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המחזה
חבורת סנובים צרפתיים בני העשירון העליון, המציאו משחק 
מרושע: מדי שבוע וכדי שיוכלו לצחוק במשך ערב שלם, הם 

עורכים ארוחה אליה כל אחד מהם צריך להביא אורח - האדם 
האידיוט ביותר שיצליחו למצוא. האידיוטים שאוספים החברים, 

אמורים לפטפט מבלי לשים לב שעושים מהם צחוק, ולאחר שהם 
עוזבים אמורים החברים לקבוע מי היה האידיוט הנלעג ביותר.

הערב פייר נרגש מאוד: הוא משוכנע שמצא את אלוף האידיוטים, 
פרנסואה פיניון - עובד מס-הכנסה אפרורי שאשתו עזבה אותו 

והוא מתמחה בבניית דגמים מגפרורים. "הקרם דה-לה-טימטום", 
מכנה אותו פייר, אך אינו יודע שפרנסואה פיניון הוא גם אלוף 

ההסתבכויות - אלה יגיעו במהרה ובצרורות עד שפייר עוד יתחרט 
על רעיון הארוחה עם האידיוט. 

קומדיית טעויות מטורפת. העיבוד הקולנועי של המחזה זכה 
בשלושה פרסי סזאר.

הצגה ראשונה: 7 ביולי 2010, אולם בית החייל
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

עריכת תוכניה: רות טון-מנדלסון
תחקיר: שמואל רותם

איורים: איתמר דאובה
צילומים בחזרה: ז'ראר אלון
עיצוב תוכניה: הדס צוקרמן

הפקת תוכניה: מקאן אריקסון
תודות: יצחק שי אייזנברג, דב רייזר - הקלטות, 

ויטלי רוזנזפט - ביצוע נברשת

משתתפים:

מאת פרנסיס וובר

נוסח עברי: יוסף אל-דרור
בימוי: משה קפטן

תפאורה: ערן עצמון

תלבושות: ילנה קלריך
מוסיקה: אריק אביגדור

תאורה: מאיר אלון

פייר ברושאן, מוציא לאור: רמי הויברגר
קריסטין ברושאן, אשתו: יעל צפריר

פרנסואה פיניון, פקיד מס הכנסה: יעקב כהן
פרופ' סורבייה, רופא: מיכאל כורש/אורי הוכמן

מרלן, המאהבת של פייר: ריקי בליך
ז'וסט לבלאן, ידיד לשעבר של פייר: אמנון וולף

לוסיין שבאל, מפקח מס: שמעון כהן

עיבודים ונגינה בהקלטות: ליאור רונן

מנהלת הפקה: דנה פלסר

עוזרת במאי: מיכל אייזק

תנועה: אלדר גרויסמן



Le Dîner de Cons
(The idiot’s Dinner) 
By Francis Veber
Hebrew version by: Yosef El-Dror
Directed by: Moshe Kepten
Set Designed by: Eran Atzmon
Costumes Designed by:Eelena Kelrich
Music by: Arik Avigdor
Lighting by: Meir Alon
Movement by: Eldar Groisman

The Cast:
Pierre Brouchant: Rami Heuberger
Christine Brouchant: Yael Zafrir
François Pignon: Yaacov Cohen
Prof. Sorbier: Michael Koresh/Uri Hochman 
Marlène: Riki Blich
Jozet LeBlanc: Amnon Wolf
Lucien Cheval: Shimon Cohen

Musical Arrangements & Recording:
Lior Ronen
Production Manager: Dana Plesser
Assistant Director: Michal Isaak

Program Editor: Ruth Tonn-Mendelson
Research: Shmuel Rottem
Illustrations: Itamar Daube
Photography: Gerard Allon
Graphic Design: Hadas Zukerman
Production: McCann Erickson

Opening: 1 July 2010, Beit Hachayal
Length: 1 hour 30 minutes, with no interval

The wealthy editor Pierre Brochant and his friends 

have a competition: every week, each one of them 

invites the dumbest guy he can find for a dinner in 

order to make fun of him. Later, after the guest leaves, 

the group of friends elects the more stupid

and imbecile guest.

This evening Pierre invites François Pignon, a man 

that works in the Internal Revenue Service and 

makes “maquettes” to forget his beloved wife, who 

had run away with a friend of him. Pierre thinks his 

“idiot” François, will surely still the show, but clumsy 

and stupid François makes things go unexpectedly 

wrong… 

The Play



מניחים לי לנפשי. כתיבה דורשת המון 
ריכוז: בצעירותי הייתי מתקתק את 

העבודה במהירות, אבל כמו כל אחד, 
גם אני התחלתי להקשות על עצמי עם 
הזמן, שהרי כפי שהאמריקאים אומרים: 

‘כתיבה היא שכתוב’. ככה בדיוק נראה 
סדר היום שלי: אני כותב משהו, מקריא 

אותו לאשתי בקול רם ומיד משכתב. 
אני ממליץ לכל תסריטאי לקרוא בקול 

את מה שהוציא תחת ידו ולבחון את 
התגובות של הסובבים אותו עוד לפני 

שהוא שולח את התסריט למפיקים”.

אחת הסיבות שהתסריטים שלך זוכים 
באופן עקבי לגרסאות בינלאומיות 

היא שהם מתבססים על סיטואציות 
מבריקות אך פשוטות, שקל מאוד 
לתרגם לכל שפה. מאיפה מגיעים 

כל הרעיונות הללו?
“תמיד אהבתי לספר ולשמוע סיפורים. 

בילדותי, אמא שלי היתה חוזרת מדי 
יום מהשוק ומדווחת על מעלליה. אבא 

שלי היה משתעמם עד אין קץ, אבל אני 
הייתי מביט בה מוקסם וחולם שאוכל 

יום אחד להתהדר בסיפורים משלי. 
בניגוד לאמי, את המעשיות שלי לא 

מצאתי בשוק, וגם לא בשום מקור חיצוני 
אחר, הן מגיעות מעולמי הפנימי. האמת 

שאין לי מושג איך בדיוק זה קורה: 
רעיונות הם אולי הדבר הכי מסתורי 
בעולם. המוח שלי פשוט מחפש כל 

הזמן מצבים מעניינים, ומדי פעם מוצא 
אותם. ברגע שאני הוגה את הסיטואציה 

הבסיסית, כל מה שנותר הוא לחשוב לאן 
היא יכולה להתפתח”.

אין כמו ההומור הצרפתי 
פרנסיס וובר הוא לא רק כותב מוכשר, 

אלא גם בעל רקורד מזהיר כבמאי 
קולנוע. כמעט כל סרטיו החלו את דרכם 

כמחזות תיאטרון שאותם כתב ואותם 
ואחר-כך ביים כסרטי קולנוע. כמעט כל 
סרט שהוציא תחת ידיו בעשרים השנה 

האחרונות כבש את הקהל הצרפתי 
ולאחר-מכן זכה גם לעיבוד אמריקאי. 

“ארוחה עם אידיוט” היא ללא ספק 
הקומדיה המצליחה ביותר שלו. את 

הסרט, שנעשה בעקבות המחזה )ונקרא 
בעברית “אידיוט מושלם”(, ראו ב-1998 

כעשרה מיליון צרפתים וגם הוא כבר 
זכה לעיבוד אמריקאי שעתיד לעלות 

לאקרנים בקיץ הקרוב.
“המפיקים שלי מרוויחים המון כסף 

מרכישת הזכויות,” מודה וובר, “אבל זאת 
גם הדרך היחידה מבחינתם להגיע לקהל 

האמריקאי, שבדרך כלל נמנע מלראות 
סרט צרפתי עם כתוביות. לפיכך”, הוא 

מוסיף, “אני לא מוחה על העובדה 
שהתסריטים שלי מתגלגלים שוב 

ושוב לידיים אחרות, אבל אני בוודאי 
לא רווה מכך נחת. כמעט כל הגרסאות 
האמריקאיות לסרטיי הסבו לי מבוכה”, 

הוא קובע. 

איך אתה מסביר את זה?
“בעיני המפיקים האמריקאים, 

התסריטאי המקורי הוא משהו שרצוי 
להיפטר ממנו במהרה”. 

מאז ראשית שנות השמונים הוליווד 
ממשיכה לחטוף את הזכויות לסרטיו. 
אבל על-פי דבריו של וובר הוא נשאר 

מחוץ לעבודת ההפקה. “מדי פעם יצא 
לי לזרוק הצעה לאיזה מפיק”, הוא אומר, 

“אך בכל פעם קיבלתי אותה תשובה: 
מיסייה וובר, מה שהצעת יפה מאוד אבל 

זה לא אמריקאי.” 
בעיני וובר קומדיה אמריקאית 

מתאפיינת בעיקר בהומור נמוך. “הכל 
אצלם מתחת לחגורה”, הוא אומר. 

“כל מה שרואים בדרך כלל זה ילדים 
מכוערים שחולמים לשכב עם בחורות 

יפות. שורש הבעיה הוא שהקומדיות 
האמריקאיות פונות בדרך כלל לבני נוער 

ולכן אין ולא יהיה סיכוי למצוא בהם 
שביב של הומור מתוחכם”.

תהליך כתיבה מורכב וצורך בשקט נפשי
למרות הבוז שהוא רוחש כלפי תעשיית 
הקולנוע האמריקאית )גם אחרי שביים 

בעצמו כמה וכמה סרטים בארצות-
הברית(, וובר מתגורר בעשרים השנה 

האחרונות בלוס אנג’לס. “החלטתי לגור 
כאן כי רציתי לברוח כמה שיותר רחוק 

מפריז,” הוא מספר. “איך אומר הפתגם? 
אין נביא בעירו. בצרפת היו מקניטים 
אותי ומציקים לי ללא הרף, אבל כאן 

בורגנות
מעמד בעלי הרכוש המודרני. מעמד 
בני האדם החיים בעיר והמתפרנסים 

מבעלות על עסקים, מניהול, 
וממקצועות חופשיים כגון רפואה, 
עריכת דין וכדומה. מתואר בניגוד 
למעמד עובדי-השכר )פרולטריון( 

המתפרנס משכר עבודתו בעסקים 
שבבעלות הבורגנות והמדינה. 

במערכת יחסים זו מתוארת הבורגנות 
בדרך-כלל כ"מעמד שליט" בשיטה 

הקפיטליסטית, כלומר זה שהשפעתו 
על הפוליטיקה והכלכלה היא הרבה 

ביותר.
מתוך ויקיפדיה

שיחה עם פרנסיס וובר
מחזאי, תסריטאי ובמאי קולנוע

שיחה עם פרנסיס וובר
מחזאי, תסריטאי ובמאי קולנוע



העובדה שלרוב אתה גם כותב
וגם מביים את הסרטים שלך

מקנה לך את הפריבילגיה להחליט 
אם לחרוג או לא מהטקסט המקורי. 

מה אתה נוהג לעשות?
“אין אצלי שום מקום לאלתורים. בילי 

ווילדר אמר לי בזמנו משהו חכם: ביזבזת 
18 שעות על כתיבת דיאלוגים, אז 

לאף אחד אין זכות לשנות לך אותם. 
התסריט הוא כמו חיבור של קו בין 

שתי נקודות, וכל אלתור עלול לקלקל 
משהו בדרך ולמנוע מהקו הזה להגיע 

ליעד הסופי שלו. באופן כללי, אני 
מאמין שתסריטאות מוצלחת מתבססת 

על תכנון קפדני: בתחילת דרכי הייתי 
מתיישב לעבודה בלי שום מחשבה 

מוקדמת ומקווה שהדמויות יובילו אותי, 
אבל אז גיליתי שהן לא מובילות לשום 
מקום. הבנתי שקודם כל צריך לשרטט 
במדויק את המבנה של התסריט שלך, 
ורק לאחר מכן לחזור אחורה ולהתחיל 
לפתח את הסצנות. מי שעושה אחרת 

מבזבז זמן ואנרגיה”.

כשאתה סוקר את כל התסריטים שלך, 
האם אתה מוצא בהם מכנה משותף?

“אני חושב שרובם עוסקים במפגש בין 
דמיות מנוגדות, שהחיכוך ביניהן יוצר 

פיצוץ. אדם שמתנהל בסדר מופתי 
ואדם שחי בכאוס מוחלט, אדם שנמנע 

מכל מגע אנושי ואדם שמתקרצץ 
על כל מי שנקרה בדרכו. אני גם סבור 

שבמהתלות שלי יש תמיד היבט קודר: 
גיבורי הקומדיה הם לעיתים אנשים 

בודדים שיש בהם גם כאב, מעבר לצחוק 
שהם מעלים”.

בתור מצחיקן יהודי, איך ייתכן לדעתך 
שכל-כך הרבה קומיקאים בעולם הם 

יהודים?
“יש לזה הסבר פשוט: מאז ומעולם 

רודפים אותנו, כך שאין לנו ברירה אלא 
לשמור על חוש הומור בריא. זאת הדרך 
היחידה לשרוד. היהדות היתה ונשארה 
חלק מרכזי בהוויה שלי: אני עמל עתה 

על כתיבת אוטוביוגרפיה, ולא סתם 
בחרתי לפתוח אותה במשפט – ‘אני 

בן לאב יהודי’. גם אשמח מאוד לבקר 
בישראל, אבל הצרה היא שאני כל הזמן 

על קו פריז-לוס אנג’לס ואין לי זמן 
לנסוע למקומות אחרים. 

איך זה שאתה מתגורר זמן רב כל-כך 
בארצות הברית וממשיך לכתוב להמונים 

בצרפת? לא איבדת קשר?
“גם אם הייתי יושב כל יום בבית 

קפה פריזאי, לא הייתי מנסה לכתוב 
בסגנון עדכני. זה פאתטי. האופנות 

מתחלפות כל הזמן וממילא אין לך סיכוי 
לעקוב אחריהן. הסלנג של היום יהיה 

אנכרוניסטי מחר בבוקר. לפיכך, השיטה 
הכי טובה היא להיצמד לשפה הבסיסית 

והתקנית ביותר. מכל העצות שאני 
מעניק לתסריטאים מתחילים, זה בסופו 

של דבר הטיפ החשוב מכולם”.

מתוך ראיון עם פרנסיס וובר שערך אבנר שביט 
ופורסם בעיתון “העיר” בשנה שעברה

פרנסיס וובר
מחזאי, תסריטאי ובמאי קולנוע. נולד בצרפת ב-28 ביולי 1937. 

החל את דרכו כעיתונאי, אך מראשית שנות ה-70’ השקיע את כל זמנו 
בכתיבת קומדיות – מערכונים, סיפורים, תסריטים ומחזות. 

ב-1970 כתב את התסריט הראשון שלו לקולנוע וב-1972 זכה התסריט 
השני שלו להצלחה רבה – היתה זו קומדיית הטעויות “הבלונדיני עם 

הנעל השחורה”. בהמשך שנות ה-70’ שיתף פעולה ככותב לצד הבמאי 
אדוארד מולינרו, כאשר סרטם “כלוב העליזים” זיכה את וובר בפרס 

גלובוס הזהב ובמועמדות לאוסקר )עשרים שנה מאוחר יותר זכה הסרט 
לעיבוד אמריקאי תחת השם “כלוב הציפורים”(. 

וובר החל לביים בעצמו בשנת 1976 בצרפת וכמה מסרטיו החשובים זכו 
לעשייה מחודשת בארה”ב, חלקם בבימויו. ב-1985 היה וובר חבר בצוות 

השופטים של פסטיבל קאן.
וובר המשיך לעבוד הן בצרפת והן בארה”ב כתסריטאי ובמאי. אחרי 

שורה של ביקורות לא מחמיאות במיוחד בארה”ב, זכה וובר לשבחים 
ברחבי העולם על סרטו “אידיוט מושלם” ב-1998, שהוא עיבוד למחזה 
שכתב וובר וזכה לפופולאריות רבה מאוד בצרפת. הסרט זכה בשלושה 

פרסי סזאר: לתסריט, לשחקן הראשי ולשחקן המשנה.
כמה מסרטיו הנוספים, המוכרים גם לקהל הישראלי: “סתום ת’פה” 

)תסריט ובימוי, צרפת, 2003(; “לצאת מהארון” )תסריט ובימוי, צרפת 
2001(; “שלושת הגנובים” )תסריט ובימוי, ארה”ב, 1989, הפקה מחודשת 

לסרט המקורי שביים וכתב ב-1986(; “מאהב אחד יותר מדי” ) תסריט 
ובימוי, צרפת 1983, הפקה מחודשת בארה”ב נעשתה ב- 1997(; 

“הנודניק” )תסריט ובימוי, עפ”י מחזה פרי עטו, צרפת, 1973, זכה להפקה 
מחודשת בארה”ב בבימויו של בילי ווילדר בשנת 1981(.



פרנסואה פיניון הוא דמות בדיונית שעושה עין רעה לכל מי שנמצא 
בקרבתה, אבל עבור האיש שהמציא אותה, פרנסיס וובר, שמה הפך 

מלה נרדפת להצלחה במשך כמעט ארבעים שנה. פרנסואה פיניון 
הוא מעין קמע עבור וובר, המביא הצלחות קופתיות בזו אחר זו. 

מה מעניין בפרנסואה פיניון? 
פרנסיס וובר מסביר:

“הדמות הזאת נוגעת לי מאד כי אני אוהב את האלמוני שבהמון. אני אוהב 
את אותם אנשים ששום ֵפיה טובה לא נתנה להם כלום מעולם. אין בהם קסם 

מובהק אבל הם מצליחים לשרוד בכל זאת, והם נוגעים ללב דווקא משום 
שהמאבק שלהם מתנהל בֵצל. אני אוהב אותם, את האנשים הקטנים האלה, כי 

כשהם עוברים לצד המואר של הרחוב, כשהשמש נוגעת בהם, הם מתגלים בכל 
גדולתם.”

הדמות בגלגוליה השונים, מותאמת תמיד לרוח התקופה: 
שנות השבעים: פרנסואה פיניון מופיע לראשונה בסרט “הנודניק”. 

מאפיינים עיקריים: דיכאוני ונוירוטי.
שנות השמונים: הפעם מופיע פרנסואה פיניון כמובטל בסרט “שלושת הגנובים”. 

1998: הפעם הוא חיית-שעשוע של המעמד הבורגני ב”ארוחה עם אידיוט” 
)או כפי שנקרא הסרט בארץ: “אידיוט מושלם”(.

2001: פרנסואה פיניון הוא פקיד קטן שמוכן לשקר בנוגע לכל דבר כדי לשמור 
על הג’וב שלו בסרט “לצאת מהארון”. 

2006: בסרט “מאהב בהשאלה” מגלם את פרנסואה פיניון השחקן גד אלמליח, 
קומיקאי יהודי יליד מרוקו, ובכך נפתח התפקיד לראשונה ל”בני מיעוטים” שהחלו 

לתפוס מקום נכבד בחברה הצרפתית של ימינו.

נא להכיר:
פרנסואה פיניון

)הלא הוא ה"אידיוט" 
המוזמן לארוחה(
שם משפחה: פיניון

שם פרטי: פרנסואה 
מצב משפחתי: גרוש
מקצוע: האזרח הקטן

סימנים מזהים: מגושם, ביש-גדא, 
תמים, נוירוטי ונתון להתקפי דיכאון



יש בצחוק גם אלמנט משחרר מבחינה 

נפשית. כך הסביר זיגמונד פרויד, אבי 
הפסיכואנליזה:

בספרו “הבדיחה ויחסה אל הלא-מודע”, 

כותב פרויד כי באמצעות הצחוק 

מתאפשר שחרור של רגשות מודחקים 

בדרך שהיא מקובלת מבחינה חברתית. 

דרך הצחוק, מסביר פרויד, משתחררים 

באופן מעודן דחפים הקשורים למין 

ותוקפנות. כך מביא הצחוק תועלת הן 
לאדם והן לחברה.

אך לפעמים הצחוק הוא ביטוי של חרדה – 

רק שלא יצחקו עלינו:

אם נחשוב על כך לרגע, נראה שלעיתים 

קרובות הצחוק שלנו נובע מתחושה של 

עליונות כלפי עליבות של אדם אחר. מי 

לא צחק למראה סרטונים המתעדים 

תאונות קטנות של אחרים. במקרים כאלה 

האדם צוחק גם כדי להדגיש לעצמו 

שהוא עומד ב”צד הטוב” – בצד של זה 

שצוחק ולא בצד של זה שנופל או זה 

הנלעג. אך הצחוק אינו כרוך רק ביוהרה, 

אלא גם בחרדה וחוסר ביטחון עצמי: 

בקלות עשוי הגלגל להתהפך ואנו נמצא 

את מקומנו בין הנלעגים...

על כל פנים, גם אם הצחוק התמים טומן 

בתוכו רגשות לא מודעים, יש להבדילו 

מהלעג המודע והבוטה לאחר:

ביהדות עולה איסור חריף ללעוג 

לחולשותיו של האחר. איסור “לעג לרש” 

מתייחס למעשים הנעשים בנוכחות הזולת 

ועשויים לגרום לו רגשי נחיתות. חז”ל 

קובעים כי מותר לאדם להכיר ביתרון שלו 

על הזולת, אבל לא לעשות זאת בנוכחותו 

כדי שלא לגרום לו רגשי נחיתות. היהדות 

מצביעה כך על השלילי שבלעג ומכוונת 

אותנו להזדהות עם האחר. 

הפסקאות מתוך “הצחוק” מאת הנרי ברגסון 

לקוחות מהתרגום של ד”ר יעקב לוי, הוצ’ ראובן מס

בחיבורו “הצחוק” כותב הפילוסוף הצרפתי 

הידוע הנרי ברגסון כי מה שמצחיק קשור 

קודם כל לאדם אחר. אולי לא נעים להודות 

בזה, אבל זה תמיד מישהו אחר שגורם 
לנו לצחוק:

“אין קומי אלא בדברים שהם אנושיים 

על-פי מהותם. מראה נוף יכול שיהיה יפה, 

נחמד, נשגב, מחוסר-ערך או מכוער; הוא 

לא יהיה מצחיק לעולם. צחוק נצחק 

למראה בהמה רק אם גילינו בה עמידת 

אדם או הבעה אנושית. נצחק גם למראה 

מגבעת, אבל אז נלגלג לא על חתיכת הלבד 

או הקש, אלא על הצורה שבני-אדם נתנו 

לה. רבים הגדירו את האדם כ’בעל חיים 

היודע לצחוק’. יכולים היו להגדירו כ’בעל חי 
המעורר צחוק’.”

גם בזה אולי לא נעים להודות, אבל צחוק 

כרוך בדרך-כלל גם בחוסר רגישות. הנה כך 
מוסיף ברגסון:

“האדישות היא סביבתו הטבעית של 

הצחוק ואין לו אויב גדול מהרגש. אין 

כוונתנו לומר, כי לא נוכל לצחוק לו לבן-

אדם המעורר בנו רחמים, למשל, או חיבה; 

ואולם אז עלינו לשכוח במשך רגעים מספר 

את אותה חיבה, עלינו להשתיק את רגש 
הרחמים.” 

ברגסון עוד קובע כי הצחוק קשור גם 

לחברה הסובבת אותנו. כשהחברים שלנו 

צוחקים הדבר משפיע על הצחוק המתעורר 
אצלנו:

“צחוקנו הריהו תמיד צחוק של קיבוץ 

אנשים. אפשר אירע לך, בשבתך בקרון 

הרכבת, לשמוע את הנוסעים מספרים זה 

לזה מעשים שבוודאי היית צוחק כמוהם לו 

נמנית על חבורתם. אבל מכיוון שלא נמנית 

עליה, לא היה לך כל חשק לצחוק. הצחוק, 

עד כמה שיהא נראה כגלוי-לב, צפונה בו 

תמיד מחשבת סתר של קנוניה – כמעט 

הייתי אומר: של קשר – עם צוחקים אחרים.”  

קבוצת חברים מארגנת ארוחה ומזמינה אליה 'אידיוט מזדמן' -

סתם בשביל הצחוק. אבל מה בעצם מצחיק בזה? ובכן, 

הנה כמה עובדות בסיסיות בקשר למה שמעורר בנו צחוק:

למה אנחנו
      צוחקים?

כרזת הסרט 
“ארוחה עם אידיוט” 

צרפת, 1998





כוחו של האידיוט בחברה – 
דמות הֵלץ

הכוונה להזמין אידיוט בכדי להשתעשע במשך ערב שלם, 

כפי שעולה במחזה “ארוחה עם אידיוט”, אולי נשמעת נבזית 

במיוחד, אך למעשה מזכירה תופעה תרבותית וותיקה: ליצן 

החצר מוזמן להשתטות אל מול המלך בכדי לשעשע אותו. 

זהו הלץ, המוכר כל כך בתרבות – מעין אידיוט המספק בידור 

במעשיו המטופשים. מה זה בעצם לץ? הנה סקירה קצרה
 

בין בדחן לא מזיק לרשע שטני

הפרשנות המתונה למילה “לץ” מכוונת לאדם קל דעת ולא רציני, בדחן 

לא מזיק. אך עד מהרה עולות משמעויות חמורות יותר, המזהות את הלץ 

עם חטא ורשע מהם יש להתרחק. כך, למשל, עולה בפסוק הידוע בספר 

תהילים: “אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא 
עמד ובמושב לצים לא ישב”.

המילה “שוטה” מכוונה גם היא למי שמתנהג באופן החורג מהמקובל 

)מלשון סטייה( או למי שמשוטט בחוסר מטרה )מהשורש ש.ו.ט(. במקרא 

קשור השוטה אל הטיפש, הפראי ואף אל המשוגע והמטורף. כיוון 

שהשיגעון נקשר בתרבות לפגיעה של שדים ורוחות, קצרה הדרך מכאן 

אל המשמעות החמורה ביותר – הלץ כשד או שטן, מי שדמותו משלבת 

תעלול ורוע, האבטיפוס של כל השוטים. אך יש לזכור: אמנם השטן 

קשור במובהק בחטא ובסכנה, אך מאידך הוא משמר בדמותו גם צדדים 

ליצניים משעשעים – דמות השדון מעוררת תמיד גם צחוק. 

כך נראה שהיחס אל הלץ הוא יחס אמביוולנטי. מצד אחד מבטא הלץ 

דחף חיובי לצחוק והתפרקות, ומצד שני דמותו מעוררת התנגדות בשם 

מערכת חמורה של ערכים ונורמות עליהם מושתתת החברה. הלץ עלול 

לבטא ערכים אנטי-חברתיים המעוררים סכנה, מזכיר לבני התרבות 

את ה”לא תרבותי”, את היצרי והמטורף, את חוסר השלמות הטמון בהם 

– ובדיוק משום כך חיוני הצחוק שהוא מעורר לשם הפורקן. כשהיסוד 

השמרני מתגבר, מקיאה החברה מתוכה את הלץ כשטן, שאינו מצחיק, 

כאויב הציבור או כשעיר לעזאזל. הצחוק מותר ברגעים מסוימים, אך גם 

נאסר בשם המוסר, החכמה או הדת. 

טיפש אך גם ערמומי ובלתי מובס

אבל הלץ ממשיך להצחיק גם מסיבה פשוטה אחרת – בגלל הטיפשות 

שהוא מציג. כפי שכתב מולייר: “סימנו של המגוחך הוא היעדר היגיון 

ושכל-ישר”. במעשי השטות שלו מבטא הלץ חוסר ניסיון ותבונה, מחשבה 

לא רציונלית ולא מסודרת, כזו שלא פועלת במתוכנת המקובלת של 

סיבה ותוצאה. לכן מצטייר הלץ כיצור נחות, שאינו יכול להסתגל לסדר 
והנורמות של החברה.

אבל זה לא הכל. מעשיו של הלץ אינם רק מעשי שטות מטומטמים, אלא 

עשויים להתגלות בסופו של דבר ומבלי שנוכל להסביר זאת כתעלולים 

מתוחכמים. הלץ מתגלה כערמומי ובעל כושר המצאה שאינו ניתן לניבוי. 

חוסר ההיגיון שבו הוא פועל מבטא בסופו של דבר את עליונותו: דווקא 

בגלל השטותיות המופגנת שלו הוא מסוגל לשים ללעג את הסדר 

המקובל ולרוקן אותו מתוכן. הכאוטיות שבה הוא פועל מאיימת על הסדר 

החברתי ומעמידה את חוקי החברה באור נלעג – כל זאת בעוד הלץ עצמו 

חופשי מכל מגבלה )חברתית או הגיונית( והופך לגיבור שידו על העליונה. 

בסופו של דבר, בטיפשותו של הלץ טמון גם כוחו. בקלות הדעת וברוח 

השטות שלו, לועג הלץ לכל תורה מקובלת, טומן פח לאלה המצייתים 

לנורמות באופן עיוור וחושף את שקרים החבויים בחברה. בכך מיטשטש 
הגבול בין טמטום לאמת...

על-פי ספרו של  אריה זקס, “שקיעת הלץ”, הוצאת ספריית הפועלים.





יוסף אל-דרור )נוסח עברי(
מתרגומיו: “סימפטיקו” מאת סם שפרד, 

ע”ש עדה בן-נחום 2002(, “משחק נישואין” מאת “מחכים לגודו” מאת סמואל בקט )פרס התרגום “אמבטיה. מיטה. פארק” מאת ניל לאביוט, 
אדוארד אולבי, “מאכינל” מאת סופי טרדוול, 

פרנסיס וובר, “אלינג” מאת סיימון בנט, “השחף” “רומנטיקה” מאת דיויד מאמט, “נודניק” מאת 
מאת אנטון צ’כוב.

יוצרי 
ההצגה

אריק אביגדור )מוסיקה(

בוגר ביה”ס לסאונד של יואב גרא. מנהל מחלקת 

הסאונד והוידאו של תיאטרון הבימה. 

הקים את אולפן העריכה וההקלטות של תיאטרון 

הבימה, בו הוא עורך סרטים, וכן מלחין, מקליט 

ועורך מוסיקה להפקות שונות.

מרכז את מגמת הסאונד והווידאו באוניברסיטה 

העממית בתל אביב ומרצה בה.

עיצב סאונד להפקות מוזיקליות, ביניהן: “מרי לו”, 

“הברווזון”, “ללכת עד הסוף”, “39 המדרגות”, “יוסף 

וכתונת הפסים המשגעת”. הלחין וערך מוסיקה 

להצגות “תמונות מחיי נישואין”, “אלינג”, “משוגעת” 

ו”השחף” בתיאטרון הבימה ומופע הבידור “נישואים 

גרעיניים” בתיאטרון הקאמרי.

ערן עצמון  )עיצוב תפאורה(
בוגר מסלול עיצוב במה בסמינר 

הקיבוצים, 2006. בין עבודותיו: בתיאטרון 
הבימה: “בראבו”, “לילה במאי”. בתיאטרון 
חיפה: “עץ אחרון בירושלים”, “הר אדוני”. 

בתיאטרון בית ליסין: “ברודווי פינת 
פרישמן”, “ראודה”, “אקווס”, “הבאנליות 

של האהבה”, “חלום של לילה בליל קיץ”, 
“משחק ילדים”, “מראה מעל הגשר”, 
“ולנטינו”, “אביב מתעורר”. בתיאטרון 
הספריה: “פיאף”, “ריצארד השלישי”, 
“נדנדה בשניים”. בתיאטרון הקאמרי: 

“סאלח שבתי”. בתיאטרון תמונע: 
“רומיאו ויוליה”, במדיטק: “בגדי המלך 

החדשים”,”מפצח האגוזים”, “אורה 
הכפולה”.  בפסטיבל עכו 2008: “מתחם 
התפודים” )זוכת פרס עיצוב תפאורה(. 

בתיאטרון ערבי-עברי: “נשים זרות”. 
בתיאטרון אורנה פורת: “הרפתקה בקרקס” 

)זוכת פרס עיצוב תפאורה בפסטיבל 
חיפה(. בתיאטרונטו 2006: “קפוצ’ינו 

ברמאללה”.

משה קפטן )בימוי(
בן 39. בוגר בהצטיינות של החוג 

לתיאטרון באוניברסיטת ת”א.
זוכה פרס הבמאי ע”ש יוסף מילוא 
לשנת 2008, מטעם קרן רבינוביץ’, 
התיאטרון הקאמרי ומפעל הפיס, 
עבור בימוי ההצגה “כנר על הגג”.

זוכה פרס הבמאי לשנת 2006, 
ב”פרס הבמה לילדים ולנוער”, 
עבור בימוי ההצגה “שומבצל” .

מנהל אמנותי של התיאטרון 
לילדים ולנוער ב”מדיטק” חולון.

מנהל אמנותי של פסטיבל ישראל 
2011 ו-2012. בין עבודותיו:

“ינטל” , “כנר על הגג”, “סלאח 
 ,”Avenue Q“ ,”שבתי”, “אוליבר

“צלילי המוסיקה”, “זורו”, “הכבש 
הששה עשר”, “לרקוד עם אבא”, 
“היפה והחיה”, “הנערה מן הכפר”, 

“סיפורי נרניה”, “ציפור הנפש”, 
“עץ הדומים תפוס”, “כתם לידה”.

נשוי לשחקנית מאיה מעוז, 
ואבא למיקה.

מאיר אלון  )עיצוב תאורה(
מנהל מחלקת התאורה 
של תיאטרון “הבימה”. 

בין עבודותיו: בתיאטרון 

הבימה: “שלוש נשים גבוהות”, 
“מלחמת אחים”, “סוניה 

מושקט”, “קולות”, “מכתב 
אהבה”, “ואז התחבקנו”, 
“מחילה”, “נשיקת אשת 

העכביש”, “אנשים קשים”, 

“הבבונים חוזרים”, “במלחמה 

כמו במלחמה”, “עקב אכילס”, 
“הברווזון”, “מרי לו”, “ללכת 

עד הסוף”, “אוהבים את 

אופל”, “מאמי”, ”פרפרים הם 
חופשיים”, “אוסקר ודודה 

רוזה”, “אני והוא”, “תשמ”ד”, 

“זמן אמת”, ”העז או מי זאת 
סילביה”, “רכוש נטוש”, 

“תקופת הסתגלות”, “מישהו 

שישמור עלי”, “סונטת סתיו”, 
“הנהג של מיס דייזי”, “שעה 

יפה ליוגה”, “משוגעת”, “כל 

החיים לפניו”, “אוגוסט: מחוז 
אוסייג’”, “טיקוצ’ין”, “הזוג 

המוזר”, “בגידה”, “הקומקום 
והמטאטא”, “לילה במאי”.

בתיאטרון בית ליסין: 
“בוז לירח”, “מות הלבנה”, 

“שקוף”, “גפרורים”, “חילופים 

אינטימיים”, “שח ומט”, “מצעד 

המלאכים”, “הבית של מרווין”, 

“דואט לאחת”, “מוחמד מנדל”, 

“אידיוט לארוחה” ו”ביאנקה”.

עיצב לקבוצת הפנטומימה 
של יורם בוקר: “גיזת הזהב”, 

“חלומות באשפמיה”

ילנה קלריך )עיצוב תלבושות(
בוגרת אוניברסיטת ת”א בעיצוב 

 .)M.A( תפאורה ותלבושות
בין עבודותיה בעיצוב תלבושות: 

בתיאטרון הבימה: “המאובן”, 
“יום הולדת לג’וזפה”, “הנאהבים 

והנעימים”, “נודניק”, “אנה קרנינה”, 
“המחלוקת”, “שעה יפה ליוגה”, 

“לילה במאי”, בתיאטרון הקאמרי: 
“כובע הקש האיטלקי”; בתיאטרון 

גשר: “גן הדובדבנים”, “וריאציות 
לתיאטרון ותזמורת”, “כולם רוצים 

להוליווד”, “מיסטר ברינק”; תיאטרון 
החאן: “אושר”; תיאטרון באר-שבע: 
“איזאבלה”, “בית הקפה”; תיאטרון 

בית לסין: “אני לא רפפורט”; תיאטרון 
מדיאטק: “פינוקיו”, “שמשון בר 

לשון”; תיאטרון חיפה: “תופרות”; 
תיאטרון לילדים ולנוער: “הממלכה 

של קנסוקיי”, “צבעים בחול”; בית 
צבי: “סיפורי אהבה”, “הורים איומים” 

סטודיו ניסן נתיב: “מים רבים”; 
תיאטרון תמונע: “סאלינג’ר”. 

עיצוב תפאורה ותלבושות: סטודיו 
ניסן נתיב: “בשפל”. עיצוב תפאורה: 

סמינר הקיבוצים: “פרסים”.
זוכת פרס יונסקו 1999 לעיצוב 

תיאטרון בפראג.



השחקנים 
)לפי סדר הא”ב(:

ריקי בליך )מרלן(
בוגרת סמינר הקיבוצים, 2002. 

בין תפקידיה: בתיאטרון הבימה: “האב” 
)ברטה(, “הנאהבים והנעימים” )אסתר’ל(, 

“תשמ”ד” )עלמה(, “חתונה מושלמת” 
)רייצ’ל(, “החגיגה” )מטה(, “משוגעת” )טומי(, 

“דור שלישי”; בתיאטרון הרצליה: “נשות 
פיקאסו” )מארי-תרז(; בתיאטרון צוותא: 

“סוג’וד” )ריקי(, “בא-לגן”; 
בתיאטרון הקיבוץ: “אני כריסטיאן פ”; 
בתיאטרון תמונע: “קשר דם” )נערה(; 

בפסטיבל small במה 4: “מחכות לכבודו”. 
בקולנוע ובטלוויזיה: “עץ הדומים תפוס” 

)מירה(, “הבן שלי” )איילת(, “בכורה” )מאיה(, 
“אסתי המכוערת” )אסתי(, “אפידורל”, 

“קצרים”.

אורי הוכמן )סורבייה(

בוגר הסטודיו של ניסן נתיב ובית הספר רימון.  שירת 

בלהקת הנח”ל ובתיאטרון צה”ל. זוכה פרס רוזנבלום 

לשנת 1999. בין תפקידיו:  בתיאטרון הבימה: “המוות 

ישב לידי”, “כתר בראש” )אדוניה(, “הקומיקאים” 

)בן קלארק(, “רומנטיקה” )הסניגור(, “אנה קרנינה” 

 “ )סטיבה(, “אלינג” )של ביארן(, “אוגוסט: מחוז אוסייג’

)ביל(. בתיאטרון הקאמרי: “הסוחר מוונציה” )לורנצו(,  

“דבר מצחיק קרה” )הרו(, “שיינדלה” )יוסל(, “פעורי 

פה” )הסריס(, “אדון וולף” )זאבי(, “קרום” )ברטולדו(.  

בתיאטרון גשר: “הנהר” )ואסילי דאניליץ’(. בתיאטרון 

חיפה: “אירמה לה דוס” )רובר לה דאם(. בתיאטרון 

החאן: “אנה גלקתיה” )אסיר(, “הנסיכה איבון” )הנסיך 

פיליפ(, “מילה של אהבה” )אחמד(, “מלחמה על הבית”, 

“בגידה”. בתיאטרונטו: “געגועי לקיסינג’ר”. הצגות 

בידור: “אני עם אשתך גמרתי”, “פלפל אל חאפלה”. 

בטלויזיה: “לתפוס את השמיים” )קובי(, “על קצות 

האצבעות )מיכה(, “טייק אוויי” )רונן(, “תיק סגור” 

)צ’יקו(, “אמא ו’ “ )החוקר(, “צימרים” )קובי(, “החצר” 

)הרב שלוסר(, “מיכאלה” )דניאל(, “מה אתה סח” 

)עוזי(, “הכל דבש” )הבמאי(, “בית ספר” )דודו(, “פרנקו 

וספקטור” )אבישי(, “סימני שאלה” )עקיבא(.  בקולנוע:  

“באמצע הסרט”)אשר(,  “הפיתוי” )שאול(,  “קצוות 

פרומים” )סשה(, “רוק בקסבה” )סרן עוזי(. בימוי: 

בצוותא: “הקרפדים”, “סמולרצ’יק”, “שטויות”, “פקידים”, 

“ראיון עבודה” )פרס ראשון בפסטיבל תיאטרון קצר(, 

בפסטיבל עכו 2006: “הזירה”, תיאטרונטו 2006:

“עד אפס מקום” )ציון לשבח(, פסטיבל הצגות ילדים 

בחיפה 2006: “סברס” )מקום ראשון(.

אמנון וולף )לבלאן(
בוגר הסטודיו של ניסן נתיב. תיאטרון: “לב של 

מלך”, “תורת היחסים”, בוא לא נדבר על זה”, “סטפן”, 
“קין”. תיאטרון גשר: “לילות לבנים”, ”הלילה ה-12”, 

“חלום ליל קיץ”, ”כפר”, “הנהר”, “אוכלים”, “ים”, 
“שלוש אחיות”, “טרטיף”, “איש הכריות”

טלוויזיה: שיחק ב”בני בני ילד רע” ,”הוא 
והיא” ,”המכון” ,”מיי פירסט סוני” ,”101”, 
”כנפיים”,”קין”,”טירונות” “הפוך” “פאזל” 

“שמש”,”מסכים”,”תמיד אותו חלום”, 
”עספור” ,”המשרד”. קולנוע: “עץ לימון “,”גיהאד 

דלפין”, “no exit”, ”ההסדר”, ”החברים של יאנה”, 
”כרוניקה של אהבה”

רמי הויברגר )פייר ברושאן(
בוגר הסטודיו של ניסן נתיב. השתתף בהצגות: 

“מקבת”, “המלט”, “גם הוא באצילים”, “שלוש 
אחיות”, “העלמה ז’ולי”, “תעתועון”, “חמץ”, 
“שבעה”, “פופקורן”, “שתי טיפות מים”, “קן 
הקוקיה”, “מחכים לגודו”, “קופסה שחורה”, 

“מלחמה”, “תקופת הסתגלות”, ”תמונות מחיי 
נישואים”, “השחף”. בטלוויזיה: “החמישייה 

הקאמרית”, “מבצע סבתא”, “הבורגנים”, 
“בטיפול”. ביים: “תמונות מחיי נישואים”, 

“אלינג”, השחף”. בקולנוע: “שלג באוגוסט”, 
“רשימת שינדלר”, “כלבים לא נובחים בירוק”, 

“מכתבים לאמריקה”. 



שמעון כהן )לוסיין שבאל( 

בוגר הסטודיו של ניסן נתיב. בין תפקידיו 

הבולטים: בתיאטרון הבימה: “על קלות דעת 

וצביעות”, “מי תהום”, “קדיש”, “אנרכיסט 

מפוקפק”, “חלום ליל קיץ”, “הדיבוק”, 

“פילומנה”, “קוויאר ועדשים”, “יומן חוף 

ברייטון”, “טירונות”,”מירל’ה אפרת”, “חלון 

בלהות”, “החייל האמיץ שוויק”, “שלמה המלך 

ושלמי הסנדלר” )חנון(, “אלינג”; “הזוג המוזר”, 

“השחף”. בתיאטרון החאן: “צוואתו של כלב”; 

בתיאטרון בית ליסין: “ז’קו”; בתיאטרון חיפה: 

“הבוגר”; בתיאטרון לילדים ולנוער: ”מעלה 

קרחות”,”נולד לחופש”, בתיאטרון מת”ן: 

”בניטו” )מוסוליני(. בנוסף השתתף בסרטים, 

תכניות טלוויזיה וסדרות לילדים. מדבב 
סרטים מצוירים.

יעל צפריר )קריסטין ברושאן(
בוגרת הסטודיו למשחק של ניסן נתיב, 

2000. בין תפקידיה: בקבוצת צעירי הבימה:  
“זוגיות” )הכלה(, “עקב אכילס”, “במלחמה 

כמו במלחמה” )אנדרומכה(, “צורה לאהבה” 
)ג’ני(, בתיאטרון הבימה: “חתונה מושלמת” 

)ג’ודי(, “מונולוגים מהוואגינה”, “החותנת” 
)מיקה(. בתיאטרון צוותא: “טיפה בים” 

)פסטיבל ת’ קצר(. בפסטיבל פותחים מסך: 
“צל אשה” )מיכל(. בתיאטרון תמונע:
 “דג בבטן” )ליאור(, “התיבה”, “פדרה 

מאוהבת”. תיאטרון ארצי לנוער:
“החבורה 2004” )מיכל(.  

בקולנוע: “הבועה” )אורנה(. 
בטלוויזיה: “חנוכה-הסיפור האמיתי”.

מיכאל כורש )סורבייה(
בוגר “בית צבי”. חתן פרס קלצ’קין 

לשנת 1997. בין תפקידיו בתיאטרון 
“הבימה”:  “הילד חולם” )המקנא 
בחיים(, “גן ריקי” )גילי(, “כריתת  

ראש” )הרופא(, “אמדיאוס” 
)ונטיצ’לי(, “ביקור הגברת הזקנה” 

)הכומר(, “על החיים ועל המוות” 
)ביאליק(, “מחול המוות” )קורט(, 
“הבחורים בדלת ממול”)נורמן(, 

“הבעל הנצחי” )פבלובסקי(, 
“ההולכים בחושך” )המחכה(, “קן 

הקוקיה” )צזוויק(, אכזר מכל המלך”, 
“בשפל”, “מעגל הגיר הקווקזי”, 

“הנפש הטובה מסצ’ואן”,  “יומנה 
של אנה פרנק”)מר דיסל(, “אוהבים 

את אופל”, “מותו של סוכן” )צ’ארלי(, 
“חתול רחוב” )פושון(, “בגדי המלך” 

)סזארו(, “נמר חברבורות”)עקיבא 
חיות(, “רומנטיקה” )תובע(, 

“אנטיגונה”, “משוגעת”, “טיקוצ’ין”, 
“הזוג המוזר”. בתיאטרון באר 

שבע: “אביב מתעורר” )הנס רילוב(, 
“אדונן של שתי משרתות” )פנטלון(, 
בתיאטרון לילדים ולנוער: “פו הדב” 
)פו(, “הלילה השנים עשר” )פסטה(. 

בתיאטרון בית ליסין: “מלאכת 
החיים” )גונקל(. 

בטלוויזיה: “זהו זה”, “שכנים”, “מבקר 
המדינה”, “שלווה”, “אשליות”, 

“החצר”.  בתיאטרון חיפה: “מי דואג 
לילד”. בקולנוע:  “דיזנגוף 99”, 

“אוונטי פופולו”, “הקרב על הוועד”, 
“סודות משפחה”.

יעקב כהן )פרנסואה פיניון(
בוגר “בית צבי” , 1984. בין תפקידיו:  

בתיאטרון הבימה:  “בוסתן ספרדי” 
)מושון/שמש/חכם עמרם(, “נאסר 

א-דין”, “אבנים בכיסים”, “קופסה 
שחורה” )מישל(, הצגת היחיד “אני 

והוא”, “מבקר המדינה” )נמרוד שחר(, 
“הנהג של מיס דייזי” )הוק(, “הזוג 
המוזר” )פליקס(. בתיאטרון באר 
שבע: “ברכה”. בתיאטרון לילדים 

ולנוער: “פו הדב”, “מלכות דוד”, 
“תרנגול כפרות”. בתיאטרון הספריה: 

“מר סליק”, “גבר בודד במלכודת”, 
“מתי ומילי”. עם מוטי בהרב: “חוג 

לדרמה”, “סנג’ר”. בתיאטרון הקאמרי:  
“יאקיש ופופצ’ה”, “חוות החיות”, 

“אני לא רפפורט”, “נכנע ומנוצח”, 
“המתלבט”, “חפץ” )חפץ(, “קומדיה 

של טעויות” )דרומיו(. בתיאטרון בית 
ליסין:  “בוז לירח”.  בפסטיבל עכו:  

“היה כבר עדיף להישאר בחיים” 
)פרס השחקן המצטיין(. באופרה 
הישראלית: “הספר מסיביליה”.  

בתיאטרון המסחרי: “שרק” )החמור(
בטלוויזיה: “רצח תרתי משמע”, “כתר 
בראש”, “רותי נעים”, “אשה מרציפן”. 

בקולנוע: “אבא גנוב”, “שחור” )שלמה(. 
הופיע בלהקת “קול ודממה”.
העלה שני מופעי סטנד-אפ.



זוכה פרס ישראל 1958

חברי הנהלה: 
עו”ד ציפי רובין - יו”ר 

רונית חיימוביץ
ליאורה לנדאו 

מוזס-נופך מימי 
רינת סביר 
נאוה רביד

מייסדת ונשיאת כבוד: 
עו”ד אורה גולדנברג   |   רות איזקסון ז”ל

חברת כבוד של ההנהלה: אסתר רובין
מזכ”ל: מזי חיים

ידידים: אבן-עזרא יעקב, אדלר רונית וראובן, 
אהובי יגאל, אור מיכאלה ותיאודור, אורון יורם, אורן 
אלי ורותה, אילין שרה, איתן פולט, אלאלוף שרה, 

אלבין גליה, אלדור אריאל, אלחנני איטה, אלקון 
עידית, אלשטיין לילי, אנג'ל אודי וענת, אפרת צבי 

ודרורה, אפרתי אורית ודוד, אקרשטיין שולה וגיורא, 
ארליך גל ומישל, ארליך מירה וגיורא, ארקין דוריס 
ומורי, בארינבוים צביקה ונטלי, בהרב אורה, בכרך 
יעקבי אסתר, בלנש קיי, בנק הפועלים, בנק לאומי, 

בר ריבה וצבי, בר-מור הדרה, ברטפלד אסי, ברייטמן 
קלוד ויגאל, ברנוביץ אירית, ברק אהרון ואליקה, ברק 
נאוה ושלום זינגר, גבאי עזרא ונרדה, גולדנברג אורה, 
גולדנברג תמי, גור אלן, גורביץ מוניק ומנחם, גורביץ 

אריאלה וגרשון, גורן רועי, גורן אורי, גרוס יוסף וצביה, 
גרינברג יפית  ודר' ארד, גרנות נעמי ויוסי, גרנות 

דוד וחיה, דויטש גיל, דורון מרים, דנקנר אורלי ונוחי, 
דרוקר שלומית ומשה, הורביץ דליה ואלי, הורוביץ 

עדנה וישראל, הירש תמי ועמי, הירשברג אנה 
ומיכאל, הלפרין דורון, המבורגר חנה וגדעון, הראל 
אורה ואביקם, הרלב שרה ורפי, הרמן ליזה ודורי, 

זילכה יגאל ושירלי, זמיר רינה ויצחק, זרניצקי אורה 
ויוסף, חיימוביץ רונית, חכמי-קנפר ניצה, חנן אריה 
ופסיה, חפץ סיגליה וצבי, טאוסיג איריס, טורבוביץ 

ענת ויורם, טייק יהודית והנרי, טייק עירונה, י. גורניצקי, 
יונס אלי, ים שחור נעמי ומנחם, ינאי שלמה, יפו 

עליזה, ירון ג'ואן ושמעון, ירון צילה, כהן איילה ואלי, 
כהן פיני ופנינית, כהנא טלי ושלמה, כרמון ציפה 

ואריק, כרמל שוש ואליעזר, ליבאי דוד, לנדאו מרינה 
ואילן בן זאב, לנדאו ליאורה ואלי, לנדסברג דיתי 

ואלכס, לנדסברג ברונו, לנדסמן יוסי, לסט רותי וגבי, 
מאור גליה ויהושע, מאירי תקוה ונחמן, מודעי מיכל, 

מוזס-נופך מימי ואיציק, מזן גילי, מטלון מוריאל 
וענת, מימון קובי וכרמלה, מיתר עפרה, מיתר צביה 

ג'וזיאן, מלמד אלדד ודליה, מנדלבאום מירב ושלמה, 
מנדלסון יוסי וחנה, מנור נורית ויואב, נאמן דליה 

ואברהם, ניב נטלי ואפי, נתנאל ענגי ועוזי, סביר רינת 
וגורי, סגול טובה וסמי, סדן שמחה, סלקום, עזריאלנט 
איה, פורר מיכל ודוד, פיק צביקה, פירון זהבה, פישמן 

טובה ואליעזר, פלדמן איה וזאב, פלטק שרה ואבנר, 
פרופר אתי וגד, פרי יעקב ואסנת, צ'רניאק עפרה, 

קונדה אפרים וציפי, קוריצקי נירה, קז ישראל, קלנר 
אביגדור וחני, קצין יהודית ורוני, קריה זמירה ורוני, 

קרן מיקה, קרן התרומות ע"ש פנחס זכאי ז"ל, 
רב-הון יעל ויוסי דיין, רביד נאוה ואברהם, רהב רני 
והילה, רואימי אבי, רובין אסתר, רובינשטיין מיכל  

ושמגר מאיר, רובינשטיין רומה, רוזנברג ריקי, רוטנברג 
אלה, רוטר גבריאל ואסתר, ריס איטה, רפפורט 
עירית, שובל כנה וזלמן, שוחר צפרירה ויצחק, 

שוסטר דליה, שחק גיטה ויוסי, שטיינמץ בני ואניאס, 
שטיר ישראלה, שטראוס- בן דרור רעיה, שטרן עידו, 

שימחאי סמדר, שלום שי, שני הדסה ומאיר, שקד 
שושנה וישעיהו, שקד אהרון וחיה, שרון רותי ושלמה, 

שרף רותי  ואהרון, תאומים משה ועירית, תשובה 
יצחק וחיה

במאי בית וחבר הנהלה אמנותית: חנן שניר 
מנהלת מחלקה אמנותית: רות טון-מנדלסון

שחקני התיאטרון:
אורי אברהמי, נירית אהרוני-שוויצר, טלי 

אורן, דאנה איבגי, אלון אופיר, אור אילן, גורג' 
אסכנדר, אניטל אלבכר, אביב אלוש, שרון 

אלכסנדר, גילה אלמגור, אהרון אלמוג, עידן 
אלתרמן, אלכס אנסקי, יפית אסולין, ליאת 

אקטע, אברי ארבל, נעמה ארמון, דפנה ארמוני, 
אורי בדר, ריקי בליך, תומר בן דוד, אורי בנאי, 

שלמה בר שביט, שמחה ברבירו, ליליאן ברטו, 
דוית גביש, מרים גבריאלי, ניקי גולדשטיין, נועה 

גודל, ישי גולן, גלית גיאת,  לאה גלפשטיין, 
יבגניה דודינה, יואב דונט, אלי דנקר, רמי 

הויברגר, אורי הוכמן, אמיר הלל, יניב הלפגוט, 
רוברט הניג, מרב הררי, אמנון וולף, אושרי כהן, 
גיא זו-ארץ, יגאל זקס, חיים חובה, סיגי חזמה-
פריצקר, דרור טפליצקי, עידית טפרסון, מומו 

טרלובסקי, יעקב כהן, שמוליק כהן, שמעון 
כהן, מיכאל כורש, לירון יואלי, אלי יצפאן, לילך 

כספי, יעל לבנטל, לירון לוי, דורית לב-ארי, 
אמיר לוי, אילן ליבוביץ, רותי לנדאו, אריה 

מוסקונה, אברהם מור, אדיר מור, הראל מורד, 
מוני מושונוב, מיכאל מושונוב, רוי מילר, רינת 
מטטוב, דב נבון, אלון נוימן, לואי נופי, אורית 
נחמיאס, דניאל סבג, יובל סגל, שחף סגל, 

יוסף סוויד, גאסן עבאס, שאול עזר, גבי עמרני, 
סיגלית פוקס, רובי פורת-שובל, אסנת פישמן, 

מיקי פלג, הילה פלדמן, ורד פלדמן, 
מני פלורנטין, אלינור פלקסמן, שחר פרץ, 

יעל צפריר, לירז צ'רכי, אבי קושניר, דבורה 
קידר, פיני קדרון, שלומי קוריאט, דוד קיגלר, 
ליא קניג, טטיאנה קנליס-אולייר, גיל קפטן, 

ראודה, נתן רביץ, אייל רדושיצקי, אילת 
רובינסון, אורנה רוטברג, שחר רז, דב רייזר, 

פולי רשף, סנדרה שדה, יגאל שדה, ניר שיבר, 
יובל שלומוביץ, תומר שרון, סיון ששון, נלי תגר

השחקנים הוותיקים:
יהודה אפרוני, שלמה בר שביט, ישראל 

בידרמן, רולף ברין, מרים זוהר, שמואל עצמון, 
טובה פרדו, פנינה פרח, דליה פרידלנד, 

אתר קובינסקה, אלכס פלג

רופא התיאטרון: ד”ר ג'קי סרוב
מומחה להפרעות קול ובליעה: ד”ר יקי כהן

מנהלה - אחזקה:
חשמלאי הבית: סלומון עובדיה

מרכזנים: זאב מירב / ציפי זמיר
מנהל רכש ומנהל מחלקת סדרנים: יניב איתן

סגן מנהל מחלקת סדרנים: עמית אופנר, 
יוסי דיל

סדרן אחראי: נתי חכים, יאיר טלמור, 
רחלי יופה, יהונתן לבקוב, יואב אמיר

מנהל כספים: יוסי גורודנסקי
מנהל פרויקטים מיוחדים: גדי בר עוז

מנהלת פרסום ויחסי ציבור: אוסנת חן
מנהלת אירועים: מלי ציון

מנהלת לשכת מנכ"ל: רונית עוזיאל
מזכירת מנהל אמנותי: רנית ברטלר

מנהל כח-אדם: שוש בן-דוד
פקידת כח-אדם: עדי ארזי

הנהלת חשבונות:
מנהלת חשבונות ראשית: שרה שדה

אחראית מחלקת כספים: אורית מושקוביץ 
מח' כספים: תקוה גחפי, טלי דובינסקי, 

מירי מרום, שושי ערוסי, קרן קורקוס
מחלקת שיווק ומכירות:

מנהלת מחלקת שיווק ומכירות: רויטל שקורי
מנהלת מכירות: עדי דואנס

עוזרת למנהלת מחלקת שיווק: ענת נתן
מכירות מחלקה חינוכית: אטי ליבק
שיווק פרוייקטים ומכירה לקבוצות:

סיגל סויד, שושי קינן, דברת והבה, 
אבי שטרית, רינת אמיר

מנהל שיווק חוץ: איתן אדר
מנהל מח' שרות לקוחות-מנויים: אילן ולשטיין

מנהלת משמרת: יפעת ליבוביץ, יסמין ארזי
קופאיות: גוטמן אלה, לוי שני, קנאפו הודיה

מנהלת הפקות: ירדנה אסולין
מנהל מחלקת מנהלי הצגה: אבי גז

מנהלי הצגות: ליאור אלמגור, אבי גז, 
כרמית חלק, לילך יוסיפון, חגית נמרודי, 

קארין סיגל, יעל פורת, רנית ברטלר, דנה 
פלסר, דבורי ריס, אורית עזריאל, דנה כץ-

נעמן, יוסי שמן רובין, כנרת צור
מנהל מחלקת קול ווידאו: אריק אביגדור

סגן מנהל: ליאוניד פרל
תפעול קול: אוהד ורסנו, סאשה דולגוב, 
עמית פלד, יאשה ניקולשין, איתן חאייק, 

אורן גיל, שלומי גילר, גיא גיבנט 
מנהל תפעול: חיים אמויאל

מנהל ייצור: גונר זטרברג
נגר: רוני סלם

מנהלת מח' אביזרים: טלי זליגמן-שטוקהמר, 
מח' אביזרים: אירנה וינברג, אביטל פלג, 

מיכל רואף, ויטלי רוזנזפט
מעצבת ומנהלת מחלקת פיאות: אסנת שגיא

פיאניות: עירית אבידן, ליאת אמיר, נדיה 
סמורגון, אווה אוסנה, עינב וינשטיין-קרן

מנהלת מתפרה: ילנה קלריך
תפירה: לודמילה טוריצקי, ואדים לוין

מנהל מחלקת תאורה: מאיר אלון
יורק אורוושר, ראובן יצחק, רונן צור, 

אורי פולאצ'ק, אבי פקלר, חזי שלמה, 
יעקב שפיצברג, משה שיכמן, איתן מימיה, 

שלומי שטרית, דיוויס דיוויד, מרק לוי
מנהל מחלקת במה: נתן לייבוביץ

שמואל בושארי, גידי בלילתי, בוריס בריק, 
יוסי ברכה, מיכאל גיבנט, משה דוד, מנחם 

ואחנון, רוני ואחנון, טל זוהר, אורן חדידה, 
יצחק חיים, איתן ממיה, דרור מנדלסון, איתן 
סיביליה, יבגני סולוס, גיא פיילר, יוסף פרג', 
יוסי דבח, יעקב קדישמן, מיכאל רוקובסקי

מחלקת תפעול אבזרים ותלבושות:
מנהלת: חנה נחמד

אלונה בגלר, יולי דוד, ענבל יונה לוי, ג'טה 
מילר, אברהם פפו, אביטל פלג, ויטלי 

רוזנזפט, אפרת כהן, רונית מאק, הילה כהן, 
לירון מונקין, עינב מורים, מיכל רואץ

ביצוע תפאורה: "תיאטרונית"
ביצוע תלבושות, פיאות ואביזרים להצגה: 
מחלקת ייצור, תפאורה, פיאות ומתפרה-

תיאטרון "הבימה".

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לעשות 
שינויי ליהוק עקב מחלה או סיבות אחרות.

אגודת ידידי הבימה

עו”ד רבקה רוזנברג, גזברית כבוד 
רו”ח יוסי שחק 

שטרן עידו
ארליך גל

הראל אורה

התיאטרון הלאומי “הבימה”  טל': 03-5266666 | פקס: 03-5266677  
www.habima.org.il :קופה: 03-6295555 | אתר אינטרנט

מנכ”ל: אודליה פרידמן | מנכ”ל: בני צרפתי | מנהל אמנותי: אילן רונן

מנהל במה: איציק חיים
סגן מנהל במה: דרור מנדלסון

תפעול תאורה: ראובן יצחק
תפעול סאונד: גיא גיבנט

פיאות: אסנת שגיא, עירית אבידן
תפעול אביזרים: ג’טה מילר, 

עינב מורים, ויטלי רוזנזפט
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מחלבת �משק יעקבס� מייצרת סוגים שונים של 
גבינות איכות מחלב בקר, עזים וכבשים המיוצרות 

בשיטות מסורתיות ובטעם עשיר וייחודי.
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Brown = Pantone 439 C

www.jacobsdairy.co.ilמשק יעקבס כפר הרא�ה  טל. 04-6366111





לחיות נכון

*8811  |  www.cal-online.co.il למגוון האטרקציות ולהזמנת כרטיסים: 

כשמשלמים פחות,
נהנים הרבה יותר!

רק לקוחות Cal נהנים מהטבה 
של 1+1 בלמעלה מ- 60 אטרקציות!

להלן אטרקציות נבחרות:

ההטבה מותנית בביצוע עסקות חדשות בסכום של ₪1,000 ומעלה באמצעות כלל כרטיסי Cal שברשותך בחודש מימוש ההטבה.
האתר  בקופת  הכרטיסים  שני  מבין  יותר  היקר  הכרטיס  על  יהיה  התשלום  וקופונים.  הנחות  מבצעים,  כפל  אין   .30.12.09-29.12.10 המבצע:  תוקף 
כניסה  בגין  הינו  המתנה  כרטיס  האתרים.  של  הבלעדית  באחריותם  הינם  השירות  ואיכות  טיב  ההזמנה.  את  ביצעת  עימו  האשראי  כרטיס  באמצעות 
ט.ל.ח. עת.  בכל  ההטבה  את  לשנות/להפסיק  רשאית  החברה  המבצע.  לתקנון  בכפוף  אתר.  כל  בגין   Cal לכרטיס  בשבוע  אחת  פעם  למימוש  לאתר.  רגילה 

indesign > modaot shonot > habima > cal habima 6-2010 


