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למה לכתוב מחזה?
לכל מחזאי יש את המנוע שלו. אצלי זו בדרך כלל שאלה מסוימת שהעמידה 
בפניי המציאות; דילמה מוסרית שאין לה תשובה חד משמעית, כך שתהליך 
הכתיבה מגלם את החיפוש אחר התשובה. באופן דומה, גם ההצגה לא כופה 

על הצופים דעה חד משמעית אלא מזמינה אותם להיכנס לתוך התהליך.

בסגר הראשון של הקורונה, כשישבנו ספונים בבתים מרותקים למסכי 
החדשות וחשבנו שסופנו קרוב, דיברו בטלוויזיה על מחסור במכונות הנשמה. 
איש התיאטרון אילן רוזנטל כתב בדף הפייסבוק שלו הרהור מעורר חרדה: 
ובנו בן ה-40? בהיתי בפוסט הזה   70 יגיעו לבית החולים אבא בן  מה אם 
דקות ארוכות. זאת שאלה שמזקקת את מורכבות הדילמה המוסרית מצד 
אחד, ומספקת קרקע להסתעפויות וסיבוכים מצד שני. קראתי את הפוסט 
ושולחת אותי לכתוב  וידעתי: הנה שוב מגיעה לפתחי שאלה כזאת  שלו 
ויצאתי  לו: זה פרמיס מצוין למחזה. הוא איחל לי הצלחה  מחזה. כתבתי 
לדרך. שרשרת המחשבות הייתה מיידית: ריבוי האוכלוסין מצד אחד ומשבר 
האקלים מצד שני הולכים להחריף את המשברים הרפואיים האלה, הקורונה 
היא רק ההתחלה. איך אנחנו כאנושות הולכים להתמודד עם זה? האם 
רופא אמור לעשות סלקציה בין בני אדם? ומה הם הקריטריונים שמשחקים 
תפקיד בהחלטה מי יחיה ומי ימות, האם הם רק רפואיים? בחינת האופן שבו 
אנחנו מקבלים החלטות בחיים האישיים והמקצועיים שלנו הייתה קו מנחה 
בתהליך הכתיבה. שאלות של גילנות, מתח בין-דורי, מגדר והורות צפו על 
פני השטח והמתח בין התשוקה לחיים והפחד מהמוות בעבע תחתיו. ואז עבר 
המחזה לידיו הבוטחות של הבמאי אילן רונן שהפיח חיים בכל כדור המראות 
הטריאז'י הזה יחד עם השחקנים, וכל אחד מהם יצק את התשוקות והפחדים 
שלו לתוך המחזה ולבמה עד שהלכו וצצו בו עוד ועוד מראות. אבל החתיכה 

החסרה בכדור הזה היא אתם, הקהל, כמו שתראו בהצגה שלפניכם.

מאיה ערד יסעור, מחזאית





טריאז' 
טריאז' )באנגלית: Triage; באופן מילולי: מיון ראשוני( הוא תהליך קביעת סדר 
העדיפויות של הטיפול בחולים בהתבסס על הסיכוי שלהם לשרוד. הטריאז' 
משמש לסיווג חולים המגיעים לחדר המיון, לסיווג חולים בשדה )בלחימה, 

פיגוע או בתאונה מרובת משתתפים( או באירוע רב-נפגעים.

בתהליך נעשית הערכה מהירה של מצב המערכות הקריטיות באופן מיידי כדי 
לחיות )מערכת העצבים, מערכת הנשימה, מערכת הדם(. בהתאם לממצאים 
ניתן לקבוע את מידת הדחיפות של מטופל באופן מהיר שיסייע להחליט אילו 
טיפולים צריך לבצע ומה הדחיפות שלהם. מיון יקבע את סדר העדיפויות של 

טיפול חירום, סדר העדיפויות של פינוי חירום ואת יעד הפינוי למטופל.

)trier(, שמשמעותו להפריד, לסנן או  המונח מגיע מהפועל הצרפתי טרייר 
לבחור וחלוקת הנפגעים לשלוש קטגוריות:

פצועים שצפויים לחיות, בין אם יקבלו טיפול ובין אם לאו;	 

פצועים הצפויים למות, ולא משנה מה הטיפול שיקבלו;	 

הפצועים שעבורם טיפול מיידי עשוי לעשות את הבדל בין חיים למוות.	 

לשיטת הטריאז' מספר חסרונות משום שהיא אינה מביאה להצלת חיים 
מקסימלית. השיטה אינה מביאה את כל הקריטריונים האפשריים, למשל גיל 
המטופל או היקף האירוע )אירוע בעל 3 או 3000 נפגעים ינוהל באותה הצורה( 
ולא מתחשבת בכלל סוגי הפציעה, תוך חלוקה למספר קטגוריות בודד. עם 
זאת, מטרת השיטה היא חלוקה מהירה ככל האפשר לצורך תעדוף כמות 

חולים מרבית בזמן נתון.

לשיטה זו ישנן השלכות אתיות רבות, כי היא מונעת טיפולים מחולים אנושים 
שבהינתן המשאבים המתאימים יכלו אולי לשרוד, ומצריכה החלטות הקובעות 

למעשה את דין המשך הטיפול בחולה.







בעבר הלא רחוק, החדר ממנו צפו סטודנטים ומתלמדים לרפואה בניתוחים, 
נקרא 'תיאטרון'. קיר הזכוכית הרחב שחצץ בין הצופים והמנתחים נמשל ל'קיר 
הרביעי', המדומה, של התיאטרון הריאליסטי: הרופאים, ממש כמו השחקנים 
על במת התיאטרון, מודעים לכך שמתבוננים בהם, אך פועלים כבתוך עולם 
סגור של פעולות ומהלכים. ואילו הקהל עובר חוויה קוהרנטית, עם התחלה, 

אמצע וסוף, שמעשיר את עולמו הרגשי והאינטלקטואלי.

בבתי החולים מתרחשים תהליכים אמיתיים מלאי מתח, דרמה וסכנת חיים 
מוחשית. באולמות התיאטרון, נוצרת האשליה שהחיים על הבמה הם אמיתיים. 
ויתרו לא מכבר על אסיפת הסטאז'רים שמתכנסת  הניתוח  זירות  ברוב 
בטקסיות חרישית מעבר לחלון השקוף ועברו לשימוש במצלמות ווידאו לשם 
העברת ניתוח רפואי 'בשידור חי'. דווקא 'הקיר הרביעי' של במת התיאטרון - 
זה השקוף והמדומיין - נשאר עומד על תילו, שומר מכל משמר על מסורת 
הצפייה הישנה. עד שאחד השחקנים 'ישבור' אותו, ובכך גם את אשליית החיים 

האמיתיים שהוא מגדיר, ויפנה לקהל באופן ישיר. 

אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון

התיאטרון 
כחדר ניתוח



 החיים של מי
שווים יותר?

התמודדות עם דילמות אתיות סביב חלוקת משאבים מוגבלים, כמו מכונות 
היא  מיטות אשפוז,  הגבלת  או  תרופות  איברים, מתן  הנשמה, השתלות 
משימה מורכבת וקשה. דילמות אלו מתעוררות פעמים רבות כאשר הביקוש 
ויש לקבל החלטות קשות מי צריך לקבל  למשאבים אלו עולה על ההיצע, 

אותם.

אימוץ מסגרת להקצאת  היא  אלו  אתיות  בדילמות  לטיפול  גישה אחת 
משאבים המבוססת על עקרונות ברורים ושקופים. לדוגמה, ארגונים מסוימים 
משתמשים במסגרת שמתעדפת את הקצאת המשאבים לאלה שסביר 
להניח שייהנו מהם, כמו אלה עם הסיכוי הטוב ביותר לשרוד או להחלים. 
מסגרות אחרות עשויות לתעדף את הקצאת המשאבים על סמך גורמים כמו 
גיל, בריאות כללית, מצב משפחתי או צורך חברתי. כל חברה יכולה לתעדף 
את נושא הקצאת המשאבים לפי העקרונות שלה והערכים שלה כך שתיעדוף 
של חברה אחת לא יהיה תיעדוף של חברה אחרת. לדוגמה, בהשתלת איברים 
יש משאבים מוגבלים של איברים שצריך להשתיל, אם זה כליות, לב, ריאות 
ובעצם כל איבר ולכן צריך עקרונות רפואיים וערכיים שינחו למי משתילים 
את האיברי. גם למש בסל התרופות, התקצוב שלהן מוגבל וצריך להחליט 
האם מעדיפים להאריך חיים של אנשים חולים במחלות סופניות או לשפר 
איכות חיים של אנשים שהמחלה לא סופנית אך סובלים ממנה רבות, לדוגמה, 

אנשים הסובלים מכאבים רבים שלא מאפשרים להם לנהל חיים כרגיל.





גורם חשוב שיש לקחת הוא הזמינות של אותם משאבים, מהסיבה שמשאב 
שניתן לא יכול להילקח, אם זה איבר שהושתל לא ניתן להוציא אותו, או תרופה 
שניתנת לא ניתן לקחת אותה בחזרה. כשיש מספר מיטות מוגבל במחלקה 
בבית חולים לא יוציאו מטופל כשמגיע מטופל אחר יותר דחוף. לכן, משאב 
שנתפס זה משאב שלא חוזר כיוון שכל לקיחה שלו יכולה להיות גזר דין מוות.

דרך נוספת להתמודדות עם דילמות אתיות אלו היא לערב קבוצה מגוונת 
של בעלי עניין בתהליך קבלת ההחלטות. זה יכול לכלול קלינאים, אתיקאים, 
תומכי מטופלים ומומחים אחרים, כמו גם נציגים מהקהילה. מעורבות של 
יכולה לעזור להבטיח שמגוון נקודות מבט  קבוצה מגוונת של בעלי עניין 
נלקחות בחשבון בעת קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים. דבר זה קורה 
בעיקר בחברה רב תרבותית בה ההחלטה היא לא פשוטה מאוד אלא מורכבת 
ומצריכה מספר נקודות מבט כדי לוודא שאכן מקבלים את ההחלטה הטובה 
ביותר בהתאם לתנאים הקיימים. בארץ מקרה זה מתקיים בדילמות אתיות 
יותר מורכבות אך שיש אפשרות לגייס את אותה ועדה, באירועי חירום כמו 
אירוע רב נפגעים בו מגיעים מספר רב של מטופלים לבית החולים בזמן קצר 
וקיצונית אין אפשרות  בו מרגישים את המחסור במשאבים בצורה מהירה 
תמיד להקים ועדה ולכן מסתמכים על פרוטוקולים וערכים הקיימים ובעיקר 
על מי סיכויי ההישרדות שלו גבוהים יותר, גם אם זה יעלה בחיים של אחרים 
ולא בהכרח את החולים  יותר של אנשים  כיוון שמנסים להציל מספר רב 

הקשים יותר.

בסופו של דבר, חשוב לזכור שאין פתרונות קלים לדילמות האתיות סביב 
וכרוכות  חלוקת משאבים מוגבלים. החלטות אלו הן לרוב מורכבות מאוד 
בקונפליקטים שקשה ליישב אותם. עם זאת, באמצעות אימוץ מסגרת ברורה 
ושקופה להקצאת משאבים ושילוב קבוצה מגוונת של בעלי עניין בתהליך 
כל  וטובות של  צודקות  הוגנות,  ניתן להגיע להחלטות  קבלת ההחלטות, 

הנוגעים בדבר.

ד"ר רותם ויצמן





תורת  המוסר - דילמת הקרונית
בעיית הקרונית היא בעיה מפורסמת בפילוסופיה של המוסר שהוצעה על ידי 
פיליפה פוט )foot(. את הדילמה הזו ניתן להשוות לדילמה במצב של חוסר 

במכונות ההנשמה. 

דילמת הקרונית מתארת מצב בו רכבת איבדה את הבלמים בעודה נוסעת 
והיא עומדת לפגוע בחמישה אנשים העומדים על המסילה. עם זאת יש לנהג 
את האפשרות למנוע את הפגיעה בחמשת האנשים על ידי הסטת הרכבת 
כיצד  היא כמובן  עומד אדם אחד בלבד. השאלה  למסילה אחרת עליה 
עומדים זה ביחס לזה מוות של חמישה אנשים שנגרם באופן פסיבי כאילו היה 
"גזירת גורל" או מותו של אדם אחר כתוצאה מפעולה וולונטרית ורצונית של 
הנהג. גרסה אחרת של בעיית הקרונית היא דילמת הקרונית והאיש השמן, בה 
ניתן לעצור את הרכבת ולחסוך את הפגיעה בחמשת האנשים שעומדים על 
הפסים על ידי השלכת אדם שמן העומד על הרציף אל הפסים מכיוון שבכוחו 
לעצור את הרכבת. במצב כזה האיש השמן כלל לא היה "אמור" למות אך 

הריגתו הצליחה חיים אחרים.

השאלה העולה מתוך בעיית הקרונית היא האם נכון להקריב באופן מכוון את 
חייו של אדם כאשר מותו עלול להציל חיים אחרים. פירוק השאלה מבחין 
בין פעולה אקטיבית המובילה לתוצאה בלתי רצויה לבין הימנעות מפעולה 
ופסיביות שאינם מונעות אירוע מסוים. השאלה היא האם ניתן לקבוע היררכיה 
בין פעולה מכוונת לבין המנעות כאשר על המשקל מוטלים תועלתו של 
אדם מול תועלתם של רבים או אפילו של החברה כולה. בדילמת הקרונית 
הפגיעה בחמשת האנשים היא אמנם תוצאה צפויה אך לא כזאת אותה גורם 
הנהג באופן אקטיבי. מאידך הפגיעה באדם הבודד, גם אם היא עדיפה על 
פגיעה בחמישה אנשים, היא במובן מסוים יותר חמורה משום שהיא נעשית 
בצורה רצונית ומכוונת והנהג נוקט צעדים בפועל בכדי לפגוע באדם ולהרוג 
אותו. בעיית הקרונית של פילפה פוט אכן מהווה בעיה מרתקת בפילוסופיה 
של האתיקה והיא מפרנסת לא מעט מאמרים ודעות אודות ההשתמעויות 

המוסריות של החלטות שונות.





 תורת המשחקים -
דילמת האסיר

הבחירה בין תחרות לשיתוף פעולה הינה הבסיס לדילמת האסיר: שני אנשים 
יחד. המשטרה מאמינה שהם ביצעו עבירה  מואשמים בפשע אשר ביצעו 
חמורה, אך העדויות נגדן מספיקות להאשימם רק בעבירה קלה. על מנת 
להאשים אותם בעבירה חמורה, המשטרה תאלץ לגרום לאחד מהם להעיד 
נגד השני. הפושעים נחקרים לחוד ועומדות בפניהן האפשרויות הבאות: אם 
אף אחד מהם לא יעיד נגד חברו הם יואשמו רק בעבירה קלה, אם שניהם יודו 
באשמה הם יקבלו עונש בינוני, אך אם אחד יודה והשני לא, זה שיודה באשמה 

יקבל חסינות, בעוד השני יקבל את העונש המקסימלי.

יכול לחזות את תגובת  מכיוון שכל אחד מן הנאשמים נחקר לבד, אין הוא 
יהיה  יודה ניתן  חברו. לכאורה עדיף להודות באשמה, מפני שאם השני לא 
להתחמק מעונש, ואם השני יודה עדיין עדיף גם להודות, על מנת לקבל עונש 
קל יותר. אך אליה וקוץ בה – אם שניהם מודים העונש חמור יותר, מאשר אם 

אף אחד לא מודה.

בדילמה זו כל צד חייב לבחור בדרך תחרותית או משתפת פעולה כלפי הצד 
יותר לשני הצדדים.  רווחית  האחר כאשר הבחירה בשיתוף הפעולה הינה 
דילמה זו מציגה באופן פרדוקסלי כיצד הבחירה הרציונאלית עבור הפרט, 
וכיצד מרכיבים רגשיים מתערבים  אינה מובילה לתוצאה הרצויה עבורו 

בתהליכים של קבלת החלטות ובנית אסטרטגיות לפתרון בעיות.

 





יוצרים

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 - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: מותו של אנרכיסט מפוקפק, 
חשמלית ושמה תשוקה, אוסלו, בין המילים, ארבע אימהות, זוג. ביים ברחבי העולם הצגות רבות ביניהן - 
קסטנר בתיאטרון העירוני של הילברון, גרמניה )1988(, ההצגה מיכאל קולהאס השתתפה 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 
מבקר המדינה בתיאטרון החאן הירושלמי,   גדר חיה בתיאטרון הקאמרי,  בתיאטרון העירוני חיפה, 

ר-אבולוציה בתיאטרון גשר.

ניב מנור עיצוב תפאורה
בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין ההפקות שעיצב - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
זוג.  זה לא הכל, משחקים בחצר האחורית, תפוחים מן המדבר,  הפרדס, אמא שלו, אהבה  אוסלו, 
קב״ן, גבעת חלפון  מחוברים לחיים, קרום, שורת המקהלה. בתיאטרון הבימה:  בתיאטרון הקאמרי: 
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: נבוקו, טוסקה, אורפיאו ואאורידיצ׳ה, מאדאם בטרפליי, החטיפה מההרמון, חליל 

הקסם, סינדרלה. באנסמבל עיתים: פר גינט.

מאיה ערד יסעור מחזאית
ויצאו לאור כספרים ובכתבי עת.  מחזותיה תורגמו ל-13 שפות, מופקים בתיאטרונים ברחבי העולם 
המחזה שלה אמסטרדם ראה כ-20 הפקות ברחבי העולם. בשנים 2007-2013 התגוררה באמסטרדם, 
שם סיימה בהצטיינות תואר שני בדרמטורגיה באוניברסיטת אמסטרדם ולאחריו עבדה כדרמטורגית 
La Grande Bouffe בבימוי  הפקה בהפקות הולנדיות שונות. את הסטאז' שלה עשתה בהפקה 
ITA(. בין מחזותיה:  )כיום  ואן הובה  יוהאן סימונס בתיאטרון ToneelGroep Amsterdam של איבו 
תלויים )2010( אלוהים מחכה בתחנה )2014(, עשר דקות מהבית )2015(, אמסטרדם )2018(, רעד קל 
בכנף )2020(, המבקשים לצאת )2020(. ערד יסעור היא זוכת פרס המכון הבינלאומי לתיאטרון עבור 
 Theatertreffen 2014(, פרס( )2011(, פרס הבימה ע"ש אלה דן עבור אלוהים מחכה בתחנה  תלויים 
עיריית תל-אביב על חדשנות  רוזנבלום של  ופרס   )2018( אמסטרדם  Stückemarkt ברלין עבור 

דרמטורגית )2022(.

אביה בש עיצוב תלבושות                               
עיצוב  עבודותיה בתיאטרון,  בין  ותלבושות בסמינר הקיבוצים.  לעיצוב תפאורה  בוגרת המסלול 
זוג.  עבדאללה שוורץ, פנתר כפול, תפוחים מן המדבר,  ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר:  - בבית  תלבושות 
בתיאטרון הבימה: מוטרפים מאהבה, הסיפור של נינה, בעלה של אשתי, ורסצה שם זמני, אגדת רובינא, 
חוות החיות,  מסעות הדוד אריה, עושה כרצונו, אמא אמרה שאסור, ליזולטה במאי. בתיאטרון גשר: 
הקליינט, רודף העפיפונים, אלף שמשות זוהרות. בתיאטרון הקאמרי: רומיאו ויוליה. בתיאטרון הרצליה: 
שרלוק  קרליבך חי. בתיאטרון אורנה פורת:  תופעות לוואי. ביידישפיל:  המשרתות. בתיאטרון חיפה: 
הנקה ופיט, ילדי בית העץ,  הולמס, גיבורה קטנה, אדיסון, הניצחון הסופי, הודיני. בתיאטרון המדיטק: 
יושבים.  כלבים,  - עכו לתיאטרון אחר:  הסודות של מאי, המסע המופלא לארץ המילים. פסטיבלים 
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 
קן הקוקיה, שמנה. בתיאטרון  צבי:  בית  שמונה נשים.  גודמן:  אלבה, מבויש עד תום, אלוהי הקטל. 

המסחרי: לא רק בלונדינית.



שרון גל תנועה
וכראוגרפית, בוגרת המסלול למחול בסמינר הקיבוצים, מצטיינת דקאן לתואר שני  יוצרת  רקדנית 
בתוכנית הבינתחומית באמנויות באוניברסיטת תל אביב. מרצה לקונטקט ואימפרוביזציה במכללת 
סמינר הקיבוצים. כוריאוגרפית קבוצת צעירי הבימה )2014-2009(. בין עבודותיה - בתיאטרון בית ליסין 
ע"ש ברוך איבצ'ר: אוסלו, דברים שאני יודעת )בשיתוף תיאטרון חיפה(, עבדאללה שוורץ, קופסא שחורה, 
בין המילים, סינית אני מדברת אליך, ארבע אמהות, תפוחים מן המדבר, זוג. בתיאטרון הקאמרי: גדר חיה, 
נרות יום הולדת. בתיאטרון הבימה: החוטם )זוכת פרס התיאטרון לשנת 2009 בכוריאוגרפיה על עבודה 
זו(, מסייה דה פורסוניאק, ארץ חדשה, השבועה, המאהב, הקמצן, אלוהים מחכה בתחנה, חיזור גורלי, אבא 
 Love ,גוריו, נעצר בחצות, מה עושים עם ג'ני?, מוטרפים מאהבה, פליישר, סיפור פשוט, הצמה של אבא
Love Love, שייקספיר מאוהב, פילומנה, אמא אמרה שאסור, עושה כרצונו, התקווה, גבעת חלפון אינה 
עונה, החולה המדומה. זוכת הפרס ע"ש אלה דן לשנת 2015. בתיאטרון החאן: האדרת, מבקר המדינה.  
בתיאטרון גשר: מסעות אודיסאוס, )ר(אבולוציה. בתיאטרון אלעד: מעבר להרים, רומיאו ויוליה, קו החוף, 
אנפרנד. בתיאטרון באר שבע: נופים קסומים. בתיאטרון חיפה: חמור שכולו תכלת, אמא תרזה איננה, יש 
רופא באולם. בתיאטרון דימונה: פיפטי פיפטי פיפטי. במרכז ענב: קונטקט. פסטיבל עכו 2018: תופס 
רגע. תיאטרון המדיטק: מופע זוגי, מושלמת, ילדי בית העץ, נשיקה בכיס, המסע המופלא לארץ המילים. 

תיאטרון אורנה פורת: הרפתקה בקרקס. תיאטרון השעה: הלב האמיץ של אירנה סנדלר.

אלדד בוגנים וידאו ארט
אינטימיות, פנתר כפול,  - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר:  בין עבודותיו  ומורה לקולנוע.  יוצר קולנוע 
המחליפה, המלט. יצר את הוידאו להצגה משפט חוזר בבימוי אמיר וולף. סרטו התיעודי האחרון אהבה 
וביים מספר סרטי עלילה ארוכים ועשרות של  11". צילם, ערך  "כאן  מתרגשת לבוא שודר בערוץ 

סרטים קצרים.

יואב דגן   עוזר במאי
 - 2021. פרויקטים בהם לקח חלק  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה סמינר הקיבוצים תל אביב, 
פאודה  14/48, פסטיבל תיאטרון קצר.  פסטיבל  ועכשיו. בצוותא:  כאן  פסטיבל  בתיאטרון הקאמרי: 
עונה שלישית. עוזר במאי: בסמינר הקיבוצים: 2021. הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין: בית 

ברנרדה אלבה. בתיאטרון גשר: קליעים מעל ברודווי.

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





משתתפים

אפרת בוימולד ד"ר קיסרי
שרתה בתיאטרון צה״ל ובלהקה צבאית. בין ההצגות בהן השתתפה – בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
בתיאטרון הבימה:  זוג.  יומנים, תאונה, קפה ערבה, המוגבלים, הסודות, עבדאללה שוורץ,  מקווה, 
החותנת, שעה יפה ליוגה. בתיאטרון חיפה: פיגמליון. בתיאטרון באר שבע: שחק אותה סם, ימים בגן 
עדן. בתאטרונטו: יהודי זקן בלונדינית. הצגות ילדים: פיטר פן, ספיד וגלגלי הקסם, פסטיגל. בטלוויזיה: 
אינגלה, לא  אפידורל – מערכונים,  משפחה וחצי, שתי דקות מפראדיס, משחק החיים, השיר שלנו, 
כוכב הצפון, פרודים, חיות בר, כראמל.  תנוחי, קצר משפחתי,  דני הוליווד,  רביעיית רן,  הבטחתי לך, 
תפקידי אורח בסדרות: הישראלים, החברים של נאור. בקולנוע: פובידיליה, כלבת, רווקה פלוס, הלילה 

הארוך ביותר.

יונה אליאן-קשת פרופ' רוזנשטיין
למדה תיאטרון באוניברסיטת תל אביב. השתתפה בהצגות - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: מורה 
שיגעון, זוג פתוח, הזוג המוזר, ביאנקה, מי מפחד מווירג'יניה וולף, קול קטן, תשוקה, מירל'ה אפרת, צור 
וירושלים, פלדה, פילומנה )1993, 2005(, אהבת חיי, מייק, תנאים של חיבה, עלמה ורות, שיינדלה, 33 
וריאציות, הפרדס, בית מרקחת שטרן-בלום, ביבר הזכוכית, הקומה השלישית, דברים שאני יודעת, בעלת 
הבית. בתיאטרון הקאמרי: ביוגרפיה, יום אחד מתעוררים, הן לא תקחהו עמך. בתיאטרון באר שבע: 
ועידת פסגה, מירנדולינה, אם הבית, יתוש בראש. בתיאטרון הבימה: חלום ליל קיץ, מי תהום, הלילה 
ה-12, חתונת הדמים, פירוד זמני, מעגל הגיר הקווקאזי, טרטיף, רוח האש. בתיאטרון חיפה: מהומה 
גרוש, פאדם פאדם,  זוג  מירל'ה אפרת. בתיאטרון המסחרי:  יידישפיל:  בתיאטרון  רבה על לא דבר. 
נוסטלגיה זה לא מה שהיה, מורה שיגעון, עדיין נשואים?. כן כיכבה בסרטים ובהפקות בינלאומיות: 
נורית, שלושה ועוד אחת, תלווה את אשתך, יעקב ורחל, החורף האחרון, כיכר החלומות, קוראים לי 
חמש  ארבע  שלוש  תכניות:  הגישה   - בטלוויזיה  באים.  האיטלקים  צרות,  של  יופי   ,60 רחוב  שמיל, 
2. בסדרות  הבילויים תכנית תרבות שבועית בערוץ  וחצי, משהו מהסרטים, סטייל תכנית שבועית, 
בטלוויזיה: גילמה את הנזי ברנד בקסטנר, מרחב ירקון, אשה אחרת, זינזנה, שלווה, סברי מרנן. זוכת 
פרס קלצ'קין – קרן התרבות אמריקה-ישראל 2008. זוכת פרס מפעל חיים בתיאטרון. פרס מפעל 

חיים של איגוד אומני ישראל, זוכת פרס איינשטיין 2022.

יניב לוי אתגר ירדן
בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת יורם לוינשטיין, 2003. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש 
יפואיות,  פילומנה, נערי ההיסטוריה, מייק, אקווס, חלום של לילה בלב קיץ, תמונות  ברוך איבצ'ר: 
משחק ילדים, במחזמר אביב מתעורר, מכולת )בשיתוף הקאמרי(, משאלה אחת ימינה, המוגבלים, 
)בשיתוף  הקוסם מארץ עוץ  המלאך,  ילדים:  הצגות  בית.  גרוסמן, הסודות, היורשת, בעלת  אלה 
מקבת, שלושה  לוינשטיין:  יורם  )בשיתוף ת. ארצי(. הפקות הסטודיו למשחק  המדיטק(, פינוקיו 
הוצמך, רחוב, פריקס, הטיול למרכז כדור הארץ. בצוותא: מלחמה - אופרת רוק, המופע של זוכוביצקי, 
אגדה בחייו. פסטיבל עכו: נסיכות וחיילים. במדיטק: אמא אמרה לי דני, אליפים, המאוהב מכתה ו'. 
בטלוויזיה: מיכאלה, מיסטר מותק, משחק החיים, בנות הזהב. הלחין ועיבד מוסיקה להפקות: בעל 

זבוב, נוף ילדות, סיפור אהבה ארץ ישראלי, אוזו ומוזו, המופע של זוכוביצקי. 

קובי פרג' ד"ר אזולאי
לילה אחד  ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר:  – בבית  בין ההצגות בהן השתתף  שירת בתיאטרון צה"ל. 
ציד המכשפות.  ג',  חולה אהבה בשיכון  בתיאטרון הקאמרי:  מרקוביץ׳, סינית אני מדברת אליך. 
בטלוויזיה: הפיג׳מות, סברי מרנן, תאג״ד. במאי ויוצר של הסרטים: פוטו פרג', להאיר את יוסי, המלכה 

שושנה. בקולנוע: מפריח היונים, פעם הייתי, קריוקי. 



שלומי טפיארו רועי לביא
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, 
עבדאללה  הכלבים,  מלך  השלישית,  הקומה  גרוסמן,  אלה  טרטיף,  שניים,  בשביל  עובד  ואני,  מקסי 
שוורץ, פנתר כפול, שיפוצים. בטלוויזיה: זגורי אימפריה, עממיות, בנות הזהב, הקיבוצניקים, מגן דויד 

דרום, למה מי מת, פי פי אס, חזרות, בלאדי מורי ועוד. השתתף באנסמבל הגדוד העברי.

רפי תבור  דוד לביא 
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 1971. השתתף בהצגות רבות, ביניהן - בבית ליסין ע"ש 
ברוך איבצ'ר: מסעותי עם דודתי, הבית של מרווין, חקירה חוזרת בדבר מותו המוזר של אנרכיסט 
מפוקפק, מים קדושים, הרולד ומוד, ביאנקה, כחול בוער, ערפל, הקונצרט, קול קטן, מירל'ה אפרת, 
פילומנה, נערי ההיסטוריה, גוד ביי אפריקה, אנדה, שיינדלה, קיר זכוכית, אז בפראג, סיפור ישן חדש, 
לא לשכוח לאהוב )בשיתוף התיאטרון הממלכתי של באדן(, שעה של שקט )בשיתוף תיאטרון חיפה(, 
חוף דייטונה, בין המילים. השתתף בציפורים של התיאטרון הלאומי צרפת, בפריז. בטלוויזיה ובקולנוע: 

סיטון, קו 300, כסף קטלני, לחיי האהבה, החממה, מיתה טובה ועוד.  

תום חגי עדן
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2011. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש 
ברוך איבצ'ר: מלך הכלבים, היורשת, לילה אחד מרקוביץ׳, שיעור ריקוד, בעלת הבית, זוג, המלט. 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, 
מלכת היופי של ירושלים. בקולנוע: יונה. זוכה פרס התיאטרון - השחקן המבטיח על תפקידו בטירונות 

בלוז.
 

דפנה רכטר מיקה לביא
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 1988. השתתפה בהצגות רבות, ביניהן - בבית ליסין 
ע"ש ברוך איבצ'ר: גג שקוף, גן עדן דרום, הקונצרט, המים זוכרים, תשוקה, קיסריה סופ"ש, התאונה, 
בתיאטרון באר  גוד ביי אפריקה, סוסים על כביש גהה.  יומנים, חיים פרטיים,  הדבר האמיתי, ריגוש, 
שבע: ברור כשמש, קומדיה של טעויות, טובת המולדת, שם המשחק, הביצה, דון ז'ואן, רוחות, מפיסטו, 
מפגש משולש )בשיתוף תיאטרון בית ליסין( שלוש אחיות, כטוב בעיניכם, מעקב באפילה. בתיאטרון 
הבימה: אותלו. בטלוויזיה: מיי פירסט סוני, אהבה מעבר לפינה, אהבה מדרגה ראשונה, אנס הבושם, 
פרס  זוכת  עיר.  קשר  הדסים,  צור  ביפ,  ומוריס,  מקס  לים,  מעבר  בקולנוע:  המכון.  ראש,  משחקי 
זוכת פרסי האקדמיה  - שחקנית השנה על תפקידה בריגוש.   2005 הישראלי לשנת  התיאטרון 
ושרה.  מנגנת  מלחינה,  כותבת,  עין.  וקשר  לים,  במעבר  תפקידה  על  השנה  – שחקנית  לקולנוע 
הוציאה שני דיסקים: דיסק משותף עם נעמן טל "airbaloon project" ודפנה רכטר ביום טובכתיבה, 

לחן ושירה. מופיעה עם להקת 4" בסולם רכטר.

בוידאו: 





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
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המלט
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: יאיר שרמן

סינית אני מדברת אליך
קלאסיקה ישראלית 

מאת סביון ליברכט
בימוי: ציפי פינס

הגלולה
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רוני סיני
בימוי: רועי שגב

רשת שידור
מחזה מאת לי הול
 עפ"י תסריט מאת

פאדי צ׳ייפסקי
תרגום: אבישי מילשטיין

בימוי: אילן רונן

זוג
מחזה ישראלי חדש
מאת עדנה מזי״א

בימוי: אילן רונן

בלוז לחופש הגדול
מחזה מוזיקלי מאת אורן יעקובי

עפ"י סרטם של דורון נשר
ורנן שור

בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

עבדאללה שוורץ
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רמי ורד
בימוי: רוני פינקוביץ׳

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

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

טריאז׳
מחזה ישראלי חדש

מאת מאיה ערד יסעור
בימוי: אילן רונן

אמצע החיים
מאת דייויד אלדרידג'

תרגום: עידו ריקלין

שיפוצים
קומדיה ישראלית חדשה
מאת ארז דריגס ובבימויו

שבת בבוקר
 מחזה ישראלי חדש 

מאת נועם פלג

תפוחים מן המדבר
קלאסיקה ישראלית
מאת סביון ליברכט

בימוי: אמיר וולף

סיפור אהבה
מאת אלכסי מישליק

תרגום: אלי ביז׳אווי
בימוי: עידו רוזנברג

המחליפה
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רוני סיני
בימוי: ליאור אשכנזי

 
 משחקים

בחצר האחורית
קלאסיקה ישראלית

מאת עדנה מזי״א
בימוי: עידו רוזנברג

ברוכים הבאים לגיהנום
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רמי ורד
בימוי: דפנה זילברג

בין קודש לחולון
 מחזה ישראלי חדש 

מאת דניאל לפין

הורים איומים
מאת ז׳אן קוקטו

תרגום: אלי ביז׳אווי
בימוי: גדי רול

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

טליה לביא
בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

ארבע אימהות
קומדיה ישראלית חדשה

מאת דניאל לפין
בימוי: אילן רונן

בבצ׳יק
קומדיה ישראלית חדשה

מאת יהונתן אינדורסקי
בימוי: נועם שמואל

המלאך
מחזה מוזיקלי לכל המשפחה

מאת אפרים סידון
בימוי: ציפי פינס

 מוזיקה: אורן אלדור,
אמיר לקנר

אמריקה
 מחזה ישראלי חדש 

מאת: נגה אשכנזי
 עפ"י  סיפורה של

סביון ליברכט



 מנהלת הצגה:
אורנה דויטש

 מנהלי במה:
 נחום רז

אלכס גולדברג

 תאורה:
 שמואל הס

קוסטה רייבסקי

 הגברה:
 בליצבלאו
טל שדות

 מלבישה ואביזרנית:
חני רוזנצויג

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון

 צילום שער:
גבריאל בהרליה

 צילום הצגה:
כפיר בולוטין

 עיצוב שער:
רקפת ולטר-ונטורה

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד

להצגה זו

מנהלה
דוברות ויחסי ציבור: זיוה סידון

מנהלת פרסום: מיכל גלעד
מנהלת מכירות חוץ: נועה דקל

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

חן תמיר
מחלקה חינוכית: רועי שולברג

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

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

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

רכז שרות לקוחות:
ערן קרסו 

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

מיכי מיור, אורית קראווני
יהודית שפירא, נועה רובין

מנהלת לשכת מנכל: יפה רטי טייב
מרכזת תפעול המחלקה הטכנית 

ומשאבי אנוש: נגה חליף 
מנהלת חשבונות ראשית:

מרב כהן
חשבת שכר: לורה מולדצ'סקי

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

מנהל מחלקת סדרנים: שחר קראוס 

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

ד״ר דב תמרי - יו״ר

פרופ׳ ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

עליזה גורן

עו״ד גיל בר-טל

עו״ד צפנת דרורי

אופירה יוחנן וולק

גיורא יהלום

זינב מנסור

אריאל קפון 

עו״ד יחיאל שמיר

סמנכ״לית תפעול:
אדווה טמקין

מנהל משאבי אנוש:
יוסי זוידוביץ

מנהלת שיווק 
ומכירות:

עירית סוחוניצקי

מנהל כספים:
יחיאב לוסקי

מנהלת הפקות:
כנרת צור 

יעוץ משפטי:
עו״ד אסף ברנזון, עו״ד זוהר קדמון

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

הפקה
מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק

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

ארז שפר, חן תמיר

צוות טכני
מנהל ייצור: אבישי עשור

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

דניאל לוין, אברהם נתנאל
 סטניסלב סווטקין, מטיאס סטוליאר

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

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

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

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

ראובן וולנר, אנדרי יודשקין
ניר להב, פרננדו מחאיקר

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

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

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

שרון ראובן, יורי שכנוביץ
אביזרים: יהודית בולקיאר

מנהלת מח' תלבושות: מיכל אלוני
מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:
אולגה מטאיסן, ג'ני אדלרבאום

שי ברמק, מאיה גיא ולריה גלוזמן
נטלי חתוכה, דנה כהן, יעלה מירוז

ענבל מאיר, לידיה סמנקובסקי
אסיה נלן, אולגה פרגמן, מרינה צ'ורילוב

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

 אב הבית וממונה בטיחות:
יצחק סלחג'י הכהן

יונה   אליאן - קשת
אבירם   אביטן

מגי   אזרזר
איתמר אלבז

גיא אלון
נופר   אליהו

דור אלמקייס
יעל   אלקנה

עידן   אלתרמן
נעמה   אמית

גל   אמיתי
חן   אמסלם

הגר   אנגל
אנה   אקהרד

כרמל   בין
לירית   בלבן

אביעד בנטוב
אביתר   בר   דוד
נמרוד   ברגמן

עמית ברוורמן
דור   ברנס

ששון   גבאי
מיכאל   גבעתי

נעה גודל
שירי   גדני

אודי   גוטשלק
דיאנה   גולבי

לימור   גולדשטיין
שירי   גולן

אלי גורנשטיין
עדי   גילת
דניאל   גל
מיה   דגן

תיקי   דיין
יעל דובר
טל   דנינו

אוולין   הגואל
רמי   הויברגר

דניאל   היב
רוברט   הניג
אלירן   הרוש

שלמה   וישינסקי
ענת   וקסמן
יעל   וקשטיין

גיל זגורי
מירי   זהבי
עוז   זהבי

תום זידנר
אשלי   זימברג

גל   חזאז
תום   חגי

עודאל   חיון
סולימאן   חוסייסי

יורם   טולדנו
יעל   טל

שלומי   טפיארו
ענבר   יוחננוף
שי   כהן - נאמן

יניב   לוי
שגיב לוי

טליה לין רון
הראל   ליסמן
לירן   ליפשיץ

חי   מאור
שלומי   טפיארו

לורין   מוסרי
לירן   מזרחי

רבקה   מיכאלי
קרן   מור - מישורי

זוהר   מידן
רותם   מלר

מיטל   נוטיק
הילה   סורג׳ון - פישר

תמר   עמית - יוסף
טל   עמר

עומר   עציון
ספיר סבן

מירב   פלדמן
 קובי   פרג׳

עמית   פרנקו
סתיו   צוברי

טל   צ׳רנובסקי
יונתן   צ׳רצ׳י

שחף קהלני
אבי   קושניר

נתי   קלוגר
משי   קלינשטיין

מאי   קשת
נעה רביקוביץ׳

אגם רודברג
אורנה   רוטברג

יואב   רוטמן
אודי רוטשילד

דפנה רכטר
יניב שביט

רון   שחר
מיכל שטמלר
עידן   שקרוקה
מעיין   תורג׳מן



ידידי תיאטרון בית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר

מייסדים 12,000 ₪ ומעלה

ידידים

אלטשולר חן וגלעד
אלכסנדר יעקב וחנה

אנג׳ל ענת ואודי
ארליך עדי ואמיתי

אקריש רבקה ויעקב
בצלאל אורית וחזי

גולדמן סיגל ועו״ד אמיר
דותן ורדה ובעז

דרנגר ורד ואברי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

זיו אבירם
חברוני נתן

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

אדיב אורלי
אדלר רונית וראובן

אור תאודור
אורנשטיין אירמה

אילני ורד ודני
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אלדן אסתר 

אלחנני איטה
אלמגור שושי ועמיר

אלמוג דר׳ יעל )זכאי( 
אלקון עדית

אמיר דנה ושרון
אסף רות ואברהם

אפרתי אורית
אראל אסנת ועמי
אריסון דורין ודיויד

ארנון צפירה ומנשה
אתגר טליה ועמי

בארינבוים נטלי וצביקה
ביגר אילנה ואברהם

ביטון יניב וצליל
בן נפתלי אברהם

ביילין הלנה ויעקב ישראלי
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בלדב עו״ד לימור

בן אליהו איתן ורוית 
בר שלמה
בראון גבי

ברגר שמואל ושרה אילין
ברון ענת וגבי

בריר שרון
בר-טור ליאורה ורוני

ברזניאק ד״ר נפתלי וקראוס אגט
ברנשטיין נתן

ברעם מיכל וגיא
ברץ יעל בני

ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת ד״ר מרים ושייקה

ברקת קרן ועירא
בשן מיקה

גבריאלי עדנה
גולדשטיין אורלי וטל

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

גיזנפלד איריס ואורן

גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן

גל-און חוה
גלברד ברכה ויעקב

גליקסמן דליה ויוסף
גלרט אלון וריקי

גמזו יעל וגיא
גמזו יפה ואלי

גנזי רג׳ין 
גרבינסקי דינה וישראל

גרוס רחל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף

גרינבוים ורד ואילן
גרשון רזיאלה ואלי אבולפיה

דאובר אורית ושלומי
דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב

דנינו מיטל
דנקנר אורלי ונוחי

היערי עדי ועמיר
הלפן אלי

הלפרן אווה ודורון
הלפרן דנה וזמיר

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הראל אורה וד"ר אביקם
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולדמן איל

וולטש טלי ועמוס
וולס שירי ועידן

ויזל לימור והראל
ויסמן ברוריה ודודי

זוגלובק מרים ודפנה
זרניצקי אורה ויוסי

טולידאנו נירה
טייק ד״ר יהודית והנרי

טייק עירונה 
טיסונה נעמי ושלמה

טמיר ענת
טפר קארן וגיל
יונס חנה ואלי

יוסף איריס
ימיני איילת וצבי

יפו עליזה ופרופ׳ אריאל
כהן מאיר וגילה שטיין

כהן מירב
כוזהינוף רינת ומוטי

כץ מירי ואופיר
כצמן שלי וחיים

כרמון ציפה ואריק
לבני ציפי ונפתלי
להב דורית והלל

לוי חוה וגולדברג ארמנד
לוין תמר ויוחנן

לוסטרניק אורנה ואורון
לוקץ׳ יסמין 

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

לימון גילה וצביקה
לנדאו ליאורה ואלי ז״ל

לנדאו ציפי ויגאל
לנדסמן גלית )אלפסי( ויוסי

מאור גליה ויהושע
מאירוביץ' אילנה 

מולדבסקי בועז ואיילה
מולכו שלומית ויצחק

מילנר נאוה
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מלצר דורית וארז
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מנחם שלי ושמעון
מקוב ישראל ולוסטיג בלה

מרקוביץ שרון ודניאל
נהרי שרון עו״ד ומיכאלה מונטנה

נוסבאום יהודית ורמי
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגול לינדה ויצחק

סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק 

סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל ז״ל

עופר ליאורה 
עופר רותי

עורקבי שירלי ועמיחי
עזורי מירי

עידן רוחה ועודד
עמית טובי ופרופ' עמי

ענבי גניה ומאיר
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני 
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור

חודורוב פארה ועפר
טוקטלי ד"ר עדנה

כדר ד״ר אברהם ומיכל
ליאון אלי עו״ד

לרר רות ומשה
נמרודי רוית ועפר

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

צבילינגר מירה
צלרמאיר מיכל ומיכאל

רהב הילה ורני
רכבי מיכל ויובל

רפפורט עירית
שגיא ליזיקה ועמי

שטיינדלינג סוזאנה
שיף דב ואנה

שקד שושנה וישעיהו
2 תרומות בעילום שם

תרומה מיוחדת לכבודה
של ג׳ני ברנדס

קרן בטי וולטר ארצט
The Betty and Walter Artzt

Foundation
לזכר בטי וולטר ארצט

פדרבוש רותי ועקי
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פודהורצר נעמי ואברהם

פורר מיכל ודוד
פושינסקי דפנה ואמיר

פייאר חנה
פישר ד"ר אלי

פנאן מירי
פרי נאוה

פרל ציפורה וישראל
פרנקל ענת ושמואל

צ'חנובר יוסף
צרפתי חגית וניסים
קונדה ציפי ואפרים

קוק הלגה וטדי
קז חלי ואבנר

קלגסבלד יעל ודורי
קרובינר קרן וגדי

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

רוה תמי ויהודה
רוזן ורד

רוטלוי לילך וליגד
רוטלוי נלי ויאיר

רוטשטיין זאב ורותי
רז אסתר

ריכטר יהודית וקובי
רקנאטי יובל יודי

שבירו רונית
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שטרנגברג ליאורה ומנחם 
שלמון איריס ואליאב

שמגר רובינשטיין מיכל
שמיר מאיר

שמעוני רוני )שמעוני פינקלשטיין 
)fcd

שינדמן רונית ומוקי
שניידר בצלאל ולב יעל 

שעשוע ענת
שפיילטר אראלה ודניאל

שפיר נבון מירי
שפירא עמוס וחלי הלוי

ד״ר שרון נעמי
שרם אורלי

שרמייסטר יגאל וויטוס הנית
תאומים עירית ומשה

4 תרומות בעילום שם

מייסדת אגודת הידידים
ג׳ני ברנדס ז״ל

יו"ר אגודת ידידי התיאטרון
הילה רהב

מנהלת אגודת ידידי התיאטרון
יפה ענתבי

רכזת אגודת ידידי התיאטרון

שרון הר יופי 

אכסדרה ע"ש ליזיקה, עמי וטדי שגיא

FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATRE
IN HONOR OF BARUCH IVCHER
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