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עילי בוטנר, "לעבור את הקיר" הוא המחזה המוזיקלי השני שאתה כותב לו פזמונים, אחרי 
ההצלחה הפנומנלית של "אפס ביחסי אנוש". התאהבת בתיאטרון? איך התגלגלת בכלל לעולם 

הזה?
יעקובי )המחזאי( ואי אפשר שלא להתאהב בו. את אורן   ע. ב.: התיאטרון הוא עולם מרתק 

ועידו רוזנברג )הבמאי( אני מכיר כבר שנים ואנחנו חברים טובים, וכשפנו אליי עם "אפס ביחסי 
אנוש" מייד הרגשתי שזו תחילתה של התאהבות חדשה בעולם חדש וקסום. ביחד עם אמיר 
לקנר )המעבד והמנהל המוזיקלי(, יצרנו לנו צוות שעובד יחד בדינמיקה מדהימה ומפרה. הם 
ואת העבודה המעניינת והמאתגרת, שהיתה  חשפו בפני את הקסם הזה שנקרא תיאטרון, 

התנסות חדשה עבורי. בהצגה ״לעבור את הקיר״, היה הכי טבעי להמשיך יחד...

ככותב פזמונים מוערך, אתה מפורסם בכך שאתה כותב בנימה מאד אישית על החיים שלך ושל 
הקרובים אליך. איך אתה מסתדר עם ריבוי הקולות שבמחזה מוזיקלי? עד כמה אתה מתחבר 

לכל דמות שאתה כותב לה פזמון?
ע. ב: הקול והביטוי האישי שלי מקבלים תשומת לב במהלך הקריירה ׳היומיומית׳ שלי… דרך 
מילים ולחנים פרי עטי שיוצאים לאוויר העולם. כל השירים הם בעצם יומן מסע אחד, מילדות 
ועד עכשיו. אני אש, היי, תתן לי יד, מכתב לאחי, שווים... הכל מתבסס על עולמי הפרטי. דרך 
וזו ההזדמנות הנדירה, עבורי כאומן, לצאת מעורי  התיאטרון אני דווקא מקבל משהו אחר 

ולהתחפש...
לאו דווקא לכתוב את הקול האישי, אלא להכנס לראש, ללב ולסיפור של מישהו אחר )דמיוני או 

לא( ולכתוב בשמו או בשמה.

על כתיבת המלים לפזמונים ב"לעבור את הקיר", אתה חתום ביחד עם המחזאי אורן יעקובי. 
ספר קצת על הדינמיקה של לכתוב ביחד עם יוצר נוסף.

ע. ב.: אורן יעקובי, שחוץ מזה שהוא באמת אחד האנשים הכי מוכשרים, מצחיקים ונדיבים שיש, 
הוא קודם כל חבר יקר שלי. העבודה איתו מרגשת, מאתגרת וממלאת אותי בהמון השראה. זו 
כבר פעם שניה שאנחנו יושבים וכותבים יחד ויש משהו מאוד טבעי וזורם בחיבור ביננו. התהליך 
של כתיבה משותפת מחייב את שנינו להיות קשובים אחד לשני, ולזכור שאנחנו כאן בשביל 

לשרת מחזה, דמויות וסיפור. אני חייב להגיד שאני כבר לא יכול לחכות לפעם הבאה.

מי שמקשיב ללחנים שלך לתיאטרון בתשומת לב, מבין מייד שאתה משתעשע עם סגנונות 
שונים המוכרים מהפזמונאות הישראלית. אחרי המחווה ללהקות הצבאיות ב"אפס ביחסי אנוש", 
נראה שהתאהבת בסגנון הפופ האמוני שמצליח כעת. האם זה חלק מהמסע שלך לחבר את 

הקול והביטוי האישיים שלך לסגנונות שמוכרים על ידי הקהל הרחב?

ע. ב.: את השירים האישיים שלי, שאותם אני כותב על עולמי האישי וחוויותי האישיות, אני מפריד 
מהכתיבה לתאטרון. אלו שני דברים שונים בעבודה היומיומית שלי. את שניהם אני אוהב ומשניהם 
יום בהיר אחד, הייתי מוציא שיר  יום, בשניהם יש הרבה ממני, אבל אם  נהנה. כמובן שבסופו של 

מז׳אנר הפופ האמוני, יש לצפות שהוא היה מתקבל בציניות )ובצדק( כיצירה לא אותנטית…
בתוך עולם התיאטרון - אני מתבקש לשכוח את עילי. זה כיף גדול והזדמנות פז להשתעשע, להקצין, 

לדמיין, להיות ההפך מעצמך. כיוצר זו חוויה שאני ממליץ עליה בחום. 

איך הגבת להצלחה הגדולה של "אפס ביחסי אנוש"?
ע. ב.: אני כל הזמן מגונן על עצמי עם הידיעה הוודאית - ששום דבר לא נמשך לנצח. הצלחה כמו 
אושר - זה דבר חמקמק. זה לא נצחי. לכן בכל פעם שהצלחה כלשהי פוקדת את הקריירה שלי - שיר 
חדש שמתקבל באהבה גדולה, או מופע שמסתיים בהתרגשות שיא - אני המום ונרגש מצד אחד, ובו 

בזמן ישר משתבלל ומתכונן לנחיתה של אחרי...   
ככה גם עם ההצלחה של ״אפס ביחסי אנוש״. לא ידעתי למה לצפות. זו הצגה ראשונה לה זכיתי 
לכתוב שירים. לקח זמן עד שהתחלתי לקבל פידבקים מקהל שצפה והתרגש, גם דרך תגובות 

ברשתות וגם מפה לאוזן. 
והאמת - זו מתנה נפלאה. 

זה גם הוביל לכתיבה של ההצגה החדשה הנוספת )"לעבור את הקיר"( וגם, בניגוד ללהיט גדול 
שתופס, את ההצגה לא מורידים מהפלייליסטים אחרי חודשיים. היא ממשיכה לרוץ. 

וכמעט לראשונה בחיי אני חווה גל ממושך של סיפוק והגשמה, ושמחה קטנה כזו בלב. והיא עדיין לא 
עזבה אותי... עבורי זו חווייה מתקנת ומעצבת, ואני אסיר תודה על כך.

מראיין: אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון

 עולם חדש וקסום
ראיון עם עילי בוטנר
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נוסעת  שוב  נחמן?  לרבי  נוסעת  שוב  "את 
ובכלל, תגידי, עד  לאומן? הרגע חזרת, לא? 
אוקראינה בשביל להשתטח על אבן? את עד 

כדי כך את נואשת?"
את  שמעתי  פעמים  כמה  מושג  לכן  ן  אי
אני  שלי.  בחיים  הציניים האלה  המשפטים 
וגם  יותר מעשרים שנה,  נוסעת לאומן כבר 
מוציאה קבוצות נשים, בקיצור מכורה כבדה. 
יש הכל מהכל, מיקרוקוסמוס של  בקבוצות 
החברה הישראלית: חילוניות, דתיות, חרדיות. 
ומבוגרות,  וגרושות, צעירות  נשואות  רווקות, 

כולן באות לאומן.
לפעמים, כשאני פוגשת את הקבוצה בשדה 
התעופה, אני מתבוננת בהן. כל אחת באה 
מעולם אחר, כל כך שונות אחת מן השניה, 
איזו להבה פנימית שבוערת  יש  זאת,  ובכל 
בכולן. כולן נשים שמעיזות לחפש. כולן נשים 
שנלחמות על האור הפנימי שלהן. כולן נשים 
שיצאו למסע רוחני, מסע בנפש של התרחקות 
זמנית מהבית, והתקרבות אינסופית אל עצמן. 
בשדה התעופה הן עוד לא יודעות, אבל בעוד 
ארבעה ימים הן הולכות להיות חברות. חברות 
לחוויה חוץ גופית. חברות מהסוג שיש בדרך 

כלל לגברים רק מהמילואים.
אז מה יש שם באומן שכולם נוסעים וחוזרים 
רוצות את האמת? אני  נוצצות?  עיניים  עם 
לא יודעת. אני יכולה לתת תשובות מלומדות 
מתוך ספרי החסידות, אבל זו תהיה התהדרות 
לי. אף תשובה מלומדת  ריקה בדעת שאין 
יכולה להסביר את מה שקורה  ומנומקת לא 
לי שם, למרות שמזמן  שם, את מה שקורה 
רבי  נסעתי.  פעמים  כמה  לספור  הפסקתי 
נחמן מברסלב הבטיח בחייו, שמי שיבוא אל 
קיברו, יתן פרוטה לצדקה, ויגיד עשרה מזמורי 
תהילים )תיקון הכללי(, הוא, רבי נחמן, מבטיח 
לעשות לו טובה נצחית. מבטיח להוציא אותו 

מכל גיהנום, בעולם הזה ובעולם הבא.
לאומן  שבאה  מי   , נחמן רבי  לפי  כלומר, 
עליה  שיעיד  סנגור בשמיים,  קונה לעצמה 
שהיא חיפשה אמת. שהיא הקשיבה לנשמה 

לא  וקנתה  בעולם  הסתובבה  שהיא  שלה, 
רק מותגים, אלא גם קניינים רוחניים. שהיא 
אשכרה נסעה עד אוקראינה בשביל להקשיב 
לעצמה. עד אוקראינה בשביל להניח ראש על 
אבן. אבל איזו אבן... אבן שמי שמניחה עליה 
את הראש, כל הרעש שבתוכה משתתק. כל 

המר שבתוכה מת.
כל אחת מגיעה לאומן עם מזוודה של מועקות 
שהיא רוצה לחזור בלעדיה. כל אחת מגיעה 
לאומן עם חלומות שהיא רוצה להגשים. כל 
אחת מגיעה עם ההבנה שהיא זקוקה לקצת 
עזרה שמיימית כדי להטיס את עצמה קדימה. 
וכולנו מבקשות לעצמנו ברכה. שמחה. בטחון. 
אמונה. אהבה. בריאות. הגשמה. עוד הרבה 
לפני שאנחנו מבקשות לעצמנו חתן או כסף 

או תינוק...
נשים הן יצורים רוחניים. הן יצורים של מעבר, 
וספקטרום  חזקות  אינטואיציות  יצורים עם 
רוחני רחב. אני כזאת. יש בי חלקים ששואפים 
להתפתחות רוחנית. כמה כואב לי על עצמי 
לעיתים כשכל אלה מתכווצים מתחת לשגרת 
וליאוש  החירום של החיים. מתחת לפחדים 
זה  ובשביל  האוטומטי.  הטייס  ולתרדמת 
כדי   – זה אני מתרחקת  נוסעת, בשביל  אני 
אותי  וחוסם  בי  להתקלף מכל מה שנדבק 
ולחזור יותר אני. זו אומן בשבילי. זה רבי נחמן, 
את  לאהוב  אותי  מכוונת  שלו  התורה  שכל 
עצמי. מעודדת אותי לחשוף את הלב המדמם 

שלי לקרני שמש מרפאות של אמונה.
נשים אומרות לי לפעמים, 'אני פוחדת לנסוע 
ואני אומרת שלא  כי אני פוחדת להשתנות'. 
כדי  נוסעים  להשתנות.  כדי  לאומן  נוסעים 
– אבל במאתיים קמ"ש.  מי שאנחנו  להיות 
בשמחה. בקבלה. בהתחדשות. להיות אני, רק 

הכי שאפשר.

נועה ירון דיין
סופרת, מרצה ואשת תקשורת

שוב נוסעת לאומן?
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צדיקים  עומדים  תשובה  שבעלי  "במקום 
גמורים אינם עומדים" )בבלי, ב' ברכות, ל"ד ב'(. 
מימרה זו מבטאת את תפיסת היהדות ביחס 
ל"בעלי תשובה", המעריכה אותם על השינוי 
שעברו ועל זהותם הדתית החדשה. חרף זאת, 
חרף העידוד ביהדות לחזרה-בתשובה וחרף 
"תעשיית התשובה" הענפה, ניתן לזהות פער 
בין התפיסה היהודית המוצהרת לבין ייחסו של 
הציבור החרדי לבעלי התשובה בפועל: בעלי-

תשובה אינם מתקבלים כחברים באופן מלא 
והם  האותנטיות,  החרדיות  הקהילות  בתוך 
ממוקמים בשוליה של החברה החרדית. הם 
מהלכים למעשה בין שני עולמות, בין עולמם 
החרדי  הנוכחי,  לעולמם  החילוני,  הקודם, 
ונמצאים במצב לימינלי של "גם פה וגם שם" 

ו"לא פה ולא שם" )דורון, 2013(. 
השולי  למיקומם  הבולטים  הביטויים  אחד 
בעולם החרדי,  בעלי תשובה  והמורכב של 
מן  לחוסר השתלבותם, שלא לומר הדרתם 
החברה החרדית, היא זירת השידוכים. התהליך 
זוג, תהליך ההשתדכות, נושא  של מציאת בן 
החרדית:  בחברה  משקל  כבדת  משמעות 
החרדית  החברה  רואה  שמרנית  כחברה 
במבנה המשפחה המסורתי ערך חברתי ודתי 
עליון. מטעם זה, תופס מוסד הנישואין מקום 
מרכזי בעולם החרדי, כאשר "רווקות", לעומת 
זאת, נתפסת כקטגוריה חברתית בלתי רצויה. 
דואגים  גם הקהילה  כמו  היחיד  זאת,  נוכח 
מירב  את  ונוקטים  הצעירים  של  לשידוכם 

המאמצים להשיא כל אחת ואחד.
ידוע  זיווג  מציאת  של  התהליך  זאת,  עם 
כממושך, מורכב, ולעיתים גם מכאיב הן ליחיד 
הן למשפחתו, ולא בכדי נאמר עליו כי קשה 
ב' ע"א(. זאת,  )סוטה  ים סוף"  הוא כ"קריעת 
ומסמן  זה משקף  בין היתר, משום שתהליך 

את מיקומה החברתי של המשפחה החרדית. 
להשיא  שואפים  החרדית  בחברה  ההורים 
איכותי  שהוא  זוג  לבן  רק  לא  ילדיהם  את 
בפני עצמו, בהתאם לאמות המידה שלהם, 
זוג שהרקע  יותר, לבן  ואולי חשוב אף  אלא, 
ואיכותי בעיניהם. ערכו  המשפחתי שלו ראוי 
של יחיד בשוק השידוכים נקבע במידה רבה 
בהתאם לייחוס המשפחתי שלו, קרי, להיותו 
ל"תלמידי חכמים",  בעל קרבה משפחתית 
ובמידותיהם,  )תורה(  בלמדנותם  הידועים 
ובניה  ולהיותו בן ל"משפחה טובה", שראשה 
ממתים עצמם באוהלה של תורה והם ידועים 
את  המשיאה  משפחה  הדתית.  באדיקותם 
וטובה", מעידה  ילדיה עם משפחה "מיוחסת 

בכך על מעמדה שלה - כראוי ונחשב. 
נעדרי  החילוני,  עברם  בשל  תשובה,  בעלי 
אינם  רוב  על-פי  משפחתם  ובני  "ייחוס" 
מקפידים על לימוד תורה ועל קיום מצוות. די 
באלה להוריד את ערכם של בעלי התשובה 
החרדים  כך,  על  נוסף  השידוכים.  בשוק 
הקפדתו  ברמת  בוטחים  אינם  האותנטיים 
הדתית של החוזר בתשובה, חוששים שיחזור 
לדרכו הקודמת, ורואים בקשרי חיתון עמו איום 
על עולמם הסגור והמוגן ועל השם הטוב של 
המשפחה. מן הסיבות הללו, קיימת הסתייגות 
בעלי  עם  משידוכים  החרדי  בעולם  רבה 

תשובה, והם מוגדרים בו כ"סוג ב'". 
המושג "סוג ב'" רווח בציבור החרדי בהקשר 
של שידוכים והוא מתייחס לצעירים מיועדים 
יכול  זה  "פגם"   . כלשהו ב"פגם"  הלוקים 
להימצא במיועד עצמו, דוגמת מגבלה פיזית, 
נפשית או שכלית; הופעה חיצונית חריגה; גיל 
הנישואין המקובלת  גיל  נורמת  שחצה את 
)בנוגע  ונשירה מן הישיבה  בחברה החרדית; 
לבחורים(. ה"פגם", לא פחות מכך, יכול להיות 

גם ברקע המשפחתי של המיועד, דוגמת מגבלה 
פיזית, נפשית או שכלית, של מי מבני משפחתו 
הגרעינית; גירושין במשפחה; ומצב כלכלי קשה. 
בחברה החרדית נוטים לשדך "סוג ב'" ל"סוג ב'", 
אם כי אין זה מן ההכרח כי ה"פגם" של שני בני 

הזוג המיועדים יהיה זהה. 
היבט נוסף העומד לרועץ בעבור בעלי תשובה 
זיווג קשור בגילם. רובם הגדול של  המחפשים 
במהלך  גלגולים  כמה  עברו  התשובה  בעלי 
מבוגרים  והם  בתשובה,  חזרתם  טרם  חייהם, 
החרדי  המיועד  מן  משמעותי  באופן  יותר 
הממוצע. מאפיין זה כשלעצמו מוריד לאלתר 
בכך,  די  לא  ואם  את ערכם בשוק השידוכים. 
חלק ניכר מבעלי התשובה הם בני עדות המזרח  
)"ספרדים" בעגה החרדית(, קטגוריה חברתית 
הנתפסת כנחותה בעיני החרדים האשכנזים, 
בשוליות  התשובה  בעלי  את  ממקמת  והיא 

ומכופלת בחברה החרדית האשכנזית,  כפולה 
המהווה את מרבית החברה החרדית.

התשובה  בעלי  של  המציאות  זאת,  כל  נוכח 
ולא  במיוחד בתחום השידוך  אותם  מאתגרת 
נישואין עם  מותירה להם אלא "להתפשר" על 
עם  או  ב'"  "סוג  הנחשבים  אותנטיים  חרדים 
בעלי תשובה כמותם. נראה אפוא כי הנישואין 
ממלאים תפקיד מרכזי בהגדרת הגבולות בתוך 
רבה על  והם מעידים במידה  העולם החרדי, 
הדרתם של בעלי התשובה מן קהילות החרדיות 

האותנטיות.

ד"ר סימה זלצברג בלאק, חוקרת החברה החרדית, 
אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת תל אביב.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן" 
על שידוכם של "בעלי תשובה"

בחברה החרדית
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עד אליי
מילים: עילי בוטנר ואורן יעקובי

לחן: עילי בוטנר עיבוד: אמיר לקנר 

כי זה חוזר כל לילה, כשהבדידות מכה
בחוץ אני שותקת, בפנים זאת צעקה
לא, אל תגידו שקט, אל תעצרו אותי
אני עכשיו נלחמת, אז תלחמו איתי!
אני לא רוצה לשמוע, אל תכבו אותי
האש הזאת שורפת - בוערת נשמתי

כי אם נשאר קצת כוח
עם כל משאלותיי

אביט אל השמיים, ישלח אותו -
אליי

אני יודעת
הוא יופיע בחיי

את הלב שלי יכבוש ויחבק את כל פחדיי
ואתה זה ששומע

בלילות את תפילותיי
ואתה זה שיודע

להביא אותו אליי
עד אליי! עד אליי! עד אליי!

זה הסיפור שלנו, נשארנו שוב בצד
ורועדות מפחד להשאר לבד

להאמין ברגע, לתת לזה את הזמן
הוא על מפתן הדלת, הוא כבר קרוב לכאן

כי לפעמים זו שמש, ולפעמים רק צל
גם הכוכב בלילה, לפני שהוא נופל

הם סימני הדרך שמאירים חיי
כי יש מי ששומע, ישלח אותו –

אליי
אני יודעת

הוא יופיע בחיי
את הלב שלי יכבוש ויחבק את כל פחדיי

ואתה זה ששומע
בלילות את תפילותיי

ואתה זה שיודע
להביא אותו אליי

עד אליי
אני יודעת,

הוא יופיע בחיי
ואתה זה שיודע

להביא אותו אליי
עד אליי! עד אליי! עד אליי!



בן פורת יוס
הפופ האמוני שטף את ישראל לראשונה ב-1969, 
ייסדו את  בייטל  ונחום  מיקי פלד  כשהאמרגנים 
של  שנתית  תחרות   - החסידי  הזמר  פסטיבל 
שירים מסורתיים שבה השתתפו מיטב אמני הפופ 
הזמרים  נפרדו  בשנה  אחד  לרגע  התקופה.  של 
מהטקסטים החילוניים והתחברו למקורות: צביקה 
אלוקינו,  אדושם  ישראל  "שמע  ושר  הלחין  פיק 
אדושם אחד"; עדנה לב התהדרה בשמלת מקסי 
אהוד  שהלחינו  נפש"  "ידיד  עם  וריגשה  צנועה 
חנוך הצעיר, במסגרת  צוויג; אפילו שלום  ושרה 
השלושרים, זימר "והאר עינינו בתורתך /ודבק ליבנו 
במצוותיך" בלחן של ר' שלמה קרליבך )וזכה במקום 

השלישי בפסטיבל הראשון(. 
וגם הצליחו  חלק מהשירים הושמעו הרבה ברדיו 
אלה  היו  אבל  בציבור,  שירה  ובערבי  במצעדים 
לאינטגרציה  הובילו  שלא  נקודתיות  הצלחות 

אמיתית בין המסורת היהודית למוזיקה הישראלית.

ב-1987 חל מפגש מעניין בין המגזר הדתי לזרם 
המרכזי של התרבות המקומית כאשר דודו פישר - חזן, 
בוגר מקהלת הרבנות הצבאית - קיבל את התפקיד 
הראשי בהפקה הישראלית הראשונה של המחזמר 
כמה  באודישנים  עוקף  כשהוא  החיים",  "עלובי 
מכוכבי הבמה הבולטים של אותה עת. ההצלחה 
ירידת ההפקה  הייתה גדולה, אבל זמן קצר אחרי 
חזר פישר להופעות בבתי כנסת בלי שהשאיר חותם 

משמעותי על רשימות ההשמעה.
"לעבור את הקיר" מאת  יוס במחזה  הדמות של 
אורן יעקובי, על פי סרטה של רמה בורשטין, נולדה 
את  פתח  שהמיינסטרים  אחרי  אחרים,  בתנאים 
שעריו בענק בפני הפופ האמוני, כפי שהוא נפתח 
יונתן  למוזיקה הים-תיכונית: "קטונתי" הנפלא של 
רזאל הוא קלאסיקה; חנן בן ארי הוא זמר השנה; 
ישי ריבו שר עם שלמה ארצי ועידן רייכל; נתן גושן 
כובש את ראש המצעד של גלגלצ פעם אחר פעם. 

כולם ממלאים את האולמות הכי גדולים, מייצרים 
ורוק  זה, נחשבים כוכבי פופ  להיטים בזה אחר 
יחד  וחילוני גם  לכל דבר, אהובים על קהל דתי 
בין טקסטים דתיים או מסורתיים  בזכות שילוב 

למוזיקה הכי עדכנית שיש.
בין העולם  זהבי, משלב  עוז  יוס, שאותו מגלם 
הזמרים  כמו  ממש  החילונית,  להוויה  הדתי 
מהווה  גם  ושאולי  בהשראתם  נולדה  שדמותו 
פרודיה עליהם: הוא מתפלל על קברי צדיקים 
באומן ומופיע בזאפה, שואף להקים בית בישראל 
ומפלרטט עם מעריצות, קורא "נצור לשונך מרע" 
זוגתו  ומדווח לקהל על מעלליה הרומנטיים של 
לשעבר. גם השירים שהוא מבצע בהצגה, שאותם 
כתב והלחין עילי בוטנר, מזגזגים בין העולמות: גם 
"הו אלוהיי, אל תסתר פניך ממני", וגם "איך שחור 
לי בתוך הנשמה... איך שכחתי כמעט איך לנשום, 

על  - שלא לדבר  היום"  חונק את  איך החושך 
"שמש בגבעון דום - ופקק תנועה באיילון".

אילו פעל יוס במאה ה-20, השאיפות האמנותיות 
כאמן  למדי:  צנועות  להיות  צריכות  היו  שלו 
היה להשתלב בלהקות חתונות  יכול  הוא  דתי 
מוזמן  היה  היותר  ולכל  ברק,  בבני  שמופיעות 
לשיר מדי פעם באחת מתוכניות הדת של הערוץ 
וצבי  איינשטיין  )שאריק  הראשון במוצאי שבת 
"ים אדוניי"(. למזלו, הוא  שיסל הנציחו במערכון 
שייך לזמנים אחרים, שבהם מוזיקאי חובש כיפה 
יכול להגיע הכי גבוה שאפשר - גם לקיסריה, אם 

כי לא בשבת, כמובן.

ynet-וב ב"ידיעות אחרונות"  ניב, עיתונאי   יובל 
וחוקר מוזיקה ישראלית.

לעבור את הקיר – הסרט

הסרט "לעבור את הקיר" מאת 
ובבימויה של הבמאית החרדית 

רמה בורשטין-שי הוצג לראשונה 
בפסטיבל ונציה בשנת 2016. 

הסרט זכה בשלושה פרסי אופיר 
לשנת 2016, ביניהם פרס התסריט 

לרמה בורשטין-שי.
עוז זהבי גילם בסרט את דמותו 

של יוס, אותו התפקיד שמגלם 
בהצגה.







יוצרים
על פי סרטה של רמה בורשטין-שי

בינה״. ״נתיב  במדרשת  יהדות  לימודי  שפיגל.  סם  ע"ש  ולטלוויזיה  לקולנוע  הספר  בית   בוגרת 
כתבה את הרומן עשרים ושמונה שערים בהוצאת "שמיים" )2011(. בטלוויזיה: תסריט ובימוי של סדרת 
למלא את  ובימוי הסרט  2022(. בקולנוע: תסריט  ריקוד האש )תעלה לשידור באפריל   ,yesדרמה ל

החלל )2012(, תסריט ובימוי הסרט לעבור את הקיר )2015(.

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

פנימית, חטופים, החיים זה לא הכל. מלמד ומביים בביה"ס תלמה ילין ובבית צבי. 

עילי בוטנר לחנים, מילות השירים
והופיע עם  ניגן, הקליט  וגיטריסט. בוגר תזמורת חיל האוויר. לאחר שחרורו מצה"ל  מלחין, פזמונאי 
גל, גלי עטרי, עברי לידר, הפרוייקט של עידן  מיטב האומנים, ביניהם: שמוליק קראוס, ריטה, ריקי 
רייכל, אושיק לוי ועוד. כתב מוזיקה ומילים לראשונה לתיאטרון - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: אפס 
ביחסי אנוש. בשנת 2007 כתב והלחין את אלבומו הראשון שווים שהוביל למסע הופעות מצליח יחד 
ודנקר בפרס הרכב השנה במצעדים השנתיים  עם שותפו לצמד, רן דנקר. באותה שנה זכו בוטנר 
של גלגלצ ורשת ג' והשיר בואי נעזוב זכה כשיר השנה בטקס פרסי אמ"י. בשנת 2010 יצא אלבומו 
עילי בוטנר ובו שירים שכתב והלחין עבור אומנים שונים, ביניהם: גלי עטרי, מוש בן ארי, נורית גלרון, 
הפרברים, ארז הלוי, כפיר בן ליש, רן דנקר, ענת בן חמו וקובי אפללו. בשנת 2013 הקים בוטנר את 
הפרויקט המוזיקלי עילי בוטנר וילדי החוץ בו לוקחים חלק הזמרים אוהד שרגאי ואדר גולד. השירים 
שיצר עבור הפרויקט יצאו באותה השנה באלבום תם ולא נשלם והובילו לזכיה בתואר "הרכב השנה" 
במצעדים השנתיים של גלגלצ ו-ynet. בשנת 2015 יצא האלבום מילים, לחן, גיטרות – אלבום אוסף 
כפול. בשנת 2017 יצא האלבום בית של ההרכב עילי בוטנר וילדי החוץ, אליו התווספו הזמרים תום גפן 
וגל לוגסי. זוכה פרס אקו"ם לעדוד פרסום היצירה. בין שיריו: מכתב לאחי )שזכה כשיר המושמע ביותר 
בעשור(, שווים, היא יודעת, אני אש, תם ולא נשלם, הכי קרוב אלייך, נעים עכשיו, ימים של קיץ, חבק אותי, 

טיפות, אוטובוס אחרון לחיפה, היי, תתן לי יד, אם תבוא, קדימה הלאה, ועוד.

אורן יעקובי מחזה, מילות השירים
מחזאי ותסריטאי. בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: אפס ביחסי אנוש, קיר זכוכית )המחזה עלה 
בהפקות מקומיות גם בגרמניה ותיאטרון קריאה בניו יורק ופראג(, דצמבר, יומנים. בתיאטרון הבימה: 
סימני דרך )יחד עם גיורא יהלום(. בתיאטרון ארצי: סאלח שבתי )ע"פ קישון(, לא מתחתנת. ביידישפיל: 
נשמה צוענית. בתיאטרון הקיבוץ: שיר לשירה. האריה הרעמתן. בתיאטרון גושן: דונה גרציה. בתיאטרון 
רן  רביעיית  ותסריטאי ראשי בסדרות:  יוצר  בטלוויזיה:  אקסטרא לארג.  ולנוער:  לילדים  באר שבע 
)יחד עם גיורא יהלום( זיגי, מאנקיז, התחנה ופלאשבק )יחד עם שחר סגל(. כמו כן כתיבת תסריטים 

לסדרות: כפולים, מסכים ועוד.

אמיר לקנר עריכה מוזיקלית ועיבודים
מלחין, מעבד ומנהל מוזיקלי. נגן פסנתר, סקסופון וחליל צד. בוגר תיכון לאמנויות תלמה ילין במגמה 
למוזיקה - זוכה פרס הצטיינות. בוגר תואר ראשון בביהס למוזיקה עש בוכמן-מהטה באוניברסיטת 
אפס  בין עבודותיו כמנהל מוזיקלי בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר:  תל אביב. 
ימינה, אחים בדם, אביב מתעורר, חלום של לילה בלב קיץ, חברות הכי  ביחסי אנוש, משאלה אחת 
שגעון המוזיקה, שורת המקהלה, סיפור הפרברים, אופרה בגרוש. מאור  בתיאטרון הקאמרי:  טובות. 
מיימון הפקות: אנני, היירספריי )תיאטרון תל אביב( ועוד. הלחין מוזיקה להצגות - 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, סינית אני מדברת אליך. בקאמרי: לא לריב, רומיאו ואמא, ציד 
המכשפות, תמונות מחיי נישואין, סיראנו דה ברז'ראק. בהבימה: החולה המדומה. בבאר שבע: הרולד 
ילדי בית העץ, רחוב  ווייס, אקס פקטור, הזדמנות אחרונה לאהבה )רשת(,  דה  ועוד. בטלוויזיה:  ומוד 
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.

עוז מורג כוריאוגרפיה
 The Leverhume Trust -בתיאטרון מוזיקלי. זוכה פרס תלמה ילין ו B.A ,London Studio Center למד ב
Award. כוריאוגרף אירוויזיון 2019 בתל אביב כ stage director וכוריאוגרף הגלויות. בין ההצגות להן יצר 
כוריאוגרפיה – בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: אחים בדם, אפס ביחסי אנוש. בתיאטרון הבימה: בראבו 
– שרים 90 להבימה. בתיאטרון הקאמרי: גטו, קזבלן, מצחיקונת, שורת המקהלה, זה אני. בתיאטרון באר 
שבע: קומפני. במדיטק: הכבש השישה עשר. בחיפה: SONG AND DANCE, בפסטיבל ישראל ועוד. 
במאי THE VOICE ISRAEL, הכוריאוגרף הראשי של נולד לרקוד, רוקדים עם כוכבים, ONE, המופע של 
ריטה. יצר כוריאוגרפיה למופעים ZORRO THE MUSICAL – INTERNATIONAL TOUR ועוד. בטלוויזיה: 
בין עבודותיו  – רומניה.  רוקדים עם כוכבים  נולד לרקוד, שכל העולם ישמע, גריז.  תמיד אותו חלום, 

כבמאי: SHREK המחזמר, סינדרלה, זכרונות ברודווי, שורת המקהלה, CATS, בתיאטרון הספריה.

סבטלנה ברגר עיצוב תפאורה
)רוסטוב, רוסיה(, והחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין עבודותיה  בוגרת ביה״ס ע״ש גרקוב 
בעיצוב תפאורה – בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: עקר בית, מדליה להארי, מלך הכלבים, הים 
הכחול העמוק, משרתם של שני אדונים, ארבע אימהות. בתיאטרון הקאמרי: סוס אחד נכנס לבר, עד 
ויוליה, רוחות, רק אתמול נולדה, למה לא באת לפני  גרין מייל, רומיאו  לא ידע. בתיאטרון באר שבע: 
המלחמה, דונה פלור נשואה לשניים. בתיאטרון הבימה: קוריולאנוס. בתיאטרון החאן: הנשים עליזות 
מוינדזור, דוד ואניה, החולה המדומה, חוקר פרטי, גן הדובדבנים, הנסיכה האמריקאית, אהובת הדרקון, 
הלילה ה-12.  אותלו, מצליחים, נישואים, קיץ, אושר, צל חולף, מותו של אנארכיסט. בתיאטרון גשר: 
הכיתה המעופפת, מומו,  איש הכריות, מחיר הכבוד, משהו למות בשבילו. במדיטק:  בתיאטרון חיפה: 
אמיל והבלשים, יותם ויעלי, ספר הג'ונגל. בידישפיל: אלוהים. אדם ושטן. עיצוב תלבושות - בתיאטרון 
באר שבע: גן הדובדבנים, אבודים ביונקרס, עפיפונים, הרולד ומוד, הגיבן מנוטרהדם, טירונות בלוז, בין 
שונאים-סיפור אהבה. בהבימה: קוריולאנוס, מירל'ה אפרת, משפחה עליזה,  בתיאטרון גשר;  חברים. 
פירורים, ארטון וטנגו. בתיאטרון חיפה: איש הכריות, מחיר הכבוד, שלוש מסיבות, אירמה לה דוס, המקום 
ממנו באתי. ביידישפיל: אהבה אחרונה, חזן מווילנה, ילדי הצל. זוכת פרס הבמה לילדים ונוער לשנים 

2009-2008 על אמיל והבלשים.
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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, 
גרוסמן, אילוף הסוררת, לצאת מהארון,  לוהט, אלה  גג פח  בית, חתולה על  ריטה, עקר  לחנך את 
יודעת, אפס ביחסי אנוש, אינטימיות, הנאהבים  האורחת, אנשים מקומות ודברים, שבעה, דברים שאני 
והנעימים, סינית אני מדברת אליך, בעלת הבית, משחקים בחצר האחורית. 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. 
זוכת פרס התיאטרון הישראלי על  פלאש דאנס, צ׳אפלין, רוק בביה״ס, בילבי.  בתיאטרון תל אביב: 

עיצוב התאורה להמלט )2005( ומקבת )2014(. 

ניראל שרון עיצוב סאונד
מעצב סאונד וטכנאי קול בכיר לאמנים רבים והפקות שונות. בין עבודותיו בתיאטרון - בבית ליסין 
ינטל, סיפור הפרברים, מצחיקונת,  זוהר,  המפיקים,  אפס ביחסי אנוש. בקאמרי:  ע"ש ברוך איבצ'ר: 
פשוט לאהוב, שורת המקהלה, שיגעון המוזיקה, זה אני, מחווה לאומן. בהופעות חיות עם שלמה ארצי, 

אתניקס, ישי לוי, עילי בוטנר ועוד. עורך סאונד למוזיקה באולפן. 

אורנה סמורגונסקי עיצוב תלבושות
בוגרת אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון. בין עבודותיה - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
אמנות, סילביה, שבעה, ספר הג'ונגל, ערפל, טוב, המים זוכרים, ז'קו, ארוחה עם חברים, אלטלנה, תאונה, 
הקונצרט, מבזק חדשות, סליחות, מה עושים עם ג'ני, אונור, פלדה, נערי ההיסטוריה, תנאים של חיבה, 
מראה מעל הגשר, סוסים על כביש גהה, עובד בשביל שניים, אלה גרוסמן, על אהבה וחברות, ביבר 
הזכוכית, אילוף הסוררת, חוף דייטונה, השחקנית, לצאת מהארון, האורחת, קוראים לו מלך, ההצגה חייבת 
להיגמר, החדר האחורי )בשיתוף הקאמרי(, חיית מחמד, השקר, משרתם של שני אדונים, אנשים מקומות 
יודעת, אפס ביחסי אנוש, אינטימיות, הנאהבים והנעימים,  ודברים, שבעה, משפחה חמה, דברים שאני 
סינית אני מדברת אליך, ארבע אימהות, בעלת הבית. 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, 
דבר מצחיק קרה,  ריצ'רד השני והשלישי, רומן משפחתי, מקבת, שיגעון באופרה )בשיתוף ת. חיפה(, 
מקבת, הפושעים החדשים, גורודיש, חולה אהבה משיכון ג', ציד המכשפות, המורדים )בשיתוף הבימה(, 
חבילות מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות,  רומאו ואמא. בתיאטרון הבימה: 
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.

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 
שרים 90 להבימה, סיגל. כיום משחקת בתיאטרון חיפה בהצגה בילי שוורץ ובתיאטראות הילדים: הארצי 
לנוער ואורנה פורת. מעבודותיה כעוזרת במאי - בתיאטרון בית ליסין: בעלת הבית, הנאהבים והנעימים, 
מופע 40 לבית ליסין, משחקים בחצר האחורית. בתיאטרון הקאמרי: עד קצה הקשת. בתיאטרון הארצי 
לנוער: גרטה, הגיבן מנוטרדם. בתיאטרון אורנה פורת: הצד שלי. בתיאטרון הקיבוץ: קטנצ'יק. בתיאטרון 
הספריה: 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.

מאיה אבידן הדרכה קולית
מורה לפיתוח קול, מדריכה קולית, זמרת, רקדנית. בוגרת שיטת "Natura canto" ע"פ רחל הוכמן. 
"רימון" במגמת כתיבה והלחנה. לימדה  בוגרת להקה צבאית. למדה בבית הספר הגבוה למוזיקה 
קולית בלהקות  "גודמן" בבאר שבע. הדרכה  לוינשטיין",  "יורם  פיתוח קול בבתי הספר למשחק 
יוסף  חיי,  נתתי לה  - בתיאטרון הבימה:  בניצוחה הקולי  ותיאטרון צה"ל. מחזות הזמר  הצבאיות 
וכותונת הפסים, החוטם. בתיאטרון אורנה פורת: נוח. בתיאטרון חיפה: בילי שוורץ. בתיאטרון הקאמרי: 
ועוד. כזמרת השתתפה באינספור  אנני, צ'פלין, לא רק בלונדינית  מצחיקונת. בתיאטרון תל אביב: 
פרויקטים ביניהם: המערב הפרוע - מופע שירי קאנטרי בשיתוף פעולה מוזיקלי עם שלמה גרוניך. 
דרך השירים - מופע פולק אקוסטי מקורי פרי יצירתה. פסטיבל "סאן רמו" איטליה. פסטיבל בית שאן 
בניצוחו של המוזיקאי אילן מוכיח. פסטיבל "עין גב". בשקט אפתח - פרויקט שירים מקוריים בלחניהם 

ועיבודיהם של שלמה גרוניך ויוני רכטר. קדם אירווזיון 2004.

ארנון זיו קלידים וסמפלר
למד באקדמיה למוזיקה בירושלים, שירת כ"מוזיקאי מצטיין" בצה"ל. עבד ועובד עם אמנים רבים, 
ביניהם נתן גושן, ישי ריבו, אמיר דדון, רוני דלומי, יונתן רזאל, נסרין קדרי, ועוד. ניגן במחזות זמר רבים, 
ביניהם - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: עובד בשביל שניים. צ'לנר הפקות: לא רק בלונדינית, 
מוזיקלית את ההפקות: הפקה  ניהל  פשוט לאהוב.  אנני. תיאטרון הקאמרי:  תיאטרון תל אביב: 

מסחרית Avenue Q. קפה תיאטרון הקאמרי ימים רגילים. חג המחזמר: עמירם, סוליקא.
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משתתפים
יעל אלקנה זיו

בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2018. בין ההצגות בהן השתתפה - בבית ליסין 
ע"ש ברוך איבצ'ר: בין המילים, אינטימיות. פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא. בטלוויזיה: פלאשבק, פאנץ, 

כדברא, קיבוצניקים, הטבח, להיות איתה.

אוולין הגואל שוש
למדה משחק בסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון 
באר שבע: חתונת הדמים, פרח השכונות. פסטיבל עכו: שרשרת פנינים לבנה. תיאטרונטו: ג'קוב ג'קוב. 
עיניים, דיבוקים, שנות ה-80, הנערים, פמת״א, בתולות,  הגליל והתחתון. בטלוויזיה:  הפקה פרטית: 
ילדי ראש  לה פמיליה, אקטואליות, ישמח חתני, שוברי גלים, גאליס, בית המשאלות, אניגמה, תנוחי, 
הממשלה, הכבוד של מרציאנו, אורים ותומים, עוד משפחה וחצי, המובילים, הנפילים, ילדות רעות, פיק 
בשורות טובות, קולות רקע, שרוכים, הסוסיתא של  אפ, המשאית, החבר’ה הטובים, שירה. בקולנוע: 
הרצל, ישמח חתני, ילד טוב ירושלים, גט, אחותי היפה, סיפור גדול, כבוד, לחיות מחדש, שבעה, משכנתא, 
איזה מקום נפלא, סוף העולם שמאלה, סיפורי קיץ, מלחמה אחרת, הדמעות של אמסלם. זוכת פרסי 
האקדמיה לקולנוע – שחקנית משנה עבור שבעה )2008(, השחקנית הראשית הטובה ביותר עבור 

אחותי היפה )2011(.

חן אמסלם מיכל
בהן  בין ההצגות  לוינשטיין. שירתה בלהקת צבאית.  יורם  מיסודו של  בוגרת הסטודיו למשחק 
באופרה  בואדי.  חצוצרה  חיפה:  בתיאטרון  שיער.  במחזמר  הקאמרי:  בתיאטרון   - השתתפה 
קרן אור. בטלוויזיה:  שובם של המכבים,  שיקוי אהבה. בהפקות פרטיות: מחזות זמר  הישראלית: 
ואז היא הגיעה, מכתוב,  זגורי אימפריה. בקולנוע:  פמת"א, שלטון הצללים, ההרמון, פצועים בראש, 

בסרט סטודנטים אזעקת שווא.

ספיר סבן מיכל
זכתה ב-The Voice. משתתפת במחזמר זה אני בתיאטרון הקאמרי, והתמודדה לייצג את ישראל 

באירוויזיון. הוציאה אלבום בכורה וסינגלים רבים.

עוז זהבי יוס
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון הקאמרי: קרוב 
יותר, קן הקוקייה, פשוט לאהוב, המחזמר שיער. בתיאטרון הבימה: אם יש גן עדן. בסטודיו למשחק 
העיר הטובה, הבוגד, בת  לא רק בלונדיניות. בטלוויזיה:  סיבוב מסוכן. הפקה פרטית:  יורם לוינשטיין: 
 ,Southland ,Midnight Sun ,השוטר, פאנץ', תיק נעדר, יש לה את זה, זגורי אימפריה, ג'וני ואבירי הגליל
 ,Bordering On Bad ,לעבור את  הקיר ,Plan A ,עספור, חיים אחרים, נבלות, האי. בקולנוע: צ'ק אאוט
Behavior ,4X4, הסיפור שלי עם יוסי, Paradise Cruise, התגנבות יחידים, Miral. זוכה פרס ינשוף הזהב 

.Paradise Cruise על תפקידו בסרט

אלירן הרוש שימי
בוגר גודמן, בית הספר למשחק בנגב, 2012. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
הוא הלך בשדות, היורשת, עבדאללה שוורץ, בעלת הבית. 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.

הגר אנגל נועם
בוגרת בית צבי, בית ספר לאמנויות הבמה, 2018. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון הקאמרי: 
שגעון המוזיקה, החייים הם קברט, ערב מחווה לשלישיות הגדולות. בתיאטרון ארצי לנוער: מכתב לנועה. 
מקס בארץ האגדות, הלילה הוא שירים,  רוק בבית הספר. תיאטרון הספרייה:  בתיאטרון תל אביב: 

שבתות וחגים. הפקות פרטיות: שורום זורום, נסיך מצרים, מסיבת פיג'מות.

גל חזאז פייגי
בוגרת בית צבי, בית ספר לאמנויות הבמה, 2021. בין ההצגות בהן השתתפה - במסגרת הלימודים: 
בית ברנרדה אלבה, אוגוסט מחוז אוסייג, תרגיע Be More Chill, מיוחדים במינם, ארקדיה, מעגל הצדק. 

באופרה הישראלית: דון ג'ובני.

אביתר בר-דוד גידי
בוגר בית צבי, בית ספר לאמנויות הבמה, 2013. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון הבימה: אוויטה, 
גרטה, פינוקי דלארטה. בתיאטרון  קזבלן. בתיאטרון ארצי לנוער:  גבירתי הנאווה. בתיאטרון השעה: 
אורנה פורת: זהבה ושלושת הדובים. בתיאטרון הספריה: שבתות וחגים. בתיאטרון הילדים הישראלי: 
שמוליק קיפוד, תירס חם. בתיאטרון אלמינה: הבית שלי. בצוותא: המלך שאול. פסטיבל סמול במה: 
רוק בבית הספר, אנני,  )זוכה פרס השחקן המצטיין(. הפקות פרטיות:  תפוחים אדומים מבריקים 

היירספריי, החידה של המדינה.

אנה אקהרד חולדה
בוגרת בית צבי, בית ספר לאמנויות הבמה, 2019. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון הבימה: עוד 
חוזר הניגון, מאמא מיה. בתיאטרון תל אביב: רוק בבית הספר. ביידישפיל: מנחם מנדל בארץ ישראל. 
אנה קרנינה, מישהו לרוץ איתו, סינדרלה,  וחגים. במסגרת הלימודים:  שבתות  בתיאטרון הספרייה: 

שונאים סיפור אהבה, מניין נשים. בטלוויזיה: כוכב נולד עונה 10.
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טל עמר יאיר
בוגר בית צבי, בית ספר לאמנויות הבמה, 2020. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון מיקרו: יוסף 
ואחיו. בתיאטרון קרוב: תברחי. בתיאטרון תמונע: המשרתות. בתיאטרון אורנה פורת: מולאן. בתיאטרון 
ולילה, ציד המכשפות, פופקורן,  אלף לילה  פינוקיו. במסגרת הלימודים: המחזמר  אלאדין,  השעה: 

אשליית התאטרון, פאנק רוק, יהוא. בטלוויזיה: השוטרים.

איתמר אלבז רבי/אהוד/מיכאל
– במסגרת  בהן השתתף  בין ההצגות   .2021 לוינשטיין,  יורם  מיסודו של  בוגר הסטודיו למשחק 
הלימודים: פרנקנשטיין הצעיר, זמן ומשפחת קונווי, להיות או לא להיות, חלום ליל קיץ, כתיבה ובימוי בניין 

הלב העצם ומה שבניהם. התיאטרון הנודד: עמי ותמי. בטלוויזיה: אבא משתדל.

רותם מלר שורלה
2016. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון הבימה:  בוגרת בית צבי, בית ספר לאמנויות הבמה, 
מיקה שלי. בתיאטרון חיפה: בילי שוורץ, צ'אפלין. בתיאטרון הארצי לילדים ונוער: הכל זהב. בתיאטרון 
יידישפיל: שני קונילמל, איש חסיד היה, עלמה ורות, בודו עד 120, טוביה החולב. באופרה הישראלית: 

חליל הקסם. בהפקות פרטיות: בת הים הקטנה, מסביב לעולם ב80 יום.

לירן ליפשיץ רונן
לאמנויות  ספר  בית  צבי,  בית  בוגר 
בהן  ההצגות  ן  בי  .2019 הבמה, 
- בתיאטרון הארצי לילדים  השתתף 
ולנוער: הכדור בידיים שלנו. בתיאטרון 
במסגרת  חנהל'ה.  שיטת  הספרייה: 
וט,  האידי נים,  התמהו ם:  די הלימו
סיפור  שונאים  מאמלפי,  הדוכסית 
אהבה, מלאכים באמריקה, לשבור את 

הצופן, בחזרה לרצח.

סתיו צוברי מלצרית
ניסן  למשחק  בסטודיו  לומדת 
בין ההצגות בהן השתתפה  נתיב. 
ינטל.  וצוותא:  בתיאטרון החאן   –
ה  ל פ ק א ת  ל ה ק מ ב ת  י נ ל ו ס
ת  י לנ כסו עה  פי הו ם.  י של רו י
רת  בתזמו  , ר קו אנ במקהלת 
ועוד.  הישראלית  הפילהרמונית 

בקולנוע: פרויקט ללא שם.

שלח לי רחמים עליי, עליי
פתח ליבך ושמע את תפילותיי

תן לי חסדים גם בלילות הנוראים
שלא יכשלו רגליי

שלח בי אהבה וטוב וטוב
הבדידות קשה מכל מכאוב

תן לי רק סימן
אדע שאתה כאן

אל מגן, אל רחמן
הו אלוהיי

אל תסתר פניך ממני
הו עד מתי

אל תסתר פניך, הנני
אל נא תעזבני, חבקני

עולמי חלול, הוא צר ומר
ים של חמדנות

עולם אכזר
שמע את תחנוניי

בלילותיי ובימיי
שלא יכשלו רגליי

יחד תן לי איזה אות, תקווה קטנה
תן בי את האש האמונה

שמור שלא אמעד
עשה שלא אפחד

נגנים בהקלטות:
תופים דקל דביר

בס אבי יפרח
גיטרות רמי אוסרווסר

עוד שלום מור
כינורות ניצן קאנטי וגילי ריבקין

ויולה גליה חי
צ'לו יעל שפירא

חצוצרה עדי מאירי
סקסופון גלעד רונן

טרומבון מתן ממן

קלידים אלון רדעי
פסנתר אמיר לקנר

תכנותים לשיר "מה אני רוצה"
דודוש קלמס

יחד רק שלא אהיה לבד
הו אלוהיי

אל תסתר פניך ממני
הו עד מתי

אל תסתר פניך, הנני
אל נא תעזבני

הו אלוהיי
אל תסתר פניך ממני

הו עד מתי
אל תסתר פניך, הנני

אל נא תעזבני, חבקני

שלח לי רחמים
מילים: עילי בוטנר ואורן יעקובי

לחן: עילי בוטנר עיבוד: אמיר לקנר

הראל ליסמן אלון
בוגר סמינר הקיבוצים, בית הספר לאמנויות הבמה, 2016. שירת בלהקת חיל החינוך. בין ההצגות 
הממונה על משאבי אנוש, קרום, שיגעון המוזיקה. בתיאטרון  בתיאטרון הקאמרי:   – בהן השתתף 
חיפה: בלונה, הכל זהב. בתיאטרון האינקובטור: אורפאוס. בתיאטרון אורנה פורת: טרופותי, פלפלים. 
בתיאטרון הארצי לנוער: הכל זהב. בצוותא: הסוף, לילה אחרון ברומא. בטלוויזיה: מקס ומוזה, מדריך 

קולי מתמודדים הזמר במסכה.
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תיאטרון בית ליסין בדיזנגוף )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

שני שקרים ואמת אחת
מאת סבסטיאן בלאן

וניקולא פווארה

הניצוד
מאת דיוויד פאר

עפ"י סרטו של תומס וינטרברג

במעבה היער
לראשונה בישראל
מאת פלוריאן זלר

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר 2022-23

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

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

זוג
מחזה ישראלי חדש

מאת עדנה מזי״א
בימוי: אילן רונן

תפוחים מן המדבר
קלאסיקה ישראלית
מאת סביון ליברכט

בימוי: אמיר וולף

החילוף
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רוני סיני
בימוי: ליאור אשכנזי

 
משחקים בחצר 

האחורית
קלאסיקה ישראלית

מאת עדנה מזי״א
בימוי: עידו רוזנברג

עבדאללה שוורץ
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רמי ורד
בימוי: רוני פינקוביץ'

פנתר כפול
מחזה ישראל חדש

מאת יואב שוטן-גושן
בימוי: נועם שמואל

לעבור את הקיר
קומדיה מוזיקלית
מאת אורן יעקובי

עפ"י סרטה של רמה 
בורנשטין-שי

בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

סינית אני מדבר אליך
קלאסיקה ישראלית 

מאת סביון ליברכט
בימוי: ציפי פינס

הנאהבים והנעימים
מאת מוטי לרנר

וישראל זמיר
גרסת הצגה: חנן שניר

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

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

טליה לביא
בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

אינטימיות
 מחזה ישראלי חדש

מאת רוני קובן
בימוי: אמיר וולף

ארבע אימהות
קומדיה ישראלית חדשה

מאת דניאל לפין
בימוי: אילן רונן

שיפוצים
קומדיה ישראלית חדשה
מאת ארז דריגס ובבימויו
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להצגה זו
 מנהלת הצגה:

נועה חמל/רולי יקואל

 מנהלי במה:
דני לוין, סטס סביטקין

 תאורה:
שי דלריה, ליאור עזרא

 מתכנת תאורה:
רונן בן הרוש

 הגברה:
 יורי שכנוביץ
אבישי עשור

 מתפעלי במה:
גל אלבג, יהודה גרוס 

 דוד פייזל אמזרי
 אופיר אוחיון
שחף רויטמן

 צוגים:
 שוקי אבו-חצירה

ראובן וולנר

 מלבישות:
דנה כהן, אסיה נלן

אביזרים: ליאורה רון
פאות: מרינה צ'ורינוב

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון

צילום שער: אור דנון
 צילום תוכניה:
רדי רובינשטיין

 עיצוב שער:
רקפת ולטר-ונטורה

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד

 תמונת שער:
 שמלה אוולין הגואל:

שי פרץ

שמלות שושבינות: 
אופנת אפריל

תכשיטים: קאמרי
סטיילינג: רנה גליקסמן

שחקני התיאטרון 
לעונת 2022-23 )לפי סדר א׳-ב׳(

מנהלה
דוברות ויחסי ציבור: זיוה סידון

מנהלת פרסום: מיכל גלעד
מנהלת מכירות חוץ: נועה דקל

רכזת תקשורת ומחשוב: יהודית רוקבן
מכירות: סוניה שפירא, יעל ארמוס

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:
עמית בר, ויקי ברכה, שרה גלעם,

אבי דנגור, עפרה כהן, אורית כרמי, 
דניאל לוטין, אילן פרגמין,
אורית קראווני, עדי קורל,
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, 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
שחף רויטמן, תום שוורץ

יבגני שמואלביץ׳
מנהל מחלקת תאורה: דולב ציגל

תאורנים: שוקי אבו-חצירה
אלכס בנסמן, ניסים דלרייה

שי דלרייה, שמואל הס
ראובן וולנר, פרננדו מחאיקר

 אולג סטפנוב, ליאור עזרא
אייל דרור עובדיה, קוסטה רייבסקי

מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה
הגברה: דניס אוסנקין, רז בליצבלאו

ויטלי בצ׳קו , 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

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

יונה אליאן-קשת
אבירם אביטן
נעה אברהם

מגי אזרזר
איתמר אלבז

נופר אליהו
יעל אלקנה

נעמה אמית
גל אמיתי

חן אמסלם
הגר אנגל

אנה אקהרד
ספיר באומוול

יניב ביטון
כרמל בין

לירית בלבן
אביחי בלחסן

אור בן מלך
אביתר בר דוד
יעל בר שביט
נמרוד ברגמן

דור ברנס
ששון גבאי

מיכאל גבעתי
שירי גדני

דיאנה גולבי
לימור גולדשטיין

שירי גולן
ליאת גורן
עדי גילת
דניאל גל
תיקי דיין
טל דנינו

ענבר דנון
אוולין הגואל
רמי הויברגר

דניאל היב
רוברט הניג
אלירן הרוש

אסף הרץ
אופיר וייל

ידידיה ויטל
שלמה וישינסקי

ענת וקסמן
יעל וקשטיין

מירי זהבי
עוז זהבי

אשלי זימברג
דניאל חבקוק

גל חזאז

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
אלדר לוי

יניב לוי
הראל ליסמן
לירן ליפשיץ

דניה לנדסברג
חי מאור

לורין מוסרי
לירן מזרחי

רבקה מיכאלי
רותם מלר
קרן מרום

מיטל נוטיק
ניב ניסים
ספיר סבן

עומרי סמסון
תמר עמית-יוסף

טל עמר
עומר עציון

מירב פלדמן
קובי פרג׳

עמית פרנקו
סתיו צוברי

קרן צור
טל צ׳רנובסקי

יונתן צ׳רצ׳י
אבי קושניר

דן קיזלר
משי קלינשטיין

מאי קשת
אורנה רוטברג
עופר רוטנברג

יואב רוטמן
אודי רוטשילד

הדר רותם-רצון
רון שחר

תובל שפיר
עידן שקרוקה
מעיין תורג׳מן

FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATRE 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

אופיר סימה ואבינעם
אור תאודור

אורנשטיין אירמה
אידלמן אלן ועודד

אילני ורד ודני
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אלדן אסתר 

אלחנני איטה
אלמגור שושי ועמיר

אלמוג דר׳ יעל )זכאי( 
אלקון עדית

אלשיך ורדה ויוסי
אמיר דנה ושרון

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 

ביגר אילנה ואברהם
ביטון יניב וצליל

בן נפתלי אברהם
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
ברזניאק ד״ר נפתלי וקראוס אגט

ברנדס שרון וגיל
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

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
גלרט אלון וריקי

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
דאובר אורית ושלומי

דוד גבריאלה
דוידי שירה וישי

דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב
דיק נאוה ואמנון

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

וורטהיים דרורית
ויזל לימור והראל

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
יונס חנה ואלי

יוסף איריס
ימיני איילת וצבי

יפו עליזה ופרופ׳ אריאל
כהן מאיר וגילה שטיין

כהן מירב
כהן ניקול ורוברט

כץ מירי ואופיר
כצמן שלי וחיים

כרמון ציפה ואריק
כרמל ציפי ורפפורט אסף

לאון מלכה ואמנון
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
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

לסט רותי וגבי
מאור גליה ויהושע

מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה 

מולדבסקי בועז ואיילה
מולכו שלומית ויצחק

מיכאלי אירמה ואבי
מילנר נאוה

מירצקי ד״ר אילונה
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מלצר דורית וארז
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

עוקרבי שירלי ועמיחי
עזורי מירי

עידן רוחה ועודד
עמית טובי ופרופ' עמי

ענבי גניה ומאיר
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

חודורוב פארה ועפר
טוקטלי ד"ר עדנה

ליאון אלי עו״ד
נמרודי רוית ועפר

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

צבילינגר מירה
צלרמאייר 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 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

פרופר סוזי ודן
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרל ציפורה וישראל
פרנקל ענת ושמואל

פרס גילה וחמי
פרשקר דליה
צ'חנובר יוסף

צרפתי חגית וניסים
קוק הלגה וטדי

קונדה ציפי ואפרים
קז חלי ואבנר

קלגסבלד יעל ודורי
קצין יהודית ורוני

קרביץ אורנית ושחר
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
רוטר אתי וגבי

רז אסתר
ריכטר יהודית וקובי

רקנאטי יובל יודי
שביט )שטריקס( רינה ואילן

שבירו רונית
שבתאי אנה ועפר
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן 
שלמון איריס ואליאב

שמגר רובינשטיין מיכל
שמיר מאיר
שיף אן ודב

)fcd שמעוני רוני )שמעוני פינקלשטיין
שינדמן רונית

שניידר בצלאל ולב יעל 
שסטוביץ׳ אורנה ויוני

שעשוע ענת
שפיילטר אראלה ודניאל
שפירא עמוס וחלי הלוי

ד״ר נעמי שרון
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
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Musical Director & Arrangements 
Amir Lekner
Choreographe by Oz Morag
Scenic Design by Svetlana Berger
Costume Design by
Orna Smorgonsky
Lighting Design by Keren Grank
Sound Design by Nirel Sharon
Vocal Coach by Maya Avidn
Sampler and keys Arnon Ziv
Assistant Director Noa Godel 
Dance Captain Harel Lissman
Movie Produced by
Norma Production

Cast
Chen Amsalem/Sapir Saban 
Michal
Oz Zehavi Yos
Evlin Hagoel Shosh
Yael Elkana Ziv
Hagar Engel Noam
Gal Hazaz Feigi
Eliran Harush Shimi
Eviatar Bar-David Gidi
Aanna Eckhard Hulda
Harel Lissman Alon
Tal Amar Yair
Itamar Elbaz Rabbi/Ehud/Michael
Rotem Meler Surale 
Liran Lifshitz Ronen
Stav Tsubery Waitress

Through The Wall
 A Romantic Musical Comedy
Book by Oren Jakobi
Based on the movie by Rama Burshtein-Shay
Directed  by Ido Rozenberg
Lyrics by Oren Jakobi & Elai Botner
Music by Elai Botner
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