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ומעורר המחשבה של טרנס ראטיגן, הים  מחזהו המצוין 
הכחול העמוק )בתרגומו ה המעולה של עידו ריקלין(, עוסק 
בבעיה מרכזית בקיום האנושי: מקום האהבה הרומנטית 

בחיינו.
האהבה הרומנטית היא הרבה דברים נפלאים; היא מוסיפה 
חיים ללא  בריאות.  גם הרבה  לחיים, אלא  לא רק טעם 
אהבה, מכל סוג שהוא, הם חיים אומללים. אך לא הכול 
צפה  איננה  רומנטית  הרומנטית. אהבה  בממלכה  נוצץ 
באופן חופשי בחלל הריק; היחסים הרומנטיים מתנהלים 
בסד האילוצים הבלתי נעימים של נסיבות החיים. הסתגלות 
למסגרת החיים מחייבת לעיתים פשרות בבחירת בן-הזוג 

ובהמשך החיים אתו.
אנו  צריכים;  מה שאנו  כל  לא  היא  הרומנטית  האהבה 
גם  )הכולל  אישי  שגשוג  ובעיקר  יותר,  הרבה  צריכים 

מימוש עצמי( של כל אחד מבני הזוג. שגשוג שכזה תלוי 
במסגרת החיים הנתונה. לעיתים קרובות, האהבה תומכת 
לא רק בפריחה הזוגית, אלא גם בשגשוג האישי בחיים; 
ומוציא את  במקרים אלו כל אחד מבני הזוג תומך בשני 
המיטב ממנו. במקרים רבים אחרים, ישנה יריבות בין צרכי 
החיים והתשוקה הרומנטית. אנו מאמינים אמנם שאהבה 
לא צריכה להיות תלויה בדבר )באינטרסים אישיים(, אך 
זה לא מתאים במלואו ברגע שאהבה רומנטית מכילה גם 

את השגשוג האישי.
מורכבת  היא  לחיים  או  עדיפות לאהבה  ההחלטה לתת 
ומצויה על הרצף שבין שני מצבי קיצון: הקרבת החיים 
או  רומנטי(,  רקע  על  בהתאבדות  )כמו  האהבה  למען 
הקרבת האהבה למען החיים )כמו בנישואים לאדם עשיר 
וישנה אפילו עוינות(.  וזקן, או ביחסים שאין בהם אהבה 

האם האהבה תמיד מנצחת?
"ישנה אהבה, כמובן. ואז ישנם החיים, האויב שלה" ז'אן אנוי

ומיקומה  יותר, העדיפות היא מידתית  במקרים הרווחים 
אופי  הזוג,  בני  בין  האהבה  עוצמת  על  מתבסס  ברצף 
הדרישות הנובעות מצרכי החיים, ומידת ההתנגשות בינם. 

גוברת כאשר  והחיים  היריבות שבין האהבה הרומנטית 
תופסים את מהות האהבה כתשוקה אובססיבית עזה שלא 
מאפשרת לנו למלא בצורה אופטימלית את צרכי החיים. 
ופוחתת עם הזמן; החיים,  התשוקה היא קצרה במהותה 
אי אפשר  יותר.  הרבה  ארוך  זמן  נמשכים  זאת,  לעומת 
בכל  לא תמיד מנצחת.  והאהבה  לחיים,  עיוורים  להיות 
לבוא במקום החיים. במאבק  יכולה  לא  מקרה, האהבה 
של האהבה הרומנטית עם החיים, במיוחד כאשר האהבה 
מפסידה,  תמיד  כמעט  האהבה  עזה,  כתשוקה  מוגדרת 
הראשונית,  העזה שביסוד ההתאהבות  והתשוקה  היות 
פוחתת בדרך כלל כאשר מתרגלים אליה. בזמן הארוך, 
שמירת האהבה מושגת על ידי העמקת וטיפוח הקשר שבין 
האוהבים ופריחת כל אחד מהם. באהבה עמוקה שכזו, גורם 
השגשוג האישי והזוגי מתחזק, והקשר עם מסגרת החיים 

הדוק יותר.
הסטר, גיבורת המחזה, ויתרה בנשואיה לקולייר, המבוגר 
ממנה, על התשוקה העזה לטובת החיים הנוחים שאדם 
הייתה חסרת  אליה  להעניק. אהבתו  יכול  כמוהו  אמיד 
תשוקה, הוא רצה רק רעיה אוהבת שמקדמת את צרכי 

החיים שלו, ולא מאהבת מלאת תשוקה )שזה מה שהסטר 
 , פייג׳  רצתה להיות(. הרומן הסוער שהיה לה עם פרדי 
הצעיר ממנה, הביא אותה לעמדה ההפוכה שבה התשוקה 
העזה באה על חשבון השגשוג האישי בחיים. בעת הרומן 
גדול של רגשות,"  הייתה מצויה כדבריה ב"הוריקן  היא 
שאין בו טיפת היגיון. הסטר מבינה ש"תשוקה זה לא הכל 
בחיים," אך למרות זאת, "פרדי הוא כן הכל, בשבילי. כל 
החיים - וגם המוות, כנראה." פרדי, הצעיר הפוחז, אוהב 
מאד את הסטר, היא למעשה האישה היחידה שאהב, אך 
הוא יודע שלמרות אהבתם הגדולה, שניהם אינם מאושרים 
ואף עצובים בחייהם יחדיו. הוא אף טוען ששניהם הם "כמו 

המוות אחד לשני."
והאהבה קשות  החיים  ברצף שבין  הקיצון  שתי עמדות 
לאימוץ בטווח הארוך. הסטר מבינה זאת. אך האם לבסוף 
או  הזה,  הרצף  על  האופטימלי  האיזון  את  היא תמצא 
ניסיונה  )כפי שמעיד  לוותר על החיים  שמא היא תאלץ 
להתאבד(, או על אהבה עמוקה, כפי שעושים אנשים לא 
מעטים? קשה לקבוע זאת, אך נראה בכל אופן שהסטר 

יודעת לבסוף מה היא מחפשת.

פרופסור אהרון בן-זאב, אוניברסיטת חיפה
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עדין ממשיכים לערער  סיום המלחמה, אך הדיה  ברקע 
ולצלק את המציאות הנפשית של גיבורי המחזה. הסטר, 
פרדי וקולייר, לכאורה, שלוש הצלעות במשולש הרומנטי, 
שבויים כל אחד מהם באימה מפני מגע עם תחושות של 
ובעיקר  -  הפיזי  ואבדן. הם מפלרטטים עם המוות  כאב 
ולברוח  בניסיונותיהם האומללים למצוא מפלט  הרגשי. 
ובמוכר:  בידוע  נאחזים באובססיבית  הייאוש, הם  מפני 
זקוק לו כטייס,  פרדי בורח מהעלבון על כך שאיש אינו 
ואולי גם מהטראומות שחווה במלחמה - לשתייה ולמשחקי 
הגולף. הסטר מתעקשת ונאחזת בקשר מתסכל שמבוסס 
כולו על תשוקה מינית, אך נעדר כל יכולת להעניק ולקבל 
אהבה וביטחון להם היא כה זקוקה. היא הופכת לקבצנית 
והנדירות שפרדי  הבודדות  אחר המטבעות  המקוששת 

מצליח להעניק לה. 
קולייר מצידו נותר בסרובו להפרד מהפנטזיה על הזוגיות, 
ממי שמעולם לא אהבה אותו וככל הנראה גם לא הרגישה 
נאהבת על ידו. וכך שלושת הגיבורים חווים את המציאות 
ו”... מפניה  נפשם  לשמור  ועליהם  ומאיימת,  כמסוכנת 
מן הסמוך כמו עפר כמו שמיים  מן החותך,  מן השורף, 
ואש  והממית כמי באר  והמושך,  מן המחכה  מן הדומם, 
כיריים”)אלתרמן, “שיר משמר”(. שלושתם לכודים בפחד 
מפני כאב בלתי נסבל, בודדים לנפשם  ודחויים, מנותקים 
להעזר,  יכולת ממשית  ללא  ומאחרים,  רגשית מעצמם 
וללא אמונה שיהיה מי שיצליח להבחין כל שכן להענות 
למצוקתם.  כל אחד מהם נושא באמתחתו מטען של כאב 
מוצא,  וחוסר  ייאוש  חנק,  בתחושת  אפוף  נסבל,  בלתי 

שהולכים וסוגרים עליו.    
להבין  ניסיון ההתאבדות הכושל של הסטר, אפשר  את 
כקריאת SOS שנשמעת רגע לפני שאוזלים הכוחות, כצעד 
אחרון של תקווה לפני הקריסה לתוך ייאוש ומוות. הסטר 
שהקפידה לשמור את סודותיה עמה, להסתיר ולהסתתר, 
מגיעה ככל הנראה לקצה גבול היכולת, ובמעשיה חושפת 
עצמה במערומיה הנפשיים לעיני כל. מצוקתה כה חריפה, 
עד שאין יותר אפשרות להתחבא מאחורי העמדת  הפנים, 
ולשדר עסקים כרגיל. הסרת התחפושות וחשיפת האמת, 
ככל שהיא כואבת, מביכה, מטלטלת ומפתיעה - מגייסת 

את השכנים להגיש לה עזרה רפואית אך לא רק. 
הנוכחות של שכניה, הדאגה הכנה והנתינה הנדיבה להם 
היא זוכה,  מייצרים חוויה של הכלה והחזקה שהסטר כה 
חסרה אותה. בעקבותיה, גם שתי הצלעות הנוספות – פרדי 
וקולייר, מתחילים לנוע מהמקום הבודד והמבודד בו הם 
נמצאים. הם מצליחים לצאת אט אט מהמבוי הסתום של 
חייהם, כאשר הם מוכנים לפגוש ולהכיר תכונות וצרכים 

רגשיים שעד כה התביישו והתקשו להודות בהם. 

ניסיון ההתאבדות הוא קו פרשת המים, שלאחריו הגיבורים 
אינם חייבים להיות רק “גיבורים”, ולהציג חזות מוצלחת, 
מושלמת, וכל יכולה. הם מעיזים סוף סוף להכיר בחולשות, 
בחרדות, בקנאה ובעיקר בנזקקות הרבה שלהם להראות 

על ידי האחר ולהיות נאהבים.
פרדי אינו חייב להשאר חנוט בתוך מדי הטייס גיבור העל, 
הסטר לא צריכה להציג עצמה כמי שאינה זקוקה לאיש, 
וכך גם קולייר אינו חייב להסתתר מאחורי גלימת השופט 
השחרור  בחולשותיו.  לשתף  ויכול  והמוצלח,  המכובד 
מהצורך במושלמות מאפשרת להם לבטא מגוון רחב של 

צרכים ורגשות, וחוות  עצמם פחות בודדים ומבודדים.  
הקשבה  של  מבוטלת  לא  למידה  זוכים  הם   בעת  בה 
זו אינה  חוויה  והכלה מהסובבים אותם.  אמפתית, הבנה 
מבטלת רגשות קשים של קנאה, אכזבה, אבדן וסבל, אך 
עתה כאשר הם מוכנים להודות ולהכיר ברגשותיהם, יש מי 
שנמצא איתם, והופך את החוויה הרגשית לפחות מאיימת, 

משתקת ולכן גם נסבלת. 
הם מסוגלים סוף סוף לאזור אומץ ולהישיר מבט על עצמם, 
ולכן אינם זקוקים עוד להעמדות פנים, אינם צריכים לרצות 

איש, תוך ביטול עצמי.
שוב הסטר אינה חייבת להתחתן עם מי שאינה אוהבת, 
לייקור שומע  יכולה לאכזב.  כיוון שבת הכומר אינה  רק 
ולכן  ומבין כי חיי הנישואין שלו לא התבססו על אהבה, 
מצליח להרפות את אחיזתו בהם, בין היתר הודות לנוכחות 
האמפתית של הסטר, שנותנת לו מקום להתאבל ולכאוב 

את מה שהיה ומה שיכול היה להיות.
להרגיש את עצמם, הפרידות  גיבורינו מסוגלים  כאשר 
נחוות רק כתחושת דחייה  הקשות שנכפות עליהם, אינן 
לשינוי  כאפשרות  גם  אלא  החיים,  משמעות  ואבדן 
וחוסר  והתפתחות. הסטר מבינה את מגבלותיו של פרדי 
מצליחה  ולכן  זקוקה,  שהיא  כפי  אותה  לאהוב  יכולתו 
בפחדיו  עצמו  בפני  לאחר שהודה  פרדי,  ממנו.  להפרד 
במקום  ניסוי,  כטייס  ולהמריא  לשוב  בוחר  ומגבלותיו, 

לשתות עצמו לדעת. 
הגיבורים  את  והצילה  נקלטה   SOSה קריאת  כי  ניכר 
מהתאבדות, כאשר התניעה תהליך שהחל להפיח ולפתח 
בחירה  עוד  לא  “מחבואים”,  משחקי  עוד  לא  תקווה. 
מצומצמת וקשה “בין השטן לבין הים הכחול העמוק”, אלא 
הזדמנות לחיים מלאים לא מושלמים אך שלמים, בהם ניתן 
להיות הם עצמם ללא מסכות  להרגיש, לחוות, לחלום, 
ולמצוא  ולאחרים  ולסלוח לעצמם  וללא שקרים, לאהוב 

משמעות לחייהם.

www.izoonim.co.il ,ד”ר גלית לזר, מכון איזונים

בין השטן לבין הים הכחול העמוק
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מה קסם לך או חיבר בינך לבין "הים הכחול 
העמוק"?

אל עבודותיו של טרנס ראטיגן התוודעתי לראשונה אי שם 

בשנות השמונים, כשהייתי סטודנט ב"בית צבי". המחזה 

הראשון שלו שקראתי )שלא תורגם מעולם לעברית( היה 

"French without tears". אחר כך ראיתי את "שולחנות 

נפרדים" ובקולנוע את "גרסת בראונינג". את "הים הכחול 

העמוק" קראתי אחר כך בערך באותה תקופה. חלפו שנים, 

מאוד  לי  קרוב  אדם  חוויתי התאבדות של  חיי  ובמהלך 

וראיתי את החורבן שמעשה כזה משאיר אחריו. זה גרם לי 

לקרוא את המחזה הזה קצת אחרת, כי המחזה נפתח בניסיון 

התאבדות שלא צלח. הגיבורה שניסתה להתאבד, לא רק 

שלא הצליחה לפתור את הבעיה שבגלל ניסתה להתאבד, 

אלא נוספו לחייה כל ההשלכות של מעשה כזה עליה ועל 

סביבתה. גם במקרה הפרטי שלי הרקע להתאבדות הייתה 

אהבה נכזבת ועל פניו נראה שגם במחזה הזה זה כך. ניסיתי 

לחקור מתוך הטקסט מה הוביל את הגיבורה למעשה הזה, 

וגיליתי עוד דבר מעבר לאהבה נכזבת – "הגדרה עצמית". 

ולי להסתכל על  גולדשטיין  גרמה ללימור  הזווית הזאת 

הדמות מעט אחרת וגם לסיים את ההצגה באופן שונה.

דמותה של גיבורת המחזה יכולה להיקרא בהרבה 
מאד אופנים. איך עבדת עם לימור גולדשטיין עליה 

ואיך בחרתם בסוף להציג אותה?
הרושם הראשוני שעולה מתוך קריאת המחזה הוא שהסטר 

הגיבורה היא אישה שברירית ועדינה, אולי אפילו חלשה, 

אבל זה לא עזר לנו לצלוח את המערכה הראשונה. התוצאה 

ויתרה  כמי שכבר  הייתה חסרת דרמה, הסטר הצטיירה 

ומשום כך לא היתה דרמה.

ואז חיטטנו בטקסט וראינו הרבה אזכורים על כך שניסיון 

זה  התאבדות הוא עבירה פלילית שעליה נשלחים לכלא. 

מיד צבע את הכל באור שונה. הסטר מתעוררת למציאות 

גם  היא  עכשיו  אבל  אותה  מאכזבת  חייה  אהבת  שבה 

עבריינית בנוסף לכל. במהלך כל המערכה הראשונה היא 

ולבסס גרסה רשמית של "תאונה"  מנסה להעלים ראיות 

ואחר כך "אי שפיות זמנית". גם הטקטיקה הזאת נכשלת 

לה, אבל זה הפך אותה לאישה קצת יותר חזקה על הבמה, 

בעלת יכולת ניתוח קר של המציאות. אתה מתחיל להבין 

שהיא לא שברירית ושיש בה נחישות ועוצמה לקרוא את 

מפת המציאות.

גילינו את מידת הפעמים שבה מוזכר אביה הכומר  עוד 

)שאינו מופיע על הבמה( ואז דברים הסתדרו קצת אחרת. 

)שלו השפעה חזקה עליה לפי  כומר  הייתה בת של  היא 

הייתה אשתו  היא  מוזכר(,  הזה  כמות הפעמים שהפרט 

וידועה בציבור(, ועכשיו היא  של שופט )דמות כריזמתית 

מאהבת של טייס גיבור מלחמה )עם פוטנציאל של סקנדל 

ציבורי(.

היא תמיד מוגדרת על פי הגבר שלידה. ואיפה היא?
משום כך שינינו את הסוף כפי שהוא כתוב בהוראות הבימוי 

עצמאית  לאישה  הבמה  על  אותה  להפוך  וניסינו  בסוף 

לומדת את  היא  כישרונה.  ובזכות  בזכות עצמה  מוגדרת 

כוחה אל מול עינינו והופכת לאישה חלוצית שמקדימה את 

זמנה והופכת להיות אדם שלם. בזכות עצמו. 

>

״ממרחק של זמן ומקום״
ראיון עם אלון אופיר, במאי ההצגה
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מה   - גדולה  אהבה  על  טוב  לסיפור  מעבר 
הופך את המחזה הזה לאקטואלי עבור הקהל 

הישראלי כיום?
באופן מפתיע, רק לאחרונה תופסת המהפכה הפמינסטית 

נכתב  גם בישראל. המחזה הזה  וכמובן  תאוצה בכל העולם 

היום. לפעמים הסתכלות  הוא מוצג  בשנות החמישים אבל 

ומקום מאפשרת תובנות חדשות  זמן  נושא ממרחק של  על 

וקרובות לנו.

אתה מרבה לביים קומדיות בסגנונות שונים. אבל מידי 
פעם אתה "חוטא" גם בבימוי של דרמה. זאת באמת 
יותר למצוא "דרמות" טובות?  ההעדפה שלך? קשה 

איך אתה "מסדר" את הבחירות שלך כבמאי?
יום חזרות מוצלח בחיוך  לביים קומדיה זה כיף. אתה מסיים 

ובצחוק. לביים דרמה זה קצת אחרת. אתה מסיים יום חזרות 

מוצלח בדיכאון מסוים.

יותר ושיותר כיף לצפות  ז'אנר חברתי  גיליתי שקומדיה היא 

יותר כיף לצחוק בחברת  בה באולם גדול ומלא ורצוי צפוף. 

הרבה אנשים באולם חשוך, ויש לה תפקיד חשוב מאוד באיחוד 

חברתי וביצירת דיאלוג חברתי )יתכן שמכאן הצמא הישראלי 

לקומדיה, כדי להרגיש שוב יחד(.

הדרמה גורמת לך להסתכל פנימה על עצמך כאדם. ולמעשה 

יותר קל היה לך להזיל דמעה באולם חשוך ולא חשוב עד כמה 

יותר קל לבכות כשאיש לידך לא רואה  הוא מלא )לפעמים 

אותך מזיל דמעה(.

כמו תמיד, הכל בנוי על איזונים ומדי פעם צריך להתאוורר 

מכאן או מכאן. כך שאני מקווה לביים ולשחק מכל הסגנונות.

והתגמול  דרמה  קומדיה מאשר  יותר קשה לשחק  כשחקן, 

המיידי של קהל צוחק הופך את הקושי למשתלם. מצד שני, 

התגובות אחרי ההצגה מקהל שהתפעם עמוקות מהדרמה 

נשארות אתך המון זמן בלב. אפילו במשך שנים.

בהצלחה!

ראיון: אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון
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טרנס ראטיגן )1911-1977(
מחזה

טרנס ראטיגן צבע את העלילות של מחזותיו בגוונים מאופקים, 
אך כאלה שמכסים על ים של ייסורים. הוא החל את הקריירה 
המאה  של  השלושים  שנות  בתחילת  בריטי  כמחזאי  שלו 
והניצחון  החורבן  אחרי  תהילתו  מרום  אל  ונסק  העשרים 
שהביאה מלחמת העולם השניה על מולדתו, בריטניה. הוא 
קץ,  אין  בסבלנות  בריטניה  שיקומה של תהילת  ליווה את 
כשהוא מחווה בכתיבתו אמפטיה גדולה לדמויותיו המיוסרות 
בריטי משובח.  הומור  ראויה של  למנה  כמובן,  בתוספת,   –
המציאות של עלילותיו אינה הרואית, להיפך. יש משהו מאד 
מהוגן בתפאורה של התיאטרון שלו. אין כאן מהפיכה סגנונית 
גדולה, אולי רק נאמנות אין קץ לערכים הומניים בסיסיים ורצון 

לצפות בגאולה הגדולה של דמויותיו גם בחיי היומיום שלהם.

ומתחת לפני השטח רוחשת תשוקה גדולה. להיות הומוסקסואל מודחק עמוק בארון האיסורים 
של הצנזורה הבריטית, לא להיות מסוגל לכתוב על תשוקותיו האמיתיות, הכורח להסוות אותן 
בתחפושות בורגניות – אולי זהו סיפורו האמיתי של ראטיגן. הוא נולד למשפחה מהוגנת ובורגנית, 
למד באוקספורד והתגייס לחיל האוויר במלחמת העולם השניה. אבל הוא הצליח להדביק קריירה 
נאה די מהר. למעשה, בעודו טס מעל חופי האיים הבריטיים ומגן עליהם במלחמת העולם, כבר 
רצו 3 מחזות שלו בווסט-אנד הלונדוני. הוא נחשב לאחד המחזאים המצליחים ביותר בהיסטוריה 
 While the Sun Shines ,French Without Tears הבריטית, ולו בגלל שני המחזות שלו: 
שרצו במקביל 1000 פעם בלונדון – שיא שטרם נשבר. הוא השאיר אחריו 26 מחזות שכתב לבמה 
– 10 מהם אף עובדו לקולנוע ולטלוויזיה )הים הכחול העמוק עובד לסרט ב-1955 וב-2011(, הוא 
כתב עוד 20 תסריטים לקולנוע, היה מועמד לאוסקר, הפך ל"סר" בתחילת שנות ה-60 לחייו, ו-6 
שנים מאוחר יותר הוא נפטר מסרטן, הרבה יותר מדי מוקדם כשכוחו עדיין במתניו. הוא היה כותב 
מיומן של דיאלוגים, בעל עין מדויקת לספוג נימי גוונים של דמויות, הומניסט בנשמתו, מאמין 
גדול בתקינות חברתית – נציג מדויק מאד ל"שביל הזהב" המאפיין כל כך את הכתיבה הבריטית: 
הכל אמור להיות במידה, הדרך שנכון ללכת בה היא "דרך המלך", דוק של חיוך הוא המסכה 
המושלמת, גיבורים שיורדים מנכסיהם, שמתחבטים באהבות אבודות – כולם מסוגלים למצוא את 

"שביל הזהב", השביל שבו שאף לצעוד.

לא היה בו הטירוף של פינטר, המהפכנות של אדוארד בונד, הזעם היוקד של אוסבורן. הוא קורץ 
יותר אלגנטיים. הוא היה נאמן לאמת שלו. את שנותיו האחרונות הספיק עוד  מחומרים הרבה 
לבלות כשהוא נאמן לנטייתו המינית ללא מורא השלטונות. והוא מצא מכולם דווקא בג'ו אורטון, 
המחזאי המרדן הצעיר, הומוסקסואל מזן הרבה יותר בוטה ומוחצן, שיהיה לו בן החסות המושלם. 
הדרך שבה פעל למען אורטון והצגותיו, האהבה הגדולה שלו למהפכן הגדול הזה, מצביעה אולי 
יותר מכל על הצדדים המתגוששים בנפשו של ראטיגן, ועל מגבלות החשיפה שהוא היה נתון בהן 

כל חייו.

אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון
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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,  בית ליסין: 
בית מרקחת שטרן-בלום, עקר בית, ארוחת פרידה, חוף דייטונה, לצאת מהארון )זוכת פרס התיאטרון – 
שירים שהוצאו מהקשרם, כל הבמה  בפסטיבל פותחים מסך  הקומדיה של השנה(, קוראים לו מלך, 
אישה, בשידור חי )פרס ראשון(, חיית מחמד. בהבימה: בראבו, החותנת, שעה יפה ליוגה, לרקוד ולעוף, 
החולה ההודי, אם 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. ביידיש שפיל: שירלי וולנטיין. במרכז הגאה: סיפור אהבה בשלושה פרקים )ביים ושיחק 
את ארנולד(. 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 והנפלאות. בתיאטרון חיפה: פיגמליון )ביים ושיחק את פרופ' היגינס(; שוק המציאות. בתיאטרון באר שבע: מאדאם 
באטרפליי, 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, פעם בשנה. הפיק, ביים ומבצע את המופע אלון אופיר שר לאזנבור.

עידו ריקלין תרגום
בוגר Central School of Speech and Drama. כתב את המחזות - בתיאטרון באר-שבע: הרוזן ממונטה 
ימים בגן-עדן.  הגיבן מנוטרדם, רוחות, עפיפונים, מלכת השלג,   ,)2009 )זוכה פרס התיאטרון  כריסטו 
והבלשים, אורה  אמיל  במדיטק:  ביותר בשנה, אובססיה, פנטזיה.  הלילה הקצר  בתיאטרון הספריה: 
הכפולה, הכיתה המעופפת, מומו, היידי בת ההרים. כמו-כן ביים - בתיאטרון בית ליסין: היורשת, כטוב 
בעיניכם. בתיאטרון הבימה: מחלת נעורים, רוקדים בלונאסה, השושנה המקועקעת. בתיאטרון באר-שבע: 
פילדלפיה אני בא, פרלוד לנשיקה, הפסנתר של ברטה, המון רעש על לא כלום, גלילאו, גן הדובדבנים. 
בתיאטרון הקאמרי: עולמה של איימי, יום במותה של ג׳ו, ציפור שחורה. בתיאטראות בגרמניה: חלום ליל 
קיץ, אנה גלקתיה, רומיאו ויוליה, והאופרה שתיקתו של ברוך. באופרה הישראלית ביים את האופרות: 
האדונית והרוכל, שיץ, חלום ליל קיץ. בשנים האחרונות תרגם לתיאטרון בית ליסין: ביבר הזכוכית, הים 
הכחול העמוק, מר גרין. בתיאטרון באר-שבע: הכל בגן, רק אתמול נולדה, איזה יופי, פרק ב׳, הרולד ומוד. 

בתיאטרון הבימה: חיזור גורלי.

סבטלנה ברגר עיצוב תפאורה
בוגרת ביה״ס ע״ש גרקוב )רוסטוב, רוסיה(, והחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין עבודותיה בעיצוב 
תפאורה – בתיאטרון בית ליסין: עקר בית, מדליה להארי, מלך הכלבים. בתיאטרון הקאמרי: סוס אחד 
נכנס לבר, עד לא ידע. בתיאטרון באר שבע: גרין מייל, רומיאו ויוליה, רוחות, רק אתמול נולדה, למה לא 
באת לפני המלחמה, דונה פלור נשואה לשניים. בתיאטרון הבימה: קוריולאנוס. בתיאטרון החאן: הנשים 
גן הדובדבנים, הנסיכה האמריקאית, אהובת  ואניה, החולה המדומה, חוקר פרטי,  עליזות מוינדזור, דוד 
הלילה  הדרקון, אותלו, מצליחים, נישואים, קיץ, אושר, צל חולף, מותו של אנארכיסט. בתיאטרון גשר: 
ה-12. בתיאטרון חיפה: איש הכריות, מחיר הכבוד, משהו למות בשבילו. במדיטק: הכיתה המעופפת, מומו, 
אמיל והבלשים, יותם ויעלי, ספר הג'ונגל. בידישפיל: אלוהים. אדם ושטן. עיצוב תלבושות - בתיאטרון באר 
שבע: גן הדובדבנים, אבודים ביונקרס, עפיפונים, הרולד ומוד, הגיבן מנוטרהדם, טירונות בלוז, בין חברים. 
שונאים-סיפור אהבה. בהבימה: קוריולאנוס, מירל'ה אפרת, משפחה עליזה, פירורים,  בתיאטרון גשר; 
ארטון וטנגו. בתיאטרון חיפה: איש הכריות, מחיר הכבוד, שלוש מסיבות, אירמה לה דוס, המקום ממנו 
באתי. ביידישפיל: אהבה אחרונה, חזן מווילנה, ילדי הצל. זוכת פרס הבמה לילדים ונוער לשנים 2008-

2009 על אמיל והבלשים.

שמוליק נויפלד מוסיקה
 NY-וב ויזנברג  "רימון". למד אצל המוסיקאי מנחם  ומפיק מוסיקלי. בוגר בית הספר  מלחין, מעבד 
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: 
12 המושבעים, עלילות עקביה, חיית מחמד ועוד. עיבד והפיק מוסיקלית  אירמה לה דוס, לילה במאי, 
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 והפיק מוסיקלית את Mosai Project, אלבום מקורי שזכה להחתמה ב"יוניברסל" אנגליה 
וב"סוני" גרמניה ושחומרים מתוכו שודרו ב-MTV והמופע שלו היה מופע הסיום של פסטיבל ישראל. 
12 שירים חדשים בביצוע אמנים  ובו  המשקפיים של נויפלד  מלחין, מעבד ומפיק מוסיקלי לאלבום 
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, 
ועוד. כתב מוסיקה לסרטי טלוויזיה  ועיבד לתכניות טלוויזיה, ערוץ הילדים  ועוד. הפיק  הורים ובנים 
ועוד. הפיק מוסיקה לסרטי פרסומת  היו לילות, שלוש אימהות, חמץ, שחקנים, המחצבה  וקולנוע: 
לקמפיינים של החברות המובילות בישראל. מרצה בבית הספר למוסיקה רימון ומנהל את המסלול 

להפקה מוסיקלית.

זיו וולושין עיצוב תאורה
בוגר סמינר הקיבוצים בתיאטרון. בין עבודותיו - בתיאטרון בית ליסין: מלאכת החיים, סיפור ישן חדש, 
הר לא זז, הוא הלך בשדות, הקומה השלישית, מלך הכלבים, הסודות. בתיאטרון הבימה: החוטם, כוכב 
יאיר, ארץ חדשה, הסוחר מוונציה, לא אשנא, השבועה, הקמצן, אלוהים מחכה בתחנה, חשמלית ושמה 
תשוקה, יהוא, עשר דקות מהבית, יחסים מסוכנים, קוריולנוס, סיפור פשוט, לבד בברלין. בתיאטרון חיפה: 
משהו למות בשבילו, בומרנג, זוג פתוח. בתיאטרון גשר: החיים בשלוש גרסאות, המחברת הגדולה, רודף 
העפיפונים, חוות החיות. בתיאטרון באר שבע: הכל בגן, חבלי משיח, רק אתמול נולדה, בין חברים, הצעה 
מגונה, רומאו ויוליה, פרק ב׳, הרולד ומוד, גרין מייל. בתיאטרון יפו: אח אח בום טראח, סיפורי גילגמיש 
פרס התאורה, פסטיבל חיפה 2003, 2004, אישה בחולות פרס התאורה, קיפוד הזהב 2006. בתיאטרון 
אורנה פורת: הקסם של אורנה פרס תאורן הצגות ילדים. תיאטרון נוצר: ערבה פרס התאורה, קיפוד 
הזהב 2012. במדיטק: המכשפה בבית ממול פרס התאורה, פסטיבל חיפה 2012. זוכה פרס התיאטרון 

הישראלי  2016 על עיצוב תאורה להר לא זז.

אולה שבצוב עיצוב תלבושות 
בוגרת אוניברסיטת תל אביב לעיצוב במה. החלה את דרכה כמעצבת בתיאטרון הרפרטוארי במסגרת 
קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין. בין ההצגות שלהן עיצבה תלבושות - בתיאטרון בית ליסין: 
חלום של לילה בלב קיץ, מנדרגולה, מקסי ואני, 33 וריאציות, משאלה אחת ימינה, המקרה המוזר של 
הכלב בשעת לילה, המוגבלים, חתולה על גג לוהט. מחזמר: אביב מתעורר, הצגות ילדים: משחק ילדים, 
קן הקוקיה,  בתיאטרון באר שבע:  )בשיתוף המדיטק(, פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(.  הקוסם מארץ עוץ 
החולה המדומה. בתיאטרון הקאמרי: סיראנו דה ברז'ראק, אופרה בגרוש, סיפור הפרברים, קרום.  בתיאטרון 
בהבימה: לבד בברלין. בתיאטרון אורנה פורת: ריקוד משפחתי, הקסם של אורנה, פרח הלב של ריקדינא. 
תפאורה לתל-אביב שלי, מוסיקה מדברת. בתיאטרון ארצי לנוער: ססגוניה, וגר זאב עם כבש. בתיאטרון 
ירושלים: מסע בין הקלעים. בצוותא: היי יפה. תמונע: תפאורה להתיבה. בתיאטרון האוניברסיטה: רומאו 
ויוליה, אנטיגונה. בפסטיבל עכו - מיצגים: אובאים, נלך לרקוד. בתיאטרון הסמטה: אגף 6. בתיאטרון גשר: 
יונה ונער. בתיאטרון חיפה: מסע הדוד מקס. הבלט הישראלי: מאדאם בטרפליי. זוכת פרס קיפוד הזהב על 
עיצוב תלבושות קברט היי יפה )2007(. זוכת פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב תלבושות לחלום של לילה 

בלב קיץ )2009( מנדרגולה )2011(.

יוצרים
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נדב נייטס פרדי פייג׳
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2009. למד בבית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות בהן 
השתתף - בתיאטרון בית ליסין: אחים בדם, משאלה אחת ימינה, הקוסם מארץ עוץ )בשיתוף המדיטק(, 
פינוקיו )בשיתוף ת. הארצי(, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, המוגבלים, ביבר הזכוכית, השחקנית. 
גייטס, דיוקן של  אדם  ויוליה. בתיאטרון תמונע:  משחקים בחצר האחורית, רומיאו  בתיאטרון הקאמרי: 
תחת  שרופים. בתיאטרון הספריה:  הערב אדיפוס. בתיאטרון הערבי עברי:  ציפור. בתיאטרון הסמטה: 
שמי פריז, שרים סינטרה וחברים. בקולנוע וטלוויזיה: שבע דקות בגן עדן, אלנבי, משפחה טובה. זוכה פרס 
התיאטרון - השחקן המבטיח על תפקידו באחים בדם )2011(. זוכה פרס התיאטרון - שחקן השנה על 

תפקידו בהמקרה המוזר של הכלב בשעת לילה )2015(.

לימור  גולדשטיין הסטר קולייר                                                                                         
על  בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון הבימה: 
עכברים ואנשים, עסק משפחתי, פילומנה. בתיאטרון חיפה: אנדורה, יאיר, בריאת העולם ועסקים אחרים, 
הדה גבלר. בפסטיבל עכו: השעור. בתיאטרון הקאמרי: הלילה השנים עשר, אדון וולף, קומדיה של טעויות, 
המורדים, הורדוס, ליזיסטרטה, פרק ב', יתוש בראש, אלה בתרה, משפחה חמה, חורף מתחת השולחן, הגר 
באריסטוקרטים, קיזוז, חברים של חברים, נשוי במנוסה, בארוחת טעימות. בטלוויזיה: יסורי אפרים, האשה 
באפור, טיפול נמרץ, ראש גדול, רוקדים עם כוכבים, עוד משפחה וחצי, דאוס, הבורר, מעצבים תרבות. 
ערב בלי נעמה, מנת יתר, צעד קטן, תהילים, מלח הארץ, הדקדוק הפנימי, נמס בגשם. זכתה  בקולנוע: 

בפרסים: פרס טימן, GOLDEN PANDA פרס מייזלר.

עופר רוטנברג ג׳קי ג׳קסון
בוגר החוג לקולנוע, אוניברסיטת תל-אביב, בוגר הסטודיו למשחק, יורם לווינשטיין 2015. בין ההצגות 
בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: השחקנית, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, ביבר הזכוכית. 
בתיאטרון הבימה: הדוכסית ממאלפי. בצוותא: רוצי איילה. בטלוויזיה: משפחה טובה, אטלנטיקה, נבסו, 

מתים לרגע. בקולנוע: מסווג חריג, יליד ירושלים. 

נעמה שפירא גב׳ אלטון
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה, בית צבי. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: מכתב 
לנועה, קיסריה סופ"ש, מקווה, אלוהי הקטל, פועלת זרה, ולנטינו, הוא הלך בשדות. בתיאטרון הקאמרי: 
סולמות )תיאטרון תנועה( אמא קוראז, פיקניק בחוסמסה, רחם פונדקי, שחף, שלוש אחיות, עוץ לי גוץ לי, 
החלילן מהמלין )מחזמר( שיינדלה, ועוד. בבימה: צייד המכשפות. בתיאטרון חיפה: זכרונות חוף ברייטון, 
אהבה קשה, כולם היו בני. תיאטרון באר שבע: נשים לא מדברות, לה-פונסיה, בית ברנרדה אלבה. פרינג': 
ועוד. בתיאטרון אורנה פורת:  יופי, נתן החכם, האזרח ק',  ידי גלתיאה, שש נשים מכוערות מדברות על 
הניצחון הסופי. בטלוויזיה: בורגנים, כן או לא, רצח, מצלמים, פרנקו וספקטור, הפרלמנט, חטופים, תדגימי, 
ועוד. בקולנוע: בוצ'ה, אש זרה, וסרמן, מנתק המים, ריקי ואני ועוד. כתיבה ודרמטורגיה: כתיבה )ביחד עם 
אורי וידיסלבסקי( וייעוץ דרמטורגי להנסיך הקטן, שק שינה שמוצגים במעבדת התרבות בדימונה, עריכת 
תסריט לסרט הגמר חבל הטבור שזכה בפרס בפסטיבל הקולנוע בשדרות, דרמטורגיה למחזה למה רק 
כבשים שהשתתף בפסטיבל הצגות הילדים בחיפה ועוד. זכתה בפרסים: שחקנית מצטיינת של תאטרון 
הקאמרי, על תפקידה בשיינדלה, שחקנית מצטיינת של פסטיבל "פותחים במה" בבית ליסין, על תפקידה 

בפועלת זרה, מועמדות לפרס התאטרון על תפקידה במכתב לנועה.

מאי קשת אן וולץ׳
בוגרת הסטודיו למשחק ״ניסן נתיב״ תל אביב. שירתה בלהקה צבאית - להקת הנח״ל. בין ההצגות 
שהשתתפה - בתיאטרון בית ליסין: הוא הלך בשדות. במסגרת הסטודיו: קליניקה, מחזה חלום, אורזי 
ההפסקה  בטלוויזיה: בסדרה  פדרה שלי.  יורים גם בסוסים. בפרינג׳:  מזוודות, תשוקה לפנות ערב, הם 
״סתיו תיאטרוני״ בסוזן דלל על תפקידה  ביותר בפסטיבל  זוכת פרס השחקנית הטובה  הנסתרת. 

במחזמר wicked שהועלה במסגרת השכנים של ציץ.

ויקטור סבג פיליפ וולץ׳ 
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2016. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין: אילוף 
הסוררת, אלה גרוסמן, הוא הלך בשדות, קוראים לו מלך. בפסטיבל הבימה: השורד. במסגרת הלימודים: 
איי לייק מייק, גן ריקי, המחזמר האסופית, חתונת הדמים ועוד. בטלוויזיה: בסדרה תאג”ד, האוצר שלנו. 

זוכה פרס מצטיין פסטיבל הבימה על תפקידו בהצגה השורד.

לירון ברנס ביל קולייר
האבא,  ליסין:  בית  – בתיאטרון  בין ההצגות בהן השתתף   .2001 נתיב,  ניסן  בוגר הסטודיו למשחק 
קריפס, מילה של אהבה, מלחמה על  השחקנית, אהבת מוות, ההצגה חייבת להיגמר. בתיאטרון החאן: 
הבית, בגידה, חטא, חיל פרשים אנו, הקמצן )מועמד לפרס התיאטרון לשחקן המבטיח(, אושר, מאכינל, 
הזמרת הקירחת, המצליחים, בידרמן והמציתים, אישתי היקרה בעלי המתוק, הקסם הגדול, סדר עולמי 
חדש, גן דובדבנים, הלילה השניים עשר, אוכלים, משחק של אהבה ומזל, הדלת ממול. תיאטרון פרינג׳: מר 
קולפרט, אגדת חיילים - זוכת קיפוד הזהב לשנת 2004. בטלוויזיה: החיים זה לא הכל, אגדת דשא, אולי 
הפעם, הכל דבש, שירות חדרים, קוויקי, חשופים, סרוגים, חטופים, בלתי הפיך, אנחנו על המפה, משפחה 
טובה, שכונה, הסטייליסטית. בקולנוע: סיפור של קיץ, איים אבודים, עץ לימון, מעבר להרים ולגבעות, מילים 

נרדפות. זוכה פרס קיפוד הזהב בתפקיד משנה על תפקידו במר קולפרט. 

נמרוד ברגמן מר מילר
בין  2004. בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב.  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 
ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: אז, בפראג, טרטיף, חתולה על גג פח לוהט, הר לא זז, 
באנסמבל  חייו.  מפעל  התביעה,  עד  מאמלפי,  הדוכסית  והרעב,  הצמא  חיפה:  בתיאטרון  מוות.  אהבת 
על  האמת  כל  הקטנים,  האנשים  של  עירם  באוליס,  איפגניה  קיחוטה,  דון  של  הטענה  ירמה,  הרצליה: 
שקספיר, שלוש אחיות, מפגש באינסוף, איש ואישה אחת. בתיאטרון באר שבע: איפיגניה באוליס, חבלי 
בתוך הבדידות של שדות הכותנה,  פילוקטטס. הפקות עצמאיות:  בין חברים. בתיאטרון החאן:  משיח, 

בארץ הגלעד, זוז אתה מסתיר לי את השמש.

הלנה ירלובה הסטר קולייר                                                                                         
בוגרת המכון הגבוה למשחק של התיאטרון האמנותי המוסקבאי )מחא"ט(. בין ההצגות בהן השתתפה 
- בתיאטרון הקאמרי: יומן חוף בריטון, זה הים הגדול, היה או לא היה, אריסטוקרטים, ריצ'רד השני, ריצ'רד 
השלישי, איש קטן מה עכשיו, אלקטרה, אופרה בגרוש, איבנוב, מפיסטו, עמודי החברה, שליחותו של הממונה 
יידישפיל: אני לא רפפורט, הכתובה, חלום גולדפאדן, יושע עגל, סנדר בלנק,  על משאבי אנוש. בתיאטרון 
סיפור פשוט, מסעות בנימין השלישי, הרוטשילדים, שני קונילמל, למה צחקה הכלה, שמו הולך לפניו, טוביה 
החולב, האחיות פארי, ג'יגן ושומכר לנצח, החזן מווילנה. בתיאטרון מלנקי: השד האחרון, חזרה גנרלית, אי 
העזים. בתיאטרון חיפה: אנשים קשים. בתיאטרונטו: פנטזיה לאהבה ולכינור. בטלוויזיה: בסדרות המשרד, 
תא גורדין, בתולות 2. מנחה בערוץ 9 בתוכניות - לתוך הלילה, שטח נשי, תוכניות חגים, איש השנה, תו איכות 
עם הלנה ירלובה. בערוץ 23 - מנחת התוכנית ארמונות באוויר. בקולנוע: הצעד, הכניסה למבוך, כרמל, צילי, 
קדמה, לילה אפל, בשנה הבאה בטורונטו, חמש שעות מפריז. זכתה בפרסים: זוכת פרס ע"ש אברהם בן 
יוסף - על תפקידה בזה הים הגדול )2006(, ועל תפקידה באלקטרה )2014(. זוכת פרס שחקנית השנה על 
תפקידה בהיה או לא היה )2008(. זוכת פרס "איש השנה" של מגזין החדשות "ניוז.רו" )2010(. זוכת פרס 

"איש העשור" של "ערוץ 9" )2013(.

משתתפים
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להצגה זו
 מנהלת הצגה:

אורנה דויטש
 מנהלי במה:

סטס סביטקין/
דני לוין

 תאורה:
 שי דלריה/

 אולג סטפנוב/
אייל דרור עובדיה

 הגברה:
 אורן פרי/

סטס סוסניבקר
 מלבישה:

אולגה פרגמן
 מתפעלת אביזרים:

ענבל מאיר

 ביצוע תפאורה:
שמעון אהרוני

 פאות:
לנה פרגמן

 עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב

 צילומים:
כפיר בולוטין

 הפקת תכניה:
מיכל גלעד

 עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

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

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 2018-19 )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 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

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

מנהל ייצור: 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

הפקה

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

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

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

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
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
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

ויסמן ברוריה ודודי
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

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

מטלון רותי וניסו
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנגד ליאת וגל

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

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
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
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי

קריב אסי
רדו חנה ורוני

רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רז אסתר
ריכטר מיכל וגלי

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
שרון ד"ר נעמי ורן

תאומים עירית ומשה
10  תרומות בעילום שם

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

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338
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חברי מועדון הלקוחות 
של מזרחי-טפחות

נהנים מֹכח 
של קבוצה 

עם כרטיס פתוח 
לתרבות

lifestyle. כל המוצרים  ולמעט  ידי בית העסק  התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות למעט סוגי כרטיסים שאינם מכובדים על 
והשירותים באחריות הספק בלבד. הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה. לקבלת מידע 

www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis מלא ומעודכן, לרבות על התנאים לקבלת ההטבות, יש להיכנס לאתר המועדון בכתובת

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

מגוון הנחות בתיאטרון, במחול, במוסיקה ובקולנוע
מחכות לכם באתר הכרטיס

בנוסף להטבות חברות כרטיסי האשראי

*8860

תיאטרון חיפה 
תיאטרון יוצר שינוי

ב

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: 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 בארון

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: נתן דטנר

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר                   2018-19 

הים הכחול העמוק
מאת טרנס ראטיגן
תרגום: עידו ריקלין

בימוי: אלון אופיר

ההצגה חייבת להיגמר
מאתי הנרי לואיס,

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

אודי בן משה

משרתם של שני אדונים
מאת קרלו גולדוני

בימוי: אודי בן משה

לא משלם לך
מאת אדוארדו דה-פיליפו

הסודות
מחזה ישראלי חדש

מאת הדר גלרון
בימוי: כפיר אזולאי 

היורשת
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

מרלן
מחזה ישראלי חדש

מאת שרה עזר

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר

עיבוד: שחר פנקס
בימוי: כפיר אזולאי

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו

מחזה: דפנה אנגל-מחרז
בימוי: מאיה ניצן,
אלה ניקוליבסקי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

שירה
מאת ש"י עגנון

בימוי: כפיר אזולאי

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

החדר האחורי 
מחזה ישראלי חדש

מאת עדנה מזי״א
ובבימויה

בשיתוף הקאמרי

פולישוק
מחזה מאת

שמואל הספרי ובבימויו
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The Deep Blue Sea
by Terence Rattigan

Translated by: Ido Riklin
Director: Alon Ophir
Set Design: Svetlana Berger
Costumes Design: Ula Shevtsov
Music: Shmulik Noifeld 
Lighting Design: Ziv Volishin

Hester Collyer - Limor Goldstein/Helena yarlova
Freddie Page - Nadav Nates
Bill Collyer - Liron Baranes 
Mrs. Elton - Naama Shapira
Mr. Miller - Nimrod Bergman
Philip Welch - Viktor Sabag 
Ann Welch  - May Keshet
Jackie Jackson - Ofer Ruthenberg 
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