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מנויים יקרים

פנינה ברט  שבי בלאושטיין גדי צדקה 
מייסדת התיאטרון העברי מנכל"ית התיאטרון העברי מנכ״ל תיאטרון הצפון

ומובילת רוח התיאטרון מייסד התיאטרון העברי 
והמנהל האומנתי

במסעותי הרבים עם ההצגות שלנו לאורכה  פעילותנו  את  לחדש  במיוחד  נרגשת  אני 
ורוחבה של המדינה גיליתי בני אדם  הכמהים  בפתחה של תקופה מבשרת טובות. לפני כ-20 שנה הופעתי לראשונה כשחקן 
למאור פנים, לקשב, לאמפטיה ולחיבור . אז  בשנים האחרונות התיאטרון העברי קנה לו  בתיאטרון הצפון בהצגות התיאטרון העברי. 
נפתחים הלבבות אל השאלות העמוקות של  שם וקהלים נאמנים בכל רחבי הארץ. בכל  יותר מכל נפעמתי מאיכות הקהל שגדש את 

חיינו.  מקום בו אנו מופיעים אנו זוכים לתחושה של  תיאטרון הצפון, וחוויית ההופעה בפני הקהל 
השחקנים  להקת  את  המובילה  כשחקנית  בית ועל כך יש בי הכרת תודה גדולה. עכשיו  הזה. קהל חם, מגיב, דעתן, מרגש שמוסיף 
ביחד עם קהילת  לפגוש  יום  יום  זוכה  אני  הגיעה העת גם לבית משלנו. בעצם הווייתו לאיכות ההצגה. זאת בנוסף 
הצופים, את הרגש האנושי החם דרך צחוק  כתושבת משגב, קבע התיאטרון  לשמחתי,  לגודלו המרשים של תיאטרון הצפון והעובדה 
,כאב ומחשבה עמוקה . זה מקרב, מעורר ונותן  העברי את ביתו בתיאטרון הצפון, בית ליצירה  שהפך לאימפריה תרבותית שמובילה ומשפיעה 
כוח להמשיך לבנות את תרבות חיינו בארץ  ישראלית מקורית. על התרבות בכל מדינת ישראל. ברבות השנים, 
ישראל . זהו תפקידו של התיאטרון בו היוצרים  כולי תקווה להביא מכאן רוח רעננה ולשטוף  הפך התיאטרון העברי, שזוגתי היקרה פנינה 

והצופים שותפים למעשה כאחד. את הארץ בתרבות מרגשת של הוויתנו הנוגעת  ואני נמנים על מייסדיו, לתיאטרון המצליח 
מאחלת  שנמשיך יחד ברוח משותפת. בנימי כולנו. המרתק והמקורי בישראל. יחד עם הופעותינו 

לכל  הצגותינו  התפשטו  הצפון  בתיאטרון 
רחבי המדינה מקרית שמונה שבצפון דרך כל 

האולמות במרכז ועד אילת שבדרום.
האחרונה,  השנה  במהלך  לי  נודע  כאשר 
בשנים  התיאטרון  את  שניהלה  שההנהלה 
האחרונות כשלה בתפקידה, החלטתי לקחת 
על עצמי את המשימה להעלות את תיאטרון 
ולהופכו  המלך,  דרך  על  מחדש  הצפון 
לתיאטרון רפרטוארי יוצר. כאן במקום הזה , 
נוליד הצגות בכורה שקהל תיאטרון הצפון יהיה 
הראשון שיצפה בהם, ויפיץ את בשורת ההצגות 
הניפלאות שאנו מתעתדים להעלות כאן, יחד 
עם אירוח מיטב הצגות תיאטרוני ישראל. כך 
נהפוך את תיאטרון הצפון למיתחם התרבות 

Ministryהמעניין המרתק והמוביל במדינת ישראל. 
of Culture
and Sport
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תיאטרון הצפון מחדש 
את מפעל המנויים הגדול 
במדינה לכל האירגונים, 

המוסדות ווועדי העובדים.

מחכים לכם!
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מעלית חדישה הותקנה מהלובי ועד היציע.  
(נגישות מלאה לנכים).  

בית קפה חדש הפתוח כל שעות היום וגם לאחר ההצגה.  

בר אלכוהול ויין.  

הבמה הקטנה - להצגות ,הרצאות והופעות  
בחוויה קרובה ומרגשת.  

סדרת ג'אז עם טובי הנגנים בארץ ובעולם.  

קולנוע -משיקים מחדש את קולנוע בית העם   
המיתולוגי בסרטים מובחרים.  

מערכת הגברה חדישה ומשובחת.  

חנייה!-שאטל של התיאטרון יסיע אותכם מחניונים   
מובחרים ברחבי הקריות אל התיאטרון ובחזרה.  

פינוקים! על כל כסא הותקן מתקן מיוחד לשתייה להנאתכם.  

להתרווח באולם-פתיחת דלתות האולם כשעה לפני   

חדש בתיאטרון הצפון
התיאטרון שינה את פניו בעיצוב חדש 

מרהיב וחם להנאתכם ורווחתכם.

תחילת הצגה.  
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אהבה
תאריכים קומדיה רומנטית מרגשת

מאת: גדי צדקה. 
שחקנים: טוביה צפיר, גילת אנקורי, גיא לואל, יעל עמית

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

דבר וחצי דבר. 

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

יעורר מחדש תשוקות ישנות. 

קומדיה רומנטית ומרגשת הנוגעת לכל אחד ואחת מאיתנו. 

מחירי כרטיסים משך ההצגה כשעה ורבע ללא הפסקה

20:30 18.5.2021 שלישי

20:30 20.5.2021 חמישי

20:30 24.5.2021 שני

20:30 / 11:00 27.6.2021 ראשון

21:30 24.7.2021 מוצ״ש

20:30 1.8.2021 ראשון

21:00 25.9.2021 מוצ״ש

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150
צילום: יוסי צבקר
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אור
תאריכים דרמה מוזיקלית על פי סיפור חייה של שושנה דמארי

מחזה ישראלי חדש מאת: גדי צדקה
שחקנים: נאוה מדינה, קרן הדר, יונית טובי, גיא לואל ועוד...

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

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

מדינת ישראל מיום הקמתה ועד לימינו אלה.

סיפורה של הדיווה הישראלית הראשונה, שהתפרסמה עוד 
לפני קום מדינת ישראל, ונהנתה מפופולריות ארוכת שנים.

שיריה כגון "כלניות", "צריך לצלצל פעמיים", "אור", "שני 
שושנים" ורבים אחרים, הפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר 

העברי. 

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

מחירי כרטיסים
משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪125 ₪150 ₪250 צילום: יעקב סער

20:30 26.5.2021 רביעי

20:30 27.5.21 חמישי

21:30 28.5.2021 שישי

20:30 16.6.2021 רביעי

11:00 17.6.2021 חמישי

21:30 18.6.2021 שישי

21:30 19.6.2021 מוצ״ש

20:30 29.7.2021 חמישי

21:30 30.7.2021 שישי

21:30 31.7.2021 מוצ״ש

במסגרת הצגת בחירה בתוספת 99 ₪
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שוקו וניל
תאריכים קומדיה ישראלית מרגשת, נושכת ומצחיקה עד דמעות

מאת: גדי צדקה וארז שלם 
שחקנים: ארז שלם, פנינה ברט, אמאריש סנקה, 

רמי חיזקיהו

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

תושבי השכונה את הדיירת החדשה?

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים צילום: כפיר בולוטין

20:30 19.5.2021 רביעי

20:30 / 11:00 31.5.2021 שני

20:30 22.6.2021 שלישי

20:30 23.6.2021 רביעי

21:00 21.9.2021 שלישי

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150
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לשם ובחזרה
תאריכים דרמה ישראלית מסעירה

מאת: גדי ויהונדב צדקה
שחקנים: ישי גולן, יהודה נהרי, ניר חסדאי, יניב קלדרון, 

ח׳ליפא נטור ועוד...

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

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

סיפור ניצחון הרוח האנושית.
סיפור על אחווה, אומץ ותקווה אינסופית.

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום: יוסי צבקר

20:30 13.6.2021 ראשון

20:30 14.6.2021 שני

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150
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יהודי טוב
תאריכים דרמה מאת: הנרי יאגלום,

בימוי: פנינה ברט
שחקנים: גדי צדקה, טטיאנה מחלינובסקי, דינה בליי, אולג 

רודובילסקי, דבי יבלונקה

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

מחירי כרטיסים
משך ההצגה כשעה ורבע ללא הפסקה

צילום: גיל פרוזובסקי

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

20:30 12.7.2021 שני

20:30 13.7.2021 שלישי

21:30 11.9.2021 מוצ״ש

20:30 12.9.2021 ראשון
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זוג משמיים
תאריכים מאת גדי צדקה ובבימויו

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

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

יתקיים סוף סוף חזון אחרית הימים

ו"חרדי עם חילוני ירבץ?"

משך ההצגה כשעה ורבע ללא הפסקה

מחירי כרטיסים

צילום: כפיר בולוטין

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

21:30 23.7.2021 שישי

20:30 25.7.2021 ראשון

20:30 26.7.2021 שני

20:30 8.8.2021 ראשון

20:30 9.8.2021 שני

20:30 10.8.2021 שלישי

20:30 23.9.2021 חמישי
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קברט ז׳בוטינסקי
תאריכים בימוי: גדי צדקה | משחק: פנינה ברט-צדקה

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

מחירי כרטיסיםלשנות לו את התכניות
"חווית תיאטרון נדירה ומופתית" ידיעות אחרונות

משך ההצגה כשעה ללא הפסקה

צילום: רון זאבי

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

11:00 07.6.2021 שני

20:30 30.6.2021 רביעי
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ברית מילה
תאריכים קומדיה ישראלית מאת: אילן חצור,

בימוי: גדי צדקה
שחקנים: גיא לואל, פזית ירון מינקובסקי, אבי אטינגר, גיל 

וסרמן ועוד...

כריס חולם לפרוש מעבודתו המתישה כאיש מכירות ולנוח 
על זרי הדפנה. אולם לצערו טרם הצליח להרוויח מספיק 

כסף כדי שיוכל להפסיק לעבוד.

יום אחד מספר לו דיוויד חברו, על יהודי אחד, המשמש 
כיועץ השקעות ממולח, שמרוויח הון עבור לקוחותיו. אלא 
מה? יועץ ההשקעות הזה עובד רק עם חבריו היהודים מבית 

מחירי כרטיסים הכנסת. כריס מחליט להתגייר כדי שהמשקיע האגדי יסכים 
לקבל אותו כלקוח, ולהכפיל ולשלש עבורו את חסכונותיו.

אולם הדרך להפיכתו של כריס לבן העם הנבחר רצופה קשיים 
וצחוק בלתי נשלט.

צילום: יוסי צבקרמשך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

20:30 29.6.2021 שלישי

20:30 7.7.2021 רביעי

20:30 8.7.2021 חמישי

21:30 4.9.2021 מוצ״ש

20:30 5.9.2021 ראשון
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גבעת חלפון אינה עונה
תאריכים מאת דניאל לפין ע"פ תסריט מאת אסי דיין ונפתלי אלטר 

בימוי: משה קפטן
שחקנים: יעל לבנטל / שיפי אלוני, ניצה שאול, 

טוביה צפיר, סנדרה שדה / יעל עמית, משה אשכנזי / 
שלומי קוריאט, קובי מאור, רוי מילר / טל מוסרי, 

רוני דלומי ועוד...

מחירי כרטיסים *בהצגה ליהוק כפול.

קומדיה המבוססת על סרט הפולחן הסאטירי של אסי דיין 
ונפתלי אלטר, ומציגה את ההוויה האבסורדית של שירות 
יום  מלחמת  שלאחר  התקופה  בראי  בצה"ל,  המילואים 

הכיפורים.

משך ההצגה כשעה וארבעים ללא הפסקה

במסגרת הצגת בחירה בתוספת 49 ₪

צילום: אור דנון

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪90 ₪120 ₪180

20:30 1.7.2021 חמישי

21:30 3.7.2021 מוצ״ש
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קנאביס
תאריכים

כתובה ובימוי: גדי צדקה
קומדיה מצחיקה עד דמעות!

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

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

לא שיגרתי.

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

משך ההצגה כשעה ורבע ללא הפסקה

צילום: כפיר בולוטין

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

20:30 20.6.2021 ראשון

20:30 21.6.2021 שני

20:30 11.8.2021 רביעי

20:30 12.8.2021 חמישי

20:30 26.9.2021 ראשון
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גברתי, ראש הממשלה
תאריכים מחזה ישראלי חדש מאת גדי צדקה ובבימיו 

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

פנינה זילברשטיין, הקימה מיפלגה , העמידה בראשה איש 
צבא נאה ומוצלח, העמידה את עצמה כמיספר 2 שלו, והביאה 

אותו כמעט עד לפיתחו של בית ראש הממשלה.

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

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

דרמה נשית מסעירה ונוקבת.

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

מחירי כרטיסים

צילום: טל גליק

11:00 9.7.2021 שישי

21:30 10.7.2021 מוצ״ש

21:30 28.8.2021 מוצ״ש

20:30 29.8.2021 ראשון

20:30 3.10.2021 ראשון

20:30 4.10.2021 שני

20:30 5.10.2021 שלישי

20:30 6.10.2021 רביעי

20:30 17.10.2021 ראשון

20:30 18.10.2021 שני

20:30 19.10.2021 שלישי

20:30 20.10.2021 רביעי

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150
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בין המילים
תאריכים קומדיה רומנטית מאת פלוריאן זלר 

בכיכובו של ששון גבאי
תרגום:דורי פרנס, בימוי:אילן רונן

שחקנים: ששון גבאי, ליאת גורן, דניאל היב, רפי תבור

זוג בורגנים פריזאים מזמינים לארוחת ערב את ידידם הוותיק, 
שאיתו לא התראו זה מכבר. למגינת ליבם, הוא נפרד לאחרונה 
מאשתו, חברתה הטובה של המארחת. המתח לקראת בואו 
גדול, ומתפוצץ כשהוא מגיע עם חברתו החדשה, צעירה 

יפה ופיקחית. 
הגבר המארח מיד מתחיל לחזר אחריה, אשתו מרגישה את 
האיום ופותחת במערכה מתוחכמת להצלת נישואיהם. הפעם, 

שני הגברים לא יצאו טוב מהמפגש הזה. 

ימינו,  גאון התיאטרון הצרפתי של  קומדיה מבריקה של 
ללהיטים  הפכו  ו"השקר"  "האמת"  "האבא",  שמחזותיו 
בתיאטרון בית ליסין. באמצעות תחבולה פשוטה ומבריקה, 

הוא מצליח להפתיע גם הפעם.

משך ההצגה כשעה ועשרים ללא הפסקה

מחירי כרטיסים

צילום כפיר בולוטין 

20:30 24.8.2021 שלישי

20:30 25.8.2021 רביעי

20:30 26.8.2021 חמישי

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150
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בוסתן ספרדי
תאריכים מאת: יצחק נבון, בימוי: צדי צרפתי

שחקנים: רוני דלומי, חני נחמיאס, טל מוסרי, 
אברהם סלקטר, רוברטו פולק ועוד

המחזה מתאר הווי של שכונה ספרדית בירושלים של הימים 
ההם, בשימו דגש על משפחה אחת, משפחת קסטל.מלווה 
מחירי כרטיסיםברומנסות שעברו את כור המבחן של דורות רבים והן מושרות  עד היום בפי בני הקהילה הספרדית ברגש רב ובגעגועים.

משך ההצגה כשעתיים כולל הפסקה

צילום ירדן הראל

20:30 5.8.2021 רביעי

21:30 7.8.2021 מוצ״ש

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪125 ₪150 ₪250

במסגרת הצגת בחירה בתוספת 99 ₪
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גאון בכלוב
תאריכים דרמה קומית מתעתעת מאת יואב בר-לב ועירית קפלן

בימוי: עמית אפטה
שחקנים: עמוס תמם, עירית קפלן, אלון דהן, 

דויד בילנקה, גל סרי

יורם גוריון, כוכב טלויזיה ענק עם "פה גדול" נמצא בשפל של 
חייו: אשתו זרקה אותו מהבית משום שמאסה בבגידות שלו 

מחירי כרטיסים ותעשיית הבידור זרקה אותו משום שמאסה בקפריזות שלו.

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום: גבריאל בהרליה

20:30 27.7.2021 שלישי

20:30 28.7.2021 רביעי

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪250
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מחוברים לחיים
תאריכים עיבוד בימתי לשובר הקופות הצרפתי המרגש בשיתוף יוצרי 

הסרט: אוליבייה נקש ואריק טולדנו.
מאת:אלי ביז'אווי
בימוי:אלון אופיר

שחקנים: שמואל וילוז'ני, שון מונגוזה, דודו ניב, 
אסתי קוסוביצקי, ועוד.

מחירי כרטיסים סיפורו של מפגש מרגש ומצחיק בין אינטלקטואל עשיר, 
שמשותק מהצוואר ומטה, לבין צעיר שהשתחרר מהכלא 

והופך למטפל הביתי שלו.

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

20:30 22.8.2021 ראשון

20:30 23.8.2021 שני

צילום: גבריאל בהרליה
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אפס ביחסי אנוש

צילום: גבריאל בהרליה, רדיי רובינשטיין 

תאריכים מאת:אורן יעקובי על פי סרטה של: טליה לביא
בימוי:עידו רוזנברג

שחקנים: מגי אזרזר, משי קלינשטיין, דיאנה גולבי, 
רון שחר, אסף הרץ, מאי קשת ועוד...

קומדיה מוזיקלית מרגשת על שלוש חיילות במשרד שלישות 
מחירי כרטיסיםבבסיס צבאי נידח. קומדיה מפתיעה ומרעננת, על התבגרות,  חברות ומימוש עצמי.
אחד הסרטים המצליחים ביותר שנוצרו בישראל בעיבוד 
בימתי למחזה עם פזמונים מקוריים, שהלחין עילי בוטנר, 

מהמוכשרים והמצליחים במלחינים כיום.

משך ההצגה כשעה וארבעים כולל הפסקה

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪120 ₪150

20:30 16.8.2021 שני

20:30 17.8.2021 שלישי

במסגרת הצגת בחירה בתוספת 49 ₪
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לא לריב
תאריכים קומדיה משפחתית ישראלית מאת גור קורן

בימוי: גלעד קמחי
שחקנים: דביר בנדק, עירית קפלן, גור קורן,

ירדן ניקפהמה/ מיכל עוזיאל, נדב אסולין/ מוטי כץ, 
כנרת לימוני/ אסנת בן יהודה

שלושה אחים יוצאים בעקבות דירת ארבעה חדרים שאביהם 
מחירי כרטיסים המנוח הוריש ל... נערת ליווי... ו... לא מפסיקים לריב

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה

צילום: גבריאל בהרליה

אזרח ותיק (מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק) מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

20:30 5.7.2021 שני

20:30 6.7.2021 שלישי

להזמנות: WWW.theatron-hazafon.co.il  | טלפון: 5184*22

Dummy TextDummy TextDummy Text

https://www.theatron-hazafon.co.il/event.asp?event=3795


אולם גדולאולם גדול

אולם גדול

הבמה הקטנה

בואו לפתוח את היום בהצגה טובה.
ניתן לרכוש מנוי ל-5 הצגות בוקר ב-299 ש״ח בלבד! חדש! הצגות בוקר בתיאטרון

אור קברט ז׳בוטינסקי שוקו וניל

אהבה

11:00 31.5.2021 11:00שני 7.6.2021 11:00שני 17.6.2021 חמישי

11:00 27.6.2021 ראשון

אזרח ותיק* מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

אזרח ותיק* מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

אזרח ותיק* מנוי אורח

₪125 ₪150 ₪250
* מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק * מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק * מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק

אזרח ותיק* מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150
* מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק

סיפור אהבה ארץ ישראלי

אולם גדול

11:00 7.7.2021 רביעי

מנוי אורח

₪89 ₪149

הבמה הקטנה

11:00 10.8.2021 שלישי

החיים בוורוד

מנוי אורח

₪89 ₪149
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צעירים לנצח
דינה אור, המלכה האם של  הזוג  יוצא  נישואין,  שנות   45 לאחר  בהשתתפות: טוביה צפיר, דליה מזור, 

הסטנדאפיסטיות בארץ – מביאה  המלכותי של עולם הבידור הישראלי:  מירי אלוני, גדעון רייכר 
לכם מופע שנון ומצחיק עד דמעות. לבמות,  קשת  וששי  אליאן  יונה 

"עדיין  השם:  את  הנושא  במופע  ארבע אושיות שהם אבני יסוד בעולם 
היא אנרגטית, תוססת, ואקטואלית   נשואים?", שאלה שאתה נאלצים בני  הבידור והתקשורת הישראלי נפגשים 

מתמיד. הזוג להתמודד כבר שנים רבות מול  על הבמה למופע נוסטלגי, תרבותי, 
העיתונות והקהל ברחוב הישראלי.  קומי, מוסיקלי ובעיקר...מאוד אופטימי!

אולם גדול

חדש!!   בידור בוקר בתיאטרון

11:00 12.10.2021 רביעי

מנוי אורח

₪85 ₪149

אולם גדול

ששי קשת ויונה אליאן

עדיין נשואים

11:00 21.7.2021 רביעי

מנוי אורח

₪89 ₪150

מופע סטנד אפ

הבמה הקטנה

דינה אור

11:00 22.9.2021 רביעי

בואו לפתוח את היום בהצגה טובה. ניתן לרכוש 
מנוי ל-5 הצגות בוקר ב-299 ש״ח בלבד!

מנוי אורח

₪89 ₪149
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את  לפגוש  בואו  קטנה.  במה  פתחנו  שלנו  הקפה  בבית 
האומנים מקרוב בחוויה ייחודית וחד פעמית חדש! בידור בקטנה

באושר ועושר -
מערכונים על זוגיות

שי אביבי ומיכל לבדינסקי נשואים+2.
מה קורה אחרי החתונה?

הופכת  היא  נגמרת  כשההתאהבות 
להיות זוגיות...

וזוגיות זה לא פשוט....

מערכונים זוגיים על מה שלא תמיד 
מדברים...

מופע בידור חדש תומשבעל-פה
עם נורמן עיסא תומר שרון בסטנד אפ של סיפורים לא 

יאומנו שקרו באמת .איך הוא הורעל, 
השחקן האהוב במבט קומי על חייו  סומם, נשרף, הושלך, נחשק, רומה, 
- מילדותו בוואדי ניסנס בחיפה ועד  כדי  ושרד  הגורל  בידי  נלעג  נחשף, 

היום. לספר.

רגעים פיקנטיים וסיפורים מפתיעים 
מאחורי הקלעים.

20:30 25.10.2021 22:00שני 4.6.2021 20:30 שישי 4.8.2021  רביעי

מנוי אורח

₪99 ₪120

מנוי אורח

₪99 ₪109

מנוי אורח

₪99 ₪109
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22:00 22.10.2021 22:00שישי 1.10.2021 22:00שישי 6.8.2021 שישי

משה אשכנזי החיים על-פי יעל לבנטל דב נבון בערב סטאנד אפ סוחף
אפ  סטנד  במופע  אשכנזי,  משה  הישרדות  הם  יעל,  פי  על  החיים  בואו להצטרף לדב נבון בערב ביוגרפי 
מצחוק  קורע  מסע  ומבריק!  חדש  יומיומית. בעידן הרשתות החברתיות,  אינטימי כנה וכובש ,מטורף ומצחיק.
החל מהילדות והחומוס של עכו ועד  כשכולם מנסים להראות כמה החיים 
להורות בתל אביב. משה מביא לבמה  שלהם מושלמים, היא מעזה להסתכל 
את יכולותיו הווירטואוזיות והקומיות  על החיים בראיה מפוכחת, כנה ובעיקר 
כשחקן באבחנות  חדות מרגעי היום  מצחיקה.

יום. מופע מצחיק עד דמעות.  

מנוי אורח

₪95 ₪119

מנוי אורח

₪95 ₪119

את  לפגוש  בואו  קטנה.  במה  פתחנו  שלנו  הקפה  בבית 
האומנים מקרוב בחוויה ייחודית וחד פעמית

מנוי אורח

₪99 ₪119

חדש! בידור בקטנה
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דינה אור החיים בורוד קברט ז׳בוטינסקי

11:00 10.8.2021 שלישי

דינה אור, המלכה האם של  בהשתתפות השחקנית יונית טובי מאת: גדי צדקה
הסטנדאפיסטיות בארץ – מביאה  פסנתר: שחר בורק.  משחק: פנינה ברט

לכם מופע שנון ומצחיק עד דמעות.
היא אנרגטית, תוססת, ואקטואלית   יונית טובי זוכת פרס התיאטרון  מביאה  הצגה זוכת הפרס הראשון 

מתמיד. לבמה את  סיפורה האמיתי של אדית  בתיאטרונטו "חוויה תיאטרון נדירה 
פיאף בביצוע חי של מיטב השירים  ומופתית" (ידיעות אחרונות).

היפים והמוכרים.

11:00 22.9.2021 רביעי

חדש! הבמה הקטנה בוקר

מנוי אורח

₪89 ₪149

מנוי אורח

₪120 ₪180

11:00 7.6.2021 שני

אזרח ותיק* מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150
* מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק
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דר' רפי קישון אשכול נבו מאיר שלו
ההומור, הבידור, החיים והסרטים של  סודות מחדר הכתיבה סיפור האהבה הגדול בתנ''ך

אפרים קישון על כתיבה, מזווית הראייה של הסופר,  יעקב-רחל ולאה- אישיותו של יעקב 
רפי קישון במופע/הרצאה – מצחיק  בדגש על רבי המכר: "משאלה אחת  אבינו, יחסי הנישואין המורכבים שלו 
ומרגש על חייו ויצירתו של אביו אפרים  ימינה"  ו"ארבעה בתים וגעגוע". ממה  ועל  ולאה,  רחל   - אחיות  שתי  עם 
קישון – גדול יוצרי ההומור בישראל,  מתקיים  מתח  איזה  ספר?  מתחיל  לחיי  שלו  האהבה  חיי  בין  ההבדל 
הידועים  מסרטיו  קטעים  בשילוב  בכתיבה בין תכנון לספונטניות? האם  האהבה של אביו – יצחק. מהסופרים 
:סאלח שבתי, תעלת בלאומילך, השוטר  יש דבר כזה "השראה"? מי באמת כותב  והנחה  הפיק  בישראל.  המוערכים 

אזולאי ועוד. את הספר, הסופר או הדמויות? מה  טור  ובטלויזיה. בעל  ברדיו  תוכניות 
מהאוסף  פרטיים  קטעים  יוקרנו  להופיע  מתחילות  כשדמויות  קורה  קבוע ב'ידיעות אחרונות'.מחבר ספרי 
האישי של קישון שלא פורסמו מעולם  לכותב בחלומות? ו-איך יודעים שספר  המוכרים;  מספריו  ומבוגרים.  ילדים 

ואנקדוטות שמעולם לא סופרו. נגמר? "עשו", "אבא עושה בושות " , "כימים 
ד"ר רפי קישון מרצה מבוקש, היוצר  אחדים " , "יונה ונער " . בהרצאותיו 
עם  והומוריסטי  ,אינטימי  חם  קשר  משתף שליו ומכניס את קהל השומעים 

הקהל. לתוך עולמו הפרטי בתהליך הכתיבה, 
היצירה ומלאכת העבודה הספרותית.

*מפגש זה לא יתקיים ביום שישי

סדרת מפגשים מעוררי השראה עם  הסופרים הגדולים בארץחדש! שישי ספרותי

ניתן לרכוש מנוי לסדרה של 6- מפגשים במחיר :₪450 המפגשים יתקיימו בימי שישי בשעות 
הבוקר, התאריכים יפורסמו  בהמשך. למנוי ת. הצפון סדרה במחיר ₪399

מחיר לכרטיס בודד: ₪100
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אתגר קרת צרויה שליו נעם חורב
פתאום סיפור בדלת "הקסם המסתורי של תהליך הכתיבה" מתנות קטנות

הסיפורים  את  חושף  קרת  אתגר  על  שלו  צרויה  מספרת  בהרצאתה  נעם מספר את סיפורו האישי וחושף 
שמאחורי הסיפורים: הולדתו של ספר מן הרעיון הראשון  מאחורי  המרתקים  הסיפורים  את 

ועד שהוא מגיע לידי הקוראים. השירים שכתב.
את  פיתח  כיצד  לכתוב,  החל  מתי  והאושר  האכזבות  ההפתעות,  על  בהומור רב הוא מספר את סיפור לידתו 
סגנונו הייחודי , מנין מגיעים הרעיונות  הכוחות  על  הכתיבה.  שבתהליך  המרגש, חוזר אחורה אל דרכו האמיצה 
לסיפוריו,ומדוע בחר לא להוציא את  הלא מודעים המכוונים את דרכו של  הגשמת  לעבר  המכשולים  ורצופת 

ספרו הביוגרפי האחרון בארץ. הכותב, על הקשר המורכב עם דמויות  החלום, משתף בתהליך כתיבת השירים 
אתגר קרת  – סופר, תסריטאי ובמאי.  ספרותיות, אנקדוטות  חושף  לעולם,  ויציאתם 
אשר  זכה בפרסים רבים בארץ ובעולם. ועל הבחינה המתמדת של הנושאים  המוזיקה  תעשיית  מלב  פיקנטיות 
ספריו תורגמו לשלושים ושבע שפות  הדרמה   – כולנו  את  המעסיקים  וסוחף בחוויה מוזיקלית מעצימה .
וביקורתית  מסחרית  להצלחה  וזכו  הורים  ונשים,  גברים  שבין  הרגשית  המפגש עוסק באמונה פנימית ובמסע 
בעולם.  סיפוריו הקצרים עובדו ל60  וילדים, המיקרוקוסמוס המרתק הנקרא  להגשמה עצמית.

סרטים ומחזות בכל ברחבי העולם.  משפחה. נעם חורב ,כותב ופזמונאי, זוכה פרסי 
אקו"ם. ספרו "טיוטה של אושר", זוכה 

להצלחה מסחררת

סדרת מפגשים מעוררי השראה עם  הסופרים הגדולים בארץחדש! שישי ספרותי

ניתן לרכוש מנוי לסדרה של 6- מפגשים במחיר :₪450 המפגשים יתקיימו בימי שישי בשעות 
הבוקר, התאריכים יפורסמו  בהמשך. למנוי ת. הצפון סדרה במחיר ₪399

מחיר לכרטיס בודד: ₪100
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מופעי מוסיקה

מופע אמרגן עמיר בניון מארח את אמיר דדון
תאריך

מחירי כרטיסים

עמיר בניון, מהיוצרים והזמרים המוערכים והייחודיים בישראל 
מהווה חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי.

21:00 1.9.2021 רביעי עמיר, חמוש בהרכב נגנים ייחודי מופלא ואנרגטי המשלב בין 
הנשמה לאלקטרוני ,יבצע את שיריו האהובים.

במיוחד לפסטיבל הסליחות בתיאטרון הצפון מארח בניון את 
אמיר דדון במפגש מרגש עוצמתי וחסר תקדים.

מנוי אורח

₪139 ₪179

מופע סליחות מיוחד!
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מופע אמרגן שולי רנד
תאריך שולי רנד הוא זמר, שחקן ו"סטורי טלר" מוכר ורב הבעה. 

במופע 'תשליך' מספר שולי בפעם הראשונה על חייו שלו. 
דרך תחנות חייו, מגולל שולי סיפור חיים אישי הנטוע בזמן 
ובמקום. בני ברק, ת"א, ירושלים, מלידה לילדות, הפגישה 
הראשונה עם המוות, החיים בין שני עולמות, עולם התיאטרון, 

מחירי כרטיסים החזרה בתשובה, המשברים ובסופו של דבר יציאה לגאולה. 
עם קבוצת נגנים שמלווה אותו על הבמה, הוא טווה חוטים 
בין הסיפור לשירים, רק שהשירים הפעם ברובם אינם שלו. 
'משיח' של שלום חנוך, 'עד העונג הבא' של המכשפות, 'כאבי 

גדילה' של אביב גדג', ' ניצוצות' של פורטיסחרוף ועוד.

20:30 22.9.2021 רביעי

מנוי אורח

₪125 ₪149
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מירי מסיקה
תאריך מירי מסיקה -אחת מהזמרות הטובות והמוערכות בישראל, 

יוצאת בסיבוב הופעות חדש!

במופע תבצע מירי את הלהיטים מכל אלבומיה לצד שירים 
נוספים אותם היא מבצעת בסגנונות ובשפות שונות בעיבודים 

מחירי כרטיסים חדשים, בסאונד ותאורה ייחודים ובהופעה עוצמתית ומרגשת.

21:00 20.11.2021 חמישי

מופע אמרגן

מנוי אורח

₪149 ₪159
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אחינועם ניני
תאריך אחינועם ניני זמרת בינלאומית ענקית תבצע יחד עם גיל דור 

ולהקתם את מיטב השירים מכל האלבומים וגם... הפתעות.

מחירי כרטיסים

21:00 24.6.2021 חמישי

צילום: רונן אקרמן 

מופע אמרגן

מנוי אורח

₪149 ₪159
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קרן פלס
תאריכים לחדש  ורסטילית שלא מפסיקה  זמרת-יוצרת  פלס,  קרן 

ולהפתיע, עם קריירה ענפה הן כיוצרת אשר העניקה שירים 
מוכרים ואהובים לאמנים רבים.

קרן פלס במופע להקה משובח, עם הרכב של מוזיקאים 
מחירי כרטיסים מובילים, במה מושקעת ורפרטואר עשיר של כל השירים 

האהובים מכל התקופות.

21:00 15.7.2021 חמישי

מנוי אורח

₪149 ₪159
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יואב יצחק מופע אמרגןפסטיבל הכלייזמרים מופע אמרגן

יואב יצחק, מהזמרים הפופולאריים ביותר בישראל, מאבות  וירטואוז חליל הפאן הבינלאומי:
המוזיקה הים תיכונית שזוכה להצלחה  רבה  ומפגיש בשיריו   אנדריי שוואב

בין מזרח ומערב. תזמורת הבלקניה
רקדני הכלייזמר: "ג'רוזלם כליזמר טענץ"

המופע של יצחק הינו חוויה מוזיקאלית מרגשת . הכוללת  וירטואוז האקורדיאון הבינלאומי: אמיל אייבנדר
כמה מהקלאסיקות שהפכו לאורך השנים לנכסי צאן ברזל   אמן הקלרינט הבינלאומי: חנן בר סלע
במוזיקה הישראלית: "זה הזמן לסלוח, "צלצולי פעמונים",  תופים וכלי הקשה: יוסי פפו לוי

"הומייה", "לך אלי תשוקתי" ועוד רבים וטובים. קלידים: גלעד כץ

תאריך

מחירי כרטיסים

20:30 31.8.2021 שלישי

תאריך

מחירי כרטיסים
מנוי אורח

₪109 ₪169

21:00 2.9.2021 חמישי

צילום: אילן בשור

מנוי אורח

₪139 ₪159
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דקלה
תאריך דיקלה היא ללא ספק מהקולות האהובים והאיכותיים במוזיקה 

הישראלית. אלבומי המופת שלה הביאו אותה  למקום של 
אהובת הקהל והופעותיה הפכו מכבר לפולחן של סערת 

רגשות ואסתטיקה מוסיקאלית אליו עולים לרגל.

מחירי כרטיסים המופע מלווה בהרכב של חמישה נגנים, רפרטואר להיטים 
מפואר ודיקלה אחת שנזרקת לזרועות הקהל בלי היסוס 

ומחשבה.

צילום: דודי חסון

21:00 4.11.2021 חמישי

מופע אמרגן

מנוי אורח

₪149 ₪159
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תאריך תאריך

מחירי כרטיסים מחירי כרטיסים

20:30 30.8.2021 שני

את אני והרוח טרנזיסטור

20:30 14.7.2021 רביעי

מופע מחווה ליורם טהר לב ושיריו את המופע מבצעת להקת "הטרנזיסטור" ,הרכב חדש בניהולו 
במופע קצבי חכם ומצחיק, עם הרכב זמרים ונגנים נפלאים  המוסיקלי של משה לוי מבכירי המפיקים המוסיקאליים 
מסכם יורם טהר לב את שבעים ואחת שנות המדינה דרך  אריק  של  אלבומים  מוסיקלית  וניהל  שהפיק  בישראל, 
הסיפורים המשעשעים והשירים המרגשים על חברות, אהבה,  איינשטיין ,שלום חנוך, שלמה ארצי, מאיר בנאי ,אריק ברמן 
היסטוריה, פוליטיקה וכל מה שקרה כאן בעשורים האחרונים. ואחרים.

מופע שכולו ביצועים איכותיים ומקפיצים לשירים שהפכו 
זה מכבר לפס הקול של החוויה הישראלית. אהרל'ה סייקס שירה וגיטרה אקוסטית | אבי חן שירה וגיטרה 

אקוסטית | ארז זינגר  גיטרה חשמלית וקולות | נועם לונדון 
גיטרה בס | אייל קוחל תופים | משה לוי/עדי רינרט, קלידים, 

אקורדיון, גיטרה חשמלית וקולות 

מנוי אורח

₪85 ₪149

מופע אמרגן מופע אמרגן

מנוי אורח

₪85 ₪149
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תאריך תאריך

מחירי כרטיסים מחירי כרטיסים

22:00 8.10.2021 שישי

איך הגלגל מסתובב דאנסינג קווין
משיריו הגדולים של שמוליק קראוס

20:30 14.10.2021 חמישי

מופע משולב, חלומי וחד פעמי של שירי קווין ושירי אבבא. 
שני מופעים בערב אחד ובכרטיס אחד!!

אורחים: חמי רודנר ודניאל סלומון
בהשתתפותו וניהולו המוזיקלי של אילן וירצברג מיטב הלהיטים הכי גדולים של שתי הלהקות הגדולות האלו.

שמוליק קראוס, יוצר אגדי, מחלוצי הרוק והזמר העברי,  בערב  קסום, מחשמל, אנרגטי ומפוצץ אדרנלין...
ששיריו מלווים את פסקול המדינה משנות ה-60 ועד היום.

היופי  את  מביא  מסתובב"  הגלגל  "איך  הסוחף   המופע 
המוזיקלי של קראוס ואת הכריזמה הגדולה שלו וכולל שירים 
מתקופת ״החלונות הגבוהים״ ועד אלבומו האחרון משנת 2003

מנוי אורח

₪119 ₪149

מופע אמרגן מופע אמרגן

מנוי אורח

₪105 ₪135
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תזמורת ירושלים מזרח ומערב

צילום: חיים יפים ברבלט

תאריך תאריך

מחירי כרטיסים מחירי כרטיסים

20:30 19.7.2021 שני

אתונה ירושלים טיפקס - החיים שלך בלאפה

20:30 25.5.2021 שלישי

דימטריס באסיס כוכב ענק מיון, מלך סגנון ה"לאייקה" היווני  לרגל 25 שנים ליציאת אחד האלבומים  המשמעותיים ביותר 
הזוכה לפופולריות עצומה בארץ. בגלל שהחיבור פשוט מתבקש  וגם  במוזיקה הישראלית 

הוא יבצע את מיטב הלהיטים העממיים המסורתיים שבהם  -תזמורת ירושלים מזרח ומערב ולהקת טיפקס נפגשות על 
הוא מתמחה . במה אחת לחגיגה מוזיקלית צבעונית במיוחד!

אורח מיוחד: אמן הבוזוקי ישראל יפרח.

מנוי אורח

₪95 ₪119

מנוי אורח

₪95 ₪119
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בואו לחגוג את טו׳ באב בפסטיבל מלא 
אהבה, צחוק, רגש והרבה רומנטיקה פסטיבל אהבה בתיאטרון הצפון

מתוק מדבש עדיין נשואים
עיבוד בימתי מוזיקלי לתוכנית הרדיו המיתולוגית ״צפיחית  יונה אליאן וששי קשת נושאים על גבם קריירה מפוארת. 

בדבש״ שכבשה את אוזניהם של אלפי מאזינים. לרגל  45 שנות נישואיהם הם יוצאים  במופע העוסק בזוגיות 
דן כנר מנחה ומשתף בסיפורים מאחורי מיטב הלהיטים  עם רגעים מצחיקים, מביכים, כועסים, רומנטיים ומרגשים. 
משנות ה 50-70 שנצרבו עמוק בתודעה, וסוחף את הקהל 

למסע בזמן עם שירי הפופ האלמותיים. במופע משולבים שירי אהבה ידועים וגם כמה סודות קטנים 
במופע יבוצעו שירים של מיטב האמנים כגון ניל סדקה, ארבע  לשימור ותחזוקת חיי הנישואין...
הגבעות, ג׳ימי פונטנה, דין מרטין, פרנס גל ועוד רבים וטובים.

שחקנים:המופע בליווי נגנים בניהולו המוסיקלי של אריאל קשת.
אדם להב, קארין שפרין, מוזס סימן טוב ושיר זלינגר.

תאריך תאריך

מחירי כרטיסים מחירי כרטיסים

20:30 / 11:00 21.7.2021 20:30רביעי 22.7.2021 חמישי

מנוי אורח

₪85 ₪149

מופע אמרגן מופע אמרגן

מנוי אורח

₪85 ₪149
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אהבה זוג משמיים
קומדיה רומנטית מרגשת מאת גדי צדקה ובבימויו

מאת: גדי צדקה.  שחקנים: ארז שלם, גיא לואל, יפית אסולין, סיגלית פוקס
שחקנים: טוביה צפיר, גילת אנקורי, גיא לואל, יעל עמית

תאריך תאריך

מחירי כרטיסים מחירי כרטיסים

21:30 23.7.2021 21:30שישי 24.7.2021 מוצ״ש

בואו לחגוג את טו׳ באב בפסטיבל מלא 
אהבה, צחוק, רגש והרבה רומנטיקה פסטיבל אהבה בתיאטרון הצפון

אזרח ותיק* מנוי אורח
₪75 ₪90 ₪150

אזרח ותיק* מנוי אורח
₪75 ₪90 ₪150

* מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק * מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק
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בידור בתיאטרון הצפון

שלישיית מה קשור

21:30 22.5.2021 מוצ״ש

ליטל שוורץ

22:00 25.6.2021 שישי

רשף לוי

22:00 2.7.2021 שישי

שחר חסון

21:00 2.6.2021 רביעי

שלומי קוריאט

21:30 12.6.2021 מוצ״ש

מיה דגן

21:30 26.6.2021 מוצ״ש

מנוי אורח

₪89 ₪125

מנוי אורח

₪109 ₪125

מנוי אורח

₪89 ₪125

אורח

₪125

אורח

₪132

אורח

₪125
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בידור בתיאטרון הצפון

משה אשכנזי

22:00 6.8.2021 שישי

חנה לסלאו

21:30 13.8.2021 שישי

ערן זרחוביץ׳

21:00 7.10.2021 חמישי

ניקי גולדשטיין

22:00 9.7.2021 שישי

 אלי ומריאנו - חוגגים 20 שנה

22:00 20.8.2021 שישי

ארז שלם

21:30 27.8.2021 מוצ״ש

מנוי אורח

₪109 ₪129

מנוי אורח

₪99 ₪109

מנוי אורח

₪109 ₪125

מנוי אורח

₪99 ₪109

מנוי אורח

₪99 ₪109

מנוי אורח

₪80 ₪119
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״והיית אך שמח" פסטיבל של צחוק  גדול בחוה"מ סוכותפסטיבל בידור בתיאטרון הצפון

קנביס אהבה מאיה דגן

21:30 24.9.2021 21:30שישי 21:30 20:30מוצ״ש 26.9.2021 ראשון

זוג משמיים שוקו וניל

21:00 21.9.2021 21:00שלישי 25.9.2021 שבת

מנוי אורח

₪109 ₪119

אזרח ותיק* מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

אזרח ותיק* מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

אזרח ותיק* מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150

אזרח ותיק* מנוי אורח

₪75 ₪90 ₪150
* מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק * מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק

* מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק * מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק
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לראשונה בצפון

סדרת ג׳אז
ייחודית!
מיטב אמני הג׳אז הטובים בעולםמיטב אמני הג׳אז הטובים ב

מנוי ל-6 הופעות + משקה ראשון 

ההרשמה בעיצומה!
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חדש בתיאטרון הצפון!

קפה, עוגה והצגה
אנו שמחים לבשר כי בית הקפה של התיאטרון עוצב מחדש והותאם ללובי התיאטרון הייחודי שלנו.

בית הקפה פתוח מדי יום לכל אורך היום מהשעה 10:00 בבוקר ועד חצות. ארוחות בוקר, מאפים, קפה משובח, עוגות 
והפתעות. בצמוד לבית הקפה הקמנו גם בר אלכוהול ויין לבילוי והנאה מדי ערב.

מחכים לכם באהבה
כל צוות התיאטרון

*שובר חד פעמי לקפה ומאפה.
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*שובר חד פעמי לקפה ומאפה.
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רד קייפ הפצה מציגים:

"מצמרר ביעילות.  "מהפנט. ג'וליה 
סרט עוצמתי" גארנר מחשמלת"

"נועז ואמיץ" 

מת'יו מקפדיין ג'וליה גארנר
("גאווה ודעה קדומה") ("אוזרק")
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"אמירה קולנועית 
משמעותית"

"אפליה שמרגישה כמו אלף 
חתכי נייר. יצירה שאומרת הכל"חתכי נייר. יצירה שאומרת הכל"

סרט עוצמתי"גארנר מחשמלת"

"פריצת דרך" "זעקה דוממת" "זעקה דוממת" 

"#MeToo-מראה חשובה ומדוייקת לעידן ה"

TIME OUT The TelegraphFlickering Myth

אמיתי סיפור  בהשראת 

רד קייפ הפצה מציגים:

"כנה, רגיש ומצחיק.  "הופעה מנצחת   "משיג ניצחון  
תוקה"
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גאב ראבי פאטל היידן זטו גראנט רוזנמאייר

קומדיה מרגשת שתחמם לכם את הלב 

שאתםשאתם בואובואו

טרום בכורה טרום בכורה

עוזרת אישית בואו איך שאתם
דרמה קומדיה

ג׳ין (ג׳וליה גרנר) היא עוזרת  עוקב  שאתם"  איך  "בואו 
אישית לטייקון מעולם הבידור  בעלי  צעירים  שלושה  אחר 
מינית  בתקיפה  המואשם  מוגבלויות שיוצאים לראשונה 

וניצול מרות.  עצמאי  לטיול  בחייהם, 
מול הטרדות והצקות מגברים  וללא  הוריהם,  מהשגחת 

ונשים ג׳ין מחליטה לפעול. מנסים  הצעירים  ידיעתם! 
לחמוק מהוריהם המודאגים, 

87 דקות , ארה"ב 2019 שדולקים בעקבותיהם.
אנגלית, כתוביות בעברית. ומשובב  מצחוק  קורע  סרט 

נפש.

 2019 ארה"ב  דקות    106
אנגלית, תרגום לעברית.

טרום בכורה טרום בכורה

הטוב עוד לפנינו תיק קולוני
קומדיה דרמה

בעקבות אי הבנה, משוכנעים  מותחן משפטי מושחז.
אחד  כל  ילדות,  חברי  שני  אורח  רוצח  קוליני  פבריציו 
מצידו, שלאחר נותרו חודשים  המתאכסן במלון בברלין. עו״ד 
ספורים לחיות. הם מחליטים  צעיר הממונה להגן על קוליני 
על  לפצות  כדי  הכל  לעזוב  גודל על ידי הנרצח. על עורך 

הזמן האבוד.  לבין  צדק  בין  לבחור  הדין 
הגנה על הקרובים אליו

צרפת 2019, 117 דקות. 
צרפתית, תרגום לעברית  123 דקות, גרמניה 2019

ואנגלית. גרמנית, תרגום לעברית 
ואנגלית.

11:00 12.6.2021 שבת

11:00 19.6.2021 שבת

11:00 3.7.2021 3.7.2021
11:00 26.6.2021 שבת

קולנוע צפון
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11:00 24.7.2021 שבת

11:00 7.8.2021 11:00שבת 14.8.2021 שבת

החיוך האטרוצקי מי אתה חושב שאני
דרמה מחממת לב דרמה רומנטית

.סקוטי  לב  מחממת  דרמה  (זולייט  ה-50  בת  קלייר 
את  לעזוב  נאלץ  מחוספס  בינוש) יוצרת פרופיל מזוייף 
רפואי  לטיפול  ולסוע  ביתו  אחר  לרגל  כדי  בפייסבוק 
עובר  הוא  פרנסיסקו.  בסן  מציגה  היא  שלה)  המאהב 
לגור עם בנו וכלתו ומתעב כל  עצמה כקלרה יפיפיה בת 24.
רגע. להפתעתו, כשהוא חושב  קלייר מוצאת עצמה סבוכה 
שלחיים אין יותר מה להציע,  ברשת של סודות ושקרים...
משתנה כל עולמו דרך הקשר 

עם נכדו הפעוט.   101 דקות צרפתית,
כתוביות לעברית ולאנגלית.

אנגליה  ארה"ב,  דקות,   107
2018. אנגלית, גאלית סקוטית. 

תרגום לעברית.

11:00 31.7.2021 שבת

מחר הכל מתחיל
דרמה קומית מרגשת

דרמה קומית מרגשת
נטולי  חיים  חי  סמואל 
מחויבויות בריביירה הצרפתית 
מתהפכים  אחד  בהיר  יום   .
חייו, כשידידה מהעבר מגיעה 
עם תינוקת... ונוטשת. סמואל, 
נחוש להחזיר את התינוקת 
שנים  האם,.שמונה  לידי 
האם  מופיעה  יותר,  מאוחר 
נחושה להחזיר את בתה אליה.

115 דקות  צרפת 2017, 
צרפתית ואנגלית,

תרגום לעברית ואנגלית.

יולי
דרמה ביוגרפית

הרקדן  של  אמיתי  סיפור 
מקובה. אקוסטה  קרלוס 
אביו, מתעקש שהילד ילמד 
באקדמיה הלאומית של קובה 
לבלט. הילד מתמסר לייעודו 
והופך לרקדן השחור הראשון 
שמלוהק לתפקידים ראשיים 
ברויאל בלט בלונדון  ויוסטון. 
אך ליבו נשאר בקובה, ועליו 
והצלחה  ייעוד  בין  לבחור 

לאהבותיו.

115 דקות , קובה 2018
ספרדית, תרגום לעברית.

קולנוע צפון
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לא ממושמעות ג׳ודי - מעבר לקשת
קומדיה תוססת דרמה ביוגרפית מוסיקלית

קירה נייטלי מככבת בקומדיה  האוסקר  זוכת  זלווגר  רנה 
תוססת וקיצבית המביאה את  גרלנד  כג'ודי  תפקידה  על 
סיפורה האמיתי של מחאה  האגדית, בשנותיה האחרונות. 
פמיניסטית בלב הארוע הכי  רדופה על ידי זכרונות ילדותה 
נשי שיש- תחרות מיס עולם. כדורותי מ"הקוסם מארץ עוץ" 
לעצמן  מוכיחות  נשים  שתי  ונעוריה שאבדו בהוליווד.
ממושמעות  שנשים  ולעולם 

לא עושות הסטוריה. אנגליה 2019, 118 דקות. 
אנגלית, תרגום לעברית.

106 דקות, אנגלית,
בתרגום לעברית.

תנו לפרוש בשקט התקופה היפה בחיי
קומדיה דרמה קומית רומנטית

זוג המתכנן את רגע היציאה  נטענים  ויקטור  של  חייו 
לפנסיה, מגלים כי פרישתם  באנרגיה מחודשת כשמוצע 
לגמלאות הינה אות הפתיחה  לו  לשחזר אירוע מן העבר, 
לילדיהם ולחבריהם להתנפל  על סט קולנועי מושקע ועם 
לעזרה,  בקשות  עם  עליהם  צוות שחקנים מיומן. ויקטור, 
כי יש להם עכשיו זמן . הזוג   מהבית,  אשתו  ע״י  שנזרק 
מתקשים לסרב לבקשות עד  לחיות  ובוחר  להצעה  נענה 
שמבינים שאין דבר כזה חופש  היפה  התקופה  את  מחדש 

מהמשפחה. בחייו, אותו שבוע בו לפני 40 
שנה, כשפגש את אהבת חייו. 

93 דקות צרפת 2020 צרפתית, 
בתרגום לעברית. 110 דקות. צרפת 2019.

לעברית  בתרגום  צרפתית 
ולאנגלית.

11:00 21.8.2021 שבת

11:00 4.9.2021 שבת

11:00 11.9.2021 שבת

11:00 28.8.2021 שבת

קולנוע צפון
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זמר עברי

הערים המרתקות

את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק   11.7.2021 שירי אהבה בזמר העברי   6.6.2021
השירים של הזמר העברי שהפכו לקלאסיקה בלתי נשכחת. שירי האהבה הגדולים בזמר העברי מכל הזמנים.

שירה: קרן הדר, עופר כלף, הילה הררי, “רביעיית כרמל” שירים רווי רומנטיקה חיזור, זוגיות, ארוטיקה וערגה.
מנחה: יורם רותם

ניהול מוסיקלי: אורי קריב שירה: עדי כהן, ליטל גבאי, ניר שיבר, נמרוד גרינבאום
מנחה: אהרון פררה

ניהול מוסיקלי: תומר הדדי

13.9 – לטייל בשטוקהולם 1.6 – רומא מהסרטים
מופע מוסיקלי להקת קרניבאנד במופע מוסיקלי קיצבי אנרגטי  מופע בינלאומי עם מיטב השירים מהקולנוע האיטלקי.

ונוסטלגי מחווה ללהקת אבבא.
מרצה: אור-לי אלדובי

מרצה:דר. גוסטב מייסלס בשעה: 20:30
בשעה: 20:30
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מופעי מוזיקה, סטנדאפ, הצגות, בידור, מופעי ג'אז, קולנוע

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