מנהלת התיאטרון :ציפי פינס
מנהל אדמיניסטרטיבי :צבי ירון
מנהלת כספים :מיכל דביר-חן
מחזאי בית :הלל מיטלפונקט

דרמטורגים:

אבישי מילשטיין
ליהיא ברזל-מלמד

עוזי ברעם  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד
נתנאל גלעדי
רמי בן-גל
רוית דום-פידל
אורית וינס
שלום חבשוש
אביגדור לוין
אריה מנדל
אריאל קפון

יועצת משפטית :עו"ד אורנה לין
רואה חשבון :אלי שפלר

מנהלה

מזכירת התיאטרון :תלמה גנור
מנהל שיווק :מיכה וייסמברגר
מנהל שיווק חוץ :יגאל הר-טל
מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי
דוברות ויחסי צבור :זיוה סידון
מנהלת פרסום :מיכל גלעד
מנהלת מחלקה חינוכית:
ניצה שכנר
מנהלת מח' מנויים :לילך פנחס
מחלקת מנויים:
דורית מוסבי ,יהודית רוקבן
מכירות בית :סימי מאירסון,
הילה כהן פלקון ,גילי יקירי
עוזרת למנהל אדמיניסטרטיבי:
יפית זיו
רכזת שרותי משרד:
ויקי וייסמברגר
מנהלת חשבונות ראשית:
מירב כהן
חשבת שכר :לילי שפירא
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן ,טלי חובב
פניות הציבור :טל שני-וייסמברגר
מנהלי מח' שיווק טלפוני:
קופלר סלביה ,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 ,כלנית סטמקר
נציגי שרות לקוחות:
מירה ביסון ,רות בן-דת,
יפעת בן-שמש שרה גלעם ,אוהד דור,
ליאור ליבה-רנולד ,שירה מאזה,
רוני מולא ,יעלה מירוז,
מאיה סברוב ,ליאור ענבר,
אילונה צוקרמן ,שני גזית,
מרכזיה :דבורה אהרון ,עליזה שטרן
ארכיון :שי מרקוס
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,איציק סלחג'י ,גולן ימין
אחראי סדרנים :שלמה דוידוב

חברי ההנהלה הציבורית

הפקה

מנהלת הפקות:
אדווה טמקין
מנהל הצגה ראשי:
אלן פיטלוק
מנהלי הצגות:
אסנת גבאי
אורנה דויטש
רונית זלוף
רולי יקואל
אורית עזריאל
שרון שפירא
ארז שפר

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

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס
מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי
מרכזת ידידי התיאטרון:
ענת יוסיפוביץ

מייסדים
צוות טכני

מנהל טכני :ישעיהו ביבלש
מנהל במה ראשי :אלברטו בנדר
מנהלי במה :זיו אורפז,
חאלד ג'בארין ,ברוך וידרה,
דניאל לוין ,סטניסלב מרק,
אברהם נתנאל ,ליאור סאלם
סטניסלב סווטקין ,נחום רז
עובדי במה:
יוסי בכר ,דניאל ברק,
יהודה גרוס ,אלון כליף,
מטיאס סטוליאר ,גיא קריספיל
מנהל מח' תאורה :ראובן וולנר
תאורנים :שוקי אבו-חצירה,
צפריר דגן ,ניסים דלרייה,
שמואל הס ,פרננדו מחאיקר,
זאב נבון ,אולג סטפנוב,
ליאור עזרא ,אייל עובדיה,
דולב ציגל
מנהל מח' הגברה :גיורא הרמן
הגברה :אבישי אסור,
תמיר אלפייה ,רז בליצבלאו,
עופר ברוך ,עומר יולביץ',
מאור בן חמו ,ליאור דלמן,
סטס סוסניבקר ,עידו פרלמן,
אורן פרי ,יורי שכנוביץ
מנהל ייצור :רמי דקל
מח' אביזרים :אריה האובן
מנהלת מח' הלבשה :אביבה חזיז
מלבישות ,רקוויזיטיות ,פאניות:
טל אדמון ,מיכל אלוני,
מיכל בן שושן ולריה גלוזמן,
דנה כהן ,מריאנה גרייב ,טל ניב,
אסיה נלן ,אירנה סגל ,מריאנה
פינקלשטיין ,אולגה פרגמן,
מרינה צורילוב ,אורנה שפיצר,
מיטל שלום ,ליאורה רון
אחראי בטיחות :יעקב הכהן

שחקני התיאטרון

לעונת ( 2010-11לפי סדר א-ב)
הדס מורנו
אבי אוריה
חנה אזולאי-הספרי רז מזרחי
שמעון מימרן
דני איסרליש
חייקה מלכה
יונה אליאן-קשת
מאיה מעוז
ליאור אשכנזי
דב נבון
עדי בילסקי
רבקה נוימן
איתי בלייברג
בת-חן סבג
עמירם גבריאל
עינת סגל-כהן
דודו בן-זאב
אברהם סלקטר
טלי בן-יוסף
מיכה סלקטר
גלי בן-גיאת
ששי סעד
מאיר בנימיני
שי פיינברג
עידו ברטל
אלון פדות
ששון גבאי
יונתן פז-בוגנים
דני גבע
ליאת צדקיהו
ליאת גורן
אייל קנטוב
מורדי גרשון
איציק קריחלי
מיה דגן
קרן צור
תחיה דנון
עודד קוטלר
טל דנינו
הדס קלדרון
אילן דר
דן קסטוריאנו
עמי ויינברג
ליז רביאן
גיל וסרמן
זאב רווח
מרים זוהר
אייל רוזלס
יורם טולדנו
גיא רוזן
יגאל נאור
לאורה ריבלין
רבקה נוימן
מיכל שטמלר
שלומי טפיארו
קרן שיניוק
אלברט כהן
שלום שמואלוב
יעל לבנטל
נעמה שפירא
מיכל לוי
דנה שרייר
אסי לוי
יובל שרף
קובי ליבנה
רפי תבור
ענת מגן-שבו

קבוצת צעירי בית ליסין

גלעד קמחי  -מנהל קבוצת הצעירים
דניאל אפרת ,דרור דהן ,דיקלה הדר
ידידיה ויטל ,אופיר וייל ,הילה זיתון
רויטל זלצמן ,יוסי טולדו ,טל-יה יהלומי
שחר ישי ,יניב לוי

( 12,000ש"ח ומעלה)
אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס
ארליך עדי ועו"ד אמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא
ברקת אלונה ואלי
גאון משה
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז
דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי
ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי
חברת עופר השקעות בע"מ
חודורוב פארה ועפר
חכים דורית וקרמר שלמה
טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז
פדרמן ליאורה ומיכאל
פרופר סוזי ודן
קרן מרק ריץ' ,לחינוך תרבות ורווחה
קרן ראובן ואדית הכט
רכבי מיכל ויובל
שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו
 3תרומות בעילום שם

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

ידידי תיאטרון בית ליסין

ידידים
( 4,300ש"ח)
אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אביחי גאון מיכל
אדיר אילנה וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה
אופיר ד"ר סימה וד"ר ואבינעם
אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי
אלאלוף שרה
אלבין גליה
אל-יגור מלכה ויובל
אלשייך יוסי
אנג'ל ענת ואודי
אקרמן אסתי ובני
ארזי מירי ושוקי
בארנבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו
בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת-שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם
בוקשפן רותי ואלדד
בילין עו"ד הלנה ועו"ד ישראלי יעקב
ביצ'צ'ו פרופ' ניצן
בירו תלמה וינוש
בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר
ברון ענת וגבי
ברנר אביבה ועוזי
ברקת מיקי ושייקה
גאון בני ז"ל
גבריאלי עדנה וארנן
גולדמן ד"ר רחל ופרופ' בולסלב
גוריון יפעת
גטלן רות
ג'יבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל
גייגר שרה ומיכאל
גלאנץ טליה
גלבוע סולי ואורנשטיין יורם
גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי
גליקסמן דליה ויוסי
גמזו יעל וגיא
גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן
דברת מירי
דגמי הגר ועזרא
דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי
הירשמן פרי עדנה
הלפן חנה ואלי
המבורגר אילנה יאיר
המבורגר חנה וגדעון
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית
זליג ג'ולי ומיכאל
זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ורו"ח אריה
חרל"פ ענת וד"ר שמואל
טולידאנו נירה
טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה
טל דבי וסנדר

טמיר ענת
טרנר אריאלה ויעקב
יונס חנה ואלי
כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק
לובש רון
לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן
ליבאי עדה ופרופ' דוד
לנדאו ליאורה ואלי
לקנר עו"ד ברוריה וד"ר אמיד רוני
מאירוביץ' אילנה
מולכו שלומית ויצחק
מור שרון ומנו
מטלון רותי וניסו
מיתר ג'וזיאן (צביה)
מנדלסון חנה ויוסף
מנור רות ויצחק
משפחת פדרבוש
נשיץ נחמה וגד
סבג עדי ודורון
סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל
סטל רחל
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי
סלע שרה ופרופ' מיכאל
סקר רבקה וצוקר עוזי
עזרי יורם
ערד אורה
פוגל רחל וברוך
פוקס רעיה ויצחק
פינס עודד
פלס יהודית וישראל ז"ל
פפושדו אלי
פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל
צ'ורלי תמי
צ'חנובר עטרה ויוסף
צלרמאיר מיכל ומיכאל
קונדה ציפי ואפרים
קלגסבלד יעל דורי
קלנר חני ואביגדור
קריב אסי
קרן משפחת צבי ועופרה מיתר
קרן ע"ש פנחס זכאי ז"ל
ראובני דניאלה ודורון
רהב הילה ורני
רונן (פקר) רן
רייז אורנה ואביב
רפפורט עירית ופרי גלן
שחר זהבה ואריה
שטיינר ד"ר יוספה
שטיר ישראלה
שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן
שמחאי סמדר
שני הדסה ומאיר
שפלר עופרה ורו"ח אלי
שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק
תאומים אדית ז"ל וסטרכילביץ' משה
תאומים עירית ומשה
תגר חיה ומרקו
 7תרומות בעילום שם

בחורים טובים
מאת ארון סורקין

תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :משה קפטן
עיצוב תפאורה :במבי פרידמן
עיצוב תלבושות :מוני מדניק
מוסיקה :רן בגנו
עיצוב תאורה :אורי מורג
עיצוב תנועה :עוז מורג
קרבות במה :אילן גזית
משתתפים:
ליאור אשכנזי – קולונל נתן ג'ספ
מורדי גרשון – לוטננט דניאל קאפי
הדס קלדרון  -לוטננט קומנדר ג'ואן גאלווי
שלומי טפיארו – סמל סם ויינברג
דני גבע – לוטננט ג'ק רוס
אלון פדות  -לוטננט ג'ונתן קנדריק
עמירם גבריאל – קפטן מאת'יו מרקינסון
דני איסרליש – רב"ט הרולד דאוסון
טל דנינו  -טוראי לאודן דאוני
עמי ויינברג  -שופט (קפטן) יוליוס רנדולף
גיל וסרמן – קפטן אייזיק וויטיקר /
קומנדר ד"ר וולטר סטון
חייקה מלכה  -סמל תורן – בית משפט /
תום  /רב"ט האמקר
אייל קנטוב – רב"ט ג'פרי הווארד
גיא רוזן  -טוראי וויליאם סנטיאגו
מאיר בנימיני  -נחת  /שוטר צבאי  /עו"ד
רז מזרחי  -נחת  /שוטר צבאי
הצגה ראשונה8.10.2010 :
משך ההצגה :כשעתיים ורבע כולל הפסקה

כולנו
בחורים
טובים
מאת אורי אגוז

“אז את לוקחת את התיק או לא? אני לא מצליח להבין”
הוא הסתכל עליי ולרגע נצנץ בעיניים שלו איזה צורך נואש
שחמק דרך הקשיחות השקטה שבה ייצב את קולו .חשבתי
על אח שלי שבדיוק התחיל טירונות .המחשבה שגם אותו
מעבירים שם כל מיני חישולים ברוח העבירות הפליליות
שיוחסו לקצין הסיירת שישב מולי ,גרמה לי לתיפוף מהיר
בלתי נשלט בכף הרגל .התרוממתי קצת בכיסא .הוא בחן
אותי .מבט חודר ,אבל בזווית היה קו מתון“ .כן .אני אקח
אותו ”.הרגשתי אוויר משתחרר“ .אבל אני רוצה שתסביר לי
בדיוק מה קרה שם”.
סיירת גולני .סיירות בכלל .צבא“ .אתה רוצה לדעת את
האמת?!” שואל קולונל ג’ספ מפקד בסיס חיל הנחתים
האמריקני בגואנטנמו את עורך הדין קאפי שחוקר אותו.
“אתה לא יכול להתמודד עם האמת!”
כששולחים מישהו לצבא ,מישהו שלפני רגע לא היה מאלו
שנלחמים ,מתכוונים שעכשיו הוא כן יהיה .מאלו שנלחמים
זאת אומרת .מישהו צריך להקדיש מחשבה לעובדה שעד

עכשיו המטרות שלו היו חיוך של מישהי או מישהו ,מעמד,
הורים ,הישגים בקבוצה שכולה פעפוע של רחש .עכשיו
המטרות האלו משתנות למשהו אחר ,ולמשהו אחר צריך
להתכונן ,וכדי להתכונן צריך שמישהו ילמד אותו ,ואז עולה
השאלה  -ילמד אותו מה?
בפקיסטן מפעילה סוכנות הביון של ארה”ב ,הסי-איי-איי,
כוח שמוגדר כיחידת עילית .מסווג ביותר .מדובר בעיקר
באיתור והוצאה להורג של לוחמי אל-קעידה וטאליבן.
פקיסטן מכחישה .כוח זר לא יפעל על אדמתה .דיווחים
זרים טוענים שמדובר בכוח של  3000חיילים שפועלים
כבר שנתיים .יש בו גם לוחמים פקיסטנים שארצות הברית
מאמנת .פקיסטן הוציאה עוד הודעת גינוי נמרצת וחד
משמעית .בהנחה שאולי בפקיסטן לא מדייקים ,נותרו כמה
שאלות באוויר .יש עניין המוסריות של עצם הפעלת כוח
כזה ,וגם  -איך בכלל מאמנים לקראתו את החיילים?
מתחיל להיות קצת לא נוח כל עניין המאמר הזה .עוד פעם
חומק לי איזה נדנוד בלתי רצוני של הרגל .מה את בעצם

רוצה להגיד ,אני שואלת את עצמי .שזה בסדר ללמד אנשים
צעירים איך להרוג? בשביל זה מחנכים אותם? בשביל זה
נותנים להם מדים? בשביל זה שולחים אותם לצבא?
מפקד סיירת גולני ,רס”ן ד’ ,הכחיש כשחקרתי אותו
שידע על הנוהלים שהפעיל הנאשם שלי שהיה כפוף לו.
טענתי שמסכת  30סעיפי האישום שמיוחסים לנאשם
שלי ולסמלים שלו ,שכללו בין היתר אשמות של חריגה
מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות ,התעללות ,שימוש
בלתי חוקי בנשק ,שררה כלפי פקודים ,והתנהגות שאינה
הולמת ,היו בעצם מסורת ארוכת שנים של תרגילים
ואימונים .כשחקרתי את רס”ן ד’ על שמות כמו “מסע
פילים”“ ,קאדר השעון” ,ו”שבוע רעב” ,שלטענת ההגנה היו
שגורים על שפתותיהם החרבות ממים של לוחמי הסיירת
מזה יובלות ,הוא ענה שהוא לא מכיר אותם ,וגם אם היו
אימונים כאלה בעבר ,ולמרות שהוא לא מכיר אותם ,כשהוא
נכנס לפקד על הסיירת הוא נתן הוראה ברורה להפסיק
אותם .התעקשתי .אמרתי שכל מי שעבר את הטירונות של

הסיירת הכיר את האגדות על מפקדי הסיירות לדורותיהם
שעמדו באימונים ובקודים המפרכים האלו .המפקדים האלו
הפכו בזכותם למיתוסים בעודם בחיים .רס”ן ד’ לא ידע על
מה אני מדברת.
“הם הרביצו למישהו חלש מהם .זה מה שהם עשו .כל
השאר זה קישוטים ומסך ערפל שאנחנו מנסים להסתיר
מאחוריו את העובדה הפשוטה שהם עינו והתעללו בילד
יותר חלש מהם” .לסם ויינברג ,אחד משלושת הפרקליטים
שמינתה הסנגוריה הציבורית של הצבא לייצג את הסמלים
דאוסון ודאוני שנאשמו בגרימת מותו של טור’ סנטיאגו,
נמאס .לקוד הפנימי של היחידה “קוד סמרטוט אדום” שהם
הפעילו על סנטיאגו אין שום זכר במסמכים הרשמיים.
עורכת הדין שאיתו מנסה לברר מה הבעיה“ :אתה חושב
שהטיעון שאנחנו הולכים להציג לא קביל מבחינה חוקית?”
היא שואלת אותו“ .אני חושב שהטיעון שאנחנו הולכים
להציג לא קביל מבחינה מוסרית” הוא עונה לה.

רק  3חיילים סיימו מסלול בצוות הסיירת שהנאשם שלי
חנך .הרבה נשארו עם נכויות גופניות וכנראה גם נפשיות .כל
הסיפור נחשף אחרי שאחד החיילים קבל נגדו .אותו חייל
כמעט הפך נכה .גם האחרים סבלו מבעיות בריאות .לא
כאלו שעוברות עם כמה אקמולים .היו שם גפיים וצלעות
שבורות.
סעיף  34יג לחוק העונשין ,התשל”ז ,1977-קובע את הגנת
הצידוק" :לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה
באחד מאלה)2( ...:עשהו על פי צו של רשות מוסמכת שהיה
חייב לפי דין לציית לה ,זולת אם הצו הוא בעליל שלא
כדין ".מתחת לשפה המשפטית מסתתר עקרון חשוב מאד
בתורת המשפט הכללית .הגנת הצידוק .כשאדם מבצע
צו של רשות שמוסמכת לתת לו הוראות ,גם אם ביצע
עבירה ,הוא לא נושא באחריות פלילית .האחריות היא של
הרשות שהטילה עליו לפעול .זה נכון גם כשאתה פקיד מס
הכנסה שמקיים הוראה לא חוקית של הממונה שלך ,וגם
כשאתה חייל שמקיים פקודה בלתי חוקית של המפקד
שלך .כשצבא פועל ,המדינה רוצה שהחיילים שלה יצייתו
למפקדים .אחרת כל דאלים גבר .למפקד חייל חייב לציית.
זה האיזון בין הסיכון שמפקד יתן פקודה בלתי חוקית לבין
הצורך להשיג משמעת .אפילו נענשים אם לא מקיימים את
הפקודה הבלתי חוקית של המפקד .אלא מה? אם הפקודה
היא בלתי חוקית בעליל ,ההגנה כבר לא חלה .פקודה בלתי
חוקית בעליל – אסור לבצע.
איך מגדירים “בעליל?” אירוע כפר קאסם נתן לזה תשובה.
ניתנה שם הוראה להטיל עוצר על הכפר .זה היה ב.56-
מפקד הכוח שאל את המח”ט מה לעשות עם מפירי עוצר,
והמח”ט ענה לו “אללה ירחמו” .המח”ט הכחיש אחר כך,
אבל מפקד הכוח העביר הוראות ברוח דומה לחיילים שלו.
 43ערבים תושבי הכפר שהפרו את העוצר נורו ונהרגו.
החיילים טענו בבית המשפט שרק ביצעו את הפקודה
שניתנה להם .השופט בנימין הלוי קבע שם שהמדובר היה
בפקודה בלתי חוקית בעליל.
אסור היה לחיילים לבצע את הפקודה הזו ,ולכן הם אינם
זכאים להגנת הצידוק.
במילים שביקשו להיות מדוייקות ובהירות ניסה בית
המשפט להגדיר מהי פקודה בלתי חוקית בעליל“ :לא אי
חוקיות פורמלית ,נסתרת או נסתרת למחצה ,לא אי חוקיות
המתגלה רק לעיני חכמי משפט ,אלא :הפרת חוק גלויה
ומובהקת ...אופי פלילי ברור של הפקודה או של המעשים
שהפקודה מצווה לעשותם” .אבל גם בית המשפט נזקק
למשהו אחר ,מקום אחר בנפש שיבין ויזהה מהי פקודה
בלתי חוקית בעליל ,ואז הוא אמר – “...מעליה מתנוסס דגל
שחור ...ויש בה אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את
הלב ,אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום או מושחת”.
מילים משפטיות לקוניות לא הספיקו .בית המשפט רצה עין
שתידקר ולב שיתקומם.

סמל דאוסון שתחב את הסמרטוט לפה של סמל סנטיאגו,
כדי שלא ישמעו את הצעקות שלו ,אמר שזה קוד המשמעת
של הצבא .זה צריך לאמן אותו“ .לאמן אותו למה?” שאל
קאפי“ .לאמן אותו לחשוב על המדים שהוא לובש לפני
שהוא חושב על עצמו .לשמור את סולם הערכים שלנו,
המפקד!” קאפי לא הכיר את הסולם הזה .דאוסון הסביר לו:
“מחלקה ,מרינס ,אלוהים ,מולדת”.
בית הדין הגבוה לערעורים קבע שאי אפשר להצדיק
פעולות בלתי חוקיות בעליל במסווה של קודים למשמעת
ואימון .גם אם אלו היו הנורמות בעבר“ .יש להוקיע שימוש
נפסד בכוח השררה ,בדרך שעלולה לגרום לנזק פיזי ונפשי
קשה ”.אמר בית הדין “הדרך להעמדת לוחם מן השורה
הראשונה אינה לבזותו ,להשפילו עד עפר או להטיל עליו
אימה ופחד .הדרך להקניית סיבולת ויכולת עמידה בלחצים
אינה מותנית בביצוע אימונים במתכונת שאינה מתיישבת
עם ערכי יסוד של שמירה על בריאותו הפיזית והנפשית
של החייל”.
קולונל ג’ספ הסתכל בדמויות שישבו באולם בית המשפט,
המבט שלו התכהה“ .מי יעשה את העבודה הזו?” הוא
שאל את עורכי הדין קאפי וסם“ .אתם?” היה זלזול מסויים
בטון שלו .אולי זו היתה עייפות“ .לי יש אחריות .אחריות
בסדר גודל שאתם לא מסוגלים להבין אפילו .לכם יש את
הלוקסוס הזה .הלוקסוס של העיוורים ...במסיבות הקוקטייל
שלכם אתם לא מדברים על זה ,אבל אתם רוצים אותי .אתם
רוצים אותי שם בגבול .אתם צריכים אותי שם!” הוא ניסה
לעבור בין המבטים שלהם ,אבל העיניים תעו הצידה.
בפעם ראשונה ראיתי את הסרט “בחורים טובים” עם אלו
שפנו אליי כדי לשכנע אותי לייצג את סג”מ א’ מהסיירת.
הם היו מעמותה של הורים שהבנים שלהם נפגעו בצבא.
בהתחלה לא הבנתי .אחר כך הם הסבירו .הוא הש.ג .הם
אמרו לי .אנחנו רוצים שאלו שעומדים מאחוריו ייקחו
אחריות .הוא לא הבעיה.
החיים מורכבים .אח שלי סיים טירונות .התיק שניהלתי
נמשך יותר מארבע שנים .בינתיים הוא סיים גם את הצבא.
היו לו שם ימים לא פשוטים .הנאשם שלי הורשע במרבית
העבירות ,זוכה מחלקן והורד לדרגת טוראי .מבחינת מאסר,
הוא יצא בזול .תיק פלילי ע 00/137/הפך להיות התיק
החשוב ביותר שסימן את הקו האדום לאימוני הסיירות.
הנאשם שלי היה בטוח שתהיה לו קריירה צבאית מזהירה.
כשהוא השתחרר ,בכל מיני מקומות עדיין קראו לו “השטן
מגולני” .דאוסון ודאוני שוחררו גם הם מהצבא .אתה מנסה
לתחום את הדברים .להבין מה נכון ומה לא נכון ,ליצור
משהו הגיוני ,מוסרי .אתה רוצה שיהיה לך מצפן .וגם מצפון.
לפעמים כשהדגל השחור מתנופף ,וגם כשהוא דוקר את
העין ומקומם את הלב ,זה עדיין נשאר מורכב.
הכותבת היא במאית ותסריטאית .בעברה רקע של
 15שנים כמשפטנית בתחום הפלילי.

את הרעיון לעלילת המחזה “בחורים טובים” קיבל ארון
סורקין לאחר שיחה שהייתה לו עם אחותו הגדולה ,דבורה.
דבורה שירתה כעורכת דין בפרקליטות הצבאית הראשית
של הצי האמריקאי ונשלחה למפרץ גואנטנמו בעקבות
מקרה שהיה קשור לחיילי מארינס שהואשמו בהריגת חבר.
דבורה סיפרה לארון על המקרה והוא בילה את השנה וחצי
הבאות בכתיבת מחזה לברודווי.
בשנת  1992המחזה עובד לסרט בכיכובם של ג’ק ניקולסון,
טום קרוז ,דמי מור ,קווין בייקון וקיפר סאתרלנד .הסרט
הפך לשובר קופות והיה מועמד לארבעה פרסי אוסקר,
ביניהם הסרט הטוב ביותר ,ולחמישה פרסי גלובוס הזהב,
ביניהם לסרט הדרמה הטוב ביותר והתסריט הטוב ביותר.

חיל הנחתים
UNITED STATES MARINE CORPS

 ,SEMPER FIDELISמלטינית :תמיד נאמן,
הוא המוטו של חיל הנחתים האמריקאי.
חיל הנחתים (מארינס)  -יחידות עילית
הפועלות כגוף נפרד ,לצד הצי האמריקאי,
שאומנו במיוחד ללוחמה ותקיפה ימית .יש
להם כבוד ,גאוות יחידה וסיסמאות המלוות
אותם במהלך השנים .החוקים הקשוחים
והאימון הנוקשה מוחדרים כבר בתחילת
האימונים בבסיס הטירונים ,יוצרים את
המשמעת והנאמנות (כסיסמא :פעם נחת,
תמיד נחת) ,ומטפחים את רוח היחידה.
החיל נוסד בשנת  ,1775במהלך מלחמת
העצמאות האמריקאית .הנחתים נטלו חלק
ברוב המלחמות שארצות הברית השתתפה
בהן :במלחמות נגד שודדי ים ,במלחמות
טריפולי (מכאן המשפט בהמנון חיל הנחתים
"לחופי טריפולי") ,במלחמת האזרחים,
במלחמת ארצות הברית-מקסיקו ,ובסוף
המאה ה 19-פעל החיל בקוריאה ,קובה,
הפיליפינים וסין .בתחילת המאה ה 20-פעל
במרכז אמריקה ,והתמחה בלחימת גרילה.
במלחמת העולם הראשונה נלחם החיל
בעיקר בצרפת ,ונחשב ליחידה המצליחה
ביותר של הצבא האמריקאי .החיילים
הגרמנים ,שהתרשמו מלחימתם של
הנחתים ,כינו אותם "כלבי השטן"  -כינוי
שהנחתים אימצו בגאווה .במלחמת העולם
השנייה פעל החיל בעיקר נגד הצבא
היפני .במלחמת קוריאה נלחם החיל לצד
צבא היבשה ,ולחם בהצלחה נגד כוחות
הצבא הסיני שחדרו לקוריאה .הנחתים היו
בין הכוחות הראשונים שהוצבו בוייטנאם,
והאחרונים שעזבו את המדינה ,אחרי פינוי
השגרירות האמריקנית בעיר סייגון .במסגרת
מלחמת עיראק החל מ ,2003-החיל נוטל
חלק משמעותי בלחימה.

אתיקה
צבאית
דילמות

פרופ’ אסא כשר
כשמפקד נותן לחייל פקודה שאינה חוקית ,נוצרת
התנגשות בין ערך “הנציגות” המחייב את החייל
לפעול כנציג הצבא וכנציג המדינה ,אר ורק במסגרת
החוק ,לבין ערך “המשמעת” המחייב את החייל לציית
לפקודה שקיבל .המפקד ,שכל פקודה שלו היא חוקית,
איננו מאפשר לדילמה הזאת להיווצר .המפקד הנותן
לחייל פקודה בלתי חוקית מניח את הדילמה הזאת
בפתח האוהל של החייל .המושג של “פקודה בלתי
חוקית בעליל” עומד בליבו של הפתרון הנהוג בישראל.
אם הפקודה היא בלתי חוקית עד כדי כך שהיא אפילו
בלתי חוקית בעליל ,החייל חייב שלא לציית לה .אם
הפקודה היא בלתי חוקית אבל לא עד כדי כך שהיא
בלתי חוקית בעליל ,החייל חייב לציית לה .בשני
המקרים ,אסור היה למפקד לתת לחייל פקודה כזאת,
אבל במקרה האחד אסור לחייל לציית ובמקרה השני
אסור לחייל שלא לציית.
הדילמה הזו עומדת בפני החייל ,לא בפני המפקד
שלו ,שהירשה לעצמו לתת פקודה בלתי חוקית .בפני
המפקד לא עומדת כאן דילמה .הוא חייב לפעול ,אך
ורק במסגרת החוק ובמסגרת ההסדרים הצבאיים
המטילים עליו אחריות מסוימת ומעניקים לו סמכות
מסוימת .הדילמה עומדת בפני החייל והוא זה שצריך
לפתור אותה .לשם כך ,הוא זקוק לא רק להכרת
המושג של “פקודה בלתי חוקית בעליל” אלא גם
להבנה של הנורמות הנוגעות בדבר ,עד כדי היכולת
לפעול על פיהן במצבים חדשים ,אפילו מפתיעים.
העקרון הכללי ביותר בדבר מהותה של הפקודה
הבלתי חוקית בעליל אומר לחייל ,שהיא אמורה
להצטייר בעיניו כפקודה שכל אדם סביר מבין שהיא
לא באה בחשבון במסגרת הזרוע הצבאית של המדינה
הדמוקרטית מכיוון שהיא סותרת“ ,בעליל” ,באופן
מובהק וגלוי לכל עין ,את העקרונות המוסריים שביסוד

המדינה הדמוקרטית ,מה בא בחשבון ומה אינו בא
בחשבון במסגרת המשטר הדמוקרטי .על השאלות
האלה החייל חייב תשובה לעצמו.
הדוגמה הבאה נותנת לנו הזדמנות להבחין בהיבט
נוסף של עולם הנורמות .בתי דין צבאיים בישראל
מצאו את עצמם ,עשרות פעמים ,עומדים בפני
הצורך להכריע האם פקודה מסוימת היתה בלתי
חוקית בעליל או רק בלתי חוקית .בתולדות הפסיקה
הצבאית הגיעו בתי הדין הצבאיים למסקנות שונות.
עם תום הקרבות ,באחת מן המלחמות ,היו כמה
חיילים שבזזו שטיחים פשוטים מתוך דירות של
אזרחי אויב .כדי שהחיילים לא יקחו איתם את הביזה
לבתיהם ,הורה המפקד לאסוף את שטיחי השלל
שנאספו ולשרוף אותם .בית הדין קבע שזו היתה
פקודה בלתי חוקית .אבל לא בלתי חוקית בעליל.
אסור היה לתת פקודה כזאת .אבל חובה היתה
לציית לה .בנסיבות אחרות הורה מפקד להשתלט
על כמה כבשים של אזרחים בדואים בנגב ,אפילו
באלימות ,כדי להאכיל חלק מחייליו .בית הדין
קבע שזו היתה פקודה בלתי חוקית בעליל .אסור
היה לתת פקודה כזאת ואסור היה לציית לה .מהו
ההבדל העמוק בין שתי הפקודות הללו ,ההופך אחת
מהן לבלתי חוקית אבל לא בלתי חוקית בעליל ואת
השנייה לבלתי חוקית בעליל?
אנחנו יוצאים מן ההנחה הסבירה ,שעל השאלה
הזאת אין תשובה פשוטה .אין מקום להניח בדבר
החיילים ,שכל אחד מהם ,אם יהרהר מעט בשאלה
הזאת ,יגיע לתשובה נכונה .עוד פחות מזה יש מקום
להניח בדבר החיילים ,שכולם יגיעו כך לאותה
תשובה .עולה אפוא החשש המוצדק ,שבנסיבות
חדשות ומפתיעות החייל לא ינהג כראוי ,מפני שלא
יידע כיצד לנהוג כראוי .מפני שלא יידע האם לפניו
פקודה בלתי חוקית בעליל שאסור לו לציית לה ,או
פקודה בלתי חוקית אבל לא בלתי חוקית בעליל,
שאסור לו שלא לציית לה.
כשם שהחייל מצויד בידע ובמיומנות של ממש
בתחום שיטות הלחימה או אמצעי הלחימה ,כך
הוא אמור להיות מצויד כהלכה גם בתחום ערכי
הצבא .הנורמות של האתיקה הצבאית יכולות לעזור
לחיילים לשכלל את ההבנה ולפתח את המיומנות,
כדרוש לשם התגובה הראויה על פקודה בלתי
חוקית.
ועם כל זאת ,ויותר מכל ,ראוי לחנך את המפקדים
שלא לתת לחיילים שלהם פקודות בלתי חוקיות.
מתוך :אתיקה צבאית  -האוניברסיטה המשודרת
משרד הבטחון – ההוצאה לאור.

מחזאי  -ארון סורקין

מחזאי ,תסריטאי ומפיק אמריקאי .המחזה הראשון שכתב למען הסר ספק (Removing All
 ,)Doubtsלא זכה להצלחה מיידית ,אבל המחזה השני עושים סרטים (,)Making Movies
פתח את תיאטרון  Promenadeבשנת  .1990למרות שהיה צעיר וחסר ניסיון יחסית ,קיבל
בשנת  1989את הפרס היוקרתי  Outer Critics Circleלמחזאי האמריקאי הבולט לגרסת
הבמה של בחורים טובים .המחזה שעובד לסרט ( )1992היה מועמד לאוסקר וגלובוס
הזהב וזכה להצלחה רבה .סורקין כתב סרטים רבים נוספים ותוכניות טלוויזיה ,ביניהם:
הנשיא מאוהב ( ,)1995וכוונת זדון ( ,)1993וכן שיתף פעולה באויב האומה ( )1998והפריצה
לאלקטרז ( ,)1996ומטען עודף ( .)1997סטיבן שפילברג הזמין אותו ללטש את התסריט
של רשימת שינדלר ( .)1993כמו כן יצר את הסדרה עטורת הפרסים הבית הלבן (.)1999
לאחרונה יצא לאקרנים הסרט החדש והמדובר שכתב ,הרשת החברתית ,העוסק בימיו
הראשונים של אתר פייסבוק .הסרט זכה לשבחי הביקורת ומסתמן כהצלחה קופתית.

תרגום  -שלמה מושקוביץ

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 .כתב לטלוויזיה תוכניות שונות ביניהן :זהו זה בשנים  ,‘97-’94הקוטב בידינו
עם מוני ובארבא ,פרקים לפלורנטין ,שתוק שאואו (סדרה קומית) ,פרשת השבוע .

בימוי  -משה קפטן

בוגר בהצטיינות של החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב .מנהל אמנותי של
"פסטיבל ישראל" לשנת  .2010-2011זוכה פרס הבמאי ע"ש יוסף מילוא לשנת ,2008
מטעם קרן רבינוביץ' ,התיאטרון הקאמרי ומפעל הפיס ,עבור בימוי ההצגה כנר על הגג.
זוכה פרס הבמאי לשנת  ,2006בפרס הבמה לילדים ולנוער ,עבור בימוי
ההצגה שומבצל .מנהל אמנותי של התיאטרון לילדים ולנוער במדיטק חולון.
בין עבודותיו :ינטל ,כנר על הגג ,סלאח שבתי ,זהר ,ארוחה עם אידיוט ,האופרה אליסה
בארץ הפלאות ,אוליבר ,Avenue Q ,צלילי המוסיקה ,זורו ,הכבש הששה עשר ,לרקוד עם
אבא ,היפה והחיה ,הנערה מן הכפר ,סיפורי נרניה ,ציפור הנפש ,עץ הדומים תפוס ועוד.

עיצוב תלבושות  -מוני מדניק

בוגר החוג לעיצוב אופנה ב”שנקר” בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב .מעצב אופנה ותלבושות
לבמה .מרצה בכיר ב”שנקר” .מנחה פרויקטים בעיצוב ובציור .מרצה סמינר מחקר אקדמי
בתולדות הלבוש בארץ ובאיטליה .בין עבודותיו לתיאטרון  -בתיאטרון גשר :הלילה ה.12-
בתיאטרון באר שבע :עלי כינור .וכן להצגות :תרנגול כפרות ,ברנשים וחתיכות ,נשים
קטנות ,אמיל והבלשים ,רשומון ,ירמה ,אורה הכפולה ,קומפני ,שש נפשות מחפשות
מחבר ,מומו ועוד.

עיצוב תפאורה  -במבי פרידמן

מעצב תפאורה ותאורה בכל התיאטראות הרפרטוארים בארץ ,וכן בתיאטרון המסחרי
ובטלוויזיה .בוגר תואר שני (בהצטיינות) בעיצוב במה ,אוניברסיטת תל אביב .השתלמות
מקצועית ב .CHELSEA COLLEGE OF ART AND DESIGN - LONDON:בין עבודותיו
בתיאטרון עיצוב תפאורה ותאורה :בתיאטרון הבימה :אכזר ורחום ,לב טוב .בתיאטרון
הקאמרי :האישה בשחור ,רוז .בתיאטרון בית ליסין :מתנקשים ,פופקורן ,מלאכת החיים,
סרט צרפתי ,אנדה .בתיאטרון החאן :שיחות אחרי לוויה ,בגידה .בתיאטרון באר שבע:
מלכת היופי של לינאן ,לא על זמירים ,לטיפול יצאנו ,דלתות נפתחות ,חסיה הנערה מן
הכפר ,חלום אחר .באופרה הישראלית החדשה :אליסה בארץ הפלאות .עיצוב הצגות רבות
לתיאטרון הספריה ,בית צבי ולהצגות ילדים .עיצוב תפאורה למחזות זמר היפה והחיה
(דיסני) ,צלילי המוזיקה ,נרניה ,אוליבר ,זורו ,שרק Avenue Q ,ולמופעי בידור שונים .מלמד
עיצוב במה ותאורה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב .הקים ועומד בראש מסלול
עיצוב תפאורה במכללת שנקר .זוכה מילגת קרן אמריקה-ישראל (קרן שרת) בשנים
 .1996-1997-1998זוכה מילגת  .British Council - B I Arts 2001זוכה בפרס ע”ש יחיאל
שמי לעיצוב במה לשנת  .2004נבחר הקרן למצוינות בתרבות  icexcellenceבתחום
התיאטרון לשנת .2005

מוסיקה  -רן בגנו

משנת  1987עוסק במגוון רחב של מוסיקה ובשנים האחרונות מנהלה המוסיקלי של
להקת המחול ורטיגו .מעבודותיו בשנים האחרונות :הלחנת המוסיקה לעבודות המחול
סילויה ,לידת הפניקס ,ורטיגו והיהלומים ,רעש לבן ,מאנא בביצוע להקת המחול ורטיגו.
הלחין להצגות  -בתיאטרון חיפה :משפחת ישראלי ,הצמא והרעב ,סוחרי גומי ,המקום
ממנו באתי ,המכוער 3 ,מסיבות ,ימי שלישי עם מוריי ,אמא מלכה ,תופעות לואי .תיאטרון
המדיטק :הקץ של העץ ,לב של מלך .תיאטרון הבימה :מותו של סוכן ,צורה לאהבה,
מונולוגים מהואגינה ,הכלה וצייד הפרפרים ,בגידה ,רומנטיקה .בתיאטרון הקאמרי :הדודה
ואני ,שמנה .בתיאטרון בית ליסין :קפה ערבה ,תה ועוד .בטלוויזיה ובקולנוע :הלחין את
הפסקולים לדרמות ולסרטים אזרח מספר  ,1אלוף עולם שלי ,שחקנית ספסל ,קצ' חן,
בית חלומותית ,ריץ' רץ' ,מרגל השמפניה ,נו אקזיט .על פסקול מרגל השמפניה זכה בפרס
האקדמיה לסרטים דוקומנטריים  .2007הלחין את המוסיקה הנמר בבימויו של עמי דיין ,זוכת
הפרס הראשון בתאטרונטו .1995

עיצוב תאורה  -אורי מורג

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל-אביב .בין עבודותיו כמעצב
לתיאטרון  -אכזר ורחום ,פרק ב' ,כובע הקש האיטלקי ,מר גרין ,גיבור מעמד הפועלים,
בנות עובדות ,משפחת ישראלי ,סוחרי הגומי ,טנגו ,מפעל חייו ,לא כולל שינה ,המדריך
לחיים טובים ,עלי כינור ,בית הקפה ,שעה וחצי איחור ,קיבוץ אל-אי .הצגות ילדים ונוער:
אמא אמרה לדני ,מפצח האגוזים ,מכתבים לצופיה ,נשים קטנות ,פרדיננד ,בגדי המלך,
הכבש ה .16-מחזות זמר :נרניה ,אוליבר ,זורו .בתיאטרון בית ליסין :אל תקרא לי רפפורט,
משחק ילדים ,המלאך ,אביב מתעורר.

ליאור אשכנזי – קולונל נתן ג'ספ

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .1994 ,השתתף בהצגות בתיאטרון :הבימה ,באר
שבע ,בית ליסין והקאמרי .בפסטיבל ישראל  95בקומדיה רצח בסגנון חופשי .משנת  1995שחקן
בתיאטרון בית ליסין .בין ההצגות בהן השתתף :סילביה ,כחול בוער ,כולם היו בני ,ערפל ,מי מפחד
מווירג’יניה וולף ,ארוחה עם חברים ,החדר הכחול ,הדבר האמיתי ,חיים פרטיים ,איש הגשם ,אלוהי
הקטל ,תקלה קלה ,הדוד וניה ,אהבה זה לא הכל .זוכה מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל לשנת
 .1994זוכה פרס אקדמיה לקולנוע וטלוויזיה לשנת  2000בקטגורית השחקן הטוב על תפקידו בסרט
חתונה מאוחרת.

מורדי גרשון – לוטננט דניאל קאפי

בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב .1999 ,השתתף בהצגות  -בתיאטרון בית
ליסין :פילומנה ,יחפים בפארק ,נערי ההיסטוריה ,סופ"ש עם תום ,מייק ,תקלה קלה.
בתיאטרון הקאמרי :עד ראיה ,כובע הקש האיטלקי ,אמא קוראז' ,אטום ,דונה רוזיטה,
לכל השדים והרוחות ,קרום .תיאטרון הנפש :קומורן האחרון .פסטיבל עכו :הלב
 )98( poemהמחזאי באלוהים (וודי אלן ,)90 ,השחקן בציור עץ ( .)89כתב וביים :דור
 3.5בתיאטרון הנפש ,שעשואום במסגרת פסטיבל עכו  2000וזכה בפרס הבמאי .כתב
וביים את המחזה מצב אבוד בסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב ( .)2002ביים :היצור,
אני והציר הצפוני במסגרת התחרות בפסטיבל הילדים והנוער בחיפה ( ,)2004יומנו של
מטורף במסגרת פסטיבל תיאטרונטו  .2001טלוויזיה :חדר מלחמה ,אהבה מעבר לפינה,
שמש ,מחזות קלאסיים ,קוויקי .זכה במלגות קרן אמריקה – ישראל בשנים .97/98

הדס קלדרון  -לוטננט קומנדר ג'ואן גאלווי

בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל-אביב  .2001השתתפה בפרויקט מיתוס של אנסמבל עיתים
בהנהלת רינה ירושלמי .השתתפה בהצגות  -תיאטרון בית ליסין :סטלה בחשמלית ושמה תשוקה
שזיכתה אותה במועמדות השחקנית המבטיחה בפרס התיאטרון הישראלי ,צור וירושלים ,מקווה,
אהבה ממבט שלישי ,הגר ,קפה ערבה ,איש הגשם ,דולפינים ,פועלת זרה ,בראנז’ה .תיאטרונטו
 2005עם ההצגה הגר ,אשר המשיכה להציג ברפרטואר תיאטרון בית ליסין .שותפה ביצירת
ההצגה דודה פרידה שזכתה בהצגה הטובה ביותר בפסטיבל עכו  .2007פרוייקט צוותא-הבימה:
סופה של בדיחה .שותפה בפרויקט קשרי משפחה של תיאטרון בית ליסין בשיתוף תיאטרון
היידלברג בהצגה קוראים לי יקה  .2010בקולנוע :מרחב מוגן זוכה פרסי הטלוויזיה  ,2009חיילת
בודדה ,דילמת הדריין ,אני ביאליק .בטלוויזיה :האמת הערומה ,שירות חדרים ,שאול ,משחק
החיים ,מאחורי החדשות ,תקופת מבחן ,סרוגים ,החיים זה לא הכל .זוכת מלגת קרן אמריקה-
ישראל בהצטיינות .כלת פרס רוזנבלום  2009מטעם עיריית תל אביב לשחקנית מבטיחה מצטיינת.
                                                                                          

אלון פדות  -לוטננט ג'ונתן קנדריק

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .2001 ,השתתף בהצגות  -בתיאטרון בית ליסין:
קלון האדם ,מראה מעל הגשר .בתיאטרון פרינג’ :זה מסתובב .בפסטיבל תאטרון קצר :2007
יענקלה .בתיאטרון חיפה :רובין הוד .בטלוויזיה :מגדלים באויר ,נשות הטייסים ,המקום ,גירושים
מופלאים ,שירות חדרים ,אולי הפעם ,סרוגים ,פרשת השבוע ,חמישה גברים וחתונה ,כנפיים,
הבורגנים .בקולנוע :המסע הארוך ,מישהו לרוץ איתו ,למראית עין ,חסר מנוחה ,רק החזקים
שורדים קופורדוקציה צרפתית ישראלית .תרגום :המחזה לחיות יותר טוב מאת ג’ורג’ ווקר הועלה
בתאטרון הבוגרים של יורם לוינשטיין .זאבים וכבשים של ויקטור אוסטרובסקי ,הועלה בבית צבי.
מגיש ופרשן הבית בערוץ אגו טוטל .כתב מגזין “בלייזר” מ.2005-

שלומי טפיארו – סמל סם ויינברג

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .2006 ,בבית צבי השתתף בהצגות :האידיוטית,
שיער ,מישהו לרוץ איתו ,ירמה ,קיץ ועשן .השתתף בהצגות ילדים :יובל המבולבל ,שלגיה ,כיפה
אדומה ,פיטר פן .בתיאטרון בית ליסין :נערי ההיסטוריה ,סיפור אהבה ,תפוחים מן המדבר ,עלמה
ורות .השתתף בסרט דוקו-דרמה הקבר.

עמירם גבריאל – קפטן מאת'יו מרקינסון

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .1986 ,השתתף בהצגות  -בתיאטרון באר שבע:
מהומה רבה על לא דבר ,אילוף הסוררת ,שלוש אחיות ,דני והים הכחול .בורגנים .אהבה וזיכרון,
כולם היו בני ,אם הבית ,אחים לנשק ,כטוב בעינייכם ,מותו של סוכן ,אהובת החייל .בתיאטרון בית
ליסין :היורשת .בסרטים :חימו מלך ירושלים ,זוהר ,מקומון ,רצח בים המלח.C/O/B/A ,

דני גבע – לוטננט ג'ק רוס

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .1998 ,מכללת ספיר המגמה לקולנוע וטלוויזיה
 .2005-2008השתתף בהצגות :בתיאטרון הקאמרי :עולמה של איימי ,חלום ליל קיץ .תיאטרון באר
שבע :לא כולל שינה .תיאטרון חיפה :הבחורים בדלת ממול .בתיאטרון בית ליסין :מי מכיר את
עמוס חפר ,טניה .בתיאטרון הספרייה :הצודקים ,מחול המוות ,סיבוב מסוכן ,שד היער ,מקבת ,עד
התביעה ,לצאת נקי ,האריה המכשפה וארון הבגדים ,הבחורים בדלת ממול ,נדנדה לשניים ,ליל
ירח לממזר ,זעקי ארץ אהובה ,חסיה היתומה ,האסופית ,אחים בדם ,דלתות ,כך אוהבים האחרים,
בגידה ,עולמה של איימי ,שלושה ימים של גשם .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 .בקולנוע :סינדרום
ירושלים ,שנת אפס ,אלנבי רומנס ,קרוב לבית ,עוד אני הולך ,כלבת.

דני איסרליש – רב"ט הרולד דאוסון

בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב ,תל אביב  .2008השתתף בהצגות  -בתיאטרון בית ליסין :תקלה
קלה ,הפי אנד .בתיאטרון הנפש :דור  .3.5בתיאטרון תמונע :חלום ליל קיץ .אלטרנתיב – מפיק,
כותב ראשי ושחקן במופע בתיאטרון הבימה ולפסטיבל “עתיד התיאטרון” בצוותא ,ושחקן פסטיבל
התיאטרון בבודווה – מונטה-נגרו .בקולנוע :משהו טוב חייב לקרות ,עוד אני הולך ,כוונות .זוכה
פרס קרן ע”ש שרת לשנת  2006על הצטיינות בתחום המשחק.

טל דנינו  -טוראי לאודן דאוני

בוגר בית הספר הגבוה 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 .בהצגות ילדים  -בתיאטרון המדיטק :דו רה מו .בתיאטרון
בית צבי :פרח לב הזהב.

גיא רוזן  -טוראי וויליאם סנטיאגו

בוגר בית הספר לאמנויות על שם "תלמה ילין" .בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי,
 .2007השתתף בהצגות  -בתיאטרון הקאמרי :ינטל .בתיאטרון הצפון :עופרה .בתיאטרון הארצי
לילדים ונוער :וגר זאב עם כבש .במדיטק חולון :ציפור הנפש .בהצגות ילדים :סיפורי איתמר
ורותי גם ,נולדתי לחלום .במחזות זמר :גריז ,יוסף וכתונת הפסים ,שיער ,אאידה ,מיקה שלי.

עמי ויינברג  -שופט (קפטן) יוליוס רנדולף

שיחק בכל התיאטראות בארץ .השתתף בהצגות רבות ,ביניהן  -בתיאטרון באר שבע :אביב
מתעורר ,המדובר בורדים ,קיבוץ אל-אי ,הנערה מהכפר .בתיאטרון הקאמרי :ינטל ,יסורי איוב,
הסוחר מונציה ,סיפור משפחתי .בתיאטרון חיפה :גטו ,עקומים ,סיפורו של סוס ,חיי נישואים.
בתיאטרון הבימה; מירל’ה אפרת ,ביבר הזכוכית ,מחול המוות ,השחף .בתיאטרון בית ליסין:
שיחות עם אבי ,מבזק חדשות ,מייק ,בראנז’ה .בתיאטרון גשר :עניין של סיגנון .בתיאטרון הספרייה:
הוכחה .בצוותא :סטריפטיז אחרון ,צלילי המוסיקה .קולנוע וטלוויזיה :הבופור ,מינכן ,השמינייה,
על קצות האצבעות ,האלופה .הפעלת בובות 345 :וחצי ,פרפר נחמד ,גינת ההפתעות ,בייבי שף.
בימוי :ג’וק  -פסטיבל לנוער חיפה ,צ’כוב-סיפורים – פרינג’ ,בתי ספר במשחק.

גיל וסרמן – קפטן אייזיק וויטיקר  /קומנדר ד"ר וולטר סטון

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .1995 ,השתתף בהצגות  -בתיאטרון בית ליסין:
עשו עליך פעם סרט ,הזוג המוזר ,אני לא רפפורט ,התאומים מונציה ,פילומנה ,סתיו ימיו ,הרולד
ומוד ,תקלה קלה .בתיאטרון באר-שבע :אתה צעיר רק פעמיים .בתיאטרון הספרייה :הנרי הרביעי,
בורגנים .בתיאטרון יובל :משתגעים מאהבה .בפסטיבל עכו :בעל זבוב .בטלוויזיה :החיים זה לא
הכל ,דקות של תהילה ,זינזאנה ,מרחב הירקון ,האישה באפור ,הפוך ,רמזור ,החברים של נאור.

חייקה מלכה  -סמל תורן – בית משפט  /תום  /רב"ט האמקר

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .2010 ,השתתף בהצגות  -בבית צבי :ירמה ,מעיין
הכבשים ,אידיוט ,אנדורה ,ציד אווזים ,גלן גרי גלן רוס ,רוברטו זוקו ,השודדים ,בפיסגה .מחזות זמר
בבית צבי :רנט ,יוסף וכותונת הפסים המשגעת ,חתולים ,פרח לב הזהב .בתיאטרון בית לסין :נדל"ן.

אייל קנטוב – רב"ט ג'פרי הווארד

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .2008 ,השתתף בהצגות  -בתיאטרון הספרייה:
בודדה באפלה .באוניברסיטת ת”א :יוספינה בתיאטרון הסמטה :סלומה .בתיאטרון המסחרי :בירה
ו .DIE-בתיאטרון בית ליסין :מראה מעל הגשר .בטלוויזיה :חשופים ,על קצות האצבעות.

מאיר בנימיני  -נחת  /שוטר צבאי  /עו"ד

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .2010 ,השתתף הצגות  -בתיאטרון רמת גן:
הבית שלנו ,רנט ,כותרת ראשית .בבית צבי :בפסגה ,נדלניסטים ,פרח לב הזהב ,רוברטו זוקו.
בתיאטרון הילדים :המסע לארץ הפרחים ,כיף של התחלה ,יופי טופי.

רז מזרחי  -נחת  /שוטר צבאי

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .2010 ,השתתף בהצגות  -בתיאטרון
רמת גן :כותרת ראשית .מחזות זמר :קברט ,הבית שלנו .בהצגות ילדים :פרח לב הזהב.
בתיאטרון המדיטק :דו רה מו .בפסטיבל ישראל :שייקספיר ושוט.

Galilée 2006 Rouge, Israël
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 ת”א14 מתוקה קרליבך רח’ קרליבך
 ת”א14 מתוקה ויצמן סיטי רח’ ויצמן
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Jérusalem Barkan Shiraz supérieur
Monts de Judée 2006 Rouge, Isra
*כשר חלבי

מחזאות ישראלית
מכולת
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו
רוחל'ה מתחתנת
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס
הבנאליות של האהבה
מאת סביון ליברכט
בימוי :אבישי מילשטיין

שיינדלה
מאת אמנון לוי ורמי דנון
בימוי :רמי דנון

אמא מאוהבת
מאת גורן אגמון
בימוי :גלעד קמחי

ולנטינו
מאת אמנון לוי ורמי דנון
בימוי :רמי דנון

פרינסס מרי 7
מאת יואב מיכאלי
בימוי :רוני פינקוביץ'

עלמה ורות
מאת גורן אגמון
בימוי :מיכה לבינסון

תפוחים מן המדבר
מאת סביון ליברכט
בימוי :עודד קוטלר

מימונה
מאת חנה אזולאי הספרי

מחזאות בינלאומית
בחורים טובים
מאת ארון סורקין
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :משה קפטן

מאנדראגולה
מאת :יעקב שבתאי
עפ"י :ניקולו מאקיוולי
בימוי :גלעד קמחי

אהבה זה לא הכל
מאת בארי קרייטון
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :רוני פינקוביץ'

מראה מעל הגשר
מאת ארתור מילר
תרגום ובימוי :הלל מיטלפונקט

תנאים של חיבה
מאת דן גורדון
עפ"י רומן מאת לארי מק'מרטי
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :רוני פינקוביץ'

הצגות ילדים
המלאך
מאת אפרים סידון
בימוי :ציפי פינס

משרד התרבות והספורט
מנהל תרבות
המחלקה לתיאטרון

*הזכות לשינויים שמורה

משחק ילדים
מאת אפרים סידון
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית .פועל בסיועם של :משרד התרבות והספורט ,עיריית תל-אביב-יפו
רח' דיזינגוף  101ת"א טלפון 03-7255300 :קופה 03-7255333 :פקסwww.lessin.co.il 03-5241333 :

A FEW GOOD MEN
By Aaron Sorkin

Translator: Shlomo Moskovitz
Director: Moshe Kepten
Set Designer: Bambi Fridman
Costumes Designer: Moni Mednik
Music: Ran Bagno
Lighting Designer: Uri Morag
Movement Designer: Oz Morag
Stage Buttles: Ilan Gazit
Cast:
Lior Ashkenazi - Col. Nathan Jessep
Mordi Gershon - Lt. Daniel Kaffee
Hadas Kalderon - Lt. Cdr. JoAnne Galloway
Shlomi Tapiaro - Lt j.g Sam Weinberg
Danny Geva - Lt. Jack Ross
Alon Pdut - Lt Jonathan Kendrick
Amiram Gabriel - Capt. Matthew Markinson
Danny Isserles - LCpl. Harold Dawson
Tal Danino - Pfc. Louden Downey
Ami Weinberg - Judge (Col) Julius Randolph
Gil Wasserman - Capt Whitaker / Cdr (Dr.) Stone
Haike Malka - Tom / Cpl Hammaker / Soldier on duty
Eyal Kentov - Cpl Jeffrey Howard
Guy Rozen - Pfc William Santiago
Meir Binyamini - M. P. / Marin Soldier / Lawyer
Raz Mizrachi - M.P. / Marin Soldier
This play revolves around a tragic death at the Guantanamo
Bay U.S. Naval Base in Cuba: a soldier dies in his sleep after his
fellow crew members assault him, shoving a rag into his mouth
as punishment for having threatened to blow the whistle on
one of his fellow Marines. This extrajudicial punishment, called
“code red” in marine jargon, is considered to be an internal
disciplinary measure designed to educate the marine who
conducts himself inappropriately.
During the investigation of this case, which is overseen by the
legal staff of the Investigations Department of the Navy, and
the preparatory work towards the trial and subsequent trial,
controversial military procedures and ethical codes involving
high ranking officers are uncovered. The truth behind the web
of denial that prevails at this remote base is revealed, as is the
conflict between the ethical code and the absolute truth.
A fascinating and riveting play, later adapted into a successful
screenplay starring Tom Cruise, Jack Nicholson and Demi Moore.
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