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מהו סיפור הרקע של המחזה? 
הבעל – עיתונאי פוליטי שהשתוקק לילד, האישה – מעצבת 
בסופו  לו  נענית  שהעדיפה להתמקד בעבודתה. כשהיא 
של דבר – כבר מאוחר מדי! כדי לפצות על החסר, האישה 
יורקשיר...  מבקשת ממנו שיביא לביתם חיית מחמד, כלב 
אלא שברוב תסכולו וכעסו, הבעל חוזר הביתה עם דג זהב. 

בקיצור, מערכת היחסים של הזוג עולה על שרטון! 

מאין צץ לך רעיון תמוה כל כך? 
רוצה  “מי  אגודה מסוימת בשעשועון  השתתפתי מטעם 
להיות מיליונר?”. לפניי התמודדו מתחרים שנדרשו לענות 
והפופולארית  חיית המחמד הנמכרת  “מהי  על השאלה: 
לפני  הראשון,  במקום  דורג  הזהב  דג  בצרפת?”.  ביותר 

הכלב, החתול והציפור.  

מפתיע...
כן, לגמרי! חזרתי הביתה טרוד במחשבות, תוהה כיצד ניתן 
להחשיב דג כחיית מחמד, שהרי אי אפשר ללטף אותו או 
לגרום לו לקפוץ לנו על הברכיים... ואז קלטתי שיש משהו 

מהפנט בתנועותיו של דג. 

יש משהו מרגיע בדג? 
לשקוע  אט  אט  מתחילות  במחזה  הדמויות  בהחלט. 
הזה,  הזעיר  ים  החי בבעל  ננות  מהתבו בהרהורים 
להיות  הופך  הדג  רגשותיהן.  את  בפניו  יחשפו  ואפילו 
זוג שחווה משבר במערכת היחסים!  הפסיכואנליטיקן של 
עם זאת, לא מדובר באנתרופומורפיזם )כפי שדיסני היה 
מגדיר זאת(, שכן הדג כאן אינו מבין דבר )צוחק(. הוא אינו 

יודע מי האנשים האלו ומדוע הוא נמצא שם במחיצתם. 

על הבמה, הדג באקווריום הוא אמיתי? 
לא, מכיוון שזה בעל חיים פגיע מאוד, אז לא בטוח שהוא 

היה שורד תחת אור הזרקורים... 

רוח  לפי  שמשתנה  שיצרת,  קאלט  דמות  הוא  פיניון 
הזמן... 

לא  לעולם  הזו  לי שהדמות  אומרים  בנחמדותם  אנשים 
מתיישנת. קודם כל זה משמח אותי מאוד, במיוחד בהתחשב 
בעובדה שאני לא יכול לנבא אם היצירה הבאה שלי תצליח 

או לא, מה שמעורר בי חרדה גדולה. 

למרות הצלחותיך אתה עדיין לחוץ? 
30 סרטים, ב-18  אני רוצה לומר לך, אמנם אני חתום על 
ובנוסף,  וב-6 מהם הייתי הבמאי,  מהם הייתי התסריטאי 
כתבתי יותר מ-6 מחזות, ועם זאת, אני תמיד חושש באותה 
מידה, ואני מכווץ מפחד כשני מגיע לפרמיירות בתיאטרון, 
או כשאני יושב באולמות שבהם מתקיימות הקרנות פרטיות 
של סרטיי. בינינו, אחרי כל פועלי, פחדתי כל כך וסבלתי 
מפחד במה נוראי, כך שכעת אני רוצה קצת רוגע )צוחק(! 

האם ניתן לחזות מראש את הצלחתו של מחזה? 
לכך שהיית  מודע  לא  הוא שאתה  כותב  בלהיות  הקושי 
מצחיק, עד שאתה לא מוצא את עצמך מול קהל בזמן אמת. 
"אידיוט לארוחה״, רק לאחר  למשל בקומדיה שכתבתי 
שהתוודע לי מספר הצופים בקולנוע גומון בפאריס, ירדתי 
רוקעים  לאולם כדי לראות את התגובות. ראיתי אנשים 
ברגליים מרוב צחוק! אין כל אפשרות לחזות את זה מראש.
אני חושב שהדבר היחיד שלמדתי במשך הזמן, זה להיות 
דבר.  אותו  נשאר  זאת, הכל  יותר בכתיבה. מלבד  קפדן 

הרעיון הוא להיות מספר סיפורים. 

זה משהו שהיה בך מאז ומתמיד? 
כן, כבר בתור ילד קטן, סיפרתי סיפורים. בבגרותי למדתי 
והיסטוריה במשך שנתיים,  רפואה במשך ארבע שנים 
28 חודשים, והתחלתי לכתוב רק  שירתתי בצבא במשך 
בגיל 30. הוריי היו שניהם סופרים, אבל הם הרוויחו בקושי 
רב את לחמם, כך שהם הזהירו אותי תמיד: “רק אל תעסוק 
בכתיבה”.  אבי אף הפציר בי: “תמצא מקצוע עם משכורת 

קבועה” )צוחק(.

אילו היית יכול לעסוק במקצוע אחר בחייך, במה היית 
בוחר? 

)חושב ארוכות( שום דבר, אני אוהב את מה שאני עוסק 
בו, זה הכול. מאחר שאין לי תחביבים, אני ממש חי בתוך 
ייאמן, אבל בתור כותב, אתה לעולם  הכתיבה שלי. לא 
לא מתנתק מהעבודה שלך... אני הולך לישון עם הדמויות 

שלי! 

האם כותב זקוק למשמעת עבודה רצינית? 
ניל סיימון, מחזאי אמריקאי דגול, אמר:  זה סיוט...  כן, 
“לכתוב, זה לשכתב.” וכך זה בדיוק, צריך לחזור ולכתוב 
אותה סצנה, שש, שבע או שמונה פעמים! כשזה רץ לך 

מנסה  אבל כשאתה  גאוני,  שזה  בראש, אתה משוכנע 
להוציא את זה על הנייר, אתה מגלה שיש פער... כל מה 

שהיה יפה כל כך, הופך למייגע על הנייר! 

אתה נותן לאנשים הקרובים אליך לקרוא את הטקסטים 
שלך לפני שאתה מאשר אותם סופית? 

לא, לא ממש. אשתי כמובן עומדת לרשותי, אבל היא לא 
צוחקת מההומור שלי! במהלך כתיבת התסריט לסרט 
על חלק מסוים ממנו במשך שלושה  “הנמלט” עבדתי 
דפרדייה  לצד  רישאר,  לפייר  אומר  קארמה  שבועות. 
השוכב על אלונקה, “הוא בלע את הכדורדור! הוא בלע 

את הכדורדור!”.
הקראתי את זה לאשתי, שלא הגיבה כלל. שאלתי אותה 
“לא אהבת את זה?”, היא ענתה לי: “לא, תוותר על זה...”, 
בפועל, זה היה אחד מהמשפטים המוצלחים ביותר בסרט 

)צוחק(!
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אם יצור מהמאדים היה נוחת על פני כדור הארץ, ומתבונן 
בנו בני האדם, הוא היה אומר לעצמו בלי ספק: הם מוזרים 
קרובי  בביתם  מחזיקים  הם   – האלה  האדם  בני  מאוד 
משפחה של חיות טרף מסוכנות: את החתול – קרובם של 
האריה והנמר, את הכלב – קרובו של הזאב, איגואנות – 

קרובם של קרוקודילים, נחשים דגים ועוד...
אל  שלנו  המשיכה  את  להסביר  באמת  אפשר  איך 
כווטרינר  יש להם בחיינו?  איזה תפקיד  חיות המחמד? 
וכפילוסוף של טבע ואבולוציה, אנסה לצעוד אתכם ביחד, 

יד ביד, במשעולי גן-החידות הזה.
פעם, עוד הייתה לחיות הבית משמעות מעשית – לרעות 
וכדומה, אבל  את העדר, לעזור בציד, להגן על הרכוש 
הפודל העירוני החביב לא עונה על אף אחד מהקריטריונים 

– הוא משמש כחבר ורע, אפילו כבן משפחה.
אם  תרשו לי להתפלסף מעט – אני רואה בקשר עם חיות 
המחמד את הגשר לגן העדן האבוד אותו איבדנו במהלך 
התפתחותנו האבולוציונית האנושית. אם נתבונן באחת 
נראה  בראשית,  הנקרא ספר  במחזה  החזקות  הסצנות 
זוג שימפנזים  בעולם:  מוצקה למצבו של האדם  עדות 

בג’ונגל  בהרמוניה  חיים  וחוה  אדם  הנקראים  חביבים 
ומשתלבים היטב בסביבה – הם עירומים, הם תמימים, והם 
אוכלים מפירות היער כמו יתר החיות. אבל אז, במהלך 
דרמטורגי גאוני, מופיע הנחש ומפתה את חוה ואת אדם, 
לאנושיים  אותם  – מה שהופך  לאכול מפרי עץ הדעת 
ושכלתניים – הם מיד מתכסים בבגדים ומתחילים לחיות 
נוירוזות. העונש – גרוש  חיים רציונלים, מפוכחים מלאי 

מגן העדן הטבעי הקמאי אל עבר ערי הבטון המנוכרות. 
אז מה נותר לנו? לקחת חיה תמימה רוחשת טבע היולי, 
אל תוך הבית שלנו – היא תשרה עלינו את השלווה והרוגע 
שאנו מחפשים. זו במידה רבה הסיבה והמהות של הקשר 

המיוחד שלנו עם חיות המחמד.
היחסים  יום את  יום  רואה  אני  כווטרינר בעל מרפאה, 
- אנשים שמדברים על חיות המחמד  המיוחדים האלה 
וחשוב של המשפחה. אנשים  נפרד  שלהם כחלק בלתי 
בדיוק את  ומבינים  חיות המחמד שלהם  המדברים עם 
השפה החיתית שלהם – שאין בה אומנם מושגים מילוליים 
מוגדרים, אבל יש בה קולות ותנועות הברורים היטב לשני 

הצדדים.

אני למשל מאוד אהבתי לחזור הביתה מיום עמל מתיש חיית מחמד
דין, או רואי חשבון, או פקידי  הכולל שיחות עם עורכי 
ולפנות בדברים אל כלבתי שנופי, אשר  ביטוח לאומי, 
החוזר  קיסר  יוליוס  אני  כאילו  פניי  את  קידמה  תמיד 

מהמערכה הגדולה, בדברים: 
סידורים?  הרבה  לך  היו  שנופי?  היום  עלייך  עבר  איך 
בירוקרטיה, חשבונות? בנקים? ביטוחים? לא ולא כמובן 
רק תחושות בסיסיות של קיום ראשוני בלי כל התסבוכות 
האנושיות. לכן אנשים מדברים אל כלבים וחתולים ואפילו 

אל דגים שאין ספק שלא יענו להם. 
צריך לתפקד אפילו  אני  כווטרינר,  בעבודתי  לעיתים, 
כיועץ נישואין - למשל: המקרה של עדנה ויוסי )השמות 
בדויים, השמות האמיתיים שמורים במערכת, והם שרה 
אצלי  שטופלה  חביבה  חתולה  הייתה  לעדנה  וחיים(. 
במרפאה, לימים עדנה הכירה את יוסי אשר גם הגיע איתה 
למרפאה. לימים יוסי התחיל לבוא אלי גם עם הכלבה שלו 
דולי )השם בדויי השם האמיתי...(. יום אחד הגיעו השניים 

למרפאה ללא חיה – שניהם נראו זעופים וכעוסים. 
ויוסי רצינו לעבור לגור ביחד  פתחה עדנה ואמרה: “אני 
הכלבה  אלי,  הגיעו  שהם  ברגע  לצערי  אבל  בביתי, 
החתולה  את  תקפה  יוסי  של  והמרושעת  התוקפנית 

נעלב,  בקול  יוסי  הוא”, אמר  “נהפוך  המקסימה שלי”. 
הכלבה  את  האגרסיבית שלה תקפה  החתולה  “דווקא 

החביבה והטובה שלי”.
לא אלאה אתכם בוויכוח שפרץ ביניהם, ואני עומד בתווך 
כשאני אוחז רק בהשכלה ווטרינרית ולא פסיכו-חברתית-
טיפולית. אבל מתוך הבנת האדם והחיה, ומתוך אחריות 
ציבורית לגורלה של משפחה בישראל, נתתי להם כמה 

עצות:
האינסטינקטים  עם  הבית  בעל  את  לכבד  יש   .1

הטריטוריאלים שלו )במקרה זה החתולה(.
2. יש לעשות את תהליך החשיפה בהדרגה איטית.

3. אתם הבעלים צריכים לשמש כחייץ כמו כוח האו”מ.
השניים פנו לדרכם, ואני נותרתי תוהה מה יעלה בגורל 
לי  והביא  אלי  הזוג  הגיע  ימים  חודש  כעבור  היחסים. 
והכלבה מתכרבלים  רואים את החתולה  בהם  תמונות 
ביחד בשינה רגועה. זה היה רגע של נחת. ואני בתוך לבי 
רק קיוויתי שגם בני הזוג ידעו להסתדר בצורה אידילית 

שכזו...

Rafi-kishon.co.il ,מאת ד”ר רפי קישון
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״חיית מחמד״,  באחת הסצנות הראשונות בהצגה 
שקנה  הזהב  דג  עבור  שם  מחפש  הגיבור,  הנרי, 
נגד, אשתו. הוא מגיע למילה  בשביל, או אם תרצו 
ביז’אווי,  אלי  של  הפרס  זוכה  בתרגומו   – “פיניון” 
כמשחק מלים דרך המילה “פין”. זה משעשע אותו: 
פיניון = פין קטן. ומהרגע שלדג שלו יש שם, הוא רוכש 

גם זהות, מן הסתם. 
הספונטניות של גילוי השם פיניון אצל פרנסיס ובר 
“הומור עצמי”, שכן פיניון הוא  הוא מעין ביטוי של 
שמה של דמות שחוזרת באחדות מיצירותיו. הפיניון 
רישאר  פייר  השחקן  של  בדמותו  הופיע  הראשון 

בסרט “הבלונדיני עם הנעל השחורה”. מאז, הוא חזר 
בעוד ארבעה סרטים של ובר. אצלנו, הדמות פיניון 
יקר” –  “אידיוט לארוחה”, מ”אוצר  מוכרת מהמחזה 
שם הוא היה השומר להשכיר בדירת המיליונרים, 
ומ”לצאת מהארון” – שם פיניון הוא הפקיד המפוטר 
שהוא  אחרי  לקונדומים,  המפעל  לאליל  שהופך 
שלו.  מהארון  היציאה  בתמונת  כולם  את  משתף 
המשותף לכל הפיניונים: גבר ישר דרך, תמים באופיו, 
בצל  “כלאדם” שכזה, שחי  בנסיבותיו, מעין  בודד 
אנושיותו הבסיסית  בגלל  בדיוק  ושהופך  ובצנעה 
ליקירן של כל הדמויות הצבועות שמקיפות אותו. 

פיניון בצרפתית הוא גם הצנובר שבאצטרובל וגם 
הפין, הנעץ, או המסמרון שנועץ את החפץ למקומו: 
כלומר, פיניון “תקוע” ביסורי אנושיותו ורק החלטתו 
להרכיב מסיכה “כמו כולם” גואלת אותו משממונו. 
ובר המתבונן בעולמן  פיניון הוא האלטר אגו של 
הצבוע של דמויותיו. ב”חיית מחמד” הגדיל ובר )או 
דווקא הקטין( והפך את פיניון שלו לדג: כאן הוא 
אילם, “תקוע” באקווריום, אבל, למעשה, גם כאן 
הוא חושף בנוכחותו את חולשותיהן של הדמויות 

הסובבות אותו.

קביעה של דמות שכזאת שמייצגת את המחזאי 
בסדרה של מחזות היא עניין נדיר למדי. הידיעה 
שדמות אחת תמשיך ממחזה למחזה דורשת בנוסף 
לתפיסת עולם מגובשת שתהיה למחזאי )ולדמות( 
ימשיך  וודאות מסויימת שהמחזאי  גם  מן הסתם 
לכתוב ושהדמות תמשיך להתקיים – אבל אילו שתי 
דרישות שובר, מהמחזאים המצליחים ביותר בימינו, 

ממלא ללא קושי.

אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון

פיניון וגלגוליו
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זוגיות באקווריום
כידוע רק דגים מתים שוחים עם הזרם – אבל דגי הזהב בהצגה “חיית מחמד”, כמו באגדה 
המפורסמת, לא רק שאינם מתים, הם אף מצליחים לחולל קסמים ולהפיח חיים בזרם הגווע 

של גיבורי המחזה. 
אל הגיבורים הראשיים - זוג ללא ילדים, מצטרף שותף נוסף ויוצר עמם משולש של יחסים 
ילדותיים, תלותיים, ואגוצנטריים. שלוש הדמויות הראשיות במחזה כמו באגדה, חיות בדלות 
ומוצאות עצמן משחקות  הן מסרבות להתבגר,  ומחסור, אלא שכאן מדובר בעוני רגשי. 
ייאוש, בדידות, ריחוק ושיעמום  כילדים, ומחשקות את עצמן במעגלים של אינסופיים של 
גם  ילדים משותפים, כמו  אינו מביא  הזוגי  וסוגרים עליהן. לא במקרה הקשר  שהולכים 
זה בזה,  גיבורינו איבדו עניין אמיתי  וזוגית אחרת. זה מזמן  יצירה משמעותית אישית  כל 
ונותרו עם עלבונות, האשמות וכעסים הדדיים המוטחים בזעם, בלי שאיש מהם יוכל להכיר 

במורכבות ובפגיעות של עצמו ושל זולתו.  
בייאושם הם מחפשים בנרות או ליתר דיוק בחנויות לחיות מחמד – “גלגל הצלה”, או לפחות 
ו”באין ציפור שיר”  ויושיע אותם מבדידותם ומעצמם,  “חבר טלפוני”, שיספק להם חיים, 

)וכלבלב(, הם מוכנים להתפשר גם על דג...
קניית דג הזהב על ידי הנרי, אינה רק ביטוי לתוקפנות ולציניות שלו כלפי אשתו קריסטין, 
אלא במישור העמוק יותר, הדג מייצג כמיהה לתיקון, להשבת מה שאבד או זה שלא נברא 
מעולם. ככלות הכל, מדובר ב “דג זהב” בעל מוניטין של מי שבכוחו למלא לפחות 3 משאלות... 
ויעניק אהבה שאינה תלויה בדבר, יתפעל,  לגיבורינו משאלות לרוב: שיהיה מי שיתמסר 
יקשיב, ירגיע, ימלא את החלל הפנימי והבור שנפער בתוכם, אך לא פחות חשוב מכך, לא 
ידרוש דבר, ולא יקבל דבר. מישהו שעבור כמה גרגירי אוכל יבשים, יספק את “הסחורה”: 
וכל זאת מבלי שידרוש מאמץ כלשהו או התחייבות כדי לזכות  יספוג,  יכיל,  יבין,  ישמע, 

באהדתו.   
בין האמירות המשעשעות, השנינות והצחוק המר, חבוי מוות רגשי, ניתוק, שעמום, מחנק, 
שאותם בני הזוג מתאמצים לכסות, על ידי העמדת פנים, ובלבד שלא יאלצו להכיר ולהודות 
בהם. שניהם  ממאנים או שמא מפחדים להתקרב זה לזה, לגעת, לחוות, להחשף, לראות את 
האחר ולהראות על ידו. איש איש עם כאביו ומצוקותיו, בחוסר אונים, כמו צמד ילדים שאמא 
השאירה אותם זמן רב מידי לבדם, ולכן כהגנה מפני הבדידות, הפחד והכאב הם משקרים, 

בוגדים, מסתירים ובעיקר מסתתרים. 
לא פלא שעד מהרה הדג עונה על הציפיות ומתחיל למלא אחר משאלותיהם. רק הוא יכול 
להפוך ל”ידיד הנפש” הקרוב, שכן הוא אינו יכול לסכן או לפגוע באיש. כמוהם הוא מנותק, 
מבודד, נע במעגלים עקרים סביב עצמו, ולכן לידו כל אחד מהם מסוגל לבטא את מצוקותיו, 
לחלוק עימו את חלומותיו, מבלי לחשוש שאלו יפגשו בתגובה ממשית שתערער את חווית 
וכך, כמו באגדות, דג  וכמובן ללא שום מחוייבות או אחריות מצידו.  הביטחון המוחלטת, 
הזהב אמנם נענה ומספק הקשבה, ביטחון, ואמון ללא תנאי, אך אבוי, כדי לגדול, להתבגר 

ולהתפתח, אין די בקשר עם מי שמשייט בתוך צנצנת זכוכית. 
והממיתה, כפי שנחשפת לפנינו, בתוך חוסר האונים, הייאוש  במציאות הבלתי אפשרית, 
והאבל על מר גורלם, דג הזהב אינו מסיים את מלאכתו לאחר מילוי 3 המשאלות. יתרה מכך, 
לא רק שהוא אינו נוקם והורס את מה שנתן, הוא אף נכון למלא משאלה נוספת. אל תוך 
הריקנות הרגשית, ומתוך הצמא לחיים שמתחיל להתעורר, נכנסות לקשר המשולש, דמויות 
נוספות שמטלטלות את גיבורינו, ומפיחות בהם, כמעט בעל כרחם, חיים: בעזרת קשרים עם 
בני אדם ממשיים, מלאי תשוקה, רצונות, מאווים וחלומות, בני הזוג הנרי וקריסטין, מצליחים 
ולהתרגש.  לחוות, להרגיש  ומתחילים  לכודים,  היו  בו  אט אט להשתחרר מכבלי הפחד 
בסיום המחזה הם מסוגלים בכוחות עצמם, ללא עזרה חיצונית להעיז לצאת ולבקוע מתוך 
האקווריום שעטף ובודד אותם, להסתכן באינטימיות, תשוקה, ואולי גם לפתוח פתח לאהבה 

בוגרת ובשלה.

www.izoonim.co.il מאת דר׳ גלית לזר, מכון איזונים
     

13 12



15 14



המדריך לבחירת חיית המחמד 
לכם ולמשפחתכם

לפני שאנו בוחרים להביא לביתנו חיית מחמד, כדאי מאוד 
לקרא את המדריך הזה:

והאם היא  חשוב להגדיר מה אנו מצפים מחיית המחמד 
האם  למשל:  שלנו.  המשפחתי  החיים  לאורח  מתאימה 
אנו צריכים כלב שמירה תוקפני שיגן על תחנת הסמים 
הביתית שלנו או רק כלב מחמד חברותי, שישחק עם ילדינו 
המקסימים. ישנן חיות מחמד רבות לבחירה – אקדים ואומר 
שאני אישית ממליץ בעיקר על כלבים וחתולים  כי אלה הם 
הקשרים החברתיים העמוקים והמשמעותיים יותר לבוגרים 

ולילדים.
את רשימת חיות המחמד אתחיל לפי הסדר האבולוציוני:

דגים - אקווריום עם דגים, זה יכול להיות תחביב מעניין – 
האקווריום הוא סוג של מיקרו-קוסמוס שבו אנו צריכים 
לאזן את כל הגורמים הדרושים לחייו של הדג – טמפרטורה, 
אומרים  המים.  איכות  מסתור,  מקומות  צמחיה,  מזון, 
נכון כבר  שהאקווריום תורם לשלווה הרוחנית – זה בטח 
בגלל הטעם שהדגים לא עושים רעש. דווקא בגלל שהדגים 
כל כך רחוקים מאיתנו והם יודעים לחיות בתוך המים מקום 

המהווה מלכודת מות עבורנו, הם מסקרנים אותנו. 

מבין  הנפוצים  הזוחלים  הם  ואיגואנה  נחשים   - זוחלים 
חיות הבית. אני אישית לא מתלהב מהם – יש להם דם קר 
ידידות אמת בינם לבינינו – בעלי הדם החם.  נוצרת  ולא 
כשרוצים להביא לי נחש ארסי לטיפול במרפאה – אני מפנה 

אותם למתחרים שלי ...
– הציפור היא בת-כנף רננה, שבמעופה מסמלת  ציפורים 
סגורים  אותם  לראות  לי  קשה   – והחופש  החירות  את 
 – בין הציפורים  ובבתים. התוכים הם הנפוצים  בכלובים 
חשוב לתת להם גם מזון טבעי כדי שיאריכו חיים – התוכים 

הגדולים יותר יכולים לחיות עשרות שנים.
- ארנבונים, שרקנים ואוגרים – שני הראשונים  מכרסמים 
יכולים להיות נחמדים, האוגרים לא מאריכים ימים – ילדים 
רבים חוו את חווית המוות הראשונה דרך האוגר שלהם. גם 

להם חשוב לתת גם מזון צמחי טרי למען יאריכון ימיהם.

ד”ר רפי קישון מנהל המרפאה הווטרינרית הרב- מאת: 
עם  הארץ  ברחבי  ומופיע  מרצה  ברמת-אביב.  תחומית 
הופעת הסטנד-אפ: אפרים קישון – ההומור, הבידור החיים 

Rafi-kishon.co.il .והסרטים
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יוצרים
אורנה סמורגונסקי - עיצוב תפאורה ותלבושות

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, ההצגה חייבת 
להיגמר. בתיאטרון הקאמרי: חברות הכי טובות, הורדוס, ליזיסטרטה 2000, הרב 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 הבימה: חבילות מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות, הדיבוק, 
להיות או להיות, אותלו, הכפיל, המיליונרית מנאפולי.  מועדון האלמנות העליזות. בתיאטרון חיפה: 
ומוריץ, נחמן, המלאך )בשיתוף בית ליסין(. עיצבה  מקס  המתחזה. במדיטק:  בתיאטרון באר שבע: 

תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו.

ראובן וולנר - תאורה
בוגר קורס תאורנים בכירים של אוניברסיטת תל-אביב. עיצב תאורה להצגות ומופעים ביניהם בוקר 
פעם אהבה גדולה, קידוש, היורשת, מי מפחד  1989. בתיאטרון בית ליסין:  של שוטים בתיאטרונטו 
ג׳ני?, פרפר  וולף?, הזוג המוזר, הרומן הראשון שלי, עשו עליך פעם סרט?, מה עושים עם  מוירג׳יניה 
ברשת, ריקוד בשישה שיעורים, יחפים בפארק, חיים פרטיים, ראודה, אלוהי הקטל, תקלה קלה, קיר 

זכוכית, מזל טוב, אני אבא, קוראים לו מלך. וכן הצגות ילדים ומופעים מוסיקליים שונים.

אלי ביז'אווי - תרגום 
בוגר מגמת בימוי והוראת תיאטרון במכללת סמינר הקיבוצים. בין תרגומיו - בתיאטרון בית ליסין: טרטיף, 
ויוליה,  סיפור הפרברים, בית ספר לנשים, קברט, רומיאו  בתיאטרון הקאמרי:  אוצר יקר, לצאת מהארון. 
דבר מצחיק קרה. בתיאטרון הבימה: 1984, הקמצן, יחסים מסוכנים. בתיאטרון באר שבע: הורים איומים, 
רומיאו ויוליה, פיאף, שחק אותה סם. טירונות בלוז. בתיאטרון המדיטק: שנה עם צפרדי וקרפד. בתיאטרון 
המסחרי: בילי אליוט, היפה והחיה, כלוב העליזים, אוליבר!', Avenue Q. בתיאטרון הספריה: מלחמת טרויה 
לא תפרוץ, בדלתיים סגורות, אאידה, תשוקה, ג'קיל והייד, משחקי חופשה. סל"ה יורם לוינשטיין: ליצנים 
של אלוהים, אל נקמות. כתיבה - בתיאטרון המדיטק: לא דובים ולא יער. אריה הספריה. בימוי - בתיאטרון 
תשוקה  גורי אלפי(. בתיאטרון הספריה:  תעלת בלאומילך )עם  פיאף. בתיאטרון הקאמרי:  באר שבע: 
)סונדהיים(, בדלתיים סגורות, היפה והחיה. בבית צבי: אנדורה, השגחה עליונה, ספון ריבר. בקולנוע: כתיבת 
התסריט לבננות, סרטו של איתן פוקס. זוכה פרס על כתיבת הליברטו לאדיפוס משפט האלים, פסטיבל 
עכו 2000. זוכה פרס קרן רבינוביץ' לתרגום על שם עדה בן נחום לשנת 2014 על תרגומו לטרטיף. 
זוכה פרסי התיאטרון הישראלי - מתרגם השנה 2015 על תרגומו לרומיאו ויוליה, מתרגם השנה 2016 

על תרגומו להורים איומים.

פרנסיס ובר - מחזה
ביוצרי הקומדיות באירופה.  ובמאי קולנוע, אחד מהבולטים  נולד בצרפת ב-1937. מחזאי, תסריטאי 
כמה מסרטיו המצליחים החלו את דרכם כמחזות לתיאטרון, ורבים מן התסריטים שכתב זכו לגרסאות 
בהוליווד, שחלקם בבימויו. ב-1969 כתב את התסריט הראשון שלו לקולנוע ובהמשך במהלך שנות 
הנודניק, הבלונדיני עם הנעל  וביניהם:  ה-70‘ כתב תסריטים לכמה מהסרטים הצרפתיים של העשור 
השחורה, כלוב העליזים )שזיכה את ובר בפרס גלובוס הזהב ובמועמדות לאוסקר. עשרים שנה מאוחר 
יותר זכה הסרט לעיבוד אמריקאי תחת השם כלוב הציפורים( והצעצוע שאותו גם ביים. במהלך שנות 

ה-80' כתב וביים את חברים בלי מזל וקומדיות פשע מצליחות אחרות, ועבר לגור בארה"ב.
ובר ממשיך לעבוד הן בצרפת והן בארה“ב כתסריטאי ובמאי. כמה מסרטיו הנוספים שהצליחו ברחבי 
אידיוט לארוחה עובד לקולנוע, קיבל  המחזה  שלושת הגנובים, סתום ת'פה, מאהב בהשאלה.  העולם: 
שבחים ברחבי העולם, זכה בשלושה פרסי סזאר, והוצג בהצלחה רבה בתיאטרון בית ליסין ב-1995. 
המחזה אוצר יקר הוצג בהצלחה רבה בתיאטרון בית ליסין ב-2013. הסרט לצאת מהארון יצא ב-2000 וזכה להצלחה רבה ברחבי 

העולם, המחזה זכה בפרס התיאטרון, הקומדיה של השנה ומוצג בהצלחה רבה בימים אלו בתיאטרון בית ליסין.

אלון אופיר - בימוי
שרת בלהקת פיקוד המרכז. בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות שביים - בתיאטרון 
ריקוד בשישה שיעורים, אהבה ממבט שלישי, החדר הכחול, החולה ההודי, מדליה להארי,  ליסין:  בית 
בית מרקחת שטרן-בלום, עקר בית, ארוחת פרידה, חוף דייטונה, לצאת מהארון )זוכת פרס התיאטרון – 
הקומדיה של השנה(, קוראים לו מלך, בפסטיבל פותחים מסך שירים שהוצאו מהקשרם, כל הבמה אישה, 
בראבו, החותנת, שעה יפה ליוגה, לרקוד ולעוף, החולה ההודי, אם  )פרס ראשון(. בהבימה:  בשידור חי 
הבית, פאניקה. בקאמרי: מר גרין )זוכה פרס התיאטרון להצגת השנה 2001(, פרק ב', אסיר בלב העיר, 
קיזוז, נשוי במנוסה, אנה. בתיאטרון חיפה: בנות עובדות, הדודה של מנש. בתיאטרון גשר: שיחות לילה. 
)ביים ושיחק את ארנולד(.  סיפור אהבה בשלושה פרקים  וולנטיין. במרכז הגאה:  שירלי  ביידיש שפיל: 
בתיאטרון הספריה: הבחורים שלנו, השבויה האינדיאנית, בלילות הקיץ החמים. בתיאטרון הצפון: עפרה. 
בתיאטרון הקומדיה: האמא של הרווקה. במדיטק: אמא אמרה לי דני. השתתף בהצגות - בתיאטרון בית 
ליסין: אילוף הסוררת. בהבימה: אמדאוס, משרתם של שני אדונים, מלך היהודים, שלוש אחיות, הסוחר מוונציה, הדה גבלר. בקאמרי: 
המורדים )פרס התיאטרון 1998 לשחקן בתפקיד משנה(, המנצח, מעיין הגופרית, רצח, כטוב בעיניכם, עוץ לי גוץ לי, מסע הניסים 
מאדאם באטרפליי,  שוק המציאות. בתיאטרון באר שבע:  ושיחק את פרופ' היגינס(;  )ביים  פיגמליון  והנפלאות. בתיאטרון חיפה: 
המתחזה, כטוב בעיניכם, הרוזן ממונטה כריסטו )פרס התיאטרון לשחקן השנה 2009(, המון רעש על לא כלום, הכל אודות חוה, הגיבן 
מנוטרדם. בתיאטרון הספריה: אוהבים ומובסים, מודליאני, דלתות, אנטיגונה, הבן הבכור, ארכי ספקטרום הראשון, החמור מארץ עוץ, 
בעל אידאלי, חשיבותה של רצינות, סיבוב מסוכן, אחים בדם, דרך החופש, ערב שירי גרשווין, תחת שמי פאריס, הרפתקאה בקרקס 
)ביים ושיחק את לנסלוט(. בתיאטרון הסימטה: הכלב היהודי )הצגת יחיד(. במחזמר גריז )טלית הפקות(. בטלוויזיה: ללכת עד הסוף, 
טיפול נמרץ, כל העולם במה, החברים של שוש, האודישן הגדול. רדיו: זמר קבוע בתוכנית לילה חי. ביים את מופע הבידור של רותם 

וענת. פוקהונטס, במבי, היפה והחיה, השועל והכלב. הפיק, ביים ומבצע את המופע אלון אופיר שר לאזנבור.

מוסיקה - שמוליק נויפלד
 NY-ויזנברג וב מלחין, מעבד ומפיק מוסיקלי. בוגר בית הספר "רימון". למד אצל המוסיקאי מנחם 
Manhattan School Of Music אצל המלחין ומעבד הג'אז בוב ברוקמאייר. כתב ועיבד מוסיקה להצגות 
רישיון לחיים, הרביעייה, דוחקי הקץ, קומדיה של טעויות, המלחמה בבית, מיס דייזי, ארטון,  תיאטרון: 
אירמה לה דוס, לילה במאי, 12 המושבעים, עלילות עקביה, ועוד. עיבד והפיק מוסיקלית באלבומים 
של מירי מסיקה )וגם הלחין(, קובי אפללו, ישי לוי, איפה הילד, ירמי קפלן, אוהד חיטמן, טיפקס, אריק 
סיני, יאיר זיו ועוד. הלחין, עיבד והפיק לאמנים קורין אלאל, משה פרץ, שי לי עטרי ועוד. הלחין, עיבד 
וב"סוני"  Mosai Project, אלבום מקורי שזכה להחתמה ב"יוניברסל" אנגליה  והפיק מוסיקלית את 
גרמניה ושחומרים מתוכו שודרו ב-MTV והמופע שלו היה מופע הסיום של פסטיבל ישראל. מלחין, 
מעבד ומפיק מוסיקלי לאלבום המשקפיים של נויפלד ובו 12 שירים חדשים בביצוע אמנים מובילים 
בישראל כמו: שמעון בוסקילה, ריקי גל, שלמה גרוניך, ערן צור, דנה ברגר, מירי מסיקה, ועוד. לסדרות 
הטלוויזיה: מרחק נגיעה - זוכה פרס האקדמיה למוסיקה הטובה ביותר, לתפוס את השמים, הורים 
ובנים ועוד. הפיק ועיבד לתכניות טלוויזיה, ערוץ הילדים ועוד. כתב מוסיקה לסרטי טלוויזיה וקולנוע: 
היו לילות, שלוש אימהות, חמץ, שחקנים, המחצבה ועוד. הפיק מוסיקה לסרטי פרסומת לקמפיינים 
של החברות המובילות בישראל. מרצה בבית הספר למוסיקה רימון ומנהל את המסלול להפקה 

מוסיקלית.
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נתי קלוגר - כריסטין
בין  נתיב.  ניסן  למשחק  הסטודיו  בוגרת 
בית  - בתיאטרון  ההצגות בהן השתתפה 
קובע, מקסי  כן  היופי  ערבה,  קפה  ליסין: 
בית,  יקר, עקר  בית, אוצר  ואני, אשה בעל 
על אהבה וחברות, קוראים לו מלך, האבא. 
בתיאטרון חיפה: דודתו של צ'רלי. בתיאטרון 
מונודרמה.   - עלמא  די  אורחא  מסחרי: 
אדיר,  ערב  המרכזי,  המופע  בטלוויזיה: 
הרצועה, אולי הפעם, סרוגים, אורים ותומים, 
והמחוננים,  יוני  בכיף,  גרים  כאן  המקום, 
נבחרת ישראל בטלווזיה, החממה, 70 מיליון 
מנחת התוכנית  סיבות לאושר, ראש גדול, 
משפחה שכזאת. בקולנוע: מי מפחד מהזאב 

הרע, אבוללה.

רמי הויברגר - הנרי
בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית 
גזע, אמנות. בתיאטרון  חיפה:  בתיאטרון  ריטה.  חמץ, שבעה, האמת, לחנך את  ליסין: 
יחסים מסוכנים, ענבי  ג'ולי,  גם הוא באצילים, תעתועון, מיס  המלט, מקבת,  הקאמרי: 
בתיאטרון הבימה: קן  שתי טיפות מים.  ועשן. בצוותא:  קיץ  זעם. בתיאטרון באר שבע: 
הקוקיה, מחכים לגודו, קופסא שחורה, מלחמה, תקופת הסתגלות, אנה קרנינה, ארוחה 
השחף,  )בימוי(,  אלינג  תמונות מחיי נישואים,  עם אדיוט. ביים ושיחק בתיאטרון הבימה: 
נובחים בירוק,  שלג באוגוסט, רשימת שינדלר, שחקנים, כלבים לא  מנוגמיה. בקולנוע: 
מתנה משמיים, מכתבים מאמריקה. בטלוויזיה: שותף להקמת החמישיה הקאמרית, מבצע 
ילדי ראש הממשלה, הבורר,  סבתא, הבורגנים, בטיפול, לצאת עם הכלב, חיים אחרים, 
להרוג את הסבתא. פרסים: פרס התיאטרונטו מס' 1 על ההצגה תעתועון, שחקן מצטיין 
תיאטרון הקאמרי )1992(, פרס פינקל על התפקיד מק'מרפי בהצגה קן הקוקיה )2000(, 
ניסן  )2009(. חבר בהנהלת הסטודיו של  )2003(, פרס רוזנבלום  איש השנה בתיאטרון 
נתיב. שותף להקמת "פסטיבל בשקל" - פסטיבל מוזיקה בהתנדבות בעיירות הפיתוח 

והפריפריה.
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ירדן גוז - דוניה
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 
2015. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון 
בית ליסין: האבא. במסגרת לימודיה: החגיגה, 
דון  עושת הנפלאות, בלרינה, רכבות הילדים, 

ז'ואן חוזר מהמלחמה. 

דב נבון - ז'אן-פייר
בית  הבמה  לאמנויות  הספר  בית  בוגר 
צבי. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון 
חמץ, שבעה, פופקורן, ארוחה  ליסין:  בית 
מדליה  פרטי,  שם  שיינדלה,  חברים,  עם 
להארי, עקר בית, לצאת מהארון. בתיאטרון 
הבימה: בחורים טובים, על עכברים ואנשים, 
נודניק,  לגודו,  הסרפד של השכן, מחכים 
נפגעי חרדה. בתיאטרון הקאמרי:  אלינג, 
משיח,  חבלי  האחרון,  החילוני  קידוש, 
שתי טיפות מים.  גורודיש, מילאנו. במופע: 
בטלוויזיה: החמישייה הקאמרית, הבורגנים, 
ארץ נהדרת, דב'לה עולמי, עבודה ערבית. 
בקולנוע: חימו מלך ירושלים, חסד מופלא, 
כלבים לא נובחים בירוק, האסונות של נינה, 
מופיע  התחלפות.  זוהי סדום,  הייתי,  פעם 
בדב נבון, מופע בידור שאותו כתב יחד עם 

גור קורן.
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להצגה זו
 עוזר במאי:

אסף פרידמן

 מנהלת הצגה:
מורן גבע

 מנהלי במה:
 אברהם נתנאל/

דני לוין

 תאורה:
 דולב ציגל/

 ליאור עזרא/
ניסים דלריה

 הגברה:
 יוסף דולב/
טל פורטנוי

מלבישה ומתפעלת 
 אביזרים:

ג'ני אדלרבאום

 ביצוע תפאורה:
שמעון אהרוני

פקיד במזכירה 
 אלקטרונית:

יניב ביטון 
 עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב

 צילומים:
כפיר בולוטין

 הפקת תכניה:
מיכל גלעד

 עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

כל הזכויות על המחזה 
 בעברית שמורות

למיה טבי ייצוג

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

ד"ר דב תמרי  - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ׳ ניב אחיטוב

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:
כנרת צור 

מנהלת כספים:
אבישג סיידא

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

עו"ד מיכל רוזנבוים

עו"ד עמית מנור

רואה חשבון: אלי שפלר

שחקני התיאטרון 
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:
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 בראשי, מורן גבע,  
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

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: 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

הפקה
יונה אליאן-קשת

שי אגוזי
אורטל אוחיון

אורי אוריין
טלי אורן

חנה אזולאי-הספרי
מגי אזרזר

נעמה אמית
גל אמיתי

גילת אנקורי
יפית אסולין

משה אשכנזי
יעל בוטון
יניב ביטון

עופרי ביטרמן
נעה בירון

מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך

אור בן מלך
לירון בן ששון
נמרוד ברגמן
ליליאן ברטו
לירון ברנס

מירי בש
ששון גבאי

דני גבע
שירי גדני

ירדן גוז
עדי גילת

ליאור גרטי
נטע גרטי

אבי גרייניק
יעקב דניאל

טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
שירן הוברמן

ידידיה ויטל
אופיר וייל

עמי ויינברג
רועי ויינברג

מעיין ויסברג
גיל וסרמן

יעל וקשטיין
יורם טולדנו

שלומי טפיארו
גדי יגיל

יובל ינאי
יורם יוספסברג

ניסו כאביה
נעמי לבוב

גיא לואל
יניב לוי

צביקי לוין
קובי ליבנה

אורי לייזרוביץ
חי מאור

יפעת מאור
ענת מגן-שבו

לורין מוסרי
מוני מושונוב
דניאל מייזלר
ליאור מיכאלי

קרן מרום
דב נבון

נדב נייטס
ויקטור סבג
יניב סוויסה
גלעד סמק

דנה סמו
אנה סנגר

עומר עציון
איתי פולישוק

אביב פנקס
הילה פלדמן

יוסי צברי
ישראל קוג׳ינסקי

יותם קושניר
נתי קלוגר

הדס קלדרון
מאי קשת

אגם רודברג
עופר רוטנברג

מעין רחמים
סנדרה שדה

סנדרה שונוולד
יקיר שוקרון

הדר שחף
רון שחר

מיכל שטמלר
ניר שטראוס

נעמה שפירא

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

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

אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אהובי יגאל וגלית גוטמן
אהרוני קלרה

אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור תאודור 
אחיעזר רותי

אלאלוף שרה
אלבין גליה

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

אלקון עדית
אלשיך ורדה ויוסי
אנג'ל ענת ואודי

אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי

אריאל נורית וחיים
אתגר טליה ועמיהוד

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

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 מיקי ושייקה

ברקת קרן ועירא
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
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

מנגד ליאת וגל
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
סמירה בתיה
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

פישר דפנה וגדעון
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

רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני

רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רז אסתר
רייז אורנה 

ריכטר מיכל וגלי
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
7 תרומות בעילום שם
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לפיקדונות שיתאימו בדיוק בשבילכם
חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי-טפחות

סכום מינימלי להפקדה 50,000 ₪. פרטי ההצעה המחייבת הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף להם. 
הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. מס ינוכה כחוק.

  *8860

סוזי טובי
מנהלת לקוחות, מזרחי-טפחות

פיקדון דובדבן

איך מבטיחים הכנסה
קבועה ויציבה בגיל הפנסיה?

"החשש היומיומי קיים אצל כולנו
רמת ההכנסה בפנסיה יורדת וההוצאות עולות.

לקוחות כל הבנקים, השקיעו היום בפיקדון דובדבן:
פיקדון עם ריבית קבועה, מובטחת וללא תלות בשינויי אינפלציה או ריבית

ותקבלו הכנסה קבועה מדי חודש בסכום ולתקופה שתבחרו"

עם

סוזי טובי

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

לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

בימוי: אלון אופיר

השקר
מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס 
בימוי: ליאור אשכנזי

מקומות אסורים
מאת דנקן מקמילן
תרגום: עידו ריקלין
בימוי: גלעד קמחי

 
 

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון

תרגום: שלמה מושקוביץ 
בימוי: רוני פינקוביץ'

חיית מחמד
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

בימוי: אלון אופיר

מותו של סוכן
מאת ארתור מילר

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר                   2017-18 

הים הכחול העמוק
מאת טרנס ראטיגן
תרגום: עידו ריקלין

ההצגה חייבת להיגמר
מאתי הנרי לואיס,

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

אודי בן משה

דואן ג'ואן בסוהו
מאת פטריק מרבר

אהבת מוות
מאת ענת גוב

בימוי: גלעד קמחי

היורשת
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו

מחזה: דפנה אנגל-מחרז

הסודות
מחזה ישראלי חדש

מאת הדר גלרון
בימוי: כפיר אזולאי

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר

עיבוד: שחר פנקס
בימוי: כפיר אזולאי

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

רומאו ואמא 
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
וגלעד 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

מלך הכלבים
מחזה מאת

יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין

עפ"י ספרו 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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Lighting Design Reuven Wallner
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Rami Heuberger Henri
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Dov Navon Jean pierre
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