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"לשמור על רוח הספר"
האתגר הגדול שלנו בעיבוד ההצגה "בעלת הבית" 
היה להפוך את הספר, שרובו ככולו מתרחש בראשו 
של אסא, הדמות הראשית, לדרמה המתרחשת על 

הבמה כאשר הדמות הראשית היא אלישבע.
היה עלינו לצאת מתוך תפיסת  יעבוד,  כדי שזה 
ואת המחשבות  עולמו הסובייקטיבית של אסא, 
והקונפליקטים הפנימיים שלו להפוך לדיאלוגים 

ופעולות הקורות על הבמה. 
הסופרת  עם  הראשון  במפגש  כבר  לשמחתנו, 
נועה נתנה לנו  ביננו אמון מלא.  נוצר  ידלין,  נעה 
יד חופשית לשנות בסיפור את כל מה שצריך כדי 
לשמור  התחייבנו  ואנחנו  לבמה  אותו  להתאים 
וכמובן על השפה  אופי הדמויות  רוח הספר,  על 

הייחודית של ידלין המאפיינת אותה כל כך.
תפיסת  את  גם  להביא  חשוב  לנו  שהיה  כמובן 

עולמנו לתוך העבודה.

עניין אותנו לבחון מה קורה כאשר משבר מאיים 
לסדוק את המרקם העדין בין בני משפחה ולחשוף 
את הזרמים התת קרקעיים של מערכות היחסים 

המרכיבות אותה.  
אותנו לבחון את  עניין  וכבנות, בעיקר  כאימהות 

מערכת היחסים הכל כך מורכבת בין אם לילדיה.
סתירות  מלאת  דמות   - אלישבע  אחד  מצד 
של  הארכיטיפית  מדמותה  רב  מרחק  הרחוקה 
היא  אלישבע  והחומלת.  הדואגת  המזינה,  האם 
אישה חזקה, הפועלת ללא לאות כדי לקדם ערכים 
הומניים וליברלים. יחד עם זאת היא גם אישה קשה 

וביקורתית, במיוחד לילדיה. 

ומהצד השני אסא, אביטל ואמוץ, שלושת האחים, 
על  בדרכו  נאבק  מהם  אחד  כל  אשר  ילדיה, 
תשומת ליבה ואישורה. רצינו להראות איך ביחסים 
בין האחים שכבה אחר שכבה מתקלפת, כעסים 
מודחקים נחשפים וקנאות ישנות מרימות את ראשן.

בספרה "הדרמה של הילד המחונן" כותבת אליס 
בין הדברים הפשוטים  "האין אהבת אם   - מילר 
אשר  בחיים,  ביותר  החיוניים  גם  אך  הפעוטים 
באופן פרדוקסלי נאלצים אנשים כה רבים לשלם 

תמורתה בוויתור על כל חיוניותם הפנימית?"

על פי  מילר "הדרמה של הילד המחונן", כלומר 
מאוד  מקדים  שהוא  היא,  והעירני,  הרגיש  הילד 
לקלוט את מה שהוריו מבקשים ממנו, נענה להם, 
מתאים עצמו לדרישותיהם ומוותר על צרכיו שלו. 
- הכרתי, שאין הוריו אוהבים  הוא חש, באופן תת 

אותו בזכות עצמו, אלה כממלא אחר ציפיותיהם.
מהילדים  אחד  כל  איך  לבחון  רצינו  זה,  לאור 

מתמודד מול אלישבע. 

אם  של  בצילה  גדלו  הילדים  פוגל  במשפחת 
ערכיה  ואת  אותה  הפנימו  הם  דומיננטית מאד. 
באופן כמעט מוחלט. וחוץ מאמוץ אולי, מעולם לא 
שאלו שאלות המערערות על נכונותה ומוסריותה. 
כעת, עם האשמתה בפלילים, לראשונה בחייהם, 
בני  כבר  שהם  אפילו  )כן,  הילדים  מתמודדים 
ארבעים הם עדיין "הילדים"( עם מורכבות דמותה 
מהתקשורת  אליהם  המשתקפת  אימם  של 
ואת  אותה  אותם עם התפיסה שלהם  ומעמתת 

עצמם.
איך זה משפיע על אמונם בה, על תמיכתם בה? 
ואיך בסופו של דבר כל אחד מהם מגלה את עצמו, 

הנפרד ממנה?
לכאורה המחזה מתעסק במקומי, בישראלי אבל 
כל  לגבי  שתקף  אוניברסלי  מחזה  הוא  עבורנו 

המשפחות - המאושרות והאומללות על פי דרכן.

המחזאיות שלומית ארנון בר-לב וליאת פישמן לני

פרס ספיר לספר ״בעלת הבית״
בעלת הבית מפרק את דמויותיו בסכין מושחזת ומרכיב מהן רומן מקורי ומסעיר על 

משפחה ועל כסף, על אימהות וילדים, על כישלון והצלחה, על מעמד ועל תדמית.

מנימוקי השופטים 
ִחציו לנקודות חולשה רבות בחיים  יצרה רומן שנון ומהנה ששולח את  ידלין  נעה 
נבחן במראה  אין תחום שאינו  ובחיים בישראל בפרט. כמעט  המודרניים בכלל 
הסאטירית הביקורתית של ידלין: כשליו של הניו-אייג', זיופו וחולשותיו של השמאל 
יועצי  ומקומם של  הישראלי האשכנזי השבע, העיסוק בתדמית במקום במהות 

תקשורת, תכניות ריאליטי והמדיה לסוגיה.
תחום נוסף ומרכזי שנבחן במראה הסאטירית הוא הלשון. באמצעות אסא, בנה של 
אלישבע שמפיו מסופר הסיפור, יכול הקורא להבחין בביטויים מליציים המשובצים 
בשפתו לעומת העליבות, הבנאליות, השטחיות והזיוף של השפה העברית העכשווית 

שבה מדברים רוב גיבורי הרומן.
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ראיון עם הסופרת נעה ידלין

ידלין, "שטוקהולם", עובד  אחרי שספרה של נעה 
- ספר אחר   11 לסדרת טלוויזיה מצליחה בכאן 
שלה, "בעלת הבית", שאף זכה בפרס ספיר, מקבל 

עיבוד לבמה.
"המחזאיות עצמן פנו אלי וביקשו ממני את רשות 
ידלין.  לנסות ולעבד את הספר למחזה", מספרת 
זו פעם ראשונה שאני חווה דבר  "מאוד שמחתי. 
וזה מאוד ריגש אותי. אני מאוד מודעת לזה  כזה, 
שאני בת מזל. אחד הדברים שהכי קשים לסופרים, 
חיי המדף הקצרים של  בעיקר בעידן שלנו, הוא 
הספרים. כשספר ממשיך לחיות שנים רבות אחרי 
שהוא יצא לאור, בין היתר בזכות עיבודים לטלוויזיה 
או לבמה, זה כיף מאוד. ספר ותיק מקבל פתאום 
חיים חדשים ותשומת לב חדשה. בכלל, החוויה של 
לראות ספר שלך במדיום אחר, שהוא לא ספרות - 

זו חוויה מאוד מעניינת" .

היית שותפה לתהליך העיבוד של הספר 
למחזה ואחר כך להחלטות הליהוק ולחזרות?

"התהליך פה היה מאוד שונה עבורי. את העיבוד 
והייתי  'שטוקהולם' לטלוויזיה כתבתי בעצמי  של 
מעורבת בכל פרט, החל בליהוק ועד הגרפיקה של 
יצירה  זו  הפתיח. כאן לא אני עשיתי את העיבוד, 
והיא לא שלי, אבל כן הייתי שותפה לדרך  חדשה 
בשלבים השונים. ראיתי את המחזה בשלבים שונים, 
ואת  הצעות  נתתי  ובהחלט  דראפטים,  קראתי 
האינפוט שלי. חלקן התקבלו וחלקן לא. ברור היה 
לי שאני צריכה לשחרר את היצירה כדי שאפשר 
יהיה לעבד אותה לבמה. המחזאיות עבדו על זה 
ואני מבינה למה. מאוד  מאוד קשה במשך שנים, 
קשה לעבד ספר, ואת הספר הזה באופן ספציפי 

קשה במיוחד".

למה?
"בתיאטרון הדמויות הן בדרך כלל גדולות מהחיים, 
ובספרים שלי אני כותבת דמויות שהן מקסימום 
בגודל החיים", צוחקת ידלין. "לרוב מדובר באנשים 
עליהם.  לכתוב  אותי  ן  י ושמעני מכירה  שאני 
מתפרץ,  רגש  דרמה,  יותר  מבקש  התיאטרון 

שהדברים ייצאו החוצה.
חוץ מזה, מאחר שבתיאטרון אי אפשר לשמוע את 
העולם הפנימי של הדמויות - צריך להראות אותו. 
יש משהו  יותר דרמטי.  לכן הטקסט צריך להיות 
אז  ואנדרסטייטמנט בספרים שלי,  מינורי  מאוד 
אני חושבת שזה לא מעבר קל לבמה. ראיתי את 
ההצגה ומאוד התפעלתי, בעיקר מהאופן שבו הם 

לקחו את הדבר הזה והקימו אותו לחיים".

זה משהו שקרוב למה שדמיינת?
"האמת היא שכשאני כותבת ספר, אני לא מדמיינת 
יודעת עליהן הכל - חוץ  איך הדמויות נראות. אני 
המראה  לגבי  יודעת  שאני  היחיד  הדבר  מזה. 
החיצוני הם דברים שהם חלק מהאופי, כמו למשל 
אם מישהי שמנה מאוד. להסתובב בעולם כאישה 

שמנה מאוד זה חלק מהאופי ומהאישיות.
אנשים  של  משפחה  שזו  כתוב  הבית'  "ב'בעלת 
גבוהים. בעיניי, בתור גבוהה בעצמי, להיות גבוה זה 
חלק מהאופן שבו אתה תופס את עצמך בעולם. 
יודעת איך הדמויות מרגישות ביחס למראה  אני 

שלהן, אבל לא איך הן נראות".

מאיה כהן, ישראל היום 15/6/2021  

"זה כיף שספר ותיק שלך 
מקבל תשומת לב מחודשת"
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בין לדעת ללא לדעת
"כל המשפחות המאושרות, מאושרות באותה הדרך. 

כל משפחה אומללה - אומללה בדרכה שלה״
)אנה קרנינה, ל. ב טולסטוי, 1877(.

של  ביתה  בסלון  נפתח  הבית",  "בעלת  המחזה 
משפחת פוגל, בחברת כל בני המשפחה. המשפחה 
ערב  במהלך  שלה,  בדרכה  מאושרת  נראית 
חגיגה לכבוד קבלת פרס של אלישבע, אם  של 

המשפחה. 
הו  ״מי טל:  אבי של  בשאלה  נפתח  המחזה 
יצירה  שפותח  ראשון  צליל  כמו  פסיכופת?". 
מוזיקלית, כך גם כאן, במחזה, השאלה היא הצליל 
הראשון, שאלה הפותחת מרחב לחקירה, סקרנות 
האב  האם,   - הבית  מבני  אחד  כל  לדעת.  ורצון 
והילדים - נדבקים ביצר הסקרנות ומנסים לפתור 
לדעת  והרצון  הסקרנות  כי  נראה  השאלה.  את 
מדביקים גם אותנו, הצופים, ויחד עם השחקנים אנו 
מתחילים במסע של חקירה, הנע בין חיפוש ומאבק 
בין הרצון לדעת את האמת, לבין הרצון להמשיך 
להתכחש לה. בכך מזכירה היצירה מחזה מפורסם 

גם שם  סופוקלס.  "אדיפוס המלך" מאת   – אחר 
ומי שמגלה את  המחזה נפתח בחידת הספינקס 
התשובה הוא אדיפוס. לא בכדי, במחזה הנוכחי, מי 

שמנחשת את התשובה היא בעלת הבית עצמה. 
האם  נוספות:  לשאלות  פתח  פותחת  התשובה 
יודעת משהו עמוק על  אלישבע, שהשיבה נכונה, 
יתכן שבכל אחד  וחבוי בתוכה? האם  נוסף  חלק 
ועבריינות  מאיתנו קיים פוטנציאל כזה של גניבה 
ובהינתן תנאים מסוימים - נתפתה ונגנוב? מה קורה 
למשפחה כמו משפחת פוגל כשהמציאות והאמת 

מוטחות בפניהם? 
כשאמת חדשה פולשת לסלון ביתה של המשפחה, 
וידוע. האם,  היא מערערת את כל מה שהיה מוכר 
שבתחילת המחזה מצטיירת כאישה רודפת שלום 
בכספי  במעילה  מואשמת  הומניטריים,  וערכים 
המכון שאותו היא מנהלת. שכבות ההגנה והאשליה 
שמגנות על הילדים - על חלקם יותר מאשר אחרים 
מול  לבדם  חשופים  נשארים  והם  מתפוררות,   –
העולם ומול האמת. כל אחד מילדי המשפחה עובר 
ונדרש להתאבל  תהליך של התפכחות מכאיבה 

נוכח הגילוי של האמת החדשה על אימו. 
וכרוך אחריה, כמי  אסא, הבן הצעיר, תלוי באימו 
בדירה  מתגורר  הוא  מחיקה.  נפרד  לא  שעדיין 
דירה, מובטל, מחפש  ומשלם לאם שכר  שכורה 
יותר  שמתקשה  זה  הוא  אסא  בכדי  לא  עבודה. 
מאחיו לקבל את האמת המכאיבה. לעומתו אמוץ, 
הפסיכיאטר, מוכן לקבל את האמת החדשה ואף 
מתעמת על כך עם אסא. אביטל מקבלת באופן 
וניכר כי היא מתקשה  חלקי את האמת על אימה 
להיפרד מדמות האם האידאלית שיצרה בתוכה. 
הקולות השונים של ילדי המשפחה נעים בין אחד 
כל  כך  אישיות.  באותה  שונים  קולות  כמו  לשני, 
אחד מהילדים מייצג דרך שונה של קבלת האמת, 
המציאות ומגבלותיה. באופן זה מתקיימת תנועה 
אינסופית בין רצון לדעת ללא לדעת, בין פנים וחוץ. 
וזוויות  ההתבוננות על האם מנקודות מבט שונות 
המיוצגות על ידי כל אחד מהילדים מאפשרת גם 
היא תנועה נפשית פנימית של התפתחות, צמיחה 
ובדרכו  וגדילה שכרוכות בכאב. כל אחד מתוכו 
שלו, בין אם דמות במחזה או צופה בהצגה, נפתח 
ידיעה, צמיחה  ועובר חוויה רגשית של  אל האמת, 
הוא  הבית"  "בעלת  נפשית. המחזה  והתפתחות 
נפגש  כל אחד  גם מחזה על האופן שבו  כן  אם 
עם ביתו שלו ועם העולם הפנימי שלו עצמו, בתוך 

המתח הקיים בין הרצון להשתחרר מכבלי ההורים 
לבין תחושת המחויבות  נפרד,  ולהתהוות כאדם 
של  ההשפעה  בין  הזה,  המתח  להורים.  והקשר 
עצמה,  האישיות  של  המקוריות  לבין  ההורים 
נמצא בבסיס הקונפליקט האדיפלי, שפרויד ראה 
בו כזה המכיל את אוסף היחסים התוך-נפשיים 
כך, עם אקורד  הורה-ילד.  יחסי  ובין-אישיים של 
ילדי המשפחה שונים משהיו  הסיום של המחזה, 
יותר. הדרמה במחזה  בתחילת המחזה ומפוכחים 
מייצגת משבר של התפכחות מאם אידיאלית לאם 

מציאותית יותר, פגומה ולא מושלמת.
אסא,  )אביטל,  הפועלות  מהנפשות  אחת  כל 
נוספת על  והאב( נפגשים עם אמת  אמוץ, האם 
נוספות דרך  ועם נקודות מבט  אימם, עם עצמם 
ובתוך כך הם  ביניהם,  האינטראקציות הרגשיות 
גילוי  ומתרחבת. עם  ונפשם מתעשרת  משתנים 
האמת, האם הופכת יותר קרובה למי שהיא באמת. 
כל אחד מהילדים נאלץ להתבגר, להיות יותר קרוב 
ובתוך  ואמונותיו,  נוכח עצמו  לעצמו, לעמוד איתן 
כך לעמוד איתן נוכח עובדת היותו שלו עצמו והיות 

כולנו בני חלוף.

קרן ברץ-קפלן, פסיכולוגית קלינית, 
פסיכיאנליטיקאית
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אשתך גוססת ממחלה קשה. בביקור הבית האחרון 
שערך הרופא בביתכם, לאחר שעזב את מיטתה, 
הוא מבקש לדבר אתך ובפנים חמורות סבר מסביר 
שהמצב לא נראה טוב. בשלב זה ישנה רק תרופה 
ניתן להשיג את  חייה.  אחת שעשויה להציל את 
שרוקח את  המקומי  הרוקח  אלי,  אצל  התרופה 
התרופה בעצמו. אבל אלי מבקש 2,000 דולר על 
200 דולר לרקוח. מצבכם  לו  מנה זעירה שעולה 
לגייס  רב  ואתה מצליח בקושי  טוב  לא  הכלכלי 
לליבו  פונה  נואש אתה  מחצית מהסכום. בצעד 
של אלי, מספר לו שאשתך גוססת, מתחנן ומבקש 
לתת לו חלק מהכסף עכשיו ואת היתרה בהקדם 

האפשרי. אלי לא מוכן להסדר הזה בשום אופן.
מה תעשה? האם תפרוץ לביתו של הרוקח ותגנוב 

את התרופה או שתניח לאשתך למות?
ההחלטה, האם לגנוב או לא, לא באמת חשובה, 
מה שבאמת עניין את לורנס קולברג, הפסיכולוג 
האמריקאי שתאר דילמה זו המכונה "הדילמה של 
היינץ", היא להבין מהם העקרונות המנחים אותנו 

על מנת לקבוע מהי הרמה המוסרית שלנו.
הבעיה המשמעותית מהפרספקטיבה של החברה, 
הינה שברגע שאנו מצדיקים עבירה פלילית בשם 
יקר – המדרון הופך  הצורך להציל חיים של אדם 
קלה  הופכת  אמת  אי־אמירת  חלקלק.  להיות 
שאנו  הראשון  השקר  נוסף.  שקר  כל  עם  יותר 
מספרים אומנם גובה משאבים קוגניטיביים רבים, 
המתבטאים בעוררות ותחושות לא נעימות, אך עם 
כל שקר נוסף, השקר הופך להיות דבר של מה בכך 
ובושה.  ומערב פחות רגשות שליליים כמו אשמה 
הפעילות המוחית באמיגדלה, האזור במוח המעורב 
בעיבוד רגשות, פוחתת והולכת. המדהים הוא שניתן 
לנבא את חומרת השקר הבא באמצעות בחינת 
עוצמת הרגש השלילי במוחנו. ככל שנחוו פחות 

רגשות שליליים, כך השקר הבא יהיה חמור יותר.
 "Nature Neuroscience" במחקר שפורסם במגזין
תיעדו חוקרים מהקולג' האוניברסיטאי של לונדון 
מה קורה במוחנו בזמן שאנחנו מסלפים את האמת 

לתועלתנו. נבדקים התבקשו לתת הערכה בנוגע 
יודעים כי  לכמות המטבעות שיש בצנצנת כשהם 
יותר, כך גם התגמול. כל  ככל שההערכה גבוהה 
נבדק השתתף בכמה סבבים. נמצא שעם כל שקר 
נוסף לא רק שעוצמת התחושות השליליות ירדה, 
אלא שגם השקרים, שמטרתם קבלת תגמול כספי 

גבוה יותר, הפכו חמורים יותר. 
אם נבחן מה קורה במוחו של אדם בזמן שהוא שוקל 
לנהוג באופן לא מוסרי, ישנו מאבק בין היצר לשכל. 
יש לנו דחף לשמר תפישה עצמית קוהרנטית. בעת 
התמודדות עם מצב של פער בין התפישה העצמית 
שלי לבין ההתנהגות, נפעל להסרת הדיסוננס. על 
מנת לפתור את הקונפליקט, התפתח מגנון הגנה 
המכונה רציונליזציה. כך, פוליטיקאי שנדרש לבצע 
מהלך שאינו מאמין בו, יגבש מחדש את עמדתו, כך 

שהמהלך ייראה לו הכרחי וצודק.

למרות שאנו נוטים לחשוב שמדובר בצביעות, זהו 
מגנון הגנה המהווה חלק אינטגרלי מה׳אני׳ שלנו. 
היא להדחיק מהמודעות את התחושות  מטרתו 
השליליות שיציפו אותנו אם נאלץ להתמודד עם 
זו שמתריעה בפנינו שנהגנו באופן  האמת המרה, 
זה מוביל אותנו לספק הסבר  לא מוסרי. מנגנון 
ואנשי  פוליטיקאים  רציונלי להתנהגות שלילית. 
הזמן  כל  זאת  עושים  ה׳קרובים לצלחת׳  עסקים 
אבל לא בהכרח מתוך צביעות ומניפולטיביות, אלא 
מתוך מתן משקל מופחת להתנהגויות שליליות 
שלהם, שנעשו לכאורה מתוקף הנסיבות. מוחנו 
מסתגל לשקר כמו לכל דבר אחר, ואם מוחנו לומד 
גובה עלויות, מפסיקים לחוש חוסר  שהשקר לא 

נוחות אחרי אמירת שקר.

בהצגה ״בעלת הבית״, אלישבע פוגל, אושיית שמאל 
שהקדישה את כל חייה לסייע לאוכלוסיות חלשות 
וזכתה לכבוד בינלאומי, הרגישה בנוח לעגל פינות 
ידעו שהיא  כדי לסייע לאוכלוסיות חלשות; כולם 
לכך  נתנו  ובשתיקתם  לסייע  כדי  פינות  מעגלת 

האם בהתקיים התנאים הנכונים, 
כל אחד יכול לעבור על החוק?

לגיטימציה. אלא שהמנגנון המוחי שלנו לא עושה 
אבחנה בין הנושאים וההקשרים שבהם אנו מעגלים 
פינות, ולכן כאשר ניצבו בפני אלישבע הזדמנויות 
נוספות שאינן קשורות בסיוע לאוכלוסיות חלשות, 
סף המוסריות כבר נחצה ומשם היד הופכת קלה 

יותר על ההדק. 

היא שככל שאנשים  אחת התופעות המעניינות 
כן הם  מאמצים תפיסת עולם של שחור או לבן, 
מספרים  שהם  בסיפורים  להאמין  נוטים  יותר 
לעצמם. מבחינת אלישבע, שעבדה קשה כל חייה, 
היא לא באמת מעלה באמון - היא לקחה רק את 
מה שהגיע לה. היכולת לחיות עם עצמנו למרות 

שלל שקרים תלויה באיכות הסיפור שאנו מספרים 
לעצמנו. ככל שנספר לעצמנו סיפור יותר משכנע, 
כן נרגיש טוב יותר עם עצמנו. כך, למשל, לא נגנוב 
כסף ממקום העבודה, אבל אין לנו בעיה לקחת 

הביתה ציוד משרדי. 
ונזכור את אחד הכללים הבסיסיים ביותר של השיח 
"כשמישהו מצהיר  קינג:  שניסח סטיבן  האנושי, 
שהוא עומד לדבר במלוא הכנות, סביר מאוד להניח 

שהוא רק מתכונן לפלוט שקרים".

לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן  ד״ר  מאת 
הדיגיטלי

1819



יוצרים

עידו רוזנברג בימוי
זוכה פרס צבי קליר על הצטיינות  צבי.  בית  בית הספר לאמנויות הבמה  בוגר  ילין.  בוגר תלמה 
בשלוש שנות הלימוד. בין ההצגות שביים - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: אפס ביחסי אנוש, 
חתונה מושלמת, מרוב  עד קצה הקשת. בתיאטרון הספריה:  בתיאטרון הקאמרי:  הנאהבים והנעימים. 
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: 
באופרה )בשיתוף תיאטרון חיפה(, ריצ'ארד השלישי, האריסטוקרטים, כנר על הגג, משפחה חמה, ע'17. 
בתיאטרון הבימה: העז או מי זאת סילביה, אכזר ורחום, הכבש הששה עשר, אנטיגונה )בשיתוף הקאמרי(, 
90. מאור מימון הפקות:  – שרים  וכתונת הפסים המשגעת, בראבו!  יוסף  )בשיתוף הקאמרי(,  חברון 
ומביים  זה לא הכל. מלמד  היירספריי. בטלוויזיה: תמיד אותו חלום, חקירה פנימית, חטופים, החיים 

בביה"ס תלמה ילין ובבית צבי. 

ניר שלו לוגסי מוזיקה
ומנהל מוסיקלי בוגר בית צבי, בית הספר לאומנויות הבמה. הלחין מוסיקה  שחקן, מלחין, מעבד 
מקורית להצגות - בבית צבי: שבטים, ייסורי איוב, רצח, כפר, משתפי פעולה. בתיאטרון הספריה: מחזה 
הגיבן מנוטרדם. גרטה.  ונוער:  חדש, סוסים על כביש גהה. אחד פלוס אחד. בתיאטרון ארצי לילדים 

בתיאטרון אורנה פורת: הצד שלי. בתיאטרון השעה: תזמור להפקה עליסה בארץ הפלאות. 

אדם קלר עיצוב תפאורה
בוגר החוג לעיצוב במה בבית הספר לאומנויות הבמה בסמינר הקיבוצים. בין עבודותיו בתיאטרון 
- בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: לא לשכוח לאהוב )בשיתוף תיאטרון באדן, גרמניה( מזל 
טוב אני אבא בתיאטרון הקאמרי: החיים הם קברט, אלוהי הקטל, הנכד, הריון, קן הקוקיה. בתיאטרון 
התיאטרון  רוח  במריאנבד,  קיץ  אמר,  הרצל  גשר:  בתיאטרון  כפרה.  העולם,  סוף  מוטל  הבימה: 
המחברת הגדולה. בתיאטרון היידיש: לישראל וחזרה. בתיאטרון החאן: סיפור על אהבה וחושך, חלום 
יוצאים לדו קרב.  בימינו לא  בתיאטרון באר שבע:  ליל קיץ, פילוקטטס, כנרת כנרת, פונדק הרוחות. 
בלהקת המחול קמע: מתיאוס פסיון, לא נודע, מנמוסין. בתיאטרון חיפה: תופעות לוואי, אמא תרזה 
איננה. באנסמבל הרצליה: מפגש באין סוף. זוכה פרס התיאטרון הישראלי לשנת 2015 על עיצוב 
התפאורה להצגה כנרת כנרת. זוכה פרס תיאטרון הילדים ופסטיבל חיפה לשנת 2011 על עיצוב 

תלבושות להצגה משהו נפלא עומד לקרות.

ליאת פישמן לני מחזאית
 - עכשיו שוב מאי  מחזאית, בימאית, מנחת סדנאות כתיבה. בין עבודותיה בתיאטרון – בתאטרונטו: 
מונודרמה אוטוביוגרפית )כתיבה ובימוי(. "מרכז הבמה" בשיתוף עם פסטיבל ישראל: הכניסיני תחת 
כנפיך - מונודרמה )עיבוד ובימוי(. בתיאטרון הקאמרי: 70-20 פסטיבל "כאן ועכשיו" )כתיבה בשיתוף 
)כתיבה בשיתוף  גרטה  ובימוי(,  )כתיבה  יכולה לעוף  שלומית ארנון בר-לב(. בתיאטרון ארצי לנוער: 
שלומית ארנון בר-לב(. בתיאטרון המדיטק: הסודות של מאי )כתיבה בשיתוף שלומית ארנון בר לב(. 
)כתיבה בשיתוף שלומית ארנון  הרפתקה בחולות, הבחירה, שתי פנים לאמת  בתיאטרון אורנה פורת: 
בר-לב(. בבית צבי: יומן חוף ברייטון, פופקורן, מחלת נעורים, דוגוויל )בימוי(. בתלמה ילין: חשיבותה של 

רצינות, קיץ אחרון, השקרנית, עלים )בימוי(. כתיבת מערכונים לתוכנית לא לפני הילדים בערוץ 10.

שלומית ארנון בר-לב מחזאית
מחזאית ובימאית. בין עבודותיה בתיאטרון - בתיאטרון הקאמרי: 70-20 כתיבה ובימוי בפסטיבל "כאן 
"כאן  ובימוי בפסטיבל  למות עלייך כתיבה  )כתיבה בשיתוף ליאת פישמן לני( פרס הבימוי,  ועכשיו" 
צו הלב, המצחיקה עם  לנוער:  יעל לבנטל( פרס הבימוי. בתיאטרון ארצי  )כתיבה בשיתוף  ועכשיו 
גרטה )כתיבה בשיתוף ליאת  זנדני צפריר( פרס הבימוי,  יפעת  ובימוי )בשיתוף עם  כתיבה  העגילים 
פישמן לני(. בתיאטרון אורנה פורת: הרפתקה בחולות, הבחירה, שתי פנים לאמת כתיבה ובימוי )כתיבה 
בשיתוף ליאת פישמן לני(. בתיאטרון המדיטק: הסודות של מאי כתיבה ובימוי )כתיבה בשיתוף ליאת 
זנדני צפריר(.  יפעת  )כתיבה בשיתוף  ליפול ברשת, שעת מבחן  פישמן לני(. בתיאטרון ארצי לנוער: 
בימוי.  ירח  ליקוי  בימוי. בתיאטרון הקיבוץ:  מה באמת קרה  לווינשטיין:  יורם  בסטודיו למשחק של 
 .10 - ערוץ  לא לפני הילדים כתיבת מערכונים  בימוי. בטלוויזיה:  ירושלים שלי  "מופע":  בתיאטרון 
תושבע בקריית שמונה – כתיבת תסריט לדרמת טלוויזה )בשיתוף עם ריקי שולמן( – הוט. בנות תוכנית 

מערכונים – כתיבה ומשחק – "דומינו גרוס" ו"קשת".

נעה ידלין סופרת
כלת פרס ספיר לשנת 2013. ספריה: אסופת הטורים שאלות קשות לאללה – אתם שואלים, אלוהים 
 ,)2013 זמורה-ביתן  )כנרת  בעלת הבית   )2010 זמורה-ביתן  )כנרת  חיי מדף   ,)2005 )חרגול  משיב 
שטוקהולם )כנרת זמורה-ביתן 2016( אנשים כמונו )כנרת זמורה-ביתן 2019(. ספריה היו לרבי-מכר 
 "11 "כאן  שטוקהולם עובד לסדרה בת שתי עונות, קופרודוקציה של  זרות. ספרה  ותורגמו לשפות 
ו"קשת 12" )פרס המיני-סדרה הטובה ביותר לשנת 2018(. בימים אלה עושה הסדרה חיל גם מעבר 

לים.  

קרן גרנק עיצוב תאורה
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן - 
מנדרגולה, אהבה זה לא הכל, הבנאליות של האהבה, אקווס,  בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
עלמה ורות, מייק, האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר האמיתי, רק אתמול נולדה, מכולת )בשיתוף הקאמרי(. 
סוסים על כביש גהה, אז בפראג, עובד בשביל שניים, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, טרטיף, 
המוגבלים, לחנך את ריטה, עקר בית, חתולה על גג פח לוהט, אלה גרוסמן, אילוף הסוררת, לצאת מהארון, 
יודעת, אפס ביחסי אנוש, אינטימיות, הנאהבים  ודברים, שבעה, דברים שאני  האורחת, אנשים מקומות 
ויויליה, האריסטוקרטים, לילה לא שקט,  והנעימים, סינית אני מדברת אליך. בתיאטרון הקאמרי: רומיאו 
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, אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה, גברתי הנאווה, 
אויטה, פרידה, שייקספיר מאוהב, עלובי החיים, עושה כרצונו, מיקה שלי. בתיאטרון חיפה: מי דואג לילד, בית ספר לנשים )בשיתוף 
הקאמרי(, שלא תתעורר הילדה, איש הכריות. בתיאטרון 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, 
ג'ני, אונור, פלדה, נערי ההיסטוריה, תנאים של חיבה,  הקונצרט, מבזק חדשות, סליחות, מה עושים עם 
וחברות, ביבר  גרוסמן, על אהבה  מראה מעל הגשר, סוסים על כביש גהה, עובד בשביל שניים, אלה 
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, אינטימיות, הנאהבים והנעימים, סינית 
אני מדברת אליך, ארבע אימהות. בתיאטרון הקאמרי: חברות הכי טובות, הורדוס, ליזיסטרטה 2000, הרב 
יומן חוף ברייטון, כנר על הגג, היה או לא היה,  קמע, אשה בעל בית, מילאנו, המפיקים, מותו של סוכן, 
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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יונה אליאן-קשת אלישבע
מורה  איבצ'ר:  ברוך  ע"ש  ליסין  בבית   - בהצגות  השתתפה  אביב.  תל  באוניברסיטת  תיאטרון  למדה 
אפרת,  מירל'ה  תשוקה,  קטן,  קול  וולף,  מווירג'יניה  מפחד  מי  ביאנקה,  המוזר,  הזוג  פתוח,  זוג  שיגעון, 
צור וירושלים, פלדה, פילומנה )1993, 2005(, אהבת חיי, מייק, תנאים של חיבה, עלמה ורות, שיינדלה, 
יודעת.  דברים שאני  הקומה השלישית,  הזכוכית,  ביבר  בית מרקחת שטרן-בלום,  וריאציות, הפרדס,   33
ועידת  שבע:  באר  בתיאטרון  עמך.  לא תקחהו  הן  אחד מתעוררים,  יום  ביוגרפיה,  הקאמרי:  בתיאטרון 
ה-12,  הלילה  מי תהום,  קיץ,  ליל  חלום  הבימה:  בתיאטרון  בראש.  יתוש  הבית,  מירנדולינה, אם  פסגה, 
חתונת הדמים, פירוד זמני, מעגל הגיר הקווקאזי, טרטיף, רוח האש. בתיאטרון חיפה: מהומה רבה על לא 
דבר. בתיאטרון יידישפיל: מירל'ה אפרת. בתיאטרון המסחרי: זוג גרוש, פאדם פאדם, נוסטלגיה זה לא מה 
שהיה, מורה שיגעון, עדיין נשואים?. כן כיכבה בסרטים ובהפקות בינלאומיות: נורית, שלושה ועוד אחת, 
תלווה את אשתך, יעקב ורחל, החורף האחרון, כיכר החלומות, קוראים לי שמיל, רחוב 60, יופי של צרות, 
האיטלקים באים. בטלוויזיה - הגישה תכניות: שלוש ארבע חמש וחצי, משהו מהסרטים, סטייל תכנית 
שבועית, הבילויים תכנית תרבות שבועית בערוץ 2. בסדרות בטלוויזיה: גילמה את הנזי ברנד בקסטנר, 
מרחב ירקון, אשה אחרת, זינזנה, שלווה, סברי מרנן. זוכת פרס קלצ'קין – קרן התרבות אמריקה-ישראל 

2008. זוכת פרס מפעל חיים בתיאטרון.

משתתפים

יעל וקשטיין אביטל
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2011. בין ההצגות בהן השתתפה - בבית ליסין ע"ש 
ברוך איבצ'ר: שם פרטי, 33 וריאציות, אז בפראג, בית מרקחת שטרן-בלום, האבא, המקרה המוזר של הכלב 
בשעת לילה, הר לא זז, הסודות, דברים שאני יודעת. בתיאטרון הערבי-עברי ביפו: בינתיים ימשיך להיות 
פה קר. במסגרת לימודיה השתתפה בהצגות: צומת וולקן, חקירה אינטימית, יונים חרשים, כל הזעם הזה, 
עמק המוות. בית אריאלה: מכתבי אהבה. השתתפה בפסטיבל בברטיסלבה, סלובקיה בהצגה היעלמות.

ענבר דנון יפעת
2012. בין ההצגות בהן השתתפה - בבית ליסין  יורם לוינשטיין,  בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של 
ומוד,  ע"ש ברוך איבצ'ר: הגלולה. בתיאטרון באר שבע: טירונות בלוז, רוחות, הגיבן מנוטרדאם, הרולד 
קומדיה סקסית בליל קיץ, דונה פלור, בוא תכיר את אבא, פרפרים הם חופשיים, מחיר החיים, הבא 
אחריו. בתיאטרון גשר: קליעים מעל ברודווי. בתיאטרון המדיטק: מומו, מושלמת, אמיל והבלשים, ד"ר 
דוליטל. בטלוויזיה: תיכון השיר שלנו, אופוריה, מתים לרגע, רון, בת אל הבתולה, סברי מרנן, בנות הזהב, 
ילדות סכסכניות. זוכת פרס התיאטרון הישראלי - השחקנית המבטיחה על תפקידה בהצגה הרולד ומוד.

יניב לוי אסא
בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת יורם לוינשטיין, 2003. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך 
איבצ'ר: פילומנה, נערי ההיסטוריה, מייק, אקווס, חלום של לילה בלב קיץ, תמונות יפואיות, משחק ילדים, 
במחזמר אביב מתעורר, מכולת )בשיתוף הקאמרי(, משאלה אחת ימינה, המוגבלים, אלה גרוסמן, הסודות, 
היורשת. הצגות ילדים: המלאך, הקוסם מארץ עוץ )בשיתוף המדיטק(, פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(. הפקות 
הסטודיו למשחק יורם לוינשטיין: מקבת, שלושה הוצמך, רחוב, פריקס, הטיול למרכז כדור הארץ. בצוותא: 
מלחמה - אופרת רוק, המופע של זוכוביצקי, אגדה בחייו. פסטיבל עכו: נסיכות וחיילים. במדיטק: אמא אמרה 
לי דני, אליפים, המאוהב מכתה ו'. בטלוויזיה: מיכאלה, מיסטר מותק, משחק החיים, בנות הזהב. הלחין ועיבד 

מוסיקה להפקות: בעל זבוב, נוף ילדות, סיפור אהבה ארץ ישראלי, אוזו ומוזו, המופע של זוכוביצקי. 

אלירן הרוש בועז
2012. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר:  גודמן, ביה"ס למשחק בנגב,  בוגר 
הוא הלך בשדות, היורשת, עבדאללה שוורץ. בתיאטרון באר שבע: פרח השכונות, טירונות בלוז, רומיאו 
ויוליה, גרין מייל, חתונת הדמים, בימינו לא יוצאים לדו קרב. בטלוויזיה: תאג"ד. בקולנוע: חלב, 11 דקות 

סרט קצר.

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

תום חגי אמוץ
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2011. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש 
ברוך איבצ'ר: מלך הכלבים, היורשת, לילה אחד מרקוביץ׳. בתיאטרון באר שבע: גלילאו גלילי, טירונות בלוז, 
חבלי משיח, איזה יופי, רוחות, הצעה מגונה, רומיאו ויוליה, גרין מייל, חתונת הדמים, עפיפונים, הורים איומים. 
אורים  יער. בטלוויזיה:  לא דובים ולא  מה שחשוב באמת. בתיאטרון המדיטק:  בתיאטרון האינקובטור: 
ותומים, תא גורדין, המגיפה, משפחה טובה, מלאך של אמא, כבודו. בקולנוע: יונה. זוכה פרס התיאטרון – 

השחקן המבטיח על תפקידו בטירונות בלוז.
 

מיכל שטמלר אביטל
בוגרת החוג לתיאטרון אוניברסיטת תל אביב, 2005. שירתה בתיאטרון צה"ל 1998. בין ההצגות בהן 
השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: עלמה ורות, הבנאליות של האהבה, שיינדלה, קיר זכוכית, על אהבה 
דיוניסוס בסנטר. בתיאטרון   :2004 וחברּות, לצאת מהארון, הסודות, קופסה שחורה. בפסטיבל עכו 
3 נשים מחכות, עירם של האנשים הקטנים.  החיים הם חלום, הקמצן, המצליחים, הקיץ,  החאן: 
באנסמבל תיאטרון הרצליה: גשם שחור. בטלוויזיה: דני הוליווד, פלפלים צהובים. בקולנוע: הסודות, 

בית לחם. זוכת פרס התיאטרון הישראלי – השחקנית המבטיחה, על תפקידה בהקיץ )2006(.
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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

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:

אורנה דויטש

 מנהלי במה:
 מתיאס סטוליאר/

אבישי עשור

 תפעול במה:
 גל אלבג/

דוד פייזל אמזרי

 הגברה:
 מיכאל פרג/

דניס אוסנקין

 תאורה:
 ליאור עזרא/

שי דלריה

 מלבישה:
יעלה מירוז - לוי

 אביזרנית:
ג'ני חנה אדלרבלום

 פאות:
אולגה מטאיסן

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון

 צילומים תוכניה:
כפיר בולוטין

עיצוב כריכה:
רקפת וולטר

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד

28

 קולות מוקלטים: קובי פרג', אורנה רוטברג,
 רפי תבור, אבישי מילשטיין, טל דנינו, נעה גודל

 ניר לוגסי, מירי זהבי, יארא אזרייק
איתי שלו לוגסי, נועה כדריה

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

מנהלה
דוברות ויחסי ציבור: זיוה סידון

מנהלת פרסום: מיכל גלעד
מנהלת מכירות חוץ: נעה 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, יניב אלבז 

 דניאל נאור, יהודה גרוס, אלון כליף
דודו פייזל, יבגני שמואלביץ׳
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, 
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, 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

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

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

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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House Arrest
 A new Israeli play By Shlomit Arnon Bar-Lev
and Liat Fishman Lenny
Based on book by Noa Yedlin

Director Ido Rozenberg
Set Design Adam Keler
Costume Design Orna Smorgonsky
Music Nir Shalev lugasy
Lighting Design Keren Grank

Cast
Yona Elian-Keshet Elisheva
Inbar Danon Yifat
Robert Hoenig Ben-Ami
Eliran Harush Boaz
Yael Vekstein/ Michal Shtamler Avital
 Tom Hagai Amotz
Yaniv Levy Assa
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