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מיד אחרי הטירונות התייצבתי לבדי בשערי הקיבוץ ניר אליהו כחיילת של"ת. החלטתי 
ללכת לקיבוץ עוד לפני הגיוס, מכיוון ששמועה הגיעה לאוזני, שבקיבוץ מקבל כל חייל 
חדר משלו. חדר משלי, ולא חדר משותף לחיילות אחדות בבסיס צבאי, היה משאת 
נפשי בתקופה ההיא. בשלב השיבוץ שאחרי הטירונות הניחו לפני רשימת קיבוצים 
 - גורלה  ואני בחרתי בהחלטה של בת שמונה עשרה להיסחף עם  קולטי חיילים, 
בקיבוץ הראשון שלא הכרתי את שמו: ניר אליהו. חתמתי על טפסים אחדים, ורק אחר 

כך שאלתי איפה נמצא הקיבוץ. אמרו לי: "ניר אליהו נמצאת מול קלקיליה."
באתי לקיבוץ כדי לכתוב. הצורך לכתוב בער בי כבר שנתיים, אבל בחינות הבגרות 
עיכבו אותו ונראה היה לי שהקיבוץ יבטיח לי תנאי כתיבה נוחים יותר מאלה שיכול היה 
להציע בסיס צבאי. וההבטחה לחדר משלי אמנם קוימה: קיבלתי חדרון צנוע בשורה 
של חדרוני צריף ובו מיטה, ארון ושולחנון שהתמלא עד מהרה בהמון דפי טיוטות. ושם, 
לילה לילה, ישבתי וכתבתי את הרומן הראשון שלי, שלא יראה אור לעולם על אף ששם 

כבר היה לו: "בטיסת נדנדות", מתוך שורת שיר של נתן אלתרמן.
ברוב שעות היום עבדתי בבית ילדים עם קבוצה של שישה פעוטות בני שלוש. לפעמים 
גיהצתי כתנות גברים מבוקר עד אחר צהריים, במיומנות שהלכה והשתכללה עד 
שיכולתי לעשות את העבודה תוך בהייה אל השדות שנשקפו מחלונותיו של צריף 

המכבסה.
מחצית שירותי הצבאי - שנה אחת - שהיתי בניר אליהו. הבטתי בקיבוץ ובחבריו בעיניה 
של בת מהגרים עירונית שהגיעה למחוזותיו של בן הארץ האציל, לראות מקרוב את 
הפלא הזה שנקרא "היהודי החדש", שהוא ההיפך הגמור של הוריה ובמידה מסוימת 
שלה עצמה, והוא גם מיתוס של מופת מוסרי ואנושי. מצאתי את עצמי בעמדת אורח: 
לא באתי לחקור את המקום אבל מצבים נקרו בדרכי. לאט לאט גיליתי שדיבורים על 
שוויון ועל אחווה היו רטוריקה ריקה. למעשה, היתה שם היררכיה ברורה מאוד, ואפילו 
לילדים היה ברור את מי מותר לנגח ואת מי לא כדאי. היה צו ברור ומחייב של אחידות 
שכל מי שחרג ממנו נענש באופן כלשהו. יותר מכל נחשף הדבר באסיפות הקיבוץ. 
האסיפות – לכאורה לב-לבה של הדמוקרטיה הקיבוצית - היו הזירה שבה נחשפו 
הדברים בבהירות. כאן אפשר היה לראות הצעותיו של מי התקבלו ושל מי נדחו; 

משאלותיו של מי מולאו ושל מי הושבו ריקם.
ובתוך זה, נרקם אצלי אז סיפור, חלקו דמיון וחלקו נשען על דמויות שהתהלכו שם 
לנגד עיני, סיפור על עוול שנעשה למי שאינו מסוגל להתאים את מידותיו - לפי מצוות 
המקום - לכתונת הגזורה מראש. שלושה עשורים קינן בדמיוני גרעין הסיפור, המתאר 
פרשת התעללות שעובר זוג חריג על ידי חברי קיבוץ, עד שנכתב הסיפור "קיבוץ" וראה 

אור בקובץ "מקום טוב ללילה".
ולכן הבעיטה  היא אחד הפרקים העצובים בהיסטוריה שלנו.  קריסת הקיבוצים 
של הסיפור האכזרי "קיבוץ" מעוררת בי גם קצת רגשי אשם. כי לקיבוץ יש זכויות 
היסטוריות שאין עליהן עוררין; כי רבים ממעשי העוול נעשו ללא זדון. וכשאני מהרהרת 
היו מבוגרים ממני אז בשנים  ניר אליהו, שחלקם  באנשים הצעירים שהקימו את 
ספורות בלבד, אני חושבת גם עליהם בצער: אנשים צעירים שיצאו בתום לב לבנות 

עולם חדש ולא שיערו שטבע האדם חזק יותר מרצונם הטוב.

סביון ליברכט, המחזאית

חוויית הקיבוץ שלי
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טוב שהקיבוץ התגוון, כי בקיבוץ של רוסי רק רוסי לא 
ישתגע, בקיבוץ של פולנים אי אפשר לגעת באוכל )הם 
כולם  ייקים  ובקיבוץ של  כל דבר(  שופכים סוכר על 
טוב  לזה,  מעבר  מוסיקלי.  חינוך  מעודף  אנטיפתים 
שהקיבוץ התגוון, כי העולים החדשים הגיעו לקיבוץ עם 

מקצוע ביד.

גוריון הביסה את  יצאה לדרך. מפא”י של בן  והמדינה 
מעיראק,  מסוריה,  ממצרים,  עולים  ילדי  יריבותיה... 
נקלטו באפיקים  מאיראן, מתורכיה, מתימן, ממרוקו, 
ונמסרו להוריהם החדשים... בלהה רונן, המטפלת של 
“שיבולת” הסורית, השגיחה על הנערים בזמן  חברת 
יזרקו מהצלחת לכולבויניק את העוף  הארוחות, שלא 
ושאר  המכובס, הכוסמת, הקלופס, הבצקניות-בגזר 

מטעמי המטבח הקיבוצי.

לא  עוד  הצעירים  העצים  לגובה.  גדל  אפיקים  בית 
וכבר  גובהם של הבניינים הדו קומתיים,  הדביקו את 
יהיה מנוס מבניית קומה שלישית,  דובר על כך שלא 
אסם  הוקם  המוסך  ליד  האוכלוסין.  צפיפות  בגלל 
תערובת שהיה גורד שחקים לעומת מגדל המים. במגדל 
התחמיץ שהתרומם ליד הרפת נכבשו קלחים של תירס, 
שהם המלפפונים החמוצים של הפרות. לרפת הוכנסה 
מכונת חליבה: נגמר עידן החליבה בידיים. ענפי השלחין 
והשליכו את  והמספוא הצטיידו במחרשות חדישות 
הישנות לגל גרוטאות. המשאבות שעל הירדן הוליכו מים 
לפרדס ולמטע התמרים. שדות חיטה וכותנה נזרעו על 

הר ממערב לירדן; בשעת השקיעה נצבע ההר פלטינה.

הביתה

מעל לכול, הקיבוץ התרכך במה שנוגע לאחזקת רכוש פרטי. 
יד,  מילא רהיטים – אבל החברים התחילו להסתובב עם שעוני 
חברות מסוימות החזיקו תכשיטים בבית וחלקן אפילו ענדו אותם 
בחוץ, כמעט בכל דירה עמד רדיו בסלון, האיסור על אחזקת 
קומקומים נשכח מלב, ולכמה חברים היו אפילו מצלמות, ואיש לא 

קרא להם לבירור על זה. 

לקראת מערכת הבחירות הבאה כינה ראש הממשלה )מנחם 
בגין( את הקיבוצניקים “מיליונרים עם ברכות שחיה” והבטיח את 
נצחונו. כשישבו מול הטלוויזיות וצפו בהכתרתה המחודשת של 
ממשלת הימין, הם כבר ידעו שהם שנואים על רוב העם ושמפעל 
ההתיישבות הקיבוצי נזנח לטובת מפעל ההתנחלות בשטחים, 

ורק שאלו את עצמם מתי יסגרו להם את השיבר.
האתמול המשותף והמחר המשותף נחיו בשקט מיום ליום. 

ואז באו שבע שנים רעות.
בשנה הרעה הראשונה התרחשו שתי מפולות בבורסה בתל 
אביב. במפולת הראשונה איבדו הקיבוצים שלוש מאות מיליון 
שקל, ובמפולת השניה איבדו הקיבוצים את כל מה שהשקיעו 

בבנק הפועלים.
בשנה הרעה השניה, פקעה הארכה שנתן כריש השוק האפור 

לגזברי הקיבוצים.

הקיבוצים  הבינו  השלישית  הרעה  בשנה 
שהמצב לא טוב.

השוק  כריש  המשיך  הרביעית  הרעה  בשנה 
האפור לפשוט את עורם.

בשנה הרעה החמישית חתמו גזברי הקיבוצים 
על צ’קים ללא כיסוי.

חובות התנועה  הגיעו  בשנה הרעה השישית 
הקיבוצית לשבע מאות מיליון שקל.

הממשלה  הודיעה  השביעית  הרעה  ובשנה 
לקיבוצים שהיא מוכנה לפרוס את חובותיהם 

בתנאי שיכנסו ל”תכנית הבראה”.

שנות  שבע  באו  הרעות  השנים  שבע  אחרי 
יקיצה... החברים הבינו שנגמר הסיפור והתחילו 

לתרגל את המילה הפרטה.

מתוך הספר “הביתה” מאת אסף ענברי, 
בהוצאת ידיעות ספרים, 2009.
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הצורך לדעת
“ההבדל, לכאורה, בין פסיכולוגיה של קבוצה לפסיכולוגיה 
של הפרט, הוא אשלייה הנוצרת כתוצאה מכך שהקבוצה 
מבליטה תופעות שנראות זרות בעיני מתבונן שאינו רגיל 

להשתמש בקבוצה״
)וילפרד ביון, 1968(

המחזה ״ קוראים לו מלך”  של סביון ליברכט נפתח בסוד 
שחוזר מן המודחק )פרויד( והושתק במשך שנים. בדומה 
ישנו מלך, בנם  ״אדיפוס המלך״ גם כאן  למחזה הטרגי 
המאומץ של דבורה ואהרןן. מלך כמו ״אדיפוס המלך” של 
סופוקולס מבקש לחקור את האמת אך נתקל בהתנגדות 
וסודות מן העבר  זו. מסכת ההשתקות מופרת  לחקירה 
צפים ועולים. בשונה ממחזהו של סופוקולס, מלך מחפש 
כמו  זאת בכל מחיר  עושה  אינו  אך  לדעת את האמת, 
אדיפוס המלך, ולכן זו אינה טרגדיה קלסית שנעה לכיוון 
ידוע מראש. המחזה והתנועה בין הרצון לדעת את האמת, 
לרצון להשאיר את הקיים ולא לדעת פועלת לכל אורכו. 
 - והווה    פועלים שני כוחות מנוגדים  בתנועה בין עבר 

הדחף לדעת והדחף לא לדעת. 
היא,  באשר  לקבוצה  מטאפורה  כאן  מהווה  הקיבוץ 
ומאוחדת, אבל במחיר של מחיקת  המרגישה הרמונית 
ההבדלים האינדיבידואלים של חברי הקבוצה. הקבוצה 
מהווה בכך סוג של הגנה בפני חרדה מבדידות ופגיעות 

אישית. 
ביון, אנליטיקאי בריטי שחקר את נושא הקבוצות מנקודת 

מבט פסיכואנליטית, טען כי ״אנשים מתחברים יחד לקבוצה במטרה לשמר את הקבוצה״, ועוד אמר, כי במשך זמן רב מרגישים 
כל חברי הקבוצה שעצם ההשתייכות לקבוצה הוא כל מה שדרוש. מה קורה כשלתוך הקבוצה מופיע זר, אחר, לא מוכר, 
המבקש להשתייך אליה? כיצד זה ישפיע על המערך הקבוצתי ועל כל אחד מחברי הקבוצה? ביון עסק רבות בשאלות אלו. 
הוא הציע את המונח Valency, נטייה, כדי להסביר תופעה של מוכנות טבעית של אדם לקלוט ולהפנים את ההשלכות עליו 

מהקבוצה. הנטייה יכולה להיות על בסיס אישיותי, או סממנים חיצוניים כמו צבע עור, מנת משכל ועוד. 
במחזה של ליברכט, דויד, הוא הזר שאוסף לתוכו את השלכות חברי הקבוצה. הוא מייצג את  ההפרעה להרמוניה, בהיותו לא 

מוכר, ומאיים על שיווי המשקל המוכר של חברי הקבוצה . 
הזר מעצם היותו זר, הוא מושא כמעט טבעי להשלכות של חברי הקבוצה לכל אותם חלקים בנפשם שאינם רוצים לדעת 
שמצויים בתוכם ומבקשים לדחות אותם.  הזר, הדחוי, נושא עבור חברי הקבוצה את החלקים הדחויים בנפשם ומשמש השעיר 
לעזאזל. חווית דחיה אישית בפני חלקים לא רצויים תוך נפשיים, מושלכים החוצה לשעיר לעזאזל )דויד, במחזה של ליברכט( 

וכך נעשה הוא הדחוי, הלא רצוי, עד הסוף הטרגי. 
תהליך זה מתרחש בכל קבוצה ותפקידו של המנהיג ,לראות תהליכים אלה ולתת להם מילים, כך שחלקים דחויים באופן אישי 
יושבו לכל אחד מחברי הקבוצה, ובכך יוכל להתרחש תהליך מרפא ומצמיח. במונחים של פסיכולוגיה של היחיד, ניתן לראות את 

המחזה שמתרחש בקבוצה, קיבוץ , גם כתהליך שמתרחש כולו בנפש אחת של הפרט.
ליברכט דנה במחזה שלה במאבק בין חתירה וחיפוש לדעת אמת, לבין שתיקה והשתקה. מלך מייצג את הקול המבקש להפר 
את השתיקה, בעוד חלק מחברי הקיבוץ מייצגים קול שמבקש להמשיך את השתיקה וההשתקה. המחזאי שמאמין בערך 

המילים לנסח את האמת, ובחופש לתקשר, מדבר וכותב. ליברכט ממחישה זאת במחזה הנוכחי, “קוראים לו מלך”. 

מאת קרן קפלן, פסיכולוגית קלינית
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בין שדה התירס לשדה החיטה, אחרי השקיעה בשדה... 
בין אסיפת החברים, לבין  בין שבילי המשק, לבין הרפת 
הסערה  ענני  לבין  הפסטורלית  השלווה  בין  המשק  חג 
העושק  נוראה.  טרגדיה  ונרקמת  הולכת   – המתקרבים 
שמופיע במערכה הראשונה, הופך כבסוף הידוע מראש 
יוצא  ומתגבר,  רוע שהולך  לטרגדיה במערכה האחרונה. 
מכלל שליטה, עד איבוד הבלמים הן של הטרקטור והן אלו 

המוסריים. 
בין השבילים המוריקים, והפרות שופעות החלב, לא נמצא 
מי שיזין, ישמור, יגן, אין מי שיציב גבול, יניף דגל אדום, יפקח, 
ויבלום את מעגל ההתעללות על מנת להושיע הן את החריג, 
המתעמרים  האחרים  את  גם  אך  האונים,  וחסר  החלש 
מעצמם. וכך אנשים “טובים”, עושים מעשים רעים ואכזריים. 
ללא  נורמטיבים  אנשים  איך  השאלה  על  לענות  בנסיון 
רקע של אלימות ותוקפנות, עלולים להפוך לאכזריים, ניסו 
חוקרים שונים לבחון האם יצר האדם רע מנעוריו, וכן ביקשו 
לברר מה הם התנאים הסביבתיים שעלולים לגרום לאנשים 

“טובים” לפעול באופן אלים, ולבצע מעשים בלתי נתפסים. 
בעשרות השנים האחרונות, בוצעו מחקרים פסיכולוגיים 
קיימים  כי בכל אדם  שהצביעו על האפשרות המטרידה 

היבטים אפלים של רוע, ובתנאים מסויימים הוא עלול לפעול 
באופן מרושע. שני הניסויים הבולטים בתחום היו אלו של 
מילגרם מ- 1961 שבו נמצא כי רוב המשתתפים היו מוכנים 
לפגוע ולהסב סבל לאחר, מבלי להסס כאשר ההתנהגות 
)מהבולטים  זימברדו  פיליפ  גם  כך  בהדרגה.  הוחרפה 
בתחום חקר הרוע בעולם(, בניסוי המפורסם שערך בו חילק 
באופן רנדומלי קבוצת סטודנטים באוניברסיטת סטנפורד, 
6 ימים לאחר  לאסירים וסוהרים, נאלץ להפסיק את הניסוי 
מעשים  ביצעו  "הסוהרים"  שהסטודנטים  כיוון  שהחל, 

אכזריים נוראיים בחבריהם ה"אסירים".
מסקנת החוקרים היתה כי ההתדרדרות המוסרית נמצאת 
יצר הצייתנות לסמכות  ומושתתת על  על מדרון חלקלק, 
הטבוע באדם. משתנים סביבתיים )ולאו דווקא אישיותיים( 
עלולים להוביל אנשים נורמטיבים לפעול באופן לא מוסרי 
וקיצוניים, בעיקר כאשר ההסלמה  ולבצע מעשים איומים 
הינה הדרגתית, נשללת האנושיות )דפרסנוליזציה( ממושא 
המשתתפים  בין  נחלקת  למעשים  והאחריות  הפגיעה, 

שנעדרים מנגנוני פיקוח. 
באווירה המאפשרת התפתחות  עוסק  המחזה שלפנינו 
הרוע, תוך עיוורון וחוסר הכרה בעיוות שנוצר. גיבורי המחזה 

כשאנשים “טובים“ עושים מעשים רעים...

אינם תופסים עצמם כפוגעים ואלימים, כפי שאינם מזהים 
את ההיבטים המוחלשים, הפגיעים והמעוותים ו”המפגרים” 
את  המקדש  המקום  מהם.  אחד  כל  אצל  שמתקיימים 
כח,  עמדת  להם  מעניק  היחיד,  חשבון  על  הקולקטיב 
ומצמם את היכולת שלהם להתבונן על מעשיהם הכוחניים 

שהולכים ומסלימים. 
הדמות החריגה והחלשה, הופכת לשעשוע ומנקזת אליה 
עליה  המושלכות  והדחייה,  הפחדים,  האגרסיות,  את 
דויד, מייצגת הן  כעל שעיר לעזאזל. דמותו הפגיעה של 
האימה  את  והן  ושייכות,  אהבה,  לביטחון,  הכמיהה  את 
מפני האפשרות להתפס כשונה, אחר, לא מובן, בחברה 
בלמים  נעדרת  אך  ומשמעת,  ציות  אחידות,  המקדשת 

מספקים בדמות פיקוח חיצוני. 
גיבורי המחזה שבויים בתוך מערכת המוחקת את האישי, 
היכולת לההתבונן  יקר, בחוסר  גובה מכולם מחיר  ולכן 
על  אחריות  ולקחת  בפחדים  להכיר  עצמם,  את  ולהבין 
והתוקפניים שבתוך כל אחד מהם.  ההיבטים ההרסניים 
וכך כל המשתתפים נלכדים בתוך המעגל המוביל אותם 
יכולת להבחין במורכבות,  להתנהגות חסרת חמלה, ללא 
ולסלוח.  ולרצות לתקן  לכאוב את הרע, להרגיש אשמה, 
ותווית שקרים,  טיוח  בנוסף העדר הפיקוח החיצוני תוך 
יכולת  אינו מאפשר תהליך תיקון. הם נותרים מחוסרי כל 

להתמודד עם האשמה ועם משמעות התוצאות ההרסניות 
של מעשיהם. בניסיונם לברוח מפני תחושות הפחד והכאב, 
ומתכחשים  מכחישים  מדחיקים,  הם  אליהן,  ולהתנכר 
תהליך  של  בסופו  שמצליחה  היחידה  הדמות  לאשמה. 
עם  להתמודד  מתחילה  החברתי,  בצווי  למרוד  פנימי 
ההשלכות של האירועים, וחושפת את המציאות הקשה. היא 
מושכת אחריה, את האחרים הנגררים לאירוע הטראומתי 
ונאלצים לחיותו מחדש. עתה כאשר המסך  בעל כורחם 
יכול עוד לחמוק מהצורך להתבונן בצד  אינו  הורם, איש 
נחסמות.  המילוט  ודרכי  מהם,  אחד  בכל  השוכן  האפל 
לכודים ברשת שקרים,  כל המשתתפים מוצאים עצמם 
מניפולציות והעמדת פנים ללא מוצא. למרבה הצער, כמו 
ב”חד גדיא” ללא תהליך פנימי וחיצוני, הם מתגלים שוב כמי 
שאינם מסוגלים לשאת את רגשות האשמה ולקחת עליהן 
יכולה  אחריות ובעלות, ומכאן שהטראומה לא רק שאינה 
ויוצרת  להתרפא, היא משתחזרת במעגל סגור ללא מוצא, 

אחריה גלי הדף הרסניים ואלימים. 
 

מאת ד"ר גלית לזר
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 מתוך הבהובי הזיכרון הראשונים שלי, בשעות אחר א
ודוממות כמו מוות, חוזר התרנגול  צהריים חיוורות 
ונקבע בעיקשות כראשית הכול. מכל השפע המסחרר 
של חזיונות ורשמים אפשריים, איתו אני בוחרת להתחיל. 
זו התחלה משוערת, סתמית אפילו, אבל הזיכרון קובע את 
התרנגול כטבורו של הקיבוץ: הנקודה הדוממת שסביבה 
האוכל,  חדר  הילדים,  בתי  מתרחבים  במעגלים  חגים 

הבריכה, הספריה, גבעות האורנים, הפרדסים. 
מגלשה  הוא  זיכרוני,  של  התבנית  כמו  "התרנגול", 
ספיראלית המחוברת לסולם שלבים שבראשה מתנוסס 
תרנגול פח עם זנב נוצות צבעוני וגאה. גובהה של המגלשה 
נוטה  הילדות  מן הסתם על שני מטרים, אבל  לא עלה 
בזיכרוני  ולכן  כל התופעות  טיבעה להגדיל את  מעצם 

התרנגול נוגע בשמיים, והיקום כולו חג סביבו.

הו אחוות העמים! איך ב מה שהיה סוציאליזם,  הו  שוויון,  הו 
הזדחלתי אל תוך החיבוק הקולקטיבי ועטיתי עלי 
את החזות האחידה כמיטב יכולתי. להפתעתי התקבלתי 
אחרי כמה רטינות חלושות בהסכמה מטושטשת שבהיסח 
הדעת. וכשהתקשתי לעכל את הויתור על ה"אני" לטובתו 
של המושג "אנחנו", הטביעו אותו על אחורי בכוח שלא 
המשותפת,עירומה,  המקלחת  בחדר  עמדתי  יישכח. 
נינוחה ומעלה אדים כשהבחנתי לזוועתי באחת הבנות 
נגשת בטבעיות אל כפכפי העץ הנהדרים שארזה לי סבתי 
עם יתר בגדי, נועלת אותם על רגליה. "יולה", יבבתי, "היא 
לקחה את הכפכפים שלי". המילה הזו, שלי, הנתעבת 
ניגשה  אותה. בצעדים מדודים  מכל המילים הטריפה 
המטפלת אל הילדה, הסירה את הכפכף מרגלה ובעוד 
אני מתרווחת למראה הצדק הסוגר בנקישה את הפרק 
הזה בתולדות עוולות העולם, היא התייצבה מולי ובתנופה 

עזה, בהבעה נייטרלית, כמבקשת לומר "אל תקחי את זה 
באופן אישי", הנחיתה את כפכף העץ על אחורי העירומים. 
"אין שלי. רק שלנו", הטעימה את מוסר ההשכל אל תוך 

פרצופי ההמום ופנתה לאסוף מגבות לחות מהריצפה.

אבל היה גם בידור, היו צחוקים שאפשר להשתגע. כך ג
שעשענו את עצמינו בארץ השממה, ילדים ומבוגרים. 
צחקנו, בטרוף צחקנו, אחד מהשני: מזה שעדיין עשה 
ג' והמטפלת קראה בשמו,  את צרכיו במכנסיים בכיתה 
מכריזה בהפסקת עשר לפני חברת הילדים כולה, "לך 
לעשות בבה." עד היום הוא מתגורר בקיבוץ, בן למעלה 
ילדים, פצוע. צחקנו גם מזו  מחמישים, בלי אישה, בלי 
שאבא שלה ניסה לדחוף לנו ידיים כל הזמן ואפילו אותה 
הוא נהג להצמיד בתוקפנות מבהילה אל מפשעתו. היא 

ברחה עד לניו זילנד אחרי הצבא ומאז לא ראיתי אותה.
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למדנו מהגדולים, מההורים שלנו שתקעו מרפקים 
זו שמעת לעת  זה, צוחקים על  זה בצלעותיו של 
כל האקווריומים  מנפצת בסערה פסיכותית את 
זנים  המטופחים של השכנים ומשחררת לחופשי 
רב  ובכסף  במאמץ  שנאספו  נוי  דגי  של  נדירים 
נימפומנית.  שאישתו  זה  של  גבו  מאחורי  וגיחכו 
"נימפומנית", חזרתי על המילה בלחש, טועמת את 

המליחות שעצרה, בת ים. 

טופסי ד כשהגיע  מגובשת  קבוצה  כבר  היינו 
הקופיפה. זה הכינוי שנתנו לה. אני נתתי לה, 
שצמח  כינו  היה  מאיתנו  אחד  האמת.לכל  למען 
מאסוציאציות חופשיות ומחיבה נרכשת לביזוי. אני 
זינקתי על טופסי בכל הזעם והשינאה והפחד של מי 
שפעם היה הזר, האחר, הלא שייך ועכשיו לא מעוניין 
בו את הזיכרון הזה.  באף אחד בסביבתו שיעורר 
יותר לחוסר השייכות של שנותי  בעולמי לא מקום 
הראשונות בקיבוץ, כשהייתי זו שהדיפה את הריח 
המתועב של החוץ ועכשיו הייתי ראשונה למרר את 
חייה. שתתחרט טופסי הקופיפה, התפללתי ותלך 

למקום אחר. 

הנעורים הם מטומטמים: מנוע ליבידו עיוור ה 
דוהר בשיפועים מסוכנים כמו אופנוען על קיר 
המוות. שדיים התחילו לבצבץ בכל מקום, קולות 
התרסקו באוקטבות משתנות לפני שהתייצבו על 

בס, פלומות, חתימות שפם ודם.
שוב צחקנו בפראות, קרועים לגמרי, מורעבים. זאת 
שאבא שלה דחף ידיים, אנמית ומחוקה, קיבלה גוון 
חדש; ישנן דרכים רבות, הסכמנו בשתיקה, לנקום 
העיניים  את  שמסיטות  ובאמהות  סוטים  באבות 
יצירתיים להפליא, לכל  היינו  ואנחנו  למקום אחר 
אחד חשבון משלו עם הוריו. כך התחיל המרד של 
הדור השלישי: אחרי דור המייסדים שהשאירו את 
אירופה מאחוריהם אבל הבריחו עמוק בנשמתם 
את תרבותה הבורגנית; אחרי דור הממשיכים, הורינו 
שירשו את המפעל המרהיב הזה ולכן היו שותפים 
מלאים לפיתוחו, אבל הם עשו את זה בלי חמדה, בלי 
שאר רוח ובקדרות של נידונים למוות; אנחנו היינו 

דור העוזבים. נמלטנו מהר ורחוק ככל הניתן. 

ירושלים ו הקיבוץ עדיין נמצא שם, מונח בין הרי 
למסילת  האורנים  גבעות  בין  החוף,  למישור 
הרכבת, את הפרדסים עקרו מזמן. הוא דומם וריק, 
מטען מת בזיכרוני, ובריק הצחיח הזה אני שומעת 

יללה המרעידה את הישנים. 

מתוך ״מה שהיה״ מאת איריס לעאל
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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.

אלון אופיר - בימוי ומוסיקה
שרת בלהקת פיקוד המרכז. בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות שביים - בתיאטרון 
בית ליסין: ריקוד בשישה שיעורים, אהבה ממבט שלישי, החדר הכחול, החולה ההודי, מדליה להארי, בית 
מרקחת שטרן-בלום, עקר בית, ארוחת פרידה, חוף דייטונה, לצאת מהארון, בפסטיבל פותחים מסך - 
מופע הפתיחה ל"פותחים מסך 6" שירים שהוצאו מהקשרם, כל הבמה אישה, בשידור חי )פרס ראשון(. 
בהבימה: בראבו, החותנת, שעה יפה ליוגה, לרקוד ולעוף, החולה ההודי, אם הבית, פאניקה. בקאמרי: 
מר גרין )זוכה פרס התיאטרון להצגת השנה 2001(, פרק ב', אסיר בלב העיר, קיזוז, נשוי במנוסה, אנה. 
שירלי  ביידיש שפיל:  שיחות לילה.  בנות עובדות, הדודה של מנש. בתיאטרון גשר:  בתיאטרון חיפה: 
)ביים ושיחק את ארנולד(. בתיאטרון הספריה:  סיפור אהבה בשלושה פרקים  וולנטיין. במרכז הגאה: 
הבחורים שלנו, השבויה האינדיאנית, בלילות הקיץ החמים. בתיאטרון הצפון: עפרה. בתיאטרון הקומדיה: 
האמא של הרווקה. במדיטק: אמא. השתתף בהצגות - בתיאטרון בית ליסין: אילוף הסוררת. בהבימה: 
אמדאוס, משרתם של שני אדונים, מלך היהודים, שלוש אחיות, הסוחר מוונציה, הדה גבלר. בקאמרי: המורדים )פרס התיאטרון 1998 
לשחקן בתפקיד משנה(, המנצח, מעיין הגופרית, רצח, כטוב בעיניכם, עוץ לי גוץ לי, מסע הניסים והנפלאות. בתיאטרון חיפה: פיגמליון 
)ביים ושיחק את פרופ' היגינס(; שוק המציאות. בתיאטרון באר שבע: מאדאם באטרפליי, המתחזה, כטוב בעיניכם, הרוזן ממונטה 
כריסטו )פרס התיאטרון לשחקן השנה 2009(, המון רעש על לא כלום, הכל אודות חוה, הגיבן מנוטרדם. בתיאטרון הספריה: אוהבים 
ומובסים, מודליאני, דלתות, אנטיגונה, הבן הבכור, ארכי ספקטרום הראשון, החמור מארץ עוץ, בעל אידאלי, חשיבותה של רצינות, 
סיבוב מסוכן, אחים בדם, דרך החופש, ערב שירי גרשווין, תחת שמי פאריס, הרפתקאה בקרקס )ביים ושיחק את לנסלוט(. בתיאטרון 
הסימטה: הכלב היהודי )הצגת יחיד(. במחזמר גריז )טלית הפקות(. בטלוויזיה: ללכת עד הסוף, טיפול נמרץ, כל העולם במה, החברים 
של שוש, האודישן הגדול. רדיו: זמר קבוע בתוכנית לילה חי. דיבב בסרטי וולט דיסני: הגיבן מנוטרדאם, אלדין, מלך האריות. ביים את 
מופע הבידור של רותם וענת. פוקהונטס, במבי, היפה והחיה, השועל והכלב. הפיק, ביים ומבצע את המופע אלון אופיר שר לאזנבור.

אביב קורן - הפקה מוסיקלית
בוגר האקדמיה  חיל האוויר,  ניהל מוסיקלית את להקת  מלחין, מעבד, קלידן. בשירותו הצבאי 
למוסיקה בירושלים. עבד כמעבד, קלידן ומלחין לאומנים פעילים ביניהם רוני דלומי ושלומית אהרון. 
זוכה פרס המלחין למחזמר גולדי חזיות, חג המחזמר 2015. בתיאטרון בית ליסין: מוסיקה ללצאת 

מהארון.

ראובן וולנר - תאורה
בוגר קורס תאורנים בכירים של אוניברסיטת תל-אביב. עיצב תאורה להצגות ומופעים ביניהם בוקר 
פעם אהבה גדולה, קידוש, היורשת, מי מפחד  של שוטים בתיאטרונטו 1989. בתיאטרון בית ליסין: 
ג׳ני?, פרפר  וולף?, הזוג המוזר, הרומן הראשון שלי, עשו עליך פעם סרט?, מה עושים עם  מוירג׳יניה 
ברשת, ריקוד בשישה שיעורים, יחפים בפארק, חיים פרטיים, ראודה, אלוהי הקטל, תקלה קלה, קיר 

זכוכית, מזל טוב, אני אבא וכן הצגות ילדים ומופעים מוסיקליים שונים.

יוצרים
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יעל בוטון - רחל
בתיאטרון   - בהן השתתפה  ההצגות  בין   .2014 לוינשטיין,  יורם  של  מיסודו  בוגרת הסטודיו למשחק 
בית ליסין: שבטים, טרטיף. בתיאטרון גשר: חוות החיות. במדיטק: היידי. בתיאטרון אורנה פורת: טופלה 
קציצות  סיפורי  משותף:  ובימוי  כתיבה  סנדלר.  אירנה  של  האמיץ  הלב  השעה:  בתיאטרון  טוטוריטו. 

שזכתה במקום הראשון בפסטיבל "סתיו תאטרוני". כתיבה ובימוי משותף: חד פעמית. 

איתי פולישוק - מנחם
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2010. למד בביה"ס למשחק על שם לי שטרסברג 
מראה מעל הגשר. בתיאטרון הקאמרי  - בתיאטרון בית ליסין:  בין ההצגות בהן השתתף  יורק.  בניו 
ומ.ר.א.ה.: המלחמה בבית. בתיאטרון באר שבע: הצעה מגונה, טירונות בלוז. במדיטק: כטוב בעיניכם. 
הלהקה האחרונה בלבנון, בלתי הפיך, נופלות על  מרק כפתורים. בטלוויזיה:  בתיאטרון אורנה פורת: 
הרגליים, רון, איש חשוב מאוד, שטיסל, אופוריה, המיוחדת, סרוגים עונה 3, פולישוק עונה 2, מנדלבאום 

בלש פרטי. 

יוסי צברי - זיתוני
בוגר בבית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 1998. למד בבי"ס למחול בניו יורק BDC. בין ההצגות בהן 
השתתף – בתיאטרון הקאמרי: סיראנו דה ברז׳ראק, איש קטן, מה עכשיו?, אבינוב, חולה אהבה בשיכון 
ג׳. בתיאטרון באר שבע: גלילאו, המון רעש על לא כלום, החולה המדומה, הרוזן ממונטה כריסטו. מופעי 
יחיד: סטנדאפ קווירי חושני, פואטרי סלאם, יוסי צברי, פשוט. בימוי - בתיאטרון הספריה: צורה לאהבה. 
בבית צבי: טרטיף, שיינדלה. בטלוויזיה: נפלת חזק, משפחת עזאני, פרויקט ביפ, תפקידי אורח במסודרים, 

רמזור ובערוץ הילדים.

דני גבע - אהרון
בוגר בית הספר לאמניות הבמה בית צבי, 1998. מכללת ספיר המגמה לקולנוע וטלוויזיה 2008-2005. 
השתתף בהצגות - בתיאטרון הקאמרי: עולמה של איימי, חלום ליל קיץ. בתיאטרון בית ליסין: מי מכיר 
את עמוס חפר, טניה, בחורים טובים, פרינסס מרי 7, 33 וריאציות, היופי כן קובע, המקרה המוזר של הכלב 
הבחורים בדלת ממול. בתיאטרון  לא כולל שינה. בתיאטרון חיפה:  בשעת לילה. בתיאטרון באר שבע: 
ועוד.  בגידה,  בדם,  אחים  אהובה, האסופית,  ארץ  זעקי  ירח לממזר,  ליל  עד התביעה,  מקבת,  הספרייה: 
בתיאטרון גושן: מיכאל. בתיאטרון פרינג': לאן נעלם הדבור. בטלוויזיה: פרנקו וספקטור, תיק סגור, קצב 
הקצב, פרקליטים, טיפול נמרץ, חדר מלחמה, גומרות הולכות, לא הבטחתי לך, פרשת השבוע, מגדלים 
באוויר, אורים ותומים, נבחרת ישראל. בקולנוע: סינדרום ירושלים, שנת אפס, אלנבי רומנס, קרוב לבית, 

עוד אני הולך, כלבת.

אבי גרייניק - דויד
החל להופיע ב-1992 במופע בדומינו גרוס: ילדים סורגים לאלוהים. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון 
המזוודות.  אורזי  שקט,  לא  לילה  הכתובה,  הקאמרי:  בתיאטרון  הסוררת.  אילוף  להארי,  מדליה  ליסין:  בית 
בתיאטרון חיפה: הצמא והרעב. בתיאטרון גשר: הארווי. בתיאטרונטו: חרדת טיסה. בטלוויזיה: פלטפוס, כוכבי 
זולגות הדמעות מעצמן, מדורת  סיפורים מהכיס, הרצועה, הלילה, תנוחי, חדר החלומות. בקולנוע:  השכונה, 
השבט, העולם מצחיק, מעשיה אורבנית, עיניים פקוחות. בין עבודותיו המוזיקליות: רביעיית "לולה" - ימים 
של שקט, הלחנת פס-קול לדרמת הטלוויזיה סלבריטי, דיסק סולו יש מי שאוהב, נגינה, עיבודים והפקה 

מוסיקלית בתכנית הלילה ועוד. בימים אלה מעלה עם עידן אלתרמן את הצגת הבידור ילדים סורגים 2.

ויקטור סבג - מלך
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2016. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין: אילוף 
הסוררת, אלה גרוסמן, הוא הלך בשדות. בפסטיבל הבימה: השורד. במסגרת הלימודים: איי לייק מייק, 
גן ריקי, המחזמר האסופית, חתונת הדמים ועוד. בטלוויזיה: בסדרה תאג”ד. זוכה פרס מצטיין פסטיבל 

הבימה על תפקידו בהצגה השורד.

רועי וינברג - מלך
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2015. בוגר תיכון לאמנויות "תלמה ילין". שירת בגלי 
צה"ל ככתב תרבות. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: טרטיף, לצאת מהארון. בתיאטרון 
גולדי חזיות.  ילדי בית העץ. פסטיבל "חג המחזמר":  אישה, בעל, בית. בתיאטרון המדיטק:  הקאמרי: 
במסגרת הסטודיו של יורם לוינשטיין: יש לי חשק לדוקטור, הנשיקה על האספלט, אורידיקה, הדוכסית 

ממאלפי, המחזמר פסטיבל שירי סן רמו. בטלוויזיה: ראש גדול, אסתי המכוערת, מתים לרגע, עונה 2.

נתי קלוגר - דבורה
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: קפה ערבה, היופי 
כן קובע, מקסי ואני, אשה בעל בית, אוצר יקר, עקר בית, על אהבה וחברות. בתיאטרון חיפה: דודתו של 
צ'רלי. בתיאטרון מסחרי: אורחא די עלמא - מונודרמה. בטלוויזיה: המופע המרכזי, ערב אדיר, הרצועה, 
יוני והמחוננים, נבחרת ישראל בטלווזיה,  ותומים, המקום, כאן גרים בכיף,  אולי הפעם, סרוגים, אורים 

החממה, 70 מיליון סיבות לאושר, ראש גדול. בקולנוע: מי מפחד מהזאב הרע, אבוללה.

משתתפים
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להצגה זו
 עוזרת במאי:

רותי גפן

 מנהלת הצגה:
מורן גבע

 מנהלי במה:
 דניאל לוין/

מתיאס סטוליאר

 תאורה:
פרננדו מאי חייקר/ 

 ניסים דלריה/ 
יהושע אבו חצירה

 הגברה:
 סטניסלב סוסניבקר/

טל פורטנוי

 הלבשה ואביזרים:
נטלי חתוכה

 ביצוע תפאורה:
דודי בית מלאכה

 נגנים בהקלטות:
 צ׳לו:

קארין מרקוביץ׳

גיטרה אקוסטית/
 חשמלית/יוקללי:

טל שנהב

 אקורדיון:
דור רועה

 חליל:
עדי קייזר

 עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב

 צילומים:
רדי רובינשטיין

 הפקת תכניה:
מיכל גלעד

 עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
במאי הבית: גלעד קמחי

דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

פרופ' ניב אחיטוב - יו"ר

ערן אברהמי

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 2017-18 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: ענת נתנזון

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, רועי שולברג
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:
שי אהרוני, מירה ביסון, רות בן-דת,

מורן גבע, מאיה גורן, שרה גלעם,
שי חבה, שירה מאזה, עדי קוראל, 

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

משה גנץ, 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, אולה שבצוב

מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני
מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:

פאנית ראשית: אולגה מטיסיאן, 
ג'ני אדלרבאום, מאיה גיא, ולריה גלוזמן, 

 נטלי חתוכה, דנה כהן, יעלה מירוז, 
 ענבל מאיר, לידיה סמנקובסקי, 

אסיה נלן, אולגה פרגמן, אלונה קומינה, 
ליאורה רון, יוליה שמילוב, אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: איציק סלחג'י

הפקה

יונה אליאן-קשת
שי אגוזי

אורטל אוחיון
אורי אוריין

טלי אורן
מגי אזרזר

אלעד אטרקצ'י
עידן אלתרמן
נעמה אמית

גל אמיתי
גילת אנקורי
יפית אסולין

משה אשכנזי
יעל בוטון

אפרת בוימולד
יניב ביטון
נעה בירון

מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך

ג'יל בן דוד
אור בן מלך

לירון בן ששון
נמרוד ברגמן

דניאל ברוסובני
ליליאן ברטו
לירון ברנס

מירי בש
ששון גבאי

דני גבע
ירדן גוז

ליאור גרטי
נטע גרטי

אבי גרייניק
מורדי גרשון
יעקב דניאל

טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
ידידיה ויטל

אופיר וייל
עמי ויינברג
רועי ויינברג

מעיין ויסברג
גיל וסרמן

יעל וקשטיין
יורם טולדנו

מאיר טולדנו
שלומי טפיארו
דרור טפליצקי

גדי יגיל
יורם יוספסברג

ניסו כאביה
אלברט כהן

יניב לוי
צביקי לוין

קובי ליבנה
חי מאור

ענת מגן-שבו
לורין מוסרי

עמית מורשת
מוני מושונוב
ליאור מיכאלי
חייקה מלכה

קרן מרום
שאדי מרעי

דב נבון
נדב נייטס

ויקטור סבג
יובל סגל
יוסי סגל

אברהם סלקטר
אורי עטיה
עומר עציון

איתי פולישוק
הילה פלדמן

יוליה פלוטקין
ויטלי פרידלנד

עופרי פרישקולניק-אלדד
יוסי צברי

יותם קושניר
נתי קלוגר

הדס קלדרון
מאי קשת
ליז רביאן

אגם רודברג
עופר רוטנברג

מעין רחמים
דימה שבצ׳נקו

סנדרה שדה
סנדרה שונוולד

יקיר שוקרון
אמיר שחם
הדר שחף

רון שחר
מיכל שטמלר

קרן שיניוק
ניר שטראוס

נעמה שפירא
יעל שרוני
רפי תבור

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

רכז ידידי התיאטרון:
חן תמיר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,500 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

תרומה מיוחדת לכבודה
של ג'ני ברנדס

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

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

אהובי יגאל וגלית גוטמן
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
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
ביצ׳צ׳ו ניצן ומירלה פררו 

בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר

בן ימי ברכה ורועי
בן עוזר רותי

בר שלמה
בראון גבי

ברון גבי
בר-טור ליאורה ורוני

ברנר אביבה 
ברנשטיין נתן

ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה 
גולדנברג אורה

גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גיזנפלד איריס ואורן
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

דורון גדליה
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

כץ מירי ואופיר
כרמון ציפה ואריק

להב דורית והלל
לוין תמר ויוחנן

לוסטרניק אורנה ואורון
ליאור צביה ודן

ליבאי דוד, פרופ'
לימון גילה וצביקה

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

רז אסתר
רייז אורנה 

ריכטר מיכל וגלי
רמון פנינה

רף חדי ואיתן
רפפורט עירית ופרי גלן

שביט יעל ושבתי
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
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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 

הים הכחול העמוק
מאת טרנס ראטיגן
תרגום: עידו ריקלין

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון

תרגום: שלמה מושקוביץ 
בימוי: רוני פינקוביץ'

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

ביבר הזכוכית
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: גלעד קמחי

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר                   2017-18 

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'

ההצגה חייבת להיגמר
מאתי הנרי לואיס,

ג'ונתן סאייר, הנרי שילדס
תרגום: גור קורן ומורן רוזן

אהבת מוות
מאת ענת גוב

בימוי: גלעד קמחי

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש

מאת דפנה אנגל
בימוי: ציפי פינס

היורשת
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

מרלן
מאת שרה עזר

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר

עיבוד: שחר פנקס
בימוי: כפיר אזולאי

הסודות
מאת הדר גלרון
בימוי: מיה ניצן,

אלה ניקולייבסקי

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

שירה
מאת ש"י עגנון

בימוי: גלעד קמחי

הר לא זז
מאת גלעד עברון

בימוי: עירד רובינשטיין

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו

עיבוד: דפנה אנגל-מחרז

קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: אלון אופיר

השחקנית
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי 

החדר האחורי 
מאת עדנה מזי״א

ובבימויה

רוצים לדעת איך להרוויח גם כשהריבית אפסית?
יש לנו מגוון פיקדונות בדיוק לעכשיו

סוזי טובי
מנהלת לקוחות
מזרחי-טפחות
מנהלת לקוחות
מזרחי-טפחות

עם

סוזי טובי

פיקדון קוקו ס
פיקדון רימונים

פיקדון ליצ׳י

פיקדון לטווח ארוך המבטיח לקבל
בוודאות עד פי 1.5 על הסכום שהפקדת
ללא תלות באינפלציה או בשינויי הריבית

קוקוס
פיקדון

פיקדון המאפשר לך להרוויח
כשהריבית אפסית וגם להשאיר את הכסף זמין

מונים
ן

ק
פ

פיקדון המאפשר לך להרוויחפיקדון המאפשר לך להרוויח

פיקדון מדורג המעניק
ריבית שגדלה מדי שנה בנוסף
לנקודות יציאה לאורך התקופה

ליצ׳י
פיקדון

כשהריבית אפסית וגם להשאיר את הכסף זמיןכשהריבית אפסית וגם להשאיר את הכסף זמין

פיקדון מדורג המעניק
ריבית שגדלה מדי שנה בנוסףריבית שגדלה מדי שנה בנוסף

  *8860

המקצוענים בהשקעות של מזרחי-טפחות
יתאימו לך את הפיקדון הטוב ביותר.

פיקדון קוקוס, רימונים, ליצ׳י ועוד מגוון פיקדונות לכל תקופה וצורך,
יניבו עבורך את הפירות העסיסיים והמתוקים ביותר.

פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף להם. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

29 28



Director: Alon Ophir

Set and Costumes Design: Orna Smorgonsky

Music: Alon Ophir

Lighting Design: Reuven Wallner

Musical Production: Aviv Koren

They Call  Him MELECH
A  N e w  I s r a e l i  P l a y  b y  S A V Y O N  L I E B R E C H T

Cast:

Melech Roei Weinberg/Victor Sabag

Deborah Nati Kluger

David Avi Grayinik 

Ahron Danny Geva 

Menachem Itay Polishuk 

Zeytuni Yossi Zabari

Rachel Yael Boutton 
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