הפקה

מנהלת התיאטרון:

חברי ההנהלה
הציבורית

מנהל אדמיניסטרטיבי:

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

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:
רוני חיים ,בקי אפרתי
מזכירת הנהלה :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,
שרה גלעם ,רותי חן,
ליאור ליבה-רנולד ,שירה מאזה,
יעלה מירוז ,מאיה סברוב,
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

יועצת משפטית :עוד אורנה לין
רואה חשבון :צבי ורדי

ציפי פינס
צבי ירון

מנהלת כספים:
מיכל דביר-חן

מחזאי בית:
הלל מיטלפונקט
דרמטורג התיאטרון:
אבישי מילשטיין

מנהלה



להצגה זו

מנהלת הפקות :עוזרת במאי:
אדווה טמקין
ענת נתנזון
מנהל הצגה ראשי :מנהלת הצגה:
אסנת גבאי
אלן פיטלוק
מנהל במה:
מנהלי הצגות:
דני לוין ,נחום רז
אסנת גבאי
הלבשה:
אורנה דויטש
ליאורה רון
אביזרים:
רונית זלוף
מיטל שלום
רולי יקואל
הגברה:
אורית עזריאל
יורי שכנוביץ
שרון שפירא
עידו פרלמן
ארז שפר

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 :נצח אלמסי,
ולריה גלוזמן ,מריאנה גרייב,
יעל כהן ,נטשה מרגוליס,
אסיה נלן ,אירנה סגל ,מריאנה
פינקלשטיין ,אולגה פרגמן,
מרינה צורילוב ,אורנה שפיצר,
מיטל שלום ,ליאורה רון
אחראי בטיחות :יעקב הכהן

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
תאורה:
ליאור עזרא
אייל עובדיה
ביצוע תפאורה:
תיאטרונית
צילומים לתכניה:
דניאל קמינסקי
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב התכניה:
נוטלסטודיו
הסעות:
אמינות בשירות -
הסעת אמנים
תודות:
ורדית שלפי

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

מייסדים
( 12,000ש"ח ומעלה)

שחקני התיאטרון
לעונת ( 2010-11לפי סדר א-ב)
זרמן אוניקובסקי
אבי אוריה
חנה אזולאי-הספרי
דני איסרליש
יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
עדי בילסקי
איתי בלייברג
דודו בן-זאב
טלי בן-יוסף
גלי בן-גיאת
עידו בר טל
ששון גבאי
דני גבע
מורדי גרשון
מיה דגן
תחיה דנון
אילן דר
ברוך דרור
גיל וסרמן
מרים זוהר
יורם חטב
יורם טולדנו
יגאל נאור
רבקה נוימן
שלומי טפיארו
אלברט כהן
דבי יבלונקה
עמוס לביא
יעל לבנטל
מיכל לוי
אסי לוי
קובי ליבנה

כנרת לימוני
ענת מגן-שבו
הדס מורנו
שמעון מימרן
מאיה מעוז
רבקה נוימן
עינת סגל-כהן
אברהם סלקטר
מיכה סלקטר
ששי סעד
שי פיינברג
אלון פדות
יונתן פז-בוגנים
אלכס פלג
אברהם פלטה
ליאת צדקיהו
אייל קנטוב
איציק קריחלי
קרן צור
עודד קוטלר
מיכל קירזון
הדס קלדרון
דן קסטוריאנו
ליז רביאן
זאב רווח
לאורה ריבלין
מיכל שטמלר
קרן שיניוק
שלום שמואלוב
נעמה שפירא
יובל שרף
רפי תבור

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 ,גיא מסיקה,
קובי מורסיאנו ,אבי סלמה

אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס
ברנדס ג'ני וחנינא
גאון משה
גולדמן סיגל ועוד אמיר
דותן ורדה ובעז
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 עש פנחס זכאי זל
קרן ראובן ואדית הכט
רכבי מיכל ויובל
שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו
תרומה 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 טייק עירונה
טיסונה נעמי ושלמה
אדיר אילנה וישראל
טל דבי וסנדר
אדלר רונית וראובן
טרנר אריאלה ויעקב
אדרי פנינה ומשה
יונס חנה ואלי
אופיר ד"ר סימה וד"ר אבינעם
כספי יהודית ופרופ' אליהו
אורליצקי ענת ועפר
כרמון ציפה ואריק
אחיעזר רותי
לובש רון
אלאלוף שרה
לוי דר ניסים
אלבין גליה
לוין תמר ויוחנן
אל-יגור מלכה ויובל
ליאור צביה ודן
אלשיך יוסי
לנדאו ליאורה ואלי
אמיר דנה ושרון
מאירוביץ' אילנה
אנגל ענת ואודי
מולכו שלומית ויצחק
אקרמן אסתי ובני
מלצר דורית וארז
ארזי מירי ושוקי
מנדלסון חנה ויוסף
בארינבוים נטלי וצביקה
מנור רות ויצחק
בהט מרישה וג'ו
משפחת פדרבוש
בובליל בת שבע ומשה
נשיץ נחמה וגד
בוקשפן נורית ועמירם
סבג עדי ודורון
בוקשפן רותי ואלדד
סגל מרשה ומיכאל
ביילין הלנה וישראלי יעקב
סטל רחל
ביצצו פרופ' ניצן
סיטון נורית וישה
בירו תלמה ויאנוש
סלע שרה ופרופ' מיכאל
בירן גינה ודני
סקר רבקה וצוקר עוזי
בראון גבי ועמי
עזרי יורם
ברנר אביבה ועוזי
ערד אורה
ברקת אלונה ואלי
פדרמן ליאורה ומיקי
ברקת מיקי ושייקה
פוקס רעיה ויצחק
גאון בני זל
פינס עודד
גבריאלי עדנה ארנן
פיינר ורדה ובוקי
גולדמן דר רחל ופרופ' בולק
פפושדו אלי
גוריון יפעת
פרי עדנה
גטלן רות
פרלוק אורנה ודר חיים
גיבלי דר אלישבע ובינימין זל
פרנקל ענת ושמואל
גלאנץ טליה
צ'ורלי תמי
גלבוע סולי ואורנשטיין יורם
צלרמאיר מיכל ומיכאל
גלברד ברכה ויעקב
קונדה ציפי ואפרים
גליקסמן דליה ויוסף
קלגסבלד יעל ודורי
גרבינסקי דינה וישראל
קרמון בלהה וצבי
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
קריב אסי
גרינבוים ורד ואילן
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
דברת מירי ואהרון זל
ראובני דניאלה ודורון
דגמי הגר ועזרא
רהב הילה ורני
דנקנר אורלי ונוחי
רונן (פקר) רן
דנקנר זהבה ויצחק
רייז אורנה ואביב
דרנגר ורד ואברי
רפפורט עירית
הלפן חנה ואלי
שחר זהבה ואריה
המבורגר אילנה ויאיר
שטראוכלר בת-שבע
הרטבי זאב והקר עדנה
שיינמן דניאלה ודן
הרטמן אסתי ואלקס
שמחאי סמדר
וולטש טלי ועמוס
שני הדסה ומאיר
ורטהיים דרורית
שרון דר נעמי ורן
זיו גוזפין וצבי
תאומים אדית זל וסטרברכלביץ משה
זליג גולי ומיכאל
תאומים עירית ומשה
זרניצקי אורה ויוסי
תגר חיה ומרקו
חנן פסיה ואריה
 13תרומות בעילום שם
חרל"פ ענת ודר שמואל
טולידאנו נירה


בימוי:
גלעד קמחי
עיצוב תפאורה:
ערן עצמון
עיצוב תלבושות:
יוסי בן-ארי
מוסיקה:
אמיר לקנר
עיצוב תאורה:
רוני כהן



משך ההצגה:
כשעה ו 20-דקות ללא הפסקה
הצגה ראשונה6.8.2010 :

המשתתפים:
מרים זוהר  -הילדה
אילן דר  -פנחס
אסי לוי  -מיכל
דודו בן-זאב  -מתי
ענת מגן-שבו  -גבי
עידו ברטל  -עומר



נשיות ,אמהות ומה שביניהן
"אמא אמיתית לעולם אינה

מ

חופשייה" אונורה דה בלזאק

יתוסים רבים נקשרו סביב התפקיד האמהי,
והפכו את האמהות לסמל לאהבה טוטלית ונתינה
אין קץ וללא תנאי .מכאן ,גם הנשים עצמן ,כאמהות,
קיבלו על עצמן את המיתוס של מי שבנויות למסירות
והענקה ללא גבול ,גם על חשבון הצרכים האישיים
שלהן.
אולם ,האם נשיות אמורה להיות שקולה לאמהות?
והיכן מסתיימת האמא ומתחילה האשה עצמה? מהו
גבול הנתינה שעל האמא לתת לילדיה? ועד מתי?
הספרות הפסיכולוגית-משפחתית המסורתית,
מתייחסת לנשים במשפחה בעיקר כאמהות ורעיות,
ואינה מבחינה בין האשה כאדם ,והאשה כאם .הרעיון
שיש לנשים מעגל חיים נפרד מתפקידיהן כרעיות
ואמהות הינו חדש ,יחסית ,ועדיין לא מקובל לחלוטין.
התפקיד האמהי ,תואר על ידי פסיכולוגים במחקרים
ובתיאוריות ,כתפקיד הנשי בעל העוצמה הרבה
ביותר בחיי האשה ,וזכה לתשומת לב מרכזית ,ולא
במקרה :לידת ילד נתפסת בחברה כטקס מעבר של
אשה לבגרות .אולם ,רעיון זה עלול לסווג את האשה
כחשובה פחות מילדיה .ואומנם ,הכוח שניתן לנשים,
מתוקף היותן אמהות ,אמור להילקח מהן עם צאת
הילדים מהבית ,להקמת משפחה משלהם.
וכך ,מה שנותר לאשה-האמא שבנה התחתן ,הוא
מיתוס אהבתה לבנה ,כמו בסיפור העממי על הבן
הנשוי ,שבמצוות רעייתו ,שקצה נפשה בחמותה,
עקר את ליבה של אימו מגופה .בעודו הולך לביתו
והלב הרוטט של אימו בידיו ,הוא מועד על אבן ונופל.
הבן גונח מכאב ,והנה הוא שומע את ליבה של אימו
שואל בדאגה" :אתה בסדר ,בני?"...
תפקידי ההורות אכן מקושרים לפעילות המונעת
מאהבה ו/או חובה ,והם נמצאים בזירה שבה אין
חוקי כלכלה רגילים :המשפחה הינה מקום של
אמון ונתינה ,כשהפיצוי לטובין החומריים והרגשיים
שמספקות הנשים הוא סמלי הערכה שהן מקבלות
בתמורה .התפקיד האמהי היה במשך דורות רבים
התפקיד המרכזי ביותר ,מעורר ההערכה הרבה
ביותר ,והמתגמל ביותר בחייהן של נשים .גברים
יכולים היו לרכוש את כוחם ומעמדם החברתי גם דרך
הישגים חברתיים ,כלכליים ,אקדמיים או פוליטיים,
אך לא כך הנשים .גם אותן נשים שהגיעו להישגים
יוצאי דופן ופורצי דרך ,אך לא מימשו את אמהותן,


נחשבו כלוקות בחסר .הדבר נבע מתפיסת האשה
כרוכשת את הגדרת ה"עצמי" שלה דרך יחסיה עם
אחרים ,כאשר האמהות הינה התפקיד בו יכולת
הגדרה זו באה לידי הביטוי הרב ביותר.
מכאן ברור ,שהפן האמהי אצל נשים קיבל העדפה
ובולטות רבות יותר אצל הנשים וגם אצל הגברים.
אולם ,התפקיד האמהי קיבל התייחסות דואלית,
הבאה לידי ביטוי עיקרי במיתוסים הסותרים שנקשרו
אליו :מחד ,תפקיד האם נתפס כתפקידה החזק
ביותר של האם במשפחה; מאידך ,על ידי הצגת
חשיבות התפקיד בחיי הילד ,נוצרת גם תופעת
"האשמת האם".
"האשמת האם" ,מתרחשת בדרגות שונות ,החל
מהאשמה פסיכולוגית בגרימה לחוסר בטחון או
סכיזופרניה של ילדיה ,בהיותה אם קרה ,דוחה
ונוירוטית ,ועד הביטוי הפולקלוריסטי של ה"אם
היהודייה" והחותנת או החמות.
יחד עם זאת ,נראה כי ההאשמה החמורה ביותר
שניתן להאשים בה אמא כלשהי ,הינה האשמתה
בכך שהיא אנוכית" :אמא טובה" אמורה להיות חפה
מכל אהבה עצמית ,שכן אהבתה לילדיה אמורה
להיות אהבתה הגדולה ביותר.
מגמה זו השתנתה בעשורים האחרונים ,ואנו עדים
לכך שנשים תוחמות את הדרישות של התפקיד
האמהי כך שלא יפריעו לשאר התפקודים של חייהן.
מגמה זו ,מאפשרת ,לראשונה ,לשאול את השאלה
מה דומיננטי יותר בתפיסת ה"עצמי" הנשית :הנשיות
או האמהות?
בשנים האחרונות ,עם העלייה בשיעור הגירושין
ועליית אחוז הנשים העובדות מחוץ לבית  -התחילה
תפיסת האמהות כהגשמתה הנעלה ביותר של
האישה  -להתערער .נשים החלו לראות כלגיטימית
את האפשרות לבחור בסוג האימהות הרצוי להן -
אימהות משולבת בקריירה או אמהות טוטלית?
ההבנה שנשים יכולות להגשים את עצמן גם בלי קשר
לאמהות  -נבעה גם מהתפיסה שהאמהות הינה,
הגורם הראשוני לדיכוין של נשים ,בתפקידן הכובל
כנותנות שירותים בבית ,ומעכב את התפתחותן
והתקדמותן מחוץ לבית ,כאנשים יוצרים ,עובדים
ומתפתחים (סימון דה בובואר).



תמורות כלכליות וחברתיות יצרו שינוי מהותי בתפיסת
האמהות והנשיות :הכורח הכלכלי ביציאת נשים
לעבודה הביא איתו מושגים כמו "רגשות אשמה
אמהיים"" ,ליהטוט בין קריירה ובית" ,אך גם "אשת
קריירה"" ,הגשמה עצמית"" ,העצמה נשית" ועוד .גם
ריבוי הגירושין ובעקבותיהן נישואין שניים ויצירת זוגיות
חדשה  -כל אלו הביאו להבנה שנשיות ואמהות אינן
מיקשה אחת! נשים יכולות לבחור אם להיות בכלל
אמהות ,ואם כן  -איזה מקום מחייהן הן תקדשנה
לתפקיד האמהי .התמורות הללו לא פסחו גם על
הגברים ,המגלים הורות אקטיבית יותר ושוויונית יותר
עם בנות זוגם.
מתי האמא משתחררת מהאמהות?
למרות העובדה שאמא (כמובן) תמיד נשארת אמא,
התפקיד האמהי שלה עובר שינויים במהלך מעגל
החיים .ככל שהילדים צעירים יותר ,כך האשה נמצאת
בעמדת אמהות פעילה ותובענית יותר.
עם התבגרות הילדים ,פחות ופחות מטלות הקשורות
לטיפול בילדים מוטלות על האם ,ויותר ויותר זמן
מתפנה לה לצרכיה ולעיסוקיה שלה .וכך ,בניגוד



לנשים צעירות ,שעדיין טרודות בעבודות הבית וגידול
הילדים ,לנשים באמצע החיים יש יותר פנאי לעצמן:
הילדים הפכו לעצמאיים ועזבו את הבית ,וכעת זמנן
בידן לטפח את עצמן ,את עבודתן ,את חיי הזוגיות
ואת חיי החברה שלהן.
כיוון זה של נשים בגילאי הביניים (בין העשור הרביעי
לעשור השישי לחייהן ,בערך) הינו חדש בהשוואה
לדורות קודמים ,בהם גם יציאת הילדים מהבית לא
פתרה את הנשים משירותים ביתיים כבישול ושמירה
על הנכדים .אך גם כיום ,כשאמא כזו מרשה לעצמה
לבטא את צרכיה האישיים ,המקצועיים או הזוגיים,
על חשבון השירותים שהיא מעניקה לבנה  -מעמדה
כאמא המקריבה עצמה למען בנה ,כלומר " -אמא
טובה"  -עלול להתערער .יחד עם זאת ,ברור לכל
שנושא האמהות והתפקיד האמהי כבר אינו מובן
מאליו ,ונשים רבות הן גם נשים פעילות בעבודה,
בחיי הזוגיות והחברה ועוד ,ואינן פנויות תמיד לעזרת
ילדיהן .יותר ויותר נשים מעזות לסרב להקדיש את
שנות הביניים שלהן לעזרה לילדים הבוגרים ולנכדים.
מכאן" ,השחרור מהאמהות" נראה כבר כאפשרי
בגיל הביניים של נשות שנות האלפיים.

מתי הילד הופך לעצמאי?
זו שאלה חשובה ולא קלה למענה .באופן טבעי
התלות של הילד בהורה הולכת ופוחתת ככל שהילד
מתבגר ומסוגל לדאוג לעצמו ולצאת לדרך חייו
העצמאית .חלק חשוב ממסע החיים האנושי הינו
הפרידה הכלכלית ,הגיאוגרפית והרגשית מההורים
בכלל ,ומהאם בפרט.
ואולם ,בשנים האחרונות אנו עדים לדחייה משמעותית
בגיל יציאת הילדים לעצמאות של מגורים נפרדים
ופרנסה מספקת .יותר ויותר בני שלושים פלוס עדיין
מסתופפים בצל הורים ,ונתמכים על ידם .יתר על
כן ,התלות הרגשית בהורה עלולה להימשך ללא קץ,
אפילו אחרי מות ההורה בשיבה טובה.
אחד הגורמים המשמעותיים ביותר ליציאת הילדים
לחיים עצמאיים הינה נישואיהם ולידת ילדיהם .בשלב
זה ,ישנה הבנה חדשה של המחויבות ,העצמאות
והאחריות כלפי הדור החדש ,והערכה לתמיכה
ההורית שכבר אינה מובנת מאליה.
אולם גם בשלב זה ואחריו ,בעיקר בישראל ,עדיין
מתקיימת עזרה הורית כלכלית ונפשית לילדים
הבוגרים.

מידת העזרה של הורים לילדיהם הבוגרים הינה
מורכבת ושונה מהורה להורה ומילד לילד .מחקרים
בישראל הראו כי ככל שמידת המעורבות הרגשית
בין הורים וילדיהם רבה יותר  -כך גם ההשפעה על
קבלת החלטות והעזרה הכלכלית גדולות יותר.
ברור כי עזרת הורים אמורה להינתן תוך שיקול
דעת כלכלי של כדאיות ההשקעה ,מידת ההקרבה
האישית שהם רוצים לעשות ,וגם של הזכות לחלום
ולסמן מטרות יצירתיות שיש בהן משום ההימור.
יחד עם זאת ,אל נשכח שגם אם מצופה מהורים
בכלל ,ומאמהות בפרט ,לתמוך בילדיהם ולעזור להם,
שיש מקום וזכות גם לצרכים ולרצונות של ההורים:
נפשיים ,רגשיים וחומריים כאחד.
דר' שרה ברסלרמן ,יעוץ פרטני ,זוגי ומשפחתי



לא יפריד דבר
מילים ולחן :דני סנדרסון
לא יפריד דבר בינינו לעד
גם אם העולם ייפסק ביום אחד
מקומי תמיד יהיה לצידך
לאורך כל הדרך אני אהובך
את תמיד היית הכל בשבילי
בזכותך למדתי מה ומי אני
מתנה כזאת של פעם בחיים
צריך לשמור עליה עולמי עולמים
הנהר סוחף אותנו ישא
אין לדעת לאן
או את אורכו של המסע
וכשנגיע אומר בוודאי
זו הנסיעה של חיי
גשר מזהב סלול אל ליבך
מחבר את שנינו
בכל אשר נלך
ברוחות הקור סופות וגשמים
אני צמוד אלייך עולמי עולמים
הנהר סוחף אותנו ישא...
לא יפריד דבר בינינו לעד.
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"ה

שיבו את אמא שרצתה להיות פסנתרנית אבל לא זכתה להזדמנות והכריחה אותנו לקחת שיעורי
פסנתר ששנאנו ...אנחנו מתגעגעים אליך אמא ,אילו רק יכולנו לקרוא לך ...הכל יהיה בסדר ,כמו באותם
ערבי אביב שיכולנו לשחק גם כשכבר היה חושך ואחר כך לישון בלי לפחד ,כי את התייצבת אל מול הפחד
ובלמת אותו בגופך  -ושם את תהיי ,בחלוק הכותנה ובין שינייך אטב עץ ,והכביסה הרטובה מיטלטלת על
החבל שפעם שקלת לרגע לתלות עליו את עצמך  -אבל תשכחי מזה!!! תהיי שם ותשירי את שיר נעורייך
כאילו לא עבר זמן ,ושוב נוכל להיות חסרי דאגות ונבוכים ממך ,ושוב נתעלם ממך כמו פעם".
12

מתוך ספרה של מרגרט אטווד האוהל ,מתוך הסיפור "השיבו את אמא :תחינה"
בהוצאת כנרת ,זמורה ביתן ,דביר .תרגמה יעל סלע-שפירו.
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גרינפיס

ב

שנת  1971מונעים מחזונם לעולם ירוק ושלו ,הפליגה קבוצה קטנה של פעילים מוונקובר ,קנדה
בסירת דייג ישנה .פעילים אלו ,המייסדים של גרינפיס ,האמינו שבודדים יכולים לגרום לשינוי.
משימתם היתה להיות עדים ולהראות לעולם את האמת על הניסויים האטומיים התת-קרקעיים שנערכו
באי הקטן אמצ'יטקה ,שליד החוף המערבי של אלסקה .אמצ'יטקה היה המפלט האחרון ל 3000-לוטרות
ים בסכנת הכחדה והבית לנשר הקירח ,לבז הפרגריני ולחיות בר נוספות .אפילו שסירתם הזקנה יורטה
לפני שהגיעה לאמצ'יטקה ,המסע עורר גל של עניין בציבור.
ארה"ב עדיין הפעילה את הפצצה ,אבל קול ההגיון נשמע .הניסויים גרעיניים באמצ'יטקה הסתיימו כבר
באותה שנה והאי הוכרז מאוחר יותר כאזור מקלט לציפורים.
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גרינפיס הינו ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח ,אשר משתמש במאבק לא אלים ויצירתי על מנת לחשוף
בעיות סביבתיות כלל עולמיות ואת הגורמים להן .גרינפיס מחפש אחר הפתרונות והחלופות לבעיות אלו,
למען עתיד ירוק וטוב יותר .מטרת הארגון היא לשמר את המגוון הביולוגי על פני כדור הארץ והבטחת סביבה
בריאה לקיום המין האנושי .היום ,גרינפיס קובע את הקמפיינים הסביבתיים שלו מבסיסו באמסטרדם,
הולנד .לגרינפיס  2.8מיליון תומכים מכל העולם ,סניפים ארציים ואזוריים ב 41-מדינות.
גרינפיס פועל בישראל משנת  ,1996כחלק מגרינפיס ים-תיכון הכולל גם את לבנון ,טורקיה ומאלטה.
בישראל כיום ישנם כ 15,000-תומכי גרינפיס.
גרינפיס ים תיכון בישראל מתמקד בשלושה קמפיינים עיקריים:
 .1זיהום ים ונחלים  -הפסקת הזרמת שפכים רעילים לנחלים והפסקת הטלת בוצה רעילה לים.
 .2טיפול ראוי בהטמנת פסולת רעילה .3 .העלאת מודעות הציבור לשימוש וניצול יעיל של אנרגיה ממקורות
מתחדשים כדי לעצור את שינויי האקלים.
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גורן אגמון  -מחזאית
ילידת קבוצת שילר .מחזאית ,במאית ,שימשה כמורה באוניברסיטת תל-אביב בחוג לתיאטרון.
בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב.
ממחזותיה  -בתיאטרון הבימה :כמו ציפור בודד על גג ,חתול רחוב .בתיאטרון הקאמרי :הריון.
בתיאטרון חיפה :ארצה .בפסטיבל עכו :התוכים של יחזקאל .בתיאטרון בית ליסין :היורשת,
הקונצרט ,מבזק חדשות ,מכתב לנעה ,קיסריה סופ"ש ,קפה ערבה ,עלמה ורות.
כתבה וביימה :אישה כמו ג'ירפה ,כבוד השופטת" ,שפאר" עלייתו ונפילתו של כלב  -עיבוד
לספרו של אלברט שפאר "בתוככי הרייך השלישי" בצוותא.
כמו כן כתבה וביימה הצגות לילדים ולנוער .בין הבולטות :בתיאטרון לילדים ולנוער :אני ואחי
הקטן .בתיאטרון הארצי לנוער :החבורה ,שזכה בפרס ראשון בפסטיבל להצגות ילדים.
זוכת פרס התיאטרון הישראלי  -מחזאית השנה על מכתב לנעה.

גלעד קמחי  -בימוי
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי .במאי ,שחקן וכוריאוגרף .ראש קבוצת
הצעירים של תיאטרון בית ליסין.
בתיאטרון בית ליסין :בימוי וכוריאוגרפיה לחלום של לילה בלב קיץ ,ברודווי פינת פרישמן-
זוכה פרס "הבמאי המצטיין" ב"פותחים במה"  ,2008פסטיבל בית ליסין למחזאות
ישראלית ,משחק ילדים ,המלאך ,אביב מתעורר .כוריאוגרפיה לתמונות יפואיות  -זוכה
פרס "היוצר המצטיין" בפסטיבל "פותחים במה"  .2009בתיאטרון צוותא :בימוי ,עיצוב
וכוריאוגרפיה למופע אצל הרננדו במרתף .בתיאטרון הבימה :כוריאוגרפיה לרביעיית
מועדון התיאטרון ,פסטיבל הקומדיה .בתיאטרון הספריה :בימוי וכוריאוגרפיה למחזמר
גריז ,כוריאוגרפיה לירמה ,הערב מחזמר ולמחזמר משתגעים מאהבה .במשכן האופרה:
עריכה ,בימוי ,וכוריאוגרפיה לעל גג העולם .במדיטק חולון :בימוי לסוד הגן הנעלם ,בגדי
המלך החדשים .בתיאטרון ארצי :כוריאוגרפיה לססגוניה ונולדתי לחלום  -פרס הכוריאוגרף
לשנת  ,2008בימוי וכוריאוגרפיה וגר זאב עם כבש .בתיאטרון היידישפיל :כוריאוגרפיה ללמה
צחקה הכלה? ,זיווג משמים ,מסעות בנימין ה ,3-מזל טוב יידן ,יושקה מוסיקנט ,ילדי הצל.
בתיאטרון הרצליה :כוריאוגרפיה למחזמר רחוב טוב.

ערן עצמון  -עיצוב תפאורה
בוגר מסלול לעיצוב במה סמינר הקיבוצים .בין ההצגות להן עיצב תפאורה  -בתיאטרון
בית ליסין :ברודווי פינת פרישמן ,ראודה ,הבנאליות של האהבה ,חלום של לילה בלב קיץ,
משחק ילדים ,מראה מעל הגשר ,ולנטינו ,אביב מתעורר .תיאטרון הספריה :פיאף ,ריצ'רד
השלישי ,נדנדה בשניים ,שוק המציאות .בתיאטרון באר-שבע :פיאף .בתיאטרון הבימה:
לילה במאי .התיאטרון הערבי-עברי :האוהל האדום ,נשים זרות .תיאטרונטו :קפוצ'ינו
ברמאלה .בתיאטרון תמונע :רומיאו ויוליה .תיאטרון חיפה :עץ אחרון בירושלים ,הר אדוני.
התיאטרון הקאמרי :סאלח שבתי .בפסטיבל עכו :מתחם התפודים ,זוכת פרס על עיצוב
תפאורה בפסטיבל עכו  .2008לקבוצת המחול פרסקו :בגדי המלך החדשים .בתיאטרון
אורנה פורת :הרפתקה בקרקס.
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יוסי בן-ארי  -עיצוב תלבושות
למד באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ובחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-
אביב .בין עבודותיו בתיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין :ילדי הכרך ,סיפור אהבה
בשלושה פרקים ,מצא אשה מצא טוב ,המסיבה ,אהבה ממבט שלישי ,החדר
הכחול ,פילומנה ,המחזמר ברנשים וחתיכות ,יחפים בפארק ,חיים פרטיים ,נערי
ההיסטוריה ,איש הגשם ,גוד ביי אפריקה ,מייק ,סרט צרפתי ,אלוהי הקטל,
בראנז'ה ,רוחל'ה מתחתנת .בתיאטרון הבימה :מר סאלימר המתוק ,שלוש אחיות,
סוניה מושקאט ,מחילה ,אנשים קשים ,מרי-לו ,ללכת עד הסוף .בתיאטרון
הקאמרי :קידוש ,זה הים הגדול .בתיאטרון החאן :מיס ישראל ,החתונה ,הא-
הא ,הנסיכה איבון ,כנגן המנגן .בתיאטרון באר-שבע :דודתו של צ'רלי ,אילוף
הסוררת ,מות הסוכן ,כותרת ראשית ,דני והים הכחול ,אופרת הקבצנים ,מקהלת
אי–ההסכמה ,בית המלאכה ,פרלוד לנשיקה ,כסף של אחרים .בתיאטרון יידישפיל:
מסעות בנימין השלישי ,עולמו של גבירטיג ,הרוטשילדים ,שני קוני למל ,סיפור
פשוט ,דז'יגאן ושומאכר לנצח .בתיאטרון הספריה :יוסף וכותונת הפסים ,להלביש
עירומים ,שורת המקהלה .מלמד עיצוב תלבושות בסמינר הקיבוצים.

אמיר לקנר  -מוסיקה
בוגר תיכון לאמנויות תלמה ילין במגמה למוסיקה ,זוכה פרס הצטיינות על השיגיו
הלימודיים .בוגר להקה צבאית .נגן פסנתר ,סקסופון וחליל צד.
הלחין מוסיקה מקורית להצגות  -בתיאטרון הקאמרי :לרציניים בלבד .בתיאטרון
בית ליסין :המלאך .בתיאטרון הספריה :הדה גאבלר ,בית -בובות .בתיאטרון נפש:
אני אתגבר .בין עבודותיו כמעבד מוסיקלי  -בתיאטרון בית ליסין :אביב מתעורר,
חלום של לילה בלב קיץ ,ברודווי פינת פרישמן ,תמונות יפואיות ,משחק ילדים.
בתיאטרון הבימה :בראבו  -שרים  ,90הקומקום והמטאטא .בתיאטרון המסחרי:
זורו  -המחזמר .בתיאטרון הספריה :שורת המקהלה ,חתולים ,ג'קיל והייד,
איך להצליח בעסקים מבלי להתאמץ ,אהוד מנור בברודווי ,אהבה מהסרטים,
אריוודרצ'י רומא ,רבקה רז  -מאז ולנצח .תלמה ילין :אחים בדם ,אוליבר .עיבודים
ותזמורים משניים :אייל גולן  -היכל התרבות ,גריז  -השגעון הגדול חוזר (ערוץ
 ,)2ועוד .זוכה פרס היוצר המבטיח " -פותחים במה"  ,2008פסטיבל בית ליסין
למחזאות ישראלית .זוכה פרס באדיבות שרגא בר  -תיאטרון הבימה.

רוני כהן  -עיצוב תאורה
עיצב תאורה להצגות רבות בתיאטרון החאן ,שם גם משמש כמנהל מחלקת
התאורה ובשאר התיאטרונים הרפרטוארים .בין ההצגות להן עיצב תאורה -
בתיאטרון החאן :אותלו ,המצליחים ,הקיץ ,האשליה ,אהובת הדרקון ,הנסיכה
האמריקאית ,הקסם הגדול ,תעלולי סקפן .בתיאטרון באר-שבע :דלתות נפתחות,
נשים לא מציירות ,בלדה ספרדית ,קומדיה של טעויות ,אפריל הקסום ,השחף.
בתיאטרון הבימה :מלחמה .בתיאטרון בית ליסין :אהבת חיי ,גוד ביי אפריקה,
סרט צרפתי ,תנאים של חיבה ,מראה מעל הגשר ,ולנטינו ,רוחל'ה מתחתנת.
זוכה פרס התיאטרון הישראלי לעיצוב תאורה בשנים.2009 ,2006 ,2003 :
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מרים זוהר  -הילדה
כלת פרס ישראל לאמנות הבימה לשנת  .1987זכתה בפרסים נוספים רבים ,ביניהם ד"ר
לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר-אילן.
הגיעה ארצה ממחנות קפריסין שם השתתפה בתיאטרון חובבים אידי שקובץ מקרב
המעפילים .הבימאי ,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
במירהל'ה אפרת ,אלזה באלזה ,מרתה ברעל ותחרה לינדה במותו של סוכן ,ג'ין הורטון
ביום הולדת לג'וזפה .בתיאטרון באר-שבע :אהבה וזכרון .בתיאטרון הקאמרי :אקורדיונים.
בתיאטרון חיפה :אמא מלכה .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 ,בובע באהבה בשלושה פרקים ,מירה בנהג ציירת ,אתל בהאגם
המוזהב ,מרינה בהדוד וניה.

אילן דר  -פנחס
חתן פרס רובינא ופרס אברהם בן יוסף.
השתתף בהצגות  -בתיאטרון "אוהל" :תרגיל בחמש אצבעות ,המכשפה ,החייל האמיץ
שוויק.
בתיאטרון העירוני חיפה :הדוד וניה ,הגברת עם הכלבלב ,שיץ ,ייסורי איוב ,מעגל הגיר
הקווקזי ,דון ז'ואן ושיפל חברו.
בתיאטרון הקאמרי :כרגע לא פנוי ,קסטנר (אייכמן) ,ייסורי 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.
כמו כדור בראש  -הצגת יחיד.
ביים בתיאטרון הספרייה את הבט אחורה בזעם ,האהא שאותו גם תרגם .ביים בתיאטרון
הקאמרי במסגרת דו-קאמרי את איש עם קשרים שגם אותו תרגם.
בטלוויזיה בסדרות :קרובים קרובים ,קוו  ,300המכון ,מיי פירסט סוני ,המקום.
בקולנוע :רק היום ,גונב מגנב פטור ,שתי דפיקות לב ,אדם ,המוסד הסגור.
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אסי לוי  -מיכל

דודו בן-זאב  -מתי

בוגרת הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין ,כיתת אמן ברנרד הילר.
השתתפה בהצגות  -בתיאטרון צוותא :שירת בלהות הצגת יחיד מאת אלונה קמחי .בתיאטרון בית ליסין:
ג'קו ,גן עדן דרום ,קפה ערבה .בתיאטרון הקאמרי :פרק ב' ,ליסיטרטה ,הורדוס.
בדרמות בטלוויזיה :עור ,היתה לי ילדות מאושרת ,חדר מלחמה ,הבורגנים ,קפה פריז ,תמונות יפואיות,
בטי בן בסט ,צאבלה ,שבעה ,פינה קבועה בתוכנית הטלוויזיה שישי וחצי ,בטיפול ,גירושים נפלאים,
שירות חדרים ועוד.
בקולנוע :אביבה אהובתי ,אבנים ,קשר עיר ,אודות המוניטין ,הבולשת חוקרת ,ציפורים בניוטרל.
אלבום בכורה מונטנה ביחד עם ניר פרידמן בשנת 99׳ .כתבה והלחינה יחד עם הנרי וביצעה את שיר
הנושא יום חדש ,לסדרה שירות חדרים בערוץ .2
זוכת פרס האקדמיה לטלוויזיה ,השחקנית הטובה ביותר לשנת  2007על תפקידה בסדרה בטיפול .זוכת
פרסי האקדמיה לקולנוע ,שחקנית המשנה הטובה ביותר לשנת  1998על תפקידה בסרט קשר עיר,
השחקנית הטובה ביותר לשנת  2006על תפקידה בסרט אביבה אהובתי .זכתה בפרסי השחקנית הטובה
בפסטיבלים שונים בעולם .על תפקידה בסרט אבנים היתה מועמדת לפרס שחקנית השנה באירופה
מטעם האקדמיה האירופאית לקולנוע (זוהי הפעם הראשונה ששחקן ישראלי מועמד לפרס זה).

בוגר בית הספר תלמה ילין והסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב.
השתתף בהצגות  -בתיאטרון הבימה :לילות הדבש והאימה ,הילד חולם ,מר סלימר המתוק ,זעקי ארץ
אהובה ,רוקדים בלונסה ,מקבת ,החייל האמיץ שווייק ,סירנו דה ברז'רק ,הסירפד של השכן .השתתף
בפרויקט שטרנהיים ,1913 :המאובן ,תחתונים .בתיאטרון הקאמרי :דבורה בארון ,ליסיסטרטה ,2000
קוויאר ועדשים ,דמוקרטיה ,אמא קוראז' ועוד .בתיאטרון בית ליסין :קפה ערבה ,האגם המוזהב ,סרט
צרפתי ,בראנז'ה .בתיאטרון נוצר :פנטיסיליאה ,גבול והשיבה .בתיאטרון תמונע :דיסאינטגרציה ,1994
הצגת יחיד ,זוכה פרס המבצע בפרינג' -קיפוד הזהב .2007
בקולנוע :שתי אצבעות מצידון ,לא שם זין ,תרנגול כפרות ,שירת הסירנות.
פיתח שפה ייחודית של תיאטרון תנועה ויצר את ההצגה שד ,עליה זכה בפרס החממה בפסטיבל עכו
.1990
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ענת מגן-שבו  -גבי
בוגרת בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה
בית צבי.1998 ,
שירתה בצבא בצוות הווי ובידור.
השתתפה בהצגות  -בתיאטרון בית ליסין:
עשו עליך פעם סרט? ,מקווה ,החולה ההודי,
קפה ערבה .בתיאטרון באר שבע :כשאת
אומרת לא.
מופע בידור :רותם וענת .בהפקה פרטית
משתתפת בהצגה מוריס אישתו וזאת
שאיתו.
בטלוויזיה :אחד העם אחד ,אחד העם ,101
דומינו ,יאיר לפיד ,קיפודים ,הדיפלומטים,
השיר שלנו ,מה אכפת לציפור ,בצפר ,דני
הוליווד.
זוכת פרס התיאטרון בקטגוריה השחקנית
המבטיחה לשנת  2003על תפקידה בהצגה
מקווה.

עידו ברטל  -עומר
בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב.2009 ,
השתתף בהצגות  -בסטודיו ניסן נתיב :רם
ויעל ,נינה וקוסטיה ,שבת ראשון שני ,אידיוט,
עד בלי ירח ,הלוויה חורפית.
בתיאטרון הערבי-עברי :שרופים.
בתיאטרון בית ליסין :אביב מתעורר.
בטלוויזיה :נשות הטייסים ,סרוגים  -העונה
השנייה ,בובות ,חקירה פנימית ,נשמתו של
רוצח  -הפקה גרמנית על בסיס ספר של
בתיה גור.
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Mother
in Love
A new
Israeli
play
by
Goren Agmon
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Directed by:
Gilad Kimchi
Set Designer:
Eran Atzmon
Costumes Designer:
Yossi Ben-Ari
Music:
Amir Lekner
Lighting Designer:
Roni Cohen

Michal, a successful lawyer and divorced mother of two, finds herself on her
own when her two sons leave home. She acquires a new love, a veterinarian
by the name of Mati, who is an animal rights advocate. She embarks on a
whole new world with him, and a new life unfolds before her. Michal’s son
returns from a visit with his father in Argentina and a long tour of South America.
His mother’s new lifestyle doesn’t meet his needs, and the rivalry between the
three raises the question as to what extent and for just how long we have an
obligation to our children – if at all.
A family-oriented social comic drama by Goren Agmon, awarded Playwright
of the Year for “A Letter to Noa”. Another play of hers, “Alma and Ruth”, is
currently having a successful run at the Beit Lessin Theatre.
First Performance: 6.8.2010, Length: 1 hour and 20 min, without intermission.

Cast:
Miriam Zohar - Hilde
Ilan Dar - Pinchas
Asi Levi - Michal
Dudu Ben-Ze’ev - Mati
Anat Magen-Shabo - Gabi
Ido Bartal - Omer
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אמא מאוהבת
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
בימוי :גלעד קמחי
רוחל'ה מתחתנת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס
אביב מתעורר
מחזה ופיזמונים :סטיבן סייטר
מוסיקה :דנקן שיק
עפי מחזה מאת פרנק וודקינד
תרגום :דניאל אפרת
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי
אהבה זה לא הכל
מאת בארי קרייטון
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :רוני פינקוביץ'

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של
ההסתדרות הכללית.
פועל בסיועם של:
משרד התרבות והספורט,
עיריית תל-אביב-יפו
רח' דיזינגוף  101תא טלפון:
03-7255300
קופה03-7255333 :
פקס03-5241333 :
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תנאים של חיבה
מאת דן גורדון
עפי רומן מאת לארי מק'מרטי
תסריט מאת ג'יימס ל .ברוקס
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :רוני פינקוביץ
חלום של לילה בלב קיץ
מאת ויליאם שקספיר
תרגום :דורי פרנס
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי
אנדה
מחזה ישראלי חדש
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו
הבנאליות של האהבה
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :אבישי מילשטיין

מראה מעל הגשר
מאת ארתור מילר
תרגום ובימוי :הלל מיטלפונקט

עלמה ורות
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
בימוי :מיכה לבינסון

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

תפוחים מן המדבר
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :עודד קוטלר

פרינסס מרי 7
מחזה ישראלי חדש
מאת יואב מיכאלי
בימוי :רוני פינקוביץ'

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

תמונות יפואיות
הצגה מוסיקלית
עפי ספריו של מנחם תלמי
עיבוד ובימוי :שמעון מימרן
הדוד וניה
מאת אנטון צכוב
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :דדי ברון
תקלה קלה
מאת ריי קוני
תרגום :דורי פרנס
בימוי :לסלי לאוטון

בחורים טובים
מאת ארון סורקין
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :משה קפטן
אופרה בגרוש
מאת ברטולד ברכט
תרגום :דורי פרנס
בימוי :גלעד קמחי

הצגות ילדים:
משחק ילדים
מאת אפרים סידון
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי
המלאך
מאת אפרים סידון
בימוי :ציפי פינס
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