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מחזה היסטורי?
"השחקנית" הוא לא מחזה היסטורי. "השחקנית" הוא מחזה סאטירי שמשתמש בהיסטוריה של עם 
ישראל, בשנה שקדמה לקום המדינה, כדי לעשות מניפולציה על הצופה. ככותב - אני אוהב את 

המניפולציות האלה, כחובב היסטוריה – אני סולד מהן... קונפליקט.
היה לנו במאי ב'בית צבי' בשם סלבה מלצב שכשהיינו שואלים אותו שאלות כגון "אבל סלבה, איך ידעו 

שהדמות שלי אוהבת את אירינה"? הוא היה עונה בסרקזם האופייני שלו: "כותב בתכניה".
כשעבדנו גלעד )קמחי, במאי ודרמטורג ההצגה( ואני על המחזה והבנתי שנצטרך לחתוך פרט היסטורי 
כזה או אחר, או לסלף אמת היסטורית הייתי מזדעק: "אבל גלעד, איך ידעו שבאותה תקופה נחטפו גם 
שני הסרג'נטים?" או "אבל גלעד, איך ידעו ש'ההגנה' העבירו ל'אצ"ל' סליק נשק תמורת המידע?" גלעד 

היה עושה את החיקוי המפורסם של סלבה ואומר "כותב בתכניה".
אז כמחווה לסלבה מלצב ולחובבי ההיסטוריה אכתוב בתכניה את כל השקרים, את כל החוסר הדיוקים 

ההיסטוריים וגם את כל העובדות ההיסטוריות שירדו מגרסת ההצגה. 
מומלץ לקרוא את הפרוט הזה אחרי הצפייה בהצגה אלא אם כן אתם חובבים ספויילרים. 
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האקסודוס
אוניית  גרמה לתפיסתה של  שלומית לא באמת 
המעפילים )שבאותה תקופה לא נקראה 'אקסודוס' 
'יציאת אירופה'(. למרות שאהרון ממש רוצה  אלא 
ששלומית תיקח על מצפונה את גורלם של 4,500 
המעפילים, במציאות לא הייתה לה כל דרך להציל 

את האונייה. 
בצרפת  ה'אקסודוס' מהנמל  מיציאתה של  עוד 
לוותה האוניה ע"י משחתות בריטיות שידעו היכן 
היא  "אם  הייתה שאלה  כך שלא  עת,  בכל  היא 
תיתפס?" אלא "מתי היא תיתפס? "למען האמת 
הגעתה  ומועד  האונייה  יציאת  על  דווח  אפילו 

בעיתונים הארץ ישראלים. 
אך למען האמת  בברור,  נאמר אף פעם  לא  זה 
ו-4,500  ההנהגה הציונית השתמשה באקסודוס 
מעפיליה כקלף תעמולתי כדי להראות לעולם בכלל 
ולועדת אונסקו"פ בפרט )ועדה של האו"ם ל'שאלת 
תקופה(,  באותה  בארץ  שהייתה  ישראל'  ארץ 
עוולת תפיסת ספינות המעפילים. העובדה  את 
שהספינה נתפסה מול חופיה של עזה רק עוזרת 
להשוואה לספינת פרופגנדה אחרת שניסתה להגיע 
לעזה ונעצרה בדרך ע"י חיל הים הישראלי רק לפני 

שנים מעטות. 

חיילים בריטיים באוכלוסיה אזרחית
אכן חיילים בריטים שתו ב'קפה פילץ', שהיה מקום 
בו בילו אנגלים וארץ ישראלים יחד, אך הסיטואציה 
המתוארת במחזה בה שני חיילים בריטים שותים 
גם  בעליל.  אמינה  אינה   47 בקיץ  בקפה  לבדם 
בהן אדם מלווה את שלומית לבד  הסיטואציות 
ברחובות ת"א, או יוצא עימה להצגות לא יכלו ממש 
ובעיקר בחודשי  להתרחש ב-1947. באותה שנה 
ההתנגשות  לשיאה  הגיעה  המחזה,  התרחשות 
וכוחות המנדט.  בין תנועות ההתנגדות  האלימה 
בקבוצות  בעיר  היו מסתובבים  בריטיים  חיילים 
של שמונה חיילים לפחות עם כדור בקנה הרובה 
שלהם. זה היה הנוהל הבריטי באותה תקופה, בטח 
ובטח כשיש התרעות לחטיפה כמו בימי התרחשות 
המחזה. כך שעל פי עובדה זאת בתמונה 2 אמורים 
היו לשבת ב"קפה פילץ" 8 חיילים בריטיים ולא רק 
שניים כמתואר במחזה. יש לשער שאם הייתי כותב 
את התמונה עם שמונה חיילים בריטיים הייתי מגלה 
שיש דברים חזקים יותר מההיסטוריה, כמו לדוגמא 

מנהלת התיאטרון שלי. 

האם הבריטים רצו להישאר פה לנצח?
האם המונולוג של אדם לגבי התוכניות של הבריטים להישאר 
בארץ ישראל למשך שנים רבות מבוסס על המציאות ב-1947? 
תלוי את מי שואלים )בדיוק כמו שהייתם שואלים בזמן כזה או אחר 

'האם ישראל רוצה להשאר בלבנון/עזה/חברון לנצח?"(. 
ב-1947 בהחלט היו קולות רבים בבריטניה, הן בעם והן בחלקים 
מממשלת אנגליה, שהביעו רצון עז לצאת מ'קן הצרעות' שנקרא 
פלסטינה. אפשר להבין אותם: הרי באותה שנה הגיעו על בסיס 
יומי ללונדון ידיעות על הרוגים, חטופים, וגם הלקאות של חיילים 
בריטיים, הישיבה בפלסטינה עלתה לאוצר האנגלי סכומים אדירים 
'לצאת  ניכר מדעת הקהל הבריטית דרשה מהממשלה  וחלק 

מהשטחים הכבושים'. 
זאת הייתה בריטניה עצמה שזימנה לארץ את ועדת האו"ם לבחינת 
גדולה", את הכרעת האומות  "כמו  וקיבלה,  ישראל  עניין ארץ 
המאוחדות בכ"ט בנובמבר )בהצבעה עצמה על תוכנית החלוקה 
הצביעה בריטניה "נמנע"(. כך שבניגוד למה שיוצא מהמחזה אדם 
שיינוול לא מייצג את הלך הרוח של כל חיילי הצבא הבריטי, ולא 

את כל נתיני הוד מלכותו. 

פרשת הסרג'נטים
פרשת הסרג'נטים לא הגיעה לגרסה הסופית של המחזה 

למרות שהתרחשה ממש במקביל לעלילתו. 
הרקע לפרשה היה כזה: האצ"ל פרץ לכלא עכו כדי לשחרר 
עצורי מחתרת, במבצע הנועז הזה נתפסו שלושה לוחמים: 
דנו את  הבריטים  נקר.  ומאיר  וויס  יעקב  חביב,  אבשלום 
השלושה לתלייה. מנחם בגין )מפקד האצ"ל באותה תקופה( 
הכריז שאם יעזו הבריטים לתלות את הלוחמים האצ"ל יתפוס 

חיילים בריטים ויתלה אותם. 
אהרון יאנובסקי ניסה לרצות את בגין בחטיפת אדם שיינוול 
בדיוק  זמן  ואילו המבצע שאכן התרחש במציאות באותו 
)סרג'נטים(  היה חטיפתם של שני סמלים   )12/7/1947(
בנתניה. האצ"ל החזיקו בהם  בבית קפה  בריטיים שישבו 
ואיים לתלות אותם במידה  במרתף באזור התעשייה בעיר 

והבריטים יתלו את העצורים שבכלא עכו. 
יותר כשהסתבר שאחד מהסמלים  העלילה הסתבכה עוד 
היה יהודי, ואימו פנתה באופן אישי לבן גוריון, ראש הסוכנות 

היהודית דאז, והתחננה שיעזור להציל את בנה. 

בסוף אותו החודש הבריטים תלו את שלושת לוחמי 
האצ"ל ויום למחרת האצ"ל מימש את איומו ותלה את 

שני הסרג'נטים. 
גם באותה תקופה זה היה אירוע חריג באכזריותו ויש 
לציין שלמרות זעזוע הישוב מן התלייה התוצאה שלו 
יותר לוחמים  הייתה חיובית ביותר: הבריטים לא תלו 
יהודיים. שני הסרג'נטים קבורים עד היום בבית הקברות 

הבריטי ברמלה. 

תליית לוחמי האצ"ל
אהרון מאשים את שלומית שיכלה למנוע את תלייתם. 
ספק אם זה נכון, אך מעניין לדעת שהלוחמים עצמם 
יכלו להציל את חייהם. הבריטים הציעו לשלושה חנינה 
אם רק יודו בפשעם, אך השלושה סרבו להישפט בפני 
המנדט הבריטי )מפני שכשאר לוחמי הארגון הגאים הם 
לא הכירו בלגיטימיות המשטר הבריטי לשפוט אותם( 
והם עלו לגרדום כשהם שרים את "התקווה" ביחד עם 

כל אסירי כלא עכו. 

האצ"ל ועלייה בלתי לגאלית
ע"פ המחזה נראה שבגין והאצ"ל מתעניינים בהצלת 
נכון  'האקסודוס' או בעלייה בלתי חוקית...  מעפילים 
באופן חלקי מאד וחלקי עוד יותר בתקופה בו מתרחש  

המחזה. 
האצ"ל אכן פעלו רבות בעליה בלתי לגאלית אך היה 
ובעיקר בתקופה שלפני  זה בעיקר מסיבות פוליטיות 
הסרטיפיקטים  מעט  את  השנייה.  העולם  מלחמת 
שקיבלו הסוכנות היהודית הם חילקו לחברי תנועת 
בית"ר  חברי  ואילו  השמאל,  ולתנועות  'החלוץ' 
אחד  אחוז  בקושי  קיבלו  )האצ"ל(  והרוויזיוניסטים 
ז'בוטינסקי  מהסרטיפיקטים. כך שבשנות השלושים 
בית"ר  חברי  של  משלחות  ארצה  העלו  והאצ"ל 

ורוויזיוניסטים. 
בסוף שנות ה-40 האצ"ל התמקד בעיקר במאבק המזוין 
לגאלית. השקר של  בלתי  בעלייה  ופחות  בבריטים 
המחזה מתעצם כמובן בהקשר ל'אקסודוס' שהייתה 
מבצע של 'עליה ב' )עליה בלתי חוקית( גוף שהיה תחת 

ההגנה והסוכנות היהודית. 

ועדת אונסקו"פ
בתמונה המתרחשת בפרדס אדם שיינוול מזכיר איזה  
ארץ  ב"שאלת  ועוסקת  ארצה  או"ם שהגיעה  ועדת 

ישראל". הועדה הזו היא ועדת אונסקו"פ המפורסמת.  
47, בעכבות הסלמת  היו הבריטים שבפברואר  אלה 
פנו בעצמם  המאבק של תנועות ההתנגדות במנדט, 
אל האו"ם לעזרה. יש לשער שהבריטים קיוו לוועדה 
הקודמת  האו"ם  לוועדת  דומות  המלצות  שתמליץ 
שהייתה פה ועסקה באותה שאלה )הוועדה האנגלו-
סכסית( – שהמליצה על "השארת המנדט בינתיים...". 
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חודשים  כמה  בפלסטינה  אונסקו"פ שהתה  וועדת 
ובסוף אוגוסט  ונפגשה ביסודיות עם כל צד בסכסוך 

המליצה הוועדה על "תוכנית החלוקה". 
בסוף נובמבר הצביעו האומות המאוחדות על המלצות 
ועדת אונסקו"פ ואת תוצאות ההצבעה של אותה ועדה 

נחגוג כולנו ביום העצמאות הקרוב. 

כ"ט בנובמבר
ודאי תשאלו, ובצדק, איך יכול להיות שבתמונה האחרונה 
למחזה גיבורינו מדליקים את הרדיו ו"במקרה משודרת 
באותו רגע הצבעת האו"ם?" "איך יכול להיות שלא היה 
יהודי שלא ידע על השידור?" התשובה היא לא. אמנם 
לא כולם יכלו לשמוע את השידור )סבא שלי וסבא של 
אשתי, שלא שמעו את השידור ההיסטורי(, אך הישוב 

היהודי כולו ידע על האירוע החשוב שעומד להתקיים. 
אז איך יכול להיות שגיבורינו לא ידעו על השידור? 

אם תשאלו את השאלה הזאת את עצמכם בזמן ההצגה, 
זאת כמובן פשלה מאד גדולה של המחזאי. אבל דעו 
לכם ששלושת הדמויות ששומעות את השידור )אהרון, 
חודשים  בבידוד אחר  כל אחד  ואדם( שהו  שלומית 
שלמים מבלי לשמוע ידיעות מבחוץ: אהרון שהה בכלא 
מזרע שלושה וחצי חודשים, ואילו שלומית ואדם היו 
ניתוק  בחזרות אחרונות להצגה חשובה, עוד סוג של 
מהעולם )בעיקר בעולם ללא סמארטפונים(... בכל אופן 

אני אקח את השקר הזה עלי. 

האצ"ל בכפר יחזקאל?
חשוב שתדעו שסיפור על חייל אצ"ל שיצא ממושב 
רצינית  חריגה מאד  זאת  יחזקאל  כפר  כמו  עובדים 
מההיסטוריה. כפר יחזקאל היה שייך לתנועת העבודה 
)שמאל( והסיכוי שאחד מבניו יצא רוויזיוניסט )ימני( 
דומה לסיכוי שאחד ממתנחלי הישוב "בית אל" יתפקד 

לרשימה הערבית המאוחדת. 
מאוחדים  היו  והקיבוצים  המושבים  תקופה  באותה 
כולם באותה דעה פוליטית )תזכירו לי לספר לכם פעם 
את הסיפור על חברת בית אלפא שהחליטה להצביע 
מפא"י ולא מפ"מ ונאלצה לעזוב את הקיבוץ(. באחד 
הדראפטים של המחזה הופיע הסיפור על דרכו של 
אהרון מה'הגנה' לאצ"ל: זה היה בתקופת "המרי העברי" 
)תקופה בה שלושת המחתרות שיתפו פעולה, ב-1945
46( ומשם עבר לאצ"ל אחרי שהשתתף ב"ליל הגשרים" 
ונשבה בקסמו של חייל אצ"ל כריזמטי במיוחד אבל... 
מסיבות דרמטיות הסיפור לא הגיע לגרסה הסופית של 

המחזה )וטוב שכך(.  

יצחק שמיר
כשאדם שיינוול מדבר על ראשי ארגון טרור ש"יום אחד 
אולי ירצו להיות ראשי ממשלה", הוא מזכיר את מנחם 

בגין ויצחק שמיר... נכון, אך לא ממש מדויק. 

מנחם בגין אכן היה מפקד האצ"ל באותו תקופה אבל  
כמנהיג  בפועל  לא שימש  יצחק שמיר   1947 בקיץ 
הלח"י. באותו זמן הוא היה עצור במחנה מעצר בריטי 
היו  שלנו  הפליטים   שבה  )בתקופה  באריתריאה 
באריתריאה ולא ההיפך(. מנהיגי הלח"י באותה תקופה 
הוא  בנו אלישע  אירוניה,  )אפרופו  מור  ילין  נתן  היו 
וישראל אלדד )שבאופן לא  'שלום עכשיו'(  מראשוני 
ובכל זאת בחרתי  אירוני בנו הוא הח"כ אריה אלדד( 
שאדם יזכיר את שמו של ראש הממשלה המנוח. זה היה 

מאד מפתה )וגם לא נעים היה להשאיר את בגין לבד(.

אדם שיינוול
מני )עמנואל( שיינוול אכן היה שר המלחמה בממשלת 
בריטניה ב-1947 )ממשלת קלמנט אטלי, ראש ממשלת 
בריטניה אחרי ויסנטון צ'רצ'יל( ואכן הוא היה יהודי... 

ופה בעצם מסתיימת האמת. 

מינה ברן
בתמונה הראשונה מזכיר משה ואלין, מנהל ה"לי לה 
"טנגו  לו" את הזמרת מינה ברן שמסרבת לשיר את 
כפר סבא". ובכן... לא כל כך מדויק. מינה ברן אכן שרה 
ב"לי לה לו" ואחד מלהיטיה אכן היה "טנגו כפר סבא" 
)אתם מכירים גם את "ארצנו הקטנטונת" כמובן(, אך 
השקר שתצטרכו לסלוח לי עליו הוא שכחצי שנה לפני 
התרחשות המחזה הושעתה ברן מעבודתה בתיאטרון 
בגלל תקרית מיוחדת במינה: מבקר התיאטרון דאז ד"ר 
חיים גמזו 'גמז' את הביצוע שלה לפזמון "עכשיו עושים 
את זה מניילון" שכתב עבורה אלתרמן. בזמנו ברן לא 
יכלה להשתלח במבקר באמצעות טוקבק אלים לכן 
היא שלחה אליו בריון אלים בשם יאנוש אלטר רפופורט 

שהיכה את ד"ר גמזו. 
לגמזו  קנס  שילם  הבריון  למשטרה,  תלונה  הוגשה 
)שברוב אצילותו תרם אותו לעצורי המחנות בקפריסין( 

ומינה ברן עצמה הושעתה מ"לי לה לו". 
הייתי מספר לכם מי חשף אותי לסיפור העסיסי הזה אך 
מסיבות אתיות אשמור את הפרט הזה עימי )מי שסיפר 
לי את הסיפור מקפיד על אתיקה, לי כידוע אין שום 

עקרונות(.

חנה מאירצ'ק )מרון(
חנה  בשם  נקראה  כבר  מאירצ'ק  חנה   1947 בשנת 
סוקניק. היא הייתה נשואה בזמנו לשחקן יוסי סוקניק 
)לימים יוסי ידין(. אני קראתי לה עדיין בשם מאירצ'ק כי 

ככה שלומית הכירה אותה מהאולפן הדרמטי. 
כדי לשמור על כבודה של כלת פרס ישראל אני חייב 
להוסיף שאם מתפרש באיזשהו אופן מהמחזה, שחנה 
הייתה פלרטטנית בלתי נלאית אז אני מתנצל. אבל בואו 

נשאיר את זה "פתוח!"

שושנה דמארי
מעריציה של הזמרת האגדית ודאי לא יסלחו לי שאת 
השיר "מרים בת ניסים" כיניתי בשמו העממי "החמור 
הקטן בלעם" ועימם הסליחה. האמינו לי שניסינו בחזרות 
את המשפט: "שלא אראה אותך כאן עד שאסיים לשיר 

את מרים בת ניסים". לא עבד. 

נתן אלתרמן
המשורר הגדול לא נודע בכך שישב ב'קפה פילץ', הגיוני 
ידוע בדעותיו  שלא ישב שם כלל, הרי המשורר היה 
הלאומניות עד ימניות )לראייה הטור שלו אחרי תליית 
הסרג'נטים ב'טור השביעי' לו קרא: "ביום ניצחון"( כך 
שפחות הגיוני שנהג לשבת היכן שישבו בריטים אז סלחו 

לי על בדיה זו. 
בדיה גדולה מכך שמופיעה במחזה היא שכבר בקיץ 
47 אלתרמן עבד על "מגש הכסף". אלתרמן פרסם את 
"מגש הכסף" בדצמבר 1947 כתגובה לנאומו של ויצמן 
)שהיה בעצמו תגובה להצבעת האו"ם בכ"ט בנובמבר(. 
ב-1947  כמובן שהסיפור שאלתרמן שקיבל  כן  כמו 
את הרעיון לשיר "שמרי נפשך" הוא מצוץ מהאצבע. 
ונכתב  ב-1965  משמר"  "שיר  את  פרסם  אלתרמן 
לביתו תרצה אתר בעקבות דאגתו לבריאותה הנפשית 

)שהתבררה כדאגה מוצדקת בסופו של דבר(. 
גם את הרעיון ל"עוד חוזר הניגון" לא קיבל אלתרמן ב- 
1947, למעשה השיר יצא לאור בספר השירים הראשון 

של אלתרמן שיצא כבר ב-1938 )"כוכבים בחוץ"(.

אהרון יאנובסקי
אכן היה איש כזה בכפר יחזקאל, והייתה לו אחות בשם 
שלומית )היה להם גם אח בשם אורי שהיה הבכור(,  
אך בניגוד למסופר במחזה אהרון האמיתי שרת בצבא 
הבריטי ואחר כך ב'הגנה'. לעולם לא היה באצ"ל, ואם 
היה בין החיים היום כנראה שהיה נעלב מאד. בעצם חוץ 
משמו והשיוך המשפחתי שלו כל הפרטים עליו בדויים.  

שלומית יאנובסקי
הפרטים על גילה והולדתה בכפר יחזקאל כמו גם כל 
הפרטים באפילוג נכונים. כשהייתה תינוקת אהרון, אחיה 
"קטנה"  להגיד  ניסה  וחצי,  גדול ממנה בשנה  שהיה 

ובטעות אמר "קוטקה" ומאז ועד היום דבק בה הכינוי. 
אני בכלל לא בטוח שהיא רצתה להיות שחקנית, אני 
אותה  לפני שתקף  יודע שהיא קראה הרבה ספרים 
האלצהיימר כך שדמיון היה לה אבל שחקנית...? לא 
בטוח בכלל. מה שבטוח זה שהיא הסבתא הכי טובה 

בעולם. 

גור קורן, המחזאי
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המחזה מוקדש לאחיות שלי למקצוע: לשחקניות שסיימו בית ספר למשחק ובדיוק מחפשות סוכן, לשחקניות שכואב להן 
הגב בהסעה לתיאטרון הצפון, לשחקניות שמתכוונות לקחת קורס משחק מול מצלמה ברגע שהן חוזרות מחופשת הלידה, 
לשחקניות שפתחו אירוע להצגה שלהן בתמונע ולא יודעות אם להזמין את הדרמטורג של גשר, לשחקניות שהרגישו 
מנוצלות מינית באימפרוביזציה בסדנת תנועה, לשחקניות שכותבות 7 שאלות לכל אודישן לפרסומת, לשחקניות שנכנסות 
לתוך בובת ענק של ברווז בקיץ, לשחקניות שהיה להן רומן עם פרטנר והן נשבעו שזה היה מתוך הדמות, לשחקניות 
שרק מחכות להוריד שלושה קילו ואז לעשות בוק, לשחקניות שמביאות רק את אבא שלהן כ"תחליף" ב'שיטת צ'אבק', 
לשחקניות שחולמות לעשות את בלאנש, לשחקניות שאמרו להן שהן צריכות לעבוד מבפנים, לשחקניות שבעד שום הון 
שבעולם לא ישחקו בתיאטרון בית ליסין, לשחקניות שאומרת שאולי אין מקום לטייפ-קאסט כמו שלהן בארץ, לשחקניות 
שהבינו שהכי חשוב זה המשפחה, לשחקניות שלא מאמינים להן כי הן יפות מדי ולשחקניות שתמיד ליהקו אותן לתפקיד 
המצחיקה, לשחקניות שהתחתנו עם עוד שחקן וצריכות לשמוע את הקיטורים שלו על המקצוע, לשחקניות שלומדות את 
הטקסט בעל פה לקריאה הראשונה ולשחקניות שבוכות כל פעם מחדש במונולוג האחרון. אני אוהב אתכן אחיות שלי 
ובעיקר אותך איילת, אחותי האמיתית, השחקנית הכי מוכשרת במשפחה שלנו, שכנראה לעולם לא תשכח לי את כל מה 

שעשיתי לה בבת מצווה. המחזה הזה מוקדש לך.

חשוב לי להגיד תודה קטנה לכמה אנשים:
תודה למוריי: ציפי פינס, שמואל הספרי ואבישי מילשטיין.

לעוזרים בהיסטוריה: פלג לוי, רמי סמו, אורי לוי.
לעוזרים בעברית: גיא אלון. 

לעוזרים באנגלית: הדר גלרון. 
לעוזרים בכתיבה: אורי אוריין, אורי לוי, נועה ליבנת, נופר הורביץ, ומורן אשתי החכמה מכל.

גור קורן, המחזאי

1947 בארץ ישראל

לוחמי ארגון הלח"י החדירו מכוניות תופת לחצר מרכז המשטרה בחיפה. 4 אנשים נהרגו במתקפה  12 בינואר  
וכ-140 נפצעו  

אנשי אצ"ל חוטפים קצין מודיעין בריטי יומיים לפני המועד המתוכנן להוצאתו להורג של דב גרונר 26 בינואר  
אנשי אצ"ל חוטפים את נשיאו הבריטי של בית המשפט המחוזי בתל אביב 27 בינואר  

שר החוץ הבריטי, ארנסט בווין מודיע על החזרת המנדט על ארץ ישראל לידי האו"ם 18 בפברואר  
מעפילי האוניה חיים ארלוזורוב, נתפסים על ידי האנגלים בחוף בת גלים 27 בפברואר  

משה ברזני, מחברי מחתרת הלח"י, מועלה למשפט, נמצא אשם ונגזר דינו לעונש מוות בגרדום.  17 במרץ 
הוא מתאבד כחודש לאחר מכן לפני ביצוע העונש  

אנשי לח"י מצליחים להחדיר מכונית תופת לשרונה. בהתפוצצות נהרגים ארבעה בריטים ונגרם 25 באפריל 
נזק רב למבנים  

כוחות האצ"ל פורצים לכלא עכו ומשחררים אסירים יהודים מלוחמי האצ"ל והלח"י 4 במאי  
ספינת המעפילים "התקוה" מפליגה מאיטליה לארץ ישראל ועל סיפונה 1,414 מעפילים. 8 במאי 

ועדת אונסקו״פ, הוועדה המיוחדת של האו"ם לעניין ארץ ישראל, מתחילה את עבודתה בארץ 16 ביוני 
אוניית המעפילים אקסודוס יוצאת לדרכה 11 ביולי 

האצ"ל חוטף שני סמלים )סרג'נטים( בריטים בנתניה, ככלי מקח כנגד שלושה נידונים למוות 12 ביולי 
הכלואים בכלא עכו  

אוניית המעפילים אקסודוס מגיעה לחופי ארץ ישראל לחופי ארץ ישראל כשעל סיפונה  18 ביולי 
4,500 נפש. לאחר מאבק קשה שניהלו הבריטים במעפילים, שגרם למותם של שלושה מעפילים  
ולעשרות פצועים נגררה הספינה לנמל חיפה. הנוסעים לא הורשו להיכנס לתחומי ארץ ישראל,   

והוחזרו בכוח למחנות העקורים בגרמניה, לאחר מאבק מר  
הבריטים מוציאים להורג את לוחמי האצ"ל אבשלום חביב, יעקב וייס ומאיר נקר, שנתפסו במהלך 29 ביולי 

הפריצה לכלא עכו. בתגובה, תולה האצ"ל את שני הסרג'נטים )סמלים( שחטף קודם לכן כבני  
ערובה  

בתגובה להוצאתם להורג של שלושת אנשי האצ"ל על ידי הבריטים, נמצאים למחרת שני סרג'נטים 30 ביולי 
בריטים שנחטפו תלויים בחורשה ליד נתניה  

הוועדה המיוחדת של האו"ם לענייני ארץ ישראל מפרסמת את תוכנית החלוקה 31 באוגוסט 
הקמת "שרות האוויר" של ההגנה בפיקודו של יהושע אשל 10 בנובמבר 

החלטת האו"ם על תוכנית החלוקה ועל הקמת מדינת ישראל 29 בנובמבר 
למחרת כ"ט בנובמבר, נפתחת מלחמת העצמאות 30 בנובמבר 

מהומות בירושלים, ערבים צועדים לכיכר ציון ונחסמים על ידי הבריטים 2 בדצמבר 
הותקפה שיירת העשרה שנועדה להעביר אספקה לגוש עציון הנצור 11 בדצמבר 

טבח בתי הזיקוק בחיפה 30 בדצמבר 

1011



לא בלי לבטים לקחתי על עצמי את ההחלטה לביים 
את "השחקנית". במשך השנים גיליתי שאני בוחר את 
המחזות אותם אביים על פי רצון גלוי או כמוס לתרפיה 
עצמית במקומות הלא פתורים שלי כמו: אחריות על 
אחות בעלת מוגבלות )"ביבר הזכוכית", "המוגבלים"(, 
ימינה"(,  "משאלה אחת  )"סיראנו",  אהבה מוחמצת 

אובדן וזהות מינית )"חתולה על גג פח לוהט"(.

"השחקנית" לא מצאתי את  בקריאה הראשונה של 
נקודת החיבור האישית שלי למחזה. כמובן שהרתיעו 
)הבגרות  גם צלילת העומק אל מחזה תקופתי  אותי 
וגרוע  ישראל"(  "בתולדות עם  לי היא  היחידה שאין 
יותר – השאלות שהמחזה מציף בנושא: לאום, ריבונות, 
ציונות, ואפילו השאלה "איך הגענו למצב הזה"?... כל 

השאלות שאני משאיר לאנשי הרשת החברתית. 

בניסיון ההתחמקות שלי מלגעת בשאלות הרות גורל 
אלה בעצם מצאתי את ה'שלומית יאנובסקי' שבתוכי: 
הרי כמוה גם אני משתדל להתעסק בהגשמת החלומות 
האישיים שלי, כמוה אני מתחבט רוב הזמן בקונפליקטים 
שמזמנים לי החיים שלי ופחות בקונפליקטים של העם, 

המדינה והלאום: והם רבים ומגוונים.

אני אפילו מאמין שאם כולם היו "אגואיסטים" כמוני 
ומתעסקים בהגשמה עצמית ומיצוי הפוטנציאל הגלום 
בהם ולא בהגשמת מניפסט מדיני/דתי/לאומי כלשהו 

העולם היה מקום הרבה פחות אלים. 

אבל כמו ששלומית אומרת "בארץ הזאת, גם אם הצלחת 
לברוח מ"המצב", "המצב" ישיג אותך" גם אני מצאתי את 

עצמי יוצא מהבועה שלי ונשאבתי לא פעם אל הויכוחים 
הפוליטיים בחדר החזרות ואפילו מצאתי את עצמי, לא 

עלינו, מגיב על פוסט פוליטי בפייסבוק. 

דגל ישראל זכה לאחרונה לפופולאריות של כוכב רוק 
בזכות גורמים שונים משני צידי המפה הפוליטית, וגם 
בהצגה שלנו יש לו תפקיד לא קטן, שממש התבקש 
לנוכח ההתרחשות הדרמטית בסוף המחזה. למרות 
שיכולתי להציג את הדגל המתנוסס בעזרת שימוש 
בחרתי  בהצגה,  אחרים  ברגעים  כמו  ארט,  בוידאו 
להעלות אותו על ידי מאמץ משותף של כל צוות שחקני 
ההצגה מפני שהדגל מזכיר לי תמיד את המאמץ הרב 

שנדרש בשביל שהוא יישאר בראש התורן.

אדם  לכל  יפרוט  ודאי  הלאום  דגל  מונף  בו  הרגע 
על מיתרים שונים, ממש כמו שהוא פרט לכל אחד 
מהשחקנים במקומות שונים בנפשם: יש כאלה שחשו 
האירוניה  את  כאלה שהבינו  יש  סופית,  אין  גאווה 
שבחיבור אלמנט כל כך טקסי לאומי לרגע כל כך אישי 
של שלושת גיבורי המחזה ויש כאלה ששתי התחושות 

האלה התערבבו בתוכם לרגש אחד. 

עבורי הדגל, באותו רגע בו הוא מופיע בהצגה, מהווה 
סימן שאלה ענקי שנפרש על הבמה: מדוע אותו דגל 
שמחבר אותי עם כל כך הרבה אנשים מפריד אותי מכל 

כך הרבה אנשים?

גלעד קמחי, הבמאי והדרמטורג

את, אני ודגל ישראל
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על  זמני לשליטה  בינלאומי  כוח  ייפוי  הוא  המדנט 
ארץ ישראל, שניתן לבריטניה לאחר מלחמת העולם 
הראשונה. במהלך השנים הפך הביטוי לכינוי המקובל 
שהסתיימה  בא"י  בריטניה  של  שלטונה  לתקופת 

בהקמת מדינת ישראל.
במהלך תקופת המנדט הבריטי נבנתה למעשה דמותה 
גבולות הארץ  - תיחום  ישראל המודרנית  של ארץ 
במזרח  המדיניים  הגבולות  מעיצוב  כחלק  שנעשה 
והפך את  העולם הראשונה  לאחר מלחמת  התיכון 
המושג "ארץ ישראל" ממושג היסטורי לישות מדינית 
כן שיקם שלטון המנדט את  כמו  מנהלית ממשית. 
התשתיות אשר ניזוקו קשות במהלך המלחמה, הוביל 
תהליכי מודרניזציה ודמוקרטיזציה וקבע את דמותו של 
המשטר, מערכת המנהל ומערכת החוקים של הארץ 

המתהווה. 
הייתה להקים  כוונתו המוצהרת של שלטון המנדט 
הצהרת  ברוח  ישראל,  בארץ  ליהודים  לאומי  בית 
והקצאת קרקעות  יהודים  ולעודד עלייה של  בלפור, 
להתיישבותם. יחד עם זאת, ממשלת המנדט הטילה 
הגבלות על העלייה ועל רכישת הקרקעות בידי יהודים, 
אשר החמירו בהדרגה, על פי כללי הספרים הלבנים. 
המנדט, תרם לביסוס הנוכחות היהודית בארץ ישראל, 
אך כשהחלו מרידות בשלטון המנדט מצד התושבים 
הערבים ופרעות שערכו בתושבים היהודים, ובמיוחד 
הבריטים  כי  היה  נראה  לקיומו,  האחרונות  בשנים 
מעדיפים את שמירת השקט והסדר בארץ יותר מאשר 

את קיום הוראות כתב המנדט לגבי בניית בית יהודי.
הבריטים הרגישו את עצמם לרוב כנתונים בין הפטיש 
והסדן, מצד אחד, המחויבות שנתנו לסייע בהקמת "בית 
לאומי ליהודים", ומצד שני, הצורך שלהם להתמודד מול 
התנגדות היישוב הערבי. על מנת להשקיט את הרוחות 
לעלייה  מכסות  על  הבריטית  הממשלה  החליטה 
התנגדו  כאחד  והיהודים  הערבים  )סרטיפיקטים(. 
זו, המתחים התגלגלו לכדי מאורעות דמים,  להחלטה 
בתגובה למאורעות, הקים היישוב היהודי כמה ארגונים 
צבאיים, העיקרי שבהם - ההגנה, וכן האצ"ל והלח"י. 
בשלהי תקופת המנדט פעלו הארגונים הללו כהתנגדות 

מזוינת לשלטון הבריטים, ובתקופה זו אף שיתפו פעולה 
ביניהם לזמן-מה. רוב הזמן פעל ארגון ההגנה נגד אצ"ל 

ולח"י.
עם התגברות מעשי האלימות והקונפליקטים בין יהודים 
לערבים, וכדי למנוע החרפה של הסכסוך הועלו הצעות 
שונות ליישוב המחלוקת בניסיון להשכין שלום. פתרון 
ידי אנשי ועדת פיל  "החלוקה" הועלה לראשונה על 
)1937(, אך נדחה. במלחמת העולם השנייה היישוב 

היהודי התייצב לימין הבריטים.
בתקופת ההעפלה והמאבק בשלטונות המנדט, מילאה 
תל אביב תפקיד חשוב: אליה הגיעו ספינות המעפילים, 
בה נוסדה תעשיית הנשק במחתרת, וממנה פעלו ארגוני 
המחתרת. מאידך סבלה העיר מהתקלויות עם הבריטים 
ומידי פעם הוטל עליה עוצר ממושך, שבמהלכו בוצעו 

חיפושי נשק וחשודים. 
התפתחות הגדולה של העיר בעקבות קליטת העליות 
עולים  לעיר  זרמו  והחמישית, שבמהלכן  הרביעית 
רבים, הביאה גם להקמת מוסדות תרבות. בתקופה זו 
החלה העיר לקבל את הצביון הבורגני-בלייני שלה. 
נודעה העיר במגוון בתי הקפה, בתי  זו  כבר בתקופה 
וכן  בה,  והתיאטראות שפעלו  הקולנוע, המועדונים 

באירועי תרבות.
משנראה כי המנדט מתקרב לסיומו, ניסה ארגון האומות 
המאוחדות, לפתור את המתיחות שהלכה וגברה בארץ 
בין תושביה היהודים והערבים-הפלסטינים. האו"ם מינה 
ועדה מיוחדת לעניין ארץ ישראל - ועדת אונסקו"פ 
שבחנה שתי הצעות. ההצעה שנתקבלה נודעה בשם 
תוכנית החלוקה, שבה תחולק הארץ בין שתי מדינות, 
ערבית ויהודית, כשהבירה, ירושלים, תהיה תחת מנדט 
ידי האו"ם ב-כ"ט  בינלאומי. התוכנית התקבלה על 

בנובמבר )29 בנובמבר( 1947.
הבריטים החליטו לסיים את המנדט בשעת חצות שבין 
ה-14 במאי ל-15, כאשר הנציב העליון הוריד את דגל 
בריטניה בנמל חיפה. ביומו האחרון של המנדט הבריטי, 
ב-14 במאי 1948 הכריז דוד בן-גוריון על הקמת מדינת 

ישראל.

המנדט הבריטי )1923 - 1948(
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הסוכנות היהודית הפעילה בימי המנדט מנגנון של 5,000 
"מארחות" יהודיות בנות טובים, שהתרועעו עם עשרות 
אלפי חיילים זרים במועדונים שהוקמו לשם כך. המטרה 
היתה להנעים את זמנם של החיילים הלוחמים בנאצים 
ולהפוך אותם לתומכי העניין הציוני. אבל כשהמארחות 
זוגם של החיילים הזרים, רדפו אותן עד  נהפכו לבנות 

חורמה. 

בשנות השלושים והארבעים של המאה שעברה היתה 
תל אביב עיר עליזה וחוגגת, עם נשפי ריקודים, מועדוני 
לילה, פאבים ויותר מ- 400 בתי קפה ומסעדות. עם כ- 100 
אלף חיילים בריטים, אוסטרלים ואחרים ששירתו בארץ 
ישראל, מנהיגי הישוב ביקשו לנצל את הקשר עם החיילים 
לפעילות הסברה על המפעל הציוני בארץ ישראל, כדי 

להופכם לשגרירי רצון טוב כשישובו לבתיהם. 

בערים ובמושבות הוקמו "ועדות הארחה", שמומנו על ידי 
המוסדות הלאומיים והגופים המוניציפליים. ועדות אלה 
הקימו מועדוני הארחה, שריכזו בתוכם פעילות ענפה של 

עשרות אלפי חיילים זרים, קצינים ושוטרים. 

מ 20  יותר  וביקרו בהם  היו בתל אביב  רוב המועדונים 
אלף חיילים בחודש. מאות דוברות אנגלית שימשו בהם 
מארחות ותפקידן היה להנעים את שהות החייל במועדון, 
להטות לו אוזן קשבת ולהרחיקו מפעילות לא רצויה כמו 
אלימות ושכרות. המארחות גם הזמינו חיילים בריטים 
ופצועים בבתי חולים  וביקרו חולים  לבתיהן לכוס תה, 

צבאיים ואזרחיים ברחבי הארץ.

החייל מצא במועדון ארוחה טובה במחיר נמוך, ספרייה, 
והופעות  קורסים ללימוד עברית ומסיבות עם תזמורת 
של טובי האמנים העברים בארץ. מכאן גם יצאו לטיולים 

בארץ ולסיורים במפעלים יהודיים ובהתיישבות העובדת.

היה לכך גם צד בעייתי: המלצריות בבתי הקפה היו גורם 
משיכה והיו ביניהן שסיפקו שירותי מין. אך בדרך כלל היו 
בתי הקפה מקום מפגש אהוד ומהוגן לצעירות יהודיות עם 

חיילים ושוטרים זרים. 

המאמץ ההסברתי נחל הצלחות. אך להצלחה היה מחיר. 
הציבור בארץ גילה עוינות כלפי המארחות היהודיות בגלל 
זנות. האווירה  נטייה לכרוך את האירוח במועדונים עם 
העוינת למארחות הקצינה בתקופת מאבקו של היישוב 
בבריטים, מאוקטובר 1945 ואילך, עת פעלה גם "תנועת 
המרי העברית". האצ"ל והלח"י, ולאחר מכן גם ההגנה, 
עקבו אחרי צעירות שנראו עם חיילים אנגלים כדי לוודא 
היו להם רשימות  שאינן משתפות פעולה עם האויב. 
ובהן מאות שמות של חשודות והם ניהלו רישום על כל 

פעולותיהן. היו אף מקרים ספורים של רצח בנות.

לחיילים,  הבנות  בין  נוצרו קשרים  נמנע  בלתי  באופן 
שלפעמים הובילו לחתונה. הנושא העסיק את היישוב. 
היו הבנות האלה מוקצות  בעיני הלאומנים הקיצוניים 
מחמת מיאוס. פעולות ההארחה בארץ פסקו בתחילת 

.1947

נושא המפגש בין הנשים היהודיות לחיילים הבריטים נבלע 
בזיכרון הקולקטיבי, כאילו לא היה, מעין סוד, שאסור 
זה. אלו דברים שהחברה הישראלית רצתה  לדבר על 

להשכיח.

מתוך מאמר שפורסם ב״הארץ״
מאת דליה שחורי, 11.4.2004

על עבודת הגמר של דניאלה רייך לתואר מוסמך. 

הנהגת היישוב מבקשת מבנות ישראל 
להנעים את זמנם של חיילי המנדט
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המחתרות בישראל
לפני קום המדינה

 האצ"ל - ארגון צבאי לאומי
האצ"ל קם ב-1936 מתוך ארגון הגנה ב' שפרש 
מן ההגנה לאחר מאורעות תרפ"ט. חבריו התנגדו 
למדיניות ה"הבלגה" של ההגנה כלפי הטרור הערבי. 
הם הזדהו עם דרכה של המפלגה הרוויזיוניסטית 
ולא ראו עצמם  ז'בוטינסקי,  שבראשה עמד זאב 
הם  היהודי.  היישוב  הנהגת  להחלטות  כפופים 
אימצו את עמדת מפקד האצ"ל, דוד רזיאל, להגיב 
בתקיפות – "דם תחת דם" כלפי הטרור הערבי. בזמן 
מלחמת העולם השנייה האצ"ל שיתף פעולה עם 
הבריטים. ב-1942 הגיע מנחם בגין ארצה וכעבור 
שנה קיבל את הפיקוד על הארגון. ב-1944 הוא 
ובכך פתח האצ"ל  הכריז על מרד נגד הבריטים, 
מאבק רצוף נגדם, עד להקמת המדינה. עם הקמת 

צה"ל פורק הארגון וחבריו התגייסו לצה"ל.

 הלח"י - לוחמי חירות ישראל
חברים  וקבוצת  באצ"ל,  פילוג  חל   1940 בשנת 
בראשותו של אברהם שטרן )יאיר( הקימו ארגון 
עצמאי בשם הלח"י. חברי הארגון האמינו שיש 
להילחם נגד הבריטים, אף על פי שהבריטים לחמו 
עוררה  דרך פעולתם  נגד הגרמנים.  באותה עת 
התנגדות חריפה בקרב היישוב היהודי. רבים מחברי 
הוצאו  ואחדים  הבריטים  ידי  על  נאסרו  הלח"י 
להורג, ביניהם "יאיר" מייסד הארגון שנרצח בשנת 
1942. עם הקמת צה"ל פורק ארגון הלח"י וחבריו 

גויסו לצה"ל.

ההגנה – ארגון ההגנה העברי בארץ ישראל
לאחר התפרקות ה"שומר", ולאחר שהתגברו ההתקפות של הערבים על יישובים יהודיים, הוקם בשנת 1920 
ארגון ההגנה. המטרה הייתה להגן על היישוב מפני התקפות הערבים. במאורעות השנים 1939-1936 כבר לא 
הסתפקה ההגנה בהגנה על יישובים עבריים, אלא "יצאה מן הגדר" והחלה לתקוף את הפוגעים. ההגנה הופעלה 
על ידי הנהגת הישוב היהודי בארץ ועל פי מדיניות מוסדותיו. חבריה רכשו ניסיון צבאי שתרם לביסוס כוח 
המגן העברי ולחיזוק מעמדה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. הכוח המגויס העיקרי של ארגון ההגנה 
היה הפלמ"ח )פלוגות מחץ( ובראשו עמד יצחק שדה ואחריו יגאל אלון. הפלמ"ח הוקם בימי מלחמת עולם 
השנייה )1941( כדי לעזור לבריטים בהגנת הארץ. כשחלף האיום הנאצי נטל הפלמ"ח חלק חשוב במאבק 
נגד השלטון הבריטי בארץ, ובמיוחד במבצעי העפלה. כחוד החנית של ההגנה מילא הפלמ"ח תפקיד מרכזי 
במלחמת העצמאות. לאחר הקמת צה"ל בשנת תש"ח )1948( פורק מטה הפלמ"ח, וחטיבותיו התמזגו בצה"ל.
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אורנה סמורגונסקי - עיצוב תלבושות
בוגרת אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון. בין עבודותיה בעיצוב בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: 
אמנות, סילביה, שבעה, ספר הג'ונגל, ערפל, טוב, המים זוכרים, ז'קו, ארוחה עם 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, ביבר 
הזכוכית, אילוף הסוררת, חוף דייטונה. 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, 
להיות או להיות, אותלו, הכפיל,  ציד המכשפות, הדיבוק, מועדון האלמנות העליזות. בתיאטרון חיפה: 
המיליונרית מנאפולי. בתיאטרון באר שבע: המתחזה. במדיטק: מקס ומוריץ, נחמן, המלאך )בשיתוף 

בית ליסין(. עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו.

גלעד קמחי - בימוי ודרמטורגיה
וכוריאוגרף במאי הבית  בית צבי. במאי, שחקן  בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה  בוגר 
26 כבמאי בתיאטרון  בגיל  ליסין. החל את דרכו בתיאטרון הרפטוארי  בית  של תיאטרון 
בית ליסין, וכראש קבוצת הצעירים של התיאטרון. בתיאטרון בית ליסין - בימוי וכוריאוגרפיה 
לחלום של לילה בלב קיץ, ברודווי פינת פרישמן - זוכה פרס "הבמאי המצטיין" ב"פותחים במה 
אמא מאוהבת, מנדרגולה, משאלה אחת ימינה,  9", פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית, 
חברות הכי טובות )בשיתוף הקאמרי(, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, המוגבלים, חתולה 
על גג פח לוהט, ביבר הזכוכית. מחזות זמר: אביב מתעורר, אחים בדם, הצגות ילדים: משחק 
ילדים, הקוסם מארץ עוץ )בשיתוף המדיטק(, 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 
בטלוויזה:  והתוכן: טיף וטף.  בית היוצר  וגר זאב עם כבש.  הילד הזה הוא אני,  וכוריאוגרפיה: 
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(.

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, שיינדלה, מנדרגולה, משאלה אחת ימינה, סוסים על כביש גהה, חברות הכי טובות )בשיתוף 
ביבר  אלה גרוסמן,  הקאמרי(, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, חתולה על גג פח לוהט, 
הזכוכית. מחזות זמר: אביב מתעורר, אחים בדם, הצגות ילדים: משחק ילדים, הקוסם מארץ עוץ 
)בשיתוף המדיטק(, פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(. בתיאטרון באר שבע: פיאף, נורה, הרולד ומוד. 
בתיאטרון הבימה: לילה במאי, אדיוט לארוחה, אם יש גן עדן, כמעט נורמאלי, רעל ותחרה, החייל 
האמיץ שוויק, גברתי הנאווה, חיזור גורלי, פליישר. התיאטרון הערבי-עברי: האוהל האדום, נשים זרות. 
תיאטרונטו: קפוצ'ינו ברמאלה. 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. מחזות זמר: שיער, סיפור הפרברים, 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. 

אמיר לקנר - מוסיקה
ילין"  וחליל צד. בוגר תיכון לאמנויות "תלמה  נגן פסנתר, סקסופון  ומנהל מוסיקלי.  מלחין, מעבד 
במגמה למוסיקה, זוכה פרס הצטיינות על הישגיו הלימודיים. בוגר תואר ראשון בהצטיינות בביה"ס 
למוסיקה ע"ש בוכמן -  מהטה באוניברסיטת תל אביב. הלחין מוסיקה מקורית להצגות – בתיאטרון 
שבטים, המוגבלים,  לילה,  מנדרגולה, אמא מאוהבת, המקרה המוזר של הכלב בשעת  ליסין:  בית 
עקר בית, חתולה על גג פח לוהט, ביבר הזכוכית. 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. בתיאטרון 
באר שבע: הרולד ומוד. 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 הקאמרי: סיפור הפרברים, אופרה בגרוש. בתיאטרון הבימה: בראבו – שרים, הקומקום והמטאטא. בתיאטרון 
שורת המקהלה, מצחיקונת,  שיקגו. תיאטרון הספריה:  לווינשטיין:  יורם  זורו – המחזמר.  אופרה בגרוש. שנגחאי, סין:  הקאמרי: 
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
בוגר מגמת בימוי והפקת תיאטרון בסמינר הקיבוצים. עיצב תאורה להצגות - בתיאטרון בית לסין: 
אביב מתעורר, אחים בדם, שם פרטי, אמא שלו, מקסי ואני, משחק ילדים, המלאך, משאלה אחת ימינה, 
חברות הכי טובות, האמת, אוצר יקר, ביבר הזכוכית. בתיאטרון הקאמרי: מר גרין, כובע הקש האיטלקי, 
חיפה: בנות  בתיאטרון  ורחום.  הבימה: אכזר  איבאנוב. בתיאטרון  ב', גיבור מעמד הפועלים,  פרק 
עובדות, משפחת ישראלי, סוחרי הגומי, מפעל חייו, טיפול בטנגו, ראש משוגע, המקום ממנו באתי, ימי 
שלישי עם מורי, בילי שוורץ, שעה של שקט )בשיתוף בית ליסין(. בתיאטרון באר שבע: לא כולל שינה, 
המדריך לחיים הטובים, עלי כינור, בית הקפה, שעה וחצי איחור, קיבוץ LA , קומפני, טירונות. בתיאטרון 
2005(, לב   ,2002 ישראל  קליפה: מבוקש, לבירינת, דאוס אקס מכינה, משחקי מרכבה )פסטיבל 
של כלב,EXPLODED VIEWS, פולחן האביב, אזוב מתכת, עונש התשוקה, אורפאוס, חלם. האופרה 
2013: ענבל   2012  2001 נישואי פיגארו. הרמת מסך  ריגולטו,  חליל הקסם במשכן, חליל הקסם בפארק הירקון,  הישראלית: 

פינטו: שייקר 2006. קרן אור הפקות: אבניו Q, סיפורי נרניה, אוליבר, פסטיבל שירי ילדים 2008-2009, זורו, בת הים הקטנה.
 la Divinia commedia - Derevo, Zorro - oriental art center in shanghai, Parade through Macau Latin city - 12th
anniversary of the Macau handover, Mozart and Salieri – Macau music festival 2015 זכה בפרסים: פרס הבמה לעיצוב 
תאורה לילדים ונוער - מעצב התאורה של השנה 2008/9, מעצב התאורה של השנה 2009/10 מעצב התאורה של השנה 2015.

 

יואב כהן - וידאו ארט
למד במחלקה לוידאו, ניו מדיה וקולנוע ניסיוני באקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל. בוגר בהצטיינות 
של בית הספר סם שפיגל. ביים ויצר וידאו ארט עבור תיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: משאלה אחת 
המקרה המוזר של הכלב בשעת  7, בראנז'ה, דולפינים,  וריאציות, אמא שלו, פרינסס מרי   33 ימינה, 
פאנק רוק, ריצא'רד השני, תרה, שיער. בתיאטרון הבימה:  בתיאטרון הקאמרי:  לילה, אלה גרוסמן. 
ביקור הגברת הזקנה, כוכב יאיר. בתיאטרון באר שבע: הביתה הביתה, הרולד ומוד. בתיאטרון חולון: 
הרי את לעצמך. בתיאטרון אורנה פורת: אקסודוס. בתיאטרון הבימה בשיתוף הקאמרי: אלוף הבונים. 
גרמניה:  תיאטרון קיל  נישואי פיגארו.  ג׳ובאני,  דון  באופרה הישראלית:  יחזקאל.  בתיאטרון החאן: 
 I.T.S 2 מחזמר בהפקת  בהרטי   :Grand Rex Paris Liebeleiy. בתיאטרון  בית ברנרדה אלבה, ההצגה 
 body Print Screet מיצב אינטראקטיבי  szpera42 פסטיבל  SA (Europe). תיאטרון כוריאה בפולין: 
print. במאי הסרט הקצר נקמה, שזכה במקום ראשון בפסטיבל Soria ספרד והשתתף ופסטיבלים 

רבים בארץ ובעולם.

גור קורן - מחזה
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה, בית צבי במגמת בימוי ומשחק, 2002. כתיבה: בתיאטרון בית 
ליסין - המוגבלים. בתיאטרון גשר: כתב ושיחק בהצגה חמישה קילו סוכר. המחזה השתתף 
בפסטיבל NEW WRITING בלונדון, בתיאטרון Teatr Dramatyczny בעיר ביאליסטוק, פולין, 
וב"פסטיבל ברייטון" קיץ 2014 וב"פסטיבל אדינברו" באוגוסט 2015. עיבד את ספרו של יהושע 
לירות בראש, שרון סמו הרוצח, אני ונפשי, מחזה ליום  ובימוי:  בין לילה ובין שחר. כתיבה  קנז 
המשפחה, עדות שקר. עיבד לעברית את המחזות: מוסריותה של גב' דולסקי, קפיטן קארגיוז, 
שחף, העצים מתים זקופים, הטרילוגיה הבלגרדית, השודד, האחים קראמזוב, היום חג, בשפל. 
כתיבת מחזות לילדים ולנוער: המסע לארץ הקופים, הנסיכה והעדשה, שלא יהיה עצוב. ביים 
בבתי ספר למשחק: הרובע העתיק, צייד המכשפות, העצים מתים זקופים, הצל, כוכבים עם 
שחר, קיץ אחרון, פאניקות קטנות, שלושה חברים, יום גג, בפסגה, האשליה, חברות הכי טובות, 
לך לך מארצך. ביים את הלוויה חורפית מאת חנוך לוין, פרויקט ייחודי של תלמידים למשחק 
עם אנשים כבדי ראיה - מרש"ל, רמת גן. מורה למשחק לנוער ובמרכז לעיוור וכבדי ראייה - 
מרש"ל, רמת גן. זוכה פרס התיאטרון - מחזאי השנה על ההצגה המוגבלים שזכתה גם בפרס 

הקומדיה של השנה )2015(.

יוצרים
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נדב נייטס - אהרון יאנובסקי
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 
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, המוגבלים, ביבר  )בשיתוף ת. הארצי(,  פינוקיו  המדיטק(, 
הזכוכית. בתיאטרון הקאמרי: משחקים בחצר האחורית, רומיאו ויוליה. בתיאטרון תמונע: אדם גייטס, 
שרופים. בתיאטרון  הערב אדיפוס. בתיאטרון הערבי עברי:  דיוקן של ציפור. בתיאטרון הסמטה: 
שבע דקות בגן עדן, אלנבי,  וטלוויזיה:  תחת שמי פריז, שרים סינטרה וחברים. בקולנוע  הספריה: 
משפחה טובה. זוכה פרס התיאטרון - השחקן המבטיח על תפקידו באחים בדם )2011(. זוכה פרס 

התיאטרון - שחקן השנה על תפקידו בהמקרה המוזר של הכלב בשעת לילה )2015(.

נטע גרטי - שלומית יאנובסקי
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב, תל אביב. למדה שנה בסטודיו ע"ש לי סטרסברג בניו יורק. בין 
ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין: ביבר הזכוכית. בטלוויזיה: בסדרות תיק סגור, החברה 
הטובים, בסימן ונוס, הבורר, מסכים 2, פרשת השבוע 3, שביתה, עממיות, פאודה. בתיאטרון הקאמרי: 
המלט, האב, המלך ליר, מי מפחד מוירג'ניה וולף? מעגל הגיר הקווקזי, כולם היו בני, הכתה שלנו. 
בקולנוע: סוף העולם שמאלה, רק כלבים רצים 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.  

אתי וקנין-סובר - שושנה דמארי/שחקנית תיאטרון
בוגרת בית הספר למשחק במכללת סמינר הקיבוצים, 2009. יוצאת להקה צבאית חיל החינוך 
והנוער. בעלת B.Ed בבימוי והוראת תיאטרון. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון הבימה: איש 
חסיד היה, נתתי לה חיי, שלמה המלך ושלמיי הסנדלר, בגלל הלילה. בתיאטרון צוותא: רואים את 
הסוף, שירת העצבים )זוכת פרס התאטרון - הצגת הבידור של השנה 2008(, במחזמר גולדי חזיות 
)זוכת פרס המחזמר הטוב ביותר 2015 – חג המחזמר בת ים(. בתיאטרון אורנה פורת: פטר והזאב, 
סיפורי סבתא וסבא גם )זוכת פרס השחקנית  2015 – פסטיבל חיפה(. בתיאטרון השעה: פרח לב 

הזהב. בטלוויזיה: זגורי אימפריה, רון, מאמי'ז, איש חשוב מאד.

ליאור מיכאלי - אריה פילץ/פועל במה/שחקן תיאטרון
בוגר הסטודיו לאומנויות התיאטרון מיסודו של יורם לוינשטיין, 2009, תעודת הוראה ובימוי בסמינר 
הקיבוצים, 2014. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון העירוני הרצליה: שלושה חברים וטורף. 
בתיאטרון השעה: הדיג ודג הזהב. חני הפקות: הנשים של בשביס זינגר. פסטיבל חיפה: נונה קוראת 
מחשבות. תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער: עלילות הנסיך ככה. תיאטרון גבעתיים: קברניט עם 
רגל מעץ. תיאטרון חיפה: ארגנטינה. כתמול שלשום. תורת היחסים. פסטיבלים: פסטיבל הצחוק 
והאימפרוביזציה ה-1 בירושלים 2010 )זכייה במקום ראשון(, פסטיבל סמול במה 2010, פסטיבל 
 David and האי, רמזור, חיים אחרים. בקולנוע:  בילי רגל עקומה. בטלוויזיה:   - עתיד התיאטרון 

.kamal

לירון ברנס - אדם שינוול
בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב, 2001. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין: 
האבא. בתיאטרון החאן: קריפס, מילה של אהבה, מלחמה על הבית, בגידה, חטא, חיל פרשים אנו, 
הקמצן )מועמד לפרס התיאטרון לשחקן המבטיח(, אושר, מאכינל, הזמרת הקירחת, המצליחים, 
בידרמן והמציתים, אישתי היקרה בעלי המתוק, הקסם הגדול, סדר עולמי חדש, גן דובדבנים, הלילה 
השניים עשר, אוכלים, משחק של אהבה ומזל, הדלת ממול. תאטרון פרינג׳: מר קולפרט - זוכת פרס 
קיפוד הזהב בתפקיד משנה. אגדת חיילים - זוכת קיפוד הזהב לשנת 2004. בטלוויזיה: החיים זה 
לא הכל, אגדת דשא, אולי הפעם, הכל דבש, שירות חדרים, קוויקי, חשופים, סרוגים, חטופים, בלתי 
הפיך, אנחנו על המפה, משפחה טובה. בקולנוע: סיפור של קיץ, איים אבודים, עץ לימון, מעבר להרים 

ולגבעות.

מעיין ויסברג - חנה מאירצ'ק/ראומה/מלבישה
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה, בית צבי, 2008. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית 
ליסין: נדל"ן. בתיאטרון חיפה: תופעות לוואי, תש"ח, איזראל ז'ורנאל, משהו למות בשבילו, מיץ מיץ 
המתנחל. בצוותא: ערב עירוני. בתיאטרון הספריה:  לימונדה, מסע הדוד מקס. בתיאטרון תמונע: 
הוכחה, קללת מעמד המורעבים, יוסף וכתונת הפסים, שיער, הקומקום והמטאטא. בבית צבי: ילדי 

הצל, הזוג המוזר, אלפי, שיחות אחרי הלוויה, ליל טעויות. בתיאטרון ארצי לנוער: חבר מכוכב אחר.

צביקי לוין - משה ואלין/טראביס/במאי/סוהר
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, AHK" .2000" האקדמיה לאומנויות הבמה, אמסטרדם, 
2002. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין: 33 וריאציות, המלאך. בתיאטרון באר שבע: 
עלי כינור. בתיאטרון הקאמרי: המפיקים, מותו של סוכן, היה או לא היה. בתיאטרון הקוביה, המרכז 
הגאה: בוגרשוב 34. בית צבי ותיאטרון הספריה: פנטזיו, הלילה השנים עשר, טרטיף, ציד המכשפות, 
 ,34 טומי תם, שורת המקהלה, אחים בדם, תחת שמי פאריז, זכרונות ברודווי, אנני, קברט, בוגרשוב 
 .True colors, Fuckin’ forty ,שני קונילמל ועוד. מופעי יחיד: ברודווי בייבי – צביקי לוין שר סונדהיים
בהצגות ילדים - בית צבי: הזמיר של קיסר סין. תיאטרון באר שבע: עלי כינור. המדיטק: אמא אמרה 
לי דני. תיאטרון הקיבוץ: סיפור העכברים. תיאטרון אורנה פורת: המסע לארץ הקופים, מעלה קרחות. 

 

שי אגוזי - נתן אלתרמן/שחקן תיאטרון/סוהר
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2003. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: 
'פותחים מסך'(. בתיאטרון הקאמרי:  )פסטיבל  הדבר האמיתי, ריגוש, שירים שהוצאו מהקשרם 
רומיאו ויוליה, מבדולח לעשן, החגיגה, זוהר, עוץ לי גוץ לי. בתיאטרון באר שבע: רק אתמול נולדה, 
הדרך לעין חרוד. בתיאטרון הספריה:  בזירה הבין תחומית:  הכל בגן, בלדה ספרדית, עלי כינור. 
קרוב יותר היום ה-24, ריצ'ארד השלישי, ריצ'ארד השני, בודדה באפלה, עקומים, הרולד ומוד, מיקה 
שלי, ינטל, טומי תם. בתיאטרון תמונע: הבקכות. גן ריקי. בטלוויזיה: )The Promise )BBC, פולישוק, 
על חוטים )סדרת אינטרנט( בקולנוע: שנת אפס, סוכריות. זוכה פרס צבי קליר - בוגר בית צבי 

בהצטיינות.

עופר רוטנברג - אדם קלארקסון/יאיר בן צבי/שחקן תיאטרון
בין   .2015 לווינשטיין  יורם  בוגר החוג לקולנוע, אוניברסיטת תל-אביב, בוגר הסטודיו למשחק, 
משפחה טובה,  איילה, הדוכסית ממאלפי, אורידיקה. בטלוויזיה:  רוצי   - ההצגות בהן השתתף 

אטלנטיקה. בקולנוע: מסווג חריג, יליד ירושלים.

משתתפים
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השירים בהצגה
כלניות 

מילים: נתן אלתרמן
לחן: משה וילנסקי

בכל זאת יש בה משהו 
מילים: נתן אלתרמן
לחן: משה וילנסקי

צריך לצלצל פעמיים
מילים: נתן אלתרמן
לחן: משה וילנסקי

ערב עירוני 
מילים: נתן אלתרמן

לחן: יוני רכטר
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להצגה זו
מנהלת הצגה:

אורנה דויטש
מנהלי במה:

מתיאס סטוליאר/
בטו בנדר

תאורה:
שמוליק הס/

שוקי אבוחצירה
הגברה:

יורי שכנוביץ/
אור רגב

מלבישה:
אולגה פרגמן/ 

מאיה גיא
אביזרים:

ענבל מאיר
ביצוע תפאורה:

תיאטרונית 

פאות:
אולגה מטיסיאן

מפעילי פולו ספוט:
דני איגר

בועז צפריר
נגנים בהקלטות:

כינור: חן שנהר
חצוצרה: עדי מאירי

טרומבון: יונתן וולצ'וק
תופים: איתי ניצן

צילומים:
כפיר בולוטין

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב
עיצוב תכניה:

סטודיו אתי קלדרון

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

במאי הבית: גלעד קמחי

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

שלום חבשוש

איריס מור 

אריה מנדל

עו״ד עינב קבאלה

אריאל קפון

מירי רובינו 

סמנכ"ל 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

שחקני התיאטרון 
לעונת 2016-17 )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:

ארז חיימוביץ, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

עוזרת למנהל משאבי אנוש:
כנרת צור 

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,  

עדי קוראל, אורית קרואני, גיא רום, 
ליאור שיקוה

מרכזיה: דבורה אהרון
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: דוראל בן אהרון,

מורן גבע, אורנה דויטש, 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, ניל גולדשטיין,

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, 

טל פורטנוי, 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:

פאנית ראשית: אולגה מטיסיאן, 
ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, מאיה גיא, 

ולריה גלוזמן, לודמילה טולוצנוב,
דנה כהן, יעלה מירוז, ענבל מאיר,

לידיה סמנקובסקי,  אסיה נלן, אולגה 
פרגמן, אלונה קומינה, ליאורה רון,

רוזנה טורוסיאן, יוליה שמילוב,
אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

הפקה

יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי

שי אגוזי
אורטל אוחיון

אבי אוריה
אורי אוריין
מגי אזרזר

אלעד אטרקצ'י
גל אמיתי

גילת אנקורי
יפית אסולין

משה אשכנזי
גיה באר גורביץ'
אפרת בוימולד

יניב ביטון
נעה בירון

מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך

ג'יל בן דוד
אור בן מלך

נמרוד ברגמן
דניאל ברוסובני

לירון ברנס
ששון גבאי

דני גבע
ליאת גורן

ליאור גרטי
נטע גרטי

אבי גרייניק
מורדי גרשון

מיה דגן
טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
מיכאל הנגבי

ידידיה ויטל
אופיר וייל

עמי ויינברג
רועי ויינברג

מעיין ויסברג
גיל וסרמן

אתי וקנין-סובר
יעל וקשטיין
יורם טולדנו

מאיר טולדנו

שלומי טפיארו
דרור טפליצקי

גדי יגיל
ניסו כאביה
אלברט כהן

מיכל לוי
יניב לוי

צביקי לוין
חי מאור

לורין מוסרי
עמית מורשת
ליאור מיכאלי
חייקה מלכה

קרן מרום
שאדי מרעי

דב נבון
אביבה נגוסה

נדב נייטס
יובל סגל
יוסי סגל

אנה סטפן
אברהם סלקטר

אורי עטיה
עומר עציון

הילה פלדמן
יוליה פלוטקין
ויטלי פרידלנד

עופרי פרישקולניק-אלדד
נתי קלוגר

הדס קלדרון
תמרה קליינגון

ליז רביאן
אגם רודברג

אורנה רוטברג
עופר רוטנברג

מעין רחמים
לאורה ריבלין

סנדרה שונוולד
יקיר שוקרון
אמיר שחם

רון שחר
מיכל שטמלר
ניר שטראוס

יעל שרוני
רפי תבור

קטעי ארכיון באדיבות ארכיון המדינה 

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
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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
אלקון עדית
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
בר-טור ליאורה ורוני

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 יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל

עופר ליאורה 
עופר רותי

עידן רוחה ועודד
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
שפרינצק ריקי

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

27 26



תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית. פועל בסיועם של: משרד התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו

רח' דיזנגוף 101 ת"א, המשרדים: בית כלל, רח' דרויאנוב 5 ת"א 
 www.lessin.co.il 03-5241333 :טלפון: 03-7255300 קופה: 03-7255333 פקס

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אודי בן משה

לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

בימוי: אלון אופיר

השקר
מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס 

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון

תרגום: שלמה מושקוביץ

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

חוף דייטונה
מאת: אוליבר קוטון

תרגום: יוסף אל-דרור
בימוי: אלון אופיר

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                    2016-17 

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

האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס

בימוי: רוני פינקוביץ'

על אהבה וחברות
מאת אמיליה באלמור

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: עדנה מזי"א

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

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר

עיבוד: שחר פנקס

הסודות
מאת הדר גלרון
בימוי: מיה ניצן,

אלה ניקולייבסקי

שירה
מאת ש"י עגנון

עיבוד: יורם פאלק
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

הר לא זז
מאת גלעד עברון

בימוי: עירד רובינשטיין

קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: אלון אופיר

השחקנית
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי 

לפיקדונות שיתאימו בדיוק בשבילכם
חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי-טפחות

סכום מינימלי להפקדה 50,000 ₪. פרטי ההצעה המחייבת הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף להם. 
הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. מס ינוכה כחוק.

  *8860

סוזי טובי
מנהלת לקוחות, מזרחי-טפחות

פיקדון דובדבן

איך מבטיחים הכנסה
קבועה ויציבה בגיל הפנסיה?

"החשש היומיומי קיים אצל כולנו - רמת ההכנסות בפנסיה יורדת
וההוצאות עולות. לכן, הכנסה נוספת תמיד תוכל לעזור.

לקוחות כל הבנקים, השקיעו היום בפיקדון דובדבן.
פיקדון עם ריבית קבועה, מובטחת, ללא תלות בשינויי אינפלציה או ריבית,

ותקבלו הכנסה קבועה מדי חודש בסכום ולתקופה שתבחרו"

עם

סוזי טובי
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Set Design: Eran Atzmon
Costumes Design: Orna Smorgonsky
Music: Amir Lekner
Lighting Design: Uri Morag
Video Art: Yoav Cohen
Assistant Director: Anat Nathanson

Cast:
Liron Baranes: Adam Shinwell
Shai Egozi: Ntan Alterman/Theatre actor/Warden  
Neta Garty: Shlomit Yanovski
Tsviki Levin: Moshe Valin/Director/Travis/Warden
Lior Michaeli: Arye Pilz/Stagehand/Theatre actor
Nadav Nates: Aharon Yanovski
Ofer Ruthenberg: Adam Clarkson/Yair Ben Zvi/Theatre actor
Eti Vaknin-Sober: Shoshana Damari/Theatre actress
Maayan Weisberg: Hanna Meierzak/Reuma/dresser

 

A new Israeli play by Gur Koren
Director and Dramaturge: Gilad kimchi

THE ACTRESS
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