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תיאטרון סאטירי
אם הקומדיה הקלאסית ידעה במהותה לסלוח
לחולשותיהם של גיבוריה ,ועל אף סטיותיהם לצרף
אותם איכשהו למרקם החברתי ,הרי שז'אנר הקומדיה
הסאטירית ,שנגזר ונוצר מהקומדיה הקלאסית ,הולך
צעד אחד רחוק יותר.
הסאטירה מוקיעה את חולשותיהם של גיבוריה .את
הקמצן מולייר לא מוקיע ,גם לא את החולה המדומה,
ושייקספיר לא מוקיע את בעלי המלאכה ב"חלום ליל
קיץ" .על אף שחולשותיהם של כל אלה מזיקות במידה
מסוימת לסביבתם ,אין נשקפת מהם סכנה חברתית,
החברה יכולה להתמודד איתם .אבל מולייר מוקיע
את טרטיף .לדעתו ,אין החברה יכולה לעמוד מול איש
הדת הצבוע ,יש בפעולתו ובנוכחותו סכנה למרקם
החברתי.
הקומדיה הסאטירית מתייחסת לתכונות של גיבוריה
המוקעים כאל חולשות בתחפושת רהב .לא מדובר
באנשים חזקים או נאורים ,אלא באנשים חלשים
שמערימים על החברה באמצעות גינונים של כוח או
של השכלה .אפרים קישון האמין שהמנגנון המפלגתי
של זמנו היה מושחת ,אולי הוא כעס על עוצמתו.
ביצירותיו ,הוא מציג את עסקני המפלגה כאנשים
חלשים ,שעל מנת לשרוד תופסים משרות רבות
עוצמה ומהלכים אימה על הכלל .הסאטירה מחזירה
את גיבוריה לממדיהם ה"נורמלים" ,וזה הצעד הראשון
להוקעתם החברתית.
לפני קישון ,הבמה העברית חגגה עם תיאטרונים
סאטירים כבר משנות ה 20-של המאה הקודמת.
"הקומקום" ו"המטאטא" גיבשו את האתוס החברתי
של אוכלוסיית המדינה שבדרך ולעגו לשלטון הבריטי,
לבירוקרטיה של המוסדות הציונים וללאומיות
המתפתחת .באמצע שנות ה" 50-המטאטא" נסגר
והסאטירה עברה לשידורי הרדיו ("שלושה בסירה
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אחת") ולעמודי העיתונות (קישון ,אמרנו) .חנוך לוין
הוקיע בריש גלי את עוצמתו המדומה של שכרון נצחון
ששת הימים ,אולם התקשה לגבש חזית חברתית
שהרגישה מאוימת מהניצחון הגדול בקרב הקהל.
הצגותיו הראשונות ("את ואני והמלחמה הבאה",
"מלכת האמבטיה"" ,קטשופ") הורדו בסערה מהבמות.
להבדיל מקישון או מקודמיו ,לוין דרש להוקיע
תופעות על בסיס התעצמותן העתידית ולא על בסיס
התעמרותן העכשווית בציבור .הקהל לא קיבל את זה.
"ניקוי ראש" והקברטים הסאטירים של צוותא בשנות
ה 70-הוקיעו את החולשה הפוליטית של ההנהגה
הישראלית בעיקר ביחסה לערבים ולדתיים .הציבור
הישראלי ,שבשמו יצאה ההוקעה הסאטירית של מוטי
קירשנבאום ,יהושע סובול והלל מיטלפונקט ,הוגדר
כחילוני ושוחר שלום .משהו בהחלט השתנה בתפיסת
הציבור מאז .ואולי תהליכי השינוי שעוברת החברה
הישראלית גרמו לכך שמאז שנות ה 80-לא קמה
בארץ סאטירה נשכנית ומוקיעה כמיטב המסורת :מי
מוקיע את מי בדיוק?
"פולישוק" ,שהחלה כסדרת טלוויזיה מצליחה ,חזרה
להוקיע תהליכים פוליטים .אלא שלא כמו אצל קישון,
שחשף מהלכים נסתרים לכאורה של התבהמות
פוליטית ,אצל שמואל הספרי המושא להוקעה הוא
דווקא השקיפות הבלתי נסבלת של הטיפשות העומדת
מאחורי האינטריגות הפוליטיות .אצל פולישוק וצוותו
הכל שקוף ,הכל גלוי ,הכל בחוץ ,ובכל זאת אנחנו
נותנים להם להנהיג אותנו .מעשהו האמיץ של הספרי
קשור אולי לעובדה שהוא יוצר משוואה מדויקת ביותר,
שבסופה מוקיעה גם אותנו ,הקהל של הסאטירה.
מאת אבישי מילשטיין ,דרמטורג התיאטרון

7

9

8

על הסדרה
"פולישוק" היא ממתק טלוויזיוני .כתיבתו של שמואל
הספרי רלוונטית וקאסט השחקנים מציג משחק מדויק
ומשובח .השילוב הזה נדיר.
שמואל הספרי ,כידוע ,לא המציא את הגלגל .סדרות
על פוליטיקאים שודרו ברחבי העולם בעבר ועוד ישודרו
בעתיד .הייחוד ב"פולישוק" הוא הדיוק .למרות שמדובר
בקומדיה שמעצם היותה קומדיה אמורה להציג מצבים
מופרכים" ,פולישוק" גורמת גם למצבים המופרכים
ביותר להיראות כאילו התרחשו וצולמו במציאות.
מעבר לדיוק" ,פולישוק" מצטיינת בפן נוסף :היא לא
מעליבה את הצופה" .פולישוק" מצליחה להצחיק את
כולם ,הצופה התבוני יתחבר לציניות והצופה ,ובכן,
הממוצע ייהנה מקטעי הסלפסטיק של המזכירה
ויקי .יוצרי "פולישוק" הימרו על כל הקופה ולשמחתם,
זכו .שמואל הספרי וחבריו ל"פולישוק" יכולים להיות
רגועים ,הם עמדו במבחן בהצלחה נישאים ,בין היתר,
על גלי האכזבה מהפוליטיקה הישראלית – זו הישנה
וזו החדשה.
כל הסופרלטיבים שהורעפו כאן מרשימים ומועצמים
עוד יותר לאור גילה של הסדרה .מעטות הפקות
המקור הישראליות שמצליחות לשמור על רמה גבוהה
ואף להשתפר" .פולישוק" מציבה רף גבוה והופכת
לסדרה שיש לשאוף להביס.
אביעד קדרוןWALLA ,
ברור שעצוב להיפרד מפולישוק ,פולישוק ,פולישוק.
היתה קדנציה סוערת ,אבל בסופו של דבר נקשרנו
בעבותות לכל החבר'ה .הישגה המרכזי של הסדרה
הקומית היה ביצירת דמויות שלא יישכחו במהרה ,אם
בכלל.
תקומה שהרבני (שירי גדני) וקוזו אביטל (גיא לואל)
יצרו את הדאבל-אקט הקאלטי הכי שווה בעיר .קוזו
שלימד אותנו כל מה שאפשר על איך זה עובד באמת
במסדרונות השררה והיכלות השלטון .השחקנים ,שעם
כולם אפשר להקים ממשלה מוצקה ,הצליחו למנף
ולהזניק גם את הפרקים היותר שבריריים .מדנה סמו
כמזכירת הלשכה הנוירוטית ועד חנה אזולאי-הספרי
כסולי ברזל אשת הפלדה ,שגידלה ביצים לפולישוק,
גבאי המופלא .זה היה קונצרט של מבצעים עילאיים
בניצוחו של מאסטרו מחונן ,שמואל הספרי.
קידום חברתי אולי לא קיבלנו ,קידום טלוויזיוני -
בהחלט .כמו תמיד ,ציפינו לפחות .היה נעים להתבדות.
תודה ,אדוני השר.
ירון פריד ,הארץ
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שלוש עונות ליווינו את פולישוק ,מהרגע שבו נכנס
כמחליף זמני למשרד לקידום חברתי ,דרך ההשתלטות
על מפלגת מל"ל ועד מינויו לשר התח"ת בממשלת
ישראל .שלוש עונות שבהן נחשפה הפוליטיקה
הישראלית במלוא כיעורה ,תוך תהיות נוגות "עד כמה
זה משקף את המציאות" ,וידיעה די ברורה שהתשובה
המדכאת היא כנראה "מאוד" .שלוש עונות של
סיטואציות אבסורדיות ,תככים פוליטיים ,והרבה שמות
משונים ,מתקומה שהרבני ועד בולי בובעס.
ששון גבאי בנה בצורה מושלמת את דמות הפוליטיקאי
הטיפש-חכם ,הלוזר-וינר ,שלפרקים לא ברור איך חדל
אישים כמוהו התגלגל לממשלה ,ולפרקים מלמד את
כולם מאיפה משתין השר .הוא
נעזר בטקסטים החדים של שמואל
הספרי ובקאסט משובח במיוחד
של שחקני משנה.
"אל תדאגי" ,מרגיע קוזו בסוף
הפרק האחרון את ויקי ,על רקע
השמועות המדאיגות על גורלו של
השר" .פולישוקים לא מתים ,הם
רק מתחלפים" .אז לא ידוע אם
פולישוק מת או לא ,אבל תחליף
כרגע אין לו .ניאלץ להסתפק
בשרים האמיתיים שלנו ,וזה כנראה
יהיה פחות משעשע .בעצם ,לא
בטוח.
איתמר רייצסNRG ,

גם על העבודה ההסברתית המעולה שהיא מול ציבור
הבוחרים – מולנו .הפוליטיקה בישראל היא לא יותר
ממשחק לא אינטיליגנטי במיוחד ,ול"פולישוק" יש
קאסט מצוין ,תזמון נבואי ושורה תחתונה חשובה מכדי
לוותר עליה.
הגר בוחבוט ,עכבר העיר
חבל מאוד ש"פולישוק" נגמרת דווקא עכשיו ,כשנדמה
שבכל בוקר מתערטלת עוד חתיכת פוליטיקה
ישראלית סרוחה מהקליפה שלה ויוצאת לאור .ומה
שעצוב עוד יותר זה שבכלל לא בטוח ששמואל הספרי,
היוצר ,רוצה למשות את המטוס של הגיבור שלו מהים
ולהמשיך לעונה רביעית .נכון שלקח לו שלוש שנים
לכתוב כל עונה ,אבל מי עוד יכול היה ליצור סדרה
סאטירית שתהיה רלוונטית גם שלוש שנים מעכשיו?
שעדיין תבעט בדלי החלב של הפוליטיקה הישראלית
ותמחיש לנו כמה הוא ריק?

מעבר לתפקיד של סאטירה כמעוררת מחשבה ,היא
לפעמים פועלת דווקא בכיוון ההפוך  -פריקת מתחים.
החל מהצורך שעלה במחאה החברתית שיפסיקו
לסבן אותנו ועד תדירות החשיפות היומיומית כמעט
של שחיתויות פוליטיות ,התעוררה פה מודעות לעובדה
שאנחנו ,כאזרחים ,רובצים בתחתית שרשרת המזון
הזאת .זה לא מצחיק .המצב הוא כזה שגם כשאנחנו
צופים בתוכנית סאטירית כמו "פולישוק" ,שברור לנו
שהוקצנה לצרכי בידור והמחשה ,קשה לדעת איפה
הסאטירה נגמרת ומתי המציאות מתחילה.
סמדר שילוני YNET ,

פולישוק והצוות הפרלמנטרי שלו
הם אסופה מקרית של אנשים שלא
ברור איך זכתה בשלושה מנדטים,
די תואם את המציאות הפוליטית
שלנו .ההצצה אל שיחות המסדרון
הגרוטסקיות ,סגירת דילים ושפיכת
כספים ,הודעות מפוברקות
לתקשורת – כל אלה משעשעים
כייצוג מוקצן על המסך הקטן.
הם הופכים להיות טיפה עצובים,
שלא לומר מקוממים ,כשאנחנו
מבינים שהייצוג הזה – יש בו משהו
(וכנראה די הרבה) מן המאפיינים
של הפוליטיקה הישראלית.
שווה לזכור ל"פולישוק" רגעי חסד,
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יוצרים

אורנה סמורגונסקי  /עיצוב תלבושות

שמואל הספרי  /מחזה ובימוי

נולד ב 1954-ברמת גן .למד פילוסופיה יהודית ,קבלה והיסטוריה של עם ישראל
באוניברסיטה העברית בירושלים ובימוי תיאטרון בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל
אביב .בשנים  1985-86מחזאי בית בתיאטרון באר שבע 1986-87 ,מחזאי בית בתיאטרון
הקאמרי 1990-91 ,מנהל אמנותי פסטיבל עכו 1992-93 ,מנהל אמנותי בתיאטרון הקאמרי.
מחזותיו :חופה שחורה ,תשמ"ד ,מתן תורה בשש ,גיסתו של גולדין ,החילוני האחרון ,המלך,
קידוש ,חמץ ,שבעה ,המפקח ,נתניה ,הרב קמע ,אקורדיונים ,מילאנו ,לעולם לא יפגשו ,הבדלה,
אשה ,בעל ,בית (אותם גם ביים) .עיבוד למחזות :אליקו בן שושן (יצחק בן נר) ,אותו ואת בנו
(י.ד .ברקוביץ') ,נוצות (חיים באר) ,חצוצרה בוואדי (סמי מיכאל) ,תזמורת על תנאי (פניה פנלון),
אחרי החגים (יהושע קנז) .מחזות לילדים :מפלצת הצחוק ,עלילות שמשון בר לשון .ביים את
ההצגות :אבא אובו (א .ז'ארי) ,פרנקי וג'וני (טרנס מקנאלי) ,מלאכים באמריקה (טוני קושניר),
ערפל (מתי גולן) ,ציד המכשפות (ארתור מילר) ,סליחות (חנה אזולאי) .בטלוויזיה :הדרמות
הכל דיכפין (תסריט ובימוי) ,וכל עמי הארץ מתייהדים (תסריט) ,קמפיין (בימוי) .כתב לתוכניות
הטלוויזיה :קשת וענן ,זהו זה ,החמישייה הקאמרית .כתב וביים :פולישוק ( ,)2009פולישוק 2
( )2011פולישוק  .)2012( 3בקולנוע :המיועד (תסריט) ,שחור (בימוי) ,שושלת שוורץ (בימוי).
המחזה אשה ,בעל ,בית הועלה בשנת  2007בתיאטרון לגונה פלייהאוס ,קליפורניה ,ובתיאטרון
העירוני של ניירובי ,קניה .זוכה פרסי האקדמיה לתיאטרון :מחזאי השנה וההצגה הטובה של
השנה  -חמץ ( ,)1996מחזאי השנה  -שבעה ( ,)1997מחזאי השנה והצגה הטובה של השנה -
אשה ,בעל ,בית ( .)2003זוכה פרס האקדמיה לקולנוע לבמאי השנה ופרס הסרט הטוב ביותר –
שחור ( ,)1995זוכה פרס מיוחד בפסטיבל ברלין לקולנוע על בימוי שחור (.)1995

במבי פרידמן  /עיצוב תפאורה

בוגר לימודי תואר ראשון ותואר שני (בהצטיינות) בעיצוב במה ,בחוג לתיאטרון  -אוניברסיטת
תל אביב .השתלמות מקצועית ב .CHELSEA COLLEGE OF ART AND DESIGN - LONDON :מלמד
מזה שנים ,עיצוב במה ותאורה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב .מעצב תפאורה
ותאורה בכל התיאטראות הרפרטוארים וכן בתיאטרון המסחרי ובטלוויזיה .בין ההצגות
להן עיצב תפאורה  -בתיאטרון בית ליסין :מתנקשים ,פופקורן ,מלאכת החיים ,סרט צרפתי,
אנדה ,בחורים טובים ,אחרון ימיה ,מקסי ואני ,אז ,בפראג ,עובד בשביל שניים ,בית מרקחת שטרן-
בלום ,שבטים .מעצב תפאורה ותאורה להפקות שונות באופרה הישראלית ,בתיאטרון הבימה,
בתיאטרון הקאמרי ,תיאטרון החאן ,תיאטרון באר שבע ,תיאטרון חיפה .עיצב להפקות רבות
בתיאטרון הספריה ולהצגות שונות במסגרת בית צבי .מעצב תפאורה ותאורה להצגות ילדים
רבות ולמופעי בידור שונים .כמו כן מעצב תפאורה למחזות זמר רבים במסגרת הפקות
פרטיות ומסחריות .מעצב תכניות רבות ומגוונות בטלוויזיה בערוצים השונים .זוכה פרס ע"ש
יחיאל שמי לעיצוב במה לשנת  ,2004נבחר הקרן למצוינות בתרבות  icexcellenceבתחום
התיאטרון לשנת .2005
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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 ,החדר האחורי (בשיתוף הקאמרי) ,ההצגה חייבת להיגמר .בתיאטרון
הקאמרי :חברות הכי טובות ,הורדוס ,ליזיסטרטה  ,2000הרב קמע ,אשה בעל בית ,מילאנו,
המפיקים ,מותו של סוכן ,יומן חוף ברייטון ,כנר על הגג ,היה או לא היה ,תרה ,ינטל ,הבדלה ,גטו,
איחש פישר ,האריסטוקרטים ,סוף טוב ,קברט ,סטמפניו ,ריצ'רד השני והשלישי ,רומן משפחתי,
מקבת ,שיגעון באופרה (בשיתוף ת .חיפה) ,דבר מצחיק קרה ,מקבת ,הפושעים החדשים ,גורודיש,
חולה אהבה משיכון ג' .בתיאטרון גשר :תמונות מחיי נישואין (בשיתוף הקאמרי) .בתיאטרון
הבימה :חבילות מאמריקה ,תמרה ,כולם אוהבים את אופל ,ציד המכשפות ,הדיבוק ,מועדון
האלמנות העליזות .Love love love ,בתיאטרון חיפה :להיות או להיות ,אותלו ,הכפיל ,המיליונרית
מנאפולי .בתיאטרון באר שבע :המתחזה .במדיטק :מקס ומוריץ ,נחמן ,המלאך (בשיתוף בית
ליסין) .עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו.

אלדד לידור  /מוסיקה

כותב ומעצב מוסיקה להצגות ,לסרטים ,לפרסומות למוזאונים ומולטימדיה .בוגר המגמה
לקומפוזיציה באקדמיה למוסיקה בירושלים .מלמד עיצוב מוסיקה בסמינר הקיבוצים .בין
עבודותיו בתיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין :אשה ,בעל ,בית ,נערי ההיסטוריה ,מקווה ,פילומנה,
פלדה ,מירלה אפרת ,מכתב לנעה ,פופקורן ,ערפל ,שבעה ,כחול בוער ,אחד משלנו ,הזוג המוזר,
חשמלית ושמה תשוקה ,מי מפחד מוירג'יניה וולף ,על אהבה וחברּות .בתיאטרון הבימה :אלוף
הבונים ,מלכת היופי של לינאן ,רכוש נטוש ,סונטת סתיו ,מועדון האלמנות העליזות ,אוסקר ודודה
רוזה ,קפואים ,אבנים בכיסים ,הכיסאות ,נשיקת אשת העכביש ,מראה מעל הגשר ,מחילה ,בחורים
טובים ,הבחורים בדלת ממול ,אמדאוס .בתיאטרון החאן :מידה כנגד מידה ,האם הטובה ,האזור
החופשי .בתיאטרון הקאמרי :אלקטרה ,הבדלה ,מי מפחד מורגיניה וולף ,מותו של סוכן ,נתניה,
ביבר הזכוכית ,אשה ,בעל ,בית ,דמוקרטיה ,המלביש ,קופנהגן ,המנצח ,יחסים מסוכנים ,להרוג
את הזמן ,מהגר עובר ושב ,שליחותו של הממונה על יחסי אנוש .בתיאטרון חיפה :גיבור הלובי,
הדוכסית מאמלפי ,השתיקה ,עיר חופשית ,הילד מאחורי העיניים ,שיחות עם אבי ,הנכד ,גלנגרי
גלן רוס ,חצוצרה בואדי .בתיאטרון באר שבע :סליחות ,בית ברנדרה אלבה ,ילד משלי ,ביבר
הזכוכית ,רק בימי ראשון ,באופן יחסי M ,בטרפליי ,זינגר ,המתחזה ,הרציף המערבי ,הורים איומים,
איפיגניה ,אבודים ביונקרס .בתיאטרון לילדים ולנוער :מסך הברזל ,הממלכה של קנסוקי ,פילים
לא רוקדים בלט ,אורי ,צבע הפנינה ,שרה גיבורת נילי .במדיטק :קרשינדו ,שמשון בר לשון ,צבע
הפנינה ,המאוהב מכיתה ו' .תאטרון תמונע :הבקכות .זוכה ״פרס מאיר מרגלית״ לשנת  2001על
המוסיקה לנשיקת אשת העכביש .הוציא  3דיסקים אינסטרומנטאליים ,אחרון שבהם .Closer

עדי שמרוני  /עיצוב תאורה

בוגרת החוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב ,והאקדמיה  Mountviewבלונדון
(התמחות בעיצוב תאורה) .עיצבה תאורה להצגות ,הופעות מחול ומופעי מוסיקה בארץ ובחו"ל.
בין עבודותיה  -בתיאטרון בית ליסין :שיינדלה ,הקוסם מארץ עוץ ,מימונה ,אחרון ימיה ,ילדת
הפעמון ,הפרדס ,אשה ,בעל ,בית ,מדליה להארי ,שבטים ,ארוחת פרידה ,הזוג המוזר  -הגרסה
הנשית .בתיאטרון הבימה :לעוף ולרקוד ,גיבורים ,הדה גבלר .בתיאטרון באר שבע :משיח ,הרוזן
ממונטה כריסטו ,פיאף ,המשרד ,קן הקוקיה ,שחק אותה סם ,הרבה רעש על לא כלום ,למה לא
באת לפני המלחמה? גלילאו ,חתונת הדמים ,אבודים ביונקרס .בתיאטרון הצפון :עופרה – דרמה
מוזיקלית .בתיאטרון חיפה :הדודה של מנש ,מחיר הכבוד (בשיתוף עם חני ורדי) .בתיאטרון
אורנה פורת :ארץ קליק במדיטק :עץ הדומים תפוס ,סוד הגן הנעלם ,לא דובים ולא יער.
בתיאטרון הקאמרי :כבוד אבוד ,יהודים רעים ,הזאבים .בתיאטרון הספריה :תום סוייר ,אריוודרצ'י
רומא ,עד התביעה ,ג'ייקל והייד ,היפה והחיה .גוונים במחול  – 2011תוכניות ג' וד' .זוכת פרס עיצוב
התאורה בפסטיבל להצגות ילדים ,חיפה  2011להצגה ארץ קליק ,זוכת פרס עיצוב התאורה
להצגה לב פסטיבל עכו .2011
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משתתפים
ששון גבאי  /רובי פולישוק

למד תיאטרון ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב .השתתף בהצגות רבות ביניהן  -בתיאטרון בית
ליסין :זוג פתוח ,הקומיקאים ,שיחות עם אבי (בשיתוף תיאטרון חיפה) ,אמנות ,מי מפחד מווירג'יניה
וולף? ,הזוג המוזר ,תשוקה ,איסמעיליה ,התאונה ,זהות ,פילומנה ( ,)2005 ,1993איש הגשם ,תנאים של
חיבה ,הדוד וניה ,רוחל'ה מתחתנת ,מלאכת החיים ,אוצר יקר ,טרטיף ,האבא ,שעה של שקט (בשיתוף
תיאטרון חיפה) .בצוותא בבימויה של עדנה שביט :רוזנטה חוזר משדה הקרב .בתיאטרון החאן עם
להקתו של מייקל אלפרדס :משרתם של שני אדונים ,מילכוד  ,22אוכלים ,רוזנקרנץ וגילדנשטרן.
בתיאטרון הבימה :אופרה בגרוש ,קוויאר ועדשים ,המלט ,בית ספר לנשים ,אדם ,עסק משפחתי ,סירנו
דה ברז'רק .בתיאטרון הקאמרי :הוצאה להורג ,הזונה הגדולה מבבל ,רולטה צרפתית ,כולם רוצים
לחיות .בתיאטרון באר-שבע :מירנדולינה ,שרוף את זה (בשיתוף תיאטרון בית ליסין) ,זינגר .בתיאטרון
המסחרי :זוג גרוש ,פיטר פן ,אוליבר .השתתף בסרטים ישראלים ובינלאומיים רבים ביניהם :רמבו ,3
המחצבה ,לא בלי בתי ,עונת הדובדבנים ,סיפורי ת"א ,צלקת ,Made in israel ,אביבה אהובתי ,ביקור
התזמורת ,בוקר טוב מר פידלמן ,לצוד פילים ,כידון ,גט  -סיפורה של ויויאן אמסלם .בטלוויזיה החינוכית
השתתף בתוכניות רבות ביניהן :שכונת חיים וזהו זה .בטלוויזיה השתתף בסרטים ובתוכניות ישראליות
ובין לאומיות ביניהם :פולישוק ,המרגל הבלתי אפשרי ,הבובה ,לגנוב את השמיים ,מדוע לוקרבי ,אהבה
כואבת ,הבריחה מדהראן ,פרצוף של פוקר ,קסטנר ,סיטון ,המכון ,אגוז ,חדר מלחמה ,דלפין (צרפת),
ג'יהאד ,המיוחדת .זכה בפרסים רבים בתיאטרון ,בקולנוע ובטלוויזיה ביניהם :זוכה פרסי התיאטרון
הישראלי  -שחקן השנה על תפקידו בהזוג המוזר ,שחקן השנה על תפקידו ברוחל'ה מתחתנת,
שחקן השנה על תפקידו בהאבא .זוכה פרסי האקדמיה לקולנוע  -שחקן המשנה על תפקידו בעונת
הדובדבנים ,ועל תפקידו בגט .זוכה פרס האקדמיה לקולנוע  -השחקן הטוב ביותר ,ובפרס השחקן
הטוב של הקולנוע האירופאי על תפקידו בביקור התזמורת ,שעבורו זכה גם בפרס וולג'ין בפסטיבל
הקולנוע הבינלאומי ,ירושלים .זוכה פרס האקדמיה לטלוויזיה על תפקידו בפולישוק .זוכה פרס
השחקן הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים גואה בהודו על תפקידו בבוקר טוב מר פידלמן .פרס הוקרה
 -פסטיבל הקולנוע ירושלים ,פרס הוקרה  -פסטיבל הקולנוע הישראלי לוס אנג'לס.

גיא לואל  /קוזו אביטל

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1996 ,שירת בתיאטרון צה"ל .בין ההצגות בהן השתתף –
בתיאטרון בית ליסין :סקפינו ,מבזק חדשות .בתיאטרון הבימה :מנדראגולה ,מלכוד  ,22בחורים
בדלת ממול ,סיפורי הבימה ,משחקי אימפרוביזציה .בתיאטרון הקאמרי :קוויאר ועדשים .בתיאטרון
הספריה :כובע מלא גשם ,בחורים שלנו .הצגות ילדים ונוער :למשל שועל ,מר זוטא ועץ התפוחים.
בתיאטרון ארצי לנוער :ג'ונגל בחירות :סכנה .בפסטיבל חיפה להצגות ילדים :דני חוטר .בתיאטרון
גבעתיים :המסע של תומי .בטלוויזיה :פולישוק ,סקר הסקס הגדול ,כאילו כלום לא קרה ,האשה
האחרת ,שאול ,טיפול נמרץ ,כן או לא ,תוכניות לחג ,טלנובלה בע''מ .בקולנוע :חוכמת הבייגלה,
למראית עין ,טובה תחת טובה ,כאב השניים של הרצל ,זרים.

שירי גדני  /תקומה שרהבני

בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב .2002 ,בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון
הקאמרי :דג מוסר ,בואינג בואינג ,היה או לא היה ,משרתם של שני אדונים ,אורזי מזוודות ,נשות
טרויה ,מקבת ,קיזוז .בתיאטרון באר שבע :אבודים ביונקרס ,פרק ב' ,הצעה מגונה .בתיאטרון
גשר :אופרה בגרוש ,שאריות של אהבה ,שושה ,כולם רוצים להוליווד ,מדיאה ,גן הדובדבנים ,כפר,
עבד ,עיר .פרינג' :רוצי איילה ,איגלו ,העלבת הקהל ,מקלות בגלגלים ,שובן של הגרביים הרצחניות,
סברס .בטלוויזיה :פולישוק ,מתים לרגע  ,2תמר הבלשית ,פרודים ,כאן גרים בכיף ,שבוע סוף!",
אין להם מושג ,אלכס – בעד ונגד ,היפופוטם ,הלילה עם ליאור שליין ,ראש גדול ,גומרות הולכות,
הישראלים ,תיק יהלום ,אולי הפעם ,הפיג'מות ,החיים זה לא הכל ,כל שבת שנייה ,טיפול נמרץ,
בנות בראון ,משפחה וחצי ,סטגדם ,משפחת עזאני ,זבנג!" בקולנוע :אילוף הגוררת ,תכריכים ,מאיה,
סוף שבוע בגליל ,ריטה שם זמני ,קואנטין אמר לי .זוכת פרס קרן אמריקה ישראל להצגה הטובה
ביותר בפסטיבל עכו  2002על שובן של הגרביים הרצחניות .זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר
בפסטיבל הצגות ילדים בחיפה  2005על סברס.

דנה סמו  /ויקי

חנה אזולאי-הספרי  /סולי ברזל

שחקנית ,תסריטאית מחזאית במאית ופעילה חברתית .שיחקה בתיאטרון הקאמרי ,בתיאטרון חיפה,
בתיאטרון באר שבע ובתיאטרון בית ליסין בתפקידים ראשיים ומרכזיים רבים .בין ההצגות :תשמ"ד,
שקרים ,בית ברנרדה אלבה ,חצוצרה בוואדי ,הזמן הצהוב המלך ,חלום ליל קיץ ,הסערה ,נתניה ,ולנטינו.
כתבה את המחזות :בטולות שידוך ,סליחות ,מימונה .המחזה סליחות הוצג בתיאטרון בבית ליסין
ובתיאטרון באר שבע .ברומניה עלה בתיאטרונים " "Notara" “TesוNorth Theatre of Satu Mare-
וביוני  2017יעלה בתיאטרון ״ "The Israeli Stageבבוסטון ,המחזה מימונה הוצג בתיאטרון בית ליסין.
בקולנוע :שיחקה בתפקידים ראשיים ומרכזיים בסרטים רבים .ביניהם :זעם ותהילה ,בנות ,נאדיה
מחצבה ,שחור ,חולה אהבה בשיכון ג' ,שושלת שוורץ ,שבעה ,אנשים כתומים ,מחץ הדלתא  ,3המגן
האנושי .כתבה את התסריט לסרטים :שחור ,אנשים כתומים .ביימה והפיקה את הסרט :אנשים
כתומים .בטלוויזיה :שחקה בתפקידים ראשיים רבים ,ביניהם :פולישוק ,בצמות ,אסתי המכוערת,
הבורר .כתבה לסדרה מעורב ירושלמי .יצרה ,הנחתה וערכה את הסדרות הדוקומנטריות הפועלות,
אימפריה קטנה שלי .פרסים :משחק  -פרס השחקנית הטובה בפסטיבל עכו  1982על תפקידה
בהצגה תשמ"ד ,פרס האקדמיה לקולנוע לשחקנית הראשית על תפקידה בסרט נאדיה ,פרס אופיר
לשחקנית הראשית על תפקידה בסרט חולה אהבה משיכון ג' .פרס השחקנית הראשית בפסטיבל
ירושלים  2008על תפקידה בסרט שבעה .פרס השחקנית הראשית מטעם תא המבקרים בפסטיבל
חיפה  2009על תפקידה בסרט שבעה .כתיבה ובימוי  -פרס התסריט לסרט שחור בפסטיבל טרויה
לקולנוע .פרס "חבר השופטות" על בימוי סרטה אנשים כתומים בפסטיבל הנשים ברחובות .2013
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בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2000 ,בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית
ליסין :בפסטיבל פותחים במה :ספידייט .בתיאטרון הארצי :ריתוק ,החקירה .בתיאטרון הספריה:
כאוס לא גמור .במדיטק :צפרדי וקרפד .בפסטיבל תאטרון קצר :רכבת חצות .בטלוויזיה :פולישוק,
האחיות המוצלחות שלי ,פרלמנט ,רביעיית רן ,הכל דבש ,האי ,בשורות טובות החברים של נאור,
שוטטות ,שאול ,צימרים ועוד .בקולנוע :מבצע ביצה ,סוף עידן התמימות ,שליחותו של הממונה על
משאבי אנוש.

יקיר שוקרון  -שומר ראש

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2014 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית
ליסין :אלה גרוסמן ,אילוף הסוררת ,הצגות ילדים :הקוסם מארץ עוץ ,פינוקיו .בתיאטרון חיפה:
מה הסיפור של תמר? בתיאטרון הספריה :יעקובי ולידנטל ,מקס בארץ האגדות ,המתלבט .הפקה
עצמאית :ילדים חורגים לאלוהים .הצגות ילדים :סופר סטרייקה ,טרזן .בטלוויזיה :מי יהיה הג'ינג'י
הבא .בקולנוע :זכותא.
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חברי ההנהלה
הציבורית
ד"ר דב תמרי  -יו"ר
ערן אברהמי
ניב אחיטוב
איל ארד
רמי בן-גל
שלום חבשוש
איריס מור
אריה מנדל
עו״ד עינב קבאלה
אריאל קפון
מירי רובינו

מנהלה

מנהלת התיאטרון :ציפי פינס
במאי הבית :גלעד קמחי
דרמטורג התיאטרון :אבישי מילשטיין

סמנכ"ל שיווק:
מיכה וייסמברגר

אדווה טמקין/כנרת צור

מנהל משאבי אנוש :מנהל כספים:
מיקי פרידמן

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 :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:
סהר אהרון ,שי אהרוני ,מירה ביסון,
רות בן-דת ,עומר בשארי ,מורן גבע,
מאיה גורן ,שרה גלעם ,שי חבה,
דניאל לוטין ,שירה מאזה ,עדי קוראל,
אורית קרואני ,גיא רום
מרכזיה :דבורה אהרון
אחראי סדרנים :מיכאל מיימודס
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,יצחק ברוך
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מנהלת הפקות ותפעול:

גבי ברנע

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג
עו"ד מיכל רוזנבוים
עו"ד עמית מנור
רואה חשבון :אלי שפלר

הפקה

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

להצגה זו

עוזר במאי:
לירון דן
מנהל הצגה:
ארז שפר
מנהלי במה:
זיו אורפז/
סטס סביטקין
מתפעלי במה:
אופיר אוחיון/
דויד פייזל אמזרי
תאורה:
שי דלריה/
פרננדו מאייחיקר
הגברה:
אור רגב/
אבישי עשור/
סטס סוסינבקר
קרינות באנגלית:
ראובן מילר

הלבשה ותפעול
אביזרים:
אירנה גלוזמן
ביצוע תפאורה:
דודי בית מלאכה
נגנים בהקלטות:
גיטרות  -דידי ארז
קלידים ותיכנותים -
אלדד לידור
הקלטות  -דידי ארז
מיקסים  -רועי חלד
עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב
צילומים:
כפיר בולוטין
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

שחקני התיאטרון
לעונת 2017-18

(לפי סדר א-ב)

יונה אליאן-קשת
שי אגוזי
אורטל אוחיון
אורי אוריין
טלי אורן
חנה אזולאי-הספרי
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
שירי גדני
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
נעמי לבוב
יעל לבנטל
גיא לואל
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
יניב סוויסה
גלעד סמק
דנה סמו
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
( 12,000ש"ח ומעלה)
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
 2תרומות בעילום שם
תרומה מיוחדת לכבודה
של ג'ני ברנדס

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין
נוסדה באפריל 2006
לפרטים ולהצטרפות:
טל03-7255338 .

ידידים

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

( 4,500ש"ח)
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
אהרוני קלרה
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
אריאל נורית וחיים
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
סוארי עדיה ופרופ' יצחק
דוד גבריאלה
סיטון נורית וישה
דורון גדליה
סלונים תמי ואורי
דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב סלע יהודית ואביאם
דרנגר ורד ואברי
סלע שרה ופרופ' מיכאל
הלפן אלי
סמירה בתיה
הלקין אריאלה והלל
עופר ליאורה
המבורגר אילנה ויאיר
עופר רותי
המבורגר חנה וגדעון
עידן רוחה ועודד
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
עמית טובי ופרופ' עמי
הראל אורה וד"ר אביקם
ענבר יהודית ואורי
הרטמן אסתי ואלקס
פדני ענת ובני לזכרם של
הרציאנו ד"ר לורט
פדני מלווינה ואורי
וולטש טלי ועמוס
פדרבוש שלי וליאור
וורטהיים דרורית
פדרבוש רותי ועקי
זקש רעומה ועופר
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
זרניצקי אורה ויוסי
פוקס רעיה ויצחק
חכמי יוסף
פינס עודד
חנן פסיה ורו"ח אריה
פישר ד"ר אלי
חשין רות ומישאל
פישר דפנה וגדעון
טולידאנו נירה
פפושדו אלי
טייק עירונה ודוד ז"ל
פרי אסנת ויעקב
טיסונה נעמי ושלמה
פרי נאוה
טמיר ענת
פרידמן נירה ואבי
טרנר אריאלה ויעקב
פרלוק אורנה וד"ר חיים
יונס חנה ואלי
פרנקל ענת ושמואל
יפו עליזה
צ'ורלי תמי
כהן ז .מאיר
צ'חנובר יוסף
כספי יהודית ופרופ' אליהו
קונדה ציפי ואפרים
כץ מירי ואופיר
קפלן רותי
כרמון ציפה ואריק
קריב אסי
להב דורית והלל
קרסו מטי
לוי רחל ויצחק
רדו חנה ורוני
לוין תמר ויוחנן
רהב הילה ורני
לוסטרניק אורנה ואורון
רוה תמי ויהודה
ליבאי דוד ,פרופ'
רוטלוי נלי ויאיר
לימון גילה וצביקה
רז אסתר
לין יהודית ועו"ד אוריאל
רייז אורנה
לנדאו ליאורה ואלי
ריכטר מיכל וגלי
לנדסמן גלית ויוסי
רמון פנינה
לסט רותי וגבי
רף חדי ואיתן
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
רפפורט עירית ופרי גלן
מאור גליה ויהושע
שביט יעל ושבתי
מאיר נילי ושי
שביט (שטריקס) רינה ואילן
מאירוביץ' אילנה
שחר זהבה ואריה
מולכו שלומית ויצחק
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
מזן גילי
שטראוכלר בת-שבע
מטלון רותי וניסו
שיינמן דניאלה ודן
מיתר ג'וזיאן (צביה)
שמר אלה ואריאל
מיתר עופרה
שפלר עופרה ורו"ח אלי
מנור נורית ויואב
שפרינצק ריקי
מנור רות ויצחק
שקלים פנינה והרצל
מקוב ישראל
שרון ד"ר נעמי ורן
נאמן דליה ואייבי
שרם יוכי ואיציק
נשיץ נחמה וגד
תאומים עירית ומשה
סאמט ורדה וחיים
תדמור דב
סגול טובה וסמי
 6תרומות בעילום שם
סגל מרשה ומיכאל
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מחזאות ישראלית
אהבת מוות
מאת ענת גוב
בימוי :גלעד קמחי
היורשת
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
הקומה השלישית
מאת אשכול נבו
מחזה :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

האורחת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :אלון אופיר

הסודות
מחזה ישראלי חדש
מאת הדר גלרון

שירה
מאת ש"י עגנון
בימוי :גלעד קמחי

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

הר לא זז
מאת גלעד עברון
בימוי :עירד רובינשטיין

השחקנית
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

מרלן
מחזה ישראלי חדש
מאת שרה עזר

מלך הכלבים
עיבוד לספרו של שלום אש
בימוי :עירד רובינשטיין

החדר האחורי
מחזה ישראלי חדש
מאת עדנה מזי״א
ובבימויה

בשיתוף הקאמרי

מחזאות בינלאומית
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'
הים הכחול העמוק
מאת טרנס ראטיגן
תרגום :עידו ריקלין

לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אלון אופיר
השקר
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
ההצגה חייבת להיגמר
מאתי הנרי לואיס,
ג'ונתן סאייר ,הנרי שילדס
תרגום :גור קורן ,מורן רוזן,
אודי בן משה

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

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית .פועל בסיועם של :משרד התרבות והספורט ,עיריית תל-אביב-יפו
רח' דיזנגוף  101ת"א ,המשרדים :בית כלל ,רח' דרויאנוב  5ת"א
טלפון 03-7255300 :קופה 03-7255333 :פקסwww.lessin.co.il 03-5241333 :
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מי הבן אדם
שלך בבנק
יש לך שם וטלפון
של מישהו שמטפל בך?
אין לך? תרשום מספר

8860
*

SET DESIGN: BAMBI FRIDMAN
COSTUMES DESIGN: ORNA SMORGONSKY
MUSIC: ELDAD LIDOR
LIGHTING DESIGN: ADI SHIMRONI

CAST
SASSON GABAY - RUBI POLICHUK
HANNA AZOULAY-HASFARI - SOLY BARZEL
GUY LOEL - KOZO AVITAL
SHIRI GADNI - TKUMA SHARABANI
DANNA SEMO - VIKY
YAKIR SHUKRUN - BODYGUARD
EREZ SHEFER - THE PHOTOGRAPHER
IRENA GLOZMAN - THE MAKEUP ARTIST

POLISHUK

A NEW PLAY
WRITTEN AND DIRECTED BY SHMUEL HASFARI
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