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כיצד הכרתם זה את זה?
מתיה דלאפורט: זה היה לפני 20 שנה. עבדתי אז בסטודיו 
בעריכת הסרט הקצר הראשון שלי. עוזרת העריכה שלחה 

בטעות את התמונות לכל מסכי החברה...
עוזר מפיק,  הייתי  בזמנו  אלכסנדר דה לה פאטלייר: 
באותו  להיות  לי  הזדמן  יום, לשמחתי הרבה,  ובאותו 
סטודיו. בתמונות שחור-לבן שרצו על המסכים, הופיע 
לשווא  מנסה  כשהוא  סיטרוק,  אוליבייה  הקומיקאי 
בעיניי משעשע  נראה  זה  מצב  באמבטיה!  להתאבד 
ומסקרן. חיפשתי בפרוזדורי הסטודיו בניסיון לאתר את 

התסריטאי של סרט זה... וכך פגשתי את מתיה.
באותו היום פתחנו בשיחה שמאז לא  מתיה דלאפורט: 
נפסקה. בבסיס החברּות שלנו עומדים הקולנוע ותאוות 

הסיפורים. מכאן נולדו כל הסרטים שכתבנו יחד. 

 כתיבת מחזות לתיאטרון לא קרצה לכם?
תמיד אהבנו תיאטרון. במשך זמן רב לא העזנו   : מ. ד. 
להיכנס לנישה זו כמחברי מחזות. אולם כאשר התחלנו 
לפתח את הנושא של המחזה “שם פרטי”, ארוחת ערב 
ודאות.  תחושת  הייתה  לעימות,  ההופכת  אינטימית 
השתוקקנו לצאת מחוץ לגבולות הסיפור הערוך, מתוך 
המעגל הסגור. בקולנוע, סצנה ארוכה אורכת חמש דקות. 

אנו חיפשנו איטיות, אורך, את דבר החיים. 
גם להמשיך לשלוט בטקסטים  שאפנו   : פ.  ל.  ד.  א. 
שלנו, לחוש את העונג הבסיסי של הכתיבה. תסריט 
יכול “ללכוד” קהל שלם. זהו אובייקט זמני, מעין שלב 
ביניים אשר מעובד לסרט ו”נבלע” על ידו. כשאנו מגלים 
שהסרט הסתיים, ההרגשה היא כאילו הבאנו ילד לעולם 

שאחרים גידלו אותו!
וודי אלן אמר פעם: “אני מביים כדרך של הגנה   : מ.ד. 
היה עבורנו מעין תרפיה, תרפיה  עצמית”. התיאטרון 
מוצלחת מאוד. כאשר התחלנו לחבר את “שם פרטי”, לא 
היה לנו שמץ של מושג אם נלך עם זה עד הסוף, ואם הוא 
יעלה אי פעם על הבמה. כתבנו אותו בשבילנו וזה סחף 
אותנו. כשסיימנו את הכתיבה, הייתה זאת איזבל דה לה 

פאטלייר, הסוכנת שלנו, שהציעה לנו לפנות לבמאי.

? ם כ ל ש ה  ב י ת כ ה י  נ י י פ א מ ם  ה  מ
א. ד. ל. פ. : אנו מוֽנחים על ידי סיפורים. קודם כל, אנו 
מדברים הרבה, כמו ילדים המרכיבים יסודות של צעצוע. 
כל רעיון עובר תהליך, אנו נותנים להם להבשיל, רואים 
את הרעיונות המתגבשים עד שקורמים עור וגידים, ואת 
אלו שמתים. ניתן גם לאחד שני נושאים, כמו במקרה של 
הסרט שכתבנו ושמתיה הפיק, העתיד לצאת לאקרנים, 

“Un illustre inconnu” )“האלמוני המפורסם”(.
לעיתים שואלים אותנו מדוע עברנו מתסריט   : מ.ד. 
של סרט אפל לקומדיה. בכנות, אין לנו תשובה. אנחנו 

הולכים בעקבות הסיפורים שלנו. 
א. ד. ל. פ. : אנו מחפשים את הרעיון שבתוך הרעיון, את 
הדרך הטובה ביותר לעסוק בנושא שמעניין אותנו. לפני 

“שם פרטי” רצינו לכתוב על התפקידים המקובלים בתוך 
המשפחה, המוקצים לנו מתקופת הילדות ומתקבעים 
לנצח, מבלי שנצליח לברוח מהם. הרעיון של לידה קרובה 

של תינוק היווה גורם מדרבן.  
בכל הטקסטים שלנו, ישנו שלב בנייה ארוך. אנו   : מ.ד. 
עובדים יחד על שלד ברור מאוד של הסיפור. העבודה על 
הדיאלוגים מגיעה רק לאחר מכן, ושם כל אחד מאיתנו 
עובד באופן חופשי. אנו כותבים בנפרד: מחלקים ביננו את 
הסצנות ומפתחים אותן כל אחד לחוד, ואז אנו מצליבים 
אותן ומעבדים אותן מחדש. תהליך זה מאפשר לנו להיות 

על תקן הקהל הראשון של הסיפורים שלנו. 

הרעיון של “ארוחת פרידה” נשמע אמיתי, 
כאילו שאבתם אותו מהמציאות

מ.ד. : גם כאן, הדברים נבנו בשני שלבים. זמן רב רצינו 
לכתוב על סיום חברות בין שני אנשים, תוך התייחסות 
למצב זה כאל גירושין, מעין סיפור אהבה שנגמר. אלא 
שלא מצאנו קו עלילה. ואז, ערב אחד, מישהו סיפר לי 
ותיקים, שאין  ידידים  שהוא הוזמן לארוחת ערב אצל 
“אנושית”  דרך  ושהוא מחפש  אליה,  ללכת  לו חשק 
ארוחת  “הכנת  על  דיבר  הוא  זו!  לידידות  קץ  לשים 
רעיון.  לי  היה  זו, כבר  בנקודה  לידידו”.  ערב אחרונה 
התקשרתי תכף ומיד לאלכסנדר, שבדיוק באותה שעה 

היה גם בארוחת ערב!

גיאוגרפים של ידידות
 ראיון עם המחזאים

 מתיה דלאפורט
ואלכסנדר דה לה פאטלייר 

 מהיוצרים של הקומדיה המצליחה
“שם פרטי”

L’avant-scène théâtre  -מתוך ראיון שפורסם ב
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אכן, הוא התקשר אלי בסביבות   : פ.  ל.  ד.  א. 
נפלא,  בזה משהו  23:00. הרגשנו שיש  השעה 
סביב  אמיתי,  להיות  מכדי  אבסורדי   משהו 
התחושות שכל אחד ואחד חווה. מאילו סיבות אנו 
רואים אנשים מסוימים? האם זהו הרגל? סיפוק 

רגשות שונים? תקווה לגילויים חדשים?   
בחיי  עושים  שאנו  דברים  שלל  ישנם   : מ.ד. 
ב”חיי  כורחנו. מתוך מה שנותר  בעל  היומיום 
הבחירה שלנו”, מה באמת הוא בגדר חירות? היכן 
המחויבות החברתית? נוסף על כך, ישנם חברים 
הזוג. הגיאוגרפיה הזו של  וחברים של  אישיים 

הידידות היא שעניינה אותנו. 

במחזותיכם, יש נוכחות של משפחה 
ילדים שאינה שכיחה בהצגות  ושל 

תיאטרון?
ללא ספק, מכיוון שבחיינו, אנו מתפקדים   : מ.ד. 
הרבה כשבט. המשפחה והחברים, שאת חלקם 
רכשנו עוד בילדות, וכן העבודה – מזה שנים אנו 

יוצרים את סרטינו עם אותו צוות.
א. ד. ל. פ. : בנוגע לילדים, האמת היא שלעיתים 
רבות תהינו מדוע מקומם נפקד מההצגות של 
נרחב  ימינו, בשעה שילדים תופסים מקום כה 
בחיינו. מבלי לרצות בהכרח לשקף את תקופתנו, 
עם  שלנו,  לזו  דומה  סביבה  לתאר  ביקשנו 

האובססיות והקודים שלה.

האם כיוצרי המחזה, העבודה שלכם 
גולשת לתוך שלב החזרות?

חיבור מחזה כרוך בשנה של התגבשות   : מ. ד. 
ובשנה של כתיבה. כאשר מגיע שלב החזרות, 
זו זכות גדולה להשביח ולשפר את הטקסט עם 
שחקנים מכובדים. אנו מפנים תשומת לב מירבית 
ורק כאשר ההצגה עומדת על  לקצב הטקסט. 
הרגליים, אנו יכולים להעריך באמת את העבודה 

שנותרה לנו. 
: כתיבה היא תהליך בלתי צפוי. אנו  א. ד. ל. פ. 
יוצרים קו נוקשה וישר, מבלי לחשוב על קומדיה 
או דרמה. אנו מגלים את ההצגה במהלך החזרות. 
יוצאים דברים שמצחיקים מבלי שהתכוונו לכך, 
וגם להפך! שלב אחרון זה בתהליך הכתיבה הוא 

חיוני ביותר. 
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זוג נשוי  ופייר,  במחזה “ארוחת פרידה” מנסים קלוטילד 
שילדיהם כבר עזבו את הבית, להיפטר ממשקל עודף 
של עברם בדמותם של חברי ילדות שגם אותם, כך הם 
וחייהם. מתוך  הזמן לשלוח מביתם  אולי  הגיע  חשים, 
החלטה להתמודד עם קשיי הפרידה הללו בדרך מקורית, 
ולכאורה ללא כאבים מיותרים, הם מחליטים  מפתיעה, 
לארגן “ארוחת פרידה” לחבריהם הותיקים במעין נוסחה 
הומוריסטית של גירושין ידידותיים, ובמידה וניתן - שגם 

ישאר טעם טוב )הרי כל זה מתרחש תוך כדי ארוחה(. 
אנו בקהל לא נוכל להימנע מהשאלה המתבקשת, האם 
גם אנו מוצאים את עצמנו נפגשים שוב ושוב עם חברים 
והעניין שבמפגש דעכו מזמן?  ותיקים, גם כשהתשוקה 
גם אנו דואגים כרגע שמא נמצא עצמנו שואלים  אולי 
בעוד מספר ימים, במבוכה ובחשאי, בדרכנו לעוד "פגישת 
מחזור", לריטואל קבוע, לעוד מפגש נוסטלגי שכזה, האם 
באמת חשקה נפשנו במפגש? מה למעשה עדיין מחבר 
כוחו של  רק  זהו  – שמא  ועד היום  כיום  אותנו אליהם 
הרגל? שמא החשש הלא-נעים להיפרד? אולי הנימוס 
או הצביעות שמכתיבים לנו המשך פגישות שכאלה? אין 
מן הסתם תשובה אחת לתהיות אלו, אך חברים ותיקים, 
כמו פלאי נפתוליו של הזיכרון האנושי, חובקים לא רק 
ילדות הם  ומלואו. חברי  עולם  ותיקה, אלא  נוסטלגיה 
עדות חיה לילדות ולעבר שהיה ונגמר, לרגעים נוסטלגיים, 
והחיות של העבר. כל אלו  אירועים מכוננים, לרעננות 
ילדות משותפים עם חברים  זיכרונות  לתוך  מתכנסים 
וותיקים. אנשים רבים נזכרים בנוסטלגיה, לא מציאותית 
בהכרח, בעברם - כמה טוב היה הוא לכאורה, “כמה הכל 

היה אז אותנטי ואמיתי יותר”. 
לאחר שמתפרקת לה המסגרת החיצונית שמחזיקה לא 
פעם חברויות כאלה, דרושה השקעה וחיבור נפשי עמוק 
בכדי לשמרן. החברות שהיתה אז התבססה על דברים 
משותפים שנכונים לתקופה בראשיתית. אך התפתחות 
אישית שונה לוקחת אנשים למחוזות שונים בבגרותם, עד 
שלפעמים נדמה כי כבר לא נותר דבר מהשותפות ההיא, 
למעט זיכרון העבר. ואכן, לחיים קצב ועוצמה משלהם, הם 
שואבים לשגרה יומיומית של שיכחה לא מכוונת של חברים 
ישנים וטובים, חברים מביה”ס היסודי, התיכון, הצבא, מכל 
מקום כמעט נאספים להם חברינו – “שורה ארוכה ארוכה”. 
חרדת המוות והכיליון שמעורר חלוף הזמן, משבר זהות, 
ופרידה  חיים, מזמינים שאלות של קשר  משבר אמצע 
כשלב התפתחותי טבעי בנקודה בחיים שבה תמונת נוף 
העבר שנשקף לאחור מעורר אימה שמה הכל יגמר מהר 
מידי. והנה ישנה לכאורה עוד הזדמנות ממשית אחרונה 
להתחדש ולהיוולד מחדש. כמה נוח לעשות זאת בעזרת 
ושליחתם של חברי העבר  בגדים,  מלתחה חדשה של 
הדהויים לארכיון ההיסטורי. שהרי לעיתים קרובות טעונות

 

חברויות אלו גם בזכרונות וחוויות שאנו מעדיפים לשכוח 
ושכחה של  ניתוק  ניתוק החברות עשוי להקל על  וכך 

ארועים וחוויות קשות, מביכות או פחות נעימות. 
ואמנם, בני הזוג קלוטילד ופייר מחליטים על ארוחת פרידה 
מכמה חברים ישנים וקצת כמו שעושים סדר בארון ומנפים 
גם הם מחליטים להתחדש בחברים  ישנות כך  חולצות 
הוא התחלה חדשה.  הכיוון  ולהפרד מהישנים.  חדשים 
האמנם? כאן יופיו ומורכבותו של המחזה )ושל חיינו( באים 
לידי ביטוי - הכל כבר מוכן לקראת בואו של אנטואן החבר 
הראשון בכדי להיפרד ממנו. הקריטריון לפרידה - חברות 
של שנים שכבר נס ליחה, זו שלעיתים מרימים למען זכרה 

טלפון מנומס של עדכון והבטחה לשמור על קשר... 
אולם בכל זאת עלולה להטרידנו מחשבה אותה ביטא 
יהודה עמיחי בסיום שירו “עצות האהבה הטובה”: “ועצות 
האהבה הרעה: בעודף האהבה, שנשאר לך מן הקודמות, 
עשה לך אשה חדשה” )חברים חדשים?(, “ועם מה שנשאר 
ממנה עשה לך אהבה חדשה, עד שלא ישאר לך כלום.”... 
והרי עצת האהבה הטובה של עמיחי נוגעת דווקא לשימור 
תאהב  הילדות: “אל  לאדמת  והשייך  הקרוב,  המוכר, 
נכון לוקח לו  הרחוקות. קח לך מן הקרובות, כמו שבית 

מאבני המקום שסבלו בקור ולהטו בשמש ונצרבו".
יתכן שהקושי והפחד להינתק מאוביקט העבר מעיד על 
כך שמדובר בדבר מה עמוק ואישי הרבה מעבר לדמותו 
החיצונית של חבר ילדותי. וכאן אולי מגיעה ליבת הדאגה, 
שכן הספק אינו נותר רק בנוגע ליחסי החברות שלי כלפי 
האחר, אלא בשאלת הזהות שלי-עצמי, כפי שאני זוכר את 
עברי ואת ילדותי, את כמיהותי ורצונותי - האם גם ליבת 
זהותי נשמרה באמת באופן אותנטי לאורך השנים? או שמא 

אני-עצמי אדם אחר לחלוטין ממה שחשבתי. 
בו  המקור  בשפת  פרידה״  ״ארוחת  המחזה  מתוך שם 
Un dîner d'adieu מהדהדת ארוחת  נכתבה בצרפתית 
פרידה אחרת - היסטורית ודרמטית, לא אחרת מהסעודה 
האחרונה של ישו לפני צליבתו וקימתו לתחייה ימים מספר 
לאחר מכן. אז מה הולך להיות מוצג פה הערב? ארוחה, 

פרידה, משבר, סיום, תקווה, תחייה מחודשת?
וכשיורד המסך ונפרד מההצגה ומהשחקנים ואנו בדרכנו 
הביתה יתכן שתתלווה אלינו גם נימה נוספת מהורהרת 
ומפוכחת יותר על חברות וכאבי הפרידה כפי שהיטיב לנסח 

זאת סנט-אכזופרי:
"הנה הסוד שלי. הוא פשוט מאד: רק בלב אפשר לראות 

היטב. מה שחשוב באמת סמוי מן העין". )הנסיך הקטן(

קרן קפלן, אורן קפלן

ארוחת פרידה או סעודה אחרונה?

9 8



11 10



הסכמות ומחלוקות
מאז המחזה "המיזנתרופ", 

החברים מתקוטטים בתיאטרון. 
"ארוחת פרידה" מנציח בלהט 

מסורת זו...

ריב בין חברים הפך לנושא נפוץ בתיאטרון ובמיוחד 
בקולנוע )הסרט "חברים לרצח" משקף אג'נדה 
שלמה!(. אבל ברפרטואר הישן אין הרבה חברים. 
לנו להעדיף את  גורמת  חובת אצילּות הרגשות 
האהבה על פני החברות. קורניי הוא בין הבודדים 
בין  שהתייחס, בקומדיות שלו, לקשרי הידידות 
צעירים. אלא שיש מקרה מופלא אחד היוצא מן 
הכלל: המיזנטרופ )מולייר(, שהוא מעין מסה על 
זמנית. אלססט הוא דמות  בו  ועל כנות  חברות 
בלתי מתפשרת, פילינט הוא איש החברה הגבוהה, 
ביניהם תעמוד  הידידות  האם  פשרות.  האוהב 
בהבדלי האישיות שלהם? מולייר יצר כאן את דגם 

הקומדיות הטהור בנושא זה.
בז'אנר התיאטרון מוצגים לא מעט חברים. אולם 
מהווה  חברים  הייצוג של  רבים,  אצל מחזאים 
אמתלה כדי לקיים דיון רעיוני, ורק משנות ה-50 
של המאה ה-20 מתעורר רצון לעסוק בנושא זה 

ישירות. 
לפני  האנגלים,  ספק  ללא  הטון?  את  נותן  מי 
יום הולדת" ועד  הצרפתים. במחזותיו, מ"מסיבת 
“בגידות”, הרולד פינטר מציג לנו רקעים מסתוריים, 
נותן  הוא  חברים.  בין  מוסריים,  בלתי  ואפילו 
לרגשות מעורפלים לדשדש סביב קו בלתי מוגדר. 
זה הסגנון שלו: אצלו, הרגשות לא מתפוצצים. 
למרות זאת, הוא אחד היוצרים המשמיעים קולם. 
כמו  השתחררו  והאמיצים  הרסן  הותר  אחריו 
במחזה “אומנות” )Art( מאת יסמינה רזה )שהוצג 
בבית ליסין( המספר על שלושה גברים המכירים 
ומעריכים איש את רעהו, הנגררים למריבה סוערת 
והרעּות  אחד מהם  שולחן שקנה  סביב  ביותר 

שהייתה בעבר התמוססה לה לחלוטין!
כך או כך, זולת אולי המחזה "ארוחה עם חברים"  
ליסין(,  בבית  )שהוצג  מרגוליס  דונאלד  מאת 
התיאטרון כמעט ולא עוסק בנזק שנגרם כתוצאה 
מניתוק קשר חברות, הן קשר המחבר בין בני זוג 

או בין יחידים. 
ליסין  בבית  )שהוצג  פרטי"  "שם  במחזותיהם 
בהצלחה רבה( ו"ארוחת פרידה",  מתיה דלאפורט 
יודעים לשפוך אור  ואלכסנדר דה לה פאטלייר 
בצורה חדשנית על נזקים אלו, הפוגעים הן בחיי 
ידיעה, כמו  וזאת מתוך  והן בחיים האישיים,  זוג 
קודמיהם, כי החברּות הינה חומר נפץ, לא פחות 

מהאהבה.

מתוך מאמר מאת ז'יל קוסטאז
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 "פנים אל מול פנים 
 אולי רק פעם בחיים 

 הזמן סוגר עלינו 
 מעגל של שינויים."

)יעקב גלעד, יהודה פוליקר(

זוגיות במשך שנים  יחסים  ניתן לתחזק מערכות  האם 
ארוכות, אפילו עשרות שנים? באיזה שלב הן מאבדות את 
החיות שלהן והופכות טכניות, מלאכותיות ואפילו שקריות?
פייר וקלוטילד מחליטים לעשות סדר בחיים החברתיים 
וחברים מכבידים,  ולהתפטר מקשרים מיותרים  שלהם, 
שגוזלים את זמנם הפנוי, ולא מאפשרים להם להיות זה 
עם זה. אבל, מאחורי התכנית המצחיקה-משונה שלהם 
לערוך ארוחות פרידה לחברים, ולא לפגוש אותם אחר 
יותר –  יותר לעולם, עומדת משאלה עמוקה הרבה  כך 
ולהחיות את הזוגיות שלהם, כפי שהיתה כשהיו  לשוב 
צעירים. ובצד המשאלה גם חשש גדול – האם יש עדיין 

מה להחיות?
מרובות:  הסביבתיות  והדרישות  אינטנסיביים  החיים 
לימודים, ביסוס מקום בעבודה, קריירה, משפחה, חברים, 

בני הזוג  וכמובן הילדים. הרבה פעמים בתחילת הדרך 
רואים את הדברים באותה צורה, מסכימים ביניהם על 
יום שלהם  סדרי העדיפויות ומצליחים לארגן את היום 
יש תנועה  בצורה שמתאימה לשניהם. בחלוף השנים, 
ושינוי שמחייבים התאמה מחודשת: מה שהתאים בעבר 

כבר אולי לא עובד.  
הפסיכואנליטיקאי סטיבן מיטשל )2002(, בוחן בספרו 
האהבה  יכולה  כיצד  להתמיד”?  אהבה  יכולה  “האם 
“לא  אומר:  והוא  השנים.  לאורך  לשרוד  הרומנטית 
הרומנטיקה היא הנוטה להידלדל מעצמה, אלא אנו אלה 
המשקיעים מאמצים ניכרים בדלדולה” )עמוד 33(. לדעתו 
יכולה לשרוד – אם רק נדע להבחין במאמצים  האהבה 
ההרסניים שלנו להגן על עצמנו מפני הסכנות שטמונות 

בה. 
יש מדדים אובייקטיבים שעוזרים להבין מה מצב הזוגיות: 
באיזו תדירות רבים? באיזו תדירות עושים סקס? כמה זמן, 
בעצם, נמצאים ביחד? זמ”ז )זמן משותף זוגי( זה דבר חשוב 
מאד: אם אתם לא נמצאים ביחד כמעט אף פעם – קצת 

קשה להגיד שהזוגיות שלכם טובה... 

בשבחי הזמ”ז* )*זמן משותף זוגי(

אבל מעל ומעבר לאלה, יש מדדים פנימיים, שחשובים 
לא פחות, וקשורים לתחושות הסובייקטיביות שלנו כלפי 
עצמנו וכלפי בני הזוג שלנו: האם הוא עדיין האחד? האם 
אני מאושר במחיצתה? כשמתחילים לקלף את השכבות, 
לחפור לעומק ולהבין מה קורה בזוגיות של פייר וקלוטילד, 
מגלים שהבעיה היא לא החברים או הזמ”ז – אלא איכות 

הקשר הזוגי שלהם. 
שאלה משמעותית בתוך הזוגיות היא עד כמה מספרים 
ותחושות.  ומשתפים אחד את השני בסודות, מחשבות 
סודות מהעבר, שהם לכאורה “לא חשובים”, ממשיכים 
לחתור תחת הקשר, כשאינם מדוברים. דברים שהיו יכולים 
נאמרו,  ולא  הזוגיות,  מוקדמים של  להיאמר בשלבים 
הופכים למעיקים ומכבידים ברבות השנים, ואפילו לחומר 

נפץ שמסכן את המשך הקשר.  
רובד נוסף שמכביד על הקשר הזוגי ומודגם בהצגה הוא 
אבדן האותנטיות של אחד או של שני בני הזוג. ביחסים 
בהם אי אפשר לחוש חופשיים, להגיד את האמת, ולשתף 
את האחר גם בחוויות ותחושות לא נעימות שלנו, החופש 
הפנימי הולך ומצטמצם ואת מקומו תופסת תחושה של 

זיוף ורמיה.  
המפורסמים  מתיאורי המקרים  באחד   ,)1905( פרויד 
והמוקדמים ביותר בהיסטוריה של הפסיכולוגיה, שואל את 
המטופלת שלו דורה: “מה מקומך שלך באי הסדר העולמי 
ואותנו  אותה  שעליו את מתלוננת”? שאלה שדוחפת 
לבדוק בכל רגע מה מקומנו ואחריותנו במצב הקיים. פייר 

וקלוטילד רוצים לשנות את עולמם ולהחזיר לעצמם את 
אהבתם, שדהתה והתעמעמה עם השנים. אבל איך עושים 
זאת? לא פעם אנשים נדחפים לקבל החלטה ולעשות 
מעשה, רק כדי לייצר תנועה ולא להמשיך להרגיש תקועים 
יודעים  ואתם  בהצגה  כמו שתראו  במקום אחד. אבל, 
בעצמכם, כדי להגיע לשינוי אמיתי ומשמעותי, יש צורך, 
לפני הכל, ששני הצדדים יכירו באחריותם ובחלקם במצב. 

וזה לא תמיד כל כך קל. 
איך נחשפים לאמת? הרבה פעמים צריך לשם כך להיעזר 
ב”שלישי” – מישהו שמגיע מבחוץ, ועוזר לנו לראות את 
המציאות, כמו שהיא משתקפת דרך עיניו. על מנת לראות 
את עצמנו, כמו שאנחנו באמת, אנו זקוקים להשתקפויות 
אחרים  ידי  על  קבוע  באופן  לנו  שניתנים  והדהודים 
בסביבתנו. אנטואן, החבר הנודניק, המכביד, המשעמם 
והמיותר בחייהם של פייר וקלוטילד – נחלץ כדי לעזור 
שוב,  להביט  לבד:  להם  לעשות את מה שקשה  להם 
בעיניים חדשות, זה בזה, ולהחליט אם הם מוכנים לבחור 

זה את זה מחדש, באותם תנאים או עם חוקים חדשים. 

ואנליטיקאית קבוצתית,  – פסיכולוגית  יעל דורון  מאת 
וגילי בר – עובד סוציאלי, מגשר ומנחה קבוצות, הם בני זוג 
שמנהלים ביחד את “מכון זוגות” ברמת גן, לטיפול אישי, 

זוגי וקבוצתי בנושאי זוגיות ויחסים. 
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אלון אופיר / בימוי ועריכה מוסיקלית                                     

 - שרת בלהקת פיקוד המרכז. בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות שביים 
בתיאטרון בית ליסין: ריקוד בשישה שיעורים, אהבה ממבט שלישי, החדר הכחול, החולה ההודי, מדליה 
בפסטיבל פותחים מסך - מופע הפתיחה ל"פותחים  להארי, בית מרקחת שטרן-בלום, עקר בית, 
בראבו,  )פרס ראשון(. בהבימה:  שירים שהוצאו מהקשרם, כל הבמה אישה, בשידור חי   "6 מסך 
מר גרין )זוכה  החותנת, שעה יפה ליוגה, לרקוד ולעוף, החולה ההודי, אם הבית, פאניקה. בקאמרי: 
פרס התיאטרון להצגת השנה 2001(, פרק ב', אסיר בלב העיר, קיזוז, נשוי במנוסה. בתיאטרון חיפה: 
שיחות לילה. ביידיש שפיל: שירלי וולנטיין. במרכז  בנות עובדות, הדודה של מנש. בתיאטרון גשר: 
הגאה: סיפור אהבה בשלושה פרקים )ביים ושיחק את ארנולד(. בתיאטרון הספריה: הבחורים שלנו, 
השבויה האינדיאנית, בלילות הקיץ החמים. בתיאטרון הצפון: עפרה. בתיאטרון הקומדיה: האמא של 
הרווקה. במדיטק: אמא. 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 השנה 2009(, המון רעש על לא כלום, הכל אודות חוה, הגיבן מנוטרדם. בתיאטרון הספריה: אוהבים ומובסים, מודליאני, דלתות, 
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, אמרה לדני. ביים את מופע הבידור של רותם 

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

עדי שימרוני / עיצוב תאורה 

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

קליק זוכת פרס עיצוב התאורה להצגה לב פסטיבל עכו 2011.

דורי פרנס / תרגום

בין תרגומיו לתיאטרון - בבית ליסין: הדבר האמיתי, פיאף, ברנשים וחתיכות, חיים פרטיים, חלום של 
לילה בלב קיץ, שם פרטי, האמת, סיפור ישן חדש. בתיאטרון חיפה: המלט, רומאו ויוליה, אירמה לה-
דוס, אילוף הסוררת, הדוכסית של אמלפי, מי דואג לילד. בהבימה: הברווזון, כל החיים לפניו,  מלכת 
יותר,  השחף, נדלן, הזמרת קירחת  היופי של לינאן הסוחר מוונציה, רעל ותחרה. בתיאטרון החאן: 
הקיץ, אדמה קדושה, הקסם הגדול, משחק של אהבה ומזל. בתיאטרון הרצליה: איזון עדין. בתיאטרון 
הקאמרי: קוויאר ועדשים, המלך ליר, ווייצק, קומדיה של טעויות, איש קטן, מה עכשיו, שגעון באופרה, 
המון רעש על לא כלום,  בתיאטרון באר שבע:  סיראנו דה ברז'ראק, נשוי במנוסה, אופרה בגרוש. 
החולה המדומה. באנסמבל עתים: שלוש אחיות, הדיבוק, הטייפ האחרון של קראפ, המלך הולך למות,
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.

נטע הקר / עיצוב תפאורה תלבושות

ותלבושות  עיצבה תפאורה   .1996 אביב  תל  אוניברסיטת  תיאטרון,  לעיצוב  בוגרת המגמה 
להצגות ומופעים, לקלטות ילדים ולתוכניות טלוויזיה. בין עבודותיה בתיאטרון: עיצוב תלבושות - 
בתיאטרון בית ליסין: מקווה, אז בפראג. בתיאטרון הבימה: קופסה שחורה, בגדי המלך. בתיאטרון 
הקאמרי: ילדי הנרות. בתיאטרון החאן: צל חולף. בתיאטרון באר שבע: גליליאו. ONE ריטה המופע 
סינית אני מדברת אליך,  יורק. עיצוב תפאורה - בתיאטרון בית ליסין:  ניו   BE מיומנה  ,2006 קיץ 
)בשיתוף הקאמרי(. בקאמרי:  הלהקה, השוטר אזולאי, חשמלית ושמה תשוקה  בהבימה:  מכולת. 
פוטו בגדאד, ברוקלין בוי, משיח, אפריל הקסום, הרוזן ממונטה  אמא קוראז'. בתיאטרון באר שבע: 
גיבור הלובי.  כריסטו, שחק אותה סם, המון רעש על לא כלום, איזה יופי, פרק ב'. בתיאטרון חיפה: 
יפו. בתיאטרון  הצוענים של  הפלייבוי של עולם המערב. בתיאטרון החאן:  בתיאטרון הספריה: 
שרה  בציון לשבח(. במדיטק:  )זכתה  אווטאר  יסודות עוינים, אל עצמי. בפסטיבל עכו:  הקיבוץ: 
רק אתמול נולדה, הדבר האמיתי,  גיבורת ניל"י. עיצוב תפאורה ותלבושות - בתיאטרון בית ליסין: 
עלמה ורות, שם פרטי. בתיאטרון הבימה: צורה לאהבה, כתר בראש, מבקר המדינה, טייפ. בתיאטרון 
בומרנג.  החתונה האחרונה,  חיפה:  תיאטרון  זהב טורקי.  וולף,  מוירג'ינייה  מי מפחד  הקאמרי: 
הזמיר-מסיבת פיג'מות.  ישראל:  מהמטבח באהבה. בפסטיבל  ילדים בחיפה:  בפסטיבל הצגות 
ניני. geanes & jeans אחינועם  גרמניה.  בבית האופרה של בראונשוויג,   Baruchs Shweigen
בתיאטרון באר שבע: ג'יפס, סוביניר, חבלי משיח. בתיאטרונטו: רק עד אפס מקום. במדיטק: אוזו ומוזו 
מכפר קאקרוזו. ניני. עיצבה את אגף החייזרים החדש במוזיאון הילדים בחולון. מרצה לעיצוב בבצלאל. 
זוכת פרס התיאטרון על עיצוב תפאורה להרוזן ממונטה כריסטו )2009(, זוכת פרס עיצוב תפאורה 
להצגות ילדים על אוזו ומוזו מכפר קאקרוזו )2008(, ופרס לעיצוב תפאורה ותלבושות למהמטבח באהבה.

מתיה דלאפורט ואלכסנדר דה לה פאטלייר / מחזאים  

יחד כמעט עשרים שנה. כתסריטאים, הם שיתפו פעולה בהפקות  1971, עובדים  ילידי שנת 
וולקמן – אשר זכה בפרס הראשון בפסטיבל אנסי  Renaissance מאת כריסטיאן  רבות ביניהן: 
סנט- )הנסיך הקטן( מאת   Le Petit Prince ליצירה  עיבוד  כמועמד לפרס האוסקר,  ונבחר 

אכזופרי, לסדרה Les Parrains )הסנדקים( מאת פרדריק פורסטייה, L’Immortel )בן האלמוות( 
La Nuit des enfants rois עיבוד של הרומן  )ילדי הפלא(,   The Prodigies ברי,  רישאר  מאת 
Papa ou Maman? )אבא או אמא?(, מאת מרטין בורבולון. וכן  בהפקתו של אנטואן שאריירון, 
)Le Prénom(, המחזה הראשון שלהם, שנחל הצלחה  שם פרטי  והפקה של  לאחר הכתיבה 
2010 והוצג מאז ברחבי העולם, הם יצרו כעבור שנתיים עיבוד קולנועי למחזה.  עצומה בשנת 
הסרט זכה גם כן באהדת הקהל, וגרף שני פרסי סזאר. המחזה הועלה בשנת 2011 בתיאטרון 
חיברו תסריט חדש לסרט בהפקתו של מתיה  2014, הם  רבה. בשנת  ליסין בהצלחה  בית 
דלאפורט: Un illustre inconnu )האלמוני המפורסם(. ארוחת פרידה הוא המחזה השני שלהם.

מתיה דלאפורט
אלכסנדר דה לה פאטלייר
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מורדי גרשון / פייר לקר

ליסין:  בית  - בתיאטרון  בין ההצגות בהן השתתף   .1999 נתיב,  ניסן  בוגר הסטודיו למשחק 
יחפים בפארק, נערי ההיסטוריה, סופ"ש עם תום, מייק, תקלה קלה, בחורים טובים,  פילומנה, 
עד ראיה, כובע הקש  בתיאטרון הקאמרי:  שם פרטי, אשה, בעל, בית, בית מרקחת שטרן-בלום. 
 3.5 דור  וביים:  והרוחות, קרום. כתב  רוזיטה, לכל השדים  דונה  האיטלקי, אמא קוראז', אטום, 
וביים את  וזכה בפרס הבמאי. כתב   2000 שעשואום במסגרת פסטיבל עכו  בתיאטרון הנפש, 
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 השמלות, דינג דונג, בעל בריבוע )בית צבי(, 

דו"ח מצב )תיאטרון הנפש(. טלוויזיה: שכונה, החממה, קוויקי. 

יעל לבנטל / קלוטילד לקר

בין  נתיב.  ניסן  למשחק  הסטודיו  בוגרת 
ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית 
אתמול  רק  סרט,  פעם  עליך  עשו  ליסין: 
נולדה, פרינסס מרי 7, שם פרטי, חברות הכי 
טובות )בשיתוף הקאמרי(, שבטים, חתולה 
שלוש  על גג פח לוהט. בתיאטרון חיפה: 
הבימה:  בתיאטרון  מסיבות, ראש משוגע. 
נפגעי חרדה. בתיאטרון הקאמרי: שידוכים 
מועמדת  היתה  עליו   – הכלה  בתפקיד 
בתיאטרון.  המבטיחה  השחקנית  לפרס 
בפסטיבל תיאטרון קצר: האביר על הסוס 
הלבן, ראיון עבודה. בתיאטרון צוותא: בואו 
לא נדבר על זה. בתיאטרון הרצליה: כוונות 
החיים זה לא הכל, לא  טובות. בטלוויזיה: 
לפני הילדים, מסכים, אחורי החדשות ועוד. 
חדש  בסטנדאפ  מופיעה  אלה  בימים 

אותו כתבה.

יובל סגל / אנטואן רואייה
 

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

מתנה משמים, לרקוד, האלוהים של מלכה ועוד.



מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

מרכזת ידידי התיאטרון:
כלנית סטמקר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,300 ש"ח(

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ועו"ד אמיתי

ברנדס ג'ני וחנינא
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר

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
2 תרומות בעילום שם

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

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

אהובי יגאל
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( 
אלשיך יוסי

אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם

אקרמן אסתי וברנר בני
אריאל נורית וחיים

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם

בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם

ביילין הלנה עו"ד וישראלי יעקב עו"ד
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי

בן עוזר רותי
בראון גבי

ברון גבי
ברנר אביבה 

ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה וארנן

גולדנברג אורה
גוריון יפעת

גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל
גייגר שרה ומיכאל

גייזלר עודדה ודן
גלאנץ טליה

גלבוע סולי וארנשטיין יורם
גלברד ברכה ויעקב

גליק נילי
גליקסמן דליה ויוסף

גמזו יעל וגיא
גרבינסקי דינה וישראל

גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה
דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה
דנקנר זהבה ויצחק

דרנגר ורד ואברי
הלפן אלי

הלקין אריאלה והלל
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

זרניצקי אורה ויוסי
חכמי יוסף

חנן פסיה ורו"ח אריה
חשין רות ומישאל

טולידאנו נירה
טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה
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'

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 ועוזי
מולכו שלומית ויצחק

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 שרה ופרופ' מיכאל

עופר ליאורה 
עזרי יורם

עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית 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
רדו חנה ורוני

רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רייז אורנה 
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
שקלים פנינה והרצל

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק

תאומים עירית ומשה
תדמור דב

6 תרומות בעילום שם

F R I E N D S  O F  B E I T  L E S S I N  T H E A T R E

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

להצגה זו
עוזרת במאי:

רותי גפן

מנהלת הצגה:
שרון שפירא

מנהלי במה:
נחום רז,

ליאור סאלם

עובדי במה:
דוד פייזל אמזרי, 

שלומי נתנאל

תאורה:
אייל דרור עובדיה, 

אלכס בנסמן, 

שוקי אבו חצירה

הגברה:
אסף בן אבי,

טל חפץ

מלבישות:
ליאורה רון

ביצוע תפאורה:
אלכס גולדין 

צילומים:
כפיר בולוטין

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב כריכה:
רקפת ולטר וונטורה

עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

שחקני התיאטרון 
לעונת 2015-16 )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
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ליטל גביש, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

עוזרת למנהל משאבי אנוש:
נגה חליף 

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:
מירה ביסון, רות בן-דת,

מורן גבע, מאיה גורן, ענת גל,
שרה גלעם, שירה מאזה, משה מור, 

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

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: אורנה דויטש, שושי זק, 

אלעד חברוני, 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, 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, 

אורן פרי, רם קציר, שרון ראובן,
ליאור רגב, יורי שכנוביץ

מנהל ייצור: רמי דקל
אביזרים: יהודית בולקיאר

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

ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, ולריה גלוזמן, 
דנה כהן, אולגה מטאיסן, אסיה נלן, 
 מריאנה פינקלשטיין, אולגה פרגמן,

לנה קומינה, ליאורה רון, יוליה שמילוב, 
אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי

אורטל אוחיון

אבי אוריה

מגי אזרזר

גיה באר גורביץ'

אפרת בוימולד

יניב ביטון

נעה בירון

מאיה בכובסקי

פלורנס בלוך

אור בן מלך

דודי בן סימון

נמרוד ברגמן

ששון גבאי

דני גבע

ליאת גורן

ליאור גרטי

מורדי גרשון

מיה דגן

טל דנינו

אילן דר

דיקלה הדר

רמי הויברגר

ידידיה ויטל

אופיר וייל

ארז וייס

יעל וקשטיין

מרים זוהר

הילה זיתון

פיני טבגר

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

דרור טפליצקי

יעל לבנטל

מיכל לוי

יניב לוי

שמרית לוסטיג

חי מאור

ענת מגן-שבו

לורין מוסרי

אורי מזעקי

שמעון מימרן

חייקה מלכה

רמה מסינגר

קרן מרום

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

אלון נכטיגל

יובל סגל

ראודה סלימאן

אברהם סלקטר

הילה פלדמן

ויטלי פרידלנד

נתי קלוגר

הדס קלדרון

תמרה קליינגון

ליז רביאן

אגם רודברג

אורנה רוטברג

יקיר שוקרון

רון שחר

ניר שטראוס

יעל שרוני

רפי תבור

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

נתנאל גלעדי

רמי בן-גל

שלום חבשוש

איריס מור 

אריה מנדל

אריאל קפון

הפקה

מנהל 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

תודה לבוני וייס על ייצור הספרים
ול-ELIANE STOLERU על השמלות בהצגה
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חברי מועדון הלקוחות 
של מזרחי-טפחות

ח 
.
נהנים מכ

של קבוצה!

חברי מועדון הלקוחות 

ח 
של קבוצה!

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות (למעט דיינרס ומועדוני you ו-lifestyle). כל המוצרים והשירותים באחריות 
הספק בלבד. הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה. לקבלת מידע מלא 
www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis ומעודכן, לרבות על התנאים לקבלת ההטבות, יש להיכנס לאתר המועדון בכתובת

*8860mizrahi-tefahot.co.il/hacartis
לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר

מגוון הנחות בתחום התיאטרון, המחול, המוסיקה והקולנוע
בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:

ןוןון תיאטר
המדיטק

בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:

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

עקר בית
מאת ענת גוב

בימוי: אלון אופיר

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש

מאת דפנה אנגל
בימוי: ציפי פינס

דרכון פולני
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון
בימוי: אלון אופיר

שירה
מאת ש"י עגנון

עיבוד: יורם פאלק
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

פולישוק
מאת שמואל הספרי

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אודי בן משה

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל

תרגום: יוסף אל-דרור
בימוי: רוני פינקוביץ'

טרטיף
מאת מולייר

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: אודי בן משה

ארוחת פרידה
מאת מתיה דלאפורט 

ואלכסנדר דה לה פאטאלייר
תרגום: דורי פרנס
בימוי: אלון אופיר

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

שבטים
מאת נינה ריין

תרגום: שלמה מושקוביץ, תום אבני
בימוי: רוני פינקוביץ'

צעד מהיר
מאת: אוליבר קוטון

תרגום: יוסף אל-דרור

ההצגה חייבת להיגמר
מאת: הנרי לוויס, יונתן סייר,

הנרי שילד

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                  2015-16 

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

חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: גלעד קמחי

האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס

בימוי: רוני פינקוביץ'

על אהבה וחברות
מאת אמיליה באלמור

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: עדנה מזי"א
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השירים בהצגה

"Parole parole"
Written by Gianni Ferrio Leo, Chiosso and Giancarlo Del Re

The song was performed by Dalida and Alain Delon 

"Zou Bisou Bisou"
Written by Bill Shepherd and Alan Tew 

The song was performed by Jessica Pare
 

"Hanuman Chalisa"
Rakesh Chaurasia (Flute), Niladri Kumar (Sitar),

Ulhas Bapat (Santoor) & Pt Bhawani Shankar (Pakhawaj)
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First performance: 9.7.2015  |  Length: 1 hour and 30 min. without intermission

Un dîner d'adieu
 by Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière

Translated by: Dori Parnes
Director and Music Editor: Alon Ophir
Set and Costumes Design: Neta Haker
Lighting Design: Adi Shimrony

Cast:
Mordi Gershon - Pierre Lecoeur
Yael Leventhal - Clotilde Lecoeur
Yuval Segal - Antoine Royer



Un dîner d'adieu
 by Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière


