGI  
 

   שישיית אילן סאלם
 מועדון סלע 

 21:00|  רביעי יום |  3.11.21

בניו יורק   2017-שהוקלט ב Elsewhere החלילן אילן סאלם מציג את האלבום החדש שלו
 .AINOLA יקאים מקומיים ויצא לאחרונה בלייבלזעם מו

 .לשלושה כלי נשיפה חליל, חצוצרה, טנור ורית׳ם יקה באלבום כתובה זהמו
 .בהקלטות האלבום מנגן הלל סאלם, חצוצרן שלמד ופועל בשנים האחרונות בניו יורק

 . יה שלו לערב מרגש ומעורר השראהילסדרה יגיע סאלם עם השיש

 חליל –אילן סאלם 
 חצוצרה  –הלל סאלם 
 סקסופון  –אסף יוריה 

 פסנתר  –קטיה טובול 
 קונטרבס –  יונתן לוי

 תופים  –אמיר ברסלר 

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

 

   סופיה פאפזוגלו
 אולם צוקר 

 21:00|  חמישייום |  4.11.21

 חייו ושיריו של מנוליס חיוטיס -"הָמְנָגס ששם בושם בשירים" 

https://bit.ly/3CWWcGI
http://goog_611928812/
https://www.tmisrael.co.il/event/MSL04/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MSL04/ALL/iw


  1921-1970הרבה ממה שאנחנו אוהבים במוזיקה היוונית הוא בזכותו של מנוליס חיוטיס (
MANOLIS CHIOTIS חיוטיס נחשב לוירטואוז הבוזוקי הגדול ביותר בהיסטוריה ולמחולל .(

שנוי גדול ברבטיקה, המוזיקה שנולדה בשולי שכונות העוני. החל מסוף שנות הארבעים,  
"עמך" רכות ומקצבים מערביים, ובכך מקרב בין העממי חיוטיס מביא אל מוזיקת ה

לאריסטוקרטי, ובין המוזיקה היוונית לעולם כולו. תרומה גדולה הייתה לו לתהילה של ענקים 
 כמו תיאודוראקיס וקאזאנטזידיס.

המופע מעלה, את הטובים שבשיריו, שירים מלודיים וסוחפים, והם שזורים בסיפורים  
. משתתפים: סופיה פאפאזוגלו אחת מהזמרות הידועות ביוון כיום,  מרתקים מתוך מסכת חייו

ספירוס פאטראס בבוזוקי ושירה, ואסיליס קטנטזוגלו בגיטרה, דאשו קורטי באקורדיון, ניקוס  
 גיראס בקונטרבאס, ומישראל תומר כץ בבוזוקי ושירה.

 כתב ומספר: אבי נשרי. (שם המופע הוא ע"פ ס. קראונאקיס) 

 * goshow 6119לכרטיסים: 
 goshowלאתר 

 

  המסך הלבן והאורקסטרא
 מתרגשים לארח את ספי ציזלינג, רננה נאמן, ליבה נאמן ויולי שפריר 

 אולם צוקר 
 21:30|  חמישייום |  11.11.21

מורחבת/אורקסטרא של נגניות ונגנים  כבר תקופה ארוכה אנחנו חולמים להלחים להקה 
לראשונה ננסה לעבד  לשירים שלנו והנה סוף סוף הזדמנות לנסות את זה בהיכל התרבות.

  את שירי המסך הלבן לכדי גרסאות אקוסטיות/אורקסטרליות מיוחדות.

  –ספי ציזלינג , נבל –רננה נאמן  -לצד הלהקה יצטרפו ארבעה כישרונות שאנחנו מעריצים 
 . שירה –יולי שפריר ,כינור –ליבה נאמן , חצוצרה

 
הפסנתרן המהולל והמוסיקאי המחונן עמרי בר ! והרי   בנוסף, לנבחרת החלומות שלנו יצטרף

,  תופים –עירא רביב , בס –נמרוד גולדפרב  , צ'לו -נעה איילי , פסנתר –עמרי בר  הנבחרת:
 . שירה וקלידים -ברויד  גבריאל, גיטרה ושירה -גילברט ברויד 

 אורן פישר. זה בדוק.  -אמנות 

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

 

  מירי מסיקה מארחת את דויד ברוזה
 אולם לואי 

 13:30|   שישייום |  12.11.21

https://www.goshow.co.il/show/11279/31857/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A1-%D7%A9%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%95-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1
https://www.goshow.co.il/show/11279/31857/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A1-%D7%A9%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%95-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1
https://www.tmisrael.co.il/event/MZH15/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MZH15/ALL/iw


מירי מסיקה הוציאה השנה את אלבומה "אוקיינוס" ויוצאת בסיבוב הופעות חדש! במופע  
תבצע מירי את הלהיטים מכל אלבומיה לצד שירים נוספים אותם היא מבצעת בסגנונות 

 ובשפות שונות. 

בין השירים במופע: מלך, באה אליכם, לשם, זהרה, אף אחת, עכשיו אתה חוזר בחזרה, 
יש לך אותך, משה ועוד רבים וטובים בעיבודים חדשים, בסאונד ותאורה  ממי, מפחד עליך, 

 ייחודים ובהופעה עוצמתית ומרגשת.

שנה מאז פרצה לתודעת הקהל וזכתה בכל תואר אפשרי, מוכיחה מירי   15-כיום, מעל ל
שאפשר להמשיך ולנסות לגלות עולמות וכיוונים נוספים ולהמציא את עצמה מחדש. היא 

תי נפרד מהפסקול הישראלי, קול נשי חשוב וגדול מהחיים, על הבמה הפכה לחלק בל
 . ומחוצה לה

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 
 לא רק בלונדינית 

 אולם לואי 
 20:30| מוצ"ש |  13.11.21

 20:30| יום ראשון |  14.11.21

ונל בנג'מין. מחזה מבוסס על רומן מאת אמנדה בראון   או'קיף  לורנס  ופזמונים  מוזיקה 
 והסרט של מטרו גולדווין.  

אחת שיש לה הכל  בלונדינית.אופטימית, קופצנית וֵאל וּוְדס היתה תמיד מלכת השכבה, 
בחיים, עד שאהוב ליבה מחליט לעזוב אותה ולחפש לו מישהי קצת יותר "רצינית". אבל  

 הבלונדינית הזאת יותר חכמה מכפי שהיא נראית והיא לא מוותרת.

הישר  - ולהחזיר את אהוב ליבה, היא יוצאת למסעכדי להוכיח שהיא ״לא רק בלונדינית״ 
 הרווארד. ת אוניברסיטהספר למשפטים ב-לבית

היא מצליחה כנגד כל הסיכויים לזכות נאשמת במשפט רצח. בדרך היא לומדת על עצמה,  
 ומבינה מה באמת חשוב בחיים.  

בהשתתפות   ובעברית. מגיע לראשונה לישראל לונדוןו ברודוויהמצליח משובר הקופות 
 ובליווי תזמורת חיה. ורקדנים עשרות שחקנים, זמרים 

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים 

 

   תמיר גרינברג 
 אולם לואי 

 21:00|   רביעייום |  17.11.21

https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14037393/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14037393/
https://www.eventim.co.il/blonde
https://www.eventim.co.il/blonde
https://www.eventim.co.il/blonde
https://www.eventim.co.il/blonde


לאחר שהפתיע וריגש מדינה שלמה על מסך הטלוויזיה ב'כוכב הבא', תמיר גרינברג יופיע  
 ובעיבודים חדשים וייחודיים!לראשונה בהיכל התרבות ת"א במופע עוצמתי ומרגש 

תמיר הגיע הישר מארה"ב לכבוש את הבמה הגדולה בישראל, עם קולו המחוספס והנדיר,  
כשהוא מציג בליווי להקתו הווירטואוזית, ביצועים יוצאי דופן של שירים מקוריים שנכנסו  

 לחיינו, לצד ביצועים חד פעמיים ללהיטים מתקופות שונות:
'Tell me where the light goes' | 'You should be here' | 'Broken hearts'| 'Fix you  ' 

 ועוד הפתעות! 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 
 

  גלעד שגב
 אולם צוקר 

 21:00|  חמישייום |  18.11.21

 PASSERBY   - עובר אורח :מופע חדש 

מסע דרך חיים, מוזיקה ואמנות, חגיגה של חיים, צלילים ותרבות בשילוב ייחודי של 
 .מוסיקה ווידאו

מופע שכולו חוויה יצירתית, רעננה ומלאת השראה המזמינה את הצופים למסע חוצה 
 .גבולות, אל כור היתוך בינלאומי מוזיקלי

נגינה, שירה, תנועה עם  –משותפת   ר תרבותי מרגש על ידי יצירהגלעד שגב בונה גש
  .מוסיקאים מכל העולם. לכל אלה נוספים סיפורים, מנהגים, אורח חיים וזיכרונות של דורות

עולם שלם מלא   –ארט מרהיב של נופים אקזוטיים  -המופע כולו מלווה בנגנים נוספים ובוידאו
 .השראה ודמיון

ם חדשים ואת להיטיו המוכרים והאהובים, "עכשיו טוב", "אישה במופע ישולבו חומרי
 .ועוד  מהשמיים", "נועדנו", "מותק שלי", "חנהלה התבלבלה" 

   * 8780לאן  לכרטיסים:
 לאן לאתר

  

 

 אז ישיר משה 
 1קונצרט מספר 

 אולם לואי 
 20:00|  ראשוןיום |  21.11.21

https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14329270/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14329270/
https://www.hatarbut.co.il/events/event/%d7%92%d7%9c%d7%a2%d7%93-%d7%a9%d7%92%d7%91/
https://www.hatarbut.co.il/events/event/%d7%92%d7%9c%d7%a2%d7%93-%d7%a9%d7%92%d7%91/


 "של "יובל 30-חגיגות ה
 .שנה בהובלת עולם החזנות 30מציינים 

 .2021-2022עונת המנויים תשפ"ב 

יצירות הפאר של גדולי עולם החזנות, החזנים: משה . ""אז ישיר משה –  1קונצרט מספר 
 .אוישר, משה גנטשוף, משה קוסביצקי ומשה שטרן

בליווי תזמורת   .בהשתתפות החזנים : נתנאל אילוביצקי, נתנאל הרשטיק, צבי וייס ויעקב למר
 "ה -רת י"סימפונט" רעננה ומקהלות החזנים "יובל" ו"זמ

 מנהל מוסיקלי ומנצח: אופיר סובול

 אתר יובל לכרטיסים:
 

   ירדנה ארזי
 אולם לואי 

 20:30|  חמישייום |  25.11.21

 70-מופע חגיגי ומרגש בהיכל התרבות לציון יום הולדתה ה

שלישיית 'שוקולד מנטה מסטיק' אורחים מיוחדים: יהודה פוליקר, איחוד חד פעמי של 
 !ומיתרי סימפונט רעננה

עשרות רבות של שירים בלתי נשכחים  עם שנות קריירה מפוארת 50-ארזי מציינת יותר מ
 שהפכו לחלק בלתי נפרד מפס הקול הישראלי.

במופע בניהולו המוזיקלי של אורי זך, ישתתפו מיתרי סימפונט רעננה בניצוחו של דודי זבה  
מיוחדים, 'שוקולד מנטה מסטיק' באיחוד נדיר וחגיגי במיוחד. רותי הולצמן ולאה בעיבודים 

לופטין יחברו לארזי עם הלהיטים הבלתי נשכחים של השלישייה ויהודה פוליקר, אורח 
 הכבוד, שהפיק את אלבום האולפן האחרון של ארזי "בושם על עורי". 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 
 

 מופע הסטנדאפ של בן בן ברוך 
 אולם צוקר 

 21:00|  חמישייום |  25.11.21

 
 בן בן ברוך סטנדאפיסט ושחקן המסומן כהבטחה הגדולה של עולם הבידור בישראל.

והופיע   אסף גרניט,מיליון צפיות לסרטוני הפרודיה של  5לאחר שכבש את הרשת עם מעל 

בתוכניות טלוויזיה כגון: "מלחמת המינים", "צומת מילר", "אנחנו במפה" ועוד.. הוא מתגלה 

https://www.yuval.org.il/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%96%D7%99/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%96%D7%99/


כסטנדאפיסט מחונן שמביא איתו משב רוח מרענן ומקורי לבמה במופע קצבי, נקי, מעורר  

. המופע פונה לכל מי שאוהב הומור שנון וייחודי שמוגש בגובה מחשבה ומצחיק בטירוף 

 רוצו לראות!  .העיניים

 משרד כרטיסים:  קופות תל אביב 
 לאתר קופות ת"א 

 
 

 שלמה ארצי
 אולם לואי 

 13:00|   יום שישי|  26.11.21

ישראלי. ההופעות של שלמה ארצי הן שם דבר וחובה לכל חובב מוזיקה ואולי בעצם לכל 
ארצי הוא האמן המצליח והאהוב ביותר בישראל מזה כארבעה עשורים, כפי שמצביעים  

 שוב ושוב כל המשאלים, הסקרים והדירוגים. 
עשורים   5ארצי ממשיך להיות מהיוצרים המשובחים והפוריים במוזיקה הישראלית גם אחרי  

יודע שכל הופעה שונה של קריירה מפוארת, כל מי שכבר היה בהופעה של שלמה ארצי 
 מקודמתה, מה שהופך את החוויה לחד פעמית כל פעם מחדש.

 . הלהקה: מאיר ישראל, אבי סינגולדה, אייל מזיג, גיל פלדמן, שי מאירי, רז שמואלי, נעמי קרן 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 

 אלקיסטיס פרוטופסלטי 
 בליווי תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית ומקהלה מקהלת הקיבוץ הארצי

 אולם לואי 
 20:30|  מוצ"ש|  27.11.21

המובילות בשירה היוונית בעשרות השנים אלקיסטיס פרוטופסלטי נחשבת לאחת הזמרות 
האחרונות. לאחר ששיתפה פעולה עם התזמורות הפילהרמוניות מהטובות בעולם, היא  

עושה זאת אצלנו לראשונה עם תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית ומקהלת הקיבוץ 
 הארצי בניצוחו של יובל בן עוזר.

  Theos an enai  השירה היוונית מלישראל אלקיסטיס מגיעה להופעה חד פעמית עם מיטב 
ועד שירים מן    Alexandria ("אם יש אלוהים") שהולחן ע"י גורן ברגוביץ במיוחד עבורה,

 העולם בביצועים הייחודיים לה.

https://www.kupat.co.il/he-IL/events/%D7%91%D7%9F%20%D7%91%D7%9F%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A/2021-11-25_21.00/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%AA'%D7%90%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99-2999814/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99-2999814/
https://www.youtube.com/watch?v=DOfKoJ0f2QM
https://www.youtube.com/watch?v=p4gRL7RZ0yQ


תזמורת האופרה הקאמרית שתלווה את אלקיסטיס מופיעה לצד אמנים מובילים, מנצחים  
 וסולנים בעלי שם מהארץ ומהעולם. 

 * ticketmaster 9964לכרטיסים:  
 ticketmaster לאתר

 

   וריאטשלומי ק
 צוקר אולם 

 21:30|  מוצ"ש|  27.11.21

 .יש אנשים שלא צריך להציג שלומי קוריאט הוא אחד כזה
ועכשיו הוא חוזר עם מופע סטנד אפ חדש שנון חושפני שלא דופק חשבון לאף אחד 

 !מצחיק בטירוףובעיקר 

שלומי מביא לבמה את החוויה האישית שלו ובעצם של כולנו מחיי הנישואין, זוגיות, הורות,  
ילדים ובכלל מהבחנות הקטנות והמדויקות של חיי היום יום והכל בדרכו המיוחדת עם המון  

 .חן אישי קצב ואנרגיה מטורפת
 !מופע מצחיק ומומלץ

 .ומעלה 18המופע מיועד לגילאי 

 COMY.CO.IL לכרטיסים:

 

 
 22 פצ'ה קוצ'ה 

 לואי אולם 
 22:15,  19:30|  שני-ראשוןיום |   28-29.11.21

,  םתעשייתיי גם השנה יפגשו על במת ההיכל אמניות, אנימטורים, צלמות, מעצבים 
תחת הגדרה  יקאים וכאלה שפשוט מסרבים להיכנסזהוגים, רקדניות, מו פרפורמריות,

 ברורה.

  דקות בלבד על הבמה. 6:40לכל אחד מהמציגים/ות יש  
ערים שונות  1000-לה מפצ'ה קוצ'ה נולד כערב חד פעמי בטוקיו וכיום הוא מתקיים בלמע

בעולם, כשבתל אביב מתקיים ערב הפצ'ה קוצ'ה הגדול ביותר בעולם. גם השנה לאור 
הביקוש נקיים ארבעה סבבים זהים, שניים בערב, בשני ערבים ברצף. גם השנה נחשוף  

כעשרה יוצרים ויוצרות, מתחומים שונים ומגוונים, שהמשותף לכולם הוא עשייה מקורית,  
 רנת שמרטיטה את המח ומאתגרת את הלב.מרתקת ומסק

  www.pechakuchatlv.com לכרטיסים:
 
 

https://www.tmisrael.co.il/event/MTA07/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MTA07/ALL/iw
https://tickets.comy.co.il/he/saleflow/event/389c618e-9b8c-eb11-80cf-441ea1594674/manual/area/cef47d22-884c-4914-9e3c-fe48f92a3b93/select
http://www.pechakuchatlv.com/


  אנסמבל הפיוט
 מארחים את ריימונד אבקסיס, נטע אלקיים ועמית חי כהן 

 אולם צוקר 
 20:00|   יום שלישי|  30.11.21

,  82והמבוגר בן  25חברים משלושה דורות, הצעיר בן  18אנסמבל הפיוט הוא קולקטיב של 
המתמחה בביצוע מקורי של שירת קודש יהודית בעברית ובערבית ממרחבים שונים בצפון  
אפריקה. האנסמבל הופיע עשרות פעמים בארץ ובעולם, ושיתף פעולה, בין היתר ר' חיים  

כחלני, שלמה בר, עומר אביטל  לוק, ברי סחרוף, ויקטוריה חנה, יוסי פיין, נטע אלקיים, רביד
 .ואבישי כהן

אלבום הבכורה של האנסמבל נבחר כאחד מאלבומי העשור במוסיקה ישראלית שורשית 
המופע החדש ""אור צח ופשוט" נולד בקורונה כשהאנסמבל עבר לעבוד במרחבים פתוחים  

לא מוכרים  בהרי ירושלים, זמן ומרחב שאיפשרו שהייה ארוכה עם פיוטים מיסטיים נדירים ו 
מצפון אפריקה. אנסמבל הפיוט יארח את ריימונד אבקסיס, הדיווה הגדולה של שירת השעבי 

יהודית מרוקאית ואת הזמרת יוצרת העכשווית נטע אלקיים ושותפה ליצירה ולחיים  -הערבית
עמית חי כהן, לחגיגה בינדורית משותפת בין התנועה האקסטטית לנעלה ולנשגב, מתוך  

ה לגאולה שמעבר לכל סגנון וזמן. השפה האמנותית של האנסמבל  הקשבה אל הזעק
מבקשת להיות בו בעת גם שורשית וגם נועזת ומקורית והיא תוצאה של לימוד ומחקר 

 .מעמיקים במקורות המסורתיים בשילוב חיפוש מוזיקלי ואמנותי עכשווי וחסר פשרות
 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 

 

 שנה לפטירת מניטו 25תפסתם את זה? ערב לציון 
 מועדון סלע 

 20:00|   יום שלישי|  30.11.21

שנה לפטירתו,   25והוגי הדעות בדורנו. במלאות   םהרוחניימניטו הוא מגדולי מורי הדרך 
יתקיים ערב מיוחד הכולל קטעי וידאו ואתנחתות מוזיקליות בו ידברו על האיש שהיה, על  

הייחוד והחדשנות בתפיסותיו את התורה, היהדות, העבריות, האוניברסליות והקשר ביניהן.  
 .ועוד  על עיסוקו בנסתר והגלוי, היחסים בין האמונה והממסד הדתי

 .משתתפים: הרב אורי שרקי, ספי גלדצהלר, איתי קולין, מיכה שטרית ויעל אבקסיס
 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 

 

 

 

https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%90%D7%A0%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A1-%D7%A0%D7%98%D7%A2-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%99-%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8-14275388/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%90%D7%A0%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A1-%D7%A0%D7%98%D7%A2-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%99-%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8-14275388/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%AA%D7%A4%D7%A1%D7%AA%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-25-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-14282141/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%AA%D7%A4%D7%A1%D7%AA%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%94-%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-25-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-14282141/


  בניון –שולי 
 מופע בכורה –שאנחנו מנגנים 

 אולם לואי 
 21:00|   יום שלישי|  30.11.21

שולי רנד ועמיר בניון, שניים מענקי המוזיקה הישראלית, כל אחד בסגנונו וחותמו האישי 
המובהק, חוברים למופע משותף בניהולו המוזיקלי של שמוליק דניאל שגם הפיק את 

 .דהאלבומים "נקודה טובה", "ניצחת איתי הכל", "הרהורים" ועו
במופע, יבצעו שולי ועמיר את השירים הגדולים מתוך הרפרטואר העשיר של שניהם: 

מ"ניצחת איתי הכל", "שלכת", "וכשאת עצובה" ועד "אייכה", "נקודה טובה" "עוקר הרים" 
 .ועוד שורה ארוכה של שירים אהובים ומרגשים שנכנסו לספר השירים הישראלי

ור בחודשים הקרובים בו שולי מבצע שירים  מופע בכורה לקראת אלבום חדש שיראה א
שנה. קשה לדמיין את עולם המוזיקה הישראלית אלמלא בניון היה   15שעמיר כתב לפני 

 ., מה שהוביל ל"נקודה טובה" המופתי2008מעודד את שולי רנד להקליט אלבום אי שם ב 
 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 

 

  ארקדי דוכין מארח את מארק אליהו
 אולם צוקר 

 22:15|   יום שלישי|  30.11.21

ערב אישי ומקורי בו  ארקדי דוכין זמר יוצר וסולנה של להקת 'החברים של נאטשה', יעלה 
  20יגיש שירים שנוגעים בתובנות החיים שחוזרות לבסיס הרוחני אותו ארקדי חוקר מזה 

 .שנה: מי אתה, מאין באת ולאן אתה הולך
מה טיבו של האדם. הרע והטוב. על יחסים סותרים, מהותה של קנאה, אהבה אמיתית 

על התלבטויותיו,   -ממולה  ההשגחה מלמעלה. האדם שעומד -שאינה תלויה בדבר, כמובן 
 .חולשותיו. אל אלו יצטרפו שירים מכל אלבומיו הנוגעים ברוח הפנימית של כל אחד מאיתנו

במהלך המופע יצטרף לדוכין המוזיקאי והמלחין הייחודי מארק אליהו שמזוהה בעיקר עם כלי  
ודית,  קשת עתיק המכונה קאמנצ'ה. ההשפעות המוזיקליות של מארק כוללות, מוסיקה יה

 .פרסית, טורקית מוזיקה אלקטרונית ועוד 
 

המפגש החד פעמי בין שני היוצרים השונים יביא לבמה מבט קצת אחר על היצירות של 
 !שניהם, כמו גם סקרנות משולבת ברוחניות שאסור לפספס

 
  *9080 זאפהלכרטיסים: 

 זאפה לאתר 
 

 

https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%A0%D7%93-%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14274570/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%A0%D7%93-%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14274570/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%93%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8-14275614/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%93%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8-14275614/


 הלב והמעיין מהחסידים אל החלוצים 
 מועדון סלע 

 22:15|   יום שלישי|  30.11.21

להקת "הלב והמעיין" חוזרת אחרי שנתיים להופעות ולתוכנית חדשה: חלק גדול מהמוזיקה 
 .השונות מהן הגיעושל החלוצים היה ניגונים מחצרות החסידיות 

לניגונים מופלאים אלו כתבו החלוצים מילים חדשות, וכך נכנסו לרפרטואר של המוזיקה 
 .הישראלית

לצד הניגונים, תשלב הלהקה סיפורים על השתלשלות ניגונים אלו מחצרות החסידים ועד  
 .הטמעותם בתרבות העברית בישראל

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 
 

 שנות יצירה  30מריה"ל ועד בכלל  - אתי אנקרי
 (מופע לנשים בלבד)

 אולם צוקר 
 20:00|  רביעי יום |  1.12.21

אתי אנקרי במופע מיוחד שהוא מסע מוסיקלי בינות שיריה הרבים והשונים. יצירתה 
אלבומים שונים ומגוונים שדרכם משתקפת דרך  11אנקרי הניבה עד כה המוסיקלית של 

ארוכה של יצירה אישית עשירה ומקורית. מ"רואה לך בעיניים ועד “הניגון שלך", מ”מיליונים" 
אמנא" החושף -ועד "שירי רבי יהודה הלוי", מ"מצרים" ועד אלבום השורשים התוניסאי "יא 

י שמחות. הדרך שבין קודש לחול, מזרח ומערב ומהעבר תוניסאית ושיר-שירת נשים ג'רבאית
 .לעכשווי

 
  *9080 זאפהלכרטיסים: 

 זאפה לאתר 
 
 

 אבטה בריהון ופרויקט אדיס קן
 מועדון סלע 

 20:00|  רביעי יום |  1.12.21

הסקסופוניסט והזמר אבטה ("יום חדש") הפרויקט מלא הגרוב של  አዲስቀን – אדיס קן
בריהון והפסנתרן רועי מור. בריהון, מגדולי המוזיקאים ממוצא אתיופי הפועלים בארץ, אמן 

בינלאומי עם סיפור חיים ייחודי שהופיע עם ענקים כמו מולאטו אסטטקה ומחמוד אחמד,  
בנאי,  הוביל הרכבים משפיעים כמו "כולומה" ודואו "ראס דשן" והופיע בקביעות לצד אהוד 

 .אריאל זילבר, יוסי פיין ואמנים אחרים
אתיופית  -אדיס קן" עוסק בנשמה, בלוז וחיפוש רוחני. בריהון שוזר מוזיקת נשמה יהודית"

https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%94%D7%9C%D7%91-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-14282741/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%94%D7%9C%D7%91-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-14282741/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C-30-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8-14275978/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C-30-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8-14275978/


בלחנים מקוריים, מפגיש תפילות נושנות עם במה עכשווית ומשלים זאת בכריזמה ממיסת 
יכאלי והמתופף נועם דוד  לבבות ומזמנת מוזות. יחד עם הפסנתרן רועי מור, הבסיסט דוד מ

אתיופית שהועברה מדור לדור וטקסטים קדומים  -הוא מביא לקדמת הבמה מוזיקה יהודית
 .ומסתוריים

 
 אבטה בריהון: שירה וסקסופונים 

 רועי מור: פסנתר
 דוד מיכאלי: בס 

 נועם דוד: תופים 
 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 
 

שנים   1000 -ברי סחרוף ורע מוכיח "אדומי השפתות"
 להולדת אבן גבירול 

 אולם לואי 
 21:00|  רביעי יום |  1.12.21

ההפקה היוקרתית "אדומי השפתות", המופע והאלבום משיריו של רבי שלמה אבן גבירול,  
שנים   1,000מיוחד לכבוד  שכבשו את לב הקהל וזכו לביקורות מהללות שבים לבמה כאירוע 

המוזיקה המקורית שכתבו מוכיח וסחרוף למילותיו של אבן גבירול מקיימת מסע  !להולדתו
בזמן המחבר בין עולמו של גדול משוררי ספרד לעולמנו, וקשובה למפגש המיוחד שהתקיים 

בספרד בין התרבות היהודית הגבוהה לתרבות הערבית הגבוהה והנצרות המתחדשת. צלילי 
עבר וההווה מתחברים לשלמות מוזיקלית אחת, הנושאת מן הטעם והריח של מסיבות ה

 .השירה, הפילוסופיה והחשק שנערכו בספרד המוסלמית
 .בין השירים: "שלום לך דודי", "מה לך יחידה", "שפל רוח" ועוד

 ,עם סחרוף ומוכיח על הבמה: יניב רבה ,עודד גולדשמיט, אסף רוט, איל תלמודי, עדי רנרט
 אודי בן כנען, איתמר דוארי ושי צברי 

 
  *9080 זאפהלכרטיסים: 

 זאפה לאתר 
 

 שלמה בר והברירה הטבעית מארחים את מוש בן ארי 
 אולם צוקר 

 22:15|  רביעי יום |  1.12.21

 .שלמה בר ומוש בן ארי שניהם, חיברו בין מוזיקת עולם לפסקול הישראלי
השבעים עם רוק, נשמה, בר סלל את דרכה של מוזיקת העולם לצליל הישראלי בשנות 

שנה אחרי, המשיך את דרכו בחיבור בין מוזיקת   25מוזיקה הודית ופרסית, מוש בן ארי, 
עולם לפופ הישראלי. לשניהם עוצמות ווקאליות נדירות ושניהם יוצרים מתוך עומק וזכרון  

  שדות הרגש היהודי, ועכשיו הם נפגשים לראשונה על הבמה בחיבור מסקרן ועוצמתי, עשיר
באתניות צבעונית במיטבה. עם הלהיטים והקלסיקות הידועות "אצלנו בכפר טודרה", 

 ."שחרחורת", "ילדים זה שמחה", " חתונה מרוקאית" ועוד

https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%90%D7%93%D7%99%D7%A1-%D7%A7%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-14282446/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%90%D7%93%D7%99%D7%A1-%D7%A7%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-14282446/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%95%D7%A8%D7%A2-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14274873/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A1%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%95%D7%A8%D7%A2-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14274873/


 -בס; ניר סרוסי  -שירה, תיפוף, עיבודים וניהול מוזיקלי; אילן אביב   -על הבמה: שלמה בר 
 .גיטרה וסאז -כינור; אליהו דגמי 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 

 גון בן ארי –ויקטוריה חנה עם אורח מיוחד 
 מועדון סלע 

 22:15|  יום רביעי |  1.12.21

אמנית הקול ויקטוריה חנה הפכה בעשור האחרון לתופעה מסקרנת ומיוחדת במינה בקהילה 
המוסיקלית הבינלאומית, עם איכויות קוליות נדירות, עבודת שפה מרתקת ועיסוק בטקסטים 

היא  עבריים עתיקים שאיתם היא מהפנטת קהלים ברחבי העולם. בפסטיבל 'ניגונים בצדק'
תשיק את המופע החדש שלה שמהלך בין עיבודים חדשים לשירים מאלבומה הקודם (הכולל 

את "אלף בית" הפנומנלי) לבין שירים מהאלבום החדש שעתיד לצאת בהפקת רן שם טוב 
 .(איזבו)

במופע היא תארח את גון בן ארי, סופר ומוזיקאי (מקהלת זולת) אשר חולק איתה את 
 ."ה של השפה העברית ועומקו של "ספר היצירההאהבה והמחקר אל קסמ 

 
  *9080 זאפהלכרטיסים: 

 זאפה לאתר 
 

  תיאטרון החאן –הדבר 
 אולם צוקר 

 21:00, 18:00| יום שני |  6.12.21

 18:00שלישי | | יום  7.12.21

, אבל עלילתו כאילו 1947ספרו המפורסם של ַאְלֶּבר קאמי, "הֶּדֶבר", פורסם אמנם בשנת 
נלקחה מהעיתונים של ימינו.  יצירת המופת של קאמי זוכה לעדנה ואלפי עותקים הודפסו בן  
לילה עם פרוץ מגפת קורונה. עכשיו מגיעה גרסת המחזה. במרכז  ניצבות העיר האלג'יראית 

אֹוַראן והמגפה הקטלנית שמכה בה ומתגלה דרך עיניו של ד"ר ֶּברַנאר ִרֶייה. הד"ר רייה  
והקולגות שלו עובדים מסביב לשעון ומנסים להילחם בגלים אינסופיים של הדבקה ומוות,  

בימי סגר כללי. במאבק ההישרדות הם נאחזים האחד בשני ובכל מחווה אנושית, שתעניק 
 ים של בדידות ופחד. נשמע מוכר?  להם נחמה ותקווה בתוך

משך ההצגה: כשעה ורבע ללא  ההצגה מתקיימת בחצר תיאטרון החאן, תחת כיפת השמים.
 .הפסקה

משתתפים: נטלי אליעזרוב, ניר רון, יהויכין פרידלנדר, יואב היימן, עירית פשטן וקובי 
 זיסלין 

 https://www.khan.co.il/shows/2390/hadeverלכרטיסים: 

https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8-14275805/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8-14275805/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-14282987/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-14282987/
https://www.khan.co.il/shows/2390/hadever


 

   דג'יברי ביג בנד 
 מועדון סלע 

 21:00|  רביעי יום |  8.12.21

אלי דג'יברי הקליט וניגן עם השמות הגדולים בעולם הג'אז: אגדות כמו הרבי הנקוק, רון  
יקלית שלו, אף ניכר הקשר זבראד מאלדאו ועוד ולאורך כל הקריירה המוקרטר, אל פוסטר, 

יקה הישראלית: יוני רכטר, אלון אולארצ'יק, שלום חנוך, שלומי שבן,  זהשורשי שלו עם המו
 .גידי גוב, ורבים נוספים, עם כולם חלק את נגינתו ואף את שירתו

לינגטון, בייסי, מל לואיס, מינגוס צפו לערב גדוש בביצועים מרגשים ליצירות האלמותיות של א
  11ועוד רבים וטובים, כמיטב המסורת של תזמורות הביג הבנד הגדולות, דג'יברי מחבר 

יקאי הג'אז הטובים בארץ למקשה דוהרת ועוצמתית אשר מבטיחה חוויה אקסטטית זממו
 !ובחאל תחמיצו ערב מש –דג'יברי ממשיך להנגיש את הסווינג ביצירתו התוססת  .במיוחד

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

  
 

  אנסמבל פניקס –תהילת ונציה 
 אולם צוקר 

 20:00|  רביעי יום |  8.12.21

 קלדרה, לוטי, ויוואלדי 

. הכירו את 18-ביותר במאה המוזיקה יוצאת דופן שהשפיעה על המלחינים החשובים 
הרקוויאם שעורר השראה אצל מוצרט, והמגניפיקט שהפעים את באך. תהנו מהסתיו מארבע 

 עונות מאת ויואלדי ועם שיר הגונדולה!

 מנצחת: מירנה הרצוג 

 כינור: נעם שוס

 סולנים: טל גנור, מוניקה שוורץ, רונה שרירה, יונתן סויסה, חגי ברנזון 

 זמרי מקהלת מדריגל

 אנסמבל פניקס לכלים עתיקים

 077-2019573לכרטיסים: 

 לרכישה באתר 

https://www.tmisrael.co.il/event/MSL05/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MSL05/ALL/iw
https://ticks.co.il/event.php?i=zgqhqNxn1b1


   דניאל זמיר
 אולם צוקר 

 21:00|  חמישייום |  9.12.21

הרביעייה  נחשבת לאחת מלהקות הג'אז הטובות בעולם כיום,  רביעיית דניאל זמיר הקלאסית
 .של דניאל זמיר חוזרת למופע סוחף ומרגש בהיכל התרבות, אולם צוקר

לאחר שנים שלא ניגנו ביחד, הרביעייה האימתנית ביותר בג'אז הישראלי מתאחדת למופע  
 . שנים 6חגיגי, מופע ראשון בתל אביב מזה 

בקרב , נודעת ומדוברת 2013-ההופעה בכנס הג'אז ג'אזאהד בגרמניה של הרביעייה, ב
 . מעריצי ג'אז בישראל ובעולם עד היום 

כל אחד מהרכיבים של החבילה הזו נודע בתחומו ופצצת אנרגיה מוזיקלית מהלכת. כשהם 
ביחד, הם מחוברים בכמו קשר טלפתי, ואז העוצמות האינדיווידואליות יחד עם החיבור  

הדור הנוכחי   פאוור קווארטט של-האנרגטי הבלתי נתפס, הופכים את ההרכב למה שהוא: ה
  .בג'אז הישראלי, ואחד מהרכבי הג'אז הטובים בעולם

 . מופע שמובטח להיות מרגש ובלתי נשכח

גלעד אברו  , תופים  –אמיר ברסלר , פסנתר –עומרי מור  , סקסופון סופרן, שירה -דניאל זמיר 
 בס  -

 

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

 

   קונצרט חורף חגיגי –הפילהרמונית הישראלית הצעירה 
 לואי אולם 

 20:00|  ראשוןיום |  12.12.21

התזמורת הפילהרמונית הישראלית הצעירה של המרכז למוסיקה ירושלים, משכנות שאננים  
 חוזרת לבמות בקונצרטי חורף חגיגיים וסוחפים. 

חופשת החנוכה תתכנס הפילהרמונית הצעירה לשבוע של חזרות עם טובי במהלך 
 מגוייר.  -יקאים והמורים מהארץ והעולם ובראשם המנצחת קתרין לרסן סהמו

 מגוויר ( בריטניה )-מנצחת: קתרין לרסן

 פתיחה קרנבל -דבוזא'ק 

 102סימפוניה  -היידן 

 9סימפוניה מס'  -שוסטקוביץ 

https://www.tmisrael.co.il/homepage/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/homepage/ALL/iw


ף אלינו לקונצרטים של הפילהרמונית הישראלית הצעירה אנו מזמינים אתכם להצטר
יקאיות סולהתרגש ביחד אתנו מהמקצועיות, ההתלהבות וחדוות הנעורים של המו

 יקאים הצעירים המבטיחים בישראל. סוהמו

 : כרטיסיםל

https://jmc.pres.ws/order/234 

 

  ירושלים תזמורת הבארוק 
 צוקר אולם 

 20:00|  יום שלישי |  21.12.21

 מן המעמקים  -בתל אביב   2קונצרט מס' 

 (אנגליה)  מנצח פארוט, אנדרו

 סופרן  גבעוני, לירון

 אלט עמיר, מאיה

 טנור  הילדסהיים, איתמר

 בריטון  פלץ, גיא

רי"ב   הקנטטות  יבוצעו  ומקודשת,  רוחנית  ו  131באווירה  ה'")  קראתיך    150-("ממעמקים 
("אליך ה' נפשי אשא") מאת יוהן סבסטיאן באך, המבוססות על מזמורי תהילים ידועים ומלאי  
עומק. לצידן יבוצעו יצירות כליות מאת בנו, קרל פיליפ עמנואל, המושתתות על מורשת האב,  

 והתחדשות, ולעיתים אף תעוזה וחוצפה.   אך מביאות רעננות

 .אבות ובנים, פסגות ועמקים, וכולם יחדיו יפי הבריאה
 

  *GoShow 6119לכרטיסים: 
 GoShowלאתר 

 

  עידן חביב
 לואי אולם 

 21:00| יום חמישי |  23.12.21

 
וזוכה שיר  2020איש השנה במוזיקה לשנת  -עידן חביב, מהקולות המרגשים בישראל 

 .במופע להקה עם כל השירים האהובים -השנה "שלמים" 
 

https://jmc.pres.ws/order/234
https://www.goshow.co.il/show/orderSeats/11186/31625/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%A1-2-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.goshow.co.il/show/orderSeats/11186/31625/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%A1-2-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%9D


בין שירי המופע : "מחכה", "כמו כל יום", "עכשיו או לעולם", "עד שתחזור", "בלילה", "אין 
"אור אדום", "אין פה מקום", "מחשבות על אהבה", "רודף אהבה  כבר סתם", "לה בוהם",

 ."בימים" וכמובן הלהיטים החדשים: "שלמים", "ואז את תראי" ו"נשמה שלי
 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 

 קרן פלס
 לואי אולם 

 21:00| יום חמישי |  25.12.21

, עם הרכב של מוזיקאים מובילים, במה מושקעת ורפרטואר  קרן פלס במופע להקה משובח
עשיר של כל השירים האהובים מכל התקופות: ״לשם״, ״אם אלה החיים״, ״באת לי פתאום״,  

״ואת״, ״מבול״, ״שקופים״, ״איתי״, ״מעבר לנהר״, ״מי אני״ , "אין סוף ללילה" , "בום" , 
 ירותיה הווירטואוזיות והבלתי נשכחות."ימים אחרים" עוד רבים וטובים, שהם רק חלק מיצ 

בהופעתה החגיגית בהיכל התרבות תל אביב יככבו כל השירים שביצעה בעצמה, שכתבה  
 לאחרים ושלל יצירותיה ומעלליה אחרי שני עשורים של פעילות מוזיקלית סוחפת.

ם  המופע בהובלתו של המפיק המוסיקלי המוערך גלעד שמואלי ובליווי הרכב נגנים מהטובי
  –מתן ממן , תופים –קרן טפרברג  , בס –יונתן לוי  , גיטרות ומחשב –עדי רותם   בארץ:

כשקרן מנצחת על הכל מאחורי הפסנתר  , כינור –אבנר קלמר , צ׳לו   –יעל שפירא ,  טרומבון
 ולפניו. 

  *9080 זאפהלכרטיסים: 
 זאפה לאתר 

 

  גב האומה על הבמה
 לואי אולם 

 22:00,  18:00|  יום שישי |  31.12.21
ליאור אשכנזי, אורנה בנאי, עינב גלילי, מאור כהן, עידו רוזנבלום   –לערב אחד, כוכבי "גב האומה" 

 נפגשים בהיכל התרבות בתל אביב למסיבת סיום פרועה ומצחיקה במיוחד.   –וליאור שליין 

 !יקבל אותם על הבמה –מי שלא רצה אותם בטלוויזיה  

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים 

 
 

https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14188271/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14188271/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%A4%D7%9C%D7%A1-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14280334/
https://www.zappa-club.co.il/event/%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%A4%D7%9C%D7%A1-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-14280334/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/


  ליטל שוורץ
 צוקר אולם 

 22:00|  יום שישי |  31.12.21

 ומצליחה פרסים שקטפה "חברות"  המצליחה  הסדרה של ויוצרת שחקנית סטנדאפיסטית
  העולם בכל

 ולא חושבים שכולם מה את אומרת   בטרוף, ומצחיק  מעצורים  חסר משוחרר כנה במופע
 .להגיד מעיזים

 

 משרד כרטיסים:  קופות תל אביב 
 לאתר קופות ת"א 

 

  דניאל חן
 צוקר אולם 

 23:30|  יום שישי |  31.12.21

 דניאל חן הוא מפלצת סטנד אפ שמתפרעת ו"יורקת אש" של צחוק על כל מה שזז.
כל הגאונים הוא לא בחור  מספיקה בדיוק הופעה אחת כדי לדעת שמדובר בגאון, וכמו 

 שגרתי.
המופע של דניאל חן מתאפיין בהומור חד ואינטנסיבי שלא מפסיק להפתיע את הקהל כל 

 פעם מחדש. 
דניאל לוקח את ההומור למחוזות של דמיון פרוע ללא גבולות. סגנונו הייחודי כבר צבר לו 

מינו לנו שמדובר סצנת הסטנד אפ עצמה ולאחרונה גם מחוצה לה, תא עדת מעריצים בתוך 
 .בסטנדאפיסט הכי מצחיק שאתם לא מכירים

 
   * 8780לאן  לכרטיסים:

 לאן לאתר
 

https://www.kupat.co.il/he-IL/events/%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%9C%20%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A5/2021-12-31_22.00/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%AA'%D7%90
https://www.kupat.co.il/he-IL/events/%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%9C%20%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A5/2021-12-31_22.00/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%AA'%D7%90
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