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המתנה המושלמת והמפתיעה לחגים 
תוכלו לבחור כל חבילה שתרצו, לעצב גיפט קארד אישי 

ומפנק, ולשלוח אותו במייל או ב SMS ליקיריכם.
פרטים באתר התיאטרון.
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מאת חנן שניר ובבימויו

שותפה לכתיבה: דנה ידלין

על פי ספרו רב המכר של מאיר שלו

תפאורה: רוני תורן • תלבושות: פולינה אדמוב • תאורה: 
נדב ברנע • מוזיקה: יוסי בן נון • תנועה: אלה רוטשילד • 

ע. במאי: דברת אסולין.

משתתפים: רמי ברוך, אולה שור סלקטר, מיכה סלקטר, מוטי 
כץ, אבי טרמין, אסנת בן יהודה, דנה מיינרט, דן שפירא, 

נדב אסולין, נעמה שטרית, ניר שטראוס.

עלילת המחזה מתרחשת על רקע ההוויה החברתית, החלוצית 
והחקלאית של תקופת טרום המדינה. זהו סיפור על אהבתם 
של שלושה גברים לאשה אחת, ועל בנם זיידה, שזכה לשלושה 
אבות. העלילה מתפרשת על פני כשלושים שנה – משנות העשרים 
ועד שנות החמישים - ומתרחשת בכפר בעמק יזרעאל. האשה 
היא יהודית והגברים הם משה רבינוביץ' – איכר אלמן כביר- 
כוח ושתקן שברפתו היא מתגוררת, סוחר הבקר הגס גלוברמן, 

ויעקב שיינפלד, מומחה לבישול, תפירה, חיזור וריקוד. 
בין אירועים דרמטיים לסיפורים משעשעים ושנונים, נפרשת 
שיגרת יומם הבלתי רגילה של ראשוני המתיישבים בעמק. 
עלילה פתלתלה, מלאת הומור, החושפת בפנינו אט אט סוד 

משפחתי כמוס.

קאמרי 1

 13.11
18:00 מוצ״ש 
21:00  

 12.11
12:00 יום ו׳ 
21:00  

14.11
20:30 יום א׳ 

15.11
18:00 יום ב׳ 
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הצגה מוזיקלית לכל המשפחה מאת

ג'יימס מתיו ברי

עיבוד מקורי של שירילי דשא ורועי שגב

בימוי: גלעד קמחי

הקאמרי בשיתוף תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער

מוזיקה: אמיר לקנר • תפאורה: ערן עצמון • תלבושות: אורנה 
סמורגונסקי • תאורה: נדב ברנע • וידאו: ניתאי שלם וסיון 

פרסלר • ע' במאי: הני ישעיהו.

משתתפים: אלון סנדלר, מיה לנדסמן/ יעלי רוזנבליט, עופרי 
ביטרמן, אלעד אטרקצ'י, נדב נייטס/ גלעד מרחבי, ערן מור/ 

גיא רוזן, נעם ברט, שון מונגוזה, מני גרוס.

התיאטרון הקאמרי בשיתוף עם תיאטרון אורנה פורת לילדים 
ולנוער מזמינים אתכם לפזר מעט אבקת פיות ובעזרתה לעוף עם 
פיטר פן ועם וונדי אל ארץ לעולם לא. שם נפגוש את הילדים 
האבודים ואת הפיה טינקרבל, את שודדי הים וכמובן - את 

האויב המושבע של פיטר פן, הלא הוא קפטן הוק.
סיפורו הקלאסי האהוב של ג'יימס מתיו ברי אודות הילד 
הנצחי, פיטר פן, זוכה לעיבוד חדש ומקורי מאת רועי שגב 
ושירילי דשא, זוג הכותבים שאחראי על כמה וכמה יצירות 
במה בולטות לילדים )"עלי באבא", "שקשוקה ושוד הלימונים 
הגדול", "טובים השניים"(, ובבימויו של גלעד קמחי, מי שביים 
כמה וכמה מחזות זמר מצליחים )בהם "שגעון המוזיקה"(. 

הרפתקה מוזיקלית, ססגונית, פרועה ומפתיעה, למבוגרים 
שגדלו על הסיפור ולילדים שעדיין לא מכירים אותו.

קאמרי 1קאמרי 2

30.11
18:00 ,16:00 ,12:30 ,10:00 יום ג׳ 

27.11
11:30 שבת 

26.11
12:00 יום ו׳ 
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מאת חנוך לוין ובבימויו

בעקבות שלושה מסיפורי צ'כוב

תפאורה ותלבושות: רקפת לוי • תאורה: שי יהודאי • מוזיקה: 
יוסי בן נון.

משתתפים: אסתי קוסוביצקי, רמי ברוך, נדב אסולין, פלורנס 
בלוך/ענת סלונים, דינה בליי, טל בן בינה / ארנית מרק, 
אירית בשן, רונית זלוטין, יצחק חזקיה, שני טרייסטמן, אבי 
טרמין, שמעון מימרן / יוסי קאנץ, יובל סגל, גבי עמרני, 
סיגלית פוקס, שי פיינברג / אסף סולומון, יעל צבי, סיימון 

קריכלי, רומן קריכלי, יוסי רחמני, סנדרה שונוולד.

נגנים: יוסי בן נון, שמואל אלבז, וולפוס שוקי, אבנר יפעת.

אגדה על מוות. אי שם, בירכתי ארץ גדולה, בכפר נידח, חיו 
שני זקנים, בעל ואישה. הם חלו ומתו, כשהם מצטערים על 
חייהם. אם צעירה עם בנה התינוק גוסס בזרועותיה, הלכה 
בשדות וחיפשה לו מרפא. אחר כך התינוק מת. עגלון ששכל 
את בנו, הסיע בעגלתו שיכורים וזונות ולא היה לו בפני 
מי לשפוך את ליבו. השיכורים והזונות רדפו אחרי האושר. 

כרובים שעברו גם הם בסביבה, אספו את נשמות המתים.

קאמרי 1

6.10
20:30 יום ד׳ 

5.10
20:30 יום ג׳ 

4.10
20:30 יום ב׳ 

משך ההצגה: שעה ושלושים דקות ללא הפסקה.

אחת ההצגות היפות 
שראיתי, וגם אחת 

הנוראות ביותר. 
ההצגה היא שירה 

תיאטרונית מופלאה 
שצומחת מהבמה, 

מהתלבושות 
הנפלאות, מהמוסיקה 

ומהמשחק היפה 
עד כאב של צוות 

השחקנים." 

ההצגה זו היא שירה 
טהורה. בעיקר זו שירה 

צרופה של תיאטרון 
ושל מלאכת ההצגה. 

הצגה מדהימה בפיוט 
שלה, ביופי המרגש 

שלה. לא רק שהמוות 
הוא כאן יפה וגם 
פיוטי. זהו ניצחון 

מרהיב של תיאטרון."

אשכבה הוא מחזה 
מאוד לא קודר, מחזה 
עולץ כמעט על אודות 
החיים המבוזבזים ועל 

התקווה הגדולה של 
המוות. לכו לראות את 
הטראגיפארסה הזאת, 

ממיטבו של לוין".
נבחרה לייצג את ישראל ברחבי העולם:

יוון, גרמניה, רומניה, פולין, הונגריה, סין, תורכיה, צ’כיה, רוסיה.

הצגה עטורת פרסים ושבחים
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סיפורי אהבה קומיים במלון קורונה 
כותבים: בת חן סבג, יואב שוטן-גושן, עירד 

רובינשטיין, נועה לזר קינן וגור קורן

בימוי וקונספט: עירד רובינשטיין

 תפאורה: ערן עצמון • תלבושות: מאור צבר • 
 תנועה: עמית זמיר • מוזיקה: רועי ירקוני • 

תאורה: אבי יונה בואנו )במבי( • וידאו: גיא רומם •
ע. במאי: לירון דן.

 משתתפים: קרן מור/ כינרת לימוני, נטע גרטי, 
נדב אסולין, נדב נייטס.

סיפורי אהבה קצרים, מצחיקים, מרגשים ופרועים, המתרחשים 
כולם במלון קורונה. 

פרויקט "אהבה ומגפה" הזמין כותבים שונים לכתוב מחזות 
קצרים בתקופה מטורפת, על תקופה מטורפת - השנה שבה 

עצר העולם.

ההצגה מתאימה לצפייה מגיל 16 ומעלה.

משך ההצגה: שעה ושלושים דקות ללא הפסקה.

הצגה שכדאי מאוד 
לראות. מה שקורה 
בה לא קורה הרבה 

בתיאטרון.״

יצירה מקורית, 
אנושית ומלאת חיים, 

שלא רואים כל יום 
בתיאטרון הישראלי. 

רוצו לראות."

קאמרי 2

13.10
18:00 יום ד׳ 
21:00  

12.10
20:30 יום ג׳ 

 11.10
20:30 יום ב׳ 

 10.10
20:30 יום א׳ 

 2.11
20:30 יום ג׳ 

 16.11
20:30 יום ג׳ 

 3.11
20:30 יום ד׳ 

 15.11
21:00 יום ב׳ 

17.11
20:30 יום ד׳ 
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דרמה מטלטלת מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס

בימוי: גלעד קמחי

תפאורה: ערן עצמון • תלבושות: אולה שבצוב • מוזיקה: אמיר 
לקנר • תאורה: נדב ברנע • ע. במאי: הני ישעיהו.

משתתפים: דרור קרן, אלון סנדלר, שרה פון שוורצה, נטע 
גרטי / מיכל עוזיאל, אסף סולומון / עודד לאופולד, אדי 

אלתרמן / יובל לבני.

הוריו הגרושים של ניקולא מודאגים ממצבו הנפשי. מילד 
חייכן ואופטימי הוא הפך לנער לא מתקשר, לא מחייך, שמשקר 
בלי הרף. בניסיון לשנות את התחושות שעוברות עליו, ניקולא 
מבקש לעבור לגור עם אביו ומשפחתו החדשה בתקווה שהתחלה 

חדשה, ובית ספר חדש יעשו לו טוב. 

דרמה משפחתית נוגעת ללב מאת פלוריאן זלר, אחד הקולות 
האמיצים והנועזים במחזאות המודרנית.

 23.10
18:00 מוצ״ש 
21:00  

 19.11
12:00 יום ו׳ 
21:00  

 20.11
18:00 מוצ״ש 
21:00  

קאמרי 2

 21.10
20:30 יום ה׳ 

 20.10
20:30 יום ד׳ 

18.11
20:30 יום ה׳ 

 22.10
21:00 יום ו׳ 

משך ההצגה: שעה וארבעים דקות ללא הפסקה.

הצגה חזקה, מעיקה 
ומטלטלת, שמשאירה 

אותך עם מועקה 
גדולה בסיום והרבה 

חומר למחשבה. 5 
כוכבים."
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מחזה מאת נגה אשכנזי

על פי ספרה רב המכר של דורית רביניאן

בימוי: אילן רונן

תפאורה: שני טור • תלבושות: אולה שבצוב • 
מוזיקה: דניאל סלומון • תאורה: נדב ברנע • 

וידאו: יואב כהן • עיצוב תנועה: שרון גל • 
ע. במאי: כנען אליאל.

 משתתפים: אביגיל הררי, אמיר חורי, מורן ארביב גנס, 
טל וייס, מוראד חסן, שהם שיינר / אוריה יבלונובסקי, 

שני שאולי / אנדריאה שוורץ.

בשלהי האינתיפאדה השנייה, בניו–יורק המושלגת, נפגשים 
במקרה שני צעירים מזרח-תיכוניים: ליאת בנימיני )29(, 
מתרגמת ישראלית השוהה בעיר במסגרת מלגה, וחילמי נאסר 
)27(, צייר פלסטיני יליד חברון המתגורר בברוקלין. בין 
השניים מתפתח במהירות קשר משמעותי, אך אהבתם מותנית 

במרחק מהארץ, וסופה דוחק ובלתי נמנע.

חילמי וליאת מדמים עצמם חופשיים ומבודדים בתוך בועתם 
האינטימית בניו-יורק, אך הקולות שרודפים אותם מעבר 
לים, משני צידי הגדר, הם תזכורת בלתי פוסקת לכך שגם 

אי-שם, הם אינם לבדם.

משך ההצגה: שעה וארבעים דקות ללא הפסקה.

קאמרי 2

 31.10
20:30 יום א׳ 

 17.10
20:30 יום א׳ 

 8.11
20:30 יום ב׳ 

9.11
20:30 יום ג׳ 

10.11
20:30 יום ד׳ 

30.11
20:30 יום ג׳ 

 18.10
20:30 יום ב׳ 

 14.10
20:30 יום ה׳ 

 16.10
18:00 מוצ״ש 
21:00  

 1.11
18:00 יום ב׳ 
21:00  

ההצגה מיטיבה לגעת 
בנושאים אוניברסליים 

ומקומיים כאחד. 
שפת תיאטרון ייחודית 

ובימוי רגיש ונבון של 
אילן רונן, שמייצרים 

הצגה מעניינת, 
אחידה, שנוגעת 

ללא היסוס בפצעים 
החברתיים המוגלתיים 

ביותר אצלנו."

אביגיל הררי מתגלה 
כאן ככוכבת, ואמיר 

חורי כובש. הצגה 
אמיצה, חשובה 

ומעניינת, שעושה 
את המעבר מהכתב 
אל הבמה בקלילות 
מעוררת השתאות."



מבר  2021
טובר - נוב

אוק

16

מתאבל 
ללא קץ



20
21

ר  
מב

וב
 נ

- 
בר

טו
וק

א

17

משך ההצגה: שעה וארבעים דקות ללא הפסקה.

קאמרי 1

 12.10
20:30 יום ג׳ 

 22.11
20:30 יום ב׳ 

 11.10
20:30 יום ב׳ 

 21.11
20:30 יום א׳ 

 10.10
20:30 יום א׳ 

דרמה פיוטית מאת חנוך לוין

בימוי: ארי פולמן

תפאורה: דוד פולונסקי • תלבושות וייעוץ אמנותי: אורנה 
סמורגונסקי • תנועה: אנדריאה קונסטנזו מרטיני • וידאו: 
יואב כהן • תאורה: נדב ברנע • הפקה מוזיקלית: אפרת בן 

צור ועומר הרשמן • ע. במאי: כנען אליאל.

מוזיקה מקורית ושירה: אפרת בן צור

משתתפים: מוריס כהן, יואב לוי, מיה לנדסמן / אביגיל הררי, 
גיא רוזן, ערן מור, טל וייס, שהם שיינר / מוראד חסן, דויד 
בילנקה, אורי רביץ, ערן שראל, יוסי קאנץ, יוסי סגל, ליר 

כץ, אור אשכנזי.

רקדניות: תמר הניג, תמר רוזנצוויג, שי קוקוי, נועם אילן.

נגנים: עומר הרשמן, עינב ג׳קסון כהן, גיורי פוליטי.

האירוע התיאטרוני הגדול של השנה.
בחדר הילדים שבארמון, מאבד המלך את בנו במחלה. שורת 
רופאים, יועצים ומומחים מטעם עצמם נזעקים להציל את 
המצב, אלא שאז, כשהכל נראה אבוד ועל פי מיטב המסורת 
החנוך לוינית - המחזה הולך למקומות מפתיעים במחוזות 
הנפש ותעתועי הדמיון. חוויה שאין דומה לה ועם זאת היא 
כל כך קשורה לחיינו היום יומיים. בכורה עולמית למחזה 
המיתי של גדול המחזאים שלנו, חנוך לוין. בבימויו של 
במאי הקולנוע עטור הפרסים ארי פולמן )"ואלס עם באשיר", 

"קלרה הקדושה"(.

הצגה מטלטלת 
ויפהפייה. החיבור 
של פולמן להצגה 

מתגלה כרב השראה: 
חוויית צפייה בהצגה 

מטלטלת, רב חושית, 
ובעיקר מקורית. 

מופע בימתי מופלא, 
משוכלל, רב מימדי, 

מעורר מחשבה ופוצע, 
שמספק כל מה שניתן 

לצפות ממנו בערב 
בתיאטרון."

שעה וחצי מהפנטות 
של יופי מסנוור. זהו 

מופע ראווה עם במה 
יפהפייה, כוריאוגרפיה 

מופלאה ומוזיקה 
מרגשת.

צפייה ב"מתאבל ללא 
קץ" היא לא פחות 
מצפיית חובה לכל 

שוחר תיאטרון. 
פולמן ושאר היוצרים 

יצרו פה יצירה 
שעשויה בכישרון 

גדול. תצוגת כישרונות 
כאלה ושילובם 

לקונספט כה מהודק 
היא מאורע ייחודי 

בתיאטרון הישראלי."
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מחזה מאת יואב בר-לב ועירית קפלן

בימוי: עמית אפטה

תפאורה: שני טור • תלבושות: אולה שבצוב • 
מוזיקה: אלון גלזינגר • וידאו: סיון פרסלר וניתאי שלם • 

תאורה: אבי יונה בואנו )במבי( • ע. במאי: הני ישעיהו.

 משתתפים: עמוס תמם, עירית קפלן, שהם שיינר, 
דויד בילנקה / מוטי כץ, גל סרי.

יורם גרניט, כוכב טלויזיה ענק עם "פה גדול" נמצא בשפל 
של חייו: הוא נזרק מהבית שלו על ידי אשתו שמאסה בבגידות 
שלו ונזרק מתעשיית הבידור שמאסה בקפריזות שלו. מפגש 
מפתיע עם ויקי, מעריצה נלהבת שמזמינה אותו לביתה, ועם 
יונתן, אחיה הגאון והאוטיסט, מוליד במוחו של יורם רעיון 
גדול לשעשועון מטורף שיחזיר אותו אל המסך הקטן. כעת 
הוא חייב להתקרב ולאמן את יונתן ונאלץ להתמודד עם 
ה״שגעונות״ שלו מחד ועם החיזורים של ויקי מהצד השני. 
כך מתפתח משולש יחסים סבוך, שבו כולם מוכנים למכור 
את נשמתם רק כדי לחיות את החלום ואפילו לחמש עשרה 

דקות של תהילה.

קאמרי 1

31.10
20:30 יום א׳ 

 30.10
18:00 מוצ״ש 
21:00  

 26.11
12:00 יום ו׳ 
21:00  

 29.10
21:00 יום ו׳ 

1.11
20:30 יום ב׳ 

25.11
20:30 יום ה׳ 

משך ההצגה: שעה ושלושים דקות ללא הפסקה.

הצגה ישראלית כיפית, 
תלכו לראות!״

יש משהו גאוני בהצגה 
הזו. הצגה שהיא 

יצירת מופת, שונה, 
שנונה, מצחיקה עם 

קצב מטורף ומהיר בין 
כל הסצנות. ההצגה, 

קצבית, כיפית ומלמדת 
על חיי הזוהר שאינם 

מושלמים. שעה 
וארבעים של הנאה 

שלמה."
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תפאורה: אדם קלר • תלבושות: אורנה סמורגונסקי • 
תאורה: פליס רוס • ע. במאי: חן דוד.

משתתפים: יובל סגל, קרן מור, אוהד שחר, אולה שור 
סלקטר.

משך ההצגה: שעה ועשרים 
דקות ללא הפסקה.

מה קורה כששני זוגות הורים נאורים נפגשים כדי לפתור 
קטטה שהתרחשה בין הילדים שלהם? 

האם זה יהיה ערב תרבותי וחיובי, שמטרתו לחנך את 
הילדים לחיים של דו-קיום, פתיחות והבנה הדדית?  

או שזה יתפתח להיות ערב אלים, טראומטי והיסטרי של 
קללות, עלבונות ודמעות?   

ספוילר: כנראה שהתשובה השניה קרובה יותר לאמת.

קומדיה מאת יסמינה רזא

תרגום: דורי פרנס

בימוי: גדי רול ע"פ יורגן גוש

קאמרי 4קאמרי 2

 3.10
20:30 יום א׳ 

 5.11
21:00 יום ו׳ 

5.10
20:30 יום ג׳ 

6.10
20:30 יום ד׳ 

 4.10
20:30 יום ב׳ 

 6.11
18:00 מוצ״ש 
21:00  
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תפאורה: ניב מנור • תלבושות: אורן דר • מוזיקה: שמוליק 
נויפלד • תאורה: קרן גרנק • ע. במאי: לירון דן.

משתתפים: שמואל וילוז'ני / אוהד שחר, שון מונגוזה, 
דודו ניב, אסתי קוסוביצקי, אנסטסיה פיין, נעמה שטרית 
/ עינת הולנד, אופק כהן / גלעד מרחבי, מייקל אהרוני, 

שלומי אברהם / אדי אלתרמן.

משך ההצגה: שעה וארבעים 
דקות ללא הפסקה.

סיפורו של המפגש הייחודי בין פיליפ, אינטלקטואל עשיר, 
שמשותק מהצוואר ומטה, לבין ְדריס, צעיר ממוצא אפריקאי, 

שהשתחרר לא מזמן מהכלא והופך למטפל הביתי שלו. 
על פניו, אין פחות מתאים ממנו לעבודה, אך עם הזמן 
המפגש מוליד חברּות משוגעת, משעשעת, אמיצה ובעיקר 
בלתי צפויה, שמצליחה לשנות את הסתכלותם על העולם 

והופכת אותם מחוברים יותר לעצמם, ולחיים.

דרמה קומית מאת אלי ביז'אווי 

עיבוד בימתי לסרט שובר הקופות הצרפתי 
המרגש  בשיתוף יוצרי הסרט: אוליבייה 

נקש ואריק טולדנו

בימוי: אלון אופיר

קאמרי 1

 13.10
20:30 יום ד׳ 

2.11
20:30 יום ג׳ 

14.10
20:30 יום ה׳ 

15.10
21:00 יום ו׳ 

16.10
18:00 מוצ״ש 
21:00  

3.11
18:00 יום ד׳ 
21:00  
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עיבודים וניהול מוזיקלי: אמיר לקנר • כוריאוגרפיה: 
עוז מורג • תפאורה: שני טור • תלבושות: אורנה 

סמורגונסקי • תאורה: קרן גרנק • ע. במאי: נועה גודל.

משתתפים: מיה דגן, איציק כהן, ערן מור, אלה רוזנצוויג.

משך ההצגה: שעה ושלושים 
דקות ללא הפסקה.

חורף 1968, לונדון. אחד ממועדוני הקברט גאה להציג את 
הקאמבק הגדול של הכוכבת- ג'ודי גארלנד!

היא חוזרת ומאחוריה ארבע מערכות יחסים כושלות, ניסיונות 
התאבדות, התמכרויות לסמים ואלכוהול. זה נגמר, והיא 
נחושה להחזיר לעצמה את הכתר, ואת הקהל. אנחנו רואים 
אותה נאבקת בשדים שלה, באומץ, בהומור חד כסכין, 
בנואשות, בתקווה, בלי תקווה, כשלצידה ולפעמים כנגדה 
- הארוס הצעיר החדש שלה, והפסנתרן הוותיק והנאמן שלה. 

מחזה מוזיקלי על סיפור חייה של ג'ודי גארלנד

מאת פיטר קווילטר

תרגום: דורי פרנס

בימוי: עידו רוזנברג

11.11
20:30 יום ה׳ 

קאמרי 2

 24.10
20:30 יום א׳ 

 26.10
20:30 יום ג׳ 

 25.10
20:30 יום ב׳ 

 27.10
17:00 יום ד׳ 

13.11
21:00 מוצ״ש 

12.11
12:00 יום ו׳ 
21:00  
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ניהול מוזיקלי: אמיר לקנר וגיא פרטי • תפאורה: 
ערן עצמון • תלבושות: אורנה סמורגונסקי • תאורה: 
אורי מורג • ייעוץ אמנותי: אלי ביז'אווי • ע. במאי: 

אנדריאה שוורץ.

 משתתפים: רמי ברוך / שמחה ברבירו, הלנה ירלובה
/ אביגיל הררי / מונה מור, אבישי מרידור / ערן מור, 
נדב נייטס / דן שפירא / עופרי ביטרמן, ירדן ניקפהמה / 
נוי הלפרין, אלון סנדלר / עופרי ביטרמן, תום חודורוב, 
שהם שיינר / אלעד אטרקצ'י, אולה שור סלקטר / כינרת 
לימוני, נעמה שטרית / שני שאולי, גלעד שמואלי / טל וייס.

משך ההצגה: שעה ושלושים 
דקות ללא הפסקה.

מסע לילי קסום בעיר האורות לצלילי מיטב שיריהם של 
אדית פיאף, ז'אק ברל, שארל אזנבור ואחרים, בביצוע 

להקת שחקני הקאמרי, בליווי נגנים. 
בכל ערב יציגו 11 שחקנים ו-3 נגנים.

השאנסונים הגדולים של כל הזמנים

בימוי: גלעד קמחי

שעה וחצי של מעדן צרפתי 
עם כל המרכיבים הנכונים. 
הביצוע - משעשע ומרגש. 

המבצעים נפלאים, הטקסטים 
עכשוויים וגם לוקחים אותנו 

למסע נוסטלגי, לעולם שהיה 
פעם, ולמקומות כמו מונמארט 

ופיגאל, ופריז בכלל."

5.11
12:30 יום ו׳ 
21:00  

3.11
21:00 יום ד׳ 

4.11
17:00 יום ה׳ 

6.11
21:00 מוצ״ש 

קאמרי 3

 1.10
12:00 יום ו׳ 
21:00  

2.10
18:30 מוצ״ש 
21:00  

3.10
21:00 יום א׳ 
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ניהול מוזיקלי: מאור סבג • כוריאוגרפיה וייעוץ אמנותי: 
עוז מורג • דרמטורגיה: מירי לזר • תפאורה: נטע הקר  
• תלבושות: מאור צבר • תאורה: זיו וולושין • הדרכה 
קולית: נעמה לוי • מנצחת תנועה: תמר אילנאי • מתזמר: 
מתן יונה • קורפטיטורים: תמיר ליבוביץ ומיכל סולומון 
• עיצוב סאונד: ניראל שרון • ניהול טכני: יגאל מזרחי 

• מפיק: חיים סלע • ע' במאי: חיים פיליבה.
משתתפים )לפי סדר א-ב(: עדי אלון, איציק כהן, יסמין 
לוי / מאיה אברהם, מורן מזור, ספיר סבן / שני יצהרי, 
נופר סלמאן, ניר סעדון, לואי עלי / ליאב יעקבי, יוסי 

שיטרית / בר צברי, שמרית ששון.
להקה )לפי סדר א-ב(: שחר אבורמן / נעה דגן, אור אדרעי 
/ מתן אור, איתי אונגר, אדיר בובליל, עודד אזולאי, 
ברק ביטון, הדר דדון, יובל הבה, עידו חומסקי, סנדרה 
קלוגין / מעיין קדוש, לירון לוי / יהל חייט, נועם 
ליברמן, נוי מישון, מור פדלון, עמית שושני, דור שמר.

סיפורה של משפחה ירושלמית של חוזרים 
בתשובה, ובמרכזו מסע התבגרותה של 
בת הזקונים אדריאנה. האב הוא המנצח 
הראשי ומייסדה של "התזמורת הספרדית 
ירושלים". האם הייתה בעברה החילוני 
זמרת בלהקה צבאית, והורישה את אהבתה 
למוזיקה לשלוש בנותיה: מיראבל השמרנית, 
נרי המרדנית ואדריאנה הצעירה, שחולמת 
ללכת בדרך אמה. במסעה להגשמת חלומה 
היא נסחפת אל תוך חיי הלילה, לומדת 
על הקשיים הכרוכים בהגשמת החלום, 
ומתמודדת עם הבחירה בין ערכי המשפחה 

לבין הגשמה עצמית. 
השירים במחזמר נכתבו והולחנו על ידי 

מיטב היוצרים הישראלים.

מחזמר ישראלי מאת מאור זגורי ובבימויו

בשילוב שירים שביצע אייל גולן, ע"פ רעיון של דורון מור

* מנויי הקאמרי תוספת 50 ש"ח לכרטיס. ניתן להזמין עד 2 כרטיסים למנוי יחיד ועד 4 כרטיסים למנוי זוגי.
משך ההצגה: שעתיים ושלושים דקות כולל הפסקה.

 20.10
20:30 יום ד׳ 

19.11
21:00 יום ו׳ 

קאמרי 1

 18.10
20:30 יום ב׳ 

17.11
20:30 יום ד׳ 

 17.10
20:30 יום א׳ 

16.11
20:30 יום ג׳ 

 19.10
20:30 יום ג׳ 

18.11
20:30 יום ה׳ 

20.11
21:00 מוצ״ש 
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דרמטורגיה וייעוץ אמנותי: אורי אוריין • ניהול מוזיקלי: 
אוהד בן אבי • תפאורה: אדם קלר • תלבושות: אורנה 
סמורגונסקי • תאורה: אורי מורג • הדרכה קולית: נעמה 
לוי • קורפטיטור: גיורא ליננברג • ניהול חזרות ריקוד: 

מתן בן שימול • ע. במאי: חיים פיליבה.

משתתפים: איציק כהן, דנה פרידר / רונה-לי שמעון, גל 
פופולר, רויטל זלצמן, עופרי ביטרמן, נוי הלפרין, ירדן 
ניקפהמה / שני שאולי, הגר אנגל, אדיר בובליל, ברק 
ביטון, שחף בלאש, שני דקל, יובל הבה, לירון ויגדור / 
דניאל סטפן, ציון חורי, מעיין טרייביש / שחר אבורמן, 

אור משה, רז סלמון, רוני עובדיה, אלה רוזנצוויג.

משך ההצגה: שעה וארבעים 
דקות ללא הפסקה.

אלברט הוא איש לא ממש מיוחד, ויש דבר אחד בעולם שהוא 
אוהב יותר מהכול: מחזות זמר! בעזרת אוסף התקליטים 
שלו הוא מפגיש אותנו בסלון ביתו עם כל הדמויות והרגעים 
הקסומים ממחזות הזמר האהובים שעלו בקאמרי לאורך 

השנים וקמים לתחייה לנגד עיניו. 

חגיגה נוצצת ומרגשת של שחקנים, רקדנים, זמרים, אינספור 
תלבושות, שירים ובעיקר הרבה מוזיקה!

מחזות הזמר הגדולים, מאז ועד היום

בימוי וכוריאוגרפיה: עוז מורג

בהשתתפות 20 שחקנים ורקדנים

מנויי הקאמרי תוספת 50 ש"ח   *
לכרטיס, ניתן להזמין עד 2 
כרטיסים למנוי יחיד ועד 4 

כרטיסים למנוי זוגי.

4.11
20:30 יום ה׳ 

5.11
12:00 יום ו׳ 
21:00  

6.11
18:00 מוצ״ש 
21:00  

קאמרי 1

 21.10
20:30 יום ה׳ 

22.10
21:00 יום ו׳ 

23.10
18:00 מוצ״ש 
21:00  
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תפאורה: אדם קלר • תלבושות: יהודית אהרון • 
מוזיקה: רועי ירקוני • תנועה: עמית זמיר • 

תאורה: אבי יונה בואנו )במבי( • ע. במאי: לירון דן.

משתתפים: מרים זוהר, יצחק חזקיה, נדב נייטס, אביגיל 
הררי / מיכל עוזיאל, גלעד שמואלי, שרי שימחוב.

משך ההצגה: כשעה וארבעים 
דקות ללא הפסקה.

קשיש שרוצה לשמח את אשתו שוכר את שירותיו של שחקן 
תיאטרון שיגלם את נכדם שעזב את הבית לפני שנים רבות.
הסבתא, שלא יודעת שנכדה האמיתי התדרדר לפשע ומת, 
מקבלת באהבה את ה״'נכד״ ונדמה שהתוכנית של הסבא 
עומדת להצליח. כשהחיים האמיתיים מתערבבים בהצגה 
שרקח הסבא, לא תהיה ברירה וכולם יאלצו לבחור בין 
האמת הכואבת שהחיים מציעים לנו, לבין הפנטזיה הקסומה 

שיכולה להעניק לנו האמנות.

דרמה קומית מאת גור קורן
ועירד רובינשטיין עפ"י "העצים מתים 

זקופים" של אלחנדרו קסונה

בימוי: עירד רובינשטיין

5.11
21:00 יום ו׳ 

4.11
20:30 יום ה׳ 

7.11
20:30 יום א׳ 

6.11
21:00 מוצ״ש 

קאמרי 2

 7.10
20:30 יום ה׳ 

 8.10
12:00 יום ו׳ 
21:00  

 9.10
21:00 מוצ״ש 

אירוע תיאטרוני מחמם לב 
ומהנה ביותר.״
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 תפאורה: סבטלנה ברגר • תלבושות: יהודית אהרון • 
מוזיקה: אבי בללי • תנועה: עמית זמיר • תאורה: קרן 

גרנק • וידאו: גיא רומם • ע. במאית: רום רזניק.

משתתפים )לפי סדר א-ב(: רות אסרסאי, כרמל בין/ נעם 
ברט, נטע גרטי, אורי זיו-גדניר/ מארק קרוגליקוב, שמואל 
וילוז'ני/ אוהד שחר, אבי טרמין/ דודו ניב, מיה לנדסמן/ דנה 
מיינרט, נועה מטרסו/ אמילי מלשיבה, עידו מרקוביץ'/ טל 
וייס, אסף סולומון/ גלעד שמואלי/ טל וייס,  אודיה קורן/ 
שרה פון שוורצה, עברי שי/ אורון נדיב/ מאקו דלה קרוז.

משך ההצגה: כשעה וארבעים 
דקות ללא הפסקה.

לפני 17 שנה ברחה נועה מהקיבוץ האמיד בו חיה, הצטרפה 
לכת בהנהגתו של אביהו ונעלמה. כעת, אחרי מבצע בו 
השתלטה המשטרה על הכת ועצרה אותו, היא נאלצת לשוב 
עם ילדיה לבית הוריה בקיבוץ, להתמודד עם השדים 
שבעברה, להתעמת עם משפחתה, ללמוד עובדות חדשות 
ומטרידות על חייה ולעמוד בחקירות של בלשי משטרה 

החושדים כי היא מחפה על פשע נורא שהתרחש בכת.

אין קשר בין הדמויות והאירועים   *
שבמחזה, לבין דמויות ואירועים 

מן המציאות.

קאמרי 1

 23.11
20:30 יום ג׳ 

 24.11
17:30 יום ד׳ 

הרמן  יהודית  של  חייה  סיפור  בהשראת 
ובהשראת סיפורי כתות מהארץ ומהעולם

מאת איה קפלן ובבימויה

איה קפלן יצרה הצגה 
מרגשת... שמואל וילוז'ני 

בהופעה מרשימה ודרמטית 
בעוצמתה... נטע גרטי כובשת 

את הלב"

הוספנו הצגות אחרונות 
לאור הביקוש.

הזדמנות אחרונה לצפייה!
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קאמרי 3

 11.11
21:00 יום ה׳ 

 תפאורה ותלבושות: שני טור • וידאו: נמרוד צין • 
תאורה: מאיר אלון • ע. במאית: סופיה נולר.

משתתפים: עמוס תמם, אנדריאה שוורץ, נדב נייטס, 
אנסטסיה פיין.

שני סיפורי אהבה נשזרים זה בזה והופכים למרובע רומנטי. 
פגישה מקרית שמובילה לאהבה, שגרה שמובילה לבגידה 
וקנאה שמובילה להרס עצמי. בעוד הדמויות מחפשות אחר 
ה״אהבה המושלמת״ הן מנסות להתקרב זו לזו, לעצמן ואל 
האמת ונכשלות פעם אחר פעם. "קרוב יותר" מספק הצצה 
אמיצה וכנה על אהבה, זוגיות ומיניות, שמתגלות לנגד 
עינינו במלוא הדרן ועליבותן. המחזה המצליח משנות 
התשעים שהקדים את זמנו ועובד גם לסרט הוליוודי שובר 
קופות, מקבל פרשנות עכשווית ורלוונטית מאי פעם, 
בעידן שבו האפשרויות הבלתי נגמרות מייצרות תחושה 

תמידית של החמצה.

ההצגה מתאימה לצפייה מגיל 18 ומעלה.

דרמת יחסים מאת פטריק מארבר

תרגום, עיבוד ובימוי: מירי לזר

טקסט שנון, שמצליח 
לתפוס את הבלבול העמוק 

בנוגע לאהבה וזוגיות. יש בו 
כאב אבל גם הומור נהדר. 

'קרוב יותר' היא הצגה 
נאה, נוגעת ללב בכנותה.״

משך ההצגה: כשעה ושלושים 
וחמש דקות ללא הפסקה.

13.11
18:00 מוצ״ש 
21:00  

12.11
12:00 יום ו׳ 
21:00  
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 תפאורה: זוהר שואף • תלבושות: אורן דר • 
מוזיקה ותאורה: נדב ברנע • ע. במאי: הני ישעיהו.

משתתפים: אודיה קורן, מוטי כץ, אלעד אטרקצ'י, 
דנה מיינרט / נטע פלוטניק, שמחה ברבירו, 

איה גרניט-שבא, אבישי מרידור, מורן ארביב-גנס.

משך ההצגה: שעה ושלושים 
דקות ללא הפסקה.

בגיל חמישים ושבע הגיעה נגה הורביץ לרגע לו חיכתה כל 
חייה: היא זוכה לצאת לפנסיה מוקדמת ממשרד החינוך, 
בתה הבכורה נמצאת בהריון מתקדם, בנה הצעיר נמצא 
בתחילתו של הליך פונדקאות עם בן זוגו, ואיתן, בעלה, 
מלא תכניות לקראת הטיולים העתידיים שלהם מסביב 
לעולם. הדבר האחרון שנגה הורביץ תכננה זה לשמוע 
מרופא המשפחה שלה שהיא... בהריון. מצבה החדש של 
נגה מכה את המשפחה בהלם שהופך את מסיבת הפרישה 
שלה ל"מרחץ דמים", כשכולם יוצאים למלחמה על כך 

שהסבתא לא תהפוך לאימא.

דרמה משפחתית מאת עמית גור

בימוי: ניר ארז

 29.10
12:00 יום ו׳ 
21:00  

 28.10
11:00 יום ה׳ 
21:00  

קאמרי 2

 30.10
21:00 מוצ״ש 

29.11
20:30 יום ב׳ 

28.11
21:00 יום א׳ 
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תפאורה: ערן עצמון • תלבושות: אורנה סמורגונסקי • 
תאורה: נדב ברנע • מוזיקה: אמיר לקנר • ע. במאי: 

עמית אפטה.

משתתפים: דביר בנדק, עירית קפלן / כינרת לימוני, 
גור קורן, ירדן ניקפהמה / מיכל עוזיאל, נדב אסולין/ 

יואב לוי, כינרת לימוני / אסנת בן יהודה.

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

סלע חסר הפרוטה, איילת מורה ואם חד הורית וגור כוכב 
הילדים הקמצן, לא מוכנים לוותר על הירושה שמגיעה 
להם אבל הם צריכים להילחם בנערת ליווי שלא מבינה 
למה נפלה עליה דירה באמצע החיים, אבל מה שבטוח זה 
שהיא לא מוכנה לוותר עליה. שלושת האחים שמורגלים 
לריב אחד עם השני כבר 40 שנה צריכים להתאחד כדי 
להחזיר לעצמם את הבית בו גדלו, כשבכל רגע ורגע 

במסע הזה הם...לא מפסיקים לריב.
משך ההצגה: כשעה ושלושים 

וחמש דקות ללא הפסקה.

קאמרי 1

 7.10
20:30 יום ה׳ 

 24.10
20:30 יום א׳ 

 25.10
20:30 יום ב׳ 

 9.10
21:00 מוצ״ש 

קומדיה משפחתית ישראלית מאת גור קורן

בימוי: גלעד קמחי

הצגות
ה-150

קומדיה אינטיליגנטית 
ומצחיקה, שמצליחה להציג 

את המשפחה הישראלית 
במקום שהדבק היחיד המחבר 

בין האחים הוא הצורך 
להתקוטט – על כל נושא." 

 8.10
12:00 יום ו׳ 
21:00  
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עיצוב במה: סווטלנה ברגר • אנימציה: שריאל קסלסי • 
עיצוב תאורה: עדי שימרוני • מוזיקה: אלדד לידור.

משתתפים: דרור קרן, איה גרניט שבא / כינרת 
לימוני, יגאל זקס / דודו ניב, יוסי ירום / ניר ברק.

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

אין לו מה להפסיד.  
אחרי "אישה בורחת מבשורה", דרור קרן - סטנדאפיסט 
בעצמו - נכנס לנעליו של דובלה ג'י, גיבור סיפרו של 

דויד גרוסמן.
משך ההצגה: כשעה ושלושים 

דקות ללא הפסקה.

קאמרי 3

 24.10
21:00 יום א׳ 

 25.10
21:00 יום ב׳ 

10.11
21:00 יום ד׳ 

על פי ספרו של דויד גרוסמן
בימוי: דרור קרן

בהשראת מיכה לבינסון

הצגת השנה,
מחזה מקורי, 

שחקן בתפקיד הראשי 
)דרור קרן(,

שחקנית בתפקיד משנה 
)איה גרניט-שבא(

פרס 
התיאטרון 

הישראלי
לשנת 2018

9.11
21:00 יום ג׳ 



מבר  2021
טובר - נוב

אוק

32

תפאורה: ערן עצמון • תאורה: אורי מורג. 

משתתפים: נדב אסולין / שהם שיינר / מיכה סלקטר, 
אנדריאה שוורץ / כינרת לימוני / אולה שור סלקטר.

יש להם ילד משותף, יש להם עבר משותף, אבל כל אחד 
מהם במקום אחר היום. זוג גרוש צולל באומץ אל מעמקי 
מערכת היחסים המורכבת שלהם, ומגלה שחברות אמיתית 

בין בני זוג היא ברית שאף גט לא יכול לפרק. 
זה מרגש, זה מצחיק, זה אמיתי - וזה קורה מטר מהאף 

שלכם!

ההצגה היא חלק מפרויקט: "מחוץ לקופסה" של התיאטרון 
הקאמרי, שנועד לקיים תיאטרון בכל מצב )גם בימי מגפה 

עולמית( ובחלל שאינו בהכרח בימת התיאטרון. 

ההצגה מיועדת לחוויית צפייה אינטימית ואותנטית, 
ויכולה להתקיים גם בדירה אמיתית. לפרטים ולהזמנת 

ההצגה לצפייה בביתכם: 050-9053054

מחזה מאת גור קורן

בימוי: גלעד קמחי

מומלץ בחום לצפות 
ב"גרושים". זו הצגה כיפית, 

שהקהל יכול להזמין ישירות 
לביתו, המזכירה כמה נפלא 

המקצוע של השחקנים."

משך ההצגה: חמישים וחמש 
דקות.

קאמרי 3

 14.10
21:00 יום ה׳ 

 26.11
21:00 יום ו׳ 

 29.11
21:00 יום ב׳ 

 1.11
21:00 יום ב׳ 

 2.11
21:00 יום ג׳ 

 16.10
21:00 מוצ״ש 

 15.10
12:30 יום ו׳ 
21:00  
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תפאורה: ערן עצמון • תאורה: אורי מורג. 

 משתתפים: ירדן ניקפהמה / אנסטסיה פיין,
גור קורן / אוהד שחר. 

גבר מזמין לדירתו נערת ליווי שגילה כמחצית מגילו. 
במהלך המפגש נושרות אט-אט הקליפות, עד שהשניים 
כבר לא "נערת ליווי" ו"לקוח מזדמן", אלא רק שני 

אנשים בלילה.

סיפור חושפני, מרגש ואפילו קצת מצחיק, על מפגש מיני 
חטוף שבחסות הלילה והבדידות הופך במפתיע למפגש 

אינטימי של שתי נשמות פצועות. 

ההצגה מיועדת לחוויית צפייה אינטימית ואותנטית, 
ויכולה להתקיים גם בדירה אמיתית. לפרטים ולהזמנת 

ההצגה לצפייה בביתכם: 050-9053054

מחזה מאת גור קורן

בימוי: נעה וגנר

משך ההצגה: כשעה ללא 
הפסקה.

קאמרי 3

 17.10
21:00 יום א׳ 

 28.11
21:00 יום א׳ 

 18.10
21:00 יום ב׳ 

 30.11
20:30 יום ג׳ 
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בהשתתפות דביר בנדק.

משך ההצגה: שעה ושלושים 
דקות ללא הפסקה.

"אני בן 7, אמא נמצאת בבית חולים, אבא אומר שהיא 
עשתה משהו מטומטם, שהיא לא מוצאת סיבה להמשיך 
לחיות, אז אני לוקח דף וטוש וכותב לה רשימה של כל 

הדברים הטובים, כל הדברים ששווה לחיות בשבילם:
1. גלידה;, 2. מלחמת מים; 3. שמרשים לך להישאר עד 
מאוחר; 4. הצבע הצהוב; 5. דברים עם פסים; 6. רכבת 

הרים; 7. אנשים נופלים". 
דביר בנדק מגלם את דמותו של ילד שמכין רשימה כדי 
להציל את אימו ומגלה עם השנים איך הרשימה הצילה 
אותו. מה שמתחיל כניסיון תמים להתמודד עם אירוע 
טראומטי, הופך לדרך מופלאה להביט על העולם. סיפור 
מלא חיים, הומור ופיוט, שכבש את לב הקהל בלונדון 

וכעת, לראשונה, על במה ישראלית. 

הקאמרי בשיתוף פעולה עם תיאטרון אלעד

מאת דנקן מקמילן

נוסח עברי: אלי ביז'אווי

בימוי: שי פיטובסקי

קאמרי 3

 10.10
21:00 יום א׳ 

 7.11
21:00 יום א׳ 

 11.10
21:00 יום ב׳ 

 8.11
21:00 יום ב׳ 
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תפאורה: שני טור • תלבושות: שירה וויס • מוזיקה: 
נדב ברנע • תאורה: זיו וולושין • דרמטורגיה: אבי 

גיבסון בר-אל • ליווי אמנותי: מוריה זרחיה.

משתתפים: נטע פלוטניק, דויד בילנקה, שהם שיינר, 
כינרת לימוני, נעמה שטרית / אביגיל הררי, שריתה 

מיה ממרוט, מיכל אלדר, יסמין סידו.
"בעיניים שלי", יצירת תיאטרון אמיצה ואינטימית, המבוססת 
על עדויות אישיות, כתובה ברובה כתמליל דוקומנטרי ומציגה 
את סיפורן האמיתי של יסמין, מיכל ושרית. הקהל נחשף 
לעולמות של סוד והשתקה, אטימות ממסדית, פוסט טראומה, 
אשמה, אובדנות, שכחה וזיכרון. שמונה שחקניות ושחקנים 
שהופכים את הדרמה האישית של שלושתן - לזעקה של כולנו. 
תיאטרון "פלטפורמא" - לקידום נשים נפגעות אלימות, 
נוסד בשנת 2015 על ידי קרן כהן ודנה דבורין. מודל 
ייחודי להכשרה מקצועית בעולם התיאטרון, הן על הבמה 

והן בתפקידי ההפקה השונים מאחורי הקלעים.

תיאטרון חברתי בקאמרי,
בשיתוף תיאטרון פלטפורמא

מחזה מאת קרן כהן

בימוי ותנועה: דנה דבורין

משך ההצגה: שעה וחמש 
עשרה דקות ללא הפסקה.

קאמרי 3

7.10
21:00 יום ה׳ 

14.11
21:00 יום א׳ 

8.10
21:30 יום ו׳ 

15.11
21:00 יום ב׳ 

9.10
21:00 מוצ״ש 

16.11
21:00 יום ג׳ 
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יוצרות ויוצרים צעירים מוכשרים ומסקרנים, רפרטואר 
חדש, מרענן ומקורי. ערב שמתחיל בהצגה פרועה וממשיך 
בדרינק עם השחקנים והקהל בבר הפטיו החדש שלנו. 

משהו חדש מתחיל בתיאטרון

בקיצור – ערב הצגה!
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מוזיקה: אלון גלזינגר • כוריאוגרפיה: תומר יפרח • 
תפאורה: שירן לוי • תלבושות: אלכס קוכמן • תאורה: 
מתן פרמינגר • הדרכה קולית: עדי קשת-כהן • עיצוב 
סאונד: ניראל שרון ואלון ברקוביץ' • דרמטורגיה: גור 
קורן ועמית אפטה • ליווי אמנותי: גלעד קמחי, אורנה 

סמורגונסקי ואמיר לקנר • ע. במאי: הני ישעיהו.

 משתתפים: אלעד אטרקצ'י, תם גל, חן גרטי, דור הררי, 
תום חודורוב, אוריה יבלונובסקי, אור לומברוזו, רוני 

נתנאל, מאיה קורן, יעלי רוזנבליט.

דקות לאחר שדני דינגוט מציע נישואים למיקה הוא מגלה 
שאיבר המין שלו נעלם. באותה העת, האיבר שלו - 'רינגו' 
- כבר חוגג את עצמאותו ברחבי העיר. מחזמר קומי פרוע 
על אהבה ואינטימיות, על המאבק הנצחי בין היגיון לתשוקה 

ועל התגנבות הפוליטיקה אל תוך התחתונים.

ההצגה הראשונה של "הקאמרי | דור חדש",
קבוצת הצעירים של התיאטרון הקאמרי,

הופקה בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות.

מחזמר מקורי חדש מאת ירון אדלשטיין

בימוי: עמית אפטה

משך ההצגה: שעה ושלושים 
דקות ללא הפסקה.

קאמרי 3

 19.10
21:00 יום ג׳ 

 20.10
21:00 יום ד׳ 

21.10
21:00 יום ה׳ 

 17.11
21:00 יום ד׳ 

 18.11
21:00 יום ה׳ 

 19.11
21:30 יום ו׳ 

 20.11
21:30 מוצ״ש 

 21.11
21:00 יום א׳ 

 22.11
21:00 יום ב׳ 

 22.10
12:30 יום ו׳ 
21:30  

 23.10
21:30 מוצ״ש 

הצגת
זהב
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מופע מרגש עם מיטב השירים של שלישיות 
שלישיית  החיוור,  הגשש  הגדולות:  הזמר 
גשר הירקון, שלושת המיתרים )טריו ערבה(, 
שלישיית  השלושרים,  הגבוהים,  החלונות 
המעפיל, הטוב הרע והנערה, שוקולד מנטה 

מסטיק, ועוד

מנחה: דביר בנדק, 

משתתפים: )לפי סדר א"ב(: הגר אנגל, ברק 
ביטון, אלי גורנשטיין, נוי הלפרין, ציון 
חורי, לירון לב, יונתן מילר, אלון נוימן, 
בן נפתלי, נועם קלינשטיין, אלה רוזנצוויג.

עורך ומפיק: אבי גז, עיבודים וניהול מוזיקלי: 
ורד פיקר, דברי קישור: יורם רותם

אירועים מיוחדים בקאמרי

התיאטרון הקאמרי חוגג 90 לשחקנית מרים 
זוהר, מבכירות שחקניות התיאטרון בישראל, 
המציינת בימים אלה גם 70 שנות משחק על הבמה.

מנחים: אודיה קורן ונתן דטנר 

בין המשתתפים: ליא קניג, רמי ברוך, משה דץ, 
רבקה מיכאלי, חני נחמיאס, דרור קרן, שרה פון 
שוורצה, רועי הורוביץ, ירדן ניקפהמה, ציון חורי, 
שחף בלאש, יובל הבה, אור משה, אדיר בובליל, 
רז סולמון, אלה רוזנצוויג, דניאל סטפן, שחר 
אבורמן, שני דקל, הגר אנגל, ברק ביטון, ועוד.

עורכים ומפיקים: אבי גז וענבל גזית ניהול 
מוסיקאלי: אוהד בן אבי. האירוע נערך בשיתוף גל"צ

מחווה לשלישיות הגדולות של 
הזמר העברי

״עולם הזוהר״ - חוגגים 90 לכלת 
פרס ישראל, השחקנית מרים זוהר

משך המופע 90 דקות

למנויי הקאמרי בתוספת 50 ₪ לכרטיס המנוי

קאמרי 1

 1.10
11:00 יום ו׳ 

 30.9
20:30 יום ה׳ 

 2.10
20:30 מוצ״ש 

90

15.10  יום ו׳  12:00קאמרי 1
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אירועים מיוחדים בקאמרי

משתתפים: המשוררת אגי משעול, פרופ' יפעת ביטון, 
נשיאת המכללה האקדמית אחווה; העיתונאית נטע 
אחיטוב, הארץ; עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין

מנחה: ד"ר ענת פלג, קטעי קריאה מהספר השחקן 
דרור קרן, שירה ופסנתר: דבורה דרעי, קונטרבס 

מיכאל אדוארדס, תופים שי יובל.

שמעון מימרן, יונתן כנען ואדם מדר, במופע 
מוזיקלי תיאטרלי משיריו של המשורר סמי שלום 
שטרית, מתוך ספרו "שירים באשדודית". מופע 
אישי, מצחיק, נוגע ומרגש על תרבות, שפה, 

הגירה, ומה שבין זרות ושייכות. 

אורח מיוחד המשורר סמי שלום שטרית

הפסטיבל הוא פרי שיתוף פעולה בין התיאטרון 
צרפת  ושגרירות  הצרפתי  המכון  הקאמרי, 
בישראל. מפגש מרגש בין הספרות הצרפתית 
לספרות הישראלית. קטעי הקריאה מוגשים 
בצרפתית ובעברית ומלווים בכתוביות תרגום 

לשתי השפות. 

פרטים נוספים באתר הקאמרי.

אירוע ספרותי בעקבות הספר ״שירת 
סרטני הנהר״ מאת דליה אוונס

שירים באשדודית, מופע ספרותי 
מיצירותיו של המשורר סמי שלום שטרית

פסטיבל ספרים על הבמה

25.10  יום ב׳  21:00קפה תיאטרון

25.10  יום ב׳  18:30קאמרי 3

23-26.11אולם קאמרי 3 ובקפה תיאטרון

7
7
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הקאמרי מארח בקפה תיאטרון

ITALIA AMORE MIO - שירי אהבה איטלקיים
בביצוע הצמד פיליפ ביסמוט ויוליה סוקולוב

המופע מעביר חווית מסע מרגשת, מהקטעי אופרה של ורדי ופוצ'יני 
ועד גדולי הזמר האיטלקיים כמו ,טוטו קוטוניו, אנדריאה בוצ'לי, 
ארוס רמאזוטי וראדריאנו צ'לנטאנו. במופע נשיר יחד את הלהיטים 

המוכרים שכבשו את העולם ואת ישראל.
21:00 2.10 

בעיר זרה - לאורה ריבלין    חדש! 
לאורה ריבלין במופע מוזיקלי חדש בו היא שרה טקסטים שכתבה על 
זיכרון, תשוקה, אובדן ושמחות קטנות לצד גרסאות כיסוי לשירים 
מוכרים. לחנים, עיבודים ושירה: שאול בסר ניהול אמנותי: ימי 

ויסלר הפקה: עינת בסר
21:00 6.11 ,12:30 1.10 

אני, שייקספיר
סיפורו של מלך התיאטרון - הפעם, בגוף ראשון.

איך בחור פשוט מהפריפריה של אנגליה הופך למחזאי הגדול של
כל הזמנים וזוכה לתהילת נצח? ומה המחיר שהוא נאלץ לשלם 
תמורתה? זהו חשבון נפש נוקב של אומן עם דרכו בתיאטרון, חייו 

האישיים ועמדתו ביחס לחברה.
21:00 ,5.10

שריקה - )תאטרונטו 2019(
תמי, בתם יחידתם של ניצולי אוושוויץ, מגלה בגיל 45 שהיא עוד 
לא הספיקה לחיות. הגילוי המרעיש מגיע דרך גבר זר שנכנס 
לפתע לחייה. אך האם היא מסוגלת לאהוב כפי שהיא חולמת?. 
מונודרמה המביאה את כאבו של הדור השני וחושפת את הפצעים 
הבלתי נראים של השואה. מאת: יעקב בוצ'ן. עיבוד ומשחק: הדר 

3.10, 10.11 21:00גלרון. בימוי: חנה וזאנה-גרינולד

"טאץ ווד" - סיפורו האישי של שמוליק קלדרון 
ממלחמת יום הכיפורים.

באוקטובר 73 , קלדרון , שחקן תיאטרון צעיר, משחק תפקיד 
של חייל בשם יונתן במחזה של א.ב. יהושע. כעבור שלושה ימים 
פורצת מלחמת יום כיפור . קלדרון יורד לשדה הקרב ופוגש שם 
במפגש סוריאליסטי חייל קרבי בשם יונתן. קשר מיוחד נרקם 
בין חייל המילואים – קלדרון לבין החייל יונתן. בעקבות החלטה 

גורלית אחת, נשלח יונתן לקרב אבוד וקלדרון נישאר מאחור.
21:00 ,4.10
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הקאמרי מארח בקפה תיאטרון

טובים השניים - עו"ד בני דון-יחיא
עו"ד בני דון-יחיא מפתיע במופע הומוריסטי על זוגיות, סיפורים, 
חיוכים, בדיחות ואמרות על נשים וגברים וצרות אחרות. בשילוב 

טיפים ומידע לזוגיות טובה יותר.
21:00 ,7.10

ננסי ברנדס   חדש!
כוכב טלוויזיה, מלחין, מעבד, מוסיקאי עם הומור! - חוזר ובגדול עם 
מופע סטנד אפ חדש, בכיכובו. המופע מגולל, ברוח הומוריסטית, את 
קורות חייו של ננסי, הקשר שלו עם משפחתו , והאבהות בגיל מבוגר.

21:00 2.11 ,21:30 8.10

צברית )סברה(
ֶרה' מגוללת את פרשת העליה הגדולה לישראל  הצגת היחיד 'ַסְבּ
מברית המועצות בשנות השבעים, מנקודת מבטה של ז'ניה - עולה 
חדשה, נשואה ואמא לשלושה ילדים. משתפת ז'ניה את הקהל 
בקשייה, חלומותיה ובעיקר בהתמודדות עם בתה.. ההצגה מבוססת 

על סיפורה האמיתי ועל זיכרונותיה של השחקנית נטע ישצ'ין
21:00 9.11 ,11.10

המופע של קובי אריאלי
מופע סטנדאפ קורע ואינטליגנטי על החיים עצמם, הגיל, הזוגיות, 

הדת, המדינה, הפוליטיקה, התקשורת והזרת הקטנה של הרגל.

21:00 14.10 ,10.10

באתי רק לטלפן 
סיפור קצר שהוא מותחן פסיכולוגי מרהיב של זוכה פרס הנובל 
לספרות גבריאל גארסיה מרקז. מריה שחקנית צעירה בת 27 שנשואה 
ללהטוטן נוהגת ברכבה לבדה חזרה לביתם המשותף בברצלונה 
לאחר ביקור אצל קרובים בסאראגוסה. הרכב מתקלקל באזור נטוש 
. נואשת היא מנסה לעצור טרמפ למקום שבו תוכל להתקשר לבעלה 
ולהודיע לו שהיא מתעכבת. לבסוף עוצר לה אוטובוס רעוע והיא 
נרדמת מתשישות מקווה להגיע לטלפון. ההצגה מלווה במוסיקה חיה.
21:00 12.10

21:00 ,6.10

"סיפור אהבה ארץ-ישראלי" )תיאטרון שורש(
מחזה ישראלי לשחקנית יחידה מאת פנינה גרי, שמספר את סיפור
חייה האמיתי בין השנים 1948-1942 ואהבתה ללוחם הפלמ"ח

עלי בן צבי.  משחק: נוהר קורן
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LES IS MORE!חדש
קומדיה סאטירית על הדילמות, הקשיים, האושר והמורכבות המאפיינים 
מערכות יחסים בכלל ויחסים בין נשים בפרט. בואו לדרינק על הבר, 
סשן על ספת הטיפולים ותגלו שבאהבה כמו באהבה, הכל בר טיפול. 
בימאית: ענת זמשטייגמן, שחקניות יוצרות: דיקלה הדר-גרובר, נועה 

כדריה, שני הדר-גרובר, בל וענונו, נוי קלימן, ענת זמשטייגמן.

21:30 12.11 ,21:00 13.11 ,14.10 ,13.10

ג׳אז בכיף-פטשקה וחגית
הפסנתרן הוירטואוז לאוניד פטשקה והזמרת חגית גולדברג במופע 
משותף שכולו ג׳אז. כמו תמיד, כששני אומנים אלה נפגשים- הם 

סוחפים את הקהל אל עולם שכולו צבעים והנאה צרופה.

21:30 ,15.10

אינטימי - לימור גולדשטיין
השחקנית לימור גולדשטיין לראשונה במופע אישי, מרגש ומשעשע, 
בדיאלוג ישיר עם הקהל, על חייה, על אחורי הקלעים ועל החיבור 
בינהם. הסיפורים האמיתיים ]הפרטנר ששבר לה את הלב ואיך 
ממשיכים לשחק יחד, ההצגה בה התאהבה בבעלה, איך שיחקה רווקה 
אטרקטיבית, כשהיא כמעט כורעת ללדת ועוד[, שזורים בקטעים מתוך 
תפקידיה הבולטים בתיאטרון ]"ליזיסטרטה", "המורדים", "פרק ב", 
"פילומנה" ועוד[ וביחד יוצרים סיפור התבגרות של אישה ואהבה 

של שחקנית לתיאטרון.
21:00 8.11 ,17.10

הנמר - רמי ברוך בהצגת יחיד מאת דריו פו
"הנמר" הוא מחזה-סיפור סיני, אלגורי, עממי, שופע תיאורים 
חושניים, הומור ושמחת חיים של אדם אשר על סף המוות בחר 
לחיות. אלא שעכשיו, משזכה שוב בחיים, עליו לחיות אותם על 

פי אמות מידה חדשות.
21:00 ,19.10 

שלופתא
שלופתא הוא הרכב האימפרוביזציה המוביל והפעיל בארץ, עם 
חמישה שחקנים, דיג'יי ותאורן שמאלתרים יחד את הלא נודע 
ומתחייבים לספק לכם ערב מאולתר, פרוע וחסר מעצורים. המופע 
מורכב ממערכונים קומיים שמאולתרים על המקום בעזרת ובהשתתפות 

הקהל, כשלכל סצינה חוקים משלה.
21:00 ,21.10
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מחווה לאזנבור - פיליפ ויוליה
שארל אזנבור, מה כבר לא נאמר עליו? שחקן, משורר, מלחין, גדול 
הזמרים ועוד. נחרט בלב כל אחד בדורנו הבטיח שיחזור לארץ, אבל 
לצערנו לא שב. לזכרו מוקדש מופע מיוחד, בו שזורים גם תולדות עמנו.
21:00 20.11 ,21:30 22.10

אפרים קישון - ההומור הבידור והסרטים
מופע ההומור האנין והאינטליגנטי, של ד"ר רפי קישון מופע 
חד-פעמי המשלב המון הומור וצחוק, סיפור חיים מרתק ומרגש

וקטעי סרטים נהדרים של אפרים קישון.
18:00 27.11 ,18:30 23.10

מרוב אהבה - מחווה ליוסי בנאי
מופע בידור מוסיקלי בהשראת יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, עם כל 
הקלאסיקות של יוסי בנאי עם קצת מערכונים של פעם והרבה מערכונים 
חדשים על אהבה זוגיות ומה שביניהם. משתתפים: אלעד רביב ודוריס 

נמני, עיבודים מוסיקליים: ליעד גרושקה, קלידים: דור קמינקא
12:30 19.11 ,21:00 23.10

"ספר, אשה, בית" - רותי תמיר
מופע ספרותי בעקבות דמויותיו של ש"י עגנון, סיפור חייו של 
הסופר נשזר במונולוגים הקמים לתחייה מתוך יצירותיו: סיפור 
פשוט, הרופא וגרושתו, פרנהיים, האדונית והרוכל ועוד. חגיגה 

של ספרות, שפה, ותיאטרון. עיבוד, בימוי ומשחק: רותי תמיר.

21:00 30.11 ,26.10

יוצא לאוויר- הצגה חדשה מבוססת על סיפור 
אמיתי עם מוסיקה חיה   חדש!

יונתן סגל, מוסיקאי צעיר בן 34, מתעורר ומגלה שבת זוגו לחיים 
החליטה לעזוב אותו, הוא מחליט להילחם על הזוגיות ולספר לה על 
כל מה שעבר. יוצרים: אסנת פרל ותומר יוסף. מוסיקה: יונתן פררה
21:00 ,27.10

״כמה אני רוצה״ - אוהד בן אבי
אוהד בן אבי במופע סולו, מבצע את שירי האלבום החדש, ״אלבום 
משפחתי״. בן אבי מנהל מוסיקלית ומנגן שנים רבות בתיאטרון 
הקאמרי ובשאר התיאט׳ הרפרטואריים. עבד עם אמנים רבים, ביניהם: 
עידן רייכל, גידי גוב, יוני רכטר, מארינה מקסימיליאן ועוד רבים.

20:00 ,28.10

הקאמרי מארח בקפה תיאטרון
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געגועים לאנריקו - פיליפ ויוליה
ערב מחווה לאנריקו מסיאס, יוליה ופיליפ, צמד הפרפורמרים 
הענקים, מעניקים קסם חדש ומרתק לשירים המוכרים. מיטב 

הלהיטים האהובים מכל הזמנים, בצרפתית ובעברית.

18:30 20.11 ,21:00 29.10

הקאמרי מארח בקפה תיאטרון

דור הוואי
מופע סאטירי ומוסיקלי על בני הדור הכי אבוד שיש. דור הy. דור 
שלם שבמשך חיים שלמים רק מנסה לגלות מהו אושר. יוצרים ושחקנים 
- לי מסיקה, גיל כהן. מוסיקה ומשחק - אליעד סודאי. שחקנית 

אורחת- יעל פולמן/רעות אלוש.

21:30 26.11 ,21:00 30.10

21:00 22.11 ,31.10

קשורות - יצירתה של תהל רן
סיפורה של מחלקה פסיכיאטרית ותיקה אשר חוגגת 70 שנה עם 

מצטיינות המחלקה בניצוחה של האחות חנה.
שחקניות: תהל רן, תמר מלר, טוהר הורוביץ, גל ברמלי, לירון בן 

נון, לירון חסון, ירדן קרוואני, שלומית ססובר וניצן גזית

21:00 4.11

בבל - אבי בנימין טריו
שלושה מוזיקאים וירטואוזים שממציאים את המוזיקה מחדש בצורה 
מוטרפת, ליצנית, עוצרת נשימה, מרגשת ומפתיעה. אבי בנימין - 
משוגע על מוזיקה, מלחין, פסנתרן, טאלין אסטוניה, תיאטרון גשר, 
תל אביב, פריס, מוסקבה. במופע המוזיקלי "ּבֶבל" אבי יקח אתכם 
למסע עולמי משוסטקוביץ', באך, תפילות גרגוריאניות, אפריקה, 

סיביר, מוזיקה אליזבטנית, בוליווד ואפילו השטעטל.

21:00 3.11

אדי קאר - איצ׳ו אביטל
אדי קאר )Wrecks( הוא מונולוג מאת ניל לביוט, בו מספיד איש 
עסקים מזדקן את אשתו שנפטרה מסרטן, ובתוך כך חושף את סוד 
אהבתם חוצת הגבולות. אחת השאלות המרכזיות שמעורר המחזה: 
האם מישהו יכול לאהוב באמת אדם שהוא גם מרמה במשך שלושים 
שנה? במחזה עצמתי מהווה גרסה פוסט מודרנית ואסוציאטיבית של 

אדיפוס המלך. בימוי ומשחק - איצ'ו אביטל
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במופע החדש מציגה פיקר את האינטרפטציה האישית שלה לגיבוריה 
המוסיקליים, ברובם גיבורי פסנתר מהארץ ומהעולם: בילי ג'ואל, 
אלטון ג'ון, סטיבי וונדר, קרול קינג, רוג'ר הודג'סון )סופרטראמפ(, 
סשה ארגוב, אלונה טוראל, משה וילנסקי ועוד. כמו כן תבצע במופע 
שירים ישראליים אותם פגשה, עיבדה והתאהבה בהם במהלך עבודתה 
על הבמות עם אמנים שונים לאורך הדרך. קטעי קישור: עפר קניספל
21:30 5.11

הקאמרי מארח בקפה תיאטרון

"היי יפה"   חדש!
מדריכי הטיפוח והיופי "היי יפה" ו"יופייך בידייך", שנכתבו 
עבור נשים )ועל ידי נשים!( בשנות החמישים של המאה הקודמת 
היוו את ההשראה לקברט עטור הפרסים והשבחים "היי יפה". 
הקהל מוזמן להצטרף לשלוש השחקניות ולראות מה עובר על כל 
אחת ואחת מאיתנו מהרגע בו אנו קמות בבוקר, לתהות אם משהו 
השתנה משנות החמישים ועד היום - ומעל לכל, לגלות כי: אישה 

צריכה לעבוד קשה מאוד בשביל להיות... אישה.
בימוי: שיר גולדברג. מילים, לחנים מקוריים, ניהול מוסיקלי 
ופסנתר: אדי זיסמן. תנועה: רועי סרוק. שחקניות יוצרות: נתלי 
אפרת קרמזין- וייסמן, קארין מרום. עיצוב חלל  פינשטין, 
ואביזרים: סונה הרטוניאן-קורצר. עיצוב תלבושות: אולה שבצוב.

עיצוב בובה: רותי אבליוביץ'. עיצוב תאורה: מרטין עדין. צילום: 
אייל לנדסמן. ע"פ רעיון מאת נתלי פינשטין

21:00 ,11.11

סתמי ת׳פה 
הצגת תיאטרון עדות מרגשת, הסוחפת אל עולמן של נשים שחוו 
אלימות בילדותן. עדויות ממקור ראשון על הטראומה חייהן של 

ילדות ונערות ועל התמודדות מעוררת השראה.
מאת: קרן כהן. בימוי ותנועה: דנה דבורין. יוצרות משתתפות: 
אורית קמפלר, בקי דן, שרון בר- אל תמיר, שרון כהן, שריתה 

מיה ממרוט. משחק: אלכסה לרר.
18:00 15.11

תמות אהובי - הצגת יחיד עטורת פרסים
האימהות  חווית  בנה,  של  הראשון  ההולדת  יום  חגיגת  ערב 
הטראומטית של אם צעירה מגיעה אל שיאה. בגילוי לב אכזרי 
אך רווי חמלה ואהבה,  מעלה הגיבורה שאלות נוקבות הנוגעות 
לכל אישה באשר היא. יצירה עוצמתית ומטלטלת המבוססת על  
רב המכר  הסנסציוני  "תמות אהובי" מאת הסופרת הארגנטינאית 

אריאנה הרוויץ.
21:00 16.11



46

מבר  2021
טובר - נוב

אוק

הקאמרי מארח בקפה תיאטרון

חצאית כאן קודקוד - יצירתן של קרן שפט, חן 
לוגסי ועדי דרורי

קברט סאטירי סוחף ובועט אשר חושף את האמת המטרידה מאחורי 
מזמורי המורל העכשוויים והנוסטלגיים. דרך חוויותיהן האישיות, 
בהרבה הומור ובשיתוף הקהל , מעלות היוצרות שאלות נוקבות על 
האופן בו עוצבו והתקבעו מערכות היחסים בין גברים לנשים בחברה 
הישראלית ומוכיחות כמה כוח יש למילים להשפיע על התודעה 
ולברוא מציאות. משחק ושירה: חן לוגסי, שני צברי, עדי דרורי. 
פסנתר: גל גולני. ניהול מוסיקאלי : עומרי דגן. ניהול טכני: דן 
לוצ'י. ייעוץ וליווי אומנותי: נועה לב. כוריאוגרפיה: נעה וגנר.

21:00 17.11

"קושר את השרוכים"
הצגת יחיד על קבלת השונה , בעקבות סרט הקולנוע "שרוכים".

משחק: נבו קמחי, כתיבה: נאוה מקמל עתיר. הצגה משנה תודעה על 
אנשים עם צרכים מיוחדים. נבו מספר בגוף ראשון על מסעו אל דמותו 
של גדי, הדמות הראשית בסרט "שרוכים" אותו גילם, בחור בן 38 עם 
צרכים מיוחדים. נבו לוקח את הקהל למסע מפתיע ובלתי צפוי בליווי 
קטעי וידאו מוקרנים מהסרט וקטעי משחק חדשים בעזרת 12 דמויות 
שונות אותן מגלם על הבמה."הצגה שאי אפשר להישאר אדישים לה"

21:00 ,18.11

עם הרוח הזאת - לאה גולדברג, שירים ויומנים: 
מופע תיאטרלי מוסיקלי.

אח ואחות, אוהבי לאה גולדברג מבטן ומלידה, יוצרים ומשתפים פעולה 
בערב תיאטרלי מוסיקלי המתחקה אחר הלך נפשה של המשוררת הגדולה 
מיום בו התחילה לכתוב יומן בגיל אחת עשרה ועד אחרית ימיה. המחשבות 
הילדיות מהדהדות בתוך שיריה הבשלים, וטקסטים שנכתבו במרחק שנים 
רבות מתכתבים אלה עם אלה כאילו אך רגע מפריד ביניהם. עריכה 
וביצוע: יעל מסנר. לחנים: יובל מסנר, נדב לב, חיים ברקני. ייעוץ 
אמנותי: אודי רצין. עיצוב תאורה: אורי מורג. קלידים: נדב ויקינסקי.

21:00 ,19.11

כל המילים השמחות- עם אסף אשתר
מופע ייחודי ומיוחד של אסף אשתר.חגיגת זמר סוחפת עם סיפורים 
מאחורי השירים, אנקדוטות מחיי היוצרים, שעשועונים מוסיקליים, 
הומור שנוגע ברצינות, רוגע שמתחלף בקצב... והעיקר – שירים, 

שירים ועוד שירים בערב מבדר ומפתיע...
21:00 ,27.11
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האכסדרה ע״ש ליזיקה, עמי וטדי שגיא
פינת הפסנתר לזכרה של שחקנית הקאמרי וכלת פרס ישראל

זהרירה 
חריפאי

בימי שלישי, אחת לשבועיים, באכסדרת התיאטרון, בין השעות 19:30-20:00, תתקיים סדרת 
רסיטלים בביצוע תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ע״ש לין ותד אריסון, תל אביב.

בשאר ימי השבוע ובסוף השבוע ימשיכו לנגן נגנים צעירים בין השעות 19:30-20:15

מותקנת מערכת  באולמות קאמרי 
חדשה להקרנת כתוביות בשפות:

עברית, אנגלית, רוסית וצרפתית, 
נוחה לצפייה מכל מושב באולם, 

בסיוע קרן פורטר.

Translation of screened 
titles is made possible 
thanks to the generosity 
of the Porter Foundation 
English, French and Russian 
translation.
please ask for details at box 
office.

מערכת להקרנת כתוביות
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יום ו׳ מחווה לשלישיות1.10 
21:00 ,11:00 

רומיאו ואמא
21:00 

לילה בפריז
21:00 ,12:00 

לאורה ריבלין - בעיר 
זרה 12:30

מוצ״ש מחווה לשלישיות2.10 
20:30 

רומיאו ואמא
21:00 ,18:00 

לילה בפריז
21:00 ,18:30 

איטליה אמורה מיו - 
פיליפ ויוליה  21:00

יום א׳ שריקה הדר גלרון לילה בפריז  21:00אלוהי הקטל  3.1020:30 
21:00

יום ב׳ טאץ׳ ווד - שמוליק אלוהי הקטל 20:30אשכבה 4.1020:30 
קלדרון  21:00

יום ג׳ אני שקספיר - דורי אלוהי הקטל 20:30אשכבה 5.1020:30 
אנגל 21:00

יום ד׳ סיפור אהבה ארץ אלוהי הקטל 20:30אשכבה 6.1020:30 
ישראלי 21:00

יום ה׳ טובים השניים - בני דון בעיניים שלי 21:00הנכד 20:30לא לריב 7.1020:30 
יחייא 21:00

יום ו׳ לא לריב8.10 
21:00 ,12:00

הנכד
21:00 ,12:00

בעיניים שלי 
21:30

ננסי ברנדס - חי 21:30

מוצ״ש בעיניים שלי 21:00הנכד 21:00לא לריב 9.1021:00 

יום א׳ מתאבל ללא קץ 10.10 
20:30

אהבה ומגפה 
20:30

כל הדברים הטובים  
21:00

קובי אריאלי - מופע 
בידור 21:00

יום ב׳ צברית )סברה( 21:00כל הדברים הטובים 21:00אהבה ומגפה 20:30מתאבל ללא קץ 11.1020:30 

יום ג׳ באתי רק לטלפן 21:00אהבה ומגפה 20:30מתאבל ללא קץ 12.1020:30 
יום ד׳ אהבה ומגפה 18:00, 21:00מחוברים לחיים 13.1020:30 
יום ה׳ גרושים 21:00גדר חיה 20:30מחוברים לחיים 14.1020:30 

יום ו׳ יום הולדת 90 15.10 
למרים זוהר 12:00

מחוברים לחיים 21:00

גרושים 
21:00 ,12:30

ג׳אז בכיף - פטשקה 
וחגית 21:30

מוצ״ש מחוברים לחיים16.10 
21:00 ,18:00 

גדר חיה
21:00 ,18:00

גרושים 21:00

יום א׳ אינטימי - לימור שני אנשים בלילה 21:00גדר חיה 20:30זה אני 17.1020:30 
גולדשטיין 21:00

יום ב׳ שני אנשים בלילה 21:00גדר חיה 20:30זה אני 18.1020:30 

יום ג׳ הנמר - רמי ברוך 21:00רינגו 21:00זה אני 19.1020:30 

יום ד׳ רינגו 21:00הבן 20:30זה אני 20.1020:30 

יום ה׳ שלופתא 21:00רינגו 21:00הבן 20:30החיים הם קברט 21.1020:30 

יום ו׳ החיים הם קברט22.10 
21:00 

רינגו הבן 21:00
21:30 ,12:30

פיליפ ויוליה - מחוה הדה 20:30
לאזנבור  21:30

מוצ״ש החיים הם קברט23.10 
21:00 ,18:00 

הבן
21:00 ,18:00

קישון - ההומור הדה 21:00רינגו 21:30
והסרטים 18:30

מרוב אהבה- מחווה 
ליוסי בנאי 21:00

יום א׳ סוס אחד נכנס לבר 21:00עד קצה הקשת 20:30לא לריב 24.1020:30 
יום ב׳ שירת סרטני הנהר 18:30עד קצה הקשת 20:30לא לריב 25.1020:30 

סוס אחד נכנס לבר 21:00
שירים באשדודית 

21:00
יום ג׳ עד קצה הקשת 26.10 

20:30
ספר אישה בית - רותי 

תמיר  21:00
יום ד׳ עד קצה הקשת 27.10 

17:00
יוצא לאוויר 21:00

יום ה׳ תחושת בטן28.10 
21:00 ,11:00

אוהד בן אבי - כמה אני 
רוצה 20:00

יום ו׳ תחושת בטןגאון בכלוב 29.1021:00 
21:00 ,12:00

געגועים לאנריקו 21:30

מוצ״ש גאון בכלוב 30.10 
21:00 ,18:00

דור הוואי 21:00תחושת בטן 21:00

יום א׳ קשורות - תהל רן 21:00גדר חיה 20:30גאון בכלוב 31.1020:30 

2021לוח אוקטובר
קאמרי 3קאמרי 1 קפה תיאטרוןקאמרי 4קאמרי 2

les is more21:00 
les is more21:00 
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49 2021לוח נובמבר
קאמרי 3קאמרי 1 קפה תיאטרוןקאמרי 4קאמרי 2

יום ב׳ גדר חיה גאון בכלוב 1.1120:30 
21:00 ,18:00

גרושים 21:00

יום ג׳ מחוברים לחיים2.11 
20:30 

אהבה ומגפה
20:30

גרושים
21:00

ננסי ברנדס - חי 21:00

יום ד׳ מחוברים לחיים3.11 
21:00 ,18:00 

אהבה ומגפה
20:30

לילה בפריז  
21:00

אדי קאר - איצו אביטל 
21:00

יום ה׳ החיים הם קברט 4.11 
20:30

לילה בפריז  הנכד 20:30
17:00

אבי בנימין טריו - בבל 
21:00

יום ו׳ החיים הם קברט 5.11 
21:00 ,12:00

לילה בפריזהנכד 21:00
21:00 ,12:30

אלוהי הקטל
21:00 

ורד פיקר והפסנתר 
21:30

מוצ״ש החיים הם קברט 6.11 
21:00 ,18:00

לילה בפריז  הנכד 21:00
21:00

אלוהי הקטל
21:00 ,18:00

לאורה ריבלין - בעיר 
זרה 21:00

יום א׳ כל הדברים הטובים  הנכד 7.1120:30 
21:00

יום ב׳ כל הדברים הטובים  גדר חיה 8.1120:30 
21:00

אינטימי - לימור 
גולדשטיין 21:00

יום ג׳ צברית )סברה( 21:00סוס אחד נכנס לבר 21:00גדר חיה 9.1120:30 

יום ד׳ שריקה הדר גלרון 21:00סוס אחד נכנס לבר 21:00גדר חיה 10.1120:30 

יום ה׳ היי יפה 21:00קרוב יותר 21:00עד קצה הקשת 11.1120:30 

יום ו׳ כימים אחדים 12.11 
21:00 ,12:00

עד קצה הקשת 
21:00 ,12:00

קרוב יותר
21:00 ,12:00

les is more
21:00

מוצ״ש כימים אחדים 13.11 
21:00 ,18:00

עד קצה הקשת 
21:00

קרוב יותר
21:00 ,18:00

les is more
21:00

יום א׳ קובי אריאלי - מופע בעיניים שלי 21:00כימים אחדים 14.1120:30 
בידור 21:00

יום ב׳ סתמי ת׳פה 18:00בעיניים שלי 21:00אהבה ומגפה 21:00כימים אחדים 15.1118:00 

יום ג׳ תמות אהובי 18:00בעיניים שלי 21:00אהבה ומגפה 20:30זה אני 16.1120:30 

יום ד׳ חצאית כאן קודקוד 21:00רינגו 21:00אהבה ומגפה 20:30זה אני 17.1120:30 

יום ה׳ נבו קמחי 21:00רינגו 21:00הבן 20:30זה אני 18.1120:30 

יום ו׳ מרוב אהבה - מחווה רינגו 21:30הבן 21:00,12:00זה אני 19.1121:00 
ליוסי בנאי 21:00

עם הרוח הזאת - 21:00
מוצ״ש געגועים לאנריקו 18:30רינגו 21:30הבן 21:00,18:00זה אני 20.1121:00 

לה בוהם - מחוה 
לאזנבור  21:00

יום א׳ רינגו 21:00מתאבל ללא קץ 21.1120:30 

יום ב׳ קשורות - תהל רן 21:00רינגו 21:00מתאבל ללא קץ 22.1120:30 

יום ג׳ ספרים על הבמה השיבה 23.1120:30 
10:00

ספרים על הבמה 10:00

יום ד׳ ספרים על הבמה השיבה 24.1117:30 
16:00

ספרים על הבמה 16:00

יום ה׳ ספרים על הבמה גאון בכלוב 25.1120:30 
16:00

ספרים על הבמה 16:00

יום ו׳ גאון בכלוב 26.11 
21:00 ,12:00

ספרים על הבמה 12:00הדה 20:30גרושים 21:00פיטר פן 12:00
דור הוואי 21:30

מוצ״ש קישון - ההומור הדה 21:00פיטר פן 27.1111:30 
והסרטים 18:00

יום א׳ תחושת בטן28.11 
21:00

שני אנשים בלילה 
21:00

כל המילים השמחות - 
אסף אשתר 21:00

יום ב׳ תחושת בטן29.11 
20:30

ספר אישה בית - שי גרושים 21:00
עגנון  21:00

יום ג׳ פיטר פן  10:00, 30.11 
18:00 ,16:00 ,12:30

שני אנשים בלילה גדר חיה 20:30
21:00
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איך להזמין כרטיסים?

קרן יונה אטינגר - הווארד גילמן
למחזאות ישראלית ויוצרים צעירים

לרכישת כרטיסים מנויים נכבדים
בכל פניה יש לציין את מספר המנוי.  •

קישור  באמצעות  נשלחים  הכרטיסים   •
לטלפון הנייד.

אם החלטתם לבטל הזמנתכם, נא עשו זאת   •
עד 48 שעות לפני ההצגה, אחרת נאלץ 

לחייב את כרטיס המנוי.
ההנחה למנויי תאטרון הקאמרי בחניון   •
גולדה תינתן לנכנסים לאחר השעה 16:00.

לאחר תחילת ההצגה מאחרים יופנו ליציע   •
בלבד - במידה והדבר יתאפשר. בהצגות 
בקאמרי 3 וקאמרי 4 למאחרים לא תותר 

הכניסה, מכיוון שאין יציע למאחרים.
אולמות הקאמרי ממוזגים כל השנה,  •

מומלץ להצטייד בלבוש מתאים.  

ניתן לרכוש כרטיסים באמצעות כרטיס אשראי 
www.cameri.co.il :ישירות באתר

לרכישת כרטיסים ניתן להתקשר
03-6060900 | 1-700-707-990

להזמנות כרטיסים בפקס 03-6918171

ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
booking@cameri.co.il
ונציג השירות יחזור אליכם

המידע המוצג בחוברת זו כפוף לשינויים. יתכנו שינוים 
במועדי ההצגות. ט.ל.ח. לקבלת מידע עדכני מומלץ לבדוק 

באתר התיאטרון או לפנות למוקד בטל. 03-6060900. 

צילומים: גבריאל בהרליה, ינאי יחיאל, רדי רובינשטיין, אור דנון, כפיר בולוטין,  אליצור ראובני, יוסי צבקר, ז'ראר אלון.

 cameri.co.il

עיצוב תפאורה ותלבושות: דפנה פרץ • וידאו ארט: 
מעיין אמזלג, נועם אמיר • עיצוב תאורה: אורי 
רובינשטיין • הפקה: אפרת תקון, ישי גרין • ע. 
במאי: מעיין אמזלג • עיצוב תנועתי: שירלי ברבי.

משתתפים: נועה הר ציון, מעיין בלום, ליאור 
גרטי, בני אלדר, מורן רוזן, אורלי טובלי.

הדה
עיבוד חדש למחזה מאת 

הנריק איבסן
בימוי ותרגום: דפנה רובינשטיין

קאמרי 4

 22.10
20:30 יום ו׳ 

 26.11
20:30 יום ו׳ 

 23.10
21:00 מוצ״ש 

 27.11
21:00 מוצ״ש 

הקאמרי מארח




