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חוברת מס 2׳ 
אגודת יקירי עונת  2019-20

אגודת יקירי תיאטרון הצפון
נוסדה במרץ 2009

יו״ר אגודות היקירים:
מר שאול הרדוף

מנהלת אגודת היקירים:
לי כץ

חברי הוועד המנהל:
גב׳ באואר יוכי

מר הרדוף שאול
ד״ר זוסמנוביץ יהודית

מר יאס אריה

מר אברמוביץ אריה
מר אפרת יוסי

מר בורובסקי יעקב
גב׳ בירנהק ליאורה

מר ברוק יהודה
גב׳ ברנשטיין לימור

מר גוב ארי יקי
גב׳ גופרי עירית
מר גושן יגאל
מר דוביק גן

עו״ד אברהמי עינב
מר רמי פורת

גב׳ דנקנר ז‹נט
מר אריה יגודה

מר שלמה אברמוביץ
מר חכם עזרא

מר כרמון אריאל
גב׳ לידור חני

גב׳ מורד נאוה
מר נקיבלי איציק
גב׳ סגל מרגה
גב׳ סורני סימה

מר עקיבא מכלוף
מר יוחנן וולך
מר שגיא דודו
עו״ד שרין סולן לפרטים והרשמה: רח׳ בלינסון 41, קרית חיים
מר תלם אבי www.theatron-hazafon.co.il 04-8814814

ט.ל.ח. * הזכות לשינויים שמורה * המודעות באחריות המפרסמים בלבד ולתיאטרון הצפון לא תהיה כל אחריות על תוכנן

חברי ההנהלה:
שמעון קזנסקי
ישראל פלדמן
אילנה פריינטה
עדי קאופמן
סיון בראונר

לי כץ

חברי ועדת הרפרטואר:
גב' רחל שפירא- יו"ר

גב' נחמה אורון
ד"ר אבי ברכר
גב' דבורה גולן
מר יאיר מלכה
מר מוטי וגנר
גב' מרגה סגל

גב' רבקה סמילנסקי
מר גלעדי אהרל'ה
מר אהרון כפיר
מר קובי הורדי
גב' ציונה ברק

עו"ד מורן בן יצחק
גב' שירלי צוקר
גב' ציפי גורן

מר נתי קיי זילברמן
גב' אביגייל גרינברג

מר ניר דובדבני
מר אלון אולמן

מר שלומי פורמן
גב' חלי ממן

עו"ד אייל פאר
מר יגאל שיינס
מר דני פסלר

גב' נעמה ציגלר

צוות התיאטרון:
מנכ"ל – עדי קאופמן
סמנכ"ל – סיון בראונר
מנהלת שיווק – לי כץ

מנהלת משרד מנויים – יעל שטייגמן
מנהל תפעול – דוד עמר

מנהלת חשבונות – ברברה גרינגאוז
מנהלת מכירות: דורית מרינברג

מנהלות שירות לקוחות:
שושי חלד, אילנה גיל
יח"צ – כרמל שבתאי

תוכן עניינים
הערים המרתקות בעולם 7 כללי......................................................................עמ׳  ומידע  הנחיות 

קשרי תרבות בשיתוף תיאטרון הצפון..........................................................עמ׳ 41 מאמא מיה
תזמורת ירושלים מזרח ומערב..................................................................עמ׳ 43 8-9 תיאטרון הבימה - מחזמר מוסיקלי לבחירה...........................עמ׳ 

הללויה אמריקה לא רק בלונדינית 
קשרי תרבות - מופע אמרגן מוסיקלי................................................................עמ׳ 44 מחזמר מוסיקלי לבחירה...........................................................................עמ׳ 11

בנמל של פיראוס צ׳פלין
מופע אמרגן מוסיקלי..........................................................................עמ׳ 45 תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון תל אביב - מחזמר מוסיקלי לבחירה.....עמ׳ 13

גבעת חלפון אינה עונה
תיאטרון הבימה - הצגת מנוי/בחירה........................................................עמ׳ 15

אפס ביחסי אנוש
תיאטרון בית ליסין - הצגת מנוי/בחירה.........................................עמ׳ 17

קופסה שחורה
תיאטרון בית ליסין - הצגת מנוי/בחירה.............................................עמ׳ 19

זרים מושלמים
תיאטרון הבימה - הצגת מנוי/בחירה..................................................עמ׳ 20

דברים שאני יודעת
תיאטרון בית ליסין - הצגת מנוי/בחירה...............................................עמ׳ 21

שיעור ריקוד
תיאטרון בית ליסין - הצגת מנוי/בחירה.................................................עמ׳ 22

סיבת המוות אינה ידועה
תיאטרון הבימה - הצגת מנוי/בחירה.................................................עמ׳ 23

הנכד
תיאטרון הקאמרי - הצגת מנוי/בחירה..................................................עמ׳ 24

היריון
תיאטרון הקאמרי - הצגת מנוי /בחירה...........................................עמ׳ 25

הגלולה
תיאטרון בית ליסין - הצגת מנוי/בחירה.........................................עמ׳ 26

תחושת בטן
תיאטרון הקאמרי - הצגת מנוי /בחירה...........................................עמ׳ 27

עבדאללה שוורץ
תיאטרון בית ליסין - הצגת מנוי/בחירה.....................................................עמ׳ 28

אינטימיות
תיאטרון בית ליסין - הצגת מנוי/בחירה............................................עמ׳ 29

השיבה
תיאטרון הקאמרי - הצגת מנוי/בחירה................................................עמ׳ 31

לא לריב
34 תיאטרון הקאמרי - הצגת מנוי/בחירה........................................עמ׳ 

רודף העפיפונים
תיאטרון גשר - הצגת מנוי/בחירה........................................................עמ׳ 35

תאריכי ההצגות
עפ״י ימות השבוע ומספרי הסדרות...................................................עמ׳ 36-37

סדרת היהלום
גיל שוחט....................................................................................................................עמ׳ 38

בחזרה לשנות הקסם
סדרה מוסיקלית נוסטלגית..........................................................................עמ׳ 39

שרים לך מולדת
קשרי תרבות בשיתוף תיאטרון הצפון...........................................................עמ׳ 40

queen & abba מופע מחווה ללהקות -Dancing queen
מופע אמרגן מוסיקלי................................................................................עמ׳ 45

הראל סקעת מארח את רן דנקר
מופע אמרגן מוסיקלי...................................................................................עמ׳ 46

דקלה
מופע אמרגן מוסיקלי...............................................................................עמ׳ 46

קרן פלס מארחת את עברי לידר
מופע אמרגן מוסיקלי..............................................................................עמ׳ 47

אמיר דדון
מופע אמרגן מוסיקלי..............................................................................עמ׳ 47

שלום חנוך ומתי כספי 
מופע מוסיקלי אמרגן...........................................................................עמ׳ 48

יואב יצחק
מופע אמרגן מוסיקלי..............................................................................................עמ׳ 48

דני סנדרסון, גידי גוב וחברים
מופע מוסיקלי אמרגן.............................................................................עמ׳ 49

החלונות הגבוהים 
מופע אמרגן מוסיקלי..............................................................................................עמ׳ 50

צביקה פיק - קונצרט 
מופע אמרגן מוסיקלי..............................................................................................עמ׳ 50

מופע מחווה לאלטון ג׳ון ובילי ג׳ואל 
מופע אמרגן מוסיקלי..............................................................................................עמ׳ 50

בלט ג׳אז מונטריאול
מופע אמרגן מחול................................................................................עמ׳ 51

בוקר של הרגלים מנצחים
53 הרצאה................................................................................................עמ׳ 

מי זה משה שחר? - מופע בידור
53 הרצאה................................................................................................עמ׳ 

פרופסור יורם יובל וחיים שפירא
53 הרצאה................................................................................................עמ׳ 

פסטיבל הכליזמרים
מופע אמרגן מוסיקלי.................................................................................עמ׳ 55

שוקו וניל
התיאטרון העיברי - הצגת בידור אמרגן...............................................עמ׳ 56
פסטיבל הקומדיה, הסאטירה והסטנד-אפ......................................עמ׳ 57-59

הצגות ילדים
אמרגן.............................................................................................................עמ׳ 60-61
מנוי ילדים.....................................................................................................עמ׳ 62
דף הטבות והנחות למנויים.....................................................................................עמ׳ 63

הבינלאומי סניף קרית מוצקין
משקיע בכם מהרגע הראשון,

מזמין אתכם לפתוח חשבון גולד חדש
 ולקבל מענק 1,000 ₪

נשמח לעמוד לרשותכם ולספר על יתר היתרונות האטרקטיביים שלנו
כתובת הסניף: רחוב משה גושן 18, קריית מוצקין

שעות פעילות: א'-ה' 8:30-13:30 | ב', ד' 16:00-18:30 
Didi.O@fibi.co.il | 04-8783220 אנשי קשר: דידי אורית

Dahan.E@fibi.co.il | 04-8783216 דהן  אלירן
Albo.M@fibi.co.il | 04-8783223 אלבו מיכל

Gotthelf.R@fibi.co.il | 04-8783208 רויטל גוטהלף

 אין כפל הטבות. המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי). התנאים להצטרפות לחשבון "גולד" הינם בכפוף 
להעברת משכורות חודשיות בסך של 7,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות (לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות 
השתלמות) בגובה של 100,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 1,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות הבינלאומי. 

תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק.
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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 SMS מטעם התיאטרון שתעדכן 

בדבר מקומות הישיבה המשופרים.

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. כמו כן, לא ניתן לבטל כרטיסים להצגת בחירה בתוספת תשלום ביום המופע! 
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
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.

מדיניות ביטול עסקה
ביטול עסקה תעשה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול האמור ייעשה לפחות 7 ימים 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!

חברות במועדון כוכב הצפון   הנחיות ומידע כללי
כמנוי להצגות באפשרותך להצטרף כחבר למועדון הלקוחות של תיאטרון הצפון, המקנה הטבות והנחות,  המנוי כולל שבע הצגות. שש קבועות + אחת בחירה. עפ"י  מס הסדרה המופיע על כרטיס 

ההצטרפות כרוכה בתשלום של 60 ₪ לשנה מיום הצטרפותך. 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 

הטבה חד שנתית 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)

אזרח ותיקאיחור 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.

קפה גרג החלפת מועד הצגת מנוי
ניתן לשנות את מועד ההצגה – בימי חול עד השעה 12:00 של יום ההצגה ובסופי שבוע (שישי/

שבת) שעה לפני מועד תחילת ההצגה, השינוי הינו על בסיס מקום פנוי בלבד! במידה ותרצו 
חניהלהחליף מועד הצגה קבוע מאמצע השבוע למוצאי שבת תחויבו בתוספת תשלום. במידה  ולא הודעתם על אי הגעתכם להצגה עד השעה 12:00 של יום ההצגה ולא הגעתם להצגה, 

לא נוכל לאפשר בחירת תאריך חלופי וכרטיס המנוי יחויב בהתאם כאילו צפיתם בהצגה.

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

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

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

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

חדשמנויים יקרים,
בתיאטרון הצפון!

שעות פתיחת
משרדי התיאטרון:

ימים א' - ה' 8:30 - 21:00, יום ו' 8:30 - 13:00
www.theatron-hazafon.co.il
חפשו אותנו ב-  תיאטרון הצפון

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.

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.

במיוחד בשבילכם הקמנו שירות חדש 
וייחודי, הצטרפו עוד היום לשירות

עדכוני הווטסאפ שלנו
ותהנו ראשונים משלל המבצעים, 

ההצגות והעדכונים הכי חמים מבית 
תיאטרון הצפון!

להצטרפות פנו למשרדי התיאטרון 
או לקישור באתר

עשור חדש של שלאגרים, רגעים מרגשים, דמעות וצחוק 
יוצא לדרך בימים אלו ואין מאושרת ממני לחלוק יחד אתכם 

את הרגעים הראשונים של 2020.
והפעם.. כפי שהבטחנו, באמת הגזמנו ודאגנו להעלות 
לצפון את ״התותחים הכבדים״ של מחזות הזמר בישראל.

״גבעת חלפון אינה עונה״  – הסרט המיתולוגי שהפך למחזמר מדהים,  יהיה יריית הפתיחה 
לעונת מחזות הזמר הגדולה , אחריו לראשונה בצפון יעלו ויבואו  המחזמר עטור השבחים 

״לא רק בלונדינית״ בכיכובם של חנה לסלאו, ששי קשת, אניה בוקשטיין ועוז זהבי 
״אפס ביחסי אנוש״ שזכה להפוך תוך זמן קצר להצלחה בימתית חסרת תקדים

״צ׳פלין״ – סיפורו הלא ייאמן של אייקון הקולנוע צ׳רלי צ׳פלין שעושה עלייה היישר מברודווי 
לבימת תיאטרון הצפון. 

את האביב הקרוב נפתח עם מכונת הלהיטים ״מאמא-מיה״ מגה מחזמר המאגד את 
הלהיטים האלמותיים של להקת ABBA האחת והיחידה, במופע ענק הכולל עשרות 

שחקנים ורקדנים ובליווי תזמורת חיה – מופע של פעם בחיים שאסור לכם לפספס! 
רגע... וזה עוד הכל. את העשור החדש נפתח עם מבחר עצום של הצגות בחירה, מנוי 
ילדים עם מיטב ההצגות והמופעים החמים , סדרות הזמר העברי והערים המרתקות, 
פסטיבל כלייזמרים, סדרת מופעים נוסטלגיים בימי חמישי, סדרת הרצאות בוקר בימי 
שישי,  מופעי ענק של מוש בן ארי, יובל דיין ודיוויד ברוזה, קטורזה, אדיר מילר, נדב 
אבקסיס, שחר חסון, מה קשור.. בקיצור כל עולם הבידור, כאן אצלנו על בימת תיאטרון 

מאחלת לכם עשור חדש של הנאות ובילויים,הצפון כל השבוע, כל העונה. 
שלכם, עדי קאופמן 
מנכ״ל תיאטרון הצפון 

BIGA CELEBRATION
חוגגים אירוע ?

תעשו את זה בסטנדרט של ביגה!

VIP  אירועים עד 35 איש בחדר
לפרטים: שמשון 050-2248860

ביגה קריית חיים - אחי אילת 15, חיפה
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עלילת המחזמר מתרחשת באי קטן ביוון. ערב מחזמר לבחירה
חתונתה, מבקשת סופי, בת יחידה לאמה, 
לגלות את זהותו של אביה האמיתי. ביומן של 
אמה, סופי מגלה מידע המרמז על שלושה 
מאהבים שהיו לאם, איתם בילתה לילה סוער 
ומלא תשוקה בתקופה בה נכנסה להריון. בשם 
האם אבל ללא ידיעתה, הבת מזמינה את 
שלושת המאהבים להגיע לערב יום חתונתה, 
בתקווה שאחד מהם הוא אביה, שיוביל אותה 
לטקס החתונה. שלושתם מתייצבים באי 
הקסום, במלון הקטן שמנהלות האם והבת, 
וחולקים זיכרונות נעימים. העלילה מסתבכת 
כששלושת הגברים מבינים שהכלה אינה 
יודעת מיהו אביה, ושכל אחד מהם עשוי להיות 

האב האמיתי.

משך ההצגה: כשעתיים וחצי כולל הפסקה
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

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

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

בהשתתפות עשרות שחקנים ורקדנים 
ובליווי תזמורת חיה

השירים בליווי כתוביות

MAMMA MIA
מגה מחזמר
מכונת הלהיטים של כל הזמנים!

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

משך ההצגה: כשעתיים ועשרים דקות כולל הפסקה
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

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

מרים,ז  35
קדניםרק נים,  שח
נגניםו

שובר הקופות הקולנעי

בהפקת ענק!

בצפון!!!לראשונה 

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

המחזמר עטור השבחים

חדש! ביגה בקניון שער הצפון 
ליהנות מחוויה קולינרית  בואו 

כשרה למהדרין 
מגוון מנות איטלקיות במבצע
1+1 מתנה לרגל הפתיחה

בסניף קניון שער הצפון בלבד, ימים א׳-ה׳, בתוקף עד 7/4/20, ההטבה לא תקפה 
בחגים, מותנה בהצגת השובר. אין כפל מבצעים, הזול מבניהם, ט.ל.ח.

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

ֵאל ווְדס היתה תמיד מלכת השכבה, הכי אופטימית, הכי קופצנית, הכי בלונדינית. 
כשהתחביבים שלך הם שופינג, אופנה וטיפוח, אפשר באמת להתבלבל ולחשוב 
שיש לך הכל בחיים. כך מרגישה אל, עד שאהוב ליבה, וורנר, מחליט לעזוב אותה 
ולחפש לו מישהי קצת יותר ״רצינית״. אבל הבלונדינית הזאת הרבה יותר חכמה 
מכפי שהיא נראית והיא בשום אופן לא מוכנה לשמוע ״לא״. כדי להוכיח שהיא 
״לא רק בלונדינית״ ולכבוש מחדש את ליבו של וורנר, ויוצאת בעקבותיו למסע 
חייה - הישר לבית-הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארד היוקרתית. בליווי 
ועידוד בנות האחווה שלה, היא מצליחה כנגד כל הסיכויים לייצג נאשמת במשפט 
רצח ולהוציא אותה זכאית. על הדרך היא לומדת להכיר את עצמה, ומבינה מה 
באמת חשוב בחיים. שובר הקופות שקרע את הצופים מצחוק בברודווי, בלונדון 

ובכל רחבי העולם מגיע לראשונה לישראל ובעברית!
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מחזמר לבחירה

משך ההצגה: כשעתיים ועשרים דקות כולל הפסקה
מועד תחילת הזמנות: מיידי

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

 לראשונה בישראל, מחזמר ססגוני, צעיר, חצוף ווירטואוזי על גדול 
אנשי הקולנוע מאז ומעולם, צ׳רלי צפלין. האיש שהמציא את ה״נווד 
האילם״ היה אדם שאפתן ושנוי במחלוקת, גאון מול המצלמות, שתלטן 
במערכות יחסיו ומניפולטור קיצוני של זהותו. העולם הקסום שיצר 
עבור האנושות היווה פיצוי לחייו - ילדותו הענייה, יחסיו המורכבים 
עם נשים, תהילת העולם בה זכה כגאון קולנועי, גירושו מאמריקה 
באשמת בגידה והחזרה המפוארת לקבלת פרס האוסקר. האדם 
מאחורי הקסם, והקסם שהתעלה על חולשותיו האנושיות, במחזמר 

גאוני שמועלה בפעם הראשונה בישראל.

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

יגר י” את פ ל ע
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הצגת מנוי / בחירה 

משתתפים: טוביה צפיר, ניצה שאול,
רוני דלומי, משה אשכנזי/שלומי קוריאט, 

יעל לבנטל/שיפי אלוני, טל מוסרי/רוי מילר, 
סנדרה שדה/יעל עמית

קומדיה סוריאליסטית המבוססת על סרט 
הפולחן הסאטירי של אסי דיין ונפתלי אלטר,  מאת: דניאל לפין  
ומציגה את ההוויה האבסורדית של שירות  ע"פ תסריט מאת: אסי דיין ונפתלי אלטר
המילואים בצה״ל, בראי התקופה שלאחר  בימוי: משה קפטן

מלחמת יום הכיפורים.

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

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

תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה ראו עמודים 36-37

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

*מופע אמרגן למכירה בלבד

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

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 לבמ
ת התיאטרון
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השנה נרשמים ללימודי תואר שני!

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך
הכשרה לתפקידי ניהול בכירים

נתיב חדש לבחירה: יזמות בחינוך ובחברה

תואר שני בהוראה, למידה והדרכה
הכשרה לתפקידי הדרכה

בשילוב עם קורס מורים-חונכים

תואר שני בחינוך משלב
שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים  בחינוך הרגיל*

נתיב חדש לבחירה: ניתוח התנהגות יישומי

* ניתן ללמוד בנוסף קורס מקוצר בנושא 
לפרטים וייעוץ:  "רכזי השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות"

משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות: מיידי | מחיר אורח: 180 ₪ | מחיר מנוי: 120 ₪ 

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

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

אחד הסרטים המצליחים ביותר שנוצרו 
בישראל בעיבוד בימתי למחזה עם 

פזמונים מקוריים, שהלחין עילי בוטנר, 
מהמוכשרים והמצליחים במלחינים כיום.

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 19.05.2020 שלישי
20:30 20.05.2020 רביעי

קומדיה מוזיקלית / בחירה 

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.

הסרט שהפך 
לשלאגר 
בימתי ענק!
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הצגת מנוי / בחירה 

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 36-37

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 02.08.2020 ראשון
20:30 03.08.2020 שני

החשובים ביותר!מהסופרים הישראליםה מכונן של אחדעיבוד מסעיר לרומן

משתתפים: מיכל שטמלר, יורם טולדנו, נמרוד 
ברגמן, יובל ינאי, תובל שפיר/נועם טל, מעיין 

ויסברג, מיכל נוה/קרני וקסלר/דריה ברנע

לאילנה שתי אהבות: היא עדיין אוהבת 
את אלכס, בעלה הראשון - קצין לשעבר 
ואינטלקטואל, קשוח וקפריזי, שוביניסט 
וציני אבל מסעיר כמאהב. וגם את בעלה 
מישל סומו – סוחר, רגיש, אבהי ונדיב. 
מישל נותן לה ביטחון, אלכס נתן לה ריגוש. 
הצגה זו ניתנתבמהלך עלילת המחזה, המתפרשת על פני 

להחלפה באחת מהצגותשנים רבות ונעה קדימה ואחורה על ציר  
רות המנוי האחהזמן, אילנה חווה את סיפור חייה בין שני 

מוקדי מערכות היחסים שלה, מתמודדת 
עם גידולו של בועז, בנה מאלכס שמישל 
מגדל, ועם מחלתו המתפתחת של אלכס. 
סיפור האהבה המרגש שלה הוא גם 
סיפור התמורות הגדולות שחלו במדינת 
ישראל בשנים האחרונות, חילופי האליטות 

והמשברים הפוליטיים.

קופסה 
שחורה

מאת ובבימוי חנן שניר 
על פי ספרו של עמוס עוז

חגיגת בישום בסופר-פארם

*מהמשתתפים במבצע. ניתן למימוש בכל מינימום רכישה. לא כולל פראדה, גוד גירל ובד בוי.

shop.super-pharm.co.il
להורדת האפליקציה

בתוקף עד התאריך  31.1.2020 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. הרכישה מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. המבצע תקף רק בחנויות בהן נמכר המוצר. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר לכן: (1) ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה. (2) בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.

BIG קריות
מרכז BIG ההסתדרות 248 מפרץ חיפה 

טל': 077-8880720  

קניון שער הצפון
מתחם איקאה, דרך חיפה 30, קרית אתא, 

טל': 077-8882210 

75הנחה₪
בקניה ממגוו ן הבשמים *

והסטים ב- 225 ויותר₪

״דרמה אנושית יפה, נוגעת ללב ומעוררת מחשבה. מיכל שטמלר בתפקיד עמוק ומרגש, 
נמרוד ברגמן יוצר דמות מורכבת, יורם טולדנו מעורר הזדהות בעומק משכנע, יובל ינאי 

 מצוין" ידיעות אחרונות
"הצגה מרשימה ומרגשת. להקת שחקנים משובחת. מיכל שטמלר נהדרת ומרגשת, נמרוד 

ברגמן במשחק נפלא ורווי רגש, יורם טולדנו כובש ומצוין" דה מרקר

סט סט

מן הביקורות:
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ארוחת ערב רגילה שהופכת לערב נטול מחסומים, 
נטול הסתרות, סודות, שקרים ומזימות

20:30

הייתם שמים את הנייד שלכם
על השולחן בערב הזה?20:45

זרים מושלמים20:30
מחזה על פי סרטו של פאולו ז'נובזה20:45

21:30עיבוד ותרגום: ארז דריגס / בימוי: נתן דטנר

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 08.01.2020 רביעי
20:30 09.01.2020 חמישי
21:00 11.01.2020 מוצ״ש
20:30 12.01.2020 ראשון
20:30 13.01.2020 שני

הצגת מנוי / בחירה 

דיצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה ייה :ך מ ה תש ₪ מ 1נ ו 2מ :ה 0ז וי  נת ירח מיל ח ת |ע מד ₪או רח: 180 ₪מ ו 99יר   ן: ח םב הצפומ ינוכ ח כ :ו ן הד רע יו הת בחמ רג דצ סה רת ה  פגר סס ממ ראו עמודים 36-37תאריכי ההצגות בהתאם לב

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.

המנוי האחרותלהחלפה באחת מהצגותהצ גה זו ניתנת

משתתפים: מורדי גרשון, מאיה מעוז, תומר שרון ריקי בליך, נתי רביץ, ספיר אזולאי, 
פיני קידרון

״מחזה יפה ורגיש. הצגה דינמית וקולחת שנעה בין רגעים משעשעים למרגשים, שמתבססת 
על הנוכחות הכריזמטית שופעת האנושית של יונה אליאן-קשת וגדי יגיל״ ידיעות אחרונות

 
״יונה אליאן-קשת מזהירה בתפקידה, גדי יגיל מרעיף עלינו את קסמו האישי, עם החום 
האנושי שהוא מקרין. מחזה כובש. בימוי המשובח של משה נאור, והקאסט המבריק 

חוברים ליוצרים המעולים כך שהקהל חש כמו המחזה נכתב עלינו, כאן״ דה מרקר

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.

הצגת מנוי / בחירה 

משתתפים: יונה אליאן-קשת, גדי יגיל,
יעל וקשטיין, עידו רוזנברג, מיכל עוזיאל, גיא גורביץ'

לראשונה בישראל דרמה משפחתית מרגשת
מאת:אנדרו בובל | תרגום:דורי פרנסב | בימוי:משה נאור

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
מועד תחילת הזמנות: מיידי

מחיר אורח: 180 ₪ | מחיר מנוי: 120 ₪ 
שעה תאריך יום מועדון כוכב הצפון: 99 ₪ 
20:30 30.07.2020 חמישי במסגרת הצגת בחירה: חינם
21:30 01.08.2020 מוצ״ש תאריכי ההצגות בהתאם למספר הסדרה

ראו עמודים 36-37

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

מן הביקורות:
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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 36-37

שעה תאריך יום
21:30 03.01.2020 שישי
21:00 04.01.2020 מוצ״ש

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2020-2019

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 36-37

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

מרינה שויף, דניאל סליצר

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

הצגת מנוי / בחירה  הצגת מנוי / בחירה 

בישראל !לראשונה

מאת מארק סנט ג'רמן
בימוי, תנועה

שיעור 
ועריכה מוזיקלית: מירי לזר

משתתפים: תום חגי, מירב שירום, 
נעה אברהם, נעמה גלבוע, טל נאור ריקוד
רקדנית צעירה מוצאת את עצמה מרותקת לביתה לאחר תאונת דרכים. 
כשהשכן המוזר מתדפק על דלתה ומבקש ממנה שיעור ריקוד, כדי שיוכל 
להתגבר על ביישנותו, היא דוחה אותו. התעקשותו להיפגש איתה מסקרנת 
אותה, הגילוי שהוא מדען אינטלקטואל משעשע אותה והעובדה שהוא 
על הספקטרום כובשת אותה. במפגש הבלתי אפשרי בין שתי הנשמות 
האבודות האלה, נוצרת קומדיה אנושית בלתי צפויה, מלאה במהפכים 
מרגשים ובאהבת אדם. מפגש מקסים של הפכים מושלמים, שהופך 

לידידות מושלמת בעולם לא מושלם. 

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

שעההמנוי האחרות תאריך יום
20:30 03.03.2020 שלישי

04.03.2020 רביעי

20:30 05.03.2020 חמישי
21:00 07.03.2020 מוצ״ש

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2020-2019

ההצגה מונגשת
לכבדי ראייה  3.3.20

״הצגה אנושית, יפה ומרגשת, המלמדת אותנו שיעור חשוב בקבלת השונה, אך 
עושה את זה בצורה משעשעת, מעודנת ולא דידקטית. תום חגי מעצב דמות 
מצחיקה, אנושית ונוגעת ללב. הוא בונה תחושה אמת רגשית עמוקה ומעוררת 

הזדהות. מירב שירום טובה ומשכנעת״ ידיעות אחרונות

ת:רוקוביהן מ

17:30
20:30
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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 36-37

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

הצגת מנוי / בחירה  הצגת מנוי / בחירה 

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 15.03.2020 ראשון
20:30 16.03.2020 שני
20:30 17.03.2020 שלישי
20:30 18.03.2020 רביעי

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 30.06.2020 שלישי
20:30 01.07.2020 רביעי

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 36-37

זוג מבוגר חי לבד ומבלה את ימיו בגעגועים לנכדם היחיד 
שגר רחוק. הנכד הוא למעשה עבריין, אבל הסבא הרחום 
בונה עבור אשתו מציאות חלופית, שבה לנכדם יש קריירה 
וחיים מאושרים ומלאים במיצוי עצמי. במשך שנים הוא 
כותב לה מכתבים בשמו של הנכד. כשהנכד (האמיתי) 
מודיע שהוא מגיע לביקור, אבל נהרג בדרך, מחליט הסבא 
לתחזק את השקר ושוכר שחקן מקצועי שיעמיד פני נכדו. 
הסיטואציה הזו מועדת כמובן לפורענות. סופה של האמת 
להתגלות והשאלה היא כיצד יתגברו בני האדם שהוצבו 

כשחקנים בדרמה הזאת על אובדן האשליות.

בהשתתפות: מיה דגן, מיכה סלקטר, 
הלנה ירלובה, נעמה שטרית, כנרת 

לימוני, דנה מיינרט.

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.

הריון
בעקבות מחזהו הקלאסי 

של לורקה - ירמה
בעיבודה של עדנה מזי"א 

בימוי: עמרי ניצן 

ה זו ניתנתג הצ
ת חלפה באחת מהצגולה

המנוי האחרות

מאת: גור קורן ועירד רובינשטיין
בימוי: עירד רובינשטיין

בהשתתפות: מרים זוהר, יצחק חזקיה, נדב 
נייטס, אביגיל הררי, גלעד שמואלי, שרי שימחוב

מרים זוהר כלת פרס ישראל
במשחק חייה מרגשת מתמיד!
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הצגת מנוי / בחירה 

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 36-37

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 30.04.2020 חמישי
21:30 01.05.2020 שישי
21:00 02.05.2020 מוצ״ש

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

הגלולה
מאת: רוני סיני

בימוי: רועי שגב
בהשתתפות: רבקה מיכאלי, 
שלמה וישינסקי, מירב פלדמן, 

אלירן הרוש, יעל טל, עומר עציון 

אם תינתן לכם האפשרות לחזור אחורה 
בזמן, להיות יותר צעירים ואולי לנצל 
הזדמנות שהחמצתם, או לתקן טעות 
שקרתה לכם – האם תזרמו עם זה? 
הזדמנות כזאת נקרית בדרכה של עדינה 
ברמן, כשמסתבר לה שהשוכר הבעייתי 
של דירתה, הוא מדען שעובד על פרויקט 
מהפכני: גלולת נעורים. עדינה הסקפטית 
נוטלת אותה והופכת לצעירה נמרצת, 
מצודדת ועתירת הורמונים, שמעוניינת 
לבלוע את החיים מחדש. הבעיה היא 
שהגלולה מספיקה, בינתיים, רק לחצי שעה.
האם תצליח עדינה לשוב וליהנות מנעוריה 
במשך חצי שעה בלבד? והאם תוכל 
כשתיקח את הגלולה הבאה לפתור טעות 

גורלית שעשתה בעברה?

הצגת מנוי / בחירה 

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 36-37

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 22.04.2020 רביעי
20:30 23.04.2020 חמישי
21:00 24.04.2020 שישי
21:00 25.04.2020 מוצ״ש
20:30 02.07.2020 חמישי
21:30 03.07.2020 שישי
21:30 04.07.2020 מוצ״ש

בגיל 57 הגיעה נגה הורביץ לרגע לו חיכתה כל חייה: 
היא זוכה לצאת לפנסיה מוקדמת ממשרד החינוך, 
ביתה הבכורה נמצאת בהריון מתקדם, בנה הצעיר 
נמצא בתחילתו של הליך פונדקאות עם בן זוגו, ואיתן, 
בעלה, מלא תכניות לקראת הטיולים העתידיים 
שלהם מסביב לעולם. הדבר האחרון שנגה הורביץ 
תכננה זה לשמוע מרופא המשפחה שלה שהיא... 
בהריון. מצבה החדש של נגה מכה את המשפחה 
בהלם שהופך את מסיבת הפרישה שלה  ל״מרחץ 
דמים״, כשכולם יוצאים למלחמה על כך שהסבתא 

לא תהפוך לאימא.

״תחושת בטן״ עוסקת בחופש הבחירה של נשים 
בתקופתנו: לגבי גופן, מסלול חייהן והייעוד שלהן 
בעולם. היא מעלה שאלות מוסריות לגבי אובססיית 
הילודה הישראלית וחושפת את האתגרים העכשוויים 
העומדים בפני התא המשפחתי, הקלאסי והמוכר, 

מול השינויים שהעולם המודרני מביא עמו.

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

מחזה: עמית גור
בימוי: ניר ארז

בהשתתפות: אודיה קורן, מוטי כץ, אלעד אטרקצ׳י, דנה מיינרט / נטע 
פלוטניק, שמחה ברבירו, איה גרניט- שבא, אבישי מרידור, מורן ארביב-גנס.
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הצגת מנוי / בחירה 

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 14.01.2020 שלישי
20:30 15.01.2020 רביעי
20:30 16.01.2020 חמישי
21:30 17.01.2020 שישי
21:00 18.01.2020 מוצ״ש
21:00 08.02.2020 מוצ״ש
20:30 09.02.2020 ראשון

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".

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

עבדאללה

קומדיה ישראלית חדשה 
שוורץ

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 36-37

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

הצגת מנוי / בחירה 

בשיאה של מלחמת לבנון השניה, יותם מורנו, קצין 
בכיר מוערך, מגלה מידע מסווג שיכול להביא לסיומה 
של המלחמה. הוא יוצר קשר עם פרידה קפלן, הכתבת 
הצבאית של הערוץ הראשון, שמנסה לאמת את המידע 
שלו בזמן שהוא מסתתר בביתה. אלא שאמה של 
פרידה, הכוהנת הגדולה של השירה בציבור בישראל, 
טועה למצוא ביותם את החתן המיועד לבתה. וכך, 
יותם מורנו, שמנסה למנוע מלחמה, מוצא את עצמו 
בקומדיה של טעויות רומנטיות, על רקע שירי הרעות 
והקרב של הזמר העברי. דרמה קומית רומנטית 
מוזיקלית, מפתיעה, שנונה ומלאה בשירי ארץ ישראל 
היפים, על מניעת המלחמה המשתוללת ועל מלחמת 

המינים, המשתוללת לא פחות.

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 36-37

אינטימיות

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

דרמה
קומית
חדשה

מאת: רוני קובן / בימוי: אמיר וולף
משתתפים: גל אמיתי, ליאת גורן, יעל וקשטיין, מאי 

קשת ועוד

שעה תאריך יום
20:30 16.04.2020 חמישי
21:30 17.04.2020 שישי
21:00 18.04.2020 מוצ״ש
20:30 19.04.2020 ראשון
20:30 03.05.2020 ראשון
20:30 04.05.2020 שני
20:30 05.05.2020 שלישי
20:30 06.05.2020 רביעי

גל אמיתי דניאל היב יעל וקשטיין

ליאת גורן מאי קשת
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הצגת מנוי / בחירה 

ה
רגשת

ב
מה מ
י
-דר
ש
ה הביתה

ה
השיב

מחזה ובימוי: איה קפלן
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
לפניכם כל תאריכי הצגה זו

לעונת  2019-2020
שעה תאריך יום
20:30 11.05.2020 שני
20:30 12.05.2020 שלישי לפני 17 שנה ברחה נועה הצעירה מהקיבוץ האמיד 
17:30 13.05.2020 רביעי בו חיה עם הוריה ואחותה, הצטרפה לכת בהנהגתו 
20:30 14.05.2020 חמישי של אביהו תשבי, ונעלמה. כעת, יום אחרי מבצע 

21:30גדול בו השתלטה המשטרה על הכת ועצרה את  15.05.2020 שישי אביהו, נאלצת נועה לשוב עם חמשת ילדיה לבית 
21:00 16.05.2020 מוצ״ש הוריה בקיבוץ. נועה המומה וזועמת על כך שנתלשה 
20:30 02.06.2020 שלישי מעולמה המוגן ונחבטה חזרה למציאות ממנה 
20:30 03.06.2020 רביעי ברחה. היא נאלצת להתמודד לראשונה עם השדים 
20:30 04.06.2020 חמישי שבעברה, להתעמת עם משפחתה, ללמוד עובדות 

21:30חדשות ומטרידות על חייה ולעמוד בחקירות חוזרות  05.06.2020 שישי ונשנות של צמד בלשי משטרה החושדים כי היא 
21:30 06.06.2020 מוצ״ש מחפה על פשע נורא שהתרחש בכת.

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 36-37

הצג זו ניתנתה
ת לפה באחת מהצגולהח

המנוי האחרות

ההצגה מונגשת
לכבדי ראייה  11.5.20

תואר ראשון באקדמית גליל מערבי

גיא גרינברג
.B.A בניהול ולוגיסטיקה

וסרפ
טכמם 

רגינ

שיר קדוש
.B.A בכלכלה וחשבונאות

לימודי
סוציולוגיהתיאטרון

לימודי קרימינולוגיהחינוך
שימור

רב-תחומי

ביה"ס לניהול הטוב בצפון

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

חשבונאות*לוגיסטיקה*כלכלהניהול

9513*

בתאריך  2.4.20 
יתקיים ערב גאלה 

התרמה מיוחד
עבור מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי

תקיפה מינית - חיפה והצפון
ההצגה "השיבה" תתקיים 
בהשתתפות יהודית הרמן

שעפ"י סיפורה נכתבה הצגה זו
לכרטיסים להצגה זו יש

לפנות לקופת התיאטרון
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MASTER...יש  חדש על הכביש
MASTERCRAFTצמיג כביש שטח מארה“ב 
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לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
21:30 20.6.2020 מוצ״ש
20:30 21.06.2020 ראשון
20:30 22.06.2020 שני
20:30 24.06.2020 רביעי
20:30 25.06.2020 חמישי
21:30 26.06.2020 שישי
21:30 27.06.2020 מוצ״ש
21:30 17.07.2020 שישי
21:30 18.07.2020 מוצ״ש

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

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 40 שנה 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״).

לא לריב
קומדיה אישית 
מאת: גור קורן /

בימוי: גלעד קמחי

הצגת מנוי / בחירה 

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 36-37

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

'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. 

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

המחזה זכה להצלחה מסחררת בווסט אנד בלונדון כולל עיבוד לסרט 
שהיה מועמד לפרס "גלובוס הזהב" היוקרתי בשנת 2007 

הצגת מנוי / בחירה 

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 36-37

הצגה זו ניתנת
להחלפה באחת מהצגות 

המנוי האחרות

לפניכם כל תאריכי הצגה זו
לעונת  2019-2020

שעה תאריך יום
20:30 26.01.2020 ראשון
20:30 27.01.2020 שני
20:30 28.01.2020 שלישי
17:30 29.01.2020 רביעי
20:30 30.01.2020 חמישי
20:30 19.02.2020 רביעי
20:30 20.02.2020 חמישי
21:00 22.02.2020 מוצ״ש
20:30 23.02.2020 ראשון

ההצגה מונגשת
לכבדי ראייה  26.1.20

מ  תיתע וצ  חוויה
שתדביק אתכם 

ום לכםיסא ותגרלכ ל
מיים!  שעוף  ל

35 34



9+10

21+22

25+26

33+34

39+40

11+12

29+30

35+36

41+42

49+50

55+56

63+64

67+68

1+2

43+44

31+32

23.4.20 5.3.20 3+4

2.7.20 15+16

37+38

17+18

47+48

4.7.20 59+60

25.4.20 7+8

19+20

53+54

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

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

| 18.3.20 20.2.20

| 9.2.20

30.1.20

4.1.20

22.2.20

| 5.6.20

1.8.20 | 24.4.20 7.3.20

17.7.20

30.7.20 14.5.20

4.6.20 16.1.20

16.5.20 18.4.20 18.1.20

18.7.20 6.6.20
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 SMS -

31.8.20
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2.8.20 15.3.20

3.5.20 23.2.20 12.1.20

22.6.20 4.5.20 10.2.20

11.5.20 16.3.20 27.1.20

| 3.7.20 3.8.20 4.3.20 13.1.20
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2.6.20 17.3.20 14.1.20

30.6.20 12.5.20 28.1.20

1.7.20 3.6.20 12.2.20

6.5.20 19.2.20 8.1.20

24.6.20 22.4.20 15.1.20

21:30
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מנוי 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

לולנטיינס דיימופע מיוחד

.ל.ט
ת ניוכתהח. 

םוייינש להופכפ

אורחשורות
מחירון למנוי יחיד - 3 מופעים

מנוי תאטרון
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

בלעדי
בתיאטרון
הצפון!

*
 כתניוכתה *חל.ט.

םוייינש להפפו
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בחזרה לשירים של ארץ ישראל הישנה והטובה

סדרת זמר עברי
הפקות מקור עונת 2019-20ָשִׁרים ָלך מוֶלֶדת

.ל.ט
ת ניוכתהח. 

םוייינש להופכפ

מנוי תאטרון אורח שורות
318 423 שורות 13-19
281 339 שורות 20-23
263 318 טרקלין

כל המופעים בימי ראשון בשעה 20:30

מחיר למופע בודד: מחיר לאורח ₪129 | מחיר למנוי ₪99
מועדון כוכב הצפון ₪89  |  חינם במסגת הצגת בחירה

06.04.2020שטוקהולם
מופע מוסיקלי: מחווה ללהקת ABBA. להקת קרניבנד במופע קצבי, 
אנרגטי ונוסטלגי שבו יבוצעו מגדולי הלהיטים של להקת ABBA. הלהקה 
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

הנחת מנוי תיאטרון אורח שורות
316 360 טרקלין

מחירון מנוי ל-4 מופעים

מופע מוסיקלי: ״האוריינט אקספרס״ - מערב פוגש מזרח. מופע מוסיקלי 
בעקבות האוריינט אקספרס, רכבת נוסעים מהודרת שפעלה החל מ-1883 
במשך קרוב למאה שנה בין פריז לאיסטנבול. מסע שחלף בין 7 מדינות 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

סדרת הערים המרתקות בעולם 
לעונת  2019-2020

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 20 רקדנים 

במחולות קווקזים מסורתיים, בכוריאוגרפיה ובתלבושות קווקזים מסורתיים.
מרצה: נינו אבסדזה, עיתונאית וח״כ לשעבר, ילידת גיאורגיה

וינשיל הופפכ תינכותהח ..ט.ל מופע מוסיקלי: לה דולצ׳ה ויטה. מופע בינלאומי עם המיטב של השירים 

םי 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

של רעות קשרי תרבות
בשיתוף תיאטרון הצפון

סדרת מופעים מוזיקליים
עם השירים והלהיטים הגדולים 

מפריז לאינסטבול המזוהים עם הערים היפות בתבל.  

לפני כל מופע תינתן הרצאת מומחה 
בליווי מצגת צילומים להיכרות עם 

יופייה וייחודה של כל עיר.

09.03.2020טביליסי - בירת גאורגיה03.02.2020

01.06.2020רומא מהסרטים

מחיר למופע בודד: מחיר לאורח ₪129 | מחיר למנוי ₪99
מועדון כוכב הצפון ₪90

השנ ה-11 ה
בוקשתלסדרה המ

והמצליחה
בישראל!

26.4.20 שרים על שביל ישראל

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

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.

שירה: רוחמה רז, טל סונדק, יוליה גולגר ולהקת פינה בעמק
מנחה:יואב גינאי/יואל שתרוג

ניהול מוסיקלי: אורי קריב בליווי הרכב נגנים

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 20, הכניסיני 

תחת כנפך ועוד.

שירה: עדי כהן, רז שמואלי, מומי לוי, נמרוד גרינבאום
מנחה: אהרון פררה, רשת ג', עורך מוזיקלי וזמר

ניהול מוסיקלי: תומר הדדי בליווי הרכב נגנים

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.

יהודה אליאס, אופירה גלוסקא, לימור שפירא,  שירה: 
אביתר בר דויד

מנחה: דן כנר
ניהול מוסיקלי: גיורא ליננברג בליווי הרכב נגנים

24.5.20 שרים אהבה

5.1.20חתני פרס ישראל  1.3.20בזמר העברי תל אביב הקטנה

כל המופעים בימי שני בשעה 20:30 מחירון ל- 4 מופעים
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גם לרגל 25 שנים 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" (כבר חצי יובל)"  "החיים שלנו בלאפה  "הארץ שהבטיחו לי" 
יצירה חדשה, טקסט מאת לוסי איוב ומוסיקה מאת תום 
כהן. סיפור דמיוני לחלוטין שקרה במציאות באמת על  קונצרט
שתי נשים, שתי יבשות וארץ מובטחת אחת. על הבמה 
תזמורת ירושלים מזרח ומערב על 30 נגניה 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 

1
התיכון ועד למזרח אירופה, לכאן ולעכשיו.

3קונצרט2קונצרט

מחיר מנוי ל- 3 קונצרטים
מחיר אורח: 285 ₪ | מחיר למחדשי מנוי/אזרח ותיק/מנוי תיאטרון: 255 ₪

מחיר לקונצרט בודד
מחיר לאורח: 119 ₪ | מחיר למנוי: 95 ₪ מועדון כוכב הצפון: 85 ₪

מועד תחילת הזמנות לכל המופעים: מיידי
חינם במסגרת הצגת בחירה

כל 
הקונצרטים 
יחלו בשעה 

20:30

יום ראשון  31.5.20 יום ראשון  22.3.20 יום ראשון  2.2.20

מופעי מוזיקה לבחירה

 צילום: רונן אקרמן
טיפקס

 צילום: עידו איז׳ק
לוסי איוב

 צילום: דניאל קמינסקי
תום כהן

 צילום: דניאל קמינסקי
שרית אביטן 

יח״צ התזמורת
דימטריס באסיס

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 להנות מביצועיו 
המרשימים. במופע דימטריס יארח 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...

הגדולה הביטוח  סוכנות  הינה  לביטוח  סוכנות  ימית 
נושאים  במגוון  מתמחה  הסוכנות  בקריות.  והותיקה 
ופעילה בכל תחומי הביטוח. ביטוח רכב, דירה, עסק, 
היחס האמינות,  המקצוענות,  ימי.  וביטוח  סיעודי  ביטוח  בריאות,  חיים,  ביטוחי 
האישי והשרות לאורך כל הדרך, הם שהפכו את ימית לסוכנות הביטוח המובילה  שד‘ בן גוריון 71, קרית מוצקין בטוח!יהושע מרום על  ולכו  לימית  בואו   - ביטוח  על  שתחשבו  הבאה  בפעם  אז  בקריות.  טל. 8709970, פקס. 8709974

השחקנים גנבו את ההצגה?

בשביל זה יש ביטוח!
הטבות

ומבצעים
יינתנו למנויי

תיאטרון 
הצפון

פ
ר

סו
 ם

מ
כ

גנטי
ר

מחיר מנוי ל- 3 קונצרטים
מחיר לאורח: 240 ₪ | מחיר למחדשי מנוי / אזרח ותיק /  מנוי תיאטרון: 210 ₪

מחיר לקונצרט בודד
מחיר לאורח: 119 ₪ | מחיר למנוי: 90 ₪ | מועדון כוכב הצפון: 85 ₪

מועד תחילת הזמנות | לכל המופעים: מיידי
חינם במסגרת הצגת בחירה

קונצרט

2
"דיאלנא" | ראשון 06.01.19 בשעה 20:30

צפון  יצירה  היא  זאת  ועם  בארץ  כאן  שנכתבה  זמננו  בת  מוסיקה 
אפריקאית לכל דבר ועניין. הזמר והיוצר הירושלמי האיכותי גוסטו 
מסיקה,  מירי  הישראלית  המוסיקה  של  הגדולה  הדיווה  עם  ביחד 
הרדיו  להיט  את  שעברה  בשנה  ייצר  ביניהם  המוסיקלי  שהרומן 

״זהרה״. אורח מיוחד: נגן הקמנג׳ה הבינלאומי אלעד לוי.

קונצרט

3
"אדיו קרידה" | ראשון 03.03.19 בשעה 20:30

תחילתו  שנים.  ארוך  הוא  והתזמורת  לוי  יסמין  בין  האהבה  סיפור 
פרויקט המשותף משנת 2011, ששיאו במופעים משותפים בפסטיבל 
בינלאומי בגיברלטר. היום, שבע שנים (טובות) אחרי - אנחנו נפגשים 
שוב… עיבודים חדשים ב״שפת התזמורת״ לשירת הלאדינו האהובה 
של יסמין, לצד נגיעות מהרפרטואר הספרדי הפופולרי. סיפור אהבה 

סוחף ומרגש. אורח מיוחד: אמן גיטרת הפלמנקו יחיאל חסון.

קונצרט

4

"בסבוסה" | שלישי 28.05.19 בשעה 20:30
עשו  והאיסלאם,  ערב  בארצות  שנולדו  להיטים  עם  חגיגה  קונצרט 
בתרבות  ברזל  צאן  לנכסי  והפכו  לעברית  תורגמו  ארצה,  דרכם 
(במקור  רונה״  שלי  ״רונה  די״,  ״בסבוסה  כגון  להיטים  הישראלית. 
 - ולחוד  ביחד  ישירו  הבמה  על  ועוד…  זחמה״),  דוניה  יא  ״זחמה 
הקוליות  היכולות  בעלת  עומר   אדווה   – ובערבית  בעברית 
המרהיבות והכוכב הגדול ביותר של הסגנון המדובר - שריף. אורח 

מיוחד: נגן הקלידים הייחודי זיוואר בהלול.
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מופעי מוסיקה לבחירה

מירי מסיקה

אדווה עומריסמין לוי
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משך המופע כשעה וחצי ללא הפסקה
מחיר אורח: ₪149 | מחיר מנוי: ₪129 | מועדון כוכב הצפון: ₪99

מועד תחילת הזמנות: מיידי

יום שני
בשעה  20:30 6.7.20

בהשתתפות: מוזס סימן טוב, נמרוד גרינבוים, לימור שפירא, ארה׳לה סייקס, קרן קורקוס
מנחה: נועם גילאור | ניהול מוסיקלי: אורי קריב | צוות נגנים מורחב

 DANCING  QUEEN DANCING  QUEEN

מופעי מחווה

&

.DANCING QUEEN להקות "קרניבנד" ו"שומרי המלכה", מזמינות אתכם למופע
מופע משולב, חלומי וחד פעמי של שירי קווין ושירי אבבא.

שני
מופעים 
בערב אחד
ובכרטיס
אחד!

תאורה מושקעת ותלבושות אותנטיות. בואו לשיר ולרקוד 
איתנו במופע קסום, מחשמל, אנרגטי ומפוצץ אדרנלין...

מבטיחים שתהנו יחד איתנו ולא תצליחו להפסיק לזמזם 
שירים אהובים אלו הרבה אחרי שההופעה תסתיים.

28.8.20
יום שישי בשעה  21:30
מחיר אורח: ₪130 | מחיר מנוי: ₪110

הההללללללווויייההה   אאאמממררריייקקקההה
מופע מחווה לארצות הברית של אמריקה
לרגל יום העצמאות החל בתאריך 4.7 

השירים הגדולים שיצאו מארצות הברית וכבשו לבבות בכל העולם, משירי פרנק סינטרה, 
אלביס פרסלי, לואי אמסטרונג, פול אנקה, ברברה סטרייסנד וממיטב להיטי מחזות הזמר 

של ברודווי.

יום שישי 
בשעה  22:00 7.8.20

מחיר אורח: ₪119 | מחיר מנוי: ₪99

על רציפי הנמל בפיראוס ובמחששות שבשכונות 
העוני שלה, על רקע קשיי היום יום של המהגרים 
שהגיעו אליה, נכתבה מוזיקת רמבטיקו מופלאה. 
שירים אלמותיים כמו: נערה מהאי סיירוס, יום 
ראשון המעונן, אומופרמי סלוניקי, שנכתבו בידי 
מרקוס וואמבאקריס וואסילי ציציאניס הפכו 
זה מכבר לקלסיקות של המוזיקה היוונית והם 
יקחו אותנו למסע מרגש במופע המרתק הזה אל 
שורשי המוזיקה היוונית האהובה על כולנו. את 
המסע הזה יובילו אסי יחיאל מגדולי הזמר היווני 
בארץ והזמרת הנפלאה מיוון אספסיה סטרטיגו 
(המופיעה עם יורגו דלארס וכריסטו ניקולופולוס )

אסי יחיאל
זמרת אורחת: אספסיה סטרטיגו

מופע מוסיקלי אמרגןמופע מוסיקלי אמרגן
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הראל 
סקעת
כולם אותו דבר 

מופע חדש חורף 2020

אורח מיוחד:

רן דנקר

יום שישי
בשעה 22:00

| מועדון כוכב הצפון: ₪119

3
 ₪129

1
מנוי: 

.
ר 

1
₪ | מחי

.
13

2
רח: 9

0
מחיר או

מועד תחילת הזמנות: מיידי

מופע מוסיקלי אמרגןמופע מוסיקלי אמרגןמופע מוסיקלי אמרגןמופע מוסיקלי אמרגן

יום חמישי״ ש מוצ
בשעה 21:30 6.2.20בשעה 21:00 21.3.20

דון
ר ד

אמי
מחיר אורח: ₪164 מחיר אורח: ₪149 | מחיר מנוי: ₪139 | מועדון כוכב הצפון: ₪129

מועד תחילת הזמנות: מיידי מועד תחילת הזמנות: מיידי

דון
ר ד

אמי
מוצ״ש

בשעה 21:00
 ₪1

2
ח: 69

5
חיר אור

.
מ

1.20
מועד תחילת הזמנות: מיידי
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וחברים דני, גידי

:םיכיראתב

14.3 15.2 24.1
מוצ״ש מוצ״ש יום שישי
21:00 21:00 21:30

מגוון מחירים החל מ- 189 ₪ לכרטיס

מופע מוסיקלי אמרגן מופע מוסיקלי אמרגן

מוצ״ש
21:00 1.2.20
מגוון מחירים החל מ- 189 ₪ לכרטיס

מחיר אורח: ₪159 | מחיר מנוי: ₪139 | מועדון כוכב הצפון: ₪125
מועד תחילת הזמנות: מיידי

מופע מוסיקלי אמרגן
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כרטיסים החל מ-₪151

מופע מחול אמרגן

יום רביעי
27.5.20בשעה 20:30

בלט ג'אז מונטריאול, אחת הלהקות המובילות בעולם המחול המודרני, חוזרת לישראל עם העבודה 
יליד מונטריאול - לאונרד כהן. בהשראת יצירתו החדשה והייחודית של המשורר, הזמר והמלחין, 

יצע
וב 

תמ
ה: 

ונ
אבי

נייש עד
- ד ר

סט
ו

ברנ
די 

ו
דר

מופע מוזיקלי חדש ומרהיב המבוסס על השירים המופתיים של  המאסטרו, צביקה פיק, חוזר לבמה בסיבוב הופעות  שני היוצרים האגדיים בילי ג'ואל ואלטון ג'ון שהטביעו את חותמם החלונות הגבוהים מופע מחווה ברחבי הארץ  במופע מוזיקלי שכולו קונצרט,  על ההיסטוריה המוזיקלית והתרבותית בעולם. במופע משולבים אסף אמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס בליווי נגנים ואורחים מיוחדים בביצועים מפתיעים קטעי קישור המספרים על הווי חייהם הסוערים ויוצאי הדופן של 50 שנים עברו מאז הוציאו אריק איינשטיין, שמוליק קראוס וג'וזי כץ את  עם מיטב שיריו הגדולים מכל התקופות שני ענקי המוסיקה.האלבום המופתי שכולנו גדלנו עליו. "זמר נגה (התשמע קולי)","יחזקאל",   "כל השבוע לך", אינך יכולה", רלוונטיים עד היום ונחשבים נכס צאן ברזל.
“Don't go breaking my heart” | “Lion king” | “Daniel” | “Nikita” כמחווה לאלבום ולתקופה, אסף אמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס 
“Crocodile Rock” | “Don't let the sun go down on me” | “Sorry  יוצרים מופע עם הפרשנות המיוחדת שלהם לשירים הקסומים. המופע
seems to be the hardest word” | “My life” | “Piano man” | “You  המושקע לוקח את הצליל המוכר והאהוב כל כך של החלונות הגבוהים
may be right” | “Just the way you are” | “honesty”... קראוס, איינשטיין וג'וזי כץ הפקה מוסיקלית – אורי זךומביא אותו לערב אחד אל 2019. במופע ישולבו קלאסיקות נוספות של 

חגיגה של להיטים הכי גדולים ואהובים

יום חמישי ש״ מוצ יום חמישי
בשעה 21:00 בשעה 21:30 בשעה 21:00

₪ ₪

6.8.20 25.7.20 19.3.20
מחיר אורח: ₪120 | מחיר מנוי: 100 | מועדון כוכב הצפון: 89 מחיר אורח: ₪169 | מחיר מנוי: ₪139 | מועדון כוכב הצפון: ₪119 מחיר אורח: ₪200 | מחיר מנוי: ₪169

מופעי מוסיקלי אמרגן
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יום ראשון יום שישי
בשעה 11:00 1.3.20בשעה 9:00 21.2.20

בוקר של

הרגלים
מנצחים

עם אלי שחף

לא הגיע הזמן שגם לך זה יקרה?
כולנו רוצים להיות מאושרים, ולכולנו יש תפיסות שונות לגבי  תיאטרון הצפון בשיתוף אלי שחף מזמינים אותך לבלות 4 שעות 
מהו אושר. מחקרים רבים מתמקדים במציאת הנוסחה המדויקת  שבהם נראה לך בדיוק איך פועל המוח שלנו, למה אנחנו נכשלים 
של האושר, אך האם באמת יש נוסחה כזו? כיצד כל אחד ואחת  שוב ושוב בניסיון להשיג את הדברים שאנחנו הכי רוצים להשיג, והכי 
מכם יכולים לשפר את האושר שלו? והאם למי שיש הכל הוא  חשוב איך מנצחים את עצמנו, ומסגלים את 4 ההרגלים שמאפשרים 

באמת מאושר? להכל להשתנות: את בוקר ״הרגלים מנצחים״ עברו עד היום מעל 
משך האירוע: 3 שעות כולל הפסקה 6000 איש. עכשיו הזמן שלך לעשות את השינוי!

האושר
 
 
ובל
ם
פ' יורם י

ו
רו
י
פ

וד"ר חיים שפירא

יום שישי
13.3.20בשעה 10:00

אירוע מיוחד של הרצאות, דיונים והשתתפות הקהל

מחיר אורח אולם: ₪140 | מחיר אורח יציע: ₪125 מחיר אורח: ₪45 מחיר אורח: ₪119 | מחיר מנוי: ₪89 | מועדון כוכב הצפון: ₪79

בוקר טוב בתיאטרון הצפון !
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מיטב אמני הכליזמר בעולם במופע כליזמר בינלאומי המפגיש את עולם 
הניגונים וחצרות העיירה היהודית עם מגוון תרבויות וסגנונות מוסיקליים 

מרחבי הגלובוס.

5פסטיבל
הכליזמרים

בתיאטרון הצפון

יום שלישי
בשעה  20:30 . .9620

מופע מוסיקלי אמרגן

מהצ'ארדש ההונגרי ועד הניגון הרומני, ניגוני חתונה, מוסיקה צוענית ובלקנית לצד ניגוני מירון 
ארצישראליים וריקודים מחצרות חסידים

בהשתתפות:
* וירטואוז חליל הפאן הבינלאומי אנדרי שוואב - מולדובה 

* תזמורת הבלקניה
* רקדני הכליזמר "ג'רוזלם כליזמר טענץ"

* וירטואוז האקורדיון הבינלאומי אמיל אייבינדר  
* אמן הקלרינט הבינלאומי חנן בר-סלע | תופים וכלי הקשה - יוסי פפו לוי | קלידים - גלעד כץ  

משך המופע: כשעתיים ללא הפסקה
מחיר אורח: ₪169 | מחיר מנוי: ₪109

מועדון כוכב הצפון: ₪99
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משתתפים: איציק כהן, דנה סמו, יפית אסולין, גיא לואל, דקלה 
הדר, יובל סמו, מיכל זיס

TOC TOC (Trouble obsessional compulsive) מביא לקדמת 
הבמה שש דמויות הסובלות מהפרעות כפייתיות אובססיביות 
(OCD). הדמויות נפגשות בחדר המתנה של פסיכיאטר מפורסם, 
הידוע ביכולותיו הנדירות לסייע למטופליו ולפתור את בעיותיהם. 
הפסיכיאטר מאחר להגיע וכל אחת מהדמויות עוברת התמודדות 
לא פשוטה בזמן ההמתנה. נוצרות סיטואציות מצחיקות 
ומרגשות המעניקות  לצופה את האפשרות להתבונן גם לתוך 

עצמו ולזהות את ה-TOC שלו.

מיליוני בני אדם כבר צפו בקומדיה המצליחה ברחבי העולם
עכשיו לראשונה בישראל! 

טוק טוק אמא מאוהבת היפה והחייט
שישי  10.7.2020 | שעה  22:00  שישי  8.5.2020 | שעה  22:00  שלישי  10.3.2020 | שעה  20:30 

קומדיה מטריפה על זוגיות בלתי אפשרית בין סימו חייט מרוקאי 
לאלגרה הרומניה, הם נשואים 25 שנה היא רוצה לחגוג את 

אל דירה קטנה בחולון מגיע גבר יפה ושרמנטי בשם גל ומכל  חתונת הכסף, הוא מתלונן שהיא מחסלת לו את הכסף. 
הנשים בעולם הוא פוגש דווקא את פולה (חנה לסלאו),  סימו מתוך חנותו הקטנה מתלונן בפני אימו ובפני הקהל על 
אלמנה, פולנייה מהגיהינום. גל ופולה נסחפים לתוך רומן  מסע ״הייסורים״ שהוא עבר ועובר עם אלגרה רעייתו כל זאת 
סוער שמחזיר לפולה את הסומק בלחיים ואת התאווה לחיים  באמצעות פלאש בקים מהעבר, סימו מקטר על קמצנותם של 
בזכות הטמפרמנט הממזרי של גל מצידו לא חוסך בחיזורים  אחרים אך בעצמו אחד הקמצנים הגדולים. הוא מתלונן שאין לו 
ופינוקים. אבל האידיליה נסדקת העניינים יוצאים משליטה  שקט אבל את הרעש הגדול הוא בעצם עושה. אלגרה הרומניה 

ולסלאו מחליטה לצאת למלחמה. שבנתיים הפכה למרוקאית מלמדת את סימו מה זו אהבה.   

  ₪ ₪  ₪ ₪ מחיר אורח: 149 מחיר מנוי: 99מחיר אורח: 149 מחיר מנוי: 99 מחיר אורח: ₪75 מחיר מנוי: ₪65  
מועדון כוכב הצפון: ₪90מועדון כוכב הצפון: ₪90 מועדון כוכב הצפון: ₪60

משך המופע: כשעה וחצי ללא הפסקהבמסגרת הצגת בחירה בתוספת ₪49 משך המופע: כשעה ועשרים ללא הפסקה
משך המופע: כשעה וחצי ללא הפסקה

שנה
של ה

צת הצחוק  פצ700 הצגות

מוצ״ ש ה-15/8/20
בשעה 21:00

כרטיסים ניתן להשיג בקופת התיאטרון
טל. להזמנות: 04-8814814

כתיבה: גדי צדקה וארז שלם
בימוי: גדי צדקה

מחירי כרטיסים:
מחיר מלא: 150 ש״ח

מנויים: 75 ש״ח.
מועדון כוכב הצפון: 65 ש״ח

Ministry
of Culture התיאטרון העברי
and Sport WWW.TEATRON.ORG.IL // טלפון: 5184*
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כוכבי הבידור על
הבמה הכי גדולה
בתיאטרון הצפון !

מופע
לסילבסטר!מיוחד

יום שלישי
בשעה 21:00 31.12.19

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

לוצי
ם: 

פי
ני 

קלוסי

יום שישי יום רביעי יום שישי
בשעה 22:00 בשעה 21:00 7.2.20בשעה 22:00 5.2.20 10.1.20

מחיר אורח: ₪110 מחיר אורח: ₪159 מחיר מנוי: ₪139 מחיר אורח: ₪135 מחיר אורח: ₪114 מחיר מנוי: ₪90 מועדון כוכב הצפון: ₪70

יום שישי יום שישי יום ראשון יום חמישי יום שישי
בשעה 22:00 בשעה 22:00 בשעה 21:00 3.4.20בשעה 21:00 13.3.20 8.3.20 2.1.20 בשעה 22:00 6.3.20

מחיר אורח: ₪119 מחיר אורח: ₪98 מחיר מנוי: ₪80 מחיר אורח: ₪100 מחיר אורח: ₪160 מחיר מנוי: ₪140

יום שישי
24.7.20בשעה 22:30

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

שחר חסון משחקי המוח אדיר מילר אבי נוסבאום

אלי ומריאנו רשף לוי

מיקי גבע

בשעה 
20:30 26.5  29.3  22.1

יום שישי יום שני
בשעה 22:00 21.2.20בשעה 21:00 17.2.20
מחיר אורח: ₪135 מחיר מנוי: ₪119 מחיר אורח: ₪129 מחיר מנוי: ₪119

מוצ״ש יום שלישי יום שישי יום שישי בשעה 21:00מוצ״ש 29.8.20 בשעה 21:30 בשעה 22:00 בשעה 22:00 4.8.20בשעה 21:30 31.7.20 19.6.20 4.4.20
מחיר אורח: ₪119 מחיר אורח: ₪119 מחיר אורח: ₪119

ליאור שליין קטורזה

ערן זרחוביץ אודי כגן

רויטל ויטלזון ר צחי בן ציון״ יעקבסד

מחיר אורח: ₪129 מה קשור אורי חזקיה ניקי גולדשטיין
מועד תחילת הזמנות 1.6.20 מחיר אורח: ₪119
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מופעי אמרגן לילדים

המופעים
הכי מדליקים

לילדים !
רק בתיאטרון הצפון

הביצה שהתחפשה

בהל
הפיל שרצה להיות הכי תירס חם סבתא בישלה דייסה בייבי שארק טרופותי סמי הכבאי 14.7.20סבא אליעזר והגזר 11.4.20 4.4.20 11.3.20 25.2.20 17.2.20 25.1.20

יום שלישי | בשעה 17:30 יום שבת | בשעה 11:00 יום שבת | בשעה 11:00 יום רביעי | בשעה 16:30 יום שלישי | בשעה 17:30 יום שני | בשעה 17:00 יום שבת | בשעה 11:30 מחיר אורח: ₪65

הלב 26.7.20כספיון 30.8.20 הביצה שהתחפשה 22.8.20 עמי ותמי 19.8.20 16.8.20 דירה להשכיר 11.8.20 פיטר הארנב 8.8.20 איה אאוצ אווץ
יום ראשון | בשעה 17:30 יום ראשון | בשעה 11:00 יום שבת | בשעה 11:00 יום רביעי | בשעה 17:30 יום ראשון | בשעה 11:00 יום שלישי | בשעה 17:30 יום שבת | בשעה 11:00

מחיר אורח: ₪70 מחיר מנוי: ₪60 מחיר אורח: ₪65 מחיר מנוי: ₪55 מחיר אורח: ₪70 מחיר מנוי: ₪60 מועד תחילת הזמנות 1.1.20 מחיר אורח: ₪70 מועדון כוכב הצפון: ₪55מחיר אורח: ₪99 מועדון כוכב הצפון: ₪55

מחיר אורח: ₪75 מחיר מנוי: ₪60 מחיר אורח: ₪70 מחיר מנוי: ₪60
מועדון כוכב הצפון: ₪50 מחיר אורח: ₪65 מחיר מנוי: ₪55 מחיר אורח: ₪65 מחיר מנוי: ₪55 מועדון כוכב הצפון: ₪55 מחיר אורח: ₪70 מחיר מנוי: ₪65 מחיר אורח: ₪69 מחיר מנוי: ₪59 מחיר אורח: ₪65 מחיר מנוי: ₪55
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מנוי ל-4 הצגות
ב- 238  בלבד₪

9201 עונה 20-
צ פוו ן ה ןאטר בתי

ארומה – אח"י אילת 9, קרית חיים , 04-6888858 | ג'פניקה - סניף קריות מתחם ביג צומת קרית אתא/סניף חיפה שדרות הנשיא 122 חיפה BBB | 04-8104012 *3636 - שדרות אח"י אילת 12 קריית חיים, טלפון: 04-8385455 | 
דודו אוטמזגין – מרכז הכרמל, חיפה 04-8102230, ק.מוצקין 04-8713917, טבעון 04-9833668, | נהריה 04-9512233, ק.אתא 04-8454444, כפר סבא 09-7677085, גן העיר 03-5292472 |  הכנופייה- שעות פעילות- א-ד- 
17:00-00:00 ה- 17:00-02:00 שישי/שבת- 12:00-02:00 הדשנים 4 קריית אתא 054-8622525 סעדיה גאון 3 חיפה 054-4657280 | לייף סטייל- צה"ל 13 קריית ים, 052-6691193 | לריסה פרחי אהבה- שד' ירושלים 12 קרית 
ביאליק 04-8733310 | מאפיית המפגש- שדרות אחי אילת 32 קריית חיים, 04-8665602 | קפה ביגה – אח"י אילת 15 קרית חיים 04-6473344 | קפה לנדוור- דרך חיפה 52, קרית 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 31.07.20 בהצגת מנוי בתוקף בלבד

מנוי
הצגות
ילדים

כל הרוכש זוג מנויים בשורות 20-23 באולם
מקבל מנוי שלישי חינם!

הטבות והנחות למנויי תיאטרון הצפון

למנויי תיאטרון הצפון בהצגת מנוי
אין כפל מבצעים

ההטבה תקפה בסניף
קריית אתא וחיפה בלבד!

דודו אוטמזגין | קונדיטוריה

בקנייה מעל 120 ש״ח
אין כפל הנחות

%10 הנחה

%10 הנחה
בקנייה מעל 100 ש״ח

אין כפל הנחות

בורגוס רינגס
מתנה !

למנויי תיאטרון הצפון בהצגת כרטיס מנוי.
הטבה אחת לשולחן ולמנוי.

לא תינתן הנחה/הטבה של מועדון לקוחות
תקף בימי ב-ש, בסניף קריית חיים בלבד!

אין כפל הנחות ומבצעים

ביגה | בית קפה

%10 הנחה
למנויי תיאטרון הצפון

בהצגת מנוי, לא כולל עיסקיות 
וארוחות בוקר, אין כפל מבצעים

ההטבות תקפות בסניף
ק.חיים בלבד!

כשר

ארומה | אח״י אילת

% הנחה %10 הנחה 10
בהזמנת מגש כנאפה למביא/ה מודעה זו

ההטבה בתוקף בסניף אח״י 
אילת בלבד | בתוקף עד 31.07.20 

ללא כפל הטבות

2 כוסות קפה
על חשבון הביתקפה | בית קפה %10 הנחה

בעת הזמנת קינוח מהמגוון- בהצגת מנוי בתוקף
*לא תקף בעת הזמנת עוגיות, ללא כפל הטבות מכל סוג,
מאפי שמרים ועוגות בחושות. או לא תקף בהזמנת עיסקיות,

*ניתן להגדיל את השתייה/להחליף  TAKE AWAY -לא תקף ב
חמשקאות מיוחדים
בתוספת תשלום

ההטבות תקפות בסניף שער הצפון בלבד!

כשר

לייף סטייל ספא

עיסוי לבחירה

בלבד ₪  139 ב-
(במקום 180 ש״ח)
בהצגת כרטיס מנוי

תיאטרון הילדים הישראלי נרגש להציג:

שחקנים: גילי גבל . אורטל טימנובה . טוויגי . ירמי רייך . מפעיל בובה: תומר עדווי
כתיבה ובימוי: ענבל לוי אזואלוס (ענבלי בא-לי)       מוסיקה ועיבודים: זיו רהב . לחנים: ענבל לוי אזואלוס/זיו רהב . כוארוגרפיה: גילי גבל . תלבושות ובובות: אלה וולאדי קולסניק . עיצוב תפאורה: במבי פרידמן

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

הקלאסיקה המצליחה בכל הזמנים בגרסה חדשה!
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4.2.20
יום שלישי בשעה 17:30

7.6.20
יום ראשון בשעה 17:30

13.8.20
יום חמישי בשעה 17:30

30.3.20
יום שני בשעה 17:30

המכוערהברווזון 

פינוקיו שאיש אינו מכירפומי הטפיר

לוצי
ת ריאים: 

יתעמ

סמבוסק
ב-  ₪

ת מנוי 

1
הצג

0
* למנויי תיאטרון הצפון ב

*תקף בקנייה במקום בלבד
*תקף בסניף קרית חיים בלבד.

*מוגבל לפריט בודד
* תוקף ההטבה: 30.6.20
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הסניפים שלנו: נהריה | כרמיאל | צ'ק פוסט
נוה שאנן | מוצקין | קרית אתא  | יקנעם

חייגו עכשיו ותתחילו לחסוך

גר
ינ

ט
מכ

ם 
סו

פר

עובדים חזק בשבילך

הסניפים שלנו: נהריה | כרמיאל | צ'ק פוסט
נוה שאנן | מוצקין | קרית אתא  | יקנעם

חייגו עכשיו ותתחילו לחסוך

וסרפ
ם 

כמ
רגניט

עובדים חזק בשבילך
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