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אלונה ,גבורת המחזה "בית מרקחת שטרן-בלום"
היא אישה חזקה ובעלת לב רחב ,מנהלת את העסק
המשפחתי כמו גם את משפחתה למופת .על אף
המשברים שפקדו אותה היא תמיד קמה ,מתפקדת,
מעניקה ,מגוננת ,אוהבת ,דואגת ,רואה הכל ,נוכחת.
היא כאותה אישה יודעת כל שבדמיוננו הקולקטיבי
רואה הכל ,כקוסמת ,שעיניים לה גם בצידי ראשה,
בגבה ,רואה אפילו בשנתה...
מי לא רוצה אמא כזאת" ,גדולה מהחיים" שבמציאות
אפשר גם לנזוף בה על נתינת ייתר ,על שתלטנות ,על
דחיפת אפה לעניינים לא לה ,או לשנוא אותה שלא
הייתה שם מספיק ,שדאגה רק לעצמה ,שהתמכרה
לקריירה שלה ,או לחילופין להזהיר אותה על הזנחה
עצמית ,על כך שלא השכילה "לעשות משהו מועיל
עם החיים שלה" .וביום שתיפרד מהעולם יספידו
אותה בני משפחתה כקדושה.
אבל לפעמים אמא מפתיעה אפילו את ילדיה .היא
מחליטה לחולל שינוי בחייה מבלי "לקבל רשות"
מילדיה ,מבלי "להתחשב" בצורכיהם .ההפתעה

נשים מפעם .זאת משום שיש בו התרסה ,כמעט
חוצפה" ,איך את מעיזה"? לעזוב משפחה ,ילדים,
נכדים ,מחויבויות ,משפחה שאת עמוד התווך שלה,
להיות בשבילם מרחוק ,כבר לא זמינה ,אישה עם
חיים משלה.
שתי סוגיות מרכזיות עולות מתוך המחזה:
האם יכול להסתיים תפקידו של הורה ,במיוחד הורה
שהוא "אמא" שכידוע היא לעולם אמורה להיות
"גדולה מהחיים"? האם להניח לילדים הגדולים לנהל
את חייהם גם אם חייהם רצופים בבעיות כלכליות
ואחרות?
האם כדאי להוריש להם בעוד ההורה בחיים?

"אמא" – תפקיד שאינו נגמר...
הטוטאליות של החוויה הנשית היא קולקטיבית,
עוברת מדור לדור ,מאם לבתה ,ומשמרת את עצמה
באינספור סנקציות חברתיות .העובדה הביולוגית
שנשים יולדות ומטפלות בדרך כלל בתינוק בשנת
חייו הראשונה ,עומדת בבסיס התפיסה שאימהות
הוא התפקיד המרכזי של
האישה ,ומגדיר במידה רבה
את אישיותה וחייה .נשים
מכוונות את החלטותיהן
החשובות ביותר ,בעיקר
בתחום הקריירה ,בהתאם
לצורכי ילדיהן .נשים נעות
מתחושת סיפוק עילאי עד
רגשי אשמה וחרטה ,בעקבות
אירועים הקשורים לילדיהן.
נשים מוכנות להיכנס למאבקי כוח עם בני זוגן,
ולעתים גם לסכן את נישואיהן ,אם הן חשות שיחסו
של האב או בן הזוג (שאינו האב הביולוגי) עלול לסכן
את בריאות הנפש של ילדיהן .נשים תובעות מעצמן
סוג של פרפקציוניזם הגורם להן ייסורי נפש  -בכל
הקשור לילדיהן .הן תובעות מעצמן ,והסביבה תומכת
בכך ,להיות עבור ילדיהן " -הכל"  -ממזינות פיזיות
עד אחראיות על העשרתם האינטלקטואלית ורווחתם
הנפשית .הן נתבעות להיות דואגות ,רכות ,מקשיבות,
אמפאתיות ,סובלניות ,במילים אחרות  -נטולות אגו
ביחסן לילדיהן .כל סטייה ממודל מושלם זה נתקלת
בביקורת חברתית ,כמו גם בביקורת קשה מבן הזוג אך
תמיד ,ובעיקר מעצמן.
מודל האם המושלמת הוטמע במידה כה עמוקה
בתרבות עד כי יש טוענים ( )Stern, 1986כי דמותה
של האם החורגת המופיעה באלפי אגדות עם מכל
הזמנים ובכל התרבויות באה לבטא את
החלק "הרע" של האם ,שאי אפשר היה
להכילו בדמותה של האם הטובה.

אמא – "גדולה מהחיים" –
בין מיתוס למציאות
מושלמת ,אפילו שהילדים גדלו ובגרו ובונים חיים
לעצמם .איך היא עושה להם את "זה"? הם צריכים
אותה פה ,זמינה .אבל היא במקום אחר .זה יכול
לקרות לה לקראת יומולדת עגול ,היא נזכרת שהיא
אדם ,לא רק אישה ,כלומר לא רק אמא ,היא מפחדת
שעוד מעט תפסיד את הרכבת האחרונה וכבר לא
תדע לעולם מי הייתה פעם ,לפני שהפכה לאשת
משפחה .היא רוצה לחוש במלוא חושיה את עצמה
מבעד לעטיפתה ,שכבה ועוד שכבה של עבר – מפואר
או מיוסר ,אולי רווי געגועים ,אולי מוחמץ  -עד הליבה
הראשונית .לפעמים צריכה אישה לנסוע רחוק כדי
לנער את אבק הימים ,את שגרת תפקידיה הנשיים
ולחבור לניצוץ הראשון – "אישה זאבה" בלשונה
הפואטית של הסופרת קלריסה פינקולה אסטס .כמו
אדמה רבת שכבות היא אישה שאם תעמיק דיה תוכל
להגיע "הביתה" ,לליבתה .כך קרה לאלונה גיבורת
המחזה.
מהלך אמיץ ויוצא דופן של אישה אפילו כיום כשנשים
מנסות להיות יותר ממה שהיו אימותיהן ,ודורות של
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האם יכול להסתיים תפקידו של
הורה ,במיוחד הורה שהוא "אמא"?
הוא שאמרנו ,התפקיד ההורי לא מסתיים לעולם .גם
אם בסתר לבנו קיווינו שאחרי עזיבת ילדינו את הבית
נשתחרר מכובד האחריות ונחווה מעט יותר חופש.
הוא לא מסתיים ,לא רק משום שלא מעט מילדינו
הבוגרים חוזרים הביתה (תופעה עולמית הולכת
ומתרחבת שלא כאן לדבר עליה) .תפקידנו לא מסתיים
משום שכך טבעו .הורות ,פירושו ליווי ,תמיכה ,הדרכה,
הושטת יד ,נוכחות ,סיוע כלכלי (בהתאם ליכולותינו
והחלטותינו הריבוניות) ,ייעוץ ,וכמובן אהבה ,הרבה
חום ואהבה .ילדיהם של ילדינו ,כלומר נכדינו ,אינם
תחליף .הם תוספת נפלאה לחיינו ,אך הם אינם יכולים
להיות פיצוי או תחליף לילדינו שאולי יחסינו איתם
עלו על שרטון.
אולי חשוב מכול לציין שהאתגר הגדול של ההורות
לאחר שילדינו בגרו יבוא לביטוי בשינוי יסודי
בתפיסתנו את תפקידנו .לא עוד פיקוח ושליטה
(שאמור להתפוגג ממילא עם התבגרותם של ילדינו),
הרבה פחות התערבות ,יותר מעורבות .אחריות על
שמירה על כבודם ,יצירת יחסי אמון המאפשרים להם
לבוא אלינו בצר להם ,כן גם כאשר הם בוגרים והורים
בעצמם .וחשוב לא פחות – לשמור על עצמנו שלא
ניפול בשבי של "נתינת יתר" על חשבון בריאותנו
הנפשית והפיזית.
גיבורת המחזה רוצה לנסוע הרחק ,להשתחרר לגמרי.
נסיבות החיים "מחזירים אותה לתפקיד" .היא אולי
תיסע ,יום אחד ,אחרי "שתסדר את העניינים" ,וגם אז
תישאר "אמא".
העדרו של האב החורג אף הוא מוסבר בדלות תפקידו של
האב הביולוגי ,שמותו לא הותיר רישום עז על ילדיו .העדרו,
או דמותו הפאסיבית ביחסיו עם ילדיו מעצימים משנה
העצמה את דמותה הענקית של האם על צדדיה הדמוניים -
"האם החורגת" וצדדיה האלוהיים " -האם המושלמת".
האם אשה בשר ודם יכולה לעמוד בקריטריונים מחמירים אילו?
האם העין החברתית הצופייה על מעשיה מתירים לה להעביר חלק
מתפקידיה הבלתי נגמרים לבן זוגה? האם איזשהו בן זוג מסוגל
להיכנס לנעלים הענקיות של התפקיד המזין והתומך  -בכל מחיר
ובכל תנאי ,מעבר לתפקידיו המסורתיים כ"משליט סדר".
המחקרים שעסקו בתפקיד האימהות ,טרם המהפיכה הפמיניסטית,
חיזקו תפיסות מסורתיות אילו .הם התמקדו באם "הבלתי כשירה"  -החל
מאם "מגוננת יתר" ועד אם "מזניחה" האחראית על נזקים בבריאות
הנפש של ילדיה .התפיסות הנ"ל כבשו מקום של קבע בתרבות
והשפיעו על חיי כולנו אך בעיקר כמובן על חייהן של נשים.
הפנמת התפקיד היא כה מושלמת עד כי רוב הנשים והגברים לא יעלו
בדעתם כי אין זה בהכרח "מהטבע".
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האם להוריש לילדינו בעודנו בחיים?
קיימת אמרה ידועה האומרת" :אמא יכולה לטפל
בעשרה ילדים .עשרה ילדים לא יכולים לטפל באמא
אחת".
הורים ,לפעמים הורה יחיד ,מורישים בעודם בחיים את
רכושם לילדיהם ,מטעמים של רצון טוב ,לראות את
חלוקת רכושם ,שיעשה באופן שוויוני ,תוך מתן מענה
כלכלי לזקוקים לו .אולי הם גם רוצים להנות מהכרת
התודה של ילדיהם ,אולי חלקם רוצים לשלוט בתהליך,
המניעים יכולים להיות מגוונים .התוצאה לצערנו
חוזרת על עצמה לעתים קרובות מדי .ברגע שהרכוש
עובר לידי הילדים ואיתה גם הריבונות נוצר אפקט
שקשה לנבא אותו ,אך אינו מפליא בהתחשב בטבע
האדם .תופעות של חוסר נדיבות ,אפילו קמצנות עד
ניצול של אותו הורה שמסר את רכושו ומצפה לתמורה
ראויה – כבוד ,אהבה ,מקום מגורים ההולם את צרכיו
הפיזיים והנפשיים וכמובן רווחה כלכלית .מתחילים
להתמקח איתו על איפה "יתאים" לו להתגורר ,מה
"הולם" את גילו המבוגר ,מהם צרכיו .ההתמקחות
עלולה להיות מלווה בחשבונאות צרה ,ולעתים אפילו
בנקמנות לא מודעת (תלוי בטיב היחסים בעבר) .כמובן
שלא כך בכל המקרים .כאשר הרכוש מחולק ונשאר
די והותר להורה לעשות בו רצונו ,המצב שונה .למה
זה קורה? ההורה שמחלק את כל רכושו בעוד בחיים
עלול לאבד הרבה מסמכותו הטבעית בעיני ילדיו .מצב
זה עלול ליצור דינמיקה חדשה בין ההורים לילדיהם,
בעקבות אובדן הכוח הכלכלי שלו ואיתה גם אובדן
תחושת הריבונות שהיא כה חיונית לאנשים מבוגרים,
ובמיוחד ביחסיהם עם ילדיהם הבוגרים .יש לזכור
נתינה ,רגשית כמו גם כלכלית ,היא זכות מבורכת
לנותנים ולמקבלים ,אך כשאינה באה עם גבולות
ברורים היא עלולה ליצור יחסי ניצול .יחסי הורים
ילדים לעולם לא יהיו סימטריים ,ולכן נתינת רכושם
בעודם בחיים מזמינה יחסי תלות מהכיוון ההפוך –
מצב חדש הפוגע גם בהורים וגם בילדיהם.
מחזהו הידוע של ויליאם שקספיר "המלך ליר" ממחיש
ומזכיר לכולנו את פוטנציאל ההרס הרובץ לפתחה
של כל משפחה  -גילוי היצרים האפלים המניעים את
הילדים מתחת למעטה אהבת הורים ,אהבת רכוש
הגוברת על נאמנות .נכון ,לא תמיד ,לא אצל כולם.
ד"ר רבקה נרדי ,סופרת ומטפלת אישית וזוגית,
ספרה האחרון "אור מריר" (סיפורים קצרים),
"הדים".2013 ,
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מעט מאוד גופים בעולם זוכים לאהדה
ולהערצה גורפת כל כך כמו ארגון “רופאים
ללא גבולות”.
ארגון "רופאים ללא גבולות" מצליח במשך עשרות
שנים לשמר תדמית נקייה ,אנושית ורגישה מאוד.
הארגון ,שזכה בפרס נובל לשלום ,נחלץ לעזרת
הנפגעים באסונות טבע ,במלחמות ובסכסוכים
עקובים מדם בכל רחבי העולם.
ארגון “רופאים ללא גבולות” הוקם בשנת 1971
כאשר קבוצה קטנה של רופאים צרפתים עבדו
בצלב האדום וטיפלו בנפגעי רעב בביאפרה.
הטיפול היה עבורם חוויה מתסכלת באופן טרגי.
אלפי מכשולים עמדו בדרכם של הרופאים והם
הרגישו שחייבים לשנות את המצב .חייבת להיות

הפליטים .הם ביצוע ניתוחים תחת אש באזורי
קרבות ,הבריחו ציוד רפואי דרך גבולות ,פיתחו
ומפתחים תוכניות למלחמה בתת תזונה ומפעילים
מרכזי האכלה .ב־ 1985בזמן הקונפליקטים במרכז
אמריקה סיפק הארגון סיוע לפליטים מהונדורס,
אל סלבדור וניקרגוואה .ב־ ,1989כשנפל הגוש
הסובייטי ,סיפקו אנשי הארגון מענה לגיבוי מערכת
הבריאות הקורסת .ב־  1990ניתן סיוע רפואי
במלחמת האזרחים בליבריה וב־ 1991במלחמת
האזרחים בסומליה .באותה שנה הפעיל הארגון
מבצע ענק לטיפול בפליטים כורדים שברחו מצפון
עיראק במבצע שהתפרס על תורכיה ,איראן וירדן.
הם טיפלו בסובלים בסרביה ,במונטנגרו ,במקדוניה
ובאלבניה .ב־ ,1994בזמן רצח העם ברואנדה,
נשארו “רופאים ללא גבולות”
בקילגלי ,כאשר יותר מ־ 800,000בני
אדם נרצחו ,אז ,בהחלטה חסרת
תקדים החליטו חברי הארגון לקרוא
להתערבות צבאית בינלאומית .אנשי
הארגון העניקו עזרה בצ’צ’ניה ,חיסנו
אוכלוסייה מוכה במגפת דלקת קרום
המוח בניגריה .יצאו בתכנית מיוחדת
לטיפול בילדים עזובים בברזיל
ובפיליפינים ,ועוד.
הארגון פועל גם בישראל .מאז  1988הוא מספק
לתושבי השטחים סיוע רפואי ,נפשי והומניטארי.
הארגון מצליח לשמור על עצמאות וגמישות
כלכלית ,בזכות העובדה ששמונים אחוז מתקציבו
מגיעים מתרומות של הציבור הרחב ורק עשרים
אחוז מתרומות של סוכנויות בינלאומיות וממשלות.
לפי פרסומי הארגון ,ההחלטה של “רופאים ללא
גבולות” להתערב באיזושהי מדינה מבוססת רק על
הערכת צרכי התושבים .ההחלטה לא מבוססת על
אינטרסים פוליטיים ,כלכליים או דתיים.
מתנדבי הארגון עובדים במקומות מרוחקים
ומסוכנים בכל רחבי העולם .הם מתייצבים לשירות
בהתראה קצרה ,מציעים את עצמם ,כישוריהם
ומיומנותם ומקדישים בדרך כלל בין שישה ל־12
חודשים בכל משימה .ההוצאות שלהם מכוסות
בידי הארגון והם מקבלים קצבה צנועה.

רופאים ללא גבולות
דרך ,חשבו ,להגיע ישירות לחולים ולסובלים.
העיכובים הבלתי פוסקים מצד בעלי אינטרסים
פוליטיים ,כלכליים או דתיים ,מוכרחים להיפסק או
שתימצא דרך לעקוף אותם .הרופאים הצרפתים
האמינו שלכל אדם יש זכות לטיפול רפואי והזכות
הזאת של בני האדם חשובה יותר מהכבוד למדינות,
לגבולות או לאמונות .הם החליטו לעשות מעשה
ויחד עם כמה עיתונאים הקימו את הארגון הידוע
היום בשם “ -רופאים ללא גבולות” .כיום יש לארגון
סניפים ב־ 19מדינות .הארגון עצמאי ואיננו תלוי
בממשלות ,הוא מספק עזרה רפואית בזמן חירום
ורואה עצמו מחויב לדווח לציבור על הזוועות להם
עדים פעיליו במהלך פעילותם.
מאז  1971אין כמעט אסון טבע ,מלחמה או
קונפליקט שארגון “רופאים ללא גבולות” לא הגיע
אליו והיה ביו הראשונים להגיש עזרה .ב־,1972
כאשר התחוללה רעידת אדמה בניקרגוואה ,עזרו
רופאי הארגון בפעם הראשונה בטיפול בנפגעי
אסון טבע .ב־ ,1975כשמיליוני קמבודים ברחו
מאנשי הגרילה של החמר רוז’ ,עזרו “רופאים ללא
גבולות” בפעם הראשונה בהיקף גדול בבעיית
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מאת תמי זר ,מתוך כתבה שפורסמה ב"מסע אחר".
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אנשים רבים ,בשלב של אמצע החיים ,מוצאים
את עצמם מתמודדים עם ההשלכות של השינויים
הנפשיים והפיזיים שהגיל מביא עמו .מדובר
בתהליכים בלתי נמנעים ,משותפים לכולנו  -אך גם
משתנים מאדם לאדם .לצד האובדן והוויתור ,זו גם
הזדמנות לבחור מחדש .זהו שלב בחיים שיש בו
אפשרויות רבות ליותר חופש ,אהבה והגשמה עצמית.
כילדים ,אנו כפופים לרצון של הורינו ומורינו .בהמשך,
כבני נוער ,אנו כבולים ללחץ החברתי של בני גילנו.
אחר כך ,נהיה מגויסים לקריירה תובענית ,לזוגיות
ומעל לכל  -למשפחה ולילדים .באמצע החיים ,אנו
זוכים לעיתים באפשרות לבחור לעצמנו סיפור חיים
חדש ,נוסף :הקן מתרוקן ,העבודה כבר מוכרת ובטוחה
יותר ,הזוגיות כבר עברה גלגולים רבים ומשונים

הבחירה לעשות שינוי ,בכל שלב של החיים אך
במיוחד בגיל זה ,דורשת אומץ רב .קולות פנימיים
לוחצים עלינו לפחוד ,לוותר ,לא לפרגן לעצמנו ,לשמר
את הקיים .המשפחה ,העבודה והחברים מערימים
קשיים ודורשים להתחשב בצרכים ובאינטרסים
שלהם .חוויות העבר גם הן יוצרות משקע ודפוסי
התנהגות וחשיבה שקשה מאוד להתנער מהם.
שינוי דורש יכולת לעזוב את המוכר והבטוח ולצאת
אל הלא ידוע .להשתחרר מ”מה יגידו” ,מהציפיות
של ההורים והילדים והחברים והשכנים ,להקשיב
לקול הפנימי שאומר “זה מה שאני רוצה” .הבחירה
באותנטיות ,באמת הפנימית ,בתשוקה לעשות -
לפחות פעם אחת  -את מה שאני באמת רוצה ,היא
שמובילה את אלונה ,גיבורת המחזה,
לעזוב חיים ידועים ומוכרים ולסוע
לפעילות התנדבותית באפריקה,
ביבשת הלא נודעת.

שינוי באמצע החיים
וההורים ,בדרך זו או אחרת ,משחררים אותנו לחיות
את חיינו .אנו פחות צריכים להוכיח את עצמנו ,לעמוד
בלחצים “מבחוץ” -ויכולים להתפנות לתהליך של
העצמת הפנים ,מימוש המאוויים והמשאלות שלא
יכולנו לספק עד כה.
לעיתים קרובות התחושה היא שזוהי הזדמנות
אחרונה .זהו גיל של אובדן .הגוף כבר אינו צעיר
והבריאות אינה מובטחת ,אנשים משמעותיים לנו
מזדקנים ואף הולכים לעולמם .אנו מבינים שגם לנו
זה יקרה .ההבטחה ש”פעם”“ ,אי שם בעתיד” נעשה
את כל מה שאנו רוצים ושואפים אליו ,נהיית מפחידה,
לפעמים אפילו ציווי לפעולה .בהרבה מובנים ,זה נהיה
“עכשיו או לעולם לא”.
לכולנו יש כל מיני פנטזיות ,משאלות שאנו שואפים
לממש .אצל אחד זהו רצון לטייל ,לראות עולם .יש
המחפשים לחוות אהבה רומנטית ,גדולה מהחיים.
אצל אחר זה רצון להתנסות בסקס שונה ,פרוע
יותר ,או משוחרר יותר .יש ששואפים להתפרסם ,יש
ששואפים פשוט להיפטר ,לפחות זמנית ,מהעול של
האחרים ,של הסביבה ,של המשפחה“ .עד עכשיו
נתתי ונתתי -כעת אני רוצה לעשות למען עצמי” .יש
שרוצים לעשות משהו משמעותי ,להתנדב או לתרום
לחברה ,לעזור לנזקקים.
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אלא שהבחירה הזו גם היא אינה
פשוטה .החיים לא באמת מתחילים
מחדש .העבר ,על כל ההשלכות שלו,
שב ורודף אותנו ומשיג אותנו בכל
מקום אליו נפנה .זה מה שקורה לאלונה .האירועים
שפוקדים אותה מצחיקים וכואבים ,מרגשים
ומפחידים ומסמלים ,במידה רבה ,את המסע של
האדם אל השחרור וההגשמה העצמית מול כוחה של
החברה ,המשפחה והסביבה לשעבד אותנו ,לגרום
לנו לוותר.
יש הרבה מאוד דרכים להבין את סיפור החיים של
אלונה .לכל אדם משמעותי בחיינו ,בעיקר ילדים,
הורים ,בני זוג ושותפים לחיים ,יש דרישות ורצונות
משל עצמו .את משא הציפיות והצרכים של הסביבה
אנו נאלצים לשאת לכל אורך מעגל החיים .אך מול כל
אלה ,יש לנו גם את הזכות לבחור את הסיפור הפרטי
והאישי שלנו ,את הדרך לחיות את חיינו ,להגשים את
משאלות ליבנו.

עליזה גולדשטיין ,פסיכולוגית קלינית,
מחברת הספרים “רגש ,מגע ,קשר” ,מטר.2005 ,
“עכשיו ,באמצע החיים” ,מטר2007 ,
“מה בסך הכול בקשתי” ,מטר.2014 ,
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גורן אגמון > מחזאית

מחזאית ,במאית ,מורה באונ' ת"א בחוג לתיאטרון .ילידת קבוצת שילר .בוגרת החוג לתיאטרון
באונ' ת"א .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 ,עלמה ורות,
אמא מאוהבת .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  -זכה בפרס ראשון בפסטיבל להצגות ילדים .בתיאטרון בית ליסין -
הרפתקאה מופלאה .זוכת פרס התיאטרון הישראלי  -מחזאית השנה על מכתב לנעה.

אלון אופיר > בימוי

שרת בלהקת פיקוד המרכז .בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1991 ,במהלך לימודיו
זכה במלגה ע"ש שרגא פרידמן מטעם קרן תרבות אמריקה ישראל ,במלגה ע"ש פאני לוביץ'
מטעם אגודת ידידי הבימה ובמלגה ע"ש שמעון בר מטעם איגוד השחקנים בהסתדרות.
שיחק וביים ברוב תיאטרוני ישראל .בין עבודותיו בבימוי  -בתיאטרון בית ליסין :ריקוד בששה
שעורים ,אהבה ממבט שלישי ,החדר הכחול ,החולה ההודי ,מדליה להארי .בפסטיבל פותחים
מסך  - 5מופע הפתיחה כל הבמה אישה ,בשידור חי (פרס ראשון) ,בפסטיבל פותחים מסך
 – 6מופע הפתיחה שירים שהוצאו מהקשרם .בתיאטרון הבימה :החותנת ,שעה יפה ליוגה,
בראבו  -שרים  ,90לרקוד ולעוף ,החולה ההודי ,אם הבית .בתיאטרון הקאמרי :מר גרין זכתה
בפרס הצגת השנה ושחקן השנה בפרס התיאטרון  .2001פרק ב' ,קיזוז .בתיאטרון חיפה:
בנות עובדות ,פיגמליון ,הדודה של מנש .בתיאטרון גשר :שיחות לילה .בתיאטרון באר-שבע :לא
כולל שינה אסיר בלב העיר .בתיאטרון הקומדיה :האמא של הרווקה .בתיאטרון הצפון :עפרה -
דרמה מוסיקלית .בתיאטרון המדיטק :אמא אמרה לי דני .בתיאטרון הספריה :הבחורים שלנו.
בתיאטרון הקיבוץ :יסודות עוינים .בתיאטרון לילדים ולנוער :חסמבה .ביים בתיאטרון צהל
ובתלמה ילין כעשרה מופעים ומחזות זמר עם תזמורת מלאה .בבית צבי – רבקה ,השבויה
האינדיאנית ,המערבולת .בימוי ומשחק  -בתיאטרון חיפה :פיגמליון .מדיטק :אמא אמרה לי
דני .קבוצת תהל :סיפור אהבה בשלושה פרקים .בימים אלה משחק בהצגות הבימה :הסוחר
מונציה ,הדה גאבלר .בימים אלו משחק בהצגה הגיבן מנוטרדאם בתיאטרון באר שבע .בקיץ
הקרוב יעלה בתיאטרון תמונע המופע :אלון אופיר שר לאיזנאבור ,בהפקתו ,בבימויו ובביצועו.
זוכה פעמיים בפרס התיאטרון בשנת  1998ובשנת  2009על תפקידיו בהמורדים (הקאמרי)
והרוזן ממונטה כריסטו (תיאטרון באר שבע).

במבי פרידמן > עיצוב תפאורה

מעצב תפאורה ותאורה בכל התיאטראות הרפרטוארים בארץ ,וכן בתיאטרון המסחרי
ובטלוויזיה .בוגר לימודי תואר ראשון ותואר שני (בהצטיינות) בעיצוב במה ,בחוג לתיאטרון -
אוניברסיטת תל אביב .השתלמות מקצועית בCHELSEA COLLEGE OF ART AND DESIGN :
 .LONDONבין עבודותיו בתיאטרון עיצוב תפאורה ותאורה  -בתיאטרון הבימה :אכזר ורחום,
לב טוב .בתיאטרון הקאמרי :האישה בשחור ,רוז .בתיאטרון בית ליסין :מתנקשים ,פופקורן,
מלאכת החיים ,סרט צרפתי ,אנדה ,בחורים טובים ,אחרון ימיה ,מקסי ואני ,אז ,בפראג ,עובד
בשביל שניים .בתיאטרון החאן :שיחות אחרי לוויה ,בגידה .בתיאטרון באר שבע :מלכת היופי
של לינאן ,לא על זמירים ,לטיפול יצאנו ,דלתות נפתחות ,חסיה הנערה מן הכפר ,חלום אחר.
באופרה הישראלית החדשה :אליסה בארץ הפלאות .עיצוב הצגות רבות לתיאטרון הספריה
והצגות רבות אחרות במסגרת בית צבי .עיצוב לעשרות הצגות ילדים שונות וכמו כן עיצוב
תפאורה למחזות זמר היפה והחיה (דיסני) ,צלילי המוזיקה ,נרניה ,אוליבר ,זורו ,שרקAvenue ,
 Qולמופעי בידור שונים .מלמד עיצוב במה ותאורה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב.
הקים ועומד בראש מסלול עיצוב תפאורה במכללת שנקר .זוכה מילגת קרן אמריקה -
ישראל (קרן שרת) בשנים  .1998 ,1997 ,1996זוכה מילגת British Council - B I Arts
 .2001זוכה בפרס ע"ש יחיאל שמי לעיצוב במה לשנת  .2004נבחר הקרן למצוינות בתרבות
 icexcellenceבתחום התיאטרון לשנת .2005
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אורן דר > עיצוב תלבושות

בוגר לימודי צילום ואומנות ,סטייליסט ומעצב תלבושות לסרטים ,טלוויזיה ופרסומות.
מעבודותיו בתיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין :היורשת ,מי מפחד מווירגיניה וולף ,דולפינים,
תה ,האגם המוזהב ,סופ"ש עם תום ,החולה ההודי ,אהבה זה לא הכל ,היופי כן קובע ,כטוב
בעיניכם ,האמת ,מדליה להארי ,אוצר יקר .בתיאטרון חיפה :בנות עובדות ,הדודה של מנש,
כולם היו בני ,משהו למות בשבילו ,אמנות ,גזע .בתיאטרון הבימה :החותנת ,לרקוד ולעוף,
משוגעת .בתיאטרון הקאמרי :לילה לא שקט ,יום במותה של גו ,ציפור שחורה ,פרק ב' ,קיזוז,
האסיר בקומה ה .14-בתיאטרון הספריה :מלחמת טרויה לא תפרוץ ,עקומים ,הלילה הקצר
ביותר ,ענבי זעם .בתיאטרון באר שבע :איך למדתי לנהוג ,לא כולל שינה ,מהומה רבה ,הרוזן
ממונטה כריסטו (על עבודתו זו היה מועמד לפרס התאטרון על עיצוב תלבושות) .בקולנוע:
הבועה ,פרויקט וידאו דאנס בת שבע .בטלוויזיה :על קצות האצבעות .בין עבודותיו בפרסום:
קסטרו ,פלאפון ,בנק לאומי ,אורנג' ,גוטקס ,סופרפארם .כמו כן עבד עבור חברות מסחריות
ופרויקטים בחו"ל (סין ,רוסיה ,תורכיה).

יוסי בן נון > מוסיקה

בוגר תואר ראשון באקול נורמל סופרייר בפריז ,בוגר תואר שני במנהטן סקול אוף מיוזיק
בניו יורק .הופיע כסולן עם כל התזמורות הסימפוניות בארץ .היה מזוכי קרן שרת 12
שנים ברציפות .בעל פרס אקום להלחנה לתיאטרון שנת  ,92בעל פרס מרגלית להלחנה
לתיאטרון לשנת  .2000זוכה פרס התיאטרון  .2004זוכה פרס מלחין השנה להצגות ילדים
 .2008הלחין וניהל מוסיקלית הצגות לכל התיאטראות בארץ .בין עבודותיו  -בתיאטרון
הקאמרי :אשכבה ,נורה ,הבכיינים ,כטוב בעיניכם ,קברט חנוך לוין ,מעיין הכבשים (בשיתוף
תיאטרון חיפה) ,אמא קוראז' ,המלט ,היה או לא היה ,שמו הולך לפניו ,גפן בלאדי ,ג'וני הלך,
ינטל ,גטו ,איחש פישר ,האריסטוקרטים ,דבר מצחיק קרה .מנצח ומנהל מוסיקאלי של
המפיקים ,כנר על הגג ,קברט ,קזבלן .שיתוף פעולה הקאמרי והבימה  -אנטיגונה .בתיאטרון
הבימה :ירמה ,ההולכים בחושך (בשיתוף תיאטרון חיפה) ,בית ברנרדה אלבה ,קופסה שחורה,
הנאהבים והנעימים ,חודש בכפר ,העז ,מלחמה ,אנה קרנינה ,החגיגה ,כל החיים לפניו ,איולף
הקטן ,כמעט נורמלי ,גבירתי הנאוה .בתיאטרון בית ליסין :מתנקשים ,עשו עליך פעם סרט,
אלטלנה ,חשמלית ושמה תשוקה ,יומנים ,אוליבר טוויסט ,הדוד וניה ,פרינסס מרי  ,7מלאכת
החיים ,סוסים על כביש גהה ,אז ,בפראג .בתיאטרון באר שבע :כשאת אומרת לא ,בלדה
ספרדית ,קומדיה של טעויות ,השחף .בתיאטרון חיפה :מחיר הכבוד .בתיאטרון הסמטה:
השמשים .בתיאטרון המדיטק :אוזו מוזו ,ציפור הנפש ,לרקוד עם אבא ,פרדיננד פדצור ,נחמן.
בתיאטרון אורנה פורת :הברווזון המכוער.

דולב ציגל > עיצוב תאורה

תאורן בתיאטרון ובטלוויזיה .בתיאטרון בית ליסין עיצב תאורה להיופי כן קובע .לפותחים במה,
פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית פותחים במה  :2005החולה ההודי ,בשידור חי ,יומנים .פותחים
במה  :2006סיבת המוות ,תה ,שיר פרידה .פותחים במה  :2007סופ"ש עם תום ,זריחה ,דולפינים.
פותחים במה  :2008ברודווי פינת פרישמן ,צל של אישה ,טניה ,בראנז'ה .פותחים במה :2009
פרינסס מרי  ,7פועלת זרה ,תמונות יפואיות ,מי מכיר את עמוס חפר? ,נדל"ן.
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יונה אליאן-קשת > אלונה

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 ( ,)2005 ,1993אהבת חיי ,מייק,
תנאים של חיבה ,עלמה ורות ,שיינדלה 33 ,וריאציות ,הפרדס .תיאטרון ביידישפיל :מירל'ה אפרת.
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  ,60יופי של צרות ,האיטלקים באים .בטלוויזיה  -הגישה
תכניות :שלוש ארבע חמש וחצי ,משהו מהסרטים ,סטייל  -תכנית שבועית ,הבילויים – תכנית
תרבות – תכנית שבועית בערוץ  .2בסדרות בטלוויזיה :גילמה את הנזי ברנד בקסטנר ,מרחב
ירקון ,אשה אחרת ,זינזנה ,שלווה ,סברי מרנן .זוכת פרס קלצ'קין – קרן התרבות אמריקה-
ישראל .2008

מורדי גרשון > מייקל

בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב .1999 ,השתתף בהצגות  -בתיאטרון בית ליסין:
פילומנה ,יחפים בפארק ,נערי ההיסטוריה ,סופ"ש עם תום ,מייק ,תקלה קלה ,בחורים טובים,
שם פרטי ,אשה ,בעל ,בית .בתיאטרון הקאמרי :עד ראיה ,כובע הקש האיטלקי ,אמא קוראז',
אטום ,דונה רוזיטה ,לכל השדים והרוחות ,קרום .כתב וביים :דור  3.5בתיאטרון הנפש ,שעשואום
במסגרת פסטיבל עכו  2000וזכה בפרס הבמאי .כתב וביים את המחזה מצב אבוד בסטודיו
למשחק בהנהלת ניסן נתיב ( .)2002ביים :היצור ,אני והציר הצפוני במסגרת התחרות
בפסטיבל הילדים והנוער בחיפה ( ,)2004יומנו של מטורף במסגרת פסטיבל תיאטרונטו .2001
פרק ב' (תיאטרון הספריה) ,רודף השמלות ,דינג דונג ,בעל בריבוע (בית צבי) ,דו"ח מצב (תיאטרון
הנפש) .טלוויזיה :החממה ,קוויקי .זכה במלגות קרן אמריקה – ישראל בשנים .97/98

יעל וקשטיין > איה

לימודי משחק בבית הספר למשחק של יורם לוינשטיין ,תל אביב .בין ההצגות בהן השתתפה -
בתיאטרון בית ליסין :זרעים של מסטיק ,שם פרטי 33 ,וריאציות ,אז ,בפראג .בתיאטרון הערבי-
עברי ביפו :בינתיים ימשיך להיות פה קר .בזמן הלימודים השתתפה בהצגות :צומת וולקן,
חקירה אינטימית ,יונים חרשים ,כל הזעם הזה ,עמק המוות .השתתפה בפסטיבל בברטיסלבה,
סלובקיה בהצגה היעלמות.

ראודה סלימאן > מג'ד

שחקנית וסטנדאפיסטית .מנהלת פסטיבל האישה הערביה בתיאטרון יפו .מנהלת אמנותית
תיאטרון אלסאראייא הערבי – יפו  .2013הופיעה בתיאטרון אורנה פורת ,תיאטרון ים-רון,
התיאטרון הערב נצרת ,תיאטרון אל-מידאן ,תיאטרון נטאלה (האתיופי) ,בתיאטרון העירוני
חיפה ובתיאטרון הקאמרי .בפסטיבל פותחים במה ,פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית
שיחקה במונודרמה ראודה וזכתה בפרס "שחקנית מצטיינת" .ובימים אלה מנהלת את "ראודה
הפקות – תיאטרון ילדים בערבית" ,ומופיעה בתיאטרון הבימה בפרוייקט דור שלישי ובתיאטרון
יפו הערבי עברי בהצגות :געגועים ,אום.

ניב פטל > אודי
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בוגר הסטודיו לאמנויות התיאטרון מיסודו של יורם לוינשטיין ( .)2010שחקן ,זמר ופסנתרן.
במסגרת לימודיו השתתף בפסטיבל  Oliveבבולגריה ( )2008ובפסטיבל Istropolitana
בסלובקיה ( .)2010זוכה צל"ש פסטיבל עתיד התיאטרון ב"צוותא" ( .)2010בין ההצגות בהן
השתתף  -בתיאטרון באר שבע :המשרד ,פיאף ,המון רעש על לא כלום ,קומפני .בתיאטרון בית
ליסין :זרעים של מסטיק ,אמא שלו ,סוסים על כביש גהה ,הקוסם מארץ עוץ .בטלוויזיה :המיוחדת.
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חברי ההנהלה
הציבורית
עוזי ברעם  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד
מירב בן-ארי
נתנאל גלעדי
רמי בן-גל
שלום חבשוש
איריס מור
אריה מנדל
אריאל קפון
מנהלה

מנהלת התיאטרון:

מנהלת הפקות
ותפעול:

מנהל משאבי אנוש:

אדווה טמקין

ציפי פינס
מיקי פרידמן

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

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
מנהלת מח' מנויים :לילך פנחס
מחלקת מנויים :דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:
ליטל גביש ,סימי מאירסון,
יהודית רוקבן
עוזרת למנהל משאבי אנוש:
נגה חליף
רכזת שרותי משרד:
ויקי וייסמברגר
מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן
חשבת שכר :לורה מולצד'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן ,טלי חובב
מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר
מח' שיווק טלפוני:
מריה בנגרט ,בתיה גמליאל,
זאבי זוהר ,יפית טרייסמן,
ציפי לסינגר ,רחל לסקי
מרים כספי ,תמר רון ,אלקה שלו
מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני
נציגי שרות לקוחות:
מירה ביסון ,רות בן-דת ,מורן גבע,
מאיה גורן ,ענת גל ,שרה גלעם,
גבריאלה דה-קלו,שירה מאזה,
רוני מולא ,מיטל סעד ,מעיין צבי,
אורית קרואני ,גיא רום
מרכזיה :דבורה אהרון ,עליזה שטרן
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,איציק סלחג'י ,יצחק ברוך
אחראי סדרנים :אבישי מימון
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מנהל שיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהל כספים:
גבי ברנע

במאי ומנהל
קבוצת הצעירים:

להצגה זו

עוזרת במאי:
אלישבע אושרת
מנהל הצגה:
אלן פיטלוק
מנהל במה:
נביל טאפש/
אלברטו בנדר
תאורה:
דולב ציגל/
אלכס בנסמן/
שוקי אבו חצירה
הגברה:
שרון ראובן /אורן פרי
הלבשה ואביזרים:
מריאנה פינקלשטיין

ביצוע תפאורה:
תיאטרונית
צילומים כריכה:
דניאל קמינסקי
צילומים תוכניה:
כפיר בולוטין
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב כריכה:
רקפת ולטר וונטורה
עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

גלעד קמחי

הפקה

מנהל הצגה ראשי :אלן פיטלוק
מנהלי הצגות :אסנת גבאי,
אורנה דויטש ,שושי זק ,נעה חמל,
רולי יקואל ,שרון שפירא ,ארז שפר

צוות טכני

מנהל טכני :ישעיהו ביבלש
מנהל במה ראשי :אלברטו בנדר
מנהלי במה :זיו אורפז ,חאלד ג'בארין,
דניאל לוין ,אברהם נתנאל ,ליאור סאלם,
סטניסלב סווטקין ,מטיאס סטוליאר
גיא קריספיל ,נחום רז
עובדי במה :יניב אלבז ,דניאל ברק
יהודה גרוס ,נביל ,טאפש,
אלון כליף ,שלומי נתנאל
מנהל מח' תאורה :ראובן וולנר
תאורנים :שוקי אבו-חצירה,
ניסים דלרייה ,שי דלרייה ,שמואל הס,
יוליוס מאירסון ,פרננדו מחאיקר,
אולג סטפנוב ,ליאור עזרא ,אייל דרור,
דולב ציגל ,קוסטה רייבסקי
מנהל מח' הגברה :תמיר אלפיה
הגברה :אבישי אסור ,אסף בן אבי,
רז בליצבלאו ,גיורא הרמן,
ליאור דלמן ,סטס סוסניבקר,
אורן פרי ,רם קציר ,שרון ראובן,
יורי שכנוביץ ,סרגיי שקורין
מנהל ייצור :רמי דקל
אביזרים :יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה :מיכל אלוני
מלבישות ,רקוויזיטיות ,פאניות:
טל אדמון ,ג'ני אדלרבאום ,שי ברמק,
ולריה גלוזמן ,דנה כהן ,מריאנה גרייב,
אולגה מטאיסן ,טל ניב ,אסיה נלן,
אולגה פרגמן ,ליאורה רון ,מיטל שלום,
יוליה שמילוב ,אירנה שפיצר
אחראי בטיחות :יעקב הכהן

שחקני התיאטרון
לעונת 2014-15
יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
נעה בירון
פלורנס בלוך
טלי בן יוסף
אור בן-מלך
נמרוד ברגמן
ששון גבאי
דני גבע
ישי גולן
רבקה גור
ליאת גורן
ליאור גרטי
מורדי גרשון
אילנית גרשון
מיה דגן
טל דנינו
אילן דר
דיקלה הדר
ידידיה ויטל
עמי ויינברג
אופיר וייל
יעל וקשטיין
מרים זוהר
הילה זיתון
רויטל זלצמן
יצחק חזקיה
יורם טולדנו
שלומי טפיארו
דרור טפליצקי
טל-יה יהלומי
הוגו ירדן
יעל לבנטל
מיכל לוי
אסי לוי

(לפי סדר א-ב)
יניב לוי
שמרית לוסטיג
צביקי לוין
ענת מגן-שבו
ירון מוטולה
שמעון מימרן
חייקה מלכה
גיא מסיקה
קרן מרום
דב נבון
אביבה נגוסה
נדב נייטס
עוז ניסן
יובל סגל
הילה סורג'ון
ראודה סלימאן
אברהם סלקטר
לורין מוסרי
מיכה סלקטר
ניב פטל
אביטל פסטרנק
קרן צור
נתי קלוגר
הדס קלדרון
ליז רביאן
לאורה רבלין
אגם רודברג
אייל רוזאלס
דפנה רכטר
מיכל שטמלר
יעל שרוני
דנה שרייר
יובל שרף
רפי תבור

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס
מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי
מרכזת ידידי התיאטרון:
כלנית סטמקר

מייסדים
( 12,000ש"ח ומעלה)
אלי ליאון עו"ד
ברנדס ג'ני וחנינא
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
שקד שושנה וישעיהו
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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

( 4,300ש"ח)
אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב
אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה
אהובי יגאל
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי
אלאלוף שרה
אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג דר' יעל (זכאי)
אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי וברנר בני
ארזי מירי ושוקי
אריאל נורית וחיים
בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו
בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם
ביילין הלנה עו"ד וישראלי יעקב עו"ד
בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי
בן עוזר רותי
בראון גבי
ברון ענת וגבי
ברנר אביבה
ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת אלונה ואלי
ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה וארנן
גולדנברג אורה
גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל
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
דגמי הגר ועזרא
דוד גבריאלה

דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי
הלפן אלי
הלקין אריאלה והלל
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית
זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ורו"ח אריה
חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה
טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה
טרנר אריאלה ויעקב
יונס חנה ואלי
יפו עליזה
כהן ז .מאיר
כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק
להב דורית והלל
לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן
ליבאי דוד ,פרופ'
לין יהודית ועו"ד אוריאל
לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה ועוזי
מולכו שלומית ויצחק
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 שרה ופרופ' מיכאל
עופר ליאורה ורפאלי אילון
עזרי יורם
עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית 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
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
רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר
רייז אורנה
ריכטר מיכל וגלי
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
שקלים פנינה והרצל
שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק
תאומים עירית ומשה
תדמור דב
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רפטואר

מחזאות ישראלית
בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש מאת גורן אגמון
בימוי :אלון אופיר
משאלה אחת ימינה
על פי ספרו של אשכול נבו
מאת דפנה אנגל
בימוי :גלעד קמחי
אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש
מאת דפנה אנגל

חברות הכי טובות
מאת ענת גוב
בימוי :גלעד קמחי

סוסים על כביש גהה
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

קפה ורשבסקי
עיבוד :מוטי אברבוך
לספרו של שלום אש
בימוי :גלעד קמחי
האורחת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט

מלאכת החיים
מאת חנוך לוין
בימוי :רוני פינקוביץ'
שירה
מאת ש"י עגנון
בימוי :גלעד קמחי

חברי מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

.

נהנים מכח
של קבוצה!

מחזאות בינלאומית
המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה
על פי ספרו של מארק האדון
מאת סיימון סטיבנס
תרגום :דניאל אפרת
בימוי :גלעד קמחי
האמת
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה קפטן
מדליה להארי
מאת פיטר מרק ריצ'מן
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :אלון אופיר

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אודי בן משה
לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל
תרגום :דניאל לפין
בימוי :רוני פינקוביץ'
טרטיף
מאת מוליר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אודי בן משה
סיפור ישן-חדש
מאת ג'סי אייזנברג
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אבישי מילשטיין

שם פרטי
מאת מתיה דלאפור
ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר
תרגום :דורי פרנס בימוי :משה קפטן
אוצר יקר
מאת פרנסיס ובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :לסלי לאוטון
שעה אחת של שקט
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס

הנחות במגוון בתי עסק ברחבי הארץ:

שבטים
מאת נינה ריין
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :רוני פינקוביץ'

שווה להיכנס

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 טלפון 03-7255300 :קופה 03-7255333 :פקסwww.lessin.co.il 03-5241333 :
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לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר
mizrahi-tefahot.co.il/hacartis

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות (למעט דיינרס ומועדוני  youו .)lifestyleכל המוצרים והשירותים באחריות
הספק בלבד .הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה .לקבלת מידע מלא ומעודכן,
לרבות על התנאים לקבלת ההטבות ,יש להיכנס לאתר המועדון בכתובת .www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis
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STERN-BLUM PHARMACY
A new Israeli play
by Goren Agmon

First performance: 11.4.2014
Length: 1 hour and 25 min. without intermission

Director: Alon Ophir
Set Design: Bambi Fridman
Costumes Design: Oren Dar
Music: Yossi Ben Nun
Lighting Design: Dolev Tzigel
Cast:
Yona Elian-Keshet - Alona
Mordi Gershon - Michael
Yael Vekstein - Aya
Rawda Sliman - Majd
Niv Petel - Udi
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