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מי שחלמנו להיות
לפני הכל, לפני חדוות הכתיבה, ההרפתקה של חדר 
החזרות ומחיאות הכפיים, לפני כל אלה, מכרסם בך 

הרצון לתקן.
אנשים שאהבת אבל לא אמרת. תמונות משפחתיות 
שהשאירו צלקת. והמון מילים. מילים שבערו בך, מילים 
שהיו חייבות לצאת החוצה, אבל בגלל שטויות כמו פחד 

או בושה חסמת אותן בפנים. 
רק כשמתבגרים מבינים שהזמן עובר. שאף פעם אין 
ממנו מספיק. שאת מה שלא תעשה עכשיו כנראה כבר 
לא תעשה. "בעורקיי זורם הזמן" כתב פעם דוד גרוסמן. 

לא דם, זמן.
את נדל"ן כתבתי קצת אחרי יום הולדת 30. זה היה 
אז  לי  היו  ליום העצמאות.  יום השואה  בשבוע שבין 
בארסנל המון פתיחות של מחזות, רעיונות לסצינות, 
פרקים ראשונים ברומן. היו לי אז גם כבר כמה החמצות 
רציניות, פרידות לא פתורות, אנשים ומקומות שאליהם 

אני מתגעגע נורא. 
על שלושה מהם אני רוצה לכתוב כאן.

>1
את נעמי שמר פגשתי כשהייתי בן 22. התחלתי לכתוב 
להתאושש  התחילה  והיא  מעריב  ב'סופשבוע'  אז 
מניתוח לב פתוח. הדבר האחרון שהיה לה כוח אליו 

באותה תקופה זה עיתונאי צעיר ומתנשף. 
10 דקות לתוך פגישתנו היא כבר ריסקה את כל מה 
שידעתי עליה. כשביקשתי לדבר על 'ירושלים של זהב' 
נפנפה בידיה והזהירה ש'תיכף מתחילה תוכנית הבישול 
השירים  מקובץ  כשהתפעלתי  אוהבת'.  הכי  שאני 
המורבידי של חנוך לוין שהיה מונח על שולחנה היא 
הורידה מעט את משקפיה ושאלה 'מה אתה חושב 
שאני, צפיחית בדבש?'. וכשביקשתי שתנגן לי צליל 
אחד, רק צליל אחד, על הפסנתר המקודש שמתוכו יצאו 

'דיוקן אימי', 'נומי נגה' ו'חורשת האקליפטוס' )שפותח 
את המחזה(, נעמי כמעט וגירשה אותי מהבית. 'נמאס 
לי להיות מחוברת באינופזיה לפסנתר, ועוד יותר נמאס 
לי שמזמינים אותי לערב לזכרי. מה השאלות האלה, 

אתה בחור צעיר, נו, שאל אותי משהו חדש'.
אני מודה שהלך הרוח הזה שלה, המהורהר והאירוני, 
זמן פציעות שיכלה להרשות לעצמה רק אישה ענקית 
באמת, הלך הרוח הזה כישף אותי אז ומכשף אותי 
לפחות  אבל  משהו,  לא  לי  יצא  איתה  הראיון  היום. 

הרווחתי חברה.
שגיאה  על  להעיר  התקשרה  פעם  בטלפון,  שוחחנו 
ניסתה  בעברית בעת שידור שלי ברדיו, פעם אחרת 
לשדך לי איזו עוזרת פרלמנטרית והיתה גם הפעם ההיא 
כשהתקשרה להחמיא על סרט שעשיתי. כשעמדנו 
לסיים אמרה: 'ורוני, אם אתה עוד רוצה לפטפט איתי 
קצת פנים אל פנים, תבוא עכשיו כי אין לי עוד הרבה 

זמן'. שבועיים אחר כך מתה. ואני לא באתי.

>2
בסערה  לכאן  עלתה  שלי,  רבא  סבתא  וינוגרד,  בטי 
בגלל  כותב בסערה  אני  מגרמניה שלפני המלחמה. 
נראית  היא  שבה  מאז,  שנשארה  מצהיבה  תמונה 
מינימום אינגריד ברגמן וגם בגלל שברגע שבו פגשה 
את סבא רבא שלי אהרון )שעל שמו אני נקרא( בתא 
דחוק ומיטלטל ברכבת של פלשתינה, ברגע ההוא כבר 
היה לו ברור שאין לו סיכוי. אז הוא התגרש מאשתו 
)שהייתה גם אם שלוש בנותיו(, חזר בשאלה )למרות 
שהיה בן של רב חשוב( והתחתן עם בטי. היישוב סער 
וכמובן שגם המשפחה, אבל לאהרון לא היה אכפת. 
עשר שנים הוא חי עם בטי בדירה קטנה ברמת גן עד 

שהלך לעולם שכולו טוב.
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לא  אחריו,  שנה  מארבעים  למעלה  שנפטרה  בטי, 
הכניסה לביתה עד יום מותה אף גבר אחר מלבדו. היא 
היתה אישה טובה וחזקה. אולי חזקה מדי. ייקית לפי 
הספר. מעשית, חדורת ציונות ואידיאולוגיה, מנהלת את 

עולמה ואת עולמנו על פי דרכה. 
בטקס ההלוויה שלה בקריית שאול, אחרי שנטמנה 
רוצה  מישהו  אם  הרב  שאל  אהרון,  של  לצדו  בחול 
בני הדור  לומר עליה מילה. דברי הספד. עמדנו שם 
לא  ואיש מאיתנו  והנינים  והרביעי, הנכדים  השלישי 
הוציא מילה. זה לא בגלל שלא אהבנו אותה, להיפך, 
אולי עדיין חששנו קצת מנחת שבטה. בסוף, כשכולם 
כבר התחילו לחפש אבנים, צעדה קדימה מזל, עוזרת 
הבית הוותיקה שלה, ואמרה: "בטי, את היחידה שתמיד 
שילמה לי בזמן, היחידה שתמיד צחצחה איתי ביחד 
רהיטים ומרצפות ותמיד, אחרי שסיימנו לנקות, היית 
מגישה לי כוס תה ופרוסה עם ריבה. אני רוצה להגיד 

לך תודה".
אז גם אני רוצה להגיד לך תודה סבתא. אני מקווה שעל 
השתיקה שלי אז תפצה העובדה שעכשיו, כמעט עשר 

שנים אחרי שנפרדנו, כתבתי עליך מחזה.

>3
בפינה של שדרות בן ציון ואחד העם, ממש מול תיאטרון 
הבימה, גרתי פעם כמעט שש שנים. לשם עברתי אחרי 
שעזבתי את הבית של אמא, דירה נפלאה עם עצים של 
שדירה בחלונות, תריסי באוהאוס וריח של תל אביב, רק 
שבשלב מסויים שכר הדירה הפך מטורף ואני נאלצתי 
לעזוב. שם, בשדירה שבה למדתי את השיעור הראשון 
שלי בנדל"ן, הקימו הקיץ מאות צעירים וצעירות שורת 
אוהלי מחאה. הזעם שלהם שוטף עכשיו את הארץ. 

זעם של צעירים שעשו צבא, משלמים הון מיסים ולא 
יכולים להרשות לעצמם בית. 

אני מכיר את הזעם הזה. אל תטעו לחשוב שהוא קשור 
רק לשכר הדירה. זהו הזעם על הסולידריות שאבדה. 
על המאבק האבוד בין הנדל"ן הרוחני, התרבותי לבין 
הנדל"ן של כל מגדלי העשירים המכוערים עם השמות 
הלועזיים המטופשים. זעם על המרחק בין מי שחלמנו 

להיות למי שהפכנו להיות.
את נדל"ן שהתחלתי לכתוב מתוך הזעם הזה בדירה 
וקצת  היקרה בתל אביב, סיימתי לכתוב אחרי שנה 

בדירה קטנה ברמת גן. הדירה של אהרון ובטי. 

אני רוצה להודות לאבישי מילשטיין שליווה אותי בתהליך 
הכתיבה הארוך והרעיף עלי משפע רעיונותיו הטובים.

והשראה  חופש  לי  שנתן  אמיתי  גילי  לבמאי  תודה 
ומענגת  נפלאה  כמה  שהזכירו  והיוצרים  ולשחקנים 

יכולה להיות עבודת צוות.
ותודה לציפי פינס, שנתנה לי את ההזדמנות הראשונה. 
לקחתה  ציפי  שבסופה  הקריאה  את  זוכר  עוד  אני 
בורח  הזמן  כל  אתה  'למה  בי,  ונזפה  הצידה  אותי 
מקונפליקטים במקום ללכת איתם עד הסוף?' שזה, 
תודו, שיעור טוב גם לכתיבה וגם לחיים. פעם אחרת 
שאלה אותי למה לא כתבתי שום סצינה בין אבי, גיבור 
המחזה, לבנו רוני. היא לא ידעה אז שגם לאבא שלי 
קראו אבי ושהוא מת לפני 11 שנה. אז הלכתי הביתה 
וכתבתי סצינה בין אבי לרוני. הסצינה הזו היא היחידה 
שהתרחשה גם בחיים. ציפי, בלי לדעת, עזרה לי גם 

קצת לתקן. 

רוני קובן
)רמת גן, קיץ 2011(
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10 עובדות על שוק הדיור הישראלי
גם  כנראה  שמקורה  רווחת,  ישראלית  1< אמונה 
היא  הנודד,  היהודי  סינדרום  על  להתגבר  בניסיון 
שאין כמו בלוקים ורצפה משלנו כדי להגיע ליציבות 
דירות  על  הבעלות  אחוז  לכן,  ולנחלה.  ולמנוחה 
בישראל הוא מהגבוהים בעולם כ-70% ממשקי הבית 
גרים בדירות שבבעלותן. כמובן שאת הצד השני של 
קניית הדירה - השתעבדות של עשרות שנים לבנק 

והקלעות לחובות, רבים מגלים רק מאוחר מדי.

2< אז לרכוש או לשכור: מבחינה כלכלית, במקרים 
ולא לרכוש. הטיעון  רבים עדיף דווקא לשכור דירה 
הנפוץ שחבל לזרוק את הכסף על שכר הדירה ואפשר 
במקום זה לשלם משכנתא, פשוט אינו מדויק כלכלית. 
אבל, כפי שכבר הבהרנו בסעיף הקודם, קניית דירה 
הפסיכולוגיות  והסיבות  מכלכלה  יותר  הרבה  היא 

והסביבתיות מנצחות פעמים רבות.

3< כשאתם משלמים על דירה במיקום מרכזי, אתם 
למעשה משלמים בעיקר על הקרקע. עלויות הבנייה 
עצמה - הבטון, הברזל ועלויות העבודה, כמעט ולא 
משתנים. מצד שני - במרכז הארץ, מחיר הקרקע 
הוא לעתים יותר ממחצית מחיר הדירה ובפריפריה 

הרחוקה, הקרקע היא לעתים כמעט בחינם.

ישראל  4< למעלה מ-90% מהקרקעות במדינת 
הן קרקעות המנוהלות על ידי המדינה, דרך מינהל 
מקרקעי ישראל. מדובר בקרקעות בבעלות המדינה 
או בקרקעות של הקרן הקיימת לישראל. אבל, למרות 
המספר המרשים, ההשפעה של מדינת ישראל על 
שוק הדיור מוגבלת מאוד. הסיבה כמו שנהוג להגיד 
בנדל"ן - לוקשיין, לוקיישן, לוקיישן. קרקעות המינהל 
ממוקמות בעיקר בפריפריה. במרכזי הערים הקרקע 

היא ברובה קרקע פרטית.

כמעט  והמבוקשות  הותיקות  הערים  במרכזי   >5
שאין מגרשים ריקים והדרך הכמעט בלעדית להוספת 
יחידות דיור שם, היא באמצעות הוספת יחידות דיור 
על מגרש או מבנה קיים. אחת הדרכים היא לדוגמא 
תמ"א 38 שמאפשרת הוספת מספר דירות על בית 
מגורים קיים. דרך פופולרית נוספת היא רכישת מגרש 
עם בית ישן, הריסתו של הבית ובניית בניין מגורים 
חדש לגמרי במקומו. היקף הבנייה החדשה תלויה 
בתוכנית בניין העיר התקפה במקום וכמובן בעמידות 
של הועדה המקומית ללחצי היזם ולבקשות לתוספת 

בנייה מעבר לתוכנית הקיימת.
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6<  התאחדות קבלני השיפוצים של 
ישראל - יש גוף כזה שהוקם לפני 
כעשור, מתוך מטרה למסד את ענף 
השיפוצים של ישראל, ערך לאחרונה 
סקר  שגילה את הנתון העגום לפיו יש 
קשר ישיר בין עבודות שיפוצים לבין 
עימותים בין בני זוג ואפילו גירושין. יש 
להניח שמדובר בזוגות שמצבם היה 
אבל  לכן,  קודם  עוד  מעורער  קצת 
הנתון מלמד בהחלט על החששות 
והמתחים שמעורר בנו השיפוץ, בשל 
העלויות הכבדות, המורכבות, חוסר 
הסכמות על הגימור, המרדף אחרי 

בעלי המקצוע ועוד.

אפשר  תקופה  בכל  אופנות:   >7
לשמוע את הבאז וורד של התקופה. 
לשמוע  אפשר  האחרונות  בשנים 
ביטויים שעולים בשיחות   2 בעיקר 
 .38 ותמ"א  רכישה  קבוצות  סלון: 
הראשונה היא התאגדות של רוכשים, 
במקרים רבים דרך מארגן שמחליף 
את מקומו של היזם, כאשר המטרה 
היא הוזלת מחיר הדירה, בעיקר דרך 
מי  היזמי.  הרווח  במרכיב  החסכון 
הכלכליים  במדורים  קצת  שבקיא 
יודע שיש מקרים לא מעטים שבהם 
בשל  כבעייתי,  מתגלה  הפרויקט 
עיכובים בעבודות וגם התנפחות של 
רעיון  עוד  היא   38 העלויות. תמ"א 
ציפורים   2 לתפוס  שנועד  מקורי 
במכה אחת: לחזק מבנים נגד רעידות 
אדמה, דרך הגדלת זכויות בניה. כך, 
הדירות  הגדלת  וגם  המבנה  חיזוק 
ושיפוץ הבית כולו נעשה ללא עלות 
מצד הדיירים, אלא מצידו של היזם 
זכויות  מקבל  שבתמורה  המבצע, 

לבניית דירות נוספות על גג הבניין.

על  ביותר  המשפיע  8< הגורם 
מלב  המרחק  הוא  הדירות  מחירי 
דירה במרכז תל  לכן,  המטרופולין. 
אביב תהיה יקרה מדירה בהרצליה, 
שתהיה יקרה מדירה בנתניה. בסופו 
הוא  למרכז  הנסיעה  זמן  דבר,  של 
מה שמשפיע על הביקושים וכך על 
שבהן  הערים  בכל  לכן,  המחירים. 
שופר שירות הרכבת עלו המחירים 
ולכן דרך מצויינת להשפיע על שוק 
כבישים  סלילת  דרך  הוא  הדיור 

חדישים וקירוב הפריפריה.

9< אתרי אינטרנט שמציעים דירות 
מכינוס נכסים פונים לקהל הישראלי 
שמדובר  ומבין  מציאות  שאוהב 
בדירות שמוצעות במחירים מוזלים. 
גם צד שני למטבע: אתרי  יש  אבל 
שבישראל  מכיוון  פורחים  הכינוס 
מדי שנה מפונים למעלה מ-1,000 
לעמוד  הצליחו  שלא  משפחות 
בתשלומי המשכנתא. חלקם קפצו 
היו  ואחרים  הפופיק  מעל  מראש 
 - החיים  ברמת  ירידה  של  קורבן 
פיטורים מעבודה וכו'. אגב, העיצה 
למי  לתת  שתוכלו  ביותר  הטובה 
את  למכור  היא  לקשיים,  שנקלע 
דירתו לבד, עוד לפני שהיא מגיעה 
אז הפגיעה הכלכלית  לכינוס, שכן 

נמוכה משמעותית.

10< שכונת נוה צדק, בה מתרחשת 
עלילת ההצגה נדל"ן היא  השכונה 
שהוקמה  הראשונה  אביבית  התל 
 .1887 בשנת  יפו,  לחומת  מחוץ 
המבוקשות  אחת  היא  השכונה 
המחירים  גם  ובהתאם  אביב  בתל 
אלף   25 סביב  עומדים  שבממוצע 
שקל למ"ר ויותר. לדוגמא, בדצמבר 
2010, נמכרה ברחוב דגניה בשכונה 
125 מ"ר, תמורת  4 חדרים,  דירת 
5.5 מיליון שקל. ברחוב שמעון רוקח 
נמכרה  תקופה,  באותה  בשכונה, 
דירת קרקע בת 4 חדרים, 102 מ"ר, 

תמורת 2.7 מיליון שקל.

מאת זיו מאור

 ,www.mydira.co.il הכותב הוא עורך אתר
מחבר המדריך "לרכוש דירה בלי להיפגע" 

והעורך הראשון של מוסף הנדל"ן 
של עיתון הארץ
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מילים ולחן: נעמי שמר

כשאמא באה הנה יפה וצעירה,
אז אבא על גבעה בנה לה בית.

חלפו האביבים, חצי מאה עברה
ותלתלים הפכו שיבה בינתיים.

אבל על חוף ירדן כמו מאומה לא קרה,
אותה הדומיה וגם אותה התפאורה:
חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה

וריח המלוח על המים.

בשביל הנה יורדת עדת התינוקות,
הם בירדן ישכשכו רגליים

גדלו הילדים וכבר למדו לשחות
ובני הנעורים חותרים בשניים.

אבל על חוף ירדן...

מעבר לירדן רעמו התותחים
והשלום חזר בסוף הקיץ

וכל התינוקות היו לאנשים
ושוב על הגבעה הקימו בית

אבל על חוף ירדן...

חורשת 
האקליפטוס

ב-1970 אמרה נעמי שמר על 
'חורשת האקליפטוס':

"לרגע דימיתי כי פינה זו בעמק 
הירדן שבה זכיתי להיוולד היא 

היחידה שנוצרו בה דברים 
אמיתיים, שיש להם התחלה, 
המשך ומשמעות: הראשונים 

נטעו חורשה - החורשה 
היתה לשיר - השיר חוזר אל 

הנוטעים - והתנועה נמשכת."
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נעמי שמר היתה מגדולי היוצרים של הזמר הישראלי 

והיא נציגתו האחרונה של העידן הקלאסי בזמר הזה, 

שהתגבש בשנות ה-20 של המאה הקודמת והגיע 

לשיאו סביב קום המדינה. הזמר הישראלי, ששאב 

כידוע ממקורות מוסיקליים רבים, פיתח באותן שנים 

מופת פנימי משלו, שאיפיין את סגנונו לאורך שנים 

רבות. לסגנון זה יש מושג של יופי משלו וזיקה מיוחדת 

בין עולמן של המלים העבריות לבין סמלי המוסיקה.

נעמי שמר היתה תלמידה אופיינית ובוודאי מצטיינת 

במיוחד, של אסכולה מיוחדת בתוך עולמו של הזמר 

הישראלי בשנים שקדמו לקום המדינה - "אסכולת 

העמק". אסכולה שכללה משוררים ומוסיקאים )שהיו 

גם אנשי ספר מוכשרים( שיצרו, בתוך מתח רעיוני 

ההתיישבות  של  והחקלאות  הטבע  חיי  סביב  עז, 

העובדת.

שיבת העם לארצו נתפשה בעולמה של ארץ ישראל 

החקלאית כאירוע משיחי, המתרחש דווקא באמצעות 

היהודיים-ישראליים.  הטבע  וחגי  האדמה  עבודת 

יוצרים כמו יהודה שרת, מתיתיהו שלם ודוד זהבי, 

וזרובבל גלעד  יהושע רבינוב, פניה ברגשטיין  רחל, 

הם רק הבולטים בין אנשי הרוח הללו שפעלו בתוך 

מורשתם הרוחנית של ברנר, גורדון וברל כצנלסון.

המוסיקאי והמחנך משה כרמי, מעין חרוד, ויהודה 

בדבר  מנוסחת  תורה  בעלי  גם  היו  מיגור  שרת 

משמעותה של המוסיקה בתוך חזון החיים היהודיים 

החדשים. סביבם, וסביב מחנכים ויוצרים רבים אחרים 

בתחום המחול והציור, נוצרה באזורים הללו מסורת 

ברורה, בעלת רמה אמנותית גבוהה להפליא, שמרכזה 

והמושבים  הקיבוצים  ברשת  אלא  אביב  בתל  אינו 

בשנים ההן.

צמחה  שמר  נעמי 

מסורת  תוך  ואל  מתוך 

השכלה  שחייבה  זו, 

אמנותית  מוסיקלית 

ומעורבות  מובהקת 

עזה.  עברית  ספרותית 

להעביר  הצליחה  שמר 

אל הדור הבא - שצמח 

קום  שלאחר  בימים 

עולם  את   - המדינה 

והערכים  הרגישויות 

)"שם  ההם  האזורים  של  הנוף  תמונת  את  הללו, 

הרי גולן"(, את האווירה המשיחית החוגגת )"ייבנה 

המקדש"(.

שמר מצאה, בעקבות מוריה הדגולים, בכישרון נדיר 

לאותו  חדשים  פתרונות  נדלית,  בלתי  ובמקוריות 

לבין הלא-אמנות;  גבוהה  שביל-זהב שבין אמנות 

כלומר ה"חיים" והווי היחד הישראלי.

ליצור  ביכולת קלאסית אמיתית  ניחנה  נעמי שמר 

נכתב  שכאילו  מאליו,  ומובן  פשוט  שייראה  משהו 

השפה  את  נוטל  הוא  בעוד  עצמה,  השפה  ידי  על 

ואת ההיסטוריה ומקנה להן ערך של יופי רב, המובן 

לקהילה כאות לאמת מטאפיסית כלשהי.

השיר "ירושלים של זהב" הוא יצירת המופת הבולטת 

אמנם,  ייתכן,  זה.  בתחום  שמר  נעמי  של  ביותר 

מתרוממות  אינן  עטה,  פרי  השיר,  של  שמלותיו 

מן  היא  נעימתו  אבל  המוסיקה,  של  למדרגתה 

הנושאים המוסיקאליים המרשימים והמשמעותיים 

והיא מגלמת בתוכה את שיאו  ביותר שנוצרו כאן, 

דווקא לשירת העמק  של הרגש המשיחי האופייני 

הישראלית, והיא מנסחת איזו תמצית של מושגי החג 

והיופי של הזמר הישראלי.

מסוכן  כלי  היא  הזאת  שהמשיחיות  אולי,  ייתכן, 

בתחום  אבל  המעשים,  עולם  אל  בכניסתה 

ההתרחשות של הרוח הישראלית היא בנפשה.

מאת אריאל הירשפלד

מתוך הארץ, 27.6.2004

הנציגה האחרונה של העידן הקלאסי 
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אחד הסמלים של שכונת נווה צדק הוא גשר הרכבת 
)גשר שלוש( המחבר בין נווה צדק ליפו. הגשר הוקם  
בעת ייסוד קו הרכבת ב-1892 אך נבנה מחדש על ידי 
הבריטים ב-1918 לאחר ששדרגו את פסי המסילה 
הצרים  לסטנדרט האירופאי. מאחורי בית שלוש מצוי 
מרכז סוזאן דלאל, מרכז התרבות התל-אביבי לבלט 
ותיאטרון. בסוף המאה ה-19 שימש המקום כקריית 
החינוך העברית הראשונה באיזור יפו על מגרש שהיה 
שייך לכי"ח )חברת כל ישראל חברים(. במקום הוקמו 

ב-1909 בית הספר אליאנס לבנים ובית הספר לבנות 
יחיאלי.  יחיאל  מנהלו  שם  את  נשא  יותר  שמאוחר 
לוינסקי,  ע"ש  למורות  הסמינר  גם  פעל  במתחם 
שעבר מאוחר יותר לרחוב בן יהודה. בתקופת מלחמת 
העצמאות שימש בית ספר אליאנס מטה של האצ"ל. 
ברחבה המחברת בין שני בתי הספר, הוצב לוח זיכרון  
למייסדי השכונה מפסיפס של תמונות, מעשה ידיו של 

האמן דוד טרטקובר הגר כבר שנים בשכונה. 

נווה צדק - מסע אל 'אמא של תל אביב' 
)תל  בית  אחוזת  הקמת  לפני  שנה  ושתיים  עשרים 
אביב(, החלה ההתיישבות בשכונת נווה צדק. במקביל 
ליציאת השכונות היהודיות מתוך חומות העיר העתיקה 
של ירושלים, ביקשו היזמים שמעון רוקח ואהרון שלוש 
להביא לתהליך דומה גם ביפו. נווה צדק ושכונת "נווה 
שלום" שהוקמה שלוש שנים אחריה נחשבות ובצדק 

ל"אמא ואבא" של תל-אביב.
היוזמה להקמת שכונת "נווה צדק" היתה של שמעון 
רוקח, ראש קהילת יהודי יפו ומייסד האגודה "עזרת 
ישראל", בסוף המאה ה-19. יחד עם אחיו אלעזר סייע 
ליהודי יפו שגרו אז בצפיפות איומה ובתנאי תברואה 

ירודים. 
רוקח חבר לבעל הקרקעות אהרון שלוש וכבר ב-18 
השכונה  של  התקנות  ספר  נחתם   1886 בינואר 
החדשה, שאמורה היתה להיות חלק מהעיר יפו ושמה 
נלקח מדברי הנביא ירמיהו: :"כֹּה-אַָמר ה' צְבָאֹות, אֱֹלהֵי 
אֶרֶץ יְהּודָה ּובְעָרָיו,  בָר הַזֶּה בְּ ָּ יְִשרָאֵל, עֹוד יֹאְמרּו אֶת-הַד

דֶׁש". ׁשּובִי אֶת-ְשבּוָתם: יְבָרֶכְךָ ה' נְוֵה-צֶדֶק, הַר הַקֹּ בְּ
תחילת ההתיישבות בשכונה הצפונית של יפו החלה 
שנה וחצי לאחר החתימה על התקנות ומקובל לראות 
בתאריך 14 באפריל 1887 )כ' בניסן תרמ"ז( כיום ייסוד 
השכונה. אגב, בדיוק באותו יום, 22 שנה מאוחר יותר, 
התקיימה הגרלת המגרשים לאחוזת בית, הנחשבת 

כיום ייסוד תל-אביב.
ארבעים ושמונה חברים נרשמו לשכונה החדשה. אהרון 
שלוש עצמו גר באותה עת בבית בודד צפונית ליפו על 
אדמה שהייתה בבעלותו. גם האדמות עליהן הוקמה 
נווה צדק היו בבעלות משפחת שלוש. שלוש מכר חלק 
מאדמותיו במחיר נמוך ובתנאי שהבנייה תחל מיד. אחד 
הסעיפים בתקנון השכונה היה שוויון מוחלט בין החברים 
ובהגרלה שהתקיימה זכו 10 משפחות להיות הראשונים 
שיקימו בה את ביתם. אהרון שלוש, שהתגורר בגבול 
השכונה טרם הקמתה, הצטרף לשכונה החדשה מעט 

מאוחר יותר ובנה בה את ביתו המפואר.
בניית השכונה התבססה על עיקרון של קואופרטיב 
כשכל מתיישב מפקיד בכל חודש סכום כסף וזאת עד 
לסיום הבנייה ולהשתכנותם של כלל המתיישבים. תוך 
שנה הוקמו עשרת הבתים הראשונים של נווה צדק 
צפונית-מזרחית ליפו ובמרכזה נחפרו מיד שתי בארות 
לשטח  מסביב  נוספות  שכונות  נבנו  הזמן  עם  מים. 

המקורי. 
ורבים  פורחת  צדק  נווה  השניה  העלייה  בתקופת 
מהאינטלקטואלים של בני עלייה זו מבקשים לגור בה, 
רוח כמו הרב קוק, הסופר ש"י עגנון  ואנשי  סופרים 
)התגורר בשכונה  נובל לספרות  זכה בפרס  שלימים 
בשנים 1909-1912 והיטיב לתאר את הוויתה, נופיה 

ודמויותיה בספרו תמול שלשום(, המורה ש. בן-ציון, 
הסופרת דבורה בארון, המוציא-לאור יוסף אהרונוביץ, 
הסופר יוסף חיים ברנר, המשורר דוד שמעוני והצייר 

נחום גוטמן.
ערב מלחמת השחרור סבלה נווה צדק מהתקפות ערביי 
יפו ובשנות החמישים והשישים הלכה והתדרדרה עד 
שבסוף שנות השבעים השקיעה עיריית ת"א בשכונה 
מרכז  להקמת  שהוביל  מה  שקלים,  מיליוני  עשרות 
התרבות סוזאן דלאל שהביא לפריחתה המחודשת של 

השכונה.
בשכונת נווה צדק כיום שפע של אתרים היסטוריים 
בולטים: בפינת הרחובות פינס ולילנבלום, עדיין ניתן 
לראות את חזית ראינוע עדן, בית הקולנוע עצמו שפעל 
עד אמצע שנות ה-70 נהרס, אך המעטפה נשתמרה 
מתוך כוונה לשלבה בבניין עתידי. מייסד  אחוזת בית 
הראינוע  של  המתכנן  היה  וויס,  אריה  עקיבא  ות"א 
הראשון שהוקם ביוזמתו של מאיר דיזנגוף עוד ב-1913, 
לאחר שראה מבנה דומה בעת ביקורו באלכסנדריה. 
זה היה המוסד המפואר ביותר בסביבה ערב מלחמת 
העולם הראשונה. למעלה מאלף כיסאות הובאו מווינה, 
גג הראינוע היה פתוח והסרט הראשון שהוקרן בו היה 
העניק  "עדן"  השם  את  האחרונים".  פומפיאה  "ימי 
למקום הסופר שמחה בן ציון ואת המילה ראינוע, חידש 

במיוחד לכבוד בניין הזה, אליעזר בן יהודה. 
בסמוך לראינוע עדן, ניצבים הבתים התאומים של אהרון 
שלוש. מייסד השכונה הקים לשני נכדיו הבוגרים זוג 
בתים זהים לחלוטין כדי שלא יקנאו אחד בשני. אחד 
המבנים הופגז בעת התקפת חיל האוויר המצרי על 

ת"א למחרת הכרזת העצמאות. 
כמה בתים משם, ברוקח 21 פעלה בתקופת העלייה 
עורך  התגוררו  ובו  הצעיר"  "הפועל  מערכת  השנייה 
רעייתו  שהייתה  ומי  אהרונוביץ  יוסף  הצעיר  הפועל 
הסופרת דבורה ברון. הבית שכונה שנים רבות "בית 
הסופרים" התפרסם גם בשל העובדה שהסופר יוסף 
חיים ברנר השכיר חדר בקומה השנייה בבניין. לאחר 
שנות הזנחה רבות שופץ הבניין על ידי משפחת הצייר 
נחום גוטמן ובמקום נפתח מוזיאון גוטמן. בקצה הרחוב, 
אבולעפיה.  ורבקה  שלמה  של  ביתם  ניצב   ,2 רוקח 
שלמה, נכדו של הרב חיים אבולעפיה מחדש היישוב 
היהודי בטבריה, הגיע לנווה צדק יחד עם אהרון שלוש 

ואף הקים את ביתו בסמוך אליו.
בקומה השנייה של הבית השכיר אבולעפיה חדר צנוע 
לסופר שמואל יוסף עגנון, שם כתב את הרומן הגדול 
שלו "תמול שלשום" על החיים בנווה צדק וראשית ימיה 

של ת"א. 

הכותב אילן שחורי, הוא עיתונאי, חוקר תולדות ת"א וא"י ומורה דרך מוסמך. מקיים הרצאות על ראשית תל אביב ועורך סיורים 
ilan@mytelaviv.co.il :פניות והזמנות www.mytelaviv.co.il .על פי הזמנה

מאת אילן שחורי



תל אביב, עיר שהחלה בחולות, היא היום נכס נדל"ני לתפארה. 
בכל מקום שהולכים אליו מדברים על מטר רץ, על אדמה שקנו או 
מכרו, על איך מוסיפים חדרים לדירת ארבעה חדרים כדי להשכיר 

בהון עתק פינות קטנות למגורי תאומי תרנגולות.
הארץ כולה אחוזה פעלתנים מלאי מרץ, חובקי עולם, מוכרים 
וקונים אדמות, צועקים מחירים, קונים דירות, מרפסות, משכירים 
לא  עמודים.  על  ונבראו  מזלם  לבתים שהתמזל  חנייה מתחת 
עובדים פה עוד. הסינים יותר טובים בעבודה. הישראלים מוכרים 
וקונים דירות. מול כל חמדת בנייה מפעם - אם אין חובה לשמרה 
- בונים מגדלים שחלק מדירותיהם מושכרות במחירים גבוהים 
ליהודים שרוצים לבקר כאן, אולי כדי לדעת איך מנפחים בועות. 

עם הספר נהיה עם הבועות.
אין בעולם מקום שבו כל כך הרבה אנשים רוצים להשקיע את 
עתידם על משכנתא שאותה הם משלמים כמחצית חייהם במקום 
לשכור דירה, אפילו ביוקר לזמן מה, בכדי ליהנות מן החיים, לטייל, 
ולא לעבוד בשביל הבנקים למשכנתאות שמחכים שתשתעבדו 

להם.
נכון שיש מחסור בדירות להשכרה, אבל ניתן עדיין למצוא דירות 
כאלו מחוץ לערים הנחשקות. אם לרוב הישראלים יש מכונית, 
מה רע להתגורר קרוב העירה, להתענג על חמודותיה, ולהשתמש 
כדי  נדל"ן למשל,  או ממכירת  או שנתנו ההורים,  בכסף שיש 
לחיות? אשר על כן, מוטב חיים על פני נדל"ן המשעבד עצמו 

לדעת לכל החיים.

כאשר הייתי נער, העיר תל אביב הייתה פרוור של יפו.
היו בה בתל אביב בתים נאים ורוב התושבים שכרו דירות. מאוחר 
יותר מכרו מגרשים בעשר לירות באגרובנק שנקראת היום חולון. 
קנינו  לא  טיפשים  אנחנו שהיינו  וחיו.  וגנים  כבישים  על  חלמו 

נדל"ן.
כשגירשו הטורקים את תושבי תל אביב ב-1917 עקרה משפחת 
אמי לסביבות פתח תקוה. רצו למכור לסבי החולה מגרש והוא 

אמר שהוא לא עלה לארץ כדי לעסוק במסחר.
חלפו שנים. ב-1940 הלכתי עם אמי שהייתה מורה ברחוב דיזנגוף 
שהיה אז לא מרוצף. במגרש שהיום עומד תיאטרון "בית ליסין" 
בפינת פרישמן היה בור ענק ששתלו בו ירקות. העובדות היו עולות 
חדשות שזה עתה הגיעו מגרמניה ואוסטריה והן הלכו תוך כדי 
שירה עזה מבית הפועלות, ליד מה שהיום היא עיריית תל אביב. 

בחום הגדול בקיץ, אדומות מן השמש, הן שרו שירי עמל ויזע.
ליד הבור עמד אז איש שמן וחביב שאמר לאמי - אני הייתי בן 
עשר - שהוא רוצה להודות לה על שהעלתה את בנו אחרי שנשאר 
שלוש שנים בכיתה ד'. 'קחי את המגרש הזה, שלמי מאה לירות, 
ושיהיה לך לבריאות'. אמי זכרה מה אמר אביה בפתח תקווה 
ואמרה שהיא לא סוחרת. 'אבל זה בזול', הוא אמר. אמרה 'אז 
מה?' אמר, 'ביררתי, את מרוויחה שבע לירות לחודש, בעלך מרוויח 
שמונה, אם תשלמי לירה לחודש יהיה בסדר'. זה כמובן נגמר בלי 

מגרש.
מאז הישראלים למדו משהו. אני לצערי לא.

יורם קניוק
מתוך גלובס, 9.5.2011

מדינת הנדל"ן שצמחה סביבי

1819
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אפי שושני - מוסיקה
מלחין לתיאטרון, טלוויזיה וקולנוע. יוצר ואחראי על הפרויקט הבין לאומי והייחודי - 

"שפת-אם". מלחין מוסיקה לתיאטרון בארץ ובחו"ל כ-20 שנה.
זכה בפרס המוסיקאי הטוב ביותר במסגרת פסטיבל חיפה להצגות ילדים 1994.

אחראי על המוסיקה בסדרות הטלוויזיה: החברים של נאור, כאן גרים בכיף, מסע 
לבן ועוד.

ניהול עיבוד והפקה מוסיקלית של פתיחת המכבייה ה-17 באצטדיון רמת-גן 2005 
ושל טקס הדלקת המשואות בהר הרצל 2007, 2008. מרצה באוניברסיטת באר שבע 

ובמכללת ספיר בנושא מוסיקה לתיאטרון קולנוע וטלוויזיה.
עיבד וניהל מוסיקלית את מחזות הזמר: שיער, מיקה שלי, מי שחלם, איש חסיד 

היה, רנט, אנני, הבית שלנו.

דולב ציגל - עיצוב תאורה
תאורן בתיאטרון ובטלוויזיה.

בתיאטרון בית ליסין עיצב תאורה לפותחים במה, פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית  
פותחים במה 2005: החולה ההודי, בשידור חי, יומנים. פותחים במה 2006: סיבת 
המוות, תה, שיר פרידה. פותחים במה 2007: סופ"ש עם תום, זריחה, דולפינים. 
פותחים במה 2008: ברודווי פינת פרישמן, צל של אישה, טניה, בראנז'ה. פותחים 
פרינסס מרי 7, פועלת זרה, תמונות יפואיות, מי מכיר את עמוס  במה 2009: 

חפר?.

דפנה פרץ - עיצוב תלבושות
בוגרת החוג לתיאטרון במגמת עיצוב במה באוניברסיטת תל אביב.

מעצבת תפאורה ותלבושות בתיאטרון, בטלוויזיה וללהקות מחול ומייצגים.
מי מכיר את עמוס חפר. בתיאטרון  בין ההצגות שעיצבה - בתיאטרון בית ליסין: 
הבימה: שניים עשר המושבעים. בתיאטרון עכו: חלום ערבי. בתיאטרון חיפה: טקסי 
יום השואה והזיכרון. בתיאטרונטו: גילי, צריך סוף לסיפור אהבה. בתיאטרון לילדים: 
פרפר נחמד, ריתוק. בתיאטרון האנגלי-בית הילל: יוסף וכותונת הפסים המשגעת, 
היפה והחיה. בבתי ספר למשחק ניסן נתיב, סמינר הקבוצים ואוניברסיטת ת"א: נשות 
נעורי ורדל'ה.  טרויה, הדה גאבלר, הכלה וצייד הפרפרים ועוד. בתיאטרון חולון: 

בתיאטרון הסימטה: משחק ילדים, החגיגה של ז'וקו. בטלוויזיה: ייפוי כח.

ניב מנור - עיצוב תפאורה
בוגר המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון אוניברסיטת תל-אביב. 

בתיאטרון בית ליסין: אהבה זה לא הכל, פרינסס מרי 7,  בין ההצגות שעיצב -  
תמונות יפואיות. בתיאטרון באר שבע: בוגד. בתיאטרון הקאמרי: מאה. באופרות 
לילדים באופרה הישראלית: חליל הקסם, סינדרלה. בסימפונייטה באר שבע: נישואי 
פיגארו. באופרה קאמרה: הזמרת הקרחת, הרמאי. באקדמיה למוסיקה תל אביב: 
דידו ואינאס, כך עושות כולן, האלמנה העליזה. באקדמיה למוסיקה ירושלים: 

העטלף, הנזל וגרטל. בתזמורת הקאמרית הקיבוצית: רחמיו של טיטוס.

גילי אמיתי - בימוי 
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי, 1995. בוגר החוג לתיאטרון וספרות 

באוניברסיטה תל-אביב, 2004. 
השתתף בהצגות - בתיאטרון הספריה: כובע מלא גשם. בצוותא ת"א: מוסקבה 

פטושקי. בתיאטרונטו 2009: הלילה על גבול היערות.
בטלויזיה: 20 פלוס, שבתות וחגים, פרשת השבוע.

משנת 2001 מורה למשחק ובמאי בבית צבי.
בין ההצגות שאותן ביים: ניסים ונפלאות בקופסאות שימורים, קוויאר ועדשים, 
איפה אמא שלי, שיחות אחרי הלוויה, הינשוף והחתלתולה, רולטה צרפתית, כסף 

קל, ארוחה בהפתעה, שמועות, גלנגרי גלן רוס, הקמצן, שלוש מסיבות.

רוני קובן - מחזה
עיתונאי, במאי ומחזאי. בוגר מגמת תיאטרון בתיכון לאומנויות ע"ש תלמה ילין. בוגר 

בית הספר לקולנוע על שם 'סם שפיגל'. את שירותו הצבאי העביר בגלי צה"ל.
במאי בית בתוכנית המגזין הדוקומנטרית עובדה עם אילנה דיין.

מגיש את התוכניות 24 שעות בערוץ 8 וציפורי לילה מארחות בגל"צ.
סרטיו הדוקומנטריים: ענה לי )2004, ערוץ 10(, בשם הבן )2005, ערוץ 10(, שמנמנים 
)2006, נגה תקשורת(, אחים בדם )2007, שידורי קשת, ערוץ 2(, כמו שאהבה צריכה 
להיות )2008, שידורי קשת, ערוץ 2(, בנות אלפרון )2010, שידורי קשת, ערוץ 2(.

נדל"ן, מחזהו הראשון זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל היידלברג ופרסי חבר 
השופטים ואהוב הקהל בתחרות פסטיבל פותחים במה 11 - פסטיבל בית ליסין 

למחזאות ישראלית. 
חובות, תסריט לפיצ'ר שכתב, זכה במלגת פיתוח מקרן רבינוביץ' לאומנויות.
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ניסו כאביה - סעיד 
בוגר בית הספר למשחק, יורם לוינשטיין 1993. השתתף בהצגות: בתיאטרון הפרינג: 
נולדו אשמים. בפסטיבל עכו: הפרגודים, לצחוק בפראות. בתיאטרון הבימה: סיראנו 
דה ברז'ראק, החייל האמיץ שווייק. בתיאטרון ילדים ונוער : נפש טובה, גיא אוני. 
באנסמבל תמונע: רעב, משחקי חברה, רביזור, עניין של גברים, חם בטבריה - 
הצגת יחיד. הצגת יחיד - יש ילדים זיג זג. פסטיבל תיאטרון קצר 2007 - לא תישא. 
בתיאטרון באר-שבע: הביתה הביתה. בתיאטרון בית ליסין: תנאים של חיבה, פרינסס 

מרי 7.

דבי יבלונקה - בטי הצעירה 
בוגרת בית הספר הגבוה למשחק, בית צבי 2008. במסגרת הלימודים בין ההצגות בהן 
השתתפה: הוא הלך בשדות, הבורגנים, ארבע נשים, הזוג המוזר ועוד. השתתפה 
בהצגת חנוכה פיטר פן. בתיאטרון בית ליסין: רוחקה - בפסטיבל פותחים במה 2008, 

אנדה. בתיאטרון ההאנגר: ילדות במדים.

מיכאל הנגבי - רוני 
בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: קוראים לי ייקה. בתיאטרון הקאמרי: 
אבודים ביונקרס, ילדים רעים, המורדים. בתיאטרון הבימה: הקוסם מברוקלין. 
אהבה קולומביאנית, סודות  החנפנים. בקולנוע:  בפסטיבל up 2 חיפה 2010: 
משפחה, חתולים על סירת פדלים, המיתוס של פומרנץ. בטלוויזיה - בסדרות: 

בובות, חשופים, פפרצי. בדרמה חצי טון ברונזה.

קובי ליבנה - יונתן 
 - בהן השתתף  בין ההצגות  צבי.  בית  לאמנויות הבמה  הגבוה  בית הספר  בוגר 
בתיאטרון הבימה: אנה קרנינה, המחלוקת. בתיאטרון הספריה: מלחמת טרויה 
ולסר, שעונים.  העורבים של מר  בתיאטרון תמונע:  לא תפרוץ, שרה סמסון. 
הצגות הילדים: מכתבים לאחי, אהבת איתמר, מעלה קרחות, נטע זר, שבעה 
סקפינו, על עכברים ואנשים, אלטלנה, רק  במכה אחת. בתיאטרון בית ליסין: 
אתמול נולדה, טניה, הבנאליות של האהבה, פרינסס מרי 7, רוחל'ה מתחתנת. 
לגעת באושר,  בטלוויזיה ובקולנוע:  עד התביעה, מפעל חייו.  בתיאטרון חיפה: 
תיק סגור, משפחת עזאני, מיכאלה, אהבת קיץ, כיפור, תסתכל לי בעיניים. 

אפרת ליפשיץ - מאיה
בוגרת בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה, בית צבי, 2009. השתתפה בהצגות - 
בהצגות ילדים: האורקל הדרומי, הסיפור שאינו נגמר. בתיאטרון בית ליסין: בפסטיבל 

פותחים במה 2009 ו-2010. בטלוויזיה: תמונה משפחתית.

חייקה מלכה - אהרון
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי. השתתף בהצגות - הצגות בבית צבי: 
ירמה, מעיין הכבשים, אידיוט, אנדורה, ציד אווזים, גלן גרי גלן רוס, רוברטו זוקו, 
השודדים, בפיסגה. מחזות זמר ב"בית צבי": רנט, יוסף וכותונת הפסים המשגעת, 
חתולים, פרח לב הזהב. בתיאטרון בית ליסין: בחורים טובים, הקוסם מארץ עוץ. 

לירית בלבן - ירדנה 
אפריל  שבע:  באר  בתיאטרון   - בהצגות  השתתפה  ירושלים.  נתיב  ניסן  בוגרת 
חודש  המלך,  בגדי  משפחה,   הבימה:  בתיאטרון  משיח.  המשרד  הקסום, 
ולא להתראות,  שלום  בתיאטרון חיפה:  בכפר, נמר חברבורות, נפגעי חרדה. 
בקולנוע  ועוד.  סניטוריום  עליי,  תסתכלו  בפרינג:  אחרונה.  חתונה  אימפרו, 
ועוד. קולומביאנית  אהבה  ספסל,  שחקנית  קומי,  קומי  הבורר,  וטלוויזיה: 

יורם טולדנו - אבי
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי, 1996. השתתף בהצגות - בתיאטרון 
בית ליסין: אבודים ביונקרס, סינית אני מדברת אליך, החולה ההודי, קפה ערבה, 
הפסנתר של ברתה,  בתיאטרון באר שבע:  7, ולנטינו.  דולפינים, פרינסס מרי 
גייפס. בתיאטרון הספרייה: כובע מלא גשם, הנרי הרביעי, דרך החופש, מעגל 
הגיר הקווקאזי. בתיאטרון חיפה: תשובה, ארתורו אוי, להיות או לא להיות, אותלו, 
גבולות, המלט, רומיאו ויוליה, שלום ולא להתראות, אימפרו, אמנות המשחק, 
יתוש בראש, רומבטיקו, דודתו של צ'ארלי, בנות עובדות. בתיאטרון תמונע: מועדון 
הקופים הירוקים. בטלוויזיה: סיבת המוות רצח, שלווה, המכון, ספי, תיק סגור, 
חדר מלחמה, תמרות עשן, טקסי דרייבר, חטופים. בקולנוע:  שלוש אמהות, 

חמש שעות מפריז, אדם בן כלב.

רבקה גור - בטי 
נולדה בירושלים. שיחקה בתיאטרון הבימה במשך 18 שנה. השתתפה בהצגות - 
שולמית, אופרה בגרוש, סנג'ר, נמר חברבורות, יומן חוף ברייטון, החווה, אנשים 
קשים, גן הדובדבנים, קברט, מראה מעל הגשר, ביבר הזכוכית, יהוא, חתולה 
על גג פח לוהט, רוקדים בלונאסה, כריתת ראש, מחול המוות, מועדון האלמנות 
העליזות. בתיאטרון חיפה: פופר. בתיאטרון החאן: האם הטובה, בפסטיבל עכו 93: 
התוכים של יחזקאל, בתיאטרון באר שבע: בית מלאכה, בתיאטרון הקאמרי: קפריסין, 
המפקח, שמו הולך לפניו, היה או לא היה, אשכבה. בתיאטרון בית ליסין: מה עושים 
עם ג'ני? בצוותא: חברים מספרים על ישו, קברט סאטירי סטריפטיז אחרון. כתבה 
וביצעה את פרחים לבתיה, תיאטרונטו 99 וזכתה בציון לשבח. כתבה וביצעה את יום 
הולדת 42 במסגרת "פותחים מסך" בבית ליסין 2001, המחזה זכה בציון לשבח. לאחר 
כשנה הועלתה ההצגה בצוותא בביצועה. השתתפה בסדרות ובסרטים. זכתה בפרס 

ע"ש שמעון פינקל, בפרס ע"ש חנה וגוטליב רוזנבלום ובפרס ע"ש רפאל קלצ'קין.
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מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

מרכזת ידידי התיאטרון:
ליטל גביש

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,300 ש"ח(

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס

ארליך עדי ועו"ד אמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא
ברקת אלונה ואלי

גאון משה
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר

דותן ורדה ובעז
דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי

ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי

חברת עופר השקעות בע"מ
חודורוב פארה ועופר

חכים דורית וקרמר שלמה
טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז

פדרמן ליאורה ומיכאל
פרופר סוזי ודן

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
קרן ראובן ואדית הכט

רכבי מיכל ויובל
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
3 תרומות בעילום שם

יונס חנה ואלי
כספי יהודית ופרופ' אליהו

כרמון ציפה ואריק
לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן

ליבאי עדה ופרופ' דוד
לין יהודית ועו"ד אוריאל

לנדאו ליאורה ואלי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני

מאירוביץ' אילנה
מולכו שלומית ויצחק

מור שרון ומנו
מטלון רותי וניסו

מיתר ג'וזיאן )צביה(
מיתר עופרה

מנדלסון חנה ויוסף
מנור רות ויצחק

משפחת פדרבוש
נאמן דליה ואייבי

נשיץ נחמה וגד
סבג עדי ודורון

סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל

סטל רחל
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע שרה ופרופ' מיכאל
סקר רבקה וצוקר עוזי

עזרי יורם
ענבר יהודית ואורי

ערד אורה
פוגל רחל וברוך

פוקס רעיה ויצחק
פינס עודד

פישר ד"ר אלי
פלס יהודית וישראל ז"ל

פפושדו אלי
פרלוק אורנה וד"ר חיים

פרנקל ענת ושמואל
צ'ורלי תמי

צ'חנובר עטרה ויוסף
צלרמאיר מיכל ומיכאל

קונדה ציפי ואפרים
קלגסבלד יעל ודורי
קלנר חני ואביגדור

קריב אסי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

קרן ע"ש פנחס זכאי ז"ל
ראובני דניאלה ודורון

רהב הילה ורני
רוטלוי נלי ויאיר

רונן )פקר( רן
רייז אורנה ואביב

רפפורט עירית ופרי גלן
שחר זהבה ואריה

שטיינר ד"ר יוספה
שטיר ישראלה

שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן

שמחאי סמדר
שני הדסה ומאיר

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שקלים פנינה והרצל

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק

תאומים אדית ז"ל וסטרברכלביץ' משה
תאומים עירית ומשה

תגר חיה ומרקו
8 תרומות בעילום שם

אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אביחי גאון מיכל

אדיר אילנה וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור

אחיעזר רותי
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אל-יגור מלכה ויובל

אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי

אקרמן אסתי ובני
ארזי מירי ושוקי

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם

בוקשפן רותי ואלדד
בילין עו"ד הלנה ועו"ד ישראלי יעקב

ביצ'צ'ו פרופ' ניצן
בירו תלמה וינוש

בירן גינה ודני
בכר אורית ויוסי

בכרך יעקבי אסתר
ברון ענת וגבי

ברנר אביבה ועוזי ז"ל
ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת מיקי ושייקה
גאון בני ז"ל

גבריאלי עדנה ארנן
גולדמן ד"ר רחל ופרופ' בולסלב

גוריון יפעת
ג'יבלי ד"ר אלישבע ובינימין ז"ל

גייגר שרה ומיכאל
גלאנץ טליה

גלבוע סולי ואורנשטיין יורם
גלברד ברכה ויעקב

גליק נילי
גליקסמן דליה ויוסף

גמזו יעל וגיא
גרבינסקי דינה וישראל

גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן
דבורין פנינה וזהר

דברת מירי
דגמי הגר ועזרא

דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי

הירשמן פרי עדנה
הלפן חנה ואלי

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית
זליג ג'ולי ומיכאל

זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ורו"ח אריה

חרל"פ ענת וד"ר שמואל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

טל דבי וסנדר
טמיר ענת

טרנר אריאלה ויעקב
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שחקני התיאטרון 
לעונת 2011-12 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מזכירת התיאטרון: 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, יהודית רוקבן

מכירות בית: סימי מאירסון, שני גזית
עוזרת למנהל משאבי אנוש:

יפית זיו
רכזת שרותי משרד:

ויקי וייסמברגר
מנהלת חשבונות ראשית:

מרב כהן
חשבת שכר: לורה מולצד'סקי

מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן, טלי חובב

פניות הציבור: טל שני-וייסמברגר
מנהלי מח' שיווק טלפוני:
קופלר סלביה, שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
מריה בנגרט, בתיה גמליאל,

זאבי זוהר, יפית טרייסמן,
ציפי לסינגר, רחל לסקי

מרים כספי, תמר רון, אלקה שלו
מנהלי שרות לקוחות:

טל ימיני, כלנית סטמקר
נציגי שרות לקוחות:

מירה ביסון, רות בן-דת,
שרה גלעם, אוהד דור,

ליאור ליבה-רנולד, שירה מאזה,
רוני מולא, יעל מטלון, יעלה מרוז,

אבישי מימון, מאיה סברוב
מרכזיה: דבורה אהרון, עליזה שטרן

ארכיון: שי מרקוס
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, איציק סלחג'י, גולן ימין
אחראי סדרנים: אריק דור

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

מנהל במה ראשי: אלברטו בנדר
מנהלי במה: זיו אורפז, חאלד ג'בארין, 

ברוך וידרה, דניאל לוין, 
סטניסלב מרק, אברהם נתנאל, 
ליאור סאלם, סטניסלב סווטקין, 

גיא קריספיל, נחום רז
עובדי במה: דניאל ברק, יהודה גרוס, 

אלון כליף, מטיאס סטוליאר
מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר

תאורנים: שוקי אבו-חצירה, 
ניסים דלרייה, שמואל הס, 

יוני לביא, יוליוס מאירסון,
פרננדו מחאיקר, זאב נבון, 
אולג סטפנוב, ליאור עזרא, 

אייל עובדיה, דולב ציגל
מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה

הגברה: אבישי אסור, אסף בן אבי,
רז בליצבלאו, מאור בן חמו, 

גיורא הרמן, עומר יולביץ', 
ליאור דלמן, סטס סוסניבקר, 

אורן פרי, יורי שכנוביץ, סרגיי שקורין
מנהל ייצור: רמי דקל

מח' אביזרים: אריה האובן
מנהלת מח' הלבשה: אביבה חזיז

מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:
טל אדמון, מיכל אלוני,

מיכל בן שושן, ולריה גלוזמן,
דנה כהן, מריאנה גרייב, טל ניב,

אסיה נלן, אירנה סגל,
מריאנה פינקלשטיין, אולגה פרגמן,

מרינה צורילוב, ליאורה רון
מיטל שלום, אורנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

מיטל אבני
אבי אוריה

דני איסרליש
יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי
לירית בלבן

דודו בן-זאב
גלי בן-גיאת

מאיר בנימיני
עידו ברטל
רבקה גור

ששון גבאי
דני גבע

עמירם גבריאל
ליאת גורן

מיכאל גמליאל
מורדי גרשון

מיה דגן
דרור דהן
טל דנינו
אילן דר

שי לי הירש
מיכאל הנגבי

עמי ויינברג
גיל וסרמן

מרים זוהר
עמנואל חנון
יורם טולדנו

שלומי טפיארו
דבי יבלונקה
ניסו כאביה

אבי כהן
יעל לבנטל

מיכל לוי
אסי לוי

קובי ליבנה
אפרת ליפשיץ
ענת מגן-שבו

הדס מורנו
רז מזרחי

שמעון מימרן
חייקה מלכה

דב נבון
אביבה נגוסה

בת-חן סבג
אברהם סלקטר

מיכה סלקטר
מתי סרי

אלון פדות
שרה פון שוורצה

ניב פטל
גדי צדקה

קרן צור
הדס קלדרון

ליז רביאן
אייל רוזלס

גיא רוזן
חנה רוט 

מיכל שטמלר
שלום שמואלוב

דנה שרייר
רפי תבור

קבוצת צעירי בית ליסין
גלעד קמחי - מנהל קבוצת הצעירים

אור אילן, דניאל אפרת, אסף בן-שמעון, 
אילנית גרשון, דיקלה הדר, ידידיה ויטל, 

אופיר וייל, הילה זיתון, רויטל זלצמן, 
יוסי טולדו, טל-יה יהלומי, שחר ישי, יניב לוי, 
צביקי לוין, גיא מסיקה, עוז ניסן, יעקב תמרי

מנהלת התיאטרון:
ציפי פינס

מנהל משאבי אנוש:
צבי ירון

מחזאי בית:
הלל מיטלפונקט

דרמטורג התיאטרון:
אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר
ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד 

נתנאל גלעדי
רמי בן-גל

רוית דום
אורית וינס

שלום חבשוש
אביגדור לוין 

אריה מנדל
אריאל קפון

להצגה זו
עוזרת במאי

ומנהלת הצגה:
אירן אשל

מנהל במה:
חאלד ג'אברין

הלבשה ואביזרים:
מיכל בן שושן

הגברה: 
סטס סוסניבקר

תאורה: דולב ציגל, 
שמואל הס

ביצוע תפאורה:
תיאטרונית

עיצוב שער: 
אתי קלדרון

צילומים לתכניה:
דניאל קמינסקי

עיצוב תכניה:
נוטלסטודיו

יעוץ משפטי:
עו"ד אורנה לין

עו"ד עמית מנור
עו"ד נחום פיינברג

רואה חשבון: אלי שפלר
תודה

לבית חולים איכילוב

הפקה
מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק

מנהלי הצגות: אירן אשל, אסנת גבאי 
אורנה דויטש, ברוך וידרה

שושי זק, רולי יקואל, לני רוזנצוויג
שרון שפירא, ארז שפר

מנהל השיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהלת הפקות 
ותפעול:

אדווה טמקין 

מנהלת כספים:
מיכל דביר-חן



The fate of a beautiful home in Neve Zedek, Tel Aviv, symbolizes the fate of the family that built this home, 
dreamed, and lived there. In her old age, Beti, the matriarch of the family, becomes convinced that 
she must decide the fate of the home that her two sons are battling for: one son, a failed businessman, 
who dreams of replacing this home with a skyscraper for the wealthy, and the other son, a successful 
scientist who has left Israel and is ambivalent about his own future. This human and emotionally charged 
encounter between two vulnerable people exposes the large gaps between the family members: 
hopeless dreams vs. a cruel reality, family solidarity vs. a sense of mutual alienation, the ideology behind 
building up the Land of Israel vs. cold economic calculations in an attempt to strike it rich quickly.  The 
nostalgic and magical memories of the beginnings of Tel Aviv, an era of innocence and romance, further 
underscore the sense of passing time, and urge Beti to reach a decision. Her decision regarding the fate 
of her home leaves everyone flabbergasted.

First Performance: 26.8.2011, Length: 1 hour and 20 min, without intermission. 

Directed by: Gili Amitay
Set Design: Niv Manor
Costumes Design: Daphna Peretz
Music: Effi Shoshani
Lighting Design: Dolev Tzigel 

Cast: 
Lirit Balaban - Yardena
Rivka Gur - Beti
Michael Hanegbi - Roni
Yoram Tolledano - Avi
Debbie Yablonka - Young Beti
Nisso Khavia - Saaid
Kobi livne - Jonathan
Efrat Lipshitz - Maya
Haike Malka - Ahron
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נדל"ן
מאת רוני קובן

בימוי: גלי אמיתי

מימונה
מאת חנה אזולאי-הספרי

בימוי: כפיר אזולאי

מכולת
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

שיינדלה
מאת אמנון לוי ורמי דנון

בימוי: רמי דנון

רוחל'ה מתחתנת

מאת סביון ליברכט
בימוי: ציפי פינס

אמא מאוהבת
מאת גורן אגמון

בימוי: גלעד קמחי

תפוחים מן המדבר
מאת סביון ליברכט
בימוי: עודד קוטלר

אחרון ימיה

מאת גדי ענבר
בימוי: משה קפטן

קברט ז'בוטינסקי
מאת גדי צדקה ובבימויו

מקסי ואני
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

סוסים על כביש גהה
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

שם פרטי
מאת מתיה דלאפור 

ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר
תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה קפטן

אהבה זה לא הכל
מאת בארי קרייטון

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: רוני פינקוביץ'

בחורים טובים
מאת ארון סורקין

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: משה קפטן

אחים בדם
מחזמר מאת ווילי ראסל

תרגום: דניאל אפרת
בימוי: גלעד קמחי

מנדרגולה
מאת יעקב שבתאי

בעקבות ניקולו מקיאוולי
בימוי: גלעד קמחי

33 וריאציות
מאת מויזס קאופמן

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: משה קפטן

אמא שלו
מאת איוון פלאסי 

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: רוני פינקוביץ'

היופי כן קובע
מאת ניל לביוט

בימוי: ליאור אשכנזי

פגישה מקרית
מאת נואל קוארד
עיבוד: אמה רייס

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס

משחק ילדים
מאת אפרים סידון

בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום

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