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תיאטרון בית ליסין מודה לאגודת הידידים ולידידי התיאטרון על תרומתם במימון
הפקת הווידאו ארט ורכישת המקרנים המהווים חלק אינטגרלי מהתפאורה בהצגה:
יו"ר האגודה ג'ני ברנדס ,ועו"ד חנינא ברנדס
קרן מ.א.ה מיסודם של מרגוט וארנסט המבורגר
יגאל אהובי
הגר ועזרא דגמי
 7תורמים בעילום שם

מי אני כריסטופר ג’ון פרנסיס בון
מי אני כריסטופר ג’ון פרנסיס בון ,גיבור ספרו של מארק
האדון “המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה מאוחרת”?
אני נער בן  15שנים עם תחומי עניין צרים מאד ,אני יודע
דברים מעניינים כמו את שמות כל המדינות וערי הבירה
בעולם כמו גם את כל המספרים הראשוניים ופותר תרגילי
חשבון מסובכים ,וגם יש לי "גיבור על" ששמו שרלוק
הולמס ואני הולך בדרכיו.
יש לי בעיות התנהגותיות ,אני לא אוהב מקומות עם הרבה
אנשים ,איני מדבר עם אנשים במשך זמן ארוך ,לא מוכן
לאכול סוגים שונים של אוכל אם נגעו זה בזה ,לא אוהב
ואיני נוגע בדברים צהובים או חומים ,איני שם לב כאשר
כועסים עלי ,אני אומר דברים שבעיני אחרים הם חוצפה,
עושה דברים מטומטמים ועוד.
מה יכול להסביר את הפערים הבולטים התפקודיים,
ההתפתחות הייחודית של כריסטופר?
בשנת  1944תיאר הנס אספרגר ,רופא ילדים אוסטרי,
בעיתון בשפה הגרמנית תיאור של ארבעה ילדים בעלי
קשיים בהשתלבות חברתית ,הילדים היו בעלי יכולות
שכליות כמעט נורמליות ,אך הראו קושי ניכר בתקשורת
בלתי מילולית ,שימוש תואם במחוות גופניות ובנימת
קול בשיחה ,יכולת דלה לאמפתיה ,נטייה לעשות

אינטלקטואליזציה של רגשות וצורת דיבור של “פרופסורים
קטנים” .הילדים התאפיינו בתחומי עניין חריגים שאחריהם
היו כרוכים באופן כפייתי.
הנס אספרגר הגדיר את האישיות שלהם “פסיכופתיה
אוטיסטית” ,הפרעת אישיות יציבה המאופיינת בבידוד
חברתי .המונח אוטיזם נלקח מן המילה היוונית ””auto
שפירושה “עצמי” כאשר ברור שלא היה מודע למאמר
שפורסם שנה קודם לכן על ידי לאו קנר האמריקאי בו
תיאר קבוצה של  11ילדים בעלי מאפיינים מיוחדים וטבע
לגביהם את המונח “אוטיזם של הילדות המוקדמת”.
אוטיזם הוא שם כולל לקשת של הפרעות נוירולוגיות-
התפתחותיות אשר מתבטאות בקשיי תפקוד ניכרים
במיומנויות אינטראקציה חברתית; תקשורת ושפה;
התנהגות ,תחומי עניין ופעילויות נוקשים וחוזרים על
עצמם ,הפרעות התפתחות אלו נמצאות על רצף מגוון שבין
הפרעות קלות יחסית לחמורות ביותר.
לאורך השנים נעשו ניסיונות רבים לייחד את תסמונת
אספרגר כתסמונת שונה מאוטיזם ,להדגיש שאין בעיה
בשפה ,ההפרעה אינה מאופיינת בפיגור שכלי ובחוסר
מודעות כללית לסביבה .הלוקים בתסמונת הם עצמאיים,
מנסים ליצור קשר חברתי ,אם כי בדרך הייחודית להם
ואבחנתם מאוחרת יותר מאבחנת האוטיזם.

תסמונת אספרגר נכללה לראשונה ב 1994-ב,DSM IV -
ספר האבחנות של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית.
ההחלטה לעשות זאת נבעה מהמחקרים שהראו שניתן
להפריד את התסמונת מאוטיזם קלאסי שאינו מלווה בפיגור
קל או מאוטיזם בתפקוד גבוה .הניסיון לא צלח ,והאבחנה
הוצאה מה DSM V-שפורסם במאי  .2013אלה שאובחנו
בעבר כסובלים מתסמונת אספרגר מאובחנים עתה או על
הציר האוטיסטי או כבעלי פגיעה חברתית-קומוניקטיבית –
.SCD- Social Communication Disorder
התפיסה המחקרית הרווחת היום היא שאוטיזם הינה
הפרעה נוירו-ביולוגית המושפעת מגורמים גנטיים רבים,
תורשתיים בחלקם ,ומגורמים סביבתיים המשפיעים על
מנגנונים גנטיים כגון יצירת מוטציות .הגורמים הגנטיים
והסביבתיים מובילים ,ככל הנראה ,להתפתחות בלתי
תקינה של המוח הגורמת להפרעה האוטיסטית .למרות
מחקר רב ,עדיין לא נמצא מנגנון סיבתי אחד הייחודי דווקא
לאוטיזם.
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כיצד ניתן לעזור לכריסטופר וחבריו להתמודד עם
התסמונת?
מוקדי הטיפול העיקריים הם חברתיים ותקשורתיים .ניתן
ללמד אסטרטגיות למידה ,מיומנויות ,תפיסות ,אסטרטגיות
קוגניטיביות ונורמות התנהגותיות וזאת על ידי שיטות
טיפול שונות מוכרות .יש לעיתים אפשרות להסתמך על
נטייתם של בעלי התסמונת לכללים נוקשים ולרוטינות כדי
לאפשר להם לרכוש הרגלים חיוביים.
כמובן שיש ליצור מסגרות לימודיות וחברתיות מותאמות
בגיל הצעיר ומסגרות לבוגרים כדי להכשיר את בעלי
התסמונת לחיים עצמאיים .יש לזכור שהטיפול בבעל
התסמונת והליווי והתמיכה למשפחה צריכים להינתן
לאורך כל מעגל החיים .הבנת הצרכים והקשיים הייחודיים
לבעלי התסמונת וטיפול הולם מגיל צעיר משפרים את
איכות חייהם של בעלי התסמונת ומשפחותיהם.
פרופ’ ורדה גרוס-צור ,היחידה לנוירולוגיה של הילד
המרכז הרפואי “שערי צדק” ירושלים
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"להיות אמא שלו"...
כשבני היה כבן שנתיים וחצי ,הוא התחיל סוף סוף לדבר -
רק בעקבות עבודה אינטנסיבית עם קלינאית תקשורת.
בתחילה ידע רק לְ ַשּׁיֵ ם דברים בסביבתו .את כל שמות
הצורות הגיאומטריות הוא ידע להגיד במקום הנכון:
משולש ,ריבוע ,מלבן ,ואפילו מחומש ,משושה ,מתומן –
שבועות רבים לפני שזכיתי לשמוע מפיו את המילה “אמא”.
זה קצת כאב ,כאילו הוא מתעלם ממני .אבל ככה זה,
לפעמים ,לגדל ילד על הקשת האוטיסטית .המוח שלו
מחווט אחרת ,הוא לומד דברים בקצב שלו ,בדרך שלו.
אני צריכה ללמוד לפרש את העולם דרך העיניים שלו כדי
לנסות להבין אותו ,ולא להיעלב .ולא תמיד זה קל .שוב ושוב
אני צריכה להזכיר לעצמי ,שכשהוא אומר לי ,לדוגמה“ ,את
מסריחה” הוא לא מתכוון להעליב ,אלא פשוטו כמשמעו –
להביע את מצוקתו על ריח שלא נעים לו .שכשהוא אומר
“יש לי דברים טובים יותר לעשות מאשר לחכות לך” ,הוא
לא מבין את גסות הרוח באמירה ,אלא פשוט מנסה להסביר
מדוע לא חיכה לי .הפערים אצל ילדים כמו בני ,מתעתעים
עד אכזריות .איך ילד חכם כל כך יכול לא להבין שככה לא
מדברים? איך הוא לא מבין כמה הוא פוגע? איך הוא לא
מבין כמה הוא מסכן את עצמו ,כשהוא מדבר ככה לבריונים
בשכבה ,לזרים ברחוב?
כשהיה כבן חמש ,היתה לו אובססיה לשעונים .הוא נהג
לרוץ אל אנשים ברחוב ולתפוס בזרוע שלהם ,כדי לסובב
אותה ולהביט בשעון שלהם .ניסינו להסביר לו שזאת לא
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התנהגות מתאימה ,שזה אפילו מסוכן .שוב ושוב חזרנו
באוזניו ,שאסור לגעת באנשים זרים ברחוב .לקרוא שעון
הוא ידע כבר לפחות מגיל שלוש ,אבל את העניין הפשוט
הזה לא הצלחנו ללמד אותו .עד שיום אחד התבררה נקודת
הכשל .פתאום עלה בדעתי לבחון אם הוא יודע בכלל מיהם
אנשים זרים .צעדנו בשביל ,ושאלתי אותו על כל אדם שבא
מולנו :זה אדם זר ,או מישהו שאתה מכיר? ופעם אחרי פעם
הוא אמר שהוא מכיר את מי שבא מולו :בין שהיה זה כי
חייך אליו ,ובין שפשוט היה לו שעון מעניין במיוחד .נאלצנו
לתת לו סימנים :האם אתה יודע את השם שלו? האם זכור
לך שפגשנו אותו בעבר?
יכולות כמו היכולת לזהות זרים ,באות באופן אינטואיטיבי
לילדים נורמליים בחודשי חייהם הראשונים ,אבל את הבן
שלי היה צריך ללמד אותן באופן מובנה ומכוון .מנגד ,דברים
שילדים אחרים לומדים במאמץ רב ,באים לבן שלי באופן
ספונטני .בגיל שלוש גילינו שהוא יודע לקרוא .בגיל ארבע
התברר שהוא יודע לקרוא גם באנגלית .בוקר אחד ,בדרך
לגן ,שמעתי אותו מונה את צעדיו ,בטור מתימטי שהמציא
בעצמו ...25 ,16 ,9 ,4 ,1 :מה הולך בתוך הראש הזה ,חשבתי
לעצמי בפליאה .אילו מחשבות מופלאות הוא חושב שם
בפנים?
קל לטעות ולחשוב שהוא שקוע בעולמו שלו ,ואדיש לכל
מה שקורה סביבו .יש נטייה לחשוב ,שבגלל שלפעמים
הוא לא מגיב לשיחות סביבו ,כאילו הוא חירש ,הוא לא

מקשיב .שבגלל שהוא לא מתבונן בנו בשעת שיחה,
ובמקום זאת משמיע קולות וצפצופים ושקוע בעיסוקים
פרטיים ובטיקים קטנים ,הוא לא לומד .שבגלל שהוא
ממעיט להביע רגש ,הוא לא מרגיש .אבל זה לא נכון .הילד
הוא ספוג שסופח ללא הרף מידע מהעולם סביבו ,זוכר
בעל פה שיחות שלמות שהתנהלו בנוכחותו ,שומר אותן
בתוכו ומנסה לעבד ולהבין אותן .שלא כמו רשמקול – כינוי
שהודבק לו בעבר – הוא עובר תהליכים רגשיים בניסיון
להתמודד עם כל המידע הזה שהוא סופח .ובגלל שאין לו
כלים רגשיים לפרש את מה שהוא חווה ,הוא פגיע :הערה
שנזרקה באקראי בנוכחותו יכולה כמו זרע שנשתל בו,
לנבוט ולצמוח לחרדה עצומה.
להיות אמא שלו ,זה להזכיר לעצמי כל הזמן שהוא מקשיב,
שעל אף חכמתו הרבה הוא אולי לא מבין ,שהוא עלול
להיות חרד .אני נחרדת כל הזמן למענו ,וכל הזמן חושבת
כמה מסוכן העולם הזה בשביל ילד שלא יודע לפרש את
האנשים סביבו .אני לוחמת על זכותו להיכלל בחברה,
ללכת לבית ספר רגיל ,לזכות ביחס של אדם מלא ,חושב
ומרגיש.
בשביל ילדים כמו בני ,וכמו כריסטופר ,מדע ומתמטיקה
הם מקומות של נחמה .למתמטיקה יש כללים ברורים ,היא
לא משתנה .יש בה נכון ולא נכון .היא לא תתחיל לצעוק
עליך פתאום ,בלי שתבין מדוע .היא לא תתחיל לבכות ,בלי
שתדע מה לעשות ,איך להגיב .בשבילם ,דווקא התמרון
החברתי היומיומי שאנחנו עושים כמובן מאליו ,הוא שדה
מוקשים לא ידוע ומסוכן.

אני זוכרת איך שלחתי את בני בפעם הראשונה לבד למכולת
להביא חלב ,בגיל שבו רוב הילדים כבר מזמן מסוגלים לכך.
ציירנו מפה של הדרך – מרחק חמישים מטרים מהבית.
כתבנו תסריט לשיחה עם המוכר ,והתאמנו עליו מראש.
התקשרתי למכולת כדי לוודא שהם מוכנים לקראת בואו.
כססתי ציפורניים במהלך דקות ההמתנה הארוכות .לבסוף
הוא חזר הביתה עם החלב :לחייו סמוקות מהתרגשות ,ליבו
פועם בחוזקה כשהוא מקפץ בגאווה ובאושר בתזזיתיות
כזאת שלא הצלחתי לחבק אותו .איזו הרפתקה זאת היתה
בשבילו! כך גם ,מנקודת המבט של כריסטופר ,הנסיעה
לבד ברכבת היא מסע ֶא ִּפי רצוף סכנות ,מסע של גיבור.
כבר  12שנה אני אמא שלו ,ועדיין הוא מפתיע אותי ,בכל
פעם מחדש .לא רק בידע האינסופי שהוא צובר בשלל
תחומים של טכנולוגיה שאני בכלל לא מתחילה להבין
בהם – כי אם גם בעומקים הרגשיים שהוא חושף ,אמנם
לעיתים רחוקות ,אבל ברהיטות מעוררת השתאות .לקראת
ההצגה הזאת נפגשנו עם גלעד ונדב (הבמאי והשחקן
הראשי) ,שרצו להכיר פנים אל פנים ילד שדומה קצת ,אולי,
לכריסטופר .במשך שעה וחצי רצופות סיפר להם בני על
עצמו ועל דברים שמעסיקים אותו ומטרידים אותו ,בריכוז
מוחלט ,בכובד ראש( .ותוך שהוא מחסל קופסה שלמה של
עוגיות שוקולד צ’יפס .אמא שמה לב ).בסוף שאלו אותו איך
הוא חווה את המפגש האולי חודרני הזה“ .זה היה משחרר”,
הוא אמר.
גילי ,אמא של רועי
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יש כל כך
הרבה צורות
לאהבה...
הבמאי גלעד קמחי והשחקנים
נעה בירון ונדב נייטס
בשיחה ערב יציאת ההצגה
א .מ :.גלעד ,האם קראת את הספר לפני שהתחלת לעבוד
על ההצגה?
גלעד :לא .אני ראיתי את ההצגה בלונדון ,נכנסתי לאולם
וממש לא היה לי מושג על מה זה .יותר מזה ,ראיתי את
הבמה לפני תחילת ההצגה ,והיא ממש לא מצאה חן
בעיני – זה היה מאד לא תיאטרלי ,לא התחברתי .אבל
כבר בהפסקה אמרתי לעצמי שזאת בין ההצגות הטובות
שראיתי .הרגשתי שהכניסו אותי כצופה לתוך ראש של
ילד שנמצא על הספקטרום האוטיסטי .הרגשתי שלמשך
שעתיים וחצי אני הפכתי להיות הילד הזה – שמעתי את
מה שהוא שומע ,ראיתי את מה שהוא רואה וחוויתי הכל
מנקודת המבט שלו .זה היה תיאטרון חושני ,מפתיע
ומטלטל.
א.מ :.האם היתה לכם היכרות מוקדמת עם תסמונת
אספרגר?
גלעד :אגב ,בספר ובמחזה לא מציין שזה "אספרגר" ,מה
שיש לו .יש תיאורים של סימפטומים ,ברור שהילד "שונה",
"חריג" ,אבל אין דיאגנוזה.
נדב :הוא נמצא איפה שהוא על הספקטרום האוטיסטי.
אני באופן לגמרי אישי תמיד נמשכתי לתופעה הזאת,
היא תמיד עניינה אותי .אני זוכר את הפעם הראשונה
שראיתי ילדה אוטיסטית ,היא היתה אולי בת  – 14בטח
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הגיל שאני הייתי בו אז – והיא היתה אולי בדרגה הכי לא
מתקשרת .אני זוכר שהייתי מוקסם – זאת המילה ,איכשהו
הצלחתי לראות אותה בצורה "חיובית" .בכלל גיליתי שאם
לא מכירים אותם ,יש לאנשים נטייה להימשך לילדים
אוטיסטים ,לחשוב שהטבע חנן אותם באיזה יתרון יחסי
בתור פיצוי ,כישורים מיוחדים ,כשרונות על .אבל היום אני
יודע שאלה תופעות זניחות מבחינת אחוזים – לרובם יש
סימפטומים מאד קשים שלא פשוט לחיות איתם ,שלא
לדבר על ההתמודדות עם החברה והמשפחה.
א.מ :.איך הייתם מסבירים לאדם "נורמלי" את התכונות של
ילדים הדומים לכריסטופר?
גלעד :כריסטופר אומר על עצמו :אני רואה הכל .בני אדם
רגילים רק "מרפרפים" .הם רואים דבר אחד ,אבל המחשבה
שלהם מיד נודדת לדאגות על חיי היומיום.
נדב :בני אדם רגילים לא שמים לב לכל הפרטים.
נעה :לכריסטופר יש מעין אובר מודעות.
גלעד :הוא צריך הגיון בתוך הרגש .אם הילדים האלה לא
מוצאים הגיון הם יתנתקו.
נעה :כריסטופר מאד נאיבי .מאד תמים .זה גורם לו להיות
כן ,לא ציני.
גלעד :שמנו לב שיש לרבים מהם איזו מין יהירות שהיא
כנראה תוצר של הנאיביות הזאת.
א.מ :.לכריסטופר יש את ההורים שלו ויש גם את שיבון.
נעה ,מי היא שיבון ומה תפקידה בכל המערך הזה ?
נעה :שיבון היא המורה שלו ,המדריכה ,המטפלת.
גלעד :היא המצפן של כריסטופר ,הקו האדום הזה שהיא
מציירת לו כדי שהוא יוכל ללכת ולהתקדם.

נעה :מהעבודה על הדמות הזאת למדתי מה היא יכולת
הכלה אינסופית .מאד קשה לתקשר אתם כי אי אפשר לגעת
בהם .אם אוהבים ורוצים לתת חיזוקים פיזיים אז אי אפשר
לחבק ,או לטפוח על השכם ,אבל גם לשים גבול באופן פיזי
אי אפשר – צריך להיות שם בשבילם ולהכיל בלי סוף ,לקבל
הכל ,לתת להם להתבטא ולא להיות מסוגלת להביע את
עצמך במאה אחוז .הילדים האלה גורמים לך להבין שיש
תקשורת אחרת ,בסולם ערכים אחר.
א .מ :.נדב ,איך עיצבת את הפיזיות של כריסטופר?
נדב :קודם כל ,שמחתי לגלות שאין אדם כזה .כריסטופר
הוא המצאה של המחברים ולא יצוק מתבניות ,אין כאן
רפרטואר מחייב .זאת אומרת ,שהייתי יכול לשלב בין
התכונות שמתוארות בספר ובמחזה לבין האוטיסט
הפוטנציאלי שבתוכי .גיליתי למשל ,שכשהוא מדבר הוא
ממש "רואה" בעיניים שלו את הדברים שמדברים עליהם.
הוא עסוק בלראות את הדימויים של השיחה ולא יכול
במקביל להסתכל על הפרטנר שלו לשיחה .זאת הסיבה
שאני משתדל להקפיד שלא להסתכל על הפרטנר שלי.
גלעד :הוא לא יכול להכיל בבת אחת את השמע ואת
הוויזואליה .הוא עושה הפרדה בין החושים.
נדב :אחרת הוא מתחיל להרגיש עומס .יש לו גם בעיה
מטורית קלה .הקואורדינציה שלו לא ממש מוחזקת.
גלעד :נדב לא מנסה להביע משהו אמוציונאלי בדרך
פיזית .הוא עסוק בלהבהיר ,לדייק הוא צריך עובדות.
כריסטופר שלו קולט עובדות ופולט עובדות.
נעה :וזה המקום של חוסר היכולת שלו לשקר ,או להבין
שקר.
גלעד :אם מרימים עליו את הקול ,הוא בכל זאת יקשיב

למילים ולא יבין את כוונת הרמת הקול ,או את האינטונציה.
נדב :הוא חוסם את האוזניים שלו כדי לא להוסיף עוד
"רעש" .הוא חופשי ,למשל ,מהצורך שיש לנו לדאוג
שבמהלך שיחה הצד השני יבין .הוא לא .הוא לא מעוניין
שהאדם האחר יבין ,הוא מעוניין להיות בהיר בזכות עצמו.
גלעד :לפעמים כולנו רצינו בחזרות שכריסטופר "יקצר"
קצת ,שיגיד כבר את השורה התחתונה ,ידלג לסוף .אבל
הכל צריך להיות אצלו כל הזמן מדויק לפרטים .הוא
לא מתעייף מהדיוק של עצמו .מבחוץ זה מרגיש מאד
אינטנסיבי ואולי אפילו אובססיבי .החזרתיות של מה
שהוא אומר ,התנועות שלו שהגוף כמעט מתמכר להן.
נדב :הוא חוזר על מספרים וחוזר על גניחה מסויימת כדי
להירגע.
גלעד :בהתחלה לא הצלחתי לשמוע את הגניחות של
הדמות אבל היום זה אפילו כבר מרגיע אותי.
נעה :זה כמו שמרגיעים תינוק בקולות קבועים.
נדב :זה כמו התפילה שלו.
גלעד :הנצחון של ההצגה הזו הוא שבסוף אנחנו מצליחים
לאהוב ילד שמעניק אהבה וחום אולי לא בדרך שאנו
מצפים ורגילים אליה ,אבל יש כל כך הרבה צורות לאהבה...
א .מ :.תודה רבה לכם ובהצלחה!
ראיין :אבישי מילשטיין
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לחלוק עם
כריסטופר חלל
כמו בכל תחילת תהליך עבודה על תפאורה חדשה אני מנסה להיכנס
ולחקור את עולמם הפנימי של הדמויות ,בניסיון לעלות על דימוי בימתי
אשר יפעיל בצופה תחושה או רגש כבר עם כניסתו לאולם .במקרה הזה
היה צריך להבין ולפענח את עולמו הפנימי של כריסטופר ,ילד הנמצא
על הרצף האוטיסטי ,המספר את הסיפור מנקודת מבטו האישית
כשהוא בעצם מחזאי ההצגה וכותב הספר עליו מבוסס העיבוד.
במהלך העבודה הבנו שהבחירה הסגנונית מכריחה אותנו כיוצרים
לעבוד באופן המאפיין אנשים הלוקים בתסמונת אספרגר .בחדר
החזרות סומנה רשת קווים עם אותיות ומספרים המסמנת את מיקומם
של השחקנים ,השחקנים מצידם נדרשו לשנן מיקומי במה על סמך
הצירים שיצרנו ,ובדיאלוג בין היוצרים המעורבים ,תקשרנו באמצעות
ציון הקורדינטות שעל הבמה על מנת לעדכן אחד את השני בשינויים
ובהתפתחויות ,אז התחלנו להבין כי השפה שבה השתמשנו בתהליך
העבודה דמתה לדיאלוגים מתוך המחזה.
הכנות שבה פונה כריסטופר אל הצופים הניעה אותי ליצור תפאורה
שבה כל הסיפור – האביזרים – והאופציות פרוסים על הבמה לעיני
הצופה ועם זאת נסתרים בארגזים המכילים אותם ושומרים על תחושת
הפענוח שבה עוסק כריסטופר ,הדבר דומה ליכולתו של כריסטופר
לדבר על נושאים שונים באופן סיסטמטי ומנותק רגשית ועם זאת
לעורר רגש רב אל מול הסובבים אותו.
הכל נמצא בתוך ארגזי ארכיון כפי שהם נמצאים במוחו של כריסטופר,
כל העובדות ממויינות לפי קטגוריות .כך עובד המנגנון הבימתי,
האביזרניות בהפקה ממיינות את האביזרים השונים ערב ערב לפי
רשימות מסודרות ,כך גם בהפסקה לעיני הקהל הן יערכו את הבמה
לקראת המערכה השנייה.
כריסטופר זוכר במדויק פרטים ,מה שדרש עבודה קפדנית בבחירת
האביזרים והצבעים שבהם השתמשנו בהפקה .הצבע השולט הוא צבע
מתכתי מטאלי המשלב בתוכו חלקיקי מתכת המחזירים את תאורת
ההקרנה.
העולם הפנימי של כריסטופר בא לידי ביטוי בשימושים שעושים
השחקנים בארגזי הארכיון ובפעירת הפתחים והבורות במהלך ההצגה,
המועצם בעזרת השימוש בהקרנות על גבי שלושת פאות הקובייה.
הלוקים בתסמונת חסרים אמפטיה קוגנטיבית ,לכן כריסטופר ממלא
אותנו לא פעם באינפורמציות שאינן רלוונטיות למהלך הסיפורי
המקובל ,כך גם בתפאורה נערמות הקופסאות היוצרות את החלל
הבימתי וממחישות את עומס המידע המועצם באמצעות שיפוע הבמה.
הפרספקטיבה עוזרת להכניס את הצופה לתוך עולמו הפנימי של
כריסטופר ,למרות השימוש בכל עומק הבמה ,הפרספקטיבה ופריצת
הבמה אל תוך האולם מאפשרות אינטימיות וקירבה בכל נקודה על
הבמה ומכניסות את הצופה לתוך עולמו הפנימי של כריסטופר.
ערן עצמון ,מעצב התפאורה
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חיים בלי חיבוק
השעה היתה שבע דקות אחרי חצות ,והכלב לא שכב שם
לנוח .הוא היה מת .זו התמונה הראשונה שתיחרט לכם
בזכרון מן הספר הנפלא של מארק האדון" ,המקרה המוזר
של הכלב בשעת לילה" .מעטים הם הספרים שאפשר
לומר עליהם בבטחון מלא" ,כזה דבר לא קראתי אף פעם".
מעטים עוד יותר הם אלה שלא סתם מרגשים ונוגעים אלא
פשוט שוברים את הלב ואחר כך עוד תובעים מחשבה על
השאלות הכי חשובות שנוכל לשאול את עצמנו על עצמנו:
מה עושה אותנו לבני אדם טובים? כיצד אנחנו יכולים
להושיט יד למי שאינו יכול לסבול מגע ,או לחייך למי שאינו
מבין את הבעות הפנים שלנו ,או להביע אהבה למי שאינו
מסוגל לזהות נכונה רגש
אנושי?
כי כבר בתחילת הדברים
ברור שכריסטופר מדבר
אלינו בקולו-שלו ,וזה
קול ייחודי .הוא מסביר
לנו שהיועצת בבית
הספר המיוחד שלו
חשבה שטוב יעשה
אם יכתוב סיפור .אותה
יועצת ניסתה קודם לכן,
להסביר לכריסטופר
את קשת הרגשות
האנושית המגוונת כל
כך בעזרת ציורים של
סמיילי בהבעות שונות.
שיזהה אם הוא רואה.
שייצור קשר-עין .אבל
כריסטופר יכול להבין
רק סמיילי שמח וסמיילי
עצוב ,וכל העושר
שביניהם נעול בפניו.
היקום ,לעומת זאת ,פתוח ומובן – אם הוא רחוק רחוק
מבני אנוש ,אם הוא ניתן לפענוח כמו שביל החלב ,שיטתי
כמו מתמטיקה ,חד-משמעי כמו רוטינה נוקשה .או אז
כריסטופר פורח ,עולה על גדותיו משמחה.
כמעט כל הספרים המצויינים באמת הם אודיסאות
מורכבות של גילוי ,ו"המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה"
אינו שונה במובן זה – אלא שמחברו בחר להעביר את
הגיבור אודיסיאה משולשת .ראשית ,יש תעלומה שצריך
לפתור ,כי כריסטופר חיבב את הכלב המת הזה ,והיושר
הקיצוני שלו אינו מאפשר לו להשלים עם תעלומת רצח,
ועם המחשבה שהרצח לא יתגלה ולא יבוא על עונשו.
במובן זה הוא אינו שונה מכל בלש אחר .הרי כולם נגועים
באובססיה להשבת הסדר הטוב על כנו אחרי שהרצח פורע
אותו ומאיים על מרקמו השביר ממילא של העולם.
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שנית ,כריסטופר מודע היטב למכשולים העצומים שלו
כמספר ,אבל הוא נחוש בדעתו לכתוב סיפור ,שמחולק
לפרקים – כל אחד מהם נושא מספר ראשוני עוקב,
כי ככה כריסטופר אוהב ,וכל אחד מהם הוא תרכובת
פלאית של נקודת המבט היייחודית של הנער עם סיפור
בלשים קלאסי .והוא מצחיק לפעמים ועצוב בלי גבול
מייד אחר כך ,ובגלל שהוא כתוב בשפה הנאמנה לחלוטין
למה שכריסטופר יודע ולמה שהוא מבין ,בגלל שאין בה
אפילו צליל אחד מזוייף ,אנחנו נשאבים לתוך עולמו של
כריסטופר בבת אחת ויוצאים לאודיסיאה משלנו איתו.
במהלך המסע הזה נאבד את הציניות שלנו כקוראים
בוגרים וניתן לו להוביל אותנו,
וכשיגרום לנו לבכות ,פשוט
נבכה – כי לעתים רחוקות,
כשקוראים ספר כה נדיר ,זה
כל מה שאפשר לעשות.
אבל האודיסיאה החשובה
ביותר של גיבור ספרותי,
כך לימדו אותנו ,היא זו
המתרחשת במעמקי הנפש .גם
כריסטופר עתיד ללמוד אותה
על בשרו .הוא יגלה שמבוגרים
משקרים ונוטשים ,מבטיחים
ונעלמים ,בוגדים ורוצחים .הוא
ייאלץ להבין כי לנסוע לבד
ברכבת ללונדון ולמצוא שם
פתרון לחלק מן התעלומה,
זה אכן מבצע הירואי ראוי
לציון ,אבל זו רק ההתחלה.
מה שחשוב יותר הוא היכולת
להתמודד עם בגידה ,עם
מראית-עין של אהבה ,עם
זיוף ,עם מעילה באמון :דברים
שהמבוגרים בחייו עשו מבלי לחשוב כלל על התוצאות
ההרסניות שלהם.
כשכריסטופר ניצח בסוף הספר למרות כל המהמורות
הענקיות שהעולם הציב בדרכו ,התחלתי מייד לקרוא
שוב ,והפעם לא בגלל הדמות המדהימה וסיפורה ,אלא
בגלל המעשה האמנותי הנדיר של מארק האדון ,שיצר כאן
סיפור סוחף בשפה מרהיבה בדיוקה ,בעושרה התיאורי
ובחסכנותה הרגשית – לשון לחלוטין חד-פעמית ,אלא אם
כן יתפתה כריסטופר שלו לפענח עוד תעלומה.
מאת אריאנה מלמד

מתוך כתבה שפורסמה ב26.5.04 ynet-

מתוך הספר "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה",

הוצאת מחברות לספרות

קוראים לי כריסטופר ג'ון פרנסיס בון .אני מכיר את כל המדינות בעולם ואת ערי
הבירה שלהן ואת כל המספרים הראשוניים עד .7,507
לפני שמונה שנים ,כשפגשתי את שבון בפעם הראשונה ,היא הראתה לי את הציור
הזה

וידעתי שהמשמעות שלו היא "עצוב" ,וזה מה שהרגשתי כשמצאתי את הכלב המת.
אחר כך היא הראתה לי את הציור הזה

וידעתי שהמשמעות שלו "שמח" ,כמו שאני מרגיש כשאני קורא על הטיסות לחלל
של אפולו ,או כשאני עדיין ער בשלוש או ארבע בבוקר ואני הולך ברחוב ומעמיד
פנים שאני בנאדם היחיד בכל העולם.

א ם עוד לא קראתם – אתם מוכרחים לקרוא!
"

מעטים הם הספרים שאפשר להגיד עליהם בביטחון מלא,
'כזה דבר עוד לא קראתי אף פעם' .מעטים עוד יותר הם
אלה שלא סתם מרגשים ונוגעים ,אלא פשוט שוברים
את הלב ואחר כך עוד תובעים מחשבה על השאלות הכי
חשובות שנוכל לשאול את עצמנו".

אריאנה מלמד ynet

"
"יצירת מופת חד פעמית".
,
"מרגש ,מיוחד ,סוחף ,ומעל הכול – באמת מעורר מחשבה".
ספר שיגרום לכם להתרגש בכל שורה מחדש".

אירי ריקין ,מעריב

ואז היא ציירה עוד כמה ציורים
						

אבל לא הצלחתי להבין את המשמעות שלהם.
ביקשתי משבון שתצייר לי המון פרצופים כאלה ותכתוב לידם בדיוק מה הם
אומרים .שמרתי את הדף בכיס ושלפתי אותו בכל פעם שלא הבנתי מה מישהו
אומר .אבל היה לי קשה להחליט איזה ציור הכי דומה לפרצוף שעושה בן אדם
שמולי ,כי הפנים של אנשים זזות מהר מאוד.
כשסיפרתי לשבון שאני עושה את זה ,היא לקחה עיפרון ועוד דף ואמרה שכשאנשים
רואים אותי עושה את זה הם בטח מרגישים מאוד

רואי וולמן  nrgמעריב

ענת בר-לב אפרתי ,לאישה

ואז היא צחקה .אז קרעתי את הדף הראשון וזרקתי אותו .ושבון התנצלה .ועכשיו אם
אני לא מבין מה מישהו אומר אז אני שואל אותו למה הוא מתכוון או הולך משם.
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יוצרים
מארק האדון > סופר

נולד ב 1962-באנגליה .סופר ,מאייר ותסריטאי .למד ספרות באוקספורד ובאדינבורו ,ועבד עם ילדים
ומבוגרים מוגבלים .כתב תסריטים לטלוויזיה ולרדיו ,פרסם שמונה-עשרה ספרי ילדים וזכה בפרסים רבים.
הספר המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה זכה בפרס ויטברד היוקרתי לספר השנה  .2003הספר ראה
אור בשלושים מדינות ,זכה בפרסים והיה לרב מכר בינלאומי .בין ספריו שעובדו לבמה :המקרה המוזר
של הכלב בשעת לילה ,שזכה בשבעה פרסי אוליבייה ,כולל למחזה הטוב ביותר  ,2013ודובי הקוטב שזכה
בפרס  .Media Ability International 2010בין ספריו שתורגמו לעברית :המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה,
הוצאת מחברות לספרות  ,2004בעיה קטנה ,הוצאת מחברות לספרות  ,2008בום ,הוצאת כנרת  ,2010הבית
האדום ,הוצאת כנרת .2013

סיימון סטיבנס > מחזה

נולד ב ,1971-נחשב לאחד המחזאים הצעירים והמבטיחים באנגליה .בהיותו בן  34הפך סטיבנס למחזאי
הבית של ה Royal Court-בלונדון ואף כיהן כמורה בתכנית לעידוד מחזאים צעירים .זכה בפרסים רבים
ביניהם :פרס אוליבייה למחזה הטוב ביותר  2005על  ,On the Shore of the Wide Worldפרס המחזאי
הזר הטוב ביותר בצרפת  2007על  ,Motortowפורנוגרפיה זכה פרס בפסטיבל אדינבורו  .2008בין
המחזות נוספים שכתב .Country Music One Minute, Herons, Bluebird :מחזותיו שהועלו בארץ :הרפר
ריגן ,פאנק רוק .המחזה שכתב על פי ספרו של מארק האדון המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה זכה
בפרס אוליבייה למחזה הטוב ביותר .2013

דניאל אפרת > תרגום

בוגר בי"ס לאמנויות הבמה בית צבי .תרגם מחזות ומחזות-זמר  -בתיאטרון בית ליסין :אביב מתעורר,
אחים בדם .בתיאטרון הבימה :כמעט נורמלי .בתיאטרון באר שבע :קומפני .בתיאטרון גשר :איי לאב יו
לנצח ,אבל ...בקרן אור הפקות :זורו ,המצעד ,בת הים הקטנה .בתאטרון הספריה :רנט ,חתולים ,אוויטה,
גריז ,תהילה ,ג'יפסי ,מופע האימים של רוקי ועוד .בבית ליסין כתב :ברודווי פינת פרישמן ,הצגות הילדים:
הקוסם מארץ עוץ ,זרעים של מסטיק ,פינוקיו .במדיטק :ספר הג'ונגל ,בגדי המלך .בתאטרון השעה :חלום
בקצות האצבעות ,רוקדים ברחוב ,מועדון ויואלדי ,גיבורים קטנים .ביים בתאטרון הספריה ובבית צבי :איש
חסיד היה ,פיפן ,ההבטחה ,שיער ,מיקה שלי טומי תם ,מאמי ועוד .השתתף כשחקן בהצגות בבית ליסין,
הקאמרי ,הבימה ,בטלוויזיה ובקולנוע .זוכה פרס אגודת ידידי בית ליסין ופרס ע"ש עדה בן-נחום לתרגום
מחזות על תרגום אביב מתעורר .זכה במלגה מטעם אלי ליאון.

גלעד קמחי > בימוי

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .במאי ,שחקן וכוריאוגרף .ראש קבוצת הצעירים של
תיאטרון בית ליסין .בתיאטרון בית ליסין :בימוי וכוריאוגרפיה לחלום של לילה בלב קיץ ,ברודווי פינת
פרישמן  -זוכה פרס "הבמאי המצטיין" במסגרת פסטיבל "פותחים במה  ,"9פסטיבל בית ליסין למחזאות
ישראלית ,משחק ילדים ,אביב מתעורר ,אמא מאוהבת ,מנדרגולה ,הקוסם מארץ עוץ ,אחים בדם ,משאלה
אחת ימינה ,חברות הכי טובות (בשיתוף הקאמרי) .כוריאוגרפיה לתמונות יפואיות  -זוכה פרס "היוצר
המצטיין" בפסטיבל "פותחים במה"  ,10המלאך .בתיאטרון הקאמרי :סיראנו דה ברז'ראק .במדיטק חולון:
בימוי לסוד הגן הנעלם ,ובגדי 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 .זכה במלגה מטעם אלי ליאון ובמלגה ע"ש בני גאון .זוכה פרס התיאטרון על
כוריאוגרפיה לאביב מתעורר ( )2010ולמנדרגולה (.)2011

ערן עצמון > עיצוב תפאורה
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בוגר מסלול לעיצוב במה סמינר הקיבוצים .בין ההצגות להן עיצב תפאורה – בתיאטרון הספרייה :פיאף,
ריצ'רד השלישי ,נדנדה בשניים ,שוק המציאות ,סיפור הפרברים .בתיאטרון באר שבע :פיאף ,נורה .בתיאטרון
הבימה :לילה במאי ,אדיוט לארוחה ,אם יש גן עדן ,כמעט נורמאלי ,רעל ותחרה ,החייל האמיץ שוויק ,גברתי
הנאווה .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 .בתיאטרון בית ליסין :ברודווי פינת פרישמן ,ראודה ,הבנאליות
של האהבה ,חלום של לילה בלב קיץ ,משחק ילדים ,מראה מעל הגשר ,אביב מתעורר ,ולנטינו ,אמא מאוהבת,
שיינדלה ,מנדרגולה ,הקוסם מארץ עוץ (בשיתוף המדיאטק) ,מימונה ,אחים בדם ,משאלה אחת ימינה ,סוסים על
כביש גהה ,חברות הכי טובות (בשיתוף הקאמרי) ,פינוקיו (בשיתוף ת .ארצי) .בפסטיבל עכו :מתחם התפודים ,זוכת פרס על עיצוב תפאורה
בפסטיבל עכו  .2008לקבוצת המחול פרסקו :בגדי המלך החדשים .בתיאטרון אורנה פורת :הרפתקה בקרקס .זכה במלגה ע"ש בני גאון.

יואב כהן > עיצוב וידאו ארט

אמן וידאו ארט .למד במחלקה לוידאו ,ניו מדיה וקולנוע ניסיוני באקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל .בוגר
בהצטיינות של בית הספר סם שפיגל .ביים ויצר וידאו ארט עבור תיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין :משאלה
אחת ימינה 33 ,וריאציות ,אמא שלו ,פרינסס מרי  ,7בראנז'ה ,דולפינים .בתיאטרון הקאמרי :פאנק רוק,
ריצא'רד השני ,תרה .בתיאטרון הבימה :ביקור הגברת הזקנה ,כוכב יאיר .בתיאטרון באר שבע :הביתה הביתה.
בתיאטרון חולון :הרי את לעצמך .בתיאטרון אורנה פורת :אקסודוס .בתיאטרון הבימה בשיתוף הקאמרי :אלוף
הבונים .בתאטרון  kielבגרמניה :בית ברנרדה אלבה וההצגה  .Liebeleiyיוצר הגוף זוכר עבודת וידאו ארט
אינטראקטיבי עבור פסטיבל  .print screen 2014במאי הסרט הקצר נקמה שזכה במקום הראשון בפסטיבל
 soriaספרד והשתתף בפסטיבלים רבים בארץ ובעולם .במאי הסרט הקצר השומר ,השתתף בפסטיבל
חיפה וזכה במקום הראשון בתחרות ע"ש מעיין ספיר .סרטו הקצר קמח הוקרן בפסטיבל ברלין .זוכה מלגת הצטיינות ע"ש שרון
עמרני ובתמיכת קרן אמריקה ישראל.

אמיר לקנר > מוסיקה

בוגר תיכון לאמנויות "תלמה ילין" במגמה למוסיקה ,זוכה פרס הצטיינות על הישגיו הלימודיים .בוגר להקה
צבאית .נגן פסנתר ,סקסופון וחליל צד .הלחין מוסיקה מקורית להצגות – בתיאטרון בית ליסין :מנדרגולה,
אמא מאוהבת ,פינוקיו (בשיתוף ת .ארצי) .בית ליסין בשיתוף המדיטק :הקוסם מארץ עוץ ,המלאך .בתיאטרון
הקאמרי :סיראנו דה ברז'ראק .תיאטרון ארצי לנוער :והילד הזה הוא אני .תיאטרון הספריה :הדה גאבלר,
בית– בובות .תיאטרון הנפש :אני אתגבר .בטלוויזיה :רחוב סומסום ,כח הקצב ,ערוץ הופ .בין עבודותיו כמעבד
מוסיקלי – בתיאטרון בית ליסין :משאלה אחת ימינה ,אחים בדם ,אביב מתעורר ,חלום של לילה בלב קיץ,
ברודווי פינת פרישמן ,תמונות יפואיות ,משחק ילדים חברות הכי טובות (בשיתוף הקאמרי) .בתיאטרון הבימה:
בראבו – שרים ,הקומקום והמטאטא ,גברתי הנאווה 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.

אולה שבצוב > עיצוב תלבושות

בוגרת אוניברסיטת תל-אביב לעיצוב במה .בין ההצגות שלהן עיצבה תלבושות  -בתיאטרון באר שבע:
קן הקוקיה ,החולה המדומה .בתיאטרון בית ליסין :חלום של לילה בלב קיץ ,משחק ילדים ,אביב מתעורר,
מנדרגולה ,הקוסם מארץ עוץ ,מקסי ואני 33 ,וריאציות ,משאלה אחת ימינה .בתיאטרון הקאמרי :סיראנו דה
ברז'ראק .בתיאטרון אורנה פורת :ריקוד משפחתי ,הקסם של אורנה ,פרח הלב של ריקדינא .תפאורה לתל-
אביב שלי ,מוסיקה מדברת .בתיאטרון ארצי לנוער :ססגוניה ,וגר זאב עם כבש .בתיאטרון ירושלים :מסע
בין הקלעים .בצוותא :היי יפה .תמונע :תפאורה להתיבה .בתיאטרון האוניברסיטה :רומאו ויוליה ,אנטיגונה.
בפסטיבל עכו  -מיצגים :אובאים ,נלך לרקוד .בתיאטרון הסמטה :אגף  .6בתיאטרון גשר :יונה ונער .זוכת מלגה
קרן תרבות אמריקה ישראל  .2001-2004זוכת פרס קיפוד הזהב על עיצוב תלבושות קברט היי יפה (.)2007
זוכת פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב תלבושות לחלום של לילה בלב קיץ ( )2009מנדרגולה (.)2011

קרן גרנק > עיצוב תאורה

בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב .עיצבה תאורה להצגות רבות ,ביניהן  -בתיאטרון
הקאמרי :בעל למופת ,רומיאו ויויליה ,האריסטוקרטים ,לילה לא שקט ,לעוף מכאן ,הבדלה ,אמדיאוס ,תרה,
אוי אלוהים ,הגיל הנכון לאהבה ,היה או לא היה ,זה הים הגדול ,מותו של סוכן ,יומן חוף ברייטון ,באדנהיים,
האב ,שמנה ,לילה טוב אמא ,פלונטר ,צחוק של עכברוש ,המלט ,דמוקרטיה ,הם יורים גם בסוסים ,מקבת,
סיראנו דה ברז'ראק .בתיאטרון הבימה :ביקור הגברת הזקנה ,כתם לידה ,נודניק ,הלהקה ,שלמה המלך
ושלמי הסנדלר ,טייפ ,כתר בראש 8 ,נשים ,טקסי ,אליס בארץ הפלאות ,צורה לאהבה ,מוריס שימל (בשיתוף
תיאטרון חיפה) ,רעל ותחרה ,החולה ההודי ,ליזיסטרטה ,גברתי הנאווה .בתיאטרון חיפה :מי דואג לילד,
בית ספר לנשים (בשיתוף הקאמרי) .בתיאטרון באר שבע :סובניר ,בוגד ,איזבלה ,תשליך ,ג'ייפס ,הימים הכי
טובים ,פרח השכונות .בתיאטרון בית ליסין :מנדרגולה ,אהבה זה לא הכל ,הבנאליות של האהבה ,אקווס ,עלמה ורות ,מייק ,האגם
המוזהב ,איש הגשם ,הדבר האמיתי ,רק אתמול נולדה ,מכולת (בשיתוף הקאמרי) .סוסים על כביש גהה ,אז בפראג ,עובד בשביל .2
זוכת פרס התיאטרון הישראלי  2005על עיצוב התאורה להצגה המלט.
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משתתפים
נדב נייטס > כרסיטופר

בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב .2009 ,למד בבית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .בין ההצגות בהן
השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :אחים בדם ,משאלה אחת ימינה ,הקוסם מארץ עוץ (בשיתוף המדיטק),
פינוקיו (בשיתוף ת .הארצי) .בתיאטרון הקאמרי :משחקים בחצר האחורית ,רומיאו ויוליה .בתיאטרון
תמונע :אדם גייטס ,דיוקן של ציפור .בתיאטרון הסמטה :הערב אדיפוס .בתיאטרון הערבי עברי :שרופים.
בתיאטרון הספריה :תחת שמי פריז ,שרים סינטרה וחברים .בקולנוע וטלוויזיה :שבע דקות בגן עדן,
אלנבי .זוכה פרס התיאטרון  - 2011השחקן המבטיח על תפקידו באחים בדם .זכה במלגה מטעם
אלי ליאון.

יורם טולדנו > אד

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 .בתיאטרון באר שבע :הפסנתר של ברתה ,גייפס .בתיאטרון הספרייה :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.

יעל שרוני > ג'ודי

בוגרת הסטודיו למשחק ,יורם לוינשטיין .בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין :סרט
צרפתי ,אונור .בתיאטרון אנסמבל הרצליה :המסיבה של אביגיל .בתיאטרון הפרינג' :ריקוד הציפורים,
כשהכוכבים זזו .בתיאטרון באר שבע :שירה ,לא כולל שינה .בטלוויזיה :משחק החיים ,השיר שלנו,
סרוגים ,רמזור  3עונות ,לא לפני הילדים ,מתי נתנשק ,מסודרים ,היהודים באים ,הומלנד ,המיוחדת.

ליאת גורן > גב' אלכסנדר/קול 6

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון הבימה :בית ספר
לנשים ,הנפש הטובה מסצ'ואן ,גן הדובדבנים ,חתולה על גג פח לוהט ,היפוליטוס ,זעקי ארץ אהובה,
האחיות רוזנצוויג ,מארחים את מר סלואן ,אנה פרנק ,מניין נשים ,פרגודים ,שמונה נשים ,נמר חברבורות,
שלמה המלך ושלמי הסנדלר .בתיאטרון באר שבע :ליר ,השחף ,המיזנטרופ ,השטן ממוסקבה ,המתאבד,
אותו ואת בנו ,חלום ליל קיץ ,רב מהומה על לא דבר ,קיבוץ אל.אי .בתיאטרון בית ליסין :דולפינים,
שיינדלה ,אחרון ימיה ,סוסים על כביש גהה .באנסמבל הרצליה :המתאבד ,שלוש אחיות .בתיאטרון
החאן :שש דמויות מחפשות מחבר ,שחף ,והשיבה למדבר .בקולנוע :אייה-ביוגרפיה דמיונית ,אושר ללא
גבול ,סודות משפחה ,צומת וולקן ,אצבע אלוהים .בטלוויזיה בסדרות :שבט-כהן ,טירונות ,המכון ובדרמות
טלוויזיה נוספות.

דרור טפליצקי > הכומר פיטרס/קול /4שוטר בתחנת רכבת/דוד טרי

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1980 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון לילדים ולנוער:
במתי ומילי ,חופשה שכזו ,משלי קרילוב .בתיאטרון החאן :צהרים קסומים ,צוואתו של כלב .בתיאטרון
הקרון :לילה קסום .בתיאטרון הקאמרי :קולי קולות קלים ,אורזי המזוודות ,כולם רוצים לחיות ,תעלולי
סקפן ,מידה כנגד מידה ,מעגל הגיר הקווקזי ,חוות החיות ,טוב ,רולטה צרפתית ,גם הוא באצילים.
בתיאטרון נווה צדק :החייל האמיץ שוויק ,נעורי ורדל'ה ,המלך הלך לישון ,הירושה .בתיאטרון באר שבע:
סוחרי התהילה ,סיד ,אשת האופה ,התאומים מוונציה (בשיתוף תיאטרון בית ליסין) ,מפתח לשניים ,אנה
פרנק .בתיאטרון בית ליסין :הזוג המוזר ,אלטלנה ,רק אתמול נולדה .בתיאטרון הבימה :הזוג המוזר.
תאטרון צוותא :משומשים .מופע בידור :הפריק שואו .כמו כן הופיע בתכניות טלוויזיה :בנייס גיא ,חדר
מיון ,זבנג ,הופה היי ,לאהוב את אנה ,פולישוק .בקולנוע :בז'נטילה ,לשחרר את הנסיכה ,הקרב על הוועד.

ליז רביאן > גב' שירס/קול /1גב' גסקוין/בעלת חנות

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2007 ,בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין:
מייק ,אקווס ,תנאים של חיבה ,פרינסס מרי  ,7מימונה .בתיאטרון הספרייה :הוכחה ,מגנוליות מפלדה,
חורף החלונות האדומים .CATS ,בתיאטרון תמונע :בוץ .בתיאטרון הסימטה :אגנס של אלוהים .בתה״ל:
קיץ אחרון .בתיאטרון אורנה פורת :לרקוד עם עדן .בתיאטרון מופע :אצבעונית ,הבית שלי ,מגש הכסף.
בהתיאטרון שלנו :זהבה ושלושת הדובים ,לג׳ירפה נתפס הצוואר ,מהירותי זהירותי .השתתפה בפסטיבל
עכו ובפסטיבל צו קריאה בצוותא .בשנת  2011הייתה מועמדת לפרס שחקנית השנה בטקס פרסי
התיאטרון על תפקידה בהצגה הוכחה.

נעה בירון > שיבון

בוגרת הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב ,תל אביב  .2009בין ההצגות בהן השתתפה  -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  2פרסי אסיטז'
בקטגוריית שחקנית ראשית בשנים  2011ו.2012-

טל דנינו > פקיד משטרה/קול /3מר וייז/שיכור /1רודרי

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2010 ,השתתף בהצגות  12 -המושבעים ,בילי בדאי ,שבת
ראשון שני ,מעיין הכבשים ,האחרונים ,ציד אווזים ,יחסים מסוכנים ,כותרת ראשית ,ארוחה בהפתעה,
בפיסגה ,נדלניסטים .בתיאטרון בית ליסין :בחורים טובים ,נדל"ן .בתיאטרון מראה :שיעור בתנ"ך.tolife ,
בהצגות ילדים  -בתיאטרון המדיטק :דו רה מו .בתיאטרון בית צבי :פרח לב הזהב .בתיאטרון אורנה
פורת :הנחשול .בטלוויזיה :אחת אפס אפס.

דני גבע > שוטר /1קול /2איש מאחורי דלפק/שיכור /2רוג'ר

בוגר בית הספר לאומניות הבמה בית צבי .1998 ,מכללת ספיר המגמה לקולנוע וטלוויזיה -2005
 .2008השתתף בהצגות  -בתיאטרון הקאמרי :עולמה של איימי ,חלום ליל קיץ .בתיאטרון בית ליסין:
מי מכיר את עמוס חפר ,טניה ,בחורים טובים ,פרינסס מרי  33 ,7וריאציות ,היופי כן קובע .תיאטרון באר
שבע :לא כולל שינה .תיאטרון חיפה :הבחורים בדלת ממול .בתיאטרון הספרייה :מקבת ,עד התביעה,
ליל ירח לממזר ,זעקי ארץ אהובה ,האסופית ,אחים בדם ,בגידה ,ועוד .בתיאטרון גושן :מיכאל .בתיאטרון
פרינג' :לאן נעלם הדבור .בטלוויזיה :פרנקו וספקטור ,תיק סגור ,קצב הקצב ,פרקליטים ,טיפול נמרץ,
חדר מלחמה ,גומרות הולכות ,לא הבטחתי לך ,פרשת השבוע ,מגדלים באוויר ,אורים ותומים ,נבחרת
ישראל .בקולנוע :סינדרום ירושלים ,שנת אפס ,אלנבי רומנס ,קרוב לבית ,עוד אני הולך ,כלבת.
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אביבה נגוסה > מס' /44אישה ברחוב/מודיעין/פנקיסטית/קול 5

בוגרת הסטודיו לאמנויות התיאטרון מיסודו של יורם לוינשטיין .בין ההצגות בהן השתתפה  -בפסטיבל
אוליב (רומניה) :הכלה וצייד הפרפרים ,הזמרת הקרחת .בתיאטרון בית ליסין :אמא שלו ,מדליה להארי.
בתיאטרון ארצי לנוער :שעת מבחן .במדיטק :מומו.
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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:
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

להצגה זו

עוזרת במאי:
נינה הורביץ
מנהלת הצגה:
אורנה דויטש
מנהל במה:
זיו אורפז/
אלברטו בנדר
תאורה:
שמוליק הס/
אולג סטפנוב
הגברה:
יורי שכנוביץ'/
סטס סוסניבקר
הלבשה ואביזרים:
אולגה פרגמן
מפעילי פולוספוט:
שחר שמואלוב/
שלומי צייזלר/
ליטל גביש

ביצוע תפאורה:
מזור שרותי במה
אפטר אפקט:
עמרי גרוסמן
עיצוב גרפי וידאו:
קרן כהן
יצור אביזרים (כלב):
טובה ברמן
יצור אביזרים:
בוני וייס
צילומים:
דניאל קמינסקי
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב כריכה:
רקפת ולטר וונטורה
עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון
כל הזכויות על המחזה
בעברית שמורות ל:
מיה טבי ייצוג

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

(לפי סדר א-ב)
אסי לוי
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
מיכה סלקטר
ניב פטל
אביטל פסטרנק
קרן צור
נתי קלוגר
הדס קלדרון
ליז רביאן
לאורה רבלין
אייל רוזאלס
דפנה רכטר
מיכל שטמלר
יעל שרוני
דנה שרייר
יובל שרף
רפי תבור

תודה ל:
שרה ליברמן והכלב בנג'י ,פרופ' ורדה גרוס-צור,
גילי ורועי ,עפרה לייבוביץ; אמא של אבשלום

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
 6תרומות בעילום שם
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רפטואר

חברי מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

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
האורחת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט

חברות הכי טובות
מאת ענת גוב
בימוי :גלעד קמחי

סוסים על כביש גהה
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

רוחל'ה מתחתנת
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

אשה ,בעל ,בית
מאת שמואל הספרי ובבימויו

קפה ורשבסקי
עיבוד :מוטי אברבוך
לספרו של שלום אש
בימוי :גלעד קמחי

מלאכת החיים
מאת חנוך לוין
בימוי :רוני פינקוביץ'

.

נהנים מכח
של קבוצה!

אז ,בפראג
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

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
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

הנחות במגוון בתי עסק ברחבי הארץ:

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

הצגות ילדים
זרעים של מסטיק
שירים :לאה נאור מוסיקה :נחום היימן
מחזה :דניאל אפרת ,עידן עמית
בימוי :שוקי וגנר
המלאך
מאת אפרים סידון
בימוי :ציפי פינס

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

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום
עיבוד :דניאל אפרת ,גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי
שייקספיר לילדים  -כטוב בעיניכם
תרגום :דורי פרנס
עיבוד ובימוי :עידו ריקלין

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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THE CURIOUS

Hebrew Version: Daniel Efrat

Cast:

INCIDENT

Director: Gilad kimchi

Nadav Nates - Christopher

Set Design: Eran Atzmon

Yoram Toledano - Ed

Video Art Design: Yoav Cohen

Yael Sharoni - Judy

Music: Amir Lekner

Noa Biron - Siobhan

Costume Design: Ula Shevtsov

Danny Geva - Policeman One/Voice Two/Man Behind Counter/Drunk Two/Roger

Lighting Design: Keren Grank

Liat Goren - Mrs Alexander/Voice Six

OF THE DOG
IN THE NIGHT-TIME

Dror Teplitzky - Rev. Peters/Voice Four/London Transport Policeman/Uncle Terry

based on the novel by

Liz Rabian - Mrs Shears/Voice One/Mrs Gascoyne/Shopkeeper

MARK HADDON

Tal Danino - Station Policeman/Voice Three/Mr Wise/Drunk One/Rhodri

adapted by

Aviva Nagosa - No. 44/Lady in the Street/Information/Punk Girl/Voice Five

SIMON STEPHENS

This play is presented with kind permission of Warners Bros. Entertainment.
First performance: 17.2.2014
Length: 2 hour and 15 min. with intermission
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THE CURIOUS INCIDENT
OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
based on the novel by MARK HADDON
adapted by SIMON STEPHENS

