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להיות אמא
של אמא/אבא שלי
ידוע כי אובדן הורה בגיל צעיר מהווה משבר קשה ומסוכן
יותר מאובדן הורה בבגרות אך יחד עם זאת ,הזדקנות
הורינו ,הטיפול בהם ואובדנם מהווים התמודדות מורכבת
המעוררת רגשות ודילמות רבות.
המונח “שלב התפתחותי” מקושר עבורנו בעיקר לתקופת
הילדות ולמעשה ,האנליטיקאן קארל יונג היה הראשון
אשר התייחס לתקופת אמצע החיים ,או גיל המעבר ,כאל
שלב התפתחותי בפני עצמו .כיום ,מתייחסים חלק מן
החוקרים אל שלב הטיפול בהורים כאל שלב התפתחותי
נורמטיבי המסייע במעבר מהבגרות המוקדמת לבגרות
המאוחרת.
הזדקנות הורינו מלווה פעמים רבות בהיפוך תפקידים:
במשך שנים הורגלנו להסתמך על הורינו ולהיעזר בהם,
והזדקנותם מאלצת אותנו לטפל בהם ,לקבל עבורם
החלטות ולהפוך לגורם סמכותי עבורם .היפוך תפקידים
זה אינו פשוט עבור מרבית ה”ילדים” מאחר והוא גורם לנו
להבין כי איננו יכולים להסתמך עוד על אמא ואבא ,וכי
עכשיו אנו באמת עומדים ברשות עצמנו.
כמו כן ,הזדקנות הורינו מאלצת אותנו לצפות מקרוב
בתהליכי הזקנה הצפויים גם לנו .איננו יכולים להחזיק
עוד באשליית “לי זה לא יקרה” ותחושה זו עשויה
להביא לתסכול ,חוסר אונים וייאוש ולהגברת הפחדים
מפני העתיד .תובנות אלו על מהלך חיינו וחיי הורינו
אינן מעוררות רק תחושות שליליות אלא מעודדות גם
התבוננות וחקירה עצמית.
תוחלת החיים הארוכה המאפיינת את תקופתנו מביאה
לעלייה בשכיחותן של מחלות כרוניות ובהתאם  -מאריכה
את תקופת התלות של הורים מזדקנים בילדיהם .הטיפול
בהורה דורש פעמים רבות השקעת זמן ,כסף ולעיתים אף
טיפול “סיעודי” (החלפת חיתולים ,רחיצה ,האכלה וכן
הלאה) .מחקרים מצביעים על כך שעזרה להורה מזדקן
ניתנת במרבית המקרים בשמחה וכי הנתינה מביאה
לתחושת סיפוק וצמיחה אישית .עם זאת ,כאשר גוברת
4

תלות ההורה בילדו מתעוררים לא פעם סימפטומים של
חרדה ,דיכאון ותחושות תסכול ו”עומס יתר”.
אחד ה”סימפטומים” השכיחים הנלווים לטיפול בהורה הוא
רגשות האשמה :האם אנחנו מטפלים טוב מספיק בהורינו?
האם היינו יכולים/אמורים לעשות עבורם יותר? באופן
כללי ,בנות נוטות יותר מבנים לטפל בהוריהן המזדקנים,
וילדים הגרים קרוב יותר להוריהם נוטים לחוש מחויבים
יותר לטיפול בהם .בנוסף ,בעוד שהילד החי רחוק מהוריו
נתפס כ”ילד טוב” ש”היה רוצה לעזור אבל גר רחוק מדי”,
דווקא הילד/ה המטפל הוא שסופג את אכזבתו ,קשייו
וכעסיו של ההורה.
ניתן לזהות שלושה קונפליקטים מרכזיים המתעוררים
בשלב זה ,עקב התקרבותו/הצטרפותו של ההורה
למשפחת הילד המטפל בו:
הקונפליקט המתמשך  -הוא קונפליקט אשר אפיין את
היחסים מאז ומתמיד ,עקב הפער הבין דורי ,החזקה
בערכים וקודים מוסריים שונים ,עמדות שונות וכן הלאה.
כאשר הורה נותר מעורב מאוד בחיי הילד וממשיך לנסות
ולפקח על אורח חייו גם בבגרותו ,קונפליקטים אלו נותרים
משמעותיים ועשויים להיות מודגשים עוד יותר עקב
הטיפול הצמוד בהורה.
הקונפליקט החדש  -הוא קונפליקט המתעורר עקב השינוי
במצבו (הבריאותי ,התפקודי וכד’) של ההורה והשינוי
ביחסי ההורה-ילד הנובע ממנו .קונפליקט זה עשוי לנבוע
הן מהקושי לטפל בהורה והן מפער באופן בו תופסים
ההורה והילד את מחויבות הטיפול בהורה  -האם ההורה
מצפה לעבור לבית הילד? האם הילד מצפה מההורה
ליותר עזרה כלכלית ולעזרה בטיפול בנכדים?
הקונפליקט המתעורר מחדש  -הטיפול בהורה המזדקן
כרוך פעמים רבות בהתאחדות ושיתוף פעולה מחודשים
של משפחת המוצא .בהתאם ,דפוסי יחסים והתנהגות
אשר אפיינו את משפחת המוצא נוטים להתעורר מחדש
ו”לדחוק” את ההורה והילדים לתפקידיהם הראשוניים

שהיו בילדותם ,כך למשל הילד הטוב וה”מוצלח” שמרצה
את ההורה והילד הרע המביא הביתה ציונים גרועים
ובטיפול באביו המזדקן.
מחקרים מצביעים על ארבעה סגנונות התמודדות מרכזיים
עם הטיפול בהורה:
פעילות יתר  -המאופיין במעורבות רבה בטיפול המלווה
בתחושת אשמה .על אף ההשקעה הרבה בטיפול ,הילד
חש שאינו עושה דיו ועשוי להתיש עצמו ולהזניח תחומי
חיים אחרים כקריירה ומעורבות בחיי משפחתו הוא .פנייה
לדפוס זה נובעת ,פעמים רבות ,מהתעוררות מחודשת
ועוצמתית של קונפליקט מוקדם (למשל ,ילד שחש דחוי
ע”י הוריו בילדותו ומנסה ,באופן בלתי מודע ,לזכות מחדש
באהבתם והערכתם באמצעות הטיפול בהם).
הימנעות פעילה  -לעיתים מעורר הטיפול בהורה
קונפליקטים ומצוקה רבה עד כדי כך שהילד מתרחק
מההורה ומותיר את הטיפול בו לאחיו ,מטפל זר וכן הלאה.
דפוס זה מעורר פעמים רבות את כעסם ואכזבתם של
ההורים ושל האחים המטפלים בהם ,ואילו הבן ה”נמנע”
נוטה להגיב ברגשות אשמה ,דיכאון ,לחץ והזנחת היבטים
נוספים בחייו.
התקרבות הימנעות  -דפוס זה משלב בין סגנון פעילות
היתר לסגנון ההימנעות הפעילה :הילד מטפל בהורה
באופן אינטנסיבי עד לנקודה בה הוא חש כי אינו
עומד בתסכול ,האשמה וההתשה .תחושה זו מביאה

אותו להפסיק את הטיפול ולהתנתק מההורה ,אלא
שרגשות האשמה המציפים מביאים אותו לחזור לטיפול
האינטנסיבי ,וחוזר חלילה.
סגנון קונסטרוקטיבי  -סגנון זה נחשב לסגנון פעולה
יעיל המאזן בין דאגה והתאמה לצורכי ההורה לבין זיהוי
והתחשבות הילד ביכולותיו וקשייו .טיפול קונסטרוקטיבי
בהורה הזקוק להשגחה צמודה ,למשל ,עשוי לכלול
ביקורים קבועים והענקת תשומת לב ישירה להורה ,אך
שכירת מטפל קבוע אשר תאפשר לילד להמשיך בשגרת
חייו התעסוקתית והמשפחתית.
מידת מורכבות הטיפול בהורה קשורה ,אם כן ,במצבו של
ההורה ,משאביו של הילד וטיב הקשר בין ההורה לילדו.
הטיפול בהורים ,על אף הקשיים והמורכבות הנלווים לו,
הוא שלב משמעותי המלווה לא פעם בחקירה והתפתחות
עצמית ובתחושת סיפוק הנובעת מהיכולת להעניק להורים
אשר ליוו אותנו והעניקו לנו לאורח חיינו .כמו כן ,לעיתים
מאפשר שלב זה התקרבות מחודשת אל ההורה ויצירת
דיאלוג ואינטימיות שלא התאפשרו לאורך חיים שלמים.
מתוך מאמר שפורסם באתר "טיפולנט"
www.betipulnet.co.il
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"האבא" הוא על זקן שהלך לאיבוד במבוך של מוחו .כתבתי את
המחזה לשחקן צרפתי מבוגר שאני אוהב ,בן  .90המחזה נוצר
בהשראת גופו ,גילו ,קולו .הרצון שלי לא היה לכתוב על דמנציה,
זה היה רק כדי לכתוב עבורו .אלא אם כן רציתי לכתוב לו כדי
לכתוב על דמנציה .היום אני חושב שזה היה כנראה המטרה
הסודית שלי.
הסבתא שלי ,שגידלה אותי ,פיתחה דמנציה כשהייתי בן ,15
ואני תמיד הייתי רגיש לזה .אבל למי אין קשר אישי למישהו עם
אלצהיימר? זה כנראה הבעיה הנפוצה והעצובה ביותר של זמננו.
גם הייתי מאוד נרגש מחוויה תיאטרונית" :הכיסאות" של יונסקו.
בשלב מסוים הזקן בוכה ומבקש את אמו בחזרה ,זה רק כמה
שניות ,משפט אחד ,אבל הייתי הרוס .החיים נראים לפעמים כמו
מעגל :הסוף קרוב מאוד להתחלה ,ואמרתי לעצמי שאני צריך
לכתוב מחזה על הרגש העוצמתי הזה .עבור מחזאי זה נושא
מרגש ,והסיטואציה מעצמה תיאטרלית .אבל רציתי לעסוק בזה
בדרך מקורית ,לגרום לקהל להרגיש מה זה להיות אבוד .המחזה
הוא כמו מצלמה סובייקטיבית :אנחנו בתוך מוחו של האיש
הזקן ,ואנחנו מנסים למצוא את היציאה מהמבוך הזה .לפעמים
זה מצחיק ,רוב הזמן זה מפחיד ,בגלל שיכול להיות שזה מה
שצפוי לנו.
פלוריאן זלר ,המחזאי
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מהמוכר אל המנוכר

על עיצוב החלל למחזה "האבא"
תפקיד החלל נטוע עמוק ביסוד המבני של המחזה.
כך הוא הדבר בכל מחזה טוב ,וקיים במובהק במחזה
"האבא" .זלר משתמש בכלים תאטרוניים ליצירת חוויה
של בלבול ,דיסאוריינטציה והתאיינות .הוא עושה זאת
באמצעות כל מרכיב אפשרי במחזה ,כמו גם בתיאור
החלל ובתפקודו.
האתגר שמציב זלר בפני מעצב הבמה הוא רב שכבתי;
לכאורה מדובר במיקום קונקרטי  -סלון דירה בפריז.
דירתו של אנדרה ,אדם מבוגר מהנדס לשעבר .אך
אולי זו דירתה של בתו אן ובן זוגה פייר ,דירה בסגנון
מינימליסטי ,המותאמת במקצת לצרכיו של אביה
המבוגר שעבר לחיות איתם? ייתכן בכלל וכל זה בעצם
אינו אלא פרויקציה של זכרונות מבולבלים על גבי
קירות ממשיים של מוסד סיעודי.
הבמה מבקשת לנוע מהאובייקטיבי אל הסובייקטיבי.
היא שואפת לתת צורה לתהליך מנטאלי של העלמות
והתאיינות ,התכנסות פנימה והסתגרות ,ולבטא בחומר
את שרואה בעיני רוחו אנדרה.
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מושג המשמש היטב לתיאור החלל הבימתי הזה הוא מושג
"האלביתי" (המושג הפרוידיאני .)Das Unheimliche
מושג זה משמש לתיאור חוויה של דבר מה מוכר ,אך
בו זמנית גם זר .סתירה זו יוצרת דיסוננס קוגניטיבי
וחוויית מוזרות.
בפרשנות שלנו למחזה "האבא" ,בחרנו ליצור את חוויית
"האלביתי" באמצעות ארכיטקטורה אירופאית מוכרת -
לכאורה ,אך בעלת גוון לא ריאליסטי ,המתפיידת אל
החיוורון .המסדרונות הארוכים מוליכים ללא נודע,
לאין סוף ,וגם הם רק כמעט אמיתיים ,מאיימים במידה.
הזוית החדה שבה ניצבים הקירות ,בסימטריה כמעט
מושלמת ,מיצרים כפילות חריפה ולא נוחה בחלל.
ההשתנות המתמדת של הפרטים נועדה לערער את
המוחלט והקונקרטי ולעורר חווית ספק ואי ודאות.
כנרת קיש ,מעצבת התפאורה
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להיות
ולא (רק) לראות
“להיות’’ ולא ‘’להראות’’ ביקש סטניסלבסקי (מפתח
שיטת המשחק הקרויה על שמו) מהשחקן ובכך יצר סגנון
משחקי ותיאטרוני חדש .שחקניו של סטניסלבסקי נדרשו
להזדהות פנימית עמוקה עם הדמות ,הזדהות שמטרתה
לאפשר לשחקן לחוות את הדמות “מבפנים” ,ואת חייה
כאילו היו חייו שלו .דרישה זו נדמה שהיא פוסחת על פי
רוב על הצופה בהצגה – הצופה אינו נדרש למהלך דומה.
תפישות תיאטרוניות שונות מבקשות מהצופה רמות שונות
של הזדהות אך הצופה ,כשמו כן הוא ,צופה בהתרחשויות
ונוקט כלפיהן עמדה  -שיפוטית יותר או פחות בהתאם
לז’אנר ולאופיו התיאטרוני של המופע  -אך תמיד חיצונית.
יחד עם זאת ,באופן דומה לדרישתו של סטניסלבסקי,
ישנן הצגות ,כמו "האבא" ,המבקשות מהצופה לא רק
“לראות” אלא “להיות” .הצגות אלו משתמשות בקיומו של
התיאטרון כאזור גבול – מקום שהוא בין בדיון למציאות,
מקום בו אנו מוכנים להשעות לרגע את הספק ולהאמין
במציאות המוצגת בפנינו.
מיקומה של הבמה על ‘קו התפר’ הוא שמאפשר לנו
להתנסות בחווית האחר ,לחרוג לרגע ממציאות חיינו
ולחזור אליה עם תובנות שלא יכולנו להגיע אליהן
בגבולות המציאות התחומה שלנו .ניסיון כזה מעביר
אותנו מדיון בתוכנה של ההצגה והנושא שהיא עוסקת בו
לצורה שבה היא מקיימת את הדיון .מעמדו הייחודי של
התיאטרון כ’מובלעת’ בתוך המציאות נשען על המוכנות
שלנו כצופים לקבל את מוסכמות התיאטרון ככלל ואת
המוסכמות שההצגה יוצרת בפרט .אך כוחן של מוסכמות
מתגלה בראש ובראשונה כאשר הן נשברות .דווקא כאשר
המוסכמה המוכרת משמשת באופן שונה מהמקובל ,כפי
שהדבר נעשה ב"האבא" ,היא מגדילה את מעורבותו
הרגשית של הצופה ,המצפה לדבר אחד ומקבל דבר
אחר .השימוש הלא שגרתי במוסכמות הוא שמאפשר
ליצור רגעים של ערעור ,רגעים הכרחיים בכדי לחוות את
המציאות דרך עיניו של אנדרה  -האבא .מטרת ההצגה
אינה רק לחשוף בפני הצופה סיפור או התרחשות אלא
לגרום לו להתנסות בה באופן פעיל.
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כאשר שייקספיר בפרולוג ל"הנרי החמישי" מבקש “הטו
נא חסדכם למחזה” הוא מבקש קודם כל כי נסכים ‘לשחק
את המשחק’ ,נסכים לקבל את העולם שהשחקנים יוצרים
עבורנו על הבמה כפי שהוא :אם דמות מעידה על עצמה
שהיא רוקדת סטפס היא כנראה אכן רוקדת סטפס .אם
נאמר לנו שאנו בסלון ביתו של אנדרה אנו כנראה באמת
שם .צפייה בהצגה משמעה קבלה ,לפחות לזמן מה ,של
האשליה שהיא מציגה בפנינו .המוסכמות מסמנות לנו את
הדרך להבין את העולם הבדיוני של ההצגה.
אך מה קורה כאשר מוסכמות אלו נשברות והאופן שבו
אנו יכולים לתפוס את המתרחש על הבמה מתערער?
לפתע לא רק השחקנים מתבקשים להביא את עצמם אל
מקום גבולי בו הם אינם (רק) הם עצמם ,אלא גם אנחנו,
הצופים ,מוצאים את עצמינו נזרקים ממקומנו הבטוח
כצופים ונקראים לחוויה אחרת של המציאות בה אנו
נתונים .תיאטרון האבסורד והתיאטרון הפוסט מודרני עשו
שימוש בחווית הערעור כדי לייצג באופן סמלי את חווית
האבסורד הקיומית .אך במקרה שלפנינו ,הערעור נוגע
דווקא בחוויה פרטית וקונקרטית ומאפשר לנו להיכנס
לרגע אל תוך נעליו ,עורו ובעיקר נקודת המבט של אנדרה,
שעבורו המוסכמות כבר אינן ברורות ,כבר אינן מתווכות
את המציאות.
כאשר המוסכמות ברורות הן מסמנות לנו את הדרך לא רק
במהלך ההצגה אלא גם בשובינו אל המציאות .המוסכמות
הן שמאפשרות לנו בסופה של הצגה לחזור ולהבחין באופן
ברור בין המציאות הבדיונית לבין הממשית .אך כשיורד
המסך על האבא אנו נידונים להישאר עם השאלות הלא
פתורות – מה הייתה המציאות הממשית ומה התרחש
במוחו של אנדרה? שבירת המוסכמות ממשיכה עד
האקורד האחרון.
מאת שלומית כהן סקלי
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מהי
דמנציה?
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“דמנציה” ,או המונח העברי “קיהיון” ,הוא קובץ של תסמינים
המצביעים על פגיעה בתפקודי המוח הגבוהים ,שינויים
התנהגותיים וירידה תפקודית .ישנן מחלות רבות הגורמות
לקיהיון .המוכרת והשכיחה מביניהן היא מחלת אלצהיימר,
אולם קיימות מחלות נוספות המובילות לקיהיון.
קיהיון מוגדר כירידה של תפקודים קוגניטיביים ,ללא שינוי
במצב ההכרה .קיהיון כולל מגוון של סימפטומים כרוניים
המעידים על אובדן של פונקציות בחיי היום-יום .יש קושי
בתהליכי זיכרון ,קשב ,חשיבה והבנה .אובדן יכולת הזיכרון
לטווח קצר ,פגיעה ובלבול בזיהוי בני אדם ,קושי במילוי
מטלות מוכרות ,בעיות שפה ותקשורת ,חוסר התמצאות
במקום או בזמן .תפקודים מנטליים אחרים עלולים להיפגע,
ביניהם מצב רוח ,תכונות אישיות ,שיפוט והתנהגות חברתית.
באופן כללי ,כל הסוגים השונים של קיהיון ,גם אלו הנובעים
כתוצאה ממחלת אלצהיימר וגם אלו הנובעים מדמנציה
ווסקולרית או דמנציות מסוגים אחרים ,מאופיינים במספר
אלמנטים המביאים להתדרדרות הדרגתית בתפקוד החברתי
והתעסוקתי וברמת התפקוד הכוללת .קיימת חשיבות

לאבחון המחלה ואבחון הגורם למחלה .המחלה יכולה
להיות פרוגרסיבית ולהתקדם או להישאר סטטית,
ובכ 15%-מן המקרים נמצא כי שיטיון יכול להיות הפיך
במידה והטיפול החל לפני שאירע נזק בלתי הפיך.
בדרך כלל הסימפטומים של קיהיון מחמירים עם הזמן.
אופי הסימפטומים וקצב השתנותם שונים במחלות
השונות ומאדם לאדם ,אך עם התקדמות המחלה החולה
יתקשה יותר ויותר בביצוע פעילויות יומיומיות ,ועם הזמן
ייעשה תלוי לחלוטין באחרים .קיהיון בדרגת חומרה קשה
עלול לגרום למצב בו החולה יהיה תשוש נפש.
אומדן מספר החולים בארץ הוא כ 120-אלף.
בקרב בני  60-65שכיחות הקיהיון היא  1%ושכיחות
זו מוכפלת בכל חמש שנים עם העלייה בגיל .בגיל
 85ומעלה השכיחות היא מעל  .30%על פי מחקרים
שונים ,שכיחות הקיהיון בקרב בני  65ומעלה המתגוררים
בקהילה ובמוסדות כאחד מגיע לכ ,20%-מחציתם לוקים
במחלה ברמת חומרה קלה ,רבע לוקים בה ברמת חומרה
בינונית ,ורבע לוקים בה ברמת חומרה קשה .בהשוואה

לפי מין נמצא ,כי  20%מהנשים לוקות במחלה לעומת
 15%מהגברים.
למרות הדעה הרווחת כי קיהיון היא מחלה של קשישים,
ידוע מהשטח ומהמחקר ,כי מספר החולים במחלת
אלצהיימר ובקיהיון בגיל הצעיר מגיל הפרישה הולך וגדל
משנה לשנה.
מחקרים שנערכו בארצות הברית מראים על עלייה של
 10%במספר החולים בחמש השנים האחרונות ,והצפי
הוא שמספרם ישלש עד .2050
כיום אין טיפולים תרופתיים שמסוגלים לרפא את כל
החולים בדמנציה ובמחלת האלצהיימר ,אולם קיימות
תרופות שונות המסוגלות להקל ולשפר את התסמינים
השונים ואף אצל חלק מהאנשים להאט את התקדמות
המחלה.
מתוך אתר  www.alz-il.netשל עמותת עמדא
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פלוריאן זלר  /מחזאי

כנרת קיש  /עיצוב תפאורה

סופר ומחזאי .נולד בשנת  1979בפריס .ספריו ומחזותיו תורגמו לשפות רבות .לפי עיתון The
 ,Independentזלר הוא הכשרון הספרותי המבריק ביותר בצרפת כיום .את ספרו הראשון Neiges
 artificiellesכתב בגיל  .22ספרו השני  Les Amants du n’importe quoiיצא בשנת .2003
הספר  La Fascination du pireזכה בשנת  2004בפרס היוקרתי  Prix Interalliéוהפך אותו לשם
ידוע בצרפת .ספרו  Julien Parmeיצא בשנת  ,2006זכה לבקורות נלהבות והיה לרב מכר .ספרו La
 Jouissanceיצא בשנת  .2012זלר הפך גם למחזאי צרפתי בן זמננו ידוע .המחזה הראשון שלו L'Autre
הועלה בשנת  .2004מחזהו השני  Le Manègeהועלה בשנת  .2005המחזה  Si tu mouraisהיה מועמד
לפרס  .Globe de Cristalהמחזה  Elle t'attendעלה בשנת  .2008המחזה  La Mèreשיצא בשנת 2011
זכה בפרס  Molièreהיוקרתי .המחזה האמת ( )La Véritéהועלה בשנת  2011וזכה להצלחה בצרפת
ובאירופה ,המחזה הוצג גם בתיאטרון בית ליסין בהצלחה רבה .המחזה האבא ( )Le Pèreהועלה בשנת
 2012וזכה גם הוא בפרס  Molièreואף עובד לסרט .מחזות נוספים שכתב :שעה של שקט (Une heure
 )de tranquillitéבשנת  Le Mensonge ,2013בשנת .2015

אורן דר  /עיצוב תלבושות

בין תרגומיו לתיאטרון  -בבית ליסין :הדבר האמיתי ,פיאף ,ברנשים וחתיכות ,חיים פרטיים ,חלום של
לילה בלב קיץ ,שם פרטי ,האמת ,סיפור ישן חדש ,ארוחת פרידה .בתיאטרון חיפה :המלט ,רומאו ויוליה,
אירמה לה-דוס ,אילוף הסוררת ,הדוכסית של אמלפי ,מי דואג לילד .בהבימה :הברווזון ,כל החיים לפניו,
מלכת היופי של לינאן הסוחר מוונציה ,רעל ותחרה .בתיאטרון החאן :השחף ,נדלן ,הזמרת קירחת יותר,
הקיץ ,אדמה קדושה ,הקסם הגדול ,משחק של אהבה ומזל .בתיאטרון הרצליה :איזון עדין .בתיאטרון
הקאמרי :קוויאר ועדשים ,המלך ליר ,ווייצק ,קומדיה של טעויות ,איש קטן ,מה עכשיו ,שגעון באופרה,
סיראנו דה ברז'ראק ,נשוי במנוסה ,אופרה בגרוש .בתיאטרון באר שבע :המון רעש על לא כלום,
החולה המדומה .באנסמבל עתים :שלוש אחיות ,הדיבוק ,הטייפ האחרון של קראפ ,המלך הולך למות,
פר גינט .המעבדה :שלומית בתיאטרון גשר :הלילה השנים-עשר .זכה בפרס התיאטרון על תרגום בשנים
 .2011 ,2010 ,2008תרגומיו בספרות :גוגול מאת ולדימיר נאבוקוב ,אוץ מאת ברוס צ'טווין ,ספורים מתל
אביב מאת אודרי ברגנר ,מכתבים של גוסטאב פלובר ,פרשת המכשף הסוציאליסט מאת האמה טומה .כמו
כן הלחין מוסיקה להצגות רבות ,ויצירות מוסיקליות שונות.

רן בנגו  /מוסיקה

דורי פרנס  /תרגום

רוני פינקוביץ'  /בימוי

שימש כמנהל אמנותי בתיאטרון חיפה  ,2000-1997כבמאי בית בתיאטרון הבימה  ,1994-1992ובתיאטרון
חיפה  1995-1996וכיום מנהל אמנותי של תיאטרון המדיטק חולון .כתב וביים את המחזות  -בתיאטרון
בית ליסין :תה .בתיאטרון הבימה :לילות הדבש והאימה .בתיאטרון הבטון :פרודו .בתיאטרון באר שבע
וצוותא :מעקב באפילה .בתיאטרון חיפה :פירוק .בין ההצגות שביים  -בתיאטרון בית ליסין :סילביה ,טוב,
מה עושים עם ג'ני? ,אבודים ביונקרס ,זהות ,פילומנה ,קפה ערבה ,תה ,אהבת חיי ,סופ"ש עם תום ,האגם
המוזהב ,אקווס ,תנאים של חיבה ,פרינסס מרי  ,7אהבה זה לא הכל ,אמא שלו ,מלאכת החיים ,שבטים,
לחנך את ריטה .בתיאטרון הבימה :רעל ותחרה ,קרב של שחור וכלבים ,תעלולי סקפן ,יומנה של אנה
פרנק ,אוהבים את אופל ,מותו של סוכן .בתיאטרון הקאמרי :עוץ לי גוץ לי ,הגיל הנכון לאהבה ,איחש
פישר .בתיאטרון חיפה :הלילה ה ,12-השקרן ,מלאכים באמריקה .באופרה הישראלית ומדיטק חולון:
מקס ומוריץ .השתתף כשחקן בסרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה .מלמד בבית צבי .זוכה פרס הבימוי
בפסטיבל עכו  1990ופרס הבימוי ע"ש יוסף מילוא .2003

בוגרת תואר שני במגמה לעיצוב תיאטרון באוניברסיטת תל אביב .מלמדת עיצוב חלל בבית הספר
לעיצוב חזותי ירושלים .בין עבודותיה  -בתיאטרון בית ליסין :מירלה אפרת ,מקווה ,החדר הכחול,
איש הגשם ,מייק ,תנאים של חיבה ,הדוד וניה ,המלאך (בשיתוף המדיטק) ,רוחלה מתחתנת ,טרטיף.
בתיאטרון הבימה :קופסה שחורה (בשיתוף תיאטרון ב"ש) ,הנאהבים והנעימים ,אנה קרנינה (בשיתוף
תיאטרון ב"ש) .בתיאטרון הקאמרי :בעל למופת .תיאטרון חיפה :דפוקים .תיאטרון החאן :דוחקי הקץ,
המקצוען .בקבוצת התיאטרון רות קנר :שעת הגלגול.
Theatre J (Washington D.C.): Pangs of the messiah, Mikveh.

בוגר לימודי צילום ואומנות ,סטייליסט ומעצב תלבושות לסרטים ,טלוויזיה ופרסומות .מעבודותיו
בתיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין :היורשת ,מי מפחד מווירגיניה וולף ,דולפינים ,תה ,האגם המוזהב,
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 ,עקר בית .בתיאטרון
חיפה :בנות עובדות ,הדודה של מנש ,כולם היו בני ,משהו למות בשבילו ,אמנות ,גזע .בתיאטרון הבימה:
החותנת ,לרקוד ולעוף ,משוגעת ,חיזור גורלי ,החולה ההודי .בתיאטרון הקאמרי :לילה לא שקט ,יום
במותה של גו ,ציפור שחורה ,פרק ב' ,קיזוז ,האסיר בקומה ה ,14-סשה וניה סוניה ושפיץ ,נשוי במנוסה.
בתיאטרון הספריה :מלחמת טרויה לא תפרוץ ,עקומים ,הלילה הקצר ביותר ,ענבי זעם .בתיאטרון באר
שבע :איך למדתי לנהוג ,לא כולל שינה ,מהומה רבה ,הרוזן ממונטה כריסטו (על עבודתו זו היה מועמד
לפרס התאטרון על עיצוב תלבושות) ,רוחות .באופרה הישראלית :מעגנון עד לוין .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).

עוסק במגוון רחב של מוסיקה ובשנים האחרונות מנהלה המוסיקלי של להקת המחול 'ורטיגו'
בהנהלת נועה ורטהיים .מעבודותיו בתיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין :קפה ערבה ,בחורים טובים,
אמא שלו ,לחנך את ריטה .בתיאטרון הבימה :מותו של סוכן ,מונולוגים מהוגינה ,שרי מלחמה ,קויאר
ועדשים .בתיאטרון הקאמרי :משרתם של שני אדונים ,שמנה ,הנמר .בתאטרון באר שבע :טירונות בלוז,
בין חברים ,רק אתמול נולדה ,רומאו ויוליה .בתיאטרון חיפה :כולם היו בני ,הצמא והרעה ,סוחרי הגומי.
בתיאטרון נאפולי ( :)Teatro Stabile Napoliאנטיגונה ,הים לא מרטיב את נאפולי ,אנטוניו וקליאופטרה,
גן הדובדבנים ,שלוש אחיות .להקת המחול ורטיגו :חמסין ,איש חוטים ,האסתר ,סילויה ,לידת הפניקס,
ורטיגו והיהלומים ,רעש לבן ,מאנא ,נול ,ורטיגו  ,20רשימו .הלחנת פסקול בטלוויזיה ובקולנוע :פלפלים
צהובים (זוכה פרס הפסקול הטוב לשנת  ,)2011בלתי הפיך ,מגדלים באוויר ,מרגל השמפניה (זוכה
פרס האקדמיה לסרטים דוקומנטריים  ,)2007שישה מליון ואחד ,פלנטה אחרת ,פלסטלינה (זוכה
פרס חג'ג' פסטיבל ירושלים  ,)2013אפס ביחסי אנוש (זוכה הפסקול בפרס אופיר  ,)2014נדיה -
שם זמני .היה מועמד לפרס התיאטרון האיטלקי ב 2013-ו 2014-על הלחנת המוסיקה לאנטיגונה
ולאנטוניו וקליאופטרה.

אורי מורג  /עיצוב תאורה

בוגר בית הספר לאומניות הבמה ,מכללת סמינר הקיבוצים ,תל-אביב .בין עבודותיו  -בתיאטרון בית
ליסין :אני לא רפפורט ,משחק ילדים ,המלאך ,אביב מתעורר ,בחורים טובים ,שם פרטי ,אחים בדם,
משאלה אחת ימינה 33 ,וריאציות ,חברות הכי טובות ,האמת ,אוצר יקר .ובהצגות :אכזר ורחום ,פרק ב',
כובע הקש האיטלקי ,מר גרין ,גיבור מעמד הפועלים ,בנות עובדות ,משפחת ישראלי ,סוחרי הגומי ,טנגו,
מפעל חייו ,לא כולל שינה ,המדריך לחיים הטובים ,עלי כינור ,בית הקפה ,שעה וחצי איחור ,קיבוץ אל אי,
טירונות בלוז .הצגות ילדים ונוער :אוליבר ,זורו.
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ששון גבאי  /אנדרה

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 .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  ,3המחצבה ,לא בלי בתי ,עונת הדובדבנים ,סיפורי ת"א ,צלקתMade in ,
 ,israelאביבה אהובתי ,ביקור התזמורת ,בוקר טוב מר פידלמן ,לצוד פילים ,כידון ,גט  -סיפורה של ויויאן
אמסלם .בטלוויזיה החינוכית השתתף בתוכניות רבות ביניהם :שכונת חיים וזהו זה .בטלוויזיה השתתף
בסרטים ובתוכניות ישראליות ובין לאומיות ביניהם :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 ,פולישוק ( 3עונות) ,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 .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.

מיכל לוי  /האישה

בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב .2003 ,בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין :מקווה,
שיר פרידה ,סופ"ש עם תום ,פרינסס מרי  ,7תקלה קלה ,שם פרטי 33 ,וריאציות ,האמת .בתיאטרון
גשר :שאריות של אהבה ,נישואי פיגרו ,מדיאה .מופע אימפרוביזציות  -פותחים פה לשפן .בטלוויזיה:
מילואים ,משמורת ,פיק אפ ,האמת העירומה ,בלו נטלי ,פלפלים צהובים ,אחת אפס אפס ,חברות,
החממה ,פרודים.

חי מאור  /האיש

בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .2004 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית
ליסין :המוגבלים .בתיאטרון תמונע :גן ריקי ,פרוייקט אס ,כלבים ,קילר ג'ו .בתיאטרון הקאמרי בשיתוף
אנסמבל עיתים :רשומון ,חלום ליל קיץ ,כישוף .בבית ציוני אמריקה :שנה טובה לחקלאים בצפון.
בתיאטרון המדיטק :איפה הים? ,יותם ויעלי ,אוזו ומוזו מכפר קקרוזו ,נסיך צפרדע .בתיאטרון הקיבוץ:
ההבטחה ,שמונה בעקבות אחד ,אחד מהחברה .בקולנוע ובטלוויזיה :הפרויקט של עומרי גורדון ,אחד
אפס אפס ,בני ערובה ,מיראל 15 ,דקות ,תיכון השיר שלנו ,תעשה לי ילד ,אולי הפעם ,המדרשה.

טל דנינו  /פייר

יעל וקשטיין  /אן

בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין :זרעים
של מסטיק ,שם פרטי 33 ,וריאציות ,אז ,בפראג ,בית מרקחת שטרן-בלום .בתיאטרון הערבי-עברי ביפו:
בינתיים ימשיך להיות פה קר .במסגרת לימודיה השתתפה בהצגות :צומת וולקן ,חקירה אינטימית ,יונים
חרשים ,כל הזעם הזה ,עמק המוות .השתתפה בפסטיבל בברטיסלבה ,סלובקיה בהצגה היעלמות.

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2010 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין:
בחורים טובים ,נדל"ן ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה .בתיאטרון הספריה 12 :המושבעים ,בילי
בדאי ,שבת ראשון שני ,מעיין הכבשים ,האחרונים ,ציד אווזים ,יחסים מסוכנים ,כותרת ראשית ,ארוחה
בהפתעה ,בפיסגה ,נדלניסטים ,פרח לב הזהב .בתיאטרון מראה :שיעור בתנ"ך .Tolife ,בתיאטרון
המדיטק :דו רה מו .בתיאטרון אורנה פורת :הנחשול .בטלוויזיה :אחת אפס אפס.

ירדן גוז  /לאורה

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2015 ,במסגרת לימודיה השתתפה בהצגות :החגיגה,
עושת הנפלאות ,בלרינה ,רכבות הילדים ,דון ז'ואן חוזר מהמלחמה .זהו תפקידה הראשון בתיאטרון
הרפרטוארי.
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חברי ההנהלה
הציבורית

מנהלת התיאטרון :ציפי פינס

להצגה זו

דרמטורג התיאטרון :אבישי מילשטיין

עוזרת במאי:
לירון דן
מנהל הצגה:
ארז שפר
מנהלי במה:
זיו אורפז,
סטס סביטקין
תאורה:
שי דלריה,
אולג סטפנוב
הגברה:
אור רגב,
רם קציר
הלבשה ואביזרים :כל הזכויות על
המחזה בעברית
מאיה גיא
שמורות ל:
מיה טבי ייצוג

עוזי ברעם  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ' ניב אחיטוב מיכה וייסמברגר
איל ארד
מנהל משאבי אנוש:
נתנאל גלעדי
מיקי פרידמן
רמי בן-גל
שלום חבשוש
איריס מור
אריה מנדל
אריאל קפון
מנהל שיווק:

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
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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

הפקה

מנהל הצגה ראשי :אלן פיטלוק
מנהלי הצגות :אורנה דויטש ,שושי זק,
אלעד חברוני ,נעה חמל ,רולי יקואל,
שרון שפירא ,ארז שפר

צוות טכני

מנהל טכני :ישעיהו ביבלש
מנהל במה ראשי :אלברטו בנדר
מנהלי במה :זיו אורפז ,נביל טאפש,
דניאל לוין ,אברהם נתנאל ,ליאור סאלם,
סטניסלב סווטקין ,מטיאס סטוליאר
גיא קריספיל ,נחום רז
עובדי במה :יניב אלבז ,דניאל ברק,
יהודה גרוס ,אלון כליף ,שלומי נתנאל,
פייזל דודו
מנהל מח' תאורה :ראובן וולנר
תאורנים :שוקי אבו-חצירה,
אלכס בנסמן ,ניסים דלרייה,
שי דלרייה ,שמואל הס,
פרננדו מחאיקר ,אולג סטפנוב,
ליאור עזרא ,אייל דרור,
דולב ציגל ,קוסטה רייבסקי
מנהל מח' הגברה :תמיר אלפיה
הגברה :דניס אוסנקין ,אבישי אסור,
אסף בן אבי ,רז בליצבלאו,
טל חפץ ,סטס סוסניבקר,
אורן פרי ,רם קציר ,שרון ראובן,
ליאור רגב ,יורי שכנוביץ
מנהל ייצור :רמי דקל
אביזרים :יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה :מיכל אלוני
מלבישות ,רקוויזיטיות ,פאניות:
ג'ני אדלרבאום ,שי ברמק ,ולריה גלוזמן,
דנה כהן ,אולגה מטאיסן ,אסיה נלן,
מריאנה פינקלשטיין ,אולגה פרגמן,
לנה קומינה ,ליאורה רון ,יוליה שמילוב,
אירנה שפיצר
אחראי בטיחות :יעקב הכהן

ביצוע תפאורה:
אירגונית עיצוב
תפאורות
צילום כריכה:
דניאל קמינסקי
צילומים תוכניה:
כפיר בולוטין
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב כריכה:
רקפת ולטר וונטורה
עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

שחקני התיאטרון
לעונת 2015-16
יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
אורטל אוחיון
אבי אוריה
מגי אזרזר
גיה באר גורביץ'
אפרת בוימולד
יניב ביטון
נעה בירון
מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך
אור בן מלך
דודי בן סימון
נמרוד ברגמן
ששון גבאי
דני גבע
ירדן גוז
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

(לפי סדר א-ב)
דרור טפליצקי
יעל לבנטל
מיכל לוי
יניב לוי
שמרית לוסטיג
חי מאור
ענת מגן-שבו
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
הילה פלדמן
ויטלי פרידלנד
נתי קלוגר
הדס קלדרון
תמרה קליינגון
ליז רביאן
אגם רודברג
אורנה רוטברג
יקיר שוקרון
רון שחר
מיכל שטמלר
ניר שטראוס
יעל שרוני
רפי תבור

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס
מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי
מרכזת ידידי התיאטרון:
כלנית סטמקר

מייסדים
( 12,000ש"ח ומעלה)
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
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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

( 4,300ש"ח)
אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב
אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה
אהובי יגאל
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי
אלאלוף שרה
אלבין גליה
אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג דר' יעל (זכאי) וצילר בנצי
אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי וברנר בני
אריאל נורית וחיים
בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו
בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם
ביילין הלנה עו"ד וישראלי יעקב עו"ד
בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי
בן עוזר רותי
בראון גבי
ברון גבי
ברנר אביבה
ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת אלונה ואלי
ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה
גולדנברג אורה
גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל
גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן
גלאנץ טליה
גלבוע סולי וארנשטיין יורם
גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי
גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא
גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן
גרשון רזיאלה
דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה
דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי
הלפן אלי
הלקין אריאלה והלל
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
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
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
פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי
פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פוקס רעיה ויצחק
פינס עודד
פישר ד"ר אלי
פפושדו אלי
פרי אסנת ויעקב
פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי
פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל
צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף
קונדה ציפי ואפרים
קפלן רותי
קריב אסי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
קרסו מטי
רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר
רייז אורנה
רמון פנינה
רף חדי ואיתן
רפפורט עירית ופרי גלן
שביט (שטריקס) רינה ואילן
שחר זהבה ואריה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר
שפלר עופרה ורו"ח אלי
שקלים פנינה והרצל
שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק
תאומים עירית ומשה
תדמור דב
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מחזאות ישראלית
המוגבלים
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי
בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
בימוי :אלון אופיר

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

שירה
מאת ש"י עגנון
עיבוד :יורם פאלק
בימוי :גלעד קמחי
האורחת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט

חברי מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

.

נהנים מכח
של קבוצה!

פולישוק
מאת שמואל הספרי

מחזאות בינלאומית
המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה
על פי ספרו של מארק האדון
מאת סיימון סטיבנס
תרגום :דניאל אפרת
בימוי :גלעד קמחי
חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :גלעד קמחי
האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :רוני פינקוביץ'
על אהבה וחברות
מאת אמיליה באלמור
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :עדנה מזי"א

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אודי בן משה
לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל
תרגום :יוסף אל-דרור
בימוי :רוני פינקוביץ'
טרטיף
מאת מולייר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אודי בן משה
ארוחת פרידה
מאת מתיה דלאפורט
ואלכסנדר דה לה פאטאלייר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אלון אופיר

שעה של שקט
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה נאור
שבטים
מאת נינה ריין
תרגום :שלמה מושקוביץ ,תום אבני
בימוי :רוני פינקוביץ'

מגוון הנחות בתחום התיאטרון ,המחול ,המוסיקה והקולנוע
בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:

צעד מהיר
מאת :אוליבר קוטון
תרגום :יוסף אל-דרור
ההצגה חייבת להיגמר
מאת :הנרי לוויס ,יונתן סייר,
הנרי שילד
ביבר הזכוכית
מאת טנסי וויליאמס
תרגום :עידו ריקלין
בימוי :גלעד קמחי

הצגות ילדים
פינוקיו
עפ"י קרלו קולודי
עיבוד :דניאל אפרת ,גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה:
גלעד קמחי

המלאך
מאת אפרים סידון
בימוי :ציפי פינס

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום
עיבוד :דניאל אפרת ,גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי

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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לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר
mizrahi-tefahot.co.il/hacartis

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות (למעט דיינרס ומועדוני  youו .)lifestyle-כל המוצרים והשירותים באחריות
הספק בלבד .הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה .לקבלת מידע מלא
ומעודכן ,לרבות על התנאים לקבלת ההטבות ,יש להיכנס לאתר המועדון בכתובת www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis

אדם זקן

דוד אבידן

אדם זקן  -מה יש לו בחייו?
הוא קם בבוקר ,ובוקר בו לא קם.
הוא מדשדש אל המטבח
ושם המים הפושרים יזכירו לו
שבגילו  ...שבגילו ...
אדם זקן ,מה יש לו בבקריו?
הוא קם בבוקר קיץ וכבר סתיו
נמהל בערב בנורות חדרו.
ממסעו במסדרון הוא טרם שב
כי שם הוא עוד חשב ...
מה לעשות עתה ומה לקרוא
אדם זקן ...
אדם זקן ,מה יש לו בגילו?
הוא מנמנם כי הוא פוחד לישון.
עיניו פקוחות למחצה,
מנחשות לפי תנועת הכוכבים,
אם הלחישות רומזות,
כי זה לילו האחרון.
אדם זקן ,מה יש לו בערבו?
לא מלך הוא
ויפול לא על חרבו.
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Translated by :Dori Parnes
Directed by :Roni Pinkovitch
Set Design :Kinerth Kisch
Costumes Design :Oren Dar
Music :Ran Bagno
Lighting Design :Uri Morag
Cast )in order of appearance):
Sasson Gabay - André
Yael Vekstein - Anne
Hai maor - A man
Michal Levi - A woman
Yarden Goz - Laura
Tal Danino - Pierre

First performance: 26.7.2015 | Length: 1 hour and 30 min. without intermission

LE PÈRE
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