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הצגה ראשונה20.10.2018 :
משך ההצגה :כשעתיים ורבע כולל הפסקה
הסיגריות בהצגה מתערובת צמחים ללא ניקוטין

בימוי כפיר אזולאי
עיצוב תפאורה פולינה אדמוב
עיצוב תלבושות אורנה סמורגונסקי
מוסיקה דניאל סלומון
עיצוב תאורה קרן גרנק
עיצוב וידאו ארט יואב כהן
עוזר במאי נועם פלג
משתתפים (לפי סדר הא'-ב'):
יניב ביטון ניסים אשכנזי
דניאל גד שלומי
אופיר וייל צבי פרל/איש חברת קדישא
ענת וקסמן דבורה הגורני
גדי יגיל טוביה הגורני
נעמי לבוב ריקה
תומר מחלוף מ"כ/רוחץ גופות/מנחם/מוהל
נדב נייטס נחום
יעל שטולמן טובהל'ה

על הטרילוגיה
קידוש ,חמץ ,שבעה

מאיזו בחינה מהווים ׳קידוש׳ ,׳חמץ ו׳שבעה׳ של
שמואל הספרי טרילוגיה? לדברי הספרי עצמו,
שלושת המחזות יוצרים טרילוגיה מכיוון ש"מדובר
באותה משפחה במצבים שונים ,שמקיפים למעשה
את ההוויה הישראלית במשך עשור מכריע".
אולם דומה כי יש אלמנט נוסף – כה מובן מאליו
עד כדי כך שהוא כמעט שקוף – שמלכד את שלוש
היצירות הללו :השמות שלהן .העובדה כי כל אחד
מהמחזות נושא שם בעל מילה אחת ,המקושר
לעולם ההלכתי היהודי ,לא רק שמאגדת את שלוש
היצירות לכדי טרילוגיה אחת – אלא גם מנכיחה את
העובדה שהטקס הדתי היהודי הוא בעל חשיבות
מרכזית ליצירות אלו.

הלכה ותיאטרון – שתי המסורות של הספרי
השימוש התיאטרוני של הספרי בהלכה היהודית
משלב למעשה שתי מסורות דרמטיות ובימתיות
בכל הנוגע לריטואל :המסורת האחת ,מתמקדת
בחשיפת הפעולה הדתית כמעשה ריק מתוכן ערכי
או מוסרי ,ואת האדם הדתי כאדם מזויף או צבוע.
על פי מסורת זו" ,תיאטרליות" היא מילת גנאי
בכל הנוגע לטקס הדתי :הטקס הדתי אמור להיות
אותנטי ומלא – ולעומתו הצגת התיאטרון חשודה
תמיד בכפל-פנים ,זיוף וריקנות .מסורת זו ניתן
לאתר ביצירות כמו ׳מנדרגולה׳ למקיאוולי ,׳טרטיף׳
למולייר ועוד.
ניתן לראות כי בד בבד עם חשיפת ה"ריק"
שבביצוע טקסים דתיים כ"הצגה" – הספרי משתמש
בעולם ההלכה גם על מנת לייצר שפה בימתית
אפקטיבית .במילים אחרות ,ברובד אחר של
הטרילוגיה ,דווקא התוקף התיאטרלי של ההלכה
הוא זה שמטעין את היצירה בכוח שלה.

אעמוד פה ותנחם אותי ,קדימה.
צבי :המקום ינחם אתכם עם שאר אבלי ציון
וירושלים ,שלא תדעו עוד צער.
דבורה :תודה ,התנחמתי ,אני באמת מרגישה עכשיו
הרבה יותר טוב .ותודה לך על הנרות נשמה ,אבל
יש לי מספיק ,ברוך השם .קח אותם חזרה .תשתמש
בהם לבריאות .לילה טוב .שלא תדע עוד צער.
מצד שני ,ב׳שבעה׳ ובטרילוגיה כולה ניתן לזהות
סדרה של הפרות ,שיבושים ועיוותים של טקסים
הלכתיים .שיבושים אלו נמצאים תמיד בזיקה
להתפרקות רחבה יותר של סדר משפחתי ,חברתי
ופוליטי .העובדה שהתפרקות הטקסים ההלכתיים
הם אות מבשר-רע באה לידי הביטוי המפורש
ביותר ב׳שבעה׳ ,כאשר ניסים אומר" :שום דבר
ממה שאתם עושים ,לא נהוג .זה לא שבעה .זה
לא אבל מה שהולך פה .שתדע לך שאני מאוד
חושש .מאוד מאוד חושש" .חששותיו של ניסים
מתגלים כמוצדקים .האבל ב׳שבעה׳ ,כאמור ,רחוק
מלהיות תקין :דבורה מסרבת שיבואו לנחם אותה,
מתוך עלבון ובאופן עקבי מפרקת את הנסיונות
לנחם אותה על פי הנוסח המסורתי .שלומי מצדו,
מתעקש לראות טלוויזיה בשבעה ,למרות שהדבר
לא נהוג ולמרות התנגדות כולם ,והוא אף מסרב
להגיד קדיש על אביו.
במובנים רבים ,ה"שבעה" במחזה חורגת מן
ההלכה ,והעובדה שה"שבעה" לא מתנהלת באופן
תקין ,כרוכה בכך שכל אותן חרדות ואימת המוות
אשר הריטואל הדתי של האבל אמור לשלוט בהן
ולהסדיר אותן ,בסופו של דבר מתפרצות בתור
אסון.

קידוש
שבעה
כך ,מצד אחד ,דבורה ב׳שבעה׳ חושפת בדיוק את
הריקנות התיאטרלית של המעשה הדתי כאשר
היא מביימת את אקט התנחומים שעליה לקבל
מהמחותן שלה:
צבי :דבורה ,באנו לנחם אותך באבל .להגיד לך
כמה אהבנו את טוביה ,כמה כיבדנו –
דבורה :מי אהב את טוביה?
צבי :אנחנו!
דבורה :בסדר ,אתה צודק .תנחם אותי .הנה ,אני
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בעוד שב׳שבעה׳ ,הדימוי המרכזי של התפרקות
הטקס כרוך באופן שבו טקס זה אמור להסדיר
את אימת המוות – הרי שב׳קידוש׳ ,שואב הטיפול
התיאטרוני בטקס ההלכתי את עיקר כוחו ממערך
הזיקות שיוצרת המסורת היהודית בין טקסי השבת
לבין המרחב הביתי והמשפחתי .במחזה זה ,טקס
הקידוש מתפרק ומבוצע על הבמה בחוסר תקינות
בוטה ,כמהלך של פרימת המרחב הביתי ,ואיתו -
של יחסי המשפחה.
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חמץ
ב׳חמץ׳ מתפרקים ומעוותים על הבמה שני טקסים
הקשורים זה לזה – טקס ביעור החמץ ,שהופך להיות
מסע ההצתות במוקדי זיכרון לאומיים ,וטקס ליל
הסדר ,המתפרק בהדרגה .הפירוק המשולב של שני
טקסים אלו על הבמה נוגע בעיקר בשאלות של
הנחלת הזיכרון בהקשר בין-דורי – שאלות העומדות,
כמובן ,במרכזו של ליל הסדר המסורתי.
בכל שלושת המחזות שואב הספרי דימויים מהמסורת
היהודית .התפרקותם של הטקסים במהלך המחזות,
משקפים מהלכים רחבים יותר של פירוק וקריסה
של סדרים ותמונות-עולם ,ובהתפרקות רחבה יותר –
מוסרית ,חברתית ,פוליטית ומשפחתית – ויחד עם
ערעורו של הטקס ההלכתי מגיע גם ערעור עמוק יותר
של סדר חברתי-פוליטי.

על התפר בין דתיות לחילוניות
מיקומו של שמואל הספרי כמחזאי בתיאטרון
הישראלי של העשורים האחרונים נקשר פעמים
רבות ל"מלחמת התרבות" בין דתיים לחילוניים
במדינת ישראל והוא מוצג ככותב הבולט ביותר
בתיאטרון הישראלי המתעסק הן בחרדים הן בדתיים.

עם זאת ,רוב הדמויות במחזות מאכלסות מרחב
שבאופן מפתיע איננו חד-משמעי בכל הנוגע
לזיהוין כ"דתיות" או "חילוניות" .גם הדמויות
ב׳שבעה׳ אינן מתיישבות היטב עם הקטגוריות
של "דתיות" ו"חילוניות" .אנו רואים בתחילת
המחזה את טוביה מניח תפילין ומתכסה בטלית
ויודעים כי הוא נהג ללכת לבית הכנסת ,אולם
כאשר נחום נשאל אם אביו היה אדם דתי ,הוא
עונה תשובה עמומה יותר :שאבא שלו "הלך עם
כיפה" .כאשר שלומי נשאל אם הוא דתי ,הוא
עונה כי הוא "מסורתי" .נחום מקפיד על מנהגי
השבעה והאבלות ,ובה בעת מעשן בשבת ,לאחר
שהוא חוזר מבית הכנסת.
עיקר כוחן של הדמויות בטרילוגיה ,הוא באופן
שבו הן מתחמקות מהגדרות חברתיות נוקשות
על הציר של דתיות-מסורתיות-חילוניות .ניתן
לקרוא את הטרילוגיה כמערערת על חלוקה חדה
ופשוטה בין "דתיים" ל"חילוניים".
גם הטקסים שאותם בחר הספרי למקם במרכז
הטרילוגיה שלו מטשטשים את ההבחנה החדה
בין דתיים וחילוניים ,ומשמשים חלק ממרחב
משותף עבור הקהל היהודי הישראלי .ביחס
לטקסי שבת ,פסח ואבלות ,הקהל היהודי
בישראל מקיים איתם היכרות אינטימית במיוחד.
כך ,בשימוש בטקסים השגורים גם בתרבות
הישראלית המסורתית והחילונית ,הספרי לא
רק מאפשר לקהל לזהות ולהבין את המתרחש
על הבמה – אלא גם משתמש בטקסים אלו על
מנת לקחת חלק בתחביר התרבותי של היהדות
הישראלית ,לבחון אותו וליצור אותו בו זמנית.
האפקטיביות התיאטרונית של היצירות טמונה,
בין השאר ,גם ביכולת של האירוע התיאטרוני
שהן יוצרות לשאוב את כוחו מעולם ההלכה
היהודי – גם דרך פירוקו .כך ,ניתן לקרוא את
המחזות ,במובן זה ,לא רק כיצירות שהן על
"הדת" או "הדתיים" – אלא גם מצע לאירוע
תיאטרוני המשתתף באופן יותר רב-רובדי
ביהדות הישראלית.
גרסה מקוצרת למאמר  -יאיר ליפשיץ:
הפואטיקה ,הפוליטיקה והפרפורמנס של ההלכה
בטרילוגיה של הספרי :קידוש ,חמץ ,שבעה
מתוך :צפייה חוזרת :עיון מחודש במחזאות מקור
בעריכת זהבה כספי וגד קינר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
תשע"ג .2013
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המחזה הוצג לראשונה בשנת 1996
בתיאטרון בית ליסין ,בבימוי שמואל הספרי

על סודות וגילויים
כולנו נוצרים סודות .במשפחות מסוימות יש הרבה
דברים לא מדוברים ומושתקים .לעיתים הסיבה
היא פרטיות ,אך בהרבה מקרים מדובר בהסתרה
שבבסיסה פחד עמוק שחשיפת הסוד תקלקל או
תהרוס את האיזון הקיים.
בספרות הפסיכואנליטית קיימות שתי גישות
שונות לטיפול בסודות .גישה אחת אומרת שאין זה
מתפקידו של המטפל לפתוח סודות משפחתיים,
אלא רק לעבוד עם המטופל על תהליך היווצרות
ושמירת הסוד והשפעתו על מערכות היחסים.
הגישה השנייה טוענת שבטיפול אנחנו צריכים
תמיד לעודד אנשים לפתוח סודות היות והם
מייצרים חרדה ,מחזיקים תמיד אינפורמציה
שנחוצה למי שהוסתרו ממנה ,ומפריעים ליצירת
תקשורת מיטבית במערכות יחסים.
יש סודות מתוקים ,כמו מסיבות הפתעה .יש סודות
מרעילים – שפוגעים באנשים בלא ידיעתם .הסיבה
היחידה לפתוח סוד מהר היא כשהסודות מסוכנים -
כיש צורך להגן על מישהו שהולך להיפגע.
ד"ר אמבר בלאק מניו יורק מציעה מספר שאלות
שיכולות לסייע לנו בהחלטה אם ,איך ומתי לפתוח
סודות במשפחה .השאלה המרכזית היא :מה הרווח
ומה ההפסד שבפתיחת הסוד ואיך פתיחתו תשפיע
על כל אחת ממערכות היחסים במשפחה?
סודות קשורים תמיד לקונטקסט חברתי-פוליטי.
הבנת הקונטקסט חשובה לנו כמטפלים כדי להאיר
את הדרך לעיבודם .מה שנחשב לסוד בדור הקודם,
בחלק מהמקרים לא ייחשב לסוד בדור הבא .סוד
ממוקם תמיד בתוך מערכת קשרים .בין אם זוגית,
משפחתית ,חברתית .כשיש סודות במשפחה
אנחנו הרבה פעמים רואים שהתקשורת נעשית
מוזרה .היררכיות משפחתיות משתנות .הסוד מייצר
חסימות ונתקים בזרימת התקשורת.
אנחנו אף פעם לא נרגיש שלמים כשאנחנו
משאירים חלק שלנו לא מדובר .עם השנים החלק
הלא מדובר יתפתח למקור של סבל ואף יקבל ביטוי
לעיתים בצורת סימפטומים בתוך מערכות היחסים
שלנו.
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המחזה 'שבעה' חוסף בפנינו מה נחשב "ראוי"
להסתרה בחברה הישראלית של שנות ה 70-במאה
הקודמת ,אצל משפחות של ניצולי שואה .ובאמת,
ב׳שבעה׳ ,סודות לא מדוברים הופכים לסימפטומים
לא מודעים שיפגעו בדור הבא.
גילוי הסוד יהיה תמיד כרוך בהעזה ובהתגברות על
הפחד הכרוך בתגובות השונות לאינפורמציה שהוא
נושא .בטיפול אנחנו מנסים לעזור לאנשים למצוא
את ההעזה לבוא במגע עם אזורים מושתקים
אלה .אנחנו מחפשים איתם תשובות לשאלות
משמעותיות כמו :מי הוא בעל הסוד? למי יש זכות
לדעת את הסוד? על מי מגן הסוד? האם הסוד
נשמר בשל פחד? בשל בושה? האם גילוי הסוד הוא
פעולה של כעס/נקמה?
אנחנו מנסים לעזור לבעלי הסוד לחשוב לאט
על סדר גילויי הסוד .מי הכתובות המשמעותיות
שחשוב שישוחח עימם קודם .כל זאת בניסיון
להכין את השטח להשפעה מיטיבה שעשויה להקל
ולתת הסבר ל"לא מדובר" ולפתוח את ערוצי
תקשורת עבור כל הנוגעים בדבר.
טיפול קבוצתי יכול לשמש מרחב בו ניתן
"להתאמן" בעזרת התגובות והאסוציאציות של
האחרים ולעבד את הפחדים הכרוכים בתהליך
הגילוי של סודות ,עוד לפני התוכן עצמו.
כדי שפתיחת סוד תביא השפעה טובה על היחסים
והתקשורת בין הפרטים במערכת כדאי שניקח
בחשבון מראש את כלל מערכות היחסים ואת
המחיר והרווח של גילוי הסוד עליהם ונפעל לאט
ולאחר מחשבה.
מרית יפה מילשטיין
מטפלת בפסיכודרמה ושילוב אומנויות,
אנליטיקאית קבוצתית
יו"ר המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית
marimils@gmail.com
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אנואר סאדאת בישראל
במוצאי שבת ה 19-בנובמבר  ,1977בשעה תשע
בערב ,נחת בישראל אנואר סאדאת ,נשיא מצרים,
והפך בכך למנהיג הערבי הראשון שבא לביקור
רשמי בישראל .הביקור שנמשך שלושה ימים ,היה
אירוע היסטורי ,שהביא למפנה ביחסי ישראל-
מצרים ,ופתח תקופה חדשה בהיסטוריה של
המזרח התיכון .באמצעות הביקור פתח סאדאת
דרך לתהליך של שלום עם ישראל ,ששיאו היה
ב 26-במרץ  1979בחתימה על הסכמי קמפ דייוויד,
שסללו את הדרך לחתימת הסכם השלום בין
ישראל למצרים .סאדאת זכה יחד עם ראש ממשלת
ישראל מנחם בגין ,שותפו לתהליך ,בפרס נובל
לשלום.
עם נחיתתו בנתב"ג זכה סאדאת לקבלת פנים
רשמית בטקס חגיגי ,על אף ששתי המדינות היו
עדיין ,פורמלית ,במצב של מלחמה .את פניו קיבלו
נשיא מדינת ישראל אפרים קציר ,ראש הממשלה
מנחם בגין ,שרי הממשלה וצמרת המדינה ,ובהם
גולדה מאיר.
כ 3,000-עיתונאים ,שדרנים ואנשי טלוויזיה הגיעו
לישראל כדי לסקר את הביקור .למחרת ,ב20-
בנובמבר  ,1977ביקר סאדאת במסגד אל-אקצא
בירושלים ובכנסיית הקבר ,ולאחר מכן ביקרו בגין
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וסאדאת ביד ושם .אחר הצהריים נערכה הישיבה
החגיגית במליאת הכנסת .סאדאת נאם בכנסת
בערבית ודיבר על החלטתו "ללכת לארץ היריב,
כאשר עודנו במצב של מלחמה" ועל רצונו להרוס
את חומות העוינות והחשד המפרידות בין העמים.
בנאום התשובה של בגין הוא הביע הערכה לאומץ
לבו של סאדאת ודיבר על רצונה של ישראל
בשלום עם כל שכנותיה .שידור הנחיתה בנתב״ג
ונאום סאדאת בטלוויזיה ,ריתק את תושבי הארץ
למסכים.
למחרת ,ביום האחרון של הביקור ,ב 21-בנובמבר
נועד סאדאת עם חברי סיעות הקואליציה
והאופוזיציה בכנסת .לאחר מכן הופיעו בגין
וסאדאת במסיבת עיתונאים ופורסמה הודעה
משותפת לסיכום הביקור ,שהשניים הסכימו בה על
הצורך בהמשך הדו-שיח בין המדינות .בשעה ארבע
אחר הצהריים המריא סאדאת לקהיר וזכה לקבלת
פנים של גיבור.
ב 6-באוקטובר  ,1981בעת שצפה במצעד השנתי
שציין את מלחמת יום כיפור ,נרצח נשיא מצרים
אנואר סאדאת על ידי אנשי הג'יהאד המצרי אשר
השתתפו במצעד כשהם לובשים מדי צבא.
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מעגל החיים  -מנהגי אבלות
במסורת היהודית
זמן האבלות במסורת היהודית נמשך שנה ומחולק
לארבע תקופות .בכל תקופה נוהגים מנהגי אבלות
שונים .התקופה הראשונה היא תקופת האנינות,
פרק הזמן שבין הפטירה לבין הקבורה .לאחר
הקבורה מתחילה תקופת ה'שבעה'  -שלושה
ימי בכי וארבעה ימי אבל .השבעה היא גם חלק
מ'השלושים' ,החודש הראשון לאובדן ,שהוא גם
חודש האבל הראשון בשנת האבל.
מנהג ה'שבעה' ביהדות מבוסס על ההנחה כי אל
לאבלים להישאר לבד עם אבלם אלא לשהות בחוג
משפחתם וידידיהם .המסורת היהודית מניחה כי
בתום שבוע ,כאשר ייוותרו האבלים לבדם ,יהיה
להם קל יותר להתמודד עם האובדן.
עם השיבה מטקס הקבורה בבית הקברות תערך
סעודת הבראה .בסעודה זו נוהגים לאכול מאכלים
עגולים כגון ביצים ,עדשים וכעכים מלוחים כסמל
למעגל החיים ,מעגל שמוות ולידה משמשים בו
בערבוביא .במהלך ה'שבעה' משאירים את הדלת
פתוחה ,סימן למנחמים שיכנסו ,חל איסור מלאכה
ויציאה מן הבית ,איסור רחיצת הגוף ,איסור
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החלפת הבגדים וכיבוסם ,הימנעות מתספורת
מגילוח ומסיכה (איפור וקרמים) ,הימנעות מנעילת
נעליים מעור ואיסור קיום יחסי אישות .יש
הנוהגים גם שלא לאכול בשר ולשתות יין מאחר
ומאכלים אלה מסמלים חגיגיות ושמחה .נוסף
לכך ,מקובל כי אבלים אינם לומדים או קוראים
בתורה במהלך ימי האבל מאחר והתורה משמחת
את הלב ,אינם שואלים בשלום חבריהם ומקפידים
לשבת על מושבים נמוכים או על הארץ .בבית בו
יושבים 'שבעה' מכסים את המראות ,וכן את מסך
הטלוויזיה .כדי לאפשר לאבלים לומר קדיש במניין,
נהוג לארגן תפילות בבית בו יושבים שבעה.
תפקידם של המנהגים לסייע לאבלים למצוא איזון
בין הרצון והצורך להתאבל ,לבין הצורך להתמודד
עם הכאב ולשוב לחיים ,צורך שהמסורת היהודית
מייחסת לו חשיבות יתרה.
מתוך אתר התנועה המסורתית
www.masorti.org.il
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יוצרים
שמואל הספרי מחזה

נולד ב 1954-ברמת גן .למד פילוסופיה יהודית ,קבלה והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית
בירושלים ובימוי תיאטרון בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב .בשנים  1985-86מחזאי
בית בתיאטרון באר שבע 1986-87 ,מחזאי בית בתיאטרון הקאמרי 1990-91 ,מנהל אמנותי פסטיבל
עכו 1992-93 ,מנהל אמנותי בתיאטרון הקאמרי .מחזותיו :חופה שחורה ,תשמ"ד ,מתן תורה בשש,
גיסתו של גולדין ,החילוני האחרון ,המלך ,קידוש ,חמץ ,שבעה ,המפקח ,נתניה ,הרב קמע ,אקורדיונים,
מילאנו ,לעולם לא יפגשו ,הבדלה ,אשה בעל בית ,פולישוק (אותם גם ביים) .עיבוד למחזות :אליקו
בן שושן (יצחק בן נר) ,אותו ואת בנו (י.ד .ברקוביץ') ,נוצות (חיים באר) ,חצוצרה בוואדי (סמי מיכאל),
תזמורת על תנאי (פניה פנלון) ,אחרי החגים (יהושע קנז) .מחזות לילדים :מפלצת הצחוק ,עלילות
שמשון בר לשון .ביים את ההצגות :אבא אובו (א .ז'ארי) ,פרנקי וג'וני (טרנס מקנאלי) ,מלאכים
באמריקה (טוני קושניר) ,ערפל (מתי גולן) ,ציד המכשפות (ארתור מילר) ,סליחות (חנה אזולאי).
בטלוויזיה :הדרמות הכל דיכפין (תסריט ובימוי) ,וכל עמי הארץ מתייהדים (תסריט) ,קמפיין (בימוי).
כתב לתוכניות הטלוויזיה :קשת וענן ,זהו זה ,החמישייה הקאמרית .כתב וביים :פולישוק (,)2009
פולישוק  )2011( 2פולישוק  .)2012( 3בקולנוע :המיועד (תסריט) ,שחור (בימוי) ,שושלת שוורץ
(בימוי) .המחזה אשה ,בעל ,בית הועלה בשנת  2007בתיאטרון לגונה פלייהאוס ,קליפורניה,
ובתיאטרון העירוני של ניירובי ,קניה .זוכה פרסי האקדמיה לתיאטרון :מחזאי השנה וההצגה הטובה
של השנה  -חמץ ( ,)1996מחזאי השנה  -שבעה ( ,)1997מחזאי השנה והצגה הטובה של השנה -
אשה ,בעל ,בית ( .)2003זוכה פרס האקדמיה לקולנוע לבמאי השנה ופרס הסרט הטוב ביותר – שחור
( ,)1995זוכה פרס מיוחד בפסטיבל ברלין לקולנוע על בימוי שחור (.)1995

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,
הקונצרט ,מבזק חדשות ,סליחות ,מה עושים עם ג'ני ,אונור ,פלדה ,נערי ההיסטוריה ,תנאים של חיבה,
מראה מעל הגשר ,סוסים על כביש גהה ,עובד בשביל שניים ,אלה גרוסמן ,על אהבה וחברות ,ביבר
הזכוכית ,אילוף הסוררת ,חוף דייטונה ,השחקנית ,לצאת מהארון ,האורחת ,קוראים לו מלך ,ההצגה חייבת
להיגמר ,החדר האחורי (בשיתוף הקאמרי) ,חיית מחמד ,השקר ,משרתם של שני אדונים ,אנשים מקומות
ודברים .בתיאטרון הקאמרי :חברות הכי טובות ,הורדוס ,ליזיסטרטה  ,2000הרב קמע ,אשה בעל בית,
מילאנו ,המפיקים ,מותו של סוכן ,יומן חוף ברייטון ,כנר על הגג ,היה או לא היה ,תרה ,ינטל ,הבדלה ,גטו,
איחש פישר ,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.

דניאל סלומון מוסיקה

כותב ,מלחין ומפיק .למד בביה"ס רימון והשתלם בקומפוזיציה ,עיבוד וניצוח .כותב מוסיקה להצגות,
סרטים וסדרות טלוויזיה .בתיאטרון בית ליסין :השקר .ובכל תיאטראות ישראל להצגות – תהילה ,כנרת
כנרת ,חלום ליל קיץ ,רעל ותחרה ועוד .בטלוויזיה ובסרטים :הסודות ,מישהו לרוץ איתו ,איש הגון ,חברות,
יום האם ,בנות הזהב ,רוצחות ,כפולה ,ועוד .הוציא חמישה אלבומי סולו בהם להיטים רבים :עדיף ,בא
מכאב ,אהבה ,רבות הדרכים ,הייתכן ,אהובי ועוד ,שזיכו אותו בפרסים רבים  -פרס מלחין השנה של
אקו"ם ואלבומי זהב .עבד עם אמנים רבים כפסנתרן ,מתזמר ומפיק מוסיקלי ביניהם אביב גפן ,שלמה
ארצי ,עברי לידר ,blackfield ,רוקפור ,ישראל גוריון ,ריקי גל ועוד .זוכה פעמיים בפרס התיאטרון עבור
המוסיקה להצגות סיפור פשוט (הבימה) ,אדם לא מת סתם (הבימה) ,וזוכה פעמיים בפרס המוסיקאי
של פסטיבל הצגות הילדים בחיפה עבור ההצגות ייסוריו של דרקון מאוהב ,ואגדת העורבים והילדה.

קרן גרנק עיצוב תאורה

כפיר אזולאי בימוי

בוגר תואר ראשון ושני במגמת בימוי ,החוג לתיאטרון אוניברסיטת תל אביב .במאי וכותב מוסיקה
לתיאטרון .בין ההצגות שביים  -בתיאטרון בית ליסין :מימונה ,הוא הלך בשדות ,הסודות .בתיאטרון
הקאמרי :אלקטרה ,כבוד אבוד .בתיאטרון הבימה :הכיתה שלנו (פסטיבל תיאטרון קריאה פולני) ,הדה
גאבלר .בתיאטרון באר שבע :סליחות ,קן הקוקייה ,נורה ,חבלי משיח ,חתונת הדמים ,האפקט .פרינג’
והפקות אחרות  -גודמן בית ספר למשחק בנגב :חתונת הדמים ,ציד המכשפות ,משחיז הסכינים הסיני,
חפץ .בתיאטרון לילדים ונוער של תיאטרון באר שבע :אקסטרה לארג׳ .סטודיו יורם לוינשטיין :דפוק
ת’זר ,טרוריזם ,מלחמה .בתיאטרון האוניברסיטה :תמונות צייד מבוואריה תחתית ,אהבתה של פדרה.
בתיאטרון צוותא :אחד משלנו (פסטיבל עתיד התיאטרון) ,היום של סבתא (פסטיבל זעקי ארץ אהובה).
בתיאטרון הסמטה ,MENSCH MEIER :מעלית שירות ,ציד עכברושים .כתיבת מוסיקה  -תיאטרון הסמטה:
אסקוריאל .בתיאטרון ערבי-עברי ביפו :נחיתת אונס .בתיאטרון צוותא :אויב בחדר (תיאטרון קצר) ,יהלי.
בתיאטרון קריאה בית ליסין :שיקול מוטעה .זכה פעמיים בפרס הבמאי ע”ש יוסף מילוא על בימוי
ההצגות אלקטרה וכבוד אבוד.

פולינה אדמוב עיצוב תפאורה

מעצבת תפאורה ותלבושות בארץ ובחו"ל .בין עבודותיה  -בתיאטרון בית ליסין  -הר לא זז ,הסודות.
בתיאטרון הבימה :אישה בורחת מבשורה ,הכיתה שלנו (בשיתוף ת .הקאמרי) ,אדיפוס – תיאור מקרה,
נעצר בחצות ,שלוש אחיות (בשיתוף הקאמרי) ,1984 ,צמח .בתיאטרון הקאמרי :זה הים הגדול ,פופר,
איש קטן מה עכשיו? ,אלקטרה ,כבוד אבוד ,מפיסטו ,הילד חולם ,אותלו .בתיאטרון באר שבע :איפיגניה.
בתיאטרון גשר :בזעיר אנפין ,מסעות אודיסאוס ,פציעות קטנות .בתיאטרון החאן :האדרת ,משחק של
אהבה ומזל (זוכת פרס התיאטרון לתלבושות ,)2012 ,מולי סוויני ,סדר עולמי חדש ,הלילה השנים-עשר
(זוכת פרס התיאטרון לתלבושות .)2010 ,בתיאטרון תמונע :עיקר שכחתי .בצוותא :מישהו מאחורי ,בת,
המשתמט .מלנקי :הזקנה ועושה הנסים ,הזר (הצגת הפרינג' של השנה  ,)2004שושנת יריחו ,על החטא,
טרגדיות קטנות ,המהגרים ,איוב ,אורפיאוס במטרו (פרס קיפוד הזהב לתפאורה .)2009 ,אופרה פרינג'
משחק מזל .קבוצת מחול נועה דר :עננֹוצה .בלט ירושלים :כנר על הגג .בסנט פטרבורג :עיקר שכחתי
( .)Takoi teatrבמוסקבה :טניה-טניה ( ,)Mastersakaya Fomenkoהחיים הם חלום ()Theatre Vakhtangov
בקייב :מרקיזה דה סאד (.)Teatr Franko
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בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב .עיצבה תאורה להצגות רבות ,ביניהן -
בתיאטרון בית ליסין :מנדרגולה ,אהבה זה לא הכל ,הבנאליות של האהבה ,אקווס ,עלמה ורות ,מייק,
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 ,אנשים
מקומות ודברים .בתיאטרון הקאמרי :בעל למופת ,רומיאו ויויליה ,האריסטוקרטים ,לילה לא שקט ,לעוף
מכאן ,הבדלה ,אמדיאוס ,תרה ,אוי אלוהים ,הגיל הנכון לאהבה ,היה או לא היה ,זה הים הגדול ,מותו
של סוכן ,יומן חוף ברייטון ,באדנהיים ,האב ,שמנה ,לילה טוב אמא ,פלונטר ,צחוק של עכברוש ,המלט,
דמוקרטיה ,הם יורים גם 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 ,נשים ,טקסי ,אליס בארץ הפלאות ,צורה לאהבה ,מוריס שימל (בשיתוף תיאטרון חיפה) ,רעל ותחרה,
החולה ההודי ,ליזיסטרטה ,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 ( )2005ומקבת (.)2014

יואב כהן עיצוב וידאו ארט

בימאי ויוצר וידאו ארט בתחום אמנויות המסך והבמה ,בוגר בהצטיינות של בית הספר סם שפיגל
לקולנוע ולטלוויזיה ,למד בבצלאל במחלקה לוידאו וניו-מדיה .בין ההצגות להן עיצב  -בתיאטרון
בית ליסין :דולפינים ,בראנז'ה ,פרינסס מרי  ,7אמא שלו 33 ,וריאציות ,משאלה אחת ימינה ,אז בפראג,
המקרה המזר של הכלב בשעת לילה ,אלה גרוסמן ,השחקנית ,אנשים מקומות ודברים .בתיאטרון
הבימה :כוכב יאיר ,ביקור הגברת הזקנה ,אלוף הבונים (בשיתוף הקאמרי) ,התקווה .בתיאטרון הקאמרי:
תרה ,פאנק-רוק ,אלקטרה ,שיער ,כטוב בעיניכם ,פשוט לאהוב ,רומיאו ואמא .בתיאטרון באר שבע:
הביתה הביתה ,הרולד ומוד ,קומדיה סקסית בליל קיץ .בתיאטרון החאן :יחזקאל .באופרה הישראלית:
דון ג׳ובאני ,נישואי פיגארו ,החטיפה מן ההרמון ,מאדאם באטרפליי ,לנוע בלי לזוז .בגרמניה :בית ברנרדה
אלבה ,רצח .הפקה פרטית :מרילו .עיצב וידאו ארט לסיבוב הופעות של עברי לידר ,ושל ריטה .זוכה
פרס התיאטרון בקטגוריית "עיצוב וידאו-ארט״ .2016
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משתתפים

דניאל גד שלומי

בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב .2016 ,שירת בתיאטרון צה"ל .בין ההצגות בהן השתתף -
בתיאטרון הבימה :שייקספיר מאוהב .בטלוויזיה :שבבניקים ,McMafia, O-boy ,גאליס ,סוסי פרא ,תא
גורדין ,אחת אפס אפס ,גרעינים .בקולנוע :מקוללים ,גאליס קונקט ,מפריח היונים ,שבעה (מאת רונית
ושלומי אלקבץ).

גדי יגיל טוביה הגורני

כוכב להקת פיקוד צפון  .1963-5החל את דרכו בתיאטרון העממי בנאסר–א-דין ובתיאטרון הקאמרי
בעוץ לי גוץ לי והאדרת .כיכב בהצגות התיאטרון המוסיקלי של גיורא גודיק איש למנשה ,הלו דולי.
ב 1970-הופיע בתוכנית יחיד חיי כלב שהוצגה מעל  600פעם .בהמשך הופיע בתוכניות היחיד
חיקיתי לך ארצי ועובר ושב .ביידיש הופיע לראשונה ב 1970-בשירי החומש בתיאטרון העממי ,ובמגילה
בטלוויזיה .בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין :סקאפינו ,יחפים בפארק ,האורחת ,מר גרין.
בתיאטרון הקאמרי :הרטיטי את לבי ,משפחה חמה ,גטו ,איש קטן מה עכשיו ,דבר מצחיק קרה ,איבנוב ,אח
יקר ,אופרה בגרוש .בתיאטרון יידישפיל :אני לא רפופורט ,מנגינה שבלב ,דז’יגאן ושומכר לנצח ,גבירטיג.
בתיאטרון באר שבע :כסף קל ,חלום ליל קיץ ,ד”ר דוליטל .בטלוויזיה :הופיע בתוכניות יחיד מזל כוכב,
הערב עם גדי יגיל ובסדרות שכנים ,המובילים ,נבסו .בקולנוע :כץ וקרסו ,שוד הטלפונים הגדול ,השכונה
שלנו ועוד .זוכה פרס אמ"י על מפעל חיים .2016 ,זוכה פרס מפעל חיים בטקס פרסי התיאטרון.2017 ,

יניב ביטון ניסים אשכנזי
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי .2004 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין:
המוגבלים ,אילוף הסוררת ,לצאת מהארון ,משרתם של שני אדונים .בתיאטרון הקאמרי :סיראנו דה
ברז'ראק ,פופר ,קומדיה של טעויות ,משרתם של שני אדונים ,כסף עובר ושווא ,ע'  ,17יתוש בראש,
רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים ,פלונטר ,המלט .בטלוויזיה :היהודים באים ,המדרשה ,לה פמיליה ,הבורר,
הקלמרים ,צחוק מעבודה ,ניו יורק ,אלנבי ,נבחרת ישראל בטלוויזיה .בקולנוע :שושנה חלוץ מרכזי ,הזמן
שנותר ,תל אביב על האש.

ענת וקסמן דבורה הגורני

בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי .1984 ,בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין:
סילביה .בתיאטרון באר שבע :כותרת ראשית ,חלום ליל קיץ .בתיאטרון הקאמרי :רכוש נטוש ,אמא
קוראז' ,בית ברנרדה אלבה ,יחסים מסוכנים ,ראש משוגע ,פיגמליון ,מכתבי אהבה ,חברות הכי טובות ,נורה,
כטוב בעיניכם ,אמא קוראז' ,בשם האהבה ,קוויאר ועדשים ,שירת הקאמרי ,מלון פלזה ,הכתובה ,מי מפחד
מוירג'יניה וולף? ,הבדלה ,סוף טוב ,רומן משפחתי ,וניה סוניה מאשה ושפיץ ,כולם רוצים לחיות ,גם הוא
באצילים ,מלון רנדוו ,קרום ,מהומה רבה על לא דבר .בטלוויזיה :על הקו ,בסדרות :החיים זה לא הכל ,גומרות
הולכות ,משפחה טובה ,אובוי ,הנרגנות ,במיני סדרות :חברות הכי טובות ,חקירה פנימית .בקולנוע :לא שם
זין ,השגעון הגדול ,חבצלת (פרס מוגרבי על משחקה בסרט זה) ,סיפורי תל–אביב ,גולם במעגל ,לילסדה,
האסונות של נינה ,נודל ,בננות .זוכת פרס אופיר  -שחקנית השנה על תפקידה בסיפורי תל-אביב (,)1992
זוכת פרסי אופיר שחקנית המשנה – על תפקידה בהאסונות של נינה ( )2003ועל תפקידה בנודל (.)2007
זוכת פרס השחקנית המצטיינת ע"ש אבנר חזקיהו ז"ל ( .)2000זוכת פרס קלצ'קין.

אופיר וייל צבי פרל/איש חברת קדישא

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2006 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :חלום
של לילה בלב קיץ ,תמונות יפואיות ,המלאך (בשיתוף המדיטק) ,מנדרגולה ,שיינדלה ,מכולת (בשיתוף
הקאמרי) ,המוגבלים ,הוא הלך בשדות ,ההצגה חייבת להיגמר ,משרתם של שני אדונים .בתיאטרון הספריה:
טירונות ,ינטל ,תשוקה ,יעקבי ולינדנטל .בתיאטרון הסמטה :זעמו הגדול של פיליפ הוץ .בתיאטרון אורנה
פורת :מסך הברזל ,מעלה הקרחות .בתיאטרון המדיטק :אריה הספריה .בטלוויזיה :המובילים ,מתלהבת,
השוטר הטוב ,על הספקטרום ,לה פמיליה ,קלמרים .בקולנוע :שליחותו של הממונה על משאבי אנוש ,אווה,
סוף עידן התמימות.

נדב נייטס נחום

בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב .2009 ,למד בבית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .בין ההצגות בהן
השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :אחים בדם ,משאלה אחת ימינה ,הקוסם מארץ עוץ (בשיתוף המדיטק),
פינוקיו (בשיתוף ת .הארצי) ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,המוגבלים ,ביבר הזכוכית ,השחקנית,
הים הכחול העמוק .בתיאטרון הקאמרי :משחקים בחצר האחורית ,רומיאו ויוליה .בתיאטרון הבימה:
עקומים .בתיאטרון תמונע :אדם גייטס ,דיוקן של ציפור .בתיאטרון הסמטה :הערב אדיפוס .בתיאטרון
הערבי עברי :שרופים .בתיאטרון הספריה :תחת שמי פריז ,שרים סינטרה וחברים .בקולנוע וטלוויזיה:
שבע דקות בגן עדן ,אלנבי ,משפחה טובה ,בשבילה גיבורים עפים .זוכה פרס התיאטרון  -השחקן
המבטיח על תפקידו באחים בדם ( .)2011זוכה פרס התיאטרון  -שחקן השנה על תפקידו בהמקרה
המוזר של הכלב בשעת לילה (.)2015

נעמי לבוב ריקה

בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב .2011 ,בין ההצגות בהן השתתפה -בתיאטרון בית ליסין:
האורחת .במסגרת פסטיבל תיאטרון קצר ,צוותא :מחר מלחמה .בתיאטרון גשר :טרוריזם ,פציעות
קטנות .במדיטק :תן למילים לעשות בך .צעירי הקאמרי :מחווה לאמן .בתיאטרון אורנה פורת :הברווזון
המכוער .בטלוויזיה :מטומטמת ,הכל הולך ,אבודים בריבוע ,על הספקטרום .בקולנוע ,4x4 :יונה ,דוקטור
פומרנץ.

20

יעל שטולמן טובהל'ה

בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים .2015 ,בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין:
משרתם של שני אדונים .בתיאטרון האינקובטור :גידי-מחזמר בהקיץ ,אלחנדרו ,מה שחשוב באמת,
חלפון  - 6עאלק מחזמר ,סטנגה ,אני סנדוויץ' .בתיאטרון מיקרו :הסערה .מופע תיאטרלי מוסיקלי :האם
החמישית .בטלוויזיה :בסדרה שאטו עין כרם .בקולנוע :בסרט הקצר מזל טוב מר בראון ,החלמה ,אנה.

תומר מחלוף מ"כ/רוחץ גופות/מנחם/מוהל

בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .2018 ,בין ההצגות בהן השתתף – במסגרת הסטודיו:
מראה מעל הגשר ,הנשים האבודות מטרויה ,בית הרוחות .בטלוויזיה :תפקידי אורח בפאודה  ,2כיפת
ברזל.
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חברי ההנהלה
הציבורית

מנהלת התיאטרון :ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון :אבישי מילשטיין

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:

מנהל כספים:

מיכה וייסמברגר

גבי ברנע

מנהל משאבי אנוש:

מנהלת הפקות ותפעול:

יוסי זוידוביץ

כנרת צור

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 ,מורן גבע ,שרה גלעם,
שירה מאזה ,עדי קוראל,
אורית קרואני ,גיא רום
מרכזיה :דבורה אהרון
אחראי סדרנים :מיכאל מיימודס
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,יצחק ברוך
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יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג
עו"ד מיכל רוזנבוים
עו"ד עמית מנור

הפקה

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

להצגה זו

מנהלת הצגה:
נעה חמל
מנהלי במה:
אבישי עשור/
דני לוין
תאורה:
שי דלריה/
אולג סטפנוב
הגברה:
ויטלי בז'קו/
דניס אוסנקין
עובדי במה:
דוד פייזל אמזרי/
גיא קריספיל
מלבישה:
אולגה פרגמן

פאות:
אולגה מטאיסן
מתפעלת אביזרים:
ענבל מאיר
ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון
צילום כריכה:
יוסי צבקר
עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב
צילום תוכניה:
רדי רובינשטיין
הפקת תכניה:
מיכל גלעד
עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

קריין :דניאל סלומון
תודה 'לארכיון המדינה'
ול'ארכיון כאן תאגיד השידור הציבורי'
עבור חומרי הגלם ליצירת הווידאו ארט

שחקני התיאטרון
לעונת 2018-19

(לפי סדר א׳-ב׳)

יונה אליאן-קשת
אורטל אוחיון
אורי אוריין
טלי אורן
מאי אזולאי
מגי אזרזר
רועי אלברג
נעמה אמית
בר אקרמן
אפרת בוינוולד
יניב ביטון
עופרי ביטרמן
נעה בירון
פלורנס בלוך
דורון בלנק
מור בן דוד
אור בן מלך
לירון בן ששון
נמרוד ברגמן
ליליאן ברטו
לירון ברנס
דור ברנס
ששון גבאי
דניאל גד
לימור גולדשטיין
ליאת גורן
עדי גילת
ליאור גרטי
אנה דוברוביצקי
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
מור חנסון
נצר חריט
אורלי טובלי
יורם טולדנו
שלומי טפיארו
גדי יגיל
תומר יוסף

יובל ינאי
שהיר כבהא
שחר כספי
שירלי לב-ורטהיימר
נעמי לבוב
יניב לוי
דניה לנדסברג
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
יעקב סולדטוב
אנה סנגר
מעיין עמרני
גסאן עבאס
עומר עציון
מירב פלדמן
אביב פנקס
קובי פרג׳
אנה צוקרמן
טל צירין
איתי צ׳מה
ישראל קוג׳ינסקי
יותם קושניר
אבי קושניר
מעין קילצ׳בסקי
מאי קשת
אגם רודברג
עידו רוזנברג
עופר רוטנברג
מעין רחמים
הדר שחף
יעל שטולמן
מיכל שטמלר
ניר שטראוס
אורי שילו
שרי שימחוב
נעמה שפירא
סיון ששון

מייסדת אגודת הידידים
ג'ני ברנדס ז״ל
יו"ר ידידי התיאטרון
הילה רהב
מנהלת ידידי התיאטרון
תמר הררי
רכזת ידידי התיאטרון
מיה גרניט שבא

מייסדים
( 12,000ש"ח ומעלה)
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
 2תרומות בעילום שם
תרומה מיוחדת לכבודה
של ג'ני ברנדס
לזכר בטי וולטר ארצט
In Memory of Betty and Walter Artzt

קרן בטי וולטר ארצט
The Betty and Walter Artzt
Foundation

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין
נוסדה באפריל 2006
לפרטים ולהצטרפות:
טל03-7255338 .

ידידים

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

( 4,500ש"ח)
אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב
אדלר רונית וראובן
אהובי יגאל וגלית גוטמן
אהרוני קלרה
אופיר סימה ואבינעם
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
דוידי שירה וישי
דורון גדליה

דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי
דנינו מיטל
סלע יהודית ואביאם
דרנגר ורד ואברי
סלע שרה ופרופ' מיכאל
דרנגר חנה ובני
סמירה בתיה
הלפן אלי
עופר ליאורה
הלקין אריאלה והלל
עופר רותי
המבורגר אילנה ויאיר
עידן רוחה ועודד
המבורגר חנה וגדעון
עמית טובי ופרופ' עמי
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
ענבר יהודית ואורי
הראל אורה וד"ר אביקם
פדני ענת ובני לזכרם של
הרטמן אסתי ואלקס
פדני מלווינה ואורי
הרציאנו ד"ר לורט
פדרבוש שלי וליאור
וולטש טלי ועמוס
פדרבוש רותי ועקי
וולס שירי ועידן
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
וורטהיים דרורית
פורר מיכל ודוד
ויסמן ברוריה ודודי
פושינסקי דפנה ואמיר
ולדמן ז'אן ואייל
פינס עודד
זקש רעומה ועופר
פישר ד"ר אלי
זרניצקי אורה ויוסי
פישר דפנה וגדעון
חכמי יוסף
פרי אסנת ויעקב
חנן פסיה ורו"ח אריה
פרי נאוה
חשין רות ומישאל
פרידמן נירה ואבי
טולידאנו נירה
פרלוק אורנה וד"ר חיים
טייק עירונה ודוד ז"ל
פרנקל ענת ושמואל
טיסונה נעמי ושלמה
צ'ורלי תמי
טמיר ענת
צ'חנובר יוסף
יונס חנה ואלי
קונדה ציפי ואפרים
יפו עליזה ופרופ' אריאל
קלגסבלד יעל ודורי
כהן ז .מאיר וגילה שטיין
קצין יהודית
כץ מירי ואופיר
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי
כרמון ציפה ואריק
קרובינר קרן וגדי
להב דורית והלל
רדו חנה ורוני
לוי רחל ויצחק
רהב הילה ורני
לוין אבי
רוגובין קובי וניר נעמי
לוין תמר ויוחנן
רוה תמי ויהודה
לוסטרניק אורנה ואורון
רוטלוי נלי ויאיר
לוקץ' יסמין ואורן
רוטר אתי וגבי
ליבאי דוד ,פרופ'
רויכמן מירי ואבי
לימון גילה וצביקה
רז אסתר
לין יהודית ועו"ד אוריאל
ריכטר יהודית וקובי
לנדאו ליאורה ואלי
ריכטר מיכל וגלי
לנדסמן גלית ויוסי
רפפורט עירית ופרי גלן
לסט רותי וגבי
שביט יעל ושבתי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
שביט (שטריקס) רינה ואילן
מאור גליה ויהושע
שבתאי אנה ועפר
מאיר נילי ושי
שורק אייל נורית
מאירוביץ' אילנה
שחר זהבה ואריה
מולכו שלומית ויצחק
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
מטלון רותי וניסו
שטראוכלר בת-שבע
מיתר ג'וזיאן (צביה)
שיינמן דניאלה ודן
מיתר עופרה
שמר אלה ואריאל
מנגד ליאת וגל
שניידר בצלאל ויעל לב
מנור נורית ויואב
שסטוביץ' אורנה ויוני
מנור רות ויצחק
שפירא עמוס וחלי הלוי
מקוב ישראל
שפלר עופרה ורו"ח אלי
נאמן דליה ואייבי
שרון ד"ר נעמי ורן
נוסבאום יהודית ורמי
שרם יוכי
נופך מוזס מימי ואיציק
שרמייסטר יגאל וויטוס הנית
נחמה נירה ושלמה
תאומים עירית ומשה
נמרודי רוית ועופר
 13תרומות בעילום שם
סאמט ורדה וחיים
סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק
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מחזאות ישראלית
הסודות
מחזה ישראלי חדש
מאת הדר גלרון
בימוי :כפיר אזולאי

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

היורשת
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
בימוי :אלון אופיר

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו
מחזה :דפנה אנגל-מחרז
בימוי :מאיה ניצן,
אלה ניקוליבסקי

מרלן
מחזה ישראלי חדש
מאת שרה עזר
בימוי :איה קפלן

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
משפחה חמה
מאת ענת גוב
בימוי :רוני פינקוביץ'

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'

מחזאות בינלאומית
אנשים ,מקומות ודברים
מאת דנקן מקמילן
תרגום :עידו ריקלין
בימוי :רוני פינקוביץ'

השקר
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :ליאור אשכנזי

מר גרין
מאת ג׳ף בארון
תרגום :עידו ריקלין
בימוי :נתן דטנר

משרתם של שני אדונים
מאת קרלו גולדוני
נוסח עברי :ניסים אלוני
בימוי :אודי בן משה

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :רוני פינקוביץ'

שיעורי ריקוד
מאת מארק סנט ז'רמן
תרגום :אלי ביז'אווי

לא משלם לך
מאת אדוארדו דה-פיליפו
תרגום :אלון אלטרס
בימוי :רוני פינקוביץ'

דברים שאני יודעת
מאת אנדרו בוול
תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה נאור
בשיתוף תיאטרון חיפה

אוסלו
מאת ג׳יי טי רוג׳רס
תרגום :אבישי מילשטיין
בימוי :אילן רונן

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית .פועל בסיועם של :משרד התרבות והספורט ,עיריית תל-אביב-יפו
רח' דיזנגוף  101ת"א ,המשרדים :בית כלל ,רח' דרויאנוב  5ת"א
טלפון 03-7255300 :קופה 03-7255333 :פקסwww.lessin.co.il 03-5241333 :
26

27

מי הבן אדם
שלך בבנק
יש לך שם וטלפון
של מישהו שמטפל בך?
אין לך? תרשום מספר

8860
*

Director Kfir Azulay
Set Design Polina Admov
Costume Design Orna Smorgonsky
Music Daniel Salomon
Lighting Design Keren Grank
Video Art Design Yoav Cohen
Assistant Director Noam Peleg
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Cast (in alphabetical order):
Yaniv Biton - Nissim Ashkenazi
Daniel Gad - Shlomi
Neomi Levov - Rika
Tomer Machluf - Seargent/
Body-Washer/Yeshiva Prayer/Mohel
Nadav Nates - Nachum
Yael Sztulman - Tovale
Anat Waxman - Dvora Hagorni
Ofir Weil - Tzvi Perel/
Hevra Kadisha employee
Gadi Yagil - Tuvia Hagorni

SHIVAA
By

SHMUEL HASFARI
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