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"בניגוד לאמריקאים, 
ההומור שלי מתוחכם"

 פרנסיס ובר מסביר בראיון מיוחד למה
אמריקאים ילדותיים ויהודים מצחיקים

ב-1981 הוזמן פרנסיס ובר, שעוד היה אז קולנוען צעיר 
וויילדר, מגדולי הבמאים בכל  בילי  למדי, לפגישה עם 
הזמנים. היוצר הוותיק עמד לביים רימייק אמריקאי של 
“וויילדר אירח  ובר.  “הנודניק”, הקומדיה המצליחה של 
אותי במסעדה", נזכר ובר, “הוא פיטפט איתי במשך חצי 
שעה ונתן לי לקרוא את התסריט המעובד. לקחתי אותו 
עמי הביתה ולמרבה החרדה, התחוור לי שמדובר באסון. 
מובן שלא יכולתי להטיח זאת בפניו, אבל בכל זאת העזתי 
להתקשר אליו, ובחיל וברעדה ניסיתי להציע לו תיקונים 
 26 וויילדר, אני חושב שבעמוד  ‘מיסייה  קטנים פה ושם, 
יש בעיה קטנה’, אמרתי לו במבטא הצרפתי הנוראי שלי. 
‘לא לא, דאס גוט!’, הוא ענה לי במבטא האוסטרי הנוראי 
יותר לא דיברנו”. הרימייק  ומיד ניתק את השיחה.  שלו, 
של וויילדר, שבעברית זכה לשם “חברים, חברים, אבל...” 
התגלה בסופו של דבר כסרטו האחרון והגרוע ביותר של 
הבמאי המהולל. כמעט שלושה עשורים לאחר הטראומה 

ההיא החליט ובר לחזור לזירת הפשע ולעבד מחדש את 
“הנודניק”, והפעם לא הסתפק בקרדיט הכתיבה אלא גם 

נטל את שרביט הבימוי.
השנה  ב-20  ידיו  הוציא תחת  שוובר  סרט  כל  כמעט 
או  וזכה במוקדם  האחרונות כבש את הקהל הצרפתי 
הקומדיה  לדוגמה,  וכך,  אמריקאי.  לעיבוד  במאוחר 

המצליחה ביותר שלו, “אידיוט מושלם”. 
“המפיקים שלי מרוויחים המון כסף מרכישת הזכויות, וזאת 
גם הדרך היחידה מבחינתם להגיע לקהל האמריקאי, 
יראה סרט עם כתוביות”, מספר  שהרי הוא בחיים לא 
ובר, “לפיכך, אני לא מוחה על העובדה שהתסריטים שלי 
ודאי לא  ושוב לידיים אחרות, אבל אני  מתגלגלים שוב 
רווה מכך נחת. חוץ מ’כלוב הציפורים’, שהיה חינני למדי 
בזכות האיכויות של הבמאי מייק ניקולס, כל הגרסאות 

האמריקאיות לסרטי הסבו לי מבוכה”.
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ניסית אי פעם להקטין את הנזק?
"לא מאפשרים לי. בעיני המפיקים האמריקאים, 
התסריטאי המקורי הוא קלינקס שרצוי להיפטר 
וויילדר, הוליווד חטפה  ממנו במהרה. שנה לאחר מקרה 
‘הצעצוע’, הסרט הראשון שביימתי. התקשרתי  גם את 
כאן  ‘היי,  הודעה:  והשארתי להם  למפיקים של הסרט 
איזושהי עזרה, תרגישו  פרנסיס ובר. אם אתם צריכים 
חופשי להתקשר’. הם מעולם לא חזרו אלי. מדי פעם יצא 
לי לזרוק הצעה לאיזה מפיק, ובכל פעם קיבלתי אותה 
 It's‘ יפה, אבל  ובר, מה שהצעת מאוד  ‘מיסייה  תשובה: 

.'not american

אז מה כן "אמריקאי"?
"הומור נמוך. הכל אצלם מתחת לחגורה. שורש הבעיה הוא 
שכל הקומדיות האמריקאיות פונות לבני נוער, ולכן אין ולא 
יהיה סיכוי למצוא בהם שביב של הומור מתוחכם. בצרפת 

אף אחד לא מצפה מאיתנו לעשות סרטים על אוננות”.

באופן עקבי  זוכים  אחת הסיבות שהתסריטים שלך 
על  מתבססים  שהם  היא  בינלאומיות  לגרסאות 
סיטואציות מבריקות אך פשוטות, שקל מאוד לתרגם 

לכל שפה. מאיפה מגיעים כל הרעיונות הללו?
"תמיד אהבתי לספר ולשמוע סיפורים. בילדותי, אמא שלי 
היתה חוזרת מדי יום מהשוק ומדווחת על מעלליה. אבא 
שלי היה משתעמם עד אין קץ, אבל אני הייתי מביט בה 
מוקסם וחולם שאוכל יום אחד להתהדר בסיפורים משלי. 
וגם  בניגוד לאמי, את המעשיות שלי לא מצאתי בשוק, 
לא בשום מקור חיצוני אחר, הן מגיעות מעולמי הפנימי. 
האמת שאין לי מושג איך בדיוק זה קורה: רעיונות הם אולי 
הדבר הכי מסתורי בעולם. המוח שלי פשוט מחפש כל 
הזמן אחר מצבים מעניינים, ומדי פעם מוצא אותם. ברגע 
שאני הוגה את הסיטואציה הבסיסית, כל מה שנותר הוא 

לחשוב לאן היא יכולה להתפתח”. 

העובדה שלרוב אתה גם כותב וגם מביים את הסרטים 
שלך מקנה לך את הפריבילגיה להחליט אם לחרוג או 

לא מהטקסט המקורי. מה אתה נוהג לעשות?
לי  וויילדר אמר  בילי  "אין אצלי שום מקום לאלתורים. 
בזמנו משהו חכם: 'ביזבזת 18 שעות על כתיבת דיאלוגים, 
אז לאף אחד אין זכות לשנות לך אותם’. התסריט הוא כמו 
חיבור של קו בין שתי נקודות, וכל אלתור עלול לקלקל 
משהו בדרך ולמנוע מהקו הזה להגיע ליעד הסופי שלו. 
באופן כללי, אני מאמין שתסריטאות מוצלחת מתבססת 
על תכנון קפדני: בתחילת דרכי הייתי מתיישב לעבודה בלי 
שום מחשבה מוקדמת ומקווה שהדמויות יובילו אותי, אבל 
אז גיליתי שהן לא מובילות לשום מקום. הבנתי שקודם כל 
צריך לשרטט במדויק את המבנה של התסריט שלך, ורק 
לאחר מכן לחזור אחורה ולהתחיל לפתח את הסצנות. מי 

שעושה אחרת מבזבז זמן ואנרגיה”.

ל  כ ת  א ר  ק ו ס ה  ת א ש כ
האם  שלך,  התסריטים 
מכנה  בהם  מוצא  אתה 

משותף?
"אני חושב שרובם עוסקים 
ת  ו י ו מ ד ן  י ב ש  ג פ מ ב
ביניהן  מנוגדות, שהחיכוך 
ב'קוץ בתחת',  פיצוץ.  יוצר 
בין  הוא  העימות  למשל, 
את  להרוג  שרוצה  אדם 
עצמו לאדם שחפץ להרוג 
שמתנהל  אדם  אחרים, 
שחי  ואדם  מופתי  בסדר 
ם  ד א  , ט ל ח ו מ ס  ו א כ ב
אנושי  מגע  מכל  שנמנע 
ואדם שמתקרצץ על כל מי 
שנקרה בדרכו. אני גם סבור 
יש תמיד  שבמהתלות שלי 
הגיבורים  היבט קודר: שני 
למשל,  בתחת’,  ‘קוץ  של 
הם בסופו של דבר אנשים 
כל  עם  במהותם,  בודדים 
הכאב המתלווה לכך. בכל 
הקומדיות הגדולות באמת 
קיים ממד שכזה: “להיות או 
ו”הדיקטטור הגדול’,  להיות’ 
לא  טרגדיות  הם  למשל, 

פחות מאשר קומדיות”.

במקרה או שלא במקרה, 
ו  ל ל ה ם  י ט ר ס ה י  נ ש
ת  מ ח ל מ ב ם  י ש ח ר ת מ
ה  מ  , ה י י נ ש ה ם  ל ו ע ה
שמעלה את השאלה, בתור 
מצחיקן יהודי, מהי עמדתך 

באשר לבדיחות שואה?
"לחלוטין מחוץ לתחום. לצחוק על היטלר זה דבר אחד, 
אבל להתבדח על חשבון השואה זה דבר אחר. בדיחות 
שכאלה עלולות לעוות את הזיכרון ההיסטורי ולהציג את 
‘החיים  זה בדיוק הנזק שגרם  מה שקרה בתור קוריוז, 
יכול לקבל את העובדה שצעירים  אני  בניני.  יפים’ של 
ישראלים גולשים מדי פעם לסוג ההומור הזה כדי להקל 
על ההתמודדות עם הטראומה הלאומית, אבל אפילו לא 

מעלה על דעתי להזכיר את השואה באחד מסרטי”.

וברחבי  ייתכן שכל כך הרבה קומיקאים, בצרפת  איך 
העולם, הם יהודים?

"יש לזה הסבר פשוט: מאז ומעולם רודפים אותנו, כך שאין 
לנו ברירה אלא לשמור על חוש הומור בריא. זאת הדרך 

היחידה לשרוד. היהדות היתה ונשארה חלק מרכזי בהוויה 
שלי: אני עמל עתה על כתיבת אוטוביוגרפיה, ולא סתם 
בחרתי לפתוח אותה במשפט ‘אני בן לאב יהודי’. גם אשמח 
מאוד לבקר בישראל, אבל הצרה היא שאני כל הזמן על 

קו פריז-לוס אנג’לס ואין לי זמן לנסוע למקומות אחרים”.

כל הטיסות הטרנס-אטלנטיות הללו נשמעות מתישות 
מאוד, אבל אורח החיים שלך מעלה שאלה מטרידה 
יותר: איך ייתכן שאתה גר בארצות הברית כל כך הרבה 
שנים וממשיך לכתוב להמונים בצרפת? השפה הרי עברה 

שינויים מהותיים בפרק זמן זה, לא איבדת עמה קשר?
לא  פריזאי,  קפה  בבית  יום  כל  יושב  הייתי  אם  "גם 
הייתי מנסה לכתוב בסגנון עדכני, זה פאתטי. האופנות 

מתחלפות כל הזמן, וממילא אין לך סיכוי לעקוב אחריהן. 
יהיה אנכרוניסטי מחר בבוקר. לפיכך,  הסלנג של היום 
השיטה הכי טובה היא להיצמד לשפה הבסיסית והתקנית 
ביותר. מכל העצות שאני מעניק לתסריטאים מתחילים, 

זה בסופו של דבר הטיפ החשוב מכולם”.
 

 מתוך ראיון מאת אבנר שביט
עכבר העיר, תל אביב 1.5.2009
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משחק ומציאות:
בין עושר לאושר

בתחילת המערכה הראשונה נראה גיבור המחזה “אוצר 
יקר” שרוע על ספה במרכז הבמה, מובטל וחסר אונים, 
סביב  מודרניים.  מוצגי אמנות  עם  רחב  ומסביב חלל 
הספה, כמו על ספת הפסיכולוג, מתרחשים אירועים 
המייצגים קונפליקטים, משאלות, כמיהות, אסוציאציות 
גיבורינו  ודמיונו היצירתי של  חופשיות הנובעים מנפשו 
גורלו המר ומנסה למצוא  המובטל המתבונן דרכם על 
פיתרון למצבו. הוא מתחיל את תפקידו במחזה מתוך 
למעגלים  מחוץ  אל  שנזרק  מפסידן  של  תחושה 
החברתיים המקובלים. כל שמבקש הוא מהאנשים אותם 
ושוב, להיות מעט  הוא פוגש, ואשר מבטלים אותו שוב 
שייך, אפילו בכך שינהל דיאלוג עם רשות המיסים על 
יזכה להכרה  כך, מאמין הוא,  בידו להשיג.  רכוש שאין 
חברתית, ובכך מעלה המחזה שאלות קיומיות על "עושר 

ואושר" סביב סוגיית האבטלה.
ברמה  לפרט  אישית  מכה  להוות  עלולה  אבטלה 
המציאותית-חומרית, אך היא מייצגת גם דלות משאבים 

שאינו  שפוטר,  האדם  ערך.  חוסר  ותחושת  נפשיים 
מוצא תעסוקה, עלול לחוש מצוקה ממקורות שונים: 
דימויו העצמי נפגע, תחושת הערך העצמית שלו יורדת, 
הסביבה  מול  אל  ונחיתות  רגישות  לפתח  עלול  הוא 
ִאם  ָהֹעֵבד,  ְשַׁנת  “ְמתּוָקה  ככתוב  והרחוקה,  הקרובה 
ְמַעט ְוִאם ַהְרֵבּה ֹיאֵכל” )קהלת ה’ י”א(. מכאן שהשאלה 
עבודה  של  תפקידה  לגבי  לכאורה  הפונקציונאלית 
כפונקציה לקיום חומרי אינה בהכרח הסוגיה המרכזית 
אינו מוטרד בהכרח מהיותו  גיבור המחזה  שמטרידה. 
שהוא  "שיחשבו  היא  שאיפתו  כל  וחסר-כל.  מובטל 
עשיר"  ובכך יתנו לו כבוד והכרה. הוא נגרר אחר גורלו 
כעת  ילכד  הוא  מיואש-מובטל-מבוטל. האם  בעולם, 
באשלית העושר שהוא עצמו עיצב? האם ישתמש בה 
או מאכזב בחיזור  בכדי לנקום באלו המייצגים אותה, 
ותככים? שהרי  גורלי של אהבה המותנית באינטרסים 
דווקא אז, כאשר בועת העושר מתממשת, היא עלולה 
להתנפץ בשל בעיה קיומית עוד יותר שמתעוררת לפתע 

והכרה  דווקא לאחר מימוש צרכים בסיסיים של עושר 
חברתית. שהרי אז עלולה להתעורר לה לפתע גם דאגה 
על מידת האוטנטיות של האושר - עד כמה הישגי ההווה 
באמת עומדים בחזון המימוש העצמי המיוחל. זוהי שאלה 
פסיכואנליטית פנימית וקיומית בחיפוש אחר מימוש עצמי 
בביקורתיות על מידת אמינותם של  אוטנטי שמתבונן 
הישגים חיצוניים מקובלים ונשאפים אשר נמדדים על ידי 
סוגי עיסוק, תפקידים, מעמד וקשרים. במעין קומדיה של 
“עושר אמיתי” ל”עושר מזוייף”  יוצר הפער שבין  טעויות 
וחברתיות אשר מעוררות לא פעם  התרחשויות אישיות 
והפתעה באולם. השינויים המשמעותיים בעולם  צחוק 
רק  נראים  הם  לבמה,  מחוץ  רק  מתרחשים  החיצוני 
בדמיונו של הצופה ונודעים על ידי דיווחיהם של הגיבורים. 
לעומת זאת המציאות בתוך החדר שניתנת לצפייה על 
– הספה,  הבמה נשארת ללא שינוי לאורך כל ההצגה 
ונפילה כלכלית  החדר, האביזרים. אפילו אירועי הצלחה 
שמשתנים מרגע לרגע עבור גיבורי המחזה השונים, אינם 
משנים באמת את מצבם הקיומי ואת אושרם, כפי שנאמר 
ֶשַּׁנֲּעָשׂה, הּוא  ּוַמה  ֶשִׁיְּהֶיה,  ֶשָּׁהָיה, הּוא  בקהלת א’ ט’: ַמה 
ֶשֵׁיָּעֶשׂה; ְוֵאין ָכּל ָחָדׁש, ַתַּחת ַהָשֶּׁמׁש". בין ההתלבטות האם 
העושר מביא לאושר, לבין החשש שדווקא "מרבה נכסים 
מרבה דאגה", ניכר מסע חיפוש של גיבור המחזה לשינוי 
ולא  וקרבה אוטנטיים השייכים לרגשות  אמיתי, להכרה 

לתג המחיר.

יכולתו  דרך  מתבטאת  נפשית  שבריאות  טען  פרויד 
עוסק  יקר”  “אוצר  ולעבוד”. המחזה  “לאהוב  של אדם 
בצורה הומוריסטית וכואבת בשני אבני יסוד אלו לאושרו 
ולבריאותו הנפשית של האדם. המחזה פוגש את גיבורו 
המובטל ברגע מכונן בו הוא מקבל עבודה זמנית לאחר 
שנים של אבטלה ובטלה. למרות שאין זו בהכרח עבודה 
משמעותית במיוחד, היא פותחת בפניו אפשרויות שלא 
חייו,  משמעות  לבחינת  לכן  קודם  עבורו  זמינות  היו 
להיכרות עם אנשים משמעותיים בחייו, אך יותר מכל, אולי 
כמו השאלה החוזרת במחזה בנוגע לאיכותם וערכם של 
תמונות ומיצגים מודרניים המלווים את ההצגה – מעלים 
ואוטנטיות של  לגבי משמעות  בפניו שאלות  אלו  כל 

מערכות יחסים וזהות עצמית.
התיאטרון,  על ספת  פסיכואנליטי  טיפול  זה  היה  אם 
ביקורתית שהספרות  קריצה  אותה  עם  הסתיים  הוא 
ובמילותיו של  והפילוסופיה הצרפתית מותירה בקהליה, 
מונטיין: “הגורל אינו גורם לנו טוב או רע; הוא מציע לנו רק 
את הזרעים והחומר שלהם בלבד, שאותם נפשנו מסבה 

ועושה בהם שימוש כפי רצונה”.

קרן קפלן, פרופ’ אורן קפלן - פסיכולוגים קליניים
www.psychologia.co.il
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להתראות 
בפרקים 

הבאים
ישים לב שפרנסואה  חובב קומדיות צרפתיות מיד 
ובר,  גיבור הקומדיה האחרונה של פרנסיס  פיניון, 
ביצירות אחרות של  יקר", כבר הופיע בעבר  "אוצר 
מעין  הוא  הדמות  פיניון  מפאריס.  הקומדיה  גאון 
"אלטר-אגו" קומי של המחזאי והתסריטאי ובר עצמו. 
של  מבוטל  לא  ומספר  תסריטים  כ-40  כתב  ובר 
וכבר מראשית הקריירה שלו הוא טיפח את  מחזות 
ואף  יוצלח בצרפתית(,  )לא   pignon פיניון,  הדמות 
ליהק אותה בסרטיו עם שחקן אחד, מזוהה כל כך עם 

ובר, ועם פיניון, הלא הוא פייר רישאר.
הוא  למחזאי  הדמות  בין  הנרקמת  הזהות  רעיון 
הדרמטית  הכתיבה  בתרבות  ביותר  פופולארי 
מימי  כאן בשריד  להיות שמדובר  יכול  הצרפתית. 
ולעבד את  דל'ארטה שידעה להשתקע  הקומדיה 
עצמה כל כך יפה אל תוך התיאטרון הצרפתי, בעיקר 
ושוב  בזכות מחזותיו של מולייר, שנטה לחזור שוב 
ז'אק  גם  גיבוריו הקומיים.  על אותם השמות עבור 
ושונה כל כך מוובר, גילם  טאטי, גאון קומדיה אחר 
כמעט תמיד את "מסייה אילו" קר המבט ורב הדמיון. 
אבל לא רק בקומדיה הצרפתית מתקיימת זהות בין 
הכותב לדמות, יונסקו שחזר את דמותו של בראנז'ה 
נפשו  גיבור  הוא  דואנל  ואנטואן  ברבים ממחזותיו 
כילד,  מ"400 המלקות",  של פרנסואה טריפו החל 
ועד לסרטיו האחרונים. אפשר שהדפוס הדרמטורגי 
חוברות הקומיקס בהמשכים  ע"י  גם  הזה מושפע 
הפופולאריות כל כך בתרבות הפרנקופונית, כשמידי 
"הגיבורים  עם  המצויירות  החוברות  יוצאות  שבוע 

המוכרים בהרפתקאות חדשות".

פיניון של ובר כשמו כן הוא, "לא-יוצלח" שהסכין זה מכבר 
עם היותו ביש מזל מטעם הגורל. הוא כלל אינו מתקומם 
על כך שהחיים לא זימנו עבורו עושר, או יופי, או כל תכונה 
בנחת  חייו  הוא שורד את  "הצלחה".  אחרת שמזוהה עם 
ודווקא היעדרה המוחלט של האמביציה באישיותו מאפשר 
ולהתמודד עם המצליחנים  עין,  ופקוח  להיות מפוכח  לו 
פיניון לא פחות אגואיסט מהם,  הכרוניים שמקיפים אותו. 
מרוכז בעצמו ועבד של תכונותיו הקומיות, הוא פשוט מבין 
שהגורל תמיד יגרום לזה שהוא "לא יצליח" בזכות האמביציה 
שלו. הוא הופך את עצם ההישרדות לאמנות ומגלה לנו כמה 
חיינו.  יכולות להיות הפעולות הכי פשוטות של  יצירתיות 
יריביו שבאופן  הוא פשוט לא "אוטומט" של היומיום – כמו 

אוטומטי תמיד רוצים להצליח, להתעשר ולהיות צודקים. 
נוסף בסרטיו, פרנסואה פרן  יצר "אלטר אגו"  ובר  אגב, 
ז'ראר דפארדייה. פרן הוא  )Perrin(, אותו היטיב לגלם 
יותר טיפש מפיניון, גדל  "הגולם", או הבריון, והוא הרבה 
ארלקינו,  רחוק של  נצר  מעין  הוא  פיניון  ועקשן.  גוף 
– שניהם דמויות משרתים קלאסיות  ופרן של בריגלה 
של הקומדיה דל'ארטה. הקהל מבין ומקבל את הקשר 
וליוצר  הדמות, לשחקן  בין  אמצעי  והבלתי  המשולש 
ומפתח ציפייה הולמת וסקרנות ראויה ל"פרקים הבאים", 
יודע  ומאידך גם נהנה שוב ושוב מדפוסי ההומור שהוא 
שהדמות תתפקד בתוכן. גם כשהגורל מחייך אל פיניון 
ואכן, מ א ד בלתי צפוי כמו בסוף   – באופן בלתי צפוי 

"אוצר יקר" – אנחנו עדיין סמוכים ובטוחים שבניגוד לשאר 
בני האדם, פיניון עצמו לא ייאבד מ"אנושיותו", כפי שהיא 
מגולמת בסך כל "תכונותיו", וישאר אותו פיניון עצמו, או 
כפי שהוא עצמו מגדיר זאת: "פעם הייתי עני בלי כסף 

ועכשיו אני עני עם כסף".

אבישי מילשטיין, נובמבר 2013
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רדי-מייד
בן מאה

ב-1913 לקח מרסל דושאן גלגל אופניים ושרפרף מטבח, חיבר 
והניח אותם בסטודיו שלו.  אותם יחד באמצעות מזלג האופניים, 
לימים אמר שהוא נהנה להתבונן בגלגל המסתובב על צירו כאילו 
היו אלה להבות אש המרצדות בתוך אח. דושאן היה אז בן 26, אמן 
צרפתי שהתנסה בכל סגנונות הציור של המודרניזם והגיע למבוי 
סתום. המהלך הבא והמתבקש מבחינתו היה לנטוש את המכחול 
בייצור  ולעשות שימוש בחפצים מן-המוכן, כאלה שנוצרו  והבד 
יורק, הוא טבע  בניו  והמוני. רק ב-1915, כשהיה כבר  תעשייתי 
"גלגל  ורק אז, בדיעבד, זכה  )=מן-המוכן(  "רדי-מייד"  את המושג 
אופניים" למעמדו כרדי-מייד הראשון בהיסטוריה של האמנות 
כובעים  נוספות: מתלה  יצירות רדי-מייד  המודרנית. אחריו באו 
וזכה לכותרת "מלכודת", כיסוי ריק של  שהיה מונח על הרצפה 
מכונת כתיבה שנקרא "פריט מתקפל לנוסע", או רדי-מייד מטופל 
בצורת חלון צרפתי קטן, צבוע בירקרק, אשר לוחות הזכוכית שלו 
 "Fresh Widow" הוחלפו בפיסות עור שחור ואטום. החלון נקרא 
 ,French Window )=אלמנה טרייה(, במשחק מילים על המונח 
אשר משקף לא רק את חיבתו של דושאן למשחקי מילים אלא 
גם לרמיזות ארוטיות. אבל ללא ספק הרדי-מייד המפורסם ביותר 
הוא "מזרקה" מ-1917 - משתנת גברים מחרסינה לבנה, שנקנתה 
בחנות כלבו, הוסטה על צידה, וזכתה לכותרת הפיוטית "מזרקה". 
כל מה שקשור בנקיון ולכלוך, בגופניות וחפציות, וביחס שלנו כלפי 
היפה והדוחה מתנקז לאובייקט הלבן אשר אינו מפסיק להעסיק 

עד היום אמנים וכותבים, וגם צופים מוטרדים.  
יצירות רדי-מייד. רובן אבדו במשך   14 במהלך חייו עשה דושאן 
זכו להיות מיוצרות מחדש במהדורה של העתקים  וכולן  השנים, 
גלריה  בעל  שוורץ,  וארטורו  דושאן  ידי  על  ב-1964  שנעשתה 
ממילאנו. דושאן נפטר 4 שנים לאחר מכן, ב-1968, והשאיר אחריו 
מורשת אמנות מטלטלת, שהותירה חותם עמוק על אמנות המאה 
ה-20: האמן אינו עוד בהכרח מי שמייצר במו ידיו חפץ אמנות חדש, 
אלא מי שמצביע על דבר-מה קיים, ובעצם בחירתו נותן משמעות 

חדשה ליומיומי והמובן-מאליו. 
אופניים"  "גלגל   - לרדי-מייד הראשון  השנה מלאו מאה שנה 
ובעולם האמנות מציינים את התאריך כאחד הרגעים   - מ-1913 
המשמעותיים של האמנות המודרנית. קשה לתאר את האמנות 
במאה השנים האחרונות ללא השימוש בחפצים מן-המוכן, אשר 
וזכו לפרשנויות שונות  הוצעו מהקשרם, הוסטו לעולם האמנות 
ומגוונות. היום כבר ברור שוירטואוזיות איננה מושג שחל רק על אמן 
שיודע לרשום נפלא על נייר, אלא גם על אמן שיודע לבחור להפליא 
- בתבונה, באירוניה, בשנינות ובביקורתיות - מבין שפע המוצרים, 

החפצים והחומרים שמציע העולם הקפיטליסטי. 

רותי דירקטור
אוצרת ראשית, מוזיאון חיפה לאמנות   
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אורן דר < עיצוב תלבושות 
ואומנות, סטייליסט ומעצב תלבושות לסרטים, טלוויזיה ופרסומות.  בוגר לימודי צילום 
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, האמת, מדליה להארי. בתיאטרון חיפה: בנות עובדות, הדודה של מנש, כולם היו 
בני, משהו למות בשבילו, אמנות, גזע. בתיאטרון הבימה: החותנת, לרקוד ולעוף, משוגעת. 
בתיאטרון הקאמרי: לילה לא שקט, יום במותה של גו, ציפור שחורה, פרק ב', קיזוז, האסיר 
מלחמת טרויה לא תפרוץ, עקומים, הלילה הקצר  בקומה ה-14. בתיאטרון הספריה: 
איך למדתי לנהוג, לא כולל שינה, מהומה רבה,  ביותר, ענבי זעם. בתיאטרון באר שבע: 
הרוזן ממונטה כריסטו )על עבודתו זו היה מועמד לפרס התאטרון על עיצוב תלבושות(. 
בין  על קצות האצבעות.  בטלוויזיה:  וידאו דאנס בת שבע.  הבועה, פרויקט  בקולנוע: 
עבודותיו בפרסום: קסטרו, פלאפון, בנק לאומי, אורנג', גוטקס, סופרפארם. כמו כן עבד 

עבור חברות מסחריות ופרויקטים בחו"ל )סין, רוסיה, תורכיה(.                    

לסלי לאוטון < בימוי 
נולד בסקוטלנד והחל את הקריירה שלו כילד-שחקן בטלוויזיה ובסרטים. החל לעבוד 
ורבים  ושיחק בכל הלהקות הבריטיות המשמעותיות,  בתיאטרון מיד עם תום לימודיו 
מתיאטרוני ה"ווסט אנד" בלונדון. כמו כן כיכב בעשרות סדרות ודרמות טלוויזיוניות באנגליה, 
ארצות הברית וקנדה. בגיל 19 היה לבמאי הטלוויזיה הצעיר ביותר אי פעם, ומאז הוא 
מחלק את זמנו בין המשחק והבימוי. שימש כמנהל אמנותי של חמישה תיאטרונים בריטיים 
מרכזיים, ביים והפיק ב"ווסט אנד" בלונדון )2 פרסי אוליביה(, בניו יורק, בטלוויזיה ובארצות 
ג'ודי דנץ', וסדרה  קדחת אביב בכיכובה של  רבות. בין עבודותיו: ההפקה זוכת הפרסים 
קומית עם סר נורמן וויזדם. כעיתונאי, כתב לעיתונים ומגזינים רבים בבריטניה, כתב ספר על 
מחזות זמר ב"ווסט אנד", עיבד מיצירות סטרינדברג וסובול, והשתתף בכתיבת שני ספרים 
ימיה הראשונים של הטלוויזיה הבריטית.  ועל  רבי-מכר על תולדות התיאטרון הבריטי 
הקומדיה החדשה שכתב תועלה בלונדון ב-2014. שיחק וביים ב-26 ארצות ברחבי העולם, 
ובשפות שונות, בין השאר באוסטרליה, סקנדינביה, הודו, סין, ארצות הברית. בישראל, ביים 
למעלה מ-20 הצגות, ביניהן - בתיאטרון הבימה: חלון בלהות. בתיאטרון הקאמרי: טובים 
השניים )זוכה פרס במאי המצטיין ע"ש יוסף מילוא, 2002(, אחורי הקלעים, מלון פלזה, בואינג 
זו גם שיחק בת"א ובסיור(,  בעל בריבוע )בהצגה  יובל:  בואינג, כסף עובר ושב. בתיאטרון 
זה רץ במשפחה. בתיאטרון באר שבע: אחרון המאהבים הלוהטים, אתה צעיר רק פעמיים. 
בתיאטרון בית ליסין: אידיוט לארוחה, הזוג המוזר, פרפר ברשת, פיאף, יחפים בפארק, חיים 

פרטיים, תקלה קלה. 

פרנסיס ובר < מחזאי
נולד בצרפת ב-1937. מחזאי, תסריטאי ובמאי קולנוע, אחד מהבולטים ביוצרי הקומדיות 
באירופה. כמה מסרטיו המצליחים החלו את דרכם כמחזות לתיאטרון, ורבים מן התסריטים 
שכתב זכו לגרסאות בהוליווד, שחלקם בבימויו. ב-1969 כתב את התסריט הראשון שלו 
לקולנוע ובהמשך במהלך שנות ה-70‘ כתב תסריטים לכמה מהסרטים הצרפתיים של 
העשור וביניהם: הנודניק, הבלונדיני עם הנעל השחורה, כלוב העליזים )שזיכה את ובר בפרס 
גלובוס הזהב ובמועמדות לאוסקר. עשרים שנה מאוחר יותר זכה הסרט לעיבוד אמריקאי 
והצעצוע שאותו גם ביים. במהלך שנות ה-80' כתב וביים את  תחת השם כלוב הציפורים( 

חברים בלי מזל וקומדיות פשע מצליחות אחרות, ועבר לגור בארה"ב.
אידיוט לארוחה הוצג בהצלחה רבה בתיאטרון בית ליסין ב-1995, עובד  המחזה שכתב 
לקולנוע, קיבל שבחים ברחבי העולם, וזכה בשלושה פרסי סזאר. ובר ממשיך לעבוד הן 
בצרפת והן בארה“ב כתסריטאי ובמאי. כמה מסרטיו הנוספים שהצליחו ברחבי העולם: 

לצאת מהארון, שלושת הגנובים, סתום ת'פה, מאהב בהשאלה.

אלי ביז'אוי < 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. בתיאטרון המדיטק: שנה עם 
צפרדי וקרפד. ק.א. הפקות: היפה והחיה. בתיאטרון הספריה: מלחמת טרויה לא תפרוץ, 
בדלתיים סגורות, השגחה עליונה, אאידה, תשוקה, גקיל והייד, האידיוטית, משחקי חופשה 
כלוב העליזים, בן בהפתעה.  בתיאטרון מסחרי:  שרים סינטרה וחברים, אריוודרצי רומא. 
סל"ה יורם לוינשטיין: ליצנים של אלוהים, אל נקמות. בימוי - בתיאטרון באר שבע: פיאף. 
בתיאטרון הספריה: תשוקה )סונדהיים(, בדלתיים סגורות, היפה והחיה. בבית צבי: אנדורה, 
)עם אודי  - פנטזיה קומית על שלום  ליזיסטרטה  כתיבה:  השגחה עליונה, ספון ריבר. 
בן משה על-פי אריסטופנס( הבימה. קולנוע: כתיבת התסריט לבננות, סרטו של איתן 
פוקס. זוכה מלגת קרן אמריקה-ישראל )שרת( לבימוי בשנים 2002-2006. זוכה פרס על 

כתיבת הליברטו לאדיפוס משפט האלים, פסטיבל עכו 2000.

אורי מורג < עיצוב תאורה 
בין עבודותיו  בוגר בית הספר לאומניות הבמה, מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב. 
גיבור מעמד  גרין,  כובע הקש האיטלקי, מר  ב',  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 בלוז. 
ילדים,  אני לא רפפורט, משחק  זורו. בתיאטרון בית ליסין:  אוליבר,  ונוער:  ילדים  הצגות 
 33 ימינה,  המלאך, אביב מתעורר, בחורים טובים, שם פרטי, אחים בדם, משאלה אחת 

וריאציות, חברות הכי טובות, האמת.

אנה זיו < עיצוב תפאורה
בוגרת המסלול לעיצוב במה בבית הספר לאומנויות הבמה של סמינר הקיבוצים, 2012. 
פאנק רוק,  חופרים. בתיאטרון הקאמרי:  – בתיאטרון תמונע:  עיצבה תפאורה להצגות 
פרוסט/ניקסון. בתיאטרון בית ליסין: האמת. עיצבה תפאורה ותלבושות להצגות – בתיאטרון 
פפלנגי. זוכת מלגת שטרנפלד  קיגלר-חייו ומותו. בסמינר הקיבוצים:  אנסמבל הרצליה: 

לשנת 2010.

יוצרים
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משתתפים
ששון גבאי < פרנסואה פיניון

למד תיאטרון ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. השתתף בהצגות רבות ביניהן: רוזנטה 
חוזר משדה הקרב בבימויה של עדנה שביט בצוותא. בתיאטרון החאן עם להקתו של 
וגילדנשטרן.  רוזנקרנץ  22, אוכלים,  משרתם של שני אדונים, מילכוד  מייקל אלפרדס: 
ועדשים, המלט, בית ספר לנשים, אדם, עסק  אופרה בגרוש, קוויאר  בתיאטרון הבימה: 
הוצאה להורג, הזונה הגדולה מבבל,  משפחתי, סירנו דה ברז'רק. בתיאטרון הקאמרי: 
זוג פתוח, הקומיקאים, שיחות  רולטה צרפתית, כולם רוצים לחיות. בתיאטרון בית ליסין: 
עם אבי )בשיתוף תיאטרון חיפה(, אמנות, מי מפחד מווירג'יניה וולף?, הזוג המוזר, תשוקה, 
איש הגשם, תנאים של חיבה, הדוד   ,)2005  ,1993( איסמעיליה, התאונה, זהות, פילומנה 
מירנדולינה, שרוף את  באר-שבע:  בתיאטרון  מלאכת החיים.  רוחל'ה מתחתנת,  וניה, 
זוג גרוש, פיטר פן, אוליבר.  זינגר. בתיאטרון המסחרי:  זה )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(, 
השתתף בסרטים ישראלים ובינלאומיים רבים ביניהם: רמבו 3, המחצבה, לא בלי בתי, עונת 
ביקור התזמורת, בוקר  אביבה אהובתי,   ,Made in israel הדובדבנים, סיפורי ת"א, צלקת, 
טוב מר פידלמן, לצוד פילים, כידון. 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 )3 עונות(, 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 
זוכה פרס האקדמיה לטלוויזיה על תפקידו  ירושלים,  בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי, 
זוכה פרס השחקן הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים גואה בהודו על תפקידו  בפולישוק, 

בבוקר טוב מר פידלמן. 

שלום שמואלוב < לה-טור
נתיב. השתלם במשחק  ניסן  בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת  שירת בלהקה צבאית. 
מעגל  - בתיאטרון הבימה:  בין ההצגות בהן השתתף  יורק.  ניו   "H.B.STUDIO"-ובימוי ב
הגיר הקאווקזי, גן ריקי, הדיבוק, הר לא זז, מחילה, אנה פראנק, מסילה לדמשק. בתיאטרון 
הקאמרי: הכבש ה-16, אנטיגונה, המורדים. בתיאטרון חיפה: הלילה ה-12, שוליים קשים, 
טרטיף, שידוכין, איפיגניה. בתיאטרון באר שבע: טובת המולדת, אם הבית, קומפני. בתיאטרון 
סיבת המוות, תקלה קלה,  הינשוף והחתלתולה, טוני היפה. בתיאטרון בית ליסין:  החאן: 
- פרס השחקן  אכזר מכל המלך-רחבעם  עכו:  7, אמא שלו. בפסטיבל  פרינסס מרי 
המצטיין, הדרך לעין חרוד - ציון לשבח על המשחק. אנסמבל הרצליה: הטענה של דון 
קיחוטה. בתיאטרון הספריה: שני קוני למל. האנסמבל של אופירה הניג: זוז, אתה מסתיר 
לי את השמש. מייסד ומנהל אמנותי של פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא )1997-2010(. 
סיטון, חצי המנשה, הפוך, הבורגנים, אוונטי פופולו, לילה לבן, צדק  ובטלוויזיה:  בקולנוע 
עספור, אחת אפס אפס, חברות,  יותר איטי מלב,  מוחלט, מנדלבאום-בלש פרטי, מדוזות, 
פולישוק ועוד. בין ההצגות שביים: הבלש העברי חוזר, בא לגן, שלושה ראשנים מנחל תנינים 
החשפנית, הלילה ה-12, שבת ראשון שני, ליל  )ציון לשבח על הבימוי בפסטיבל חיפה(, 
האיגואנה, אורזי המזוודות, קוויאר ועדשים, הנשים המלומדות, האביב מתעורר, המון רעש 

על לא כלום ועוד. 

פיני טבגר < מוריס טולוז
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב, 2000, בוגר החוג לקולנוע וטלוויזיה באונ' תל 
אביב, 2008. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: נערי ההיסטוריה. בתיאטרון 
הקאמרי: ע' 17. בתיאטרון גשר: חלום ליל קיץ, משפט דרייפוס. בצוותא: לילה בתל אביב. 
השתתף מספר פעמים בפסטיבל תיאטרון קצר )צפירה, באלאגן, החייל המסור בהחלט(. 
בנות הים. בתיאטרון המעבדה:  אורכסטרא. בפסטיבל פותחים מסך:  בפסטיבל עכו: 
השיר שלנו, טרויקה, מה נחוץ לרווק, דקות של  מעשה רב פנים. בטלוויזיה - בסדרות: 
תהילה, כנפיים, עספור, הילדים מגבעת נפולאון, יומני החופש, החצר של פופיק. דרמות: 
והחנון, השתתף  היפה  איש השלג, בוצ'אצ'י. הנחה את שלוש העונות הראשונות של 
ברוקדים עם כוכבים. בקולנוע: אדמה משוגעת, איים אבודים, יותר איטי מלב, סוף שבוע 

בגליל, להיות כוכב.

נתי קלוגר-רוזנברג < קריסטין
דודתו של  ניסן נתיב. השתתפה בהצגות - בתיאטרון חיפה:  בוגרת הסטודיו למשחק 
בית.  ואני, אשה בעל,  כן קובע, מקסי  היופי  קפה ערבה,  ליסין:  בית  בתיאטרון  צ'רלי. 
בתיאטרון מסחרי: אורחא די עלמא - מונודרמה. בטלוויזיה: המופע המרכזי, ערב אדיר, 
הרצועה, אולי הפעם, סרוגים, אורים ותומים, המקום, כאן גרים בכיף, יוני והמחוננים, נבחרת 

ישראל בטלווזיה, החממה. בקולנוע: מי מפחד מהזאב הרע.

הדס קלדרון < אולגה
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב 2001. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון 
בית ליסין: חשמלית ושמה תשוקה, צור וירושלים, מקווה, אהבה ממבט שלישי, הגר, קפה 
ימיה, רוחל'ה  ערבה, איש הגשם, דולפינים, פועלת זרה, בראנז'ה, בחורים טובים, אחרון 
יחיד  ומשחקת בהצגת  הגר. הפיקה   :2005 חברות הכי טובות. תיאטרונטו  מתחתנת, 
התאומות שעלה בפסטיבל ישראל 2011. שותפה ביצירת דודה פרידה שזכתה בהצגה 
הטובה ביותר בפסטיבל עכו 2007. שותפה בפרויקט "קשרי משפחה", בית ליסין בשיתוף 
מרחב מוגן, חיילת בודדה, דילמת  2010. בקולנוע:  תיאטרון היידלברג בקוראים לי יקה 
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. כלת פרס רוזנבלום 2009 לשחקנית מבטיחה מצטיינת. 

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

ספי, מולייר, תיק סגור, שאול, משחק החיים, חלומות מתוקים, החיים זה לא הכל.
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אברהם סלקטר < ז'ונביל
בין ההצגות בהן  ניו-יורק. השתתף בהצגות בתיאטרונים שונים.   ,H.B studio-למד ב
השתתף - בתיאטרון הקאמרי: תיקון חצות, אבא של חתן, אדון וולף. בתיאטרון הבימה: 
הבחורים בדלת ממול, יוליוס קיסר, סדקים בבטון, אנטיגונה )בשיתוף תיאטרון הקאמרי(. 
בתיאטרון בית ליסין: מירל'ה אפרת, פלדה, פילומנה, איש הגשם, אנדה, פרינסס מרי 7. 
רוחל'ה מתחתנת, הפרדס. תיאטרון חיפה בשיתוף עם תיאטרון הבימה: ההולכים בחושך, 
ציד המכשפות. בתיאטרון חיפה: החתונה האחרונה, זכרונות חוף ברייטון. בקולנוע: חולה 
אהבה משיכון ג', נקמתו של איציק פינקלשטיין, חסר קצת סוכר, ל"ג בעומר, שיגעון של 
300, בלש בירושלים,  סיטון, קו  x. בטלוויזיה:  ג'ירפות, התפרצות  אבא, השוטר אזולאי, 
פיספוסים, שמש, סיפורים קצרים על אהבה, שבתות וחגים, פרשת השבוע, החברים של 
נאור, מרחב מוגן ועוד. בימים אלו מופיע בהצגת היחיד משפט דוד שאותה עיבד וביים  

עפ"י ספרו של ג'וזף קלר.

אילן דר < ז'ונביל
חתן פרס רובינא ופרס אברהם בן יוסף. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון אוהל: 
הדוד  תרגיל בחמש אצבעות, המכשפה, החייל האמיץ שוויק. בתיאטרון העירוני חיפה: 
ושיפל חברו. ז'ואן  דון  יסורי איוב, מעגל הגיר הקווקזי,  וניה, הגברת עם הכלבלב, שיץ, 
יסורי איוב, אורזי המזוודות, כולם  )אייכמן(,  כרגע לא פנוי, קסטנר  בתיאטרון הקאמרי: 
זמן אמת,  וולף. בתיאטרון הבימה:  רוצים לחיות, שירה, מלאכים באמריקה, רצח, אדון 
ימיו, המים  חמץ, קידוש, שבעה, סתיו  בתיאטרון בית ליסין:  מועדון האלמנות העליזות. 
זוכרים, טוב, שבר ענן, האגם המוזהב, אנדה, אמא מאוהבת, אחרון ימיה, מדליה להארי. כמו 
כדור בראש – הצגת יחיד. בסדרות הטלוויזיה: קרובים קרובים, קו 300, המכון, מיי פירסט 
סוני, המקום. בקולנוע: רק היום, גונב מגנב פטור, שתי דפיקות לב, אדם, המוסד הסגור. 
ביים בתיאטרון הספרייה את הבט אחורה בזעם, האהא שאותו גם תרגם. ביים בתיאטרון 

הקאמרי במסגרת דו-קאמרי את איש עם קשרים שגם אותו תרגם.
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להצגה זו
עוזרת במאי:

אלישבע אושרת
מנהל הצגה:

ארז שפר
מנהל במה:

ליאור סאלם/
גיא קריספיל

תאורה:
אייל דרור/

שמוליק הס
הגברה:

שרון ראובן/
רז בליצבלאו/

גיורא הרמן

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(

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
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
2 תרומות בעילום שם

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
אלוני שוש ולבוביץ' יורם

אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג דר' יעל )זכאי( ובנצי צילר

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
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

הלקין אריאלה והלל
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

כהן ז. מאיר
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
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 ורפאלי אילון

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
רהב הילה ורני

רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רונן )פקר( רן
רייז אורנה 

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

הלבשה ואביזרים: 
מריאנה פינקלשטיין

ביצוע תפאורה:
תיאטרונית

צילומים:
דניאל קמינסקי
הפקת תכניה:

מיכל גלעד
עיצוב כריכה:

רקפת ולטר ונטורה
עיצוב תכניה:

סטודיו אתי קלדרון
כל הזכויות על המחזה 

בעברית שמורות ל: 
מיה טבי ייצוג

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
מנהל שרות לקוחות:

טל ימיני
נציגי שרות לקוחות:

מירה ביסון, רות בן-דת, מורן גבע, 
מאיה גורן, ענת גל, שרה גלעם, 

גבריאלה דה-קלו,שירה מאזה,
רוני מולא, מיטל סעד, מעיין צבי,

אורית קרואני, גיא רום
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: 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, 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

מאיה בכובסקי

פלורנס בלוך

טלי בן יוסף

אור בן-מלך

נמרוד ברגמן

ששון גבאי

דני גבע

ישי גולן

רבקה גור

ליאת גורן

ליאור גרטי

מורדי גרשון

אילנית גרשון

מיה דגן

אילן דר

דיקלה הדר

ידידיה ויטל

עמי ויינברג

אופיר וייל

ארז וייס

יעל וקשטיין

מרים זוהר

הילה זיתון

רויטל זלצמן

יצחק חזקיה

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

דרור טפליצקי

טל-יה יהלומי

אלי יצפאן

הוגו ירדן

יעל לבנטל

מיכל לוי

אסי לוי

יניב לוי

שמרית לוסטיג

צביקי לוין

שיר מאור

ענת מגן-שבו

ירון מוטולה

שמעון מימרן

חייקה מלכה

גיא מסיקה

קרן מרום

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

עוז ניסן

אדוה סבג

יובל סגל

הילה סורג'ון

דניאל סליצר

אברהם סלקטר

מיכה סלקטר

שי פדרו

ניב פטל

אביטל פסטרנק

קרן צור

נתי קלוגר

הדס קלדרון

ליז רביאן

לאורה רבלין

אייל רוזאלס

דפנה רכטר

עדי שיר

מיכל שטמלר

יעל שרוני

דנה שרייר

יובל שרף

רפי תבור

מנהלת התיאטרון:
ציפי פינס

מנהל משאבי אנוש:
מיקי פרידמן

דרמטורג התיאטרון:
אבישי מילשטיין

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

עו"ד מיכל רוזנבוים
עו"ד עמית מנור

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

הפקה

מנהל שיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהל כספים:
גבי ברנע

מנהלת הפקות
ותפעול:

אדווה טמקין 

במאי ומנהל
קבוצת הצעירים:

גלעד קמחי
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התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות )למעט דיינרס ומועדוני you וlifestyle(. כל המוצרים והשירותים באחריות 
הספק בלבד. הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה. לקבלת מידע מלא ומעודכן, 

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

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

חברי מועדון הלקוחות 
של מזרחי-טפחות

ח 
.
נהנים מכ

של קבוצה!

הנחות במגוון בתי עסק ברחבי הארץ:

וה להיכנס שו

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

אלה גרוסמן
מאת דפנה אנגל

בית מרקחת שטרן - בלום
מאת גורן אגמון

בימוי: אלון אופיר
הבריחה מוינה

מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

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 

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל

תרגום: דניאל לפין
מדליה  להארי

מאת פיטר מרק ריצ'מן
תרגום: שלמה מושקוביץ

בימוי: אלון אופיר
אוצר יקר

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

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

רגע של שלווה
מאת פלוריאן זלר 

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

המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה
עפ"י ספרו של מארק האדון

מאת סימון סטיבנס
תרגום: דניאל אפרת

בימוי: גלעד קמחי
האמת

מאת פלוריאן זלר 
תרגום: דורי פרנס בימוי: משה קפטן

טרטיף
מאת מוליר

אבא'לה
מאת ביארני הוקור תורסון

תרגום: אלי ביז'אוי
בימוי: אלדד זיו
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First performance: 7.11.2013
Length: 1 hour and 20 min, without intermission

Translated by: Eli Bijaoui
Directed by: Leslie Lawton
Set Design: Anna Ziv 
Costumes Design: Oren Dar
Lighting Design: Uri Morag

Cast  (in order of appearance):
Sasson Gabay - Francois Pignon
Shalom Shmuelov - Latour
Pini Tavger - Maurice Toulouse 
Nati Kluger - Christine
Florence Bloch - Marie   
Hadas Kalderon - Olga    
Ilan Dar/Avraham Selectar - Jonville 

CHER TRESOR
By Francis Veber
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CHER TRESOR
By Francis Veber


