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היה רגע אחד בקריאה הראשונה של 
המחזה שכולנו פרצנו בצחוק.

את  המשחק  פרג'  כשקובי  היה  זה 
וך  מתו ו  עכשי שהוא  הישן  השכן 
גל המגלמת  לדניאל  אומר  דירות, 
ניצולי  את דמותה של מירי, שהוריה 
שואה והיא חוזרת לדירת ילדותה כדי 
קיימת  למכור אותה, שורה שהיתה 
שם כל השנים וכאילו נכתבה במיוחד 
בשבילו: "לאיזה ילד עירקי היתה אז 

מצלמה". 
צחקנו כי הוא היה אולי הילד היחיד 
בארץ שגדל במשפחה עירקית והיה 
בשנות השישים בעל מצלמה, כי קובי 
שייך למשפחת פרג' - המלכה הבלתי 

מעורערת של עולם הצילומים.
לשורה  מצטרפים  ההם  הצילומים 
המופיעים  צילומים  של  ארוכה 
מקום  יש  לצילומים  כי  ביצירותי, 
שקשור  מי  כל  של  בחייו  מקודש 

בשואה.
עמוק במגירות או באלבומי תמונות 
ניצולי שואה  מהסוג הישן מחזיקים 
את הצילומים הספורים של יקיריהם 
הצילומים  הם  מעטים   . שניספו
ששרדו. רובם נשלחו לפני המלחמה 
לאוקיינוס.  לקרובי משפחה מעבר 
הצילומים  שנשלחו  אחרי  אירופה, 
רוב  את  טרפה  מבטחים,  למקום 

המצולמים.
הצילומים, רובם ככולם בשחור-לבן, 
בכולם  לאלו:  אלו  להפליא  דומים 
במיטב  לבושים  כבדי סבר  אנשים 
בגדיהם, ילדים ותינוקות מנקדים את 
שורת המבוגרים, וכולם מסודרים מול 

המצלמה שהוזמנה לכבוד האירוע. 
הם  כי  מסעירים,  הם  דמיוני  את 
רגע  ייצוגים של מציאות שנעלמה, 

קפוא במימד הזמן, מאיימים לעורר 
מרבצם זכרונות שאין כוח לשאתם.

לחקירה  זוכים  האלו  הצילומים 
נבחנים פרטי  ושוב  דקדקנית; שוב 
שפת  הלבוש,  ההבעות,  הפרטים: 
הגוף. זאת מתוך מאמץ למצוא דמיון, 
בין  בין הדוד המת לאחיינו,  לקשור 
הסבתא והנכדה שלא הכירו זו את זו.

ברבים מסיפוריי יש עיסוק בצילומים. 
ה  ר ו ש ב ם  י ע י פ ו מ ם  ה ם  י מ ע פ ל
ר.  הסיפו בלב  לפעמים  אגבית; 
אישה  יושבת  ואיש"  ואישה  ב"איש 
ומנסה להקים  במחלקה הסיעודית 
זכרונה המת של אמה  לתחייה את 
ב"נשים  צילומים.  באמצעות הצגת 
של אבא"  מתחיל הגיבור לשחזר את 
תקופת ילדותו המודחקת באמצעות 

צילומים.
סיפור קצר בשם  כך מתחיל  והנה 
קו  סו שעי  , אמא" של  ם  "האלבו
של  המסולף  ג  צו י בי ו ת  או במצי
"מן   : בצילומים  הזאת  המציאות 
ד"ר  עצמו  מצא   – הרעים  הימים 
אל  בדרך  מהרהר  חושן  יהושע 
מכוניתו – מן הימים הרעים לא נמצא 
אף צילום אחד. כאילו נחפזו להנציח 
יחלפו,  בטרם  הטובים  הימים  את 
לקיים על פיסות הנייר המבריקות את 
המראות, כצוואה רשומה בתמונות: 
הנה, כך צריכים הדברים להיות. ואם 
יוציאו  – בכוח  יבגדו ברצון האנשים 

אותם האנשים מתוך זיכרונותיהם".

סביון ליברכט, המחזאית
מבוסס על מאמר מהתוכניה

של ״רוחל׳ה מתחתנת״

צילומים בשחור-לבן
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משפחת ניצולי שואה
ניצולי  זה למשפחה של  אנו מתוודעים במחזה 
ומופיעים בשכיחות רבה  שואה, שאפיוניה חוזרים 
בשנים  שקמו  הניצולים  ממשפחות  רבות  אצל 

שלאחר המלחמה.
המשפחה מונה את האם מרתה, האב אברם, הבת 
ומרתה עברו  ואחות האם קרולה. קרולה  מירל'ה 
יחד את המלחמה ושרדו את אושוויץ יחידות מתוך 

משפחתן שמנתה שבעים ושתיים נפשות.
וזמן  חיים  רובדי  בשלושה  מתרחשת  העלילה 
שלעיתים   , כזו במידה  זה  בתוך  זה  השזורים 

ההפרדה ביניהם נראית כמעט בלתי אפשרית.
הרובד הראשון – ההווה – מופיע בתחילת המחזה 
ובסופו, שם אנו פוגשים את מירי כאישה בוגרת, 
השבה לדירת ילדותה לאחר שנים רבות של נתק 
ובעיקר רגשי, הן מהוריה שנפטרו כבר לפני  פיזי 

שנים רבות והן מכל מה שהבית מסמל עבורה.
מטרת הביקור היא פרידה סופית – מכירת הבית. 
אולם פרידה רגשית אמיתית, מחייבת ומכילה תמיד 
בנוכחותו התומכת של  ואכן  גם מפגש מחודש. 
שמעון מתווך הדירות )הילד של השכנים העירקים 
ונערותה.  בילדות( פוגשת מירי את חוויות ילדותה 
המפגש הפנימי עם הוריה ודודתה מתרחש ברובד 
השני של הזמן והוא העבר הקרוב. "החיים כאן לא 
היו טובים לאף אחד, הם לא ידעו איך לחיות אחרי 

המלחמה, שום דבר לא היה נורמאלי בבית שלנו".
החסך  מצבורי  את  מירי  מתמצתת  זה  במשפט 
והמצוקה הנפשית אותם אגרה לאורך חייה, ביחס 
למשפחתה הגרעינית המצומצמת, שהתקיימה בה 
מערכת יחסים טעונה ומסוכסכת בין אביה, אמה 

ודודתה.
מודגשת  בדידותה  אולם  יחידה,  בת  הינה  מירי 
את  שאפף  האדיר  הוואקום  מתוך  ומועצמת 
משפחתה המצומצמת. כמו שאר בני הדור השני 
מירי גדלה בלי המעגל של משפחה רחבה המקיף 
ונמנעת ממנה  הגרעינית,  ועוטף את המשפחה 
חוויה של שיוך לדמויות מפצות ותומכות כמו סבתא, 

סבא, דודים ודודנים.
הרובד השלישי של הזמן מתקיים בעבר הרחוק יותר 
בתקופת השואה. רובד זה מיעוטו גלוי ומדובר אך 
רובו נשאר סמוי ומעורפל, מודחק בזיכרון העמוק 

של הניצולים. אולם דווקא ההדהוד של הרובד הזה, 
צובע  ואובדני המשפחה  המכיל את הטראומות 
ומצל בעת ובעונה אחת על כל רובדי החיים, לא רק 
של הניצולים עצמם אלא אף על בני משפחותיהם 

החדשים.
ומפנימים אף  בני הדור השני, סופגים   – הילדים 
הם את ההדים הכבדים של הרובד הזה – המועבר 
ולא  מודעים  בתהליכים  חייהם  לתוך  ומושלך 

מודעים של העברה בין דורית.

הדור הראשון – ניצולי השואה 
חוקרי השואה מתארים את הסימפטומים הפוסט-
טראומטיים השונים שניצולי השואה סובלים מהם 
לאורך החיים. קצרה היריעה כאן להתייחס לכולם, 
לכן אתמקד בשני נושאים מרכזיים שהטביעו את 
הינו  הראשון  הניצולים.  נפש  על  הכבד  חותמם 
העמוקה  הפגיעה  והשני  והאובדן,  המוות  נושא 
העצמי.  הערך  ובתחושת  הגוף  בדימוי  בזהות, 
וצבעו במידה רבה לא רק את  פגיעות אלו צרבו 
תפיסת הניצולים את עצמם ואת העולם האנושי 
בכלל, אלא אף את מרקם היחסים הקרובים ביותר 
זוגם  בני-בנות  במשפחות החדשות שהקימו עם 

ועם ילדיהם.

נושא המוות
הניצולים היו חשופים לאורך השואה לחרדה ואיום 
וכן למוות מאסיבי שהתרחש סביבם הן  של מוות, 
של בני משפחה והן של אנשים אחרים. המחקרים 
לא  השואה  לניצולי  כי  בוודאות  מראים  הרבים 
בני  היכולת הנפשית להתאבל באמת על  היתה 
משפחתם שנספו בשואה ומתוך כך להיפרד מהם 

רגשית.  
ישבו עליהם  לא  אותם במותם, הם  ראו  לא  הם 
שבעה ואין שום קבר או מצבה שהם יכולים לפקוד. 
להכיל  יכולה  אינה  נפש האדם  לזה,  אך מעבר 
ולהתמודד עם מאסה כזו של כאב, מבלי שיתעורר 
איום של הצפה רגשית שעלולה לגרום להתפרקות 
האני. מרתה וקרולה, לדוגמא, היו צריכות להתאבל 

על שבעים ושניים בני משפחתן שנעלמו 
מתוך חייהן בצורה כה טראומטית. כאשר 

העברה בין דורית; דור ראשון - דור שני
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תהליך האבל לא מתקיים, לא מתרחשת פרידה 
רגשית, כך שהרבה מהרגשות והליבידו ממשיכים 
להיות מושקעים במתים הממשיכים לחיות בנפש 
הניצולים, דבר שמאפשר הימנעות ממפגש עם 
רגשות הכאב, האשמה, הכעס והבדידות. הנוכחות 
החיה של המתים שבה ומגיחה בדבריה של מרתה: 
"איך אפשר לא לזכור? הם זורמים בגוף שלי עם 
הדם, הם איתי בלילה, בחלומות, הם בתוך תפוחי 

האדמה שאני מקלפת".
קרולה אחותה מייצגת את הקול השני, את החלק 
והאובדן  הטראומות  בפני  שמתגונן  הנפש  של 
עם  תתחילי  אל  "רק  ולהתנתק:  לשכוח  שרוצה 
המתים, אי אפשר לחיות איתם. אני לא רוצה לזכור" 

היא מתריסה כלפי אחותה.
אך ביום ההולדת של מירל'ה, קרולה, זו שלא רוצה 
געגועים  לזכור, מתחילה לפתע לשיר שיר מלא 
בפולנית ואינה יכולה לחדול. והרי זה השיר ששרו 
ביום ההולדת האחרון שחגגו בגטו לאחותם הקטנה 
עם  חבוקה  בירייה  להורג  שהוצאו  לפני  רייזלה 

סבתא בבור על יד העיר.
את  מייצגים  וקרולה  מרתה  של  הקולות  שני 
הדואליות הפנימית בין הרצון והצורך לזכור, והרצון 

והצורך לשכוח ולהדחיק, דואליות המתקיימת תמיד 
בנפשם של כל ניצולי השואה. הנוכחות של המתים 
מותירה  ואינה  והבית,  הנפש  חלל  את  ממלאת 
הרבה מרחב והרבה אנרגיות רגשיות פנויות עבור 

בני הזוג והילדים שנולדים אחרי השואה. 
כל התקשרות רגשית ומשמעותית בהווה מעוררת 
קונפליקט של נאמנויות, משום שהיא נחוות כבגידה 
ונטישה של המתים. אך הנאמנות לבני המשפחה 
המתים ולמסרים שלהם, היא בלתי ניתנת לערעור 

ובאה תמיד במקום הראשון.
קרולה  על  לשמור  מאמא  מסר  קבלה  מרתה 
אחותה, ונוספת לכך חוויית ההישרדות המשותפת 
שיוצרת קשר כה מפותל וסמיך עד שאברם, בעלה 
של מרתה, נשאר מחוץ להיקשרות למרות שהוא 

מושא לתחרות וקנאה בין שתי האחיות.
באופן פרדוקסאלי הוא נחשב "זר" גם על ידי אשתו 
ידי קרולה גיסתו שעוגבת עליו בנחרצות  וגם על 
רבה. הקרע הפנימי הכרוך בקונפליקט הנאמנויות 
גורם לפיצולים רגשיים שלרוב אינם ניתנים לגישור, 
זו, וקשה מאד  כמו שאנו רואים ביחסים במשפחה 
וחיצונית  פנימית  אינטגרציה  של  למצב  להגיע 

כאחד.

יחסי הזוגיות של מרתה וקרולה, כמו של רבים 
מניצולי השואה, נשארים חיוורים, נטולי רגש 
חזק והשקעה ליבידינאלית אמיתית. ההורות 
גם היא נשארת במידה רבה משנית מבחינת 
תופסת  שהיא  הרגשית  וההשקעה  המקום 
כשאר  מרתה  ניצולות.  אימהות  של  בחיים 
הניצולות מתפקדת ברמה של עשייה ודואגת 

בכפייתיות לניקיון, לכביסות, לאוכל בבית.
אולם לצד זה חסרה כמעט לחלוטין רמת הוויה 

של )being( גם כאישה וגם כאם.

מירל'ה הדור השני
גדלה בבדידות חריפה מגיל  מירל'ה הילדה 
ינקות. אמה לא מסוגלת לגעת בה ממש, לא 
רגשית ולא פיסית. האנרגיות הפנויות של אמה 
צרכיה  על  אותה  לראות  לה  לא מאפשרות 
ורגשותיה. תחושת הבדידות, החסך והמצוקה 
הן כה חריפות עד שהמחזאית מפגישה לאורך 
מירל'ה  עם  הבוגרת  מירי  את  המחזה  רוב 

הילדה.
ומודעת לנוכחות של המתים  מירל'ה כועסת 
בחייה של אמה ועד כמה הם גזלו ממנה את 
החום ותשומת הלב שהיא הייתה זקוקה להם. 
יכלה לדבר? רק על המתים"  "על מה אימא 

מתריסה מירי שנים מאוחר יותר.
אותה  מחבקת   – מירל'ה  עם  במפגש  מירי, 
את  הצרות  כתפיה  על  לשאת  לה  ועוזרת 
והאובדנים, את מערכת היחסים  הטראומות 
המסוכסכת של הוריה, וכמובן את חוסר הפניות 

של אמה והפניות החלקית של אביה.
את  מסמל  למירי  מירל'ה  ן  בי זה  מפגש 
התופעה שמאפיינת רבים מבני הדור השני, 
שהיו חייבים להכיל את עצמם בהעדר דמויות 
הוריות שמלאו את התפקיד הזה עבורם.  מירי 
מייצגות שני חלקי עצמי, כשהחלק  ומירל'ה 
נאלץ להתפתח מוקדם מאוד  הבוגר ההורי 
בכדי שיוכל לתמוך בחלק הילדי לשאת את 
החסך הרגשי והמצוקה, שמירל'ה כמו שאר בני 

הניצולים חווים לאורך גדילתם.

1213



הזהות המינית והערך העצמי 
דור הניצולים 

כל  את  בשיטתיות  הרסו  הנאצים 
סממני זהותם האנושית והמיניות של 
החל  היהודים,  והאסירות  האסירים 
מגלוח הראש וצריבת המספר בזרוע, 

דרך ההרעבה, ההשפלות והעינויים.  
עם  נותרו  הניצולים  השואה  לאחר 
ותחושת  גוף  דימוי  זהות מעורערת, 
ואף קונפליקטים  ירודים  ערך עצמי 
ע  משפי זה  כל  ת.  י נ המי ת  בזהו
קרובים  יחסים  ליצור  היכולת  על 
ואינטימיים תוך כדי התמסרות רגשית 
אמפטיה  ולהרגשת  כאחד  ופיזית 

אמיתית כלפי הזולת.
האם מרתה מופיעה כאן כדמות נשית 
והודפת  וכפייתית שמרחיקה  נוקשה 
ואינטימיות  קרבה  של  ן  ו ניסי כל 
או  המופנות אליה, אם מצד בעלה 
מצד הבת. עניין זה מהווה מוקד קבוע 
של מתח וקונפליקט בינה לבין בעלה. 
היא אינה מסוגלת לקיים יחסי קרבה 
ויחסיה  ואישות אינטימיים עם בעלה, 
רוך  אמפטיה,  משוללים  בתה  עם 

וקרבה הן רגשית והן פיסית.
הדודה קרולה מפגינה אמנם נשיות 
שבעצם  ומוחצנת  בוטה  ות  ני ומי
אינטימיות  רוך,  משוללת  היא  אף 
אצל  המיניות  אמיתית.  ואמפטיה 
ומפלט  גם כהגנה  קרולה משמשת 
ע  ו ג ע ג ה  , ב א כ ה ת  ש ו ח ת י  נ פ מ

והריקניות הפנימית.
המשפחה  בתוך  קיים  לכך  בנוסף 
על  האחיות  שתי  בין  קשה  מאבק 
והן המינית  תשומת לבו הן הרגשית 
של האב אברם, הנמצא בתווך וקרוע 

ביניהן.

הדור השני 
מירל'ה חשופה לשני מודלים הפוכים 
ודומים כאחד של נשיות, כשלמעשה 
יכולה להזדהות עם אף אחד  אינה 
וגם דודתה מעוררות  מהם. גם אמה 
במיר'לה תחושה של כעס, אין אונים 
רוך  ולא רגשות של קרבה,  ורתיעה, 
מאפשרת  שהפנמתם  ואינטימיות, 

ליצור זהות חיובית נשית.
ד  ו א מ ו ה  ש ק ו  נ י ה ה  ז ך  י ל ה ת
קונפליקטואלי אצל מירל'ה, כמו אצל 
רבות מבנות הדור השני. בקשר עם 
אביה יש למירל'ה נקודות מפגש רבות 
עם  מאשר  והבנה  קרבה  של  יותר 
יותר אקטיבי  אמה. האב לוקח חלק 
בנוכחותו בחייה של בתו. מירל'ה חשה 

הזדהות כלפי אביה וצורך לגונן עליו.
אותו בחולשתו  רואה  גם  היא  אולם 
בין אמה  ובחוסר האונים שלו בתווך 
– כך שההזדהות עם דמות  ודודתה 
האב מכילה גם רגשות תסכול, כעס 

וכאב.
חריפים עד שאחרי  כה  אלו  רגשות 
עוד  לו  עומד  אינו  אביה  של  שלבו 
והוא נפטר, נוטשת מירל'ה את הבית 
של  הראשון  היום  אחרי  אמה  ואת 
"השבעה". היא אינה שבה לבית גם 
כך  ומותה של אמה.  סביב מחלתה 
שלמעשה מירי אף היא )כמו הוריה( 
אינה מצליחה להתאבל באמת לא 

על אביה ולא על אמה.
האם הפרידה האמיתית שלה מהם 
יכולה באמת להתרחש דרך המפגש 
ילדותה? השאלה  המחודש עם בית 

נשארת פתוחה ורבת פנים. 

דינה ורדי, M.S.W פסיכותרפיסטית 
פעילה בארגון ״עמך״

פורסם לראשונה ב-2004
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ֵקד ּפֹוֵרַח ִּבְמִדיַנת ַאְׁשְּכַנז ַהּׁשָ
ִּבְמִדיַנת ַאְׁשְּכַנז ְמַצִּפים ְלאֹוֵרַח

ֹלא ְלֻׁשָּתף
רֹוֲחִצים ָיַדִים ַּבַּסּבֹון ְוַגם ָאז

נֹוְגִעים ֵמָרחֹוק
ֹלא ּתֹוְקִעים ַּכף

ִּבְמִדיַנת ַאְׁשְּכַנז ֲאִני ֹאֶכל
ָחִריף ּוַבִית ָחם

ִּבְמִדיַנת ַאְׁשְּכַנז ֲאִני מּוְפֶלָטה
ֲאִני ַחְפָלה
ֲאִני ָּכבֹוד
ֲאִני ַעְצָלן

ֲאִני ָּכל ַמה ֶׁשֹּלא ָהָיה ֹּפה ַּפַעם
ְּכֶׁשַהֹּכל ָהָיה ָלָבן

ֲאִני ַהֶהֶרס
ַהֻחְרָּבן

ד ַהְּמֻזָּין ַהּׁשֵ
ָהֲעַבְרָין ִעם ַהִּכָּפה

ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט
ֲאִני ִקְבֵרי ַצִּדיִקים

ּוְקֵמעֹות

מדינת אשכנז
רועי חסן

ֲאִני ַעְרס
ֲאִני ָיאְלָלה

ַּכַּפִים
ּומּוִסיָקה זֹוָלה

ַּתת ַּתְרּבּות
ַּתת ָרָמה

ֲאִני ֹׁשֶרׁש ִעֵּקׁש
ְוקֹוץ ַּבַּתַחת

ֲאִני ַׁשְקָרן
ָהֵרי ַהִּגְזָענּות ִהיא ַנֲחַלת ֶהָעָבר

ּוֵמָתה ִמְּזַמן
ֲאִני ָלְקחּו ִלי ָׁשתּו ִלי

ֲאִני ְסָתם ַּבְכָין
ֲאִני ֶעֶצם

ִּבְלִּתי ְמֹזֶהה
ָּתקּוַע ְלָך ָּכאן

ֹלא ִהְתַאַּבְלִּתי ַעל ַקְניּוק
ְוָׂשַרְפִּתי ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשל ָנָתן ַזְך

ְוֹלא חֹוֵגג ָלְך ַעְצָמאּות
ֵעד ֶׁשָּתקּום ִלי ְמִדיָנה

ִאם ְּתָגְרִׁשי אֹוִתי ֵאֵלְך

ַרק ַאל ִּתְקְרִאי ִלי ְּבֵׁשמֹות
ֵהַבְנת?
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יוצרים

שרון גל תנועה
כוריאוגרפית ומורה למחול. בוגרת מצטיינת במסלול למחול בסמינר הקיבוצים )2008(. כוריאוגרפית 
קבוצת צעירי הבימה )2014-2009(. בין עבודותיה - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: אוסלו, 
דברים שאני יודעת, עבדאללה שוורץ, קופסה שחורה, בין המילים, ארבע אימהות. פסטיבל עכו 2018: 
תופס רגע. בסמינר הקיבוצים: ביאטריצ׳ה )בשיתוף צוותא(, מגירות. בתיאטרון הבימה: החוטם )זוכת 
פרס התיאטרון 2009 בכוריאוגרפיה(, מסייה דה פורסוניאק, ארץ חדשה השבועה, המאהב, הקמצן, 
אלוהים מחכה בתחנה, חיזור גורלי, אבא גוריו, נעצר בחצות, מה עושים עם ג'ני?, מוטרפים מאהבה, 
פליישר, סיפור פשוט, הצמה של אבא, LOVE ,LOVE, LOVE, שייקספיר מאוהב, פילומנה, אמא אמרה 
שאסור, עושה כרצונו, התקווה, גבעת חלפון אינה עונה, החולה המדומה. בתיאטרון החאן: האדרת. 
בתיאטרון גשר: מסעות אודיסאוס. בתיאטרון חיפה: חמור שכולו תכלת, 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.

ציפי פינס בימוי                                                                               
ואמנותית של תיאטרון בית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר. בוגרת אוניברסיטת תל אביב  מנהלת כללית 
ניהלה  והנוער.  ויועצת אמנותית בתיאטרון הילדים  ובימוי. שימשה כבמאית בית  במגמות תיאטרון 
במשך 12 שנים את התיאטרון העירוני באר שבע. ביימה כ-20 הצגות, ביניהן - בבית ליסין ע״ש ברוך 
איבצ׳ר: מיס דייזי מאת אלפרד אורי, שבר ענן מאת מרים קיני, אונור מאת ג׳ואנה מוריי-סמית, המלאך 
זוכת פרס  רוחל׳ה מתחתנת מאת סביון ליברכט,  )בשיתוף תיאטרון המדיטק(,  מאת אפרים סידון 
התיאטרון - הצגת השנה )2011(, סוסים על כביש גהה מאת סביון ליברכט, אלה גרוסמן מאת דפנה 
מעלה הקרחות מאת אפרים  ולנוער:  האורחת מאת סביון ליברכט. בתיאטרון לילדים  אנגל מחרז, 
סידון. בתיאטרון צוותא: המטפס על העץ מאת תאופיק אל חכים ועוד. משנת 1981 מלמדת משחק 
בבית צבי, בית הספר לאמנויות הבמה. במשך כ-7 שנים לימדה והעבירה סדנאות כתיבה ובימוי לסטודנטים במגמת תיאטרון 
לתואר שני באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2008 קיבלה תואר דוקטור לאות כבוד מטעם אוניברסיטת בן גוריון, כהוקרה על היותה 

אשת תיאטרון, במאית ומנהלת אמנותית מוערכת, הפועלת ללא ליאות לקידום התרבות והאמנות, והמחזאות הישראלית.

כנרת קיש עיצוב תפאורה                                                                               
במה  עיצוב  מלמדת  אביב.  תל  באוניברסיטת  תיאטרון  לעיצוב  במגמה  שני  תואר  בוגרת 
האבא, טרטיף,  - בבית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר:  בין עבודותיה האחרונות  באוניברסיטת תל אביב. 
המלך  הבימה:  בתיאטרון  חיפה(.  תיאטרון  )בשיתוף  יודעת  ודברים, דברים שאני  אנשים מקומות 
הורים איומים. בקבוצת  גלנגרי גלן רוס, על מי ועל מה. בתיאטרון באר שבע:  ליר. בתיאטרון חיפה: 
אהבה וכסף. שעת הגלגול, הוא הולך בשדות, עלילות חומית. בתיאטרון תמונע:   תיאטרון רות קנר: 

 .Theatre J (Washington D.C.): Pangs of the messiah, Mikveh

סביון ליברכט סופרת, מחזאית
כולם  רומנים,  ושלושה  ניצולי שואה. פירסמה שבעה קובצי סיפורים  גרמניה. בת להורים  ילידת 
בהוצאת "כתר": תפוחים מן המדבר 1986, סוסים על כביש גהה 1988, סינית אני מדברת אליך 1992, 
צריך סוף לסיפור אהבה 1995, הרומן איש ואישה ואיש 1998, נשים מתוך קטלוג 2000, מקום טוב ללילה 
2016, הרומן השושבין 2020.  האורחת  פנינים לאור היום 2015,   ,2005 2002, הרומן הנשים של אבא 
כידונים  שם נרדף )עם עליזה אולמרט( 1989,  כתבה שלושה תסריטים שהופקו על-ידי הטלוויזיה: 
ואורכידיאות 1991, האסיסטנט של אלוהים 1992. כל מחזותיה הועלו בבית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר 
למעט המחזה סוניה מושקט שהועלה בתיאטרון הבימה ב-1998. רבים מסיפוריה עובדו למחזות יחיד 
ולתסריטים, ביניהם דשאים סגולים, הילד של דיאנה, אמא של ולנטינה, תפוחים מן המדבר, צריך סוף לסיפור אהבה, ילדת התותים. 
מחזותיה שהוצגו בחו"ל: סוניה מושקט, סינית אני מדברת אליך, תפוחים מן המדבר, הבנאליות של האהבה. זכתה ארבע פעמים 
בפרס התיאטרון הישראלי - מחזאית השנה על סינית אני מדברת אלי )2004(, תפוחים מן המדבר )2006(, הבנאליות של האהבה 

)2009(, רוחל'ה מתחתנת )2010(. 

אמיר לקנר מוזיקה
ילין  וחליל צד. בוגר תיכון לאמנויות תלמה  נגן פסנתר, סקסופון  ומנהל מוזיקלי.  מלחין, מעבד 
בוגר תואר ראשון בביהס למוזיקה עש בוכמן-מהטה  זוכה פרס הצטיינות.   - במגמה למוזיקה 
באוניברסיטת תל אביב. בין עבודותיו כמנהל מוזיקלי בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך 
איבצ'ר: משאלה אחת ימינה, אחים בדם, אביב מתעורר, חלום של לילה בלב קיץ, חברות הכי טובות, 
שגעון המוזיקה, שורת המקהלה, סיפור הפרברים, אופרה  בתיאטרון הקאמרי:  אפס ביחסי אנוש. 
 - ועוד. הלחין מוזיקה להצגות  אנני, היירספריי )תיאטרון תל אביב(  בגרוש. מאור מיימון הפקות: 
בבית ליסין: המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, אלה גרוסמן, עקר בית חתולה על גג פח לוהט, 
ביבר הזכוכית, המוגבלים, מנדרגולה, הוא הלך בשדות, האורחת. בקאמרי: לא לריב, רומיאו ואמא, ציד 
המכשפות, תמונות מחיי נישואין, סיראנו דה ברז'ראק. בהבימה: החולה המדומה. בבאר שבע: הרולד 
ומוד ועוד. בטלוויזיה: דה ווייס, אקס פקטור, הזדמנות אחרונה לאהבה )רשת(, ילדי בית העץ, רחוב 
סומסום, כח הקצב, צומי ומולי )ערוץ הופ!(, זהו זה 2020 ועוד. זוכה פרס היוצר המבטיח – פסטיבל 

פותחים במה 2008 – תיאטרון בית ליסין. זוכה פרס באדיבות שרגא בר – תיאטרון הבימה.

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  ורות, מייק, האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר האמיתי, רק אתמול  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, 
יודעת, אפס ביחסי אנוש,  ודברים, שבעה, דברים שאני  לצאת מהארון, האורחת, אנשים מקומות 
אינטימיות, הנאהבים והנעימים, 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 המלך ושלמי הסנדלר, טייפ, כתר בראש, 8 נשים, טקסי, 
גברתי הנאווה, אויטה, פרידה, שייקספיר מאוהב, עלובי החיים,  אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה, 
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(. 

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 
יודעת, אפס ביחסי אנוש, אינטימיות, הנאהבים  ודברים, שבעה, משפחה חמה, דברים שאני  מקומות 
והנעימים, 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, גורודיש, חולה אהבה משיכון ג', ציד המכשפות, המורדים 
)בשיתוף הבימה(, רומאו ואמא. בתיאטרון הבימה: חבילות מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות, הדיבוק, מועדון 
האלמנות העליזות, התקווה. בתיאטרון חיפה: להיות או להיות, אותלו, הכפיל, המיליונרית מנאפולי. בתיאטרון באר שבע: המתחזה. 

במדיטק: מקס ומוריץ, נחמן, המלאך )בשיתוף בית ליסין(. עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו. באופרה הישראלית: סלומה.
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משתתפים

מיטל נוטיק מירל׳ה
בוגרת בית צבי, בית הספר לאמנויות הבמה, 2015. בין ההצגות בהן השתתפה – בבית ליסין ע״ש 
רצות אל  סימני דרך, אויטה, פליישר. ביידישפיל:  ארבע אימהות. בתיאטרון הבימה:  ברוך איבצ׳ר: 

הקוגל. בתיאטרון תל אביב: סאלח שבתי. בתיאטרון השעה: קזבלן ועוד.

דניאל גל מירי
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2014. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון החאן: הדוד וניה, 
שייקספיר מאוהב, המורדים, מי מפחד  הנשים העליזות מוינדזור, חלום ליל קיץ. בתיאטרון הבימה: 
מווירג׳יניה וולף? ועוד. בטלוויזיה: תאג״ד, קו 300, ביום שהאדמה רעדה, פצועים בראש ועוד. בקולנוע: 

אנטנה, הלהקה האחרונה בלבנון, לחוץ חתונה ועוד. 

שירי גולן מרתה
בוגרת בית צבי, בית הספר לאמנויות הבמה, 1992. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון הקאמרי: 
עולמה של איימי, יום במותה של גו, אוי אלוהים, המלך ליר. בתאטרון באר שבע: כולם היו בני, אם הבית, 
קיץ ועשן, מחלת נעורים, המון רעש, קן הקוקיה, למה לא באת לפני המלחמה, איפיגניה, רוחות, חתונת 
הדמים, בית ברנרדה אלבה, הלוויה חורפית, גן הדובדבנים, הורים איומים ועוד. בתמונע: מרי סטיוארט, 

שחף, בכחות, הלוואי שהיית אישה.

קובי פרג' שמעון
לילה אחד  – בבית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר:  בין ההצגות בהן השתתף  שירת בתיאטרון צה"ל. 
מרקוביץ׳. בתיאטרון הקאמרי: חולה אהבה בשיכון ג', תעלת בלאומליך, ציד המכשפות. בטלוויזיה: 
סוף, העיר שלנו,  ישראל בטלוויזיה, שבוע  נבחרת  סברי מרנן, האחיות המוצלחות שלי, תאגד, 
מצולמים, מותק בול באמצע. יוצר, תסריטאי ומבצע בסדרות: הפיג'מות, האחים דה גאמא, המופע 
 .FINDER ורוקד, מפריח היונים, פעם הייתי,  באומשלאגר, הכל שבור  של דובל'ה, צרבת. בקולנוע: 
בימוי והפקה של הסרטים הדוקומנטריים: אלבום פרטי, פוטו פרג', להעיר את יוסי, המלכה שושנה.

נמרוד ברגמן אברם
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2004. בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין 
ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר: אז בפראג, טרטיף, חתולה על גג פח לוהט, הר 
לא זז, אהבת מוות, הים הכחול העמוק, אנשים מקומות ודברים, אוסלו, קופסה שחורה. בתיאטרון חיפה: 
הצמא והרעב, הדוכסית מאמלפי, עד התביעה, מפעל חייו. באנסמבל הרצליה: ירמה, הטענה של דון 
קיחוטה, איפגניה באוליס, עירם של האנשים הקטנים, כל האמת על שקספיר, שלוש אחיות, מפגש 
באינסוף, איש ואישה אחת. בתיאטרון באר שבע: איפיגניה באוליס, חבלי משיח, בין חברים. בתיאטרון 
החאן: פילוקטטס. בתיאטרון אלעד: רומאו ויוליה. הפקות עצמאיות: בתוך הבדידות של שדות הכותנה, 

בארץ הגלעד, זוז אתה מסתיר לי את השמש.

לימור גולדשטיין קרולה                                                                               
בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין ההצגות בהן השתתפה – בבית ליסין ע״ש ברוך 
איבצ׳ר: הים הכחול העמוק, אוסלו, משפחה חמה. בתיאטרון הבימה: על עכברים ואנשים, עסק משפחתי, 
וולף, קומדיה של טעויות, המורדים, הורדוס,  בתיאטרון הקאמרי: הלילה השנים עשר, אדון  פילומנה. 
ליזיסטרטה, פרק ב', יתוש בראש, אלה בתרה, משפחה חמה, חורף מתחת השולחן, הגר באריסטוקרטים, 
קיזוז, חברים של חברים, נשוי במנוסה, ארוחת טעימות ועוד. בטלוויזיה: יסורי אפרים, האשה באפור, טיפול 
נמרץ, ראש גדול, רוקדים עם כוכבים, עוד משפחה וחצי, דאוס, הבורר, מעצבים תרבות. בקולנוע: ערב בלי 
נעמה, מנת יתר, צעד קטן, תהילים, מלח הארץ, הדקדוק הפנימי, נמס בגשם. זכתה בפרסים: פרס טימן, 

GOLDEN PANDA פרס מייזלר. מופיעה בימים אלו במופע שיצרה אינטימי. 
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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׳

2425





להצגה זו
 מנהל הצגה:
אלן פיטלוק

 מנהלי במה:
 דני לוין/

מתיאס סטוליאר

 תפעול במה:
 אלון כליף/

אופיר אוחיון

 הגברה:
 ויטלי בז׳קו/

יוסי דולב/אורן פרי

 תאורה:
אייל דרור עובדיה/ 

 שמוליק הס/
קוסטה רייבסקי

 מלבישה:
אולגה פרגמן

 אביזרים:
אסיה נלן

 ביצוע תפאורה:
דודי בית מלאכה

 צילומים בתוכניה:
כפיר בולוטין

 עיצוב שער:
רקפת ולטר ונטורה

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד

28

FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATRE 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

להצגה זו

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
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Director Tzipi Pines
Set Design Kinereth Kisch
Costumes Design Orna Smorgonsky
Music Amir Lekner
Lighting Design Keren Grank
Movement Sharon Gal
Assistant Director Noam Peleg

I Am Speaking to 
You in Chinese
By Savyon Liebrecht

Cast:
Nimrod Bergman Avram
  Limor Goldstein Karola
    Shiri Golan Martha
       Daniel Gal Miri
         Meital Notik Mirale
          Kobi Faraj Shimon
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