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ברכות

שלום רב לכם, 
קהל המנויים ושוחרי התיאטרון היקרים,

תיאטרון חיפה הפך במהלך השנים להיכל היצירה התיאטרונית העשירה בצפון ומהבולטים בארץ כולה.
אחת הסיבות המרכזיות לכך היא תמיכת הקהל המסור, המלווה את ההצגות, המופעים וההפקות לאורך השנים 
בנאמנות מופלאה. תיאטרון חיפה הוא תיאטרון חברתי המהווה אכסניה ליוצרים וותיקים וצעירים, תיאטרון יוצר 
תרבותי  רב  שיח  קיום  תוך  דרכם,  בתחילת  לאמנים  דרך  לפריצת  כמנוף  המשמשת  מקורית  מחזאות  המעודד 

המאפיין את העיר ועקרונות השכנות הטובה והכבוד ההדדי המתקיימים בין כל חלקי האוכלוסייה.

העונה מעלה  התיאטרון שלוש הפקות מקור חדשות ,"קרקס של יהודים", "אנשים טובים" ו"על מי ועל מה".
הצפייה בהן תהיה חוויה אינטלקטואלית מאתגרת.

כמעט שלושה עשורים ברציפות מהווה תיאטרון חיפה אכסניה לחוויית התיאטרון המעצימה ביותר לילדים. 
''פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים''. מפעם לפעם אני פוגש הורים עם ילדיהם המספרים לי כי חווית 
התיאטרון הראשונה אותה חוו, הייתה אצלנו בפסטיבל. ברוח זאת פועל התיאטרון לחיזוק הקשר של הילדים 
והנוער לעולם התיאטרון ובחודש יולי נפתחה לראשונה קייטנת תיאטרון לילדים. ההצלחה עלתה על המשוער 

ובסיומה של הקייטנה הועלתה הצגה רבת משתתפים ''צלילי המוסיקה'' על הבמה הראשית של התיאטרון.

אגב, השנה תתקיים גם סדרת חוגי תיאטרון לילדים, לנוער ולמבוגרים.

תודתנו למנהלי ולצוות התיאטרון, על הכנת תכנית עשירה ורבת חידושים. לכל מי שעמלו בקידום היצירה 
ולהנאת שוחרי התרבות ברחבי הארץ בכלל ובחיפה בפרט. כל תושבי העיר יכולים להתברך בהיקף ובאיכות 

היצירה התרבותית בחיפה. עלו והצליחו.

שלכם, 

יונה יהב,

ראש העיר

קהל יקר,
השנה החדשה מביאה עימה משב רוח מרענן של התחדשות. אנו נרגשים לבשר לכם כי בחודש אוגוסט האחרון 
אישר ראש העיר חיפה הקמתו של בית חדש ליצירה. בית היוצר 23 ברח' ירושלים בשכונת הדר, יהווה שלוחה 

תוססת וצעירה של תיאטרון חיפה, שתעניק דופק חיים קצבי, במה וחשיפה לאמנים ויוצרים מקומיים. 

כמו כן, אנו מתחדשים בעונה שופעת בהצגות מרתקות, ביניהן:  קרקס של יהודים, אנשים טובים, על מי ועל 
מה, שערי גן עדן )מחזה ישראלי בשפה הרוסית(, ביטון וכן פרויקט מחול ייחודי ''אזור פרא מגונדר'', פרי יצירתם 

של שני יוצרים חיפאיים. לצד הפקותינו, ייתן התיאטרון במה ליצירות מובילות ממיטב תיאטרוני ישראל.

תיאטרון חיפה רואה עצמו לאורך כל שנותיו גוף תרבותי המתמסר לבחינת ההיבט החברתי של מדינת ישראל, 
על המורכבויות המיוחדות לה, לכן העמיד גם העונה רפרטואר מתבונן ועשיר על מציאות רבת הפנים אשר 
סביבנו הנותן ביטוי לקולות מגוונים. המחזות שיעלו העונה רובם ככולם דנים בזהות, בהגדרה עצמית ובשייכות. 
הדרמה איתה מתמודדות הדמויות קשורה לרקע המסוים ממנו באו, כשזהותם עומדת להם כמכשול בדרך 
הם  בתוכה  דבש  מלכודת  עבורם  ומהווה  האתנית  או  העדתית  הדתית,  והשתייכותם  שאיפותיהם  להגשמת 

מנסים בכל דרך להגדיר את עצמם מחדש ולתת דרור לנפשם ולתשוקותיהם. 

בניסיון  כבני אדם אחד לשני  לבחון את האמפתיה שלנו  נבדקת האפשרות  בו  בטוח  הינו מרחב  התיאטרון 
להגיע להבנה מעמיקה יותר מול האתגרים, הקשיים, הקונפליקטים איתם צריכים בני האדם השונים להתמודד 
בניסיון להרכיב את המרקם העדין והשברירי של חברה חסונה, סובלנית וססגונית. בתקופות בהן יש פילוג 
והבדלה והסתגרות של קבוצות תרבותיות ואתניות לתוך עצמן, מהווה התיאטרון היכל או בית יחידי כמעט 

למפגש רב זוויות על המציאות ממנו הוא ניזון.

וחול,  קודש  למודרנה,  מסורת  שבין  במתחים  באומץ  יעסקו  העונה  שיועלו  המקוריים  הישראליים  המחזות 
אמונה וחילון, עבר ועתיד, גלות ובית. מחזות המופת המתורגמים מן העולם יאפשרו מבט שיש בו מרחק על 

מתחים זהים בארצות אחרות וכך אנו מקווים שהמרחק יזמן התבוננות קרובה על עצמנו. 

אנו מאמינים כי קונפליקטים של זהות ויחסי אהבה - שנאה עם השורשים והרקע המגדירים אותנו, עשויים 
לרגש עד העצם, להכאיב כמו גם להצחיק, באופן משחרר ומחייה, ושתפקידה של התרבות היא לאפשר מגוון 
והתגובה הרגשית הם המפתח  כי חופש המחשבה  ולהוכיח  רחב של תגובות ביחס לתכנים הרגישים ביותר 

לקרבה אמיתית. 

הפילוסוף ז'אן פול סארטר אמר כי: ''הזולת הוא הגיהנום''. אנו חולקים עליו בתוקף. הזולת הוא האדם בו אנו 
קשורים ותלויים אם נרצה בכך או אם לא, ובתיאטרון שלנו עומד אדם זה מולנו חשוף ואנושי ודורש אותנו 

להבנה ואף אולי לאהבה שיש בה סיכוי לחברה טובה יותר.

בברכת שנה טובה ועונת תיאטרון מהנה ומרתקת,  

ניצה בן צבי 

מנכ"ל    

ישראל סביון,

יו''ר הדירקטוריון

משה נאור 

מנהל אמנותי
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קהל יקר,

אנו שמחים לבשר לכם כי בחודש אוגוסט האחרון אישר ראש העיר חיפה הקמתו של בית חדש 
ליצירה ברחוב ירושלים 23 בשכונת הדר.  בית היוצר 23 יהווה שלוחה תוססת וצעירה של תיאטרון 

חיפה, שתעניק דופק חיים קצבי, במה וחשיפה לאמנים ויוצרים מקומיים. 

גבולות  ללא  והאורחים  השחקנים  התיאטרון,  בין  המפגש  את  המאפשר  כפול  כחלל  יעוצב  המבנה 
ברורים. בבית זה יתקיימו הצגות, ערבי יצירה אלטרנטיביים, בית קפה שקט או מסיבה מחתרתית. 

השינוי המקומי ותנועת האנשים המוגברת באזור יקרינו על סביבתו ויניעו שינוי אף לאורך הרחובות 
הסמוכים לו. בית יוצר כזה, יצור רצף פעילות תרבותי בלב שכונת הדר, אשר בינו ובין בניין התיאטרון 
הקרוב גשר דמיוני שיחבר בין צדדיה השונים של השכונה והעיר, ויעורר להפריה הדדית בין התושבים 

ובין היוצרים, ויחזק את התיאטרון ככלי לביטוי רחשיה של חברה עשירה, רבת פנים ומרתקת.

אנו מודים לראש העיר מר יונה יהב, למ"מ ראש העיר הגברת חדווה אלמוג, ליו"ר דירקטוריון תיאטרון 
חיפה מר ישראל סביון, לראש צוות תכנית אב לתיאטרון ד"ר אסתי גולן, למנכ''ל קהילת הדר מר 
התיאטרון   עובדי  ולצוות  שר  אלה  לאדריכלית  בלום,  אורי  מר  התרבות  אגף  לראש  ברודר,  יעקב 

שהופכים חזון למציאות.

בית היוצר 23 יחל לפעול במהלך שנת 2018.

חדשות התיאטרון

שנה חדשה  
 בית יצירה חדש 

בשכונת הדר
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מאחורי המסכים מאחורי המסכים 
הסיפורים שלהם נרקמים לתוך החיים שלנו. העולמות שהם בוראים, 
נקרעות  נאבקות,  אוהבות,  עינינו,  לנגד  שמהלכות  שלהם  הדמויות 
שלהם  השפה  עצמנו.  את  בתוכן  מוצאים  שכולנו  דילמות  בתוך 
נטמעת לתוך החיים שלנו בלי שנרגיש, החוויות שלהם מזכירות לנו 

את הילדות, הבגרות, הם אנחנו. 

גיבורים מלאי קסם ודמיון שלעיתים מרחפים בין מציאות לפנטזיה אבל עבורנו הם הכי אמיתיים שאפשר. 
עכשיו נולדה הזדמנות ייחודית לפגוש אותם באמת - את מי שעומד מאחוריהן. מי שיוצר עבורנו את הסיפורים 

האלו – הבמאים והכותבים המובילים בארץ שרוקחים עבורנו את החיים האלו שנוצרים על המסך.

במפגש אינטימי, בגובה העיניים, תשוחח הבמאית והכותבת אורי אגוז עם הגיבורים האמיתיים שנמצאים מאחורי 
עין המצלמה או מאחורי המקלדת. אלו שמתכננים את המהלך הבא שתעשה הדמות האהובה עלינו בסדרה, 
מתלבטים איזה צעד יעשה גיבור הסרט. מפיחים באהבה שלהם חיבור מחודש או מרסקים אותם לתוך רומן. 
אמון, גבולות, הורות, התמסרות, אינטימיות, מהפכה, זיכרון ויופי. מטלטלים, מסעירים, מעניינים אותנו והכי חשוב 

גורמים למבט שלנו לקבל צבע אחר, לא צפוי. אולי יותר מסוקרן ופחות שיפוטי, חושב מחדש. 

6 יוצרים מגוונים ומרתקים, כל אחד מגיע מרקע אחר, מזווית שונה שהיא טביעת האצבע הייחודית שלו. ביחד 
הם מובילים את הנבחרת הנפלאה שמגיש תיאטרון חיפה אחת לחודש בנגיעה אישית לתוך היצירה שלהם.

אבי נשר, קרן מרגלית, טל פרידמן, טליה לביא, שמי זרחין וניר ברגמן - בואו להכיר אותם.

 תיאטרון חיפה, אחת לחודש, ערב של הרפתקה צבעונית וייחודית.
אורכו של כל מפגש שעה ורבע.

שמי זרחיןניר ברגמןאורי אגוז

טליה לביא טל פרידמן

אבי נשרקרן מרגלית

שיח אינטימי עם מיטב 
יוצרי הקולנוע 

והטלוויזיה בישראל 
בהנחיית אורי אגוז

פתיחת הסדרה
 15.11 - אבי נשר )הלהקה, דיזנגוף 99, סוף העולם שמאלה, 

פעם הייתי והחטאים(
מפגש 2 – 6.12 - טל פרידמן )קומיקאי, שחקן ומוזיקאי ישראלי(
 מפגש 3 - 10.1.18 - שמי זרחין )אביבה אהובתי, לילסדה, נודל, 

העולם מצחיק, המילים הטובות(
מפגש 4 - 7.2.18 - קרן מרגלית )פלפלים צהובים(
מפגש 5 - 7.3.18 - טליה לביא )אפס ביחסי אנוש(

מפגש 6 - 9.5.18 - ניר ברגמן )כנפיים שבורות, יונה, הדקדוק הפנימי, 
להציל את נטע(

סדרת המפגשים תתקיים בבמה 2 בימי רביעי בשעה 20:30 
מחיר כרטיס בודד 80 ₪ 

מחיר חבילה ליחיד ל- 6 מפגשים 350 ₪
מחיר חבילה  זוגית ל- 6 מפגשים 600 ₪ 

חדש 
בתיאטרון! 
מפגשי 
תרבות



הצגות חדשות

שלקרקס   יהודים

ע״פי ״גלגול בפארק אווניו״ מאת נתן אנגלנדר
 מאת: רוני ברודצקי ודניאל כהן לוי בימוי: רוני ברודצקי עיצוב תפאורה: רות מילר 

 עיצוב תאורה: חני ורדי ויאיר ורדי עיצוב תלבושות: אבישג גולדמן מלחין ועורך מוסיקלי: רן בגנו תנועה: טל קון 
ע. במאי: ליאור סבג בהשתתפות: לירית בלבן, יואב בר לב, שרון דנון, יעל לבנטל, סיגלית פוקס, ולדי פסחוביץ', 

אייל רוזלס, רון ריכטר

בלב ברוקלין ניו יורק, בירת העולם החופשי, מתקיים מיקרו קוסמוס של יהודים, בעלי פאות, לובשי שחורים 
ומגבעות, ממש כמו אבותיהם מה''שטעטל'' באירופה. זר המתבונן בהם מהצד טועה לחשוב שהם חלק מקרקס, 

ולא סתם קרקס - קרקס של יהודים.

רוחמה מחפשת לעצמה שיער חדש כדי לחזור ולהרגיש יפה. גיטה דווקא רוצה להסיר את השיער הצומח על 
סנטרה, ומי יודע, אולי גם למצוא אהבה. בונה רוצה לשלם סוף סוף את החשבונות, אבל בעלה, בטלן ירא שמיים, 

מעדיף את בית הכנסת על החשמל שבביתם. כולם נאבקים להשתרש בסביבתם, מבלי לאבד את זהותם.

המחזה מציג פסיפס אנושי קומי-דרמטי, מצחיק, אפלולי, מבריק ושובר-לב כאחד, החושף את הקונפליקט 
התמידי שבין עקירה ושורשים ומאיר את הפנים השונות של משמעות הקיום היהודי בעולם המאה העשרים 

ואחת, ואת הדילמות השונות של יהודים דתיים נוכח אתגרים שמציבים בפניהם החיים המודרניים.

משך הצגה: כשעה ו- 20 דקות ללא הפסקה

אולםסדרהכתוביות לכבדי שמיעהשעהיום תאריך 

20:30א22.10
קריגר

11:00, 20:30ב23.10

20:30ש28.10

 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

20:30א29.10

20:305ב30.10 

20:3016ג31.10

20:30ה9.11

20:303ש11.11

20:30א12.11

20:3023ב13.11 

21:00ב27.11
בית ציוני אמריקה, ת''א

18:00, 21:00ד6.12

20:307ה28.12 

 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

20:301ש30.12

20:308ה4.1.18

20:304ש6.1.18

20:30ב29.1.18

20:30ג30.1.18 

20:30ד31.1.18

20:30א18.2.18

20:3017ב19.2.18

20:30ג20.2.18
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הצגות חדשות

*שם ההצגה הופיע תחילה כ"באמצע הדרך" ושונה.

פרידה שהם  אסף צפור במאי: איציק ויינגרטן תפאורה ותלבושות:  דיוויד לינדסי - אבייר נוסח עברי:   מאת: 
תאורה: מאיר אלון מוסיקה: אלדד לידור ע.במאי: תומר קרלינסקי בהשתתפות: אסי לוי, מורן ארביב - גנס, 

רבקה בכר, דניאל ברטוב, אוריה יבלונובסקי, טהוניה רובל

מרגרט )אסי לוי(, אם חד הורית בת חמישים לילדה נכה, מתחננת בפני הבוס בן העשרים שלה שלא ייפטר 
אותה מעבודתה בחנות הכל בדולר.

זו יריית הפתיחה של המחזה החברתי המרגש מאת דיוויד לינדסי - אבייר, שהועלה בתיאטרונים רבים ברחבי 
העולם, וזכה לשבחים ולפרסים רבים, ביניהם פרס הטוני בניו יורק.

בזכות דמותה המיוחדת של מרגרט, שלעולם איננה קורבנית או מתרפקת על מצבה המייאש, מעלה המחזה 
של  והמניפולטיבי  הנצלני  האלים,  אופיים  ועל  חברתיים  פערים  על  מחשבה  ומעוררות  מורכבות  שאלות 
מעמדות ומחיר התזוזה ביניהן. אך בשונה ממסרים פשטניים וחד ממדיים, מצליח המחזה לחשוף את תשתית 
הבחירה העומדת בבסיס חייו של האדם, הקודמת לסטטוס או להצלחה כלכלית. ושאלות של מצפון, חובה, 
הורות ונאמנות, צפות מתוך הנואשות הכלכלית של מרגרט, ומוארות באור העז של האמת, שאיננה מבדילה 

הבדל מעמדי מהו.

כשמרגרט מבקשת לעבוד בניקיון אצל רופא מצליח שלמד איתה יחד באותה שכונה, התשובות לכל השאלות 
צפות ועולות במלוא עוצמתן.

בזמנים בהם הפער המקצין בין עשירים לעניים הופך תופעה עולמית מצמררת, מעז המחזה הזה לבדוק האם 
נגמרה הסולידריות החברתית, או שקיים בעולמנו הסיכוי לגלותה מחדש.

משך הצגה: כשעה ו- 40 דקות, ללא הפסקה

ה!
ור

בכ

אולםסדרהכתוביות לכבדי שמיעהשעהיום תאריך 

20:307ד18.10

 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

16:3017,18, 20:30ה19.10

20:304ש21.10

20:30א22.10

13:3023, 20:30ב23.10

בית ציוני אמריקה, ת''א21:00ד1.11

20:3020ב6.11
קריגר

20:3011ג7.11

 במה ראשית, 20:3014א19.11
תיאטרון חיפה 20:305ב20.11

בית ציוני אמריקה, ת''א18:00, 21:00ג28.11

20:3016ג21.11

 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

20:302ד13.12

20:308ה14.12

20:303ש16.12

20:301ש3.2.18
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 מאת: איאד אקאטר תרגום ובימוי: משה נאור תפאורה: כנרת קיש תלבושות: דליה פן-הלר תאורה: חני ורדי 
מלחין: אלברטו שוורץ עוזרת במאי: סופיה נולר בהשתתפות: איציק כהן, אלמה דישי, מיכאל מושונוב, יסמין עיון 

דרמה קומית מרירה מתוקה, מלאת חום ואהבת אדם. מאת המחזאי המהולל, זוכה פרס הפוליצר, איאד אקטאר 

באטלנטה של ימינו, אב למשפחת מהגרים פאקיסטנית הגשים את גרסתו לחלום האמריקאי והקים את חברת 
המוניות המצליחה בעיר. אולם מאז שנפטרה אשתו האהובה שלוותו אינה שלמה.

הוא דואג לשתי בנותיו בכל מאודו, וחרד רק לדבר אחד: האם יצליח להשיא את בתו הבכורה זרינה? אהבתו 
העמוקה אליה, לצד ערכי המשפחה, המסורת והנישואין בהם הוא דוגל, מביאים אותו לחיפוש עיקש אחר חתן, 

עד שהוא מאתר, בדרכים שונות ומשונות, מועמד אידיאלי עבורה, והתרגשותו גדולה.

אך לזרינה, שהחתן הפוטנציאלי דווקא מוצא חן בעיניה מאד, אופי עצמאי וסוער. המסורת הדתית והשמרנית 
בה גדלה ובמיוחד מקומה המוגבל של האישה בתוכה, מציתים בה חוש מרד. ובנוסף לכל זאת - ואולי הגרוע 

מכל! - היא ניחנה בכישרון ספרותי גדול ובשאיפות אמנותיות משולחות כל רסן.

את  ומעמיד  נגדה  הקהילה  את  מקומם  מהמקורות,  לסיפור  פמיניסטית  גרסה  משלימה,  היא  אותו  הרומן 
משפחתה בטלטלה קשה, המגיעה אל סופה בכוחה של האהבה.

הצגות חדשות

על מי ועל מה ה!
ור

בכ

אולםסדרהכתוביות לכבדי שמיעהשעהיום תאריך 
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20:3020ב4.12

 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

20:3011ג5.12

20:307ד6.12

20:30ה7.12

20:301ש9.12

20:3014א10.12

21:00ב1.1.18
בית ציוני אמריקה, ת''א

21:00ג2.1.18

20:305ב8.1.18

 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

20:3016ג9.1.18

16:302,18, 20:30ד10.1.18

20:3017ה11.1.18

20:303ש13.1.18

20:304ש24.2.18

20:30א25.2.18

20:3023ב26.2.18

20:30ד14.3.18

20:308ה15.3.18
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 מאת: ולנטין קרסנוגורוב בימוי: אסיה נייפלד מוסיקה מקורית: מינדיה חיטארישווילי 
 תפאורה: איגור וינוקור  תאורה: חואן כהן בהשתתפות: דמיטרי באסין, לנה בולט, אלכס גרייסר, 

חיים דולינגר, איגור וינוקור, יוליה ורגין לוינשטיין, לוסיה מאליה, אולגה שצמן.

הפקה ישראלית מקורית בשפה הרוסית!

גיבורי המחזה הם אנשים מן היום-יום: זוג צעיר, איש זקן, אישה עמוסה בשקים, גברת אלגנטית ואיש עסקים 
עם מזכירה. לכל אחד חיים משלו, אבל ברגע שהם מגיעים לפארק נטוש, ניצב בפניהם רצון משותף: להיכנס 
דרך דלת מסתורית בה נתקלו בפארק. לרצון מתלוות שאלות כמו: כמה אנשים ייכנסו? למי הזכות להיכנס 
ראשון? מתי הדלת תיפתח ואיך זה יקרה? מי שיכול לענות על השאלות הללו הוא האחראי על המקום, והוא 
לא מנדב יותר מדי פרטים, מה שמותיר את הגיבורים בתחרות על פרס שאינם יודעים מהו. המחזה מעלה 
שאלות לגבי האנושיות אשר הולכת לאיבוד בסביבה תחרותית, ועל האובססיה האינסופית שלנו ללא-נודע.

משך הצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

Драматургия: Валентин Красногоров Режиссер: Ася Найфельд  
Художник постановщик: Игорь Винокур Художник по свету: Хуан Коэн Композитор: 
Миндия Хитаришвили Актеры: Дмитрий Басин, Елена Буллет, Юлия Варгина, 
Игорь Винокур, Александр Грейсер, Хаим Долингер, Люси Малая, Ольга Шацман

Все хотят попасть в заветную дверь. Кто будет первым? Сколько человек впустят?  
И когда наконец откроют? Эти и другие вопросы терзают героев пьесы случайно 
встретившихся в заброшенном парке. Старик, молодая пара, женщина, нагруженная 
торбами, элегантная дама, мужчина в галстуке с секретаршей, у каждого из них своя 
жизнь, но их объединяет единая цель - пробраться внутрь! Но лишь администратор 
знает когда и как это произойдёт...

שערי גן עדן 
 בשפה הרוסית, 

בליווי כתוביות בעברית 

הצגות חדשות
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אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

20:30ה26.10

 במה 3, 
תיאטרון חיפה

20:30ש28.10

20:30ד29.11

20:30ה30.11
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 DANCE ROCK OPERA

את דרכנו התחלנו מתוך ידיעה, סקרנות 
ומטרה לקדם את המחול בעיר חיפה. 

אנחנו מאחלים שחיפה תהפוך להיות בית 
לרקדנים וכוראוגרפים, שיוכלו לרקוד 
ולהופיע בתוך מרחב של יצירת מחול 
חדשה ומקורית.  שיתוף הפעולה עם 

התיאטרון הוא תהליך יצירה פורה, מרתק 
ומיוחד עבורנו והוא מסמל את תחילת 

הדרך בהקמת קבוצת מחול חיפאית. אנו 
מודים לעיריית חיפה ותיאטרון חיפה 

שפתחו בפנינו את השער. ביחד אנחנו 
מגשימים חלום״. 

מירב כהן וטל ריינן.

"

"

פרויקט 
מחול חדש 
בתיאטרון

אזור פרא מגונדר
אופרה חברתית משגשגת, חורקת שיניים ומעוררת מזימות, המתקיימת בתוך מטוס נוסעים גדול. צוות המטוס 

הוא הרקדנים וקהל הצופים הם הנוסעים, כולם הופכים להיות חלק מהתכנית האמנותית של הטיסה. 

זוהי יצירה אינטרטקסטואלית, המשלבת שירה מקורית השזורה כתרגום הריקוד בגוף הטקסט. הריקוד נותן 
לנפש לנדוד במעמקי הדמדומים בנקודת האל-חזור של הגוף הרוטט, המתמסר באופן מוחלט לצופים שלו, 

כאקט פרפורמטיבי וטוטאלי. המופע מציג קונפליקט תמידי המתקיים בתוך סביבה חדשה ומסקרנת. 

 יצירתם של מירב כהן וטל ריינן כוריאוגרפיה וכתיבת שירה: מירב כהן בימוי וכתיבת תסריט: טל ריינן 
 רקדנים: לירון פלס, יעל אברבוך, הראל גרז׳וטיס, עלמה לבנה

מפיקה: ורדית כהן מוזיקה מקורית: ירון כהן

עד  מחול  ליוצרת  והספורט  התרבות  שרת  פרס  זוכת  הכוראוגרפים.  בעמותת  חברה  חיפה.  ילידת  כהן  מירב 
הוצגו  עבודותיה   ,2008 משנת  וכוראוגרפית   1999 משנת  מקצועית  רקדנית   .2015 לשנת  ליצירתה  שנים   10
בפסטיבלים רבים. משנת 2009 פועלת בחממה למחול במרכז לתיאטרון של עכו, ובשנת 2013 ייסדה את מסלול 
הלימודים "דיוקן האמן היוצר" של החממה למחול ומאז מנהלת אותו. סטודנטית לתואר ראשון בחוג לספרות 

עברית ובחוג לאומנות יצירה באוניברסיטה חיפה. 

טל ריינן תושב חיפה. תסריטאי, במאי וצלם. חבר באיגוד התסריטאים. בעל תואר שני בתסריטאות, אוניברסיטת 
תל אביב ובעל תואר ראשון בקולנוע, תקשורת והוראה, מכללת סמינר הקיבוצים. עבד כמרצה לצילום ועריכה 
המחול  מתחומי  מופעים  ועורך  מצלם  הקיבוצים.  בסמינר  מחול  לתיאטרון  ובחוג  ותקשורת  לקולנוע  בחוג 

והתיאטרון. עבד כאיש הפרסום של המרכז לתיאטרון של עכו.

בקרוב!בקרוב!ִּביטֹון

יצירתה של הילה גולן

נולדתי לשם "גולן" ושנים חייתי עם הזהות הזו, 'הילה גולן', מנותקת מה'הילה ביטון' שיכולתי להיות. 

אבא שלי, שעלה ממרוקו בגיל 4 עם משפחתו, שינה את שם המשפחה שלו, אחרי שנלחם על הגולן במלחמת 
יום הכיפורים, לפני שהתחתן עם אמא שלי, שנולדה בארץ להורים ניצולי שואה. במשפחה של אבא, משפחת 

ביטון, תמיד הרגשתי אהובה אם כי זרה לפעמים, כאילו אני לא שולטת לגמרי בשפה.

לפני 3 שנים הפכתי לאמא, ומאז אני שומעת יותר את הקול ה'ביטוני' קורא מתוכי - איך אעביר את הזהות הזו 
לבת שלי, איך אחבר אותה לשושלת העמוקה והרחוקה הזו?

הזמנתי את הדודות שלי לתיאטרון, לבמה, ללמד אותי את מה שרק הן יודעות ויישאר לנצח.

הצגות חדשות
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כר אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

20:30ה22.2.18

 במה 2, 
תיאטרון חיפה

17:00, 20:30ג27.2.18

17:00, 20:30ד28.2.18

17:00, 20:30ה1.3.18

20:30ה8.3.18
אולםשעהיוםתאריך 

במה 3, תיאטרון חיפה20:30ה15.2.18
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הרשמה ופרטים נוספים בקופת תיאטרון חיפה

• הקניית מושגי מפתח בעולם התיאטרון 
• הכרות עם הז'אנרים השונים: קומדיה, טרגדיה, סאטירה 

• אימפרוביזציה וכניסה לדמויות באמצעותם יושם דגש על עבודת השחקן 
• שחרור פיזי    • קול ותנועה 

הפעילות תתקיים בהדרכת צוות מקצועי: 
שחקנים, במאים, מדריכי פיתוח קול ותנועה. 

2017-18

תפאורה, תלבושות ותאורההחוג הצגה הכוללת בסוף השנה יעלו משתתפי 

החוג יתקיים בכל יום ב' בשבוע, בין התאריכים: 

6.11.17 עד ה-30.6.18
ו'- ח'

16:30-18:00
ט'- י''ב

 10% הנחה למנויי תיאטרון חיפה18:00-19:30

₪ 270
לחודש

בקרוב!ביאות ראשונות

מאת: אורי ניצן בימוי: עמיר קליגר 

המחזה המקורי "ביאות ראשונות", פרי עטו של אורי ניצן, פסיכיאטר ופסיכותרפיסט במקצועו, נכתב לאורך 
תקופה ארוכה תוך ליווי הצוות האמנותי בתיאטרון, ומבשר על בואו של קול ייחודי ומפעים לתיאטרון הישראלי. 
בשפה נדירה ביופיה, ייחודית ורבת עוצמה, מאפשר המחזה הצצה נדירה, אסורה כמעט, לערב כלולותיו של 
הנוראה  החרדה  ועם  ביניהם,  הראשון  האינטימי  במפגש  הגלומה  האימה  עם  מתמודד  הוא  בעוד  חרדי,  זוג 
שבהזדווגות. אך אין זו אלא מראית עין מתעתעת בלבד, ומה שנדמה תחילה כמבט מבעד לחור המנעול אל 
עבר עולם מסקרן ונסתר מהעין, חושף בהדרגה אמת מורכבת הרבה יותר, המקרבת את המחזה אל העולם 

החילוני באופן המטלטל את הנפש. 

בסגנונו המיוחד ורב היופי, עוסק המחזה באומץ באובדנה המכאיב של האינטימיות הזוגית, וחוקר את המיניות 
לא כמעטפת, אלא כנושא בפני עצמו, מביע אותה ככוח מניע, שורש יסוד מהותי, רב פנים ורבדים. 

במובנים רבים, המיניות נהרסה ברגע שהפכה ציבורית, הוצאה לאור ונחשפה לכל עבר. בעקבות כך היא רוקנה 
מן הצורך לגשש באפלה, לגלותה מתוך התרגשות, סקרנות, הרפתקנות ובדיקה, והפכה אותנו לחקיינים חסרי 

מודעות לשפה מינית דלה, צפויה, ובנאלית מאד. 

בבואו לעסוק במיניות באופן חשוף ופורץ דרך, מציב לעצמו מחזה חשוב זה יעד משמעותי: להשיב למיניות 
את המסתורין השייך לה.

בכורה באפריל 2018

חוגי מבוגרים חוגי ילדיםחוגי נוער
הצגות חדשות
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 מאת: פיטר קווילטר תרגום: רנה ורבין בימוי: נועה רבן
 תפאורה: לילי בן נחשון תלבושות: יובל כספין תאורה: חני ורדי

 ניהול מוסיקלי: אבי בנימין עיצוב תנועה: עומר זימרי
 פסנתר: בוריס זימין וידאו ארט: נמרוד צין ע. במאי: אסף פרידמן

 הדרכת שפה ודיבור בספרדית: רון ריכטר
 הדרכה קולית: יניב ברוך ע. מעצב תלבושות: שלומית פניכל

בהשתתפות: לאורה ריבלין, עידן אלתרמן, יעל לבנטל

סיפורה האמיתי של פלורנס פוסטר ג'נקינס - הזמרת הגרועה בעולם

פלורנס )לאורה ריבלין( בעלת קול סופרן צורמני ביותר, היתה אישה 
בבועה  ימיה  סוף  עד  לחיות  שהצליחה  בחלקה,  ושמחה  מאושרת 
ורודה של אשליות. היא הקיפה את עצמה בחברות תומכות ומעריצות, 
מבקרי  ממיטב  להתעלם  לה  שעזרו  ממנה,  פחות  לא  אקסצנטריות 

המוזיקה של התקופה.

סיפור המחזה נפתח בשנת 1944 כאשר קוזמה )עידן אלתרמן( פסנתרן 
צעיר ורעב, הגיע אל מגוריה המפוארים של פלורנס בשדרה החמישית 
כדי להיבחן לתפקיד המלווה המוזיקלי שלה לקראת הקונצרט המתקרב. 
קוזמה האומלל נאלץ להתגבר על רתיעתו הטבעית מקולה המצמרר של 

המיליונרית השאפתנית על מנת לקבל את העבודה הנכספת.

בהדרגה למד להכיר ולאהוב את דמותה הססגונית בעלת הלב הענקי 
של האישה השמחה והזייפנית ביותר שידעה האנושות...

ההצגה מלווה בקטעי וידאו ארט מרשימים ברוח התקופה.

משך הצגה: כשעה ו-20 דקות ללא הפסקה

"מהוללת" מדגישה את נחיצות התיאטרון 
בחיינו... אירוע נדיר..." 

מאקו

"הביצוע המצוין של לאורה ריבלין מותיר 
את הצופה עם חומר חשוב למחשבה, 

שמאחורי כל יצירה עומד אדם וששלמות 
הביצוע היא לא תמיד הדרך היחידה 

להטביע חותם... עידן אלתרמן שובה לב"
עכבר העיר

"מרגש, מצחיק ומענג מאוד... לאורה 
ריבלין כובשת את הבמה... עידן אלתרמן 
שחקן מעולה ורב כישרון... יעל לבנטל 

פרפורמרית נהדרת" 
TheMarker Cafe

"ריבלין זכתה בתפקיד מושלם עבורה... אופרה 
של שלושה שחקנים... בימוי עדין וחכם"

הבמה

* * * * *
"ריבלין חוגגת ... אלתרמן מבטא היטב את הדואליות 

של דמותו ויוצר קשר חם עם הקהל..."
5 כוכבים, ידיעות אחרונות  
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 עיבוד ובימוי: רוני ברודצקי כוריאוגרפיה: טל קון 
 מעצבת תפאורה ותלבושות: רות מילר מוסיקה: נדב ויקינסקי 

תאורה: חני ורדי ע. במאית: יובל קורן  בהשתתפות שחקני קבוצת החיפאית: קרן אור / שרון דנון, ארז ביטון, 
חן גרטי, נגבה מאור, מיטל נר, ולדיסלב פסחוביץ', רון ריכטר, ארז שהרבני

תיאטרון תנועה בליפ-סינק

נבחרת שחייה אומנותית מתאמנת ומופיעה בבריכה. הם מתאמנים, הם משוחחים, הם מתווכחים, מתאהבים 
והכל בתוך המים. אלא שכשהם מדברים לא יוצא מהם קולם הטבעי, כי אם דיבור של מבוגרים קשישים.

ההצגה "אקווריום" היא ניסוי חדשני בתיאטרון. במקום טקסט, מחזה, מילים, אספנו הקלטות דוקומנטריות של 
אנשים בני הגיל השלישי. הקשישים שוחחו איתנו על משפחה, סקס, גורל, מחלות,  מצפון ועוד.

השחקנים של הקבוצה החיפאית מבצעים את ההקלטות הדוקומנטריות בטכניקת ליפ-סינק, כלומר מדובבים את 
הקולות של בני הגיל השלישי. ההפקה בוחנת את המתח בין הגוף הצעיר לקול המבוגר, היא בוחנת צורות מחשבה 

ודיבור, הבדלים ודמיון בין הדורות.

זהו תיאטרון חדשני שלא נראה עוד כמותו.

משך הצגה: כשעה ו-10 דקות, ללא הפסקה
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קבוצת התיאטרון של תיאטרון חיפה

אקווריוםאקווריום
בליפ-סינקהצגת תיאטרון 

aquariumaquarium

"... הקהל גאה בצחוק של הנאה... מלאכת תיאטרון 
 ותנועה... אני מלא הערכה לעשייה עצמה..." 

הארץ

 "מבצע ליפסינק מרשים, מענג למדי, 
משעשע... הם נפלאים... הישג אישי ובימתי." 

הבמה

"... ההצגה מצחיקה ביותר. השחקנים מגישים ביצוע 
מדויק ומלא חן...השילוב של הדמויות השוחות והשחקנים 

המתמללים את הדיבורים מתוזמר בצורה מופתית..." 

ידיעות אחרונות

הצגות שלנו

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 
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בית ציוני אמריקה, ת''א18:00, 20:30ב16.10

16:30, 20:30ג24.10

 במה 3, 
תיאטרון חיפה

20:30ד25.10

20:30ג14.11

20:30ד15.11

11:00ו24.11

20:30ב4.12

20:30ג5.12

20:30ד27.12
 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

20:30ב15.1.18

 במה 3, 
תיאטרון חיפה

20:30ג16.1.18

20:30ד17.1.18

20:30ד7.2.18

20:30ה8.2.18

20:30ש10.2.18
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המחזמר הישראלי המקורי שהדהים את המבקרים והצופים! 
קומדיה אורבנית מוסיקלית על הגשמה עצמית ואהבת אמת. 

זוכה פרס המחזמר בת ים

מוסיקה ופזמונים: אוהד חיטמן מאת: אוהד חיטמן ושירילי דשא על פי רעיון מקורי של אוהד חיטמן 

 בימוי: דניאל אפרת בהשתתפות: טלי אורן / איילת רובינסון, מיקי קם, אמיר הלל, נילי צרויה, שרון צור, 
דור אוחיון בר-נתן / ענת סלונים, דודי גזית, יהודה נהרי, יוסף אלון, יפעת כהן / רותם מלר, נעה גודל

המופע בליווי תזמורת המהפכה על הבמה בניצוחו של רועי אופנהיים.

משך הצגה: כשעתיים ורבע, כולל הפסקה

על פי סרטו של וודי אלן 

 עיבוד למחזה: עמיר קליגר ומשה נאור בימוי: משה נאור 
תפאורה: סאשה ליסיאנסקי תאורה: אלי אשכנזי תלבושות: דורון אשכנזי מלחין ונגן: שאול בסר תנועה: טל קון 

 ע. במאי: עמית אפטה מעצב תוכן: שי דוביגינסקי
בהשתתפות: דביר בנדק, דורית לב ארי, קרן צור, שרון אלכסנדר, ישי גולן, לירון בן שלוש/ יונית טובי, רוני גולדפיין ושאול בסר

פרידתו הקשה  לסיפור  במקביל  יצר  אותו  אלן,  וודי  ביותר של  והביוגרפי  האישי  הוא סרטו  ונשים"  "בעלים 
תהליכי  ואת  זוגות,  שני  של  המקבילים  סיפוריהם  את  מציג  למקור,  בדומה  זה,  בימתי  עיבוד  דאז.  מאשתו 
הפרידה והתבוסה, המלחמה וההתעקשות על קשרי הנישואים שלהם. זהו מחזה הבוחן בחינה כנה את הנחמה 
והשקר המתמזגים באופן הרסני באידאל המונוגמיה הבורגני, ואת השילוב המתמיד המתחולל בה בין הרצון 

ביציבות והשאיפה להרפתקה וחופש. 

וודי אלן, במבטו חסר הרחמים, מחלץ מתוך דמויותיו את הכאב, התקווה, האכזריות, הילדותיות והרומנטיקה, 
המשתתפים כולם במשחק הבלתי אפשרי של זוגיות ארוכת טווח. מעטים הטקסטים אשר ביטאו באופן כה 
עשיר חמלה והבנה, את השבר העמוק המתחולל על מוסד הנישואים, את הפרדוקס התמידי המאפיין אותו, 
את המחיר והקורבן אותם הוא תובע, כמו גם את היופי החמקמק הטמון בו על אף כל זאת. בעידן המעמיד את 
עצם האהבה למבחן מתמיד, מחזה זה מוצא את הרומנטי גם בגיהנום הקומי מאד של זוגיות במשבר, ועושה 

זאת תוך נאמנות גדולה לאמת בלתי מיופייפת.

משך הצגה: כשעה ו- 20 דקות, ללא הפסקה
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"תמהיל מדויק של הומור עם אנושיות וכאב." 
כלכליסט

"משובח בכל החזיתות... 
הצגה מצוינת של תיאטרון חיפה" 

הבמה

" עיבוד בימתי אינטליגנטי ונוגע ללב...
 קומדיה אינטליגנטית, כואבת ורגישה"  

ידיעות אחרונות
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מחזמר השנה
פרס תיאטרון 
ליוצר בתחום המוזיקה

אוהד חיטמן

פרס תיאטרון
לשחקנית הראשית

טלי אורן

פרס תיאטרון
לשחקנית המשנה

מיקי קם

"...כיף גדול... מוסיקה סוחפת... החוויה 
נעימה ונמרצת, עולה על גדותיה מהתלהבות 

ומקצועיות... אני מודה, בהחלט נהניתי." 
הארץ

"הפקה ססגונית וסוחפת... כיף גדול... בראבו!"  
ידיעות אחרונות

"יש רגעים כאלה שאתה יושב נפעם מול יצירת 
אומנות יוצאת דופן שנוגעת בך... בראבו!" 

ליאון רוזנברג

 "הזמן של בילי שוורץ הגיע... הפקה מרשימה 
ומהנה מתחילתה ועד סופה. לכו ותיהנו!" 

הבמה

פרס תיאטרון

הצגות שלנוהצגות שלנו

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:30א5.11
תיאטרון חיפה 20:30ב6.11

ש 
לו

ת
מן 

ס
 ל

תן
ני

 
ש 

כו
לר

או 
 /

ה ו
יר

ח
ב

 
ה.

ח
הנ

 ב
ם

סי
טי

תאריכים יפורסמו בהמשך.כר
ניתן לסמן תלוש בחירה בתוספת 50 ש"ח ו/או לרכוש כרטיסים בהנחה

2829

ח
ל.

ט.



הצגות שלנו

 מאת: מרשה נורמן תרגום: רבקה משולח בימוי: איציק ויינגרטן תפאורה ותאורה: במבי פרידמן 
תלבושות: נטשה טוכמן פוליאק מוסיקה מקורית: הילית רוזנטל  בהשתתפות: לאורה ריבלין, נינה קוטלר

אם ובת במציאות ועכשיו על הבמה
 ***** 4 שנים על הבמות ברחבי הארץ ***** 

דרמה מרגשת עטורת שבחים. המחזה זוכה פרס פוליצר מאת מרשה נורמן.

אנושית,  יריעה  נפרסת  הצופה  לעיני  ונוקב.  כן  חושפני,  מרגש,  דיאלוג  שכולו  ובת,  אם  של  בחייהן  אחד  ערב 
ששזורים בה הומור, אהבה וחמלה, כשהשתיים, האם והבת, מחפשות אחר משמעות החיים.

משך הצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
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לילה טוב, אמא

"שתי השחקניות הנפלאות מצליחות ליצור 
קונצ'רטו מושלם לשני קולות ולבנות את הדרמה 

הסוערת הזאת באופן מדויק ונוגע". כלכליסט

"על הבמה רוחש נס קטן ונדיר... מסע קסום 
ynet  "ואכזרי... הישג דרמטי גדול

"שתיהן מעולות, כל אחת בדרכה... הצגת המחזה, 
בבימויו של איציק ויינגרטן ועם התפאורה של 

במבי פרידמן מוצלחת ביותר." הארץ

“הצגה שמכה בך כמו אגרוף בבטן, וההתרגשות 
 לא מניחה הרבה אחרי שהמסך יורד” 

ידיעות אחרונות

פרס תיאטרון
לשחקנית המשנה
נינה קוטלר 

מאת: סמי מיכאל עיבוד ובימוי: שמואל הספרי תפאורה: סאשה ליסיאנסקי תלבושות: אורנה סמורגונסקי 
 מוסיקה: אלדד לידור תאורה: אורי מורג ע. במאי: הילה בן ארי 

בהשתתפות: חן אמסלם / מונה חווא, רבקה בכר, דורון בן דוד, אורי גבריאל / רמי דנון, שושה גורן, מתן זרחיה, 
חנאן חילו, ג'סאן עבאס 

עיבוד לספרו החשוב והמצליח מאת סמי מיכאל. דרמה משעשעת ומסעירה מנכסי צאן הברזל של הספרות 
הישראלית, בהפקה מחודשת ורלוונטית מתמיד.

עלילת המחזה מתרחשת בתחילת שנות השמונים בחיפה - תקופת מלחמת לבנון הראשונה. הודא, ערביה נוצריה 
העובדת כסוכנת נסיעות ומעורה בתרבות הישראלית, מתגוררת עם מרי, אחותה היפהפייה והפרועה, אמה וסבה 
בשכונת ואדי ניסנאס הנשלטת על ידי אבו נחלה - "מאפיונר" עשיר וחסר מעצורים. אל גג הבית עובר לגור אלכס, 
עולה מרוסיה, נגן חצוצרה וסטודנט בטכניון. הודא ומרי מסתבכות באהבות בלתי אפשריות ונקרעות בין מחויבותן 

למסורת ולמשפחה – לבין צו ליבן.

משך הצגה: כשעתיים ורבע, כולל הפסקה
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הצגות שלנו

"העיבוד המשעשע והמסעיר של שמוליק הספרי גורם לקהל לגעות מצחוק 
במשך כל ההצגה... הליהוק הלא פחות ממושלם גורם להצגה הזאת להיכנס 

לרשימת ההצגות שאסור לכם להחמיץ השנה..." לאישה

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה 3, 20:30ד18.10
תיאטרון חיפה 20:30ה18.1.18

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

20:30א7.1.18
 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה 20:30ד21.2.18
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 כתיבה ובימוי: רובי קסוס תפאורה ותלבושות: רות מילר תנועה: טל קון מוסיקה: מורן מייזלס 
תאורה: אלי אשכנזי שחקנית: דליה לי שטורך

מונודרמה מוסיקלית על נעורים, אהבה חלומות ואוכל 

סיפורה של נויה ציוני, נערה בת 17 מפתח תקווה, החולמת להיות זמרת מפורסמת לפחות כמו אדל. היא מתאשפזת 
לשלושה חודשים במחלקה להפרעות אכילה בגין השמנת יתר. במחלקה, נויה חולקת חדר עם חלי "גפרור" ומריה 
- אנורקסיות המאושפזות גם הן. הקטבים השונים על קשת הפרעות האכילה יוצרים מפגשים סוערים, מלאי מתח 

והומור בין הבנות. במהלך ההצגה אנחנו נחשפים לעולמם של נויה, הבנות ושאר אנשי צוות המחלקה.

מבוסס על מקרה אמיתי

משך הצגה: כשעה ללא הפסקה

"הצגה חשובה, רלוונטית ובגובה העיניים" פרוגי

"דליה שטורך מפליאה לעבור בין הדמויות השונות, ומפגינה יכולות שירה ומשחק 
מצוינות... מרגש, מצחיק, חכם ועמוק". עכבר העיר

מאת: ג'ורג' בראנט תרגום וביצוע: קרן צור 

 בימוי: סיני פתר תאורה: חיליק אורגל מוסיקה: חגי קשת 
וידאו ארט: נמרוד צין ייעוץ לעיצוב החלל: פנצ'ו אידלברג

זהו מחזה המספר את סיפורה של טייסת F16 אמריקאית. זהותה מתערערת כאשר 
בעקבות הריון לא צפוי היא מנושלת מתפקידה כטייסת קרב. מאמנים אותה 

מחדש להיות מפעילת מל"ט )מטוס ללא טייס(. כעת, היא משתתפת 
במלחמה בשלט רחוק, מבסיס Chreech, נוואדה. 

 כל יום היא שבה אחרי 12 שעות בקרון ההפעלה, 
אל בעלה ואל בתה הקטנה, הביתה. 

"לנסוע למלחמה כאילו זו עבודה במשמרות". היא מצליחה "להוריד" הרבה מ"הרעים, האשמים". 

"האפור" של המסך מחליף את "הכחול", שהיא כל כך אהבה לטוס בו. 

היא לפעמים "רואה את עצמה מלמעלה", את אלה שהיא אוהבת, וגם את אלה שהיא הורגת. עד שיום אחד, רגע לפני 
שהיא לוחצת שוב על הכפתור...

משך הצגה: כשעה ו-10 דקות, ללא הפסקה

ור
 צ

רה
או

לי
ם: 

לו
צי

"הצגת יחיד חכמה, המשלבת מוסר מלחמה עם תודעת 
האח הגדול, הרג, מגדר ומציאות מדומה, ובעיקר 

מעניקה לצופים הזדמנות לפגוש שחקנית מדהימה, 
בעלת יכולת להחליף אלף פנים בהרף עין, באמינות 
רגשית מוחלטת ומלאכת מחשבת של משחק" הארץ

 "ביצוע חשוף, חריף ועוצמתי 
 ונבנה בהדרגה לשיא רגשי מרשים." 

ידיעות אחרונות

" צור ממריאה לפסגה חדשה" 
מעריב

מקום ראשון להצגה 
תיאטרונטו 2015

מקום ראשון לשחקנית
קרן צור

תיאטרונטו 2015

הצגות שלנוהצגות שלנו

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה 3, 20:30ב30.10
תיאטרון חיפה 20:30ה28.12

20:30ג23.1.18

20:30ד28.2.18

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

במה 3, תיאטרון חיפה20:30א29.10

בית ציוני אמריקה, ת"א20:00ד1.11

20:30ב20.11
 במה 3, 

תיאטרון חיפה
20:30א24.12

20:30ג26.12
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קומדיה על זוגיות, אהבה ויחסים פתוחים 

מחזה: דריו פו ופרנקה רמה נוסח עברי: אלי ביז'וואי בימוי: נורמן עיסא תפאורה ותלבושות: אופיר חזן
מוסיקה: אבי בללי תאורה: זיו וולושין כוריאוגרפיה: שרון שטרק

בהשתתפות: לירית בלבן, שרון אלכסנדר ופז מגן בליווי גיטרה על הבמה.
 

זוג נשוי מחליט להתאים את מערכת היחסים שלו לחיים ה"מודרניים" ולפתוח את חיי הזוגיות. הבעל 
יוזם את ההחלטה לקחת את החופש ולהתפרפר באופן "אידיאולוגי". הוא מיישם את החלטתו במרץ, אך 
האידיאולוגיה סוטרת על פני רעייתו ובהמשך גם על פניו...לאחר שהחלטתו הופכת את אשתו לשבר כלי 

ול"מתאבדת סדרתית" - בכל פעם באופן מוטרף אחר, היא משתכנעת לקבל על עצמה את עול הזוג הפתוח, 
תופסת עצמאות ומוצאת לה גברים משלה... במחזה "זוג פתוח" מטפלים המחזאים בשנינות ב"פוליטיקה" בין 

המינים, תוך שימוש בהומור כאמצעי ביטוי לצער כבד.

חייו של הזוג הפתוח הופכים לגרוטסקה בלתי אפשרית, הגורמת להם לחפש את דרכם הביתה בשלום...

ם: כפיר בולטין
צילו

מאת: מריה לאדו בימוי: אסיה נייפלד מוסיקה מקורית: מינדיה חיטרישווילי מעצב תפאורה: איגור ייליזרייב
 מעצב תאורה: חואן כהן 

 בהשתתפות: לוסיה מאליה, אלכס גרייסר, חיים דולינגר, לנה בקסן, דימה באסין,  
ולדי פסחוביץ, איגור ייליזרייב, רעיה קמינסקי, יוליה ורגין לוינשטיין, אולגה שצמן

אילו החיות יכלו לדבר מה היו שואלות את האדם??? ובמה אנו בני האדם נבדלים מהן? 
באסם ישן אחד סוס, פרה, כלב וחזיר המנסים בכל כוחם לעזור לאנשים. האם יצליחו? בואו וגלו בעצמכם.

העלילה מתרחשת באסם וגיבורי העלילה הם בעלי חיים. הם צופים במתרחש, נותנים עליו את דעתם, מנסים 
מנסות  הפלה,  על  ובני האדם מדברים  בהריון  הבית  בעל  בכנות. כשמסתבר שבתו של  האנשים  את  להבין 
החיות בכל כוחן להציל את התינוק, אפילו במחיר חייהן. כשהשכן השיכור נרתם לעזרה, חלה תפנית מיסטית 

שמעניקה מימד נוסף למתרחש. בסוף התינוק נולד בזכות מלאך שומר שהקריב את עצמו למענו. 
הצופים צוחקים ובוכים יחד עם גיבורי ההצגה.

משך הצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

Очень проста я история
Русская группа Хайфского театра преставляет спектакль по известной пьесе Марии Ладо. 
Парень и девушка любят друг друга. Родители против. На помощь влюбленным 
неожиданно приходят животные. Притча о любви и верности, о несбыточных мечтах и 
суровой реаль ности, где фантазия и быт сливаются в единое целое.
Актеры: Дмитрий Басин, Лена Бул-лет-Баксан, Юлия Варгина, Игорь Винокур, 
Александр Грейсер, Хаим Долингер Раиса Каминская, Люси Малая, Влад 
Пейсахович, Ольга Шацман. Режиссер - постановщик: Ася Найфельд; Композитор: 
Миндия Хитаришвили; Художник постановщик: Игорь Винокур

סיפור פשוט מאוד 

 בשפה הרוסית, 
בליווי כתוביות בעברית 
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צי

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

במה 3, תיאטרון חיפה20:30ש4.11

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

במה ראשית, תיאטרון חיפה20:30ש10.3.18
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הצגות שלנוהצגות שלנו

"...עברית שנונה וקצבית... הפקה דינמית... לירית בלבן היא שחקנית קומית שיודעת להתפרע, 
וההצגה הזו תואמת את כישרונה הטבעי...בידור אינטליגנטי..." ידיעות אחרונות

 ''...השחקנים מפגינים משחק מדויק ומרשים מאוד... הצגה מעוררת מחשבה... מומלצת 
MYNET ".לכל מי שמחפשים זווית חדשה ומרתקת על משבר הזוגיות בחברה המערבית
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הזאבים

לון
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'ר
: ז

ם
לו

צי

כתיבה ובימוי: הלל מיטלפונקט

בהשתתפות: תיקי דיין, אלון דהן, דן שפירא, יצחק חיזקיה , יוסי קאנץ, תמר קינן

1978, שנה לאחר המהפך הפוליטי שהעלה את הליכוד לשלטון, במשק חקלאי מתפורר, זאבה ובנה דב מנסים 
לשרוד את פגעי הזמן והכלכלה. הם מוקפים באיבתם הנושנה של שכניהם אנשי “תנועת העבודה” ומנודים ע”י 

חבריהם בתנועת “חרות” )אחיהם באצ”ל ובלח”י(, התנועה שעד לא מכבר הם היו בשר מבשרה.

שובו המפתיע של הבן הצעיר נריק מארה”ב, מסמן אולי תחילתו של שינוי לטובה, או אולי להיפך, את שקיעתה 
הסופית הבלתי נמנעת של המשפחה. “הזאבים” היא דרמה משפחתית סוערת ונוגעת ללב שגיבוריה כלואים 
בצל סודות אפלים מן העבר, בסבך פתולוגיות משפחתיות, והנושאים חלום אחד גדול: לשוב ולתפוס מקום 

בפוליטיקה של ישראל “החדשה”.

משך ההצגה: שעה ו- 40 דקות ללא הפסקה

“תיקי דיין עושה את אחד מתפקידיה המרשימים ביותר ב”הזאבים” 
בהדרכתו של הבמאי הלל מיטלפונקט...״ ידיעות אחרונות

תיקי דיין מצויינת, האישה-אמא הישראלית היהודית האולטימטיבית על הבמה הישראלית... לצידה 
דן שפירא, בן דמות נתניהו, חלקלק, חביב, רהוט, נבוך... אלון דהן, במלאות אנושית חמה, פגועה 
וכואבת של הישראלי הטוב, שכל זה נעשה על חשבונו, ובעיקר יצחק חזקיה, בדמות אחי האם, 

ההומוסקסואל, הדחוי שמצליח לגנוב את ההצגה בחן שובר לב ועצוב עד אין קץ"... הארץ

 עבודת בימוי מעולה”. 
מעריב

נותר מספר מצומצם של כרטיסיםנותר מספר מצומצם של כרטיסים

הצגות אורחות

תיאטרון 
הקאמרי

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

20:30ג24.10
 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

20:30ד25.10

ש 20:30ה26.10
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תיאטרון הקאמרי
בשיתוף הבימה

עיבוד תיאטרוני ובימוי של חנן שניר לספרו המטלטל של דויד גרוסמן

בהשתתפות: דרור קרן, אפרת בן צור, אמנון וולף, דניאל סבג, עמוס בוארון, הראל מורד, רינת מטטוב, ניר ברק, 
גיא מסיקה, דויד בילנקה, ויטלי פודולסקי, אלדי ברייטמן

זהו סיפור אהבה גדול בין אורה, אברם ואילן, הנפגשים כשהם בני 16 בבית חולים, בעיצומה של מלחמת ששת 
הימים. מפגש אקראי זה קושר ביניהם ומעצב את גורלם על רקע השבריריות והחרדה של הקיום הישראלי.

35 שנה מאוחר יותר, אורה, שבנה החייל יוצא למבצע צבאי, בורחת מביתה כדי לא להתענות בציפייה לבשורה 
הרעה, שאין לה ספק כי תגיע; כסרבנית-בשורה אולי תוכל למנוע אותה ולהציל את בנה. בדרכה אל הגליל 
היא כמעט חוטפת את אברם, אהוב נעוריה, ובמשך ימים ולילות היא נודדת אתו על - פני הארץ, ברגל, ועושה 
את הדבר היחיד שיש ביכולתה לעשות כדי לגונן על בנה - היא מספרת את סיפור חייו, כאילו בכוח הסיפור 

הזה לבדו תשמור עליו, ועליה, מפני הבשורה.

משך ההצגה: כשעתיים וחצי, כולל הפסקה

אישה בורחת מבשורה
לון

א
ר 

א
'ר

: ז
ם

לו
צי

 "הצגה מרשימה ומורכבת לוקחת את הצופים למסע בימתי 
בנתיבי הרומן של דויד גרוסמן... " הבמה

"הצגה המותירה את הצופה הלום מעוצמתה, מראותיה, צליליה ושחקניה" הארץ

"יצירה תיאטרונית בלתי נשכחת... הצגה מושלמת." 5 כוכבים***** ידיעות אחרונות

אולםהנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:30ג14.11
תיאטרון חיפה 20:30ד15.11
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הצגות אורחות

 עפ"י: דויד גרוסמן עיבוד ובימוי: דרור קרן עיבוד למחזה: מיכה לבינסון, אבנר בן עמוס 
בהשתתפות: דרור קרן, איה גרניט - שבא, יגאל זקס, יוסי ירום

מופע הסטנד אפ של דובלה ִג'י במרתף באזור התעשייה בנתניה יוצא משליטה ותופס תפנית מצמררת מול 
הקהל, שבו יושבים גם שני חברי ילדות, הוא עורך חשבון נפש נוקב.

וחרטה.  געגועים  לבגידות,  אהבות  בין  ארסית,  לסאטירה  שחור  הומור  בין  במהירות  נעה  השדים   רכבת 
בסטנד אפ, כמו בחיים - הכול אפשרי ובערב הזה, שהוא  יום הולדתו של דובלה  וגם כנראה המופע האחרון 

שלו, כבר אין לו מה להפסיד.

משך ההצגה: כשעה ו- 40 דקות, ללא הפסקה

סוס אחד נכנס לבר

לון
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ר 
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'ר
: ז

ם
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צי

 "Man Booker " סוס אחד נכנס לבר" תורגם ל- 23 שפות וזכה  בפרס הבינלאומי" 
כרומן המתורגם הטוב ביותר לאנגלית - מפרסי הספרות היוקרתיים בעולם.

"...ספר שנולד מן הבמה, חי את הבמה והוא בהחלט מוצא בה חיים, עם ביצוע 
סוחף-רגיש ומלא משמעות... דרור קרן מגשים את חזונו של גרוסמן בשלמות"  

גלובס

"תפקיד חייו של דרור קרן. הוא חי אותו בכל גופו ונשמתו. בראבו! חוויה אנושית 
 חריפה ועמוקה ביותר. כך הופכים ספרות מופת להצגה בלתי נשכחת!"  

5 כוכבים ***** ידיעות אחרונות

תיאטרון 
הקאמרי

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:3020ב22.1.18
תיאטרון חיפה 20:3014ג23.1.18
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כטוב בעיניכם

תיאטרון 
הקאמרי

מאת: ויליאם שייקספיר תרגום: דן אלמגור עיבוד ובימוי: אודי בן משה

בהשתתפות: אולה שור-סלקטר, דנה מיינרט, שמואל וילוז'ני, אודי רוטשילד, אוהד שחר, נדב אסולין, ערן מור, יובל 
סגל, אסף סלומון, נטע פלוטניק, עזרא דגן, ערן שראל, שלומי אברהם, זיו קלייר, מיה לנדסמן, ישי בן משה, ניר ברק

קומדיית אהבה מאת ויליאם שייקספיר

ההצגה "כטוב בעיניכם" מתרחשת ביער קסום, המשמש בגירסה החדשה של הבמאי, כמקום מפלט מפני עולם 
מודרני, המשועבד לכוח וכסף, עולם בו בני האדם איבדו בו את פרטיותם: עוקבים אחריהם, מצותתים להם והם 

הפכו ל"עבדים" של "מלך" אכזר ודיקטטורה חסרת רגשות.

ביער משגשגת החירות, פורחים השירה, האהבה והיצר. עולם פיוטי, משעשע, רווי חוכמת חיים, שנינות ותנופה 
תיאטרלית, מוסיקה קיצבית וכובשת, המוכיחים כאז, ש"כל העולם במה וכל האנשים שחקנים הם."

משך ההצגה: כשעה ו- 40 דקות, ללא הפסקה

יין
שט

ינ
וב

 ר
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 ר
ם:

לו
צי

"...מצוין בעיני... זוהי הצגה שהיא חגיגה... מלבב את העין ורב טעם" 
הארץ 

"ההצגה הזאת הרקידה אותי, יישרה את גווי, הצחיקה ועשתה לי כל כך טוב על הלב..." הבמה 

 "אחת ההצגות השייקספיריות היפות ביותר שראינו בשנים האחרונות." 
5 כוכבים ידיעות אחרונות 

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:3023ב1.1.18
תיאטרון חיפה 20:3011ג2.1.18
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תיאטרון הקאמרי
בשיתוף הבימה

שלוש אחיות
 מאת: ַאְנטֹון ַפּאבלֹוִביץ' ֶצ'כֹוב תרגום: חנן שניר עיבוד ובימוי: חנן שניר 

 בהשתתפות: גילה אלמגור, ליא קניג, יבגניה דודינה, רמי ברוך, דב רייזר, אלי גורנשטיין, עזרא דגן, שלמה וישינסקי, 
 עודד לאופולד, מאיה מעוז, יגאל שדה, דבורה קידר, מרים גבריאלי, יוסי קאנץ, זיו קלייר, טל וייס, מורדי גרשון,

קובי זיסלין

שלוש אחיות ואח אחד, אחד המחזות המפורסמים ביותר של צ'כוב בנוסח חדש של הבמאי חנן שניר )"הכתה 
שלנו", "אשה בורחת מבשורה"(.

בגרסה העכשווית שלוש האחיות - ליא קניג, גילה אלמגור, יבגניה דודינה ואחיהן רמי ברוך - כבר אינם כה 
גן  צעירים. הם מתגוררים בעיירה פרובינציאלית וחולמים זה חמישים שנה להגיע למוסקבה העיר הגדולה, 

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

לא ממומשת. קומדיה עצובה ומרגשת בהפקה משותפת של הבימה והקאמרי.

משך ההצגה: כשעתיים וחצי, כולל הפסקה
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הצגות אורחות

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

20:302ד14.2.18
 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

20:30ה15.2.18
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תמונות מחיי הנישואין 

תיאטרון הקאמרי
בשיתוף גשר

 מאת: אינגמר ברגמן בימוי: גלעד קמחי תרגום: גלעד קמחי, איתי טיראן 
בהשתתפות: איתי טיראן, אפרת בן צור

בכיכובם של איתי טיראן ואפרת בן צור ו-6 שחקנים רקדנים
יוהן, מרצה באוניברסיטה, שנוטש את אשתו מריאן,  נישואין" מגולל את סיפורם של  "תמונות מחיי  המחזה 

עורכת דין, ואת שתי בנותיהם לטובת אושר מדומה בחיקה של פאולה בת ה-23.
המחזה עוקב אחר התפוררות התא המשפחתי ומתאר את הלם הפירוד. במבט חריף, לעתים אכזר, ולעתים 

משעשע, ברגמן, מתאר את הכוחות המניעים את חיי הזוג ואת הלחצים המופעלים על הנפשות הפועלות.
התיאטרון הקאמרי ותיאטרון גשר חוברים יחד לראשונה לקופרודוקציה של ההצגה "תמונות מחיי נישואין" 
השלמות  היצירות  לאחת  שנחשב  ברגמן  אינגמר  של  בבימויו  מ-1973  נשכח  הבלתי  הסרט  על  המבוססת 

והבוגרות ביותר של רב האמן השוודי, כמו גם שיא הקריירה עבור שחקניו  ליב אולמן וארלנד יוזפסון.

משך ההצגה: כשעה ו- 40 דקות, ללא הפסקה
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לו
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"הצגה חכמה, יפה, רגישה, כואבת ומלאת חמלה אנושית. 5 כוכבים. אל תחמיצו!"  )ידיעות אחרונות(

"חוויה רגשית חזקה בזכות הטקסט הנוקב, הבימוי והמשחק של טיראן ובן צור" )רשת ב'(

"דואט רב-עוצמה בין טיראן לבן צור" )מעריב(

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:3016ג27.2.18
תיאטרון חיפה 20:307ד28.2.18
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הצגות אורחות

איסמעאליה
כתיבה ובימוי: הלל מטלפונקט בהשתתפות: עמוס תמם, מיכה סלקטר, אלון דהן

דרמה קומית ישראלית 
סיפורה של חברות משולשת שתחילתה בצבא, במלחמת יום כיפור, וקיצה עשרים וחמש שנים מאוחר יותר, 

בסלון וילה בפרבריה העירוניים האמידים של ישראל.
דרכיהם של מיקי הגניקולוג, עמי העיתונאי וקריץ )שעדיין לא מצא את עצמו ( ממשיכים להיות שזורים זה בזה 
מאז המלחמה. חייהם של השלושה: עבודתם, נישואיהם, בגידותיהם, הבטחות הנעורים שהבטיחו פעם איש 

לרעהו ואיש איש לעצמו עמדו תמיד בסימן המלחמה ההיא... עד לאותו ערב מיוחד, הערב בו נפרם הקשר.
הצבאית  החברות  אור...  רואות  הבגידות  לפתע,  נחשפות  סמויות  איבות  ונפתחים,  נגלים  ישנים  חשבונות 

הישראלית "המקודשת" נגלית לפתע לאחר שנים כעול כבד שאין לשאתו יותר.

משך ההצגה: כשעה ו-20 דקות, ללא הפסקה

תיאטרון 
הקאמרי

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:3011ג8.5.18
תיאטרון חיפה 20:3023ד9.5.18
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פילומנה 

תיאטרון 
הבימה

מאת: אדוארדו דה פיליפו בימוי: רוני פינקוביץ' בהשתתפות: לימור גולדשטיין, נתן דטנר, דב רייזר, רבקה גור, 
הגר טישמן, שיפי אלוני, רוברט הניג, ניר זליחובסקי, שפי מרציאנו, דניאל סבג

קומדיה אנושית, שנונה, חמה ותוססת על גבולות האהבה החוקית והתשוקה האסורה, מאת גדול המחזאים 
האיטלקיים של המאה העשרים. 

פילומנה נדהמת לגלות יום אחד שבן זוגה האהוב לחיים, דומינקו סוריאנו, שגאל אותה לפני עשרים וחמש שנה 
מעולם בתי הבושת, מבקש עתה להתחתן עם בחורה אחרת – נאה ועשירה ובעיקר צעירה יותר. פילומנה אינה 
מאבדת את עשתונותיה נוכח האפשרות כי תושלך לרחוב, ומביימת את גסיסתה. על "ערש דווי", היא מבקשת 
למות בכבוד כאשתו החוקית של דומינקו, והוא מתפתה. כאשר מבין כי נפל ברשתה של פילומנה, הוא מנסה 
להשתחרר מכבלי הנישואין, אלא שאז מביאה פילומנה שלושה גברים צעירים ומספרת לו כי אחד מהם הוא 

בנם המשותף. אבל מי מהם – זאת יידע רק אם יישא אותה לאישה.

משך ההצגה: כשעה ו-40 דקות, ללא הפסקה

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:3017ה21.12
תיאטרון חיפה 20:304ש23.12
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הצמה של אבא 
מאת: רמי דנון, אמנון לוי בימוי: רוני פינקוביץ'

 בהשתתפות: יעקב כהן / איציק כהן, רובי פורת-שובל, תום גרציאני, מיקי פלג-רוטשטיין, קובי מאור, 
גאיה שליטא כץ, רותם קינן

עזרא ספיר, לשעבר ספדייה, גוסס ממחלה. ליד מיטתו נאספים אשתו, בתו הנכה, ובנו בכורו – מקור גאוותו. 
היחיד שנעדר הוא אמיר, הבן הצעיר והמורד, שברח מהציפיות החונקות של אביו. כולם מחכים שאמיר יבוא 
להתפייס, אבל אמיר מעדיף ללכת לפסיכולוג שלו ולנתח שם באופן כמעט אכזרי את דרכה של משפחתו, 

משפחה מזרחית מודרנית, שבדרכה להשתלב בחברה הישראלית, ויתרה על ייחודה.
המחזה עוסק בשקר כגורם מחבר, כמעט הכרחי, בחייה של משפחה, ביחסי הורים וילדים, בקושי של הורים 

לאהוב את כל ילדיהם, כל הזמן, בצורה שווה, ובהתמודדות הבלתי אפשרית עם תפקיד ההורה.
"להיות אבא", אומר אמיר בחרדה כשנודע לו שגם הוא עומד להפוך לאב, "זו ארץ אחרת, שפה אחרת, עד 

שאתה לומד אותה , כבר לא מבינים אותך".

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

הצגות אורחות

"מחזה מהחיים... רגשנות גלויה והומור חכם... משחק של צחוק ודמע". הבמה

תיאטרון 
הבימה

לון
א

ר 
א

'ר
: ז

ם
לו

צי

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:303ה5.7.18
תיאטרון חיפה 20:301ש7.7.18
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עפ"י התסריט מאת מארק נורמן וטום סטופארד

תרגום: דורי פרנס עיבוד לבמה: לי הול בימוי: משה קפטן 

בהשתתפות: דניאל גד, מיכאל אלוני, דניאל גל, גילה אלמגור, אקי אבני, עמי סמולרצ'יק, פיני קידרון, אמנון 
וולף, רוי מילר, מיכאל כורש, זוהר בדש, מוטי חובה, שמוליק כהן, רותם קינן, ג'סיקה אוזן, רותי לנדאו, עמוס 

בוארון, מתן שביט, אורי אברהמי, טל קלאי, שמעון חאבא, גיל כהן, מיכל פרדקין, דונטלה מימון, ענת שרון

קומדיה רומנטית המבוססת על סרט הקולנוע עטור הפרסים )7 פרסי אוסקר, פרסי באפט"א וגלובוס( מ-1998 
ומתארת את חייו של המחזאי ויליאם שייקספיר, בסוף המאה ה-16, האמור לכתוב מחזה, נקלע למחסום כתיבה, 
חווה קשיים כלכליים ובעיות ביחסיו עם נשים. הוא מתאהב בויולה דה לספס ומקבל השראה לכתוב מחזה בשם 

"רומיאו ויוליה".

ידועות נוספות כמו המלכה אליזבת  "שייקספיר מאוהב" הוא מחזה בדיוני, אך מופיעות בו דמויות היסטוריות 
והמחזאים כריסטופר מרלו וג'ון וובסטר. 

משפטים רבים ממחזותיו של שייקספיר נאמרים על ידי הדמויות וסצינות מתוך רומיאו ויוליה מוצגות על הבמה 
בחזרות שעורכים השחקנים וגם מתקיימים בחיי הדמויות בהצגה.

מחזה מבריק ורב השראה על תיאטרון, על אהבה ועל מה שביניהם.

משך ההצגה: כשעתיים וחצי כולל הפסקה

תיאטרון 
הבימה

שייקספיר מאוהב

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:305ד16.5.18
תיאטרון חיפה 20:308ה17.5.18
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הצגות אורחות

האורחת

טין
לו

בו
ר 

פי
 כ

ם:
לו

צי

תיאטרון 
בית ליסין

מאת: סביון ליברכט בימוי: ציפי פינס

בהשתתפות: מגי אזרזר/נעמי לבוב, גילת אנקורי, פלורנס בלוך, מירי בש, גדי יגיל, רון שחר/שלומי טפיארו 

מחזה ישראלי חדש מאת סביון ליברכט המבוסס על "הארוחה האחרונה" מתוך הספר "צריך סוף לסיפור אהבה".

לגרשון )גדי יגיל(, אלמן טרי, נמצא שידוך. מה רבה ההפתעה כשרעייתו המנוחה מחליטה להתערב ופולשת 
לחייו, ולחיי בת זוגו הטריה, בדמות... רוח רפאים. גרשון נקרע בין אהבתו החדשה לבין אשתו המנוחה, ואפילו 
בתו היחידה, שמתאהבת בבנה של בת זוגו החדשה של אביה, לא מצליחה להחליט מה עדיף. כעת צריך רק 

מזימה כיצד לסלק את "האורחת" מבלי שתכעס יותר מדי.

בהתרחשויות קומיות ודרמטיות נוצרות בתוך מערכות היחסים והמצבים המורכבים של הורים וילדים.

דרמה קומית רומנטית, שנונה ועסיסית, פרי עטה של אחת מהמחזאיות החשובות ביותר בתיאטרון הישראלי 
המדבר",  מן  "תפוחים  אליך",  מדברת  אני  "סינית  מחזותיה:  על  הישראלי  התיאטרון  פרסי  כלת  העכשווי, 

"הבנאליות של האהבה", "רוחל'ה מתחתנת".

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

"קומדיה מקסימה ואופטימית... צוות השחקנים מצוין… גדי יגיל וגילת אנקורי מעולים" ידיעות אחרונות

 "מחזה טוב מאוד ומרתק של סביון ליברכט, 
 עם דיאלוג מרובה הברקות וטיפול קומי נכון בנושא רציני וכואב… 

דמויות מעוצבות להפליא וכולם משחקים טוב מאוד" הארץ

 "תבואו, תראו ותיהנו… גדי יגיל וגילת 
אנקורי חוגגים את כשרונותיהם בקומדיה 
של סביון ליברכט שמדגישה את האנושי 

ואת האמת על בדידות ואהבה " הבמה

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:308ה2.11
תיאטרון חיפה 20:301ש4.11
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תיאטרון החאן
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עיבוד: שחר פנקס בימוי: שיר גולדברג תפאורה ותלבושות: רוני וילוז'ני מוסיקה: שלמי ברטונוב תאורה: רוני 
כהן תנועה: עומר שמר שפה ודיבור: דן ענבר משתתפים: דודו בן זאב, יואב היימן, אודליה מורה-מטלון, עירית 

פשטן, אור לומברוזו, יובל אורון

ַתְּצֵרף - עיבוד תיאטרלי ליצירת המופת של ש"י עגנון
"בדמי ימיה מתה אמי. כבת שלושים שנה ושנה הייתה אמי במותה. מעט ורעים היו ימי שני חייה". 

לאה, אמּה של תרצה, מתה בדמי ימיה לאחר שנים בהם סבלה מ"מחלת הלב".
מות האם מותיר חלל בחיי כל הסובבים אותה, בעיקר אצל בתּה בת ה- 13.

זמן מה לאחר המוות, מגלה תרצה על סיפור האהבה המוחמץ בין אמּה לעקביה מזל. גילוי זה מטלטל את 
עולמה של תרצה ושולח אותה למסע, במהלכו תתאהב היא עצמה בעקביה מזל ותינשא לו.

זהו סיפור על אהבה וגורל, ועל התמודדות עם החלל הריק.

חמש שנים לאחר שיצרו  את "תהלה" על בימת תיאטרון החאן פונות  שיר גולדברג ושחר פנקס  ליצירה נוספת 
עפ"י  ש"י עגנון – גדול הסופרים העבריים, זוכה פרס הנובל לספרות.

משך ההצגה: כשעה ו-20 דקות, ללא הפסקה

אולםסדרהכתוביות לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך

 במה ראשית, 20:3014א11.3.18
תיאטרון חיפה 20:3020ב12.3.18
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גרין מייל

תיאטרון 
באר שבע

מן
ופ
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ק

ין 
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ם: 
לו

צי

כתיבה ובימוי: עירד רובינשטיין בהשתתפות: איצו' אביטל, עמית אפשטיין, אלירן הרוש/ארז קנטור, עופר זוהר, 
יונתן  ירין סביון/תומר שאו,  מנקי,  ניר  אורה מאירסון,  לוין,  רייך, תמר  כהן/ירמי  אורן  גרציאני,  חגי/תום  תום 

צ'רצ'י, אמיר קריאף, ניצן רוטשילד

דרמת מתח אפלה וסוחפת על פי ספרו של סטיבן קינג

תקופת השפל הגדול בארצות הברית. אגף ה' בכלא קולד מאונטן הוא אגף ההוצאה להורג. רצפת הלינוליאום 
הירוקה מעניקה לאגף את שמו – גרין מייל, "המייל הירוק". זהו המייל האחרון שבו צועדים הנידונים, ובקצהו – 
הכיסא החשמלי. פול אדג'קומב, מפקד האגף, מנהל אותו בקשיחות הכרחית וברגישות כלפי האסירים הנמצאים 
בסוף חייהם. השגרה הזו מופרת בוקר אחד, כשלאגף מגיע אסיר חדש: ג'ון קופי, שחור עצום ממדים ורפה-שכל, 
שהורשע באונס וברצח של שתי ילדות. לאחר משפט מהיר הוא נשלח ישירות לאגף ה', אך במהלך שהותו שם 
מגלים הסוהרים שכמו הנסיבות אשר הובילו להרשעתו, קופי הוא הרבה יותר מורכב מהנראה לעין. לאט-לאט 

נחשפת פרשייה אפלה של אימה, כישוף וגאולה, שתשנה את חייהם של הסוהרים והכלואים באגף כאחד.

משך ההצגה: כשעה ו-50 דקות, ללא הפסקה

"הצגה יפהפייה ומרגשת" ידיעות אחרונות

"רובינשטיין מצליח לייצר תערובת מרתקת של אימה, כאב, קסם ויופי... משוחק להפליא, 
עם שפע תפקידים קטנים עשויים היטב..." הארץ

"בלב ההצגה ניצבים שני שחקנים נפלאים... אמיר קריאף ועופר זוהר המרגש ומרתק... את 
המרקם האנושי הסובב אותם, עיצב רובינשטיין באמצעות אנסמבל שחקנים מצוינים..." הבמה

הצגות אורחות

אם נדע לאהוב

תיאטרון 
באר שבע

עריכה ובימוי: רפי ניב ניהול מוסיקלי עיבודים והדרכה קולית: שוש רייזמן בהשתתפות: אמיר קריאף, מיכל 
וינברג, דור ברנס, עלאא דקהתום חודורוב, רעות אלוש, זוהר מידן, דני שפירא/ אלירן הרוש  

פסנתרן: קובי ליליאן

מסע תיאטרלי מוסיקלי בעקבות שיריו של ז'אק ברל

"זה לא משנה איפה נולדת: בבריסל או בפאריס, באלג'יריה או בניו יורק, הבנאדם צריך לדעת שפעם הוא היה 
קטן, ושמשם, רק משם בא הכול..."

ערב תיאטרלי מוסיקלי שבמרכזו שיריו המופלאים של הזמר האגדי ז'אק ברל.

אם נדע לאהוב, ארץ המישור, בונבונים, מדלן, אהבה בת עשרים, אל תלכי מכאן, אלה רק אחדים מעשרות 
הלהיטים הגדולים של ברל שיזכו לביצוע תיאטרלי מחודש בביצוע שחקני תיאטרון באר-שבע.

משך ההצגה: כשעה ו-10 דקות, ללא הפסקה
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אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:307ג7.11
תיאטרון חיפה 20:3017ד8.11

אולםסדרההנגשה לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך 

 במה ראשית, 20:305ב11.12
תיאטרון חיפה 16:3018ג12.12
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נותר מספר מצומצם של כרטיסיםנותר מספר מצומצם של כרטיסים
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אם אי אפשר לעצור את הקצב, אז פשוט מצטרפים אליו!
המחזמר שכבש את העולם וברדווי עכשיו בישראל ובעברית!!!

מרחבי,  רוני  פליבה,  אלתרמן/חיים  עידן  זיתון,  אורן/הילה  טלי  קליינשטיין,  משי  כהן,  איציק   בהשתתפות: 
עידו רוזנברג, מתן און ימי, רודי ביינסין, עתליה פירס, הילה אלמוג ועוד 40 נגנים רקדנים שחקנים ותזמורת חיה

המחזמר "היירספריי" זוכה 8 פרסי הטוני, ובניהם המחזמר הטוב ביותר, לראשונה בישראל!

טרייסי בת ה 16, היא נערה טיפש-עשרה, שמנמנה וחולמנית אשר חולמת להופיע בתוכנית ריקודים
טלוויזיונית פופולארית ולהיות כוכבת! טרייסי מגלה להפתעתה שבגלל שהיא שמנה הסיכויים שלה להתקבל 

הם אפסיים. טרייסי לא מוותרת, והיא מחליטה לנסות את מזלה, וכנגד כל הסיכויים היא עושה זאת ובגדול.

משך ההצגה: כשעתיים ו-20 דקות, כולל הפסקה

אולםסדרהכתוביות לכבדי שמיעהשעהיוםתאריך

20:30ה25.1.18
 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

14:00ו26.1.18

20:30ש27.1.18
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שחקנית תיאטרון וטלוויזיה, המוכרת מתוכניות הטלוויזיה: "החיים 
ומהצגות  הילדים"'  לפני  "לא  החדשות",  "אחורי  הכל",  לא  זה 
התיאטרון הרבות בהן לקחה חלק, מציגה מופע סטנד אפ מנקודת 
מבט של אמא לשלושה ילדים שבעצמה עדיין נשארה ילדה. יעל 
מביאה לבמה את חייה אך בעצם משקפת את החיים של כולנו, 

כמו שאנחנו לא מעזים להודות שהם באמת.

במופע נוגעת יעל בכל תחומי החיים לרבות זוגיות ומשפחה, ללא 
חשש של מה נכון או לא נכון להגיד, לדעתה למשל, הבעיה הגדולה 
ביותר בגידול ילדים היא שאין יותר את האופציה של פנימייה, מה 
באופן  אחד.  אף  להדיח  אפשרות  בלי  בבית  כולם  את  שמשאיר 
יומיומית. בעידן הרשתות  יעל, הם הישרדות  כללי, החיים על פי 
החברתיות, כשכולם מנסים להראות כמה החיים שלהם מושלמים, 
ובעיקר  כנה  מפוכחת,  בראיה  החיים  על  להסתכל  מעזה  היא 
מצחיקה. במציאות בה אישה היא בת זוג, וגם אם, מפיקה, נהגת, 
ברירה,  כשאין  וקואצ'רית  קבלנית  שחקנית,  מפרנסת,  מבשלת, 
זה  ולגרום להם לצחוק,  מול מאות אנשים  לעמוד על במה לבד 

הדבר הכי קל ונפלא בעולם.

משך הצגה: כשעה ו- 20 דקות, ללא הפסקה

מבשלים זוגיות

החיים על פי יעל לבנטל 

 כתיבה: ניצן כהן ויוסי פרץ ארי. בימוי: ניצן כהן מנהל אומנותי של תיאטרון תמונע. )"גבר אשה מלים", "משחקי חברה" ועוד(. 

המופע שמציג את המתכון "הסודי" לתבשיל הכי מסובך: זוגיות מוצלחת "מבשלים זוגיות במתכון חדש" 

זועם בשיאו  ניצב שף  זוגיות. במרכזו  חיי  בידור אינטראקטיבי שעוסק בדרמה המתוקה-מרירה של  זוגיות' מופע  'מבשלים 
של משבר זוגי, אשר מסתייע בעזרתן של עורכת דין לענייני משפחה ומאמנת זוגית שמדריכות אותו לצאת מן המשבר. לפני 
והופכת לחיפוש הומוריסטי אחר הנוסחה המנצחת לחיי  שמוצא השף המבולבל טעם מחודש באהבה, העלילה מסתבכת 

זוגיות טובים: איך להתמודד עם 'חבלני זוגיות' כמו כסף, חמות, אבא של בעלך והילדים? 
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אולםשעהיוםתאריך 

 במה 2, 21:00ש4.11
תיאטרון חיפה 20:30ה25.1.18

אולםשעהיוםתאריך 

במה 2, תיאטרון חיפה20:30ה19.10

איך להישמע לאותות האזהרה בדרך לגירושים ולהימנע מהם? והאם 
ייתכן שהסוד הגדול להצלחה טמון בדבר אחד פשוט – בצלחת?

 גלית צור עו"ד לענייני משפחה ומגשרת, שדר הרדיו, הסטנדאפיסט 
והשף יוסי פרץ ארי, והקאוצ'רית, מאמנת זוגית ועיתונאית 

סימי אקשוטי מציגים 'טיפול זוגי' משודרג על הבמה ומשלבים 
דוגמאות מחיי היומיום של כולנו עם הרבה הומור עצמי המעורר 

מחשבה ורצון להסתכל על השחיקה בחיי הנישואין מזווית אחרת.

במהלך המופע פותח פרץ ארי מטבח על הבמה ובו הוא מבשל 
מרק מוקרם וטעים במיוחד המחולק לקהל בתום המופע. 

מופע בידור אינטראקטיבי וייחודי המדבר על הקשר בין אהבה, 
זוגיות, גירושין ו... אוכל. המופע "מבשלים זוגיות" סגר כבר למעלה 
אלינו  מגיע  הוא  ועכשיו  בארה"ב  הופעות  וסבב  הצגות  ממאה 

במתכון חדש. מצחיק יותר, נוגע יותר ומעודכן יותר. 

משך הצגה: כשעה ו- 35 דקות, ללא הפסקה

מופעי בידורהצגות אורחות
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פרינג׳

משחק, בימוי, כתיבה: גל פרידמן, לוטוס אתרוג, תומר נהיר פטלוק, תמרה קליינגון, אפרת אביב, גיה גורביץ', 
עמרי דורון, בן פרי 

ברוכים הבאים לעולם של ציפורלה. קרנבל תיאטרון שמח ופרוע בלי התחלה, אמצע או סוף. 

סטריאוטיפי, המופע החדש והחמישי של האנסמבל מציג פאזל של חתיכות מציאות המתפרקות ונבנות מחדש 
בדרך מצחיקה ומקורית. 

דרך סדרת מערכונים תיאטראליים, סיטואציות מוכרות מקבלות פרשנות מיוחדת וסיפורים אישיים של השחקנים 
מתערבבים עם שינויים תרבותיים ותופעות חברתיות שמעסיקות את כולנו. כמו בחיים כך גם על הבמה, הכל 
וכל רגע משהו מפתיע קורה. צופים, שחקנים, אפילו הפודיום,  משתנה, מתפתח, מחליף צבעים, משנה צורה 

כולם שותפים לחגיגה.  
 "התזמון הקומי הנפלא ההומור העצמי, והכימיה

 של כולם ביחד הופכים את המופע לערב שצוחקים 
בו לכל האורך ומכל הלב..." הארץ

"נועזים וצבעוניים...
 nrg "...היצירתיות משובחת, הקצב מסחרר

מחיר מיוחד למנויי התיאטרון. פרטים בקופות.

מחזמר טרגי-קומי ישראלי חדש ומקורי
על  לענות  המחזמר  מנסה  האלמותי,  הסיפור  בעזרת 
טובות,  בכוונות  המצויד  דרך  ישר  מנהיג  האם  השאלה: 

יצליח לשרוד בג'ונגל הפוליטי הציני והאכזרי?
בעברית קולחת בת זמננו ולצלילי מוסיקה חיה ומקורית, 
מגיש המחזמר את הסיפור התנ"כי בצורה צעירה, רעננה 
המחזמר  מביא  המקראי,  הקאנון  באמצעות  וקיצבית. 
לבמה מסר עכשווי ומעלה דיון אקטואלי על פוליטיקה 

ומנהיגות.

אולםשעהיוםתאריך 

21:00ה16.11
 במה ראשית, 
תיאטרון חיפה

אולםשעהיוםתאריך 

במה ראשית, תיאטרון חיפה21:00ה1.2.18

במה 2, תיאטרון חיפה20:30ה20-21.11

כתיבה מקורית: ברק גדסי, עדי גורטלר, רום רזניק, 
סיון ליפשיץ בימוי: עדי גורטלר ורום רזניק 

שחקנים יוצרים: אדוה רפאל, אופק אהרוני, אלון סנדלר, 
דניאל נחום, יובל קורן, מיקה נדל, נועה אנגל, עידו קולטון

מה קורה בעידן שבו אין חשיבות לאמת, אך הציבור צמא 
לאמת אחת וחד משמעית? בשיטוט מהיר ברשת חברתית 
באונס  המואשם  אדם  התשובה:  של  תחילתה  את  נקבל 
בישראל(,  ופה  הברית  )בארצות  לנשיאות  ייבחר  נשים 
המשטרה  ידי  על  שנהרג  אזרח  יאשים  בממשלה  שר 
הריגה  וידוא  שביצע  וחייל  טרור  לארגון  בהשתייכות 
במחבל מנוטרל יוגדר כגיבור הלאומי. בעידן פוסט האמת 
יש מי שמפיצים עובדות אלטרנטיביות ואמיתות שקריות 
שתתאים  בצורה  המציאות  את  לעצב  בכדי  כהגדרתם, 

לאינטרסים שלהם. והתוצאה? מפחידה. מפחידה מאוד.

במה 2, תיאטרון חיפה20:30ה30.12

"איננו יכולים לשנות עובדות;
נשארו לנו המילים לשחק בהן"

)חנוך לוין(

למען האמת - קברט על פוסט אמת

שאול
מאת: אמיר זלוטר מלחין ומנהל מוסיקלי: אושר זיזמסקי בימוי ודרמטורגיה: תום ווליניץ 

במאים שותפים: עומר שמר וגילי בית הלחמי שחקנים יוצרים: אייר שטיימן, אסף פרי, בן פריד, 
גל בן ארצי וזוהר בדש

 הצגה לילדים שגדלו בעקבות ספרו של ג'יימס מת'יו בארי 
פיטר פן בעיבוד מקורי למבוגרים 

־ההצגה מחייה מחדש את סיפרו של ג'יימס בארי ומעני
היק התבגרות,  על  ובוגרת  חדשה  פרספקטיבה  לו  ־קה 

הטקסט  בין  משלבת  היא  ובדידות.  דמיון  מוות,  שרות, 
הקלאסי, קטעים חדשים ומוסיקה חיה ומקורית. ההצגה 
ולעוף על כנפי הדמיון, כמבוג ־מאפשרת לצופים לשוב 

רים, אל אותה הרפתקה עליה גדלו.

במה 2, תיאטרון חיפה20:30ה18.11

 כתיבה, עיבוד ובימוי: תום ווליניץ וונדי ופיטר
בהשתתפות: גילי בית הלחמי, גיא זך, שגיא טל, הגר שחר

כתיבה, בימוי, הפקה ומשחק: אפרת אביב, דאנה איבגי, בן פרי, תומר נהיר פטלוק, 
תמרה קליינגון, לוטוס אתרוג, גל פרידמן, דודו גולן, עמרי דורון , גיה באר גורביץ

15 מערכונים תיאטראליים המשלבים סאטירה בועטת, נונסנס משובח וקטעי 
אקרובטיקה ומחול.  המופע שנכתב ובוים ע" חברי האנסמבל עוסק במציאות 

הישראלית ומפרק אותה לגורמים מאוד משעשעים.
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הרצאות

"כל ההתחלות קשות" 21.11 | 18:00
כבר מרגע ההתעברות המין שלנו קבוע ואין אפשרות 
והוא משפיע על כל המערכות בגופנו, כולל  לשנותו, 
המוח. כבר ברחם אימנו אנו קולטים מידע באמצעות 
המוחות תואמי המגדר שלנו, הנבדלים זה מזה באופן 
משמעותי. בהרצאה זו נסקור את הגורמים המשפיעים 
של  המוקדמים  בשלבים  המיניות  עיצוב  תהליך  על 
חיינו. נלמד על השפעתם של הורמוני המין והסביבה 
ועל  והתפתחותו,  המוח  היווצרות  על  העוברית 
ילד  כל  חֹווים  אשר  החיברות  תהליכי  של  השפעתם 

וילדה במהלך השנים הראשונות לחייהם.

"המוח המתבגר" 26.12 | 18:00
ושינויים  התפתחות  של  תקופה  הוא  ההתבגרות  גיל 
פנימיים  רגשיים  בשינויים  המלּווים  ביולוגיים 
משמעותיים ומיוחדים לכל נער ונערה. קצב הצמיחה 
מואץ, והפעילות ההורמונלית מביאה לעלייה ביצריות. 
בתקופה זו נקבעת סופית הזהות המינית כחלק חשוב 
מהזהות הכללית כגבר או כאשה, ונוצרת אינטגרציה 
ואפשרויות  גופניות  תכונות  מולדים,  כישורים  של 
חברתיות. מפגש זה יבחן תקופה קריטית זו תוך ניסיון 
הנפשי,  תפקודם  לגבי  שלנו  ההבנות  את  להעמיק 

הרגשי והחברתי של המתבגר והמתבגרת.

"המוח הזוגי" 23.1 | 18:00
מדוע אשה זוכרת מריבות שגבר טוען בעקשנות שמעולם 
לא התקיימו? ומדוע אשה יודעת מה אנשים מרגישים, ואילו 
או  בוכה  מישהו  כן  אם  אלא  רגש  לזהות  מסוגל  אינו  גבר 
מאיים בפגיעה גופנית? מה קורה כאשר היא אינה מוצאת 
את הדרך והוא מסרב לבקש עזרה? בהרצאה זו ננסה להבין 
כמה מן ההבדלים בין גברים לבין נשים בהקשר הזוגי, ונראה 
את  מערערים  אף  ולפעמים  מסבכים  אלו  הבדלים  כיצד 

היחסים בינינו.

"המוח ההורי" 20.2 | 18:00
הם  נשים:  של  מזאת  שונה  גברים  של  ההֹורּות  צורת 
מדברים עם ילדיהם פחות, משתוללים איתם יותר ונוטים 
מן  גדול  שחלק  ספק  אין  עצמאות.  יותר  להם  להעניק 
ההבדלים הללו קשורים לאופן בו גידלו אותנו ולמוסכמות 
חברתיות. עם זאת, ייתכן שקיים גם מרכיב ביולוגי בהורות 
האבהות  שורשי  הם  מה  להבין  ננסה  זו  בהרצאה  שלנו. 
והאימהּות, מה מאפיין את סגנונות ההורות השונים ואיזה 

תפקיד ממלאים גורמים ביולוגיים בהבדלים הללו.

"המוח העובד" 13.3 | 18:00
גאונים?  גברים  ויותר  אוטיסטים  גברים  יותר  יש  מדוע 
האם יש הבדלים בדרכים שגברים ונשים פותרים בעיות 
יותר?  גבוהים  שפתיים  כישורים  לנשים  האם  מרחביות? 
ואילו  ביום,  מילים  בכ-20,000  משתמשות  נשים  ומדוע 
מגדריים,  הבדלים  נבחן  זו  בהרצאה  בכ-7,000?  גברים 
ביולוגיים  טבעיים,  מהותיים,  הם  האם  להבין  וננסה 
מהשפעות  נובעים  הם  שמא  או  לשינוי,  ועמידים 

סביבתיות, חברתיות ותרבותיות.

"כשהדברים יורדים מהפסים" 29.5 | 18:00
כיצד משפיע המגדר על האופן בו אנו מגיבים ללחצים? 
מדוע גברים נוטים יותר לאלימות, ומה הקשר בין דיכאון 
תגליות  וגברים?  נשים  של  המוחות  בין  ההבדלים  לבין 
בפעולות  המשתתפים  במוח  אזורים  לגבי  עכשוויות 
נפשיות, כגון אמפתיה וקשר רגשי, מאששים ומעמיקים 
והפסיכולוגיים  ההתנהגותיים  ההבדלים  של  ההבנה  את 
מקבלים  פסיכואנליטיים  מודלים  לנשים.  גברים  שבין 
משנה תוקף בעזרת התגליות הללו, והן מצידן מעשירות 

את המחקר ומציעות כיווני טיפול חדשים.

המוח שלו המוח שלה 
מפגשים פסיכולוגיים עם חיי היום יום 
סדרת מפגשים עם פרופ' יורם יובל

מפגש יחיד 95 ₪
6 מפגשים 420 ₪
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תיאטרון היידישפיל 
מגיע לתיאטרון חיפה עונת 2017-18

ההצגות ביידיש בליווי תרגום לעברית  ולרוסית
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יידישפיל

אדיפוס שמדיפוס
20:00 | 1.11.18

מחזה עפ"י וודי אלן
בימוי:  דפנה זילברג

המלביש 
20:00 | 28.1.18

הצגה מרגשת על מאחורי הקלעים של התיאטרון היידיי
עם יעקב בודו ואנסמבל שחקנים

עיבוד חדש לקלאסיקה האנגלית הדרמטית מאת 
רונלד הארווד

עיבוד ובימוי: יונתן אסתרקין 

איש חסיד היה
20:00 | 4.3.18

קלאסיקה יהודית מוזיקלית 
מאת: דן אלמגור במאי: שוקי וגנר
עם ענת עצמון ואנסמבל שחקנים

דז'יגאן ושומאכר 
רצים לבחירות

20:00 | 3.6.18 
מאת: אפרים סידון וב. מיכאל

עם: יעקב בודו, אנדריי קשקר ושחקני יידישפיל
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עולם הילדים

הצגת הדגל של פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים 2015

עיבוד לאחד הספרים היפים והמופלאים שנכתבו בשפה העברית מאת: נחום גוטמן

 עיבוד ובימוי: שי פיטובסקי תפאורה: ניב מנור תלבושות: נטשה טוכמן פוליאק תאורה: זיו וולושין 
מוסיקה: אלברטו שוורץ עיצוב בובות: אמירה פנקס וגילי אולמר-קוזין כוריאוגרפיה: שרון גל

 בהשתתפות שחקני "החיפאית": קרן אור/ חן גרטי, ארז ביטון, יואב בר-לב, נגבה מאור, מיטל נר, ולדיסלב פסחוביץ', 
רון ריכטר, ארז שהרבני. הפעלת החמור: גוני פז / אופיר צויבל

זהו סיפור על חמור, חמור אפור ופשוט שאיש לא רצה בו, אפילו לא אדונו שקיבל אותו במתנה. החמור מתהלך 
בודד בין שדות הקוצים, עד שיום אחד נאלץ החמור לזקוף ראשו, לפרוס רגליו לחצות את גבול המושבה ולדהור 
בנתיב הפלאות אל עבר גורלו. מכאן מתחיל חמורנו במסע פיוטי, מצחיק ונוגע ללב, אשר במהלכו פוגש החמור שלל 
דמויות המגלות לו את סגולותיו. זהו סיפור על גורל, על שליחות, על המשמעות שלנו בעיניי עצמנו ובעיני אחרים, על 

הדברים הקטנים בחיים ועל המשמעות העמוקה שהם טומנים בחובם.

גילאי 5-10 | משך ההצגה: כשעה

קבוצת התיאטרון של תיאטרון חיפה

11.11 שבת 11:00 אודיטוריום, מרכז הכרמל14.1.18 א' 17:30 במה ראשית, תיאטרון חיפה

מחזה: גדעונה רז ושרון בורשטיין בימוי: נורמן עיסא 
 תפאורה ותלבושות: אופיר חזן ולירון בליס 

תאורה: זיו וולושין הפקה מוזיקלית: תאמר נפאר ורמי 
 סאלח 

שחקנים ומוזיקאים: יובל סטוניס / ערן לחמן, רענן פז, 
מורן רוזן, שרון פרידמן, שרון בורשטיין/ גדעונה רז

הוא  אך  אישי,  קסם  בעל  היפראקטיבי  ילד  הוא  דניאל 
אינו מצליח לשלוט ב"סוס הפרא" שבתוכו – הוא מתקשה 
במשימות הלימוד בבי"ס, אף אחד לא רוצה לשתף אותו 
בקבוצות ובתחרויות, הוא לא מפסיק לריב עם אמו ולא 
מצליח להתקרב לנועה, הילדה שהוא כ"כ אוהב... רגשות 
עד  אותו,  אופפות  ואשמה  כישלון  דחייה,  תסכול,  של 
למפגש המפתיע עם הדי-ג'יי - החבר הדמיוני, שעוזר לו 
לחשוף את כשרונו המוסיקלי. התנהגותו משתפרת, הוא 
וסוחף  אמון חבריו מחדש  ורוכש את  בלימודים  מצליח 
אותם להשתתף איתו עם שיר ראפ בתחרות בית ספרית.

ילד,  של  הפנימי  לעולמו  הצצה  מאפשרת  ההצגה 
שבעזרת המוסיקה, מתעל את האנרגיות הפרועות שבו 
ליצירה ולשירה ומשיג שליטה עצמית, ביטחון, הצלחה 
חי   - חשוב  והכי  סביבתו  עם  קרבה  ויחסי  בלימודים 

בשלום עם עצמו.

גילאי 5-12 | משך הצגה: כשעה
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החופש לזוז
זוכת פסטיבל חיפה הבינלאומי 

להצגות ילדים 2011!!!
ההצגה 

הטובה ביותר
המוזיקה 

הטובה ביותר 
השחקן 

הטוב ביותר 

"הנוכחות של החמור היתה חלק מהעלילה וזה היה מקסים וסיפק לא מעט רגעי צחוק במהלכה. 
בנותיי ישבו מרותקות בהצגה שהעברית בה גרמה לי לרצות שהיא לא תסתיים. במילה אחת: מומלץ. 

ynet "במשפט יותר מורכב: קחו את הילדים ולכו לראות, כולכם תצאו עם חיוך על השפתיים

"מסע בימתי פיוטי, קסום ומרתק... צוות העיצוב יצר עולם גרוטסקי ומלא חן... בזכות השפה 
החזותית המרתקת, ההצגה מצליחה להצחיק, להקסים ולגעת בכולם" 

ציון: 5 כוכבים, ידיעות אחרונות

פילה  על  אהובים  משוררים  מאת  וסיפורים  חיות  שירי 
מנוזלת מאת לאה גולדברג, זבוב שעזב לבלי שוב מאת 
מאת  נעלם  פיהוק  שלתוך  בלעם  החתול  שניר,  מיריק 
ועל  נקודות  על  מפטפטים  וג'ירף  זברה  זרחי,  נורית 
פסים מאת שלומית כהן אסיף, הסוד של הקיפוד מאת 
נביחות  ועוד  גפן  שירה  זנבות שנקשרו מאת  אורן,  רות 
ספורטה,  רפאל  המשוררים:  טובי  מאת   וקרקורים 

תלמה אליגון-רוז ותרצה אתר

 שרים, מספרים ומנגנים: ענבל סמדר בגיטרה, 
טל בלכרוביץ' בקלידים בליווי תזמורת המהפכה על 

הבמה מנצח: רועי אופנהיים נגנים: גיורי פוליטי בכלי 
הקשה, קארין מרקוביץ' בצ'לו, נעם דובסטר בחליל, 

 קרן גולדנצווייג בקלרינט, ליאה רייחלין בכינור, 
 טל אברהם בחצוצרה, אודי רז בטרומבון ובבריטון, 

 אלון עזיזי בקונטרבס רעיון: ענבל סמדר 
 כתיבת חרוזים בין השירים: רונית קנו 

 בימוי: רוני ברודצקי לחנים: ענבל סמדר 
עיבודים: טל בלכרוביץ' ניהול מוסיקלי: טל בלכרוביץ' 

ותזמורת המהפכה תזמורים ועיבודים: יונתן שנקר 
 עיצוב תפאורה ותלבושות: אלונה ויינשטיין 

עיצוב אביזרים: שירה וייז

גילאי 3-7 | משך הצגה: כשעה

17.12 יום א 17:30 במה ראשית, תיאטרון חיפה11.11 ש' 11:00 אודיטוריום, מרכז הכרמל

 ההצגה הפותחת של פסטיבל חיפה 
הבינלאומי ה-27 להצגות ילדים
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 בסוף השנה יעלו משתתפי החוג הצגה הכוללת 
תפאורה, תלבושות ותאורה

• הקניית מושגי מפתח בעולם התיאטרון 
• הכרות עם הז'אנרים השונים: קומדיה, טרגדיה, סאטירה 

• אימפרוביזציה וכניסה לדמויות באמצעותם יושם דגש על עבודת השחקן 
• שחרור פיזי 
• קול ותנועה 

פעילות תתקיים
בהדרכת צוות מקצועי

10%

הרשמה ופרטים נוספים בקופת תיאטרון חיפה

חוגי משחק ותיאטרון 
לילדים

כיתות א'- ב' | 17:00-18:00

כיתות ג'- ה' | 18:00-19:30

החוג יתקיים אחת לשבוע

בימי א׳ בין התאריכים:

5.11.17 עד ה- 30.6.18

כיתות א'-ב' 180 ₪עלות חודשית:
 כיתות ג'-ה' 270 ₪
תיאטרון חיפההנחה למנויי

חוגי מבוגרים חוגי נוער חוגי ילדים

בטישרטתיאטרון 
בטישרטתיאטרון 

המוצעות בתיאטרון לעונת 2017-18בחירה חופשית מתוך שפע ההצגות מנוי מיוחד לסטודנטים

מחיר מוזל!

 4
הצגות 
₪ 149*

*באולם העליון 

 www.ht1.co.il 58לרכישת כרטיס / מנוי לתיאטרון חיפה 04-8600500
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עולם הילדים

החופש לזוז / תיאטרון חיפה
 מחזה: גדעונה רז ושרון בורשטיין בימוי: נורמן עיסא 

 הפקה מוזיקלית: תאמר נפאר ורמי סאלח 
 שחקנים ומוזיקאים: יובל סטוניס / ערן לחמן, רענן פז, 

מורן רוזן, שרון פרידמן, שרון בורשטיין/ גדעונה רז

דניאל הוא ילד היפראקטיבי בעל קסם אישי, אך הוא אינו 
תסכול,  של  רגשות  שבתוכו.  הפרא"  ב"סוס  לשלוט  מצליח 
למפגש המפתיע  עד  אותו,  אופפות  ואשמה  כישלון  דחייה, 
עם הדי-ג'יי - החבר הדמיוני, שעוזר לו לחשוף את כשרונו 

המוסיקלי. 

ההצגה מאפשרת הצצה לעולמו הפנימי של ילד, שבעזרת 
המוסיקה, מתעל את האנרגיות הפרועות שבו ליצירה ומשיג 
שליטה עצמית, ביטחון, הצלחה בלימודים ויחסי קרבה עם 

סביבתו והכי חשוב - חי בשלום עם עצמו.

מתי? נובמבר 11 

החבר הכי טוב שלי / תיאטרון הקיבוץ 
מאת ובבימוי: הדס קלדרון, עודד אהרליך עיצוב וידאו: ינון פורת 

בהשתתפות: יניב סויסה, דני לשמן, חי מאור, מאיה גסנר, 
תמר אלקן מאושר, אורי מזעקי

סיפור יוצא דופן על חברות אמיצה בין פרדי הכלב, שננטש 
בכלבייה, לבין עידו, הילד בן ה-10 שמבודד מחבריו. בין השניים 

נרקמת מערכת יחסים מיוחדת מלאת רגש והומור כשהם 
יוצרים שפה שרק שניהם מבינים. מערכת היחסים הזאת 

תשנה את עולמם של השניים.

מחזה מקורי המבוסס על מקרה אמיתי.

מתי? ינואר 20 

מולאן / תיאטרון אורנה פורת
מחזה ובימוי: צביה הוברמן מילות השירים: גיל צרנוביץ 

 מוסיקה מקורית וניהול מוסיקלי: ליאור רונן 
 כוריאוגרפיה: קים גורדון בהשתתפות: דון לני גבאי, 

שלום שמואלוב, ליאור חקון/ טל דנינו, עומרי זמרי, יגאל 
ברנר/ ליאור זוהר, רני אלון, תום אפלבאום, אור משיח, יוחאי 

גרינפלד/ יוסף אלון

שהתגייסה  סינית  אגדתית  לוחמת  הייתה  מולאן  חואה 
מולאן  מגיוס.   הזקן  אביה  את  להציל  כדי  הסיני  לצבא 
לשורות  ומתגייסת  גבר  מדי  לובשת  שיערה,  את  מקצרת 
הצבא. היא לוחמת בעוז נגד הפולשים, מתאהבת במפקד 
שלה, וברגע סכנה ממשי היא מצילה את חבריה הלוחמים 
במבצע יחיד אמיץ. היא אמנם מביאה לניצחון, אך נתפסת 
בזכות  האמיתית.  זהותה  נחשפת  גם  וכך  בשבי,  ונופלת 
מפקד  של  בתו  עם  שרקמה  מפתיעים  ידידות  קשרי  
האויבים, מצאה את הדרך הביתה. זהו שיעור על הקרבה, 

כבוד, ועל כוחו של אדם לשנות.

מתי? דצמבר 9

צ'ארלי צ'פלין / תיאטרון ארצי לילדים ולנוער
מחזה: דפנה אנגל, צביה הוברמן בימוי: צביה הוברמן 

בהשתתפות: יולי סקר/ הלל קפון, נדב לאור, מאיה בכובסקי, 
ארז וייס/ אלחי לויט, ענת פדרשניידר, רני אלון, שוהם שיינר

גדול  של  המוטו  היה  זה  מבוזבז"  יום  הוא  חיוך  ללא  "יום 
שנאלץ    - צ'פלין  צ'ארלי   - העשרים  המאה  של  האמנים 
ואם קשת  יתמות מאב  בילדותו להתמודד עם חרפת רעב, 
יום שכורעת תחת נטל הפרנסה, אך למרות כל אלו לא ויתר 
על חלומו. זהו סיפור מופלא על ילד שתמיד ראה את חצי 

הכוס המלאה, גם בתנאים הקשים ביותר.

מתי? מרץ 3 

פיטר פן / ברלינר הפקות 
מחזה: ירון כפכפי, נועה ברנר בימוי: ירון כפכפי 

בהשתתפות: מתן שביט, נעה גורן, מתן קליגר, ליאור כהן, 
אור משיח, דוריס נימני, נֿ יר ברק, יובל דרוויש

מחזמר מוזיקלי חדש לכל המשפחה!! 

חוזר  לקלאסיקה,  הפך  הלב  שובה  שסיפורו  הנצחי,  הילד 
בגרסה חדשה, קצבית ומעודכנת שתישא בעזרת מעט אבק 
של  אי  אל  המבוגרים,  והילדים  הצעירים  הילדים  את  פיות 
הרפתקאות, גיבורים, שודדי ים, אינדיאנים ובנות ים. בעזרת 
קסם התיאטרון, בתפאורה ובתלבושות מרהיבות,  במוסיקה 

מקורית ומכשפת נצא אל ארץ "לעולם לא".

מתי? מאי 5 

סדרת תיאטרוני לעונת 2017-18
 שבת בבוקר בשעה 11:00 
באודיטוריום מרכז הכרמל

גילאי 5-10

מחיר כרטיס 65 ₪
מחיר מנוי ל-5 הצגות  275 ₪ 

 הצגה הטובה ביותר 
פסטיבל חיפה 2011
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עכבר העיר ועכבר השדה

12:00 ,10:30 | 18.12

תיאטרון פצפון

12:00 ,11:00 ,10:00 | 18.12

חברים על הגשר

12:00 ,10:30 | 17.12

אי המטמון

12:00 ,10:30 | 18.12

תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער מציג:

12:00 ,10:30 | 17.12

 אלאדין ומנורת הקסמים
תיאטרון מחול

צוציקים

12:00 ,11:00 ,10:00 | 17.12

עוץ לי גוץ לי / בהפקת תיאטרון הקאמרי

14:00 | 20.12

אם פתאום אפגוש אריה - הצגה מוסיקלית בליווי תזמורת המהפכה

17:30 | 17.12

הצגת הדגל 
בפסטיבל 2017

לוח הצגות 17-20.12.17

רק ב-₪49 להצגה*
*למעט ההצגה «עוץ לי גוץ לי« שמחירה 85 ₪

4 ימים של תיאטרון מקסים 
לילדים ולכל המשפחה -

בתיאטרון חיפה
הצגות ילדים הטובות ביותר בישראל 

במחירים השווים לכל נפש

הבטיחו לכם כרטיסים מראש! 

 לרכישת כרטיסים: 
www.ht1.co.il | 04-8600500

          * למעט הצגת הדגל - ''עוץ לי גוץ לי'' שמחירה 85 ₪. ניתן לסמן תלוש מנוי בתוספת 20 ₪
   הנחות מיוחדות ללקוחות ישראכרט בהצגת קופון: 65 ₪ להצגה ״עוץ לי גוץ לי״ ו-₪35 בלבד לכל יתר ההצגות.
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חוג ידידי 

גלריה 
לאמנות 

בתיאטרון חיפה
גלריית האמנות של תיאטרון חיפה - לפני ההצגה צופים בתערוכה 

תיאטרון חיפה, מוסד תרבות ואמנות מרכזי בעיר חיפה, גאה לתת במה לאמנים מקומיים- 
יצירותיהם בטרקלין התיאטרון. התערוכות  ועוד, המציגים את  ציירים, פסלים  צלמים, 
רב  תרבותי  עושר  שלנו  לקהל  ומספקות  שבועות  למספר  אחת  מתחלפות  הנפלאות 

ומגוון לצד צפייה בהצגות התיאטרון.  

תערוכות האמנות מוצגות בטרקלין התיאטרון שבקומת הכניסה.
אוצרת הגלריה: האמנית אורה חיים.

תערוכות קרובות:
אוקטובר-נובמבר 2017: "מסע חיי" - האמנית אהובה שרמן 

דצמבר- ינואר 2017: האמנית אילנה שמחוני
פברואר- מרץ 2018: האמנית רות סגל

אפריל- מאי 2018: האמן סלאח אלקרא

אהובה שרמן - נוף בגליל

הצטרפו לחוג הידידים של תיאטרון חיפה
חוג הידידים בתיאטרון חיפה יצא לדרך.

  חברים בו אנשי ציבור בולטים, אנשי תיאטרון, תקשורת, רפואה, משפט, 
עסקים, כלכלה וחברה ועוד.

 
להיות חבר בחוג הידידים משמעותו לקבל ערך מוסף

 השתייכות לקהילה איכותית של שוחרי תרבות
 מעורבות בקידומו של התיאטרון היוצר המקורי והאיכותי בצפון 

 תרומה לתיאטרון המקדם מחזאות ישראלית מקורית וקידום יצירות ביכורים של מיטב הכותבים בארץ
 חיזוק התרבות בעיר חיפה והעצמת הפעילות התרבותית

 הגשמת דו קיום ושיתוף פעולה פורה בין יוצרים ושחקנים יהודים וערבים.

עלות: 2,000 ₪ למנוי זוגי )1,000 ₪ מנוי יחיד( הכולל 6 הצגות חגיגיות
קבלת תכנייה מהודרת

כל סכום מעל 500 ₪ מוכר כתרומה לצרכי מס
למנויים קיימים ניתן להשלים את ההפרש ולשדרג את המנוי 

החברות בחוג הידידים מקנה: 
 מנוי כבוד להצגות בכורה  הזמנה לקבלות פנים חגיגיות של הפקות תיאטרון חדשות 
 אירועים מיוחדים ומסיבות חגיגיות לחברי חוג הידידים  מפגשים עם שחקנים ויוצרים

 חנייה חינם בתאטרון 

להרשמה ולפרטים
דפנה נוף, מנהלת חוג הידידים

dafnan@ht1.co.il | 050-5717710

ישראל ישראלי

0123 4567 8910 1112

הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה | מוצא כרטיס זה 

מתבקש למסרו לתיאטרון חיפה, רח’ פבזנר 50, חיפה 33134 

www.ht1.
co.il | 04-8600500 .ו/או להתקשר לטל

ישראל ישראלי

0123 4567 8910 1112

הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה | מוצא כרטיס זה 

מתבקש למסרו לתיאטרון חיפה, רח’ פבזנר 50, חיפה 33134 

www.ht1.
co.il | 04-8600500 .ו/או להתקשר לטל
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 ניתן להזמין תלושי בחירה ולרכוש כרטיסים גם באמצעות אתר האינטרנט של התיאטרון. 
על מנת לבצע הרשמה ראשונית יש להתקשר לשירות הלקוחות: 04-8600500 - שלוחה 1.

מידע למבקרים

חניון התיאטרון

הבחירה שלכם 

הקץ לתורים!

ערכות שמע 

בית קפה 

גישה לנכים 

כתוביות 
לכבדי שמיעה

אביזרי ראייה 

ברחוב פבזנר 25 )כניסה מרח’ בלפור( עומד לרשות המנויים במשך כל הערב בעלות של 10 ש"ח. 
)מחיר ללא מנוי- 15 ש"ח(.  אנא הקדימו הגעתכם לחניון.

לנוחיותכם, ישנה מעלית מכל קומות החניון אל רחבת התיאטרון.

מנוי קלאסי - באפשרותך להחליף כל אחת מההצגות האורחות בסדרה, אחת בשנייה.

הכניסה להצגות בתיאטרון חיפה היא מהירה וללא עמידה בתור. כרטיס המנוי שברשותכם 
מהווה אישור כניסה להצגה. מקומות הישיבה שנבחרו ישלחו במסרון ביום ההצגה.

חידוש המנוי כרטיס המנוי שברשותך יטען אוטומטית עם חידוש המנוי.

התיאטרון מספק ערכות שמע לכבדי שמיעה, היעילות לשורות 11-1 בבמה הראשית של 
04-8600500, ניתן להשתמש גם באוזניות  התיאטרון. מומלץ להזמין בבוקר ההצגה בטל’ 

SENNHIRSER המיועדות להאזנה בטלוויזיה. 

את  להקרין  יכולתנו  כמיטב  עושים  אנו  ובאתר.  בעלון  מפורסם  המונגשות  ההצגות  מועד 
הכתוביות במיקום המיטבי באולם. הכתוביות יוקרנו מול אגף ימין ובמרכז הבמה למעלה, 

לכן, מומלץ לשבת החל משורה 13 ובשורות הראשונות של האולם העליון.

התיאטרון מספק אביזרי ראייה משוכללים - השאלה במבואת התיאטרון

אולמות: במה ראשית - תיאטרון חיפה. חנייה לנכים במתחם התיאטרון רח’ פבזנר 25 וכן 
ברחוב יהושע. ניתן לשאול כיסא גלגלים בתיאום מראש בטל’ 04-8600500 .

מקומות שמורים לנכים בחניון התיאטרון, קיימת מעלית לשירותכם.

חדש! קונדטוריית שני הגיעה לתיאטרון חיפה! בית קפה שני עם תפריט חדש ומגוון עומד 
לרשותכם במבואת התיאטרון לפני כל הצגה. בתאבון.

 התיאטרון 
 ממשיך 
בתנופה

66

מידע אינפורמטיבי

שימו לב, 

המסרון שנשלח אליכם 

ביום ההצגה  

משמש כתזכורת בלבד. 

במידה ולא קיבלתם מסרון,

 
 ההזמנה עודנה בתוקף 

 

ואין זה אומר שאינכם משובצים.

הטבה למנויי תאטרון חיפה

% 10 הנחה 
בהצגת כרטיס מנוי, בסניף מוריה בלבד

כשתרבות וטבע נפגשים...

cafelouise.co.il |  | 04-8349950 | 58 מוריה חיפה | רח׳ מוריה

מוריה
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תקנון התיאטרון
מנוי/ה יקר/ה, 

בתאטרון חיפה מוצעים לבחירתך שני מסלולי מנויים: 
הישיבה שנבחרו  קבועות מראש במקומות  הצגות   6 הצגות,  מ-7  נהנה  הנך  במנוי הקלאסי   - מנוי קלאסי 

והצגת בחירה אחת מכלל ההצגות המוצעות, בשיבוץ מראש עם מוקד שירות הלקוחות.
- למנויים קלאסיים אשר מעוניינים לצפות בהצגות בחירה נוספות, ישנה הטבה מיוחדת של "מיני מנוי" – 4 

כרטיסים נוספים להצגות בחירה. 
- המנוי תקף לעונה )ספטמבר – אוגוסט(.

את  הלקוחות.  שירות  מוקד  עם  מראש  בשיבוץ  לבחירתך,  הצגות  מ-5  נהנה  הנך  הפתוח  במנוי   - פתוח  מנוי 
ההצגות ניתן לבחור מבין הצגות תיאטרון וממיטב ההצגות המתארחות ממגוון תיאטרוני ישראל.

- תוקף המנוי הפתוח הינו שנה ממועד הרכישה.

- בקשות לדחייה / ביטול הצגה שכבר הוזמנה, עבור כל סוגי המנויים, ניתן להעביר למחלקת שירות לקוחות 
עד 48 שעות לפני תחילת ההצגה.

- ניתן גם לרכוש מנוי או כרטיסים כמתנה.
- ניתן לממש עד 2 כרטיסים למנוי.

- התאטרון שומר לעצמו על הזכות לקחת תוספת תשלום על הפקות יקרות כגון מחזות זמר.

נוהל ביטולי עסקאות
על פי תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, לצרכן הזכות לבטל עסקאות מסוימות באופן חד צדדי וללא סיבה, 

ולקבל את כספו חזרה, תחת התנאים הבאים:
ביטול כרטיסים:

- ניתן לבטל את העסקה רק אם ערך המוצר הוא מעל ל-50 ש"ח )51 שקלים ומעלה(.
- רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שבעה 

ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם לתאריך המופע.
- על הצרכן להודיע למוכר על ביטול העסקה בכתב, באמצעות הדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני.

- על המוכר להשיב לצרכן תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול את הסכום שנגבה, בניכוי דמי ביטול 
בגובה של 5% מסכום העסקה או 100 שקל, הנמוך מביניהם.

ביטול מנוי:
- זכות הביטול ניתנת גם אם התחילו כבר במתן השירות. הצרכן ישלם לעוסק את החלק היחסי עבור 

השימוש בשירות.
- העסקה תבוטל בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מבינהם.

- כדי לבטל עסקה מתמשכת יש להודיע לעוסק על ביטול העסקה. הודעת הביטול חייבת לכלול את הפרטים 
הבאים: שם הצרכן, מס' תעודת הזהות של הצרכן, סכום העסקה וסיבת הביטול.

- אם ההודעה נמסרת בעל-פה עשוי הצרכן להציג פרט מזהה נוסף  )4 ספרות אחרונות של אמצעי 
התשלום איתו נרכש המנוי(.

- על התאטרון להוציא הודעת ביטול בכתב.

1

2
חשוב לדעת!

כרטיס מנוי הפלסטיק שברשותכם מהווה גם כרטיס כניסה לאולם )במקום כרטיס הנייר( ותקף להצגות הסדרה, 
ורק  אך  תקפים  הישיבה  מקומות  הקלאסי,  במנוי  מנויים  לב,  שימו  שהוחלפו.  להצגות  וכן  הבחירה  להצגות 

להצגות הסדרה במועד המקורי.

כיצד נדע היכן נשב?
בעת ביצוע ההזמנה נציג השירות יציין את מקום הישיבה שלכם. אנא רשמו לפניכם. בנוסף, ביום ההצגה תקבלו 
מסרון )SMS( תזכורת על ההצגה שהוזמנה עם ציון מקומות הישיבה. בהגיעכם לאולם אנא הציגו את כרטיס 
וגשו לשבת במקומות הישיבה המופיעים במכשיר הסלולרי שלכם. חשוב להגיע  הפלסטיק לסדרן לסריקה, 

בערב ההצגה עם המכשיר הסלולרי וכן עם כרטיס המנוי. 

שעות פעילות שירות לקוחות: 
 א’-ה’ 9:00-21:00 // ימי ו’ וערבי חג 9:00-12:00 // מוצ”ש 19:00-21:00 )כאשר מתקיימת הצגה( 

שירות לקוחות: 8600500 )רב קווי( - שלוחה 1

הזמנת כרטיסים 
cs@ht1.co.il. :ניתן גם להזמין כרטיסים בפנייה לדוא”ל

לא כדאי לאחר
העליון.  באולם  לישיבה  המאחרים  יופנו  המרכזית  בבמה  ההצגה  תחילת  לאחר  לדייק.  מתבקשים  המבקרים 

בבמה 3, עקב מבנה האולם, לא תתאפשר למאחרים כניסה להצגה.

ביטול הצגה 
עד 48 שעות לפני מועד ההצגה, אחרת יחויב כרטיס המנוי.

כרטיס מנוי
נא להגיע עם כרטיס המנוי בערב ההצגה. במידה ושכחתם אותו, יונפק עבורכם כרטיס זמני בעלות של ₪10. במקרה של 

אובדן הכרטיס, יונפק כרטיס מנוי חדש בעלות של ₪25.

למידע נוסף
נציג התיאטרון יעמוד לרשותכם בערב ההצגה בעמדת מכירת התוכניות וחלוקת האוזניות לשאלות נוספות. 

צפייה מהנה!

הקץ לתורים
למה לעמוד בתור כשאפשר ליהנות מקפה טוב במקום? 

בתיאטרון חיפה חווית בילוי נטו, ללא עמידה בתור לקופות!

כרטיס המנוי שברשותכם הוא רב־שנתי
ורב־שימושי ומהווה כרטיס כניסה לאולם,

לכן אין צורך להגיע לקופות בערב ההצגה.

מידע אינפורמטיבי
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מנויים יקרים

 אנו שמחים לבשר לכם שהבחירה בהצגות האורחות הורחבה, ולהנאתכם מגוון 
רחב ועשיר של הצגות אורחות ממבחר ההצגות של תיאטראות ישראל.

 לתשומת ליבכם, ניתן להחליף כל אחת מההצגות האורחות בסדרה, אחת בשנייה, 
או לרכוש כרטיסים בהנחה למנויים.

 במנוי הקלאסי ניתן לבחור את תלוש הבחירה )7( לכל אחת מהצגות התיאטרון 
וההצגות האורחות.

 כל ההצגות מיועדות לבחירה גם למנויים הפתוחים.

 מנוי קלאסי לעונת 16-17 תוקף המנוי עד 31.8.17.

 מנוי פתוח ל 5 הצגות בתוקף לשנה מיום הרכישה.

חדש בתיאטרון חיפה – מערכת ניהול עצמי – בדיקת סטטוס המנוי בקלות   

 ובמהירות, הזמנת כרטיסים בשירות עצמי 24/7 ועוד.
לפרטים נוספים: 04-8600-500 שלוחה 1

תיאטרון חיפה מעדכן אתכם באמצעות מסרונים על כל ההצגות הכי חדשות   
וכל המבצעים הכי שווים – אצלכם בתאטרון הבית! להפסקת קבלת מידע 

שיווקי פשוט ליחצו "הסרה" או חייגו 04-8600-500 שלוחה 1.

* לא ביום המקורי של הסדרה

לוח סדרות עונת 2017-18

מידע אינפורמטיבי

לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם
את לוח הסדרות על פי רצף כרונולוגי
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מס 
הצגה 5הצגה 4הצגה 3הצגה 2הצגה 1יוםסדרה

4.11.2017שבת1
האורחת

9.12.2017
על מי ועל מה

30.12.2017
קרקס של יהודים 

3.2.2018
אנשים טובים

7.7.2018
הצמה של אבא

27.9.2017ד2
קרקס של יהודים 

13.12.2017
אנשים טובים

10.1.2018
על מי ועל מה

14.2.2018
שלוש אחיות

11.11.2017שבת3
קרקס של יהודים 

16.12.2017
אנשים טובים

13.1.2018
על מי ועל מה

17.2.2018
שלוש אחיות

5.7.18
הצמה של אבא *

21.10.2017שבת4
אנשים טובים

23.12.2017
פילומנה

6.1.2018
קרקס של יהודים 

24.2.2018
על מי ועל מה

30.10.2017ב5
קרקס של יהודים 

20.11.2017
אנשים טובים

11.12.2017
אם נדע לאהוב

8.1.2018
על מי ועל מה

16.5.18
שייקספיר מאוהב * 

18.10.2017ד7
אנשים טובים

7.11.2017
גרין מייל

6.12.2017
על מי ועל מה

28.12.2017
קרקס של יהודים 

28.2.2018
תמונות מחיי נישואין

2.11.2017ה8
האורחת

14.12.2017
אנשים טובים

4.1.2018
קרקס של יהודים 

15.3.18
על  מי ועל מה

17.5.18
שייקספיר מאוהב 

26.9.2017ג11
קרקס של יהודים 

7.11.2017
אנשים טובים

קריגר

5.12.2017
על  מי ועל מה

2.1.2018
כטוב בעינכם

8.5.18
איסמעיליה

24.9.2017א14
קרקס של יהודים 

19.11.2017
אנשים טובים

10.12.2017
על  מי ועל מה

23.1.18
סוס אחד נכנס לבר *

11.3.18
בדמי ימיה

5.9.2017ג16
אהבת מוות

31.10.2017
קרקס של יהודים 

21.11.2017
אנשים טובים

9.1.2018
על מי ועל מה

27.2.2018
תמונות מחיי נישואין

19.10.2017ה17
אנשים טובים

8.11.2017
גרין מייל

19.2.2018
קרקס של יהודים 

11.1.2018
על מי ועל מה

21.2.18
פילומנה

27.9.2017ד18
קרקס של יהודים 

19.10.2017
אנשים טובים

12.12.2017
אם נדע לאהוב

10.1.2018
על מי ועל מה

25.9.2017ב20
קרקס של יהודים 

6.11.2017 
אנשים טובים

קריגר

4.12.2017
על מי ועל מה

22.1.18
סוס אחד נכנס לבר *

12.3.18
בדמי ימיה

23.10.2017ב23
אנשים טובים

13.11.2017
קרקס של יהודים 

1.1.2018
כטוב בעינכם

26.2.2018
על  מי ועל מה

9.5.18
איסמעיליה 

ההצגה קרקס של יהודים מיועדת למנויי עונת 2016-2017 בלבד.
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מידע אינפורמטיבי

 לוח
הצגות

עונת 2017-18
אולםשעהתאריך הצגה

במה ראשית, תיאטרון חיפה5.10.201721:00בילי שוורץ

במה ראשית, תיאטרון חיפה7.10.201721:00בילי שוורץ

בית ציוני אמריקה - ת"א16.10.201718:00אקווריום

בית ציוני אמריקה - ת"א16.10.201720:30אקווריום

במה ראשית, תיאטרון חיפה18.10.201720:30אנשים טובים

במה 18.10.201720:303לילה טוב אמא

במה ראשית, תיאטרון חיפה19.10.201716:30אנשים טובים

במה ראשית, תיאטרון חיפה19.10.201720:30אנשים טובים

במה 19.10.201720:302החיים על פי יעל לבנטל

במה ראשית, תיאטרון חיפה21.10.201721:00אנשים טובים

במה ראשית, תיאטרון חיפה22.10.201720:30אנשים טובים

קריגר22.10.201720:30קרקס של יהודים

קריגר23.10.201711:00קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה23.10.201713:30אנשים טובים

קריגר23.10.201720:30קרקס של יהודים

במה 23.10.201720:303אקווריום

במה ראשית, תיאטרון חיפה23.10.201720:30אנשים טובים

במה 24.10.201716:303אקווריום

במה 24.10.201720:303אקווריום

במה ראשית, תיאטרון חיפה24.10.201720:30הזאבים

במה 25.10.201720:303אקווריום

במה ראשית, תיאטרון חיפה25.10.201720:30הזאבים

במה 26.10.201720:303שערי גן עדן

במה ראשית, תיאטרון חיפה26.10.201720:30הזאבים

במה ראשית, תיאטרון חיפה28.10.201721:00קרקס של יהודים

במה 28.10.201721:003שערי גן עדן

במה ראשית, תיאטרון חיפה29.10.201720:30קרקס של יהודים

במה 29.10.201720:303זיתים

במה 30.10.201720:303מקורקעת

במה ראשית, תיאטרון חיפה30.10.201720:30קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה31.10.201720:30קרקס של יהודים

אולםשעהתאריך הצגה

במה ראשית, תיאטרון חיפה1.11.201720:00אדיפוס שמדיפוס

בית ציוני אמריקה - ת''א1.11.201720:00זיתים

בית ציוני אמריקה - ת"א1.11.201721:00אנשים טובים

במה ראשית, תיאטרון חיפה2.11.201720:30האורחת

במה ראשית, תיאטרון חיפה4.11.201720:30האורחת

במה 4.11.201720:303סיפור פשוט מאוד

במה 4.11.201721:002מבשלים זוגיות

במה ראשית, תיאטרון חיפה5.11.201720:30בעלים ונשים

קריגר6.11.201720:30אנשים טובים

במה ראשית, תיאטרון חיפה6.11.201720:30בעלים ונשים

קריגר7.11.201720:30אנשים טובים

במה ראשית, תיאטרון חיפה7.11.201720:30גרין מייל

במה ראשית, תיאטרון חיפה8.11.201720:30גרין מייל

במה ראשית, תיאטרון חיפה9.11.201720:30קרקס של יהודים

אודיטוריום חיפה11.11.201711:00החופש לזוז

במה ראשית, תיאטרון חיפה11.11.201720:30קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה12.11.201720:30קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה13.11.201720:30קרקס של יהודים

במה 14.11.201720:303אקווריום

במה 15.11.201720:302מאחורי המסכים - אבי נשר

במה 15.11.201720:303אקווריום

במה ראשית, תיאטרון חיפה15.11.201720:30אישה בורחת מבשורה

במה ראשית, תיאטרון חיפה16.11.201721:00סטראוטיפי - ציפורלה

במה 18.11.201720:302וונדי ופיטר

במה ראשית, תיאטרון חיפה19.11.201720:30אנשים טובים

במה 20.11.201720:302שאול

במה 20.11.201720:303זיתים

במה ראשית, תיאטרון חיפה20.11.201720:30אנשים טובים

במה ראשית, תיאטרון חיפה21.11.201718:00כל ההתחלות קשות

במה 21.11.201720:302שאול

במה ראשית, תיאטרון חיפה21.11.201720:30אנשים טובים

במה 24.11.201711:003אקווריום

במה 25.11.201720:303אקווריום

בית ציוני אמריקה - ת"א27.11.201721:00קרקס של יהודים

בית ציוני אמריקה - ת"א28.11.201718:00אנשים טובים

בית ציוני אמריקה - ת"א28.11.201721:00אנשים טובים

במה 29.11.201720:303שערי גן עדן

במה 30.11.201720:303שערי גן עדן

במה 4.12.201720:303אקווריום

במה ראשית, תיאטרון חיפה4.12.201720:30על מי ועל מה

במה 5.12.201720:303אקווריום
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 www.ht1.co.il

לרכישת כרטיס / מנוי 
בתיאטרון חיפה
04-8600500 

מידע אינפורמטיבי

אולםשעהתאריך הצגה

במה ראשית, תיאטרון חיפה5.12.201720:30על מי ועל מה

בית ציוני אמריקה - ת"א6.12.201718:00קרקס של יהודים

במה 6.12.201720:302מאחורי המסכים - טל פרידמן

במה ראשית, תיאטרון חיפה6.12.201720:30על מי ועל מה

בית ציוני אמריקה - ת"א6.12.201721:00קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה7.12.201720:30על מי ועל מה

אודיטוריום חיפה9.12.201711:00מולאן

במה ראשית, תיאטרון חיפה9.12.201720:30על מי ועל מה

במה ראשית, תיאטרון חיפה10.12.201720:30על מי ועל מה

במה ראשית, תיאטרון חיפה11.12.201720:30אם נדע לאהוב

במה ראשית, תיאטרון חיפה12.12.201716:30אם נדע לאהוב

במה ראשית, תיאטרון חיפה12.12.201720:30אם נדע לאהוב

במה ראשית, תיאטרון חיפה13.12.201720:30אנשים טובים

במה ראשית, תיאטרון חיפה14.12.201720:30אנשים טובים

במה ראשית, תיאטרון חיפה16.12.201720:30אנשים טובים

חדר הפלאות17.12.201710:00צוציקים

במה ראשית, תיאטרון חיפה17.12.201710:30אלאדין ומנורת הקסמים

במה 17.12.201710:303חברים על הגשר

חדר הפלאות17.12.201711:00צוציקים

במה 1712:003. 12.2017חברים על הגשר

חדר הפלאות17.12.201712:00צוציקים

במה ראשית, תיאטרון חיפה17.12.201717:30אם פתאום אפגוש אריה

חדר הפלאות18.12.201710:00תיאטרון פצפון

במה ראשית, תיאטרון חיפה18.12.201710:30אי המטמון

במה 18.12.201710:303עכבר העיר ועכבר השדה

חדר הפלאות18.12.201711:00תיאטרון פצפון

במה 18.12.201712:003עכבר העיר ועכבר השדה

במה ראשית, תיאטרון חיפה20.12.201714:00עוץ לי גוץ לי

במה ראשית, תיאטרון חיפה20.12.201717:00עוץ לי גוץ לי

במה ראשית, תיאטרון חיפה21.12.201720:30פילומנה

במה ראשית, תיאטרון חיפה23.12.201720:30פילומנה

במה ראשית, תיאטרון חיפה24.12.201720:30מהוללת

במה 24.12.201720:303זיתים

במה ראשית, תיאטרון חיפה26.12.201718:00המוח המתבגר

במה ראשית, תיאטרון חיפה27.12.201720:30אקווריום

במה ראשית, תיאטרון חיפה28.12.201720:30קרקס של יהודים

במה 28.12.201720:303מקורקעת

במה 30.12.201720:302למען האמת - קברט על פוסט אמת

במה ראשית, תיאטרון חיפה30.12.201720:30קרקס של יהודים

אולםשעהתאריך הצגה

במה ראשית, תיאטרון חיפה1.1.201820:30כטוב בעיניכם

בית ציוני אמריקה - ת"א1.1.201821:00על מי ועל מה

במה ראשית, תיאטרון חיפה2.1.201820:30כטוב בעיניכם

בית ציוני אמריקה - ת"א2.1.201821:00על מי ועל מה

במה ראשית, תיאטרון חיפה3.1.201820:30מהוללת

במה ראשית, תיאטרון חיפה4.1.201820:30קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה6.1.201820:30קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה7.1.201820:30חצוצרה בואדי

במה ראשית, תיאטרון חיפה8.1.201820:30על מי ועל מה

במה ראשית, תיאטרון חיפה9.1.201820:30על מי ועל מה

במה ראשית, תיאטרון חיפה10.1.201816:30על מי ועל מה

במה 10.1.201820:302מאחורי המסכים - שמי זרחין

במה ראשית, תיאטרון חיפה10.1.201820:30על מי ועל מה

במה ראשית, תיאטרון חיפה11.1.201820:30על מי ועל מה

במה ראשית, תיאטרון חיפה13.1.201820:30על מי ועל מה

במה ראשית, תיאטרון חיפה14.1.201817:30הרפתקאות חמור שכולו תכלת

במה 15.1.201820:303אקווריום

במה 16.1.201820:303אקווריום

במה 17.1.201820:303אקווריום

במה 18.1.201820:303לילה טוב אמא

אודיטוריום חיפה20.1.201811:00החבר הכי טוב שלי

במה ראשית, תיאטרון חיפה22.1.201820:30סוס אחד נכנס לבר

במה ראשית, תיאטרון חיפה23.1.201818:00המוח הזוגי

במה 23.1.201820:303מקורקעת

במה ראשית, תיאטרון חיפה23.1.201820:30סוס אחד נכנס לבר

במה ראשית, תיאטרון חיפה25.1.201820:30היירספריי

במה ראשית, תיאטרון חיפה26.1.201814:00היירספריי

במה ראשית, תיאטרון חיפה27.1.201820:30היירספריי

במה ראשית, תיאטרון חיפה28.1.201820:00אהבה חיה

במה ראשית, תיאטרון חיפה29.1.201820:30קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה30.1.201820:30קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה31.1.201820:30קרקס של יהודים

במה ראשית, תיאטרון חיפה1.2.201821:00עקיצה טבעית - ציפורלה
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טל': 04-8600500 | פקס: 04-8600575

www.ht1.co.il :אתר התיאטרון
www.haifakids.co.il :אתר פסטיבל הילדים

משכן התיאטרון ע''ש מאירהוף
The Joseph & Rebecca Meyerhoff Theatre of Haifa


