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אוליבר קוטון הוא שחקן ידוע הן על במות התיאטרון 
והן על המסך. הוא שיחק תפקידים מובילים בתיאטרון 
השייקספירי,  המלכותי  בתיאטרון  הבריטי,  הלאומי 
בתיאטרון הרויאל קורט, ובווסט-אנד של לונדון. פחות 

ידוע, אולי, כי קוטון הוא גם מחזאי, ומחזאי מוכשר.

"במשפחה של אבי היו מספר רבנים בעבר, מן התקופה 
שבה המשפחה חיה בווילנה, ליטא. הם היו אדוקים בדתם, 
אבל הוא עצמו לא היה אדם דתי," מציין אוליבר קוטון. 
"הוא עבד בעסקי הבגדים כאשר הייתי צעיר, והיה נוהג 
לקחת אותי איתו לעבודה מדי פעם." אנחנו משוחחים 
על הקול האוטנטי הנפלא של הדמויות שלו, שלושה 
יורקים שהגיעו לאמריקה אחרי שהם שרדו  ניו  יהודים 

את השואה. 
אמנם אמו הדנית לא הייתה יהודיה, אך היה עליה לעזוב 
המאה  בשנות השלושים של  חיה  גרמניה שבה  את 
"כך שהדירה שלנו  לבריטניה.  והיא עברה  העשרים, 
בוונדסוורת הייתה תמיד מלאה באנשים מכל מקום – 
רוסים, גרמנים, הונגרים וצ'כים. זה לא היה בית יהודי דתי, 
אך הרקע התרבותי היהודי היה נוכח תמיד ברקע – וכך 
גם ההומור היהודי. אני מניח שהייתה בבית אווירה מרכז-
אירופית. סוג זה של עולם נוכח אצלי מאוד, אני חושב 
שמדובר בשפה ובתרבות שבהן אני מרגיש נוח במיוחד." 

ב"חוף דייטונה", העלילה שלו מתגלגלת לאטה באופן 
מפתה. "ישבתי לצד בריכה בדייטונה כאשר נולד אצלי 

הרעיון" הוא אומר בנימה מתגרה. 

 "ישבתי לצד בריכה 
בדייטונה כאשר נולד 

אצלי הרעיון"
המחזאי אוליבר קוטון

על "חוף דייטונה"
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שם המחזה מתבסס, אמנם, על אתר הנופש המפורסם חוף 
דייטונה שבמדינת פלורידה, אך העלילה מתרחשת בדירת 
מגורים ברובע ברוקלין, ניו יורק, בעיצומו של החורף. השנה 
היא 1986 ובדירה מתגוררים אלי וג'ו, זוג יהודים בשנות השבעים לחייהם 
הנראים מתאימים למדי זה לזה, והחולקים תשוקה לריקודים סלוניים 
המסייעת להם לשמור על הגזרה והמעניקה להם עניין משותף בחייהם 
הנוחים, שבה  חייהם  אולם שגרת  לגמלאות.  לאחר ששניהם פרשו 
תחרויות הריקודים מהוות את הריגוש הגדול, צפויה להיות מופרעת על 
ג'ו ושותפו  ידי חזרתו הבלתי צפויה לחייהם של בילי, הוא אחיו של 

לעסקים בעבר, אחרי היעדרות בת שלושים שנה. 
יותר מדי על העלילה המותחת  קשה לדבר על המחזה מבלי לגלות 
והרצופה באירועים. נסתפק בכך שנאמר כי היחסים בין שלושת הדמויות 
הם מורכבים. יתר על כן, שלושתם הם שורדי מחנות הריכוז שפתחו בחיים 

חדשים בארצות הברית. 
אני מתרשמת כי לספר סיפור הוא מלאכה חשובה מאוד בעבור קוטון, 
סיבה כבדת משקל שבגללה יהיה זה רק הוגן לאפשר לקהל לראות את 
חוף דייטונה בלי להרוס לו את הסיפור כאן עם ספוילרים. "תמיד היה 
חשוב לי העניין של סיפור סיפורים," הוא מסכים. "תמיד מצאתי את עצם 
העבודה של בניית העלילה קשה עד מאוד. הסיפור הזה, על כל הסיבובים 
והתפניות שלו, התפתח למעשה מדברים רגשיים. הרקע היה קשור 
לפרשת אהבה זו שהייתה אהבת חייהם של השניים שלא צלחה, ולרעיון 

שלפיו שני אנשים מגנים על אדם נוסף. הן בילי והן אלי מגנים על ג'ו."
הדימוי של ריקודים סלונים מזניק את המחזה לנקודת פתיחה ראוותנית. 
"האם יש לך תמונה בדמיונך של זוג חג ומסתובב?" אני שואלת. "אני 
רק זוכר שחשבתי שזו תהיה דרך מצוינת לפתוח בה מחזה – תיאטרלית 
למדי. אם אי פעם אזכה לכתוב את הסרט אוכל להפיק מכך הרבה 
יותר. ואז אפשר יהיה לחתוך, ולעבור מפלורידה לניו יורק השרויה בקור 
המקפיא, כאשר הזוג מתרגל ריקודים סלוניים בסטודיו במקום כלשהו. 
ולהבחין באדם עם בעיות לב  יהיה לרדת לפלורידה  ובהמשך אפשר 
היושב ליד בריכת שחייה. אני חושב שזה יכול היה להיות מעניין!" זה 

בהחלט מעורר אצלי תיאבון לצפות בסרט!
לבסוף אני שואלת את קוטון האם הוא רואה עצמו ממשיך לנהל את שתי 
הקריירות, משחק וכתיבה, זו לצד זו. "ביליתי את חיי כשחקן והרווחתי כך 
את לחמי במשך 50 שנה. אני מתקשה לקרוא לעצמי סופר )אני יודע שזה 
נשמע מעט יהיר – אני בעצם שחקן שכותב(. עדיין לא הגעתי לשלב שבו 
אני יכול לכנות את עצמי סופר. אני מרגיש שאני עדיין מחפש את דרכי 
ככותב, זאת למרות שכבר כתבתי לא מעט. התשובה לשאלתך היא כן, 
אני רואה את עצמי ממשיך לפעול בשתיהן!" אחרי הצגה כזו, אני בהחלט 

מקווה שהוא אכן ינהג כך.    
  

www.jewishrenaissance.org.uk-מתוך ראיון שפורסם ב
ראיינה: ג'ודי הרמן
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ארה"ב שילמה כ-20.2 מיליון דולר דמי ביטוח לאומי ליותר מ-130 
נאצים שמצאו מקלט בשטחה אחרי מלחמת העולם השנייה. בניו יורק 
טיימס, שחשף את הנתונים, דווח כי התשלומים הועברו במשך עשרות 

שנים, כספים הועברו גם לפושעים שנים אחרי שעזבו את ארה"ב.
מהדו"ח שפורסם בנושא מטעם המבקר הכללי של הביטוח הלאומי 
האמריקאי, נטען כי כמעט כל התשלומים שהעבירו בעשרות השנים 
האחרונות הרשויות בארה"ב לפושעים נאצים הועברו כחוק, וכי לא 

היתה להן הסמכות לשלול מהם את התשלומים.
עוד דווח כי ארה"ב המשיכה לשלם את קצבאות הביטוח הלאומי 
לעשרות פושעים נאצים שהיגרו לארה"ב לאחר המלחמה, גם אחרי 
ארה"ב השתמשה  כי  נטען,  בדיווח  גורשו מארה"ב.  או  שנמלטו 
בקצבאות כתמריץ לעידוד עזיבתם את שטחה במהירות וביעילות, כדי 
לחסוך הליכים משפטיים ארוכים ויקרים. עם קצתם היא חתמה על 
"עסקה" מפוקפקת שלפיה ימשיכו ליהנות מהקצבאות בתמורה לכך 

שיעזבו את שטחה.
ורק  אלפי נאצים לשעבר נמלטו לארצות הברית אחרי המלחמה, 
ב-1979 היא החלה לרדוף אותם. ואולם בהתאם לחוק האמריקאי, 
הרשויות לא יכלו להעמיד אותם לדין בארצות הברית, שכן פשעיהם 
בוצעו מחוץ לשטחה ונגד אזרחים שאינם אמריקאים. הדרך היחידה 
לטפל בהם היתה לשלול את אזרחותם על בסיס העובדה ששיקרו 
כשנשאלו על מעשיהם במלחמה בעת שהיגרו לארצות הברית, ואז 

לגרש או להסגיר אותם למדינה אחרת, שמעוניינת להעמידם לדין.
66 פושעי מלחמה נאצים שעזבו את  38 מתוך  1979, לפחות  מאז 
ארצות הברית, בהם אנשי ס"ס, קיבלו קצבאות של מיליוני דולרים 
מארצות הברית. מתוך אלו שגורשו, רק עשרה הועמדו לדין במדינות 
ניסיון  אליהן גורשו, ומתוכם רק אחד נענש בפועל. ב-1999 נכשל 
לעצור את תשלום הקצבאות לאחר שמשרד המשפטים האמריקאי, 
המפעיל את היחידה לאיתור נאצים, התנגד למהלך. זאת משום שהביע 

חשש לפגיעה ביכולתו לגרש אותם מהמדינה. 
אחרי פרסום הנתונים, חתם הנשיא ברק אובמה על חוק שמונע 
מפושעים נאצים להמשיך לקבל תשלומים מהביטוח הלאומי מיד 
לאחר שלילת אזרחותם האמריקאית - ולא רק לאחר שהוצא נגדם צו 

גירוש סופי, כפי שהיה הנוהל עד אז.

מאת עופר אדרת
מתוך כתבות שפורסמו ב"הארץ", 20.1.2014, 31.5.2015 

פושעים נאצים 
בארצות הברית
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מה קורה כש"שכחת" הטראומה מתחילה? מה קורה 
כאשר ההווה מופיע ומעורר את מה שנשכח והושתק 

במהלך שנות חיים ארוכות?
איך מתמודדים עם עבר טראומתי, פוצע ובלתי נתפס 

מבחינה נפשית?
בראיון עימו מספר המחזאי אוליבר קוטון שהרעיון 
לכתיבת המחזה עלה בו תוך כדי ישיבה נינוחה על 

שפת בריכה בחוף דייטונה, בפלורידה.
לפתע, מעיד קוטון "תפסה אותי המחשבה על מה 
אם?" וכך, עם סימן שאלה, החל מסע הכתיבה של 
קוטון למחזה. כתיבה לא שקטה, רצופה במהמורות 
ועצירות, ממש כשם שדמויות המחזה, בילי, אלי וג'ו 
עוברים עם עצמם ועם כל אחת מהדמויות האחרות, 
יותר  מן העבר הרחוק, הטראומתי דרך עבר קרוב 
וההווה. סימני השאלה והחידתיות מרחפת ולא מרפה 
מדמויות המחזה. אנחנו, הצופים נתפסים, נדבקים 
ב"וירוס" החידתיות ומוכנסים באחת לחייהם של אלי 

וג'ו עם כניסתו המחודשת של בילי אל חייהם.
האיזון מופר, פצעי העבר נפערים ונפתחים. כך, אנו 
מתוודעים לעברם המשותף של השלושה במחנה 

ההווה  הזוועות שעברו.  עם  והתמודדותם  הריכוז 
שנפער אל העבר מחייב דיבור והפרת השתיקה רבת 
השנים. כדרכה של טראומה היא חיה לעולם ואינה 
יכולה להישאר ללא דיבור חי ופועם. בילי היה זקוק 
אלי,  ארוכות של דממה, מרחב לשתיקה.  לשנים 
זקוקה למרחב מדבר. מיטלטלת בין דיבור ושתיקה, 
בין העבר שחי בתוכה לעד לבין נסיונותיה לאחות את 
ההווה ולהאחז בצעדי הריקוד ובחיים עצמם. ג'ו, מנסה 
ואף נדמה שמצליח לשכוח ולמחוק את שחווה ועד 

כדי הכחשה ממש.
כל אחת מהדמויות נמצאת במאבק עם עצמה ועם 
האחרים, מה לדבר ומה להשאיר שתוק ובלתי מדובר. 
בילי, ג'ו ואלי, כל אחד בדרכו נדרש לבחור מתי לדבר, 

עם מי ועד כמה לחשוף.
הסיפור יכול לנוע בין הדממה לבין הדיבור במרחב 

שפותח עבורנו, קוטון, המחזאי בחוף דייטונה.

מאת קרן קפלן, פסיכולוגית קלינית

מחנה הריכוז שטוטהוף
הוקם ב-1939 בפולין ליד העיר שטוטהוף, והיה למחנה 
הריכוז הראשון מחוץ לאדמת גרמניה. שטוטהוף היה 
בעלות  כוחות  גם המחנה האחרון שאותו שיחררו 
הברית ב-1945. בסך הכול נאסרו בו כ-110,000 בני 
אדם, מתוכם נספו מעל ל-85,000. תא גזים ומשרפות 
להורג  בהוצאות  ב-1943, על מנת להתחיל  נוספו 
המוניות, כאשר שטוטהוף נכלל בפתרון הסופי ביוני 
1944. הגרמנים השתמשו באסירי שטוטהוף כעובדי 

כפייה. כאשר החל הפינוי הסופי ב-1945, היו כמעט 
50,000 אסירים, רובם יהודים, בתוך המחנה המרכזי. 
בסוף אפריל 1945, האסירים הנותרים במחנה הוצאו 
מוקף  היה  המחנה  שכן  הים,  בדרך  משטוטהוף 
לחלוטין על ידי כוחות סובייטיים, למעלה מ-25,000 
אסירים נהרגו בעת הפינוי. כוחות סובייטיים כבשו 
1945, ושחררו כ-100 אסירים  את שטוטהוף בבמאי 

שהצליחו להסתתר במהלך פינויו הסופי של המחנה.

כשהעבר אינו מסתיים לעולם
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יוסף אל-דרור | תרגום

מתרגומיו - בתיאטרון בית ליסין: לחנך את ריטה מאת ווילי ראסל. בתיאטרון הבימה: מחכים 
אנטון  השחף מאת   ,2003 בן-נחום  עדה  ע"ש  התרגום  פרס   - בקט  סמואל  לגודו מאת 
צ'כוב, אמבטיה, מיטה, פארק מאת ניל לביוט, ארוחה עם אידיוט מאת פרנסיס וובר, מונוגמיה 
מאת סטלה פילי. בתיאטרון הקאמרי בשיתוף תיאטרון חיפה: כולם היו בני מאת ארתור מילר. 
סימפטיקו מאת סם שפארד.  בתיאטרון אנסמבל  גזע מאת דיוויד מאמט,  בתיאטרון חיפה: 
מאכינל מאת סופי טרדוול.  נישואין מאת אדוארד אולבי. בתיאטרון החאן:  משחק  הרצליה: 

בתיאטרון חיפה בשיתוף הבימה: החייל האמיץ שוויק, עיבוד. 

אורנה סמורגונסקי | עיצוב תפאורה תלבושות

בוגרת אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון. בין עבודותיה בעיצוב בתיאטרון - בתיאטרון 
ז'קו, ארוחה עם  זוכרים,  אמנות, סילביה, שבעה, ספר הג'ונגל, ערפל, טוב, המים  ליסין:  בית 
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, אילוף הסוררת. 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 
חבילות מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות, הדיבוק, מועדון  הבימה: 
להיות או להיות, אותלו, הכפיל, המיליונרית מנאפולי.  האלמנות העליזות. בתיאטרון חיפה: 
ומוריץ, נחמן, המלאך )בשיתוף בית ליסין(.  מקס  המתחזה. במדיטק:  בתיאטרון באר שבע: 

עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו.

נדב ברנע | עיצוב תאורה

מוסיקאי ומעצב תאורה לתיאטרון ולמופעי מוסיקה. בין הפקות התיאטרון להן עיצב תאורה - 
בתיאטרון בית ליסין: על אהבה וחברּות. בתיאטרון גשר: אליס, נופל מחוץ לזמן. בתיאטרון 
עכו,  צוותא, פסטיבל  שונות בתיאטרון תמונע,  ג׳. הפקות  חולה אהבה בשיכון  הקאמרי: 
תיאטרון יפו, תיאטרונטו, סטודיו יורם לוינשטיין. ב-2012 היה מועמד לפרס התאורה. באותה 
שנה יצא אלבומו הראשון על החיים ועל המוות. כתב מוסיקה לסרטים רבים, ביניהם השד 
לא כזה נורא - יס דוקו, שיר סיום לפרק בסדרה משפחות. מוסיקה למחול - רוג'ום, סמינר 

הקיבוצים מחולוהט.

אוליבר קוטון | מחזאי

ניהולו  בתיאטרון הלאומי הבריטי תחת  ידוע. החל את הקריירה שלו  בריטי  ושחקן  סופר 
בנוסף,  בעקבותיו.  שבאו  ההנהלות  כל  תחת  שם  עובד  הוא  ומאז  אוליבייה,  לורנס  של 
בין ההצגות בהן השתתף בתיאטרון  מן הלהקות הבריטיות הגדולות.  היה חבר בכל אחת 
וינה, כטוב  יוליוס קיסר, סיפורים מיערות  טרוילוס וקרסידה, ציד המכשפות,  המלכותי הלאומי: 
 Summerfolk, Piano, The Crucible, וגילדנסטרן מתים, המלט, אדיפוס  רוזנקרנץ  בעיניכם, 
Despatches, The World Turned Upside Down, Half-Life, The Passion, The Madras House

No Man’s Land, Tamburlaine, In His Own Write. בתיאטרון אולד ויק )Old Vic( עבד עם קווין  
 The Philadelphia יתוש בראש,  גירסאות, ריצ‘רד השני,  חיים בשלוש  ספייסי במחזות הבאים: 
הוא אדם, הדוכסית ממאלפי, בינגו, אדם  בהצגות:  קורט השתתף  רויאל  בתיאטרון   .Story 
The Tutor, Erogenous Zones, Captain Oates Left Sock, The Local Stigmatic, Piano Forte. בתיאטרון רויאל שייקספיר 
 Some Americans Abroad, The Plain Dealer, The Plantagenets, The Marrying of Ann :קומפני השתתף בהצגות
Leete and Brand. בתיאטרון Shakespeare’s Globe השתתף בהצגות: הנרי הרביעי חלקים אחד ושניים, הלילה השנים עשר. 
 Benefactors ,בווסט אנד של לונדון הוא כיכב בהצגות: בעל אידיאלי, ילדים חורגים לאלוהים, השיבה הביתה, חוף דייטונה
Brand ,Passion Play. הופיע בטלוויזיה אינספור פעמים, וכן הופיע בסרטים: עלייתו של האביר האפל, האפיפיורית יוהנה, 
 Tooting Broadway ,אבירי שנחאי, הרקדן בקומה העליונה, אלני, כריסטופר קולומבוס, אוליבר טוויסט, בנו של הפנתר הורוד
 Pope Joan, The Gisella Perl Story, Baby Blue, Innocents, Beowulf, The Opium War, The Innocent Sleep, the
.Discovery, Hiding Out, The Sicilian, Firefox, The Day Christ Died, Here We Go Round the Mulberry Bush 
 The Intruder, Singing for Stalin, Wet Weather Cover - The Movie, The English Game, Peeping :כתב לקולנוע
 ,The Enoch Show (Royal Court) A Touch of Frost, Diamond Geezer. כתב לתיאטרון:  Through. כתב לטלוויזיה: 
 Man Falling Down (Shakespeare’s Globe), Weather Cover (King’s Head/Arts Theatre, The Tiffany Theatre, Los Angeles

ובמקומות נוספים בעולם(. חוף דייטונה שבו גם השתתף, הוצג בלונדון ב-Park Theatre, Haymarket, וברחבי אנגליה.

אלון אופיר | בימוי ומוסיקה

שרת בלהקת פיקוד המרכז. בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות שביים - 
ריקוד בשישה שיעורים, אהבה ממבט שלישי, החדר הכחול, החולה ההודי,  בתיאטרון בית ליסין: 
 - בפסטיבל פותחים מסך  מדליה להארי, בית מרקחת שטרן-בלום, עקר בית, ארוחת פרידה. 
מופע הפתיחה ל"פותחים מסך 6" שירים שהוצאו מהקשרם, כל הבמה אישה, בשידור חי )פרס 
ראשון(. 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 
שיחות לילה. ביידיש  בנות עובדות, הדודה של מנש. בתיאטרון גשר:  בתיאטרון חיפה:  במנוסה. 
ושיחק את ארנולד(.  )ביים  סיפור אהבה בשלושה פרקים  וולנטיין. במרכז הגאה:  שירלי  שפיל: 
בתיאטרון הספריה: הבחורים שלנו, השבויה האינדיאנית, בלילות הקיץ החמים. בתיאטרון הצפון: 
- בהבימה:  השתתף בהצגות  אמא.  האמא של הרווקה. במדיטק:  בתיאטרון הקומדיה:  עפרה. 
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 
מאדאם באטרפליי, המתחזה, כטוב  שוק המציאות. בתיאטרון באר שבע:  )ביים ושיחק את פרופ' היגינס(;  פיגמליון  חיפה: 
המון רעש על לא כלום, הכל אודות חוה, הגיבן   ,(2009 )פרס התיאטרון לשחקן השנה  בעיניכם, הרוזן ממונטה כריסטו 
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.
דניס בלוצרקובסקי | כוריאוגרפיה

רקדן וכוריאוגרף. השתתף בשש עונות של רוקדים עם כוכבים. יצר כוריאוגרפיות לתוכניות, 
מופעים ותיאטראות מהמובילים בארץ. תלמידיו לוקחים חלק פעיל ומייצגים את ישראל 

בהצלחה רבה בתחרויות בחול.

יוצרים
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לאורה ריבלין | אלי
החלה את דרכה בגיל 12 בהבימה, שם שיחקה את סימון מאשאר בחזיונות סימון מאשאר 
מאת ברטולד ברכט. למדה באקדמיה למוסיקה ולדרמה בלונדון L.M.D.A. עם עודד קוטלר 
היתה בין מייסדי תיאטרון במת השחקנים ב-1965. עם חנה מרון וגדליה בסר הקימו את 
אנסמבל תיאטרון הרצליה ב-2001. השתתפה בהצגות: הימים הבאים, חפץ, נמר חברבורות, 
יהודי, פלישתנאית, טרטיף, מולייר,  חשמלית ושמה תשוקה, מטאמורפוזה, לילה במאי, נפש 
הופיעה בפסטיבלים של אדינבורו,  יהודי ופלשתינאית  עם נפש  ציפור מתוקה של נעורים. 
והמוות, מקבת,  וכלבים, העלמה  קרב של שחור  וניו-יורק.  וושינגטון, שיקגו  ברלין,  לונדון, 
המורדים, השחף, השיבה למדבר, סטריפטיז אחרון, פסודובלה, שלוש אחיות, באופן יחסי, הרציף 
המערבי, יונו והטווס, גברת קליין, שירים שיצאו מכסית, משחק נישואין, איזון עדין, התאונה, אונור, 
תפוחים מן המדבר, הבנאליות של האהבה, הרפר ריגן, מסיבת יומולדת, גן הדובדבנים, כולם 
היו בני, מלאכת החיים, לילה טוב, אימא, סיפור ישן חדש, קדיש – עם התזמורת הפילהרמונית. 
בקולנוע: השמלה, התמהוני, טרנזיט, ההיא שחוזרת הביתה בטלוויזיה: ליל העשרים, סילבסטר 
72, קוראים לי דנה ואני אלכוהוליסטית, האדונית והרוכל, אדלה, קרובים קרובים, חצי המנשה,  
ארץ קטנה איש גדול, אסתי המכוערת, אבידות ומציאות, המסע הארוך, המקום, השוטר הטוב. 
שני תקליטי ילדים בארץ לא זוכרת משיריה של מריה אלנה וולש. הכל קרה אחרת – מופע 
– גרסות כיסוי לפזמוניה של תרצה אתר.  בגלל הלילה  מוסיקאלי משירי דליה רביקוביץ. 
אותו הים – מופע מוסיקלי מתוך ספרו של עמוס עוז בהלחנת שאול בסר. זכתה בפרס 
רובינא ובפרס כינור דוד על משחקה בפלשתינאית ובסדרה קרובים קרובים. בפרס קלצ'קין 
ופרס פינקל על העלמה והמוות, בפרס שחקנית השנה בתיאטרון על משחקה בשיבה למדבר, 
התאונה )תיאטרון בית ליסין(, סיפור ישן חדש )תיאטרון בית ליסין(. 2007 פרס טלוויזיה על 
משחקה במסע הארוך, ב-2009 פרס השחקנית הטובה בפסטיבל בינלאומי לסרטים קצרים 
בקנדה בסרט פעמוני רוח, ב-2013 פרס אופיר בקולנוע על משחקה בההיא שחוזרת הביתה. 
תמרה, מחזה ראשון מפרי עטה הועלה בהבימה ב-2001. וכוונות טובות הוצג בתיאטרון הרצליה 

ב-2005. אישה נוסעת – מופע מוסיקה שעלה השנה משירים שכתבה, הלחין שאול בסר.

 

רפי תבור | ג'ו
בוגר בית הספר לאמנות הבמה בית צבי, 1971. בשנים 1973-75 שיחק בתיאטרון העירוני באר 
שבע. שיחק בתיאטרון הבימה בשנים 1975-80, 10 שנים שיחק בגרמניה ובשוויץ. השתתף 
בלמעלה מ-50 הפקות שונות, וב-15 סרטי טלוויזיה. גילם תפקידים ראשיים בהצגות בחו"ל 
ידיים מלוכלכות, שלושת המוסקטרים, של מי החיים  פאוסט, ארתורו אוי,  בשנים 1980-89: 
האלה לעזאזל, רומיאו ויוליה, הו יוליה, ביקור הגברת הזקנה, קן הקוקיה, האישה מהים, נשקיני 
קייט, זורבה היווני ועוד. בתיאטרון בית ליסין: מסעותי עם דודתי, הבית של מרווין, חקירה חוזרת 
בדבר מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק, מים קדושים, הרולד ומוד, ביאנקה, כחול בוער, ערפל, 
הקונצרט, קול קטן, מירל'ה אפרת, פילומנה, נערי ההיסטוריה, גוד ביי אפריקה, אנדה, שיינדלה, 
קיר זכוכית, אז בפראג, סיפור ישן חדש, לא לשכוח לאהוב )בשיתוף התיאטרון הממלכתי של 
שם המשחק, בורגנים  שעה של שקט )בשיתוף תיאטרון חיפה(. בתיאטרון באר שבע:  באדן(, 
שלוש  מפיסטו, מפגש משולש )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(,  )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(, 
אחיות, באופן יחסי, ציד המכשפות, אחים לנשק, כולם היו בני, שוברים רגליים, זינגר, אם הבית, 
יתוש בראש, מ. בטרפליי. בטלוויזיה ובקולונע: סיטון, קו 300, כסף קטלני, לחיי האהבה, החממה, 

מיתה טובה ועוד.

אבי אוריה | בילי
 Royal Academy of Dramatic Art )R.A.D.A( יוצא להקת חיל הים. בוגר בית הספר למשחק
כותרת  )1982-תנחום(,  מכולת  )פיזאני(,  מפוקפק  אנרכיסט  בתיאטרון:  תפקידיו  בין  בלונדון. 
ראשית )וולטר ברנס(, המשפט )עו"ד הלר(, מקהלת אי הסכמה )דיוויד אפ-לואלן(, מיס דייזי 
)בולי(, חלון בלהות )ג'ורג' פיגדן(, מסעותי עם דודתי )דודה אוגוסטה(, אידיוט לארוחה )פרנסואה 
פיניון(, אמנות )איבאן(, בעל בריבוע )סטנלי(, מבזק חדשות )פרופ' שור(, פרפר ברשת )סטנלי(, 
איסמעיליה )קריץ(, בגדי המלך )המלך(, ברוקלין בוי )צימרמן(, השחף של עירא אבנרי בתמונע 
זכה  דדי(.  )ביג  לוהט  פח  גג  על  בחתולה  ליסין  בית  בתיאטרון  אלה משחק  בימים  )סורין(. 
פעמיים בפרס התיאטרון הישראלי כשחקן השנה בתפקיד משנה עבור תפקידו באיסמעיליה 
)תיאטרון בית ליסין( - 2002 ובברוקלין בוי – 2005. בין תפקידיו בטלוויזיה: שניים אוחזין )אוריין(, 
סיבת המוות – רצח )שר המשטרה, המקום )בן עמי(. בין תפקידיו בקולנוע: חסמבה )אהוד 
השמן(, איזה מקום נפלא )זלצר(. על תפקידו באיזה מקום נפלא היה מועמד לשחקן השנה 

בתפקיד משנה.

משתתפים

19 18



Volusia, פלורידה, ארצות הברית השוכנת כ-50 ק"מ צפונית  דייטונה ביץ' היא עיר נופש במחוז 
לאורלנדו, על שפת האוקיינוס האטלנטי. מיליוני תיירים פוקדים אותה מידי שנה בזכות חופיה 
הרחבים בעלי החול הלבן, השמש החמימה והמים הכחולים. בעיר היפה בתי מלון רבים, גלריות אמנות, 

מוזיאונים, פארקים לבילוי משפחתי, תרבות קולינארית עשירה ומגוונת וקניונים רבים.
דייטונה ביץ' היא המרכז של שוחרי מירוצי המכוניות והמרכז של NASCAR, ארגון מירוצי המכוניות 
מהגדולים בעולם, בזכות חוף ים ארוך של חול הדוק עליו התקיימו מרוצי המכוניות והפכו את העיר 

לאייקון של התרבות המוטורית האמריקאית.

דייטונה ביץ'
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תודה לרשת דאנס סטייל "הבוטיק לרקדנים"
המשווקת הבלעדית של המותג "רודן"

ם י נ ד ק ר ל ק  י ט ו ב

להצגה זו
עוזרת במאי:

רותי גפן
מנהל הצגה:

ארז שפר
מנהלי במה:
גיא קריספיל
נביל טאפש

תאורה:
ניל גולדשטיין, 

פרננדו מאייחיקר 
שוקי אבוחצירה

הגברה:
טל חפץ

יורי שכנוביץ

הלבשה ואביזרים:
ליאורה רון

ביצוע תפאורה:
תיאטרונית 

צילומים:
כפיר בולוטין

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

וידאו: גיא קריספיל
כל הזכויות על המחזה

בעברית שמורות 
למיה טבי 

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

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

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 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
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( וצילר בנצי
אלקון עדית
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 
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
בר-טור ליאורה ורוני

ברנר אביבה 
ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת אלונה ואלי
ברקת מיקי ושייקה

גבריאלי עדנה 
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
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'

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

רייז אורנה 
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
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

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
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,  

עדי קוראל, אורית קרואני, גיא רום, 
ליאור שיקוה

מרכזיה: דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך

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

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, 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

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

ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, מאיה גיא, 
ולריה גלוזמן, לודמילה טולוצנוב,

דנה כהן, יעלה מירוז, ענבל מאיר,
לידיה סמנקובסקי, אולגה מטאיסן, 

אסיה נלן, אולגה פרגמן, אלונה קומינה, 
ליאורה רון, רוזנה טורוסיאן,

יוליה שמילוב, אירנה שפיצר
אחראי בטיחות: יעקב הכהן

הפקה

יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
אורטל אוחיון

אבי אוריה
אורי אוריין
מגי אזרזר

אלעד אטרקצ'י
גל אמיתי

יפית אסולין
משה אשכנזי

גיה באר גורביץ'
אפרת בוימולד

יניב ביטון
נעה בירון

מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך

ג'יל בן דוד
אור בן מלך

נמרוד ברגמן
לירון ברנס
ששון גבאי

דני גבע
ליאת גורן

ליאור גרטי
נטע גרטי

אבי גרייניק
מורדי גרשון

מיה דגן
טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
רמי הויברגר

מיכאל הנגבי
ידידיה ויטל

אופיר וייל
ארז וייס

גיל וסרמן
יעל וקשטיין
יורם טולדנו

שלומי טפיארו
דרור טפליצקי

ניסו כאביה
אלברט כהן
יעל לבנטל

מיכל לוי
יניב לוי

חי מאור
לורין מוסרי

חייקה מלכה
קרן מרום

דב נבון
אביבה נגוסה

נדב נייטס
יובל סגל
יוסי סגל

אנה סטפן
אברהם סלקטר

אורי עטיה
עומר עציון

הילה פלדמן
יוליה פלוטקין
ויטלי פרידלנד

עופרי פרישקולניק-אלדד
נתי קלוגר

הדס קלדרון
תמרה קליינגון

ליז רביאן
אגם רודברג

אורנה רוטברג
לאורה ריבלין

סנדרה שונוולד
יקיר שוקרון

רון שחר
מיכל שטמלר
ניר שטראוס

יעל שרוני
רפי תבור
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חברי מועדון הלקוחות 
של מזרחי-טפחות

ח 
.
נהנים מכ

של קבוצה!

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי-טפחות )למעט דיינרס ומועדוני you ו-lifestyle(. כל המוצרים והשירותים באחריות 
לקבלת מידע מלא  הספק בלבד. הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה. 
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:

תיאטרון חיפה 
תיאטרון יוצר שינוי

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

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל

תרגום: יוסף אל-דרור
בימוי: רוני פינקוביץ'

ארוחת פרידה
מאת מתיה דלאפורט 

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

מזל טוב, אני אבא
מאת ביארני ה. ת'ורסון

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: שמואל וילוז'ני

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

חוף דייטונה
מאת: אוליבר קוטון

תרגום: יוסף אל-דרור
בימוי: אלון אופיר

ביבר הזכוכית
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: גלעד קמחי

השקר
מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס 

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'

על אהבה וחברות
מאת אמיליה באלמור

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: עדנה מזי"א

לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

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

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר

עיבוד: שחר פנקס

שירה
מאת ש"י עגנון

עיבוד: יורם פאלק
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

הר לא זז
מאת גלעד עברון

בימוי: עירד רובינשטיין

קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: אלון אופיר

השחקנית
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי 
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Daytona
by Oliver Cotton

Translated by: Yosef el Dror

Director and Music: Alon Ophir

Set and Costumes Design: Orna Smorgonsky

Lighting Design: Nadav Barnea

Choreography: Dennis Belotserkovsky

Cast:

Avi Oria - Billy

Leora Rivlin - Elli

Rafi Tavor - Joe

First performance: 16.2.2016
Length: 1 hour and 30 min. without intermission
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