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דבר המחזאי

י  לפנ החלה  ״שיפוצים״  על  העבודה 
ימי טרום- היו  שלוש שנים בערך. הימים 

קורונה, בדיוק התחלתי לצאת עם מישהי, 
בית  על  קומדיה  לכתוב  לי  והתחשק 
שמאוד  ישן  סרט  בהשראת  שמתפרק, 
ילד. אבל באומנות  הצחיק אותי כשהייתי 
כמו באומנות - אתה בדר״כ מגלה על מה 

ולמה כתבת רק בדיעבד.

״תיקון אמיתי מתחיל מהחוץ פנימה״ אומר 
השיפוצניק במחזה, וכנראה שהמושג של 
שיפוץ, כלומר תיקון, העסיק ומעסיק אותי 
לא מעט: מה היכולת שלנו להשתנות, או 
״לשפץ״ את עצמנו? כמה אנחנו שואפים 
ואם  שלנו?  הזוג  בת  או  בן  את  לשנות 
תיקונים  לה/ו  עושים  היינו  האם  יכולנו, 

קלים או הולכים על ״רמונט״ כללי?

לאורך שנות הכתיבה המחזה תפס צורה 
בינתיים  הפכה  ה״מישהי״  אותה  משלו, 
בה  בית  התל-אבי והדירה   , ״ גתי ו ז ל״
הוכיחה לעתים תכופות שאין  התגוררנו 
דבר שאני יכול לכתוב, מופרע ככל שיהיה, 
יצא  בו.  יכולה להתחרות  שהמציאות לא 
שחווינו על בשרינו לאט לאט את כל קשת 
עבודות  ועד  בצנרת  מבעיות  העלילה, 
יודע אם  וסנפלינג מהגג. אני לא  איטום 
זו היתה דרכו של העולם לתת לי הערות 
על הכתיבה, אבל בשלב מסוים היה נדמה 
מודע  לא  שאני  בחוזה  סעיף  איזה  שיש 
מחוייב  כותב  שאני  דבר  כל  לפיו  אליו, 

לקרות גם במציאות.   

לוקחים  המוכשרים  כשהשחקנים  היום, 
והתגבש  אחריות על הטקסט שהתגלגל 
חוזר  אני  מהצד,  בהם  להביט  פנוי  ואני 
עלי  וחושב על תהליך השיפוצים שעבר 
נמצאת,  שהאמת  לי  ונדמה  הזה.  בזמן 
כרגיל, איפשהו באמצע: על הספקטרום 
לבין  בשכבות,  עדינה  עבודה  שבין  הזה 
שיפוץ מן היסוד; בין שיוף ותוספת צבע על 
מה שכבר קיים באישיות שלנו, לבין להרוס 
ולבנות מחדש; איפשהו שם בתווך נמצאת 
 - שלנו  החיים  של  האמיתית  העבודה 
עבודה על עצמנו ועל הקרובים לנו. ויתכן 
שזה מה שהיה חשוב לי לכתוב עליו מחזה. 
זו בהחלט עבודה, אבל אם מחוייבים לה, 

היא יכולה להיות משתלמת.

בינתיים בכל אופן, הרעיון הראשוני הפך 
להיות מחזה, בדירה ההיא אנחנו כבר לא 
גרים יותר, וזוגתי... היא הפכה להיות אשתי. 

ליוצרים  להודות  עבורי  הזדמנות  זאת 
ורועי  ולקאסט המופלא. לעדי  הנהדרים 
על הליווי והרעיונות. ולתיאטרון בית ליסין 

על האמונה והשיח היצירתי.

ארז דריגס, המחזאי והבמאי
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או  בית  רבים מהזוגות שבונים  גדול:  סוד  לא  זה 
ולפעמים אפילו  עורכים שיפוץ גדול מסתכסכים, 

מגיעים עד גירושים.

מדוע זה קורה? כיצד ניתן לצמצם את הנזק? מה 
התהליך הנפשי שעוברת משפחה תחת שיפוץ?

שמחה  חיוביים,  ברגשות  לרוב  מתחיל  התהליך 
והתרגשות - הנה אנו עומדים להגשים את חלומנו. 
אם זה אחרי שנים של חסכון והכנה לרגע הגדול, 
או זוגות בעלי אמצעים שמתחילים חיים משותפים, 
תחילתו של תהליך הבנייה לרוב מלווה ברגשות של 
ונהדר, שישנה את חיינו ללא  צפייה למשהו חדש 
הירידה אל קרקע המציאות,  ואז, מתחילה  הכר. 

שלעיתים מלווה ברעש של התרסקות.

פוגש כמה  שיפוץ  או  בנייה  זוג הנמצא בתהליך 
משוכות ואתגרים רגשיים ובין-אישיים:

משמעויות אישיות לגבי בית
בית הוא לא רק מבנה, הוא הרבה יותר מסך הקירות 
והחלונות שבו. בית הוא מושג בעל משמעות רגשית 
ונפשית רבה עבור כל אדם. הבית הוא המשפחה, 
חום, נחמה,  בו  הוא המקום שאנו מצפים למצוא 
וגם להגשים פנטזיות של הפגנת הצלחה,  ביטחון, 
עושר, מקום לביטוי אסתטי, יצירתי ועוד. אדם שניגש 
לבנות או לשנות את ביתו, מגיע עם מטענים רבים 

מהעבר ומשאלות לעתיד. 

המּודעּות האישית והזוגית לגבי הנושא היא קריטית: 
לדבר על הבתים שגרתם בהם, על חלומות, זכרונות 

ורעים, שקשורים בבית. לנסות לגלות את  טובים 
– מדוע חשוב לכם כל כך  הרבדים הלא מודעים 
לבנות בית? מה הציפיות? האם חשוב לכם לנקר 
את עיניי החברים או דווקא רוצים להקרין צניעות? 
האם אתם מחפשים בית שיהיה מבצר, סגור ומגונן, 
עולה  ומכאן,  לסביבה?  וידידותי  פתוח  מקום  או 

הנקודה הבאה – ההבדלים.

פערים והבדלים בין בני הזוג
בני זוג נדהמים לפעמים לגלות, כי "בית חלומותיהם" 
מורכב למעשה משני בתים שונים מאוד. האשה 
בעוד  הבית,  לב  שיהיה  גדול  מטבח  על  חולמת 
שעבור הגבר מרכז העניינים הוא הקולנוע הביתי. 
היא רוצה להשקיע בעיקר בחומרי בניין איכותיים, 
וכן  ולאיבזור.  לריהוט  יותר  והוא מעדיף להקציב 

הלאה. 

ההבדלים הם למעשה מקור עיקרי למתח בזוגיות. 
לדבר שנתפס כחשוב  נוגעים  וככל שההבדלים 
יתלהטו  שהרגשות  סיכוי  יותר  יש  כך   , וקריטי
זוג  לכן,  יגבר.  והסכמה  לפשרה  להגיע  והקושי 
העומד בתחילתו של התהליך, מוטב שיקדיש חלק 
ממשאביו להתבוננות בתהליך הזוגי שהם עוברים. 
אותם,  ולכבד  הבדלים  שיש  בכך  להכיר  עליהם 
לעשות מאמץ גדול שלא להיכנס לעמדה שיפוטית. 
נסו לגבש נהלים לגבי קבלת החלטות. ניתן לרשום 
מראש סדרי עדיפויות – על מה אני מוכנה להתפשר 
"ייהרג ובל יעבור". בדקו אם יש  ומה מבחינתי הוא 
וחפשו מראש  נקודות שעלולות להפוך למלחמה 

כיצד למנוע אותה.

 הרי את משפצת לי,
ומה זה עושה לזוגיות
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"בדק בית" רגשי, יסודי לפני התחלת הבנייה יעזור 
ישנים, תחושות של  ולאוורר כעסים  מאוד לנקות 
ואי צדק, שמקננות שנים ומפריעות להגיע  קיפוח 

לעמדה נדיבה של ותרנות ופשרה.

נקודה חשובה נוספת היא מידת התמיכה ושיתוף 
יש חלוקת תפקידים  זוגות שאצלם  יש  הפעולה. 
בלתי כתובה אך נוקשה שמספקת אותם בשיגרת 
זו עלולה  היומיום. בעת התגייסות לבנייה, חלוקה 
מול  במערכה  לבד  הזוג  מבני  מישהו  להשאיר 
מוסדות ומטלות שמעבר לכוחותיו. גם אם תמיד 
ייתכן  ניהול כספי הבית,  היא מתמודדת לבד עם 
שמשימה זו תדרוש שהוא יהיה יותר מעורב. פרויקט 
גדול דורש גיוס מיוחד של כוחות ומעורבות. אחת 
היא  בית  בניית  בזוגיות אחרי  התופעות הקשות 
תחושת כעס עצומה של אחד מבני הזוג שנותר 
לבד עם מטלות קשות כמו החלטה לגבי משכנתה, 
הלוואות, עימותים עם רשויות וכדומה. אל תשאירו 

זה את זו לבד במערכה!

פערים והבדלים בין חלום 
למציאות

מלבד הפער בין בני הזוג, יש גם פער פנימי שהולך 
ומתגלה, בין הבית שדמיינתי וחלמתי עליו, לבין מה 
זה בגלל מגבלות  וקורה במציאות. אם  שאפשרי 
המקום,  של  אילוצים  בשל  או  כסף,  או  זמן  של 
המבנה, או פשוט הצורך לבחור ולוותר. התהליך של 
תכנון ובנייה מלווה בהרבה אכזבות ופערים כאלו, 
ואכזבה.  יכולת נפשית לשאת תיסכול  שדורשים 
מבחינת  יותר,  מציאותית  הכנה  שתהיה  ככל 
האפשרויות, המגבלות והאילוצים, כך יוכלו הבונים 
לחסוך מעצמם את כאב האכזבה. מומלץ להיצמד 
לדבר אחד או שניים שעליהם לא מוותרים, ולהיזכר 
בהם בשעה שמקריבים את שאר הפנטזיות שלא 
ניתנות להגשמה. תוך כדי התהליך, אנשים רבים 
מאבדים את חוש המידה, ולפתע, כל אריח נראה 
קריטי, התפשרות על ריצוף מסוג זול יותר נתפסת 

כאובדן ותיסכול בלתי נסבל, או כישלון והפסד.

כסף
למתחים,  העיקריים  הנושאים  אחד  הוא  כסף 
מריבות ובעיות זוגיות. ככל שיש פחות כסף, כמובן, 
זוגות בעלי אמצעים,  גם אצל  אך  גדל,  המתח 
גורם  הוא  דרך חלוקת התקציב  על  המאבקים 
מרכזי ביותר לכעסים ולמריבות. הרגשות המלווים 
את נושא הכסף עזים ובעלי היסטוריה. גם בנושא 
ושכל  זה, חשוב להרחיב את המודעות האישית 
"מה  ישאל את עצמו ברצינות:  הזוג  אחד מבני 
היתה  האם  כסף?"  עם  שלי  )הנפשי(  הסיפור 
וביזבוז הם  במשפחה פשיטת רגל? האם קניות 
עבורך סוג של פורקן, או תרופה לתיסכול ודכאון? 
לישון  לך  חובות לבנק הם משהו שיפריע  האם 
היא אחת ההוצאות  בית  היות שבניית  בלילה? 
זוג במהלך חייו המשותפים,  הגדולות ביותר של 
שנולדות מתוך חרדות  למריבות  זוהי מלכודת 

עמוקות מאובדן המשאבים והביטחון הכלכלי.

נושא  יודעים שהכסף מהווה עבורכם  אם אתם 
למתחים עוד לפני הבנייה, צפו כעת להחרפה, 
הנושא  לגבי  בית  בדק  ועשו  תרופה  הקדימו 

הכלכלי. 

לסיכום: לכל שינוי בחיים יש שתי פנים - הזדמנות 
פרידה  מעבר,  של  ומשבר  וגדילה,  לצמיחה 
והסתגלות לחדש. ככל שמגיעים לתהליך זה עם 
ודיאלוג שבו יש מקום להתבונן  מוכנות, פתיחות, 
ולהכיר במציאות הרגשית, כך הזוג נמצא בזרימה 
ולא נתקע. מהדאגה והספקות של התחלת הדרך, 
דרך המתח סביב הביצוע ועד ליום הגדול בו הכל 
במקום ואתם מתחילים לחיות בביתכם החדש/

– מצפה לכם רכבת הרים של שמחה  המשופץ 
וחשש, תיסכול והתרגשות.

פסיכולוגית  עירית קליינר-פז,  מתוך כתבה מאת 
27.3.2007 ynet ,קלינית ומטפלת זוגית
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להיות  לנו  אפשרו  השונים  הטכנולוגיה  ערוצי 
באינטראקציה גם בתקופות של סגר, והחיפושים 
אחר אהבה אפילו התגברו. השנתיים האחרונות, 
שבמהלכן הקורונה נכנסה אל חיינו, היו מאתגרות 
בכל  כמו  זוגיות.  המחפשים  שבינינו  לרווקים 
כאן הטכנולוגיה באה לעזרתנו.  גם  תחום אחר, 
הטכנולוגיה שאיפשרה לנו להמשיך לעבוד, לחגוג 
אירועים משפחתיים או להתאמן ביוגה או פילאטיס, 
דייט  בזום. המושג  לדייטים  גם לצאת  איפשרה 
הרווקים־ בלקסיקון  שגור  להיות  הפך  וירטואלי 

רווקות, ועבר שדרוגים יצירתיים. את הפגישה בבית 
הקפה מחליפה שיחת זום, וכדי לייצר תחושה של 
פיצה לשתי  הזוג מזמין  דייט אמיתי, אחד מבני 
הכתובות והשני בקבוק יין, שאתם אוכלים או שותים 
מבעד למסך. המגזינים התמלאו בעצות ממומחים 
למיניהם: עשה־ואל־תעשה בדייט בזום, מה ללבוש, 
ולאן  הדייט  לקיום  בבית  המועדף  המקום  היכן 

להביט במסך.  

ממצא מעניין נוסף הוא שחיפושי האהבה התגברו 
הרווקים  כמות  הקורונה,  בתקופת  משמעותית 
שפתחו חשבון באפליקציות היכרויות עלה באופן 
תחושת  רבים  אצל  הציפה  הקורונה  משמעותי. 

בדידות ועוררה את הצורך באהבה.

ערוצי הטכנולוגיה השונים, בין אם מדובר בשיחת 
איפשרו  טלגרם,  או  זום  ר,  מסנג׳ וואטסאפ, 
נותרה  - אבל שאלה אחת  להיות באינטראקציה 
והאינטראקציות  המפגשים  האם  מענה:  ללא 
בן  על  הולם  מידע  לספק  יכולים  הווירטואליים 
הזוג הפוטנציאלי, כזה שיעמוד במבחן המציאות? 
יוצאים  או  רואים אדם אחר במועדון  אנו  כאשר 
איתו לדייט, ישנן מערכות מוחיות מתורגלות היטב, 
שהתפתחו כדי לקרוא את הסיגנלים של האדם 
השני, את שפת הגוף שלו, את הריח והמגע. בחינת 

תאימות של בן זוג פוטנציאלי מחייבת הפעלה של 
והריח, אנחנו  כל החושים. בהיעדר המגע, הטעם 

למעשה עיוורים.

ולא  פיזית אנחנו אוספים באופן מודע  בפגישה 
״כימיה״,  יש  מודע רמזים בלתי מילוליים. כאשר 
את  מייצרים  העצביים  והמוליכים  ההורמונים 

התחושה שאנו חווים כפרפרים בבטן. 

היא  הדיגיטלית  הסביבה  שיצרה  ההטיות  אחת 
אנשים  לקטלג  הנטייה  הפיזי,  במראה  מיקוד 
המראה  בסיס  על  )סטריאוטיפים(  לקטגוריות 
שלהם. הרבה אנשים שנראים טוב בדיגיטל, יתבררו 
מושכים לטעמנו במבחן המציאות. לאחר  כלא 
שעברנו את משוכת המראה, ישנו שלב הפלירטוט 
שבשפה מקצועית מכונה ״כימיה בצ׳אט״ - מידת 
זוהי  סגנונות התקשורת בטקסט.  בין  ההתאמה 
היכולת להבין מתי הוא מקניט אותך, היכולת להבין 
כי לא ראתה את  עונה לך עכשיו לא  שהיא לא 
ההודעה אלא כי היא נפגעה, היכולת להבין שהוא 
מצפה שגם את תגידי לו בוקר טוב ולא תחכי שהוא 
וכדומה. הנתונים מראים שגם אם שני  זה שיפנה 
וירטואלית, המראה  היכרות  השלבים האלו של 
והכימיה בטקסט, עברו על הצד הטוב ביותר, רבים 
הם הקשרים שלא מחזיקים לאחר הפגישה הפיזית 
הראשונה, אפילו אם הקשר הווירטואלי נמשך כמה 

שבועות.

אז מה בדיוק חסר לרדאר הדייטים שלנו בדיגיטל 
שלא מאפשר לנו לראות את התמונה המלאה? 
לנבא  לנו  המאפשרים  גורמים  שלושה  נמצאו 
רומנטיים: מידת  יחסים  סיכויי ההצלחה של  את 
והיכולת  הפתיחות שמוגדרת כמתן אמון באחר 
אינטימיים, תמיכה חברתית  לחלוק עמו פרטים 
רגשית  ותמיכה  זוקים  חי קבלת  על  מדברת 

אהבה בימי קורונה

מהפרטנר ומגע פיזי. בעוד שני הגורמים הראשונים 
יכולים להתקיים במידה מסוימת בממד הווירטואלי 

מגע פיזי לא יכול להתקיים בסביבה הווירטואלית. 

כשבני זוג מצויים לראשונה ביחסי קרבה, משתחרר 
אותו  הורמון בשם אוקסיטוצין, שחוקרים מכנים 
הורמון האהבה. הוא מופרש במגע עם אדם אהוב 
בזמן חיבוק, נשיקה או כאשר מסתכלים אחד לשני 
בעיניים ולכן לא משנה כמה סמיילי נפזר בהודעה, 
יובילו לשחרור רבע מהכמות המופרשת  הם לא 

בחיבוק.

מבודדים  הרגישו  מאיתנו  רבים  שבה  בתקופה 
מתמיד, היכרויות מקוונות אכן הציעו כמה יתרונות. 
בנוסף, הקורונה איפשרה להקדיש זמן כדי ללמוד 
אחד על השני לפני הפגישה ואמנם עבור חלק קטן 
ידליק את הניצוץ  דייט בעולם האמיתי  מהזוגות, 

שהחל באינטרנט.

ד"ר לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי
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יוצרים

ארז דריגס מחזה ובימוי
פציעות  בין ההצגות שביים - בתיאטרון גשר:  לוינשטיין.  יורם  בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של 
קטנות, בזעיר אנפין. בתיאטרון חיפה: איש הכריות. בצוותא: המשתמט. כתב את המחזות – בתיאטרון 
ושחקן ראשי  יוצר  )עיבוד(. בטלוויזיה:  זרים מושלמים  בתיאטרון הבימה:  אחד פלוס אחת.  גשר: 
בסדרה חזרות. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון גשר: הלילה ה-12, טרטיף. בתיאטרון הבימה: 
- תסריטאי  זוכה פרס האקדמיה לטלוויזיה  לימונים, תיאטרון רפרטוארי.  הסוחר מונציה. בפרינג: 

בסדרה חזרות.

פולינה אדמוב עיצוב תפאורה
זז,  הר לא  ובחו"ל. בין עבודותיה - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר:  מעצבת תפאורה ותלבושות בארץ 
הסודות, לילה אחד מרקוביץ'. בתיאטרון הקאמרי: זה הים הגדול, פופר, איש קטן מה עכשיו?, אלקטרה, 
כבוד אבוד, ארוחת טעימות, מפיסטו, אותלו, הילד חולם. בתיאטרון הבימה: אישה בורחת מבשורה, הכיתה 
1984. בתיאטרון  אדיפוס, נעצר בחצות, שלוש אחיות )בשיתוף הקאמרי(  שלנו )בשיתוף ת. הקאמרי(, 
האדרת, משחק של אהבה ומזל, מולי סוויני, סדר עולמי חדש, הלילה השנים-עשר, שני קצרים  החאן: 
בזעיר אנפין,  איפיגניה. בתיאטרון גשר:  עיקר שכחתי. בתיאטרון באר שבע:  בתיאטרון תמונע:  וחתול. 
ויוליה.  וצייד הפרפרים, האוצר מתחת לגשר, רומיאו  מסעות אודיסאוס, פציעות קטנות, מי כמוני, הכלה 
בתיאטרון מלנקי: הזקנה ועושה הנסים, הזר )הצגת הפרינג' של השנה 2004(, שושנת יריחו, על החטא, 
בסטודיו  מישהו מאחורי, המשתמט.  בצוותא:  טרגדיות קטנות, המהגרים, איוב, אורפיאוס במטרו, אמוק. 
ופרינג'. לקבוצת המחול נועה דר:  יורם לווינשטיין: חלום ליל קיץ. עיצבה תלבושות להפקות אופרה 
 ,)Mastersakaya Fomenko( במוסקבה: טניה-טניה .)Takoi teatr( עננוצה. בסנט פטרבורג: עיקר שכחתי
החיים הם חלום )Theatre Vakhtangov( בקייב: מרקיזה דה סאד )Teatr Franko(. זוכת פרס התיאטרון 
לתלבושות )2013( על ההצגה משחק של אהבה, זוכת פרס התיאטרון לתלבושות )2010( על ההצגה 

הלילה השנים-עשר. זוכת פרס קיפוד הזהב לתפאורה )2009( על ההצגה אורפאוס במטרו.

ילנה קלריך עיצוב תלבושות
M.F.A בהצטיינות, מגמת עיצוב תיאטרון, אוניברסיטת תל אביב, התמחות בעיצוב תפאורה  בוגרת 
ותלבושות. בתיאטרון הבימה – מעצבת בית תלבושות ומנהלת מתפרה 2021-2007. עיצבה תלבושות 
לכ-70 הצגות תיאטרון. בין עבודותיה - בתיאטרון הבימה: עלובי החיים, אוויטה, גברתי הנאווה, שייקספיר 
מאוהב, החולה המדומה, עקומים, סימני דרך, מאחורי הגדר, מצדה 1942, הנאהבים והנעימים, מיקה שלי, 
אוגוסט: מחוז אוסייג', כי בנו בחרת, מי מפחד מווירג'יניה ולף, דבר על מקום המצאם, קוויאר ועדשים, אנה 
קרנינה, זקופנה שלי, מאובן, אייולף הטן, ועוד. בתיאטרון גשר: גן הדובדבנים, מינכהאוזן או כל האמת על 
השקר, ווריאציות לתיאטרון ולתזמורת, מיסטר ברינק, כולם רוצים להוליווד. בתיאטרון הקאמרי: כובע הקש 
האיטלקי. בתיאטרון באר שבע: איסבלה, חסיה היתומה, בית הקפה. עיצבה תלבושות בתיאטרון החאן, 
בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר, תיאטרון חיפה, מדיטק, תיאטרון אורנה פורת לילדים והנוער. 

מרצה באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לאומנויות, חוג לתיאטרון ותוכנית רב תחומית.

רן בגנו מוזיקה
משנת 1987 עוסק במגוון רחב של מוזיקה ובשנים האחרונות מנהלה המוזיקלי של להקת המחול 'ורטיגו' 
קפה ערבה,  בהנהלת נועה ורטהיים. בין עבודותיו בתיאטרון – בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
בחורים טובים, אמא שלו, לחנך את ריטה, האבא, הזוג המוזר הגרסה הנשית, אילוף הסוררת. זוכה פרס 
״אופיר״ 2014 על הלחנת המוזיקה לסרט אפס ביחסי אנוש. זוכה פרס חג'ג' 2013 על עבודתו בסרט 
פלסטלינה. זוכה פרס הפסקול הטוב לשנת  2011 ו-2014 על המוזיקה לסדרה פלפלים צהובים. זוכה 
פרס האקדמיה לסרטים דוקומנטריים 2007 על הפסקול לסרט מרגל השמפניה. היה מועמד לפרס 

התיאטרון האיטלקי בשנים 2013, 2016, 2015.

עמית זמיר תנועה
יורם  בוגר בית הספר למשחק מיסודו של  וכוריאוגרף.  יוצר  ויצירה אישית,  מורה לתאטרון מחול 
כוריאוגרפיה. מעביר  לוינשטיין, הסדנה להכשרת רקדנים בחיפה, M.A בחינוך למחול בהתמחות 
סדנאות פשוט לזוז בתנועה בארץ ובעולם. עיצוב תנועה בתיאטרון – בבית ליסין ע״ש ברוך איבצ'ר: 
הר לא זז, האורחת, הוא הלך בשדות, הקומה השלישית, מלך הכלבים, הסודות, לילה אחד מרקוביץ׳. 
בתיאטרון  וניה, הטנק.  בעל למופת, אותלו, השיבה, מיזרי, הנכד, אהבה ומגפה,  בתיאטרון הקאמרי: 
ויוליה, גרין מייל, חתונת הדמים, דונה  באר-שבע: למה לא באת לפני המלחמה?, בין חברים, רומיאו 
פלור, הדירה של רוזה. בתיאטרון הבימה: קוריולנוס, רעל ותחרה, מישהו שישמור עליי, 1984, דבר על 
מקום הימצאם. בתיאטרון גשר: המחברת הגדולה, רודף העפיפונים, חוות החיות, מר ורטיגו, המנהרה, 
המפלט, סיפור אהבה וחושך חתונה בשעת מגפה. בתיאטרון  בתיאטרון החאן:  אלף שמשות זוהרות. 
הניצחון הסופי  בתיאטרון אורנה פורת:  כוכבים תועים, מעשיות קלאץ, בישראל ובחזרה.  יידיש שפיל: 
בתיאטרון  ים, בלאנש.  בובה, סוסי  בסוזן דלל:  יער.  ולא  לא דובים  בתיאטרון המדיטק:  מורה לחיים. 
כיוצר עבודותיו הוצגו בפסטיבלים רבים:   .The Head בת.CRT איטליה:   .Miracolo פיקולו איטליה: 
אינטימאדנס, פסטיבל ישראל, גוונים במחול, מחול אחר, מחול לוהט, פסטיבל מאסטר קלאס מילאנו 

איטליה, פסטיבל תאטרון פיזי באסן גרמניה ועוד.

קרן גרנק עיצוב תאורה
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן - 
בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: מנדרגולה, אהבה זה לא הכל, הבנאליות של האהבה, אקווס, עלמה ורות, 
מייק, האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר האמיתי, רק אתמול נולדה, מכולת )בשיתוף הקאמרי(. סוסים 
על כביש גהה, אז בפראג, עובד בשביל שניים, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, טרטיף, המוגבלים, 
לחנך את ריטה, עקר בית, חתולה על גג פח לוהט, אלה גרוסמן, אילוף הסוררת, לצאת מהארון, האורחת, 
אנשים מקומות ודברים, שבעה, דברים שאני יודעת, אפס ביחסי אנוש, אינטימיות, הנאהבים והנעימים, 
סינית אני מדברת אליך, בעלת הבית, משחקים בחצר האחורית, לעבור את הקיר. 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(. 
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מיה דגן הודיה
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2001. בצבא שרתה בלהקת הנחל ובתיאטרון צה"ל. 
בין ההצגות בהן השתתפה - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: טוב, מכתב לנעה, עשו עליך פעם סרט?, 
טובות,  הכי  חברות  רוחל'ה מתחתנת,  הכל,  לא  זה  וניה, אהבה  הדוד  אלוהי הקטל,  חיי,  פיאף, אהבת 
שיקגו, ברנשים וחתיכות, מייק, אחים  במחזות זמר:  טרטיף, חתולה על גג פח לוהט, אילוף הסוררת, 
בדם. בתיאטרון הקאמרי: הריון, עד קצה הקשת, במחזות זמר: מצחיקונת, שורת המקהלה. בטלוויזיה: 
בסדרת  לילה,  מועדון  בתכנית  אמאל'ה,  הקומית  בדרמה  שלנו,  השיר  היומית  המוזיקלית  בדרמה 
מערכונים גומרות הולכות, בסדרות: אבידות ומציאות, תמיד אותו חלום, אמא ואבאז, מתלהבת, יש לה 
את זה, החולמים, מריו, שקשוקה, מה שבע, המפקדת, מנאייכ. בקולנוע: אבידות ומציאות, פעם הייתי, 
תפקידה  על  המבטיחה  השחקנית   - הישראלי  התיאטרון  פרס  זוכת  אחר.  סיפור  בירושלים,  קאפו 
זוכת  במצחיקונת.  תפקידה  על  ראשית  שחקנית   - הישראלי  התיאטרון  פרס  זוכת  לנעה.  במכתב 
פרס האקדמיה לקולנוע - שחקנית השנה על תפקידה בפעם הייתי. זוכת פרס עיריית תל אביב על 

תפקידה כג'ודי גרלנד.

שלומי טפיארו יובל
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2006. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך 
איבצ'ר: נערי ההיסטוריה, סיפור אהבה, תפוחים מן המדבר, עלמה ורות, בחורים טובים, מנדרגולה, מקסי 
ואני, עובד בשביל שניים, טרטיף, אלה גרוסמן, הקומה השלישית, מלך הכלבים, עבדאללה שוורץ, פנתר 
כפול. בטלוויזיה: זגורי אימפריה, עממיות, בנות הזהב, הקיבוצניקים, מגן דויד דרום, למה מי מת, פי פי אס, 

חזרות, בלאדי מורי ועוד. השתתף באנסמבל הגדוד העברי.

אודי גוטשלק   חביב/אמיר
שחקן, מחזאי ובמאי טלוויזיה ותיאטרון. מוכר כחצי מצמד הקומיקאים "אודי ואביעד". מנהל אומנותי 
של המופע הבינלאומי המצליח ה-VOCA PEAPLE. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון הבימה: מבקר 
המדינה. בתיאטרון הפרינג': המשתמט. הצגות בידור: מופע הסטנדאפ של אודי ואביעד, ציקי. בתיאטרון 
בילבי,  דלמטיים,  כלבים   101 בבית,  אותי  שכחו  מסחרי:  הג'ונגל. בתיאטרון  ספר  הישראלי:  הילדים 
נסיך מצרים, פסטיגלים. בטלוויזיה: כתב והשתתף בתכניות רבות ביניהן: גור ואוח, גן חיות, הקלמרים, 
המחלקה לחפצים מיוחדים, למה זה טוב?, כראמל. בקולנוע: האוצר מעבר לנהר, גנחה פלישת הזומבים. 

דיבובים: בובו וזץ ולסרט הקולנוע הבריחה מכדור הארץ ועוד.

אביעד בנטוב   חביב/אמיר
שחקן, תסריטאי ויוצר טלוויזיה ובמה. מוכר כחצי מצמד הקומיקאים "אודי ואביעד". בין ההצגות בהן 
השתתף – בתיאטרון הבימה: מבקר המדינה. בתיאטרון הפרינג': המשתמט. בצוותא: ילד מבחנה, עולם 
דיגיטלי. הצגות בידור: מופע הסטנדאפ של אודי ואביעד, ציקי, התרנגולים של נעמי פולני. בתיאטרון 
המסחרי: ספר הג'ונגל, 101 כלבים דלמטיים, בילבי, נסיך מצרים, פסטיגלים, מותק של פסטיבל ועוד. 
בטלוויזיה: כתב והשתתף בתכניות רבות ביניהן: הקומדי סטור, גור ואוח, הקלמרים, גן חיות, המחלקה 
לחפצים מיוחדים, למה זה טוב?, שבס, כפולה. הנחייה: ערוץ הילדים - סבבה בנט, כאן חינוכית - אנחנו 
וזץ  בובו  דיבובים:  לקרות?.  יכול  כבר  מה  הזומבים,  פלישת  גנחה  לנהר,  מעבר  האוצר  בקולנוע:  כאן. 

ולסרט הקולנוע הבריחה מכדור הארץ ועוד.

משתתפים
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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

רפרטואר 2022-23

זוג
מחזה ישראלי חדש

מאת עדנה מזי״א
בימוי: אילן רונן

תפוחים מן המדבר
קלאסיקה ישראלית
מאת סביון ליברכט

בימוי: אמיר וולף

היסטוריה של אהבה
מאת אלקסיס מיכליק

תרגום: אלי ביז׳אווי
בימוי: עידו רוזנברג

המחליפה
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רוני סיני
בימוי: ליאור אשכנזי

 

משחקים בחצר 
האחורית

קלאסיקה ישראלית
מאת עדנה מזי״א
בימוי: עידו רוזנברג

שיפוצים
קומדיה ישראלית חדשה
מאת ארז דריגס ובבימויו

עבדאללה שוורץ
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רמי ורד
בימוי: רוני פינקוביץ'

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

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

שני שקרים ואמת 
אחת

מאת סבסטיאן בלאן
וניקולא פווארה

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

המלט
מאת וויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: יאיר שרמן

סינית אני מדברת אליך
קלאסיקה ישראלית 

מאת סביון ליברכט
בימוי: ציפי פינס

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

רשת שידור
מחזה מאת לי הול
 עפ"י תסריט מאת

פאדי צ'ייפסקי
תרגום: אבישי מילשטיין

בימוי: אילן רונן

ברוכים הבאים לגיהנום
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רמי ורד
בימוי: דפנה זילברג

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

טליה לביא
בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

במעבה היער
לראשונה בישראל
מאת פלוריאן זלר

ארבע אימהות
קומדיה ישראלית חדשה

מאת דניאל לפין
בימוי: אילן רונן

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

בבצ׳יק
קומדיה ישראלית חדשה
מאת יהונתן אינדורסקי

בימוי: נועם שמואל

להצגה זו
 מנהלת הצגה:

אורנה דויטש

 מנהלי במה:
 סטס סביטקין

אופיר אוחיון

 תאורה:
 שמוליק הס

אייל דרור עובדיה

 הגברה:
 שרון ראובן

קני קליינברג

 מלבישה:
חני רוזנצוייג

אביזרים
יעלה מירוז

 ביצוע תפאורה:
שמעון אהרוני

 צילום שער ועיבוד תמונה:
פיני סילוק

 צילום הצגה:
כפיר בולוטין

 עיצוב שער:
רקפת ולטר-ונטורה

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד

תודה לארקדי דוכין

מנהלה
דוברות ויחסי ציבור: זיוה סידון

מנהלת פרסום: מיכל גלעד
מנהלת מכירות חוץ: נועה דקל

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

חן תמיר
מחלקה חינוכית: רועי שולברג

רכזת מנויים: אבישג מור
מנויים ופניות הציבור: דורית מוסבי
רכזת שיווק טלפוני: בתיה גמליאל

נציגי שיווק טלפוני:
ליליאן אטיאס, נאורה ברנר
 עמליה ברש, סימה זוארץ

יפית טרייסמן, מרים כספי, בלה לוי 
גאולה לושי, ציפי לסינגר

רכז שרות לקוחות:
ערן קרסו 

נציגי שרות לקוחות:
ויקי ברכה, שרה גלעם, אבי דנגור 
עפרה כהן, ליאב כהן, אורית כרמי 

דניאל לוטין, מיכי מיור, אילן פרגמין 
אורית קראווני, עדי קורל

יהודית שפירא
מנהלת לשכת מנכל: יפה רטי טייב
מרכזת תפעול המחלקה הטכנית 

ומשאבי אנוש: נגה חליף 
מנהלת חשבונות ראשית:

מרב כהן
חשבת שכר: לורה מולדצ'סקי

מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן, טלי חובב
מרכזיה: דבורה אהרון

מנהל מחלקת סדרנים: שחר קראוס 

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

דר דב תמרי  - יו״ר

פרופ׳ ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

עליזה גורן

עו״ד גיל בר-טל

צפנת דרורי

אופירה יוחנן וולק

גיורא יהלום

זינב מנסור

אריאל קפון 

עו״ד יחיאל שמיר

סמנכ״לית תפעול:
אדווה טמקין

מנהל משאבי אנוש:
יוסי זוידוביץ

מנהלת שיווק 
ומכירות:

עירית סוחוניצקי

מנהל כספים:
יחיאב לוסקי

מנהלת הפקות:
כנרת צור 

יעוץ משפטי:
עו״ד אסף ברנזון, עו״ד נחום פיינברג

עו״ד זוהר קדמון , עו״ד מיכל רוזנבוים

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

הפקה
מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק

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

ארז שפר

צוות טכני
מנהל ייצור: אבישי עשור

מנהל טכני: אלברטו בנדר
מנהלי במה: נביל טאפש, דניאל לוין 

אברהם נתנאל, סטניסלב סווטקין 
מטיאס סטוליאר, גיא קריספיל, נחום רז

עובדי במה: אופיר אוחיון, גל אלבג
יניב אלבז, דניאל נאור, יהודה גרוס

אלון כליף, אלעד פז, דוד פייזל אמזרי
יבגני שמואלביץ׳

מנהל מחלקת תאורה: דולב ציגל
תאורנים: שוקי אבו-חצירה
אלכס בנסמן, ניסים דלרייה

שי דלרייה, שמואל הס
ראובן וולנר, אנדרי יודשקין
ניר להב, פרננדו מחאיקר
 אולג סטפנוב, ליאור עזרא

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

הגברה: דניס אוסנקין, רז בליצבלאו
ויטלי בצ׳קו, יוסי דולב, מיכאל פרג

אורן פרי, דני קליינברג
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, מרינה צ'ורילוב

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

 אב הבית וממונה בטיחות:
יצחק סלחג'י הכהן

יונה   אליאן - קשת
אבירם   אביטן

מגי   אזרזר
איתמר אלבז

נופר   אליהו
יעל   אלקנה

עידן   אלתרמן
נעמה   אמית

גל   אמיתי
חן   אמסלם

הגר   אנגל
אנה   אקהרד

כרמל   בין
לירית   בלבן

אביעד בנטוב
אביתר   בר   דוד
נמרוד   ברגמן

דור   ברנס
ששון   גבאי

מיכאל   גבעתי
נעה גודל
שירי   גדני

אודי   גוטשלק
דיאנה   גולבי

לימור   גולדשטיין
שירי   גולן
עדי   גילת
דניאל   גל
מיה   דגן

תיקי   דיין
טל   דנינו

אוולין   הגואל
רמי   הויברגר

דניאל   היב
רוברט   הניג
אלירן   הרוש

אסף   הרץ
שלמה   וישינסקי

ענת   וקסמן
יעל   וקשטיין

מירי   זהבי
עוז   זהבי

אשלי   זימברג
גל   חזאז
תום   חגי

עודאל   חיון
סולימאן   חוסייסי

יורם   טולדנו
יעל   טל

שלומי   טפיארו
ענבר   יוחננוף
שי   כהן - נאמן

אביב כרמי
יובל   ינאי

יניב   לוי
הראל   ליסמן
לירן   ליפשיץ

חי   מאור
שלומי   טפיארו

לורין   מוסרי
לירן   מזרחי

רבקה   מיכאלי
קרן   מור - מישורי

זוהר   מידן
רותם   מלר
סיון מסט

מיטל   נוטיק
הילה   סורג ׳ ון - פישר

תמר   עמית - יוסף
טל   עמר

עומר   עציון
ספיר סבן

מירב   פלדמן
קובי   פרג ׳ 

עמית   פרנקו
סתיו   צוברי

טל   צ ׳ רנובסקי
יונתן   צ ׳ רצ ׳ י

שחף קהלני
אבי   קושניר

נתי   קלוגר
משי   קלינשטיין

מאי   קשת
אורנה   רוטברג

יואב   רוטמן
אודי רוטשילד

רון   שחר
מיכל שטמלר
עידן   שקרוקה
מעיין   תורג ׳ מן
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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
אלכסנדר יעקב וחנה
אלמגור שושי ועמיר

אלמוג דר׳ יעל )זכאי( 
אלקון עדית

אלשיך ורדה ויוסי
אמיר דנה ושרון

אסף רות ואברהם
אפרתי אורית

אקריש רבקה ויעקב
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
ביגר אילנה ואברהם

ביטון יניב וצליל
בן נפתלי אברהם

ביילין הלנה ויעקב ישראלי
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בלדב עו״ד לימור

בן אליהו איתן ורוית 
בר שלמה
בראון גבי

ברון ענת וגבי
בריר שרון

בר-טור ליאורה ורוני
ברזניאק ד״ר נפתלי וקראוס אגט

ברנדס שרון וגיל
ברנשטיין נתן

ברעם מיכל וגיא
ברץ יעל בני

ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת ד״ר מרים ושייקה

ברקת קרן ועירא
בשן מיקה

גבריאלי עדנה
גולדשטיין אורלי וטל
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

גלברד ברכה ויעקב
גליקסמן דליה ויוסף

גלרט אלון וריקי
גמזו יעל וגיא

גמזו יפה ואלי
גנזי רג׳ין ומושיק

גרבינסקי דינה וישראל
גרוס רחל

גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה ואלי אבולפיה
דאובר אורית ושלומי

דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב
דיק נאוה ואמנון

דנינו מיטל
דנקנר אורלי ונוחי

היערי עדי ועמיר
הלפרן אווה ודורון
הלפרן דנה וזמיר

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הראל אורה וד"ר אביקם
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולדמן איל

וולטש טלי ועמוס
וולס שירי ועידן

ויזל לימור והראל
ויסמן ברוריה ודודי

זוגלובק מרים ודפנה
זהר נילי ואלי ז״ל

זרניצקי אורה ויוסי
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
לאון מלכה ואמנון
לבני ציפי ונפתלי
להב דורית והלל

לוי אילנה ואבי
לוי חוה וגולדברג ארמנד

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

לרר רות ומשה
מאור גליה ויהושע
מאירוביץ' אילנה 

מולדבסקי בועז ואיילה
מולכו שלומית ויצחק

מילנר נאוה
מירצקי ד״ר אילונה
מיתר ג'וזיאן )צביה(

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
סוארי עדיה ופרופ' יצחק

סטיבה אורה ואיתן 
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל ז״ל

עופר ליאורה 
עופר רותי

עורקבי שירלי ועמיחי
עזורי מירי

עידן רוחה ועודד
עמית טובי ופרופ' עמי

ענבי גניה ומאיר
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור

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 רותי ועקי
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פודהורצר נעמי ואברהם

פורר מיכל ודוד
פושינסקי דפנה ואמיר

פייאר חנה
פינס עודד

פישר ד"ר אלי
פנאן מירי

פרי אסנת ויעקב
פרי נאוה

פרל ציפורה וישראל
פרנקל ענת ושמואל

פרשקר דליה
צ'חנובר יוסף

צרפתי חגית וניסים
קונדה ציפי ואפרים

קוק הלגה וטדי
קז חלי ואבנר

קלגסבלד יעל ודורי
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

רז אסתר
ריכטר יהודית וקובי

רקנאטי יובל יודי
שבירו רונית

שחר זהבה ואריה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי

שטראוכלר בת-שבע
שטרנגברג ליאורה ומנחם

שיינמן דניאלה ודן 
שלמון איריס ואליאב

שמגר רובינשטיין מיכל
שמיר מאיר

שמעוני רוני )שמעוני פינקלשטיין 
)fcd

שינדמן רונית ומוקי
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
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מייסדת אגודת הידידים
ג׳ני ברנדס ז״ל

יו"ר אגודת ידידי התיאטרון
הילה רהב

מנהלת אגודת ידידי התיאטרון
יפה ענתבי

רכזת אגודת ידידי התיאטרון
שרון הר יופי 

אכסדרה ע"ש ליזיקה, עמי וטדי שגיא

FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATRE
IN HONOR OF BARUCH IVCHER

בריבית מעולה שרק עולה ועולה

סכום מינימאלי להפקדה: 50,000 ₪. סכום הפקדה מקסימלי: 5,000,000 ₪. הבנק רשאי לשנות את תנאי התוכנית בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי 
ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. מס ינוכה כחוק. האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל הצעה לקבלת פיקדון

התקשרו עוד היום למקצוענים בהשקעות של מזרחי-טפחות 8860*

 לקוחות כל הבנקים,
מחפשים השקעה בטוחה בשוק לא יציב?

פיקדון ליצ'י שומר על הכסף שלכם במקום בטוח 
ואתם נהנים מריבית מעולה שרק עולה ומכמה תחנות יציאה
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RENOVATION
A new Israeli play 
Written and Directed by Erez Drigues

Set Design Polina Admov
Costume Design Elena Kelrich
Music Ran Bagno
Lighting Design Keren Grank
Movement Amit Zamir
Assistant Director Moran Geva 

Cast:

Maya Dagan Hodaya  

Shlomi Tapiero Yuval

Udi Gottshalk Amir/Haviv

Aviad Bentov Amir/Haviv
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