
 מנויים יקרים,
 אנו מודים לכם על שבחרתם לקחת חלק בעונת הצגות זו. 2018-19עם תום עונת המנויים 

 הצגות הרפרטואר לעונה הבאה. 7לפניכם רשימת הרפרטואר הלא סופית, מתוכה תיבחרנה 
אנו עושים את כל המאמצים לבחור את ההצגות האיכותיות ביותר ממגוון התיאטראות בישראל 

 אותן הכי קרוב לבית.ולהביא 
 : 2019-2020למעוניינים, ניתן כבר לחדש מנוי לעונת המנויים 

באמצעות אתר ארגון המורים, הסתדרות המורים וחבר ולשלוח אלינו במייל את שמות המנויים 
 המחדשים, את מס' אישור הרכישה ואת שם החבר באותו ארגון . 

 במייל.מנויים הנרשמים ישירות מולנו, נא לציין זאת 
 tarbut@telmond.matnasim.co.ilכתובת המייל: 

 
 **לקראת סוף יוני נשלח אליכם במייל את הרפרטואר הסופי ותאריכי ההצגות** 

         
 נתראה גם בשנה הבאה!                                                                                  

 נטע זינגר                                                                                            
 מנהלת תחום תרבות, אירועים, שיווק ופרסום                                                           

 
 
 
 תיאטרון הקאמרי –מיזרי  

המחזה המבוסס על ספרו המפורסם של סטיבן קינג הוא מותחן פסיכולוגי, הנוגע בכתיבה,  -דרמה 

 הערצה, אובססיה, התמכרות ושליטה
 עירד רובינשטיין: תרגום ובימוי

 פולינה אדמוב: תפאורה ותלבושות
 (אבי יונה בואנו )במבי: תאורה
 רועי ירקוני: מוזיקה

 קרן מור, יובל סגל ושהם שיינר: שחקנים
הסופר המצליח פול שלדון מתעורר בבקתה נידחת, בזמן סופת שלגים כששתי רגליו שבורות. הוא 

המעידה על עצמה שהיא ״המעריצה -מגלה שעבר תאונת דרכים, ומי שהצילה אותו היא אנני וילקס
מיזרי״ פרי עטו של שלדון. היא הכי גדולה שלו״. אנני, אחות במקצועה, מכורה לסדרת הרומנים ״

הישע בבקתה המבודדת, עד שתצליח ליצור קשר עם העולם החיצון. -סועדת ומטפלת בסופר חסר
אלא שהסערה חולפת, העזרה לא מגיעה, והאחות הרחמנייה מתגלה כסוהרת אכזרית, הנחושה 

 …הלשמור את הסופר הנערץ לעצמה, ומכריחה אותו לכתוב רומן חדש, במיוחד בשביל
סטיבן קינג, גדול סופרי המתח, העומד מאחורי יצירות המופת ״אני והחבר׳ה״,״חומות של תקווה״ 

ו״גרין מייל״, ראה ב״מיזרי״ מעין אוטוביוגרפיה אליגורית על יחסיו עם מעריציו. המחזה המבוסס על 
 יטה. לאספרו המפורסם הוא מותחן פסיכולוגי, הנוגע בכתיבה, הערצה, אובססיה, התמכרות ושל

 .וכלו להפסיק לצפות בות
 דקות 35-: שעה ומשך ההצגה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

mailto:tarbut@telmond.matnasim.co.il


 תיאטרון הקאמרי –לא לריב                              
 קומדיה משפחתית ישראלית מאת גור קורן

 בימוי: גלעד קמחי
 תפאורה: ערן עצמון

 תלבושות: אורנה סמורגונסקי
 תאורה: נדב ברנע

 מוזיקה: אמיר לקנר
 : משתתפים

 .     דביר בנדק, עירית קפלן, גור קורן, ירדן ניקפהמה, נדב אסולין, כנרת לימוני/ אסנת בן יהודה
 

 .יוצאים בעקבות דירת ארבעה חדרים שאביהם המנוח הוריש ל... נערת ליווי שלושה אחים

וותר על סלע חסר הפרוטה, איילת מורה ואם חד הורית וגור כוכב הילדים הקמצן, לא מוכנים ל
הירושה שמגיעה להם אבל הם צריכים להלחם בנערת ליווי שלא מבינה למה נפלה עליה דירה 

באמצע החיים. מה שבטוח זה שהיא לא מוכנה לוותר עליה. שלושת האחים שמורגלים לריב אחד עם 
שנה צריכים להתאחד כדי להחזיר לעצמם את הבית בו גדלו, כשבכל רגע ורגע במסע  40השני כבר 

וגלעד   זה הם... לא מפסיקים לריב. זוהי קומדיה חדשה ואישית במיוחד של הצמד גור קורןה
 ("קמחי)"המוגבלים", "השחקנית", "רומיאו ואמא

 שעה ורבעמשך ההצגה: 

 

 

 

 

 

 

 תיאטרון הבימה –הרובוטית                     

 עוזי וייל ,רוני סיני: מאתקומדיה רומנטית 

 רועי שגב :בימוי

 זאב לוי: עיצוב תפאורה

 נועה דותן: עיצוב תלבושות

 נון-יוסי בן: מוסיקה

 מאיר אלון: עיצוב תאורה

 

 

 

 עמי סמולרצ'יק ,מתן שביט ,דניאל סבג,הגר טישמן ,יעל לבנטל ,נורמן עיסא: בהשתתפות

בגיל העמידה רוכש לעצמו רובוטית צעירה ומושלמת, שתגשים לו פנטזיות. רק שהוא לא  גבר גרוש

ציפה שהבן שלו יתאהב בה, שאשתו תברח עם הבחור שמכר לו אותה, ושהרובוטית תתחיל לפתח 
 .רגשות משל עצמה. רגשות שמביאים אותה לכדי אובדן שליטה

 שעה ועשרים דקות משך ההצגה:

 
 
 

https://www.habima.co.il/talent/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%99/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9c/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%99-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9c/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%a9%d7%92%d7%91/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%96%d7%90%d7%91-%d7%9c%d7%95%d7%99/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%99-%d7%91%d7%9f-%d7%a0%d7%95%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9f-%d7%a2%d7%99%d7%a1%d7%90/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%98%d7%9c/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%98%d7%9c/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%94%d7%92%d7%a8-%d7%98%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%94%d7%92%d7%a8-%d7%98%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%a1%d7%91%d7%92/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%a1%d7%91%d7%92/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%98/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%98/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a2%d7%9e%d7%99-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%a7/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a2%d7%9e%d7%99-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%a7/


 
 ליסין בית תיאטרון – שבעה

 
 יהספר שמואל מאת ישראלית דרמה

 הספרי שמואל:מאת

 אזולאי כפיר:בימוי

 באדמו פולינה:תפאורה

 סמורגונסקי אורנה:תלבושות

 סלומון דניאל:מוסיקה

 גרנק קרן:תאורה

 כהן יואב:וידאו ארט

 נדב,מחלוף תומר ,לבוב נעמי,יגיל גדי ,וקסמן ענת ,וייל אופיר ,גד דניאל ,ביטון יניב:משתתפים

 סלקטר אברהם:מחליף.  שטולמן יעל ,נייטס

טוביה, מחנך ותיק, אמור לחזור מחופשה בגליל לקראת ברית המילה של נכדו הבכור, אבל שיחת 
 .מבשרת על מותו המסתוריטלפון מפתיעה מהמשטרה בלונדון 

הלווייתו נערכת בדיוק בשעה שבה נשיא מצרים, אנואר סאדאת, נואם בכנסת את נאומו ההיסטורי, 
 .ואיש אינו מגיע להלוויה חוץ מאשתו ושלושת ילדיו

אשתו דבורה, מחליטה לסגור את השבעה למנחמים. היא וילדיה כלואים עכשיו שבוע ימים לסדרה 
 .מרגשים ומצחיקים, בשבעה ללא מנחמים וללא נחמה של בירורים נוקבים,

מחזה ישראלי מאת שמואל הספרי שמחזותיו "קידוש", "חמץ", "שבעה", "אשה, בעל, בית", 
 ."פולישוק" הוצגו בתיאטרון בית ליסין בהצלחה רבה וזכו בפרסי התיאטרון

 : כשעה ארבעים וחמש ללא הפסקהמשך ההצגה

 
 

 

 

 

 

https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%9b%d7%a4%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%9b%d7%a4%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%91/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%91/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%92%d7%a8%d7%a0%d7%a7/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%92%d7%a8%d7%a0%d7%a7/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%99%d7%95%d7%90%d7%91-%d7%9b%d7%94%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%99%d7%95%d7%90%d7%91-%d7%9b%d7%94%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%92%d7%aa/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%92%d7%aa/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a8-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9c/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a8-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9c/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a2%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%9e%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a2%d7%a0%d7%aa-%d7%95%d7%a7%d7%a1%d7%9e%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%92%d7%93%d7%99-%d7%99%d7%92%d7%99%d7%9c/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%92%d7%93%d7%99-%d7%99%d7%92%d7%99%d7%9c/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%91/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%91/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a3/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a3/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a0%d7%93%d7%91-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a1/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a0%d7%93%d7%91-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a1/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a0%d7%93%d7%91-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a1/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%99%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%a1%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%a1%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8/


 

 תיאטרון חיפה – של מי החיים האלה                            

 אלון אופיר במאי: בריאן קלארק דרמה קומית מאת:
 אלון אופיר בימוי:

 עידו רקלין תרגום:
 לילי בן נחשון עיצוב תפאורה: 
 אורן דר עיצוב תלבושות:

 קרן גרנק עיצוב תאורה:
 שמוליק נויפלד מוסיקה:

  נמרוד צין וידאו :
 לירון דן ע. במאי:

 
אסי לוי, דור הררי, דניאלה דלין, ירדן תוסייה כהן, לירית בלבן/ שני קליין, מיכל  בהשתתפות:

 ינאי, פנינה דבורין, שון מונגוזה, שלום שמואלוב

 קלייר האריסון מתעוררת בבית החולים ומגלה לתדהמתה שהיא משותקת מהצוואר והמטה.
  חייה, אולם היא, נלחמת על זכותה למות.הנהלת בית החולים והצוות הרפואי נאבקים להציל את 

   בהומור שנון וכואב קלייר מציבה בפניהם שאלה מוסרית קשה: מי הוא האחראי הבלעדי לגורלה?
 היא יוצאת למאבק משפטי להשגת בעלות על חייה ועל שפיותה.

 מהלך המשפט ניצבת בפני כל הנוגעים בדבר, השאלה הקשה: "של מי החיים האלה?".ב
 מככבת בגרסה הנשית למחזהו השנון, המשעשע והכואב עד עומק הלב של בריאן קלארק. יאסי לו

עלתה בווסט  2005המחזה זכה בפרסים רבים לאורך השנים, הפך לסרט קולנוע מפורסם ובשנת 
סקס והעיר הגדולה( והיא מוצגת מאז בהצלחה גדולה  -אנד הגרסה הנשית )בכיכובה של קים קטרל 

  ברחבי העולם.
  : כשעה ארבעים וחמש דקותשך ההצגהמ

  

 

 

 

 

 

 

 

                           
 תיאטרון באר שבע –השיטה                           

 תום אבני ג'ורדי גלסרן תרגום: מאת:קומדיית מתח מרגשת 
 עמית אפשטיין :בימוי

 אלונה ויינשטיין :תפאורה ותלבושות
 איל דניאל :תאורה
 פוררטל  :מוסיקה

 מעיין תורג'מן, עומר עציוןן, רון ביטרמ, אודי בן דוד:משתתפים

 
 
 
. חדר ישיבות. ארבעת המועמדים האחרונים לתפקיד מנהל שיווק בתאגיד מבוסס 2018יו יורק נ

 מתייצבים לשלב האחרון בתהליך המיון.
להיות  הם נדרשים לעבור מספר מבחנים, שיאלצו אותם להתמודד עם חייהם האישיים, במטרה

 האדם האחרון שיישאר בחדר, ויזכה בתפקיד הנחשק.
מחזה עטור השבחים של ג'ורדי גלסרן, שאף עובד לסרט בעל אותו השם, משקף בדרכו המצחיקה 

 והשנונה את הקונלפליקט התמידי בין האנושי להישגי בחברה שבה אנחנו חיים כיום.
 שעה ועשרים דקותמשך ההצגה: 



 

 תיאטרון בית ליסין –משפחה חמה                      
 גוב ענת: מאתקומדיה 

 'פינקוביץ רוני :בימוי

 נרדי אלכסנדרה :תפאורה

 סמורגונסקי אורנה :תלבושות

 'בלכרוביץ טל :מוסיקה

 שימרוני עדי :תאורה

 

 

 שירן ,קושניר יותם ,מוסרי לורין ,גילת עדי ,הניג רוברט ,ברנס רוןלי,גולדשטיין לימור ,דיין תיקי :משתתפים

 הוברמן

שגרתית בבית סבתא מלכה הופכת לזירת קרבות, כשאחת מבנות המשפחה  שייארוחת יום ש

שעליה נאמר במחזה  –מודיעה שלא תגיע השנה לליל הסדר. השלווה מופרת באחת, ומלכה 

נוקטת בכל האמצעים כדי לבטל  –שלמות המשפחה היא מסוגלת אפילו להרוג"  ש"בשביל לשמור על

קומדיה של ענת גוב, אחת המחזאיות החשובות בארץ. גוב, עם מבטה המפוכח  .את רוע הגזירה

והנוקב על החיים וההומור המיוחד שלה, בודקת את המשפחתיות הישראלית הלוחצת, ומעלה 

 .וחרותשאלות על אהבה, חובה, עבדות 

 : כשעה וחצי ללא הפסקהמשך ההצגה

 תיאטרון הבימה –זרים מושלמים                       
 ארז דריגסעיבוד ותרגום:  ,פאולו ז'נובזהעל פי סרטו של: 

 ,נתן דטנרבימוי: 
 שני טורעיצוב תפאורה: 

 נועה דותןעיצוב תלבושות: 
 מירי לזרעריכה מוסיקלית: 

 מאיר אלוןעיצוב תאורה: 
 ספיר אזולאי,ריקי בליך ,מאיה מעוז ,פיני קידרון,נתי רביץ ,מורדי גרשון ,תומר שרוןבהשתתפות: 

 
על במהלך ארוחת ערב של חברים משכבר הימים, יוזמת המארחת משחק חברתי שבו כולם מניחים 

השולחן את המכשירים הסלולריים שלהם על השולחן, בידיעה שכל הודעה או שיחה שיקבל מי מהם, 
 . תהיה גלויה לכל השאר

שקרים, בגידות וסודות  –ההודעות והשיחות מתחילות להגיע לטלפונים והעניינים הולכים ומסתבכים 
ר השבחים של הבמאי חושפים את מה שכולם מנסים להסתיר. מחזה עפ"י סרטו המצליח ועטו

האיטלקי פאולו ז'נובזה שחושף את הסכנה שטומנת בחובה ההתקדמות הטכנולוגית שכולנו חיים 
 .אותה מידי יום
 כשעה וחצי ללא הפסקה :משך ההצגה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a2%d7%a0%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%91/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a5/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%90%d7%9c%d7%9b%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%a0%d7%a8%d7%93%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%98%d7%9c-%d7%91%d7%9c%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a5/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a2%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%a0%d7%a1/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%9c%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%a0%d7%a1/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%98-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%92/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%98-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%92/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a2%d7%93%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%aa/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a2%d7%93%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%aa/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%99/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%a8/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%a8/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f/
https://www.lessin.co.il/talent/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a4%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%95-%d7%96%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%96%d7%94/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%90%d7%a8%d7%96-%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%92%d7%a1/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a0%d7%aa%d7%9f-%d7%93%d7%98%d7%a0%d7%a8/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%98%d7%95%d7%a8/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%96%d7%a8/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%99-%d7%92%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%99-%d7%92%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%a5/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%a5/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9f/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%96/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://www.habima.co.il/talent/%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9a/


 תיאטרון באר שבע –הלוויה חורפית                                  
 לויןחנוך  מאת -קומדיה מצחיקה עד כאב  

 : יאיר שרמן בימוי
 יאיר שרמן, זוהר שואף :תפאורה

 יהודית אהרון :תלבושות

 : נדב ברנע תאורה

 נדב ויקנסקי :מוסיקה מקורית והלחנת שירים
 
 
 

: אור אדרי,רוני בליץ,ליליאן ברטו, שירי גולן,עלאא דקה, מיכל וינברג,יובל לוי,אורה משתתפים

 קריאף,מולי שולמן,זוהר מידן,אריק גרשקוביץ'מאירסון,אברהם סלקטר,אבי פניני,אמיר 

של לצ'ק מתה והוא יוצא להודיע למשפחה על מועד ההלוויה, אך מגיע בזמן לא כל כך  אמו הזקנה

נוח: דודתו שרציה ודודו רשס עסוקים בהכנות אחרונות לקראת חתונת בתם ולווציה, שאמורה 
מקבלת הבשורה המרה שתהרוס להם להתקיים למחרת, והם נחושים להתחמק בכל דרך אפשרית 

את התכניות. אחרי הכול, "לא זורקים ארבע מאות אורחים ושמונה מאות עופות לזבל ומוותרים על 
 חתונה חמה עם בשר וקוניאק בשביל הלוויית זקנה קטנה בגשם."

ורודף אחרי  –הִשכחה  –הבעיה אף מחריפה כשלצ'ק מגלה נחישות להציל את אמו מן המוות השני 
המשפחה עד סוף העולם כדי לבשר להם על מות אמו ולהזמין אותם להלוויה. מהקומדיות 

 המשפחתיות המבריקות והחריפות שכתב חנוך לוין.
 ללא הפסקה ארבעיםכשעה ו :משך ההצגה

 

 
 תיאטרון הקאמרי –אניהו                               

 אתגר קרת עפ"י סיפור של
 שירילי דשא: בימוי

 יוני רכטר: מוזיקה
 'מיקי גורביץ: עיבוד

 סבטלנה ברגר: תפאורה
 אורנה סמורגונסקי: תלבושות

 רוני כהן: תאורה
 חיים פנירי: הדרכה קולית

 רוני ברנדשטטר: תנועה
 איתמר גרוס: קורפוטיטור

 איתמר גרוס/ תמיר ליבוביץ: פסנתרן
שבא, אלון דהן, אביגיל הררי, רובי מוסקוביץ,  -נדב אסולין, אלי גורנשטיין, איה גרניט: שחקנים

 אודי רוטשילד, שהם שיינר

סיפור אהבה רגיל. בחור תל אביבי רגיל מאוד, מציל בבריכת שחייה, מתאהב בנערה רגילה. נכון 
 רובצת עליה קללה. כלומר בלילות היא הופכת לגבר, אבל מה

לעשות אף אחד לא מושלם. בעוד המציל יוצא להציל את הנערה באים לעזרתו נגן פוסט טראומטי, 
אמא פוסט אופטימית והרופא שהרג את אביו. אבל בסופו של דבר זהו באמת סיפור אהבה רגיל שבו 

 .האהבה כמובן מנצחת השאלה רק את מי
לי, פרוע, שנון, מלא הומור, אהוב אתגר קרת הוא סופר בעל סגנון ייחודי בעולם היצירה הישרא

 .ומפתיע בשפת המקור ובכל הלשונות שאליהן תורגם
 שעה וחצי: משך ההצגה

 
 
 
 
 
 
 
 


