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איפה אתם בסדר???
בין פורים לפסח מהדהדת השאלה הזו בכל רחבי 
במשרדים  ובעמקים,  בהרים  מתגלגלת  הארץ, 
ושוב,  שוב  נשאלת  ובניידים,  ובבתים, בטלפונים 
כשאלת נימוס וכשאלת התעניינות, בתחושת הקלה 
במיאוס  ובחרדה,  בהתלהבות  עמוקה,  ובדאגה 
היא  פעמים  כמה  לספור  יכולנו  אם  ובאהבה... 
נשאלת יש להניח שהיינו מגיעים למיליונים רבים, 
יותר מכמות האסאמאסים לאח  אולי אפילו רבים 

הגדול...
אז איפה אתם בסדר? אל תטעו, לא מדובר בשאלה, 
מדובר בצופן, בקוד שהפעלתו משחררת באחת את 
כל סבך הרגשות, המחויבויות, הציפיות והאכזבות 
שלנו ממשפחותינו. את הקשר הבלתי ניתן לניתוק, 
ואת הנדנדה  וההיפרדות,  כוחות ההתרחקות  את 
הקצוות  שני  בין  בתוכה  שרויים  שאנו  המתמדת 

האלה. 
ליל הסדר הוא אחד הלילות היחידים בשנה שבו 
הזמן  בעבותות  ונקשרים  שבים  מאיתנו  רבים 
DNA היהודי העתיק, ולמוסד המשפחה  והזיכרון ל 
שהוא ללא ספק התא המולקולארי הבסיסי שלו. 
הזה  בלילה  לתחייה  קם  עדיין  רבות  במשפחות 
מוסד המשפחה המסורתי, הקדום והשורשי, היציב 

והפטריאכלי.
ימות החול של  וביתר שאת בשאר  אצל אחרים, 
הולכת  הישראלית  השנה, התמונה המשפחתית 
ומתגוונת, הולכת ומופרטת לסוגים ותת סוגים, גוונים 
רבים.  ליחידים  ומופרטת  הולכת  וגם  גוונים,  ובני 
קשה מאד להמשיך ולהתכחש לשבר העמוק שבו 
מאות  שאחרי  דומה  המשפחה.  מוסד  כעת  נתון 
ומובנות-מאליה של המשפחה, שבה  יציבות  שנות 
הייתה עמוד השדרה של החברה היהודית, ובעצם 
יחידה, מתערערת בלעדיותה,  גם אופציה קיומית 
ואוניברסאליים,  מקומיים  וחזקים,  רבים  וכוחות 
מכרסמים ללא הרף ביציבותה, בלעדיותה וחיוניותה.

וזכויותיו  אין ספק שהעמדת היחיד, רצונותיו, צרכיו, 

במרכז המחשבה המודרנית מחלישה את המשפחה, 
כי המשפחה מבוססת בעיקר על מחויבות, הקרבה, 
ויתור ופשרה, ולא על בחירה, זכויות, אינדיווידואליות, 

ומימוש עצמי.
ם,  י החי מי  תחו בכל  רים  המהי ים  י ו נ השי גם 
הטכנולוגיה, הניידות, אמצעי התקשורת, הכלכלה 
העולמית, כולם מקשים על היציבות המשפחתית, 
המצריכה שמירת קשרים ותבניות ארוכי טווח. גם 
הבין-אישיים השתנה  היחסים  טיבן של מערכות 
חיי  את  מעשיר  ובחברות  באינטימיות  והצורך 
המשפחה שלנו, אבל גם מציב לנו רף ציפיות גבוה 

מאד.
המהפכה הנשית, הידועה בשמה המפחיד כל כך 
‘הפמיניזם’, מעצבת מחדש ומשנה בהדרגה את   -
סדרי החיים המשפחתיים, את חלוקת התפקידים 
במשפחה, את המבנה הכלכלי שלה, וכן, יותר ויותר 
גם את המבנה התרבותי והרוחני שלה. ככזאת, יש 
בה מימד מערער ומאיים, וזה בודאי חלק מהסיבות 
להתנגדות החזקה ולחששות הכבדים שהמהפכה 
הזאת עדיין מעוררת. זה גם ללא ספק חלק ממשבר 
המשפחה ומהצורך הדחוף להגדיר את המשפחה 

מחדש.
אבל יש במשבר הנוכחי גם הזדמנות גדולה לשינוי 
עמוק ולתיקון גדול. הזדמנות ליצירה של מודל או 
מודלים חדשים של התא הבסיסי והאינטימי ביותר 
בהם,  השותפים  לכל  שיאפשרו  מודלים  בחיינו. 
חיים  וסבתות,  וילדות, סבים  ילדים  וגברים,  נשים 
יותר. מודלים של תאים  מלאים, עשירים ומספקים 
משפחתיים שמתקיימים בהם סולידריות, אינטימיות, 
שבה  מציאות  בתוך  וצמיחה,  הדדיות,  תמיכה, 
ונעשים  ונחלשים, הולכים  הערכים האלה הולכים 

נדירים.  

ד”ר ענת ישראלי, מתוך דברי פתיחה לכנס השנתי 
של המדרשה באורנים, 21.3.2009

‘איפה אתם בסדר?’ 
המשפחה הישראלית בין התפרקות להתחדשות
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ישראלים מסתובבים  כל שנה מחדש לא מעט 
מבועתים לקראת ליל הסדר. רובנו אולי נרים גבה 
לנוכח התגובות האלה, אבל עבור חלק מאיתנו 
האנשים,  רוב  עבור  אמיתית.  במצוקה  מדובר 
ליל הסדר  דוגמת ארוחת  אירועים משפחתיים 
מתח  של  מסוימת  מידה  כלל  בדרך  מערבים 
זה קרוב משפחה שמצית  שאפשר לסבול. אם 
ויכוחים פוליטיים, אוכל שרוף או אולי שאלות בלתי 
פוסקות על מה תעשו אחרי שתסיימו ללמוד או 
למה אין לכם בן זוג. לפעמים המצבים האלה הם 
יותר מאשר צפצופים לא נעימים באירועים  לא 
מהאנשים  חלק  עבור  אבל  הכל.  בסך  מהנים 
ובשבילם  יותר  הרבה  עמוקים  האלה  הרגשות 

כן, עד  וחרדה.  מדובר באירועים מעוררי אימה 
כדי כך.

אם ארוחת החג היא מקור מתח עבורכם וכל מה 
שאתם רואים כשאתם עוצמים את העיניים זה את 
האחיינים שלכם מורחים על עצמם אוכל בזמן 
או  שהתיאבון שלכם שוקל אם לצאת מהדלת 

מהחלון, יש שני דברים שאתם צריכים לדעת. 
- מתח בארוחות  הראשון, הוא שאתם לא לבד 
משפחתיות כאלה ולקראתן הוא דבר נפוץ הרבה 
יותר משחשבתם. השני, זה לא חייב להיות ככה ויש 

לכם מה לעשות בעניין.

המשפחתיות  מהארוחות  אחת  הוא  הסדר  ליל 
הגדולות, ואצל חלק גדול מהאנשים כנראה גם אחד 
האירועים המשפחתיים הבולטים של השנה. בכל 
זאת מדובר בכמה שעות שבהן אנחנו סגורים באותו 
לא  משפחה,  שהם  שלמרות  אנשים  עם  המקום 
תמיד אנחנו בקשר רציף איתם ואנחנו לא בהכרח 
המפגש  להם.  דומה  בצורה  ומתנהגים  חושבים 
והצפת  לחיכוכים  בטוח  כמעט  מתכון  הוא  הזה 

קונפליקטים.
ציפיות,  הרבה  אצלנו  שמעורר  במפגש  מדובר 
ועוד לפני שהוא בכלל מתקיים  ופנטזיות,  רגשות 
הוא מתחיל להעלות שאלות ולעורר מתח. אם אתם 
אלה שמארחים אתם אולי שוברים את הראש את 

מי להזמין, ליד מי להושיב את הדודה המעצבנת, 
מי ישב ליד שולחן הילדים, איך לשלב אוכל טבעוני 
ייראה השולחן.  ואיך  יהיה מה לאכול  כדי שלכולם 
חושבים שניצלתם אם אתם לא המארחים? אצל מי 
תעשו את הסדר? אצל ההורים שלה, או שלו? ואם 
אחד הזוגות גרוש, מנסים להיזכר איפה היו הילדים 
מתנות  ואילו  אה,  השנה.  ובראש  הקודם  בסדר 

תביאו?
תגידו שהשאלות האלה חוזרות על עצמן כל שנה, 
גם מעוררות מתחים  הן  נכון. אבל בכל שנה  וזה 
דומים. אנחנו מפנטזים שבלילה הזה 'מה נשתנה?' 
ישאלו אותנו מה  ולא  יהיה רק שיר מההגדה  לא 
ילדים?  זוגיות, או מתי כבר נתחתן, או מה עם  עם 

מה נשתנה?
כנראה שכלום
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יניחו לנו  אנחנו מפנטזים שפעם אחת לשם שינוי, 
ויקבלו אותנו כמו שאנחנו, עם או בלי בן או בת זוג, 
בלי להציב תנאים לאהבה, באופן כזה שיגרום לנו 

להרגיש אהובים ורצויים.
של  תוצאה  פעמים  הרבה  הם  האלה  המתחים 
ומנהגים  ובין תרבויות  בין הדורות השונים  פערים 
שונים. ליל הסדר הוא אחד המפגשים הבולטים של 
הפערים האלה, ומחייבים אותנו למצוא איזון מאוד 
וזו לא משימה  עדין, כזה שיצליח להכיל את כולם, 

פשוטה.
להיות  יכולות  ליל הסדר  הציפיות שלנו לקראת 
נעימים  זכרונות  להעלות  יכולות  הן  מתעתעות. 
לרגשות  לגרום  יכולות  גם  בזמן  ובו  ומשמחים, 
הפוכים של כעס ועצב על מה שתמיד רצינו ולא היה 

או על דברים שהיו ולא ישובו עוד.
לזכור  לגיטימיים, אבל חשוב  כל הרגשות האלה 
שהמפגש בין הפנטזיות שלנו לבין המציאות עלול 
ולהוביל להתנסות לא נעימה,  וקשה  להיות כואב 
אם הציפיות שלנו לא תואמות למציאות. איך אפשר 
לציפיות  עבדים  להיות  במקום  זה?  את  למנוע 
שלכם, נהלו אותן ונסו להבחין בין מה שהייתם רוצים 

שיקרה לבין היכולת של בני המשפחה להוציא את 
זה לפועל.

מלבד ציפיות, תקשורת היא מילת המפתח. היכולת 
שלנו לנהל תקשורת פתוחה וכנה )אך לא פוגענית( 

תכוון אותנו לדרך הנכונה לליל סדר מתוח פחות.
ואם כל זה לא עובד, אם המפגש המשפחתי הגדול 
והארוך מוציא אתכם מדעתכם ואתם חושבים שאין 
שום סיכוי לעבור אותו בשלום מבלי שזה יעלה לכם 
בבריאות - אתם לא חייבים להגיע. חלק אחד של 
וביכולת  הכרה במציאות הוא גם הכרה במגבלות 
ואם  ושל אחרים לבוא אחד לקראת השני,  שלנו 
אין   - יסתיים באחת המכות  כזה בהכרח  מפגש 
סיבה לא למנוע אותו מראש, ואתם יכולים לעשות 
או לברוח  לעצמכם סדר אלטרנטיבי עם חברים 

לחופשה בדיוק עכשיו.

מתוך מאמר מאת אור יניר
שפורסם בוואלה, 9.4.2017
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דרמה היא זירה של שינויים, קומדיה היא ביצה של 
יוצא למסע כדי לממש  סטגנציה. בדרמה הגיבור 
את רצונו, ובתוך כך מבטיח )או מאיים( לחולל שינוי 
בחייו ובחיי הקרובים לו. לא בטוח בכלל שהוא יצליח, 
ולמרות זאת המחזאי והקהל מלווים אותו במסעו 
ובחמלה. הקומדיה מבוססת על העיקרון  בחרדה 

ההפוך: אי אפשר לחולל שינוי. 
אנשים הינם עבדים של תכונותיהם המוגזמות, או 
הרעות, ולכן יעשו הכל כדי ששום שינוי לא יתחולל 
המשפחתית  בדרמה  אם  בסביבתם.  או  בנפשם 
כדי לתקן משהו במשפחתו,  יוצא למסע  הגיבור 
לאוורר עבר בעייתי, להחליף מערכות יחסים חולות, 
להשית אמת וצדק על שקרים משפחתיים, הקומדיה 
המשפחתית אומרת לנו: הסדר המשפחתי המוטרף 

יישאר לעד כפי שהוא. 
משפחה  חמה"  ב"משפחה  לנו  מציגה  גוב  ענת 
עד,  לעדי  גם  וכנראה  ומעולם,  מאז  שתקועה 
האם  מרכיביה:  של  המוגזמות  נותיהם  בתכו
רודף  הבן  אשמה,  רגשי  שמעוררת  השתלטנית 
הבצע והיהיר, אשתו הנוירוטית, אחותו חלשת האופי, 
ובת אחותו החיילת הקרבית, שנובחת  בנו הרוחני 
פקודות גם על שולחן השבת. כל אחד מהם הוא 
עבד של תכונותיו, אלמנט שאנחנו דורשים תמיד 
מגיבורים קומיים. לא משנה באיזה מצב: ארוחה 
תמיד  הם  טרור,  פיגוע  או  משפחתי  ריב  חגיגית, 
ישמרו על תכונותיהם אלה ויעצימו אותן גם אם הן 
מנוגדות להקשר. וזה מה שמצחיק אותנו, אגב, בכל 

קומדיה. 
אינו  בני המשפחה  בין  וישיר  כן  מאחר שדיאלוג 
ובכך  כי הוא עלול להוביל לשכנוע הדדי  אפשרי, 
להיעלמות התכונות המוגזמות שהדמויות מתבצרות 

בתוכן, הרי שמערכת היחסים נשענת על תחבולות 
ומזימות. כולם מנסים לרמות את כולם, כולם מנסים 
את  להתיר  אפשרות  כבר  ואין  כולם,  על  לעבוד 

פלונטר היחסים רב השנים.
אנחנו,  ממה  זה?  את  אוהבים  אנחנו  למה  אבל 
כקהל, נהנים פה? בדרמה משפחתית אנחנו נהנים, 
מן הסתם, מהמתח שמלווה את מסעו של הגיבור 
למימוש רצונו. מה יבחר? האם יצליח? איך יתמודד 
עם הקונפליקטים של חייו? מקור ההנאה בקומדיה 

שונה לחלוטין. 
הרי ברור מראש שהכותרת "משפחה חמה" היא 
אירונית או משחק מלים. ברור מהרגע הראשון שיש 
לנו כאן אם משפחה שתלטנית, ולאט לאט, כשכל 
תכונותיה,  ומסגירה את  נכנסת  אחת מהדמויות 
ואז ברור לנו שזה לא  מתגלה הרפרטואר השלם. 
יכול להשתנות לעולם. וכך, בעודנו צוחקים, אנחנו 
נזכרים גם בדפוסים המוכרים של המשפחות שלנו, 

והדמיון הזה מצחיק אותנו. 
בסוף  דווקא  מתרחש  הקומי"  "הקתרזיס  אבל 
הקומדיה, שהוא תמיד "סוף טוב". מה אומר לנו "סוף 
טוב" בהקשר הזה? שאיכשהו, כנגד כל הסיכויים 
ולמרות כל הטירוף, אפשר לחיות עם המשפחה 
המרקם   . שלנו המשפחה  עם  גם  כמו  הזאת, 
החברתי לא ישתנה, אנחנו כחברה נכיל את הטירוף 
המשפחתי גם הלאה, והוא אולי גם ימשיך להגדיר 
את הישראליות שלנו. האתגר שלנו בקומדיה הוא 
לא לחולל את השינוי, אלא לקבל את השונה, שהוא 
מכירים  שאנחנו  ולמה  לנו  דומה  כך  כל  בעצם 

מהבית.  

אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון

למה אנחנו אוהבים
קומדיות משפחתיות? 
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לנו  ישראל במדבר, מספרת  נדדו  ארבעים שנה 
פולניה  יהודי  נוסח  בהגדה  פסח.  של  ההגדה 
מספרים: ארבעים שנה הלכו ישראל במדבר ובכל 
והשיטו  מילאו אמבטיה במים  לנוח  פעם שעצרו 
בתוך המים קרפיונים, שמהם היו מכינים געפילטע 
פיש. בערך חודש לפני ליל הסדר היתה אמא שלי 
את  צריכה  אני  כי  היום  טוב  "תתרחץ  לי  אומרת 
יכול לעשות, אנוס על פי  ואני מה אני  האמבטיה." 
היתה  המשפחה  שכל  אחרי  התרחצתי.  הדיבור, 
במים  מילאה אמי את האמבטיה  ונקייה,  רחוצה 
וזרקה לתוכה כעשרים קרפיונים מזן מצרי. ערב ערב 
הייתי מכין סירות נייר, משיט אותן באמבטיה ושר "הס 
הגלים / הסוערים / משה הקט בתיבה / ובתיבה ילד 
קטן..." ואז היתה הסירה טובעת בשל מכת כנף של 

קרפיון מצרי עצבני.
ונשנים להשיט  אחר כמה ימים של נסיונות חוזרים 
שכל  למסקנה  הגעתי  בתיבה,  משה  את  בשלום 
הדרך  רחוקה  היתה  לא  ומכאן  מצריים.  הדגים 
דגים.  של  ריח  יש  ישראל  אויבי  שלכל  למסקנה 
שלושה ימים לפני הסדר הגענו לקיים את הפסוק 
שפוך חמתך על הדגים אשר לא ידעוך ואשר בשמך 
והרגה את  לא קראו. אמא שלי טחנה את הדגים 
בכוריהם ושמה אותם על האש ויצאו מהסיר תמרות 
עשן. האמבטיה היתה ריקה מדגים ומשה הקטן שט 
לו לבטח, אך נעשה מגמגם מהסירחון. אחי אהרון 
וכל  והוציא את הפקק  ונתן לי סטירה  היה לי לפה 
היאור זרם לאחור לביוב. משה הקטן נשאר ביבשה 
ויהיה הדבר לנס. בשנים האחרונות החל אלוהים 
ואין נס  לעשות ניסים לאנשים לפי ארצות מוצאם. 
פולני כנס רומני, למשל. בליל הסדר היה השולחן 
ערוך למופת. היינו מסובים, כל המשפחה וגם הדודה. 
היה  ועליה  ענקית  ניצבה צלחת  במרכז השולחן 
כתוב זרוע, וליד המילה זרוע היה מונח דג מבושל; 
מבושל;  דג  היה  חרוסת  המילה  וליד  חרוסת, 
מרור, ניחשתם – דג מבושל )עם סוכר(; כרפס – דג 

מבושל; ביצה, דווקא הביצה היתה אמיתית. בעבור 
זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. אילו היה 

שם לא הייתי נגעל.
ככולו למציאת  רובו  נתון  היה ראשי  בליל הסדר 
בגלוי  היה מחביא את האפיקומן  האפיקומן. אבי 
ולא  ובמופגן כדי שאנו, הילדים, נמצא אותו מהר 
נפריע למהלכו התקין של הסדר. ובכל זאת, היתה זו 
משימה קשה מאין כמוה. בשעת הסתרת האפיקומן 
ופיסות מצה,  כבר היה שולחן הסדר מלא בפירורי 
עד שאי אפשר היה יותר לראות את המפה הלבנה. 
הנמוכה, עמדתי  קומתי  מרגע שהזדקפתי מלוא 
ובחוסר  זהות,  ונבוך מול אלפי פיסות מצה  תוהה 
ביטחון הייתי מצביע כמהמר נואש על אחת מחתיכות 
המצה. אבא היה ממהר להכריז, "יופי! הוא מצא את 
ומוציא מתחת למושבו מצה שלמה,  האפיקומן," 
שובר אותה לחתיכות קטנות ומחלק בין המסובים. 
רוצה לקבל בשביל  הוא  יגיד מה  ילד  כל  "עכשיו 
כדורגל  אני אמרתי  אומר.  היה אבא  האפיקומן," 
וקיבל  גרביים, אחי הצעיר אמר אופניים  וקיבלתי 
גרביים, בן אחי הבכור, כלומר הנכד, אמר רובה וקיבל 
גרביים. אחר־כך, הדודה שלא גנבנו ממנה שום דבר, 
היו ממשיכים  חילקה לכולנו תחתונים. המבוגרים 
למשלחת  הופכים  היו  והילדים  ההגדה  בקריאת 
מלאכים רעים עברה וזעם וצרה. שנאמר: גם בסדר־
פסח קיבלנו מכות. נקודת שיא נוספת בליל הסדר 
היא, בלי ספק, שלב שאלת ארבע הקושיות. בדרך 
"נו,  הבא:  הדיאלוג  ליד השולחן  נשמע  היה  כלל 
רוצים."  "לא  ישאלו את הקושיות."  הילדים  עכשיו 
יפה: כמו גדולים. עכשיו  "נו, אתמול שרתם כל כך 
היתה  הדודה  רוצים."  "לא  ביחד."  ותשירו  תקומו 
מתערבת בפרובוקציה - "זה לא שהם לא רוצים, הם 
לא יודעים." "נו, תשירו יפה." היתה אמא שלי מנסה 
להשכין שלום. "לא רוצים." צרחנו וידענו בליבנו שזהו 
נסיון אחרון ומיד נקום ונשיר במלוא גרון. רק שיבקשו 
ודי. אבל אז היה אבא אומר, "לא  עוד בקשה אחת 

קרב יום / קרב יום
"והגדת לבנך ביום ההוא ארבעים שנה הלכו 

ישראל במדבר ובסוף הגיעו לפולניה" 

צריך, חבל על הזמן, האוכל מתקרר," והיה מסלסל 
בקול "מה נשתנה הלילה הזה..." ואז כל הילדים היו 
ונורא והדודה היתה אומרת "אני  פורצים בבכי מר 
מקווה שהמידה של התחתונים תתאים לילדים. אם 

לא, אפשר להחליף אותם בחנות של אתא."
ואחרי  הקושיות,  על  במערכה  שהפסדנו  אחרי 
של  לכניסתו  מחכים  היינו  מהדמעות,  שנרגענו 
אליהו הנביא. בכל רגע היה קם ילד אחר והיה רץ 
יוכל  אל הדלת לראות שהיא פתוחה, כדי שאליהו 
להיכנס. אמא שלי, באותה הזדמנות, נהגה להוסיף 
"ילדים אף פעם אל   – פסוק שלא כתוב בהגדה 
תפתחו את הדלת לזרים, לא חשוב מה שהם יגידו, 
אל תפתחו." אבא שלי היה אומר "בכלל, לא צריך 
להשאיר ילדים קטנים לבד בבית." "מה עם אליהו?" 
היינו שואלים כשחלפו דקות ארוכות ואיש לא נכנס 
בדלת הפתוחה. "הוא כבר היה." היה אבא שלי אומר. 
וסגרה את הדלת,  ואנחנו בכינו שוב. אמא מיהרה 
מזגה לנו מיץ ענבים ושרנו הנני מוכן ומזומן לקיים 

מצוות כוס מיץ.

הסדר, כידוע, גבירותי ורבותי, מסתיים בשירה אדירה 
של חד־גדיא. עד היום לא פגשתי מישהו שבאמת 
יודע לשיר את השיר הזה. אני לא בטוח שלשיר הזה 
יש מנגינה בכלל. אנחנו, הילדים, אפילו לא הצלחנו 
לבטא נכון את המילים הקשות. ובכל זאת נוהגים 
לסיים בשירת חד־גדיא. מי שלא שמע עשרים איש 
יודע לשיר, לא  שרים בצעקות שיר שאף אחד לא 
מי שחושב  זה,  יחד עם  מימיו.  ראה שמחת פסח 
שהסדר מסתיים בחד־גדיא טועה. הסדר מסתיים 
בנאום האם הפולניה: "שנזכה בשנה הבאה ושיהיה 
יהיו  ושכולם  סדר  שוב  לעשות  ובריאות  כוח  לנו 
בריאים ושסבא עליו השלום..." וכאן היו מתהפכים 
היוצרות; המבוגרים היו בוכים והילדים מביטים בהם 
)אבי מורי(  יברך את  ברחמים רבים. "הרחמן הוא 
בעל הבית הזה ואת )אמי מורתי( בעלת הבית הזה. 
אותם ואת ביתם ואת זרעם ואת כל אשר להם )אותי 
ואת זרעי ואת כל אשר לי( אותנו ואת כל אשר לנו..."

יאיר גרבוז, מתוך הספר "תמיד פולני",
הוצאת זמורה, ביתן - מוציאים לאור, 1989
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ענת גוב מחזאית )1953-2012(

נולדה בטבריה. בוגרת תיכון תלמה ילין במגמת תיאטרון. 
זהו זה  שרתה בצבא בלהקת הנח"ל. כתבה לטלוויזיה: 
)סידרה  כן, מה?!  )טלוויזיה חינוכית( בשנים 1991-1981, 
חברות הכי טובות   ,)2 )ערוץ  גוב  לילה   ,)1 קומית. ערוץ 

)סדרת דרמה - הוט(.

 ,1991 )תיאטרון החאן  מוות  אהבת  לתיאטרון:  כתבה 
חברות הכי טובות )התיאטרון  תיאטרון בית ליסין 2016(. 
ליסין בשיתוף הקאמרי,  בית  1999, תיאטרון  הקאמרי 
השנה.  של  לקומדיה  התיאטרון  פרס  זוכת   ,)2013
צדדים   .)2001 )התיאטרון הקאמרי   2000 ליזיסטרטה 
ישראלים  מחזאים  של  משותף  ייקט  פרו הפוכים, 
עקר   .2003 ופלשתינאים לתיאטרון היילבורן בגרמניה, 
ליסין  בית  תיאטרון   ,2004 הקאמרי  )התיאטרון  בית 
2015(, זוכת פרס התיאטרון לקומדיה של השנה 2004. 
הלהקה )תיאטרון הבימה 2007(.  עיבוד בימתי למחזמר 
משפחה חמה   .)2008 )התיאטרון הקאמרי  אוי אלוהים 
)התיאטרון הקאמרי 2009(. סוף טוב )התיאטרון הקאמרי 
2012(, על המחזה זכתה בפרס ניסים אלוני למחזאות 

לשנת 2011.

מחזותיה יצאו לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
תרגמה לתיאטרון: ויה דולורוזה מאת דיוויד הר )התיאטרון 
מאת ברטולט ברכט )התיאטרון  אמא קוראז'  הקאמרי(, 

הקאמרי(.
רוזנבלום לאומנויות הבימה  2012 זכתה בפרס  בשנת 

מטעם עיריית תל אביב.
כתבה ביחד עם גידי גוב את ספר הילדים שאול הטרקטור - 
בהוצאת כנרת-זמורה. כתבה בעמוד הדעות של "ידיעות 
אחרונות". ממקימות "עזרת נשים" למען נפגעות תקיפה 

מינית. היתה פעילה במחנה השלום הישראלי.

מאבק  לאחר   2012 בשנת  לעולמה  הלכה  גוב  ענת 
ממושך במחלת הסרטן.

ולהצלחה  להכרה  זוכים  בשנים האחרונות, מחזותיה 
חברות  יצירותיה שהוצגו ברחבי העולם:  בינלאומית. בין 
הכי טובות – סין )2010(; אוי אלוהים – איטליה )2011(; אוי 
אלוהים – ארגנטינה )2009(; ארגנטינה ואורוגווי )2012(; 
כמו כן, המחזה צפוי לעלות בהולנד ובשבדיה; המחזה 
סוף טוב עלה בהונגריה )2014(, ובלונדון )2015(. תרגום 
אוי אלוהים לגרמנית ראה אור לאחרונה בגרמניה,  של 

בהוצאת פגאסוס.

צילום: ורדי כהנא

המחזה הועלה לראשונה על בימת תיאטרון הקאמרי.
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רוני פינקוביץ' בימוי
שימש כמנהל אומנותי 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 
בתיאטרון הבטון: פרודו. בתיאטרון  לילות הדבש והאימה, התקווה.  תה. בתיאטרון הבימה:  בית ליסין: 
באר שבע וצוותא: מעקב באפילה. בתיאטרון חיפה: פירוק. בין ההצגות שביים - בתיאטרון בית ליסין: 
ג'ני?, אבודים ביונקרס, זהות, פילומנה, קפה ערבה, אהבת חיי, סופ"ש עם  סילביה, טוב, מה עושים עם 
7, אהבה זה לא הכל, אמא שלו, מלאכת  תום, האגם המוזהב, אקווס, תנאים של חיבה, פרינסס מרי 
החיים, שבטים, לחנך את ריטה, האבא, הזוג המוזר - הגרסה הנשית, אנשים מקומות ודברים. בתיאטרון 
הבימה: רעל ותחרה, קרב של שחור 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 
הלילה השניים עשר, השקרן, מלאכים  של השנה(, הגיל הנכון לאהבה, איחש פישר. בתיאטרון חיפה: 
באמריקה. בתיאטרון המדיטק: נחמן, צפרדי וקרפד )הצגת השנה - פרס התיאטרון לילדים(, יותם ויעלי 
)הצגת השנה - פרס התיאטרון 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. 

אלכסנדרה נרדי עיצוב תפאורה
בוגרת החוג לעיצוב תפאורה באוניברסיטת תל אביב. בין עבודותיה – בתיאטרון בית ליסין: חשמלית 
ושמה תשוקה, מר גרין. בתיאטרון הבימה: פילומנה, סיפור אהבה בשלושה פרקים, מה עושים עם ג'ני, 
משפחה עליזה, פאניקה, מירל'ה אפרת, אם הבית, ערי מדבר אחרות, שרי מלחמה, מלכת היופי של 
לינאן, קוויאר ועדשים, רומנטיקה, בגידה, חתונה מושלמת, העז או מי זאת סילביה?, הרפתקאות דוד אריה 
והמכשפה חמתותה. בתיאטרון הקאמרי: זאבים, רישיון לחיים, פופר, משרתם של שני אדונים, האחרים. 
בתיאטרון באר שבע: שירה. באנסמבל תיאטרון הרצליה: איזון עדין, בעלת הארמון, ירח אלבמה, כוונות 
טובות. בתיאטרון חיפה: אמסטרדם, יש רופא באולם. הסטודיו של יורם לוינשטיין: המסיבה של אביגיל. 
ת. הספריה: היפה והחיה. בפסטיבל עכו: אדיפוס המלך. בצוותא: סאדקו. עבדה עבור המשרד "הראל 

מעצבים", שם תכננה ועיצבה חלק ניכר ממוזיאון "יד ושם" החדש.

עדי שמרוני עיצוב תאורה
בוגרת החוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, והאקדמיה Mountview בלונדון )התמחות 
בעיצוב תאורה(. עיצבה תאורה להצגות, הופעות מחול ומופעי מוסיקה בארץ ובחו"ל. בין עבודותיה - 
בתיאטרון בית ליסין: שיינדלה, הקוסם מארץ עוץ, מימונה, אחרון ימיה, ילדת הפעמון, הפרדס, אשה 
גרין,  - הגרסה הנשית, פולישוק, מר  בעל בית, מדליה להארי, שבטים, ארוחת פרידה, הזוג המוזר 
משיח, הרוזן  גיבורים, הדה גבלר. בתיאטרון באר שבע:  לעוף ולרקוד,  בתיאטרון הבימה:  היורשת. 
ממונטה כריסטו, פיאף, המשרד, קן הקוקיה, שחק אותה סם, הרבה רעש על לא כלום, למה לא באת 
לפני המלחמה? גלילאו, חתונת הדמים, אבודים ביונקרס. בתיאטרון הצפון: עופרה – דרמה מוזיקלית. 
בתיאטרון חיפה: הדודה של מנש, מחיר הכבוד )בשיתוף עם חני ורדי(. בתיאטרון אורנה פורת: ארץ 
קליק במדיטק: עץ הדומים תפוס, סוד הגן הנעלם, לא דובים ולא יער. בתיאטרון הקאמרי: כבוד אבוד, 
יהודים רעים, הזאבים. בתיאטרון הספריה: תום סוייר, אריוודרצ'י רומא, עד התביעה, ג'ייקל והייד, היפה 
וד'. זוכת פרס עיצוב התאורה בפסטיבל להצגות ילדים,  ג'  גוונים במחול 2011 – תוכניות  והחיה. 

חיפה 2011 להצגה ארץ קליק, זוכת פרס עיצוב התאורה להצגה לב פסטיבל עכו 2011.

אורנה סמורגונסקי עיצוב תלבושות
אמנות, סילביה,  בוגרת אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון. בין עבודותיה - בתיאטרון בית ליסין: 
ז'קו, ארוחה עם חברים, אלטלנה, תאונה, הקונצרט,  זוכרים,  שבעה, ספר הג'ונגל, ערפל, טוב, המים 
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, שבעה. 
2000, הרב קמע, אשה בעל בית, מילאנו,  חברות הכי טובות, הורדוס, ליזיסטרטה  בתיאטרון הקאמרי: 
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: 
מקס  המתחזה. במדיטק:  בתיאטרון באר שבע:  להיות או להיות, אותלו, הכפיל, המיליונרית מנאפולי. 
ומוריץ, נחמן, המלאך )בשיתוף בית ליסין(. עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו. באופרה הישראלית: 

סלומה.

יוצרים

טל בלכרוביץ' מוסיקה
מלחין, מעבד ופסנתרן. בין עבודותיו בתיאטרון - ניהול מוסיקלי, עיבודים וניצוח: בתיאטרון בית ליסין: 
עובד בשביל שניים. בתיאטרון הקאמרי: פשוט לאהוב, מצחיקונת, שיער, מעגל הגיר הקווקזי, דבר מצחיק 
קרה, כולם רוצים לחיות. בתיאטרון הבימה: הרפתקאות הדוד אריה, נתתי לה חיי, ליזיסטרטה. בתיאטרון 
חיפה: בילי שוורץ. במדיטק: הכבש ה-16, צפרדי וקרפד. בתיאטרון השעה: קזבלן, הכוכבים של סבא. 
בתיאטרון הקיבוץ: לציונה יש כנף אחת. הפקות פרטיות: אוליבר טוויסט, אבניו קיו, סיפורי נרניה, אוי 
אליאס אליאס, פרנקנשטיין הצעיר. הלחין מוסיקה להצגות - בתיאטרון באר שבע: שחק אותה סם, 
הכל בגן. בתיאטרון הקאמרי: בעל למופת, קולות בלילה. בתיאטרון הבימה: ערב שירי פינטר, יהודי זקן 
תיבת נוח, סיפורי איתמר  פיטר פן-הקסם חוזר. בתיאטרון אורנה פורת:  בלונדינית. בתיאטרון חיפה: 
ורותי גם ואגדה על קערה ומצקת. בתיאטרון גושן: האף של ואן-גוך. בטלוויזיה: הלחנה וניהול מוסיקלי 
לסדרות הילדים: אולי פיל, דן ומוזלי )חינוכית(, רחוב סומסום )הופ 2009(, בית ספר למכשפים )ערוץ 
לוגי(. עיבד והפיק מוסיקלית את האלבומים והמופעים לילדים ענן על מקל, אם פתאום אפגוש אריה 

איתם הוא מופיע בכל רחבי הארץ ומחוצה לה. 
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לירון ברנס אריה
האבא,  – בתיאטרון בית ליסין:  בין ההצגות בהן השתתף   .2001 נתיב,  ניסן  בוגר הסטודיו למשחק 
השחקנית, אהבת מוות, ההצגה חייבת להיגמר, הים הכחול העמוק, משרתם של שני אדונים, הקומה 
השלישית, אוסלו. בתיאטרון החאן: קריפס, מילה של אהבה, מלחמה על הבית, בגידה, חטא, חיל פרשים 
אנו, הקמצן )מועמד לפרס התיאטרון לשחקן המבטיח(, אושר, מאכינל, הזמרת הקירחת, המצליחים, 
גן דובדבנים, הלילה  בידרמן והמציתים, אישתי היקרה בעלי המתוק, הקסם הגדול, סדר עולמי חדש, 
השניים עשר, אוכלים, משחק של אהבה ומזל, הדלת ממול. תיאטרון פרינג׳: מר קולפרט, אגדת חיילים - 
החיים זה לא הכל, אגדת דשא, אולי הפעם, הכל דבש,  2004. בטלוויזיה:  זוכת קיפוד הזהב לשנת 
שירות חדרים, קוויקי, חשופים, סרוגים, חטופים, בלתי הפיך, אנחנו על המפה, משפחה טובה, שכונה, 
הסטייליסטית. בקולנוע: סיפור של קיץ, איים אבודים, עץ לימון, מעבר להרים ולגבעות, סנואולנד. זוכה 

פרס קיפוד הזהב בתפקיד משנה על תפקידו במר קולפרט. 

לימור  גולדשטיין מאשה                                                                               
בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין: הים 
הכחול העמוק, אוסלו. בתיאטרון הבימה: על עכברים ואנשים, עסק משפחתי, פילומנה. בתיאטרון חיפה: 
אנדורה, יאיר, בריאת העולם ועסקים אחרים, הדה גבלר. בתיאטרון הקאמרי: הלילה השנים עשר, אדון וולף, 
קומדיה של טעויות, המורדים, הורדוס, ליזיסטרטה, פרק ב', יתוש בראש, אלה בתרה, משפחה חמה, חורף 
מתחת השולחן, הגר באריסטוקרטים, קיזוז, חברים של חברים, נשוי במנוסה, ארוחת טעימות. בפסטיבל עכו: 
השעור. בטלוויזיה: יסורי אפרים, האשה באפור, טיפול נמרץ, ראש גדול, רוקדים עם כוכבים, עוד משפחה 
ערב בלי נעמה, מנת יתר, צעד קטן, תהילים, מלח הארץ,  וחצי, דאוס, הבורר, מעצבים תרבות. בקולנוע: 

הדקדוק הפנימי, נמס בגשם. זכתה בפרסים: פרס טימן, GOLDEN PANDA פרס מייזלר.

לורין מוסרי תמרה
2013. שירתה בצבא בתיאטרון צה"ל כקומיקאית  צבי,  בית  בית הספר לאומנויות הבמה  בוגרת 
הצבאית הראשונה. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: עקר בית, שבטים, טרטיף, הזוג 
המוזר - הגרסה הנשית, הסודות, בהצגות הילדים: המלאך, הקוסם מארץ עוץ. הפקות פרטיות: טרזן, 

פיטר פן. 

יותם קושניר עומר "חליק"
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה סמינר הקיבוצים, 2016. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית 
ליסין: אילוף הסוררת, הזוג המוזר - הגרסה הנשית, משרתם של שני אדונים.  בתיאטרון הבימה: שלמה 
המלך ושלמי הסנדלר, קוויאר ועדשים, רעל ותחרה, החייל האמיץ שוויק. בתיאטרון יפו: סעדון אל מג’נון. 
בתיאטרון תהל: ברקיע השביעי. בתיאטרון אורנה פורת: רובין הוד. בטלוויזיה: אליפים, פצועים בראש. 

בקולנוע: בוקר טוב ילד.

שירן הוברמן נטלי
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוישטיין, 2016. שירתה בצבא בלהקת הנח״ל. בין ההצגות 
בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: ההצגה חייבת להיגמר, הסודות, משרתם של שני אדונים. במסגרת 
תקרא  המחזמר  אלוהי הקטל.  הגבעטרון,  שירי  מופע   ,baby חורפית,  הלוויה  צ'פלין,  צ'רלי  הלימודים: 
תצליח בשיתוף ערוץ הילדים. בתיאטרון גושן: בן המלך והעני, האף של ואן גוך. בפילהרמונית: באופרה 

מעשה בשלושה אגוזים. בטלוויזיה: משיח, על הספקטרום, המלכות, ד״ר קראז.

תיקי דיין מלכה
בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין: הזוג המוזר, מלאכת החיים, המים זוכרים, מה עושים 
עם ג'ני, מכולת )בשיתוף הקאמרי(. בתיאטרון הקאמרי: מלכת האמבטיה, השיבה, כטוב בעיניכם, אילוף 
הסוררת, קומדיה של טעויות, שלוש אחיות, השחף, מה עושים עם ג'ני?, פרק ב', יוסף וכתונת הפסים, סיבוב 
מסוכן, מיטות משונות, אורזי מזוודות, סוויני טוד, לילה טוב אמא, דבש פרא, עלובי החיים, הג'יגולו מקונגו, 
החולה המדומה, בית העלים הכחולים, ענבי זעם, מבקר המדינה, דבר מצחיק קרה, יעקובי ולידנטל, עיר 
הנפט, לילה טוב אמא, מותו של סוכן, שמו הולך לפניו, אמא קוראז' וילדיה, הזאבים ועוד. הצגת יחיד: שירלי 
ולנטיין בתיאטרון יובל. בטלוויזיה: לא הכל עובר – תוכנית סאטירית, בסדרות: זהו זה, מישל עזרא ספרא, 
קרובים קרובים, ארץ קטנה איש גדול, בנות הזהב, בתולות, האחיות המוצלחות שלי, שטוקהולם ועוד. 
בקולנוע: כביש ללא מוצא, סימה ועקנין מכשפה, הסודות, לצוד פילים ועוד. זכתה בפרס רובינא ובפרס 
רוזנבלום על מכלול תפקידיה. זכתה בפרסי התיאטרון הישראלי על תפקידיה בהצגות המים זוכרים, 

עיר הנפט, מכולת.

רוברט הניג אליק ז"ל
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 1971. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין: 
טאנזי, קומדיה שחורה. בתיאטרון הבימה: טרטיף, חלון בלהות, משרתם של שני אדונים, זעקי ארץ אהובה, 
שלש אחיות, ביקור הגברת הזקנה, החייל האמיץ שווייק, מראה מעל הגשר, המכשפה, הקומיקאים, בגדי 
עלי כינור,  ועוד. בתיאטרון באר שבע:  2005, החגיגה, הזוג המוזר, שרי מלחמה  המלך, מבקר המדינה 
הלילה השניים עשר, טרטיף, אנדורה, כותרת ראשית, המיזנטרופ, חלום ליל קיץ, צריך פיאט בחיים, 
אותו ואת בנו, הספר מסביליה, אילוף הסוררת, תמונות מבוואריה תחתית, רק בימי ראשון, מותו של סוכן, 
ונוער:  ועוד. בתיאטרון לילדים  דודתו של צ’ארלי, הנפש הטובה מסצ’ואן, קומדיה של טעויות, הביצה 
מעלה קרחות, הקמצן, הלילה ה-12, תעלולי סקאפן ועוד. השתתף: ברביעית בידור עם ספי רבלין, נתן 
נתנזון ואפי בן ישראל והעלו את: אגדות האחים גרינברג, טיסה לאחור, פיסטוק בארץ הליצנים. השתתף 
 ,101 ולעניין, שמש,  כיוון, רח’ סומסום, סטרייט  קרובים קרובים, פרפר נחמד, קריאת  ביניהן:  בסדרות 
זומזום, מעורב ירושלמי, החיים זה לא הכל, טקסי דרייבר, הבורר, מד”א דרום, ג’ינג’י. בקולנוע: הגן, צעד 

קטן, קרוב לבית, תהילים, מרקו פולו, עבדי השם, הכלה הסורית, טייארה, זוג או פרד.

עדי גילת מירי
בוגרת לימודי משחק בסמינר הקיבוצים ובעלת תואר ראשון בבימוי וחינוך. בין ההצגות בהן השתתפה – 
בתיאטרון בית ליסין: לצאת מהארון, שעה של שקט, השקר, אוסלו. בתיאטרון הקאמרי: אלמה, עד ראיה, 
המלך ליר, הצמה של אבא, שמנה ועוד. בתיאטרון חיפה: מחיר הכבוד. בטלוויזיה: בסדרות הבורר, 15 דקות, 
מעורב ירושלמי, מונא, בסרטי הטלוויזיה נחמה, אויבת יקרה שלי ועוד. בפסטיבל “הרמת מסך" יצרה עם 
הכוריאוגרף סהר עזימי את איטאיזאזאיטאיז, עבודת תנועה לשחקנית ורקדן. בימים אלה משחקת בהצגות: 

טרור, הליוגבלוס, ובהצגת היחיד להוציא את הילדה. זוכת פרס השחקנית המבטיחה ע"ש עדנה פלידל.

משתתפים
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להצגה זו
 מנהל הצגה:

ארז שפר

 מנהלי במה:
 נחום רז/

סטס סביטקין

 תאורה: 
 ניסים דלריה/

ליאור עזרא

 הגברה:
 יוסי דולב/

שרון ראובן

 מלבישה:
אירנה גלוזמן

 מתפעלת אביזרים:
ולריה זילברשר

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון

 צילומים תוכניה:
כפיר בולוטין

 עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב

 עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תכניה:
מיכל גלעד

 שירת ילדה:
יובל לוין בלכרוביץ׳

קריינות כרוז משטרה:
שלום שמואלוב

קריינות מהדורת 
חדשות: רוני קובן 

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 2019-20 )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: אבישג מור
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

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
רועי אלברג

נעמה אמית
בר אקרמן

אפרת בוימולד
יניב ביטון

עופרי ביטרמן
נעה בירון

פלורנס בלוך
דורון בלנק
מור בן-דוד

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
תיקי דיין
טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
שירן הוברמן

דניאל היב
רוברט הניג
אלירן הרוש

אופיר וייל
עמי ויינברג

גיל וסרמן
ענת וקסמן
יעל וקשטיין

עדי זאק
תום חגי

עודאל חיון
מור חנסון

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
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
מעיין עמרני
גסאן עבאס 

עומר עציון
מירב פלדמן

קובי פרג׳
אנה צוקרמן

טל צירין
איתי צ׳מה

יותם קושניר
אבי קושניר

מעין קילצ׳בסקי
מאי קשת

אגם רודברג
עידו רוזנברג

עופר רוטנברג
מעין רחמים

הדר שחף
רון שחר

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
)12,000 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

3 תרומות 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

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

אדלר רונית וראובן
אהרוני קלרה

אופיר סימה ואבינעם
אור תאודור 
אחיעזר רותי

אייל רונית וויקטור
אילני ורד ודני
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אלחנני איטה

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

בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית 

ביגר אילנה ואברהם
ביילין הלנה ויעקב ישראלי
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
גליקסמן דליה ויוסף

גמזו יעל וגיא
גמזו יפה ואלי

גנזי רג׳ין ומושיק
גרבינסקי דינה וישראל

גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה ואלי אבולפיה
דוד גבריאלה

דוידי שירה וישי
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

הראל אורה וד"ר אביקם
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס

וולס שירי ועידן
וורטהיים דרורית

ויסמן ברוריה ודודי
ולדמן ג׳אן ואייל

זקש רעומה ועופר
זרניצקי אורה ויוסי

חכמי יוסף
חנן פסיה ורו"ח אריה

חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה

טייג הדר ופרידמן חיים
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
לנדאו ציפי ויגאל

לנדסמן גלית ויוסי
לסט רותי וגבי

מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי

מאירוביץ' אילנה 
מולכו שלומית ויצחק

מטלון רותי וניסו
מיכאלי אירמה ואבי
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

נוסבאום יהודית ורמי
נופך מוזס מימי ואיציק

נחמה נירה ושלמה
נמרודי רוית ועופר
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל

סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סטיבה אורה ואיתן 

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
פורר מיכל ודוד

פושינסקי דפנה ואמיר
פייאר חנה
פינס עודד

פישר ד"ר אלי
פישר דפנה וגדעון

פנאן מירי
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל

פרס גילה וחמי
צ'ורלי תמי

צ'חנובר יוסף
קונדה ציפי ואפרים
קלגסבלד יעל ודורי

קצין יהודית
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי

קרובינר קרן וגדי
קריב נילי וד"ר שמואל ז"ל

רבין דליה
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
שבתאי אנה ועפר

שורק אייל נורית
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל

שניידר בצלאל ויעל לב
שסטוביץ׳ אורנה ויוני

שפירא עמוס וחלי הלוי
שרם אורלי

שרם יוכי
שרמייסטר יגאל וויטוס הנית

תאומים עירית ומשה
12 תרומות בעילום שם

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

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338
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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׳י. טי. רוג׳רס

תרגום: אבישי מילשטיין
בימוי: אילן רונן

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר                   2019-20 

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

בעין הסערה
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס
בימוי: כפיר אזולאי

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: איה קפלן

מלך הכלבים
מחזה ישראלי חדש

מאת יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין

עפ"י ספרו של שלום אש
בימוי: עירד רובינשטיין

עבדאללה שוורץ
מחזה ישראלי חדש

מאת רמי ורד
בימוי: רוני פינקוביץ'

משפחה חמה
מאת ענת גוב

בימוי: רוני פינקוביץ'

שבעה
מאת שמואל הספרי

בימוי: כפיר אזולאי

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

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'

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



BY ANAT G OV

A WARM
FAMILY

צילומים מחדר החזרות

Director Roni Pinkovitch
Set Design Alexandra Nardi
Costume Design Orna Smorgonsky
Music Tal Blecharovitz
Lighting Design Adi Shimrony
Assistant Director Asaf Friedman

Cast:
Malka Tiki Dayan 
The late Elik Robert Hoenig 
Masha Limor Goldstein
Arieh Liron Baranes 
Miri Adi Gilat
Tamara Lorin Mosseri 
Omer Yotam Kushnir
Natalie Shiran Huberman 
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