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מבחן הסאטירה
"טרטיף" הוא בוודאי אחד מהמחזות היותר
פופולאריים של מולייר ,אולי גדול גאוני
הקומדיה מאז ומעולם .הזמן שחלף מאז
העלאתו הראשונה ,לחלוטין לא שחק
את מסריו (ההצגה הראשונה של המחזה
התרחשה בדיוק לפני  347שנה!) אולם ,בד
בבד הוא גם אחד המחזות היותר שנויים
במחלוקת של מולייר .דומה שגם כיום יש
לו יכולת לגעת בעצבים החשופים של
חלק מהקהל ,כמו בזמן כתיבתו ,כשבמשך
שנתיים שלמות התפלמסו ,התקוטטו
והשתלחו נגדו ובעדו אנשי דת ומדינה ,עד
שהמלך לואי ה 14-בעצמו נאלץ להתערב
ולכפות את הפתרון הדרמטורגי של "הדאוס
אקס מאכינה" בעצמו.
אם עלילותיהן של הדרמות והטרגדיות
היו תמיד נחלתם של אינדיווידואליסטים
קיצוניים שרצונם הבלתי מתפשר עמד
למבחן ,הרי שהקומדיה העמידה למבחן
תמיד את החברה בכללותה :עניינה של
הקומדיה הוא ביכולתה של החברה להכיל
בתוכה את שלל החריגים והסוטים שלה.
ההפי אנד ,האופייני כל כך לקומדיה ,מרמז
תמיד על הפתרון :לכל אחד מאתנו יש
חולשות ,בכולנו יש קצת "קמצן" ,וקצת
"חולה מדומה" ,וקצת "גם הוא באצילים" -
כך שיש ביכולתנו כחברה אנושית להכיל גם
את אלה שהם כל כולם "קמצנים"" ,חולים
מדומים" ו"אצילים מדומים" .למרות שהוא
מתעלל במשפחתו ובידידיו ,בסוף "הקמצן"
מוצא את מקומו בחברה; למען "החולה
המדומה" מתגייסים כולם והופכים לרופאים,
כך ,באופן סימבולי שכזה ,הם יוכלו להכיל
את ההיפוכונדר הגדול הזה בקרבם .שלא
כמו הקומדיה ,הסאטירה – מעין תת-ז'אנר
שלה – נבדלת בכך שהיא דווקא מעוניינת
להוקיע את בעל החולשה .ההוקעה נעשית
על ידי שאר המשתתפים" ,החברה" ,או
על ידי רשות כלשהי ,והיא תמיד מלווה גם
ב"הקאה" מתוך המערכת החברתית .ההפי
אנד של הסאטירה הוא בהגלייתו של בעל
החולשה הקומית מתוך החברה.
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"טרטיף" של מולייר מהלך על החבל
הדק של שני הז'אנרים הקרובים האלה:
הקומדיה והסאטירה.
ואיך הוא עושה את זה?
ל"טרטיף" יש שני גיבורים קומיים  -או אולי
גיבור אחד דו-ראשי? אורגון הוא הגיבור
הקומי הקלאסי :אבי המשפחה הכל יכול
שחולשתו הקומית היא הערצתו לאנשי-
דת .כמו בקומדיה קלאסית גם הוא מייצר
עם ראשית המחזה "חוק חוסם" :על בתו
להתחתן עם טרטיף ,איש הדת המשונה
שהוא מצא ואימץ ,למעשה כל משפחתו
של אורגון חייבת "להתאהב" בטרטיף הזה,
כמו שהוא התאהב בו .ובאמת ,בסוף המחזה
אורגון מצליח לשוב ולמצוא את מקומו
בחברה ,הוא כאילו "מתפכח" וחוזר אל
"ההגיון הבריא" ,שמייצגים במחזה בעיקר
המשרתת דורין ואשתו ,אלמיר.
אבל לטרטיף יש גיבור נוסף ,הלא הוא
טרטיף עצמו .די ברור שהוא בעצם נוכל
במסווה של איש דת .אמונתו צבועה וכולו
מסיכה חלקלקה .הוא לא באמת "מאמין".
הוא שם כדי לנצל את אורגון ואת משפחתו.
הוא פושע .ובאמת – ככזה ,החוק מתערב
ובסופו של דבר עוצר אותו ומסלק את
ה"רוע" מהזירה המשפחתית .זהו סוף קודר
וחריג בנוף הקומדיה הקלאסית ,שאינה
מתירה לכותביה בדרך כלל לשפוך דם אמיתי
או לערב את רשויות החוק בעלילה .טרטיף
מוקע ומוקא .קומדיה קלאסית עם סוף של
סאטירה נשכנית.
הדואליות הדרמטורגית הזאת תמיד הרגיזה
את סוכני הדת עלי אדמות :כמרים ,חשמנים
ומייצגי הממסד של אלוהים בעיני עצמם
לא אהבו את המחזה הזה .והוא דווקא צמח
והועלה שוב ושוב והפך במשך השנים לסמל
של כתיבה סאטירית משובחת ורלוונטית
לעד .כמובן שבקריאה מדוקדקת של המחזה
המיוחד הזה ברור לכל שמולייר כלל לא
יצא נגד אנשי דת .טרטיף הוא לא איש דת,
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הוא פושע אמיתי" ,עם קבלות" ,במסווה של
איש דת .ואורגון הוא לא יותר מדמות קומית
קלאסית – אדם שמגזים בחולשותיו ,לוקה
בעיוורון ומאמלל בכך את כל סביבתו .חוסר
יכולתם של "סוכני הדת" ,מאז ומעולם לשים
יד על המחזה הזה נובע בדיוק מכך שעניינם
כלל אינו עומד שם על הפרק בצורה ישירה,
אבל הוא נוכח בכל רגע מהמחזה המשובח
הזה כמו פאנטום רואה ואינו נראה .אבל גם
השאלה המוסרית שהוא מציב לקהל ,בכל
עת ,מתחזקת דווקא מכך שהמחזה מציג שני
גיבורים :אורגון ניצל רק בקושי ,ברגע האחרון
– הסטייה שלו כמעט שהורידה אותו שאולה,
סכנה שלא ריחפה מעולם על שאר גיבורי
הקומדיה הקלאסית.
הסכנה שיוצאת מהצביעות הדתית בכל
תחפושת שהיא ,היא ממשית יותר מכל סכנה
אחרת ,גם אם הפעם מולייר "מציל" את הקהל
שלו מאסון .זה כוחו של המחזה ,שמאפשר
להעלותו באינטרפרטציה רעננה חדשות
לבקרים ,עם קונוטציות פוליטיות ישירות ,או
עקיפות – תלוי בתקופה ,תלוי במדינה .בארץ
הועלה המחזה הזה שמונה פעמים בתרגומים
שונים ,מעמדה המאד מיוחד של הדת
בציבוריות הישראלית הופך את החומר הזה
לרגיש מאד ,עד כדי הפוטנציאל להוות חומר
נפץ חברתי ממש .מה תעשה איתו החברה –
האם תתעלם ממנו ,ובכך תתפוצץ יחד אתו,
או תתמודד בכל הכח מולו – זאת כבר שאלה
שהדרמטורג קטון מלענות עליה...
אבישי מילשטיין2014 ,

6

7

תרגום
של חג
יש תרגומים של חול ויש תרגומים של חג .לתרגם
מולייר זה חג ,לתרגם מולייר מחורז וממושקל זו
חגיגה.
זו הפעם השלישית שיש לי הזכות לתרגם מחזה
של מולייר לתיאטרון והפעם השנייה( ,אחרי ‘בית
ספר לנשים’) שמדובר במחזה ממושקל ומחורז
ולפחות עבורי כשהוא יוצר במבנה הזה  -מולייר
במיטבו .מלבד האלגנטיות הצורנית (והמוסיקליות
הפוטנציאלית שהיא מציעה) מבנה זה כמו מזקק
ומדייק את הדיאלוג תוך שהוא מסייע בהשחזת
הרפליקות ובחידוד השורות-התחתונות (פאנצ’ים).
עבור מתרגם מדובר במבנה שהופך עם הזמן מסד
עינויים לידידָך הטוב ביותר; הנוקשות הצורנית
מאפשרת גמישות יצירתית רבה ברמת התוכן.
ה’מה’ כמובן נשמר ,ה’איך’ משתעשע בהנאה
ובחופשיות ברחבי המסגרת.
ואם בצורה ותוכן עסקינן ,כמה מילים שנוגעות
בתוכן המחזה עצמו‘ .טרטיף’ כמחזה מעביר
ביקורת על נוכלות במסווה של קנאות דתית,
על ניצול הצורך של האדם באמונה וגם על הדת
עצמה .כל דת באשר היא .נכון שמולייר כתב על
הנצרות אבל האוניברסליות היא שהפכה את
המחזה לקלאסיקה עולמית .בעבר בחרו מתרגמים
ל’ייהד’ את טרטיף ,מבחינתי העובדה
ֵ
לא-פעם
שהדבר קורה כל הזמן בכל מקום ,והתחושה
שהעברית ,על עֹשרה ורבדיה‘ ,תמקם’ את המחזה
תרבותית במחוזותינו היו קו מנחה ביצירת נוסח
עברי זה .הדת היא כל אחת מהדתות ואף אחת מהן
(לדוגמית :לא מדובר בכנסייה ,מסגד או בית כנסת
אלא ְּבבית-תפילה).
זו הפעם השנייה שאודי בן משה ואני נפגשים
אצל מולייר .מעבר לתחושת העמקת-ההיכרות
וההשתכללות הזוגית שלנו בהתמודדות עם
יצירתו של הגאון המנוח ,אני חש צורך לציין את
ההנאה שבהרפתקה תיאטרונית זו ,מהטיוטא
הראשונה ,דרך הקריאות מחממות הלב עם
השחקנים ועד לימים האחרונים בחדר החזרות.
צפייה מהנה.
אלי ביז’אווי
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מולייר ()1622-1673
ז'אן באטיסט פוקלן או בכינויו
הספרותי ,מולייר ,נולד בפאריס ב-
 .1622הוא גדל בבית אמיד מהמעמד
הבורגני ,אביו היה סוחר בדים ורפד
שהצליח לעלות בסולם החברתי
כאשר רכש את התואר "רפד המלך".
מולייר למד בבית הספר של הכמרים
הישועיים ,בית ספר אשר הקנה לו
השכלה קלאסית מקיפה .עם סיום
לימודיו פנה מולייר ללימודי משפטים.
הוא החל להתעניין בתיאטרון כבר
בילדותו ,כאשר התלווה לסבו כדי
לצפות בהצגות.
בשנת  1643ייסד יחד עם השחקנית
מאדלן בז'אר ,שהייתה כבר שחקנית
מפורסמת בפאריס ,תיאטרון חדש
"התיאטרון המהולל"L'Illustre" ,
 .”Theatreלאחר זמן קצר התברר כי
עדיין אין בכוחו של התיאטרון החדש
להתחרות עם הלהקות המנוסות,
הזרות והמקומיות ,שהתמקמו אז
בפאריס .הלהקה שוקעת בחובות,
“התיאטרון המהולל” נסגר ,אך להקת
מולייר-בז’אר אינה מתפזרת .הם
עוזבים את פאריס ,נודדים ברחבי
צרפת וחוזרים לבירה מקץ שתים
עשרה שנה ,ב.1658-
בפאריס הם זוכים לתמיכת אחיו של המלך ובחסותו הציגה להקת מולייר בפעם הראשונה בפני חצר המלך בלובר,
בנוכחותו של המלך הצעיר ,לואי ה .14-מולייר כבש את לב המלך במשחקו ,וזה מעמיד לרשותו אולם .בשלהי 1658
מתחיל פרק חדש בחיי מולייר והוא כבר בן שלושים ושש .מאז ועד מותו ב 1673-עמד מולייר במרכז חיי התרבות של
צרפת .הוא היה המחזאי ,המנהל ,הבמאי והשחקן הראשי בלהקתו.
בשנת  1661הלהקה הופכת ל”להקה המלכותית” והמלך נותן למולייר רשיון לערוך את הצגותיו באולם חדש “הפאלא-
רויאל” ,ליד הלובר .הקומדיה המצליחה הראשונה שהוצגה באולם זה היתה “בית ספר לבעלים” ,בין המחזות שהוצגו,
“בית ספר לנשים” (“ ,)1663נשואים בעל כורחם” (“ ,)1664דון ג’ואן” (“ ,)1665הרופא המאוהב” (“ ,)1665המיזנטרופ”
(“ ,)1666הרופא בעל כורחו” (“ ,)1666הקמצן” (“ ,)1668גם הוא באצילים” (“ ,)1670תעלולי סקאפן” (.)1671
בשנת  1662נישא מולייר לארמאנד בז’אר ,הצעירה ממנו בכעשרים שנה.
המחזה "טרטיף" הועלה לראשונה ב .1664 -מחזה זה קומם את אנשי הדת נגד מולייר ונאסר עליו להציגו בפני הציבור,
אך הוצג בפני המלך ואנשי חצרו .האיסור להציגו לקהל הרחב בוטל ב 1669-לאחר שמולייר כתב גירסה חדשה.
בשנת  1673מועלה המחזה האחרון שכתב ושיחק בו “החולה המדומה” .ב 17-בפברואר 10 ,ימים לאחר בכורת המחזה,
כשמולייר מגלם את תפקיד החולה ,הצליח בקושי רב לסיים את ההצגה ,ונפטר בביתו באותו הלילה .בתחילה סרבו
לאפשר לו קבורה כדת ,ורק לאחר תחנוניה של ארמאנד והתערבותו של המלך ,הותרה קבורתו לאחר ארבעה ימים
עם רדת החשיכה ,ללא טקסים.
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המבט הנצחי של מולייר
מדוע הרגיז בנו של הרפד את הכנסיה? למה כעסה עליו מאדאם דה ראמבוייה?
ומדוע אותנו הוא בכל זאת מצחיק?

ז'אן באפטיסט פוקלן היה ילד בר מזל .כבנו של אחד
משמונת הרפדים שעבדו במשרה מלאה בחצרו של
לואי ה ,14-פוקלן הקטן יכול היה לשחק במסדרונות
של ארמונות המלכות ,לזכות בחינוך הטוב ביותר
שהתקופה יכלה להציע ,וברבות הימים להיות בעצמו
רפד מלכותי מצטיין .אבל זה לא עניין אותו .כבר בגיל
ההתבגרות העדיף סיפורי-בדים על פני בדי-ריפוד,
ונעץ מחטים וסיכות מילוליות באצילים ובאנשי החברה
הגבוהה של פאריס ,עליהם כתב שירים סאטיריים לרוב.
אבל האהבה האמיתית שלו היתה שמורה לתיאטרון,
וכך קיבלנו במקום רפד בן אלמוות  -הוא המחזאי
מולייר .זה היה שם-הבמה שפוקלן בחר לעצמו בשנת
 ,1643כשהיה בן .21
המאה ה 17-טרם הכירה במעמדו של המחזאי כחבר
מכובד באליטה התרבותית של יצרני המילים .רוב
המחזאים הגדולים שקדמו למולייר היו אנשי-תיאטרון
טוטאלים :כתבו וביימו ,ציירו תפאורות אם צריך היה,
הפיקו ושיחקו וייחצנו את פרי עמלם ,מתוך ידיעה
מתמדת שאינם כותבים עבור הנצח ,ושהמחזות שלהם
טובים לעונה אחת ,מקסימום שתיים ,ואחר כך יש
לספק לקהל סחורה חדשה וחמה" .הקמצן"" ,החולה
המדומה"" ,טרטיף" ואחרים – כולם נועדו לצריכה
של בני המעמדות המשכילים ,רצוי אלה שמסונפים
איכשהו לארמון המלך.

מי שמתפרנס מכתיבה עבור קהל ייעודי ,לומד עד
מהרה מה מותר ומה אסור לו לומר ,מה ימלא את
האולמות ערב-ערב ומה יבריח את צופי התיאטרון.
בעידנו של מולייר ,צריך היה ללמוד גם מה לא ימצא
חן בעיני המלך ,ועד כמה אפשר למתוח את החבל
הביקורתי מבלי ליפול – ועד כמה אפשר לסכסך בין
המלך לבין הכנסיה ,מתוך ציפיה מתוחה למנצח בין
השניים.
חלומו הגדול של ז'אן בפטיס פוקלין התגשם כאשר
המלך העמיד לרשות קבוצת התיאטרון שלו את אולם
ההצגות ב ,palais royale-למגינת ליבה המופגנת של
מאדאם דה ראמבוייה ,אוייבתו הגדולה של המחזאי.
הגברת הזאת ,מין מובילה חברתית וקובעת טעם
דרקונית עם קשרים מצויינים ,לא אהבה את אופן
הצגתן של נשות החברה הגבוהה באחד המחזות
וכמעט שהצליחה לפרק את הקבוצה – אבל נקמתו של
מולייר היתה שלמה כאשר הוא ושחקניו זכו לבסוף
לחסותו המלאה של המלך והפכו ל"להקת התיאטרון
המלכותית".

"חברים" של המאה ה17-
עניין של טעם :מכל המחזות של מולייר" ,טרטיף"
אהוב עלי ביותר ,וגם הסיפור שסביב המחזה .בקווים
כלליים וגסים ,זהו סיטקום של המאה ה ,17-במובן

זה שהדמויות בו מתובנתות לא פחות מן הדמויות של
"חברים" .הנה אורגון ,הפטריארך המזדקן שחיים שלמים
של פריווילגיות עצומות ,עושר ומעמד בלתי מעורער כראש
משפחה בעצם לא לימדו אותו כלום ,למעט החובה לציית
לכל מוסכמה חברתית באשר היא ,גם אם אינה נעימה
במיוחד .והנה טרטיף ,האיש שבא לסעוד ולשבור את
הסדר הטוב .תחת הכסות האצילית מסתתרים נוכלים לא
מעטים ,אומר מולייר לצופים שלו :אין ללכת שולל אחרי
מראה עיניים ותאוות בצע ,כי בסוף זה ייגמר רע .אורגון יירד
מנכסיו ,טרטיף הערמומי והנכלולי יידע טוב ממנו כיצד
לנצל את הפרצות בחינוך המצויין ובגינונים החברתיים

הראויים כדי לעשות מזה כסף ולנכס לעצמו את מה
שהאצולה השיגה כאילו בזכות .אבל כמובן שהכל יחזור
למקומו והסדר יושב על כנו לבסוף ,כי הרי עסקינן
בקומדיה.
כשיש קשרים מי צריך פרוטקציה ,ולואי ה 14-ניאות
לתת את חסותו להצגת הבכורה של בנו של הרפד,
והמלך אהב את מה שראו עיניו בהופעת הבכורה
ב .1664-אבל צחוקו של המלך לא הזיז לאנשי הכנסיה,
שהטילו חרם על הצגות פומביות של המחזה .בכלל,
היחסים בין הכנסיה לבין התיאטרון היו מתוחים ביותר.
שחקנים הוחרמו באופן קולקטיבי על ידי המוסדות
הקתוליים ,וכמרים לא היו מגיעים אפילו לשמוע מפיהם
וידוי שלפני המוות ולאפשר להם להשתתף במחזות של
גן העדן .הם נחשבו לאספסוף פורק עול שחותר תחת
אושיות המוסר הנוצרי.

כל העולם במה
מולייר לא היה לוחם גדול אלא איש מעשי .הוא רצה
לאפשר לשחקנים שלו לבצע את המחזה" .חמישים
אנשים תלויים בי למחייתם" ,חזר ואמר כהצדקה
להתפתלויות שהיה עליו לעבור כשהאמת התיאטרלית
שלו לא נשאה חן לפני הצנזורים .ב 1667-הוצגה
מהדורה מתוקנת בפני המלך ,שנתן לה את ברכתו
החמה – אבל הכנסיה שוב החרימה .נדרשה התערבות
אקטיבית של לואי ה 14-כדי שהחרם יוסר ,חמש שנים
אחרי הצגת הבכורה .מה שהפריע לכנסיה שוב אינו
משמעי בימינו .מה שנותר בן-אלמוות הוא המבט
הצלול ,הבהיר והקומי של מולייר ,שאינו לוחם לקעקע
את הסדר החברתי אלא מפרק היטב את האיוולת
הטמונה בתוכו ,ומאפשר לצופים של ימיו – כמו לצופים
של ימינו – לזהות מקטעים של ההתנהגות שלהם
עצמם בתוך הדמויות ,מתחת לארכיטיפים הגסים
ובדיאלוג שנותר ,אז כעתה ,שנון ומעודן ואירוני.
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אריאנה מלמד
מתוך כתבה שפורסמה ב2.5.2003 ynet-
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הפקות קודמות של “טרטיף”
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תיאטרון הבימה 1932 ,תרגום :אברהם שלונסקי
בימוי :יהושע ברטונוב/אברהם ברץ
תיאטרון הקאמרי 1950 ,תרגום :חיים חפר/יוסף מילוא
בימוי :יוסף מילוא
תיאטרון חיפה 1970 ,תרגום :נתן אלתרמן
בימוי :ז’ילברטו טופאנו
תיאטרון באר שבע 1976 ,תרגום ובימוי :עדנה שביט
תיאטרון חיפה 1985 ,תרגום :יהושע סובול
בימוי :גדליה בסר
תיאטרון הבימה 1989 ,תרגום :אהוד מנור
בימוי :רוברט סטורואה
תיאטרון גשר 2009 ,1995 ,תרגום :יהושע סובול
בימוי :אריה יבגני
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בכל דור ודור קם לו טרטיף...

אין דבר חביב יותר על הסאטירה ,מאשר שיגור חיציה
השנונים כלפי המנהיגים החברתיים-הרוחניים ,והדבר הרי
ידוע .בכל דור ודור קם לו איזה טרטיף שכזה ,צבוע שאין
תוכו כברו ,שפיו ולבו אינם שווים .בעוד הוא מושיט את ימינו
כדי לברך את מאמיניו ,שמאלו עסוקה בהונאתם ובגזלתם.
מולייר ,מחברו של “טרטיף” ,לא ביקש למתוח ביקורת על
מוסד הכמורה או על האמונה הדתית ,אלא את תופעת
ה”אדוקים” ,אנשים מאמינים מן השורה ולאו דווקא
אנשי הדת ,הכמרים או התיאולוגיים הוא העמיד במרכז.
לאדוקים האלה הייתה דריסת רגל בבתי הבורגנים,
והם שמשו שם מדריכים רוחניים כשמטרתם המרכזית
הייתה ללמד את יושבי הבית הלכות-מוסר ,כדי להוקיע
את ההפרזה ולשלוח רסן בהנאות הגשמיות .הם האמינו
שתפקידם לרסן סביאה וזלילה ,גינדור ,רדיפת בצע,
ומעל לכול התנהגות מינית נפסדת .על-אף שהם פעלו,
כביכול ,בשם יראת שמים ,מולייר לא ראה בהם אלא מי
שמתעטפים באצטלא של חסידות .ב”טרטיף” הוא ראה
כלי כדי לבקר את צביעותם של אחדים מהאדוקים האלה,
שביקשו לנצל את תמימותם של הנוהים אחריהם .מולייר
16

גם ביקש ללעוג לאותם פתיים עיוורים ,שהעדיפו לחיות
במחשכים בשם איזה עיקרון דתי שאין הם מבינים כלל
את משמעותו .ניתן לראות בטרטיף מעין “גורו-שרלטן”
הדומה לראשי כתות מסוכנים .הוא כמותם ,מחפש לבודד
את קורבנותיו המזדמנים מכל המוכר להם ועל-ידי כך
לשלוט בהם וברכושם .ואכן ,טרטיף אינו רק נצלן זולל
וסובא על חשבונו של אורגון תוך שהוא מטיף מוסר כפול
לבני ביתו .מזימתו העיקרית היא לנכס לעצמו את כל
רכושו של אורגון ואף לנאוף עם רעייתו תוך שהוא זורע
ריב ומדון ומפלג בין בני הבית.
טרטיף מופיע במחזה רק במערכה השלישית .בשתי
המערכות הראשונות הקהל לומד להכירו רק בעקיפין,
באמצעות התוודעות לסיפור חייו של בית מפולג .מולייר
פותח צוהר לחייה של משפחה בורגנית ,על מערכת
היחסים והרגשות בין בני המשפחה .ויכוח נצחי בין דור
ישן לדור חדש – ויכוח שכמעט אינו ניתן לגישור ,בין
ה”פאטר פאמיליאס” ,הלא הוא אב הבית הבורגני אורגון
ואמו ובין הדור החדש ,הנאור והמתקדם אשר מבקש

להוקיע את התפיסות המסורתיות ולחבק את הקדמה
עומד בבסיס הקונפליקט .כשבמערכה השלישית טרטיף
נכנס לתמונה הקהל יכול להיווכח במעלליו ולעמוד על
טיבו .צביעותו משתלבת באורח נפלא עם יכולתו המילולית
ושליטתו הרטורית המופלאה.

מטבע הדברים ,סופם של רשעים אם לא להיתלות ,הרי
שלפחות להתגלות .חישוף פרשיות שחיתות ,ניצול ,מעשים
מגונים ועקיצת הזולת על-ידי אישיות רוחנית כזו או
אחרת ,אנשי ציבור ושררה או שרלטנים ,שכיחה אף בימינו.
השאלה היא כמה נזק נעשה והאם הוא ניתן לתיקון.

כוחו הרטורי המובחן בא לידי ביטוי לאורך כל המחזה.
בתמונה השישית מתקיים מעין “עימות” בין בנו של אורגון,
דאמיס וטרטיף ,עימות הבנוי כווידוי דתי .באופן מפתיע,
המתחסד אינו מתגונן בפני ההאשמות אלא דווקא טופל
אותן על עצמו .הוא עושה זאת בשפה מליצית עד כי דווקא
בפעם הזו – הפעם שבה הוא דובר אמת היא נשמעת
באוזניו של אורגון כבדיה .התמונה מחזקת את הערצתו
העיוורת של אורגון ,שכן כעת הוא רואה בטרטיף כמי
שקיים מצווה נוספת  -כישו המגיש גם את לחיו השמאלית
– ולקח על עצמו חטאים לא לו ובשל כך ראוי אף יותר
לכל שבח ותגמול .תוצאת המפגש מפתיעה (או שלמעשה
בעולם הפארסה המוליירית היא אינה מפתיעה) שכן
המאשים הופך לנאשם.

במקרה של טרטיף ,שנחשף ברגע האחרון במערומיו ,תרתי
משמע ,ניצלים כבוד ביתו של אורגון ורכושו ממש ברגע
האחרון .זאת בזכות קצין המלך (מולייר ,בל נשכח ,כתב
בחצרו של מלך השמש ,לואי ה ,)14-ובזכות שאחרי ככלות
הכל" ,טרטיף" משתייך לסוגת הקומדיה ,שלה סוף טוב,
וכרגיל ביצירותיו של מולייר גם עם חומר למחשבה.
ד”ר טובי ביברינג
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יוצרים
אודי בן משה > בימוי

בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב .שיחק  2עונות בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער ו6-
עונות בתיאטרון חיפה .במאי הבית בתיאטרון החאן הירושלמי  .2006-2011מלמד בסטודיו למשחק
ניסן נתיב תל אביב .בימוי :בתיאטרון תמונע :נוימן  -אגדת חיילים .זוכה פרס התיאטרון להצגת
הפרינג' של השנה .בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער :שמוליק של זוהרה .בתיאטרון הקאמרי:
הרטיטי את ליבי (פרס הצגת השנה ובמאי השנה  ,)2007הנפש הטובה מסצ'ואן (פרס במאי השנה
 ,)2008מעגל הגיר הקווקאזי (פרס הצגת השנה בהעלאה מחודשת  ,)2009אורזי מזוודות ,בית ספר
לנשים ,אמא קוראז' ,כולם רוצים לחיות .בתיאטרון החאן :הקיץ ,נשואים (פרס הקומדיה של השנה
 ,)2007בידרמן והמציתים ,בעלי המתוק ואשתי היקרה ,הנסיכה האמריקאית (פרס הצגת השנה
להעלאה מחודשת  ,)2009הקסם הגדול ,תעלולי סקפן (פרס הקומדיה של השנה  ,)2009הלילה
ה ,12-החולה המדומה (פרס הקומדיה של השנה  ,)2012המצליחים .בתיאטרון הבימה :ליזיסטרטה
עיבוד משותף עם אלי ביז'אווי .זוכה במלגת קרן אמריקה-ישראל ע"ש שרגא פרידמן ז"ל .זוכה פרס
רוזנבלום  ,2008זוכה פרס יוסף מילוא .2010 ,2008

אלי ביז'אווי > תרגום

בוגר מגמת בימוי והוראת תיאטרון במכללת סמינר הקיבוצים .בין תרגומיו  -בתיאטרון הקאמרי :בית
ספר לנשים ,קברט ,רומיאו ויוליה .בתיאטרון באר שבע :פיאף ,שחק אותה סם ,טירונות בלוז .בתיאטרון
בית ליסין :אוליבר! ,Avenue Q ,אוצר יקר .בתיאטרון המדיטק :שנה עם צפרדי וקרפד .ק.א .הפקות:
היפה והחיה .בתיאטרון הספריה :מלחמת טרויה לא תפרוץ ,בדלתיים סגורות ,אאידה ,תשוקה ,גקיל
והייד ,האידיוטית ,משחקי חופשה .בתיאטרון מסחרי :כלוב העליזים ,בן בהפתעה .סל"ה יורם לוינשטיין:
ליצנים של אלוהים ,אל נקמות .בימוי  -בתיאטרון הקאמרי :תעלת בלאומילך .בתיאטרון באר שבע:
פיאף .בתיאטרון הספריה :תשוקה (סונדהיים) ,בדלתיים סגורות ,היפה והחיה .בבית צבי :אנדורה,
השגחה עליונה ,ספון ריבר .כתיבה  -במדיטק :אריה הספריה .הבימה :ליזיסטרטה  -פנטזיה קומית על
שלום (עם אודי בן משה על-פי אריסטופנס) .קולנוע :כתיבת התסריט לבננות ,סרטו של איתן פוקס.
זוכה מלגת קרן אמריקה-ישראל (שרת) לבימוי בשנים  .2002-2006זוכה פרס על כתיבת הליברטו
לאדיפוס משפט האלים ,פסטיבל עכו .2000

כנרת קיש > עיצוב תפאורה

בוגרת תואר שני במגמה לעיצוב תיאטרון באוניברסיטת ת"א .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 התיאטרון המדיטק) ,רוחלה
מתחתנת .בתיאטרון הבימה :קופסה שחורה (בשיתוף תיאטרון ב"ש) ,הנאהבים והנעימים ,אנה
קרנינה (בשיתוף תיאטרון ב"ש) .תיאטרון לילדים ולנוער אורנה פורת :מעלה קרחות.2006-
.Theatre J (Washington D.C.): Pangs of the messiah, Mikveh
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מאור צבר > עיצוב תלבושות

בוגר מכללת שנקר במסלול לעיצוב אופנה ואמנויות הבמה .2003 ,בין עבודותיו  -בתיאטרון הבימה:
נתתי לה חיי ,הסוחר מונציה ,ערי מדבר אחרות ,הקמצן .האופרה הישראלית :סינדרלה ,חסדו של טיטוס.
תיאטרון חיפה :בת המלך .תיאטרון החאן :תהילה ,הקומדיה של קלאנדרו ,הצוענים של יפו .למחול:
פוראמן מגנום ,וכשהגיעה לשמש 60 ,הרץ ,אקודום ,אינפרא אדום  ,מונגר ,רוסטר ,ווונדרלנד – ברק
מארשל לסוזן דלל והאופרה הישראלית – "להקת סידרלייק ניו יורק  "NUבמהלך לימודיו זכה בפרס
סטנלי הלר לעיצוב מצטיין בשנת  .2003זכה בפרס מטעם קרן שרת לסטודנטים מצטיינים .זכה
בפרס מעצב השנה לשנת  2008לעיצוב בהצגת ילדים איה אווץ אווה .זכה בפרס ראשון בפסטיבל
חיפה להצגות ילדים על ההצגה סוד האגם המלוח ב 2009-על האוצר שבהר ב 2010-ועל למשל שועל
ב .2014-זוכה פרס ידידי הבימה למעצב המבטיח לשנת .2014

אבי בללי > מוסיקה

מייסד ,בסיסט וסולן "נקמת הטרקטור" שהוקמה בשנת  1989ומאחוריה  9אלבומים ושיתופי פעולה
מצליחים עם להקת בת שבע במופעים קיר ,אנאפאזה .מלחין מוסיקה לקולנוע ,טלוויזיה ,מחול,
תיאטרון ומולטימדיה .בין עבודותיו  -בתיאטרון הבימה :יתומים .בתיאטרון בית ליסין :גן עדן דרום,
על עכברים ואנשים .בקולנוע :כנפיים שבורות ,אחותי היפה ,בוקר טוב אדון פידלמן ועוד .בטלוויזיה:
בטיפול ,תימרות עשן ,שטיסל ועוד .דוקומנטרי :לוד-בין תקווה לייאוש ,אמונה אדם אדמה ,ילדי השמש
ועוד .במחול :לעבודות של נועה דר :עננים ומרק .יסמין גודר :קרם תות ואבק שריפה וללהקה המחול
הספרדית  Cobusmikaאת המופע  .Wishזכה בארבעה פרסי אופיר ,ושלושה פרסי האקדמיה
לטלוויזיה.

קרן גרנק > עיצוב תאורה

בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב .עיצבה תאורה להצגות רבות,
ביניהן  -בתיאטרון הקאמרי :בעל למופת ,רומיאו ויויליה ,האריסטוקרטים ,לילה לא שקט ,לעוף מכאן,
הבדלה ,אמדיאוס ,תרה ,אוי אלוהים ,הגיל הנכון לאהבה ,היה או לא היה ,זה הים הגדול ,מותו של
סוכן ,יומן חוף ברייטון ,באדנהיים ,האב ,שמנה ,לילה טוב אמא ,פלונטר ,צחוק של עכברוש ,המלט,
דמוקרטיה ,הם יורים גם בסוסים ,מקבת ,סיראנו דה ברז'ראק .בתיאטרון הבימה :ביקור הגברת הזקנה,
כתם לידה ,נודניק ,הלהקה ,שלמה המלך ושלמי הסנדלר ,טייפ ,כתר בראש 8 ,נשים ,טקסי ,אליס
בארץ הפלאות ,צורה לאהבה ,מוריס שימל (בשיתוף תיאטרון חיפה) ,רעל ותחרה ,החולה ההודי,
ליזיסטרטה ,גברתי הנאווה .בתיאטרון חיפה :מי דואג לילד ,בית ספר לנשים (בשיתוף הקאמרי).
בתיאטרון באר שבע :סובניר ,בוגד ,איזבלה ,תשליך ,ג'ייפס ,הימים הכי טובים ,פרח השכונות .בתיאטרון
בית ליסין :מנדרגולה ,אהבה זה לא הכל ,הבנאליות של האהבה ,אקווס ,עלמה ורות ,מייק ,האגם
המוזהב ,איש הגשם ,הדבר האמיתי ,רק אתמול נולדה ,מכולת (בשיתוף הקאמרי) .סוסים על כביש
גהה ,אז בפראג ,עובד בשביל שניים ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה .זוכת פרס התיאטרון
הישראלי  2005על עיצוב התאורה להצגה המלט.
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משתתפים
אורגֹון
ששון גבאי > ְ

למד תיאטרון ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב .השתתף בהצגות רבות ביניהן :רוזנטה חוזר משדה
הקרב בבימויה של עדנה שביט בצוותא .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 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 .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 ,צלקת ,Made in israel ,אביבה אהובתי ,ביקור התזמורת ,בוקר טוב
מר פידלמן ,לצוד פילים ,כידון ,גט  -סיפורה של ויויאן אמסלם .בטלוויזיה החינוכית השתתף בתוכניות רבות 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 פרס האקדמיה לקולנוע  -שחקן המשנה על
תפקידו בעונת הדובדבנים ,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.

מיה דגן > דורין ,משרתת של ָמ ִר ַיאן

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1998 ,בצבא שרתה בלהקת הנחל ובתיאטרון צה"ל.
בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון הספריה :אחים בדם ,יוסף וכתונת הפסים ,קיץ אחרון ,עד
התביעה ,הגנרל של השטן ,הפלייבוי של עולם המערב ,ערב שירי אנדרו לויד וובר .בתיאטרון בית ליסין:
טוב ,מכתב לנעה ,עשו עליך פעם סרט? ,פיאף ,במחזמר שיקגו ,במחזמר ברנשים וחתיכות ,אהבת חיי,
מייק ,אלוהי הקטל ,הדוד וניה ,אהבה זה לא הכל ,רוחל'ה מתחתנת ,אחים בדם ,חברות הכי טובות.
בטלוויזיה :בדרמה המוסיקלית היומית השיר שלנו ,בדרמה הקומית אמאל'ה ,בתכנית מועדון לילה,
בסדרת מערכונים גומרות הולכות ,בסדרת הדרמה והסרט אבידות ומציאות ,בסדרות הדרמה תמיד
אותו חלום ,אמא ואבאז .בקולנוע :בסרטו של אבי נשר פעם הייתי .זוכת פרס התיאטרון הישראלי -
השחקנית המבטיחה ,על תפקידה בהצגה מכתב לנעה .זוכת פרס האקדמיה לקולנוע  -שחקנית
השנה ,על תפקידה בפעם הייתי.

נמרוד ברגמן > ַט ְר ִטיף ,מאמין מדומה

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2004 ,סטודנט באוניברסיטת תל-אביב .בין ההצגות בהן
השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :אז ,בפראג .בתיאטרון הספריה :ריצ'רד השלישי ,הסוחר מונציה ,משחקי
חופשה ,הלילה הקצר ביותר בשנה .בתיאטרון חיפה :הצמא והרעב ,הדוכסית מאמלפי ,עד התביעה,
מפעל חייו .באנסמבל הרצליה :ירמה ,הטענה של דון קיחוטה ,איפגניה באוליס ,עירם של האנשים
הקטנים ,כל האמת על שקספיר ,שלוש אחיות ,מפגש באינסוף ,איש ואישה אחת .בתיאטרון באר שבע:
איפיגניה באוליס ,חבלי משיח ,בין חברים .הפקות עצמאיות :בתוך הבדידות של שדות הכותנה ,בארץ
הגלעד ,זוז אתה מסתיר לי את השמש.

אורגֹון
הדס קלדרון > ֵאלְ ִמיר ,אשתו של ְ

בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב  .2001בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין:
חשמלית ושמה תשוקה ,צור וירושלים ,מקווה ,אהבה ממבט שלישי ,הגר ,קפה ערבה ,איש הגשם ,דולפינים,
פועלת זרה ,בראנז'ה ,בחורים טובים ,אחרון ימיה ,רוחל'ה מתחתנת ,חברות הכי טובות ,אוצר יקר .תיאטרונטו
 :2005הגר .הפיקה ומשחקת בהצגת יחיד התאומות שעלה בפסטיבל ישראל  .2011שותפה ביצירת
דודה פרידה שזכתה בהצגה הטובה ביותר בפסטיבל עכו  .2007שותפה בפרויקט "קשרי משפחה",
בית ליסין בשיתוף תיאטרון היידלברג בקוראים לי יקה  .2010בקולנוע :מרחב מוגן ,חיילת בודדה ,דילמת
הדריין ,אני ביאליק ,פלאות .בטלוויזיה :האמת הערומה ,שירות חדרים ,שאול ,משחק החיים ,מאחורי
החדשות ,תקופת מבחן ,סרוגים ,החיים זה לא הכל ,חטופים ,אחד אפס אפס ,אמא ואבאז' ,גאליס ,יום האם,
הפרלמנט .כלת פרס רוזנבלום  2009לשחקנית מבטיחה מצטיינת.
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אורגֹון
פלורנס בלוך > מדאם ֶּפ ְרנֵ ל ,אמו של ְ

ילידת צרפת ,עלתה לארץ ב  .1988בוגרת מגמת משחק באוניברסיטת תל אביב  .1992בין ההצגות
בהן השתתפה  -בתיאטרון חיפה :כובע הקש האיטלקי ,אופרת היהודים ,הילד חולם .בפסטיבל אבניון:
 .Vernissageבתיאטרון הקאמרי :אשכבה ,דוניה רוסיטה .בתיאטרון החאן :אדמה קדושה ,אושר ,אשליה,
בגדי המלך ,גן הדובדבנים ,הזמרת קירחת יותר ,המצליחים ,הקסם הגדול ,מאכינל ,מילה של אהבה,
מלחמה על הבית ,נישואים ,שלוש נשים מחכות ,הקמצן .בתיאטרון בית ליסין :הפרדס ,אוצר יקר.
בתיאטרון אנסמבל הרצליה :תנינים ,אנטיגונה .בצוותא :ככה בדיוק רציתי .בתיאטרון גבעתיים :לה
פמילייה .בקולנוע :נשים ,כלבים לא נובחים בירוק ,שרמן בחורף ,מסעות ג'ימס בארץ הקודש ,אבנים.
בטלוויזיה :ספי ,מולייר ,תיק סגור ,שאול ,משחק החיים ,חלומות מתוקים ,החיים זה לא הכל.

שלומי טפיארו > וָ לֵ ר ,אהובה של ָמ ִר ַיאן

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2006 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :נערי
ההיסטוריה ,סיפור אהבה ,תפוחים מן המדבר ,עלמה ורות ,בחורים טובים ,מנדרגולה ,מקסי ואני ,עובד בשביל
שניים .משתתף באנסמבל הגדוד העברי.

אורגֹון
ארז וייס > ְקלֵ ַאנְ ט ,גיסו של ְ

בוגר בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה בית צבי  .2001בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית
ליסין :מה עושים עם ג׳ני? ,אני לא רפופורט ,המחזמר ברנשים וחתיכות ,חיים פרטיים ,פילומנה ,עובד
בשביל שניים .בתיאטרון באר שבע :קומפני ,החולה המדומה ,בית הקפה ,אתה צעיר רק פעמיים ,עלי
כינור .בתיאטרון אורנה פורת :מעלה קרחות ,מר זוטא ועץ התפוחים .בתיאטרון הארצי לילדים ולנוער:
הילד הזה הוא אני ,שולם לעולם .בתיאטרון היידישפיל :קרליבך חי .בתיאטרון הספריה :צלילי המוסיקה,
רולטה צרפתית ,קופה קובנה ,שיער ,משחקי פיג׳מה ,אחים בדם ,יוסף וכתונת הפסים ,כלה למכירה,
ערב שירי אנדרו לוייד וו׳בר ,ערב שירי דני קיי .סולן הפקות :ספר הג׳ונגל ,טרזן וג׳יין ,קרקס הרוח והאש
ממונגוליה .משגב עורי הפקות :הכבשה שושנה .בתיאטרון השחור של ליאור חלפון :המופע Glow
בארץ ובעולם .מופיע בימים אלה במחזמר צלילי המוסיקה.

אורגֹון
אור בן מלך > דאמיס ,בנו של ְ

בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב ,שירת בתיאטרון צה"ל .בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית
ליסין :סוסים על כביש גהה ,אשה ,בעל ,בית ,שבטים .בטלוויזיה בסדרות :אורים ותומים ,עספור ,האלופה,
פרשת השבוע ,בתכנית המערכונים לצחוק או למות .בקולנוע :התגנבות יחידים ,העולם מצחיק ,עדות.

אורגֹון
לורין מוסרי > ָמ ִר ַיאן ,בתו של ְ

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2013 ,שירתה בצבא בתיאטרון צה"ל כקומיקאית
הצבאית הראשונה .בין ההצגות בהן השתתפה  -במסגרת הלימודים :מצחיקונת ,ילדים חורגים
לאלוהים ,הלהקה ,עלובי החיים ועוד .בתיאטרון בית ליסין :שבטים .הפקות פרטיות :טרזן ,פיטר פן.
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דודי בן סימון >
פליפוט  /קצין משטרה

בוגר סטודיו למשחק ניסן נתיב,
 .2014במהלך הלימודים השתתף
בהצגות :האזרח פום ,בולרו ,הלוויה
חורפית ,ארץ פוק ,חופשת קיץ.
השתתף בהצגות ילדים :פיטר פן,
ספר הג'ונגל .זהו תפקידו הראשון
בתיאטרון הרפרטוארי.

אלון נכטיגל >
מסיה לֹויאל

בוגר סטודיו למשחק ניסן נתיב
תל אביב .2013 ,השתתף בסרטי
סטודנטים ,פרסומות ,הופעות
בתוכניות ילדים ונוער ותוכניות
אירוח .בטלוויזיה :המקוללים  -יונה
וולך .זהו תפקידו הראשון בתיאטרון
הרפרטוארי.

תומכת
באומני האיפור
העובדים בקולנוע,
טלוויזיה ,תיאטרון,
מוזיקה ,אופנה
ואומנויות הבמה
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חברי ההנהלה
הציבורית

מנהלת התיאטרון :ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון :אבישי מילשטיין

עוזי ברעם  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ' ניב אחיטוב מיכה וייסמברגר
איל ארד
מנהל משאבי אנוש:
מירב בן-ארי
מיקי פרידמן
נתנאל גלעדי
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
רכזת שרותי משרד:
ויקי וייסמברגר
מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן
חשבת שכר :לורה מולצד'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן ,טלי חובב
מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר
מח' שיווק טלפוני:
רוניבן 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 ,מעיין הירש ,שירה מאזה,
רוני מולא ,משה מור ,מיטל סעד,
אורית קרואני ,גיא רום
מרכזיה :דבורה אהרון ,עליזה שטרן
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,איציק סלחג'י ,יצחק ברוך
אחראי סדרנים :אבישי מימון
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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 :אסנת גבאי,
אורנה דויטש ,שושי זק ,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,
חאלד ג'בארין ,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
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 :אבישי אסור ,אסף בן אבי,
רז בליצבלאו ,גיורא הרמן,
ליאור דלמן ,סטס סוסניבקר,
אורן פרי ,רם קציר ,שרון ראובן,
יורי שכנוביץ ,סרגיי שקורין
מנהל ייצור :רמי דקל
אביזרים :יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה :מיכל אלוני
מלבישות ,רקוויזיטיות ,פאניות:
ג'ני אדלרבאום ,שי ברמק ,ולריה גלוזמן,
דנה כהן ,מריאנה גרייב ,אולגה מטאיסן,
אסיה נלן ,אולגה פרגמן ,לנה קומינה,
ליאורה רון ,יוליה שמילוב ,אירנה שפיצר
אחראי בטיחות :יעקב הכהן

להצגה זו
אביזרים:
ולריה גלוזמן/
עוזרת במאי:
אסיה נלן
רותי גפן
פאנית:
מנהל הצגה:
חנה יוליה שמילוב
ארז שפר
ביצוע תפאורה:
מנהל במה:
תיאטרונית
זיו אורפז/
צילום שער:
דני לוין
דניאל קמינסקי
תאורה:
צילומים תוכניה:
שי דלריה/
גדי דגון
ליאור עזרא
הפקת תכניה:
הגברה:
מיכל גלעד
רם קציר/
עיצוב שער:
אבישי אסור/
רקפת ולטר וונטורה
גיורא הרמן
עיצוב תכניה:
הלבשה:
ג'ני חנה אדלרבאום סטודיו אתי קלדרון
שחקני התיאטרון
לעונת 2014-15
יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
אורטל אוחיון
אפרת בוימוולד
נעה בירון
פלורנס בלוך
טלי בן יוסף
אור בן-מלך
נמרוד ברגמן
ששון גבאי
דני גבע
ליאת גורן
ליאור גרטי
מורדי גרשון
מיה דגן
טל דנינו
אילן דר
דיקלה הדר
ידידיה ויטל
עמי ויינברג
אופיר וייל
ארז וייס
יעל וקשטיין
מרים זוהר
הילה זיתון
רויטל זלצמן
יורם טולדנו
שלומי טפיארו
דרור טפליצקי
יעל לבנטל
מיכל לוי
יניב לוי

(לפי סדר א-ב)
שמרית לוסטיג
חי מאור
ענת מגן-שבו
ירון מוטולה
לורין מוסרי
חייקה מלכה
גיא מסיקה
קרן מרום
דב נבון
אביבה נגוסה
נדב נייטס
עוז ניסן
יובל סגל
ראודה סלימאן
אברהם סלקטר
ניב פטל
ויטלי פרידלנד
נתי קלוגר
הדס קלדרון
ליז רביאן
לאורה רבלין
אגם רודברג
מיכל שטמלר
יעל שרוני
דנה שרייר
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
ברנדס ג'ני וחנינא
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
שקד שושנה וישעיהו
 2תרומות בעילום שם

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)
אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי וברנר בני
ארזי מירי ושוקי
אריאל נורית וחיים
בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו
בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם
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 וארנן
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
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
ליאור צביה ודן
ליבאי דוד ,פרופ'
לין יהודית ועו"ד אוריאל
לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה ועוזי
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
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
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
רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר
רייז אורנה
ריכטר מיכל וגלי
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
 6תרומות בעילום שם
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רפטואר

למה
?

2014-15

מחזאות ישראלית
בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
בימוי :אלון אופיר

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

שירה
מאת ש"י עגנון
עיבוד :יורם פאלק
בימוי :גלעד קמחי

משאלה אחת ימינה
על פי ספרו של אשכול נבו
מאת דפנה אנגל
בימוי :גלעד קמחי

דרכון פולני
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון

קפה ורשבסקי
עיבוד :מוטי אברבוך
לספרו של שלום אש

האורחת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש
מאת דפנה אנגל

מחזאות בינלאומית
המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה
על פי ספרו של מארק האדון
מאת סיימון סטיבנס
תרגום :דניאל אפרת
בימוי :גלעד קמחי
האמת
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה קפטן
מדליה להארי
מאת פיטר מרק ריצ'מן
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :אלון אופיר

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אודי בן משה

סיפור ישן-חדש
מאת ג'סי אייזנברג
תרגום :דורי פרנס
בימוי :אבישי מילשטיין

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל
תרגום :יוסף אל דרור
בימוי :רוני פינקוביץ'

אוצר יקר
מאת פרנסיס ובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :לסלי לאוטון

טרטיף
מאת מוליר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אודי בן משה

רגע של שלווה
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס

לצאת מהארון
מאת פרנסיס ובר
בימוי :משה נאור

לעבור למזרחי-טפחות

8.3
8.1

8.0
7.9
7.6

שבטים
מאת נינה ריין
תרגום :שלמה מושקוביץ ,תום אבני
בימוי :רוני פינקוביץ'

עפ"י סקר שביעות רצון של מרקטסט

גם השנה לקוחות
מזרחי-טפחות
ביותר!
המרוצים
הם
מבין לקוחות חמשת הבנקים הגדולים

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 טלפון 03-7255300 :קופה 03-7255333 :פקסwww.lessin.co.il 03-5241333 :
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עפ"י מדד

לחוויית לקוח ,יוני 2014

לפרטים חייגו *8860
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Tartuffe
by Molière

Directed by: Udi Ben Moshe
Translated by: Eli Bijaoui
Set Design: Kinerth Kisch
Music: Avi Belleli
Costumes Design: Maor Zabar
Lighting Design: Keren Grank

CAST:
Orgon - Sasson Gabay
Dorine - Maya Dagan
Tartuffe - Nimrod Bergman
Elmire - Hadas Kalderon
Madame Pernelle - Florence Bloch
Valère - Shlomi Tapiero
Cléante - Erez Wiess

Damis - Or Ben Melech
Mariane - Lorin Mosseri
Officier royal / Flipote - David Ben Simon
Monsieur Loyal - Alon Nactigal
Officier - Erez Shefer
First performance: 26.7.2014
Length: 1 hour and 40 min. without intermission

Tartuffe
by Molière

