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  :ה"וה

, שוש$�ב$. א; ל"המשנה למנכ, אלקיי). ש; ע"בכיר לרה' ע, אברהמי. ע; ל העירייה"מנכ, לייבה. מ

מנהל , הרה. מ; ל לתכנו$"סמנכ, גרנות. ע; גזבר העירייה, גילצר. מ; ל למשאבי אנוש ומינהל"סמנכ

גזבר ' ס, פריימ$. ס; דובר העירייה, פרטוק. ה; ש"מנהל מינהל בת, מאור. ב; הטכס והאירועי)

  .העירייה

  

  
  

   17:20הישיבה נפתחה  בשעה 
  

  רשמה סטנוגרמה  מזכירת המועצה
                                                                                                        ישראלה אגמו$    חורי$  �גלילה ב$



 

  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה  
  16'  מסישיבה  חגיגית שלא מ� המניי�

   לתיאטרו� הקאמרי60 �  שנת הילפתיחת אירוע
  )26.9.2004(ה "תשרי תשס' מתארי� יא

  

- 2 -  
  

�  :סדר היו

  
  רי לתיאטרו� הקאמ60 � פתיחת אירועי שנת ה.   109

  ר" היו� מר שומר

 לתאטרו$ �60אנו פותחי) את הישיבה החגיגית של מועצת העירייה לפתיחת אירועי שנת ה

  . זה כבוד בשבילי–התרבות והספורט לשעבר , ל משרד המדע"כמנכ. הקאמרי

  .חברי המועצה, אדוני ראש העירייה

  . ראש העירייה השביעי� שלמה להט

  . אליאב מר לובה�אזרח הכבוד של העיר–אדוני 

  .אזרחי הכבוד של העיר

  .חברי מועצה לשעבר

  .יקירי העיר

  .שחקני התאטרו$ הקאמרי לדורותיה)

  .הנהלתו ועובדיו

  .קהל ונכבד

 של � 60שתפתח את אירועי שנת ה, הנני מתכבד לפתוח בזאת את ישיבת מועצת העירייה החגיגית

  .אביב�התאטרו$ הקאמרי של תל

  . רמי ברו� להנחיית האירועאני מבקש בזאת להזמי$ את השחק$

  .תודה רבה לכ)

  .אוהבי) אתכ)

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

ואני חושב שאני יכול ,  של התאטרו$ הקאמרי�60ערב טוב וברוכי) הבאי) לפתיחת חגיגות ה

 זה לא 60. לומר שזו למעשה יריית הפתיחה לאירועי) רבי) שעוד יהיו ויציינו את המועד הזה
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, בועט, התאטרו$ הקאמרי הוא תאטרו$ צעיר, אבל אל תתנו לגיל הזה להבהיל אתכ), הול� ברגל

ע) קצת הפלקטי) שאפשר לראות כא$ , אני חושב שהוא מוכיח את זה ערב ערב על הבמות, תוסס

  .ואני בטוח שנמשי� להוכיח את זה, ובכל זאת חובת ההוכחה עלינו. כרמז לעשייה

.  ועד היו)�1944אביב מ�תחנות הקאמרי בתל,  דקות�10ישי) שנה ב ש�אנחנו נפתח בסרטו$

  . יוסי גרבר� הילד הנצחי של הקאמרי�קריינות,  אבי גז�תסריט ובינוי

  .בבקשה

)�  )מחיאות כפיי

  

  הקרנת סרט

  

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

ממבחר טעימות משירת והתכנית האומנותית כא$ מורכבת , יקרה ג) משהו פה על הבמה. טוב

, די$�א�אחד התעלולי) המוצלחי) של תאטרו$ הקאמרי היה תעלולי נאסר. הקאמרי לדורותיה

שהוא ג) המנהל המוזיקלי , שב מישה  זכרובי& הטובוליד הפסנתר י. 1953אביב �  תל� בוכרה היפה

  .ואל המיקרופו$ אני מזמי$ את שרו$ אלימל�, של הערב

)�  )מחיאות כפיי

  

  כרה היפה בבו–שיר 

  

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

  .תודה לשרו$ אלימל�
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שמשמש ג) , ר מועצת הנאמנות של התאטרו$ הקאמרי"אני מתכבד להזמי$ אל הבמה את יו

  . בבקשה�מר רו$ חולדאי, אביב יפו�כראש העיר של תל

)�  )מחיאות כפיי

  

  מר רו� חולדאי�ראש העירייה  

  .מכובדי

רוצה להודות מאוד מאוד לנאמנות התאטרו$ הקאמרי על כ� שהיא החליטה לחגוג קוד) כל אני 

  . שלי�60הולדת ה� יחד ע) יו)�60את יו) ההולדת ה

)�  )מחיאות כפיי

    

  ראש העירייה מר רו� חולדאי

, כ� שאני מקווה שאת המילי) שאמרת קוד) לגבי העניי$ של צעיר ונמר& ורענ$ וכל הדברי)

  .עליאפשר יהיה ג) לומר 

  :מכובדי

  : של הקאמרי60לכבוד יו) ההולדת 

  , שנה�60זה היה לפני 

  , לפני שהייתה מדינה�זאת אומרת

  ,"כלניות"כשבאר& הבריטי) היו ה

  . ולהיות לא להיות� כבר רצינו את שייקספיר

  ,כשהורינו עלו על מוקד השואה

  , באר& תקו) תופעה�כבר אמרנו

  ,ותנופה ותחייה, יצירה, של תרבות

  . אבל כ� זה היה� לא יאומ$זה 

  �ושורת שחקני) ברוכי כשרו$

  . התאטרו$�יסוד את הקאמרי

  ,כי מדינה זקוקה לחזו$ של חוזה
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  .א� הע) אשר חי בה צרי� מחזה

  ,וג) כשבאר& שלטו$ תלושי צנע

  ,בקאמרי שקדו על המיזנציינה

  ,המלהיב, התוסס, והפלא החי

  .אביב�ביתו כל הזמ$ הייתה תל

  ,סח� א� כל מה שהוא כבר אי$ בה מס

  .נות$ נשמה ג) לע) מסוכס�

  ,בסמל עירנו יש מגדלור

  .וקליטת עלייה מ$ הי) כזרקור

  , אבל ג) הקאמרי הוא מגדלור

  . הצגות המקור�ואורו כמוב$

  , יש לי חיו�� הקאמרי–כשאומרי) לי 

  . על פניה) הוא נסו��כ$ רבי), לרבי)

  ,כ� דומני, ולא רק לדוברי העברית 

BECAUSE EVERY THURSDAY –תרגו) סימולטני .  

  ,המייסדי) רצו תאטרו$ צברי

  ,אבל המפעל הוא כל כ� בריא

  , שלא רק באר& קושרי) לו הלל

  .מוחאי) לו כפיי) בבירות התבל

  ,שני דורות כבר חלפו

  ,זה נשמע כבר מזמ$

  ?איפה הוא. א� היו) ג) היו) שוב פורח ניצ$

  , מפניניה של עיר�והסמל הזה

  .מרתק ומסעיר, ומרגיזמצחיק 

  , אז תשאל האומה שטופת דמע וקס)

  ,הזויי)�והשני) ישיבו חולמי)
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  ,הקס),  מגש הכס/�תדעי ל�, אנחנו

  .שעליו ל� ניתנה תכנית המינויי)

  .תודה רבה

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

  .לא סת) זה בר� ל�, מגש הכס/

  

   מר רו� חולדאי�ראש העירייה  

  ?זה היה מכוו$אולי 

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

  .הכל יכול להיות

,  מוסיקאי מחונ$�השני,  משורר ומחזאי�האחד: בתאטרו$ הקאמרי נפגשו שני יוצרי) ענקיי)

  .שסה ארגוב ונת$ אלתרמ$

מופעי מחווה ליוצרי) , אביב�בעונה האחרונה הפיק הקאמרי בשיתו/ אג/ התרבות בעיריית תל

, מתו� המופעי) הללו אנו נשמע עכשיו מחרוזת שירי). אחד מה) זכה להצדעהכל , אביביי)�התל

  :מתו�. ) פעולהימתו� הצגות בה$ שתפו השני

  .חגיגת קי&

  .אסתר המלכה

  .שלמה המל� ושלמי הסנדלר

  .שירי) שכבר הפכו לנכס צא$ ברזל בזמר העברי

זמי$ שוב אל הפסנתר את אני מ, מחרוזת שירי אלתרמ$ ושסה ארגוב, כדי לבצע את השירי) האלה

  .את מישה בלכרובי&, מי שג) עיבד

)�  )מחיאות כפיי
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  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

, רפי ויינשטוק, אלינור אהרו$:  ה)אהלו, ונציגי) מוכשרי) של שחקני הדור הצעיר של הקמארי

  .ו'ואולה שצ, אס/ פריינטה, לימור עובד

  .בבקשה 

)�  )מחיאות כפיי

  

  . בביצוע צעירי הקאמרי�רמ�מחרוזת שירי נת� אלת

  

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

, אי$ אנו רואי) כל אפשרות של התחמקות מדברי תודה לשחקני) שעבדו קשה על סרוס המילי)

  .סילו/ המנגינות וטשטוש כוונותינו האמיתיות

  . שלא חסכו כל מאמ& כדי להפריע בזמ$ החזרות�לפועלי הבמה

  .צו לנו בזמ$ כתיבת החומר שייע�לסדרני)

  . שהאירו את ההצגה באורות משומשי) של האדרת� לחשמלאי)

  .ק"ק על ת" שעשתה כל אשר ביכולתה כדי לדחות את מועד הצגת ת� להנהלת התאטרו$

  . שצוחק במקומות הלא נכוני)�ולקהל האינטליגנטי

 48. ק"ק על ת" ת�רכוני)כ� מודי) ד$ ב$ אמו& וחיי) חפר לצוות ההצגה בתכניית ערב המע, ובכ$

  . שו) דבר לא השתנה�ותאמינו לי, שני) חלפו

�ולביצוע השיר אני מזמי$ את המבצעת המקורית, מתו� התכנית נשמע את השיר טנגו קולוסאלי

  .הלו היא זהרירה חריפאי, שבינתיי) הפכה ג) לכלת פרס ישראל

  .בבקשה

)�  )מחיאות כפיי

  

  .בביצוע זהרירה חריפאי, ק "ק על ת" מתו# ת�טאנגו גולוסאלי  



 

  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה  
  16'  מסישיבה  חגיגית שלא מ� המניי�

   לתיאטרו� הקאמרי60 �  שנת הילפתיחת אירוע
  )26.9.2004(ה "תשרי תשס' מתארי� יא

  

- 8 -  
  

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

  .תודה לזהרירה

,  עונות ברציפות10אני רוצה להזמי$ לכא$ שני) שמובילי) את התאטרו$ ביחד כת/ אל כת/ כבר 

  : בהצלחה�אפשר לומר בזהירות

  ל התאטרו$" מנכ�נוע) סמל

  . המנהל האומנותי� ועמרי ניצ$

  .בבקשה

  )ת כפיי�מחיאו(

  

  מר נע� סמל

  :ברוכי) הבאי)

או , ית הפתיחהיאנחנו מצייני) היו) את יר. יפה, הוא כבר מגיע. עד שעמרי יעשה את דרכו לכא$

אבל אני רוצה להציג בפניכ) אד) מאוד .  שיימשכו במש� שנה שלמה� 60אותו זינוק לחגיגות ה

 אהלו, שיוס/ פסובסקי, בקאמריששות/ מאוד לרוח הרעננה והצעירה הזאת שנולדה , מאוד צעיר

: �1944ב, אביב�אז בתל, ה הישנה בתחנה המרכזית'אמר לבתיה לנצט בתנובל�הוא יוס/ מילוא

נעשה תאטרו$ , ורוזה ליכטנשטיי$, וע) ימימה מילוא, נעשה ביחד ע) אברה) ב$ יוס/, בואי נעשה

 שני) של 92והוא ,  דינמיוהוא מאוד, אז יש כא$ אד) אחד שהוא מאוד תוסס. תוסס ודינמי, צעיר

  .נת$ קוג$: תאטרו$

)�  )מחיאות כפיי

  

  מר נע� סמל

והיא , י$ באשמורת הבוקר'לפני כשבוע וחצי חזרנו מביג.  צעירה מאוד�וישנה כא$ גברת אחת

ואמרתי ,  ערב שירי) של לאה גולדברג�"אור וצל", ע) הצגה של הקאמרי,  מפולי$� 'חזרה מלודג
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, אביב�תל, לוד, י$'ביג? אביב�שנולד בתחנה המרכזית הישנה בתל, י הזהלא$ הגיע הקאמר: לעצמי

  . היא אורנה פורתאהלו,  באותו ערב�תאטרו$ הצפו$

)�  .)מחיאות כפיי

  

  מר עמרי ניצ�

  :ערב טוב

  .כבוד ראש העיר

. מועצת הנאמנות של הקאמרי. חבר הנאמני) של התאטרו$ הקאמרי. נכבדי). חברי מועצת העיר

  . אנשי הקאמרי, במאי), בי)כות, שחקני)

 60.  השנה האלה60להישרד את ,  שנה זה מספר שמעט תאטרוני) בעול) יכולי) להתקשט60

ראשית זו הזדמנות להזכיר ולהגיד תודה לכל אלה שנשאו את . השנה האלה לא התחילו היו)

 לא דבר מוב$ ובכלל תאטרו$ זה. וחיי), ועניי$, ומלאו אותו תוכ$, הלפיד במרו& הזה משנה לשנה

. כל יו) הוא נלח) על חייו במקו) ובזמ$ שהוא נוצר ופועל. הוא כל יו) עומד לבחירה. מאליו

 �יש לו יתרו$. והתאטרו$ הקאמרי הוא אולי העדות המוחשית ביותר לתרבות הישראלית החדשה

א הו, הוא בקהל רחב, הוא פוליטי,  הוא פומבי� שבניגוד לצורות התבטאות אמנותיות אחרות

אנו עובדי) מידי יו) על .  של הצגות שונותתאבל ראינו היו) טעימות קלו. חברתי באותו ערב

, את אות$ חוויות בלתי נשכחות של שירי), זאת אומרת. ליצור את הבלתי נשכח במוחו של הקהל

של הזכרו$ , שה) הופכי) לחלק מהטבעות בגזע הע& של החיי) שלנו, של ביצועי), של שורות

ו ונגזרנו לחיות ונואנחנו ניד.  תרבות�מה שבסופו של דבר אפשר לכנות אולי,  שלנוהקולקטיבי

, ולמעשה כשיורדת ההצגה בערב והחוש� מכסה את הבמה. באמנות שהיא פועלת בזמ$ הווה

וג) הוא . ומה שנשאר זה רק הזכרו$ האנושי, החלו) נגוז,  עוברות למחס$�  הדיקט�והתפאורות

שהוא ביטוי ,  שנותיו�60 אפשר לראות ב� והקאמרי.  הוא עובר מדור לדוראבל, בסופו של דבר כלה

, אביב�אביבית שצומחת במדרכות תל� לחוויה התל�וא) להיות יותר ספציפי, לחוויה הישראלית

מש) צמחו שיריו של . מהפחוני) של קזבל$, מהשיקמי) של שיינקי$, מהפיקוסי) של דיזנגו/

,  צמחו השורות של מוסינזו$ ושל נת$ שח) ומשה שמירמש), ופונדק הרוחות, שלמה המל�

  .  המודרני)�וכמוב$ המחזאי) העכשוויי)
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. תאטרו$ צרי� להיות מהפכ$ כל יו), שלמעשה ביסודו הוא מנוגד למסורת, והאתגר של תאטרו$

, REZON D'ETRE �ה, משמעות הקיו) שלו,  למצוא את המשמעות�האתגר של תאטרו$

  .  יו)ולהצדיק את קיומו כל

רעבי) ,  תובעי) בלתי מסופקי)�  זו הזדמנות להודות למי שתמיד אנו נראי) בעיניו כנראה כמו

קורה דבר . זו ההזדמנות להודות לה). שעובדי) במקביל, העיר ואנשי העירייה�וזה ראש, תמיד

ר אני רק אמנה בתו.  שלא אעמוד עליה$ עכשיו�והוא מופלא מכל מיני סיבות, מאוד מופלא באר&

ומצד , קוני כרטיסי),  קהל�650,000�700,000אנחנו בשנה מגיעי) ל:  שני מספרי)�מנהל אומנותי

, זה לא קורה באיזה יוזמה או בהכרחה או ביוזמה מלאכותית,  הצגות שונות� פעולות�1,100שני ל

, היש לו מצד אחד את העניי$ להיפגש ע) עצמו דר� הבמ.  שהקהל מתעניי$� זוהי תופעה וולנטרית

 �ויש את מוסדות הציבור, של הבמאי), של השחקני), של הכותבי), יש היצר היוצר של האומני)

אבל זה . עוזרי) לפגישה הזאת לקרות. שעוזרי) שזה יקרה, כמו העירייה ומשרד התרבות

 שעומדי) בראש הסטטיסטיקות העולמיות של מבקרי התאטרו$ ביחס �מספרי) מדהימי)

היא , בעידוד הגורמי) הציבוריי) כמו העירייה וכמו מרד התרבות, אתוהתופעה הז. לאוכלוסיה

  .מעודדת ומחייבת ג), בהחלט תופעה מפליאה

שהיא , אביב�במידה מסויימת של צדק מזוויתו אומר על כל תאטרוני תל, ראש העיר מידי פע) 

ידוע מצטט שמו של מחזה . כול) היו בני: באמת בירת העגלה המלאה של התרבות הישראלית

של מחזאי רוסי בש) , ראש העיר שיש עוד מחזה אחד' אני רוצה להזכיר לכב. מאת ארתור מילר

  .הב$ הבכור:  שנקרא� וומפילוב

  .תודה רבה

  

  מר נע� סמל

אני אראה לכ) כמה : ואמרתי, אני פשוט ירדתי לארכיו$ של התאטרו$, לפני שנמשי� הלאה

  .כיו$ של התאטרו$כי לא כול) באי) לאר, דברי) שלא כול) רואי)

אי$ בה , כמה היא צנועה, תראו כמה היא קטנה. זוהי התכנייה הראשונה של התאטרו$ הקאמרי

  .פרסומי)
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, שהכותבי) בה ה) לא פחות ולא יותר מאשר לאה גולדברג, היאחר כ� במקביל יצאה עוד תכני

  . עירוהיא מדברת על משחק צעיר או משחק צ. וכותבי) אחרי), ויוס/ פסובסקי כמוב$

 שג) אני לא ידעתי על �מצאתי איזה פרוטוקול: והדבר המדהי) האחרו$ שאני רוצה להראות לכ)

ולפני , אביב�שעוד לפני שהעירייה החליטה להפו� את הקאמרי לתאטרו$ העירוני של תל, קיומו

�ישבו על המדוכה בתאטרו$ הקאמרי, ולפני כל הדברי) האלה, שהיה משרד החינו� והתרבות

אי� אנו נחזיק : ישבו על המדוכה ואמרו. עד הציבורי או הקולקטיבוואמרו הו, �40נות הבסו/ ש

שמטרתו היא השרשת כל המשפחה של התאטרו$ , מעמד כלכלית והחליטו להקי) כפר חקלאי

, בכפר תקו) חווה מרכזית. ועל ידי כ� להבטיח את אספקת המזו$ והשיכו$ של העובדי), בכפר

.  כל האספקה העצמית של תוצרת חקלאית לכל משפחת הקאמריומטרתה תהיה להבטיח את

החוות תשלי) את . משקי העזר של המתנחלי) בכפר יספקו על פי רוב את רוב הצריכה העצמית

  . פרות ודבורי), בייחוד גידול עופות, רוב ענפי המשק החקלאי הדרושי) לאספקה עצמית

  .י) אחרי)ומטע, משתלה לפרי הדר. תוק) מחלבה ע) מחס$ קירור

  .תבוצענה על ידי אנשי החווה, כל עבודת השדה והמטעי) מחו& למשקי העזר

אני לא , עמרי הודה לחלק מהאנשי). שאנו קוראי) לה משפחת הקאמרי, אז בינתיי) יש לנו חווה

, קה שפר'כמו ראוב,  שלא ראיתי כאשר נכנסתי לאול)�אני רואה פה וותיקי) מאוד, מזכיר שמות

 יוסי כרמו$ שעדיי$ משחק על הבמה כאילו צעיר ורענ$ �כמו שחקני) שלנו, קסכמו יהודה פו

ואת התודה ואת הברכה אנו נגיד לאות) אנשי) . וותיקי) אחרי), ושחקני) אחרי). ונמצא כא$

  . � 60במהל� שנת ה

,  שבו יוענקו תעודות כבוד לכל הוותיקי)�אנו מתכנני) ארוע גדול מאוד בבית נשיא המדינה

  . ויוצרי),  במשחק� וותיקי) כמוב$ בתאטרו$, וותיקי) בטכניקה וותיקי) בפקידות. )באשר ה

וישלי) את ספר , אנחנו מתכנני) הוצאה של ספר שיתאר את תולדות העשור האחרו$ של הקאמרי

  .1994 שיצא בשנת �50ה

לכל , נש/ ריקודי) לכל הקהל, כפי שאנו קוראי) לו, אנו מתכנני) בבניי$ הקאמרי החדש

  .ע) השחקני), המינויי)

, מי)"שהיא לא תהיה נחלת רק מוזמני) ואח, ואנו מתכנני) את גולת הכותרת של האירועי)

את .  שירת הקאמרי�הפקת מחזמר שייקרא:  חגיגה של כל ע) ישראל�אלא תהיה החגיגה הזאת
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י  אנ�ויועלה, 2005המחזמר הזה יועלה בינואר . המתאב$ שלו שמעת) כא$ עכשיו על הבמה

  .אביב�אבל קוד) כל בתל,  בכל הבמות� מקווה

  .סתיו ואביב נהדרת, חור/, אז שתהיה לנו חגיגת קי&

  .תודה רבה

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

 �אני, אני לא עובד היו) בפלחה: אני כבר רואה את המריבות. חוות החיות: יש לי ש) לחווה, אגב

  .ג) יהיו בעיות. יש לי עיר הנפט

 לא צרי� לספר על הקשר הסימביוטי � ונדמה לי שלא/ אחד מ$ הנוכחי) בעול) הזה, ראינו בסרט

ואנחנו כמוב$ , מ$  היוצרי)  הבולטי) שהשפיעו על התאטרו$ הזה, בי$ חנו� לוי$ ובי$ הקאמרי

  .שמחי) שתאטרו$ הקאמרי היה מעי$ תאטרו$ הבית שלו

 מ$ ההפקה הנוכחית דרור קר$ �"יעקובי וליידנטל "לקטע מתו�, הערב נערו� מפגש של שני דורות

  .ואנוכי

  .בואי תצטרפי אלינו, בבקשה, זהרירה חריפאי'  הגב– 1972 מ$ ההפקה של �ורות שחש

  

  .רמי ברו# ודרור קר�,  בביצוע זהרירה חריפאי�קטע מתו# יעקובי וליידנטל

  

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

כדי לשיר , אז" . שלמה המל� ושלמי הסנדלר"ת ביותר ע) הקאמרי היא אחת ההצגות המזוהו

 �ואת המל� המקורי, אני מזמי$ את שרו$ אלימל�, את השיר מתו� שלמה המל� ושלמי הסנדלר

  . שלמי גורליצקי�אילי

  .בבקשה
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)�  )מחיאות כפיי

  

  .שרו� אלימל#, שיר מתו# שלמה המל# ושלמי הסנדלר בביצוע אילי גורליצקי

  

  )אות כפיי�מחי(

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

זה מקצוע שנשארי) בו ילדי) , כדאי. א) היינו זקוקי) להוכחה נוספת ששחקני) לא מתבגרי)

  .לתמיד

לביצוע מחרוזת המורכבת . הקאמרי התמודד ע) מיטב מחזות הזמר מ$ הקלסיקה העולמית

) נראו זוהרי) בהפקה אפילו עלובי החיי, משירי) מתו� מחזות הזמר שעלו כא$ על הבמה

  .המצליחה של תאטרו$ הקאמרי

  .אס/ פריינטה, אלינור אהרו$, לימור עובד, וב'אולה שצ, אני מזמי$ את רפי ווינשטוק

  .בבקשה

  

  .בהשתתפות יוסי גרבר,  בביצוע צעירי הקאמרי� מחרוזת מחזות זמר

  

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

,  כפי שהבטחנו�או למעשה, �60טרח בהפקת אירוע פתיחת חגיגות האני רוצה להודות לכל מי ש

  .זה עוד יימש�. ת הפתיחהיירי

  .אביב�למחלקת הטקס והאירועי) של עיריית תל

  .רועי ב$ גל, לזאב רייכל

  . אבי גז�לעור� ולמפיק הערב
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)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

את) מוזמני) . הערב ע) שיר סיו) מתו� חגיגת קי&מה יותר טבעי מלחתו) את , גבירותי ורבותי

 את) מוזמני) לקבלת פני) �וא) לא תזייפו, לשיר ע) שלמה וישינסקי וע) כולנו את השיר

  .בפואייה

  .בבקשה

  

  .בשיתו) הקהל, בביצוע שלמה וישינסקי וצעירי הקאמרי�שיר מתו# חגיגת קי' 

  

)�  )מחיאות כפיי

  

  מנחה האירוע� מר רמי ברו#

  .רבה לכול) ולהתראות בטקס הבאתודה 

  .לילה טוב

  

  

  

  

  

  

  18:20הישיבה ננעלה בשעה 

_________________              _______________  

  ר"יו                   ל"         מנכ

  

 ל העירייה"מנכ' מזכירת המועצה וע, חורי$�גלילה ב$: ערכה


