דברי מנהלת מחלקת התרבות

דבר ראש המועצה
חברים יקרים,
ערב פתיחת שנת הפעילות תשע“ח ,אנו
בעיצומן של ההכנות לפתיחת תכנית התרבות
בגלבוע .כמי שרואים לעצמנו שליחות
בפעילותנו לקידום איכות החיים בגלבוע,
ברור לנו שהתרבות ,היא המנוף האפקטיבי
ביותר לבניית קהילה וחיזוקה ,קרוב לבבות
ולהסרת המחיצות .לאור זאת ,הושם דגש רב
בהעשרת התוכניות לילדים ומבוגרים כאחד.
ההשקעה הרבה תורגש החל משיפוץ “בית
ציזלינג“ ותמשך אל תוך תוכנית עשירה
ומגוונת ,שהשנה תתכתב בחלקה עם חגיגות
שנות ה 70-למדינתו האהובה .מהצצה אל
רפרטואר ההצגות והמופעים ,אני מתרשם כי
צפויות לנו סדרות איכותיות וחוויות מעצימות
ומרגשות המעניקות מענה לקשת הקהלים
והגילאים.
הצמיחה וההתפתחות של התרבות האיכותית
והמגוונת בגלבוע ,בהחלט מרגשת ,ומעידה
על הקהילה האיכותית שלנו .אכן ,תרבות
בונה קהילה! וזה המקום להודות למחלקת
התרבות הנפלאה שלנו על המקצועיות
והמסירות ולמשרד התרבות והספורט ,והמח‘
לתרבות בפריפריה על התמיכה בקידום
ושגשוג התרבות בקהילתנו בגלבוע.
אני מזמין אתכם באופן אישי ,לקחת חלק
בפעילות התרבותית הענפה בגלבוע ומאחל
לכולנו צפייה מהנה.

בברכה,
עובד נור
ראש המועצה

שנה חדשה בפתח וההתרגשות בעיצומה.
אני שמחה להגיש לכם חוברת עשירה ומגוונת
של תוכנית התרבות הרחבה והעשירה לשנת
הפעילות הקרובה תשע“ח .2017-2018
התוכנית תתקיים באולם המופעים האזורי
“בית ציזלינג“ בעין-חרוד מאוחד ,שאף
מקבל מתיחת פנים בקיץ הקרוב .ניפתח את
שנת הפעילות החל מחודש נובמבר ,עם
תכניות המנויים לילדים בגילאי  3-7ובגילאי
 ,8-12הצגות תיאטרון מהמשובחות ביותר
למבוגרים ,גם השנה ,הקפדנו על בחירת
הצגות מהמובילות ביותר בתחומים השונים.
הצגות זהב מבית היוצר של תיאטרון בית
ליסין ,החאן ,באר-שבע ,הקאמרי ,הבימה
והתיאטרון העברי ,שחקנים בעלי שם
וביקורות מהללות ...משובצים גם מופעים
מוסיקליים בשירה ארץ ישראלית עכשווית
וגם מחווה והוקרה לסוללי הדרך  ,כמובן
שאלו יהיו גם בסימן יום הולדת  70למדינה.
נטבל במופעי בידור מהשורה הראשונה
ואורחים מפתיעים .אין צורך לחפש במקום
אחר ,בבית שלנו יש הכל -בית ציזלינג בית
התרבות שלך!!!
נשמח אם תהיו גם השנה חלק מהווית
התרבות בגלבוע.

שלכם,
גלית בר-גיל
מנהלת מחלקת התרבות

סדרת התיאטרון
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האורחת

מחזה ישראלי חדש מאת סביון ליברכט.
מבוסס על “הארוחה האחרונה“ מתוך הספר “צריך סוף לסיפור אהבה“.
‘בימוי :ציפי פינס | תפאורה :ערן עצמון | תלבושות :אורנה סמורגונסקי | מוסיקה :אמיר לקנר
תאורה :קרן גרנק | תנועה :עמית זמיר | משתתפים (לפי סדר הא‘-ב‘) :מגי אזרזר/לבוב נעמי,
גילת אנקורי ,פלורנס בלוך ,מירי בש ,גדי יגיל ,רון שחר/שלומי טפיארו.
לגרשון (גדי יגיל) ,אלמן טרי ,נמצא שידוך .מה רבה ההפתעה כשרעייתו המנוחה מחליטה להתערב
ופולשת לחייו ,ולחיי בת זוגו הטריה ,בדמות ...רוח רפאים .גרשון נקרע בין אהבתו החדשה לבין אשתו
המנוחה ,ואפילו בתו היחידה ,שמתאהבת בבנה של בת זוגו החדשה של אביה ,לא מצליחה להחליט
מה עדיף .כעת צריך רק מזימה כיצד לסלק את “האורחת“ מבלי שתכעס יותר מדי.
התרחשויות קומיות ודרמטיות נוצרות בתוך מערכות היחסים והמצבים המורכבים של הורים וילדים.
הביקורות משבחות“ :קומדיה מקסימה ואופטימית ...המחזה משלב בין הריאליסטי לעל טבעי ,ובין
ההומוריסטי לרציני .הבמאית ,ציפי פינס ,מזרימה היטב את העלילה ומוציאה ביצועים רבי חן מצוות
השחקנים המצוין ...גדי יגיל וגילת אנקורי מעולים“ (ידיעות אחרונות)

פרטים

תאריך 06/11/2017 :יום :שני | שעה20:30 :
אורך הההצגה :שעה וחצי (ללא הפסקה)
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אבודים ביונקרס

דרמה קומית מרגשת ומשעשעת
מאת :ניל סיימון | תרגום ובימוי-מיכה לבינסון | תפאורה -נטע הקר | תלבושות :סבטלנה
ברגר | תאורה :עדי שמרוני | מוסיקה :אלדד לידור | וידיאו :אדם לבינסון
בהשתתפות :אודי בן דוד ,שירי גדני ,ליאת גורן ,אורן כהן ,אדוה עדני ,יואב סעדיאן רוזנברג/
ניר פרץ ,אדם שנל.
דרמה משפחתית המתרחשת ב– 1942ומספרת על שני נערים יהודיים ,שלאחר מות אמם
נשלחים בעל כורחם לבית סבתם הקפדנית והמפחידה ביונקרס ,ניו יורק .בבית הסבתא
מתגוררת גם בתה בלה ,אישה עליזה ושובת לב הסובלת מפיגור קל ,אך עומדת על זכותה
לאהוב ולהיות נאהבת .וישנו גם הדוד לואי המקסים ,פושע קטן המקורב למאפיה ,והדודה
גרט ,שאינה יכולה להוציא מפיה מילה מבלי להיחנק ...בקיצור – בלגן שלם.
שני הנערים לומדים לחיות ולהשתלב בתוך המשפחה הססגונית והמשונה ,הנושאת בתוכה
גם כאב אנושי רב וגם אופטימיות ושמחת חיים.
מהביקורות ....“ :שירי גדני היא כל מה שניל סיימון יכול היה לחלום עליו כשכתב את
תפקידה של בלה ...גדני תוססת בחיוניות ואופטימיות ....״אבודים ביונקרס״ מצטרפת
לרפרטואר ההצגות המצוינות של תיאטרון באר שבע ,וכמוהן מעוררת את תחושת ‘הטעם
של עוד‘ “( .צבי גורן ,אתר “הבמה“)

פרטים

תאריך 04/12/2017 :יום :שני | שעה20:30 :
אורך הההצגה :שעה ו 35-דקות (ללא הפסקה)
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מה עושים עם ג‘ני

קומדיה מרגשת ,על חדוות נעורים ,הרפתקנות והחיים בהכחשה.
מאת :דונלד ר .ויילד | תרגום :שמוליק לוי | עריכה ובימוי :הלל מיטלפונקט | עיצוב תפאורה:
אלכסנדרה נרדי | עיצוב תלבושות :עפרה קונפינו | מוסיקה :שפי ישי | עיצוב תאורה :מאיר
אלון | תנועה :שרון גל | המשתתפים :ליא קניגֿ ,מאיה מעוז ,ריקי בליך ,דבורה קידר,
רוי מילר/אמנון וולף ,שחר רז/בן פריד ,דורון עמית ושחר רז/בן פריד.
ג‘ני איטון בת ה 75-התאלמנה מבעלה לפני כשנה .במקום לשייט בבטחה אל מחוזות הזקנה
המהוגנים והעגמומיים ,כפי שמצפות ממנה בנותיה ,היא פוצחת במפתיע בחיים חדשים
סוערים :היא מציירת עירום ,מתיידדת עם נגני מוסיקה “מתקדמת“ ,מתמכרת לשמפניה
ומכניסה לביתה מאהב חדש .גיסתה של ג‘ני ,אודורה ההיפוכונדרית ,מנסה להבין את פשר
השינוי שעבר עליה ,בנותיה החרדות מנסות להשיבה אל תלם הזקנה המקובל ,אך ג‘ני
בשלה :נלחמת על זכותה לחגוג את החיים יום יום ומחדש כמי שכל חייה לפניה“ .מה עושים
עם ג‘ני?“ היא קומדיה על כל אחד מאתנו :על צעירים החיים בהכחשה ופחד מפני הזקנה
האורבת להם ,ועל זקנים המתעקשים על רוח הנעורים וההרפתקנות שעדיין בוערת בהם.
מהביקורות“ :ליא קניג( )86ודבורה קידר( ...)92הן מרגשות ,נדירות ממש ,מדור הנפילים של
הדרמה והקומדיה המקומית  ...השילוב בין גילן וכשרונן של השתיים אינו מובן מאליו בעידן
הכוכבים לרגע“ nrg( .אופיר הלל )2016

פרטים

תאריך 08/01/2018 :יום :שני | שעה20:30 :
אורך הההצגה :שעה ו 40-דקות (ללא הפסקה)
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יהודי טוב

מחזה על אהבה ,גזענות וזהות.
מאת :הנרי יאגלום | תרגום :בנימין יגנדורף | בימוי :פנינה ברט וגדי צדקה
תפאורה :סשה ליסאנסקי | תלבושות :גלינה אילן | עיצוב תאורה :זיו וולושין | עריכה
מוזיקלית :דור אבנת | צילום :גיל פרוזובסקי | שחקנים :גדי צדקה ,טטיאנה מחלנובסקי,
דינה בליי ,אולג רודובילסקי.
סמיון ,איש עסקים יהודי ,נמצא בדרכו לביתו שבוורשה .הוא נכנס אל קרון מפואר ,שם
הוא פוגש בזקנה מסתורית ,כומר נעים הליכות ואחות יפיפיה ,המנהלים ביניהם ויכוח נוקב,
מסעיר ומצחיק אודות אשמתם של היהודים בכל תחלואיה של אירופה .למרבה האירוניה,
דווקא האחות היפיפיה היא שמחזיקה בדעות הנחרצות והמגובשות ,אודות העם הנבחר
והדרכים בהן יש לטפל בו .סמיון מחליט ללמד אותה לקח ,אותו היא לא תשכח במהרה...
מהביקורות:
“ גדי צדקה ,שביים את המחזה יחד עם אשתו פנינה ברט ,מדהים במשחקו הנדיר באיכויותיו...
הצגה מלאת תובנה ,דרמה ,מרתקת ...חוויה מאלפת ומרגשת במיוחד ברמתה .הצגה שכל
אחד חייב לעצמו לחוותה – וניתן לכל תושבי ישראל לראותה“
( TheMarkerעליס בליטנטל )2016

פרטים

תאריך 05/02/2018 :יום :שני | שעה20:30 :
אורך הההצגה :שעה וחצי (ללא הפסקה)
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הוא הלך בשדות

יצירתו האלמותית של משה שמיר נכתבה כרומן ,עובדה לבמה ולקולנוע ורכשה מקום של
כבוד בהיסטוריה של המחזאות הישראלית החדשה.
מאת :משה שמיר | עיבוד :שחר פנקס | בימוי :כפיר אזולאי | תפאורה :לילי בן נחשון,
תלבושות :עפרה קונפינו | מוסיקה :אמיר לקנר | תאורה :זיו וולושין | תנועה :עמית זמיר
משתתפים :גל אמיתי ,אופיר וייל ,גיל וסרמן ,קובי ליבנה ,אגם רודברג ,נעמה שפירא,
ויקטור סבג ,מאי קשת ,הדר שחף.
הימים – ימי מלחמת השחרור .המתח הרב השורר באוויר מורגש כשבני הקיבוץ הצעירים
יוצאים לפעולות הפלמ“ח ,וחלקם לא שבים .במקביל ,פליטי מלחמת העולם מגיעים ארצה.
מיקה היא פליטה שכזאת – יפה ,גאה ,שומרת את עברה השביר בסוד והיא מתאהבת באורי,
בן הקיבוץ יפה הבלורית ,הרגיש ,המחוספס ,האמיץ ,בנם של רותק‘ה ווילי שנפרדו לא מזמן.
רותק‘ה מנסה למנוע בכל יכולתה מאורי שלה לצאת למערכה .הוא מתגייס לפעולה אחת
אחרונה ומשאיר את מיקה בהריון ממנו ,פרי לאהבה שאין לה תכלית בארץ אוכלת בניה.
מהביקורות“ :העיבוד החדש של בית ליסין הוא גרסה בוגרת יותר לסיפור של משה שמיר,
שמציבה במרכז את הדמות הנשית .אגם רודברג וגל אמיתי בתפקידים הראשיים מצליחים
לבנות דמויות מורכבות ומרגשות ...השילוב של עבודת הבימוי הקצבית ...והמשחק המורכב
מייצר הצגה חזקה ועוצמתית“ ynet( .שי בר יעקב )2016

פרטים

תאריך 12/03/2018 :יום :שני | שעה20:30 :
אורך הההצגה :שעה וחצי (ללא הפסקה)
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הזאבים

דרמה משפחתית נוקבת ,מטלטלת ,מעניינת ומרתקת.
מאת :הלל מיטלפונקט ובבימויו | תפאורה ותלבושות :אלכסנדרה נרדי | תאורה :עדי שמרוני
מוסיקה :שפי ישי | משתתפים :תיקי דיין ,אלון דהן ,דן שפירא ,יצחק חיזקיה ,יוסי קאנץ
ותמר קינן.
 .1978שנה לאחר המהפך הפוליטי שהעלה את הליכוד לשלטון ,במשק חקלאי מתפורר,
זאבה ובנה דב מנסים לשרוד את פגעי הזמן והכלכלה .הם מוקפים באיבתם הנושנה של
שכניהם אנשי “תנועת העבודה“ ומנודים ע“י חבריהם בתנועת “חרות“ (אחיהם באצ“ל
ובלח“י) ,התנועה שעד לא מכבר הם היו בשר מבשרה .שובו המפתיע של הבן הצעיר נריק
מארה“ב ,מסמן אולי תחילתו של שינוי לטובה ,או אולי להיפך ,את שקיעתה הסופית הבלתי
נמנעת של המשפחה“ .הזאבים“ הוא דרמה משפחתית סוערת ונוגעת ללב שגיבוריה כלואים
בצל סודות אפלים מן העבר ,בסבך פתולוגיות משפחתיות ,והנושאים חלום אחד גדול :לשוב
ולתפוס מקום בפוליטיקה של ישראל “החדשה“.
הביקורת משבחת“ :תיקי דיין מצוינת ,האישה-אמא הישראלית היהודית האולטימטיבית
על הבמה הישראלית...לצידה דן שפירא ,בן דמות נתניהו ,חלקלק ,חביב ,רהוט ,נבוך ...אלון
דהן ,במלאות אנושית חמה ,פגועה וכואבת של הישראלי הטוב ,שכל זה נעשה על חשבונו,
ובעיקר יצחק חזקיה ,בדמות אחי האם ,ההומוסקסואל ,הדחוי שמצליח לגנוב את ההצגה
בחן שובר לב ועצוב עד אין קץ“(...הארץ )28.07.2016

פרטים

תאריך 07/05/2018 :יום :שני | שעה20:30 :
אורך הההצגה :שעה ו 40-דקות (ללא הפסקה)
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חלום ליל קיץ

“חלום ליל קיץ“ המחזה הפופולרי ביותר של שייקספיר ,בהפקה חדשה של תיאטרון החאן.
עברית :דורי פרנס | בימוי :שיר גולדברג | עריכת טקסט :שחר פנקס | תפאורה :אדם קלר,
תלבושות :נטשה טוכמן-פוליאק | מוסיקה :דניאל סלומון | תאורה :רוני כהן | כוריאוגרפיה:
אריאל וולף | וידיאו ארט :אמיר טל | שפה ודיבור :אסי אשד | משתתפים :ארז שפריר,
נטלי אליעזרוב ,אריאל וולף ,יהויכין פרידלנדר ,יואב היימן ,גיא גורביץ‘ ,דניאל גל ,איתי
שור ,כרמית מסילתי-קפלן ,יוסי עיני ,נילי רוגל ,ניר רון ,ליאור בלאוס.
בליל קיץ אחד ,נמלטים ארבעה צעירים הלכודים במרובע אהבים מן העיר אל היער הקסום.
שם ,בממלכת החלומות הלילית ,בין פיות ושדונים – נתיניהם של מלך היער ומלכתו ,בין
קבוצת שחקנים חובבים העורכים חזרות להצגה מגוחכת ,בין חמור מאוהב לאב מודאג ,הם
לומדים דבר או שניים על אהבתם ועל עצמם.
זוהי כנראה הקומדיה האהובה ביותר בתולדות התיאטרון ,העוסקת בצורך של האדם ַבסדר,
בחוק ובהיגיון ,כדי להגן עליו מפני הפחד והתשוקה ,הפראות והיצר.
מהביקורות“ :קומדיה רוויית פאנצ‘ים טיפשיים וגאוניים ,והמון כישרון שנשפך לכל עבר…
בימוי משובח ...שלל רגעים תיאטרליים יפים ...החוויה הכוללת מלאת הנאה ,ובעיקר רוויית
צחוק ,שנשמע בקול רם באולם באופן תדיר .בסופו של דבר ,כשחומרי הגלם איכותיים
והכישרון מתיז לכל עבר ,נוצרת תחושת ביטחון בקרב הקהל למן ההתחלה – שהערב,
מישהו כבר ידאג לעשות פה תיאטרון טוב (אורין ויינברג)Ynet ,

פרטים

תאריך 04/06/2018 :יום :שני | שעה20:30 :
אורך הההצגה :שעה וחצי (ללא הפסקה)
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יהודי טוב

הוא הולך בשדות

הזאבים

חלום ליל קיץ

מהי תכנית המנויים למבוגרים?
מחירון
שלוש חבילות מנויים:
מנוי מורחב  7הצגות במחיר של  ₪ 490בלבד! | מנוי זוגי  7הצגות במחיר של  ₪ 900בלבד!
הטבה לאזרחים ותיקים מנוי לכל  7ההצגות במחיר של  ₪ 350בלבד!
מיני מנוי  5הצגות במחיר  ₪ 400בלבד!|
רכישה את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום 16/07/2017
באמצעות כרטיס אשראי בלבד באתרhttp://hagilboa.smarticket.co.il :
שימו לב :מכירת המנויים והמחירים המיוחדים הם עד ה,31/10/2017 -
הקדימו לרכוש ולבחור מקומות טובים!

סדרת התיאטרון

האורחת

אבודים ביונקרס

מה עושים עם ג‘ני

מופע זמר עברי ,האחים אסנר מארחים

26/04/18
25/01/18

אני אשיר לך שיר
משירי אריק לביא
הזמר ,השחקן והאגדה!

בהשתתפות:

הלהקה חוזרת

מיטב שירי הלהקות
הצבאיות לדורותיהן

בהשתתפות:

בן ארצי/חמי רודנר

מירי אלוני
דורית ראובני

מתי סרי

מוצי אביב

דורי בן זאב

לירון לב ורבקה זוהר
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07/06/18

קלפטר(צ‘רצ‘יל)

מיטב שיריו של המלחין
והגיטריסט האגדי!

בהשתתפות:

אלון אולארצ‘יק
רז שמואלי
לירון לב
נעה אסנר
דורון מזרחי ועמוס
הדני -גיטרות

מחירון עלות כרטיס במכירה מוקדמת | ₪ 60 :ביום המופע₪ 80 :

רכישה המכירה תחל כחודש לפני המופע ותתבצע באתר:
http://hagilboa.smarticket.co.il

פרטים

יום :חמישי | שעה | 20:30 :אורך כל מופע :שעה וחצי (ללא הפסקה)

ילדים “חובק עולם“ גילאי 8-12
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בן המלך והעני
מחזה ובימוי :צביה הוברמן | מוסיקה :יוסי סידי | עיצוב תפאורה ותלבושות:
טליה אוטולנגי | עיצוב תאורה :במבי פרידמן | שחקנים :אלון לוי ,אסף דגני ,יולי
סקר ,עופר סקר ,אלון רונן/שלומי טפיירו ,שרון ליפקינד/שרון רוזנבלט ,אריאל
קוזלובסקי.
זהו סיפורם של שני ילדים .האחד הוא טום -ילד עני ממשפחה קשת יום ,השני הוא
אדוארד -ילד מפונק ,היכול להרשות זאת לעצמו ,משום שהוא בנו של מלך אנגליה.
שני הילדים ,דומים זה לזה באופן מפתיע ,נפגשים במקרה .פגישה גורלית זו ,יוצרת עבורם הזדמנות חד פעמית
להתחלף בתפקידיהם ובגדיהם .טום נשאר בארמון ואילו אדוארד יוצא אל רחובות לונדון ,מבלי שאף אחד
מהם יעלה בדעתו מה מחכה לו בסביבתו החדשה .לאחר שרשרת אירועים והסתבכויות שחלקם משעשעות
וחלקם מרגשים עד דמעות ,מגיע טום למסקנה שלא פשוט להיות נסיך ,ואילו אדוארד לומד להכיר מקרוב את
נתיניו .ההצגה באווירה של אנגליה במאה ה 16-ושומרת גם על תפיסה עכשווית ,שני הילדים כילדים בני זמננו,
ואת הפערים החברתיים שביניהם כפערים הקיימים גם בימנו ,שעל כולנו מוטלת האחריות לגשר ביניהם.

תאריך 21/12/2017 :יום :חמישי | שעה | 18:00 :אורך ההצגה 60 :דק‘

מולאן
מחזה ובימוי :צביה הוברמן | מילות השירים :גיל צרנוביץ | מוזיקה מקורית :ליאור
רונן | כוריאוגרפיה :קים גורדון | תפאורה :שני טור | תלבושות ,מסכות ובובות:
לימור הרשקו | וידאו :נמרוד צין | תאורה :מאיר אלון | שפה ודיבור :מרגלית גז
אבזרים :נרקיס אלבה | ע‘ במאי :אסף פרידמן | משתתפים :דון לני גבאי ,שלום
שמואלוב ,ליאור חקון/טל דנינו ,עומר זימרי ,רני אלון/יוסף אלון ,אור משיח ,תום
אפלבאום/יגאל ברנר ,יוחאי גרינפלד ,ליאור זוהר.
סין ניצבת בפני התקפה של פולשים .כדי לבנות צבא שיגן עליה ,קיסר סין מורה על גיוסו של גבר אחד מכל
משפחה .הגבר היחיד בביתה של מולאן הוא אביה ,אך הוא זקן וחלש ,ולכן מולאן מקצרת את שיערה ,לובשת
בגדי גבר ומתגייסת לצבא במקומו .היא שורדת את האימונים ולוחמת בעוז נגד הפולשים כשהיא מסתירה את
זהותה ,וברגע סכנה ממשי היא מצילה את חבריה הלוחמים ,וגם את סין כולה .מולאן הייתה לוחמת אגדתית
סינית ,אשר על פי המסופר התגייסה לצבא הסיני כדי להציל את אביה הזקן מגיוס.הצגה רבת משתתפים,
בשילוב תיאטרון וקרקס של המזרח הרחוק ,עם תלבושות ססגוניות ,המספרת על הקרבה ,כבוד ,ועל כוחו של
אדם לשנות ,לא משנה אם הוא גבר או אישה.

תאריך08/02/2018 :
יום :חמישי | שעה | 18:00 :אורך ההצגה 60 :דק‘

שרלוק הולמס

תאריך 24/05/2018 :יום :חמישי | שעה | 18:00 :אורך ההצגה 60 :דק‘

מהי תכנית המנויים
“מנוי חובק עולם“?
מחירון
ילד ₪ 150 :בלבד ,לכל הסדרה ( 3הצגות)
הורה מלווה ₪ 150 :לכל הסדרה ( 3הצגות)
כל ילד נוסף בהנחה של  5%ברכישת עסקה משפחתית.
מחיר כרטיס להצגה בודדת ביום המופע ₪ 60 :לכרטיס ,כל צופה חייב בכרטיס.
ההצגות יערכו באולם המופעים “בית ציזלינג “ בקיבוץ עין-חרוד מאוחד.
רכישה
את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום ,16/07/2017
באמצעות כרטיס אשראי בלבד באתרhttp://hagilboa.smarticket.co.il :
שימו לב :מכירת המנויים והמחירים המיוחדים הם עד ה,31/10/2017 -
הקדימו לרכוש ולבחור מקומות טובים!

ילדים “חובק עולם“ גילאי 8-12

מחזה :שירילי דשא ורועי שגב | בימוי :רועי שגב | תפאורה :זאב לוי
תלבושות :אביה בש | מוזיקה :בן זיידמן | תאורה :זיו וולושין | הדרכת
טקסט :מרגלית גז | אביזרים :נרקיס אלבה | ע‘ במאי :טל ראובני
משתתפים :איתמר שרון ,איתן צלניק ,לירית בלבן ,יובל כהן ,סיון מסט ,ערן
בן צבי ,יניב בומברג.
ג‘ון ווטסון הנער ,מגיע כתלמיד חדש לפנימייה היוקרתית בלונדון ,ומגלה
ששותפו לחדר הוא שרלוק הולמס ,נער כריזמטי ,חריף ומלא קסם ,אך גם יהיר ועקשן .לג‘ון כבר
נדמה שמצא חבר ,אבל אז נעלם גביע הזהב ,גאוות בית הספר .הגביע הגנוב מתגלה במפתיע בתיקו
של שרלוק והוא מורחק מהלימודים .שרלוק יוצא למשימת חקירה עצמאית ומגייס למשימה את
ווטסון .החשודה המיידית היא אליזבת‘ ,האויבת המושבעת של שרלוק ,אך העניינים מסתבכים ככל
שהחקירה מעמיקה .פרטים מפתיעים מתגלים והשלישייה נסחפת לתוך סיפור בלשי סבוך ומותח.
ברגע הזה שרלוק המתבודד מגלה לראשונה בחייו את הצורך האמיתי בחברות ובחברים .החברות
החדשה והמיוחדת שנרקמת ביניהם ,מביאה אותם גם אל פתרון התעלומה.
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דירה להשכיר
מחזה ובימוי :רונן גולדפרב | לחנים וניהול מוזיקלי :ליאת פרלוב מאירי
עיבוד מוזיקלי :עופר יאיר | תפאורה :יובל פלד | תלבושות :אלה קולסניק
כוריאוגרפיה :תום אידלסון | משתתפים :ירון חי מנשה/תום אידלסון ,בטי קושצ‘י,
אביטל מטרי /הילה ירחי ,מילי רביד/יעל יקל ,תמר שטיין/מיכל אטלס/נטע הבר.
המחזמר המקורי והמצליח על פי סיפורה הידוע של לאה גולדברג.
סיפורם של שכנים ,דיירי מגדל אחד ,המבקשים למצוא דייר חדש במקומו של מר
עכבר שעזב .אל הבניין מגיעים דיירים שונים :נמלה ,ארנבת ,חזיר ,זמיר ויונה .מי
ישכור את הדירה? עיבוד מוזיקלי עשיר לעלילה מרתקת ,העוסקת ביחסים בין
שכנים ,בעזרה לזולת ובחברות אמת ,ושזורה בדמויות ססגוניות ומפתיעות.

תאריך 08/11/2017 :יום :רביעי | שעה | 17:30 :אורך ההצגה 60 :דק‘

אריה הספריה
מאת :אלי ביז‘אווי ,על פי ספרה של מישל קנודסן | בימוי :רוני פינקוביץ‘
מוסיקה :רן בגנו | כוריאוגרפיה :עוז מורג | עיצוב תפאורה :לילי בן נחשון
עיצוב תלבושות :לילי בן נחשון ורוני שלזינגר | עיצוב בובת אריה :רויטל אריאלי
עיצוב תאורה :קרן גרנק | קורפטיטורית :שחר גלזר | שחקנים :אור אילן ,נעמה
אמית ,יגאל ברנר ,אופיר וייל ,מאיה מדג‘ר ,דן קיזלר.
בספריה ישנם ספרים .וגם כללים מאוד ברורים :אסור לצעוק .אסור לרוץ .אסור
גם ‘אוכל ושתיה‘ .אך מה קורה כשיום אחד נכנס אריה לספריה? הוא לא שואג או
משתולל ,ובניגוד לציפיות הוא מצטרף לשעת סיפור ומאבק כונניות ...לא לכולם זה
מסתדר ,זה הרי לא ‘לפי הספר‘ (סליחה? אריה? בספריה?  -זה לגמרי לא בסדר!)
עוד יתגלה שעל כללים חשוב לשמור ,אבל לא רק :חשוב מאוד גם ,פה ושם ,לנער
מהם אבק...

תאריך 13/12/2017 :יום :רביעי | שעה | 17:30 :אורך ההצגה 60 :דק‘

מר זוטא ועץ התפוחים

תאריך 17/01/2018 :יום :רביעי | שעה | 17:30 :אורך ההצגה 60 :דק‘

הברווזון המכוער
מחזה ובימוי :רונן גולדפרב | לחנים וניהול מוזיקלי :ליאת פרלוב מאירי
עיצוב תלבושות :אלה קולסניק | עיבודים והפקה מוזיקלית :אלדד ירון
תפאורה :שי אלקיים“ ,סט-אפ“ | עיצוב תפאורה :נועה נווה
כוריאוגרפיה :שחר ישי | עוזר במאי :עידו שנון | משתתפים :אורן כהן,
אמיר הלל/רועי ניגרי ,דורית טל שלו ,יעל יקל ,מיכל אטלס ,תומר אופנר.
הצגה מוזיקלית ,מרגשת ומעשירה ,המציעה כלים להערכה ולהעצמה
עצמית .עיבוד מקסים עם סוף מפתיע לאגדה האהובה מאת הנס כריסטיאן
אנדרסן .אמא ברווזה דגרה על ביציה באהבה ובציפייה .כאשר בקעו הביצים,
כל ברווזון קטן זכה מיד לשם חיבה :פזיזון ,ברווזמרת ,ו ...מכוערצ‘יק.
מכוערצ‘יק הברווזון חש שהוא שונה ,מיותר ,כמו עוף מוזר.
אחרי לבטים ועלבונות שספג מחבריו ,החליט לפרוש ויצא למסע ,בו גילה
כמה אמיץ הוא ,חכם ,נבון ומקסים.

תאריך 14/02/2018 :יום :רביעי | שעה | 17:30 :אורך ההצגה 60 :דק‘
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כתיבה :צביקה קורמן | בימוי ודרמטורגיה :רענן נסים פררה ,משה בן שושן
מוזיקה :ליאור רונן | תפאורה :סשה לישיאנסקי | תלבושות :לימור דרור
כוריאוגרפיה :רוני ברדשטטר | וידאו ואנימציה :מיקי שלום | תאורה :אורי
מורג | הדרכת טקסט :מרגלית גז | שחקנים :גיא רוזן ,רועי קקון ,ורד רגב,
שגיא הלפרין/איציק גבאי ,בתפקיד סבא ירח :ישראל גוריון.
מחזה עפ“י ספרה של אורית רז .תושבי סמטת הפטריות מעולם לא זכו
בתחרות הסמטה המטופחת והיפה ואף פעם לא הוזמנו לנשף החגיגי בביתו
של ראש הכפר וכל זאת בגלל שכנם ,מר זוטא ,אשר מזניח את גינתו ואת
עץ התפוחים שלו ומעדיף לבלות את ימיו בשינה ובבטלה .הם מחליטים
שדי! הם יותר לא מוותרים! הם ישכנעו את מר זוטא לטפח את העץ ואת
הגינה ואולי ,סוף סוף ,הם יהיו הזוכים ...האם הם יצליחו במשימה? האם מר
זוטא יתחיל לטפח את הגינה? מה יעלה בגורלו של עץ התפוחים? הצגה
קסומה על חברות ,אחריות ,ערבות הדדית ,אהבה לטבע ואיכות הסביבה.
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טיול לארץ התווים
מאת :גידי קורן ע“פ סיפורה של סבתא קרי | לחנים ופזמונים :גידי קורן ושלמה
ארצי | עיבוד למחזה ובימוי :לילך כספי-צור וטל צדקוני | עיצוב תפאורה
ותלבושות :טליה אוטולנגי | עיבוד מוסיקה :אוהד בן אבי | כוריאוגרפיה :מוריה
זרחיה | עיצוב תאורה :זיו וולושין | שחקנים :טל צדקוני ,לילך כספי-צור ,מיקי
פרוסק ,אביב פינס ,רון ביטרמן/גלעד אדלר וערן לאור.
זהו סיפורם של שלושה ילדים ,אלי שחושב שהוא יודע לשיר ,ברוכי ששר בלי
להקשיב ודנה שמתביישת לשיר...
בעקבות המפגש עם הפרופסור למוסיקה מר שטינצלר ,הם יוצאים להציל מנגינה “אבודה“ .מסעם מביא
אותם אל “ארץ התווים“ בה הם מחפשים את ה“מאסטרו“ שיעזור להם להציל את המנגינה האבודה.
בארץ התווים הם פוגשים מושגים בסיסיים מעולם המוסיקה שהפכו לדמויות ססגוניות .את מרת
פורטיסימו הרעשנית והשכן שלה מר פיאניסימו השקט ,את סטקטו המדויק והנקודתי וחברו לגטו
המעוגל .הם פוגשים תווים וקצבים משתנים ומחפשים ללא הרף את ה“מאסטרו“ .לאחר חיפוש ארוך,
הילדים מוצאים את “המאסטרו“ ,שמסייע להם להבין איך ניתן להציל את המנגינה ה“אבודה“ ומהו הסוד
לשירה ולמוסיקה .הילדים נעזרים בכלים שרכשו ובמושגים שלמדו ושרים את המנגינה שוב בסיום,
והפעם בקשב ובעדינות .במסעם הם מגלים את יופייה של המוסיקה ומבינים מהי הקשבה.

תאריך 14/03/2018 :יום :רביעי | שעה | 17:30 :אורך ההצגה 60 :דק‘

הכל פתוח
הצגה מוסיקלית על פי שירי נעמי שמר | מחזה ובימוי :צביה הוברמן
ניהול מוסיקלי :נדב רובינשטיין | תפאורה :שני טור | תלבושות :אדם קלר
תאורה :אורי מורג | כוריאוגרפיה :עמית לוי | צילום סטילס :דורון ישינסקי
משתתפים :רענן פז ,אריאל קוזלובסקי ,בן אדם ,דפי אלפרן ,תימור כהן ,ליאור
כהן.
החופש הגדול הגיע! הילדים מקבוצת “כלנית“ שבקיבוץ שמחים ויש להם המון
תוכניות איך לבלות בחופש .גם אורי מתל-אביב מתכונן לחופשה ,אבל הוא אינו
שמח ,משום שהוריו נוסעים לחו“ל והם שולחים אותו לקיבוץ.
יום אחד ,כשאורי משוטט לבדו בקיבוץ ,הוא מגיע לחדר שבו עומד פסנתר .אורי מתנחם בנגינה עליו
וכשללי מגיעה לשם היא מתפעלת מאד מנגינתו .הם עושים הסכם שהוא ילמד אותה לנגן ,והיא תלמד
אותו את שאר הדברים -לשרוך שרוכים ,להתנדנד בנדנדה ,לשחות בבריכה ,לשחק מחבואים ולקפוץ
בחבל .כשהוריו של אורי חוזרים מחו“ל ,הם פוגשים ילד שמח ,חברותי ופתוח.ילד “חדש“ שקוראים לו
אורי.

תאריך 16/05/2018 :יום :רביעי | שעה | 17:30 :אורך ההצגה 60 :דק‘
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רק רוצה לרקוד

תאריך 06/06/2018 :יום :רביעי | שעה17:30 :
אורך ההצגה 60 :דק‘

מהי תכנית המנויים
"מנויים ונהנים"?
מחירון
ילד  ₪ 300בלבד ,לכל הסדרה ( 7הצגות)
הורה מלווה  ₪ 160לכל הסדרה ( 7הצגות)
כל ילד נוסף בהנחה של  5%ברכישת עסקה משפחתית.
מחיר כרטיס להצגה בודדת ביום המופע  ₪ 60 :לכרטיס ,כל צופה חייב בכרטיס.
ההצגות יערכו באולם המופעים "בית ציזלינג " בקיבוץ עין-חרוד מאוחד.
רכישה
את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום 16/07/2017
באמצעות כרטיס אשראי בלבד באתרhttp://hagilboa.smarticket.co.il :
שימו לב :מכירת המנויים והמחירים המיוחדים הם עד ה,31/10/2017 -
הקדימו לרכוש ולבחור מקומות טובים!

ילדים “מנויים ונהנים“ גילאי 3-7

כתיבה ובימוי :שירילי דשא | במאי שותף :עדי אייזנמן | כוריאוגרפיה :יורם
כרמי | מוזיקה :חגי דוידוף | תפאורה ואביזרים :ירון בראל | תלבושות :רוני
וגנר | תאורה :אורי מורג | שחקנים :טלי בן יוסף ,עדי אייזנמן.
מופע תיאטרון מחול קצבי ,ססגוני ומרתק בשיתוף להקת “פרסקו“ .בהשראת
הסיפור “ מסעות הדרקונית הגנדרנית“ מאת ליבי דאון .כשמר ברוש ,המורה
לריקוד של היער נותן לכל החיות משימה להכין ריקוד מיוחד משלהם,
הדרקונית מיואשת .איך היא תכין ריקוד מיוחד כשהיא בקושי מצליחה
לרקוד? והיא כל כך רוצה ...הארנב ,ידידה הטוב ,מציע לה שיקוי קסם .שיקוי
שיכול להפוך אותה לכל חיה שתבחר .הדרקונית מאושרת .היא בטוחה שזהו הפתרון המושלם לבעיה
שלה .אם היא תהיה חיה אחרת ,היא ודאי תצליח לרקוד .אבל איזו חיה להיות? היא יוצאת עם הארנב
למסע בעולם במטרה למצוא חיה שרוקדת ריקוד מיוחד במינו .בדרך היא עוזרת לחיות בצרה ,מכירה
מקומות נפלאים ,לומדת תנועות ריקוד חדשות ,ומגלה שאולי לא צריך להיות מישהו אחר כדי להיות
מיוחד באמת .מופע תיאטרון מחול קצבי ,ססגוני ומרתק בשיתוף להקת המחול “פרסקו“.
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אירועים שונים

18+
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בימות פיס חוזר

אברהם טל ההופעה!

אברהם טל מהיוצרים והזמרים האהובים ,המעניינים והמרתקים בצמרת תעשיית המוזיקה
בישראל.טל עולה לבמה עם להקתו המצוינת ומציג הופעה הכוללת את מכלול להיטיו
המוכרים והאהובים.
התקשורת והקהל לא מפסיקים להלל ולשבח“ :הפקה נהדרת ,מרהיבה ומצוחצחת““...זמר
נדיר ,יוצא דופן בקולו ובעוצמות שירתו“ “ ...פרפורמר משובח ויוצר מחונן שאחראי לכמה
מהלהיטים הגדולים של העשור האחרון““...ההופעה הכי טובה בעיר“...
“כל שיר שעובר אתה מבין ששיריו של אברהם הם חלק מההוויה והתרבות הישראלית
העכשווית ,שמלווה את חיינו בשני העשורים האחרונים“.

פרטים

תאריך 14/12/2017 :יום :חמישי | שעה | 20:30 :אורך המופע 70 :דק‘
(ללא הפסקה) | עלות כרטיס | ₪ 30 :המכירה תחל כחודש לפני המופע
ותתבצע באתרhttp://hagilboa.smarticket.co.il :
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אירועים שונים

אול יו ניד איז רב

קומדיה ישראלית חדשה
כתיבה :גדי צדקה וארז שלם ע“פ דניאל גולדפרב
בימוי :גדי צדקה | קריאייטיב :ענבל נבו
תפאורה ותלבושות :בנו פרידל עריכה מוזיקלית:
גיל סטולר | צילום :כפיר בולוטין | שחקנים :ארז
שלם (בתפקיד הרשל) ,יפית אסולין (בתפקיד
טלי) ,יואל ברמן (בתפקיד בן) ,סיגלית פוקס
(בתפקיד רוחל‘ה).
רווק חרדי מבני ברק ,מתנחל בתוך ביתם של זוג
תל אביבי ,ודורש מהם למצוא לו כלה נאה
וחסודה .האם יצליחו בני הזוג במשימה? איך
ישרוד חרדי בתוך בית חילוני? והאם יתקיים סוף
סוף חזון אחרית הימים ו“חרדי עם חילוני ירבץ?“
מהביקורת“ :זו קומדיה מצחיקה ללא הפסק,
ולאורך רוב ההצגה הקהל מצוי במצב של
צחוק אדיר ,שמאפיין מופעי סטנד-אפ .על אף
הנושאים הרגישים בהם ההצגה עוסקת ,זו הצגה
קולחת ושופעת הומור בלתי פוסק ,מהנה ושזורה
בהברקות טקסט – עונג תיאטרלי “ .אחת
הקומדיות הכי טובות שראיתי  -רוצו לראות“.
(אמנות ובמה )The Marker 2017

הק
ומדיה
של
השנה!

פרטים

תאריך 28/12/2017 :יום :חמישי | שעה | 20:30 :אורך הההצגה :שעה ו 40-דקות
(ללא הפסקה) | עלות כרטיס במכירה מוקדמת | ₪ 80 :בערב המופע₪ 100 :
המכירה תחל כחודש לפני המופע ותתבצע באתרhttp://hagilboa.smarticket.co.il :
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לרגל ציון יום האישה הבינלאומי נקיים
ערב מרתק על החלטות נוקבות ,בחירה בטוב
ואופטימיות ,אנרגיות וקבלת השראה.

דלתות מסתובבות

צופית גרנט ,שחקנית ויוצרת  ,אשת טלוויזיה
ותיאטרון ,אשת משפחה נשיאת “אנוש“,
אישה בעלת כובעים רבים ,שכל אחד מהם
הינו מופע יצירתי ומרענן של המוטו שמלווה
את החוויה לחיות בחמלה ואהבת הזולת ולא
לוותר על הגשמת החלומות.
בפשטות ,הומור ,ישירות והרבה חום ואהבה,
מגיעה צופית היישר ללב ולשכל הישר.
הרצאתה מאפשרת לנו לראות את החיים
בזוויות שונות של ניצחון ומנהיגות.
מהביקורת:
“המופע הבלתי נשכח של צופית גרנט.
הקהל שבא לראות את צופית גרנט לעולם
לא ישכח את החוויה שעבר במסע בתוך חייה
הסוערים“ .היינו יכולים להישאר ולשמוע
בשקיקה גם עוד שעתיים“.
( ynetקרי רובינשטיין )2016

ה
ל כניסה
נ
ש
ב ים
לבד!

פרטים

תאריך 08/03/2018 :יום :חמישי | שעה | 20:30 :אורך המופע :שעה וחצי
(ללא הפסקה) | עלות כרטיס במכירה מוקדמת | ₪ 60 :ביום המופע₪ 80 :
המכירה תחל כחודש לפני המופע ותתבצע באתרhttp://hagilboa.smarticketco.il :
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נובמבר 2017

דצמבר 2017
תאריך
04/12/17
13/12/17
14/12/17
21/12/17
28/12/17

יום בשבוע
ב‘
ד‘
ה‘
ה‘
ה‘

שעה
20:30
17:30
20:30
18:00
20:30

סדרה
סדרת התיאטרון
מנויים ונהנים
אירועים שונים
חובק עולם
אירועים שונים

שם המופע
אבודים ביונקרס
אריה הספריה
אברהם טל
בן המלך והעני
אול יו ניד איז רב

ינואר 2018
יום בשבוע
תאריך
 08/01/18ב‘
 17/01/18ד‘
 25/01/18ה‘

שעה
20:30
17:30
20:30

סדרה
סדרת התיאטרון
מנויים ונהנים
ערבי זמר

שם המופע
מה עושים עם ג‘ני
מה זוטא ועץ התפוחים
אני אשיר לך שיר

פברואר 2018
יום בשבוע
תאריך
 05/02/18ב‘
 08/02/18ה‘
 14/02/18ד‘

שעה
20:30
18:00
17:30

סדרה
סדרת התיאטרון
חובק עולם
מנויים ונהנים

שם המופע
יהודי טוב
מולאן
הברווזון המכוער

לוח הצגות ומידע לרוכש

יום בשבוע
תאריך
 06/11/17ב‘
 08/11/17ד‘

שעה סדרה
 20:30סדרת התיאטרון
 17:30מנויים ונהנים

שם המופע
האורחת
דירה להשכיר
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מרץ 2018

אפריל 2018
יום בשבוע
תאריך
 26/04/18ה‘

שעה סדרה
 20:30ערבי זמר

שם המופע
הלהקה חוזרת

מאי 2018
יום בשבוע
תאריך
 07/05/18ה‘
 16/05/18ד‘
 24/05/18ה‘

שעה סדרה
 20:30סדרת התיאטרון
 17:30מנויים ונהנים
 18:00חובק עולם

שם המופע
הזאבים
הכל פתוח
שרלוק הולמס

יוני 2018
יום בשבוע
תאריך
 04/06/18ב‘
 06/06/18ד‘
 07/06/18ב‘

שעה סדרה
 20:30סדרת התיאטרון
 17:30מנויים ונהנים
 20:30ערבי זמר

שם המופע
חלום ליל קיץ
רק רוצה לרקוד
קלפטר (צ‘רצ‘יל)

לוח הצגות ומידע לרוכש

יום בשבוע
תאריך
 05/03/18ה‘
 12/03/18ב‘
 14/03/18ד‘

שעה סדרה
 20:30אירועים שונים
 20:30סדרת התיאטרון
 17:30מנויים ונהנים

שם המופע
דלתות מסתובבות
הוא הלך בשדות
טיול לארץ התווים
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רכישה
את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום ,16/07/2017

באמצעות כרטיס אשראי בלבד באתרhttp://hagilboa.smarticket.co.il :

הנחיות כלליות
* יש להדפיס את אישור הרכישה(כרטיס) שהתבצעה באינטרנט ולשמור עליו.
* באישור המנוי שרכשתם מופיע שם הסדרה שבחרתם ,או שם המופע.
* יש להצטייד תמיד בכרטיס המנוי/כרטיס.
* מומלץ להקדים ולהגיע לאולם  30דקות טרם תחילת המופע/ההצגה.
* לא תתאפשר כניסה לאחר  30דקות איחור ,מרגע תחילת המופע/ההצגה -עמכם הסליחה.
* לתשומת לבכם -אין אפשרות לקבל כרטיס חלופי נוסף להצגה הבאה ,בגין הצגה
שהוחמצה.
הקפידו לממש את זכותכם לצפייה בכל הסדרה.
* גישה לנכים :כניסה נפרדת מונגשת– בתיאום טלפוני מראש.
* אסורה הכנסת חטיפים ומשקאות (למעט מים) לשטח האולם.

ליצירת קשר ,שאלות ופרטים נוספים מח' התרבות
טלפונים04-6454996 | 04-6455013 :
דוא“לgalit_b@hagilboa.org.il | rinat@hagilboa.org.il :

פרויקט תרבות לפריפריה-
שותפים לדרך

לוח הצגות ומידע לרוכש

מידע לרוכשים

צור קשר -פרטים חיוניים בתחום
התרבות במועצה אזורית גלבוע
מחלקת תרבות
כתובת :מועצה אזורית הגלבוע ד.נ .גלבוע
מיקוד | 1894400 :טלפונים,04-6455013 :
 | 04-6454996פקס04-6537157 :
דוא“ל:rinat@hagilboa.org.il
galit_b@hagilboa.org.il
אתר אינטרנטwww.hagilboa.org.il :

חוג העמקים
כתובת:קיבוץ גבע
ד.נ .גלבוע 1891500
 | 04-6536344פקס04-6532683:

טלפונים:
דוא“ל:elbren@kvgeva.org.il
אתר אינטרנט:www.kvgeva.org.il

בית המוסיקה יזרעאל גלבוע

מוזיאון משכן לאמנות עין-חרוד
כתובת :קיבוץ יזרעאל ד.נ .גלבוע מיקוד1935000 :
כתובת:קיבוץ עין חרוד ד.נ .גלבוע מיקוד 1896500 :טלפונים | 0 4-6598212:פקס04-6598239:
טלפונים04-6485701 ,04-6531670 :
דוא“ל:bmusicagilboa@gmail.com
פקס04-6486306:
אתר אינטרנט:www.bmusic-yizrael.com
דוא“ל:museum@einharodm.co.il
אולפן למחול גלבוע
אתר אינטרנט:www.museumeinharod.org.il
כתובת:קיבוץ תל-יוסף ד.נ .גלבוע מיקוד1913200 :
מוזיאון בית שטורמן
טלפונים | 0 4-6531661:פקס04-6531097:
כתובת:קיבוץ עין חרוד ד.נ .גלבוע 1896500
דוא“ל:yelena@hagilboa.org.il
טלפונים04-6486337 ,04-6486328:
oriana@hagilboa.org.il
פקס04-6486329:
אתר אינטרנט:www.hagilboa.org.il
דוא“ל:shturman@en-harod.org
דורות בגלבוע העמותה לוותיקי הגלבוע
אתר אינטרנט:www.beit-shturman.co.il
כתובת:גן-נר ד.נ .גלבוע 1935100
שיטים -ארכיון החגים הקיבוצי
טלפונים04-6421066 ,04-6421050:
1891000
כתובת:קיבוץ בית השיטה ד.נ .גלבוע
פקס04-6521146:
 | 04-6536344פקס04-6532683:

טלפונים:
דוא“ל:dorotgilboa@gmail.com
דוא“ל:c hagim@bethashita.org.il
אתר אינטרנט:www.dorot-bagilboa.org.il
אתר אינטרנט:www.chagim.org.il

לרכישת מנוי כנסו לאתרhttp://hagilboa.smarticket.co.il :

