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"את מי ממאות הדמויות  פעם, בשעת ראיון, שאלה אותי כתבת: 
שעליהן כתבת היית מזמינה לשתות איתך כוס קפה?" ואני אמרתי 
בלא להסס: את ויקטוריה אברבנאל. למה? בגלל התבונה החרישית, 
ובעיקר  ולהבינם,  חייה  בגלל ההעזה, בגלל היכולת להשקיף על 
בגלל שהיא פמיניסטית במובן הכי עמוק של המילה מבלי לדעת 

שהיא כזאת ואפילו מבלי להכיר את המושג.

גיבורתו,  הסיפור "תפוחים מן המדבר" שויקטוריה אברבנאל היא 
היה אחד הסיפורים הראשונים שכתבתי. למה בתקופה ההיא של 
נכונו  ועוד  גיל המרד,  חיי, כשילדי היו צעירים מאוד, שנים לפני 
לנו שנים ארוכות יחד לפני שירצו לעזוב את הבית - למה דווקא 
בתקופה ההיא התעורר אצלי הצורך לכתוב על נערה שעוזבת את 
בית הוריה ואת שכונת מגוריה בירושלים ועוברת, במעשה של מרד, 
לגור עם בחור בקיבוץ? אין לי תשובה גורפת לשאלה הזאת. נראה 
שיש סופרים שמתמודדים בכתיבתם עם חוויות העבר, יש שבוחרים 
לעסוק בחוויות ההווה, ויש מי, שכמוני, כבר מכינים את עצמם שנים 

רבות מראש לחזרה גנרלית עם התמודדויות עתידיות. 

תפוחים מן המדבר
מן הסיפור למחזה



יציר דמיון. לא הכרתי מקרוב נשים  ויקטוריה אברבאנל שלי היא 
כמוה ולא אנשים מתוך החוג החברתי שלה ובכל זאת אני מרגישה 
אליה קרבה גדולה ואני שומעת אותה מדברת מתוכי, בניגון האופייני 
לה, בצירוף הלשוני המיוחד שבראה לעצמה. נכחתי בחייה באחד 
החלטה  בה  התגבשה  שבו  הרגע  ביותר:  המשמעותיים  הרגעים 
אמיצה לנסוע לקיבוץ הרחוק שבנגב כדי לשכנע את בתה לחזור 
לשכונה הירושלמית; הייתי עדה לחיבוטי הנפש שלה במשך הנסיעה 
באוטובוסים עד שהגיעה עייפה ומיוזעת לקיבוץ הרחוק, הזר; הייתי 
עדה לתדהמה שלה למראה בתה רבקה במקומה החדש; הייתי שם 
כשפגשה את דובי, הבחור של רבקה, וראיתי איך היא מגייסת נגדו 
התנגדות ואיך היא נכנעת לקסמו ולאנושיותו. ואיך, בינה לבין עצמה 
היא מגיעה להבנה שילדתה - שלא כמוה עצמה בנעוריה - מצאה 
ולבסוף ישבתי לידה על ספסל אחד בדרך  את מחוז החפץ שלה. 
חזרה לירושלים, כשהחזיקה את התפוחים מן המדבר שקיבלה מדובי 
והפכה בדמיונה אפשרויות שונות לגבי הדרך שבה תבשר לאחותה 

שרה ולבעלה ראובן את בשורת חייה החדשים של רבקה.

"תפוחים מן  יצא לאור קובץ הסיפורים הראשון שלי   1986 בקיץ 
לי  ברור  היה  לבמה,  הסיפור  את  לעבד  כשהתיישבתי  המדבר". 
שהמחזה ילך צעד אחד הלאה. כי בשנים שחלפו עשינו גם ויקטוריה 
וגם אני כברת דרך אידיאולוגית וצברנו נסיון לא מועט. כבר שנים 
רבות ויקטוריה מחזיקה בדעה שאדם בוגר רשאי לבחור לו את חלקת 
אלוהים שלו גם אם היא רחוקה מכל מה שחינכו אותו הוריו; כבר 

שנים רבות היא יודעת שבתה עשתה את הדבר הנכון. 



יצאנו שתינו ללמד את השיעור הזה לראובן אברבנאל,  וכך 
שבסיפור היה דמות שולית שנשארה תקועה במקומה עשרים 
ויקטוריה כדי  יוצא לקיבוץ בעקבות  ואילו במחזה הוא  שנה, 
לעבור את המסע שלו שהוא גיאוגרפי ונפשי, ממשי ומטאפורי 

גם יחד.

 - וכאן טמון הדמיון שבין הסיפור הכתוב להצגה שעל הבמה 
וכאן גם טמון ההבדל שביניהם.

סביון ליברכט, סופרת ומחזאית )פורסם לראשונה ב-2006(





נאמר לא פעם, הטרגדיות הכי גדולות קורות בתוך המשפחה.
למה זה כל כך מטלטל?

להגנה,  הגדולה  היא ההבטחה  מהסיבה הפשוטה שהמשפחה 
לעולם  לצאת  צריכים  אנחנו  המקום שממנו  הראשון,  הרחם 
)כשהעולם לצורך העניין הוא המקום הטעון, מלא מהמורות(, 
ואם לא נצא כשאנחנו מוגנים, אהובים, בטוחים בעצמנו, זקופים 
ויכולים לעמוד מול החיים - אז איך באמת נעמוד מול החיים, עם 

איזה כוח? 

לא משל.  הן  ספרותיים,  במחזות  קורות  לא  הרי  והטרגדיות 
יום, רגע רגע. ואם כך מאיפה צצו כל  יום  הן אמיתיות וקורות 
יחסי הציבור הנהדרים )דשא ירוק, גג רעפים אדום, אבא ואמא 
מחייכים סביב שולחן העץ המאסיבי, קערת מזון דשנה שאדים 
וכלב עליז עם עצם שמנה בפה  ילדים מחייכים  עולים ממנה, 
מקפץ לרגליהם?( מה קורה פה, איך נוצר הפער הגדול והמכאיב 
כל כך בין ההבטחה הגדולה בדמות 'פוסטר המשפחה המאושרת' 

לבין המציאות? 

היא מדברת בקול 
שדורך על קצות 

האצבעות 



ולמה, לפי אריסטו, המעשים הנוראים ביותר נוראים עוד יותר 
כשהם מתבצעים בתוך המשפחה? 

תודעה  רמת  אותה  המיתולוגית,  הפשוטה שברמה  מהסיבה 
המושג משפחה, מעצם  מניח  לערעור,  ניתנת  ובלתי  עמוקה 
מהותו, חוזה לאושר, חוזה להגנה. ומכיוון שאנחנו שטופי מוח 
לטקס ההוליוודי של הינומה, שמלה לבנה, כוס זכוכית ונשיקה 
אנחנו שוכחים שלמחרת מתעוררים סינדרלה והנסיך ישר לתוך 
החשכה מלאה הקורים והחרצנים של הדלעת: חדרים פצפוניים, 

משכנתא, תינוקות תובעניים, וסדר יום מתיש פיזית ונפשית. 

לאן נעלמה המשפחה המיתולוגית המאושרת? מהיכן קמו מכי 
הילדים, מבזי ההורים, בוגדי האחים? מתי נולדו גילויי העריות 
והאונס במשפחה? מתי התחילו השקרים, הגנבות, האלימות 
וההתעללות במשפחה? מתי התחילו בני משפחה אחת לייחל 
אלה למותם של אלה. מתי התחילו אבא ואמא לשנוא זה את זה 
וראינו לתדהמתנו  ולישון במיטות נפרדות? מתי פתחנו מילון 

את אטימולוגיית המילה 'משפחה' במילה 'שפחה'?"

'תפוחים מן  ליברכט את המחזה  זה בעצם כתבה סביון  ועל 
המדבר'. על משפחה שיש בה יחסי כוחות היררכיים מובהקים, 
אדם אחד חלש, אדם אחד חזק, אדם אחד נשלט, אדם אחד 
שולט. ולא קשה לנחש, הגבר הוא השולט - הבז - הגס - הקובע, 
האשה היא החלשה - הפאסיבית, זאת שנושמת טיפות של חמצן  
בסדקים הצרים שהוא פוער עבורה. וכדמויות רקע יש לנו בת 





ולא מתחתנת.  נכנעה לתכתיב החברתי  ואחות שלא  מורדת. 
ויש לה  יודעים אם זה בגלל שהיא מכוערת  ואנחנו בעצם לא 
חיים  אידאולוגיית  לקיים  לה  עוזרת  רק  או שהגיבנת  גיבנת 
חופשית ומאושרת. היא לא חיה עם גבר וגם תחתונים וחזייה היא 
לא לובשת. וגבר אחד צעיר, החבר של הבת, שפסע מתוך המנגנון 
הפטריארכלי קדימה ו'רואה' את האשה מולו, 'רואה' אותה כאדם 
שלם, לא כאובייקט. ולא מפסיד מזה. אפילו לא לרגע אחד. אולי 
רק מרוויח. בעצם מרוויח בגדול. יש לו חברה אמיתית, פרטנרית 
לחיים. וביניהם יש מרחק נכון ויש גבולות ולכן יש גם אהבה ויש 

גם כבוד. וכשיש כבוד, רבותי, יש אהבה. אין אחד בלי השני.  

אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אלימות במשפחה? 
שהרי אלימות במשפחה היא נושא הדיון כאן, התפוחים הם רק 
המנה האחרונה, הרמז לתקווה שתבוא אחרי שכולם, יחטפו כל 

אחד את הסטירה שלו, ואז, אולי, ילמדו את הלקח. 

והסצנה הראשונה בין ויקטוריה לראובן היא סצנה אלימה, רעה, 
מאיימת וכל זה בלי שהונפה יד, שהורם הקול, בלי שניחתה מכה 
אחת קטנה. והשיא של הסצנה, כשהאמא מבקשת בקול חלש 
- קצת כסף לקנות  משתדל, מלא רגשי אשמה, מנסה לרצות 
שמלה לבת לחג. כמו 'קונים לבת של האח.' והאבא עונה, "הילדה 

של אחי מגיע לה. היא יפה."

ובמשפט הזה הגס והמעליב כל כך מתומצתת דמותו של ראובן 
האבא. שמעליב את אשתו, מוחק אותה. לפני הכל באופן הדיבור 



המנוכר, המלא בוז, בוז מקפיא קר ורעיל. 'הבת שלך', הוא תמיד 
אומר ועוד בת מכוערת. איזה מין אבא זה שמודד את הבת שלו 
בעיניים שמסתכלות על סחורה. בעצם בעיניים מיניות. מבט מיני, 
היא יפה? היא לא יפה? שווה? לא שווה? זאת הפריזמה שדרכה 
ראובן מסתכל על בתו ועל בת זוגתו לחיים. האם יש מבט יותר 

נמוך מזה? 

הפסיכיאטרית הצרפתייה מארי פראנס היריגון מתארת בספרה 
'הטרדה נפשית' מצבים שונים ויומיומיים של דיכוי שבהם אדם 
זולתו ולהביא אותו לידי מוות נפשי. הטרדה  יכול להרוס את 
בכך שאדם  יומיומיים  בינאישיים  נפשית מתרחשת בקשרים 
אחד מציב את עצמו בעמדה שתלטנית וכוחנית כלפי אדם אחר 
זוהי  וכמעט סמויה מוביל אותו אל אבדנו.  ובדרך מתוחכמת 
אלימות לא ישירה. אפשר להרוס אדם בעזרת מילים, מבטים, 
נימות קול, שקרים מניפולציות ומסרים כפולים. לא תמיד מבין 

האדם הנפגע שהוא קרבן של אלימות.

 - ויקטוריה, אשה שכבר שנים מתכופפת לפני בעלה  ובאמת 
לא רואה את עצמה כקרבן. 'חס, וחלילה', היא עונה כשאחותה 

שואלת אותה אם הוא הרים יד. 'חס וחלילה.' 

יום, רגע רגע, באלף  יום  יד. הוא הורג אותה  ראובן לא הרים 
צורות אחרות, לא פחות אכזריות, לא פחות ממיתות. וראובן, 

הוא רק דוגמא, משל, לכל 'הראובנים' שמסתובבים בעולם.



אורית קמיר, מבוצעת  נשים כותבת המשפטנית  נגד  אלימות 
על פי רוב דווקא על ידי גברים המקורבים להן ביותר: אבות, 
אחרים, דודים, בני זוג אינטימיים ובנים. אלימות גברית המכוונת 
נגד נשים היא אקט חד צדדי של שליטה, דיכוי, הכנעה, והוכחת 
בעלות. גברים המפעילים אלימות על הנשים עושים זאת משום 
'זכאים' לקבל  הם  וכי  להם  'שייכות'  שהם מאמינים שהנשים 
מנשותיהם 'אהבה', שירות, נאמנות, וצייתנות וכאשר הם מדמים 
באלימות,  להגיב  חשים זכות  הם  נשלל מהם  שמשהו מאלה 
ולהעניש את האשה שלא סיפקה את  רוחם  להביע את מורת 

המצופה ממנה."

הפרטי שלהם,  'ראובנים' שהתחום  אותם  מאמינים  הם  ועוד 
"ביתם הוא מבצרם" נתון למרותם המוחלטת ללא מצרים. והם 
רשאים לנהוג בתוך הבית ובתוך המשפחה ככל העולה על רוחם, 
בלי שעקרונות חברתיים, נורמות או כללים משפטיים יצרו את 

צעדיהם."

וזאת, רבותי, הסיבה שכל כך הרבה אלימות מתרחשת בתוך 
לאותו מתח,  אפילו  היום  קוראים  אנחנו  ואלימות  המשפחה. 
כאילו בלתי מורגש - אבל שאפשר לחתוך איתו את האוויר כמו 
עם סכין, ושמורגש עד היום, בכל כך הרבה בתים שבהם, בין 
ה, משתדל,  ְמַרּצֶ צייתני,  המטבח לסלון, האשה מדברת בקול 

מבוהל, קול שדורך על קצות האצבעות. 



המחזה הוצג לראשונה בתיאטרון בית ליסין בשנת 2006
בבימויו של עודד קוטלר



וגם לנו,  ומזל, אומרת לנו המחזאית שמתרומם פה דור חדש. 
האמהות, הבנות, הנשים יש חלק במהלך הזה, הדרמתי כל כך 
שמתרחש ממש מול עיננו שבו גברים צעירים מתחילים לחשוף 
את הכמיהות שלהם, לגדל ילדים, לטפל בבית, לחשוף רגשות 
לעזוב לאט לאט את העמדה הלא קלה בפני עצמה של 'החזקים', 
המפרנסים, יודעי הכל. ולבנים שלנו אנחנו מאחלות שיהיו אבות 
בעלי רגישות, שיהיו פרטנרים שרואים מולם אישה שהיא אדם, 
ונחמה. ולעצמנו  ולא רק מקור לפרוק זעם או לטיפוח, טיפול, 
הנשים מה נאחל, נאחל שנשים תתחלנה להיות נאמנות לנשים 

לפחות, לפחות כמו שהן נאמנות לגברים. 

בילי מוסקונה-לרמן )פורסם לראשונה ב-2006(



 בין חיים אמיתיים
לחיים שקריים

המחזה "תפוחים מן המדבר" מתחיל במפגש של רבקה עם דובי, 
קיבוצניק שמרצה על שירות לאומי לבנות חרדיות בקיבוץ. זהו 
היא שואלת  והסקרנות שבתוכה,  המפגש הראשון עם רבקה 
מלאים  חיים  לחיות  האותנטית  דרכה  את  מחפשת  שאלות, 

וממשיים. 

וחיפוש הדרך האותנטית שלה מנוגדת לדרכם  הסקרנות שלה 
של הוריה ובמיוחד אביה המייצג את מוסכמות החברה הדתית, 
לחיות. האב  כיצד  וחוקים ברורים  חברה שמרנית עם כללים 
מתואר כעריץ, לעיתים מפחיד באלימות וכוחנות שלו את הנשים 
שבבית. העולם הרגשי והנפשי אינו חלק מהעולם הדתי ומחוץ 
הדרך  לחיפוש  רבקה  יוצאת  האלה  המוסכמות  מול  לתחום. 

הפרטית והאותנטית שלה.

וויניקוט, אנליטיקאי בריטי התייחס לחיים של עצמי אמיתי לעומת 
חיים של עצמי כוזב, ומתאר שני מסלולים בהתפתחות העצמי. 
המסלול הראשון מבוסס על יכולתה של האם הטובה דיה בזכות 
המושקעות האימהית שלה להיענות למחוות הספונטניות של 
ילדה, להגיב אליו באמפטיה ולתת לחוויותיו משמעות. תהליך 



זה מוליך להיכרות עמוקה של הילד עם עצמו ולמימוש עצמי 
ייחודי. המסלול השני הוא זה הנבנה על כשלונו של התהליך 
למציאת המשמעות האישית, כאשר האם והמשפחה אינם יכולים 
וציפיותיהם  מצוי  הוא  הרגשי שבו  במקום  הילד  את  לפגוש 
לציות, להיות ״ילד טוב״ לפי נורמות חברתיות מקובלות, דוחפים 
את הילד אם ברצונו לשרוד, להגיב בסתגלנות כנועה, בריצוי 

ופיתוח עצמי כוזב.



במחזה אנחנו הצופים מגלים מהר מאד שרבקה מורדת בהוריה ואינה 
וחיים של עצמי כוזב. במחזה נרמז אף  מוכנה לחיות חיים כנועים 
ששתתה נפט במחשבה שזה גזוז, רמז אולי למעשה אובדני שבו אינה 
מוכנה לחיות חיים כוזבים ואף מוכנה למות אם נועדה לחיות חיים 
כאלה. הוריה אינם מבינים אותה ואת מעשיה כביטוי לרצונה לחיות 
חיים רגשיים אמיתיים. אימה, ויקטוריה, חיה חיים כנועים, חיים ללא 
אהבה ומימוש עצמי, היא מתבטלת מול בעלה הרודן, מנסה להגן על 

בתה מולה, אך לא מהווה עבור בתה הגנה והבנה של מניעיה. 

המחזה נע בין שני הצירים האלה ונוגע בשאלה של חיים אותנטיים 
חיים שאינם  למוסכמות החברה,  וכניעה  סתגלנות  חיים של  מול 

אותנטיים וכוזבים. 

רבקה הולכת באומץ לב אחר ליבה, ובחיפוש אחר חיים משמעותיים 
בתנאים שבהם תוכל לחיות את חייה במלאות ואמת רגשית, מגיעה 
אידיאליים  גידול  אינו תנאי  בו מגדלים תפוחים. המדבר  לקיבוץ 
גן  לתפוחים. התפוחים מסמנים באופן סמלי גם את תפוח ממיתוס 
העדן, התפוח שממנו טעמו אדם וחווה והתגלתה להם האמת כי הם 
ערומים, התפוחים כמשל לעץ הדעת שממנו טועמת רבקה ומתגלה 
לה האמת על עצמה, שהחיים לפי המוסכמות וריצוי חברתי אינם תנאי 
הגידול הטובים עבורה, והיא מוצאת את התנאים האלה - במדבר עם 

אהובה, דובי. 

- רבקה  הדמויות במחזה עוברות כל אחת שינוי במהלך המחזה 
משנה את חייה והופכת מדתייה לחילונית, זהו לא שינוי חיצוני אלא 

שינוי עמוק מעצמי כוזב לעצמי אמיתי.



כנועה  שינוי במחזה, מאשה  היא  גם  ויקטוריה, האם, עוברת 
בקיבוץ,  בביקור אצל בתה  נוכח עצמה  עומדת  היא  ה  ַצֶָ וְמַרַַַ
נזכרת באהוב נעוריה שלו לא נישאה ונוכחת שבתה עושה מהלך 
שהיא מעולם לא העיזה לעשות, ומבינה שחיה את חייה בכניעות 

ולא על פי האמת הרגשית שלה. 

בניסיון להשיב את בתם הביתה, ויקטוריה נעמדת מול ראובן אב 
המשפחה העריץ ומדמות כנועה הופכת לדמות חזקה יותר, היא 
נעמדת לצד בתה, ובכך הופכת לאם טובה יותר שנותנת לחיים 

הרגשיים מקום ונוכחות. 

קרן קפלן - פסיכולוגית אנליטיקאית





יוצרים
סביון ליברכט סופרת, מחזאית

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

האהבה )2009(, רוחל'ה מתחתנת )2010(. 

אמיר י. וולף בימוי
בוגר החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. ביים בתיאטרון גשר את המחזמר I LOVE U לנצח, אבל...
את ערב היחיד רות, סוף סוף ואת ההצגות החיים בשלוש גרסאות )יסמינה ראזה(, רוח התיאטרון )רועי 
חן(, קיץ במריאנבד )נגה אשכנזי על פי שלום עליכם(, משפט חוזר )ליעד שוהם ועוזי וייל( והנודדים 
)אנה זיגלר(. בין ההצגות אותן ביים - בתיאטרון בית ליסין: אינטימיות. בתיאטרון הבימה: קח את אבא 
שלך ולך לעזאזל )רמי ורד(. בתיאטרון הקאמרי: מיהו יהודי )גרומברג(. ביים וכתב את הסרט ציפורי 
מתנה משמיים, סרוגייט. מרכז  המשרד. בקולנוע:  )2015(. כשחקן השתתף בטלוויזיה בסדרה  חול 

את מגמת הקולנוע בתיכון עירוני א׳ לאומנויות בתל אביב. משמש כבמאי הבית של תיאטרון גשר.

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. 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, 
רודף העפיפונים, חוות החיות.  דרך השלום, בוגד. בתיאטרון גשר:  לא אשנא. בתיאטרון באר שבע: 
נבוקו,  האבולוציה של המינים, הקומיקאים, צניחה חופשית. באופרה הישראלית:  בתיאטרון חיפה: 
טוסקה, אורפיאו ואאורידיצ׳ה, מאדאם בטרפליי, החטיפה מההרמון, חליל הקסם, סינדרלה. באנסמבל 

עיתים: פר גינט.

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. בתיאטרון הבימה: מוטרפים 
מאהבה, הסיפור של נינה, בעלה של אשתי, ורסצה שם זמני, אגדת רובינא, מסעות הדוד אריה, עושה 
כרצונו, אמא אמרה שאסור, ליזולטה במאי. בתיאטרון גשר: חוות החיות, הקליינט, רודף העפיפונים, אלף 
המשרתות. בתיאטרון חיפה:  ויוליה. בתיאטרון הרצליה:  רומיאו  בתיאטרון הקאמרי:  שמשות זוהרות. 
שרלוק הולמס, גיבורה קטנה, אדיסון,  קרליבך חי. בתיאטרון אורנה פורת:  תופעות לוואי. ביידישפיל: 
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.



אלעד אדר מוזיקה
פסנתרן, מלחין ומפיק מוזיקלי, מרצה למוזיקה, מכהן כראש המסלול לביצוע והפקה מוזיקלית בבי״ס 
״רימון״. בוגר האקדמיה למוזיקה בירושלים ובעל תואר שני במוזיקה מדיה וטכנולוגיה מאוניברסיטת 
בר אילן. שירת בצה״ל כנגן וכמעבד להקות צבאיות. ניגן הלחין והפיק מוזיקלית עשרות פרוייקטים 
בארץ ובחו"ל. בתיאטרון: הלחין את המוזיקה להצגות – בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: הסודות, 
סוביניר,  על האש, כבוד אבוד. בתיאטרון באר שבע:  בקאמרי:  עבדאללה שוורץ, הנאהבים והנעימים. 
פרק ב', חתונת הדמים, בוא תכיר את אבא, פרפרים הם חופשיים, האפקט, מחיר החיים, כלוב העליזים, 
מלחמה, צ׳כוב ביאלטה, רוחות, זמן ומשפחת קונווי. בפסטיבל  יורם לוינשטיין:  אחד משלנו. בסטודיו 
ואלקטרה  איפיגניה בתיאטרון ב״ש  ניהל מוזיקלית את ההצגות  הרפתקה בטלוויזיה.  ילדות:  צלילי 
בתיאטרון הקאמרי. עבד עם אמנים רבים ביניהם: גידי גוב, יהודית רביץ, יהודה פוליקר, רמי קליינשטיין, 
ניגן עם התזמורת הסינפונייטה באר שבע, התזמורת הסימפונית חיפה, תזמורת  ועוד.  דיויד ברוזה 
הקאמרטה ירושלים ועוד. בין הפקותיו המוזיקליות: האלבומים אולארצ‘יק סטייל ויום אחד שבו כתב 
שירים יחד עם אלון אוליארצ‘יק, אלבומו הבינלאומי של דוד ד׳אור ״VOICE OF LOVE״, המופע של אבי 
גרייניק מחתרת של איש והאלבום שנלווה לו, המופע נשים שרות מקרטני. הלחין והפיק את המוזיקה 
לתוכניות הטלוויזיה: הבלוק, קרב סכינים, צחוק מעבודה, המשמר האזרחי, אליפות המסעדות, פיני הגדול, 

פפראצי, השועלים, הקרמבויז, מעצר בית, אוכל רחוב מסביב לעולם, מופע הקולנוע של זאב רווח.

זיו וולושין עיצוב תאורה
בוגר סמינר הקיבוצים בתיאטרון. בין עבודותיו - בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: מלאכת החיים, 
סיפור ישן חדש, הר לא זז, הוא הלך בשדות, הקומה השלישית, מלך הכלבים, הסודות, הים הכחול העמוק, 
משרתם של שני אדונים, אוסלו, לילה אחד מרקוביץ׳, קופסה שחורה, שיעור ריקוד, בין המילים, ארבע 
אימהות. בתיאטרון הבימה: החוטם, כוכב יאיר, ארץ חדשה, הסוחר מוונציה, לא אשנא, השבועה, הקמצן, 
יהוא, עשר דקות מהבית, יחסים מסוכנים, קוריולנוס,  אלוהים מחכה בתחנה, חשמלית ושמה תשוקה, 
סיפור פשוט, לבד בברלין. בתיאטרון חיפה: משהו למות בשבילו, בומרנג, זוג פתוח. בתיאטרון גשר: החיים 
בשלוש גרסאות, המחברת הגדולה, רודף העפיפונים, חוות החיות. בתיאטרון באר שבע: הכל בגן, חבלי 
משיח, רק אתמול נולדה, בין חברים, הצעה מגונה, רומאו ויוליה, פרק ב׳, הרולד ומוד, גרין מייל. בתיאטרון 
יפו: אח אח בום טראח, סיפורי גילגמיש פרס התאורה, פסטיבל חיפה 2003, 2004, אישה בחולות פרס 
ילדים.  הקסם של אורנה פרס תאורן הצגות  2006. בתיאטרון אורנה פורת:  התאורה, קיפוד הזהב 
תיאטרון נוצר: ערבה פרס התאורה, קיפוד הזהב 2012. במדיטק: המכשפה בבית ממול פרס התאורה, 

פסטיבל חיפה 2012. זוכה פרס התיאטרון הישראלי  2016 על עיצוב תאורה להר לא זז.

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. 
מגירות. בתיאטרון  ביאטריצ׳ה )בשיתוף צוותא(,  תופס רגע. בסמינר הקיבוצים:  פסטיבל עכו 2018: 
פורסוניאק, ארץ חדשה  מסייה דה  בכוריאוגרפיה(,   2009 )זוכת פרס התיאטרון  החוטם  הבימה: 
השבועה, המאהב, הקמצן, אלוהים מחכה בתחנה, חיזור גורלי, אבא גוריו, נעצר בחצות, מה עושים עם 
ג'ני?, מוטרפים מאהבה, פליישר, סיפור פשוט, הצמה של אבא, LOVE ,LOVE, LOVE, שייקספיר מאוהב, 
פילומנה, אמא אמרה שאסור, עושה כרצונו, התקווה, גבעת חלפון אינה עונה, החולה המדומה. בתיאטרון 
החאן: האדרת, מבקר המדינה. בתיאטרון גשר: מסעות אודיסאוס. בתיאטרון חיפה: חמור שכולו תכלת, 
אמא תרזה איננה, יש רופא באולם. במדיטק: מופע זוגי, מושלמת, ילדי בית העץ, נשיקה בכיס, המסע 
המופלא לארץ המילים. בתיאטרון ארצי לילדים ונוער: הטפיר שאיש לא מכיר. בתיאטרון אלעד: מסע 

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



משתתפים
תיקי דיין ויקטוריה

הזוג המוזר,  – בתיאטרון בית ליסין:  בין ההצגות בהן השתתפה 
מלאכת החיים, המים זוכרים, מה עושים עם ג'ני, מכולת )בשיתוף 
מלכת האמבטיה,  משפחה חמה. בתיאטרון הקאמרי:  הקאמרי(, 
השיבה, כטוב בעיניכם, אילוף הסוררת, קומדיה של טעויות, שלוש 
יוסף וכתונת הפסים,  ג'ני?, פרק ב',  אחיות, השחף, מה עושים עם 
סיבוב מסוכן, מיטות משונות, אורזי מזוודות, סוויני טוד, לילה טוב 
אמא, דבש פרא, עלובי החיים, הג'יגולו מקונגו, החולה המדומה, 
בית העלים הכחולים, ענבי זעם, מבקר המדינה, דבר מצחיק קרה, 
יעקובי ולידנטל, עיר הנפט, לילה טוב אמא, מותו של סוכן, שמו הולך 
לפניו, אמא קוראז' וילדיה, הזאבים ועוד. הצגת יחיד: שירלי ולנטיין 
תוכנית סאטירית,   – לא הכל עובר  יובל. בטלוויזיה:  בתיאטרון 
זהו זה, מישל עזרא ספרא, קרובים קרובים, ארץ קטנה  בסדרות: 
איש גדול, בנות הזהב, בתולות, האחיות המוצלחות שלי, שטוקהולם 
כביש ללא מוצא, סימה ועקנין מכשפה, הסודות,  ועוד. בקולנוע: 
על  רוזנבלום  ובפרס  רובינא  בפרס  זכתה  ועוד.  לצוד פילים 
מכלול תפקידיה. זכתה בפרסי התיאטרון הישראלי על תפקידיה 

בהצגות המים זוכרים, עיר הנפט, מכולת.

יונתן צ'רצ'י ראובן
בוגר בית צבי, בית הספר לאמנויות הבמה, 1981. בין ההצגות 
ביונקרס,  חפץ, אבודים  הקאמרי:  בתיאטרון   – בהן השתתף 
מלאכים באמריקה, גורודיש, מילאנו, גיבור מעמד הפועלים, מותו 
והמוות,  המלט, תופרות, העלמה  חיפה:  בתיאטרון  סוכן.  של 
גרין מייל, בוגד, חבלי משיח. סיפור פשוט. בתיאטרון באר שבע: 
בפסטיבל עכו: ביקורת חצות – זוכה פרס שחקן מצטיין )1987(. 
ללעוס בזוקה   ,)1997( ציון לשבח  זוכת   – וי  אדון  בתאטרונטו: 
 – וי  אדון  )2014(. פסטיבל אדינבורו:  ציון לשבח  זוכת   - בארון 
מועמד שחקן מצטיין בטלוויזיה: מרחב ירקון, זינזאנה, פולישוק, 
האסונות של נינה, אביבה אהובתי,  ועוד. בקולנוע:  טקסי דרייבר 
ועוד. מרצה על  )מועמד לאוסקר על תפקיד משני(,  אינגיל 

''הומור על במות החיים''.



לירית בלבן שרה
בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך 
איבצ'ר: נדל"ן, ארבע אימהות. בתיאטרון הבימה: בגדי המלך, 
נמר חברבורות, חודש בכפר, משפחה. בתיאטרון חיפה: 2017 
זוג פתוח, בומרנג, שלום ולא להתראות,  קרקס של יהודים, 
בתיאטרון  אימפרוביזציה.  מופע  חתונה אחרונה, אימפרו 
ארנה פורת: שרלוק הולמס התעלומה הראשונה. בתיאטרון 
בטלוויזיה:  אפריל הקסום, משיח.  המשרד,  שבע:  באר 
בסדרות חברות, שמחות, שוסטר ושוסטר, נעלמים, מלאך של 
אמא, הבורר, בלי גרביים, בובות, שחקנית ספסל, קומי קומי 
יובל גיבור בעננים, ליידי טיטי שרה בלוז, 15  ועוד. בקולנוע: 
שנה, הבלדה לאביב הבוכה, רסיסי אהבה, אהבה קולומביאנית, 

סימה ועקנין מכשפה.

גל אמיתי דובי
 .2013 לוינשטיין,  יורם  של  מיסודו  בוגר הסטודיו למשחק 
ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר:  – בבית  בין ההצגות בהן השתתף 
ביבר  לילה,  המוזר של הכלב בשעת  גרוסמן, המקרה  אלה 
הזכוכית, הוא הלך בשדות, אינטימיות. בתיאטרון הבימה: כפרה. 
בתיאטרון הקאמרי בשיתוף תיאטרון חיפה: וניה סוניה מאשה 
ושפיץ. באנסמבל עיתים: מדיאה. בתיאטרון באר שבע: הגיבן 
משחקים בחצר האחורית.  מנוטרדם. בתיאטרון אורנה פורת: 
מחוברים.  מופע:  בתיאטרון  המעופפת.  הכיתה  במדיטק: 
קונטקט.  עינב:  במרכז  סאלח שבתי.  אביב:  תל  בתיאטרון 
 Homeland ,בטלוויזיה: המשימה אמזונס, גאליס, משפחה טובה
2, נפלת חזק, פלמ״ח, סברי מרנן. בקולנוע: מקום בגן עדן, ירח 
בבית 12, מכתוב, מילים נרדפות, פול ספיד, קרב אוויר. בעלים 

של הסטודיו בית הספר למשחק.



תמר עמית יוסף רבקה
 – בוגרת סמינר הקיבוצים, 2019. בין ההצגות בהן השתתפה 
חנה סנש.  לסביהונסט. בתיאטרון המדיטק:  בתיאטרון הבימה: 
אחותי הגדולה  שמיים הפוכים. בתיאטרון הקרון:  במרכז ענב: 
מכולם. בתיאטרון תמונע: שחקים, הבלחות. בטלוויזיה: המורדת, 
גאליס, האחיות המוצלחות שלי, החפרנים, האוצר שלנו, האי, 

סימני שאלה. כדרמטורגית: ואני לא יכולה לשנות את זה.
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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

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

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

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:

ארז שפר

 מנהלי במה:
 תום שוורץ

שחף רויטמן

 תאורה:
 אלכס בנסמן

קוסטה רייבסקי

 הגברה:
 ויטלי בז'קו
מיכאל פרג

 מתפעלי במה:
 נביל טאפש

מתיאס סטוליאר

 מלבישה:
אולגה פרגמן

 אביזרים:
קלייר רודריג חסיד

 פאות:
אולגה מטאיסן

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון

 צילום תוכניה:
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

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

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
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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

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

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



APPLES FROM THE DESERT
by Savyon Liebrecht

Cast:
Tiki Dayan Victoria
Jonathan Cherchi Reuven
Lirit Balaban Sarah
Gal Amitai Dudi
Tamar Amit-Joseph Rivka

Director Amir I. Wolf
Set Design Niv Manor
Costumes Design Aviah Bash
Music Elad Adar
Lighting Design Ziv Voloshin
Movement Sharon Gal
Assistant Director Moran Geva


