
 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

1.8 
 נדב אבוקסיס
 מופע סטנד אפ
 זאפה הרצליה

 

 ח"ש 105ח במקום "ש 75

!ח הנחה"ש 30

2.8 
LIRAZ 
NAZ 

 זאפה תל אביב

 

 ח"ש 100ח במקום "ש 70

!ח הנחה"ש 30

3.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
Just the way you are 

מופע מוזיקלי חדש ומרהיב 
 המבוסס על השירים
 בילי ג׳ואל ואלטון ג׳ון

 זאפה הרצליה

 

 ח"ש 95ח במקום "ש 65

!ח הנחה"ש 30

3.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 הללויה

 המחווה ללאונרד כהן
    סיון טלמור , ארי גורלי
 וגל ניסמן 

 זאפה חיפה

 

 ח"ש 95ח במקום "ש 65

!ח הנחה"ש 30

3.8 
 |אהוד בנאי 

  החברים של נטאשה
 שני מופעים בערב

 בית גבריאל צומת צמח

 

 ח"ש 164ח במקום "ש  144

!ח הנחה"ש 20

3.8 
בלקן ביט | מוש בן ארי 

 בוקס שני מופעים בערב
לילות אהבה באמפיתיאטרון 

 הרומי בית גוברין

 

 ח"ש 144החל מ 

!ח הנחה"ש 20

3.8 
 עמיר בניון

 ו באב"מופע חגיגי לט 
 "מילה ברוח"

 אמפידשא מושב טל שחר

 

 ח"ש 129ח במקום "ש 114

!ח הנחה"ש 15

4.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 צביקה פיק

 !המאסטרו בהופעה חיה
 זאפה חיפה

 

 ח"ש 150ח במקום "ש 120

!ח הנחה"ש 30

4.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 דניאל סלומון ודנה עדיני

 בהופעה חיה
 ובליווי שני נגנים
 זאפה הרצליה

 

 ח"ש 124ח במקום "ש 94

!ח הנחה"ש 30

4.8 
 עברי לידר

 : ו באב"ט
 "האהבה הזאת שלנו"

מתחם הופעות קיץ קיבוץ 
 גבעת ברנר

 

 ח"ש 154ח במקום "ש 139

!ח הנחה"ש 15

4.8 
 |אביב גפן והתעויוט 

 יין בורדו'ג| אמיר דדון 
 שלושה מופעים בערב

 בית גבריאלצומת צמח

 

 ח"ש 164ח במקום "ש  144

!ח הנחה"ש 20

4.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 ישי ריבו

 פחד גבהים
 הופעות אחרונות לסיבוב

 צהריים זאפה ירושלים 

 

 ח"ש 125ח במקום "ש 95

!ח הנחה"ש 30

5.8 
 "הקומדי צחוק"

 עם עופר ומאור
 כוכבי הצחוקייה והרשת

אפ קורע מופע סטנד
 !מצחוק לילדים ונוער
 זאפה תל אביב

 

 ח"ש 90ח במקום "ש 60

!ח הנחה"ש 30

5.8 
 אביב גפן והתעויוט
ו "ש ט"אהבה בקיסריה סופ

 באב
 :אורחות
 ),היהודים(אורית שחף 

 ,מירי מסיקה
 נינט

 אמפי קיסריה

 

 !ח הנחה"ש 25

ההנחה תקפה לאזורים 
!מסויימים

5.8 
 |עילי בוטנר וילדי החוץ 

  אברהם טל
 שני מופעים בערב

 בית גבריאלצומת צמח

 

 ח"ש 164ח במקום "ש 144

!ח הנחה"ש 20

5.8 
 |דודו טסה 

 החברים של נטאשה
 שני מופעים בערב

לילות אהבה באמפיתיאטרון 
 הרומי

 בית גוברין

 

 ח"ש 144החל מ 

!ח הנחה"ש 20

6.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 !ביטלמניה

יקל בנד במופע 'המג
 הצדעה לביטלס

 :אורחים
 דניאל סלומון ודנה עדיני

 זאפה ירושלים

 

 ח"ש 85ח במקום "ש 55

!ח הנחה"ש 30

 
7.8 

 מירי מסיקה| יובל דיין 
 שני מופעים בערב

לילות אהבה באמפיתיאטרון 
 הרומי

 בית גוברין

 

 ח"ש 144החל מ 

!ח הנחה"ש 20

7.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 כנסיית השכל

 " זה לא אני"
 ו באב חגיגי"מופע ט

 זאפה כרם ברקן

 

 ח"ש 124ח במקום "ש 94

!ח הנחה"ש 30

8.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 מארינה מקסימיליאן
 סיבוב הופעות חדש

Easy Life 
 זאפה חיפה

 

 ח"ש144ח במקום "ש 114

!ח הנחה"ש 30

9.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 אלון עדר ולהקה

 שלמה גרוניך: אורח מיוחד
 זאפה תל אביב

 

  ח"ש 90ח במקום "ש 60

!ח הנחה"ש 30

10.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 ארז לב ארי

 כתמים של תרבות
 זאפה תל אביב

 

  ח"ש 115ח במקום "ש 85

!ח הנחה"ש 30

10.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 ארקדי דוכין

 מארח את שולי רנד
 רק שירי אהבה
 מופע פסנתר
 זאפה ירושלים

 

  ח"ש 135ח במקום "ש 105

!ח הנחה"ש 30

10.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 אהוד בנאי

 ופרפרי הקצב
 מאיה בלזיצמן: אורחת

 פרפרי הקצב
 זאפה אמפי שוני

 

  ח"ש 164ח במקום "ש 134

!ח הנחה"ש 30

10.8 
 ירדנה ארזי והגבעטרון

 הוי ארצי מולדתי
היכל אמנויות הבמה 

 הרצליה
6.9 

 א"בית החייל ת 

 

 ח"ש 204ח במקום "ש 174

!ח הנחה"ש 30

10.8 
 |נתן גושן 

אמיר דדון מארח את 
 מארינה מקסימיליאן
 שני מופעים בערב

לילות אהבה באמפיתיאטרון 
 הרומי

 בית גוברין

 

 ח"ש 144החל מ 

!ח הנחה"ש 20

10.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 אסף אמדורסקי

 בהופעה
 זאפה הרצליה

 

 ח"ש 100ח במקום "ש 70

!ח הנחה"ש 30

11.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 רוני דלומי
 בהופעה

 זאפה כרם ברקן

 

 ח"ש 114ח במקום "ש 84

!ח הנחה"ש 30

11.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 יזהר אשדות

 ,יין בורדו'מארח את ג
 רונה קינן ואסתר רדא

 עם כל השירים
 והלהיטים הגדולים
 זאפה אמפי שוני

 

 ח"ש 164ח במקום "ש 134

!ח הנחה"ש 30

12.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 החברים של נטאשה

 שנה 25
"שינויים בהרגלי הצריחה"ל

 זאפה אמפי שוני

 

 ח"ש 184ח במקום "ש 154

!ח הנחה"ש 30

12.8 
 "ימים של אהבה"

 :ו באב"חגיגות ט
 הסיקסטיז

 מיטב שירי שנות
 70 וה 60 ה 

 זאפה חיפה

 

 ח"ש 105ח במקום "ש 75

!ח הנחה"ש 30

12.8 
 Liveבייבי אוריינטל 

 הפרוייקט המשובח
יוצא במופע חדש לכל 

 המשפחה
 זאפה הרצליה

 

 ח"ש 75ח במקום "ש 45

!ח הנחה"ש 30

12.8 
 אברהם טל| עברי לידר 

 שני מופעים בערב
לילות אהבה באמפיתיאטרון 

 הרומי
 בית גוברין

 

 ח"ש 144החל מ 

!ח הנחה"ש 20

14.8 
 ניקי גולדשטיין

במופע סטנדאפ יחיד 
 !לראשונה על הבמה
 זאפה תל אביב

 

 ח"ש 95ח במקום "ש 65

!ח הנחה"ש 30

15.8 
 מארק אליהו

 "דרכים"במופע החדש 
 זאפה תל אביב

 

 ח"ש 85ח במקום "ש 55

!ח הנחה"ש 30

16.8 
 קרן פלס

 לבד על הפסנתר
 זאפה הרצליה

 

 ח"ש 155ח במקום "ש 125

!ח הנחה"ש 30

17.8 
יהודה פוליקר | אהוד בנאי 

 שני מופעים בערב
לילות אהבה באמפיתיאטרון 

 הרומי
 בית גוברין

 

 ח"ש 154החל מ 

!ח הנחה"ש 20

19.8 
 שלום חנוך| שלומי שבן 

 שני מופעים בערב
לילות אהבה באמפיתיאטרון 

 הרומי
 בית גוברין

 

 ח"ש144החל מ 

!ח הנחה"ש 20

19.8 
 מירי מסיקה
 מארחת את

 שמעון בוסקילה
 סיבוב הופעות

 עם האלבום החדש
 "אלוהי הדברים הקטנים"

 זאפה אמפי שוני

 

  ח"ש 170ח במקום "ש 140

!ח הנחה"ש 30

 

23.8 
 רותם אבוהב

 מופע סטנדאפ חדש
 זאפה ירושלים

  

 

 ח"ש 105ח במקום "ש 75

!ח הנחה"ש  30

25.8 
 מופע המחווה
 לאריק קלפטון

 מיטב הלהיטים של
 אגדת הגיטרה
 זאפה חיפה

 

 ח"ש 85ח במקום "ש 55

!ח הנחה"ש 30

26.8 
 באושר ועושר

 עם שי אביבי 
 ומיכל ליבדינסקי

 מערכונים על זוגיות
 זאפה ירושלים

 

 ח"ש 104ח במקום "ש 74

!ח הנחה"ש 30

26.8 
 מאור אדרי

  צ"לייב פארק ראשל

 

 ח"ש 134החל מ 

!ח הנחה"ש 20

26.8 
 אדיר גץ

 בסיבוב הופעות חדש
 זאפה הרצליה

 

 ח"ש 115ח במקום "ש 85

!ח הנחה"ש 30

31.8 
 גיא ויהל

 :עם אורחים מיוחדים
, מיכה שטרית , ארקדי דוכין

LOLA MARSH 
 "השמש תזרח " 

 זאפה אמפי שוני

 

 ח"ש 129ח במקום "ש 99

!ח הנחה"ש 30

31.8 
 אביתר בנאי

 בעקבות הביקוש הרב
 "לשונות של אש"

 דודו טסה: אורח מיוחד
 היכל התרבות תל אביב

 

 ח"ש 129החל מ 

ההנחה תקיפה לאיזורים 
מסויימים

1.9 
 דני סנדרסון

 מארח את מזי כהן
 המיטב

 אמפידשא קיבוץ חצור

 

 ח"ש 139ח במקום "ש 124

!ח הנחה"ש 15

7.9 
 נתן גושן| אליעד 

 שני מופעים בערב
 בית גבריאל צומת צמח

 

 ח"ש 144ח במקום "ש 119

!ח הנחה"ש 25

9.9 
 רד בנד

REDSTOCK FESTIVAL 
 :אורחים מיוחדים

 , אהוד בנאי
 הדג נחש, ברי סחרוף

 אמיר דדון, יין בורדו'ג
 צ"לייב פארק ראשל

 

  ח"ש 154

!ח הנחה"ש 20

 18.9 
 רותם כהן

 HAVANASOL 
REPUBLIC 

 דסמר בואנו: אורח מיוחד
 א"נמל ת, 11האנגר 

 

  ח"ש 125החל מ 

ההנחה תקיפה לאיזורים 
מסויימים

21.9 
 תיסלם

 במסגרת מופעי
 זאפה קלאב

 רול לכל המשפחה'רוקנ
 צ"לייב פארק ראשל

 

 ח"ש 120החל מ 

!ח הנחה"ש 20

22.9 
 דני גידי וחברים
  במסגרת מופעי

 זאפה קלאב 
 מופע שקיעה
 צ"לייב פארק ראשל

 

  ח"ש 154החל מ 

!ח הנחה"ש 20

23.9 
 עידן עמדי

  במסגרת מופעי
 זאפה קלאב 

 מארח את יובל דיין
 צ"לייב פארק ראשל

 

 ח"ש 110החל מ 

!ח הנחה"ש 20

28.9 
 טונה

מופע השקה לאלבום החדש
 א"נמל ת, 11האנגר 

 

 ח"ש 140ח במקום "ש 120

!ח הנחה"ש 20

 

 ח הנחה"ש 15

  על כל המופעים
 ספטמבר אוגוסט

 א"בזאפה ת

 

 ח הנחה"ש 20

  על כל המופעים
 ספטמבר אוגוסט

 בזאפה אמפי שוני

 

 ח הנחה"ש 15
  על כל המופעים

 ספטמבר אוגוסט
 בזאפה הרצליה

 
 

 

 ח הנחה"ש 15

  על כל המופעים
 ספטמבר אוגוסט

 בזאפה כרם ברקן

 

 ח הנחה"ש 15
  על כל המופעים

 ספטמבר אוגוסט
 בזאפה חיפה

 

 ח הנחה"ש 15
  על כל המופעים

 ספטמבר אוגוסט
 בזאפה ירושלים

 
 

, אסף אבידן'', מדברים בזאפה''סדרת הרצאות , משינה,  6התקווה , אהוד בנאי, ין בורדו'ג, עידן רייכל, מלבד שלמה ארצי*
 ושלום חנוך Oboy, החברים של נטאשה, אדיר מילר, מני עוזרי, ילדי בית בעץ, שרית חדד, ברי סחרוף, יוני רכטר, קטורזה

 מלאי הכרטיסים לכל מופע מוגבל*

דווח כספאם | להסרה מרשימת התפוצה
*TEL AVIV | ISRAEL | 69719 | Israel | 9080|  תל אביב 27הברזל | זאפה גרופ 

כל הזכויות שמורות© 

 ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
http://www.facebook.com/sharer.php?u=%5BCAMPAIGN_VIEW_URL%5D&t=%5BSubject%5D&sid=2
http://www.zappa-club.co.il/
http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx

