הצגה מוסיקלית עפ”י ספריו של מנחם תלמי

תמונות יפואיות
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מנהלת התיאטרון:
ציפי פינס

מנהל אדמיניסטרטיבי:
צבי ירון

מנהלת כספים:
מיכל דביר-חן

מחזאי בית:

הלל מיטלפונקט
דרמטורג התיאטרון:
אבישי מילשטיין

מנהלה

חברי ההנהלה הפקה
הציבורית

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

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

מזכירת התיאטרון :תלמה גנור
יועצת משפטית :עו"ד אורנה לין
מנהל שיווק :מיכה וייסמברגר
רואה חשבון :צבי ורדי
מנהל שיווק חוץ :יגאל הר-טל
מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי
דוברות ויחסי צבור :זיוה סידון
צוות טכני
מנהלת פרסום :מיכל גלעד
מנהל טכני :ישעיהו ביבלש
מנהלת מחלקה חינוכית:
מנהל במה ראשי :אלברטו בנדר
ניצה שכנר
מנהלי במה :זיו אורפז,
מנהלת מח' מנויים :לילך פנחס
חאלד ג'בארין ,ברוך וידרה,
מחלקת מנויים:
דניאל לוין ,סטניסלב מרק,
דורית מוסבי ,יהודית רוקבן
אברהם נתנאל ,ליאור סאלם
מכירות בית:
סטניסלב סווטקין ,נחום רז
סימי מאירסון ,הילה כהן פלקון
עובדי במה:
עוזרת למנהל אדמיניסטרטיבי:
יוסי בכר ,דניאל ברק,
רוני חיים
יהודה גרוס ,אלון כליף,
רכזת שרותי משרד:
מטיאס סטוליאר ,גיא קריספיל
ויקי וייסמברגר
מנהל מח' תאורה :ראובן וולנר
מנהלת חשבונות ראשית:
תאורנים :שוקי אבו-חצירה,
מירב כהן
צפריר דגן ,ניסים דלרייה,
חשבת שכר :ברכה שטורך
שמואל הס ,פרננדו מחאיקר,
מח' הנהלת חשבונות:
זאב נבון ,אולג סטפנוב,
זוהר פורמן ,טלי חובב
ליאור עזרא ,אייל עובדיה,
פניות הציבור :טל שני-וייסמברגר
דולב ציגל
מנהלי מח' שיווק טלפוני:
מנהל מח' הגברה :גיורא הרמן
קופלר סלביה ,שגב תומר
הגברה :אבישי אסור,
מנהלי שרות לקוחות:
תמיר אלפייה ,רז בליצבלאו,
טל ימיני ,כלנית סטמקר
עופר ברוך ,עומר יולביץ',
נציגי שרות לקוחות:
מאור בן חמו ,ליאור דלמן,
מירה ביסון ,רות בן-דת,
סטס סוסניבקר ,עידו פרלמן,
יפעת בן שמש ,שרה גלעם,
אורן פרי ,יורי שכנוביץ
אסף זידלר ,רותי חן ,גילי יקירי,
מנהל ייצור :רמי דקל
ליאור ליבה-רנולד ,שירה מאזה,
מח' אביזרים :אריה האובן
יעלה מירוז ,מאיה סברוב,
מנהלת מח' הלבשה :אביבה חזיז
בת-אל פרץ ,אילונה צוקרמן,
מלבישות :נצח אלמסי ,ולריה גלוזמן,
יואב שושני ,שני גזית
מריאנה גרייב ,יעל כהן,
מרכזיה :דבורה אהרון ,עליזה שטרן
נטשה מרגוליס ,אסיה נלן,
ארכיון :שי מרקוס
אירנה סגל ,מריאנה פינקלשטיין,
אחזקת בניין ומחסן:
אולגה פרגמן ,מרינה צ'ורילוב,
משה גנץ ,איציק סלחג'י ,גולן ימין
אורנה שפיצר ,מיטל שלום ,ליאורה רון
אחראי סדרנים :שלמה דוידוב
אחראי בטיחות :יעקב הכהן
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להצגה זו

עוזרת במאי:
מורן שרף
מנהל הצגה:
אלן פיטלוק
מנהלי במה:
חאלד ג'בארין
סטניסלב סווטקין
מלבישה:
מיכל אלוני
אביזרים:
נצח אלמסי
הגברה:
עידו פרלמן
רז בליצבלאו

)FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATRE LTD. (PBC
תאורה:
דולב ציגל
ביצוע תפאורה:
סדנת התיאטרון
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
צילומים לתכניה:
יוסי צבקר
אליצור ראובני
עיצוב תכניה:
אתי קלדרון
הסעות:
אמינות בשירות -
הסעת אמנים

שחקני התיאטרון
לעונת 2009-10
(לפי סדר א-ב)

ז'רמן אוניקובסקי
דני איסרליש
יונה אליאן-קשת
דניאל אפרת
ליאור אשכנזי
עדי בילסקי
דודו בן-זאב
טלי בן-יוסף
גלי בן-גיאת
ששון גבאי
דני גבע
מרב גרי
צופית גרנט
מורדי גרשון
מיה דגן
דרור דהן
תחיה דנון
חגית דסברג
אילן דר
ברוך דרור
דיקלה הדר
יעל הדר
ידידיה ויטל
אופיר וייל
עמי ויינברג
גיל וסרמן
מרים זוהר
הילה זיתון
רויטל זלצמן
יורם חטב
זהרירה חריפאי
יוסי טולדו
יורם טולדנו
שלומי טפיארו
אלברט כהן
דבי יבלונקה
טל-יה יהלומי
שחר ישי
עמוס לביא
יעל לבנטל
גיא לואל

יניב לוי
מיכל לוי
קובי ליבנה
כנרת לימוני
שמעון מימרן
גיא מסיקה
מאיה מעוז
קובי מורסיאנו
מיכל נאור
עידית נוידרפר
רבקה נוימן
בת-חן סבג
עינת סגל-כהן
לנה סחנוב
אבי סלמה
אברהם סלקטר
מיכה סלקטר
ששי סעד
אדוה עדני
יונתן פז-בוגנים
אלכס פלג
אברהם פלטה
ליאת צדקיהו
קרן צור
עודד קוטלר
מיכל קירזון
הדס קלדרון
דן קסטוריאנו
ליז רביאן
לאורה ריבלין
אנדריאה שוורץ
מיכל שטמלר
קרן שיניוק
שלום שמואלוב
נעמה שפירא
יובל שרף
רפי תבור

ידידי תיאטרון בית ליסין בע"מ (חל"צ)

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס
מקימה ומנהלת ידידי התיאטרון:
פארה חודורוב
מרכזת ידידי התיאטרון:
ידידים
ענת יוסיפוביץ
זהב

מייסדים
פלטינום

( 10,000ש"ח ומעלה)
אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס
בן-ימי ברכה ורועי
ברנדס ג'ני וחנינא
גאון משה
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז
דנקנר זהבה ויצחק
הורביץ דליה ואלי
ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי
חודורוב פארה ועופר
חכים דורית
טוקטלי ד"ר עדנה
סגול טובה וסמי
פלס יהודית וישראל ז"ל
פרופר סוזי ודן
קלנר חני ואביגדור
קרן מרק ריץ' לחינוך ,תרבות ורווחה
קרן ע"ש פנחס זכאי ז"ל
קרן ראובן ואדית הכט
רכבי מיכל ויובל
שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו
תרומה בעילום שם

ידידי תיאטרון בית ליסין בע"מ (חל"צ)
נוסדה באפריל 2006
לפרטים ולהצטרפות:
טל03-7255338 .

( 3,800ש"ח )
אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אדיר אילנה וישראל
אופיר ד"ר סימה וד"ר אבינעם
אורליצקי ענת ועפר
אחיעזר רותי
אלאלוף שרה
אלבין גליה
אל-יגור מלכה ויובל
אלשיך יוסי
אמיר דנה ושרון
אנג'ל ענת ואודי
אקרמן אסתי ובני
ארזי מירי ושוקי
בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם
בוקשפן רותי ואלדד
ביילין הלנה וישראלי יעקב
ביצ'צו פרופ' ניצן
בירו תלמה ויאנוש
בירן גינה ודני
בנימיני יהודית ויחזקאל
בראון גבי ועמי
ברנר אביבה ועוזי
ברקת אלונה ואלי
ברקת מיקי ושייקה
גאון בני ז"ל
גבריאלי עדנה ארנן
גולדמן ד"ר רחל ופרופ' בולק
גוריון יפעת
גטלן רות
ג'יבלי ד"ר אלישבע ובינימין ז"ל
גלאנץ טליה
גלברד ברכה ויעקב
גליקסמן דליה ויוסף
גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן
דגמי הגר ועזרא
דנקנר אורלי ונוחי
דרנגר ורד ואברי
הלפן חנה ואלי
המבורגר אילנה ויאיר
הרטבי זאב והקר עדנה
הרטמן אסתי ואלקס
וולטש טלי ועמוס
ורטהיים דרורית
זיו ג'וזפין וצבי
זליג ג'ולי ומיכאל
זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ואריה
חרל"פ ענת וד"ר שמואל
טולידאנו נירה

טייק עירונה
טיסונה נעמי ושלמה
טל דבי וסנדר
טרנר אריאלה ויעקב
יונס חנה ואלי
כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק
לובש רון
לוי ד"ר ניסים
לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן
לין יהודית ואוריאל
לנדאו ליאורה ואלי
מאירוביץ' אילנה
מולכו שלומית ויצחק
מלצר דורית וארז
מנדלסון חנה ויוסף
משפחת פדרבוש
נשיץ נחמה וגד
סבג עדי ודורון
סגל מרשה ומיכאל
סיטון נורית וישה
סלע שרה ופרופ' מיכאל
סקר רבקה וצוקר עוזי
ערד אורה
פדרמן ליאורה ומיקי
פוקס רעיה ויצחק
פינס עודד
פיינר ורדה ובוקי
פפושדו אלי
פרי עדנה
פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל שמואל ולבקוביץ רון
צ'ורלי תמי
צלרמאיר מיכל ומיכאל
קונדה ציפי ואפרים
קייזמן עדי ושטראוס-קייזמן עפרה
קלגסבלד יעל ודורי
קרמון בלהה וצבי
קריב אסי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
ראובני דניאלה ודורון
רהב הילה ורני
רונן (פקר) רן
רייז אורנה ואביב
רפפורט עירית
שחר זהבה ואריה
שטראוכלר בת-שבע
שמחאי סמדר
שני הדסה ומאיר
תאומים אדית ז"ל וסטרברכלביץ משה
תאומים עירית ומשה
תגר חיה ומרקו
 13תרומות בעילום שם
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תמונות יפואיות

הצגה מוסיקלית עפ”י ספריו
של מנחם תלמי

עיבוד ובימוי :שמעון מימרן
כוריאוגרפיה :גלעד קמחי
ניהול מוסיקלי :אמיר לקנר
תפאורה :ניב מנור
תלבושות :טל-יה יהלומי ,גלעד קמחי
תאורה :דולב ציגל

הופעת אורח מיוחדת:
אהובה עוזרי
המשתתפים (לפי סדר הא’-ב’):
דיקלה הדר
חצ’ורה  /קחני בזרועותיך  /האמא
אופיר וייל
אנג’ל היפה  /צ’אלוקי  /האח יעקב
הילה זיתון
רוזה אל מלא רחמים  /ברכה אמבולנס
סיגל  /האחות ימימה
יניב לוי
חיים פצע  /דוד בבולה  /גרצי הבולגרי
אלימלך קוקוריקו  /הסבא
קובי מורסיאנו
גב’ צ’אלוקי  /סלומון הגדול
סמי המתעטש  /רחמים האבא
גיא מסיקה
המספר
אבי סלמה
עזריקי  /חזוקה  /קפוסטה
יקוב הרומני  /ז’אקו  /דוד האח

הצגה ראשונה 3.9.2009 :בפסטיבל פותחים במה 2009
משך ההצגה כשעה ועשרים דקות ללא הפסקה

נגנים :אהובה עוזרי
שחר גלזר  -פסנתר ,עידית דביר -
כלי הקשה מאור שוורצברג  -גיטרה
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יפו
מילים :עמוס אטינגר
לחן :דובי זלצר
תבוא ,תשים עיניים בשעון שבמגדל
תביט על השמיים אלף כוכבים מעל
תריח את הריח ותביט על הזריחה
ואז תרגיש בעצמות ,תרגיש כי שוב
אתה נמצא ,אתה נמצא ביפו.
אתה נמצא ביפו ,אתה נמצא ביפו
יפו ,יפו ,יפו ,יפו יפתי
אתה נמצא נמצא ביפו,
יפו ,יפו ,יפו.
תבוא תשים אוזניים ותזמין מנה שלמה
תשמע איך הבוזוקי עושה טוב בנשמה
ניתן לך כוס ערק שיירד לך ללב
ואז תרגיש בעצמות ,תרגיש כי שוב
אתה אוהב ,אתה אוהב את יפו
אתה אוהב את יפו.
אתה אוהב את יפו
יפו ,יפו ,יפו ,יפו יפתי
אתה אוהב ,אתה אוהב את יפו
יפו ,יפו ,יפו.
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מתוך הספר “תמונות יפואיות”
אצלם אף פעם אינך יכול לדעת אם זו אמת או אגדה .לפעמים אתה יושב אתם בקפה של היווני,
שותים חריף ,נושכים חמוץ והם מספרים לך סיפור קטן ,תמים ,הגיוני מאד ,כל הפרטים והסימנים
מעידים שהוא אמת לאמיתה .עד שיום אחד מתברר לך  -לא היה ולא נברא .לפעמים אתה יושב
אתם ,שותה חריף ,נושך חמוץ ,שומע סיפור שהחל ממלתו הראשונה וכלה באחרונה הוא נשמע
כמשהו השאוב ממחוזות הדמיון הפרוע ביותר .אגדה של גוזמנים ,אתה אומר אז בלבך .עד שיום
אחד ,דרך אגב ,מתברר לך שכל אותה אגדת דמיון התרחשה במציאות וכל תאור שבה רווי אמת.
ככה זה .לעולם אינך יכול לדעת אצלם.
מתוך “קושר הקשרים”
בן פורת חיים .ילד גדול ,תיאבון ברוך השם ,אבל ראש סתום בטון .מה לעשות .אולי חמש
עשרה שנה היה יקוב הרומני ,מהחנות אופניים ,מחכה שיבוא לו ילד .כשהיה כבר לגמרי
על היאוש קיבלה פתאום האשה שלו את המכה הנכונה על הקופה ,בא להם ילד .מה זה
ילד! ששה קילו מאה חמישים גראם יצא ,ראש מלא שערות כמו בר-מצווה ,שתי שינים
מקדימה והברוך-הבא שלו  -ברכה מהשמים ,כמו אצל יוצא צבא מינימום .כשעשו לו
ברית-מילה אמר המוהל תתנו תשלום כפול .שאלו למה .אמר :גודל כפול ,תשלום כפול.
בן פורת חיים .באמת ילד טוב .רק גומר הבית-ספר בא בחנות של האבא לעזור .מתקן
פנצ’רים ,מחליף שפיצים ,מנקה ניקלים .אבל מה? הראש שלו סתום בטון .כבר גומר את
העממי ,עוד לא יודע לוח כפל .וחוץ מזה כבר מגיל עשר הפנים שלו מלאים חישקונים
קטנים ,מה שקוראים לזמניות ,ואף רפואה לא עוזרת .יושב בבית הספר ,כולם לומדים
תורה ,לומדים חשבון וחיים מפוצץ את הלזמניות שלו .מפה בא לו השם חיים פצע וככה
כולם קוראים לו.
בן פורת חיים .באמת ילד טוב .לוקחים אותו למורים פרטיים ,שיפתחו לו את הראש בטון,
שום דבר לא עוזר .לוקחים אותו לכל מיני רופאים שיוציאו לו את הפצעים מהפנים .שום
דבר לא עוזר .חבל על העצבים שלכם ,חבל על הכסף שלכם ,אומרת חצ’ורה הזקנה ,הדם
של הילד בוער ,צריך להביא לו אשה ,הדם יתקרר ,נראש יתקרר ,הפצעים יילכו.
מה פתאום אשה!  -צועק יקוב הרומני ,האבא של חיים פצע  -עוד לא עשינו בר-מצווה
לילד וכבר אשה? לא חשוב הגיל  -אומרת חצ’ורה הזקנה שיודעת דברים יותר טוב מכל
הרופאים  -חשוב הדם .הילד שלכם נולד מחורמן .ראינו בברית-מילה .הדם שלו בוער,
צריך לקרר אותו .רק כך ילכו הפצעים והראש בטון ייפתח ,יידע חשבון ,יידע תורה .תקחו
את המלה שלי.
תשמע מה שהזקנה אומרת ,אומרים השכנים ליקוב הרומני ,היא יודעת יותר טוב
מהרופאים .אבל הוא עוד ילד! מתקומם יקוב הרומני .מה איכפת לך ,אומר לו ששון,
תנסו מה שאומרת הזקנה ,אם לא יועיל בטח לא יזיק .טוב ,נכנע הרומני ,אבל מאיפה
אני מסדר דברים כאלה? תשאיר לנו את הדאגה ,אומר ששון ,חברים זה לא רק בשביל
עראק ,חברים זה גם בשביל לעזור .תביא את הילד ,אנחנו כבר ניקח אותו איפה שצריך.
איפה תקחו אותו? שואל הרומני ואומר :שלא תשכחו שיש לי רק ילד אחד וגם כן עד שזה
בא ,הנשמה הלכה .שלא יהיו לך דאגות ,אומר לו ששון ,ניקח אותו אצל ברכה אמבולנס.
מתוך “לוח הכפל אצל ברכה אמבולנס”

אין כמו יפו בלילות
מילים ולחן :לא ידוע
תרגום :חיים חפר
אין כמו יפו בלילות
אין כמו יפו בעולם
כשעוברות החתיכות
עם שפתיים צבע דם.
איך שהן מנדנדות
 וואלה זאת ממול פצצה,רק תקרא לה  -היא תתן קפיצה
כמו חטפה פה עקיצה...
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ככה זה בעולם
אין אמון בבני אדם
מה אנחנו סך הכל
מהשטח הגדול.

אין כמו יפו בלילות
אין כמו יפו בעולם
בוא נצא עכשיו עם לוטה
לטייל על שפת הים.

בוא ניקח פה כסא נוח
ונמכור אותו לשמיל
ונקנה כרטיס קולנוע
בשורה חמש בצליל.

רק ניגשנו לקופות
סתם לבדוק את המנעול
ופתאום נדלק פנס כפול
ושוטר עמד ממול.

בוא נשתה חביבי בירה
כל אחד יגמור עשרים
ונראה אצל אלוירה
מה עושים החברים.

שם יושבים עכשיו זוגות
מתחבקים כמו שיכורים
אבל כשאנחנו רק עוברים
מסתלקים הממזרים.

שם גם צ'יקו הנהג
מוישה גנב הזגג
אלי פוקר הקלפן
ושוטר אחד חנפן.

ככה זה בעולם
אין אמון בבני אדם
מה אנחנו סך הכל
מהשטח הגדול.

כאן גם צ'יקו הנהג
מוישה גנב הזגג
אלי פוקר הקלפן
ושוטר אחד חנפן.

ככה זה בעולם
אין אמון בבני אדם
מה אנחנו סך הכל
מהשטח הגדול.

אין כמו יפו בלילות
אין כמו יפו בעולם
פעם דרך חלונות
באנו אל תוך בנק העם.

לשופט עדים הבאנו
שנכנסנו לבדיקה
אבל את ארבעתנו
לבית סוהר הוא תקע.

כאן גם צ'יקו הנהג
מוישה גנב הזגג
אלי פוקר הקלפן
ושוטר אחד חנפן.
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קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין

“…סוחף ומקסים…” ידיעות אחרונות
“…ערב ישראלי של כייף וצחוק…“ כלכליסט
“...המשתתפים מתפוצצים מאנרגיה וכשרון
שמדביקים את הקהל בהתלהבות “...הארץ

ברודווי פינת פרישמן
קבוצת הצעירים הוקמה כדי לשמש בית
ליצירה חדשה ,צעירה וחדשנית ולגלות
דור חדש ומבטיח של אנשי תיאטרון .חברי
הקבוצה ומרבית היוצרים העובדים עמה
הם בוגרים צעירים של בתי ספר לאמנויות
הבמה ,הזוכים לליווי והדרכה של אנשי
מקצוע ותיקים ומנוסים ,שהתיאטרון מעמיד
לרשותם .לקבוצת הצעירים ,אמירה אמנותית
מקורית ,רעננה ומרחב אמנותי ויצירתי.

“ ...אחת ההצגות הקסומות והכייפיות
ביותר שראיתי ”...ידיעות אחרונות

חלום של לילה בלב קיץ
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“ ...חגיגה של נעורים ,תנועה ומוסיקה...
אחד החלומות היותר מהנים שראיתי”...
הארץ

הקבוצה החלה את עבודתה במופע ברודווי
פינת פרישמן ,שעלה לראשונה בפסטיבל
פותחים במה  ,9פסטיבל בית ליסין למחזאות
ישראלית ,וזכה לתגובות וביקורות נלהבות
ובפרסי אהוב הקהל והבמאי המצטיין.
בעקבות ההצלחה הגדולה ,עלה ברודווי
פינת פרישמן כחלק מרפרטואר התיאטרון.
ההפקה השניה של הקבוצה היא חלום של
לילה בלב קיץ ,גרסה יצירתית לקומדיה
המפורסמת של שייקספיר שזכתה לביקורות
נלהבות .בהמשך תעלה הקבוצה את המחזה
המוסיקלי אביב מתעורר .במסגרת “בית ליסין
ילדים” עלתה הצגה משחק ילדים ,מחזמר
ישראלי חדש מאת אפרים סידון .בהמשך יועלה
המלאך ,מחזה מוסיקלי לכל המשפחה.
משחק ילדים
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מנחם תלמי

עיבוד ובימוי  -שמעון מימרן

נולד ב 1926 -בתל אביב .למד בבית
החינוך לילדי עובדים .מגיל  12-17התחנך
בכפר הנוער בן שמן ,המשך לארץ ישראל
העובדת .לאחר מכן עבר הכשרה מגויסת
בקיבוץ מזרע .בתקופה זו של פעולות המרי
נגד הבריטים והעליה הבלתי-חוקית החל
לכתוב ,וסיפוריו בנושאי המאבק התפרסמו
בעיתונים שונים .פרסם ספרים למבוגרים
ולבני נוער.

בוגר החוג לתיאטרון באונ’ תל אביב .השתתף בהצגות רבות ,ביניהן  -בתיאטרון
הבימה :הילד חולם .בתיאטרון באר שבע :ג’ייפס ,פוטו בגדד ,גשם שוטף.
בתיאטרון הקאמרי :האשה המופלאה שבתוכנו ,ביקור הגברת הזקנה,
בויטרה ,פולארד ,פעורי פה ,קומדיה של טעויות ,תיקון חצות ,הלילה
השניים-עשר ,השחקן ,אשכבה ,הצמה של אבא .בתיאטרון תמונע :רעב.
בתיאטרון בית ליסין :יומנים ,זריחה ,מייק ,תקלה קלה .בתיאטרון גשר:
יאקיש ופופצ’ה בתפקיד הראשי .בהצגה עצמאית :לפגוש את חנוך לוין
בטלוויזיה ובקולנוע :לשחרר את הנסיכה ,ההסדר ,שחקנית ספסל ,לך
תחיה ותהיה ,עד מדינה ,קולולוש ,תנועה מגונה ,חיי כלב ,זכותא ,המשאית.
כמו כן ביים הצגות :בסטודיו ע”ש ניסן נתיב :קרום ,המפקח האונד האמיתי.
בתיאטרונטו  :2004מילים לשחק בהן מאת חנוך לוין .בתיאטרון חיפה :חי
בסרט .בתיאטרון הבימה :איך צחקנו מאת חנוך לוין .בתיאטרון גשר :יאקיש
ופופצ’ה חנוך לוין .זוכה מלגת הצטיינות ע”ש מר פלטון מארה”ב .זכה בפרס
השחקן המצטיין לשנת  1996בתיאטרון הקאמרי של תל אביב .זוכה פרס במאי
מצטיין  -פסטיבל פותחים במה  ,2009פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית.

עוד לפני פרוץ מלחמת העצמאות ,גויס
לשירות מלא ,והשתתף בקרבות בדרך
לירושלים ובירושלים עצמה ובסביבה .המשיך
לפרסם סיפורי מלחמה ובהפוגה הראשונה
צורף לצוות העיתון “במחנה” שהחל מופיע
כביטאון צה”ל (עד אז היה ביטאון “ההגנה”).
עם שחרורו מצה”ל פנה לעיתונות ,תחילה
ב”דבר” ומ 1956-ב”מעריב” .הרבה לכתוב
על נופי הארץ ואנשיה.
פרסם ספרים שונים בנושא ידיעת הארץ
ומורשתה (חלקם עם אביו ז”ל – אפרים
תלמי) ,ביניהם את הלקסיקון הציוני .כתב
ספרי ילדים ,מרביתם בנושאי המאבק
ומלחמת העצמאות .זכה בפרס “שווימר”
לעיתונות וכן בפרס “למדן” לספרות ילדים.
לאחר הפסקה ,פרסם ספר ילדים נוסף :ילדי הירקון אשר זכה בפרס אקו”ם .בשנות השבעים התמקדה כתיבתו
בעיקר בתמונות יפואיות  -סיפורי “צבע” וסלנג מהוואי הפרברים והעולם התחתון על שלוחותיו השונות .סיפורים
אלה הצטיינו בלשון המיוחדת ובעגה שרווחה באותן שנים בקרב אוכלוסייה מסויימת .מטבעות הלשון רבות כמו:
“לנגב חומוס”“ ,ירד לו האסימון” ועוד – “התאזרחו” בלקסיקון הישראלי בעקבות פרסומן בעיתון.

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי  .2004שחקן ,כוריאוגרף
ובמאי .מוביל את קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין .בין ההצגות בהן
השתתף  -בתיאטרון אורנה פורת :השיר הזה הוא גם שלי .בתיאטרון הקיבוץ:
מפלצת מקסימה שלי .בתיאטרון הספריה :הורים איומים ,אגדת אוהבים ,גריז,
שיער ,הערב מחזמר ,הבלון האדום .בין ההצגות אותן ביים  -בתיאטרון הספריה:
על גג העולם ,גריז .מדיטק חולון :סוד הגן הנעלם .בתיאטרון בית ליסין :בימוי
וכוריאוגרפיה לברודווי פינת פרישמן ,חלום של לילה בלב קיץ ,משחק ילדים.
זוכה פרס במאי מצטיין  -פסטיבל פותחים במה  2008ופרס כוריאוגרף מצטיין -
פסטיבל פותחים במה  ,2009פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית.

קבצים ראשונים של סיפורי יפו פורסמו תחת השמות :כשגבר היה גבר והבונבונים הכי יפים.
תמונות יפואיות קובצו במרוצת השנים בארבעה ספרים שהופיעו זה אחר זה וזכו להצלחה גדולה ובהמשך עובדו
גם לסדרת טלוויזיה .כמו כן תורגמו לאנגלית ולרוסית.

ניהול מוסיקלי  -אמיר לקנר

"מוקדש לידידי מג'מעת יפו שהעניקו לי מסיפוריהם על המדרכה של ג'מילי סביב אין ספור כוסות של
עראק וברבונייס מטוגנים .לאלה ששטחו בפני מזיכרונותיהם בקפה של היווני ,כשהם פותחים בפני בו
זמנית פחיות בירה צוננות ואת סגור ליבם ...וגם לאלה שלילה אחד למראה כמה ניידות הסוגרות על
המסעדה של עבד ,נמלטו על נפשם ואותי השאירו בדד ,ליד שולחן עמוס כל טוב וחשבון שלא נפרע.
ואחרונים חביבים  -לאלה שנשבעו שאני יכול לפרסם בסיפורי את שמם המלא מבלי שיגישו נגדי תביעת
נזיקין  -ובכל זאת נזהרתי שלא להעמידם בניסיון".
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כוריאוגרפיה ועיצוב תלבושות  -גלעד קמחי

בוגר תיכון לאמנויות “תלמה ילין” במגמה למוסיקה .בוגר להקה צבאית .נגן
פסנתר ,סקסופון וחליל צד .בין עבודותיו כמעבד מוסיקלי בתיאטרון הבימה
בראבו  -שרים  .90בתיאטרון הספריה :שורת המקהלה ,חתולים ,ג'קיל והייד,
איך להצליח בעסקים מבלי להתאמץ ,אהוד מנור בברודווי ,אהבה מהסרטים,
אריוודרצ'י רומא ,רבקה רז  -מאז ולנצח .כתב מוסיקה להצגות בתיאטרון
הקאמרי :לרציניים בלבד .בתיאטרון הספריה :הדה גאבלר ,בית  -בובות.
בתיאטרון הנפש :אני אתגבר .בתיאטרון בית ליסין :ברודווי פינת פרישמן ,חלום
של לילה בלב קיץ ,משחק ילדים .זוכה פרס היוצר המבטיח  -פסטיבל פותחים
במה  ,2008פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית.
15

עיצוב תפאורה  -ניב מנור
בוגר החוג לתאטרון באוניברסיטת תל אביב .בין
ההפקות שעיצב  -בתיאטרון הקאמרי :מאה.
בתיאטרון הספריה :קלף חזק ,בום טאון ,הינשוף
והחתלתולה ,בודדה באפלה .באופרה קאמרה:
הזמרת הקרחת ,מי ,הרמאי .בפסטיבל עכו:
אונאת דברים ,המאה השלושים .במדיטק :סוד הגן
הנעלם .באקדמיה למוסיקה תל אביב :דידו ואינאס,
הנער והקסמים .בתיאטרון בית ליסין :פרינסס
מרי  ,7פועלת זרה ,מי מכיר את עמוס חפר? וכן
הצגות רבות בבית צבי ובסטודיו למשחק של יורם
לווינשטיין.

עיצוב תלבושות  -טל-יה יהלומי
בוגרת בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי
 .2004השתתפה בהצגות  -בתיאטרון באר שבע:
גשם שוטף ,בית הקפה ,עלי כינור .בתיאטרון הארצי:
אם תרצו אין זו אגדה ,ססגוניה .בצוותא :אצל הרננדו
במרתף  -קברט מוסיקלי .בתיאטרון חיפה :עד
התביעה .בתיאטרון הספריה :גריז ,טלמאכוס ,פיטר
פן .בתיאטרון בית לסין :חלום של לילה בלב קיץ.
בתיאטרון אורנה פורת :השיר הזה הוא גם שלי.

עיצוב תאורה  -דולב ציגל
תאורן בתיאטרון ובטלוויזיה .בתיאטרון בית ליסין
עיצב תאורה לפותחים במה ,פסטיבל בית ליסין
למחזאות ישראלית  -פותחים במה  :2005החולה
ההודי ,בשידור חי ,יומנים .פותחים במה  :2006סיבת
המוות ,תה ,שיר פרידה .פותחים במה  :2007סופ"ש
עם תום ,זריחה ,דולפינים .פותחים במה :2008
ברודווי פינת פרישמן ,צל של אישה ,טניה .פותחים
במה  :2009פרינסס מרי  ,7פועלת זרה ,מי מכיר
את עמוס חפר?
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אהובה עוזרי
נולדה בשנת  1948בשכונת כרם התימנים שבתל אביב .אביה עלה ארצה מתימן ואמה עלתה
מאתיופיה .כבר כילדה קטנה הייתה אהובה מקוננת בטקסי אזכרה לנפטרי השכונה ומארגנת
שמחות באירועים של אנשי השכונה .בשנת  1968פגשה במוזיקאי ההודי ראווי שנקר ,שלימד
אותה לנגן על בולבול טרנג ,כלי פריטה הודי שעוזרי הייתה ונשארה האישה היחידה בארץ שיודעת
לנגן בו .בשנת  1975יצא לאור אלבומה הראשון של עוזרי“ ,היכן החייל” .האלבום כלל שירי אהבה,
שירי קינה ושירים בעל גוון מסורתי ,אך זכה לעיקר תשומת הלב בזכות שיר הנושא שלו“ ,היכן
החייל” ,שנכתב בהשראת שכנתה בכרם התימנים שקוננה על בנה החייל שנעדר במלחמת יום
כיפור .אלבומה הראשון הספיק כדי למצב אותה כיוצרת
וזמרת מוערכת .עקב התחושה שההתעסקות בשירי שכול
ועצב מביאה עליה רוחות רעות ,היא פרשה מהופעות
והקלטות בשנת  .1982בתקופה זו שבה לעבודת נעוריה
כטבחית בכרם התימנים ,ובין השאר גם לימדה מוסיקה
ופיתוח קול .ב 1993-שבה להקליט חומרים מוסיקליים.
בשנת  2000אובחן אצל עוזרי סרטן במיתרי הקול והיא
עברה ניתוח לכריתתם .מאז היא כמעט ולא יכולה לשיר.
עוזרי ניגנה על בולבול טרנג עם להקת “הדג נחש” בשירם
“שירת הסטיקר”.
בשנת  2008הוענק לעוזרי פרס על תרומתה הייחודית
לזמר העברי מטעם אקו”ם.

אופיר וייל
אנג’ל היפה  /צ’אלוקי  /האח יעקב
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בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .2006
השתתף בהצגות  -בבית צבי :מישהו לרוץ איתו (בשיתוף
תיאטרון בית ליסין) ,אי המטמון ,דרייפוס .תיאטרון
הספריה :טירונות ,ינטל ,צעד קדימה ,תשוקה .תיאטרון
הסמטה :זעמו הגדול של פיליפ הוץ .קבוצת מיכאלי
( :)ZOAביגמיסט .תיאטרון קרוב :איש הרוח ,הזונה והליצן.
בתיאטרון בית ליסין :חלום של לילה בלב קיץ .בטלוויזיה:
המובילים.

דיקלה הדר
חצ’ורה  /קחני בזרועותיך  /האמא
בוגרת תיכון לאמנויות תלמה ילין ובית הספר הגבוה לאמנויות
הבמה בית צבי  .2006השתתפה בהצגות  -בתיאטרון
הספריה :גריז ,שיער ,אחים בדם ,קברט .בצוותא :אצל
הרננדו במרתף .בתיאטרון הקאמרי :הנפש הטובה מסצ’ואן,
סלאח שבתי ,כנר על הגג ,לרציניים בלבד .בתיאטרון בית
ליסין :זיסעלע ,ברודווי פינת פרישמן ,חלום של לילה בלב
קיץ ,משחק ילדים.

הילה זיתון
רוזה אל מלא רחמים  /ברכה אמבולנס
סיגל  /האחות ימימה
בוגרת בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .2005
השתתפה בהצגות  -בתיאטרון הספריה :פוקהונטס,
מיקה שלי ,גריז ,אויטה ,קברט ,אאידה .CATS ,בתיאטרון
הבימה :מרי לו ,שלמה המלך ושלמי הסנדלר .בתיאטרון
בית ליסין :ברודווי פינת פרישמן ,חלום של לילה בלב
קיץ ,משחק ילדים.
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קובי מורסיאנו
גב’ צ’אלוקי  /סלומון הגדול
סמי המתעטש  /רחמים האבא
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות
הבמה בית צבי  .2004השתתף
בהצגות  -בתיאטרון הקאמרי :המלט,
זה הים הגדול .בתיאטרון הבימה :סופה של בדיחה.
בתיאטרון חיפה :עד התביעה .בתיאטרון צוותא :מלחמה
 אופרת רוק ,בא-לגן (פסטיבל תיאטרון קצר) .בתיאטרוןאורנה פורת :הלילה הזה .במדיטק :שמשון בר לשון.
בתיאטרון בית ליסין :חלום של לילה בלב קיץ .בטלוויזיה:
ילדות רעות ,אולי הפעם ,מעורב ירושלמי ,החיים זה לא
הכל ,רמזור ועוד .בקולנוע :היום השלישי ,וסרמיל ,אצבע
אלוהים ,רבי חי טייב לא מת ועוד.

אבי סלמה
עזריקי  /חזוקה  /קפוסטה
יקוב הרומני  /ז’אקו  /דוד האח
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .2006
השתתף בהצגות  -בבית צבי :השושנה המקועקעת,
טירונות ,מישהו לרוץ איתו (בשיתוף תיאטרון בית ליסין),
אנג’ל .בתיאטרון בית ליסין :נערי ההיסטוריה ,מייק ,חלום
של לילה בלב קיץ.

יניב לוי
חיים פצע  /דוד בבולה
גרצי הבולגרי  /אלימלך קוקוריקו
הסבא
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בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת יורם
לוינשטיין .2003 ,בין ההצגות בהן
השתתף  -הפקות הסטודיו למשחק יורם לוינשטיין :מקבת,
שלושה הוצמך ,רחוב ,פריקס ,הטיול למרכז כדור הארץ.
בצוותא :מלחמה  -אופרת רוק ,המופע של זוכוביצקי,
אגדה בחייו .פסטיבל עכו :נסיכות וחיילים .במדיטק :אמא
אמרה לי דני ,אליפים ,המאוהב מכתה ו’ .בתיאטרון בית
ליסין :פילומנה ,נערי ההיסטוריה ,מייק ,אקווס ,חלום של
לילה בלב קיץ ,משחק ילדים .בטלוויזיה :מיכאלה ,מיסטר
מותק ,משחק החיים .הלחין ועיבד מוסיקה להפקות :בעל
זבוב ,נוף ילדות ,סיפור אהבה ארץ ישראלי ,אוזו ומוזו,
המופע של זוכוביצקי.

גיא מסיקה
המספר
בוגר תיכון תלמה ילין  ,1996למד
משחק ומוסיקה במסגרות פרטיות
בארץ ובחו”ל .השתתף בהצגות-
בתיאטרון הבימה :מנדרגולה ,מלכוד
 ,22מלחמת אחים ,מעגל הגיר הקווקזי ,שירת הבבון,
הבבונים חוזרים ,מרי לו ,הברווזון .בתיאטרון חיפה:
זיכרונות חוף ברייטון ,אמפרובוקציה .תיאטרון המעבדה
בירושלים :סלומה ,טרמינל ,הדב .באנסמבל תיאטרון
הרצליה :גשם שחור ,איפגניה באאוליס .בתיאטרון בית
ליסין :חלום של לילה בלב קיץ .הלחין מוסיקה להצגות:
שירת הבבון ,הבבונים חוזרים ,גשם שחור .בטלוויזיה:
חידון האשליות.
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רפרטואר תיאטרון בית ליסין 2009-10
מי מכיר את עמוס חפר?
מחזה ישראלי חדש
מאת טוביה ציפין
בימוי :איציק סיידוף

פועלת זרה

הבנאליות של האהבה
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :אבישי מילשטיין

טניה

מחזה ישראלי חדש
מאת רחל גיל
בימוי :ארתור קוגן

מחזה ישראלי חדש
מאת אורלי רובינשטיין-קצפ
בימוי :נויה לנצט

פרינסס מרי 7

עלמה ורות

תמונות יפואיות

תפוחים מן המדבר

מחזה ישראלי חדש
מאת יואב מיכאלי
בימוי :רוני פינקוביץ'

הצגה מוסיקלית
עפ"י ספריו של מנחם תלמי
עיבוד ובימוי :שמעון מימרן

בראנז'ה

מחזה ישראלי חדש
מאת בעז גאון
בימוי :ניר ארז

הדוד וניה

מאת אנטון צ'כוב
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :דדי ברון

תקלה קלה

מאת ריי קוני
בימוי :לסלי לאוטון
תרגום :דורי פרנס

תנאים של חיבה

מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :עודד קוטלר

ברודווי פינת פרישמן
כתיבה ועריכה דניאל אפרת
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי

מראה מעל הגשר

מאת ארתור מילר
תרגום ובימוי :הלל מיטלפונקט

ולנטינו

מחזה ישראלי חדש
מאת אמנון לוי ורמי דנון
בימוי :רמי דנון

החתן המושלם
של רוחל'ה

מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

אביב מתעורר

חלום של לילה בלב קיץ

הצגות ילדים:

אנדה

מחזה ישראלי חדש
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

Special guest appearance by:

Adapted and Directed by: Shimon Mimran

Ahuva Ozeri

Movement: Gilad Kimchi

Cast

Musical Director: Amir Lekner

Dikla Hadar

Set Designer: Niv Manor

Ofir Weil

Costume Designers: Tal-ya Yahalomi,

Hila Zittoun

Gilad Kimchi

Yaniv Levy

Lighting Designers: Dolev Tzigel

Jacob Murciano

Musician: Ahuva Ozeri, Shachar Glazer

Guy Messika

Idit Dvir, Maor Shvartzberg

Avi salame

מאת פראנק וידקינד

משחק ילדים

מאת אפרים סידון
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי

המלאך

מאת אפרים סידון
בימוי :ציפי פינס

מתוך רשימה זו יבחרו הפקות התיאטרון ו הזכות לשינויים שמורה
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מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
בימוי :מיכה לבינסון

מאת דן גורדון
עפ"י רומן מאת לארי מק'מרטי
תסריט מאת ג'יימס ל .ברוקס
בהפקת אולפני פראמונט

מאת ויליאם שקספיר
תרגום :דורי פרנס
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי

Sights and Knights
of Jaffa

משרד
התרבות והספורט
מנהל תרבות
המחלקה לתיאטרון

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

Colorful, spirited and naïve characters who are worldly-wise: Old
woman Hachora, Bracha Amabalones, Rosa El Male Rachamim,
Haim Petza – meet at the Greek’s Café and spin their distinctive
tales over a glass of Arak, cold beer and fresh cucumber pickles,
in Menachem Telmi’s expressive and unique language. The
performance interweaves songs of Jaffa, Aris San and Aliza Azikri.

מתוקה אפתה לך עוגה לשבת.
לך נשאר רק לבחור.
מתוקה קרליבך רח’ קרליבך  14ת"א ,טל 03-5614144 .מתוקה ויצמן סיטי רח' ויצמן  14ת"א ,טל03-6967996 .
מתוקה חולון רח' הבנאי  5חולון טל 03-5585255/6 .חדש! סניף מתוקה בבית החולים אסותא רמת החייל
www.metuka.co.il

Sights and Knights
of Jaffa

Musical production based on the books by Menachem Talmi

