
מאת וויליאם שייקספיר



מאת וויליאם שייקספיר

תרגום: 
דורי פרנס

בימוי: 
אודי בן משה

עיצוב תפאורה: 
לילי בן נחשון

עיצוב תלבושות: 
אורנה סמורגונסקי

מוסיקה:
עדי כהן

עיצוב תאורה: 
קרן גרנק

הצגה ראשונה: 27.12.2015
משך ההצגה: כשעה ארבעים וחמש ללא הפסקה

משתתפים )לפי סדר הא’-ב’(:
יניב ביטון/אלון אופיר - טראניו, משרת של לוצ’נציו

אור בן מלך - ביונדלו, משרת של לוצ’נציו
אבי גרייניק/עופרי ביטרמן - גרמיו, אזרח עשיר, מחזר של ביאנקה

מורדי גרשון - הורטנסיו, מחזר של ביאנקה
אילן דר - בפטיסטה, אזרח עשיר של פדובה

ידידיה ויטל/יותם קושניר - לוצ’נציו, מחזר של ביאנקה
אלברט כהן - וינצ’נציו, אביו של לוצ’נציו

ענת מגן-שבו - קתרינה, בתו הבכורה של בפטיסטה
יובל סגל - פטרוקיו, מחזר של קתרינה

יוסי סגל - סוחר ממנטובה
ויטלי פרידלנד - גרומיו, משרת של פטרוקיו

אגם רודברג/יוליה פלוטקין - ביאנקה, בתו הצעירה של בפטיסטה
יקיר שוקרון – קורטיס, סוכן בית של פטרוקיו/

חייט/אלמנה



 אילוף הסוררת
והזהות המגדרית 

"אילוף הסוררת" מביא אל קידמת הבמה את אחד 
הנושאים שהפכו אקטואליים עם עליית ההומניזם 
והאינדיבידואליזם בשחר העת החדשה: שאלת הזהות 
המגדרית והשלכותיה החברתיות והמעמדיות. הפער 
בין מעמדם של הגבר והאישה בחברה הפטריארכלית 
ביותר  מקפל בתוכו אחד מעיוותי הצדק החמורים 

שהחברה האנושית חוטאת בה עד היום.
שבה  הקומית  הפרספקטיבה  ורבות,  רבים  בעיני 
מתייחס המחזה לפרשת אינוסה של קתרינה לעבור 
מהלך קיצוני של השפלה ואילוף בידי מי שקונה אותה 

מידי אביה להיות לו לאישה, הוא בגדר משחק באש.
הז'אנר  של  ימיו  שחר  מאז  הקומדיות  כבמרבית 
הם  לבחינה  כאן  העומד  הנושא  ימינו,  ועד  הקומי 
ומהלכו של  המינים. תהפוכותיו  בין  הזוגיות  יחסי 
החיזור ההטרוסקסואלי מאפיינים את הקומדיה דרך 
קבע. הסוף המאושר, המאשש את החזרה לתקינותה 
ייצוג מובהק  לידי  של הנורמטיביות החברתית, בא 
במיוחד כשהוא מתנקז אל מוסד הנישואים, שקיבל 
תוקף חברתי מומרץ ומשודרג בייחוד עם התקבעותו 
ובעקבות מעברה של אנגליה  של האתוס הבורגני, 
יסודו של תא  לפרוטסטנטיות במאה השש עשרה. 
משפחתי היה בראש ובראשונה בגדר עסקה כלכלית, 
והבעלות  הירושה  חוקי  במסגרת  בעלת משמעות 
הקרקעית, ולאישה, כיורשת, נודע מעמד חוקי וסימבולי 

במסגרת העברת הבעלות על הנכסים והקניין.

מן ההתפתחות הזאת נגזרים תנאים מסוימים שלא היו 
קיימים ברומנטיקה נטו של הרומנסה הימיביניימית. 
ורק לשמש מושא תשוקתו  נועדה אך  לא  האישה 
בתנאים  לעמוד  עליה  אלא  הגבר,  של  והערצתו 
שהחברה הפטריארכלית הועידה לנשים נשואות: ציות 
לבעל, צניעות מינית, שפל רוח, הכנעה, וכיוצא באלה. 
גחמותיה של האישה, שהיו נערצות על האוהב האבירי, 
הן עכשיו בגדר פריצת גדר שיש לייסרה עליהן ולטהר 

אותה מן ההפרזות שלקתה בהן.
מיוצגת  כמקובל במרבית המחזות השייקספיריים, 
משפחתה של הגיבורה הנשית באמצעות האב: האם 
היא  ואם  מן התמונה,  לחלוטין  כלל  בדרך  נעדרת 
ויוליה, מחזקת הופעתה את  מופיעה, כמו ברומיאו 
הרושם שאין היא מהווה כל גורם של ממש בקבלת 
כנגד  כשהבת מתמרדת  בתה.  גורל  על  ההכרעות 
המסגרות הפטריארכליות, היא מורדת איפוא בראש 

ובראשונה בסמכותו של אביה.
האישה  מסוגלת  העיקרי שבאמצעותו  הנשק  כלי 
לפרוץ את ההגבלות שהשיתה עליה החברה הגברית 
הוא הלשון. במאה השש עשרה מצפה החברה מן 
האישה שתנהג על פי כללי ההיררכיה של יחידת הבית, 
היינו תנהג בכפיפות לבעלה, שהוא האדון, המושל 
והמצווה בתחומי היחידה המשפחתית. במחזה "אילוף 
הסוררת" נענשת קתרינה על העזתה לבטא את עצמה 
תוך כדי חריגה מן המגבלות שהחברה הציבה לה בתוך 

וזנות הפכו  המסגרת הקהילתית. חריצת לשון, כישוף 
כולן  וכמובן  ביניהן,  הפרות סדר בעלות קשר תלותי 
מיוחסות לנשים. אותה איפה ואיפה בולטת כשמדובר 
בהתייחסותם הגורפת של הגברים אל האישה כאובייקט.
אסטרטגית האילוף שמפעיל פטרוקיו במהלך המחזה 
הנישואים,  ומודע של טקס  היפוך משמעותי  כוללת 
כשמטרתו לגרום לקתרינה השפלה המשקפת את היפוך 
הערכים ההירארכיים המיוצג בהתנהגותה שלה. הוא 
מונע ממנה לקחת חלק בסעודת החתונה שלה, ואחר כך, 
כשיגיעו לביתו, ששם עוצמתו ההגמונית מתחזקת בשל 
היותו הבעלים של החלל המוסדי שהוגדר מחדש מתוקף 
ינצל את  היותו לא רק בעל בית אלא גם בעל אישה, 
סמכותו להשתלט על מקורות המחיה של רעייתו הטריה 
ולפגוע באמצעים הבסיסיים ביותר של קיומה: בציניות 
מחושבת הוא מונע ממנה מזון, שינה ולבוש, שלא לדבר 
ניתוקה המוחלט מכל הקשר חברתי. שלטונו של  על 
הגבר ביחידת הבית המחזיקה בתוכה את האישה כבת 
כלכלית שתפקידה  הנישואים כעסקה  ערובה, מוסד 
וכפיית האישה  להנציח את עקרונות הפטריארכליות, 
להתיישר על פי מערכת כללים נורמטיבית – כל אלה 

אינם אלא כלי משחק באותה מערכה תרבותית. 
סיומו הרב-משמעי של המחזה הפך זה מכבר לאחת 
מאבני הנגף הפרשניות המטרידות ביותר בהבנת היצירה 
נערכת  האב  בבית  הנערך  במשתה  השייקספירית. 
התערבות בין הבעלים, שבמרכזה דרגת התיישרותן של 
הנשים עם ציווייה של ההיררכיה המגדרית. במסגרת 
נושאת קתרינה בפני הנשים שעל  ההתערבות הזאת 
הבמה, וכמובן גם אלה הצופות במחזה מן האולם, נאום 
המשמש מעין סיכום לתהליך האילוף שעברה במהלך 

המחזה ונחתם בכריעת ברך, אותה היא מממשת הלכה 
כדי לסייע  למעשה. תילי תילים של פרשנות הוצעו 
בפענוח האמירה העומדת מאחורי הביטוי הבוטה הזה 
של הדומיננטיות הגברית כפי שהוא משתקף בנאומה 
של קתרינה. היו שראו בו כתב כניעה והודאה בהצלחת 
האילוף. אבל המעבר של קתרינה בנאומה האחרון אל 
ביטויי הכנעה נשית כה קיצוניים עורר רבים לקרוא אותו 
באור חתרני של אירוניה מתריסה: כלי המרד שנותר 
למי שלשונה קנתה לה את מוניטין הסוררות, ועכשיו 
הוא משמש אותה כאבן-קלע מושחזת המוטחת בפני 
הדומיננטיות הגברית. ושוב, היו מי שביקשו לראות את 
פטרוקיו כמחנך נאור למדי הפועל על קיצוניותה של 
קתרינה באמצעות כוחה המרפא של הקומדיה. ויש שרצו 
לראות במצב ההשלמה המסיים את עלילת המחזה מעין 
אות להבנה מסוימת שהושגה לבסוף בין שני היריבים 
המגדריים, הבנה הנחתמת תוך זכייה בפרס כספי נחשק, 
עוד עסקה כלכלית מוצלחת, אבל הפעם כזו שהושגה 
מול  הזוג  בני  שני  פעולה מתואם של  שיתוף  מתוך 
החברה כולה. השלמה זו איננה כניעה משפילה ומייאשת 
למסורת השמרנית. עצם העלאתו של המאבק המגדרי 
באופן הרב-משמעי שבו הוא מוצג במהלך המחזה מייצג 
בחינה מחודשת, שלא נעדרים מתוכה סממנים חתרניים.

 
פרופ' אברהם עוז

ובאקדמיה  חיפה  באוניברסיטת  לדרמה  פרופסור 
לאמנויות המופע, ת"א

לוצ'נצ'יו:

לוצ’נציו:
הו טראניו, עד שזה קרה לי לא

חשבתי שזה יתכן בכלל.
והנה: סתם ִהְשקפתי, ֵעד אילם,
וכמו כלום התאהבתי עד עולם.
אני בוער, אני גוסס, אני אגווע,

טראניו, אם לא אשיג את העלמה.
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פטרוקיו:
אם היא תנבח, אגיד לה תיכף איך
היא שרה במתיקות, כמו זמיר. 
אם תעשה פרצוף, אומר שהיא

נראית רעננה כמו יקינתון. 
אם היא תשתוק ולא תאמר מילה,

אז אתפעל משטף דיבורה,
כמה רהוט וחד הוא הניסוח.
אם תסרב להתחתן, אשאל 
מתי האירוסים, מתי הטקס. 
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רובם,  למעשה  שייקספיר,  של  מעטים  לא  מחזות 
קיימים.  היו  ועלילות שכבר  סיפורים  על  מושתתים 
במקרים לא מעטים, הוא התבסס על מחזות שהיו קיימים 
לפניו וכתב להם גרסה משלו. אבל איך! וזה כל ההבדל. 
ב"המלך ליר" הוא נטל את העלילה הראשית ממחזה בן 

"המלך  בשם  בערך  עשור 
עלילת  לו  הוסיף   , ליר"
משנה מספור עממי אחר, 
ערבב את שניהם והוסיף את 
כשרונו הדרמטי ואת גאונותו 
החד-פעמית  התיאטרלית 
שלפעמים מתבטאת אפילו 
מן  קל של משפט  בשינוי 
המחזה המקורי, אך משנה 
ואת  לחלוטין את התמונה 

מרכז הכובד.    
ף  ו ל י א ל  ע ה  ז ח מ ה ם  ג
מתבסס  קתרינה  האישה 
שנקרא  קודם  מחזה  על 
"קומדיה נעימה על אילופה 
)בעניין המלה  של סוררת" 
מלים  אגיד שתי  "סוררת" 
זו אחת  בהמשך השוליים(. 
של  הראשונות  הקומדיות 
בה  כבר  אבל  שייקספיר, 
היא  שלו  שהגרסה  ברור 
קומית  יותר,  משוכללת 
יותר, שהוא פשוט יודע, בלי 
דמויות  לברוא  להתאמץ, 
אמיתיים  חדים,  וטיפוסים 
ולא קלישאתיים. כל דמות, 
ם  י ת ר ש מ ה ן  י ב ו  ל י פ א
נושמת,  היא   – הזוטרים 
סתם  ולא  מאופיינת  חיה, 

"פונקציונלית". 
ה"אילוף" מאת שייקספיר 
רבה,  ת  ו לרי פו בפו זכה 
אחת  הראשון.  הרגע  מן 
לכך  המובהקות  ההוכחות 

ג'ון  אחר,  כתב מחזאי  מכן  לאחר  שנים  הוא שכמה 
"המאלף מאולף", שבו  ְפֶלטצ'ר, מחזה-המשך בשם 
פטרוקיו, לאחר שהתאלמן מקתרינה, מבקש לשאת 
אשה חדשה, והיא מצדה מאלפת אותו, בלי הנחות, ובכל 
שיטה אפשרית, ובאותה הזדמנות גם "נוקמת את נקמת 
קתרינה". בין שאר העיבודים והגרסאות שנכתבו במרוצת 
השנים למחזה, ניתן למנות את המחזה "קתרין ופטרוקיו" 
של דייויד גאריק )1756(, המיוזיקל "נשקיני, קייט" של 

קול פורטר )1948(, או הסרט "10 דברים שאני שונאת 
אצלך )1999(. 

בצורה  "התמודדה" אתו  כל תקופה  והאילוף עצמו? 
אחרת. שכן ברור כי הרושם שמותיר המחזה בסופו הוא 
לא )כפי שמכריז על עצמו המחזה המוקדם יותר( של 

"קומדיה נעימה". יש איזו עצם שנתקעת בגרון בסוף, 
"הסוחר  בעקבות  בגרון  כמו העצם שנתקעת  בדיוק 
מוונציה": המערכה החמישית, הפסטורלית, עומדת כולה 
בצל סיפור שיילוק, והאוהבים הרומנטיים הפיוטיים הם 
אותם אלה שנישלו, ניצלו ורמסו אותו. עולם התקינות 
הפוליטית מוצא את עצמו נבוך ומחפש דרכים להציל 
השחקנים  מגדולי  ריילנס,  מארק  המנוח.  כבוד  את 
השייקספיריים של זמננו, הציע לא מזמן לחתוך את כל 

האמירות הגזעניות והאנטישמיות אצל שייקספיר. אבל 
לא מדובר כאן במשפט כזה או אחר, אלא ברושם הכללי 

שמותיר המחזה.
אנשי  דורות של  אילצה  קתרינה  הסיום של  דרשת 
תיאטרון להתמודד עם השאלה: מה "עושים" עם זה. 

נדמה לי, אגב, שמסכת העינויים שמעביר אותה פטרוקיו 
מעוררת פחות התקוממות. האם זה בגלל שאנו מצפים 
ש"בסוף היא תחזיר לו?" רק מה לעשות, זה לא קורה 
בסוף...  בגרסה הנוכחית כתב הבמאי פרולוג המציע רמז 

לכיוון שאליו מצביעה ההצגה.
אני תרגמתי את המחזה לפני 13 שנים בהזמנת תיאטרון 
חיפה, עם רמה מסינגר וג'וליאנו מר, שאת שניהם למרבה 
הצער אילף בינתיים מר המוות. זו היתה הצגה עם טעם 

מאד "איטלקי", והתרגום ניסה להדגיש זאת. כשניגשתי 
אל התרגום עכשיו, הוא לא מצא חן בעיני, אז תרגמתי 
אותו שוב. הוא מופיע במלואו באתר "שייקספיר ושות", 

ובגרסה מקוצרת יותר בהצגה שתראו. 
ובאשר ל"סוררת". החלפתי השבוע באי-מיילים דעות 
)או למעשה תחושות( בסוגיה 
קרן  הפסיכולוגית  עם  הזאת 
קפלן – שנינו התחייבנו לכתוב 
והיא שאלה,  מאמר לתוכניה, 
– בעניין  וזה התפתח  ועניתי, 
רבות  למלים  הזאת.  המלה 
שהתהוו בעולם במהלך השנים 
היתה  לא  העברית  שבהן 
שפת-דיבור חיה אין מקבילה 
בעברית; בעיקר מושגים שונים 
והרנסאנס,  ימי-הביניים  של 
ומעמדות  רות  אבי מושגי 
שונים. גם למושג SHREW - וזה 
היה מושג – אין אחות בעברית. 
לא  זה  מודה ש”סוררת”  אני 
מדויק, בעיקר בגלל ש”סורר” 
 SHREW זה כלפי מישהו, )ואף 
לא היתה מקבלת את זה(. יש 
מלים שהייתי בוחר בהן לפני 
מרשעת,  חצופה,  “סוררת”: 
נרגנת, פה-גדול, או – מועמדת 
מובילה ברשימתי - “קלאפטע” 
הקלאפטע”  “אילוף  )ולשם 
נעים  רך  די  צליל  דווקא  יש 
הוחלט שהשם  אבל  לאוזן(. 
“אילוף הסוררת” הושרש כל 
כך במסורת התיאטרלית של 
בארץ  ישראל המתחדש  עם 
בו.  ישראל, שלא כדאי לגעת 

אז לא נגענו. 
אוסיף  השוליים  בתחתית 
ק  ת ר מ ד  י מ ת ה  ז ש ק  ר
ר  ו ב נ ל ר  ג ת א מ ו ב  י ה ל מ ו
במלים, במשפטים, בתמונות 
ובטיפוסים של המחזאי הגדול, המודרני הסורר הזה, 
ולעולם אינו  וויליאם שייקספיר, שתמיד הוא מפתיע, 

ניתן לאילוף. 

דורי פרנס, המתרגם

כמה הערות שוליים
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טראניו: 
אדון מתוק שלי, 

אני מסכים אתך על כל דבר,
שמח שהחלטת למצוץ

את סוכריות הפילוסוִפיקה.
רק מה, מאסטרו טוב שלי, ִּבזמן

שנתפעל מהמוסר הזה וכוֵלי,
בוא לא נהיה קדושים 
כמו קרשים, בבקשה.

הפילוסופים שיהיו בריאים,
אבל בוא לא נזרוק את דוקטור ארוס.
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כי  שייקספיר  מזהיר  לשווא"  אהבה  "עמל  במחזהו 
"כל הברכה של דבר בדיחה שרויה באוזן של המאזין, 
ולעולם לא בלשון של הבדחן..." )תרגום: דורי פרנס(. 
לנסח את התנאים  היטיב שייקספיר  רבות  ביצירות 
מקור  להוות  עשויים  ובדיחה משובחת  הומור  בהם 
לחוויית תרבות ולהנאה גדולה. ואמנם בתחילת המחזה 
מבקש מאיתנו שייקספיר בדמותו של טראניו, להרפות 
המענג  לתהליך  ולהתמסר  הרציניות  ממחשבותינו 
שנתפעל  בזמן  מה...  "רק  המבדחות:  המילים  של 
ולא  נהיה מדי קדושים  בוא לא  וכולי,  מהמוסר הזה 
קרשים, בבקשה." בכך תפקיד המאזין והצופה קריטיים 
זוהי תלות הדדית  ואישורה של הבדיחה.  להצלחתה 
לבין שומעה.  הבדיחה  בין מספר  באהבה,  השרוייה 
ואולי, האהבה. היא היא הסוררת, חצופה, חיה ובלתי 

ניתנת לאילוף? 
“אילוף הסוררת” היא קומדיה שכל נפשותיה פועלות 
והמתח  וגילוי,  כיסוי  והימצאות,  חיפוש  במסע של 
שביניהם. כל דמויות המחזה, כפי שכתב שייקספיר, הן 
“הנפשות הפועלות” בתוך נפש האדם. תייצגנה אותן 
בקצוות ביאנקה – סמל המציאות וההתאמה לתרבות 
הריצוי. קתרינה מנגד מייצגת את המרדנות, אותו חלק 

סורר בנו שפורע את הסדר המוכר. 
המקום, העיר פדובה, שאליה מגיעים לוצ’נציו וטראניו, 
הינה עיר תרבות של למידה, אומנות, מוסר ופילוסופיה. 
בפנינו  נפרשת  בין השניים  דרך השיחה שמתנהלת 
עלילת המחזה. עבר, הווה והעתיד לבוא ניפתח לעברנו 
הקהל ואל עבר השחקנים במעין דלתות מסתובבות, 
לפתיחת  הזמנה  זו  חליפות משל  ונסגרות  נפתחות 
הדלת הנפשית הפנימית של כל אחד מהנוכחים, קהל 
מסע  עוברת  מהדמויות  אחת  כל  כאחד.  ושחקנים 
וכפי  וחיפוש.  והתגלות, התגלות  חיפוש  משלה של 
ז׳אק המלנכולי ממחזהו  בפיו של  ששייקספיר שם 
כל הגברים  הוא במה,  “כל העולם  בעיניכם”:  “כטוב 
והנשים רק שחקנים. יש להם יציאות ויש כניסות, וכל 
איש בימיו – הוא משחק שלל תפקידים שונים” )תרגום: 
דורי פרנס(. זוהי גאוניותו של שייקספיר כאמן על-זמני 

אקטואלי ורלוונטי לכל נפש. 

זו שמצליחה  כתיבתו השירית של שייקספיר, 
ללכוד במילה אחת אינסוף משמעויות, מצויה 
כבר בשמו של המחזה במקור האנגלי. פירושה 
SHREW בעברית מכוונת  המילולי של המילה 
– חד-אף, השייך למשפחת  חיים, חדף  לבעל 
יונק טריטוריאלי שניחן בחושי ריח  הקיפודיים. 
נוספת  משמעות  לנו  והרי  מפותחים,  וטעם 
לדמותה של קתרינה הסוררת - היא חיה, היא 
טריטוריאלית, ובו זמנית, יש לה חוש ריח וטעם 
במובן הסוחף של החיים - היא צבעונית, מורדת, 
מרגיזה, לא מוותרת, כה הפוכה מדמותה של 
אחותה הצעירה ביאנקה – באיטלקית "לבנה" – 
חיוורת, ללא-צבע, טעם וריח. והרי שתי האחיות 
הן כמו שתי קצוות הנפש - ביאנקה מותאמת 
למציאות, בה מתאהבים, ומגלים בהמשך שעל 
כואב בכיס, כפי  זה   - יקר  כך משלמים מחיר 
זהו כאב מריר,   - שבעלה מעיד בסוף המחזה 

חומרי וסופי. 
וכתב  חי  שבה  זבטיאנית  האלי בתקופה 
למילה  נוספת  משמעות  היתה  שייקספיר 
מזג  חמת  לאישה  כינוי  גם  זה  היה   .SHREW

וחדת לשון שאינה מתמסרת לקודים החברתיים 
המצופים ממנה. משמו של המחזה ניתן ללמוד 
על פתיחותו של שייקספיר החורגת מתרבות 
תקופתו השמרנית, וכיצד הוא מלמד אותנו דרך 
"אי הנחת של התרבות" )פרויד(, על טעמם של 
והרי  והטעם,  החיים שעוברים דרך חוש הריח 

לנו – SHREW, חד-אף, חדף.
שייקספיר מסמן לנו בצורה משעשעת, שאינה 
האליזבטיאני  הסדר  בתוך  מידי  מתריסה 
המחשבות  את  מאלפים  אנו  כיצד  השמרני, 
הפרועות שלנו, על האופן שבו אנחנו מבייתים 
את החוויה הרגשית בכדי שנוכל לחיות איתה. 
שייקספיר מבין היטב שכדי להיות חדשן ומקורי 

הוא חייב להשען על כתפי המסורת. 
קשרי הגומלין בין חדש וישן הם אבי המקוריות 
וגאוניותו של שייקספיר. דרך "אילוף הסוררת" 
הזו,  האומנות  עבודת  מלמדנו שייקספיר את 
וכיצד הוא מצליח בתוך הסדר התרבותי הישן 
יצירה חדשה שהופכת לנכס תרבות חי,  ליצור 
קיים ורלוונטי, פתוח לאינסוף התפתחויות לכל 

בני האדם באשר הם.

קרן קפלן, פסיכולוגית קלינית

אילופה
של סוררת

הנפשות הפועלות
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וויליאם שייקספיר )1564-1616( 
נולד בעיירה סטרטפורד על נהר אייבון במחוז וורקשייר בממלכת אנגליה, 
האצולה  לאיש  בת  ארדן,  ומרי  בכפפות,  סוחר  שייקספיר,  ג'ון  של  בנו 
בבית  ללמוד  הורשה  שייקספיר  בכפר,  בולטת  דמות  כבנו של  הכפרית. 
הספר בעיירה, שם קיבל חינוך כנהוג באותם הימים, ולמד את עיקרי דקדוק 
השפה הלטינית. בגיל 18 נישא לאן האתאווי, אשר הייתה אז בת 26. ב-1583 
הוטבלו  ג'ודית  ובת בשם  בן בשם המנט  סוזנה,  בתו הראשונה,  הוטבלה 

בסטרטפורד ב-1585.
לאחר נישואיו כמעט לא תועדה פעילות כלשהי של שייקספיר עד שהגיע, 
מספר שנים לאחר מכן, בתחילת שנות התשעים של המאה ה-16 לזירה 
כ"שנים האבודות" של שייקספיר,  ידועות  אלו  בלונדון. שנים  התיאטרונית 
 1592 ומדוע עזב את סטרטפורד. בשנת  ידוע ממה התפרנס,  משום שלא 
ואף  היה שייקספיר למחזאי בלונדון. בנוסף להיותו מחזאי, היה גם שחקן, 
בעלים של חלק בקבוצת תיאטרון שכונתה "אנשי הלורד צ'מברליין", אשר 
קיבלה את שמה מהנדבן האריסטוקרטי שמימן את פעילותה. לאחר מותה של אליזבת הראשונה והכתרתו של ג'יימס הראשון, 
היה שייקספיר המחזאי  "אנשי המלך". כעשר שנים  כונתה  והיא  אימץ המלך החדש את קבוצת התיאטרון,   ,1603 בשנת 
הפופולארי ביותר של תקופתו, וזכה להערכה ולאהדה רבה. לא ברור מתי ואיך נותקו קשריו עם להקתו, ונראה כי לאחר מכן 
פרש לעיר הולדתו. הוא מת בגיל 52 והיה נשוי לאן עד מותו. ידוע כי ביתו סוזנה נישאה לרופא, אך לא ידוע על צאצאים ישירים 

של שייקספיר החיים כיום. שייקספיר קבור בכנסייה בעיר הולדתו.
תאריכי הפרסום וההצגות הראשונות של אילוף הסוררת אינם ודאיים. ידוע בוודאות שהגרסה המקורית השייקספירית הועלתה 

בפני המלך צ'ארלס הראשון והמלכה הנרייטה מריה ב-26 בנובמבר 1633.
אילוף הסוררת שנעשו בארץ: ב-1952 בתיאטרון הבימה, ב-1961 בתיאטרון חיפה, ב-1977 בתיאטרון  ההפקות השונות של 

הקאמרי, ב-1987 בתיאטרון באר שבע, ב-2002 בתיאטרון חיפה.

קתרינה:
שלי כל החרפה.

אונסים אותי להתמסר,
כנגד רצוני,

למטורף קפריזי, מין גורילה, 
שמחזר חיש-חיש
ומתחתן אט-אט. 
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לילי בן נחשון / עיצוב תפאורה 
עיצוב תפאורה  ולימודי  ירושלים,  בצלאל,  ועיצוב  לאמנות  באקדמיה  לאמנות  בוגרת המחלקה 
ב-Motley, לונדון. בין ההצגות שעיצבה לאחרונה - בתיאטרון בית ליסין: המוגבלים, סיפור ישן חדש. 
בתיאטרון הבימה: ז'קו, הבן הטוב, פתאום הגיע סתיו, עת דודים, ליזיסטראטה, ביקור הגברת, מונוגמיה, 
מוריס שימל )בשיתוף ת. חיפה(, השחף, אלינג, תמונות מחיי נישואין, הכבש ה-16, משפחה, חתול רחוב, 
אמבטיה מיטה פארק, הסרפד של השכן. בתיאטרון הקאמרי: גם הוא באצילים, נשוי במנוסה, כולם רוצים 
לחיות, הילכו שניים יחדיו, סכינים ותרנגולות, הנפש הטובה מסצ'ואן, הרטיטי את ליבי, שמנה, הכתובה, 
עקר בית, מדיאה - אנסמבל עיתים. תיאטרון הקאמרי בשיתוף תיאטרון חיפה: בית ספר לנשים, כולם 
הדלת ממול, בידרמן  ימי שלישי עם מורי, שמו הולך לפניו. בתיאטרון החאן:  היו בני, שגעון באופרה, 
והמבעירים. בתיאטרון חיפה: אנשים קשים, מי דואג לילד, תשח, המקום ממנו באתי, אימא מלכה, סיפור 
ואנטון,  הברווזון המכוער, פצפונת  בתאטרון אורנה פורת:  גומי.  והרעב, סוחרי  פשוט, המכוער, הצמא 
יש ילדים זיג זג, צבעים בחול, ליצן החצר. מדיטק: אריה הספרייה, לב של מלך, הקץ של העץ, אבטיח. 
בתיאטרון הערבי עברי: התקווה - אינסטליישן. להקת בת שבע: סוף. מנגרוסים, אנסמבל בת שבע – 

רונית זיו. הקאמרטה הישראלית: חיים גורי: עיצוב במה ווידאו.

דורי פרנס / תרגום
הדבר האמיתי, פיאף, ברנשים וחתיכות, חיים פרטיים,  - בתיאטרון בית ליסין:  בין תרגומיו לתיאטרון 
שעה של שקט  חלום של לילה בלב קיץ, שם פרטי, האמת, סיפור ישן חדש, ארוחת פרידה, האבא, 
ויוליה, אירמה לה-דוס, אילוף הסוררת,  רומאו  המלט,  חיפה:  חיפה(. בתיאטרון  תיאטרון  )בשיתוף 
לינאן  היופי של  לפניו, מלכת  כל החיים  הברווזון,  בהבימה:  לילד.  דואג  מי  הדוכסית של אמלפי, 
יותר, הקיץ, אדמה  קירחת  הזמרת  נדלן,  השחף,  החאן:  בתיאטרון  ותחרה.  רעל  מוונציה,  הסוחר 
איזון עדין. בתיאטרון הקאמרי:  בתיאטרון הרצליה:  ומזל.  קדושה, הקסם הגדול, משחק של אהבה 
ווייצק, קומדיה של טעויות, איש קטן, מה עכשיו, שגעון באופרה, סיראנו  ועדשים, המלך ליר,  קוויאר 
המון רעש על לא כלום, החולה  בתיאטרון באר שבע:  נשוי במנוסה, אופרה בגרוש.  דה ברז'ראק, 
הולך למות, שלוש אחיות, הדיבוק, הטייפ האחרון של קראפ, המלך  עתים:  באנסמבל  המדומה. 
פר גינט. המעבדה: שלומית בתיאטרון גשר: הלילה השנים-עשר. זכה בפרס התיאטרון על תרגום בשנים 
2008, 2010, 2011. תרגומיו בספרות: גוגול מאת ולדימיר נאבוקוב, אוץ מאת ברוס צ'טווין, ספורים מתל 
אביב מאת אודרי ברגנר, מכתבים של גוסטאב פלובר, פרשת המכשף הסוציאליסט מאת האמה טומה. 

כמו כן הלחין מוסיקה להצגות רבות, ויצירות מוסיקליות שונות.

עדי כהן / מוסיקה
מלחין מוסיקה לסרטים, טלוויזיה, פרסומות, תיאטרון, מחול ואולם הקונצרטים, סיים בהצטיינות את 
יורק, על מלגה של מאסטרו ליאונרד ברנשטיין. בין ההצגות  ניו  המחלקה לקולנוע באוניברסיטת 
להן הלחין מוסיקה - בתיאטרון בית ליסין: האמת. בתיאטרון הקאמרי: הלפרין וג'ונסון, שיגעון באופרה 
החולה המדומה, הנשים העליזות מוינדזור. בתיאטרון  )בשיתוף תיאטרון חיפה(. בתיאטרון החאן: 
הסמטה: אללה בית”ר. בתיאטרון היידישפיל: מועדון האלמנות העליזות. בין הסרטים להם הלחין את 
דאוס, מתי נתנשק,  ועוד. בטלוויזיה:  לילסדה, שירת הסירנה, סודות משפחה, ציפורי חול  המוסיקה: 
האקס המיתולוגי, משמורת ועוד. מחול: לשבת לקום אהובי )ליאת דרור ניר בן גל הלהקה(. לילדים: 
כספיון )סרט והצגה(, הפיל שרצה להיות הכי )סרט(, סיפורי סומסום )סדרת טלוויזיה(, סדרות אנימציה 
רבות עבור ערוצי "בייבי", “הופ" ועוד. יצירות קונצרטיות: פיאצולה מחזור שירים )בכורה עולמית בקרנגי 
הול, ניו יורק( ועוד. זוכה פרס אקו"ם לשנת 2012 עבור המוסיקה שהלחין לסרט האנימציה כספיון, 
נוספים בארץ  ופרסים רבים  מסוכנת  פרס האקדמיה הישראלית לקולנוע עבור המוסיקה לסרט 

ובעולם. 

אורנה סמורגונסקי / עיצוב תלבושות
בוגרת אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון. בין עבודותיה בעיצוב בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: 
אמנות, סילביה, שבעה, ספר הג'ונגל, ערפל, טוב, המים זוכרים, ז'קו, ארוחה עם חברים, אלטלנה, תאונה, 
הקונצרט, מבזק חדשות, סליחות, מה עושים עם ג'ני, אונור, פלדה, נערי ההיסטוריה, תנאים של חיבה, מראה 
מעל הגשר, סוסים על כביש גהה, עובד בשביל שניים, אלה גרוסמן, על אהבה וחברות, ביבר הזכוכית. בתיאטרון 
הקאמרי: חברות הכי טובות, הורדוס, ליזיסטרטה 2000, הרב קמע, אשה בעל בית, מילאנו, המפיקים, מותו 
של סוכן, יומן חוף ברייטון, כנר על הגג, היה או לא היה, תרה, ינטל, הבדלה, גטו, איחש פישר, האריסטוקרטים, 
סוף טוב, קברט, סטמפניו, ריצ'רד השני והשלישי, רומן משפחתי, מקבת, שיגעון באופרה )בשיתוף ת. חיפה(, 
דבר מצחיק קרה, מקבת, הפושעים החדשים, גורודיש, חולה אהבה משיכון ג'. בתיאטרון הבימה: חבילות 
מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות, הדיבוק, מועדון האלמנות העליזות. בתיאטרון 
חיפה: להיות או להיות, אותלו, הכפיל, המיליונרית מנאפולי. בתיאטרון באר שבע: המתחזה. במדיטק: מקס 

ומוריץ, נחמן, המלאך )בשיתוף בית ליסין(. עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו.

קרן גרנק / עיצוב תאורה
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן 
- בתיאטרון בית ליסין: מנדרגולה, אהבה זה לא הכל, הבנאליות של האהבה, אקווס, עלמה ורות, מייק, 
האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר האמיתי, רק אתמול נולדה, מכולת )בשיתוף הקאמרי(. סוסים על 
כביש גהה, אז בפראג, עובד בשביל שניים, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, טרטיף, המוגבלים, 
בעל למופת,  בתיאטרון הקאמרי:  לחנך את ריטה, עקר בית, חתולה על גג פח לוהט, אלה גרוסמן. 
רומיאו ויויליה, האריסטוקרטים, לילה לא שקט, לעוף מכאן, הבדלה, אמדיאוס, תרה, אוי אלוהים, הגיל 
הנכון לאהבה, היה או לא היה, זה הים הגדול, מותו של סוכן, יומן חוף ברייטון, באדנהיים, האב, שמנה, 
לילה טוב אמא, פלונטר, צחוק של עכברוש, המלט, דמוקרטיה, הם יורים גם בסוסים, מקבת, סיראנו 
דה ברז'ראק, דבר מצחיק קרה, דג מוסר, חברים של חברים, אלקטרה, הפושעים החדשים, תעלת 
נודניק, הלהקה,  לידה,  ביקור הגברת הזקנה, כתם  בתיאטרון הבימה:  בלאומליך, שיער, על האש. 
שלמה המלך ושלמי הסנדלר, טייפ, כתר בראש, 8 נשים, טקסי, אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה, 
מוריס שימל )בשיתוף תיאטרון חיפה(, רעל ותחרה, החולה ההודי, ליזיסטרטה, גברתי הנאווה, אויטה. 
בתיאטרון חיפה: מי דואג לילד, בית ספר לנשים )בשיתוף הקאמרי(, שלא תתעורר הילדה. בתיאטרון 
באר שבע: סובניר, בוגד, איזבלה, תשליך, ג'ייפס, הימים הכי טובים, פרח השכונות, איזה יופי. זוכת פרס 

התיאטרון הישראלי על עיצוב התאורה להמלט )2005( ומקבת )2014(.

אודי בן משה / בימוי 
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב. שיחק שתי עונות בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער 
ושש עונות בתיאטרון חיפה. במאי הבית בתיאטרון החאן הירושלמי 2006-2011. בימוי: בתיאטרון 
בית ליסין: טרטיף. בתיאטרון תמונע: נוימן - אגדת חיילים. זוכה פרס התיאטרון להצגת הפרינג' 
של השנה. בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער: שמוליק של זוהרה. בתיאטרון הקאמרי: הרטיטי 
את ליבי )פרס הצגת השנה ובמאי השנה 2007(, הנפש הטובה מסצ'ואן )פרס במאי השנה 2008(, 
מעגל הגיר הקווקאזי )פרס הצגת השנה בהעלאה מחודשת 2009(, אורזי מזוודות, בית ספר לנשים, 
אמא קוראז', כולם רוצים לחיות, גם הוא באצילים. בתיאטרון החאן: הקיץ, נשואים )פרס הקומדיה 
של השנה 2007(, בידרמן והמציתים, בעלי המתוק ואשתי היקרה, הנסיכה האמריקאית )פרס הצגת 
השנה להעלאה מחודשת 2009(, הקסם הגדול, תעלולי סקפן )פרס הקומדיה של השנה 2009(, 
האנשים העליזות  המצליחים,   ,)2012 )פרס הקומדיה של השנה  הלילה ה-12, החולה המדומה 
מוינדזור. בתיאטרון הבימה: ליזיסטרטה עיבוד משותף עם אלי ביז'אווי . מלמד בסטודיו למשחק 
ניסן נתיב תל אביב. זוכה מלגת קרן אמריקה-ישראל ע"ש שרגא פרידמן ז"ל. זוכה פרס רוזנבלום 

2008, זוכה פרס יוסף מילוא 2008, 2010.
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ענת מגן שבו / קתרינה, בתו הבכורה של בפטיסטה
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, 
וענת. בהפקה  רותם  בידור:  מופע  כשאת אומרת לא.  בתיאטרון באר שבע:  מדליה להארי, המוגבלים. 
פרטית: מוריס אישתו וזאת שאיתו. בטלוויזיה: אחד העם אחד, אחד העם 101, דומינו, יאיר לפיד, קיפודים, 
הדיפלומטים, השיר שלנו, מה אכפת לציפור, בצפר, דני הוליווד, החברים של נאור. זוכת פרס התיאטרון - 

השחקנית המבטיחה לשנת 2003 על תפקידה במקווה.

מורדי גרשון / הורטנסיו, מחזר של ביאנקה
פילומנה,  1999. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין:  ניסן נתיב,  בוגר הסטודיו למשחק 
יחפים בפארק, נערי ההיסטוריה, סופ"ש עם תום, מייק, תקלה קלה, בחורים טובים, שם פרטי, אשה בעל 
בית, בית מרקחת שטרן-בלום, ארוחת פרידה. בתיאטרון הקאמרי: עד ראיה, כובע הקש האיטלקי, אמא 
קוראז', אטום, דונה רוזיטה, לכל השדים והרוחות, קרום. כתב וביים: דור 3.5 בתיאטרון הנפש, שעשואום 
במסגרת פסטיבל עכו 2000 וזכה בפרס הבמאי. כתב וביים את המחזה מצב אבוד בסטודיו למשחק 
בהנהלת ניסן נתיב )2002(. ביים: היצור, אני והציר הצפוני במסגרת התחרות בפסטיבל הילדים והנוער 
בחיפה )2004(, יומנו של מטורף במסגרת פסטיבל תיאטרונטו 2001. פרק ב' )תיאטרון הספריה(, רודף 
וכותב שותף,  )בימוי  הסמוי  )תיאטרון הנפש(.  דו"ח מצב  )בית צבי(,  השמלות, דינג דונג, בעל בריבוע 

תיאטרון אשקלון(, מכתבי אהבה )בימוי, מרכז תרבות בית אריאלה(. טלוויזיה: שכונה, החממה, קוויקי. 

יניב ביטון / טראניו, משרת של לוצ’נציו
ליסין:  בית  בתיאטרון   - השתתף  בהן  ההצגות  בין   .2004 צבי,  בית  הבמה  לאמנויות  ספר  בית  בוגר 
סיראנו דה ברז'ראק,  מותו של אנרכיסט מפוקפק. בתיאטרון הקאמרי:  המוגבלים. בתיאטרון הספריה: 
רוזנקרנץ  בראש,  יתוש   ,17 ע'  ושווא,  עובר  כסף  אדונים,  שני  של  משרתם  טעויות,  של  קומדיה  פופר, 
וגילדנשטרן מתים, פלונטר, המלט. בתיאטרון צוותא: הגדוד העברי. בתיאטרון בית ציוני אמריקה: דרך 
גגרין. בטלוויזיה: היהודים באים, המדרשה, הבורר, הקלמרים, צחוק מעבודה, ניו יורק, אלנבי, נבחרת ישראל 

בטלויזיה, קאמבק, פולישוק. בקולנוע: שושנה חלוץ מרכזי, הזמן שנותר, עץ לימון. 

אבי גרייניק / גרמיו, אזרח עשיר, מחזר של ביאנקה
החל להופיע ב-1992 במופע בדומינו גרוס: ילדים סורגים לאלוהים. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון 
הכתובה, לילה לא שקט, אורזי המזוודות. בתיאטרון חיפה:  מדליה להארי. בתיאטרון הקאמרי:  בית ליסין: 
הצמא והרעב. בתיאטרון גשר: הארווי. בתיאטרונטו: חרדת טיסה. בקולנוע: זולגות הדמעות מעצמן, מדורת 
השבט, העולם מצחיק, מעשיה אורבנית, עיניים פקוחות. בטלוויזיה: פלטפוס, כוכבי השכונה, סיפורים מהכיס, 
הרצועה, הלילה, תנוחי, חדר החלומות. בין עבודותיו המוזיקליות: רביעיית "לולה" - ימים של שקט, הלחנת 
פס-קול לדרמת הטלוויזיה סלבריטי, דיסק סולו יש מי שאוהב, נגינה, עיבודים והפקה מוסיקלית בתכנית 

הלילה ועוד. בימים אלה מעלה עם עידן אלתרמן את הצגת הבידור ילדים סורגים 2.

יובל סגל / פטרוקיו, מחזר של קתרינה
בוגר בית הספר למשחק ע"ש יורם לוינשטיין, 2000. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: 
דצמבר, אשה בעל בית, עובד בשביל שניים, שבטים, ארוחת פרידה. בתיאטרון הבימה: זוגיות, עקב אכילס, 
יאיר, שרי  כוכב  ורחום,  והנעימים, חודש בכפר, אכזר  צורה לאהבה, הנאהבים  במלחמה כמו במלחמה, 
מלחמה, חתונה מושלמת, לילה במאי, אנה קרנינה. בטלוויזיה: קצרים, פרשת השבוע, החיים זה לא הכל, 
פאודה, מתים לרגע. יוצר הסדרה טקסי דרייבר, פלפלים צהובים עונה 2, חסמבה עונה 2, ועוד. בקולנוע: 

מתנה משמים, לרקוד, האלוהים של מלכה ועוד.

משתתפים

אלון אופיר / טראניו, משרת של לוצ’נציו
בין ההצגות  ושחקן.  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. במאי  שרת בלהקת פיקוד המרכז. 
שביים - בתיאטרון בית ליסין: ריקוד בשישה שיעורים, אהבה ממבט שלישי, החדר הכחול, החולה ההודי, 
מדליה להארי, בית מרקחת שטרן-בלום, עקר בית, ארוחת פרידה, חוף דייטונה, לצאת מהארון. בהבימה: 
בראבו, החותנת, שעה יפה ליוגה, לרקוד ולעוף, החולה ההודי, אם הבית, פאניקה. בקאמרי: מר גרין )זוכה 
פרס התיאטרון להצגת השנה 2001(, פרק ב', אסיר בלב העיר, קיזוז, נשוי במנוסה, אנה. בתיאטרון חיפה: 
בנות עובדות, הדודה של מנש. בתיאטרון גשר: שיחות לילה ועוד. השתתף בהצגות - בהבימה: אמדאוס, 
משרתם של שני אדונים, מלך היהודים, שלוש אחיות, הסוחר מוונציה, הדה גבלר. בקאמרי: המורדים )פרס 
התיאטרון 1998 לשחקן בתפקיד משנה(, המנצח, מעיין הגופרית, רצח, כטוב בעיניכם, עוץ לי גוץ לי, מסע 
הניסים והנפלאות. בתיאטרון חיפה: פיגמליון )ביים ושיחק את פרופ' היגינס(; שוק המציאות. בתיאטרון 
באר שבע: מאדאם באטרפליי, המתחזה, כטוב בעיניכם, הרוזן ממונטה כריסטו )פרס התיאטרון לשחקן 
אוהבים ומובסים, מודליאני, דלתות,  המון רעש על לא כלום, הכל אודות חוה, הגיבן מנוטרדם. בתיאטרון הספריה:   ,)2009 השנה 
אנטיגונה, הבן הבכור, ארכי ספקטרום הראשון, החמור מארץ עוץ, בעל אידאלי, חשיבותה של רצינות, סיבוב מסוכן, אחים בדם, דרך 
החופש, ערב שירי גרשווין, תחת שמי פאריס, הרפתקאה בקרקס )ביים ושיחק את לנסלוט(. בתיאטרון הסימטה: הכלב היהודי )הצגת 
יחיד(. במחזמר גריז )טלית הפקות(. בטלוויזיה: ללכת עד הסוף, טיפול נמרץ, כל העולם במה, החברים של שוש, האודישן הגדול. 
רדיו: זמר קבוע בתוכנית לילה חי. דיבב בסרטי וולט דיסני: הגיבן מנוטרדאם, אלדין, מלך האריות. ביים את מופע הבידור של רותם 

וענת. פוקהונטס, במבי, היפה והחיה, השועל והכלב. הפיק, ביים ומבצע את המופע אלון אופיר שר לאזנבור.

עופרי ביטרמן / גרמיו, אזרח עשיר, מחזר של ביאנקה
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2016. בין ההצגות בהן השתתף - במסגרת הלימודים: 
קליגולה, שחקנים ונשיקות, המחזמר צ'פלין. במסגרת תיאטרון הרצליה - פסטיבל הצגות ילדים: אגדת 
לדרכים,  יוצא  גליצו  בשיר,  לחלום  השיניים,  ממלכת  במגפיים,  החתול  והגמדים,  הסנדלר  הלבן,  הצעיף 
האריה המכשפה, ארון הבגדים. במחזמרים: יוסף וכתונת הפסים, שמשון ודלילה, הערב מחזמר, מכתבים 

תועים.

אגם רודברג / ביאנקה, בתו הצעירה של בפטיסטה
בין  שטרסברג".  "לי  בסטודיו  למדה  לוינשטיין.  יורם  של  מיסודו  התיאטרון  לאמנויות  הסטודיו  בוגרת 
ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: שבטים. בהפקות פרטיות: שלגיה, תום סוייר והאקלברי 
פין, שובו של הג'יני, קונג-פו פסטיגל, לא יאומן כי פסטיגל. בטלוויזיה: השיר שלנו, אהבה מעבר לפינה, 

האלופה, חצויה, פצועים בראש, מתים לרגע. בקולנוע: אבא שחור לבן. 

יוליה פלוטקין / ביאנקה, בתו הצעירה של בפטיסטה
למדה בסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין. בין ההצגות בהן השתתפה - במסגרת הלימודים: 
הילד חולם, בית ברנרדה אלבה, חתולה על גג פח לוהט, העלבת קהל. בפסטיבל לתאטרון אחר, עכו: 
ילדים רעים, מנותקים. בתמונע: התעוררות האביב. מסביב לעולם ב-80 יום. בטלוויזיה: בן חוזר הביתה, 
חסמב”ה דור 3, עניין של זמן, הנחיית התכנית גברים במטבח, הנחיית התכנית זה לא אמיתי, יומני החופש 

הגדול, מי נתן לך רשיון.
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יוסי סגל / סוחר ממנטובה
בין  ובגלי צה"ל.  )R.A.D.A(, שירת בלהקת פיקוד מרכז  למד באקדמיה הממלכתית לדרמה בלונדון 
אילוף הסוררת, אנדורה, קרנפים, נער הקסמים, מעגל הגיר  ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון חיפה: 
הקווקזי, המשפט, הפשפש, הפונדקאית, הצמא והרעב, הדוכסית ממאלפי. בתיאטרון הבימה: קומדיה של 
טעויות, אוליבר, ההולכים בחושך, צייד המכשפות, המכשפה, מוריס שימל. בתיאטרון הקאמרי: נתן החכם, 
ביקור הגברת הזקנה, הדיבוק. בתיאטרון עממי: גברתי הנאווה. בתיאטרון העונות: רביזור. בתיאטרון הנגב: 
אלכס ומוריס, 50-60-70, שחקן מחפש במה. בתיאטרון פרינג': טופלה טו טו ריטו, פו הדוב, פיטר פן, עוץ לי 
גוץ לי סודו של האר"י, הבית זה מה שמפריד, שלום עליכם אני, ועוד. בטלוויזיה: לשון המראות, רואים שש-

שש, זהו-זה, רצח בשבת בבוקר, קרובים קרובים, איצ'ה, 20 פלוס, פאזל, העיר שלנו, הפיג'מות, המיוחדת, 
סברי מרנן ועוד. בקולנוע: שלאגר, רחוב 60, יום הדין, נערת הפרברים, הצילו את המציל, דיזנגוף 99, שמיכה 
חשמלית ושמה משה, שקרים לבנים )מועמד לאוסקר הישראלי( ועוד. זכה בפרסים: מטעם קרן יהושוע 
רבינוביץ' לאומניות תל-אביב וקרן התרבות אמריקה–ישראל בתמיכת מנהל התרבות להצגת היחיד 
מפרי עטו – שחקן מחפש במה, פרס לעידוד היצירה 2009 ע"ש אהוד מנור ז"ל מטעם א.מ.י., פרס על 

מפעל חיים מאת א.מ.י ב-2013, פרס "קיפוד הזהב" לשנת 2014 למחזה 50-60-70.

אלברט כהן / וינצ’נציו, אביו של לוצ’נציו
בוגר האקדמיה למוסיקה ודרמה על שם סטניסלבסקי בסופיה, בולגריה. שיחק בתיאטרון הלאומי של 
סופיה. ב-1949 עלה ארצה והתקבל ללהקת פיקוד הדרום. עם שחרורו הצטרף לתיאטרון המטאטא 
ואחריו לתיאטרון הבימה. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין: תה, תקלה קלה, הדוד וניה. 
ובמחזות זמר רבים. בתיאטרון  בבימה: זעקי ארץ אהובה, המלך ליר, חנה סנש, חזיונות סימון מאשאר 
ההודי רוצה לברונקס, אנריקו, חלום ליל קיץ, שלמה המלך  הקאמרי השתתף במאות הצגות, ביניהן: 
יוסף וכתונת הפסים המשגעת,  ושלמי הסנדלר, קומדיה של טעויות, רביזור, שלושה הוצמך, המכשפה, 
אמדאוס, מידה כנגד מידה, דבש פרא, סוגרים את הלילה, החולה המדומה, מפעל חייו, פליישר, פנטסיה 
לפסנתר, הלפרין וג'ונסון, בית ספר לנשים, מכולת, איחש פישר, אקורדיונים, אמא קוראז', במחזותיו של 
חנוך לוין: יעקובי ולידנטל, סוחרי גומי, יסורי איוב, נעורי ורדה'לה, יאקיש ופופצ'ה, פופר, הנשים האבודות 
מטרויה, אורזי מזוודות, ובמחזות זמר רבים, ביניהם: סוויני טוד, החלילן מהמלין, עלובי החיים, עוץ לי גוץ 
לי, פנטסטי. בתיאטרון המוסיקלי של גיורא גודיק:  גבירתי הנאוה, כנר על הגג, איך להצליח בעסקים מבלי 
להתאמץ ועוד. בתיאטרון קרוב: המלך ליר, שד היער, ועוד. בתיאטרון בימות: בוסתן ספרדי. בצוותא: ויהי 
חור. בתיאטרון גבעתיים: מגזר השתקנים )תפקיד שנכתב במיוחד עבורו(. בתיאטרון הספריה: קברט. 
ביים לאחרונה את האנשים הקטנים של צ׳כוב בה הוא גם מככב, ביים הצגות רבות בסטודיו למשחק 
מתי בלש מתמטי, רגע עם דודלי, פרפר נחמד, רחוב סומסום, קריאת  לוינשטיין. בטלוויזיה:  יורם  של 
כיוון, קשר משפחתי, דני הוליווד, זנזורי, החברים של נאור, גבוה וגרינבאום, בובי ואני, ועוד. בקולנוע: הבן 
האובד, הדיבוק, הצד השני, סלאח שבתי, תעלת בלאומילך, שני קונילמל, הצילו את המציל, הרשלה, אני 
והמאהב של אישתי, גולם במעגל, ועוד. זכה בפרסים: פרס מפעל חיים של התיאטרון הקאמרי מטעם 
גן,  יוסף של התיאטרון הקאמרי – פעמיים, יקיר רמת  קרן משפחת אלי ליאון, פרס ע"ש אברהם בן 
פרס הצטיינות בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים – פעמיים, פרס השחקן המצטיין בפסטיבל 

לתיאטרון אחר, עכו, פרס צילינדר הזהב של אמנות לעם, יקיר פסטיבל תיאטרון הנוער, בת ים.

יקיר שוקרון / קורטיס, סוכן בית של פטרוקיו/חייט/אלמנה
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2014. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: אלה 
גרוסמן. בתיאטרון חיפה: מה הסיפור של תמר? בתיאטרון הספריה: יעקובי ולידנטל, מקס בארץ האגדות, 
המתלבט. הפקה עצמאית: ילדים חורגים לאלוהים. הצגות ילדים: סופר סטרייקה, טרזן. בטלוויזיה: מי 

יהיה הג'ינג'י הבא. בקולנוע: זכותא. 

ויטלי פרידלנד / גרומיו, משרת של פטרוקיו
ניסן נתיב  2001. בוגר סטודיו למשחק  בוגר בהצטיינות מגמת תיאטרון בתיכון עירוני לאומנויות ת"א 
ת"א 2007. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: סיפור ישן-חדש, לא לשכוח לאהוב )בשיתוף 
אותלו,  נוימן אגדת חיילים. בתיאטרון החאן:  דיבוק,  התיאטרון הממלכתי של באדן(. בתיאטרון תמונע: 
צינורות, אדמה קדושה, אהובת הדרקון, משחיז הסכינים הסיני, הקסם הגדול, תעלולי סקפן, סדר עולמי חדש, 
גן הדובדבנים, הלילה השניים עשר, ירושלים החדשה, הקומדיה של קאלאנדרו. בקולנוע: הקרב בי-ם דרמה 

לערוץ 1, אין לה אלוהים, ילדי SSSR, מרכבה ירוקה, עד הבאזזר, המקליד.

ידידיה ויטל / לוצ’נציו, מחזר של ביאנקה
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2008. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: פרינסס מרי 
7, משחק ילדים, הפי אנד, מנדרגולה, הקוסם מארץ עוץ, משאלה אחת ימינה, פינוקיו, שבטים. בתיאטרון 
גשר: הלילה ה-12. בתיאטרון העצמאי: אדיפלית, גיימרים, לא מכניסה את זה הביתה, אף פ'ם לא - הצגת 
יחיד, זוכת ארבעה פרסי הבמה לילדים ונוער לשנת 2013: שחקן בתפקיד ראשי, מחזה, בימוי, הצגת 
השנה לנוער. בתיאטרון המסחרי: מותק של פסטיבל 6. בטלוויזיה: השמינייה, בילי, מבצע קיפוד, לאהוב 
האי, הפיג'מות, פרשת השבוע, המיוחדת,  תמיד אותו חלום. תפקידי אורח בטלוויזיה:  חצויה,  את אנה, 

פולישוק. בקולנוע: רסיסי אהבה.
 

יותם קושניר / לוצ’נציו, מחזר של ביאנקה
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה של סמינר הקיבוצים. בין ההצגות בהן השתתף: בתיאטרון הבימה: 
שלמה המלך ושלמי הסנדלר, קוויאר ועדשים, רעל ותחרה, החייל האמיץ שוויק. בתיאטרון יפו: סעדון אל 

מג'נון. בטלוויזיה: אליפים, פצועים בראש.

אור בן מלך / ביונדלו, משרת של לוצ’נציו
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, שירת בתיאטרון צה"ל. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית 
ליסין: סוסים על כביש גהה, אשה בעל בית, שבטים. בטלוויזיה בסדרות: אורים ותומים, עספור, האלופה, 

פרשת השבוע, בתכנית המערכונים לצחוק או למות. בקולנוע: התגנבות יחידים, העולם מצחיק, עדות.

אילן דר / בפטיסטה, אזרח עשיר של פדובה
חתן פרס רובינא ופרס אברהם בן יוסף. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: חמץ, קידוש, 
שבעה, סתיו ימיו, המים זוכרים, טוב, שבר ענן, האגם המוזהב, אנדה, אמא מאוהבת, אחרון ימיה, מדליה 
תרגיל בחמש אצבעות, המכשפה, החייל האמיץ שוויק. בתיאטרון  יקר. בתיאטרון אוהל:  להארי, אוצר 
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. בסדרות הטלוויזיה: 
קרובים קרובים, קו 300, המכון, מיי פירסט סוני, המקום. הצגת יחיד - כמו כדור בראש. בקולנוע: רק היום, 
גונב מגנב פטור, שתי דפיקות לב, אדם, המוסד הסגור, מיתה טובה. ביים בתיאטרון הספרייה את הבט 
אחורה בזעם, האהא שאותו גם תרגם. ביים בתיאטרון הקאמרי במסגרת דו-קאמרי את איש עם קשרים 

שגם אותו תרגם.
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מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
במאי הבית: גלעד קמחי

דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

שלום חבשוש

איריס מור 

אריה מנדל

עו"ד עינב קבאלה

אריאל קפון

מירי רובינו 

סמנכ"ל שיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהל משאבי אנוש:
מיקי פרידמן

מנהלת הפקות ותפעול:
אדווה טמקין 

מנהל כספים:
גבי ברנע

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

עו"ד מיכל רוזנבוים

עו"ד עמית מנור

רואה חשבון: אלי שפלר

שחקני התיאטרון 
לעונת 2016-17 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: תלמה גנור

מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהל מכירות חוץ: יוסי אלקה
מנהלת מחלקה חינוכית:

אטי ליבק-גולן, רועי שולברג
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ארז חיימוביץ, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

עוזרת למנהל משאבי אנוש:
כנרת צור 

מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן

חשבת שכר: לורה מולדצ'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן, טלי חובב

מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
רוני בן רימון, מריה בנגרט,
בתיה גמליאל, זאבי זוהר,

יפית טרייסמן, ציפי לסינגר, 
מרים כספי, תמר רון, אלקה שלו

מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני

נציגי שרות לקוחות:
שי אהרוני, מירה ביסון, רות בן-דת,

מורן גבע, מאיה גורן, שרה גלעם,
שי חבה, שירה מאזה, עדי קוראל, 

אורית קרואני, גיא רום
מרכזיה: דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: דוראל בן אהרון,

מורן גבע, אורנה דויטש, נעה חמל,
רולי יקואל, שרון שפירא, ארז שפר

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

מנהל במה ראשי: אלברטו בנדר
מנהלי במה: זיו אורפז, נביל טאפש, 

דניאל לוין, אברהם נתנאל, ליאור סאלם,
סטניסלב סווטקין, מטיאס סטוליאר

גיא קריספיל, נחום רז
עובדי במה: יניב אלבז, דניאל ברק,

יהודה גרוס, אלון כליף, שלומי נתנאל,
פייזל דודו

מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר
תאורנים: שוקי אבו-חצירה,
אלכס בנסמן, ניל גולדשטיין,

ניסים דלרייה, שי דלרייה, שמואל הס, 
פרננדו מחאיקר, אולג סטפנוב,

ליאור עזרא, אייל דרור,
דולב ציגל, קוסטה רייבסקי

מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה
 הגברה: דניס אוסנקין, אבישי אסור,

אסף בן אבי, רז בליצבלאו,  
טל חפץ, סטס סוסניבקר, 

טל פורטנוי, אורן פרי, רם קציר, 
שרון ראובן, אור רגב, יורי שכנוביץ

מנהל ייצור: רמי דקל
אביזרים: יהודית בולקיאר, אולה שבצוב

מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני
מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:

פאנית ראשית: אולגה מטיסיאן, 
ג'ני אדלרבאום, מאיה גיא, ולריה גלוזמן, 

 נטלי חתוכה, דנה כהן, יעלה מירוז, 
 ענבל מאיר, לידיה סמנקובסקי,  

אסיה נלן, אולגה פרגמן, אלונה קומינה, 
ליאורה רון, יוליה שמילוב, אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

הפקה

יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי

שי אגוזי
אורטל אוחיון

אורי אוריין
טלי אורן

מגי אזרזר
אלעד אטרקצ'י

עידן אלתרמן
נעמה אמית

גל אמיתי
גילת אנקורי
יפית אסולין

משה אשכנזי
גיה באר גורביץ'

יעל בוטון
אפרת בוימולד

יניב ביטון
נעה בירון

מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך

ג'יל בן דוד
אור בן מלך

לירון בן שושן
נמרוד ברגמן

דניאל ברוסובני
ליליאן ברטו
לירון ברנס

מירי בש
ששון גבאי

דני גבע
ירדן גוז

ליאור גרטי
נטע גרטי

אבי גרייניק
מורדי גרשון
יעקב דניאל

טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
ידידיה ויטל

אופיר וייל
עמי ויינברג
רועי ויינברג

מעיין ויסברג
גיל וסרמן

אתי וקנין-סובר
יעל וקשטיין
יורם טולדנו

מאיר טולדנו
שלומי טפיארו
דרור טפליצקי

גדי יגיל

יורם יוספסברג
ניסו כאביה
אלברט כהן

יניב לוי
צביקי לוין

קובי ליבנה
חי מאור

ענת מגן-שבו
לורין מוסרי

עמית מורשת
מוני מושונוב
ליאור מיכאלי
חייקה מלכה

קרן מרום
שאדי מרעי

דב נבון
אביבה נגוסה

נדב נייטס
ויקטור סבג

יובל סגל
יוסי סגל

אברהם סלקטר
אורי עטיה
עומר עציון

איתי פולישוק
הילה פלדמן

יוליה פלוטקין
ויטלי פרידלנד

עופרי פרישקולניק-אלדד
יוסי צברי

יותם קושניר
נתי קלוגר

הדס קלדרון
מאי קשת
ליז רביאן

אגם רודברג
אורנה רוטברג
עופר רוטנברג

מעין רחמים
דימה שבצ׳נקו

סנדרה שדה
סנדרה שונוולד

יקיר שוקרון
אמיר שחם
הדר שחף

רון שחר
מיכל שטמלר

קרן שיניוק
ניר שטראוס

נעמה שפירא
יעל שרוני
רפי תבור

להצגה זו
עוזרת במאי:

רותי גפן
מנהלת הצגה:

נעה חמל
מנהלי במה:

נחום רז
בטו בנדר

תאורה:
אייל דרור עובדיה 

ליאור עזרא
הגברה:

רם קציר
טל פורטנוי

מלבישה:
יעלה מירוז

תפעול אביזרים:
ג'ני אדלרבאום

פאנית:
רוזנה טורוסיאן
ביצוע תפאורה:
אהרוני שמעון 

צילומים:
גדי דגון
איורים:

אורנה סמורגונסקי
הפקת תכניה:

מיכל גלעד
עיצוב תכניה:

סטודיו אתי קלדרון

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

רכז ידידי התיאטרון:
חן תמיר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,500 ש"ח(

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ואמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא

גולדמן סיגל ואמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי

חודורוב פארה ועופר
חכים דורית וקרמר שלמה

טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
רכבי מיכל ויובל

שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
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תרומה מיוחדת לכבודה
של ג'ני ברנדס

אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב

אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אהובי יגאל וגלית גוטמן
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם

אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי

אלאלוף שרה
אלבין גליה

אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל

אלמוג דר' יעל )זכאי( וצילר בנצי
אלקון עדית
אלשיך יוסי

אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם

אקרמן אסתי
אריאל נורית וחיים

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה

בוקשפן נורית 
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם

ביילין הלנה עו"ד וישראלי יעקב עו"ד
ביצ׳צ׳ו ניצן ומירלה פררו 

בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר

בן ימי ברכה ורועי
בן עוזר רותי

בר שלמה
בראון גבי

ברון גבי
בר-טור ליאורה ורוני

ברנר אביבה 
ברנשטיין נתן

ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה 
גולדנברג אורה

גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גיזנפלד איריס ואורן
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

גרשון רזיאלה
דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה
דורון גדליה

דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי

הלפן אלי
הלקין אריאלה והלל

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הראל אורה וד"ר אביקם

הרטמן אסתי ואלקס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

זקש רעומה ועופר
זרניצקי אורה ויוסי

חכמי יוסף
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
להב דורית והלל

לוין תמר ויוחנן
לוסטרניק אורנה ואורון

ליאור צביה ודן
ליבאי דוד, פרופ'

לימון גילה וצביקה
לין יהודית ועו"ד אוריאל

לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי

לסט רותי וגבי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני

מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי

מאירוביץ' אילנה 
מולכו שלומית ויצחק

מזן גילי
מטלון רותי וניסו

מיתר ג'וזיאן )צביה(
מיתר עופרה

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

נשיץ נחמה וגד
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל

סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל

עופר ליאורה 
עופר רותי

עידן רוחה ועודד
עזרי יורם

עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פוקס רעיה ויצחק

פינס עודד
פישר ד"ר אלי

פפושדו אלי
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל

צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף

קונדה ציפי ואפרים
קפלן רותי
קריב אסי

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
קרסו מטי

רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני

רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רז אסתר
רייז אורנה 

ריכטר מיכל וגלי
רמון פנינה

רף חדי ואיתן
רפפורט עירית ופרי גלן

שביט )שטריקס( רינה ואילן
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שפרינצק ריקי

שקלים פנינה והרצל
שרון ד"ר נעמי ורן

שרם יוכי ואיציק
תאומים עירית ומשה

תדמור דב
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לפיקדונות שיתאימו בדיוק בשבילכם
חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי-טפחות

סכום מינימלי להפקדה 50,000 ₪. פרטי ההצעה המחייבת הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף להם. 
הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. מס ינוכה כחוק.

  *8860

סוזי טובי
מנהלת לקוחות, מזרחי-טפחות

פיקדון דובדבן

איך מבטיחים הכנסה
קבועה ויציבה בגיל הפנסיה?

"החשש היומיומי קיים אצל כולנו - רמת ההכנסות בפנסיה יורדת
וההוצאות עולות. לכן, הכנסה נוספת תמיד תוכל לעזור.

לקוחות כל הבנקים, השקיעו היום בפיקדון דובדבן.
פיקדון עם ריבית קבועה, מובטחת, ללא תלות בשינויי אינפלציה או ריבית,

ותקבלו הכנסה קבועה מדי חודש בסכום ולתקופה שתבחרו"

עם

סוזי טובי

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית. פועל בסיועם של: משרד התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו

רח' דיזנגוף 101 ת"א, המשרדים: בית כלל, רח' דרויאנוב 5 ת"א 
 www.lessin.co.il 03-5241333 :טלפון: 03-7255300 קופה: 03-7255333 פקס

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אודי בן משה

לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

בימוי: אלון אופיר

השקר
מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס 

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון

תרגום: שלמה מושקוביץ 
בימוי: רוני פינקוביץ'

שעה של שקט
מאת פלוריאן זלר 
תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה נאור

ביבר הזכוכית
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: גלעד קמחי

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

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

הצגות ילדים

רפטואר                    2016-17 

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס

המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה

על פי ספרו של מארק האדון
מאת סיימון סטיבנס
תרגום: דניאל אפרת

בימוי: גלעד קמחי

האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס

בימוי: רוני פינקוביץ'

אהבת מוות
מאת ענת גוב

בימוי: גלעד קמחי

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש

מאת דפנה אנגל
בימוי: ציפי פינס

היורשת
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

מרלן
מאת שרה עזר

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר

עיבוד: שחר פנקס
בימוי: כפיר אזולאי

הסודות
מאת הדר גלרון
בימוי: מיה ניצן,

אלה ניקולייבסקי

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

שירה
מאת ש"י עגנון

בימוי: גלעד קמחי

הר לא זז
מאת גלעד עברון

בימוי: עירד רובינשטיין

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו

עיבוד: דפנה אנגל-מחרז

קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: אלון אופיר

השחקנית
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי 

החדר האחורי 
מאת עדנה מזי״א

ובבימויה
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ביאנקה:
זה דו במלוא כבודו, התו האב,

זה רה אשר קורא למי, יה-פה? 
לביאנקה סול סולל שביל מאוהב,

רק לה, כי היא השיא, שלמות צרופה.
זמרי לי נא סי סי בצליל חמלה, 
אמות אם לא תתני לי רק מי-לה.
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First performance: 27.12.2015
Length: 1 hour and 45 min. without intermission

Translated by: Dori Parnes
Directed by: Udi Ben Moshe
Set Design: Lily Ben Nachshon
Costumes Design: Orna Smorgonsky
Lighting Design: Ady Cohen  
Lighting Design: Keren Grank

Cast:
Tranio - Yaniv Biton/Alon Ofir
Biondello - Or Ben Melech
Gremio - Avi Grayinik/Ofri Biterman
Hortensio - Mordi Gershon 
Katherina - Anat  Magen-shebo
Baptista - Ilan Dar
Lucentio - Yedidia Vital/Yotam Koshnir
Vincentio - Albert Cohen
Petruchio - Yuval Segal
Merchant from Mantua - Yosi Segal    
Grumio - Vitali Friedland 
Bianca - Agam Rodberg/Yulia Plutkin
Curtis/Widow/Tailor - Yakir Shukrun
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