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עיצוב תפאורה סבטלנה ברגר
עיצוב תלבושות מאור צבר
מוסיקה וניהול מוסיקלי רועי ירקוני
עיצוב תאורה זיו וולושין
תנועה עמית זמיר
עוזרת במאי כנען אליאל
עיצוב ובניית בובה אמירה פנקס וסטודיו מרבה ידיים
הדרכת תפעול בובה שרון סילבר
יעוץ יידיש מנדי כהאן
ליווי וכוריאוגרפיה אווירית נטע פולק

משתתפים (לפי סדר הא'-ב'):
עופרי ביטרמן כלב ,בוריק  -יד ימינו של מוטקה ,שופט בקרקס ,זונה ,מתפלל
טל דנינו ולאדק הסרסור ,אציל פולני ,בריון ,אורח בחתונה ,מאנשי העיירה ,מתפלל
גיל וסרמן לייב  -אבא של מוטקה ,מוישה  -אבא של חנה ,מנהיג הקרקס ,בריון ,מתפלל
תום חגי/שלומי טפיארו מוטקה
יובל ינאי קנריק ,שדכן ,מאנשיי העירה ,זמר
שירלי לב-ורטהיימר תאומה סיאמית ,זונה ,מוכרת בגדים ,אורחת בחתונה ,זמרת
אנה צוקרמן אדונית ,תאומה סיאמית ,מוכרת בגדים ,הזונה שרה ,מאנשי העיירה ,אורחת בחתונה ,זמרת
אגם רודברג חנה ,זמרת
הדר שחף זלטקה  -אימו של מוטקה ,מכשפה בקרקס ,זונה ,אורחת בחתונה ,זמרת
שרי שימחוב מרי ,מאנשי העיירה ,אורחת בחתונה

אוצר מהבוידעם

כשהציעו לנו בתיאטרון בית ליסין לעבד לבמה
את הספר "מוטקה גנב" (שלום אש ,)1916 ,הרמנו
גבה .על שלום אש ידענו מעט מאוד ,ובעיקר
פקפקנו בסיכוי למצוא עניין עכשווי בספרות יידית
מלפני מאה שנה .הכרנו אמנם את הסופרים
הגדולים מהתקופה ,אך הגלות נותרה אצלנו
מקושרת להווי מהשטעטל ולסיפורי פוגרומים.
גם הקריאה בתרגומו של י"ה ייבין לא היתה
פשוטה .הספר תורגם ב ,1929-בתקופה שבה
העברית טרם התגבשה ,והוא מלא מהמורות .כך
למשל ,במקום קצין נכתב "אופיצר" ,ולוקח כמה
רגעים להבין שה"הישפאני" הוא פשוט "הספרדי",
וש"קושטא" היא איסטנבול .בדומה לדמויות
בסיפור ,גם לנו היתה דעה קדומה על "מוטקה".
זאת כמובן הייתה יוהרה של דור צעיר ,שחושב
שהוא המציא את סקורסזי ,קופולה וטרנטינו .מהר
מאוד התברר לנו שבבוידעם היידי הסתתר אוצר
יקר ,ושאם רק ננער ממנו קצת אבק ,נגלה גיבור
יהודי חזק ,סקסי ומרגש ,וטרגדית-פשע חברתית
משוכללת ואלימה ,שאין בה אפילו טיפה של
צנזורה או התחסדות ,ושיורדת אל מעמקי הטבע
האנושי והזהות היהודית.
יואב שוטן-גושן ועירד רובינשטיין
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ברקע סיפורו של מוטקה ,מגולל שלום אש גם את
סיפורן המושתק של הנשים היהודיות שנכפו לזנות
(ר' מאמר בנושא) .בדומה למוטקה ,גם נשים אלה
התקשו לצאת מהמצוקה שהועיד להן הגורל ,והן
סבלו מנידוי חברתי .בניגוד לסטריאוטיפים ,שלום
אש מאמץ בספרו את התמה הקלאסית של הזונה
הקדושה ,דרך דמותה של מרי שפועלת לאורך כל
הדרך בחמלה ובאהבה .למרבה האירוניה מוטקה
בעצמו חוטא בדעה קדומה ,ומסרב לבנות לעצמו
חיים נורמאליים עם מרי (שמבחינתו תמיד תישאר
"זונה") .מבחינה ספרותית ,אפשר לומר שמוטקה
הוא האשם האמיתי בנפילתו הטרגית .דווקא חנה,
הבחורה "הטהורה" שמתיימרת לתקן את העולם,
היא זו שבסופו של דבר בוגדת במוטקה ,ובוחרת
לנצח לראות בו כפושע.

היצירה ,שנכתבה ב 1916-ומתרחשת בקהילות
היהודיות של מזרח אירופה ,מציבה מראה מול
האדם ברגעי קיצון ,ומהדהדת שאלות מוסריות
שצצו עשר שנים מאוחר יותר באותן טריטוריות
ממש .במובן זה סיפורו החברתי של מוטקה
והצדקת האלימות כתוצר של מחסור ,הוא גם
סיפורו של העם היהודי ,שנלחם במאה האחרונה
על קיומו ,שרד בקושי ,החליף את זהותו ואת מקומו,
וקנה את הצלחתו בביתו החדש בעזרת כוח .הדיון
על זהותו של עם ישראל והשאלה אם יש מקום
לזנוח את הכוח ,נמצא בשנים האחרונות בעין
הסערה של השיח הציבורי.
יואב שוטן-גושן ועירד רובינשטיין

פעם פושע ,תמיד פושע?
מוטקה איש האונטערוועלט (יידיש" :עולם תחתון") ,הוא עבריין מסוכן ,סרסור ,בריון,
אדם שקוראים עליו בעמודי החדשות ושמאיצים את הצעדים כשנתקלים בו ברחוב.
אבל האם היתה למוטקה בחירה? הוא נולד לתוך כאוס ,לתוך האין ,אל נסיבות חיים
קיצוניות שמעמידות בסימן שאלה את מהותו .החוויה הראשונית והמכוננת בחייו
מתמצית ברגע שבו נתלש פיו היונק משד אימו ,והוא בן שבוע בלבד .נשללה ממנו
הזכות הבסיסית ביותר ,אהבה וחום של אם ,ומאותו רגע הוא יוצא למסע הישרדות,
מחפש למלא את החלל שנפער בו ,מבקש לחזור לאימו ולחלב שנלקח ממנו,
מידרדר למקומות חייתיים ,ולומד להשיג את רצונו בעזרת כוח ואלימות.
ועם זאת ,לאורך כל הדרך ,מוטקה גם מחפש אהבה ,בית והשתייכות .הוא נאבק
להציל את אנושיותו שאבדה ,מוכן לוותר על מלכותו ,נלחם במסעו ההירואי לקבוע את
זהותו ,ומתעקש שאדם יכול לקלף מעליו תוויות .בדומה לגיבורים טרגיים אחרים ,גם
מוטקה נתקף היבריס ,מסרב להכיר בקיום שהגורל הועיד לו ,ומתרסק בדיוק כשנדמה
שהגיע סוף סוף לשמש.
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הכהן הגדול
משירי לאונרד כהן בהצגה
Hallelujah
The Partisan
Bird on a Wire
Ain't No Cure for Love
Who by Fire
Everybody Knows
Lover, Lover, Lover
If It Be Your Will

הוא הכהן הגדול של הבדידות ,הנביא העומד בשערי
העיר ,ומבקש גאולה בעולם שצמא לרחמים .כמו
מוטקה ,גיבור ספרו של שלום אש ,גם הוא שינה את
שמו "שהיה עטוף בזיהום ,ובבושה" ,החליף את זהותו,
וחיפש כיצד לברוא את עצמו מחדש .הוא נמשך אל
היהדות ,ברח ממנה ,ביקש לפרוש מהחברה האנושית
וחי כנזיר ,נדד ממיטה למיטה אך לא פסק מלהתפלל,
ותמיד נקרע בין האמונה והייאוש" .אחיות החסד"
אירחו אותו ללילה של וידויים ואהבה ,ובצאתו מהן
ביקש "להיות חופשי כציפור על תיל ,כשיכור במקהלת
הליל" .שוב ושוב הוא הזכיר את מה שכולם יודעים:
"המשחק מכור .העשיר עשיר ,העני גמור" ,והוא
התריס ביום הכיפור אל השמים האכזריים שלוקחים
כל פעם מישהו ,תהה "ומי ,מי קורא בשמנו?" ,והבטיח
לאהובתו ,ש"אם זה מה שתרצי" ,קולי יידום לנצח.
לאונרד כהן ,הטרובדור הנודד שנאבק למצוא תקווה,
ולו צנועה ,בתוך הביבים ,שזר בשיריו את החספוס ואת
התשוקה ,את הכאב והנחמה .השירים שלו מתנגנים
כמו מאליהם כשקוראים את הספר "מוטקה גנב",
מלווים את העלילה כפסקול שנכתב במיוחד.
עירד רובינשטיין

I asked my father
"I said, "Father change my name
The one I'm using now it's covered up
With fear and filth and cowardice and shame
)(Lover, Lover, Lover, Leonard Cohen, 1974
קראתי :אבא,
שנה את שמי בבקשה
זה שנתת לי עטוף בפחד
בלכלוך ,ברעד ובושה
(תרגום :שלומי שבן)

עיבודים לשירי לאונרד כהן :רועי ירקוני
מיקס :אייל שינדלר
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ברובע הזונות היהודיות
התודעה הציבורית דחקה את תופעת הזנות היהודית
לאורך ההיסטוריה ,אך תהיה זו תמימות לחשוב
שבקרב היהודים בגולה לא התקיימה זנות ,או
שהיקפה היה מצומצם משאר העמים .בערים גדולות
שבהן היו ריכוזי עוני של אוכלוסיה יהודית ,הדבר היה
נפוץ למדי ,והוא מוזכר בקרב סופרים בני התקופה
(שלום אש ,בשביס זינגר ,שלום עליכם ,סטפן צוויג
ועוד) .בערים כגון וורשה ,אודסה ,וינה ובודפסט ,ניתן
היה למצוא בסוף המאה ה 19-ובתחילת המאה ה20-
רבעים שלמים של זונות יהודיות ,שפעלו תחת ידם
הרמה של סרסורים יהודים .הרשויות לא עשו דבר
למיגור התופעה .אדרבה ,הזנות נתפסה כשעשוע
לגיטימי ,והחוק רק דרש לרשום את הנשים ,ולערוך
להן בדיקות רפואיות תקופתיות .בזכות הרישום
התאפשר המחקר ההיסטורי.
בוורשה למשל ,עיר שבה כשליש מהתושבים היו
יהודים ,כ 20%-מהזונות הרשומות בסוף המאה ה19-
היו יהודיות .בדומה 67 ,מתוך  226הזונות הרשומות
במינסק בשנת  1910היו יהודיות ,ומרישומי בתי
החולים בעיר עולה כי חצי מהזונות שאושפזו באותה
שנה בשל מחלות מין היו יהודיות .בבואנוס-איירס
שבארגנטינה ,פעל בשנות ה 30-ארגון הסרסורים
היהודים "צבי מגדל" ,שאיגד מאות סרסורים ,ובשיאו
חלש על אלפי זונות יהודיות ברחבי העולם.
ההיסטוריוגרפיה היהודית ניסתה מאז ומעולם
להדחיק את התופעה .גם היום "הזכרון היהודי"
והחינוך הציוני מתמקד בעיקר בתיאור של שני
מצבי גלות היסטוריים :תקופות זוהר ותהילה שבהן
היהודים שגשגו ותרמו לאנושות ,ותקופות של רדיפות
אנטישמיות .ההנהגה היהודית התכחשה לנתונים,
ובאופן מסורתי טענה כי מדובר בהגזמות ובהשמצות
של גורמים אנטישמיים (שאכן השתמשו בנתונים
לתעמולה) .ההתכחשות לתופעה יצרה חלל ריק,
שהקל על הסרסורים בעבודתם.
הסרסורים וסוחרי הנשים היהודים פעלו בדרכי
מירמה ופיתוי ,דומות מאוד לאלו הנהוגות היום.
הם פרסמו בעיתונות היהודית הצעות עבודה ,פיזרו
הבטחות לגבי משרות נחשקות ,והציעו שידוכים עם
בני עשירים במדינות רחוקות .כך עלה בידיהם לנתק
נערות ונשים צעירות מסביבתן התומכת ,כשבמהלך
המסע עברו הנשים תקופת "חינוך" שבה נאנסו ונכפו
באלימות קשה לעסוק בזנות .עם הגעתן ליעד נאלצו
הנשים "לשלם" על הנסיעה ועל הוצאות המחייה
שקיבלו ,והן נמכרו מסוחר אחד למשנהו.
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העוני הכבד ,המגבלות
האנטישמיות והאבטלה ,כמו
גם קשיי ההגירה אל העיר או
המערב ,תרמו כמובן לתופעה,
אך לקהילות היהודיות היו
גורמים ייחודיים ששיחקו לידי
הסרסורים :הם ידעו כי לצורך
עריכת חתונה יהודית דרושים
רק עדים וטבעת ,ולעיתים
התחתנו עם נשים בחתונות
בזק כדי לרכוש עליהן בעלות.
פעמים רבות היה מגיע חתן
מבוסס ,מציע למשפחה עניה
לשאת את ביתם ללא נדוניה,
ומעלה אותה על ספינה
שניתקה אותה מסביבתה.
בעיה ייחודית נוספת לקהילות
היהודיות היא בעיית העגונות:
נשים שבעלן לא שב מהמלחמה
נותרו חסרות מעמד ,נטולות
פרנסה ,ללא יכולת להינשא
מחדש ,וכך נפלו קורבן לסחר
בנשים .בנוסף ,נערות צעירות
שקיימו יחסי מין מחוץ לנישואין
נחשבו ל"חוטאות" ,נודו על
ידי משפחות מסורתיות ,ונפלו
לציפורני הסרסורים.

נשים למען נשים

הקהילות היהודיות התכחשו כאמור לתופעת הזנות
היהודית .עצם הדיון על התופעה נתפס כמביש ,או
כשיתוף פעולה עם התעמולה האנטישמית .כמו עם
בעיות חברתיות אחרות ,גם כאן קשר השתיקה רק
תרם להנצחת המצוקה .הכלי המרכזי שלכאורה
שימש את ההנהגה היהודית למיגור הזנות היה נידוי
חברתי .סרסורים וזונות נחשבו ל"טמאים" ,ולא הורשו
להיכנס לבית כנסת או להיטמן בבתי העלמין .ידועים
מקרים שבהם סרסורים וזונות נאלצו להקים לעצמם
בית כנסת ובית עלמין נפרד משלהם  -למשל בית
הכנסת המפואר שהקים ארגון הסרסורים "אשכנזום"
בבואנס-איירס ,ושבקומתו העליונה פעל בית בושת.
אלא שהנידוי לא טיפל בבעיה ,התעלם ממצוקת
הנשים ,ואף תייג אותן באות קלון שמנע מהן לשוב אל
החברה הנורמטיבית.

מי שבסופו של דבר הוביל את המאבק היו נשים
יהודיות שהחליטו להילחם בתופעה ,והיו היחידות
שהעזו לשבור את קשר השתיקה .נשים אלה ,שזכו
לחינוך ליבראלי בהשפעת תנועת ההשכלה ופעלו
בהשפעת המודל הנוצרי של ארגוני הצדקה לנשים,
ביקשו להיות מעורבות במאבקים חברתיים .הן נדהמו
לגלות את היקף תופעת הזנות היהודית ,ונחרדו
מהדיווחים על מצבן הקשה של הנשים.
ארגוני הנשים הללו התעקשו להציף את בעיית
הזנות בקרב ההנהגה היהודית ,פרסמו אזהרות מפני
הצעות העבודה וההבטחות הכוזבות של הסרסורים,
הפעילו מרכזי הכשרה לנשים עניות במטרה להקנות
להן מקצועות ופרנסה ,גייסו תרומות סיוע ,והפעילו
מעונות לנשים במצוקה .פעילות בולטות במיוחד
הן ברתה פפנהיים (גרמניה ,)1859-1936 ,וקונסטנס
רוטשילד (מייסדת האגודה היהודית להגנת נערות
ונשים ,אנגליה  .)1843-1931בראש סיפורי הגבורה
עומדת רחל-לאה ליברמן ,ילידת לודז' שבפולין,

שנפלה לידי סרסורי ארגון "צבי מגדל" בבואנוס-
איירס ונכפתה לזנות .ליברמן פנתה למשטרה ,מסרה
נתונים ושמות ,והסכימה להמשיך ולשמש כעדה
חרף האיומים על חייה .ליברמן לא נרתעה מלסכן
את עצמה ,ובלבד שהתופעה תיפסק .עדותה היא
שהביאה למעצרם של חברי הארגון ,ולחיסולו על ידי
הרשויות בארגנטינה .פעילותן האמיצה של הנשים
הללו ,ומאבקן בניצול הנשים ,הוא פרק מפואר
בהיסטוריה שראוי להזכיר ולהלל.
מקורות:
נלי לס ,זנות וסחר בנשים יהודיות בתחילת המאה
ה ,20-כיוונים חדשים .2001 ,5
ארייה דיין ,ברובע הזונות היהודיות של ווארשה ,הארץ
.24.10.2001
אביבה לורי ,רחל-לאה ליברמן היתה הפרוצה
היהודית שהפילה את המאפיה היהודית בארגנטינה,
הארץ .1.5.2009
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אגם רודברג

עופרי ביטרמן

טל דנינו

יובל ינאי
שלומי טפיארו

אנה צוקרמן
גיל וסרמן
תום חגי

שירלי לב-ורטהיימר

שרי שימחוב
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הדר שחף
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שלום אש ()1880-1957

נולד ב 1880-בעיירה קוטנו ,פולין .למד
בחדר ובישיבה ואחר התוודע אל תנועת
ההשכלה ועזב את בית הוריו .בהיותו בן
עשרים עקר לוורשה ,הסתפח אל הקהילה
היהודית הספרותית-אינטלקטואלית והיה
בן בית בביתו של הסופר י"ל פרץ ,שהיה אז
מרכז הספרות העברית הצעירה בוורשה.
את ספרו הראשון ,אין א שלעכטער צייט
("בזמן רע") ,פירסם ב.1902-
כבר בראשית דרכו דרך כוכבו :ספריו
תורגמו לשלושים ושש שפות ,מחזותיו
הוצגו בגרמניה ובפולין ופרסומו בעולם
היהודי הרקיע שחקים .בסיפוריו תיאר את
הווי העיירה היהודית על מגוון טיפוסיה ,מן
האישה הצדקת ועד לבעל בית הבושת,
מן הגנב היהודי בעולם התחתון ועד לנערי
החדר המציצים בספרי ההשכלה בסתר,
והכול בתיאורים ריאליסטיים צבעוניים
שמצאו הד בלב הקוראים היהודים.
לקוראים הלא-יהודים סיפק חרך הצצה
אל עולם אחר ,שהיה זר וקרוב בעת ובעונה
אחת .החל מסיפוריו הראשונים תיאר גם
את היחסים בין גויים ליהודים ,נושא שעבר
כחוט השני לאורך כל יצירתו.
אש היה הסופר היידי היחיד ,עד יצחק
בשביס-זינגר ,שנהנה ממוניטין בינלאומי.
הוא כונה "דיקנס היידי״" ,מופסאן היידי"
ו"גורקי היידי״ .בהיותו בן עשרים ושש הוצגו
מחזותיו בתיאטרון הנודע של מקס ריינהרט
בגרמניה ,כמו גם בתיאטרוני לונדון ,ניו
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יורק ,וילנה ובואנוס איירס .שמו
הוזכר בנשימה אחת עם המינגוויי
וסטיינבק כמי שהצליח לשלב
את אהבת הקהל עם הערכת
הביקורת .כמעט כל ספריו
שתורגמו לאנגלית היו רבי-מכר,
והוא כונה תדיר אחד מ"עשרת
הסופרים החשובים החיים״.
במסיבת יום הולדתו החמישים
בירכו אישים כאלברט איינשטיין
וחיים ויצמן .הוא היה מיודד מאוד
עם פרנץ ורפל ,מקסים גורקי ומארק
שאגאל ,זכה בפרסים ספרותיים רבים ואף
היה מועמד פעמיים לפרס נובל (,1933
.)1943
הצלחתו הפכה אותו גם לאיש עשיר ,ואולם
גורלו התהפך בסוף שנות השלושים של
המאה העשרים ,כשפירסם את "הטרילוגיה
הנוצרית" שלו' :האיש מנצרת'' ,השליח'
ו'מרי' .פרסום טרילוגיה נוצרית בלב שנות
הסבל והאימים של העם היהודי באירופה
גרם לקרע עמוק עם קהלו היהודי,
שהסתיים בחרם עליו ועל יצירותיו .כך
נתפשו ספריו כ"מיסיונריות" מתוחכמת,
שנועדה לסלול נתיב אל דמויותיהם של
ישו ,פאולוס ומרים .בעיני יהודים רבים הוא
נתפש כמי ש"חצה את הקווים״ .משכלו כל
הקצים ומצבו בקהילת דוברי היידיש בניו
יורק הפך בלתי אפשרי ,היגר לארץ ב1955-
וחי בבת ים בשנותיו האחרונות .ביתו בבת
ים ,שבו מצויות יצירות משל דגה ,פיקאסו
ושאגאל ,משמש מוזיאון לזכרו.
ד"ר קציעה עלון
מתוך "מרכז הספר והספריות" www.icl.org.il
הספר "מאטקע גנב" יצא לאור ב1916-
ועובד למחזה לפני  100שנה ב 1917-ע"י
שלום אש .הספר תורגם לראשונה לעברית
ב 1929-ע"י י"ה ייבין.

מקומו של
שלום אש
בספרות
היהודית

ספרות ההשכלה היהודית ,בדומה לספרות ההשכלה
האירופית ,שמה לעצמה מטרה להביא את קהל
הקוראים של יהודי מרכז ומזרח אירופה אל ברכי
המודרנה .הסופרים קראו ופעלו לרפורמות תרבותיות,
רוחניות ,חינוכיות וציבוריות באורחות הקהילה והפרט,
הן באמצעות מאמרים ומניפסטים והן באמצעות
הסיפור והשיר .אידיאלוגיה זו ,יצרה מחד חיכוכים
רבים בין סופרי תנועת ההשכלה לבין האליטה הרבנית
השמרנית ,אשר ניסתה להגן על עולם המסורת
בשלמותו .ומן העבר השני ,יצרה ויכוחים לא מעטים
עם הדוגלים בטמיעה גורפת בתרבות הנוכרית ,אשר
ביקשו לצמצם או לבטל את היותם של היהודים
קולקטיב מובחן.
הופעתו של שלום אש בשדה הספרות ביידיש היתה
תופעה מיוחדת במינה .עד לתקופתו ,כתבו סופרי
ההשכלה בעיקר על העיירה ועל היהודים הגרים
בה .העניינים הלאומיים בהם עסקו סופרי ההשכלה
דוגמת :מנדלה מוכר ספרים ,שלום עליכם וי.ל .פרץ
היו עניינים פנים יהודיים .בעוד ששלום אש החל מיד
בהרחבת הנושאים היהודיים לנושאים אוניברסליים.
יתרה מכך ,בקרב קהל קוראיו של אש בפולין היתה
נהוגה האימרה ,כי מנדלה מוכר ספרים ,שלום עליכם
ופרץ כתבו ספרות ,ספרות טובה ,אבל ספרות.

שלום אש לעומת זאת ,היה החיים .את הטיפוסים
אותם הוא עיצב בכשרונו ראינו בחיים.
בעוד ששלום עליכם האמין כי הרומן היהודי צריך
להיות שונה מהרומן האירופי הן בתכניו העוסקים
בעניינים פנים יהודיים והן בסגנון (לכן לדוגמא בחר
בסגנון של רומן מכתבים ברומן ״מנחם מנדל״) ,הרי
ששלום אש האמין כי יש לכתוב על עניינים כלל
עולמיים שאינם מוגבלים רק למרחב התרבותי היהודי.
בדומה לפרץ ,גם אש כתב באופן מיסטי רומנטי אולם
כתיבתו מורכבת .ניתן למצוא אצלו תאורים רומנטיים
סנטימנטליים ומאידך תאורים קשוחים של דמויות
קשות וטרגיות.
יחד עם זאת ,בניגוד לרוב סופרי ההשכלה הרי ששלום
אש מעולם לא ניסה לתת מענה לשאלות מהותיות
הנוגעות בלאומיות היהודית ,הוא בחר בספריו "לשבת
על הגדר" ולהיזכר כסופר סנטימנטלי שיצירותיו
נוגעות באנשים שבשוליים ,באלו שלא שפר עליהם
גורלם .בכך מנסה אש לגרום לקהל הצופים לחמול,
ולהתבונן על "האנשים השקופים" ,הנופלים לצד
הדרך וזקוקים לסיוע ,אם לא בכסף אז במילה חמה
ובנחמה.
ד"ר יניב גולדברג ,המרכז ליידיש ,אוניברסיטת בר אילן
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מאור צבר עיצוב תלבושות

יוצרים
עירד רובינשטיין מחזה ובימוי

במאי ,שחקן וכותב ,מלמד משחק בסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .בוגר בית הספר
לאמנויות הבמה בית צבי בהצטיינות .בין עבודותיו כבמאי תיאטרון  -בתיאטרון בית ליסין הר לא זז.
בתיאטרון הבימה :קוריולנוס .1984 ,בתיאטרון באר שבע :גרין מייל ,רומיאו ויוליה .בתיאטרון גשר :מר
ורטיגו ,במנהרה .הסטודיו של יורם לוינשטיין :המחברת הגדולה (כיום מציגה בתיאטרון גשר) ,דונה
פלור ,הדוכסית ממאלפי .בתיאטרון חיפה :משהו למות בשבילו .גודמן  -ביה"ס למשחק בנגב :בית
ספר לנשים ,מעשיית חורף ,הנפש הטובה מסצ'ואן .הסטודיו למשחק חולון :רשומון .בתיאטרון הספריה:
מתחיל בבום ונגמר בטראח ,התור ,ההודי רוצה לברונקס .קבוצת תהל :איפה אמא שלי? .בבית צבי:
הגולם .ככותב  -בתיאטרון באר שבע :גרין מייל .בתיאטרון גשר :מר ורטיגו .בתיאטרון הספריה :מתחיל
בבום ונגמר בטראח .בתיאטרון חיפה :משהו למות בשבילו .בסטודיו יורם לוינשטיין :דונה פלור נשואה
לשניים .בתיאטרון הסימטה :יחסים מסוכנים ,אגף  .6כתב את התסריט באב ג'הנום .כשחקן  -בתיאטרון
הקאמרי :רומיאו ויוליה .בתיאטרון ב"ש :הגיבן מנוטרדם .בתיאטרון הסימטה :אגף  ,6יחסים מסוכנים.
בתיאטרון הספריה :התור ,ריצ'ארד השלישי ,הסוחר מוונציה ,אובססיה ,פנטזיה ,אקווס ,תום סויר ,שיער
ועוד .בקולנוע  -בית לחם ,הבודדים ,מכתבי אהבה במלחמה ,שבטי אוקטובר (הפקה אמריקאית),
סינדרום ירושלים (הפקה גרמנית-ישראלית) .בטלוויזיה :שלטון הצללים (הוט) ,מטומטמת (הוט) ,חטופים
( 2קשת) 3 .2 ,בשבוע ,בשורות טובות (קשת) ,האי ( 2ערוץ הילדים) ,השועלים (יס) ,ילדי ראש הממשלה
(הוט) ,אופוריה (הוט) ,רמזור (קשת) ,זוכה פרס "קיפוד הזהב" על עיבוד אגף  6לבמה .זוכה פרס
התיאטרון הישראלי  2015על בימוי רומיאו ויוליה.

יואב שוטן-גושן מחזה

מחזאי ,תסריטאי וסופר .בוגר אוניברסיטת תל אביב ,החוג למשפטים והתכנית הרב תחומית במדעי
הרוח ,ובוגר בי"ס סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה .מעבודותיו בתיאטרון – בתיאטרון באר שבע :דונה פלור
ושני בעליה ,עיבוד לספרו של ז'ורז' אמאדו .בתיאטרון גשר :מר ורטיגו ,עיבוד לספרו של פול אוסטר.
בתיאטרון הסמטה :המרכז לניסוי ותהייה ,מחזה מקורי .כתסריטאי יצר וכתב את הסדרה צדיקים
(קשת ,ערוץ  ,)2ואת סרט האימה באב ג'הנום .ספרו פעם אחת ,אישה אחת ראה אור בהוצאת כנרת
זמורה ביתן והפך לרב-מכר.

סבטלנה ברגר עיצוב תפאורה

בוגרת ביה״ס ע״ש גרקוב (רוסטוב ,רוסיה) ,והחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב .בין עבודותיה בעיצוב
תפאורה – בתיאטרון בית ליסין :עקר בית ,מדליה להארי .בתיאטרון הקאמרי :סוס אחד נכנס לבר ,עד לא
ידע .בתיאטרון באר שבע :גרין מייל ,רומיאו ויוליה ,רוחות ,רק אתמול נולדה ,למה לא באת לפני המלחמה.
בתיאטרון הבימה :קוריולאנוס .בתיאטרון החאן :הנשים עליזות מוינדזור ,דוד ואניה ,החולה המדומה ,חוקר
פרטי ,גן הדובדבנים ,הנסיכה האמריקאית ,אהובת הדרקון ,אותלו ,מצליחים ,נישואים ,קיץ ,אושר ,צל חולף.
בתיאטרון גשר :הלילה ה .12-בתיאטרון חיפה :איש הכריות ,מחיר הכבוד ,משהו למות בשבילו .במדיטק:
הכיתה המעופפת ,מומו ,אמיל והבלשים ,יותם ויעלי ,ספר הג'ונגל .בידישפיל :אלוהים .אדם ושטן .עיצוב
תלבושות  -בתיאטרון באר שבע :גן הדובדבנים ,אבודים ביונקרס ,עפיפונים ,הרולד ומוד ,הגיבן מנוטרהדם,
טירונות בלוז ,בין חברים .בתיאטרון גשר; שונאים-סיפור אהבה .בהבימה :קוריולאנוס ,מירל'ה אפרת,
משפחה עליזה ,פירורים ,ארטון וטנגו .בתיאטרון חיפה :איש הכריות ,מחיר הכבוד ,שלוש מסיבות ,אירמה
לה דוס ,המקום ממנו באתי .ביידישפיל :אהבה אחרונה ,חזן מווילנה ,ילדי הצל .זוכת פרס הבמה לילדים
ונוער לשנים  2009-2008על אמיל והבלשים.
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בוגר מכללת שנקר במסלול לעיצוב אופנה ואמנויות הבמה ,מרצה במחלקה לעיצוב אופנה .בין עבודותיו -
בתיאטרון בית לסין :טרטיף ,הר לא זז .בתיאטרון הבימה :בארבו – שרים  ,90דיבוקים ,יוסף וכתונת
הפסים המשגעת ,נתתי לה חיי ,הסוחר מוונציה ,ערי מדבר אחרות ,הקמצן ,אבא גוריו .1984 ,בתיאטרון
החאן :תהילה ,הקומדיה של קלאנדרו ,הצוענים של יפו ,הדוד וניה .בתיאטרון חיפה :טיפול בטנגו ,בת
המלך ,ליל העשרים .בתאטרון באר שבע :רומיאו ויוליה .להקת המחול הקיבוצית :פוראמן מגנום,
וכשהגיע לשמש ,אקודום ,אמבכלל .האופרה הישראלית :סינדרלה ,רחמיו של טיטוס ,רוסטר .להקת
פרסקו :פולצ'ינלה ,הופלה ,מאיץ חלקיקים .להקת ורטיגו :סילוויה ,להקת קמע (בת-דור ב"ש) :האמת
העירומה ,שרול .פרס ראשון על עיצוב תפאורה ותלבושות בפסטיבל עכו ליאבאלק .2015 ,פרס ידידי
הבימה על עיצוב תלבושות להסוחר מונציה .2014 ,פרס התיאטרון לילדים ונוער על עיצוב תלבושות
לאיה אווץ' אווה .2008 ,פרס ראשון בפסטיבל חיפה להצגות ילדים בשנים .2014 ,2011 ,2009 :זוכה
פרסי התיאטרון הישראלי על עיצוב תלבושות להצגות :הקומדיה של קלאנדרו  ,2014רומיאו ויוליה
 ,2015הר לא זז .2016

רועי ירקוני מוסיקה וניהול מוסיקלי

מנהיג ההרכב ״פאניק אנסמבל״ ,חבר בלהקת ״נקמת הטרקטור״ .בין עבודותיו בתיאטרון –
בתיאטרון בית ליסין :הר לא זז ,הקומה השלישית ,בפטסיבל פותחים במה :בשידור חי .בתיאטרון
הבימה :קוריולנוס ,1984 ,אמא אמרה שאסור .בתיאטרון גשר :מר ורטיגו ,במנהרה .בתיאטרון באר
שבע :גרין מייל .בתיאטרון החאן :גן הדובדבנים ,המקצוען ,הזהו אדם ,משחיז הסכינים הסיני ,שלוש
נשים מחכות .בתיאטרון חיפה :גזע ,תש"ח .בתמונע :ביחד ,משחקי חברה .במדיטק :מושלמת ,דודי
שמחה .תיאטרון השעה :הדייג ודג הזהב ,האסופית ,הברווזון המכוער ,הזמיר של מלך סין .ניסן נתיב:
ספגטי קוסמי .פסטיבל עכו :הדרך לעין חרוד .קבוצת תאטרון רות קנר :הוא הלך בשדות .הצגות
בובות :המסע אל האי אולי ,אלמלא ,הרוקמת ,המעבדה של גברת סטרגה ,פרנהיים ,אגדת טבע,
הגשם של סבא אהרון .מופע קרקס :האבולוציה של האהבה .מחול – הרמת מסך :אנוUnter den ,
 ,Lindenרעב .תיאטרון תמונע :תנשמת ,מגובה דשא ,לפרק ולחבר ת’צורה .הזירה הבינתחומית:
החתונה .פסטיבל ישראל :מרק אהבה .בקולנוע – פנסיון פראכט ,ואריאנט פולגאר ,המלחמה
האחרונה של ילדי טהרן ,מבצע נפתלי .עיבוד ,נגינה ותזמור :בטיפול ,מיתה טובה ,חמש שעות מפריז,
בוקר טוב אדון פידלמן ,שטיסל ,תמרות עשן ,להוציא את הכלב ,לא הבטחתי לך ,איזה מקום נפלא.

זיו וולושין עיצוב תאורה

בוגר סמינר הקיבוצים בתיאטרון .בין עבודותיו  -בתיאטרון בית ליסין :מלאכת החיים ,סיפור ישן חדש,
הר לא זז ,הוא הלך בשדות ,הקומה השלישית .בתיאטרון הבימה :החוטם ,כוכב יאיר ,ארץ חדשה ,הסוחר
מוונציה ,לא אשנא ,השבועה ,הקמצן ,אלוהים מחכה בתחנה ,חשמלית ושמה תשוקה ,יהוא ,עשר דקות
מהבית ,יחסים מסוכנים ,קוריולנוס ,סיפור פשוט ,לבד בברלין .בתיאטרון חיפה :משהו למות בשבילו,
בומרנג ,זוג פתוח .בתיאטרון גשר :החיים בשלוש גרסאות ,המחברת הגדולה ,רודף העפיפונים ,חוות
החיות .בתיאטרון באר שבע :הכל בגן ,חבלי משיח ,רק אתמול נולדה ,בין חברים ,הצעה מגונה ,רומאו
ויוליה ,פרק ב׳ ,הרולד ומוד ,גרין מייל .בתיאטרון יפו :אח אח בום טראח ,סיפורי גילגמיש פרס התאורה,
פסטיבל חיפה  ,2004 ,2003אישה בחולות פרס התאורה ,קיפוד הזהב  .2006בתיאטרון אורנה פורת:
הקסם של אורנה פרס תאורן הצגות ילדים .תיאטרון נוצר :ערבה פרס התאורה ,קיפוד הזהב .2012
במדיטק :המכשפה בבית ממול פרס התאורה ,פסטיבל חיפה  .2012זוכה פרס התיאטרון הישראלי
 2016על עיצוב תאורה להר לא זז.

עמית זמיר תנועה

מורה לתיאטרון מחול ,יוצר וכוריאוגרף .בוגר בית הספר למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין ,הסדנה
להכשרת רקדנים בחיפה ,תואר ראשון  B.edבחינוך למחול ותואר שני מסטר  M.aבהתמחות
כוריאוגרפיה .בין עבודותיו ככוריאוגרף  -בתיאטרון בית ליסין :ההר לא זז ,האורחת ,הוא הלך בשדות,
הקומה השלישית .בתיאטרון באר שבע :למה לא באת לפני המלחמה? ,בין חברים ,רומיאו ויוליה,
גרין מייל ,חתונת הדמים .בתיאטרון גשר :המחברת הגדולה ,רודף העפיפונים ,חוות החיות ,מר ורטיגו.
בתיאטרון המדיטק :לא דובים ולא יער .בתיאטרון הבימה :קוריולנוס ,רעל ותחרה ,מישהו שישמור
עליי .בתיאטרון הקאמרי :בעל למופת .בתיאטרון היידיש שפיל :כוכבים תועים .סוזן דלל :בובה ,סוסי
ים ,בלאנש .בתיאטרון פיקולו איטליה .Miracolo :בתיאטרון  CRTאיטליה .The Head :בסטודיו יורם
לוינשטיין :קליגולה ,המחברת הגדולה ,רודף העפיפונים ,אנה קרנינה ,עד ראיה שלוש אחיות ,דרפור,
האישה מן הים ,שרוליק ועוד .בסמינר הקיבוצים :נמר חברבורות ,גאולה ,חתולה ,אומברלו .בגודמן בית
הספר למשחק בנגב :דוניה רוסיטה ,חוות החיות ,המערה של סלמנקה ,הגלגול ועוד .עבודותיו הוצגו
בפסטיבלים רבים כגון :פסטיבל ישראל ,סוזן דלל  -גוונים במחול ,מחול אחר ,מחול לוהט ,פסטיבל
מאסטר קלאס מילאנו איטליה ועוד .יוצר ומפיק עצמאי  -ערב יצירות מחול.
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עיצוב ובניית בובה
התאחדות אמניות מתחומי העיצוב והאמנות הפלאסטית .יוצרות ביחד בובות ואביזרים משנת  .2015עיצבו ובנו ביחד בובות
ואביזרים להצגות  -בתיאטרון הקאמרי :פתאום דפיקה בדלת .בתיאטרון החאן :בדמי ימיה ,שיר ישן רחוק .בתיאטרון הבימה :סיפור
פשוט .בתיאטרון חיפה :הרפתקאות חמור שכולו תכלת ועוד.

אמירה פנקס

בוגרת בצלאל במסלול עיצוב תכשיטים ,למדה פיסול במדרשה לאמנות
בת ים .מפסלת בעץ וברונזה.

סטודיו מרבה ידיים

גילי קוזין אולמר  -בוגרת האקדמיה לאמנויות הבמה בסנט פטרבורג 2005
יאנה מליש  -בוגרת בית הספר לתיאטרון בובות בחולון  ,2014ואוניברסיטת
טביליסי .1994

תודה למלון ברדיצ'בסקי  -מלון בוטיק בתל אביב
רחוב ברדיצ'בסקי  ,64258 ,14תל-אביב
טלפון072-213-6227 :
www.hotelbtlv.co.il
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הארכיאולוגיה של הגוף והנפש
באחד הרגעים המרגשים במחזה ״מלך הכלבים״
מוטקה שואל :״ "מאיזה גיל זוכרים? מאיזה גיל זוכרים
משהו שקרה לך? אתה חושב שאפשר לזכור משהו
בעצמות שלך ,בפה ,אבל לא בראש? אני זוכר חלב...
רעב"...
האמנם הגוף זוכר? פרויד חשב שזיכרונות מוקדמים
אכן נרשמים ברמה הגופנית וטען כי ה״דחף״ הוא
המקום שבו הגוף והנפש נפגשים .חוויות ורגשות
מתקיימים כבר מראשית החיים והם צרובים ברמה
הגופנית .תפקידם של האם והסביבה הוא לתת מילים
לחוויות אלו .ללא עיבוד רגשי ומילולי ,החוויות -
זכרונות יישארו צרובים כמו בהקפאה עד לרגע מאוחר
יותר בחיים ,שבו הזיכרונות יוכלו להתנסח מחדש
לחוויה מילולית שלא נחשבה קודם.
מוטקה נזכר בחווית ההנקה של אימו אותו ,בטראומה
שעבר ,אך הוא אינו יודע שהוא זוכר ,משום שלזכור
יהיה עבורו חוויה שכרוכה בכאב נפשי עצום של אובדן
אהבת האם.
פרויד ( )1914התייחס לסוגיה זו של היזכרות ואי הרצון
לזכור (הדחקה) .ההיזכרות כרוכה בכאב נפשי והאדם
יעדיף להדחיק זכרונות מכאיבים .עם זאת ,יטען פרויד
האדם זוכר בדרך אחרת  -הוא יפעל ויחיה באופן לא
מודע את מה שאינו רוצה לזכור .כך ,האדם מנותק
מלחוות את החוויה הרגשית המכאיבה או הלא רצויה
שכרוכה בזיכרונות אלו.
מוטקה זוכר ״בעצמות״ ,״בפה״ ,הוא שותה חלב לאורך
כל המחזה וגם על סף חתונתו .אך הוא אינו מקשר
זאת לחסך הראשוני בחייו .זוהי חוויה מכאיבה מדי
עבורו והוא נותר מנותק ממנה למרות שפועל על
הזיכרון  -חוויה מבלי שהוא מודע לכך.
על סף חתונתו ,מוטקה מבקש לאחות את הקרע
שבנפשו .הוא מבקש להתוודע על ידי חנה ,הפעם
באמת ולא כפי שחי עד אז בשקר ובזהות שאולה.
אנחנו חוזרים יחד איתו לרגעי חייו הראשונים שבהם
אימו נאלצה למכור את חלבה עבור כסף לתינוק של
אם אחרת .כמו האם שמוכרת בכסף את החלב שלה,
כך בהמשך מוטקה מסרסר בנשים שמוכרות את גופן
בעבור כסף .הפעם הוא זה ששולט בגוף הנשי  -אימהי
ובכך הוא הופך מצב פסיבי בינקותו למצב אקטיבי
בבגרותו .מוטקה מבקש לשלוט בחוויה המכאיבה
שאינו יכול לזכור אלא רק לשחזר.
בתחילת המחזה אביו של מוטקה אומר לאם :״אם אין
לו ,שידאג שיהיה לו״ .בכך הוא קובע את גורלו כמי

שנגזל ממנו וייעד אותו לקחת בכוח את מה שמגיע לו
בזכות ,לגנוב ולרצוח.
וויניקוט ,פסיכואנליקאי בריטי יטען שהמעשה האנטי
חברתי ,הגניבה ,ההרסנות ,קשורים לחוויות של חסך
ואובדן ראשוני .הילד החסוך יאלץ לתבוע את מה
שנחסך ממנו מהסביבה ומהחברה .ילד הגונב חפץ
אינו מחפש את החפץ שגנב ,אלא את האם שיש לו
עליה זכויות .באופן פרדוקסלי יראה וויניקוט דווקא
במעשים אלו של הרסנות וגניבה ,נטייה לריפוי עצמי
ומשאלה לתיקון החוויה הראשונית .הסביבה נדרשת
לעמוד בדחפים ההרסניים ,לתת את מה שנחסך
בעבר ,ולספק את מה שנלקח מהילד בעבר.
מנקודת מבט זו אפשר לקרוא את המחזה כסיפור
על חיפוש של אם ואולי אף אמונה ,חיפוש שיש בו
גם תקווה לסביבה אחרת ,שתאפשר לקבל את מה
שנחסך ואת מה שאבד אי שם בתחילת החיים.
קרן קפלן פסיכואנליטקאית ,פסיכולוגית קלינית
www.psychologia.co.il
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משתתפים
תום חגי מוטקה

בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .2011 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון באר שבע:
גלילאו גלילי ,טירונות בלוז ,חבלי משיח ,איזה יופי ,רוחות ,הצעה מגונה ,רומיאו ויוליה ,גרין מייל ,חתונת
הדמים ,עפיפונים ,הורים איומים .בתיאטרון האינקובטור :מה שחשוב באמת .בתיאטרון המדיטק :לא דובים
ולא יער .בטלוויזיה :אורים ותומים ,תא גורדין ,המגיפה ,משפחה טובה ,מלאך של אמא ,כבודו .בקולנוע :יונה.
זוכה פרס התיאטרון – השחקן המבטיח על תפקידו בטירונות בלוז.

שלומי טפיארו מוטקה

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2006 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :נערי
ההיסטוריה ,סיפור אהבה ,תפוחים מן המדבר ,עלמה ורות ,בחורים טובים ,מנדרגולה ,מקסי ואני ,עובד
בשביל שניים ,טרטיף ,אלה גרוסמן ,הקומה השלישית .בטלוויזיה :זגורי אימפריה ,עממיות ,בנות הזהב.
משתתף באנסמבל הגדוד העברי.

יובל ינאי קנריק ,שדכן ,מאנשיי העירה ,זמר

בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .2007 ,בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין,
ההצגה חייבת להיגמר .בתיאטרון גשר :במנהרה ,חמישה קילו סוכר ,יאקיש ופופצ׳ה ,יונה ונער ,פציעות
קטנות ,הלילה ה I love you ,12-לנצח ,אבל ,...דון קיחוטה ,ספר המלך דוד ,כפר ,מסעות אודיסאוס,
רביזור ,שש דמויות מחפשות מחבר ,דון ז׳ואן ,פיניטה לה קומדיה ,החיים בשלוש גרסאות ,ועוד .בטלוויזיה:
משפחה לא בוחרים ,מעצר בית ,השמיניה ,נעלמים ,שבעים מיליון סיבות לאהבה ,כבודו ,השוטר הטובThe ,
 Greenhouse Academyשל  ,Netflixקמפיין הפרסומות של רכבת ישראל ועוד .בקולנוע :גולם ,לוויה
בצהריים .זוכה פרס השחקן המבטיח לשנת  2007בפסטיבל עתיד התיאטרון .כמוסיקאי הלחין מוסיקה
להצגות ביניהן  -בתיאטרון בית ליסין :ההצגה חייבת להיגמר .בתיאטרון גשר :החיים בשלוש גרסאות,
אותלו .בסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין :בן בהפתעה ,דלתות ,כל הזעם הזה ועוד.

טל דנינו ולאדק הסרסור ,אציל פולני ,בריון ,אורח בחתונה ,מאנשי העיירה ,מתפלל

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2010 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :בחורים
טובים ,נדל"ן ,המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,האבא ,הר לא זז ,הוא הלך בשדות .בתיאטרון הספריה:
 12המושבעים ,בילי בדאי ,שבת ראשון שני ,מעיין הכבשים ,האחרונים ,ציד אווזים ,יחסים מסוכנים ,כותרת
ראשית ,ארוחה בהפתעה ,בפיסגה ,נדלניסטים ,פרח לב הזהב .בתיאטרון מראה :שיעור בתנ"ך.Tolife ,
בתיאטרון המדיטק :דו רה מו .בתיאטרון אורנה פורת :הנחשול ,מולאן .קבוצת אורתו-דה :המשרתים.
תיאטרון השעה :ארץ צבי .בטלוויזיה :אחת אפס אפס ,השוטר הטוב ,צדיקים.

אגם רודברג חנה ,זמרת

בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .2014 ,למדה בסטודיו "לי שטרסברג" .בין ההצגות
בהן השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין :שבטים ,אילוף הסוררת ,הוא הלך בשדות .בהפקות פרטיות :שלגיה,
תום סוייר והאקלברי פין ,שובו של הג'יני ,קונג-פו פסטיגל ,לא יאומן כי פסטיגל .בטלוויזיה :השיר שלנו,
אהבה מעבר לפינה ,האלופה ,חצויה ,פצועים בראש ,מתים לרגע .בקולנוע :אבא שחור לבן.

שרי שימחוב מרי ,מאנשי העיירה ,אורחת בחתונה

הדר שחף זלטקה  -אימו של מוטקה ,מכשפה בקרקס ,זונה ,אורחת בחתונה ,זמרת

בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .2000 ,בין ההצגות בהן השתתפה  -בתיאטרון בית
ליסין :הוא הלך בשדות .במחזות זמר :הגיבן מנוטרדאם ,בילבי ,גבירתי הנאווה ,היפה והחיה .בפסטיבל
עכו במחזמר אדיפוס  -משפט האלים ,הצגת פרינג' :מלך ישראל .הקברט הקומי הבלונדיניות .הצגות
הילדים :מכולת קטנה ומדליקה ,לשמור על הכדור ,מרקו ,בטי בם ,אדוני המאמנת ,דלת הקסמים ,עליסה
בארץ הפלאות .בתיאטרון המסחרי :מוריס ,חמותו וזאת שאיתו ,אלגרה .בטלוויזיה :שירים שנשארים ,מעורב
ירושלמי ,מסטיק ,בצפר ,חטף פתח ,החברים של נאור ,השטותריקים ,מה למה וגברת ככה ,עמרי והפיה יעלי.
זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל להצגות ילדים על תפקידה בלמה נשבר לפרפר.

בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .2017 ,בוגרת ביה"ס הגבוה לתיאטרון ,מחול וקרקס
מודרני סנסיאל .2011 ,בין ההצגות בהן השתתפה  -במסגרת הלימודים :פדרה מאוהבת ,אלוהי הקטל
הלוויה חורפית ,אגדות מיערות וינה ,צ'רלי צ'פלין  -מחזמר .בטלוויזיה :השתתפה באח הגדול עונה .4
בקולנוע :עריקה ,בעיטה.

שירלי לב-ורטהיימר תאומה סיאמית ,זונה ,מוכרת בגדים ,אורחת בחתונה ,זמרת

עופרי ביטרמן כלב ,בוריק  -יד ימינו של מוטקה ,שופט בקרקס ,זונה ,מתפלל

בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .2016 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין:
אילוף הסוררת ,ההצגה חייבת להיגמר .במסגרת הלימודים :קליגולה ,שחקנים ונשיקות ,המחזמר צ'פלין.
בתיאטרון הרצליה  -פסטיבל הצגות ילדים :אגדת הצעיף הלבן ,הסנדלר והגמדים ,החתול במגפיים,
ממלכת השיניים ,לחלום בשיר ,גליצו יוצא לדרכים ,האריה ,המכשפה וארון הבגדים .במחזות זמר :יוסף
וכתונת הפסים ,שמשון ודלילה ,הערב מחזמר ,מכתבים תועים .בטלוויזיה :צדיקים.

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2016 ,במסגרת הלימודים השתתפה בהצגות :המים זוכרים,
שעת הילדים ,שמועות ,מלכודת עכברים ,ג'יין אייר .בהפקות מוסיקליות :עברייה ,יפו פינת סלוניקי .במחזות
זמר :האסופית ,איי לייק מייק .בתיאטרון הספריה :סינית אני מדברת אליך.

אנה צוקרמן
גיל וסרמן לייב  -אבא של מוטקה ,מוישה  -אבא של חנה ,מנהיג הקרקס ,בריון ,מתפלל

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1995 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :עשו
עליך פעם סרט ,הזוג המוזר ,אני לא רפפורט ,התאומים מונציה ,פילומנה ,סתיו ימיו ,הרולד ומוד ,תקלה
קלה ,בחורים טובים ,אחים בדם ,שעה של שקט (בשיתוף תיאטרון חיפה) .בתיאטרון באר-שבע :אתה
צעיר רק פעמיים .בתיאטרון הספריה :הנרי הרביעי ,בורגנים .בתיאטרון יובל :משתגעים מאהבה .בפסטיבל
עכו :בעל זבוב .בטלוויזיה :החיים זה לא הכל ,דקות של תהילה ,זינזאנה ,מרחב ירקון ,האישה באפור ,הפוך,
רמזור ,החברים של נאור.

24

אדונית ,תאומה סיאמית ,מוכרת בגדים ,הזונה שרה ,מאנשי העיירה ,אורחת בחתונה ,זמרת

תלמידת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין .בין ההצגות בהן השתתפה – במסגרת הלימודים:
הלהקות הצבאיות ,פאביאן ,ההצגה השתתפה בפסטיבל באיטליה ובפסטיבל בתי ספר למשחק בצ'כיה.
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חברי ההנהלה
הציבורית
ד"ר דב תמרי  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ׳ ניב אחיטוב
איל ארד
רמי בן-גל
שלום חבשוש
אריה מנדל
עו״ד עינב קבאלה
אריאל קפון
מירי רובינו

מנהלה

מנהלת התיאטרון :ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון :אבישי מילשטיין

סמנכ"ל שיווק:
מיכה וייסמברגר

כנרת צור

מנהל משאבי אנוש :מנהלת כספים:
מיקי פרידמן

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
מחלקה חינוכית:
רועי שולברג
מנהלת מח' מנויים :לילך פנחס
מחלקת מנויים :דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:
ארז חיימוביץ ,סימי מאירסון,
יהודית רוקבן
מרכזת תפעול המחלקה הטכנית
ומשאבי אנוש :נגה חליף
מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן
חשבת שכר :לורה מולדצ'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן ,טלי חובב
מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר
מח' שיווק טלפוני:
רוני בן רימון ,מריה בנגרט,
בתיה גמליאל ,זאבי זוהר,
יפית טרייסמן ,ציפי לסינגר,
מרים כספי ,תמר רון ,אלקה שלו
מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני
נציגי שרות לקוחות:
סהר אהרון ,שי אהרוני ,מירה ביסון,
רות בן-דת ,עומר בשארי ,מורן גבע,
שרה גלעם ,שי חבה ,דניאל לוטין,
שירה מאזה ,עדי קוראל,
אורית קרואני ,גיא רום
מרכזיה :דבורה אהרון
אחראי סדרנים :מיכאל מיימודס
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,יצחק ברוך
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מנהלת הפקות ותפעול:

אבישג סיידא
יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג
עו"ד מיכל רוזנבוים
עו"ד עמית מנור
רואה חשבון :אלי שפלר

מתפעלת אביזרים:
להצגה זו
ולריה גלוזמן
מנהלת הצגה:
פאות:
שרון שפירא
אולגה מטאיסן
מנהלי במה:
מתיאס סטוליאר /ביצוע תפאורה:
דודי בית מלאכה
דני לוין
עיצוב כריכה:
עובד במה:
רקפת עיצוב
אופיר אוחיון
צילום שער:
תאורה:
כפיר בולוטין
שמוליק הס/
ניל גולדשטיין
צילומים:
רדי רובינשטיין
הגברה:
רם קציר/
הפקת תכניה:
יורי שכנוביץ'
מיכל גלעד
מלבישה:
עיצוב תכניה:
אולגה פרגמן
סטודיו אתי קלדרון
תודה לאילנה נעים ,לתמי הנץ ולגילדה קליין (ז״ל)
על תרומת הבגדים בשם רוז בסא (ז״ל).

הפקה

מנהל הצגה ראשי :אלן פיטלוק
מנהלי הצגות :מורן גבע ,אורנה דויטש,
נעה חמל ,רולי יקואל ,אסף פרידמן,
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,
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

שחקני התיאטרון
לעונת 2017-18

(לפי סדר א-ב)

יונה אליאן-קשת
שי אגוזי
אורטל אוחיון
אורי אוריין
טלי אורן
חנה אזולאי-הספרי
מגי אזרזר
נעמה אמית
גל אמיתי
גילת אנקורי
יפית אסולין
בר אקרמן
משה אשכנזי
יעל בוטון
יניב ביטון
עופרי ביטרמן
נעה בירון
מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך
דורון בלנק
אור בן מלך
לירון בן ששון
נמרוד ברגמן
ליליאן ברטו
לירון ברנס
מירי בש
ששון גבאי
דני גבע
שירי גדני
ירדן גוז
ליאת גורן
עדי גילת
ליאור גרטי
נטע גרטי
אבי גרייניק
אלינור דוד
דלית דוד
יעקב דניאל
טל דנינו
אילן דר
דיקלה הדר
שירן הוברמן
רמי הויברגר
דניאל היב
ידידיה ויטל
אופיר וייל
עמי ויינברג
רועי ויינברג
מעיין ויסברג
גיל וסרמן
יעל וקשטיין
תום חגי
יורם טולדנו

שלומי טפיארו
גדי יגיל
יובל ינאי
יורם יוספסברג
ניסו כאביה
שירלי לב-ורטהיימר
נעמי לבוב
גיא לואל
יניב לוי
צביקי לוין
קובי ליבנה
אורי לייזרוביץ
אליה לסרי
חי מאור
יפעת מאור
ענת מגן-שבו
לורין מוסרי
מוני מושונוב
דניאל מייזלר
ליאור מיכאלי
קרן מרום
דב נבון
נדב נייטס
ויקטור סבג
יניב סוויסה
גלעד סמק
דנה סמו
אנה סנגר
עומר עציון
איתי פולישוק
אביב פנקס
הילה פלדמן
יוסי צברי
אנה צוקרמן
ישראל קוג׳ינסקי
יותם קושניר
מעין קילצ׳בסקי
נתי קלוגר
הדס קלדרון
מאי קשת
אגם רודברג
עופר רוטנברג
מעין רחמים
סנדרה שדה
סנדרה שונוולד
יקיר שוקרון
הדר שחף
רון שחר
מיכל שטמלר
ניר שטראוס
שרי שימחוב
נעמה שפירא

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס
מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי
רכז ידידי התיאטרון:
חן תמיר

מייסדים
( 12,000ש"ח ומעלה)
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
רכבי מיכל ויובל
שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו
 2תרומות בעילום שם
תרומה מיוחדת לכבודה
של ג'ני ברנדס

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין
נוסדה באפריל 2006
לפרטים ולהצטרפות:
טל03-7255338 .

ידידים

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

( 4,500ש"ח)
אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה
אהובי יגאל וגלית גוטמן
אהרוני קלרה
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור תאודור
אחיעזר רותי
אלאלוף שרה
אלבין גליה
אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג דר' יעל (זכאי)
אלקון עדית
אלשיך ורדה ויוסי
אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי
אריאל נורית וחיים
אתגר טליה ועמיהוד
בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו
בוקשפן נורית
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם
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 מיקי ושייקה
ברקת קרן ועירא
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
סלונים תמי ואורי
דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב סלע יהודית ואביאם
דרנגר ורד ואברי
סלע שרה ופרופ' מיכאל
הלפן אלי
סמירה בתיה
הלקין אריאלה והלל
עופר ליאורה
המבורגר אילנה ויאיר
עופר רותי
המבורגר חנה וגדעון
עידן רוחה ועודד
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
עמית טובי ופרופ' עמי
הראל אורה וד"ר אביקם
ענבר יהודית ואורי
הרטמן אסתי ואלקס
פדני ענת ובני לזכרם של
הרציאנו ד"ר לורט
פדני מלווינה ואורי
וולטש טלי ועמוס
פדרבוש שלי וליאור
וורטהיים דרורית
פדרבוש רותי ועקי
זקש רעומה ועופר
פדרמן רן וגרונדמן יסמין
זרניצקי אורה ויוסי
פוקס רעיה ויצחק
חכמי יוסף
פינס עודד
חנן פסיה ורו"ח אריה
פישר ד"ר אלי
חשין רות ומישאל
פישר דפנה וגדעון
טולידאנו נירה
פפושדו אלי
טייק עירונה ודוד ז"ל
פרי אסנת ויעקב
טיסונה נעמי ושלמה
פרי נאוה
טמיר ענת
פרידמן נירה ואבי
טרנר אריאלה ויעקב
פרלוק אורנה וד"ר חיים
יונס חנה ואלי
פרנקל ענת ושמואל
יפו עליזה
צ'ורלי תמי
כהן ז .מאיר
צ'חנובר יוסף
כץ מירי ואופיר
קונדה ציפי ואפרים
כרמון ציפה ואריק
קפלן רותי
להב דורית והלל
קריב אסי
לוי רחל ויצחק
רדו חנה ורוני
לוין תמר ויוחנן
רהב הילה ורני
לוסטרניק אורנה ואורון
רוה תמי ויהודה
ליבאי דוד ,פרופ'
רוטלוי נלי ויאיר
לימון גילה וצביקה
רז אסתר
לין יהודית ועו"ד אוריאל
רייז אורנה
לנדאו ליאורה ואלי
ריכטר מיכל וגלי
לנדסמן גלית ויוסי
רף חדי ואיתן
לסט רותי וגבי
רפפורט עירית ופרי גלן
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
שביט יעל ושבתי
מאור גליה ויהושע
שביט (שטריקס) רינה ואילן
מאיר נילי ושי
שחר זהבה ואריה
מאירוביץ' אילנה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
מולכו שלומית ויצחק
שטראוכלר בת-שבע
מזן גילי
שיינמן דניאלה ודן
מטלון רותי וניסו
שמר אלה ואריאל
מיתר ג'וזיאן (צביה)
שפלר עופרה ורו"ח אלי
מיתר עופרה
שפרינצק ריקי
מנגד ליאת וגל
שקלים פנינה והרצל
מנור נורית ויואב
שרון ד"ר נעמי ורן
מנור רות ויצחק
שרם יוכי ואיציק
מקוב ישראל
תאומים עירית ומשה
נאמן דליה ואייבי
תדמור דב
נשיץ נחמה וגד
 7תרומות בעילום שם
סאמט ורדה וחיים
סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סיטון נורית וישה
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מחזאות ישראלית
אהבת מוות
מאת ענת גוב
בימוי :גלעד קמחי
היורשת
מחזה ישראלי חדש
מאת גורן אגמון
הקומה השלישית
מאת אשכול נבו
מחזה :דפנה אנגל-מחרז
הסודות
מחזה ישראלי חדש
מאת הדר גלרון
בימוי :כפיר אזולאי

הוא הלך בשדות
מאת משה שמיר
עיבוד :שחר פנקס
בימוי :כפיר אזולאי

האורחת
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

קוראים לו מלך
מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
בימוי :אלון אופיר

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

שירה
מאת ש"י עגנון
בימוי :גלעד קמחי

השחקנית
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
בימוי :גלעד קמחי

רומאו ואמא
מחזה ישראלי חדש
מאת גור קורן
וגלעד קמחי
מרלן
מחזה ישראלי חדש
מאת שרה עזר

מלך הכלבים
מחזה מאת
יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין
עפ"י ספרו של שלום אש
בימוי :עירד רובינשטיין

הים הכחול העמוק
מאת טרנס ראטיגן
תרגום :עידו ריקלין
ההצגה חייבת להיגמר
מאתי הנרי לואיס,
ג'ונתן סאייר ,הנרי שילדס
תרגום :גור קורן ,מורן רוזן,
אודי בן משה
דואן ג'ואן בסוהו
מאת פטריק מרבר

השקר
מאת פלוריאן זלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :ליאור אשכנזי
מקומות אסורים
מאת דנקן מקמילן
תרגום :עידו ריקלין
בימוי :גלעד קמחי

נהנים מ ֹכח
של קבוצה
עם כרטיס פתוח

לתרבות

החדר האחורי
מחזה ישראלי חדש
מאת עדנה מזי״א
ובבימויה

בשיתוף הקאמרי

מחזאות בינלאומית
לצאת מהארון
מאת פרנסיס וובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אלון אופיר

חברי מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :רוני פינקוביץ'

מגוון הנחות בתיאטרון ,במחול ,במוסיקה ובקולנוע
מחכות לכם באתר הכרטיס
בנוסף להטבות חברות כרטיסי האשראי

חיית מחמד
מאת פרנסיס וובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :אלון אופיר

תיאטרון חיפה

תיאטרון יוצר שינוי

מותו של סוכן
מאת ארתור מילר

*8860

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית .פועל בסיועם של :משרד התרבות והספורט ,עיריית תל-אביב-יפו
רח' דיזנגוף  101ת"א ,המשרדים :בית כלל ,רח' דרויאנוב  5ת"א
טלפון 03-7255300 :קופה 03-7255333 :פקסwww.lessin.co.il 03-5241333 :
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לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר

mizrahi-tefahot.co.il/hacartis

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות למעט סוגי כרטיסים שאינם מכובדים על ידי בית העסק ולמעט  .lifestyleכל המוצרים
והשירותים באחריות הספק בלבד .הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה .לקבלת מידע
מלא ומעודכן ,לרבות על התנאים לקבלת ההטבות ,יש להיכנס לאתר המועדון בכתובת www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis

King of Dogs
based on MOTKE GANEV by SHOLEM ASCH
by YOAV SHUTAN-GOSHEN and IRAD RUBINSTAIN
Director IRAD RUBINSTAIN
Set Design POLINA ADMOV
Costumes Designer MAOR ZABAR
Music ROY YARKONI
Lighting Design ZIV VOLOSHIN
Movement AMIT ZAMIR
Doll design and construction AMIRA PINKAS AND STUDIO MARBE YADAIM
Training of the doll SHARON SILVER
Yiddish consultation MENDY KAHN
Accompaniment and aerial choreography NETA POLAK
Assistant director CNAAN ELIEL

OFRI BITERMAN Dog, Burik - Motke's right hand, Boxing Referee, Prostitute, Prayer
TAL DANINO Wladek the Pimp, Prostitute Client, Thug, Guest at the wedding, From the Townspeople, Prayer
GIL WASSERMAN Leib - Motke's father, Moishe - Hanna's Father, The circus Ceader, Thug, Prayer
TOM HAGAI / SHLOMI TAPIERO Motke
YUVAL YANAI Kanrik, Matchmaker, From the townspeople, Singer
SHIRLEY LEV-WERTHEIMER Siamese twin, Prostitute, Clothes Vendor, Guest at the wedding, Singer
ANNA ZUCKERMAN Mistress, Siamese twin, Clothes Vendor, Prostitute (Sarah), Guest at the wedding,
From the Townspeople, Singer
AGAM RUDBERG Hannah, Singer
HADAR SHAHAF Zlateka - Motke's mother, Circus Witch, Prostitute, Guest at the wedding, Singer
SARI SIMHOV Mary, from the townspeople, Guest at a wedding
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