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מייסדת ויו"ר אגודת הידידים:
ג'ני ברנדס

מקימה ומנהלת אגודת הידידים:
פארה חודורוב

מזכירת אגודת הידידים:
מעיין סרבר

מייסדים
פלטינה

)10,000 ש"ח ומעלה(

אבן עזרא קובי
אהרוני קלרה

בירנבוים נטלי וצביקה
בן-ימי ברכה ורועי

בראון גבי ועמי
ברנדס ג'ני וחנינא
ברקת אלונה ואלי

גבריאלי עדנה וארנן
ג'יבלי בנימין וד"ר אלישבע

הורביץ דליה ואלי
ויסמן ברוריה ודודי
זילכה שירלי ויגאל
זרניצקי אורה ויוסי

חודורוב פארה ועופר
חכים דורית

חרל"פ ענת ואולי
טוקטלי ד"ר עדנה

טיומקין יהודית ואבי
מימן יוסף

מלצר דורית וארז
סגול טובה וסמי
פלס ישראל ז"ל

פרופר סוזי ודן
קלנר חני ואביגדור

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
קרן ראובן ואדית הכט

רייז אורנה ואביב
שטיינדלינג סוזאנה

שטיר-אינשטיין ישראלה ואינשטיין אבי
שקד שושנה וישעיהו

תרומה בעילום שם

ידידים
זהב

)3,800 ש"ח ומעלה(

אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אופיר ד"ר סימה ואבינעם

אחיעזר רותי
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אמיר דנה ושרון

אריאב אודט
בהט מרישה וג'ו

בהרב אורה
בוקשפן נורית ועמירם

בוקשפן רותי ואלדד
בירן גינה ודני

בנימיני יהודית ויחזקאל
ברנר אביבה ועוזי

גאון בני
גולדמן ד"ר רחל ופרופ' בולק

גור ד"ר אלן
גוריון-עופר יפעת

גטלן רות
גלאנץ טליה

גליקסמן דליה ויוסף
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף

דברת מירי ואהרון
דגמי הגר ועזרא
דיק נאוה ואמנון
דרנגר ורד ואברי

הרטבי זאב והקר עדנה
הרטמן אסתי ואלקס

זהר נילי ואלי
זליג ג'ולי ומיכאל
חנן פסיה ואריה

טולידאנו נירה
טייק עירונה

טל דבי וסנדר
טרנר אריאלה

ימיני נאוה וצבי
כספי יהודית ופרופ' אליהו

לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן

לנדאו ליאורה ואלי
מאירוביץ' אילנה

מולכו שלומית ויצחק

מור דינה ואלי
משפחת פדרבוש

נשיץ נחמה וגד
סבג עדי ודורון

סגל מרשה ומיכאל
סטל רחל

סיטון נורית וישה
סלע שרה ופרופ' מיכאל

ספיבק טניה ואלדד
סקר רבקה וצוקר עוזי

עופר רחל ודן
עזרי יורם ועזרי מאיר

עזרילאנט איה
פדרמן ליאורה ומיקי

פוקס רעיה ויצחק
פינס עודד
פרי עדנה

פרנקל שמואל ולבקוביץ רון
צ'ורלי תמי

קפלן לילך וד"ר חיים
קריב פרופ' אסי

קרמון בלהה וצבי
רהב הילה ורני

רווה תמי ויהודה
רונן )פקר( רן

רייכמן נירה ופרופ' אוריאל
שחר זהבה ואריה

שטיינר יוספה
שטראוכלר בת-שבע

שני הדסה ומאיר
תאומים אדית וסטרכילביץ' משה

תאומים עירית ומשה
תגר חיה ומרקו

6 תרומות בעילום שם

אוהדים
כסף

אלחנני איטה
אל-יגור מלכה ויובל

גרבינסקי דינה וישראל
2 תרומות בעילום שם

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

מנהלת התיאטרון:

ציפי פינס

מנהל אדמיניסטרטיבי:

צבי ירון

חשב התיאטרון:

יוסי גורודנסקי

מחזאי בית:

הלל מיטלפונקט

דרמטורג התיאטרון:

אבישי מילשטיין

מנהלה
מזכירת התיאטרון: תלמה גנור
מנהל שיווק: מיכה וייסמברגר
מנהל שיווק חוץ: יגאל הר-טל

מנהלת מח' מכירות: 
עירית סוחוניצקי

מכירות בית: 
שירית קרטה, דברת והבה

מנהלת מחלקה חינוכית: ניצה שכנר
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: 
דורית מוסבי, יהודית רוקבן

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

עוזרת למנהל אדמיניסטרטיבי: 
רוני חיים

מנהלת חשבונות ראשית: 
תלמה מסינגר

חשבת שכר: ברכה סטורך
מח' הנהלת חשבונות: 

זוהר פורמן, טלי חובב, מירב כהן

פניות הציבור: טל שני-וייסמברגר
מנהלי מח' שיווק טלפוני:

קופלר סלביה, שגב תומר

מנהלי שרות לקוחות: 
טל ימיני, מעין זיסקרוט

נציגי שרות לקוחות: 
אדלשטיין ליאור, ביטון רויטל, 

ביסון מירה, בן-דת רות, 

בן שמש יפעת, גלעם שרה, 

זידלר אסף, חן רותי, חריט אליסה,  

יקירי גילי, מאזה שירה, 

מושקוביץ גליה, מטלון יעל, 

מירוז יעלה, מרגלית שלי, 

סברוב מאיה, פרץ בת-אל, 

צוקרמן אילונה, שושני יואב

מרכזיה: דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן: 

משה גנץ, גולן ימין, איציק סלחג'י

אחראי סדרנים: שלמה דוידוב

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

מנהל במה ראשי: אלברטו בנדר
מנהלי במה: אלי אוחיון, 
ברוך וידרה, דניאל לוין, 

סטן מרק, אברהם נתנאל,

סטניסלב סווטקין, נחום רז

עובדי במה: זיו אורפז,
יוסי בכר, דניאל ברק,

חאלד ג'בארין, יהודה גרוס,

אלון כליף, ליאור סאלם,

מטיאס סטוליאר, גיא קריספיל

מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר
תאורנים: שוקי אבו-חצירה,

צפריר דגן, ניסים דלרייה,

שמואל הס, פרננדו מחאיקר,

זאב נבון, אולג סטפנוב,

ליאור עזרא, אייל עובדיה,

דולב ציגלר

מנהל מח' הגברה: גיורא הרמן
הגברה: תמיר אלפייה,

אבישי אסור, עופר ברוך,

ניצן דגן, יוני כהן, יוני לביא,

עומר יולביץ, אורן פרי

מנהל ייצור: רמי דקל
מח' אביזרים: אריה האובן

מנהלת מח' הלבשה: 
אביבה חזיז

מלבישות: טל אדמון,
מיכל אלוני, מיכל בלומנקרנץ,

אנה וייסלברג, ויקי וייסמברגר,

יעל כהן, מיכל לוטן, 

אולגה פרגמן, גלי פרי, 

נטליה סביצקי, 

אריאלה רוזנברג, ליאורה רון

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

טרייסי אברמוביץ
יונה אליאן-קשת

גלית אנקורי
ליאור אשכנזי

חן אשרוב
עדי בילסקי

דינה בליי-שור
גלי בן-גיאת
דודו בן-זאב
ערן בן-זאב
הילה ברייר
ששון גבאי

מרים גבריאלי
ליאת גורן

תם גל
מורדי גרשון

מיה דגן
אנה דוברוביצקי

אילן דר
ברוך דרור

עמי ויינברג
שלמה וישינסקי

מרים זוהר
יורם חטב

זהרירה חריפאי
ולדימיר חלמסקי

יורם טולדנו
שלומי טפיארו

אושרי כהן
אלברט כהן
עמוס לביא

גיא לואל
יניב לוי

מיכל לוי
ענת מגן-שבו

מאיה מעוז
דביר מזי"א

שמעון מימרן
אורי מעודה

נטלי נאמן
עידית נוידרפר

רבקה נוימן
שירי סיטון
אבי סלמה

אברהם סלקטר
מיכה סלקטר

דור סרוגו
יונתן פז-בוגנים

אלכס פלג
רון פורטר

ליאת צדקיהו
יעל צוקר

קרן צור
עודד קוטלר
הדס קלדרון

נבו קמחי
דן קסטוריאנו

ליז רביאן
רועי רביב

לאורה ריבלין
דפנה רכטר

סנדרה שדה
מיכל שטמלר

סנדרה שונוולד
תמר שטיין

דן שפירא
נעמה שפירא

יעל שרוני
דנה שרייר
רפי תבור

חברי ההנהלה
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר
ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד

סמי בן-יעיש
אורית וינס

שלום חבשוש
אביגדור לוין

הרצל סייג
אריאל קפון
מוטי שילה

רחל תורג'מן

יועצת משפטית: 
אורנה לין

להצגה זו
עוזרת במאי: 

יעל כהן

מנהלת הצגה: 
שרון שפירא

מנהל במה: 
זיו אורפז

מלבישה: 
מריאנה פינקלשטיין

אביזרים: 
חגית טחן

תאורה: 
נסים דלריה

שוקי אבו חצירה

הגברה: 
עדו פרלמן

יצור פאה: 
אירנה סגל

יצור שפם וזקן: 
מריאנה גרייב

ביצוע תפאורה: 
גמא גרופ

הפקה ועריכת תכניה: 
מיכל גלעד

צילום נוף בחלון
וצילום שער תכניה: 

אייל לנדסמן

צילומים לתכניה: 
יוסי צבקר

עיצוב שער התכניה: 
אתי קלדרון

עיצוב התכניה: 
נוטלסטודיו

הסעות: 
אמינות בשירות -

הסעת אמנים

שחקני התיאטרון
לעונת 2008-9

)לפי סדר א-ב(

הפקה
מנהלת הפקות: 

אדוה טמקין

מנהל הצגה ראשי: 
אלן פיטלוק

מנהלי הצגות: 
ארז שפר

אורנה דויטש

רונית זלוף

שרון שפירא

רולי יקואל

אסנת גבאי

אלינור נוי



מחזה ישראלי חדש מאת 
גורן אגמון

בימוי: מיכה לבינסון
תפאורה ותלבושות: נטע הקר

מוסיקה: אריאל קשת
תאורה: קרן גרנק

המשתתפים )לפי סדר א"ב(:
יונה אליאן-קשת  - עלמה

עדי בילסקי - מאיה
שלומי טפיארו  - אמיר

מאיה מעוז  - רבקה
דן קסטוריאנו  - שמואל

מיכל שטמלר  - רות

משך ההצגה:
כשעה וחצי, ללא הפסקה

הצגה ראשונה:  27.4.2008
5 4
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עלמה ורות

קריאת שמו של ספר או סרט על שם שתי גיבורותיו 
די להזכיר את הסרט  נדיר.  הראשיות אינה ענייו 
ויגואר" )יגואר  ולואיז" ואת הספר "אמה  "תלמה 
הוא כינוי של אחת מגיבורות הספר מאת אריקה 

פישר(.
דוגמאות מקריות אלה מייצגות הגיבורות  בשתי 
כל   כנגד  ייחודי,  פעולה  ושיתוף  נשית  אחווה 

העולם. 
גורן אגמון, הקשר בין שתי  בהצגה החדשה של 
שעל  ורות,  עלמה  הראשיות,  הנשיות  הדמויות 
במיוחד,  רבדים  ורב  מורכב  המחזה,  קרוי  שמן 
הקשר  דורות.  שני  בנות  שהן  משום  רק  ולא 
ביניהן, הניצב במרכזו של המחזה חורג מסיפורן 
האישי ומייצג את החברה הישראלית כולה באחד 
בחברה  לרבים  המוכר  המובהקים,  משסעיה 
הישראלית. זהו שסע החוצה, החותך והמתפתל 
בין החברה החרדית לחברה, שאני מסרבת לקרוא 
לה "חילונית". )אני מקפידה לקרוא לה "החברה 
הכללית", או "החברה הפתוחה", כי התואר "חילוני" 

נראה לי מקטין ומעליב(.

עלמה ורות מגיעות, אפוא, משני קצוות החברה 
ילדים  הישראלית. עלמה היא אלמנה, אם לשני 
עורכת  של  מצליחה  בקריירה  אוחזת  בוגרים, 
ספרים ובעלת הוצאה לאור, כלומר, היא מייצגת 
את הקונצנזוס הישראלי התרבותי היהיר והבטוח 
בעצמו, ואילו רות מגיעה מתוככי החברה החרדית 
בבני ברק - צעירה עדינה, מוכשרת, ממשפחה 
יואל  טובה, העומדת להינשא ב"שידוך טוב" עם 

העילוי.

כל מחזה טוב מוכיח כי מראית העין אינה האמת. 
הדמויות  כל  אחרת  או  זו  ובמידה  ורות,  עלמה 
מעוות  איזה  פצע,  קרע,  בלבן  נושאות  במחזה, 
ומופיע במחזה(:  החוזר  )מושג  ל"תיקון".  שואף 
עלמה, השבויה בכעסים ובאכזבות, תופסת את 
מות בעלה ואת אורח חייה החדש של בתה כבגידה 
וכנטישה, בעוד שרות הצעירה, מתחילה את חייה 
ממינוס גדול - מפגיעה עצומה בנשיותה ומתחושת 
בדידות והיבגדות מצד אמה ומצד החברה אליה היא 

משתייכת.

בתחילת  עלמה  של  האבודה  מזוודתה  סצינת 
ואובדן נכסים אישי.  המחזה מסמלת אובדן דרך 
האם מציאתה של המזוודה בסוף המחזה מעידה 
עשוי  לאיבוד  שהלך  מה  האם  דרך?  מציאת  על 

להימצא, האם מעוות יכול לתקון?

עד שהתשובה לכך תינתן, עוברים גיבורי המחזה 
טלטלות וקונפליקטים לרוב. בלב המחזה עומדים 
מאמציה העזים של עלמה להוציא לאור את ספרה 

של רות, החושף שערורייה מינית בעולם החרדי.
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לכאורה, היא נוהגת ככל מו"ל אחוז בדיבוק רשימת רבי המכר, אולם מתחת 
לרובד זה, היוצר את הדרמה הסוערת המטלטלת את גלי המחזה, נרמזים 
בין השיטין,  מודעים, הנסתרים  אולי תת  יותר,  ואפלים  מניעים עמוקים 
הקשורים במאיה, בתה המוצלחת ואהובה של עלמה. כי, אכן, השתרגותו 
של העולם החרדי בחייה של עלמה אינה מתחילה בהיכרותה עם רות, אלא 
בבתה המחפשת אולי תשובות למותו חסר הפשר של אביה, ומוצאת אותן 
בעולם החרדי. קשה שלא לשאול אם האובססיביות של עלמה ביחסה לספר 
ולרות אינה נובעת מתשוקת נקם בחברה החרדית שגזלה ממנה את בתה, 
ואולי היא אוחזת ברות כבקרנות המזבח כדי להתנחם בה כתחליף לבתה 

הנוטשת. 

מן הצד החרדי ניצבים רבקה, אמא של רות ושמואל גיסה, אחיו של האב/בעל 
המת. חרב חדה של איום מונחת על צווארם: הם חוששים שאם תתגלה 
הפרשה, יבוטל לאלתר השידוך המצוין של רות. הגילוי עלול לחבל בשמה 
הטוב של רות ולגרום למשפחה ביזוי, פיחות ערך ואולי גם נידוי. שיקולים 
אלה, המדריכים את רבקה ושמואל מניעים את גלגלי העלילה. אין להתכחש 
לעובדה שהחשש מ"לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ," כפי הקלישאה 
הרווחת, חמור יותר ומדיר שינה יותר בעולם החרדי. יחד עם זאת, חשוב 
לזכור ששיקולים אלה מוכרים היטב לכל אישה שנפגעה בפרשה מינית זו 
או אחרת )ולבני משפחתה(, בין אם היא משתייכת לחברה החרדית ובין 
אם היא נקראת "א' מלשכת הנשיא." להצגה, יש, אם כך, כוח לשנות. יש 
בכוחה לחזק את החברה )שאינה מובנת לכל, למרבה הצער( שכל מעשה 
של התעללות מינית מחייב חשיפת האשמים וכי הבושה והאשמה אינן חלות 
על הנפגעות, אלא על הפוגעים. תוצאה חשובה זו ההצגה תתחולל בתנאי, 
כמובן, שהדיה יפרצו את המחיצות, האטומות למדי, המפרידות )בינתיים? 
לנצח?( בין שתי החברות. אך מעבר לקונפליקט החברתי המתגלה כאן בכל 
עוזו, מתגלה כאן קונפליקט נוסף שימיו כימי עולם: זהו פער הדורות הנצחי, 
הכואב, הלא פתור, שקיומו הכרחי ככל הנראה לקיום העולם. מאיה, בתה של 
עלמה, חייבת לעצמה לבחון את חייה מחדש והיא עושה זאת גם אם תוצאות 
הבחינה מקשות עליה ומכאיבות לאמה. רות, מן העבר השני, מתמודדת 
חזיתית מול אמה רבקה ומול כל הערכים שגדלה עליהם - הריצוי, ערכי 

הקבוצה והמשפחה וערכי הדת. 

גם אמיר, בנה של עלמה, העומד בתווך בין כל המחנות ומנסה לקשור את כל 
הקצוות הסתורים - הוא בנה הנאמן ואחיה האהוב הטוב של מאיה - בוחר 
לנסוע להר שקיפד את חיי אביו. מה חיפש האב בפסגת ההר? האם מצא 
את מותו באקראי או המציא לעצמו מנוחה נכונה? המחזה אינו משיב על 
כך, כמו שהוא אינו משיב על השאלה מה מחפש שם אמיר. האם הטיפוס 
אל המונבלאן )ההר הלבן( הוא סמל לטיפוס רוחני, לעלייה נפשית, לטוהר, 

בבחינת "מי יעלה בהר אדוני?" )תהילים כ"ד(

יופיו של המחזה, לדעתי, הוא בשאלות הרבות והחשובות שהוא מציג, ובאומץ 
שלו להמנע מתשובות קלות ורדודות. סופו עמום אך פתוח. אין אנו יודעים, 
ולא נדע, מה יעלה בגורלם של אמיר ורות, שחיבה סמויה נקשרת ביניהם. 
אין אנו יודעים מה יהיה גורלו של הספר שכתבה רות, האם ינחיל לה מנוחת 
נפש או יחבל בעתידה, האם יזעזע את אמות הסיפים או ישקע בתהום 
הנשייה, ועד סוף המחזה לא נדע אם, בכלל, מעוות יכול לתקון או שהוא מועד 
להיכשל. ואפילו עלמה מבינה לעת פרידה מבנה, "יש אלפי דרכים לחיות, ואי 

אפשר לשלוט בחיים של אחרים".
יהודית רותם
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חוסר הסובלנות אינה נחלת 
מגזר זה או אחר

בס"ד

מסתבר שחוסר סובלנות כלפי האחר השונה, 

זה שאינו הולך בתלם אינו נחלת מגזר זה או 

אחר. החריג נידון, לרוב, לחיי אומללות ויתמות 

ביותר,  האינטימי  המרחב  דווקא  נפשית. 

התא המשפחתי האמור להוות את המרחב 

תנאי  ללא  והאוהב  המכיל  והמגונן,  המוגן 

עלול להתגלות כמקום עוין ביותר. המקום  

שאמור להוות חוף מבטחים מתגלה ברגעי 

מבחן כשטח אויב אלים!

ילדים יכולים להיות סמוכים לשולחן הוריהם 

המשפחתי  הקן  יתומים.  להיות  זאת  ועם 

האמור להצמיח כנפיים ולאפשר לכל אחד 

מבניו את החופש והצמיחה האינדיבידואלית 

נחשף כמקום המדכא כל גילוי של מחשבה 

ודרך אוטונומית. כשהחשיבה היא  עצמית 

חשיבה מגזרית, סטריאוטיפית ודעות קדומות 

הבית  צר  על הסף,  במפתן,  נעצרות  אינן 

מלהכיל את יושביו. לעיתים נמצאת האוזן 

אנשים  אצל  דווקא  המבין  והלב  הקשבת 

הזר  המתרס.  של  השני  בקצה  הנמצאים 

והשונה הופך לידיד אמת, משענת לעת צרה. 

בשנים האחרונות הולכים ומתערערים יסודות 

התא המשפחתי. עדים אנו לכך שיותר ויותר 

זוגות צעירים מבכרים חיי שותפות שאינם  

במסגרת המשפחתית המסורתית. תופעה 

ידועה בתרבות החילונית ואינה נעדרת בעולם 

הדתי המתקשה להודות בעובדה זו. העולם 

הדתי מוכן להקריב קורבנות רבים על מזבח 

עם  אולם  המושלמת',  'המשפחה  מצגת 

הזמן באה ההכרה.  

בתרבות המקדשת את ערך המימוש העצמי, 

לגיטימציה  ומתן  לסובלנות  המחנך  בעידן 

עוד  לחמוק  יכולים  שאיננו  נראה  לשונה, 

מהשאלה האם ערכים אלו עולים בקנה אחד 

עם חינוך לחיי משפחה.

האם המשפחה במתכונת המסורתית יכולה, 

מסוגלת ורוצה להכיל יסודות זרים החודרים 

לתוכה )בן חוזר בתשובה/בשאלה(? 

השינויים העוברים על התא המשפחתי ברכה 

או קללה?

האם החברה הישראלית בשלה לעלות לסדר 

היום סוגיה רגישה זו?

הרב בן בסן יוסף

מנהל אולפנה ומדרשה בר-אילן, נתניה

הכתיבה החרדית

התחושה הפנים-חרדית כלפי מנהגיה ואורחות חייה 

היא ש"זר לא יבין את זאת", ושלא ניתן להמשיג 

את עולם התוכן החרדי-אמוני במילים שיהיו ברורות 

לאדם שלא חווה את החוויה הדתית מבפנים. לפיכך, 

המיועד  לסיפור  החרדי  העולם  את  ההופך  חרדי 

לציבור "שבחוץ" נתפס כבוגד על אף שלא התכוון 

לבגוד מעודו. 

נקודת המבט החיצונית על עולמו הסגור והמסוגר 

מחייבת את החרדי להתייחס אליה, ולראות עצמו 

גם באור אחר, לפיכך הוא מעדיף לכבות את האור 

ולנדות את הסופרים המדליקים אותו.

מלאכת הכתיבה לא נתפסת אצל הכותב כבגידה, 

ואפשר אולי שבאה מתוך אהבה וצורך דווקא לקרב 

החרדי  לעולם  עצמו  ובעזרתם את  את האחרים 

שהוא חש צורך להביט עליו גם מבחוץ. 

יציאתי בשאלה  סיפור  לכתוב את  כשהתיישבתי 

ידעתי שאהיה שונה בכתיבתי על הנושא. תיארתי 

את העולם החרדי בכבוד שהוא ראוי לו והתמקדתי 

לחשוב שהעולם  טעיתי  חזרתי בשאלה.  בסיפור 

טלפונים   והתאכזבתי.  זאת  לכבד  יצליח  החרדי 

אנונימיים של מגדפים ומכתבי נאצה, שבוודאי לא 

בוצעו בידי המייצגים של העולם החרדי, הבהירו לי 

שאין זה משנה מה ובאיזה צורה אכתוב על העולם 

נידוי.  ודינך  בבגידה  הורשעת   - כתבת  החרדי, 

ובמקרה שלי נידוי על נידוי. 

לאחרונה יותר ויותר כותבים חרדיים חשים בצורך 

הכתיבה  מלאכת  נחשבה  בעבר  אם  "לספר". 

למוקצה ואילצה את העוסקים בה )בעיקר בעיתונות 

החרדית( להסתתר מאחורי "שם עט", הרי שעכשיו 

יוצאים לאור )בחסות הוצאות לאור חילוניות( ספרים 

שנכתבו בידי חרדים המיועדים לציבור הרחב.

מפגש הכותב עם הקוראים ה"חילוניים" מכה מכת 

ברזל את התפיסה לפיה עולם ללא תורה, הוא עולם 

ללא תוכן רגשי עמוק. ומאלץ את הכותב להתמודד 

עם שאלות יסוד הקשורות בזהותו - ושאלות מעין 

"מדוע אני נאלץ לכתוב דווקא החוצה" או, "איך 

ייתכן שעם שהתהדר בהשתייכותו לספר לא ממציא 

סיפורת, אלא אם כן ניטלה הכיפה מראשו" שואבות 

אותו החוצה ומאשררות את הפחד החרדי מפני 

הפגיעה שבהצצה החוצה.  

שבתאי קור

מחבר הספר "נהג חדש"
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שניר דיגמי, בן 19, חוזר בתשובה:

"סיפור החזרה בתשובה שלי הוא סיפור מה-זה מבולגן, וארוך, ארוך, ארוך. זה 

מתחיל בכיתה ד'. הייתי ילד חקרן, ובגיל צעיר ישבתי עם הרבה ספרים והגעתי 

למסקנה שאין כזה דבר שנקרא בורא לעולם... אחר-כך קראתי את קיצור תולדות 

הזמן של סטיבן הוקינג. דווקא התיאוריות המדעיות גרמו לי להחליט שיש בורא 

לבית  ויותר. הלכתי  יותר  והקפדתי  והתחזקתי  לעולם... לאט לאט התחזקתי 

הכנסת וראיתי שיש דתיים ששומרים מצוות יותר חזק. בהתחלה חשבתי שהם 

סתם פנטיים, אבל התעמקתי והתעמקתי, והבנתי שיש קצת חכמה בדבר הזה 

שנקרא תנ"ך, ראיתי שהיצרן רשם בתורה את הוראות הייצור. היו הרבה שלבים 

בתהליך, ולפעמים חזרתי אחורה. פעם החלטתי שאני מניח תפילין ושומר שבת, 

אבל עדיין הלכתי למסיבות בשבת. כשהפסקתי ללכת למסיבות המשכתי לראות 

טלוויזיה. אבל כשחלטתי שבאמת שהקדוש ברוך הוא קשור למצוות - הכל רק 

עלה למעלה.

ברגע שהלכתי לשיעורים והתחלתי לדעת יותר, החלטתי שאני הופך את כל מה 

שאני חושב לדבר מעשי. אז למדתי את ההלכות והחלטתי שאני מקיים אותן, ואין 

הלכות שאני מקל בהן. הולכים על הכל וגמרנו."  

מתוך הספר "הזמן הצעיר", מאת סיון רהב, באדיבות ידיעות אחרונות

בני נוער מספרים:

נעמה, יוצאת בשאלה:

"וזהו הגיע רגע הגילוי... הייתי צריכה להגיד להם שלא. נורא פחדתי... פחדתי מאוד... 

גייסתי את כל מה שלמדתי בשביל לשוחח איתם, להסביר להם שאני לא רוצה 

להתחתן, כי אני לא הולכת בדרך של המשפחה, בדרך של האחיות שלי, שאני לא 

רוצה להמשיך בדרך החיים הזאת, אני רוצה לצאת לעולם הגדול, לבדוק אותו… 

כשאמרתי את זה להורים שלי, אבא שלי החוויר, אך שמר על איפוק. הם ראו שאני 

מאוד איתנה בדעה שלי, ואז אבא שלי אמר לי: "רק תדעי שאחרי שתצאי מהבית, 

אני אעדיף לרוצץ לך את הגולגולת ולשבת עשר שנים בבית-הסוהר, מאשר כל 

החיים וגם אחרי המוות להיענש בגיהנום בגלל מה שאת עושה. אמרתי לאבא שלי 

שאני לא הולכת להיות זונה והבטחתי להם, תראו עוד 30-20 שנה אני אחזור, 

אבל אני אחזור מתוך אמונה אמיתית, לא מתוך זה שבגלל שאתם הורשתם לי 

את זה. כי אני היום לא מאמינה ואני הולכת לבדוק… כי אני הרי בודקת, אני לא 

חיה סתם."

איילת, יוצאת בשאלה:

"מאז שאני זוכרת את עצמי חשבתי על הכיוון של לא להיות דתיה. תמיד היו לי 

שאלות מוזרות, תמיד הייתי מנסה לחקור יותר… שאלות שבשבילם הייתי נקראת 

אפיקורסית… הייתי מקבלת ממורות תשובות שאסור לשאול… באסיפות הורים היו 

מספרים לאבא שלי שאני מפתחת איזה נטיה אפיקורסית וזה יצר המון חיכוכים 

אצלנו בבית… ואחר-כך זה יצר אצלי גם בעיות חברתיות בכיתה; הבנות היו באות 

אלי ביציאה, שיקסה אפיקורסית… זכותי לשאול מה שבא לי. זה כמו משטרה 

קומוניסטית. ואז הייתי תופסת מרחק ומסתובבת עם בנות לא דתיות."

מתוך מחקרה של ד"ר שרית ברזילי.
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היא חזרה בתשובה

אז נפלתי שדוד, בגרוני יבבה
הם אמרו שגם היא חזרה בתשובה

צדיקים מלמדים לה דיני יראים -
לא תשוב עוד לפקוד את שדותי החוטאים.

עטופה כל כולה, מבלי סדק פעוט
צחוק שדיה כיסתה במלבוש של צניעות

קרסולה העדין בפוזמק הארוך
על חלקת ירכה מתחתל הוא ברוך.

שערה הארוך הגולש ויורד
נאסף והושפל וכלאוהו כעת

במטפחת שביס נאנק מתפרץ
והרבי אומר שצריך לקצץ.

מבטה אור אחר, לא עוד גץ וברקים
נאלמה לשונה שידעה תפנוקים,

ושפתיה רכות ונעות בתפילה
מתחשק לי לבכות בשבילי, בשבילה.

הוא חזר בתשובה

הוא חזר בתשובה
הוא לומד עכשיו תורה
ואיתו האישה והילדים

ועברה לה שנה
שום דבר לא השתנה

זו אותה המנגינה והמילים
אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר
מספר סיפור אחר וחוזר ואומר

שהלכת לי חבר.

זהו שיר אהבה
אהבה עצובה

שאני ואתה תמיד שרים
וחלפה לה עוד שנה

שום דבר לא השתנה
זו אותה המנגינה והמילים

אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר
מספר סיפור אחר וחוזר ואומר

שהלכת לי חבר.

מאושר הספרון שאוחזת ידה
בזריזות אצבעות אשר אין לה מידה.

בדפיו תעלעל, עמודיו תדפדף,
היושב במרומים בודאי מזדקף.

וכעת לשידוך הוציאוה לשוק
ואני הנגזל מרומה ועשוק

חילוני עד כאב ואוהב כמאז
הותירו אותי מחוץ למכרז.

והיא שוב לא תבוא, מתגנבת בלאט
בין סדיני הרכים, לעונג שבת.
ואני האומלל, מה אוסף לדבר

לו היתה לי תשובה, אז הייתי חוזר.

מילים: יענקל'ה רוטבליט
לחן: מתי כספי

חלפה לה עוד שנה
שום דבר לא השתנה

זו אותה המנגינה והמילים
אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר
מספר סיפור אחר וחוזר ואומר

שהלכת לי חבר
אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר

סיפור אחר.

מילים: אריק איינשטיין
לחן: שם טוב לוי 
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עלמה ורות בשבילי, איננו מחזה על דתיים וחילונים, גם לא על הטרדה מינית, בשבילי זה סיפור על אם 
ובת, הריחוק, הנתק והויתור הסופי ללא דרך חזרה.

ננסי פריידי בספרה "אמי ואני" מבטאת את זה טוב יותר ממה שאוכל להסביר.
"אמהות רבות מנסות להרחיק את בתם לאי-שם דרך זלזול באב. הקטנת דמותו. זוהי דרך-התחרות 

שלהן בילדה שבאמצעותה הן שומרות לעצמן הן את הבת והן את האב. הפרד ומשול. אמא נותרת 
בעלת ברית של שני הצדדים. נטועה איתן בתווך. זה מצב הרסני, פותח פתח לחדירתן של פנטאזיות 

אדיפאליות מכל הסוגים. אם אמא אינה רוצה בו, אם אמא אינה מבינה אותו, אולי בכל זאת תוכל 
הילדה לזכות בו. אבל אפילו אמא היא מרשעת - אין הילדה יכולה להרשות לעצמה להסתכן באובדן 

הברית הראשונית עימה. יתכן שאבא הוא הנותן טעם בחיים, אבל אמא היא הלחם והחמאה. 
הזיקה עם אמא נקשרה מוקדם יותר ושורשיה עמוקים יותר מכל מה שיש לבת עם אביה".

ד"ר סידני קולן: "ממש כשם ששום ילדה אינה ממלאה ומגשימה אי פעם את הפנטזיות של אמה, כן 
שום אם אינה מממשת אי פעם את הפנטזיות של בתה לגבי מהותה הרצויה של האם. כדי להמשיך 

את קיומו של סיפור הבדים של הפיקציה, כי מאחורי החיכוכים היומיומיים השטחיים יש לנו איזה קשר 
אידיאלי עם אמא, אנו ממציאות לעיתים קרובות איזו אמירה חלקלקה, טובה לכל עת, המסכמת את 

כל מה שיש לנו איתה."
ד"ר רוברטיאלו: "התפקיד המוטל על החלק המבוגר שבך הוא לא להתכחש ולא להתעלם מן הילדה 

הכועסת המצויה בפנים. אם תתעלמי ממנה, עלולה הילדה לפרוץ החוצה ולהתיק את הזעם לעבר בני 
אדם אחרים".

גורן אגמון

על המחזה דרך משקפת פרטית מחזאית - גורן אגמון

ילידת קבוצת שילר. מחזאית, במאית, מורה באוניברסיטת תל-אביב בחוג 
לתיאטרון. בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב.

ממחזותיה - בתיאטרון הבימה: כמו ציפור בודד על גג, חתול רחוב. 
בתיאטרון הקאמרי: הריון. בתיאטרון חיפה: ארצה. בפסטיבל עכו: התוכים 

של יחזקאל. בתיאטרון בית ליסין: היורשת, הקונצרט, מבזק חדשות, 
מכתב לנעה, קיסריה סופ"ש, קפה ערבה.

כתבה וביימה: אישה כמו ג'ירפה, כבוד השופטת, "שפאר" עלייתו ונפילתו 
של כלב - עיבוד לספרו של  אלברט שפאר "בתוככי הרייך השלישי" 

בצוותא.
כמו כן כתבה וביימה הצגות לילדים ולנוער. בין הבולטות: בתיאטרון לילדים 

ולנוער: אני ואחי הקטן. בתיאטרון הארצי לנוער: החבורה, שזכה בפרס 
ראשון בפסטיבל להצגות ילדים.
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תפאורה ותלבושות - נטע הקר
בוגרת המגמה לעיצוב תיאטרון בפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל-

אביב. מרצה במגמה לעיצוב במה בשנקר.
בין עבודותיה: בתיאטרון - עיצוב תלבושות: בתיאטרון הקאמרי: ילדי 

הנרות. בתיאטרון החאן הירושלמי: צל חולף. בתיאטרון הבימה: קופסה 
שחורה, בגדי המלך. בתיאטרון בית ליסין: מקווה. 

ONE ריטה המופע קיץ 2006, מיומנה BE ניו יורק.
עיצוב תפאורה: בתיאטרון הספרייה: הפלייבוי של עולם המערב. בתיאטרון 

הקיבוץ: יסודות עוינים, אל עצמי. בפסטיבל עכו: אווטאר - על עבודה זו 
זכתה בציון לשבח על עיצוב תפאורה. בתיאטרון באר שבע: פוטו בגדאד, 

ברוקלין בוי. במדיטק בחולון: שרה גיבורת ניל"י, אוזו ומוזו מכפר קאקרוזו. 
בתיאטרון בית ליסין: סינית אני מדברת אליך. בתיאטרון הבימה: הלהקה.

עיצוב תפאורה ותלבושות: בפסטיבל הצגות ילדים בחיפה מהמטבח 
באהבה - על הצגה זו זכתה בפרס ראשון לעיצוב תפאורה ותלבושות. 
בתיאטרון חיפה: החתונה האחרונה. בפסטיבל ישראל: הזמיר-מסיבת 
פיג'מות. בתיאטרון הבימה: צורה לאהבה, כתר בראש, מבקר המדינה, 

טייפ. בתיאטרון באר שבע: ג'יפס. בתיאטרון בית ליסין: רק אתמול נולדה, 
הדבר האמיתי. תיאטרונטו 2004: עד אפס מקום. חנוכה 2006 יוכלמן 

אשר הפקות: נסיך האגדות. "Geanes& Jeans" אחינועם ניני.

בימוי - מיכה לבינסון

למד בימוי, תיאטרון וקולנוע בניו-יורק, שם גם ביים הצגות וסרטים קצרים. 
לאחר קבלת תואר שני בבימוי מאוניברסיטת NYU, שימש כבמאי בית 

ומישנה למנהל הכללי של התיאטרון הציבורי בפיטסבורג, פנסילבניה. 
מאז שובו ארצה ב-1980, ביים ברוב התיאטראות בארץ. במקביל, ביים 

תוכניות בידור, מופעים מוסיקליים וסרטי פרסומת. 
ב-1985 זכה בפרס "כינור דוד" ובאותה שנה הוזמן לביים את בת הגדוד 

בבית האופרה של בוסטון. ב-1990 זכה במילגת השתלמות לבימוי 
טלוויזיה ב- BBC בלונדון. שימש כעורך ומגיש תוכניות בגלי צה"ל. כיהן 

כמנהל האמנותי של פסטיבל ישראל, ירושלים מ-1994 עד 2001.
בין ההצגות שביים: מחול המוות, התשה, תופים בלילה, אליל ההמונים, 

בין הצלצולים, איש הפיל, כותרת ראשית, אותו ואת בנו, המתאבד, 
תמונות ציד, מותו של סוכן, לשבור את הצופן, קומדיה של טעויות, אורח 

בא, להרוג את הזמן, מפיסטו, הזוג המוזר, באופן יחסי, ברנשים וחתיכות, 
אנדורה, זינגר, מ. בטרפליי, ביאנקה, המנצח, קופר, מראה מעל הגשר, 

רמבטיקו.
הפקת האופרה דון ג'ובאני בבימויו פתחה את עונת 2000-01 באופרה 

הישראלית, שם ביים גם את המחזמר גבירתי הנאווה בהפקה משותפת 
לאופרה ולמפיק משה יוסף. 

לאחרונה ביים בתיאטרון הקאמרי את קופנהגן, הצגה עליה זכה בפרס 
ע"ש יוסף מילוא, רומנטיקאים מאת חנוך לוין, המלביש מאת רונלד 

הארווד, ביבר הזכוכית מאת טנסי וויליאמס. )שני המחזות האחרונים 
הוצגו בתרגומו(, המחזמר המפיקים מאת מל ברוקס )הפקה עליה 

זכה בפרס במאי השנה ע"ש יוסף מילוא(, באדנהיים 1939 מאת אהרון 
אפלפלד וגיל שוחט ומותו של סוכן מאת ארתור מילר.

לאחרונה ביים בתיאטרון בית ליסין: מירל'ה אפרת )פרס הצגת השנה - 
העלאה מחודשת(, פלדה, מקווה )פרס הצגת השנה(, נערי ההיסטוריה, 

מייק.
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מוסיקה - אריאל קשת

  EMC instituteבוגר האקדמיה לעיצוב סאונד והפקה מוסיקאלית ב
בפאריז. במהלך שירותו הצבאי שימש כמעבד ומנהל מוסיקלי של 

הלהקות הצבאיות, ועם שחרורו החל לעבוד עם אמנים רבים על הבמה 
ובאולפן, ביניהם: ריקי גל, שלמה גרוניך, מתי כספי, גלי עטרי, יהודית 

רביץ, מיקה קרני וששי קשת. בשנים האחרונות משמש כמוסיקי בתחום 
התיאטרון כמלחין ומנהל מוסיקלי: בתיאטרון הקאמרי: מר גרין, פרק ב'. 

בתיאטרון בית ליסין: שיר פרידה.
ניהל מוסיקלית וניצח על המחזמר היפה והחיה של דיסני במשכן האופרה 

בתל אביב, ניהל מוסיקלית את המחזמר הרפתקאות דורה והפיראטים. 
מחזות זמר בתיאטרון הספרייה: האסופית, פוקהונטס. ההצגות: הזמיר, 

השבויה האינדיאנית, המערבולת.

תאורה - קרן גרנק

בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב.
עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן: בתיאטרון הקאמרי: אוי אלוהים, 

הגיל הנכון לאהבה, היה או לא היה, רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים, זה הים 
הגדול, מותו של סוכן, יומן חוף ברייטון, באדנהיים, האב, שמנה, לילה טוב 

אמא, פלונטר, צחוק של עכברוש, המלט, דמוקרטיה. באנסמבל עיתים: 
כישוף. בתיאטרון הבימה: נודניק, הלהקה, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, 

טייפ, כתר בראש, 8 נשים, טקסי, אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה, 
החיים בשלוש גירסאות, חברון בתיאטרון הבימה בשיתוף הקאמרי. 

הבימה בשיתוף החאן הירושלמי: הכלה וצייד הפרפרים, לוקאס הפחדן 
והמוות ישב לידי. בתיאטרון באר שבע: איזבלה, תשליך, ג'ייפס, הימים 

הכי טובים. בתיאטרון בית ליסין: מייק, האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר 
האמיתי, רק אתמול נולדה. תיאטרון הרצליה: אהבה וזעם.

בתיאטרון תמונע: נשי טרויה, בשר נע, סאלינג'ר, אונו מומנטו, כינים, 
רעב, צמר, קשר דם, שיחות לילה. כמו כן, עיצבה תאורה למופעי 

מחול: משחקי ילדים, בארץ שחורה שחורה - קבוצת המחול נעה דר. 
טיפהפופה, JOY - יוסי יונגמן.

זוכת פרס התיאטרון הישראלי 2005 על עיצוב התאורה להצגה המלט.
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יונה אליאן-קשת  - עלמה

למדה תיאטרון באוניברסיטת תל אביב.
השתתפה בהצגות - בתיאטרון הקאמרי: ביוגרפיה, 
יום אחד מתעוררים, הן לא תקחהו עמך. בתיאטרון 

באר שבע: ועידת פסגה, מירנדולינה, אם הבית, יתוש 
בראש. בתיאטרון הבימה: חלום ליל קיץ, מי תהום, 

הלילה ה- 12, חתונת הדמים, פירוד זמני, מעגל הגיר 
הקווקאזי, טרטיף, רוח האש. בתיאטרון חיפה: מהומה 
רבה על לא דבר. בתיאטרון בית ליסין: מורה שיגעון, זוג 

פתוח, הזוג המוזר, ביאנקה, מי מפחד מווירג'יניה וולף, 
קול קטן, תשוקה, מירל'ה אפרת, צור וירושלים, פלדה, 

פילומנה )1993, 2005(, אהבת חיי, מייק.
בתיאטרון המסחרי: זוג גרוש, פאדם פאדם, נוסטלגיה 

זה לא מה שהיה.
כן כיכבה בסרטים ובהפקות בינלאומיות: נורית, שלושה 

ועוד אחת, תלווה את אשתך, יעקב ורחל, החורף 
האחרון, כיכר החלומות, קוראים לי שמיל, רחוב 60, 

יופי של צרות, האיטלקים באים.
בטלוויזיה - הגישה תכניות: שלוש, ארבע, חמש וחצי, 

משהו מהסרטים, סטייל - תכנית שבועית בערוץ 2. 
בסדרות בטלוויזיה: גילמה את הנזי ברנד בקסטנר, 

ובסדרות הדרמה - מרחב ירקון, אשה אחרת, זינזנה, 
שלווה. 

שלומי טפיארו  - אמיר

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי, 2006. 
בבית צבי השתתף בהצגות: האידיוטית , שיער, מישהו 

לרוץ איתו, ירמה, קיץ ועשן. השתתף בהצגות ילדים: 
יובל המבולבל, שלגיה, כיפה אדומה, פיטר פן. 

בתיאטרון בית ליסין: נערי ההיסטוריה, סיפור אהבה, 
תפוחים מן המדבר. 

השתתף בסרט דוקו-דרמה הקבר. 
זוכה מלגות: שושנה דואר, דיוויד מרסר, זהרה שאקוב, 

ד"ר חיים גמזו, דדי ניסים, יהודית ומשה זעירי, משרד 
החינוך מצטיין שנה א, מצטיין שנה ב', רוני והילי פרומן, 

פרס צבי קליר.

עדי בילסקי - מאיה

למדה במגמת תיאטרון תיכון אוסטרובסקי. בוגרת 
בית ספר למשחק יורם לווינשטיין. השתתפה בהצגות: 

בתיאטרון הצפון: קומדיה שחורה, קופני, פוש אפ, 
מסיבת פיג'מות, בתיאטרון אורנה פורת: בן בהפתעה. 

בפסטיבל הקומדיה הבימה: איך צחקנו.
בטלוויזיה: קריאת כיוון ערוץ 1, תפקיד אורח אולי 

הפעם ב- YES. בקולנוע: סרט גמר סטודנטים תזכור 
את זה עילית זקצר אוניברסיטת ת"א, אהבה, מה עם 

האהבה - רם לוי.
מלגות: 2006 קרן שרת, אמריקה.
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מאיה מעוז - רבקה

בוגרת תלמה ילין. יוצאת להקה צבאית. בוגרת בית 
הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי. במסגרת 

לימודיה בבית צבי זכתה ב-13 מלגות הצטיינות וביניהן: 
מלגת שמואל רודנסקי, מלגת פאני לוביץ', מלגת קרן 

אמריקה-ישראל, מלגת עדה בן-נחום ועוד. 
מועמדת לפרס אנשי השנה בקטגוריית התיאטרון 

לשנת 98' וכן לפרס התיאטרון בשנת 98' ושנת 99'. 
השתתפה בהצגות: בתיאטרון חיפה: תשובה, מלאכית 

באמריקה, טייבלה והשד שלה, אותלו, להיות או לא 
להיות. 

בתיאטרון בית ליסין: הרומן הראשון שלי, יומנים. 
בתיאטרון באר-שבע: לא כולל שינה.

בתיאטרון הספרייה: מעגל הגיר הקווקזי, מולי סוויני, 
במחזמר האסופית, במחזמר יוסף וכתונת הפסים, 

טעות ברצח. 
קרן אור הפקות: נרניה - בתפקיד מלכת השלג.

דן קסטוריאנו - שמואל

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית-צבי, 
1999. המשיך לימודיו בניו-יורק. כעבור 6 שנים שב 

לישראל.
השתתף בהצגות: שיער, 12 המושבעים, מקבת, 

הנסיכה טורנדוט, דויד, סיפור גן החיות, חומות פראג, 
ההבטחה, בן-ערובה, מיטריות בגשם. 

בתיאטרון בית ליסין: סיבת המוות.

מיכל שטמלר - רות

שירתה בתיאטרון צה"ל 1998. בוגרת החוג לתיאטרון 
אוניברסיטת תל-אביב 2004. זכתה בפרס השחקנית 

המבטיחה בתיאטרון הישראלי לשנת 2006.
השתתפה בהצגות: בפסטיבל עכו 2004 - דיוניסוס 
בסנטר. בתיאטרון הזירה הבינתחומית: 110 פעימות 

בדקה. בתיאטרון החאן: החיים הם חלום, הקמצן, 
המצליחים, הקיץ, 3 נשים מחכות, עירם של האנשים 

הקטנים. באנסבל תיאטרון הרצליה: גשם שחור.
בקולנוע: הסודות. בטלוויזיה: דני הוליווד.
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רפרטואר תיאטרון בית ליסין 2008-9

עלמה ורות
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

סרט צרפתי
מחזה ישראלי חדש

מאת רשף ורגב לוי

מייק
מחזה מוסיקלי

מאת גדי ענבר
בימוי: מיכה לבינסון

דולפינים
מחזה ישראלי חדש

מאת מאיה שעיה
בימוי: דדי ברון

סופ"ש עם תום
מחזה ישראלי חדש

מאת בן לוין
בימוי: רוני פינקוביץ'

האגם המוזהב
מאת ארנסט תומפסון
תרגום: רבקה משולח

בימוי: רוני פינקוביץ'

גוד ביי, אפריקה
מחזה ישראלי חדש

מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

איש הגשם
מאת דן גורדון

מבוסס על סרט קולנוע
של אולפני

תסריט: בארי מורו
תרגום: שלומי מושקוביץ

בימוי: רוני ניניו

מתוך רשימה זו יבחרו הפקות התיאטרון   ו   הזכות לשינויים שמורה

תיאטרון בית ליסין  ו  מייסודה של ההסתדרות הכללית ו פועל בסיועם של משרד המדע, התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו
 www.lessin.co.il  תיאטרון בית ליסין, רח' דיזינגוף 101,  ו  טלפון משרדים: 03-7255300  ו  טלפון הקופה: 03-7255333  ו  פקס: 03-5241333  ו

תפוחים מן המדבר
מחזה ישראלי חדש

מאת סביון ליברכט
בימוי: עודד קוטלר

תה
מחזה ישראלי חדש

מאת רוני פינקוביץ' ובבימויו

זיסעלע
בימוי וכוריאוגרפיה: מוריה זרחיה

החולה ההודי
מחזה ישראלי חדש

מאת רשף ורגב לוי
בימוי: אלון אופיר

מקווה
מחזה ישראלי חדש

מאת הדר גלרון
בימוי: מיכה לבינסון

תנאים של חיבה
מבוסס על רומן 

מאת לארי מק' מרטי
תסריט מאת ג'יימס ל. ברוקס

עיבוד לבמה: דן גורדון

הבנאליות של האהבה
מחזה ישראלי חדש

מאת סביון ליברכט

אנדה
מחזה ישראלי חדש

מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו
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Directed by: Micah Lewensohn
Set and Costumes designer: Neta Haker  
Music By: Ariel Keshet    
Lighting Designer: Keren Granek

Alma and Ruth
A new Israeli play
Written by Goren Agmon

Cast:
Yona Elian-Keshet - Alma
Adi Bielsky - Maya
Shlomi Tapiero - Amir
Maya Maoz - Rivka  
Dan Kastoriano - Shmuel   
Michal Shtamler -  Ruth

 D
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Alma, a feminist publisher, makes a discovery: Ruth, a young orthodox 
woman, who has written a turbulent novel. Alma offers her a contract and 
takes care for her on-going career.  Following this demanding, complex rela-
tionship, Ruth must lead a “double life”, until it is revealed by her family. Ruth 
must face threats and discrimination that are enhanced due to the hidden 
secrets that are dealt in her novel, which is based on genuine past events. 
Ruth’s loyalty to Alma becomes unstable after she discovers the tensed re-
lationship that Alma has with her own daughter, a young rebellious, that has 
turned back to the religion and become orthodox herself.
A moving play about mothers and daughters, loyalty and creativity and the 
painful abyss within Israeli society.
A new play by the author of some the greatest hits of the Beit-Lessin theatre: 
“A Letter to Noa” (Play of the Year, 2001), and “Café Arava” (nomination for 
Play of the Year, 2007).

Length: 1 and 30 minutes, without intermission. First Perfomance: 27.4.08 
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