
ן ו פ צ ה ן  ו ר ט א י ת ב ש  ד ח ן  ד י ע

חוברת מידע והרשמה לרכישת מנוי לעונת 2020/2021 



סטנד-אפ

רק בתיאטרון הצפון, התכשיטים של ישראל
רוכשים מנוי עד ה- 8.3.20 ובוחרים אחת מהמתנות! על במה אחת! 

- כל הקודם זוכה מספר הכרטיסים מוגבל -

ישראל
קטורזה



עידן רייכל והפסנתר
רייכל-פסנתר-שירים



עונה חלומית חדשה בפתח ואין מאושרת ממני לפתוח יחד איתכם עשור חדש 
של ריגושים ורגעים גדולים מהחיים כי עידן חדש מתחיל בתיאטרון הצפון. 
כמו בכל עונה גם בעונה הקרובה דאגנו להעלות את הרף ולהעמיד לרשות המנויים 
סטנדרטים חדשים בעולם התיאטרון הישראלי. מצד אחד שלאגרים ומחזות זמר 
מגה ענקיים, לצד המחזות הטובים בישראל ומופעי הבידור והמוסיקה, ומצד שני- 

המתנות הכי יוקרתיות בישראל ברכישת מנוי בתיאטרון, לבחירתכם.
והעונה יותר מתמיד הבחירה ממש ממש קשה... כי התכשיטים של ישראל 

עולים על במה אחת!

מנויות, מנויים ושוחרי תרבות יקרים,

סדרה ייחודית בתיאטרון הצפון. לאור הביקוש הרב לסדרה זו, מומלץ להקדים ולחדש את המנוי!
שמירת המקומות בסדרה זו, למנויים ותיקים עד 28.02.20 בלבד! שיפור מקום ומכירת מנויים חדשים לסדרה זו יתאפשרו החל מ- 15.03.20 

ועל בסיס מקום פנוי בלבד! כל הקודם זוכה!

שמירת מקומות:
שמירת מקומות למנויים ותיקים עד 08.04.20, להזכירך רוכשים מנוי עד 08.03 ובוחרים מופע אחד מבין שניים:

*עידן רייכל והפסנתר. רייכל-פסנתר-שירים/*ישראל קטורזה או ₪300 מתנה לרשת חנויות ג.ר.א.ס (*חינם במסגרת המנוי -ללא תוספת תשלום כהצגת בחירה)

שינוי מקום/סדרה/יום בשבוע:
מנויים המעוניינים לבצע שינוי במקום הישיבה/ביום המנוי/בסדרה מתבקשים לפנות לתיאטרון הצפון מיידית על מנת להבטיח לעצמם את מבוקשם. כל הקודם זוכה!

הסדרים עם מקומות עבודה:
מנויים הנרשמים דרך מקום עבודתם שימו לב! במידה והנכם מעוניינים לבצע שינוי ביום המנוי/מקומות הישיבה וכן מופע אחד מבין שניים: 

עידן רייכל והפסנתר. רייכל-פסנתר-שירים/ ישראל קטורזה או ₪300 לרשת חנויות ג.ר.א.ס . עליכם לפנות בנוסף למקום עבודתכם מיידית גם לתיאטרון 
הצפון, להירשם ולשלם דמי הרשמה בסך 100 ₪ למנוי (אשר יוחזרו/יופחתו עם קבלת התשלום המלא על המנוי) במקרה של ביטול /אי מימוש ההרשמה במקום 

העבודה, דמי הרישום לא יוחזרו!

הנגשת הצגות בתיאור קולי לעיוורים וכבדי ראייה
ההנגשה נערכת ע״י הספרייה המרכזית לעיוורים בתמיכת הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי. לפרטים נוספים, פנו למשרדי התיאטרון.

לכולם הזכות להנות, היום ניתן להנגיש תרבות ואומנות כך שגם אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה יוכלו להנות מתוכן תרבותי ויזואלי באמצעות הנגשת התכנים. ההנגשה 
מאפשרת לקחת חלק פעיל בפעילויות מגוונות  תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה, ספורט ואמנות. אנחנו מאמינים בעולם בו אנשים עם עיוורון ולקויות ראיה יכולים לחיות חיים 
מלאים בחברה פתוחה, נגישה ומכבדת. תיאטרון הצפון פועל על מנת שגם אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה יוכלו להנות מתוכן תרבותי. ההנגשה מאפשרת לקחת 

חלק פעיל בפעילויות התיאטרון, ומבוססת בעיקרה על תיאור קולי תיאור המראות הוויזואליים וההתרחשויות על במת התיאטרון.

מערכת שמע לכבדי שמיעה
ניתן לקבל אוזניות שמע בערב ההצגה, בלובי התיאטרון כנגד הפקדות תעודת זהות וחתימה על מסמך המאשר שבמקרה של אובדן אוזנייה או כל חלק ממנה (סוללה) 

ניאלץ לגבות תשלום בעבור האוזנייה. מומלץ להזמין בבוקר ההצגה את האוזניות בשירות הלקוחות, שימו לב הכמות מוגבלת!

חדש בתיאטרון הצפון
WHATSAPP שירות חדש וייחודי שיעדכן אתכם בשלל מבצעים, הצגות ועדכונים הכי חמים בתיאטרון הצפון! להצטרפות פנו למשרדי התיאטרון.

סדרת הערים המרתקות בעולם/סדרת הזמר-שרים לך מולדת

אזרח ותיק:
אזרחים ותיקים ייהנו מהנחה של 50% ממחיר מלא להצגות תיאטרון בלבד (למעט מופעי אמרגן וסדרות נלוות). ההנחה תינתן בהצגת תעודת אזרח ותיק.

חשוב לדעת!
 כרטיס המנוי שברשותכם תקף לעונה 2020-2021 עם חידוש המנוי לאותו מקום ולאותה סדרה. יש לשמור על כרטיס זה אשר ישמש אתכם בכניסה לתיאטרון   •

   ולכל העונות הבאות.
 השיבוץ נקבע בהתאם למועד הרישום בתיאטרון הצפון, על כן חשוב להקדים ולהירשם על מנת שנוכל להבטיח את מבוקשתכם!•

כמובן שלמופעים כל הקודם זוכה- מספר הכרטיסים מוגבל! 
אני ממליצה לכם להקדים ולהירשם למנוי הכי יוקרתי בישראל! 
נתראה בתיאטרון הצפון, תיאטרון הבית שלכם.  בהוקרה, עדי קאופמן | מנכ״ל

מקדימים לרכוש מנוי היום ובוחרים מופע אחד מבין שניים
כרטיס למופע

 עידן רייכל והפסנתר (רייכל-פסנתר-שירים)

כרטיס למופע סטנד אפ מצחיק בטירוף
של ישראל קטורזה

גיפטקארד בשווי 300 ₪ 
ברשת חנויות ג.ר.א.ס היוקרתית אמנות ישראלית

שובר מתנה 1 לזוג מנויים הרוכשים מנוי לתיאטרון מבוגרים בלבד / חובה להגיע לחנות הרשת עם מכשיר הטלפון בו קוד הקופון כפי שנשלח בהודעת 
ה-SMS/ הקופון הינו אישי ואינו ניתן להעברה / אין עודף מקופון שמומש / מימוש הקופון יתאפשר במינימום עסקה לתשלום בגובה 301 ש"ח / 
החזרה או החלפה של הפריט שנרכש במחיר הקניה נטו ששולם / מימוש ההטבה בתוקף עד 31/12/2020 / הקופון אינו תקף למימוש במבצע "יום 
הולדת" ומבצעי "יום בחירות" / לא ניתן למימוש לרכישת מטבעות בנק ישראל, מדליות ומטילי כסף וזהב / מחיר הקופה הוא המחיר הקובע. ט.ל.ח.

סדרת הערים מנוי יהלום סדרת  שרים  תזמורת ירושלים סדרת המרתקותסדרת שישיסדרת גיל שוחט לך מולדת מזרח ומערב הצגות ילדים אחר הצהריים
סדרת בחזרה
לשנות הקסם

או



מנויים נאמנים נהנים

מנוי ארד | 3-5 שנים ברצף:

*הטבת יום ההולדת תינתן ממחיר מלא בלבד, ללא כפל הנחות ומבצעים! 
*ההטבות יינתנו לבחירה מתוך מגוון הצגות המנוי בתיאטרון (למעט מופעי אמרגן ומחזות זמר).

*מנוי נלווה - ההנחה תקפה ברכישת זוג מנויים בלבד, לסדרות: שרים לך מולדת, אנדלוסית.
*הטבה חד שנתית- מוגבלת לרכישה של זוג כרטיסים בלבד, ללא כפל הנחות ומבצעים!
*ההטבות והמתנות יינתנו למנויים המנויים בתיאטרון הצפון ברצף של שנים בלבד! ט.ל.ח

• כרטיס *1+1 מתנה לבחירה בחודש יום ההולדת.
• הטבה חד שנתית* - כרטיס להצגת תיאטרון ב- ₪60 בלבד.

• ₪10 הנחה ברכישת מנוי נלווה* לסדרות השונות

מנוי חדש | 1-2 שנים ברצף:
• כרטיס *1+1 מתנה לבחירה בחודש יום ההולדת.

• הטבה חד שנתית* - כרטיס להצגת תיאטרון ב- ₪70 בלבד.

• כרטיס *1+1 מתנה לבחירה בחודש יום ההולדת.
• הטבה חד שנתית*- כרטיס להצגת תיאטרון ב- ₪50 בלבד.

• ₪15 הנחה ברכישת מנוי נלווה* לסדרות השונות

מנוי כסף | 6-10 שנים ברצף:

מנוי זהב | 10 שנים ומעלה ברצף:
• כרטיס *1+1 מתנה לבחירה בחודש יום ההולדת.

• הטבה חד שנתית*- כרטיס להצגת תיאטרון ב- ₪45 בלבד.
• ₪20 הנחה ברכישת מנוי נלווה* לסדרות השונות 

מועדון כוכב הצפון 
המנוי שלכם שווה יותר!

10% צבירת נקודות
מהסכום הכולל בעת רכישה וקנייה של כרטיסים! 

(לדוגמא: רכישה בסכום של ₪200 תצבור 20 נקודות בחשבונכם | 1 נקודה = ₪1)

כרטיס מתנה
כרטיס מתנה להצגת תיאטרון לבחירתכם על כל צבירה של 
80 נקודות בחשבונכם. (לבחירה ממגוון הצגות המנוי למעט מופעי 

אמרגן ומחזות זמר)

מחירים מוזלים ומיוחדים
רק חברי מועדון כוכב הצפון נהנים ממחירים מיוחדים לכל 
ההצגות והמופעים בתיאטרון הצפון. (המחירים המיוחדים יפורסמו 

בעמודי ההצגות והמופעים בחוברת המנוי)

מתנת יום הולדת
צבירת נקודות כפולה בחודש יום ההולדת שלכם, כלומר 20% 
צבירת נקודות מהסכום הכולל בעת רכישה וקנייה של כרטיסים 

- רק בחודש יום ההולדת!
(לדוגמא: רכישה בסכום של ₪200 תצבור 40 נקודות בחשבונכם | 1 נקודה= ₪1)

ההצטרפות למועדון כרוכה בתשלום של ₪60 למנוי ותקפה לשנה מיום ההצטרפות. בכפוף לתקנון מועדון הלקוחות. ט.ל.ח.

מועדון הלקוחות הגדול של תיאטרון הצפון
מועדון כוכב הצפון המועדון שצובר לכם יותר...

הצטרפו ותיהנו ממגוון מתנות והטבות במיוחד עבורכם!



מחזמר המבוסס על 
ABBA שירי להקת

מחזה מאת: קתרין ג׳ונסון
מוזיקה ותמלילים: בני אנדרסון, ביורן אולבאוס

שירים נוספים מאת: סטיג אנדרסון
בימוי: משה קפטן | תרגום: אלי ביז׳אווי

מחזמר לבחירה

משך ההצגה: כשעתיים וחצי כולל הפסקה
מחיר אורח: 350 ₪ | מחיר מנוי: 189 ₪ 

מועדון כוכב הצפון: 159 ₪ 
במסגרת הצגת בחירה: בתוספת 99 ₪

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 24.3.2020 שלישי
20:30 25.3.2020 רביעי
20:30 26.3.2020 חמישי
21:00 28.3.2020 מוצ״ש
20:30 15.6.2020 שני
20:30 16.6.2020 שלישי
20:30 17.6.2020 רביעי

משתתפים: מיקי קם, רוני דלומי/אגם בוחבוט, חני נחמיאס/עירית ענבי, אורנה דץ/
שרון חזיז, יגאל שדה, שרון אלכסנדר, דורון אורן, גל גולדשטיין, מתן שביט ועוד...

כונתמ
הלהיטים
של כל
הזמנים!



מחזמר לבחירה

משך ההצגה: כשעתיים ועשרים דקות כולל הפסקה
מחיר אורח: 250 ₪ | מחיר מנוי: 149 ₪ 

מועדון כוכב הצפון: 139 ₪ 
במסגרת הצגת בחירה: בתוספת 99 ₪

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

סיפורו הלא ייאמן 
של צ׳רלי צ׳פלין.

המחזמר שריגש את ברודווי 
מאת: כריסטופר קרטיס 

ותומאס מהאן מגיע לישראל!
בימוי: של שוקי וגנר

משתתפים: עופרי ביטרמן, מיקי קם/טלי אורן, 
אבי גרייניק, ירון ברובינסקי, דפנה דקל, מיטל 

נוטיק, ניר לוגסי ועוד

שעה תאריך יום
20:30 17.5.2020 ראשון
20:30 18.5.2020 שני



מחזמר לבחירה

משך ההצגה: כשעתיים ועשרים דקות כולל הפסקה
מחיר אורח: 350 ₪ | מחיר מנוי: 189 ₪ 

מועדון כוכב הצפון: 159 ₪ 
במסגרת הצגת בחירה: בתוספת 99 ₪

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 26.2.2020 רביעי
20:30 27.2.2020 חמישי
21:30 28.2.2020 שישי
21:00 29.2.2020 מוצ״ש

ששוובברר  ההקקוופפוותת  ההקקווללננעעיי

בבההפפקקתת  עעננקק!!

זזממררייםם,,3355  
ששחח

קקננייםם,,  ררקקדד
ננייםם ייםםווננגגננ

בבצצפפווןן!!!!!!ללרראאששווננהה  

ההממחחזזממרר  עעטטוורר  ההששבבחחייםם
מוזיקה ומילים ללווררננסס  אאווקקייףף  ווננלל  בבננגג׳׳ממןן | ספרה של ההתתרר  ההךך

מבוסס על הסרט מאת ממטטררוו  גגווללדדווווייןן  ממאאיייירר | רומן מאת אאממננדדהה  בברראאווןן
ההפפקקהה::  ממעעייןן  צצללננרר  ||  בבייממוויי  ווככווררייאאווגגררפפייהה::  אאבבייחחיי  חחככםם

משתתפים: אניה בוקשטיין,עוז זהבי,חנה לסלאו,ששי 
קשת,מיי פיינגולד/רונה לי שמעון ועוד...



משך ההצגה: כשעה ארבעים וחמש דקות ללא הפסקה
מחיר אורח: 180 ₪| מחיר מנוי: 120 ₪

מועדון כוכב הצפון: ₪109
במסגרת הצגת בחירה: בתוספת של 49 ₪

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

*מופע אמרגן למכירה בלבד

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

מאת: דניאל לפין  
ע"פ תסריט מאת: אסי דיין ונפתלי אלטר

בימוי: משה קפטן

שעה תאריך יום
20:30 10.02.2020 שני
20:30 11.02.2020 שלישי
20:30 12.02.2020 רביעי
20:30 13.02.2020 חמישי
20:30 *11.06.2020 חמישי
21:30 *13.06.2020 מוצ״ש

הסרט
הישראלי 

ק שלהמצחי
כל הזמנים

מגיע לבמת 
התיאטרון

משתתפים: טוביה צפיר, ניצה שאול, רוני דלומי, משה אשכנזי/
שלומי קוריאט, יעל לבנטל/שיפי אלוני, טל מוסרי/רוי מילר, 

סנדרה שדה/יעל עמית

משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה
מחיר אורח: 180 ₪ | מחיר מנוי: 120 ₪

מועדון כוכב הצפון: 109 ₪ 
במסגרת הצגת בחירה: בתוספת של 49 ₪

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

מחזה מאת אורן יעקובי, 
עפ"י סרטה של טליה לביא

בימוי: עידו רוזנברג
משתתפים: מגי אזרזר, משי קליינשטיין, 
דיאנה גולבי, מעיין תורג׳מן, רון שחר, אסף 
הרץ, לורין מוסרי, קרן מרום, מאי קשת, 
דור ברנס, אבירם אביטן, נופר אליהו, אשלי 

זימברג ענבר יוחננוף, לירן מזרחי

שעה תאריך יום
20:30 19.05.2020 שלישי
20:30 20.05.2020 רביעי
20:30 17.08.2020 שני
20:30 18.08.2020 שלישי
20:30 19.08.2020 רביעי

בימתי ענק!לשלאגר הסרט שהפך 

Dummy Text



עיבוד לספרו הנודע
של ניקוס קאזאנצאקיס

לראשונה בישראל!
מאת: שחר פנקס ומשה קפטן 

בימוי: נתן דטנר
משתתפים: נורמן עיסא, תום אבני, ידידיה ויטל, 
אמיר קריאף, דב רייזר, אורי הוכמן, סנדרה שדה, 
נדיר אלדד, יובל שלומוביץ, אמנון וולף, גיל אור כהן, 
יובל לבני, שיר מאור, דניאל מנוחין, ספיר מנור, דניאל 

סבג, תאי קידר, אלמוג רוזנו

בזיל, סופר ומרצה בכיר באוניברסיטה, חווה משבר אישי 
כאשר הוא מפוטר מעבודתו ואינו מצליח לכתוב. כמוצא 
אחרון הוא מחליט לנסוע לאי היווני כרתים על מנת 
לנסות להפעיל מחדש מכרה פחם ישן שהוריש לו אביו. 
במהלך נסיעתו הוא פוגש את אלקסיס זורבה, פועל 
יווני עם השקפת עולם ייחודית, שאוהב לשתות, 
לרקוד ולבלות עם נשים. במהלך השהייה באי נרקמת 
בין השניים חברות מיוחדת, אשר מאלצת את בזיל 
להתעמת עם השדים שלו ולהסתכל בעיניים חדשות 
על החיים עצמם. סיפור מרגש ומצחיק על חברות, 

חופש וקבלה עצמית.

המיבה תוגצה בטימ



מחזה ובימוי מאת:הבגידה
הלל מיטלפונקט

קווה
 הדר גלרון

מ
מחזה מאת:

בימוי: רפי ניב

משתתפים: ליא קניג, טטיאנה קנליס-אולייר, אסנת פישמן, 
שיפי אלוני, הגר טישמן, גאיה שליטא כץ, אושרת אינגדשט,  משתתפים: ניר זליחובסקי, ליהי קורנובסקי, גיל פרנק, יבגניה דודינה, 

הדר ברנשטיין, טל פלג, מיקה קלמן, דוית גביש רוברטו פולק, טטיאנה קנליס-אולייר, פיני קידרון, אורי הוכמן, רותם קינן

מחזה ופזמונים : דיוויד גולדסמית'
במאי: משה קפטן

מחזה מאת: מוטי לרנר | בימוי: משה קפטן

"עוד חוזר הניגון"
בעקבות הביוגרפיה "אלתרמן" מאת דן לאור

מאת: מולייר
נוסח עברי: אלי ביז'אווי

בימוי: אילן רונן
משתתפים: יעקב כהן, אביב כרמי, 

יעל לבנטל, רוברטו פולק, אורי הוכמן, 
דניאל סבג, הילה שלו, בן יוסיפוביץ׳, 
אלכס קרול, אור משיח, אריק רינט, 

דודי גזית, נדב שמה

החולה
המדומה

משתתפים: עמית פרקש, מאי מלר, אלכס קרול, 
ניב חביב, יגאל שדה, ליאת אקטע, שחר רז, ניר 

מחזה מוסיקלי על חייו של נתן אלתרמן המשלב  שיבר, ניל משען, בן יוסיפוביץ׳, מיקי פלג-רוטשטיין, 
את שיריו של אלתרמן  ושיריה של בתו תרצה אתר. דב רייזר, ניר חסדאי, רוי מילר ועוד...

המיבה תוגצה בטימ



עיבוד בימתי לשובר הקופות הצרפתי המרגש 
בשיתוף יוצרי הסרט :אוליבייה נקש ואריק טולדנו

ירמאקה תוגצה בטימ

מחוברים
מאת: אלי ביז'אווי 
בימוי: אלון אופיר

משתתפים: שמואל וילוז׳ני, שון מונגוזה, דודו ניב, 
אסתי קוסוביצקי, אנסטסיה פיין, ג׳וי ריגר, אופק 

לחיים
כהן, מייקל אהרוני, שלומי אברהם/אדי אלתרמן

סיפורו של המפגש הייחודי, המרגש והמצחיק בין פיליפ (שמואל וילוז׳ני) 
אינטלקטואל עשיר, שמשותק מהצוואר ומטה לבין ְדריס (שון מונגוזה), צעיר 
ממוצא אפריקאי, שהשתחרר לא מזמן מהכלא והופך, כמעט במקרה, למטפל 
הביתי שלו. על פניו אין פחות מתאים ממנו לעבודה אך עם הזמן המפגש 
בין שני העולמות השונים והרחוקים מוליד חברות משוגעת, משעשעת, 
אמיצה ובעיקר בלתי צפויה, כזו שמצליחה לשנות את הסתכלותם של 

השניים על העולם והופכת אותם מחוברים יותר לעצמם, ולחיים.

עיבוד בימתי לשובר הקופות 
הצרפתי המרגש



מאת חנן שניר ובבימויו
על פי ספרו של מאיר שליו

דרמה פיוטית
מאת:חנוך לוין

בימוי:ארי פולמן

אלוהי הקטל

מאת: נגה אשכנזי ודורית רביניאן
בימוי: אילן רונן

מאת:יואב בר לב 
ועירית קפלן

בימוי: עמית אפטה

על פי ספרה של דורית רביניאן

תרגום: בימוי: מאת:
דורי פרנס גלעד קמחי פלוריאן זלר

בימוי 
וכוריאוגרפיה: 

עוז מורג

משתתפים: איציק כהן, גל פופולר, דנה פרידר, עופרי ביטרמן, רויטל זלצמן, ועוד...

משתתפים: אולה שור סלקטר,
רמי ברוך, מוטי כץ, יובל סגל

מאת: יסמינה ראזה  | תרגום: דורי פרנס | בימוי: גדי רול קלאסיקות ישראליות כמו "שלמה המלך ושלמי הסנדלר" ו"קזבלן" 
ועד מחזות זמר בעלי שם עולמי כמו "סיפור הפרברים", "עלובי החיים", "קברט" ועוד... 

משתתפים: יובל סגל, קרן מור, אוהד שחר, אולה שור סלקטר

משתתפים: אביגייל הררי, 
אמיר חורי, מורן ארביב ועוד...

משתתפים: דרור קרן, שרה פון שוורצה,
נטע גרטי/מיכל עוזיאל ועוד...

משתתפים: עמוס תמם, עירית קפלן, אלון דהן ועוד...

החיים הם קברט
מחזות הזמר הגדולים, מאז ועד היום

בערב מוזיקלי ייחודי 
אוסף חגיגי של כל 

מחזות הזמר הגדולים 
שהועלו בתיאטרון, 

מאז ועד היום. 

תיאטרון 
הקאמרי 

חוגג

שנות יצירה

לילה בבפפררייזז
השנסונים הגדולים של כל הזמנים 

מיטב שיריהם של פיאף, ברל, אזנבור ואחרים 

במאי: גלעד קמחי 

משתתפים: כינרת לימוני/אולה שור סלקטר, 
נעמה שטרית/שני שאולי, אביגיל הררי/הלנה ירלובה, 

ירדן ניקפהמה/נוי הלפרין, טל וויס/גלעד שמואלי, 
אבישי מרידור/ערן מור, שמחה ברבירו/רמי ברוך, 
עופרי ביטרמן/אלון סנדלר, דן שפירא/נדב נייטס, 
דוד שאול/רביב מדר, שהם שיינר/אלעד אטרקצ'י.

ירמאקה תוגצה בטימ



 לראשונה בישראל

  שקרים  
222    ואמת אחת
קומדיה מאת סבסטיאן בלאן וניקולא פווארה

בהשתתפות: יניב ביטון ואבי קושניר

קומדיה ישראלית חדשה

ארבע 
אמהות
מאת דניאל לפין

סינית
אני מדברת 

אליך
מאת: סביון ליברכט | בימוי: ציפי פינס

קלאסיקה ישראלית
 בהפקה חדשה

בהשתתפות: לימור גולדשטיין, עדי גילת, קובי פראג׳

יב תוגצה בטימ

דרמה ישראלית פנתר  ןיסיל ת
כפול
מאת: יואב שוטן גושן 

בימוי: נועם שמואל



סינית
אני מדברת 

אליך

מאת: שלומית ארנון בר לב וליאת פישמן לוי עפ״י ספרה של נועה ידלין

בעלת הבית

מחזה 
ישראלי

חדש

דרמה פיוטית מאת:
מוטי לרנר וישראל זמיר 

 בימוי: עידו רוזנברג
סיפור אהבתם המופלא של שני תלמידי ישיבה 
צעירים מעיירה קטנה בפולין. הסיפור הקלאסי 

בגרסה מודרנית ומשעשעת.

הנאהבים
      והנעימים
ןיסיל תיב תוגצה בטימבהשראת סיפור מאת יצחק בשביס זינגר 

מחזה ישראלי

מאת: סביון ליברכט 
בהשתתפות: תיקי דיין

משתתפים: ידידיה ויטל, ניב ניסים, יורם טולדנו, יניב ביטון, 
קרן צור, ספיר באימוול, דניאל חבקוק, ניב אלבז ועוד...

רבדמה ןמ םיחופת
ממווררהה  
פפררטטייתת

בהשתתפות: מאת רמי ורד
יונה אליאן



ל משלנו
מאת: רן דברת

בימוי: רועי שגב
משתתפים: גבי עמרני, מוטי גלעדי, דינה לימון, 
אבי פניני, שמעון כהן, אורה מאירסון, אורן כהן, 

דני רועי שפירא, טל רוגצ׳וב 

עמוס גדות, יושב ראש ארגון יוצאי הפלמ״ח, מגיע 
כדי לצלם סרט דוקומנטרי על הפלמ״ח. כל הדיירים 
הנרגשים שירתו בפלמ״ח מלבד דייר אחד - קשיש 
תימני בשם סעדיה צברי, שעלה ארצה לאחר קום 
המדינה. סעדיה פונה לעמוס בבקשה להצטלם גם 
כן לסרט כדי לספר בו על אמו, שהלכה לעולמה 
בדרך מתימן לישראל, אך עמוס מסרב לבקשה 
בבוז. אלא שעד מהרה מגלה עמוס שהוא צריך 
סכום כסף נוסף על מנת להשלים את הצילומים. 
סעדיה מציע לו תשלום בתמורה להופעה בסרט, 
ועמוס כולל אותו בו ומשקר לדיירי המקום שסעדיה 
היה בפלמ״ח. מרגע זה, חייו הסולידיים של סעדיה 
עוברים טלטלה. הוא מקבל הזדמנות להיות מוצג 
בסרט כגיבור בתמורה לכספו - אם רק יצליח 

להמשיך לשקר.

שנונה !ישראלית קומדיה
- מחזה מקורי -

עבש ראב ןורטאת תוגצה בטימ



ברווזת 
פרא

דרך 
השלום

עבש ראב ןורטאת תוגצה בטימ
עיבוד מודרני לפרקים 

א׳ ו-ב׳ בספר מלכים א׳, 
המתמקד בימיו האחרונים 
של דויד המלך ובתככים 

הפוליטיים הרוחשים סביב 
מיטתו באשר להכתרת 

יורש תחתיו.

משתתפים: תום אבני, רון ביטרמן, 
נתן דטנר, ענבר דנון, אורן כהן, אדוה 

עדני, איתי צ׳מה, יונתן צ׳רצ׳י, מולי 
שולמן

מאת: רוברט אייק | בימוי: גדי רול

דרמה משפחתית מרגשת 
מחזה מקורי !

״ האכארנים ״ על פי 
של אריסטופנס

מאת: שי גולדשטיין 
בימוי: שירילי דשא

מאת: איה קפלן ושחר פנקס
בימוי: איה קפלן

משתתפים: אמיר קריאף, תום אבני, יונתן צ׳רצ׳י, 
איצ׳ו אביטל, מירב שירום, אבי פניני, שירי גולן...

מחזה ישראלי מקורי 
בבכורה עולמית !

משתתפים: מולי שולמן, אמיר קריאף,  משתתפים: דינה דורון, מולי שולמן, 
אדוה עדני, שרה וינו אלעד, אורן כהן... טלי שרון, רון ביטרמן, אדוה עדני...

כשווי עע יבוד 
ומ

 רתק למחזה
האלמותי של 
הנריק איבסן

הדירה
של רוזה

Dummy Text



דרמה ניו-יורקית עכשווית

מאת: יהושע סובול
בימוי: גדי צדקה ופנינה ברט

משתתפים: גדי צדקה, 
דנה עדיני, שמחה ברבירו, 

דינה בליי, גיל ויינברג, 
אולג רודובילסקי, 

ערן שראל, קובי ויטמן
מאת: אנה זיגלר  

תרגום: רועי חן 
בימוי: אמיר י. וולף

משתתפים: הנרי דוד, נטע שפיגלמן, שלומי ברטונוב,  משתתפים: עידו מוסרי, מיקי לאון, נטע שפיגלמן, 
לנה פרייפלד, טלי אוסדצ׳י רות רסיוק, יריב דהן

מחזה ישראלי חדש בימוי: רפי ניב
מאת ובבימוי גדי צדקהתרגום: עידו ריקלין

ובבימויו בניהולו המוזיקלי
של גיל שוחט ובליווי

תזמורת חיה

שושנה דמארי מלכת הזמר העברי 
מתבשרת כי הוחלט להעניק לה את 
פרס ישראל. באותו רגע פורצים חייה 
במלוא עוזם ומציפים מחדש את קורות 
משפחתה שעלתה מתימן, אהוביה, 
מחזריה, מעריציה ושיריה הנפלאים שהפכו 
לפס הקול הישראלי שמלווה את מדינת 

משתתפים: מיקי ליאון,אלון פרידמן אפרת בן צור  ישראל מיום הקמתה ועד לימינו אלה.משתתפים: דורון תבורי, מיקי לאון, גלעד קלטר,  גלעד קלטר ועוד... קארין סרויה, רוני עינב, פירה קנטור, הלל קפון

רווקים 
מאת: חנוך לוין

בימוי: עמית אפשטיין ורווקות
קומדיה על בדידות ואהבות אבודות

משפט חוזר
חידה בלשית מענגת על פי ספרו של ליעד שהם

מאת: עוזי וייל וליעד שהם
בימוי: אמיר י. וולף

סיפורה המופלא
של להקת שחקני

גטו וילנה

מחזמר רב משתתפים מאת וודי אלן

ההפקה בליווי
מוסיקה חיה על הבמה

מיטב הצגות התאטרון העברי מיטב הצגות גשר

סיפור
על אהבה 
וחושך



םיאקימוקה

מאת: ניל סיימון  משתתפים: שלמה בראבא, מוני מושונוב, 
תרגום ובימוי: אילן רונן מיכאל מושונוב, סיגלית פוקס, נועה טסה

אוי אלוהים  יתוש 
בראש

סיפור
על אהבה 

מאת: ז'ורז' פיידו
בימוי: אודי בן משה וחושך

מאת: איה קפלן 
ובבימויה

מאת: ענת גוב | בימוי: ארז שפריר

קומדיה
של טעויות

הנשים
של ג'ק

מאת: ניל סיימון 
תרגום: דורי פרנס
בימוי: אלון אופיר

משתתפים: רמי הויברגר, לירית בלבן, שני קליין, 
נתי קלוגר, יובל שרף, יעל אלקנה ועוד...

משתתפים: אור לומברוזו, 
איתי שור, ארז שפריר, 

אריאל וולף, ויטלי פרידלנד, 
יואב היימן, יהויכין פרידלנדר,  משתתפים: תמר 

יוסי עיני, יעל מור, כרמית  אלקן מאושר, יונתן בר 
מסילתי-קפלן, ניר רון,  אור/פטר קנולר

סוזנה פפיאן.

מאת: שירי נדב נאור 
בימוי: משה נאור  

ישראלי מחזמר 
מקורי

משתתפים: אסתר רדא, גילי יאלו, ירון ברובינסקי, דניאל און-ימי, טופז 
אבדנג, אושי מסלה, אשוט גספריאן, אליזה אקוונדו, מתן און-ימי, רודי 

ביינסין, אדם הירש, צביקה היזיקיאס

משתתפים: אודליה מורה מטלון, אריה צ’רנר, שחר נץ

מיטב הצגות תאטרון חיפה

מיטב הצגות תאטרון החאן



בוקרשט
גלגולה של משפחת שדה מבוקרשט לתל-אביב. השחקנית סנדרה 
שדה, הטנור סולן האופרה גבי שדה והזמרת מיקה שדה עורכים 

טיול מוסקלי בבוקרשט ושרים את סיפורה של קהילת רומניה.

מנהל מוסיקלי: עומרי ריבלין

פול אנקה, ניל יאנג, לאונרד כהן, ג׳וני מיטשל, סלין דיון - אלה רק   David Burnham היישר מברודווי מגיע אלינו במיוחד כוכב מחזות
קומץ מוזיקאים עולמיים שהשאירו חותם בתרבות העולמית והם   (Wicked, Joseph, Sunset Boulvard, Hunchback of NotreDame)
נולדו צפונית לאמריקה, כן - זו קנדה, שהסמל שלה עלה של עץ  למופע ממיטב שירי מחזות הזמר שיצאו מברודווי וכבשו בסערה 

המייפל המתוק, בואו ליהנות מהופעה מתוקה בטעם קנדי. את העולם.

בביצוע להקת אומהגומה | ניהול מוסיקלי: עודד טמסוט ניהול מוסיקלי: תומר הדדי

בריסל מונטריאול ברודווי
מופע משיריו של גדול זמרי השאנסון ז׳ק ברל, פלמי יליד בלגיה. 
מופע מוסקלי המגולל את סיפור חייו ושירתו בהשתתפות השחקן 
וזמר נתן דטנר, תזמורת ואומנים אורחים. במופע לצד ז׳ק ברל 

נעלה ביצועים מרגשים של כוכבי זמר בלגים כמו אדמו ולואיג׳י.

מנהל מוסיקלי: משה לוי | הנחיה בליווי מצגת: יואל שתרוג

בין טוקיו לבייג'ין
חן צימבליסטה לצד זמרת, רקדנית והרכב מוזיקלי, במופע של מוסיקה 
אסייתית מלטפת ומהפנטת, עם מלחינים שמיזגו אלמנטים מן המזרח 
ביצירותיהם, כלי נגינה אותנטיים כגון תופי קודו ושירים בשפת המקור. 
תכנית הקונצרט מציעה סגנונות וצבעים מוזיקליים שונים ומגוונים מארצות 
המזרח – משירה וריקודים עממיים, דרך עיבודים מ קוריים למנגינות ידועות 
ועד ליצירות מאת שניים מהמלחינים העכשוויים הבולטים שיצאו מהמזרח 

הרחוק – טאן דון(סין) ומינורו מיקי (יפן).

הנחת מנוי תיאטרון אורח שורות
475 540 שורות 1-10
525 600 שורה 12
440 500 שורות 13-19
415 470 שורות 20-23
395 450 טרקלין

מחירון מנוי ל-5 מופעים

ת יכנתוה ח...טל
ופכפ

ה ל
יניו

ש
םי

סדרת הערים 
המרתקות בעולם

לעונת  2020-2021

מהרו להירשם 
שמירת מקומות למנויים ותיקים 

עד ה- 28.2.20

של רעות קשרי תרבות בשיתוף תיאטרון הצפון
סדרת מופעים מוזיקליים עם השירים והלהיטים הגדולים המזוהים עם הערים היפות בתבל.  

לפני כל מופע תינתן הרצאת מומחה בליווי מצגת צילומים  להיכרות עם יופייה וייחודה של כל עיר.



פסטיבל פסטיבל 
הזמר הזמר 

החסידי והפזמון
פסטיבל הזמר החסידי הניגון היהודי ושירים מבית אבא שחברו  פסטיבל הזמר והפזמון בעשורים השני והשלישי למדינת ישראל 

לזמר העברי ושירי השבת שהושרו בתנועה הקיבוצית. אשר התקיים בכל שנה במוצאי יום העצמאות בבניני האומה 
בהשתתפות ההרכב המקורי: דן כנר, ששי קשת, צמד רעים  בירושלים פסטיבל שריתק את המדינה כולה. באירוע לקחו 

כלייזרים ואמנים אורחים חלק כל כוכבי הזמר באותה עת. נחזור בנוסטלגיה אל מיטב 

פסטיבל  פסטיבל 
שירי הילדים  הזמר 

והנוער המזרחי
פסטיבל שירי ילדים. משירי הילדים של יפה ירקוני, עוזי חיטמן,  פסטיבל הזמר המזרחי משירי אביהו מדינה, העמרנים הפרברים, 

אריק איינשטיין וגם משירי ימי נעורינו ותנועות הנוער. שימי תבורי, משה הילל, חיים משה, זוהר ארגוב ועוד.
שירי נוף ילדות רווי נוסטלגיה וזיכרונות עליהם גדלנו.

האירוויזיון 
תרועת  פסטיבל 

הפסטיבלים המחולות
מופע סיום עם מיטב השירים שיצגו את ישראל באירוויזיון כמו  פסטיבל המחולות המיתולוגי שהתקיים בקיבוץ דליה והמשכו 
כן הלהיטים של כל הפסטיבלים מסן רמו בעולם ועד לפסטיבלים  בכרמיאל. מיטב השירים בזמר העברי שהפכו לריקודי עם. 

בערד ובעין גב כאן בישראל.  הלהיטים והלחנים שעל פינם אלפי ישראלים מחוללים בחוגים 
לריקודי עם בכל שבוע ובכל הארץ. שירים שהפכו למופעי צאן 

ברזל של זמירת הארץ.

.ל.ט
ת ניוכתהח. 

םוייינש להופכפ

התוכנית החדשה
לעונת 2020-21

סדרת זמר עברי

ָשִׁרים ָלך 
מוֶלֶדת

מחירון ל- 6 מופעים
כל המופעים בימי ראשון בשעה 20:30

מנוי תאטרון אורח שורות
572 710 שורות 1-10
622 773 שורה 12
477 635 שורות 13-19
421 509 שורות 20-23
395 477 טרקלין

מהרו להירשם 
שמירת מקומות למנויים ותיקים 

עד ה- 28.2.20



מנוי יהלוםמנוי יהלום
3 מופעי ענק עם הזמרים הגדולים בישראל!

הנחת מנוי תיאטרון אורח שורות
525 562 שורות 1-10
600 637 שורה 12
465 502 שורות 13-19
405 442 שורות 20-23
367 405 טרקלין

מחירון למנוי יהלום ל- 3 מופעים
סדרת היהלום - הסדרה הכי גדולה. הכי מרגשת הכי איכותית בסדרה זו השמיים הם הגבול!

בעונה הקרובה נביא לכם את היהלום המלוטש מאי פעם - גיל שוחט יארח את: דויד ברוזה, מוש בן 
ארי ויובל דיין שלושה אומנים ידועים ואהובים שיפגשו בכל מופע כוכבים קלאסיים בינלאומיים בתחומי 
הגיטרה כלי ההקשה הצ'לו והאופרה. כל אלה חוברים לתזמורת הסמפונית פוליפוניה תחת ניצוחו 
ונגינתו של גיל שוחט, לסדרה שכל מופע בה ייחודי ומקורי, רחב היקף ומביא לשיאים חדשים של ריגוש!

מחיר למופע בודד: מחיר לאורח ₪250 | מחיר למנוי ₪220
מועדון כוכב הצפון 200 ₪

מנהל מוזיקלי, 
מנצח, פסנתרן

ומנחה: גיל שוחט

יובל דיין

יום חמישי | 7.5.20 | בשעה  21:00

מוש בן ארי

יום שישי | 20.3.20 | בשעה  21:30 יום   שישי | 14.2.20 | בשעה  21:30

דויד ברוזה

ללווללננטטייייננסס  דדייייממוופפעע  ממייווחחדד

בלעדי
בתיאטרון
הצפון!



.ל.ט
ת ניוכתהח. 

םוייינש להופכפ
מחירון למנוי יחיד - 3 מופעים

ממננוויי  תתאאטטררווןן אאווררחח ששווררוותת
286 355 שורות 1-10
311 387 שורה 12

239 318 שורות 13-19
211 255 שורות 20-23
198 239 יציע

מחיר למופע בודד: מחיר לאורח ₪150
מחיר למנוי ₪99 | מועדון כוכב הצפון ₪89 

סדרת מופעי
םלתי נשכחיב מוזיקה נוסטלגיים ו עה 21:00שחיכ מישי ב ם בימי  ל המופע

בשנות ה - 70 - 50 הקולנוע היה חלק  אומרים שהראש היהודי מיטב להיטי האירוויזיון שנצרבו 
בלתי נפרד מחיי הפנאי שלנו... המציא לנו פטנטים, אך לא רק... עמוק בזכרוננו... 

כנערים, היינו ישובים על כסאות עץ רעועים בחושך הגדול וצועקים  לאורך המאה שעברה הוא בלט בלשלב בין מילים למנגינה, ובין צליל  כולנו מכירים את שלל הלהיטים שישראל העניקה לתחרות האירוויזיון 
על מפעיל המקרן להחליף את הסליל, בזמן שהיינו מנסים להגניב  להרמוניה. דן כנר מנחה ומספר על מיטב המפיקים, מלחינים ותמלילנים  היוקרתית לאורך השנים, אך התחרות סיפקה לא מעט להיטים מארצות 
חיבוק לעלמת חן לצידינו. חווית הצפיה בסרטים היתה שזורה בהאזנה  היהודיים מכל התפוצות, שהביאו את מהפכת המוסיקה לביתינו, וכל  אירופה השונות כמו גרמניה, בריטניה, צרפת, יוון וספרד.
לפסקול שהפך לחלק בלתי נפרד מחיינו. אלון גור אריה יספר על  זה במופע נוסטלגי ובלתי נשכח. כל ילד וילדה שגדלו בשנות ה- 60-80 לבטח יודעים לשיר או לזמזם. יואב 
השירים הבלתי נשכחים שניכנסו במרוצת השנים לפנתאון כשכל  גינאי מנחה ומספר על מיטב להיטי האירוויזיון שנצרבו עמוק בזכרוננו.

תו שמתנגן מסמן תחילה של מרדף או נשיקת אהבים חושנית.

23.1.2012.3.2021.5.20
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* מומלץ לבדוק במקום עבודתכם אם קיים הסדר מיוחד עם התיאטרון. * 6 תשלומים ללא ריבית למשלמים בכרטיס אשראי ובהמחאות 
רח' בילינסון 41, קרית חיים * נכים, גימלאים ייהנו מ- 15% הנחה ממחיר המנוי * סטודנטים וחיילים בשירות סדיר ייהנו מ- 20% הנחה ממחיר המנוי בטרקלין בלבד
m a s h o v @ t h e a t ro n - h a z a fo n . c o . i l 04-8814814* ההנחות יינתנו עם הצגת תעודה מתאימה * אין כפל הנחות ומבצעים. ט.ל.ח. 

הזמנת כרטיסים באמצעות אתר האינטרנט | חניה חינם ללא תשלום ובשפע | מערכת שמע לכבדי שמיעה | מערכת להנגשת הצגות בתיאור קולי לעיוורים וכבדי ראיה.
שעות פעילות שירות לקוחות: ימים א׳-ה׳ 21:00-08:30 | 13:00-08:30 mashov@theatron-hazafon.co.il :קשר ישיר להנהלת התיאטרון

מחירון למנוי יחיד לעונת  2020-2021

למסלול חברות במועדון כוכב הצפון יש להוסיף 60 ₪ למנוי

שישי/מוצ״ש א׳-ה׳ שורות
924 855 שורות 1-10

1053 1033 שורה 12

763 711 שורות 13-19

616 575 שורות 20-23
458 458 טרקלין

ההרשמה מיידית
שמירת מקומות
למנויים וותיקים
עד  8.4.20 בלבד

רק בתיאטרון הצפון, התכשיטים של ישראל על במה אחת!
רוכשים מנוי עד ה- 8.3 ובוחרים מופע אחד מבין השניים

*חינם במסגרת המנוי-ללא תוספת תשלום כהצגת בחירה | *כל הקודם זוכה מספר כרטיסים מוגבל | ** ובנוסף הצגה 8 מתוך ההצגות השייכות לתיאטרון הצפון בלבד

ישראל קטורזה סטנדאפ* עידן רייכל והפסנתר (רייכל-פסנתר-שירים)*

ה !+ 2 הצגות לבחירהביותר בישראל 5 ההצגות הטובותומופעים במנוי8 הצגות 
( נ
ד לבת מ

ב (לרוכשים מנוי עד- 8.3.20+  

גיפטקארד בשווי 300 ₪ ברשת חנויות  **
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