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Alon Dahan
מה שנכון נכון

אריאל דוד
Alon Dahan תשלח לי בקשה חברות ואני אשר אותך בפייסבוק אני אוהב אותך �💚💚�❤❤❤

July 17, 2019 at 11:39 AM · 
Follow

Tarin Shalfy
מתנת חסד. על פי האקדמיה ללשון העברית: קיסמה, ִקְסָמה) היא תכונה המתארת אדם בעל קסם אישי, יכולת שכנוע ,χάρισμα :ָּכִריְזָמה (מיוונית
וכישורי תקשורת בין-אישית מצוינים. אדם כריזמטי מסוגל להשתמש בתכונות אלו, בנוסף על דיבור והיגיון, כדי לפנות לליבם של אנשים אחרים ולהשפיע
.על דעתם, ובכוחה יש באפשרותו גם לסחוף אחריו המונים

!אתמול בערב זכיתי לראות את הצגת היחיד של תרין ונשארתי פעור פה.. שחקנית בחסד

.יש כבר עוד תאריכים בקפה תיאטרון בקאמרי
The Cameri Theatre התיאטרון הקאמרי
Vardit Shalfy

https://www.cameri.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%9
9/10589/%D7%9C%D7%94%D7%96%D7%99%D7%96_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
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9+ 3Tarin Shalfy ָּכִריְזָמה (מיוונית: χάρισμα, בחסד! יש כבר עוד תאריכים בקפה תיאטרון בקאמרי. התיאטרון הקאמרי …
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Ilan Bahar
עם המלצה כזאת אני כבר סקרן ללכת, לצפות ולחוות..... בקרוב ההתרשמות...

רמי ברוך
אני זכיתי להיות בין מי שבחר להעניק לתרין את הפרס הראשון בפסטיבל התאטרונטו האחרון והאמינו לי היה לי ברור שהיא הזוכה

האולטימטיבית, הוירטואוזיות המשחקית ביחד עם הכתיבה שלה עצמה וכל מה שקורה על הבמה והחיבור עם הסיפור האישי הופך את
המופע הזה להופעת חובה לכל אדם!! אין אחד שלא ישאר פעור פה אל מול מפגן הכישרון הזה!! רוצו ויפה שעה אחת קודם

Libit Evenpaz
משהו ששווה לפרגן עליו...?

Libit Evenpaz replied · 2 replies

רמי ברוך
אם עמוס ואני כל כך ממליצים אולי שווה לבדוק...

אריאל דוד
עמוס תמם תשלח לי בקשה חברות ואני אשר אותך בפייסבוק אני אוהב אותך �💚💚�❤❤❤

Orit Marom
הצגה נפלאה ומרגשת, מזיזה את השמש ומרטיטה את הלב

Shimon Mimran
שחקנית נפלאה בהצגה נפלאה מצחיקה ומרגשת ביותר. זוכת תאטרונטו 2019

Ronny Hahn
גרמת לי לרכוש כרטיסים לארוע

Roy Hertzmann
Μπενιαμιν Ταμπακ

Μπενιαμίν Ταμπάκ
Μπράβο

See Translation

Libit Evenpaz
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כל מילה...!!!

לבנה פינקלשטיין
לצערי הרב לא הספקתי לראות אותה על הבמה אך זכיתי לראות את ההצגה ביוטיוב. שחקנית גדולה הפסיד העולם כולו. ממליצה מאד מאד

כנסו לראות.
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