
הנכם מוזמנים לערב חברתי ייחודי באווירה ירושלמית בתיאטרון ירושלים, מרכז התרבות 
הגדול והפעיל בישראל, השוכן בלב השכונה הירושלמית הקלאסית והיפה, טלביה.

נצא כולנו בהסעות מאורגנות מפתח המלון אל תיאטרון ירושלים.

נפתח את הערב בתיאטרון בקוקטייל משותף, זמן לפגוש חברים, לצחוק ולשתף בחוויות היום.

לאחר מכן נצפה יחדיו בהצגה "משפחה עליזה", קומדיה מטורפת, מצחיקה וחכמה מבית 
היוצר של תיאטרון "הבימה", בבימויו של נתן דנטר ובהשתתפות נורמן עיסא ורובי פורת שובל.

משך ההצגה שעה וחצי. הסעות ימתינו לנו להחזירנו למלון לאחר ההצגה.
מספר המקומות מוגבל ומותנה ברישום מוקדם באתר הרישום. 
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תכנית חברתית ירושלים על במת התיאטרון

ביקורת: 
"משפחה עליזה"
בימוי: נתן דנטר 

בהשתתפות: נורמן עיסא, רובי פורת שובל, יואב דונט, טל קלאי והלה שלו

”במאי נתן דטנר יצר הצגה קצבית ומהודקת וגם הוסיף עיטורים נחמדים במעברים עם שני רקדנים סלוניים, 
שרוקדים ריקודים זוגיים מרשימים...זו קומדיה חביבה...מצחיקה, שמצליחה בזכות כמה רגעים מבריקים של 

עיסא להפוך לחוויה בעל ערך“
מוסף "ידיעות אחרונות“

”נתן דטנר ביים את המחזה הקאמרי בקצב מבריק ויעיל כיאה להצגה המיועדת להיות להיט-קופה... טל 
קלאי מושלם כגארסון, בן הזוג המתוחכם שנוטל את ההובלה ומשתמש במקצועיותו כדי ליישב הדורים...יואב 

דונט כאורסון מעצב בנועם את ההיסוס-לגלות את האמת על העדפתו המינית, רובי שובל פורת בהופעה 
מרהיבת עין היא האם...הילה שלו תורמת היטב למהומה בנוכחות של מיניות משועשעת כמרי... ובמרכז, 
בתפקיד האב אוסקר, שולט בכיפה נורמן עיסא, במשחק הנראה ונשמע כסטנד אפ מורכב...כולל קטע 
מבריק ללא מילים שהזכיר לי בביצועו הנפלא את יוסי בנאי. עיסא מצליח ליצור דמות שלמה ומצחיקה 

מאוד..." 
אתר הבמה

““משפחה עליזה" בתיאטרון הבימה היא קומדיה שנונה, מצחיקה ומבדרת.  הבמאי נתן דטנר הצליח 
להעלות הצגה קולחת שאין בה רגע דל ובזכות להקת השחקנים המוכשרת, זו הצגה המעניקה לנו גם בידור 

במיטבו  משעשעת ואפילו נוגע ללב.“
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לקישור ללינק עם קטע מההצגה

הכנס ה-21 של העמותה להתפתחות הילד ושיקומו


