
מנוי יקר,
אלו הצגות המנוי שלך, בחרנו עבורך את 

ההצגות הטובות בישראל ממיטב התיאטראות.
אנא הקפידו ושמרו על מידע זה.

הצגות הבחירה

שם התיאטרון שם ההצגה שעה תאריך יום

הקאמרי רומיאו ואמא 20:30 15.11.18 חמישי

הבימה קח את אבא שלך 20:30 14.01.19 שני

הבימה התקווה 20:30 03.03.19 ראשון

בית ליסין אינטימיות 20:30 03.04.19 רביעי
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פרסום מכטינגר

הצגות סדרה מספר 11

*חייגו עכשיו 3701   ואתם מנויים

במחזמר "שגעון המוסיקה" )ללא תוספת תשלום( תצפה בתאריך: 30.06.19 | יום ראשון, בשעה: 20:30
כל הצגה במנוי ניתנת להחלפה או שינוי מתוך הצגות תיאטרון בלבד ובתיאום עם מוקד המנויים.

ההחלפה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד ולא על בסיס המקומות הקבועים שלכם בסדרה 11.

הצגות רפרטואר נוספות בעונת 2018-19 למעט אלו שבסדרה שלך:

בכל פניה למוקד המנויים יש לציין שם מנוי, מס' סדרה, ת.ז, טלפון * התקנון המלא נמצא בחוברת מנויים עמ' 33 ובאתר ההיכל
הצגה מעודכנת לאחר שהוחלפה



רומיאו ואמא
קומדיה ישראלית מרגשת מאת גור קורן וגלעד קמחי בימוי: גלעד קמחי משתתפים: אסנת בן יהודה, 
שמחה ברבירו, ניסו כאביה, ענת מגן שבו, מזל קטי מלכה / נאוה לוי, שרה פון שוורצה, גור קורן, 

אדוה רודברג ועוד.
ששי בן עטר, הכוכב הכי גדול שיצא מהעיר, חוזר עכשיו ל"תקוות" כדי לבחור נער מקומי שיגלם את 
רומיאו בהפקה של "רומיאו ויוליה". מולי מלכא, הנער הכי מוכשר בתקוות, כמעט ומקבל את התפקיד 
הנחשק אבל בשורות רעות לגבי מצבה הבריאותי של אימו זורקות את מולי מהבמה הנוצצת אל המציאות 
הקשה. הדבר היחיד שנותר לו לעשות כדי לתת לאמא שלו קצת תקווה הוא... לשקר לה שקיבל את 

התפקיד הנכסף. זה סיפור על אהבה כל כך גדולה בין ילד לאמו.

צילום: רומיאו ואמא - אור דנון |  קח את אבא שלך - ז'ראר אלון | התקווה - באדיבות תיאטרון בית ליסין | שגעון המוסיקה - באדיבות הקאמרי |  רוני קובן - דניאל קמינסקי

שגעון המוסיקה
מבוסס על הסרט של חברת Paramount Pictures, סרטי RSO וסיפורו של ניק כהן, עיבוד לבמה ע"י 
רוברט סטיגווד וביל אוקס | עריכה: בריאן מקברייד עם מיטב להיטי להקת הבי ג'יז  בימוי: גלעד קמחי.

טוני הוא בחור בן 19, בן למשפחת מהגרים ממעמד סוציו אקונומי נמוך. האב מובטל והאם מעריצה את בנה 
הבכור. טוני זוכה להערצה כמלך המוכתר של רחבת הריקודים. סופי השבוע המסחררים משכיחים ממנו 
את עבודתו המשמימה, את המתח העדתי בשכונה וחיי היום-יום האפורים והלחוצים. השירים הניצחיים 
של הבי ג'יז ויתר שירי הדיסקו האהובים של שנות ה- 70, הם תבלין נפלא לעלילת המחזמר, שמחזיר 
אותנו לימי הנעורים היפים, גם הדור שנולד אחרי עידן הדיסקו ייהנה מהסיפור המרגש והשירים הנפלאים.

קח את אבא שלך ולך לעזאזל
קומדיה שחורה מאת: רמי ורד | בימוי: אמיר וולף משתתפים: אבי קושניר, ריקי בליך, 

רוי מילר, הגר טישמן, תמי ספיבק, אורי אברהמי ועוד.

קומדיה שחורה המתארת את תלאות הבירוקרטיה והסבל האישי שעובר עמי, גרוש טרי, שאביו 
המנוכר חוטף שבץ מוחי חמור. המחזה מבוסס באופן חלקי על החוויות האישיות של הכותב שאביו 
עדיין מאושפז במוסד סיעודי אחרי שבץ מוחי. המחזה מבוסס באופן חלקי על אירועים שקרו בחייו 

של המחזאי  בזמן שאביו לקה באירוע מוחי. אין קשר בין הדמויות למחזה לאנשים אמיתיים.

התקווה
מחזה ישראלי חדש מאת ובבימוי: רוני פינקוביץ' משתתפים: אמנון וולף, תומר שרון, גבי עמרני,

רבקה גור, איאן פינקוביץ, ריקי בליך, שפי מרציאנו, דניאל דמידוב, שיפי אלוני, זוהר בדש.

שנות העשרים של המאה הקודמת, אברהם צילוב, בעל טחנת הקמח, מחליט לשלוח את בתו אלה 
לפלשתינה, על מנת לנתק את הקשר בינה ובין סריוז'ה, אהובה הגוי. משם תתפתל העלילה ותעבור אל 
ימינו – מערכת הבחירות לכנסת בשנת 2018. ארז דניאלי המועמד מטעם "התקווה", תנועה פוליטית 
חדשה מחליט לחשוף סוד, בתקווה שהצעד הנועז יעזור לו לנצח בבחירות, אלא שחשיפת הסוד 

מובילה לפתיחתה של תיבת פנדורה.

אינטימיות
מחזה ישראלי חדש מאת רוני קובן

בשיאה של מלחמת לבנון השניה, יותם מורנו, קצין שטח בכיר ומוערך מגלה מידע מסווג שיכול להביא 
לסיומה של המלחמה. הוא יוצר קשר עם פרידה קפלן, הכתבת הצבאית הבכירה של הערוץ הראשון. 
בזמן שהיא מאמתת את נכונות המידע שבידיו, הוא מסתתר בביתה. סיפור הכיסוי שלהם: הם נמצאים 
במערכת יחסים. אלא שבסוף השבוע הזה מתקיימת גם האזכרה לאביה של פרידה, קצין מיתולוגי שנפל 
אף הוא, ואמה של פרידה, הכוהנת הגדולה של השירה בציבור, חושבת שיותם הוא החתן המיועד לבתה. 
וכך, יותם מורנו שמנסה למנוע מלחמה מוצא את עצמו בקומדיה של טעויות רומנטיות, והכל, על רקע 

שירי הרעות והקרב של מורשת הזמר העברי. 


