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מנהלת התיאטרון:

ציפי פינס

מנהל אדמיניסטרטיבי:

צבי ירון

מנהלת כספים:

מיכל דביר-חן

מחזאי בית:

הלל מיטלפונקט

דרמטורג התיאטרון:

אבישי מילשטיין

מנהלה
מזכירת התיאטרון: תלמה גנור
מנהל שיווק: מיכה וייסמברגר
מנהל שיווק חוץ: יגאל הר-טל

מנהלת מח' מכירות: 
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהלת מחלקה חינוכית: ניצה שכנר
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: 
דורית מוסבי, יהודית רוקבן

מכירות בית: 
סימי מאירסון, הילה כהן פלקון

עוזרת למנהל אדמיניסטרטיבי: 
רוני חיים

רכזת שרותי משרד:
ויקי וייסמברגר

מנהלת חשבונות ראשית: 
מירב כהן

חשבת שכר: ברכה שטורך
מח' הנהלת חשבונות: 
זוהר פורמן, טלי חובב

פניות הציבור: טל שני-וייסמברגר
מנהלי מח' שיווק טלפוני:

קופלר סלביה, שגב תומר
מנהלי שרות לקוחות: 

טל ימיני, כלנית סטמקר
נציגי שרות לקוחות: 

מירה ביסון, רות בן-דת, 
יפעת בן שמש, שרה גלעם, 

אסף זידלר, רותי חן, גילי יקירי, 
שירה לוי, שירה מאזה, 

יעלה מירוז, מאיה סברוב, 
בת-אל פרץ, אילונה צוקרמן, 

יואב שושני, שני גזית
מרכזיה: דבורה אהרון

ארכיון: שי מרקוס
אחזקת בניין ומחסן: 

משה גנץ, איציק סלחג'י, גולן ימין
אחראי סדרנים: שלמה דוידוב

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

מנהל במה ראשי: אלברטו בנדר
מנהלי במה: זיו אורפז, 

חאלד ג'בארין, ברוך וידרה, 
דניאל לוין, סטניסלב מרק, 

אברהם נתנאל, ליאור סאלם
סטניסלב סווטקין, נחום רז

עובדי במה: 
יוסי בכר, דניאל ברק,

יהודה גרוס, אלון כליף, 
מטיאס סטוליאר, גיא קריספיל

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

צפריר דגן, ניסים דלרייה,
שמואל הס, פרננדו מחאיקר,

זאב נבון, אולג סטפנוב,
ליאור עזרא, אייל עובדיה,

דולב ציגל
מנהל מח' הגברה: גיורא הרמן

הגברה: אבישי אסור, 
תמיר אלפייה, רז בליצבלאו,

עופר ברוך, עומר יולביץ',
מאור בן חמו, ליאור דלמן,

סטס סוסניבקר, עידו פרלמן, 
אורן פרי, יורי שכנוביץ

מנהל ייצור: רמי דקל
מח' אביזרים: אריה האובן

מנהלת מח' הלבשה: אביבה חזיז
מלבישות: נצח אלמסי, שי ברמק

ולריה גלוזמן, מריאנה גרייב, 
יעל כהן, מיכל לוטן, 

נטשה מרגוליס, אסיה נלן, 
אורנה סגל, מריאנה פינקלשטיין, 

אולגה פרגמן, מרינה צ'ורילוב, 
אורנה שפיצר, מיטל שלום, ליאורה רון

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

חברי ההנהלה
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר
ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד

נתנאל גלעדי
רמי בן-גל

רוית דום-פידל
אורית וינס

שלום חבשוש
אביגדור לוין
אריה מנדל

אריאל קפון

יועצת משפטית: עו"ד אורנה לין
רואה חשבון: צבי ורדי 

להצגה זו
עוזרת במאי: 

שרון בכור-פרידמן

מנהלת הצגה: 
אסנת גבאי

מנהל במה: 
נתנאל אברהם

מלבישה: 
דנה כהן

אביזרים: 
ליאורה רון

הגברה: 
סטס סוסניבקר

גיורא הרמן

תאורה: 
צפריר דגן

שוקי אבו-חצירא

ביצוע תפאורה: 
תיאטרונית

הפקה ועריכת תכניה: 
מיכל גלעד

צילום שער התכניה:
אייל לנדסמן

צילומים לתכניה:
גדי דגון

עיצוב התכניה: 
נוטלסטודיו

הסעות: 
אמינות בשירות -

הסעת אמנים

תודה מיוחדת ל:
חיה מכותמנטה

פרופ' הרי גולומב

עירא דביר

שחקני התיאטרון
לעונת 2009-10

)לפי סדר א-ב(

הפקה
מנהלת הפקות: 

אדוה טמקין

מנהל הצגה ראשי: 
אלן פיטלוק

מנהלי הצגות: 
אסנת גבאי

אורנה דויטש

רונית זלוף

רולי יקואל

אורית עזריאל

שרון שפירא

ארז שפר

ז'רמן אוניקובסקי
דני איסרליש

יונה אליאן-קשת
דניאל אפרת

ליאור אשכנזי
חן אשרוב

עדי בילסקי
טלי בן-יוסף
גלי בן-גיאת

ששון גבאי
מורדי גרשון

מיה דגן
דרור דהן

תחיה דנון
אילן דר

ברוך דרור
דיקלה הדר

אופיר וייל
גיל וסרמן

מרים זוהר
הילה זיתון

רויטל זלצמן
יורם חטב

זהרירה חריפאי
יוסי טולדו

יורם טולדנו
שלומי טפיארו

אלברט כהן
דבי יבלונקה

טל-יה יהלומי
שחר ישי

עמוס לביא
יניב לוי

מיכל לוי
קובי ליבנה

שמעון מימרן
גיא מסיקה
מאיה מעוז

קובי מורסיאנו
מיכל נאור

עידית נוידרפר
אלון נוימן

רבקה נוימן
לנה סחנוב
אבי סלמה

אברהם סלקטר
מיכה סלקטר

יונתן פז-בוגנים
אלכס פלג

אברהם פלטה
קרן צור

עודד קוטלר
מיכל קירזון
הדס קלדרון

דן קסטוריאנו
ליז רביאן

לאורה ריבלין
אנדריאה שוורץ

מיכל שטמלר
נעמה שפירא

יובל שרף
רפי תבור
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מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מקימה ומנהלת ידידי התיאטרון:
פארה חודורוב

מייסדים
פלטינום

)10,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
זהב

)3,800 ש"ח (

ידידי תיאטרון בית ליסין בע"מ )חל"צ(
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

מרכזת ידידי התיאטרון:
מריז ביכלר

אהרוני קלרה ועמוס
אלמוג ד"ר יעל

ארליך עדי ועו"ד אמיתי
בן-ימי ברכה ורועי

בראון גבי ועמי
ברנדס ג'ני וחנינא

גאון משה
גבריאלי עדנה וארנן

גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
ג'יבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

דותן ורדה ובעז
דנקנר זהבה ויצחק

הורביץ דליה ואלי
ויסמן ברוריה ודודי

זהר נילי ואלי
חודורוב פארה ועופר

חכים דורית
חרל"פ ענת וד"ר שמואל

טוקטלי ד"ר עדנה
סגול טובה וסמי
פלס ישראל ז"ל

פרופר סוזי ודן
קלנר חני ואביגדור

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
קרן ראובן ואדית הכט

רייז אורנה ואביב
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
תרומה בעילום שם

טרנר אריאלה
כספי יהודית ופרופ' אליהו

כרמון ציפה ואריק
לוי ד"ר ניסים

לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן

לנדאו ליאורה ואלי
מאירוביץ' אילנה

מולכו שלומית ויצחק
מלצר דורית וארז

מנדלסון חנה ויוסף
משפחת פדרבוש

נשיץ נחמה וגד
סבג עדי ודורון

סגל מרשה ומיכאל
סטל רחל

סיטון נורית וישה
סלע שרה ופרופ' מיכאל

ספיבק טניה ואלדד
סקר רבקה וצוקר עוזי

עזרי יורם ועזרי מאיר
עזרילאנט איה

פדרמן ליאורה ומיקי
פוקס רעיה ויצחק

פינס עודד
פיינר ורדה ובוקי

פפושדו אלי
פרי עדנה

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל שמואל ולבקוביץ רון

צ'ורלי תמי
צלרמאיר מיכל ומיכאל

קונדה ציפי ואפרים
קייזמן עדי ושטראוס-קייזמן עפרה

קלגסבלד יעל ודורי
קרמון בלהה וצבי

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
רהב הילה ורני

רווה תמי ויהודה
רונן )פקר( רן

רפפורט עירית
שחר זהבה ואריה

שטיינר ד"ר יוספה
שטראוכלר בת-שבע

שמחאי סמדר
שני הדסה ומאיר

שרון מיקה
תאומים אדית וסטרכילביץ' משה

תאומים עירית ומשה
תגר חיה ומרקו

10 תרומות בעילום שם

אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אדיר אילנה וישראל

אופיר ד"ר סימה וד"ר אבינעם
אורליצקי ענת ועפר

אחיעזר רותי
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אל-יגור מלכה ויובל

אלשיך יוסי
אמיר דנה ושרון
אנג'ל ענת ואודי
בהט מרישה וג'ו

בוקשפן נורית ועמירם
בוקשפן רותי ואלדד

ביילין הלנה וישראלי יעקב
בירו תלמה ויאנוש

בירן גינה ודני
בארינבוים נטלי וצביקה
בנימיני יהודית ויחזקאל

ברנר אביבה ועוזי
ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גאון בני ז"ל

גולדמן ד"ר רחל ופרופ' בולק
גוריון יפעת

גטלן רות
גלאנץ טליה

גלברד ברכה ויעקב
גליקסמן דליה ויוסף

גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף

גרינבוים ורד ואילן
גרינברג יפית

דברת מירי ואהרון ז"ל
דגמי הגר ועזרא
דיק נאוה ואמנון

דנקנר אורלי ונוחי
דרנגר ורד ואברי
הלפן חנה ואלי

הרטבי זאב והקר עדנה
הרטמן אסתי ואלקס

זיו ג'וזפין וצבי
זליג ג'ולי ומיכאל

זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ואריה

טולידאנו נירה
טיומקין יהודית ואבי

טייק עירונה
טיסונה נעמי ושלמה

טל דבי וסנדר

ידידי תיאטרון בית ליסין בע"מ )חל"צ( FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATRE LTD. (PBC)
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תרגום: שלמה מושקוביץ

בימוי: דדי ברון

תפאורה: כנרת קיש

תלבושות: אירנה שר

מוסיקה: יוסי בן-נון

תאורה: ג'ודי קופרמן

משתתפים )לפי הא’-ב’(: 

ליאור אשכנזי -  אסטרוב

ג'רמן אוניקובסקי - מריה

ששון גבאי - וניה

מיה דגן - סוניה

מרים זוהר - מרינה

אלברט כהן - טיליגין )וואפלה( 

אלכס פלג - פרופסור סרבריאקוב

יובל שרף - ילנה 

מאת אנטון צ'כוב



שלמה מושקוביץ כותב על 
התרגום של "הדוד וניה"

שיחות עם צ'כוב

לפני חמש שנים הבמאית דדי ברון, שהיא לשמחתי 
גם בת זוגתי, ביקשה ממני שאתרגם את הדוד וניה, 
ושנציע את ההפקה לתיאטרון בית ליסין, כי "ששון 
גבאי יכול להיות וניה ענק וליאור אשכנזי נולד להיות 

אסטרוב". 
רק בחדר העבודה, כמה שעות אחרי שקיבלתי עלי 
את המשימה, חלחלה לי לתודעה המחשבה שאני 
בעצם לא יודע מילה ברוסית. אז איך אני אתרגם 

את צ'כוב? 
אני יודע שזה נשמע מיסטי, אבל מרוב ייאוש, פשוט 
התחלתי בסדרה של שיחות ליליות עם אנטון צ'כוב 

בעצמו.      
בהתחלה הוא טען, בצדק חייבים להודות, שאני 
מגיע למפגש איתו עם דעות קדומות, שמקשות 
עליו להיפתח, ושהוא ישמח אם אני לא אגיע אליו 

"כדי לתרגם" אלא "במצב של תרגום". 
הסכמתי. לא היה לי נעים להגיד לו שאין לי מושג על 
מה הוא מדבר, אבל הדברים שלו יצרו אצלי את אי 

השקט הטורדני ששולח להתחיל לחפש ולחקור.
אז הלכתי להתייעץ עם אחד המורים הגדולים שלי, 
רבי נחמן מברסלב, שמתייחס לתרגום כאל מצב 
ביניים טרנספורמטיבי שמתקיים בזמן מפגש בין 
שפות. ומכיוון שרבי נחמן מתייחס לשפה ולאותיות 
כאל אבני הבניין מהן נוצרת המציאות, הרי שהוא 
אומר, בעצם, שהתרגום הינו התחוללות חשובה 
ביותר בתהליך ה"תיקון", משום שהוא גורם למצב  
של מפגש דינמי של שמיטת הישן ויצירת החדש. 
מצב בו אתה זונח את הדעות הקדומות והקיבעונות 

לטובת מפגש פתוח בגובה העיניים. 
אז לפגישה הבאה עם אנטון הגעתי מצויד בהרבה 
ענווה. ורק אז באמת נפגשנו. אמרתי לו שאני באופן 
אישי לא מתלהב מהפרשנות שקוראת את המחזות 
שלו מתוך נקודת מבט שלחיים אין תכלית ושתמיד 

נחיה בתחושה של החמצה.
אז הוא צחק ואמר לי: מעולה, בוא נדבר כמניה 
דפרסיבי אל מניה דפרסיבי. כי האמת, גם לי אין 
מושג על מה זה בדיוק. אתה מכיר את זה, כותבים 
עליך דברים שלא ידעת על קיומם תוך כדי תהליך 
היצירה. זה מה שמדהים ביצירה טובה, היא יודעת 
יותר ממי שיצר אותה. אז על מה זה לפי  הרבה 

דעתך? הוא שאל אותי.   
זה על משבר, על גל עומק גדול שמגיע ומטלטל 
חבורת אנשים, שמעתיק אותם ממקומם! שמעורר 

אותם לחיים! אמרתי לו. 
אחד  בעוד  אותו  שיתפתי  התלהבות  ומרוב 
מהקטעים המטורפים של השפה העברית, פתחתי 
לו פסוקים מספר  וקראתי  תנ"ך באמצע הלילה 

בראשית פרק מא: "והרעב היה על כל פני הארץ 
ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים ויחזק 
הרעב בארץ מצרים וכל הארץ באו מצרימה לשבר 
אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ וירא יעקב כי יש 
שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו ויאמר 
הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו 
יוסף עשרה  וירדו אחי  לנו משם ונחיה ולא נמות 

לשבר בר במצרים". 
אנטון לא האמין למשמע אוזניו. זה שהשורש שבר 
בעברית מתייחס בו זמנית גם למצב של קרע, ניפוץ 
וכאב וגם מתאר את התחדשות השפע ממצב של 

בצורת - טלטל לו את התודעה. 
הרי זה בדיוק זה! הוא צעק בארבע לפנות בוקר. אני 
לא מאמין שכל הפרדוכס הקיומי מצומצם אצלכם 
למילה אחת. על זה בדיוק אני מדבר, שהמשבר 
הכרחי לתהליך הצמיחה וההתחדשות. אין צמיחה 

בלי שמיטה. 
נחמן  רבי  הגאוני של  למדרש  אותו  הפניתי  ישר 
הוצאתיך  אלוהיך אשר  ה'  "אנוכי  לדיבר הראשון 
מדבר  הוא  שבו  עבדים",  מבית  מצרים  מארץ 
הייסוד להבנת  זה שהדיבר הזה הוא הוראת  על 
בכך שהוא מעלה את  והגאולה,  תהליכי התיקון 
הפרדוכס המצוי בעובדה שהכלי שיוצר אותך הוא 
גם זה שממית ומקבע אותך. ולכן כדי לצאת כל 
פעם מחדש מ"בית העבדים", דהיינו מקיבעונות 
מחשבתים, תודעתיים ופסיכולוגיים, חייב אדם לשוב 
כל פעם מחדש אל אלוהיו, דהיינו אל האינסוף, אל 
מקום שבו אין הגדרות של חלל וזמן כפי שאנחנו 
חיים אותן במציאות: "כי כשרוצה להיכלל ברצון אין 
סוף, צריך לבטל את הישות שלו". כלומר, ביטול 
הישות וההתערטלות מהלבוש הקיים הכרחיים כדי 
להישאר במצב של חירות. בלעדיהם האדם, מעצם 
נכלא כל פעם מחדש בתוך  דרכה של הבריאה, 

תבניות שמקבעות אותו למקומו. 
יותר מזה, אמרתי לאנטון, הרי את המחזה "הדוד 
כפירה מטלטלים של  בדברי  וניה" אתה מתחיל 
הרופא ד"ר אסטרוב כנגד הקיום: "איזה שעמום 
החיים האלה, איזה קשקוש. כולם שקועים בזבל, 
מדשדשים בביצה, אנשים קטנים... הכול נראה לי 

חסר טעם... טפל... בשביל מה? בשביל מי?"
המלך  המילים הקשות של שלמה  לגמרי  שאלו 
בספר קהלת: "הבל הבלים הכול הבל, מה יתרון 
לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש... מה שהיה 
הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש 
תחת השמש". הרי נקודת השפל של הייאוש, הגורם 
לנו להוציא מפינו דברי כפירה היא גם זו המוציאה 

אותנו לדרך של חיפוש התכלית והאמונה. 
�



הרי הכאב שלכם, שלך ושל שלמה המלך, אמרתי 
עגומה  במציאות  מהתבוננות  הנובע  הכאב  לו, 
ונטולת חמלה, נצרף לקריאת תגר אל מול האלוהים 
ולרצון לנפץ את המציאות. שאלת השאלות עולה 
מתוך הפרץ ההרסני הזה, האם יש בכלל ביכולתו 
של האדם לצמוח ולהתחדש בתוך עולם מחזורי 
מעגלי? האם מה שהיה הוא שיהיה, או שבכל זאת 

יש תיקון ותכלית לקיום האנושי?   
צ'כוב מאוד התרגש מההשוואה בינו לבין קהלת. תן 
לי עוד מזה, הוא ביקש ממני. אף פעם לא עלתה על 
דעתי ההשוואה הזאת. שלמה המלך ואני? התנ"ך 
מדהים.  שהדמיון  לו  הראיתי  שלי?  וניה"  ו"הדוד 
כמעט מילה במילה. הוא התמוגג, ואז הבאתי בפניו 
העברית  להודות שהשפה  לו  שגרם  הדיבור  את 
מפתיעה כל פעם מחדש בחיבורים שיש לה עם 
יש  לו,  "הבל", הסברתי  המקור. למילה העברית 
כפל משמעות: גם שטות מוחלטת וגם האוויר החם 
שיוצא מפינו, האנרגיה החמה, הרוח המהבילה, 
הרצון הגולמי שלפני חיתוך הדיבור. המקום שבין 
היש לאין, מקום האמונה, המקום שבו עוד ניתן 

לשנות לפני שיוצקים את ההבל לתבניות.
גדול, הוא אמר לי, מילה אחת שמתארת בו זמנית 
את ההרס והצמיחה, את הייאוש והתקווה. מילה 

שבקרבה מתחולל כל הסיפור.
כמו המחזה שלך, "הדוד וניה", אמרתי לו, ולא כדי 

להחניף אלא בהכרה מלאה ושלמה שהוא באמת 
הגדול מכולם. אפשר להגיד שזה מחזה על ייאוש, 
שעמום וחדלון, אבל באותה מידה, ואולי אפילו הרבה 
יותר, זה דווקא מחזה על תקווה, על הבנת וקבלת 
יותר  סביב,  תסתכל  והתיקון.  ההתהוות  תהליך 
ממאה שנה אחרי שכתבת את היצירה הגאונית 
והמורכבת הזאת, שמתעסקת בשאלות הקיום הכי 
מהותיות, העולם עדיין זקוק לטונות של חמלה, הוא 
עדיין מקום קשה שנראה לפעמים כנטול תקווה, 
אבל בדברים החשובים באמת - הגדרה עצמית, 
מקומה של האישה, חופש הביטוי, הגדרה מינית, 
שוויון בין גזעים ודתות - הלכנו כברת דרך יפה. יש 
עוד דרך ארוכה, אבל גם הדמויות שלך, אלה שעברו 
את המשבר, הן לא אותם בני אדם שהיו, הן העלו 
דברים מהנסתר לגלוי, הן ניסחו, דיברו, טלטלו את 
נפשותיהן בסערה כדי למצוא את עצמם בסופה 
של הסערה עומדים במצב של הבל,  חוסר קיום 
רגעי שאוצר בחובו את הזרע שממנו יכולה לנבוט 

הלידה מחדש.
נעזרתי בתרגום הישן והטוב של אברהם שלונסקי, 
הצצתי הרבה בתרגום לאנגלית של המחזאי מייקל 
פריין, ביקשתי מחברים רוסים שיקראו לי מהמקור, 
אבל את עיקר עבודת התרגום המשכנו לעשות, 

אנטון ואני, בשיחות שלנו אל תוך הלילה.
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א. מ.: צ'כוב זה קודם כל פסיפס מרתק של דמויות. 
הייתי רוצה שקודם כל תספרו לי, כל אחד מכם, על 

הדמות שהוא מגלם...

ששון גבאי: זה עוד מוקדם לי לדעת. אני בשלב 
שאני עוד לא יודע בכלל מי זה וניה. אני עוד מחפש 

אותו...

יובל שרף: ילנה היא בחורה צעירה שמוצאת את 
עצמה נשואה לגבר מבוגר, זקן אפילו. יש לה המון 
פוטנציאל לממש את החיים ולהצליח אבל כנראה 
שהיא מפחדת מההצלחה - אחרת מה פתאום 

היא עם גבר כזה - 

מיה דגן: היא מפחדת גם מכשלון -

יובל שרף: היא בוחרת לא ללכת לפי האמת שלה. 
היא אומרת: "אני סתם משעממת, דמות משנית, 
תמיד הייתי דמות משנית, במוסיקה, בכל הרומנים 
שלי, זאת עובדה, דמות משנית. אין לי טיפת אושר 

בעולם." חשובה לה תדמית הנאמנות.

ששון גבאי: היו לה רומנים?

יובל שרף: היא פשוט דיכאה את היצר שלה. מרוב 
הפחד.

מיה דגן: אבל וניה...

ששון גבאי: אני עוד מתקשה לדבר על וניה בצורה 
כזאת. אולי אני קצת מפחד לקבע דברים בראש. 

בכל זאת, יש לנו עוד חודש...

לי  אומר  וניה  וניה.  על  אני אדבר  אז  יובל שרף: 
בהצגה להתאהב בטירוף חושים. הוא כמעט משכנע 

אותי, עם וניה היחסים מושתתים על אמת. 

ששון גבאי: כל הדמויות במחזה חיות חיים שהן לא 
רוצות לחיות. אלה לא החיים שהן חלמו עליהם. לכל 
אחד היתה פנטזיה על איך לחיות. כולם לא מרוצים 
מהחיים. המחזה מתחיל ממשבר של כל הדמויות 
כי הפרופסור ואשתו הצעירה מגיעים לביקור. הבית 

מתערער...

תחושת  עומדת  המחזה  במרכז  אז  א. מ.: 
ההחמצה?

ששון גבאי: כל דמות רוצה להציל את עצמה. זה 
קורה גם לאנשים שכן עושים דברים, שמצליחים 

- תחושת ההחמצה. רצינו משהו אחר. כל אחד 
יכול להזדהות עם זה.

אלכס פלג: הפרופסור שאני משחק כן הגשים את 
עצמו, בניגוד לשאר הדמויות. העריצו אותו, היתה לו 
קריירה. נשים חיזרו אחריו - עובדה שאשה צעירה 

כמו ילנה התאהבה בו.

יובל שרף: הוא כריזמטי, מפורסם...

אלכס פלג: כרגע הוא בירידה, בפנסיה, מבחינה 
כספית הוא תלוי באחוזה, הוא מבין שגם האשה 
בו, הוא  לבגוד  אולי תתחיל  הצעירה שהוא אהב 
לרגליים.  מתחת  לו  נשמטת  שהקרקע  מרגיש 
"פתאום בלי הודעה, בלי הכנה, אתה מוצא את 
עצמך בקבר האחים הזה. מוקף באנשים טפשים. 
אני רוצה את ההצלחה, את מחיאות הכפיים. וכאן 

אני חי כמו בגלות".

יובל שרף: הוא היחידי שמתגעגע לעבר.

שונאת  שהיא  בזה  מתאפיינת  סוניה  דגן:  מיה 
דיבורים. וניה הוא הדוד של סוניה ושם המחזה, הדוד 
וניה, אומר שהוא כאילו כתוב מנקודת המבט של 
סוניה. סוניה גדלה עם וניה ללא אבא. הפרופסור, 
שהוא למעשה אביה, לא היה מעולם בתמונה אחרי 
שאמה - אחותו של וניה - חלתה. סוניה מקסימה, 
וכואבת, עם המון טוב לב,  היא אשה אופטימית 
קצת הקואוצ'רית של כולם. היא עסוקה בעבודה 
- העבודה היא חייה. זאת גם הבריחה שלה. ויש 
לה היכולת שלה להתמודד עם הכאב של אנשים 

אחרים, הכאב שלה.

ששון גבאי:  היא המנטור של המחזה והיא אומרת 
דברים נהדרים על ההתמודדות עם החיים.

מיה דגן: היא מאד אופטימית. היא תמיד תמצא 
את הכוח להרים את האדם שלידה. כבר שש שנים 
היא מאוהבת בדוקטור שמגיע לאחוזה ורק עכשיו 
היא מדברת על זה, עם ילנה. היא לא אשה נאה. 
היא מדברת על זה שהיא לא יפה, אבל היא אומרת 
את זה מתוך קבלה, ולא מתוך מרמור או כעס. "אני 
חושבת שתגיע השעה שלנו, אנחנו נמות בהכנעה 
ובלי תלונה, ושם, בעולם ההוא נגיד שסבלנו ובכינו 
בשפע  אותנו  יעטוף  ואלוהים  קשה,  לנו  ושהיה 
שאת  מוחלטת  בקבלה  מקבלת  היא  רחמים". 

האושר היא תשיג בעולם הבא.

העבודה על מחזהו של צ'כוב גרמה להתרגשות רבה בקרב להקת השחקנים של תיאטרון בית ליסין. 
זאת הפעם הראשונה שמחזה של הגאון הרוסי עולה על במת תיאטרון בית ליסין, אבל כדי להבין בדיוק את 
פשר הריגוש, נפגשתי לשיחה קצרה, כחודש לפני יציאת ההצגה, עם ששון גבאי )וניה(, מיה דגן )סוניה(, 

אלכס פלג )סרבריאקוב( ויובל שרף )ילנה(.

"אם רק היה אפשר לחיות 
חיים חדשים"...
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א. מ.: אני מדבר אתכם, ואני רואה לפני שחקנים 
מאושרים... עם כל החרדות שקשורות בעבודה, 
זה צ'כוב שגורם לכם לדבר על סבל והחמצה עם 

חיוך?...

מיה דגן: אין הרבה מחזות או תפקידים שאתה, 
עצמך.  לתוך  פנימה  לצלול  צריך  כשחקן, פשוט 
זה  קיומיות. מה  כך  כל  אתה מתעסק בשאלות 
צריכה  אני  זאת הגשמה? כשחקנית  ומה  אושר 

לגייס את הנשמה שלי, את כל העבר...

בלי  אמיתי.  נורא  בצ'כוב משהו  יש  אלכס פלג: 
מניפולציות...

ששון גבאי: בדרך כלל בתיאטרון יש סיפור מעשה 
עלילתי שאתה כשחקן  פני השטח. מהלך  שעל 
ב"מאחורי  מתעסק  הוא  כאן,  בתוכו.  מתפקד 
הקלעים" של החיים. מה קורה בין לבין, בתחנת 
ביניים. קורים הרבה דברים אבל לא בתבנית של 

עלילה שמגיעה לשיא, למשבר ונפתרת.

חושבת  אני   - דגן: השאלות שהוא מעלה  מיה 
עליהן כל יום. כל יום אני אומרת שאני מבזבזת את 

חיי, שאני מחמיצה משהו...

יובל שרף: יש במקצוע הזה, שחקנית, רצון להיות 
יש מקרים  לזה.  חוזרת  אני  נאמנה לעצמך. כאן 
שאני מתבלבלת ולא יודעת מה האני מאמין שלי. 

מיה דגן: אנשים חושבים שצ'כוב זה קודר. אבל 
כולם יכולים להתחבר, להזדהות.

יובל שרף: זה קסם שאתה יכול לראות פתאום 
מערכות יחסים בפירוט כזה... 

ששון גבאי: פיסות חיים. 

נפש  לברוח ממנו.  מיה דגן: מחנק שאי אפשר 
פוגשת נפש.

ששון גבאי: התרגום של שלמה מושקוביץ הוא 
נפלא. לא היתה לנו בעבודה חרדת קודש - אנחנו 
ידע  לא עושים "צ'כוב", במרכאות. גם צ'כוב לא 
מה זה "צ'כוב". בעבודה עם דדי, בהתמודדות עם 
התרגום, אנחנו עובדים בגישה פשוטה, נטולת זיוף 
או יומרה, ללא דיעה קדומה. הפשטות בעבודה היא 
המפתח. הרי אף אחד לא יודע איך "צריך" לעשות 

צ'כוב. צ'כוב זה בנשמה שלך. 

א. מ.:  והוא בכלל קרא למחזות שלו קומדיות...

ששון גבאי: הפתטיות שלנו כבני אדם והפתטיות 
של הדמויות במחזה מצחיקה אותי.

יש פער בין איך שהדמויות רואות את עצמן ואיך 
שהן באמת. כולן מייצגות איזו חברה אינטלקטואלית 
ובורגנית. הם שייכים למילייה יותר גבוה של החברה, 
הם רואים את עצמם עם שאר רוח וקידמה, אבל 
אין שום קשר בין איך שהם רואים את החיים ואיך 

שהם באמת. הם עסוקים בדברים הכי קטנים של 
עצמם. וככה אנחנו כולנו. גם אם אנחנו פרופסורים 

או, במקרה, ראשי ממשלה.

א. מ.:  את הכתיבה של צ'כוב מייחדת העובדה 
שמגלמים  שחקנים  של  לאנסמבל  כתב  שהוא 
דמויות שוות בגודלן ובחשיבותן. מתעוררת בכם 

איזו תחושה מיוחדת של אחוות אנסמבל?

ששון גבאי: אין כאן תפקידים קטנים. לכל אחד 
מהם יש עולם שלם.

מרובות  סצנות  הרבה  כאן  יש  שרף:  יובל 
משתתפים.

מיה דגן: אני יושבת ומסתכלת בסצנות לא שלי 
ואני רואה את העבודה של השחקנים האחרים - זה 
נורא יפה לראות את התהליכים שכל אחד עבר פה. 
אני מרגישה שהעבודה על המחזה הזה נורא קידם 
אותי. אני באמת מחפשת. לא נותנים לך כאן ליפול. 

כולם בתוך התהליך ביחד.

לשני  אחד  כאן  קשורים  אנחנו  ששון גבאי: 
בחבל טבור. אם מישהו מוציא את היד אז כולם 

מתנדנדים.

מיה דגן: בעבודה כזאת אי אפשר לעבוד לבד. צריך 
פה נשמה. 

יובל שרף: נתינה והתמסרות.

מיה דגן: קצת כמו לחזור לבית ספר למשחק.

לא  כבר  אני  מזמן,  כך  כל  היה  זה  שרף:  יובל 
זוכרת..

עצמך  את  לחשוף  היכולת  וגם  ששון גבאי: 
בקטנוניות, בפתטיות, באימפוטנציה הרגשית, חוסר 
הגשמה העצמית חוסר האומץ לחפש משהו עם 
החיים שלו. אין לו אומץ לחיות פחד מוות? זה פחד 

מהחיים באמת. וניה חכם לגבי אחרים -

אלכס פלג: יש פה צוות שחקנים נהדר - ואני אומר 
את זה בתור הזקן של החבורה. 

אינטימיות  יוצרת  הזאת  העבודה  שרף:  יובל 
אחרת. הפחד הוא מההצלחה. לא מהכשלון. וזה 

הכי כואב. 

"מפחד  שאני   במחזה  אומר  אני  פלג:  אלכס 
מהמוות". אני בגיל די מתקדם ואני בחיים הפרטיים 
שלי, למרות שעברתי דברים על קצה, לא מרשה 
אני  בזה. פתאום במחזה הזה  לעצמי להתעסק 
ואני פשוט מתמודד עם זה באותו  אומר את זה 

רגע.

יובל שרף: ותמיד זה מצמרר אותי -

על  המחשבה  את  דחיתי  תמיד  פלג:  אלכס 
המוות. 
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מיה דגן: סוניה מבינה שהמוות ישחרר אותה. היא 
כאילו בדרגה רוחנית יותר גבוהה. היא לא תגשים 
את עצמה בחיים האלה. כשוניה רוצה להתאבד 
היא מדברת על זה שהיא סובלת מתגברת ותמות 

מוות טבעי.

ששון גבאי: הפחד מהזמן החולף נמצא כל הזמן 
של  ברקע  הזמן  כל  נמצא  החול  שעון  במחזה. 

המחזה.

יובל שרף: הטבע משתנה בחוץ, מזג האויר. אנחנו 
זזים בלי לעשות כלום. אלה החיים.

ששון גבאי: אולי זה מה שמפעיל את וניה. הידיעה 
שאם לא עכשיו, אז המוות מחכה לו -

על  משהו  לנו  לספר  רוצה  כאן  אתה  אז  מ.:  א. 
וניה?

ששון גבאי: וניה מנהל את האחוזה של הפרופסור. 
הוא גבר בודד, בלי אשה ובלי אהובה. הוא חי עם 
אחייניתו ועם אמו הזקנה. הוא חי בשביל מישהו 
את  הגשים  הפרופסור  הפרופסור.  בשביל  אחר. 
עצמו, והוא חי בשבילו. ואז מגיעה ילנה והוא רואה 
עוד חיים שמתבזבזים מולו. הוא חייב להציל את 
ילנה מהבזבוז הזה. הוא מדבר כל המחזה שאנשים 
לא מגשימים את עצמם. "אם אפשר רק היה לחיות 
חיים חדשים, אם אפשר היה להתעורר לבוקר חדש, 
החיים  שארית  את  לחיות  יכולים  היינו  אם  טרי, 
בצורה אחרת שונה. להרגיש שאפשר היה לחיות 
חיים חדשים מעניינים, להרגיש שכל העבר נשכח, 
התפוגג כמו עשן. תגיד לי, איך אפשר היה לעשות 

את זה?" 

ראיין: אבישי מילשטיין
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צ'כוב על ספרות ותיאטרון
כדי לכתוב מחזה לתיאטרון צריך כישרון מיוחד. אתה יכול להיות סופר מצוין ויחד עם זאת לכתוב מחזות    *
גרועים. לכתוב מחזה רע ולהפוך אותו למחזה טוב - למצוא מוקד חדש, למחוק, להוסיף, להכניס מונולוגים, 
להחיות את המתים ולקבור את החיים -  לזה דרוש כישרון גדול עוד יותר. זה כמו לקנות זוג מכנסי חיילים 

ישנים ולנסות, בכל מחיר, להפוך אותם לפראק.

הרבה יותר קל לכתוב על סוקרטס מאשר על גברת או על טבח.  *

אל תמציא סבל שלא חשת בעצמך, ואל תצייר תמונות שלא ראית - כיוון שהשקר בסיפור הוא משעמם   *
יותר מאשר בשיחה...

אתה אומר שבכית בעת הצגת מחזותי?... והרי אני לא לשם כך כתבתי; סטניסלבסקי הוא זה שהפך את   *
מחזותי לבכיינים כל-כך. אני רציתי דבר אחר... אני רציתי רק לומר בכנות לבני האדם, הסתכלו בדמותכם, 
הסתכלו וראו מה רעים ומשעממים חייכם! העיקר הוא שבני האדם יבינו זאת, לא אראה אותם, אך אני יודע 
הם יהיו שונים לחלוטין, לא דומים לאלה הקיימים עכשיו... וכל זמן שהם אינם אני אחזור ואומר לבני האדם; 

הבינו נא כמה רעים ומשעממים חייכם. לשם מה, אם כן, לבכות?

באהבה,  לשקר  לשקר... אפשר  בה שאסור  והיפה  המיוחד  זה  באמנות...  לשקר  אסור   - ראשית   *
בפוליטיקה, ברפואה, אפשר לרמות בני אדם ואת האלוהים עצמו. אך אי אפשר לרמות באמנות.

דורשים שיהיו גיבור, גיבורה, אפקטים בימתיים. אך בחיים הרי אין בני אדם יורים בעצמם כל רגע, תולים   *
עצמם או מתוודים באהבה ולא בכל רגע אומרים דברי חכמה. רובו של הזמן הם אוכלים, שותים, אומרים 
דברי שטות. וכל זאת צריך להיראות על הבמה. יש ליצור מין מחזה כזה בו האנשים יכנסו, יצאו, יאכלו ארוחת 
צהריים, ישוחחו על מזג האוויר, ישחקו קלפים... ולא משום שהדבר דרוש למחבר, כי אם משום שכך קורים 

הדברים בחיים.

חוסר שביעות רצון העצמית היא מאבני היסוד של כל כישרון אמיתי.  *

על פי בקשת המו"ל 
הראשון שלו כתב צ'כוב 

את הדברים הבאים:
של  נכדו  צעיר,  איש  על  סיפור  כתוב 
מכולת  חנות  בעל  של  בנו  צמית, 
לשעבר, נער מקהלה בכנסיה, תלמיד 
גימנסיה וסטודנט באוניברסיטה, שחונך 
לתת כבוד לבני המעלה, לנשק את יד 
הכומר, לבטל עצמו בפני מחשבותיהם 
לחם  פה  כל  על  להודות  אחרים  של 
תכופות,  שהולקה  נער  לפיו,  שהביא 
ללא  הפרטיים  תלמידיו  אל  שהלך 
לרגליו, בחור שנקלע למצבי  ערדליים 
חיים, שאהב  ביש, שהיה מענה בעלי 
לסעוד אצל קרובים עשירים, שהיה דו-

פרצופי לפני זה, ללא סיבה, רק בזכות 
הכרת ערך עצמו, לחנוק לאט לאט, אבל 
בביטחה, את העבד שבתוכו פנימה, עד 
שנעור משנתו בבקר יפה אחד וחש, כי 
דם עבדים אינו זורם עוד בעורקיו, אלא 

דמו של גבר אמיתי.
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על החופש: נוהגים לומר שלאדם דרושות רק ד' אמות של אדמה. אך ד' אמות דרושות לגופת המת ולא   *
לאדם החי. האדם זקוק לא לד' אמות ולא לאחוזה - אלא לכל כדור הארץ, לטבע כולו, מקום בו יוכל לגלות 

את כל הסגולות של רוחו החופשית.

ליד דלתו של כל אדם מאושר ומרוצה חייב לעמוד מישהו עם פטיש בידו ולהזכיר לו, ללא הרף, במהלומות   *
פטיש, שקיימים אומללים, שכמה שהוא מאושר עכשיו, הרי שבמוקדם או במאוחר עוד ישלחו בו החיים 
את ציפורניהם, תופיע צרה - מחלה, דלות, אבדן - ואיש לא יראנו ולא ישמענו ממש כשם שהוא אינו רואה 

ואינו שומע עכשיו את האחרים.

האמן אינו צריך להיות שופט דמויותיו וכל הדברים שהם אומרים, הוא הינו רק עד חסר פניות. הערכת   *
הדברים תיעשה בידי חבר המושבעים, כלומר - הקוראים. ענינו של הסופר הוא רק לדעת להבדיל בין העיקר 

לטפל, לדעת להאיר את הדמויות ולדבר בלשונן.

המבקר יצירת אחרים מרגיש עצמו כגנרל.  *

יש למסור לילדים חומר קריאה שיכול להיות מיועד גם לגדולים. אין צורך לכתוב במיוחד לילדים; יש לדעת   *
לבחור מתוך הכתוב לגדולים, כלומר - יצירות אמנותיות אמיתיות; לברור תרופה ולקבוע את הכמות הדרושה 

לילדים הוא מחוכם פי כמה מאשר להשתדל להמציא תרופה מיוחדת רק משום שהחולה הוא ילד.

אין ספק שללימודי רפואה שלמדתי היתה השפעה גדולה על עבודתי הספרותית; הם הרחיבו את   *
שטח ראייתי, העשירוני בידע, שערכו יובן רק בידי מי שהוא עצמו רופא. היה בו בידע גם משום השפעה 
מכוונת, וודאי הוא שהודות לקרבתי לרפואה עלה בידי להימנע מטעויות רבות. ההתוודעות למדעי הטבע, 
למתודה המדעית גרמו לכך שאעמוד תמיד על המשמר, והשתדלתי להתחשב בכל מקום אפשרי בנתונים 
מדעיים, ומקום שאי אפשר היה לעשות זאת - העדפתי לא לכתוב בכלל. אעיר אגב אורחא שתנאי היצירה 
האמנותית אינם מניחים תמיד זהות עם הנתונים המדעיים; אי אפשר לתאר על הבמה מות מהרעלה כפי 
שהיא מתרחשת באמת. אך ההתאמה לנתונים המדעיים חייבת להיות מוחשית במציאות המותנה הזאת, 
כלומר - הקורא או צופה חייב לחוש שזוהי מציאות מותנית ומוסכמת בלבד. אינני משתייך לאותם סופרים 

המתייחסים בשלילה למדע. אך לא הייתי רוצה להשתייך לאלה המגיעים לכל באמצעות שכלם בלבד.
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אחד מגדולי המחזאים בכל הזמנים.
נולד למשפחה אמידה בטאגאנרוג שבדרום רוסיה. 

בגיל 13 צפה באופרה של אופנבך "הלנה היפה", והקים ביחד עם אחיו להקת 
תיאטרון, שהופיעה בפני הורים וחברים. בתקופה זו מצבו הבריאותי היה רע 
והוא טופל במסירות על ידי רופא העיר, וצ'כוב הנער החליט שכשיגדל, יהיה 

רופא. הדואליות הזו, בין התיאטרון לרפואה, תלווה אותו כל חייו.
כשהיה בן 16, פשט האב את הרגל, והמשפחה את ביתה ועברה למוסקבה. 
לימודיו  את  לסיים  כדי  נוספות,  שנים  שלוש  מולדתו  בעיר  נשאר  צ'כוב 
בגימנסיה, ופרנס את עצמו וסייע בפרנסת המשפחה בעזרת הוראת שיעורים 

פרטיים. בשנים אלה כתב לעיתון הגימנסיה שירים, סיפורים ומערכונים. 
בשנת 1879 הגיע למוסקבה והחל ללמוד רפואה. במקביל כתב סיפורים 
עיתונים  עבור  המשעבד  הרוסי  המשטר  נגד  ומאמרים  בדיחות  קצרים, 
תחת  תקופה,  באותה  ששגשגו  ופטרבורג,  מוסקבה  של  הומוריסטים 
הפסבדונים אנטושה צ'כנוטה. בסיפורים הקצרים גולל חיים שלמים של דמות 
ויצר סוג חדש של ספרות: סיפור קצר המכיל בתוכו רומן. סגנונו היה ייחודי גם 

בתיאורי הנוף, שבהם, להבדיל מסופרים אחרים, המעיט. 
מחזהו הראשון, פלטונוב, שנכתב בשנת 1878, לא התקבל לתיאטרון וצ'כוב 

קרע את כתב היד.
בשנת 1884 סיים את לימודיו, החל לעבוד כרופא בכפר ווסקרסנסק שליד 

מוסקבה והמשיך לכתוב כמקור הכנסה נוסף. 
בשנת 1885 התגלתה אצלו מחלת השחפת, והוא הפסיק את עבודתו כרופא 

והתמקד בכתיבה.
בשנתיים הבאות פרסם שלושה קבצי סיפורים ואת המחזה איבנוב.

ב-1890 נסע לסיביר ולמושבת העונשין באי סאכאלין, כדי לעקוב מקרוב אחרי 
מצוקת האסירים שם. רשמיו מתוארים בספר "האי סאכאלין". ביקור זה הוליד 
בו רצון לפעול נגד העוולות בחברה הרוסית והוא הקפיד לבקר באזורים מוכי 

רעב וחולי ולסייע לנזקקים.
בשנים 1904-1895 התבסס מעמדו כמחדש הדרמה המודרנית. 

כשנוסד התיאטרון המוסקבאי האומנותי, החלה תקופה של שיתוף פעולה 
הדוק ופורה בין מנהליו לבין צ'כוב. בעונה הראשונה הועלה שם בהצלחה 
השחף. בחזרות להצגה פגש את השחקנית אולגה קניפר, שהפכה לאישתו. 
גם מחזהו הדוד וניה, שנכתב ב-1899, הועלה בתיאטרון זה וזכה להצלחה 

רבה. 
בתקופה שבה כתב את שלוש אחיות בריאותו הידרדרה. 

ונסיעתו למוסקבה, כדי להיות נוכח בחזרות  כתיבת מחזהו גן הדובדבנים 
האחרונות, דרשו ממנו מאמץ עצום שהוא לא יכול היה לעמוד בו. 

בחורף של שנת 1903 התמוטט, ולמרות ששהה בעיר מרפא בדרום גרמניה, 
לא הצליח להתאושש ונפטר ביולי בשנת 1904. 

צ'כוב השפיע במבנה העלילה ובעיצוב הגיבורים על יוצרי המאה ה-20 ברוסיה 
ומחוצה לה. הוא כתב בסגנון ריאליסטי וגיבוריו אינם קשורים לזמן או מקום 
ואוניברסלים. בכתיבתו הוא מדגיש את הפער בין  מסוימים, אלא נצחיים 
חתירת האדם לשלמות, אמת וצדק לבין המגבלות המעיקות על שגרת יומו 
הריאליסטית. דמויותיו חולמות על החיים הטובים אך אין להן יכולת וסיכוי 
להשיגם. השגרה נתפסת כהרסנית והאושר אינו אפשרי, כי חלום שמתגשם 

הופך לחלק מהשגרה האפורה והמדכאת.

ממחזותיו הידועים:
בת השחף )1896(, הדוד וניה )1897(, שלוש אחיות )1901(, גן הדובדבנים 

 .)1904(
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מקסים גורקי לצ'כוב, נובמבר 1898
"במערכה האחרונה, כאשר, אחרי שהייה ארוכה, 
הרופא מדבר על החום באפריקה, רעדתי מרוב 
האנשים  מפני  פחד  ומרוב  לכשרונך  הערצה 

החיים את חיינו השוממים, חסרי הצבע. 
בצורה נפלאה מאד הצלחת לקלוע ללב הדברים, 

ממש לעניין"!

צ'כוב למקסים גורקי, יאלטה, דצמבר 1898
"אלכסיי מקסימוביץ' יקירי, מכתבך האחרון גרם 

לי עונג רב. תודה לך מקרב נשמתי. 
"הדוד וניה" נכתב לפני זמן רב; עוד לא הזדמן לי 
לראותו על הבמה. בשנים האחרונות העלו אותו 
פעמים אחדות בערי השדה, אולי מפני שהוצאתי 
לאור כרך של מחזותי. הוא בדרך כלל קר. זה 
זמן רב שאני מנותק מן התיאטרון, אינני חש כל 

חשק לכתוב עבורו".

אולגה קניפר לצ'כוב, אוגוסט 1899
"כדי לשחק את התמונה עם אסטרוב, במערכה 
יוצאת  הייתי  כאילו  עצמי  הכנתי  השלישית, 
לחופשה. כשחשתי עלי את מבטו האוהב, המלא 
ילנה "האינטליגנטית",  ערמומיות, כעסתי על 
כשהזמין  ליער  אתו  לצאת  הסכימה  שלא 

אותה".

צ'כוב לאולגה קניפר, יאלטה, ספטמבר 1899
"אני ממהר להשיב על מכתבך בו את שואלת 
לגבי התמונה האחרונה של אסטרוב עם ילנה. 
את כותבת עליו כעל אוהב נלהב, את כותבת 
"שהוא נאחז ברגשותיו כטובע הנאחז בקש". 
אבל אין זה נכון, כלל וכלל לא. אסטרוב מחבב 
את ילנה, הוא נמשך אל יופיה. אבל במערכה 
שום  מזה  יצא  שלא  כבר  יודע  הוא  האחרונה 
דבר, הוא מדבר אליה כפי שהוא מדבר על החום 
באפריקה, הוא נושק לה בקלילות כדי להעביר 

את הזמן".

צ'כוב לאולגה קניפר, אוקטובר 1899
"בטלגרמות שקיבלתי מכם אין מאומה מלבד 
וההצלחה  הכפיים  מחיאות  על  הדיווחים 
המזהירה, אבל מאחורי המילים אני חש במשהו 
חמקני, משהו שמתוכו אני יכול הסיק שכולכם 
אינכם שרויים במצב רוח הטוב ביותר. הדברים 
שקראתי בעיתונים שקיבלתי היום, אשרו את 

ההנחה הזאת.
בינונית,  רגילה,  הצלחה  יקרה,  שחקנית  כן, 
אינה מספקת אתכם - השחקנים. אתם רוצים 
הצלחה מסחררת, קולות נפץ, דינמיט. הצליחו 
לקלקל אתכם מרוב דיבורים על הצלחה, אולמות 
וריקים. אתם מורעלים ע"י הסם הזה  מלאים 

ובעוד שנתיים שלוש, לא תהיו שווים מאומה".
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תרגום - שלמה מושקוביץ
מחזאי, תסריטאי, מתרגם. בין המחזות שכתב לתיאטרון: תיאטרון הבימה: 
שבוע, ההצגה שזכתה בפרס אלוני והוזמנה להשתתף בפסטיבל תיאטרון 
פיקולו במילנו. תיאטרון הסימטה: קפיצה לחו"ל. תיאטרון חיפה והסימטה: טיול 
אופנועים, חלק אינטגראלי. סטודיו יורם לוינשטיין: הם יורים גם בסוסים ולונה 
)עיבוד(. בין תרגומיו: שקר בנפשנו מאת סאם שפארד, מונולוגים מהוואגינה 
מאת איב אנסלר, אוהבים את אופל מאת ג'ון פטריק, מותו של סוכן מאת 
ארתור מילר, ללכת עד הסוף, הנסיגה ממוסקבה - סיפורה של זוגיות שבירה 
בתיאטרון הבימה, כשאת אומרת לא מאת רבקה גילמן בתיאטרון באר-שבע. 
כתב לטלוויזיה תכניות שונות ביניהן: זהו זה בשנים 94'-97', הקוטב בידינו 
עם מוני ובאראבא, פרקים לפלורנטין, שתוק שאואו )סדרה קומית(, פרשת 
השבוע )גיל קופטש(. כותב ועורך מבחני דרכים לרכב. כותב ועורך במגזין "אוטו" 

בשנים 1990-1994, כותב ועורך במגזין "הגה" מ-1998.
תיאטרון בית ליסין: תרגם את המחזות זהות, פילומנה, נערי ההיסטוריה, איש 

הגשם, תנאים של חיבה.
מחזהו החדש כוכב יאיר עולה בעונה זו בתיאטרון הבימה.

עיצוב תפאורה - כנרת קיש
בוגרת החוג לעיצוב תיאטרון באוניברסיטה ת"א. סיימה בהצטיינות את לימודי 
התואר השני 2003. מלמדת בשנקר במסלול תפאורה.עבדה כאסיסטנטית 

למעצב באופרות בארץ ובחו"ל.
עיצבה תפאורות להצגות - בתיאטרון הבימה: המאובן, יומולדת לז'וזפה, 
קופסה שחורה )בשיתוף תיאטרון באר-שבע(. בתיאטרון בית ליסין: מירל'ה 
אפרת, מקווה, החדר הכחול, איש הגשם, מייק, תנאים של חיבה. בתיאטרון 
החאן: מלקולם הקטן ומלחמתו בסריסים. בתיאטרון המעבדה: מחזה חלום. 
באנסמל עיתים - רנה ירושלמי: חלום ליל קיץ. בתיאטרון לילדים ונוער של 
אורנה פורת: מעלה קרחות. עובדת בימים אלה על הפקת חבלי משיח ב- 

.Washington D.C -ב  Theatre J
זכתה במלגה ע"ש משה שטרנפלד 1995, קרן שרת )1996, 1998(, הצטיינות 

דקאן 1996, הצטיינות רקטור 1997.

בימוי - דדי ברון
בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב. בוגרת בית הספר הגבוה 
לאמנות פלסטית בציריך. השתלמ<טעם הקונסוליה הבריטית בתיאטרון רויאל 

קורט בלונדון ומטעם מכון גתה בתיאטראות שונים בגרמניה.
בין עבודותיה - בביה"ס למשחק יורם לוינשטיין: המלך ליר, לונה - אלמודובר 
לורקה, הם יורים גם בסוסים ועוד. בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער: העדי 

של עדי. 
בתיאטרון הבימה: מונולוגים מהוואגינה, שבוע, הנסיגה ממוסקבה, תקופת 
הסתגלות. בתיאטרון הקאמרי: לילה טוב אמא, זה הים הגדול. ביימה בגרמניה 
דולפינים. בבית האופרה של  רומיאו ויוליה ועוד. בתיאטרון בית ליסין:  את 
קיל, גרמניה: החטיפה מן ההרמון. מלמדת משחק ובימוי באוניברסיטת תל 

אביב.
זוכת פרס הבימוי ע"ש אורה גולדנברג 2004 על ההצגה שבוע בתיאטרון 
הבימה. זוכת פרס יוסף מילוא 2007 על ההצגה זה הים הגדול בתיאטרון 

הקאמרי.
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עיצוב תלבושות - אירנה שר
בוגרת המכללה לעיצוב והאקדמיה לעיצוב טקסטיל ואופנה, במוסקבה.

בין עבודותיה כמעצבת הבית של בבית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי: 
בלון אדום, שחף, אוויטה, טיל אולנשפיגל, אדית פיאף, סינדרלה, אובססיה, 

פנטזיה, אמדיאוס, ג'ייקל והייד, ליל טעויות ועוד. 
בתיאטרון חיפה: עד התביעה. במדיטק חולון: סוד הגן הנעלם. 

באגודה לקידום התיאטרון: בדרך לתהילה - מחול מודרני.

עיצוב תאורה - ג'ודי קופרמן
עיצבה תאורה להפקות רבות ברוב התיאטראות בארץ, וכן להופעות מחול, 
אופרה, קונצרטים, אירועי חוץ גדולים, תצוגות אופנה, תערוכות, בנייני ציבור 

ועוד. 
בין עבודותיה: בתיאטרון החאן: משחיז הסכינים הסיני, אנה גלקטיה.

בתיאטרון הקאמרי: קולות בליל. בתיאטרון חיפה: שלוש מסיבות, פיגמליון.
בתיאטרון הבימה: דיבוקים. בסמינר הקיבוצים בשיתוף תיאטרון הקאמרי: לה 
מריפוסה. בתיאטרון הרצליה: כל נדרי. בתיאטרון נוצר: ארץ בושת, קרנפים, 

ירמה. אופרה: החטיפה מן ההרמון , הספר מסביליה, חליל הקסם.  
מחול: פסטיבל הרמת מסך 2008 )מרכז סוזן דלל(, מפצח האגוזים, רומיאו 
ויוליה )בלט הישראלי(. ארועי חוץ: טכסי הפתיחה של המכביה ושל כינוס 

הפועל, מפגן צה"ל באצטדיון ר"ג .
תערוכות: תלבושות התיאטרון הישראלי )ת. ירושלים(, תערוכת דינוזאורים 

)מוזיאון הארץ(, תערוכת החלל הרוסי )גני התערוכה(.  
זכתה ב-5 פרסי עיצוב תאורה בפסטיבל עכו ובפרס התאורה ב"גוונים במחול". 

לימדה תאורה משך שנים באוניברסיטת תל אביב.

מוסיקה - יוסי בן-נון
פסנתרן ומלחין. בוגר תואר ראשון ב"אקול נורמל סופרייר" בפריז, בוגר תואר 
שני ב"מנהטן סקול אוף מיוזיק" בניו יורק. הופיע כסולן עם כל התזמורות 
הסימפוניות בארץ. היה מזוכי קרן שרת 12 שנים ברציפות. בעל פרס אקו"ם 
להלחנה לתיאטרון שנת 92, בעל פרס מרגלית להלחנה לתיאטרון לשנת 
2000. זוכה פרס התיאטרון 2004. זוכה פרס מלחין השנה להצגות ילדים 

2008. הלחין וניהל מוזיקלית הצגות לכל התיאטראות בארץ. 
בין עבודותיו: תיאטרון הקאמרי: אשכבה, נורה, הבכיינים, כטוב בעיניכם,  
קברט חנוך לוין, מעיין הכבשים בשיתוף תיאטרון חיפה, אמא קוראז', המלט, 
היה או לא היה, שמו הולך לפניו, גפן בלאדי, ג'וני הלך. מנצח ומנהל מוזיקאלי 
של המפיקים ושל כנר על הגג. שיתוף פעולה הקאמרי והבימה: אנטיגונה. 

שיתוף פעולה הקאמרי ומתנ"ס שדרות: סלאח שבתי.
תיאטרון הבימה: ירמה, ההולכים בחושך בשיתוף תיאטרון חיפה, בית ברנרדה 
אלבה, קופסה שחורה, הנאהבים והנעימים, חודש בכפר, העז, מלחמה, אנה 
קרנינה, החגיגה, כל החיים לפניו. תיאטרון בית ליסין: מתנקשים, עשו עליך 

פעם סרט, אלטלנה, חשמלית ושמה תשוקה, יומנים, אוליבר טוויסט.
תיאטרון באר שבע: כשאת אומרת לא, בלדה ספרדית, קומדיה של טעויות, 
האישה  חיפה:  תיאטרון  ים.  ים,יבשה,  צוותא-הרצליה:  תיאטרון  השחף. 

שבישלה את בעלה. תיאטרון הסמטה: השמשים. פסטיבל עכו: פרומות. 
פרדיננד  אבא,  עם  לרקוד  הנפש,  ציפור  מוזו,  אוזו  המדיאטק:  תיאטרון 

פדצור.
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ליאור אשכנזי - אסטרוב
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי 1994.

השתתף בהצגות בתיאטרון: הבימה, הקאמרי, באר-שבע, ותיאטרון בית ליסין. 
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 
ביותר על תפקידו בסרט חתונה מאוחרת.

ששון גבאי - וניה
למד תיאטרון ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

בהצגות:  והופיע  אלפרדס  מייקל  של  להקתו  עם  החאן  בתיאטרון  עבד 
משרתם של שני אדונים, מילכוד 22, אוכלים, רוזנטה חזר משדה הקרב. 
תיאטרון הבימה: אופרה בגרוש, קוויאר ועדשים, המלט, בית ספר לנשים, 
אדם, עסק משפחתי, סירנו דה ברז'רק. תיאטרון הקאמרי: הוצאה להורג, 
הזונה הגדולה מבבל, רולטה צרפתית, כולם רוצים לחיות. תיאטרון בית ליסין: 
זוג פתוח, הקומיקאים, שיחות עם אבי )בשיתוף תיאטרון חיפה(, "אמנות", 
וולף?, הזוג המוזר, תשוקה, איסמעיליה, התאונה,  מי מפחד מווירג'יניה 
זהות, פילומנה )1993, 2005(, איש הגשם, תנאים של חיבה. תיאטרון באר-

שבע: מירנדולינה, שרוף את זה )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(, זינגר. תיאטרון 
המסחרי: זוג גרוש, פיטר פן.

רמבו 3, המחצבה, לא בלי בתי, עונת הדובדבנים, סיפורי ת"א,  בקולנוע: 
צלקת, Made in israel, ביקור התזמורת.

בטלוויזיה: המרגל הבלתי אפשרי, הבובה, לגנוב את השמיים, מדוע לוקרבי, 
אהבה כואבת, הבריחה מדהראן, פרצוף של פוקר. כמו כן השתתף בהפקות 
ובסדרות שונות של הטלוויזיה החינוכית והכללית: קסטנר, סיטון, המכון, חדר 

מלחמה, דלפין )צרפת(, פולישוק.
זוכה פרס השחקן הטוב ביותר בטקס האוסקר הישראלי ובפרס הקולנוע 

האירופאי על תפקידו בסרט ביקור התזמורת.

מיה דגן - סוניה
השתתפה בלהקת הנחל, תיאטרון צה"ל. בוגרת בית ספר הגבוה לאמנויות 

הבמה בית צבי 1998.
השתתפה בתיאטרון הספרייה בהצגות: אחים בדם, יוסף וכותונת הפסים, 
קיץ אחרון, עד התביעה, הגנרל של השטן, הפלייבוי של עולם המערב, ערב 
שירי אנדרו לויד וובר.בתיאטרון בית ליסין: טוב, מכתב לנעה, עשו עליך פעם 
סרט?, פיאף, במחזמר שיקגו, במחזמר ברנשים וחתיכות, אהבת חיי, מייק, 

אלוהי הקטל.
בטלוויזיה: בדרמה המוסיקלית היומית השיר שלנו ובדרמה הקומית אמאל'ה, 
בתכנית מועדון לילה ובסדרת מערכונים גומרות הולכות, בסדרת הדרמה 

והסרט אבידות ומציאות.
זוכת פרס התיאטרון הישראלי - השחקנית המבטיחה, על תפקידה בהצגה 

מכתב לנעה.
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מרים זוהר - מרינה
כלת פרס ישראל לאמנות הבימה לשנת 1987. זכתה בפרסים נוספים רבים, 

ביניהם ד"ר לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר-אילן.
הגיעה ארצה ממחנות קפריסין שם השתתפה בתיאטרון חובבים אידי שקובץ 
מקרב המעפילים. הבימאי, מאנסדורף, שניסה להקים בארץ תיאטרון אידי 
מקרב העולים, הפקיד בידיה את תפקיד מירנדולינה במחזהו של גולדוני. זמן 
קצר לאחר מכן התקבלה כשחקנית בתיאטרון הבימה. תפקידיה התפתחו 
במשך השנים בשני מסלולים: הקלאסי - סולוואג של איבסן, קורדליה של 
שיקספיר, ארקדינה של צ'כוב, מרי סטוארט של שילר, מדיאה של אוריפידס, 
ועוד. ומחזות בני זמננו - קליאופטרה של שאו, אנה כריסטי של אוניל, ציד 
המכשפות של ארתור מילר, איזון עדין, מי מפחד מווירג'יניה וולף? של אלבי, 

השושנה המקועקעת, הרובע העתיק של טנסי וויליאמס, ועוד.
תפקידים בשנים אחרונות: בתיאטרון הבימה: אידה בהפרדס, מירל'ה אפרת 
ומחלה במירהל'ה אפרת, אלזה באלזה, מרתה ברעל ותחרה לינדה במותו 
של סוכן, ג'ין הורטון ביום הולדת לג'וזפה. בתיאטרון באר-שבע: אהבה וזכרון. 
ליסין: מרתה במי מפחד  אקורדיונים. בתיאטרון בית  בתיאטרון הקאמרי: 
מווירג'יניה וולף?, אלישבע מלאך בחמץ, פנינה שילוני בקידוש, דבורה הגורני 
בשבעה, חבצלת בקופר, קייט קלר בכולם היו בני, רות סטיינר ברומן הראשון 
שלי, מלכה )מיצי( בשבר ענן, לילי האריסון בריקוד בשישה שיעורים, בובע 

באהבה בשלושה פרקים, מירה בנהג ציירת, אתל בהאגם המוזהב. 
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אלברט כהן - טיליגין )וואפלה(
בוגר האקדמיה למוסיקה ודרמה על שם סטאניסלבסקי בסופיה, בולגריה. שיחק 
בתיאטרון הלאומי של סופיה. בין תפקידיו: פוק בחלום ליל קיץ. עלה ארצה ב-

1949 והתקבל ללהקת פיקוד הדרום, עם שחרורו הצטרף לתיאטרון המטאטא 
ולאחר מכן לתיאטרון הבימה שם שיחק 10 שנים. בין ההצגות בהן השתתף: 
המלך ליר, חנה סנש, חזיונותיו של סימון מאשאר ועוד. בתיאטרון המוסיקאלי 
של גיורא גודיק במחזות הזמר: גבירתי הנאוה, כנר על הגג, איך להצליח בעסקים 
מבלי להתאמץ ועוד. בתיאטרון בימות: בוסתן ספרדי. בתיאטרון הקאמרי הופיע 
במאות הצגות ביניהן: ההודי רוצה לברונקס, חלום ליל קיץ, שלמה המלך ושלמי 
הסנדלר, קומדיה של טעויות, שלושה הוצמך, יוסף וכתונת הפסים המשגעת, 
אמא קוראז', קויאר ועדשים, אקורדיונים, נתניה, פארסות של צ'כוב )בקפה 
תיאטרון של הקאמרי(. במחזותיו של חנוך לוין: יעקובי ולידנטל, סוחרי הגומי, 
יסורי איוב, נעורי ורדה'לה, יאקיש ופופצ'ה, פופר )בתיאטרון חיפה(, הנשים 
האבודות מטרויה, אורזי המזוודות. כמו כן שיחק בהצגות: סוויני טוד, החלילן 
מהמלין, עלובי החיים, סוגרים את הלילה, החולה המדומה, מפעל חייו, פליישר, 
פנטסיה לפסנתר, הלפרין וג'ונסון. בתיאטרון הנפש: אסונות וניסים. בתיאטרון 
גבעתיים: מגזר השתקנים. בתיאטרון בית ליסין: סקאפינו, טוב, תה, תקלה 

קלה. מחזות זמר: אוליבר, קברט.
בקולנוע: סלאח שבתי, תעלת בלאומילך, שני קוני למל, הצילו את המציל, 

הרשל'ה, מסאז'יסט הצמרת, גולם במעגל ועוד. 
בטלוויזיה בין התכניות בהן השתתף: מתי בלש מתמאטי, רגע עם דודלי, פרפר 

נחמד, רחוב סומסום, דני הוליווד.
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יובל שרף - ילנה
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל-אביב, 2008.

הנחתה את התכנית My Music Magazine בערוץ המוסיקה 24. 
בתיאטרון בית ליסין: אקווס, תנאים של חיבה.

השתתפה בתכניות הטלוויזיה: 
ראש גדול, סרוגים, עשרת הדיברות, האמת העירומה.

בקולנוע: איים אבודים.

אלכס פלג - פרופסור סרבריאקוב
למד בביה"ס הדרמטי של תיאטרון הבימה ובפריז בביה"ס של טניה בלשובה.
שיחק שנים רבות בתיאטרון הבימה והופיע כשחקן אורח ברוב תיאטרוני 

ישראל.
בין ההצגות בהן השתתף: ממלא המקום, השחף, מסע ארוך אל תוך הלילה, 
טנגו, יהוא, רוחות, בית הבובות, הדה גבלר, כולם היו בני, המחיר, מי מפחד 
מוירג'יניה וולף, אלזה, יומנה של אנה פרנק, העלמה והמוות, מרחב מוגן, 
קדיש לנעמי, כחול/תפוז, הנאהבים והנעימים, הנסיגה ממוסקבה, אנטיגונה. 
בתיאטרון בית ליסין: דולפינים. העלה את הצגות היחיד פרחים לעכבר לבן 

ומורה!.
שיחק תפקידים רבים בקולנוע וביניהם: מצדה, גולדה, שעת האמת, מותו 
של יהודי, 60 שעות לסואץ, על חבל דק, איה - אוטוביוגרפיה דמיונית, סיפור 
סודות משפחה, השיבה מהודו,  הדומים תפוס,  עץ  זמן אמת,  אינטימי, 

החוב.
בטלוויזיה: קו 300, קסטנר, המכון, דום לב, מיי פירסט סוני, היה נהדר!, חדר 

מלחמה, כתב פלילי, אלטלנה.
על הישגיו כשחקן זכה בפרס מאיר מרגלית 1989, פרס עיריית תל-אביב ע"ש 
משה הלוי 1996, בפרס קלצ'קין מטעם קרן תרבות אמריקה-ישראל 1998, 

ופרס עיריית ת"א ע"ש רוזנבלום 2007.

ג'רמן אוניקובסקי - מריה
הופיעה לראשונה בארץ בתיאטרון חיפה בהצגות: אנדורה, קרנפים, בן ערובה, 
אופרה בגרוש ועוד. הייתה ממייסדי תיאטרון "העונות", ובו שיחקה בהצגות 
גן הדובדבנים, מג'ור ברברה,  בבימויו של נסים אלוני. בתיאטרון הקאמרי: 
הביתה, מלכת האמבטיה, הסוחר מוונציה. שהתה שנים רבות בהולנד שם 
 The Givetaker עסקה בתיאטרון ובקולנוע עצמאי. כתבה וביימה סרט
שייצג את הולנד בפסטיבל קראקאו שבפולין. בצוותא: טיפולים אחרונים. 
בתיאטרון חיפה: בדרך אל החתולים, תיירות פנים, ציפור מתוקה של נעורים, 

אינדיגו, יעקב השקרן. בתיאטרון לילדים ולנוער: רכבת ההצלה. 
כתבה, ביימה ושיחקה בהצגת יחיד, העולם עפ"י לולה והשתתפה בפסטיבל 
תיאטרון מקורי ב"הסמטה". לאחרונה ביימה בהאג שבהולנד מחזה נוסף פרי 

עטה: היא, הוא והאחר.
בקולנוע: שלושה ימים וילד, הגלולה, אסקימוסים בגליל.
בטלוויזיה: בלש בירושלים, פולישוק ועוד תכניות רבות. 

זכתה בפרס "כינור דוד" על משחקה בסרט שני קוני למל. 
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רפרטואר תיאטרון בית ליסין 2009-10

מתוך רשימה זו יבחרו הפקות התיאטרון   ו   הזכות לשינויים שמורה

תיאטרון בית ליסין  ו  מייסודה של ההסתדרות הכללית ו פועל בסיועם של משרד המדע, התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו
 www.lessin.co.il  תיאטרון בית ליסין, רח' דיזינגוף 101,  ו  טלפון משרדים: 03-7255300  ו  טלפון הקופה: 03-7255333  ו  פקס: 03-5241333  ו

הדוד וניה
מאת אנטון צ'כוב

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: דדי ברון

תקלה קלה
מאת ריי קוני

בימוי: לסלי לאוטון
תרגום: דורי פרנס

תנאים של חיבה
מאת דן גורדון

עפ"י רומן מאת לארי מק'מרטי
תסריט מאת ג'יימס ל. ברוקס

בהפקת אולפני פראמונט

חלום של לילה בלב קיץ
מאת ויליאם שקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

הבנאליות של האהבה
מחזה ישראלי חדש

מאת סביון ליברכט
בימוי: אבישי מילשטיין

טניה
מחזה ישראלי חדש

מאת אורלי רובינשטיין-קצפ
בימוי: נויה לנצט

אלוהי הקטל
מאת יסמינה ראזה
תרגום: דורי פרנס

בימוי: הלל מיטלפונקט

אנדה
מחזה ישראלי חדש

מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

איש הגשם
מאת דן גורדון

מבוסס על סרט קולנוע של אולפני
תסריט: בארי מורו

תרגום: שלמה מושקוביץ, בימוי: רוני ניניו

עלמה ורות
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

תפוחים מן המדבר
מחזה ישראלי חדש

מאת סביון ליברכט
בימוי: עודד קוטלר

ברודווי פינת פרישמן
כתיבה ועריכה דניאל אפרת

בימוי וכוראוגרפיה: גלעד קמחי

בראנז'ה
מחזה ישראלי חדש

מאת בעז גאון
בימוי: ניר ארז

מראה מעל הגשר
מאת ארתור מילר

תרגום ובימוי: הלל מיטלפונקט

החתן המושלם 
של רוחל'ה

מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט

ולנטינו
מחזה ישראלי חדש

מאת אמנון לוי ורמי דנון

אביב מתעורר
מאת פראנק וידקינד

אחים בדם
מאת ווילי ראסל

הצגות ילדים:

משחק ילדים
הצגת ילדים מאת אפרים סידון
בימוי וכוראוגרפיה: גלעד קמחי

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס
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Length: 2 hours incl. intermission. First Perfomance: 24.7.09 

Translated by: 
Slomo Moskovitz
Directed by: 
Dedi Baron
Set Designer: 
Kinereth Kisch
Costumes Designer: 
Erena Sher
Music By: 
Yosi Ben-Nun 
Lighting Designer: 
Judy Kupfermam

Cast
(In order of a-b):
Lior Ashkenazi
Astrov
Germaine Unikowski
Maria
Sasson Gabay
Vanya
Maya Dagan
Sonya 
Meriam Zohar
Marina
Albert Cohen
Telegin 
Alex Peleg
Professor 
Serebryakov
Yuval Scharf
Yelena

by ANTON CHEKHOV 
UNCLE VANYA

For the past 20 years, Vanya has been faithfully and humbly managing the 
family estate of the daughter of his late sister, Sonya.
But when his sister's former husband steps into the picture, an arrogant professor 
who wants to sell the estate, with his beautiful wife in tow, who makes everybody 
fall in love with her, everyone's serene existence goes off.
Chekhov, one of the greatest playwrights of all time, takes the play's characters 
and the audience on a tempestuous journey, brimming with fear, love, and 
passion, in a theatrical production that abounds in humor and desire.











by ANTON CHEKHOV 


