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“את לא נולדת אישה, את נעשית אישה” קבעה בנחרצות 
הפילוסופית הצרפתייה סימון דה-בובואר בספרה “המין 
1949, קצת פחות ממאה שנים  השני” שיצא לאור בשנת 
קולות  ברחבי העולם המערבי  להישמע  אחרי שהחלו 
ראשונים של הרהור והתנגדות כנגד התרבות הפטריארכלית 

ששלטה בו ביד רמה, ויש שיגידו עדיין שולטת.
אולם  מזו.  זה  בגוף שונה  וחיים,  נולדים  וגברים,  נשים 
ואחרות  בהרחבה בספרה,  דה-בובואר  כפי שמסבירה 
בעקבותיה, לא ההבדל הביולוגי לבדו מעצב את מסלול 
חייהם באופן שונה כל כך. התרבות והמבנה החברתי, על 
מערכות החינוך, הלשון, החוק, המשפט, הכלכלה, וכל מה 
שביניהם, הם אלו שאחראים לכך, שבמשך אלפי שנים 
ונוצרו הגבריות והנשיות כשני קטבים נפרדים,  התעצבו 
לפעמים משלימים, כמעט תמיד מנוגדים. אם רק היו שניהם 
בעלי ערך שווה, למרות השוני הניכר ביניהם, אולי זה לא 
היה כל כך מעצבן, מתסכל ומטריד. על אחת כמה וכמה 
בעידן שבו המובן מאליו הוא שוויון זכויות, חופש בחירה 

ואוטונומיה אישית לכל אחד ואחת. 

אלה גרוסמן, מבינה את כל זה כבר מן השנים הראשונות 
גבוהות  ושאיפות  מפותח  צדק  בחוש  מצוידת  לחייה. 
מהסוג ששמור בעולמה לגברים בלבד, היא מסרבת לתת 
רבים,  והם  אותה.  לעצור  בפניה  למכשולים שמוצבים 
המכשולים. והמחיר שהיא נתבעת לשלם על כך, גבוה עד 

כאב. ולא במקרה. 
כי גם אחרי שהוסרו המחסומים החוקיים שכבלו נשים 
למרחב הביתי, למשפחה ולתפקידים המסורתיים של טיפול 
וטיפוח; ולמרות הצלחתו המרשימה יחסית של המאבק 
למען שוויון זכויות אזרחיות כלכליות ואחרות שהחל רק 
לפני כ-150 שנים והיום נתפס במקומות רבים כמובן מאליו; 
ואמיתי  כי הדרך לשוויון מגדרי מלא  המציאות מלמדת 

בעולמנו עוד ארוכה. 
וגברים בשוק  נשים  מחקרים שבוחנים את מצבם של 
בדירוג  השכר,  ברמות  פערים  על  מלמדים  העבודה, 
המקצועי ובמאפייני תפקיד נוספים, כמעט תמיד לטובת 
הגברים. אין אף מדינה בעולם שבה גובה השכר הממוצע 
של נשים שווה לגובה השכר של גברים: שכרם של הגברים 

תמיד גבוה יותר מזה של הנשים. לפעמים הפער מזערי 
ולפעמים הוא אדיר, יותר מכפול, ובחלק מהמקרים הפער 
קיים גם כשמדובר בגברים ונשים באותו התפקיד, עם אותו 

וותק, השכלה ודירוג מקצועי. 
בנוסף ישנם מחסומים רבים שעומדים כיום בפני נשים 
נשים שעובדות  נתקלים בהם.  שעמיתיהם הגברים לא 
למשל, בעיקר בתחומים ובמקצועות גבריים אם כי לא רק 
דין וחשבון מתמשך על בחירותיהן  בהם, נדרשות לתת 
המקצועיות ולהצדיק את העדפותיהן, שנתפסות לעיתים 
ימצא מי  כבלתי מתאימות לנשים ראויות. כמעט תמיד 
שיפקפק במניעיהן, יתהה על מידת מחויבותן וישאל איך 
זה מסתדר להן עם הבית והילדים. גברים בתפקידים דומים, 
לעולם לא ישאלו על הצורך לשלב בין משפחה לקריירה. 
השילוב הזה הוא אתגר שנקשר בעולמנו בעיקר לנשים, 
שמעזות לפרוץ את מחסום המרחב הביתי והתפקידים 
עוצמתו  בבלעדיות מלאה.  להן  המשפחתיים שהוקצו 
של הקשר הזה כה גדולה עד כדי כך שגם כאשר נשים 
מעזות ועושות דברים מופלאים במרחב הציבורי, הציפייה 

החברתית המוצהרת שמופנית אליהן היא להמשיך לשמש 
במקביל, ובאותה אדיקות, הצלחה ומחויבות, גם בתפקידים 
בנות,  אימהות מסורות,  נאמנות,  כרעיות  המשפחתיים 

ואחיות. 
יותר ממה  הרבה  בעבודה  להצטיין  נדרשות  גם  נשים 
שנדרשים עמיתיהם הגברים לעשות, ולרוב הן אכן עושות 
זאת, למרות המגבלות הנוספות שמוטלות עליהן מעצם 
היותן מיעוט נשי יוצא דופן שפועל בעולם גברי. כך למשל, 
ככל שהן מצליחות בתפקידיהן ומתקדמות בהישגיהן, הן 
פוגשות פחות ופחות נשים במרחבים המקצועיים בהם הן 
פועלות, והבדידות מוסיפה להן קושי ואתגר. מכיוון אחר, 
ושוב בניגוד לעמיתיהם הגברים, הן נדרשות למצוא דרכים 
יצירתיות ליצירת שיתופי פעולה מקצועיים אשר הכרחיים 
כיום לכל מי שרוצה לפעול בהצלחה בשוק העבודה ובכלל. 
נשים מתקשות להתקבל ל”חבורה” פשוט כי אין להן מכנה 

משותף “טבעי” עם עמיתיהן האחרים, רובם גברים. 
יצליחו  ואם לא די בכך, בסוף זה בכלל לא משנה כמה 
ונועזות אלו  במשימותיהן המקצועיות, נשים מוכשרות 
תישפטנה ותימדדנה קודם כל לפי המידה שבה הן מצליחות 

לעשות את הכל, מבלי “לאבד את נשיותן”. 
בדיוק כמו שקורה לאלה גרוסמן, גיבורת המחזה. במאמצים 
כבירים, וללא לאות, היא מצליחה להעפיל אל פסגת עולמה 
המקצועי כעיתונאית, רק כדי לגלות רגע אחרי שהגיעה 
לשם, שנותרה בודדה. לא רק שאיבדה את חברתה הטובה 
בדרך, ואין לה כמעט אף אחד שיחלוק איתה את ההישגים 
המקצועיים ובכלל את חייה, אלא שהיא קרובה לפספס 
את ייעודה האמיתי בעולם כאישה: הפיכתה לאם והקמת 
משפחה. עם גיוסה לצה”ל, למרות שעברה בהצלחה את 
המבחנים המקצועיים לקורס המכשיר כתבים צבאיים, 
היא נשלחת לשמש כפקידה. גם שם היא לא מוותרת על 
החלום, אבל כשהיא מנסה “להגדיל ראש” ולהישאר נאמנה 
לעקרונות הדיווח העיתונאי, מזכיר לה המפקד הבכיר את 

יחסי הכוחות ואת מקומה:
“התפקיד שלי הוא לנסח, התפקיד שלך הוא להדפיס, זה 
ברור?? אם לא תדפיסי בדיוק כמו שכתבתי, את עפה לנקות 
שירותים עד השחרור, זה ברור?! קדימה תתחילי לתקתק”. 

לעומתה, בן כיתתה, יאיר, מצליח להתברג אל קורס הכתבים 
הנכסף המוביל אותו לעולם אליו כמהה אלה. העובדה שגם 
ואף  אלה מצליחה להשתלב בעולם העיתונות בהמשך, 
לפרוח בו ולהצטיין, רק מחדדת את ההבדל בין דרכה לדרכו. 
אצלו הכל בא הרבה יותר בקלות, כי הוא גבר בעולם של 
גברים. ועוזרת גם העובדה שנולד למשפחה הנכונה, ולאבא 

שיודע ויכול לפתוח דלתות. 
סוגיות  גדול של  נוגע במגוון  גרוסמן  הסיפור של אלה 
במציאות  היום:  וגברים,  נשים,  של  בחייהן  בוערות 
גדולים במרחב הציבורי,  נשים מגיעות להישגים  שבה 
יכולות להיות טובות לא פחות  כשידוע ומוכח כבר שהן 
ולפרוח לא רק במרחב הביתי  בכל התחומים, להצטיין 
ובמשפחה; ולמרות זאת, כמו שאלה מראה לנו, המרחק בין 
הידיעה הזו לבין מימושה בפועל, עדין גדול. והדרך לשוויון 

אמיתי ומלא עוד ארוכה. 

ד”ר מיכל רום, התכנית ללימודי למגדר,
אוניברסיטת בר אילן 

נשים וגברים
בין עבודה למשפחה
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1973, שימשתי ככתב הצבאי  יום הכיפורים,  במלחמת 
של הטלוויזיה. היה זה שבוע הלחימה הראשון. ישראל 
הותקפה בצפון ובדרום ונאלצה להסיג את כוחותיה תחת 
אש ובאבדות כבדות. הצוות שלי ואני הצטרפנו לאוגדת 
האווירה היתה קשה, שכן  אותה.  וליווינו   162 השריון 
לכל היה ברור שהמלחמה מתפתחת בכיוונים שאיש לא 
שיער. בדיונים פנימיים דיבר משה דיין, שר הביטחון על 
שימוש ב״נשק יום הדין״. ב-8 לאוקטובר התעוררה תקווה 
והתחושה היתה ששוברים  גדולה, צה״ל עבר למתקפה 

את המצרים ואולי אף חוצים את התעלה. 
חבריי בקול ישראל, שדיווחו גם הם על המלחמה, העבירו 
את המידע הזה לאולפן בתל אביב. היא הצטרפה לקטעי 
ידיעות אחרות שהגיעו מן החזית והשלימה את המתווה 
האופטימי. כך היא אמנם שודרה ועוררה גל של שמועות. 
לימים התברר כי המידע היה שגוי. מתקפת הנגד נכשלה 
ולצה"ל נדרשו עוד ימים ארוכים כדי להדוף את המצרים, 

לחצות את התעלה ולאיים אפילו על קהיר.
בניתוחים עיתונאים שערכנו לאחר המלחמה, הסברתי 
כי מאחר שלא היתה לי באותו יום נגישות לתמונת הקרב 
מן  גם  לכן  כמובן לצלמה ונמנעתי  יכולתי  לא  המלאה, 
הדיווח. הזהירות שלי, שנבעה בין היתר מסיבות טכניות, 
חילצה את הטלוויזיה הישראלית מליפול לאותו באותו 

בור שאליו נפלו שדרי קול ישראל. זה היה בשבילי לקח 
חשוב: אל תדווח על מה שאינך רואה, על מה שאינך יכול 
לוודא לפחות ממקור נוסף. בסופו של דבר במלחמה עצמה 
התמקדתי בסיפורים אישיים ובקרבות מקומיים. הבנתי כי 
זו הדרך הבטוחה כדי לא לשגות ולדווח דיווחים לא אמינים. 

הדילמה של מהירות הדיווח מול אמינותו מלווה אותי מאז 
ראשית צעדי כעיתונאי, אי שם באמצע שנות ה-60. גם 
ואחד הימים המאושרים  לי היה חלום להיות כתב צבאי 
בחיי היה כשקיבלתי את מכתבו של ד״ר מרדכי נאור, עורך 
כי התקבלתי למערכת במחנה  לי  נח״ל, שהודיע  במחנה 
נח״ל ובמחנה גדנ״ע. אחר כך שימשתי גם ככתב צבאי בקול 
 )1 ישראל ובטלוויזיה הישראלית )עוד לא קראו לה ערוץ 
ובהמשך הייתי גם יועץ שר הביטחון לתקשורת )יצחק רבין 

ז״ל ומשה ארנס יבל״א(, מפקד גל״צ ודובר צה״ל.
מצאתי כי הדילמה - מה עדיף, לדווח מהר, ״בכל מחיר״, או 
להמתין למידע מלא ושלם ואז לדווח דווח שלם ואמין נכונה 
 30 לא רק לכתב שדה, צעיר וחסר ניסיון, אלא גם כעבור 
שנה לדובר צה״ל שמתלבט איך לשתף את הציבור במידע 
על נפילות טילים ברחבי הארץ. זאת, מבלי לפגוע בביטחון 
שדה ובכל זאת לבנות אמון בין הציבור לבין הדרג המדיני 

והדרג הצבאי הבכירים.

האמת כנשק בשדה הקרב
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הדילמות הללו לא קהו עם הזמן, ההיפך, הן התחדדו ונעשו 
יותר. מהפיכות טכנולוגיות רצופות שמטו מידי  מסובכות 
צה״ל את היכולת האסטרטגית לנהל את המידע משדה 
ולתזמן את  ניתן  היה לנצור אירועים  הקרב. אם בעבר 
פרסומם בהתאם למדיניות זו או אחרת, הרי בשנת 2015 
ברור כי התקשורת השתכללה וקיצרה טווחים בין החזית 
ועורף בימינו?(. אויבינו  לבין העורף )מהם, בכלל, חזית 
יכולות  רכשו  לדוגמא,  וחמאס  חיזבאללה  החדשים, 
והם מצליחים להביך אותנו בקרב  תקשורתיות מעולות 
)זוכרים את הטיל שפגע בספינת חיל הים  על התודעה 

במלחמת לבנון השנייה? או את טראומת המרמרה?(.
הקשיים הללו כבר מזמן אינם ענייני התקשורת בלבד ואינם 
בגדר אחריותה הבלעדית של יחידת הדובר. הם מתנהלים 
ביטחון, רמטכ״ל וכמובן  ראש ממשלה, שר  ברמה של 
הקבינט. למלחמה על התודעה, להישגים ולכישלונות בה, 
יש השפעה אסטרטגית על תוצאות המלחמה לטווח ארוך. 

וכתבות  נשים  להזכירו;  אחד שאני שמח  שינוי  עוד  ויש 
צבאיות. שתי נשים פרצו דרך בתחום הדיווח הצבאי, טלי 
וכרמלה מנשה  דבר,  בעיתון  ליפקין-שחק, כתבת צבאית 
בקול ישראל. המקצוע ה״גברי״ נפתח, כמו תחומים אחרים 
בתקשורת, ויצא נשכר. שתיהן הבהירו כי אין זה מעניינו של 
דובר צה״ל אם הן נמצאות בסכנת חיים, וכי יש לאפשר להן 

לדווח משדה הקרב, כמו כל עיתונאי אחר. כך אמנם היה.
גם במערך הדוברות השתלבו נשים עד לדרגה הבכירה ביותר. 
יחידת  דובר  לראשונה בהיסטוריה של  כסגניתי שימשה 
צה״ל, תא״ל ישראלה אורון, ובהמשך באו דוברות צה״ל תא״ל 
רות ירון ותא״ל מירי רגב. כולן ביחד העשירו את התקשורת 
הצבאית, הוסיפו ראיה אחרת, מגע שונה והעולם, ראה זה 

פלא, נעשה אפילו טיפה יותר טוב.
 

קול  היה הכתב הצבאי של  איש תקשורת.  נחמן שי,  ח"כ 
ישראל, מפקד גל"צ, יועץ תקשורת לשרי ביטחון ודובר צה"ל.
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עם תחילתו של הפמיניזם החדש בישראל, בראשית שנות 
ה-70, היתה חשיפתו של מיתוס שוויון הנשים בחברה 
ושבירתו אחת המשימות הראשונות שבהן עסקו הנשים. 
התחושה של נשים רבות שגדלו בישראל היתה מבוססת 
על האמונה שהחברה היהודית שנבנתה בארץ יצרה כאן 
חברה חדשה שבה שורר שוויון בין נשים וגברים. אמונה 
זו מנעה מהן לראות את מצבן כמות שהוא ולצאת לפעול 
לשינויו. פירוקו של המיתוס, על ידי בדיקה מחודשת של 
החוויות הפרטיות של הנשים, ועל ידי קריאה מחודשת של 
ההיסטוריה של הנשים בראשית היישוב, העלה את הצורך 

של הנשים לפתח פמיניזם מקומי. 
פעילות  של  השני  הגל  מן  חלק  היה  זה  פמיניזם 
של  ה-60  בשנות  הברית  בארצות  פמיניסטית שהחל 
המאה הקודמת. המהפכה הפמיניסטית, ששורשיה היו 
והן  אדם  לזכויות  הן במאבקים של השחורים  נעוצים 
במרד הסטודנטים באוניברסיטאות אמריקאיות, התפשטה 
“הגל  לכינוי  זכתה  זו  כולו. פעילות פמיניסטית  בעולם 
יהודיות  נשים  נאבקו  ישראל  וגם בארץ  השני”. בעולם 

ולהיבחר למוסדות  1926-1919 על זכותן לבחור  בשנים 
היישוב ועל זכויותיהן לשוויון כפועלות, לכן ניתן לראות 
בפעילות הפמיניסטית שהחלה בשנות ה 70 בישראל כ”גל 
שני” גם בהיסטוריוגרפיה הישראלית. שתי התקופות הללו 
ישראל, שכולנו  זכו להיכלל בהיסטוריה של מדינת  לא 

לומדים אותה. 
בישראל  תחילתה של הפעילות הפמיניסטית החדשה 
והתארגנות  פעילות  צורת  היתה  ה-70,  שנות  בסוף 
אופיינית לפעילות פמיניסטית המורכבת מקבוצות קטנות 
של נשים שנפגשו לשוחח על נושאים אישיים ומצאו את 
גוף או ארגון שאיחד אותן.  המשותף הפוליטי, ללא כל 
הנושאים שבהם עסקה התנועה הפמיניסטית בישראל היו 
דומים לאלו שעליהם התנהל המאבק הפמיניסטי בארצות 
ומיניותה,  ניתן דגש מיוחד לגוף האשה  אחרות בעולם. 
לזכות  נשים,  כלפי  לאלימות  התייחסות  עיסוק שכלל 
היופי.  ותרבות  מיני  גופה, האשה כאובייקט  האשה על 
הלסביות כדרך חיים וכבחירה מינית היתה גם היא עניין 

חשוב הן בארצות הברית והן בישראל. 

הפעילות  את  נו  י שאפי מתחים  יצרו  דברים  שני 
הפמיניסטית בשנות ה-70. הראשון היה המתח בין הנושא 
הלאומי והפמיניזם, הנושא השני היה הקשר בין הלסביות 
לפמיניזם, ובין הנשים הלסביות לנשים ההטרוסקסואליות 
הפוליטיקה  ן  בי להפריד  ונות  הניסי כל  בתנועה. 

הפמיניסטית לנושא הלאומי, לא צלחו.
בשנות ה-70 לא היתה החברה בישראל מוכנה לשלב את 
תביעות התנועה הפמיניסטית בהשקפת עולמה. אפילו 
ורק  אך  וקשורות  מקומיות  להיות  הנשים  הניסיון של 
ועולמן לא מנעו מהחברה להמשיך  לשאלות של נשים 

ולראות בתנועה הפמיניסטית תנועה אזוטרית וחיצונית. 
עם תום שנות ה-70, כשהחלו הפמיניסטיות להפנות את 
ולהקים ארגונים שעסקו במתן  נשים אחרות  מבטן אל 
עזרה לנשים במצוקה, כמו פתיחת מרכזי סיוע לנפגעות 
אונס ומקלטים לנשים מוכות, הן יכלו למצוא אוזן קשבת 
ניכוס המאבק  כך החל תהליך של  הישראלי.  בממסד 
באלימות כלפי נשים על ידי החברה ומוסדותיה והרעיונות 
הפמיניסטיים הפכו למקובלים, בלי שיהיה צורך לקבל את 

התנועה הפמיניסטית עצמה.
במבט לאחור ניתן לראות את היסוד שהניחו הפמיניסטיות 
בשנות ה-70 לשינויים ולהישגים שחלו בחייהן ובמעמדן 
הפעילות  זכתה  לא  זאת,  ובכל  בישראל.  נשים  של 

הפמיניסטית הזו למקום הראוי לה בחברה הישראלית.

יום אחד יבינו שאנחנו צודקות
זרמים של  הגל השלישי של הפמיניזם מזוהה עם מגוון 
פעילות וכתיבה פמיניסטית החל משנות ה-90 המוקדמות 
והתעורר כתגובה למה שנתפס ככישלונות של הגל השני, 
היוזמות  מול  הנגד שהתעוררה אל  וכן כתגובה לתגובת 
ידי הגל השני. כיום נהוג לדבר על  והתנועות שנוצרו על 

'פמיניזמים' ולציין את הריבוי והמגוון. 
חוקים  ולשנות  להשפיע  הרצון  על  פחות  מבוסס  הוא 
ועל אינדיבידואליזם. ויותר על זהות  ותהליכים פוליטיים 

והחל להתייחס לשאלות של  השיח הפמיניסטי השתנה 
גזע, מעמד ומיניות. נושאים שהיו בלב הפמיניזם של הגל 
השני כמו 'תקרת הזכוכית', אפליה בחוקי פרישה מעבודה 
בשל אימהות, תקיפה, הטרדה מינית ואונס, אימהות, יחס 
הפמיניסטיות  את  להעסיק  עובדות, המשיכו  לאימהות 

בדרכים אחרות. 
זו  בתקופה  חדרו  הפמיניסטיים  והמחקר  הדעת  עולם 
והתרבותי. האם מצבן  וחלחלו לשיח החברתי  לאקדמיה 
בעקבות המאבקים  לטובה  )וגברים( השתנה  נשים  של 
תשובות  מאפשר  אינו  השלישי  הגל  האלו?  והשינויים 

אחידות או נחרצות.

ד"ר חנה ספרן 
מתוך "יום אחד יבינו שאנחנו צודקות"

בהוצאת פנים: כתב עת לתרבות, חברה וחינוך
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השירים בהצגה
I Saw Her Standing There – the Beatles

With a little help from my friends – the Beatles
Wipe Out - Surfaris

Sleepwalk - Santo and Johnny
זמר הפלוגות – תזמורת צה"ל

ירושלים של זהב – שולי נתן
סימן שאתה צעיר – שלישיית גשר הירקון/גידי גוב

ילדונת – עוזי פוקס
פתאום היה לי טוב כל כך – שולה חן

אמא אדמה – אריק איינשטיין
Gimme gimme gimme – Abba

Hotel California - the Eagles
Beat it - Michael Jackson

שיר תקווה – אביב גפן
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בשנים הראשונות להקמת המדינה העיתונות היתה בדרך 
ב-1950  הזה' שיצא  'העולם  כלל שופרו של הממסד. 
קבע דפוסים מהפכניים בעיתונות הישראלית. חדשנותו 
הרחבת  הצילום,  העיתונאית,  השפה  בתחום  ניכרה 
נושאי הסיקור גם לחדשות בתחום התרבות הפופולרית, 
והאוריינטציה הביקורתית והאנטי-ממסדית של התכנים. 
היה גם העיתון הראשון שהעז לחשוף ולחקור שחיתויות 
בפוליטיקה  מרכזיים  אישים  ולתקוף  הממסד  בקרב 
הישראלית. גישתו האנטי-ממסדית הקיצונית של ‘העולם 
הזה’ עוררה עניין רב, צה”ל הטיל עליו חרם ובן גוריון סירב 
לנקוב בשמו וכינהו ‘השבועון המסוים’. בשנות השבעים 
והשמונים נמשכה שקיעתו ההדרגתית של השבועון, עד 

לסגירתו בשנות התשעים. 
המגויס  הפאתוס  את  החזירה  הימים  ששת  מלחמת 
לעיתונות הישראלית ואף העצימה אותו, לזמן מה. הכול 
שרו שירי תהילה למנצחים, ורבים מהעיתונאים השתתפו 
ההתשה  מלחמת  במהלך  הניצחון.  אלבומי  בכתיבת 
הקו הכללי של העיתונות אמנם היה פרו-ממשלתי, אך 
‘שמאלה’  נע  הפוליטי  העיתונאי  בהדרגה החל השיח 

והעביר ביקורת הולכת וגוברת על מדיניות הממשלה. 
את  להציג  מרבים  והסוציולוגיה  ההיסטוריה  בספרי 
של  ביחסה  המים  פרשת  כקו  הכיפורים  יום  מלחמת 
ובכלל זה של התקשורת הישראלית,  החברה בישראל, 

לאליטה הפוליטית. 
יום הכיפורים היתה  תגובתה של התקשורת לטראומת 
קשה ונתנה ביטוי לתסכולם ולזעמם של הלוחמים ושל 
הציבור הישראלי. מיד אחרי המלחמה פתחו העיתונים 
כולם במסע של הלקאה עצמית וחשבון נפש מקצועי. 
רבים מהעיתונאים חשו נבוכים ומרומים לאחר המלחמה, 
וזעמם על הממסד  וכעיתונאים בפרט,  כאזרחים בכלל 
הפוליטי והצבאי, בעיקר על דובר צה”ל, שמנע פרסום 
כתבות רבות, היה גדול. תחושה זו הביאה לשינוי יסודי 
לממסד  הוותיקים  העיתונאים  בין  היחסים  במערכת 
העיתונות  והיתה הפרולוג למהפכת  והצבאי  הפוליטי 
שהתחוללה כעשור לאחר מכן, משום שהיא הולידה דור 
חדש של עיתונאים, שטראומת המלחמה הזאת היתה 

עבורם חוויית בגרות מעצבת. 

הניו ג’ורנליזם העברי
יום  מלחמת  משבר  רקע  על  ב-1978  צמח  ‘מוניטין’ 
כלפי  הביקורתית  האוריינטציה  את  וחידד  הכיפורים 
ופורצי  הממסד. סגנון הכתיבה העיתונאי היו חדשניים 
דרך לזמנו: שפה רזה, תמציתית, מלוטשת ומתוחכמת ובה 
בעת נגישה ונוחה לעיכול לציבור קוראים רחב. ‘מוניטין’ 
התמקד בסיקור מגמות בתחומי האמנות, במגמות כלכליות, 
בתופעות חברתיות ובתרבות הפנאי בארץ ובעולם. ‘מוניטין’ 
וגולת הכותרת היתה  העמיד את כותביו במרכז הבמה, 
ראיונות וכתבות תחקיר שבהם נחשפו שחיתויות ומחדלים 

של הממסד מכל קצות הקשת הפוליטית. 

להערכת רבים היתה השפעתו של ‘מוניטין’ עצומה והיה 
‘המהפכנים  למעשה מעין סדנה עיתונאית שלמדו בה 
יצירת  הישראלית שעיקרה  התקשורת  החדשים’ של 
עיתונות יאפית שהיא מחויבת פחות לערכים הלאומיים 

ופתוחה יותר לסגנון החיים המערבי. 
החקירה  ועדת  של  כינונה  לאחר   ,1982 בדצמבר 
הממלכתית לבדיקת אירועי סברה ושתילה, הופיע הגיליון 
'כותרת ראשית', שבועון חדשות המתמקד,  הראשון של 
כמיטב מסורת הניו ז’ורנליזם, ב’מטבחים’ של הפוליטיקה 
הישראלית, כלומר בסיפור האנושי שמאחורי הכותרות, 
עם דגשים על ביקורת חברתית - פוליטית מנקודת מבט 
ונוקבת מתמיד. למעשה, מה שהחל  שמאלנית מובהקת 
בשבועון ‘העולם הזה’ והתפתח ב’מוניטין’, נעשה ב’כותרת 
ראשית’ שנון, מצליף, פרובוקטיבי ומשכנע יותר. הכתיבה 
בין עובדות  והערבוב  וצעירה  פובליציסטית מתוחכמת 
ובין דעותיו ודברי פרשנותו של הכותב, שהוא  כהווייתן 
מסימני הניו ז’ורנליזם המערבי, שיווה לכתבות ב’כותרת 

ראשית’ אופי טלוויזיוני-’קליפי’ שקסם לרבים. 

התפנית המקומונית - הופעת המקומונים
בתי היוצר של הניו ז’ורנליזם בעיתונות הישראלית - בתוכן 
ובסגנון כאחד - היו, כאמור, ‘מוניטין’ ו’כותרת ראשית’. אך 
רק במחצית שנות השמונים, לאחר התבססות המקומונים 
בערים הגדולות, החלה המהפכה לפרוש כנפיים ולכבוש 

משלטים בעיתונות הישראלית הפופולרית. 
המקומון המוביל והחשוב היה העיתון התל אביבי ‘העיר’ 
שפיתח מתכונת חדשה של עיתונות פופולרית. כדי להגיע 
לנרמול החיים מותר להוציא מהארון את החיבה לחיים, 
ועורכים שיוכלו להביא את  וכותבים  לקניות, לחפצים, 
אז  עד  לרמה שהיתה שמורה  סיקור התחומים האלה 
וביטחון. עורכי המקומונים אימצו  לענייני חוץ  בעיקר 
‘סתלבטני’  חצוף-ציני,  חכמני-מתגרה,  כתיבה  סגנון 
ושחצני. גם הביקורת, בעיקר על מוסדות השלטון, נכתבה 
ב’העיר’ ובמקומונים אחרים בשפה דיבורית ישירה ובלי 
לעדן, דבר שלא היה מקובל עד אז בעיתונות הישראלית. 
לא  גם מקומונים מרכזיים אחרים,  ובעקבותיו  ‘העיר’, 
הסתפק בסיקור התרבות המקומית אלא חשף פרשיות 

בעלות עניין לאומי. 

‘חדשות’ כ’מקומון ארצי’
להוצאתו  הדרך  את  הכשירה  המקומונים  התפתחות 
1984 הופיע  ובמרס  יומון ארצי בסגנון חדש,  לאור של 
גיליונו הראשון של היומון ‘חדשות’ שתוכנן ועוצב מראש 
יאפי; עיתון ליברלי,  כתערובת של טבלואיד ושל מגזין 
וביקורתי.  פרובוקטיבי  שנון,  אורבני,  צעיר,  מודרני, 
‘חדשות’ שרד כעשר שנים בלבד אבל רבים מהשינויים 

שחולל נספגו בעיתונים הנפוצים. 

‘חדשות’ היה היומון הראשון שאימץ קו פוליטי יוני ביקורתי 
תקיף, ולעתים בוטה בנושאי חוץ וביטחון, בנוסח ‘העולם 
במעבר  היה שותף חשוב  ובכך  ראשית’,  ו’כותרת  הזה’ 
כולה מביקורת פוליטית  שעשתה התקשורת הישראלית 
גם תרם ללגיטימציה  'חדשות'  מהוססת לביקורת בוטה. 
בעיקר  שהתפתחה  נהנתנית  רכושנית  חיים  צורת  של 

במטרופולין התל אביבית. 

העיתונות הישראלית עברה תהליך של שינוי הדרגתי, אולם 
ואילך נעשה השינוי מהיר ודרסטי.  מסוף שנות השבעים 
המהפך הפוליטי ב-1977, שאחריו נעשה משחק הכוחות 
וטעון; תהליך הקפיטליזציה  בחברה הישראלית דרמתי 
של ישראל שהביא לגל צרכנות, להיפתחות הולכת וגוברת 
כלפי חוץ ולתחרות אכזרית בין גופי התקשורת; התפתחות 
הטכנולוגיה הדיגיטלית וחדירתן של נורמות חשיבה פוסט-
מודרניות - כל אלה שינו את כללי המשחק לא רק בתוך 
תעשיית העיתונות אלא גם בין המוסד התקשורתי למוסדות 
לבין הממסד  בינה  ובעיקר  הישראלית,  בחברה  אחרים 

הפוליטי.

פרופ' עוז אלמוג
מתוך כתבה שפורסמה באתר 'אנשים בישראל'

מבוסס על ספרו “פרידה משרוליק"
בהוצאת: אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן

מעיתונות מגויסת לעיתונות ביקורתית
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הלן קירפטריק היתה כתבת צבאית אמריקאית, אחת 
הנשים הראשונות שסיקרו קרבות מהקו הראשון ואת 

מלחמת העולם השנייה. 
וסיימה תואר במשפט  יורק  בניו  נולדה  קירפטריק 
ז'נבה ב-1931. לאחר סיום  בינלאומי באוניברסיטת 
הראלד  יורק  ניו  ככתבת  בצרפת  שרתה  לימודיה 
בה סיקרה את  לבריטניה,  וב-1937 עברה  טריביון 
תחום יחסי החוץ כעיתונאית פרילאנס עבור הסאנדיי 
ידע בשפה  לה  באירופה הקנתה  עבודתה  טיימס. 
הצרפתית והיכרות עמוקה עם התרבות והפוליטיקה 
רבים  לעיתונאים אמריקאים  האירופאית, שחסרה 

שסיקרו את מלחמת העולם השנייה.
עם פרוץ המלחמה הייתה קירפטריק כתבת השיקגו 
ניוז בלונדון. העורך הראשי של העיתון פרנק  דיילי 
נוקס, אמר לקירפטריק שהוא אינו מעסיק נשים, היא 
ענתה בתגובה שאינה יכולה לשנות את מינה, אך הוא 
יכול לשנות את מדיניותו. נוקס לא שינה את מדיניות 

העיתון, אך העסיק את קירפטריק חרף מדיניות זו.

1943 דיווחה מלונדון על אודות הבליץ, אז  עד שנת 
עברה לאלג'יר וסיקרה את המערכה בצפון אפריקה. 
לאחר הנחיתה בנורמנדי הזמינו אותה מפקדי צבא 
את  שילווה  העיתונאי  למשרת  החופשית  צרפת 
צרפת.  אדמת  על  החלוצים  הצרפתיים  הכוחות 
ב-1944 נכנסה לפריז מיד לאחר השחרור, רכובה על 
הטנק של גנרל פיליפ לקלרק. בהמשך נכנסה ל"קן 

הנשרים", מפקדתו של אדולף היטלר.
פוסט  יורק  הניו  לכתבת  הייתה  המלחמה  לאחר 
נירנברג. בסוף שנות ה-40 של  וסיקרה את משפטי 
כיהנה כקצינת העיתונות של תוכנית  המאה ה-20 
העיתונאי  הישגה  בפריז.  התוכנית  במטה  מרשל 
הבולט הראשון לאחר המלחמה היה הראיון הראשון 

עם ג'ווהרלל נהרו.
של  אירופה  מערב  אגף  כדוברת  שירתה  בהמשך 
מחלקת המדינה של ארצות הברית בוושינגטון.בשנת 

1954 נישאה, לבני הזוג לא היו ילדים.

הלן קירפטריק  )1909 - 1997( 
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קרן גרנק / עיצוב תאורה
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן 
- בתיאטרון בית ליסין: מנדרגולה, אהבה זה לא הכל, הבנאליות של האהבה, אקווס, עלמה ורות, מייק, 
סוסים על  האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר האמיתי, רק אתמול נולדה, מכולת )בשיתוף הקאמרי(. 
כביש גהה, אז בפראג, עובד בשביל שניים, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, טרטיף, המוגבלים, 
ויויליה,  בעל למופת, רומיאו  בתיאטרון הקאמרי:  לחנך את ריטה, עקר בית, חתולה על גג פח לוהט. 
האריסטוקרטים, לילה לא שקט, לעוף מכאן, הבדלה, אמדיאוס, תרה, אוי אלוהים, הגיל הנכון לאהבה, 
היה או לא היה, זה הים הגדול, מותו של סוכן, יומן חוף ברייטון, באדנהיים, האב, שמנה, לילה טוב אמא, 
סיראנו דה ברז'ראק,  גם בסוסים, מקבת,  יורים  פלונטר, צחוק של עכברוש, המלט, דמוקרטיה, הם 
דבר מצחיק קרה, דג מוסר, חברים של חברים, אלקטרה, הפושעים החדשים, תעלת בלאומליך, שיער. 
נודניק, הלהקה, שלמה המלך ושלמי הסנדלר,  ביקור הגברת הזקנה, כתם לידה,  בתיאטרון הבימה: 
טייפ, כתר בראש, 8 נשים, טקסי, אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה, מוריס שימל )בשיתוף תיאטרון חיפה(, רעל ותחרה, החולה 
)בשיתוף הקאמרי(. בתיאטרון באר שבע:  מי דואג לילד, בית ספר לנשים  ההודי, ליזיסטרטה, גברתי הנאווה. בתיאטרון חיפה: 
סובניר, בוגד, איזבלה, תשליך, ג'ייפס, הימים הכי טובים, פרח השכונות, איזה יופי. זוכת פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב התאורה 

להמלט )2005( ומקבת )2014(.

אמיר לקנר / מוסיקה
בוגר תיכון לאמנויות "תלמה ילין" במגמה למוסיקה, זוכה פרס הצטיינות על הישגיו הלימודיים. בוגר להקה 
צבאית. נגן פסנתר, סקסופון וחליל צד. החל את דרכו כמוסיקאי בתיאטרון הרפטוארי במסגרת קבוצת 
הצעירים של תיאטרון בית ליסין. הלחין מוסיקה מקורית להצגות – בתיאטרון בית ליסין: מנדרגולה, אמא 
מאוהבת, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, שבטים, המוגבלים, עקר בית, חתולה על גג פח לוהט, 
בתיאטרון  )בשיתוף ת. ארצי(.  פינוקיו  )בשיתוף המדיטק(,  הקוסם מארץ עוץ, המלאך  ילדים:  הצגות 
הקאמרי: סיראנו דה ברז'ראק. תיאטרון ארצי לנוער: והילד הזה הוא אני. תיאטרון הספריה: הדה גאבלר, 
ערוץ הופ. בין עבודותיו  רחוב סומסום, כח הקצב,  אני אתגבר. בטלוויזיה:  בית הבובות. תיאטרון הנפש: 
כמעבד מוסיקלי – בתיאטרון בית ליסין: משאלה אחת ימינה, חלום של לילה בלב קיץ, ברודווי פינת פרישמן, 
תמונות יפואיות, חברות הכי טובות )בשיתוף הקאמרי(, מחזות זמר: אחים בדם, אביב מתעורר, הצגת ילדים: 
משחק ילדים. בתיאטרון הבימה: בראבו – שרים, הקומקום והמטאטא. שנגחאי, סין: זורו – המחזמר. יורם לווינשטיין: שיקגו. תיאטרון 
הספריה: שורת המקהלה, מצחיקונת, חתולים, ג'קיל והייד, איך להצליח בעסקים מבלי להתאמץ. זוכה פרס היוצר המבטיח במסגרת 

"פותחים במה" 2008, פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית. 

גלעד קמחי / יעוץ אמנותי
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי. במאי, שחקן וכוריאוגרף. החל את דרכו בתיאטרון 
הרפטוארי בגיל 26 כבמאי בתיאטרון בית ליסין, וכראש קבוצת הצעירים של התיאטרון. בתיאטרון בית 
ליסין - בימוי וכוריאוגרפיה לחלום של לילה בלב קיץ, ברודווי פינת פרישמן - זוכה פרס "הבמאי המצטיין" 
אמא מאוהבת, מנדרגולה, משאלה אחת  9", פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית,  ב"פותחים במה 
ימינה, חברות הכי טובות )בשיתוף הקאמרי(, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, המוגבלים, חתולה 
על גג פח לוהט. מחזות זמר: אביב מתעורר, אחים בדם, הצגות ילדים: משחק ילדים, הקוסם מארץ עוץ 
)בשיתוף המדיטק(, פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(. כוריאוגרפיה למלאך ותמונות יפואיות - זוכה פרס "היוצר 
המצטיין" בפסטיבל "פותחים במה" 10. בתיאטרון הקאמרי: סיראנו דה ברז'ראק. במדיטק חולון: בימוי 
לסוד הגן הנעלם, בגדי המלך החדשים. בתיאטרון ארצי: כוריאוגרפיה לססגוניה ונולדתי לחלום - פרס 
הכוריאוגרף לשנת 2008. בימוי וכוריאוגרפיה: הילד הזה הוא אני, וגר זאב עם כבש. בית היוצר והתוכן: טיף 
וטף. בטלוויזה: עולים כיתה, בית ספר למוסיקה. זוכה פרס התיאטרון על כוריאוגרפיה לאביב מתעורר 

)2010( ולמנדרגולה )2011(. זוכה פרס התיאטרון - במאי השנה על סיראנו דה ברז'ראק )2014(.

ערן עצמון / עיצוב תפאורה
בוגר מסלול לעיצוב במה סמינר הקיבוצים. החל את דרכו כמעצב בתיאטרון הרפרטוארי  במסגרת 
קבוצת הצעירים של תיאטרון בית ליסין. בין ההצגות להן עיצב תפאורה – בתיאטרון בית ליסין: ברודווי 
פינת פרישמן, ראודה, הבנאליות של האהבה, חלום של לילה בלב קיץ, מראה מעל הגשר, ולנטינו, שיינדלה, 
מנדרגולה, מימונה, משאלה אחת ימינה, סוסים על כביש גהה, חברות הכי טובות )בשיתוף הקאמרי(, המקרה 
המוזר של הכלב בשעת לילה, חתולה על גג פח לוהט, מחזות זמר: אביב מתעורר, אחים בדם, הצגות 
)בשיתוף ת. ארצי(. בתיאטרון  )בשיתוף המדיטק(, פינוקיו  הקוסם מארץ עוץ  ילדים,  משחק  ילדים: 
באר שבע: פיאף, נורה. בתיאטרון הבימה: לילה במאי, אדיוט לארוחה, אם יש גן עדן, כמעט נורמאלי, רעל 
ותחרה, החייל האמיץ שוויק, גברתי הנאווה, חיזור גורלי. התיאטרון הערבי-עברי: האוהל האדום, נשים זרות. 
תיאטרונטו: קפוצ'ינו ברמאלה. בתיאטרון תמונע: רומיאו ויוליה. בתיאטרון חיפה: עץ אחרון בירושלים, הר 
אדוני, גזע. בתיאטרון הקאמרי: סאלח שבתי, מנהל הבית, ריצ'רד השני, ריצ'רד השלישי, סיראנו דה ברז'ראק, 
זוכת פרס על עיצוב תפאורה  מתחם התפודים,  הפושעים החדשים, דג מוסר, שיער. בפסטיבל עכו: 
בפסטיבל עכו )2008( לקבוצת המחול פרסקו: בגדי המלך החדשים. בתיאטרון אורנה פורת: הרפתקה 

בקרקס. זכה במלגה ע"ש בני גאון.

דפנה אנגל / מחזה
בוגרת החוג לתיאטרון אוניברסיטת תל אביב. בין המחזות שכתבה - בתיאטרון בית ליסין: משאלה 
אחת ימינה - עיבוד לספרו של אשכול נבו, בשידור חי – עליו זכתה בפרס המחזה, במסגרת "פותחים 
במה", פסטיבל בית ליסין למחזאות ישראלית. בתיאטרון הבימה: אם יש גן עדן – עיבוד לספרו של רון 
לשם. בתיאטרון הקאמרי: זהר - כתבה בשיתוף עם משה קפטן. בתיאטרון הקיבוץ: תרנגול כפרות – 
עיבוד לספרו של אלי עמיר. בתיאטרון הקיבוץ בשיתוף המדיטק: עץ הדומים תפוס – עיבוד לספרה 
של גילה אלמגור, זוכת פרס ההצגה הטובה לנוער )2007(. בתיאטרון אורנה פורת: הלילה הזה - זוכת 

פרס מחזאית השנה לנוער )2007(.  

אורנה סמורגונסקי / עיצוב תלבושות
בית  - בתיאטרון  בין עבודותיה בעיצוב בתיאטרון  אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון.  בוגרת 
ליסין: אמנות, סילביה, שבעה, ספר הג'ונגל, ערפל, טוב, המים זוכרים, ז'קו, ארוחה עם חברים, אלטלנה, 
תאונה, הקונצרט, מבזק חדשות, סליחות, מה עושים עם ג'ני, אונור, פלדה, נערי ההיסטוריה, תנאים של 
חיבה, מראה מעל הגשר, סוסים על כביש גהה, עובד בשביל שניים. תיאטרון הקאמרי: חברות הכי טובות, 
הורדוס, ליזיסטרטה 2000, הרב קמע, אשה בעל בית, מילאנו, המפיקים, מותו של סוכן, יומן חוף ברייטון, כנר 
על הגג, היה או לא היה, תרה, ינטל, הבדלה, גטו, איחש פישר, האריסטוקרטים, סוף טוב, קברט, סטמפניו, 
דבר מצחיק קרה,  )בשיתוף ת. חיפה(,  ריצ'רד השני והשלישי, רומן משפחתי, מקבת, שיגעון באופרה 
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. 

יואב כהן / וידאו ארט
ועיצוב בצלאל.  ניסיוני באקדמיה לאומנות  וקולנוע  ניו מדיה  וידאו ארט. למד במחלקה לוידאו,  אמן 
בוגר בהצטיינות של בית הספר סם שפיגל. ביים ויצר וידאו ארט עבור תיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: 
משאלה אחת ימינה, 33 וריאציות, אמא שלו, פרינסס מרי 7, בראנז'ה, דולפינים, המקרה המוזר של הכלב 
בשעת לילה. בתיאטרון הקאמרי: פאנק רוק, ריצא'רד השני, תרה, שיער. בתיאטרון הבימה: ביקור הגברת 
הרי את לעצמך. בתיאטרון  הביתה הביתה. בתיאטרון חולון:  יאיר. בתיאטרון באר שבע:  הזקנה, כוכב 
יחזקאל.  בתיאטרון החאן:  אלוף הבונים.  אקסודוס. בתיאטרון הבימה בשיתוף הקאמרי:  אורנה פורת: 
באופרה הישראלית: דון ג׳ובאני. בתאטרון kiel גרמניה: בית ברנרדה אלבה וההצגה Liebeleiy. בתיאטרון 
וידאו ארט אינטראקטיבי עבור פסטיבל  זוכר עבודת  הגוף  יוצר  לוין(.  דיסלדורף גרמניה: רצח )חנוך 
print screen 2014. במאי הסרט הקצר נקמה שזכה במקום הראשון בפסטיבל soria ספרד והשתתף 
בפסטיבלים רבים בארץ ובעולם. במאי הסרט הקצר השומר, השתתף בפסטיבל חיפה וזכה במקום 

הראשון בתחרות ע"ש מעיין ספיר. סרטו הקצר קמח הוקרן בפסטיבל ברלין. 

ציפי פינס / בימוי
מנהלת כללית ואמנותית של תיאטרון בית ליסין. בוגרת אוניברסיטת תל אביב במגמות תיאטרון 
ובימוי. שימשה כבמאית בית ויועצת אמנותית בתיאטרון הילדים והנוער. ניהלה במשך 12 שנים את 
התיאטרון העירוני באר שבע. ביימה כ-20 הצגות, ביניהן - בתיאטרון בית ליסין: מיס דייזי מאת אלפרד 
אורי, שבר ענן מאת מרים קיני, אונור מאת ג'ואנה מוריי-סמית, המלאך מאת אפרים סידון )בשיתוף 
תיאטרון המדיטק(, רוחל'ה מתחתנת מאת סביון ליברכט, זוכת פרס התיאטרון - הצגת השנה )2011(, 
מעלה הקרחות מאת אפרים  ולנוער:  סוסים על כביש גהה מאת סביון ליברכט. בתיאטרון לילדים 
סידון. בתיאטרון צוותא: המטפס על העץ מאת תאופיק אל חכים ועוד. משנת 1981 מלמדת משחק 
בבית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי. במשך כ-7 שנים לימדה והעבירה סדנאות כתיבה 
ובימוי לסטודנטים במגמת תיאטרון לתואר שני באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2008 קיבלה תואר 
דוקטור לאות כבוד מטעם אוניברסיטת בן גוריון, כהוקרה על היותה אשת תיאטרון, במאית ומנהלת 

אמנותית מוערכת, הפועלת ללא ליאות לקידום התרבות והאמנות, והמחזאות הישראלית.
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שלומי טפיארו / יאיר
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. משתתף באנסמבל הגדוד העברי.

קרן מרום / שירה
בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2008. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון בית 
בהצגות הילדים:  ימינה, חברות הכי טובות,  אחים בדם, משאלה אחת  במחזמר  מנדרגולה,  ליסין: 
פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(. בתיאטרון באר  ילדת הפעמון, הקוסם מארץ עוץ )בשיתוף המדיטק(, 
שבע: קומפני. בקפה תיאטרון הקאמרי: איש מצחיק היה. בתיאטרון אורנה פורת: גלי. משגב עורי 
מילים בתערוכה. קרן   - כוכב המשאלות-יובל המבולבל. בתזמורת המהפכה: בקונצרט  הפקות: 
זורו. במרכז לאופרה פרינג' בשיתוף תזמורת המהפכה: בפנטזיה  שרק,  אור הפקות - במחזמר 
המוסיקלית, היום בו נקבר מרטין בובר. בצוותא )צו קריאה(: תיסמית. בתיאטרון הספריה: חתולים. 

בטלוויזיה: רמזור.

גיה באר גורביץ' / אלה הקטנה
בהן  בין ההצגות  וכוריאוגרפית.  2014. רקדנית  צבי,  בית  בית הספר לאמנויות הבמה  בוגרת 
הגיבורה. בתיאטרון הספריה:  קברט. בתיאטרון אורנה פורת:  - בתיאטרון הקאמרי:  השתתפה 

המתלבט, ספר הג'ונגל.בתיאטרון תמונע: בימוי ומשחק אפר לאפר. 

חייקה מלכה / אורי
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2010. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין: 
הקוסם מארץ עוץ  ילדים:  בחורים טובים, נדל"ן, המחזמר אחים בדם, משאלה אחת ימינה, הצגות 
)בשיתוף המדיטק(, פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(. תיאטרון קצר: לוטו. בטלוויזיה: אמא ואבז. זוכה פרס 

התיאטרון הישראלי - השחקן המבטיח לשנת 2012 על תפקידו במשאלה אחת ימינה.

יניב לוי / מיקי
בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת יורם לוינשטיין. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: 
ילדים,  יפואיות, משחק  פילומנה, נערי ההיסטוריה, מייק, אקווס, חלום של לילה בלב קיץ, תמונות 
במחזמר אביב מתעורר, מכולת )בשיתוף הקאמרי(, משאלה אחת ימינה, המוגבלים, הצגות ילדים: 
המלאך, הקוסם מארץ עוץ )בשיתוף המדיטק(, פינוקיו )בשיתוף ת. ארצי(. הפקות הסטודיו למשחק 
יורם לוינשטיין: מקבת, שלושה הוצמך, רחוב, פריקס, הטיול למרכז כדור הארץ. בצוותא: מלחמה - 
אופרת רוק, המופע של זוכוביצקי, אגדה בחייו. פסטיבל עכו: נסיכות וחיילים. במדיטק: אמא אמרה 
מיכאלה, מיסטר מותק, משחק החיים, בנות הזהב.  ו'. בטלוויזיה:  לי דני, אליפים, המאוהב מכתה 
בעל זבוב, נוף ילדות, סיפור אהבה ארץ ישראלי, אוזו ומוזו, המופע  הלחין ועיבד מוסיקה להפקות: 

של זוכוביצקי. 

שמרית לוסטיג / אוסי
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב, תל אביב, 2007. סדנת משחק, יורם לוינשטיין, 2003. בין ההצגות 
בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: חברות הכי טובות. בתיאטרון החאן: אותלו, המצליחים, הקמצן, 
אהובת הדרקון, הקסם הגדול, תעלולי סקפן, סדר עולמי חדש, גן הדובדבנים, הלילה ה-12. בקולנוע: 
ברונו מאוהב, כידון. בטלוויזיה: המגיפה, מקימי, קטמנדו, בטיפול, גבוה וגרינבאום, המובילים, ראש גדול, 

אגדת דשא, אהבה מעבר לפינה, הפיג'מות, סרוגים, שועלים.

ניר שטראוס / ברנר, מפקד
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה, סמינר הקיבוצים, 2014. שירת בתיאטרון צה"ל )קומיקאי צבאי 
ראשון(. כותב ובמאי להקות צבאיות ותיאטרון צה"ל. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית 
כיוונים.  הר. בצוותא:  נוצר:  אפקט הפרפר. בתיאטרון  המוגבלים. בתיאטרון אורנה פורת:  ליסין: 
בתיאטרונטו: נאומים ששינו את העולם )בימוי ומשחק(. הצגת יחיד שכתב: ההצגה חייבת להימשך. 
והלהקה.  רוני  אני לא,  ורק  הפסקה נסתרת,  נקניקייה,  ותומים,  אורים  סימני שאלה,  בטלוויזיה: 

בקולנוע: רעות תחת אש, המעיין והלב, יישור הדורים, הזכייה הגדולה, סמים, שיחזור.

יקיר שוקרון / חייל, מלצר
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2014. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון הספריה: 
ילדים חורגים לאלוהים. הצגות  מקס בארץ האגדות, המתלבט. הפקה עצמאית:  יעקובי ולידנטל, 
ילדים: סופר סטרייקה, טרזן. בטלוויזיה: מי יהיה הג'ינג'י הבא. בקולנוע: זכותא. זהו תפקידו הראשון 

בתיאטרון הרפרטוארי.

הילה פלדמן / אלה
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה של סמינר הקיבוצים. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון 
הבימה: מירל'ה אפרת, הדה גאבלר, הסוחר מונציה, כי בנו בחרת, אלוף הבונים, המסילה לדמשק, 
נטוש, מלחמה, חודש בכפר, המדריך לחיים הטובים.  השחף, משוגעת, החגיגה, אנטיגונה, רכוש 
בקולנוע: למלא את החלל,  וביום השלישי. בטלוויזיה: הפקולטה, דבר על מקום המצאם, גירושים 
זוכת פרס השחקנית  נעורים.  חלומות  דיאנה,  הילד של  להשתחרר מסוזי,  נפלאים, משמורת, 
2010 בפסטיבל  זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר לשנת   .2006 המבטיחה של הבימה לשנת 

ירושלים על הסרט: וביום השלישי. 

אברהם סלקטר / שמואל
 - ניו-יורק. השתתף בהצגות בתיאטרונים שונים. בין ההצגות בהן השתתף   ,H.B studio-למד ב
7, רוחל'ה  מירל'ה אפרת, פלדה, פילומנה, איש הגשם, אנדה, פרינסס מרי  ליסין:  בתיאטרון בית 
מתחתנת, הפרדס, אוצר יקר. בתיאטרון הקאמרי: תיקון חצות, אבא של חתן, אדון וולף. בתיאטרון 
)בשיתוף תיאטרון הקאמרי(.  יוליוס קיסר, סדקים בבטון, אנטיגונה  הבחורים בדלת ממול,  הבימה: 
ההולכים בחושך, ציד המכשפות. בתיאטרון חיפה:  תיאטרון חיפה בשיתוף עם תיאטרון הבימה: 
איציק  נקמתו של  ג',  חולה אהבה משיכון  בקולנוע:  ברייטון.  חוף  זכרונות  החתונה האחרונה, 
 .x ג'ירפות, התפרצות  פינקלשטיין, חסר קצת סוכר, ל"ג בעומר, שיגעון של אבא, השוטר אזולאי, 
בטלוויזיה: סיטון, קו 300, בלש בירושלים, פיספוסים, שמש, סיפורים קצרים על אהבה, שבתות וחגים, 
משפט דוד  ועוד. בימים אלו מופיע בהצגת היחיד  פרשת השבוע, החברים של נאור, מרחב מוגן 

שאותה עיבד וביים עפ"י ספרו של ג'וזף קלר.
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מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

מרכזת ידידי התיאטרון:
כלנית סטמקר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,300 ש"ח(

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ועו"ד אמיתי

ברנדס ג'ני וחנינא
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר

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

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

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

אהובי יגאל
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם

אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי

אלאלוף שרה
אלבין גליה

אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל

אלמוג דר' יעל )זכאי( 
אלשיך יוסי

אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם

אקרמן אסתי וברנר בני
אריאל נורית וחיים

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם

בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם

ביילין הלנה עו"ד וישראלי יעקב עו"ד
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי

בן עוזר רותי
בראון גבי

ברון גבי
ברנר אביבה 

ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה וארנן

גולדנברג אורה
גוריון יפעת

גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל
גייגר שרה ומיכאל

גייזלר עודדה ודן
גלאנץ טליה

גלבוע סולי וארנשטיין יורם
גלברד ברכה ויעקב

גליק נילי
גליקסמן דליה ויוסף

גמזו יעל וגיא
גרבינסקי דינה וישראל

גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה
דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה
דנקנר זהבה ויצחק

דרנגר ורד ואברי
הלפן אלי

הלקין אריאלה והלל
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

זרניצקי אורה ויוסי
חכמי יוסף

חנן פסיה ורו"ח אריה
חשין רות ומישאל

טולידאנו נירה
טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה
טרנר אריאלה ויעקב

יונס חנה ואלי
יפו עליזה

כהן ז. מאיר
כספי יהודית ופרופ' אליהו

כרמון ציפה ואריק
להב דורית והלל

לוין תמר ויוחנן
לוסטרניק אורנה ואורון

ליאור צביה ודן
ליבאי דוד, פרופ'

לין יהודית ועו"ד אוריאל
לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי

לסט רותי וגבי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני

מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי

מאירוביץ' אילנה ועוזי
מולכו שלומית ויצחק

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 שרה ופרופ' מיכאל

עופר ליאורה 
עזרי יורם

עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית 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
רדו חנה ורוני

רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רייז אורנה 
רף חדי ואיתן

רפפורט עירית ופרי גלן
שביט )שטריקס( רינה ואילן

שחר זהבה ואריה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי

שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שקלים פנינה והרצל

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק

תאומים עירית ומשה
תדמור דב

6 תרומות בעילום שם
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אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

להצגה זו
עוזרת במאי:

רותי גפן

מנהל הצגה:
אלן פיטלוק

מנהלי במה:
בטו בנדר/

נביל טאפש

עובדי במה:
דוד פייזל אמזרי/ 

שלומי נתנאל

תאורה:
אולג סטפנוב/

פרננדו מחאייקר

הגברה:
יורי שכנוביץ/

רז בליצבלאו

מלבישות:
דנה כהן/מאיה גיא

אביזרים:
אולגה פרגמן

פאות: 
אולגה מטאיסן

ביצוע תפאורה:
תיאטרונית

צילומים:
דניאל קמינסקי

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב כריכה:
רקפת ולטר וונטורה

עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

שחקני התיאטרון 
לעונת 2015-16 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: תלמה גנור

מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהל מכירות חוץ: יוסי אלקה
מנהלת מחלקה חינוכית:

אטי ליבק-גולן
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ליטל גביש, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

עוזרת למנהל משאבי 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:
מירה ביסון, רות בן-דת,

מורן גבע, מאיה גורן, ענת גל,
שרה גלעם, שירה מאזה, משה מור, 

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

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: אסנת גבאי,

אורנה דויטש, שושי זק, אלעד חברוני, 
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, 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, 

אורן פרי, רם קציר, שרון ראובן,
ליאור רגב, יורי שכנוביץ

מנהל ייצור: רמי דקל
אביזרים: יהודית בולקיאר

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

ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, ולריה גלוזמן, 
דנה כהן, אולגה מטאיסן, אסיה נלן, 
 מריאנה פינקלשטיין, אולגה פרגמן,

לנה קומינה, ליאורה רון, יוליה שמילוב, 
אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי

אורטל אוחיון

אבי אוריה

מגי אזרזר

גיה באר גורביץ'

אפרת בוימולד

יניב ביטון

נעה בירון

מאיה בכובסקי

פלורנס בלוך

טלי בן יוסף

אור בן מלך

דודי בן סימון

נמרוד ברגמן

ששון גבאי

דני גבע

ליאת גורן

ליאור גרטי

מורדי גרשון

מיה דגן

טל דנינו

אילן דר

דיקלה הדר

רמי הויברגר

ידידיה ויטל

אופיר וייל

ארז וייס

יעל וקשטיין

מרים זוהר

הילה זיתון

פיני טבגר

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

דרור טפליצקי

יעל לבנטל

מיכל לוי

יניב לוי

שמרית לוסטיג

חי מאור

ענת מגן-שבו

לורין מוסרי

אורי מזעקי

שמעון מימרן

חייקה מלכה

רמה מסינגר

קרן מרום

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

אלון נכטיגל

יובל סגל

ראודה סלימאן

אברהם סלקטר

הילה פלדמן

ויטלי פרידלנד

נתי קלוגר

הדס קלדרון

תמרה קליינגון

ליז רביאן

אגם רודברג

אורנה רוטברג

יקיר שוקרון

רון שחר

ניר שטראוס

יעל שרוני

רפי תבור

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

מירב בן-ארי

נתנאל גלעדי

רמי בן-גל

שלום חבשוש

איריס מור 

אריה מנדל

אריאל קפון

הפקה

מנהל 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

וידאו - אדם לבינסון, יוסי חי ציון, לולה פישביין -  תודות: אנימצית 

  1 ערוץ  הדרכת תנועה, ארכיון הסרטים, הטלוויזיה הישראלית, 
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חברי מועדון הלקוחות 
של מזרחי-טפחות

ח 
.
נהנים מכ

של קבוצה!

חברי מועדון הלקוחות 

ח 
של קבוצה!

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות (למעט דיינרס ומועדוני you ו-lifestyle). כל המוצרים והשירותים באחריות 
הספק בלבד. הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה. לקבלת מידע מלא 
www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis ומעודכן, לרבות על התנאים לקבלת ההטבות, יש להיכנס לאתר המועדון בכתובת

*8860mizrahi-tefahot.co.il/hacartis
לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר

מגוון הנחות בתחום התיאטרון, המחול, המוסיקה והקולנוע
בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:

ןוןון תיאטר
המדיטק

בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:בנוסף להטבות הניתנות על-ידי חברות כרטיסי האשראי:

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

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

עקר בית
מאת ענת גוב

בימוי: אלון אופיר

אלה גרוסמן
מחזה ישראלי חדש

מאת דפנה אנגל
בימוי: ציפי פינס

דרכון פולני
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

בית מרקחת שטרן-בלום
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון
בימוי: אלון אופיר

שירה
מאת ש"י עגנון

עיבוד: יורם פאלק
בימוי: גלעד קמחי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

פולישוק
מאת שמואל הספרי

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי: אודי בן משה

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל

תרגום: יוסף אל-דרור
בימוי: רוני פינקוביץ'

טרטיף
מאת מולייר

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: אודי בן משה

ארוחת פרידה
מאת מתיה דלאפורט 

ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר
תרגום: דורי פרנס

רגע של שלווה
מאת פלוריאן זלר 
תרגום: דורי פרנס

שבטים
מאת נינה ריין

תרגום: שלמה מושקוביץ, תום אבני
בימוי: רוני פינקוביץ'

צעד מהיר
מאת: אוליבר קוטון

תרגום: יוסף אל-דרור
בימוי: אלון אופיר

ההצגה חייבת להיגמר
מאת: הנרי לוויס, יונתן סייר,

הנרי שילד
לצאת מהארון

מאת פרנסיס ובר
בימוי: משה נאור

פינוקיו
עפ"י קרלו קולודי

עיבוד: דניאל אפרת, גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה:

גלעד קמחי

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום

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

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

הצגות ילדים

רפטואר                  2015-16 

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס

המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה

על פי ספרו של מארק האדון
מאת סיימון סטיבנס
תרגום: דניאל אפרת

בימוי: גלעד קמחי

מדליה להארי
מאת פיטר מרק ריצ'מן

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: אלון אופיר

חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: גלעד קמחי

האבא
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס

בימוי: רוני פינקוביץ'
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Director - Tzipi Pines
Set Designer - Eran Atzmon
Costumes Designer - Orna Smorgonsky
Music - Amir Lekner
Lighting Designer - Keren Grank
Video Art - Yoav Cohen
Art Consultant - Gilad Kimchi

Cast:
Hila Feldman - Ella
Shimrit Lustig - Ossi 
Avraham Selectar - Shmuel
Shlomi Tapiero - Yair
Yaniv Levi - Miki 
Haike Malka - Uri 
Keren Marom - Shira
Gaia Be'er Gorovich - Young Ella
Yakir Shukrun - Soldier/ Waiter 
Nir Strauss – Brener/Officer

First performance: 25.5.2015  |  Length: 1 hour and 40 min. without intermission
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