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לגלות או לא לגלות?
לגלות:  

‹ כי לפעמים תודעת הבגידה מעירה את בן 

הזוג האדיש, הקריר, השאנן, המנומנם, הלא-
משקיע, כמו קריאת אזהרה ששום דיבור או 
עוזרים.   היו  או בקשות לא  בכי,  או  הטפה, 
לפעמים במסגרת אותה "התעוררות", ידיעת 
הבגידה מכניסה ליחסים גרוי מיני ומעלה את 

מפלס התשוקה המינית של הזוג.

סיכוי  כל  מחסלת  ההסתרה  לפעמים   ›

הזוג. החיים המקבילים  בן  לאינטימיות עם 
הנסתרים יוצרים פער שקשה לגשר עליו.   

הנבגד  הזוג  בן  של  החשדות  לפעמים   ›

זאת  ולעומת  דעתו  על  אותו  מעבירים 
הוודאות מאפשרת לו להתמודד עם מציאות 

ברורה. 

זאת הדרך הכי טובה להתחיל  לפעמים   ›

לשקם את החיים הזוגיים או להביא לפרידה. 
ויחלץ מקיפאון –  ייצור תנועה  לבטח הגילוי 
בני הזוג, אבל  לא תמיד לכיוון הרצוי לשני 
מן  חלק  להיות  הזוג  לבן  יאפשר  לפחות 

ההתלבטות אם ראוי להמשיך את היחסים. 

 – הקלה  תחושת  יוצר  לפעמים  הגילוי   ›

האחריות  זה  ומרגע  הסוד  את  חלקתי 
להמשך ההתנהלות הזוגית מונחת על שנינו. 

אני כבר לא לבד בסיפור.    

‹ לגלות כאשר בן הזוג הבוגד רוצה לגייס את 

זוגו לטובת חיסול הקשר מבחוץ. לגלות  בן 
בן  רוצה לשסות את  הזוג הבוגד  בן  כאשר 
את  להפקיד  )ואפילו  לבגידה  בשותף  זוגו 
והפייסבוק שלו  וסיסמת המחשב  הסלולרי 

אצל בן הזוג(.

עדיף להתוודות מאשר להיתפש על חם   ›

עדיפות  שדה",  ב"בטחון  התרשלות  )עקב 
בגלל  או  הנבגד,  הזוג  בן  של  טכנולוגית 
שונים  ממקורות  להגיע  שעלולה  הלשנה 

וכיוצא באלה(.

‹ לגלות כאשר בן הזוג שמנהל יחסים בחוץ 

על הקשר  ומניח שהמידע  להיפרד,  רוצה 
מחוץ לזוגיות תייצר רגשות שיזרזו את תהליך 
הפרידה )אבל כבר אמרנו שלפעמים קורה 

ההיפך(. 

אבל לפעמים לא לגלות בשום אופן כי ידיעה זו תהפוך 
את הנבגד לאויב מר ותקומם את כל המשפחה. 

ועוד למה לא לגלות?    
הזוג להדחיק,  ומאפשר לבן  כאשר הרומן חלקי   ›

צריך  ומאושר. לא  להיות שאנן  להכחיש, להמשיך 
לקלקל לו את החיים. 

‹ לא כדאי לגלות כאשר מי שמנהל רומן בחוץ )בדרך 

כלל קשר מוגבל( מצליח לחיות חיים שלמים מבלי 
לפגוע בחיי המשפחה שלו. 

בחוץ  היחסים  רבים  במקרים  כי  לגלות  לא   ›

מאפשרים סיפוק צרכים שהזוגיות לא יכולה לספק, 
זוגיות  מאפשרים  ארבעה(  )או  בשלושה  והחיים 
יערער  הגילוי  ועצם  מאושרת,  די  אפילו  סבירה, 

הרמוניה שכבר לא ניתן להחזיר אותה על כנה. 

‹ לא לגלות כי גילוי הבגידה עלול ליצור אצל בן הזוג 

הנבגד שבר נפשי בלתי צפוי בעוצמתו. בן הזוג הנבגד 
וידיעת הפרטים  ידרוש לדעת פרטים  שיאבד אמון 
לא תרגיע. הוא לא ימצא מנוח לנפשו, יאשים וירגיש 
ולפעמים ההודאה  ומרירות,  אשם, תחושות כשלון 
מכניסה את בן הזוג הנבגד למחשבות כפייתיות. הוא 
חי את הבגידה כל רגע של קיומו, מצבי רוחו הקשים 
צפויים,  בלתי  ברגעים  הבוגד  הזוג  בן  על  נוחתים 
איננה  הגילוי  אחרי  צפויה  אולי  שהיתה  וההקלה 
מגיעה אלא להיפך, בן הזוג שוקע בדכאון ובמחשבות 
יכול לבנות את האמון  ואיננו  מייסרות  אובססיביות 

מחדש.   

לערב את  הנבגד מסוגל  הזוג  בן  כי  לגלות  לא   ›

וכל המשפחה המורחבת באופן שאחר כך  הילדים 
יתחרט עליו ולפעמים יגיע לגרושין )אומללים(.    

ואחרי כל זאת, אי אפשר להכליל ואי אפשר להמליץ:      

כל המשולשים שונים!  

  
ורדה רזיאל ז'קונט

לבגוד או לא לבגוד? )כלומר לקיים יחסים מחוץ 
זו שאלה,  לזוגיות ללא הסכמת בן הזוג?( לא 
תוחלת  עם  זוג  בני  מעסיקה  שהיא  למרות 
החיים הארוכה ביותר אי פעם, עם הטכנולוגיה 
התקשורתית הזמינה הממכרת בקלות רבה כל 
כך - שאלה נכבדה אבל לא זאת השאלה אלא, 

לגלות או לא לגלות? 

5 4



בגידה משתנה מאדם לאדם ומעת לעת: למשל האם 
צ'יטוט באינטרנט מבלי להיפגש  או  שיחה טלפונית, 
מעולם, הוא בגידה? האם קיום יחסי מין עם "לידי-בוי" 
בעת מסאז' תיאלנדי, בנסיעה לחו"ל הוא בגידה? האם 
צפייה בסרט פורנו היא בגידה? מסתבר כי התשובה 
אינה אחידה לא רק בין אנשים מרקעים שונים, אלא 
אף אצלנו עצמנו: מה שהיה נכון לפעם לא נכון להיום, 

מה שאני חושב תלוי במי מדובר ומתי...
למערכת  בהתאם  משתנה  בגידה  כי  איפה  יוצא 
יחסים.  וכל מערכת  הנורמות האישיות של כל אדם 
המותאמים  גבולות  נקבעים  מערכת זוגית  בכל 

לבני הזוג.
בימי קדם או בשבטי קופי אדם, מונוגמיה לא שלטה 
בכיפה ולפיכך גם בגידה לא היתה קיימת. עם השנים 
נודעה  וכך  אוהבים  זוגות  לקדם  ביכרה  האבולוציה 

חשיבות לרומנטיקה וליציבות מונוגמית רגשית. 
בגידות בעולם  כי שיעורן של  עיון במחקרים מלמד 
רואים  שרובנו  לשנה. למרות  עולה משנה  המודרני 
מונוגמית כדרך הנכונה לחיות, רבים  יחסים  מערכת 

מאיתנו מתקשים לעמוד בה אקסקלוסיבית.
בגידה",  של  "דפוסים  הספר  מחברת  בראון  אמילי 
מחלקת את הבגידות לחמישה סוגים עיקריים.חלוקה 
כי אנשים  זו מבוססת על הממצא המחקרי המראה 
אינם בוגדים סתם: מתחוור כי לכל בגידה יש תפקיד, 
וברוב  בנישואין,  מסוימת  פונקציה  הבגידה ממלאת 
המקרים, אינה יד המקרה. גם אם בן הזוג הבוגד אינו 
מתכנן זאת מראש ואף אם לא התכוון לכך ולא חיפש 
במודע לבגוד, הרי מסתבר כי קיומם של תת-זרמים, 
או לא ברורים, מביאים  פעמים רבות בלתי מודעים, 
את אחד מבני הזוג לצאת אל מחוץ לגבולות המערכת 

הזוגית.

חמשת סוגי הבגידה לפי בראון הינם:
בגידת תחליף

- קונפליקטים. דפוס  כתוצאה מהימנעות מעימותים 
כזה מאפיין בעיקר זוגות הנשואים פחות מעשור ונובע 
ואינו  יוצא לאור  מתסכול של אחד מבני הזוג, שאינו 
זוגות שכחלק מהאג'נדה  ישנם  מובע בתוך הנישואין. 
נמנעים מקונפליקטים, נמנעים מלריב משום  הזוגית 

שהם חונכו לשקט, להחרשה "להיות ילדים טובים" וכך, 
לא להביע רגשות שליליים, לא לריב, לא להביע צרכים, 
לא לעמוד על הדברים החשובים וכדומה. מבלי לשים 
לב, הם צוברים תסכולים רבים שאינם מדוברים ויוצרים 
וגדלה  הולכת  רצון  וחוסר שביעות  רב  לבסוף מתח 
מהנישואין, ומוצאים את פורקנם בקשר מחוץ לנישואין. 
כך גם יש "נקמה" בבן הזוג השני וגם פיצוי, שכן הרומן 
שמחוץ לנישואין מספק צרכים רבים שאינם מסופקים 
בנישואין. בחדר הטיפולים אני מגלה שזוגות כאלה כלל 
אינם מדברים, אינם מתקשרים: בעצם אף אחד מהם 
לא אמר מעולם, באופן מפורש וישיר מה חשוב לו, לכל 
זוג אלה מדברים ברמזים, רק באופן עקיף  היותר בני 

ומתפלאים שהם אינם מובנים.

בגידה כפיצוי 
מערכת  על  המפצה  יחסים  במערכת  מדובר  כאן 
לזוגות  זה אופייני  בה לא מתקיימת אינטימיות. מצב 
זוגות אלה  צעירים הנשואים פחות משש שנים. אצל 
ההתנהלות שונה: הם רבים בכל עת, כמעט על כל 
דבר, והמריבות הללו מרחיקות אותם זה מזה ומונעות 
ואינטימיות. לעיתים  מהם להגיע למצבים של קירבה 
מדובר באנשים שמרגישים "חנוקים" בזוגיות ובעקבות 
עשויים  נפשית,  מבחינה  להתרחק  חפצים  הם  כך 
"להישמר"  דרכם  זוהי  לנישואין,  מחוץ  רומן  לפתח 
וקירבה גדולה מדי. מצער לגלות כי כדי  מאינטימיות 
ייצרו חוסר שביעות  זוג כאלה,  בני  להימנע מקירבה 
ימנעו  והמריבות  והקונפליקטים  רצון בתחום מסוים, 

קירבה.  ממנו:  להימנע  מנסים  מה שהם  את  מהם 
את  לנישואין מספקת  מחוץ  המערכת שמתפתחת 
צרכי האינטימיות החסרה, באופן מוגבל אך לבן הזוג 
יותר  הזו קלה  הרגשית  ההיסחפות  למרחב  הזקוק 
מקשר של קירבה, המבוסס על דיאלוג אמיתי, חזק 
וכן בין בני הזוג. חשוב לציין כי מניעי הבגידה במקרה 
כזה לרוב אינם ברורים לבוגד וכי הבגידה עצמה אינה 
פרי החלטה מודעת לחפש רומן. מטרתה של בגידה 
מסוג זה הנה רצון מודע או מודע חלקית, לשפר את 
והיא עשויה להוות פתרון לבעיות רבות  חיי הנישואין, 

הזוג חשים תסכול  בת  או  בן  הזוגיות.  בחיי 
יוכלו לקבל תשומת  בגידה  ומעריכים שדרך 
לב והתייחסות. בגידות מסוג זה יאפיינו מערכת 

החלום 
ושברו -

על בגידה והחלמה
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כבוד הדדי, חוסר  יחסים שבמסגרתה חוסר 
וקבלת הצד שכנגד כמובן מאליו.  אכפתיות 
ימהרו  לא  אם  לטיפול,  שיגיעו  כאלה  זוגות 
להיפרד עם גילוי הבגידה עשויים לצמוח ממנו: לאחר 
הזוגי  טיפול הם אף עשויים לצאת מחוזקים בקשר 
בירור מעמיק  שלהם: התגברות רגשית על הבגידה, 
על הקשר הזוגי, על הדפוסים שהביאו לתקיעות, בירור 
מהם הדפוסים שכן עובדים ביניהם ובניית חוזה נישואין 
מנת  היו  לתובנות שלא  אותם  יביא  ומחודש,  מודע 

חלקם ולקשר יותר מספק.

בגידות התמכרות 
ו"ציידות" הלוקים בהתמכרות  ב"ציידים"  כאן מדובר 
לאקט  זקוקים  בכך  הלוקים  לנישואין.  מחוץ  למין 
אינם  המין  יחסי  למין עצמו.  דווקא  ולאו  כיבוש  של 
זוהי  הכיבוש המוצלח.  המטרה אלא מעין פרס על 
בגידה המאפיינת טיפוסים חסרי יכולת להתחייב, אשר 
יחסים מחייבת. לרוב מדובר  אינם מחפשים מערכת 
יחסים  פלרטטנים, שמקפצים ממערכת  בטיפוסים 
אחת למערכת אחרת, תוך שהם נהנים מעצם הסיכון 
והריגוש. טיפוסים אלו לרוב יכריזו על רצונם להישאר 

נשואים. מאידך, בגידות הנן דרך חיים עבורם.
ההתנהלות של הבוגד אינה קשורה לאפיונים ולחסכים 
מיניים או אחרים בקשר הנישואין אלא לבעיות אישיות 
הבאות לידי ביטוי בכיבוש כמה שיותר פרטנריות. בעבר 
חשבו כי רק גברים לוקים בכך, אך בשנים האחרונות 
מסתבר כי נשים רבות גם כן מכורות לכיבוש המשחית.
בבגידות כאלו פחות מגיעים לטיפול, משום שהדבר 
לו  בכך שיש  יכיר  הבוגד  הזוג  כל שבן  קודם  מחייב 
בעיה, שיבין כי התנהלות שלו הינה למעשה התמכרות 
גם  ובהמשך  אישי  כך שיסכים להגיע לטיפול  ואחר 

לטיפול זוגי.

בגידות ההזדמנות האחרונה או רומן "הקן המתרוקן"
יותר מעל  זוגות הנשואים  מדובר בדפוס הנפוץ אצל 
נמצאים  כשהילדים  ולרוב מתרחשת  עשורים  לשני 
בתהליך של עזיבת הבית. היציאה של הצעירים אל 
וריחה המשכר  המיניות שלהם,  החיים, ההתפרצות 
של אהבת הנעורים עלולה להביא את ההורים, לרצות 
ומביאה אותם לבדוק  נעורים,  ולחוות שוב התרגשות 
הקיימת, שבדרך  בזוגיות  להמשיך  רוצים  הם  האם 
זוגי. למרבה  ונתרוקנה מתוכן  כלל די התדלדלה לה 
ואת ערך  והילדים  כזה מעדיף את הבית  זוג  הצער, 
המשפחתיות על פני ערך הזוגיות. זוג כזה שהקדיש את 

כל חייו והתנהלותו למען המשפחה וקידומה, שכח את 
הזוגיות ושמגיע מצב של עזיבת הקן על ידי הצאצאים, 

הזוג הבוגר נמצא מול זוגיות ריקה מתוכן. 
ועבודה קשה  בזוג כזה מצריך הגדרה מחדש  טיפול 
בניית קשר חדש שמבוסס על שותפות  ומתישה על 

אינטימית ואל כזו של קשר עסקי.

בגידת גשר או בגידות מעבר 
בגידה מסוג זה מתבצעת כדי לייצר מעין גשר שיעביר 
היחסים  למערכת  מחוץ  הבוגדת אל  הבוגד או  את 

הנוכחית.
בגידות אלו מסמנות את סוף מערכת היחסים הנוכחית. 
כאשר בן או בת הזוג נמנעים מלהתמודד עם הבעיות 
יעדיפו ללכת בעקבותיהם של  בזוגיות, הם  הטמונות 
רומנים, שכל מטרתם הנה להוות סימן לסיום המערכת. 
עימות בשלב זה יגרום להם להפנות אצבע מאשימה 
לעבר בן או בת הזוג, כעל מקור הבעיה בקשר הזוגי 
או אפילו להכחיש את קיומה של בעיה. הכחשה אשר 
נועדה בכדי להשקיט את מצפונם ולהרגיע את החשד 
המופנה כלפיהם. אותו צד בוגד, יודע כי בגידותיו אלו 

מסמנות את סיומה של מערכת היחסים. 
בדיקה  הנישואין בלי  את  לעיתים  מסיים  כזה  רומן 
אמיתית ועמוקה האם ניתן להציל את קשר הנישואין 

ולבנות אותו מחדש.

ביותר,  עוצמתי  אירוע  תמיד  הוא  בגידה,  של  גילוי 
והמשפחה,  המזעזע את אמות הספים של הנישואין 
מביא לתחושות של התרסקות ומפח נפש אצל הנבגד, 
דימוי עצמי  תחושות של השפלה, חוסר ערך עצמי, 
נמוך מאוד, ייחוס אשמה, דיכאון, רגשות אשמה, רגשות 

נקם, כעס עצום ועוד כהנה וכהנה.
יחסים שלאחר בגידה,  ניתן לשקם  מניסיוננו בהחלט 
וכנים  גדולים  אולם שומה על הזוג לעשות מאמצים 
עזרה  ללא  זאת  לעשות  ניתן  לא  ולעיתים  מאוד, 

מקצועית.

וסקסולוג,  פסיכיאטר   - ציון  בן  )צחי(  יצחק  ד"ר 
מינית,  לבריאות  שירות  ומנהל  הראשי  הפסיכיאטר 

לאומית שרותי בריאות.

"השקר הוא צדקה אם הוא
מאפשר למנוע סבל. 

שֵקְרנה, גבירותי... היינה צדיקות...
אני אשיב לכן אותה טובה בהזדמנות."

וולטר
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בדיחה עממית מספרת על מיליארדר אמריקאי שהשיג 
כבר הכל. מרוב שובע ושעמום פגע בו שגעון חדש; הוא 

רצה להבין מהי "האמת".
אותו מיליארדר שמע, כך מספרת הבדיחה שלנו, על 
קדוש טיבטי שמצא את התשובה. לא נספר כאן על 
עונה  המסע המפרך, אבל ברגע השיא של הבדיחה, 
הקדוש לשאלה של הגיבור הטרחני; "האמת היא... כדור 

טניס".
האיש נדהם. בשביל זה באתי עד טיבט, הוא שואל. אתה 

יודע, עונה הקדוש, "אז היא... לא כדור כזה".
בדיחת הקרש הזאת מציגה בפנינו את אחת השאלות 

הקשות והמעניינות בחיים שלנו: שאלת "האמת".

אמת, עבדים ומוסר
במהלך ההיסטוריה של האנושות, עלו תשובות רבות 
חוייה  היא  היו שטענו שהאמת  הזו.  ושונות לשאלה 
עמוקה שמשהו שקרה  הבנה  חזקה. למשל  רגשית 
צריך היה לקרות. אחרים טענו שמושג ה"אמת" שייך 
בכלל לממלכת השכל והתבונה. וכך, שאלות כמו "האם 
הברית"  בארצות  העבדים  את  לשחרר  ראוי  באמת 
ואינטליגנטי. אבל  הן שאלות שקוראות לדיון רציונלי 

על אהבה, אמת, 
ורסיסים של

העניין סבוך עוד יותר. העיסוק ב"שאלת האמת" מעלה יותר יופי אבוד
יש אמת  שאלות מתשובות. אחת מהסוגיות תשאל האם 
אובייקטיבית כללית, או שאולי כל תרבות נושאת את האמת 

שלה, ולכל תקופה אמת משלה?
יענו בעלי  לגיטימית"  היא  "האם עבדות  וכך, על השאלה 
התשובה הראשונה; האוניברסלית, שעבדות אינה מוסרית. 
בעלי  אבל  ומוחלטת.  אובייקטיבית  שזו אמת  יטענו  הם 
יתנגדו לכך. כמה  הגישה השניה, הרלטיביסטית )היחסית( 
בעבר.  יגידו, תמכו בעבדות  הם  ומוסריים,  טובים  אנשים 
כנראה שאז, בתרבות ההיא נתפשה העבדות כדבר צודק. 

ואם כך, הם יסכמו, ה"אמת" משתנה מתרבות לתרבות. 
 

משפטים, מילים, אהבה וסקס
"אמת",  כמו  נושאים  לא במקרה מאחד המחזה שלפנינו 
וסקס. גם הפילוסופים בעבר חשבו שהם  "שקר", אהבה" 
ושונות לשאלה "מהי  קשורים זה לזה. שתי גישות בולטות 
גישתו של  ומולה  גישת הפילוסופיה של הלשון  הן  אמת" 
והשניה,  יומית  ויום  יבשושית, מדוייקת  אפלטון. הראשונה 

רומנטית, גדולה מהחיים ויפה מאוד.
יחס.  פשוט  יחס;  ב"אמת"  תראה  הראשונה  הגישה 
עולם  שבין  יחס  אלא  אנושי,  קשר  של  במובן  יחס  לא 
וחיי  המציאות  של  העולם  לבין  והמשפטים  המילים 

שמשפט  תאמר  הזאת  שה  י הג ם.  ו י ם  ו הי
מתרחש  מתאר  א  שהו כשמה  תי  אמי א  הו
המשפט את  מבטא  כשאני  למשל,  במציאות. 
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"יורד גשם" אני אומר אמת רק כש... בחוץ באמת 
יורד גשם. אם אני אומר "יורד גשם עכשיו" ובחוץ 
מאירה השמש, הרי אני משקר. וזה פשוט מאוד 

ושימושי מאוד.
ואפילו  מעניינת  אפלטון  של  גישתו  השניה;  הגישה 

מרגשת, אבל הרבה פחות ברורה. 
בדיאלוג בשם "המשתה" שכתב אפלטון, הוא מספר על 

דיון אינטלקטואלי בין סוקרטס וחבריו.
מהי אהבה? הם שואלים. מהי ארוטיקה? ומהו ארוס?

את  מציג  סוקרטס,  של  הדמות  באמצעות  אפלטון, 
והתפישה הזאת מכונה  התפישה שלו בקשר לאהבה. 
בין  ולא, לא מדובר באהבה  "אהבה אפלטונית".  בשם 
בידידות חסרת סקס, אלא במשהו  ולא מדובר  ידידים. 
יותר. אפלטון מציג את אחד התהליכים  תהליכי ומורכב 
היפים ביותר שמחברים אמת, וידיעה עם יופי וארוטיקה. 
האהבה ליפה וליופי, מספר סוקרטס גיבורו של אפלטון, 
היא תהליך מורכב בן כמה שלבים. היא תהליך של הכרה 
והיופי של האמת.  של אמת מאוד מיוחדת; אמת היופי 
השלב הראשון בעליה בסולם אל האמת והיופי הוא שלב 
המשיכה הפיזית. אני נמשך פיזית אל האהובה שלי; אל 
ועושים  הזו  היופי שלה. אנחנו מממשים את המשיכה 
של  ביותר  הבסיסי  המימוש  הוא  הזה  והסקס  סקס. 

התשוקה ליופי. כאן היופי הוא פיזי.
אבל לפי אפלטון זהו שלב ראשון בלבד בתהליך. לאחר 
יופי, של המשיכה הגופנית, האישה  החוויה הפיזית של 
יכולה לפעמים להתעלות לדרגה  )או הגבר(  האוהבת 
)וזה נכון  יותר של אהבה ושל תשוקה ליופי. היא  גבוהה 

כמובן גם לגביו( מסוגלת לחוות את היופי של הנפש של 
האהוב שלה. את היופי היותר מתוחכם ומופשט, את היופי 
הלא פיזי. ומה שמעניין אצל אפלטון הוא שיש כאן תהליך; 
ומתעלים  הפיזית  יותר;  הפשוטה  באהבה  מתחילים 

לאהבה של משהו לא גשמי.
יכולים  אבל כל זה לא מסתיים כאן. חלק מן האוהבים 
ידיעה של אמת ושל  יותר של  להתעלות לדרגה גבוהה 
יופי. האוהב שחווה אהבה רגשית ליופי הנפש של אהובתו, 
מסוגל לפעמים להתעלות לחוויה רגעית של אהבה ליופי 
כשלעצמו; ליופי המוחלט. ליופי שלא קשור לשום דבר: 
יופי. לבדו.  גינה יפה, לא שיר יפה, לא ילד יפה. רק  לא 
והוא מצוי ככה בתוך חוויה של יופי שהיא מעין חוויה של 

אמת.

אז מהי "באמת" האמת?
ובודאי  יופי? זה נשמע מיסטי.  אמת כתחושה חזקה של 
זו  ניגוד מוחלט לתפישה הראשונה של אמת;  שיש כאן 
בין משפטים לבין מה שהם מתארים  יחס  שראתה בה 

במציאות.
ברור  די  עוסק?  הוא  אמת  באיזה  שלפנינו,  והמחזה 
של  רשת  בתוך  ולכודים  סבוכים  שלנו  שהגיבורים 
ומציאות. הבעיה  "אמיתות" ושקרים, כיחסים של דיבור 
היא, אולי, שההשתוקקות הכל כך טבעית שלנו )ושלהם( 
וה"אמיתי", אבדה להם בתוך הסבך  אל היפה, האירוטי 

הזה של משפטים ומצבים.

ד"ר אושי שהם קראוס

17 16



יוצרים

המחזה "האמת", פרי עטו של הסופר והמחזאי הצרפתי הצעיר ועטור הפרסים פלוריאן זלר, כולא בחובו שני ז'אנרים 
שונים ומנוגדים ומשלים ביניהם בצורה כל כך מתוחכמת שאולי זה מה שהופך אותו להצלחה כל כך גדולה בקרב 

קהלים שונים ומגוונים.
המחזה מתחיל כפארסת מיטות קלאסית: מישל בוגד באשתו, לורנס, עם אשתו של חברו הטוב ביותר. "הבגידה" 
מתרחשת זה זמן מה ומישל עסוק כל כולו בהסתרתה. כבר עם תחילת המחזה אנחנו עדים לסבך הפתלתל של 
השקרים שהוא המציא ומקפיד להמציא כמעט בכל רגע שלו על הבמה, אך ורק כדי לשמור על האיזון העקום בין 
בגידה וחיי נישואין. בשלב מסויים יגלה הבוגד שהוא בעצמו מקורנן – לשמחת ליבם של כל צדקני המוסר – ומסבך 
של שקרים ישקע הגיבור אל ביצה טובענית של רגשי אשם. יש לנו כאן הכל, כיאה לז'אנר: חדרי מלון והתחפשויות, 
מאבק קומי בין שני גברים על ליבן של שתי נשים וכל תמונה מובילה להסתבכות נוספת בסבך הסתבכויותיו של 

הגיבור הקומי. 
אבל זלר מעמת את הז'אנר הקלאסי והמעט נדוש באורח די מפתיע עם ז'אנר נוסף: מחזה התחנות הפילוסופי. 
בצרפת, הז'אנר הזה הגיע לכדי הבשלה בעידן ההשכלה וייצוגו המושלם כמעט מופיע ברומן התחנות המפורסם 
של וולטר, "קנדיד". משלב מסויים, מסעו של מישל בין מיטת הבגידה למיטתה של אשתו וחוזר חלילה, בין משחק 
הטניס עם חברו הטוב אל הסלון שלו, הופך למסע פילוסופי כמעט אודות נחיצותה של האמת. כמו סיבים עזי מבע 
אך זרים במרקמם, שאלות פילוסופיות מהותיות מתחילות להשתחל אל תוך העלילה הקולחת והמאד מצחיקה 
עד שהקהל מוצא את עצמו דן בינו לבין עצמו בדיוק באותן השאלות שהמחזאי מעלה, באמצעות גיבוריו: מה נותן 
לנו המרדף המטורף אחרי 'האמת'? עד כמה ה'אמת' היא באמת ערך מוצק, חיובי ונחוץ לחיינו? מה מטרתה בכלל 
בתוך מרקם הזוגיות? האם ניתן לחיות בלעדיה? בכל תחנה במסעו, מישל מתמודד עם אחת מהשאלות האלה, 
והוא, כגיבורו של וולטר בשעתו, פוער את פיו ומגרד את פדחתו בתמימות של אדם צעיר שלומד את ערכיו של 
העולם. הרובד הזה של המחזה מתקיים בעיקר בגלל עיצוב דמותו – הקומי מאד – של מישל כשקרן מועד. מישל 
יודע רק לשקר. הוא עסוק כל הזמן בבניה של מסכת של שקרים ובאישושם. כשהוא כבר מחליט לשמוע את האמת 
מהמאהבת שלו, או להשמיעה לחבר שלו, או לאשתו, הוא נתקל במחסום כמעט פיזי – הוא פשוט אינו מסוגל לומר 
אותה: הוא מתחיל לגמגם, להתפתל – האמת פשוט מסרבת לצאת מפיו. וכשהוא כבר איכשהו כן אומר אותה, 
הוא מגלה שזה לא עושה ממש רושם על שותפיו למסע הבגידה והגילוי, או שהאמת שלהם שונה לגמרי – בקיצור: 
וזה כבר מוביל אותנו באמת מעבר לקומדיה ולפארסה אל מחוזות  ה'אמת' במחזה "האמת" היא תמיד יחסית. 

הפילוסופיה. או אל תהומות הזוגיות המודרנית.

אבישי מילשטיין
יולי 2013
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פלוריאן זלר < מחזאי
סופר ומחזאי. נולד בשנת 1979 בפריס. ספריו ומחזותיו תורגמו לשפות רבות. לפי עיתון 
The Independent, זלר הוא הכשרון הספרותי המבריק ביותר בצרפת כיום. את ספרו 
 Les Amants כתב בגיל 22. ספרו השני  )Artificial Snow)  Neiges artificielles הראשון 
2003. ספרו השלישי  יצא בשנת   )Lovers or Something Like it(  du n’importe quoi
 Prix 2004 בפרס היוקרתי  )Fascination of Evil( זכה בשנת   La Fascination du pire
2006, זכה  ידוע בצרפת. ספרו Julien Parme יצא בשנת  Interallié והפך אותו לשם 

לבקורות נלהבות והיה לרב מכר. ספרו האחרון La Jouissance יצא בשנת 2012.
L'Autre הועלה  ידוע. המחזה הראשון שלו  זמננו  בן  גם למחזאי צרפתי  זלר הפך 
2005. המחזה השלישי שכתב Le Manège הועלה בשנת  2004. מחזהו השני  בשנת 

Si tu mourais היה מועמד לפרס Globe de Cristal בצרפת. המחזה Elle t'attend הועלה 
בשנת 2008.

המחזה La Mère זכה בשנת 2011 בפרס Molière. המחזה האמת )La Vérité( הועלה 
בשנת 2011 וזכה להצלחה בצרפת ובאירופה. מחזהו Le Père הועלה בשנת 2012, המחזה 

האחרון שכתב Une heure de tranquillité הועלה בשנת 2013.
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אנה זיו < עיצוב תפאורה
בוגרת המסלול לעיצוב במה בבית הספר לאומנויות הבמה של סמינר הקיבוצים, 
2012. עיצבה תפאורה להצגות – בתיאטרון תמונע: חופרים. בתיאטרון הקאמרי: פאנק 
קיגלר-חייו  רוק. עיצבה תפאורה ותלבושות להצגות – בתיאטרון אנסמבל הרצליה: 

ומותו. בסמינר הקיבוצים: פפלנגי. זוכת מלגת שטרנפלד לשנת 2010.

דורי פרנס < תרגום
ויוליה, אירמה לה-דוס, אילוף  המלט, רומאו  בין תרגומיו לתיאטרון - בתיאטרון חיפה: 
הסוררת, הדוכסית של אמלפי, מי דואג לילד. בהבימה: הברווזון, כל החיים לפניו,  מלכת 
היופי של לינאן הסוחר מוונציה, רעל ותחרה. בבית ליסין: הדבר האמיתי, פיאף, ברנשים 
השחף,  וחתיכות, חיים פרטיים, חלום של לילה בלב קיץ, שם פרטי. בתיאטרון החאן: 
נדלן, הזמרת קירחת יותר, הקיץ, אדמה קדושה, הקסם הגדול, משחק של אהבה ומזל. 
ווייצק,  קוויאר ועדשים, המלך ליר,  איזון עדין. בתיאטרון הקאמרי:  בתיאטרון הרצליה: 
קומדיה של טעויות, איש קטן, מה עכשיו, שגעון באופרה. בתיאטרון באר שבע: המון רעש 
על לא כלום, החולה המדומה. באנסמבל עתים: שלוש אחיות, הדיבוק, הטייפ האחרון של 
קראפ, המלך הולך למות. המעבדה: שלומית בתיאטרון גשר: הלילה השנים-עשר. זכה 
בפרס התיאטרון על תרגום בשנים 2008, 2010, 2011. תרגומיו 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.

אורי מורג < עיצוב תאורה 
בוגר בית הספר לאומניות הבמה, מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב. בין עבודותיו 
גיבור מעמד  ב', כובע הקש האיטלקי, מר גרין,  ורחום, פרק  אכזר  כמעצב לתיאטרון: 
הפועלים, בנות עובדות, משפחת ישראלי, סוחרי הגומי, טנגו, מפעל חייו, לא כולל שינה, 
המדריך לחיים הטובים, עלי כינור, בית הקפה, שעה וחצי איחור, קיבוץ אל אי, טירונות 
אני לא רפפורט, משחק  ונוער: אוליבר, זורו. בתיאטרון בית ליסין:  בלוז. הצגות ילדים 
ילדים, המלאך, אביב מתעורר, בחורים טובים, שם פרטי, אחים בדם, משאלה אחת ימינה, 

33 וריאציות, חברות הכי טובות.

יוצרים

משה קפטן < בימוי
בוגר בהצטיינות של החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב. מנהל אמנותי של 
"פסטיבל ישראל" 2011-2013. זוכה פרס הבמאי ע"ש יוסף מילוא לשנת 2008, מטעם 
קרן רבינוביץ', התיאטרון הקאמרי ומפעל הפיס, עבור בימוי ההצגה כנר על הגג. זוכה 
פרס הבמאי לשנת 2006, בפרס הבמה לילדים ולנוער, עבור בימוי ההצגה שומבצל. 
בין עבודותיו: רעל ותחרה, פאנק רוק, אם יש גן עדן, ינטל, כנר על הגג, זהר, ארוחה עם 
 Avenue ,אידיוט, האופרה ירושלים מאת ורדי, האופרה אליסה בארץ הפלאות,  אוליבר
Q, צלילי המוסיקה, זורו, הכבש הששה עשר, לרקוד עם אבא, היפה והחיה, סיפורי נרניה, 
בחורים טובים, שם פרטי,  ועוד. בתיאטרון בית ליסין:  ציפור הנפש, עץ הדומים תפוס 

אחרון ימיה, 33 וריאציות. נשוי לשחקנית מאיה מעוז ואבא למיקה ולאדם.

עדי כהן < מוסיקה
ואולם הקונצרטים,  תיאטרון, מחול  טלויזיה, פרסומות,  מוסיקה לסרטים,  מלחין 
כספיון,  2012 עבור המוסיקה שהלחין לסרט האנימציה  זוכה פרס אקו"ם לשנת 
ופרסים רבים  מסוכנת  פרס האקדמיה הישראלית לקולנוע עבור המוסיקה לסרט 
נוספים בארץ ובעולם. סיים בהצטיינות את המחלקה לקולנוע באוניברסיטת ניו יורק, 
על מלגה של מאסטרו ליאונרד ברנשטיין. בין הסרטים להם הלחין את המוסיקה: 
דאוס, מתי נתנשק, האקס  ועוד. בטלוויזיה:  לילסדה, שירת הסירנה, סודות משפחה 
באופרה.  שיגעון  חיפה:  בשיתוף  - הקאמרי  בתיאטרון  ועוד.  המיתולוגי, משמורת 
בתיאטרון החאן: החולה המדומה. בתיאטרון הסמטה: אללה בית”ר. בתיאטרון הקאמרי: 
הלפרין וג'ונסון ועוד. מחול: לשבת לקום אהובי )ליאת דרור ניר בן גל הלהקה(. לילדים: 
כספיון )סרט והצגה(, הפיל שרצה להיות הכי )סרט(, סיפורי סומסום )סדרת טלוויזיה(, 
פיאצולה  יצירות קונצרטיות:  ועוד.  “הופ"  "בייבי",  סדרות אנימציה רבות עבור ערוצי 

מחזור שירים )בכורה עולמית בקרנגי הול, ניו יורק( ועוד.

אורן דר < עיצוב תלבושות 
בוגר לימודי צילום ואומנות, סטייליסט ומעצב תלבושות לסרטים, טלוויזיה ופרסומות.

מעבודותיו בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: היורשת, מי מפחד מווירגיניה וולף, דולפינים, 
תה, האגם המוזהב, סופ"ש עם תום, החולה ההודי, אהבה זה לא הכל, היופי כן קובע, 
כטוב בעיניכם. בתיאטרון חיפה: בנות עובדות, הדודה של מנש, כולם היו בני, משהו למות 
ולעוף, משוגעת. בתיאטרון  החותנת, לרקוד  בתיאטרון הבימה:  בשבילו, אמנות, גזע. 
הקאמרי: לילה לא שקט, יום במותה של גו, ציפור שחורה, פרק ב', קיזוז, האסיר בקומה 
ה-14. בתיאטרון הספריה: מלחמת טרויה לא תפרוץ, עקומים, הלילה הקצר ביותר, ענבי 
זעם. בתיאטרון באר שבע: איך למדתי לנהוג, לא כולל שינה, מהומה רבה, הרוזן ממונטה 
כריסטו )על עבודתו זו היה מועמד לפרס התאטרון על עיצוב תלבושות(. בקולנוע: 
בין עבודותיו  על קצות האצבעות.  וידאו דאנס בת שבע. בטלוויזיה:  הבועה, פרויקט 
בפרסום: קסטרו, פלאפון, בנק לאומי, אורנג', גוטקס, סופרפארם. כמו כן עבד עבור 

חברות מסחריות ופרויקטים בחו"ל )סין, רוסיה, תורכיה(.                    
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ליאור אשכנזי < מישל
בית  1994. השתתף בהצגות בתיאטרון: הבימה, באר שבע,  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 
ליסין והקאמרי. בפסטיבל ישראל 95 בקומדיה רצח בסגנון חופשי. משנת 1995 שחקן בתיאטרון בית ליסין. 
זוכה מלגת קרן תרבות אמריקה-ישראל לשנת 1994. זוכה פרס אקדמיה לקולנוע וטלוויזיה לשנת 2000 

בקטגורית השחקן הטוב על תפקידו בסרט חתונה מאוחרת.

הילה זיתון < אליס
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2005. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: ברודווי 
פינת פרישמן, חלום של לילה בלב קיץ, תמונות יפואיות, אביב מתעורר, מנדרגולה, משחק ילדים, אחים בדם, 
המלאך, הקוסם מארץ עוץ, משאלה אחת ימינה. בתיאטרון הבימה: מרי לו, שלמה המלך ושלמי הסנדלר. 
גריז, אויטה, קברט, אאידה, חתולים. השתתפה במי שחלם  פוקהונטס, מיקה שלי,  בתיאטרון הספריה: 

ובמחזמר המלך ארתור. זכתה במלגה מטעם אלי ליאון ובמלגה ע"ש בני גאון.
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ירון מוטולה < פול
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, תל אביב. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון הקאמרי בשיתוף תיאטרון 
חיפה: כולם היו בני. בהבימה: מלכוד 22, סירנו דה ברז‘רק, המפקח בא ועוד. בתיאטרון בית ליסין: הקונצרט. 
בתיאטרון אורנה פורת: קפיצה לחול. בתיאטרון תמונע ועוד. בטלוויזיה: בסדרות טירונות, מעורב ירושלמי, עניין 
של זמן, כסף קטלני ועוד ובדרמות טלוויזיה רבות. בקולנוע: כלבת, נו אקסיט, ג'ירפות, מינכן ועוד. כתב וביים 
לפסטיבל תיאטרון קצר בצוותא, כתב וביים את המחזה אומרים שעקץ אותו דבור בתיאטרון תמונע, ביים את 

מחזה היחיד גיור לחומרה בתיאטרונטו. מלמד משחק במסגרות שונות.

מיכל לוי < לורנס
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2003. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון גשר: שאריות של אהבה, 
נישואי פיגרו, מדיאה. בתיאטרון בית ליסין: מקווה, שיר פרידה, סופ"ש עם תום, פרינסס מרי 7, תקלה קלה, שם 
פרטי, 33 וריאציות. מופע אימפרוביזציות - פותחים פה לשפן. בטלוויזיה: מילואים, משמורת, פיק אפ, האמת 

העירומה, בלו נטלי, פלפלים צהובים, אחת אפס אפס.
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שחקני התיאטרון 
לעונת 2013-14 )לפי סדר א-ב(

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:
מריה בנגרט, בתיה גמליאל,

זאבי זוהר, יפית טרייסמן,
ציפי לסינגר, רחל לסקי

מרים כספי, תמר רון, אלקה שלו
מנהלי שרות לקוחות:

טל ימיני, ליאור ליבה-רנולד
נציגי שרות לקוחות:

תמר אנטלר, מירה ביסון, רות בן-דת, 
מורן גבע, מאיה גורן, ענת גל,

שרה גלעם, גבריאלה דה-קלו,
שירה מאזה, רוני מולא, יעל מטלון, 

מיטל סעד, מעיין צבי, אסתי קולקר, 
אורית קרואני

מרכזיה: דבורה אהרון, עליזה שטרן
ארכיון: שי מרקוס

אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך

אחראי סדרנים: אבישי מימון

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: אירן אשל, אסנת גבאי 

אורנה דויטש, שושי זק, רולי יקואל,
לני רוזנצוויג, שרון שפירא, ארז שפר

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

מנהל במה ראשי: אלברטו בנדר
מנהלי במה: זיו אורפז, 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, נביל, טאפש,
אלון כליף, שלומי נתנאל

מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר
תאורנים: שוקי אבו-חצירה, 

ניסים דלרייה, שי דלרייה, שמואל הס, 
יוליוס מאירסון, 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:

טל אדמון, ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, 
ולריה גלוזמן, דנה כהן, מריאנה גרייב,

אולגה מטאיסן, טל ניב, אסיה נלן,
אולגה פרגמן, ליאורה רון, מיטל שלום, 

יוליה שמילוב, אירנה שפיצר
אחראי בטיחות: יעקב הכהן

יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי

מיה בכובסקי

פלורנס בלוך

טלי בן יוסף

אור בן-מלך

אור ברכה-וצר

נמרוד ברגמן

ששון גבאי

דני גבע

ישי גולן

רבקה גור

ליאת גורן

ענבר גל

מורדי גרשון

אילנית גרשון

מיה דגן

אילן דר

דיקלה הדר

לירון ויגדור

ידידיה ויטל

עמי ויינברג

אופיר וייל

ארז וייס

יעל וקשטיין

מרים זוהר

הילה זיתון

רויטל זלצמן

יצחק חזקיה

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

טל-יה יהלומי

אלי יצפאן

הוגו ירדן

סיון כהן

יעל לבנטל

מיכל לוי

אסי לוי

יניב לוי

שמרית לוסטיג

צביקי לוין

ענת מגן-שבו

ירון מוטולה

שמעון מימרן

חייקה מלכה

גיא מסיקה

קרן מרום

יגאל נאור

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

עוז ניסן

יובל סגל

אברהם סלקטר

מיכה סלקטר

שי פדרו

ניב פטל

אביטל פסטרנק

קרן צור

מיכל קירזון

נתי קלוגר

הדס קלדרון

לאורה רבלין

אייל רוזלס

דפנה רכטר

דנה שרייר

יובל שרף

רפי תבור

יעקב תמרי

מנהלת התיאטרון:
ציפי פינס

מנהל משאבי אנוש:
מיקי פרידמן

דרמטורג התיאטרון:
אבישי מילשטיין

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

עו"ד מיכל רוזנבוים

רואה חשבון:
אלי שפלר

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר
ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד 

נתנאל גלעדי
רמי בן-גל

שלום חבשוש
איריס מור 
אריה מנדל

אריאל קפון
ד"ר חנה תמיר

להצגה זו
עוזרת במאי:

רותי גפן
מנהלת הצגה:

שרון שפירא
מנהל במה:

אברהם נתנאל
ליאור סאלם

תאורה:
נסים דלריה

אייל דרור
הגברה:

יורי שכנוביץ
רז בליצבלאו

הפקה

מנהל השיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהלת הפקות
ותפעול:

אדווה טמקין 

מנהלת כספים:
לבנת פז

במאי ומנהל
קבוצת הצעירים:

גלעד קמחי

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

מרכזת ידידי התיאטרון:
כלנית סטמקר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,300 ש"ח(

אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ועו"ד אמיתי

ברנדס ג'ני וחנינא
גאון משה

גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי

חברת עופר השקעות בע"מ
חודורוב פארה ועופר

חכים דורית וקרמר שלמה
טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
רכבי מיכל ויובל

שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
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אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אדיר אילנה וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור

אחיעזר רותי
אלאלוף שרה

אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אלחנני איטה

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

ביצ'צ'ו ניצן, פרופ'
בירן גינה ודני

בכר אורית ויוסי
בכרך יעקבי אסתר

בן ימי ברכה ורועי
בן עוזר רותי

בראון גבי
ברון ענת וגבי
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

הירשמן פרי עדנה
הלפן אלי

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס

הרינג איריס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ורו"ח אריה

חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

טמיר ענת
טרנר אריאלה ויעקב

יונס חנה ואלי
יפו עליזה

כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק

כרמל שוש ואליעזר
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

מור שרון ומנו
מטלון רותי וניסו

מילוא דר' אלישבע ורוני
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנדלסון חנה ויוסף

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

נשיץ נחמה וגד
סגול טובה וסמי

סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק

סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע שרה ופרופ' מיכאל

עזרי יורם
עמית טובי ופרופ' עמי

ענבר יהודית ואורי
פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן
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
רהב הילה ורני

רוטלוי נלי ויאיר
רונן )פקר( רן

רייז אורנה ואביב
ריכטר מיכל וגלי

רפפורט עירית ופרי גלן
שביט )שטריקס( רינה ואילן

שחר זהבה ואריה
שטיינר ד"ר יוספה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שפרינצק ריקי

שקד חיה
שקלים פנינה והרצל

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק

תאומים עירית ומשה
תדמור דב
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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

תמיכה בהפקת הצגות איכות
לילדים והצגתן בפריפריה

Sandra Shekel Design  | 050 6698889

IDB Foundation Logo 
Usage Specifications

Never distort the logo -
it must always be used 1:1

Do not use the logo in negative - 
it must always appear on a 
light-colored background.

Pantone colors:
Gray 431
Green 354

Process colors

הלבשה ואביזרים: 
דנה כהן

ביצוע תפאורה:
תיאטרונית

צילומים:
דניאל קמינסקי
הפקת תכניה:

מיכל גלעד
עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב
עיצוב תכניה:

סטודיו אתי קלדרון
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תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית. פועל בסיועם של: משרד התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו

 www.lessin.co.il 03-5241333 :רח' דיזנגוף 101 ת"א טלפון: 03-7255300 קופה: 03-7255333 פקס

משאלה אחת ימינה
על פי ספרו של אשכול נבו

מאת דפנה אנגל
בימוי: גלעד קמחי

הפרדס
מאת יוסף בר יוסף

בימוי: אבישיי מילשטיין

אלה גרוסמן
מאת דפנה אנגל

בית מרקחת שטרן - בלום
מאת גורן אגמון

חברות הכי טובות
מאת ענת גוב

בימוי: גלעד קמחי

רוחל'ה מתחתנת
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

קפה ורשבסקי
עיבוד: מוטי אברבוך

לספרו של שלום אש
בימוי: גלעד קמחי

סוסים על כביש גהה
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

אשה, בעל, בית
מאת שמואל הספרי ובבימויו

מלאכת החיים
מאת חנוך לוין

בימוי: רוני פינקוביץ'

אז, בפראג
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו 

לילה לבן
מאת ג'ימי מרפי

תרגום: אלי ביז'אווי

האמת
מאת פלוראן צלר 
תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה קפטן

המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה

מאת סימון סטיבנס
עפ"י מארק האדון

תרגום: דניאל אפרת
בימוי: גלעד קמחי

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל

תרגום: דניאל לפין

מדליה  להארי
מאת פיטר מארק ריצ'מן
תרגום: שלמה מושקוביץ

בימוי: אלון אופיר

שם פרטי
מאת מתיה דלאפור 

ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר
תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה קפטן

עובד בשביל שניים
מאת ריצ'ארד בין 

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: משה קפטן

חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: שלמה מושקוביץ

ילדת הפעמון
מאת נאוה סמל
בימוי: יעל טילמן

פינוקיו
עפ"י קרלו קולודי

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

שייקספיר לילדים - כטוב בעיניכם
תרגום: דורי פרנס

עיבוד ובימוי: עידו ריקלין

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

הצגות ילדים

רפטואר                       2013-14 

זרעים של מסטיק
שירים: לאה נאור מוסיקה: נחום היימן

מחזה: דניאל אפרת, עידן עמית
בימוי: שוקי וגנר

 
המלאך

מאת אפרים סידון
בימוי: ציפי פינס

מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

חייגו 8860*
www.mizrahi-tefahot.co.il/hacartis לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר

וה להיכנס שו

של מזרחי-טפחותשווה להיות במועדון הלקוחות 
הנחות קבועות •  מבצעים והטבות •  הטבות בנקאיות

הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר/להוסיף בתי עסק לרבות שינוי באחוז ההנחה. המוצרים והשירותים באחריות החברות 
 ,Yes PLANET/בלבד. התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי-טפחות. בבתי העסק הבאים ההנחה תינתן במעמד הקנייה: רבחן
ורטהימר ספורט ושלמה SIXT בשאר בתי העסק ההנחה תינתן במעמד החיוב. שלמה SIXT, קשרי תעופה, אוטויורופ - קבלת 
 SIXT ההטבה, בהזמנה טלפונית בלבד. לקבלת ההטבה יש להזדהות כלקוח מזרחי-טפחות. אוטויורופ, קשרי תעופה  ושלמה
– אין כפל הנחות. קשרי תעופה - לא כולל טיסות סדירות. אוטויורופ - השכרות בחו"ל בלבד. סונול – ההנחה ממחירו המלא 
של ליטר בנזין בשרות מלא ע"פ מחירון סונול כולל מע"מ. Sogood – לא כולל סיגריות, מוצרי עישון ושירותים מתקדמים, 
ביתילי- לא כולל סניפי עודפים, Outlet, תערוכות בזארים. ההנחה בבאדג'ט ניתנת על השכרת רכב בארץ בלבד. תקף 
בכרטיסי ויזה CAL ישראכרט ואמק"ס בלבד )לא כולל דיינרס, דיירקט של ישראכרט ומועדוני LIFESTYLE ו-YOU( ט.ל.ח.
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Translated by: Dori Parnes
Directed by: Moshe Kepten
Set Design: Anna Ziv 
Costumes Design: Oren Dar
Music: Ady Cohen
Lighting Design: Uri Morag

Cast:
Lior Ashkenazi - Michel 
Hila Zittoun - Alice
Michal Levi - laurence 
Yaron Motolla - Paul

La Vérité
By Florian Zeller

First performance: 4.7.2013
Length: 1 hour and 30 min, without intermission
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La Vérité
By Florian Zeller


