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אהבה בגיל מבוגר
בעולם הדימויים של האדם המערבי ,אהבה היא נושא
ש"שייך לצעירים" .דווקא היום ,כאשר תוחלת החיים
הולכת ומתארכת חשוב יותר מאי פעם לעסוק בשאלת
האהבה בגילים מבוגרים .אהבה היא נושא ששייך לכל
הגילים .כולנו זקוקים לה מהרגע הראשון שאנו נולדים
ועד ימינו האחרונים.

תפישה סטריאוטיפית של אהבה

הצורך של בני אדם באהבה הוא צורך בסיסי שאינו
מוגבל לגיל מסוים .מדובר בצורך במגע ובאינטימיות
המלווה אותנו לאורך כל חיינו ואשר בא לידי ביטוי
באופנים שונים בגילים שונים .הצורך בקשרי מין ואהבה
העוזרים לנו בצעירותינו לגדול ,להתבגר ולהקים
משפחה ,אינו נעלם בהגיענו לגיל מבוגר ,אבל התפישה
הסטריאוטיפית המשייכת מין ואהבה לצעירים מפריעה
לממש צורך זה בתפישה השלטת בתרבות שלנו ,שבה
כל הדימויים על אהבה מקושרים לאנשים צעירים.
העולם מתבגר .תוחלת החיים עולה ,יש יותר אנשים
מבוגרים משהיו אי פעם ורבים מהם נמצאים במצב
פיזי טוב .מדובר באנשים שנמצאים בשלב הפנסיה
הפעילה  -הם פרשו מהעבודה ,אבל בשאר תחומי
החיים הם פעילים לחלוטין ,ויש להם יכולת לממש את
הצורך שלהם במיניות ובאהבה .אהבה זה דבר ששייך
לכל הגילים ,ולכל גיל הנתונים המיוחדים המאפיינים
אותו .בין הגורמים הבולמים את מימושו של הצורך
באהבה ובמיניות בגיל מבוגר ניתן למנות התנגדות
הילדים לקשרי אהבה ומין אצל הוריהם המבוגרים
בגלל מניעים כלכליים כמו דאגה לירושה ובגלל
דימויים ודעות קדומות ש”זה לא מכובד”.

אין מודל אחד לאהבה ואינטימיות

דווקא בגיל מבוגר ,בני אדם יכולים להרשות לעצמם
להשתחרר מהתפישה המקובלת של אהבה וקשר.
בעוד שבגיל עשרים-שלושים ברור שאהבה מטרתה
להוביל ליצירת תא משפחתי קבוע ויציב לגידול ילדים,
הרי שבגילים מבוגרים מדובר ,בדרך כלל ,באנשים
שכבר יש להם תא משפחתי והדבר מאפשר יצירת
סוגים שונים של קשרי אהבה .כך למשל ניתן למצוא
זוגות שאמנם אין ביניהם מגע גופני ,אבל הם מאוד
קשורים זה לזה .הם משוחחים ,איכפת להם זה מזה
ויש ביניהם אינטימיות .זה דבר נפלא ויפהפה או למשל
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אישה שיש לה קשר אהבה טלפוני עם גבר המתגורר
בעיר אחרת .יש להם רקע משותף והם מדברים זה
עם זה מדי יום ,מבררים מה קורה ,משתפים זה את
זה בבעיות וברגשות ולכל אחד מהם ברור שיש משהו
שאיכפת לו.
נכון שלפעמים חוסר מודעות מוחלט לגיל הוא עניין
בעייתי ,אבל להשתמש בגיל כתירוץ הוא עניין בעייתי
לא פחות .כל אדם ,ובמיוחד בגילים מתקדמים ,צריך
לפתח גישה אינדיוודואליסטית של עצמו ,ולא 'לדפוק
חשבון' לאף אחד .לעיתים המשפט 'זה לא מתאים
לגיל שלי' גורם לאנשים לדחות אהבה .כמובן שיחד
עם המשפט הזה באות מחשבות כמו 'מי כבר ירצה
זקן כמוני?' ואצל נשים המחשבה 'אני כבר לא חתיכה
אז מי ירצה אותי?' או 'החזה שלי כל כך נפול ,אני לא
יכולה להתפשט לפני אף גבר' .לאנשים אלו אני אומר:
'כל מה שקשור באינטימיות וקירבה – יפה”.
המימוש הפיזי של האהבה יכול להיעשות בצורות
שונות :אהבה היא כל דבר שאתה משקיע בו ואשר
נותן לך הרגשה טובה .כך למשל כל מי שאינם יכולים
לקיים מגע מיני מלא ,יכולים לקיים מגע גופני אחר,
כמו מסאג'ים או מיני תחליפים מספקים אחרים.
קשרי אהבה בגיל מבוגר מאפשרים שחרור מהדימויים
המקובלים על תפקידי הגבר והאישה .למשל – ראיית
תפקיד הגבר כמפרנס ,או האישה כעקרת בית,
שחרור מדימויים אלו מאפשר לזוגות רבים לקיים
זוגיות נינוחה ויכולת לשמר את אורח החיים של כל
אחד מבני הזוג .אנשים נפגשים ,אבל הם לא חייבים
כל הזמן להיות ביחד ,לחיות יחד ,יש יותר חופש כי לא
חייבים את ההסדר הנורמטיבי של היחסים .זוגיות בגיל
מבוגר גם מאופיינת ביותר הבנה ובגישה שכלתנית
יותר כלפי חושניות ,אינטימיות ומגע ובפחות דימויים
או כלשון הגברים 'להחשיב פחות את הביצועים .לפני
הכל ,אנחנו צריכים לדעת מה בעצם אנחנו מחפשים.
והתשובה לדעתי צריכה להיות  -קרבה ,להרגיש רצוי,
להרגיש שאתה גבר או שאת אישה ,להרגיש נאהב.
ד"ר אורי ורניק ,פסיכולוג קליני ומחבר הספר "אהבה
למתקדמים"( .מתוך www.sabale.co.il :איילת פישביין)
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כדאי לצחוק ,ברצינות!
ההומור הוא חוש המערב חלקים רבים במוח.
בתהליך הבנה של בדיחה יש צורך בפעילות מתואמת
ומושלמת בין מיליוני תאי עצב במוחנו .בעזרת חוש
השמיעה ,אנו קולטים את המילים ,מעבירים אותן
למרכז הבנת השפה ,באונה הקדמית השמאלית
נעשית אנליזה של הבדיחה ,משם יש חיבור לאונה
הימנית של המוח ,הפואנטה נתפסת ,ואז מתרחשים
תהליכים רבים נוספים  -המסר מועבר למרכז
הרגשות במערכת הלימבית ,יש הפרשה של חומרים
הגורמים לתענוג ,והחלק המוטורי של המוח נותן
פקודות לשרירי הפנים להתכווץ ( 17שרירים בפנים
משתתפים בצחוק) וכן לשרירי החזה והבטן .להבין
בדיחה פשוטה ,אם כן ,מחייב
תקינות של כל חלקי המוח
ואין אפשרות לדלג על שלב
כלשהו.
יש קשר הדוק בין השימוש
בהומור להישרדות שלנו.
המערכת הלימבית המצויה
במוחנו אחראית הן על
רגשותינו והן על תפקוד תקין
של הגוף בכל מצב .נמצא
שככל שהרגשות חיוביים
יותר ,כך משתפרת גם יכולת
ההישרדות שלנו .ההומור
והצחוק הם חלק מקשת
רגשות חיוביים כמו אהבה,
חמלה ,סלחנות ,חיבה,
סובלנות ותקווה .כאשר
אנחנו משתמשים בהם ,חיינו נעימים יותר וסיכויינו
לשרוד גדלים .אוכלוסיות נרדפות ,ויהודים הם דוגמא
מצוינת לכך ,פיתחו מאוד את ההומור שהוכיח יכולת
עמידה גבוהה בתנאי מצוקה .ניצולי שואה רבים העידו
שחוש ההומור הציל את חייהם .בספרו “האדם מחפש
משמעות” מתאר דר’ ויקטור פרנקל ,פסיכיאטר יהודי,
רגע מדהים בתור לתאי הגאזים .הוא העיר לשומר:
“תראה איזה חוסר מזל יש לי ,אפילו בתור למוות אני
צריך לחכות” .השומר צחק והוציא אותו משם.
במחקר שנעשה על קשישים בגיל מופלג (מאה
ומעלה) ,ניסו החוקרים לפענח את סוד אריכות הימים.
להפתעתם ,לא נמצא מתאם כלשהו בין גילם לאורח
החיים שלהם כמו הרגלי אכילה ,עישון או פעילות
גופנית .הנתון היחידי שהיה משותף לרובם היה
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יכולתם להסתכל על החיים באור משועשע ובעיקר
ההומור העצמי שסיגלו לעצמם .כפי שנאמר  -אנחנו
מזדקנים כי אנחנו מפסיקים לצחוק ולא מפסיקים
לצחוק כי אנחנו מזדקנים .נשים ,אגב ,צוחקות ב50%-
יותר מגברים ומחייכות פי  !8אולי זה הסוד לאריכות
הימים שלהן ...למרות שככל הנראה אנחנו לא חיות
יותר אלא מתות יותר לאט!
במחקר על מנהלים בשוודיה נסקרו גורמי סיכון
למחלות לב כמו עישון ,עודף משקל ,סכרת ויתר לחץ
דם .נבדק גם השימוש בהומור בחיי היום יום ונמצאה
התאמה עם הגנה מסוימת מפני התקפי לב .למרות
גורמי הסיכון המאיימים ,עדיין
אלו שצחקו יותר היו מוגנים
יחסית ממחלות לב מאלו
שלקחו את החיים ואת עצמם
ברצינות יתירה...
הצחוק הוא ביטוי לשמחה
והנאה .אך מעבר לכך,
הוא תורם רבות לבריאותנו,
בעיקר דרך חיזוק המערכת
החיסונית .כשאנחנו צוחקים,
פוחת המתח שרבים
מאיתנו שרויים בו .הסטרס
לאורך זמן גורם להפרשת
מתמדת של חומרים
המסכנים את בריאותנו כגון
קורטיזול (המעלה את רמת
טרומבוציטים) ,אדרנלין
(המעלה לחץ דם) והורמון הגדילה (המעלה את רמת
הסוכר) .לאורך זמן ,הם עלולים להאיץ תהליכים
טרשתיים ודלקתיים .בזמן צחוק נצפתה ירידה ניכרת
ברמתם .השפעה זו עשויה להימשך  4-5ימים .הצחוק
גם גורם לעלייה ברמת הכדוריות הלבנות .במחקר
אחד נמצא הבדל משמעותי ברמת הלויקוציטים
(כדוריות דם לבנות) בדמם של סטודנטים שצפו
בסרטים קומיים לבין סטודנטים שצפו בסרטים
דוקומנטריים .באלו שצפו בקומדיות הייתה עלייה
ניכרת ברמת תאי  Tו B-וכן ברמת האינטרפרון (חומר
המגן עלינו בפני סרטן).
ד"ר דינה אייזן
www.synapsot.com

ענת מגן-שבו ,דב נבון
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אביבה נגוסה ,מרים זוהר
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לשחרר כדי להתחבר
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המחזה "מדליה להארי" מציע נקודת מבט מעניינת על
הקשר בין יחסי משפחה לאהבה רומנטית והתחייבות
לקשר חדש .הארי ואמו ,המכונה עד אמצע המחזה
גברת פלדמן ,לכודים בקשר של אמא ובן ,אשר רבים
כמוהו ניתן לראות ובכל זאת הוא תמיד מהווה חידה,
חידה עצובה :מה יש שם שלופת את הבן ואמו בסבך כזה
של כעסים ,מחוייבות ,תיסכול וכאב? הוא דואג לה ,היא
רוצה בטובתו ,לכאורה ,אז מה הסתבך שם? למה הם לא
מצליחים להפיג אפילו לרגע את האומללות של עצמם,
וכל ביקור חטוף שלו בבית האבות נגמר בטעם מר?
מכל הרגעים במחזה ,אחד במיוחד לוכד את העין :מדוע
הוא לא מצליח להצחיק אותה? מדוע האמא מתעקשת
באכזריות להגיד לבנה הארי שהוא לא מצחיק ,לא היה
מצחיק מעולם ,ושעליו לוותר על חלומו להופיע כבדרן?
ומה יש בדבר הזה ,שכל כך כואב ,כשאנו לא מצליחים
להצחיק? מדוע זה כל כך מעליב?
המחזה שופך אור על דינמיקה קטנה אך מכאיבה
שאפשר לראות אותה גם בין ידידים ,בין בני זוג ולא רק
הורים וילדים – היכולת להצחיק .הזכות והרשות שאנו
מעניקים למישהו שיצחיק אותנו ,איזו מתנה גדולה .ידוע
שנשים אוהבות גבר שמצחיק אותן ,ויש הרבה ששמות
תכונה זו בראש סולם העדיפויות .מה יש בפעולה הזו
להצחיק מישהו ,שטעון בכל כך הרבה רגישות ופגיעות?
המחזה מציע תמונה בהירה של הכוח שיש אצל זה
שמקבל את תפקיד הקהל ,זו שאמורה לצחוק וכמה הבן
שמנסה להצחיק שם עצמו במקום רגיש ותלותי כשהוא
מתעקש במשך שנים לקבל אישור על כך שמותר לו
להצחיק:
הארי :השבוע הגשתי ככה את התחזית .זה היה גדול .כן,
הם מאוד אוהבים אותי .אני אפילו יכול לספר בדיחות תוך
כדי ...הם מרשים לי .הם נותנים לי לעשות מה שבא לי.
תחזית בסגנון שלי.
גב’ פלדמן :אתה עוד מספר בדיחות?
הארי :כן ,אני עדיין מספר בדיחות! מה יש? אל תתחילי
עם זה עכשיו .כל מה שיש לך להגיד – אל תגידי.
גב’ פלדמן :מה אני כבר יכולה להגיד? יש לך עבודה
טובה ,אוהבים אותך...אתה מרוויח כסף...זה באמת נהדר.
רק שאני חושבת שהגיע הזמן שתפסיק לנסות להצחיק.
שתכניס לעצמך לראש שמצחיק  -אתה לא!
אפשר לחוש את כאב הדקירה של הארי ,הילד בן
הארבעים ומשהו ,שעדיין מנסה להצחיק את אמא שלו.
הוא פונה אליה בתחנונים כמו קין שמגיש לאל את
מנחתו ,והיא ,בקנאות עיקשת ,דוחה את מנחתו .מדוע
שניהם מתעקשים לחזור על הריטואל ,שנראה לעוס
ומוכר להם עידן ועידנים ,ולעורר פצעים ישנים שוב ושוב?
במילים פסיכולוגיות ,הנושא הוא מאבק על עצמאות

ונפרדות .במילים של העידן החדש היינו אומרים ,שגברת
פלדמן מסרבת לשחרר .היא אוחזקת בחוזקה את
הסבל שלה ,המרירות ,והכעס על העולם ,שממשיך
להסתובב .היא לא מוכנה לשחרר ,לסלוח על העלבון
שיש בהזדקנות שלה ,לסיים את האבל על האנשים
שאיבדה ,ובעיקר היא נאחזת בקרוב היחיד שנותר
ולא משחררת את הארי .אבל ,אפשר לומר ,שגם הוא
נאחז ,כאילו אינו יכול להתקדם בחייו בלי ברכת הדרך
שלה .הוא מחליף בנות זוג ולא מתחייב ,הוא לא מקים
משפחה וממשיך לפנטז על קריירה אחרת של בדרן.
הארי לא לוקח לעצמו את העצמאות ,הוא ממשיך
להיתלות באמו הזקנה ולחכות ממנה ל”כרטיס יציאה
אל העולם” שיאפשר לו לקיים חיים עצמאיים משלו
ולהרגיש שיש לו ערך ומשמעות.
וכל הדרמה הזו טמונה באותו רגע שבו הוא מנסה
לקבל ממנה הכרה על יכולתו וזכותו לבדר אנשים
והיא נאחזת בקלף האחרון הזה ,שמקנה לה כוח עליו
ואומרת “לא!” אתה לא מצחיק!
מאחורי אמירה קצרה זו מקופל מאבק קיומי של בן
שרוצה שישחררו אותו ואמא שלא מאפשרת לו קיום
נפרד ,עצמאות ,עצמיות .כאילו היא אומרת :אני אמשיך
לרדוף אותך עם הביקורת שלי ,כי ככה אני מרגישה
משמעות בחיים שלי ,יש לי השפעה כל עוד אתה צריך
ממני משהו .אתה לא צריך שאבשל לך ואטפל בך ,אתה
לא זקוק לכסף שלי ,הדבר היחיד שאתה צריך ממני זה
לראות שאני מרוצה ,מרוצה ממך ,מרוצה בכלל מהחיים
שלי .ואת זה אני אחזיק חזק ולא אשחרר.
למעשה ,גם האמא וגם הבן משתוקקים לאותו דבר –
להרגיש משמעותיים ,שיש להם ערך בעולם ,שמישהו
מעריך אותם ורואה אותם ,כפי שהם .הם לא מצליחים
לתת את זה אחד לשני ,ולכן ,המחזה מציל אותם
בעזרת הדמות השלישית שמחלצת אותם מהלפיתה
האכזרית של חוסר הנפרדות.
האם הקשישה מחופרת כבר יותר מ  30שנים באבל על
בעלה ,על המשמעות שהיתה לחייה בתור רעיה ואם,
בתור מי שהיה לה בית .כל זה חלף ואיננו והיא נאלצת
לקבל קיום אחר ,שבו היא יותר זקוקה לאחרים .כספו
של הבן מממן את מגוריה ,האחות מסייעת לה ללכת,
וכל זה כל כך מעליב ,שהיא נאבקת ומסרבת להכיר
בכך .וכאמור ,הקלף הקטן שיש לה בעזרתו היא יכולה
להרגיש משמעותית וחיונית הוא הצחוק ,החיוך האמהי
שהארי זקוק לקבל שמשמעו“ :לך ,חיה את חייך ,אני
בסדר ,אני אסתדר”.
עירית קליינר-פז
פסיכולוגית קלינית ודוקטורנטית לפילוסופיה

טלי בן יוסף ,דב נבון ,אילן דר
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"הניצוץ הזה שנקרא אהבה"...
שיחה מתגלגלת על כל גיל ,תיאטרון ואהבה
עם השחקנים מרים זוהר ואילן דר
א .מ :.מרים זוהר ואילן דר ,הקיץ בוער ולח ,ואתם
נפגשים שוב בחדר החזרות .כל כך הרבה שנים
על הבמה ביחד ולחוד  -אתם עוד נהנים לעשות
חזרות?
א .ד :.ממש לא ,זה כבר בלתי נסבל...
מ .ז :.אני מאד נהנית...
א .ד :.אבל מצד שני ,אני מאד נהנה...
מ .ז :.אצלי יש שני צדדים למטבע ובשניהם אני
מוכנה לעבוד עם אילן כי...
א .ד ... :.כי הוא בן אדם....
מ .ז :.כי אנחנו שחקנים שהולכים באותה דרך...
א .ד :.אנחנו באים עשרים דקות לפני החזרה,
לפחות...
מ .ז :.יש לנו שפה משותפת על הבמה .יש לנו קשר
טוב .אנחנו מסתכלים אחד על השני בעיניים וזהו.
לא תמיד זה ככה עם פרטנרים...
א .ד :.פרגון הדדי קוראים לזה...
מ .ז :.כמה הצגות משותפות עשיתם עד היום ביחד?
א .ד :.אני לא זוכר...
מ .ז :.איך אפשר לזכור? אנחנו  15שנה ביחד...

א .מ :.ומתי זה התחיל? מה היתה ההפקה
המשותפת הראשונה שלכם?
א .ד" :.חמץ" של שמוליק הספרי בבית ליסין הישן...
מ .ז :.אני לא בטוחה שזה התחיל ב"חמץ" ...זה לא
התחיל ב"קידוש"?
א .ד :.מאה אחוז .הספרי ראה שאנחנו מסתדרים טוב
ביחד אז הוא עשה את כל הטרילוגיה“ .קידוש” בא
אחר כך ואז “שבעה” .לפני זה לא שיחקנו ביחד .אני
הערצתי אותה מרחוק.
מ .ז :.לפני בית ליסין ,אני הייתי שחקנית הבימה ושיחקתי בהרבה הצגות עם מישא אשרוב ז”ל .עד
שבעלי אמר לי יום אחד :תקחו כבר חדר ביחד.
א .ד :.סכנה לשחק איתה .היא הורגת את הבעלים שלה.
מ .ז :.הנה ,אילן הזמין עכשיו קרוסאון ויש לי רשות מיד לטעום ממנו .עם מי עוד אני יכולה לעשות
את זה?

א .מ :.אני זוכר אתכם ב"שבר ענן" וב"אגם המוזהב" ועוד ועוד ועוד .עם כל שפע הזוגות
ששיחקתם ,מה מיוחד בזוג שב"מדליה להארי"?
א .ד :.אתה תופתע ,אבל זאת הקומדיה הראשונה שאנחנו עושים ביחד...
מ .ז :.מה פתאום? בכל הצגה היו לנו רגעים קומיים...
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א .ד :.אבל הזוגות תמיד היו טרגיים .בקידוש הרי גמרנו
שאנחנו לא מדברים אחד עם השני .ב”שבעה” אני בכלל
התחלתי בתור מת .וב”אגם המוזהב” הייתי חולה מאד.
מ .ז :.ב”מדליה להארי” אלה שני אנשים מבוגרים...
א .ד :.כששיחקנו ביחד ,שיחקנו תמיד מבוגרים...
מ .ז :.כאן הם מאד מבוגרים...
א .ד :.הגיל המשותף שלנו הוא מאה שישים ומשהו...
מ .ז : .והם מתאהבים .זה לא פשוט – היא ,כלומר הדמות
שלי ,טיפוס מריר לא נעים ,לא מתמסרת בקלות ,והוא
מצליח לשבות אותה על ידי הקסם וצורת החיזור שלו.
הוא יודע להגיד דברים שבחיים שלה היא לא שמעה.
היא אלמנה והיה לה בעל טוב ,אבל הוא לא היה טיפוס
רומנטי .והגבר החדש הזה שהיא פוגשת בדיור המוגן שלה
 הוא עושה הכל בצורה רומנטית...א .ד :.ויש לו גם כסף אז זה עוזר.

א .מ :.יש באמת משהו מאד חם ואנושי בזוג הזה,
וזאת הצגה שפונה לא רק לקהל מבוגר ,שממנו יש
לנו בארץ כמובן בשפע...
מ.ז :.וכולם עברו כבר לדיור מוגן .אנשים מבוגרים לא
רוצים להיות לבד אז הם עוברים לגור ביחד ולעשות
פעילויות ביחד  -הולכים להרצאות ,לקולנוע וגם הרבה
לתיאטרון .בגלל זה גם יש כיום הרבה מחזות שמדברים
על הזקנה .אבל גיל שישים היום זה לא זקן ...אני לא
טיפוס כזה ואותי לא מעניין להגיע לשם אבל בדיור המוגן
מתחברים הרבה זוגות .אמנם יש פחות גברים מנשים,
אבל כל הזמן שומעים שם על זוגות מאושרים .צעירים
חושבים שלמבוגרים כבר אין צרכים ,המבוגרים כבר חיו
את חייהם .אבל זה לא נכון וגם אנשים מבוגרים יכולים
עוד להשתנות על ידי הניצוץ הזה שנקרא אהבה .פתאום
לחיים יש מימד אחר .פתאום מתחילים לחלום ,לא
מתביישים שוב להיראות .אני לא מדברת על "פרק ב'",
זה לא פרק ב'...
א .ד :.אצל אנשים מבוגרים זה פרק ז'...

א .מ :.כל כך הרבה שנים על הבמות ,ביחד ולחוד ,יש
משהו בתיאטרון הישראלי שאתם מתגעגעים אליו?
א .ד :.אני מתגעגע אל משהו שעוד לא היה :אני מודאג מזה
שההקצבה של הממשלה לתרבות ולתיאטרון היא כל כך
זעומה ,בערך עשרה אחוז ממה שמקציבים לתיאטראות
בחו"ל .זה מאד עצוב .כי בגלל זה כולם בורחים לריאליטי
בטלוויזיה .אני אומר שמהר מהר צריך לעשות פה שלום ,כי
במלחמה הבאה באמת נפסיד אם זה מה שהעם הזה חושב
שהוא אוהב לראות.
מ .ז :.אני לא מתגעגעת לכלום ,אני שמחה לעבוד .כשאני
עובדת אני חיה .יש לי משפחה מקסימה ,ילדים ,נכדים אבל
כל אחד עסוק עם החיים שלו .והחיים שלי  -זאת הבמה!
מה הייתי עושה אם לא הייתי עובדת? אולי אם תלמד אותי
לתקתק במחשב כמוך – אני לא טובה בטכניקה החדשה.
יש לי טלפון סלולרי חדש ואני לא מסתדרת איתו .אבל אני

טובה באהבה ,בחברות ...אני אוהבת להתלבש יפה.
א .ד :.אני אוהב להתלבש פשוט .גם מסקין היה לבוש
פשוט והוא נסע באוטובוס .ובעניין הטכנולוגיה  -אני
עכשיו לומד טקסטים חדשים רק מהאייפד.
מ .ז :.אני לא מסוגלת ללמוד מהמחשב ...לי יש את
המחברת שלי וממנה אני לומדת את כל התפקידים
שלי.
א .מ :מרים זוהר ואילן דר ,תודה רבה!
ראיין :אבישי מילשטיין
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פיטר מרק ריצ’מן > מחזאי
פיטר מרק ריצ'מן הוא בעל נסיון עשיר על במות ברודווי ,הקולנוע והטלוויזיה .ההופעה הראשונה שלו
בניו-יורק היתה במחזה של קאלדר ווילינגהאם "מסיים כגבר" ( )Ends as a Manבפרוייקט של הסטודיו
למשחק .לאחר מכן הופיע על במות ברודווי בלהיט "כובע מלא גשם" ( )A Hatful of Rainבתפקיד ג'וני
פופ וערך מסע הופעות עם ויויאן בליין .לאחר מכן ,הופיע במחזמר "ברנשים וחתיכות" לצד קלוריס
ליצ'מן .בנוסף הוא כיכב גם במחזה "זרועות והאיש" (" ,)Arms and the Manרצח במשיכת קולומוס"
(" ,)Murder She Wroteהבט אחורה בזעם" ( )Look Back In Angerו"השושבין" ( ,)The Best Manוהיה
במסע הופעות עם אווה מארי סיינט במחזה "מוריד הגשם" (.)The Rainmaker
הוא גילם את ג'רי בלמעלה מ 400-הופעות במחזה המקורי של אולבי ,בניו-יורק" ,סיפור גן החיות"
( .)The Zoo Storyבין הופעותיו על הבמה היו "הילולת רפאים" (" ,)Blithe Spiritליל האיגואנה" (Night
" ,)of the Iguanaהחזק אותי" (" ,)Hold Meהינשוף והחתלתולה" (" ,)Owl and the Pussycatממלא
המקום" ( ,)The Deputyאקווס ( 12" ,)Equusהמושבעים" (" ,)Twelve Angry Menמצחיקונת" (Funny
" ,)Girlחתיכות בארץ הצעצועים" ( )Babes In Toylandעם רוברט מורס וההפקה של ריי בראדבורי
בלוס-אנג'לס "הבא בתור" (.)Next in Line
וויליאם ווילר הביא אותו למערב ארצות הברית עם הסרט הקלאסי ( Friendly Persuasionשכנוע
ידידותי) ,עם גארי קופר ודורות'י מק'גוויר .בין הסרטים האחרים בהם השתתף" :האורכידיאה השחורה"
( )Black Orchidעם סופיה לורן ואנתוני קווין" ,האיש המוזר" ( ,)The Strange Oneהפולש האפל )The
" ,)Dark Intruderיום הדין" ( )Judgement Dayו"הנוכלים" ( .)Poolhall Junkiesהוא כיכב גם בסרט "יום
שישי ה "13-חלק  ,)Friday the 13th Part 8( 8וב"האקדח מת מצחוק .)Naked Gun 2 1/2( "2 1/2
כיכב כניק קיין בסדרת טלוויזיה משלו בתחנת  ,NBC Cain's Hundredוהיו לו מעל  500הופעות אורח
בסדרות כמו "איש וירג'יניה"" ,אזור הדמדומים"" ,FBI ,משימה בלתי אפשרית"" ,רצח במשיכת קולמוס",
"אי הפנטזיה"" ,מלחמת הכוכבים הדור הבא" ,ו"בברלי הילס ."90210
הוא הופיע במיני סידרה "ווטרגייט" ,וב"שאיפה עיוורת"" ,דמפסי" ,ובסרטי הטלוויזיה City Killer ,וThe-
 ,Islanderוכן "בוננזה הדור הבא" .הוא השתתף בסדרה  ,Longstreetוחזר להופיע בתפקיד הכומר סנו
ב"שלושה בדירה אחת" ,ובתור עורך הדין של בלייק" ,אנדרו ליירד" ,בסדרה שושלת במשך ארבע שנים.
הוא יצר את התפקיד של סי.סי .קייפוול באופרת הסבון "סנטה ברברה".
בשנת  1990קרן סרטי הקולנוע והטלוויזיה העניקה לו את מדלית הכסף על הישגים הומניטאריים
יוצאי דופן .בשנת  1997הוא קיבל את הפרס ע"ש  Sybil Brandמאת קרן ג'פרי .בשנת  1997הוא קיבל
את פרס ה Golden Halo Eagle-מאת מועצת הסרטים של דרום קליפורניה ובשנת  2004הם העניקו
לו את פרס הישג חיים .בשנת  2009העניקה לו ועדת דירוג הסרטים פרס מצוינות על הופעתו בסרט
"הנואשים" (.)The Desperate
( ANTAהתיאטרון והאקדמיה הלאומית האמריקאית ,)American National Theater and Academy -
והסטודיו למשחק אשר הפיקו את מחזה היחיד שלו "מדליה למורי" (שם המחזה Medal for Murray
שונה בעברית ל"מדליה להארי") ,הציגו לאחרונה קריאת במה חגיגית שבה הוא שוב שיחק לצדה של
קלוריס ליצ'מן .הוא קיבל את פרס ה Drama Critics-על הופעתו ב" 4פנים" ( ,)Faces 4הצגת יחיד
מצליחה שאותה כתב והופיע בלוס-אנג'לס ובניו-יורק בסטודיו למשחק עטור התהילה .הוא הפיק,
כתב את התסריט וכיכב בסרט " 4פנים" ( )Faces 4אשר קיבל את הציון לשבח של הPrism Award -
בשנת .2002
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שלמה מושקוביץ > תרגום

בוגר אוניברסיטת תל-אביב במגמות משחק ובימוי .מחזאי ,תסריטאי ,מתרגם .בין
המחזות שכתב לתיאטרון :בתיאטרון הבימה :שבוע ,ההצגה זכתה בפרס אלוני
ובפרס לאה גולדברג ,והשתתפה בפסטיבל תיאטרון פיקולו במילנו ,כוכב יאיר.
בתיאטרון הסימטה :קפיצה לחו"ל ,בתיאטרון חיפה והסימטה :טיול אופנועים ,חלק
אינטגראלי .בסטודיו יורם לוינשטיין :הם יורים גם בסוסים ולונה (עיבוד) .תרגם מחזות
רבים לתיאטרון הרפרטוארי ,בין תרגומיו :שקר בנפשנו ,מונולוגים מהוואגינה ,אוהבים
את אופל ,מותו של סוכן ,ללכת עד הסוף ,הנסיגה ממוסקבה  -סיפורה של זוגיות שבירה,
כשאת אומרת לא ,חתולה על גג פח לוהט ,החגיגה ועוד .בתיאטרון בית ליסין :זהות,
פילומנה ,נערי ההיסטוריה ,איש הגשם ,תנאים של חיבה ,הדוד וניה ,אהבה זה לא הכל,
בחורים טובים ,אמא שלו .כתב לטלוויזיה תוכניות שונות ביניהן :זהו זה בשנים ,97-94
הקוטב בידינו עם מוני ובארבא ,פרקים לפלורנטין ,שתוק שאואו (סדרה קומית) פרשת
השבוע (גיל קופטש) .כותב ועורך מבחני דרכים לרכב .כותב ועורך במגזין "אוטו"
בשנים  ,1994 – 1990כותב ועורך במגזין "הגה" מ.1998 -

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 .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).

אלון אופיר > בימוי ועריכה מוסיקלית

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 ,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 .זוכה פעמיים בפרס התיאטרון בשנת  1998ובשנת
 2009על תפקידיו בהמורדים (הקאמרי) והרוזן ממונטה כריסטו (תיאטרון באר שבע).

סבטלנה ברגר > עיצוב תפאורה

מעצבת תפאורה ותלבושות .בוגרת ביה"ס לאומנות גרקוב ,רוסיה ,ואוניברסיטת תל-
אביב .בין עבודותיה בעיצוב תפאורה – בתיאטרון החאן :החולה המדומה ,חוקר פרטי ,גן
הדובדבנים ,הנסיכה האמריקאית ,אהובת הדרקון ,אותלו ,מצליחים ,נישואים ,קיץ ,אושר,
חיל פרשים אנו ,צל חולף ,והנון של ראש העיר .בתיאטרון גשר :הלילה ה .12-בתיאטרון
חיפה :משהוא למות בשבילו ,מחיר הכבוד .במדיטק :הכיתה המעופפת ,אמיל והבלשים,
מומו נסיך-צפרדע ,ספר הג'ונגל ,יותם ויעלי .בתיאטרון באר-שבע :למה לא באת לפני
המלחמה .בתיאטרון אורנה פורת :אנה ומלך סיאם ,הבחורים מדלת ממול .בקאמרי :עד
לא ידע .עיצוב תלבושות :בתיאטרון גשר :שונאים .סיפור אהבה .בתיאטרון חיפה :שלוש
מסיבות ,אירמה לה דוס ,המקום ממנו באתי ואמא מלכה .בתיאטרון הבימה :פירורים,
ארטון ,טנגו .מדיטק :נסיך-צפרדע ,ספר הג'ונגל .בתיאטרון אורנה פורת :הברווזון המכוער.
באנסמבל תיאטרון הרצליה /הקאמרי :הילכו שניים יחדיו .בתיאטרון באר-שבע :טירונות,
הכל בגן.
20

עדי שימרוני > עיצוב תאורה

בוגרת החוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב ,והאקדמיה Mountview
בלונדון (התמחות בעיצוב תאורה) .עיצבה תאורה להצגות ,הופעות מחול ומופעי
מוסיקה בארץ ובחול .בין עבודותיה  -בתיאטרון הבימה :לעוף ולרקוד ,גיבורים ,הדה
גבלר .בתיאטרון בית ליסין :שיינדלה ,הקוסם מארץ עוץ ,מימונה ,אחרון ימיה ,ילדת
הפעמון ,הפרדס ,אשה ,בעל ,בית .בתיאטרון באר שבע :משיח ,הרוזן ממונטה כריסטו,
פיאף ,המשרד ,קן הקוקיה ,שחק אותה סם ,הרבה רעש על לא כלום ,למה לא באת
לפני המלחמה? גלילאו .בתיאטרון הצפון :עופרה – דרמה מוזיקלית .בתיאטרון חיפה:
הדודה של מנש ,מחיר הכבוד (בשיתוף עם חני ורדי) .בתיאטרון אורנה פורת :ארץ
קליק במדיטק :עץ הדומים תפוס ,סוד הגן הנעלם .בתיאטרון הספריה :תום סוייר,
אריוודרצ'י רומא ,עד התביעה ,ג'ייקל והייד ,היפה והחיה .גוונים במחול  – 2011תוכניות
ג' וד' .זוכת פרס עיצוב התאורה בפסטיבל להצגות ילדים ,חיפה  2011על ההצגה
ארץ קליק זוכת פרס עיצוב התאורה להצגה לב פסטיבל עכו .2011

אורון דהן > כוריאוגרפיה

רקדן ומורה מוסמך לריקודים סלוניים ולטינו-אמריקאיים ( )IATPDובעל סמכות
שיפוט בינלאומית ( .)World Dance Councilמנהל בי"ס לריקודים סלוניים בגני
תקווה .בוגר ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל-אביב ,בעל תואר
שני במגמת ביצוע-פסנתר .בטלוויזיה :זוכה העונה הראשונה של רוקדים עם כוכבים,
השתתף גם בעונות  5 ,4 ,2ו .7-בתיאטרון חיפה :טיפול בטנגו ,מועמדות לפרס
התיאטרון  2006על כוריאוגרפיה; כוריאוגרפיה למחזה הם יורים גם בסוסים ,קבוצת
תיאטרון גני תקווה  ;2011כוריאוגרפיה משותפת יחד עם אביחי חכם למחזה הם
יורים גם בסוסים בתיאטרון הקאמרי .2013 ,שיתף פעולה ככוריאוגרף וכרקדן עם
יוצרים שונים במופעים רבים ,ביניהם מחווה ליענקל'ה רוטבליט בקאמרי ,מופעי
מחול סובב עולם בענבל ,תפריט קינוחים ,מעשה בחייל (אנסמבל "גרופיוס") ועוד.
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מרים זוהר > גב' פלדמן

כלת פרס ישראל לאמנות הבימה לשנת  .1987בעלת ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת
תל אביב ,ד"ר לשם כבוד לפילוסופיה מאוניברסיטת בר-אילן ,וזכתה בפרסים
נוספים רבים .הגיעה ארצה ממחנות קפריסין ,שם השתתפה בתיאטרון חובבים אידי
שקובץ מקרב המעפילים .מאנסדורף ,שניסה להקים בארץ תיאטרון אידי מקרב
העולים ,הפקיד בידיה את תפקיד מירנדולינה במחזהו של גולדוני .זמן קצר לאחר
מכן התקבלה כשחקנית בתיאטרון הבימה .תפקידיה התפתחו במשך השנים בשני
מסלולים :הקלאסי סולוואג של איבסן ,קורדליה של שיקספיר ,ארקדינה של צ'כוב,
מרי סטוארט של שילר ,מדיאה של אוריפידס ,ועוד .ומחזות בני זמננו  -קליאופטרה
של שאו ,אנה כריסטי של אוניל ,ציד המכשפות של ארתור מילר ,איזון עדין ,מי מפחד
מווירג'יניה וולף? של אלבי ,השושנה המקועקעת ,הרובע העתיק של טנסי וויליאמס
ועוד .תפקידים בשנים אחרונות :בתיאטרון הבימה :אידה בהפרדס ,מירל'ה אפרת
ומחלה במירל'ה אפרת ,אלזה באלזה ,מרתה ברעל ותחרה ,לינדה במותו של סוכן,
יום הולדת לג'וזפה ועוד .בתיאטרון באר-שבע :אהבה וזיכרון .בתיאטרון הקאמרי:
אקורדיונים .בתיאטרון בית ליסין :מרתה במי מפחד מווירג'יניה וולף? ,אלישבע מלאך
בחמץ ,פנינה שילוני בקידוש ,דבורה הגורני בשבעה ,חבצלת בקופר ,קייט קלר בכולם
היו בני ,רות סטיינר ברומן הראשון שלי ,מלכה (מיצי) בשבר ענן ,לילי האריסון בריקוד
בשישה שיעורים ,אתל בהאגם המוזהב ,מרינה בהדוד וניה ,אמא מאוהבת ,אחרון ימיה,
מקסי ואני.

אילן דר > מני

חתן פרס רובינא ופרס אברהם בן יוסף .בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון אוהל:
תרגיל בחמש אצבעות ,המכשפה ,החייל האמיץ שוויק .בתיאטרון העירוני חיפה :הדוד
וניה ,הגברת עם הכלבלב ,שיץ ,יסורי איוב ,מעגל הגיר הקווקזי ,דון ז'ואן ושיפל חברו.
בתיאטרון הקאמרי :כרגע לא פנוי ,קסטנר (אייכמן) ,יסורי איוב ,אורזי המזוודות ,כולם
רוצים לחיות ,שירה ,מלאכים באמריקה ,רצח ,אדון וולף .בתיאטרון הבימה :זמן אמת,
מועדון האלמנות העליזות .בתיאטרון בית ליסין :חמץ ,קידוש ,שבעה ,סתיו ימיו ,המים
זוכרים ,טוב ,שבר ענן ,האגם המוזהב ,אנדה ,אמא מאוהבת ,אחרון ימיה .כמו כדור בראש
– הצגת יחיד .בסדרות הטלוויזיה :קרובים קרובים ,קו  ,300המכון ,מיי פירסט סוני,
המקום .בקולנוע :רק היום ,גונב מגנב פטור ,שתי דפיקות לב ,אדם ,המוסד הסגור .ביים
בתיאטרון הספרייה את הבט אחורה בזעם ,האהא שאותו גם תרגם .ביים בתיאטרון
הקאמרי במסגרת דו-קאמרי את איש עם קשרים שגם אותו תרגם.

דב נבון > הארי

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון
הבימה :בחורים טובים ,על עכברים ואנשים ,הסרפד של השכן ,מחכים לגודו ,נודניק,
אלינג ,נפגעי חרדה .בתיאטרון הקאמרי :קידוש ,החילוני האחרון ,חבלי משיח ,גורודיש,
מילאנו .בתיאטרון בית ליסין :חמץ ,שבעה ,פופקורן ,ארוחה עם חברים ,שיינדלה ,שם
פרטי .במופע :שתי טיפות מים .בטלוויזיה :החמישייה הקאמרית ,הבורגנים ,ארץ נהדרת,
דב'לה עולמי ,עבודה ערבית .בקולנוע :חימו מלך ירושלים ,חסד מופלא ,כלבים לא נובחים
בירוק ,האסונות של נינה ,פעם הייתי ,זוהי סדום ,התחלפות.

24

ענת מגן-שבו > פאולה

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1998 ,שירתה בצבא בצוות הווי ובידור.
בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין :עשו עליך פעם סרט? ,מקווה,
החולה ההודי ,קפה ערבה ,אמא מאוהבת .בתיאטרון באר שבע :כשאת אומרת לא.
מופע בידור :רותם וענת .בהפקה פרטית :מוריס אישתו וזאת שאיתו .בטלוויזיה:
אחד העם אחד ,אחד העם  ,101דומינו ,יאיר לפיד ,קיפודים ,הדיפלומטים ,השיר
שלנו ,מה אכפת לציפור ,בצפר ,דני הוליווד ,החברים של נאור .זוכת פרס התיאטרון
בקטגוריה השחקנית המבטיחה לשנת  2003על תפקידה בהצגה מקווה.

טלי בן יוסף > פאולה

בוגרת בית ספר לאמנויות הבמה בית צבי .בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון
הספריה :יוסף וכותונת הפסים ,משחקי פיג'מה ,אמדיאוס .בתיאטרון בית ליסין:
פרפר ברשת (בשיתוף תיאטרון ב"ש) ,רק אתמול נולדה ,חיים פרטיים ,תקלה קלה,
למען הסדר הטוב .בתיאטרון הקיבוץ :מפלצת מקסימה שלי ,תמונה משפחתית.
כלוב העליזים – צח כרמל הפקות .בתיאטרון אורנה פורת :הרפתקה בחולות,
ארץ קליק .בתיאטרון הקיבוץ :אזעקת אמת ,עץ הדומים תפוס ,תמונה משפחתית,
מפלצת מקסימה שלי .בתיאטרון מופע :דמעות של אריה .בתיאטרון הארצי לנוער:
וגר זאב עם כבש ,המצחיקה עם העגילים .בתיאטרון מדיטק :אוזו ומוזו מכפר
קאקרוזו .בטלוויזיה :טיפול נמרץ ,יצפאן ,ערוץ הופ ,עממיות ,הפסיכופת .זכתה
במלגה ע"ש גיורא גודיק .2001

אביבה נגוסה > לוסיל

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 .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
נתנאל גלעדי
רמי בן-גל
שלום חבשוש
איריס מור
אריה מנדל
אריאל קפון
ד"ר חנה תמיר
מנהלה

מנהלת התיאטרון:
ציפי פינס

מנהל
משאבי אנוש :מנהל כספים:
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
מנהלי שרות לקוחות:
טל ימיני ,ליאור ליבה-רנולד
נציגי שרות לקוחות:
תמר אנטלר ,מירה ביסון ,רות בן-דת,
מורן גבע ,מאיה גורן ,ענת גל,
שרה גלעם ,גבריאלה דה-קלו,
שירה מאזה ,רוני מולא ,יעל מטלון,
מיטל סעד ,מעיין צבי ,אסתי קולקר,
אורית קרואני
מרכזיה :דבורה אהרון ,עליזה שטרן
ארכיון :שי מרקוס
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,איציק סלחג'י ,יצחק ברוך
אחראי סדרנים :אבישי מימון
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מנהל שיווק:

מיכה וייסמברגר
גבי ברנע

מנהלת הפקות
ותפעול:
אדווה טמקין

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:
אלישבע אושרת
מנהלת הצגה:
שושי זק
מנהל במה:
דני לוין/
סטס סווטקין
תאורה:
ליאור עזרא/
שמוליק הס
הגברה:
אורן פרי/
שרון ראובן

הלבשה ואביזרים:
ליאורה רון
ביצוע תפאורה:
טכארט  -טכנולוגיות
במה
צילום כריכה:
דניאל קמינסקי
צילומים לתוכניה:
כפיר בולוטין
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

שחקני התיאטרון
לעונת 2013-14

(לפי סדר א-ב)

יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך
טלי בן יוסף
אור בן-מלך
אור ברכה-וצר
נמרוד ברגמן
ששון גבאי
דני גבע
ישי גולן
רבקה גור
ליאת גורן
מורדי גרשון
אילנית גרשון
מיה דגן
אילן דר
דיקלה הדר
לירון ויגדור
ידידיה ויטל
עמי ויינברג
אופיר וייל
ארז וייס
יעל וקשטיין
מרים זוהר
הילה זיתון
רויטל זלצמן
יצחק חזקיה
יורם טולדנו
שלומי טפיארו
טל-יה יהלומי
אלי יצפאן
הוגו ירדן
סיון כהן
יעל לבנטל
מיכל לוי
אסי לוי

יניב לוי
שמרית לוסטיג
צביקי לוין
שיר מאור
ענת מגן-שבו
ירון מוטולה
שמעון מימרן
חייקה מלכה
גיא מסיקה
קרן מרום
דב נבון
אביבה נגוסה
נדב נייטס
עוז ניסן
אדוה סבג
יובל סגל
דניאל סליצר
אברהם סלקטר
מיכה סלקטר
שי פדרו
ניב פטל
אביטל פסטרנק
קרן צור
נתי קלוגר
הדס קלדרון
לאורה רבלין
אייל רואזלס
דפנה רכטר
עדי שיר
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)
אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס
אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ועו"ד אמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא
גאון משה
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז
דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל
ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי
חברת עופר השקעות בע"מ
חודורוב פארה ועופר
חכים דורית וקרמר שלמה
טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז
סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל
פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל
קרן מרק ריץ' לחינוך ,תרבות ורווחה
רכבי מיכל ויובל
שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו
 2תרומות בעילום שם

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
אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי
אלאלוף שרה
אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג (זכאי) דר' יעל
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
ביצ'צ'ו ניצן ,פרופ'
בירן גינה ודני
בכר אורית ויוסי
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
הירשמן פרי עדנה
הלפן אלי
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס
הרינג איריס
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
טמיר ענת
טרנר אריאלה ויעקב
יונס חנה ואלי
יפו עליזה
כהן ז .מאיר
כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק
כרמל שוש ואליעזר
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
מור שרון ומנו
מטלון רותי וניסו
מילוא דר' אלישבע ורוני
מיתר ג'וזיאן (צביה)
מיתר עופרה
מנדלסון חנה ויוסף
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק
מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי
נשיץ נחמה וגד
סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי
סלע שרה ופרופ' מיכאל

עזרי יורם
עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי
פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי
פדרמן רן
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
רוטלוי נלי ויאיר
רונן (פקר) רן
רייז אורנה ואביב
ריכטר מיכל וגלי
רפפורט עירית ופרי גלן
שביט (שטריקס) רינה ואילן
שחר זהבה ואריה
שטיינר ד"ר יוספה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר
שפלר עופרה ורו"ח אלי
שפרינצק ריקי
שקד חיה
שקלים פנינה והרצל
שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק
תאומים עירית ומשה
תדמור דב
 6תרומות בעילום שם
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רפטואר

2013-14

מחזאות ישראלית
משאלה אחת ימינה
על פי ספרו של אשכול נבו
מאת דפנה אנגל
בימוי :גלעד קמחי
הפרדס
מאת יוסף בר יוסף
בימוי :אבישיי מילשטיין
אלה גרוסמן
מאת דפנה אנגל
בית מרקחת שטרן  -בלום
מאת גורן אגמון

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'
אז ,בפראג
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

מחזאות בינלאומית
לילה לבן
מאת ג'ימי מרפי
תרגום :אלי ביז'אווי
האמת
מאת פלוראן צלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה קפטן
המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה
מאת סימון סטיבנס
עפ"י מארק האדון
תרגום :דניאל אפרת
בימוי :גלעד קמחי

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר
תרגום :דורי פרנס
לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל
תרגום :דניאל לפין
מדליה להארי
מאת פיטר מרק ריצ'מן
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :אלון אופיר
אוצר יקר
מאת פרנסיס ובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :לסלי לאוטון

שם פרטי
מאת מתיה דלאפור
ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה קפטן
עובד בשביל שניים
מאת ריצ'ארד בין
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :משה קפטן
חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס
תרגום :שלמה מושקוביץ

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

ילדת הפעמון
מאת נאוה סמל
בימוי :יעל טילמן
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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מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

חברי מועדון הלקו.חות של
טפחות נהנים מכ ח של קבוצה!מזרחי
 lהנחות קבועות  lמבצ

עים והטבות  lהטבות בנקאיות

שווה להיכנס

לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר www.mizrahi-tefahot.co.il/hacartis

חייגו *8860
הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר/להוסיף בתי עסק לרבות שינוי באחוז ההנחה .המוצרים והשירותים באחריות החברות בלבד.

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי-טפחות .תקף בכרטיסי ויזה  CALישראכרט ואמק"ס בלבד (לא כולל דיינרס ,דיירקט של
ישראכרט ומועדוני  LIFESTYLEו .)YOU-בבתי העסק הבאים ההנחה תינתן במעמד הקנייה :רב-חן ,Yes PLANET/ורטהיימר ספורט
ושלמה  SIXTבשאר בתי העסק ההנחה תינתן במעמד החיוב .שלמה  ,SIXTקשרי תעופה ,אוטויורופ  -קבלת ההטבה ,בהזמנה
טלפונית בלבד .לקבלת ההטבה יש להזדהות כלקוח מזרחי-טפחות .אוטויורופ ,קשרי תעופה ושלמה  – SIXTאין כפל הנחות.
קשרי תעופה  -לא כולל טיסות סדירות .אוטויורופ  -השכרות בחו"ל בלבד .סונול – בתחנות נבחרות ,ההנחה ממחירו המלא של
ליטר בנזין בשרות מלא ע"פ מחירון סונול כולל מע"מ – Sogood .לא כולל סיגריות ,מוצרי עישון ושירותים מתקדמים ,ביתילי -לא
כולל סניפי עודפים ,Outlet ,תערוכות ,בזארים .ההנחה בבאדג'ט ניתנת על השכרת רכב בארץ בלבד .רב חן-Yes PLANET/
ההנחה תינתן פעם אחת בכל שבוע קלנדרי ,עד  4כרטיסים לרכישה .לא כולל כרטיס  vip , 4dx imaxואירועים מיוחדים ט.ל.ח.
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MEDAL FOR MURRAY
By Peter Mark Richman

Translated by: Shlomo Moskovitz
Director and Music Editor: Alon Ophir
Set Design: Svetlana Berger
Costumes Design: Oren Dar
Lighting Design: Adi Shimrony
Choreography: Oron Dahan
Cast:
Miriam Zohar - Mrs. Feldman
Ilan Dar - Manny
Dov Navon - Harry (Murray)
Anat Magen-Shabo/Tali Ben Yossef - Paula
Aviva Nagosa - Lucille
Danny Levin - Works at a Parents Home/Sportsman
Liora Ron - Works at a Parents Home/Sportswoman
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First performance: 27.7.2013
Length: 1 hour and 30 min, without intermission

30

MEDAL FOR MURRAY
By Peter Mark Richman

