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“גם אנו חייבים להשיל מעלינו שריון מגן בעת שאנו עוברים משלב אחד  
עירומים  נשארים תקופת מה  אנו  גם  הגידול האנושי למשנהו.  בתהליך 
ופגיעים ועם זאת תופחים וגדלים לכוונים שלא ידועים לפנים. השלת השריון 
עשויה להימשך זמן ארוך, עם זאת בכל פעם שאנו מגיחים ונחלצים מתוך 
מעבר ממעבר חיינו, אנו פותחים תקופה ארוכה ויציבה יותר, שבה אנו יכולים 

לצפות לשלוות נפש מסוימת, ולהחזיר לעצמנו את תחושת איזוננו. 
)ע"פ ג'ייל שיהי – מעברים(

- היא מהדהדת לכל תחומי  הפרישה מהעבודה הינה חוויה רב ממדית 
החיים: במישור האישי והדימוי העצמי, המשפחתי - הזוגי והמורחב, במישור 
תפיסת וארגון הזמן, במישור החברתי והכלכלי. כל מישור והמורכבות שלו וכן 
באינטראקציה ובהשפעות הדדיות ביניהם. זו חוויה המעוררת באדם תחושת 

שינוי וחוסר המשכיות.
ומאי-הודאות  חווית השינוי מעוררת רגשות מעורבים: חשש מהלא-נודע 
ובו בזמן  ומחלל הזמן הלא מעוצב עדיין  וסקרנות לעתיד, חשש מהריק 
תחושות הקלה והפחתת עומסים. החוויה הינה אינדיבידואלית וסובייקטיבית 

ושונה מאדם לאדם באופן, בעוצמה ובקצב ההסתגלות. 

בתהליך ההסתגלות לפרישה כשינוי ניתן לזהות שלבים שונים: 
שלב ההלם 

שלב ההתלהבות ואופוריה 
שלב ההתפכחות 
שלב ההתארגנות 

ושלב ההתייצבות מחדש. 
גורמים שונים משפיעים על החוויה של הפרישה – גורמים אישיותיים, גורמים 

בסביבת העבודה וגורמים סביבתיים במשפחה ובבית.

דימוי "הטרמפולינה המשפחתית" יכול להמחיש את המתרחש בעת חווית 
ודינאמית כאחד. קפיצת הפורש על  ויזואלית  הפרישה מהעבודה בצורה 
"הטרמפולינה המשפחתית" כשהוא בעיצומה של חווית השינוי המטלטלת 
בחייו, מורגשת ע"י כל שאר יושבי הטרמפולינה: בת הזוג, הילדים והקרובים 
לו. בני המשפחה מרגישים את "הרעידות" בצורות ובעוצמה שונות, בהתאם 
לסגנונות  ה"קופץ", בהתאם  לפורש  הרגשית  הקירבה  ואפיוני  לעוצמת 
ובתלות  בחייהם  נמצאים  בו הם  אישיותם, בהתאם לשלב ההתפתחותי 

למערכת היחסים המוקדמת עם הפורש הטרי. 

במחזה, זאביק הטייס, “קופץ” בצורה מאד עוצמתית בתוך חווית הפרישה 
ומנסה למצוא את הכוון שאבד ב”טיסה”  מהצבא. הוא חש אבוד, תלוש 
המוכרת לו . ב”טיסה” החדשה אין לו את “המטוס המתאים”. זאביק חווה את 
השלב ראשוני של חווית הפרידה מהצבא  ובעיקר את מה שאיבד בפרישה: 
ומכובדת  מוכרת, בטוחה  והשתייכות  הגדרת תפקיד, משמעות, סטטוס 
כטייס. חווית התלישות וחיפוש הדרך מובילה ל”רעידות” בראש ובראשונה 
במערך הזוגי עם אשתו שהיא ה”טייסת” של הבית ולה “ההגהים” הדרושים 
וההעדרויות הרבות מהבית, עם  וניהול הבית. בשל תפקידו בצבא  לנווט 
הפרישה הוא חווה בצורה ישירה ועוצמתית התנהלות בבית שאינה מוכרת לו, 
ומגיב אליה בצורה ביקורתית מאד המחזקת את חווית “הזעזועים” שחווים כל 

יושבי ה”טרמפולינה המשפחתית”. 

פרישה מהעבודה 
כתהליך שינוי בחיים

5 4



במחזה עולה סוגיה חשובה נוספת והיא הניסיון של זאביק למצוא 
את עצמו בהתנסות מטלות במשק הבית. ניסיון זה מעלה את השאלה 
האם התפיסה שההסתגלות בתחום המשפחתי תלויה ביכולת הפורש 
“להחליף” את דימויו העצמי “תלוי הקריירה” בתפקיד אחר בבית, אכן 
צולחת?! ומעלה שאלה האם הגברים, שהסתגלו טוב יותר לפרישה 
הבית  יותר מעורבים באחריות על משק  להיות  היו אלה שהחלו 

בשיתוף עם נשותיהם?
בני משפחה נוספים חווים עם הפורש את חווית הפרישה המטלטלת 
בנותיו של  גם  יושבות  “הטרמפולינה המשפחתית”  על  חייו.  של 
זאביק: יעל ודנה. זאביק האב, החווה את שלב הפרידה ממקור הזהות 
המרכזית של חייו – הקריירה כטייס, ועדיין לא מצא מקורות חדשים 
לבניית משמעות בחייו כעת, נפגש מחדש עם בנותיו הזקוקות גם 
הן למשענת, מצפן וכוון כמוהו. המפגש הזה טומן בחובו פוטנציאל 

לחיכוך וחוסר הבנה הדדיים. 
הדבר משקף את חוסר ההלימה בצרכי בני המשפחה. הפורש זקוק, 
בשלב ראשוני בתהליך הפרישה, לתשומת לב, לדאגה ולכבוד מילדיו 
ואינם  הבוגרים. והם, הילדים, פעמים רבות עסוקים בבניית חייהם 
פנויים לספק את צרכי האב / האם הנמצאים בתהליך ההסתגלות 
לפרישה. במחזה, האם מנסה לספק את צרכי בנותיה ובעלה זאביק 
זה הרגשתה שהוא  צרכיו. בהקשר  אינה מספקת את  חש שהיא 
כ”ילד”, תואמת את תחושתו ומבטא צורך לא מודע מצידו  מתנהג 
ליד אימהית מכוונת ומרגיעה, כשהוא עדיין אבוד וללא כוון בפאזה 
זו בחייו. כתוצאה מכך חלות סערות עוצמתיות על “הטרמפולינה 
המשפחתית”, סערות שזאביק מנסה להרגיע על ידי אימוץ הצעה של 
חברו הרופא. יש לציין שהפרדוקס המצטייר הוא שאדם מאד מחושב 
ורציונלי כטייס בדימוס, פונה לפתרון אימפולסיבי ורגשי כהשתקפות 

לשלב הבלבול וההצפה הרגשית שהוא חווה כתגובה לריק 
זה בתהליך הפרישה. החבר הרופא, המייצג  שנוצר בשלב 
לכאורה חשיבה שיטתית ומחושבת, שותף להצעה פרועה זו 
וכנראה פועל ברמה לא מודעת מתוך אזורי הקושי האישי שלו 

בקיום קשר משמעותי ומתמשך עם נשים. 
כשזאביק מרגיש במרכז תשומת הלב של המשפחה, הוא נרגע 
ומסוגל להתפנות רגשית מסיפוק צרכיו הוא ולהתבונן על חייו 

וחיי בני משפחתו. 
מתוך מצב זה של רגיעה, הוא מתפנה לתקשורת יותר אמפטית 
לבנותיו וחוזר לתפקד כאב. הדבר מייצג את הטרנספורמציה 
מבט.  ונקודת  ראייה  זווית  שינוי  בשל  ליישום  שניתנת 
טרנספורמציה שהינה חלק חיוני בתהליכי הסתגלות לשינוי 
בכלל ולפרישה מהעבודה בפרט. ברגע שזאביק חש שקיבל 
יכול היה לחזור ולתפקד  חזרה מקום מרכזי, מכובד ונחשב, 
כבעל שותף ואוהב והאבא הבוגר, המכוון, החושב והמסוגל 

להרגיש את בנותיו.
על  אחרת  “יושבים”  ובנותיו  שזאביק  ניכר  המחזה  בסוף 
עיבוד  את שלב  עבר  זאביק  “הטרמפולינה המשפחתית". 
האובדן והריק שחש ומתחיל להתרווח בתפקיד הפורש ויהיה 
וצפוי  ותוכן חדשים בחייו. שלב מוכר  פנוי לחפש משמעות 
וההלם בתהליכי ההסתגלות לפרישה  לאחר שלב הבלבול 
כשינוי. תחושת אופטימיות ותקווה מלווה את ההמשך במחזה 

וכן בחיי פורשים רבים במציאות חייהם המתחדשת.

מאת מיכל פרוכטר, פסיכולוגית-פסיכותרפיה,
ייעוץ והנחיית קבוצות - מרכז הפרישה הישראלי
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בנושא החברות הבין- גוב עסקה במחזותיה  ענת 
וכציר עלילה  נשית, שעלה בהם כנרטיב דומיננטי 
קומית  בכתיבה  מסתייעת  שהיא  תוך  משמעותי, 
וסגנון ציני. גוב העמידה במרכז הבמה את היחסים 
בין הנשים תוך כדי עימות עם קלישאות, מיתוסים, 
כוזבות.  ואמיתות  סטריאוטיפים, הבניות חברתיות 
של  בבסיסה  העומדים  קונפליקטים  הציגה  היא 
ודוכא במשך  נושא שהושתק  החברות הבין-נשית, 
שנים רבות, לא רק על במות התיאטרון, כי אם גם 
זאת תוך שהיא  בחיים האמיתיים. לעיתים עשתה 
ומעניקה לצופה  מקצינה את אותם סטריאוטיפים 
האנושית,  החברה  תחלואי  את  המציגה  מראה 
נשים,  בין  יחסים  לכונן  בניסיונות  המחבלת תדיר 
ההיא,  המראה  את  וניפצה  תיגר  קראה  ולעיתים 
המשלבת  כזאת  הפעם  חדשה,  מראה  והעמידה 

מציאות עם אידיאל.

הבין-נשית  בית" החברּות  "עקר  למרות שבמחזה 
נדרשה  גוב  הסיפור,  של  המרכזי  הנרטיב  אינה 
לאותם סטראוטיפים שנכנעים למודלים של קנאה, 
רכילות ופטפטנות ומיתוס היופי. העוינות והתחרות, 
המושתתות על קנאה במחזה, מוצגות דווקא בקרב 
גבריות  בדמויות  בחרה  גוב  הגבריות.  הדמויות 
)טייס  "חזקות", המשרתות את הסדר הפטריארכלי 
בחיל אוויר, רופא(, שהופכות, במילים מפורשות או 
ברמזים עקיפים, לבעלות התנהגות "נשית", המזוהה 
עם  התקפי זעם וקנאה. זאביק, עם פרישתו מהצבא, 
מתחיל לדבר עם בנותיו, להקשיב לאשתו, להבין את 
ולמעשה להרגיש! לראשונה בחייו. אותם  העוזרת 
רגב,  זאביק לחברו  בין  יוצרים מחלוקות  "גילויים" 
ורכות,  נשים חלשות  שמקשר אותם לדימויים של 
אנטיתזה לתדמית ה"גבר גבר" שהוא וחברו כל כך 
"נהיה  התאמצו לתחזק. הוא מטיח בזאביק כי הוא 
אישה", ומכאן הדרך להתפרצות של קנאה ומריבה 
קולנית, קצרה במיוחד. ברגע שאותם גברים "חזקים" 
להיות  לעצמם  ומרשים  הרגש  עולם  את  מגלים 
נשית,  זהות  "חלשים", הרי שהם מנכסים לעצמם 
ומתחילים להתנהג לפי אותו "תקנון" חברתי המונע 
חברּות בין-נשית. ההתחשבנות בין השניים עומדת 
גברית  ואחווה  סולידריות  לאותה  מוחלט  בניגוד 
בתחילת  סגור שלהם  מועדון  אותו  את  שאפיינה 

"הנשית", הרי שיש  ניכוסם לסצנה  המחזה. מלבד 
ל"חינוך" הגבר  גוב  ושקוף של  דידקטי  כאן מהלך 
הנשי שבו, כשהיא  הצד  ידי קבלת  על  לאנושיות 
והנוקשות המגדרית  לגברים על האטימות  לועגת 

שלהם.

כמו כן ניתן לזהות במחזה שני סגנונות שיח: שיחות 
הנשים  בין  העדרו(  דיוק,  )ליתר  שיח  מול  נשים 
אותם  את  ביניהם משרתים  כשהפערים  לגברים, 
סטראוטיפים מגדריים המציגים את שיחות הנשים 
לנוכחות  גליה מנסה להסתגל  רכילות.  כאקט של 
פשר  את  לחברותיה  להסביר  ונאלצת  בעלה  של 
ה"תוספת" שלפתע מגיעה אתה לכל מפגש חברתי. 
נוצר "דיבור כפול", שמתחלק בין שיחותיה עם זאביק 
לבין שיחותיה עם חברותיה אודותיו. האישה מוצגת 
כפטפטנית, שמבזבזת את זמנה בשיחות טלפון עם 
ומרכלת על בעלה.  חברותיה, "מקטרת" על מצבה 
מנגד, בעלה מתקנא בשעות השיחה שהיא מקדישה 
להן, דמותו הגברית הופכת "נשית", הוא מנסה לייצר 
שיח חדש עם בנותיו תוך כדי כניסתו לפרופיל ה"נשי" 
לצד  זאת  רכלנית,  אישה  הבניות של  אותן  פי  על 
יציאתו מאותו מועדון גברי שבו לו ולרגב היה מינוי 
של כבוד. גם הדרישות החברתיות של מיתוס היופי 
הולל שמחליף  רווק  רגב,  דמותו של  דרך  מוצגות 
חברות צעירות, כיאה לדרישת מיתוס היופי בחברה 
לזקנה.  ובזה  נעורים  שמקדשת  הפטריארכלית 
כשרגב מתייחס לחברותיו כאל אובייקט בר החלפה, 
גוב למעשה מטיחה בפנינו בבוטות את מיתוס היופי, 
המרוקן את הנשים מנכסיהן הרוחניים ומציב אותן 
בעמדה של אובייקטים חיצוניים ומיניים, חפץ בעל 
יופי  תאריך תפוגה. הדרישה לנעורים ולאידיאל של 
מוצבת בפני המין הנשי בלבד, כחלק משליטה גברית 
המשתמשת ב"יופי" של נשים כבמטבע עובר לסוחר 

בינם לבין עצמם. 

מאיה כהן, מאמר המבוסס על עבודת התיזה  מאת 
 )2013( גוב"  של "החברות הנשית במחזות של ענת 
נוה, התכנית ללימודי  בהדרכתה של פרופסור חנה 

נשים ומגדר, אונ' ת"א. 

עקר או עקרת בית?

9 8





יחידה חברתית-רגשית שמלווה  - אותה  “המשפחה” 
כל צופה תיאטרון במשך כל חייו, ולעיתים קרובות אף 
יושבת לצידו תוך כדי הצפייה בהצגת התיאטרון - הפכה 
מסוף המאה ה-19 לנושא המטופל בקביעות כמעט 
התיאטרון  עבור  שנכתבו  החשובות  הדרמות  בכל 

המערבי. 
החל בדרמות הפסיכולוגיות המכוננות של איבסן, דרך 
הז’אנרים של מחזאות המאה ה-20, בעיקר ביצירות 
המופת של טנסי וויליאמס וארתור מילר, ועד לטרייסי 
לטס האמריקני – כמעט כל קונפליקט דרמטי שנראה 

עלי במות הכיל התמודדות עם הערך “משפחה”. 
ה  ק ב ד ת  י נ ו נ א ק ה ת  י ל א ר ש י ה ת  ו א ז ח מ ה ם  ג
של  משנות-50  לפחות  בקונפליקטים משפחתיים, 
המאה הקודמת, כשהקונפליקט הפוליטי-אידיאולוגי 
של קום המדינה התפוגג מעט והחיים בישראל החלו 
כך  כדי  – עד  “נורמליות” מסוימת  תוך  אל  להתכנס 
“נורמליות” החיים בארצנו השתמשו  שכדי לתאר את 
המחזאים תמיד בקונפליקטים משפחתיים, להבדיל 
מהקונפליקט הפוליטי, המאפיין את הפן “הלא-נורמלי” 

של החיים כאן. 
“המשפחה” הקלאסית היתה תמיד כר פורה למאבקים 
בניה: ההשתייכות  דווקא על האינדיווידואליות של 
המשפחתית הרגישה תמיד ככפויה משהו. בחיפוש 
בני  נאלצו  בחיים,  האינדיווידואלית  דרכם  אחרי 
המשפחה להקריב מחלומותיהם ומשאיפותיהם למולך 
של  הקיצוני  לאויב  הפכה  והמשפחה  המשפחתי, 

ההגשמה העצמית. 
אם קן צרעות של תככים או בית בושת של צביעות, 
ההתמודדות עם המשפחה אפיינה את הדרמה של חייו 
הפרטיים של קהל התיאטרון באשר הוא. השתקפות 
חייו של הקהל על הבמה היתה ברורה וצלולה מאוד, 
לגיבור  סוגד  אחד  ז'אנר שמצד  הינה  הדרמה  שכן 
האינדיווידואליסט, ומצד שני תוהה על עצם מאבקו. 
כולו משפחות- כל  גם קהל התיאטרון, המשויך  כך 

המסגרת  את  לפרוץ  כמה  אחד  מצד   – משפחות 
המשפחתית, מצד שני מכור להגנה הרגשית והשבטית 

שמעטה המשפחה מספק.
גלי השינויים העמוקים במבנה המשפחה המסורתי 
החל  הישראלית  הקולקטיבית  לתודעה  שנכנסו 
מאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת גרמו בהדרגה 
למלא  יכולה  שהמשפחה  בפונקציה  לשינוי  גם 
בדרמות הכתובות. כשהמסגרת המשפחתית מתגמשת 
יכול באופן הדרגתי להתוות את  וכשכמעט כל אדם 

חומר  הופך  חפץ,  הוא  המסגרת המשפחתית שבה 
מסוכן,  לפחות  המשפחתי  הקונפליקט  של  הנפץ 

הפצצה מנוטרלת, מתעקרת.
ובדיוק בתוך מקום ה"עקרות" הרגשית של השייכות 
המשפחתית המסורתית מתמקם "עקר בית", המחזה 
של ענת גוב. במסווה של קומדיית מצבים משעשעת 
הזאת סדרה של  כאן המחזאית המוכשרת  מכוננת 
שאלות דרמטיות לגבי תפקידה החברתי והרגשי של 
המשפחה במה שעשוי להפוך לעידן הפוסט-משפחתי. 
מעניינת  לא  אותה  הפוכה,  פרדיגמה  מעמידה  גוב 
הצלחת הגיבור האינדיווידואליסט לממש את עצמו 
מול משפחתו, להיפך, בהינתן העובדה שכולם הפכו 
דווקא  גוב מתעניינת  לאינדיווידואליסטים,  איכשהו 
ובמשמעות שנותרו עדיין למשפחה בעידן  בתכלית 
שכזה. למרות שזה נשמע ככה, אין שום מימד שמרני 
משתמשת  שהיא  בגלל  בעיקר  גוב,  של  בכתיבתה 
בקומדיה, ולא בדרמה,  כז'אנר לאמירותיה לגבי תכלית 

המשפחה.
לעסוק  אוהבת  ביותר,  החברתי  הז'אנר  הקומדיה, 
בקונפליקט שבין ההיגיון הבריא לבין מידת ההגזמה. 
אופן  היא באיזה  כל קומדיה  השאלה הבסיסית של 
תצליח החברה האנושית להכיל בתוכה את המוזרים, 
האינדיווידואליסטים  המגזימים, המשונים שבקרב 
בתבנית  בדיוק  משתמשת  גוב  אותה.  המאכלסים 
יותר,  הקומית הקלאסית הזאת כדי לתהות מה מוזר 

המסגרת המשפחתית או אלו המרכיבים אותה. 
מבלי להיכנס לספוילרים או לניתוחים דידקטיים של 
אינה  גוב  זאת:  רק  לומר  עלילתיים אפשר  מהלכים 
מתייחסת למשפחה כאל מחסן צבעוני של התנהגויות 
צבועות, להיפך, היא משוועת למשפחה שבמסגרתה 
יהיה מקום לאמת. גוב רוצה שהמשפחה תהיה המקום 
הבלעדי בחיים האלה שבו אדם יוכל להגיד את האמת, 
ולהאמין שחייו מתמלאים בערך  לשמוע את האמת 
– זה היתרון היחיד שעשוי לשרוד  הזה, ששמו אמת 
שיכול  היחיד  היתרון  שנקרא משפחה,  הזה  בדבר 
אולי, שווה עדיין  זה, למענו,  כל  עדיין להצדיק את 
נתונה בתוך מסגרת  ודווקא כשהיא  זה.  להילחם על 
של קומדיה האמירה הזאת של ענת גוב יוצאת  צלולה, 

כנה ואצילית.

אבישי מילשטיין
דרמטורג התיאטרון

עקר הבית, עקרה המשפחה
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ענת גוב // מחזאית )1953-2012(

נולדה בטבריה. בוגרת תיכון תלמה ילין במגמת 
תיאטרון. שרתה בצבא בלהקת הנח"ל. כתבה 
בשנים  חינוכית(  )טלוויזיה  זה  זהו  לטלוויזיה: 
1991-1981, כן, מה?! )סידרה קומית. ערוץ 1(, 
חברות הכי טובות )סדרת   ,)2 )ערוץ  לילה גוב 

דרמה - הוט(.

)תיאטרון החאן  אהבת מוות  כתבה לתיאטרון: 
חברות הכי טובות )התיאטרון הקאמרי   .)1991
ליסין בשיתוף הקאמרי,  בית  תיאטרון   ,1999
של  לקומדיה  התיאטרון  פרס  זוכת   ,)2013
)התיאטרון הקאמרי   2000 ליזיסטרטה  השנה. 
פרוייקט משותף של  צדדים הפוכים,   .)2001
לתיאטרון  ופלשתינאים  ישראלים  מחזאים 
עקר בית )התיאטרון   .2003 היילבורן בגרמניה, 
זוכת פרס התיאטרון לקומדיה של  הקאמרי(, 
הלהקה  בימתי למחזמר  עיבוד   .2004 השנה 
)תיאטרון הבימה 2007(. אוי אלוהים )התיאטרון 
)התיאטרון  חמה  משפחה   .)2008 הקאמרי 
סוף טוב )התיאטרון הקאמרי   .)2009 הקאמרי 
ניסים אלוני  2012(, על המחזה זכתה בפרס 

למחזאות לשנת 2011.

מחזותיה יצאו לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
ברכט  ברטולט  מאת  אמא קוראז'  )התיאטרון הקאמרי(,  הר  דיוויד  דולורוזה מאת  ויה  לתיאטרון:  תרגמה 

)התיאטרון הקאמרי(.
בשנת 2012 זכתה בפרס רוזנבלום לאומנויות הבימה מטעם עיריית תל אביב.

כתבה ביחד עם גידי גוב את ספר הילדים "שאול הטרקטור" - בהוצאת כנרת-זמורה.
כתבה בעמוד הדעות של "ידיעות אחרונות". ממקימות "עזרת נשים" למען נפגעות תקיפה מינית. היתה פעילה 

במחנה השלום הישראלי.

ענת גוב הלכה לעולמה בשנת 2012 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן.

בשנים האחרונות, מחזותיה זוכים להכרה ולהצלחה בינלאומית. בין יצירותיה שהוצגו ברחבי העולם: חברות הכי 
טובות – סין )2010(; אוי אלוהים – איטליה )2011(; אוי אלוהים – ארגנטינה )2009(; ארגנטינה ואורוגווי )2012(; כמו 
כן, המחזה צפוי לעלות בהולנד ובשבדיה; המחזה סוף טוב עלה בהונגריה )2014(, ובלונדון )2015(. תרגום של 

אוי אלוהים לגרמנית ראה אור לאחרונה בגרמניה, בהוצאת פגאסוס.

יוצרים

צילום: ורדי כהנא

המחזה הוצג לראשונה בתיאטרון הקאמרי בשנת 2004, בבימויה של עדנה מזי"א.
תודה לעדנה מזי"א
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קרן גרנק // עיצוב תאורה
רבות,  עיצבה תאורה להצגות  באוניברסיטת תל אביב.  בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון 
ויויליה, האריסטוקרטים, לילה לא שקט, לעוף  רומיאו  בעל למופת,  - בתיאטרון הקאמרי:  ביניהן 
מכאן, הבדלה, אמדיאוס, תרה, אוי אלוהים, הגיל הנכון לאהבה, היה או לא היה, זה הים הגדול, מותו 
לילה טוב אמא, פלונטר, צחוק של עכברוש,  ברייטון, באדנהיים, האב, שמנה,  יומן חוף  סוכן,  של 
סיראנו דה ברז'ראק, דבר מצחיק קרה, דג מוסר,  יורים גם בסוסים, מקבת,  המלט, דמוקרטיה, הם 
הבימה:  בתיאטרון  שיער.  בלאומליך,  הפושעים החדשים, תעלת  חברים, אלקטרה,  חברים של 
ביקור הגברת הזקנה, כתם לידה, נודניק, הלהקה, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, טייפ, כתר בראש, 
רעל  )בשיתוף תיאטרון חיפה(,  מוריס שימל  נשים, טקסי, אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה,   8
ותחרה, החולה ההודי, ליזיסטרטה, גברתי הנאווה. בתיאטרון חיפה: מי דואג לילד, בית ספר לנשים 
)בשיתוף הקאמרי(. בתיאטרון באר שבע: סובניר, בוגד, איזבלה, תשליך, ג'ייפס, הימים הכי טובים, 
פרח השכונות, איזה יופי. בתיאטרון בית ליסין: מנדרגולה, אהבה זה לא הכל, הבנאליות של האהבה, 
נולדה, מכולת  איש הגשם, הדבר האמיתי, רק אתמול  מייק, האגם המוזהב,  ורות,  אקווס, עלמה 
)בשיתוף הקאמרי(. סוסים על כביש גהה, אז בפראג, עובד בשביל שניים, המקרה המוזר של הכלב 
בשעת לילה, טרטיף, המוגבלים, לחנך את ריטה. זוכת פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב התאורה 

להמלט )2005( ומקבת )2014(.

אורן דר // עיצוב תלבושות 
ופרסומות. מעבודותיו  ואומנות, סטייליסט ומעצב תלבושות לסרטים, טלוויזיה  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, סיפור ישן-חדש, לחנך את ריטה. בתיאטרון חיפה: בנות 
עובדות, הדודה של מנש, כולם היו בני, משהו למות בשבילו, אמנות, גזע. בתיאטרון הבימה: החותנת, 
גו, ציפור  יום במותה של  לילה לא שקט,  גורלי. בתיאטרון הקאמרי:  ולעוף, משוגעת, חיזור  לרקוד 
שחורה, פרק ב', קיזוז, האסיר בקומה ה-14, סשה וניה סוניה ושפיץ. בתיאטרון הספריה: מלחמת טרויה 
לא תפרוץ, עקומים, הלילה הקצר ביותר, ענבי זעם. בתיאטרון באר שבע: איך למדתי לנהוג, לא כולל 
זו היה מועמד לפרס התאטרון על עיצוב  )על עבודתו  שינה, מהומה רבה, הרוזן ממונטה כריסטו 
תלבושות(, רוחות. 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(.          

סבטלנה ברגר // עיצוב תפאורה
ואוניברסיטת תל-אביב. בין  מעצבת תפאורה ותלבושות. בוגרת ביה"ס לאומנות גרקוב, רוסיה, 
עבודותיה בעיצוב תפאורה – בתיאטרון החאן: החולה המדומה, חוקר פרטי, גן הדובדבנים, הנסיכה 
האמריקאית, אהובת הדרקון, אותלו, מצליחים, נישואים, קיץ, אושר, חיל פרשים אנו, צל חולף, הנון 
של ראש העיר, הנשים העליזות מוינזדור, הדוד וינה. בתיאטרון גשר: הלילה ה-12. בתיאטרון חיפה: 
משהו למות בשבילו, מחיר הכבוד. במדיטק: הכיתה המעופפת, אמיל והבלשים, מומו נסיך-צפרדע, 
ספר הג'ונגל, יותם ויעלי. בתיאטרון באר-שבע: למה לא באת לפני המלחמה. בתיאטרון אורנה פורת: 
אנה ומלך סיאם, הבחורים מדלת ממול. בתיאטרון בית ליסין: מדליה להארי. בקאמרי: עד לא ידע. 
עיצוב תלבושות: בתיאטרון גשר: שונאים. סיפור אהבה. בתיאטרון חיפה: שלוש מסיבות, אירמה לה 
דוס, המקום ממנו באתי ואמא מלכה. בתיאטרון הבימה: פירורים, ארטון, טנגו. מדיטק: נסיך-צפרדע, 
הילכו שניים יחדיו. בתיאטרון באר-שבע:  ספר הג'ונגל. באנסמבל תיאטרון הרצליה/ הקאמרי: 
טירונות, הכל בגן, אתמול נולדה. במדיאטק: הכיתה המעופפת, מומו, אמיל והבלשים, יותם ויעלי, ספר 
הג'ונגל. באידישפיל: אלוהים, אדם ושטן. זוכת פרס הבמה לילדים ונוער לשנים 2008-2009 )אמיל 

והבלשים(.

אמיר לקנר // מוסיקה
בוגר תיכון לאמנויות "תלמה ילין" במגמה למוסיקה, זוכה פרס הצטיינות על הישגיו הלימודיים. בוגר 
להקה צבאית. נגן פסנתר, סקסופון וחליל צד. הלחין מוסיקה מקורית להצגות – בתיאטרון בית ליסין: 
שבטים,  )בשיתוף ת. ארצי(,  מנדרגולה, אמא מאוהבת, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, פינוקיו 
סיראנו דה  בתיאטרון הקאמרי:  הקוסם מארץ עוץ, המלאך.  המוגבלים, בית ליסין בשיתוף המדיטק: 
ברז'ראק. תיאטרון ארצי לנוער: והילד הזה הוא אני. תיאטרון הספריה: הדה גאבלר, בית– בובות. תיאטרון 
ערוץ הופ. בין עבודותיו כמעבד מוסיקלי –  רחוב סומסום, כח הקצב,  אני אתגבר. בטלוויזיה:  הנפש: 
בתיאטרון בית ליסין: משאלה אחת ימינה, אחים בדם, אביב מתעורר, חלום של לילה בלב קיץ, ברודווי 
פינת פרישמן, תמונות יפואיות, משחק ילדים, חברות הכי טובות )בשיתוף הקאמרי(. בתיאטרון הבימה: 
שיקגו. תיאטרון  יורם לווינשטיין:  זורו – המחזמר.  שנגחאי, סין:  בראבו – שרים, הקומקום והמטאטא. 
הספריה: שורת המקהלה, מצחיקונת, חתולים, ג'קיל והייד, איך להצליח בעסקים מבלי להתאמץ. זוכה 
פרס היוצר המבטיח – פסטיבל "פותחים במה" 2008 – תיאטרון בית ליסין. זוכה פרס באדיבות שרגא 

בר – תיאטרון הבימה.

אלון אופיר // בימוי
שרת בלהקת פיקוד המרכז. בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 1991. במהלך לימודיו 
זכה במלגה ע"ש שרגא פרידמן מטעם קרן תרבות אמריקה ישראל, במלגה ע"ש פאני לוביץ' 
מטעם אגודת ידידי הבימה ובמלגה ע"ש שמעון בר מטעם איגוד השחקנים בהסתדרות. שיחק 
ריקוד בששה שעורים,  וביים ברוב תיאטרוני ישראל. בין עבודותיו בבימוי - בתיאטרון בית ליסין: 
אהבה ממבט שלישי, החדר הכחול, החולה ההודי, מדליה להארי, בית מרקחת שטרן-בלום. בתיאטרון 
הבימה: החותנת, שעה יפה ליוגה, בראבו - שרים 90, לרקוד ולעוף, החולה ההודי, אם הבית, פאניקה. 
בתיאטרון הקאמרי: מר גרין זכתה בפרס הצגת השנה ושחקן השנה בפרס התיאטרון 2001. פרק 
שיחות לילה.  בנות עובדות, פיגמליון, הדודה של מנש. בתיאטרון גשר:  ב', קיזוז. בתיאטרון חיפה: 
האמא של הרווקה.  לא כולל שינה, אסיר בלב העיר. בתיאטרון הקומדיה:  בתיאטרון באר-שבע: 
אמא אמרה לי דני. בתיאטרון  עפרה - דרמה מוסיקלית. בתיאטרון המדיטק:  בתיאטרון הצפון: 
הספריה: הבחורים שלנו. בתיאטרון הקיבוץ: יסודות עוינים. בתיאטרון לילדים ולנוער: חסמבה. ביים 
בתיאטרון צהל ובתלמה ילין כעשרה מופעים ומחזות זמר עם תזמורת מלאה. בבית צבי: רבקה, 
השבויה האינדיאנית, המערבולת. בימוי ומשחק - בתיאטרון חיפה: פיגמליון. בבית ליסין: פסטיבל 
אמא אמרה לי דני, קבוצת  שירים שהוצאו מהקשרם. מדיטק:  פותחים מסך 6 – מופע הפתיחה 
אלון אופיר שר לאיזנאבור.  סיפור אהבה בשלושה פרקים. הפיק, ביים ומבצע את המופע:  תה"ל: 
זוכה פעמיים בפרס התיאטרון בשנת 1998 ובשנת 2009 על תפקידיו בהמורדים )הקאמרי( והרוזן 

ממונטה כריסטו )תיאטרון באר שבע(.

יוצרים
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משתתפים

רמה מסינגר // גליה
דרום  פיקוד  ילין, להקת  תיכון תלמה  בוגרת 
בין  צבי.  בית  הבמה,  לאמנויות  הספר  ובית 
חיפה:  בתיאטרון   - בהן השתתפה  ההצגות 
רק  ליסין:  בית  בתיאטרון  הסוררת.  אילוף 
אתמול נולדה, פיאף, יחפים בפארק, חברות הכי 
אמדיאוס, הברווזון,  טובות. בתיאטרון הבימה: 
חלון  בא,  הקוקוריקו, המפקח  והופלה,  הופס 
אחיות.  ושלוש  קולות  סיראנו,  סולו,  בלהות, 
מפתח  אהבה,  מכתבי  הקאמרי:  בתיאטרון 
לשניים, כנר על הגג, משפחה חמה, הכתובה. 
הכל אודות חוה, סוביניר.  בתיאטרון באר-שבע: 
ובמחזמר  דוס,  לה  אירמה  חיפה:  בתיאטרון 
צלילי המוסיקה. הנחתה והשתתפה בתוכניות 
טלוויזיה ובסדרות, ביניהן: צה"ל 1, שתוק שואו, 
סקס שקרים וארוחת ערב, ספי, הבימה מערכה 
ראשונה, מלכת הלבבות, זהו-זהו, אליפים, כוכב 
הצפון ובתוכניות לילדים, ביניהן: משפחת כספי, 
האיגלו של טרלה, פרפר נחמד, הלב של עמליה. 
הופיעה עם תזמורות גדולות בישראל, והוציאה 
עיריית  זוכת פרס  רמה.  את הדיסק הראשון 
על תפקידה  רובינס  ובפרס תמרה  יפו  ת"א 
זוכת פרס  במשרתם של שני אדונים בהבימה, 
כהן  ברנשטיין  )1991(, פרס מרים  קרן שרת 
וצל"ש תיאטרונטו )1994( על צריך סוף לסיפור 
זוכת פרס התיאטרון לשחקנית השנה  אהבה, 
על תפקידה בקול קטן )2000( בבית ליסין, זוכת 
הפרס לשחקנית הראשית בפסטיבל לקולנוע 
רמז  ויאטנם על תפקידה בסרט  מין,  צ'י  בהו 
)2013( לשחקנית השנה על  ופרס התיאטרון 

תפקידה בסוביניר בתיאטרון באר שבע. 

דב נבון // זאביק
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון הבימה: בחורים טובים, 
נודניק, אלינג, נפגעי חרדה. בתיאטרון הקאמרי:  ואנשים, הסרפד של השכן, מחכים לגודו,  על עכברים 
קידוש, החילוני האחרון, חבלי משיח, גורודיש, מילאנו. בתיאטרון בית ליסין: חמץ, שבעה, פופקורן, ארוחה 
עם חברים, שיינדלה, שם פרטי, מדליה להארי. 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, התחלפות.
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תמרה קליינגון // מרינה
 .2005 נתיב,  ניסן  בוגרת הסטודיו למשחק 
"ציפורלה".  באנסמבל  ומשחקת  יוצרת 
בקולנוע: ילדי הסתיו, אפס ביחסי אנוש, אור, 
ג'וני  SSSR, סיפור חצי רוסי. בטלוויזיה:  ילדי 
נטלי, שירות  ואבירי הגליל, סברי מרנן, בלו 
זהו תפקידה  חדרים, אולי הפעם, אדומות. 

הראשון בתיאטרון הרפרטוארי.

מאיה בכובסקי // דנה
יורם  בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של 
 - בהצגות  השתתפה   .2013 לוינשטיין, 
מי רצח את קוסטיה,  במסגרת הלימודים: 
הנסיכה השחורה, DNA, הנאהבים והנעימים, 
האישה מן הים, כשיפסיק לרדת גשם, ועוד. 
עובד בשביל שניים.  ליסין:  בית  בתיאטרון 

בתיאטרון הקאמרי: המצעד.

רון שחר // ד"ר רגב
יורם  מיסודו של  בוגר הסטודיו למשחק 
 - השתתף  בהן  ההצגות  בין  לוינשטיין. 
הנכון לאהבה.  הגיל  בתיאטרון הקאמרי: 
 . י בו ן  ברוקלי באר-שבע:  ן  בתיאטרו
בחצי  שלושה   : י המסחר ן  ו אטר בתי
החיות,  חוות  בוגרים:  בתיאטרון  דירה. 
רגליים  היונים,  מפריח  בקולנוע:  החגיגה. 
הסגור.  המוסד  אחרונות,  אהבות  קרות, 
המרוץ למיליון   ,Bitter Mixture בטלוויזיה: 
)הנחייה עונה 2, 3, 4(, יום האם 2, עממיות, 
בובות, הלילה עם ליאור שליין, החיים זה לא 
הכל, משחק החיים, האודישן הגדול, שמש, 
טלנובלה בע”מ, איך עושים סרט, חטופים, 

נשות הטייסים.

לורין מוסרי // יעל
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית 
בתיאטרון  בצבא  שירתה   .2013 צבי, 
צה"ל כקומיקאית הצבאית הראשונה. 
בין ההצגות בהן השתתפה - במסגרת 
חורגים  ילדים  מצחיקונת,  הלימודים: 
ועוד.  לאלוהים, הלהקה, עלובי החיים 
שבטים, טרטיף.  ליסין:  בית  בתיאטרון 

הפקות פרטיות: טרזן, פיטר פן. 

משתתפים
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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 ועו"ד אמיתי

ברנדס ג'ני וחנינא
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר

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( 
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 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 גבי
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

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
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

זרניצקי אורה ויוסי
חכמי יוסף

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
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 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 
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
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
רדו חנה ורוני

רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רייז אורנה 
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

F R I E N D S  O F  B E I T  L E S S I N  T H E A T R E

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

להצגה זו
עוזרת במאי:

רותי גפן

מנהלי הצגה:
שושי זק/

ארז שפר

מנהלי במה:
דני לוין/

גיא קריספיל

תאורה:
ליאור עזרא/ 

ראובן וולנר

הגברה:
סטס סוסניבקר/ 

אסף בן אבי

מלבישה:
לנה קומינה

ביצוע תפאורה:
תיאטרונית

צילומים:
דניאל קמינסקי

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב כריכה:
רקפת ולטר וונטורה

עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

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: אסנת גבאי,

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,  
ליאור דלמן, סטס סוסניבקר, 

אורן פרי, רם קציר, שרון ראובן,
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

אפרת בוימולד

יניב ביטון

נעה בירון

מאיה בכובסקי

פלורנס בלוך

טלי בן יוסף

אור בן מלך

דודי בן סימון

נמרוד ברגמן

ששון גבאי

דני גבע

ליאת גורן

ליאור גרטי

מורדי גרשון

מיה דגן

טל דנינו

אילן דר

דיקלה הדר

רמי הויברגר

ידידיה ויטל

אופיר וייל

ארז וייס

יעל וקשטיין

מרים זוהר

הילה זיתון

פיני טבגר

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

דרור טפליצקי

טל-יה יהלומי

יעל לבנטל

מיכל לוי

יניב לוי

מאיה לוי

חי מאור

ענת מגן-שבו

ירון מוטולה

לורין מוסרי

אורי מזעקי

שמעון מימרן

חייקה מלכה

רמה מסינגר

קרן מרום

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

אלון נכטיגל

יובל סגל

ראודה סלימאן

אברהם סלקטר

ויטלי פרידלנד

נתי קלוגר

הדס קלדרון

תמרה קליינגון

ליז רביאן

לאורה ריבלין

אגם רודברג

אורנה רוטברג

מרינה שויף

רון שחר

יעל שרוני

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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טיפים 
לעקר בית 

מתחיל
 

נשארת לבד עם הילדים? זה הזמן 
להרחיב את המעגל החברתי שלהם 
ולשים אותם כל יום אצל חבר אחר.

הילדים לא רוצים שניצל תירס? אל 
תשכח שגם בעלי המזללות בסביבת 

מגוריך צריכים פרנסה.

דאג לחיזוק הקשר של הילדים עם 
סבתא שלהם והזמן את אמא שלך 

בזמן שאשתך נעדרת.

סגור את אתרי הפורנו אחרי השימוש.

זה לא שאשתך בזבזנית וזה לא שאתה 
שיכור. אלו לא שתי מכונות כביסה, אחת 

מהן היא מייבש.

כשאתה מחמם משהו במיקרו אל תכניס 
לשם כלי מתכת.

אם התעלמת מהסעיף הקודם מספר 
הטלפון של מכבי האש הוא 102.



  *8860

פיקדונות ליצ'יפיקדונות פטל
פיקדונות מידיים המאפשרים השקעה 

לתקופה קצרה )עד חודשיים( 
והנאה מיידית מהפרי

פיקדונות מדורגים המעניקים
ריבית שגדלה מדי שנה בנוסף
לנקודות יציאה לאורך התקופה

פיקדונות ענבים
פיקדונות בהוראת קבע המאפשרים 
לחסוך סכום כסף קטן, אשר נצבר 

לסכום גדול לכל מטרה שתרצו

פיקדונות רימונים
פיקדונות לטווח בינוני בעלי אפשרות 
למשיכת הכסף בתדירות גבוהה ורווחים

פיקדונות אפרסמון
 פיקדונות לתקופה קצרה יחסית 

)3 חודשים עד שנה( אך משתלמת

פיקדונות פיטנגו
 פיקדונות המשלבים ביחד שני 
מסלולי השקעה במוצר אחד

פיקדונות דובדבן
פיקדונות המאפשרים ליהנות מהכנסה 

תקופתית במהלך תקופת הפיקדון

פיקדונות קוקוס
 פיקדונות השומרים על הכסף לטווח ארוך

 )5 שנים ומעלה( וגם נותנים תמורה
משתלמת במיוחד בתום התקופה

פיקדונות פומלית
פיקדונות לטווח בינוני המשלבים גם ריבית 
אטרקטיבית וגם תקופת השקעה שאינה 
ארוכה במיוחד )שנה עד 5 שנים לא כולל(

המקצוענים בהשקעות של מזרחי-טפחות יתאימו לך את הפיקדון הטוב ביותר.
פיקדון ליצ'י, קוקוס, פטל ועוד מגוון פיקדונות לכל תקופה וצורך,

יניבו עבורך את הפירות העסיסיים והמתוקים ביותר.

המקצוענים בהשקעות מציגים:
פיקדונות שעובדים בשבילך

העובדים המצטיינים שלנו

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית. פועל בסיועם של: משרד התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו

רח' דיזנגוף 101 ת"א, המשרדים: בית כלל, רח' דרויאנוב 5 ת"א  
 www.lessin.co.il 03-5241333 :טלפון: 03-7255300 קופה: 03-7255333 פקס

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

חברות הכי טובות
מאת ענת גוב

בימוי: גלעד קמחי

שירה
מאת ש"י עגנון

עיבוד: יורם פאלק
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

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

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'

דייטונה
מאת אוליבר קוטון

תרגום: יוסף אל-דרור

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

מדליה להארי
מאת פיטר מרק ריצ'מן

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: אלון אופיר

חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: גלעד קמחי

אבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס

בימוי: רוני פינקוביץ'
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HOUSE HUSBAND
by Anat Gov

Director: Alon Ophir
Set Design: Svetlana Berger
Costumes Design: Oren Dar
Music: Amir Lekner
Lighting Design: Keren Grank 

Dov Navon - Zevik
Rama Messinger - Galia
Ron Shahar - Dr. Regev
Tamara Klayngon - Marina
Lorin Mosseri - Yael
Maya Bachowski - Dana

Cast:

First performance: 29.1.2015  |  Length: 1 hour and 40 min. without intermission
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