תרגום :יוסף אל-דרור
בימוי :רוני פינקוביץ’
עיצוב תפאורה :אנה זיו
עיצוב תלבושות :אורן דר
מוסיקה :רן בגנו
עיצוב תאורה :קרן גרנק

משתתפים:
רמי הויברגר  -פרנק
מגי אזרזר – ריטה
הצגה ראשונה18.10.2014 :
משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה

מפיגמליון ועד
לחנך את ריטה
מקור הכינוי “פיגמליון” הוא במיתולוגיה היוונית,
בספר העשירי של החיבור “מטמורפוזות” מאת
אובידיוס .פיגמליון ,פסל קפריסאי ,אשר מצא פגמים
רבים בנשים ,יצר פסל יפהפה משנהב בדמות
אפרודיטה ,דמות אישה מושלמת .סיפור התאהבותו
של פיגמליון בגלתיאה ,פסל האישה שיצר,
התעוררותה לחיים ונישואיהם משמש עד היום משל
לנבואה המגשימה את עצמה.
הסופר והמחזאי ג’ורג’ ברנרד שואו התבסס על
סיפור זה כאשר כתב את המחזה “פיגמליון” שהוצג
לראשונה בתיאטרון הוד מלכותה בלונדון ב.1914-
במחזה “פיגמליון” פרופ’ הנרי היגינס ,איש מדע
ומומחה לפונטיקה (תורת ההיגוי) ,מתערב עם חברו,
שיצליח להפוך את אלייזה דוליטל ,מוכרת פרחים
“מפשוטי העם” ובעלת חיתוך דיבור המוני ,ל”ליידי” -
גברת בעלת הגייה נכונה וגינונים חברתיים מושלמים.
לא קלה היא דרכו אך בסופו של דבר מנצח היגינס
בהתערבות ,והתאוריות הפונטיות והפדגוגיות שלו
מוכתרות בהצלחה מסחררת כשהוא מזמין את אלייזה
לנשף בו כל האורחים משוכנעים שהיא בת אצולה
אמיתית .כאן מתגלה הקונפליקט הדרמטי במלוא
עוזו כאשר אלייזה ,מצידה ,רוצה להבין את האמת
הרגשית מאחורי הדברים ,אך עם זאת לא מיטיב
היגינס המופתע להתמודד .שואו מתייחס במחזהו
להתנהגות ,נימוסים וסגנון דיבור ככלים המשרתים
את השולטים בהם כנכס רב-ערך במיצוב וקיבוע של
מעמדם החברתי ,ועם זאת הוא מדגיש באופן נוגע
ללב ומפוכח שכלים אלה הם חיצוניים יותר משהם
פנימיים או מהותיים לנפש האדם.
היגינס ,בתוקף היותו מורה גדול ,מקנה לאלייזה
שליטה במנגנון המורכב של הכלים האלה ,אבל מה
קורה בינתיים לנפשה? זאת שאלה שהיגינס ,לא
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ממש שואל את עצמו .האמת מתגלה מאוחר יותר,
כשמתברר שבאופן סמוי ובלתי מודע ,נקשרו השניים
זה לזו בעבותות אהבה ,שאין הם רוצים או מסוגלים
להודות בה .נוצר אם-כן ביניהם קונפליקט הנובע
מהרקע האמוציונאלי של כל אחד מהם ,ומהגדרה
מחודשת של יחסי הכוחות ביניהם כגבר ואישה ,לא
רק כמורה כל-יכול ותלמידה הנושאת אליו עיניים
מעריצות .אלייזה מניפה לפתע את נס המרד כנגד
תפקידה הפסיבי“ ,פסל” אשר עוצב כחומר ביד היוצר
של רב-האמן ,ומעזה להביע את עצמה כאישיות
אותנטית ,חושבת ,מרגישה ומגיבה .היגינס ,המום
ונפגע ,לא בקלות מבין את הצורך שלה בחופש
ביטוי ,ורואה בכך כפיות טובה ,אך מכבד את אצילות
אופייה ,עוצמת נחישותה ואומץ ליבה .מעטה הגינונים
החיצוניים היה אמנם מעשה ידיו שלו ,אך נשמתה
הייתה ונשארה לגמרי שלה .היגינס מחולל את הנס
של הפיכת מוכרת פרחים דלה לנסיכה בכוח אמונתו
בה ,הגורמת גם לה להאמין בעצמה.
"אפקט פיגמליון" הוא מונח מדעי השגור גם כעת
בפיהם של אנשי מקצוע ,פסיכולוגים ,מחנכים ומורים.
"אפקט פיגמליון" מתאר נבואה המגשימה את עצמה,
אשר גורמת לתלמידים ,בכל סיטואציה חינוכית שלא
תהיה ,לגלות בעצמם כוחות שלא שערו שקיימים
בהם .תנאי זה הוא ראש וראשון בדרך להגשמתם
העצמית; במילים אחרות ,העוז להגדיר את רצונותיהם
וחלומותיהם ,ורכישת כלי-העזר הדרושים למימושם,
לא יוכלו לבוא לידי ביטוי ללא אמונה בעצמם.
ב 1938-עובד "פיגמליון" לסרט באותו שם .לאחר
מותו של שואו זכה המחזה לעיבוד מוסיקלי ,פרי עטם
של לרנר ולאוו ,אשר מאוחר יותר גם ראה אור בגרסה
קולנועית בשם "גבירתי הנאווה" ,והופק למחזמר
פעמים רבות.
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“לחנך את ריטה” של ווילי ראסל עושה
שימוש מתוחכם למדי במיתוס של
פיגמליון .על פניו ,נקודת המוצא כאן זהה
לזו של ג’ורג’ ברנרד שואו :גם כאן “פרופסור” מוצא
את עצמו מחלץ את “בת מעמד הפועלים” מקשיי
קיומה ובתוך כך מתאהב בה אהבה שהיא חסרת סיכוי
בעליל .אלא שמיקום המחזה בתחילת שנות ה 80-של
המאה הקודמת הצריך שינויים אלמנטריים בתפיסת
העולם של הדמויות ,כמו גם במסקנה העולה ממנו.
אם ב”פיגמליון” המקורי ,וב”גבירתי הנאווה” שבא
בעקבותיו ,ההשכלה היוותה כרטיס כניסה למעמד
גבוה שההתקבלות אליו אמורה היתה להוות תרופה
לכל המחלות החברתיות ,הרי שב”לחנך את ריטה”
עצם השהיה במעמד גבוה אינה פתרון לשום דבר.
להיפך – המעמד הגבוה ,שפרנק ,הפרופסור ,מהווה
כאן את נציגו עלי אדמות ,מצטייר ככלא תודעתי בפני
עצמו .כבר בתמונה הראשונה טווה פרנק את החלום
“לברוח עם ריטה לכל הרוחות” והמוטיב הזה חוזר
מספר פעמים לאורך המחזה .האהבה המשותפת
יכולה לרקום עור וגידים רק במין “אקס-טריטוריה”
של החושים ,לא באפרוריות האורבנית הבריטית.
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גם ריטה עצמה אינה שואפת רק “לעלות במעמד
החברתי” ,כמו אלייזה דוליטל .היא רוצה להשכיל
כדי לשפר את יכולתה להסתכל על העולם ואולי בכך
גם לערוך את השינויים החברתיים הנדרשים בחייה
שלה .סיום המחזה מסמל את סף החופש שאליו
מגיעות שתי הדמויות :שתיהן עומדות בפני שינוי
גדול בחייהן ,שינוי שמתבטא ביכולת “לגעת בחופש”,
“לבחור” .ההתאהבות אינה המטרה ,אלא רק אמצעי
לשוב ולהרגיש את החופש .עבור הצופה הבריטי בן
זמנו ,בבריטניה התאצ’ריסטית של שנות ה ,80-עצם
ההתעסקות במונח “חופש” ביטא לא רק כמיהה
רומנטית ,אלא אף ואולי בעיקר ,הבנה עמוקה לצרכים
של שינוי חברתי מהותי ביותר .עבורנו ,המחזה שב
להיות קומדיה רומנטית מהסוג הבסיסי ביותר – גבר
ואישה ,שני הפכים שנפגשים לאהבה בלתי אפשרית,
והאם ואיך הם יוכלו לממש את אהבתם.
המחזה “לחנך את ריטה” הופק גם כסרט קולנוע
בכיכובם של מייקל קיין וג’ולי וולטרס .הסרט זכה
בפרס באפטא כסרט הטוב ביותר לשנת  1983והיה
מועמד לשלושה פרסי אוסקר.
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א.מ .פורסטר 1970-1879
סי טת קי ימ ברי דג' ונו דע
ב לונ דון ,ל מד בא וני בר
נו לד
סרטו .הרומנים המוקדמים
פו רס טר נים שלו ,שרבים מהם הו
בעיקר ברומ
זכו לשבחי המבקרים אך
שים באנגליה ובאיטליה,
שלו ,המתרח
מכירותיהם לא היו גדולות.
 )Hמשנת  1910פרסם את
הווארד" (owards End
הספר "אחוזת
של אנגליה ,העוסק בקבוצות
הספר הוא רומן על מצבה
ים.
רדיים ,החותרים לשפר את
שמו ברב רת מעמדות הביניים האדוא
שונות במסג
כהומניסט חילוני עומדות
רסטר
מעמדם החברתי .השקפותיו של פו רות לגשר על פערי מעמדות.
ובוחנות את חוסר האפש
בלב יצירתו

תכנית
הלימודים
של ריטה

אנטון פאבלוביץ' צ'כוב 1904-1860

סופר ומחזאי רוסי .צ'כוב השפיע רבות במחזותיו ובסיפוריו ,במבנה העלילה ובעיצוב
הגיבורים ,על יוצרי המאה העשרים ברוסיה ומחוצה לה .כלל שטבע צ'כוב במבנה העלילה
הפך לכלל בסיסי מקודש במחזאות ,בספרות ובקולנוע" :אם מופיע רובה במערכה
הראשונה של הצגה ,הוא חייב לירות עד סוף המערכה האחרונה" .בסיפוריו מדגיש צ'כוב
את התהום שאינה ניתנת לגישור בין חתירת האדם לשלמות ,אמת ,צדק ויופי ,ובין המגבלות
הנוקשות המעיקות על שגרת יומו הריאליסטית .צ'כוב התייחס למחזותיו הגדולים כאל
קומדיות ,והתייחסות זו משמשת אתגר לגדולי יוצרי התיאטרון מאז שמנסים להחיות עלי
במות את ההומור הייחודי של מחזותיו.

"גריטה מיי בראון

וילי
חזאיאם שייקספיר 1616-1564
מ

ומשורר אנגלי.
שייקספיר נחשב בעיני רבים לגדול הכותבים
ב שפה האנ גלית
ובת
רבות
המ
ערב .מ קבת' שלו נ חשב ל אחת
הטרג דיות הגד ולות
ב יותר בכל הז מנים .מ פקד ה צבא הס קוטי
המצטיין מוצא את
עצמו כבול במעין צו גורל שנלחש לאוזניו על
ידי שלוש מכש
פות:
הוא
רוצח את מלך סקוטלנד ומסתבך בשלל
רצ יחות אכז
ריות
שמג
יעות
אחר
כך .מית וסים ואמ ונות ט פלות
מרובים
נוצרו
סביב
ה
מחזה
הזה
והצ
גותיו
ב
מהלך ההיסטוריה.

בוילייליאם בל
יי
ק
7
5
7
1
7
ק
182
היה משורר,

ל
מיסטיקן,
משפחה ממעמד הבינ צייר ואמן ת
ח
רי
טי
ם
ב
רי
יי
ט
ה
י.
ם.
ח
ד
נו
ה
ל
ש
ד
כי
ה
ב
ר
מיל
היט
לונדון
ובכתיבתו .דות ווכתבי ה
ב את התנ"
קו
ך
ד
ו
ש
א
נ
ת
ת
ה
נו
ב
ב
לו
ליי
רית
ה
ק עסק גם ב
ל
שראה ביציר
אור ב .1783-ספריו התבל שירה ואוסף השירים הרא תו האמנותית
ד
ר
שו
טו
ך
ני
ר
כי
ם
די
צי
רות
שלו יצא
קלית בזמנן.
אמנות ייחוד
יו
ת
ו
הי
וו
פ
ריצת

הרולד רובינס 1997-1916

סופר ותסריטאי יהודי אמריקאי ,מהפופולריים והמצליחים ביותר
בארצות הברית ובעולם כולו .כתב יותר מ 20-ספרים רבי מכר ,שנמכרו
עד היום ביותר מ 30-שפות ,ב 750-מיליון עותקים במעל  40מדינות
ברחבי העולם.
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'ונגל הפרי האדו
ם" (או בתרגומו המק
האדום") הוא ספר הביכורים של הסופ ורי לעברית "סבך הפרי
רת ו
הפעילה החברתית ריטה
מיי בראון ,שיצא ל
אור בשנת  .1973הרו
מן
יד
וע
ב
של
ה
תי
אור
ים
הלסביים המפורשים
שבו ,אשר היו לא מקו
התקופה .שם הספר הוא התייחסות בס בלים בספרות של אותה
לנג ל
הוא רומן חניכה אוטוביוגרפי של תקו איבר המין הנשי .הספר
פת
נ
עור
יה
של
מיי
בראון
ותחילת פועלה כס
הספרות הלסב ופרת לסבית .הספר נח
שב
לס
פר
מכ
ונן
ב
סו
גת
ית ,ו
לחלק מפועלה החבר
התמקד ב
תי של מיי בראון ,אשר
פמיניזם ובזכויות להט"ב.

הנריק איב
סן 1906-1828
מחזאי נורבגי רב

השפעה
האחראי במידה רבה
להו
י פעתה של הדרמה הר
יא
לי
סט
ית
המודרנית.
ציר
תו
של איבסן בוחנת את
המציאות המסתתרת
מאח
רי מראית-העין ,מצ
יא
ות אותה לא רצתה
החב
רה
ל
רא
ות
ב
אותם הי
לה
מים .איבסן תרם רבות
יוו
צר
ות
א
מנ
ות
הב
מה המ
היו
ודרנית .לפניו ,מחזות
א
מור
ים להיות דרמות
הייתה אמורה להסתיים מוסריות בהן כל דרמה
בסי
תפישה זו על ראשה ,וב ום "נאות" .איבסן הפך
כך
ק
רא
תי
גר על האמונות
של
אותה התקופה וניפץ
את
אש
ליו
תיו
של הקהל.
"פר
גינט"  -מחזהו הגדול ה
דרמה אפית ופיוטית שנ ראשון של איבסן הוא
וע
ב חב רה ו לא ל הי ות מ דה ככל הנראה להיקרא
וע
לת
ע
לי
ב
כל
מו ת .כנ גד
ו הסיכויים ,מחזהו זכה
להצלחה פנומנלית,
אד
וא
רד
ג
ריג
נענה לפניי
מוזיקה למחזה .ההצל תו של איבסן לחבר
חה
הז
את
גרמה לאיבסן
שית
וק יצירתי של שנים ר
בו
ת,
עד
ש
שב
לתודעת
בני
ז
מנו
כיוצר חלוץ בסג
לחלוטין לסגנון של מח נון הריאליסטי ,המנוגד
זה
ביכורים יוצא דופן זה.
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פמיניזם ,העצמה ומימוש עצמי
המחזה "לחנך את ריטה" הנו מחזה הנוגע בסוגיות
הרלוונטיות לחברה בת ימנו בהיבטים הקשורים
למעמדן של נשים בחברה ,בייחוד נשים המשתייכות
למעמדות סוציו אקונומיות נמוכים .מסריהן של הגישות
הפמיניסטיות המנסות להסביר את העמדה המדוכאת
של נשים ברוב החברות מוצג במחזה .הנסיון להיאבק
בדיכוי וקיפוח נשים ובאפליה כנגדן מוצג אף הוא דרך
דמותה של ריטה.
המחזה נכתב בשנות השמונים של המאה העשרים
בעיצומו של הגל השני של הפמיניזם באנגליה (אשר
החל משנות הששים במאה ה .)20-גל שני זה של
הפמיניזם שם דגש על האופן שבו אי-השוויון המגדרי
בתעסוקה ,בפוליטיקה ובזירה הציבורית ,והתאפיין
בעיסוק בנשים בספרה הפרטית וביחסים בין אישיים:
חיי הנישואין והמשפחה ,הזכות לאמצעי מניעה והפלות
ועוד .בשנות השמונים התנועה הפמיניסטית הרחיבה
התייחסותה לתחומים נוספים ביניהם :השתתפות
פוליטית ,כלכלה ועוני והשכלה גבוהה.
בהתאם לנושאים שהעלתה התנועה הפמיניסטית,
המחזה מדגיש את המגדר כצורה של דיכוי וקיפוח
בכך שהוא מציב את ריטה מול שתי דמויות גבריות:
דמותו של המורה ,ד"ר פרנק ברייאנט ודמותו של
בעלה .דרך מערכות היחסים של ריטה עם דמויות אלו
מודגמת ההנחה שמצבן של נשים בחברה ומצוקותיהן
מובנים בתוך ההקשר החברתי-פוליטי שבו הן חיות.
סיפור המחזה נוגע בהיבטים הפוליטיים ,החברתיים,
התרבותיים והכלכליים של פטריארכיה :מערכת של
עמדות ויחסים חברתיים המעצימה גברים ומחלישה
נשים .בעלה של ריטה דורש ממנה לקיים את דרישות
תפקידה המסורתי כאם ואישה דרך מילוי תפקידים
מסורתיים הקשורים לטיפול באחרים ותוך ביטול
מאווייה האישיים אשר אינם מתאימים לתסריט החברתי.
במקביל ,פרנק אינו מאמין ביכולתה לפרוץ את הגבול
המעמדי בו היא נתונה ולרכוש השכלה .בכך עלילת
המחזה מתחברת לתפיסת הפמיניזם הסוציאליסטי/
מרקסיסטי .זרם פמיניסטי זה ,מדגיש את הדיכוי של
נשים כחלק ממערכת חברתית לא שוויונית המבוססת
על מעמדות .על פי זרם זה ,דיכוי נשי קשור לצורות
דיכוי אחרות (גזע ,מעמד סוציואקונומי) .המחזה אם
כך ,מעלה מודעות ליחסי כוח בחברה המפלים נשים
ומראה כיצד רבות מהבעיות של נשים נעוצות באי שוויון
החברתי – קשר בין האישי והחברתי-פוליטי.
ריטה בבחירותה האמיצות ,מאתגרת קטגוריות מגדריות
("נשיות" ו"גבריות") ומאפיינים של המשתייכים להן
(נשים וגברים) .בהתנהלותה במחזה שמה ריטה דגש
על הבנת החיים והחוויות של נשים "מבפנים" – מנקודת
מבטן – במקום נקודת מבט חיצונית ,שהיא פעמים רבות
גברית ומשמיעה בפנינו סיפור המושתק פעמים רבות
על ידי החברה.
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ניתן להבחין בהיבט פמינסטי נוסף במחזה ,הבט הקשור
לתפיסה הפמיניסטית כי השפה והשיח מנציחים את אי
השיוויון בחברה ובייחוד את מיצובן של נשים .במחזה
מודגשים פערי השפה בין ריטה לבין פרנק .פערי השפה,
מייצגים את הבדלי המעמד ,ההשכלה והכוח החברתי
בהם מחזיקים ריטה ופרנק( .אי מוסרי במקום א-מוסרי
ודוגמאות רבות) .השינוי אותו עוברת ריטה מהמערכה
הראשונה למערכה השניה מונכח דרך השפה ,כאשר
ריטה מתעמתת עם פרנק היא מציינת את השינוי ביכולת
השימוש בשפה כדבר המאיים על פרנק.
הגישות הפמיניסטיות שמות דגש על יכולות וכישורים
של נשים כאמצעי להעצמתן .רכישת ההשכלה של ריטה
הנה דוגמא להעצמה .העצמה מתייחסת למצבים שבהם
עוצמה מתפתחת ונרכשת .כאשר אישה מצליחה להשיג
שליטה רבה יותר על חייה בכוחות עצמה או בעזרת
אחרים כמו ריטה במחזה .העצמה הינה תחושת היעילות
שמשיגה ריטה כאשר היא חשה שהיא מסוגלת לפתור
את בעיותיה בעצמה ולשלוט על חייה .העצמה היא
תהליך של השגת כוח חברתי (ההשכלה והבחירות של
שבירת הציפיות החברתיות) .במחזה אנו צופים בתהליך
שעוברת ריטה ממצב פסיבי למצב אקטיבי.
המחזה ממחיש כי לכל אדם פוטנציאל של עוצמה
שבנסיבות מתאימות עשוי להתממש .ריטה היא זו
שלמעשה הפיקה מעצמה העצמה .ריטה האמינה
בעצמה למרות כל המחסומים החברתיים כמו התנגדותו
הנחרצת של בעלה דני לתהליך אותו היא עוברת ואי
אמונתו של המורה שלה בה .היא הכוח המניע את
התהליך .העצמה כרוכה בפיתוח המיומנויות והיכולות
שלה וכן בהגדרה עצמית חיובית יותר .בתהליך ריטה
רוכשת קבלה עצמית ובטחון עצמי ,הבנה חברתית
ויכולת אישית לקחת חלק בקבלת החלטות ובשליטה על
משאבים בסביבתה .מוקד השליטה שלה הופך מחיצוני
לפנימי – אם בתחילת המחזה היתה זקוקה לחיזוקים
חיצוניים בסוף המחזה היא מסתפקת בחיזוקים
הפנימים שלה את עצמה מתוך התובנה כי השגיה וחייה
נתונים לשליטתה“ .אני אחליט ,אני אבחר” כפי שהיא
אומרת בסופו של המחזה מסמנים את השגת והשלמת
תהליך ההעצמה אשר עברה .כך המחזה מדגים באופן
נפלא מסרים פמינסטיים ,תהליך של העצמה ומימוש
עצמי ,תוך שהוא מציג גם את הקשיים והמחירים
החברתיים שעשויה לשלם אישה בתהליך זה .המחזה
מהווה תמונת ראי למצבן של נשים רבות בייחוד נשים
החיות בעוני בתקופתנו.
ד”ר עינב שגב ,בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה
האקדמית ספיר
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יוצרים
ווילי ראסל מחזה

נולד וגדל בוויסטון שליד ליברפול .עזב את בית-הספר בגיל  15ועבד במספרה ,במפעל גרביים
ובעבודות מזדמנות נוספות .את דרכו המקצועית החל ככותב שירים ומלחין .שירים ומערכונים
שכתב הושמעו ברדיו ובוצעו במועדונים בליברפול .בגיל  20השלים את לימודיו ועבד כמורה בבית-
ספר תיכון .המחזה הראשון שכתב ,עיניים למטה ,הופק ב ,1971-אבל ההצלחה הראשונה שקנתה לו
את שמו היתה ג'ון ,פול ,ג'ורג' ,רינגו ...וברט – מחזמר על להקת הביטלס ,שהחל את דרכו בליברפול
ובהמשך הוצג בווסט-אנד של לונדון ,שם זכה בפרס המחזמר הטוב ביותר לשנת  .1974לאחר מכן
כתב שני מחזות נוספים ,שירלי ולנטיין ולחנך את ריטה ,שזכו להצלחה מסחררת ולהפקות רבות
ברחבי העולם ,לחנך את ריטה הופק גם כסרט קולנוע בכיכובם של מייקל קיין וג’ולי וולטרס .הסרט
זכה בפרס באפטא כסרט הטוב ביותר לשנת  1983והיה מועמד לשלושה פרסי אוסקר .אחים בדם
הוא המחזמר הראשון והיחיד לו כתב גם את המחזה וגם את השירים והלחנים .זכה בפרס האוליביה
למחזמר הטוב ביותר והוצג גם בברודווי ובכל רחבי העולם ,אחים בדם הועלה בתיאטרון בית ליסין
ב .2011-מחזות נוספים שכתב לתיאטרון ולטלוויזיה :היום שלנו בחוץ ,הילד הלא נכון ועוד .משנת
 2003ועד היום הוציא שלושה אלבומי מוסיקה :לשאוב את הירח ,במילים אחרות ולשיר מחזאים.
בשנים האחרונות הוא מתגורר בליברפול ועובד על פרוייקטים רבים.

יוסף אל-דרור תרגום

מתרגומיו  -בתיאטרון הבימה :מחכים לגודו מאת סמואל בקט  -פרס התרגום ע"ש עדה בן-נחום
 ,2003השחף מאת אנטון צ'כוב ,אמבטיה ,מיטה ,פארק מאת ניל לביוט ,ארוחה עם אידיוט מאת
פרנסיס וובר ,מונוגמיה מאת סטלה פילי .בתיאטרון הקאמרי בשיתוף תיאטרון חיפה :כולם היו
בני מאת ארתור מילר .בתיאטרון חיפה :גזע מאת דיוויד מאמט ,סימפטיקו מאת סם שפארד.
בתיאטרון אנסמבל הרצליה :משחק נישואין מאת אדוארד אולבי .בתיאטרון החאן :מאכינל מאת סופי
טרדוול .בתיאטרון חיפה בשיתוף הבימה :החייל האמיץ שוויק ,עיבוד.

רוני פינקוביץ' בימוי

שימש כמנהל אמנותי בתיאטרון חיפה  ,2000-1997כבמאי בית בתיאטרון הבימה ,1994-1992
ובתיאטרון חיפה  1995-1996וכיום מנהל אמנותי של תיאטרון המדיטק חולון .כתב וביים את
המחזות  -בתיאטרון הבימה :לילות הדבש והאימה .בתיאטרון הבטון :פרודו .בתיאטרון באר שבע
וצוותא :מעקב באפילה .בתיאטרון חיפה :פירוק .בתיאטרון בית ליסין :תה ,השתתף כשחקן בסרטי
קולנוע ותוכניות טלוויזיה .משמש כמורה בבית צבי .זוכה פרס הבימוי בפסטיבל עכו  1990ופרס
הבימוי ע"ש יוסף מילוא  .2003בין ההצגות שביים  -בתיאטרון בית ליסין :סילביה ,טוב ,מה עושים
עם ג'ני? ,אבודים ביונקרס ,זהות ,פילומנה ,קפה ערבה ,תה ,אהבת חיי ,סופ"ש עם תום ,האגם המוזהב,
אקווס ,תנאים של חיבה ,פרינסס מרי  ,7אהבה זה לא הכל ,אמא שלו ,מלאכת החיים ,שבטים .בתיאטרון
הבימה :רעל ותחרה ,קרב של שחור וכלבים ,תעלולי סקפן ,יומנה של אנה פרנק ,אוהבים את אופל,
מותו של סוכן .בתיאטרון הקאמרי :עוץ לי גוץ לי ,הגיל הנכון לאהבה ,איחש פישר .בתיאטרון חיפה:
הלילה ה ,12-השקרן ,מלאכים באמריקה .באופרה הישראלית ומדיטק חולון :מקס ומוריץ.

אנה זיו עיצוב תפאורה

בוגרת המסלול לעיצוב במה בבית הספר לאומנויות הבמה של סמינר הקיבוצים .2012 ,עיצבה
תפאורה להצגות – בתיאטרון תמונע :חופרים .בתיאטרון הקאמרי :פאנק רוק ,פרוסט/ניקסון.
בתיאטרון בית ליסין :האמת ,אוצר יקר .עיצבה תפאורה ותלבושות להצגות – בתיאטרון אנסמבל
הרצליה :קיגלר-חייו ומותו .בסמינר הקיבוצים :פפלנגי .זוכת מלגת שטרנפלד לשנת .2010
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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 ,בית מרקחת שטרן-בלום ,שבטים ,סיפור ישן-חדש .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).

רן בנגו מוסיקה

משנת  1987עוסק במגוון רחב של מוסיקה ובשנים האחרונות מנהלה המוסיקלי של להקת המחול
'ורטיגו' בהנהלת נועה ורטהיים .מעבודותיו בשנים האחרונות בתיאטרון  -בתיאטרון חיפה :כולם היו
בני ,הצמא והרעה ,סוחרי גומי ,אנשים קשים .בתיאטרון בית ליסין :בחורים טובים ,אמא שלו ,קפה ערבה,
בחורים טובים .בתיאטרון באר שבע :בוגד ,קן הקוקייה ,סוביניר ,טירונות בלוז ,בין חברים ,רק אתמול
נולדה .בתיאטרון הבימה :מותו של סוכן ,מונולוגים מהוגינה ,שרי מלחמה ,קוויאר ועדשים .בתיאטרון
הקאמרי :משרתם של שני אדונים ,שמנה ,הנמר .בתיאטרון נאפולי ( :)Teatro Stabile Napoliאנטיגונה,
הים לא מרטיב את נאפולי ,אנטוניו וקליאופטרה ,גן הדובדבנים .מחול :להקת ורטיגו :חמסין ,איש
חוטים ,האסתר ,סילויה ,לידת הפניקס ,ורטיגו והיהלומים ,רעש לבן ,מאנא ,נול ,ורטיגו  ,20ו״רשימו״.
הלחנת פס-קול בטלוויזיה ובקולנוע :פלפלים צהובים (זוכה פרס הפסקול הטוב לשנת  ,)2011בלתי
הפיך ,מגדלים באוויר ,מרגל השמפניה (זוכה פרס האקדמיה לסרטים דוקומנטריים  ,)2007שישה
מליון ואחד ,פלנטה אחרת ,נו-אקזיט .זוכה פרס חג'ג'  21013על עבודתו בסרט פלסטלינה (פסטיבל
ירושלים  .)2013זוכה פרס אופיר  2014על עבודתו בסרט אפס ביחסי אנוש.

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 ,דבר מצחיק קרה ,דג מוסר ,חברים
של חברים ,אלקטרה ,הפושעים החדשים ,תעלת בלאומליך .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 ,איזה
יופי .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 שניים ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,טרטיף,
המוגבלים .זוכת פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב התאורה להמלט ( )2005ומקבת (.)2014
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מגי אזרזר  -ריטה

בוגרת הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן
נתיב ,תל אביב .2010 ,בין ההצגות
בהן השתתפה  -בתיאטרון הפרינג’:
ליידי טוויסטד ,אדיפלית ,קברט וולטייר.
בטלוויזיה :נויורק ,חברות ,חסמבה.
תפקידי אורח :תא גורדין ,המיוחדת,
אלנבי .זהו תפקידה הראשון בתיאטרון
הרפרטוארי.

רמי הויברגר  -פרנק

בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב .בין ההצגות
בהן השתתף  -בתיאטרון חיפה :גזע ,אמנות .בתיאטרון
הקאמרי :המלט ,מקבת ,גם הוא באצילים ,תעתועון ,מיס
ג'ולי ,יחסים מסוכנים ,ענבי זעם .בתיאטרון באר שבע :קיץ
ועשן .בתיאטרון בית ליסין :חמץ ,שבעה ,האמת .בצוותא:
שתי טיפות מים .בתיאטרון הבימה :קן הקוקיה ,מחכים
לגודו ,קופסא שחורה ,מלחמה ,תקופת הסתגלות ,אנה
קרנינה ,ארוחה עם אדיוט .ביים ושיחק בתיאטרון הבימה:
תמונות מחיי נישואים ,אלינג (בימוי) ,השחף ,מנוגמיה.
בקולנוע :שלג באוגוסט ,רשימת שינדלר ,שחקנים ,כלבים
לא נובחים בירוק ,מתנה משמיים ,מכתבים מאמריקה.
בטלוויזיה :שותף להקמת החמישיה הקאמרית ,מבצע
סבתא ,הבורגנים ,בטיפול ,לצאת עם הכלב ,חיים אחרים,
ילדי ראש הממשלה ,הבורר .פרסים :פרס התיאטרונטו
מס'  1על ההצגה תעתועון ,שחקן מצטיין תיאטרון
הקאמרי ( ,)1992פרס פינקל על התפקיד מק'מרפי
בהצגה קן הקוקיה ( ,)2000איש השנה בתיאטרון (,)2003
פרס רוזנבלום ( .)2009חבר בהנהלת הסטודיו של ניסן
נתיב .שותף להקמת "פסטיבל בשקל"  -פסטיבל מוזיקה
בהתנדבות בעיירות הפיתוח והפריפריה.
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על "למידה משמעותית"
ועל משמעות הלמידה
בתחילת המחזה "לחנך את ריטה" פונה הגיבורה
אל המורה ואומרת" ,תקשיב ,אני בקורס הזה,
אתה המורה ואתה הולך ללמד אותי!" .למה אנחנו
מתכוונים כשאנו מבקשים ממישהו ללמד אותנו?
האם אנו מצפים לדעת יותר על הנושא אודותיו הוא
בקיא? האם אנו מצפים להשיב נכונה על שאלותיו?
האם אנו מצפים להיות מסוגלים לשאול שאלות
נבונות? האם אנו מצפים לפתח תחומי עניין בנושא
הנלמד ,גם כאלה שאינם בתחום התמחותו?
הגישה המסורתית ללמידה הציבה את המורה
במרכז התהליך .ההנחה הייתה שהתלמיד הינו
פסיבי ובעל מוטיבציה נמוכה ,ולפיכך על המורה
להפעיל פיקוח אינטנסיבי .גישה זו העניקה לאיש
החינוך שליטה רבה הן במישור הקניית הידע
(למשל ,בחירת התכנים) והן במישור ניהול הלמידה
(למשל ,תגמול התלמיד ובחירת דרכי ההערכה).
גם במחזה מבקשת הגיבורה מהמורה פרנק ללמד
אותה ,אך אישיותה המיוחדת מנווטת את התהליך
לנתיבים אחרים .בימינו מדובר רבות על "למידה
משמעותית" ,וגם הגיבורה במחזה מאזכרת מונח
זה בהקשר למוטיבציה שלה ללמוד" ,הלוואי
שהייתי יכולה עכשיו ללכת לחפש את משמעות
החיים .יש מלא אנשים שמרגישים ככה .כי אצלנו
החיים אין להם משמעות מי יודע מה" .היא גם
מתייחסת לתחושה של היעדר משמעות בסביבתה
הקרובה" ,זה כאילו יש מחלה ,אבל לא מדברים
עליה; מתנהגים כאילו זה נורמלי; כאילו אם יש
לך בחיים ספה ואוכל וטלוויזיה אז הכול בסדר.
אבל משהו מקולקל ...האירגוני עובדים אומרים
"תעשו כסף"  -והטלוויזיה והעיתונים אומרים על
מה לבזבז את הכסף ,וככה המחלה תמיד נשארת
מוסתרת".
"למידה משמעותית" מבוססת על דיאלוג ,ולכן
מתרחשת בהכרח במרחב של אינטראקציות
אנושיות .ההנחה הניצבת בבסיסה היא שכל
לומד הינו שונה ,והיא חותרת להתייחס לעולמות
התוכן המעסיקים אותו ("אולי היית מצליח לדבר
על מה שחשוב בחיים ִּבמקום איפה אני עובדת
או לא עובדת; ואז אולי באמת יהיה שווה לבוא
לפה") .היא מאופיינית באקטיביות רבה של הלומד,
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בהקשבה לרעיונותיו וליוזמות שהוא מעלה ("אבל
כשבאתי אליך בהתחלה ,לא נתת לי שום דעות.
נתת לי למצוא את הדעות של עצמי .)"..למעשה,
הלומד הופך לשותף פעיל בתהליך הלמידה.
במישור היישומי ,היא מתרחשת באמצעות דיונים
בין מורה לתלמיד ובין תלמידים והיא מעודדת את
התפתחותה של חשיבה ביקורתית.
בגישה זו ,הידע נבנה אצל כל לומד באופן ייחודי
(ולא באופן אחיד) ומתקשר למושגים הקיימים
בתודעתו (ובמילותיה של ריטה" ,אז זה מה
שעשיתי; דיברתי עם אנשים ,קראתי מאמרים ,ואז
שקלתי את כל הדעות והגעתי למסקנות האלה").
כלומר ,מתוך הקישורים הללו יוצר הלומד הבנות
חדשות ,שהן בעלות משמעות בעולמו שלו (או כפי
שמנסח זאת פרנק לקראת סיום המחזה" ,כי אז
לא היית מבינה את זה כמו עכשיו ,כשזה בא מתוך
עולם המושגים שלך").
מכיוון שלמידה זו מעודדת את הקישור בין התכנים
הנלמדים לעולמו של הלומד ,עשויים להתלוות
אליה שינויים בנקודת המבט ואף שינויים נרחבים
יותר בתפיסת הזהות .במצבים מסוימים היא אף
עשויה להוביל לפיתוח היכולת לעמידה על הזכויות
האישיות (אסרטיביות) ,לצורך בהגשמה עצמית
ובמעורבות ציבורית.
למידה משמעותית מתרכזת ,כאמור ,בתלמיד ,אז
מה באשר למורה? כיצד הוא חווה את הדברים?
מובן ,שהתהליך כולו עלול להחוות על ידי מורים
מסוימים כמבלבל ואף כמאיים ,משום שניטלה
מהם השליטה המסורתית בו .יחד עם זאת,
המשמעות החדשה עשויה גם להעצים את המורה
הבשל אשר מבין את עומק התהליכים שהתרחשו:
יכולתו לחולל שינוי אמיתי בחיי תלמידיו באמצעות
תהליך הלמידה.
ד"ר ענת כורם ,מכללת לוינסקי לחינוך
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חברי ההנהלה
הציבורית

מנהלת התיאטרון :ציפי פינס

להצגה זו

דרמטורג התיאטרון :אבישי מילשטיין

עוזר במאי:
הלבשה ואביזרים:
נתנאל אזולאי
אולגה פרגמן
מנהלת הצגה :ביצוע תפאורה:
שרון שפירא
תיאטרונית
מנהלי במה:
צילומים:
מתיאס סטוליאר דניאל קמינסקי
אברהם נתנאל הפקת תכניה:
תאורה:
מיכל גלעד
קוסטה רייבסקי עיצוב כריכה:
שוקי אבו חצירה רקפת ולטר וונטורה
הגברה:
עיצוב תכניה:
רם קציר
סטודיו אתי קלדרון
דניס אוסנקין

עוזי ברעם  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ' ניב אחיטוב מיכה וייסמברגר
איל ארד
מנהל משאבי אנוש:
מירב בן-ארי
מיקי פרידמן
נתנאל גלעדי
רמי בן-גל
שלום חבשוש
איריס מור
אריה מנדל
אריאל קפון
מנהל שיווק:

מנהלה

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
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:
מירה ביסון ,רות בן-דת,
מורן גבע ,מאיה גורן ,ענת גל,
שרה גלעם ,שירה מאזה ,משה מור,
מיטל סעד ,אורית קרואני ,גיא רום
מרכזיה :דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,איציק סלחג'י ,יצחק ברוך
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מנהלת הפקות ותפעול:
אדווה טמקין

מנהל כספים:
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 :אסנת גבאי,
אורנה דויטש ,שושי זק ,אלעד חברוני,
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 ,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,
ליאור דלמן ,סטס סוסניבקר,
אורן פרי ,רם קציר ,שרון ראובן,
יורי שכנוביץ
מנהל ייצור :רמי דקל
אביזרים :יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה :מיכל אלוני
מלבישות ,רקוויזיטיות ,פאניות:
ג'ני אדלרבאום ,שי ברמק ,ולריה גלוזמן,
דנה כהן ,אולגה מטאיסן ,אסיה נלן,
מריאנה פינקלשטיין ,אולגה פרגמן,
לנה קומינה ,ליאורה רון ,יוליה שמילוב,
אירנה שפיצר
אחראי בטיחות :יעקב הכהן

שחקני התיאטרון
לעונת 2014-15
יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
אורטל אוחיון
מגי אזרזר
אפרת בוימולד
יניב ביטון
נעה בירון
פלורנס בלוך
טלי בן יוסף
אור בן מלך
דודי בן סימון
נמרוד ברגמן
ששון גבאי
דני גבע
ליאת גורן
ליאור גרטי
מורדי גרשון
מיה דגן
טל דנינו
אילן דר
דיקלה הדר
רמי הויברגר
ידידיה ויטל
עמי ויינברג
אופיר וייל
ארז וייס
יעל וקשטיין
מרים זוהר
הילה זיתון
רויטל זלצמן
פיני טבגר
יורם טולדנו
שלומי טפיארו
דרור טפליצקי

(לפי סדר א-ב)
טל-יה יהלומי
יעל לבנטל
מיכל לוי
יניב לוי
מאיה לוי
חי מאור
ענת מגן-שבו
ירון מוטולה
לורין מוסרי
אורי מזעקי
חייקה מלכה
גיא מסיקה
קרן מרום
דב נבון
אביבה נגוסה
נדב נייטס
עוז ניסן
אלון נכטיגל
יובל סגל
ראודה סלימאן
אברהם סלקטר
ויטלי פרידלנד
נתי קלוגר
הדס קלדרון
ליז רביאן
לאורה ריבלין
אגם רודברג
אורנה רוטברג
מרינה שויף
מיכל שטמלר
יעל שרוני
דנה שרייר
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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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
אלבין גליה
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
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 גבי
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
חכמי יוסף
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
לוסטרניק אורנה ואורון
ליאור צביה ודן
ליבאי דוד ,פרופ'
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 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

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
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
רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר
רייז אורנה
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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מחזאות ישראלית
בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
בימוי :אלון אופיר

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

שירה
מאת ש"י עגנון
עיבוד :יורם פאלק
בימוי :גלעד קמחי

משאלה אחת ימינה
על פי ספרו של אשכול נבו
מאת דפנה אנגל
בימוי :גלעד קמחי
האורחת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

דרכון פולני
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון

קפה ורשבסקי
עיבוד :מוטי אברבוך
לספרו של שלום אש

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש
מאת דפנה אנגל

עקר בית
מאת ענת גוב
בימוי :אלון אופיר

המקצוענים בהשקעות מציגים:

פיקדונות שעובדים בשבילך
העובדים המצטיינים שלנו

פיקדונות ענבים

פיקדונות בהוראת קבע המאפשרים
לחסוך סכום כסף קטן ,אשר נצבר
לסכום גדול לכל מטרה שתרצו

פיקדונות פטל

פיקדונות מידיים המאפשרים השקעה
לתקופה קצרה (עד חודשיים)
והנאה מיידית מהפרי

פיקדונות ליצ'י

פיקדונות מדורגים המעניקים
ריבית שגדלה מדי שנה בנוסף
לנקודות יציאה לאורך התקופה

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

סיפור ישן-חדש
מאת ג'סי אייזנברג
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אבישי מילשטיין

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל
תרגום :יוסף אל דרור
בימוי :רוני פינקוביץ'

אוצר יקר
מאת פרנסיס ובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :לסלי לאוטון

טרטיף
מאת מוליר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אודי בן משה

רגע של שלווה
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס

לצאת מהארון
מאת פרנסיס ובר
בימוי :משה נאור

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

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

המלאך
מאת אפרים סידון
בימוי :ציפי פינס

פיקדונות דובדבן

פיקדונות המאפשרים ליהנות מהכנסה
תקופתית במהלך תקופת הפיקדון

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
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פיקדונות רימונים

פיקדונות לטווח בינוני בעלי אפשרות
למשיכת הכסף בתדירות גבוהה ורווחים

פיקדונות אפרסמון

פיקדונות לתקופה קצרה יחסית
( 3חודשים עד שנה) אך משתלמת

פיקדונות פיטנגו

פיקדונות המשלבים ביחד שני
מסלולי השקעה במוצר אחד

פיקדונות קוקוס

פיקדונות השומרים על הכסף לטווח ארוך
( 5שנים ומעלה) וגם נותנים תמורה
משתלמת במיוחד בתום התקופה

פיקדונות פומלית

פיקדונות לטווח בינוני המשלבים גם ריבית
אטרקטיבית וגם תקופת השקעה שאינה
ארוכה במיוחד (שנה עד  5שנים לא כולל)

המקצוענים בהשקעות של מזרחי-טפחות יתאימו לך את הפיקדון הטוב ביותר.
פיקדון ליצ'י ,קוקוס ,פטל ועוד מגוון פיקדונות לכל תקופה וצורך,
יניבו עבורך את הפירות העסיסיים והמתוקים ביותר.
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Rita

by Willy Russell

Translated by:
Yosef El-Dror
Directed by:
Roni Pinkovitch
Set Design:
Anna Ziv
Costumes Design:
Oren Dar
Music:
Ran Bagno
Lighting Design:
Keren Grank
Cast
Rami Heuberger:
Frank
Magi Azarzar:
Rita

First performance: 18.10.2014
Length: 1 hour and 30 min. without intermission
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