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אלימות מילולית אינה רק גידופים וקללות. לפעמים אף נדמה שאלה עדיפים 
בשל היותם גלויים, חשופים למודעות ולהגדרה, אין מקום לטעות בתוכנם 
ובכוונתם, ולכן אפשר - למי שמסוגל/ת - להימלט מן הקשר ההרסני עוד 

בתחילתו.

זו העטופה לא  יותר היא האלימות המילולית והרגשית הסמויה,  המסוכנת 
רק בשמות אחרים כמו: ביקורת בונה, חיזור עיקש עד רודף, שליטה תחת 
כסות של חסות מגנה ואוהבת, היעדר יכולת לאמפטיה המכונה "קשיחות", 
ובאנגלית "Tough Love" - אלא יותר מכך: זו העטופה בחלקי תפאורה של 
רווחה כלכלית, חופשות במלונות פאר, מתנות יקרות, נאמנות, הענקת יציבות 
כלכלית, חברתית ומשפחתית - עטיפה המצליחה לעוור ולסנוור את הקורבן 

ולטלטלו בתוך קשר ממכר והרסני.  

הזוגות המככבים במחזה. לנגד  גם מנת חלקם של שלושת  הטעיה היא 
עינינו  נפרשות על הבמה שלוש מערכות יחסים זוגיות הנשזרות במהלכו זו 
בזו, משפיעות זו על זו, ובמידה רבה גם  תלויות זו בזו ומפעילות את הנשים 

המעורבות בהן בצמתים המהותיים בחייהן.

שני זוגות פועלים על הבמה: אֹודי ויורם, הנאשמת וקורבן הדקירה, מולם - זוג 
"חסוי": תמר, הסנגורית של אודי, ואסי, עורך הדין של יורם - זוג החי באהבה 
חשאית בשל היותו של אסי נשוי לוורד. הזוג השלישי שאינו פועל אמנם על 
ומזין את התפתחותן הוא אמה ואביה של  הבמה, אך מפעיל את הדמויות 
תמר - הזוג והאירועים הנטועים עמוק בזיכרונותיה, באבני נפשה ובאישיותה 

העכשווית.

שלוש הנשים מתמודדות עם קונפליקט בו הן חיות ואליו נקלעו, כשכל אחת 
פועלת לפי דרכה ונסיבות חייה, וגם "פותרת" אותו בהתאם למשאבי הנפש 

הקיימים בתרמיל כוחותיה האישי נכון לאותו זמן ולאותה תקופה בחייה.

ותוקפת את עצמה, השנייה מוותרת על החופש  חייה  האחת מוותרת על 
"בוחרת" כביכול בהתנערות  והשלישית  "סוף סוף" את המבצע,  ותוקפת 
גלוי  ולילדים, אך נעדרת את הזכות הבסיסית לקשר  ממחויבות לנישואין 
ו"אני רוצה ללכת מחובקת ברחוב עם הגבר המוצלח שלי. לא נאה לי אחרת, 

בסדר? מותר קצת כבוד עצמי?"



למערכת היחסים בין אֹודי ליורם אנו מתוודעים כאמור בין כותלי בית המשפט, 
כשהיא נאשמת ומודה בדקירת בעלה, יורם נריה, שבאמת ובתמים אין לו מושג 
ויורם אינו משקר. גם לא לעצמו. אנשים  על מה ולמה נתקעה הסכין בירכו, 
מתעללים רבים מנותקים פנימית מעצמם ומהזולת באופן שחוסם כל מודעות 
לראות את הזולת, ולקלוט מה הוא חווה מולם ועמם. אסי: )עורך הדין התובע( 
"תיארת בפנינו חיים טובים ומאושרים. מה לדעתך הביא את אשתך לעשות 
מעשה כזה?" יורם: "אין לי הסבר. כאילו משהו השתלט עליה פתאום. אני לא 
מאמין בכישופים או דברים כאלה אבל..." ובאופן מקביל הולכת ומתבהרת גם 
הזוגיות המורכבת, הגלויה-נסתרת של תמר ואסי, כשתמר מלווה בכל צעדיה 
והתפתחותה במחזה ע"י האם הפנימית וקורותיה בעברה, אירוע המכתיב את 

יחסיה עם גברים ובחירותיה בכל הקשור לבן זוג ולהקמת משפחה.

אמה של תמר ואודי בוחרות במוות. האם בוחרת במוות פיזי, ואילו אודי בוחרת 
בחיי מוות של מאחורי הסורגים. כמהה להגיע למנוחתה שם, אל החופש 

האמיתי אותו תשיג בחווייתה ובאמונתה רק בכלא.

ומזהותה, היא  תמר, "תמרמר", כביכול המרירות והמחאה הן חלק משמה 
עורכת הדין הצעירה שהמפגש שלה עם כאבה של אֹודי, הלקוחה אותה בחרה 
ואליה "התמגנטה", מציף בה את ההתעללות הרגשית שחוותה אמה, ושחווה 
היא בעצם הזוגיות הנסתרת הכפויה עליה מתוקף בחירתה הלא-מקרית בבן 
זוג נשוי. היא צעירה, והיחידה מבין השלוש שיש לה כוחות לצאת למלחמה. 
למלחמתה של אודי ובה בעת גם למלחמתה שלה על החופש מהסתרה, על 
זכות הדיבור וההכרח לדבר ולספר, על הזכות להיות מי שהיא. והיא עושה 
יביא לאיחודן  זאת כדי להפיח את הכוחות באודי ובעצמה - מסע שסופו 

המלא וישנה את חיי השתיים.

"הוא פגע בך?" שואל אסי. "מעולם לא הרים עלי יד. והיה נאמן" משיבה אודי.  

ומכאן אנחנו כבר יודעים: פגיעה עד המתה לצורותיה השונות לא חייבת להגיע 
באמצעות היד או הסכין. למילה המנמיכה, המגמדת, הפוגענית, המחלישה, 
המסרסת, המכאיבה והמשתקת יש כוח המתה חזק לעתים מן הסכין. המדע 
ביולוגיות בתאי הגוף בעקבות צריבה של מילים  העכשווי טוען להוכחות 
הרסניות; מסכין אפשר גם לברוח, כי התקיפה גלויה וחד-משמעית, אך מחיים 



מטעים, מתעתעים, מעוורים, מחלישים ועטופי רשת הסוואה של "בעל מושלם 
- מפרנס, דואג, אוהב, נאמן"... המעניק ביטחון ויציבות - קשה מאוד, ואולי לא 

אפשרי להשתחרר ולהינצל.

כמו לחיצה בשן כואבת כדי להקל על הכאב מתחברת תמר בכאבה לאודי 
ומחזקת את שתיהן לקראת  בין השתיים מצמיחה  והִקרבה  ולסיפור חייה 

בחירות אחרות, בריאות ונכונות להן.

 ניני גוטספלד, מחברת הספר "מילים הורגות",
לשונאית ויועצת לנשים ולזוגות לתקשורת מקרבת.



תקיפה או
הגנה עצמית?



אלפי נשים עוברות במשך שנים התעללות מילולית, נפשית, כלכלית, פיזית 
ומינית מצד הבעל ומפחדות להגן על עצמן מחשש לגורל דומה לזה של 
ונולדו להם שלושה בנים.  כרמלה בוחבוט. כרמלה נישאה ליהודה בוחבוט 
מתחילת נישואיהם נקט בעלה כלפיה במשטר של טרור, הפחדה והשפלה 
שנלוו אליו אלימות פיזית ומילולית קשה. הוא הכה אותה, תבע ממנה ציות 
מוחלט לכל רצונותיו ואסר עליה באיומי מוות לקבל טיפול רפואי בפגיעות 
1994 לאחר כ-24 שנות נישואים, תקף שוב  הגופניות שגרם לה. בפברואר 
יהודה בוחבוט את כרמלה ושבר על גופה חפצים שונים. היא נמלטה מפניו 
אל חדרו של בנה החייל, שם נטלה את נשקו האישי, אולי במחשבה לשים קץ 
לחייה. כשהתקרב בהמשך בעלה אל פתח החדר, ירתה כרמלה לעברו באש 
אוטומטית את הכדורים שבמחסנית שגרמו למותו. בספטמבר 1994 הורשעה 
בוחבוט על ידי בית המשפט בהריגת בעלה ונגזר עליה עונש של שבע שנות 

מאסר שקוצר לאחר ערעור לשלוש שנים.

ולהדוף את  מאז הרשעתה של כרמלה בוחבוט נשים מפחדות להשכים 
בוחבוט שמצאה עצמה באירוע, שהחל ככל אותם  בהן. כרמלה  הפוגע 
האירועים הקודמים שהובילו להכאתה, לא המתינה שגם הפעם בעלה יפגע 

בה, אלא נהגה כאמרת חז"ל "הקם להורגך השכימי להרגו".

המשטרה ומערכת המשפט, המנוהלות בידי גברים ומושתתות בעיקר על 
דפוסי חשיבה גברית, מפלות בין גברים לנשים בכל הקשור לזכות האדם 
להגן על עצמו. כשמדובר באישה המשטרה בוחנת את האירוע במנותק 
מההיסטוריה שקדמה לו ואיננה מעניקה כל משקל להבדלי הכוחות הפיזיים 
מיידית בתגובה  ואישה, כך שאקט אלים מצד האשה שלא בא  גבר  בין 

לאלימות מצדו - מסווג כתקיפה ולא כהגנה עצמית.

מדוע לא נחשב המעשה של כרמלה בוחבוט כהגנה עצמית? משום שהאירוע 
בו ירתה בבעל - לא כלל תקיפה מוקדמת פיזית מצדו באותו האירוע. כאן 
לא ייחס בית המשפט חשיבות להיסטוריה המוקדמת בין הצדדים, כפי שעשה 
במקרה של החוואי שי דרומי שזוכה מהריגת נער בדוואי שפרץ לחווה שלו, 
כי בלילות קודמים דרומי כבר נתקל בפורץ. האם הזכות להגנה עצמית 
מפני תקיפה חוזרת – נתונה רק לחוואים דוגמת שי דרומי, כי לגברים מותר 
 לירות למוות במי שבעבר ניסה לפגוע ברכושם, אך לאישה שעלולה להיפגע,







זוג, אסור  והוכתה כבר בעבר ללא הרף בידי בן  לא ברכושה אלא בגופה, 
להגן על עצמה, אלא בצמוד וכתגובה להכאתה? אם תתקוף או תהרוג את 
המתעלל באירוע מנותק מסדרת תקיפותיו, היא תקבל כתב אישום על 

תקיפה. 

ולהתרחב כמו סרטן  נשים ממשיכה להכות  התופעה של אלימות כלפי 
בחברה, אלפי נשים לא יודעות כיצד להתגונן מפני התעללות מצד בן הזוג 
או הגרוש. הן לא זוכות לקבל הגנה ואם הן מעיזות להתגונן - מיד המדינה 
מגישה נגדן כתב אישום. התוצאה היא עשרות נשים נרצחות על ידי בן זוגן, 
אלפי נשים במקלטים מתחבאות מפני גבר אלים, או מסתתרות מפני רצח. 
עוד אלפי נשים סופגות יום יום, שעה שעה, מטחי אלימות מילולית, השפלות, 
גידופים ואלימות כלכלית, סוגי אלימות שאינם פחותים מאלימות פיזית. ככה 

זה כשרכוש של גברים יותר חשוב מחיים של נשים.

עו"ד רוני אלוני סדובניק



אקטינג 
אאוט

)ביטוי בפעולה(





בתחילת המחזה, המעשה של אֹודי שנועצת סכין בברכו של בעלה נראית 
תמוהה ואף מוזרה ולא מובנת. לכאורה מדובר בתיק סגור כשאודי מסרבת 
לדבר. תמר, עורכת הדין לא מוותרת, בדומה למטפל טוב שמרגיש שמתחת 
לשתיקה של אודי יש מילים ואמת לא מדוברת, רגשות ומחשבות שאם לא 

מדוברים מבוטאים בפעולה. 

ידי פרויד  ׳ביטוי בפעולה׳ בעברית, הוצע לראשונה על  ׳אקטינג אאוט׳, או 
במאמרו על הטיפול בדורה שביטאה בפעולה את תחושות הנקם שלה כלפי 
דודה שניצל אותה מינית. כשפרויד אינו מפרש ומבין זאת, היא נמלטת ועוזבת 
את הטיפול. ביטוי בפעולה הוא מעשה שמבצע אדם בהשפעת תכנים מהלא 
ופעמים רבות מקושר להתנהגויות אימפולסיביות כלפי העצמי או  מודע 

האחר. 

ניתן לומר שאודי מממשת בפעולה רגשות של תסכול וכעס כשנועצת את 
הסכין באקט נואש לשחרר את עצמה מקשר מתעלל שנמצאת בו שנים. 
במהותו של הביטוי בפעולה )אקטינג אאוט( עומדת הנטייה לפעול במקום 
לדבר או להיזכר. כאשר תוכן רגשי מסוים הוא מאיים או בלתי נסבל לנפש, 
ולכן מוצא ביטוי בפעולה. תכנים אלה  ולהתבטא  זה מבקש לפרוץ  תוכן 
זכרונות עבר טראומטיים, מודחקים בדרך כלל, או רגשות  עשויים להיות 
ודחפים הנתפסים כבלתי לגיטמיים. התכנים הבלתי נסבלים לנפש לשאתם, 
מודחקים משום שהם מאיימים על הנפש, וכשהם אינם מדוברים הם פורצים 

למודעות בצורה של ביטוי בפעולה. 

ואמנם בתחילת המחזה אודי מסרבת לדבר, וכמו מקבלת עלייה את הדין 
ואת גורלה שתואשם בניסיון לרצח. התעקשותה של הסנגורית שלה שתדבר 
פורשת מערכת יחסים מתעללת מצידו של יורם בעלה. מה שנראה בהתחלה 
יורם, מתברר  כמערכת יחסים אידיאלית של אהבה ללא תנאים מצידו של 
יחסים מנצלת, כוחנית ומשפילה. התעקשותה של תמר  אט אט כמערכת 
הסניגורית שאודי תדבר נושאת פרי בסופו של דבר כשאודי מוכנה לדבר מול 
בית המשפט ולספר את סיפור הקשר המתעלל שנמשך שנים בינה ובין יורם. 
בכך הביטוי בפעולה שלה מקבל משמעות של מילים, היא מצליחה להיזכר 
ולדבר את מה שהדחיקה ולא רצתה לדעת. ניתן לומר שבקשר הופעל על 
אודי גזלייטינג שהיא מניפולציה להשיג כוח על מישהו אחר. הביטוי גזלייטינג 



1944 בו גבר גורם  )באנגלית gas=גז, lighting=אורות( מקורו בסרט משנת 
לאישתו להגיע לנקודה בה היא חושבת שהיא משתגעת. בסרט הגבר מדליק 
ומעמעם את אורות הגז בעליית הבית, האשה שמה לב לשינויים באור בבית 

ובכל פעם שהיא מעירה על כך הוא אומר לה שהיא מדמיינת. 

ויורם נחשפים צדדים של מעין גזלייטינג  ככל שמערכת היחסים בין אודי 
שכזה כשיורם מפעיל מניפולציות רגשיות, גורם לה להרגיש חסרת ביטחון, 
קטנה ותלותית. מדובר ביחסים של קורבן-תוקפן ומה שמסתבר בהתחלה 
שאודי היא התוקפן מתברר בהמשך שהיא היתה הקורבן במשך שנים ארוכות.

ככל שהמחזה נפרש ונע בין העבר להווה, נפתחים עוד ועוד פתחים להתבונן 
יורם ואודי.  במערכת היחסים של קורבן-תוקפן שהיתה אופיינית לקשר בין 
אודי מחלצת את עצמה מעמדת ההשתקה שגזרה על עצמה בתחילת 
ומובן  נותנת משמעות  ובכך  ונותנת מילים לחוויות שעברו עליה,  המחזה 

לביטוי בפעולה שלה בתחילת המחזה.

קרן קפלן, פסיכולוגית אנליטיקאית



אלימות מוגדרת "שימוש בכוח כדי לשלוט באחר". 
 אלימות היא התנהגות פוגענית המופעלת

 כלפי הזולת נגד רצונו, מוגדרת ונבחנת
בתוצאה שלה ולאו דווקא בכוונה.



כוח יכול ללבוש צורות רבות:

אלימות פיזית: הסבת כאב גופני, למשל במכות ובחבטות ולעיתים 
גם בזריקת חפצים.

אלימות מינית: הטרדה, תקיפה מינית, מגע מיני או קיום יחסי מין 
שלא בהסכמה. גם בתוך מערכת יחסים, כאשר צד אחד כופה קיום 

יחסי מין על הצד האחר, מדובר באונס.

אלימות כלכלית: מתבטאת בשלילת העצמאות הכלכלית, במניעת 
גישה לחשבון הבנק ובצורך לקבל אישור מבן הזוג השולט לפני כל 

קנייה ולפני כל פעולה כספית.

זלזול באישה, השפלתה, פגיעה בערך העצמי  אלימות רגשית: 
שלה, האשמתה בהאשמות שווא שונות ומשונות, החדרת המסר 

שהיא "לא נורמלית".

אלימות מילולית: קללות, צעקות, ביטויים משפילים וכינויי גנאי.

אלימות חברתית: ניסיון לשלוט בכל צעדיה של האישה - לכפות 
עליה בידוד חברתי, להרחיק אותה ממעגלי המשפחה והחברים, 
לדרוש ממנה דין וחשבון על מעשיה בכל רגע נתון, למנוע ממנה 
כל פרטיות. שליטה באמצעות מעקבים: לעקוב אחריה, להאזין 

לשיחות הטלפון שלה ולעיין בהתכתבויות שלה במחשב ובטלפון.



יוצרים

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

באנסמבל עיתים: פר גינט.

אילן רונן בימוי
הבימה צעירי  קבוצת  של  אומנותי  מנהל   .)2016-2004( הבימה  תיאטרון  של  אומנותי  מנהל 
)1996-2004(. מנהל אומנותי של תיאטרון הקאמרי )1992-1984(. מנהל אומנותי של תיאטרון החאן 
)1982-1975(. בנובמבר 2011 נבחר לנשיא איחוד תיאטראות אירופה )UTE(. ביים הצגות רבות בכל 
התיאטרונים וזכה בפרסים רבים, ביניהן - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: מותו של אנרכיסט 
מפוקפק, חשמלית ושמה תשוקה, אוסלו, בין המילים, ארבע אימהות. ביים ברחבי העולם הצגות רבות 
מיכאל קולהאס השתתפה  קסטנר בתיאטרון העירוני של הילברון, גרמניה )1988(, ההצגה   - ביניהן 
בפסטיבלים בינלאומיים באדינבורו, בוורשה, )1987/8(, בגרמניה )1988( וברוסיה )1990(. ביים את גם 
הוא באצילים בתיאטרון מאלי במוסקבה )1990(. ההצגה מחכים לגודו השתתפה בפסטיבל מנצ'סטר 
)1994(, מעגל הגיר הקווקזי בפראג )2000(, אנה קארנינה בבוקרשט )2008(, מסילה לדמשק במוסקבה 
)2012(, הסוחר מוונציה בלונדון )2012(, במדריד )2013(, הקמצן בבייג'ינג )2016(. לאחרונה ביים את 
אוגוסט: מחוז אוסייג' בברלין ואת ביקור הגברת הזקנה בתיאטרון מאלי במוסקבה ועוד. בשנה האחרונה 
ביים את הקומיקאים בתיאטרון העירוני חיפה, גדר חיה בתיאטרון הקאמרי, מבקר המדינה בתיאטרון 

החאן הירושלמי. 

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

סבתא עוד פעם. 



שרון גל תנועה
כוריאוגרפית ומורה למחול. בוגרת מצטיינת במסלול למחול בסמינר הקיבוצים )2008(. כוריאוגרפית 
אוסלו,  קבוצת צעירי הבימה )2014-2009(. בין עבודותיה - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
דברים שאני יודעת, עבדאללה שוורץ, קופסה שחורה, בין המילים, סינית אני מדברת אליך, ארבע אימהות, 
ביאטריצ׳ה )בשיתוף צוותא(,  תופס רגע. בסמינר הקיבוצים:  פסטיבל עכו 2018:  תפוחים מן המדבר. 
מגירות. בתיאטרון הבימה: החוטם )זוכת פרס התיאטרון 2009 בכוריאוגרפיה(, מסייה דה פורסוניאק, 
ארץ חדשה השבועה, המאהב, הקמצן, אלוהים מחכה בתחנה, חיזור גורלי, אבא גוריו, נעצר בחצות, מה 
עושים עם ג'ני?, מוטרפים מאהבה, פליישר, סיפור פשוט, הצמה של אבא, LOVE ,LOVE, LOVE, שייקספיר 
מאוהב, פילומנה, אמא אמרה שאסור, עושה כרצונו, התקווה, גבעת חלפון אינה עונה, החולה המדומה. 
חמור  מסעות אודיסאוס. בתיאטרון חיפה:  האדרת, מבקר המדינה. בתיאטרון גשר:  בתיאטרון החאן: 
שכולו תכלת, אמא תרזה איננה, יש רופא באולם. במדיטק: מופע זוגי, מושלמת, ילדי בית העץ, נשיקה 
בכיס, המסע המופלא לארץ המילים. בתיאטרון ארצי לילדים ונוער: הטפיר שאיש לא מכיר. בתיאטרון 

אלעד: מסע מעבר להרים, רומיאו ויוליה. בחג המחזמר: משיח. זוכת פרס ע"ש אלה דן לשנת 2015.

נדב ברנע מוזיקה ותאורה
בין עבודותיו: בתיאטרון  וטלוויזיה.  וסאונד לעבודות במה  ומעצב תאורה  אמן רב תחומי, מוזיקאי 
הקאמרי: מתאבל ללא קץ, פיטר פן, אל נקמות, תמונות מחיי נישואין, לא לריב, קן הקוקיה, גדר חיה, 
VOGEL בבימוי איתי  ובנים, נופל מחוץ לזמן.  הבן בתיאטרון גשר: הכלה וציד הפרפרים, אליס, אבות 
אימהות,  פוגה ארגמן. באופרה הישראלית:  וינה )מוזיקה מקורית ותאורה(. להקת בת שבע:  טיראן, 
ארבע עונות. בביג'ין: אשכבה. עיצב סאונד ומוזיקאי למחול, תיאטרון וקולנוע, ביניהם ללהקת המחול 
בת־שבע, תיאטרון הבורג בוינה, תיאטרון הקאמרי, פסטיבל ישראל, פסטיבל הרמת מסך, תיאטרון 
תמונע, הזירה הבינתחומית, פסטיבל זירת מחול, פסטיבל אינטימדאנס, ערוץ 8, דוקאביב ועוד. מציג 
וסאונד, בין היתר, בתערוכות: צנזורה, האמנות לשרוד, הפגנה בחלל  עבודות אינסטליישן של אור 
AZA13 ביפו. בפסטיבל ישראל 2020: החולמים עבודת תיאטרון רב תחומית ללא שחקנים. פסטיבל 
עכו PA'AM 2016 – יצירה לחלל תיאטרוני. בשנת 2020 יזם את פרויקט RAD ALERT במסגרתו הוארו 

כל מבני התרבות בישראל בצבע אדום לערב אחד.

אביה בש עיצוב תלבושות                               
עיצוב  עבודותיה בתיאטרון,  בין  ותלבושות בסמינר הקיבוצים.  לעיצוב תפאורה  בוגרת המסלול 
תלבושות - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: עבדאללה שוורץ, פנתר כפול, תפוחים מן המדבר. בתיאטרון 
הבימה: מוטרפים מאהבה, הסיפור של נינה, בעלה של אשתי, ורסצה שם זמני, אגדת רובינא, מסעות 
חוות החיות, הקליינט,  הדוד אריה, עושה כרצונו, אמא אמרה שאסור, ליזולטה במאי. בתיאטרון גשר: 
רודף העפיפונים, אלף שמשות זוהרות. בתיאטרון הקאמרי: רומיאו ויוליה. בתיאטרון הרצליה: המשרתות. 
בתיאטרון חיפה: תופעות לוואי. ביידישפיל: קרליבך חי. בתיאטרון אורנה פורת: שרלוק הולמס, גיבורה 
קטנה, אדיסון, הניצחון הסופי, הודיני. בתיאטרון המדיטק: הנקה ופיט, ילדי בית העץ, הסודות של מאי, 
המסע המופלא לארץ המילים. פסטיבלים - עכו לתיאטרון אחר: כלבים, יושבים. בתיאטרון רחוב בת 
ים: חרדים )זוכה מקום ראשון(, הבלון האדום )מקום שני( חג המחזמר - משיח עכשיו. חיפה לילדים - 
ארץ קליק, העולם על פי אלון. בתי ספר למשחק - יורם לוינשטיין: בית ברנרדה אלבה, מבויש עד תום, 

אלוהי הקטל. גודמן: שמונה נשים. בית צבי: קן הקוקיה, שמנה. בתיאטרון המסחרי: לא רק בלונדינית.



דניאל גל תמר
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2014. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין ע"ש 
ברוך איבצ'ר: סינית אני מדברת אליך. בתיאטרון החאן: הדוד וניה, הנשים העליזות מוינדזור, חלום ליל 
קיץ. בתיאטרון הבימה: שייקספיר מאוהב, המורדים, מי מפחד מווירג׳יניה וולף? ועוד. בטלוויזיה: תאג״ד, 
קו 300, ביום שהאדמה רעדה, פצועים בראש ועוד. בקולנוע: אנטנה, הלהקה האחרונה בלבנון, לחוץ 

חתונה ועוד. 

שירי גולן אודי
בוגרת בית צבי, בית הספר לאמנויות הבמה, 1992. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין 
ע"ש ברוך איבצ'ר: סינית אני מדברת אליך. בתיאטרון הקאמרי: עולמה של איימי, יום במותה של גו, אוי 
אלוהים, המלך ליר. בתאטרון באר שבע: כולם היו בני, אם הבית, קיץ ועשן, מחלת נעורים, המון רעש, 
קן הקוקיה, למה לא באת לפני המלחמה, איפיגניה, רוחות, חתונת הדמים, בית ברנרדה אלבה, הלוויה 

חורפית, גן הדובדבנים, הורים איומים ועוד. בתמונע: מרי סטיוארט, שחף, בכחות, הלוואי שהיית אישה.

משתתפים

רמי הויברגר יורם
בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין ע"ש 
ברוך איבצ'ר: חמץ, שבעה, האמת, לחנך את ריטה, חיית מחמד. בתיאטרון חיפה: גזע, אמנות, הנשים 
ג'ולי, יחסים מסוכנים,  ג׳ייק. בתיאטרון הקאמרי: המלט, מקבת, גם הוא באצילים, תעתועון, מיס  של 
ענבי זעם. בתיאטרון באר שבע: קיץ ועשן. בצוותא: שתי טיפות מים. בתיאטרון הבימה: קן הקוקיה, 
מחכים לגודו, קופסא שחורה, מלחמה, תקופת הסתגלות, אנה קרנינה, ארוחה עם אדיוט. ביים ושיחק 
שלג באוגוסט,  השחף, מנוגמיה. בקולנוע:  )בימוי(,  אלינג  נישואים,  תמונות מחיי  בתיאטרון הבימה: 
רשימת שינדלר, שחקנים, כלבים לא נובחים בירוק, מתנה משמיים, מכתבים מאמריקה, גולדה ועוד. 
החמישיה הקאמרית, מבצע סבתא, הבורגנים, בטיפול, לצאת עם הכלב,  בטלוויזיה: שותף להקמת 
חיים אחרים, ילדי ראש הממשלה, הבורר, להרוג את הסבתא, קופה ראשית, שטוקהולם, מנאייכ, נורמלי 
ועוד. פרסים: פרס התיאטרונטו מס' 1 על ההצגה תעתועון, שחקן מצטיין תיאטרון הקאמרי )1992(, 
פרס פינקל על התפקיד מק'מרפי בהצגה קן הקוקיה )2000(, איש השנה בתיאטרון )2003(, פרס 
רוזנבלום )2009(. חבר בהנהלת הסטודיו של ניסן נתיב. שותף להקמת "פסטיבל בשקל" - פסטיבל 

מוזיקה בהתנדבות בעיירות הפיתוח והפריפריה.

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

אמא, כבודו. בקולנוע: יונה. זוכה פרס התיאטרון - השחקן המבטיח על תפקידו בטירונות בלוז.
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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

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

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר 2022-23

המלט
מאת וויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: יאיר שרמן

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

זוג
מחזה ישראלי חדש

מאת עדנה מזי״א
בימוי: אילן רונן

תפוחים מן המדבר
קלאסיקה ישראלית
מאת סביון ליברכט

בימוי: אמיר וולף

המחליפה
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

ברוכים הבאים 
לגיהנום

קומדיה ישראלית חדשה
מאת רמי ורד

בימוי: דפנה זילברג

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





להצגה זו
 מנהל הצגה:

נועם פלג

 מנהלי במה:
 אופיר אוחיון
גיא קריספיל

 תאורה:
 אנדרי יודשקין
אולג סטפנוב

 הגברה:
 דניאל קליינברג

ויטלי בז'קו

 מלבישה ואביזרים:
אלונה קומינה

 ביצוע תפאורה:
שמעון אהרוני

 צילום שער:
גבריאל בהרליהצילום 

 צילום הצגה:
כפיר בולוטין

 עיצוב שער:
רקפת ולטר-ונטורה

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד

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

מגי אזרזר
איתמר אלבז

נופר אליהו
יעל אלקנה

עידן אלתרמן
נעמה אמית

גל אמיתי
חן אמסלם

הגר אנגל
אנה אקהרד

ספיר באומוול
יניב ביטון
כרמל בין

לירית בלבן
אביחי בלחסן
אביעד בנטוב

אור בן מלך
אביתר בר דוד
יעל בר שביט
נמרוד ברגמן

דור ברנס
ששון גבאי

מיכאל גבעתי
שירי גדני

אודי גוטשלק
דיאנה גולבי

לימור גולדשטיין
שירי גולן

ליאת גורן
עדי גילת
דניאל גל
מיה דגן

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

הילה סורג׳ון-פישר
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
נתי קלוגר

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

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

חודורוב פארה ועפר
טוקטלי ד"ר עדנה

כדר ד״ר אברהם ומיכל
ליאון אלי עו״ד

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
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תרומה מיוחדת לכבודה

של ג׳ני ברנדס
קרן בטי וולטר ארצט

The Betty and Walter Artzt
Foundation

לזכר בטי וולטר ארצט

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

שטרנברג ליאורה ומיכאל
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

שפיר נבון מירי
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



COUPLE
a new Israeli play by  Edna Mazia
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