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מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

מרכזת ידידי התיאטרון:
ליטל גביש

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,300 ש"ח(

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס

ארליך עדי ועו"ד אמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא
ברקת אלונה ואלי

גאון משה
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר

דותן ורדה ובעז
דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי

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

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
קרן ראובן ואדית הכט

רכבי מיכל ויובל
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
3 תרומות בעילום שם

יונס חנה ואלי
כספי יהודית ופרופ' אליהו

כרמון ציפה ואריק
לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן

ליבאי עדה ופרופ' דוד
לין יהודית ועו"ד אוריאל

לנדאו ליאורה ואלי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני

מאירוביץ' אילנה
מולכו שלומית ויצחק

מור שרון ומנו
מטלון רותי וניסו

מיתר ג'וזיאן )צביה(
מיתר עופרה

מנדלסון חנה ויוסף
מנור רות ויצחק

משפחת פדרבוש
נאמן דליה ואייבי

נשיץ נחמה וגד
סבג עדי ודורון

סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל

סטל רחל
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע שרה ופרופ' מיכאל
סקר רבקה וצוקר עוזי

עזרי יורם
ענבר יהודית ואורי

ערד אורה
פוגל רחל וברוך

פוקס רעיה ויצחק
פינס עודד

פישר ד"ר אלי
פלס יהודית וישראל ז"ל

פפושדו אלי
פרלוק אורנה וד"ר חיים

פרנקל ענת ושמואל
צ'ורלי תמי

צ'חנובר עטרה ויוסף
צלרמאיר מיכל ומיכאל

קונדה ציפי ואפרים
קלגסבלד יעל ודורי
קלנר חני ואביגדור

קריב אסי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

קרן ע"ש פנחס זכאי ז"ל
ראובני דניאלה ודורון

רהב הילה ורני
רוטלוי נלי ויאיר

רונן )פקר( רן
רייז אורנה ואביב

רפפורט עירית ופרי גלן
שחר זהבה ואריה

שטיינר ד"ר יוספה
שטיר ישראלה

שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן

שמחאי סמדר
שני הדסה ומאיר

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שקלים פנינה והרצל

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק

תאומים אדית ז"ל וסטרברכלביץ' משה
תאומים עירית ומשה

תגר חיה ומרקו
8 תרומות בעילום שם

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
אל-יגור מלכה ויובל

אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי

אקרמן אסתי ובני
ארזי מירי ושוקי

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם

בוקשפן רותי ואלדד
בילין עו"ד הלנה ועו"ד ישראלי יעקב

ביצ'צ'ו פרופ' ניצן
בירו תלמה וינוש

בירן גינה ודני
בכר אורית ויוסי

בכרך יעקבי אסתר
ברון ענת וגבי

ברנר אביבה ועוזי ז"ל
ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת מיקי ושייקה
גאון בני ז"ל

גבריאלי עדנה ארנן
גולדמן ד"ר רחל ופרופ' בולסלב

גוריון יפעת
ג'יבלי ד"ר אלישבע ובינימין ז"ל

גייגר שרה ומיכאל
גלאנץ טליה

גלבוע סולי ואורנשטיין 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 חנה ואלי

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית
זליג ג'ולי ומיכאל

זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ורו"ח אריה

חרל"פ ענת וד"ר שמואל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

טל דבי וסנדר
טמיר ענת

טרנר אריאלה ויעקב
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שחקני התיאטרון 
לעונת 2011-12 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מזכירת התיאטרון: 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, שני גזית
עוזרת למנהל משאבי אנוש:

יפית זיו
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, כלנית סטמקר
נציגי שרות לקוחות:

מירה ביסון, רות בן-דת,
שרה גלעם, אוהד דור,

ליאור ליבה-רנולד, שירה מאזה,
רוני מולא, יעל מטלון, יעלה מרוז,

אבישי מימון, מאיה סברוב
מרכזיה: דבורה אהרון, עליזה שטרן

ארכיון: שי מרקוס
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, איציק סלחג'י, גולן ימין
אחראי סדרנים: אריק דור

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, 

גיא קריספיל, נחום רז
עובדי במה: דניאל ברק, יהודה גרוס, 

אלון כליף, מטיאס סטוליאר
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
מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה

הגברה: אבישי אסור, אסף בן אבי,
רז בליצבלאו, מאור בן חמו, 

גיורא הרמן, עומר יולביץ', 
ליאור דלמן, סטס סוסניבקר, 

אורן פרי, יורי שכנוביץ, סרגיי שקורין
מנהל ייצור: רמי דקל

מח' אביזרים: אריה האובן
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, אירנה סגל,
מריאנה פינקלשטיין, אולגה פרגמן,

מרינה צורילוב, ליאורה רון
מיטל שלום, אורנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

מיטל אבני
אבי אוריה

חנה אזולאי-הספרי
דני איסרליש

יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי

עדי בילסקי
לירית בלבן

דודו בן-זאב
גלי בן-גיאת

מאיר בנימיני
עידו ברטל
רבקה גור

ששון גבאי
דני גבע

עמירם גבריאל
ליאת גורן

מיכאל גמליאל
מורדי גרשון

מיה דגן
דרור דהן

תחיה דנון
טל דנינו
אילן דר

מיכאל הנגבי
עמי ויינברג

גיל וסרמן
מרים זוהר

עמנואל חנון
יורם טולדנו

שלומי טפיארו
דבי יבלונקה

ניסו כאביה
אבי כהן

יעל לבנטל
מיכל לוי
אסי לוי

קובי ליבנה
אפרת ליפשיץ
ענת מגן-שבו

הדס מורנו
רז מזרחי

שמעון מימרן
חייקה מלכה

דב נבון
בת-חן סבג

אברהם סלקטר
מיכה סלקטר

מתי סרי
אלון פדות

שרה פון שוורצה
קרן צור

הדס קלדרון
ליז רביאן
זאב רווח

אייל רוזלס
גיא רוזן

חנה רוט 
מיכל שטמלר

שלום שמואלוב
נעמה שפירא

דנה שרייר
יובל שרף
רפי תבור

קבוצת צעירי בית ליסין
גלעד קמחי - מנהל קבוצת הצעירים

אור אילן, דניאל אפרת, אסף בן-שמעון, 
אילנית גרשון, דיקלה הדר, ידידיה ויטל, 

אופיר וייל, הילה זיתון, רויטל זלצמן, 
יוסי טולדו, טל-יה יהלומי, שחר ישי, יניב לוי, 
צביקי לוין, גיא מסיקה, עוז ניסן, יעקב תמרי

מנהלת התיאטרון:
ציפי פינס

מנהל משאבי אנוש:
צבי ירון

מנהלת כספים:
מיכל דביר-חן

מנהל השיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהלת הפקות ותפעול:
אדווה טמקין 

מחזאי הבית:
הלל מיטלפונקט

דרמטורג:
אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר
ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד 

נתנאל גלעדי
רמי בן-גל

רוית דום
אורית וינס

שלום חבשוש
אביגדור לוין 

אריה מנדל
אריאל קפון

להצגה זו
עוזרת במאי:

שרון בכור-פרידמן
מנהלת הצגה:

שרון שפירא
מנהל במה:

נתנאל אברהם
הלבשה ואביזרים:

מיכל בן שושן
הגברה: עומר יולביץ'

תאורה: יוני לביא,
שוקי אבו-חצירה

ביצוע תפאורה:
תיאטרונית

ייצור ספרים לספריות: 
שי זילברמן

יצור אביזרים - אוכל: 
אורלי שנברגר

צילום שער:
דניאל קמינסקי

צילומים לתכניה:
אייל לנדסמן

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב תכניה:
נוטלסטודיו

יעוץ משפטי: עו"ד אורנה לין, עו"ד עמית מנור, עו"ד נחום פיינברג
רואה חשבון: אלי שפלר

תודות: 
< למספרת אמיר אליהו

< לירון מניקובסקי

הפקה
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תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה קפטן

עיצוב תפאורה ותלבושות: 
נטע הקר

מוסיקה: אפי שושני
עיצוב תאורה: אורי מורג

משתתפים )לפי סדר הא'-ב'(:

ליאור אשכנזי
ונסן לארשה

מורדי גרשון
קלוד גאטיניול

יעל לבנטל
אליזבת גארו-לארשה

מיכל לוי
אנה קאראוואטי

דב נבון
פייר גארו

מאת מתיה דלאפור 
ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר שם פרטי
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על שמות ונשמות
כותבת המשוררת זלדה:

לכל איש יש שם 
שנתן לו אלוהים 

ונתנו לו אביו ואימו

לכל איש יש שם 
שנתנו לו חטאיו 
ונתנה לו כמיהתו 

לכל איש יש שם 
שנתנו לו שונאיו 
ונתנה לו אהבתו.

תינוק  במהלומה:  פותח  שלפנינו  המחזה 
שעתיד להיוולד צריך לקבל שם והשם המוצע 
מעורר פלצות. עולה השאלה האם צורר שנשא 
שם מסוים אמור לגרום למחיקת השם? האם 
יש לשם משמעות מעבר למצלול, לסימן היכר 
סתמי? האם השם עומד מעל ההיסטוריה או 
מתחתיה? או אם לשים זאת במילים אחרות: 

האם השם אשם?
לפני מספר שנים כתבנו חברי )בנימין מעוז, 
מאיר נדב, סטנלי רבין, אשר שיבר( ואני ספר 
העוסק במתן שמות, לאחר שבמסגרת עבודתנו 
מטופלים  גילינו  בנפש,  ומטפלים  כרופאים 
בעלי שמות מיוחדים והתחלנו להתעניין יחדיו, 
כי  מצאנו  בשמות.  הקשור  הנפשי  בתהליך 
פעמים רבות לשם הניתן יש משמעות רגשית 

רבה. וכך סיכמנו:
 "שם פרטי ושם משפחה הם ממרכיבי הזהות 
האינטימיים ביותר של האדם, השם קובע, שכן 
שמי, השם שהעניקו לי הוריי, משקף את יחסי 
יחס הסביבה אלי. התהליך  ואת  שלי לעצמי 
של מתן שם כרוך ומלווה ברגשות עזים. עבור 
רובנו הולדת ילדים הוא צורך בסיסי, הנשען על 
אלמנט דרוויניסטי של הפצת זרענו וקיומם של 
ממשיכינו בעולם. ילדינו הם ההמשך של קיומנו 
באופן מעשי וסמלי, והענקת השם מאפשרת 
לנו ללוות אותם גם לאחר הסתלקותנו מהעולם. 
השם כמו מאריך את ידינו ומאפשר לנו להיות 

נוכחים ומשפיעים על עתיד הילד שהולדנו". 
שמו של ילד משקף, לפי ממצאנו דווקא את 
העצמי של ההורים. הדוגמאות לכך הן רבות. 
רבים  במקרים  נתקלים  אנחנו  למשל,  הנה 
בקליניקה, שמטופלים, שנמצאים במצב נפשי 
שמות  לילדיהם  להעניק  בוחרים  דיכאון  של 
השם  בעיקרון,  רונלי.  גיל,  רון,  כמו  שמחים, 
הוא זהות. ההורים הם אלה שמעניקים לנו את 
זהותנו ודרך בחירת השם נוצר לא רק זיהוי )"זה 

שמי"( אלא זהות )"זה אני"(.



ניצולי  בספרנו הנ"ל אנו מספרים על 
שואה שהעניקו לילדיהם שמות כמו: 
ו'נחמה'.  'גלעד'  'זכרי',  'זכר',  'נצר', 
יכולות  חוויות טראומטיות במשפחה 
לגרום להורים להעניק לילדיהם שמות 
'שלו',  'נעמה',  'נעמי',  'נועם',  כמו: 
בחירת  כי  נראה,  ו'עדן'.  'שלומית' 
מפצה  תגובה  מהווה  הללו  השמות 
ההולדה  בתהליך  הקשה  לחוויה 
לנחמה  וקשורה  שלפניה,  ובתקופה 
ולעונג שגרמה הולדת התינוק בהשוואה 
לחוויות העבר של ההורים למודי הסבל. 
שמות, כך התחוור לנו אינם חשובים 
רק כשלעצמם, אלא גם התהליך של 
בו  הקשורה  ההתלבטות  השם,  מתן 
כמו  לפחות  בכללה חשובה,  והחוויה 

השם הניתן ואולי אף יותר מכך. 
גם  היא  מתברר,  כך  שמות,  הענקת 
תקופה.  של  סממן  אופנה,  של  עניין 
אחרי מלחמת ששת הימים, כך מצאנו, 
'נצחיה',  כמו  השמות  אופנת  רווחה 
ו'סיני'. בשנות  'גולן'  'טירן', 'אופירה', 
החמישים השם הפופולארי היה 'אורי', 
הלך  "הוא  הספר  גיבור  של  שמו  על 
בשדות" של משה שמיר. אורי שיקף 
והצבר  את דמותו של החלוץ, החייל 
האחרונות  בשנים  האולטימטיבי. 
השם הפופולארי ביותר הוא 'אורי' )ו- 

בחולם(, במשמעות האור שלי.
דוגמא מצוינת לחשיבות ולקושי הטמון 
במערכון  למצוא  ניתן  שמות  במתן 
"הגשש  שלישיית  של  המיתולוגי 
שם  הדמים",  "חתונת   - החיוור" 
אותו  לגיבורת  'עצמאותה'.  מככבת 
מערכון קוראים "עצמאותה", כי היא 
מזל  בכך  יש  העצמאות.  ביום  נולדה 
שהיא לא נולדה בחג אחר, מי יודע איזה 
שם היו מעניקים לה... מה היה קורה 
אולי  או  ירושלים,  ביום  נולדת  היתה 
בתשעה באב? "הגשש החיוור" וכותבי 
השמות  את  הפכו  שלו,  המערכונים 
המספר  כנושא  לגיבורים  הניתנים 
סיפור שלם: כזה הוא המורה לריקוד 
ללשון  או המומחה  בר-זוהר,  ליכטיג 

אברהם חטפפתח. 
תמיד"  "האשם  את  גם  זוכרים  כולנו 
הרדיו  בתכנית  גרוטסקית  כדמות 
האלמותית של גלי צה"ל, "מה-יש?", 
שדרכה לא ברור מי צוחק על מי: האשם 

עלינו או אנחנו עליו?
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ראוי להזכיר בהקשר זה את המשמעות 
המחזאי  שמות.  מתן  של  הדרמטית 
שמות  העניק  למשל,  לוין,  חנוך 
מחזותיו.  לגיבורי  ומוזרים  מצחיקים 
הוא העניק להם שמות סמרטוטיים כמו 
'פלוכצווייג', 'פרציפלוכה', 'פורץ'. אצל 

לוין אילו שמות חורצי גורלות.
שמו של אדם הינו לתפיסתי, הדבק של 
האדם לעצמו ולזולתו, הוא המאפשר לי 
כאדם להכיר ולהבין את העולם ולעולם 
להכיר אותי. גם לפי התפיסה הדתית-
הקבלית יש פה משהו גדול ונשגב: לפי 
תורת הקבלה השם של הילוד נלחש 
באוזני הוריו על ידי מלאך ובכך נחתם 
גורלו, לעיתים שינוי השם עשוי לשנות 
הוספת  כי  רואים  אנו  ואכן  מר  גורל 
שמות המציינים בריאות ואורך ימים, 

מקובלת כשמדובר בחולים קשים.
אמנם, ישנם הורים המעניקים שם לילד 
אולם  מחשבה,  שום  בלי  יד,  כלאחר 
במקצועי כפסיכיאטר, ברי לי כי גם אם 
השם נבחר כלאחר יד; יש לו משמעות, 
זוהי דרך להבין דברים ופעמים רבות יש 
להידרש לנושא במסגרת טיפול פסיכו-

תראפי. מהכובע השני שלי כמטפל זוגי, 
אני יודע כי מתן שמות לילדים לעתים 
רצון  כדי  עד  זוג  בני  בין  בעיות  יוצר 
להיפרד: היו בטיפולי מספר זוגות שבאו 
לטיפול בגין טריגר - הדק שכזה: בעיות 

שצצו עקב בחירת השם לילדם.
המחזה שלפנינו מדגים מה בחירת שם 
בכל משמעות קשה עלול לעורר: אילו 
שדים הוא עלול להוציא מהבקבוק ואילו 
סודות שנרדמו עשויות לצוץ בהפתעה 
בגין כך. נצא כאן למסע המלמד כי השם 
הינו חלק מנשמתו של האדם, מהווייתו, 
מההוויה שהפיחו בו הוריו וכמו תמיד: 
וחברים  טובים  הורים  לך  שיהיו  כדאי 
טובים, על מנת שתצא לחיים מוצלחים. 
כפי שכותבת זלדה בפתיח: השם שאנו 
מקבלים והשם שאנו מוצאים לעצמנו 
אינם תמיד זהים: כמו שענה מנהל בכיר 
בארגון גדול לאימו, ששאלה אותו מה 
אומרים עליו בעבודה: "עלי לא מדברים 
כמעט אבל אותך אימא הם מזכירים כל 

הזמן..."

מאת ד"ר יצחק )צחי( בן ציון, 
פסיכיאטר ראשי, לאומית שירותי בריאות.

ממחברי הספר "העצמי במראת השם" 
בהוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קו אדום.
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הבורגנות הצרפתית התפתחה כמעמד חברתי חדש עם שוך תקופת הטרור של המהפיכה הצרפתית. הקריאה לאחווה ולשוויון 
איחדה את כל אלה שלא השתייכו למעמדות הקיימים - אצולה, כמורה או פשוטי העם - והפכה אותם למעמד המוביל של 
הצרפתיות. הבורגנים הם הם המנצחים הגדולים של המהפיכה ובימים ההם בהחלט התגאו לשלב ידיים ולהשתייך למעמד 
אחד. הם אימצו לעצמם כמובן גינוני שייכות שידביקו אותם זה לזה והאתוס הבורגני החל לפרוח. ניתן לסכמו בשלוש מילים: 
משפחה, עבודה, אמונה. וכל עוד הפאסאדה זוהתה בשלישייה הזאת, ניתן היה לעשות בחדרי חדרים כל מה שהייצר דרש: 

אהבה שאינה קשורה למשפחה, כסף שאינו קשור לעבודה ומחשבה שחורגת מהאמונה המקובלת. 
עד היום, 220 שנה אחרי המהפיכה הגדולה, תופס את עצמו המעמד הבורגני "כנאבק" על ערכיו, כמאויים ולעתים קרובות 

גם כקרבן פוטנציאלי של שינויים בדפוסי החיים.
שם פרטי הוא חוליה נוספת במסורת כתיבה צרפתית של "קומדיה להסרת המסיכות". הרלוונטיות שלו וההזדהות של 
הקהל נובעות מיחסינו הדואלי אל אותו אתוס בורגני שרבים כל כך מאתנו טורחים לקיימו, למרות שגם בקרבינו מקומו רחוק 

מלהיות מובהק.
                                                                                                                                                     אבישי מילשטיין

למה הבורגנים תמיד 
נחשדים בצביעות?

מספר רגעים בקומדיה שם פרטי משתמשים המחזאים בדמויותיהם כדי לתלוש את המסיכות מפניהם של הדמויות האחרות: 
ונסן לארשה ממש מתמוגג כשחבריו לארוחת הערב המרוקנית מתקוממים על השם שהוא לכאורה בחר לבנו; אותו ונסן, 
שמנסה ביודעין לדחות את כניסתו הרשמית אל חיק הבורגנות, פשוט יוצא מדעתו כשהוא מבין עם מי יש לידידו הטוב, קלוד, 
קשר רומנטי. ואולי השיא הנוגע ללב ביותר הוא במונולוג הסיום המבריק של אליזבט גארו-לארשה, שבו היא בין השאר מגנה 

את אבהותו הצבועה של בעלה, פייר, חוקר הספרות הגדול. 
כמו בפזמונו הבלתי נשכח של ז'אק ברל, גם המחזאים הצרפתיים אוהבים להראות את קלונה של מסיכת הצביעות של המעמד 
הבורגני: צביעות כלפי עמדות מוסריות, סקס ומשפחה. אקט זה של "הורדת המסיכות" מאפיין את המחזאות הצרפתית 
מאז מחזותיו האלמותיים של מולייר, גדול כותבי הקומדיה הצרפתית. כבר הוא ידע איך להלך בין הטיפות, לפתות את קהלו 
באינטריגה קומית מבריקה ואז פשוט לחרוץ לשון מול מושאי הוקעתו שהיו יכולים בקלות להיות נציגים מובחרים של אותו 

קהל שהתמוגג מפעולה זו. 



בעבודה על שם פרטי מצאתי את עצמי עם רגל אחת בחדר החזרות ורגל אחת בחדר הלידה. לאחר תשעה חודשים 
סוף סוף בא לעולם ילדי השני, אח למיקה בת החמש.

ילד חדש בא לעולם, אז איך לא? צריך למצוא לו שם. במשך תשעה חודשים ניהלנו דיונים מורטי עצבים על "איך 
נקרא לו". כשמיקה נולדה, ידענו שאנחנו רוצים לקרוא לה מיקה.

זה ישראלי. זה סקסי. וזה בעיקר מולחן נהדר )"מיקה מיקה מי כמוך..."(. אבל הפעם זה היה קצת יותר קשה. זה 
תפס אותנו לא מוכנים. חפשנו שם שיתאים לנו - אז אמרנו: אורי. אורי ומיקה. זה מיתולוגי, צברי, תיאטרלי. אבל 

.out - רגע... איך בדיוק נגמר שם המחזה "הוא הלך בשדות"? כשנפל האסימון הבנו שאין מצב. אז אורי
יום אחד מיקה חזרה מהגן וממש לחצה שנקרא לו יובל רק כי בבוקר, בגן, יובל דויטש שיחק אתה בחצר והיא 
אמנם רק בת חמש אבל כבר מאוהבת. השתעשענו עם "יובל" אבל 24 שעות לאחר מכן יובל כבר היה out כי 
בנים הם לא נחמדים, והיום היה לה הכי כיף עם נטע ועלמה. אז כיוון שלא נטע ולא עלמה היו אופציה המשכנו 
לנבור ולחפש שמות אחרים. וכך, בין יהלי )החברים שלי: "מה פתאום... זה נדוש מדי..."( לבין מיכאל )הספרית 
של אשתי: "זה שם קשה מדי... מה את רוצה שהוא ייצא מורה?"(, בין בן )המשפחה שלי: "זה שם קצר מדי, 
צריך שתי הברות לפחות..."( ובין תום )החברים של אשתי: "השתגעתם? בהיפוך אותיות זה "מות"( מצאנו את 

עצמנו בלי שם.
אין מילון שמות על הגלובוס שלא עברנו. אין אתר אינטרנט שלא שיננו לילות שלמים: אבידור, ברוש, בניהו, הרדוף, 
אביאל, חנניה, חצב, חופש, ים, יסעור, יחזקאל... את כל הא"ב עברנו. אבל אז עלינו על רעיון. היינו בטוחים שהכי 
נכון לחפש שם שמתחיל באות מ'. חשבנו שזה יהיה מגניב כי אני משה, אשתי מאיה, ויש לנו את מיקה שלנו. 
האות מ' מעולם לא נראתה אטרקטיבית יותר. אז חפשנו ומצאנו: מטע, מטר, מידד, מתתיהו, מרום ומידן... מ' 
זה רעיון נחמד, אבל לא תודה. כולם ניסו להרגיע: "יהיה בסדר... הוא ייצא ובאותו רגע אתם תדעו...". אז נרגענו 

כי הרבה ברירות לא נשארו.
יום הלידה הגיע, ורגע אחרי שפספסתי בדקה את הלידה )רק כי אשתי היתה בטוחה שאספיק לצאת להשכיב את 
הילדה לישון ולחזור לחדר הלידה( עמדנו מול הילד שנינו. הסתכלנו עליו. הוא הסתכל עלינו. התרכזנו, התאמצנו, 
ושם - nada. ההורים התעניינו, הציעו שמות של סבתא מצד סבא ודודה מצד אמא - והנה עוד רגע הברית 

ואיתה ההכרזה: "ויקרא שמו בישראל..." - אבל כלום.
ואז זה קרה. לילה אחד, בלי שינה )ולא רק מהבכי או הגזים של הילד(, התעוררנו מאיה ואני ויחד איתנו גם מיקה. 

אז שאלנו אותה: מיקה, איך נקרא לאח שלך? והיא, חצי מחייכת חצי ישנה הסתכלה עליו ואמרה: "אדם".
אני לא יודע מאיפה נולד אצלה הרעיון, אולי אשתי לחשה לה באוזן כל ההריון שזה השם שהיא רוצה, או שזה 
סתם כי מיקה נורא אוהבת את פח-פח ב"הקוסם מארץ עוץ" )כן, את אדם(, אבל זה לא באמת משנה. הסתכלנו 
אשתי ואני אחד על השנייה והחלטנו: אדם. לא רק כי חשבנו שזה שם מיוחד או יפה. לא רק כי הנומרולוגית )איך 

לא( אמרה שזה מסתדר יופי עם תאריך הלידה. מיקה פשוט החליטה, ופתאום זה הרגיש נכון. אז הסכמנו.

הבמאי משה קפטן
 

ויקרא שמו בישראל ...
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האם יש אדם
שאין לו שם?

לא. לכל איש יש שם. שם פרטי הוא אחד המאפיינים 
התרבותיים היחידים שאנתרופולוגים מסכימים שהוא 
באמת אוניברסלי. בשחר המאה ה-20 התפרסמו 
דיווחים על קבוצות אנושיות פרימיטיביות עד כדי 
יותר העלתה  היעדר שם, אלא שבחינה מעמיקה 
שמדובר בטעות: בני אותם שבטים פשוט שמרו את 

שמם בסוד מהזרים החטטניים.

בישראל, כבמדינות אחרות, אין אפשרות חוקית שלא 
לשאת שם. חוק השמות קובע כי "מי שאין לו שם 
משפחה או שם פרטי, או ששמותיו אינם ידועים... 
יבחרו לו הוריו... שם משפחה או שם פרטי", ואם לא 
עשו כך הרי שסעיף 9 לחוק מסמיך את שר הפנים 

להעניק שם רשמי לאדם.

אבל למה בעצם מובן מאליו שכל אדם זקוק לשם 
המוח, יש  חוקרי  פי  משלו? על  פרטי  בשם  ורוצה 
לכולנו מנגנון המאפשר ליצור ולזכור שמות פרטיים 
)של בני אדם ושל מקומות(. קיומם של מנגנוני עיבוד 
מידע נפרדים לשמות עצם ולשמות פרטיים הומחש 
שם  של  בזכרון  העלאה  כי  התברר  בהם  בניסויים 
פרטי מעובדת באזורים שונים במוח וכי נדרש זמן 
שונה לעיבוד מידע הקשור בשם פרטי לעומת מילה 

המציינת עצמים אחרים.

הספרות הרפואית מתעדת מקרים בהם פגועי מוח 
איבדו את יכולת הלמידה וההיזכרות בשמות פרטיים 
בעוד תפקודים אחרים של מערכת העצבים לא נפגעו. 
כך, הסימן הראשון להידרדרות אצל חולי אלצהיימר 

הוא הפגיעה בזכרון של שמות מכרים. 

ייחודו של השם האנושי
השם הפרטי הוא ביטוי לזהות פרטית: ברגע שאדם 
אינו סתם אחד מההמון הוא מזוהה בשם. כשאנו 
דוגמת  במשפטים  אחרים  או  עצמנו  את  מציגים 
יורם" אנחנו  "אני משה כהן" או "תכיר בבקשה - 
הזהות  האישיות.  עם  השם  את  לחלוטין  מזהים 
יצורים  ייחודית לאדם: שפע  אינה  האישית עצמה 
מראים יכולת להכיר אישית את חבריהם. כך למשל 
שחפים הדוגרים במושבות קינון גדולות יודעים היטב 
מי השכנים שלהם. הם יתעלמו מציוצים שמגיעים 
מהכיוון ה"נכון" אך יגיבו בתוקפנות לקולן של אותן 

ציפורים כשהוא משודר להם מכיוון בלתי צפוי.
בלהקה,  מוניטין  לבסס  כדי  חשובה  אישית  זהות 
ליצור שיתופי פעולה ובריתות, להימנע מגילוי עריות 
ואפילו כדי לדעת אם מי שמשמיע קריאת אזהרה 

הוא אמין. 

"שם פרטי" המבוסס על ריח, מראה או צליל נפוץ לכן 
מאוד אצל יצורים החיים בצפיפות, מעטלפים ושחפים 
ועד לשימפנזים. אבל שם אנושי מיוחד בכך שהוא מורכב 
מסדרת הברות ולא מאופי הצליל: השם נשאר ללא שינוי 
כשמתחלף הקול, כשהוא מבוטא בפיו של אדם אחר או 
כשהוא כתוב. ציפורי שיר מסגלות ניגון ייחודי אבל "שם" 
לפרט  צמוד  ונשאר  שמיעה  מתוך  הנלמד  ממש  של 
לכל חייו קיים כנראה רק אצלנו ואצל בעל החיים בעל 
האינטיליגנציה החברתית המפותחת ביותר - הדולפין. 
דולפינים יזהו את השריקה האופיינית של חבריהם גם 
כאשר היא מושמעת בקול שונה וישתמשו בה כדי לזהות 

עצמם.

חוזה בין הילד לחברה
מה שמייחד אותנו אינו הזהות האישית שהשם מבטא 
אלא המשמעות התרבותית שאנו מעניקים לו. לא רק 
שלכל אדם יש שם אלא שמתן השם הוא תמיד טקס 
סיפור  בפתח  דתית.  חשיבות  בעל  ולרוב  משמעותי 
טקס  אל  הסיפור  מוסט  גוגול  ניקולאי  של  "האדרת" 
הטבילה בו נקבע שמו של הגיבור. משפוסלת האם כמה 
היא  השנה  מלוח  אקראית  שנשלפים  קדושים  שמות 
פוסקת "נו... זה הגורל שלו, מן הסתם. אם כך, מוטב 
שיקרא כמו אבא שלו. האבא היה אקאקי שיהיה גם הבן 

אקאקי.."

לחברה  הילד  בין  חוזה  מעין  תרבות  בכל  הוא,  השם 
שתשתמש בו לזיהויו, הילד מקבל זהות והכרה בערך 
העצמי שלו ורק אז מתקבל כחלק מהחברה. העירוב של 
וקהילתית בשם הפרטי מבוטאת בטקס  זהות אישית 

המילה במשפט הקצר "ויקרא שמו בישראל...".

זה כנראה המקור להשהייה שבין הלידה להענקת השם 
בתרבויות רבות. המסורות עוצבו כשתמותת התינוקות 
בימיהם הראשונים הייתה גבוהה וכשהילד הופך לאישיות 
לכל דבר באמצעות שמו הפרטי, הרי שגם מותו הוא אבדן 
של חבר בקהילה. שינוי שם מתרחש לרוב כשאדם חש 
שהחוזה הלא כתוב בינו לבין החברה הופר והוא מבטא 
באמצעות שינוי השם את הנתק הזה: כך שינו שחורים 
רבים בארה"ב את שמותיהם לשמות מוסלמיים בשנות 
ה-60 וציונים עיברתו את שמם כאקט של התנתקות 
מהיהדות הרבנית ויצירת "יהודי חדש". החברה מבוססת 
על פרטים בעלי זהות אישית והשפה האנושית המצמדת 
החברה  של  לסמכותה  הבסיס  היא  לשם  הזהות  את 

לכפות עליך שם.
יורם שורק
nana10
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איך לקרוא לחתול?
ת.ס. אליוט

לֵָתת ֵשם לֶחָתּול 

ׁשּוט, זֶה עִנְיָן ֹלא פָּ

ךְ ְסָתם     וְאֵין זֶה כָּ

עֹוד ִמְשחַק יְלָדִים;  

בַר-ְשטּות - י דְּ עְִתּ אי ֶשהִצַּ ַּ וַד ְחְשבּו בְּ ַתּ

רּוִשים לֹו ְשלָשה ְשּמֹות חָתּול נִפְרָדִים.    אַךְ דְּ

יִת, ַּ נֵי-הַב ם ֶשּנֹוְתנִים בְּ ל, זֶה הֵַשּ קֹדֶם כָּ

ֶּ'ְמס, ֶטר, אֹוגּוְסטּוס, אַלֹונְזֹו אֹו ג מֹו פֶּ    כְּ

יִל - יל-בַּ מֹו וִיְקטֹור אֹו יֹונָָתן, ג'ֹורְג' אֹו בִּ כְּ

ִשּמּוׁש יֹום-יֹוִמי וְהֹולֵם. לָּם בְּ    כֻּ

רְצּו יֵׁש ֵשמֹות עֲרֵבִים ִמן הַיֶֶּתר, אִם ִתּ

ַּם לִגְבֶרֶת יֵׁש ֵשם,    ּגַם לְאָדֹון, ג

ֶמֶטר - לַאטֹו, אַדְֶמטּוס, אֶלְֶקְטרָה, דֶּ גֹון פְּ כְּ

ִשּמּוׁש יֹום-יֹוִמי וְהֹולֵם. לָּם בְּ    אַךְ כֻּ

לְבָבֹו, ַּם לְֵשם כִּ אַךְ ִשְמעּו, הּוא זָקּוק ג

ֶּה, ְמקֹורִי, ְמיֻחָד,    ְקצָת יֹוֵתר ְמֻשנ

יצַד הּוא יִזְקֹף אֶת זְנָבֹו, אַחֶרֶת כֵּ

ד?    אֹו יִזְקֹר ִשפְמֹוָתיו כְּׁשּונָר ְמכֻבָּ

צְרֹור, ֶּה הֵן יֵׁש לִי בִּ אֵל ֵשמֹות ֶשכָּ

ת, מֹו ַמנְַקְסְטרֶּפ, ְקוְַקסֹו, אֹו קֹורִיקֹופַּ    כְּ

ֶּ'לִילֹור - לּורִינָה אֹו אּולַי ג מֹו ּבֹוְמבָּ כְּ

   ֶשֹּלא ַשיָּכִים לְיֹוֵתר ֵמאֶחָד.

ֶּה יֵׁש ֵשם ְמֻסיָּם, אַךְ ִמחּוץ לְכָל אֵל

נֲַחׁשּו לְעֹולָם:    זֶהּו ֵשם אֲֶשר ֹלא ְתּ

וְאֹותֹו ׁשּום ֶמְחָקר ֹלא יּוכַל לְגַּלֹות -

סֹוד.    הֶחָתּול לְעַצְמֹו יְִשְמרֶּנּו בְּ

פּוׂש אֲרֶֶשת ְשִתיָקה, חָתּול ְתּ בְחִין בְּ ֶשַתּ כְּ

ִמיד רַק עַל זֶה הּוא חֹולֵם:    זֶה ִמּׁשּום ֶשָתּ

ה, הָגּות עֲֻמָקּ ע בְּ מֹחֹו ְמֻשָקּ

ם, הִרְהּור עַל הֵַשּ הִרְהּור, בְּ הִרְהּור, בְּ    בְּ

י-ְמפֹרָׁש לְִתּ ִּ       ֵשְמפֹרָׁש הַב

      ֶשֹּלאְמֹלאפֹרָׁש

ל ֵשם. ל ִמכָּ ָּ ֵשם עָמֹק, ִמְסּתֹורִי וְנִבְד

השיר, בתרגומה של יהודית קופנהגן, נדפס לראשונה 
בחוברת סימן קריאה 18 )1986(,

ונכלל בקובץ 'סִפרו של ּפֹוסּום הזקן על חתולים שימושיים'
)ספרי סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1986(.
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לטלוויזיה כתבו את הסדרה "Skyland" וכן כתבו את 
 Petit",)ניקולא הקטן( "Petit Nicolas" -העיבודים ל
סנט- דה  אנטואן  מאת  הקטן(  )הנסיך   "Prince

אכזופרי.
לקולנוע הם כתבו את התסריט לסרטים:

)הסנדקים(   ,"The Prodigies" ,"Les Parrains"
ו-"L'immortel" )בן האלמוות(. ב-2005, ביים מתיה 
 "La Jungle" ,דלאפור את סרטו הראשון באורך מלא
)הג'ונגל(, שאת התסריט שלו כתב יחד עם אלכסנדר 
דה-לה פאטאלייר, ועובד כעת על סרטו השני שגם את 

התסריט שלו כתב יחד עם אלכסנדר. 
הראשון  המחזה  הוא   )Le Prénom( פרטי  שם 

שלהם.

אלכסנדר דה-לה פאטאלייר הוא סופר, תסריטאי 
ומפיק צרפתי, נולד ב- 1971. החל לעסוק בקולנוע 
כעוזר במאי, לאחר מכן, מ-1997 ועד 2001, עבד 

ב-RF2K, בבימוי סרטים באורך מלא.
מתיה דלאפור, שאף הוא נולד ב-1971, הינו סופר, 
לימודיו,  וטלוויזיה. בסיום  ובמאי קולנוע  תסריטאי 
 Musique" ביים את הסרט הקצר הראשון שלו, 
de chambre" )מוסיקה קאמרית( והצטרף ל- 

.Canal+
אלכסנדר ומתיה הצטרפו ב-2001, לחברת ההפקה 
 ,"Renaissance" וכתבו את התסריט לסרט ,Onyx
מועמד  והיה  אנסי  בפסטיבל  הגדול  בפרס  שזכה 

לאוסקר.
רבים  תסריטים  וכתבו  ביחד,  עבדו  ומתמיד  מאז 

לקולנוע ולטלוויזיה.

המחזאים -
מתיה דלאפור 

ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר
ר 
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דורי פרנס - תרגום 
בין תרגומיו: הספרים  גוגול מאת ולאדימיר נאבוקוב, ספורים מתל אביב מאת אודרי 
ברגנר ומכתבים של גוסטאב פלובר. בין תרגומיו לתיאטרון: בתיאטרון חיפה: המלט, 
רומיאו ויוליה, אירמה לה דוס, אילוף הסוררת, הדוכסית מאמלפי, מי דואג לילד. 
בתיאטרון הבימה: מחילה, הברווזון, יום הולדת לג'וזפה. החיים בשלוש גרסאות, 
כל החיים לפניו, מלכת היופי של לינאן. בתיאטרון החאן: השחף, נדל"ן, הזמרת 
קרחת יותר, הקיץ, אדמה קדושה, אשתי היקרה ובעלי המתוק, הקסם הגדול.  
באנסמבל עיתים: שלוש אחיות, הדיבוק. בתיאטרון הקאמרי: מלון פלאזה, קוויאר 
ועדשים, פרק ב', המלך ליר, אמדאוס, ווייצק. בתיאטרון גשר: עניין של סגנון, 
הלילה ה-12. בתיאטרון המעבדה: שלומית. בתיאטרון באר שבע: המון רעש על 
לא כלום. בתיאטרון בית ליסין: על עכברים ואנשים, וריאציות על נושא מסתורי, 
פיאף, הדבר האמיתי, אונור, ברנשים וחתיכות, אלוהי הקטל, חלום של לילה 

בלב קיץ, תקלה קלה. 
זכה שלוש פעמים בפרס עדה בן נחום לתרגום מחזות.  

זוכה פרס התיאטרון הישראלי ב-2008 וב-2011.

נטע הקר - עיצוב תפאורה ותלבושות
בוגרת המגמה לעיצוב תיאטרון בפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב 1996. 

מרצה לעיצוב באקדמיה לאומנות - בצלאל.
בין עבודותיה בתיאטרון: עיצוב תלבושות: בתיאטרון בית ליסין: מקווה. בתיאטרון 
 ,ONE  .החאן הירושלמי: צל חולף. בתיאטרון הבימה: קופסה שחורה, בגדי המלך

ריטה המופע קיץ 2006, מיומנה BE ניו יורק.
עיצוב תפאורה: בתיאטרון בית ליסין: סינית אני מדברת אליך, מכולת. בפסטיבל 
עכו: אווטאר - )על עבודה זו זכתה בציון לשבח על עיצוב תפאורה(. בתיאטרון באר 
שבע: פוטו בגדאד, ברוקלין בוי, משיח, אפריל הקסום, הרוזן ממונטה כריסטו 
)על עבודה זו זכתה בפרס עיצוב התיאטרון 2009(,שחק אותה סם, המון רעש על 
לא כלום. במדיטק בחולון: שרה גיבורת ניל"י, אוזו ומוזו מכפר קאקרוזו )על עבודה 
זו זכתה בפרס עיצוב תפאורה להצגות ילדים 2008(. בתיאטרון הבימה: הלהקה, 

השוטר אזולאי.
עיצוב תפאורה ותלבושות: בתיאטרון בית ליסין: רק אתמול נולדה, הדבר האמיתי, 
עלמה ורות. בפסטיבל הצגות ילדים בחיפה: מהמטבח באהבה - )על הצגה זו זכתה 
החתונה האחרונה.  בפרס ראשון לעיצוב תפאורה ותלבושות(. בתיאטרון חיפה: 
בתיאטרון באר שבע: צורה לאהבה, כתר בראש, מבקר המדינה, טייפ בתיאטרון 
הבימה, ג'יפס. תיאטרונטו 2004: עד אפס מקום. בתיאטרון הקאמרי: מי מפחד 
מוירג'ינייה וולף, זהב טורקי. חנוכה 2006 יוכלמן אשר הפקות: נסיך האגדות. 

Baruchs Shweigen - בבית האופרה של בראונשוויג, גרמניה.

משה קפטן - בימוי 
בוגר בהצטיינות של החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב.

מנהל אמנותי של "פסטיבל ישראל" לשנת 2011-2012.
זוכה פרס הבמאי ע"ש יוסף מילוא לשנת 2008, מטעם קרן רבינוביץ', התיאטרון 
הקאמרי ומפעל הפיס, עבור בימוי ההצגה כנר על הגג. זוכה פרס הבמאי לשנת 

2006 בפרס הבמה לילדים ולנוער, עבור בימוי ההצגה שומבצל.
בין עבודותיו: אם יש גן עדן, ינטל, כנר על הגג, זהר, ארוחה עם אידיוט, האופרה 
"ירושלים" מאת ורדי, האופרה אליסה בארץ הפלאות, אוליבר, Avenue Q, צלילי 
המוסיקה, זורו, הכבש הששה עשר, לרקוד עם אבא, היפה והחיה, הנערה מן 

הכפר, סיפורי נרניה, ציפור הנפש, עץ הדומים תפוס ועוד.
בתיאטרון בית ליסין: בחורים טובים.

נשוי לשחקנית מאיה מעוז, ואבא למיקה ולאדם.

אורי מורג - עיצוב תאורה
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה, מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב.

בין עבודותיו כמעצב תאורה לתיאטרון: אכזר ורחום, פרק ב', כובע הקש האיטלקי, 
מר גרין, גיבור מעמד הפועלים, בנות עובדות, משפחת ישראלי, סוחרי הגומי, 
טנגו, מפעל חייו, לא כולל שינה, המדריך לחיים הטובים, עלי כינור, בית קפה, 
שעה וחצי איחור, קיבוץ אל-אי. הצגות ילדים ונוער: אימא אמרה לדני, מפצח 
האגוזים, מכתבים לצופיה, נשים קטנות, פרדיננד, בגדי המלך, הכבש ה-16, 
נרניה, אוליבר, זורו. בתיאטרון בית ליסין: אל תקרא לי רפפורט, משחק ילדים, 

המלאך, אביב מתעורר, בחורים טובים.

אפי שושני - מוסיקה
בוגר הקונסרבטוריון "אנאזאגי" ברמת גן במגמת הלחנה ועיבוד. מלחין מעבד ומפיק 

מוסיקאלי בארץ ובחו"ל.
הלחין מוסיקה להצגות רבות, ביניהן - בתיאטרון בית ליסין: השבוי בצמרת, היורשת, 
בן חור והרבנית, הזוג המוזר, כולם היו בני, וריאציות על נושא מסתורי, אני לא 
רפפורט, מי מכיר את עמוס חפר? נדל"ן. בתיאטרון הסימטה: בדיונות, עבדים, 
מהרי, משחק ילדים. בתיאטרון הקיבוץ: הר העצה הרעה, אוה ואברהם, וולפונה, 
באמצע גיל ההתבגרות. בתיאטרון באר שבע: סיפור סתיו, מחלת נעורים )בשיתוף 
תיאטרון הבימה(, פילדלפיה, אני בא!, פרלוד לנשיקה. בתיאטרון הבימה: רוקדים 
בלונאסה, הקוקוריקו, המפקח בא, זינזאנה, וידויו של שחקן, 12 המושבעים. 
פסטיבל עכו: 91/92/93 - השד האחרון, מחזה לחג המולד, עביר, התוכים של 
יחזקאל, צריך סוף לסיפור אהבה. הלחין את המוסיקה להצגות הילדים: מחשבות 

קטנות, אגדות מדגדגות, אצבעונית.
זכה בפרס המוסיקאי המצטיין בפסטיבל חיפה להצגות ילדים 94' על מוסיקה להצגה 

דון קישוט.
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ליאור אשכנזי - 
ונסן לארשה

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה, 
בית צבי, 1994.

הבימה,  בתיאטרון:  בהצגות  השתתף 
באר-שבע, בית ליסין והקאמרי.                            
רצח  בקומדיה   95 ישראל  בפסטיבל 

בסגנון חופשי. 
משנת 1995 שחקן בתיאטרון בית ליסין. 
בין ההצגות בהן השתתף: סילביה, כחול 
בוער, כולם היו בני, ערפל, מי מפחד 
מווירג'יניה וולף, ארוחה עם חברים, 
חיים  החדר הכחול, הדבר האמיתי, 
פרטיים, איש הגשם, אלוהי הקטל, 
תקלה קלה, הדוד וניה, אהבה זה לא 

הכל, בחורים טובים.
זוכה מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל 

לשנת 1994.
זוכה פרס האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה 
לשנת 2000 בקטגוריה השחקן הטוב על 

תפקידו בסרט חתונה מאוחרת.

מיכל לוי - 
אנה קאראוואטי

בוגרת סטודיו למשחק ניסן נתיב  
.2003

השתתפה בהצגות - בתיאטרון 
בית ליסין: מקווה, שיר פרידה, 
סופ"ש עם תום, פרינסס מרי 

7, תקלה קלה. 
של  שאריות  גשר:  בתיאטרון 
אהבה, נישואי פיגרו, מדיאה. 
מופע   - לשפן  פה  פותחים 

אימפרוביזציות.
בטלוויזיה: מילואים, משמורת, 
טלוויזיה.  סדרות   - אפ  פיק 
נטלי,  בלו  העירומה,  האמת 

פלפלים צהובים.
בקולנוע: איים אבודים.

מורדי גרשון - 
קלוד גאטיניול

בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן 
נתיב, 1999.

בית  - בתיאטרון  השתתף בהצגות 
ליסין: פילומנה, יחפים בפארק, נערי 
ההיסטוריה, סופ"ש עם תום, מייק, 

תקלה קלה, בחורים טובים.
הטוב  השחקן  לפרס  מועמד  היה 
על משחקו בתפקיד הראשי בהצגה 
בחורים טובים. בתיאטרון הקאמרי: 
האיטלקי,  הקש  כובע  ראיה,  עד 
אמא קוראז', אטום, דונה רוזיטה, 
לכל השדים והרוחות, קרום. פסטיבל 
המחזאי   ,)poem 98( הלב  עכו: 
השחקן   ,)90 אלן,  )וודי  באלוהים 

בציור עץ )89(. 
כתב וביים: דור 3.5 בתיאטרון הנפש, 
עכו  פסטיבל  במסגרת  שעשואום 
כתב  הבמאי.  בפרס  וזכה   2000
אבוד  מצב  המחזה  את  וביים 
בסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב 

.)2002(
הצפוני  והציר  אני  היצור,  ביים: 
במסגרת התחרות בפסטיבל הילדים 
של  יומנו   ,)2004( בחיפה  והנוער 
מטורף במסגרת פסטיבל תיאטרונטו 

  .2001

דב נבון - 
פייר גארו

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה, בית צבי.
השתתף בהצגות - בתיאטרון בית ליסין: חמץ, שבעה, פופקורן, 
ארוחה עם חברים, שיינדלה. בתיאטרון הבימה: בחורים טובים, 
על עכברים ואנשים, הסירפד של השכן, מחכים לגודו, נודניק, 
אלינג, נפגעי חרדה. בתיאטרון הקאמרי: קידוש, החילוני האחרון, 

חבלי משיח, גורודיש, מילאנו. 
במופע: שתי טיפות מים.

בטלוויזיה: החמישייה הקאמרית, הבורגנים, ארץ נהדרת, דב'לה 
עולמי, עבודה ערבית.

בקולנוע: חימו מלך ירושלים, חסד מופלא, כלבים לא נובחים בירוק, 
האסונות של נינה, פעם הייתי, זוהי סדום.

יעל לבנטל - 
אליזבת גארו-לארשה

בוגרת הסטודיו למשחק של ניסן 
נתיב.

בתיאטרון   - בהצגות  השתתפה 
בית ליסין: עשו עליך פעם סרט, 
רק אתמול נולדה, פרינסס מרי 7. 
בתיאטרון חיפה: שלוש מסיבות, 
ראש משוגע. בתיאטרון הבימה: 
נפגעי חרדה. בתיאטרון הקאמרי: 
שידוכים בתפקיד הכלה - מועמדות 
המבטיחה  השחקנית  לפרס 
בתיאטרון על תפקיד זה. בפסטיבל 
האביר על הסוס  תיאטרון קצר: 
בתיאטרון  עבודה.  ראיון  הלבן, 
זה.  על  נדבר  לא  בואו  צוותא: 
בתיאטרון הספרייה: המסיבה של 
אביגיל. בתיאטרון הרצליה: כוונות 

טובות.
הכל,  לא  זה  החיים  בטלוויזיה: 
לא לפני הילדים, מסכים, אחורי 

החדשות ועוד.
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מצרכים

חומרים ל-6-8 מנות:

4 עגבניות אדומות בשלות

2 פלפלים אדומים

2 פלפלים חריפים

6 שיני שום טריות קצוצות

1 כף עלי כוסברה קצוצים

2 כפות שמן זית

מיץ מ-1/2 לימון

מלח

אופן ההכנה:

1. צולים את העגבניות 

והפלפלים על להבה חזקה 

)בגריל או על אש גלויה( 

עד לריכוך מלא. מצננים.

2. מקלפים את הירקות 

וחותכים לקוביות בגודל

1 ס”מ. מוסיפים את שאר 

המרכיבים, מערבבים 

ומגישים בקערה גדולה.  

סלט משוויה



It was supposed to have been just another pleasant evening in Paris, at home with family 
and friends; Elisabeth prepared a special dinner for everyone to enjoy: Pierre, her husband, a 
professor of literature; Vincent, her brother, who finally found the woman of his dreams, Anna, 
and who was about to become a father; and their best friend, Claude, a trombone player. 
The family matriarch’s loving shadow hovers above all of them; their mother lives in a remote 
village and engulfs them in love and generosity. Only this evening heads off into a completely 
different direction, and none of those present will ever forget it. It all begins with a game that 
the father-to-be, Vincent, plays, where everyone is asked to guess the name that he chose for 
his soon-to-be-born baby. What happens when the comedy’s protagonist decides to name 
his son Adolf???  This is a comical play that takes you by surprise - a smashing success in its 
current run in Paris.

The two playwrights are counted among France’s leading satirists, and write for French 
television on a regular basis.

First Performance: 24.6.2011, Length: 1 hour and 30 min, without intermission. 

Translator: Dori Parnes
Director: Moshe Kepten
Set and Costumes Designer: Neta Haker
Music: Effi Shoshani
Lighting Designer: Uri Morag

Cast: 
Lior Ashkenazi – Vincent larchet
Mordi Gershon – Claude Gatignol 
Yael Leventhal – Elisabeth Garaud-Larchet
Michal Levi – Anna Caravati
Dov Navon – Pierre Garaud
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מכולת
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

מימונה
מאת חנה אזולאי-הספרי

בימוי: כפיר אזולאי

שיינדלה
מאת אמנון לוי ורמי דנון

בימוי: רמי דנון

רוחל'ה מתחתנת
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

עלמה ורות
מאת גורן אגמון

בימוי: מיכה לבינסון

אמא מאוהבת
מאת גורן אגמון

בימוי: גלעד קמחי

תפוחים מן המדבר
מאת סביון ליברכט
בימוי: עודד קוטלר

אחרון ימיה
מאת גדי ענבר

בימוי: משה קפטן

נדל"ן
מאת רוני קובן

בימוי: גלי אמיתי

קברט ז'בוטינסקי
מאת גדי צדקה ובבימויו

מקסי ואני
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

סוסים על כביש גהה
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

שם פרטי
מאת מתיה דלאפור 

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

אהבה זה לא הכל
מאת בארי קרייטון

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: רוני פינקוביץ'

בחורים טובים
מאת ארון סורקין

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: משה קפטן

אחים בדם
מחזמר מאת ווילי ראסל

תרגום: דניאל אפרת
בימוי: גלעד קמחי

מנדרגולה
מאת יעקב שבתאי

בעקבות ניקולו מקיאוולי
בימוי: גלעד קמחי

33 וריאציות
מאת מויזס קאופמן

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: משה קפטן

האמא של...
מאת איוון פלאסי 

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: רוני פינקוביץ'

היופי כן קובע
מאת ניל לביוט

בימוי: ליאור אשכנזי

פגישה מקרית
מאת נואל קוארד
עיבוד: אמה רייס

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס

משחק ילדים
מאת אפרים סידון

בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי
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מתוקה קרליבך רח’ קרליבך 14 ת”א
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מתוקה ZOA  רח’ דניאל פריש 1 ת”א
ת”א החייל  רמת  אסותא  מתוקה 
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