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הצגה ראשונה29.12.2017 :
משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

מתגעגע לבמה
ראיון עם במאי ההצגה ליאור אשכנזי
מדוע שחקן מצליח כמוך בוחר לעבור לצד השני של
הבמה ולביים?
מטבעי אני סקרן ומחפש דרכים להתפתח ,ונראה לי שזו
ההתפתחות הטבעית שלי כאמן .במאי עוסק בצדדים
נוספים של היצירה .חוץ מזה ,זה תמיד בער בי אבל רק
בשנים האחרונות זה התאפשר .אני מנסה לאתגר את
עצמי בכל פעם מחדש מבחינת היצירה ,אני כותב ,מביים,
מחפש ליצור בנוסף לשגרת המשחק ,שהייתי רגיל אליה
ב 25-השנים האחרונות .עוד כשלמדתי ב"בית צבי" ,גרי
בילו דרבן אותי לביים ואני התנגדתי ,אמרתי לו :זה לא
בא בחשבון .הוא התעקש ואפשר לי ללמד ב"בית צבי" מיד
עם סיום הלימודים .להפתעתי ,מצאתי שזה מרתק .אני
יכול להגיד שאחרי כל עבודת בימוי שלי ,אם זה בבתי ספר
למשחק ,בתיאטרון הקצר ובוודאי בבית ליסין ,הרגשתי
שזה הפך אותי לשחקן טוב יותר .כי פתאום אתה רואה איך
שחקנים פועלים ,אני מסתכל על שחקן שלי בחזרות ואני
אומר לעצמי :ככה אני צריך לשחק ,כמוהו .בהפקה הבאה
שלי כשחקן אני כבר מיישם את הדברים.
איך אתה מביים? יש לך איזו שיטה?
מעולם לא היתה לי שיטה ,גם כבמאי וגם כשחקן ,שיטה
מקבעת אותך .אתה לא באמת יכול ליצור ,כי השיטה
ממסגרת .כבמאי אני לא פועל ממקום אקדמי ,אני
סומך על שעות הבמה שלי כשחקן .הבימוי שלי צומח
מאינסטינקטים ולא ממשהו אנליטי ,אני מרגיש איך זה
צריך להישמע ולהיראות .עוד לא הגעתי למצב שבו אני
יכול לדעתי לביים כל מחזה ,אני עדיין צריך להתחבר
למחזה .כמו ,לדוגמא ,סוג המחזות וסגנון הכתיבה של זלר.

בוא נדבר קצת על זלר .אתה חוזר אליו אחרי שכיכבת
במחזה קודם שלו שעלה בבית ליסין" ,האמת" ,למה?
בתיאטרון הצרפתי קיים ז'אנר של קומדיות בורגניות .יצא
לי לשחק בכמה מחזות כאלה" ,אלוהי הקטל"" ,שם פרטי"
וכמובן "האמת" של זלר .הם תמיד בין דרמה לקומדיה,
אם לא היינו מתייחסים אליהם כקומדיה זאת היתה יכולה
להיות דרמה קיצונית ,ממש כמו "תמונות מחיי נישואין"
או "בגידה" של פינטר .הרי אחרי הצגה כזאת כל אחד
ישאל את עצמו האם בן/בת הזוג משקר/ת או האם אני
בכלל אומר את האמת .והאם בכלל צריך לומר את האמת?
מה היא תורמת לזוגיות? המחזות האלה מעלים שאלה
פילוסופית .חוץ מזה שיש כאן חיים אמיתיים :המעטפת
החיצונית של איך זוגיות צריכה להתנהל והליבה הזאת
שבוערת מתחת ,היצריות הזאת.
אתה מרגיש שהחומרים האלה מתקשרים עם הקהל
הישראלי?
לגמרי! כי הקהל הישראלי ישיר יותר .ומעניין לראות מה קורה
לישירות הזאת כשזה מגיע לתא המשפחתי ,פתאום היא לא
קיימת .זוג הוא זוג ,לא משנה באיזה מקום בעולם .כשמנהלים
זוגיות ישנה שגרה ולתוכה נכנסים המון פרטים – החיים עצמם.
אדם הולך לעבודה ,חוזר הביתה ומהשעה חמש הוא
מתחיל את חיי המשפחה .את מה שקרה עד אז ,הוא שומר
לעצמו או משתף? ואיך הוא מספר? האם הוא מספר איך
המזכירה פלרטטה איתו הבוקר? או איך הבוס הטריד? או
שבוחרים לא לספר ואז ,כשמגלים ,עולה השאלה אם היה
שקר או לא .זה חוצה קהלים ותרבויות.

אז בגלל זה זלר מצליח בכל העולם?
הוא עלה על משהו מאד ספציפי בזוגיות והוא לא שופט
את הדמויות שלו ,כמו מחזאים אחרים .אצל אייקבורן,
למשל ,יש כל הזמן הרגשה שהוא מציב את עצמו מעל
לדמויות שלו" .השקר" הוא גם המחזה הראשון שלו ,שאני
מכיר ,שבו הוא משכלל את דמות האישה .לפני כן ,הנשים
במחזות שלו לא באו לידי ביטוי ולא תמיד הביאו עולם
שלם .כאן זה בהחלט משתפר.
יש לך חלומות נוספים לגבי בימוי או שאתה דווקא חולם
לחזור לבמה כשחקן?
חלומות יש הרבה .אבל בעקבות ההפסקה שלקחתי
מהבמה ,הקולנוע תפס מקום מרכזי בחיי וקשה להתחייב
כרגע להצגה שרצה לאורך זמן .אבל המשחק בתיאטרון כן
בוער בי .אני משתדל לפצות את עצמי בחזרות ,משתמש
בתירוצים בשביל להדגים לשחקנים ומבקש לפעמים
להחליף אותם בסצנות.
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בשנים האחרונות אתה מצליח ככוכב קולנוע .מה עשה
לך המפגש עם מרכז העשיה הקולנועית ,כאדם וכאמן?
הקולנוע מאוד זוהר .אתה עושה סרט ,שלושה חודשי
עבודה במצטבר ,ואז אתה נפרד .שנה אחר כך אתה מוצא
את עצמך על שטיחים אדומים בכל מיני פסטיבלים
בעולם ,ואתה כבר לא זוכר מה היה שם כי כבר עשית
שלושה פרויקטים מאז .בתיאטרון אתה חי את היצירה
שלך מדי ערב .אתה מתפתח איתה ומפתח אותה ,וערב
ערב אתה מרגיש איך אתה מתפתח כאמן .בסרט או
בסדרה ,אין לך שליטה על היצירה.
תשאל אותי ,מה אני מעדיף? אז בוא נדמה את זה לזוגיות.
התיאטרון הוא האישה והקולנוע זאת המאהבת .עכשיו
בוא נראה אותך בוחר.
ראיין :אבישי מילשטיין ,דרמטורג התיאטרון
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תחבולות הכתיבה של פלוריאן זלר
מחזותיו של פלוריאן זלר מצליחים לכבוש את לבם ואת
דעתם של חובבי התיאטרון בעולם כולו ,וגם בישראל.
לאחר “האמת”“ ,האבא” ו”שעה של שקט” (שהוצגו
בתיאטרון בית ליסין בהצלחה רבה)“ ,השקר” הוא הלהיט
המובטח הבא.
ב”השקר” ,זלר חוזר אל ארבעת הדמויות שאכלסו את
“האמת” כדי לכתוב מעין “נגטיב” לקומדיה המצליחה
ההיא .ב”האמת” הסתבכו הגיבורים בשקרים .ב”השקר”
מסתבכים הגיבורים – עם האמת.
אם בקומדיה רומנטית רגילה העלילה פורשת פרשיית
התאהבות רומנטית של בני זוג שאין שום סיכוי שבעולם
שיצליחו להתחבר (ומה שמעניין את הקהל זה איך והאם
הם יצליחו להתחבר) ,הרי שבקומדיה של זלר מדובר בבני
זוג שאלוהים יודע מדוע הם מתקשים כל כך להתחבר (ומה
שמעניין את הקהל זה למה כל כך קשה להם להתחבר).

אם בקומדיה של הסרת המסיכות ,הדמויות מסירות את
המסיכות אחת מהשניה כדי לגלות את פרצופן האמיתי,
הרי שבקומדיה של זלר הדמויות כל הזמן עוטות על פניהן
מסיכות חדשות כדי להסתיר את פרצופן האמיתי.
אם שאיפתו הכמוסה של הגיבור הדרמטי כמעט תמיד היא
לגלות את האמת – הרי שאצל זלר ,הגיבורים שואפים לכך
שבשום מחיר האמת לא תתגלה.
“השקר” הוא אולי מקרה ייחודי בהיסטוריה של המחזאות
העולמית – מחזה שבו הדמויות רק משקרות! והתחבולה
הגאונית היא שלא משנה כמה אנחנו ,הקהל ,נהיה מודעים
לשקרים ,תמיד נתבלבל ונחשוב שאולי זאת בכל זאת
האמת...
אבישי מילשטיין ,דרמטורג התיאטרון

פרדוקס השקרן
כתבי הקודש הנוצריים מספרים על הבישוף טיטוס,
אשר נשלח על-ידי פאולוס הקדוש לאי כרתים לדאוג
לצורכיהם הרוחניים של המאמינים  -ולהפיץ את הנצרות
בקרב הכופרים .משימתו של טיטוס היתה קשה כיוון
שאנשי כרתים סבלו מפגמים מוסריים רבים .על פי הכתוב
הזהיר פאולוס את טיטוס ואמר" :וכבר אמר אחד מהם,
נביאם אשר בתוכם ,בני קריטי כזבים הם מעולם וחיות
רעות וכרשים עצלים .והעדות הזאת אמת היא( "...אגרת
פולוס אל טיטוס ,א.)13-12 ,
סיפור זה התפרסם במשך הדורות בגרסאות ובגלגולים
שונים ,ונקרא בשם "פרדוקס השקרן" .מי ששומע אותו
בפעם הראשונה עשוי לתהות על העיסוק האובססיבי בו
משך אלפי שנים ,ולשאול :אז מה? כל שהאיש מכרתים
מספר לנו הוא שכל אנשי כרתים שקרנים .אך הרהור
נוסף יביא את השומע לשאול שאלות נוספות :אם האיש
מכרתים בא אכן מכרתים ,ואם הוא צודק וכל אנשי
כרתים משקרים תמיד ,הרי שהאיש מכרתים עצמו משקר.
ואם כך ,גם אמירתו שכל אנשי כרתים משקרים תמיד –
גם היא שקר .יוצא מכך שאין זה נכון שכל אנשי כרתים

משקרים תמיד ,ואולי מישהו מהם דובר אמת בזמן כלשהו.
אבל אם יש דוברי אמת בין אנשי כרתים ,ייתכן שהאיש
מכרתים ,גיבור סיפורנו ,אכן דובר אמת .ואם הוא דובר
אמת ,הרי שכל אנשי כרתים משקרים תמיד ולפיכך גם
הוא שקרן ודובר שקר ,וחוזר חלילה.
האם סיפור השקרן ודברי השקר שלו הם לולאה אינסופית
בין אמת ושקר? האם האיש מכרתים הצליח לומר בו בזמן
גם אמת וגם שקר? ואם הוא הצליח לדבר באופן לולאתי,
אפילו באופן אינסופי  -מה רע בכך? יש הטוענים כי
השקר בסיפור הוא שמפריע להם .בתרבותנו ובערכים
בחברה שלנו האמת היא ערך חשוב והשקר מאוס .אילו
בעיית השקרן מכרתים היתה העובדה שהוא דובר שקר -
היינו מסתפקים בדחיית השקר.
אך השקרן מכרתים עושה יותר מכך  -הוא מפיל אותנו
בפח .אם נאמין לו יסתבר לנו שהוא דובר שקר ,ואם לא
נאמין לו יסתבר לנו שהוא דובר אמת .זאת ועוד .כשנאמין
לו ,יסתבר לנו מיד שאין להאמין לו ,אך מיד אחר-כך
יתברר לנו שיש להאמין לו .התייחסות רצינית לדבריו של
השקרן ,אם כך ,מכניסה אותנו לסחרור ולעירוב של אמת
ושקר .מדוע אמירה שנדמית תמימה  -נעשית מבלבלת
ומזיקה ברגע שמנסים להבין אותה באמת .האם יש
להשתמש במילה הקיצונית "מזיקה"? האם אין די במילה
"מבולבלת"?
השקרן מכרתים "מזיק" לנו ,כבעלי מערכת מושגית,
המתיימרים להבין מושגי יסוד כמו "אמת" ו"שקר" .הוא
מעורר חששות וספקות לגבי המושגים הללו .אמנם ידוע
לכול שהאמת קשה להשגה .יש החושבים שהאמת היא
יחסית ,וידועה האימרה שלכל אמת יש שתי פנים .אך
בעיות אלו ,המוכרות לפילוסופים רבים ,אינן הבעיות
שמעורר הפרדוקס של השקרן מכרתים .סיפור השקרן
מכרתים מעלה ספקות לגבי הבנתנו את מושג האמת,
לא לגבי ידיעתנו את האמת .סיפור השקרן מערפל את
המערכת המושגית שלנו  -שנראתה לנו ,לפחות ברמות
הבסיסיות שלה ,ברורה ונקייה  -וכופה עלינו בחינה
מחודשת שלה .אם יסתבר בעקבות הבנת המשפט שאמר
לנו השקרן מכרתים ,שאי אפשר לומר משפט תמים ,ויותר
מזה ,שאמירה זו מערערת את מושג האמת הבסיסי ,ניאלץ
להודות שהשקרן מזיק למערכת המושגית שלנו ולדיבור
הרגיל והטבעי שלנו.
מאת ד"ר ענת בילצקי
מתוך מאמר שפורסם במט״ח www.cet.ac.il
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"למדתי להיות מאושר
דרך התיאטרון"
מתוך ראיון עם המחזאי פלוריאן זלר
רק מחזאית צרפתייה אחת בת זמננו הצליחה עד פלוריאן
זלר לפרוץ לתיאטרון הווסט אנד  -יסמינה רזה בזכות
המחזה "אמנות" (שהוצג בתיאטרון בית ליסין) ,אך מצב
זה השתנה עם המחזה "האבא" (שגם הוצג בהצלחה רבה
בתיאטרון בית ליסין).

"עם פיתיון של שקר אנו דגים קרפיון
של אמת" ויליאם שייקספיר

"זה לא שקר אם אתה מאמין בזה"
מתוך סיינפלד

"הכלל הבסיסי ביותר של השיח האנושי:
כשמישהו מצהיר שהוא עומד לדבר במלוא
הכנות ,סביר מאוד להניח שהוא רק מתכונן
לפלוט שקרים" סטיבן קינג

"עולם שקרי ועקבי תואם את צורכי המחשבה
האנושית יותר מהמציאות עצמה"
חנה ארנדט

"כשחוזרים על השקר פעמיים ,נעשית אצלו
אמת" רבי נחמן מברסלב
"אחרי הכל מהו שקר? זו אינה אלא האמת
בתחפושת" ג'ורג' ביירון
"כל אמנות מבוססת על מידה מסוימת של
שקר" סטנדל
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"השקר הוא טוב ומלא רחמים מהאמת"
סמי מיכאל
"אמת צרופה הורסת הכל ואיננה בונה
שום דבר" עמוס עוז
"טוב יותר לשקר לעצמנו מאשר לומר את
האמת לזולתנו"
פיודור מיכאילוביץ' דוסטוייבסקי

עבודתו של זלר בתיאטרון – שעליה זכה בפרס "מולייר"
בצרפת ,לא הייתה רק קריירה שנייה עבורו ,אלא כמעט
לידה מחדש .הוא התפרסם לראשונה והתחיל לזכות
בפרסים כסופר לפני יותר מעשור ,בעודו צעיר למדי.
נובלת הבכורה של זלר" ,שלג מלאכותי" (Artificial
 ,)Snowיצאה לאור ב ,2002-כשהיה בן  .22הספר
"המשיכה של הרשע" זיכה את זלר בפרס ,Prix Interallié
בקטגוריית רומן שנכתב על ידי עיתונאי – ובאותה עת
היה זלר ,עם שערו הארוך ומראהו המצודד ,דמות נערצת
בפריז הספרותית .הוא היה מיודד עם הסופר הצ'כי מילאן
קונדרה ,הנחה סמינרים באוניברסיטה למדע המדינה,
ונוכח בכל מקום בעיתונים ובטלוויזיה .מאוחר יותר זלר,
באופן מפתיע ,התרחק מעבודתו הקודמת ומדמותו וגילה
את החיים מחוץ לפריז ,בכפר" :דברים שלא הכרתי ,כמו
עצים – גיליתי רק בזמן האחרון בכפר .רק לפנות זמן
לצפות ,להתבונן בטבע".
כשהיה צעיר ,כלומר צעיר יותר ,הוא מעולם לא התעניין
בתיאטרון ,הוא אומר" .התעניינתי מאוד בכתיבת רומנים
וגיליתי את התיאטרון כמעט במקרה .התבקשתי לכתוב
ליברית לאופרה .אני באמת אוהב מוסיקה ,וחשבתי אז
שזה היה מפגש עם מוסיקה .לא ידעתי שזה היה מפגש
עם תיאטרון" .היצירה ,כך התברר ,הייתה עבור מחזה
קטן באופרה" .אז גיליתי את השמחה ואת המסתורין של
התיאטרון" ,הוא אומר" ,וכך התחלתי ,וזה מילא את כל
החיים שלי – ללכת לתיאטרון ,לחלוק דברים עם שחקנים,
לחלום על כתיבה עבורם".

הוא לא זוכר חוויה דומה בשום מקום אחר ,לא בקריאה
או בקולנוע ואפילו לא בהופעות חיות" .זה אולי המצב
היחיד בעיניי שבו לקהל יש נפש ,נפש ספציפית ,ללילה
אחד – ואני לא יודע בדיוק למה ,אבל זה מרגש אותי" .חלק
מהעניין הוא הארעיות החולפת ,הוא מסביר" .מה שאתה
רואה בערב כלשהו לא יקרה שוב ,זה משהו שייעלם .בסוף,
כשכולם מוחאים כפיים ,זה להגיד תודה אך גם שלום
לדבר מה שהופיע ונעלם לתמיד .במשך רגע קצר מאוד
האנשים האלה חלקו משהו שמלכתחילה עומד להיעלם.
אז אנחנו מחוברים לעובדה שאנחנו שום דבר במובן מסוים –
אתה מבין למה אני מתכוון? אנחנו מחוברים למוות ,מרגישים
שזה כלום כמעט ,כי הכול ייעלם".
באשר לרומנים שפרסם בשנות העשרים לחייו ,על פי מה
שאמר למגזין מארי-קלייר הצרפתי ,הם שייכים לעבר,
שבו הוא כבר לא מזהה את עצמו" .מעולם לא מצאתי את
עצמי שוב בספרים האלה – לא חשוב ,זה לא משנה" .הרומן
הראשון שלו זה שש שנים ,היחידי שהוא נראה מרוצה
ממנו ,כותרתו היא פשוט "הנאה" (.)Jouissance
רק לאחר גיל  25התנער ממלנכוליה ומתחושה מוזרה
של נוסטלגיה לגבי חייו וילדותו" .סוף-סוף מצאתי דרך
לחיות .גיליתי איך להיות שמח דרך התיאטרון" .כתיבת
הרומנים היא חוויה בודדה ,הוא אומר ,בעוד שכתיבה
לתיאטרון אף פעם אינה כזו" .העובדה שאינך לבד
מתחילה ממש בתחילת הכתיבה ,כי אתה תמיד חושב על
הפנים של השחקנים ,כך שכבר בהתחלה אינך לבד יותר.
זוהי דרך לראות משהו גדול יותר ממך".
מתוך ראיון שפורסם בEvening Standard-
23.9.2015
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“בני האדם אינם יכולים
לשאת יותר מדי מציאות”
במחזה ״השקר״ ,פלוריאן זלר מלמד אותנו כיצד
מילים יכולות לשמש לעיתים להסתרת האמת,
והסתרת המציאות עד כדי כך שלא ניתן עוד
להבחין בין אמת לשקר .המחזה מפגיש אותנו עם
סיטואציות חיים מוכרות שבהן אנו מתחבטים
בשאלה האם לספר את האמת או לשקר.

מדי וכדי להימנע מהכאב הנפשי שכרוך בה ,תהיה
נטייה לעוות את המציאות .לעיתים מדובר ב״עיגול
פינות״ ולעתים בעיוותים גדולים יותר של המציאות
החיצונית או הנפשית .בין אם מדובר בשקר עצמי או
לאחרים ,נדמה שהמטרה היא להימנע מכאב נפשי
ואי נוחות.

פול ,אליס ,מישל ולורנס מיועדים להיפגש לארוחת
ערב .המפגש בניהם מעורר סערה רגשית כשאליס
נחשפת למידע על בן הזוג השני .הידיעה החדשה
מערערת על המוכר והידוע וגורמת לתחושה
מאיימת ולא נוחה .מתעוררת השאלה :האם לחשוף
את האמת או לשקר? האם כדאי בכלל לדעת את
האמת ועד איזו דרגה? מנקודת מבט אחת אפשר
לומר שהדיון הוא על אמת ושקר בין בני זוג ,אבל
מנקודת מבט פסיכואנליטית אפשר לראות זאת
גם כדיון פנימי שאדם עושה עם עצמו האם לספר
את האמת או לשקר כשכל אחת מן הדמויות
מלוהקת ומייצגת קול אחר בתוכו .ככל שהמחזה
מתפתח ,אבחנות ברורות וידועות על אמת ושקר,
טוב ורע ,מיטשטשות ומקבלות משמעויות נוספות.
הדבר לא מאפשר לנו הצופים להישאר במובן
מאליו  -שהאמת תמיד עדיפה על שקר ,או ששקר
הוא תמיד רע ,ומעוררת אותנו לחשוב מחדש על
דברים שלכאורה כבר ידועים וברורים לנו .נדמה
שזלר מוביל אותנו להכיר במורכבותה של המציאות
שאינה ניתנת לחלוקה ברורה וחד משמעית של מה
נכון בכל מצב ושהמציאות מורכבת ומלאת סתירות.

בכל שקר כמו בכל מחשבת-שווא יש גרעין של
אמת .השקר כמו בדיחה טובה ,מאפשר למאזין
להם להרפות מהאחיזה בכבלי ההיגיון והמציאות,
ולהתמסר לעולם שבו הכל אפשרי.

המחזה מעורר שאלה :מה גורם לאדם לשקר? הרי
כולנו מכירים את החוויה שלעתים כשהאמת כואבת
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במאמרו ״שקרי ילדים״ ( )1913פרויד מדבר על
שקרים כתחנה חשובה שילדים עוברים במסע
התפתחותי ,בדרך להבחין בין המציאות הנפשית
הפרטית שלהם לבין המציאות המשותפת להם
ולזולתם .הילד משקר כדי לתחזק את תחושת
הריבונות השברירית שיש לו על עולמו ,לחקור
את תגובתו של הזולת למתחולל בעולמו הפנימי,
ולהרגיע את החרדה שעולמו הפנימי חשוף בפני
המבוגר.
כך או כך ,בין אם מדובר בעיוות המציאות הפנימית
או החיצונית ,נראה שאפשר להסכים למילותיה של
הציפור בשירו “ההדים” של ט.ס .אליוט“ :לך ,לך
אמרה הציפור ,בני האדם אינם יכולים לשאת יותר
מדי מציאות”.
קרן קפלן פסיכואנליטקאית ,פסיכולוגית קלינית
www.psychologia.co.il
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כולנו שקרנים מלידה
היכולת לשקר היא חלק בלתי נפרד
מחיי החברה ואף מעידה על יצירתיות
ואינטליגנציה .אז מדוע אנחנו מגנים
ומענישים שקרנים?
ההגדרה המקובלת לשקר היא דבר לא נכון
שנאמר מתוך כוונה להוליך שולל .שקרים הם
עניין חמקמק שמשתנה כל הזמן .יש שקרים
קטנים שאנחנו מספרים כדי לפשט סיפור
מורכב או להגן על הפרטיות שלנו ,ויש
שקרים שאנו מספרים כדי להיחלץ ממצב
חברתי לא רצוי .ויש שקרים חמורים יותר:
אלה שאנחנו מספרים כדי לכסות על מעשינו
הקלוקלים או כדי לקבל את מה שאנחנו
רוצים .יש שקרים של תפקיד ,ושקרים
שבהם השקר הוא השמטת עובדה חשובה.
יש שקרים שאנשים מספרים כדי שיעריצו
אותם ,ושקרים שאנשים מספרים כדי להגן
על עצמם או על מישהו אחר מפגיעה גופנית
או נפשית .ויש גם שקרים שבני אדם מספרים
סתם בשביל הכיף :כולנו נתקלנו באנשים
שמשבצים בסיפוריהם קישוטים פיקטיביים
רק משום שהסיפורים מעניינים יותר ככה.
אין ספק שהנטייה האנושית להטעות  -נטייה
שנבעה מדרישות שונות בחיי החברה של בני
תקופת האבן  -תפסה תאוצה עם המצאת
השפה .ההשערות באשר לשאלה מתי זה קרה
מגוונות למדי ,ונעות בין הדעה הגורסת שזה
היה לפני  50אלף שנה בקירוב ובין הדעה
המדברת על  500אלף שנה בקירוב .אבל
דבר אחד ברור :זה היה זינוק עצום קדימה
ביכולת ההטעיה ,משום שהשפה ניתקה את
התקשורת מהפעולה .אם לא צריך להצביע
לכיוון המזון כדי שמישהו אחר יחשוב שיש
שם מזון — אם אפשר פשוט לומר ולתת
לאחרים לגלות את האמת מאוחר יותר -
האפשרויות להטעות נעשות רבות ומורכבות
עשרות מונים.
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"שקר הוא חטא מקולל" ,כתב ההוגה
הצרפתי בן מהמאה השש־עשרה מישל דה
מֹונטיין .אם נבין עד כמה השקרים נוראים,
ֵ
הוסיף מונטיין ,נדע כי הם חמּורים בהרבה
מפשעים אחרים .תיאולוגים גינו את השקר
וקבעו כי הוא חטא כבד .עמנואל קאנט
הכריז כי אין דבר כזה שקר לבן; שאי אפשר
להצדיק שקר בשום מצב .הוגים אחרים טענו
כי אבסורד לטעון שאפשר או צריך לחיות
בלי היכולת לשקר" .יש עולם אחד בלבד",
אמר פרידריך ניטשה" ,והעולם הזה שקרי,
אכזרי ,מלא סתירות ,מטעה ,וחסר פשר...
אנו זקוקים לשקרים כדי לשרוד במציאות
הזאת ,ב'אמת' הזאת ,אנחנו זקוקים לשקרים
כדי לחיות" .אוסקר ויילד אמר בצורה קלילה
יותר ,שהשקר הוא שביל מילוט מהשיממון
הבלתי נסבל של החיים האמיתיים ,והאזהרה
היחידה שלו בעניין היתה שיש לשקר בחן.
אי אפשר להגיע להסכמה בדיון בעניין
שקרים .הדיון הזה הוא חלק מפס הקול
הקבוע של השיח האנושי מאז החל האדם
לדבר ,והוא מכיל כמעט הכול :הרעיונות
שיש לנו באשר לשאלות איזה מין יצור
אנו ,מה זה אומר להיות אדם טוב ומה לכל
הרוחות כל שאר האנשים אומרים עלינו.
דבר אחד ברור ,והוא שאנחנו שקרנים
מטבענו" .היכולת האנושית לשקר" ,אמר
מבקר הספרות והפילוסוף ההומניסט
סטיינֶ ר" ,הכרחית לשיווי המשקל
ג'ורג' ַ
של התודעה האנושית ולהתפתחות האדם
בחברה" .כולנו שקרנים מלידה.
מאת איאן לסלי
מתוך מאמר שפורסם ב״אלכסון״,
20.1.2014
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הקאמרי ותיאטרון באר שבע .בפסטיבל ישראל  95בקומדיה רצח בסגנון חופשי .בין עבודותיו בבימוי -
בתיאטרון בית ליסין :היופי כן קובע .בתיאטרון הספריה :פרפרים הם חופשיים .בפסטיבל תיאטרון קצר -
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אמנות ,סילביה ,שבעה ,ספר הג'ונגל ,ערפל ,טוב ,המים זוכרים ,ז'קו ,ארוחה עם חברים ,אלטלנה ,תאונה,
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חייבת להיגמר ,חיית מחמד .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' ,ציד המכשפות ,המורדים (בשיתןף הבימה) .בתיאטרון הבימה :חבילות
מאמריקה ,תמרה ,כולם אוהבים את אופל ,ציד המכשפות ,הדיבוק ,מועדון האלמנות העליזות .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.

דניאל סלומון  /מוסיקה

כותב ,מלחין ומפיק .כתב מוסיקה להצגות רבות בכל תיאטראות ישראל ,ביניהן :תהילה ,כנרת כנרת,
חלום ליל קיץ ,רעל ותחרה ,לאב לאב לאב ,ועוד .הוציא חמישה אלבומי סולו מצליחים ובהם להיטים
רבים – עדיף ,בא מכאב ,אהבה ,רבות הדרכים ,הייתכן ,אהובי ,שזיכו אותו בפרסים רבים  -פרס מלחין
השנה של אקו"ם ואלבומי זהב רבים .עבד עם אמנים רבים כפסנתרן ,מתזמר ומפיק מוסיקלי ביניהם
אביב גפן ,שלמה ארצי ,עברי לידר ,blackfield ,רוקפור ,ישראל גוריון ,ריקי גל ועוד .כתב מוסיקה
לסרטים וסדרות טלוויזיה ביניהם :הסודות ,מישהו לרוץ איתו (שיר הנושא) ,איש הגון ,חברות ,יום
האם ,בנות הזהב ,ויקי ואני ועוד .זוכה פעמיים בפרס התיאטרון עבור המוסיקה להצגות :סיפור פשוט
(הבימה) ,אדם לא מת סתם (הבימה) .זוכה בפרס המוסיקאי של פסטיבל הצגות הילדים בחיפה על
ההצגה ייסוריו של דרקון מאוהב.

דולב ציגל  /עיצוב תאורה

תאורן בתיאטרון ובטלוויזיה .בתיאטרון בית ליסין עיצב תאורה לפסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית
פותחים במה  :2005החולה ההודי ,בשידור חי ,יומנים .פותחים במה  :2006סיבת המוות ,תה ,שיר
פרידה .פותחים במה  :2007סופ"ש עם תום ,זריחה ,דולפינים .פותחים במה  :2008ברודווי פינת פרישמן,
צל של אישה ,טניה ,בראנז'ה .פותחים במה  :2009פרינסס מרי  ,7פועלת זרה ,תמונות יפואיות ,מי מכיר
את עמוס חפר? ,נדל"ן ,היופי כן קובע ,בית מרקחת שטרן בלום.

דורי פרנס  /תרגום

בין תרגומיו לתיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין :הדבר האמיתי ,פיאף ,ברנשים וחתיכות ,חיים פרטיים,
חלום של לילה בלב קיץ ,שם פרטי ,האמת ,סיפור ישן חדש ,ארוחת פרידה ,האבא ,שעה של שקט
(בשיתוף תיאטרון חיפה) ,אילוף הסוררת .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.
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קים גורדון  /תנועה

בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ובית הספר למשחק ״הדרך״ .רקדנית וכוריאוגרפית
באופרה הישראלית .רקדה בלהקות ״פרסקו״ ”ddc“ ,ולהקת ״טררם״ .זוכת מלגת קרן שרת לרקדנים
מקצועיים ופרסי כוריאוגרפיה בפסטיבל המחול כרמיאל .כוריאוגרפית ומעצבת תנועה בהצגות -
בקאמרי אגדת דשא ,ניהול חזרות למחזמר שיער .בתיאטרון הבימה :מתים על בירוקרטיה .בצוותא:
גונבי הנשיקות .בתיאטרון אורנה פורת :מולאן ,רובין הוד .תיאטרון אספקלריא :שלום עולמים .בחג
המחזמר :טראסק ועוד .כוריאוגרפית בסדרות :בוליווד ,הסבתות ,היחידה .מורה לתנועה בסדנאות
התיאטרון של אורנה פורת ומנהלת חזרות בלהקת ״אלומיניום״ .השתתפה בתמונע בירמה ובפרוייקט.
בצוותא :צו קריאה וחשיפה .שחקנית באקטורסטודיו הישראלי .השתתפה בסרט להציל את נטע
ובסדרות החברים של נאור ,והחדש של עומרי גורדון.
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משתתפים
אבי קושניר  /פול

מכוכבי תוכנית הטלוויזיה זהו זה .בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :הצגת היחיד להציל את
איש המערות (בשיתוף טלית הפקות) ,קומדיה שחורה ,אורח בא ,התאומים מוונציה ,כולם היו בני חוץ מנעמי.
בתיאטרון הבימה :נמר חברבורות ,שלמה המלך ושלמי הסנדלר 39 ,המדרגות ,בגידה ,מוריס שימל ,קוויאר
ועדשים ,החייל האמיץ שווייק ,עלובי החיים ,קח את אבא שלך ולך לעזאזל .בתיאטרון באר שבע :על קלות
דעת וצביעות ,אילוף הסוררת ,יתוש בראש .בתיאטרון הקאמרי :גם הוא באצילים ,גורודיש ,דבר מצחיק קרה,
שידוכים .בין תוכניות הבידור בהן השתתף :שניים אוחזין במטלית ,כמו ציפורים ,מכבס תולה (תוכנית יחיד).
בטלוויזיה :המופע של קושניר ,החיים זה לא הכל ,ראס פינה ,מדריך קושניר ,רצים לדירה ,רוקדים עם כוכבים,
כלוב הזהב .בקולנוע :אלכס חולה אהבה ,מטליק בלוז (צולם בגרמניה) ,סיפור חצי רוסי ,אווה .ייצג את ישראל
כחלק מ"צמד הבטלנים" באירוויזיון  1987בשיר הופה הולה.

ליליאן ברטו  /אליס

שרתה בצבא בלהקה צבאית .בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .בין ההצגות בהן השתתפה -
בתיאטרון בית ליסין :אהבת מוות .בתיאטרון הספריה :בודדה באפלה ,הלוויה חורפית ,פאל ג׳ואי .בתיאטרון
באר שבע :באופן יחסי ,אחים לנשק ,כטוב בעיניכם ,מירנדולינה ועוד .בתיאטרון החאן :אנה גלקתיה ,הנסיכה
איבון ,נוף ילדות ,מידה כנגד מידה ,השחף ,קריפס ,מילה של אהבה ,מלחמה על הבית ועוד .בתיאטרון הקאמרי:
מילאנו .בתיאטרון הבימה :היפוליטוס ,הילד חולם ,נ.ב החתול שלך מת ,הדה גבלר ,העז או מי זאת סילביה,
תמונות מחיי נישואין ,אוגוסט מחוז אוסייג ,מלכת היופי של לינאן ,בגידה ,ליזיסטרטה .הפקות עצמאיות :בימים
אלו משתתפת במספר הפקות עצמאיות שיזמה ,ביימה וערכה עם שותפיה :בין השנים  - 2013-2016אוי
אליאס ,אליאס! מאת חנוך לוין ביחד עם דרור קרן ומוני מושונוב .עובדים על הזוגיות מאת דניאלה לונדון,
הלחין יוני רכטר לצד יוסי מרשק .הכל פוליטי ,קברט ויסלבה שימבורסקה עם בני בשן ,אהובה עוזרי ושאול
בסר .אהבותיה של שחקנית ,הרצאת יחיד על חייה ועל עבודתה .בטלוויזיה ,בסדרות :החיים זה לא הכל,
בטיפול ,מסכים ,לאהוב את אנה ובימים אלה בסדרה :איפה אתה חי .זוכת פרס התיאטרון  -שחקנית משנה
על תפקידה במלחמה על הבית ( .)2003זוכת פרס מסקין על תפקידה בתמונות מחיי נישואין (.)2007

חי מאור  /מישל

בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .2004 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית
ליסין :המוגבלים ,האבא ,לצאת מהארון .בתיאטרון תמונע :גן ריקי ,פרוייקט  ,okכלבים ,קילר ג'ו .בתיאטרון
הקאמרי בשיתוף אנסמבל עיתים :רשומון ,חלום ליל קיץ ,כישוף .בבית ציוני אמריקה :שנה טובה לחקלאים
בצפון .בתיאטרון המדיטק :איפה הים? ,אוזו ומוזו .בתיאטרון הקיבוץ :ההבטחה ,שמונה בעקבות אחד ,אחד
מהחברה .בטלוויזיה :עיקרון ההחלפה ,המדרשה ,בני ערובה ,הפרויקט של עומרי גורדון 15 ,דקות ,תיכון השיר
שלנו ,מיראל ,תעשה לי ילד ,אולי הפעם .בקולנוע :מיכאל ,מונטנה.

עדי גילת  /לורנס

בוגרת לימודי משחק בסמינר הקיבוצים ובעלת תואר ראשון בבימוי וחינוך .בין ההצגות בהן השתתפה –
בתיאטרון בית ליסין :לצאת מהארון ,שעה של שקט .בתיאטרון הקאמרי :אלמה ,עד ראיה ,המלך ליר ,הצמה
של אבא ,שמנה ועוד .בתיאטרון חיפה :מחיר הכבוד .בטלוויזיה :בסדרות הבורר 15 ,דקות ,מעורב ירושלמי,
מונא ,בסרטי הטלוויזיה נחמה ,אויבת יקרה שלי ועוד .בפסטיבל “הרמת מסך" יצרה עם הכוריאוגרף סהר
עזימי את איטאיזאזאיטאיז ,עבודת תנועה לשחקנית ורקדן .בימים אלה משחקת בהצגות :טרור ,הליוגבלוס,
ובהצגת היחיד להוציא את הילדה .זוכת פרס השחקנית המבטיחה ע"ש עדנה פלידל.
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חברי ההנהלה
הציבורית
ד"ר דב תמרי  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ׳ ניב אחיטוב
איל ארד
רמי בן-גל
אריה מנדל
עו״ד עינב קבאלה
אריאל קפון
מירי רובינו

מנהלה

מנהלת התיאטרון :ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון :אבישי מילשטיין

סמנכ"ל שיווק:
מיכה וייסמברגר

כנרת צור

מנהל משאבי אנוש :מנהלת 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:
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,
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:

אבישג סיידא
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 :מורן גבע ,אורנה דויטש,
נעה חמל ,רולי יקואל ,אסף פרידמן,
שרון שפירא ,ארז שפר

צוות טכני

מנהל ייצור :ישעיהו ביבלש
מנהל טכני :אלברטו בנדר
מנהלי במה :זיו אורפז ,נביל טאפש,
דניאל לוין ,אברהם נתנאל ,ליאור סאלם,
סטניסלב סווטקין ,מטיאס סטוליאר
אבישי עשור ,גיא קריספיל ,נחום רז
עובדי במה :אופיר אוחיון ,יניב אלבז,
דניאל ברק ,יהודה גרוס ,אלון כליף,
שלומי נתנאל ,דן פאו ,דודו פייזל,
יבגני שמואלביץ׳
מנהל מח' תאורה :ראובן וולנר
תאורנים :שוקי אבו-חצירה,
אלכס בנסמן ,ברנרד בנשימול,
ניל גולדשטיין ,ניסים דלרייה ,שי דלרייה,
שמואל הס ,פרננדו מחאיקר ,זאב נבון,
אולג סטפנוב ,ליאור עזרא ,אייל דרור,
דולב ציגל ,קוסטה רייבסקי
מנהל מח' הגברה :תמיר אלפיה
הגברה :דניס אוסנקין ,רז בליצבלאו,
ויטלי בצ׳קו ,יוסף דולב ,טל חפץ,
סטס סוסניבקר ,אבישי אשור,
טל פורטנוי ,מיכאל פרג ,אורן פרי,
רם קציר ,שרון ראובן ,יורי שכנוביץ
קניין :רמי דקל
אביזרים :יהודית בולקיאר
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

מנהל הצגה:
אלן פיטלוק
מנהלי במה:
נחום רז/
סטס סביטקין
תאורה:
ניל גולדשטיין/
דולב ציגל/
שוקי אבו חצירה
הגברה:
ויטלי בז'קו/
יורי שכנוביץ
הלבשה ואביזרים:
נטלי חתוכה
ביצוע תפאורה:
שמעון אהרוני

איור כריכה:
איתמר דאובה
צילומים:
רדי רובינשטיין
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון
כל הזכויות על
המחזה בעברית
שמורות
למיה טבי ייצוג

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי
רכז ידידי התיאטרון:
חן תמיר

מייסדים
( 12,000ש"ח ומעלה)

שחקני התיאטרון
לעונת 2018-19

(לפי סדר א-ב)

יונה אליאן-קשת
אורטל אוחיון
אורי אוריין
טלי אורן
חנה אזולאי-הספרי
מגי אזרזר
נעמה אמית
גל אמיתי
גילת אנקורי
בר אקרמן
משה אשכנזי
יעל בוטון
יניב ביטון
עופרי ביטרמן
מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך
דורון בלנק
אור בן מלך
לירון בן ששון
נמרוד ברגמן
ליליאן ברטו
לירון ברנס
מירי בש
ששון גבאי
דני גבע
שירי גדני
ירדן גוז
לימור גולדשטיין
ליאת גורן
עדי גילת
ליאור גרטי
אלינור דוד
טל דנינו
אילן דר
דיקלה הדר
שירן הוברמן
רמי הויברגר
דניאל היב
ידידיה ויטל
אופיר וייל
עמי ויינברג
רועי ויינברג
גיל וסרמן
יעל וקשטיין
תום חגי
יורם טולדנו
שלומי טפיארו
גדי יגיל
יובל ינאי
יורם יוספסברג
ניסו כאביה
שירלי לב-ורטהיימר

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

נעמי לבוב
גיא לואל
יניב לוי
אורי לייזרוביץ
אליה לסרי
חי מאור
יפעת מאור
לורין מוסרי
מוני מושונוב
דניאל מייזלר
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
אנה צוקרמן
ישראל קוג׳ינסקי
יותם קושניר
אבי קושניר
מעין קילצ׳בסקי
נתי קלוגר
הדס קלדרון
מאי קשת
אגם רודברג
עידו רוזנברג
עופר רוטנברג
מעין רחמים
סנדרה שדה
יקיר שוקרון
הדר שחף
רון שחר
מיכל שטמלר
ניר שטראוס
שרי שימחוב
נעמה שפירא

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
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
 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
אדלר רונית וראובן
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)
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
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 מרים
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
ויסמן ברוריה ודודי
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
זקש רעומה ועופר
פוקס רעיה ויצחק
זרניצקי אורה ויוסי
פינס עודד
חכמי יוסף
פישר ד"ר אלי
חנן פסיה ורו"ח אריה
פישר דפנה וגדעון
חשין רות ומישאל
פרי אסנת ויעקב
טולידאנו נירה
פרי נאוה
טייק עירונה ודוד ז"ל
פרידמן נירה ואבי
טיסונה נעמי ושלמה
פרלוק אורנה וד"ר חיים
יונס חנה ואלי
פרנקל ענת ושמואל
יפו עליזה
צ'ורלי תמי
כהן ז .מאיר
צ'חנובר יוסף
כץ מירי ואופיר
קונדה ציפי ואפרים
כרמון ציפה ואריק
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי
להב דורית והלל
קריב אסי
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
ריכטר מיכל וגלי
לנדאו ליאורה ואלי
רפפורט עירית ופרי גלן
לנדסמן גלית ויוסי
שביט יעל ושבתי
לסט רותי וגבי
שביט (שטריקס) רינה ואילן
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
שחר זהבה ואריה
מאור גליה ויהושע
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
מאיר נילי ושי
שטראוכלר בת-שבע
מאירוביץ' אילנה
שיינמן דניאלה ודן
מולכו שלומית ויצחק
שמר אלה ואריאל
מטלון רותי וניסו
שפלר עופרה ורו"ח אלי
מיתר ג'וזיאן (צביה)
שרון ד"ר נעמי ורן
מיתר עופרה
תאומים עירית ומשה
מנגד ליאת וגל
 10תרומות בעילום שם
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק
מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי
סאמט ורדה וחיים
סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל
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רפרטואר

מחזאות ישראלית
הסודות
מחזה ישראלי חדש
מאת הדר גלרון
בימוי :כפיר אזולאי

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

היורשת
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

שירה
מאת ש"י עגנון
בימוי :כפיר אזולאי

החדר האחורי
מחזה ישראלי חדש
מאת עדנה מזי״א
ובבימויה

מרלן
מחזה ישראלי חדש
מאת שרה עזר

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו
מחזה :דפנה אנגל-מחרז
בימוי :מאיה ניצן,
אלה ניקוליבסקי

מלך הכלבים
מחזה מאת
יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין
עפ"י ספרו של שלום אש
בימוי :עירד רובינשטיין

חברי מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

נהנים מ ֹכח
של קבוצה
עם כרטיס פתוח

לתרבות

בשיתוף הקאמרי

פולישוק
מחזה מאת
שמואל הספרי ובבימויו

מחזאות בינלאומית
הים הכחול העמוק
מאת טרנס ראטיגן
תרגום :עידו ריקלין
בימוי :אלון אופיר

לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אלון אופיר

ההצגה חייבת להיגמר
מאתי הנרי לואיס,
ג'ונתן סאייר ,הנרי שילדס
תרגום :גור קורן ,מורן רוזן,
אודי בן משה

השקר
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :ליאור אשכנזי

משרתם של שני אדונים
מאת קרלו גולדוני
בימוי :אודי בן משה
לא משלם לך
מאת אדוארדו דה-פיליפו

מקומות אסורים
מאת דנקן מקמילן
תרגום :עידו ריקלין
בימוי :רוני פינקוביץ'
אוסלו
מאת ג׳יי טי רוג׳רס
תרגום :אבישיי מילשטיין

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
מר גרין
מאת :ג׳ף ברון
תרגום :עידו ריקלין
בימוי :נתן דטנר

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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מגוון הנחות בתיאטרון ,במחול ,במוסיקה ובקולנוע
מחכות לכם באתר הכרטיס
בנוסף להטבות חברות כרטיסי האשראי

תיאטרון חיפה

תיאטרון יוצר שינוי

*8860

לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר

mizrahi-tefahot.co.il/hacartis

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות למעט סוגי כרטיסים שאינם מכובדים על ידי בית העסק ולמעט  .lifestyleכל 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
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LE MENSONGE
By Florian Zeller

Translated by Dori Parnes
Directed by Lior Ashkenazi
Set and Costumes Design Orna Smorgonsky
Music Daniel Salomon
Lighting Design Dolev Tzigel
Movement Kim Gordon
Assistant Director Asaf Fridman
Cast:
Paul Avi Kushnir
Alice Lilian Barreto
Michel Hai Maor
Laurence Adi Gilat
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