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הסיגריות בהצגה מתערובת צמחים ללא ניקוטין
הצגה ראשונה31.10.2016 :
משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

ענת גוב .המילים האחרונות
מתוך הראיון האחרון שנתנה ענת גוב ז"ל לאריק קנלר 15.11.2012

ענת :המחזה הראשון שלי נקרא "אהבת מוות" שאומנם
נכתב כתוצאה מהסרטן של ההורים שלי ,אבל מתוך איזו
החלטה ברורה שאני הולכת להתמודד עם הדבר הזה
שנקרא 'מוות' .להבין שמתים ,ולחיות עם הידיעה הזו שכל
יום אני יכולה למות .אז כל החלטה שאני עושה כמובן היא
תחת הידיעה הזאת שאין עוד יום .אני חושבת שהחיים
הם הרבה יותר עוצמתיים כשחיים בצורה כזאת מאשר
כשמבוהלים מכל דבר.
אריק :למה?
ענת :כי כשאתה מפחד ,אז אתה מפחד לטוס ,אתה מפחד
ללכת ,אתה מפחד מג'וקים ,אתה מפחד מזה ...כי הכל פחד
מהמוות .כל הפחדים .כשאתה לא מפחד למות אתה לא
מפחד לחיות .כי מה יש לך להפסיד?
אריק :את יודעת ,חשבתי בזמנו שכשתגיעי ,למה שאת
קוראת עכשיו 'הישורת האחרונה' ,שאז פתאום אולי יהיה יותר
קשה לדבר על הדברים כי זה יותר קרוב ,כי...
ענת :מה פתאום? מדברים על הכל.
אריק :בזמנו שסיפרת שהמשפחה שלך מתמודדת עם זה
בהומור .גם עכשיו? בשלב הזה?
ענת :ברור .כל הזמן .הקוד מהרגע שחליתי היה הומור .בכלל
הקוד לחיים בעיני זה הומור .תראה ,אני לא הייתי צריכה
את הסרטן הזה בשביל לדעת איזו משפחה יש לי .אבל
אין ספק שמצבי קיצון מאוד מגבשים ,ומוציאים את המיטב
מכולם .הפינוקים שאני מקבלת מגידי והילדים שלי זה,
אני לא יודעת כמה אנשים זוכים לזה .לראות את הבן שלי,
כשהייתי מאושפזת שלושה חודשים בבית חולים ,מגיע כל
יום עם שניצלים טריים שהכין לי ,רק בשביל לראות אותי
מעלה עוד  200גרם ,אז ברור שזה מרחיב לב ונשמה .הבנות
מטפלות בי כמו בפגית ,יש ימים שאני עולה על גדותי מרוב
נחת והכרת תודה.
אריק :איך נראים הימים שלך עכשיו? את פשוט בבית...
ענת :מאוד נעימים ,כל אחד היה חולם על תקופה כזאת
בחיים ...אני לא עושה כלום ...מפנקים אותי ...כל הזמן
שואלים "מה את רוצה?" ...אנשים רוצים רק לבשל לי
מהבוקר עד הערב .שולחים לי אוכל ותופינים .בגלל שאני
מאפשרת לדבר על זה אז אנשים מרשים לעצמם להגיד לי
שהם אוהבים אותי ,נפרדים ממני .לא רק המשפחה הקרובה.
המון אנשים ,אני כבר לא מדברת על עדנה (מזי"א) ,שתלך
ברגל חצי עולם כדי להביא לי עוד לפני שגמרתי להגיד מה
אני רוצה ...רוב הזמן אני בסוטול נעים ברשות החוק ,מה רע?
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אריק :אני מבין שזה מאוד שונה ממה שהיה עם ההורים שלך,
שם לא דיברו...
ענת :לא דיברו .וכשאתה לא מדבר ,אז אי אפשר להיפרד
כמו שצריך ,אתה נשאר בסוף עם איזו החמצה.
אריק :אמרת לי פעם משפט מאוד חזק שאני לא יכול לשכוח
אותו והוא שכשאומרים לך שלמישהו יש שפעת ,אתה לא
אומר לו שאתה אוהב אותו...
ענת :נכון .כמה ימים לפני שאמא שלי מתה ,עשו לה ניקוז
בריאות והיא אמרה לי "לא ,זה שטויות ,זה שפעת" ...אז מה
אני אגיד לה? "אמא תודה על כל מה שעשית בשבילי ,אני
אוהבת אותך"? ,שפעת ...אתה לא נפרד.
אריק :אני כל הזמן חושב על המשפט הזה .אז את אומרת
לא לחכות רק לרגע שאתה חולה כדי להגיד .אלא ביום יום
שלנו...
ענת :ברור .כי בכל מקרה אנחנו הולכים למות .אתה מבין
שאתה הולך למות .ואתה הולך למות ,אריק .כל אחד הולך
למות ,הכלבה המתוקה הזו שלי הולכת למות ,כולם ימותו.
ברגע שאתה מפנים את זה ,אז אתה לא רק לא דוחה להגיד
"אני אוהב אותך" אתה גם לא דוחה להגשים חלומות ,אתה
לא דוחה כלום .כי מחר ,לא מחר ...בעוד חמש דקות אתה
יכול למות .אני חושבת שיש בסרטן את היתרון העצום הזה
שמאפשר לך להיפרד .דווקא הידיעה שאתה הולך למות
נותנת המון אפשרויות שאנשים לא מנצלים אותן מתוך פחד.
אריק :רוב האנשים יגידו שהם מעדיפים למות במכה.
ענת :ברור.
אריק :ללכת לישון ,להיכנס למיטה ...ולא לדעת מכלום .זאת
לא הדרך המועדפת עליך.
ענת :ממש לא .לכן יכול להיות שבאיזו צורה לא מודעת אני
בחרתי בסרטן .כי לי זה מתאים .אני חושבת שהידיעה שאני
עומדת למות כבר חמש שנים ,אפשרה לי גם לסגור המון
דברים טכניים שכשאנשים לא עושים אותם ,נשאר בלאגן
עצום אחר כך .וגם לסגור דברים רגשיים ,לא להשאיר שום
דבר פתוח .שלא לדבר על נסיעות ,כמו לראות לוייתנים
בדרום אפריקה .המצאתי לעצמי חלומות שלא היו לי אפילו.
אריק :זה משפט יפה.
ענת :לכן מהבחינה הזאת אני מאוד מסופקת ומרגישה
שמיציתי ,עצוב לי על הנשארים אבל על עצמי ממש לא .אני
לא מרחמת על עצמי לרגע.
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ענת :התקופה הזאת עכשיו כשאני לקראת המוות דווקא יש
בה משהו של התרוממות רוח.
אריק :באמת? איך?
ענת :אני הולכת לקראת הרפתקה ,אני הולכת למשהו שהוא
מסקרן אותי באיזה שהוא מקום ,אם יש או אין שם משהו...
אם אין ,אין .נישן טוב שזה גם נחמד .אבל אם יש ,זה נורא
מעניין .מה יכול להיות רע? אם אין גוף ,אין סבל.
אריק :את לא נאחזת.
ענת :לא.
אריק :את לא נאחזת בחיים גם.
ענת :אחד הדברים היפים ביהדות אגב ,זה העניין הזה
שנקרא שמיטה .לדעת לשמוט .שהוא דרך אגב בעיני מבדיל
את זה מבודהיזם שאומר ,אל תיקשר מראש לשום דבר ואז
לא תהיה לך בעיה להיפרד .לא .היהדות אומרת ,תיקשר,
אבל תדע לשמוט .שום דבר הוא לא שלך ,אנחנו פה אורחים
לרגע .כל מה שיש לנו זה פיקדון לזמן קצר וכשאומרים לך
"יאללה ביי" ...היכולת לשמוט זה בעיני הרמה הרוחנית הכי
גבוהה.

אריק :הם לא מבקשים ממך להפסיק?
ענת :מה יש לי להפסיק עכשיו? זה באמת בדיחה.
אריק :זאת באמת היתה שאלה כמעט מטומטמת ...את יודעת
שבכל שבוע יש לי פאזה חדשה איתך .אז פאזה אחת זה
היה 'לא לפחד' .אם ענת מסוגלת להזמין רב אליה הביתה,
לכנס את המשפחה ,ולדבר על ההלוויה שלה ,אז מי אני שאני
אפחד להגיד למישהו כי אולי הוא יפגע ואולי הוא יעלב.
ענת :לא ,לא להעליב ,זה דבר שהוא מאוד חשוב.
אריק :לא ,אבל לתקשר .הרבה פעמים בגלל אי נעימויות
אנחנו נתקעים ,לא מביעים את עצמנו ואז זה יוצא הרבה יותר
גרוע ,זה מתפרץ .לא לפחד להביע את עצמך ,לתקשר .לדבר.
ענת :לדבר.
אריק :לדבר על הכל עם כולם.
ענת :נכון .השיר של אלון' :לדבר לדבר לדבר' .לדבר הכי
פשוט ,על הדברים המפחידים ,על הכל .להיות כנה.
אריק :ולהגיד אני אוהב אותך גם בשפעת ,לא לחכות לסרטן.

ענת :כן ,אבל לזכור שאהבה זה לא פרפרים וציפורים
וריגושים .אהבה זה מחוייבות .אם תקום כל בוקר ותשאל
"איפה האושר שלי? מה איתי? מתי תורי? מגיע לי? לא מגיע
לי? אני ואני ואני" ,אז רוב הסיכויים שתהיה מאוד אומלל .אבל
אם תקום בבוקר ותשאל "איך אני יכול לעשות את האחר
מאושר" ,אז אולי יש לך סיכוי לבדל של אושר .אני אומרת
לך שאני מקבלת עכשיו ,סמסים מאנשים שרק אומרים
שהם אוהבים אותי ,זה הכל .בלי שום דבר אחר ,לא "תהיי
בריאה" וכל הקשקושים האלה ,זה נורא יפה בעיני שזה כנה
שאין את השקר הזה שאולי יקרה נס ואולי תהיי בריאה .אין.
קיבלתי סמס ממישהו שעבד איתי פעם שכתב לי "אם את
אוספת בדרך החוצה אהבות ישנות ,אז קחי גם את שלי".
מקסים ,לא?
אריק :מה ענית לו?
ענת :בטח שאני אקח ,על אהבה לא משלמים אובר-ווייט.
אריק :זה נותן לך כח?
ענת :זה נותן לי רוח .אני לא צריכה כח ,יש לי מספיק ,אני
נישאת מכאן החוצה רחופה על גלי אהבה ,זה מה שזה
נותן לי.

אריק :אמרת לי פעם ,שאת מאמינה שהחיים זה בעצם אוסף
חוויות.
ענת :כן ,אוסף זיכרונות ,אוסף חוויות .לכן חשוב מאוד
להשביח את הזיכרונות ,שיהיו לך יותר זיכרונות טובים
מרעים .לפני שאתה מת .וזה בידנו.
אריק :זה בידנו מבחינת נקודת המבט או מבחינת היום יום,
מה שאנחנו עושים?
ענת :אתה מייצר את הזכרונות שלך.
אריק :ממה שאנחנו עושים.
ענת :בדיוק .מה עשית היום? עשית משהו טוב למען מישהו?
עשית משהו טוב למען עצמך? לפני שאתה הולך לישון "מה
עשיתי היום?"
אריק :שאלת את עצמך את השאלה הזאת?
ענת :כל יום.
אריק :כל יום ,עד היום?
ענת :עד נשמת אפי האחרונה.

תודה למשפחת גוב

אריק :שזה באמת מעניין שזה שונה מאוד מהבודהיזם ברמה
הזאת ,שאת לא באה ואומרת אל תאחז בשום דבר בחיים...
להפך ,תאחז.
ענת :תאחז במשפחה ,באהבה ,בעבודה ,בחברות ,בכל
דבר...
אריק :יכול להיות שככל שאת יותר בשלב של הישורת
האחרונה ,אז את יותר מאמינה באלוהים עכשיו?
ענת :לא ,לא אמונה מהסוג הזה .יש לי יחסים עם אלוהים.
הרעיון של אלוהים נורא מוצא חן בעיני כי המחשבה שיש
משהו שהוא מעלינו ,קודם כל גורמת לי לא לחשוב שאני
אלוהים .זה כבר נראה לי סיבה טובה לחשוב שיש אלוהים,
זה קודם כל מקנה צניעות מסוימת .עכשיו ברור לי שיש
כוחות שאנחנו לא מבינים אותם ,אבל נראה לך שהוא בודק
אם גזרת נייר טואלט לשבת? מה זה הטמטום הזה? וכל
העולם הנוצרי ,אתם באמת מאמינים שהיא נכנסה להריון
מאלוהים? מה אתם עושים צחוק? איך אתם יכולים להאמין
בדברים כל כך מטומטמים? וזה שלושת הדתות .והרי זה
לא אלוהים ,זה המתווכים של אלוהים .זה הפרשנות של
אלוהים .לכן הסרט 'בריאן כוכב עליון' סרט גאוני כי הוא לא
צוחק על ישו ,הוא צוחק על הפרשנות .ישו בסה"כ היה יהודי
טוב ,כל פעם שאני בחו"ל ורואה אותם מייללים על הצלב,
בא לי לצעוק "אבל הוא יהודי ...מה אתם מבלבלים במוח?"
אריק :את עדיין מעשנת?
ענת :אתה לא רואה?
אריק :ואת עדין נהנת בכל סיגריה וסיגריה?
ענת :כיום עוד יותר ...מה כבר נשאר לי? כמה הנאות כבר
נשארו לי? והרופאים שמטפלים בי זורמים איתי.
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לא חייבים למות בפחד
שיחה עם הבמאי גלעד קמחי ועם השחקנית ליליאן ברטו
א.מ :.גלעד קמחי ,מדוע בחרת לחדש את "אהבת מוות" ,מעין
מחזה ביכורים של ענת גוב ,דווקא עכשיו?
ג.ק :.ישבתי אצל ציפי פינס ,מנהלת תיאטרון בית ליסין
שהציעה לי לביים את ״אהבת מוות״ ,מחזה של ענת שלא
הכרתי ובאופן ספונטני קראנו את הסצנה הראשונה במחזה.
ציפי קראה את התפקיד של מירה ואני הייתי המוות (היא
אגב נכשלה כשלון חרוץ באודישן אבל אל תגלה לה
שסיפרתי לך .)...הסצנה הראשונה במחזה בה הגיבורה
מירה ,מנהלת דיאלוג "נורמלי" עם המוות שמופיע בדמות
אנושית וחביבה וההתייחסות של מירה אל המוות כאל ארוע
שמעורר בה התרגשות וציפיה ,כבשו אותי .כשקראתי את
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המחזה בשלמותו ,הרגשתי שיש משהו בתפיסת העולם של
ענת ,שקרוב לזו שלי או לאופן שבו אני שואף לתפוס את
החיים והמוות ,ששוב קושר אותי אותה אליה  -תפיסת עולם
חסרת פחד ,שמישירה מבט למציאות ,לא מטשטשת אותה
ולא מרככת אותה ויחד עם זה מלאת אהבה ,חום ,אומץ,
השלמה וקבלה שקיימת באופן כל כך חזק במחזה הראשון
הזה שלה ,שנכתב  24שנים לפני מותה .בזכות החשיפה של
ענת בימיה האחרונים ,עוררה ההתמודדות שלה עם מחלת
הסרטן ,התרגשות עזה בכל כך הרבה אנשים שליוו אותה
מרחוק בשלב האחרון של חייה ואני ביניהם.

א.מ :.ליליאן ברטו ,כמי שחוותה פרידה כואבת ובטרם עת
מבעלך ,את יכולה להזדהות עם דרך ההתייחסות של מירה,
הדמות שאת מגלמת ,לנושא המוות?
ל.ב :.לא ניתן להשוות את סוגיית ההתמודדות עם שאלת
החיים והמוות של אדם בריא לאדם שיודע שימיו ספורים .אני
יודעת שענת כתבה את המחזה אחרי מותם של שני הוריה
מסרטן ושהיא ניסתה דרכו להתמודד עם הסיוט של החברה
המערבית  -הפחד מהמוות .מה שמפתיע ומאוד מרגש אותי
הוא שענת אכן הצליחה להתמודד עם פחד המוות ולהשלים
עם הידיעה על מותה המתקרב כשהגיע הרגע שלה לסיים
את חייה .תפיסת העולם שלה במחזה הראשון שכתבה,
הפכה מתאוריה למציאות .האומץ שלה עבורי ,שעדיין לא
הצלחתי להתפתח לדרגות שענת הגיעה אליהן בנושא הזה,
מעורר השראה ומעצים .העבודה על המחזה הזה מאלצת
אותי לעמוד מול נושא המוות ואכן החלטתי לנסות להתמודד
עם הפחד שלי .הלואי שאצליח להיפרד באהבה ובהשלמה
כשיגיע יומי.

א.מ :.כולנו אוהבים קצת לקטר במהלך החיים על עצם
החיים .אבל נדמה שמירה ,הגיבורה של המחזה הזה ,הולכת
מאוד רחוק עם המיאוס שלה מהיומיום...
ל.ב :.ברגע שמירה פוגשת את המוות היא רוצה בכל לבה
שיקח אותה ויעזור לה לסיים את חייה .זה לא משחק .עבור
רובינו בעולם המערבי המוות הוא אימה .לא עבור ענת
ומירה .המוות של ענת במחזה הוא חבר ,מלא הומור וחמלה
והמקום אליו הולכים בתום החיים הוא קסום – זווית הראיה
של ענת מרעננת ,מעודדת ומציעה דרך אחרת מאוד לא
מפחידה ,להתבוננות על הנושא ולהתמודדות איתו.
ג.ק :.בהתחלה אתה חושב שמירה רוצה למות כי חייה מלאי
מטלות וסידורים .לאט לאט במהלך המחזה אתה מתחיל
להבין שהדבר שחסר לה יותר מכל הוא אהבה .נדמה לי
שעם כל הקוליות של ענת ,היה בה משהו מאוד רומנטי
וכשלגיבורה שלה אין אהבה ,אין טעם לחייה.
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ל.ב :.השגרה נעצה במירה את שיניה והמיתה את האהבה
שלה לחיים .היא מתפקדת כמו שהחברה שסביבה
והמשפחה שלה מצפים ממנה ,אבל הנשמה שלה נבולה.
המוות מצליח לחלץ את נשמתה מהייאוש ולהפריח אותה.
א.מ :.גלעד קמחי ,מקום כמו הוספיס לחולים סופניים הוא
עדיין בחזקת טאבו בעיני אנשים רבים .כמו ב"מוגבלים"
ושעסק בבעלי מוגבלויות שביימת בבית ליסין ,גם כאן אתה
מנסה להרחיב את הקונסנזוס על מה שאפשרי להראות על
הבמה?
ג.ק :.אני תמיד מוצא את עצמי תוהה אם אני יכול לטפל
בעצמי דרך המחזות שאני מביים ,והחומרים בהם אני
מתעסק כתוצאה מכך .בשבילי חדר החזרות משול מעט
לחדר טיפולים .אמי נפטרה מסרטן והיה לי ברור שאחזור
להתעסק בימיה האחרונים דרך המחזה הזה .במשפחה
שלי ,אני זה שאוהב לדבר על שלושת החודשים האחרונים
שלה – האחרים לא  -זה טאבו עבורם .אמא שלי היתה אהבת
חיי .היא העניקה לי אהבה עצומה וימיה האחרונים היו מלאי
אהבה גם כן ,ויחד עם זה חשוב לי לחרוט בזכרוני לנצח ,איך
היא נראתה גם כשכאבה .כשאני עובד על מחזה ,אני מטמיע
אותו ומערבל אותו עם חיי ועם הדמיון שלי ומעלה את כל
אלה לבמה בסופה של העבודה.

ל.ב :.בשבילי ההוספיס היה טאבו .לא הסכמתי בשום אופן
להגיע אליו .הייתי מאוד צעירה כשבעלי חלה והרצון שלי
היה רק להילחם על חייו ולהציל אותו .הזדעזעתי מעצם
המחשבה שמישהו חושב שהוא מתאים להיות במקום הזה.
יכול להיות שהיום הייתי מגיבה אחרת .כנראה לא יכולתי
לעשות את זה כשהייתי בת  33עם תינוק .יש לי כיום סבתא
בת  ,98בריאה ,צלולה ,יפהפיה ,והיא כל הזמן אומרת לנו
כמה היא אוהבת אותנו ,שמא היא לא תספיק להגיד מספיק.
היא לא קוראת ספרים עצובים ולא רואה סרטים עצובים –
אבל אין לה בעיה לדבר על הסוף בצורה ישירה ואני רואה
בה אשה בעלת דרגת חשיבה מפותחת ביותר ,שבזכותה היא
יכולה בגילה לחיות חיים כל כך טובים ומהנים ולהנות מהרגע
ומכל יום מחדש .המחזה מציע לקהל לרגע אחד לא לפחד
מהסוף .לבחון נקודת מבט חדשה ואופטימית .לא חייבים
למות בפחד.
ג .ק :.להיות מיודדים עם הדבר שיקרה לכולנו.
א.מ :.הדמויות במחזה הזה מייצגות את רוב "השבטים"
שיוצרים את מרקם החיים בארץ הזאת .במפגשים שלהם
ערב מותם הוודאי בהוספיס נוצרים ביניהם גשרים רק בסמוך
למוות יכולה להתעורר בקרבנו חמלה?
ג .ק :.בהוספיס כל השאלות הפוליטיות לא רלוונטיות .המוות
הוא מאוד הומני ,כמו שענת
כותבת :״הוא לא בודק את
הצורה של הבולבול״…
המוות לוקח את כולם ללא
הבדלי דת ,גזע ומין .חלל
ההוספיס ותושביו הם בועה
שצפה מתוך המציאות
הישראלית ,פתאום אתה מבין
שכל המאבקים ,הדתיים,
הגזעיים ,המשפחתיים,
הופכים להיות לא רלוונטיים.
הכל מתגמד ומתבטל בימים
האחרונים של האנשים האלה
שנמצאים במקום הזה .אם רק
היינו יכולים לזכור מה באמת
חשוב ,גם בחיינו הבריאים…
א.מ :.ליליאן וגלעד ,תודה על
השיחה ,ובהצלחה!
ראיין :אבישי מילשטיין
דרמטורג התיאטרון
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על החיים ועל המוות
איך עושים את המעבר בין החיים למוות? בין החיים לבין
ה"סזורה" שבתרגום המילולי לעברית משמעה חתך ,הרי
המתים? איך נוגעים במוות ,שאת רובנו מפחיד ומכווץ,
שבמשמעותה הפסיכואנליטית היא בעל איכות של חתך
באופן שגם מאפשר מבט פתוח ופותח על החיים?
ובו זמנית גם של המשך .זהו תהליך ,תנועה בזמן ,חצייה
ענת גוב אינה מהססת ועושה קפיצה כזו של ״על החיים
של גבול ,חתך שהוא הפסקה ברצף אך גם המשכיותו של
ועל המוות״ ומנסה במחזה הנוכחי להיפגש ״עין בעין״ עם
הרצף.
המוות.
מירה ,המרגישה מתה מבפנים ,כך שרק מוות גופני מפריד
זיגמונד פרויד בתורתו הפסיכואנליטית הקדיש מחשבה
בינה ובין המוות הממשי ,שמחה לפגוש את המוות .היא
וכתיבה מרובה ליצרי החיים (ליבידו) ויצרי המוות (טנטוס),
״חוצה את הקווים״ בין החיים לנוטים למות בהוספיס
שלהבנתו מצויים בכל אחד מאיתנו .יצרי החיים  -כשמם כן
ומרגישה שם כבת-בית .אפשר לומר שזהו גם סוג של
הם ,מכוונים אל החיים ,אל ההנאה מהחיים ,אל יצירתיות,
מפלט נפשי של מירה מחייה אותם היא חווה כמוות.
פוריות והתפתחות.
המפגש של מירה עם חולי ההוספיס מאפשר לה ולהם
בהמשך הבין פרויד ,שכדי להסביר טוב יותר את המנגנון
החולים להיפגש עם פנטזיות של הצלה ממוות מחד
הנפשי של האדם הוא זקוק גם ליצרי המוות ,אלו היצרים
ומשאלות על מוות מאידך.
שדוחפים אל האנאורגני ,לאי-תנועה וחיים .הקונפליקט
בין חולי ההוספיס מתקיימים דיאלוגים בינם לבין עצמם
ביניהם אצל כל אדם יוצר מארג וביטויים נפשיים מגוונים.
ובינם לבינם ,כשהגבולות בין מוות לחיים מיטשטשים .כך,
מירה ,גיבורת המחזה ,חיה
הם חיים עוד הזדמנות של מפגש
בקונפליקט בין יצרי החיים ליצרי
עם עצמם ,אנושיותם וחייהם .זהו
״לפני שאדם נולד
המוות שבתוכה ,כשנראה שיצרי
מקום בו כל אחד פוגש את עצמו
הכל פתוח ביקום בלעדיו,
המוות אף חזקים יותר מיצרי
ויכול אף לקבל ולהשלים עם
כשהוא חי הכל סגור בו בחייו,
החיים שלה .היא קורסת תחת
מה היה ועם מה שלא היה בחייו.
מטלות הבית והיום יום ,חיה ,אך
השימוש בהומור בסיטואציה
וכשהוא מת הכל שוב פתוח.
בנפשה מרגישה קרובה יותר
הזו אף מאפשר להם לקבל את
פתוח ,סגור ,פתוח,
לתחושה של מוות מאשר חיים.
המוות הקרב ואת עובדת חלופיות
זה כל האדם״
משהו ביצר החיים שבה כבה והיא
החיים .אין זו יד המקרה שפרויד
יהודה עמיחי ,פתוח סגור פתוח
מתקשה למצוא טעם ממשי לחייה.
(  )1927פותח את מאמרו על
כשהיא שואלת את נפשה למות,
ההומור בדברו על יכולתו של
מוצאת את עצמה מירה במקום שבו החיים עומדים
האדם לגבור על הפחד ממותו על ידי כך שהוא מציב עצמו
להיגמר בהוספיס לחולים סופניים.
בעזרת הומור במישור גבוה יותר :״כאשר פושע שהובל
בעקבותיה של מירה אנו יוצאים למסע שבו נפתח מרחב
לגרדום ביום שני בערב יכול לומר :טוב ,השבוע מתחיל
ביניים בין חיים ומוות ,דימיון ומציאות .בדומה לחלום כך
נחמד" ...פרויד אומר כי תהליך ההומור מעניק לו סיפוק,
גם במחזה אפשר לפגוש את המוות ולא ״למות מזה״ .מה
שבהומור במקרה זה יש דבר-מה משחרר .זוהי מן ״קביעה
מעורר מפגש כזה של מירה עם המוות ומה הוא יעורר
מנצחת של אי פגיעות".
בכל אחד מאיתנו בעקבות הצפייה במחזה? מה זה יפתח
המונח ״סופני״ מקבל לפתע משמעות חדשה ומפתיעה
בתוכנו? לאיזה זכרונות ,חוויות ,פחדים ,יקח אותנו המפגש
במחזה .האמנם ״סופני״ הוא זה שכבר אין מה לדעת עליו,
הזה?
להכיר אותו? האם אין מדובר בוויתור על החיים בטרם עת?
ווילפרד ביון ,אנליטיקאי בריטי ,עסק רבות בהשראתו
לעיתים נראה כי מתוך פחד מהמחלה והמוות ,מהסופיות,
של זיגמונד פרויד במונח ״סזורה״ .הרעיון של הסזורה
מוצאים החולים אל מחוץ לחברת הבריאים והם חיים במעין
מושתת על המחשבה ,שקיימת המשכיות בין החיים שלפני
פרוזדור של המתנה למוות וישנה אף תחושה של וויתור
הלידה לאלו שאחריה וזאת למרות ה "סזורה" המרשימה
מוקדם על כל אחד ואחד מהם.
שביניהם.
ענת גוב קוראת תיגר על המוות ,ועל החציצה הזו בין חיים
באופן דומה ,ניתן לחשוב גם על המרחב שבין החיים למוות
למוות .במחזה ״אהבת מוות״ ,במקום של סוף החיים ,החיים
כמרחב שאינו קו או נקודה אלא תהליך ,מעין מרחב ביניים
מקבלים מובן והסוף מקנה משמעות להתחלה חדשה.
שיש לו איכות פרדוקסלית ,והוא נמצא בין פנים לחוץ,
המשכיות והפסקה ,סגירה ופתיחה.
קרן קפלן ,פסיכולוגית קלינית מומחית
keren@psychologia.co.il
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ענת גוב  /מחזאית ()1953-2012
נולדה בטבריה .בוגרת תיכון תלמה ילין במגמת תיאטרון .שרתה
בצבא בלהקת הנח"ל .כתבה לטלוויזיה :זהו זה (טלוויזיה חינוכית)
בשנים  ,1991-1981כן ,מה?! (סידרה קומית .ערוץ  ,)1לילה גוב
(ערוץ  ,)2חברות הכי טובות (סדרת דרמה  -הוט).

צילום :ורדי כהנא

כתבה לתיאטרון :אהבת מוות (תיאטרון החאן  .)1991חברות
הכי טובות (התיאטרון הקאמרי  ,1999תיאטרון בית ליסין בשיתוף
הקאמרי ,)2013 ,זוכת פרס התיאטרון לקומדיה של השנה.
ליזיסטרטה ( 2000התיאטרון הקאמרי  .)2001צדדים הפוכים,
פרוייקט משותף של מחזאים ישראלים ופלשתינאים לתיאטרון
היילבורן בגרמניה .2003 ,עקר בית (התיאטרון הקאמרי ,2004
תיאטרון בית ליסין  ,)2015זוכת פרס התיאטרון לקומדיה של השנה
 .2004עיבוד בימתי למחזמר הלהקה (תיאטרון הבימה .)2007
אוי אלוהים (התיאטרון הקאמרי  .)2008משפחה חמה (התיאטרון
הקאמרי  .)2009סוף טוב (התיאטרון הקאמרי  ,)2012על המחזה
זכתה בפרס ניסים אלוני למחזאות לשנת .2011
מחזותיה יצאו לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
תרגמה לתיאטרון :ויה דולורוזה מאת דיוויד הר (התיאטרון הקאמרי),
אמא קוראז' מאת ברטולט ברכט (התיאטרון הקאמרי).
בשנת  2012זכתה בפרס רוזנבלום לאומנויות הבימה מטעם עיריית
תל אביב.
כתבה ביחד עם גידי גוב את ספר הילדים שאול הטרקטור  -בהוצאת
כנרת-זמורה .כתבה בעמוד הדעות של "ידיעות אחרונות" .ממקימות
"עזרת נשים" למען נפגעות תקיפה מינית .היתה פעילה במחנה
השלום הישראלי.
ענת גוב הלכה לעולמה בשנת  2012לאחר מאבק ממושך במחלת
הסרטן.
בשנים האחרונות ,מחזותיה זוכים להכרה ולהצלחה בינלאומית .בין
יצירותיה שהוצגו ברחבי העולם :חברות הכי טובות – סין (;)2010
אוי אלוהים – איטליה ( ;)2011אוי אלוהים – ארגנטינה (;)2009
ארגנטינה ואורוגווי ( ;)2012כמו כן ,המחזה צפוי לעלות בהולנד
ובשבדיה; המחזה סוף טוב עלה בהונגריה ( ,)2014ובלונדון (.)2015
תרגום של אוי אלוהים לגרמנית ראה אור לאחרונה בגרמניה,
בהוצאת פגאסוס.
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יוצרים
גלעד קמחי  -בימוי

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .במאי ,שחקן וכוריאוגרף במאי הבית של
תיאטרון בית ליסין .החל את דרכו בתיאטרון הרפטוארי בגיל  26כבמאי בתיאטרון בית ליסין,
וכראש קבוצת הצעירים של התיאטרון .בתיאטרון בית ליסין  -בימוי וכוריאוגרפיה לחלום של לילה
בלב קיץ ,ברודווי פינת פרישמן  -זוכה פרס "הבמאי המצטיין" ב"פותחים במה  ,"9פסטיבל בית ליסין
למחזאות ישראלית ,אמא מאוהבת ,מנדרגולה ,משאלה אחת ימינה ,חברות הכי טובות (בשיתוף
הקאמרי) ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,המוגבלים ,חתולה על גג פח לוהט ,ביבר הזכוכית,
השחקנית .מחזות זמר :אביב מתעורר ,אחים בדם ,הצגות ילדים :משחק ילדים ,הקוסם מארץ עוץ
(בשיתוף המדיטק) ,פינוקיו (בשיתוף ת .ארצי) .כוריאוגרפיה למלאך ותמונות יפואיות  -זוכה פרס
"היוצר המצטיין" בפסטיבל "פותחים במה"  .10בתיאטרון הקאמרי :סיראנו דה ברז'ראק ,אופרה בגרוש.
במדיטק חולון :בימוי לסוד הגן הנעלם ,בגדי המלך החדשים .בתיאטרון ארצי :כוריאוגרפיה לססגוניה
ונולדתי לחלום  -פרס הכוריאוגרף לשנת  .2008בימוי וכוריאוגרפיה :הילד הזה הוא אני ,וגר זאב עם
כבש .בית היוצר והתוכן :טיף וטף .בטלוויזה :עולים כיתה ,בית ספר למוסיקה .זוכה פרס התיאטרון על
כוריאוגרפיה לאביב מתעורר ( )2010ולמנדרגולה ( .)2011זוכה פרס התיאטרון  -במאי השנה על סיראנו
דה ברז'ראק ( .)2014ההצגה המוגבלים בבימויו זכתה בפרס התיאטרון  -הקומדיה של השנה (.)2015

ערן עצמון  -עיצוב תפאורה

בוגר מסלול לעיצוב במה סמינר הקיבוצים .החל את דרכו כמעצב בתיאטרון הרפרטוארי במסגרת
קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין .בין ההצגות להן עיצב תפאורה – בתיאטרון בית ליסין :ברודווי פינת
פרישמן ,ראודה ,הבנאליות של האהבה ,חלום של לילה בלב קיץ ,מראה מעל הגשר ,שיינדלה ,מנדרגולה,
משאלה אחת ימינה ,סוסים על כביש גהה ,חברות הכי טובות (בשיתוף הקאמרי) ,המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה ,חתולה על גג פח לוהט ,אלה גרוסמן ,ביבר הזכוכית ,השחקנית .מחזות זמר :אביב מתעורר,
אחים בדם ,הצגות ילדים :משחק ילדים ,הקוסם מארץ עוץ (בשיתוף המדיטק) ,פינוקיו (בשיתוף ת.
ארצי) .בתיאטרון באר שבע :פיאף ,נורה ,הרולד ומוד .בתיאטרון הבימה :לילה במאי ,אדיוט לארוחה ,אם יש
גן עדן ,כמעט נורמאלי ,רעל ותחרה ,החייל האמיץ שוויק ,גברתי הנאווה ,חיזור גורלי ,פליישר ,עלובי החיים.
התיאטרון הערבי-עברי :האוהל האדום ,נשים זרות .תיאטרונטו :קפוצ'ינו ברמאלה .בתיאטרון תמונע :רומיאו
ויוליה .בתיאטרון חיפה :עץ אחרון בירושלים ,הר אדוני ,גזע .בתיאטרון הקאמרי :סאלח שבתי ,מנהל הבית,
ריצ'רד השני ,ריצ'רד השלישי ,סיראנו דה ברז'ראק ,הפושעים החדשים .מחזות זמר :שיער ,סיפור הפרברים,
אופרה בגרוש .בפסטיבל עכו :מתחם התפודים ,זוכת פרס על עיצוב תפאורה בפסטיבל עכו .2008
לקבוצת המחול פרסקו :בגדי המלך החדשים .בתיאטרון אורנה פורת :הרפתקה בקרקס.

מוני מדניק  -עיצוב תלבושות

בוגר החוג לעיצוב אופנה ב"שנקר" בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב .מעצב אופנה ותלבושות לבמה.
מרצה בכיר בחוג לעיצוב אופנה ב"שנקר" .מנחה פרויקטים בעיצוב ובציור .מרצה סמינר מחקר
אקדמי בתולדות הלבוש בארץ ובאיטליה .בין עבודותיו לתיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין :בחורים טובים,
שיינדלה ,אחרון ימיה ,אחים בדם ,חברות הכי טובות ,משאלה אחת ימינה ,אשה בעל בית .באופרה הישראלית
החדשה :ירושלים .בתיאטרון גשר :הלילה ה .12-בתיאטרון באר שבע עלי כינור ,קומפני ,הכל אודות חווה.
בתיאטרון הקאמרי :קומדיה של טעויות ,איבנוב ,עמודי החברה .בתיאטרון המדיטק :נשים קטנות ,אמיל
והבלשים ,אורה הכפולה ,ציפור הנפש ,מלך היהודים .בבית צבי :ברנשים וחתיכות ,ירמה ,תזמורת על תנאי.
הסטודיו למשחק יורם לוינשטיין :שש נפשות מחפשות מחבר ,רשומון ,מומו ,לחיות טוב יותר ,פרוייקט לארמי.
בתיאטרון הקיבוץ :שמונה בעקבות אחד ,תרנגול כפרות ,אל עצמי ,תמונה משפחתית .בתיאטרון תמונע :מר
קולפרט ,אצל אווה ,שמלה .בגודמן ב"ס למשחק :על עכברים ואנשים ,סקאפן .זוכה פרס עיצוב התלבושות
לשנת .2009/10
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אמיר לקנר  -מוסיקה

מלחין ,מעבד ומנהל מוסיקלי .נגן פסנתר ,סקסופון וחליל צד .בוגר תיכון לאמנויות "תלמה ילין"
במגמה למוסיקה ,זוכה פרס הצטיינות על הישגיו הלימודיים .בוגר תואר ראשון בקומפוזיציה בביה"ס
למוסיקה ע"ש בוכמן -מהטה באוניברסיטת תל אביב .הלחין מוסיקה מקורית להצגות – בתיאטרון
בית ליסין :מנדרגולה ,אמא מאוהבת ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,שבטים ,המוגבלים ,עקר
בית ,חתולה על גג פח לוהט ,ביבר הזכוכית ,השחקנית ,האורחת ,הוא הלך בשדות .הצגות ילדים:
הקוסם מארץ עוץ ,המלאך (בשיתוף המדיטק) ,פינוקיו (בשיתוף ת .ארצי) .בתיאטרון הקאמרי :סיראנו
דה ברז'ראק .תיאטרון ארצי לנוער :והילד הזה הוא אני .תיאטרון הספריה :הדה גאבלר ,בית הבובות.
תיאטרון הנפש :אני אתגבר .בתיאטרון באר שבע :הרולד ומוד .בטלוויזיה :רחוב סומסום ,כח הקצב,
ערוץ הופ .בין עבודותיו כמעבד מוסיקלי – בתיאטרון בית ליסין :משאלה אחת ימינה ,חלום של לילה
בלב קיץ ,ברודווי פינת פרישמן ,תמונות יפואיות ,חברות הכי טובות (בשיתוף הקאמרי) ,מחזות זמר:
אחים בדם ,אביב מתעורר ,הצגת ילדים :משחק ילדים .בתיאטרון הקאמרי :סיפור הפרברים ,אופרה
בגרוש .בתיאטרון הבימה :בראבו – שרים ,הקומקום והמטאטא .בתיאטרון הקאמרי :אופרה בגרוש.
שנגחאי ,סין :זורו – המחזמר .יורם לווינשטיין :שיקגו .תיאטרון הספריה :שורת המקהלה ,מצחיקונת,
חתולים ,ג'קיל והייד ,איך להצליח בעסקים מבלי להתאמץ .זוכה פרס היוצר המבטיח – פסטיבל
"פותחים במה"  – 2008תיאטרון בית ליסין .זוכה פרס באדיבות שרגא בר – תיאטרון הבימה.

אבי יונה בואנו (במבי)  -עיצוב תאורה

אבי יונה בואנו (במבי) הינו מעצב תאורה מהוותיקים והבולטים הפועלים בארץ ,בעל קריירה ארוכה
ומשגשגת בת  40שנה ,שלאורכה שיתף פעולה עם אמנים מובילים בתחומי המופע השונים :מוזיקה,
רוק ,תיאטרון ,מחול ,אופרה ואמנות פלסטית ,בארץ ובעולם .במבי הוא אבי תפיסת הקרוס מדייה(,תאורת
תאטרון לרוק .תאורת רוק לתאטרון ,מחול ,מחול לתאטרון ורוק) בעולם ובארץ ,בעת שהותו באנגליה
המציא את תפיסת התאורה האסימטרית ללהקות רוק ,שפשטה ליותר משתי עשורים לכל להקות הרוק
הגדולות .במבי החל את הקריירה שלו כמעצב תאורה בהופעותיהם של מוזיקאים ישראלים נודעים וכן
שיתף פעולה עם מוזיקאים בינלאומיים בקונצרטים ובסיורים בעולם .לצד זה ,ביסס במבי את מעמדו
כמעצב בכיר על במות התיאטרון ,האופרה והמחול הישראליות .לאורך הקריירה המשגשגת שלו ,עיצב
במבי תאורה עבור מגוון רחב של מופעים ואירועי אמנות ,מהפקות גדולות ומרכזיות ועד פרויקטים
ניסיוניים .עבודותיו הקנו לו מוניטין רב בקהילת האמנות בארץ ובעולם וזיכו אותו בפרסים ועיטורים
יוקרתיים .במבי משמש כמעצב הבית של להקת מחול בת-שבע ומזה  25שנה עובד עם הכוריאוגרף
אוהד נהרין ומעצב את התאורה לעבודותיו בארץ ובחו"ל .עבד עם עשרות להקות מחול הגדולות
בעולםFrankfurt Ballett, Culberg Balett, Netherlands Dance Theater. Chicago Ballet, Alvin Ailey ,
Dance company, Atlanta Ballett, Finish National Opera Ballett, Paris Opera Ballet, Swidish opera Ballet
 Carte Blancheועוד להקות מחול רבות אחרות אחרים.
בתחום האופרה עיצב במבי תאורה ללמעלה מ 80-הפקות בארץ ובעולם ,כולל את שלושת האופרות
למרגלות מצדה ,מן ההפקות היוקרתיות ביותר שנראו אי פעם בישראל .פטיבל האופרה בקיסריה,
בסבונלינה בפינלנד ,באוראנג ,בליון ,בניס .בתחום התיאטרון עובד במבי עם התיאטרונים הרפרטוארים
ובמהלך הקריירה ארוכת השנים שלו עיצב תאורה למאות הפקות ,תיאטרון הבימה ,קאמרי ,גשר ועוד.
במבי הוא מעצב הבית של אנסמבל עיתים ועובד עם רנה ירושלמי מזה  .25שנה .במבי עיצב את מרבית
ההפקות של תאטרון גשר ב 25-שנים האחרונות .בשנות שהותו בלונדון עבד עם מיטב להקות הרוק
The Cure, Mike Oldfield, clasics Nouvu, roger Waters, Live Aid, David Gilmour, comodores ,B,Phil
 Mazanera arik buredn, David Gilmore., Boomtown ratsעם בוב גלדוף,סטיבי וונדר ועוד רבים .במבי עיצב
תאורה עבור כל אומניות הבמה ,הפקות טלוויזיה ,מבנים אדריכליים ,פרויקטים בתחום המולטימדיה,
 Light Installationsבחללים סגורים ופתוחים ושיתף פעולה עם אומנים כגון עבודתה של האמנית סיגלית
לנדאו הפתרון האינסופי ( ,)2005עבודתו של אורי קצנשטיין בביאנלה בוונציה ( )2001וגן האמנות שתכנן
איסאמו נוגוצ'י במוזיאון ישראל .תרומתו והשפעתו ל במבי ניכרת בכל אומנויות הבמה,במבי משמש
הלפיד לדורות רבים של מעצבי תאורה בארץ ובעולם,מוזמן להרצות באוניברסיטאות חשובות בעולם.
תרומתו של במבי לתחום עיצוב התאורה זיכתה אותו במספר רב של פרסים ומועמדויות ,בין היתר זכה
במבי  12פעמים בפרס האקדמיה הישראלית לתיאטרון על עיצוב התאורה הטוב ביותר .הפרס הגבוהה
של איגוד פרקי השעשועים של דיסני  ,THEAעבור הישגים יוצאי דופן .פרס תל אביב על תרומתו להפיכת
עיצוב התאורה לאמנות,פרס איר שפירא על תרומתו לקידום תאורת המחול.
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משתתפים
ליליאן ברטו  -מירה

שרתה בצבא בלהקה צבאית .בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .בין ההצגות בהן השתתפה -
בתיאטרון הספריה :בודדה באפלה ,הלוויה חורפית ,פאל ג׳ואי .בתיאטרון באר שבע :באופן יחסי ,אחים לנשק,
כטוב בעיניכם .בתיאטרון החאן :אנה גלקתיה ,הנסיכה איבון ,נוף ילדות ,מידה כנגד מידה ,השחף ,קריפס,
מילה של אהבה ,מלחמה על הבית .בתיאטרון הקאמרי :מילאנו .בתיאטרון הבימה :היפוליטוס ,הילד
חולם ,נ.ב החתול שלך מת ,הדה גבלר ,העז או מי זאת סילביה ,תמונות מחיי נישואין ,אוגוסט מחוז אוסייג,
בגידה ,ליזיסטרטה .הפקות עצמאיות :בימים אלו משתתפת במספר הפקות עצמאיות שעשתה בין
השנים  2013-2016אותן גם ביימה עם שותפיה  -אוי אליאס ,אליאס! מאת חנוך לוין ביחד עם דרור
קרן ומוני מושונוב .עובדים על הזוגיות מאת דניאלה לונדון עם יוסי מרשק .חולקים שורות עם בני בשן
איתמר ,רוטשילד ויעל נאמן .הכל פוליטי קברט ויסלבה שימבורסקה עם בני בשן ,אהובה עוזרי ושאול
בסר .בטלוויזיה :בסדרות החיים זה לא הכל ,בטיפול ,מסכים ,לאהוב את אנה .זוכת פרס התיאטרון -
שחקנית משנה על תפקידה במלחמה על הבית ( .)2003זוכת פרס מסקין על תפקידה בתמונות מחיי
נישואין (.)2007

יעקב דניאל  -יוסוף

בוגר הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין .בין ההצגות בהם השתתף  -בתיאטרון תמונע :ריצ'רד השלישי,
המתנחל ,מועדון הקופים הירוקים .בתיאטרון דימונה :ילד הכרובית ,גרסת הבמאי ,קופסאות הבטון.
בתיאטרון חיפה :חי בסרט .תיאטרון הקיבוץ :אגדת סוף עונה .בטלוויזיה :בובות ,אליפים ,הבורר ,פאודה,
בני ערובה ,מטומטמת .בקולנוע :הדברים שמאחורי השמש ,אליקו ,ימי התשובה של רחמים חנוכה ,נר
הלילה ,מנתק המים ,את לי לילה (מועמד לפרס אופיר  - 2014שחקן המשנה הטוב ביותר) ,שושנה חלוץ
מרכזי ,אבינו.

יניב לוי  -שלומי

בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת יורם לוינשטיין .בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין:
פילומנה ,נערי ההיסטוריה ,מייק ,אקווס ,חלום של לילה בלב קיץ ,תמונות יפואיות ,משחק ילדים ,במחזמר
אביב מתעורר ,מכולת (בשיתוף הקאמרי) ,משאלה אחת ימינה ,המוגבלים ,אלה גרוסמן ,הצגות ילדים:
המלאך ,הקוסם מארץ עוץ (בשיתוף המדיטק) ,פינוקיו (בשיתוף ת .ארצי) .הפקות הסטודיו למשחק יורם
לוינשטיין :מקבת ,שלושה הוצמך ,רחוב ,פריקס ,הטיול למרכז כדור הארץ .בצוותא :מלחמה  -אופרת רוק,
המופע של זוכוביצקי ,אגדה בחייו .פסטיבל עכו :נסיכות וחיילים .במדיטק :אמא אמרה לי דני ,אליפים,
המאוהב מכתה ו' .בטלוויזיה :מיכאלה ,מיסטר מותק ,משחק החיים ,בנות הזהב .הלחין ועיבד מוסיקה
להפקות :בעל זבוב ,נוף ילדות ,סיפור אהבה ארץ ישראלי ,אוזו ומוזו ,המופע של זוכוביצקי.

יורם טולדנו  -גבר מסתורי/תומי

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1996 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין:
אבודים ביונקרס ,סינית אני מדברת אליך ,החולה ההודי ,קפה ערבה ,דולפינים ,פרינסס מרי  ,7ולנטינו,
נדל"ן ,סוסים על כביש גהה ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,המוגבלים ,הר לא זז .בתיאטרון באר
שבע :הפסנתר של ברתה ,גייפס .בתיאטרון הספריה :כובע מלא גשם ,הנרי הרביעי ,דרך החופש ,מעגל
הגיר הקווקאזי ,גג שקוף .בתיאטרון חיפה :תשובה ,ארתורו אוי ,להיות או לא להיות ,אותלו ,גבולות ,המלט,
רומיאו ויוליה ,שלום ולא להתראות ,אימפרו ,אמנות המשחק ,יתוש בראש ,רומבטיקו ,דודתו של צ'ארלי,
בנות עובדות .בתיאטרון תמונע :מועדון הקופים הירוקים .בטלוויזיה :סיבת המוות רצח ,שלווה ,המכון ,ספי,
תיק סגור ,חדר מלחמה ,תמרות עשן ,טקסי דרייבר ,חטופים .בקולנוע :שלוש אמהות ,חמש שעות מפריז,
אדם בן כלב ,אנשים כתומים ,ועוד.

נמרוד ברגמן  -גבר מסתורי/תומי

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2004 ,בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב .בין
ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :אז ,בפראג ,טרטיף ,חתולה על גג פח לוהט ,הר לא זז.
בתיאטרון חיפה :הצמא והרעב ,הדוכסית מאמלפי ,עד התביעה ,מפעל חייו .באנסמבל הרצליה :ירמה,
הטענה של דון קיחוטה ,איפגניה באוליס ,עירם של האנשים הקטנים ,כל האמת על שקספיר ,שלוש
אחיות ,מפגש באינסוף ,איש ואישה אחת .בתיאטרון באר שבע :איפיגניה באוליס ,חבלי משיח ,בין חברים.
בתיאטרון החאן :פילוקטטס .הפקות עצמאיות :בתוך הבדידות של שדות הכותנה ,בארץ הגלעד ,זוז אתה
מסתיר לי את השמש.

נעה בירון  -לימור

בוגרת הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב ,תל אביב  .2009בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין:
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה .בתיאטרון באר שבע :חבלי משיח .בתיאטרון המדיטק :עושת
הנפלאות .בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער :הקסם של אורנה ,מסך הברזל .בתיאטרון חיפה
בשיתוף עם תיאטרון אורנה פורת :הבחורים בדלת ממול .בתיאטרון הקיבוץ :שרה גיבורת ניל'י .בתיאטרון
הערבי עברי ביפו :שרופים .בהפקות עצמאיות :ארוחה משפחתית – פסטיבל עכו  ,2012ליידי טוויסטד
 פסטיבל ישראל .בטלוויזיה ובקולנוע :ערבים רוקדים ,בקיצור .ערוץ  2קשת :מכתבי אהבה במלחמה,לבבות שבורים ,פזמון ליקינתון .זוכת שני פרסי אסיטז' בקטגוריית שחקנית ראשית בשנים  2011ו.2012-
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לירון ברנס  -שלומי

בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב .2001 ,בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין :האבא,
השחקנית .בתיאטרון החאן :קריפס ,מילה של אהבה ,מלחמה על הבית ,בגידה ,חטא ,חיל פרשים אנו,
הקמצן (מועמד לפרס התיאטרון לשחקן המבטיח) ,אושר ,מאכינל ,הזמרת הקירחת ,המצליחים ,בידרמן
והמציתים ,אישתי היקרה בעלי המתוק ,הקסם הגדול ,סדר עולמי חדש ,גן דובדבנים ,הלילה השניים עשר,
אוכלים ,משחק של אהבה ומזל ,הדלת ממול .תאטרון פרינג׳ :מר קולפרט ,אגדת חיילים  -זוכת קיפוד
הזהב לשנת  .2004בטלוויזיה :החיים זה לא הכל ,אגדת דשא ,אולי הפעם ,הכל דבש ,שירות חדרים,
קוויקי ,חשופים ,סרוגים ,חטופים ,בלתי הפיך ,אנחנו על המפה ,משפחה טובה .בקולנוע :סיפור של קיץ,
איים אבודים ,עץ לימון ,מעבר להרים ולגבעות .זוכה פרס קיפוד הזהב בתפקיד משנה על תפקידו במר
קולפרט.

סנדרה שונוולד  -רחל

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1987 ,בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין:
אקווס ,דולפינים ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה .בתיאטרון תהל :הכל אודות אמא .בתיאטרון
הבימה :הלילה  ,20הופס והופלה ,כריתת ראש ,בשפל ,הקוסם מברוקלין .בתיאטרון הקאמרי :אשכבה,
הבכיינים ,דבורה בארון ,דוניה רוסיטה הרווקה ,לורקה .בתיאטרון בית ליסין :אקווס ,דולפינים .בתיאטרון
באר שבע :הביתה הביתה .בתיאטרון חיפה :שלוש מסיבות ,מחיר הכבוד ,ארגנטינה .בתיאטרון הספריה:
חברות הכי טובות ,בדלתיים סגורות ,ההבטחה .בתיאטרון ערבי יהודי :נשים זרות .בתאטרון הקיבוץ:
תרנגול כפרות .בתיאטרון אורנה פורת :הסיפור של גילי .בתיאטרון העברי :חנה סנש .בתיאטרון
השעה :ילדי טהרן .בקולנוע :ג'ימס בארץ הקודש ,קרוב לבית ,סלסה תל אביב .בטלוויזיה :רמזור ,שלווה,
המובילים ,תיק סגור ,אבדות ומציאות ,ויוה אספניול ,האי .זוכת פרס ע"ש עדנה פלידל ( )2002לשחקנית
המבטיחה בתיאטרון ,מועמדת לפרס שחקנית המשנה על תפקידה באשכבה.

ניסו כאביה  -אלי/רופא

בוגר בית הספר למשחק ,יורם לוינשטיין  .1993בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :נדל"ן,
תנאים של חיבה ,פרינסס מרי  ,7ולנטינו ,סוסים על כביש גהה ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה.
בתיאטרון הפרינג :נולדו אשמים .בפסטיבל עכו :הפרגודים ,לצחוק בפראות .בתיאטרון הבימה :סיראנו
דה ברז'ראק ,החייל האמיץ שווייק .בתיאטרון ילדים ונוער :נפש טובה ,גיא אוני .באנסמבל תמונע :רעב,
משחקי חברה ,רביזור ,עניין של גברים ,חם בטבריה (הצגת יחיד) ,פרס מפעל הפיס .פריחת ההדרים .יש
ילדים זיג זג  -הצגת יחיד .פסטיבל תיאטרון קצר  :2007לא תישא .בתיאטרון באר-שבע :הביתה הביתה.
מרכז הפרינג' באר שבע :משחק באש – אופרת רוק זוגית .תיאטרון ילדים ונוער :מלך סיאם ,אי המטמון.
אנסמבל כאן :פרוייקט סקס מלחמה.
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רפרטואר
מחזאות ישראלית
אהבת מוות
מאת ענת גוב
בימוי :גלעד קמחי
אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש
מאת דפנה אנגל
בימוי :ציפי פינס
היורשת
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
מרלן
מאת שרה עזר

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר
עיבוד :שחר פנקס
בימוי :כפיר אזולאי

האורחת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :אלון אופיר

הסודות
מאת הדר גלרון
בימוי :מיה ניצן,
אלה ניקולייבסקי

שירה
מאת ש"י עגנון
בימוי :גלעד קמחי

השחקנית
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

הר לא זז
מאת גלעד עברון
בימוי :עירד רובינשטיין
הקומה השלישית
מאת אשכול נבו
עיבוד :דפנה אנגל-מחרז

החדר האחורי
מאת עדנה מזי״א
ובבימויה

מחזאות בינלאומית
המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה
על פי ספרו של מארק האדון
מאת סיימון סטיבנס
תרגום :דניאל אפרת
בימוי :גלעד קמחי
האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :רוני פינקוביץ'

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אודי בן משה
לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אלון אופיר
השקר
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :רוני פינקוביץ'
שעה של שקט
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה נאור
ביבר הזכוכית
מאת טנסי וויליאמס
תרגום :עידו ריקלין
בימוי :גלעד קמחי

הצגות ילדים
פינוקיו
עפ"י קרלו קולודי
עיבוד :דניאל אפרת ,גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי

המלאך
מאת אפרים סידון
בימוי :ציפי פינס

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום
עיבוד :דניאל אפרת ,גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית .פועל בסיועם של :משרד התרבות והספורט ,עיריית תל-אביב-יפו
רח' דיזנגוף  101ת"א ,המשרדים :בית כלל ,רח' דרויאנוב  5ת"א
טלפון 03-7255300 :קופה 03-7255333 :פקסwww.lessin.co.il 03-5241333 :
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חברי ההנהלה
הציבורית
עוזי ברעם  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד
רמי בן-גל
שלום חבשוש
איריס מור
אריה מנדל
עו״ד עינב קבאלה
אריאל קפון
מירי רובינו

מנהלה

מנהלת התיאטרון :ציפי פינס
במאי הבית :גלעד קמחי
דרמטורג התיאטרון :אבישי מילשטיין

סמנכ"ל שיווק:
מיכה וייסמברגר

אדווה טמקין

מנהל משאבי אנוש :מנהל כספים:
מיקי פרידמן

מנהלת לשכת מנכ"ל :תלמה גנור
מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי
דוברות ויחסי צבור :זיוה סידון
מנהלת פרסום :מיכל גלעד
מנהל מכירות חוץ :יוסי אלקה
מנהלת מחלקה חינוכית:
אטי ליבק-גולן ,רועי שולברג
מנהלת מח' מנויים :לילך פנחס
מחלקת מנויים :דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:
ארז חיימוביץ ,סימי מאירסון,
יהודית רוקבן
עוזרת למנהל משאבי אנוש:
כנרת צור
מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן
חשבת שכר :לורה מולדצ'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן ,טלי חובב
מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר
מח' שיווק טלפוני:
רוני בן רימון ,מריה בנגרט,
בתיה גמליאל ,זאבי זוהר,
יפית טרייסמן ,ציפי לסינגר,
מרים כספי ,תמר רון ,אלקה שלו
מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני
נציגי שרות לקוחות:
שי אהרוני ,מירה ביסון ,רות בן-דת,
מורן גבע ,מאיה גורן ,שרה גלעם,
שי חבה ,שירה מאזה ,עדי קוראל,
אורית קרואני ,גיא רום
מרכזיה :דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,איציק סלחג'י ,יצחק ברוך
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מנהלת הפקות ותפעול:

גבי ברנע

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג
עו"ד מיכל רוזנבוים
עו"ד עמית מנור
רואה חשבון :אלי שפלר

הפקה

מנהל הצגה ראשי :אלן פיטלוק
מנהלי הצגות :דוראל בן אהרון,
מורן גבע ,אורנה דויטש ,נעה חמל,
רולי יקואל ,שרון שפירא ,ארז שפר

צוות טכני

מנהל טכני :ישעיהו ביבלש
מנהל במה ראשי :אלברטו בנדר
מנהלי במה :זיו אורפז ,נביל טאפש,
דניאל לוין ,אברהם נתנאל ,ליאור סאלם,
סטניסלב סווטקין ,מטיאס סטוליאר
גיא קריספיל ,נחום רז
עובדי במה :יניב אלבז ,דניאל ברק,
יהודה גרוס ,אלון כליף ,שלומי נתנאל,
פייזל דודו
מנהל מח' תאורה :ראובן וולנר
תאורנים :שוקי אבו-חצירה,
אלכס בנסמן ,ניל גולדשטיין,
ניסים דלרייה ,שי דלרייה ,שמואל הס,
פרננדו מחאיקר ,אולג סטפנוב,
ליאור עזרא ,אייל דרור,
דולב ציגל ,קוסטה רייבסקי
מנהל מח' הגברה :תמיר אלפיה
הגברה :דניס אוסנקין ,אבישי אסור,
אסף בן אבי ,רז בליצבלאו,
טל חפץ ,סטס סוסניבקר,
טל פורטנוי ,אורן פרי ,רם קציר,
שרון ראובן ,אור רגב ,יורי שכנוביץ
מנהל ייצור :רמי דקל
אביזרים :יהודית בולקיאר ,אולה שבצוב
מנהלת מח' הלבשה :מיכל אלוני
מלבישות ,רקוויזיטיות ,פאניות:
פאנית ראשית :אולגה מטיסיאן,
ג'ני אדלרבאום ,מאיה גיא ,ולריה גלוזמן,
נטלי חתוכה ,דנה כהן ,יעלה מירוז,
ענבל מאיר ,לידיה סמנקובסקי,
אסיה נלן ,אולגה פרגמן ,אלונה קומינה,
ליאורה רון ,יוליה שמילוב ,אירנה שפיצר
אחראי בטיחות :יעקב הכהן

להצגה זו
מנהלת הצגה:
שרון שפירא
מנהלי במה:
סטניסלב סביטקין/
נביל טאפש
תאורה:
אולג סטפנוב /פרננדו
מאי חייקר
הגברה:
אבישי עשור/
רז בליצבלאו
מלבישה:
אולגה פרגמן
תפעול אביזרים:
ענבל מאיר
פאנית :אולגה מטאיסן

ביצוע תפאורה:
דודי בית מלאכה
ניגנו בהקלטות:
צ'לו :יועד ניר
גיטרות:
רמי אוסרווסר
פסנתר וכלי נשיפה:
אמיר לקנר
עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב
צילומים:
כפיר בולוטין
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

תודה ל :ד"ר מיקי ברקוביץ,
זאביק שורצברוד ,אורן אליאש

שחקני התיאטרון
לעונת 2016-17

(לפי סדר א-ב)

יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
שי אגוזי
אורטל אוחיון
אורי אוריין
טלי אורן
מגי אזרזר
אלעד אטרקצ'י
עידן אלתרמן
נעמה אמית
גל אמיתי
גילת אנקורי
יפית אסולין
משה אשכנזי
גיה באר גורביץ'
יעל בוטון
אפרת בוימולד
יניב ביטון
נעה בירון
מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך
ג'יל בן דוד
אור בן מלך
לירון בן שושן
נמרוד ברגמן
דניאל ברוסובני
ליליאן ברטו
לירון ברנס
מירי בש
ששון גבאי
דני גבע
ירדן גוז
ליאור גרטי
נטע גרטי
אבי גרייניק
מורדי גרשון
יעקב דניאל
טל דנינו
אילן דר
דיקלה הדר
ידידיה ויטל
אופיר וייל
עמי ויינברג
רועי ויינברג
מעיין ויסברג
גיל וסרמן
אתי וקנין-סובר
יעל וקשטיין
יורם טולדנו
מאיר טולדנו
שלומי טפיארו
דרור טפליצקי
גדי יגיל

יורם יוספסברג
ניסו כאביה
אלברט כהן
יניב לוי
צביקי לוין
קובי ליבנה
חי מאור
ענת מגן-שבו
לורין מוסרי
עמית מורשת
מוני מושונוב
ליאור מיכאלי
חייקה מלכה
קרן מרום
שאדי מרעי
דב נבון
אביבה נגוסה
נדב נייטס
ויקטור סבג
יובל סגל
יוסי סגל
אברהם סלקטר
אורי עטיה
עומר עציון
איתי פולישוק
הילה פלדמן
יוליה פלוטקין
ויטלי פרידלנד
עופרי פרישקולניק-אלדד
יוסי צברי
יותם קושניר
נתי קלוגר
הדס קלדרון
מאי קשת
ליז רביאן
אגם רודברג
אורנה רוטברג
עופר רוטנברג
מעין רחמים
דימה שבצ׳נקו
סנדרה שדה
סנדרה שונוולד
יקיר שוקרון
אמיר שחם
הדר שחף
רון שחר
מיכל שטמלר
קרן שיניוק
ניר שטראוס
נעמה שפירא
יעל שרוני
רפי תבור

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס
מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי
רכז ידידי התיאטרון:
חן תמיר

מייסדים
( 12,000ש"ח ומעלה)
אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ואמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא
גולדמן סיגל ואמיר
דותן ורדה ובעז
דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל
ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי
חודורוב פארה ועופר
חכים דורית וקרמר שלמה
טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז
סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל
פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל
קרן מרק ריץ' לחינוך ,תרבות ורווחה
רכבי מיכל ויובל
שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו
 2תרומות בעילום שם
תרומה מיוחדת לכבודה
של ג'ני ברנדס

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין
נוסדה באפריל 2006
לפרטים ולהצטרפות:
טל03-7255338 .

ידידים

F R I E N D S O F B E I T L E S S I N T H E AT R E

( 4,500ש"ח)
אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב
אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה
אהובי יגאל וגלית גוטמן
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי
אלאלוף שרה
אלבין גליה
אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג דר' יעל (זכאי) וצילר בנצי
אלקון עדית
אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי
אריאל נורית וחיים
בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו
בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם
ביילין הלנה עו"ד וישראלי יעקב עו"ד
ביצ׳צ׳ו ניצן ומירלה פררו
בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי
בן עוזר רותי
בר שלמה
בראון גבי
ברון גבי
בר-טור ליאורה ורוני
ברנר אביבה
ברנשטיין נתן
ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת אלונה ואלי
ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה
גולדנברג אורה
גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל
גיזנפלד איריס ואורן
גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן
גלאנץ טליה
גלבוע סולי וארנשטיין יורם
גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי
גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא
גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה
דגמי הגר ועזרא
דוד גבריאלה
דורון גדליה
דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי
הלפן אלי
הלקין אריאלה והלל
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הראל אורה וד"ר אביקם
הרטמן אסתי ואלקס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית
זקש רעומה ועופר
זרניצקי אורה ויוסי
חכמי יוסף
חנן פסיה ורו"ח אריה
חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה
טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה
טמיר ענת
טרנר אריאלה ויעקב
יונס חנה ואלי
יפו עליזה
כהן ז .מאיר
כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק
להב דורית והלל
לוין תמר ויוחנן
לוסטרניק אורנה ואורון
ליאור צביה ודן
ליבאי דוד ,פרופ'
לימון גילה וצביקה
לין יהודית ועו"ד אוריאל
לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי
לסט רותי וגבי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה
מולכו שלומית ויצחק
מזן גילי
מטלון רותי וניסו
מיתר ג'וזיאן (צביה)
מיתר עופרה
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק
מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי
נשיץ נחמה וגד
סאמט ורדה וחיים
סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל

סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי
סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל
עופר ליאורה
עופר רותי
עידן רוחה ועודד
עזרי יורם
עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי
פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי
פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פוקס רעיה ויצחק
פינס עודד
פישר ד"ר אלי
פפושדו אלי
פרי אסנת ויעקב
פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי
פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל
צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף
קונדה ציפי ואפרים
קפלן רותי
קריב אסי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
קרסו מטי
רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר
רז אסתר
רייז אורנה
ריכטר מיכל וגלי
רמון פנינה
רף חדי ואיתן
רפפורט עירית ופרי גלן
שביט (שטריקס) רינה ואילן
שחר זהבה ואריה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר
שפלר עופרה ורו"ח אלי
שפרינצק ריקי
שקלים פנינה והרצל
שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק
תאומים עירית ומשה
תדמור דב
 6תרומות בעילום שם
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רוצים לדעת איך להרוויח גם כשהריבית אפסית?

יש לנו מגוון פיקדונות בדיוק לעכשיו
פיקדון
קוקו

ס

פיקדון רי
מונים

סוזי טובי
מנהלת לקוחות
מזרחי-טפחות

פיקדון לטווח ארוך המבטיח לקבל
בוודאות עד פי  1.5על הסכום שהפקדת
ללא תלות באינפלציה או בשינויי הריבית

סוזי טובי

י

פיקדון
ליצ׳

עם

פיקדון המאפשר לך להרוויח
כשהריבית אפסית וגם להשאיר את הכסף זמין

פיקדון מדורג המעניק
ריבית שגדלה מדי שנה בנוסף
לנקודות יציאה לאורך התקופה
פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף להם .הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

המקצוענים בהשקעות של מזרחי-טפחות
יתאימו לך את הפיקדון הטוב ביותר.

פיקדון קוקוס ,רימונים ,ליצ׳י ועוד מגוון פיקדונות לכל תקופה וצורך,
יניבו עבורך את הפירות העסיסיים והמתוקים ביותר.
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LOVE of
DEATH
By Anat Gov
Director Gilad kimchi

Set Design: Eran Atzmon

Cast:

Costumes Design: Moni Mednik

Lilian Barreto - Mira

Music: Amir Lekner

Yoram Toledano/Nimrod Bergman A Mysterious Man/Tomi

Lighting Design: Avi Yona Bueno bambi
Assistant Director: Anat Nathanson

Noa Biron - Limor
Yaakov Daniel - Youseff
Yaniv Levy/Liron Baranes - Shlomi
Sandra Schonwald - Rachel
Nisso Khavia - Eli/Doctor
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