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 בעלים ונשים
 תיאטרון חיפה

 מבוסס על סרטו של וודי אלן, בימוי משה נאור

יונית צור,שרון אלכסנדר,לירון בן שלוש/ בהשתתפות:דביר בנדק,דורית לב ארי,ישי גולן,קרן
 טובי, רוני גולדפיין נגינה: שאול בסר

סיפוריהם המקבילים של שני זוגות וקשרי הנישואים שלהם. המחזה בוחן בחינה כנה עד אימה 
את הנחמה והשקר המתמזגים באופן הרסני באידאל המונוגמיה הבורגני, ואת השילוב המתמיד 

ביציבות והשאיפה להרפתקה וחופש. וודי אלן, במבטו חסר הרחמים, המתחולל בה בין הרצון 
מחלץ מתוך דמויותיו את הכאב, התקווה, האכזריות, הילדותיות והרומנטיקה, המשתתפים כולם 

 במשחק הבלתי אפשרי של זוגיות ארוכת טווח.  

 ללא הפסקה 20 -משך: כשעה ו
 20:30בשעה  28.6.17

 ₪. 220במקום ₪  95מחיר מיוחד 
 

 תמונות מחיי נישואין
 תיאטרון הקאמרי ותיאטרון גשר 

 מאת אינגמר ברגמן, תרגום: גלעד קמחי ואיתי טיראן, בימוי: גלעד קמחי

 וזמן,גיל שינקין,איתי לאור,גלאבי גלצור ואיתי טיראן,אורן אריין,-משתתפים:אפרת בן
 אביצור,עידו מרקוביץ 

עורכת דין,  -רסיטה, שנוטש את אשתו מריאןהמחזה מביא את סיפורם של יוהן, מרצה באוניב

. המחזה עוקב אחר 23-ואת שתי בנותיהם, לטובת אושר מדומה בחיקה של פאולה, בת ה
 התפוררות התא המשפחתי ומתאר את הלם הפירוד. 

במבט חריף, לעתים אכזר, לעתים משעשע, ברגמן מתאר את הכוחות המניעים את חיי הזוג ואת 
 הנפשות הפועלות.הלחצים המופעלים על 

 21:00 20:30בשעה  8.7.17 6.7.17 5.7.17 

 ₪  220במקום ₪  95מחיר מיוחד 
 

 אהבת מוות
 תיאטרון בית ליסין

 דרמה קומית סוריאליסטית מקסימה ונוגעת ללב 

 מאת: ענת גוב, בימוי: גלעד קמחי
יניב לוי, כאביה,בהשתתפות:ליליאן ברטו,לירון ברנס,נעה בירון,יעקב דניאל,יורם טולדנו,ניסו 

 וסנדרה שונוולד
מירה היא אשה נשואה, אם לילדים, שעול החיים כבד עליה מנשוא. באחד הימים, כשהיא  

מורידה את האשפה, היא נתקלת בגבר זר, מסתורי וסימפטי, אשר יכול לשנות ולהשפיע על 

ח בפני מירה גורלה ולהביא לה את השלווה והמנוחה. הגבר המסתורי נעלם. החיפוש אחריו פות
הכרויות חדשות ומרגשות, עד לסוף המפתיע. המחזה הראשון שכתבה ענת גוב, אחת 

המחזאיות החשובות בארץ, המחזיר אותנו אל יסודות יצירתה, עם מבטה המפוכח והנוקב על 
 החיים וההומור המיוחד שלה. 

 משך: כשעה וחצי ללא הפסקה
  21:00בשעה  11.7.17

 ₪ 220במקום ₪  95מחיר מיוחד 

 
 

 



 
 
 
 

 הקומה השלישית
 תיאטרון בית ליסין

 דרמה חברתית מרתקת
אלה ניקוליבסקי, ליווי מחרז,בימוי:מאיה ניצן,-מחזה על פי ספרו של אשכול נבו,מאת דפנה אנגל

 אמנותי גלעד קמחי 
 קשת,אילן דר,יורם טולדנו,אור בן מלך,שלומי טפיארו,יפעת מאור,אנה-משתתפים:יונה אליאן

 יב פנקס, ישראל קוג'ינסקי, מעין רחמים, דניאל מייזלר סנגר, אב

קשת( מצטרפת לחבורת הצעירים -בקיץ של המחאה החברתית, שופטת בדימוס )יונה אליאן
 האידיאליסטים הממלאים את רחובות תל אביב ואת האוהלים בשדרות רוטשילד. 

היא מתוודעת לאדם מסתורי שמשנה את חייה ומתמודדת עם מפגש מחודש עם בנה, שהסתבך 
 באירוע פלילי ונעלם מחייה בעקבות סכסוך עם בעלה, שופט מטיל מורא )אילן דר(. 

עיבוד בימתי חדש לסיפור מתוך רב המכר "שלוש קומות", פרי עטו של אשכול נבו. ספרו 

 הוצג בהצלחה גדולה בתיאטרון בית ליסין. "משאלה אחת ימינה" עובד לבמה ו
 משך: כשעה וחצי ללא הפסקה

  20:30בשעה  19.7.17 18.7.17 17.7.17
 ₪. 220במקום ₪  95מחיר מיוחד 

 

 פעם בשנה
 תיאטרון הקומדיה 

 להיט מברודווי -קומדיה רומנטית 
 ארץ-גיא זו יעל בר זוהר

 ק לוי במאי: אלון אופיר. מחזה מאת: ברנרד סלייד, תרגום ונוסח עברי: שמולי

 קומדיה רומנטית שהצחיקה וריגשה את הקהל ברחבי העולם בהפקה חדשה ועדכנית!
המחזה שזכה בפרסים רבים הועלה לראשונה בברודווי ואף זכה לעיבוד קולנועי, מספר את 

סיפורם של גבר ואישה שנפגשים במקרה במסעדה הרחק מביתם וכשהגבר שולח לשולחנה 
טייק, הרומן ביניהם מתחיל. למרות ששניהם נשואים לאחרים הם מוצאים את של האישה ס

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

 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.
  21:00בשעה  5.8.17

 ₪. 220במקום ₪  95מחיר מיוחד 

 

 2כלייזמר עם קול הנשמה 
 הכלייזמר הבינלאומי ירושלים במסגרת פסטיבל

 סלע-מנהל אמנותי: חנן בר

מופע כלייזמר רב משתתפים המפגיש את עולם הניגונים וחצרות העיירה היהודית עם מגוון  

 תרבויות וסגנונות מוסיקליים מרחבי הגלובוס, עם מיטב אמני הכלייזמר מכל העולם.
סקאלה קוראדו ג'יופרדי -הבהשתתפות:נגן הקלרינט הראשי של תזמורת בית האופרה ל

)מילאנו, איטליה( כלי ההקשה בוריס סיחון )ונקובר, קנדה( רביעיית ג'יטן בלונד )מינכן, 
גרמניה(: כינור מריו קורוניץ, אקורדיון קונסטנטין איסצ'נקו, גיטרה קריסטוף פטרס, קונטרבס 

רינט הלמוט הייזל גיורגי מאקושווילי )טביליסי, גאורגיה(, אקורדיון אמיל אייבינדר, קל

סלע, סקסופון -יורק, ארה"ב(, קלרינט חנן בר-)פרנקפורט, גרמניה(, בנדנאון ראול חאורנה )ניו
גרש גלר ורבעיית הסקסופונים הירושלמית, פסנתר פזית גל, תופים וכלי הקשה יוסי פפו לוי, 

  ר אקורדיון שמואל מולה סייביץ, גיטרה בס מני כץ בהנחיית פרופסור חיים קנובל
  22:00בשעה  12.8.17

 ₪. 150במקום ₪  80מחיר מיוחד 
 

 

 



 יאיר ניצני מרים גבה
מפגש משחרר ומצחיק המתאר סיטואציות מהמשפחה, השכונה וההוויה הארץ ישראלית שקל 

לכולנו להזדהות איתן. ניצני עם הציניות לצד האופטימיות האין סופית, ההליכה קדימה אל מול 
 ת לשלוש בנות אל מול הפורענות של כוכב רוק במיל'. הגעגועים לפעם, האבהו

  21:15בשעה  29.6.17

 ₪. 100במקום ₪  75מחיר מיוחד 
 

 
 


