
הנאהבים והנעימים

מאת מוטי לרנר וישראל זמיר

על פי הסיפור "השניים" מאת י. בשביס-זינגר

גרסת הצגה חנן שניר  |  בימוי עידו רוזנברג



בימוי עידו רוזנברג
עיצוב תפאורה שני טור

עיצוב תלבושות אורנה סמורגונסקי
כוריאוגרפיה תומר יפרח

מוזיקה אלעד אדר
עיצוב תאורה קרן גרנק

דאנס קפטן שמואל חלפון
הדרכת טקסט ענת זמשטייגמן

עוזרת במאי נעה גודל

המשתתפים )לפי סדר הופעתם(: 
יניב ביטון אלחנן
ידידיה ויטל זיסל
ניב ניסים עזריאל

יורם טולדנו / יובל ינאי יודיל
דניאל חבקוק רייזלה

קרן צור אלקה
ספיר באומוול אסתר'ל

מירי זהבי פרומה

רקדנים:
ניב אלבז, שמואל חלפון
אלדר לוי, עומרי סמסון

הצגה ראשונה: 29.6.2021
משך ההצגה כשעה ועשרים ללא הפסקה

הנאהבים והנעימים
מאת מוטי לרנר וישראל זמיר

על פי הסיפור "השניים" מאת י. בשביס-זינגר
גרסת הצגה חנן שניר



והנעימים” נכתב בסוף שנות  “הנאהבים  המחזה 
ה-90 של המאה הקודמת, כאשר השיח הלהט”בי 
בישראל כבר התקיים, אך לצערי, לא הייתי מודע 
להיקפו. “הנאהבים והנעימים” הוא המחזה הראשון 
בו עסקתי בשיח הזה, וגם אליו הגעתי בדרך מקרה.  
ז”ל  זמיר  ישראל  ערב אחד התקשר אלי הסופר 
והציע לי לקרוא סיפור קצר בשם “השניים” שכתב 
הסיפור,  את  קראתי  זינגר.  בשביס  יצחק  אביו, 
נהניתי, והתלבטתי. דבר אחד הוא לקרוא סיפור, 
ודבר אחר הוא לכתוב בהשראתו מחזה. כתיבת 
מחזה אפשרית אך ורק אם מתקיים חיבור עמוק, 
בין המחזאי לבין הדמויות שבו. מהו  ורגשי,  רוחני 
זיסל  ישיבה,  החיבור ביני לבין אותם שני תלמידי 
ועזריאל, מן העיירה פראמפול? הרי הווייתם שונה 
ובתוכה  בתכלית מן הישראליות שבתוכה גדלתי 
ושסועה מבחינה  קרועה  ישראליות   – כותב  אני 
פוליטית, רעיונות, ומוסרית. שפתם של השניים שונה 
משלי, נטייתם המינית שונה, ארון הספרים שלהם 
שונה משלי, ובעיקר שניהם אנשים מאמינים בכל 
ליבם, ואילו אני אתאיסט אדוק. נדמה לי שתחילתו 
שאפשר  הברורה  בתחושה  הייתה  החיבור  של 
לפתח את שני האברכים הללו לגיבורים טראגיים 
ובסופו  מחייהם,  להם  חשובה  הייתה  שאהבתם 
של דבר בחרו שניהם במוות מתוך הכרה שהחיים 
אי אפשר לממש  ראויים, אם  אינם  הזה  בעולם 
בהם את אהבתם. אמנם התבנית הטראגית הזאת 
לא קיימת בסיפורו של בשביס זינגר, אך נדמה לי 

שהסיפור יוצא נשכר מיצירתה. 

נקודת חיבור נוספת היא התחושה שמאבקם של 
שני האברכים האלה הוא משל אוניברסאלי על 
זכותו של האדם לקבוע את גבולות עולמו הרגשי. 
זכותו של האדם המודרני  מאבקם ממחיש את 
לריבונות על חייו ועל אהבותיו, ואת זכותו להפקיע 
למיניהם,  רגשותיו משליטתם של ממסדים  את 
ובכלל זה הממסד הדתי על מרכיביו השונים: האל, 
והרבנים.  השכינה, המלאכים, הנביאים, הכוהנים 
מאז שנעשיתי מחזאי חשבתי שיצירת סולידאריות 
עם דמויות הנאבקות על ריבונותן היא יסוד מרכזי 

בתיאטרון.  
נקודת חיבור שלישית, חשובה לא פחות, התבררה 
רק במהלך הכתיבה. כדי להכיר את עולמם של 

שני האברכים מפראמפול חזרתי לקרוא בכתביו 
של בשביס זינגר, בכתבי אחיו י.י. זינגר, בכתבי ש”י 
עגנון, בכתבי מנדלי מוכר הספרים ושלום עליכם, 
גיליתי שהדמויות המתרוצצות  ולהפתעתי הרבה 
ביצירותיהם של סופרים אלה קרובות אלי הרבה 
נוצר  יותר מכפי שחשבתי. אני - שעולמי הרוחני, 
עמוס  יהושע,  א.ב.  יזהר,  ס.  של  כתביהם  מתוך 
חבוי  הרוחני  גיליתי שבעולמי   – קנז  ויהושע  עוז 
תת-עולם נוסף שסירבתי כנראה להודות בקיומו 
– ובעולם הזה מדברים בשפה עברית שמקורותיה 
“יהודיים” ולאו דווקא “ישראליים”, שהשיח המוסרי 

א  שהו למרות  רגיש  ו קב  נו בו 
מתרחש במזרח אירופה, שהדמויות 
שבו מתייסרות ונאבקות כמו בשיאי 
– למרות שהן  הטרגדיה העולמית 
חיות ב”עיירה”. כתיבת המחזה הזה 
ואני  העשירה והעמיקה את זהותי, 
גם  ותעשיר  מקווה שהיא תעמיק 

זהותם של הצופים בהצגה. 

למרות חשיבותן של נקודות החיבור 
הקשר  דבר  של  פו  בסו  , הללו
העיקרי עם שתי הדמויות שבמחזה 
נוצר תוך כדי החקירה המדוקדקת 
שלהן שהתרחשה בזמן הכתיבה: 
 , והרוחני הרגשי  עולמן  חקירת 
ערכיהן,  חקירת  מאבקן,  חקירת 
ובעיקר חקירת פעולותיהן. חקירה 
הקירבה  את  שיצרה  היא  זאת 
מקווה  אני   . לכתיבתן הדרושה 
שהצפייה בהצגה, תאפשר לצופים 
לחוש את אותה קירבה ואת אותה 
עד  כלפיהן  חש  שאני  אמפתיה 

היום.

ואי אפשר לסיים את תיאור מסע 
המחבר:  התנצלות  בלי  הכתיבה 
מגדולי  הוא  זינגר  בשביס  יצחק 
סופרינו. אני מודע לכך שהתרחקתי 
רב:  מרחק  ים”  “השני מסיפורו 
דמויות,  הוספתי  דמויות,  שיניתי 
עלילה,  שיניתי  אחרות,  הוצאתי 

הפנימיים  התהליכים  את  ואף  יחסים,  מערכות 
מן  שכמה  ייתכן  הראשיות.  הדמויות  שעוברות 
גבותיהם  יזקפו  “השניים”,  הצופים, המכירים את 
אני  על הבמה, אבל  לנוכח המתרחש  בתמיהה 
זינגר עצמו, המשקיף עלינו מגן  בטוח שבשביס 
זוכר את האגדה על משה רבנו שהקב”ה  העדן, 
הראה לו את רבי עקיבא דורש הלכה לפני תלמידיו, 
ולא הבין דבר, אך דעתו התיישבה כשאמר עקיבא 
לתלמידים: הכל הלכה למשה מסיני. בשביס זינגר 
יכול  המכיר את המסורת הארוכה של המדרש 

לראות גם במחזה הזה מדרש על סיפורו שלו.

על מסע הכתיבה
תודות

כתיבת המחזה לא הייתה מגיעה לסיומה בלא 
עזרתם הרבה של ישראל זמיר ז”ל וחנן שניר 
יבל”א. אני מודה לשניהם על תרומתם. אני 
מודה מאד גם לעידו רוזנברג, במאי ההצגה 
הנוכחית, על העריכה המחודשת של המחזה, 
אותה ביצע בתבונה וברגישות שאינן חזון כה 

נפרץ במחוזותינו. 

המחזאי מוטי לרנר
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בחייו של כל אדם מושלים שני צרכים מרכזיים: 
לאינדיבידואליות  ביטוי  לתת  רצונו  הוא  האחד 
ולייחודיותו, בעוד השני הוא הצורך  האמיתית שלו 
לביטחון ותמיכה במסגרתה של השייכות החברתית. 
מתח אנושי ואוניברסלי זה מתעצם מאוד בחייהם 
של להט"בים  דתיים החווים קונפליקט בין משיכתם 
הדתית  אמונתם  ערכי  לבין  מינם  לבני  המינית 

ומסגרתם הקהילתית השוללות משיכה זו. 
ולסביות רבים חשים כי נטייתם המינית  הומואים 
נתונה  ואינה  מלידה  בהם  טבועה  מינם  לבני 
כיום  הנתמך  )טיעון  לשינוי  ניתנת  או  לבחירה 
בעולם(. מנגד,  בריאות הנפש  ארגוני  מיטב  ע"י 
אמונתם הדתית והפרשנות הניתנת לה ע"י החברה 
האורתודוקסית, המבוססות על איסור משכב זכר 
אינן מתירות להם לבטא  ויקרא,  המופיע בספר 
את רגשותיהם האמתיים לבני מינם וכופות עליהם 
קונפורמיות הטרו-נורמטיבית תוך הסתרת זהותם 

החד-מינית. 
עבור הדתיות האורתודוקסית התורה היא האמת 
כולה וכל סטייה או הפרה של דבריה מחייבות תיקון 
ושינוי. בהקשר זה נאמר כי אשמתו של אדם אינה 
בזה שהוא חוטא, שהרי פעמים עומד הוא בניסיון 
וכוחו נכשל, אשמתו היא בכך שאינו עושה  גדול 
תשובה ותיקון. כזהו היחס לגברים הנמשכים לבני 
מינם ומפרים את האיסור המקראי. חוסר "נכונותם" 
עליהם  להטיל  הדרך  את  סוללת  להשתנות 
אחריות ואשמה בגין חטאם ומחזקת את תפיסתם 
יסודותיה של  וכופרים החותרים תחת  כסרבנים 

הדת והקהילה.   
זהותם  לנוכח הקונפליקט העמוק, המערער את 
העצמית ואת מקומם בעולם, פונים כיום להט"בים 
חלקם  התמודדות:  דרכי  מארבע  לאחת  דתיים 
בוחרים באורח החיים הדתי תוך דיכוי, הכחשה ואף 
ניסיון לשנות את הנטייה ההומוסקסואלית. מנגד, 
יש המעדיפים דווקא את גיבושה של הזהות החד-

וזניחת האמונה הדתית.  מינית תוך יציאה מהארון 
אחרים, כפי שיוסבר בהמשך, מבקשים לשמור על 
שתי זהויותיהם הסותרות תוך מידור ופיצול ביניהן 
)"חיים כפולים" המתבטאים בניידות מתמדת בין 
זהות אחת לאחרת(. ולבסוף יש גם אלו המצליחים 
למזג ולשלב בין שתי הזהויות לכדי סיפור חיים אחד 

ואינטגרטיבי )בבחינת "אני הומו ודתי"(.

החברה הדתית של ימינו אינה מהווה ִמקשה אחת 
גבי רצף הנע בין שמרנות רבה  אלא מובנית על 
גיסא. ככל  זהירה מאידך  גיסא לליברליות  מחד 
יותר מרחב  יותר, כן מצומצם  שהחברה שמרנית 
רבים מהם,  הבחירה של להט"בים דתיים. עבור 
יותר של החברה, ההכרה  החיים בצידה השמרני 
ובזהותם המינית אינה אפשרית. הדגש  בנטייתם 
המושם בחברה זו על קונפורמיזם לדרכה ולערכיה 
של הקהילה, אינו מאפשר את ביטויים והחצנתם 
נורמות  הסותרים  אינדיווידואליים  היבטים  של 
ויציאה  וערכים אלו. גיבושה של הזהות ההומואית 
מהארון בחברה השמרנית מובילה במקרים רבים 
להדרה ואף לנידוי חברתי. על כן, בצר להם ומתוך 
להט"בים  מעדיפים  שונותם,  את  להסתיר  רצון 
רבים להתחתן כדת משה וישראל. אולם בעשותם 
כן, גוזרים על עצמם רבים מהם חיים של חשאיות, 

הסתרה ובדידות. 
ות  י בו י ההתחי כל  את  ם  לי מכפי ן  אי שו "הני
המשפחתיות ואת כל החובות החברתיים" אמרה 
סימון דה-בובואר ומשפטה משקף היטב גם את 
הבוחרים  דתיים  להט"בים  של  המורכב  מצבם 
להינשא לבן/ת המין השני. עם נישואיהם נוספות 
גם אלו  והחברתיות  להתחייבויותיהם ההלכתיות 
גברים  והמשפחה.  הנישואין  הנובעות ממסגרת 
הומואים דתיים רבים חשים כי הם אינם מסוגלים 
את  לקיים  זה  ובכלל  אלו  בהתחייבויות  לעמוד 
כישלונם  והמיניים של האישה.  צרכיה הרגשיים 
נטייתם  בגין  זה מתווסף לתחושת הבושה הרבה 
החד-מינית ולקושי אותו הם חווים בניסיונם היומיומי 

לכבוש את ייצרם.
החיים בארון בחברה הדתית-שמרנית מורכבים, 
להרגיש  רצונם  לצד  יקר.  מחיר  וגובים  קשים 
וביטחון המוענקות במסגרת חיי הקהילה  שייכות 
ולסביות רבים נקיפות  והמשפחה, חווים הומואים 
מצפון בדמותם של רגשי האשם על הסוד הנורא 
וכן תחושה עמוקה של  אותו חייבים הם להסתיר 
הוויתור שנאלצו לעשות על  בגין  ופספוס  חרטה 

אהבת אמת שלעולם לא תחווה.

ד"ר איל זק, מחבר הספר "בין היצר ליוצר -  מאת 
נרטיבים של הומואים דתיים" )הוצאת רסלינג(. 

הומואים דתיים:
אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי
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יצחק בשביס-זינגר נולד 
ירה  בעי  1904 בשנת 
ם  ש ב ן  י ל ו פ ב ה  נ ט ק
סברה,  יש   . ן לאנשטי
שהסתירות באופיו של 
בשביס ובגיבורי כתיבתו 
ניכרת  קשורים במידה 
רב  היה  אביו  לילדותו. 
תמים, דיין, תלמיד חכם, 
שהתגורר בוורשה. אימו 
בת-שבע, אישה שכלתנית, שלימדה עצמה עברית 
והיתה בקיאה מאוד בכתבי הקודש, ניהלה את הבית 
נעזר האב בהגיונה  וגידלה את הילדים. לא אחת 
ובחריפותה. בנעוריו למד בבית-מדרש למורים, ובגיל 

עשרים עבר לוורשה בעקבות אחיו.
סיפוריו הראשונים נכתבו בעברית, אך לאחר זמן-מה 
הבין שאם רצונו שדבריו ייקראו – עליו לכתוב בשפת 
אימו – יידיש. בוורשה נשא אישה ונולד לו בן ובשנת 
1935 נדד בעקבות אחיו לאמריקה ושם עבד, ביחד 

עם אחיו, בעיתון היידישאי “פורווערטס”.

האל אינו הוגן כלפי החיים
והשכלתני לא חדל מלשאול שאלות  היוצר  מוחו 
קיומיות על בריאת העולם. אלוהים כבורא עולם מזה 
ו”הפיצוץ העולמי” מזה לא שיכנעו אותו. האם העולם 
יכול להיווצר מעצמו? בוויכוח אם קיים אלוהים או לא 
הוא מוצא את עצמו חסר תשובה. אין לו אלטרנטיבה. 
באחד ממאמריו, הוא משלב את אלוהים עם הטבע, 
עם היצירה ועם החיים. אם הדת קשורה להתגלות 
אלוהית – הוא אינו יכול לכנות עצמו איש דתי... האל 
יוצר, אוצר בחובו אין סוף דמיונות  שלו הוא דינמי, 
וחכמה. הוא מבקר את אכזריותו וקובע שאינו הוגן 
ויוצא  קם  היה  הדבר  בידיו  אילו  האנושות.  כלפי 
להפגין נגדו כשבידו שלט: “אינך הוגן כלפי החיים!” 

הוא מעולם לא שמר על מצוות התורה.
 

יהדות כבחירה אישית
ביצירתו הספרותית.  הדת כאמונה שלובה עמוק 
אך  דתית,  השכלה  רכשו  מגיבוריו  וטובים  רבים 
התפקרו והתייצבו בצד האחר של המתרס. המאבק 
האידיאולוגי בין אמונה לרציונליזם הוא מוטיב מרכזי 
בין הראשונים שתיאר את  הוא  ברבות מיצירותיו. 
ההווי היהודי על דתו, תרבותו, הפולקלור שבו בעיניים 
“שולחן-ערוך”.  מודרניות, חילוניות, שמאסו בחוקי 
לדעתו, היהודים אינם גזע, כי אם נכדים של יהודים 

ושאר אומות עולם. במשך אלפיים שנות קיום העם 
ויש  היהודי הוא לא היה מסוגל להיוותר כגזע טהור 
הוא  רבות מאומות העולם.  רבה של  בו תערובת 
הוא  וטען, שהעיקר  יהודי  הוא  מי  נדרש לשאלה, 
ולאיזה עם רצונו להשתייך. אם  מה האדם מרגיש 
הנוכרי מתקרב ברוחו ליהדות – הוא אחד מהם ואם 
הוא מתרחק – הוא הופך בכך לנוכרי. גם בני עשיו 
וישמעאל היו בניו של אברהם, אך הללו אינם ישראל, 
הואיל והלכו בדרך אחרת. אהבה בין יהודי לגוי אינה 
עניין שלילי. אם הגוי מתקרב ליהדות – הופך הדבר 
לחיובי. רבים רבים מבני העם היהודי הם תוצאה 
לזיווגים מעורבים. דויד המלך מקורו מרות המואביה 

ובתלמוד, רות המואביה היא סמל לצדיקות.

שדים ורוחות במאה ה-20
עולמו הרוחני מסוכסך-משהו. הוא מרחף בעולמות, 
רציונליים,  ובלתי  רציונליים  כוחות  שבהם מצויים 
ויתר  הכוללים: שדים, רוחות, שטנים, גלגולי נשמות, 
מלאכי חבלה. כל אילו משולבים ביצירותיו. רגליו 
ואילו אזניו כרויות לקולות  דורכות במאה העשרים 
סמויים ונסתרים. העולם הוא בבחינת נעלם. מדענים 
בכוחם לתאר את העולם, אך לא להסבירו. ביצירותיו 
שלובים כל מרכיבי החיים: הטרוף, השגיונות, יצרים 
ואמונות  עצמי  הרס  דחפי  תשוקות,  רסן,  שלוחי 
רק על-פי השכל, ההגיון,  חי  אינו  תפלות. האדם 
האינטלקט, שנציגיהם לא אחת עומדים בסתירה 
לכוחות חיים אחרים. בעלי העקרונות הם לעיתים 
גיחוך. בשביס  או המלטים מעוררי  דון-קישוטים, 
בנעוריו,  מן הקבלה שלמד  חופניים  מלוא  שואב 
ויתר הפילוסופים שאת  מקאנט, שופנהאור, ניטשה 
הגותם קרא. השקפת עולמו פאטליסטית – שום דבר 
לא נלמד מהניסיון האנושי. רוב יצירותיו מסתיימות 

בכליון, בהיסגרות מעגלי חיים וללא מוצא.
יצירותיו תורגמו לעשרות שפות וחלק מהן הומחזו 
והוסרטו. הוא שותף לתרגום ספריו לאנגלית, כשלא 
והתאימה לקוראי אומות  אחת שינה את העלילה 

עולם. מכאן דרישתו שכתביו יתורגמו מאנגלית.
בשנת 1978 בשביס זכה בפרס נובל לספרות, ופתח 
את נאומו ביידיש – “השפה הגוועת” ובכך צירף אותה 
1991 נפטר  אל טרקליני הספרות העולמית. בשנת 

ונקבר בניו-ג’רסי.

מאת ישראל זמיר
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10



ביצירותיו  מכביר  אבי  מדוע  נשאלתי  אחת  לא 
תיאורי מין ויצר.

לדבריו, אין ברוח הדת היהודית טאבו כלפי היצר. 
כינו אותם  בני-ישראל הם  נביאנו את  כשהוכיחו 

"זונות", "נואפים".
השתמשו  לעמו  אל  אהבת  לבטא  וכשביקשו 
בסמלים מיניים: אלוהים הוא 'הבעל' ועמו – 'בתולת 
ישראל'. הקשר הטוב ביותר עם האנושות הוא דרך 
נחשף האופי האנושי בכל  והמין, שכאן  האהבה 

מערומיו. האיברים המיניים הם האיברים הרגישים 
ביותר אצל האדם ומבטאים את נפשו.  

"אות ברית-קודש  הקבלה מכנה את אברי-המין: 
שניתן לאדם, שנברא בצלם אלוהים".

אבי לא הרבה לעסוק בהומוסקסואליות. מבחינתו, 
- כך ברא אותו.  מי שברא את האדם על נטיותיו 
הדת היהודית רואה בחומרה רבה משכבי-זכר ודין 

המבצע – סקילה.

על היצר ועל הומוסקסואלית 
ביצירות אבי

התאוות הן אש הגיהנום
עם זאת, נוסף לסיפור "השניים", קיים סיפור בקובץ הסיפורים: "מותו של מתושלח" 
)הוצאת "מעריב" – תרגם: מ. זינגר(, שבו אבי נדרש להומוסקסואליות.  באחד הסיפורים, 
"בתחפושת" מסופר על זוג צעיר שנישא, וכעבור חצי שנה הבעל נמלט מאשתו.  שנתיים 
חיפשוהו ולא מצאו. אשתו תמריל ידעה, כי בלי גט חייה אבודים. יום אחד החליטה לקחת 
את גורלה בידה, התרוצצה בעיירותיה של פולין והרחיקה עד קאליש. היא פגשה שם 

בשוק אישה עומדת וקונה ביצים, שפניה נראו לה מוכרות. 
עד מהרה גילתה את פנחסיל שלה בבגדי אישה. בביתו סיפר לה, כי הוא חי עם גבר, 

אלקנה, ומתפרנס מאפיית כעכים לבחורי ישיבה.
אומר פנחסיל: "אנחנו יודעים שניענש, ואנו מוכנים לאש הגיהינום. התאוות גם הן אש. הן 

הן הגיהינום עלי אדמות, אולי הן פיתחו של גיהינום".

מאת ישראל זמיר
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שני טור עיצוב תפאורה
בוגרת המסלול לעיצוב במה בסמינר הקיבוצים, במהלך לימודיה זכתה במלגות הצטיינות על שם משה 
שטרנפלד ומטעם קרן קיסריה. בין ההצגות להן עיצבה תפאורה/תלבושות - בתיאטרון בית ליסין ע"ש 
ברוך איבצ'ר: שיעור ריקוד, אפס ביחסי אנוש, אינטימיות. בתיאטרון הבימה: מישהו ימות בסוף, אושרי, נתתי 
לה חיי, הסוחר מוונציה )בשיתוף תיאטרון הגלוב בלונדון(, אדם לא מת סתם, המאהב, הקמצן סיפור פשוט, 
אין סוף, אמא אמרה שאסור, סימני דרך, זרים מושלמים, איש חסיד היה )בשיתוף תיאטרון חיפה(. בתיאטרון 
חיפה: בת המלך, מיץ מיץ לימונדה, הלילה השנים עשר. באופרה הירושלמית: כך עושות כולן. בתיאטרון 
בשר גבירותיי ורבותיי.  האדרת, הפרקליט. באנסמבל הרצליה:  יותר. בתיאטרון החאן:  קרוב  הקאמרי: 
בתיאטרון אורנה פורת: לשמור על הכדור, הנחשול, מרק כפתורים, תיאטרון פצפון, טופלה טוטריטו, אפקט 
הפרפר, מולאן. בתיאטרון הקיבוץ: האוצר שבהר. בתיאטרונטו: אבא אחר. בתיאטרון המדיטק: סיפורי אלף 
לילה ולילה. בתיאטרון השעה: ביקור מולדת. בתיאטרון מופע: אולי פיל. בתיאטרון ארצי לילדים ונוער: 
הקיץ שלי, צ'רלי צ'אפלין, תמונה של מדינה. בתיאטרון גושן: עם להקת המחול ענבל חלום יעקב והכל 
פתוח - שירי נעמי שמר. בסמינר הקיבוצים: בית מטבחיים 5, ווייצק, הומאז'. בתיאטרון תמונע: המחברת 
הגדולה. בפסטיבל עכו 2010: 25 - זוכת ההצגה המצטיינת. בצוותא: הרדופים והפקת התיאטרון מחול 
DIStanz. בפסטיבל ישראל בדימונה: שלג ויער. זוכת פרס היוצרת המבטיחה לשנת 2014 על שם אלה 

דן של תיאטרון הבימה. זוכת פרס התיאטרון הישראלי בתחום עיצוב הבמה לשנת 2014.

יוצרים

אורנה סמורגונסקי עיצוב תלבושות
בוגרת אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון. בין עבודותיה - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
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, שבעה, משפחה חמה, דברים שאני יודעת, אפס ביחסי אנוש, סינית אני מדברת אליך, בין 
המילים, בעלת הבית, ארבע אימהות. בתיאטרון הקאמרי: חברות הכי טובות, הורדוס, ליזיסטרטה 2000, 
הרב 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, 
רומאו ואמא. בתיאטרון  )בשיתוף הבימה(,  ג', ציד המכשפות, המורדים  גורודיש, חולה אהבה משיכון 
חבילות מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות, הדיבוק, מועדון האלמנות  הבימה: 
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. באופרה הישראלית: סלומה.

עידו רוזנברג בימוי
בוגר תלמה ילין. בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. זוכה פרס צבי קליר על הצטיינות בשלוש 
שנות הלימוד. בין ההצגות שביים - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: אפס ביחסי אנוש, הנאהבים 
והנעימים, בעלת בית. בתיאטרון הקאמרי: עד קצה הקשת. בתיאטרון הספריה: חתונה מושלמת, מרוב 
אהבה, הטוב הרע והנערה. בבית צבי: כנר על הגג, רצח, כפר. בין ההצגות בהן השתתף – בבית ליסין 
ע"ש ברוך איבצ'ר: נערי ההיסטוריה, אביב מתעורר, אחים בדם, הקוסם מארץ עוץ, מר גרין, דברים שאני 
סיפור הפרברים, שיער, סיראנו דה ברז'ראק, דבר מצחיק קרה, שיגעון  יודעת. בתיאטרון הקאמרי: 
ריצ'ארד השלישי, האריסטוקרטים, כנר על הגג, משפחה חמה,  )בשיתוף תיאטרון חיפה(,  באופרה 
ע'17. בתיאטרון הבימה: העז או מי זאת סילביה, אכזר ורחום, הכבש הששה עשר, אנטיגונה )בשיתוף 
90. מאור מימון  יוסף וכתונת הפסים המשגעת, בראבו! – שרים  חברון )בשיתוף הקאמרי(,  הקאמרי(, 
היירספריי. בטלוויזיה: תמיד אותו חלום, חקירה פנימית, חטופים, החיים זה לא הכל. מלמד  הפקות: 

ומביים בביה"ס תלמה ילין ובבית צבי. 

ישראל זמיר מחזה
נובל  יצחק בשביס-זינגר, חתן פרס  1929 לאביו, הסופר  פולין בשנת  בוורשה,  נולד   .1929-2014
לספרות, 1978. עלה ארצה בשנת 1938. בוגר שפיה, המוסד החינוכי בבית-אלפא וחבר קיבוץ בית 
אלפא. למד הוראה ב"אורנים", שימש מורה במוסד החינוכי, כיהן כמזכיר קיבוץ, פעמיים שליח תנועת 
"חותם", מקים  "השומר הצעיר" בארה"ב, עיתונאי ב"על המשמר" על שלל תפקידיו: עורך המוסף 
שני המוספים: "הדף – הירוק", "קו למושב" וסגן עורך העיתון עד לסגירתו. היה בוגר ומורה במגמה 
החוזר  שונאים סיפור אהבה, המפתח,  לעיתונאות באוניברסיטת ת"א. תרגם מיצירות אבין לעברית: 
ידו בכתיבה ספרותית.  1980 שלח  בתשובה, שיחות עם יצחק בשביס-זינגר, סיפורים לילדים. משנת 
מספריו: סנדל של סוס, אבי יצחק בשביס-זינגר, עגיל באוזן, שוקת סדוקה, לכבות את השמש: רומאן,  
ערבה בוכייה: סיפורים, טנקים באבן גבירול, סיפור אהבות, דייג ברשת. תסריט מתבן במנהטן, יחד עם 

עמקי פרי שהוקרן בטלוויזיה הישראלית.

מוטי לרנר מחזה
מחזאי ותסריטאי. בין מחזותיו - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: סתיו ימיו. בתיאטרון הקאמרי: 
אלזה, הנאהבים  חבלי משיח, פולה, פולארד. בתיאטרון הבימה:   ,)1986 )זוכה פרס מסקין  קסטנר 
והנעימים, עוָשה כרצונו, עוד חוזר הניגון. בתיאטרון חיפה: אהבה קשה. בתיאטרון צוותא: חייל שב הביתה, 
הייתי שם. בתיאטרון החאן: דוחקי הקץ. באוניברסיטת ת"א: רצח יצחק. בתיאטרון יפו: ההודאה. מחזותיו 
הוצגו בארה"ב, גרמניה, אנגליה, אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, קנדה, דרום אפריקה, הודו ועוד, ביניהם 
ובוושינגטון,  בנדיקטוס שהוצג בסן פרנסיסקו, בלוס אנג'לס  ובארה"ב,  רצח יצחק שהוצג בגרמניה 
בחשכה שהוצג בניו דלהי, פאולוס שהוצג בשיקאגו, ההודאה ואחרי המלחמה שהוצגו בוושינגטון.   כתב 
את סרטי הטלוויזיה: אהבות ביתניה, משפט קסטנר – זוכה פרס האקדמיה הישראלית, 1995, קו-300, 
אגוז, קרב בירושלים, ואת סדרת הדרמה המכון, וכן את הסרטים העלילתיים שתיקת הצופרים – זוכה 
פרס האקדמיה הישראלית, 2003, אביב 1941, אלטלנה, קאפו בירושלים. בשנת 1995 זכה בפרס ראש 
הממשלה. בשנת 2014 זכה בפרס לנדאו לאמנות הקולנוע.  ב-2011 יצא לאור ספרו "לשיטתו של 
צ'כוב – מחשבות על כתיבת הדוד וניה". וב- 2105 יצא לאור ספרו "תכלית המחזאי". לימד מחזאות 
 Duke בבית הספר לאמנויות הבמה במכללת סמינר הקיבוצים, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת

בצפון קרוליינה, ב-Knox College באילינוי, וכן באוניברסיטת Jawaharlal Nehru בניו דלהי. 

חנן שניר גרסת הצגה
בוגר החוג לתיאטרון של אוניברסיטת תל אביב והאקדמיה המלכותית לדרמה בלונדון, שם גם לימד 
וביים. ביים ברוב התיאטרונים בארץ, כמו כן באופרה הישראלית ובבית האופרה של בוסטון. מלמד 
תיאטרון בסמינר הקיבוצים. בעונת 1990-1991 שימש כמנהל האמנותי של תיאטרון הבימה, היה כ-30 
שנה במאי הבית של תיאטרון הבימה. בשנים 1992-1993 השלים את לימודי התואר השני בפסיכולוגיה 
הוא משלב טכניקות פסיכודרמטיות בתהליך  בוסטון. לצד עבודתו בתיאטרון, בה  באוניברסיטת 
החזרות, הוא מקיים סדנאות פסיכודרמה לאנשי מקצוע מן התחום הטיפולי. בין עבודותיו - בתיאטרון 
בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: קופסה שחורה. בתיאטרון באר שבע: הלילה ה-12, עלי כינור, אביב מתעורר, 
השחף. בתיאטרון הקאמרי: מקום אחר, ינטל, סלומון גריפ. בתיאטרון הבימה: קדיש, הדוד וניה, חתונת 
הדמים, קופסה שחורה ואותו הים – עיבודים לספריו של עמוס עוז, יהוא, הר לא זז, האב, טייבלע והשד 
שלה, הנאהבים והנעימים, חודש בכפר, העז או מי זאת סילביה, נמר חברבורות, אנשים קשים, אכזר מכל 
המלך, איולף הקטן, רוחות, ערי מדבר אחרות, מירלה אפרת, הכתה שלנו, אדיפוס-תיאור מקרה, סיבת 
המוות איננה ידועה. שיתופי פעולה עם התיאטרון הקאמרי: אנטיגונה )זוכה פרס ההצגה הטובה ובמאי 
החגיגה, אלוף הבונים, הכיתה שלנו, אשה בורחת מבשורה. באופרה הישראלית: דידו   ,)2008 השנה 
הסוחר מוונציה. בקפריסין: אלקטרה ואורסטס – משפט  ויוליה. בגרמניה:  ואניאס, טבעת החנק, רומיאו 
)נורבגיה(,  רוחות  )ונצואלה(,  וניה  הדוד  רצח. רבות מההצגות שביים הוזמנו לפסטיבלים בינלאומיים: 
)רוסיה,  קדיש לנעמי  יפן, קפריסין(,  )טוויאן,  אנטיגונה  )גרמניה, רוסיה(,  נמר חברבורות  האב )שבדיה(, 
הכיתה  והצגת השנה על  זוכה פרסי התיאטרון: פרסי במאי השנה  )גרמניה(.  טבעת החנק  ארהב(, 
שלנו, פרסי במאי השנה, מחזאי השנה והצגת השנה על אשה בורחת מבשורה, וכן פרס מפעל חיים 

על מכלול יצירתו.
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יוצרים

קרן גרנק עיצוב תאורה
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן - 
בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: מנדרגולה, אהבה זה לא הכל, הבנאליות של האהבה, אקווס, 
)בשיתוף  נולדה, מכולת  מייק, האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר האמיתי, רק אתמול  ורות,  עלמה 
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, שבעה, דברים שאני יודעת, אפס ביחסי אנוש, אינטימיות, בעלת 
הבית. בתיאטרון הקאמרי: רומיאו ויויליה, האריסטוקרטים, לילה לא שקט, הבדלה, אמדיאוס, תרה, אוי 
אלוהים, היה או לא היה, מותו של סוכן, האב, שמנה, לילה טוב אמא, פלונטר, המלט, הם יורים גם בסוסים, 
מקבת, סיראנו דה ברז'ראק, אלקטרה, הפושעים החדשים, שיער, על האש, סיפור הפרברים, מפיסטו, 
אנה, מצחיקונת, הילד חולם, שורת המקהלה. בתיאטרון הבימה: ביקור הגברת הזקנה, הלהקה, שלמה 
גברתי  8 נשים, טקסי, אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה,  המלך ושלמי הסנדלר, טייפ, כתר בראש, 
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 המסחרי: בילי 
אליוט, היירספריי, סאלח שבתי.  בתיאטרון תל אביב: פלאש דאנס, צ׳אפלין, רוק בביה״ס, בילבי. זוכת 

פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב התאורה להמלט )2005( ומקבת )2014(. 

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: 
הסודות, עבדאללה שוורץ.  – בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר:  הלחין את המוזיקה להצגות 
סוביניר, פרק ב', חתונת הדמים, בוא תכיר את  על האש, כבוד אבוד. בתיאטרון באר שבע:  בקאמרי: 
אבא, פרפרים הם חופשיים, האפקט, מחיר החיים, כלוב העליזים. בסטודיו יורם לוינשטיין: מלחמה, צ׳כוב 
איפיגניה  ניהל מוזיקלית את ההצגות  הרפתקה בטלוויזיה.  ילדות:  ביאלטה, רוחות. בפסטיבל צלילי 
גוב,  גידי  יהודית רביץ,  ואלקטרה בתיאטרון הקאמרי. עבד עם אמנים רבים ביניהם:  בתיאטרון ב״ש 
ירמי קפלן, שם טוב לוי, אפרים שמיר, שלמה יידוב, יצחק קלפטר, דנה ברגר ועוד. ניגן עם התזמורת 
הסינפונייטה באר שבע, התזמורת הסימפונית אשדוד, תזמורת הקאמרטה ירושלים ועוד. בין הפקותיו 
המוזיקליות: האלבומים 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.

תומר יפרח כוריאוגרפיה 
כוריאוגרף שחקן ורקדן. בוגר בית צבי, בית הספר לאומנויות הבמה. יוצא להקת טררם. כוריאוגרף 
בבית צבי: איי לייק מייק, כנר על הגג, יפו פינת סלוניקי, מישהו לרוץ איתו, משתפי פעולה ועוד. כשחקן 
רקדן הופיע במחזות זמר: בתיאטרון הקאמרי והבימה )אוויטה, כנר על הגג, גבירתי הנאווה, מצחיקונת( 
רוק בבית הספר בתיאטרון תל אביב. בעבר כוריאוגרף בלהקת ״מחולה״ )טקס הדלקת המשואות בהר 

הרצל, טקס נעילת המכבייה(.
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יורם טולדנו יודיל
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 1996. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין ע"ש 
אבודים ביונקרס, סינית אני מדברת אליך, החולה ההודי, קפה ערבה, דולפינים, פרינסס  ברוך איבצ'ר: 
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, המוגבלים, הר לא  סוסים על כביש גהה,  7, ולנטינו, נדל"ן,  מרי 
זז, הקומה השלישית, אנשים מקומות ודברים, קופסה שחורה. בתיאטרון באר שבע: הפסנתר של ברתה, 
גייפס. בתיאטרון הספריה: כובע מלא גשם, הנרי הרביעי, דרך החופש, מעגל הגיר הקווקאזי, גג שקוף. 
בתיאטרון חיפה: תשובה, ארתורו אוי, להיות או לא להיות, אותלו, גבולות, המלט, רומיאו ויוליה, שלום ולא 
להתראות, אימפרו, אמנות המשחק, יתוש בראש, רומבטיקו, דודתו של צ'ארלי, בנות עובדות. בתיאטרון 
תמונע: מועדון הקופים הירוקים. בטלוויזיה: סיבת המוות רצח, שלווה, המכון, ספי, תיק סגור, חדר מלחמה, 
תמרות עשן, טקסי דרייבר, חטופים, הרמון ועוד. בקולנוע: שלוש אמהות, חמש שעות מפריז, אדם בן כלב, 

אנשים כתומים, געגוע, הד ועוד. זוכה פרס השחקן בפסטיבל הקולנוע אירו אסיה לשנת 2019.

דניאל חבקוק רייזלה
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה, 2019. בין ההצגות בהן השתתפה – מרכז ענב: קונטקט. בתיאטרון 
גרים למבוגרים,  אלקטרה, מישהו לרוץ איתו, האחים  שיטת חנל׳ה. במסגרת הלימודים:  הספרייה: 

התעוררות 2.0, למה לא באת לפני המלחמה, אנה קרנינה, איימי. בטלוויזיה: ביום שהאדמה רעדה.
ידידיה ויטל זיסל

בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב ת"א 2008. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך 
שבטים, אילוף הסוררת, משאלה אחת ימינה, מנדרגולה,  )בשיתןף ת. הקאמרי(,  החדר האחורי  איבצ'ר: 
פרינסס מרי 7, הפי אנד, משחק ילדים, הקוסם מארץ עוץ, פינוקיו. בתיאטרון באר-שבע בשיתוף תיאטרון 
הלילה ה-12. בתיאטרון העצמאי: אדיפלית, גיימרים, לא מכניסה  היווני. בתיאטרון  גשר:  זורבה  הבימה: 
את זה הביתה, אף פ'ם לא – הצגת יחיד, זוכת ארבעה פרסי הבמה לילדים ולנוער לשנת 2013: שחקן 
מותק של פסטיבל. בטלוויזיה:  בתפקיד ראשי, מחזה, בימוי, הצגת השנה לנוער. בתיאטרון המסחרי: 
השמינייה, חצויה, תמיד אותו חלום, בילי, מבצע קיפוד, לאהוב את אנה, מבוסס על סיפור אמיתי. תפקידי 
אורח בטלוויזיה: האי, הפיג'מות, פרשת השבוע, המיוחדת, פולישוק, משפחה שולטת. בקולנוע: רסיסי אהבה.    

ניב ניסים עזריאל
שאול,  2018. בין ההצגות בהן השתתף – בצוותא:  בוגר הסטודיו למשחק ע"ש ניסן נתיב תל אביב, 
המחזמר. במסגרת הלימודים: הצל, הסגן מאינישמור, מחלת נעורים. בקולנוע: סאבלט )2020( בתפקיד 

ראשי. זוכה פרס בתחרות המונולוג הקומי ע"ש ספי ריבלין.

מירי זהבי פרומה
בוגרת בית צבי, בית הספר לאומנויות הבמה, 2019. שירתה בלהקת חיל חינוך הייצוגית. בין ההצגות 

בהן השתתפה -  בתיאטרון הבימה: מצדה 1942. בתיאטרון הספרייה: מרוב אהבה, הלילה הוא שירים.
בתיאטרון תמונה: דו רה מו, עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור.

ספיר באומוול אסתר'ל
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2018. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון הספרייה: 
הגיבן  לנוער:  נאני. בתיאטרון הארצי  עץ השקד של  - ערב מוזיקלי,  חתונה מושלמת, מרוב אהבה 
רצח, מרוב אהבה הכל אודות אמא,  המכשפה. במסגרת הלימודים:  מנוטרדם. בתיאטרון היידישפיל: 

חברות הכי טובות, כנר על הגג.
Smithtown Performing Arts Center (NY) Curtains

CM Performance Art Center (NY) Thoroughly Modern Millie

קרן צור אלקה
בוגרת החוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה, 2001. הוראת תיאטרון ובימוי: בחוג לתיאטרון אוניברסיטת 
ו"האקדמיה לאומנויות המופע". בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין  חיפה, "הסטודיו" 
ע"ש ברוך איבצ'ר: סינית אני מדברת אליך )2004(, אונור, קפה ערבה, האגם המוזהב, סרט צרפתי, אנדה, 
 ,)2 )עונה  חמישים, שטוקהולם   ,)1,2 )עונות  יש בעיה  לצבי  רוחל'ה מתחתנת, אז בפראג. בטלוויזיה: 
בקולנוע: ערבים רוקדים, סנדרום ירושלים, החטאים, מונטנה. אומן נבחר של "הקרן למצויינות בתרבות" 
בתחום התיאטרון, 2008.זוכת פרס התיאטרון - שחקנית השנה 2008 על תפקידה באנדה )בית ליסין(, 
זוכת פרס שחקנית מבטיחה לשנת 2004, על תפקידה במאדלין )תיאטרון חיפה(. זוכת פרס ראשון 

להצגה ולשחקנית בתיאטרונטו 2015, על מקורקעת.

יובל ינאי יודיל
2007. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית  יורם לוינשטיין,  בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של 
ההצגה חייבת להיגמר, מלך הכלבים, משרתם של שני אדונים, לילה אחד  איבצ'ר:  ברוך  ליסין ע"ש 
מרקוביץ׳, קופסה שחורה. בתיאטרון גשר: במנהרה, חמישה קילו סוכר, יאקיש ופופצ׳ה, יונה ונער, פציעות 
דון קיחוטה, ספר המלך דוד, כפר, מסעות אודיסאוס,  אבל...,  לנצח,   I love you ,12-קטנות, הלילה ה
רביזור, שש דמויות מחפשות מחבר, דון ז׳ואן, פיניטה לה קומדיה, החיים בשלוש גרסאות, ועוד. בטלוויזיה: 
משפחה לא בוחרים, מעצר בית, השמיניה, נעלמים, שבעים מיליון סיבות לאהבה, כבודו, השוטר הטוב, 
The Greenhouse Academy של Netflix, שבאבניקים, קופה ראשית, מתים לרגע, קופה ראשית, שב״ס, 
הנערים שלנו )HBO(. בקולנוע: גולם, לוויה בצהריים, הבלתי רשמיים. כבמאי תיאטרון - צוותא: להקדים 
ההצגה חייבת להיגמר. בתיאטרון  את אלוהים.כמוסיקאי הלחין להצגות ביניהן - בתיאטרון בית ליסין: 
גשר: החיים בשלוש גרסאות, אותלו. בסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין: בן בהפתעה, דלתות, כל הזעם 

הזה ועוד. זוכה פרס השחקן המבטיח לשנת 2007 בפסטיבל עתיד התיאטרון.

יניב ביטון אלחנן
2004. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 
ע"ש ברוך איבצ'ר: המוגבלים, אילוף הסוררת, לצאת מהארון, משרתם של שני אדונים, שבעה. בתיאטרון 
הקאמרי: סיראנו דה ברז'ראק, פופר, קומדיה של טעויות, משרתם של שני אדונים, כסף עובר ושווא, ע' 17, 
יתוש בראש, רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים, פלונטר, המלט. בטלוויזיה: היהודים באים, לה פמיליה, שב״ס, 

הקיבוצניקים, המדרשה, ילדי בית העץ, קלמרים. בקולנוע: תל אביב על האש, שושנה חלוץ מרכזי. 

קרן צור

משתתפים
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אלדר לוי  
ומחול'. רקדןב  'האקדמיה למוסיקה  בוגר תיכון 
להקת הפולקלור "הורה ירושלים". בוידאו דאנס, 
יורק. בפרויקט המצוינות של להקת המחול  ניו 

"בת שבע".

ניב אלבז  
בוגר תיכון תלמה ילין, שירת בצבא כרקדן מצטיין. 
רקד בלהקת פרסקו, להקת המחול הקיבוצית, 
בהרמת  מסך, באירוויזיון. בתיאטרון תל אביב: 
פלאשדנס. בקאמרי עם הלהקה של  במחזמר 

מוריס בז'אר: בולרו.

שמואל חלפון  
למד במגמת המחול בבית הספר הרב תחומי, 
למד במסלול להכשרת רקדנים. רקד בלהקת 
תאטרון מחול ענבל. השתתף בפסטיבל אינטימה 
דאנס, בהרמת מסך, באופרה הישראלית: סלומה. 

בקאמרי עם הלהקה של מוריס בז'אר: בולרו

עומרי סמסון  
מרכז  של  רקדנים״  להכשרת  ״המסלול  בוגר 
אביב. השתתף בתיאטרון  ביכורי העיתים בתל 
תל אביב: במחזמר פלאשדנס. בתיאטרון הארצי 
בפרויקטים  רקד  מצרים.  נסיך  ונוער:  לילדים 
שונים: גם בנים רוקדים, פרויקט X-pats )פרויקט 

בינלאומי כולל הופעות בשוויץ והולנד(, ועוד.

רקדנים
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תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר( על שם ברוך איבצ׳ר
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

רשת שידור
מחזה מאת לי הול
 עפ"י תסריט מאת

פאדי צ'ייפסקי
תרגום: אבישי מילשטיין

בימוי: אילן רונן

בין המילים
לראשונה בישראל
מאת פלוריאן זלר

בימוי: אילן רונן

שיעור ריקוד
מאת מארק סנט ז'רמן

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: מירי לזר

הניצוד
מאת דיוויד פאר

עפ"י סרטו של תומס וינטרברג

במעבה היער
לראשונה בישראל
מאת פלוריאן זלר

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר 2021-22 

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

כמו ציפורים
מאת ווג'די מועוואד
תרגום: אלי ביז'אווי

שני שקרים ואמת אחת
מאת סבסטיאן בלאן

וניקולא פווארה

משפחה חמה
מאת ענת גוב

בימוי: רוני פינקוביץ'

תפוחים מן המדבר
דרמה קומית ישראלית

מאת סביון ליברכט
בימוי: אמיר וולף

משחקים בחצר 
האחורית

דרמה ישראלית
מאת עדנה מזי״א
בימוי: עידו רוזנברג

השנה הפוליטית שלי
מחזה ישראלי חדש

מאת ובבימוי:
הילל מיטלפונקט

עבדאללה שוורץ
מחזה ישראלי חדש

מאת רמי ורד
בימוי: רוני פינקוביץ'

לעבור את הקיר
לראשונה על הבמה

על פי סרטה של רמה 
בורנשטין

מאת אורן יעקובי
בימוי: עידו רוזנברג

פנתר כפול
מחזה ישראל חדש

מאת יואב שוטן-גושן
בימוי: נועם שמואל

סינית אני מדבר אליך
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

הנאהבים והנעימים
מאת מוטי לרנר

וישראל זמיר
בימוי: עידו רוזנברג

בעלת הבית
מחזה ישראלי חדש

מאת שלומית ארנון בר-לב 
וליאת פישמן לני

עפ"י ספרה של נעה ידלין

הגלולה
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רוני סיני
בימוי: רועי שגב

אינטימיות
 מחזה ישראלי חדש

מאת רוני קובן
בימוי: אמיר וולף

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

טליה לביא
בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

ארבע אימהות
מחזה ישראלי חדש

מאת דניאל לפין
בימוי: רוני פינקוביץ׳
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להצגה זו
 מנהלת הצגה:

מורן גבע

 מנהלי במה:
 סטס סביטקין,

נחום רז, דני לוין

 תפעול במה:
 גל אלבג/

דוד פייזל אמזרי

 הגברה:
ויטלי בז'קו, רם קציר

 תאורה:
 דולב ציגל,

קוסטה רייבסקי

 מלבישות:
 יעלה מירוז - לוי

ענבל מאיר

 אביזרנית:
ג'ני חנה אדלרבאום

 פאות:
אולגה מטאיסין

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון

 צילומים תוכניה:
אור דנון

עיצוב כריכה:
רקפת וולטר

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד
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FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATREלהצגה זו ידידי תיאטרון בית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר

מייסדים 12,000 ₪ ומעלה

ידידים

אלי ליאון עו"ד
אנג׳ל ענת ואודי

ארליך עדי ואמיתי
בצלאל אורית וחזי

גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
דרנגר ורד ואברי

הורביץ דליה ואלי ז"ל
זיו אבירם

חברוני נתן
חודורוב פארה ועפר

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

אדלר רונית וראובן
אופיר סימה ואבינעם

אור תאודור
אורנשטיין אירמה
אידלמן אלן ועודד

אילני ורד ודני
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אסתר אלדן

אלחנני איטה
אלמגור שושי ועמיר

אלמוג דר׳ יעל )זכאי( 
אלקון עדית

אלשיך ורדה ויוסי
אסף רות ואברהם

אפרתי אורית
אראל אסנת ועמי
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 
בורשטיין ורדה

ביגר אילנה ואברהם
ביילין הלנה ויעקב ישראלי
ביצ׳צ׳ו ניצן ומירלה פררו 

בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר

בלדב עו"ד לימור
בן אליהו איתן ורוית 

בר שלמה
בראון גבי

ברון ענת וגבי
בריר שרון

בר-טור ליאורה ורוני
ברנר אביבה ועוזי ז"ל

ברנשטיין נתן
ברעם מיכל וגיא

ברץ יעל בני
ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת ד"ר מרים ושייקה
ברקת קרן ועירא

בשן מיקה
גבריאלי עדנה
גוטסמן רחל 

גולדנברג אורה
גולדשטיין אורלי וטל
גולדשטיין גיל וענבל

גור אוסי ופרופ׳ אייל  
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גיזנפלד איריס ואורן

גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן

גיסין אורה
גל-און חוה

גלאנץ טליה
גלברד ברכה ויעקב

גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא

גמזו יפה ואלי
גנזי רג׳ין ומושיק

גרבינסקי דינה וישראל
גרוס מרים
גרוס רחל

גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה ואלי אבולפיה
דוד גבריאלה

דוידי שירה וישי
דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב

דיק נאוה ואמנון
דנינו מיטל

היערי עדי ועמיר
הלפן אלי

הלפרן אווה ודורון
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הראל אורה וד"ר אביקם
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולדמן איל

וולטש טלי ועמוס
וולס שירי ועידן

וורטהיים דרורית
ויסמן ברוריה ודודי

זוגלובק מרים ודפנה
זהר נילי ואלי ז"ל

זליגסון חני ופרופ׳ אורי
זרניצקי אורה ויוסי

חכים דורית וקרמר שלמה
חכמי יוסף

חנן פסיה ורו"ח אריה
חשין רות ומישאל

טולידאנו נירה
טייג הדר ופרידמן חיים
טייק ד"ר יהודית והנרי

טייק עירונה ודוד ז"ל
טימור רחל

טיסונה נעמי ושלמה
טמיר ענת

טפר קארן וגיל
יובל רקנאטי יודי

יונס חנה ואלי
יפו עליזה ופרופ׳ אריאל

כהן מאיר וגילה שטיין
כהן מירב

כהן ניקול ורוברט

כץ מירי ואופיר
כצמן שלי וחיים

כרמון ציפה ואריק
לב שניידר יעל ובצלאל 

לבני ציפי ונפתלי
להב דורית והלל

לוי אילנה ואבי
לוי חוה וגולדברג ארמנד

לוי רחל ויצחק
לוין אבי

לוין תמר ויוחנן
לוסטרניק אורנה ואורון

לוקץ׳ יסמין ואורן
ליבאי דוד פרופ'
ליבר אתי ודויד
לידור עדי ועמי

לימון גילה וצביקה
לנדאו ליאורה ואלי ז"ל

לנדאו ציפי ויגאל
לנדסמן גלית )אלפסי( ויוסי

לסט רותי וגבי
מאור גליה ויהושע

מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה 

מולכו שלומית ויצחק
מטלון רותי וניסו

מיכאלי אירמה ואבי
מילנר נאוה

מירצקי ד"ר אילונה
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מנחם שלי ושמעון
מקוב ישראל ולוסטיג בלה

מרום גל ורייטן אפרת
מרקוביץ שרון ודניאל

נאמן דליה ואייבי
נהרי שרון עו"ד ומיכאלה מונטנה

נוסבאום יהודית ורמי
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגול לינדה ויצחק

סגל מרשה ומיכאל
סגל רחל

סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סטיבה אורה ואיתן 

סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל

עופר ליאורה 
עופר רותי
עזורי מירי

עידן רוחה ועודד
עמית טובי ופרופ' עמי

טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז
נמרודי רוית ועפר

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

פרופר סוזי ודן
צבילינגר מירה

צלרמאייר מיכל ומיכאל
רהב הילה ורני

רכבי מיכל ויובל
רפפורט עירית

שגיא ליזיקה ועמי

שטיינדלינג סוזאנה
שיף אן ודובי

שקד שושנה וישעיהו
2 תרומות בעילום שם

תרומה מיוחדת לכבודה
של ג'ני ברנדס

קרן בטי וולטר ארצט
The Betty and Walter Artzt

Foundation
לזכר בטי וולטר ארצט

ענבי גניה ומאיר
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פודהורצר נעמי ואברהם

פורר מיכל ודוד
פושינסקי דפנה ואמיר

פייאר חנה
פינס עודד

פישר ד"ר אלי
פנאן מירי

פרי אסנת ויעקב
פרי נאוה

פרידמן נירה ואבי
פרלוק אורנה וד"ר חיים

פרנקל ענת ושמואל
פרס גילה וחמי

פרשקר דליה
צ'חנובר יוסף

צרפתי חגית וניסים
קונדה ציפי ואפרים

קז חלי ואבנר
קלגסבלד יעל ודורי

קצין יהודית ורוני
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי

קרביץ אורנית ושחר
קרובינר קרן וגדי

קריב נילי וד"ר שמואל ז"ל
רוגובין קובי וניר נעמי

רוה תמי ויהודה
רוטלוי לילך וליגד

רוטלוי נלי ויאיר
רוטר אתי וגבי

רז אסתר
ריכטר יהודית וקובי

רפפורט אסף וכרמל ציפי
שביט )שטריקס( רינה ואילן

שבתאי אנה ועפר
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן 
שיף אן ודב

שמעוני רוני )שמעוני פינקלשטיין 
)fcd

שסטוביץ׳ אורנה ויוני
שפיילטר אראלה ודניאל
שפירא עמוס וחלי הלוי

שרם אורלי
שרם יוכי

שרמייסטר יגאל וויטוס הנית
תאומים עירית ומשה

4 תרומות בעילום שם

מייסדת אגודת הידידים
ג'ני ברנדס ז״ל

יו"ר אגודת ידידי התיאטרון
הילה רהב

מנהלת אגודת ידידי התיאטרון
יפה ענתבי

רכזת אגודת ידידי התיאטרון
שרון הר יופי 

אכסדרה ע"ש ליזיקה, עמי וטדי שגיא

שחקני התיאטרון 
לעונת 2021-22 )לפי סדר א׳-ב׳(

מנהלה
דוברות ויחסי ציבור: זיוה סידון

מנהלת פרסום: מיכל גלעד
מנהלת מכירות חוץ: נועה דקל

רכזת מחשוב ותקשורת: יהודית רוקבן
רכזת מכירות: סימי מאירסון

מכירות: סוניה שפירא, יעל ארמוס
מחלקה חינוכית: רועי שולברג

רכזת מנויים: אבישג מור
מנויים: דורית מוסבי

פניות הציבור: מאיה סברוב
רכזת שיווק טלפוני: בתיה גמליאל

נציגי שיווק טלפוני:
ליליאן אטיאס, נאורה ברנר
 עמליה ברש, סימה זוארץ

יפית טרייסמן, מרים כספי, בלה לוי 
גאולה לושי, ציפי לסינגר

מנהלי שרות לקוחות:
אריאל גונדי, עדי קורל

אורית קרואני 
נציגי שרות לקוחות:

ויקי ברכה, שרה גלעם, אבי דנגור
עפרה כהן, אורית כרמי, דניאל לוטין

רון סגל, ערן קרסו, יהודית שפירא
חן תמיר

מנהלת לשכת מנכל: יפה רטי טייב
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
מרכזיה: דבורה אהרון

מנהל מחלקת סדרנים: שחר קראוס 

הפקה
מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק

מנהלי הצגות: מורן גבע, אורנה דויטש
נעה חמל, רולי יקואל, נועם פלג

ארז שפר

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

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

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

עובדי במה: אופיר אוחיון, גל אלבג
יניב אלבז דניאל נאור, יהודה גרוס

אלון כליף, דוד פייזל אמזרי
יבגני שמואלביץ׳

תאורנים: שוקי אבו-חצירה
אלכס בנסמן, ניסים דלרייה

שי דלרייה, שמואל הס
פרננדו מחאיקר, אולג סטפנוב
ליאור עזרא, אייל דרור עובדיה

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

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

אבישי עשור, מיכאל פרג, אורן פרי
רם קציר, שרון ראובן, יורי שכנוביץ

אביזרים: יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני

מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:
פאנית ראשית: אולגה מטאיסן 

ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, מאיה גיא 
ולריה גלוזמן, נטלי חתוכה

דנה כהן, יעלה מירוז, ענבל מאיר
לידיה סמנקובסקי, אסיה נלן
אולגה פרגמן, אלונה קומינה

ליאורה רון, חני רוזנצויג, אירנה שפיצר
 אב הבית וממונה בטיחות:

יצחק סלחג'י הכהן

יונה אליאן-קשת
אבירם אביטן
נעה אברהם

מגי אזרזר
ניב אלבז

נופר אליהו
יעל אלקנה

נעמה אמית
גל אמיתי

ספיר באומוול
אפרת בוימולד

יניב ביטון
לירית בלבן

אביחי בלחסן
אור בן מלך

יעל בר שביט
נמרוד ברגמן

לירון ברנס
דור ברנס

ששון גבאי
שירי גדני

דיאנה גולבי
לימור גולדשטיין

שירי גולן
ליאת גורן
עדי גילת
דניאל גל

נעמה גלבוע
תיקי דיין
טל דנינו

ענבר דנון
שירן הוברמן

דניאל היב
רוברט הניג
אלירן הרוש

אסף הרץ
אופיר וייל

ידידיה ויטל
שלמה וישינסקי

ענת וקסמן
יעל וקשטיין

מירי זהבי
אשלי זימברג
דניאל חבקוק

תום חגי
עודאל חיון

סולימאן חוסייסי
שמואל חלפון

יונית טובי
יורם טולדנו

יעל טל
שלומי טפיארו

ענבר יוחננוף
ניסו כאביה

שי כהן-נאמן
יובל ינאי

שחר כספי
אלדר לוי

יניב לוי
דניה לנדסברג

חי מאור
לורין מוסרי
לירן מזרחי

רבקה מיכאלי
קרן מרום

טל נאור
מיטל נוטיק

ניב ניסים
עומרי סמסון
מעיין עמרני

עומר עציון
מירב פלדמן

קובי פרג׳
קרן צור

טל צ׳רנובסקי
יותם קושניר
אבי קושניר

דן קיזלר
משי קלינשטיין

מאי קשת
אורנה רוטברג
עופר רוטנברג
אודי רוטשילד

הדר רותם-רצון
רון שחר

מירב שירום
תובל שפיר

רפי תבור
מעיין תורג׳מן

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

דר דב תמרי  - יו״ר

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

עליזה גורן

עו״ד גיל בר-טל

אופירה יוחנן וולק

גיורא יהלום

זינב מנסור

אריאל קפון

מירי רובינו 

עו״ד יחיאל שמיר

סמנכ״לית תפעול:
אדווה טמקין

מנהל משאבי אנוש:
יוסי זוידוביץ

מנהלת שיווק 
ומכירות:

עירית סוחוניצקי

מנהל כספים:
יחיאב לוסקי

מנהלת הפקות:
כנרת צור 

יעוץ משפטי:
עו״ד אסף ברנזון, עו״ד נחום פיינברג

עו״ד זוהר קדמון , עו״ד מיכל רוזנבוים

29 28



PASSING THE LOVE
OF WOMEN 
By MOTTI LERNER & ISRAEL ZAMIR
After a story "Two" by I. BASHEVIS SINGER
Stage version HANAN SNIR

Director Ido Rozenberg
Set Design Shani Tur
Costume Design Orna Smorgonsky
Choreographer Tomer Yifrach
Music by Elad Adar
Lighting Design Keren Grank
Dance Captain Shmuel Halfon
Assistant Director Noa Godel

Cast:
Yaniv Biton Elkhonen    
Yedidia Vital Ziesl 
Niv Nissim Azriel
Yoram Tolledano / Yuval Yanai Yudl
Danielle Havakook Reyzele 
Keren Tzur Elke
Sappir Baumvoll Esther’l
Miri Zehavi Frume

Dancers:
Niv Elbaz, Shmuel Halfon
Eldar Levi, Omri Samson
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