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עד 20 ₪ לכרטיס
www.pais.co.il :לרכישה
www.mcs.gov.il

27-26-25 בדצמבר 
מופעי תיאטרון, מחול, 

מוסיקה, סרטים  ותערוכות
בכל הארץ



3

המיזם התרבותי הייחודי והחדש, “ימי תרבות”, ביוזמת מפעל הפיס, משרד 
התרבות והספורט ופורום מוסדות תרבות יוצא לדרך. 

לראשונה, הקהל הרחב יזכה ליהנות מ-3 ימים גדושים באירועי ומופעי תרבות 
ישראלית, שיתקיימו בתאריכים 25-27.12.13 ברחבי הארץ במחיר של עד 

20 ₪ לכרטיס.  

פרויקט “ימי תרבות” יתקיים בכ-120 ישובים מצפון הארץ ועד דרומה ויכלול 
מאות מופעים ואירועי תרבות ואמנות, ביניהם הצגות תיאטרון, מחול, אופרה 
לילדים, מוסיקה, תערוכות במוזיאונים, סרטים ישראליים, אירועי ספרות, 

מפגשים ספרותיים ועוד.

עשרות מוסדות וגופי תרבות מובילים יקחו חלק בפרויקט ייחודי זה ויפתחו 
את שעריהם לקהל הרחב תמורת מחיר של עד 20 ₪ לכרטיס לאדם. לצד אלה, 
ישתתפו ב“ימי תרבות” גם אלפי אמנים, שחקנים, יוצרים עצמאיים, סופרים 

ומשוררים ויציגו את עשייתם האמנותית, כל אחד בתחומו.

 מפעל הפיס, משרד התרבות והספורט ופורום מוסדות התרבות שואפים להפוך את 
 “ימי תרבות” למסורת חדשה, שתגביר את הנגשת התרבות הישראלית לציבור בכל 
חלקי הארץ, תוך שימת דגש על יישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית 

במדינת ישראל. 

 אנחנו מזמינים את כולם לקחת חלק בחגיגה תרבותית זו וליהנות מהמגוון 
ומהעושר האמנותי, שמציעה היצירה הישראלית. 

בברכת ימי תרבות פוריים ומהנים!

 מפעל הפיס, משרד התרבות והספורט 
ופורום מוסדות תרבות שמחים להציג:

פרויקט “ימי תרבות” יוצא לדרך
3 ימים, 400 מופעים, 120 ישובים, 

עד 20 ₪ לכרטיס

חפשו אותנו בפייסבוק
  צריך פיס בתרבות

  משרד התרבות והספורט
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צפון הארץ
מרכז הארץ

ירושלים והסביבה
דרום הארץ

27-26-25 בדצמבר 
מופעי תיאטרון, מחול, מוסיקה, 

סרטים ותערוכות בכל הארץ

לרכישת כרטיסים ולפרטים נוספים:
pais.co.il :אתר מפעל הפיס

mcs.gov.il :אתר משרד התרבות והספורט

מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

20 ₪מג‘ד אל כרוםמתנ"סילדים הרפתקאות בים )תיאטרון עכו( 16:00

10 ₪בקה אל-גרבייהמרכז קהילתי, רח‘ מוחמד דרווישילדים ענטר נט )אלאג‘יאל טמרה( 16:00

20 ₪מגידואולפן למחול, מתחם יד לבניםמחולצילה )גלית ליס(16:00

16:00 
17:00

סיור מודרך
ארלקינו בעקבות המטמון )תיאטרון פסיק(

תערוכה/ 
ילדים

10 ₪חיפהמוזיאון חיפה לאמנות, שבתאי לוי 26

 16:30
17:30

סיור מודרך
פיראט באמבט )תיאטרון הקרון(

תערוכה/ 
ילדים

10 ₪חיפההמוזיאון הימי הלאומי, דרך אלנבי 198

10 ₪כפר קאסםמרכז קהילתיתיאטרוןלפי הפתגם )תיאטרון אלג‘ואל אלבלדי( 17:00

תערוכה/ בת המלכה והירח )תיאטרון הקרון(17:00
ילדים

מדעטק, שמריהו לוין 25
שעות פעילות המוזיאון: 18:00-15:00

10 ₪חיפה

היכל התרבות ואומנויות הבמה, קהילת יהדות ילדיםהחיפושיות )תיאטרון הקיבוץ(17:00
צרפת 1, גבעת הזיתים

20 ₪מעלות

תערוכה/ נוגה ופרח המשאלות )תיאטרון המפרש( 17:00
ילדים

המוזיאון הפתוח בגן התעשייה
שעות פעילות המוזיאון: 18:00-15:00

10 ₪תפן

תערוכה/ מפגש עם סופר: ישראל ויסלר )פוצ‘ו(17:00
ספרות

אולם עטרה, מוזיאון בית חיים שטורמן
שעות פעילות המוזיאון: 19:00-09:00

10 ₪עין חרוד

 /17:00
 /18:00

19:00

תערוכה/ פיפדאנס )נמרוד פריד(, מחול
מחול

מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
שעות פעילות המוזיאון: 20:00-10:00

חינםחיפה

20 ₪קרית אתאאודיטוריום עירוני, דוד רמז 11ילדיםההבטחה )תיאטרון הקיבוץ(17:30

20 ₪קרית שמונההיכל התרבות, כיכר צה"ל 1ילדיםהזמיר )תיאטרון גושן(17:30

 17:30
18:30

סיור מודרך
מפגש עם סופר: עמוס עוז

תערוכה/ 
ספרות

המוזיאון לראשית ההתיישבות בעמק
שעות פעילות המוזיאון:20:00-17:30

10 ₪קיבוץ יפעת

20 ₪חדרהאולם רנה שני, רמב"ם 39 ילדיםהלב של שירז )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:30

20 ₪עכואודיטוריום, גיבורי סיני 24ילדיםעלילות הנסיך ככה )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:30

20 ₪בקעת הירדןהיכל התרבות של המרכז הקהילתיילדיםפרח נתתי לנורית )תיאטרון הקיבוץ / תיאטרון גושן(17:30

מופע בערביתיום רביעי, 25/12, צפון הארץ
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מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

10 ₪חיפהסינמטק חיפה, שד‘ הנשיא 142סרטיםבוקר טוב אדון פידלמן, כולל שיח אמן18:00

 /18:00
19:00

 /18:30
19:30

המשחק הגדול )שרונה פלורסהיים(, מחול

סיור מודרך

תערוכה/ 
מחול

מוזיאון בר דוד
שעות פעילות המוזיאון: 20:30-17:30

10 ₪קיבוץ ברעם

20 ₪עכותיאטרון עכו, אולם לבן, ויצמן 1תיאטרוןנאס ג‘נאס )אנשים שונים( )תיאטרון עכו( 18:00

חינםאעבליןכיכר המולד )מופע בחוץ(מוסיקהפעמוני המולד )תזמורת אלכרואן(18:30

 /19:00
20:00

/19:30
20:30

רמיסיה )אור מרין(, מחול

סיור מודרך

תערוכה/ 
מחול

מוזיאון ינקו-דאדא, כפר האמנים
שעות פעילות המוזיאון: 22:00-18:00

10 ₪עין הוד

20 ₪קרית ביאליקאשכול פיס, דפנה 52תיאטרוןהשליש השלישי )תיאטרון הנפש(19:00

10 ₪ראש פינהסינמטק ראש פינה, דוד שוב 32סרטיםעג‘מי, במעמד הבמאי: ירון שני19:30

20:00 
21:00

סיור מודרך
המלך לאטי הראשון, במעמד הבמאי: אורי בראון

תערוכה/ 
סרטים

מוזיאון החאן, הגיבורים 74
שעות פעילות המוזיאון: 23:00-17:30

10 ₪חדרה

20 ₪בני יהודהמועדון היישובתיאטרוןTo Life )תיאטרון מראה(20:00

20 ₪קיבוץ לביאבית העםילדיםהעולם על פי אלון )העמותה לקידום תיאטרון השעה הישראלי(20:00

20 ₪חיספיןמתנ"סתיאטרוןהציורים של צופיה )תיאטרון הגליל(20:00

20 ₪כרמיאלהיכל התרבות, שד‘ נשיאי ישראל 33מחולסיפורי קדמכל )להקת המחול הקיבוצית(20:00

20 ₪יגורתיאטרון יד למגיניםמוסיקהאהבה ארץ ישראלית )סימפונט רעננה(20:30

20 ₪קרית מוצקיןהיכל התיאטרון, החשמונאים 77תיאטרוןאז בפראג )בית ליסין(20:30

20 ₪נצרת עיליתהיכל התרבות, מעלה יצחק 4מוסיקהאילנה איליה )מרכז למוסיקה ע"ש פליציה בלומנטל(20:30

20 ₪עפולההיכל התרבות העירוני, החטיבה 9תיאטרוןבוסתן ספרדי )הבימה(20:30

20 ₪חיפהמרכז קריגר לאומנויות הבמה, אליהו חכים 6מוסיקהזיאד אלרחבאני )תזמורת קתרין(20:30

20 ₪עכותיאטרון עכו, אולם לבן, ויצמן 1תיאטרוןח‘וש בוש )תיאטרון עכו( 20:30

20 ₪גן שמואלאולם המופעים האזורימחולחסר השלם )להקת המחול הקיבוצית(20:30

יום רביעי, 25/12, צפון הארץ

מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

20 ₪קצריןמתנ"ס, מרכז מסחריתיאטרוןלקפוץ מעל העננים )תיאטרון הנפש(20:30

מרכז שלומי לתיאטרון אלטרנטיביתיאטרוןמנקלה שלי )עמותת יתרת- מרכז שלומי לתיאטרון אלטרנטיבי(20:30
 האנגר 4, א.ת. ישן

20 ₪שלומי

20 ₪צפתהיכל התרבות ע"ש יגאל אלון, הפלמ"ח 100תיאטרוןסוסים על כביש גהה )בית ליסין(20:30

20 ₪עכותיאטרון עכו, סטודיו, ויצמן 1תיאטרוןפתיתי סוכר )תיאטרון עכו( 20:30

20:30)COMPAS להקת הפלמנקו הישראלית( QUINCE / 20 ₪אור עקיבאהיכל התרבות, הנשיא 80מחולקינסה

10 ₪בקעת הירדןהיכל התרבות של המרכז הקהילתיסרטיםריטה, במעמד היוצר: אייל גולדברג20:30

שיר לנו שיר, עם בועז שרעבי )התזמורת האנדלוסית הישראלית 20:30
אשדוד(

20 ₪מגדל העמקאולם התיאטרון, מתנ"ס, רמת יזרעאל 5מוסיקה

20 ₪מרום גולןאולם כרמיםתיאטרוןתקרית בגבול )תיאטרון מראה(20:30

20 ₪משגבאשכול פיסתיאטרוןהעיר הזאת )תיאטרון האינקובטור(20:30

10 ₪נצרת עיליתאודיטוריום אשכול הפיס, מעלה יצחק 27סרטיםהשיעור, במעמד הבמאית: ענת צרויה21:00

 אוריינטל - מחווה לאנריקו מסיאס  21:00
)אלמוגרביה התזמורת האנדלוסית מעלות-תרשיחא(

היכל התרבות ואומנויות הבמה, מוסיקה
קהילת יהדות צרפת 1 

20 ₪מעלות

20 ₪עכותיאטרון עכו, אולם אדום, ויצמן 1תיאטרוןדיואן )תיאטרון עכו( 21:30

יום רביעי, 25/12, צפון הארץמופע בערבית
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מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

 /10:00
11:00

10 ₪קלנסואהאולם התיאטרון, מתנ"סילדים הרפתקאות בים )תיאטרון עכו( 

20 ₪שוהםמרכז יום לקשישמחולשעה עם סילביה דוראן11:00

 /16:00
 /17:00

18:00

תערוכה/Heroes )יוסי ברג ועודד גרף(, מחול
מחול

 מוזיאון האדם והחי, הפארק הלאומי, 
אחד העם 3

שעות פעילות המוזיאון: 19:00-16:00

10 ₪רמת גן

20 ₪תל אביבהאופרה הישראלית, שד‘ שאול המלך 19מוסיקהחליל הקסם )אופרה לילדים( )האופרה הישראלית(16:30

 /17:00
 /18:00

19:00

תערוכה/המרקיד )אביגיל רובין ויואב ברטל(, מחול
מחול

מוזיאון בית ראובן, ביאליק 14
שעות פעילות המוזיאון: 20:00-16:00

10 ₪תל אביב

 /17:00
 /18:00

19:00 

תערוכה/ALMA )רייצ'ל ארדוס(, מחול
מחול

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס 
חיים ויצמן 61

שעות פעילות המוזיאון: 20:00-17:00

10 ₪חולון

תערוכה/האוסף הכי הכי )תיאטרון הקרון( 17:00
ילדים

מוזיאון האדם והסביבה, משה שרת 16
שעות פעילות המוזיאון: 20:00-16:00

10 ₪פתח תקווה

20 ₪תל אביבתיאטרון גשר, שד‘ ירושלים 9תיאטרוןוואסה )גשר(17:00

 /17:00
 /18:00

19:00

תערוכה/נע באוזן )דנה רוטנברג(, מחול
מחול

מוזיאון העיצוב, פנחס אילון 8
שעות פעילות המוזיאון: 20:00-17:00

10 ₪חולון

20 ₪חולוןמרכז תיאטרון בובות חולון, דוד רמז 13ילדיםתיבת הקסמים )תיאטרון בובות חולון(17:00

20 ₪חולוןמדיטק, גולדה מאיר 6ילדיםאוזו ומוזו מכפר קאקרוזו )מדיטק(17:30

10 ₪רחובותאולם קרית משה, גבריאלוב קלמן 20ילדיםגלי )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:30

20 ₪תל אביבהאופרה הישראלית, שד‘ שאול המלך 19מוסיקהחליל הקסם )אופרה לילדים( )האופרה הישראלית(18:00

10 ₪תל אביבסינמטק תל אביב, שפרינצק 2סרטיםגן עדן, במעמד הבמאי: רן טל18:30

תערוכה/גיא אוני, כולל שיח אמן19:00
סרטים

מוזיאון ראשון לציון, אחד העם 2
שעות פעילות המוזיאון: 22:00-18:30

10 ₪ראשון לציון

יום רביעי, 25/12, מרכז הארץ
מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

20 ₪תל אביבמחסן 2, נמל יפומחולבעקבות... )קבוצת ריקודנטו, תרצה ספיר(19:00

20 ₪תל אביבבית ציוני אמריקה, אבן גבירול 26תיאטרוןדז'יגאן ושומאכר )תיאטרון יידישפיל(20:00

20 ₪תל אביבהבלט הישראלי, הר נבו 4מחולהימים שלנו )הבלט הישראלי(20:00

תערוכה/למלא את החלל, כולל שיח אמן20:00
סרטים

בית התפוצות
קלאוזנר 1 )קמפוס אוניברסיטת תל אביב(

10 ₪תל אביב

20 ₪תל אביבתמונע, שונצינו 8תיאטרוןפחד מוות )תיאטרון תמונע(20:00

20 ₪תל אביבתמונע, שונצינו 8תיאטרוןרעב )תיאטרון תמונע(20:00

20 ₪ראשון לציוןהיכל התרבות, ז‘בוטינסקי 16מוסיקהגאלה אופראית עם מישל קריידר )התזמורת הסימפונית ראשון לציון(20:30

20 ₪תל אביבהבימה, שד‘ תרס"ט 2תיאטרוןהחולה ההודי )הבימה(20:30

20 ₪רחובותאולם ויקס, מכון ויצמן, הרצל 234מחולהסימפוניה הקלאסית ולילות ולפורגיה )להקת הבלט פאנוב(20:30

20 ₪תל אביבצוותא, אבן גבירול 30תיאטרוןלי לה לא עלינו )אנסמבל צעירות צוותא(20:30

20 ₪תל אביבבית לסין, דיזנגוף 101תיאטרוןמדליה להארי )בית ליסין(20:30

20 ₪רמת גןבית צבי, שועלי שמשון 2תיאטרוןמוטב מאוחר )תיאטרון הספריה(20:30

20 ₪אור יהודההיכל התרבות, אליהו סעדון 87תיאטרוןמוסררה )תיאטרון פסיק(20:30

 תיאטרון חולון, שד‘ חיים קוגל 11, מחולמוצרט10 )להקת המחול קמע(20:30
בית יד לבנים

20 ₪חולון

20 ₪תל אביבהבימה, שד‘ תרס"ט 2תיאטרוןמירל‘ה אפרת )הבימה(20:30

20 ₪כפר יונההיכל התרבות, שד‘ בגין 22מוסיקהממוצרט עד סשה ארגוב )אנסמבל סולני תל אביב(20:30

20 ₪אלעדאולם הכינוסים, אבטליון 1מוסיקהקשת בענן )תזמורת זמורה, קונסרבטוריון רון שולמית(20:30

יום רביעי, 25/12, מרכז הארץ
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20 ₪מ.א. הר חברוןאולם סוסיאתיאטרוןיחיד במינו )תיאטרון הנפש / תיאטרון ארצי לנוער(14:00

10 ₪ירושליםתיאטרון הקרון, גן הפעמון ירושליםילדיםקורדרוי )תיאטרון הקרון(16:00

20 ₪קדומיםאולם הפיס, שכונת גבעת שלםתיאטרוןשכנים )תיאטרון הנפש / תיאטרון ארצי לנוער(16:30

תערוכה/שלגיה )תיאטרון פסיק(16:30
ילדים

מוזיאון המדע, המוזיאונים 3
שעות פעילות המוזיאון: 18:00-16:00

10 ₪ירושלים

20 ₪מעלה אדומיםמרכז קהילתי, מתנ"ס, דרך מדבר יהודהילדיםמחסן השטוזים של דתיה )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(16:45

תערוכה/איש קטן בעיר גדולה )מגדל דוד(17:00
ילדים

מוזיאון מגדל דוד, שער יפו
שעות פעילות המוזיאון: 18:00-08:00

 10 ₪ירושלים

 10 ₪ירושליםתיאטרון הקרון, גן הפעמון ירושליםילדיםקורדרוי )תיאטרון הקרון(17:30

/17:30
18:00

/18:30
19:30
19:45

סיור מודרך

בין שמים לארץ )תמי ורונן יצחקי(, מחול

הרצאה

תערוכה/
מחול

מוזיאון ארצות המקרא, אברהם גרנות 25
שעות פעילות המוזיאון: 19:00-17:00

10 ₪ירושלים

בית האמנים, שמואל הנגיד 12תערוכהמפגש עם אוצרת הגלריה18:00
שעות פעילות המוזיאון: 19:00-10:00

חינםירושלים

18:30
/17:30
19:30

מפגש עם סופר: חיים באר
סיור מודרך

תערוכה/ 
ספרות

10 ₪ירושליםבית ש"י עגנון, קלאוזנר 16 

19:00
20:00

סיור מודרך
החיים על-פי אלגרה )מפגש תיאטרלי עם השחקן חביב מזרחי(

תערוכה/
תיאטרון

מוזיאון חצר הישוב הישן, אור החיים 6
שעות פעילות המוזיאון: 21:30-19:00

10 ₪ירושלים

20 ₪עמנואלאולם האירועים, בית ישראל 1ילדיםואם יגידו )תיאטרון פזמון חוזר(20:00

20 ₪מודיעין עיליתאשכול פיס, אבני נזר 59ילדיםדן גבול )עמותת נהר האפרסמון(20:30

20 ₪ירושליםבית מזי"א עליון, מסילת ישרים 18תיאטרוןהסיפור הוא שלה )קבוצת התיאטרון הירושלמית בבית מזי"א(20:30

20 ₪קרית יעריםבית ספר בנות אוהל חסיה, אזניים לתורה 7מחולואלס במטבח )להקת המחול של שושי ברוידה(20:30

20 ₪ירושליםתיאטרון ירושלים, רבקה קראון, מרכוס 20מוסיקהחגיגה קלאסית )הסינפונייטה הישראלית באר שבע(20:30

20 ₪ירושליםז‘ראר בכר, בצלאל 11מחולמאנא )להקת מחול ורטיגו(20:30

יום רביעי, 25/12, ירושלים והסביבה
מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

10 ₪ירושליםבית הקונפדרציה, גלריה, אמיל בוטה 12תיאטרוןמנדפרו פרדה - מי יעז לשפוט )בית הקונפדרציה(20:30

20 ₪בית שמשאשכול הפיס, עליית הנוער 6ילדיםפטר והזאב )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:00

20 ₪ירושליםבית מזי"א תחתון, מסילת ישרים 18תיאטרוןצמר )תיאטרון פסיק(20:30

בית חינוך לעיוורים, אודיטוריום רוסתיאטרוןאימפרו על המקום )תיאטרון אספקלריא(20:30
דגל ראובן 8

20 ₪ירושלים

20 ₪ירושליםהצוללת הצהובה, הרכבים 13מוסיקהג‘אז שנות האלפיים )הצוללת הצהובה(21:30

מוזיאון מגדל דוד, שער יפותערוכהחזיון לילי )מגדל דוד(21:00
שעות פעילות המוזיאון: 18:00-08:00

20 ₪ירושלים

יום רביעי, 25/12, ירושלים והסביבה
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20 ₪ספיראולם רוזנטלמחולFace to Face )מיכאל גטמן(15:30

20 ₪ספיראולם רוזנטלמחולגבריאל )אלעד שכטר(15:30

20 ₪רהטאשכול פיסמחולאלאורס )אמין קאסם(16:00

20 ₪מ.א. שפירמרכז שפיראילדיםמהומה על הבמה )מדיטק(16:30

20 ₪באר טוביהאודיטוריום קרית החינוךילדיםחלום יעקב )תיאטרון גושן(17:00

תערוכה/ מפגש עם יוצר: משה שפריר17:00
ספרות

מוזיאון בית מרים - הים ומלואו 
שעות פעילות המוזיאון: 21:00-17:00

10 ₪פלמחים

20 ₪דימונההיכל התרבות, המעפילים 2ילדיםפצפונת ואנטון )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:00

20 ₪אילתתיאטראות אילת, הקניון האדום, שד‘ התמרים 1ילדיםלופט גשפט )תיאטרון הקרון(17:00

20 ₪גדרהמתנ"ס, אולם מיכל, כנפי נשרים 3 ילדיםבגדי המלך החדשים )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:30

20 ₪ירוחםהיכל התרבות, צבי בורנשטיין 128ילדיםהבית של יעל )תיאטרון חני - העמותה לתיאטרון מובחר(17:30

20 ₪קרית מלאכימתנ"ס, אולם המופעים, שד‘ בן גוריון 1ילדיםהכבש הששה עשר )תיאטרון ארצי לנוער(17:30

20 ₪גן יבנהמתנ"ס, הרצל 40ילדיםהכתה המעופפת )מדיטק(17:30

20 ₪אשדודבית יד לבנים, דרך ארץ 3ילדיםהנסיכה על העדשה )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:30

20 ₪אשקלוןהיכל התרבות, הנשיא 82תיאטרוןחברות הכי טובות )בית לסין / הקאמרי(17:30

20 ₪קרית גתרשת המתנ"סים, אולם בית רחל, הארז 51ילדיםמוסיקה של אגדה )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:30

20 ₪יבנהמרכז קהילתי, גיבורי החיל 1ילדיםעל נסים ונפלאות )תיאטרון ארצי לנוער(17:30

20 ₪מ.א. חבל יבנההיכל התרבות, גבעת וושינגטוןילדיםצעצוע של קונצרט )תזמורת הבמה הישראלית(17:30

/18:00
/19:00
20:00

תערוכה/Plan B )מיכל הרמן(, מחול
מחול

מוזיאון בית מרים- הים ומלואו 
שעות פעילות המוזיאון: 21:00-17:00

10 ₪פלמחים

20 ₪נתיבותמתנ"ס, ירושלים 6ילדיםוהילד הזה הוא אני )תיאטרון ארצי לנוער(18:00

10 ₪שדרותסינמטק שדרות, הדגל 4סרטיםכנס העתידנים, כולל שיח אמן18:30

10 ₪לכישהיכל התרבות, נהורהסרטיםסופרוומן, במעמד היוצרת: יעל קיפר19:00

יום רביעי, 25/12, דרום הארץ
מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

10 ₪בטחהבית העםסרטיםשכונה, במעמד היוצר: אילן יגודה19:00

תערוכה/הצלמניה, במעמד הבמאית: תמר טל19:00
סרטים

מוזאון הנגב לאמנות, העצמאות 60
שעות פעילות המוזאון: 23:00-18:00

10 ₪באר שבע

20 ₪ירוחםמתנ"ס, צבי בורנשטיין 128תיאטרוןשם נולדתי )תיאטרון חני - העמותה לתיאטרון מובחר( 19:00

20 ₪כפר מנחםבית הבניםמחולSee Her Change )יסמין גודר(20:00

10 ₪נתיבותסינמטק נתיבות, הגפן 6סרטיםהדילרים, כולל שיח אמן20:00

10 ₪מ.א. חבל אילותהיכל התרבותספרותמפגש עם הסופר דוד גרוסמן20:00

10 ₪מ.א. אשכולאודיטוריום נופי הבשורסרטיםפלאות, כולל שיח אמן20:00

20 ₪אשדודהמשכן לאמנויות הבמה, דרך ארץ 1מחולYouMake ReMake )רננה רז(20:30

20 ₪באר שבעמשכן אמנויות הבמה, שד‘ רגר 41מוסיקהאום כולת‘ום לנצח )התזמורת האנדלוסית הים תיכונית אשקלון(20:30

20 ₪קרית גתהיכל אדית, הארז 51תיאטרוןאיש חסיד היה )הבימה(20:30

20 ₪שדרותמתנ"ס, אולם המופעים, בר-לב 4תיאטרוןבמערכה האחרונה )תיאטרון קרוב(20:30

20 ₪באר שבעמרכז הצעירים, הרצל 12תיאטרוןטירונות בלוז )תיאטרון באר שבע(20:30

20 ₪אופקיםמרכז התרבות ע"ש רובין, השקד 626מחולכמהין )להקת קולבן דאנס(20:30

10 ₪דימונהסינמטק דימונה, שד‘ הרצל 1סרטיםהמשגיחים, כולל שיח אמן20:30

10 ₪קיבוץ חצריםאולם המופעיםסרטיםלאהוב את סופיה, במעמד היוצר: אוהד יתח20:30

20 ₪לודהיכל התרבות, קפלן 2תיאטרוןלמה לא באת לפני המלחמה )תיאטרון באר שבע(20:30

20 ₪יד בנימיןהיכל התרבותתיאטרוןשעיר לעזאזל )תיאטרון אספקלריא(20:30

20 ₪רמת הנגבאולם גולדה מאיר, קיבוץ רביביםמחולבין מזרח למערב )אורלי פורטל , סיגל זיו, נטע שיזף(21:00

10 ₪שדרותסינמטק שדרות, הדגל 4סרטיםבלדה לאביב הבוכה, כולל שיח אמן21:00

תערוכה/שלום כיתה ב‘, במעמד הבמאית: נטע לוי21:00
סרטים

מוזאון הנגב לאמנות, העצמאות 60
שעות פעילות המוזאון: 23:00-18:00

10 ₪באר שבע

יום רביעי, 25/12, דרום הארץמופע ברוסית
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תערוכה/שחור לבן )תיאטרון אלחיאת( 11:00
ילדים 

הגלריה לאמנות, רח‘ אלמרמאלי
שעות פעילות הגלריה: 13:00-11:00

10 ₪אום אל פאחם

20 ₪דיר אל אסדמרכז קהילתי, שכונת המגרשיםתיאטרון נאס ג‘נאס )אנשים שונים( )תיאטרון עכו( 12:00

10 ₪דיר אל אסדמרכז קהילתי, שכונת המגרשיםילדים וגר זאב עם כבש )תיאטרון עכו( 15:00

10 ₪שפרעםמרכז תרבותילדים ג‘וחא ובהלול )תיאטרון ג‘ביינה( 16:00

10 ₪סכניןתיאטרון השלוםילדים העגבניה האדומה )תיאטרון השלום( 16:00

20 ₪רכסיםמתנ"ס רכסים, רקפות 1ילדיםילד הפוטון )תיאטרון עמותת נהר האפרסמון(16:00

10 ₪טמרההמתנ"ס הישןילדים מומו ונונו )אלאג‘יאל טמרה( 16:00

10 ₪בקה אל-גרבייהמרכז קהילתי, רח‘ מוחמד דרווישילדים עד כאן )אלאופק ללתקאפה ולפנון( 16:00

/16:00
/17:00
18:00

/17:00
/18:00
19:00

סיור מודרך

ואף על פי כן )דפי אלטבב(, מחול

תערוכה/
מחול

10 ₪חיפהמוזיאון חיפה לאמנות, שבתאי לוי 26

16:30
17:30

סיור מודרך
ארלקינו בעקבות המטמון )תיאטרון פסיק(

תערוכה/
ילדים

10 ₪חיפההמוזיאון הימי הלאומי, דרך אלנבי 198

10 ₪דיר אל אסדמרכז קהילתי, שכונת המגרשיםילדים וגר זאב עם כבש )תיאטרון עכו( 16:30

20 ₪כרמיאלמרכז ברוך, הנרקיס 10ילדיםדמעות של אריה )תיאטרון מופע( 17:00

20 ₪עין חרודאולם התרבות בית ציזלינגילדיםמהפכה בג‘ונגל )העמותה לקידום תיאטרון השעה הישראלי(17:00

תערוכה/המראה המסתורית )תיאטרון המפרש(17:00
ילדים

המוזיאון הפתוח בגן התעשייה
שעות פעילות המוזיאון: 18:00-15:00

10 ₪תפן

20 ₪קיבוץ סאסאבית העםילדיםעוץ לי גוץ לי )תיאטרון חני - העמותה לתיאטרון מובחר(17:00

/17:00
/18:00
19:00

תערוכה/זהבה בת 100 )שלומית פונדמינסקי(, מחול
מחול

מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
שעות פעילות המוזיאון: 20:00-10:00

חינםחיפה

10 ₪כפר קאסםמרכז קהילתיתיאטרוןקריז )תיאטרון אלג‘ואל אלבלדי( 17:00

מופע בערביתיום חמישי, 26/12, צפון הארץ

מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

20 ₪ מגידואולפן למחול מגידו, מתחם יד לבניםמחולמסע קופסא )נימה יעקובי(17:15

20 ₪צפתהיכל התרבות ע"ש יגאל אלון, הפלמ"ח 100ילדיםביקור מולדת )תיאטרון השעה הישראלי(17:30

20 ₪קרית שמונההיכל התרבות, כיכר צה"ל 1ילדיםמסיבה בגן העכברים )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:30

20 ₪מגדל העמקמתנ"ס, אולם התיאטרון, רמת יזרעאל 5ילדיםעל ניסים ונפלאות )תיאטרון ארצי לנוער(17:30

20 ₪כפר זיתיםבית העםילדיםרונן בארץ הסיפורים )התיאטרון שלנו(17:30

/18:00
19:00

/18:30
19:30

Off Line )נדר רוסנו(, מחול

סיור מודרך

תערוכה/ 
מחול

מוזיאון בר דוד
שעות פעילות המוזיאון: 20:30-17:30

10 ₪קיבוץ ברעם

תערוכה/ מפגש עם יוצר: פרופ‘ יוסי גמזו18:00
ספרות

 מוזיאון בית המאירי, 
קרן היסוד 158, העיר העתיקה

שעות פעילות המוזיאון: 20:00-17:30

10 ₪צפת 

20 ₪עראבהמתנ"סתיאטרוןהמלך ליר )תיאטרון אל חנין( 18:00

10 ₪חיפהסינמטק חיפה, שד‘ הנשיא 142סרטיםהעולם מצחיק, כולל שיח אמן18:00

20 ₪עכותיאטרון עכו, אולם לבן, ויצמן 1תיאטרוןח‘וש בוש )תיאטרון עכו( 18:00

20 ₪מטה אשרחדר האוכל, קיבוץ עין המפרץילדיםליצן החצר )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(18:00

חינםסכניןמרכז התרבות העירוני )מופע בחוץ(מוסיקהפעמוני המולד )תזמורת אלכרואן(18:30

/19:00
20:00

/19:30
20:30

ארניקה )נעה דר(, מחול

סיור מודרך

תערוכה/
מחול

מוזיאון ינקו-דאדא, כפר האמנים
שעות פעילות המוזיאון: 22:00-18:00

10 ₪עין הוד

20 ₪אום אל פאחםאשכול הפיס, שכונת אל עיוןתיאטרוןאלתג‘ריבה )תיאטרון אלמידאן( 19:00

אודיטוריום מירון סימה,סרטיםואלס עם באשיר, כולל שיח אמן19:00
משכן לאמנויות ע"ש חיים אתר

10 ₪עין חרוד

20 ₪עכותיאטרון עכו, סטודיו, ויצמן 1תיאטרוןפתיתי סוכר )תיאטרון עכו( 19:00

20 ₪קרית ביאליקאשכול פיס, דפנה 52תיאטרוןשעונים )תיאטרון חני - העמותה לתיאטרון מובחר(19:00

יום חמישי, 26/12, צפון הארץ מופע בערבית
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20 ₪טירת הכרמלאשכול הפיס, עזרא לניאדו 14מוסיקהריו סמבה )נוער מוסיקלי בישראל(19:30

אוריינטל - מחווה לאנריקו מסיאס 20:00
)אלמוגרביה, התזמורת האנדלוסית מעלות-תרשיחא(

20 ₪פרדס חנהמרכז אומנויות הבמה, הבוטנים 54מוסיקה

10 ₪בני יהודהספרית בני יהודהסרטיםחופשת קיץ, במעמד היוצר: דוד וולך20:00

20 ₪נצרת עיליתהיכל התרבות, מעלה יצחק 4מוסיקהטפל אלמגארה )תינוק המערה( )ביאת למוסיקה ושירה(20:00

20 ₪מעונהמתנ"ס מעלה יוסףתיאטרוןמוסררה )תיאטרון פסיק(20:00

20 ₪חצור הגליליתהיכל התרבות, ההסתדרות 1מחולעבודה עברית )רננה רז(20:00

20:00
21:00

סיור מודרך
גן עדן, במעמד הבמאי: רן טל

תערוכה/
סרטים

מוזיאון החאן, הגיבורים 74
שעות פעילות המוזיאון: 23:00-17:30

10 ₪חדרה

אודיטוריום נעמי, סרטיםשכונה, במעמד היוצר: אילן יגודה20:00
מתנ"ס מבואות החרמון, צומת כח

10 ₪מבואות חרמון

20 ₪קיבוץ יפעתאולם התרבות האזוריתיאטרוןאבנים )תיאטרון אורתו-דה(20:30

20 ₪קצריןמתנ"ס, מרכז מסחריתיאטרוןאסונות וניסים )תיאטרון הנפש(20:30

מ.א. עמק אולם הקימרוןתיאטרוןבוסתן ספרדי )הבימה(20:30
המעיינות

₪ 20

20 ₪עכואודיטוריום, גיבורי סיני 24תיאטרוןדפוקים )תיאטרון חיפה(20:30

הומאז‘ לסמי אלמגריבי ז"ל )התזמורת האנדלוסית הים תיכונית 20:30
אשקלון(

20 ₪טבריההיכל התרבות יד שטרית, ביאליק 13מוסיקה

20 ₪משגבאשכול פיסמחולואלס בחמש ושלושים )תיאטרון מחול רנה שינפלד(20:30

10 ₪מטולהאולם המופעים, הראשוניםסרטיםלאהוב את סופיה, במעמד היוצר: אוהד יתח20:30

מרכז שלומי לתיאטרון אלטרנטיביתיאטרוןלה פטיט אלן )עמותת יתרת- מרכז שלומי לתיאטרון אלטרנטיבי(20:30
האנגר 4, א.ת. ישן

20 ₪שלומי

20 ₪עפולההיכל התרבות העירוני, החטיבה 9מחולמאנא )להקת מחול ורטיגו(20:30

20 ₪חיפהמרכז קריגר לאומנויות הבמה, אליהו חכים 6מחולמוצרט10 )להקת המחול קמע(20:30

20 ₪עכותיאטרון עכו, אולם לבן, ויצמן 1תיאטרוןנאס ג‘נאס )אנשים שונים( )תיאטרון עכו( 20:30

יום חמישי, 26/12, צפון הארץמופע בערבית
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20 ₪אור עקיבאהיכל התרבות, הנשיא 80מחולסרברוס )להקת פרסקו, יורם כרמי(20:30

20 ₪יבנאלאולם התרבותמחולשלוש יצירות )אורלי פורטל(20:30

10 ₪נצרת עיליתאודיטוריום אשכול הפיס, מעלה יצחק 27סרטיםאירוסי דמים, במעמד הבמאית: ענדה אושפיז21:00

10 ₪ראש פינהסינמטק ראש פינה, דוד שוב 32סרטיםמליסה שלי, במעמד הבמאית: לימור פנחסוב21:00

20 ₪עכוהמרכז לתיאטרון עכו, אולם אדום, ויצמן 1תיאטרוןדיואן )תיאטרון עכו( 21:30

יום חמישי, 26/12, צפון הארץמופע בערבית
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 /11:00
12:00

10 ₪קלנסואהמתנ"ס, אולם התיאטרוןילדים פינוקיו )תיאטרון עכו( 

מוזיאון ארץ ישראל, חיים לבנון 2תערוכהפלנטריום וסיור בתערוכה )מוזיאון ארץ ישראל(16:00
שעות פעילות המוזיאון: 21:00-16:00

חינםתל אביב

/16:00
/17:00
18:00

תערוכה/All we ever wanted was everything )עינת גנץ(, מחול
מחול

 מוזיאון האדם והחי, 
הפארק הלאומי, אחד העם 3

שעות פעילות המוזיאון: 19:00-16:00

10 ₪רמת גן

20 ₪תל אביבהאופרה הישראלית, שד‘ שאול המלך 19מוסיקהסינדרלה )אופרה לילדים( )האופרה הישראלית(16:30

תערוכה/מפגש עם יוצר: יהודה אטלס17:00
ספרות

מוזיאון האדם והסביבה, משה שרת 16
שעות פעילות המוזיאון: 20:00-16:00

10 ₪פתח תקווה

20 ₪פתח תקווההיכל התרבות, המכבים 5מוסיקההחמישית של בטהובן )סימפונט רעננה(17:00

20 ₪רמלההיכל התרבות, שד‘ חיים ויצמן 9ילדיםהכתה המעופפת )מדיטק(17:00

/17:00
/18:00
19:00

תערוכה/אדומות )מאיה ברינר(, מחול
מחול

מוזיאון בית ראובן, ביאליק 14
שעות פעילות המוזיאון: 20:00-16:00

10 ₪תל אביב

/17:00
/18:00
19:00

תערוכה/צרפתית למתחילים )רונית זיו(, מחול
מחול

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס 
חיים ויצמן 61

שעות פעילות המוזיאון: 20:00-17:00

10 ₪חולון

/17:00
/18:00
19:00

תערוכה/כמו שאני )אליס דור כהן(, מחול
מחול

מוזיאון העיצוב, פנחס אילון 8
שעות פעילות המוזיאון: 20:00-17:00

10 ₪חולון

/17:00
18:00

תערוכה/הלפת הענקית )תיאטרון המפתח(
ילדים

מוזיאון תל אביב, שד‘ שאול המלך 27
שעות פעילות המוזיאון: 22:00-17:00

חינםתל אביב

תערוכה/הדרך לשמה )תיאטרון רות קנר(17:30
ילדים

מוזיאון תל אביב, שד‘ שאול המלך 27
שעות פעילות המוזיאון: 22:00-17:00

חינםתל אביב

20 ₪חולוןמדיטק, גולדה מאיר 6ילדיםעושה הנפלאות )מדיטק(17:30

20 ₪רחובותאולם ויקס, מכון ויצמןילדיםחלום יעקב )תיאטרון גושן / ענבל(17:30

20 ₪ראשון לציוןאולם מופת רוטשילד 62ילדיםאוזו ומוזו מכפר קאקרוזו )מדיטק(17:30

20 ₪תל אביבמחסן 2, נמל יפומחולמועדים למחול )קבוצת ריקודנטו, תרצה ספיר(18:00

מופע בערביתיום חמישי, 26/12, מרכז הארץ 
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תערוכה/האישה שגרה בתמונה18:00
ילדים

מוזיאון תל אביב, שד‘ שאול המלך 27
שעות פעילות המוזיאון: 22:00-17:00

חינםתל אביב

תערוכה/מכחול, אמן ואיש סקרן18:00
ילדים

מוזיאון תל אביב, שד‘ שאול המלך 27
שעות פעילות המוזיאון: 22:00-17:00

חינםתל אביב

20 ₪באר יעקבהיכל התרבות, הרב עוזיאל 13תיאטרוןמקובלים )תיאטרון הקיבוץ(18:00

20 ₪תל אביבהאופרה הישראלית, שד‘ שאול המלך 19מוסיקהסינדרלה )אופרה לילדים( )האופרה הישראלית(18:00

10 ₪תל אביבסינמטק תל אביב, שפרינצק 2סרטיםעיראקנרול, במעמד הבאית: גיל גאון18:30

תערוכה/הרצאה: פרופ‘ חגית הלפרין20:00
ספרות

מוזיאון ראשון לציון, אחד העם 2
שעות פעילות המוזיאון: 22:00-18:00

10 ₪ראשון לציון

תערוכה/מפגש עם סופרת: יוכי ברנדס20:00
ספרות

מוזיאון בית התפוצות
קלאוזנר 1 )קמפוס אוניברסיטת תל אביב(

שעות פעילות המוזיאון: 22:00-19:00

10 ₪תל אביב

20 ₪תל אביבהבלט הישראלי, הר נבו 4מחולהימים שלנו )הבלט הישראלי(20:00

תיאטרון מובילי תרבות - כרטיס ביקור )סדנאות הבמה(20:00
ומחול

20 ₪תל אביבסדנאות הבמה, סלמה 46

20 ₪תל אביבהקאמרי, שד‘ שאול המלך 19תיאטרוןאמא קוראז‘ )הקאמרי(20:30

20 ₪נתניההיכל התרבות העירוני, רזיאל 4מוסיקההעפרוני שר סרנדות )התזמורת הקאמרית נתניה(20:30

10 ₪תל אביבבית אריאלה, שד‘ שאול המלך 25ספרותמה מאד יְָפיִָפית )אגודת הסופרים(20:30

20 ₪תל אביבהקאמרי, שד‘ שאול המלך 19תיאטרוןמקבת‘ )הקאמרי(20:30

20 ₪חולוןתיאטרון חולון, שד‘ חיים קוגל 11, בית יד לבניםתיאטרוןמשפחה חמה )הקאמרי(20:30

20 ₪בת יםהיכל התרבות, סמטת אופיר 3תיאטרוןפיאף )תיאטרון באר שבע(20:30

20 ₪קרני שומרוןמתנ"ס, שד‘ רחבעם 2תיאטרוןמר בגין )תיאטרון הנפש / תיאטרון ארצי לנוער(20:30

20 ₪תל אביבתמונע, שונצינו 8תיאטרוןרעב )תיאטרון תמונע(20:30

20 ₪אריאלהיכל התרבות, העצמאות 5 תיאטרוןשגעון באופרה )הקאמרי(20:30

20 ₪תל אביבבית לסין, דיזינגוף 101תיאטרוןשם פרטי )בית ליסין(20:30

10 ₪תל אביבסינמטק תל אביב, שפרינצק 2סרטיםהמשגיחים, במעמד השחקן: רועי אסף21:00

יום חמישי, 26/12, מרכז הארץ
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10 ₪ירושליםתיאטרון הקרון, גן הפעמון ירושליםילדיםבגדי המלך החדשים )תיאטרון הקרון(16:00

תערוכה/ מפגש עם סופר: אורי אורלב16:30
ספרות

מוזיאון המדע, המוזיאונים 3
שעות פעילות המוזיאון: 18:00-16:00

10 ₪ירושלים

20 ₪נתיב הל"ההכפר האקולוגימחולמזבוב ועכביש )מעבדת תרבות ורטיגו(16:30

/17:00
20:30
18:00

סיור מודרך

ש"י עגנון - מוקדש לנות ביתי, במעמד הבמאית: איטה גליקסברג

תערוכה/
סרטים

10 ₪ירושליםבית ש"י עגנון, קלאוזנר 16 

תערוכה/איש קטן בעיר גדולה )מגדל דוד(17:00
ילדים

מוזיאון מגדל דוד, שער יפו
שעות פעילות המוזיאון: 18:00-08:00

10 ₪ירושלים

17:00
18:00

מפגש עם יוצר: יורם טהרלב
סיור מודרך

תערוכה/
ספרות

10 ₪ירושליםמוזיאון יהדות איטליה, הלל 27

20 ₪שקדאולם הספורט בבי"ס עומרילדיםהאסופית )תיאטרון השעה הישראלי(17:00

20 ₪לפידבית התרבותתיאטרוןיחיד במינו )תיאטרון הנפש / תיאטרון ארצי לנוער(17:00

/17:30
19:00

תערוכה/אלפא ביתא )אלעד שכטר(, מחול
מחול

מוזיאון ישראל, שד‘ רופין 11
שעות פעילות המוזיאון: 21:00-17:00

חינםירושלים

20 ₪קיבוץ צרעההיכל התרבותילדיםאבקת הקסם )תיאטרון גושן(17:30

10 ₪ירושליםתיאטרון הקרון, גן הפעמוןילדיםבגדי המלך החדשים )תיאטרון הקרון(17:30

18:00
19:30

תערוכה/פרקטל )ענת צדרבאום(, מחול
מחול

מוזיאון ישראל, שד‘ רופין 11
שעות פעילות המוזיאון: 21:00-17:00

חינםירושלים

18:30
20:00

תערוכה/אופרה בתערוכה )קטעים נבחרים( )האופרה הישראלית(
מוסיקה 

מוזיאון ישראל, שד‘ רופין 11
שעות פעילות המוזיאון: 21:00-17:00

חינםירושלים

בית האמנים, שמואל הנגיד 12תערוכהמפגש עם אוצרת הגלריה18:00
שעות פעילות המוזיאון: 19:00-10:00

חינםירושלים

19:00
20:00

סיור מודרך
חמוץ מתוק 

)מפגש תיאטרלי עם השחקן חביב מזרחי(

תערוכה/
תיאטרון

מוזיאון חצר הישוב הישן, אור החיים 6
שעות פעילות המוזיאון: 21:30-19:00

10 ₪ירושלים

יום חמישי, 26/12, ירושלים והסביבה
מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

20 ₪ביתר עיליתאולם ססגון, בנדר 5ילדיםואם יגידו )תיאטרון פזמון חוזר(20:00

20 ₪ירושליםז‘ראר בכר, בצלאל 11תיאטרוןאשה, בעל, בית )בית ליסין(20:30

20 ₪ירושליםבית מזי"א עליון, מסילת ישרים 18תיאטרוןהסיפור הוא שלה )קבוצת התיאטרון הירושלמית בבית מזי"א(20:30

10 ₪ירושליםבית הקונפדרציה, גלריה, אמיל בוטה 12תיאטרוןמנדפרו פרדה - מי יעז לשפוט )בית הקונפדרציה(20:30

20 ₪קרית ארבעהיכל התרבותמוסיקהאנדלוסית - המיטב )התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד(20:30

מוזיאון מגדל דוד, שער יפותערוכהחזיון לילי )מגדל דוד(21:00
שעות פעילות המוזיאון: 18:00-08:00

20 ₪ירושלים

20 ₪ירושליםהצוללת הצהובה, הרכבים 13מוסיקהרוקדים על מאדים )הצוללת הצהובה(21:30

יום חמישי, 26/12, ירושלים והסביבה
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מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

20 ₪אופקיםמרכז התרבות ע"ש רובין, השקד 626ילדיםבת הים הקטנה )תיאטרון מופע(17:00

מ.א. חוף בית העם ניר ישראלילדיםהסוד של לני )תיאטרון מראה(17:00
אשקלון

₪ 20

20 ₪מ.א. אשכולאולם אשכולילדיםמלך סיאם )תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער(17:00

20 ₪קיבוץ להבאולם המופעיםילדיםסיפורי היער הקסום )תיאטרון קליפה(17:00

20 ₪ערדאולם אירועים אורון, מרכז מסחריילדיםפרח נתתי לנורית )תיאטרון הקיבוץ / תיאטרון גושן(17:00

תערוכה/ מפגש עם סופרת: נירה תובל17:00
ספרות

מוזיאון בית מרים- הים ומלואו 
שעות פעילות המוזיאון: 21:00-17:00

10 ₪פלמחים

20 ₪קרית מלאכימתנ"ס, אולם המופעים, שד‘ בן גוריון 1ילדיםאלף לילה ולילה )תיאטרון יפו(17:30

20 ₪גדרהמתנ"ס, אולם מיכל, כנפי נשרים 3 ילדיםהארנב ממושי )תיאטרון ארצי לנוער(17:30

20 ₪מושב פעמי תש"זבית העםילדיםהחיפושיות )תיאטרון הקיבוץ(17:30

 החתול במגפי הקסם 17:30
)להקת הפלמנקו הישראלית COMPAS / תיאטרון ארצי לנוער(

20 ₪לכישהיכל התרבות, נהורהמחול

20 ₪קיבוץ רביביםאולם גולדה מאיר ילדיםהכבשה שבאה לארוחת הערב )התיאטרון שלנו(17:30

20 ₪אשדודבית יד לבנים, דרך ארץ 3ילדיםוהילד הזה הוא אני )תיאטרון ארצי לנוער(17:30

20 ₪שער הנגבאולם דורותמחולדגי זהב )סטודיו ענבל פינטו(18:00

20 ₪לודהיכל התרבות, קפלן 2ילדים הזוג המוזר )תיאטרון אלסראיא הערבי - יפו( 18:00

20 ₪נתיבותמתנ"ס, ירושלים 6ילדיםהכבש הששה עשר )תיאטרון ארצי לנוער(18:00

/18:00
/19:00
20:00

תערוכה/שירי שוליה נודד )עידן כהן(, מחול
מחול

מוזיאון בית מרים - הים ומלואו 
שעות פעילות המוזיאון: 21:00-17:00

10 ₪פלמחים

20 ₪יבנההיכל התרבות, שד‘ דואניתיאטרוןקיזוז )הקאמרי(18:00

10 ₪שדרותסינמטק שדרות, הדגל 4סרטיםחיותה וברל, במעמד הבמאי: עמיר מנור18:30

20 ₪ספיראולם רוזנטלמוסיקהמי יודע מדוע ולמה )תזמורת הבמה הישראלית(18:30

20 ₪קיבוץ להבאולם המופעיםילדיםסיפורי היער הקסום )תיאטרון קליפה(18:30

מופע בערבית יום חמישי, 26/12, דרום הארץ
מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

תערוכה/ מפגש עם יוצר: משה אוחיון19:00
ספרות

מוזאון הנגב לאמנות, העצמאות 60 
שעות פעילות המוזאון: 23:00-18:00

10 ₪באר שבע

מ.א. חוף מועדון נתיב העשרהמחולTablao Flamenco )שרון שגיא(20:00
אשקלון

חינם

10 ₪נתיבותסינמטק נתיבות, הגפן 6סרטיםהנוער, במעמד הבמאי: תום שובל20:00

עין גדי, מ.א. אולם ע"ש אבנימחולRaices )להקת הפלמנקו רמנגאר(20:30
תמר

₪ 20 

20 ₪שדרותמתנ"ס, אולם המופעים, בר-לב 4מוסיקהאחרי עשרים שנה )תיאטרון הנגב(20:30

10 ₪דימונהסינמטק דימונה, שד‘ הרצל 1סרטיםבית לחם, כולל שיחת אמן20:30

20 ₪ירוחםמתנ"ס, צבי בורנשטיין 128תיאטרוןהנשים )תיאטרון חני - העמותה לתיאטרון מובחר(20:30

20 ₪באר שבעמשכן אמנויות הבמה, שד‘ רגר 41מוסיקהחגיגה קלאסית )הסינפונייטה הישראלית באר שבע(20:30

20 ₪דימונההיכל התרבות מופ"ת, המעפילים 2מחולצ‘ארלי מנדלבאום )להקת קולבן דאנס(20:30

20 ₪גן יבנהמתנ"ס, הרצל 40תיאטרוןשוזס ובג‘ג‘ינה )תיאטרון מיקרו(20:30

20 ₪באר שבעמרכז הצעירים, הרצל 12תיאטרוןשעיר לעזאזל )תיאטרון אספקלריא(20:30

20 ₪באר שבעבי"ס גודמן למשחק, שד‘ זלמן שזר 8תיאטרוןתמונות מהוצאה להורג )בי"ס גודמן למשחק(20:30

10 ₪שדרותסינמטק שדרות, הדגל 4סרטיםהערת שוליים, כולל שיח אמן21:00

20 ₪מצפה רמוןהאנגר אדמה, הר בוקר 4מחולשדה תעופה )ליאת דרור ניר בן גל הלהקה(21:00

יום חמישי, 26/12, דרום הארץ
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תערוכה/ מפגש: אילן שיינפלד10:00
ספרות

מוזיאון הכט, אודיטוריום, אוניברסיטת חיפה
שעות פעילות המוזיאון: 20:00-10:00

חינםחיפה

תערוכה/פיטר הארנב )תיאטרון חני - העמותה לתיאטרון מובחר(10:00
ילדים

מוזיאון בית המאירי
קרן היסוד 158, העיר העתיקה

שעות פעילות המוזיאון: 13:30-08:30

חינםצפת 

10:00
11:00

סיור מודרך
מפגש: אפרים סידון + דני קרמן

תערוכה/ 
ספרות

אודיטוריום מירון סימה
משכן לאמנויות ע"ש חיים אתר

שעות פעילות המוזיאון: 13:30-10:00

10 ₪עין חרוד

20 ₪חיפהאודיטוריום חיפה, שד‘ הנשיא 138מוסיקההחטיפה מן ההרמון )אופרה, חזרה גנרלית( )התזמורת הסימפונית חיפה(10:00

10 ₪סאגו‘ראולם הרשות המקומיתילדים הרפתקאות בים )תיאטרון עכו( 10:00

10 ₪יבנאלאולם התרבותסרטיםסופרוומן, במעמד היוצרת: יעל קיפר10:00

10 ₪קצריןמתנ"ס, מרכז מסחריסרטיםרשימת קצמן, במעמד היוצר: אמנון וינר10:30

/11:00
12:00

/12:00
13:00

סיור מודרך

Mr. Nice Guy )ענת גרגוריו(, מחול

תערוכה/
מחול

המוזיאון הארכיאולוגי
שעות פעילות המוזיאון: 13:00-09:00

10 ₪קיבוץ עין דור

11:00
12:00

מפגש עם יוצרת: סבינה מסג
סיור מודרך

תערוכה/ 
ספרות

10 ₪חיפהמוזיאון חיפה לאמנות, שבתאי לוי 26

תערוכה/מפגש עם יוצר: גור שומרון11:00
ספרות

מדעטק, שמריהו לוין 25ֿ
שעות פעילות המוזיאון: 13:00-10:00

10 ₪חיפה

10 ₪ראש פינהסינמטק ראש פינה, דוד שוב 32סרטיםלילה לבן, במעמד הבמאית: עירית גל11:00

10 ₪סאגו‘ראולם הרשות המקומיתילדים פינוקיו )תיאטרון עכו( 11:30

10 ₪חיפהסינמטק חיפה, שד‘ הנשיא 142סרטיםמשפטי חיים, במעמד הבמאית: נורית קידר12:00

20 ₪נהריההיכל התרבות, דרך העצמאות 11ילדיםמלך היער )תיאטרון גושן(13:30

10 ₪טמרההמתנ"ס החדשילדים הרפתקאות בים )תיאטרון עכו( 15:00

20 ₪מג‘ד אל כרוםמתנ"סילדים עלא אלדין )בית הגפן( 15:00

20 ₪עראבהמתנ"סילדים סאסאח )תיאטרון אלמידאן( 16:00

מופע בערבית יום שישי, 27/12, צפון הארץ
מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

10 ₪שפרעםמרכז תרבותילדים פרח אדום )היפה והחיה( )תיאטרון ג‘ביינה( 16:00

10 ₪טמרההמתנ"ס הישןילדים תעלולי חסונה )אלאג‘יאל טמרה( 16:00

10 ₪טמרהאשכול הפיסילדים הרפתקאות בים )תיאטרון עכו( 17:00

תערוכה/שחור לבן )תיאטרון אלחיאת( 17:00
ילדים 

הגלריה לאמנות, רח‘ אלמרמאלי
שעות פעילות הגלריה: 19:00-17:00

10 ₪אום אל פאחם

10 ₪סאגו‘ראולם הרשות המקומיתילדים נאס ג‘נאס )אנשים שונים( )תיאטרון עכו( 18:00

20 ₪מג‘ד אל כרוםמתנ"סילדים החלילן )בית הגפן( 19:00

10 ₪סכניןתיאטרון השלוםילדיםתעלולי ג‘וחא )תיאטרון השלום(19:00

20 ₪חיפהאולם אלמידאן, חורי 2תיאטרוןמסייפין )תיאטרון אלמידאן( 20:00

השירים של המלחין אלקסבגי, ומיטב השירים של אום כולת'ום, 20:00
אסמהאן ולילה מוראד )תזמורת תרשיחא למוסיקה ערבית(

היכל התרבות ואומנויות הבמה מוסיקה
קהילת יהדות צרפת 1, גבעת הזיתים

20 ₪מעלות

תיאטרון ערוגת הנענע )עמותת סלמה לאמנויות הריקוד(20:30
ומחול

20 ₪יגורתיאטרון יד למגינים

10 ₪טמרההמתנ"ס הישןילדים נאס ג‘נאס )אנשים שונים( )תיאטרון עכו( 21:00

יום שישי, 27/12, צפון הארץמופע בערבית
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אנדרש שיף, מנצח ופסנתרן; הרצאה עם מיכאל וולפה )התזמורת 11:00
הפילהרמונית הישראלית(

20 ₪תל אביבהיכל התרבות, דיזנגוף 10 מוסיקה

20 ₪פתח תקווההיכל התרבות, המכבים 5תיאטרוןדז'יגאן ושומאכר )תיאטרון יידישפיל(11:00

תערוכה/קלבת שבת )בית אביחי(11:30
תיאטרון

מוזיאון ראשון לציון, אחד העם 2
שעות פעילות המוזיאון: 14:30-11:00

10 ₪ראשון לציון

הפרויקט הקאמרי הישראלי עם טביאה צימרמן )ויולה( )התזמורת 12:00
הסימפונית ראשון לציון(

20 ₪ראשון לציוןהיכל התרבות, ז‘בוטינסקי 16מוסיקה

20 ₪נתניההיכל התרבות העירוני, רזיאל 4תיאטרוןדפוקים )תיאטרון חיפה(12:30

20 ₪ראשון לציוןאולם מופת, רוטשילד 62ילדיםMind the Gap )תיאטרון מסתורין(13:00

20 ₪תל אביבאנסמבל עיתים, נחמני 4מחולהמלך הולך למות )אנסמבל עיתים(13:00

20 ₪תל אביבתיאטרון גשר, שד‘ ירושלים 9תיאטרוןיונה ונער )גשר(13:00

20 ₪תל אביבמרכז סוזן דלל, יחיאלי 5, נווה צדקמחולשולה / UPRISING )אנסמבל בת-שבע(13:30

10 ₪קלנסואהמתנ"ס, אולם התיאטרוןתיאטרוןשיר המוות )תיאטרון אלסראיא הערבי - יפו( 18:00

יום שישי, 27/12, מרכז הארץ
מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

10:45
11:30

סיור מודרך
הרצאה: דמותו של ישוע בקולנוע, ד"ר שרון רובק

מוזיאון ארצות המקראתערוכה
אברהם גרנות 25

שעות פעילות המוזיאון: 12:30-10:00

10 ₪ירושלים

10 ₪ירושליםסינמטק ירושלים, דרך חברון 11סרטיםלצוד פילים, במעמד השחקנית: רותם זיסמן כהן11:00

10 ₪ירושליםסינמטק ירושלים, דרך חברון 11סרטיםסוכריות, כולל שיח אמן11:00

20 ₪מושב מזורבית העםמחולפיאסטה )סילביה דוראן(11:00

פלעטשקס: מופע מחול והקרנת סרט )גלית ליס )כוריאוגרפיה(, עופר 11:00
יינוב )במאי((

מחול/ 
סרטים

10 ₪לפידבית התרבות

10 ₪ירושליםסינמטק ירושלים, דרך חברון 11סרטיםשש פעמים, כולל שיח אמן11:00

20 ₪אלון שבותאולם מתנ"ס גוש עציוןמוסיקהבאך קור)א(לי מוצרט )תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים(11:30

10 ₪ירושליםסינמטק ירושלים ,דרך חברון 11סרטיםHome Movie, במעמד הבמאי: ראובן ברודסקי12:00

20 ₪ירושליםבית מזי"א תחתון ,מסילת ישרים 18תיאטרוןמוסררה )תיאטרון פסיק(12:00

20 ₪ירושליםבית מזי"א עליון, מסילת ישרים 18תיאטרוןהעיר הזאת )תיאטרון האינקובטור(13:30

יום שישי, 27/12, ירושלים והסביבה
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מחיריישובשם האולםז‘אנרשם המופעשעה

20 ₪מ.א. שפיראולם ספורט אבן שמואלילדיםהחיפושיות )תיאטרון הקיבוץ(11:15

10 ₪שדרותסינמטק שדרות הדגל 4סרטיםהנוער, כולל שיח אמן12:00

20 ₪מושב עין תמראולם קהילתיילדיםהסוד של לני )תיאטרון מראה(13:00

20 ₪שער הנגבאולם דורותתיאטרוןלקפוץ מעל העננים )תיאטרון הנפש(14:00

יום שישי, 27/12, דרום הארץ
הפקת הפרויקט: בנדה הפקות בע"מ 

אלה איתן יחסי ציבור 
מיתוג ועיצוב גרפי: The League, )קובי לוי, אבי בוחבוט וזהר קורן(

איור: ניב תשבי
פונט       : חן מכבי

משרד כרטיסים: בימות 10 בע"מ 

לרכישת כרטיסים ולפרטים נוספים:
pais.co.il :אתר מפעל הפיס

mcs.gov.il :אתר משרד התרבות והספורט
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