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איך נולד מחזה בדמיונו של מחזאי? מקנן אצלו מהלך של 
סיפור עלילה; שרטוט גס של התחלה, אמצע, סוף. לאט 
ומתארגנת כך  ומתפרקת לפרטים  לאט הולכת העלילה 
שתמונה רודפת תמונה, כמו במירוץ שליחים, תוך שהיא 
צוללת וצפה, מסתבכת ומותרת, מתהדקת ומתפוררת, וכל 

הזמן שומרת את לפיד השליחים גבוה מעל.

אצלי, מחזה מתחיל אחרת. קודם כל הוא נתקל בסיפור 
וכבר שקע  שראה אור, סיפור שכתבתי לפני שנים רבות 
והסיפור  אחריו.  הסיפורים שבאו  והתהדק תחת משא 
– הוא המצע שעליו  כולו עמודים ספורים  – כל  הכתוב 
יצאתי לדרך לכתוב את הסיפור  יתפתח המחזה. כאשר 
החוט, שהלך  מנקודה אחת, מקצה  הוא התחיל  בזמנו, 

והתעבה בתוך הכתיבה ורקם עלילה שיש לה רצף, וחתר 
ייבנה  את דרכו אל הסוף בכוח עצמו. על העלילה הזאת 
עכשיו המחזה, אשר יהיה שונה מאוד מן הסיפור הכתוב 

ועם זאת יחזיק את לבו של הסיפור ואת לב גיבוריו. 
והכל ייתרגם לדיאלוגים – זה התנאי הראשון – מה שהיה 
בסיפור הירהורי נפש, ומה שהיה קצה חלום, ומה שהיה 
אומרות  למילים שאותן  הופכים  אלו  כל   – פנימי  שיח 

הדמויות.

יוצא, אם כך, שהסיפור הכתוב הוא תקציר המחזה. הוא 
נמל הבית שממנו תפליג העלילה, תשתנה ותצמח ותחזור 
זרים.  עלילה  חוטי  אליה  יסתפחו  בדרך  בדמות מחזה. 
לפעמים תיוולד דמות חדשה במסע הזה; לפעמים תושלך 

" סוניה מושקט" )הבימה 1998(
מבוסס על   הסיפור "סוניה מושקט" מתוך הקובץ

"סוסים על כביש גהה ".
" סינית אני מדברת אליך" )בית ליסין  2004(

 מבוסס על סיפור בשם זה מתוך קובץ בשם זה .
" תפוחים מן המדבר" )בית ליסין 2006 (

מבוסס על סיפור בשם זה מתוך קובץ בשם זה .
" רוחל'ה מתחתנת" )בית ליסין 2010 (

 מבוסס על הסיפור "החתן המושלם של רוחל'ה"
מתוך הקובץ "צריך סוף לסיפור   אהבה ".

" סוסים על כביש גהה" )בית ליסין  2012(
 מבוסס על סיפור בשם זה מתוך קובץ בשם זה .

יתווסף  דמות מתוך הסיפור אל מחוץ למחזה. לפעמים 
פרק המקדים את עלילת הסיפור )כמו שקרה ב"תפוחים 
לפעמים תתווסף אחרית המשלימה את  מן המדבר"( 

הסיפור הכתוב )כמו שקרה ב"רוחל'ה מתחתנת"(.

אני קוראת את מה שכתבתי כאן ומודעת לכך שלמרות 
הנסיון לתאר את התהליך, עדיין סוד לידתו של הסיפור 
ניתנים  גילגולו של הסיפור למחזה - אינם  וסוד  הכתוב 
לתיאור מסודר. כי התהליך הזה, המתחולל במקום כמוס 

בדמיון, הוא סוד חתום גם בפני היוצר עצמו. 

סביון ליברכט

איך נולד מחזה מתוך סיפור קצר
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את שנותיו הראשונות עושה היצור האנושי כשהוא חסר 
אונים ותלוי לחלוטין בחסדי אחרים המצויים רובם ככולם 
מוקדם מאוד של  בתוך המסגרת המשפחתית. בשלב 
דמויות אלה שבתוך  הגומלין עם  יחסי  ומתוך  הילדות 
הילד לחוות לראשונה חסד, אמפטיה,  זוכה  המשפחה 
הערכה ודאגה אך גם עלבון ראשון וכמוהו קנאה, אכזבה, 
כך  כל  מוקדמות  בהיותן  אלה  חוויות  והשפלה.  דחיה 
והן נצרבות בתודעה  נוטות להיות עזות מאוד בעוצמתן 
ומלוות אותנו כל ימינו. זהו המצע עליו נשענת הפרשנות 

הסובייקטיבית של הפרט בתהליך גיבוש האישיות. 
אפשר להבין מכאן את העניין הרב שיש לפסיכולוגיה 
הספרות  את  המשפחה,  בתוך  הדינמיקות  בחקירת 
והן  בתיאוריה  הן  העוסקת  הנרחבת  המקצועית 
בפרקטיקות טיפוליות הממוקדות במשפחה כמערכת. 
כל אלה מתוך החתירה להבנה טובה יותר של ההתנהגות 

האנושית. 

המיתוס  בעצם  או  ההנחה,  מובלעת  הדברים  בבסיס 
של המשפחה. המשפחה המאושרת המספקת מסגרת 
היחיד. האהבה,  מיטיבה לצרכיו האינדיבידואליים של 
האלטרואיזם, השותפות, הנאמנות, ההענקה, הטיפוח – 

כל אלה הם מסמני זהותה וערכיה. 

המיתוס הזה נשען על הסכמה אוניברסאלית בתרבות. 
הוא נתפס כסוג של חוזה או אמנה והוא מניח שהמשפחה 
מהווה מרחב פרטי שבו יש העדפה ברורה ליחסים בלתי 
זהו  גמורה.  ואהבה  וטיפוח  דאגה  יחסים של  כוחניים. 

מרחב מוגן מפני "מעשים נוראיים". 

על רקע זה ניתן להבין את דבריו של אריסטו המופנים אל  
מחברי הטרגדיות: "המעשים הנוראים ביותר הם נוראים 

שבעתיים כשהם מתבצעים בתוך המשפחה."

השומר אחי אנוכי?
יחסי אחים כמשקפים דיספונקציונליות במשפחה

המשפחה  זוהי  הזאת  האידיאה  של  ההגשמה  כשלון 
הדיספונקציונלית. מאפייניה הם יחסים קונפליקטואליים, 
צביעות  שקרים,  סודות,  ריחוק,  השפלה,   , י דיכו
בעיקר  הקאנונית,  הספרות  כי  לציין  כדאי  ופשעים. 
הריאליסטית, לאורך ההסטוריה וגם בימינו מרבה לעסוק 
במשפחה  מתעניינת  היא  מובהק,  ובאופן  במשפחה, 

הדיספונקציונלית.
  - לזו  זו  דומות  "כל המשפחות המאושרות  טולסטוי: 
המשפחות האומללות אומללות כל אחת בדרכה". אמירה 
זו יכולה אולי להסביר מדוע אין כמעט ייצוג למשפחות 
או  דידקטית  ילדים  מאושרות בספרות. פרט לספרות 

לספרות העממית. 

דיספונקציונליות מסוג זה נחשפת לפנינו במחזה "סוסים 
על כביש גהה". נינה ויוני הורים לעידו ועידית המקיימים 
יציבה, תוך התעלמות  חיים לכאורה  מזה שנים שגרת 
מקיומו של קונפליקט בלתי פתור בין יוני לאחיו שאותו לא 
ראה עשרים שנה. האח ירמיהו היה אהובה של נינה ושנוא 
נפשו של יוני. ה"איזון" שהושג במשפחה היה תוצאה של 
הרחקתו במרמה של ירמיהו לאלסקה, למעשה, העלמתו, 
ושורה של שקרים ומניפולציות שנדרשו במשך שנים כדי 
לקיים את הסוד. ההדהוד לסיפור המקראי של קין והבל 

מתגלה אט אט. בעצם, היחסים הבין אישיים והתפקוד 
היומיומי של המשפחה נשען על סדר קיים שיש לו חוקים 
המערכת  מימי  עוד  קודמת  הסטוריה  לו  ויש  סמויים 
המשפחתית של יוני וירמיהו כילדים בבית אביהם. קיומו 
ושמירתו של הסוד מאפשרים את חייה והשרדותה של 
חלקיה.  כל  בין  אישיים  הבין  היחסים  ואת  המשפחה 
למערכת משפחתית יש כוח משלה להמשיך ולהתקיים 
חיצונית  ידי התערבות  אינה מופרעת על  היא  עוד  כל 
ידי חשיפת הסוד  שיוצרת הפרה של הסדר הקיים, על 

המקיים אותה. 

המשפחתית    למערכת  מחוץ  שהיא  יודית  באמצעות 
כל  הנוראה של  לעין האומללות  ופורצת  נחשף הסוד 
קרבן  יוני  אחיו,  ירמי קרבן שנאתו של  בני המשפחה. 
וברקע  ותחושת העלבון מצד אביו,  הקנאה שלו באחיו 
אנו שומעים את אומללותו של הזקן בערוב ימיו ונקיפות 

המצפון שלו על הפקרת בנו הצעיר. 

כל אלה מהווים רקע לדרמה שבמרכזה קנאה, נקמנות 
לסילוקו  לאחיו הצעיר המביאה  בכור  ושנאה של אח 
הטראגי של אחיו הצעיר, ובעקבותיה לשורה של פגיעות 

אנושות. 
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ניתן להסביר את השפעתה  כיצד 
האדירה של מערכת יחסים אחאית 
על הבחירות הגורליות של החיים? 

על אף מרכזיות האחיות והאחים בחיינו, 
הוא  ולמרות שהקשר שלנו עם אחינו 
הקשר הממושך ביותר שיש לנו בחיים, 
ארוך אף יותר מהקשר עם בני הזוג ועם 
ייצוג בחשיבה  לכך כמעט  אין  הורינו, 
האחרון.  לזמן  עד  הפסיכואנליטית 
משמעות  ייחסו  לא  וממשיכיו  פרויד 
רבה למקומם של האחים בהתפתחות 
האישיות, ואחים הוזכרו בעיקר בהקשר 
של הקונפליקט האדיפאלי כבני תחרות 
על אהבת ההורה ודחיקת ההורה הנגדי.  
התייחסות  מוצאים  אנו  לאחרונה  רק 
ליחסים  הפסיכואנליזה  של  מעניינת 
במשפחה המבוססים על שני צירים – ציר 
)ג'ולייט  וציר אחאי-אופקי  הורי-אנכי 

מיצ'ל(. 

האינדיבידואל  מציעה  לפרויד  בניגוד 
פסיכולוגיה של אלפרד אדלר מבט אחר 
על תהליך התפתחות האישיות. אדלר 
המשפחה  לכל  מרבית  חשיבות  ייחס 
בהרכבה המלא על כל פעולות הגומלין 
ים"  החי ן  ו נ "סג לגיבוש  שבתוכה, 
התרומות  אחת  הפרט.  המתהווה של 
הגדולות של אדלר שאיתה הוא מזוהה 
נוגעת  לא פעם בספרות הפסיכולוגית 
המשפחתי",  "המערך  שנקרא:  למה 
דהיינו מיקומו של הילד בסדר הלידה 
והשתייכותו  במשפחה  הילדים  של 
המגדרית. בכך אמנם הקדים אדלר את 
זמנו ביותר משנות דור. המיקום הסידורי 
הייחודי של כל אחד מהילדים במשפחה 
את  הפרט  מעצב  עליו  רקע  מהווה 
הפרספקטיבה המיוחדת שלו בתהליך 
של הסקת מסקנות סובייקטיבית לגמרי 
לגבי ערכו, סיכוייו להצליח והדרך שבה 
ירכוש את מקומו. אכן, לאחים השפעה 
עצומה על האופן שבו יבסס הפרט את 
במהלך  מתרחש  הדבר  בחיים.  דרכו 
הילדות בתהליך של בחירה מתוך הגיון 
פנימי המפרש את המציאות שבה קיומם 
של אחרים, לפני או אחרי, היא עובדה 

שההתייחסות אליה היא בלתי נמנעת. 

שיחסי  להנחה  מתייחסת  אדלר  של  השניה  תרומתו 
תחרות מנוגדים להגיון של חיים חברתיים ותפקידה של 
ירגיש שווה ערך  המשפחה ליצור אוירה שבה כל אחד 

ושייך. 

בתודעה הקולקטיבית התרבותית שלנו נקשרים יחסים בין 
אחים באופן כמעט מיידי לתחרות וסיפורי התנ"ך מלאים 
בתיאורי תוקפנות וקנאה. הורגלנו לחשוב שתחרות היא 
בלתי נמנעת. יוני מנסה להיפטר מיריבו מתוך אמונה שרק 
ולזכות בהכרה אצל  יוכל סוף סוף להיות אדם טוב  כך 
אביו. במשפחה שבה מתקיים הגיון תחרותי - צריך להיות 
"הכי" או יחידי. ובעיקר צריך להיות "צודק". קין הורג את 
אחיו כדי לזכות בהכרה במקום אחיו. יוסף נמכר על ידי 
אחיו המקנאים במקומו המועדף אצל אביו, וגם בין עשיו 

ליעקב איננו עדים למערכת יחסים חמה ואוהבת. 

ובכל זאת, כשם שאנחנו מחזיקים בפנטזיה או נאחזים 
במיתוס של המשפחה ואומרים "דם זה לא מים", למרות 
שהספרות מגלה לנו בעיקר את האומללות המתקיימת 
גם לגבי אחים אנחנו שואפים להגשים את  בתוכה, כך 
פירושו  כמו אחים,  להיות  האידיאל הצרוב בתודעתנו: 
ומסירות.   נאמנות  אהבה,  יחסים של  במערכת  להיות 
פיוס  של  בהקשר  תמיד  מצוטט  אנו"  אחים  "אנשים 

ואהבה. 

האישיות  של  גיבושה  תהליך  האדלריאנית  בחשיבה 
בין  הגומלין  שיחסי  באופן  המשפחתי  במגרש  נעשה 
להתנסות  ההתפתחותי  האתגר  את  מציבים  האחים 
בכל המיומנויות הנדרשות לתפקד בין שווים. המשפחה 
זו שמקיימת ערכים של כבוד  הפונקציונלית אפוא היא 

הדדי ומטפחת את תחושת השייכות של כל אחד אליה. 

התיקון
של  "שובו  את  רואים  אנו  דינמיים  פסיכו  במושגים 
המודחק", ירמיהו חוזר מאלסקה. אי אפשר עוד להדחיק 
ולהסתיר, והמשפחה נאלצת להגדיר מחדש את היחסים. 
עידו,  הבן  בתיווכו של  האחים  אדלריאניים,  במושגים 
מאמצים נקודת מבט חדשה המאפשרת קיומו של שיח 
נינה, הזהות החדשה  חדש. מותו של האב, הטירוף של 
של ירמיהו כאב ושל עידו כבנו, מזמנת מציאות חדשה. 
דפוסי  הבינדורית של  לעצור את ההעברה  ניתן  האם 
התנהגות קודמים? נראה שאת הכיוון מסמן עידו - דור 
להיות  תוחלף המשאלה  תלוי עד כמה  העתיד. הדבר 
"הכי" או "היחידי" או "הצודק" בפרדיגמה הגורסת כי יש 

מקום לכולם.  

רחל דגן – עו"סית, מכון אדלר  
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הפטוניה הוא אחד הצמחים הפופולאריים ביותר בגינון הביתי, השייך למשפחת 
הסולניים ומוצאו מדרום אמריקה.

יותר מ-20-30 ס"מ, אלא  ולרוב אינם מגיעים לגובה של  גבעוליו רכים 
ויוצרים מעין "כריות" או כיסוי שטח  משתרעים על פני הקרקע 
צפוף. הפריחה שופעת ונמשכת זמן רב, מתחילת האביב 
ובשלל  פטוניה  של  רבים  זנים  ישנם  הקיץ.  סוף  עד 
צבעים - קרם, גווני אדום, ורוד, כחול, סגול וארגמן. 
נדיר  זהו צבע  קיימות פטוניות בצבע כתום אבל 
ונדרשת מיומנות מקצועית כדי לייצר את הצבע 
יותר,  זנים שפרחיהם בשני צבעים או  הזה. יש 
בדוגמת פסים לאורך הפרח או בשוליו, כאלה 
שעורקיהם בצבע מנוגד לצבע הרקע, ודוגמאות 

גיוון נוספות.

הצבעונית  ופריחתם  המהירה  צמיחתם  בשל 
מלבד  הפטוניה  מיני  משמשים  והממושכת 
לכיסוי  עונתיים  כצמחים  גם  ובעציצים,  בגינות 
רחובות,  כבישים,  בשולי  בערוגות  כמו  שטחים 
ועוד. בסוף עונת הפריחה הצמחים  כיכרות עירוניות 

מתייבשים ויש לעוקרם.

עץ הפקאןהפטוניה
בדרום מזרח אמריקה  נשיר, שמקורו  הוא עץ-פרי  הפקאן 
40–25 מטרים. הפרחים  לגובה של  גדל  הצפונית. הפקאן 
מואבקים בעזרת רוח, ואינם מתאימים זה לזה לצורך האבקה, 
לכן שני עצים או יותר נחוצים כדי להאביק זה את זה. צורת 
פרי הפקאן דומה לביצה מוארכת. קליפתו קשה ומחוספסת 
פגיעת מזיקים.  ומכילה חומצה טאנית המגינה עליה מפני 
הקליפה  חלקי   4 בשל,  הפרי  כאשר  מתפקעת  זו  קליפה 
מתפצלים כלפי חוץ, והפרי נושר עם טלטול הרוח או, בגידול 
תעשייתי, בטילטול של מנערת מיכנית ייעודית המשירה את 
הפירות ארצה כשמכונה אחרת אוספת אותם. אגוזי הפקאן 
בעלי טעם עשיר ודמוי חמאה ומקור תזונה חשוב. עץ הפקאן 
וכן כחומר בעירה מצוין  משמש להכנת רהיטים בשל חוזקו, 

להכנת בשר מעושן. 
בארצות  מקורו  העולמי  הפקאנים  מייצור   95% עד   80%
הברית. עצי הפקאן מאריכים ימים ומניבים פירות עד גיל של 
יותר מ-300 שנה. הפאקן הינו עץ הדורש טיפול, אחרת יחלה 

ולא יניב פרי.
באנגלית, הכינוי המקובל לטיפש או למשוגע הוא nut )אגוז(, 
בדרום לואיזיאנה משתמשים במילה pecan )פקאן( לאותה 

משמעות.
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על ה"נורמאליות"
סכיזופרניה הינה מחלת נפש הקשה והנפוצה ביותר אשר 
אחראית לפירוש שגוי או מוטה של המציאות. למרות 
במידת-מה  בציבור, הנשענת  הרווחת  הסברה השגויה 
על תרגום מילולי של שמה לעברית, סכיזופרניה אינה 
"הפרעת זהות דיסוציאטיבית" )"פיצול אישיות"(. מדובר 
וכביכול  כרונית, המאופיינת בתקופות שקטות  במחלה 
"נורמאליות" בצמוד להתפרצויות אגרסיביות ופסיכוטיות. 
ובפן  הקוגניטיבי  בפן  הרגשי,  בפן  פוגעת  סכיזופרניה 

ההתנהגותי של החולה בה.

מופיעה בקרב כ-1.5% מבין האוכלוסייה,  סכיזופרניה 
ועלולה להתגלות בכל גיל, אבל בדרך כלל היא מופיעה 
למרות  בשנות העשרים המוקדמות.  או  בגיל העשרה 
שלא ידוע עדיין מה גורם לסכיזופרניה, אחת מההשערות 
היא שעלולה להתפרץ אצל אנשים עם מטען גנטי. לחץ 

)stress( מוכר כאחד הגורמים אשר מזרזים התפרצות 
המחלה ועשוי לגרום להתקפים חוזרים במחלה קיימת.

בהדרגה  מתחילה  באיטיות  שמתפתחת  סכיזופרניה 
בגיל העשרה, אז קשה להעריך האם השינוי ההדרגתי 
נעורים  או מרד  נפש  סימן של מחלת  הוא  בהתנהגות 

נורמאלי. 

חיוביים  נהוג לחלק את תסמיני המחלה לסימפטומים 
החיוביים  הסימפטומים  שליליים. בין  ולסימפטומים 

)נוכחות של תופעות שלא אמורות להיות(:
כי סוכנים חשאים  - כמו החולה חושב  מחשבות שווא 
הוא אדם  כי  – חושב  גדלות  או שגעון  רודפים אחריו, 

מפורסם, ממשפחת המלוכה וכו'.
דברים שאינם  מריח  או  רואה  החולה שומע,   - הזיות 
קולות  שמיעת  היא  ביותר  הנפוצה  ההזיה  קיימים. 
שעשויים לתת פקודות להתאבד או לעזוב את 

הבית. 
נגדו,  העולם  שכל  מרגיש  החולה   – פראנויה 

אפילו בני משפחתו. 

תופעות  )חסרות  בין הסימפטומים השליליים 
שקיימות אצל אנשים בריאים(:

קהות רגשית, קושי לתקשר עם אחרים, חוסר 
מוטיבציה, צמצום החשיבה, חוסר יכולת לתפקד 

ביומיום, התרחקות ממגע חברתי.

תרופתי,  בטיפול  בעיקר  כיום מתרכז  הטיפול 
הסכיזופרניה,  חולי  מבין  לכ-20%  שמסייע 
והתנהגותי  פסיכולוגי  טיפול  עם  בשילוב 
נוסף בקרב חלק מהחולים.  שאחראים לשיפור 
התקפי  בעת  לעתים  וכן  חמורים  במקרים 
באשפוז  צורך  יש  במיוחד,  אלימים  פסיכוזה 
כי  הראו  בתחום  שבוצעו  מחקרים  החולה. 
החולים מפיקים את מירב התועלת מאשפוזים 
קצרי טווח, שלאחריהם הם יכולים לנסות לחזור 

לתפקוד נורמאלי. 
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ערן עצמון < עיצוב תפאורה  
בוגר מסלול לעיצוב במה סמינר הקיבוצים. בין ההצגות להן עיצב תפאורה – בתיאטרון 
הספרייה: פיאף, ריצ'רד השלישי, נדנדה בשניים, שוק המציאות, סיפור הפרברים. בתיאטרון 
באר שבע: פיאף, נורה. בתיאטרון הבימה: לילה במאי, אדיוט לארוחה, אם יש גן עדן, כמעט 
נורמאלי. התיאטרון הערבי-עברי: האוהל האדום, נשים זרות. תיאטרונטו: קפוצ'ינו ברמאלה. 
בתיאטרון תמונע: רומיאו ויוליה. בתיאטרון חיפה: עץ אחרון בירושלים, הר אדוני. בתיאטרון 
ליסין:  סאלח שבתי, מנהל הבית, ריצ'רד השני, ריצ'רד השלישי. בתיאטרון בית  הקאמרי: 
ברודווי פינת פרישמן, ראודה, הבנאליות של האהבה, חלום של לילה בלב קיץ, משחק ילדים, 
מראה מעל הגשר, אביב מתעורר, ולנטינו, אמא מאוהבת, שיינדלה, מנדרגולה, הקוסם מארץ 
עוץ, מימונה, אחים בדם, משאלה אחת ימינה. בפסטיבל עכו: מתחם התפודים, זוכת פרס על 
עיצוב תפאורה בפסטיבל עכו 2008. לקבוצת המחול פרסקו: בגדי המלך החדשים. בתיאטרון 

אורנה פורת: הרפתקה בקרקס. זכה במלגה ע"ש בני גאון.

סביון ליברכט < סופרת, מחזאית
ילידת גרמניה. בת להורים ניצולי שואה. פירסמה שבעה קובצי סיפורים ושני רומנים, כולם 
סינית אני מדברת  סוסים על כביש גהה 1988,  תפוחים מן המדבר 1986,  בהוצאת "כתר": 
אליך 1992, צריך סוף לסיפור אהבה 1995, הרומן איש ואישה ואיש 1998, נשים מתוך קטלוג 
2000, סואד בסדרת קצרים 2000, מקום טוב ללילה 2002, הרומן הנשים של אבא 2005. 
כתבה שלושה תסריטים שהופקו על-ידי הטלוויזיה: שם נרדף )עם עליזה אולמרט( 1989, 
כידונים ואורכידיאות 1991, האסיסטנט של אלוהים 1992. כל מחזותיה הועלו בתיאטרון בית 
סוניה מושקט שהועלה בתיאטרון הבימה ב-1998. רבים מסיפוריה  ליסין למעט המחזה 
עובדו למחזות יחיד ולתסריטים, ביניהם דשאים סגולים, הילד של דיאנה ואמא של ולנטינה. 
מן המדבר,  אליך, תפוחים  אני מדברת  סינית  סוניה מושקט,  בחו"ל:  מחזותיה שהוצגו 
הבנאליות של האהבה. זכתה ארבע פעמים בפרס התיאטרון הישראלי - מחזאית השנה על 
סינית אני מדברת אליך )2004(, תפוחים מן המדבר )2006(, הבנאליות של האהבה )2009(, 

רוחל'ה מתחתנת )2010(.

אורנה סמורגונסקי < עיצוב תלבושות  
בתיאטרון   - בתיאטרון  עיצוב  עבודות  לתיאטרון.  החוג  אביב,  תל  אוניברסיטת  בוגרת 
הרב   ,2000 ליזיסטרטה  הורדוס,  טובות,  הכי  אויב העם, המפקח, חברות  רצח,  הקאמרי: 
קמע, קופנהגן, ילדים רעים, הדודה ואני, הצמה של אבא, אשה בעל בית, מילאנו, המפיקים, 
מותו של סוכן, יומן חוף ברייטון, כנר על הגג, היה או לא היה, תרה, ינטל, הבדלה, גטו, איחש 
בית  והשלישי. בתיאטרון  ריצ'רד השני  פישר, האריסטוקרטים, סוף טוב, קברט, סטמפניו, 
הג'ונגל, ערפל, טוב,  ימיו, אמנות, סילביה, שבעה, ספר  ביאנקה, סתיו  ומוד,  הרולד  ליסין: 
ז'קו, ארוחה עם חברים, אלטלנה, תאונה, הקונצרט, מבזק חדשות, סליחות,  זוכרים,  המים 
נערי ההיסטוריה, תנאים של חיבה, מראה מעל הגשר.  אונור, פלדה,  ג'ני,  עושים עם  מה 
בתיאטרון הבימה: חבילות מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות, שלוש 
נשים גבוהות, הדיבוק, מועדון האלמנות העליזות. בתיאטרון חיפה: הדוד מקייפטאון, אילוף 
הסוררת, להיות או להיות, האשה שבישלה את בעלה, אותלו, הכפיל, המיליונרית מנאפולי, 

עיצבה תלבושות  ליסין(.  בית  )בשיתוף  נחמן, המלאך  ומוריץ,  מקס  המתחזה. במדיטק:  בתיאטרון באר שבע: 
לאופרה נבוקו בטוקיו בבימויו של עמרי ניצן. 

יוסי בן-נון < מוסיקה
בוגר תואר ראשון באקול נורמל סופרייר בפריז, בוגר תואר שני במנהטן סקול אוף מיוזיק 
 12 יורק. הופיע כסולן עם כל התזמורות הסימפוניות בארץ. היה מזוכי קרן שרת  בניו 
שנים ברציפות. בעל פרס אקום להלחנה לתיאטרון שנת 92, בעל פרס מרגלית להלחנה 
לתיאטרון לשנת 2000. זוכה פרס התיאטרון 2004. זוכה פרס מלחין השנה להצגות ילדים 
- בתיאטרון  בין עבודותיו  וניהל מוסיקלית הצגות לכל התיאטראות בארץ.  2008. הלחין 
הקאמרי: אשכבה, נורה, הבכיינים, כטוב בעיניכם, קברט חנוך לוין, מעיין הכבשים )בשיתוף 
תיאטרון חיפה(, אמא קוראז', המלט, היה או לא היה, שמו הולך לפניו, גפן בלאדי, ג'וני הלך, 
המפיקים, כנר על  ומנהל מוסיקאלי של  גטו, איחש פישר, האריסטוקרטים. מנצח  ינטל, 
הגג, קברט. שיתוף פעולה הקאמרי והבימה - אנטיגונה. בתיאטרון הבימה: ירמה, ההולכים 
בית ברנרדה אלבה, קופסה שחורה, הנאהבים והנעימים,  בחושך )בשיתוף תיאטרון חיפה(, 
חודש בכפר, העז, מלחמה, אנה קרנינה, החגיגה, כל החיים לפניו, איולף הקטן, כמעט נורמלי. 

בתיאטרון בית ליסין: מתנקשים, עשו עליך פעם סרט, אלטלנה, חשמלית ושמה תשוקה, יומנים, אוליבר טוויסט, הדוד 
כשאת אומרת לא, בלדה ספרדית, קומדיה של טעויות,  מלאכת החיים. בתיאטרון באר שבע:   ,7 וניה, פרינסס מרי 
השחף. בתיאטרון חיפה: מחיר הכבוד. בתיאטרון הסמטה: השמשים. בתיאטרון המדיטק: אוזו מוזו, ציפור הנפש, לרקוד 

עם אבא, פרדיננד פדצור, נחמן. בתיאטרון אורנה פורת: הברווזון המכוער.

קרן גרנק < עיצוב תאורה
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. עיצבה תאורה להצגות 
רבות, ביניהן - בתיאטרון הקאמרי: בעל למופת, רומיאו ויויליה, האריסטוקרטים, איחש פישר, 
לילה לא שקט, לעוף מכאן, הבדלה, משפחה חמה, אמדיאוס, תרה, אוי אלוהים, הגיל הנכון 
לאהבה, היה או לא היה, רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים, זה הים הגדול, מותו של סוכן, יומן חוף 
ברייטון, באדנהיים, האב, שמנה, לילה טוב אמא, פלונטר, צחוק של עכברוש, המלט, דמוקרטיה. 
באנסמבל עיתים: כישוף. בתיאטרון הבימה: ביקור הגברת הזקנה, כתם לידה, נודניק, הלהקה, 
שלמה המלך ושלמי הסנדלר, טייפ, כתר בראש, 8 נשים, טקסי, אליס בארץ הפלאות, צורה 
וצייד הפרפרים, לוקאס  הכלה  לאהבה, החיים בשלוש גירסאות, חברון )בשיתוף הקאמרי(, 
הפחדן, והמוות ישב לידי )בשיתוף תיאטרון החאן( שימל )בשיתוף תיאטרון חיפה(. בתיאטרון 
חיפה: אנשים קשים, מי דואג לילד, בית ספר לנשים )בשיתוף הקאמרי(. בתיאטרון באר שבע: 
סובניר, בוגד, איזבלה, תשליך, ג'ייפס, הימים הכי טובים. 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(. בתיאטרון הרצליה: אהבה וזעם. כמו כן, עיצבה תאורה למופעי מחול: משחקי 
ילדים, בארץ שחורה שחורה - קבוצת המחול נעה דר, טיפהפופה, JOY - יוסי יונגמן. בבית האופרה של אנטוורפן - 

בלגיה: שמשון ודלילה. זוכת פרס התיאטרון הישראלי 2005 על עיצוב התאורה להצגה המלט. 

יוצרים

ציפי פינס < בימוי
מנהלת כללית ואמנותית של תיאטרון בית ליסין. בוגרת אוניברסיטת תל-אביב במגמות 
והנוער. ניהלה  ויועצת אמנותית בתיאטרון הילדים  ובימוי. שימשה כבמאית בית  תיאטרון 
במשך 12 שנים את התיאטרון העירוני באר שבע. ביימה כ-20 הצגות, ביניהן - בתיאטרון 
המטפס על העץ  צוותא:  מעלה הקרחות מאת אפרים סידון. בתיאטרון  ולנוער:  לילדים 
מאת תאופיק אל חכים. בתיאטרון בית ליסין: מיס דייזי מאת אלפרד אורי, שבר ענן מאת 
המלאך מאת אפרים סידון )בשיתוף תיאטרון  ג'ואנה מוריי-סמית,  אונור מאת  מרים קיני, 
המדיטק(, רוחל'ה מתחתנת מאת סביון ליברכט, זוכת פרס התיאטרון - הצגת השנה, ועוד. 
1981 מלמדת משחק בבית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי. במשך כ-7  משנת 
ובימוי לסטודנטים במגמת תיאטרון לתואר שני  והעבירה סדנאות כתיבה  שנים לימדה 
באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2008 קיבלה תואר דוקטור לאות כבוד מטעם אוניברסיטת 
בן גוריון, כהוקרה על היותה אשת תיאטרון, במאית ומנהלת אמנותית מוערכת, הפועלת 

ללא ליאות לקידום התרבות והאמנות.
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והצפונית  אלסקה היא המדינה הגדולה מבחינת שטח 
ביותר של ארצות הברית. היא אינה גובלת בשאר המדינות 
של ארצות הברית אלא מהווה מובלעת המופרדת על ידי 
ג'ונו הנגישה רק דרך הים או  בירתה היא העיר  קנדה. 
בעזרת כלי טיס. אלסקה הינה המדינה הכי פחות צפופה 
מבין מדינות ארצות הברית ומונה כ-700,00 איש. )שטחה 
ישראל(. 80 משטחה של מדינת  פי  גדול  של אלסקה 
מרבית האוכלוסייה מרוכזת בחלקה הדרומי של המדינה. 
דלילות האוכלוסייה באלסקה מושפעת מתנאי הטבע 
הקשים. בצפונה האקלים קר מאוד, בחורף השמש כמעט 
ובקיץ הקצר  זורחת במשך כ-3 חודשים ברציפות  אינה 
והקר השמש כמעט אינה שוקעת במשך כ-3 חודשים 
ברציפות. חלקה הדרום-מערבי של אלסקה נהנה מתנאי 

טבע נוחים יותר. 
לאומיים,  יערות  הינם  אלסקה  של  משטחה  כ-65% 
הלאומי  הפארק  טבע.  או שמורות  לאומיים  פארקים 
ביותר בכל ארצות הברית,  הינו אחד מהגדולים  דנאלי 

כ-18% יותר משטחה של מדינת ישראל. 

אלסקה נחשבת למקום בו השפעת האדם על הסביבה 
נופיה  ביותר, בשל האוכלוסייה הדלילה.  הינה מועטת 
הפראיים – ההרים הגבוהים, הנהרות העצומים, החופים 
וכן עולם החי המיוחד לה  היפים, הקרחונים האדירים, 

מהווים גורם משיכה לתיירים. 

אלסקה  של  כבירתה  ידועה   )Sitka ( סיטקה  העיר 
הרוסית. היא היתה המרכז הפוליטי והתרבותי בתקופה 
ידי  ידי הרוסים, עד רכישתה על  שאלסקה נשלטה על 
אמריקה בשנת 1867. העיר משלבת סממנים של התרבות 

האסקימואית, הרוסית והאמריקאית.

בעיר יש כ-9,000 תושבים והיא ממוקמת על אי מצידו 
המערבי של המעבר הפנימי )Insider Passage( הנוצר 
ע"י שרשרת של פיורדים ושל איים, הפזורים מערבה להרי 
החוף ולהרי הרוקי הקנדיים. "המעבר הפנימי" מהווה נתיב 

שיט מן היפים בעולם.

 אלסקה
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מיכה סלקטר < ירמיהו
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב 1994. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון הבימה: 
זז.  22, חשיבותה של רצינות, הדיבוק, הר לא  זינזאנה, מלכוד  12 המושבעים,  יתומים, 
בתיאטרון הקאמרי: כטוב בעיניכם, מר גרין, האשה בשחור, ביבר הזכוכית, שמנה, עיר 
הנפט, אויב העם, המפקח בא, בואינג בואינג, מותו של סוכן, המלך ליר. בתיאטרון בית 
ליסין: תה, סרט צרפתי, אנדה, רוחל'ה מתחתנת. בתיאטרון באר שבע: מהומה רבה על 
לא דבר. בקולנוע: מסע הפלמ"ח, ג'ירפות, גרעין קשה, עיניים שלי, בת קול, אחים )הפקה 
סדרות  ההסדר, אין שמות על הדלתות, אהבה ממבט שני.  של הטלוויזיה השוויצרית(, 
טלוויזיה: איש משטרה, סיטון, טירונות, המכון, האשה באפור, סיפורים קצרים על אהבה, 
מעורב ירושלמי, אלטלנה, שירות חדרים. כמו כן כתב את התסריט לסרט בת קול. זכה 
 2000 1995 בפרס ע"ש שמעון פינקל על תפקידו ביתומים, בשנת  בפרסים: בשנת 
בפרס ע"ש עדנה פלידל על תפקידו בהמפקח, בשנת 2002 בפרס ע"ש אברהם בן 
יוסף על תפקידו במר גרין, בשנת 2006 בפרס ע"ש רפאל קלצ'קין על מגוון תפקידיו.  

יורם טולדנו < יוני
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי 1996. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון 
בית ליסין: אבודים ביונקרס, סינית אני מדברת אליך, החולה ההודי, קפה ערבה, דולפינים, 
פרינסס מרי 7, ולנטינו, נדל"ן. בתיאטרון באר שבע: הפסנתר של ברתה, גייפס. בתיאטרון 
כובע מלא גשם, הנרי הרביעי, דרך החופש, מעגל הגיר הקווקאזי, גג שקוף.  הספרייה: 
בתיאטרון חיפה: תשובה, ארתורו אוי, להיות או לא להיות, אותלו, גבולות, המלט, רומיאו 
ויוליה, שלום ולא להתראות, אימפרו, אמנות המשחק, יתוש בראש, רומבטיקו, דודתו של 
צ'ארלי, בנות עובדות. בתיאטרון תמונע: מועדון הקופים הירוקים. בטלוויזיה: סיבת המוות 
רצח, שלווה, המכון, ספי, תיק סגור, חדר מלחמה, תמרות עשן, טקסי דרייבר, חטופים. 

בקולנוע: שלוש אמהות, חמש שעות מפריז, אדם בן כלב, אנשים כתומים, ועוד.

יובל שרף < עידית
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2008. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית 
ליסין: אקווס, תנאים של חיבה, הדוד וניה, עלמה ורות. בטלוויזיה: בסדרות סרוגים, האמת 
איים אבודים, הערת שוליים, הדילרים, ובקרוב  העירומה, נויורק, חיים אחרים. בקולנוע: 

בסרטו החדש של אבי נשר פלאות.

אור בן מלך < עידו
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, שירת בתיאטרון צה"ל. השתתף בטלוויזיה בסדרות: 
לצחוק או למות.  אורים ותומים, עספור, האלופה, פרשת השבוע, בתכנית המערכונים 
בקולנוע: התגנבות יחידים, העולם מצחיק, עדות, סרטי סטודנטים. זהו תפקידו הראשון 

בתיאטרון הרפרטוארי.

ליאת גורן < יודית
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון 
הבימה: בית ספר לנשים, הנפש הטובה מסצ'ואן, גן הדובדבנים, חתולה על גג פח לוהט, 
היפוליטוס, זעקי ארץ אהובה, האחיות רוזנצוויג, מארחים את מר סלואן, אנה פרנק, מניין 
נשים, פרגודים, שמונה נשים, נמר חברבורות, שלמה המלך ושלמי הסנדלר. בתיאטרון 
ואת בנו, חלום  ליר, השחף, המיזנטרופ, השטן ממוסקבה, המתאבד, אותו  באר שבע: 
ליל קיץ, רב מהומה על לא דבר, קיבוץ אל.אי. בתיאטרון בית ליסין: דולפינים, שיינדלה, 
אחרון ימיה. באנסמבל הרצליה: המתאבד, שלוש אחיות. בתיאטרון החאן: שש דמויות 
אייה-ביוגרפיה דמיונית, אושר ללא  מחפשות מחבר, שחף, והשיבה למדבר. בקולנוע: 
גבול, סודות משפחה, צומת וולקן, אצבע אלוהים. בטלוויזיה בסדרות: שבט-כהן, טירונות, 

המכון ובדרמות טלוויזיה נוספות.

דפנה רכטר < נינה
 - בין ההצגות בהן השתתפה   .1988 בית צבי,  בית הספר לאמנויות הבמה  בוגרת 
ברור כשמש, קומדיה של טעויות, טובת המולדת, שם המשחק,  בתיאטרון באר שבע: 
הביצה, דון ז'ואן, רוחות, מפיסטו, מפגש משולש )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(, שלוש אחיות, 
כטוב בעיניכם, מעקב באפילה. בתיאטרון הבימה: אותלו. בתיאטרון בית ליסין: גג שקוף, 
גן עדן דרום, הקונצרט, המים זוכרים, תשוקה, קיסריה סופ"ש, התאונה, הדבר האמיתי, 
ריגוש, יומנים, חיים פרטיים, גוד ביי אפריקה. השתתפה בסרטים: מעבר לים, מקס ומוריס, 
ביפ, צור הדסים, קשר עיר. בטלוויזיה: מיי פירסט סוני, אהבה מעבר לפינה, אהבה מדרגה 
ראשונה, אנס הבושם, משחקי ראש, המכון. זוכת פרס התיאטרון הישראלי לשנת 2005 - 
שחקנית השנה על תפקידה בריגוש. זוכת פרסי האקדמיה לקולנוע – שחקנית השנה 

על תפקידה במעבר לים, וקשר עיר. 

אביטל פסטרנק < נינה
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון 
באר שבע: קיץ ועשן, מחלת נעורים, המתחזה, ביבר הזכוכית, מים גנובים, ילדים חורגים 
לאלוהים, אפריל הקסום, השחף, הביתה הביתה, הרוזן ממונטה כריסטו, קומפני, למה לא 
הכבש ה-16, תפילה, אנטיגונה, מעופפי  באת לפני המלחמה, נורה. בתיאטרון הקאמרי: 
רישפון. בתיאטרון הבימה: אמדאוס, מריוס. בתיאטרון הרצליה: גברת קליין, איזון עדין, ירח 
אלבמה. בתיאטרון בית ליסין: זהות. הופיעה עם יוני רכטר ועלי מוהר באהובתי היחידה. 
גריז )סנדי(. בטלוויזיה: סיטון, מיי פירסט סוני, האמת העירומה, גירושים נפלאים, כל שבת 

שנייה. בקולנוע: מלח הארץ, סוף שבוע בתל אביב, הכל מתחיל בים.

משתתפים
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שחקני התיאטרון 
לעונת 2012-13 )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, יהודית רוקבן

מכירות בית:
סימי מאירסון, ליטל גביש

עוזרת למנהל משאבי אנוש:
נגה חליף 

רכזת שרותי משרד:
ויקי וייסמברגר

מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן

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

פניות הציבור: טל שני-וייסמברגר
מנהלי מח' שיווק טלפוני:
קופלר סלביה, שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
מריה בנגרט, בתיה גמליאל,

זאבי זוהר, יפית טרייסמן,
ציפי לסינגר, רחל לסקי

מרים כספי, תמר רון, אלקה שלו
מנהלי שרות לקוחות:

טל ימיני, ליאור ליבה-רנולד
נציגי שרות לקוחות:

מירה ביסון, רות בן-דת,
שרה גלעם, שירה מאזה, רוני מולא, 

יעל מטלון, מאיה סברוב
מרכזיה: דבורה אהרון, עליזה שטרן

ארכיון: שי מרקוס
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך
אחראי סדרנים: אבישי מימון

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: אירן אשל, אסנת גבאי 

אורנה דויטש, ברוך וידרה
שושי זק, רולי יקואל, לני רוזנצוויג,

שרון שפירא, ארז שפר

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

מנהל במה ראשי: אלברטו בנדר
מנהלי במה: זיו אורפז, חאלד ג'בארין, 

ברוך וידרה, דניאל לוין, 
סטניסלב מרק, אברהם נתנאל, 
ליאור סאלם, סטניסלב סווטקין,

מטיאס סטוליאר
גיא קריספיל, נחום רז

עובדי במה: יניב אלבז, דניאל ברק
יהודה גרוס, נביל, טאפש,

אלון כליף 
מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר

תאורנים: שוקי אבו-חצירה, 
ניסים דלרייה, שמואל הס, 

יוני לביא, יוליוס מאירסון,
פרננדו מחאיקר, זאב נבון, 
אולג סטפנוב, ליאור עזרא, 

אייל עובדיה, דולב ציגל,
קונסטנטין רייבסקי

מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה
הגברה: אבישי אסור, אסף בן אבי,

רז בליצבלאו, גיורא הרמן, 
ליאור דלמן, סטס סוסניבקר, 

אורן פרי, שרון ראובן,
יורי שכנוביץ, סרגיי שקורין

מנהל ייצור: רמי דקל
אביזרים: יהודית בולקיאר

מנהלת מח' הלבשה: אביבה חזיז
מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:

טל אדמון, מיכל אלוני,
מיכל בן שושן, ולריה גלוזמן,

דנה כהן, מריאנה גרייב, טל ניב,
אסיה נלן,  אולגה פרגמן,

מרינה צורילוב, ליאורה רון
מיטל שלום, אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי

אור בן-מלך

אסף בן-שמעון

פנינה ברט-צדקה

ששון גבאי

דני גבע

ליאת גורן

ענבר גל

מורדי גרשון

אילנית גרשון

מיה דגן

דיקלה הדר

אילן דר

שי לי הירש

ידידיה ויטל

עמי ויינברג

אופיר וייל

מרים זוהר

הילה זיתון

רויטל זלצמן

יצחק חזקיה

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

טל-יה יהלומי

יעל לבנטל

מיכל לוי

אסי לוי

יניב לוי

צביקי לוין

יפעת מאור

הדס מורנו

שמעון מימרן

חייקה מלכה

גיא מסיקה

קרן מרום

יגאל נאור

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

עוז ניסן

בת-חן סבג

אברהם סלקטר

מיכה סלקטר

ניב פטל

גדי צדקה

קרן צור

מיכל קירזון

נתי קלוגר

הדס קלדרון

לאורה רבלין

אורנה רוטברג

דפנה רכטר

מיכל שטמלר

שלום שמואלוב

דנה שרייר

יובל שרף

רפי תבור

יעקב תמרי

מנהלת התיאטרון:
ציפי פינס

מנהל משאבי אנוש:
מיקי פרידמן

מחזאי בית:
הלל מיטלפונקט

דרמטורג התיאטרון:
אבישי מילשטיין

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג
עו"ד אפרת דויטש

עו"ד אורנה לין
עו"ד עמית מנור

רואה חשבון:
אלי שפלר

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר
ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד 

נתנאל גלעדי
רמי בן-גל

אורית וינס
שלום חבשוש

איריס מור 
אריה מנדל

אריאל קפון

להצגה זו
עוזרת במאי:

איריס קרדי
מנהל הצגה:
אלן פיטלוק
מנהלי במה:

בטו בנדר
גיא קריספיל

תאורה:
קונסטנטין רייבסקי 

אולג סטפנוב
הגברה:

אסף בן אבי
דויד פייזר

הלבשה ואביזרים: 
טל אדמון

ביצוע תפאורה: 
סדנת התיאטרון

צילום שער
דניאל קמינסקי

צילומים לתכניה 
גדי דגון

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב
עיצוב תכניה:

סטודיו אתי קלדרון

הפקה

מנהל השיווק:
מיכה וייסמברגר

 מנהלת הפקות
ותפעול:

אדווה טמקין 

מנהלת כספים:
לבנת פז

במאי ומנהל
קבוצת הצעירים:

גלעד קמחי

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(

אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ועו"ד אמיתי

ברנדס ג'ני וחנינא
גאון משה

גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי

חברת עופר השקעות בע"מ
חודורוב פארה ועופר

חכים דורית וקרמר שלמה
טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז

פדרמן ליאורה ומיכאל
פרופר סוזי ודן

צלרמאייר מיכל ומיכאל
קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה

קרן ראובן ואדית הכט
רכבי מיכל ויובל

שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
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אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אביחי גאון מיכל

אדיר אילנה וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור

אחיעזר רותי
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אלוני שוש ולבוביץ' יורם

אלחנני איטה
אל-יגור מלכה ויובל

אלמוג דר' יעל )זכאי(
אלשיך יוסי

אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם

אקרמן אסתי וברנר בני
ארזי מירי ושוקי

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 עו"ד הלנה ועו"ד ישראלי יעקב
ביצ'צ'ו ניצן, פרופ'

בירו תלמה וינוש
בירן גינה ודני

בכר אורית ויוסי
בכרך יעקבי אסתר

בן עוזר רותי
בראון גבי

ברון ענת וגבי
ברנר אביבה 

ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה וארנן

גולדמן ד"ר רחל ופרופ' בולסלב
גולדנברג אורה

גוריון יפעת
ג'יבלי 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
דבורין פנינה וזהר

דברת מירי
דגמי הגר ועזרא

דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי

הירשמן פרי עדנה
הלפן אלי

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס

הרינג איריס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ורו"ח אריה

טולידאנו נירה
טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

טמיר ענת
טרנר אריאלה ויעקב

יונס חנה ואלי
כספי יהודית ופרופ' אליהו

כרמון ציפה ואריק
כרמל שוש ואליעזר

להב דורית והלל
לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן

ליבאי דוד, פרופ'
לין יהודית ועו"ד אוריאל

לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי

לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
מאור גליה ויהושע

מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה ועוזי
מולכו שלומית ויצחק

מור שרון ומנו
מטלון רותי וניסו

מילוא דר' אלישבע ורוני
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנדלסון חנה ויוסף

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

נאמן דליה ואייבי
נשיץ נחמה וגד

סבג עדי ודורון
סגול טובה וסמי

סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק

סטל רחל
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע שרה ופרופ' מיכאל
סקר רבקה וצוקר עוזי

עזרי יורם
ענבר יהודית ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן
פוקס רעיה ויצחק

פינס עודד
פישר ד"ר אלי

פפושדו אלי
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
פרלוק אורנה וד"ר חיים

פרנקל ענת ושמואל
צ'ורלי תמי

צ'חנובר עטרה ויוסף
קונדה ציפי ואפרים
קלנר חני ואביגדור

קפלן רותי
קריב אסי

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
ראובני דניאלה ודורון

רהב הילה ורני
רוטלוי נלי ויאיר

רונן )פקר( רן
רייז אורנה ואביב
ריכטר מיכל וגלי

רפפורט עירית ופרי גלן
שביט )שטריקס( רינה ואילן

שחר זהבה ואריה
שטיינר ד"ר יוספה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ועו"ד אריאל

שני הדסה ומאיר
שפלר עופרה ורו"ח אלי

שפרינצק ריקי
שקד חיה

שקלים פנינה והרצל
שרון ד"ר נעמי ורן

שרם יוכי ואיציק
תאומים עירית ומשה

תגר חיה ומרקו
תדמור דב
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משאלה אחת ימינה
על פי ספרו של אשכול נבו

מאת דפנה אנגל
בימוי: גלעד קמחי

מקסי ואני
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

שיינדלה
מאת אמנון לוי ורמי דנון

בימוי: רמי דנון

מלאכת החיים
מאת חנוך לוין

בימוי: רוני פינקוביץ'

רוחל'ה מתחתנת
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

קיר זכוכית
מאת אורן יעקובי

בימוי: גיל אמיתי

סוסים על כביש גהה
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

אשה, בעל, בית
מאת שמואל הספרי

אחרון ימיה
מאת גדי ענבר

בימוי: משה קפטן

אז, בפראג
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו 

שם פרטי
מאת מתיה דלאפור 

ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר
תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה קפטן

חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: שלמה מושקוביץ

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל

33 וריאציות
מאת מויזס קאופמן

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: משה קפטן

מנדרגולה
מאת יעקב שבתאי

בעקבות ניקולו מקיאוולי
בימוי: גלעד קמחי

פרנקי וג'וני
מאת גארי מרשל

אמא שלו
מאת איוון פלאסי 

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: רוני פינקוביץ'

אוצר יקר שלי
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

לילה לבן
מאת ג'ימי מרפי

תרגום: אלי ביז'אווי

ילדת הפעמון
מאת נאוה סמל
בימוי: יעל טילמן

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

הצגות ילדים

רפטואר                       2012-13  

זרעים של מסטיק

שירים: לאה נאור
מוסיקה: נחום היימן

מחזה: דניאל אפרת, עידן עמית
בימוי: שוקי וגנר



First performance: 8.9.2012
Length: 1 hour and 30 min, without intermission

Directed by: Tzipi Pines
Set Designer: Eran Atzmon
Costumes Designer: Orna Smorgonsky
Music: Yossi Ben-Nun
Lighting Designer: Keren Grank
Movement: Gilad Kimchi
Stage battles: Gennady Babitsky 

Cast: 
Or Ben Melech: Ido
Liat Goren: Yudit
Yoram Tolledano: Yoni 
Micha Selectar: Jeremiah
Dafhna Rechter / Avital Pasternak: Nina
Yuval Scharf: Idit

The mise en scene is an agricultural village with fields 

bordering upon Geha Highway. Yirmi, an Israeli who has 

been living in Alaska for the past 20 years, arrives for his 

father’s funeral. Nina, with whom Yirmi shared a crazy 

love story during their youth and because of whom he 

left Israel, is now married to his brother Yoni.

Yirmi’s arrival stirs up old memories among the family 

members, which changes their lives.  The play is based on 

a story by the same name.

Yet another play by Savyon Liebrecht, four-time winner 

of the Playwright of the Year award (“I am Speaking to 

you in Chinese”, “Apples from the Desert” “The Banality of 

Love” and “Rochele’s Getting Married”).  

Horses on the Highway
A New Israeli Play by Savyon Liebrecht



Horses on the Highway
A New Israeli Play by Savyon Liebrecht


