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ברוך ג׳מילי
תאריכים קומדיה ישראלית חדשה

בכיכובו של הקומיקאי יעקב כהן

מאת: גדי צדקה ובבימויו

משתתפים: יעקב כהן, פזית ירון מינקובסקי, דניאל סטיופין, ערן שראל, 
טל לוי, יורם יוספסברג, יניב קלדרון

שירה ונגינה - ניב דגן

מי היה ברוך ג'מילי?
האם בכלל היה אדם כזה? ואם היה מה היה? את מי אהב? את מי שנא? 
ועל מה ולמה תבעה אותו מדינת ישראל למשפט? ומה עשה שם ב-1948 

על גג מבנה משאבת המים בצומת באב אל וואד?
כל זאת בקומדיה ישראלית מרגשת המבוססת על הסיפור, האגדה והמיתוס.

בתפקיד ברוך ג׳מילי יעקב כהן לראשונה בתיאטרון העברי.

משך ההצגה כשעה ושלושת רבעי שעה ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90

20:30 28.11.21 ראשון
20:30 29.11.21 שני
20:30 9.12.21 חמישי
11:00 12.12.21 ראשון
17:00 12.12.21 ראשון
20:30 27.1.22 חמישי
21:00 5.2.22 מוצ״ש
20:30 9.2.22 רביעי
21:00 12.2.22 מוצ״ש
21:00 5.3.22 מוצ״ש
20:30 17.7.22 ראשון
20:30 18.7.22 שני
20:30 19.7.22 שלישי
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האופנובנק - המחזמר
סיפורו האמיתי של השודד המפורסם רוני ליבוביץ׳ 

מאת: גדי צדקה ובבימויו
מוסיקה מקורית: יהונתן פרלמן

בכיכובם של: גיל פרנק ואורי גבריאל

משתתפים: גיל פרנק, אורי גבריאל, רני אלון, נטע בר רפאל,
טטיאנה מחלינובסקי, ארז וייס, גל הוייברגר,

אברהם הורוביץ, קרן הדר, שרון צור ,נופר בוקר,
יוליה פרידמן, דורון גוברמן, נגינה: יהונתן פרלמן

30 שנה לאחר מסע שוד הבנקים המתוקשר, עולה לבמה מחזמר המספר את 
סיפורו האמיתי והבלתי ייאמן של רוני לייבוביץ' - שודד הבנקים המפורסם 

בישראל.

ליבוביץ׳, המוכר לציבור הרחב בכינויו ״האופנובנק״, ביצע לאור יום 21 מעשי 
שוד בסניפי בנקים שונים, חלקם בהפרש של דקות מועטות בין שוד לשוד 

ופשוט ״שיגע״ את המדינה כולה.

תוך כדי מעשי השוד, צבר לייבוביץ׳ לא מעט מעריצים, אשר נהנו לראות 
את אזלת ידם של המשטרה והחוק אל נוכח מעשיו. 

דרמה מרגשת מסעירה ועוצמתית המוסיפה להדהד עד ימינו אלה.

משך ההצגה כשעתיים כולל הפסקה

תאריכים

20:30 2.12.21 חמישי
21:30 3.12.21 שישי
21:00 4.12.21 מוצ״ש
21:30 10.12.21 שישי
21:00 11.12.21 מוצ״ש
20:30 14.12.21 שלישי
20:30 15.12.21 רביעי
20:30 19.12.21 ראשון
20:30 20.12.21 שני
21:00 8.1.22 מוצ״ש
20:30 30.1.22 ראשון
20:30 31.1.22 שני
20:30 3.2.22 חמישי
11:00 6.2.22 ראשון
17:00 6.2.22 ראשון

מחירי כרטיסים: אורח: ₪250  /  מנוי: ₪150  /  אזרח ותיק: ₪125
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ברלין
תאריכים דרמה קומית ישראלית חדשה עכשווית ומרגשת  בכיכובה של הגברת 

הראשונה של התיאטרון גילה אלמגור אגמון

מאת: אילן חצור, בימוי:גיל פרנק

משתתפים: גילה אלמגור אגמון, יגאל עדיקא, קרן צור, 
לואי נופי, ניר כנען, אברהם הורוביץ

תקומה (גילה אלמגור), אלמנה ניצולת שואה שלא שכחה ולא סלחה, מחליטה 
לשבור את הנדר שלה - לא לדרוך לעולם על אדמת גרמניה - לאחר שהיא 
שומעת שבתה ונכדה המתגוררים בברלין עומדים לקבל אזרחות גרמנית. היא 
מגיעה לברלין באישון לילה ותובעת מהם בתוקף לא לקבל את האזרחות 
הגרמנית ואף לחזור עמה לישראל. אלא שאז לראשונה בחייה היא מתאהבת!!!

דרמה קומית ישראלית מצחיקה עדכנית ומרגשת.

20:30 23.1.22 ראשון
20:30 24.1.22 שני
20:30 25.1.22 שלישי
21:00 2.4.22 מוצ״ש
20:30 10.4.22 ראשון
20:30 11.4.22 שני
21:30 29.4.22 שישי
21:00 30.4.22 מוצ״ש
20:30 8.6.22 רביעי
20:30 9.6.22 חמישי
20:30 21.7.22 חמישי
21:30 22.7.22 שישי
21:30 23.7.22 מוצ״ש משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה
11:00 24.7.22 ראשון

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
17:00 24.7.22 ראשון
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איש חסיד היה
תאריכים מחזמר ישראלי קלאסי, סוחף ומרגש

במחווה ליעקב אגמון מעמודי התווך של התרבות הישראלית.

מאת: דן אלמגור, בימוי :גדי צדקה

ניהול מוזיקלי: יהונתן פרלמן

משתתפים: גדי צדקה, פנינה ברט, יסמין לוי, דינה בליי, ארז וייס, 
אולג רודובילסקי ולהקת נגנים

סיפורים ושירים חסידיים העוסקים בקשר בין אדם לעצמו, לחברו ולאלוהים. 
פרשנות חילונית בביצוע הדור החדש, התלוש והמבולבל, התועה ביער העולם 

המודרני ומחפש את זהותו. 
המחזה הוא אבן-דרך בתרבות הישראלית, עם שירים שהפכו להיטים כמו 

"אברהמל'ה מלמד", "מכתב לרבי", "יער, יער" ועוד.

21:30 4.2.22 שישי
21:30 11.2.22 שישי
20:30 20.3.22 ראשון
20:30 22.3.22 שלישי
20:30 28.3.22 שני
20:30 6.4.22 רביעי
20:30 7.4.22 חמישי
20:30 14.4.22 חמישי
11:00 1.5.22 ראשון
17:00 1.5.22 ראשון
21:00 21.5.22 מוצ״ש
21:00 11.6.22 מוצ״ש
21:30 30.7.22 מוצ״ש משך ההצגה כשעתיים כולל הפסקה
20:30 21.8.22 ראשון מחירי כרטיסים: אורח: ₪250  /  מנוי: ₪150  /  אזרח ותיק: ₪125
20:30 22.8.22 שני

צילום: יוסי צבקר

WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*8 להזמנות:

Dummy TextDummy TextDummy Text

https://www.theatron-hazafon.co.il/event.asp?event=3999


9 להזמנות: WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*



החותנת
מאת: אנדרו ברגמן

תרגום: רשף ורגב לוי, בימוי: גדי צדקה

משתתפים:טוביה צפיר, גילת אנקורי, גיא לואל, יעל עמית, גיל וסרמן

"החותנת" היא קומדיה מרגשת על החיים של כולנו, על ההורים שלנו 
שהתבגרו, ועל האהבה והחובה למצוא אותה מחדש.

יוגב ומיקה הם זוג תל אביבי, הם שנונים, הם חדים, הם מעודכנים בכל 
המסעדות הכי טובות, ובכל הטרנדים הכי לוהטים.  רק דבר אחד מעיב על 

עולמם המושלם, החותנת - אמה של מיקה - מגיעה להתארח...

קומדיה שנונה שתפיל אתכם מצחוק.
החותנת הועלתה בהצלחה רבה בברודווי ובעשרות מדינות שונות.

היישר מברודווי קומדיה שחוגגת את החיים

21:30 8.4.22 שישי
21:00 9.4.22 שבת
20:30 8.5.22 ראשון
20:30 9.5.22 שני
20:30 10.5.22 שלישי
20:30 5.6.22 ראשון
20:30 6.6.22 שני
20:30 27.7.22 רביעי
20:30 28.7.22 חמישי
21:30 13.8.22 שבת
20:30 18.8.22 חמישי
11:00 14.8.22 ראשון משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

17:00 14.8.22 ראשון מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
21:30 19.8.22 שישי
21:30 20.8.22 שבת
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כנר על הגג - המחזמר
המחזמר היהודי הגדול של כל הזמנים

בליווי תזמורת חיה על הבמה!!! 
בכיכובו של נתן דטנר

מאת: ג׳וזף שטיין על-פי סיפורי שלום עליכם, בימוי: נתן דטנר

טוביה החולב יהודי עני, אב לחמש בנות, מנסה לקיים את משפחתו על פי 
מצוות הדת והמסורת בתוך סביבה עויינת ומשתנה שהשפעתה הולכת ורבה. 
הוא מתקשה להתמודד עם מאווייהן של בנותיו הבוגרות שבחירתן בחתנים 
אינה לשביעות רצונו. בנוסף לצרות מבית, על כל יהודי העיירה נוחת צו 

גירוש המורה להם לעזוב את ביתם בו נולדו וחיו.

בהפקה מרהיבה, בבימוי רגיש ואוהב כלפי יצירתו האדירה של גדול הסופרים 
היהודיים שלום עליכם. 

בהשתתפות עשרות שחקנים, רקדנים, זמרים ותזמורת חיה.

תאריכים

מחירי כרטיסים: אורח: ₪350  /  מנוי: ₪189  /  אזרח ותיק: ₪175
ניתן לקחת כבחירה בתוספת של ₪110 לכרטיס.

20:30 26.6.22 ראשון
20:30 27.6.22 שני
20:30 28.6.22 שלישי
20:30 29.6.22 רביעי
20:30 30.6.22 חמישי
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מחירי כרטיסים: אורח: ₪300  /  מנוי: ₪139  /  אזרח ותיק: ₪150
ניתן לקחת כבחירה בתוספת של ₪110 לכרטיס.

מחזמר על הזמרת הגדולה המפורסמת והנערצת ביותר בכל הזמנים - 
אום כולתום

מאת: גדי צדקה ובבימויו

בכיכובה של הזמרת דיקלה בלווי תזמורת חיה

סיפורה המדהים ומעורר ההשראה של הזמרת פאטמה איבראהים אל בלתאגי, 
אשר כונתה "כוכב המיזרח" ויש שיאמרו בלא מעט צדק, כי הייתה ועודנה, 

הזמרת הגדולה המפורסמת והנערצת ביותר
בכל הזמנים- אום כולתום!

סיפור חייה של ״הגבירה״ עובר דרך מאבק אישי על הזכות לשיר אל מול 
חברה פונדמנטליסטית, זהות מורכבת, לאומיות ערבית ובינלאומית ושיא 

יצירתי בשירה הגדול והמורכב - אינתה עומרי. 
במחזמר חדש וסוחף המספר את סיפור חייה המרתק ורב התהפוכות.

תאריכים

משך ההצגה שעתיים כולל הפסקה

20:30 7.8.22 ראשון
20:30 8.8.22 שני
20:30 9.8.22 שלישי
20:30 10.8.22 רביעי

אינתה עומרי - המחזמר

צילום: יוסי צבקר
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שם ההצגה והתאריך סדרה יום בשבוע מנויים 
     

1+2 יום ראשון 
17/07/22

ברוך ג'מילי 

17/07/22

החותנת  

8/05/2208/05/22 20/03/22

איש חסיד 

20/03/22

ברלין  

01/2223/01/22 19/12/21

אופנובנק

19/12/21
יקרים!
לנוחיותכם ריכזנו 

איש חסיד  החותנת   ברלין   אופנובנק  ברוך ג'מילי  את תאריכי  
31+32 יום ראשון

21/08/22 05/06/22 10/04/22 30/01/22 28/11/21 ההצגות עפ"י  
ימי השבוע  

ברוך ג'מילי  החותנת   איש חסיד  ברלין   אופנובנק ומספרי הסדרות
3+4 יום שני

18/07/22 09/05/22 28.3.22 24/01/22 20/12/21

איש חסיד  החותנת   ברלין   אופנובנק  ברוך ג'מילי 
15+16 יום שני 

22/08/22 6/6/22 11/04/22 31/01/22 29/11/21

ברוך ג'מילי  החותנת   איש חסיד  ברלין  אופנובנק 
17+18 יום שלישי

19/07/22 10/05/22 22/03/22 25/01/22 14/12/21

החותנת  ברלין    איש חסיד  ברוך ג'מילי  אופנובנק 
7+8 יום רביעי 

27/07/22 08/06/22 06/04/22 09/02/22 15/12/21

החותנת   ברלין    איש חסיד  אופנובנק  ברוך ג'מילי 
21+22 יום חמישי

28/07/22 09/06/22 07/04/22 03/02/22 09/12/21

שעת
תחילת 

ההצגות:

טבלת שיבוץ סדרות לעונת 2021-2022

שימו לב!
בחודשי הקיץ  
יוני – אוגוסט  

ההצגות במוצ"ש  
יחלו בשעה 21:30

החותנת: איש חסיד: ברלין: ברוך ג'מילי: אופנובנק:
בוקר 11:00 בוקר 11:00 בוקר 11:00 בוקר 11:00 בוקר 11:00

אחה"צ 17:00 אחה"צ 17:00 אחה"צ 17:00 אחה"צ 17:00 אחה"צ 17:00

יום חול: 20:30

יום ו': 21:30יום ו': 21:30

יום חול: 20:30

יום ו': 21:30יום ו': 21:30 יום ו': 21:30

יום חול: 20:30

יום ו': 21:30

יום חול: 20:30

מוצ"ש: 21:00מוצ"ש: 21:00 יום ו': 21:30

יום חול: 20:30

יום ו': 21:30

מוצ"ש: 21:00 מוצ"ש: 21:00 מוצ"ש: 21:00 מוצ"ש: 21:00
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שם ההצגה והתאריך סדרה יום בשבוע

החותנת   ברלין   איש חסיד  ברוך ג'מילי אופנובנק 
25+26 יום חמישי

18/08/22 21/07/22 14/04/22 27/01/22 02/12/21

הצגה 5 תפורסם  ברלין   החותנת   איש חסיד  אופנובנק 
63+64 יום שישי 

בהמשך 22/07/22 08/04/22 04/02/22 03/12/21

הצגה 5 תפורסם  החותנת   ברלין   איש חסיד  אופנובנק 
67+68 יום שישי 

בהמשך 19/08/22 29/04/22 11/02/22 10/12/21

ברלין   איש חסיד   החותנת   ברוך ג'מילי אופנובנק 
11+12 יום שבת 

23/07/22 11/06/22 09/04/22 05/02/22 04/12/21

החותנת   איש חסיד   ברלין   ברוך ג'מילי אופנובנק 
29+30 יום שבת 

20/08/22 30/07/22 30/04/22 12/02/22 11/12/21

החותנת  איש חסיד  ברלין   ברוך ג'מילי אופנובנק 
35+36 יום שבת 

13/08/22 21/05/22 02/04/22 05/03/22 08/01/22

החותנת   ברלין  איש חסיד  אופנובנק  ברוך ג'מילי 
65+66 סדרת בוקר

14/08/22 24/07/22 01/05/22 06/02/22 12/12/21

החותנת   ברלין  איש חסיד  אופנובנק  ברוך ג'מילי 
27+28 סדרת אחה"צ

14/08/22 24/07/22 01/05/22 06/02/22 12/12/21

המלצה 
חשובה:

בעת שינוי מועד ההצגה 
רצוי להחליף מועד 

לתאריכים ראשונים של  
הצגות המנוי.

מנויים יקרים,  
ביום ההצגה נשלחת 
למכשירכם הודעת 

SMS עם לינק לכרטיסי 
הכניסה וציון מקום 

מושבכם בערב ההצגה.

שימו לב באחריות 
המנוי לבדוק את מועדי 

ההצגות בחוברת, אין 
להסתמך על משלוח 

ה-SMS בלבד.
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סינית אני מדברת אלייך

מאת סביון ליברכט, בימוי: ציפי פינס

משתתפים: נמרוד ברגמן, לימור גולדשטיין, שירי גולן, דניאל גל, מיטל 
נוטיק, קובי פרג'

שנים אחרי שנטשה את משפחתה המסוכסכת, מירי חוזרת כדי למכור את 
הדירה שבה גדלה.

היא נזכרת באנשים שעיצבו את חייה: הוריה ניצולי השואה ודודתה הססגונית, 
שלימדה אותה על נשיות ורומנטיקה. ילדות טיפוסית בישראל התמימה של 

סוף שנות ה- 60.
בדירה היא פוגשת את מתווך הנדל״ן, בן השכנים שהיה מאוהב בה בסתר. 

כשסודו מתגלה, הדרמה מגיעה לשיאה.
העיבוד הבימתי המרתק לסיפורה של סביון ליברכט, הסופרת הנודעת וזוכת 

הפרסים, מאחד בתוכו דרמה אישית מרגשת עם אמירה חברתית אמיצה.

תאריכים

20:30 23.11.21 שלישי
20:30 24.11.21 רביעי

קלאסיקה ישראלית

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

צילום: כפיר בולוטין
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לא משלנו
מאת: רן דברת, בימוי: רועי שגב

משתתפים: גבי עמרני,מוטי גלעדי, דינה לימון, אבי פניני, שמעון כהן, 
אורה מאירסון, אורן כהן ועוד...

עמוס תבור, יושב ראש ארגון יוצאי הפלמ"ח, מגיע לביקור בבית אבות כדי 
לצלם את דיירי המקום לסרט דוקומנטרי על הפלמ"ח. כל דיירי המקום 
הנרגשים שירתו בפלמ"ח מלבד דייר אחד - קשיש תימני בשם סעדיה צברי, 

שעלה ארצה לאחר קום המדינה. 
סעדיה פונה לעמוס בבקשה להצטלם גם כן לסרט כדי לספר בו על אמו, 

שהלכה לעולמה בדרך מתימן לישראל, אך עמוס מסרב לבקשה בבוז.
אלא שעד מהרה מגלה עמוס שהוא צריך סכום כסף נוסף על מנת להשלים 
את הצילומים. סעדיה מציע לו תשלום בתמורה להופעה בסרט, ועמוס 
כולל אותו בו ומשקר לדיירי המקום שסעדיה היה בפלמ"ח. מרגע זה, חייו 
הסולידיים של סעדיה עוברים טלטלה. הוא מקבל הזדמנות להיות מוצג 

בסרט כגיבור בתמורה לכספו - אם רק יצליח להמשיך לשקר.

תאריכים

20:30 7.12.21 שלישי
20:30 8.12.21 רביעי

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

קומדיה ישראלית שנונה

צילום: מעין קאופמן
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הנכד

צילום: מעיין קאופמן

דרמה קומית מאת: גור קורן ועירד רובינשטיין 
על פי "העצים מתים זקופים" של אלחנדרו קסונה

בימוי: עירד רובינשטיין

משתתפים: מרים זוהר, יצחק חזקיה, נדב נייטס, אביגיל הררי/ מיכל עוזיאל, 
גלעד שמואלי, שרי שימחוב.

קשיש שרוצה לשמח את אשתו הזקנה שוכר את שירותיו של שחקן תיאטרון 
כדי שזה יגלם את נכדם שעזב את הבית לפני שנים רבות.

הסבתא, שלא יודעת שנכדה האמיתי התדרדר לפשע ומת, מקבלת באהבה 
את ה'נכד' שבינתיים הפך לאדריכל מצליח ונשוי באושר,  ונדמה שהתוכנית 
של הסבא – השארת זיכרון בלתי נשכח בליבה של אשתו, עומדת להצליח.
אבל השחקן שרגיל לשחק על בימת התיאטרון ומגיע אל "בימת החיים" 
מגלה שהתפקיד הזה הולך להיות קשה הרבה יותר מכל 'אותלו' או 'המלט' 
שהוא יעשה אי פעם. כשהחיים האמיתיים מתערבבים בהצגה שרקח הסבא, 
לא תהיה ברירה וכולם יאלצו לבחור בין האמת הכואבת שהחיים מציעים 

לנו לבין הפנטזיה הקסומה שיכולה להעניק לנו האומנות.

תאריכים

20:30 27.12.21 שני
20:30 28.12.21 שלישי

משך ההצגה: שעה ועשרים ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה
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עוד חוזר הניגון
מחזה מאת: מוטי לרנר בעקבות הביוגרפיה "אלתרמן"

מאת: דן לאור, בימוי: משה קפטן

משתתפים: יגאל שדה, ריקי גל, דפנה דקל, שלומית אהרון, מירי מסיקה, 
רוני דלומי, מאיה מעוז, אסנת פישמן, אלכס קרול ועוד...

דמותו של נתן אלתרמן מוכרת היטב לכל ישראלי. מוָּכרים שיריו, ומוָכרים 
גם מאות הפזמונים שכתב. המחזה חושף את הדרמה הסוערת של מאבקו 
על מעמדו כמשורר הלאומי שלנו, על רקע יחסיו ההפכפכים עם בן גוריון 
ותנועת העבודה, ובעיקר על רקע יחסיו עם אשתו, השחקנית רחל מרכוס, 

אהובתו הציירת צילה בינדר, ובתו המשוררת תרצה אתר.

המחזה המוסיקלי משלב את שיריו ושיריה של בתו תרצה אתר ובהם: בכל 
זאת יש בה משהו, פגישה לאין קץ, רינה, אליפלט, זמר שלוש התשובות, 

אהבתיה, בלדה לאישה, שיר לערב חג ועוד.

תאריכים

ניתן לקחת כהצגת בחירה בתוספת 89 ₪ (מס הכרטיסים מוגבל) * 
** בהצגה קיים ליהוק כפול

20:30 4.1.22 שלישי
20:30 5.1.22 רביעי

משך ההצגה: שעתיים וארבעים דקות כולל הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪300  /  מנוי: ₪139  /  אזרח ותיק: ₪150
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צילום: כפיר בולוטין

ארבע אמהות
קומדיה ישראלית חדשה מאת: דניאל לפין

בימוי: אילן רונן

משתתפים: נעמה אמית, לירית בלבן, שירי גדני, עדי גילת, יובל ינאי, מירב 
פלדמן, אורנה רוטברג, אודי רוטשילד, מיטל נוטיק

הילה היא צעירה שגדלה בבית דתי לאומי אך הסתירה זאת מיונתן אהובה. 
כעת, כשהם עומדים להינשא, היא מבינה שהסוד עתיד להתגלות וחוששת 
שהוא יהרוס את עתידם המשותף. מה שהילה לא יודעת זה שגם ליונתן יש 
סוד קטן. יונתן נולד לזוג נשים, שנפרדו כשהיה בן שנה, והתחתנו כעבור 
זמן קצר עם בנות זוג אחרות, וכך יצא שיונתן הוא בעצם בן לארבע אימהות. 

איך יצלחו השניים את המפגש הרב-משפחתי הראשון?

קומדיה שנונה ועכשווית על מערכת יחסים שונה, שמתרחשת בירושלים, 
מקום שלא קל להיות בו שונה.

תאריכים

20:30 20.1.22 חמישי
21:00 22.1.22 שבת

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

להזמנות: WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*20

Dummy TextDummy Text

https://www.theatron-hazafon.co.il/event.asp?event=3992


צילום: אילן בשור

זאקופנה שלי
קומדיה עפ"י סיפוריו של שלום עליכם

מאת: אורי אגוז, בימוי: רועי הורוביץ

משתתפים: ליא קניג, מיקי קם, שירן הוברמן, ארז רגב

 .1911  . קומדיה בהשראת סיפורי שלום עליכם בכיכובה של ליא קניג. 
זאקופנה. עיירת מרפא קסומה. שרק מלשמוע את הצליל כבר הנפש מרגישה 
ששם יש אגמים, והרים, יערות וטיפולי פנים ובוקר אחד – גם שלוש נשים. ואף 
אחת לא ציפתה לראות שם את האחרת, ולא רק שלא ציפתה, גם הפתעות 
כאלו שיהיו לשונאים שלה. אלא שבינתיים, בין ואלסים זוהרים למכתבים 
הביתה לבעלים, נחשפים הסודות שאסור לגלות. כי באמת מה צריך סך 

הכל בנאדם חוץ ממה שחושבים עליו? שום דבר, ואם נדייק, ממש כלום.

תאריכים

20:30 13.1.22 חמישי
21:00 15.1.22 מוצ״ש

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה
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פנתר כפול
מחזה ישראלי חדש בהשראת סיפור אמיתי

מאת: יואב שוטן-גושן
בימוי ודרמטורגיה: נועם שמואל

משתתפים: אביחי בלחסן, אור בן מלך, יעל בר שביט, טל דנינו, אופיר וייל, 
יורם טולדנו, שלומי טפיארו, ניסו כאביה, דניה לנדסברג, דן קיזלר, הדר 

רצון-רותם, תובל שפיר

ירושלים, שנות ה-70. יעקב אלבז, עבריין מוכר, נשלח על ידי קצין משטרה 
בכיר לאסוף מידע אודות תנועת "הפנתרים השחורים", שמאיימת להצית 

את המדינה.
אלא שאלבז נשאב למחאה, הופך לאחד ממנהיגה, ובזכות הפנתרים זוכה 

מחדש באשתו ובבנו.
קרוע בין הפנתרים למשטרה, אלבז נקלע למשחק כפול שמאיים להרוס 

את חייו.
דוקו-דרמה חברתית סוערת ומרגשת על תנועת "הפנתרים השחורים", 

המציינת 50 שנה להקמתה.

תאריכים

צילום: גבריאל בהרליה

20:30 16.1.22 ראשון
20:30 17.1.22 שני

משך ההצגה כשעה וארבעים ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה
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מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

הרובוטית
מאת: רוני סיני, עוזי וייל, בימוי: רועי שגב

משתתפים: 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.

תאריכים

משך ההצגה כשעה ועשרים ללא הפסקה

צילום: טל שחר

20:30 7.2.22 שני
20:30 8.2.22 שלישי
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תחושת בטן
מאת: עמית גור, בימוי: ניר ארז

משתתפים: אודיה קורן, מוטי כץ, אלעד אטרקצ'י, דנה מיינרט / נטע 
פלוטניק, שמחה ברבירו, איה גרניט- שבא, אבישי מרידור, מורן ארביב-גנס.

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.

תאריכים

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

צילום: כפיר בולוטין

20:30 2.3.22 רביעי
20:30 3.3.22 חמישי
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מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

ראש המועצה
מאת: גיא מרוז

בימוי: אלון אופיר ויונתן אסתרקין

שחקנים: נורמן עיסא, יעל לבנטל, ספיר אזולאי, ניל משען, רבקה גור, אורי 
הוכמן, רוני דלומי, שמוליק כהן, שיפי אלוני, 

בתפקיד אורח - איתן כבל, קריינות- אלי ראכלין.

בעקבות מותו המפתיע של ראש מועצת זרזיר, מתמנה לתפקיד, לראשונה 
בתולדות המדינה,  ראש מועצה ערבי בישוב יהודי. למרבית האירוניה, האירוע 
הראשון בו הוא צריך לנאום הוא בטכס חנוכת גשר על שם רחבעם זאבי 
גנדי. אם לא די  בכך אמא של אשתו היהודייה מגיעה לליל הסדר והיא 
אינה יודעת שבתה התחתנה עם ערבי. ואם לא די גם בכך- הוא הופך להיות 
חשוד ברציחת ראש המועצה המנוח ובשחיתות בהליך בנית הגשר שעומד 
לקרוס כשראש הממשלה ופמלייתו יעלו עליו בביקור הראשון לכבוד ראש 
המועצה הערבי. זו קומדיה משוגעת על גזענות משוגעת לא פחות עם סוף 

מפתיע במיוחד.

תאריכים

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום: כפיר בולוטין

20:30 14.3.22 שני
20:30 15.3.22 שלישי
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מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

מלון סוף העולם

מאת: רובי פורת-שובל
בימוי: מירי לזר

משתתפים: רובי פורת-שובל, נאור זילברמן, רעות אלוש, טל קלאי, 
דוית גביש, לימור עובד /לימור שפירא

העלילה מתרחשת במוטל קטן בעיר נהריה, בימי מלחמת לבנון. הקטיושות 
מבריחות את אחרוני האורחים ומותירות במקום רק שלושה אנשים: מישל- 
בעלת המוטל קשת היום, אסף- כתב טלוויזיה מצליח, והגר- נערה בת 17, 

בהריון מתקדם, שהוברחה בכדי שתוכל ללדת רחוק מביתה וממשפחתה.

הדי המלחמה שמתנהלת לא הרחק, צפיפותו של המקום, זיכרונות העבר 
שאינם מרפים, ושאיפתן הכנה של הדמויות למצוא "תיקון" לנשמתן, מולידים 

שורה של התחככויות טעונות ביניהן.

שתי נשים וגבר יוצרים משולש של אהבה ופגיעה, בריתות ונטישות. "המקום 
הזה קטן לשלושתנו", מכריזה לבסוף מישל, ומישהו ייאלץ לפנות את מקומו...

תאריכים

מחזה ישראלי מקורי בשילוב שנסונים צרפתיים

20:30 16.2.22 רביעי
20:30 17.2.22 חמישי

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה
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מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

קומדיה פוליטית דרך השלום
מאת: גיא מרוז

בהשראת "האכארנים" מאת אריסטופנס 
בימוי: שיר גולדברג

משתתפים: מולי שולמן, אמיר קריאף, אדוה עדני, שרה וינו אלעד, 
אורן כהן, זוהר מידן, קרלוס גרזוזי, רועי דוד,יונתן סעדון, ילדים: ים אבני/

אופיר לוי

שר החוץ החדש של מדינת ישראל מאוד מוטרד. רק חודש בתפקיד וכבר 
מטילים עליו משימה בלתי אפשרית: הרגעת נציגת "האיחוד האירופי" 

המאיימת בהפסקת המענקים השמנים, עקב הקיפאון המדיני. 
ובדרום, בעוטף עזה, לחקלאי הוותיק דויד זנזורי, יש בעיות משלו. אשתו לא 
יכולה יותר עם ההפצצות והשריפות. המשפחה המורחבת לא תגיע בשום אופן 
לחגוג את יום הולדת ה-10 של בנם היחיד, והיא רוצה לעזוב עם הילד צפונה.  
זנזורי מחליט לעשות מעשה. הוא כורת ברית שלום לשבועיים עם אמין, שכנו 
שמעבר לגדר. הוא מעביר חשמל, השכן נותן שקט. השלום הפרטי משגשג, 
השקט שורר, המשפחה תגיע ליום הולדת והשדות של זנזורי מלבלבים. 
נציגת "האיחוד האירופי" מבחינה בנקודה הירוקה שעל המפות ודוהרת 
דרומה לחזות בנס. שר החוץ ועוזריו, מבינים שעליהם לסכל את השלום 
הפרטי שנעשה מתחת לאפם ובניגוד לרצונם - הם נוסעים לדרום הארץ כדי 
לנסות להסתיר את ה״מחדל״ ולחסל את השלום הלא רצוי,  אחת ולתמיד.

תאריכים

20:30 1.6.22 רביעי
20:30 2.6.22 חמישי

משך ההצגה כשעה ועשרים ללא הפסקה
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אלף שמשות זוהרות

מאת: אורסולה רני סרמה, על פי הרומן מאת חאלד חוסייני
בימוי: נועם שמואל

משתתפים: נטע שפיגלמן/הלנה ירלובה, רוני עינב, דורון תבורי/מיקי 
לאון, אלכסנדר סנדרוביץ', אבי אזולאי, מורין אמור, לנה פרייפלד/סבטלנה 

דמידוב, אלי מנשה, פאולו א. מוארה, רועי רביב, חני יחזקאל

ַמְרַים חותנה בגיל 15 עם רשיד, סנדלר אלמן המתגורר בכאבול. חיי הנישואים 
שלהם הולכים ומידרדרים מכיוון שמרים לא מצליחה ללדת ילדים.

כשני עשורים לאחר מכן, בעיצומה של מלחמת האזרחים באפגאניסטאן, 
רשיד נושא לאישה את לילה – שכנתם בת ה-14, שכל משפחתה נהרגה 
בהפצצה. לעומת מרים, לילה הצעירה יולדת לרשיד שני ילדים, והמתח 

בבית מגיע לשיאים חדשים.
כשהטאליבאן משתלטים על המדינה, החיים הופכים למאבק נואש ברעב, 
ראשיד הופך אלים יותר ויותר ומשרה פחד על נשותיו. לבסוף, הן מחליטות 
לעשות יד אחת כדי לשנות את גורלן האכזרי, גם אם המחיר יהיה קשה 

מנשוא.

תאריכים

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום: כפיר בולוטין

20:30 18.5.22 רביעי
20:30 19.5.22 חמישי

סיפור אהבה עוצר נשימה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

להזמנות: WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*28

Dummy TextDummy Text

https://www.theatron-hazafon.co.il/event.asp?event=3998


גטו
מאת: יהושע סובול

עיבוד ובימוי: פנינה ברט וגדי צדקה

משתתפים: דינה בליי, גדי צדקה, אולג רודובילסקי, יונית טובי, ערן שראל, 
גיל וינברג, שמחה ברבירו/איל נחמיאס, קובי ויטמן ונגני סימפונט רעננה

סיפורה המופלא של להקת השחקנים בגטו וילנה בשנים 1942-1943. באמעות 
סיפורם של שחקני התיאטרון אנו נחשפים לקשיי החיים בגטו,לשאלות 
הנוקבות שעוררה פעולת המשטרה היהודית -היודנראט ,למאבק העיקש 
שניהלו היהודים לשרוד פיזית ולשמור על צלם האדם ורוחו ,אותם ניסו 

הנאצים להחריב יחד עם חיסולם הפיזי .

המחזה "גטו"הפך זה מכבר להצלחה בינלאומית ומשוחק זה עשרות שנים 
בכל רחבי הגלובוס.

תאריכים

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום: יוסי צבקר

20:30 25.4.22 שני
20:30 26.4.22 שלישי
20:30 27.4.22 רביעי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

29 להזמנות: WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*

Dummy TextDummy TextDummy Text

https://www.theatron-hazafon.co.il/event.asp?event=4002


שוקו וניל
קומדיה ישראלית מרגשת, נושכת ומצחיקה עד דמעות

מאת: גדי צדקה וארז שלם, בימוי: גדי צדקה

משתתפים: ארז שלם, פנינה ברט, אמאריש סנקה, 
רמי חיזקיהו

אביבה, בחורה ישראלית ממוצא אתיופי, לומדת באוניברסיטת תל אביב, 
ומנסה לשכור לעצמה דירה ברמת אביב. האם יקבלו תושבי השכונה את 

הדיירת החדשה?

תאריכים

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום: יעקב סער

20:30 11.11.22 חמישי
20:30 10.1.22 שני
20:30 1.3.22 שלישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה
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גברתי, ראש הממשלה
מחזה ישראלי חדש מאת: גדי צדקה ובבימויו 

משתתפים: פנינה ברט, גיל פרנק, יורם יוספסברג, 
נטע בר רפאל, רני אלון

פנינה זילברשטיין, הקימה מיפלגה, העמידה בראשה איש צבא נאה ומוצלח, 
העמידה את עצמה כמיספר 2 שלו, והביאה אותו כמעט עד לפיתחו של 

בית ראש הממשלה.

כעת, רגע לפני היבחרו של המועמד שלה רוני כשר לראשות הממשלה, 
והפיכתה שלה לשרה בממשלתו, היא נחשפת למידע דרמטי המעמיד אותה 

בפני הדילמה הגדולה של חייה.

כל חלומותיה ושאיפותיה עומדים במבחן האמת אל מול הכוח, הבחירה 
החופשית אל מול ההרגל לכוף את ראשה.

דרמה נשית מסעירה ונוקבת.

תאריכים

משך ההצגה: כשעה ועשרים ללא הפסקה

צילום: יוסי צבקר

20:30 13.2.22 ראשון
20:30 7.3.22 שני
20:30 12.5.22 חמישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה
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לשם ובחזרה
דרמה ישראלית מסעירה

מאת: גדי ויהונדב צדקה, בימוי: גדי צדקה

משתתפים: ישי גולן, יהודה נהרי, ניר חסדאי, יניב קלדרון, 
ח׳ליפא נטור ועוד...

דרמה מסעירה ומרגשת בהשראת סיפורם של טייסי ולוחמי צה״ל, אשר 
נפלו בשבי המצרי במהלך מלחמת ההתשה. על רקע תנאי השבי, הבידוד, 
החקירות, וההכרח הקיומי לשרוד, מוצאים השבויים את קרן האור בדמות 
יצירה משותפת - תרגום לעברית של ספר המופת הקלאסי - ״ההוביט״, 

מאת ג׳.ר.ר. טולקין.
סיפורם של השבויים הישראלים בכלא עבאסיה שבקהיר הוא סיפור ניצחון 

הרוח האנושית.
סיפור על אחווה, אומץ ותקווה אינסופית.

תאריכים

20:30 13.3.22 ראשון
20:30 3.4.22 ראשון

משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

צילום: יוסי צבקר
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זוג משמיים
קומדיה מאת: גדי צדקה ובבימויו

משתתפים: ארז שלם, גיא לואל, יפית אסולין, סיגלית פוקס

רווק חרדי מבני ברק, מתנחל בתוך ביתם של זוג תל אביבי ודורש מהם למצוא 
לו כלה נאה וחסודה. האם יצליחו בני הזוג במשימה? איך ישרוד חרדי בתוך 

בית חילוני? והאם יתקיים סוף סוף חזון אחרית הימים

ו"חרדי עם חילוני ירבץ?"

תאריכים

21:30 29.10.21 שישי
21:00 13.11.21 מוצ״ש
20:30 30.12.21 חמישי
21:30 18.2.22 שישי

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

צילום: אור דנון
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מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

יהודי טוב
דרמה מאת: הנרי יאגלום

בימוי: פנינה ברט

משתתפים: גדי צדקה, טטיאנה מחלינובסקי, דינה בליי, אולג רודובילסקי, 
דבי יבלונקה

סמיון, איש עסקים יהודי, נקלע לקרון נוסעים מפואר בדרכו לוורשה. מהלך 
הנסיעה חושף סודות עמוקים המכוסים תחת מעטה אנטישמי שמגיע מצד 
אחות יפיפייה ונועזת.  סמיון מחליט ללמד אותה לקח אותו לא תשכח 
במהרה... סיפור אהבה מטלטל ומפתיע על רקע אירופה של שנות השלושים.

תאריכים

20:30 26.12.21 ראשון
20:30 9.1.22 ראשון
20:30 21.2.22 שני

משך ההצגה כשעה ועשרים ללא הפסקה

צילום: גיל פרוזובסקי

להזמנות: WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*34

Dummy TextDummy TextDummy Text

https://www.theatron-hazafon.co.il/event.asp?event=3902


אור
דרמה מוזיקלית על פי סיפור חייה של שושנה דמארי

מחזה ישראלי חדש מאת: גדי צדקה ובבימויו

משתתפים: נאוה מדינה, קרן הדר, יונית טובי, גיא לואל ועוד...

שושנה דמארי, מלכת הזמר העברי, מתבשרת כי הוחלט להעניק לה את 
פרס ישראל. 

באותו רגע פורצים חייה במלוא עוזם ומציפים מחדש את קורות משפחתה 
שעלתה מתימן, אהוביה, מחזריה, מעריציה ושיריה הנפלאים שהפכו לפס 

הקול הישראלי המלווה את מדינת ישראל מיום הקמתה ועד לימינו אלה.
סיפורה של הדיווה הישראלית הראשונה, שהתפרסמה עוד לפני קום מדינת 

ישראל, ונהנתה מפופולריות ארוכת שנים.
שיריה כגון "כלניות", "צריך לצלצל פעמיים", "אור", "שני שושנים" ורבים 

אחרים, הפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי. 

בלווי תזמורת בת 6 נגנים בניהולו המוזיקלי של גיל שוחט.
פסנתרן: יהונתן פרלמן

תאריכים

20:30 10.2.22 חמישי
21:30 18.3.22 שישי

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים: אורח: ₪250  /  מנוי: ₪150  /  אזרח ותיק: ₪125

צילום: יעקב סער
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מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

אהבה
קומדיה רומנטית מרגשת

מאת: גדי צדקה ובבימויו

משתתפים: טוביה צפיר, גילת אנקורי, גיא לואל, יעל עמית

נפתלי, אלמן כבן 60, מאוהב כבר שלושים שנה באורה, אשת חברו ושותפו 
- מקס, אך הוא מעולם לא סיפר לה על כך דבר וחצי דבר. 

היום, יום השנה ללכתו של מקס מאיתנו, נפתלי מחליט לגלות לאורה את 
הסוד הגדול של חייו. כעת על אורה להחליט האם להתמיד בחיי האלמנות 

או לפרוץ ברומן חדש ומסקרן אשר יעורר מחדש תשוקות ישנות. 

קומדיה רומנטית ומרגשת הנוגעת לכל אחד ואחת מאיתנו. 

תאריכים

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום: יוסי צבקר

21:30 22.10.21 שישי
20:30 3.11.21 רביעי
21:30 26.11.21 שישי
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מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה

קנאביס

כתיבה ובימוי: גדי צדקה

קומדיה מצחיקה עד דמעות!

משתתפים: פזית ירון- מינקובסקי, רמי חזקיהו, גיל וסרמן,
ערן בן זאב, ורדי מוסקוביץ', ארז וייס

אברום וזהבה חולמים להפוך להורים, אך כל טיפולי הפוריות עד כה לא 
הועילו, שמועות אודות פרח פלאי בשם קנאביס, היכול לחולל ניסים ונפלאות, 

גורמים לזהבה לעשות מעשה לא שיגרתי.

האם תעז זהבה להושיט ידה אל הפרח הלא חוקי? האם יסכים אברום לשאוף 
לקרבו את הפרח האסור?

תאריכים

משך ההצגה כשעה ורבע ללא הפסקה

צילום: כפיר בולוטין

20:30 21.11.21 ראשון
21:00 1.1.22 מוצ״ש
20:30 27.2.22 ראשון
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קברט ז׳בוטינסקי
כתיבה ובימוי: גדי צדקה, משחק: פנינה ברט-צדקה

כשסבתא אחת מחליטה לשנות את העולם. לאה ישורון, מוותיקי ובוני הארץ, 
היא הגננת המיתולוגית של המושבה בנימינה.יום אחד היא שומעת שרוה”מ, 
שהיה חניך בגן שלה, עומד להכריז על גיוס כללי של כל החיילים. היא 

הולכת לשנות לו את התכניות

"חווית תיאטרון נדירה ומופתית" ידיעות אחרונות

תאריכים

משך ההצגה כשעה ורבע ללא הפסקה

צילום: רון זאבי

20:30 10.11.21 רביעי
11:00 28.11.21 ראשון
20:30 6.12.21 שני
11:00 7.3.22 שני

מחירי כרטיסים: אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120  /  אזרח ותיק: ₪90
חינם במסגרת הצגת בחירה
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אשכול נבו
סודות מחדר הכתיבה

על כתיבה, מזווית הראייה של הסופר, בדגש על 
רבי המכר: "משאלה אחת ימינה"  ו"ארבעה בתים 
וגעגוע". ממה מתחיל ספר? איזה מתח מתקיים 
בכתיבה בין תכנון לספונטניות? האם יש דבר כזה 
"השראה"? מי באמת כותב את הספר, הסופר או 
הדמויות? מה קורה כשדמויות מתחילות להופיע 

לכותב בחלומות? ו-איך יודעים שספר נגמר?

תאריך

20:30 15.11.21 שני

הרצאות - פרלמנט שישי בבוקר
סדרת מפגשים מעוררי השראה עם הסופרים הגדולים בארץ

דר' רפי קישון
ההומור, הבידור, החיים והסרטים של אפרים קישון

רפי קישון במופע/הרצאה – מצחיק ומרגש על חייו 
ויצירתו של אביו אפרים קישון – גדול יוצרי ההומור 
בישראל, בשילוב קטעים מסרטיו הידועים :סאלח 

שבתי, תעלת בלאומילך, השוטר אזולאי ועוד.
יוקרנו קטעים פרטיים מהאוסף האישי של קישון 
לא  שמעולם  ואנקדוטות  מעולם  פורסמו  שלא 
סופרו. ד"ר רפי קישון מרצה מבוקש, היוצר קשר 

חם, אינטימי והומוריסטי עם הקהל.

תאריך

11:00 14.1.22 שישי

צרויה שליו
"הקסם המסתורי של תהליך הכתיבה"

בהרצאתה מספרת צרויה שלו על הולדתו של ספר 
מן הרעיון הראשון ועד שהוא מגיע לידי הקוראים.
שבתהליך  והאושר  האכזבות  ההפתעות,  על 
הכתיבה. על הכוחות הלא מודעים המכוונים את 
דרכו של הכותב, על הקשר המורכב עם דמויות 
ספרותיות, ועל הבחינה המתמדת של הנושאים 
המעסיקים את כולנו – הדרמה הרגשית שבין גברים 
המרתק  המיקרוקוסמוס  וילדים,  הורים  ונשים, 

הנקרא משפחה.

תאריך

11:00 24.12.21 שישי

מחיר כרטיס: ₪100
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בעיר זרה צעירים לנצח 
לאורה ריבלין במופע חדש של שירים פרי עטה לצד גרסאות כיסוי מפתיעות  מופע נוסטלגי תרבותי בהשתתפות טוביה צפיר, מירי אלוני/אופירה גלוסקא, 

ללהיטים מוכרים. דליה מזור, גדעון רייכר.

החיים בורוד המנגינה היא שקובעת
יונית טובי מביאה לבמה את סיפורה האמיתי של אדית פיאף בביצוע חי של  מופע נוסטלגי מצחיק ומרגש המבוסס על מיטב השירים שבוצעו על ידי 

מיטב השירים. שלישיית הגשש החיוור.

הצגות בוקר

אורח: ₪149  /  מנוי: ₪89 שני | 28.2.22 | 11:00 אורח: ₪149  /  מנוי: ₪85 שני | 15.11.21 | 11:00

אורח: ₪149  /  מנוי: ₪89 רביעי | 19.1.22 | 11:00 אורח: ₪149  /  מנוי: ₪89 ראשון | 2.1.22 | 11:00
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ברוך ג'מילי קברט ז'בוטינסקי
ראשון | 12.12.21 | 11:00 ראשון | 28.11.21 | 11:00 / שני | 7.3.22 | 11:00

אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120 / אזרח ותיק: ₪90 אורח: ₪180  /  מנוי: ₪120 / אזרח ותיק: ₪90

אופנובנק
ראשון | 6.2.22 | 11:00

אורח: ₪250  /  מנוי: ₪150 / אזרח ותיק: ₪125
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5 מופעי זמר ישראלי

סדרת הזמר של עינת שרוף ולהקתה בחגיגה מוסיקלית ישראלית

בשעה: 20:30 שלישי 8.1.22 1 אהבה ים תיכונית אהבה יוונית - השירים הגדולים של יוו ן

בשעה: 20:30 שלישי 22.2.22  להקת פיקוד צפון בנחל 

בשעה: 20:30 שלישי 29.3.22  כשאהוד מנור ונעמי שמר נפגשים 

בשעה: 20:30 שלישי 18.1.22  סאטירה למדינה  - השירים שצחקנו איתם - משירי הגשש החיוור ועד לשיר המנג ל

בשעה: 20:30 שלישי 6.22. 7 שרים עולם - בעברי ת

מנוי תיאטרון אורח שורות

572 710 שורות 1-10

622 773 שורה 12

477 635 שורות 13-19

מחירי כרטיסים: אורח: ₪150  /  מנוי: ₪109
ניתן לקחת כהצגת בחירה בתוספת ₪69

מחירון למנוי ל-5 מופעים לסדרה של עינת שרוף
מנוי תיאטרון אורח שורות

421 509 שורות 20-23

395 477 טרקלין

בהשתתפות זמרים,אומנים ואורחים מיוחדים
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בלעדי בצפון!
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סדרה שנתית למנויים בת 5 מופעים מוסיקליים, בה נערוך מסע עולמי לפסגות המוסיקה של עמים, ארצות ותרבויות בעולם. בכל מפגש, 
לפני המופע המוסיקלי תתקיים הרצאה בליווי מצגת צילומים מרהיבה ונערוך טיול וירטואלי לפלאי הטבע המרשימים ביותר בתבל.

14.2.22 - ברוח האנדים   13.12.21
קרוז מוסיקלי בים התיכון  

מופע: ברוח האנדים
גלית גיאת שרה עם האנסמבל לפולקלור לטינו 
אמריקאי ממיטב שירי הפולקלור של פרו, בוליביה  מופע: "פיאסטה" ים תיכונית
וארגנטינה בליווי חליל פרואני, גיטרה וכלי נגינה  מסע מוסיקלי לתרבויות אגן הים התיכון:

אינדיאנים מסורתיים. הקולות של פיראוס, הריגוש הנפוליטני, אהבה 
הרצאה מקדימה: לנופים, אנשים ומנהגים בארץ  צרפתית וחושניות ספרדית.

בני האינקה עם ערן ולגרין שירה: ניצה טרמין, דורון מזר, נמרוד גרינבוים 
ויוליה גוליגר

הנחיה: דן כנר, פסנתר וניהול מוסיקלי: אורי קריב 
בליווי נגנים.

הרצאה מקדימה: אתרי מורשת עולמית לחופי 
הים התיכון עם רמי סימסולו

סדרת העולם המופלא

4.4.22 - הצוענים של קטלוניה  

הרצאה: הרי הפירנאים – היופי הפראי של הטבע. 
מברצלונה לחופי הים התיכון לסן סבסטיאן לחוף 
האוקינוס האטלנטי. מופע: מחווה לג'יפסי קינג

של  הלהיטים  מיטב  עם  צועני-ספרדי  מופע 
הלהקה המיתולוגית ה"ג'יפסי קינג". 

המקצבים הסוערים והשירים האנרגטיים שכבשו 
בסערה את העולם.

בהשתתפות: טילדה רג'ואן, באלדי אולייר ולהקה
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מנוי תיאטרון אורח שורות

475 540 שורות 1-10

525 600 שורה 12

440 500 שורות 13-19

415 470 שורות 20-23

395 450 טרקלין

מחירון מנוי ל-5 מופעים

30.5.22 - מגלים את אמריקה   11.7.22 - הקסם של פרובנס  

מופע: נשים שרות אמריקה מופע: המנון לאהבה
מחווה לזמרות הגדולות של ארה"ב: משירי  הצרפתי.  השנסון  של  הלהיטים  מיטב 

אלה פיצג'רלד, שירלי בייסי, ברברה סטרייסנד,  אדית פיאף, איב מונטאן, שרל אזנבור, מוסטקי 
אריתה פרנקלין, קרול קינג ועוד. בהשתתפות:  וברסנס. בהשתתפות: יונית טובי, יוליה גוליגר, 
קרן הדר שירה והנחייה, מירי זהבי שירה, סלעית  מוזס סימנטוב
להב כלי נשיפה ואקורדיון, גלעד אפרת קונטרבס,  ניהול מוסיקלי: אורי קריב
טל כהן תופים, גבי ארגוב ניהול מוסיקלי, קולות  הרצאה מקדימה: בעקבות ואן גוך בפרובנס עם 

וקלידים. רותי שמעוני, בעלת עיטור הכבוד הצרפתי
הרצאה מקדימה: בין היילוסטון לגרנד קניון אל 

נופי הפלא של ארצות הברית עם פרופ' משה 
אגמי ארגוב - ניהול מוסיקלי, קולות וקלידים

מחירי כרטיסים: אורח: ₪150  /  מנוי: ₪109
ניתן לקחת כהצגת בחירה בתוספת ₪69

כל המופעים בימי שני בשעה 20:30
משך המופעים כשעה ארבעים וחמש ללא הפסקה
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20:30 2.1.22 שלישי

ארצה עלינו – השירים שעשו עלייה
מפגש תרבויות בזמר העברי. הלהיטים הגדולים בזמר העולמי ומגלויות ישראל שעשו עליה והפכו לחלק 

מפס הקול המוכר והאהוב של הזמר העברי. שישה מופעים מוסיקליים בהשתתפות מיטב אמני ישראל 
בהם הקהל שותף לשירה לאורך המופע כולו.

סדרת הזמר ״שרים לך מולדת״

לטינו – לדינו

טנגו ארגנטינאי, סמבה ברזילאית ורומנסה ספרדית חוברים לזמר שלנו.
בהשתתפות: אורי הרפז, ניצה טרמין, יוליה גוליגר

הנחיה ושירה: אהרון פררה ניהול מוסיקלי: אורי קריב

תאריך

זמר רוסי עם נשמה יהודית  

השירים הרוסיים על גדות הדנייפר פוגשים את הניגון היהודי מבית המדרש 
בעיירה. שירת החלוצים וניגונים מבית אבא.

בהשתתפות: דודו פישר, יותם כהן, לימור שפירא
הנחיה ושירה: שלומי גולדברג ניהול מוסיקלי: אורי קריב

תאריך

20:30 20.2.22 שלישי
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מנוי תיאטרון אורח שורות

522 710 שורות 1-10

773 572 שורה 12

זמר עברי חובק עולם

מבוכרה היפה ועד אמריקה הרחוקה. 
מארץ טרופית יפה ועד אנדלוסיה. 

מופע סיום עם המיטב משירת העולם 
בזמר העברי.

בהשתתפות: אילנית, עומר שיש, 
ליטל גבאי

מנחה: נועם גילאור
ניהול מוסיקלי: תומר הדדי

מחירון מנוי ל-6 מופעים

מנוי תיאטרון אורח שורות

635 427 שורות 13-19

509 371 שורות 20-23

תאריך

חלון לים התיכון

חדג'ידקיס, תאודורקיס, אריס סאן 
שרים  ואנחנו  מלחינים  ופוליקר 
יווני-ישראלי. מ״איריסים״,  בניחוח 
אהבים״  ל״איילת  ל״שיירה״, 

ו״שכשנבוא״...
לזר  פרקש,  דורית  בהשתתפות: 
בואנו, תום סטרוצקי, להקת שיר-ל י

מנחה: שמעון פרנס | ניהול מוסיקלי: 
אורי קריב

20:30 10.7.22 שלישי

תאריך

מתימן לפסגת
הזמר הישראלי

ניגונים, שירים ופזמונים בצעד תימני.
כשוילנסקי ואלתרמן (ילידי פולין) 
וכותבים לשושנה דמארי  מלחינים 

ועופרה חזה.  
בהשתתפות: יונית שקד-גולן, אופירה 

גלוסקא, עופר כלף
מנחה: מתי סרי

20:30ניהול מוסיקלי: אורי קריב 15.5.22 שלישי

תאריך

20:30 27.3.22 שלישי

נפולי – פריס – תל אביב  

ושנסון צרפתי בזמר  ניגון איטלקי 
אל  הביתה"  חוזר  מ"אני  העברי. 
"אהבה בת 20", מברסנס ועד קרוזו, 

מסן רמו ועד אולמפיה בפריס.
בהשתתפות: דורון מזר, לירן ספורטה, 
גילן שחף, אסנת זנו מנחה: יואב גינאי

ניהול מוסיקלי: אורי קריב

תאריך

20:30 31.7.22 שלישי
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״אהוד בנאי - דיוקן אמן / "תחנות בזמן״ לינט ״המלכה מאיסטנבול״

התזמורת גאה לארח את אהוד בנאי, ממעצביו הראשיים של הדנ"א של  והפכה לאחת מהזמרות המצליחות  בתורכיה  הישראלית שחיה  הזמרת 
המוזיקה הישראלית.  בנאי יוצא איתנו למסע דרך תחנות בזמן: מהפיוט  והאהובות שם, לינט, חוזרת לאחר שנים אל הבמות בישראל לקונצרט שכולו 
הפרסי שספג בבית אביו, דרך השפעות הרוק שהותירו חותמן על הצליל  השירים דרכם הפכה למי שהיא היום. מקלאסיקות בסגנון הערבסק התורכי 
שלו, ההצלחה הראשונה והנסיקה לכתיבת להיטי הענק שלו המלווים את חיי  ועד להפתעות מוסיקליות אחרות. אמן אורח: וירטואוז הבגלמה איציק ריקן.
כולנו. בין השירים, יחלוק איתנו אהוד את יכולתו המופלאה לספר סיפורים, 
ויארח את הזמרת הצעירה סמא שופאני, שתאיר תקופות מיוחדות ביצירתו.

תזמורת ירושלים מזרח ומערב

תאריך

מחירי כרטיסים:  אורח: ₪139  /  מנוי: ₪119

תאריך

20:30 18.11.21 חמישי

מחירי כרטיסים:  אורח: ₪139  /  מנוי: ₪119

20:30 26.1.22 רביעי

להזמנות: WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*48

https://www.theatron-hazafon.co.il/event.asp?event=3964
https://www.theatron-hazafon.co.il/event.asp?event=3979


״גנאווה!״ "אלף לילה ולילה"  

מופע מלא קצב ותשוקה המשלב - בפעם הראשונה על במה בישראל - את   מיטב להיטי הקלאסיקה הערבית מכל רחבי המזרח התיכון בביצועים 
הסגנון המוסיקלי השבטי ומלא האנרגיה הנהוג אצל השבטים הברבריים  תזמורתיים בעיבודים ייחודיים ומרעננים ב"שפת התזמורת". על הבמה שני 
בצפון אפריקה עם עיבודים בשפת התזמורת הייחודית וייקח אותו למחוזות  מבצעים יוצאי דופן שהפופולאריות שלהם חוצה גבולות –"נסיך הטארב" 
הג׳אז והפופ. הזמר-אמן הגנאווי ונגן הגימברי מהדי נאסולי יגיע אלינו במיוחד  הווירטואוז הווקאלי זיו יחזקאל, ולצידו, הדיווה בעלת היכולות הקוליות 
ממרוקו ויארח על הבמה שלושה נגני קראקב (כלי הקשה מסורתי) שגם ישירו  המרהיבות ויולט סלאמה. ישלים את התמונה ילד הפלא אלכס חורי שקטעי 
שירת מענה. חוויה מוסיקלית שאסור להחמיץ! אמן אורח: יקיר התזמורת  הווידאו שהעלה במהלך תקופת הקורונה הפכו לוויראליים ברשתות החברתיות 

עומרי מור בפסנתר. ברחבי העולם הערבי.

מחירון לרכישת 4 מופעים: אורח: ₪520  /  מנוי: ₪400

תאריך

מחירי כרטיסים:  אורח: ₪129  /  מנוי: ₪109

תאריך

20:30 4.4.22 שלישי

מחירי כרטיסים:  אורח: ₪129  /  מנוי: ₪109

20:30 26.5.22 חמישי
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תאריך תאריך תאריך

21:30 5.11.21 22:00שישי 12.11.21 11:00שישי 31.12.21 שישי

שרים
ורוקדים
בתיאטרון הצפון

12.11.2 1
יום שישי | 22:00

מסיבת ריקודים 
מכל הזמני ם

עם הצמד הלוה ט
רפי וורדית

להקת הוט לייד י
תבואו יהיה שמייח!

₪ 

*
שקה

6
ד  מ

9
יבו

ל
כ ל

ו ו
ן 

כ
ראשו

לרכישת כרטיסים:

*5184  |   054-9586119  |  054-9721792
*צ'יסר/ 1/3 בירה מהחבית / משקה קל

סילבסטר בחצות היוםחגית קליש ומוטי פרץ אומן  רפי וורדית שרים ורוקדים
הבוזוקי -טברנה ישראלית 

יוונית

טברנה בתיאטרון הצפון

מחירי כרטיסים: ₪350 מחירי כרטיסים: ₪69 מחירי כרטיסים: ₪69
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מירי מסיקה
תאריך

21:00 20.11.21 שבת

מחירי כרטיסים: אורח: ₪159  /  מנוי: ₪149

מופעי מוסיקה
דיקלה

תאריך

מופע אמרגן מופע אמרגן

21:00 4.11.21 חמישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪159  /  מנוי: ₪149
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מופע אמרגן נתן גושן
תאריך

אמיר דדון

21:00 25.11.21 חמישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪169  /  מנוי: ₪159

מופע אמרגן

תאריך

21:00 16.12.21 חמישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪169  /  מנוי: ₪159
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מופע אמרגן שולי רנד
שולי רנד הוא זמר, שחקן ו"סטורי טלר" מוכר ורב הבעה. במופע 'תשליך' 
מספר שולי בפעם הראשונה על חייו שלו. דרך תחנות חייו, מגולל שולי 
סיפור חיים אישי הנטוע בזמן ובמקום. בני ברק, ת"א, ירושלים, מלידה 
לילדות, הפגישה הראשונה עם המוות, החיים בין שני עולמות, עולם 
התיאטרון, החזרה בתשובה, המשברים ובסופו של דבר יציאה לגאולה. 
עם קבוצת נגנים שמלווה אותו על הבמה, הוא טווה חוטים בין הסיפור 
לשירים, רק שהשירים הפעם ברובם אינם שלו. 'משיח' של שלום חנוך, 
'עד העונג הבא' של המכשפות, 'כאבי גדילה' של אביב גדג', ' ניצוצות' 

של פורטיסחרוף ועוד.

תאריך

20:30 22.12.21 רביעי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪149  /  מנוי: ₪125
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תאריך

21:00 23.12.21 חמישי

מופע אמרגן

יואב יצחק
הזמר האהוב במופע מרגש לכל המשפחה

יואב יצחק, מהזמרים הפופולאריים ביותר בישראל, מאבות המוזיקה 
הים תיכונית שזוכה להצלחה  רבה  ומפגיש בשיריו  בין מזרח ומערב.

כמה  הכוללת  מרגשת  מוזיקאלית  חוויה  הינו  יצחק  של  המופע 
מהקלאסיקות שהפכו לאורך השנים לנכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית: 
"זה הזמן לסלוח, "צלצולי פעמונים", "הומייה", "לך אלי תשוקתי" ועוד 

רבים וטובים.

מחירי כרטיסים: אורח: ₪159  /  מנוי: ₪139

להזמנות: WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*54

https://www.theatron-hazafon.co.il/event.asp?event=3688


LIKE QUEEN
מופע אמרגן

queen מופע מחווה ללהקת

תאריך

מופע מחווה לאחת מלהקות הרוק הבולטות בעולם עם שירים נצחיים.
מופע מדויק עם כל הלהיטים, מהוקצע ומבוצע בצורה שמחזירה אותנו 

לימיו הגדולים של פרדי מרקורי.
הסולן רן סנדלר בליווי להקת נגנים מהטובות בישראל.

מופע שהופך למסיבה , מומלץ לבוא עם נעליים נוחות לריקוד.

בן הלהיטים:
 RADIO GA GA, I WANT TO BREAK FREE, DON’T STOP ME NOW, 

WE WILL ROCK YOU, WE ARE THE CHAMPIONS

21:00 18.12.21 מוצ״ש

מחירי כרטיסים: אורח: ₪129  /  מנוי: ₪119
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הראל סקעת
מופע אמרגן

תאריך

סיבוב הופעות ארצי חורף 2022
"מהרגע הראשון ששמענו את הראל, היה אפשר להבין שמדובר בזמר לא 
רגיל בכלל והיה ברור וטבעי שבין לילה הוא יהפוך להיות אחד הסטארים 
הבולטים בתעשייה... אין כל ספק!!  בשניה אחת של הפעלת מבערים, 

יכול סקעת להרעיד את החומות ולהזיז הרים...

הראל סקעת מוכיח שהמקום שלו הוא בטופ של תעשיית המוסיקה 
הישראלית.

אחרי שכבש את קיסריה ומילא אותה עד אפס מקום בערב מהסרטים.. 
הראל סקעת יוצא לסיבוב הופעות ארצי חדש לחורף 2022 ומגיע אליו 
עם ההפקה המטורפת והחדשנית איתה פתח את סיבוב ההופעות החדש 

בקיסריה.

21:00 26.3.22 מוצ״ש

מחירי כרטיסים: אורח: ₪169  /  מנוי: ₪149
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בניה ברבי שהפך לאחד מבולטי עונות ״דה וויס״ ככזה שיזכר לעד עם 
הביצוע האלמותי שלו ל ״מודה אני״ של מאיר אריאל והקול מאחורי 
השיר שהפך ללהיט המדינה של השנה ״אל תשאלי״ מתוך הפרוייקט 

של גיל ווין.

השיר שהפך להמנון ״מישהו איתי כאן״ כובש את מצעדי ההשמעות 
בכל תחנות הרדיו

באוקטובר 2018 יצא הסינגל ״תפסת לי מקום״ אשר זכה לשהות במקום 
הראשון של מצעד גלגלצ במשך 7 שבועות רצופים.

בתחילת 2019 יצא השיר ״עכשיו הלב פתוח״ שזכה להצלחה רבה וכן 
גם שירו האחרון ״ממה את מפחדת״ אשר אותו הוא מבצע עם אייל גולן.

בניה ברבי יוצא לסיבוב הופעות חדש מעניין ומסקרן שיפגיש בין צבעים 
ועולמות מוסיקלים

בניה ברבי
מופע אמרגן

תאריך

21:00 25.12.21 מוצ״ש

מחירי כרטיסים: אורח: ₪185  /  מנוי: ₪149
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חוה אלברשטיין  בהופעה
מופע אמרגן

בשקט ובעדינות חוה והחברים שמלווים אותה על הבמה, פורטים את 
הרפרטואר האינסופי שלה לערב רב הבעה: מעצב לשמחה, מקטן לגדול, 
מהפרטי לכללי, מהעבר להווה ומאינטימיות לשירת רבים. עם מאגר בלתי 
נדלה של שירים, המאפשרים לה לבחור, לרענן ולהרכיב בכל הופעה 

מחדש כשהיא טווה מארג מלאכת מחשבת בין חדש לישן.

תאריך

21:30 4.3.22 שישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪169  /  מנוי: ₪149
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מופע אמרגןעברי לידר

עברי לידר - מהזמרים והיוצרים המובילים והבולטים בצמרת המוסיקה 
הישראלית, ממשיך את סיבוב ההופעות "כאן ועכשיו" 

אי אפשר שלא להתאהב בעברי לידר, המלך האמיתי והבלתי מעורער 
של הפופ הישראלי העכשווי.

עברי מביא השנה מופע חדש מהודק ונוצץ - 
"כאן ועכשיו", מופע שהוא מסע של מוזיקה ישראלית המורכב משירים 
מהיום ומפעם ועם כמות להיטים בלתי נגמרת שהפכו זה מכבר לפסקול 

של כולנו.
לידר לוקח את הקהל למסע במנעד רגשי עצום בערב אחד - חוויה בלתי 
נשכחת שמלטפת את החושים ומשאירה סביבה שמחה, התרגשות ואושר.

פשוט אסור להחמיץ!

תאריך

21:00 29.1.22 מוצ״ש

מחירי כרטיסים: אורח: ₪189  /  מנוי: ₪169
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חתן פרס ישראל בזמר העברי בהופעה
יהורם התחיל את דרכו כשחקן בלהקת הנח"ל ורק לאחר מכן הפך זמר 
בלהקת התרנגולים. בין שאר חברי הלהקה היו גם חנן גולדבלט, עליזה 
רוזן, דבורה דותן, ליאור ייני, גברי בנאי, ישראל פוליאקוב ושייקה לוי. 
בהמשך, הקים גאון יחד עם חבריו ללהקת הנח"ל אריק איינשטיין ובני 
אמדורסקי את שלישיית גשר הירקון אשר רבים משיריה הפכו ללהיטי 
ענק בשנות ה-60 המוקדמות, ביניהם "לילה בחוף אכזיב", "סרנדה 
לך" ועוד. השלישייה הקליטה אלבום אחד "אהבה ראשונה", ולאחריו 
פרש יהורם גאון על מנת להתרכז בקריירת הסולו שלו. אלבום הסולו 
הראשון של יהורם גאון יצא בשנת 1965, וזכה לשם "כל העיר מרכלת 
עלינו". שנה לאחר יציאת האלבום נסע גאון ללמוד משחק בארה"ב וחזר 
לארץ להבחן למחזמר "קזבלן" שביים יואל זילברג וכתב יגאל מוסינזון.
המחזמר הצליח מאוד, וביסס את יהורם גאון כאחד הזמרים המובילים 
בארץ, כאשר שני שירים מתוכו - "כל הכבוד" ו-"יש מקום" מזוהים 
עימו עד היום. מאז, הספיק גאון להוציא 20 אלבומים נוספים, לזכות 
בפרס ישראל (2004), לשיר בטקס פרס נובל לשנת 1994 בו זכו שמעון 
פרס ויצחק רבין, להשתתף באינספור סרטים וסדרות, ולבסס את עצמו 

כאחת הדמויות הכי "ארצישראליות" שיש.

מופע אמרגן

יהורם גאון - הזמר הלאומי

תאריך

21:00 19.2.22 שבת

מחירי כרטיסים: אורח: ₪166  /  מנוי: ₪156
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חיים משה, האיש והאגדה, זוכה פרס מפעל חיים (אמ“י), חוזר במסגרת 
סיבוב חורף 2022 ובליווי 8 נגנים לתאטרון הצפון!

ערב שכולו קלאסיקות ולהיטים מכל הזמנים אשר מלווים אותנו ברגעים 
היפים והמרגשים של החיים.

רשימת הלהיטים שבמופע: "הקולות של פיראוס", "אהבת חיי",... 
"כל נדרי","זה סימן","נשבע","לינדה","תודה" ועוד ועוד...

מופע אמרגןחיים משה

תאריך

21:00 10.3.22 חמישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪159  /  מנוי: ₪139
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את אני והרוח
מופע מחווה ליורם טהרלב ושיריו בהשתתפותו

מופע אמרגן

תאריך
תאריך

20:30 2.2.22 רביעי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪149  /  מנוי: ₪85

21:30 14.5.22 שישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪149  /  מנוי: ₪119
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שחר חסון
תאריך תאריך

21:30 24.3.22 22:00חמישי 19.11.21 שישי

מופע אמרגן מופע אמרגן מופע אמרגן רשף לוי

רכישת כרטיסים דרך קופת קסטיליה מחירי כרטיסים: אורח: ₪124  /  מנוי: ₪89

בידור בתיאטרון הצפון

תאריך

22:00 24.12.21 שישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪109  /  מנוי: ₪99

ארז שלם
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תאריך

21:00 24.2.22 21:30חמישי 28.1.22 שישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪109  /  מנוי: ₪99

שלום אסייג
תאריך

מופע אמרגן חנה לסלאו מופע אמרגן

מחירי כרטיסים: אורח: ₪119  /  מנוי: ₪99
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תאריך תאריך תאריך

22:00 31.12.21 22:00שישי 14.1.22 21:00שישי 31.3.22 חמישי

מחירי כרטיסים: אורח: ₪109  /  מנוי: ₪99 מחירי כרטיסים: אורח: ₪119  /  מנוי: ₪99 מחירי כרטיסים: אורח: ₪149  /  מנוי: ₪99

חוגגים סילבסטר
מופע אמרגן יעקב כהן מופע אמרגן יעל לבנטל מופע אמרגן עם נדב אבקסיס
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מופע יום תאריך

דבר על מקום הימצאם-הבימה ב 1.11.2021

ברית מילה ג 2.11.2021

אהבה ד 3.11.2021

דקלה ה 4.11.2021

טברנה ערב ו 5.11.2021

קברט זבוטינסקי-ערב ד 10.11.2021

שוקו וניל ה 11.11.2021

שרים ורוקדים עם רפי וורדית ו 12.11.2021

זוג משמיים ש 13.11.2021

צעירים לנצח  ב 15.11.2021

אשכול נבו ב 15.11.2021

אירוע סגור ג 16.11.2021

תזמורת י-ם מזרח ומערב -לינט ה 18.11.2021

קבלת שבת  -צהריים ו 19.11.2021

שחר חסון-ערב 19.11.2021

מירי מסיקה ש 20.11.2021

קנאביס א 21.11.2021

אירוע סגור ב 22.11.2021

סינית אני מדברת-בית לסין ג 23.11.2021

סינית אני מדברת-בית לסין ד 24.11.2021

נתן גושן ה 25.11.2021

אהבה ו 26.11.2021

ברוך גמילי-  הצגה סגורה ש 27.11.2021

קברט זבוטינסקי א 28.11.2021

ברוך ג'מילי א 28.11.2021

ברוך ג'מילי ב 29.11.2021

שוקו וניל - הצגה סגורה ג 30.11.2021

מופע יום תאריך

2 2
אירוע סגור ד 1.12.2021

0 0
אופנובנק ה 2.12.2021

2 2
אופנובנק ו 3.12.2021

1 1  
אופנובנק ש 4.12.2021

ר ר

ברוך גמילי-הצגה סגורה א 5.12.2021

ב ב

קברט זבוטינסקי  ב 6.12.2021

מ מ

לא משלנו-ת.ב"ש ג 7.12.2021

צ וב

לא משלנו-ת.ב"ש ד 8.12.2021

ד נ

ברוך גמילי ה 9.12.2021

אופנובנק ו 10.12.2021

אופנובנק ש 11.12.2021

ברוך ג'מילי-בוקר וערב א 12.12.2021

סדרת העולם המופלא ב 13.12.2021

אופנובנק ג 14.12.2021

אופנובנק ד 15.12.2021

אמיר דדון ה 16.12.2021

לייק קווין ש 18.12.2021

אופנובנק א 19.12.2021

אופנובנק ב 20.12.2021

שולי רנד ד 22.12.2021

יואב יצחק ה 23.12.2021

צרויה שליו-בוקר ו 24.12.2021

ארז שלם ו 24.12.2021

בניה ברבי ש 25.12.2021

יהודי טוב א 26.12.2021

הנכד-הקאמרי ב 27.12.2021

הנכד-הקאמרי ג 28.12.2021

אירוע סגור ד 29.12.2021

זוג משמיים ה 30.12.2021

קבלת שבת-צהריים ו 31.12.2021

נדב אבוקסיס-ערב ו 31.12.2021

להזמנות: WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*66



מופע יום תאריך

קנאביס ש 1.1.2022

המנגינה היא שקובעת-בוקר א 2.1.2022

סדרת זמר-לטינו לדינו א 2.1.2022

עוד חוזר הניגון ג 4.1.2022

עוד חוזר הניגון ד 5.1.2022

אופנובנק ש 8.1.2022

יהודי טוב א 9.1.2022

שוקו וניל ב 10.1.2022

זאקופנה שלי הבימה ה 13.1.2022

רפי קישון-בוקר ו 14.1.2022

יעל לבנטל-ערב ו 14.1.2022

זאקופנה שלי הבימה ש 15.1.2022

פנתר כפול א 16.1.2022

פנתר כפול ב 17.1.2022

עינת שרוף  ג 18.1.2022

צופית גרנט ד 19.1.2022

ארבע אמהות ה 20.1.2022

ארבע אמהות ש 22.1.2022

ברלין  א 23.1.2022

ברלין  ב 24.1.2022

ברלין  ג 25.1.2022

אהוד בנאי ד 26.1.2022

ברוך ג'מילי ה 27.1.2022

חנה לסלאו ו 28.1.2022

עברי לידר ש 29.1.2022

אופנובנק א 30.1.2022

אופנובנק ב 31.1.2022

מופע יום תאריך

2 2
את אני  והרוח-יורם טהרלב ד 2.2.2022

0 0
אופנובנק ה 3.2.2022

2 2
איש חסיד היה ו 4.2.2022

1 1  
ברוך גמילי ש 5.2.2022

ר ר

אופנובנק בוקר ואחהצ א 6.2.2022

א א

הרובוטית ב 7.2.2022

ו נו

הרובוטית ג 8.2.2022

ר בי

ברוך ג'מילי ד 9.2.2022 פ

אור ה 10.2.2022

איש חסיד היה ו 11.2.2022

ברוך גמילי ש 12.2.2022

גבירתי ראש הממשלה א 13.2.2022

העולם המופלא ברוח האנדים ב 14.2.2022

מוטל סוף העולם-הבימה ד 16.2.2022

מוטל סוף העולם-הבימה ה 17.2.2022

זוג משמיים ו 18.2.2022

יהורם גאון ש 19.2.2022

סדרת זמר-רוסי עם נשמה יהודית א 20.2.2022

יהודי טוב ב 21.2.2022

עינת שרוף 2 ג 22.2.2022

שלום אסייג ה 24.2.2022

קנאביס א 27.2.2022
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מופעי מוזיקה, סטנדאפ, הצגות, בידור, מופעי ג'אז, קולנוע

שירות הלקוחות פתוח לשירותכם
מהשעה 8:00 בבוקר ועד השעה 21:00 בערב מידי יום.
בלינסון 41, קרית חיים, טל': 04-8814814, 5184 *
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