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כיצד קוראים מחזה? עשיתי זאת מספיק פעמים כדי 
שאוכל לומר לכם כיצד אני עושה את זה. אני קורא עם 
מידה מסוימת של פטליות. זה כמו לבקר משפחה. לעתים 
חוויה מתגמלת, אבל תמיד מעורב בה סבל. אתם  זו 
לכודים בביתו או בראשו של מישהו אחר, במנוע הייאוש 
או בהתרוממות הרוח שלהם. אתם נפגשים פנים אל פנים 
עם דוד חכם, אחיין בור או דודה חידתית, ואתם תוהים 
כיצד אתם משתלבים, אם בכלל. אתם רואים את עצמכם 
באור בלתי מחמיא. אתם פולשים חסרי מזל. אם המחזה 
טוב, אז בנקודה מסוימת אתם מבינים שאתם בתוכו. חרא. 

זה הבית שלי.
כדורי לוטו צבעוניים החלו לקפץ בתוך ראשי רגעים 
ספורים בלבד לאחר תחילתה של ההפקה של "סיפור 
ישן-חדש" שראיתי לפני מספר שבועות. דמות בשם 
דייויד, אדם צעיר אשר אינו מסוגל להיות נוכח לחלוטין, 
נלכד בחלל קטן מאד עם אישה זקנה בשם מריה, שאינה 
מסוגלת שלא להיות נוכחת. כמו בכל הדברים הטובים, 
ביניהם עשיר, מכיוון שכל אחת מן הדמויות  המפגש 

מדגישה את האחרת.

דייויד הינו מוצר של החיים באמריקה של ימינו, סוג חדש 
של פיטר פן, המעופף משום שאינו מסוגל לנחות. הוא 
לא יכול להתבגר מכיוון שאינו מסוגל להתחייב לסוג אחד 
כלשהו של חיים למשך זמן מספיק. כל שיטת הפעולה 
שלו מורכבת מריצה, סטייה והימנעות, בכל האמצעים 
האפשריים. עמיתתו מריה, אישה פולניה בשנות השבעים 
לחייה, מעוניינת בדבר היחיד אותו אין ביכולתו של האיש 
הצעיר לתת. היא מחפשת חברה. היא רוצה להכיר אותו, 
להיות איתו, לחלוק את מזונה ואת זמנה עימו. כל ערכיה 

הם אנושיות צרופה.
קרוב  הוא  הזה  הצעיר  שהעלם  משום  נרגשת  היא 
משפחה, והוא בחר לבקר אותה. היא סובלת מבדידות, 
ומייחלת לקרבה. היא נמצאת במצוקה משום שאיבדה 
את כל משפחתה האירופית בשואה. דייויד הוא המשפחה 
במובן  רוצה משפחה  מריה  אולם  האמריקנית שלה. 
האירופי של המילה, ודייויד רחוק מלמלא את הצורך הזה.

מזה  תחת מתקפה  מצוי  באמריקה  מוסד המשפחה 
נוספת  תחושה  קיימת  אלה  בימים  אולם  רב,  זמן 
הקשר  את  כיום  מאבדים  אנשים  נוחות.  חוסר  של 
יוצאת הדופן של  שלהם לאנושיות עצמה. הסתערותן 
התקשורת הוירטואלית והמדיה החברתית אפשרה לנו 
ייגעו  לטפח בנפשנו משהו בלתי בריא: השאיפה שלא 
או חוסר  בנו. לא רק שדייויד מבטא חוסר אכפתיות 
עניין במשפחתו שלו, אלא שהניכור שלו חורג הרבה 
מעבר לכך, לאובדן הקשר עם כלל המין האנושי. הוא 
נרקיסיסט אמיתי. הוא נמצא לבד לחלוטין, לכוד בעולם 
ריק מאנשים, לבדו בחלומותיו המעורפלים על תהילה 
כאביזרים  רק  עבורו  קיימים  אחרים  אנשים  ועושר. 
נגף בדרכו קדימה לעבר התהילה  תומכים, או כאבני 
ספרו  כי  העובדה  לציון  וראויה  סופר,  הוא  והנוחות. 

הראשון לא כלל בני אדם כלל, אלא בעלי חיים בלבד.
למרבה המזל, אנושיותו של דייויד עדיין לא נמחקה כליל. 
מריה מסגרה ביקורת לה זכה על ספרו, ומעוניינת שהוא 
יחתום עליה. הוא מסרב משום שמדובר בביקורת גרועה. 
וחותם. רגש של חמלה,  נענה  אולם ברגע אישי, הוא 
מוחלש, אולם עדיין בלתי כבוי לגמרי, עדיין מעורר רגש 
בעולמו. עובדה זו מעניקה ליצירה תקווה. ייתכן שבסופו 
ויצליח להתייחס  ינחת במקום כלשהו  של דבר דייויד 
לאדם אחר באופן משמעותי. העתיד עדיין לא נכתב בדיו.
בודדים  ביותר. שני אנשים  היומין  זהו הסיפור עתיק 
נפגשים. האם הם יספקו זה לזה נחמה  ותחושת שייכות, או 
שמא ייכשלו? הסיבה שמחזה זה היה צריך להיכתב אינה 
הקשיים, אלא המכשולים הניצבים בדרכו של הפתרון. 

הצורך הינו ישן. המכשולים בדרך לקרבה הינם חדשים. 

אנו חיים בתקופה סטרילית. מבחינה פיזית, החשיבה 
הוא שהמערכות  הביולוגית  בחזית  ביותר  החדשנית 
החיסוניות שלנו נפרקות במידה הולכת וגוברת מנשקן 
עקב חשיפה בלתי מספקת לחיידקים. אנו לא נתקלים 
באתגרים במידה מספקת אשר תאפשר לנו לאמן את 
מערכות ההגנה שלנו. אם לומר זאת במילים אחרות, אנו 
מאבדים את הכישרון שלנו לבניית מערכת יחסים עם 
עולם הבר. מבחינה רגשית, ההתקנים הניידים מספקים 
בידוד דומה מן המגע החברתי. אנו מאבדים את היכולת 

שלנו להיות עם אנשים אחרים.
"סיפור ישן-חדש" מציג אדם צעיר אשר איבד את דרכו 
ומנסה להתמודד עם הזמן אותו הוא מבלה בחברת אדם 
אחר, אדם מהותי, מבלי לשלם מחיר רגשי בעצמו. בסופו 
של דבר חושפת האישה הזו בפני דייויד את סודותיה 
הכמוסים ביותר בניסיון לבנות גשר. דיוויד, בשל אובדן 
הנוכחות שלו, אינו מושפע. התגובה שלה היא להשליך 
אותו החוצה. כל הכבוד לה. עם קצת מזל, זאת תהיה 
אל  דיוויד  את  דבר תשיב  בסופו של  הלחישה אשר 

האנושיות שלו.
אני סבור שהדמות איתה תזדהו תלויה בבעיות שאיתן 
אתם מתמודדים. אם אתם מנסים נואשות ליצור קשר 
עם אנשים אחרים, ואתם זוכים למענה בצורת הודעות 
אינכם  טקסט, סביר להניח שתרגישו כמו מריה. אם 
מבינים מדוע עליכם פשוט לשבת בחברת אנשים במשך 
פרקי זמן משמעותיים כדי להכיר אותם, אז דיוויד הוא 

האיש שלכם.

ג’ון פטריק שאנלי

מפגש עשיר 
ומלא תקווה
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כל  ניצוליה של  ניצולי השואה כמו על  העדות קשה על 
ובעיקר  ובה בעת, האפשרות להעיד,  אלימות שלטונית. 
האפשרות להישמע, היא דרישתם היחידה של הניצולים 
לאדם שנשבר,  לחוק שנרמס,  זאת, להקשיב  עם  הללו. 
ובוהו, לאכזריות ולפשעים, דבר זה דורש  להקשיב לתוהו 

לוותר על מידה של ודאות.

למשך חמש או שש שנים נקטעה התפתחותם הטבעית 
של ילדי השואה ובמקומה השתררה אימה שאינה מוכרת 
מן הסיפורים המשפחתיים ושלא נחקרה בפסיכואנליזה. 
ובוהו,  חיו בעולם הנתון לאלימות שרירותית, לתוהו  הם 
עולם הרחוק מכל נורמה אנושית ומכללי המוסר שעליהם 

התחנכו עד אז.
'נורמאליים' של  אחרי המלחמה היה עליהם לשוב לחיים 
גילם. אולם בתוך תוכם עדיין המשיכו לחוש  בני  ילדים 
רדופים כמו בגטו, במקומות המסתור ובמחנות. כמבוגרים, 
'רקע של  הם חיים בו-זמנית בשני רקעים מעוררי חרדה: 
 ,)unheimlich( 'ביטחון' מחודש, ו'רקע של זרות מאיימת

.)Gampel, 1999( מורשת שנות השואה
 ,1960( סנדלר  שהגה  מושג  בסיסי',  ביטחון  של  ‘רקע 
 ,1919( פרויד  של   unheimlich-ה ורעיון   )Sandler
Freud( היוו תשתית למחשבותי על אודות השלכותיה של 
נובע מתחושת ביטחון  ‘רקע של ביטחון בסיסי’  השואה. 
שהתפתחה במסגרת יחסי אם-תינוק, בחיק משפחה יציבה 

נשבר  זה  מאורגן  חברתית מסודרת. כשעולם  ובסביבה 
נאלצו  כתוצאה מהאלימות השלטונית שגרמה השואה, 
הילדים להתעמת לפתע עם ההרס על כל צורותיו. עימות 
 unheimlich של  נוראה  תחושה  בהם  עורר  זה  אלים 
של דבר-מה מוכר שנעשה זר, מוזר, מאיים ומטריד. אצל 
פרויד, ה-unheimlich אינו מקביל לארגון סימפטומטי, 
הנחווית   )Erlebnis( חוויה  זוהי  נוירוטי,  או  התנהגותי 
ראשוני,  דבר-מה  מילולי;  לביטוי  וכקשה  כחסרת פשר 
והתרגום  בילדות. קשה לתרגם את המונח,  נחווה  שכבר 
העולות  המשמעויות  את  זונח   – “המאוים”   – המקובל 

מ-Heim )‘בית’, ‘בבית’; Heimlich – ‘מוכר’, ‘מרגיע’(.
נוצר   )unheimlich( ‘רקע של זרות מאיימת’  הבחנתי כי 
אצל ניצולים שהיו ילדים או מתבגרים בזמן השואה ברגע 
במקרים  אלימות השלטון.  עליהם  של השבר שהמיטה 
 )unheimlich( מסוימים הופיעה הרגשת זרות המאיימת 
זיכרון לשכחה.  בין  קונפליקט  כמעין איתות לקיומו של 
ו’רקע של  העליתי אזי את ההשערה ש’רקע של ביטחון’ 
זרות מאיימת’, שוכנים בתוכם יחדיו זה לצד זה. כדי לשרוד, 
כדי  פיצול,  על  נתק מסוים,  על  עליהם לשמור למעשה 
שהעבר הטראומטי לא ישתלט עליהם. חוסר היכולת לומר 

במילים את הזוועות השואה והצורך להעיד על כך.

ההורים
שחיים דרכי

ילדי	המלחמות	

סמואל נולד ב-1929 בפולין, היה 
ואחר כך במחנה הריכוז  בגטו, 
הוא  דכאו. כעבור שנים רבות 
רוצה להעיד. במהלך הראיונות, 
התקופה  על  נשאל  כשהוא 
נצמד  הוא  המלחמה,  שלפני 
ולסטטיסטיקה.  ם  לפרטי
זאת, כאשר שואלים  לעומת 
אותו על המלחמה עצמה ועל 
ההפרדה מאמו ומאחיו, הוא 

מתחמק מתשובה.

"האם אמך ואחיך נלקחו באקציה הראשונה?"
"הם לקחו את אמי ואת אחי באותה אקציה".

"אתה זוכר את הרגע של הפרידה, את הרגע היעלמותם?"
"לא הייתה פרידה. הם פשוט נלקחו... שום פרידה".

"אתה זוכר את הדבר האחרון שעשיתם יחד?"
"קשה לי לומר איזו מין פרידה זאת הייתה. לקחו אותם, 

זה הכל. אפשר להמשיך? ככה נגמור יותר מהר".

כשהוא מדבר על אביו, הוא מתחמק באותו אופן:
היינו במין מפעל, הם הפרידו אותי מאבא שלי  "בדרך 
והובילו אותנו למחנות נפרדים. אותי הביאו לדכאו. אבי 

מת בדרך למחנה ראדום, או משהו כזה, אני לא בטוח".
וממשיך:  זה!"  "ככה  וקורא:  השולחן  על  מתופף  הוא 

"המלחמה הגיעה, ואחר כך הגיע סוף המלחמה".
בהמשך הוא אומר: "סבלתי הרבה בחיים שלי, מה שאני 
מספר לך זה כלום. הרבה אנשים סבלו מאוד. אולי בגלל 
שהייתי ילד אני זוכר יותר מאחרים, יותר ברור, אבל כולם 
זוכרים. אני זוכר באופן מקרי. מה שסיפרתי לך זה כלום. 

קשה להסביר דבר כזה".

ברור שסמואל מתקשה מאוד להפוך את עדותו לסיפור 
רציף וקוהרנטי. הסצנה הטראומטית נדחית הצדה. הוא 
מצליח להעלות רק פרטים קטנים, ועליהם הוא חוזר שוב 
גדולה כל כך עד שהיא מקפיאה את  ושוב. הטראומה 

הזמן, חודרת ללא הרף להווה.
את  נפשו  מתוך  זה  איש  מחק  לשרוד,  שיוכל  כדי 
האובדן שחווה.  מגודל  הנובעים  המטרידים  הפרטים 
יוצרות קשר דווקא עם הפצע  אלא ששאלות מסוימות 
את  מפעילה  לסבל  מילים  והענקת  ביותר,  המכאיב 
זו, המאוחסנת בתוך הנפש,  טראומה מחדש. טראומה 
את  לחזית  איתה  ומביאה  בחריפות,  אז  ועולה  צצה 
)unheimlich(. לאחריה  ה'רקע של הזרות המאיימת' 
מתפרצת לפתע במלוא חריפותה המציאות שנחוותה, 
לספר.  ניסיון  כל  הקוטע  נסבל,  בלתי  כאב  ומעוררת 
יכולה  אינה  מחדש,  כך  המופיעה  זו  טראומה  פיסת 

להשתלב, לא ברצף סיפורי ולא בדיאלוג הפנימי. ה’רקע 
של הזרות המאיימת’ )unheimlich( מפריע לרקע של 
הביטחון לבוא לידי מימוש. יתר על כן, האם לא חל על 
הניצולים איסור אתי להפוך את החוויה האיומה של הגוף 
אכן, בתגובתם  קוהרנטי?  לייצוג  בזמן השואה  והנפש 
של ניצולים רבים אנו יכולים להבחין שהם חשים כי אם 
ניתנת  יבגדו במציאות בלתי  יצליחו לבטא קוהרנטיות, 
ייצוג או סיפור  להבנה, כאילו הם אשמים בפשע אתי. 
קוהרנטיים, העברה של דבר-מה שהתרחש, שהתאפשר, 
אך נותר מעבר לדמיון, יכולים בהחלט לעורר חוויה של 
עברה. נקשיב לסמואל: “מה שאמרתי לך, זה כלום. קשה 
להסביר דבר כזה”. עבור הניצולים, תיאור במילים של 
פשעי הנאצים, פשעים שהם מעבר לכל דמיון, מעבר 

לכל גבול, מקנה להם מעמד שבגבולות הדמיון וההבנה.

מן  זיכרונותיהם  את  למחוק  בחרו  הניצולים  מקצת 
השואה, לסלק את התמונות האיומות שבתוכם. אם עבר 
זה יוזכר, עלול התוכן המודחק, המוקפא והמוכחש, לשוב 
יכול לעודד התפרצות מחדש של תכנים  ולעלות. הוא 
שעניינם מוות והרס; העברה זו מדור לדור תהיה אכזרית 
חזרת  אולם  סמל.  תיווך של  בלא  אם תתבצע  מאוד 
המודחק מאפשרת גם להעניק למתים מקום בהיסטוריה.
העדויות הרבות על השואה שראו אור בשנים האחרונות, 
הן דרך נוספת לשמר את הזיכרון ולהבטיח את העברתו 

לדורות הבאים, ובכך למלא את הציווי “והגדת לבנך”.

יולנדה גמפל  "ההורים שחיים דרכי", מאת פרופ'  מתוך 
פסיכואנליטיקאית ופרוספסור בדימוס בחוג לפסיכולוגיה 
באוניברסיטת תל אביב ועיקר מחקרה בטיפול בילדים 

מצרפתית: תהילה מישור
בהוצאת: כתר ספרים 2005 בע"מ
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 Dawno nie byłam na tak :מריה
 wielkich zakupach.

כבר מזמן לא עשיתי כל כך הרבה 
קניות.

 Bo nie miała pani tu  :זנון
wcześniej żadnego gościa.

כי לא היו לך אף פעם שום אורחים.  

Nigdy! :מריה
אף פעם!

Cześć David! :זנון
הלו דייויד!

Coś mu się nie podoba? :זנון
הוא שונא את זה? 

מריה:
 Nie! Wszystko w porządku.

 Możesz golić dalej.
לא. זה בסדר. תמשיך.

.To miły chłopak :מריה
Ale trudno mu na to patrzyć.
הוא בחור טוב, אבל קשה לראות 

דבר כזה.

 Zawsze goliłem nogi :זנון
 mojej matce, ale zmarła rok

temu.
הייתי נוהג לגלח את הרגליים של 

אמא שלי, אבל היא מתה לפני שנה.

 Zenku, on się bardzo :מריה
 dziwnie zachowuje. Cały czas

wpatruje się w swoje ręce.
  Boję się.

זנק, הילד מתנהג מוזר. הוא מסתכל 
כל הזמן על הידיים שלו, זה מפחיד 

אותי. 

מריה:
 Chłopak ma depresję.

הילד בדכאון.

 Nigdy nie będzie mowić w :זנון
  tym języku!

הוא אף פעם לא יידע לדבר את 
השפה הזאת. 

 Czy ten pani David jest :זנון
żonaty?

הדייויד שלך נשוי? 

מריה: 
 Nie zdziwię się jeśli mój
David jest prawiczkiem.

אני לא אתפלא אם הדייויד שלי 
בתול.

 
 Najlepiej pozostać :זנון

  kawalerem!
הכי טוב להישאר לא נשואים.

 Kobieta jest jak diabeł, :זנון
 tylko na ziemi!

אשה זה כמו שטן, אבל על האדמה.

 Wszystkie kobiety? Czy :מריה
może po prostu twoja żona?

כל הנשים? או רק אשתך? 

  Wszystkie baby to kurwy! :זנון
כל הנשים המחורבנות.

 Z wyjątkiem pani, moja :זנון
 droga.

חוץ ממך, יקירתי.

 To najchudszy :זנון
 Amerykanin, jakiego w życiu

 widziałem.
הוא האמריקאי הכי רזה שאי פעם 

ראיתי.

זנון: 
 Co on do cholery mówi do

 mnie?
מה לעזאזל הוא אומר לי? 

 Angielski! :מריה
אנגלית!

 Ach, Angielski! :זנון
אה, אנגלית!

 To znaczy "dzień dobry“! :מריה
זה אומר: בוקר טוב! 

מריה: 
Dobry jesteś, Zenek.

זה טוב, זנון. 

Wiem. :זנון
אני יודע.

 Jak sie mowl !זנון: הלו
piekarnik?

איך אומרים תנור? 

זנון:
 Arogancki, kościsty,

pierdolony Amerykaniec!
שחצן רזה, האמריקאי הזה, זבל 

אדם מהלך על שתיים, חתיכת חרא 
מסריח!   

 I lepiej mi idzie nauka :זנון
 angielskiego, niż jemu nauka

 polskiego.
ואני תלמיד הרבה יותר טוב של 
אנגלית מאשר הוא של פולנית.

 Na pewno nie dostał :זנון
 umysłu po pani, moja ty

 genialna kobieto. Pytanie,
 czy w ogóle ktoś mu go

 podarował.
הוא לא קיבל את השכל שלו ממך, 
אשה פקחית שכמוך, והשאלה אם 

הוא קיבל אותו בכלל ממישהו.
 

 Co to znaczy "SHIT"? .זנון: שיט
מה זה אומר, "שיט"?

  Ból głowy. :מריה
כאב ראש.

  A co to asshole? .זנון: אסהול
מה זה פאק? 

 Moja żona nie :זנון
 pozwalałaby mi używać

 asshole.
אשתי לא היתה מרשה לי את 

האסהול. 

 Podoba mi się ten :זנון
 angielski. A gdzie wódka?
אני אוהב אנגלית. איפה הוודקה?

 No i co z tą wódką? :זנון
מה קורה עם הוודקה? 

 Damy ci nową butelkę, :מריה
  poczekaj chwilę.

נביא לך בקבוק חדש. תחזיק מעמד! 

מריה: 
 Halo? W porządku, a co
 słychać u pana? Dobrze,

 dobrze, tak?
הלו? אני בסדר, איך אתה? טוב, 

טוב – כן?

 Nie, dostałam, ale nie mogę
 teraz. Dziękuję za telefon. Do

widzenia.
לא, דווקא כן קיבלתי את זה, 

אבל אני לא יכולה עכשיו. תודה 
שהתקשרת. שלום.

Halo? Tak? Dziękuję, dobrze.
 A u pana?

הלו? כן? טוב תודה. ואדוני?

Nie, przykro mi.
 Do widzenia.

לא, מצטערת. להתראות. 

 Halo? Tak, teraz mam
 czas. Wiem. Przykro mi,
 ale dziękuję za telefon.

Nawzajem.
הלו? כן, עכשיו זה זמן טוב.

אני יודעת. סליחה אבל תודה על 
הטלפון. גם אדוני. 

 Halo? Tak? Dostałam pana list
 – nie, przykro mi, nie mogę.

Dziękuję za telefon.
הלו? כן? קיבלתי את המכתב שלך 
– לא, אני מצטערת, אני לא יכולה. 

תודה על הטלפון.

 Halo? Tak, dostałam pana
 list. Przeczytałam go. Wiem.

 Dziękuję bardzo. Oczywiście.
Nie, dziękuję za telefon.

הלו? כן, קראתי את המכתב שלך. 
קראתי אותו. אני יודעת. תודה על 

הטלפון.
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 Zaraz mam kurs. :זנון
תורי לנסוע. 

 Halo? Tak? Oczywiście, :מריה
 że informacje do mnie

   dotarły. Tak, przejrzałam je.
הלו? כן? בטח שקיבלתי את 

האינפורמציה. בטח שעברתי עליה.

 Mam klienta. Pożegnaj ją :זנון
ode mnie.

יש לי נסיעה. תגיד לה שאמרתי 
להתראות.

 Nie, ale dziękuję za :מריה
 telefon. Do widzenia.

לא, אבל תודה על הטלפון. 
להתראות.

מריה:
Halo? Tak? W porządku.

  Nie, mam czas…
הלו? כן? אני בסדר. לא, יש לי זמן - 

 Wszystkie informacje do :מריה
 mnie dotarły. Ale…naprawdę
 bardzo mi przykro. Dziękuję
   za telefon. Spokojnej nocy.

קיבלתי את האינפורמציה אבל...
אני מצטערת, תודה על הטלפון 

ולילה טוב לך.

 Pani Mario, umieram z :זנון
  głodu.

מריה, אני גווע ברעב.

 .Zjadłbym jajka :זנון
מתחשק לי ביצים.

 Zenek! Ciii! Nie widzisz, :מריה
że śpi?

זנון! שה! הוא ישן! 

 Dobrze, dobrze. Mały :זנון
  gówniarz.

בסדר, בסדר. השובב הקטן.

 Jak wyglądam? :מריה
איך אני נראית?  

 Dobrze. Chodźmy już. :זנון
 Niech pani obudzi dzieciaka.
יופי. בואי נלך כבר. תעירי את הילד.

 Dajmy mu jeszcze pięć :מריה
 minut, siedzieliśmy do późna

 w nocy.
אולי כדאי שנחכה חמש דקות, היינו 

ערים עד מאוחר אתמול בלילה. 

  Oj, też pani chciała? :זנון
אוי, רצית קצת?  

Nie. Dziękuję. :מריה
לא, תודה.

 No chodźmy już! Wie pani :זנון
  jak wkurza mnie czekanie.
נו, בואי כבר! אני מתחרפן כשאני 

צריך לחכות. 

Jesteś taksówkarzem. :מריה
אתה נהג טקסי.

זנון: 
 No właśnie.

בדיוק

   Zenku, źle się czuję. :מריה
זנון, יש לי בחילה.

Pomoże mi pani, czy nie? :זנון
את מתכוונת לעזור לי או לא? 

  Możemy już iść? :זנון
אנחנו יכולים כבר ללכת? 

  Zenek, proszę. :מריה
זנון, בבקשה.

  Co on do diabła gada? :זנון
מה הוא אומר לכל הרוחות? 

 Zenku, potwornie się :מריה
czuję.

זנון, אני מרגישה נורא.

 Ma pani słaby żołądek. :זנון
יש לך קיבה חלשה.

 Ty bogaty, rozpuszczony, :זנון
  amerykański skurwysynie.

אתה בן-זונה אמריקאי עשיר ומפונק.

 On popchnął mnie :זנון
pierwszy.

הוא דחף אותי ראשון. 

 Zenek! Poczekaj w :מריה
samochodzie!

זנון! תחכה במכונית! 

 Pieprzony )pierdolony( :זנון
Amerykanin!

הוא אמריקאי מזדיין.

 Idź do samochodu, :מריה
 Zenek!

לך תחכה במכונית! 

 Staram się pani pomóc, :זנון
niewdzięczna suko.

אני מנסה לעזור לך, כלבה כפויית 
טובה.

 Poczekam w samochodzie.
אני מחכה במכונית.

 Jeśli zaraz nie zejdzie na :זנון
  dół, to jadę.

אם הוא לא יורד מיד למטה אני נוסע 
מכאן.

 Nie odważysz się mnie :מריה
tak zostawić.

אתה לא תעז לנטוש אותי ככה.

 Będę czekać. Ale są korki. :זנון
אני אחכה. רק שיש פקקים.

כל קטעי המוסיקה בהצגה מאת פרדריק שופן

פולנית
שפה קשה

ע"פ מחקרים, השפה הפולנית היא השפה 
הקשה ביותר לרכישה.

זאת משום שהיא מקבצת בתוכה את כל 
הקשיים המוכרים בדרך לשליטה בשפה: 

יש בה שלושה מינים דקדוקיים )זכר, נקבה 
וניטראלי(; תחביר מסובך, הדורש שבע 

הטיות שונות לשמות העצם; שיטת פעלים 
שבה לכל פועל יש לפחות שתי צורות 

ביטוי: כללית וקונקרטית, לא כולל הטיות 
ויוצאים מן הכלל. 

אם להוסיף לזה את ההגיה הקשה ואת 
הכתיב, שברוב המקרים אינו קשור להגיה 

עצמה, אפשר להבין למה חוקרים גילו 
שבעוד שדוברי אנגלית מגיעים לשליטה 
מושלמת בשפתם בגיל 12, דוברי פולנית 
נאלצים להפנים את הקשיים של שפתם 

בעוד ארבע שנים, בטרם יוכלו ללהטט בה 
בגיל 16.
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יוצרים

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

אבישי מילשטיין < בימוי
מחזאי, במאי, מתרגם ודרמטורג. בוגר לימודי בימוי ובלשנות באוניברסיטת מינכן, גרמניה. משנת 
"פותחים  2000, המנהל האמנותי של פסטיבל  ליסין. משנת  בית  1995 הדרמטורג של תיאטרון 
במה – פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית". מבין מחזותיו שהועלו: אז כמוות )ציון לשבח, פסטיבל 
עכו, 1987(. בתיאטרון הבימה: פיבניצה. ביים, בין השאר, את ההצגות - בתיאטרון הקאמרי: כל הציפיות, 
כל החלומות ..., מאה. בתיאטרון בית ליסין: קיסריה סופ"ש, הרומן הראשון שלי, הפי אנד, הפרדס. בתיאטרון 
באר שבע: בין חברים. בתיאטרון תהל: הכל אודות אמא. ביים בגרמניה את רצח של חנוך לוין בתיאטרון 
ועוד. השתתף  מיין קאמפף, הסוחר מונציה בתיאטרון העירוני של פרייבורג, גרמניה,  ואת  "שאובינה", 
ועיבד למעלה משלושים מחזות מאנגלית,  בתיאטרון בית ליסין. תרגם  מקסי ואני,  כשחקן בהצגה 
גרמנית, צרפתית וספרדית. המייסד והמנהל האמנותי הראשון של תיאטרון "נוצר". היה מנהל אמנותי 
- זרקור על המחזאות הישראלית. מנהל אמנותי שותף בפרוייקט "קשרי  של פסטיבל ישראדרמה 
משפחה" של תיאטרון בית ליסין והתיאטרון העירוני של היידלברג, שבמסגרתו ביים את תרופה. מנהל 
את בית הספר למחזאים של תיאטרון בית ליסין. ביים את הבנאליות של אהבה מאת סביון ליברכט 

שזכתה בפרס התיאטרון כהצגת המחזה המקורי הטובה ביותר לשנת 2010.

לילי בן נחשון < עיצוב תפאורה 
בוגרת לימודי אמנות בבצלאל ולימודי עיצוב תפאורה ב-Motley, לונדון. בין ההצגות שעיצבה לאחרונה - 
בתיאטרון הקאמרי: כולם רוצים לחיות, הילכו שניים יחדיו, סכינים ותרנגולות, הנפש הטובה מסצ'ואן, הרטיטי 
את ליבי, שמנה, הכתובה, עקר בית. תיאטרון הקאמרי בשיתוף תיאטרון חיפה: בית ספר לנשים, כולם היו 
אנשים קשים, מי דואג לילד,  בני, שגעון באופרה, ימי שלישי עם מורי, שמו הולך לפניו. בתיאטרון חיפה: 
תש"ח, המקום ממנו באתי, אמא מלכה, סיפור פשוט, המכוער, הצמא והרעב, סוחרי גומי. בתיאטרון הבימה: 
עת דודים, ליזיסטראטה, ביקור הגברת, מונוגמיה, מוריס שימל )בשיתוף ת.חיפה(, השחף, אלינג, תמונות 
מחיי נישואין, הכבש ה-16, משפחה, חתול רחוב, אמבטיה מיטה פארק, הסרפד של השכן. בתיאטרון החאן: 
בידרמן והמבעירים. ת.אורנה פורת: הברווזון המכוער )פרס עיצוב התפאורה 2012(, פצפונת ואנטון, יש 
ילדים זיג זג, צבעים בחול, )פרס עיצוב התפאורה 2007(, ליצן החצר. מדיטק: אריה הספריה, לב של מלך, 
הקץ של העץ )פרס עיצוב התפאורה 2009(, אבטיח. התיאטרון הערבי עברי: התקווה - אינסטליישן. 

הקאמרטה הישראלית: חיים גורי: עיצוב במה ווידאו. 

זיו וולושין < עיצוב תאורה
אח אח בום טראח,  בוגר סמינר הקיבוצים בתיאטרון. בין עבודותיו - בתיאטרון הערבי-עברי ביפו: 
)זוכה פרס  אישה בחולות   ,)2004  ,2003 חיפה  )זוכה פרס התאורה, פסטיבל  גילגמיש  סיפורי 
התאורה, קיפוד הזהב 2006(. בתיאטרון הבימה: פשוטה, אלף לילה, החוטם, כוכב יאיר, מר פרסוניאק, 
פוסט טראומה, מונוגמיה, ארץ חדשה, הסוחר מוונציה, לא אשנא, השבועה, הקמצן. בתיאטרון בית 
ליסין: מלאכת החיים. בתיאטרון חיפה: משהו למות בשבילו. בתיאטרון גשר: החיים בשלוש גרסאות. 
בתיאטרון באר שבע: הכל בגן, חבלי משחי, רק אתמול נולדה, בין חברים. אופרה קאמרה: דידו ואניס, 
הרמאי, פונדק הרוחות. בתיאטרון אורנה פורת: הקסם של אורנה )זוכה פרס תאורן הצגות ילדים(. 
תיאטרון נוצר: ערבה )זוכה פרס התאורה, קיפוד הזהב 2012(. במדיטק: הכיתה המעופפת, היידי, 

מלך היהודים, המכשפה בבית ממול )זוכה פרס התאורה, פסטיבל חיפה 2012(.

אורן דר < עיצוב תלבושות 
ואומנות, סטייליסט ומעצב תלבושות לסרטים, טלוויזיה ופרסומות. מעבודותיו  בוגר לימודי צילום 
וולף, דולפינים, תה, האגם המוזהב,  היורשת, מי מפחד מווירגיניה  בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: 
סופ"ש עם תום, החולה ההודי, אהבה זה לא הכל, היופי כן קובע, כטוב בעיניכם, האמת, מדליה להארי, 
אוצר יקר, בית מרקחת שטרן-בלום, שבטים. בתיאטרון חיפה: בנות עובדות, הדודה של מנש, כולם היו 
בני, משהו למות בשבילו, אמנות, גזע. בתיאטרון הבימה: החותנת, לרקוד ולעוף, משוגעת. בתיאטרון 
ב', קיזוז, האסיר בקומה ה-14.  ציפור שחורה, פרק  גו,  יום במותה של  לילה לא שקט,  הקאמרי: 
בתיאטרון הספריה: מלחמת טרויה לא תפרוץ, עקומים, הלילה הקצר ביותר, ענבי זעם. בתיאטרון באר 
שבע: איך למדתי לנהוג, לא כולל שינה, מהומה רבה, הרוזן ממונטה כריסטו )על עבודתו זו היה מועמד 
לפרס התאטרון על עיצוב תלבושות(. בקולנוע: הבועה, פרויקט וידאו דאנס בת שבע. בטלוויזיה: על 
קצות האצבעות. בין עבודותיו בפרסום: קסטרו, פלאפון, בנק לאומי, אורנג', גוטקס, סופרפארם. כמו 

כן עבד עבור חברות מסחריות ופרויקטים בחו"ל )סין, רוסיה, תורכיה(.                    

ג'סי אייזנברג < מחזה
נולד ברובע קווינס שבניו-יורק, כתב לאחרונה את “סיפור ישן-חדש”, בו כיכב לצידה של ונסה רדגרייב. 
 New York-קודם לכן כתב וכיכב בהפקה של “אסונסיון” בתיאטרון צ’רי ליין. אייזנברג הינו כותב קבוע ב
Bream Gives Me Hiccups, העתידה לצאת בקרוב בהוצאת גרוב.  Magazine ומחברה של הסדרה 
דאבל, חקירה באפלה, האשליה, הרשת  אייזנברג היה גם מועמד לפרס האקדמיה, ושיחק בסרטים 
החברתית )בו גילם את דמותו של מארק צוקרברג(, ברוכים הבאים לזומבילנד, ארץ ההרפתקאות, חיים 

בין השורות.
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רפי תבור < זנון
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 בשנים 1980-89: פאוסט, 
ארתורו אוי, ידיים מלוכלכות, שלושת המוסקטרים, של מי החיים האלה לעזאזל, רומיאו ויוליה, הו יוליה, ביקור 
הגברת הזקנה, קן הקוקיה, האישה מהים, נשקיני קייט, זורבה היווני ועוד. בתיאטרון באר שבע בשנים -1993
מפיסטו, מפגש משולש )בשיתוף תיאטרון בית  שם המשחק, בורגנים )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(,   :89
ליסין(, שלוש אחיות, באופן יחסי, ציד המכשפות, אחים לנשק, כולם היו בני, שוברים רגליים, זינגר, אם הבית, 
יתוש בראש, מ. בטרפליי. 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. בטלוויזיה: סיטון, קו 

300, כסף קטלני, לחיי האהבה, החממה, מיתה טובה ועוד.

ויטלי פרידלנד < דייויד
בוגר בהצטיינות מגמת תיאטרון בתיכון עירוני לאומנויות ת"א 2001. בוגר סטודיו למשחק ניסן נתיב ת"א 
2007. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון תמונע: דיבוק, נוימן אגדת חיילים. בתיאטרון החאן: אותלו, 
צינורות, אדמה קדושה, אהובת הדרקון, משחיז הסכינים הסיני, הקסם הגדול, תעלולי סקפן, סדר עולמי חדש, 
גן הדובדבנים, הלילה השניים עשר, ירושלים החדשה, הקומדיה של קאלאנדרו. בקולנוע: הקרב בי-ם דרמה 

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

לאורה ריבלין < מריה
החלה את דרכה בגיל 12 בתיאטרון הבימה, שם שיחקה את סימון מאשאר בחזיונות סימון מאשאר 
מאת 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, חשמלית ושמה תשוקה, מטאמורפוזה, 
לילה במאי, נפש יהודי, פלישתנאית, טרטיף, מולייר, ציפור מתוקה של נעורים. עם נפש יהודי ופלשתינאית 
וכלבים,  קרב של שחור  וניו-יורק.  וושינגטון, שיקגו  לונדון, ברלין,  הופיעה בפסטיבלים של אדינבורו, 
העלמה והמוות, מקבת, המורדים, השחף, השיבה למדבר, סטריפטיז אחרון, פסודובלה, שלוש אחיות, 
יונו והטווס, גברת קליין, שירים שיצאו מכסית, משחק נישואין, איזון עדין,  באופן יחסי, הרציף המערבי, 
התאונה, אונור, תפוחים מן המדבר, הבנאליות של האהבה, הרפר ריגן,  מסיבת יומולדת, גן הדובדבנים, 
כולם היו בני, מלאכת החיים, לילה טוב, אימא, קדיש – עם התזמורת הפילהרמונית. בקולנוע: השמלה, 
התמהוני, טרנזיט. 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. שני תקליטי ילדים בארץ לא זוכרת משיריה של מריה אלנה וולש. הכל קרה 
אחרת – מופע מוסיקאלי משירי דליה רביקוביץ בגלל הלילה – גרסות כיסוי לפזמוניה של תרצה אתר 
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 על משחקה בשיבה למדבר והתאונה. 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.  
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להצגה זו
עוזרת במאי:

אלישבת אושרת
מנהלת הצגה:

אורנה דויטש
מנהל במה:

נחום רז/
זיו אורפז
תאורה:

אולג סטפנוב/
שי דלריה

הגברה:
אורן פרי/

רז בליצבלאו
הלבשה:

שי ברמק

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
ברנדס ג'ני וחנינא

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

בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי

בן עוזר רותי
בראון גבי

ברון ענת וגבי
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

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
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
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

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 ורפאלי אילון

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
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 
ריכטר מיכל וגלי

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
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אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

אביזרים:
אסיה נלן

פאנית:
חנה יוליה שמילוב

ביצוע תפאורה:
A.G.A גולדין

צילומים:
גדי דגון

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

שחקני התיאטרון 
לעונת 2014-15 )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 

רכזת שרותי משרד:
ויקי וייסמברגר

מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן

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

מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
רוניבן 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, מעיין הירש, שירה מאזה, 

רוני מולא, משה מור, מיטל סעד, 
אורית קרואני, גיא רום

מרכזיה: דבורה אהרון, עליזה שטרן
אחזקת בניין ומחסן:

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

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

אורנה דויטש, שושי זק, 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, 

חאלד ג'בארין, 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

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: אבישי אסור, אסף בן אבי,

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

אורן פרי, רם קציר, שרון ראובן,
יורי שכנוביץ, סרגיי שקורין

מנהל ייצור: רמי דקל
אביזרים: יהודית בולקיאר

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

ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, ולריה גלוזמן, 
דנה כהן, מריאנה גרייב, אולגה מטאיסן, 

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

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי

אורטל אוחיון

אפרת בוימוולד

נעה בירון

פלורנס בלוך

טלי בן יוסף

אור בן-מלך

נמרוד ברגמן

ששון גבאי

דני גבע

ליאת גורן

ליאור גרטי

מורדי גרשון

מיה דגן

טל דנינו

אילן דר

דיקלה הדר

ידידיה ויטל

עמי ויינברג

אופיר וייל

ארז וייס

יעל וקשטיין

מרים זוהר

הילה זיתון

רויטל זלצמן

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

דרור טפליצקי

יעל לבנטל

מיכל לוי

יניב לוי

שמרית לוסטיג

חי מאור

ענת מגן-שבו

ירון מוטולה

לורין מוסרי

חייקה מלכה

גיא מסיקה

קרן מרום

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

עוז ניסן

יובל סגל

ראודה סלימאן

אברהם סלקטר

ניב פטל

ויטלי פרידלנד

נתי קלוגר

הדס קלדרון

ליז רביאן

לאורה רבלין

אגם רודברג

מיכל שטמלר

יעל שרוני

דנה שרייר

רפי תבור

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

מירב בן-ארי

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
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למה?
לעבור למזרחי-טפחות

לפרטים חייגו 8860 *

גם השנה לקוחות 
מזרחי-טפחות

הם המרוצים ביותר!
מבין לקוחות חמשת הבנקים הגדולים

עפ"י סקר שביעות רצון של מרקטסט

עפ"י מדד              לחוויית לקוח, יוני 2014

8.3
8.18.07.97.6

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית. פועל בסיועם של: משרד התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו
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בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון
בימוי: אלון אופיר

משאלה אחת ימינה
על פי ספרו של אשכול נבו

מאת דפנה אנגל
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

דרכון פולני
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש

מאת דפנה אנגל

שירה
מאת ש"י עגנון

עיבוד: יורם פאלק
בימוי: גלעד קמחי

קפה ורשבסקי
עיבוד: מוטי אברבוך

לספרו של שלום אש

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 מוליר

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: אודי בן משה

לצאת מהארון
מאת פרנסיס ובר
בימוי: משה נאור

סיפור ישן-חדש
מאת ג'סי אייזנברג
תרגום: דורי פרנס

בימוי: אבישי מילשטיין

אוצר יקר
מאת פרנסיס ובר

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: לסלי לאוטון

רגע של שלווה
מאת פלוריאן זלר 
תרגום: דורי פרנס

שבטים
מאת נינה ריין

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

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                       2014-15 

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

האמת
מאת פלוריאן זלר 
תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה קפטן

מדליה  להארי
מאת פיטר מרק ריצ'מן

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: אלון אופיר
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First performance: 10.7.2014
Length: 1 hour and 30 min. without intermission

Translator and Music Editor: Dori Parnes
Directed by: Avishai Milstein
Set Design: Lily Ben Nachshon 
Costumes Design :Oren Dar
Lighting Design :Ziv Voloshin

Cast: 
Leora Rivlin - MARIA
Vitali Friedland - DAVID
Rafi Tavor - ZENON

THE REVISIONIST
By Jesse Eisenberg
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