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Î˘יÂת· ¨Ôי ‰·ÂÎר¨ ‰י‰ ·Â‰ ¨‰˘ Ôא ‰‚ לÙרÎ·· ıÂי ˜ÂרÚ ל· ·Îל Î ÌÚÙ˘יˆאתי 
Ó‰·ית. Îל אדÌ ·ר דÚת ‰י‰ ÓייÁס את ‰ת˜Û ‰דÂÚÓת Â˜ÚÊ‰Âת ל‰תÙתÂÁת ÂרÓלית 
˘ל ‰ילד∫ ˘ל· Áרדת ‰Ëי˘‰. ËÂ˘Ù. ‰‚יÂי. א·ל ÎÓיÔÂÂ ˘איי ·ר דÚת¨ ÎÓÂיÔÂÂ ˘אי 
 Û˜ל ‰תÎ· יÓˆÚ אתי אתˆÓ ¨ÌˆÓˆל Â‚דא ÌיÓארת¨ ˘‰‚רÂÙÓ דיתÂ‰לת י˘Â˘ר לˆ
Ê ‰ÊÎר˜ לÂÚלÌ אסÂˆיˆיÂת ˘ ÂÓÎל˜Ó ÁארÎיÔÂ יד ‰ ∫Ì˘Â‰ אי Â‰ילד ÓÂÚדיÚ Ìל 
 ¨·Â‰א‰Â ‰Ùי ‰י˜Âילד ˘לי¨ תי‰Â ¨ידיי Ôי·Ó ÂתÂא ÚרÂ˜ Â‰˘יÓ ‰‰ ¨ת·Îליד ‰ר Ûרˆי‰

...ÌיÂסר אÁ יאÂ – רא ליÂ˜Â ËÚÂ·Â ˜ÚÂÊ
מדוע מוחי מתעתע בי ככה? מדוע במקום לחוות חוויה הורית רגילה ומוכרת - אני נודד למחוזות 
כל כך רחוקים, קשים וכואבים? השאלות והתהיות הציקו לי תקופה ארוכה, והחלטתי להכניס 
את עצמי להסתכלות. ßהסתכלותß במקרה שלי, היא ישיבה מול המחשב ויציאה לתהליך 
כתיבה הכולל חיטוט ונבירה בפינות האפלות שבראשי ובנפשי. הסתכלות שכזאת מולידה 

מחזות. וזה המחזה שלי.
טיוטת המחזה הראשונה היתה מכובדת מאוד, כבדת ראש ורצינית. נהגתי בשואה ובזכרה 
בכפפות של משי. אלא שזה לא הסיפור שלי. בסיפור שלי, בחיים שלי, של בן הדור השלישי, 
השואה היא הסיבה לכל מה שמעוות ומגוחך: אמא שלי, דור שני קלאסית, מאפסנת במקפיא 
כמויות בלתי נתפסות של אוכל. אין אלא להאשים את הגרמנים שהנחילו להוריה ©ודרכם 
לה® את הכלל לחיים: ßתמיד טוב שיהיה אקסטרה אוכל, למקרה ו...ß ©למקרה ומה, אמא? 
שהגרמנים ידפקו לנו בדלת ויאפשרו לנו לקחת איתנו אוכל לרכבות?®, או למשל, חוסר היכולת 
לשמוע את השפה הגרמנית בלי שצמרמורת תטייל לנו במורד הגב. ויש גם את הסיפור על 

הטיול של אמי ל”שם“.
אחרי שנים של סירוב, אמי הסכימה לנסוע לברלין, היפה בבירות אירופה. אבל ביקור חפוז 
בשירותי מסעדה, השאיר אותה מצולקת. כשעמדה מול דלתות השירותים והתלבטה מהי 
הדלת המובילה לשירותי הנשים, מלצרית תמימה ©אם כי, לא צל של ספק, נכדה של קצין 
גיסטפו® הצביעה ימינה על אחת הדלתות ואמרה נמרצות : °rechts. זה הספיק לאמי לראות 

את עצמה עומדת בסלקציה ונשלחת לתור הארוך שמוביל לאבדון.
לא, החיים שלי בצל השואה, מצחיקים. לפחות אותי. ובטיוטות הבאות של המחזה, לא וויתרתי 
לעצמי ונתתי לאמת שלי, לראיית העולם שלי, לחלחל לתוך הסיפור הטעון והדרמטי שיצרתי. 
למען הסר ספק, השואה, בין אם אתה דור שלישי או לא, היא טרגדיה בלתי נתפסת. בלי 
הנחות ובלי אבל. לעומת זאת, ההתנהגות שלנו, בני הדור השני והשלישי – היא כבר קומדיה. 
בתהליך כתיבת המחזה, פגשתי ועבדתי עם לא מעט בני הדור השני והשלישי. מצאתי בהם 
אחים לאסוציציות, להומור, לרגעי הכאב. למדתי מהם על החוויות שלהם בצל הזכרונות, 
וגיליתי שאני לא חריג, שמותר לנו לדבר אחרת על החוויה הפרטית שלנו - בני הדורות הבאים, 
ושהבדיחה היא תמיד על חשבוננו ולא על חשבון אלה שהיו שם וחזרו כדי לספר, לזכור ולהזכיר. 

על הגילויים האלה ועל העזרה בתהליך היצירה, אני חייב להם תודה עצומה.
לפני שנתיים נולדה בתי רומי. גם היא, כמו אחיה הבכור וכמו כל הילדים, גילתה את חרדת 
הנטישה שלה בסביבות גיל שנה, וגם היא השתטחה על הרצפה ובכתה מעמקי ליבה בכל 
פעם שאני או אמה יצאנו מהבית. הפעם כבר לא שמעתי רכבות, כלבים נובחים ומגפיי חיילים 
על אבני חצץ. נרפאתי? הרפיתי? ואולי, כמו שאמר לי פעם חבר קרוב: טוב שיש את השואה 

שתשים לך את הכל בפרופורציות...

המחזה מוקדש לזכרם האהוב של מריאן והלנה-חיה בוברª ולכבודם של חנינה ומלה שטרן 
ז"ל, ויצחק וחנה בוק ז"ל.

שלכם.
אÂרÔ יÂ˜Ú·י, המחזאי

Oren.doar@gmail.com
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 ¨ÔÎ ÌאÂ ø‰אÂ˘‰ ר אתÂÎÊלÂ Íי˘Ó‰ל ÂליÚ Ìא‰
ø‰תÂר אÂÎÊל ÂליÚ יˆדÎ

 Ôית  Ìא‰  ¨ÔÎ  ÌאÂ  øÁÂÎ˘ל  Âל  ÔÂÎÂ  ·ËÂÓ  Ìא‰
øÁÂÎ˘ל

ø‰אÂ˘‰ ÔÂרÎיÊר‰ לÂÙאËÓÎ יתÎÂÎÊ‰ יר˜ Â‰Ó

השאלות,  בזו  זו  ונשזרות  ביטוי  לידי  באות  במחזה, 
וחשיבותו  הזיכרון, משמעותו  אודות  הנוגעות בשיח 
עבור שלשת הדורות במשפחות הניצולים ודרכן בחברה 
כולה. הן נוגעות, הן ברמה הקולקטיבית--ערכית והן 

ברמת היחסים האישיים השוררים ביניהם. 
לקולקטיבית,  האישית  הרמה  בין  העדין  המשחק 
שהשואה  ומוכיחה,  המחזה,  לאורך  אותנו  מלווה 
אינה מאפשרת לנו למעשה להישאר רק ברמה זו או 

אחרת. 

כבר בתחילת המחזה, אנו נזרקים באחת, לשתי רמות 
הקונפליקט, הן הרגשי והן הקולקטיבי: הבת חיה, אינה 
בקשר מזה שנתיים עם אמה, זהו הנתק הרגשי, השכיח 
כל כך בתוך חלק ממשפחות הניצולים. עובדת היותה 
מתגוררת ועובדת בברלין, עירו לשעבר של סבה הניצול, 
מקרב אותנו באחת, אל הקונפליקט הקולקטיבי הכרוך 

בזיכרון, שכחה וסליחה. 

נוקשה  כאדם  המחזה,  לאורך  נחווה  הניצול,  הסב 
הטוטאלית  מחויבותו  למרות  וזאת  רגשית,  ומרוחק 
ויקי הבת, מלמדת עליו זכות בפני חיה,  למשפחתו. 
הנכדה, "הוא עשה הכל בשבילך...הוא נתן כסף...הוא 
קנה לכם..." אך בעיני הנכדה, סבה נתפש כ"קשה, 
דיקטטור, רע." כאחד שלא אמר מילה טובה, שלא ידע 

לאהוב אותה.   
ולנכדה, מייצגת את  בין הסב לבת  מערכת היחסים 
הקשי והאשמה המלווים בדרך כלל את בני הניצולים. 
כלפי  ובתסכול  בכעס  חשים  הם  קרובות,  לעיתים 
הוריהם, אך כמו במחזה, הם מוחזקים כ"בני ערובה 
רגשיים" לעובדת היות ההורה הניצול, קורבן לשכול 
יחסים  ויקי הבת, במערכת  כמו  נלכדים  והם  ולסבל 
שבה מצליח הסב, לגייס את בתו ויקי לצרכיו הרגשיים 
ולהטביע בה בחוזקה את הציווי הפנימי של "לא לשכוח 

ולא לסלוח". 
אך, באופן מפתיע, כמו אצל רבים מהניצולים, קיים גם 
בסב פיצול רגשי: לצד זיכרון העבר השואתי הטראומטי 
ואובדניו, הכופים עליו נתק והטלת חרם, על כל מה 
ליבו, בחדרי חדרים, הוא  גרמני, הרי שבסתר  שהוא 
מתגעגע לעברו ולשורשיו. שכן, לצד הנתק הגלוי, קיים 

הרצון הסמוי ל"חזור הביתה". למקור. לשכוח את מה 
שקרה.  

האם-בת, ויקי, מתווכת את השואה לילדיה, ללא כל 
ורוך. בשל תודעתה העצמית הבלתי  הגנה, גמישות 
מפותחת, היא שרויה בסימביוזה עם אביה. תפישתה 
עצמית  ביקורת  וחסרת  לחלוטין  אידילית  היא  אותו 
בוגרת. כמו רבים מבני הדור השני, היא מלאת אשמה 
מתוך  ו"בתמורה",  חלקו,  מנת  שהיה  הסבל  על 
סולידריות פנימית, היא חווה את העולם כמוהו, באופן 
מריר נוקשה ומרוחק רגשית, והיא מקבלת עליה את 

הציווי שלו "לזכור, לא לשכוח ולא לסלוח".   
המחיר שויקי משלמת מתבטא באימהותה הרגשית. 
היא מקריבה למעשה את האינטימיות בינה לבין חיה 
בתה, על מזבח יחסיה עם האב: ישנו ריחוק רגשי ופיזי 
יכולתה להיות  ביניהן. הבת מאיימת על אמה, בשל 
עצמאית ולהקשיב לצרכיה שלה בניגוד לרצון אמה. 
אלו הן תכונות החסרות בויקי האם, שאינה מסוגלת 
למען  מכוונות  פעולותיה  כל  מאביה.  כזו  לנפרדות 
אביה: התיעוד, הספר והמלגה. גם לברלין, היא נוסעת 
בשליחות האב ולא על מנת לראות את בתה, הנמצאת 

שם כבר שנתיים, שכן, הדבר הוא למורת רוחה. 

וההזדהות,  ההקרבה  לאותה  מילדיה  מצפה  ויקי 
שהתרחשה בינה לבין אביה: היא רוצה שיחיו על פי 
דרכה ועל פי צרכיה הרגשיים. כי "אמא זה אמא" ו"אבא 
זה אבא"-היא אומרת, וכשחיה תוקפת אותה על אי 
יכולתה לאהוב, היא עונה לה בנוקשות "היה לך בית 
חם...שלמתי לך חוגים, הסעתי אותך לחזרות, קניתי 
לך נעלי ריקוד...זאת אהבה, לא מילים...ככה אהבו אותי 
וככה אני יודעת לאהוב..." ויקי אינה יכולה לקבל את 
העובדה שלבתה טוב, בתנאים שהיא אינה מסכימה 

להם "טוב לך, כשלי רע..." היא אומרת לה.

ילדיה של ויקי, חיה ונצח, מייצגים במחזה, שני אופני 
תגובה קולקטיביים – טיפוסיים, הקיימים במשפחות 

הניצולים: 
זהות  בעל  הוא  האם.  בתוך  שנבלע  הילד  הוא  נצח 
מבולבלת המחפש את דרכו. הוא הינו ילד נצחי, שבשל 
צרכיו הרגשיים, פחדיו מכל מגע עם כאב, קונפליקט 
וכעס, לקח על עצמו לפשר, לרצות ולהשלים בין אמו 
לאחותו על מנת ש"יוכל לחיות בשקט". גם עם סבו 
קיים יחסים של "חבר הכי טוב", אך מסתבר שלא הביע 
כל עניין בעולמו הפנימי של הסב ולא הכיר אותו כלל. 
הסב מצידו, לא דחה אותו מן הסתם, כיוון שלא עורר בו 

התנגדות בשל פשרנותו ויכולת הריצוי שלו.

קיר זכוכיתקיר זכוכיתקיר זכוכיתקיר זכוכיתקיר זכוכיתקיר זכוכית
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נצח מייצג את הילד ובני הדור, שאינו מתעניין בשואה. 
הוא מגיע לברלין על מנת לפשר ולרצות, על מנת לקבל 
מאמו את ה"פתיתים והשניצל" שלו בכל מחיר ועל מנת 
ל"הפיל גרמניות אחת אחת...". יחסו לשואה מתערבב 
באופן ציני והומוריסטי בצורך שלו להצדיק את רעבונו 
קולקטיביים  מצפון  ייסורי  "טיפה  מינית  להרפתקה 
והופ...אני הולך לדפוק אותן חזק כל כך, שהן יצטערו 

על מה שסבא שלהן עשה לסבא שלי..." 

חיה לעומתו, מייצגת את הבת ובני הדור שאינו מוותר 
למרות  ולהורים.  השואה  לזיכרון  הרגשי  החיבור  על 
שעל פניו נראה שחיה הודפת כל ניסיון לחבר אותה 
להתקרב  שלה  שההתנגדות  הרי  ולזיכרון,  לשואה 
ומהכעס  אמה  כלפי  מהמרד  נובע  השואה,  לזיכרון 
אך  על סבה, בשל הדחייה הרגשית שחוותה ממנו. 
למול  ואכזבתה,  אמה  לחולשת  נחשפת  כשהיא 
מנהל מחנה הריכוז, היא נעמדת לצידה ומכנה אותו 
ב"תוקפנות ישראלית", בשם "נאצי". עוצמתה הרגשית 
והתגייסותה, מפתיעה ומפחידה את אמה, אותה היא 
מכנה באותה ההזדמנות "יהודיה מפוחדת מן הגטו". 
"יהודייה  התכנים ה"שואתיים" הקולקטיביים האלו, 
מפוחדת" ו"נאצי", צפים ועולים מנבכי תודעת הבת, 
כתגובה למצב בהווה, הנפגש בזיכרון הקולקטיבי של 

"היהודייה למול כוחניות הגרמני ונוקשותו". 
לצד מרדנותה של חיה, עצמאותה ויכולתה להתרחק 
לברר,  לדבר,  לצורך  נאמנה  נשארת  היא  מאמה, 
להתקרב. היא מכריחה את אמה להתעמת עם היחסים 
שביניהן, אך בשום אופן אינה מסכימה לתת לשואה 
שרת  לכלי  ולהפוך  אותה  לבלבל  הסב  של  ולגורלו 

ול"אליבי הרגשי" של האם. 
הדור  אל  גם  תועבר  הזו,  הנפרדות  סימבולי,  באופן 
ידי  על  יצרבו  לא תרשה שילדיה,  חיה  הרביעי. שכן, 
וזאת למרות ציפיות  זיכרון הטראומה הקולקטיבית, 
האם ואולי גם הסב המנוח. היא אומרת לאמה: "אני 
לא קוראת לה על שם אף אחת שמתה, על שם ניצחון 

או תקומה או זיכרון..." 
לצד יכולתה הבוגרת של חיה להזדהות רגשית לאורך 
כל המחזה, עם הצרכים והמצוקות של אמה, ונכונותה 
לבוא לעזרתה, היא מתעקשת על כך, שיש עולם של 
"אחרי השואה". "זו לא ברלין של סבא, זו ברלין שלי..." 
בלתי  בתקיפות  לה  עונה  והאם  באם,  מטיחה  היא 

מעורערת "ברלין זאת ברלין".   

גם  ויקי,  של  בילדיה  לראות  ניתן  זאת,  עם  יחד  אך, 
קולות הנפש שלה עצמה,  לשני  הביטוי האישי  את 

המושלכים עליהם.  
נצח, הוא הילד שעליו משליכה האם באופן לא מודע, 
את מה שכל כך הייתה זקוקה לו מאביה: פינוק ורוך 
וחום. הוא מצידו, חש אינטואיטיבית בחסך הרגשי שלה 
ויש לו צורך לפצות אותה. הוא גדל להיות עצל, ילדותי 

ו"הילד המפונק של אמא". 

על חיה, משליכה האם את רצונה הלא מודע במרד 
באביה. את הכעס והתסכול שלאה הצליחה לבטא. חיה 
מגשימה בלי לדעת, את חלומותיה הלא ממומשים של 

אמה. 

האפר  לערימת  אפרו  את  לצרף  הסב  של  רצונו 
הקולקטיבית במחנה, מצביעה על הכישלון לרתום את 
נכדיו לסיפור חייו. מסיבותיו שלו, הוא נשאר למעשה 
אנונימי ולא מוכר להם, למרות היותו חבר טוב לנכד. 
נצח וחיה לא יצרו עם סבם את הקשר המסורתי של 
נכד-סב, הממלא תפקיד חשוב בדינמיקה הבין דורית 
ושהוא מרכיב חשוב בתיקון המאוחר של רצף הזיכרון 
הנאראטיבי והזהות הקטועה. הנכדים לא תיעדו ולא 
את  עצמם  על  מלקבל  למעשה  נמנעו  ובכך  שאלו, 
התפקיד הקולקטיבי של העברת הנאראטיב המשפחתי 
אינו  לבנך"  "והגדת  של  הנצחי  הצו  הבאים.  לדורות 
מתקיים, ובכך, מתאפשר הנתק הרגשי וההיסטורי בין 

הדורות במשפחה.
מבטא  האפר,  ערימת  אל  להיאסף  הסב,  של  רצונו 
לכן, את הרגשתו שלא מצא לו כאן בית. האדם רוצה 
להיאסף אל עמיו ולהיקבר בארצו, בביתו, ליד משפחתו 
לערימת  רוצה להצטרף  שתעלה לקברו. אבל הסב, 
האפר הקולקטיבית האנונימית. לאפשרות להיות עם 
אחיו ואחיותיו הניספים. לא עם בתו ונכדיו שנשארו זרים 
ולא מוכרים לו. הדבר מצביע כאמור על נפשו החצויה 
והמתעתעת. מצד אחד, הוא השליך על בתו את הצו 
לזכור. משמע, לבנות בית אחר. לשכוח את העבר. אך 
לעירו,  נפשו, שוכן הגעגוע  מצד שני, עמוק בתוככי 
לביתו משם, ולשם ביקש להעביר את אפרו. מסיבה זו, 
אומרת בתו ויקי בסוף התהליך אותו היא עוברת "אני 
לא יכולה להיפרד ממנו עד שאני אדע מי הוא היה" ויקי 
מבינה, שאי ההיפרדות שלה מאביה, נבע מכך שהוא 
מעולם לא היה אדם אמיתי עבורה. רק אחרי המסע 
שעליה לעשות, על מנת לגלות מי הוא אביה, תוכל 

להחליט איך היא רוצה לקבור אותו ולהיפרד ממנו.
קיר הזכוכית, הינו שקוף אך בו בזמן גם מפריד. הוא 
הנגיעה.  את  לא  אך  ההצצה,  הצפייה,  את  מאפשר 
תחום הקיום שלו נמצא בתפר שבין העבר, המסומל 
באמצעות ערימת האפר, לבין ההווה, המסומל על ידי 
הזכוכית. הוא מסמל גם את הנוקשות והסדר הגרמני, 
הרוע  לשורש  היהודי  הקולקטיבי  בזיכרון  שהפכו 

האנושי.

ובאותה המידה, ניתן לראות בקיר הזכוכית, מטאפורה 
העדר  של  לחיץ  הסב.  של  והנגישות  השקיפות  לאי 
אינטימיות, המפריד בין הדורות במשפחה, המייחלת 
בכל זאת,  בסופו של דבר, לגעת. לפרוץ את הריחוק 

ואת הסוד.  
המחזה שזור לכל אורכו בחוט של הומור שחור וציניות. 
עצם הרצון של הסב לשרוף את גופתו ולהביאה אל 

המחנה הריכוז, הינו במהותו מעשה ציני מצמרר. 

הופעתו במחזה של יוזף, ה"גרמני החדש", 
שהינו מעורה להפליא בישראליות ומכיר את 
ה"תוקפנות הישראלית", הינה הומוריסטית 
במהותה. בתפקידו, הוא מעין "ליצן גרמני", 
והמאפשר,  המהווה את החוט המ קשר 
לשהות הן בתוך העבר המזוויע והן בתוך 

תודעת הזמן החדשה. 
יוזף, מביא אל המחזה את המציאות של 
הבאנאליזציה של השואה. הוא אומר לויקי, 
ספק בציניות ספק ברצינות גרמנית: "יש 
לנו פה הכל, קרמטוריום ומוזיאון, הר אפר. 
אבל אנשים לא יודעים את זה. אנחנו לא 
לויקי  ואומר  מוסיף  והוא  פופולאריים..." 
המזועזעת "מה לעשות? זאת תעשייה...את 
יודעת כמה כסף שורפים פה על מחנות? 

מיליונים. שורפים פה מיליונים..."
גם חיה משתמשת באופן ספונטאני בהומור, 
על מנת לנגח את אמה ולהוריד מעט את 
מחכה  כשהיא  ביניהם.  השורר  המתח 
ברמקול  מוקרא  ושמה  שלה  להמבורגר 
היא מודיעה לאמה ש"הטראנספורט שלי 
עומד לצאת" ואחר כך היא מוסיפה "מאד 

מסודרים פה..."
הגרדומים".  "הומור  על  נכתב  רבות 
ההומור והבאנאליות, המופיעים במחזה, 
הדורות  בין  הקשר  את  המאפשרים  הם 
במשפחה, ובין הישראלים לגרמנים – בין 

יוזף לאם ובין נצח לאנה.
ציין הומור הגרדומים,  בתקופת השואה, 
הייתה  זו  אדם.  בן  להישאר  נואש,  ניסיון 
נמצא  לה,  שמעבר  האחרונה  המחיצה 
האבדון הפנימי האמיתי. זו הייתה ההוכחה 
שבני אדם יכלו להיאבק על הזיק האנושי 
שבקרבם גם בתנאים לא אנושיים. הוא עזר 
יחד אל מותם כשבדיחה  לאנשים לצעוד 

טובה מקשרת ביניהם.
ואימה,  קשי  במצבי  ההומור  כיום,  גם 
לקשר,  ליכולת  לנפש,  כהגנה  משמשים 
לריכוך ולהרחקה מהמציאות, אל הספירה 
המטאפורית, שאיננה אינדיבידואלית, אלא 

קולקטיבית במהותה.
ייתכן, שעם כל הקשי והביקורת, ההומור 
והבאנאליזאציה, ביחס לשואה, מאפשרים, 
הקולקטיבית,  ברמה  והן  במשפחה  הן 
אותו,  לפורר  הכאב,  אל  יותר  להתקרב 
להוציא את הסודות האפלים החוצה, להיות 

נגישים יותר אל מה המוחבא והאפל.
אסתי לי-דר                                                                                      
     4.3.12
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לˆד   ¨ÂדÂ‰ÓÂ Óתאילד   ÂÙייÚת‰˘  Ìי˘ראלי  ÌיריÚצ
 ‰ˆרי ‰סÁי א·˘ ÌיÎלÂ‰ ¨ÌיÚדÓÂ ‰יÓי א˜ד˘א ¨ÌיÓא
‰·רליאית ■ ‰Ì לÓÂדיÌ את ‰˘Â ¨‰ÙסÚיÌ ל‰ת‚Âרר ·‰ 
 ÛסÎ ‰Úי˜˘Ó ¨‰דˆÓ ¨Ôרלי·  ■ ÓÂתרÙ˜יÚ Ìל ‰תר·Âת 

·אסËרË‚יית ‰ÁיÂÊר¨ ·דרÍ ל·רÂא את ÁÓ ‰ÓˆÚד˘.
ביקור בבוקר שישי במכון גתה מספק חוויה מפתיעה. במכון 
התרבות הגרמני מתמלאות ארבע כיתות בצעירים הלומדים 
גרמנית. הפועלות במקביל. החיבור המחודש שלהם עם גרמניה 
הוא חלק ממארג יחסים צפוף שנרקם בשנים האחרונות בין 
גרמניה לצעירים ישראלים, לרוב אמנים, מדענים, שחקנים, 

מוסיקאים, אנשי אקדמיה ועיתונאים. 
של  והזולה  התוססת  הצעירה,  כבירה  ברלין  של  פריחתה 
אירופה, בשילוב פעילותן של קרנות גרמניות רבות בישראל, 
דוחפת להגדרה מחודשת ליחס של מובילי דעת קהל צעירים 

בישראל אל גרמניה. 
אחד הסימנים הברורים של המגמה הזאת נמצא בסטטיסטיקה 
והתרבות  השפה  הפצת  על  האחראי  גתה,  מכון  שמספק 
שלו  הישראלי  הסניף  בעולם.  רבות  במדינות  הגרמנית 
אך מתמדת במספר  אטית  עלייה  בשנים האחרונות  רושם 
הסטודנטים לגרמנית, כשרובם הם צעירים עד גיל ¥≤. הנתונים 
האלה מצביעים על עניין גובר בלימודי גרמנית בקרב קבוצה 
בעבר  מוכר  שונה ממה שהיה  באופן  לגרמניה  שמתחברת 
בישראל: צעירים אורבנים ויצירתיים, בעיקר מאזור תל אביב, 
שרואים בלימוד השפה הזדמנות לעתיד ולא רק עיסוק בפצעי 

העבר. 
מנהל מכון גתה בתל אביב, ד"ר גאורג בלוכמן, כלל לא מופתע 
מהנתונים. "בהחלט יש עלייה בפופולריות של לימודי הגרמנית, 
עלייה מתונה ומתמדת. השינוי המשמעותי שאני רואה הוא 
במטרותיהם של אלה המגיעים אלינו. יש כאלה שעדיין לומדים 
גרמנית בתקופות מתקדמות של החיים שלהם, אחרי גיל ¥0, 
בעיקר בגלל קשרים משפחתיים לשפה, אבל במקביל יש עלייה 
במספר הצעירים שאין להם שום קשר לגרמניה, הם פשוט 

מגלים עניין אותנטי בשפה". 
כגורם מרכזי  גם הוא את הפריחה של ברלין  בלוכמן מזכיר 
לשינוי הזה : "אני נולדתי לאחר המלחמה. עבורי זה מדהים 
שברלין צברה כזאת פופולריות בקרב צעירים. בילדותי זאת 
היתה ניו יורק. החיים היו שם, זה היה מקום של חלומות ושל 
קיים  כיום  ברלין קיבלה את ההילה הזאת.  אפשרויות.כעת 
מיתוס לגבי ברלין - הכל אפשרי שם. לחשוב שאנשים רואים 
כך את הבירה הגרמנית, זהו נס בעיניי. הסטריאוטיפ על גרמניה 
הוא של מדינה מסודרת שבה לכל דבר יש את המקום שלו, וזה 
פוגע באפשרות הצמיחה של הפרט. אבל ברלין נהפכה ליעד 
לצעירים שרוצים לחגוג את החופש שלהם. היא מאפשרת חיים 
זולים וזו עיר שאין לה צורה מסודרת. יש בה המון נישות וכל 

אחד יכול למצוא בה את הנישה שלו. 



המגמה הזאת התחילה באטיות בשנות ה-90, ולפני שמונה-תשע שנים 
הגיעה למסה קריטית שהפכה את ברלין ליעד לצעירים המעוניינים לספוג 
אווירה בינלאומית. במובן הזה, ברלין מחליפה גם את הודו, שהיתה בעבר 
מקום מפגש לצעירים שרצו ללמוד על העולם דרך היכרות עם אנשים". 
פריחתה של ברלין כעיר בוהמיינית, זולה ותוססת, עניין שדובר בו רבות 
לפנות  רבים  ישראלים  המניע  היחידי  הגורם  אינה  האחרונות,  שנים 
ללימוד השפה ובהמשך גם לבלות תקופות קצרות או ארוכות בגרמניה. 
מאחורי המגמה מתקיים מנגנון כלכלי בלתי פורמלי, המניע קשרים 
אלה באמצעות קרנות רבות הפועלות בישראל. הן יוצרות עבור צעירים 
הנתפשים כ"הנהגה צעירה" הזדמנויות אישיות להתחבר לתרבות של 

המדינה שמבקשת לברוא את עצמה מחדש. 
לפוליטיקה  ייחודי  עניין  גרמניות,  מפלגות  מייצגות  מהקרנות  חלק 
זוכה בתקציב לפעילות  הגרמנית. לפי השיטה הגרמנית, כל מפלגה 
תרבותית וחינוכית מחוץ לגרמניה, בהתאם לגודלה בפרלמנט. כזאת היא 
קרן קונרד אדנהאואר של מפלגת CDU ©המפלגה הנוצרית הדמוקרטית®, 
מהגדולות שפועלות בישראל. הקרן מרבה לתמוך בשנים האחרונות 

בפרויקטים העוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובדיאלוג בין-דתי. 
קרן פרידריך אברט של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית תומכת בפרויקטים 
בתחום החינוך ובחיזוק החברה האזרחיתª קרן פרידריך נאומן של המפלגה 
הליברלית עוסקת בקידום הדיאלוג הישראלי-פלשתיניª קרן היינריך בל 
של מפלגת הירוקים מסייעת ליוזמות בתחום זכויות האדם, האקולוגיה 
 Die© וקרן רוזה לוקסמבורג של מפלגת השמאל די לינקה ªוהדמוקרטיה

Linke® הרחיבה באחרונה את פעילותה בישראל. 
במקביל פועלות קרנות בלתי מפלגתיות, דוגמת קרן העתיד ישראל-
©שבאחד  ברטלסמן  המו"לות  תאגיד  של  החברתית  והקרן  גרמניה 
הפרויקטים שלה, המיועד לעיתונאים ישראלים וגרמנים, השתתפה גם 
כותבת שורות אלה®. לצד אלה מתקיימים עוד פרויקטים רבים, תוצר של 
מלגות מיוחדות שניתנות על ידי מכון גתה, משרד החוץ הגרמני ומשרדי 
ממשלה אחרים וכן פרי שיתופי פעולה בין אוניברסיטאות, מכוני מחקר 

ומוסדות תרבות. 
רבים מהסטודנטים שמגיעים ללימודי גרמנית מספרים על הזדמנות חד 
פעמית שנפתחה בפניהם לנסוע לכמה חודשים לגרמניה ודחפה אותם 
ללמוד את השפה, לפני הנסיעה או אחריה. עבור חלק מהם נהפכה 

ההזדמנות לנקודת מפנה של ממש מבחינה אישית ומקצועית. 
 ßהראשונה לשים את האצבע על המשיכה הישראלית לברלין היתה פרופ
פניה עוז-זלצברגר, שפירסמה ב-2001 את הספר התיעודי "ישראלים, 

ברלין". 
.היא מכנה את היחסים העכשוויים בין שתי המדינות "אנומליה חדשה" 
ולא "נורמליזציה" - שלדעתה אינה ניתנת להשגה. היא מסכימה כי 
התרומה של הקרנות השונות לחיזוק הקשר של פרטים מישראל לגרמניה 
היא משמעותית מאוד, אבל לדעתה אינה עומדת בבסיס העניין של 

ישראלים כלפי מדינה זו. 
"הקרבה והמשיכה של הרבה ישראלים לגרמניה מקורן עמוק ואמיתי, 
ושום קרן לא יכולה היתה להמציא או לעודד קשרים משוללי יסוד", היא 
אומרת. "הקרנות אינן סיבה, אלא זרז לתהליך המתרחש ממילא. זה 
תהליך טוב בעיני, מפני שיש בגרמניה לא מעט דברים ששייכים, כך 
או אחרת, ליהודים ולישראלים. גרמנים שמצפים לנורמליזציה, טועים. 
הגרמנים אמנם לא הלכו לשום מקום, אבל היהודים כן הלכו ורק כעת הם 
מתחילים לחזור לגרמניה ולמזרח אירופה, כתיירים וכמבקרים. זהו מסע 
של גילוי ושל היזכרות, וגם של היכרות חדשה עם גרמנים. במסע הזה אין 

מה לדבר על מחילה, על שכחה, או על נורמליזציה".
Úת ·אליË, דה מרקר.

1¥1µ1µ
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אורן יעקובי מחזה 
מחזאי ותסריטאי. בוגר בית הספר לאמניות הבמה בית צבי.

 .ÌיÓÂבתיאטרון בית ליסין כתב את דצמבר זוכה פרס פותחים מסך 2002, י
.˘Ù‰ רÂÙת. בתיאטרון המדיטק: ˆיÂ·Â·‰ רדÓ :בסטודיו של יורם לוינשטיין

Øיס© Ôיית רÚבטלוויזיה: יוצר ותסריטאי ראשי ©יחד עם גיורא יהלום® של הסדרה ר·י
ערוץ 2® ויוצר עלילת יÌ-י·˘‰ בסדרה ÓסÎיÌ ©יס®.

ברק חודריאן עיצוב תלבושות
שחקן ומעצב תלבושות.

בוגר ביה"ס הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי" מחזור מ"ז. 
בימים אלה משחק בהצגה אÓאÓ‰ - בבימוי הדר גלרון.

 ¨‰ÁÎÂ‰ :ר. תיאטרון הספריהÎÂס Âי˘‰ ˜ילÓÁ :עיצוב תלבושות - תיאטרון גשר
ÁÓיל‰. תיאטרון בית צבי: סיÂÙר ‰Ùר·ריÌ¨ רÂÂ˜יÂ ÌרÂ˜ÂÂת¨סÔÂÙ רי·ר¨ אל ÂÓ˜ת¨ 

רÙ ¨Ëיס‚‰¨ ˘ÂÚÂÓת¨ ˘לÓ ˘Âסי·Âת ועוד...
זוכה מלגות: מלגת לימודים בנאפולי - איטליה -  University EMUNI, אלי ליאון, שלי 

חושן, דדי ניסים.

זאב לוי עיצוב תפאורה
בוגר המגמה לעיצוב במה בבית הספר לאומנויות הבמה בסמינר הקיבוצים. 

עיצב תפאורה להצגות - בבית צבי: ‰ÊÂאÌ‰ ¨‰ י‚יÁÓ ÂÚר¨ ‰Úי˜ר ˘ÌÂË ·סדר¨ 
 ¨·‰Ê‰ ·ל ÁרÙ ¨תÂ·ÂË יÎ‰ תÂר·Á‰ ¨תÂÓ˜ סאד¨ אלØ‰רÓ ¨ÛרÂÁ יית˘ÚÓ
 ¨1∑ ßÚ :ועוד. בתיאטרון הקאמרי Ìיי˘ÙÂÁ Ì‰ ÌריÙרÙ ¨‰Áת ‰‰ˆלÂÓÂא ¨‰ÁÎÂ‰
Ê‰ר¨ רÓÂיאÂ ÂיÂלי‰. בתיאטרון גשר: ‰˜לייË.בתיאטרון בית ליסין: ˘תי˜‰ רÓÚÂת. 
ארı ˜לי˜.  ˜רלי·Á Íי¨ ילד‰ יÙ‰. בתיאטרון אורנה פורת:  בתיאטרון יידישפיל: 
בסמינר הקיבוצים: ‰Úלא‰ ·ÂÎ˘Óרת¨ ‚רייßı¨ ·רÂÂ¨ ·יאËריˆß‰¨ ·‚לל ‰ליל‰. 
 ‰Ê :בפסטיבל עכו .ÌיÚ·˘ÂÓ‰ 12 ¨ËÙ‰ ירÚ ¨רתÙירל‰ אÓ :בתיאטרון הקהילתי
ÂÓÎ ל‰רÂס ר˜ ‰ÍÂÙ. בצוותא: ‰תÎÓ‰ ÊÂÙאי. בתיאטרון השעה: ‰ÂÚלÙÚ Ì¢י 

.·‰Âי אי¨ ‰·ית ˘אÁלא Ìת·יÎÓ ¨ÔÂאל
מלמד עיצוב במה בסמינר הקיבוצים ובתלמה ילין.

 ß200 ומלגת קרן שרת ∑200. זוכה מלגת קרן רבינוביץµ זוכה מלגות: משה שטרנפלד
ע"ש יעקב הכהן 2010. זוכה פרס ציון לשבח על עיצוב התפאורה בפסטיבל עכו ∑200. 

זוכה פרס ראשון לעיצוב תפאורה בפסטיבל חיפה להצגות ילדים 2011.

גיל אמיתי בימוי 
 ß199. בוגר החוג לתיאטרון וספרות באונµ ,בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה

ת"א, 200¥. 
השתתף בהצגות - בתיאטרון הספרייה: Ó Ú·ÂÎלא ‚˘Ì. בצוותא ת"א: ÂÓס˜·‰ 

ÂËÙ˘˜י. בתיאטרונטו 2009: ‰ליל‰ Úל ‚·Âל ‰יÚרÂת.
.ÚÂ·˘‰ ר˘תÙ ¨Ìי‚ÁÂ תÂס¨ ˘·תÂלÙ 2∞ :בטלויזיה

משנת 2001 מורה למשחק ובמאי בבית צבי.
 ¨Ìד˘יÚÂ יארÂÂי˜ ¨ÌריÂÓת ˘יÂסאÙÂ˜· תÂלאÙÂ Ìיסי :בין ההצגות שאותן ביים
 ÛסÎ ¨תיתÙרˆ ‰ËלÂל‰¨ רÂתלתÁ‰Â ÛÂ˘י‰¨ ‰יÂÂרי ‰לÁת אÂÁא ˘לי¨ ˘יÓא ‰Ùאי

˜ל¨ ארÙ‰· ‰ÁÂתÂÚÂÓ˘ ¨‰Úת¨ ‚ל‚רי ‚לÔ רÂס¨ ‰˜ÔˆÓ¨ ˘לÓ ˘Âסי·Âת.
.Ô¢דל :בתיאטרון בית ליסין

ראובן וולנר עיצוב תאורה
בוגר קורס תאורנים בכירים של אוניברסיטת תל-אביב.

עיצב תאורה להצגות ומופעים ביניהם בוקר של שוטים בתיאטרונטו 1989.
בתיאטרון בית ליסין: ÌÚÙ א‰·‰ ‚דÂל‰¨ ˜ידÂ˘¨ ‰יÂר˘ת¨ Óי ÁÙÓד ÂÓיר‚ßיי‰ 
 ÌÚ Ìי˘ÂÚ ‰Ó ¨øËסר ÌÚÙ ÍליÚ Â˘Ú ¨לי˘ ÔÂ˘רא‰ ÔÓÂר¨ ‰רÊÂÓ‰ ‚ÂÊ‰ ¨øÛלÂÂ
 ¨ÌייËרÙ ÌייÁ ¨˜ארÙ· ÌיÙÁי ¨ÌריÂÚד ·˘י˘‰ ˘יÂ˜ר ·ר˘ת¨ ריÙרÙ ¨øיß‚

ראÂד‰¨ אלÂ‰י ‰˜Ëל¨ ת˜ל‰ ˜ל‰ וכן הצגות ילדים ומופעים מוסיקליים שונים.

אפי שושני מוסיקה
בוגר הקונסרבטוריון "אנאזאגי" ברמת גן במגמת הלחנה ועיבוד.  מלחין מעבד ומפיק 

מוסיקאלי בארץ ובחו"ל.
הלחין מוסיקה להצגות רבות, ביניהן - בתיאטרון בית ליסין: ‰˘·Âי ·ˆÓרת¨ ‰יÂר˘ת¨ 
·ÂÁ Ôר Â‰ר·ית¨ ‰ÊÂÓ‰ ‚ÂÊר¨ ÂÎלÌ ‰י· Âי¨ ÂריאˆיÂת Úל Â˘א ÓסתÂרי¨ אי לא 
רÂÙÙרÓ ¨Ëי ÎÓיר את ÂÓÚס ÙÁר øדל¢Ê ¨ÔרÚיÌ ˘ל ÓסËי˜. בתיאטרון הסימטה: 
 ‰Âא ¨‰Úר‰ ‰ˆÚ‰ בתיאטרון הקיבוץ: ‰ר .Ìילדי ˜Á˘Ó ¨רי‰Ó ¨Ìדי·Ú ¨תÂÂדי·
 ¨Âר סתיÂÙסי ∫Ú·˘ אר· ÔÂרËת. ·תיאÂיל ‰‰ת·‚ר‚ ÚˆÓא· ¨‰ÂÙלÂÂ ¨Ì‰א·רÂ
ÁÓלת ÂÚריÌ ©·˘יתÛÂ תיאËרÔÂ ‰·יÙ ¨®‰ÓילדלÙי‰¨ אי ·א°¨ ÙרלÂד ל˘י˜‰. 
 ÂיÂידÂ ¨‰אÊיÊ ¨א· Á˜ÙÓ‰ ¨Â˜ריÂ˜Â˜‰ ¨‰אסÂל· Ìדי˜Âר בתיאטרון הבימה: 
 ‚Áל ‰ÊÁÓ ¨ÔÂרÁ91 - ‰˘ד ‰אØ92Ø9≥ :פסטיבל עכו .ÌיÚ·˘ÂÓ‰ 12 ¨Ô˜Á˘ ל˘
‰ÂÓלד¨ Ú·יר¨ ‰תÎÂיÌ ˘ל יÊÁ˜אל¨ ˆריÍ סÛÂ לסיÂÙר א‰·‰. הלחין את המוסיקה 

להצגות הילדים: Â·˘ÁÓת ˜ÂËת¨ א‚דÂת Óד‚ד‚Âת¨ אˆ·ÂÚית.
זכה בפרס המוסיקאי המצטיין בפסטיבל חיפה להצגות ילדים ß9¥ על מוסיקה להצגה 

.ËÂ˘י˜ ÔÂד

יוצריםיוצריםיוצרים
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אורנה רוטברג ויקי
הבמה בית-צבי  לאמנויות  הספר  בית  בוגרת 
לדרמה  הספר  בבית  לימוד  קליר.  צבי  פרס  וזוכת 

ומוזיקה גילדהול שבלונדון. 
Ú‚Â˘Óת¨  הבימה:  בתיאטרון  בהצגות:  השתתפה 
‰ÂÁתת¨ ÎתÌ-ליד‰¨ Ëי˜ÂˆיÔ-·ת-יÌ¨ ת˜ÙÂת 
 ¨‰Ù˘ÎÓ‰ ¨Ìי˘ ‰ÂÓ˘ ¨Ìי˘ ÔייÓ ¨תÂסת‚ל‰
 ¨Â˜ריÂ˜Â˜ ¨˜ייÂÂ˘ ıיÓייל ‰אÁ‰ ¨ÔÎ˘‰ ד ˘לÙסר‰
 ‰˘Â˘‰ ¨‰אסÂל· Ìדי˜Âת¨ רÂת‰ ˘ל רˆיÂ·י˘Á
 Ëרי˜י. ˜·ר Ô‚ ¨ÔאÂˆסÓ ‰·ÂË‰ ˘Ù‰ ¨תÚ˜ÚÂ˜Ó‰
בתיאטרון הקאמרי:  יÁיד ·אידי˘ ‚ÙÚילÙ ÚËי˘. 
קברט הסאטירי ‰יי ריÂÓ‰. בתיאטרון בית ליסין: ÚˆÓד 
 ¨ÛרÂÁ בתיאטרון החאן הירושלמי: א‚דת .ÌיÎלאÓ‰
ÙÂליÁÙ· Ì¨ אילÓÂיÂËס¨ ‰ÓלÍ אÂ·Â. השתתפה 
 ıי אר˜ÚÊ ¨ÌליÂˆלˆ‰ Ôי· ¨Ìל תÙÓבמחזות הזמר: ‚י

 .Âרי-לÓ ¨‰˜‰ל‰ ¨ÔÂÊÂÂר·‰ ¨‰·Â‰א
בתיאטרון תמונע: ˆÓר.

‚יס.בהצגות  היחיד  הצגת  בפסטיבל תיאטרונטו 
הבידור: ˆיˆי Ì˘יÓ Ìד·רÂת ˘יÌ. בהצגת הילדים 
מקום ראשון בפסטיבל הצגות  Ó‰ ˘˜ר‰ ·יÚר   :
ילדים בחיפה.  בפסטיבל ירושלים 2009 ל‰ˆיל את 

.‰Â˜ת
בקולנוע: ·Âת.

 ¨Ìי‚ÁÂ תÂל¨ ˘·תÂייס ‚יא¨ ˘א ¨‰אלÓבטלוויזיה: א
 Úי‚‰˘ ‰ÎÓת·  לא¨   Âא  ÔÎ ‰Îל¨  לא   ‰Ê  ÌייÁ‰

.ÔÓÊ·
באופרטה   2010 הקצר  התיאטרון  בפסטיבל 

‰‚יל‚Âל.

אסף בן-שמעון נצח
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, ∑200.

הקאמרי:  בשיתוף  הבימה  בתיאטרון   - בהצגות  השתתף 
אËי‚Â‰. בתיאטרון בית ליסין: Óדר‚Âל‰¨ Óרא‰ ÚÓל ‰‚˘ר¨ 
אÓא ÓאÂ‰·ת.בתיאטרון המסחרי: ·Ù‰· ÔתÚ‰. בתיאטרון 
ילדים: לÁלÚ· ÌÂ·רית¨ ·Â·Óי¨ ˘ÂÓלי˜ ˘ל Ê‰ר‰¨ רי‰¨ 

.ÍייÁילי לÁד‰¨ תתÂ‰י Ô· רÊÚאלי ¨Ìל˘י·‰Â ילÓא
.ÌלÂÚ·˘ ÔÓÊ‰ לÎ ¨יËרÙ ˘ל· ÌÂדל·אÓ בטלוויזיה: ‚רי

בקולנוע :‰ת‚Â·ת יÁידיÌ, זוכה פרס חגßגß 2010 - פרס השחקן 
המצטיין של השנה ©פסטיבל קולנוע ירושלים®. 

סרט קולנוע אמריקאי WWZ שיוצא בימים אלה לאקרנים.

יפעת מאור אנה
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. 
 GREENGATES לימודי תיאטרון במקסיקו סיטי

SCHOOL
השתתפה בהצגות - תיאטרון רמת גן: אי˘ 
Áסיד ‰י‰¨ ‚·ירתי ‰אÓÊÁÓ ‰ÂÂר. בבית צבי: 
 ÌיÚ‚ת˘Ó ¨ראÙ ˘·ד ¨ÔˆÓ˜‰ ¨˘רא· ÔÚ
 ¨‰·ÂÊלßÊ ÂÂאס‰  Óיי¨  Óא‰·‰- ÓÊÁÓר¨ 
‰˘ÚÙ‰ ˜רי ‰‚Óא Úל ˆיÂÙרי ‰ÁתÂל¨ 
תÂÂÓת ˆייד ÂÂ·Óארי‰ תÁתית¨ י˘·תי 

··יתי ÁÂיÎיתי ˘‰‚˘Ì ירד.
 Ìרי·Á‰  ¨Â‰Âל י˘ Ìרי·Á‰ :הצגות ילדים
‰ÓÁי‰   ¨Áיר‰Â  ‰Îסי‰ לÓי¨  ˘ל 

˘‰ת·ל·ל‰.
זהו תפקידה הראשון בתיאטרון רפרטוארי.

רפי תבור יוזף
בוגר בית הספר לאמנות הבמה בית צבי, 1∑19.

בשנים µ∑-≤∑ שיחק בתיאטרון העירוני באר –שבע. 
שיחק בתיאטרון הבימה בשנים µ-80∑ , 10 שנים 
 µ0 -שיחק בגרמניה ובשוויץ. השתתף בלמעלה מ

הפקות שונות, וב- 1µ סרטי טלוויזיה.
גילם תפקידים ראשיים בהצגות בחו"ל בשנים -1980

:89
˘לÂ˘ת  ÓלÎÂלÂÎת¨   Ìידיי אÂי¨   ÂרÂארת  ¨ËסÂאÙ
 ÂיאÓÂל¨ רÊאÊÚאל‰ ל‰ ÌייÁ‰ יÓ ל˘ ¨ÌריË˜סÂÓ‰
ÂיÂלי‰¨ ‰Â יÂלי‰¨ ·י˜Âר ‰‚·רת ‰Â˜‰ Ô˜  ¨‰˜Ê˜י‰¨ 

‰אי˘‰ Ó‰י ¨Ì˘˜יי ˜ייÂÊ ¨Ëר·‰ ‰יÂÂי ועוד.
 ¨˜Á˘Ó‰ Ì˘ :199≥-89 בתיאטרון באר שבע בשנים
 ˘‚ÙÓ ¨ÂËיסÙÓ ,®בשיתוף תיאטרון בית ליסין© Ìי‚רÂ·
Â˘Óל˘ ©בשיתוף תיאטרון בית ליסין®, ˘לÂ˘ אÁיÂת¨ 
 Âי‰ ÌלÂÎ ¨˜˘ל ÌיÁת¨ אÂÙ˘ÎÓ‰ סי¨ ˆידÁי ÔÙÂא·
·י¨ ˘Â·ריÌ ר‚לייÊ ¨Ìי‚ר¨ אÌ ‰·ית¨ יתÂ˘ ·רא˘¨ 
Ë· .ÓרÙליי. בתיאטרון בית ליסין: ÓסÂÚתי ÌÚ דÂדתי¨ 
‰·ית ˘ל ÓרÂÂיÁ ¨Ô˜יר‰ ÊÂÁרת ·ד·ר ÂÓתÊÂÓ‰ Âר 
˘ל ארÎיסÓ ¨˜Ù˜ÂÙÓ ËיÌ ˜דÂ˘יÌ¨ ‰רÂלד ÂÓÂד¨ 
 ¨ÔË˜ לÂ˜ ¨ËרˆÂ˜‰ ¨לÙרÚ ¨רÚÂ· לÂÁÎ ¨‰˜יא·
Óירלß‰ אÙרת¨ ÙילÚ ¨‰ÓÂרי ‰‰יסÂËרי‰¨ ‚Âד ·יי 

אÙרי˜‰¨ אד‰¨ ˘יידל‰.
 ÛסÎ¨ 3∞∞ Â˜ ¨ÔÂËבטלוויזיה בין היתר: בסדרות - סי

˜Ëלי¨ לÁיי ‰א‰·‰.

מיכל שטמלר חיה 
שירתה בתיאטרון צה"ל 1998. 

BA בחוג לתיאטרון אונß ת"א 200¥.  
השתתפה בהצגות - בפסטיבל עכו 200¥: 
 Ì‰ ÌייÁ‰ :ר.בתיאטרון החאןËס ·סÂיסÂדי
 Ìי˘ 3 ¨ıי˜‰¨ÌיÁליˆÓ‰¨ÔˆÓ˜‰ ¨ÌÂלÁ
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A young and successful Israeli dancer living in Berlin is caught up in the crisis of her pregnancy.  
When her mother arrives unannounced in Berlin, to fulfill the last will and testament of her 
father, a Holocaust survivor, the daughter must face her destiny and the complicated 
relationships she escaped.  Together with her brother and mother, she embarks on fulfilling 
the last wishes of her grandfather, but along the way, they are about to reveal an astonishing 
secret about his life, a secret that will alter their lives and demolish the wall of glass standing 
between the family members. 

First Performance: 16.9.2011, Length: 1 hour and 15 min, without intermission. 

 Directed by: Gili Amitay
 Set Design: Zeev Levy 
 Costume Design: Barak Hodrian
 Music: Effi Shoshani
 Lighting Design: Ruven Wallner

Cast: 
 Orna Rotberg - Viky
 Rafi Tavor - Josef
 Michal Shtamler - Haya
 Assaf Ben-Shimon - Netzach
 Ifat Maor - Anna
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∫È‡Ó· ˙¯ÊÂÚ
אירן אשל

∫‰‚ˆ‰ ˙Ï‰Ó
אסנת גבאי
∫‰Ó· Ï‰Ó

מתיאס סטוליאר
∫ÌÈ¯ÊÈ·‡Â ‰˘·Ï‰

אולגה פרגמן
‰‚·¯‰∫ ליאור דלמן
˙‡Â¯‰∫ אלון תבורי

∫‰¯Â‡Ù˙ ÚÂˆÈ·
תיאטרונית

∫‰ÈÎ˙Ï ÌÈÓÂÏÈˆ
דניאל קמינסקי

∫‰ÈÎÂ˙ ¯Ú˘ ·ÂˆÈÚ
אתי קלדרון

∫‰ÈÎ˙ ˙˜Ù‰
מיכל גלעד

∫‰ÈÎ˙ ·ÂˆÈÚ
נוטלסטודיו
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