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משתתפים לפי סדר  הא׳-ב׳ )שם המשפחה(:

באחו אבייב - מפעיל תאורה וסאונד

אבישי בורקו - תומאס פיקוק

מתן בן ברוך - פיליפ המילטון/ארתור הגנן

איריס קונפינו - פלורה פיקוק

ירון בלו - הנרי המילטון

דני גז - פרקינס המשרת

ענת גנון - מנהלת ההצגה

עומרי רונן - המפקח פרקר

באחוזת המילטון
רצח

פתח דבר
קהל נכבד,

רוצים להודות לכם  ו"אנסמבל בימת השקמה"  אני  ראשית, 
רצח באחוזת המילטון, אותה  שבאתם לראות אותנו בהצגה 

אנחנו מעלים לראשונה בתיאטרון רפרטוארי כמו בית ליסין. 
רמת השקמה  התיאטרון של מתנ"ס  וקבוצת  שנים שאני 
עובדים יחד פעמיים בשבוע ומעלים מחזות פרי עטנו, ביניהם 
שרונה  וגם את  ראובן הטייח חוזר הביתה  שוקי ואווזי הבר, 
נכתבים מחוויות אישיות של  מוציאה רישיון. כל החומרים 
ומרגיש אמיתי. בהתחלה כשתרגמתי את  השחקנים בחוג 
"רצח מאחוזת המילטון" השחקנים בחוג לא כל כך התחברו. 
ואז הבנתי שברוסית זה לא יעבוד. אז תרגמתי את המחזה 
לעברית. השחקנים התלהבו. אז ידעתי שיש לי משהו ביד. 
הלכתי למכון מור לבדוק את זה והסתבר שיש לי סדק קטן 
בשורש כף היד. עברתי לכתיבה ביד שמאל והתחלתי ללהק 

את ההצגה. 
העבודה עם חברי החוג הייתה חוויה בפני עצמה. דיברנו רבות על משחק טוטאלי ועל הצורך להיות 
ואחר  ועכשיו. הבנו שאם שחקן מגיע לחזרה אפילו בעשר דקות איחור, אז הוא בעצם כאן  כאן 
כך. זה פגע בהכנה הקבוצתית. אז הסכמנו שמגיעים בזמן למתנ"ס וכל שחקן אף התחייב כהכנה 
לתפקיד לחפש השראה בספרים או בסרטים. וכך חברת החוג שלנו, איריס קונפינו, ספרית במקצועה 
ובעלת מכון היופי "שקמה ביוטי", בחרה לעקוב אחרי עבודתו של דניאל דיי לואיס בסרט "כף רגלי 
7 שבועות.  השמאלית". הבעיה היתה כשאיריס לא הייתה מוכנה לקום מכיסא הפדיקור במשך 
כשהבהרתי לאיריס שהדמות שהיא מגלמת בהצגה אינה סובלת משיתוק מוחין, היא חזרה לתקשר 
עם הסובבים בשכונה. גם אבישי שלנו, קבלן במקצועו, ביקש שיקריאו לו את "החטא ועונשו" והדבר 
טרף את שנתו. מאחר ואין לו בעל בית משל עצמו, הוא נכנס לאתר דירות למכירה באינטרנט והחל 
להטריד את בעלי הדירות. חברי החוג ואני נאלצנו לקיים שלוש חזרות בבית המעצר של משטרת 
העמקים טרם שוחרר באזהרה. זו הייתה תקופה תובענית לכולנו. התעקשתי לערוך לשחקנים סדנה 
קצרה עם הבמאי הגרוזיני הידוע, קוקשה נאחדשווילי, והתוצאות לא אחרו להגיע. כולנו הורדנו בין 
11–13 קילו מהמשקל כשקוקשה אמר לנו ששחקן צריך לעלות רעב לבמה. כשהגאון הגרוזיני לימד 
אותנו שמשחק הוא מלחמה ומאבק בלתי פוסק, העברנו את שאר החזרות למרחב המוגן רק ליתר 

ביטחון.  
גבירותי ורבותי, בהדרכתי הצמודה עבד האנסמבל ימים כלילות על המחזה המורכב הזה בו אתם 
עומדים לצפות הלילה ואני נרגש לומר לכם שאנחנו, "אנסמבל בימת השקמה", מוכנים לשחק את 

ההצגה בפניכם. אז שבו בנוח והנה אנחנו מתחילים...

 שלכם, עומרי רונן
הבמאי והמנהל האמנותי של חוג התיאטרון במתנ"ס רמת השקמה
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ענת גנון - מנהלת ההצגה
אני בת 28, דוגווקרית, מתנדבת ב"תנו לחיות לחיות". סבי וסבתי 

ממקימי רמת שקמה וכאן גם אגדל את ילדי. אני אוהבת תיאטרון, 
כלבים, חתולים ואת נורית גלרון. הגעתי לחוג התיאטרון במטרה 
להילחם בפחד קהל שלי ובחרדה חברתית שקיימת אצלי מאז 

ומתמיד. בינתיים אני מנהלת את ההצגות מאחורי הקלעים אבל 
מי יודע? אולי פעם אצליח להתגבר על הפחדים שלי ולשחק 
באמת על במה. עד אז - חייכו אל העולם והוא יחייך בחזרה.

דני גז - פרקינס המשרת
אני בן 37 מרמת-גן. מה אני אגיד על עצמי? עובד עירייה 

במחלקת התאבורה כבר 15 שנה, עבודה לא כלה אבל תנעים 
טובים. לפני שמונה חודש היה ערוע לא נאים. נתתי דוח במטחם 

הבורסה ויצא עליי הנהג אם כלב דוברמן. עברתי התמוטטות 
עצבים. בשיקום אמליצו לי ללחת לחוג במתנ"ס. היה קפוערה, 
פיסול בגואש ודרמה. אלכתי על הדרמה. הגיס שלי אבישי גם 

שמה. דווקה נחמד. מדברים, אושים חיקויים, לומדים מילים, 
דמויות, כונפליכתים. בקיצור אשינו הצגה. בבן ליסין. שיהיה 

באצלחה!

באחו אבייב - מפעיל תאורה וסאונד
אני אב הבית של מתנ"ס השקמה ונהג מונית בשביל התחביב. 
החלום הגדול שלי היה להיות נווט במטוס ריסוס אבל לצערי 

עדיין לא הצלחתי להשיג תקן. ביקשו ממני לעשות סאונד 
לחבר'ה מהעירייה באיזו הצגה חדשה שהם מעלים, מיד סירבתי, 

אבל מכיוון שלא היה לי מה לעשות אז הכריחו אותי, ומאז אני 
כאן. מקווה שתהנו, אני נהנה.

ירון בלו - הנרי המילטון
שמי המלא ירון בלומנקרנץ. עברתי לרמת השקמה לפני 

שנתיים ממעלות תרשיחא. שירתתי בשירותי הכבאות והחלטתי 
לעשות שינוי מקצוע ולעבור למי רמת גן, לאחר שנכוויתי קשות 

מהמערכת. האהבה לבמה התחילה בילדות, כשהיו לי סיוטים 
אחרי התוכנית ספיישל חייזרים של דודו טופז. כדי להתגבר 
עליהם  צפיתי בסרט "אי.טי", שנתן לי השראה להתפתחות 

משחקית. הרגשתי שכוח חיצוני דוחף אותי להצטרף לבימת 
השקמה, אמא שלי. הערב תראו אותי בדמות חזקה, ערנית, 

ורבלית, שרוצה לנצח את החיים. 

איריס קונפינו - פלורה פיקוק
אני בת 30, גרושה, פתוחה להצעות )מעדיפה גברים מובילי 

דעה(, בעלת המספרה וספרית ראשית ב"שקמה ביוטי - 
רמת השקמה". מאמינה בניסים. אני זה סיפור סינדרלה: 

זה היה יום חמישי, בדיוק הייתי באמצע פאן לאורטל חממי 
כשקיבלתי את הטלפון מחמותי: איריס עזבי הכל ובואי 

מהר, ראיתי מודעה שמחפשים דחוף שחקנית שתחליף 
את השחקנית הראשית בהצגה של המתנ"ס. ככה בלי 

לחשוב עזבתי ת'פאן, לקחתי מונית ועשיתי אודישן. היום 
אני שחקנית מובילה בתחום. שמחה שבאתם לראות אותי 
ואת החברים ההורסים שלי בהצגה! ואל תבקשו חתימות.

אבישי בורקו - תומאס פיקוק
אני הבעלים של ״א. בורקו חברה לבניין וריהוט גן מתכלה״. 

הרצון להופיע על הבמה נדבק בי כשעליתי לבמה בגיל 
5, כשציפי שביט ביקשה מתנדב מהקהל במופע שלה 
בקאנטרי רמת השקמה. הורי אמרו לי שזה תחביב אז 

הלכתי ללמוד מהנדס בניין. לא סיימתי את התואר אבל 
הקמתי חברת בניה גדולה. כמעט ויתרתי על החלום של 
הבמה, עד שגיסי הצטרף לחוג התיאטרון לאחר שחווה 

התמוטטות עצבים, אז הצטרפתי גם.
בנימה אישית, זו ההצגה הראשונה שלי פה בחוג ואני 

מתרגש מאד. ואני רוצה להגיד תודה לבמאי ולפרטנרים 
שלי על הבמה. יאללה רמת השקמה!

מתן בן ברוך - פיליפ המילטון/ארתור הגנן
אני קודם כל רוצה להגיד תודה לבימת השקמה על 

ההזדמנות להופיע ולתת את כל כולי על הבמה. חזנות 
ולימודי בר מצווה הם כל עולמי, עד שנדבקתי בחיידק 

הבמה - אשר ממנו אין לי שום רצון להחלים. אני 
שמח שבאתם להתרגש איתי בהצגה החדשה שלנו, 

שעולה בבית ליסין. נ.ב. אם למישהו יש מצלמת וידיאו 
ביתית, אשמח אם תצלמו אותי, על מנת שאוכל ללמוד 

ולהשתפר.

משתתפים
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שלום איריס קונפינו. 
איריס: אהלן אהלן, יו איך אני מתרגשת, קראתי מאה פעמים את "קול השקמה", לא חלמתי שיראיינו אותי פעם 

למקומון, אמא אני מקווה שאת מקליטה חחחח בצחוק, אמא תצלמי ותעלי בווטסאפ של "הקונפינוז".

איך הגעת לחוג לדרמה של המתנ"ס?
איריס: אני במתנ"ס שנים אבל לא מהכיוון של הדרמה, יותר מהכיוון של ה'ערב לאדינו', ותמיד שמעתי את החבר'ה 
של הדרמה עושים קולות מוזרים וצעקות מאחורי הדלת ותמיד אמרתי לעצמי "איריס יום אחד את חייבת לברר 

מה הם עושים שם בדרמה"...

ומה ענית לעצמך?
איריס: עניתי "אין לחץ איריס, שזה יקרה זה יקרה" ובאמת קרה לי סיפור סינדרלה כזה. זה היה ביום רביעי אחד, 
למה אני זוכרת שזה יום רביעי? כי אורטל חממי באה לעשות פן, ופתאום טלפון, לא עניתי, כי הייתי באמצע הפן 
אחרי זה חזרתי למספר, זה היה מהמתנ"ס אמרו לי "איריס אנחנו עושים את שלגיה ושני הגמדים לחנוכה ואנחנו 
רוצים שתשחקי את האחות הרעה". אמרתי להם "חגית ככה את רואה אותי רעה"? אמרה לי: "נו איריס, זה לא 

ברצינות". הלכתי למתנ"ס ועשיתי אודישן.

איזה מונולוג עשית?
איריס: לא מונולוג, שיר, "געגועים לחיבוקים חמים" בסגנון ספרדי, והיתה התרגשות, בעיקר שלי, זייפתי, שכחתי 

מילים, מה לא, אבל קיבלו אותי, האמת קיבלו את כולם חוץ מאת גילי כשרי בגלל הבעיה של ה...

בואי נשמור על הפרטיות של גילי. איך נראים המפגשים של קבוצת התיאטרון שלכם?
איריס: מתחילים בקפה ועוגה מהמזנון של המתנ"ס ואז עושים סבב "קוצים ושושנים"...

תסבירי. 
איריס: "קוצים ושושנים" כל אחד מספר על דברים רעים וטובים שקרו לו השבוע בשביל הנשמה, כי איך עומרי 
אומר )עומרי רונן, במאי ומנהל אמנותי של "בימת השקמה"( "אין משחק בלי נשמה" בכלל אני חושבת שבלי נשמה 

ותשוקה אין למה לעלות לבמה. 

איך עבדת על הדמות של פלורה פיקוק?
איריס: לקחתי הרבה לדמות של פלורה מהחיים שלי. פלורה היא אלמנה שאיבדה את הגבר שלה אחרי שהוא 
הורעל. אז הייתי מדמיינת הרבה פעמים את הגרוש שלי, שמודעים לי שהוא הורעל, וזה עזר לי להתחבר לדמות וגם 

עשה לי טוב בחיים, סתם... את זה אל תכתוב. 

איך החברים והמשפחה מקבלים את זה שעכשיו את שחקנית?
איריס: הרוב מפרגנים, כשאני הולכת לחזרות ואמא שלי באה להיות עם הילדים אני אומרת להם "אמא אל תתני 
להם ממתקים אחרי שמונה" והיא אומרת לי "איריס את הולכת לדרמה, אני מטפלת בילדים איך שאני מבינה" אבל 
היא מפרגנת... גם מהשכונה מפרגנים, גם במספרה, גם בערבי לאדינו, גם יצאתי לדייט לפני כמה זמן בקניון, פתאום 
המלצר ב"ארומה" אומר לי "ראיתי אותך על הבמה במתנ"ס" זה נעים, הדייט היה פחות נעים, שונאת את זה שגברים 

רוצים לשכב בפגישה ראשונה.  

במסגרת הפרויקט "תיאטראות המרכז מחבקים את מתנ"סי השכונות" המתנ"ס שלנו קיבל 
תמיכה מתיאטרון בית ליסין. איך היה שיתוף הפעולה עם התיאטרון הגדול?

איריס: וואי נתנו לנו להופיע ב"בית ציוני אמריקה" ולא סתם קוראים לזה ככה, אתה אשכרה מרגיש אמריקה, וגם 
האנשים של בית ליסין מה זה נחמדים: נתנו לנו מחמאות, חיבוקים, קופסאות חלב עמיד לעמדת קפה וגם ראיתי 
את ששון גבאי בסנטר אמרתי לו "ששון, אנחנו משחקים באותו תיאטרון אפשר סלפי?" זרם עם הסלפי. אמרתי לו 

"אני גם גרושה" פחות זרם. 

את ציפי פינס ראית?
איריס: בטח, דיברנו שעה על תיאטרון ושיער, יותר על שיער, אמרתי לה "תבואי לשקמה ביוטי" פן והחלקה צרפתית 

עלי. אולי תבוא יום אחד. 

את איריס רובכם מכירים ממספרת "שקמה ביוטי" שבמרכז במסחרי,
אבל מהיום תכירו את איריס קונפינו שחקנית "בימת השקמה"

המעלים בימים אלה את ההצגה "רצח באחוזת המילטון" במתנ"ס שלנו או בתיאטרון בית ליסין

מתוך ראיון עם איריס קונפינו, אחת משחקניות אנסמבל "בימת השקמה" למקומון "קול השקמה" 16.3.17

"איריס יום אחד את חייבת לברר
מה הם עושים שם בדרמה"
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הסוף

מתנ"ס רמת השקמה

באחוזת המילטון
רצח



אודי בן משה / נוסח עברי, בימוי יוצרים
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב. שיחק שתי עונות בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער 
ושש עונות בתיאטרון חיפה. במאי הבית בתיאטרון החאן הירושלמי 2006-2011. בימוי - בתיאטרון 
בית ליסין: טרטיף, אילוף הסוררת )פרס הקומדיה של השנה 2016(. בתיאטרון תמונע: נוימן - אגדת 
חיילים. זוכה פרס התיאטרון להצגת הפרינג' של השנה. בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער: 
שמוליק של זוהרה. בתיאטרון הקאמרי: הרטיטי את ליבי )פרס הצגת השנה ובמאי השנה 2007(, 
הנפש הטובה מסצ'ואן )פרס במאי השנה 2008(, מעגל הגיר הקווקאזי )פרס הצגת השנה בהעלאה 
מחודשת 2009(, אורזי מזוודות, בית ספר לנשים, אמא קוראז', כולם רוצים לחיות, גם הוא באצילים, 
כטוב בעיניכם, מלון רנדוו. בתיאטרון החאן: הקיץ, נשואים )פרס הקומדיה של השנה 2007(, בידרמן 
והמציתים, בעלי המתוק ואשתי היקרה, הנסיכה האמריקאית )פרס הצגת השנה להעלאה מחודשת 
2009(, הקסם הגדול, תעלולי סקפן )פרס הקומדיה של השנה 2009(, הלילה ה-12, החולה המדומה 
הבימה:  בתיאטרון  מוינדזור.  האנשים העליזות  המצליחים,   ,)2012 השנה  הקומדיה של  )פרס 
ליזיסטרטה עיבוד משותף עם אלי ביז'אווי. מלמד בסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב. זוכה פרס 

רוזנבלום 2008, זוכה פרס יוסף מילוא 2008, 2010.

אלכסנדר ליסיאנסקי / עיצוב תפאורה
למד עיצוב תפאורה אצל דוד בורובסקי בתאטרון "טגנקה" במוסקבה. היה מעצב הבית של תיאטרון 
עיצב למעלה מ-150 תפאורות להצגות ברוסיה,  "סוברמנניק" במוסקבה. עלה לארץ ב-1990. 
ישראל, ארצות הברית, הולנד, בולגריה, צרפת ואסטוניה. היה מעצב הבית של תיאטרון גשר בשנים 
2001-1995. לימד באקדמיה בצלאל, אוניברסיטת ירושלים, אוניברסיטת תל אביב ושנקר. בין פרסיו: 
פרס התיאטרון הישראלי )זכה 4 פעמים(, פרס מוזיאון תל אביב, פרס ע"ש משה שטרנפלד, פרס 
בקבדרינלי בפראג. בין עבודותיו בשנים האחרונות: המלט מאת שייקספיר, מוסקבה, רוסיה. צלילי 
 Maria רוסיה.  מאת קפקא, מוסקבה,  המשפט  היפה והחיה, הבלט הישראלי.  המוסיקה, מחזמר. 
ויילדר, סנט פטרבורג.  העיירה שלנו מאת תורנטון  דוניצטי. בוסטון, ארה"ב.  Padilla, האופרה של 
רוסיה. חוטם האופרה של שוסטקוביץ' בוסטון, ארה"ב. משרתם של שני אדונים מאת גולדוני, סופיה, 
בולגריה. אונייגין האופרה של צ'ייקובסקי. נורפולק, ארה"ב. התנין מאת דוסטוייבסקי. טלין, אסטוניה.

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

לאופרה נבוקו בטוקיו.

גור קורן / נוסח עברי
2002. כתיבה: בתיאטרון בית  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה, בית צבי במגמת בימוי ומשחק, 
חמישה קילו סוכר. המחזה  ושיחק בהצגה  גשר: כתב  המוגבלים, השחקנית. בתיאטרון   - ליסין 
השתתף בפסטיבל NEW WRITING בלונדון, בתיאטרון Teatr Dramatyczny בעיר ביאליסטוק, 
2015. עיבד את ספרו של  וב"פסטיבל אדינברו" באוגוסט   2014 וב"פסטיבל ברייטון" קיץ  פולין, 
יהושע קנז בין לילה ובין שחר. כתיבה ובימוי: לירות בראש, שרון סמו הרוצח, אני ונפשי, מחזה ליום 
המשפחה, עדות שקר. עיבד לעברית את המחזות: מוסריותה של גב' דולסקי, קפיטן קארגיוז, שחף, 
העצים מתים זקופים, הטרילוגיה הבלגרדית, השודד, האחים קראמזוב, היום חג, בשפל. כתיבת מחזות 
לילדים ולנוער: המסע לארץ הקופים, הנסיכה והעדשה, שלא יהיה עצוב. ביים בבתי ספר למשחק: 
הרובע העתיק, צייד המכשפות, העצים מתים זקופים, הצל, כוכבים עם שחר, קיץ אחרון, פאניקות 
קטנות, שלושה חברים, יום גג, בפסגה, האשליה, חברות הכי טובות, לך לך מארצך. ביים את הלוויה 
חורפית מאת חנוך לוין, פרויקט ייחודי של תלמידים למשחק עם אנשים כבדי ראיה - מרש"ל, רמת 
זוכה פרס  רומא, איטליה.   SALA UMBERTO בימים אלו בתיאטרון המוגבלים מוצג  גן. המחזה 

התיאטרון - מחזאי השנה על ההצגה המוגבלים שזכתה גם בפרס הקומדיה של השנה )2015(. 

מורן רוזן / נוסח עברי
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2011. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון גשר: 
בין לילה לבין שחר. הבימה בשיתוף תיאטרון המראה: משהו טוב. תיאטרון הספריה: העלמה יוליה. 
פסטיבל תיאטרון קצר: נא להגיע בחולצה לבנה, הטסט. בתיאטרון אורנה פורת: אלבום החלומות. 
בתיאטרון הקיבוץ: הקסם של מוצרט. בתיאטרון מופע: שלא יהיה עצוב. בתיאטרון גורון: כיפה זהירה.
 - אוגוסט. היתה מועמדת לפרס התיאטרון  יולי  אנוש,  ביחסי  אפס  סרוגים. בקולנוע:  בטלוויזיה: 

נדב ברנע / עיצוב תאורההשחקנית המבטיחה לשנת 2013 על תפקידה במשהו טוב.
 - עיצב תאורה  בין הפקות התיאטרון להן  ולמופעי מוסיקה.  ומעצב תאורה לתיאטרון  מוסיקאי 
בתיאטרון בית ליסין: על אהבה וחברות, חוף דייטונה. בתיאטרון גשר: אליס, נופל מחוץ לזמן. בתיאטרון 
הקאמרי: חולה אהבה בשיכון ג׳. הפקות שונות בתיאטרון תמונע, צוותא, פסטיבל עכו, תיאטרון יפו, 
יצא אלבומו  יורם לוינשטיין. ב-2012 היה מועמד לפרס התאורה. באותה שנה  תיאטרונטו, סטודיו 
הראשון על החיים ועל המוות. כתב מוסיקה לסרטים רבים, ביניהם השד לא כזה נורא - יס דוקו, שיר 

סיום לפרק בסדרה משפחות. מוסיקה למחול - רוג'ום, סמינר הקיבוצים מחולוהט.

הנרי לואיס, ג'ונתן סאייר, הנרי שילדס / מחזאים
 ,)Mischief theatre( "הבלגן"  וג'ונתן, שלישיית תיאטרון  הנרי, הנרי 
נפגשו במהלך לימודיהם באקדמיה לדרמה LAMDA בלונדון. ההצגה 
חייבת להיגמר הוא המחזה הראשון שכתבו ביחד. הוא הוצג בתחילה 
בלונדון ואדינבורו לפני שיצא לסיור בבריטניה ובעולם ולאחר מכן 
חזר לווסט אנד בלונדון, שם הוא מוצג עד היום. לאחר מכן, הם העלו 
עוד שתי הפקות קומיות ביחד: Peter Pan Goes Wrong, שעובד גם 
 The Comedy About A Bank ולאחרונה את ,BBCלטלוויזיה והוקרן ב
וג'ונתן  Robery, שמוצגת בהצלחה גדולה בווסט אנד. הנרי, הנרי 
ההצגה  מפתחים כיום מספר תסריטים חדשים לבמה ולטלוויזיה. 
חייבת להיגמר זכתה בפרס האוליבייה )2015(, הקומדיה הטובה של 
השנה ובפרסים נוספים אחרים. מוצגת בימים אלו בהצלחה רבה 

בניו יורק ובלונדון.
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בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2002. בוגר סם 
שפיגל, ביה"ס לקולנוע ולטלוויזיה – לימודי תסריטאות, 2014. 

בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: המוגבלים, 
הר לא זז. בתיאטרון הקאמרי: שעונים )ההצגה הופיע ברחבי 

העולם ובפסטיבלים שונים( בתיאטרון הספריה: מלקולם 
הקטן, קלף חזק, הבלון האדום, שרון סמו הרוצח, הסוחר 
מוונציה, עקומים. בתיאטרון תמונע: אני ונפשי. בתיאטרון 

צוותא: מלך ישראל. בתיאטרון הסמטה: מי גיבור?!. בתיאטרון 
הקיבוץ: האוצר שבהר. בתיאטרון מופע: אחד מהחברה. 
בתיאטרון קרוב: ההיסטוריה של הקומוניזם כפי שסופרה 

לחולי נפש, אדיפוס בקולונוס. בתיאטרון העברי: חנה סנש, 
גטו. בפסטיבל תיאטרון קצר: ארוחה אחרונה, לוטו, מחזה 

ליום המשפחה. בתיאטרון המסחרי: אלאדין. הגדוד העברי: 
הכל בדולר )מופע בידור(. בטלוויזיה: החיים זה לא הכל, 

המקום, 23fM, קינגים, זה המצב. בקולנוע: התנתקות, יותר 
איטי מלב, הצגה יומית, לוויה בצהריים, הקפות. 

עופרי ביטרמן | ירון בלו

 יניב סוויסה | באחו אבייב

 נעמה עמית | ענת גנון 

 עומר עציון | עומרי רונן 

 לירון ברנס | עומרי רונן 

בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2001. בין ההצגות בהן 
השתתף – בתיאטרון בית ליסין: האבא, השחקנית, אהבת מוות. 

בתיאטרון החאן: קריפס, מילה של אהבה, מלחמה על הבית, 
בגידה, חטא, חיל פרשים אנו, הקמצן )מועמד לפרס התיאטרון 
לשחקן המבטיח(, אושר, מאכינל, הזמרת הקירחת, המצליחים, 

בידרמן והמציתים, אישתי היקרה בעלי המתוק, הקסם הגדול, 
סדר עולמי חדש, גן דובדבנים, הלילה השניים עשר, אוכלים, 

משחק של אהבה ומזל, הדלת ממול. תיאטרון פרינג׳: מר 
קולפרט, אגדת חיילים - זוכת קיפוד הזהב לשנת 2004. 

בטלוויזיה: החיים זה לא הכל, אגדת דשא, אולי הפעם, הכל 
דבש, שירות חדרים, קוויקי, חשופים, סרוגים, חטופים, בלתי 
הפיך, אנחנו על המפה, משפחה טובה. בקולנוע: סיפור של 

קיץ, איים אבודים, עץ לימון, מעבר להרים ולגבעות. זוכה פרס 
קיפוד הזהב בתפקיד משנה על תפקידו במר קולפרט.

משתתפים
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בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של 
יורם לוינשטיין, 2016. בין ההצגות 

בהן השתתף - בתיאטרון בית 
ליסין: אילוף הסוררת. במסגרת 

הלימודים: קליגולה, שחקנים 
ונשיקות, המחזמר צ'פלין. בתיאטרון 

הרצליה - פסטיבל הצגות ילדים: 
אגדת הצעיף הלבן, הסנדלר 

והגמדים, החתול במגפיים, ממלכת 
השיניים, לחלום בשיר, גליצו יוצא 

לדרכים, האריה המכשפה, ארון 
הבגדים. במחזות זמר: יוסף וכתונת 

הפסים, שמשון ודלילה, הערב 
מחזמר, מכתבים תועים.

בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון 
בית ליסין: שעה של שקט )בשיתוף 
תיאטרון חיפה(. בתיאטרון מסחרי: 

בומבה ושפיץ, אני פה בגלל אשתי, שי 
ורועי, מריחואנה, מופע מערכונים נונסנס.

בטלוויזיה: גם להם מגיע, המשרד, השנים 
הכי יפות, אורים חתומים, בובה של 

לילה, מותק של יומולדת, קופיקו, כאן 
גרים בכיף, המשרד, רמזור, להיות איתה, 

נשואים פלוס, זגורי אימפריה, החדש 
של עומרי גורדון, מלאך של אמא, שנות 

ה-80, אורי ואלה, סופשלי, השוטר הטוב. 
בקולנוע: ארבע על ארבע, דץ הבלץ, 

להציל את נטע, הורסים/בונים.

בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 
תל אביב, 2008. בין ההצגות בהן 

השתתפה – בתיאטרון בית ליסין: הזוג 
המוזר - הגרסה הנשית. באנסמבל 

ציפורלה: ODD BIRDS עקיצה טבעית, 
דרך חגב, התקפת לב. בתיאטרון 

המדיטק: אורה הכפולה, יותם ויעלי, 
אריה הספריה. בתיאטרון אורנה פורת: 

הקסם של אורנה. בתיאטרון הנפש: 
אור קטן. בצוותא: אדיפלית. בתיאטרון 

הסמטה: סלומה, כרוניקה של חורש 
דמים. בטלוויזיה: הצלצול האמיתי, 
ההבטחה, סרוגים. בטיפלול, בקרוב 

אצלך )סדרות רשת(. בקולנוע: חיוך, 
AMOUR, פריז על המים, נדיה שם 

זמני, אוסטרליה שלי. 



 שירן הוברמן | איריס קונפינו 

 אורי לייזרוביץ | מתן בן ברוך 

 אופיר וייל | דני גז 
 בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2007.

בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון גשר: במנהרה, חמישה קילו 
 סוכר, יאקיש ופופצ׳ה, יונה ונער, פציעות קטנות, הלילה ה-12

I love you לנצח, אבל..., דון קיחוטה, ספר המלך דוד, כפר, מסעות 
אודיסאוס, רביזור, שש דמויות מחפשות מחבר, דון ז׳ואן, פיניטה 

לה קומדיה, החיים בשלוש גרסאות, ועוד. בטלוויזיה: משפחה לא 
בוחרים, מעצר בית, השמיניה, נעלמים, שבעים מיליון סיבות לאהבה, 

 .Netflix של The Greenhouse Academy .כבודו, השוטר הטוב, ועוד
בקולנוע: גולם, לוויה בצהריים. זוכה פרס השחקן המבטיח לשנת 
2007 בפסטיבל עתיד התיאטרון. היה מועמד לפרס שחקן השנה 

על תפקידו בשש דמויות מחפשות מחבר.
כמוסיקאי הלחין מוסיקה להצגות ביניהן - בתיאטרון גשר: החיים 

בשלוש גרסאות, אותלו. בסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין: בן 
בהפתעה, דלתות, כל הזעם הזה ועוד.

בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם 
לוישטיין, 2016. בין ההצגות בהן השתתפה – 

במסגרת הלימודים: צ'רלי צ'פלין, הלוויה חורפית, 
baby, מופע שירי הגבעטרון. המחזמר תקרא 

תצליח בשיתוף ערוץ הילדים.
בתיאטרון גושן: בן במלך והעני. בטלוויזיה: משיח.

בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 
2012. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון 

הקאמרי: שרוליק. בתיאטרון אורנה פורת: התפקיד 
הראשי. בתמונע: שופרא. בצוותא: דלתות. במדיטק: 

מומו. בטלוויזיה: מפלצות קטנות, זגורי אימפריה, 
זה המצב, שבבניקים, פולישוק 3. בקולנוע: הלהקה 
האחרונה בלבנון, געגוע, איביזה. זוכה פרס השחקן 

המצטיין, בתחרות "סתיו תיאטרוני" בחסות תיאטרון 
הקאמרי.

 יובל  ינאי | אבישי בורקו

וגם על המוסיקה

משתתפים
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בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2006. בין ההצגות בהן 
השתתף - בתיאטרון בית ליסין: חלום של לילה בלב קיץ, תמונות 
יפואיות, המלאך )בשיתוף המדיטק(, מנדרגולה, שיינדלה, מכולת 

)בשיתוף הקאמרי(, המוגבלים. בתיאטרון הספריה: טירונות, ינטל, 
תשוקה, יעקבי ולינדנטל. בתיאטרון הסמטה: זעמו הגדול של פיליפ 

הוץ. קבוצת מיכאלי )ZOA(: ביגמיסט. בתיאטרון אורנה פורת: 
מסך הברזל, מעלה הקרחות. בתיאטרון המדיטק: אריה הספריה. 
בתיאטרון מופע: החצוצרה של מולה. בעמותה לקידום תיאטרון 
חני: איזה נוער. בטלוויזיה: המובילים, מתלהבת. בקולנוע: שליחותו 

של הממונה על משאבי אנוש, צירלסון, פלסטינה. 



להצגה זו
 עוזרת במאי:
כנען  אליאל

 מנהלת הצגה:
נעה חמל

 מנהלי במה:
 נביל טאפש/

בטו בנדר
 מתפעלי במה:

 אופיר אוחיון
דויד פייזל אמזרי

 תאורה:
קוסטנטין רייבסקי/ 

 דולב ציגל/
ראובן וולנר

 הגברה:
 רז בליצבלאו/

טל פורטנוי

כל הזכויות על המחזה 
בעברית שמורות
למיה טבי ייצוג

 מלבישה:
דנה כהן

 תפעול אביזרים:
אסיה נלן

 ביצוע תפאורה:
דודי בית מלאכה

 עיצוב כריכה:
אסנת שגב

 צילומים:
כפיר בולוטין

 הפקת תכניה:
מיכל גלעד

 עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
במאי הבית: גלעד קמחי

דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

פרופ' ניב אחיטוב - יו"ר

ערן אברהמי

איל ארד 

רמי בן-גל

שלום חבשוש

איריס מור 

אריה מנדל

עו"ד עינב קבאלה

אריאל קפון

מירי רובינו 

סמנכ"ל 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

שחקני התיאטרון רואה חשבון: אלי שפלר
לעונת 2017-18 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: ענת נתנזון

מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהל מכירות חוץ: יוסי אלקה
מחלקה חינוכית:

אטי ליבק-גולן, רועי שולברג
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ארז חיימוביץ, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

מרכזת תפעול המחלקה הטכנית 
ומשאבי אנוש: כנרת צור 
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:
סהר אהרון, שי אהרוני, מירה ביסון, 

רות בן-דת, מורן גבע, מאיה גורן,
שרה גלעם, שי חבה, דניאל לוטין, 

שירה מאזה, עדי קוראל,
אורית קרואני, גיא רום
מרכזיה: דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: דוראל בן אהרון,

מורן גבע, אורנה דויטש, נעה חמל,
רולי יקואל, אסף פרידמן, 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, ניל גולדשטיין,

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,

רז בליצבלאו, טל חפץ, סטס סוסניבקר, 
טל פורטנוי, אורן פרי, רם קציר, 

שרון ראובן, אור רגב, יורי שכנוביץ
מנהל ייצור: רמי דקל

אביזרים: יהודית בולקיאר, אולה שבצוב
מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני

מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:
פאנית ראשית: אולגה מטיסיאן, 

ג'ני אדלרבאום, מאיה גיא, ולריה גלוזמן, 
 נטלי חתוכה, דנה כהן, יעלה מירוז, 

 ענבל מאיר, לידיה סמנקובסקי, 
אסיה נלן, אולגה פרגמן, אלונה קומינה, 
ליאורה רון, יוליה שמילוב, אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: איציק סלחג'י

יונה אליאן-קשתהפקה
שי אגוזי

אורטל אוחיון
אורי אוריין

טלי אורן
מגי אזרזר

אלעד אטרקצ'י
נעמה אמית

גל אמיתי
גילת אנקורי
יפית אסולין

משה אשכנזי
יעל בוטון

אפרת בוימולד
יניב ביטון

עופרי ביטרמן
נעה בירון

מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך

ג'יל בן דוד
אור בן מלך

לירון בן ששון
נמרוד ברגמן

דניאל ברוסובני
ליליאן ברטו
לירון ברנס

מירי בש
ששון גבאי

דני גבע
ירדן גוז

עדי גילת
ליאור גרטי
נטע גרטי

אבי גרייניק
אלמה דישי
יעקב דניאל

טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
שירן הוברמן

ידידיה ויטל
אופיר וייל

עמי ויינברג
רועי ויינברג

מעיין ויסברג
גיל וסרמן

יעל וקשטיין
רויטל זלצמן
יורם טולדנו

מאיר טולדנו
שלומי טפיארו
דרור טפליצקי

גדי יגיל
יובל ינאי

יורם יוספסברג
ניסו כאביה

אלברט כהן
נעמי לבוב
יעל לבנטל

יניב לוי
צביקי לוין

קובי ליבנה
אורי לייזרוביץ

חי מאור
יפעת מאור

ענת מגן-שבו
לורין מוסרי

עמית מורשת
מוני מושונוב
דניאל מייזלר
ליאור מיכאלי

קרן מרום
שאדי מרעי

דב נבון
נדב נייטס

ויקטור סבג
יובל סגל
יוסי סגל

יניב סוויסה
גלעד סמק
אנה סנגר

עומר עציון
איתי פולישוק

אביב פנקס
הילה פלדמן

יוליה פלוטקין
ויטלי פרידלנד

עופרי פרישקולניק-אלדד
יוסי צברי

ישראל קוג׳ינסקי
יותם קושניר

נתי קלוגר
הדס קלדרון

מאי קשת
ליז רביאן

אגם רודברג
עופר רוטנברג

מעין רחמים
סנדרה שדה

סנדרה שונוולד
יקיר שוקרון
אמיר שחם
הדר שחף

רון שחר
מיכל שטמלר
ניר שטראוס

נעמה שפירא
יעל שרוני
רפי תבור

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

רכז ידידי התיאטרון:
חן תמיר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,500 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

תרומה מיוחדת לכבודה
של ג'ני ברנדס

אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב

אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אהובי יגאל וגלית גוטמן
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם

אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי

אלאלוף שרה
אלבין גליה

אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג דר' יעל )זכאי( וצילר בנצי

אלקון עדית
אלשיך יוסי

אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם

אקרמן אסתי
ורית וחיים אריאל נ 

אתגר טליה ועמיהוד
בארינבוים נטלי וצביקה

בהט מרישה וג'ו
בובליל בת שבע ומשה

בוקשפן נורית 
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם

ביצ׳צ׳ו ניצן ומירלה פררו 
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי

בן עוזר רותי
בר שלמה
בראון גבי

ברון גבי
בר-טור ליאורה ורוני

ברנר אביבה 
ברנשטיין נתן

ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה 
גולדנברג אורה

גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גיזנפלד איריס ואורן
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
דורון גדליה

דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב
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

כץ מירי ואופיר
כרמון ציפה ואריק

להב דורית והלל
לוי רחל ויצחק
לוין תמר ויוחנן

לוסטרניק אורנה ואורון
ליבאי דוד, פרופ'

לימון גילה וצביקה
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 יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל

עופר ליאורה 
עופר רותי

עידן רוחה ועודד
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
קרסו מטי

רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני

רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רז אסתר
רייז אורנה 

ריכטר מיכל וגלי
רמון פנינה

רף חדי ואיתן
רפפורט עירית ופרי גלן

שביט יעל ושבתי
שביט )שטריקס( רינה ואילן

שחר זהבה ואריה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי

שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שפרינצק ריקי

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
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מי הבן אדם 
שלך בבנק

8860*

יש לך שם וטלפון 
של מישהו שמטפל בך?
אין לך? תרשום מספר 

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

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אודי בן משה

לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

בימוי: אלון אופיר

השקר
מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס 

הים הכחול העמוק
מאת טרנס ראטיגן
תרגום: עידו ריקלין

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון

תרגום: שלמה מושקוביץ 
בימוי: רוני פינקוביץ'

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

חיית מחמד
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

מותו של סוכן
מאת ארתור מילר

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר                   2017-18 

המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה

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

בימוי: גלעד קמחי

האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס

בימוי: רוני פינקוביץ'

ההצגה חייבת להיגמר
מאתי הנרי לואיס,

ג'ונתן סאייר, הנרי שילדס
תרגום: גור קורן, מורן רוזן,

אודי בן משה

אהבת מוות
מאת ענת גוב

בימוי: גלעד קמחי

היורשת
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו

עיבוד: דפנה אנגל-מחרז

רומאו ואמא 
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
וגלעד קמחי

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר

עיבוד: שחר פנקס
בימוי: כפיר אזולאי

הסודות
מחזה ישראלי חדש

מאת הדר גלרון

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

מרלן
מחזה ישראלי חדש

מאת שרה עזר

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

שירה
מאת ש"י עגנון

בימוי: גלעד קמחי

הר לא זז
מאת גלעד עברון

בימוי: עירד רובינשטיין

מלך הכלבים
עיבוד לספרו של שלום אש

בימוי: עירד רובינשטיין

קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: אלון אופיר

השחקנית
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי 

החדר האחורי 
מחזה ישראלי חדש

מאת עדנה מזי״א
ובבימויה

בשיתוף הקאמרי
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THE PLAY THAT GOES

WRONG
PLAY BY

 HENRY LEWIS

JONATHAN SAYER

HENRY SHIELDS

HEBREW VERSION:

GUR KOREN, MORAN ROZEN, UDI BEN MOSHE

DIRECTED BY: UDI BEN MOSHE 

SET DESIGN: ALEXANDER LISIYANSKY

COSTUMES DESIGN: ORNA SMORGONSKY

MUSIC: YUVAL YANAI

LIGHTING DESIGN: NADAV BARNEA

CAST:

ANAT GANON - NAAMA AMIT

YARON BELO - OFRI BITERMAN  

OMRI RONEN - LIRON BARANES/OMER ETZION

IRIS CONFINE - SHIRAN HUBERMAN

DANY GEZ - OFIR WEIL

AVISHAI  BURKO - YUVAL YANAI   

MATAN BEN BARUCH - ORI LAIZEROUVICH

BACHO ABAYEV - YANIV SWISA

AND:

NOA CHEMEL, NABIL TAPHSH, BETO BENDER

OFIR OHAYON, DAVID FAYZEL AMZARI



PLAY BY

HENRY LEWIS, HENRY SHIELDS & JONATHAN SAYER
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