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בין שפת הרוך
לשפת התשוקה

1 מתוך 3 נשים, 1 מתוך 6 ילדים וילדות, ו-1 מתוך 7 גברים 
חייהם. אירוע שמתרחש ערב  עוברים פגיעה מינית במהלך 
אחד, יום אחד, או לילה אחד, הוא כמו פצצת אטום החורכת 
ומצלקת את הנפש. לעיתים הנפגעים מרגישים שרצחו את 

נפשם ושוקלים לשים קץ לחייהם. 

בהצגה, כמו שקורה לעיתים במציאות, בחורה צעירה, מחפשת 
ונענית בתשוקה. הפוגעים מפתים אותה  ורוך  חיבה, אהבה 
ואז משנים את חוקי המשחק. מחליפים משפה  בתשומת לב 
של רוך לשפה של תשוקה אלימה. בלבול השפות מוביל לא 
פעם לתחושת של אשמה ובושה של הנפגעת. למה באתי לגינת 
המשחקים? היא תשאל את עצמה, איך לא ברחתי? איך לא 

צעקתי? 

אישה שעברה טראומה מינית נושאת עימה את זירת הפגיעה - 
הגוף שלה כל הזמן איתה. בכל פעם שהיא שהיא תתפשט, 
תתקלח, תסתכל במראה, היא תראה את גופה ולעיתים תשנא 



אותו. רבות מהנפגעות מנסות להשחית את גופן, פוגעות בו, 
חותכות אותו ואף מרעיבות את עצמן כדי להעלימו. הן מנסות  

להחזיר לעצמן שליטה על גופן שאבדה במהלך האונס. 

המשפט עשוי להחוות כפגיעה חוזרת. עורך הדין ישאל מדוע 
ונשים שחשות אשמה ובושה  לא צעקת? מדוע לא ברחת? 
טראומה  נפגעות  של  העדות  להסביר.  לעיתים  מתקשות 
מינית, היא לעיתים קרובות מבולבלת. בעת טראומה הנפש 
צופה  כאילו  ומתנתקת,  מהאימה  עצמה  על  להגן  מנסה 
במתרחש מלמעלה. הזיכרון של האירועים במהלך הניתוק, 
אינו סדור ולכן העדות יכולה להיות מקוטעת ולא מאורגנת. 
לרב אין עדים לפגיעה מינית ורק ההשלכות הנפשיות מעידות 
נתוני ארגוני הסיוע, מעל ל-80%  על עוצמת הפגיעה. לפי 
מהתיקים על פגיעות מיניות נסגרים בארץ. כיום אין בישראל 
בית משפט המתמחה בפגיעות מיניות ומבין את מנגנוני הנפש 

הפוסט טראומטית.

מנהלת מחלקת  מומחית,  פסיכיאטרית  ענבל שלומי,  ד"ר 
נפגעות טראומה במרכז הרפואי  לנשים  "לצידך", מחלקה 

"מרחבים" )באר יעקב(







משמרת
ועד אילת

בכל שנה מדווחים למרכזי הסיוע מאות מקרים חדשים של 
אונס קבוצתי, פחות מעשירית מגיעים לבירור בבית המשפט, 

רוב הנפגעות שותקות את פגיעתן בסוד עד יומן האחרון. 

נקודת  סימנה   1988 בשנת  שמרת  בקיבוץ  האונס  פרשת 
תפנית במודעות הציבורית לתרבות האונס ששלחה גרורות 
רעילות לכל חלקה טובה, עד לקיבוצים שנהנו עד אז מתדמית 
את  המחנכת  איכותית  שוויונית,  חברה  של  אידיאולוגית 
״מלח הארץ״ לאהבת אדם וכבוד הדדי, ואולם הסדק שנפער 
בתפיסות הסטריאוטיפיות רק הלך והתרחב. 30 שנה עברו עד 
לאונס באילת שטלטל את החברה הישראלית טלטלה קשה. בין 
לבין, נחשפנו לעוד ועוד מקרים מזעזעים בהם קבוצת נערים 
או גברים אנסו ביחד אשה או ילדה. הזעזוע בא לביטוי מכך 
שהמעורבים בביצוע המעשה היו בחלקם הגדול ״נורמטיבים״, 
״בני טובים״ הם חשבו שהיא רוצה, זורמת, שהיא מסכימה, לא 

התנגדה. 



פסקי דין, מחקרים ומאמרים רבים מנסים לרדת לעומק תודעתם 
של מי שהורשעו באונס קבוצתי, מה מניע את המשתתפים 
לקחת חלק באקט האלים והברברי? האם ביצוע פשע בצוותא 
מאפשר להם לחשוש פחות, האם כח הקבוצה מעמעם את 
תחושת האחריות? האם יש חלק שנגררים למעשה בשל לחץ 
חברתי? מנגד, לא תמצאו כמעט מחקרים על קורבנות של מקרי 
אונס קבוצתיים. נשאלת השאלה שלא נוהגים לשאול, האם ניתן 

לצייר פרופיל של קבוצת הסיכון להיפגע מאונס קבוצתי?

הדין  חשין כתב בפסק  מישאל  העליון  בית המשפט  שופט 
שהרשיע את ארבעת בני קיבוץ שמרת באונס כי: ״גבר היוזם 
מגע אישות עם אישה, עליו הנטל לבקש הסכמתה, ועליו הנטל 
לקבל הסכמתה. ואם לא נתנה האישה הסכמתה המפורשת הרי 
זה אונס ואם עולה ספק אם הסכימה האישה למעשה אישות - או 
אם לא הסכימה - המסקנה חייבת להיות כי המעשה היה שלא 
בהסכמתה החופשית.״ פסק הדין בפרשת האונס בשמרת נחשב 
כפורץ דרך כשקבע לראשונה כי אין לקבל קו הגנה מצטדק 
של הנאשמים המצביע על עברה המיני של הנאנסת וכך כתב 
הנשיא מאיר שמגר: "גופם של איש או של אישה הוא לעולם 
שלהם, ואין אישה הופכת חופשית לכול בשל כך שהיא מקיימת 
זה או אחר. הרצון לחזר אחרי אישה כדי לזכות  יחסים עם 
בחסדיה, בין אם כבר זיכתה בהם מאן דהוא אחר ובין אם לאו, 
גם הזכות שלה לברור לעצמה בן-זוג  הוא לגיטימי, אך כך 

ולהחליט בעצמה מהו שהיא מסכימה לו ומה לא."



.."מי שמודה בקיום מגע מיני עם נערה בת ארבע-עשרה וחצי 
מין קבוצתי, בסדרה, של ארבעה  היינו  בנסיבות כמתואר, 
הנכנסים  עד שמונה-עשרה,  וחצי  בני שש-עשרה  צעירים 
נוכחים בחדר או  למכונית או לחדר לפי תור, כאשר היתר 
מציצים מדי פעם דרך החלון, אינו יכול ליהנות מן ההנחה כי 
שתיקה כהסכמה דמיה. האם קטינה - אשר בפחד או בשל הלם 
או מבוכה אינה צועקת ואינה מכריזה על סירובה - נחשבת 
כמסכימה לאקט כמתואר, שבו נוהגים כלפיה כמו עם פרוצה 

מן השורה, ואף מבטאים זאת מילולית בפניות אליה?"

למצער, ברבות השנים ליוותי עוד ועוד נפגעות אונס קבוצתי, 
נצודות בידי  והבחנתי בחוט השני העובר בין הנפגעות, הן 
קבוצת טורפים מורעבת, המריחה את חולשת הקורבן, זאת 
יכולה להיות נערה מרקע חברתי חזק שהייתה שתויה או תחת 
השפעת סם או כזאת שהמעמד החברתי שלה לא גבוה. היא 
יכולה להיות נערה דחויה חברתית שמתאהבת בנער החזק 
לעיתים  חבריו.  עם  מיני  לאקט  אותה  של השכבה שמנצל 
איטיות  שתגובותיהן  מיוחדים  צרכים  בעלות  נערות  אלו 
והבנתן מוגבלת. בסרטי הטבע אנו צופים בלב נכמר בעדר 
האנטילופות השועט בחופזה מפני הסכנה, כשמאחוריו מנסה 
נפשה מפני  על  לנוס  גם המוחלשת בחבורה  אונים  בחוסר 
בטבע  שאין  מבינים  אנו  עליה,  הסוגרת  הטורפים  קבוצת 
ורע, אך מתקוממים בתוכנו על תרבות הטבע האכזרי  טוב 
ומחליפים ערוץ בשלט,  המתרחש הרחק בערבות הסרנגטי 



יכולים להמשיך להתעלם מהתופעה האכזרית  אולם איננו 
כשהיא מתרחשת כאן, בקרבנו. רק השיח הפומבי העיקש 
והעיסוק התרבותי הבלתי מתפשר בחוסר הצדק האכזרי 
שבמעשה האונס הקבוצתי, יחנך את החזקים לא לנצל את 
החלשים רק כי הם יכולים שהרי, זהו מותר האדם המבחין 

ביננו לבין חיות אדם.

רוני אלוני-סדובניק עורכת דין















האונס בקיבוץ 
שמרת

המחזה מבוסס על פרשת האונס בקיבוץ שמרת, שהתרחשה 
וזעזעה את המדינה. חבורת נערים, חלקם בני  בשנת 1988 
וחצי, בת   14 הקיבוץ, התארגנה כדי להערים על נערה בת 
הקיבוץ, ולבצע בה אונס במשך מספר ימים, ביחידות ובקבוצה. 
הפרשה עוררה הדים רבים והביאה לשינוי בהתייחסות החוק 

למעשה אונס.

זוכו  הם  אישום.  הוגש כתב  באונס  נגד שמונה מהחשודים 
אמינה,  לא  הנאנסת  של  גרסתה  כי  בטענה  הספק,  מחמת 
ומכיוון שהנאנסת לא הביעה מפורשות סירוב לקיום יחסי מין 

אין הדבר מהווה אונס. 

לבית  ידי המדינה  על  הוגש ערעור  ציבורי,  לחץ  בעקבות 
ונגזר  נגד ארבעה מהם, ארבעתם הורשעו  המשפט העליון 
עליהם מאסר בפועל. בפסק הדין נאמר כי חובה על הגבר 
לחפש ולוודא את הסכמתה המפורשת של האישה לפני מגע 

מיני איתה, וכי אם לא ניתן אישור כזה, מדובר באונס.





אונס נתפס בהיסטוריה של מערכות משפטיות כפשע קניין 
נגד האישה  ולא כפשע  כלפי אבי האישה, אחיה או בעלה, 
עצמה - ולכך היו השפעות מרחיקות לכת. אחת מההשפעות 
עמים  כנגד  אלימות  לכלי של  הפך  קבוצתי  היתה שאונס 
שלמים: דרך אחת לגרום לדה-מורליזציה של בני העם האויב 
היתה לאנוס את הנשים והבנות של אותו עם, ונעשה שימוש 

באונס קבוצתי לשם דיכוי ושליטה על תרבויות ומדינות.

ארבעה אלמנטים נמצאו בתסריט ה”טיפוסי” כבעלי תפקיד 
באונס קבוצתי: רציונליזציה, מציצנות, אלכוהול ופורנוגרפיה. 
אונס קבוצתי הפך למגיפה בקמפוסים של המכללות בארה"ב, 
לגברים  כינוי המתייחס   -  "Pulling Train" נקרא  הוא  שם 
המקרים  ברוב  רכבת.  קרונות  כמו  ארוך  בתור  העומדים 
משקאות  ידי  על  הכרה  חוסר  של  למצב  מובלת  הקורבן 
אלכוהוליים או סמים במהלך מסיבה בבתי האחווה, עד שאינה 
מסוגלת להתנגד. היא אינה מודעת לכך שהשכנוע הידידותי 

של הבחורים הוא בעצם חלק מתקיפה מינית מתוכננת. 

'טיפוסי' זה נכתב על אונס קבוצתי במסיבות  אמנם תסריט 
גם  ביותר  כרלוונטי  נראה  הוא  אולם  בארה"ב,  במכללות 

דינמיקה של 
אונס קבוצתי



למקרים המפורסמים שקרו בישראל - בקיבוץ שמרת, בקרית 
טבעון וברמת השרון. גם כאן לא תפסו הנערים את מעשיהם 
המוסד  מצד  בנערים  דווקא  תמיכה  נראתה  כאן  גם  כאונס, 
וגם כאן הוצגו הנאנסות לא  )הקיבוץ או בית הספר התיכון(, 
זאת  "ביקשו  אשר  פופולריות,  לא  כנערות  אלא  כקורבנות, 

והביאו את זה על עצמן".  

לרוב הגברים אינם מחשיבים את התנהגותם כאונס. הם עושים 
נורמלית  רציונליזציה לאירוע במושגים של התנהגות מסיבה 
שהפגישה אותם כ'אחים'. מציצנות היא לעיתים חלק מהאונס: 
חור  בו דרך  צופים  ישירות במעשה  גברים שאינם מעורבים 
הצצה, מצלמים, או מעודדים מן החלון. גם לאלכוהול יש תפקיד 
ידי  מכריע באונס קבוצתי, משום שהוא "מכין את הבמה" על 
ומתרץ התנהגות מתעללת. בקבוצות  כך שמפחית מעצורים 
לאלכוהול  גלוריפיקציה  היתה  קבוצתי  אונס  התרחש  בהן 

ולפורנוגרפיה. 

הסברים פסיכולוגיים לאונס קבוצתי מדגישים מניעים אישיים 
בזהות  הנערים המשתתפים במעשה, הקשורים  פנימיים של 
מינית ואישית של המתבגרים בחברה המודרנית. הבלבול בזהות 
יוצר את הצורך להגן על עצמו מדימוי  המינית של המתבגר 
מיני הומוסקסואלי ולבסס זהות מינית גברית ותחושת עליונות, 
דרך מעשים אגרסיביים כנגד קורבנות נשים. הנערים מרגישים 
ש”נשללו” מהם יחסים מיניים “חופשיים וקלים”. הכעס והתסכול, 
יחד עם טריגר כאלכוהול, עלולים להוביל ללקיחה בכוח של “מה 

שנשלל מהם”.



הסברים פסיכו-חברתיים מתמקדים בדינאמיקה בקבוצה הקטנה 
פיזור  סיכון,  נטילת  ומשתמשים במושגים כמו לחץ קבוצתי, 
אינם  היא שגברים באונס קבוצתי  ומנהיגות. ההנחה  אחריות 
מגיבים רק למניעים פנימיים, אלא גם לתפיסתם את התפקיד 
שעליהם לשחק בקרב חבריהם. הנער חושש מדימוי של חסר 
יכולת מינית, חלש פיזית או חסר גבריות, וחשש זה עלול לגרום 

לו להשתתף בתקיפה מינית. 

נטילת הסיכון של  הנורמות שלה על  הקבוצה משפיעה דרך 
חבריה. ככול שהמנהיג יהיה חזק יותר וההכרות טובה יותר- כך 
בין  יותר סיכונים, משום שהאחריות מתפזרת  תיקח הקבוצה 
חברי הקבוצה. הקבוצה כאילו מפתחת הגיון של גבריות וכוח, 
ובעזרתו מפחיתה את המעצורים של כל חבר בנפרד. המנהיג 
משתמש בראציונליזציה ובסנקציות כדי לגרום לחברי הקבוצה 

להשתתף בתקיפה.

בעין פמיניסטית ניתן לראות אונס קבוצתי כמין מכשיר תרבותי 
ולהשתייך לקבוצה גברית,  נערים לקבל סטטוס גברי  שמביא 
ובעצם בו-זמנית מגביל את האגרסיה שלהם זה כלפי זה על ידי 
הפנייתה מחדש כלפי אשה. הגבר הוא בעל החיים היחיד שמשתמש 
ב”עדר” שלו כדי לתקוף מינית את הנקבות בנות מינו. רק הזכר 

במין האנושי חובר יחד עם גברים לסוג כזה של פשע אחים. 

עפרה שניידר, עו"ס קלינית ופסיכותרפיסטית, מטפלת בנפגעות 
תקיפה מינית. 





יוצרים

עידו רוזנברג בימוי
זוכה פרס צבי קליר על הצטיינות  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי.  ילין.  בוגר תלמה 
בשלוש שנות הלימוד. בין ההצגות שביים - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: אפס ביחסי אנוש, הנאהבים 
חתונה מושלמת,  עד קצה הקשת. בתיאטרון הספריה:  בתיאטרון הקאמרי:  והנעימים, בעלת הבית. 
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 יודעת. בתיאטרון הקאמרי: סיפור הפרברים, שיער, סיראנו דה ברז'ראק, דבר מצחיק קרה, שיגעון 
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 
הקאמרי(, חברון )בשיתוף הקאמרי(, יוסף וכתונת הפסים המשגעת, בראבו! – שרים 90. מאור מימון 
היירספריי. בטלוויזיה: תמיד אותו חלום, חקירה פנימית, חטופים, החיים זה לא הכל. מלמד  הפקות: 

ומביים בביה"ס תלמה ילין ובבית צבי. 

ניב מנור עיצוב תפאורה
בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין ההפקות שעיצב - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
מחוברים לחיים, קרום, שורת  בתיאטרון הקאמרי:  זה לא הכל.  הפרדס, אמא שלו, אהבה  אוסלו, 
וולף?, התקווה,  עונה, מי מפחד מווירג׳יניה  קב״ן, גבעת חלפון אינה  המקהלה. בתיאטרון הבימה: 
יהוא, אלוהים מחכה בתחנה, השבועה, לא אשנא.  לבד בברלין, יחסים מסוכנים, עשר דקות מהבית, 
בתיאטרון באר שבע: דרך השלום, בוגד. בתיאטרון גשר: רודף העפיפונים, חוות החיות. בתיאטרון חיפה: 
האבולוציה של המינים, הקומיקאים. באופרה הישראלית: נבוקו, טוסקה, אורפיאו ואאורידיצ׳ה, מאדאם 

בטרפליי, החטיפה מההרמון, חליל הקסם, סינדרלה. באנסמבל עיתים: פר גינט.

רנה גליקסמן ולימקה עיצוב תלבושות
בעלי House of Style. ארט דירקטור, עיצוב תלבושות ובניית דמויות, וסטיילינג. 
רנה: בוגר האקדמיה בצלאל במחלקה לעיצוב אופנה וצורפות. לימקה: בעלת 
בוטיק 'לימקה' שחרט על דגלו קידום אופנה ישראלית. מעל לעשור השניים 
שחברו יחד משמשים כמעצבי תלבושות ודמויות, וסטייליסטים של רוב אמני 
הזמיר.  13, מחזמר  זאת וזאתי לרשת  ובניית דמויות:  ישראל. עיצוב תלבושות 
טלוויזיה ומדיה: הכוכב הבא, האח הגדול, דה וויס, אקס פקטור, כאן 11 וחינוכית 
23. ווראייטי, לתת, גדולים מהחיים, טקס הדלקת המשואות הממלכתי, 40 שנה 
ידיעות  ופרסומות: לאשה,  ועוד. סטיילינג, הפקות אופנה  לתאטרון בית ליסין 

אחרונות, ישראל היום, מעריב, פנאי פלוס, מאקו ועוד.

עדנה מזי"א מחזה
נולדה בתל-אביב. בעלת תואר שני בתיאטרון ופילוסופיה מאוניברסיטת תל-אביב, שם לימדה כתיבה 
דרמטית. כתיבה לקולנוע - תסריטים לסרטיו של עמוס גוטמן: נגוע, בר 51, חימו מלך ירושלים. כתיבה 
הדוד מקייפטאון בתיאטרון  )עפ"י דוסטוייבסקי(, עיבוד לפלטונוב,  וינה על הים, הכפיל  לתיאטרון: 
ובתיאטרון הקאמרי, תורגם לשפות רבות  משחקים בחצר האחורית שהוצג בחיפה  העירוני חיפה. 
והוצג ברחבי אירופה, בין היתר בתיאטרון הרויאל קורט בלונדון. בתיאטרון הקאמרי: סיפור משפחתי 
עליו זכתה בפרס ע"ש מאיר מרגלית ובפרס ע"ש לאה גולדברג. על המחזה המורדים זכתה בפרס 
1999. לאחרונה עלו בקאמרי מחזותיה:  ובפרס מרגלית לשנת   ,1998/99 מחזאית השנה לשנת 
היה או לא היה, אריסטוקרטים, סטמפניו, רומן משפחתי. עבודות בימוי - בקאמרי: חברות הכי טובות, 
אוי אלוהים, משפחה  יומן חוף ברייטון )אותו גם תירגמה(,  ויה דולורוזה, עקר בית,   ,2000 ליזיסטרטה 
חמה, סוף טוב, דג מוסר. בבית ליסין: על אהבה וחברות. כתבה וביימה: הורדוס, ילדים רעים, סטמפניו, 
בהוצאת הספריה   X התפרצות  הרומן  ב-1997 פרסמה את  רומן משפחתי, הפושעים החדשים. 
החדשה – הקיבוץ המאוחד. הספר יצא לאור באירופה בתרגומים שונים. ב-2005 יצא לאור ספרה 

רומן משפחתי בהוצאת "קשת".   



נעה גודל עוזרת במאי
שחקנית ועוזרת במאי. בוגרת בית צבי, בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה, 2008. שיחקה בתיאטראות 
הקאמרי והבימה. בין ההצגות בהן שיחקה: קברט, קזבלן, השוטר אזולאי, הקומקום והמטאטא, בראבו 
ובתיאטראות הילדים:  בילי שוורץ  כיום משחקת בתיאטרון חיפה בהצגה  90 להבימה, סיגל.  שרים 
הארצי לנוער ואורנה פורת. מעבודותיה כעוזרת במאי - בתיאטרון בית ליסין: בעלת הבית, הנאהבים 
והנעימים, מופע 40 לבית ליסין. בתיאטרון הקאמרי: עד קצה הקשת. בתיאטרון הארצי לנוער: גרטה, 
קטנצ'יק. בתיאטרון הספריה:  הצד שלי. בתיאטרון הקיבוץ:  הגיבן מנוטרדם. בתיאטרון אורנה פורת: 
שבתות וחגים, מרוב אהבה, מקס בארץ האגדות. מסחרי: המופע SARIT, המכבים, שובם של המכבים, 

אקונה מטטה, רובין הוד. בבית צבי: כנר על הגג, איי לייק מייק, אם נדע לאהוב.

תומר יפרח תנועה 
כוריאוגרף שחקן ורקדן. בוגר בית צבי, בית הספר לאומנויות הבמה. יוצא להקת טררם. בין עבודותיו  
הנאהבים והנעימים. בתיאטרון הקאמרי: רינגו. כוריאוגרף  ככריאוגרף - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
בבית צבי: איי לייק מייק, כנר על הגג, יפו פינת סלוניקי, מישהו לרוץ איתו, משתפי פעולה. בתיאטרון 
הארץ לנוער: גרטה. כשחקן רקדן הופיע במחזות זמר בתיאטרון הקאמרי והבימה: אוויטה, כנר על הגג, 
גבירתי הנאווה, מצחיקונת. בעבר כוריאוגרף בלהקת ״מחולה״ )טקס הדלקת המשואות בהר הרצל, 

טקס נעילת המכבייה(.

קרן גרנק עיצוב תאורה
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן - 
בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: מנדרגולה, אהבה זה לא הכל, הבנאליות של האהבה, אקווס, 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, האורחת, 
אנשים מקומות ודברים, שבעה, דברים שאני יודעת, אפס ביחסי אנוש, אינטימיות, הנאהבים והנעימים, 
סינית אני מדברת אליך, 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, 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(. 

ניר שלו לוגסי מוזיקה
שחקן, מלחין, מעבד ומנהל מוזיקלי. בוגר בית צבי, בית הספר לאומנויות הבמה. הלחין מוזיקה מקורית 
להצגות - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: בעלת הבית. בבית צבי: מיוחדים במינם, שבטים, ייסורי איוב, 
מחזה חדש, סוסים על כביש גהה, אחד פלוס אחד.  בתיאטרון הספריה:  רצח, כפר, משתפי פעולה. 
בתיאטרון ארצי לילדים ונוער: הגיבן מנוטרדם, גרטה. בתיאטרון אורנה פורת: הצד שלי. בתיאטרון השעה: 
תזמור להפקה עליסה בארץ הפלאות. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון תל 
אביב: צ׳פלי. בבית צבי: כנר על הגג, בגדי המלך החדשים, רציף מערבי, קרנפים, שבטים, ייסורי איוב, אנה 
פרנק, מרוב אהבה, הזמנה לרצח, משאלה אחת ימינה, רצח. בתיאטרון המדיטק: דון קישוט. בתיאטרון 
השעה: פצפונת ואנטון. בתיאטרון הארצי לילדים ונוער: אורה הכפולה. בתיאטרון אורנה פורת: הלילה 
הזה, האוצר שאינו נגמר. בתיאטרון הספריה: שבתות וחגים, מרוב אהבה בהבימה: יום הולדת 80 לצדי 

צרפתי, מחווה לאפריים קישון וחיים טופול.



משתתפים

מיכאל גבעתי   גידי בצר
שירת בתיאטרון צה"ל. בין ההצגות בהן השתתף - בסטודיו יורם לוינשטיין: ללכת עד הסוף. בתיאטרון 
אשדוד: אדוני המאמנת. בצוותא: בית אקשטיין. בטלוויזיה: מלכות, פלמ"ח power coupl סדרת רשת, 

אבא משתדל, דאנסטורי, כיפת ברזל, במדינת תל אביב, החממה, זיגי, מלכת היופי של ירושלים.

עמית פרנקו סלע בורוכוב
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין 2021. בין ההצגות בהן השתתף במסגרת הלימודים - 

חלום ליל קיץ, נל גווין.

כרמל בין דבורי מכנס
השיבה.  יורם לוינשטיין. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון הקאמרי:  למדה בסטודיו למשחק 
לאסוף את השברים. מינוטאור. בתיאטרון השעה:  בגדי המלך. בתיאטרון הסמטה:  בתיאטרון גשר: 
בטלוויזיה: שלטון הצללים, סנאי סנאי סדרת רשת, המפקדת. בקולנוע: סרטים קצרים - טור פרידה, 

לשמור עליי, הדף, Tonight you belong to me )הוקרן בקאן( ועוד.

יואב רוטמן אסף סחרוב
ילין במגמת תיאטרון. שירת בתיאטרון צה"ל.  בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון  בוגר תלמה 
הקאמרי: דג מוסר. בטלוויזיה: לאהוב את אנה, בני ערובה, שטיסל, מועדון החנונים, ראש גדול, נעלמים, 
מבול, מעבר להרים ולגבעות, מראות שבורות, מועדון החנונים,  אילת, הנערים, בלקספייס. בקולנוע: 

עשיו, עקרה.

עידן שקרוקה שמוליק קופר
למד משחק בשיטת צ'בק. השתתף בתיאטרון בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון אלימה: פלא. 
הלילה הארוך ביותר,  שכונה. בקולנוע:  מנגן ושר, השוטרים, הנערים, שטוקהולם, שב"ס,  בטלוויזיה: 

רפסודה, מקוללים.

נועם טל אסף סחרוב
בוגר בית צבי, בית הספר לאומנויות הבמה, 2022. בין ההצגות בהן השתתף – בבית ליסין ע"ש ברוך 
וגילדנשטרן מתים. בתיאטרון  חומות של תקווה, רוזנקרנץ  קופסה שחורה. תיאטרון גשר:  איבצ'ר: 
בתיאטרון אורנה  בת הים הקטנה.  התיאטרון המדיטק:  ריצ'רד השלישי, דג מוסר, גטו.  הקאמרי: 

פורת: אלוף העולם. בתיאטרון הספרייה: צלילי המוזיקה.
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רפרטואר 2023-24

המלט
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: יאיר שרמן

סינית אני מדברת אליך
קלאסיקה ישראלית 

מאת סביון ליברכט
בימוי: ציפי פינס

הגלולה
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רוני סיני
בימוי: רועי שגב

רשת שידור
מחזה מאת לי הול
 עפ"י תסריט מאת

פאדי צ׳ייפסקי
תרגום: אבישי מילשטיין

בימוי: אילן רונן

זוג
מחזה ישראלי חדש
מאת עדנה מזי״א

בימוי: אילן רונן

בלוז לחופש הגדול
מחזה מוזיקלי מאת אורן יעקובי

עפ"י סרטם של דורון נשר
ורנן שור

בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

עבדאללה שוורץ
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רמי ורד
בימוי: רוני פינקוביץ׳

לעבור את הקיר
קומדיה מוזיקלית
מאת אורן יעקובי
 עפ"י סרטה של

רמה בורנשטין-שי
בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

טריאז׳
מחזה ישראלי חדש

מאת מאיה ערד יסעור
בימוי: אילן רונן

אמצע החיים
מאת דייויד אלדרידג'

תרגום: עידו ריקלין

שיפוצים
קומדיה ישראלית חדשה
מאת ארז דריגס ובבימויו

שבת בבוקר
 מחזה ישראלי חדש 

מאת נועם פלג

תפוחים מן המדבר
קלאסיקה ישראלית
מאת סביון ליברכט

בימוי: אמיר וולף

סיפור אהבה
מאת אלכסי מישליק

תרגום: אלי ביז׳אווי
בימוי: עידו רוזנברג

המחליפה
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רוני סיני
בימוי: ליאור אשכנזי

 
 משחקים

בחצר האחורית
קלאסיקה ישראלית

מאת עדנה מזי״א
בימוי: עידו רוזנברג

ברוכים הבאים לגיהנום
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רמי ורד
בימוי: דפנה זילברג

בין קודש לחולון
 מחזה ישראלי חדש 

מאת דניאל לפין

הורים איומים
מאת ז׳אן קוקטו

תרגום: אלי ביז׳אווי
בימוי: גדי רול

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

טליה לביא
בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

ארבע אימהות
קומדיה ישראלית חדשה

מאת דניאל לפין
בימוי: אילן רונן

בבצ׳יק
קומדיה ישראלית חדשה

מאת יהונתן אינדורסקי
בימוי: נועם שמואל

המלאך
מחזה מוזיקלי לכל המשפחה

מאת אפרים סידון
בימוי: ציפי פינס

 מוזיקה: אורן אלדור,
אמיר לקנר

אמריקה
 מחזה ישראלי חדש 

מאת: נגה אשכנזי
 עפ"י  סיפורה של

סביון ליברכט



להצגה זו

 מנהלת הצגה:
מורן גבע

 מנהלי במה:
 נחום רז 

נביל טאפש

 תאורה:
 אולג סטפנוב
אלכס בנסמן

 הגברה:
 שרון ראובן 
מיכאל פרג

 מלבישה ואביזרים:
יעלה מירוז

 ביצוע תפאורה:
שמעון אהרוני

 הדרכת טקסט:
ענת זמשטגמן

 צילום תוכניה:
אור דנון

 עיצוב שער:
רקפת ולטר-ונטורה

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד

מנהלה
דוברות ויחסי ציבור: זיוה סידון

מנהלת פרסום: מיכל גלעד
מנהלת מכירות חוץ: נועה דקל

רכזת תקשורת ומחשוב: יהודית רוקבן
 מכירות: יעל ארמוס, אדוה קמחי

חן תמיר
מחלקה חינוכית: רועי שולברג

רכזת מנויים: אבישג מור
מנויים ופניות הציבור: דורית מוסבי
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

רכז שרות לקוחות:
ערן קרסו 

נציגי שרות לקוחות:
ויקי ברכה, שרה גלעם, אבי דנגור 
עפרה כהן, ליאב כהן, דניאל לוטין

מיכי מיור, אורית קראווני
יהודית שפירא, נועה רובין

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 

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

עו״ד צפנת דרורי

אופירה יוחנן וולק

גיורא יהלום

זינב מנסור

אריאל קפון 

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 זוהר קדמון

שחקני התיאטרון 
לעונת 2023-24 )לפי סדר א׳-ב׳(

הפקה
מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק

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

ארז שפר, חן תמיר

צוות טכני
מנהל ייצור: אבישי עשור

מנהל טכני: אלברטו בנדר
 מנהלי במה: אופיר אוחיון, גל אלבג

דניאל לוין, אברהם נתנאל
 סטניסלב סווטקין, מטיאס סטוליאר

גיא קריספיל, נחום רז
עובדי במה: יניב אלבז, אלכס גולדברג 

 דניאל נאור, יהודה גרוס, אלון כליף
 עומר לנדאו, שלומי נתנאל, אלעד פז

דוד פייזל אמזרי, יבגני שמואלביץ׳
מנהל מחלקת תאורה: דולב ציגל

תאורנים: שוקי אבו-חצירה
אלכס בנסמן, שי דלרייה, שמואל הס

ראובן וולנר, אנדרי יודשקין
ניר להב, פרננדו מחאיקר

אייל דרור עובדיה, קוסטה רייבסקי
מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה

הגברה: דניס אוסנקין, רז בליצבלאו
ויטלי בצ׳קו, יוסי דולב, עידן מאיר

עופר נווה, מקס טיגאי, מיכאל פרג
אורן פרי, דני קליינברג

שרון ראובן, יורי שכנוביץ
אביזרים: יהודית בולקיאר

מנהלת מח' תלבושות: מיכל אלוני
מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:
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, מרינה צ'ורילוב

אלונה קומינה, קלייר רודריג-חסיד
ליאורה רון, חני רוזנצויג, אירנה שפיצר

 אב הבית וממונה בטיחות:
יצחק סלחג'י הכהן

יונה   אליאן - קשת
אבירם   אביטן

מגי   אזרזר
איתמר אלבז

גיא אלון
נופר   אליהו

דור אלמקייס
יעל   אלקנה

עידן   אלתרמן
נעמה   אמית

גל   אמיתי
חן   אמסלם

הגר   אנגל
אנה   אקהרד

כרמל   בין
לירית   בלבן

אביעד בנטוב
אביתר   בר   דוד
נמרוד   ברגמן

עמית ברוורמן
דור   ברנס

ששון   גבאי
מיכאל   גבעתי

נעה גודל
שירי   גדני

אודי   גוטשלק
דיאנה   גולבי

לימור   גולדשטיין
שירי   גולן

אלי גורנשטיין
עדי   גילת
דניאל   גל
מיה   דגן

תיקי   דיין
יעל דובר
טל   דנינו

אוולין   הגואל
רמי   הויברגר

דניאל   היב
רוברט   הניג
אלירן   הרוש

שלמה   וישינסקי
ענת   וקסמן
יעל   וקשטיין

גיל זגורי
מירי   זהבי
עוז   זהבי

תום זידנר
אשלי   זימברג

גל   חזאז
תום   חגי

עודאל   חיון
סולימאן   חוסייסי

יורם   טולדנו
יעל   טל

שלומי   טפיארו
ענבר   יוחננוף
שי   כהן - נאמן

יניב   לוי
שגיב לוי

טליה לין רון
הראל   ליסמן
לירן   ליפשיץ

חי   מאור
שלומי   טפיארו

לורין   מוסרי
לירן   מזרחי

רבקה   מיכאלי
קרן   מור - מישורי

זוהר   מידן
רותם   מלר

מיטל   נוטיק
הילה   סורג׳ון - פישר

תמר   עמית - יוסף
טל   עמר

עומר   עציון
ספיר סבן

מירב   פלדמן
 קובי   פרג׳

עמית   פרנקו
סתיו   צוברי

טל   צ׳רנובסקי
יונתן   צ׳רצ׳י

שחף קהלני
אבי   קושניר

נתי   קלוגר
משי   קלינשטיין

מאי   קשת
נעה רביקוביץ׳

אגם רודברג
אורנה   רוטברג

יואב   רוטמן
אודי רוטשילד

דפנה רכטר
יניב שביט

רון   שחר
מיכל שטמלר
עידן   שקרוקה
מעיין   תורג׳מן



ידידי תיאטרון בית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר

מייסדים 12,000 ₪ ומעלה

ידידים

אלטשולר חן וגלעד
אלכסנדר יעקב וחנה

אנג׳ל ענת ואודי
ארליך עדי ואמיתי

אקריש רבקה ויעקב
בצלאל אורית וחזי

גולדמן סיגל ועו״ד אמיר
דותן ורדה ובעז

דרנגר ורד ואברי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

זיו אבירם
חברוני נתן

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

אדיב אורלי
אדלר רונית וראובן

אור תאודור
אורנשטיין אירמה

אילני ורד ודני
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אלדן אסתר 

אלחנני איטה
אלמגור שושי ועמיר

אלמוג דר׳ יעל )זכאי( 
אלקון עדית

אמיר דנה ושרון
אסף רות ואברהם

אפרתי אורית
אראל אסנת ועמי
אריסון דורין ודיויד

ארנון צפירה ומנשה
אתגר טליה ועמי

בארינבוים נטלי וצביקה
ביגר אילנה ואברהם

ביטון יניב וצליל
בן נפתלי אברהם

ביילין הלנה ויעקב ישראלי
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בלדב עו״ד לימור

בן אליהו איתן ורוית 
בר שלמה
בראון גבי

ברגר שמואל ושרה אילין
ברון ענת וגבי

בריר שרון
בר-טור ליאורה ורוני

ברזניאק ד״ר נפתלי וקראוס אגט
ברנשטיין נתן

ברעם מיכל וגיא
ברץ יעל בני

ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת ד״ר מרים ושייקה

ברקת קרן ועירא
בשן מיקה

גבריאלי עדנה
גולדשטיין אורלי וטל

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

גיזנפלד איריס ואורן

גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן

גל-און חוה
גלברד ברכה ויעקב

גליקסמן דליה ויוסף
גלרט אלון וריקי

גמזו יעל וגיא
גמזו יפה ואלי

גנזי רג׳ין 
גרבינסקי דינה וישראל

גרוס רחל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף

גרינבוים ורד ואילן
גרשון רזיאלה ואלי אבולפיה

דאובר אורית ושלומי
דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב

דנינו מיטל
דנקנר אורלי ונוחי

היערי עדי ועמיר
הלפן אלי

הלפרן אווה ודורון
הלפרן דנה וזמיר

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

ויזל לימור והראל
ויסמן ברוריה ודודי

זוגלובק מרים ודפנה
זרניצקי אורה ויוסי

טולידאנו נירה
טייק ד״ר יהודית והנרי

טייק עירונה 
טיסונה נעמי ושלמה

טמיר ענת
טפר קארן וגיל
יונס חנה ואלי

יוסף איריס
ימיני איילת וצבי

יפו עליזה ופרופ׳ אריאל
כהן מאיר וגילה שטיין

כהן מירב
כוזהינוף רינת ומוטי

כץ מירי ואופיר
כצמן שלי וחיים

כרמון ציפה ואריק
לבני ציפי ונפתלי
להב דורית והלל

לוי חוה וגולדברג ארמנד
לוין תמר ויוחנן

לוסטרניק אורנה ואורון
לוקץ׳ יסמין 

ליאון מלכה ואמנון
ליבאי דוד פרופ'
ליבר אתי ודויד
לידור עדי ועמי

לימון גילה וצביקה
לנדאו ליאורה ואלי ז״ל

לנדאו ציפי ויגאל
לנדסמן גלית )אלפסי( ויוסי

מאור גליה ויהושע
מאירוביץ' אילנה 

מולדבסקי בועז ואיילה
מולכו שלומית ויצחק

מילנר נאוה
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מלצר דורית וארז
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מנחם שלי ושמעון
מקוב ישראל ולוסטיג בלה

מרקוביץ שרון ודניאל
נהרי שרון עו״ד ומיכאלה מונטנה

נוסבאום יהודית ורמי
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגול לינדה ויצחק

סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק 

סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל ז״ל

עופר ליאורה 
עופר רותי

עורקבי שירלי ועמיחי
עזורי מירי

עידן רוחה ועודד
עמית טובי ופרופ' עמי

ענבי גניה ומאיר
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני 
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור

חודורוב פארה ועפר
טוקטלי ד"ר עדנה

כדר ד״ר אברהם ומיכל
ליאון אלי עו״ד

לרר רות ומשה
נמרודי רוית ועפר

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

צבילינגר מירה
צלרמאיר מיכל ומיכאל

רהב הילה ורני
רכבי מיכל ויובל

רפפורט עירית
שגיא ליזיקה ועמי

שטיינדלינג סוזאנה
שיף דב ואנה

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

פדרבוש רותי ועקי
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פודהורצר נעמי ואברהם

פורר מיכל ודוד
פושינסקי דפנה ואמיר

פייאר חנה
פישר ד"ר אלי

פנאן מירי
פרי נאוה

פרל ציפורה וישראל
פרנקל ענת ושמואל

צ'חנובר יוסף
צרפתי חגית וניסים
קונדה ציפי ואפרים

קוק הלגה וטדי
קז חלי ואבנר

קלגסבלד יעל ודורי
קרובינר קרן וגדי

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

רוה תמי ויהודה
רוזן ורד

רוטלוי לילך וליגד
רוטלוי נלי ויאיר

רוטשטיין זאב ורותי
רז אסתר

ריכטר יהודית וקובי
רקנאטי יובל יודי

שבירו רונית
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שטרנגברג ליאורה ומנחם 
שלמון איריס ואליאב

שמגר רובינשטיין מיכל
שמיר מאיר

שמעוני רוני )שמעוני פינקלשטיין 
)fcd

שינדמן רונית ומוקי
שניידר בצלאל ולב יעל 

שעשוע ענת
שפיילטר אראלה ודניאל

שפיר נבון מירי
שפירא עמוס וחלי הלוי

ד״ר שרון נעמי
שרם אורלי

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

FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATRE
IN HONOR OF BARUCH IVCHER


