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תרבות עושים באהבה maianot.smarticket.co.il :הזמנת כרטיסים

במיוחד בשבילכם - הכנו יחד תוכניות מעולות לשנה הקרובה



ז'קי לוי 
ראש עיריית 

בית שאן 

יורם קרין
ראש המועצה האזורית 

עמק המעיינות

תושבינו היקרים,
לאחר שיתופי פעולה מוצלחים בתחומים רבים אנו 
גאים ושמחים על שיתוף הפעולה החדש בתחום 
התרבות עם תכנית התיאטרון המשותפת לעיר 
ולעמק ומודים לכל העוסקים בדבר: מנהלי 
המתנ"סים ומנהלי מחלקות התרבות אשר עמלו 
רבות על תכנית מגוונת ומרתקת המביאה אל הבמה 

את מיטב הצגות התיאטרון והמופעים.

שיתוף הפעולה בין הרשויות בכל התחומים הוא 
יוצא דופן בכל קנה מידה, כשלנגד עיננו עומדת 
איכות החיים והעשרת האפשרויות העומדות 

בפניכם.

אנו מזמינים אתכם לבוא ולקחת חלק בתכנית 
התרבות החדשה, להנות ולבלות ביחד.

 

 
כי יחד אנחנו יכולים ליצור הרבה יותר.

שלכם,

אחרי תקופת קורונה מאתגרת מאוד אנו נרגשים לחזור עם עונת מנויים חדשה, 
מגוונת ועשירה במיוחד – אפילו היסטורית – משותפת לבית שאן ועמק המעיינות.

תושבים יקרים,

השנה הרחבנו את הרפרטואר ואנו שמחים להציע לכם לבחור אחד מתוך שלושת
המסלולים: vip, קלאסי וגמיש.

זה המקום להודות לראשי הרשויות, ז'קי לוי ויורם קרין, על תמיכתם הרבה 
בפעילות התרבות בעיר ובעמק. 

תודה למשרד התרבות על התמיכה בפעילות. 

ומאחלים שנת תרבות טובה ומבורכת
אנו מזמינים אתכם להצטרף לעונה מרתקת ומהנה 

מנהל המרכזים 
הקהילתיים

יואל כהן

בית שאן

מיה בן שבוא
מנהלת תרבות

עמק המעיינותבית שאן

אלעד ערמון
מנהל תרבות

צרויה שווייגר                
מנהלת מתנ"ס 
עמק המעיינות 
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מחלקת תרבות 
עמק המעיינות



תאטרון - פתיחה חגיגית 

בוסתן ספרדי
יום רביעי 22.12.2021 | 20:30 | אולם הקימרון 

מחזה: יצחק נבון | בימוי: צדי צרפתי | רוני דלומי, חני 
נחמיאס, טל מוסרי, משה אשכנזי, גל גולדשטיין, 

שחר רז, מתן שביט, יובל שלומוביץ, רותי לנדאו, דוית 
גביש, שפי מרציאנו, אורי הוכמן, שמוליק כהן, הילה 
שלו, גל שטרית, רונית אפל, אברהם סלקטר, רוברטו 

פולק

תאטרון הבימה

שעה ו-50 דקות ללא הפסקה
גרסה חדשה למחזה הוותיק, על הווי שכונה ספרדית 

בירושלים, עם שירי אהבה וכאב, שמחה ויגון.

שרים אהוד מנור
יום ראשון 9.1.2022 | 20:30 | אולם הקימרון

מנצח ומנחה: דוד זבה | זמרים: טל גנור, 
הדר עטרי, תום כהן

סימפונט רעננה

קונצרט
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בימוי: אלון אופיר | שמואל וילוז'ני/אוהד שחר, שון 
מונגוזה, דודו ניב, אסתי קוסוביצקי, אנסטסיה פיין, 

נעמה שטרית, אופק כהן/גלעד מרחבי, מייקל אהרוני 

תאטרון

מחוברים לחיים
תאטרון הקאמרי

מוצ"ש ן 5.2.2022 | 20:30 | אולם הקימרון
שעה וחצי ללא הפסקה

מפגש ייחודי, מרגש ומצחיק בין אינטלקטואל עשיר, 
שמשותק מהצוואר ומטה, לבין צעיר ממוצא אפריקאי, 

שהשתחרר לא מזמן מהכלא והופך כמעט במקרה 
למטפל הביתי שלו. 

מוזיקה

שלומי שבת - ההופעה
יום חמישי 27.1.2022 | 20:30 | אולם הקימרון
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תאטרון

יום רביעי | 2.3.2022 | 20:30 | אולם הקימרון

במשך ארבע שנים חיה לבדה בהנאה בחדר שטוף שמש 
בקומה העליונה של בית הדיור המוגן היוקרתי עד שיום אחד 
היא נאלצת לחלוק את חדרה עם שותפתה החדשה והעליזה.

שעה וחצי ללא הפסקה

מאת: דיוויד לינדסי אבייר | בימוי: משה נאור | ליאורה ריבלין 
וציפי שביט 

צניחה חופשית
תאטרון חיפה

שעה וחצי ללא הפסקה

תאטרון

סיפור על אהבה וחושך
תאטרון החאן

בימוי: איה קפלן | אודליה מורה-מטלון, אריה צ'רנר, ויטלי פרידלנד, תמר אלקן מאושר, 
בר שדה, יואב היימן, יהויכין פרידלנדר, כרמית מסילתי-קפלן, פטר קנולר, יונתן בר אור, 

דניאל ברקאי

דרמה תקופתית מרגשת על פי פרקים מספרו של עמוס עוז. משפחה קטנה בת שלושה 
דורות, שחיה בשכונת כרם אברהם הירושלמית בימי המנדט הבריטי ושנותיה הראשונות 

של המדינה, וחווה את המאורעות הגדולים של תקופתה.

יום שני | 28.3.2022 | 20:30 | אולם הקימרון
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ישראל קטורזה
יום שלישי | 14.6.2022 | 20:30

סטנדאפ

| אולם הקימרון 

תאטרון הקאמרי  מוצ"ש | 18.6.2022 | 21:30 | אולם הקימרון | שעה וחצי ללא הפסקה

בימוי: עירד רובינשטיין | מרים זוהר, יצחק חזקיה, נדב נייטס, אביגיל הררי

הנכד
תאטרון

קשיש שרוצה לשמח את אשתו שוכר את שירותיו של שחקן תיאטרון כדי שיגלם את נכדם 
שעזב את הבית לפני שנים רבות. החיים האמיתיים מתערבבים בהצגה שרקח הסבא וכולם 

נאלצים לבחור בין האמת הכואבת שהחיים מציעים לנו לבין הפנטזיה הקסומה שיכולה 
להעניק האומנות.



צמד הקומיקאים האמריקני, לואיס 
וקלארק, נפרדו בכעס, אחרי שנים של 
קריירה משותפת. אחרי נתק של יותר 

מעשור, משכנע אחיינו של קלארק את 
דודו לאחד כוחות עם לואיס לטובת 

מחווה טלוויזיונית לכוכבי העבר.

יום רביעי | 6.7.2022 | 20:30 | אולם 
הקימרון | שעה וחצי ללא הפסקה

הקומיקאים  
תאטרון חיפה

המפגש המחודש טעון במשקעים 
וחשבונות שיוצרים התנגשויות רוויות 

הומור.
"הקומיקאים" - אחד המחזות הכי 

מצחיקים ומרגשים של ניל סיימון, זכה 
להצלחה ענקית הן בברודווי והן 

בקולנוע.
תרגום ובימוי: אילן רונן | מוני מושונוב, 

שלמה בראבא, מיכאל מושונוב, 
סיגלית פוקס, נועה טסה

תאטרון - סיום העונה

תאטרון קהילתי 'השרפרף'

בימוי: ניסים פרץ

קינת אגוז
"קינת אגוז” מעלה את הדילמה קורעת הלב 

של משפחות ששלחו את ילדיהם לארץ ושל 
משפחות שנאלצות לנטוש את הוריהם 

הזקנים כדי שיוכלו לעלות, וכן את גבורת 
האימהות המסרבות לקבל את רוע הגזירה.
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מה עושים עם ג'ני
תאטרון קהילתי 'מימיקה' 

קומדיה שובת לב על אישה זקנה בגוף וצעירה 
בנפש - ג'ני איטון המתעקשת למגינת ליבן של 

בנותיה שלא לוותר על חייה הסוערים, על 
חיבתה לציורים נועזים, למוזיקה פרועה, 

לשמפניה מהבוקר ועל מאהבה החדש.
בימוי: אורי זגורי



עיר ועמק
סוג המנוי

VIP

קלאסי

גמיש

פירוט המנוי

8 כרטיסים: 5 הצגות תיאטרון מתוך 6 
+ שני מופעים גדולים מתוך 3 
+ 1 תיאטרון קהילתי מתוך 2 

+ הצגה בהנחה (בעלות של 50 ₪) 
+ מקום קבוע

7 כרטיסים: 6 הצגות תיאטרון 
+ 1 תיאטרון קהילתי מתוך 2 

+ מופע גדול בהנחה + מקום קבוע

5 כרטיסים: 3 הצגות תיאטרון מתוך 6 
+ שני מופעים גדולים / תיאטרון קהילתי 

+ הצגה בהנחה (בעלות 50 ₪)

מנוי יחיד

 ₪ 600

 ₪ 500

 ₪ 400

 ₪ 700/1200

 ₪ 600/1000

 ₪ 500/800

מחיר מלא מנוי זוגי

 ₪ 1100

 ₪ 900

 ₪ 700

תשפ"ב 2021-2022עונת המנויים

מחירים

maianot.smarticket.co.il :הזמנת כרטיסים

מיה 04-6060840     רותי 04-6848230


