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 שלוש אחיות
 התיאטרון הקאמרי ותיאטרון הבימה

 מאת: אנטון צ'כוב, עיבוד ובימוי: חנן שניר

ליא קניג, יבגניה דודינה, שולמית אדר, רמי ברוך, דב רייזר, אלי בהשתתפות: גילה אלמגור, 
גורנשטיין, עזרא דגן, שלמה וישינסקי, עודד לאופולד, מאיה מעוז, יגאל שדה ואורי זלצמן בליווי 

 תזמורת חיה על הבמה
שלוש אחיות ואח אחד, אחד המחזות המפורסמים ביותר של צ'כוב, בנוסח חדש של הבמאי חנן 

הכתה שלנו", "אשה בורחת מבשורה"(. בגרסה העכשווית שלוש האחיות בגילומן של שניר )"
ליא קניג, גילה אלמגור, יבגניה דודינה ואחיהן רמי ברוך כבר אינם כה צעירים. הם מתגוררים 

בעיירה פרובינציאלית וחולמים זה חמישים שנה להגיע למוסקבה העיר הגדולה, גן העדן של 

להגשים את כל חלומותיהם ומאווייהם. כמו כל המחזות הגדולים של  ילדותם, שם הם מקווים
 צ'כוב גם "שלוש אחיות" הוא מחזה על החמצה, על כמיהה, על בדידות ואהבה לא ממומשת.  

 משך: כשעתים וחצי כולל הפסקה
 20:30בשעה  5.12.17 4.12.17

 ₪. 220במקום ₪  95מחיר מיוחד 

 

 הוא הלך בשדות
 מרגשסיפור אהבה גדול ו

 מאת משה שמיר ׀ בימוי כפיר אזולאי ׀ נוסח חדש שחר פנקס

בהשתתפות אגם רודברג, גל אמיתי, אופיר וייל, גיל וסרמן, יורם יוספסברג, קובי ליבנה, ויקטור 

 סבג, מאי קשת, הדר שחף ונעמה שפירא
צאים הימים, ימי מלחמת השחרור. המתח הרב השורר באוויר מורגש כשבני הקיבוץ הצעירים יו

לפעולות הפלמ"ח, וחלקם לא שבים. במקביל, פליטי מלחמת העולם מגיעים ארצה. מיקה היא 
יפה, גאה, שומרת את עברה השביר בסוד. היא מתאהבת באורי, בן הקיבוץ  -פליטה שכזאת 

יפה הבלורית, הרגיש, המחוספס, האמיץ. אורי מתגייס לפעולה ומשאיר את מיקה בהריון. פרי 

ה תכלית בארץ אוכלת בניה. הרומן האלמותי של משה שמיר עובד לבמה לאהבה שאין ל
ולקולנוע ורכש מקום של כבוד בהיסטוריה של המחזאות הישראלית החדשה. כעת עולה סיפור 

 האהבה המרתק והיפהפה הזה בגרסה חדשה, מרגשת ומרתקת.
 משך: כשעה וחצי ללא הפסקה

 20:3021:00בשעה  2.12.17 29.10.17 
 ₪  220במקום ₪  95וחד מחיר מי

 

 אויב הציבור
 שחקנים:דן שפירא, ערן מור, מירב פלדמן, דיויד בילנקה, גיל כהן, שלום כורם

תומס שטוקמן, רופא צעיר ואידיאליסט מנסה לעשות את הדבר הנכון ולהציל את עירו מזיהום 

ים כלכליים, מים קטלני, אבל נקלע לעימות עם אחיו ראש העיר ועומד מול שרשרת של אינטרס
תקשורתיים ופוליטיים לצד פופוליזם המוני שהופכים אותו לאויב הציבור. הקשר בין הון, שלטון 

מאת הנריק  1882ותקשורת הוא הנושא העיקרי והאקטואלי להפליא של מחזה קלאסי משנת 
חיה  איבסן בשם "אויב העם", הזוכה כאן לעיבוד מודרני ובלתי צפוי המשלב ווידיאו ארט ומוזיקה

 המבוצעת ומנוגנת חי על ידי השחקנים.
 משך: כשעה וחצי

  20:30בשעה  15.10.17 14.10.17

 ₪ 220במקום ₪  95מחיר מיוחד 
 

 



 

 
 
 
 

 רשף לוי
 סטנדאפ

 מופע סטנדאפ חד, שנון ואמיתי

רשף לוי הוא מהיוצרים הפורים והבולטים בישראל כיום. במופע אינטליגנטי, מצחיק עד דמעות 
ואפילו מרגש, הוא בודק עם הקהל מה עושים לנו הנישואין, איך זה להיות אבא צעיר לשבעה 

ילדים ומה קרה להרגלי הלבוש שלו שנייה אחרי החתונה. כל מי שאהב פעם או שמאוהב כיום, 

ם, או שעדיין קצת ילד בעצמו, ימצא את עצמו צוחק ומזדהה ממופע מלא קסם וחן שיש לו ילדי
 שלקוח מתוך החיים הפרטיים של כולנו.

 משך: כשעה וחצי ללא הפסקה
  21:30בשעה  23.9.17

 ₪. 100במקום ₪  75מחיר מיוחד 

 

 פעם בשנה
 תיאטרון הקומדיה 

 להיט מברודווי -קומדיה רומנטית 

 ארץ-גיא זו יעל בר זוהר

 מחזה מאת: ברנרד סלייד, תרגום ונוסח עברי: שמוליק לוי במאי: אלון אופיר. 
 קומדיה רומנטית שהצחיקה וריגשה את הקהל ברחבי העולם בהפקה חדשה ועדכנית!

המחזה שזכה בפרסים רבים הועלה לראשונה בברודווי ואף זכה לעיבוד קולנועי, מספר את 
ה במסעדה הרחק מביתם וכשהגבר שולח לשולחנה סיפורם של גבר ואישה שנפגשים במקר

של האישה סטייק, הרומן ביניהם מתחיל. למרות ששניהם נשואים לאחרים הם מוצאים את 

עצמם למחרת בבוקר מתעוררים יחד במיטה בחדר מלון. חדורים תחושות אשם, אך גם 
שנה באותו מאוהבים עד מעל לראש, הם מחליטים להמשיך להיפגש באותו חדר מלון, פעם ב

 שנה!! 20זמן. וכך הם מנהלים רומן לוהט מהצד במשך 
 מפגש רומנטי ואסור שקורה פעם בשנה באותו מקום.  

סיפורם האישי נפרש על פני יותר משני עשורים, כשברקע, מחוץ לחדר המלון שלהם, הזמנים 
 משתנים ומשליכים עליהם, כמו על כולנו.

  20:30בשעה  2.11.17

 ₪. 220במקום ₪  95מחיר מיוחד 
 

 החיים ע"פ יעל לבנטל
 מופע חדש

 כתיבה ועריכה יעל לבנטל, שירה אלון, אביה אברהם ודניאל חן

שחקנית תיאטרון וטלוויזיה, המוכרת מתוכניות הטלוויזיה: "החיים זה לא הכל", "אחורי החדשות" 
א לשלושה ומהצגות התיאטרון הרבות בהן לקחה חלק, מציגה מופע חדש מנקודת מבט של אמ

ילדים שבעצמה עדיין נשארה ילדה. יעל מציגה על הבמה את חייה אך בעצם משקפת את 
החיים של כולנו, כמו שאנחנו לא מעזים להודות שהם. באופן כללי, החיים על פי יעל, הם 

הישרדות יומיומית. במציאות בה אישה היא בת זוג, וגם אם, מפיקה, נהגת, מבשלת, מפרנסת, 

נית וקואצ'רית כשאין ברירה, לעמוד על במה לבד מול מאות אנשים ולגרום להם שחקנית, קבל
 לצחוק, זה הדבר הכי קל ונפלא בעולם.

  21:00בשעה  21.10.17
 ₪. 100במקום ₪  75מחיר מיוחד 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 דב נבון
 מופע חדש

ה, להצטרף דב נבון יוצא במופע בידור אינטימי, כנה וכובש במיוחד ומזמין אתכם, יחידי הסגול
למסע שלו: סיפורו של גבר שמתמודד עם קרע בנישואיו בצורה הכי קומית שיש, אבהות לילדות 

, העולב שבחיי הסלב המקומי, יחסי אהבה שנאה עם הפסיכולוגית 2000 -מתבגרות בשנות ה

ן שלו, המונוגמיה ואישיות כפייתית במיוחד. ערב מטורף מצחיק וסוחף, ביוגרפי ודמיוני. גור קור
'המוגבלים' של בית לסין( כתב את המופע ושירטט באופן הומוריסטי את משבר  -)מחזאי השנה 

 אמצע החיים.  
 משך: כשעה ללא הפסקה

  20:30בשעה  28.9.17

 ₪. 100במקום ₪  75מחיר מיוחד 
 

 
 


