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אריסטו אמר שמי שאינו יכול לחיות בחברה או אינו זקוק 
לה, מפני שהוא מסתפק בעצמו, הוא חיה או אלוהים, ואף 
הוסיף כי ידידּות היא נפש אחת בשני גופים. בהתייחסות 
של אריסטו למוסד החברּות, כמו גם ההתייחסות הכוללת 
בין גברים  של ההגות הקלאסית היוונית, הייתה לקשר 
בלבד, בעוד שהאישה נתפסה כיסוד הנשלט והנחות אל 

מול הגבר השולט.
בתוך מערך יחסי הכוחות הנתון, נתפסה החברּות כבעלת 
ככזאת  גם  אך  מדינה,  להתנהלותה של  וכבסיס  ערך 
המתקיימת רק בין אלו שמנהלים את אותה מדינה, היינו 
הגברים. את ההגות הקלאסית החליפה התרבות המערבית, 
שהמשיכה בהגדרתה את הקשר בין נשים כמערכת יחסים 
שמלווה בעוינות, בקנאה, בשנאה ובהיעדר תמיכה, טיפוח 
והעצמה. אותה יריבות בין-נשית נוצרה כתוצאה מקיום 
לגברים,  נשים במרחב פטריארכלי המעניק את הכוח 
נאלצות  הן  בה  שולית,  בעמדה  הנשים  את  ומשאיר 
להתחרות על גישה לאותם בעלי כוח. שימורו של הסדר 
הפטריארכלי המשעתק את השליטה הפוליטית-כלכלית-
חברתית-תרבותית של הגברים באמצעות מוסדות הכוח 
והחינוך, ארגן במשך שנים את היחסים בין המינים כיחסים 
של שולט ונשלט, ועוד יותר מכך, תרם לפילוג ולפיצול 
בתוך המין הנשי. זה, שנתפס לא רק כמין החלש, הפסיבי 
ודחייה  גם ככזה שמתמודד עם שנאה  והמדוכא, אלא 

עצמית. 
כשהן בעמדה מוחלשת הטבועה עמוק בסדר החברתי 
הקיים, וכששלטון הפטריארכיה מפלג ומסכסך ביניהן, 
לנשים לפתח קשרי חברּות  סיכוי  נדמה שאין כמעט 
בהגות  ותמיכה.  נאמנות  סולידריות,  על  המושתתים 
הפמיניסטית יש קריאות חוזרות לסולידריות כזו, למציאת 
חוקרות  ידי  על  גברי"  "מועדון  לאותו  נשית  מקבילה 
ורבות  בובואר  ריץ', בטי פרידן, סימון דה  כמו אדריאן 

)1991( התייחסה נעמי  נוספות. בספרה "מיתוס היופי" 
ודימויים איתם נאלצת  וולף לנושא באמצעות מיתוסים 
האישה להתמודד בתרבות המערבית, בדגש על מיתוס 
אחד משמעותי: מיתוס היופי, המפלג בין הנשים, משסה 
אותן זו בזו ומציב דימוי של אידיאל נשי מתוך רצון של 
התרבות לשמור על אופייה הגברי. מעין הוראות הפעלה 
ומנרמל  ומופע זהות שמתחזק את הסדר  גופני  למופע 
עצמו לחוקים, שנוצרו לצורכי שליטה פוליטית-כלכלית 

של חברה גברית. 
אותם דימויים וסטראוטיפים הופיעו גם ביצירות אמנות 
רבות, בסיפורי אגדות וכמובן במחזות. במחזה "על אהבה 
וחברות" העמידה אמליה בלמור את הגיבורות שלה בשלב 
מתקדם, אותו שלב אוטופי אליו כיוונו חוקרות פמיניסטיות, 
מציאות בה מפורקים לחלוטין כל הסטראוטיפים וקשר בין 
נשים נבנה על יסודות של אהבה, פרגון ותמיכה הדדית. ויו, 
רוז ודי, שלוש נשים שמייסדות יחד מועדון חברות בלתי 
מתפשר, צולחות את הרגעים הקשים ביותר במהלך הדרך 
המשותפת, כחלק מביסוס של קשר אמיתי, המושתת על 

סולידריות וכנות.
כי כחלק מחיפוש אחר  הוכיחו  רבים  בעוד שמחקרים 
מקום בעולם גברי שמראש מגדיר אותן ככאלה שצריכות 
להיאבק בו על מקומן, הנשים מדחיקות את הכעס והקנאה 
ומפחדות לדבר עליהם, ובעוד שבמשך שנים הבעת הקול 
נושא מושתק, משופע בדעות  והדיבור הנשי, היו  הנשי 
קדומות וסטריאוטיפים שתויגו תחת הסימון השלילי של 
"שיחות נשים" כאקט רכילאי, המתאר נושאים אישיים 
ודומסטיים בלבד, הרי ששלוש הגיבורות במחזה מנתצות 
כל קלישאה קיימת. הן מדברות. על הכל. הן מקנאות 
ולא מסתירות את זה. הן חושפות את החולשות שלהן 
האחת בפני השנייה ולא משתמשות ב"דיבור מאחורי הגב" 
כמצע לתקשורת. הן חוות פגיעה מינית, בעיות חברתיות, 

על חברות. ועל אהבה. 

גיבוש זהות מינית, מחלות ולבסוף פירוק של קשר, אבל 
לאורך כל הדרך שומרות על הכנות, על האמת שנאמרת 
גם כשהיא כואבת, על אהבה ללא פשרות. בטי פרידן 
וכינון  התייחסה לקולן של הנשים שזעק למימוש עצמי 
זהות שאינה מוגדרת דרך המשפחה והבית, קול שחיפש 
חברּות אמיתית עם נשים אחרות. אמליה בלמור העניקה 
לגיבורות שלה את הקול הזה, ובמחזה החשוב והמתקדם 
הזה הוכיחה שמיתוסים נוצרו כדי שיפרקו אותם, ובעיקר, 

שבחברה המודרנית, במאה ה-21 הגיע הזמן לשנות את 
ולהשאיר את  הבין–נשית,  נושא החברות  השיח סביב 

הקלישאות והדעות הקדומות מאחור. 

)2013( בהדרכתה  כהֿן, מבוסס על עבודת תזה  מאיה 
ומגדר, נשים  נוה, התכנית ללימודי   של פרופסור חנה 

אונ' ת"א. 
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נקרא  מזי"א, המחזה של אמליה בלמור  מ.: עדנה  א. 
באנגלית פשוט על שם הגיבורות שלו: "דיי וויו ורוז..."

ע. מ.: אולי לאנגלים זה פשוט, הם מכירים את השמות 
האלה מהיומיום שלהם. בנו השמות האלה לא מעוררים 
שום אסוציאציה. השארנו את השמות במחזה אבל שינינו 

את שמו.

א. מ.: במה עוסק המחזה?
ע. מ.: בגורלה של חברות. בתחילת דרכן, שלוש החברות 
מחפשות את השווה והמשלים שבחברות הטריה, סולחות  
לטעויות וחוגגות את החיים. עם השנים המרכבה הופכת 
לדלעת. מה שהיה פשוט הופך טעון. ההבדלים מתחדדים, 
מלחמות האגו פורצות. מהלך החיים יוצר עבורנו חברויות 
אבל  בחיים.  שלנו  המקום  לפי  תקופה,  בכל  חדשות 
ההוא,  לעידן  לחזור  רוצים  אנחנו  כשאנחנו מתבגרים 
הראשוני, כשהכל היה רק מבטיח, בתולי, ספונטני. המחזה 
עוסק בחברות בסיסית כזאת ומה החיים מעוללים לה. 
החברויות הוותיקות הן החברויות הכי עמוקות, כי שם 
ההיכרות עם הבנאדם, עם החבר, היא עדיין בלי המסיכות 
שעוד רגע הוא ישים על עצמו. בקט אמר שמי שרוצה 
לכתוב שיסתכל על תינוקות וזקנים, רק שם יש אותנטיות.

א. מ.: אני חושב שחברויות של גברים מתנהגות דווקא 
אחרת: שם החברות מעמיקה ככל שהיא מבשילה, לא?

ע. מ.: חברויות של גברים?  זה לרוב קולות, נהמות וטפיחות 
על השכם. ולא שאין שם אהבה ורגש. החברויות של נשים 
הן מאד טעונות. אצל נשים זה תמיד הכל או לא כלום. 
הכל מאד טוטאלי, בטח אצל בנות בגילאים של גיבורות 

המחזה הצעירות.

א. מ.: את מרגישה שהחברות של שלוש האנגליות האלה 
מתנהגת כמו חברויות של נשים ישראליות?

די דומה. השוני קיים  מ.: במהות אני משערת שזה  ע. 
בעיקר בגינונים, בביטוי החיצוני. מטבע הדברים, כאן, עם 

שחקניות ישראליות, ההוויה הפכה לישראלית. 

א. מ.: אני לא יכול שלא לשאול על הקשר בין המחזה 
הזה למחזה של ענת גוב, "חברות הכי טובות", שאת גילית 
וביימת. מה ההבדל בין שני המחזות האלה מבחינת טיב 
ויש  מערכות היחסים בין הבנות. גם שם שנים עוברות 

געגוע לתום הראשוני...
ע. מ.: ראיית העולם של ענת גוב ב"חברות הכי טובות" 
היתה אופטימית. היא בחרה לסיים את המחזה ביצירת 
חיים חדשים ומתוך כך משתקמת החברות. ראיית העולם 
של המחזאית האנגליה, למרות הצחוקים הרבים, הרבה 

יותר פסימית.

א. מ.: כמחזאית מצליחה בעצמך, את בוודאי רגישה לגילוי 
של כשרונות צעירים וקולות חדשים. זה מה שהרגשת 

כשקראת את המחזה של המחזאית הבריטית הצעירה?
ע. מ.: לא קשה היה לזהות כישרון כתיבה. דיאלוג מדויק 
ולא מתחנף. חוץ מזה מצאתי בו פוטנציאל בימויי שעניין 
אותי. הוא משתרע לאורך שנים ומתרחש במקומות רבים. 

זה היה מאתגר מבחינה תיאטרלית.

א. מ.: והחיבור למציאות הישראלית?
ע. מ.: יש עיסוק במחזה ביחסים בין עיר גדולה לפריפריה. 
בערים הגדולות נשים חיות מציאות פוסט-פמיניסטית, 
׳כשאני  די, אחת מגיבורות המחזה,  אבל כמו שאומרת 

חוזרת לכפר, אני גם חוזרת לארון׳. 
ולממש את  מצד אחד, השאיפה לחיות בעיר הגדולה 
הפוטנציאל המשלהב שלה, מצד שני, הגעגוע למקור,  
לדרך  יוצאים  כשאנחנו  באמת.  אנחנו  למי  למוצא, 
ההרפתקנית והארוכה הזאת של החיים אנחנו סומכים על 
החברים הטובים שלנו שילוו אותנו לכל אורכה. המחזה 

עוקב אחרי תהליך הפיכחון, וההתבגרות הבלתי נמנעת. 

א. מ.: עדנה מזי"א, תודה על השיחה ובהצלחה!

ראיין: אבישי מילשטיין

מאמינים  באמת  אנחנו  הדרך  “בתחילת 

שהחברים הטובים שלנו ילוו אותנו כל החיים..."

שיחה עם הבמאית עדנה מזי"א
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 2009 וחברות" בשנת  החלטתי לכתוב את "על אהבה 
כמו  בדיוק  שהיו  אישה  של  שוקיים  שראיתי  בזמן 
זמן  אן, שאותה לא ראיתי מזה  השוקיים של חברתי, 
רב. ההפתעה של הרצון העז לראות אותה )שהתעוררה 
מהשוקיים( הייתה כל חזקה כך שמאוחר יותר, חשבתי 
הזו  לנסות לתפוס את התחושה  רוצה  הייתי  לעצמי: 
במחזה. באותו זמן שיחקתי בהפקה שהועברה מלונדון 
לברודווי. התייסרתי על המעבר אבל קיבלתי החלטה 

מהירה – סיפרתי למשפחתי שללא ספק אינני נוסעת 
זו  הייתה  לנסוע.  חייבת  שאני  הבנתי  מכן  ולאחר 

הרפתקה טובה בלתי נשכחת.
את השוקיים שהיו דומות לשוקיים של אן, ראיתי בניו-
יורק. הן אפילו לא היו שייכות לאישה זרה. הן היו של 
אישה שעבדתי איתה וקבעתי להיפגש איתה. ללא קשר 
לכך, המוח שלי, כמו בחלום, המיר אותה לאן ורגשותיי 
בגעגועים למשפחתי  הייתי עטופה  בזמן.  בדיוק  גאו 

שלי עם מעט עזרה מידידיכיצד כתבתי את המחזה האחרון 

כשהייתי רחוקה אבל לא שמתי לב עד כמה היו חזקים 
הגעגועים לחברים.

ההתלהבות  את  לתפוס  לנסות  על  לחשוב  התחלתי 
את  לגלם  אוכל  כיצד  לתהות  וכן  נשית  שבחברות 
או  פחות  שנים  נצחית. שלושים  חברות  האיכות של 
יותר בשעתיים. ואילו הדברים שרציתי לומר היו מובנים 
זאת  – כדאי שתאמרי  זה דבר טוב  – חברות  מאליהם 
יושב  שבידור  הן  הטובות  החדשות  מבדרת.  בצורה 

בטבעיות בכל חברות המכבדת את עצמה.
היא אמרה  בליברפול.  לבקר חברה  נסעתי  מזמן,  לא 
לזהות  הצלחתי  לא  אבל  ברכבת  אותי  תפגוש  שהיא 
הרציף. מבטי עבר על  בתוך ההמון שעמד על  אותה 
ולאחר  בתשוקה  זוג שהתחבק 
והבנתי  נוסף  הגנבתי מבט  מכן 
מתנשקת  חברתי  זו  שהייתה 
אמיתי,  בגודל  פסל  עם  בלהט 
כבדיחה, להנאתי הרבה. צחקתי 
כעת  צוחקת  אני  דמעות.  עד 

כשאני נזכרת בזה.
לפעמים, בדרכי לפגוש חברה, אני 
לצחוק  בציפייה  צוחקת  כמעט 
שאני יודעת שעומד לבוא. כמובן 
היחידי  הדבר  לא  הוא  שהנאה 
יהם:  נ בי ם  פי מחלי שחברים 
ייסורים, ספקות, עדכונים ותלונות 
גם הם סחורה העוברת בין חברים. 
קיימים גם גברים פטפטנים למדי, 
קרוב  מנחשת שנשים  אני  אבל 
סיפורים  גדלות מאחורי  לוודאי 
על  קרובות,  לעתים  שסופרו, 
נשים, על אודות החיים של  ידי 
קרובי  – שכנים,  אנשים אחרים 
 – חברים  של  חברים  משפחה, 
וקרוב לוודאי ישגשגו על איסוף 
האלה  הסיפורים  של  מתמשך 
ושיתופם. בהתחשב בכך שכולנו 
לעבר  מתעופפים  או  משייטים 
סופנו )שאיננו יודעים מהו(, הקשבה למאות מסעות של 
אנשים אחרים, בעבר ובהווה מהווה מקור לנחמה והסחת 
והחלפת  ההתאהבות  תקופת   – החברים  גיוס  דעת. 
הסיפורים הייתה חייבת להיות במחזה שרציתי לכתוב, 
כך החלטתי. כמו העוצמה המיוחדת של חברות שנרקמה 
כאשר עזבתי את הבית בפעם הראשונה: חברויות של 
"משפחה שניה". זוהי הפעם הראשונה שבה אתם סומכים 
ולא על אנשים שקיבלתם ואשר  על אנשים שבחרתם, 
הן  צעירות אלה  אינטנסיביות  חברויות  קיבלו אתכם. 

אלו אשר יכולות להציג כמעט כל דחף של התאהבות – 
הערצה, הגנה, הדרכה ועידוד כמו גם דחפים קודרים של 

דיכוי ושליטה.
וחברות"  "על אהבה  רוצה לעבד את  נשאלתי אם אני 
או לכתוב את המחזה כסרט, אבל בשבילי  לטלוויזיה 
זהו מחזה, ומחזה בלבד. לא רק בגלל שבתיאטרון הקהל 
עשוי להאמין – שהנשים האלה הן ילדות – אלא גם בגלל 
שמהחוויה שלי של הזדקנות היא שאת נשארת אותו דבר 
והאישה. את לא משילה, אלא  אבל שונה. את הילדה 
יותר מוסיפה. אם אתם מתבגרים באותו קצב פחות או 
יותר כמו החברים שלכם, אתם לא רק מרגישים באופן 
כללי אותו הדבר, אלא גם נראים זה לזה )כמעט( אותו 
הדבר. סיבה נוספת בשבילי, מדוע זה מחזה ומחזה בלבד 
לו, חי – הוא מעשה גבורה של  היא שמה שהקהל עד 

השתדלות – על זה מדובר.
לא הייתי מצליחה לכתוב את המחזה הזה ללא חברי. 
אני לא מתכוונת לכך שהתייעצתי איתם. אני מתכוונת 
לכך שהם עוברים דרכו. דברים שהם אמרו. דברים שהם 
הראו לי ולמדו אותי. אף חבר אמיתי אינו מתואר במחזה. 
אינם שימושיים. עליך לעצב דמויות  אנשים אמיתיים 
שיתנו לך את המורכבויות הספציפיות שאותן צריך כדי 
לכתוב את הסיפור שאומר את מה שאת מבקשת לומר. 
פי שהרבה  לגבי אירועים אמיתיים, אף על  אותו דבר 
מהידע החלקי עשוי להיות מה שנבחר להמציא סביבו, 
לומר  מתכוונת  אינני  אגב,  דרך  העיצוב שלך.  פי  על 
בודקת את  אני בהחלט  בודקת את העובדות.  שאינני 

העובדות.
ההמשכיות של ידע הדדי, אינטימי הינה בעלת ערך רב. 
כיוון,  במיוחד  הזו מנחמת  באמצע החיים, ההמשכיות 
שבמבט קדימה או לאחור, קרוב לוודאי שתוכלו לשים 
עזיבה  לעבר  אוהבים מתקדמים  לב שאנשים שאתם 
מסוג זה או אחר. ואם אי פעם היה לכם ספק כלשהו לגבי 
האכזריות הנדושה של מזל או חוסר מזל, חברויות נצח 
חושפת גם את זאת. יש לי חברה שאיתה חלקתי עריסה, 
50 שנים. יש לי חברה שלא הצליחה להגיע לגיל  לפני 
50. יש לי חברה אשר מצליחה מאוד. ויש לי חברה שהיא 
חולה מאוד. אלו החיים. כל מה שאני אומרת, אל תנסו 

לעבור אותם לבד.

אמליה בלמור
17.1.2015 ,Independent-מתוך מאמר שפורסם ב
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)מתוך המחזה(
ויו: תסלחי לי. בגדים זאת הצהרה. אנחנו כבר לא מכוסים 
לנו מדים או תלבושת אחידה, מה שאנחנו  אין  פרווה, 
לובשים זה מה שאנחנו רוצים להגיד על עצמנו באותו יום. 
כל בגד הוא סוג של תחפושת. תראי את די. הבגד שלה 
אומר, ‘אני לסבית. אני מחבקת את העולם הלסבי, אני חיה 
ונושמת כל מה שלסבי עד לרגע שאני חוזרת לבית של 
אמא שלי לחגים.’ התלבושת שלך מעניינת. היא סקסית-

פתיינית באופן מאד זהיר ומחושב. נראה כאילו את לובשת 
ג’ינס וטי שירט עם קשת פשוטה על הראש.

רוז: זה מה שאני לובשת!
ויו: מה שאת אומרת זה: ‘היי כולם’ - ב’כולם’ אני מתכוונת 
לגברים, כמובן - ‘אני סטרייטית. תאהבו אותי. אני מספיק 
קונפורמיסטית כדי לא להבהיל אתכם, מה שכמובן ימשוך 
אתכם, אבל מקפידה על טאצ’ של אינדיבידואליות שיגרום 
לכם להרגיש שאני לא סתם בחירה שגרתית - מה שסביר 

שימשוך אתכם עוד יותר’.
מיוחדת.  ‘אני  אומר:  שלך  שהבגד  חושבת  אני  רוז: 

תסתקרנו!' את מי את רוצה לסקרן, ויו?

אז כן, אנחנו משתמשים בבגדים שלגופנו כבמילים. אנחנו 
עושים זאת במיומנות רבת שנים, עד שהצלחנו לבנות, 
מתוך האופנה, שפה שמתפקדת כמרכיב מרכזי בעיצוב 

הזהות שלנו.
וגם  בה  ה”דובר”  את  מגדירה  גם  האופנתית  השפה 
יוצרת דו-שיח בינו לבין הדוברים האחרים. שפה כפולה 
הזדהות  כחלק מקבוצת  גם  לנו להתנסח  שמאפשרת 

נבחרת, וגם כאינדיבידואלים בעלי אמירה מופרדת.
במילים אחרות - הבחירה שלי ללבוש סקיני, טי-שרט 
ונעלי אולסטר משובצות, למשל, מגדירה את  שחורה 
וגם  הכרונולוגיים...  התרבותיים,  החברתיים,  מאפייני 

מתקשרת אותם אל הסביבה.
את המילון המחייב של השפה האופנתית ניתן למצוא בכלי 
ואינטרנט, שפיתחו עולם  התקשורת - בעיקר טלוויזיה 
מושגים  שפורט את הייצוגים השונים של ה”איך אתה 

מתלבש” לכללים מובחנים ומחבר אותם לייצוגים נוספים 
- בן כמה אתה, לאיזו מוסיקה אתה מקשיב, מהי ההעדפה 
המינית שלך, היכן אתה ממוקם פוליטית )אם בכלל( וכו’. 

בניגוד לעבר המובחן, היום השיוך המעמדי-חברתי דורש 
עין רגישה יותר, רזולוציה גבוהה יותר. השאלה “מה אתה 
לובש?” כבר אינה מספיקה לאבחון סוציולוגי. אל ה-”מה” 

מצטרפים גם “איך” ו”של מי” ו”עם מה”. 
האופנה שאנחנו צורכים מספקת לנו את הכלים הדרושים. 
היא אבני הבניין הבסיסיים ליצירת ה”נעים מאוד, זה אני” 

שאנחנו משחררים אל העולם שבחוץ ומקווים לטוב. 
מחלקת  האופנה  במרחב,  להתמצא  קל  שיהיה  כדי 
היא מציעה את  את הכלים האלה לקטגוריות שונות. 
המרכיבים ומצרפת אליהם הצעות לבוש. אתה יכול לאמץ 
את ההצעות כלשונן )ולהיות “אופנתי”( ואתה יכול לנהל 

איתן משא ומתן )אם יש לך “סגנון”(. 
“יש לו סגנון”, בקודים של החברה המודרנית, הוא המושג 
המקביל ל”מצליח”. ומצליח, כך מספרים לנו תדיר, הוא 

מה שמביא אושר.
האופנתי,  באלף-בית  משתמשים  אנחנו  שבו  האופן 
מפרקים ובונים אותו מחדש, מתאימים אותו לגופנו, למצב 
הרוח, למטרות החברתיות, הוא הדרך שלנו להודיע לעולם 

מי אנחנו ומה אנחנו רוצים. 
הכלכלי  והמעמד  האתני  כשהמוצא  היום,  בעיקר 
מטושטשים, אנחנו משתמשים בסגנון הלבוש האישי כסוג 
של “תעודת זהות” – זה אני, לכאן אני שייך. או במקרים 
רבים – זה מי שאני רוצה להיות, לכאן אני שואף להיות 
כיוון אישית,  וקריאת  שייך. הבגד הוא מניפסט חברתי, 
ותחפושת שמשקפת, או מפריכה, את מי שאנחנו מתחת 

לבגדים.
שלה  הבידול  תחושת  את  מזינה  העכשווית  האופנה 
נזקקים אלה “שיכולים להרשות לעצמם” בעזרת סימנים 
יודעי ח”ן. כך  מזהים קטנטנים הנגלים רק לעיניהם של 
היא מסמנת לאליטות “זה עבורכם”, ובאותה נשימה היא 
מסמנת לאלה “שעדיין לא שם” את הדרך ל”שם” הנכסף. 

אתה לא חייב להיות סיפור הצלחה, מספיק שתיראה כך.

דבר אלי בבגדים...

)ג’ינס, למשל(,  גם בעידן בו כולם “לובשים אותו דבר” 
עין. ההירארכיה מגיעה  ב”אותו דבר” למראית  מדובר 
יחד עם המיתוג. והמיתוג, כמו אלוהים, מתחבא בפרטים 
הקטנים - מיקום הכיסים, מידת השפשוף, ובעיקר – השם 

על התווית שמאחור. 
את הג’ינס שלנו אנחנו יכולים לקרוע )אני מרדן(, לקשט 
ביהלומים )אבל עשיר(, לצוות לבלייזר מחויט )עם טאצ’ 
קלאסי(, או לוותר על החולצה )ותמיד מגניב(... זו כבר לא 
רק השפה הרשמית, זה ה’סלנג’ והעגה הייחודית, והמבטא.
פעם, לצרכי אינטראקציה חברתית, היית צריך לפתוח את 

הפה ולדבר על עצמך )כמה מעייף(. היום מספיק שתיכנס 
לחדר ותיתן ל’איך-שאתה-נראה’ לדבר. 

הבגדים משמשים לנו פה. ולטוב ולרע, חייבים להודות, 
אין הרבה שפות אחרות שניתן לתקשר בהן בקלות דומה.

ארז עמירן
מרצה בכיר במחלקה לעיצוב אופנה, שנקר
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השירים בהצגה

David Bowie - Modern love
 

 Modern love - גבע אלון
 

David Bowie - Wild is the wind
 

Barry White - You sexy thing
 

 Steve Reich - Music for 18 musicians
 

 Billy Idol - White wedding
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בתחילת שנת   ,1983 בסוף  נפגשו  ודי  ויו  רוז, 
מן  אוקטובר,  באמצע  האקדמית,  הלימודים 
בדיוק כשהרשת הסלולרית הראשונה  הסתם, 
בהיסטוריה הופעלה, כלומר ממש עם לידתו של 
זה קרה  הטלפון הסלולרי הראשון בעולם. כל 
עשרה חודשים לאחר שידור האינטרנט הראשון 
בהיסטוריה. גם בארצנו התרחשה במהלך השנה 
הזאת מהפיכה תקשורתית, אמנם צנועה בהרבה, 
בצבע. שנה  כשרשות השידור החלה לשדר... 
ווינהאוס  חזקה גם להיסטוריה של הרוק: איימי 

נולדה בה, כמו גם נינט טייב ואפרת גוש.
שנת 1984 "האמיתית" לא היתה דיסטופית כפי 
שכונן אותה ג'ורג' אורוול בספרו ידוע. תחילתה 
בישרה את המשך מהפיכת המחשוב והתקשורת 
Apple השיקה את  מהשנה הקודמת, כשחברת 
ואולי גם כשמרק  מחשב ה"מקינטוש" הראשון 
צוקרברג נולד. כשבארץ עסקו בהשלכות פרשת 
וניסו להקים  300 שהתרחשה באותה השנה  קו 
לכנסת,  קואליציה אחרי התיקו של הבחירות 
נפתחה אולימפיאדת לוס-אנג'לס. לקראת סוף 
אותה השנה, מדינת ישראל התרגשה ממראות 

העולים מאתיופיה במסגרת מבצע משה. 
רוז, ויו ודי מדלגות שנתיים ונוחתות בשנת 1986, 
היא השנה בה השקל הישראלי הפך לש"ח, נתן 
שרנסקי שוחרר ממעצרו בברית-המועצות ועבר 
גרמניה  ממזרח  המפורסם  גליניקה  גשר  על 
נמלט מהפיליפינים,  פרדיננד מרקוס  למערב, 
נחלת בנימין הפך למדרחוב, אסון צ'רנוביל זעזע 
את העולם ואושש את חרדות האנושות מכורים 
גרעיניים, ג'ונתן פולרד הודה בריגול למען ישראל, 

ארגנטינה ניצחה את גרמניה )המערבית, עדיין( 
3-2 במונדיאל, מרדכי ואנונו פותה על ידי סנדי 
ונתפס על ידי סוכני מוסד והשידורים הנסיוניים 

של ערוץ 2 החלו בישראל.
שנתיים נוספות עוברות על גיבורותינו וב-1988, 
כשהן מתלבטות באשר לעתידן לאחר הלימודים, 
"בחיים עצמם", ההומוסקסואליות חדלה להיות 
פשע בישראל בהחלטת כנסת היסטורית. יאסר 
ערפאת הכריז באלג'יר על הקמת מדינת פסלטין 
העצמאית, רוי אורביסון נפטר, אבל הזמרת אדל 

ועומרי כספי נולדו.
שנה מאוחר יותר, 1989, היתה השנה של "סתיו 
הקומוניסטי  המשטר  של  דעיכתו   – העמים" 
תנועת  של  עלייתה  אירופה,  מזרח  בארצות 
טייננמן  בככר  וההפגנות  בפולין  סולידריות 
בבייג'ינג. שנה שהסתיימה בנפילת חומת ברלין 

ואיחוד גרמניה.
עשור עובר והגיבורות שלנו נפגשות שוב בשנת 
1999. אם הן היו צריכות להמיר מטבע, הן היו 
יכולות כבר להשתמש באירו. אם הן היו מגיעות 
ליהנות  יכולות  היו  הן  לירושלים,  מאי  בסוף 
מתחרות האירוויזיון ששודרה ממנה לכל אירופה. 
מה שבטוח זה שבסוף אותה השנה הן היו נופלות 
כל  את  2000" ששיבשה  "באג  לחרדת  קרבן 

העולם על דעתו.
2010, השנה  בשנת  המפגש האחרון מתרחש 
בהאיטי  הנוראית  האדמה  ברעידת  שהחלה 

והסתיימה, אצלנו, באסון השריפה בכרמל.

אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון

השנים של די, ויו ורוז
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אלדד לידור מוסיקה
המגמה  בוגר  ומולטימדיה.  למוזאונים  לפרסומות  לסרטים,  להצגות,  מוסיקה  ומעצב  כותב 
לקומפוזיציה באקדמיה למוסיקה בירושלים. מלמד עיצוב מוסיקה בסמינר הקיבוצים. בין עבודותיו 
בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: אשה בעל בית, נערי ההיסטוריה, מקווה, פילומנה, פלדה, מירלה 
אפרת, מכתב לנעה, פופקורן, ערפל, שבעה, כחול בוער, אחד משלנו, הזוג המוזר, חשמלית ושמה 
תשוקה, מי מפחד מוירג'יניה וולף. בתיאטרון הבימה: אלוף הבונים, מלכת היופי של לינאן, רכוש נטוש, 
סונטת סתיו, מועדון האלמנות העליזות, אוסקר ודודה רוזה, קפואים, אבנים בכיסים, הכיסאות, נשיקת 
אשת העכביש, מראה מעל הגשר, מחילה, בחורים טובים, הבחורים בדלת ממול, אמדאוס. בתיאטרון 
החאן: מידה כנגד מידה, האם הטובה, האזור החופשי. בתיאטרון הקאמרי: אלקטרה, הבדלה, מי מפחד 
וולף, מותו של סוכן, נתניה, ביבר הזכוכית, אשה בעל בית, דמוקרטיה, המלביש, קופנהגן,  מורגיניה 
גיבור הלובי, הדוכסית  המנצח, יחסים מסוכנים, להרוג את הזמן, מהגר עובר ושב. בתיאטרון חיפה: 
מאמלפי, השתיקה, עיר חופשית, הילד מאחורי העיניים, שיחות עם אבי, הנכד. בתיאטרון באר שבע: 
זינגר,  M בטרפליי,  יחסי,  ילד משלי, ביבר הזכוכית, רק בימי ראשון, באופן  סליחות, בית ברנרדה, 
המתחזה, הרציף המערבי. בתיאטרון לילדים ולנוער: מסך הברזל, הממלכה של קנסוקי, פילים לא 
רוקדים בלט, אורי, צבע הפנינה, שרה גיבורת נילי. במדיטק: קרשינדו, שמשון בר לשון, צבע הפנינה, 
המאוהב מכיתה ו'. קיבל את ״פרס מאיר מרגלית״ לשנת 2001 על המוסיקה לנשיקת אשת העכביש. 

.Closer הוציא 3 דיסקים אינסטרומנטאליים, אחרון שבהם

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

לאופרה נבוקו בטוקיו. 

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

למחול - רוג'ום, סמינר הקיבוצים מחולוהט.

נמרוד צין  וידאו
בוגר מגמת קולנוע דיגיטלי במכון SAE בפריז. בין עבודותיו בתיאטרון – בתיאטרון הבימה: אלוהים 
הטייפ  ג'. באנסמבל עיתים:  ויוליה, חולה אהבה בשיכון  רומיאו  מחכה בתחנה. בתיאטרון הקאמרי: 
האחרון של קראפ. בתיאטרון יפו: אום כולת'ום. מקורקעת - זוכת פרס ההצגה הטובה בתאטרונטו. 
קבוצת סקפינו – פלאשבק. בין עבודותיו בקולנוע: ע. עורך ראשון בסיפור על אהבה וחושך )נטלי 

פורטמן(, מפיק וצלם במה קרה כאן? )רוב נילסון(.

אמליה בלמור מחזה
מחזאית ושחקנית. נולדה באנגליה ב-1964. החלה את דרכה כשחקנית ופנתה לכתיבה בשנת 
 .The Middle 2000 לדרמת הטלוויזיה שכתבה  דניס בשנת  1994. היתה מועמדת לפרס פוטר 
המחזה הראשון שכתבה Mammals עלה בהצלחה רבה ב-2005, זכה בפרס סוזן סמית בלקבורן 
והיה מועמד לפרס הקומדיה הטובה ביותר. השתתפה בסדרות בטלוויזיה, ובדרמת הפשע סקוט 
2013 עלה המחזה השני  וכתבה כמה פרקים של הסדרה כולל פרק סיום עונה. בשנת  וביילי. 
בווסט אנד  ועבר להציג  )Di and Viv and Rose( בתיאטרון המפסטד  וחברות  על אהבה  שלה 

בתחילת 2015.

עדנה מזי"א בימוי
נולדה בתל-אביב. בעלת תואר שני בתיאטרון ופילוסופיה מאוניברסיטת תל-אביב, שם לימדה כתיבה 
דרמטית. כתיבה לקולנוע - תסריטים לסרטיו של עמוס גוטמן: נגוע, בר 51, חימו מלך ירושלים. כתיבה 
הדוד מקייפטאון בתיאטרון  )עפ"י דוסטוייבסקי(, עיבוד לפלטונוב,  וינה על הים, הכפיל  לתיאטרון: 
ובתיאטרון הקאמרי, תורגם לשפות רבות  משחקים בחצר האחורית שהוצג בחיפה  העירוני חיפה. 
והוצג ברחבי אירופה, בין היתר בתיאטרון הרויאל קורט בלונדון. בתיאטרון הקאמרי: סיפור משפחתי 
עליו זכתה בפרס ע"ש מאיר מרגלית ובפרס ע"ש לאה גולדברג. על המחזה המורדים זכתה בפרס 
1999. לאחרונה עלו בקאמרי מחזותיה:  ובפרס מרגלית לשנת   ,1998/99 מחזאית השנה לשנת 
חברות הכי טובות,  היה או לא היה, אריסטוקרטים, סטמפניו, רומן משפחתי. עבודות בימוי בקאמרי: 
אוי אלוהים, משפחה  יומן חוף ברייטון )אותו גם תירגמה(,  ויה דולורוזה, עקר בית,   ,2000 ליזיסטרטה 
ילדים רעים, סטמפניו, רומן משפחתי, הפושעים  הורדוס,  וביימה:  חמה, סוף טוב, דג מוסר. כתבה 
החדשים. ב-1997 פרסמה את הרומן התפרצות X בהוצאת הספריה החדשה – הקיבוץ המאוחד. 
הספר יצא לאור באירופה בתרגומים שונים. ב-2005 יצא לאור ספרה רומן משפחתי בהוצאת "קשת".   

אלי ביז'אווי תרגום 
בוגר מגמת בימוי והוראת תיאטרון במכללת סמינר הקיבוצים. בין תרגומיו - בתיאטרון בית ליסין: 
אוצר יקר, טרטיף. בתיאטרון הקאמרי: בית ספר לנשים, קברט, רומיאו ויוליה. בתיאטרון באר שבע: 
פיאף, שחק אותה סם, טירונות בלוז. בתיאטרון המדיטק: שנה עם צפרדי וקרפד. בתיאטרון הבימה: 
הקמצן, יחסים מסוכנים. ק.א. הפקות: היפה והחיה. בתיאטרון הספריה: מלחמת טרויה לא תפרוץ, 
בדלתיים סגורות, אאידה, תשוקה, גקיל והייד, האידיוטית, משחקי חופשה. קרן אור הפקות: אוליבר!, 
בתיאטרון  פיאף.  תעלת בלאומילך. בתיאטרון באר שבע:  בימוי - בתיאטרון הקאמרי:   .Avenue Q
הספריה: תשוקה )סונדהיים(, בדלתיים סגורות, היפה והחיה. בבית צבי: אנדורה, השגחה עליונה, ספון 
אריה הספריה, לא דובים ולא יער. הבימה:  כתיבה - במדיטק:  במדיטק: לא דובים ולא יער.  ריבר. 
קולנוע: כתיבת  - פנטזיה קומית על שלום )עם אודי בן משה על-פי אריסטופנס(.  ליזיסטרטה 
זוכה מלגת קרן אמריקה-ישראל )שרת( לבימוי בשנים  התסריט לבננות, סרטו של איתן פוקס. 
2002-2006. זוכה פרס על כתיבת הליברטו לאדיפוס משפט האלים, פסטיבל עכו 2000. זוכה פרס 

עדה בן נחום לשנת 2014 לתרגום מחזות על טרטיף.
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מגי אזרזר רוז
בהן  ההצגות  בין   .2010 אביב,  תל  נתיב,  ניסן  למשחק  הסטודיו  בוגרת 
ליידי  לחנך את ריטה. בתיאטרון הפרינג’:  ליסין:  - בתיאטרון בית  השתתפה 
טוויסטד, אדיפלית, קברט וולטייר. בטלוויזיה: נויורק, חברות, בתולות. תפקידי 
זוכת פרס התיאטרון הישראלי  גורדין, המיוחדת, אלנבי, חסמבה.  תא  אורח: 

)2015( – השחקנית המבטיחה, על תפקידה בלחנך את ריטה.

נתי קלוגר-רוזנברג די
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון 
בית ליסין: קפה ערבה, היופי כן קובע, מקסי ואני, אשה בעל בית, אוצר יקר, 
עקר בית. בתיאטרון חיפה: דודתו של צ'רלי. בתיאטרון מסחרי: אורחא די 
המופע המרכזי, ערב אדיר, הרצועה, אולי  עלמא - מונודרמה. בטלוויזיה: 
הפעם, סרוגים, אורים ותומים, המקום, כאן גרים בכיף, יוני והמחוננים, נבחרת 
מי מפחד  70 מיליון סיבות לאושר. בקולנוע:  ישראל בטלווזיה, החממה, 

מהזאב הרע.

מיכל שטמלר ויו
 .2004 1998. בוגרת החוג לתיאטרון אוניברסיטת תל אביב,  שירתה בתיאטרון צה"ל 
בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: עלמה ורות, הבנאליות של האהבה, 
שיינדלה, קיר זכוכית. בפסטיבל עכו 2004: דיוניסוס בסנטר. בתיאטרון החאן: החיים הם 
חלום, הקמצן, המצליחים, הקיץ, 3 נשים מחכות, עירם של האנשים הקטנים. באנסמבל 
תיאטרון הרצליה: גשם שחור. בטלוויזיה: דני הוליווד, פלפלים צהובים. בקולנוע: הסודות. 

זוכת פרס התיאטרון הישראלי )2006( – השחקנית המבטיחה, על תפקידה בהקיץ.
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להצגה זו
עוזרת במאי:

איריס קרדי
מנהלת הצגה:

שושי זק
מנהלי במה:

גיא קריספיל 
מתיאס סטוליאר

תאורה:
אולג סטפנוב

דולב ציגל
הגברה:

אבישי אסור
אורן פרי

הלבשה ואביזרים:
ענבל מאיר

אולגה פרגמן
ביצוע תפאורה:

תיאטרונית

כל הזכויות על המחזה בעברית 
שמורות למיה טבי ייצוג

נגנים בהקלטות:
גיטרות אקוסטיות 

שי אלון
גיטרה חשמלית

יובל לבליך
תיכנותים, מיקסים 

וקלידים
אלדד לידור

טכנאי הקלטה: 
 עודד גדיר -
אולפני גלגל

הדרכת תנועה: 
מירי לזר 
צילומים:

כפיר בולוטין
הפקת תכניה:

מיכל גלעד
עיצוב כריכה:

r-s-l.co.il
עיצוב תכניה:

סטודיו אתי קלדרון

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

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

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
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
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 שרה ופרופ' מיכאל
עופר ליאורה 

עופר רותי
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
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

שחקני התיאטרון 
לעונת 2015-16 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: תלמה גנור

מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהל מכירות חוץ: יוסי אלקה
מנהלת מחלקה חינוכית:

אטי ליבק-גולן
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ליטל גביש, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

עוזרת למנהל משאבי אנוש:
נגה חליף 

מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן

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

מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר

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

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

מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני

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

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

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

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך

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

אלעד חברוני, נעה חמל, רולי יקואל, 
שרון שפירא, ארז שפר

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

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

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

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

יהודה גרוס, אלון כליף, שלומי נתנאל,
פייזל דודו

מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר
תאורנים: שוקי אבו-חצירה,
אלכס בנסמן, ניסים דלרייה,

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

ליאור עזרא, אייל דרור,
דולב ציגל, קוסטה רייבסקי

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

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

אורן פרי, רם קציר, שרון ראובן,
אור רגב, יורי שכנוביץ
מנהל ייצור: רמי דקל

אביזרים: יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני

מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:
ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, ולריה גלוזמן, 

דנה כהן, אולגה מטאיסן, אסיה נלן, 
 מריאנה פינקלשטיין, אולגה פרגמן,

לנה קומינה, ליאורה רון, יוליה שמילוב, 
אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי

אורטל אוחיון

אבי אוריה

מגי אזרזר

גל אמיתי

גיה באר גורביץ'

אפרת בוימולד

יניב ביטון

נעה בירון

מאיה בכובסקי

פלורנס בלוך

אור בן מלך

דודי בן סימון

נמרוד ברגמן

ששון גבאי

דני גבע

ליאת גורן

ליאור גרטי

נטע גרטי

מורדי גרשון

מיה דגן

טל דנינו

אילן דר

דיקלה הדר

רמי הויברגר

ידידיה ויטל

אופיר וייל

ארז וייס

יעל וקשטיין

הילה זיתון

פיני טבגר

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

דרור טפליצקי

ניסו כאביה

יעל לבנטל

מיכל לוי

יניב לוי

שמרית לוסטיג

חי מאור

ענת מגן-שבו

לורין מוסרי

אורי מזעקי

שמעון מימרן

חייקה מלכה

קרן מרום

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

אלון נכטיגל

יובל סגל

אנה סטפן

ראודה סלימאן

אברהם סלקטר

הילה פלדמן

ויטלי פרידלנד

נתי קלוגר

הדס קלדרון

תמרה קליינגון

ליז רביאן

אגם רודברג

אורנה רוטברג

יקיר שוקרון

רון שחר

מיכל שטמלר

ניר שטראוס

יעל שרוני

רפי תבור

הפקה
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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 בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית. פועל בסיועם של: משרד התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו
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 www.lessin.co.il 03-5241333 :טלפון: 03-7255300 קופה: 03-7255333 פקס

עקר בית
מאת ענת גוב

בימוי: אלון אופיר

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש

מאת דפנה אנגל
בימוי: ציפי פינס

דרכון פולני
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון
בימוי: אלון אופיר
קוראים לו מלך

מאת סביון ליברכט

שירה
מאת ש"י עגנון

עיבוד: יורם פאלק
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

פולישוק
מאת שמואל הספרי

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אודי בן משה

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל

תרגום: יוסף אל-דרור
בימוי: רוני פינקוביץ'

טרטיף
מאת מולייר

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: אודי בן משה

ארוחת פרידה
מאת מתיה דלאפורט 

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

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

שבטים
מאת נינה ריין

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

צעד מהיר
מאת: אוליבר קוטון

תרגום: יוסף אל-דרור

ההצגה חייבת להיגמר
מאת: הנרי לוויס, יונתן סייר,

הנרי שילד

ביבר הזכוכית
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: גלעד קמחי

פינוקיו
עפ"י קרלו קולודי

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה:

גלעד קמחי

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום

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

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

הצגות ילדים

רפטואר                  2015-16 

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס

המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה

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

בימוי: גלעד קמחי

חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: גלעד קמחי

האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס

בימוי: רוני פינקוביץ'

על אהבה וחברות
מאת אמליה בלמור
תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: עדנה מזי"א
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First performance: 11.9.2015  |  Length: 1 hour and 30 min. without intermission

Translated by: Eli Bijaoui
Directed by: Edna Mazya
Set and Costume Design: Orna Smorgonsky
Music: Eldad Lidor 
Lighting Design: Nadav Barnea
Video: Nimrod Zin 

Cast:
Meggie Azarzer - Rose
Nati Kluger - Di
Michal Shtamler - Viv

DIAND

VIVAND

ROSE
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