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lior@zappagroup.com :לכל שאלה

15 ש"ח הנחה
על כל המופעים 
נובמבר דצמבר
בזאפה ת"א

15 ש"ח הנחה
על כל המופעים 
נובמבר דצמבר
בזאפה הרצליה
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© כל הזכויות שמורות

6.11
קובי מימון
ההופעה

זאפה הרצליה

89 ש"ח במקום  124 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

6.11
עידן רפאל חביב 
מופע אקוסטי 
Video Art

זאפה תל אביב

94 ש"ח במקום  129 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

7.11
מאור אדרי
בהופעה

זאפה חיפה

119 ש"ח במקום  154 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

7.11
תרועת הפסטיבלים

עם חני נחמיאס ומשה דץ
אורחים מיוחדים:

שימי תבורי , אבי טולדנו
ושולה חן

מועדון הגריי, יהוד

104 ש"ח במקום  134 ש"ח

30 ש"ח הנחה!

8.11
קרן פלס

לבד על הפסנתר
זאפה חיפה

105 ש"ח במקום  140 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

10.11
מיקי גבריאלוב

זוכר את אריק איינשטיין
זאפה חיפה

119 ש"ח במקום  134 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

10.11
עמוס עוז בשיחה עם גדי

טאוב
על כתיבה, קריאה ויצירה

מועדון הגריי, יהוד

55 ש"ח במקום  75 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

10.11
אחינועם ניני

במיטב השירים מקריירה
ישראלית ובינלאומית

מפוארת
זאפה הרצליה

120 ש"ח במקום  155 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

11.11
הקרקס האורבני
מכניס צבע לגריי
מועדון הגריי, יהוד

45 ש"ח במקום  65 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

11.11
"אדון שוקו" 

מופע משירי אריק אינשטיין
לכל המשפחה
זאפה הרצליה 

50 ש"ח במקום  85 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

14.11
עושים ג'אז וגוספל
עם עופר פורטוגלי

לאה שבת, סגיב כהן,
איריס פורטוגלי,
ז'וקה פרפיניאן
ומקהלת הגוספל
זאפה הרצליה 

80 ש"ח במקום  115 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

15.11
יוני רכטר
בהופעה

זאפה הרצליה

99 ש"ח במקום  134 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

16.11
נורית גלרון

30 שנה לאלבום המצליח
"משהו בלבבה"
זאפה ירושלים

85 ש"ח במקום  120 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

16.11
אסף אמדורסקי
והשף אורי שביט
Chef & Show

במפגש פסגה של מוזיקה
וקולינריה

זאפה תל אביב

65 ש"ח במקום  100 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

16.11
רוקוויל במחווה לקווין

בהופעה
מועדון הגריי,יהוד

85 ש"ח במקום  110 ש"ח

25 ש"ח הנחה!

17.11
מפגש מושונוב

בערב בידור מיוחד במינו
מועדון הגריי, יהוד

85 ש"ח במקום  125 ש"ח

40 ש"ח הנחה!

17.11
טריפונס

כוכב הזמר היווני ישראלי
20.11

מועדון הגריי, יהוד

70 ש"ח במקום  105 ש"ח

   החל מ 35 ש"ח הנחה!

22.11
גלי עטרי

כל הלהיטים מכל הזמנים
29.11

זאפה תל אביב

114 ש"ח במקום  154 ש"ח

40 ש"ח הנחה!

18.11
חנן בן ארי 
מופע להקה

אורח מיוחד: עידן עמדי
מועדון הגריי, יהוד

25.11
זאפה ירושלים

החל מ 35 ש"ח הנחה

החל מ 35 ש"ח הנחה

23.11
Vocal Sampling

המשכן לאמנויות הבמה
אשדוד
24.11

אולם המופעים קיבוץ יפעת

החל מ 114 ש"ח

30 ש"ח הנחה!

25.11
ווקה פיפל

סנסציה מוזיקלית
בינלאומית

זאפה תל אביב

115 ש"ח במקום  150 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

25.11
אריק סיני

מארח את יצחק קלפטר
לציון 40 שנות יצירה

אולם המופעים גבעת ברנר

114 ש"ח במקום  134ש"ח

20 ש"ח הנחה!

25.11
מוש בן ארי

'אספר לך הכל'
בית העם מושב טל שחר

124 ש"ח במקום  145 ש"ח

21 ש"ח הנחה!

26.11
אילנה אביטל

חוגגת 40 שנות קריירה
והשקת האלבום החדש
מועדון הגריי, יהוד

94 ש"ח במקום  124 ש"ח

30 ש"ח הנחה!

28.11
קובי מימון
ההופעה

מועדון הגריי, יהוד

85 ש"ח במקום  124 ש"ח 

39 ש"ח הנחה!

29.11
דקלון וסגיב כהן

מארחים את חיים משה
מופע  נוסטלגי בסגנון
עכשווי עם המון שמחה

רגש וחיבור
מועדון הגריי, יהוד

115 ש"ח במקום  150 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

2.12
יסמין לוי

רק עוד לילה אחד
היכל התרבות פתח תקווה

114 ש"ח במקום  154 ש"ח

40 ש"ח הנחה!

7.12
כנסיית השכל

חוגגת 25 שנות רוקנ'רול!
אורחים מיוחדים:
עמיר בניון,

החברים של נטאשה
וקפה שחור חזק
היכל התרבות ת"א

20 ש"ח הנחה! 

הנחה תקפה לאזורים
מסוימים!

9.12
אייל גולן

מופע חורף חדש
האנגר 09 עמק חפר

164 ש"ח במקום  184 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

9.12
"פסנתר הזמן"
עם אסי ישראלוף
ואבי גרייניק

מופע קומי מוסיקלי
לכל המשפחה

מועדון הגריי, יהוד

65 ש"ח במקום  85 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

12.12
מחווה לדייר סטרייטס
A Night Of dIRE

STRAITS
מועדון הגריי, יהוד

75 ש"ח במקום  95 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

13.12
אסף אבידן 

מופע השקה לאלבום החדש
The Study on Falling
היכל התרבות ת"א

20 ש"ח הנחה! 

ההנחה תקפה לאזורים
מסוימים!

14.12
שלום חנוך עם משה לוי

"יציאה"
אולם המופעים עין החורש

124 ש"ח במקום  144 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

16.12
דיאנה גולבי, רוני פטרסון

ומשה לוי
בשירים הכי מוכרים.. הכי
אהובים.. הכי מרגשים
מועדון הגריי, יהוד

85 ש"ח במקום  125 ש"ח

40 ש"ח הנחה!

17.12
קובי מידן ואיתי פרל מחווה

ללאונרד כהן
החיים והשירים

מועדון הגריי, יהוד

70 ש"ח במקום  90 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

21.12
הקסם של בואנה ויסטה

Pasión de Buena Vista
לראשונה בישראל האגדות
של המוזיקה הקובנית

26.12 ,22.12
האנגר 11, נמל ת"א

החל מ 154 ש"ח

30 ש"ח הנחה!

26.12
הפרויקט של רביבו

בהופעה
מועדון הגריי, יהוד

120 ש"ח במקום  155 ש"ח

35 ש"ח הנחה!

28.12
יהודה פוליקר

מופע סילבסטר חגיגי
בהופעה

אולם המופעים
קיבוץ גבעת ברנר

החל מ 189 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

29.12
תיסלם במסיבת סוף שנה
מארחים את דני סנדרסון
היכל התרבות ת"א

20 ש"ח הנחה!

ההנחה תקפה לאזורים
מסוימים!

29.12
רד בנד

מסיבה קומית מוסיקלית
שלא תשאיר אתכם אדישים

לרגע!!!
מועדון הגריי, יהוד

95 ש"ח במקום  135  ש"ח

40 ש"ח הנחה!

30.12
אברהם טל 

מופע סילבסטר חגיגי
"הלילות של החורף הזה"
אולם מופעים קיבוץ גבעת

ברנר

החל מ 139 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

25.1
ריקי גל

30 שנה לאלבום הראשון
 אולם המופעים עין החורש

114 ש"ח במקום  134 ש"ח

20 ש"ח הנחה!

15 ש"ח הנחה
על כל המופעים 
נובמבר דצמבר
בזאפה כרם ברקן

15 ש"ח הנחה
על כל המופעים 
נובמבר דצמבר
בזאפה חיפה

15 ש"ח הנחה
על כל המופעים 
נובמבר דצמבר
בזאפה ירושלים
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