
מנוי תיאטרון
סדרת הנבחרים

תנו לנו לדאוג לכם!
אתם בוחרים יום 

בשבוע ואנחנו דואגים 
להביא לכם את ההצגות 

המומלצות ביותר בעולם 
התיאטרון הישראלי!

המנוי כולל 8 כרטיסים 
+ כרטיס בחירה למופע 

ישראלי )אותו ניתן 
לממש לרוב מופעי 

הבידור( + זוג כרטיסים 
לסרטי האיכות המוקרנים 

מידי ערב בתיאטרון
 

המנוי החופשי
לאמנויות הבמה
אתם בוחרים את המופע 

האמנותי בהתאם 
להעדפתכם האישית 
ובזמן שמתאים לכם!

המנוי כולל 6 כרטיסים 
למגוון מופעי התרבות 

המוצגים במתחם:
הצגות, קונצרטים, מופעי 
ג'אז, מופעים מוסיקליים 
ומופעי מחול ישראליים.
ניתן לממש כרטיס אחד 

גם לרוב מופעי הבידור

מחירים מיוחדים לחברי "שחר – מועדון תרבות ופנאי''

www.jerusalem-theatre.co.il   02-5605755 לפרטים והזמנת מנוי
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מחיר מסובסדמחיר מלאסוג מנוי

הבניין, ששני האלמנטים של אבן ובטון 
שולטים בו, הן בפנים והן בחוץ, מורכב 

משלוש מערכות יסוד:
מערכת הכתלים: מערכת הכתלים בעלת 

עקומות היוצרות מתח פנימי, חובקת את 
ההר בטרסות נמוכות והוריזונטליות באופיין, 
מתרוממות אל המבנה הנמוך ומשם לכתלים 

בעלי ממדים המקיפים את גרעין המבנה 
וגרעין זה עולה כמגדל הבמה.

מערכת החללים: הכניסה הראשית הרחבה 
והנמוכה מעבירה את הקהל לחלל מרכזי 

גבוה ורחב עם יציע המתפתח סביבו. חלל זה 
מוליך משני צידי האולם במעברים מדורגים 

אל חלל גבוה וכניסה מודגשת לאולם. האולם 
כחלל השיא בעיצובו ובממדיו, בעל שיפוע 

אמפיתיאטרלי חריף ואחיד, ללא יציע, 
מאפשר מיזוג עם חלל הבמה ומשיג קשר 

הדוק בין הקהל והשחקנים.

הנחת אבן הפינה לתיאטרון התקיימה באוקטובר 1964. בדבריו בטקס, אמר זלמן ארן, 
שר החינוך דאז, כי "ניסיון החיים לימדני, כי הצגת מחזה טוב ומובן לצופה ממלאת לעתים 

תפקיד של דחפור עוקר-סלעים ומיישר הרים לסלילת דרך - דרך לתרבות".

הבניין נחנך בחודש אוקטובר 1971, ובו אולם אחד - תיאטרון שרובר ובו 970 מקומות 
ישיבה. במהלך שנות ה-80, בסיוע תרומות של משפחת קראון משיקגו ומטעם הקרן 

לירושלים, נבנה אגף נוסף בתיאטרון, אשר נחנך בפברואר 1986, וכולל 3 אולמות נוספים: 
אולם הנרי קראון – 760 מקומות, אולם רבקה קראון – 450 מקומות ישיבה, והתיאטרון 

הקטן – 117 מקומות ישיבה. התכנון של האגף החדש בוצע על ידי משרד האדריכלים 
המקורי. מאוחר יותר, נפתח אולם נוסף, האולפן- BLACK BOX, ובו עד 280 מקומות 

ישיבה, המשמש למופעים שונים ומגוונים.

במתחם התיאטרון שוכן גם בית קפה, חנות ספרים ותקליטורים ואכסדראות מרווחות 
שעל קירותיהן מוצגות תערוכות אמנות מתחלפות.

"סיפור מסופר בדרך הטובה 
ביותר, כאשר הוא מתוכנן 

כראוי." )שייקספיר(

"הבמה אינה רק 
מקום המפגש של 
כל האמנויות, אלא 
המקום בו האמנות 

קמה לתחייה." 
)אוסקר ווילד(

"על הקולנוע לגרום לך לשכוח 
שאתה נמצא באולם תיאטרון"
)רומן פולנסקי(

"כי ירים איש את רגליו ויצא במחול,
כי אז נפשו מתרוממת" )ש"י עגנון(

ת 
"סרט אינו טוב באמ

אלא אם המצלמה היא עין 
שורר."

של מ
שו 

ברא
)אורסון וולס(

"המחול 
הוא 

האמנות 
היחידה 

שבה חומר 
הגלם 

הוא אנו 
עצמנו" 
)טד שון(

"סרט הוא,
או עליו 

להיות, יותר 
כמו מוסיקה 
מאשר פרוזה.

לפני העלילה, 
עליו להוות 

רצף של 
רגשות 

ומצבים."
)סטנלי קובריק(

"אני אוהב 
מנגינות 
יפהפיות 
שמספרות 
לי דברים 
נוראיים."
)טום וויטס(

המוסיקה אינה בתווים, אלא בדממה ביניהם."
)וולפגנג אמדאוס מוצרט(

ת בנו רוקדים זה כמו 
"לצפו

תינו מדברים"
ת ליבו

שמוע א
ל

תגם אינדיאני(
)פ

בשנת 1958, עיריית ירושלים, בראשותו של מרדכי איש שלום, הכריזה 
על תחרות עיצוב לתיאטרון עירוני. האדריכלים מיכאל נדלר, שולמית נדלר 
ושמואל ביקסון זכו בפרס הראשון. טדי קולק, הגה יחד עם ידידיו הנדבנים 

מיילס מ. וגיטה שרובר, את רעיון הקמתו של תיאטרון ירושלים, ותרומתה של 
משפחת שרובר אפשרה את בנייתו של האגף המרכזי של הבניין.

בטקס חנוכת תיאטרון ירושלים, האדריכל מיכאל נדלר, שתכנן 
את המתחם, הדגיש שמה שעמד לנגד עיניהם של המתכננים, 

היה לא רק מבנה פונקציונלי מורכב, אלא מבנה המהווה יצירה 
ארכיטקטונית ייחודית. בבסיס התכנון הארכיטקטוני עמד הרעיון 

של הקמת מתחם תרבות בו "הכוונה להפוך את החוויה של 
"ההליכה" להצגה או לקונצרט באולם זה או אחר לכניסה אל עולם 

של אירועים מגוונים בשדה התיאטרון והמוזיקה המתרחשים 
באולמות ובחללים השונים של המבנה."


