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אי  הבכורה  בתם  לחתונת  ההכנות  של  בעיצומן 
שם בהתנחלות בשומרון חווים ציקי ותרצה משבר 
בו  העיסוק  את  לדחות  מחליטים  אבל  ביחסים, 
ליל  כדי לא להרוס לבתם את  עד לאחר הטקס 
כלולותיה. כמה שעות לפני האירוע שומע ציקי שיר 
שמשנה את חייו: הוא הופך לעבדאללה המצרי ולא 
מזהה את הסובבים. השינוי בזהות מוביל לשרשרת 

אירועים משעשעים ומעוררי מחשבה. 
בשנתיים  בהם  שנתקלתי  דברים  מיני  כל  “אלה 
וגיבשתי למחזה” אומר הקומיקאי רמי  האחרונות 
ורד על מחזהו. “אני לא יודע איך בדיוק זה נולד, אבל 
זוגות שנקלעו למשבר  הטריגר היה כשקראתי על 
ראו  וביקשו מהם להיזכר בפעם הראשונה שבה 
זה את זה. אז חשבתי מה קורה אם מישהו מאבד 
פתאום את הזהות שלו. לכל אחד מאיתנו עלתה 
פעם המחשבה שאולי ההורים שלו הם לא ההורים 
וזה משנה את הצורה בה אתה מסתכל על  שלו, 
יש במחזה גם רגעים שקשורים למשפחה  עצמך. 
חתונות  על  שראיתי  תיעודי  לסרט  שלי,  הדתית 
והובילו  ועוד כל מיני דברים ששקעו  במגזר הדתי, 
יהפוך  מתנחל  אבא  אם  יקרה  מה  לחשוב  אותי 

למצרי כמה שעות לפני החתונה של הבת שלו”.
ויחפור עמוק  יש כאן אמירה פוליטית? “מי שיחפש 
יוכל למצוא, אבל זו לא הכוונה. בחרתי כי זה העולם 
שיש  רחוקים  הכי  קצוות  שני  אלה  מכיר,  שאני 

יהפוך לערבי,  בישראל. במצב הכי קיצוני מתנחל 
ואם הייתי ערבי הייתי כותב הפוך. הקצוות הקיצוניים 
האלה מייצרים את הסיטואציה הקומית. אחרת זה 
לא מעניין. אני לא כותב דברים לא מצחיקים, אבל 
בין  עצוב למצחיק. ההבדל  בין  אין הרבה הבדל 
קומדיה לטרגדיה הוא רק בסיום שלה – חתונה או 
מוות. הדרך שלי להתמודד עם דברים קשים היא 

צחוק, גם בשואה היה הומור”.
ורד  זה,  למרות הכישרון הרב שבו הוא עושה את 
מודה שמחזאות היא משימה קשה ומורכבת מאוד. 
עבורו ממש תהליך  היה  המחזה הראשון שכתב 
טיפולי: “בהצגות הראשונות ממש פרצתי בבכי”. על 
השאלה אם הכתיבה לתיאטרון היא סוג של תרפיה 
יכול להגיד על  הוא עונה בשלילה, דבר שהוא לא 
אוהב לעשות,  הכי  “זה הדבר שאני  הסטנד-אפ: 
אני  לי  ישלמו  לא  גם אם  האשה הראשונה שלי. 
אעשה את זה. אני עושה מה שבא לי בלי צנזורה 
ויכול לשנות מתי שאני רוצה. זו לא רק התרפיה שלי, 
אני מבריא על הבמה. אם אני בא חולה, עם גב תפוס 
או עצבני, מיד הכל מסתדר. שום דבר לא מנקה 

אותי ככה”.

מאיה נחום שחל
מתוך ראיון שפורסם ב     20.6.2019

“צחוק הוא ההתמודדות 
שלי עם הקושי”

מתוך ראיון עם רמי ורד, המחזאי
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“עבדאללה שוורץ” שייך לסוגת הקומדיות  המחזה 
שכל  שונים,  מטיפוסים  המורכבת  המשפחתיות, 
אחד מהם מייצג עמדה חברתית אידאולוגית אחרת. 
ביישוב  שחיה  דתית  משפחה  על  מבוסס  המחזה 
רואה חשבון  ציקי   – הורים  ומורכבת מזוג  בשומרון 
ותרצה רעייתו, שתי בנות, שרי הרווקה התל-אביבית 
הליברלית וללי חסרת עמוד שדרה שדעתה מושפעת 
מכל מי שנמצא לידה, אחיהן רלי שמתגאה בכך שהוא 
פוגע בעיזים של ערבי מהאזור, אביאל החתן, קצין 
בסיירת שעומד לשאת לאישה את ללי באותו הערב, 
ופאדי, ערבי שמשכיר  נתן אבי החתן קב”ט היישוב 
ידי  זול לחתונה ומתבקש על  לציקי כסאות במחיר 
ציקי לשנות את שמו לישראל כדי שלא ידעו שציקי 
מייצגת קבוצה  כל אחת מהדמויות  מעסיק ערבי. 
חברתית או תפיסה חברתית שונה, שיחד משקפות 
החברתיות/אידאולוגיות  והתפיסות  הרבדים  את 
המורכבות של החברה הישראלית. ההומור במחזה 
מייצוג  הראשון,  עיקריים:  מקורות  משלושה  נובע 
המאפיינים האישיותיים של כל דמות - שבאופן טבעי 
 - מוקצנים בקומדיה המבוססת על סטריאוטיפים 
המשפחה  בני  בין  מהאינטראקציה  השני,  המקור 
והמקור השלישי מהתפיסה האידאולוגית/פוליטית 
של כל אחד מבני המשפחה ביחס למצב הפוליטי-

חברתי בארץ ובעיקר ביחס לערבים. שלושת המקורות 
לעיתים עומדים כל אחד בפני עצמו ולעיתים קרובות 
מתערבבים זה בזה. המחזה עונה כמעט אחד לאחד 
לתפיסתו של אריסטו לגבי השאלה, מהו מחזה טוב. 
 על פי אריסטו מחזה טוב מבוסס על שלושה יסודות:
, אמיתי בזמן  מתרחשת  העלילה   - הזמן   אחדות 

- הסיפור מתרחש בבית המשפחה  אחדות המקום 
ביישוב בשומרון ואחדות העלילה - העלילה מתמקדת 
בסיפור מרכזי אחד שממוקד באב המשפחה עם 
האמצעים  אחד  סביבו.  שסובבים  משנה  סיפורי 

להיות שוורץ
ולהרגיש כמו 

עבדאללה   

השימוש  הוא  הקלאסיות  בקומדיות  הידועים 
בכפילים כגון אחים תאומים כפי שזה בא לידי ביטוי 
במחזה “האחים מנכמוס” מאת פלאוטוס, או בדמות 
אחת שמשרתת שני אדונים כגון במחזה “משרתם 
גולדוני. המחזאי רמי  של שני אדונים” מאת קרלו 
ורד נקט במחזהו “עבדאללה שוורץ” בדרך שונה 
ומעניינת ביותר. כשאב המשפחה, ציקי, שומע קטע 
ערבית.  דובר  הופך למצרי  הוא  שיר מסוים,  של 
אותו למצבו  אותו קטע תשיב  חוזרת על  קריאה 
סודית שנמצאה  בקופסה  נשמר  הקודם. הקטע 
המשפחה  מבני  אחד  וכאשר  המשפחה,  בבית 
מוצא את הקופסה וקורא את קטע השיר, הופך אבי 
המשפחה מישראלי תושב השומרון לאזרח מצרי 
דובר ערבית וחוזר חלילה. חלק ניכר מהמחזה ועד 
סופו מבוסס על הרעיון הזה שהינו אמצעי מרכזי 
ייחודי של קומדיה של טעויות  ליצירת ההומור. סוג 

פרי יצירתו המקורית של המחזאי רמי ורד. 

יש  הומוריסטית  להיותה  מעבר  קומדיה  בכל 
על  לעיתים מבוססת  הביקורת  ביקורתי.  פן  גם 
כגון: קמצן,  אישיותיים-סטריאוטיפיים  מאפיינים 
פחדן ומתרברב, כמיטב המסורת במחזותיהם של 
ולעומת  והקומדיה דל-ארטה,  שייקספיר, מולייר 
זאת, יכולה הקומדיה להעביר ביקורת על תפיסות 
אידאולוגיות, חברתיות ופוליטיות מוקצנות, בתוך כך 
גם על דעות קדומות כגון גזענות. מחזות שמזוהים 
ביקורת משויכים  זה של  סוג  מובהק עם  באופן 
לסוגת הסאטירה. המחזה “עבדאללה שוורץ” נע בין 
שני הקטבים: מצד אחד מדובר בקומדיה קלאסית 
הקומיים  מהטיפוסים  נובעת  בה  שהביקורת 
ומהאינטראקציה ביניהם ומהצד האחר, הביקורת 
היא על הדעות הקיצוניות של רוב בני המשפחה 
כלפי הערבים. ההבנה שהיחס הקיצוני השלילי 
כלפי הערבים הינו מוטעה באה לידי ביטוי כאשר 

אב המשפחה הופך להיות מצרי דובר ערבית ובני 
‘הערבי  כי הרי  המשפחה מגלים כלפיו אמפתיה 
הזה’ הינו אבי המשפחה. השיא של היחס החיובי 
הומוריסטי  באופן  ביטוי  לידי  בא  הערבי  כלפי 
להתגרש  שעמדה  ציקי  של  אשתו  כשתרצה 
יהודי מהשומרון,  ממנו כשהיה בגרסתו הקודמת, 
מתאהבת בו מחדש בגרסת המצרי דובר הערבית. 
המחזה ״עבדאללה שוורץ״, מעבר להיותו מצחיק, 
מותיר חומר למחשבה על החברה שלנו, על תפיסת 

המציאות שלנו ועל היחס שלנו אל האחר. 

פרופ’ אריה סובר
יו”ר האגודה הישראלית לחקר ההומור
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ערבית מצרית
ה( הוא הניב  ֶאל-ַלְהַגה אל-ַמסֶריַּ المصريه,  اللهجه  גם  י אל-ַמְסִרי;  ֶאל-ַעַרבִּ الَمصرى,  )الَعَربى  ערבית מצרית 
הערבי המדובר בצפון עמק הנילוס, כלומר באזור בירת מצרים קהיר ומצפון לה - בדלתה של הנילוס, בעיר 
וכולי. זהו הניב העיקרי המדובר במצרים, כך שגם תושבי אזורים אחרים של מצרים מסוגלים  אלכסנדריה 
בדרך-כלל להתבטא בו. מלבד הערבית הספרותית, זהו הניב הערבי המוכר ביותר בעולם הערבי, זאת בשל 
השפעתה התרבותית הרבה של מצרים. הערבית המצרית היא השפה המשמשת בדיאלוגים בסרטים, במחזות 
ובתוכניות טלוויזיה המופקים במצרים, ומופצים בקהילות ערביות ברחבי העולם. כמו כן, מצרים הייתה במשך 
שנים רבות מרכז ההשכלה הגבוהה בעולם הערבי - תושבי ארצות ערב יצאו ללמוד במצרים, ומורים מצרים 
יצאו ללמד בקהילות ערביות מחוץ למצרים. לפיכך, ערבים רבים מבינים ערבית מצרית ולפעמים אף מסוגלים 

להתבטא בה, גם במקרים שבהם הניב שהם משתמשים בו בחיי היומיום שונה במידה ניכרת.
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הדימוי המקובל להיפנוזה הוא מעין חלום בהקיץ 
או שקיעה למחשבות והרהור. ישנם הרבה מיתוסים 
ואגדות סביב היפנוזה בגלל השימוש לרעה שעשו 
מהפנטי במה למטרות בידור, המיתוס הנפוץ ביותר 
סביב היפנוזה הוא של אובדן שליטה. רבים סבורים 
לומר דברים  לו  גורם  שהמהפנט שולט במטופל, 
שאינו רוצה, או יכול להפוך אדם למכונת רצח תוך 

ניתוקו מעברו ומזיכרונותיו.
בפועל, המציאות רחוקה ואף הפוכה מהמיתוס. לא 
ניתן לגרום לאדם מהופנט לעשות דברים המנוגדים 
לרצונו והטרנס ההיפנוטי מיועד לחזק את המטופל 
חייו  יותר עם  לו להתמודד בצורה טובה  ולאפשר 
ניסיון מצד המהפנט לפעול כנגד  והמציאות. כל 
יביא  טובתו של המטופל באמצעות "השתלטות" 

להתנגדות וליציאת המטופל מהטרנס ההיפנוטי.
עם זאת, במחזה, מאחורי רעיון הטרנס ההיפנוטי 
 – אחרת  לדמות  הפיכתו  דרך  שוורץ,  ציקי  של 
עבדאללה, מתרחשת סיטואציה שכן עשויה להיעזר 
הלוואי החיובית  )ניתוק(. תופעת  ב"דיסוציאציה" 
של פיצול האישיות הדיסוציאטיבי של ציקי במחזה 
הוא התאהבותו הרומנטית מחדש באשתו, שנענית 
לחיזוריו של בעלה בדמותו החדשה-ישנה, כגבר 

שרמנטי ומחזר.
הטיפול ההיפנוטי מבוסס על "הצעות" – סוגסטיות 
ובשל  )suggestions( שהמטפל מציע למטופל, 
תהליך ההיפנוזה עשוי המטופל לקבלן ביתר קלות 
הצעת  למשל,  בחיים.  הרגילים  במצבים  מאשר 
המטפל להפחתה בכאב תצלח יותר תחת היפנוזה 

מאשר תחת מצבי חיים רגילים.
התהליך ההיפנוטי מאופיין במצב סוגסטבילי )ניתן 
לשכנוע( ואסוציאטיבי המושפע מהדמיון והחשיבה 
לקבל  מוכן  אדם  זה  במצב  והזורמת.  החופשית 
דברים בצורה שונה מהאופן בו היה מקבל עובדות 

יום, בדיוק כמו שבמצב חלום אדם מוכן  בחיי היום 
שבזמן  עובדות  אפשריות.  בלתי  עובדות  לקבל 
ערות היה מסרב לקבלן, או באותו אופן שאנשים 
ונכנסים לעלילה  צופים בסרט קולנוע או בהצגה 
באופן משכנע ואמיתי, כך שחשים פחד, התרגשות 
ממש.  מציאות  זה  היה  כאילו  תחושות  ושאר 
ההיפנוזה היא מעין סוג של הזמנה לסרט או הצגה 
המאפשרת לצופה להתמסר לעלילה בלי ביקורת 
להיפנוזה  כניסה  והיומיומית.  הנוקבת  המציאות 
 – והשיטה המוכרת מהסרטים  מכונה אינדוקציה, 
המטוטלת, היא דווקא השיטה הפחות נוחה לשימוש. 
האינדוקציה בה מוכנס ציקי להיפנוזה הינו מילותיו 
שיר  הופך  במקרה  לא  מסויים.  אהבה  שיר  של 
האהבה לסוגסטיה משמעותית המחזירה לציקי את 
ערגתו לאשתו. בסיום התהליך ההיפנוטי מבוצעת 
יציאה ממצב ההיפנוזה  דה-היפנוטיזציה, כלומר, 
למצב התודעה הרגיל, ובמקרה הנוכחי מילות השיר 
הן אלו שגם מחזירות את הגיבור מהמצב ההיפנוטי-

דיסוציאטיבי למציאות הרגילה.
בישראל פועל חוק היפנוזה אשר קובע ש"לא יהפנט 
זולתו אלא אם כן הוא מורשה להיפנוט,  אדם את 
ניתנת לרופאים  ולפי תנאי ההרשאה". ההרשאה 
ופסיכולוגים שעברו קורס הכשרה בהיפנוזה ככלי 
ונרשמו  הבריאות  בבחינות משרד  טיפולי, עמדו 
בפנקס המהפנטים. אמנם ההיפנוזה שמודגמת על 
במת המחזה אינה מייצגת מציאות בחדר הטיפולים, 
אך אמירתה חשובה, על כך שבכל ציקי קיים גם 
ניתן לעבור בין  עבדאללה, ושבתנאים המתאימים 
המצבים הנפשיים השונים, ולהכיר את עצמך ואת 

יקירך באופן חדש ובלתי צפוי.

קרן קפלן פסיכואנליטקאית, פסיכולוגית קלינית
www.psychologia.co.il

היפנוזה כמצב תודעה
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שרון גל תנועה
כוריאוגרפית ומורה למחול. בוגרת מצטיינת במסלול למחול בסמינר הקיבוצים )2008(. כוריאוגרפית 
קבוצת צעירי הבימה )2014-2009(. בין עבודותיה - בתיאטרון בית ליסין: אוסלו, דברים שאני יודעת. 
מגירות. בתיאטרון  ביאטריצ׳ה )בשיתוף צוותא(,  תופס רגע. בסמינר הקיבוצים:   :2018 פסטיבל עכו 
מסייה דה פורסוניאק, ארץ חדשה  בכוריאוגרפיה(,   2009 )זוכת פרס התיאטרון  החוטם  הבימה: 
גוריו, נעצר בחצות, מה עושים  גורלי, אבא  השבועה, המאהב, הקמצן, אלוהים מחכה בתחנה, חיזור 
ג'ני?, מוטרפים מאהבה, פליישר, סיפור פשוט, הצמה של אבא, LOVE ,LOVE, LOVE, שייקספיר  עם 
מאוהב, פילומנה, אמא אמרה שאסור, עושה כרצונו, התקווה, גבעת חלפון אינה עונה, החולה המדומה. 
חמור שכולו תכלת,  מסעות אודיסאוס. בתיאטרון חיפה:  האדרת. בתיאטרון גשר:  בתיאטרון החאן: 
אמא תרזה איננה, יש רופא באולם. במדיטק: מופע זוגי, מושלמת, ילדי בית העץ, נשיקה בכיס, המסע 
המופלא לארץ המילים. בתיאטרון ארצי לילדים ונוער: הטפיר שאיש לא מכיר. בתיאטרון אלעד: מסע 

מעבר להרים, רומיאו ויוליה. בחג המחזמר: משיח. זוכת פרס ע"ש אלה דן לשנת 2015.

רוני פינקוביץ' בימוי
 ,1994-1992 בית בתיאטרון הבימה  2000-1997, כבמאי  שימש כמנהל אמנותי בתיאטרון חיפה 
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, 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 של השנה(, הגיל הנכון לאהבה, איחש פישר. בתיאטרון חיפה: הלילה השניים עשר, השקרן, 
מלאכים 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. 

רמי ורד מחזה
בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. כותב לטלוויזיה ולבמה. כתב את המחזה קח את אבא 
שלך ולך לעזאזל שמציג בימים אלו בתיאטרון הבימה. כתב בין היתר, לגידי גוב, אלי יצפאן, אבי קושניר, 
ציפי שביט, אורנה בנאי וצביקה הדר. בימים אלה מציגים על הבמות מופעים שכתב וביים – אלי יצפאן 
וציפי שביט, אורנה בנאי וצביקה הדר. כתב והנחה תכנית אירוח משלו בערוץ עשר במשך שנתיים. 
השתתף כשחקן בהצגות בתיאטרון הבימה ובקאמרי, בין ההצגות בהן השתתף: יהוא, בחורים טובים, 
מבקר המדינה, קומדיה של טעויות. מופיע ב-20 השנים האחרונות כסטנדאפיסט, ובימים אלו במופע 

חדש שכתב.

עדי שימרוני 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 
בעל בית, מדליה להארי, שבטים, ארוחת פרידה, הזוג המוזר - הגרסה הנשית, פולישוק, מר גרין, היורשת, 
משפחה חמה. בתיאטרון הבימה: לעוף ולרקוד, גיבורים, הדה גבלר. בתיאטרון באר שבע: משיח, הרוזן 
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 
והחיה. גוונים במחול 2011 – תוכניות ג' וד'. זוכת פרס עיצוב התאורה בפסטיבל להצגות ילדים, חיפה 

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

אביה בש עיצוב תלבושות                               
עיצוב  עבודותיה בתיאטרון,  בין  ותלבושות בסמינר הקיבוצים.  לעיצוב תפאורה  בוגרת המסלול 
תלבושות - בתיאטרון הבימה: מוטרפים מאהבה, הסיפור של נינה, בעלה של אשתי, ורסצה שם זמני, 
אגדת רובינא, מסעות הדוד אריה, עושה כרצונו, אמא אמרה שאסור, ליזולטה במאי. בתיאטרון גשר: חוות 
המשרתות.  ויוליה. בתיאטרון הרצליה:  רומיאו  החיות, הקליינט, רודף העפיפונים. בתיאטרון הקאמרי: 
בתיאטרון חיפה: תופעות לוואי. ביידישפיל: קרליבך חי. בתיאטרון אורנה פורת: שרלוק הולמס, גיבורה 
קטנה, אדיסון, הניצחון הסופי, הודיני. בתיאטרון המדיטק: הנקה ופיט, ילדי בית העץ, הסודות של מאי, 
המסע המופלא לארץ המילים. פסטיבלים - עכו לתיאטרון אחר: כלבים, יושבים. בתיאטרון רחוב בת ים: 
חרדים )זוכה מקום ראשון(, הבלון האדום )מקום שני( חג המחזמר – משיח עכשיו. חיפה לילדים – ארץ 
קליק, העולם על פי אלון. בתי ספר למשחק - יורם לוינשטיין: בית ברנרדה אלבה, מבויש עד תום, אלוהי 

הקטל. גודמן: שמונה נשים. בית צבי: קן הקוקיה, שמנה.

אלעד אדר מוזיקה
פסנתרן, מלחין ומפיק מוזיקלי, מרצה למוזיקה. בוגר האקדמיה למוזיקה בירושלים, שירת בצה"ל 
כנגן וכמעבד להקות צבאיות. ניגן הלחין והפיק מוזיקלית עשרות פרוייקטים בארץ ובחו"ל. בתיאטרון: 
הלחין את המוזיקה להצגות – בתיאטרון בית ליסין: הסודות. בקאמרי: על האש, כבוד אבוד. בתיאטרון 
באר שבע: סוביניר, פרק ב', חתונת הדמים, בוא תכיר את אבא, פרפרים הם חופשיים, האפקט, מחיר 
צלילי  צ׳כוב ביאלטה, רוחות. בפסטיבל  מלחמה,  לוינשטיין:  יורם  החיים, כלוב העליזים. בסטודיו 
ילדות: הרפתקה בטלוויזיה. ניהל מוזיקלית את ההצגות איפיגניה בתיאטרון ב״ש ואלקטרה בתיאטרון 
הקאמרי. עבד עם אמנים רבים ביניהם: יהודית רביץ, גידי גוב, ירמי קפלן, שם טוב לוי, אפרים שמיר, 
שלמה יידוב, יצחק קלפטר, דנה ברגר ועוד. ניגן עם התזמורת הסינפונייטה באר שבע, התזמורת 
המוזיקליות: האלבומים  בין הפקותיו  ועוד.  ירושלים  תזמורת הקאמרטה  הסימפונית אשדוד, 
אולארצ‘יק סטייל ויום אחד שבו כתב שירים יחד עם אלון אוליארצ‘יק, אלבומו הבינלאומי של דוד 
ד׳אור ״VOICE OF LOVE״, המופע של אבי גרייניק מחתרת של איש והאלבום שנלווה לו, המופע נשים 
שרות מקרטני. הלחין והפיק את המוזיקה לתוכניות הטלוויזיה: הבלוק, קרב סכינים, צחוק מעבודה, 
המשמר האזרחי, אליפות המסעדות, פיני הגדול, פפראצי, השועלים, הקרמבויז, מעצר בית, אוכל רחוב 

מסביב לעולם, מופע הקולנוע של זאב רווח.

זאב לוי עיצוב תפאורה
בוגר המגמה לעיצוב במה בבית הספר לאומנויות הבמה בסמינר הקיבוצים, מרצה ומלמד עיצוב. 
בין  ובבתי ספר למשחק.  מעצב תפאורה להצגות בתיאטרונים הרפרטואריים, תיאטרוני הילדים 
עבודותיו בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: קיר זכוכית. בתיאטרון הבימה: ורסאצ'ה שם זמני, בעלה של 
אשתי, קח את אבא שלך ולך לעזאזל, הרובוטית. בתיאטרון הקאמרי: ע'-17, רומיאו ויוליה. בתיאטרון 
אדיסון, גיבורה, שרלוק  פרח השכונות. בתיאטרון אורנה פורת:  הקליינט. בתיאטרון באר שבע:  גשר: 
הולמס. בתיאטרון המדיטק: הנקה ופיט, ילדי בית העץ, איינשטיין. זוכה פרס ראשון לעיצוב תפאורה 
בפסטיבל חיפה להצגות ילדים 2011. זוכה פרס ציון לשבח על עיצוב התפאורה בפסטיבל עכו 2007.

יוצרים
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משתתפים

עודאל חיון רלי )אוראל( שוורץ   
בוגר בית הספר לאומניות הבמה בית צבי, 2017. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: אנשים 
יוסף וכתונת הפסים, קן הקוקיה, כובע מלא גשם, אורזי מזוודות,  מקומות ודברים. במסגרת הלימודים: 
רעולים, החולה ההודי. בתיאטרון  שרופים, שושה, שיינדלה, מלכת השלג, מקבת. בתיאטרון הספריה: 

ארצי לנוער: אל עצמי.

ענת וקסמן תרצה שוורץ
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 1984. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין: 
סילביה, שבעה. 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 
וניה סוניה מאשה ושפיץ, כולם רוצים לחיות, גם הוא  וולף?, הבדלה, סוף טוב, רומן משפחתי,  מוירג'יניה 
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 )2003( ועל תפקידה בנודל )2007(. 

זוכת פרס השחקנית המצטיינת ע"ש אבנר חזקיהו ז"ל )2000(. זוכת פרס קלצ'קין.

אלירן הרוש אביאל צור
בוגר גודמן בית הספר למשחק בנגב, 2012. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: הוא הלך 
ויוליה, גרין מייל, חתונת הדמים, בימינו לא  בשדות, היורשת. בתיאטרון באר שבע: טירונות בלוז, רומיאו 

יוצאים לדו קרב. בטלוויזיה: תאג״ד, חלב, 11 דקות.

שלומי טפיארו אביאל צור
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2006. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: נערי 
עובד  ואני,  מקסי  מנדרגולה,  טובים,  בחורים  ורות,  עלמה  המדבר,  מן  תפוחים  אהבה,  סיפור  ההיסטוריה, 
בשביל שניים, טרטיף, אלה גרוסמן, הקומה השלישית, מלך הכלבים. בטלוויזיה: זגורי אימפריה, עממיות, 

בנות הזהב. השתתף באנסמבל הגדוד העברי.

אבי קושניר ציקי שוורץ
מכוכבי תוכנית הטלוויזיה זהו זה. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: הצגת היחיד להציל את 
איש המערות )בשיתוף טלית הפקות(, קומדיה שחורה, אורח בא, התאומים מוונציה, כולם היו בני חוץ מנעמי, 
השקר. בתיאטרון הבימה: נמר חברבורות, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, 39 המדרגות, בגידה, מוריס שימל, 
קוויאר ועדשים, החייל האמיץ שווייק, עלובי החיים, קח את אבא שלך ולך לעזאזל. בתיאטרון באר שבע: על 
קלות דעת וצביעות, אילוף הסוררת, יתוש בראש. בתיאטרון הקאמרי: גם הוא באצילים, גורודיש, דבר מצחיק 
קרה, שידוכים. בין תוכניות הבידור בהן השתתף: שניים אוחזין במטלית, כמו ציפורים, מכבס תולה )תוכנית 
יחיד(. בטלוויזיה: המופע של קושניר, החיים זה לא הכל, ראס פינה, מדריך קושניר, רצים לדירה, רוקדים עם 
כוכבים, כלוב הזהב. בקולנוע: אלכס חולה אהבה, מטליק בלוז )צולם בגרמניה(, סיפור חצי רוסי, אווה. ייצג את 

ישראל כחלק מ"צמד הבטלנים" באירוויזיון 1987 בשיר הופה הולה.

שהיר כבהא פאדי 
בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: אוסלו. בטלוויזיה: תפקידי אורח ב-אחת אפס אפס, פצועים 
בראש, סברי מרנן. בקולנוע: עג'מי - זוכה פרס אופיר הסרט הטוב ביותר לשנת 2010, מועמד לסרט 

הטוב ביותר באוסקר בקטגוריית הסרט הזר, פרז הצעיר.

טל צ׳רנובסקי שרי )שרה( שוורץ
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2016. בין ההצגות בהן השתתפה - במסגרת הלימודים: אל 
חג  צוותא,  פסיק,  בתיאטרון  בהצגות  האסופית.  מייק,  לייק  אי  זוכרים,  המים  ריקי,  גן  טרויה,  נשי  נקמות, 

המחזמר 2017. מלווה מוזיקלית ומשחקת בפרוייקט פלטפורמא. בטלוויזיה: נחמה )הוט(. 

חי מאור נתן צור
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2004. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: 
המוגבלים, האבא, לצאת מהארון, השקר, אנשים מקומות ודברים, אוסלו. בתיאטרון תמונע: גן ריקי, פרוייקט 
ok, כלבים, קילר ג'ו. בתיאטרון הקאמרי בשיתוף אנסמבל עיתים: רשומון, חלום ליל קיץ, כישוף. בבית ציוני 
אמריקה: שנה טובה לחקלאים בצפון. בטלוויזיה: עיר מקלט, המלכות, עיקרון ההחלפה, המדרשה, בני ערובה, 
הפרויקט של עומרי גורדון, 15 דקות, אולי הפעם, בתולות, הקלמרים, המלון של פיני, להעיר את הדוב, המדובב. 

בקולנוע: מיכאל, מונטנה, קצפת ודובדבנים, מיראל.
אפרת בוימולד ללי )לאה( שוורץ

שרתה בתיאטרון צה״ל ובלהקה צבאית. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין: מקווה, יומנים, 
החותנת, שעה יפה ליוגה. בתיאטרון חיפה:  בתיאטרון הבימה:  תאונה, קפה ערבה, המוגבלים, הסודות. 
פיגמליון. בתיאטרון באר שבע: שחק אותה סם, ימים בגן עדן. בתאטרונטו: יהודי זקן בלונדינית. הצגות 
ילדים: פיטר פן, ספיד וגלגלי הקסם, פסטיגל. בטלוויזיה: משפחה וחצי, שתי דקות מפראדיס, משחק החיים, 
השיר שלנו, אפידורל – מערכונים, אינגלה, לא הבטחתי לך, רביעיית רן, דני הוליווד, תנוחי, קצר משפחתי, 
כוכב הצפון, פרודים, חיות בר. תפקידי אורח בסדרות: הישראלים, החברים של נאור. בקולנוע: פובידיליה, 

כלבת, רווקה פלוס, הלילה הארוך ביותר.

2021



2223



להצגה זו
מייסדת אגודת הידידים

ג'ני ברנדס ז״ל

יו"ר ידידי התיאטרון
הילה רהב

מנהלת ידידי התיאטרון
יפה ענתבי

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 ז״ל 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 אייל

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 מאיר וגילה שטיין

כץ מירי ואופיר
כרמון ציפה ואריק

לבני ציפי ונפתלי
להב דורית והלל

לוי חוה
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 ז״ל

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
מירצקי אילונה

מיתר ג'וזיאן )צביה(
מיתר עופרה

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מרום גל ורייטן אפרת
נאמן דליה ואייבי

נוסבאום יהודית ורמי
נוסבאום שרית ורן

נופך מוזס מימי ואיציק
נחמה נירה ושלמה
נמרודי רוית ועופר
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגול לינדה ויצחק

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
רפפורט עירית ופרי גלן

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
21 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

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

עו״ד גיל בר-טל

אופירה יוחנן וולק

אריה מנדל

אריאל קפון

מירי רובינו 

עו״ד יחיאל שמיר

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: 

יהודית רוקבן, סוניה שפירא
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:
תומר שגב

מח' שיווק טלפוני:
 רוני בן רימון, בתיה גמליאל,

יפית טרייסמן, בלה לוי, ציפי לסינגר, 
מרים כספי, מלכה שטיבי, אלקה שלו

מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני

נציגי שרות לקוחות:
מירה ביסון, רות בן-דת, מורן גבע,

אריאל גודני, שרה גלעם, עפרה כהן,
רון סגל, שירה מאזה, נעמה נבו,

 עדי קוראל, אורית קרואני,
יהודית שפירא

מרכזיה: דבורה אהרון
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,
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,
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

 אב הבית וממונה בטיחות:
יצחק סלחג'י הכהן

הפקה
יונה אליאן-קשת

אבירם אביטן
טלי אורן

מאי אזולאי
מגי אזרזר

רועי אלברג
נופר אליהו

נעמה אמית
אפרת בוימולד

יניב ביטון
עופרי ביטרמן

נעה בירון
פלורנס בלוך

מור בן-דוד
לירון בן ששון
נמרוד ברגמן
ליליאן ברטו
לירון ברנס

דור ברנס
ששון גבאי

דניאל גד
דיאנה גולבי

לימור גולדשטיין
עדי גילת

אנה דוברוביצקי
דוד דלית

גל דורנפלד
תיקי דיין
טל דנינו
אילן דר

שירן הוברמן
רוברט הניג
אלירן הרוש

אסף הרץ
אופיר וייל

מעיין ויסברג
ענת וקסמן
יעל וקשטיין

עדי זאק
אשלי זימברג

תום חגי
עודאל חיון
מור חנסון

יורם טולדנו
נועם טל

שלומי טפיארו
גדי יגיל

ענבר יוחננוף
תומר יוסף

יובל ינאי
שהיר כבהא

פז כלפון
שחר כספי
נעמי לבוב

יניב לוי
דניה לנדסברג

חי מאור
נטלי מאירי
לורין מוסרי
לירן מזרחי

תומר מחלוף
רבקה מיכאלי
ליאור מיכאלי

קרן מרום
הגר משולם

דב נבון
נדב נייטס

רננה ניתאי
יניב סוויסה

יעקב סולדטוב
מעיין עמרני
גסאן עבאס

קובי פרג׳
טל צירין

איתי צ׳מה
טל צ׳רנובסקי

יותם קושניר
אבי קושניר

משי קלינשטיין
מאי קשת

אגם רודברג
עידו רוזנברג

עופר רוטנברג
הדר שחף

רון שחר
יעל שטולמן

מיכל שטמלר
ניר שטראוס

אורי שילו
תובל שפיר

נעמה שפירא
סיון ששון

מעיין תורג׳מן

 מנהלת הצגה:
נעה חמל

 מנהלי במה:
 גיא קריספיל/

אברהם נתנאל

 תאורה: 
 שמוליק הס/

זאב נבון

 הגברה:
 דניס אוסנקין/

רם קציר

 מלבישה:
אולגה פרגמן

 מתפעלת אביזרים:
ענבל מאיר

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון בע״מ

 צילום שער:
אילן בשור

 צילומים תוכניה:
כפיר בולוטין

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד

תודה לעלא דקה על העזרה בתיקון 
התרגום לערבית 
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תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית. פועל בסיועם של: משרד התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו

רח' דיזנגוף 101 תל-אביב 
 www.lessin.co.il 03-5241333 :טלפון: 03-7255300 קופה: 03-7255333 פקס

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 בובל

תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה נאור

בשיתוף תיאטרון חיפה

מר גרין
מאת ג׳ף בארון

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: נתן דטנר

שיעור ריקוד
מאת מארק סנט ז'רמן

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: מירי לזר

אוסלו
מאת ג׳י. טי. רוג׳רס

תרגום: אבישי מילשטיין
בימוי: אילן רונן

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר                   2019-20 

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

רשת שידור
מחזה מאת לי הול

עפ"י תסריט מאת פאדי צ'ייפסקי
תרגום: אבישי מילשטיין

בימוי: אילן רונן

קופסה שחורה
מאת ובבימוי חנן שניר

 עפ"י ספרו של
עמוס עוז 

בעלת הבית
מחזה ישראלי חדש

מאת שלומית ארנון 
בר-לב וליאת פישמן לני

עפ"י ספרה של
נעה ידלין

עבדאללה שוורץ
מחזה ישראלי חדש

מאת רמי ורד
בימוי: רוני פינקוביץ'

אפס ביחסי אנוש
קומדיה מוזיקלית
מאת אורן יעקובי
עפ"י סרטה של

טליה לביא
בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

משפחה חמה
מאת ענת גוב

בימוי: רוני פינקוביץ'

היורשת
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון
בימוי: אלון אופיר

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: אמיר וולף
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פיקדון אננס החדש נותן לכם ריבית מעולה, שמטפסת ועולה ולא תלויה בריבית במשק.
וזה עוד לא הכול, בפיקדון אננס אפשר לעזוב באמצע התקופה 

ועדיין ליהנות מהריבית הגבוהה.

לפרטים נוספים חייגו 8860*

סוזי טובי
מנהלת לקוחות
מזרחי-טפחות

סכום הפקדה מינימלי בפיקדון: 50,000 ₪. סכום הפקדה מקסימלי בפיקדון: 10,000,000 ₪. החל מתום 3 שנים ממועד 
ההפקדה, משיכה בכל יום עסקים. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים 
הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. מיסוי – חייב במס בשיעור של 15% ליחיד )שיעור המס כפוף לשינויים על פי דין(.

עם ריבית מעולה שמטפסת ועולה

ללקוחות חדש!

כל הבנקים

 www.wineroute.co.il  ניתן להזמין באתר דרך היין
באמצעות קוד הקופון: 3110

1+1
על סדנאות ואירועים ברשת דרך היין
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A new Israeli play by Rami Vered

ABDULLAH
SCHWARZ

Director Roni Pinkovitch
Set Design Zeev levy

Costume Design Aviah Bash
Music Elad Adar

Lighting Design Adi Shimrony
Movement Sharon Gal

Translation to Arabic & Egyptian-dialect coach
Rubi Moskovich

Assistant Director Cnaan Eliel
 

Cast
Tziki Schwarz Avi Kushnir

Tirza Schwarz Anat Waxsman
Lali (Lea) Schwarz Efrat Baumwald

Orel (Reli) Schwarz Odel Hayon
Aviel Tzur Shlomi Tapiero/Eliran Harush

Nathan tzur Hai Maor
Fadi  Shahir Kabaha

Sara (Sari) Schwarz  Tal Charnovsky
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