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אגודת יקירי
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מר דוביק גן
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מנויים יקרים,

למעלה מחצי יובל אנחנו חלק משגרת התרבות והבילוי שלכם וכמו
בכל פתיחת עונה ,גם העונה מתחילה עם פרפרים בבטן .פרפרים
של התרגשות לקראת חשיפת הרפרטואר שלנו לעונת 2019 /2020
והעונה ...באמת שהגזמנו .צוות התיאטרון בשילוב ועדת הרפרטואר
חרשו את תיאטראות ישראל ודאגו להתעדכן בכל מה שעתיד לקרות
השנה על בימת התיאטרון הישראלי .כמו בכל עונה ,ליקטנו עבורכם
את הטוב ביותר והרכבנו מנוי שכולו הנאה אחת צרופה ,מבדרת,
דרמטית ,מעלה חיוך ,תיאטרלית – מותאמת בדיוק לטעמכם האישי.

את העונה נשיק עם ״זרים מושלמים״ המחזה ששם הכל על השולחן ובעיקר את הטלפון הנייד שלנו,
שחושף אותנו בפני כולם ...לאחריו המחזה המוסיקלי ״אפס ביחסי אנוש״ הסרט שעבר היישר מהקולנוע
לבמה עם משי קליינשטיין ,מגי אזרזר ,רון שחר והמוסיקה של עילי בוטנר.
עוד על בימת תיאטרון הצפון תעלה ותבוא הגבעה המיתולוגית של אסי דיין שכולנו יודעים לדקלם
כמעט כל שורה ממנה  -״גבעת חלפון אינה עונה״ -השלאגר הקולנועי שעבר עיבוד וירטואוזי לבמה.
בהמשך העונה נפגוש את יונה אליאן – קשת בהצגה מרגשת שלא תשאיר עין יבשה ״דברים שאני יודעת״.
״סיבת המוות אינה ידועה״ ההצגה החשובה והרלוונטית על רוצח שתיים מנשותיו שנתפס רק לאחר
שעומרי אסנהיים ,תחקירן עובדה עלה על הפרשה הזו .גיל פרנק הוא הרוצח הנתעב ולצידו משחקת
אמו גילה אלמגור .הקלאסיקה ״רודף העפיפונים״ שריגשה אלפי קוראים הפכה לגרסה בימתית סוחפת,
מרתקת ומרגשת עד דמעות .נגלה את עולמן האפל והקשה של נשותיו של גואל רצון וסיפורה האישי
של אחת מהנשים שחזרה אחרי תפיסתו לבית הוריה וניסתה לאחות את השברים שלה ושל ילדיה
במחזה הנדיר ״השיבה הביתה״ .ולא נפסיק לצחוק בקומדיה עבדאללה שוורץ עם קושניר וענת ווקסמן.
העונה הרחבנו את מגוון המופעים והצגות הבידור והגדלנו אותו למקסימום :בסדרת היהלום יארח גיל
שוחט את קובי אפללו ,דויד ברוזה ,מוש בן ארי ויובל דיין ,נחזור לשנות הקסם עם טריפל מופעי מוסיקה
נוסטלגיים ,נמשיך לראות עולם בסדרה העולמית שלנו ולקינוח...מיטב בדרני ישראל יצחיקו על בימת
התיאטרון – קטורזה ,אדיר מילר ,שחר חסון ,שלומי קוריאט ,מה קשור ועוד.
מלבד עולמות התוכן התרבותיים ,דאגנו לפנק אתכם בהטבות בלעדיות וריכזו את כולן בעמוד....
אתם מוזמנים לממש את ההטבות וליהנות מהן במהלך העונה.
אני וצוות התיאטרון עומדים לרשותכם במגוון אמצעי תקשורת ומידע  ,7/24אל תהססו לפנות אלינו
בכל שאלה או בקשה.
נרגשת לפתוח יחד איתכם עונה חדשה ומופלאה
שלכם
עדי קאופמן

הנחיות ומידע כללי
המנוי כולל שבע הצגות .שש קבועות  +אחת בחירה .עפ"י מס הסדרה המופיע על כרטיס
המנוי ,תדעו מתי להגיע להצגות המנוי הסדרתיות לפי טבלאות התאריכים בחוברת זו .כרטיס
המנוי הוא כרטיס הכניסה לתיאטרון הצפון .לכן חייבים להביאו ולהציגו בכניסה .במידה והגעתם
להצגה ללא כרטיס המנוי ננפיק עבורכם כרטיס זמני לאותו ערב ,בעלות דמי טיפול של ₪ 10
לכרטיס .שימו לב! יש לשמור על כרטיס המנוי שברשותכם לעונות הבאות ,כרטיס זה הוא רב
שנתי )למי שמחדש את המנוי לתיאטרון(

איחור להצגות
הנהלת התיאטרון עושה כל מאמץ להתחיל את ההצגות בשעה הנקובה .כדי למנוע אי נעימות
ועמידה בתור ,כדאי להקדים ולהגיע כחצי שעה לפני תחילת ההצגה .המאחרים יופנו לטרקלין
וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה .לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.

החלפת מועד הצגת מנוי
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ניתן לשנות את מועד ההצגה – בימי חול עד השעה  12:00של יום ההצגה ובסופי שבוע )שישי/
שבת( שעה לפני מועד תחילת ההצגה ,השינוי הינו על בסיס מקום פנוי בלבד! במידה ותרצו
להחליף מועד הצגה קבוע מאמצע השבוע למוצאי שבת תחויבו בתוספת תשלום .במידה
ולא הודעתם על אי הגעתכם להצגה עד השעה  12:00של יום ההצגה ולא הגעתם להצגה,
לא נוכל לאפשר בחירת תאריך חלופי וכרטיס המנוי יחויב בהתאם כאילו צפיתם בהצגה.

מערכת אוטומטית לשיפור מקומות הישיבה
כמנוי בתיאטרון הצפון בעת שינוי/החלפה של הצגת מנוי בה קיבלת מקומות שאינם בהתאם לטווח השורות
במנוי שלך .תוכנס למערכת שיפור מקום שתדאג לשפר עבורך את מיקום הישיבה ,על בסיס מקום פנוי,
במידה ויתפנה מקום טוב וקרוב יותר .המערכת הינה אוטומטית ולכן לאחר שהוכנסת למערכת אין צורך
בהתקשרות נוספת לתיאטרון ,עם שיפור מקומות הישיבה תשלח הודעה  SMSמטעם התיאטרון שתעדכן
בדבר מקומות הישיבה המשופרים.

חדש
בתיאטרון הצפון!

הצגת בחירה )מס' (7

ניתן לממש את הצגת הבחירה מתוך מגוון הצגות שתוצגנה עד ל 31.8.20 -בלבד!

ההזמנה נעשית על בסיס מקום פנוי ,עדיפות תינתן לכל מנוי בהתאם לטווח השורות עליו שילם במסגרת
המנוי .במידה ולא תגיעו להצגה ,ולא ביטלתם את ההצגה מראש ,ייחשב הדבר כאילו צפיתם בהצגה ולא
נאפשר קבלת הצגה חלופית .שימו לב! אתר האינטרנט של תיאטרון הצפון מתעדכן באופן שוטף על כן
מומלץ להתעדכן באמצעותו על הצגות ומופעים שנקבעים לאחר הדפסת חוברת זו.

אובדן מנוי
במקרה של אובדן מנוי מכל סיבה שהיא הנפקת מנוי חדש תחויב בתשלום של .₪ 25

מדיניות ביטול מופעי אמרגן

במיוחד בשבילכם הקמנו שירות חדש
וייחודי ,הצטרפו עוד היום לשירות
עדכוני הווטסאפ שלנו
ותהנו ראשונים משלל המבצעים,
ההצגות והעדכונים הכי חמים מבית
תיאטרון הצפון!

לא ניתן לבטל כרטיסים למופעי אמרגן ביום המופע .ניתן ליצור קשר עם תיאטרון הצפון עד שעתיים לפני
המופע על מנת לנסות למכור את הכרטיסים ,רק במידה ואכן יימכרו הכרטיסים ניתן יהיה לזכות את הלקוח
בעלות הכרטיסים.

להצטרפות פנו למשרדי התיאטרון
או לקישור באתר

ביטול עסקה תעשה בתוך  14יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול האמור ייעשה לפחות  7ימים לפני
מועד ההצגה .דמי ביטול העסקה – הלקוח יחויב בגין דמי ביטול בשיעור של  5%ממחיר העסקה או ₪ 100
לפי הנמוך מבניהם .ובכל מקרה דמי הרישום ששולמו בגין המנוי לא יוחזרו במקרה של ביטול מנוי!

שירות חדש בתיאטרון – הנגשת הצגות
בתיאור קולי לעיוורים וכבדי ראיה
ההנגשה נערכת ע"י הספריה המרכזית לעיוורים
בתמיכת הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח
הלאומי .לפרטים נוספים ,פנו למשרדי התיאטרון.

מדיניות ביטול עסקה

חברות במועדון כוכב הצפון
כמנוי להצגות באפשרותך להצטרף כחבר למועדון הלקוחות של תיאטרון הצפון ,המקנה הטבות והנחות,
ההצטרפות כרוכה בתשלום של  ₪ 60לשנה מיום הצטרפותך.

הטבה חד שנתית
כמנוי להצגות בתיאטרון הצפון עומדת לזכותך הטבה חד שנתית ,בהתאם לותק ,לרכישת כרטיסים מוזלים
להצגות ומופעים .לפרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותך בשירות לקוחות.

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

קפה גרג
קפה גרג עומד לרשותכם ,כשעה לפני כל הצגה .לא תתאפשר כניסת קהל לאולם עם דברי מאכל ושתיה.

חניה
לנוחיותכם ,מגרשי חניה מסודרים וללא תשלום מסביב לתיאטרון ולגן הצמוד אליו .אנא הקדימו!

לשירותכם מערכת שמע
לכבדי שמיעה
קהל יקר! ניתן לקבל אוזניות שמע בערב ההצגה,
בלובי התיאטרון כנגד הפקדות תעודת זהות וחתימה
על מסמך המאשר שבמקרה של אובדן אוזניה או
כל חלק ממנה )סוללה( ניאלץ לגבות תשלום בעבור
האוזנייה .מומלץ להזמין בבוקר ההצגה את האוזניות
בשירות הלקוחות ,שימו לב הכמות מוגבלת.

שעות פתיחת
משרדי התיאטרון:
ימים א'  -ה'  ,21:00 - 8:30יום ו' 13:00 - 8:30

www.theatron-hazafon.co.il
חפשו אותנו ב-

תיאטרון הצפון
7

מופע מוסיקלי אמרגן

מופע מוסיקלי אמרגן

דני ,גידי וחברים

כל
ההופעות
בשעה
21:00

בתאריכים:

21.11
יום חמישי
מוצ״ש

מגוון מחירים החל מ ₪189 -לכרטיס
8

1.2

מוצ״ש

בתאריכים:

23.11

8.11
יום שישי
21:30

21.12
מוצ״ש
21:00

24.1
יום שישי
21:30

15.2
מוצ״ש
21:00

14.3
מוצ״ש
21:00

מגוון מחירים החל מ ₪189 -לכרטיס
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מופע מוסיקלי אמרגן

הבינלאומי סניף קרית מוצקין
משקיע בכם מהרגע הראשון,
מזמין אתכם לפתוח חשבון גולד חדש
ולקבל מענק ₪ 1,000

בתאריכים:

12.9
יום חמישי

שלומיפבלו

כל
ההופעות
בשעה
21:00

14.9
מוצ״ש

נשמח לעמוד לרשותכם ולספר על יתר היתרונות האטרקטיביים שלנו
כתובת הסניף :רחוב משה גושן  ,18קריית מוצקין
שעות פעילות :א'-ה'  | 8:30-13:30ב' ,ד' 16:00-18:30
אנשי קשר :דידי אורית Didi.O@fibi.co.il | 04-8783220
דהן אלירן Dahan.E@fibi.co.il | 04-8783216
אלבו מיכל Albo.M@fibi.co.il | 04-8783223
רויטל גוטהלף Gotthelf.R@fibi.co.il | 04-8783208
אין כפל הטבות .המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי( .התנאים להצטרפות לחשבון "גולד" הינם בכפוף
להעברת משכורות חודשיות בסך של  ₪ 7,000ומעלה ו/או תיק השקעות )לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות
השתלמות( בגובה של  ₪ 100,000ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך  ₪ 1,000ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות הבינלאומי.
תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק.

11.12
יום רביעי

12.12
יום חמישי
14.12
מוצ״ש

10
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מחזמר לבחירה

סיפורה של משפחת טולדנו ,משפחה ירושלמית של חוזרים
בתשובה ,ובמרכזו מסע התבגרותה של בת הזקונים אדריאנה.
במסע להגשמת חלומה נתקלת אדריאנה בשלל דמויות
ומקומות המשפיעים על מסלול חייה .במועדון בעיר העתיקה
בירושלים בניהולה של לינדה היא פוגשת בשני מלצרים
מזמרים :מוראד ופרדי  -בו היא מתאהבת לראשונה בחייה.
במסעה המטלטל נסחפת אדריאנה אל תוך חיי הלילה של
תל אביב ,לומדת על הקשיים הכרוכים בהגשמת החלום,
ומתמודדת עם הדילמה הנצחית של כולנו :הבחירה בין ערכי
המשפחה לבין הגשמה עצמית.

קליניקה אינטימית ,באווירה פסטורלית מתמחה בכל בעיות עור קוסמטיות
אקנה ,פיגמנטציה ,מיצוק והצערת עור הפנים והצוואר ,מכשור מהמתקדמים ביותר בעולם.
הטיפול כולל אבחון עור בעזרת מכשור מתקדם ביותר ,תשאול והכרת הלקוח ,מצב אישי ,רפואי,
תזונה ,התאמת הטיפול והמוצרים לפי המאפיינים האישיים.

 10%הנחה קבועה
למנויי תיאטרון הצפון
*לרוכשים סדרת טיפולים

12

 | 052-2985559קרית ים

 20%הנחה
לטיפול הראשון

משך ההצגה :כ 165 -דקות
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 350 :מחיר מנוי₪ 189 :
מועדון כוכב הצפון₪ 159 :
במסגרת הצגת בחירה :בתוספת ₪ 99

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
שישי
מוצ״ש

תאריך
16.08.2019
17.08.2019

שעה
21:00
21:00

Dummy Text
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מחזמר לבחירה

מחזמר לבחירה

!MAMMA MIA

בלראשונה
צפון!!!

שובר הקופות הקולנעי

בהפקת ענק!

מחזמר המבוסס על
שירי להקת ABBA
בימוי :משה קפטן
5
שחקנ3י זמרים,
ם,
ונגני רקדנים
ם

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 350 :מחיר מנוי₪ 189 :
מועדון כוכב הצפון₪ 159 :
במסגרת הצגת בחירה :בתוספת ₪ 99
14

יום
שלישי
רביעי
חמישי
מוצ״ש

תאריך
24.3.2020
25.3.2020
26.3.2020
28.3.2020

שעה
20:30
20:30
20:30
21:00

מוזיקה ומילים לורנס אוקיף ונל בנג׳מן | ספרה של התר הך
מבוסס על הסרט מאת מטרו גולדווין מאייר | רומן מאת אמנדה בראון
הפקה :מעין צלנר | בימוי וכוריאוגרפיה :אביחי חכם

מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 350 :מחיר מנוי₪ 189 :
מועדון כוכב הצפון₪ 159 :
במסגרת הצגת בחירה :בתוספת ₪ 99

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
רביעי
חמישי
שישי
מוצ״ש

תאריך
26.2.2020
27.2.2020
28.2.2020
29.2.2020

שעה
20:30
20:30
21:30
21:00
15

הצגת מנוי  /בחירה

זרים מושלמים
20:45

מן הביקורת:
״חווית תיאטרון משובחת וטורדנית שמעוררת המון חומר למחשבה״) .וואלה(
20:30

״ההצגה ״זרים מושלמים״ תדבר לכל צופה ועולמו הסודי״) .הארץ(

מחזה עלפיסרטו שלפאולו ז'נובזה
עיבוד ותרגום :ארז דריגס  /בימוי :נתן דטנר

21:30

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020

משתתפים :מורדי גרשון  /מאיה מעוז  /תומר שרון ריקי בליך /
נתי רביץ  /ספיר אזולאי  /פיני קידרון
ארוחת ערב רגילה שהופכת לערב נטול מחסומים,
נטול הסתרות ,סודות ,שקרים ומזימות
20:30
במהלך ארוחת ערב ,נענים החברים לאתגר אותו יזמה
אחת המשתתפות ,להניח את המכשירים הסלולריים על
השולחן ,בידיעה שכל הודעה או שיחה שיקבל אחד מהם
תהיה גלויה לכל שאר החברים .העניינים מסתבכים כאשר
החברים מגלים עד כמה הם אינם מכירים בניגוד למה
שחשבו בתחילה.

20:45

16

הייתם שמים את הנייד שלכם
על השולחן בערב הזה?

לא הפסקה
שעה וחצי ל
ההצגה :כ
שך
מנות :מיידי
מ תחילת הז
נוי₪ 120 :
מועד
 | ₪מחיר מ
180
מחיר אורח :צפון₪ 99 :
מועדון כוכב ה חירה :חינם
ת הצגת ב
פר הסדרה
במסגר
תאם למס
הצגות בה
תאריכי ה
דים 40-41
ראו עמו
זו ניתנת

הצגהבאחת מהצגות
להחלהפהמנוי האחרות

יום
מוצ״ש
ראשון
שני
שלישי
רביעי
שני
שלישי
רביעי
חמישי
מוצ״ש
ראשון
רביעי
חמישי
מוצ״ש
ראשון
שני

תאריך
31.08.2019
01.09.2019
02.09.2019
03.09.2019
04.09.2019
11.11.2019
12.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
16.11.2019
17.11.2019
08.01.2020
09.01.2020
11.01.2020
12.01.2020
13.01.2020

שעה
21:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30

Dummy Text
17

הצגת מנוי  /בחירה

לראשונה בישראל
דרמה משפחתית מרגשת
מאת :אנדרו בובל
משתתפים :יונה אליאן-קשת ,גדי יגיל,
יעל וקשטיין ,עידו רוזנברג ,מיכל עוזיאל ,גיא גורביץ'
18

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות
המנוי האחרות

החצר המטופחת בווילה הנאה בה גדלו ארבעת הילדים ,משמשת כמקום
המפגש המשפחתי .אל החצר הזאת מתנקזים סיפורי ההתבגרות
המרגשים והכואבים של בני המשפחה .ממנה הם נפרדים ואליה כמהים
תמיד לחזור .כל תמונה במחזה המרגש הזה מוקדשת לאחד מילדי
המשפחה .ההורים מקשיבים ,מתווכחים ,מנסים להקנות ערכים ולחנך.
אבל תמיד מגיעה איזו שיחת טלפון לא צפויה ואחד מבני המשפחה
נמצא במצוקה וזקוק לנחמה.

משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה
ראו עמודים 40-41

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
חמישי
שישי
מוצ״ש
שישי
מוצ״ש

תאריך
05.09.2019
06.09.2019
07.09.2019
11.10.2019
12.10.2019

שעה
20:30
21:30
21:00
21:30
21:00

Dummy Text
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הצגת מנוי  /בחירה

הם שובבמילואים?
מאת :דניאל לפין /
ע"פ תסריט מאת :אסי דיין ונפתלי אלטר /
בימוי :משה קפטן

משתתפים :קובי מאור ,משה אשכנזי ,שלומי קוריאט ,טל מוסרי ,רוי מילר ,טוביה צפיר ,ניצה שאול ,רוני דלומי ,עדנה
בליליוס ,יעל לבנטל ,שיפי אלוני ,נדיר אלדד ,ניל משען ,ניר זליחובסקי ,אמנון וולף ,יואב דונט ,אורי הוכמן ,פיני קידרון ,בן
יוסיפוביץ׳ ,שפי מרציאנו ,יובל שלומוביץ ,שמוליק כהן ,עמוס בוארון ,טל קלאי ,דניאל חסין ,תומר ברש ,רועי מלכה ,גיא
עקיבא ,גל גולדשטיין ,שחר רז ,עמית פרקש
גבעת חלפון אינה עונה היא קומדיה סוריאליסטית המבוססת על סרט הפולחן הסאטירי של אסי דיין ונפתלי אלטר,
ומציגה את ההוויה האבסורדית של שירות המילואים בצה״ל ,בראי התקופה שלאחר מלחמת יום הכיפורים .השנה
היא  . 2018במסגרת עבודת שורשים לבית הספר ,נכדם של סרג׳יו קונסטנזה ושפרה חסון מבקש לדעת מה קרה אי
אז בגבעת חלפון ,מה שורשי הריב הגדול עם דוד ג׳ינג׳י ומדוע המשפחות אינן מדברות שנים .נתוודע לדמויות מהעבר
ומההווה ,נזכר מה קרה להן ב 1976-בדיונות של סיני לאחר מלחמת ששת הימים במדבר המאובק ,המרוחק ,הנידח
והשומם ומה קורה להן היום .במסגרת ההומאז׳ לסרט שהפך להתגלמות הישראליות ,ישולבו בהצגה השירים האהובים
המוכרים שהפכו אף הם לנכסי צאן ברזל של בתרבות הישראלית.
20

הסרט
המהישראלי
כלצהחיק של
מגיע לבמת הזתימאנטרים
ון

ההצגה מונגשת
לכבדי ראייה 9.9.19
משך ההצגה :כשעה ארבעים וחמש דקות ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
הצגה זו ניתנת
₪
120
מנוי:
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר
להחלפה באחת מהצגות
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
המנוי האחרות
במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה ראו עמודים 40-41

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
שני
שלישי
רביעי
שני
שלישי
רביעי
חמישי

תאריך
09.09.2019
10.09.2019
11.09.2019
10.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020

שעה
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

Dummy Text
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הצגת מנוי  /בחירה

עבדאללה
קומדיה

שוורץ
מאת :רמי ורד  /בימוי :רוני פינקוביץ'

משתתפים :אבי קושניר ,ענת וקסמן ,אפרת בוימולד,
עודאל חיון ,שלומי טפיארו/אלירן הרוש ,חי מאור ,שהיר
כבהא ,טל צ'רנובסקי
משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות
המנוי האחרות

תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה ראו עמודים 40-41
22

ישראלית
חדשה

ערב נישואיה של לאה שוורץ לבחיר ליבה ,אביאל,
ההתנחלות הקטנה שבשומרון ,שבה הם גרים,
גועשת ורוגשת .הוריה של לאה ,ציקי ותרצה,
מוכנים לדחות את משבר היחסים ביניהם עד
אחרי החתונה ,למען אהבתה של בתם.
אלא שאז ,ציקי שומע במקרה שיר ילדים קטן
ותמים ,וחייו משתנים ברגע אחד .האם ציקי
חולה? האם הוא מבין מה מתרחש סביבו? האם
משפחתו תדע להתמודד עם מצבו? האם היישוב
ידע לגלות כלפיו סובלנות? ומה יהיה עם החתונה
הקרבה והאהבה הגדולה? האם ציקי ותרצה
באמת יתגרשו? האם סאדאת יצליח לנחות בשלום
ולחתום על הסכם השלום? אתם שואלים מה
הקשר? אתם באמת חושבים שאפשר לגלות
לכם מבלי לחולל כאן ספוילר?
קומדיה מצחיקה עד דמעות על אנשים שהם
אולי לא "פוליטיים" ,אבל הם בטח לא "פוליטיקלי
קורקט".

ההצגה מונגשת
לכבדי ראייה 24.11.19

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
חמישי
שישי
מוצ״ש
ראשון
שני
ראשון
שלישי
רביעי
ראשון
שלישי
רביעי
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
מוצ״ש
חמישי
מוצ״ש

תאריך
24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
28.10.2019
24.11.2019
26.11.2019
27.11.2019
15.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
14.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
17.01.2020
18.01.2020
06.02.2020
08.02.2020

שעה
20:30
21:30
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
17:30
20:30
20:30
20:30
21:30
21:00
20:30
21:00
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הצגת מנוי  /בחירה

סיפור על נשים בודדות המוכנות לעשות הכל בשביל אהבה ושלמו על כך
בחייהן ,כאשר הכירו את הגבר הלא נכון ....מתוך תחקיר ״עובדה״ :עמרי אסנהיים על שמעון קופר 2010

ההצגה מונגשת
לכבדי ראייה 2.3.20

משתתפים :גילה אלמגור-אגמון ,גיל פרנק ,רינת מטטוב,מיקי
פלג-רוטשטיין ,רוברטו פולק ,ליאת אקטע ,אלינור וייל ,ירין סביון,
מרינה שויף ,דניאל סליצר

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2020-2019

מחזה המבוסס על ספרו של עמרי אסנהיים ,כתב תכנית הטלוויזיה
״עובדה״ ,שבעקבות תחקירו הואשם שמעון קופר בשנת 2010
ברצח שתיים מנשותיו ,והוא מרצה את עונשו בכלא עד סוף חייו.
זהו סיפור על נשים בודדות ,שהיו מוכנות לעשות הכל בשביל
אהבה ושלמו על כך בחייהן ,כאשר הכירו את הגבר הלא נכון.

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות
המנוי האחרות
״העובדה שהמחזה הזה נשען על סיפור אמיתי הופכת אותו לעוצמתי,
משמעותי ולא פחות חשוב מכך  -מהנה...״ )וואלה(

24

״בשם הנשים החיות והמתות ,אני מסירה את הכובע ההצגה ״סיבת המוות
אינה ידועה״ — שמבוססת על פרשת שמעון קופר שהורשע ברציחתן של
שתיים מנשותיו — מצליחה לרגש ולזעזע .זה לא מובן מאליו שגברים הצליחו
ליצור יחד יצירה שכולה אמפתיה לנשים .אל תחמיצו״ )הארץ(

משך ההצגה :כשעתיים ורבע כולל הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה
ראו עמודים 40-41

יום
רביעי
חמישי
מוצ״ש
ראשון
שני
רביעי
חמישי
שני
שלישי
רביעי
חמישי
מוצ״ש

תאריך
02.10.2019
03.10.2019
05.10.2019
06.10.2019
07.10.2019
06.11.2019
07.11.2019
02.03.2020
03.03.2020
04.03.2020
05.03.2020
07.03.2020

שעה
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
17:30
20:30
21:00

Dummy Text
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הצגת מנוי  /בחירה

בהשראת סיפור חייה של יהודית הרמן -
אחת מנשותיו של גואל רצון

השיבה
השיבה הביתה-דרמה מרגשת

מחזה ובימוי :איה קפלן

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020

משתתפים :רות אסרסאי ,כרמל בין ,נטע גרטי ,אורי זיו-גדניר/
מארק קרוגליקוב ,שמואל וילוז׳ני /אוהד שחר ,אבי טרמין ,מיה
לנדסמן ,נועה מטרסו /אמילי מלשיבה ,עידו מרקוביץ׳ ,אסף
סלומון /גלעד שמואלי ,אודיה קורן ,עברי שי

לפני  17שנה ברחה נועה הצעירה מהקיבוץ האמיד בו חיה
עם הוריה ואחותה ,הצטרפה לכת בהנהגתו של אביהו תשבי,
ונעלמה .כעת ,יום אחרי מבצע גדול בו השתלטה המשטרה על
הכת ועצרה את אביהו ,נאלצת נועה לשוב עם חמשת ילדיה
לבית הוריה בקיבוץ .נועה המומה וזועמת על כך שנתלשה
מעולמה המוגן ונחבטה חזרה למציאות ממנה ברחה .היא
נאלצת להתמודד לראשונה עם השדים שבעברה ,להתעמת
עם משפחתה ,ללמוד עובדות חדשות ומטרידות על חייה ולעמוד
בחקירות חוזרות ונשנות של צמד בלשי משטרה החושדים כי
היא מחפה על פשע נורא שהתרחש בכת.
26

להחלהצגה זו ניתנת
פהויבאחת מהצגות
המנ האחרות
משך ההצגה :כשעה וארבעים ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה
ראו עמודים 40-41

ההצגה מונגשת
לכבדי ראייה 11.5.20

יום
שישי
שבת
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת

תאריך
29.11.2019
30.11.2019
01.12.2019
11.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
15.05.2020
16.05.2020
02.06.2020
03.06.2020
04.06.2020
05.06.2020
06.06.2020

שעה
21:30
21:00
20:30
20:30
20:30
17:30
20:30
21:30
21:00
20:30
20:30
20:30
21:30
21:30
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הצגת מנוי  /בחירה

רודף העפיפונים
עיבוד בימתי לרב המכר של
חאלד חוסייני בבכורה ישראלית
מחזה מאת :מת'יו ספנגלר
תרגום לעברית :עינת ברנובסקי
בימוי ועיצוב פס-קול :נועם שמואל

בהשתתפות :אבי אזולאי ,דורון תבורי ,הלל קפון,
פיראס נסאר/תום אפלבאום ,אורי יניב ,גלעד קלטר,
אלכסנדר סנדרוביץ' ,ויטלי פוקס/אלי מנשה ,כרמל
קנדל ,רוני עינב
הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות
המנוי האחרות
משך ההצגה :כשעתיים וחצי כולל הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה
ראו עמודים 40-41
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לרדוף אחרי האושר,
החלומות ,החברות.
להתחבר לחוויה עוצמתית
שתדביק אתכם לכיסא
ותגרום לכם
לעוף לשמיים!

מן הביקורת:

״פס הייצור האיכותי של תיאטרון גשר ממשיך לייצר
תיאטרון ברמה גבוהה ומעניק לצופים את אחת החוויות
העוצמתיות שניתן להעלות על הדעת ...״ ) וואלה ! (
 "...כך הופכים רב מכר לתיאטרון מצוין " ! ) ( YNET
" ...השחקנים כאן עושים עבודה תיאטרלית נהדרת.
עוד הוכחה לכך שהתיאטרון הישראלי חי ובועט
ומהווה מקור משיכה ומגנט לצעירים " ) גל"צ (
ההצגה מונגשת
לכבדי ראייה 26.1.20

'רודף העפיפונים' הוא סיפור על חברות ,בגידה ועל
מחיר הנאמנות .סיפור על אבות ובנים :האהבה ביניהם,
הקורבנות שהם מקריבים ועל השקרים שהם מספרים.
כל זה על הרקע של קאבול ,בירת אפגניסטן  -עיר
קסומה ,ססגונית ,מלאת ריחות אקזוטיים ,בזארים
שוקקי חיים ותחרויות להפרחת עפיפונים.
אמיר ,בנו של איש עסקים פאשטוני עשיר ומכובד,
וחסן ,בנו של משרת האזארי ,גדלים יחד :ספק חברים,
ספק אדון ומשרת וגורלותיהם נשזרים זה בזה עד
שאחד מהם בוגד בחברו במעשה שירדוף אותו שנים
רבות אל חיים אחרים ביבשת אחרת.

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020

המחזה זכה להצלחה מסחררת בווסט אנד בלונדון כולל עיבוד לסרט
שהיה מועמד לפרס "גלובוס הזהב" היוקרתי בשנת2007

יום
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
רביעי
חמישי
מוצ״ש
ראשון

תאריך
26.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
29.01.2020
30.01.2020
19.02.2020
20.02.2020
22.02.2020
23.02.2020

שעה
20:30
20:30
20:30
17:30
20:30
20:30
20:30
21:00
20:30
29

הצגת מנוי  /בחירה

״ ״לא לריב״ היא קומדיה ,אך מה שיפה בה זה שלצד המעמדים והאפיונים הקומיים כמו
דמויות סטריאוטיפיות וטוויסטים בעלילה )העשויים היטב(  -היא מצליחה להיות גם דרמה
בעלת רבדים ...יש פה טיפול אמין ומדויק בנושא של אחים ומעמד משפחתי.
המסר המובלע והיפה הוא ש״כולנו אחים ואחיות״ ולכן המחזה הוא בעל ערך שנוגע גם
באינטימי ,גם בחברתי ,ובקשר הבלתי נפרד בין מה שקורה בבית למה שקורה בחברה ובארץ.

לא לריב

התפאורה של ערן עצמון יפה ודינמית .העבודה המשחקית של כל הקאסט טובה.״ )הארץ(

קומדיה אישית
מאת :גור קורן /
בימוי :גלעד קמחי

משתתפים :דביר בנדק,
עירית קפלן ,גור קורן ,ירדן
ניקפהמה ,נדב אסולין,
כנרת לימוני

שלושה אחים יוצאים בעקבות דירת ארבעה חדרים שאביהם המנוח הוריש ל ...נערת ליווי.
סלע חסר הפרוטה ,איילת מורה ואם חד הורית וגור כוכב הילדים הקמצן ,לא מוכנים לוותר על הירושה שמגיעה
להם אבל הם צריכים להלחם בנערת ליווי שלא מבינה למה נפלה עליה דירה באמצע החיים .מה שבטוח זה
שהיא לא מוכנה לוותר עליה .שלושת האחים שמורגלים לריב אחד עם השני כבר  40שנה צריכים להתאחד כדי
להחזיר לעצמם את הבית בו גדלו ,כשבכל רגע ורגע במסע הזה הם ...לא מפסיקים לריב .זוהי קומדיה חדשה
ואישית במיוחד של הצמד גור קורן וגלעד קמחי )״המוגבלים״ ,״השחקנית״ ,״רומיאו ואמא״(.
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הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות
המנוי האחרות
משך ההצגה :כשעה ועשרים ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה
ראו עמודים 40-41

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
שבת
ראשון
שני
רביעי
חמישי
שישי
שבת

תאריך
20.6.2020
21.06.2020
22.06.2020
24.06.2020
25.06.2020
26.06.2020
27.06.2020

שעה
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
21:30
21:30

Dummy Text
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להיות מורה זה אפשרי,
להיות מורה מצוין –
זה האקדמית גורדון!
תואר ראשון

מגוון חוגי לימוד לבחירה

תואר שני

מסלולים מותאמים לאנשים עובדים

הסבת אקדמאים

מסלול בוקר/ערב לבחירה

הצגת מנוי  /בחירה

אפס
ביחסי
אנוש
זיקלית

קומדיה מו

שונה
ש! לרא במה
חד על ה
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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

מאי קשת

רון שחר

משי קליינשטיין

אחד הסרטים המצליחים ביותר שנוצרו
בישראל בעיבוד בימתי למחזה עם
פזמונים מקוריים ,שהלחין עילי בוטנר,
מהמוכשרים והמצליחים במלחינים כיום.
מגי אזרזר

דיאנה גולבי

קומדיה מוזיקלית מרגשת על שלוש חיילות
במשרד שלישות בבסיס צבאי נידח :דפי
המפונקת ,משקית נייר וגריסה ,שתגייס את התותחים הכי כבדים כדי לעבור לשרת בקריה .חברתה זוהר ,משקית דואר וקיבוצניקית חדת
לשון ,שנלחמת למצוא אהבה .ורמה הקצינה ,המפקדת של השתיים ,היוצאת לקרב על קידומה .שלושתן מבינות שהדרך היחידה לנצח
במלחמות שלהן ,בתוך מסגרת היררכית ,נוקשה וגברית ,היא בעזרת אחוות לוחמות ,גם אם הנשק שבידיהן הוא בסך הכל אקדח סיכות.

היחידה שלא מוסיפה לך שנת לימודים!

*סטודנטים לתואר ראשון

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

אסף הרץ

מכינה

מובילים בשילוב טכנולוגיות בהוראה
מלגות ייחודיות למצטיינים!
 iPadלכל סטודנט*

קומד
ומירהעמפתיעה
על התב ננת,
גר
ומימושועת ,פמיניזם
צמי.

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות
המנוי האחרות

משך ההצגה :כשעה וארבעים ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי | מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון | ₪ 99 :במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה ראו עמודים 40-41

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
חמישי
שישי
שבת

תאריך
26.09.2019
27.09.2019
28.09.2019

שעה
20:30
21:30
21:00
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הריון
בעקבות מחזהו הקלאסי
של לורקה  -ירמה
בעיבודה של עדנה מזי"א
בימוי :עמרי ניצן

בהשתתפות :מיה דגן ,מיכה סלקטר,
הלנה ירלובה ,נעמה שטרית ,כנרת
לימוני ,דנה מיינרט.

מאת :עוזי וייל ,רוני סיני  /בימוי :רועי שגב
בהשתתפות :נורמן עיסא ,יעל לבנטל ,הגר טישמן ,דניאל סבג ,מתן שביט ,עמי סמולרצ'יק
גבר גרוש בגיל העמידה רוכש לעצמו רובוטית צעירה ומושלמת ,שתגשים לו פנטזיות .רק שהוא לא
ציפה שהבן שלו יתאהב בה ,שאשתו תברח עם הבחור שמכר לו אותה ,ושהרובוטית תתחיל לפתח
רגשות משל עצמה .רגשות שמביאים אותה לכדי אובדן שליטה.
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לה הצגה זו ניתנת
הצ
גו
חלהמפה באחת מ ת
נוי האחרות

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות
משך ההצגה :כשעה ועשרים ללא הפסקה
המנוי האחרות
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם

תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה
ראו עמודים 40-41

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
חמישי
מוצ״ש

תאריך
31.10.2019
2.11.2019

שעה
20:30
21:00

סיפורו של זוג צעיר ומצליח בסוף שנות השלושים לחייהם .היא מנהלת חברת הייטק משגשגת
בארץ ובעולם ,הוא פיסיקאי בעל מוניטין עולמי .זוגיות מאושרת ,בוגרת ,מלאת שמחת חיים
וחברים .בית מאושר שיש בו הכל .מלבד ילדים .כך הזוג ,מתוך החלטה ובמודעות בחרו שלא
להביא ילדים לעולם.
יום אחד ,בעקבות אירוע לא צפוי ,ניטע בנפשה של האישה זרע הכמיהה לילד .אך הילד לא בא
בקלות .מכאן מתפתחת אובססיה הולכת וצומחת של האישה בתשוקה לתינוק .בעלה מטיף
לה להשלים עם חייהם הנוחים והמוצלחים אך היא אינה מסוגלת להשלים עם הריק בבטנה.

משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה
ראו עמודים 40-41

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
שישי
שבת
ראשון
שני
שלישי
חמישי

תאריך
03.01.2020
04.01.2020
15.03.2020
16.03.2020
17.03.2020
19.03.2020

שעה
21:30
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
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אי שם ,בתחילת שנות השבעים ,ובעיצומה של מלחמת ההתשה ,נפלו בשבי המצרי קבוצת טייסים וחיילים
ישראלים .בעודם שוהים בצינוקים האפלים ,עוברים גיהנום של חקירות ,עינויים ,וגעגוע בלתי פוסק הביתה,
מצאה החבורה אור ונחמה בתרגום יצירת המופת – "ההוביט" לעברית ,ביצירת חיים משותפים מלאי
משמעות ,ובתקווה לשוב הביתה .התיאטרון העברי מעלה את ההצגה "לשם ובחזרה" בהשראת סיפורם
המופלא של הטייסים והחיילים ,אשר למרות הכל הצליחו לשוב אל החיים.

קומדיית מצבים מטורפת,
מפתיעה ,מרגשת ומצחיקה עד דמעות!
ז׳ורז׳ מנהל מועדון לילה מצליח בסן טרופז העליזה והזוהרת
של שנות השבעים .מישל הוא בן זוגו וכוכב מופעי הדראג
העולים במועדון .השניים חיים באושר ובנחת בקן אוהבים
שמח וצבעוני עד שלוראן ,בנו של ז׳ורז׳ )מלילה שהיה מעדיף
לשכוח( מודיע להם שהוא מתחתן ושהורי הכלה הסופר-
שמרנים מעוניינים לפגוש את הוריו והם בדרך לביקור .מכאן
מתפתחת קומדיית מצבים מטורפת ,מצחיקה )עד דמעות(
ומרגשת )עד דמעות(.
המחזה ,שהפך שם נרדף לקומדיה צרפתית ,זכה להצלחה
גדולה בכל מקום שבו הועלה ועובד לסרט שהפך לקלאסיקה
צרפתית .ב 1996 -יצא לו עיבוד קולנועי אמריקני בשם ״כלוב
הציפורים״ ,בכיכובם של נתן ליין ורובין ויליאמס ,ולאחרונה אף
נכתב מחזמר מצליח באותו שם ,שזכה להצלחה גדולה בברודוויי.

זו ניתנת
חלהצפהגהבאחת מהצגות
לה המנוי האחרות
משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה
ראו עמודים 40-41
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תרגום :אלי ביז'אווי  /בימוי :רפי ניב
בהשתתפות :אליאור אליהו אמסלם ,איתמר אליהו,
שירי גולן ,תמר מלאכי ,ניר סעדון ,אדוה עדני ,יונתן
צ׳רצ׳י ,אמיר קריאף ,מולי שולמן

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
שני
רביעי
חמישי

תאריך
16.09.2019
18.09.2019
19.09.2019

שעה
20:30
17:30
20:30

לשם
ובחזרה
כתיבה :גדי ויהונדב צדקה  /בימוי :גדי צדקה.

שחקנים :ישי גולן ,חאליפה נאטור /גדי צדקה,
גיל ויינברג ,יהודה נהרי ,יניב קלדרון ,תום גל ,טל
דנינו ,מיכאל רוז'צקי

משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 180 :מחיר מנוי₪ 120 :
מועדון כוכב הצפון₪ 99 :
במסגרת הצגת בחירה :חינם
תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה
ראו עמודים 40-41

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות
המנוי האחרות

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת 2019-2020
יום
שלישי
שני

תאריך
24.09.2019
9.12.2019

שעה
20:30
20:30
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מנויים
יקרים!

לנוחיותכם ריכזנו את
תאריכי ההצגות עפ״י ימי
השבוע ומספרי הסדרה
לתשומת לבכם:
ניתן להחליף כל אחת
מהצגות המנוי
אחת בשניה או לבחור
כהצגת בחירה.
שימו לב!

בתחילת חודש ינואר 2020
תופץ חוברת מס׳ 2
לעונת  2020-2019ובה
תאריכים נוספים להצגות
שטרם נבחרו .חלקם ישובצו
במרווח ההצגות הקיים.
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יום בשבוע

סדרה

יום ראשון

1+2

יום ראשון

43+44

יום ראשון

31+32

יום שני

3+4

שם ההצגה והתאריך

יום שני

15+16

יום שני

37+38

זרים מושלמים
1.9.19
סיבת המוות
6.10.19
עבדאללה שוורץ
27.10.19
זרים מושלמים
2.9.19
גבעת חלפון
9.9.19
כלוב העליזים
16.9.19

יום שלישי

17+18
47+48

זרים מושלמים
3.9.19
גבעת חלפון
10.9.19

עבדאללה שוורץ
24.11.19
זרים מושלמים
17.11.19
השיבה
1.12.19
סיבת המוות
7.10.19
זרים מושלמים
11.11.19
עבדאללה שוורץ
28.10.19
עבדאללה שוורץ
17.12.19
זרים מושלמים
12.11.19

רודף העפיפונים
26.1.20
עבדאללה שוורץ
15.12.19
זרים מושלמים
12.1.20
גבעת חלפון
10.2.20
רודף העפיפונים
27.1.20
זרים מושלמים
13.1.20
גבעת חלפון
11.2.20
עבדאללה שוורץ
14.1.20

לא לריב
21.6.20
הריון
15.3.20
רודף העפיפונים
23.2.20
לא לריב
22.6.20
הריון
16.3.20
סיבת המוות
2.3.20
סיבת המוות
3.3.20
הריון
17.3.20

יום שלישי

59+60

יום רביעי

7+8

יום רביעי

19+20
27+28
סדרת אחה״צ

יום רביעי

53+54

לשם ובחזרה
24.9.19
זרים מושלמים
4.9.19
גבעת חלפון
11.9.19
כלוב העליזים
18.9.19
סיבת המוות
2.10.19

עבדאללה שוורץ
26.11.19
סיבת המוות
6.11.19
עבדאללה שוורץ
27.11.19
עבדאללה שוורץ
18.12.19
זרים מושלמים
13.11.19

רודף העפיפונים
28.1.20
גבעת חלפון
12.2.20
זרים מושלמים
8.1.20
רודף העפיפונים
29.1.20
עבדאללה שוורץ
15.1.20

השיבה
12.5.20
השיבה
3.6.20
רודף העפיפונים
19.2.20
סיבת המוות
4.3.20
לא לריב
24.6.20

יום שלישי

יום רביעי

שעת
תחילת
ההצגות

זרים מושלמים

יום חול20:30 :
מוצ״ש21:00 :

עבדאללה שוורץ
יום חול20:30 :
יום ו׳21:30 :
מוצ״ש21:00 :

רודף העפיפונים
יום חול20:30 :
מוצ״ש21:00 :

לא לריב

יום חול20:30 :
יום ו׳21:30 :
מוצ״ש21:00 :

סיבת המוות

יום חול20:30 :
מוצ״ש21:00 :

השיבה
11.5.20

יום בשבוע

סדרה

שם ההצגה והתאריך

יום חמישי

9+10

יום חמישי

21+22

יום חמישי

25+26

יום חמישי

33+34

יום חמישי

39+40

יום מוצ״ש

11+12
29+30

יום מוצ״ש

35+36

יום מוצ״ש

41+42

יום מוצ״ש

49+50

יום מוצ״ש

55+56

יום שישי

63+64

יום שישי

67+68

יום מוצ״ש
השיבה
2.6.20

השיבה
13.5.20

הריון

יום חול20:30 :
יום ו׳21:30 :
מוצ״ש21:00 :

השיבה

יום חול20:30 :
יום ו׳21:30 :
מוצ״ש21:00 :

גבעת חלפון

יום חול20:30 :
מוצ״ש21:00 :

דברים שאני יודעת
5.9.19
כלוב העליזים
19.9.19
סיבת המוות
3.10.19
אפס ביחסי אנוש
26.9.19
הרובוטית
31.10.19

זרים מושלמים
14.11.19
סיבת המוות
7.11.19
זרים מושלמים
9.1.20
עבדאללה שוורץ
24.10.19
לשם ובחזרה
יום שני
 | 9.12.19במקום חמישי

גבעת חלפון
13.2.20
רודף העפיפונים
20.2.20
עבדאללה שוורץ
6.2.20
רודף העפיפונים
30.1.20
עבדאללה שוורץ
16.1.20

זרים מושלמים
31.8.19
דברים שאני יודעת
7.9.19
סיבת המוות
5.10.19
דברים שאני יודעת
יום שישי
 | 11.10.19במקום מוצ״ש

דברים שאני יודעת
12.10.19
השיבה
30.11.19
עבדאללה שוורץ
18.1.20
רודף העפיפונים
22.2.20
הרובוטית
2.11.19
זרים מושלמים
16.11.19
השיבה
29.11.19
עבדאללה שוורץ
25.10.19

הריון
4.1.20
זרים מושלמים
11.1.20
השיבה
16.5.20
השיבה
6.6.20
עבדאללה שוורץ
8.2.20
סיבת המוות
7.3.20
עבדאללה שוורץ
17.1.20
הריון
3.1.20

אפס ביחסי אנוש
28.9.19
עבדאללה שוורץ
26.10.19
דברים שאני יודעת
6.9.19
אפס ביחסי אנוש
27.9.19

כלוב העליזים

יום חול20:30 :
יום ו׳21:30 :
מוצ״ש21:00 :

לשם ובחזרה

יום חול20:30 :
מוצ״ש21:00 :

לא לריב
25.6.20
הריון
19.3.20
השיבה
14.5.20
סיבת המוות
5.3.20
השיבה
4.6.20

המלצה חשובה!
בעת שינוי מועד הצגה
רצוי להחליף מועד
לתאריכים ראשונים
של הצגות המנוי.
זיכרו! הצגות אחרונות
מלאות

לא לריב
27.6.20
לא לריב
20.6.20

מנויים יקרים ביום ההצגה נשלחת
למכשירכם הודעת  SMSהמציינת
את מקום מושבכם בערב ההצגה
וכן מידע רלוונטי לכל ההזמנות
ו/או שינויים שבוצעו במהלך היום
עד שידור ההודעה.
שימו לב ,באחריות המנוי לבדוק
את מועדי ההצגות בחוברת ,אין
להסתמך על משלוח הSMS -
בלבד.

השיבה
| 5.6.20

יום שישי
במקום מוצ״ש

השיבה
15.5.20

דברים שאני יודעת הרובוטית

יום חול20:30 :
יום ו׳21:30 :
מוצ״ש21:00 :

תוקף המנוי עד:
31.8.20

יום חול20:30 :
מוצ״ש21:00 :

לא לריב
26.6.20

אפס ביחסי אנוש
יום חול20:30 :
יום ו׳21:30 :
מוצ״ש21:00 :

שימו לב!

יש לשמור על כרטיס המנוי שברשותכם
לעונות הבאות!

41

דרת זמר עברי
ס

רים ָלך מוֶלֶדת
ָש ׁ ִ
הפקות
6

מקור עונת 2019-20

שרתי לך ארצי 10.11.19

משוררים ושרים 8.12.19

בחזרה לתכנית המיתולוגית ששודרה בטלוויזיה הישראלית
בשנות ה ,70-כפי שעשו זאת בזמנו אליהו הכהן ודן אלמגור.
ערב שכולו געגועים לשירים המכוננים והסיפורים הלא ידועים
של ראשית הזמר העברי.

הלחנים שנכתבו ליצירות המופת של המשוררים הגדולים
בתולדות הספרות העברית החדשה.נשיר בצוותא משירי חיים
נחמן ביאליק ,שאול טשרניחובסקי ,נתן אלתרמן ,אלכסנדר פן,
רחל ,לאה גולדברג ,אברהם חלפי וחיים גורי.

שירה :שלומית אהרון ,עופר כלף ,מיכל טל ,תום סטרוצקי
מנחה :יורם רותם ,העורך המוזיקלי של גל"צ
ניהול מוסיקלי :אורי קריב בליווי הרכב נגנים

שירה :דורית ראובני ,מוזס סימנטוב ,הילה הררי ,עומרי
רוזנצוויג
מנחה :ד"ר מוטי זעירא ,חוקר הזמר העברי
ניהול מוסיקלי :אורי קריב בליווי הרכב נגנים

חתני פרס
ישראל 5.1.20
בזמר העברי

תל אביב הקטנה 1.3.20

בהוקרה והערכה ליוצרים ולאומנים שעיצבו בקולם וביצירתם
את פס הקול של ארץ ישראל וקיבלו את האות הגבוה ביותר
של מדינה ישראל :משה וילנסקי ,סשה ארגוב ,נחום היימן ,דובי
זלצר ,נעמי שמר ונורית הירש.

בחזרה לשירים של
ארץ ישראל הישנה והטובה
השירים היפים שליוו את פס הקול של העם ,הארץ והמדינה כמו גם של
ימי נעורינו .מופעים מוסיקליים עם מיטב אומני ישראל ובהשתתפות
פעילה של הקהל בשירת רבים בצוותא ,מלווים במצגת מילים מעוצבת.

כל המופעים בשעה20:30
ט.ל.ח .התוכנית כפופה לשינויים

שורות
שורות 1-10
שורה 12
שורות 13-19
שורות 20-23
טרקלין

אורח
710
773
635
509
477

מנוי תאטרון
572
622
477
421
395
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בחזרה לימים שבגרוש היה חור ולבחורות ההם עם הקוקו
והסרפן ...בחזרה לקפה כסית ,קולנוע עדן ,תיאטרון המטאטא,
לגימנסיה הרצליה ולגן השקמים.
שירה :אורי בנאי ,דפנה דקל ,להקת שירלי
מנחה :דן שפירא ,שחקן הקאמרי וזמר
ניהול מוסיקלי :אורי קריב בליווי הרכב נגנים

שירה :יהודה אליאס ,אופירה גלוסקא ,לימור שפירא,
אביתר בר דויד
מנחה :דן כנר
ניהול מוסיקלי :גיורא ליננברג בליווי הרכב נגנים

שרים על שביל ישראל 26.4.20

שרים אהבה 24.5.20

טיול מוסיקלי על מפת ישראל .שרים על מקומות ,יישובים ,אתרים
ונופים ,מדפנה ועד אילת ,מהחרמון ועד יטבתה .נשוט על הכנרת,
נרד אל הירדן ,נביט אל שם הרי גולן ,נרקוד טנגו בכפר סבא ,נבלה
לילה בחוף אכזיב ,נבקר בסג'רה ,מסחה ועין גדי וכמובן נשיר יחד
מעל פסגת הר הצופים.

שירי האהבה הגדולים בזמר העברי מכל הזמנים.
שירים רווי רומנטיקה שעסקו בחיזור ,זוגיות ,ארוטיקה וערגה.
בין השירים :הנשיקה הראשונה ,עוד לא אהבתי די ,איילת
אהבים ,הפרח בגני ,אהבתיה ,רינה ,אהבה בת  ,20הכניסיני
תחת כנפך ועוד.

שירה :רוחמה רז ,טל סונדק ,יוליה גולגר ולהקת פינה בעמק
מנחה:יואב גינאי/יואל שתרוג
ניהול מוסיקלי :אורי קריב בליווי הרכב נגנים

שירה :עדי כהן ,רז שמואלי ,מומי לוי ,נמרוד גרינבאום
מנחה :אהרון פררה ,רשת ג' ,עורך מוזיקלי וזמר
ניהול מוסיקלי :תומר הדדי בליווי הרכב נגנים

Dummy Text
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מנוי יהלום
מנהל מוזיקלי,
מנצח ,פסנתרן
ומנחה :גיל שוחט
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 4מופעי ענק עם הזמרים הגדולים בישראל!
דויד ברוזה

קובי אפללו

יובל דיין

מוש בן ארי

מופע מיוחד
לולנטיינס ד י
יום חמישי | | 5.12.19בשעה 21:00

יום שישי | | 14.2.20בשעה 21:30

יום שישי | | 20.3.20בשעה 21:30

יום חמישי | | 7.5.20בשעה 21:00

מחירון למנוי יהלום ל 4-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 :קובי
אפללו ,דויד ברוזה ,מוש בן ארי ויובל דיין ארבעה 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!

שורות
שורות 1-10
שורה 12
שורות 13-19
שורות 20-23
טרקלין

אורח
750
850
670
590
540

הנחת מנוי תיאטרון
700
800
620
540
490
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הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח

משתתפים נוספים בסדרה:
הגיטריסטית הבינלאומית ליאת כהן,
אורי בנאי ,ליאוניד פטשקה ,דניאלה
לוגסי ,הצ'לן הבינלאומי מיכאל
ביאלוברודה ,הכנר אייל קלס,
זמרת הסופרן אולגה סנדרסקיה

בלעדי
בתיאטרון
הצפון!

₪
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מיטב להיטי האירויזיון
Ding Ding Dong • Congratulations • Genghis Khan
Socraties • Waterloo • Tu Te Reconnaitra
הללויה • דיוה • טוי • אבאניבי

מחירון למנוי יחיד 3 -מופעים
שורות

ט.ל.ח .התוכנית כפופה לשינויים

שורות 1-10

אורח
355

מנוי תאטרון

שורה 12

387

311

שורות 13-19

318

239

שורות 20-23

255

211

יציע

239

198

286
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סדרה חדשה ובלעדית מבית היוצר של ״מתוק מדבש״ ו -״אלביס״

סדרה נוסטלגית בלתי נשכחת שלוקחת אותנו
היישר למחוזות הקסומים של ילדותינו ונערותינו-
לסלואים המרגשים ,הנשיקות הראשונות הסרטים
והשירים שהם פסקול חיינו .כל פרק יוקדש למסע
בזמן :לקולנוע ,לאירוויזיון ליוצרים היוצרות והמבצעים
שתמיד נתגעגע לשיריהם ונרצה לשמוע עוד ועוד...

מיטב להיטי האירוויזיון שנצרבו
עמוק בזכרוננו...

23.1.20

כולנו מכירים את שלל הלהיטים שישראל העניקה לתחרות האירוויזיון
היוקרתית לאורך השנים ,אך התחרות סיפקה לא מעט להיטים
מארצות אירופה השונות כמו גרמניה ,בריטניה ,צרפת ,יוון וספרד.
כל ילד וילדה שגדלו בשנות ה 60-80 -לבטח יודעים לשיר או
לזמזם .יואב גינאי מנחה ומספר על מיטב להיטי האירוויזיון שנצרבו
עמוק בזכרוננו.

עם מיטב הלהיטים הגדולים של
מייק ברנט • בט מידלר • ברברה סטרייסנד • פול סיימון
קרול קינג • ג׳ורג גרשוון • בוב דילן ועוד...

אומרים שהראש היהודי
המציא לנו פטנטים ,אך לא רק...

12.3.20

לאורך המאה שעברה הוא בלט בלשלב בין מילים למנגינה ,ובין
צליל להרמוניה .דן כנר מנחה ומספר על מיטב המפיקים ,מלחינים
ותמלילנים היהודיים מכל התפוצות ,שהביאו את מהפכת המוסיקה
לביתינו ,וכל זה במופע נוסטלגי ובלתי נשכח.

עם השירים הגדולים מהסרטים:
קזבלנקה • סדרת ג׳יימס בונד • הקוסם מארץ עוץ
שיר אשיר בגשם • הסנדק גריז • שגעון המסיקה ועוד

בשנות ה  50-70 -הקולנוע היה חלק
בלתי נפרד מחיי הפנאי שלנו...

21.5.20

כנערים ,היינו ישובים על כסאות עץ רעועים בחושך הגדול וצועקים על
מפעיל המקרן להחליף את הסליל ,בזמן שהיינו מנסים להגניב חיבוק
לעלמת חן לצידינו .חווית הצפיה בסרטים היתה שזורה בהאזנה לפסקול
שהפך לחלק בלתי נפרד מחיינו .אלון גור אריה יספר על השירים הבלתי
נשכחים שניכנסו במרוצת השנים לפנתאון כשכל תו שמתנגן מסמן
תחילה של מרדף או נשיקת אהבים חושנית.

Dummy Text
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סדרת הערים
המרתקות בעולם סדרת מופעים מוזיקליים עם השירים והלהיטים הגדולים המזוהים עם הערים היפות בתבל.
לעונת  2019-2020לפני כל מופע תינתן הרצאת מומחה בליווי מצגת צילומים להיכרות עם יופייה וייחודה של כל עיר.
של רעות קשרי תרבות בשיתוף תיאטרון הצפון

לסדהשנה ה11-
והרמה המבוקשת
צליחה
בישראל!

"צמאה לך נפשי"

מופעי מוזיקה לבחירה

קונצרט

תום כהן

צילום :דניאל קמינסקי

קונצרט

ברצלונה/מרסיי/נפולי/סלוניקי

02.12.2019

מופע מוסיקלי :קרוז מוסיקלי בים התיכון .השירים הגדולים מכל הזמנים
שיצאו מארצות אגן הים התיכון וכבשו לבבות בכל העולם.
בהשתתפות :טילדה רג׳ואן ,לימור עובד ,מתי סרי | מנחה ושר :אהרון פררה
ניהול מוסיקלי :גיורא ליננברג ,בליווי הרכב נגנים
*במופע זה לא תתקיים הרצאה מקדימה

מפריז לאינסטבול

03.02.2020

מופע מוסיקלי :״האוריינט אקספרס״  -מערב פוגש מזרח .מופע מוסיקלי
בעקבות האוריינט אקספרס ,רכבת נוסעים מהודרת שפעלה החל מ1883-
במשך קרוב למאה שנה בין פריז לאיסטנבול .מסע שחלף בין  7מדינות והפגיש
בין עמים ותרבויות שונות .ערב שכולו מסע המשלב ,סיפורים ,תמונות ,ומוזיקה
מכל אחת מהתחנות שבדרך .גיטרה ,קלידים ושירה  -אהרל׳ה סייקס | שירה
וגיטרה  -שירן שחר בורק | שירה  -חני ליבנה | הרכב נגנים.
מנחה ומספר :יואל שתרוג ,עיתונאי ,צלם ,אמן ,מורה לצילום ומנכ״ל ״אדמה יוצרת״.
* במפגש זה הרצאה משולבת במופע

טביליסי  -בירת גאורגיה

09.03.2020

מופע מוסיקלי :אוצרות הקווקז .להקת קולן במופע עוצמתי ומרגש עם מיטב
השירים והפולקלור מגאורגיה ,הקווקז ורוסיה 4 .זמרים קלאסיים ,בהרמוניה קולית
של בס ,בריטון וטנור ,בשירה קצבית ומרשימה .אליהם מצטרפים  20רקדנים
במחולות קווקזים מסורתיים ,בכוריאוגרפיה ובתלבושות קווקזים מסורתיים.
מרצה :נינו אבסדזה ,עיתונאית וח״כ לשעבר ,ילידת גיאורגיה

עמיר בניון

לוסי איוב

צילום :עידו איז׳ק

צילום :משה נחומביץ

כל המופעים בשעה20:30

מחירון מנוי ל 5-מופעים

מופע מוסיקלי :מחווה ללהקת  .ABBAלהקת קרניבנד במופע קצבי,
אנרגטי ונוסטלגי שבו יבוצעו מגדולי הלהיטים של להקת  .ABBAהלהקה
שמה דגש ומקפידה על עיבודים נאמנים למקור שיובילו אותנו לערב מהנה,
מלא בזיכרונות נעורינו .בואו לשיר ולרקוד איתנו בערב קסום.
מרצה :ד״ר גוסטב מייסלס :לטייל בשטוקהלום

48

מופע מוסיקלי :לה דולצ׳ה ויטה .מופע בינלאומי עם המיטב של השירים
מהקולנוע האיטלקי .פס הקול הסנטימנטלי שהוקרן על מסך הכסף האיטלקי.
ביצועים מרגשים של הקלאסיקות האיטלקיות מתוך הסרטים ״החיים היפים״
של רוברטו בניני ,״לה דולצ׳ה ויטה״ ,״סינמה פרדיסו״ ,״הסנדק״ ,סרטי הקולנוע
של פליני ,וכמובן הקלאסיקות של ורדי ופוצ׳יני .בהשתתפות הטנור הבינלאומי
דניאל מונטנגרו שמגיע במיוחד מארה״ב למופע זה.
ניהול מוסיקלי :תומר הדדי .מרצה :אור לי אלדובי ,מדריכת טיולים בכירה
וחוקרת תרבות ,במדינות אגן הים התיכון
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קונצרט

קונצרט

שרית אביטן

צילום :דניאל קמינסקי

ט.ל.ח .התוכנית כפופה לשינויים

שטוקהולם

06.04.2020

רומא מהסרטים

01.06.2020

שורות
שורות 1-10
שורה 12
שורות 13-19
שורות 20-23
טרקלין

אורח
540
600
500
470
450

הנחת מנוי תיאטרון
475
525
440
415
395

דימטריס באסיס

יח״צ התזמורת

יום שלישי 19.11.19

טיפקס
צילום :רונן אקרמן

1
2
3
4

כל
הקונצרטים
בשעה
20:30

מופע שכולו מההתחלה ועד הסוף ניגוני חב״ד  -יצירות מוזיקליות שהולחנו על ידי אדמו״רי חב״ד או
שהיו חביבות עליהם במיוחד ,ונועדו לבטא בצורה עמוקה רגשות כמו שמחה ,געגועים ודביקות -
או בלשונו של רבי אדמו״ר הזקן " -הלשון היא קולמוס הלב והניגון הוא קולמוס הנפש” .בכדי לתת
למנגינות אוניברסליות אלה חיים חדשים בשפת התזמורת ,נארח את הזמר ,היוצר והמלחין  -עמיר
בניון ,שיבצע את הניגונים בסגנונו הייחודי .את תחושת הקהילה וכוחה של השירה הקבוצתית יעניקו
לנו בנות ובני מקהלת ״קהילות שרות״ שילוו אותנו על הבמה.

"הארץ שהבטיחו לי"

יום ראשון 2.2.20

יצירה חדשה ,טקסט מאת לוסי איוב ומוסיקה מאת תום כהן .סיפור דמיוני לחלוטין שקרה במציאות
באמת על שתי נשים ,שתי יבשות וארץ מובטחת אחת .על הבמה תזמורת ירושלים מזרח ומערב על
 30נגניה ולוסי אחת שתנהל איתם דיאלוג של מילים וצלילים .בנוסף ,ינוגנו בקונצרט מספר יצירות
אינסטרומנטליות שיאפשרו לנו להשוויץ בסולני התזמורת .ביניהן ישזרו סיפורים קטנים שיחברו את
הקטעים המוזיקליים שנפרשים מן המזרח התיכון ועד למזרח אירופה ,לכאן ולעכשיו.

"החיים שלנו בלאפה )כבר חצי יובל("

יום ראשון 22.3.20

גם לרגל  25שנים ליציאת אחד האלבומים המשמעותיים ביותר במוסיקה הישראלית ,אבל גם בגלל
שהחיבור הזה הוא פשוט מתבקש  -תזמורת ירושלים מזרח ומערב ולהקת טיפקס נפגשות על
במה אחת לחגיגה מוסיקלית צבעונית במיוחד! על הבמה –שירי טיפקס מכל הזמנים לובשים כפתן
תזמורתי חגיגי וחוזרים ביחד לשורש הים-תיכוני שלהם..

"אתונה ירושלים"

יום ראשון 31.5.20

את העונה נסגור בחגיגה של לאייקה יוונית )הסגנון העממי( .בעקבות הצלחת המופע באופרה
הישראלית ,כוכב הענק מיוון  -דימיטריס באסיס  -שב אל בימת התזמורת והפעם ,כל המנויים
שלנו יזכו להינות מביצועיו המרשימים .במופע נארח בהופעת בכורה עם התזמורת את זוכת תכנית
השירה ״The Four״ שרית אביטן ,שביחד ולחוד עם דימיטריס תבצע להיטי ענק מיוון שזכו לגרסאות
בעברית כמו ״אלינור״ ,״כמו שיכור״ ,״זה הזמן לסלוח״ ,״עינייך החומות״ ועוד...

מחיר מנוי ל 4 -קונצרטים
מחיר אורח | ₪ 380 :מחיר למחדשי מנוי/אזרח ותיק/מנוי תיאטרון₪ 340 :
מחיר לקונצרט בודד
מחיר לאורח | ₪ 119 :מחיר למנוי ₪ 95 :מועדון כוכב הצפון₪ 85 :
מועד תחילת הזמנות לכל המופעים :מיידי
חינם במסגרת הצגת בחירה
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המיטב של תיאטרון היידישפיל
בתיאטרון הצפון עונת 2019-20

געוואלד!
יידישע אונטערוועלט

משפחת מלבסקי
סיפורה של תקופה

בלההצגות
ליועוי תרגום
ברית
ורוסית

פלַאְצן ֿפון געלכטער
מתפוצצים מצחוק

הצילו! העולם התחתון היהודי

הגאווה של אוקראינה
מופע אמרגן

הצגה מוזיקלית החושפת את סיפורו של העולם התחתון היהודי המלא
בטיפוסים שונים – גנבים ,זונות ,שיכורים ,קבצנים ,עסקנים ונוכלים למיניהם
והכל ביידיש עסיסית .ההצגה לוקחת אותנו אל היריד בעיירה היהודית,
בו פועלים טיפוסים אלה ומוצאים בו את פרנסתם .הסיפורים ,המחזות
והמערכונים נשזרים יחד בשילוב שירים נפלאים :שירי שיכורים ,גנבים ובתי
סוהר .חלקם מלאי הומור ממזרי ועוקצני וחלקם נוגעים ללב ,כשהם חושפים
צד אנושי או סיפור מרגש.

הקלאסיקה של עולם החזנות

עיבוד ובימוי :דורי אנגל.
בהשתתפות :ענת עצמון ,מוניקה ורדימון ,ישראל טרייסטמן ,דנה יעקובי,
יעל יקל ,דותן עמרני ,אנדרי קשקר ,יונתן רוזן.
מחיר אורח | ₪150 :מחיר מנוי | ₪75 :מועדון כוכב הצפון₪65 :
חינם במסגרת הצגת בחירה
50

פלַאְצן פֿון געלכטער – מתפוצצים מצחוק

סיפור חייה של חבורת הזמר מלבסקי ,בראשותו של שמואל מלבסקי,
אבי המשפחה אשר יצרה מהפכה בעולם החזנות היהודי ,כאשר נשים,
בנות המשפחה היו חלק משירת החזנות .ההצגה מלווה בשירי עם
יהודיים ,שירי ג׳אז ובתפילות.

ברוח מורשתם של גדולי הכותבים והקומיקאים שלנו ,יוצא תיאטרון יידישפיל
בהפקה הפותחת של עונת  .2020ערב שכולו הצדעה לטובי ההומוריסטים
שלנו ,עם מיטב השירים והמערכונים המצחיקים והמשעשעים ביותר של
במת היידיש ,בשילוב חומרים מקוריים ועכשוויים.

כתיבה :ששי קשת
בהשתתפות :ששי קשת ,דורית ראובני ,צמד רעים ,יעל יקל ,סיון
קינר קיסינגר

כתיבה :קובי לוריא | בימוי :יונתן אסתרקין
בהשתתפות :יעקב בודו ,דובי גל ,ישראל טרייסטמן ,אנדריי קשקר ,יונתן
רוזן ,מוניקה ורדימון ,אירמה סטפנוב ,הילית דייטש שני.

מחיר אורח | ₪200 :מחיר מנוי₪90 :

מחיר אורח | ₪150 :מחיר מנוי | ₪85 :מועדון כוכב הצפון₪75 :
חינם במסגרת הצגת בחירה

*התוכנית כפופה לשינויים* .ט.ל.ח.

יום שלישי |  | 20.8.19בשעה 20:00

יום שני |  | 23.9.19בשעה 20:00

יום שלישי |  | 10.12.19בשעה 20:00

20.11.19

יום רביעי
בשעה20:00

מחירים עפ״י טווח שורות
מחיר אורח₪289-379 :
מחיר מנוי₪239-329 :
מועדון כוכב הצפון₪224-314 :
מועד תחילת הזמנות :מיידי

Dummy Text
51

מופע אמרגן מוסיקלי לבחירה

מופע שנסונים מלאקסם ורגש!

כמעט עשור לסדרת מופעי '' ."Petite Fleurרפרטואר חדש ,צוות חדש ,ניחוח חדש!! מופע
המשך מרהיב ,נוסטלגי ומרגש ,המפגיש על במה אחת את גדולי השנסוניירים לדורותיהם:
שארל אזנבור ,אדית פיאף ,ז'ילבר בקו ,איב מונטאן ,ז'ק ברל ,שארל טרנה ,אנריקו מאסיאס ,ז'ו
דאסין ,דלידה ,כריסטוף ,ג'ורג' מוסטאקי ,מישל פוגאן ,אלן ברייר ,סרג' למה ועוד רבים וטובים
– בביצוע צוות של  9אומנים וירטואוזיים :זמרים ,נגנים ורקדנים .והכול ,בשפה הצרפתית
)עם קטעי קישור בעברית( ותחת מעטה של עיבודים מוסיקליים מלאי פרשנות מקורית
ובעלת ארומה צרפתית נוסטלגית ,אשר תיקח אתכם למסע מעורר זיכרונות ומלא התרגשות...

29.8.19

יום חמישי
בשעה21:00

מחיר אורח | ₪99 :מחיר מנוי | ₪89 :מועדון כוכב הצפון₪80 :

מועד תחילת הזמנות :מיידי | במסגרת הצגת בחירה בתוספת ₪49

52

חיים משה

מארח את

מופע מוסיקלי אמרגן

דקלון וסגיב כהן

חיים משה מאבות המוסיקה הים תיכונית בישראל ,עם למעלה מ 25-אלבומים ו 40-שנות קריירה
מוסיקלית מצליחה מגיע במסגרת סיבוב חורף  2019לתיאטרון הצפון ומארח את דקלון וסגיב כהן.
במופע זה חיים משה ,יחד עם  8נגנים וזמרת ליווי ,לוקח את הקהל למסע מוסיקלי עשיר שתחילתו
בשנות ה 80-ובו ישיר את מיטב הקלאסיקות והלהיטים שלו מכל הזמנים וכל הסגנונות ,אותם שירים
אשר הפכו לנכסי צאן ברזל .
חיים משה יארח את הזמר דקלון )זוכה פרס אקו"ם  (2019שותפו בלהקת "צלילי הכרם" האגדית
ואת הזמר והיוצר הצעיר והמשובח סגיב כהן ויחדיו יביאו לקהל את המנגינה ,הקולות והלהיטים
הנוסטלגיים .בין השירים שיהיו במופע :הקולות של פיראוס | אהבת חיי | כל נדרי | זה סימן | נשבע
| אמא | התמונות שבאלבום | תודה | תן לזמן ללכת | אהבנו | דברי אלי | עיישה | עד סוף העולם
| לינדה | על סף דלתך | ממה אתה בורח | היא לא יודעת | הגיטרה | ילדונת ועוד...

28.11.19

יום חמישי
בשעה21:00

מחיר אורח | ₪149 :מחיר מנוי | ₪129 :מועדון כוכב הצפון₪119 :

מועד תחילת הזמנות :מיידי

Dummy Text
53

סיבוב חורף 2019-2020

מופע מוסיקלי אמרגן

אפליקציית
מועדון ההטבות
הבלעדיות
אחרי קיץ לוהט במיוחד ,שסימן שיא נוסף בקריירה של עילי
בוטנר עם שתי הופעות מלאות עד אפס מקום באמפי קיסריה,
ממשיכים בוטנר וילדי החוץ המוכשרים  -אדר גולד ,אוהד שרגאי
ותום גפן – בסיבוב חורף ומביאים את שלל הלהיטים המוכרים
והאהובים שלהם במופע סוחף ,אנרגטי וחם מתמיד.
54

7.12.19

מוצ״ש
בשעה21:00

מחיר אורח | ₪149 :מחיר מנוי | ₪139 :מועדון כוכב הצפון₪129 :

מועד תחילת הזמנות :מיידי
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מופע אמרגן מוסיקלי לבחירה

הכל עובר חביבי

מופע מוסיקלי אמרגן

האזתוהחוויה
לה אסור
חמיץ!!!

הראל סקעת
בחיי

שלומית אהרון ,שלושת הטנורים  -המופע המשותף
מפגש מרגש של קלאסיקה ישראלית ועולם האופרה

הראל סקעת במופע חם ומרגש ,מלא באנרגיות שירימו את הקהל
לרקוד ולשיר את כל הלהיטים הגדולים והאהובים!
הראל סקעת הוא מהזמרים הגדולים ,האהובים והמצליחים בישראל ,ומאז
פריצתו שבר כל שיא אפשרי במוזיקה הישראלית :זמר השנה ,איש השנה
במוזיקה ועוד .סקעת הוא פרפורמר בחסד ,בעל מנעד קולי רחב ויוצא דופן,
הגשה מרגשת ,חיבור מיידי ואותנטי לקהל והופעה עוצמתית ושובת לב.

משתתפים :שלומית אהרון ,קיקי רוטשטיין ,עמי מנדלמן ,משה סימן טוב ,יותם כהן ,יוסף ארידן ,עדי צי׳זרה.
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6.12.19

יום שישי
בשעה22:00

מחיר אורח | ₪169 :מחיר מנוי | ₪139 :מועדון כוכב הצפון₪119 :
במסגרת הצגת בחירה בתוספת ₪69

צילום :אור דנון

מופע מיוחד בו שלומית והחביבים מארחים את שלושת הטנורים ושרים יחד ולחוד את להיטיה הגדולים של הלהקה
מעשרת אלבומיה השונים ,קטעים נבחרים מתוכניות הלהקה בעבר ושירים נבחרים מהמפגש המרגש של שלומית
אהרון עם שלושת הטנורים .מופע שמחבר את עולם האופרה ועולם הפופ ושלומית אהרון שמצליחה בכישרון גדול
ובקסם בימתי לחבר בין העולמות .בליווי  7נגנים מעולים ,מעניקים לכם האמנים הנפלאים מופע מרגש ומלהיב ,חגיגה
של שירים שמחממים את הלב ועושים טוב על הנשמה ובניהם :״הלילה״ ,״מדרגות הרבנות״ ,״האורח״ ,״אדאג׳יו״,
״החגיגה נגמרת״ ,״מחרוזת להיטיי אופרה״ ,״תלוי אותי״ ,״אגדה אבודה״ ,״נחרוזת שירים נפולטניים״ ,״לילה
בחוף אכזיב״ ,״תגידי לי״ ,״לה דונה אימובילה״ ,״שיר העמק״ ,״פרח הלילך״ ,״לילה בכרך״ ,״אל בורות המים״,
ועוד רבים וטובים מוכרים ואהובים!

חורף
2019

מופע מוסיקלי אמרגן

31.1.20

יום שישי
בשעה22:00

מחיר אורח | ₪139 :מחיר מנוי | ₪129 :מועדון כוכב הצפון₪119 :

מועד תחילת הזמנות :מיידי

קרן פלס ,היוצרת הכי מושמעת ברדיו הישראלי בעשרים שנה
האחרונות ,מביאה את "שקופים".
מופע עם אנסמבל של תשעה מוזיקאים על במה מושקעת ,עם
תאורה מרהיבה בשילוב של קולות ועיבודים חדשים .בין הלהיטים
האהובים מכל הזמנים :מבול ,שקופים ,לשם ,לייק וואנקה ,נובמבר,
ואת ,אם אלה החיים ועוד.

21.3.20

מוצ״ש
בשעה21:00

מחיר אורח | ₪149 :מחיר מנוי | ₪139 :מועדון כוכב הצפון₪129 :

מועד תחילת הזמנות :מיידי
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כוכבי
הבידור
על הבמה
הכי גדולה
בתיאטרון
הצפון!

15.8.19

יום חמישי
בשעה21:00

מהקשור 9.11.19

מוצ״ש
בשעה21:00

שלומיקוריאט

מחיר לאורח ₪94 :מחיר מנוי₪80 :

יום שני בשעה 20:30יום רביעי בשעה20:30
מחיר לאורח₪135 :

מחיר אורח ₪100 :מחיר מנוי₪ 80 :
מועדון כוכב הצפון₪70 :

אמאמאוהבת

מחיר אורח ₪149 :מחיר מנוי₪99 :
מועדון כוכב הצפון₪90 :
במסגרת הצגת בחירה בתוספת ₪49

רשףלוי

מחיר לאורח ₪98 :מחיר מנוי₪80 :
חינם במסגרת הצגת בחירה

מחיר לאורח ₪119 :מחיר מנוי₪109 :

מיקיגבע

מחיר אורח ₪95 :מחיר מנוי₪86 :
מועדון כוכב הצפון₪70 :
חינם במסגרת הצגת בחירה

מופע
מיוחד
לסילבסטר!

מחיר לאורח ₪129 :מחיר מנוי₪114 :
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אדירמילר  22.1.20 19.8.19ננסיברנדס 13.9.19

יום שישי
בשעה22:00

17.10.19

יוןם חמישי
בשעה21:00

18.10.19

יום שישי
בשעה22:00

עדיאשכנזי 23.10.19

יום רביעי
בשעה21:00

1.11.19

יום שישי
בשעה22:00

ערןזרחוביץ

15.11.19

יום שישי
בשעה22:00

מחיר לאורח₪119 :

שחרחסון 27.12.19

יום שישי
בשעה22:00

מחיר לאורח ₪110 :מחיר מנוי₪100 :

נדבאבוקסיס

31.12.19

יום שלישי
בשעה21:00

מחיר אורח ₪129 :מחיר מנוי₪119 :
מועדון כוכב הצפון₪109 :

רויטל ויטלזון
יעקבס

2.1.20

יום חמישי
בשעה21:00

מחיר לאורח₪100 :

אבינוסבאום

10.1.20

יום שישי
בשעה22:00

מחיר אורח ₪114 :מחיר מנוי₪90 :
מועדון כוכב הצפון₪70 :

פרטים בקרוב...

קטורזה
Dummy Text
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לוסי וצחי
יחסינו לאן!?...

הזוג הכי מדובר בארץ בשנה האחרונה נפגש לטיפול זוגי על הבמה...ואיך לא?
אחרי ש"יצאו מהארון" ,התחתנו כנגד כל הסיכויים ,הוכיחו לעולם שהאהבה מנצחת ...אז אחרי כל
הרעש סביב חתונתם מגיעים לוסי וצחי אל ספת הפסיכולוג לטיפול זוגי .טיפול קומי ,בועט ,מכאיב
אבל גם מאוד אופטימי ומחויך שמשקף בעצם את מצב החברה הישראלית כיום .זהו מופע מצחיק
מאוד ,מוסיקלי ,מפתיע ,שונה ,אינטליגנטי ,מרגש ,מטלטל ובועט שניהם ביחד בודקים את "יחסנו
לאן" .לא רק יחסם האישי ,אלה יחסנו של כולנו כחברה במדינת ישראל.
כתיבה :דניאל לפין

אמי הגנרלית
Western Galilee College
60

מוצ״ש  | 21.9.2019שעה 21:00
מחיר אורח ₪149 :מחיר מנוי₪99 :
משך המופע :כשעה וחצי ללא הפסקה

לוסי וצחי

שישי  | 20.12.2019שעה 22:00
מחיר אורח ₪129 :מחיר מנוי₪109 :
מועדון כוכב הצפון₪99 :
משך המופע :כשעה וחצי ללא הפסקה
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הצגות חנוכה  2019בתיאטרון הצפון

מועד פתיחת הזמנות | 25.9.19

קרקס ״Galaxy Circus״ גאה להציג:

הפקת חנוכה 2019

חפש את

המטמון

23.12.19

יום שני
פרטים בקרוב...

24.12.19

יום שלישי
בשעה17:30

בהשתתפות
כוכבי הילדים
הכי אהובים!

יובל המבולבל

רוי בוי

שי ורועי

בכורה עולמית! מופע קרקס תיאטרלי
לכל המשפחה ובליווי התזמורת הסימפונית
מופע קרקס וירטואוזי עם עלילה עוצרת נשימה
הפקת תיאטרון קרקס רב משתתפים!
אקרובטים מעופפים באוויר ,נערות גומי ,ג׳אגלרים,
אומני שיווי משקל ועוד הפתעות רבות!!!
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מחיר כרטיס₪65 :

25.12.19

יום רביעי

בשעות 10:00/12:00/17:30

עלילה קוסמית מסתורית .קבוצת כוכבי הקרקס הבינלאומית.
פעלולים עוצרי נשימה ,קסמים פנטסטיים והרבה הומור.
מוסיקה חיה .אפקטים ייחודיים ותפאורה ססגונית.
אתם מוזמנים למסע בחלל החיצון אל עבר גלקסיית הקרקס.

26.12.19

יום חמישי
בשעה18:00

מחירים מיוחדים למנויי התיאטרון ולילדים

משתתפים:
רינת גבאי ,גיא זוארץ ,טיטי איינאו ,תומר דודאי

27.12.19

יום שישי
בשעה13:00

קוגומלו

28.12.19

מיכל ינאי

יום שבת
במגוון שעות

29.12.19

יום ראשון
במגוון שעות
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מופעי אמרגן לילדים

המופעים
הכי מדליקים
לילדים!
רק בתיאטרון הצפון
שלגיה

שלגיה
64

עמי
ותמי

עמי ותמי

8.8.19

יום חמישי
בשעה17:30

מחיר אורח ₪65 :מחיר מנוי₪60 :
מועדון כוכב הצפון₪55 :

הכבש ה16-

12.8.19

יום שני
בשעה17:30

מחיר אורח ₪65 :מחיר מנוי₪60 :
מועדון כוכב הצפון₪55 :

פסטיפאן

תעלומה בממלכת החיות

20.8.19

יום שלישי
בשעה 11:30

מחיר אורח₪79 :

דירה להשכיר

21.8.19

יום רביעי
בשעה11:30

מחיר אורח ₪65 :מחיר מנוי₪60 :
מועדון כוכב הצפון₪55 :

25.8.19

יום ראשון
הפקת הענק של קיץ  2019יוצאת לדרך
!!! 16:00/18:15
בשעה

יובל ורינת
כוכבי הילדים המובילים בישראל:
צמד
בכיכובם של
והעדשה
הנסיכה
המבולבל ורינת גבאי
יובל

מחיר אורח ₪99 :מחיר מנוי₪89 :

על קצות
האצבעות

8.9.19

יום ראשון
בשעה17:30

מחיר אורח ₪75 :מחיר מנוי₪69 :

קוגומלו

15.9.19

יום ראשון
בשעה17:30

מחיר אורח₪65 :

שמלת השבת
של ׳
חנהלה

21.09.19

יום שבת
בשעה11:00

מחיר אורח₪75 :

ספר ׳
הגונגל
יחד לעולם

9.11.19

יום שבת
בשעה 11:00

מחיר אורח₪65 :

זהבה
ושלושת הדובים

3.12.19

יום שלישי
בשעה17:30

מחיר אורח₪65 :

סבא אליעזר והגזר

25.1.20

יום שבת
בשעה11:00

מחיר אורח₪65 :
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מנוי
הצגות
ילדים

חפש
את
המטמון
בהשתתפות כוכבי הילדים הכי אהובים!

הטבות והנחות למנויי תיאטרון הצפון

חנוכה!

28.12
יום שבת

ביגה | בית קפה

 5%הנחה 10%הנחה
שי ורועי

בתיאטרון הצפון

רוי בוי

קוגומלו

מיכל ינאי

בהזמנה באתר בלבד.
בנוסף למבצעים וההטבות
המפורסמים באתר.
מינימום הזמנה  500ש"ח.

יובל המבולבל

ארומה | אח״י אילת
adi-barak.com

10%הנחה
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22.10.19
יום שלישי בשעה 17:30

הברווזון
המכוער
4.2.20

הקלאסיקה המצליחה בכל הזמנים בגרסה חדשה!
שחקנים :גילי גבל  .אורטל טימנובה  .טוויגי  .ירמי רייך  .מפעיל בובה :תומר עדווי

לוי אזואלוס )ענבלי בא-לי(
מוסיקה ועיבודים :זיו רהב  .לחנים :ענבל לוי אזואלוס/זיו רהב  .כוארוגרפיה :גילי גבל  .תלבושות ובובות :אלה וולאדי קולסניק  .עי
אפקטים :איתן קלרר  .עיצוב תאורה :יניב סעתי  .עיצוב סאונד :תומר כהן  .מנהל הצגה :תומר עדווי  .מפיקיה ראשית :קארין סתיו  .צילום :ניר סלקמן  .אריזה גרפית :עדי ברק

יום שלישי בשעה 17:30

30.3.20
יום שני בשעה 17:30

צילום :אירית עמית

מנוי ל 4-הצגות
ב ₪ 238-בלבד
מקבל מנוי שלישי חינם!

למנויי תיאטרון הצפון
בהצגת מנוי ,לא כולל עיסקיות
וארוחות בוקר ,אין כפל מבצעים
ההטבות תקפות בסניף
ק.חיים בלבד!

10%הנחה

קפה | בית קפה

כשר

10%הנחה

בעת הזמנת קינוח מהמגוון-
בהצגת מנוי בתוקף
*לא תקף בעת הזמנת עוגיות,
ללא כפל הטבות מכל סוג,
מאפי שמרים ועוגות בחושות.
לא תקף בהזמנת עיסקיות,
*ניתן להגדיל את השתייה/להחליף
לא תקף בTAKE AWAY -
חמשקאות מיוחדים
בתוספת תשלום
ההטבות תקפות בסניף שער הצפון בלבד!

או

בקנייה מעל  120ש״ח
אין כפל הנחות

תיאטרון הילדים הישראלי נרגש להציג:

עונה 2019-20

כל הרוכש זוג מנויים בשורות  20-23באולם

כשר

 2כוסות קפה
על חשבון הבית

דודו אוטמזגין | קונדיטוריה

למביא/ה מודעה זו
ההטבה בתוקף בסניף אח״י
אילת בלבד | בתוקף עד 31.07.20
ללא כפל הטבות

10%הנחה  20%הנחה
קבועה לטיפול הראשון
*  10%הנחה קבועה
למנויי תיאטרון הצפון
לרוכשים סדרת טיפולים

10%הנחה 10%הנחה
בקנייה מעל  100ש״ח
אין כפל הנחות

לאירוע בשרים שלא תשכחו!
בהצגת מנוי בתוקף
או הצגת המודעה

לייף סטייל ספא

עיסוי לבחירה

ב139-

 ₪בלבד

)במקום  180ש״ח(
בהצגת כרטיס מנוי

* המבצע חל להזמנת אירוע
מעל  15איש ומעלה

אושרי ומור  -הרצל  ,57טירת כרמל אושרי 052-3306220 :מורן | 050-9839993 :ארומה – אח"י אילת  ,9קרית חיים  | 04-6888858 ,ג'פניקה -סניף קריות מתחם ביג צומת קרית אתא/סניף
חיפה שדרות הנשיא  122חיפה  | 04-8104012 *3636דודו אוטמזגין – מרכז הכרמל ,חיפה  ,04-8102230ק.מוצקין  ,04-8713917טבעון  | ,04-9833668נהריה  ,04-9512233ק.אתא ,04-8454444
כפר סבא  ,09-7677085גן העיר  | 03-5292472לייף סטייל -צה"ל  13קריית ים | 052-6691193 ,לריסה פרחי אהבה -שד' ירושלים  12קרית ביאליק  | 04-8733310מאסטר בוצ׳ר 072-3718877 -
 | www.master-butcher.co.ilמירה ניזרי -קרית ים | 052-2985559 ,קפה ביגה – אח"י אילת  15קרית חיים  | 04-6473344קפה לנדוור -דרך חיפה  ,52קרית אתא ,קניון שער הצפון ,מתחם איקאה 04-8238333
הפרסום בעמוד זה הינו על אחריות המפרסמים בלבד ולתאטרון הצפון לא תהיה כל אחריות על תוכנו ההנחות בתוקף עד  31.07.20בהצגת מנוי בתוקף בלבד
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בשבילך
חזק בשבילך
עובדיםחזק
עובדים
הסניפים שלנו :נהריה | כרמיאל | צ'ק פוסט
פוסט
כרמיאל |
צ'קיקנעם
אתא |
נהריה || קרית
שלנו:מוצקין
הסניפיםשאנן |
נוה
נוה שאנן | מוצקין | קרית אתא | יקנעם

פרסום מכטינגר
פרסום מכטינגר

לחסוך
ותתחילולחסוך
עכשיוותתחילו
חייגועכשיו
חייגו

