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חמש הנשים הטובות בחיי 
יוסי אלפי מספר 

שרי אלפי שרה בליווי נגן
מופע מצחיק, מרגש, משכיל ומרענן

אלפי קהל,יוסי  מול  הסיפורים   בשק  המצויים  הסיפורים  מיטב  את   אליו שלו, מספר 
נוספים. יום סיפורים  נושאים מגוונים, מצויים סיפורים נאספים מדי   בשק מלא המכיל 

הוא מופיע לבד, או בלווי זמר/ת – נגן. רבים איתם
חמש הנשים: 

, שהעלתה אותו לארץ, במחתרת, בתוך השמלה שלה.סבתו 
, שלא ויתרה על שתיית תה מסט מלכותי "וודג' ווד" גם באוהל במעברה. אמו   

, שבאה יחידה מאנגליה למשפחה עיראקית גדולה, כמו בסרט "חתונה יוונית"     רעייתו
, שרי אלפי, שנולדה כבריטית ושרה גם שירים עיראקיים.        בתו

, בת שלוש,מה תהיי כשתהיי גדולה: "אני רוצה להיות עיראקית"נכדתו          


 המופע משולב בקריאת שירים מספריו המגוונים ומסיפורים שייגרמו לכם להבין למה מתכוון יוסי
אלפי כשהוא אומר: "אני עשוי מחמש נשים".

לדרך חשיבה/חיים חדשה. ואולי צוהר משל וסיפור מחביא אנקדוטה, מוסר השכל, כל סיפור
כל מאזינה וגם מאזין, מוצאים עצמם לפחות בסיפור אחד אם לא למעלה מזה.

מופע טוב במיוחד לנשים ועוד יותר לגברים
אשהשיודעים שאין גבר בעולם שלא מקננת בתוכו – 
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נשמח להיפגש עימך בהקדם על מנת להתאים  
את המופע במיוחד עבורכם. 

מחכה לשמוע ממך,                                                             
בברכה,

סו אלפי- מנהלת תיאטרון העם.
050-5201776   03-5616124 

Gershon st. Tel-Aviv 41 67017 תל-אביב 41רחוב גרשון 

:Fax:  s-alfi@zahav.net.il  e-mail 03 -5616088:    פקס: Tel 03- 5616124: טלפון

     www.yossi-alfi.co.il                         www.mesaprim.co.il:    אתרים באינטרנט        

http://www.mesaprim.co.il/
http://www.mesaprim.co.il/
http://www.yossi-alfi.co.il/
http://www.yossi-alfi.co.il/
mailto:s-alfi@zahav.net.il

	רחוב גרשון 41 תל-אביב 67017 41 Gershon st. Tel-Aviv
	טלפון: 5616124- 03 Tel: פקס: 5616088 -03 Fax: s-alfi@zahav.net.il e-mail:
	חמש הנשים הטובות בחיי
	יוסי אלפי מספר
	שרי אלפי שרה בליווי נגן


