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טנסי וויליאמס, מחזאי "ביבר הזכוכית", נולד במיסיסיפי 
רוויית  ילדותו  מתקופת  הושפעה  כתיבתו  ב-1911. 
בסביבתו  גם  אך  הגרעינית,  הן במשפחתו  המשברים, 
ארה"ב, שבה  והגזעני של  בדרום השמרני  החברתית 
נטייתו המינית לגברים היתה לא-לגיטימית. בתקופתן 
של שתי מלחמות עולם, ומשבר כלכלי עמוק והיסטורי 
"דפרסיה".  בין שתיהן, המכונה לא במקרה  שמתחולל 
דלות חומרית ונפשית תלווה את כל המחזה על גיבוריה, 
אשליות שבירות כזכוכית לחיי אושר או לפחות לחיים 
של  הצגה  בתוך  סיפור  לעוד  שנפתח  סיפור  בכבוד, 
ביבר מרהיב, עשוי ממיניאטורות המהוות עולם ומלואו, 
הכלוא מתחת תקרת זכוכית של שלושת גיבורי המחזה 

המרכזיים.
וויליאמס משתמש בפרוטגוניסט שלו, טום, כדי  טנסי 
להתמודד עם הקונפליקטים המכאיבים של חייו, להעיז, 
לגעת ולדעת את חייו. המחזה "ביבר הזכוכית" הוא מחזה 
זיכרונות הם כמו חלומות או פנטזיות. התאורה  זיכרון. 
והחשיכה, עמעום, בהירות, מהווים תפקיד חשוב באווירת 
המחזה והעברת תלת מימדיותו של הזיכרון: עבר, הווה, 

עתיד.
– המחזאי,  הוא טנסי  בנאום הפתיחה של הצגה טום 
לזיכרון המתעתע:  ובו בעת הוא גם עד  האומן, היוצר, 
אני  דברים בשרוולים.  לי  יש  בכיסים,  לי טריקים  ״יש 
נותן לכם את האמת בדרך נעימה של אשליה״. באופן 
זה מזהיר אותנו וויליאמס כבר מתחילת המחזה שזיכרון 
"הזוכר" במחזה  וינגפילד הוא  הוא עסק מתעתע. טום 
בחר  וויליאמס  כסופר.  "הזוכר"  הוא  וויליאמס  וטנסי 
להשתמש בשם טום, המזכיר את שמו שלו, בכדי להרחיב 
את הגבולות בין עובדות, מציאות ודמיון. וזוהי אכן הדרך 
היצירתית של הדמיון שנמצאת בלב ליבה של כתיבה 

אוטוביוגרפית.
אמנדה וינגפילד, נזכרת בהצלחות ובניצחונות החברתיים 
וכמה  הזמן עבר  לנו עד כמה  רק מזכירה  ובכך  שלה, 
נופצו. לורה, אחוזה בזיכרונות שמחים  וחלומות  תקוות 
של ילדות תמימה המיוצגים על ידי ביבר הזכוכית שלה, 
מה שמקשה עליה אף יותר את המעבר בין פנטוז, דמיון, 
חלימה ומציאות. הניגוד בין עבר והווה, והידיעה שהעבר 
לעולם לא יחזור שוב, מוביל לחרדה גדולה יותר ולדכאון. 
העיתוי בשנת 1945 בו כותב וויליאמס את המחזה בסוף 
מלחמת העולם השניה בשילוב עם זכרונות העבר, מעין 
ידי טום המספר  וידוי אישי של המחזאי שמובאים על 
אשר פותח את המחזה בבריאת עולם של מציאות-זמן 
ומקום. הוא מזכיר אירועים מציאותיים שאירעו, המהפכה 
בספרד, האבטלה בשיקגו, והערבוב הזה, בקולו האותנטי 
של המחזאי בתוך "ביבר הזכוכית" מוביל אותנו הקהל, 
גיבורי  והאשלייתי של  הזיכרון המתעתע  עולם  לתוך 

המחזה, ואולי גם זה של הקהל.

"כן, יש לי בכובע שפנים ויונים. קלפים נסתרים בשרוול. אבל 
אני ההיפך מקוסם. קוסם יוצר אשליה, שנראית כמו האמת. 
אני נותן לכם אמת שמתחפשת להנאתכם – לאשליה. קודם 
כל אני מחזיר אחורה בזמן. אני בורא מחדש את התקופה 
יפה, לפחות למעמד הביניים, אמריקה של שנות  הלא 

השלושים. המחזה הוא זיכרון..." 
טום מציג בפנינו את הדמויות שיופיעו במחזה, אימו-
אמנדה, אחותו-לורה, ומספר על אורח שיופיע בתמונות 
המציאותית  הדמות  יהווה  הוא  למעשה,  האחרונות. 
ביותר במחזה - נציג של העולם האמיתי, יש לו שאיפות 
וחלומות ויכולת לשאת אכזבות וניפוץ של אשליות. הוא 
ולחכות  לצפות  כדאי  זה שמייצג את החיים שעבורם 
והתאהב בקונספט  בניגוד לאב ש"עזב  לחיים מלאים, 
של שיחות חוץ". תמונתו של זה תלויה בסלון ביתם של 
גיבורי המחזה לכל אורכו, כמעין נוכח-נפקד. נטישתו של 
ובלתי צפוי היא הטראומה שעימה  האב באופן מפתיע 
ידי ניתוק  זו נעשית על  מנסה המשפחה להתמודד, אך 
והפרחת אשליות בלתי ריאלית. הפנטוז נשאר כתופעה 
ובוודאי לא  מבודדת בבועה אשר אינה תורמת לחלום 
להגשמת הכמיהות. מה שקורה - קורה מיד, אלא שאין 

הוא קורה כלל. 
נוסטלגי במשך  לורה, אחותו של טום, מאוהבת באופן 
שנים בחבר לכיתתה עימו מעולם לא החליפה מילה. 
ניסיונה לצאת לחיי מעש מקצועיים אינו אפשרי, שכן 
היא פוחדת ממפגש אמיתי עם החיים ומוצאת מפלטים 
אנושי,  מקשר  בודדים  אך  מוגנים  במקומות  נפשיים 

בחממות, בגן חיות, מבודדת בתוך עצמה. 
וויליאמס: ״הם עמדו כולם, הדברים העדינים  וכך כתב 
הקטנים )אני חושב שכללו גם את הזיכרונות השמחים( 
ורגישים. הסמטה  שהחיו את חיינו ועשו אותם נסבלים 
מאחורי הבית בסנט לואיס, היכן שחתולים נקרעו לגזרים 
על ידי כלבים היו דבר אחד - הוילונות הלבנים של אחותי 
וביבר הזכוכית שלה, היו דבר אחר. לעיתים וביניהם, היה 

העולם שם בו חיינו אנו״ )טנסי וויליאמס, זכרונות(. 
יותר משאר דמויות המחזה, מייצגת את  נראה שלורה, 
בפוטנציאל  והחרדה העצומה שיש  הגדולה  השבירות 
ההכרחי  וניפוץ האשליות  החיים  מימוש  עם  המפגש 
בורח תדירות  ולחיות. טום אחיה  כדי להתחיל לדמיין 
גם הוא לחממת הקולנוע או האלכוהול כדרך מפלט בה 
כנווד, כצופה פסיבי, אשר  ויעביר את חייו  הוא מעביר 
לממש  לא  גורלו  נחרץ  בכך  למציאות.  ומציית  נכנע 
ישאר לכוד בפנטוז  את משאלתו לכתיבת שירה. הוא 

מתמשך, עקר ולא יצירתי.
הינו על התמה המרכזית  "ביבר הזכוכית"  שם המחזה 
וויליאמס לעסוק במחזה. המילה ביבר  שבה ינסה טנסי 
שמשמעה  חז"ל  בלשון  לראשונה  מופיעה  העברית 
"מתחם או שמורה, בה מגדלים דגים, עופות וחיות ציד. 

לחלום, לפנטז ולחיות
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שבי  בתנאי  בר  חיות  מוחזקות  שבו  חיות  גן 
שעליהן  הסטטיות,  הזכוכית  חיות  לראווה". 
שומרת לורה, שעל שמירתה חסרת התוחלת מצטרפים כל 
בני הבית )עד הגעתו של "האורח"(, היא גם השמירה על 

הנתק והנכות הרגשית. 
 The" באנגלית  הזכוכית  ביבר  המחזה  המקורי של  שמו 
לזו העברית.  נוספת  Glass Menagerie" בעל משמעות 
ומייצג  האירופית  לאריסטוקרטיה  ה-Menagerie קשור 
חיות  כלל אוסף של  הוא  ועוצמה.  גם סקרנות  יוקרה אך 
יהיה גם חד הקרן  נדירות להשגה ולשימור. כזה  אקזוטיות 
Menagerie מצרפתית  לורה. שורש המילה  המיוחד של 
- Menage הוא ההיפך מהיוקרה הנוצצת, דווקא לעבודות 
הבית, לדאגה לבית במובן הראשוני והבסיסי. שתי משמעויות 
אלה מצויות במחזה כייעוד למשפחת וינגפילד, אך בשתיהן 

גם פוטנציאל לאכזבה ומפח-נפש. 
האורח, המחזר – או'קונור, שמפגיש בין המציאות לחלומות 
בהקיץ, מעורר את התקווה האופטימית שהנה מגיעה לה 
זהו  והניתוק.  וימצא מזור לחיי הבדידות  התפנית המיוחלת 
מפגש אנושי עם המציאות, עם החופש לחפש, להיות, לממש, 
שוב  ולהמשיך  להתאושש  היכולת  אך  ליפול  עם החשש 
מחדש. כפי שאו'קונור אומר ללורה: "כשמכירים בני אדם, 
מגלים שהם לא מפלצות. את זה את חייבת לזכור. לכולם יש 
בעיות, לא רק לך... אומרים שאני יודע לנתח בני אדם יותר 

טוב מפסיכולוג מקצועי...".
בדיעבד, יתכן כי מותו הבודד של וויליאמס במלון בניו-יורק 
72 מספר עד כמה עמוק היה הדיכאון וחוסר האונים  בגיל 
חייו  סיפור  להביא את  ניסה  גיבוריו, שדרכם  ובחיי  בחייו 
האישי, וכמיהתו לניפוץ בועת או תקרת הזכוכית של זיכרון 
ואולי של רבים  ואשליות התקומה ממנה, שלו,  הטראומה 

נוספים מבני דורו.
זיכרון, וככזה הוא אינו מותיר את  ביבר הזכוכית הוא מחזה 
הצופה מתבונן רק בחיי דמויות המחזה, אלא בוחן גם את 
זיכרונות חייו. מרסל פרוסט בספרו "בעקבות הזמן האבוד" 
במות  דבר לא משתמר,  רחוק  "אבל, כאשר מעבר  כותב: 
יותר שבריריים אבל  האנשים, בהימוט הדוממים, הם לבדם, 
יותר עזים, יותר על-חומריים, יותר עקשנים, יותר נאמנים, הם 
לבדם, הריח והטעם, נשארים עוד זמן רב, כמו נשמות, זוכרים, 
מחכים, מקווים, על תילי כל היתר, נושאים בלא רתע, על נטף 

אוורירי כמעט, את המבנה האדיר של הזיכרון". 
ושחרור מרגשות  גם בסוף ההצגה מנוחה  אינו מוצא  טום 
האשם שלו. הוא מבקש מאיתנו, הקהל שלו, הזדהות, הבנה 
וכל מה  וסליחה – אמפטיה וקבלה של כל מה שהוא היה, 

שהוא לא יכול היה להיות.

מאת קרן קפלן, פרופ' אורן קפלן, פסיכולוגים קליניים
www.psychologia.co.il
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"המחזה הוא זיכרון" מכריז טום מיד עם עלייתו לבמה 
ומציג את עצמו כמספר, מספר שהוא גם דמות באירועים 
שיפרשו לפנינו. פתיחה זו של המספר, שיחזור ויפנה אלינו 
ישירות עם התקדמות העלילה, עשויה לתת לנו תחושה 
כי האשליה נשברת; "זהו מחזה לא ראליסטי" מצהיר טום 
ובכך, כביכול, חושף את המנגנון האשלייתי של התיאטרון. 

אלא שהמהלך כאן הוא מהלך דו-כיווני. 
ככל שהעלילה מתקדמת אנו נשאבים פנימה אל המציאות 
הבדיונית, אל עולמן של הדמויות. למרות המוטיבים 
)ביבר  ובאפיון הדמויות  הסמליים השזורים בתפאורה 
הזכוכית ולורה השברירית כמותו, תמונת האב, המוזיקה 
שמלווה ומהווה רקע להתרחשויות( שנועדו להזכיר לנו 
כי מדובר בזיכרון, אנו מוכנים לקבל את המציאות הנגלית 

לעניינו על הבמה כפיסת חיים. 
בין  ללורה,  בין אמנדה  אינטימיים  לרגעים  אנו עדים 
לורה לג'ים – רגעים שלכאורה טום עצמו לא נכח בהם 
כלל ואינו יכול להיות המספר שלהם. ההתערבויות שלו 
יודע  כמספר במהלך המחזה הופכות את טום ל"מספר 
אובייקטיבית,  כדמות  בעינינו  נתפש  הוא  וככזה,  כל" 
שמדווחת על האירועים בלא לצבוע אותם בתחושותיו 
ומשאלותיו. אך לאמיתו של דבר טום הוא קודם כל דמות 
במחזה – הדמות הראשית! ועל אף ההצהרה שלו בתחילת 
דבריו כי הוא "נותן לנו אמת שמתחפשת לאשליה" הוא 

נותן לנו לכל היותר את האמת הפרטית שלו, האמת כפי 
שהיא מתווכת על ידי הזיכרונות שלו ועל ידי תחושות 
פניותיו  עימו.  נושא  והחרטה שהוא  האשמה, הכעס 
הישירות אלינו, קהל הצופים, שנועדו כביכול לחשוף 
את היותו מחזה זיכרון, פועלות באופן הפוך: הן מייצרות 
לרגע את  יכולים לראות  עבורנו את האשליה שאנו 
המציאות כפי שהיתה כאשר למעשה אנו מביטים בה 
דרך עיניו של טום בלבד – שבויים בתוך נקודת המבט 

שלו על המציאות.
טנסי וויליאמס כותב כי הזמן במחזה הוא "כאן ועכשיו, 
וגם פעם ואז" – כזה הוא הזיכרון – הוא מאפשר לנו לחזור 
ועכשיו. אבל כמו  ולחוות את העבר כאן  לרגע עצמו 
שברי הזכוכיות של לורה הוא גם מתעתע, מעוות, מעלים 
דברים ומשאיר אחרים. והמחזה אכן מציג את התעתוע 
שבזיכרונות הללו – גם אמנדה )או לפחות אמנדה כפי 
שטום זוכר אותה, מספר לנו אותה( שקועה בזיכרונותיה 
מחיים אחרים, חיים שהיא מנסה לשווא להיאחז בהם, 
לשוב ולחיות אותם דרך הסיפורים שהיא שבה ומספרת 
לקהל הצופים הקטן והפרטי שלה - טום ולורה, המכירים 
את הסיפורים בעל פה, ובכל זאת אמנדה שבה ומספרת 
אותם. שבה ומספרת אותם כפי שהיא רוצה לזכור אותם. 
טום ואמנדה חושפים את הפער המוכר, אך הרלוונטי 
תמיד, שבין המציאות לזיכרון, בין החיים ליצירה ואת אי 
האפשרות לבטל את הפער הזה באופן מלא. אבל כתיבה, 
ויצירה בכלל, כפי שכתבה הסופרת הצרפתייה אנייס נין, 
נועדה לאפשר לנו לחיות את החיים פעמיים – פעם ברגע 

עצמו ופעם במבט לאחור.
ב"ביבר הזכוכית" אנו חווים יחד עם המספר, בין אם הוא 
טום, בין אם הוא טנסי וויליאמס עצמו, את המבט לאחור 

ואת האפשרות, לטוב ולרע, לספר לעצמנו את חיינו.

מאת שלומית כהן סקלי

כאן ועכשיו וגם פעם ואז
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מחזהו עטור הפרסים של המחזאי האמריקני החשוב 
יותר מכל מחזותיו  וויליאמס, הוא הנושא  והנודע טנסי 

האחרים, אופי אוטוביוגרפי.

"ביבר הזכוכית", מחזהו השני של טנסי וויליאמס, הועלה 
הביקורות  למרות  בשיקגו.   1944 בדצמבר  לראשונה 
המהללות, אולי בגלל החורף הקשה, הקהל בתחילה הדיר 

את רגליו מההצגה.
ידע איך להתייחס  "בשיקגו, בערב הבכורה, הקהל לא 
ל"ביבר הזכוכית". זה היה משהו חדש, שונה, לא הבידור 
ה"שיקגו  התיאטרון של  למבקרת  לקח  להם.  המוכר 
טריביון" המון זמן "למכור" להם את ההצגה, להגיד להם 
שהם ראו משהו מיוחד. לאט לאט הפכה ההצגה להצלחה 

מסחררת". )ט. וויליאמס(
כשעלה המחזה בניו יורק במרץ 1945, מבקרי התיאטרון 
והיללו את המחזה, ומאז הוא תורגם  יורק חזרו  ניו  של 
לשפות רבות, זכה בפרסים רבים ומוצג על במות שונות 
נחשב לאחד  עובד לסרט. המחזה  ואף  ברחבי העולם 
בדרמה  דרך  ולציון  מהמחזות האמריקאים החשובים 

העולמית. 
"ביבר הזכוכית" מבוסס על הביוגרפיה הפרטית של טנסי 
וויליאמס בעיר סנט לואיס, ארצות הברית בשלהי שנות 
השפל בשנות ה-30 של המאה הקודמת, כשהעולם על סף 
מלחמת העולם השניה. זהו מחזה ריאליסטי וסימבולי בעת 
ובעונה אחת, הבנוי מתמונות העולות מזיכרונו של טום, 

הבן והאח המשמש גם כמספר.
במחזותיו הבאים של וויליאמס שהועלו לבימות בהצלחה 
גג פח  ו"חתולה על  ושמה תשוקה"  מרובה, "חשמלית 
ויליאמס דרך  חייו של  נבכי  ומתגלים  לוהט", מתעבים 
דמויותיו, על מורכבותן הפסיכולוגית, כמו גם פני החברה 
שבה נולד, חונך והתפתח במחצית הראשונה של המאה 

ה-20 בדרום ארצות הברית. 
וויליאמס את משולש היחסים  ב"ביבר הזכוכית" מביא 
בינו, לאחותו ואימו. כמו טום במחזה שאינו יכול לממש 
וויליאמס  את כישרונותיו בשל אילוצים כלכליים, כך גם 
נאלץ לעזוב את לימודי העיתונאות ולעבוד כפקיד בבית 
חרושת לנעליים בימי השפל הכלכלי בארצות הברית. 
כמו  טיפוסית,  דרומית  כיפהפיה  גדלה  אדווינה,  אמו, 
וינגפילד, דמותה של האם במחזה. אמנדה כמו  אמנדה 
דמויות נשים אחרות של וויליאמס, היא היפיפיה הדרומית 
הדהוייה, שגדלה במשפחה דרומית מבוססת עם חינוך 
מסורתי, אך בשלב מסוים בחיים או עם נישואיה, מצבה 

החברתי והכלכלי השתנה, והיא מתקשה להסתגל למצבה 
החדש.

בעוד שב"ביבר הזכוכית" נשמרת דמות האב במסגרת 
זוהרת על הקיר, מורכבות  ומכובדת כתמונה  מהודרת 
במלוא  תתגלה  האב  והדורסנית של  האלימה  דמותו 
מוסד  על  הנוקבת  ביקורתו  גם  כמו  בהמשך,  כיעורה 
האמריקאי  החברתי  הממסד  ולמעשה  המשפחה, 
והדלה בבית המשפחה  כולו. למרות האווירה הקודרת 
מידה של  עדיין  קיימת  הזכוכית",  ב"ביבר  שמתוארת 
עדינות וחיבה בין בני המשפחה שלא מוצאים את דרכם 
זו תוחלף בעוצמה של פסימיות וזעם של  בחיים. עדנה 
זו,  וויליאמס ב"חשמלית ושמה תשוקה". טרנספורמציה 
כמו בכל מחזותיו של וויליאמס, ניתן להבין ולקרוא דרך 
בין כתיבת  שורות האוטוביוגרפיה שלו בשנים שחלפו 
שני המחזות. האירוע הקשה שחווה, שהווה מעין נבואה 
שהגשימה את עצמה לאפיזודת שבירתה של מיניאטורת 
הזכוכית של לורה ב"ביבר הזכוכית", היה אישפוזה של 
אחותו רוז שאובחנה בסכיזופרניה ואולצה לעבור ניתוח 
לובוטומיה שחיסל סופית כל סיכוי שתחייה חיים של 
שפיות. כך כתב וויליאמס באבל ובזעם על מה שכבר לא 
זוג  וו.( היתה בת  ניתן לתיקון: "היא )רוז אחותו של ט. 
מושלמת למשחק. היא היתה מקסימה, מאוד יפה. היה לה 
דמיון מדהים. היינו כה קרובים זה לזו, שלא היה לנו צורך 
באחרים. לרוז היתה סערה פנימית מחרידה, היא היתה 
שבירה ורגישה, והיא לא יכלה להתמודד. היא )אמו של 
ט. וו.( נתנה אישור לניתוח חיתוך אונת המוח כשלא הייתי 
שם. אני חושב שיותר מכל היא פחדה מהפנטזיות המיניות 
של רוז. אבל זה כל מה שהן היו – פנטזיות... אחותי היתה 
יכולה לגמרי בסדר  אדם כל כך מלא חיים. היא היתה 
עכשיו אלמלא אותו ניתוח ארור, היא היתה חוזרת שוב אל 

מעל פני המים".
ניתן  ויליאמס על אחותו,  בקריאת דבריו האמורים של 
לקרוא בין השורות את התייחסותו אל עצמו, על החשש 
לביזבוז הכישרון, החשש מהפנטזיות המיניות שלו, ואולי 
על אותו רגע שהוא מנבא לעצמו, שבו הוא עלול לא להיות 
ובו תאבד גם התקווה לעד. כנבואה עצמית יכתוב  שם, 
בעשור הבא את "חתולה על גג פח לוהט" בה חוגג "האב 
הגדול" )"ביג דדי"( את יום-הולדתו בצל מותו הקרב, בין 
סודות משפחתו והצורך להוציא את האמת, מכוערת ככל 
שתהיה, אל האור. מחזותיו הוציאו ללא ספק אמת זו אל 

במות ואל חשיפה אישית ונוקבת של המחזאי.

"כשאתה מתבונן בפריט מעודן עשוי מזכוכית, אתה 
 חושב עליו שני דברים: כמה הוא יפה וכמה הוא שביר"

טנסי וויליאמס
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למרות המשבר, בגלל המשבר
ב-1929 פרץ המשבר הכלכלי הגדול בארה"ב, ברגע 
זמן  האמריקאי.  הקולנוע  של  בתולדותיו  מכריע 
הג'אז", הסרט העלילתי  "זמר  לכן שינה  קודם  קצר 
ומזמרים, את  הארוך הראשון שכלל קטעים מדברים 
לילה הראינוע מת  בן  פני תעשיית הקולנוע: כמעט 
חייבות  היו  נולד. כל החברות ההוליוודיות  והקולנוע 
והקולנוע האמריקאי  להתאים את עצמן לשינוי הזה, 

היה בפריחה כלכלית חסרת תקדים.
הפריחה הזאת, ואולי זה לא מפתיע, לא דעכה בעקבות 
המשבר הכלכלי; תעשיית הקולנוע היתה אחת היחידות 
וול סטריט. במשך שנות השפל  נפגעו מנפילת  שלא 
לקולנוע, למעשה  המשיך הציבור האמריקאי ללכת 
הלך לקולנוע במספרים שלא היה להם תקדים לפני כן.
ב-1933 למשל, הלכו כ-70 מיליון אמריקאים בשבוע 
לסרטים שהוליווד סיפקה להם. הסיבה היתה כפולה: 
קולנוע היה הבידור היחיד שמרבית האמריקאים יכלו 
סיפק  והוא  הכלכלי;  בזמן השפל  לעצמם  להרשות 
לאמריקאים, שרבים כל כך מהם היו בצרות, כמה שעות 

של אסקפיזם טהור.
קולנוע אמריקאי,  חוקרי  הזאת של  ואולם ההבחנה 
ולפיה הצורך בבריחה ובשכחה הוא זה שגרם למיליוני 
מלווה  הקולנוע,  לבתי  מדי שבוע  לנהור  אמריקאים 
בפרדוקס מרתק. אף שהקולנוע האמריקאי של שנות 
ה-30 סיפק לציבור בעיקר בידור, הוא לא הציג בפניו 

בשנות  שהופקו  הסרטים  מרבית  ורדרדות;  אגדות 
רומנטיות,  קומדיות  מלודרמות,  היו  הכלכלי  השפל 
גנגסטרים.  וסרטי  אימה  סרטי  מוסיקליים,  סרטים 
למרות מהותם הפופולרית המיידית, הם לא התעלמו 
סרטים  מאותם  רבים  סביבם.  שרחשה  מהמציאות 
היו, בדרכם, אלגוריות שעסקו במאבק בין המעמדות 
והציגו - כמו במקרה של סרטי  בחברה האמריקאית, 
הגנגסטרים, שזכו לפריחה ראשונית אדירה בתחילת 
שנות ה-30 - את צדו האפל, המפתה והמסוכן כאחד, 

של החלום האמריקאי.
והסרטים  הקומדיות  מהמלודרמות,  ניכר  חלק 
המוסיקליים שהופקו בראשית שנות ה-30 הציגו את 
סיפוריהן של נשים ממעמד הפועלים, שלא הרומנטיקה 
היתה חשובה להן אלא הביטחון הכלכלי, ולשם כך הן 

היו מוכנות לנצל כל גבר אמיד שנקלע בדרכן.
מה שהפך את השנים הראשונות של המשבר הכלכלי 
העובדה  היה  בקולנוע  מבחינת  כך  כל  למרתקות 
שהקוד של הצנזורה הפנימית עדיין לא השתלט באופן 
- זה קרה  מוחלט על תעשיית הקולנוע האמריקאית 
האמריקאי  הקולנוע  עדיין היה  לפיכך  ב-1934.  רק 
מסוגל להציג על הבד מציאות נועזת מבחינה חברתית, 

פוליטית ומינית.

מתוך "הוליווד בורחת אל המציאות" מאת אורי קליין – 
עכבר העיר, 5.4.2009 

הקולנוע בשנות 
השפל הכלכלי
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מחזאי / טנסי וויליאמס
)1911-1983(

8 שנים, עברה המשפחה להתגורר בסנט לואיס,  נולד במיסיסיפי, דרום ארצות הברית. כשמלאו לו 
מיסורי בעקבות עבודתו של אביו. החיים בסנט לואיס היו מתוחים וקשים כלכלית.

בגיל 12, קיבל מכונת כתיבה במתנה מאמו. מכאן ואילך שקע בכתיבה, השתתף בתחרויות כתיבה וזכה 
בהן כמה פעמים. כשסיים את התיכון ב-1929 החל ללמוד עיתונאות אך בימי השפל הכלכלי, הכריח 
אותו אביו לעזוב את הלימודים והוא החל לעבוד כפקיד בבתי חרושת לנעליים, שם עבד בימים ובלילות 
כתב. בסופו של דבר עבר התמוטטות עצבים שבגללה נשלח לבית סבו וסבתו בממפיס וכך נחלץ 

מהעבודה המשעממת שעסק בה.
במהלך התקופה בה התגורר אצל סבו וסבתו עשה הכרות ראשונית עם עולם הדרמה וכתב לראשונה 
מחזה עבור קבוצת תיאטרון. כשחזר לסנט לואיס החל לחפש מקום מתאים בו יוכל לכתוב והתקבל 
כחבר באגודת המשוררים הצעירים. בתקופה זו התחבר לקבוצת שחקנים קטנה שהעלתה מחזות שלו, 
ותוך כדי כך רכש השכלה בתחום התיאטרון. בתקופה זו, אחותו האהובה רוז אושפזה בבית חולים לחולי 

נפש, וחוסר יכולתו לעזור לה, העיק עליו עד יום מותו.
ב-1938 סיים את התואר הראשון ועבר לניו-אורלינס. ב-1940 עלה המחזה “קרב המלאכים” בברודווי. 
זו היתה הפעם הראשונה שמחזה שלו עולה על במה מכובדת אבל ההצגה לא הצליחה. מכאן ואילך 
שקע בכתיבה. הוא ניסה לשכתב שוב ושוב את “קרב המלאכים”, כתב כמה וכמה מחזות וסיפורים קצרים 

והתקיים מכספים של מלגות.
באותה תקופה החל לכתוב את “ביבר הזכוכית” שנכתב על חייו עם משפחתו בסנט לואיס. ההצגה עלתה 
ב-1944 בשיקגו ו-1945 בניו יורק. המחזה זכה בפרס תא המבקרים למחזה הטוב ביותר לשנת 1945. 
מאז המחזה תורגם לשפות רבות, זכה בפרסים רבים ומוצג על במות שונות ברחבי העולם. המחזה עובד 
לסרט שעלה ב-1987 בבימויו של פול ניומן שגם כיכב בסרט עם רעייתו בחיים, השחקנית ג'ואן וודוורד.

ב-1947 המחזה “חשמלית ושמה תשוקה” עלה בברודווי וזכה להצלחה רבה. את המחזה ביים איליה 
קאזאן בכיכובם של ג’סיקה טנדי ומרלון ברנדו שהתגלה בו. המחזה זכה בפרס פוליצר. בשנה זו גם פגש 

את פרנק מרלו, איתו חי במשך 14 שנים, עד מותו של פרנק.
ב-1951 המחזה "השושנה המקועקעת" עלה בשיקגו ובברודווי וזכה בפרס הטוני. 

“חתולה על גג פח לוהט” עלה ב-1955 בברודווי. וויליאמס זכה פעם שניה בפרס הפוליצר, וכן בפרס תא 
המבקרים על המחזה הטוב ביותר. המחזה בוים לראשונה על ידי איליה קאזאן, שריכך במעט את סופו 
והוציא מן העלילה תמונות הומו-אירוטיות, למורת רוחו הרבה של וויליאמס. ההצגה עלתה בתיאטרון 
בית ליסין ב-2015. ההפקה הקולנועית הראשונה לסרט היתה ב-1958 בבימויו של ריצ’רד ברוקס ובו 

השתתפו אליזבת טיילור ופול ניומן, כל השלושה היו מועמדים לאוסקר על חלקם בסרט.
וויליאמס זכה פעם נוספת בפרס תא המבקרים על מחזהו "ליל האיגואנה" ב-1961 ושנה לאחר מכן 
הופיע על שער הטיימס כמחזאי הפעיל הטוב ביותר. מותו של בן זוגו ב–1963 מערער את מצבו הנפשי 

והוא נזקק לאחר מכן לטיפולים פסיכיאטריים.
לעומת מחזותיו המוקדמים, שכולם מלבד “קמינו ריאל” )1953( נחלו הצלחה גדולה הן בקופה והן בקרב 
המבקרים, מחזותיו המאוחרים של וויליאמס, החל מ”רכבת החלב אינה עוצרת כאן עוד” )1963( נחלו 
כישלון והוצגו בתיאטראות שוליים מחוץ לברודוויי. רבים ממחזותיו עובדו לסרטים. וויליאמס נמצא מת 

בגיל 72 במלון בניו יורק.

המחזה "ביבר הזכוכית" הוצג לאחרונה בתיאטרון הקאמרי ב-2005.
ועוד ממחזותיו: “לא על זמירים” )1938(, “קיץ ועשן” )1948(, “אורפיאוס בשאול” )1957(, “פתאום, 
בקיץ האחרון” )1958(, “הרובע העתיק” )1958(, “ציפור הנעורים המתוקה” )1959(, “תקופת הסתגלות” 

)1960(, ”יום נפלא ללב שבור” )1979(.

1819





גלעד קמחי / בימוי
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי. במאי, שחקן וכוריאוגרף. החל את דרכו 
וכראש קבוצת הצעירים של  ליסין,  בית  26 כבמאי בתיאטרון  בגיל  בתיאטרון הרפטוארי 
התיאטרון. בתיאטרון בית ליסין - בימוי וכוריאוגרפיה לחלום של לילה בלב קיץ, ברודווי פינת 
9", פסטיבל בית ליסין למחזאות  - זוכה פרס "הבמאי המצטיין" ב"פותחים במה  פרישמן 
ישראלית, אמא מאוהבת, מנדרגולה, משאלה אחת ימינה, חברות הכי טובות )בשיתוף הקאמרי(, 
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, המוגבלים, חתולה על גג פח לוהט, מחזות זמר: אביב 
)בשיתוף המדיטק(,  הקוסם מארץ עוץ  ילדים,  משחק  ילדים:  מתעורר, אחים בדם, הצגות 
פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(. כוריאוגרפיה למלאך ותמונות יפואיות - זוכה פרס "היוצר המצטיין" 
בפסטיבל "פותחים במה" 10. בתיאטרון הקאמרי: סיראנו דה ברז'ראק, אופרה בגרוש. במדיטק 
חולון: בימוי לסוד הגן הנעלם, בגדי המלך החדשים. בתיאטרון ארצי: כוריאוגרפיה לססגוניה 
ונולדתי לחלום - פרס הכוריאוגרף לשנת 2008. בימוי וכוריאוגרפיה: הילד הזה הוא אני, וגר 
זאב עם כבש. בית היוצר והתוכן: טיף וטף. בטלוויזה: עולים כיתה, בית ספר למוסיקה. זוכה פרס 
התיאטרון על כוריאוגרפיה לאביב מתעורר )2010( ולמנדרגולה )2011(. זוכה פרס התיאטרון - 
במאי השנה על סיראנו דה ברז'ראק )2014(. ההצגה המוגבלים בבימויו זכתה בפרס התיאטרון 

- הקומדיה של השנה )2015(.

עידו ריקלין / תרגום
כתב  לונדון.   , Central School of Speech and Drama -ו בית הספר תלמה-ילין ,  בוגר 
הגיבן   ,)2009 )זוכה פרס התיאטרון  הרוזן ממונטה כריסטו  - בתיאטרון באר שבע:  וביים 
הלילה הקצר ביותר בשנה, אובססיה, פנטזיה. כמו-כן  רוחות. בתיאטרון הספריה:  מנוטרדם, 
ביים  - בתיאטרון בית ליסין: היורשת, כטוב בעיניכם. בתיאטרון הבימה: מחלת נעורים, רוקדים 
פילדלפיה אני בא, פרלוד לנשיקה,  בלונאסה, השושנה המקועקעת. בתיאטרון באר שבע: 
הפסנתר של ברטה, המון רעש על לא כלום, גלילאו )באר שבע(. היורשת. בתיאטרון הקאמרי: 
עולמה של איימי, יום במותה של ג'ו, ציפור שחורה. בתיאטראות בגרמניה: חלום ליל קיץ, אנה 
ויוליה, והאופרה שתיקתו של ברוך. באופרה הישראלית ביים את האופרות:  גלקתיה, רומיאו 
האדונית והרוכל ושיץ. מחזותיו לילדים - במדיטק: אמיל והבלשים, אורה הכפולה, מומו, הכיתה 
המעופפת, היידי בת ההרים. בין תרגומיו בשנים האחרונות - בתיאטרון באר שבע: הכל בגן, רק 

אתמול נולדה, איזה יופי, פרק ב', הרולד ומוד. בתיאטרון הבימה: חיזור גורלי.

ערן עצמון / עיצוב תפאורה
בוגר מסלול לעיצוב במה סמינר הקיבוצים. החל את דרכו כמעצב בתיאטרון הרפרטוארי  
במסגרת קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין. בין ההצגות להן עיצב תפאורה – בתיאטרון 
בית ליסין: ברודווי פינת פרישמן, ראודה, הבנאליות של האהבה, חלום של לילה בלב קיץ, מראה 
מעל הגשר, ולנטינו, שיינדלה, מנדרגולה, מימונה, משאלה אחת ימינה, סוסים על כביש גהה, חברות 
הכי טובות )בשיתוף הקאמרי(, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, חתולה על גג פח לוהט, 
מחזות זמר: אביב מתעורר, אחים בדם, הצגות ילדים: משחק ילדים, הקוסם מארץ עוץ )בשיתוף 
המדיטק(, פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(. בתיאטרון באר שבע: פיאף, נורה. בתיאטרון הבימה: לילה 
במאי, אדיוט לארוחה, אם יש גן עדן, כמעט נורמאלי, רעל ותחרה, החייל האמיץ שוויק, גברתי הנאווה, 
קפוצ'ינו ברמאלה.  האוהל האדום, נשים זרות. תיאטרונטו:  התיאטרון הערבי-עברי:  חיזור גורלי. 
בתיאטרון תמונע: רומיאו ויוליה. בתיאטרון חיפה: עץ אחרון בירושלים, הר אדוני, גזע. בתיאטרון 
הקאמרי: סאלח שבתי, מנהל הבית, ריצ'רד השני, ריצ'רד השלישי, סיראנו דה ברז'ראק, הפושעים 
החדשים, דג מוסר, שיער, אופרה בגרוש. בפסטיבל עכו: מתחם התפודים, זוכת פרס על עיצוב 
תפאורה בפסטיבל עכו 2008. לקבוצת המחול פרסקו: בגדי המלך החדשים. בתיאטרון אורנה 

פורת: הרפתקה בקרקס. זכה במלגה ע"ש בני גאון.

אורנה סמורגונסקי / עיצוב תלבושות
בוגרת אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון. בין עבודותיה בעיצוב בתיאטרון - בתיאטרון 
ז'קו, ארוחה עם  זוכרים,  אמנות, סילביה, שבעה, ספר הג'ונגל, ערפל, טוב, המים  ליסין:  בית 
חברים, אלטלנה, תאונה, הקונצרט, מבזק חדשות, סליחות, מה עושים עם ג'ני, אונור, פלדה, נערי 
ההיסטוריה, תנאים של חיבה, מראה מעל הגשר, סוסים על כביש גהה, עובד בשביל שניים, אלה 
גרוסמן, על אהבה וחברות. בתיאטרון הקאמרי: חברות הכי טובות, הורדוס, ליזיסטרטה 2000, הרב 
קמע, אשה בעל בית, מילאנו, המפיקים, מותו של סוכן, יומן חוף ברייטון, כנר על הגג, היה או לא 
היה, תרה, ינטל, הבדלה, גטו, איחש פישר, האריסטוקרטים, סוף טוב, קברט, סטמפניו, ריצ'רד השני 
והשלישי, רומן משפחתי, מקבת, שיגעון באופרה )בשיתוף ת. חיפה(, דבר מצחיק קרה, מקבת, 
הפושעים החדשים, גורודיש, חולה אהבה משיכון ג'. בתיאטרון הבימה: חבילות מאמריקה, תמרה, 
כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות, הדיבוק, מועדון האלמנות העליזות. בתיאטרון חיפה: 
להיות או להיות, אותלו, הכפיל, המיליונרית מנאפולי. בתיאטרון באר שבע: המתחזה. במדיטק: 

מקס ומוריץ, נחמן, המלאך )בשיתוף בית ליסין(. עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו.

אמיר לקנר / מוסיקה
בוגר תיכון לאמנויות "תלמה ילין" במגמה למוסיקה, זוכה פרס הצטיינות על הישגיו הלימודיים. 
בוגר להקה צבאית. נגן פסנתר, סקסופון וחליל צד. החל את דרכו כמוסיקאי בתיאטרון הרפטוארי 
במסגרת קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין. הלחין מוסיקה מקורית להצגות – בתיאטרון 
בית ליסין: מנדרגולה, אמא מאוהבת, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, שבטים, המוגבלים, 
עקר בית, חתולה על גג פח לוהט, הצגות ילדים: הקוסם מארץ עוץ, המלאך )בשיתוף המדיטק(, 
פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(. בתיאטרון הקאמרי: סיראנו דה ברז'ראק. תיאטרון ארצי לנוער: והילד 
הזה הוא אני. תיאטרון הספריה: הדה גאבלר, בית הבובות. תיאטרון הנפש: אני אתגבר. בטלוויזיה: 
רחוב סומסום, כח הקצב, ערוץ הופ. בין עבודותיו כמעבד מוסיקלי – בתיאטרון בית ליסין: משאלה 
אחת ימינה, חלום של לילה בלב קיץ, ברודווי פינת פרישמן, תמונות יפואיות, חברות הכי טובות 
)בשיתוף הקאמרי(, מחזות זמר: אחים בדם, אביב מתעורר, הצגת ילדים: משחק ילדים. בתיאטרון 
הבימה: בראבו – שרים, הקומקום והמטאטא. בתיאטרון הקאמרי: אופרה בגרוש. שנגחאי, סין: זורו 
– המחזמר. יורם לווינשטיין: שיקגו. תיאטרון הספריה: שורת המקהלה, מצחיקונת, חתולים, ג'קיל 
והייד, איך להצליח בעסקים מבלי להתאמץ. זוכה פרס היוצר המבטיח – פסטיבל "פותחים במה" 

2008 – תיאטרון בית ליסין. זוכה פרס באדיבות שרגא בר – תיאטרון הבימה.

אורי מורג / עיצוב תאורה
 - עבודותיו  בין  לאומניות הבמה, מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב.  בית הספר  בוגר 
בתיאטרון בית ליסין: אני לא רפפורט, משחק ילדים, המלאך, אביב מתעורר, בחורים טובים, 
שם פרטי, אחים בדם, משאלה אחת ימינה, 33 וריאציות, חברות הכי טובות, האמת, אוצר יקר, 
אכזר ורחום, פרק ב', כובע הקש האיטלקי, מר גרין, גיבור מעמד הפועלים,  ובהצגות:  האבא. 
בנות עובדות, משפחת ישראלי, סוחרי הגומי, טנגו, מפעל חייו, לא כולל שינה, המדריך לחיים 
הטובים, עלי כינור, בית הקפה, שעה וחצי איחור, קיבוץ אל אי, טירונות בלוז. הצגות ילדים ונוער: 

אוליבר, זורו.
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יונה אליאן-קשת / אמנדה וינגפילד
למדה תיאטרון באוניברסיטת תל אביב. השתתפה בהצגות - בתיאטרון בית ליסין: מורה שיגעון, זוג פתוח, 
וירושלים, פלדה,  וולף, קול קטן, תשוקה, מירל'ה אפרת, צור  הזוג המוזר, ביאנקה, מי מפחד מווירג'יניה 
פילומנה )1993, 2005(, אהבת חיי, מייק, תנאים של חיבה, עלמה ורות, שיינדלה, 33 וריאציות, הפרדס, בית 
יום אחד מתעוררים, הן לא תקחהו עמך. בתיאטרון  ביוגרפיה,  בתיאטרון הקאמרי:  מרקחת שטרן-בלום. 
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 
רבה על לא דבר. בתיאטרון יידישפיל: מירל'ה אפרת. בתיאטרון המסחרי: זוג גרוש, פאדם פאדם, נוסטלגיה 
זה לא מה שהיה. כן כיכבה בסרטים ובהפקות בינלאומיות: נורית, שלושה ועוד אחת, תלווה את אשתך, 
יעקב ורחל, החורף האחרון, כיכר החלומות, קוראים לי שמיל, רחוב 60, יופי של צרות, האיטלקים באים. 
הבילויים  שלוש ארבע חמש וחצי, משהו מהסרטים, סטייל תכנית שבועית,  בטלוויזיה - הגישה תכניות: 
תכנית תרבות שבועית בערוץ 2. בסדרות בטלוויזיה: גילמה את הנזי ברנד בקסטנר, מרחב ירקון, אשה 

אחרת, זינזנה, שלווה, סברי מרנן. זוכת פרס קלצ'קין – קרן התרבות אמריקה-ישראל 2008. 

נדב נייטס / טום וינגפילד
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2009. למד בבית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות בהן 
השתתף - בתיאטרון בית ליסין: אחים בדם, משאלה אחת ימינה, הקוסם מארץ עוץ )בשיתוף המדיטק(, 
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, המוגבלים. בתיאטרון הקאמרי:  ת. הארצי(,  )בשיתוף  פינוקיו 
משחקים בחצר האחורית, רומיאו ויוליה. בתיאטרון תמונע: אדם גייטס, דיוקן של ציפור. בתיאטרון הסמטה: 
תחת שמי פריז, שרים סינטרה  שרופים. בתיאטרון הספריה:  הערב אדיפוס. בתיאטרון הערבי עברי: 
 -  2011 זוכה פרס התיאטרון  משפחה טובה.  שבע דקות בגן עדן, אלנבי,  וטלוויזיה:  וחברים. בקולנוע 
השחקן המבטיח על תפקידו באחים בדם. זוכה פרס התיאטרון - שחקן השנה על תפקידו בהמקרה 

המוזר של הכלב בשעת לילה )2015(.

נטע גרטי / לורה וינגפילד
בין  יורק.  ניסן נתיב, תל אביב. למדה שנה בסטודיו ע"ש לי סטרסברג בניו  בוגרת הסטודיו למשחק 
ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון הקאמרי: המלט, האב, המלך ליר, מי מפחד מוירג'ניה וולף? מעגל 
הגיר הקווקזי, כולם היו בני, הכתה שלנו. בטלוויזיה: בסדרות תיק סגור, החברה הטובים, בסימן ונוס, הבורר, 
סוף העולם שמאלה, רק כלבים רצים  3, שביתה, עממיות, פאודה. בקולנוע:  2, פרשת השבוע  מסכים 
חופשי, החוב, חיי אהבה )גרמניה-ישראל(. זוכת פרס התיאטרון לשחקנית משנה על תפקידה במי מפחד 
מוירג'יניה וולף? ובפרס ע"ש אברהם בן יוסף על תפקידה במעגל הגיר הקווקזי, ועל תפקידה בהכתה 

שלנו.  

גל אמיתי / ג'ים או'קונור
בוגר הסטודיו לאומנויות הבמה מיסודו של יורם לוינשטיין, 2013. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון 
בית ליסין: אלה גרוסמן, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה. בתיאטרון הקאמרי בשיתוף תיאטרון חיפה: 
הגיבן מנוטרדם. בתיאטרון  מדיאה. בתיאטרון באר שבע:  וניה סוניה מאשה ושפיץ. באנסמבל עיתים: 
אורנה פורת: משחקים בחצר האחורית. במדיטק: הכיתה המעופפת. בתיאטרון מופע: מחוברים. בקולנוע: 
מקום בגן עדן, ירח בבית 12. בטלוויזיה: המשימה אמזונס, גאליס, משפחה טובה, Homeland 2. זוכה פרס 

התסריט פסטיבל 48שעות 2013.
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להצגה זו
מנהלת הצגה:

אורנה דויטש

מנהלי במה:
בטו בנדר

דני לוין

תאורה:
קוסטה רייבסקי

ליאור עזרא

הגברה:
שרון ראובן

דניס אוסנקין

תלבושות 
ואביזרים:

אולגה פרגמן

נגינה בכינור 
בהקלטות:
ניצן קאנטי

ביצוע תפאורה:
דודי בית מלאכה

צילומים:
כפיר בולוטין

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב כריכה:
רקפת ולטר ונטורה

עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

שחקני התיאטרון 
לעונת 2015-16 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: תלמה גנור

מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהל מכירות חוץ: יוסי אלקה
מנהלת מחלקה חינוכית:

אטי ליבק-גולן
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ליטל גביש, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

עוזרת למנהל משאבי אנוש:
נגה חליף 

מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן

חשבת שכר: לורה מולדצ'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן, טלי חובב

מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
רוני בן רימון, מריה בנגרט,
בתיה גמליאל, זאבי זוהר,

יפית טרייסמן, ציפי לסינגר, 
מרים כספי, תמר רון, אלקה שלו

מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני

נציגי שרות לקוחות:
מירה ביסון, רות בן-דת,

מורן גבע, מאיה גורן, ענת גל,
שרה גלעם, שירה מאזה, משה מור, 

מיטל סעד, אורית קרואני, גיא רום
מרכזיה: דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: אורנה דויטש, שושי זק, 

אלעד חברוני, נעה חמל, רולי יקואל, 
שרון שפירא, ארז שפר

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

מנהל במה ראשי: אלברטו בנדר
מנהלי במה: זיו אורפז, נביל טאפש, 

דניאל לוין, אברהם נתנאל, ליאור סאלם,
סטניסלב סווטקין, מטיאס סטוליאר

גיא קריספיל, נחום רז
עובדי במה: יניב אלבז, דניאל ברק,

יהודה גרוס, אלון כליף, שלומי נתנאל,
פייזל דודו

מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר
תאורנים: שוקי אבו-חצירה,
אלכס בנסמן, ניסים דלרייה,

שי דלרייה, שמואל הס, 
פרננדו מחאיקר, אולג סטפנוב,

ליאור עזרא, אייל דרור,
דולב ציגל, קוסטה רייבסקי

מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה
 הגברה: דניס אוסנקין, אבישי אסור,

אסף בן אבי, רז בליצבלאו,  
טל חפץ, סטס סוסניבקר, 

אורן פרי, רם קציר, שרון ראובן,
אור רגב, יורי שכנוביץ
מנהל ייצור: רמי דקל

אביזרים: יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני

מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:
ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, ולריה גלוזמן, 

דנה כהן, אולגה מטאיסן, אסיה נלן, 
 מריאנה פינקלשטיין, אולגה פרגמן,

לנה קומינה, ליאורה רון, יוליה שמילוב, 
אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי

אורטל אוחיון

אבי אוריה

מגי אזרזר

גל אמיתי

גיה באר גורביץ'

אפרת בוימולד

יניב ביטון

נעה בירון

מאיה בכובסקי

פלורנס בלוך

אור בן מלך

דודי בן סימון

נמרוד ברגמן

ששון גבאי

דני גבע

ליאת גורן

ליאור גרטי

נטע גרטי

מורדי גרשון

מיה דגן

טל דנינו

אילן דר

דיקלה הדר

רמי הויברגר

ידידיה ויטל

אופיר וייל

ארז וייס

יעל וקשטיין

הילה זיתון

פיני טבגר

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

דרור טפליצקי

ניסו כאביה

יעל לבנטל

מיכל לוי

יניב לוי

שמרית לוסטיג

חי מאור

ענת מגן-שבו

לורין מוסרי

אורי מזעקי

שמעון מימרן

חייקה מלכה

קרן מרום

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

אלון נכטיגל

יובל סגל

אנה סטפן

ראודה סלימאן

אברהם סלקטר

הילה פלדמן

ויטלי פרידלנד

נתי קלוגר

הדס קלדרון

תמרה קליינגון

ליז רביאן

אגם רודברג

אורנה רוטברג

יקיר שוקרון

רון שחר

מיכל שטמלר

ניר שטראוס

יעל שרוני

רפי תבור

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

נתנאל גלעדי

רמי בן-גל

שלום חבשוש

איריס מור 

אריה מנדל

אריאל קפון

הפקה

מנהל שיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהל משאבי אנוש:
מיקי פרידמן

מנהלת הפקות ותפעול:
אדווה טמקין 

מנהל כספים:
גבי ברנע

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

עו"ד מיכל רוזנבוים

עו"ד עמית מנור

רואה חשבון: אלי שפלר

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

מרכזת ידידי התיאטרון:
כלנית סטמקר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,300 ש"ח(

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ואמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא

גולדמן סיגל ואמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי

חודורוב פארה ועופר
חכים דורית וקרמר שלמה

טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
רכבי מיכל ויובל

שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
2 תרומות בעילום שם

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

אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אהובי יגאל
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם

אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי

אלאלוף שרה
אלבין גליה

אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל

אלמוג דר' יעל )זכאי( וצילר בנצי
אלשיך יוסי

אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם

אקרמן אסתי וברנר בני
אריאל נורית וחיים

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה

בוקשפן נורית 
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם

ביילין הלנה עו"ד וישראלי יעקב עו"ד
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי

בן עוזר רותי
בראון גבי

ברון גבי
ברנר אביבה 

ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה 
גולדנברג אורה

גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן

גלאנץ טליה
גלבוע סולי וארנשטיין יורם

גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי

גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא

גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף

גרינבוים ורד ואילן
גרשון רזיאלה

דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה
דנקנר זהבה ויצחק

דרנגר ורד ואברי
הלפן אלי

הלקין אריאלה והלל
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הראל אורה וד"ר אביקם

הרטמן אסתי ואלקס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

זקש רעומה ועופר
זרניצקי אורה ויוסי

חכמי יוסף
חנן פסיה ורו"ח אריה

חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

טמיר ענת
טרנר אריאלה ויעקב

יונס חנה ואלי
יפו עליזה

כהן ז. מאיר
כספי יהודית ופרופ' אליהו

כרמון ציפה ואריק
להב דורית והלל

לוין תמר ויוחנן
לוסטרניק אורנה ואורון

ליאור צביה ודן
ליבאי דוד, פרופ'

לין יהודית ועו"ד אוריאל
לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי

לסט רותי וגבי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני

מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי

מאירוביץ' אילנה 
מולכו שלומית ויצחק

מזן גילי
מטלון רותי וניסו

מיתר ג'וזיאן )צביה(
מיתר עופרה

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

נשיץ נחמה וגד
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל

סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע שרה ופרופ' מיכאל
עופר ליאורה 

עופר רותי
עזרי יורם

עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פוקס רעיה ויצחק

פינס עודד
פישר ד"ר אלי

פפושדו אלי
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל

צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף

קונדה ציפי ואפרים
קפלן רותי
קריב אסי

קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
קרסו מטי

רדו חנה ורוני
רהב הילה ורני

רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רייז אורנה 
רמון פנינה

רף חדי ואיתן
רפפורט עירית ופרי גלן

שביט )שטריקס( רינה ואילן
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שקלים פנינה והרצל

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק

תאומים עירית ומשה
תדמור דב

6 תרומות בעילום שם

F R I E N D S  O F  B E I T  L E S S I N  T H E A T R E

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338
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חברי מועדון הלקוחות 
של מזרחי-טפחות

ח 
.
נהנים מכ

של קבוצה!

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות )למעט דיינרס ומועדוני you ו-lifestyle(. כל המוצרים והשירותים באחריות 
לקבלת מידע מלא  הספק בלבד. הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה. 
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עקר בית
מאת ענת גוב

בימוי: אלון אופיר

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש

מאת דפנה אנגל
בימוי: ציפי פינס

דרכון פולני
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון
בימוי: אלון אופיר
קוראים לו מלך

מאת סביון ליברכט

שירה
מאת ש"י עגנון

עיבוד: יורם פאלק
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

פולישוק
מאת שמואל הספרי

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אודי בן משה

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל

תרגום: יוסף אל-דרור
בימוי: רוני פינקוביץ'

טרטיף
מאת מולייר

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: אודי בן משה

ארוחת פרידה
מאת מתיה דלאפורט 

ואלכסנדר דה לה פאטאלייר
תרגום: דורי פרנס
בימוי: אלון אופיר

שעה של שקט
מאת פלוריאן זלר 
תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה נאור

שבטים
מאת נינה ריין

תרגום: שלמה מושקוביץ, תום אבני
בימוי: רוני פינקוביץ'

צעד מהיר
מאת: אוליבר קוטון

תרגום: יוסף אל-דרור

ההצגה חייבת להיגמר
מאת: הנרי לוויס, יונתן סייר,

הנרי שילד

ביבר הזכוכית
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: גלעד קמחי

פינוקיו
עפ"י קרלו קולודי

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה:

גלעד קמחי

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

הצגות ילדים

רפטואר                  2015-16 

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס

המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה

על פי ספרו של מארק האדון
מאת סיימון סטיבנס
תרגום: דניאל אפרת

בימוי: גלעד קמחי

חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: גלעד קמחי

האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס

בימוי: רוני פינקוביץ'

על אהבה וחברות
מאת אמליה בלמור
תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: עדנה מזי"א
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First performance: 26.9.2015  |  Length: 1 hour and 45 min. without intermission

Translated by: Ido Ricklin
Directed by: Gilad kimchi
Set Design: Eran Atzmon
Costume Design: Orna Smorgonsky
Music: Amir Lekner
Lighting Design: Uri Morag

THE GLASS MENAGERIE
by Tennessee Williams

Cast:
Yona Elian-Keshet - Amanda Wingfield
Nadav Nates - Tom Wingfield 
Neta Garty - Laura Wingfield  
Gal Amitai - Jim O’Connor



THE GLASS MENAGERIE
by Tennessee Williams


