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תקציר
"בעלים ונשים" הוא עיבוד בימתי ישראלי ראשון לסרטו האישי והביוגרפי ביותר של וודי אלן. עיבוד 
הפרידה  תהליכי  ואת  זוגות,  שני  של  המקבילים  סיפוריהם  את  מציג  למקור,  בדומה  זה,  בימתי 

והתבוסה, המלחמה וההתעקשות על קשרי הנישואים שלהם.

באידאל  הרסני  באופן  והשקר המתמזגים  הנחמה  אימה את  עד  כנה  בחינה  הבוחן  זהו מחזה 
השאיפה  ובין  ביציבות  הרצון  בין  המתחוללת  המתמידה  ההתנגשות  ואת  הבורגני,  המונוגמיה 

להרפתקה וחופש.

וודי אלן, במבטו חסר הרחמים, מחלץ מתוך דמויותיו את הכאב, התקווה, האכזריות, הילדותיות 
והרומנטיקה, המשתתפים כולם במשחק הבלתי אפשרי של זוגיות ארוכת טווח.

אלן מצליח לבטא בחמלה ובהבנה את השבר העמוק שניבע במוסד הנישואים במאה העשרים, את 
הפרדוקס התמידי המאפיין אותו, את המחיר וההקרבה אותם הוא תובע.

בעידן שמעמיד את האהבה במבחן מתמיד, מחזה זה מציג את הגיהינום הקומי והגרוטסקי לעתים 
של זוגיות במשבר, ועושה זאת תוך נאמנות גדולה לאמת בלתי מיופייפת.

גולדפיין,  רוני  צור,  קרן  שלוש,  בן  לירון  גולן,  ישי  ארי,  לב  דורית  בנדק,  דביר   שחקנים: 
שרון אלכסנדר, שאול בסר
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על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסיכוי של נישואים בישראל להסתיים בגירושים עומד 
על בערך 27%, כלומר קצת יותר מרבע מהזוגות הנישאים בארץ צפויים להיפרד, בין אם שנים 
ספורות לאחר נישואיהם או עשרות שנים לאחר מכן. אפשר לגזור מכך שרוב גדול של הזוגות 
הנשואים בישראל מתמודדים, כל זוג בדרכו, עם אתגרי הזוגיות ועומדים בהם. ספרו הידוע של 
אריך פרום, “אמנות האהבה”, הכניס לתודעה הציבורית את הרעיון שזוגיות ואהבה הם לא עניין 
עבודה  ואפילו  למידה,  מחשבה,  השקעת  של  תוצאה  הם  אלא  ספונטני  באופן  קורה  שפשוט 

יומיומית, כמו בכל סוג אמנות. 

מבחוץ  הפיתויים  התשוקה,  אובדן  בזוגיות,  השחיקה  נושאי  על  נכתבו  רבים  וסרטים  מחזות 
והסחרחרה הכללית של חיי הנישואים, ביניהם מזדהר הטקסט של וודי אלן בתחכומו ובכנותו. 
ונשים”  ב”בעלים  אלן  וודי  מצליח  ברגמן,  אינגמר  של  נישואין”  “חיי  השראתו,  מקור  בעקבות 
לטפל בנושאים כאובים ואישיים באומץ שמשלב בחינה אינטלקטואלית וחכמה וגם זווית ראייה 

הומוריסטית וחדה. 

הניו-יורקיות  הסיטואציות  את  להעביר  מפליא  קליגר  ועמיר  נאור  משה  של  הבימתי  העיבוד 
ההתמודדויות  כאן.  שלנו  לחיים  ומדוייקים  ועכשוויים  אותנטיים  שמרגישים  ולמצבים  לדמויות 
של הדמויות במחזה מוכרות לכל מי שאי פעם חי במערכת יחסים ממושכת, על כל היופי והכאב 
והמוזיקה המקורית של שאול בסר, עבודתם  הכרוכים בכך. התוספת המרהיבה של הפסנתר 
את  הופכים  ליסיאנסקי  סשה  של  היפהפה  הבמה  ועיצוב  השחקנים,  של  והכנה  המוקפדת 

המחזה ליצירת אמנות משובחת.

ונשים” היא הצגה שמזמינה את צופיה להזדהות, לעבור תהליך, לבחון את עצמם ואת  “בעלים 
ובעיקר להרשות לעצמם להרגיש. תאטרון חיפה שמח על ההזדמנות  מערכות היחסים שלהם, 

להגיש לצופיו עיבוד זה של אחת הקלאסיקות המודרניות המעולות ביותר של זמננו.

בברכת צפייה מהנה ומעוררת מחשבה,
ניצה בן צבי,

מנכ”לית תאטרון חיפה

דבר 
המנכ”לית
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 “מישהו אמר פעם לאשתו שאין 
לו ספק שזוגיות היא העבודה 

הרוחנית הנעלה ביותר. רק שלו, 
באופן אישי, אין כוח לעבוד בזה.”

11 10



13 12



ג’ק: “לפעמים לוקח לבן אדם 30 שנה 
להבין עם מי הוא רוצה לחיות, אבל מה 

שיותר חשוב זה עם מי הוא רוצה למות!”
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סאם: “אסטרולוגיה זה לא שטויות, 
זה מדע! כבר מוכח שהמיקום של הירח 
משפיע על הגאות והשפל, אז נראה לך 

שמצב הכוכבים לא ישפיע על מי השפיר?”
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ג׳ודי: “מה שאנחנו צריכים זה להתאהב 
אחד בשניה כל יום מחדש, לנסח כל יום 

חוזה חדש”.
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בתהליך  החזרות.  כדי  תוך  הזמן  כל  משתכתב  סרט,  בסיס  על  נכתב  הוא  אם  גם  מקורי,  מחזה 
העבודה על "בעלים ונשים" הרגשתי שאני עובד עם אנשים ערים, פתוחים, ששמים את עצמם שם, 
כל אחד עם הבחינה הכנה שלו. העזנו כולנו להסתכל על הדברים בעיניים ולבחון אותם. לשים את 
האופציה התיאורטית של להיות לבד על השולחן, לשים את האופציה של להיות ביחד על השולחן, 
לשים את האופציה של פרידה על השולחן. כולנו אנשים פחות או יותר בגיל דומה, אחרי זוגיות, 
ילדים קטנים, וכל אחד הכניס לתוך העבודה משהו מעצמו. הרי כל אחד שאי פעם היה בזוגיות 
טכנית  עבודה  איזו  עושים  לא  הרגשנו שאנחנו  במחזה.  במצבים המתוארים  היה שם,  ממושכת 
גרידא, של להרים הפקת בידור – למרות שההצגה גם מבדרת – אלא שאנחנו בוחנים בכנות את 
המרחק בין תשוקה ליציבות, את החיפוש המתמיד של אדם אחרי אהבה שיש בה יציבות, שסותרת 

לפעמים את התשוקה. 

 – בסרט  איתה  מתמודד  אלן  וודי  וגם  ותוקפת,  שעולה  שאלה  היא  היציבות  שאלת  יוצרים  אצל 
שאלה  זו  כיוצר.  לוקח  שהוא  בסיכונים  גם  לפגוע  יכולה  היחסים  בתוך  היציבות  שאולי  החשש 
שכולנו נדרשים לה, האם קשר שנמשך עשר שנים ופוגע ביצר, פוגע גם ביצירה? ובמובן מסוים הרי 

הזוגיות, האהבה, גם התשוקה הן כולן תוצאה של מעשה יצירה אינסופי.

הבחירה האמנותית העיצובית שלי היתה להציב את כל הסצנות על במה שהיא קרוסלה. הבית, 
לבין  הגברים  בין  שהמפגשים  כך  קרוסלה,  על  נמצאים  כולם  המפגש,  מקומות  העבודה,  מקום 
הנשים נערכים בתוך סחרחרה מסתובבת. אצל כל הדמויות במחזה יש את הניסיון הזה להיות על 
הקרוסלה, לא לעוף מהמשחק. לפעמים זה משחק מענג אבל לפעמים הסחרחרה מעוררת בך 
ומהמורדות, מהסחרורים  רוצה לרדת כבר מהקרוסלה, נמאס לך מהעליות  ואתה מאד  בחילה, 
הבלתי פוסקים. כל הדמויות במחזה מתמודדות בדרכן עם הקרוסלה של חיי הזוגיות. אתה מחזיק 
נזרק  עיניים, לפעמים אתה פשוט  ומנסה להתגבר, אתה מנסה לשלוט בקצב, אתה עוצם  חזק 

ממנה החוצה, או שאתה מחליט לשבת כמה סיבובים בצד, לנשום קצת ולנוח. 

כולי תקווה שהצפייה במחזה תעורר את הצופים לתנועה מחודשת, רעיונית ונפשית. 

שלכם,
משה נאור

במאי ומנהל אמנותי, תאטרון חיפה

דבר 
הבמאי

ריין: “אני לא נגד רומנים מהצד, אבל האם 
הבחירה שלך היא באמת בין רדיפה כרונית אחרי 

ריגושים בלתי מושגים לבין עבדות בפרברים? 
שתי האפשרויות האלה כבר נדושות בעיניי”.
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סרטו של וודי אלן
“בעלים ונשים”, יצא לאקרנים בשנת 1992 בכיכובם של אלן )בתפקיד גייב(, מיה פארו )בתפקיד 
ריין(,  )בתפקיד  לואיס  ג’ולייט  סאלי(,  )בתפקיד  דייויס  ג’ודי  ג’ק(,  )בתפקיד  פולק  סידני  ג’ודי(, 
ליאם ניסן )בתפקיד מייקל( וליזט אנתוני )בתפקיד סאם(. הסרט היה מועמד לשני פרסי אוסקר, 
בקטגוריית התסריט הטוב ביותר ובקטגוריית שחקנית המשנה הטובה ביותר לג’ודי דייויס, שזכתה 
בפרסים רבים אחרים, ביניהם פרס הגולדן גלוב על תפקידה זה. בנוסף זכה הסרט בפרס הסזאר 

הצרפתי בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר.

זוגיות ארוכת שנים  ומיה פארו נפרדו עוד לפני צאתו של הסרט לבתי הקולנוע, לאחר  וודי אלן 
זהו  במנהטן.  פארק  הסנטרל  של  עבריו  משני  נפרדים,  בתים  בשני  מגורים  שכללה  ומפורסמת, 
הסרט ה-13 במספר שעשו יחד, והאחרון. נאמר שבזמן צילומי הסרט וכתיבתו כבר עמדה פרידתם 
על הפרק, וסצנת הפרידה בין הדמויות שגילמו, גייב וג’ודי, צולמה לאחר שנפרדו. “בעלים ונשים” 

נחשב לסרטו האוטוביוגרפי ביותר של אלן.

הסרט זכה עם צאתו לביקורות משבחות. בניו יורק טיימס נכתב שהוא “קומדיה משובחת ביותר, 
לעתים ברוטלית, על קבוצת ניו-יורקרים בני זמננו, הישגיים, לחוצים, עסוקים בניתוח עצמי, שחיים 
לאורך  מפוקפקים  סיפוקים  מיני  לעצמם  מוצאים  זאת  ולמרות  מרובה  שמחה  ללא  חייהם  את 
ונשים’ היא  הדרך.” מבקר הקולנוע רוג’ר אברט כתב בשיקאגו סאן-טיימס: “הטענה של ‘בעלים 
אחד  כל  שבתוך  משום  נראות,  שהן  כפי  יציבות  למעשה  אינן  רבות  ‘הגיוניות’  יחסים  שמערכות 
מסתתר ילד שצועק אני! אני! אני! אנחנו טוענים שאנחנו רוצים שהזולת יהיה שמח. מה שאנחנו 

מתכוונים לומר זה שאנחנו רוצים שהוא ישמח בנו, כפי שאנו, בתנאים שלנו.”

“בעלים ונשים” הוא סרטו ה-21 של וודי אלן, והנו ככל הנראה הסרט הכי פחות רומנטי שלו, סרט 
שמבקרים רבים טענו שלא ממש מציג אהבה. אפילו הדמויות שנשארות ביחד בסופו לא עושות 
זאת משום האהבה ביניהן, אלא כדי לא להיאלץ להתמודד עם החיים לבד. למעשה דומה שהתמה 
להיות  להמשיך  כדי  ולסביבה  לעצמם  משקרים  שאנשים  השקרים  היא  הסרט  של  המרכזית 
להיות  כדי  לעצמנו  משקרים  אנו   – אלן  וודי  אצל  חוזרת  תמה  זוהי  חייהם.  את  לשאת  מסוגלים 

מאושרים. אבל האם איננו בודים לעצמנו בכל מקרה את תמונת העולם שבו אנו חיים?
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על שחיקה באהבה
לו  שניתנה  במינו,  יחיד  פרט  אדם,  הוא  כי  לשכוח  שלא  השגרה  ברשת  שנלכד  אדם  יוכל  “איך 
ההזדמנות האחת הזאת לחיות, עם תקוות ואכזבות, עם עצב ופחד, עם כיסופים לאהבה וחרדה 

מפני האין והנפרדות?” ]אריך פרום, אמנות האהבה[

בחיינו המודרניים, אחד הקשיים האנושיים הנפוצים והבסיסיים ביותר נובע מההיטלטלות הנפשית 
מהיבלעות.  והפחד  לאינדיבידואליות  הרצון  ובין  מבדידות  והפחד  להתמזג  הדחף  בין  התמידית 
בספרה “אינטליגנציה אירוטית” כותבת המטפלת הזוגית אסתר פרל על הקונפליקט בין אהבה יציבה 
ובין תשוקה, בין הצורך בבטחון משפחתי וביתי ובין הצורך בהרפתקה וריגוש, בין ההתמזגות של זוגיות 
ממושכת ובין הנפרדות שדורשת האירוטיקה: “אנו מצפים מיחסי המחוייבות שלנו שיהיו רומנטיים 
לייצר  הזאת? קשה  קורסים תחת המעמסה  רבים  כה  ומינית. פלא שיחסים  רגשית  וגם מספקים 
התרגשות, ציפייה ותאווה עם אותו אדם שאנו מבקשים ממנו נוחם ויציבות, אבל לא בלתי אפשרי.” 

בספרה “שחיקה באהבה ובחיי הנישואין” כותבת הפסיכולוגית ד”ר איילה מלאך-פיינס, “שחיקה 
עם  שהקשר  בתקווה  אינטימיות  יחסים  למערכות  הנכנסים  לאנשים  הקורה  כואב  מצב  היא 
האדם הנאהב יתן משמעות לחייהם. היא קורית כאשר אותם אנשים נוכחים לדעת כי למרות כל 

מאמציהם, מערכת היחסים שלהם לא עושה זאת, ולעולם לא תעשה זאת.”

“לא הרומנטיקה היא הנוטה לה    תדלדל מעצמה,” כותב הפסיכואנליטיקאי סטיבן מיטשל בספרו 
אנחנו  בדלדולה.  ניכרים  מאמצים  המשקיעים  אלה  אנו  “אלא  להתמיד?”,  אהבה  יכולה  “האם 
נטולי  נישואים מתים,  מעוניינים בדלדולה, מסיבות טובות מאוד. כאשר מטופלים מתלוננים על 
חיות, אפשר לרוב להראות להם עד כמה החידלון הזה יקר להם, עד כמה הם מקפידים לשמור 
עליו ולהתעקש עליו, כיצד המכאניות הגמורה של ההתעלסות מהווה חומה מפני החרדה מהפתעה 

ומאובדן הצפיּות. אהבה, מטבעה, אינה בטוחה; אנו ממשיכים לרצות להפוך אותה לכזו.” 

ואוסקר ויילד כתב: “שתי טרגדיות יש בעולם. אחת היא השגת הרצוי, השנייה היא אי-השגתו”.
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על אוטונומיה, אותנטיות, סארטר ובובואר
רבים מסרטיו של וודי אלן עוסקים בשאלת האוטונומיה, ההגדרה העצמית. ב”בעלים ונשים”, וודי אלן עוסק 
רואים  בובואר. בשתי סצנות של הסרט  וסימון דה  פול סארטר  ז’אן  נקודת השקפתם של  פי  בשאלה על 
את הדמויות מחזיקות ספרים שלהם או מזכירות אותם בדיאלוגים. דמותו של גייב חולמת על חיים בפריז, 
בכתיבה, בדומה לסגנון החיים המזוהה עם זוג הפילוסופים הצרפתיים. ואכן, כמעט כל דמות או אפיזודה 
בסיפור יכולה להיבחן מנקודת המבט של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית הסארטרית, וכל דמות עונה 

אחרת על שאלת האותנטיות ועל שאלת היכולת לחיים אוטונומיים או היעדרה. 

איבדה  טוענים בסצנת הפתיחה שהזוגיות שלהם  וסאלי,  ג’ק  הזוג שנישואיו מתפרקים בתחילת הסיפור, 
לא באמת  נוספות. אבל שניהם  חיים  לבדוק אפשרויות  ושהם מעוניינים  מינית  והנאה  משמעות, תשוקה 
מצליחים לבוא על סיפוקם גם עם הפרטנרים החדשים שהם מוצאים להם. בסופו של דבר הם מתאכזבים 
גם מניסיון המימוש של האפשרויות החדשות. מבחינתם, אולי זה כל מה שאפשר לצפות לו בחיים. הנישואים, 

אומרת סאלי, הם מגן כנגד הבדידות. העיקר בחיים, אומר ג’ק, הוא עם מי בוחרים למות. 

על פי משנתו של סארטר, אהבה ותשוקה מינית צפויות להיכשל תמיד, ומאותה הסיבה בדיוק. הכשלון הוא 
משום שבכל מערכת יחסים שאנו מנהלים עם הזולת, אנו מנסים בו בזמן לתפוס אותו כסובייקט וכאובייקט. 
זהו ניסיון שנדון לכשלון. בעיני סארטר, במערכות יחסים של אהבה ומיניות תמיד ישנו מאבק על שליטה. 
בכל מערכת יחסים צד אחד בסופו של דבר שולט בצד השני, ובמערכות יחסים שמצליחות להחזיק מעמד 

יש השלמה של שני הצדדים עם התפקידים המוגדרים שלהם כשולט ונשלט. 

ב”בעלים ונשים” מאבקי השליטה הללו מתבטאים באופן שונה בכל אחת ממערכות היחסים המוצגות. ג’ק 
מנסה להשתחרר משליטתה של סאלי, ונהנה לרגע מיכולתו לשלוט בסאם, הצעירה והפשוטה ממנו. אבל 
בסופו של דבר הקשר הזה עם מי שהוא מרגיש שנחותה ממנו לא מצליח לספק אותו. סאלי רגילה לשלוט 
במערכות היחסים שלה, אבל בקשר עם מייקל, אדם רך מטבעו וקל לשליטה, אין לה כל עניין. דמותה של 
סאלי מעניינת במיוחד בהקשר זה של היכולת להגדרה עצמאית ומאבקי השליטה. היא כל כך מפחדת לאבד 
שליטה עד שהיא סובלת מחוסר יכולת ליהנות ממין. בחוסר יכולתה או חוסר רצונה להרשות לעצמה לשקוע 
בענני התשוקה המינית ולאבד את עצמה הרציונלית, סאלי נשארת נבדלת, עצמאית, אוטונומית. ובכל זאת 
היא ממשיכה לטאטא את הבעיות מתחת לשטיח, לא להתמודד עם עצמה בתוך מערכת יחסים, ובקצרה, 
נדמה שהיא  ג’ודי, שבתחילת הסרט  ואשליית השליטה.  לטובת האוטונומיה  היא מאבדת את האותנטיות 
החלשה מבין הארבעה, מנהלת מאבק סמוי להשתחרר משליטתו של גייב ומצילו ולהצליח ליצור או להרות. 
גייב מצידו מאשים אותה בשתלטנות פאסיבית-אגרסיבית. לבסוף ג’ודי מוצאת לעצמה קשר חדש עם אדם 

תלותי ונזקק יותר מבעלה, מייקל, שבו היא יכולה לשלוט כמעט ללא מאבק. 

דומה שגייב דווקא היה רוצה למצוא לעצמו אישה שתשלוט בו, והוא מתגעגע תמיד לאקסית המיתולוגית 
עם הבעיות הנפשיות, אותה ג’ודי לא מצליחה להחליף. יש לו פנטזיה תמידית על האקסית הבלתי ניתנת 
לשליטה, שלמעשה אינו מעוניין לממש. לפיכך בסופו של דבר הוא מוותר על הקשר עם הסטודנטית הצעירה 
ונש ארו כואבים את לכתה. הוא מסיים במונולוג  ריין, שגברים רבים כל כך כבר נשבו בקסמיה  והסוערת 
מכל  בלתי מסופק  נשאר  הוא  הזה.  מכל המשחק  כרגע  עצמו  את  להוציא  העדפתו  על  מצהיר  הוא  שבו 
האפשרויות שהוא מצליח לראות לפניו בזמן זה, ומעדיף את האוטונומיה הגמורה, את המצב שבו הוא לא 

שולט ולא נשלט, לא פוגע ולא נפגע.

ג’ודי: “גייב מרגיש מאוים בגלל שהמטפלת שלי 
 פוסטמודרניסטית, והיא מעודדת נשים להתמודד

 עם הלבד שלהן ולא רק עם הזוגיות שלהן”.
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עמיר קליגר // עיבוד
ולקולנוע,  ומעצב לתיאטרון  כותב  בימאי,  בישראל ב1979.  נולד 
מחול,  וליצירות  אומנות  לתערוכות  אוצרותיים  טקסטים  כותב 
מורה לכתיבה יוצרת. החל משנת 2014 חבר הועדה האומנותית, 
דרמטורג הבית ובמאי בתיאטרון חיפה. בעבר שימש בתפקיד זה 
לצידו של דורון תבורי בתיאטרון חיפה, ולצידו של גדליה בסדר 
באנסמבל תיאטרון הרצליה. לאחרונה ביים בתיאטרון חיפה את 
 "W" ההצגה עטורת השבחים "4.48 פסיכוזה". בין עבודותיו האחרות, דרמטורג ושותף ליצירה
מאת טליה בק )חשיפה בינלאומית 2016(, בימוי ועיצוב המחזות נוף ילדות )סטודיו למשחק ניסן 
זוכה מענק הצטיינות לבמאי צעיר מטעם  וויצק )תיאטרון המעבדה בירושלים,  נתיב תל אביב(, 
קרן אמריקה ישראל, נבחר לאחד משבעת האמנים המבטיחים לשנת 2004 של ידיעות אחרונות( 
שיחות לילה )תיאטרון תמונע( התבוננות )פסטיבל עכו לתיאטרון 98, ההצגה זכתה בציון לשבח 
צוותא(  ותיאטרון   97 לתיאטרון  עכו  )פסטיבל  הפעם  ואותה  פסיעות  התאורה(  עיצוב   ובפרס 
הילד חולם מאת חנוך לוין )מגמת התיאטרון של תיכון עירוני א' לאומנויות ת"א, ההצגה הוזמנה 
להופיע בתיאטרון תמונע ובאנסמבל תיאטרון הרצלייה(. בשנת 2002 הוזמן על ידי הבמאי האמריקאי 
רוברט ווילסון ללוות את תהליך החזרות על יצירתו החדשה לתיאטרון הלאומי בפראג, והיה אחד 
 Watermill במרכז  הבינלאומית  היוצרים  בתוכנית  להשתתף  הנבחרים  אמנים  שלושים  מבין 
Center ניו יורק. עורך תסריט ומלווה אומנותי של הסרט "שלושה אחים ומערה" מאת תמר טל 
)פסטיבל דוקאביב 2016, והפסטיבלים הבינלאומיים IDFA ו-AFI DOCS( זוכה פעמיים במענק 
)בשיתוף  לאומנויות  רבינוביץ'  וקרן  הישראלי  הקולנוע  קרן  מטעם  מלא  באורך  לתסריט  כתיבה 
הבמאים אמנון קוטלר ודני רוזנברג(. ב-2013 זכה תסריט פרי עטו בפרס השני בחממת התסריטים 
 yesterday's  ,5 טרי  צבע  ביריד  ארכיון  שכתב:  המלווים  הטקסטים  בין  בירושלים.  הבינלאומית 
sun בגלריה שלוש, לוחמים בשתיקה Holland dance festival, שש שנים מאוחר יותר פסטיבל 
ישראל, keepers of the light בגלריה דביר, סינדרום ירושלים בגלריה סדנאות האמנים. לימד 
כתיבה יוצרת במגוון מוסדות, בהם "מכון וויצמן למדע", "מנוע חיפוש – בית הספר בהנהלת יסמין 
ובתי הספר לילדים מחוננים של  וקידום חברתי",  ג'ולי", "תוכנית למרחב למצוינות  ואיציק  גודר 

משרד החינוך.

משה נאור // עיבוד ובימוי 
בוגר הסטודיו למשחק  ובלהקה צבאית.  שירת בתיאטרון צה"ל 
חיפה:  בתיאטרון  שביים:  ההצגות  בין   .)1997( נתיב  ניסן  של 
משפחת ישראלי מאת בועז גאון, סוחרי הגומי מאת חנוך לוין, 
הצמא והרעב מאת אז'ן יונסקו, המקום ממנו באתי מאת דיוויד 
מאמט, מי דואג לילד מאת טום סטופארד איזראל ז'ורנאל מאת 
דיוויד  מאת  גזע  יוסף,  בר  יוסף  מאת  קשים  אנשים  סיני,  רוני 
מאמט, החייל האמיץ שוויק מאת ירוסלב האשק )בשיתוף תיאטרון הבימה(, גיבור הלובי מאת 
קנת לונרגאן, שעה של שקט מאת פלוריאן זלר )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(, וניה סוניה מאשה 
ושפיץ, גלן גרי גלן רוס. בתיאטרון חיפה בשיתוף הקאמרי: שמו הולך לפניו מאת אפרים קישון 
)זוכת פרס התיאטרון 2008(, ימי שלישי עם מורי מאת ג'פרי הטשר ומיטש אלבום, כולם היו בני מאת 
שיגעון באופרה מאת קן לודוויג. בתיאטרון   ,)2011 )זוכת פרס ההצגה המתורגמת  ארתור מילר 
נודניק מאת  הכתובה מאת אפרים קישון. בתיאטרון הבימה:  שמנה מאת ניל לאביוט,  הקאמרי: 
פרנסיס וובר. כתב וביים את פחד קהל בצוותא. ערס פואטי עם בוגרי ניסן נתיב ירושלים. מחזמר 
עם בוגרי ניסן נתיב תל-אביב. בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער: הלילה הזה מאת דפנה אנגל 
)הצגת השנה לנוער לשנת 2008( תום-כמה סיבות לחיות מאת וייל אינו בתיאטרונטו 2006. משמש 

כמנהל אמנותי של תיאטרון חיפה מתחילת 2008.

יוצרים
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סאשה ליסיאנסקי // תפאורה
עיצוב תפאורה אצל  ברוסיה. תואר שני באדריכלות. למד  נולד 
הבית  מעצב  היה  במוסקבה.  "טגנקה"  בתאטרון  בורובסקי  דוד 
של תאטרון "סוברמנניק" במוסקבה. עלה לארץ ב-1990. עיצב 
ארצות  ישראל,  ברוסיה,  להצגות  תפאורות  מ-150  למעלה 
 2001 ועד  מ-1995  ואסטוניה.  צרפת  בולגריה,  הולנד,  הברית, 
היה מעצב הבית של תאטרון "גשר" תל אביב. לימד באקדמיה 
ישראל  בין פרסיו: פרס תיאטרון  ושנקר.  ירושלים, אוניברסיטת תל אביב  "בצלאל", אוניברסיטת 
בפראג.  בקבדרינלי  פרס  שטרנפלד,  משה  ע"ש  פרס  אביב,  תל  מוזיאון  פרס  פעמים(,   4 )זכה 
 .2013 רוסיה,  מוסקבה,  שייקספיר.  מאת  המלט  האחרונות:  השנים  של  ביותר  החשובות  יצירות 
צלילי המוסיקה. מחזמר. תל אביב. ישראל, 2013. היפה והחיה הבלט הישראלי.  תל אביב,  2013. 
בוסטון,  דוניצטי.  של  האופרה   Maria Padilla  .2012 רוסיה,  מוסקבה,  קפקא.  מאת  המשפט 
ארה"ב, 2011. העיירה שלנו - מאת תורנטון ויילדר. סנט פטרבורג. רוסיה, 2010. חוטם האופרה 
משרתם של שני אדונים מאת גולדוני. סופיה, בולגריה,   .2009 של שוסטקוביץ' בוסטון, ארה"ב, 
התנין מאת דוסטוייבסקי. טלין,   .2008 אונייגין האופרה של צ'ייקובסקי. נורפולק, ארה"ב,   .2009

אסטוניה, 2007.

אלי אשכנזי // תאורה
משה  דר'  אצל  למד  הקיבוצים.  בסמינר  לתיאטרון  בחוג  למד 
ומחול  למוסיקה  באקדמיה  בתנועה"  "אימפרוביזציה  קדם 
ומחול  למוסיקה  באקדמיה  למופעים  תאורה  עיצב  בירושלים. 
יהודה  בהשתתפות  ה"גמד"  להצגות:  תאורה  עיצב  בירושלים. 
אלמגור בתיאטרונטו, הצגת יחיד של דוד דנינו בתיאטרון החאן. 
הצגת "ג'ורדון" בהשתתפות אדווה עדני במסגרת התיאטרונטו, 
"לתיאטרון  תאורה  עיצוב  הקיבוצי".  המחול  "ללהקת  תאורה  עיצוב  ללהקות:  תאורה  עיצב 
ציפי  בהשתתפות  הגדולה"  בעיר  "הספונג'ה  קם",  "מיקי  של  למופעים  תאורה  עיצב  הקיבוץ", 
 שביט, עירית ענבי וחני נחמיאס. עיצב תאורה להצגות ילדים בפסטיבל הילדים הבינלאומי בחיפה 
עיצוב  בפרס  זכה  ההצגות  שתי  על  שיער"  ארוך  אדם  חתול  "גור  לשמיכות"  מתחת  "גמדים 

התאורה . עיצב תאורה בהצגת ג'ונם במסגרת בית הספר למשחק של יורם לווינשטיין.

דורון אשכנזי // תלבושות 
כבר  הישראלית  האופנה  על  המשפיע  מוביל  ויוצר  מעצב 
בין  בפירנצה  לאמנות  באקדמיה  למד  עשורים,  שלושה   כמעט 
1983-1987 ולאחר מכן התמחה באיטליה בחייטות. בשנת 1989 
ועד  מאז  גברים.  לבגדי  שלו  הראשונה  הקולקציה  את  השיק 
היום הוא מוכר בזכות עיצוב חליפות אל-זמניות לגברים וסגנון 
היום  בחיי  האורבאני  לגבר  המותאמת   ,Casually tailored-ה
ועל-זמניים,  בין פריטים קלאסיים  דורון משלב  יום. בקולקציות 
הנושא את שמו,  לניהול מותג האופנה  והומוריסטית. במקביל  פריטים עם קריצה טרנדית  לצד 
מעצב דורון אשכנזי תלבושות לסרטי קולנוע, מופעי מוזיקה, תאטרון ומחול ותלבושות לטקסים 
שונים. במהלך השנים עבד ועיצב עבור אמנים ויוצרים בין המובילים בארץ, ואף זכה בפרס אופיר 
על התלבושות של “ביקור התזמורת”. בין היוצרים: שמי זרחין, יוסף פיצ׳חאדזה, ערן קולירין, נדב 
לפיד, יונתן אינדורסקי, רועי אסף, נועה שדור וברק מרשל. כמו כן, דורון מרצה במחלקה לצורפות 

ואופנה בבצלאל, ומלווה פרויקטים לבגדי גברים.

שאול בסר // מוזיקה
היה  הלימודים  בתקופת  יורק.  בניו  יוניברסיטי  סקול  ניו  בוגר 
עבודותיו  וכמלחין.  כפסנתרן,  המקומית  הג’אז  בסצנת  פעיל 
תיאטרון  וויצק;  המעבדה:  תיאטרון  שקט,  של  שעה  לתיאטרון: 
הולדת;  יום  מסיבת  עת:  תיאטרון  הארמון;  בעלת  הרצליה: 
עצומות;  עיניים  פסיעות,  הפעם,  אותה  עכו:   פסטיבל 
גט - המשפט  בעלת הארמון. סרטים:  ילדה יפה,  יידיש שפיל: 
והפקה  לחנים  חתני.  ישמח  רוח,  פעמוני  נחמה,  לרווחה,  פקוחות  עיניים  אמסלם,  ויוויאן  של 
מוסיקאלית: הים לקח הים נתן - הופעה ואלבום מתוך הספר אותו הים של עמוס עוז. אישה נוסעת 

- לאורה ריבלין. מעליי דממה - אלבום של אהובה עוזרי, אלבום סתיו 2012 הפקה מוסיקאלית.

יוצרים

31 30



טל קון // תנועה 
בוגרת בית הספר לאומניות המחול במכללת סמינר הקיבוצים, 
תיאטרון-מחול.  בהוראת  בהתמחות   B.ED ראשון  תואר 
כוריאוגרפיה  גן.  רמת  "בליך"  בתיכון  לתיאטרון  תנועה  מלמדת 
מפיסטו  הקיבוצים.  סמינר  הסערה  בהצגות:  תנועה  ועיצוב 
עליה  מדברים  שכולם  הזאת  המסיבה  הקאמרי.  תיאטרון 
גודמן.  למשחק  ספר  בית  והגמד  הנסיכה  הקיבוצים.   סמינר 

בית מטבחיים 5 פסטיבל עכו White Lie .2015 סמינר הקיבוצים.

עמית אפטה // עוזר במאי
הפקות  מנהל  הישראלית,  באופרה  הצגה  מנהל  במאי  עוזר 
בסדנת האופרה הבינלאומית IVAI, ומזכיר איגוד במאי התאטרון 
לימודי  צעירים,  לאמנים  הצטיינות  מלגת  זוכה   2016 בישראל. 
בין  לבימאים.  עוזר  הקיבוצים,  בסמינר  תאטרון  והוראת  בימוי 
,"השחף",  הפקותיו ״בעלים ונשים", עוזר במאי של משה נאור 
עוזר במאי של ירון אדלשטיין. עיבוד למחזה של צ'כוב, שעתיד 
ילדים שמריץ  2017 בסמינר הקיבוצים. מנהל הצגה ב"תאטרון השעה". תאטרון  בינואר  לעלות 
הצגות רבות ברחבי הארץ. במסגרת התפקיד, אני נוסע עם ההצגות ומפקח על ההקמה והתפעול 
שלהן. "כרטיס לקרקס", מנהל הצגה. ההצגה, בבימויה של דפנה זילברג, מבוססת על פרוטוקול 
של ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ישראל, ומציגה בתאטרון תמונע. אני אחראי על תיאום 
הלו"ז מול התאטרון ותפעול ההצגה. "נישואי פיגרו", עוזר במאי של איתי טיראן. הפקה מקורית 
טיראן  של  בבימויו  בעכו,  האבירים  באולמות   2015 בספטמבר  שעלתה  מוצארט,  של  לאופרה 
ובניצוחו של דניאל כהן. "גאולה", שחקן. תפקיד קטן בהפקה של המחזה מאת חנוך לוין, שבויימה 
על ידי טל ברנר. ההצגה עלתה באנסמבל עיתים. "אריאדנה בנקסוס", עוזר במאי של דני ארליך. 
 - בוכמן  ע"ש  למוסיקה  הספר  בבית   2014 ביולי  שעלתה  שטראוס,  של  לאופרה  מקורית  הפקה 

מהטה, אוניברסיטת תל אביב.
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דביר בנדק // גייב
 1997 ת"א  אוניברסיטת  לתיאטרון,  בחוג  משחק  מסלול  בוגר 
הדיבוק,   :1998-2008 הבימה  תיאטרון  שחקן   -  בתיאטרון 
שוויק,  האמיץ  החייל  פטיש,  כריש  לב-טוב,  קיסר,   יוליוס 
קדיש לנעמי, טנגו, בגדי המלך, חודש בכפר, הנאהבים והנעימים, 
תיאטרון  שחקן  דייזי.  מיס  של  הנהג  פירורים,  המדינה,  מבקר 
חיפה 2008-2009: שלוש מסיבות, המקום ממנו באתי, המכוער, 
רויזור,  )הטנור- תפקיד ראשי. בשיתוף הקאמרי(. שחקן תיאטרון גשר מ-2010:   שיגעון באופרה 
.1998 התבוננות,   .1995 פודזו,  בתפקיד  לגודו  מחכים  עכו:  פסטיבל  תיאטרון:  הפקות  ז'ואן  דון 
מחזה לילה, 2003. הוא, 1997. 4 על 4, 2000.  אישה מלים, 1999. פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא:  גבר 
צפירה, 2005.  קהל, 2003.  פחד  ג'ונגול, 2001.   - צוותא  תיאטרון  מאחר, 2008.  ופרידות, 2004.  שטחים 
רויזור,  משחקי חברה, 2006.   - גוד, 2002. תיאטרון תמונע   - רוק, 2008. תיאטרון הרצלייה  אופרת   - מלחמה 
רצח  רצח,  המוות  סיבת  בטלוויזיה:   .2003 גמרתי,  אשתך  עם  אני  אורות:  תיאטרון   .2007
המכון,  סוני,  פירסט  מיי  משפט,  בית  ליום,  קלוריות  אלף  כהן,  אהרון  של  חובו  מצלמים, 
קוויקי,  חסה,  לא  מירי  אודטה,  הרצועה,  השבוע,  פרשת  סבתא,  מבצע  זבנג,  צימרים,  שאול, 
הנפילים, חקירה פנימית, מקום לדאגה, גם להם מגיע, פאפאדיזי, החיים זה לא הכול, סברי 
פורס,  דלתא  האוהבים,  תולדות  קיצור  בקולנוע:  דרייבר.  טקסי  המגיפה,  המשרד,   מרנן, 
 זמן אויר, מרס תורכי, 5 דקות בהליכה, סימה ועקנין מכשפה, איזה מקום נפלא, מתנה משמיים, 
אסקימו לימון, אסקימוסים בגליל, סיפור גדול, עוד אני הולך, המתקפה ועוד מגוון פרסומות, 

הצגות ילדים, ערבי תיאטרון חד-פעמיים וסרטי סטודנטים רבים.

דורית לב ארי // ג׳ודי
קרן  מילגת  זוכת  נתיב.  ניסן  בהנהלת  למשחק  הסטודיו  בוגרת 
רידמן. במכללת  גופנית  לפסיכותרפיה  המגמה  בוגרת  שרת. 
גשר:  תאטרון  תפקידיה:  בין  שונים.  בתאטראות  בעבר  שיחקה 
שלוש אחיות  כפר בתפקיד דיצה העז.  בתפקיד מריאן.  טרטיף 
בתפקיד נטשה. תאטרון חיפה: צייד המכשפות בתפקיד מרי וורן. 
בעיניכם  כטוב   : הקאמרי  תיאטרון  בלה.  בתפקיד  דפוקים 
קרנינה״  ״אנה  הבימה:  תיאטרון  הצעירה.  תירצה  בתפקיד  טובות  הכי  חברות  סיליה.  בתפקיד 
בתפקיד דולי, אוגוסט מחוז אוסיג בתפקיד איווי/ברברה. בטלוויזיה השתתפה, בין היתר, בסדרות: 
בנות בראון, מיכאלה, טקסי דרייבר, יום האם, פולישוק, מסובך. בקולנוע: אין שמות על הדלתות 

במאי: נדב לוויתן. הכל מתחיל בים במאי: איתן גרין. חמש שעות מפריז במאי: לאון פרודובסקי.

שרון אלכסנדר // ג׳ק
מלגות  שתי  עם   1987 בשנת  צבי  בבית  לימודיו  את  סיים 
הצטיינות. שיחק ביותר משישים סרטים וסדרות טלביזיה. )רובם 
בתפקידים הראשיים( בניהם ניתן למנות את אחד משלנו )שחקן 
חסד מופלא,  אופיר(.  )פרס  פי אגפא  על  החיים   .)1989  השנה 
סיפורי תל אביב, גמר גביע, מינכן, פיתוי, שבוע ויום ועוד רבים. 
ראש  ילדי  האלופה,  בעם,  טלנובלה  מיכאלה,  בסדרות  שיחק 
ועוד רבות אחרות. שיחק בתיאטרון בית  החדש של עמרי  אחת אפס אפס,  מסכים,  הממשלה, 
2000 הקים  לסין. תיאטרון הקאמרי. תיאטרון חיפה. תיאטרון הבימה ותיאטרון באר שבע. בשנת 
עם עוד קבוצת שחקנים את איגוד שחקני המסך )שחם( וכיהן בוועד המנהל כשנתיים. בין השנים 
1995 – 2003 הקים וניהל את בית הספר למשחק מצולם. כמו כן לימד שלוש שנים בחוג לקולנוע 
פתוח  זוג  בקומדיה  חיפה  בתיאטרון  משחק  כיום  שחקנים(  )הדרכת  אביב  תל  באוניברסיטת 

ובאנסמבל אספמיה בהצגת היחיד הנחש משחק כותב מרצה ומלמד.

קרן צור // סאלי
שחקנית בית בתיאטרון חיפה )2001-2005( ובתיאטרון בית ליסין 
בהצגה  אנדה  על   ,2008 לשנת  השנה  שחקנית   .)2005-2014(
שחקנית  ליסין.  בית  תיאטרון  מיטלפונקט,  הלל  של  אנדה 
סיני  בבימוי  מאדלן  בהצגה  מאדלן  על   ,2004 לשנת  מבטיחה 
פתר, תיאטרון חיפה. אומן נבחר של "הקרן למצוינות בתרבות" 
בתחום התיאטרון, 2008. מועמדת סופית לפרס שחקנית השנה 
2014, על תפקיד אסתר באז בפראג של הלל מיטלפונקט, תיאטרון בית ליסין. זוכת פרס ראשון 
להצגה ולשחקנית בתיאטרונטו 2015, על מקורקעת מאת ג’ור’ג בראנט, בימוי סיני פתר. בקולנוע: 
ערבים רוקדים של ערן ריקליס, סנדרום ירושליים של דרור זהבי, החטאים של אבי נשר. בטלויזיה: 
לצבי יש בעיה, מאת אורי גרוס, בימוי עודד דוידוף. בוגרת החוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה 2001.

שחקנים
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רוני גולדפיין // סאם
בוגרת מגמת תיאטרון בתיכון עירוני א' לאמנויות – 2007. סדנא 
למשחק  מכינה   .2009  ,2008  – שור  רחל  של  חי"  "תיאטרון 
לאמנויות  בביה"ס  משחק  לימודי   .2010  – הקיבוצים  סמינר 
 הבמה סמינר הקיבוצים 2011-2014. תאטרון: תאטרון הקאמרי: 
המזכירה  זיוה  בתפקיד  קישון,  אפרים  מאת  בלאומילך,  תעלת 
 .2014-2015 ביז'אווי,  ואלי  אלפי  גורי  בימוי  הרופא,  ונורית אשת 
פסטיבל צ'כוב, 2015. קריאה מבויימת של הרופא הטוב מאת ניל סיימון, בבימויה של נועה שכטר, 
במסגרת "פסטיבל קישון להומור", 2015. השתתפות במחווה לאפרים קישון לציון עשור למותו עם 
גאולה  לוין,  אף מילה למורגנשטיין במעמד נשיא המדינה לשעבר. פסטיבל חנוך  דיאלוג מתוך 
כהצגה אורחת, בתפקיד הכבירה, בימוי טל ברנר, 2015. תאטרון חני הפקות: הצגה דברים שקרו 
באמת, בתפקיד ליאורה, בימוי חגית רכבי, 2015. צוותא: פרוייקט המחזאים מספר חמש, מחזה 
מאת רועי מליח רשף ובבימויו, המאהבת של מר עכבר, בתפקיד קוקיה. תאטרון נחמני, קבוצת 

צעירי אנסמבל עיתים: מדאה מאת אוריפידס, בימוי נועם בן אז"ר, בתפקיד מדאה, 2016.

ישי גולן // מייקל
 LAMDA - London Academy of Music and Dramatic בוגר
Arts בחסות מלגה מלאה של הקונסוליה הבריטית. 1996. מבין 

תיאטרון  פסיכוזה   4.48 חיפה:  תיאטרון  בתיאטרון:  עבודותיו 
 חיפה בשיתוף תיאטרון הקאמרי: כולם היו בני תיאטרון בית ליסין: 
הקוקיה,  קן  הבימה:  תיאטרון  בפראג.  אז  ביאנקה,  שקוף,  גג 
צוותא:  שלישי  דור  ממוסקבה,  הנסיגה  והנעימים,  הנאהבים 
 ,STREET FOOD AROUND THE WORLD חטופים,  כפולים,  בטלוויזיה:  קהל.  פחד   ג'ונגול, 
לטלוויזיה  הישראלית  האקדמיה   2010 ביותר  הטוב  השחקן  פרס  זוכה  האי.  לך,  הבטחתי  לא 
 וקולנוע. בקולנוע: הנותנת, קרינה, חיי אהבה, שישה מיליון רסיסים, אורי, חסד מופלא, מנת יתר, 

דרך הנשר.

לירון בן שלוש // ריין
נתיב.  ניסן  של  למשחק  הסטודיו  בוגרת  ותסריטאית.  שחקנית 
לילה  לי  את  בעריכה(,  תדמור.  ארז  )במאי  בית  נמל  בקולנוע: 
בפסטיבל  עולמית  בכורה  קורמן.  אסף  במאי:  ומשחק.  )תסריט 
קאן 2014. זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל חיפה, טוקיו, 
וזכתה  ועוד. זכתה על התסריט בפסטיבל חיפה  סלוניקי שיקגו 
מיכל  מאיה  מומבאי(.  בפסטיבל  הראשית  השחקנית  בפרס 
בת אדם. טלוויזיה: 30 שקל לשעה, במאים שרי עזוז ודוד אופק. תיאטרון: אבסינת, במאי מאור 
ונשים,  בעלים  קליגר.  עמיר  במאי  פסיכוזה,   4.48 ליטמן.  עודד  במאי  השלישי,  ריצ'ארד   זגורי. 

במאי משה נאור.
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ג’ק: “לחיי נישואים מוצלחים. לחיי הטוב ביותר שניתן 
לקוות לו, במסגרת האפשר!” 

סאלי: “בהחלט, במסגרת האפשר!”
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Husbands and Wives 
Husbands and Wives is the first Israeli stage adaptation of this personal 
and biographical film by Woody Allen. This stage adaptation, like in the 
original script, shows the parallel stories of two couples, their separation 
processes and defeats, the battles they go through and their insistence on 
keeping their marriages.
This is a play that examines with brutal honesty the comfort zones and 
the destructive lies that are part of the ideal of bourgeois monogamy, 
along with the enduring conflict between the desire for stability and the 
desire for adventure and freedom.
Woody Allen, with his merciless gaze, extracts from his characters 
emotions of pain, hope, cruelty, childishness and romance, all parts of the 
impossible mission of maintaining a long-term relationship.

Allen manages to express compassion while exploring the deep rift 
which appeared in the institution of marriage in the twentieth century. 
He explores the constant paradox that characterizes it, the price and the 
constant sacrifice which it demands.

At an era which places love under a constant test, this play presents both 
the comic side and the grotesque hell of relationships during times of 
crisis, and it does so with great authenticity and truthfulness.
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 דירקטוריון תיאטרון חיפה | יו''ר: ישראל סביון
חדווה אלמוג - מ"מ ראש העיר, רו"ח שאול ד'אנג'לי, ירון פיינטוך, ערין עאבדי - זועבי, משה פרץ, 

רבקה איזיקוביץ, אביבה שש

יועץ משפטי
עו"ד שלמה כרוב

ועדת ביקורת | יו''ר: רו''ח אילן פרוינד
רו''ח מירי סבג

מנכ"ל ניצה בן צבי
מנהל אמנותי משה נאור

רו"ח מבקר רו''ח זאב שלום
מבקר פנים רו"ח יום טוב בילו

שחקני תיאטרון חיפה
סלים דאו, יוסף אבו ורדה, יואב בר לב, רון ריכטר, ארז שהרבני, קרן אור, ארז ביטון, מיטל נר, 
ולדיסלב פסחוביץ', נגבה מאור, ליאורה ריבלין, חן גרטי, טלי אורן, מיקי קם, אמיר הלל, נילי 
צרויה, שרון צור, דור אוחיון בר-נתן, אלינור אהרון, דודי גזית, יהודה נהרי, יוסף אלון, יפעת כהן, 
נעה גודל, לירון בן שלוש, ישי גולן, אוהד קנולר, דביר בנדק, אלמה דישי, שרון אלכסנדר, ג'יל 
בן דוד, חן אמסלם, דורון בן דוד, אורי גבריאל, שושה גורן, מתן זרחיה, חנאן חילו, ג'סאן עבאס, 
אפרת ארנון, לירית בלבן, נינה קוטלר, אלברט אילוז, יוגב יפת, פז מגן, רמי דנון, איציק כהן, 
אורי מזעקי, ששון גבאי, הדס קלדרון, רפי תבור, עופרי פרישקולניק-אלדד, אלעד אטרקצ'י, גיל 
וסרמן, יעל לבנטל, אמיר שורוש, נעמה נחום, קרן צור, דורית לב ארי, רוני גולדפיין, שאול בסר, 

מעיין בלום, ליה אולמן , נטע וינר, אלון נוימן, אייל רוזלס.

עוזרת מנהל אמנותי יואלית אליכין
דרמטורג עמיר קליגר

מזכירת התיאטרון ורדית כהן
מנהלת שיווק מיכל הללי

מנהלת מכירות חוץ ומחלקה חינוכית גילת סלע
תקשורת שיווקית ותוכן עדי רונן, מ"מ רחלי אסטרוג נגרי 

דוברות ויחסי ציבור בירן תקשורת
מנהל טכני עופר טל

מנהל הפקות ומנהל ייצור דור שלום
קב"ט שושני מרקוביץ'

חשבת רקפת בלומנפלד 
הנהלת חשבונות מרינה גנדין

עוז  סקרינקה,  דימיטרי  ניבוטובסקי,  מיכאל  זסלבסקי,  ואלרי  מיכאלוב,  שמואל  במה  תפעול 
שליין, טימותי סליצקי

סאונד ניסים טוויטו, גיא וילינסקי, דודי עשור, יוסי דולב
חשמל ותאורה חואן כהן, יוסי זוהר, ניר ריקון, אלי אשכנזי, לירן אופיר, דימה אלטמן, רומן אורין

הלבשה לובה גלפרין, ויקי אזולאי, סשה צ'רנין
מתפרה סרגיי קאשין

איפור ופאות לודה גולדברג, טניה שפק
אביזרים ענת זמיר, דנה פוקס, סשה קלמיקובה

מנהלי הצגה יואלית אליכין, דור שלום, ענת זמיר, עמליה זכריה
ניקיון ואחזקה קלרה זינגר, נדיה בונדורנקו

שירות לקוחות ומנויים
מנהלת מוקד ניצן לוי

אחמ״ש יובל יאירי 
אחמ״ש רמי אלקסלסי

אתל בר אור, ליאת אזרזר, הילה אטיאס, רועי דגן, נורית דרייפוס, עדי טושק, הדס יוספוביץ', 
חנא לאון, אורלי קוטיק, לאוניד קרסנר.

דיילים
אחמ''שים: אסף ברנשטוק, אלמוג קדושים, רעות שטרנברג, אביטל פרימט, בועז אלישיב. 

שמוליק לונדון, מור סביון, אנה לוי, אור אביב, עינת רודמן, שיר ברנסון, לי בכר, רונה אסולין, 
הלנה גולדמן, בן טלמור, טל פרג'ון, גל כפרי, רז כהן, יערה נורי, צליל שמחון, מריה סטרקין, טלי 
שוורץ, אלכס שטיינמן, גילי אשל, פאדי חאג', ניצן שטרן, לימור ארמה, עמית וינר, ליאל כהן, 

טלי ביסקר, מתן גרנר, חלי הרשקוביץ.

הצוות של תיאטרון חיפה
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רח' פבזנר 50, חיפה, מיקוד 3313436

טל': 04-8600500 | פקס: 04-8600575

www.ht1.co.il :אתר התיאטרון

www.haifakids.co.il :אתר פסטיבל הילדים

משכן התיאטרון ע''ש מאירהוף

The Joseph & Rebecca Meyerhoff Theatre of Haifa
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