
 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

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

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

 .את שם המשתמש והסיסמה של החברה
יש לבחור את המופע ולאחר מכן לסמן את המקומות 

המחיר יופיע , במידה וישנה הטבה למופע. הרצויים
 .לאחר הנחה

 lior@zappagroup.com: לכל שאלה

4.7 
 רמי קלינשטיין והמועצה

 זאפה ירושלים
 זאפה הרצליה 10.7

 

 ח"ש 105החל מ

!ח הנחה''ש 30

5.7 
 דקלון וסגיב כהן
 במופע המשותף
 ״עמק הפרחים״
 זאפה ירושלים

 

 ח"ש 125ח במקום "ש 95

!ח הנחה''ש 30

6.7 
 עידן רפאל חביב

 Video Artמופע אקוסטי ו
 זאפה הרצליה

 זאפה כרם ברקן 13.7

 

 ח"ש 89החל מ 

!ח הנחה"ש 30

6.7 
 אריאל זילבר
 מופע להקה

 עם כל להיטי הענק
 זאפה חיפה

  

 

 ח"ש 135ח במקום "ש 105

!ח הנחה''ש 30

6.7 
 מוניקה סקס
 איפה הילד

 שני מופעים בערב אחד 
 שתי הלהקות ביחד
 וכל אחת לחוד
 בריכת קיבוץ גת

 

 ח"ש 125ח במקום "ש 105

!ח הנחה''ש 20

7.7 
 היהודים

 מופע רוק חשמלי
 מתחם הופעות קיץ
 קיבוץ גבעת ברנר

 

 ח"ש134ח במקום "ש 119

!ח הנחה"ש 15

7.7 
 דפנה ארמוני
 :עם אורח מיוחד
 יצחק קלפטר
 בהופעה

 זאפה תל אביב

 

 ח"ש 115ח במקום "ש 85

!ח הנחה"ש 30

7.7 
 ערב מחווה לאלביס פרסלי

 !כל הלהיטים הגדולים
 זאפה חיפה

 

 ח"ש 105ח במקום "ש 75

!ח הנחה"ש 30

8.7 
 תום יער

אולם אסיא מוזיאון תל אביב 
 לאמנות

 

 ח"ש 105ח במקום "ש 85

ההנחה תקפה לאזורים 
!מסויימים

 

8.7 
התזמורת הקאמרית 

 ,הישראלית
נגנים  27בהשתתפות 

 ולהקת רוקוויל
 במופע מחווה ללהקת קווין

 זאפה אמפי שוני

 

 ח"ש 154ח במקום "ש 104

!ח הנחה"ש 50

8.7 
 ילד פעם

מופע מוסיקלי לילדים 
 ולמבוגרים

 זאפה הרצליה צהריים 

 

 ח"ש 80ח במקום "ש 50

!ח הנחה"ש 30

10.7 
 משה להב

 הטיש הגדול ואורחים
 בהופעה

 זאפה חיפה

 

 ח"ש 110ח במקום "ש 80

!ח הנחה"ש 30

11.7 
 רבקה זהר ולירון לב

 "אור מסביב"
 מופע להקה
 זאפה הרצליה

 

 ח"ש 105ח במקום "ש 75

!ח הנחה"ש 30

11.7 
 קרן פלס

 לבד על הפסנתר
 זאפה תל אביב

 

 ח"ש 155ח במקום "ש 125

!ח הנחה"ש 30

13.7 
 חנה לסלאו

 "לסלאו לא נחה"
 זאפה ירושלים

 

 ח"ש 115ח במקום "ש 85

!ח הנחה"ש 30

13.7 
 גלי עטרי

 כל הלהיטים מכל הזמנים
 זאפה אמפי שוני

 

 ח"ש 164ח במקום "ש 114

!ח הנחה"ש 50

14.7 
 פורטיס

 אין קץ לילדות
 !לכל המשפחה 

 זאפה תל אביב צהריים 

 

 ח"ש 135ח במקום "ש 105

!ח הנחה"ש 30

26.7 
 מועדון הקצב של
 אביהו פנחסוב

מופע השקת האלבום 
: החדש עם אורחים מיוחדים

 קרולינה
 )השמחות(וישראל ברייט 

 א"נמל ת, 11האנגר 

 

 ח"ש 144ח במקום "ש 124

!ח הנחה"ש 20

29.7 
 סינגולדה וחברים

 דני סנדרסון: מארחים את
 ואסתר רדא

 בקלאסיקות גיטרה
 מופע שקיעה 

 זאפה אמפי שוני

 

 ח"ש 154ח במקום "ש 124

!ח הנחה"ש 30

29.7 
 ירדנה ארזי והגבעטרון

 הוי ארצי מולדתי
 מיני ישראל

היכל אומניות הבמה  10.8
 הרצליה

 א"בית החייל ת 6.9

 

 ח הנחה"ש 30החל מ 

ההנחה תקפה לאיזורים 
מסויימים

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 "ש114

!ח הנחה"ש 15

3.8 
 |אהוד בנאי

  החברים של נטאשה
 שני מופעים בערב

 בית גבריאל צומת צמח

 

 ח"ש 164ח במקום "ש  144

!ח הנחה"ש 20

4.8 
 עברי לידר

 : ו באב"ט
 "האהבה הזאת שלנו"

 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 גבריאל

 

 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

5.8 
 |עילי בוטנר וילדי החוץ 

  אברהם טל
 שני מופעים בערב

 בית גבריאל

 

 ח"ש 164ח במקום "ש 144

!ח הנחה"ש 20

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

7.8 
 מירי מסיקה| יובל דיין 

 שני מופעים בערב
לילות אהבה באמפיתיאטרון 

 הרומי בית גוברין

 

 ח"ש 144החל מ

!ח הנחה"ש 20

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

12.8 
 אברהם טל| עברי לידר 

 שני מופעים בערב
לילות אהבה באמפיתיאטרון 

 הרומי בית גוברין

 

 ח"ש 144החל מ 

!ח הנחה"ש 20

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"ש 144החל מ 

!ח הנחה"ש 20

1.9 
 דני סנדרסון

 מארח את מזי כהן
 המיטב

 אמפידשא קיבוץ חצור

 

 ח"ש 139ח במקום "ש 124

!ח הנחה"ש 15

31.8 
 אביתר בנאי

 בעקבות הביקוש הרב
 "לשונות של אש"

  היכל התרבות תל אביב
  

 

  ח"ש 129החל מ

!ח הנחה"ש 25

28.9 
 טונה

מופע השקה לאלבום החדש
 11האנגר 

 

 ח"ש 140ח במקום "ש 120

!ח הנחה"ש 20

 

 ח הנחה"ש 15

  על כל המופעים
 יולייוני

 א"בזאפה ת

 

 ח הנחה"ש 20

  על כל המופעים
 יולייוני

 בזאפה אמפי שוני

 

 ח הנחה"ש 15
  על כל המופעים

 יולייוני
 בזאפה הרצליה

 
 

 

 ח הנחה"ש 15

  על כל המופעים
 יולייוני

 בזאפה כרם ברקן

 

 ח הנחה"ש 15
  על כל המופעים

 יולייוני
 בזאפה חיפה

 

 ח הנחה"ש 15
  על כל המופעים

 יולייוני
 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

