
 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

 2017להלן הופעות חודש מאי 
 :למימוש הטבות יש להיכנס לאתר זאפה 

www.zappaclub.co.il 
יש להקליד את שם המשתמש , בצד ימין למטה יש כניסת חברות וועדים

 .והסיסמה של החברה
במידה וישנה . יש לבחור את המופע ולאחר מכן לסמן את המקומות הרצויים

 .המחיר יופיע לאחר הנחה, הטבה למופע
 lior@zappagroup.com: לכל שאלה

 

 ח''ש 89ח במקום ''ש 69

!ח הנחה''ש 20

1.5 
 רשף לוי

במופע סטנד אפ שנון 
 ואמיתי

 א''ת, י''מוזיאון א 
 ס כפר יונה''מתנ 6.5

 א''מוזיאון ת 19.5
  

 

 ח''ש 85

ח הנחה''ש 39

1.5 
 :ערב יום העצמאות

 אורי חזקיה
 אפ במופע סטנד 

 זאפה אמפי שוני

 

  ח"ש 124ח במקום "ש 94

!ח הנחה"ש 30

1.5 
:   ערב יום העצמאות

 צביקה הדר 
 !300הצגות ה 
 א''זאפה ת
  

 

 ח"ש 124ח במקום "ש 94

!ח הנחה''ש 30

2.5 
' שי שטרן וערן זרחוביץ
 מארחים את מאור כהן

 "כמעט מושלמים"
 סאטירי ומוזיקלי, ערב קומי

 א"זאפה ת
  

 

 ח"ש 104ח במקום "ש 74

!ח הנחה''ש 30

2.5 
 אלי יצפאן

 במופע בידור חדש
 זאפה הרצליה

  

 

  ח"ש 124ח במקום "ש 94

!ח הנחה"ש 30

2.5 
 אדם

 שנה לאלבום ״סוד״  30
 זאפה חיפה

  

 

 ח''ש 114ח במקום ''ש 84

!ח הנחה"ש 30

3.5 
 אלון עדר ולהקה

 מארחים את שם טוב לוי
 "השמרנים שוב באופנה"

 א"זאפה ת
  

 

 ח"ש 90ח במקום "ש  60

!ח הנחה''ש 30

3.5 
 רילוקיישן

בהשתתפות קרן מור ויובל 
 שרף

דרמה אבסורדית מאת מייק 
 ברטלט

 זאפה חיפה
 א"זאפה ת 17.5
 זאפה הרצליה 24.5

  

 

 ח"ש 115ח במקום "ש 85

!ח הנחה"ש 30

4.5 
 ארקדי דוכין
  מופע פסנתר

 רק שירי אהבה
 זאפה ירושלים

  

 

 ח''ש 135ח במקום ''ש 105

!ח הנחה''ש 30

4.5 
אחינועם ניני וגיל דור 

במיטב השירים מקריירה 
ישראלית ובינלאומית 

 מפוארת
 זאפה חיפה

 

 ח"ש 145ח במקום "ש 115

!ח הנחה''ש 30

5.5 
 דניאל סלומון ודנה עדיני
בהופעה חיה ובליווי שני 

 נגנים
 א"זאפה ת
  

 

 ח"ש 124ח במקום "ש 94

!ח הנחה"ש 30

5.5 
טנאסיס ואסילופולוס 
) יוון(והזמרת ליטה קוליה 
 עם אסי יחיאל
 הישר מסלוניקי
 במופע מיוחד
 זאפה הרצליה

  

 

 ח''ש 174ח במקום ''ש 144

!ח הנחה''ש 30

6.5 
 'שירים לעמליה'

, איילת רובינסון, עלמה זק
 ,גיא לוי, אלון נוימן

 טל אבן צור
השקה חגיגית לאלבום 
 שירי הילדים החדש

 א"זאפה ת
  

 

 ח''ש 85ח במקום ''ש 55

!ח הנחה''ש 30

6.5 
  בית הבובות
 האוסף

סיבוב הופעות חדש לרגל 
 צאת אלבום אוסף

 זאפה חיפה
  

 

 ח''ש 115ח במקום ''ש 85 

!ח הנחה''ש 30

8.5 
 :מדברים בזאפה

פאנל בנושא מוח ובינה 
 מלאכותית בהנחיית

 .ר ליעד מודריק"ד
 ?האם יוולד אדם מן המכונה

 פאנל בהשתתפות
 ,שמעון אולמן' פרופ

 משה בר' פרופ
 הילה יעקובסון' ופרופ

 זאפה הרצליה
  

 

 ח''ש 95ח במקום ''ש 65

!ח הנחה''ש 30

9.5 
 אלדד ציטרין

 מארח את שלומי שבן
 בהופעה
 א"זאפה ת
  

 

 ח''ש 85ח במקום ''ש 55

!ח הנחה''ש 30

9.5 
 אדיר גץ
 בהופעה

 זאפה ירושלים
  

 

 ח''ש 110ח במקום ''ש 80

!ח הנחה''ש 30

9.5 
 רמי ורד

 המופע החדש
 זאפה חיפה

  

 

 ח''ש 95ח במקום ''ש 65

!ח הנחה''ש 30

10.5 
 רותם אבוהב

 מופע סטנדאפ חדש
 א"זאפה ת
  

 

 ח''ש 99ח במקום ''ש 69

!ח הנחה''ש 30

10.5 
 מארק אליהו

 "דרכים"במופע החדש 
 זאפה ירושלים

  

 

 ח''ש 85ח במקום ''ש 55

!ח הנחה''ש 30

11.5 
 !השחור החדש גיא מזיג 

 עושה קסמים ורוקנרול
 א"זאפה ת
  

 

 ח''ש 95ח במקום ''ש 65

!ח הנחה''ש 30

11.5 
 אנסמבל שם טוב לוי

מופע השקה עם יציאת 
 "שם יש"האלבום החדש 

 זאפה חיפה
  

 

 ח''ש 95ח במקום ''ש 65

!ח הנחה''ש 30

12.5 
 מתי כספי

 מארח את אביב גפן
 שנה של מוסיקה 50

 זאפה אמפי שוני
  

 

 ח''ש 154ח במקום ''ש 124

!ח הנחה''ש 30

12.5 
 ערב שקופיות
 עם יפתח קליין

תמונות אינטימיות מחיי 
 עשרים שנות נישואין

 זאפה הרצליה
  

 

 ח''ש 115ח במקום ''ש 85

!ח הנחה''ש 30

13.5 
TheAngelcy 

' | לסי חלק ב'האנג
theAngelcy Part 2 

 א"זאפה ת

 

 ח''ש 100ח במקום ''ש 70

!ח הנחה''ש 30

14.5 
 שלומי קוריאט

מופע סטנד אפ חדש שנון 
וחושפני שלא דופק חשבון 
לאף אחד ובעיקר מצחיק 

 !בטירוף
 א"זאפה ת
  

 

 ח''ש 85ח במקום ''ש 55

!ח הנחה''ש 30

14.5 
 :מדברים בזאפה

עינת פישביין ושרון שפורר 
 המקום הכי חם בגיהנום 

עיתונות עצמאית ככלי 
 לשינוי חברתי
 זאפה הרצליה

  

 

 ח''ש 95ח במקום ''ש 65

!ח הנחה''ש 30

15.5 
 ירדנה ארזי והגבעטרון

 היכל התרבות פתח תקווה
 היכל התרבות רמלה 18.5
 היכל התרבות בת ים 28.5

המשכן לאמנויות  27.6
  א"הבמה ת

 

  ח"ש 144החל מ

ח הנחה''ש 30

16.5 
 הראל סקעת

 אהבה מסובבת הכל
 א"נמל ת 11האנגר 

  

 

 ח הנחה''ש 20

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

17.5 
 ברי סחרוף
 בהופעה

 זאפה אמפי שוני
  

 

 ח''ש 164ח במקום ''ש 134

!ח הנחה''ש 30

18.5 
 דודו טסה
 בהופעה

אולם המופעים קיבוץ גבעת 
 ברנר
  

 

 ח''ש 154ח במקום ''ש 134

!ח הנחה''ש 20

18.5 
 עמיר בניון

 "מילה ברוח"
אלבום וסיבוב הופעות חדש

 זאפה ירושלים

 

 ח''ש 144ח במקום ''ש 114

!ח הנחה''ש 30

18.5 
 ישי ריבו

 מארח את שולי רנד
 סיבוב הופעות

 "פחד גבהים"
 זאפה אמפי שוני

 

 ח''ש 129ח במקום ''ש 99

!ח הנחה''ש 30

19.5 
 :מדברים בזאפה

 פרופסור מריו ליביו 
 מקומנו ביקום

 א"זאפה ת

 

 ח''ש 95ח במקום ''ש 65

!ח הנחה''ש 30

19.5 
BALKAN BEAT BOX 

!SHOUT  IT OUT  LIVE
 משיקים אלבום חדש  

 זאפה אמפי שוני

 

 ח''ש 154ח במקום ''ש 124

!ח הנחה''ש 30

20.5 
 החברים של נטאשה

שינויים בהרגלי "שנה ל 25
 " הצריחה

 בסיבוב הופעות מיוחד
 אמפידשא קיבוץ חצור

 

 ח''ש 164ח במקום ''ש 144

!ח הנחה''ש 20

20.5 
 דישגאמופע סטא! טררם

קבוצת אמני טררם במופע 
 !קצב מלהיב
 א"זאפה ת

 

 ח''ש 75ח במקום ''ש 45

!ח הנחה''ש 30

20.5 
 אברהם טל

 לראשונה בקיסריה
 אמפי קיסריה

  

 

 ח''ש 154החל מ

!ח הנחה''ש 20

25.5 
 עברי לידר

 :אורחים מיוחדים
 שלומי שבן יובל דיין

 אמפי קיסריה

 

 ח''ש 144החל מ

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

25.5 
 תום יער

 אולם אסיא
 א"מוזיאון ת

 

 ח''ש 105ח במקום ''ש 85

!ח הנחה''ש 20

25.5 
 אור'דוד ד

 ההופעה
 זאפה חיפה

  

 

 ח''ש 115ח במקום ''ש 85

!ח הנחה''ש 30

25.5 
 אריאל זילבר

מופע להקה עם כל להיטי 
 הענק

 זאפה כרם ברקן

 

 ח''ש 135ח במקום ''ש 105

!ח הנחה''ש 30

26.5 
 שי צברי

ונבחרת הגרוב של המזרח 
 התיכון
 בהופעה

 זאפה הרצליה

 

 ח''ש 80ח במקום ''ש 50

!ח הנחה''ש 30

26.5 
 מוריס אל מדיוני
 עם נטע אלקיים

 ליסטן& סדרת סיט 
 א''מרכז ענב לתרבות ת

 

 ח''ש 95ח במקום ''ש 85

!ח הנחה''ש 10

29.5 
 אליעד

 "אור"
 זאפה אמפי שוני

  

 

 ח''ש 125ח במקום ''ש 95

!ח הנחה''ש 30

29.5 
 טיפקס

להקת טיפקס מתאחדת 
למופעים חגיגיים עם 
 להיטיה הגדולים
 זאפה כרם ברקן

  

 

 ח''ש 144ח במקום''ש 114

!ח הנחה''ש 30

1.6 
 אביתר בנאי

 "לשונות של אש"
 בריכת מושב טל שחר

 

ח''ש154ח במקום ''ש 139

!ח הנחה''ש 15

2.6 
SummerGroove 

 סאמר גרוב
 מופעים בערב 3

 בית גבריאל צומת צמח

 

 ח''ש 154

!ח הנחה''ש 15החל מ

 

8.6 
deadmau5 דד מאוס 

הקיץ הזה הולך להיות 
Extra Loud!  

 צ"לייב פארק ראשל
  

 

 ח הנחה"ש  20

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסוימים

2.6 
 יובל דיין

 "ליבי ער"
 מופע חדש

 א"תיאטרון הבימה ת
  

 

 ח הנחה''ש 114החל מ

!ח הנחה"ש 20

9.6 
 חוה אלברשטיין

 "מה אתה רואה"
 זאפה אמפי שוני

  

 

 ח"ש 164ח במקום "ש 134

!ח הנחה"ש 30

10.6 
 שלומי סרנגה

 "  שוברים צלחות"
המשכן למוסיקה ואמנויות  

 רעננה

 

 ח"ש 134ח במקום "ש 114

!ח הנחה"ש 20

15.6 
 אדיר גץ

 בכורה לרגל יציאת האלבום
 אולם רקנאטי

 א"מוזיאון ת
  

 

  ח"ש 134ח במקום "ש 114

!ח הנחה"ש 20

16.6 
 מפגש מושונוב

 בערב בידור מיוחד במינו
המשכן למוסיקה ואומנויות 

 רעננה
  

 

 ח"ש 115ח במקום "ש 85

!ח הנחה"ש 30

29.6 
MACKLEMORE & 
RYAN LEWIS + LP 

קוקי , נתן גושן: אורחים
 דלית רצ׳סטר DJ לבנה ו

 צ"לייב פארק ראשל
  

 

 !ח הנחה"ש 30

ההנחה תקפה לאזורים 
!מסויימים

20.6 
 חנן בן ארי
 בהופעה
 אולם נגה
 א"ת תאטרון גשר

 

 ח"ש 95החל מ

!ח הנחה"ש 20

24.6 
  מירי מסיקה

 יהודה פוליקר: אורח מיוחד
מופע השקה לאלבום 

 !החדש
  אמפי קיסריה

 

 ח הנחה''ש 20

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

29.6 
REGGAETON LIVE 

PARK 
 דדי יאנקי

 צ''לייב פארק ראשל

 

 ח הנחה''ש 30החל מ

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

20.7 
 ריקי גל

 שנה לאלבום הראשון  30
 מתי כספי: אורח מיוחד

 אולם רקנאטי
 א"מוזיאון ת
  

 

 ח"ש 154ח במקום "ש 134

!ח הנחה"ש 20

20.7 
 שלמה ארצי

טרילוגיית הופעות הקיץ של 
 האלבומים הגדולים

הופעות האלבום המיתולוגי 
 "חום יולי אוגוסט"

 אמפי קיסריה

 

 ח הנחה''ש 30החל מ

ההנחה תקפה לאיזורים 
!מסויימים

 

 ח הנחה"ש 15

  על כל המופעים
 יונימאי

 א"בזאפה ת

 

 ח הנחה"ש 20

  על כל המופעים
 יונימאי

 בזאפה אמפי שוני

 

 ח הנחה"ש 15
  על כל המופעים

 יונימאי
 בזאפה הרצליה

 
 

 

 ח הנחה"ש 15

  על כל המופעים
 יונימאי

 בזאפה כרם ברקן

 

 ח הנחה"ש 15
  על כל המופעים

 יונימאי
 בזאפה חיפה

 

 ח הנחה"ש 15
  על כל המופעים

 יונימאי
 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© 
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 ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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