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 ?חירשים להורים בת, שומעת בבחורה מתאהב, שומעת למשפחה בן, חירש כשצעיר קורה מה

. שלו לשונות להתכחש אותו ואילצו הסימנים שפת את אותו לימדו לא הוריו, שומעים בחברת גדל, חירש לונדוני צעיר, בילי

  .וערכי את ומשנה, ממנו שנמנעה השפה את אותו מלמדת היא, הסימנים בשפת השולטת, בסילביה מתאהב כשהוא

 ?שונים כך כל שבטים משני נציגים בין לאהבה סיכוי יש האם

 החברה של היחס על נוקבות שאלות ההמציב, בלונדון הצעירה המחזאות לעתיד שנחשבת מי מאת מרתקת חברתית דרמה

 .ברודווי אוף תיאטרוני גילדת ובפרס יורק ניו של המבקרים בפרס זכה המחזה. שבתוכה לשונה

 הביקורות משבחות:

 ****הציון 

 ידיעות אחרונות"הצגה מצחיקה, מרגשת וחכמה המשאירה הרבה חומר למחשבה... כל השחקנים עושים עבודה טובה" 

"אל תחמיצו... ידידיה ויטל כובש... אגם רודברג מרגשת ומקסימה... יובל סגל באחד מהישגי המשחק הגדולים שלו, הוא 

 הבמהונים"  מרתק ומרגש... תרגום  מצוין... הצגה רבת גו

 

 לצפייה בקליפ ההצגה:

https://www.youtube.com/watch?v=UDxBeiTcn3Y 

 

 (2)חיים לבנון  במוזיאון א"י רמת אביב 20:30שעה  18.6יום ה' 

 (200)במקום  בלבד₪  65 -מחיר כרטיס

 סים תוכניה במתנהעל כל רכישת זוג כרטי -וגם 

 1103בציון קוד מבצע  03-7255333להזמנת כרטיסים 

https://www.youtube.com/watch?v=UDxBeiTcn3Y
https://www.youtube.com/watch?v=UDxBeiTcn3Y
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תרגום: שלמה מושקוביץ, תום אבני בימוי: רוני פינקוביץ' תפאורה: במבי פרידמן, אנה זיו

תלבושות: אורן דר מוסיקה: אמיר לקנר תאורה: עדי שימרונֿי משתתפים )לפי הא"ב(:

ג ר ב ד ו ם ר ג , א ל ג ל ס ב ו י  , י ר ס ו ן מ י ר ו , ל ל ט נ ב ל ל ע , י ל ט י ו ה  י ד י ד י  , ך ל ן מ ר ב ו א



מאת נינה ריין

"הצגה מצחיקה, מרגשת וחכמה" 
ידיעות אחרונות

“הצגה עם לב פועם...  צריך בהחלט להחמיא לבית 
ליסין... מחזה חכם ויצירתי... מפתיע ומעורר עניין... 

ידידה ויטל שחקן חכם ווירטואוזי, אגם רודברג 
בתפקיד מעוצב בקפידה ובמיומנות טוטאלית”
                                             עכבר העיר און ליין

“אל תחמיצו... ידידיה ויטל כובש... אגם רודברג 
מרגשת ומקסימה... יובל סגל באחד מהישגי 
המשחק הגדולים שלו... תרגום  מצוין... הצגה 

רבת גוונים” הבמה

“הצגה יפה וחשובה... מיטיבה לתמרן בין עולם 
השומעים ועולם החרשים, עולם הראייה, השמיעה 
והרגשות... רוני פינקוביץ’ ביים את המחזה ברגישות 

רבה. השחקנים עושים מלאכה מעולה” הארץ

03-7255333 ליסין  בית  כרטיסים:  הזמנת 
www.lessin.co.il

.03-7255346/7 מאורגנות:  וקבוצות  עובדים  ועדי 
03-7255348. להזמנת הצגות בכל  המחלקה החינוכית: 
סמןרחבי הארץ: 03-7255323. לרכישת מנוי: 1-800-44-1111
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הצטרפו אלינו

מה קורה כשצעיר חירש, בן למשפחה שומעת,
מתאהב בבחורה שומעת, בת להורים חירשים?

בילי, צעיר לונדוני חירש, גדל בחברת שומעים, הוריו לא לימדו 
אותו את שפת הסימנים ואילצו אותו להתכחש לשונות שלו. כשהוא 
מתאהב בסילביה, השולטת בשפת הסימנים, היא מלמדת אותו את 

השפה שנמנעה ממנו, ומשנה את הערכים שעליהם גדל. האם יש 
סיכוי לאהבה בין נציגים משני שבטים כל כך שונים?

דרמה חברתית מרתקת מאת מי שנחשבת לעתיד המחזאות 
נוקבות על היחס של  הצעירה בלונדון, המציבה שאלות 

החברה לשונה שבתוכה. 

“מחזה מרגש שבו נמהלים צחוק ועצב... להקת שחקנים משובחת...
יעל לבנטל מופלאה... אור בן מלך שובה לב... לורין מוסרי נהדרת” ניוז 1

“הצגת איכות מענגת... כמו היין הטוב או קצפת על 
עוגת תותים... צוות שחקנים מעולה” דה מרקר 

HHHH הציון 



 ,חברי עמותה יקרים

 

 .וועדת התרבות של הנהלת העמותה מתכבדים להזמין אתכם להצגה

 .של תאטרון בית לסין" שבטים"י ברמת אביב תוצג ההצגה "במוזיאון א, 02:02בשעה , 1..6בתאריך ', ביום ה

 .מצורפת בזאת הכרזה של ההצגה

 (.₪ 611במקום )בלבד ₪  16בעלות של חברי העמותה נהנים מהנחה מיוחדת ויכולים לרכוש כל כרטיס 

 .כל זוג כרטיסים שיוזמנו יקבל גם את תכנית ההצגה בחינם

ולציין את  20-3066000: מוזמן להתקשר לטלפון, (ההנחה תקפה לתאריך המצוין בלבד)כל המעוניין לרכוש כרטיסים 

 6620: הקוד ההנחה

 

 .נשמח לראות כמה יותר חברי עמותה בהצגה

 

 ,נתראה

 .תרבות ועדת


