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מקומות  "אנשים,  ההצגה  בתחילת  אזרזר,  מגי  א.מ.: 
ודברים", אמה, הדמות שאת מגלמת, שחקנית שמשחקת 
ב"השחף" של צ'כוב, מתמוטטת על הבמה. קרה לך משהו 

דומה בקריירה שלך?
מ.א.: לי עדיין לא, אבל זה קורה לטובים ביותר. פרטנר 
שלי באחת ההצגות לא הרגיש טוב. עצרנו את ההצגה 
באמצע וזה היה מאד מוערך בעיני שהוא הקשיב לגוף שלו. 
הוא נח קצת ואז המשכנו. לא קרה שום דבר. אני חושבת 

שזה מאד מוערך שמקשיבים לגוף. 

א.מ.: למה את מכורה? ממה את נגמלת? ממה את רוצה 
להיגמל ולא מצליחה?

זה  - לשליטה. אגב, בגלל  מ.א.: אני מכורה לדבר אחד 
חשבתי שאין בנשמתי מספיק מקורות לדלות את העוצמה 
שאני צריכה לתפקיד הזה. כי אני לא מכורה לכלום. אני 
לא לפתח  כדי  בבוקר  לא מסכימה להתעורר עם קפה 
תלות. אז על סמים אני בכלל לא מדברת. אין לי גם שום 
רצון להתנתק מהקיים. אני רוצה להתמודד, אני אוהבת 
אני ממש  כל דבר, סומכת רק על עצמי.  להתמודד עם 

מקורקעת.

א.מ.: כשקוראים את המחזה, נראה שאמה היא היא לא רק 
מכורה, היא גם דמות מיוסרת מאד. עם ההתנגדות המובנית 
שלך להתמכרויות ולהיות חלשה, איך בנית את דמותה של 

אמה?
והייתי משחקת את מדיאה לא הייתי  מ.א.: טוב, במידה 
צריכה לרצוח בשביל לשחק את התפקיד. והתפקיד הזה 
ורכה  חלשה  להיות  צריכה  שאני  בגלל  קשה  הכי  הוא 
ופגיעה, אני צריכה לשחק כך שאני אגרום לקהל לרצות 
לעזור לי. אני מאמינה שבאמה יש קלילות וצחוקים. אני 
לא מאמינה בייסורים. בכל יום, בכל חזרה, אני מנפצת את 
השריונות שאני פיתחתי מאז שהגעתי לתל אביב והתחלתי 
זה האתגר שלי כאן. לצאת מהשריון של  ללמוד משחק. 

עצמי.

א.מ.: לאורך המחזה מפוזרות אמירות ואמיתות רבות על 
מקצוע המשחק. עם אילו את מזדהה? עם אילו לחלוטין 

לא?
מ. א.: יש בהצגה רפליקה משמעותית אחת שמפגישה אותי 
עם הציר הכי עמוק שלי: כשאני לא בדמות, אני לא בטוחה 
שאני קיימת. אם אני לא מתעסקת בעבודה שלי, אני לא 

מרגישה שאני עושה משהו שהוא שווה. אני עוד לא אמא, 
אז אני מקווה שזה עוד ישתנה. אני רוצה שזה ישתנה, ואת 
זה הבנתי בעבודה על המחזה הזה. אני חושבת שהרצון 
זה ליהנות  שלי מהחיים אחרי העבודה על התפקיד הזה 
נקודת  זה מחזה על אנשים אבודים. הם מחפשים  מהם. 
אחיזה במקום להתמודד עם הבעיות שלהם. אמה הלכה 
לאיבוד ומה שהיא מצאה לנכון כדי להתמודד עם החיים, 
זה החומרים הכימיים שעוזרים לה לעבור יום ועוד יום ללא 

חיבור אמיתי לחיים – היא מרמה את התודעה שלה. 

מגלמת  מרגישה שהתפקידים שאת  את  כמה  עד  א.מ.: 
מהווים תראפיה גם בשבילך?

מ.א.: היא אומרת "שמשחק, זה כמו סמים ואלכוהול חוץ 
מהבדל אחד, תפקיד טוב מגיע פעם ב..." ועם זה אני אצא 
לדרך. תמיד מבקשים תפקיד משמעותי. עם מה שקבלתי 

כאן אני רק יכולה להגיד תודה ולהתמודד.

א.מ.: עם אילו תובנות את מצפה שהקהל ייצא אחרי הצפיה 
בהצגה הזו?

מ.א.: מי שמכיר התמודדות עם התמכרויות יתחבר לזה 
אז איז.. מי שלא – אז המסר העיקרי הוא איך אתה בוחר 
לחיות. האם אתה בוחר ללכת אל הבריחה או אתה בוחר 

להסתכל לבעיות בעיניים. 

 – כללית על הקריירה שלך  בלי שאלה  אי אפשר  א.מ.: 
ניכר שאת עסוקה ומצליחה במיוחד כעת. מה מקומו של 

התיאטרון במסגרת מכלול עיסוקייך המגוונים?
מ.א.: עם תפקיד כזה עכשיו, ברור שהקירבה שלי לתיאטרון 
יש  הכי משמעותיים.  הם  בבמה  והרצון שלי להשתמש 
– אבל  בהצגה הזאת הרבה תמונות שהן של טייק אחד 
אני צריכה לעשות את זה כל ערב ולהעביר את הדבר הזה 
מחדש, וזה סוג של שליחות. אני צריכה להיות ממש ערומה. 
אי אפשר לשחק את ההצגה הזאת בלי שהיא תעבור דרכי, 
ולתת  ואני מרגישה שאני צריכה פחות לשלוט בעצמי, 

לדברים לקרות. אז בהצלחה לעצמי.

א.מ.: מגי אזרזר, תודה על השיחה ובהצלחה.

ראיין: אבישי מילשטיין

ראיון עם השחקנית מגי אזרזר, שמגלמת את דמותה של אמה

"כשאני לא בדמות אני לא בטוחה     שאני קיימת"
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טיפול קבוצתי ופסיכודרמה

"ובכן, ד"ר פרויד, אני מתחיל איפה שאתה מסיים... אתה 
נותן להם את האומץ  מנתח את החלומות שלהם. אני 
לחלום." )יעקב לוי מורנו, אבי הפסיכודרמה במכתב לד"ר 

פרויד, אבי הפסיכואנליזה(

נכונות  המביעים  מטופלים  מעריכים  בדיבור  מטפלים 
לחפש תשובות לייאוש ולבלבול שלהם. אבל למטופלים 
דופן להכחיש את בעיותיהם.   יוצאת  יכולת  יש  מכורים 
קשים  רגשות  עם  להתמודד  בוחרים  שמכורים  האופן 
הוא "להרדים" אותם באמצעות חומרים: שימוש בסמים, 
מזון, מין או כל חומר אחר שמשנה את מצב הרוח, או את 
ההתנהגות שלהם, והם משוכנעים שזו הדרך הטובה ביותר 
בעבורם. לטיפול הקבוצתי בכלל, ולפסיכודרמה כשיטה 
בפרט, יש את היכולת להביא מטופלים, תוך כדי התהליך, 
והכי חשוב, לשנות את  לראות, להרגיש, לחוות מחדש, 
של  שלהם  הסובייקטיבי  הנרטיב  כלפי  שלהם  החוויה 
עצמם בתוך מרחב בטוח ותומך. המטופל בקבוצה מקבל 
את ההזדמנות לנסות התנהגויות ותגובות חדשות במצבים 
ושהביאו אותו לחוש חסר  לו בעבר חסרי מוצא  שנראו 

אונים וחסר יכולת. 
ייאוש והחלשה. עבור אנשים  ההתמכרות, היא ביטוי של 
שמסתירים כל חייהם, או שנמצאים עדיין בשלבי הכחשה 
והתנגדות, יש ערך רב באפשרות להתבונן כמו ב"מראה" 

ע"י  ושל עצמם כשהם משוחקים  בסיפורים של אחרים 
מישהו אחר בקבוצה. אפילו אם המראה הזו לא מדוייקת, 
המתבונן.  אצל  )"הדהוד"(  רגשית  תגובה  מייצרת  היא 

ההדהוד סודק אט אט את חומות ההכחשה. 
אבי  פוקס,  שס.ה  במרחב  מתקיימת  הזו  ההתרחשות 
האנליזה הקבוצתית, קרא לו "היכל של מראות": הקבוצה, 
הקבוצתית.  המטפלת  עם  יחד  במשתתפיה  מטפלת 
באמצעות המראות הקבוצתיות מתרחבת מודעותו של 
יכול לקחת בעלות על רגשות ותחושות  והוא  המשתתף 
וגם  קבוצתי  בטיפול  גם  אחרים.  על  'השליך'  אז  שעד 
הוא מרחב  בפסיכודרמה אחד האלמנטים התרפוייטים 
אגו  "אימון  לזה  קרא  פוקס  ס.ה  וההתנסות.  האימון 
זה מתבצע באופן קונקרטי ע"י  בפעולה", בפסיכודרמה 
'נכנסים  "משחק תפקידים". בפסיכודרמה, חברי הקבוצה 
לנעליהן' של דמויות משמעותיות בדרמה הפנימית של 
משתתפים אחרים. אנחנו מוצאים שהרבה יותר קל לאדם 
מכור להגיב רגשית ולתמוך באחר, כשהאחר הוא עצמם 
)משוחק ע"י חברת קבוצה אחרת(. לתת ' לילדה שבתוכי' 
להיות  יכול  אותה,  לחבק  פשוט  או  לה  לסלוח  עצה, 

לפעמים חוויה מעצימה ומחוללת שינוי.
גיבורת המחזה, אמה, מתנגדת לקבלת הטיפול בצורות 
שונות. היא מתנגדת להכיר באחריות שלה לבעיה, ומצפה 
מתנגדת  היא  במהירות.  אותה"  ש"יתקנו  מהמטפלים 

וכשהיא  לקחת חלק מתהליך טיפולי קבוצתי מתמשך, 
של  בסיפור  לעסוק  מתנגדת  היא  חלק,  לוקחת  כבר 
עצמה ומוכנה רק לצפות או "לשחק תפקיד" בסיפור של 
אחרים. אבל "רק לשחק" עבור אחרים את דרמת חייהם 
בקבוצה טיפולית, בשונה ממשחק על הבמה, זו כבר עבודה 
בינאישית משמעותית שמייצרת הדים בדרמה הפנימית 
שלה. ככל שהטיפול ממשיך מנגנון ה"הדהוד" הבינאישי 
נותן את אותותיו ואמה לא מצליחה להסתיר עוד בנוקשות 

את עצמה מעיניה ומעיניי חבריה לקבוצה. 
אלכוהוליסטית  ואני  שרה  אני  שרה.  אני  "היי,  אמה: 
ונרקומנית. אני שקרנית ואני הולכת לחרבן הכל ולשבור 
לכולכם את הלב... אני שרה. אולי. מי יודע? אני שרה ואני 
וממש גרועה בלהיות אני  מעולה בלהיות אנשים אחרים 

עצמי." 
כשאנשים משתפים בכנות, הערך שלהם בקבוצה עולה. 
ביניהם  ונרקמים קשרים סמויים  יורדת  תחושת הבידוד 
לבין אחרים בקבוצה. אם להשתמש במילים של מארק: 
"פעם הייתי מעביר ימים שלמים בלי לדבר עם אף אחד. 
זה. פה. עכשיו. כשאני מקשיב ומקשיבים לי. רואים  אבל 
על  מוותרת  לא  אמה  אבל  חיי".  את  מציל  זה  אותי. 
"הייתי רוצה להאמין שלבעיות  ההתנגדות שלה וכועסת: 
שלי יש משמעות. אבל אין להן. יש אנשים שמתים מצמא. 
עומדים  ואנחנו  נון-סטופ,  הפגזות  אנשים שחיים תחת 

פה וחושבים על עצמנו. כאילו שנוכל לפתור הכל אם רק 
נתמודד עם השריטות שלנו. אנחנו לא מקולקלים. העולם 

דפוק."
במובן רב אמה צודקת, לפי תפיסת האנליזה הקבוצתית 
והתרבות שלתוכה  מפנים את החברה  האנושי  התינוק 
נולד באמצעות הקשר עם הוריו, אחיו והקבוצות בחייו. 
נולד הטיפול הקבוצתי כשמטפלים  מהמקום הזה בדיוק 
כדי  למעגל   – לעבור מהכורסא  הזמינו את מטופליהם 
נוצרו. אנשים מכורים  לטפל בסימפטומים במרחב שבו 
'תחליפי שימוש'  פיתחו  וכו'(  אוכל  )לסמים, אלכוהול, 
היחסים. הקבוצה הטיפולית  הרסניים במקום מערכות 
מאפשרת לאנשים שהקשרים הבינאישיים שלהם נפגעו, 
מרחב בטוח לאימון ולחיזוק המסוגלות לחזור ול'השתמש' 
מיטיב, להרחיב את רפרטואר  באופן  יחסים  במערכות 
התגובות והמודעות ולהחזיר לעצמם תחושת ערך, שייכות 

ומשמעות. 

בפסיכודרמה  מטפלת   A.M  , ן י מילשטי יפה  מרית 
יו"ר המכון הישראלי לאנליזה  ואנליטיקאית קבוצתית, 

קבוצתית.
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במחזה "אנשים, מקומות ודברים" מפגיש אותנו המחזאי 
עם תופעת ההתמכרות. אמה, שחקנית, מתמוטטת על 
הבמה ופונה לעזרה. מה מביא אדם להתמכר כך לסם או 
אלכוהול? מדוע כה קשה להיגמל ומה מאפיין את האדם 
התמכרות  כגון  הפרעות  אישיותית?  מבחינה  המכור 
הפרעות  כולן  הן  הרגעה,  כדורי  סמים,  לאלכוהול, 
שבהם האדם המכור מחליף את הקשר האנושי בחומרים 
פסיכואקטיביים. הם מרגיעים ומספקים אשליה של רוגע 
ועוקפים את ההתמודדות היומיומית עם החיים.  ואושר, 
האשליה שמסופקת על ידי הסם מתפוגגת כשהשפעת הסם 
ובכך נבנה מין מעגל קסמים אשלייתי  מפסיקה לפעול, 
ועולה  זמנית מושגת אך לאחריה שב  שבו תחושת רוגע 
נוצר הצורך להיצמד מחדש אל  ושוב  התסכול והאכזבה 

הסם. זהו מעגל קסמים שקשה מאד לנצח אותו. 

״סמים לא אכזבו אותי אף  אמה אומרת לרופאה שלה: 
מכניסה  חומרים שאני  יש  אותי.  הם תמיד אהבו  פעם. 
למחזור הדם שלי ובזכותם העולם מושלם״. אמה אומרת 
כרוכים בתסכול, כעס, אכזבה  שבעוד קשרים אנושיים 
והתמודדות רגשית עם צרכיהם של אנשים אחרים נפרדים, 
הסם מאפשר חווית התמזגות נעימה ומערסלֿת, המבטלת 
כל הכרה בנפרדות ומכאן גם הקושי להיגמל ולוותר על 

החוויה הזו.

להתנהגות  התייחס  משיקגו,  פסיכואנליטקאי  קוהוט, 
ולווסת  ההתמכרותית כמאמציו של האדם המכור לייצב 
יחסים  יצירת  ידי  על  שלו,  והשביר  הפגיע  העצמי  את 
הרסניים עם חומרים ממכרים. לפי קוהוט, התינוק, ומאוחר 
יותר גם הילד, זקוקים להיענות לצרכים בסיסיים שאותם 
כינה צרכי זולת עצמי. התינוק זקוק לחוויית התמזגות עם 
דמות הורה מוגדר שדרכו יוכל להרגיש תחושת ערך עצמי 
וזקוק לאישור והתפעלות מהוריו. כשמתקיים כשל כרוני 
בהיענות לצרכים אלו, העצמי יוותר חלש ופגיע עם קושי 
לסמוך על קשר אנושי כמאשר, מנחם ומרגיע. הפנייה אז 
ודרך  האנושי  הינה כתחליף לקשר  לאלכוהול  או  לסם 
להימנע מהתסכול והכאב שמתעוררים בקשר אנושי. אמה 
ניסיון להיפרד  ונאבקת בעצמה ובאחרים בין  מיטלטלת 
ולהיגמל ולחוות חוויה חדשה ושינוי, לבין רצון להיצמד 
ולחזור לחוויה הינקותית, והאשלייתית שכדורי ההרגעה 

מספקים.
ברובד  לכדורים, אך  הגלוי  ברובד  נדמה שאמה מכורה 
יכולה לסבול ספק  ואינה  לוודאות  מכורה  היא  העמוק 
מה  לך  ואומרים  מחזה  נותנים  "לשחקנית  וודאות.  ואי 
לעשות. את זוכה לחיות את הרגעים הכי חזקים בחיים שוב 
ושוב בלי להתעכב על החלקים המשעממים שלא נחתכו 
בעריכה. כשאני לא בדמות אני לא בטוחה אם אני קיימת. 

משחק זה כמו סמים ואלכוהול...״ 

חייה העצמי השביר את  חיה  שהיא  עצמה  על  מעידה  אמה  במחזה 
באשלייה  להאמין  רוצה  היא  הבמה.  על  "האמיתיים" 
שמספקת לה החוויה על הבמה של ״אמיתיות״. כשהיא 
לעצמה  אמיתית  יותר  מרגישה  היא  בדמות של אחרת 
ויותר "היא", אולי משום שעל הבמה יש לה "אישור רשמי" 
לשחק דמות של מישהי אחרת. בחיים האמיתיים, מחוץ 
לבמה, היא צריכה להתמודד עם מי שהיא ועם חוויות של 
תסכול, שעמום וריקנות. מטבע הדברים החיים מזמנים גם 
רגעים שבהם אין התרחשויות דרמטיות, אותם חווה אמה 
כמשעממים וריקניים. חייה כשחקנית על הבמה ממלאים 
את הריקנות שבנפשה, וכמו הסמים, גם המשחק מספק לה 
תחושות של ריגוש והתעלות. למרות שהיא אומרת שעל 
הבמה היא אמיתית, הרי גם כשהיא משחקת היא למעשה 
זיוף  למעשה  הינה  התמכרות  שכל  כפי  זיוף,  חיי  חיה 
והתנעה מלאכותית של תחושות התעלות שמתפוגגות עד 
מהרה. כשהיא מתמוטטת על הבמה זהו ״העצמי המזויף״ 

שלה אשר קורס יחד איתה. 
באופן פרדוקסלי השינוי שאמה מבקשת לעשות במודע 
הוא גם השינוי שמפניו היא כה חרדה. כמו כל מכור גם 
אמה פוחדת מהשינוי שאותו היא חווה כשינוי קטסטרופלי. 

״יש משהו שבזכותו אתה מרגיש שלם ונאהב ואפשר לקנות 
את הדבר הזה״ אומרת אמה על הסמים.

קשרים אנושיים כרוכים בתסכול, כעס ואכזבה והתמודדות 
רגשית עם צרכיהם של אנשים אחרים נפרדים, בעוד הסם 
ומערסלת המבטלת כל  נעימה  מאפשר חווית התמזגות 
על  ולוותר  להיגמל  הקושי  גם  ומכאן  בנפרדות,  הכרה 

חוויה זו.
סיום המחזה באי הידיעה כמו מסמן את הקושי העיקרי 
אי  את   - לסבול  יכולים  אינם  נוספים  ומכורים  שאמה 
הוודאות והספק. המחזאי משאיר אותנו בחוויה הזו אולי 
כדי לסמן שהחיים האמיתיים בלתי ידועים ובלתי צפויים 
ידוע. האתגר הוא  ולא  וכל רגע מביא איתו משהו חדש 
ולאי הוודאות  באפשרות להיות פתוח לחוויות החדשות 

של החיים.

קרן קפלן פסיכואנליטקאית, פסיכולוגית קלינית
www.psychologia.co.il
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אנשים, מקומות ודברים
הרופאה: שמעת פעם את הביטוי, ״חוסר אונים 

מול שמות עצם״?
אמה: שמות-עצם? כמו ב

הרופאה: אנשים, מקומות ודברים.
מול  חסרי-אונים  שאנחנו  להצהיר  במקום 
שאנחנו  מודים  אנחנו  סמים,  או  אלכוהול 
ואנשים.  דברים  מקומות,  מול  חסרי-אונים 
אנשים שרוצים שנמעד, מקומות שהשתמשנו 
אותנו  שמחזירים  דברים  בגללם,  או  בהם, 

להתנהגות קודמת. זה נשמע לך הגיוני? 
אמה: כן.

הרופאה: כשאת בתקופת השיקום,
אמה: בעולם האמיתי.

עם  איכשהו  להתמודד  תצטרכי  הרופאה: 
המקומות האלה. עם האנשים האלה.

אמה: והדברים האלה...

מתוך המחזה
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תלות שיתופית
חברים  גם  )או  מהתמכרות  הסובלים  של  משפחה  בני 
קרובים( מפתחים פעמים רבות מערכת יחסים מורכבת 
עם המכור, המכונה בשפה המקצועית מערכת יחסים של 
היחסים  )codependency(. מערכות  תלות שיתופית 
האלה נוטות להפוך למערכות סבוכות ולא יעילות בהם 
ומבלי  יכולתם לעזור למכור,  בני המשפחה מנסים ככל 
בו הם משמרים מבלי משים את  יוצרים מצב  להתכוון 
ההתנהגות הלא רצויה. הקשר במערכת יחסים של תלות 
ושלומו של הסובל  שיתופית מבוסס על דאגה לרווחתו 
מהמתכרות גם במחיר של פגיעה ברווחה הנפשית ואיכות 
החיים של בני המשפחה, ומתאפיינת במסר מבלבל - צריך 

להפסיק אבל לפעמים לא נורא להמשיך.   
בעבודה  לראשונה  עלה  שיתופית  תלות  של  המושג 
המאה  של  ה-50  בשנות  אלכוהוליסטים  עם  טיפולית 
ה-20, כאשר התברר כי בני משפחה וחברים עלולים שלא 
במתכוון לייצר מערך תמיכה במכור המאפשר להתמכרות 
להמשיך להתקיים, ומכאן צמחה הנחה רווחת כי התמכרות 

היא מחלה משפחתית.
 

איך התמכרות מעודדת תלות שיתופית?
התמכרות מייצרת מגוון רחב של בעיות קיומיות: קשיים 
ביחסים בינאישיים, מצוקה רגשית וצורך מוגבר בתמיכה, 
קושי להתמיד בעבודה, בעיות כלכליות, נטייה להתנהגות 

מסכנת ועוד. 
האדם  של  השגרה  חיי  מעמיקה,  שההתמכרות  ככל 
המכור הופכים להיות רצופים משברים ואדם הנמצא עמו 
זוג, עשוי  בן  או  הורה  בעיקר  קרובה,  יחסים  במערכת 
למצוא את עצמו עושה כל שביכולתו לעזור לאדם המכור 
ולהחזיק את הראש מעל המים, מתוך  “לכבות שרפות” 

אמונה כי זה יסייע למכור שלא להדרדר יותר.  
 

בני משפחה במערכת  גורמים אישיותיים המאפיינים 
יחסים של תלות שיתופית

כי  ובתחושה  במכור  הקשורים  מצביים  גורמים  מלבד 
חייבים להציל אותו מפני נפילה לתהום, הניסיון הטיפולי 
לבני  המאפשרים  אישיותיים  דפוסים  ישנם  כי  מלמד 
משפחה או בני הזוג של המכורים להישאב למערכת יחסים 
כזו, ולעיתים הם דומים לדפוסים המאפיינים את המכור 

עצמו, ובהם:
יציבה. קושי להתמודד עם אשמה  הערכה עצמית בלתי 
ובושה. נטייה לרצות. רגישות גבוהה לצרכי האחר, הבאה 
בחשבון על היכולת לזהות צרכים וחסכים אישיים. קושי 
לשלוט  וצורך  לפרפקציוניזם  נטייה  גבולות.  בהצבת 
זקוקים  ושליטה כאשר  בסיטאציות. תחושת ערך עצמי 

להם. פחד ממחויבות וקושי לבטא רגשות במילים.

איך ניתן לזהות מערכת יחסים של תלות שיתופית? 
יכולים לשאול את עצמם שאלות,  בני משפחה למכורים 
שתשובה חיובית עליהם ככל הנראה תעיד על כך שהם 
נמצאים ברמה מסויימת של מערכת יחסים המתאפיינת 

בתלות שיתופית: 
אחר  עוקבים  או  מרגלים  עצמכם  מוצאים  אתם  האם 
בן  ניסיונות שלכם לברר עם  בן המשפחה שלכם? האם 
המשפחה לגבי השימוש שלו או ההתמכרות מעלים תגובות 
של התעלמות או לחילופין עוינות ופגיעה במערכת יחסים 
שלכם? האם אתם מרגישים שהאמון שלכם בבן המשפחה 
האם  לכם?  למה שמספר  להאמין  לכם  וכי קשה  נפגע 

הריבים והקונפליקטים ביניכם הפכו עוינים יותר?
שאלות נוספות שאפשר לשאול הן שאלות לגבי התנהגותנו 
והרגשותנו אנו – האם אתם מרגישים שאתם עסוקים אך 
ורק בבן המשפחה המכור? האם אתם מרגישים אשמה, 
של  ההתמכרות  סביב  גדולה  בושה  או  כעס  תסכול, 
או  לכם? האם מצאתם את עצמכם משקרים  הקרובים 
ממציאים תירוצים בשביל בן המשפחה כדי לכפות עליו? 
עת  עליכם  רק  נופל  חשים שעול המשפחה  האם אתם 
הקרוב אליכם עסוק יותר ויותר במושא התמכרות? האם 
אתם מרגישים שוויתרתם על עצמיכם ועל החיים הפרטיים 
שלכם כדי לטפל בהשלכות של ההתמכרות במשפחה?           

 
טיפול

חוזרים  ניסיונות  בני משפחה של מכורים מגלים לאחר 
אין שליטה  "להציל את המכור" שכפי שלמכור  ונשנים 
להיות שליטה  יכולה  לא  גם להם  על ההתמכרות שלו, 
על המכור ועל ההתנהגות שלו. לכן, הקרובים של המכור 
הנמצאים עמו ביחסים של תלות שיתופית, עוברים בטיפול 
תהליך מקביל לתהליך הטיפולי של המכור, העובר דרך 
התמודדות עם ההכחשה, שיקום הערכה העצמית, פיתוח 
במערכת  בריאים  גבולות  בניית  רגשות,  לבטא  יכולת 
בושה, הבנת  ויתור על שליטה, התגברות על  היחסים, 
המרכיבים ההרסניים במערכת היחסים שנוצרה, הפסקת 
מיומנויות  ולמידת  המכור,  למעשי  אחריות  לקיחת 
התנהגותיות שישקמו הן את הקשר והן את המכור. פעמים 
רבות, דווקא בן המשפחה עובר שינוי ראשון, מה שמאפשר 

למכור ללכת בעקבותיו.

ד"ר אילן טל
www.drtal.co.il

הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית

למה בחברת השפע המערבית, שרודפת בכל כוחה אחרי 
האושר, דווקא עולה מספר המאובחנים בדיכאון ובחרדה 
ומספר המשתמשים בתרופות לטיפול בהם? איך זה קשור 
זה מושפע ממספר שעות  לתפיסת האושר שלנו? האם 
העבודה הגבוה, התחרותיות וההישגיות, והאם יד הרופאים 

קלה מדי על הדק המרשמים?
אחת השאלות שעוסקים בהן פסיכולוגים ופסיכיאטרים 
היום, החי בתקופה שאמורה להיות  היא למה הדור של 

מאושרת, סובל יותר חרדה ודיכאון? התשובה מורכבת.
ברווחה כלכלית  חיים  או  יותר לחו"ל,  "אנשים שטסים 
גדולה יותר, הם לא בהכרח מאושרים יותר", אומר הד״ר 
אילן טל. "האושר קשור למשמעות בחיים, לא לממון. עוד 
לנו לשמחה,  לנו עוד חוויות שיגרמו  יכול לאפשר  כסף 
יותר מרוגשת אבל פחות  אבל לא לאושר. אנחנו חברה 
– האושר  מאושרת. כאשר הריגוש שלנו חסר משמעות 
פשוט לא גדל. רוב המחקרים מראים שדברים מאוד מהנים 
ויש דברים שהם  יכולים להסב כמות פחותה של אושר, 
פחות מהנים אבל מסבים אושר רב, כמו ילדים או קריירה".

על האופי החמקמק של תחושת ה"אושר" מוסיף ד"ר אסף 
כספי, "הרדיפה של אנשים אחרי האושר גורמת להרבה 
יותר תסכול. אין אנשים מאושרים, יש אנשים שסובלים 
פחות. יש רסיסים של אושר, אבל אין אנשים מאושרים. 
בשנת  כמו  דברים,  מיני  בכל  גלום  והתחושה שהאושר 
הייצור של הרכב או במספר הספרות בחשבון הבנק, היא 
תחושה מטעה שיוצרת דווקא את ההשפעה ההפוכה: אדם 
שכמה למשהו שאינו משיג, זה גורם לו לתסכול גדול יותר. 
ומוכנים הרבה  יותר לאושר  היום כמהים הרבה  אנשים 

פחות לקבל סבל כחלק מהחיים. הם אינם מוכנים להשלים 
עם דכדוך. לא מעטים מחפשים פתרונות מהירים לכל דבר, 
ובין היתר זה בא לידי ביטוי גם ברצון שלנו ליטול כדורים 

כדי להתמודד עם הבעיה".
1990 ל-2015  על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, בין 
חלה בעולם עלייה של כ-50% במספר הסובלים מדיכאון 
לטיפול  בתרופות  בשימוש  עלייה  יש  במקביל  וחרדה. 
בהפרעות האלה. בישראל מדווחים בשנים האחרונות על 
עלייה של עשרות אחוזים במטופלים שמקבלים מרשמים 
צורך  היה  פעם  אם  וחרדה.  דיכאון  נוגדות  לתרופות 
מי  היום  כזאת,  כדי לקבל תרופה  במרשם מפסיכיאטר 
שבעיקר כותב מרשמים כאלו הם לא הפסיכיאטרים, אלא 
נורמטיבי  הזה משהו  רופאי המשפחה, שרואים בטיפול 

וקונבנציונלי. 
הרפורמה בבריאות הנפש העבירה את טיפולי בריאות 
הנפש לקופות החולים, מה שמאפשר לרבים לגשת לרופא 
נוגדות דיכאון וחרדה  המשפחה ולקבל מרשם לתרופות 
מבלי להגיע בהיחבא למרכזים לבריאות הנפש. וכך, מה 
שהיה פעם נושא לסטיגמה, לבושה ולהסתרה, הופך לנושא 
ויותר. אתה לא נחשב למשוגע או  יותר  מדובר ולגיטימי 
לחולה נפש אם אתה לוקח תרופות אלו, להפך, יש מקומות 

ופלחים מסוימים באוכלוסייה שבהם כולם לוקחים משהו.
 

מתוך מאמר שפורסם בממון 3.10.2017
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אורנה סמורגונסקי עיצוב תלבושות
בוגרת אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון. בין עבודותיה בעיצוב בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: 
אמנות, סילביה, שבעה, ספר הג'ונגל, ערפל, טוב, המים זוכרים, ז'קו, ארוחה עם חברים, אלטלנה, תאונה, 
ג'ני, אונור, פלדה, נערי ההיסטוריה, תנאים של חיבה,  הקונצרט, מבזק חדשות, סליחות, מה עושים עם 
וחברות, ביבר  מראה מעל הגשר, סוסים על כביש גהה, עובד בשביל שניים, אלה גרוסמן, על אהבה 
הזכוכית, אילוף הסוררת, חוף דייטונה, השחקנית, לצאת מהארון, האורחת, קוראים לו מלך, ההצגה חייבת 
)בשיתוף הקאמרי(, חיית מחמד, השקר, משרתם של שני אדונים. בתיאטרון  להיגמר, החדר האחורי 
2000, הרב קמע, אשה בעל בית, מילאנו, המפיקים,  חברות הכי טובות, הורדוס, ליזיסטרטה  הקאמרי: 
ינטל, הבדלה, גטו, איחש פישר,  יומן חוף ברייטון, כנר על הגג, היה או לא היה, תרה,  מותו של סוכן, 
האריסטוקרטים, סוף טוב, קברט, סטמפניו, ריצ'רד השני והשלישי, רומן משפחתי, מקבת, שיגעון באופרה 
)בשיתוף ת. חיפה(, דבר מצחיק קרה, מקבת, הפושעים החדשים, גורודיש, חולה אהבה משיכון ג', ציד המכשפות, המורדים )בשיתוף 
הבימה(, רומאו ואמא. בתיאטרון הבימה: חבילות מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות, הדיבוק, מועדון האלמנות 
העליזות, התקווה. בתיאטרון חיפה: להיות או להיות, אותלו, הכפיל, המיליונרית מנאפולי. בתיאטרון באר שבע: המתחזה. במדיטק: 

מקס ומוריץ, נחמן, המלאך )בשיתוף בית ליסין(. עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו.

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

בתיאטרון הבימה: חיזור גורלי. זוכה פרס עדה בן נחום על התרגום למר גרין.

דנקן מקמילן מחזה
מחזאי ובמאי בריטי זוכה פרסים. המחזה שלו ריאות עלה בבכורה בתיאטרון בוושינגטון די-סי. המחזה 
הוצג בבריטניה ובווסט אנד, וזכה בפרסים. הועלה בהפקות רבות בארצות הברית, בסטוקהולם, בואנוס 
איירס, שיקגו, טורונטו, קופנהגן, פלמה, סידני, ותיאטרון ה'שאובונה בברלין. בין מחזותיו הנוספים: עיר 
ועוד. דנקן עובד היום עם תיאטרון סוהו,  הזכוכית, האיזור האסור, אומללות שמחה בחלקה, מפלצת 
תיאטרון היידלוג ותיאטרון הלאומי המלכותי הבריטי )National Theatre(, הוא גם כותב מחזות חדשים 
אנשים, מקומות ודברים, עלה לראשונה ב-2015 בתיאטרון הלאומי  ו-4. המחזה   3 עבור ה-BBC רדיו 

המלכותי וזכה בפרסים.

רוני פינקוביץ' בימוי
שימש כמנהל אמנותי בתיאטרון חיפה 2000-1997, כבמאי בית בתיאטרון הבימה 1994-1992, ובתיאטרון 
חיפה 1995-1996. ניהל את תיאטרון המדיטק חולון 2016-2010. כתב וביים את המחזות - בתיאטרון 
בית ליסין: תה. בתיאטרון הבימה: לילות הדבש והאימה, התקווה. בתיאטרון הבטון: פרודו. בתיאטרון באר 
שבע וצוותא: מעקב באפילה. בתיאטרון חיפה: פירוק. בין ההצגות שביים - בתיאטרון בית ליסין: סילביה, 
טוב, מה עושים עם ג'ני?, אבודים ביונקרס, זהות, פילומנה, קפה ערבה, אהבת חיי, סופ"ש עם תום, האגם 
המוזהב, אקווס, תנאים של חיבה, פרינסס מרי 7, אהבה זה לא הכל, אמא שלו, מלאכת החיים, שבטים, 
רעל ותחרה, קרב של שחור  בתיאטרון הבימה:  לחנך את ריטה, האבא, הזוג המוזר - הגרסה הנשית. 
וכלבים, תעלולי סקפן, יומנה של אנה פרנק, אוהבים את אופל, מותו של סוכן, הצמה של אבא, פילומנה. 
בתיאטרון הקאמרי: עוץ לי גוץ לי )זוכה פרס התיאטרון המחזמר של השנה(, הגיל הנכון לאהבה, איחש 
נחמן,  הלילה השניים עשר, השקרן, מלאכים באמריקה. בתיאטרון המדיטק:  פישר. בתיאטרון חיפה: 
ויעלי )הצגת השנה - פרס התיאטרון  יותם  צפרדי וקרפד )הצגת השנה - פרס התיאטרון לילדים(, 
לילדים(, אריה הספריה, מופע זוגי, חתול תעלול, רשת ביטחון. באופרה הישראלית ומדיטק חולון: מקס 
ומוריץ. השתתף כשחקן בסרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה. זוכה פרס הבימוי בפסטיבל עכו 1990 ופרס 

הבימוי ע"ש יוסף מילוא 2003. 

קרן גרנק עיצוב תאורה
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן - 
ורות, מייק,  מנדרגולה, אהבה זה לא הכל, הבנאליות של האהבה, אקווס, עלמה  בתיאטרון בית ליסין: 
האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר האמיתי, רק אתמול נולדה, מכולת )בשיתוף הקאמרי(. סוסים על כביש 
גהה, אז בפראג, עובד בשביל שניים, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, טרטיף, המוגבלים, לחנך את 
ריטה, עקר בית, חתולה על גג פח לוהט, אלה גרוסמן, אילוף הסוררת, לצאת מהארון, האורחת. בתיאטרון 
ויויליה, האריסטוקרטים, לילה לא שקט, לעוף מכאן, הבדלה, אמדיאוס,  בעל למופת, רומיאו  הקאמרי: 
יומן חוף ברייטון,  תרה, אוי אלוהים, הגיל הנכון לאהבה, היה או לא היה, זה הים הגדול, מותו של סוכן, 
יורים גם  באדנהיים, האב, שמנה, לילה טוב אמא, פלונטר, צחוק של עכברוש, המלט, דמוקרטיה, הם 
בסוסים, מקבת, סיראנו דה ברז'ראק, דבר מצחיק קרה, דג מוסר, חברים של חברים, אלקטרה, הפושעים 
החדשים, תעלת בלאומליך, שיער, על האש, סיפור הפרברים, מפיסטו, אנה, מצחיקונת, הילד חולם, שורת 
המקהלה. בתיאטרון הבימה: ביקור הגברת הזקנה, כתם לידה, נודניק, הלהקה, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, טייפ, כתר בראש, 8 
רעל ותחרה, החולה ההודי, ליזיסטרטה,  מוריס שימל )בשיתוף תיאטרון חיפה(,  נשים, טקסי, אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה, 
גברתי הנאווה, אויטה, פרידה, שייקספיר מאוהב, עלובי החיים, עושה כרצונו, מיקה שלי. בתיאטרון חיפה: מי דואג לילד, בית ספר 
לנשים )בשיתוף הקאמרי(, שלא תתעורר הילדה, איש הכריות. בתיאטרון באר שבע: סובניר, בוגד, איזבלה, תשליך, ג'ייפס, הימים הכי 
טובים, פרח השכונות, איזה יופי. בתיאטרון המסחרי: בילי אליוט, היירספריי, סאלח שבתי. זוכת פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב 

התאורה להמלט )2005( ומקבת )2014(. 

מירי לזר תנועה ועריכה מוסיקלית
ובוגרת ומצטיינת דיקאן בתואר  בוגרת מצטיינת של המסלול לתיאטרון מחול ב"סמינר הקיבוצים", 
וכעורכת  2015. בין הצגותיה ככוריאוגרפית  שני בתכנית הבינתחומית לאומנויות באוניברסיטת ת"א, 
מוסיקלית – בתיאטרון הבימה: עלובי החיים, פרידה, לבד בברלין, יחסים מסוכנים, המלט, יהוא, הסוחר 
הילד  ותיאטרון הקאמרי:  קופרודוקציות בין תיאטרון הבימה  מונציה, נתתי לה חיי, מישהו ימות בסוף. 
חשמלית ושמה תשוקה,  פינקל(,  )זוכת פרס  חולם, המורדים, שלוש אחיות, אישה בורחת מבשורה 
הכיתה שלנו )זוכת פרס התיאטרון לשנת 2014(. בתיאטרון הקאמרי: קרום, מקבת. בתיאטרון גשר: רוח 
לנוע בלי לזוז בשיתוף תזמורת המהפכה. בתיאטרון  התיאטרון, פציעות קטנות. באופרה הישראלית: 
תמונע: אבסינט, המחברת הגדולה. בתיאטרון צוותא: בתולים, הרדופים )זוכת פרס קיפוד הזהב 2013(, 
הומאז'. כבימאית, ביימה את ההצגות אין סוף בתיאטרון הבימה )2017 - זוכת פרס אלה דן(, שמונה 
וחצי בביהס לאומנויות הבמה של סמינר הקיבוצים )2017(, 25 בשיתוף עם מאור זגורי, זוכת פרס ההצגה המצטיינת וציון לשבח 
על בימוי בפסטיבל עכו )2010( אשר הציגה גם בצוותא, בהבימה ובסן דייגו; DIZTANZ בצוותא )POLAROID ,)2010 בביהס לאומנויות 
הבמה של סמינר הקיבוצים )2011(, שהציגה בתיאטרון הבימה, בתיאטרון תמונע ובפסטיבל התיאטרון הבינל בבלארוס )זוכת פרס 

הכוריאוגרפיה(. יועצת מוסיקלית ומעצבת פסקול לקולנוע וסדרות טלוויזיה, ביניהן זגורי אימפריה וויקי ואני.

כנרת קיש עיצוב תפאורה 
מעצבת במה. בוגרת תואר שני באוניברסיטת תל אביב. מלמדת עיצוב במה באוניברסיטת תל אביב. 
בין עבודותיה האחרונות: בתיאטרון בית ליסין: האבא, טרטיף. בתיאטרון הבימה: המלך ליר. בתיאטרון 
חיפה: על מי ועל מה, גלנגרי גלן רוס. בתיאטרון באר שבע: הורים איומים. בתיאטרון החאן: המקצוען, 
עלילות חומית, שעת הגלגול, הוא הולך בשדות. בתיאטרון  דוחקי הקץ. קבוצת התיאטרון רות קנר: 

.Mikveh theater J Washington D.C .תמונע: אהבה וכסף

יואב כהן וידאו ארט
וידאו ארט בתחום אמנויות המסך והבמה, בוגר בהצטיינות של בית הספר סם שפיגל  ויוצר  בימאי 
וניו-מדיה. בין ההצגות להן עיצב - בתיאטרון  לקולנוע ולטלוויזיה, למד בבצלאל במחלקה לוידאו 
בית ליסין: דולפינים, בראנז'ה, פרינסס מרי 7, אמא שלו, 33 וריאציות, משאלה אחת ימינה, אז בפראג, 
יאיר, ביקור  כוכב  המקרה המזר של הכלב בשעת לילה, אלה גרוסמן, השחקנית. בתיאטרון הבימה: 
תרה, פאנק-רוק,  התקווה. בתיאטרון הקאמרי:  )בשיתוף הקאמרי(,  הגברת הזקנה, אלוף הבונים 
אלקטרה, שיער, כטוב בעיניכם, פשוט לאהוב, רומיאו ואמא. בתיאטרון באר שבע: הביתה הביתה, הרולד 
נישואי  ג׳ובאני,  דון  יחזקאל. באופרה הישראלית:  ומוד, קומדיה סקסית בליל קיץ. בתיאטרון החאן: 
בית ברנרדה אלבה, רצח.  פיגארו, החטיפה מן ההרמון, מאדאם באטרפליי, לנוע בלי לזוז. בגרמניה: 
הפקה פרטית: מרילו. עיצב וידאו ארט לסיבוב הופעות של עברי לידר, ושל ריטה. זוכה פרס התיאטרון 

בקטגוריית "עיצוב וידאו-ארט״ 2016.

יוצרים
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משתתפים

מגי אזרזר נינה/ אמה/ שרה/ לוסי
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב, תל אביב, 2010. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: 
ליידי  - הגרסה הנשית. בתיאטרון הפרינג’:  וחברּות, האורחת, הזוג המוזר  לחנך את ריטה, על אהבה 
זה.  ואני, יש לה את  ויקי  נויורק, חברות, בתולות, כפולים,  וולטייר. בטלוויזיה:  טוויסטד, אדיפלית, קברט 
2015 – השחקנית  זוכת פרס התיאטרון לשנת  תא גורדין, המיוחדת, אלנבי, חסמבה.  תפקידי אורח: 
המבטיחה, על תפקידה בלחנך את ריטה. זוכת פרסי האקדמיה לטלוויזיה לשנת 2017 - השחקנית 
ביותר בסדרה קומית על  השחקנית הטובה  ביותר בסדרת דרמה על תפקידה בבתולות,  הטובה 

תפקידה בויקי ואני.

לירון בן ששון שחקנית ב"השחף"/ אחות/ לורה/ מטופלת במרכז גמילה
והוראת התיאטרון  2004. תואר ראשון בבימוי  בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה סמינר הקיבוצים, 
הזוג המוזר - הגרסה  במכללת סמינר הקיבוצים. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין: 
הנשית. בתיאטרון הבימה: המדריך לחיים הטובים )בשיתוף תיאטרון באר שבע(. בתיאטרון באר שבע: 
המשרד, השחף, קומדיה של טעויות, איזבלה. בצוותא: שיחות עם הברמן. בתיאטרון אורנה פורת: הכי יפים 
בעולם. בתיאטרון נדנדה: כספיון. במוזאון תל אביב: האישה מתוך התמונה. בטלוויזיה: ג'וני ואבירי הגליל. 

פלורנס בלוך שחקנית ב"השחף"/ אחות/ מרדית/ מטופלת במרכז גמילה
בוגרת מגמת משחק באוניברסיטת תל אביב 1992. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: 
הפרדס, אוצר יקר, טרטיף, האורחת. בתיאטרון הקאמרי: אשכבה, דוניה רוסיטה. בתיאטרון חיפה: כובע 
הקש האיטלקי, אופרת היהודים, הילד חולם. בתיאטרון החאן: אדמה קדושה, אושר, אשליה, בגדי המלך, גן 
הדובדבנים, הזמרת קירחת יותר, המצליחים, הקסם הגדול, מאכינל, מילה של אהבה, מלחמה על הבית, 
נישואים, שלוש נשים מחכות, הקמצן. בתיאטרון אנסמבל הרצליה: תנינים, אנטיגונה. בצוותא: ככה בדיוק 
רציתי. בתיאטרון גבעתיים: לה פמילייה. בפסטיבל אבניון: Vernissage. בקולנוע: נשים, כלבים לא נובחים 
בירוק, שרמן בחורף, מסעות ג'ימס בארץ הקודש, אבנים. בטלוויזיה: ספי, מולייר, תיק סגור, שאול, משחק 

החיים, חלומות מתוקים, החיים זה לא הכל, המילים הטובות.

נעמה שפירא רופאה/ לידיה המטפלת/ אימא
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה, בית צבי. בהצטיינות. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית 
ליסין: מכתב לנעה, קיסריה סופ"ש, מקווה, ולנטינו, פועלת זרה, אלוהי הקטל, הוא הלך בשדות, הים הכחול 
העמוק. בתיאטרון הקאמרי: סולמות, אמא קוראז', פיקניק בחוסמסה, עוץ לי גוץ לי, פליישר, שחף, שלוש 
אחיות, רחם פונדקי, שיינדלה ועוד. בבימה: ציד המכשפות. בתיאטרון חיפה: זכרונות חוף ברייטון, אהבה 
קשה. בתיאטרון באר שבע: נשים לא מציירות, בית ברנרדה אלבה. פרינג' והפקות פרטיות: אדיפוס המלך, 
ידי גלתיאה, נתן החכם, מוכרחים להיות שמח, האזרח ק', תדגימי ועוד. בתיאטרון אורנה פורת: הנצחון 
הסופי. דרמטורגית ומנהלת תוכן של תיאטרון דימונה. מנהלת תוכן במיזם המוזיקלי-חברתי "קולולם". 
כתיבת מחזות ביחד עם אורי וידיסלבסקי: הנסיך הקטן, שק שינה. מועמדות לפרס התיאטרון על תפקידה 
מכתב לנעה. זוכת פרס שחקנית מצטיינת של הקאמרי על תפקידה בשיינדלה. זוכת פרס פסטיבל 

"פותחים במה" על תפקידה בפועלת זרה.

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

הכותנה, בארץ הגלעד, זוז אתה מסתיר לי את השמש.

יורם טולדנו בחור במסיבה/ פול/ אבא
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 1996. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: 
אבודים ביונקרס, סינית אני מדברת אליך, החולה ההודי, קפה ערבה, דולפינים, פרינסס מרי 7, ולנטינו, 
זז, הקומה  לילה, המוגבלים, הר לא  המקרה המוזר של הכלב בשעת  סוסים על כביש גהה,  נדל"ן, 
השלישית. בתיאטרון באר שבע: הפסנתר של ברתה, גייפס. בתיאטרון הספריה: כובע מלא גשם, הנרי 
הרביעי, דרך החופש, מעגל הגיר הקווקאזי, גג שקוף. בתיאטרון חיפה: תשובה, ארתורו אוי, להיות או לא 
להיות, אותלו, גבולות, המלט, רומיאו ויוליה, שלום ולא להתראות, אימפרו, אמנות המשחק, יתוש בראש, 
רומבטיקו, דודתו של צ'ארלי, בנות עובדות. בתיאטרון תמונע: מועדון הקופים הירוקים. בטלוויזיה: סיבת 
המוות רצח, שלווה, המכון, ספי, תיק סגור, חדר מלחמה, תמרות עשן, טקסי דרייבר, חטופים, הרמון ועוד. 

בקולנוע: שלוש אמהות, חמש שעות מפריז, אדם בן כלב, אנשים כתומים, געגוע, הד ועוד.

חי מאור מנהל הצגה/ פוסטר
2004. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית  יורם לוינשטיין,  בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של 
ג'ו.  כלבים, קילר   ,ok גן ריקי, פרוייקט תמונע:  בתיאטרון  המוגבלים, האבא, לצאת מהארון, השקר.  ליסין: 
בתיאטרון הקאמרי בשיתוף אנסמבל עיתים: רשומון, חלום ליל קיץ, כישוף. בבית ציוני אמריקה: שנה טובה 
לחקלאים בצפון. בטלוויזיה: עיקרון ההחלפה, המדרשה, בני ערובה, הפרויקט של עומרי גורדון, 15 דקות, תיכון 
השיר שלנו, מיראל, תעשה לי ילד, אולי הפעם, בתולות, עיר מקלט, המלכות, הקלמרים, המלון של פיני, להעיר 

את הדוב. בקולנוע: מיכאל, מונטנה, קצפת ודובדבנים, מונטנה, מיראל.

מעיין עמרני שחקנית ב"השחף"/ אחות/ ג'ודי/ מטופלת במרכז גמילה 
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2012. בין ההצגות בהן השתתפה - מסגרת הלימודים: 
מקבת, הדה גאבלר, בית המלאכה, עמודי החברה, הפלייבוי של עולם המערב. בתיאטרון הספריה: נרניה. 
הכוח שעריים.  וזהירון, המסע המופלא של אור. בטלוויזיה:  פיטר פן, מלך היער, חיפזון  ילדים:  הצגות 

בקולנוע: הורדוס איילנד. 

עודאל חיון שחקן ב"השחף"/ בחור במסיבה/ אח/ T/ מטופל במרכז גמילה    
בוגר בית הספר לאומניות הבמה בית צבי, 2017. בין ההצגות בהן השתתף - במסגרת הלימודים: יוסף 
וכתונת הפסים, קן הקוקיה, כובע מלא גשם, אורזי מזוודות, שרופים, שושה, שיינדלה, מלכת השלג, מקבת.

בתיאטרון הספריה: רעולים, החולה ההודי. בתיאטרון ארצי לנוער: אל עצמי.

ליאור מיכאלי שחקן ב"השחף"/ בחור במסיבה/ אח/ שון/ מטופל במרכז גמילה
ובימוי בסמינר  2009, תעודת הוראה  בוגר הסטודיו לאומנויות התיאטרון מיסודו של יורם לוינשטיין, 
השחקנית, המוגבלים. בתיאטרון  - בתיאטרון בית ליסין:  בין ההצגות בהן השתתף   .2014 הקיבוצים, 
העירוני הרצליה: שלושה חברים וטורף. בתיאטרון השעה: הדיג ודג הזהב. חני הפקות: הנשים של בשביס 
זינגר. פסטיבל חיפה: נונה קוראת מחשבות. תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער: עלילות הנסיך ככה. 
כתמול שלשום. תורת היחסים.  ארגנטינה.  תיאטרון גבעתיים: קברניט עם רגל מעץ. תיאטרון חיפה: 
)זכייה במקום ראשון(, פסטיבל   2010 והאימפרוביזציה ה-1 בירושלים  פסטיבלים: פסטיבל הצחוק 

סמול במה 2010, פסטיבל עתיד התיאטרון - בילי רגל עקומה. בטלוויזיה: האי, רמזור, חיים אחרים. 
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ירדן ניקפהמה בחורה במסיבה/ כפילת "אמה"/ בחורה באודישן
בין ההצגות בהן השתתפה: בסמינר   .2017 בית ספר לאומנויות הבמה סמינר הקיבוצים,  בוגרת 

הקיבוצים: אורז כחול, הסוחר מונציה, 8 וחצי. הפקות פרטיות: טראסק, חלום ליל קיץ, טוטאל בלונד. 

רננה ניתאי בחורה במסיבה/ כפילת "אמה״/ בחורה באודישן
בוגרת הסטודיו ע"ש ניסן נתיב, 2015. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון מיקרו: שמשון, הסערה. 
בתיאטרון האנקובטור: אלחנדרו. בטלוויזיה: מול הקיר. בקולנוע : ארץ נשיה, שדה של אשליות, סרט 

קצר פרי עטה: שגיאת המצפן.

הגר משולם ויצמן בחורה במסיבה/ כפילת "אמה"/ בחורה באודישן
2018. בעלת תואר ראשון בתיאטרון ומחול מסמינר הקיבוצים.  בוגרת בית הספר למשחק ״הדרך״, 
בין הצגות בהן השתתפה - בסמינר הקיבוצים: חובזה, האיש שידע לעופף. הדרך: כיפה אדומה וזאביק, 

בייבי בייבי. בצוותא: חובזה.

מאי אזולאי בחורה במסיבה/ כפילת "אמה"/ בחורה באודישן
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2016. בין ההצגות בהן השתתפה - המחזמר מרילו. בבית 

ציוני אמריקה: הקברט פאקינג פורטי. בטלוויזיה: בסדרה ג׳ודה. בקולנוע: לשבור במצב חירום.

טל צירין בחורה במסיבה/ כפילת "אמה"/ בחורה באודישן
בוגרת בית הספר למשחק "הדרך", 2017. בוגרת המסלול המלא של בית הספר לריקוד "הקבוצה 
ביפו". בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון גבעתיים: בית מלאכה, חלום ליל קיץ. צוותא: ספירון ונדבון.



מייסדת ונשיאת כבוד
ידידי בית ליסין:

ג'ני ברנדס

יו"ר ידידי התיאטרון:
הילה רהב

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

רכז ידידי התיאטרון:
חן תמיר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,500 ש"ח(

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ואמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא

גולדמן סיגל ואמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

זהר נילי ואלי
חודורוב פארה ועופר

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

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל

רכבי מיכל ויובל
שגיא ליזיקה ועמי

שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו

2 תרומות בעילום שם
תרומה מיוחדת לכבודה

של ג'ני ברנדס

אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב

אדלר רונית וראובן
אהובי יגאל וגלית גוטמן

אהרוני קלרה
אור תאודור 
אחיעזר רותי

אייל רונית וויקטור
אילני ורד ודני
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אלמוג דר' יעל )זכאי( 

אלקון עדית
אלשיך ורדה ויוסי
אנג'ל ענת ואודי

אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי

אריאל נורית וחיים
אריסון דורין ודיויד

ארנון צפירה ומנשה
אתגר טליה ועמיהוד

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בוקשפן נורית 
ביגר אילנה ואברהם

ביצ׳צ׳ו ניצן ומירלה פררו 
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בלדב לימור וקובי
בן ימי ברכה ורועי

בן עוזר רותי
בר שלמה
בראון גבי

ברון גבי
בר-טור ליאורה ורוני

בר נתן דפני ודן קומינס
ברנר אביבה ועוזי ז"ל

ברנשטיין נתן
ברעם מיכל וגיא

ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת מיקי ושייקה

ברקת קרן ועירא
גבריאלי עדנה 
גולדנברג אורה

גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גיזנפלד איריס ואורן
גייגר שרה ומיכאל

גייזלר עודדה ודן
גלאנץ טליה

גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי

גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא

גנזי רג׳ין ומושיק
גרבינסקי דינה וישראל

גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה ואלי אבולפיה
דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה

דורון גדליה
דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב

דנינו מיטל
דרנגר ורד ואברי
דרנגר חנה ובני

הלפן אלי
הלקין אריאלה והלל

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הראל אורה וד"ר אביקם

הרטמן אסתי ואלקס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס

וולס שירי ועידן
וורטהיים דרורית

ויסמן ברוריה ודודי
ולדמן ז׳אן ואייל

זקש רעומה ועופר
זרניצקי אורה ויוסי

חכמי יוסף
חנן פסיה ורו"ח אריה

חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

טמיר ענת
יונס חנה ואלי

יפו עליזה ופרופ׳ אריאל
כהן ז. מאיר וגילה שטיין

כץ מירי ואופיר
כרמון ציפה ואריק

להב דורית והלל
לוי רחל ויצחק

לוין אבי
לוין תמר ויוחנן

לוסטרניק אורנה ואורון
לוקץ׳ יסמין ואורן
ליבאי דוד, פרופ'

לימון גילה וצביקה
לין יהודית ועו"ד אוריאל

לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי

לסט רותי וגבי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני

מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי

מאירוביץ' אילנה 
מולכו שלומית ויצחק

מטלון רותי וניסו
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנגד ליאת וגל

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

נוסבאום יהודית ורמי
נמרודי רוית ועופר
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי

סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק

סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל

סמירה בתיה
עופר ליאורה 

עופר רותי
עידן רוחה ועודד

עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פינס עודד

פישר ד"ר אלי
פישר דפנה וגדעון
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל

צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף

קונדה ציפי ואפרים
קלגסבלד יעל ודורי

קצין יהודית
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי

קרובינר קרן וגדי
רדו חנה ורוני

רהב הילה ורני
רוגובין קובי וניר נעמי

רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר
רוטר אתי וגבי

רויכמן מירי ואבי
רז אסתר

ריכטר יהודית וקובי
ריכטר מיכל וגלי

רפפורט עירית ופרי גלן
שביט יעל ושבתי

שביט )שטריקס( רינה ואילן
שורק אייל נורית

שחר זהבה ואריה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי

שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל

שסטוביץ׳ אורנה ויוני
שפירא עמוס וחלי הלוי
שפלר עופרה ורו"ח אלי

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי

שרמייסטר יגאל וויטוס הנית
תאומים עירית ומשה
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אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

להצגה זו
 מנהלת הצגה:

מורן גבע
 מנהלי במה:

אברהם נתנאל/
אבישי עסור/

סטניסלב סווטקין
 תאורה: 

 ליאור עזרא/
ניסים דלריה

 הגברה:
 רז בליצבלאו/
יורי שכנוביץ

 מתפעל במה:
אופיר אוחיון

 מלבישה:
דנה כהן

 פאות:
אולגה מטיאסן 

 מתפעלת אביזרים:
אסיה נלן

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון

 צילומים:
כפיר בולוטין
 עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב

 הפקת תכניה:
מיכל גלעד

 עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

ד"ר דב תמרי  - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

אופירה יוחנן וולק

אריה מנדל

עו"ד עינב קבאלה

אריאל קפון

מירי רובינו 

סמנכ"ל שיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהל משאבי אנוש:
יוסי זוידוביץ

מנהל כספים:
גבי ברנע

מנהלת הפקות ותפעול:
כנרת צור 

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

עו"ד מיכל רוזנבוים

עו"ד עמית מנור

שחקני התיאטרון 
לעונת 2018-19 )לפי סדר א׳-ב׳(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: ענת נתנזון

מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהלת מכירות חוץ: נועה דקל
מחלקה חינוכית:

רועי שולברג
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ארז חיימוביץ, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

מרכזת תפעול המחלקה הטכנית 
ומשאבי אנוש: נגה חליף 
מנהלת חשבונות ראשית:

מרב כהן
חשבת שכר: לורה מולדצ'סקי

מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן, טלי חובב

מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
רוני בן רימון, מריה בנגרט,
בתיה גמליאל, זאבי זוהר,

יפית טרייסמן, ציפי לסינגר, 
מרים כספי, תמר רון, אלקה שלו

מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני

נציגי שרות לקוחות:
סהר אהרון, שי אהרוני, מירה ביסון, 

רות בן-דת, עומר בשארי, מורן גבע,  
שרה גלעם, שי חבה, דניאל לוטין, 

שירה מאזה, עדי קוראל,
אורית קרואני, גיא רום
מרכזיה: דבורה אהרון

אחראי סדרנים: מיכאל מיימודס
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: כנען אליאל, מורן גבע, 

 אורנה דויטש, לירון דן, נעה חמל,
רולי יקואל, אסף פרידמן, ארז שפר

צוות טכני
מנהל ייצור: ישעיהו ביבלש
מנהל טכני: אלברטו בנדר

מנהלי במה: זיו אורפז, נביל טאפש, 
דניאל לוין, אברהם נתנאל, ליאור סאלם,

סטניסלב סווטקין, מטיאס סטוליאר
אבישי עשור, גיא קריספיל, נחום רז

עובדי במה: אופיר אוחיון, יניב אלבז, 
דניאל נאור, יהודה גרוס, אלון כליף, 

שלומי נתנאל, דן פאו, דודו פייזל,
יבגני שמואלביץ׳

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

 אלכס בנסמן,  ניל גולדשטיין,
 ניסים דלרייה, שי דלרייה, שמואל הס,

יוני לביא, פרננדו מחאיקר, זאב נבון,
אולג סטפנוב, ליאור עזרא, אייל דרור,

דולב ציגל, קוסטה רייבסקי
מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה

הגברה: דניס אוסנקין, רז בליצבלאו, 
ויטלי בצ׳קו, יוסף דולב, טל חפץ,

סטס סוסניבקר, אבישי עשור,
טל פורטנוי, מיכאל פרג, אורן פרי,
רם קציר, שרון ראובן, יורי שכנוביץ

מנהל ייצור: רמי דקל
אביזרים: יהודית בולקיאר

מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני
מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:

פאנית ראשית: אולגה מטאיסן, 
ג'ני אדלרבאום, מאיה גיא, ולריה גלוזמן, 

 נטלי חתוכה, דנה כהן, יעלה מירוז, 
 ענבל מאיר, לידיה סמנקובסקי, 

אסיה נלן, אולגה פרגמן, אלונה קומינה, 
ליאורה רון, יוליה שמילוב, אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: איציק סלחג'י

הפקה

יונה אליאן-קשת
אורטל אוחיון

אורי אוריין
טלי אורן

מאי אזולאי
מגי אזרזר

נעמה אמית
בר אקרמן

אפרת בוינוולד
יניב ביטון

עופרי ביטרמן
נעה בירון

פלורנס בלוך
דורון בלנק
אור בן מלך

לירון בן ששון
נמרוד ברגמן
ליליאן ברטו
לירון ברנס
ששון גבאי

דניאל גד
לימור גולדשטיין

ליאת גורן
עדי גילת

ליאור גרטי
גל דורנפלד

טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
שירן הוברמן

דניאל היב
אלירן הרוש

אופיר וייל
עמי ויינברג

גיל וסרמן
ענת וקסמן
יעל וקשטיין

עדי זאק
תום חגי

עודאל חיון
נצר חריט

יורם טולדנו
שלומי טפיארו

גדי יגיל
יובל ינאי

שירלי לב-ורטהיימר
נעמי לבוב

יניב לוי
אליה לסרי

חי מאור
יפעת מאור
נטלי מאירי
לורין מוסרי

תומר מחלוף
דניאל מייזלר

רבקה מיכאלי
ליאור מיכאלי

קרן מרום
הגר משולם

דב נבון
נדב נייטס

ירדן ניק
רננה ניתאי
יניב סוויסה

אנה סנגר
מעיין עמרני
גאסן עאבס 

עומר עציון
אביב פנקס

אנה צוקרמן
טל צירין

ישראל קוג׳ינסקי
יותם קושניר
אבי קושניר

מעין קילצ׳בסקי
הדס קלדרון

מאי קשת
אגם רודברג
עידו רוזנברג

עופר רוטנברג
מעין רחמים

חנן שוורצברג
הדר שחף

יעל שטולמן
מיכל שטמלר
ניר שטראוס
שרי שימחוב

נעמה שפירא
סיון ששון

כל הזכויות על המחזה בעברית שמורות
למיה טבי ייצוג

תודה לנעמי גל קיש
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השקר
מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס 
בימוי: ליאור אשכנזי

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון

תרגום: שלמה מושקוביץ 
בימוי: רוני פינקוביץ'

דברים שאני יודעת
מאת אנדרו בוול

תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה נאור

בשיתוף תיאטרון חיפה

מר גרין
מאת ג׳ף בארון

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: נתן דטנר

שיעורי ריקוד
מאת מארק סנט ז'רמן

תרגום: אלי ביז'אווי

אוסלו
מאת ג׳יי טי רוג׳רס

תרגום: אבישי מילשטיין
בימוי: אילן רונן

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר                   2018-19 

אנשים, מקומות ודברים
מאת דנקן מקמילן
תרגום: עידו ריקלין

בימוי: רוני פינקוביץ'

משרתם של שני אדונים
מאת קרלו גולדוני

נוסח עברי: ניסים אלוני
בימוי: אודי בן משה

לא משלם לך
מאת אדוארדו דה-פיליפו

תרגום: אלון אלטרס
בימוי: רוני פינקוביץ'

הסודות
מחזה ישראלי חדש

מאת הדר גלרון
בימוי: כפיר אזולאי 

היורשת
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון
בימוי: אלון אופיר

מרלן
מחזה ישראלי חדש

מאת שרה עזר
בימוי: אנה קפלן

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו

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

מלך הכלבים
מחזה מאת

יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין

עפ"י ספרו של שלום אש
בימוי: עירד רובינשטיין

שבעה
מאת שמואל הספרי

בימוי: כפיר אזולאי

לילה אחד, מרקוביץ'
 מחזה ישראלי חדש

 מאת יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין
עפ"י ספרה של

איילת גונדר-גושן
בימוי: עירד רובינשטיין

 
אינטימיות

 מחזה ישראלי חדש
מאת רוני קובן

בימוי: רוני פינקוביץ'

 

DAAN

 ALVA NOTO & RYUICHI

SAKAMOTO

NINE INCH NAILS

CHAPELIER FOU

BOB DYLAN

קטעי המוסיקה 
בפסקול ההצגה
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88608860*

יש לך שם וטלפון 
  של מישהו שמטפל בך?
 אין לך? תרשום מספר 

מי הבן אדם 
שלך בבנק

מי הבן אדם מי הבן אדם 
שלך בבנק

8860

יש לך שם וטלפון 
  של מישהו שמטפל בך?  של מישהו שמטפל בך?
 אין לך? תרשום מספר 

29 28



P E O P L E , 
P L A C E S 
& THINGS
by Duncan MacMillan
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