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אחד המאפיינים של תל-אביב מיום היווסדה הוא היותה עיר דינמית. האירועים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים 
חוללו בדרך כלל שינויים גם בסגנון הבנייה בעיר. לעיתים היה המהפך הדרגתי, ולעיתים הוא התרחש בבת אחת. כך 

קרה, שתל-אביב החליפה את "לבושה העירוני" כמעט כל עשור. 

באמצע שנות ה-20 עזבו את הארץ ונסעו ללמוד באירופה חלוצים, או בניהם של אנשי העלייה השלישית, שעסקו 
ובבאוהאוס  במקצועות הבניין, אך היו חסרי השכלה אקדמית. הם נסעו ללמוד ברומא, בפריז, בבריסל, בוינה 

שבדסאו. לבית הספר הבאוהאוס באו מתל-אביב אריה שרון, שמואל מיסטצ'קין ושלמה ברנשטיין.

נוסד בגרמניה ב-1919. הבאוהאוס בראשותו של ואלטר גרופיוס, דגל  הבאוהאוס, בית הספר הגבוה לעיצוב, 
וביטל עליונותו של האמן על בעל המלאכה, או האומן. בארבע  בטשטוש הגבולות שבין האמנות לאומנות, 
1928, על ידי מייסדו ולטר גרופיוס, בשנים  עשרה שנות קיומו נוהל הבאוהאוס על ידי שלושה אדריכלים: עד 
 1930-1928 על ידי הנס מאייר, ב-1930-1933 על ידי מיס ון רוהה. כל אחד מהשלושה התייחס לפונקציונליזם 
בדרך שונה. גרופיוס גרס, כי הארכיטקטורה היא עיצוב החלל, "הגיונה הפנימי של הארכיטקטורה צריך 
להיות חשוף ומשוחרר מחזיתות, שהן שקר וקישוטים". הוא לא ראה בפונקציה פתרון צורני, אלא דרש 
קודם כל לגלות את מהותו של הבניין, ורק לאחר מכן לעצב את החלל. הנס מאייר טען, כי הצורה 
היא תולדה של סיפוק הצרכים השימושיים, והאדריכלות מהווה אמצעי לפתרון בעיות החברה; 
תפקידה לספק דיור להמונים, בתי ספר, גני ילדים וכדומה. מיס ון רוהה לא ראה בפונקציה את 
הבעיה המרכזית. משפטי המפתח שלו זכורים היטב לציבור, כמו למשל: "אלוהים הוא בפרט", או 

"פחות זה יותר".

הבאוהאוס היה דוברה של התנועה המודרנית, בבית הספר פיתחו את הגישה הרציונלית בתכנון, 
ואת התפיסה החברתית באדריכלות. כמו כן עמד הבאוהאוס על הצורך בבקרה מלאה על כל 
תהליכי הייצור, כדי להשיג בבניה, בריהוט ובעיצוב המוצר מינימליזם, בהירות ופשטות בפרטים. 
בית הספר נסגר סופית בברלין ב-1933 עם עלייתם של הנאצים לשלטון. מוריו ותלמידיו עזבו 

את גרמניה והפיצו את רעיונות התנועה בארצות הברית, בריטניה, דרום אמריקה וארץ ישראל.

 התל-אביבים נוהגים לזהות את הבאוהאוס כמקור השפעה ראשי לסגנון הבנייה המודרני של 
העיר. הגדרות כמו פונקציונליזם, או הסגנון הבינלאומי לא השתרשו בשפת המקום, ועד היום 

ההגדרה הרווחת היא 'בתי הבאוהאוס של תל-אביב'. 

מקור השראה נוסף היה לה קורבזייה שפעל בשנות ה-20 בפריז. 
בין הישראלים שעבדו במחיצתו והושפעו מתורתו היו סם ברקאי, 
וזאב רכטר. לה קורבזייה קבע  שלמה ברנשטיין, בנימין צ'לנוב 

חמישה עקרונות אותם יישם באותה עת בבנייניו:

1. בנייה על עמודים – הטכנולוגיה של הבנייה בבטון המזוין נתנה 
ואיפשרה להעמיד את הבית ב"אוויר". העובדה  את העמודים, 
הזאת איפשרה לנתק את קומת המגורים משאון הרחוב והלכלוך, 
ולשפר את האוורור  להרחיב את שטחי הירק במפלס הרחוב 

באותו מפלס.

2. הגג השטוח כגן תלוי – גינת הגג מיועדת לשימושם של דיירי 
הבית כמקום מרגוע והינפשות.

3. התכנית החופשית – שלד הבטון המזוין ביטל את תפקידו 
הקונסטרוקטיבי של הקיר כקיר נושא. האדריכל חופשי למקם 
ובניתוק משלד המבנה.  נפשו  כאוות  את הקיר בחלל הפנימי 
חופש זה מאפשר יצירה של חללים פתוחים, שמעוצבים בצורה 

ובגודל הנדרש עבור היעוד השימושי של החלל הפנימי.

4. החזית החופשית – קיר החזית הופך להיות קיר מעטפת, או 
יכול לקרוע בקיר  והאדריכל  נסוגים פנימה,  קליפה, העמודים 

פתחים גדולים כאוות נפשו.

5. חלון הסרט – חלון הסרט רץ לכל אורכה של החזית, ומאיר 
נותן  באופן שווה את החלל של המבנה. חלון הפס או הסרט, 
קורבוזייה  לה  ודינמית. המטרה של  אופקית  הדגשה  לחזית 
היתה להגיע לארכיטקטורה טהורה וברורה, נקייה וחופשית מכל 
קישוטי השקר, שהיו באופנה עשר שנים קודם לכן. כדי להבליט 
יופיים של הגושים העומדים באור אימץ לה קורבוזייה את  את 
השימוש בטיח החלק והלבן, שהרשים אותו בביקוריו בארצות 

אגן הים התיכון.

ב-1932 נפתחה במוזיאון לאמנות מודרנית שבניו-יורק תערוכה 
היצ'קוק  הנרי ראסל  'ארכיטקטורה מודרנית'. האוצרים  בשם 
ופיליפ ג'ונסון, הציגו בתערוכה את עבודתם של אדריכלי התנועה 
המודרנית ובאותו מעמד הגדירו את הסגנון הבינלאומי באמצעות 

שלושה עקרונות:

לה  של  להגדרתו  )מקביל  כמסה  ולא  כנפח  האדריכלות   .1
קורבוזייה החזית והתוכנית החופשית(.

2. א-סימטריה ורגולריות במקום הסימטריה הקלאסית.

3. הימנעות מכל קישוט חסר יעוד שימושי. 

מקור השראה נוסף עבור האדריכלים המקומיים היו עבודותיו של 
האדריכל אריך מנדלסון ששהה בארץ בשנים 1934-1942. הוא 
נלחם בסטטיות של הקופסא הבנויה. החלל הפנימי לדעתו הוא 
היעד העיקרי והמעטפת החיצונית היא רק קופסא המכילה את 

החלל הפנימי ומגדירה אותו.

שיצר  הנוקשה,  הרציונליזם  את  מעט  דחו  התל-אביבים 
קומפוזיציות מופשטות, והעדיפו לעומת זאת את האקספרסיביות 
לידי ביטוי  והזירמה של הקוים האופקיים שבאו  של העקומה 
במרפסות מעוגלות או בגושי בנין שלמים שעוצבו בחלקי עיגול. 
התיאוריות של לה קורבזייה הביאו לבניה ששמה דגש על איכות 
החיים ורווחת הפרט, עם הפרדה ברורה בין השטחים הציבוריים 
לעומת  מנדלסון,  של  השפעתו  במבנה.  פרטיים  לשטחים 
זאת, תרמה לעיר את המראה ה'רך' שמקנה אוירה של חופש, 

אופטימיות ועליזות. 

 מתוך ספרה של פרופ’ אדריכלית ניצה מצגר-סמוק
 בתים מן החול, אדריכלות הסגנון הבינלאומי

בתל-אביב 1931-1948, משרד הבטחון ההוצאה לאור 1994.

בתים מן החול

נתי קלוגר, דני גבעאסי לוי, מורדי גרשון
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בוסר של דור חדש

המחזה הוצג לראשונה בתיאטרון הקאמרי בשנת 2003.

מתאר בית"  בעל,  ב"אשה,  גם  שלו,  קודמים  במחזות   כמו 
שמואל הספרי אנטומיה מדויקת, נוגעת ואכזרית של פירוק התא 
המשפחתי. כמו בחוויות הצפיה של הטרילוגיה הראשונה שלו, זו 
שמזמן נכנסה לקלאסיקה של המחזאות הישראלית בת-זמננו - 
"קידוש", "חמץ" ו"שבעה" - גם "אשה, בעל, בית", שנכתב במקור 
ב-2003, מצליח להכות בבטן הרכה של הקהל. כולנו רוצים לגונן 
על המשפחה שלנו, על הורינו ועל ילדינו, על גרעין האמת שלנו 
עצמנו, וההתבוננות במתחים, בדעיכה ובפירוק של תא משפחתי 
שנחשף מולנו במלוא האינטימיות שלו בהחלט עלולה להפוך לנו 

את הקרביים.
ובכל זאת, משהו פסקני יותר, כמעט רדיקאלי, נאמר לנו מהבמה 
של "אשה, בעל, בית", יותר מאשר במחזותיו הקודמים של המחזאי 

החשוב והמורכב הזה. 
– התפוררות  "חמץ", "שבעה"  "קידוש",   – בטרילוגיה הראשונה 
התא המשפחתי נבעה בעיקרה מפערי הדורות התהומיים שבתוך 
המשפחה הנתונה, פרי הבאושים של הקפיאה האובססיבית על 
הדורות  האבות.  דור  ומחידוש של  והסלידה משינוי  השמרים 
הצעירים התבוננו בסלידה ובניכור בצביעות של דור ההורים כפי 
שהיא באה לידי ביטוי ביחסו אל המציאות בכלל, ואל המשפחה 
עצמה בפרט. אבל דומה היה שהספרי עדיין נותן לו סיכוי, לאותו 
"דור צעיר", שלו רק ישכיל להתנתק מהדואליות הצבועה של הוריו 
ויתחדשו. הטרילוגיה  יישרדו  וילדיו  אל ההוויה הישראלית, הוא 
הראשונה של מחזותיו של הספרי היתה מעין פרידה מפורטת 

וארוכה מעולם שטוב שהוא הולך ונעלם.
ב"אשה, בעל, בית" אכן מקומו של הדור הראשון הוא שולי בלבד. 
ההורים עברו לדיור מוגן, האבא דמנטי, האמא הוזה אוצר בלום 
בין קירות שיכוני העובדים, קיומם של דמויות  שנטמן לכאורה 
ההורים מתרחק מזירת הקונפליקט העיקרית. זו מתקיימת בביתם 
יואל ונאוה, נציגיו הבוגרים של אותו דור שני שהספרי סמך  של 
על יכולתו לחולל את השינוי במחזותיו הראשונים. במקום שיואל 
ונאוה יחגגו התחדשות של דור שזאת היא מדינתו ואלה הם ערכיו 
גם הם מוצאים את עצמם במאבק שכמו מתיק את  החיוביים, 

והפרידה  – אפילו לריב על ערכיהם קשה להם  המילים מפיהם 
הכואבת מתחוללת מאחורי הקלעים, על הבמה אנחנו חווים רק 
בתוצאותיה הבלתי נמנעות. הדור של יואל ונאוה נכשל להציל את 
התא המשפחתי כמשוש חייהם, למרות שנציגיו כאן הם אנשים 
נכונים להקרבה  אינטליגנטיים, פתוחים מבחינה רגשית, אפילו 
יואל הציל באצילותו את נאוה מנטישתו של אחיו, בעלה  רבתי: 
ושל בעלה  נאוה  גידל באהבה רבה את בנם של  והוא  הראשון, 
הנוטש. אבל גם יואל ונאוה לא מצליחים לראות נכוחה ומפספסים 
את המציאות הקשה של תל-אביב העיר שיואל כל כך אוהב, את 
הפוליטיקה האיזורית, את הקונפליקט המזרח-תיכוני – אי אפשר 
זו  ואוהבת במקום הזה, בתל-אביב הזאת,  לשמר משפחה חמה 
זעקתו המייאשת-מיואשת של הספרי כפי שהיא נשמעת  היא 
מהתמונות האחרונות של המחזה החשוב הזה, מחזה שמצליח 
לתרגם את כל הקונפליקטים הכי רלוונטיים של המציאות שלנו 
לשפת במה דרמטית ישירה ואפקטיבית. הטעות הטראגית של 
וצילם  נאוה איבדה את בנה, כאשר הוא התבונן  יואל, שבגללה 
"לתומו" את בתי הבאוהאוס של מרכז תל-אביב בזמן העוועים 
המטורף ההוא שבו התחולל בדיוק פיגוע הטרור לידו – המחשבה 
של יואל, שאפשר להתרגש ממבנה ארכיטקטוני יפהפה במציאות 
ובאוויר, מחשבה שלא אמורה  וקניונים עולים באש  שבה בתים 
היתה להיות לה מקום - שם היה הרגע שבו התחילה התפוררותו 
כל אחד מהם התבצר  כבר  של התא המשפחתי שלהם. מכאן 
עונת  בשיא  האבסורדי,  והשיפוץ  שלו  החיים  בפרספקטיבת 
ליבת  הפיגועים של תחילת המילניום, שהיה אמור לחדש את 
החיים בזמן שהפריפריה הגיאוגרפית, הפוליטית והנפשית עדיין 
הסופית של  לקמילה  האכזרי  המאיץ  רק  היה  למוות,  דיממה 

הזוגיות הרומנטית שלהם.
הספרי מעתיק את עוורון דור ההורים אל דור הבנים ומעמת אותו 
עם המציאות הטראגית של הכאן והעכשיו, שלנו כיום. ומזה כבר 

אין לקהל שלו – לנו - סיכוי להמלט.

אבישי מילשטיין
מאי 2013

קדוש:
פה הייתי פותח את כל החלל, מרחיב 
את החלונות לפחות פי שתיים שיכנס 

הרבה אור, זה בחינם האור – למה 
שלא יכנס חופשי. זה בית שבנו בסגנון 

הבאוהאוס שזה סגנון שהמציאו 
בגרמניה אבל קראו לו סגנון בינלאומי 

ומכיוון שהאדריכלים של תל-אביב 
נסעו ללמוד בברלין עשו בתל-אביב 

הרבה באוהאוס, זה היה לפני מלחמת 
העולם השנייה וכולם רצו להיות 

אינטרנציונאליים. רק שפה זה הים 
התיכון.
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הנה מוטלות גופותינו
ליד דרבי בר

מי שכיוון את המהלומה מכיר היטב את תל-אביב, את הווי חייה. דומה שהוא 
גם מה הם הסמלים שהיו מתנוססים בגאון על שלטי האבירות שלה,  יודע 
אילו אך היו לה שלטים שכאלה: רחוב דיזנגוף, קו 5. מה עוד תל-אביבי כשני 

אלה? - אולי רק הים. 
נכון, קו 5 - זה לא הכותל. רחוק מזה. קשה מאוד לכתוב עליו ברגש, גם כשהלב 
נקרע, כי מטבעו הוא מאוד פרוזאי. חוץ מזה, הרי עוד ניסע בו, ונזיע בו, ונידחק 
ונצטופף בו, והוא, מצידו, יטיח בפרצופנו, אחרי שנרד ממנו סוף סוף, מטח ענן 

שחור ומצחין לפרידה, ויתרחק כדרכו בנהמה צרודה. 
יותר מדי, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה, אבל  5 אי אפשר להתפעל  לא, מקו 
ומובהק. לא העיניים  ותיק,  מצד שני, קשה להכחיש שהוא אירוע תל-אביבי 
של המדינה, אבל בהחלט - הקו של העיר: העמוס והתכוף מכולם, זה שעובר 
בה לכל אורכה, ברחובה הראשי והארוך ביותר; זה שעימו, מן הצפון הישן או 
מן התחנה המרכזית, נוסעים תמיד - “העירה”, עם כל הריגוש המקופל עדיין 

במילה הזאת. 
זהו הקו שבו קיוו פעם “ילדי תל-אביב” לנסוע גם עד לאפריקה, בעקבות בן 
העיר, נחום גוטמן, שלימד אותם כי אפילו דרך מסעירה זו מתחילה ב”אוטובוס 
5”. מי שנטש עם הזמן את החלום הזה, יכול היה סתם לשבת,  האדום מספר 
5, ולשיר עם “משינה” ש”רק אני ואנוכי נורמלי  בבוקר קיץ, באוטובוס מספר 

מכולם, בתחבורה הציבורית נוסע אל הים...” 
הפיצוץ בקו 5 מפוצץ גם את כל זה. את כל היומיומיות התל-אביבית הזאת, שכה 
נעים לזלזל בה, להקל בה ראש, לבעוט בה אם מתחשק, כמו פרחח באיזו חבית 

ריקה, או לשרוק אותה יחד עם “משינה”, ולזייף אם רוצים. 
בארץ עמוסת כובד ראש זו, טוב היה לדעת שיש לפחות פינה אחת שאיש איננו 
חייב בכבודה, אבל השבוע נעלמה הפינה הזאת, נמחקה כחיוכו האחרון של איזה 
פתי, שהתעקש בחוסר תבונה להוסיף ולחייך בבית אבלים. השבוע הורידו לעיר 
את החיוך הזה מן הפרצוף, כי השבוע הביאו גוויות לא מן “ההרים”, כבשירו של 
יהודה עמיחי, אלא מסתם אוטובוס מחורבן מספר 5, שקודם קפץ למוסך ועשה 
גם כמה נסיעות לבת-ים ולבית העלמין. השבוע הנה מוטלות גופותינו לא בבאב 

אל ואד אלא פה תיכף, ליד דרבי בר, בדיזנגוף.

עלי מוהר
פורסם בעיתון העיר 22.10.94

יובל סגל
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העלייה השלישית )1923-1919(, הביאה לארץ את הרעיונות 
היו  העולים  רוב  קואופרטיבית.  סוציאליסטית  של חברה 
לדגול  המשיכו  הם  אך  הרוסית  המהפכה  מן  מאוכזבים 
הפועלים  ציבור  ובתפקידו של  הסוציאליסטיים  בערכים 
לתקן את החברה. מצוקת הדיור בתל-אביב באמצע שנות 
ה־20 נבעה מהמספר הגדול של העולים שהגיעו וחיו בתנאים 

ירודים - במרתפים, בצריפים ובעליות הגג.
בשלהי שנות ה־20 הקימה ההסתדרות את המרכז לשכונות 
עובדים; תפקידו היה לטפל בהקמת שכונות לציבור הפועלים 
בעיר. ההכרה של תנועת העבודה, כי מחובתה לדאוג לשיכון 
הפועל העירוני, נבעה מסיבות אידיאולוגיות וענייניות כאחת. 
יקרה. לפועל, כבודד,  נבנו בתוך העיר על קרקע  המעונות 
ביתו. האגודה  בניית  יכולת עצמאית לממן את  היתה  לא 
איפשרו  והאחריות ההדדית של הקבוצה  הקואופרטיבית 

לפועל להשיג הלוואות לרכישת הקרקע ולמימון הבנייה.   
בתל-אביב היקף בניית שיכוני העובדים היה רחב - כ־700 

יחידות דיור, לעומת 500 בחיפה ו־90 בירושלים. 
מעונות העובדים בתל-אביב

המסר של האדריכלות החברתית תאם את האידיאולוגיה 
של תנועת העבודה בשנות ה־30. האדריכלות הזאת מצאה 
את ביטויה במעונות העובדים בתל-אביב בארגון החברתי, 

בתכנון ובעיצוב; העקרונות המובילים היו:
לבנייה העירונית בסביבה 	  בין המעונות  הדגשת השוני 

הקרובה.
פונקציונליות לצד פשטות ומינימליזם.	 
אחידות בתנאי המגורים - שוויון בין הדיירים.	 

בשנים 1936-1931 נבנו בתל-אביב עשרים מבנים בארבעה 
גושים נפרדים, במקומות שונים בעיר. המטרה של תנועת 
העבודה היתה להקים שכונות עצמאיות ומתבדלות, שיכללו 

את כל הפונקציות של חיי היום־יום. 
נבעה  הבחירה להעמדת הבתים בצורה שונה מהמקובלת 

מכמה סיבות: 
ידיים, 	  רחבת  פנימית  לגינה  כחומה מסביב  נבנו  בתים 

היו  הגינה  אל  המשותפים.  החברה  חיי  את  שסימלה 
החברתיות:  הפונקציות  כל  המרתף  בקומת  מופנים 
גן הילדים  הצרכנייה, המכבסה, המרפאה, חדר הקריאה, 
וכדומה. הגינה הפנימית סימלה גם את חשיבות עבודת 

הגן ואת הקשר אל האדמה.
בבנייה המופנמת מבחינות פיזית וחברתית היתה הצהרה 	 

נקראו  הבורגניים. המעונות  העיר  של התבדלות מחיי 
מאוחר יותר ׳מצודות פועלים׳, הגוש הבנוי הגדול, שבלט 
ברקמה העירונית, הפגין כוח ועוצמה של חברה הומוגנית 

בעלת ארגון עצמאי.
הבנייה מסביב לחצר איפשרה את העמדת הבתים במרחק 	 

היה לשמור על תנאי  ניתן  זו  בדרך  ביניהם;  מקסימלי 
תאורה ואוורור זהים לכל הדיירים.

הים־ בבנייה הערבית  גם  היתה מקובלת  הפנימית  החצר 
תיכונית; החצר המגוננת הפכה להיות מוקד הקואופרציה, 
נפתחה לרחוב על־ידי קומת עמודים חלקית. קומת  והיא 

מעונות 
העובדים

העמודים הופנתה במעונות הו"ד, ז׳ וח' לעבר הרחוב הראשי 
או לעבר השדרה, ועובדה זו קבעה את פתיחותן של החצרות 

לציבור הרחב ולא לדיירי המעונות בלבד. 
המהפך החברתי הביא עימו פתרונות דיור חדשניים. בתכנון 
ומיקומו במערך הדירתי נקבע על־פי  גודל החלל  המודרני 
ייעודו, זאת, לצד לימוד מעמיק של תנאי האקלים בדירה, 
במטרה לשפר את כמות האור והאוורור בבית. הדירה חולקה 
ובו מטבח, חדר מגורים  לשני אגפים עיקריים: אזור היום, 

ומרפסות; איזור הלילה ובו חדרי שינה ושירותים. 
נושבת ממערב  אגף המגורים פונה מערבה, שכן רוח הים 
מתכנסת  שבהן  השעות  ואחר־הצהריים,  היום  בשעות 
יום עבודה מייגע. מרפסות רחבות  המשפחה בדירה לאחר 
והמטבח;  ידיים הצלו בחזית המערבית על חדרי המגורים 
המרפסות האלה שימשו מקום בילוי בשעות הערב הקרירות. 
חדרי השינה פונים מזרחה, כדי לקלוט את רוח הלילה הבאה 
׳הצרפתי׳,  ממזרח. המרפסת המזרחית קטנה. דלת החלון 
שנפתחה למרפסת, הגדילה את כמות האור והאוורור בחדרי 
השינה. חדר המגורים היה גדול מחדרי השינה בדירה; כדי 
לשפר את תנאי האוורור תוכננו בו פתחים רחבים, שחיברו 

בין החדרים. 
הצליח  שרון,  אריה  שתיכנן  בתל-אביב  הו”ד  במעונות 
האדריכל למתן את החד־גוניות, האופיינית לחזית ארוכה, 
על־ידי שבירת גושי הבניין בהדרגה לאורך הרחוב. במעונות 
בולט המשקל האסתטי של המרפסת בעיצוב החזית, וכדברי 
א׳ שרון ״כבר בימי הבאוהאוס הייתי בעד בליטות בבניין, כיוון 
יותר  שיש לכך קשר עם אור ושמש.״ בשנות ה־50 ומאוחר 
אוחדו רוב המרפסות למרפסות ארוכות. המטייל ברחובות 
שונות,  חזיתות  בשתי  יבחין  בתל-אביב  הוז  דב  או  פרוג 
האחת מול השנייה - חזית היום המערבית מול חזית הלילה 

המזרחית.
את  הבהיר  במעונות  הציבוריים  החלקים  של  הפיתוח 
הקדימות החברתית, לצד הרצון להעניק איכות חיים לחיי 

הפרט.
וזכות ההשתכנות בהם  יקרה,  נבנו על קרקע  מעונות הו”ד 
היתה מוגבלת לקבוצה קטנה של פועלים אמידים. בין דיירי 
דאז  פעילי ההסתדרות  בעיקר את  למנות  ניתן  המעונות 
לצד נציגות רחבה של בעלי מקצועות אקדמאיים, סופרים, 
משוררים ואמנים. המשתכנים הראשונים היו מראשי תנועת 
העבודה, ביניהם י. שפרינצק, לוי אשכול, דוד הורוביץ ומרדכי 
אברהם  המשורר  תל-אביב(,  עיריית  ראש  )לימים  נמיר 
ועוד. החתך החברתי של דיירי המעונות מצביע  שלונסקי, 
על קבוצה פעילה שנטלה חלק נכבד בחיי החברה והתרבות 

העירוניים.

 מתוך ספרה של פרופ’ אדריכלית ניצה מצגר-סמוק
 בתים מן החול, אדריכלות הסגנון הבינלאומי

בתל-אביב 1931-1948, משרד הבטחון ההוצאה לאור 1994.

אור בן מלך יורם טולדנו
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רבקה גור

הוגו ירדן
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בשער

עלי מוהר
כל הכבוד!

לאחר נצחונה המדהים של הפועל ת"א על מילאן 
ברבע הגמר גביע אופ"א שנערך בניקוסיה

מעז יצא מתוק – כושר התמצות של לשון התנ"ך נחוץ כאן 
בהחלט כי רק הוא יכול לתאר, בקיצור כה מוחץ ועם זאת 
הזה.  הרגשות שליוותה את המשחק  מדויק, את טלטלת 
לניקוסיה, תוגה שהביאה  תוגה אפפה אותו למן הגלייתו 
הגדול  החלום  לדכדוך.  וכמעט  לירידת מתח  בעקבותיה 
הכדורגל  האמיתיות של  הענקיות  את אחת  פעם  לראות 
העולמי מגיעה לארץ להתמודדות רצינית – חלום זה התנפץ 
עד כי דומה היה שחגה הגדול של הפועל שובש ללא תקנה.

מובן שגם המצב בארץ מכרסם כל העת ביכולת לשמוח את 
השמחות הפשוטות והנהדרות שהכדורגל מתמחה ביצירתן. 
אין פלא אפוא שכמה שעות לפני המשחק עוד היו רבים מן 
האוהדים שפגשתי שקטים ועצורים מן הרגיל. לא היו אלה 
הציפייה וההתרגשות שהיו מלוות משחק נגד מילאן בימים 

כתיקונם.

ואולם דווקא מפני כך היה הניצחון מתוק כל כך, מתוק כפי 
שרק מתוק שיוצא מעז יכול להיות. הוא בא כפלא, כמתנה 
שלא תיאמן, ומה שהפליא בו יותר מכל היה הטבעיות שבה 
הושג, כאשר הפועל תל-אביב, כבר בלי ששחקניה יחושו 
בכך, שיחקה נגד קבוצת הכדורגל הגדולה ביותר שהזדמן 
לה לפגוש כאילו היתה שווה לה. יתרה מזו – גם הצופים, 
השדרים והפרשנים, שביקרו מדי פעם את הפועל, הפנימו 
כולם בלי משים את השוויון הזה. כמובן מדי פעם הם צבטו 
את עצמם, הזכירו לעצמם שמדובר במילאן, אבל רוב הזמן 
זה היה משחק לא רק שקול כי אם בין קבוצות בעלות מעמד 

שווה, וזהו ההישג הוודאי הגדול ביותר של הפועל השנה.
מובן שמילאן היום היא לא מילאן של פעם. ודאי, ואולם עצם 
העובדה שאנחנו בכלל טורחים לומר זאת מעידה על המהפך 
המושגי העצום שחוללה הפועל בתודעתה ובתודעתנו, לפני 
חודשיים בלבד, לפני חודש, לא היה כושרה של מילאן גורם 
כלל; היינו משוכנעים שמילאן )מילאן!( תגבר על כל קבוצה 
ישראלית גם ברגל אחת צולעת. אתמול בניקוסיה דיווחו 
אחרי  איפוק!   – ההלבשה"  בחדר  "איפוק  על  השחקנים 

ניצחון על מילאן!
יתכן כי כולנו כאחד עוד איננו מכירים בדיוק מה חוללה 
הפועל תל-אביב בחודשים האחרונים. כולנו כאחד עדיין 
איננו מעכלים את עומקה של פריצת הדרך שעשתה. בדקה 
ה-32, אחרי הגול של קלשצ'נקו, מיהרתי לרשום בפנקסי 
דקה ותוצאה, כי אמרתי בלבי שייגמר המשחק איך שייגמר, 
אני רוצה לזכור את הרגע ההיסטורי שבו הורה לוח התוצאות 
זה ימשך דקה,  0. גם אם   – 1, מילאן   – הפועל תל-אביב 
ראוי להנציח את הרגע שבו הובילה  שתיים, עשר דקות, 
הפועל מתל-אביב על האדומים הגדולים ממילאנו. אבל 

הרגע נמשך ונמשך. הוא עדיין לא הסתיים.

פורס בעיתון העיר 14.3.2002

טוני ברמן

דני ברמן
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בכל סוף–שבוע בעונת המשחקים, עולים ל–600 אלף מגרשי 
הכדורגל הפזורים בעולם כ–150 מיליון אנשים במטרה לשחק 
כדורגל, מהם 20 מיליון הן נשים.  מאות מיליונים של אנשים 
- צופים במשחקים אלה במגרשים  ונשים  - גברים  אחרים 
התרבותית  לחוויה  הטלוויזיה.  באמצעות מסך  או  עצמם 
הזו אין, כפי הנראה, אח ורע. לא המשחקים על המגרש הם 

העיקר, אלא קהל הצופים הצופה בהם באדיקות. 
מאפשרת  הכדורגל  במגרש  לאוהדים  המזומנת  החוויה 
“להשעות” את החיים לשעה קלה, להסיר את הפיקוח ומספק 
מענה לביקוש אחר התרגשות. הזדהות עם קבוצת הכדורגל, 
ברגעי התרגשות  - מתעצמת  היא מפרפרת  אף שלעתים 
גם, למרבה הפלא, ברגעים של  הניצחון, אך  מן  המופקים 
כישלון וצער. העימות בין “אנחנו” מול “ההם” הוא חלק בלתי 

נפרד מן ההזדהות עם הקבוצה האהודה. 
“הכדורגל מספק מקבץ של טקסי נחמה,” כותב טוני מאסון 
בספרו תשוקת העם, “בהיבטים רבים הוא עולם חברתי יציב, 
היכן שהמגרש, הכללים, מיקום האוהדים, דפוסי המשחק 
מספק  הוא  כן  פי  על  אף  בהרבה.  משתנים  אינם  עצמו 
הזדמנות להתרגש ולהתענג באופנים שהיו מתקבלים במבטי 
זעם בהקשרים חברתיים אחרים. במגרש הכדורגל נדחקים 
הצדה החיים הרגילים והזמן מושעה. מגרש הכדורגל מעורר 
ניתן להשיג  ושל שפל, מה שבנדיר  התרגשות של פסגה 

.)Mason, 1995( ”במקום אחר
הכדורגל הוא משחק רציונלי – אינסטרומנטלי: יש לו כללים 
ברורים המכוונים להשגתה של מטרה קבועה. בכל מקום 
הזו  השגרה  דווקא  אלה.  כללים  פי  על  בעולם משחקים 
והדקדקנות בניהול המשחק והמטרה שלעולם אינה משתנה, 
הם שמספקים רקע רחב וקבוע לדיאלוג שיש לו שפה אחת 
ודברים אחדים. משחק הכדורגל הפך לתיאטרון שנמחקו בו 
הגבולות המפרידים בין הצופים לבמה )מגרש(. בזמן המשחק 
ולמאמן,  לשחקנים  האוהדים  בין  דיאלוג  מתנהל  עצמו 

הדיאלוג הזה נמשך גם לאחר שהסתיים המשחק. 
זה  הכדורגל.  הייחודי של משחק  הוא המאפיין  הדיאלוג 
לבקש  בלי  בו  להשתתף  יכול  אוהד  כל   - פתוח  דיאלוג 
רשות דיבור. בדיאלוג הזה טמונים כל רכיבי נוסחת הקסם 
של הכדורגל: חוויית קרנבל, ריגוש אקסטטי, עוגן יציב של 

הזדהות והפקה של עונג מן הסוג הכי מספק ומרווה.
"מרכז  אוהד כדורגל הוא מי שהמשחק הזה מהווה עבורו 
מי  רגשותיו.  ומלבה את  חיים". מי שהמשחק הזה מדליק 
שסדר היום שלו, או נכון יותר, סדר השבוע שלו וסדר השנה 

מועדונו.  הליגה של  ללוח משחקי  בהתאם  נקבעים  שלו, 
טעמו האסתטי מושפע מזיקתו לקבוצת הכדורגל שלו: הוא 
נוטה לבחור בצבעים שלה ולהימנע מצבעים הנקשרים עם 
הקבוצה הלא אהודה עליו. אם לקבוצתו האהודה מיוחסת 
בארסה  )למשל,  אתנית  זיקה  או  מסוימת  פוליטית  זיקה 
הדבר  הערבית(,  סכנין  בני  הקתולית,  סלטיק  הקטלנית, 
מסוימת  בקבוצה  הבחירה  למעשה  בחירתו.  על  משפיע 
לרוב אינה חופשית, נולדים עמה, היא עשויה לנבוע ממצב 
לאומי, השקפה  שיוכי–קטגורי מסוים: מוצא עדתי, מוצא 

פוליטית וכדומה. 
יותר מכל אירוע אחר של תרבות יש לצופים–אוהדים השפעה 
על עיצוב הכדורגל כמופע של תרבות: דיאלוג בין האוהדים 
המשחק:  ולאחר  במשך  לפני,  כאמור,  מתרחש,  למשחק 
האוהדים הם שיוצרים ומלטשים את הטקסט של המשחק: 
ידועה  גוף שמשמעותם  ובתנועות  במלל, בשירה, בסמלים 
ומעוררת תגובה. אין כמעט אירוע אחר שביחס אליו טמונה 

עוצמה רגשית רבה כמו בכדורגל. 

מהעריסה ועד למנוחה נכונה
אהדת כדורגל היא אורח חיים המלווה את האוהד מילדות 
אינה קלישה:  וזו  אינה מתכלה אלא עמו.  והיא  מוקדמת, 
המחקר הענף על התנהגותם של אוהדי כדורגל מצביע על 
כך שההתחברות לכדורגל נעשית בשלב מוקדם של החיים, 
לקבוצה  כלל( מתחבר  בדרך  )ה"גבר הקטן"  הילד  כאשר 
וימשיך לאהוד את הקבוצה  באמצעות בן משפחה או חבר 

בבגרותו, בבחרותו וגם כאשר יהיה לאב ולסב. 
עוצמת הדבקות בקבוצה מתעצבת באמצעות הדיאלוג הפיזי 
וה"רוחני" שמנהל האוהד עם הקבוצה. ולכך שותפים באופן 
וחזק גם אוהדים אחרים שמהווים קבוצת התייחסות  בולט 
משמעותית עבורו. יש מי שמשווים זאת להתנהגות דתית: 
עוצמת האמונה באל אינה עולה ואינה פוחתת בזיקה ישירה 
לטובין שהוא מחלק. בניצחון ובהפסד, האוהד האדוק עומד 

תמיד לצדה של קבוצתו.

מתוך ספרו של פרופ’ אמיר בן פורת
הו, איזו מלחמה מענגת! בהוצאת פרדס

איזו מלחמה מענגת! 
סוד הקסם של הכדורגל

נאוה: לא רוצה להבין אני רוצה פתוח ולבן ואור. הרבה אור. ואני רוצה 
שאת מכולת פסולת הענקית שהם מביאים מחר ושמים למטה – נמלא 

והם ייסעו לרוקן ונמלא עוד פעם והם ייסעו לרוקן ונמלא עוד פעם 
ועוד פעם עד שלא יישאר כאן כלום עד שנזרוק מכאן הכל – אני לא 

רוצה את הספרים הישנים והכיסאות הישנים ואת כל אלבומי התמונות 
הישנים והספה המרופטת וקלטות הווידיאו והסירים והצלחות והדובי 

שלך ושלי ושל יובלי – זה מה שאני רוצה.
יואל: חבל. כי אני, בדיוק את זה – לא רוצה.
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“העיר הלבנה” בתל-אביב
אתר מורשת עולמית

מועצת אונסק"ו – ארגון האו"ם לענייני מדע, חינוך ותרבות – הכריזה על "העיר הלבנה" של תל-אביב 
– הכוללת מרקמים, מתחמים  כאתר מורשת עולמית המיועד לשימור. העיר ההיסטורית של תל-אביב 
ומבנים במרכז העיר שהוקמו בשנות ה-30 בסגנון הבינלאומי באדריכלות )"באוהאוס"( – נמנית על שמונה 
המתחמים המודרניים שהוכרזו עד 2003 לשימור ברחבי העולם. ההכרזה על "העיר הלבנה" כאתר מורשת 
בייחודה של תל-אביב, כמייצגת בצורה מובהקת את  בינלאומית רשמית  עולמית, היא למעשה הכרה 
אדריכלות הסגנון הבינלאומי, הן בשל מבנים אופייניים לסגנון כאלו הקיימים סביב כיכר דיזנגוף, והן בגלל 

המבנה העירוני האופייני שתוכנן בשנות ה-20 על ידי מתכנן הערים הסקוטי, סר פטריק גדס.
באופן ייחודי לתל-אביב, נבנו לאורך רחובותיה במהלך שנות ה-30, מאות מבנים שתוכננו על ידי אדריכלים 
בוגרי בתי ספר לאדריכלות באירופה, בהם גם בית הספר "באוהאוס" בגרמניה, ואדריכלים שעבדו אצל 
מחוללי האדריכלות המודרנית, כמו לה קורבוזיה ומיס ואן דה רוהה. על האדריכלים המפורסמים שעבדו 

באותן שנים בתל-אביב נמנים דב כרמי, זאב רכטר, אריה שרון, יוסף נויפלד, סם ברקאי, ואחרים.
הכרזת מועצת אונסק"ו חלה באופן כללי על שלושה מתחמים: האחד משתרע בין שדרות בן גוריון, שדרות 
בן ציון ורחוב אבן גבירול, אשר במרכזו כיכר דיזנגוף, אזור החופף בערך את תוכנית גדס; השני – לב העיר, 
הכולל את שדרות רוטשילד, מרחוב נחמני ועד תיאטרון הבימה, כולל הרחובות הסמוכים; השלישי – "מתחם 
ועוד. באזורים אלו נמצאים רוב המבנים הנכללים  ביאליק", הכולל את הרחובות ביאליק, הס, אידלסון 

בתוכנית השימור העירונית..

www.hayadan.org.il 5.7.2003 ,אסתר זנדברג
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עדי שמרוני - עיצוב תאורה 
 Mountview והאקדמיה  באוניברסיטת תל-אביב,  לאומנות התיאטרון  בוגרת החוג 
ומופעי  הופעות מחול  עיצבה תאורה להצגות,  בעיצוב תאורה(.  )התמחות  בלונדון 
גיבורים.  ולרקוד,  לעוף  הבימה:  בתיאטרון   - עבודותיה  בין  ובחו"ל.  בארץ  מוסיקה 
ימיה, ילדת הפעמון,  שיינדלה, הקוסם מארץ עוץ, מימונה, אחרון  בתיאטרון בית ליסין: 
חברות הכי טובות. בתיאטרון באר שבע: משיח, הרוזן ממונטה כריסטו, פיאף, המשרד, קן 
הקוקיה, שחק אותה סם, הרבה רעש על לא כלום, למה לא באת לפני המלחמה? גלילאו. 
מחיר  הדודה של מנש,  עופרה – דרמה מוזיקלית. בתיאטרון חיפה:  בתיאטרון הצפון: 
הכבוד )בשיתוף עם חני ורדי(. בתיאטרון אורנה פורת: ארץ קליק במדיטק: עץ הדומים 
תום סוייר, אריוודרצ'י רומא, עד התביעה,  תפוס, סוד הגן הנעלם. בתיאטרון הספריה: 
ג'ייקל והייד, היפה והחיה. גוונים במחול 2011 – תוכניות ג' וד'. זוכת פרס עיצוב התאורה 
בפסטיבל להצגות ילדים, חיפה 2011 על ההצגה ארץ קליק זוכת פרס עיצוב התאורה 

להצגה לב פסטיבל עכו 2011.

שמוליק הספרי - מחזה ובימוי 
ישראל  והיסטוריה של עם  יהודית, קבלה  גן. למד פילוסופיה  נולד ב-1954 ברמת 
באוניברסיטה העברית בירושלים ובימוי תיאטרון בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת 
תל-אביב. בשנים 1985-86 מחזאי בית בתיאטרון באר שבע, 1986-87 מחזאי בית 
1992-93 מנהל אמנותי  1990-91 מנהל אמנותי פסטיבל עכו,  בתיאטרון הקאמרי, 
בתיאטרון הקאמרי. מחזותיו: חופה שחורה, תשמ"ד, מתן תורה בשש, גיסתו של גולדין, 
החילוני האחרון, המלך, קידוש, חמץ, שבעה, המפקח, נתניה, הרב קמע, אקורדיונים, 
מילאנו, לעולם לא יפגשו, הבדלה )אותם גם ביים(. עיבוד למחזות: אליקו בן שושן )יצחק 
בן נר(, אותו ואת בנו )י.ד. ברקוביץ'(, נוצות )חיים באר(, חצוצרה בוואדי )סמי מיכאל(, 
מפלצת  )יהושע קנז(. מחזות לילדים:  אחרי החגים  )פניה פנלון(,  תזמורת על תנאי 
וג'וני  פרנקי  ז'ארי(,  )א.  אבא אובו  הצחוק, עלילות שמשון בר לשון. ביים את ההצגות: 
ציד המכשפות  גולן(,  ערפל )מתי  )טוני קושניר(,  מלאכים באמריקה  )טרנס מקנאלי(, 
)ארתור מילר(, סליחות )חנה אזולאי(. בטלוויזיה: הדרמות הכל דיכפין )תסריט ובימוי(, 
קשת  )בימוי(. כתב לתוכניות הטלוויזיה:  קמפיין  וכל עמי הארץ מתייהדים )תסריט(, 
)2011(  2 פולישוק   ,)2009( פולישוק  וביים:  זה, החמישייה הקאמרית. כתב  זהו  וענן, 
)בימוי(.  שושלת שוורץ  )בימוי(,  שחור  המיועד )תסריט(,  )2012(. בקולנוע:   3 פולישוק 
המחזה אשה, בעל, בית הועלה בשנת 2007 בתיאטרון לגונה פלייהאוס, קליפורניה, 
ובתיאטרון העירוני של ניירובי, קניה. זוכה פרסי האקדמיה לתיאטרון: מחזאי השנה 
וההצגה הטובה של השנה - חמץ )1996(, מחזאי השנה - שבעה )1997(, מחזאי השנה 
זוכה פרס האקדמיה לקולנוע   .)2003( אשה, בעל, בית   - והצגה הטובה של השנה 
לבמאי השנה ופרס הסרט הטוב ביותר – שחור )1995(, זוכה פרס מיוחד בפסטיבל 

ברלין לקולנוע על בימוי שחור )1995(.

מוני מדניק - עיצוב תלבושות
ולעיצוב. מעצב אופנה  בוגר החוג לעיצוב אופנה ב"שנקר" בית ספר גבוה להנדסה 
ותלבושות לבמה. מרצה בכיר ב"שנקר". מנחה פרויקטים בעיצוב ובציור. בין עבודותיו 
לתיאטרון: באופרה הישראלית החדשה: ירושלים. בתיאטרון בית ליסין: בחורים טובים, 
בתיאטרון  ימינה, חברות הכי טובות.  ימיה, אחים בדם, משאלה אחת  שיינדלה, אחרון 
גשר: הלילה ה-12. בתיאטרון באר שבע: עלי כינור, קומפני, הכל אודות חווה. בתיאטרון 
הקאמרי: קומדיה של טעויות. כמו כן תרנגול כפרות, ברנשים וחתיכות, נשים קטנות, אמיל 
והבלשים, רשומון, ירמה, אורה הכפולה, שש נפשות מחפשות מחבר, מומו ועוד. זוכה פרס 

התיאטרון ופרסי הבמה לילדים ונוער.

דרור הרנזון - עיצוב תפאורה   
בוגר תואר שני במגמת עיצוב תפאורה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב. )שם 
שימש גם כמרצה ב- 1992(. עיצב תפאורות לאופרות: וויצק )התזמורת הפילהרמונית 
אידומינאו )האופרה הישראלית החדשה(, חידש תפאורה  הישראלית היכל התרבות(, 
לסוויני טוד, פאוסט )האופרה הישראלית החדשה(, נבוקו )טוקיו – יפן(. עיצב תפאורות 
להצגות - בתיאטרון הקאמרי: אנטיגונה, פולארד, תיקון חצות, רצח, אורי מורי, אויב העם, 
המפקח, המפיקים, ועוד. בתיאטרון הבימה: )שם שימש כמעצב הבית לעונת 93/94( 
לילות הדבש והאימה, קוסם מברוקלין, נושים, העלמה והמוות, זעקי ארץ אהובה, תמרה, 
מעקב באפלה, פרלוד לנשיקה.  ועוד. בתיאטרון באר שבע:  מועדון האלמנות העליזות 
להיות או לא להיות, חצוצרה  ויישתחו. בתיאטרון חיפה:  וילך,  ויאמר  ענסמבל עיתים: 
בוואדי, פירוק ועוד. בתיאטרון בית ליסין: דואט לאחת, חמץ, קידוש, שבעה, ביאנקה, כחול 
בוער, ערפל, ארוחה עם חברים, אלטלנה, הקונצרט, ז'קו , מבזק חדשות, סליחות, פלדה, 

ריגוש, נערי ההיסטוריה, ועוד.

אלדד לידור - מוסיקה
בוגר  ומולטימדיה.  ומעצב מוסיקה להצגות, לסרטים, לפרסומות, למוזאונים  כותב 
המגמה לקומפוזיציה באקדמיה למוסיקה בירושלים. מלמד עיצוב מוסיקה בסמינר 
אלוף הבונים, מלכת היופי של לינאן, רכוש  הקיבוצים. בין עבודותיו בתיאטרון הבימה: 
נטוש, סונטת סתיו, מועדון האלמנות העליזות, אוסקר ודודה רוזה, קפואים, אבנים בכיסים, 
הכיסאות, נשיקת אשת העכביש, מראה מעל הגשר, מחילה, בחורים טובים, הבחורים 
בדלת ממול, אמדאוס. בתיאטרון בית ליסין: נערי ההיסטוריה, מקווה, פילומנה, פלדה, 
מירלה אפרת, מכתב לנעה, פופקורן, ערפל, שבעה, כחול בוער, אחד משלנו, הזוג המוזר, 
מידה כנגד מידה,  וולף. בתיאטרון החאן:  חשמלית ושמה תשוקה, מי מפחד מוירג’יניה 
האם הטובה, האזור החופשי. בתיאטרון הקאמרי: הבדלה, מי מפחד מורגיניה וולף, מותו 
של סוכן, נתניה, ביבר הזכוכית, אשה, בעל, בית, דמוקרטיה, המלביש, קופנהגן, המנצח, 
יחסים מסוכנים, להרוג את הזמן, מהגר עובר ושב. בתיאטרון חיפה: הדוכסית מאמלפי, 
השתיקה, עיר חופשית, הילד מאחורי העיניים, שיחות עם אבי, הנכד. בתיאטרון באר שבע: 
ילד משלי, ביבר הזכוכית, רק בימי ראשון, באופן יחסי, M בטרפליי, זינגר, המתחזה, הרציף 
המערבי. בתיאטרון לילדים ולנוער: מסך הברזל, הממלכה של קנסוקי, פילים לא רוקדים 
קרשינדו, שמשון בר לשון, צבע  נילי. במדיטק:  גיבורת  בלט, אורי, צבע הפנינה, שרה 
הפנינה, המאוהב מכיתה ו’. בתיאטרונטו: שעת הנעילה. בפסטיבל עכו 2007: טרנקילה. 

.”Closer“ הוציא 3 דיסקים אינסטרומנטאליים, אחרון שבהם
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יורם טולדנו - קדוש
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 1996. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון 
בית ליסין: אבודים ביונקרס, סינית אני מדברת אליך, החולה ההודי, קפה ערבה, דולפינים, 
הפסנתר של  7, ולנטינו, נדל"ן, סוסים על כביש גהה. בתיאטרון באר שבע:  פרינסס מרי 
ברתה, גייפס. בתיאטרון הספרייה: כובע מלא גשם, הנרי הרביעי, דרך החופש, מעגל הגיר 
תשובה, ארתורו אוי, להיות או לא להיות, אותלו,  גג שקוף. בתיאטרון חיפה:  הקווקאזי, 
גבולות, המלט, רומיאו ויוליה, שלום ולא להתראות, אימפרו, אמנות המשחק, יתוש בראש, 
מועדון הקופים הירוקים.  רומבטיקו, דודתו של צ'ארלי, בנות עובדות. בתיאטרון תמונע: 
סיבת המוות רצח, שלווה, המכון, ספי, תיק סגור, חדר מלחמה, תמרות עשן,  בטלוויזיה: 
שלוש אמהות, חמש שעות מפריז, אדם בן כלב, אנשים  טקסי דרייבר, חטופים. בקולנוע: 

כתומים, ועוד.

אסי לוי - נאוה
בוגרת ביה"ס למשחק ע"ש יורם לוינשטיין. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון צוותא: 
שירת בלהות הצגת יחיד מאת אלונה קמחי. בתיאטרון בית ליסין: ג'קו, גן עדן דרום, קפה 
ערבה, אמא מאוהבת, אמא שלו. בתיאטרון הקאמרי: פרק ב', ליסיטרטה, הורדוס. בדרמות 
ילדות מאושרת, חדר מלחמה, הבורגנים, קפה פריז, תמונות  עור, היתה לי  בטלוויזיה: 
יפואיות, בטי בן בסט, צאבלה, שבעה, פינה קבועה בתוכניה הטלוויזיה שישי וחצי, בטיפול, 
גירושים נפלאים, שירות חדרים, שלום ועוד. בקולנוע: אביבה אהובתי, אבנים, קשר עיר, 
אודות המוניטין, הבולשת חוקרת, ציפורים בניוטרל, העולם מצחיק. אלבום בכורה מונטנה 
ביחד עם ניר פרידמן בשנת 99׳. כתבה והלחינה יחד עם הנרי וביצעה את שיר הנושא 
2. זוכת פרס האקדמיה לטלוויזיה, השחקנית  שירות חדרים בערוץ  יום חדש, לסדרה 
הטובה ביותר לשנת 2007 על תפקידה בסדרה בטיפול. זוכת פרסי האקדמיה לקולנוע, 
שחקנית המשנה הטובה ביותר לשנת 1998 על תפקידה בסרט קשר עיר, השחקנית 
אביבה אהובתי. כמו כן זכתה בפרסי  2006 על תפקידה בסרט  הטובה ביותר לשנת 
השחקנית הטובה בפסטיבלים שונים בעולם. על תפקידה בסרט אבנים היתה מועמדת 
)זוהי הפעם  לפרס שחקנית השנה באירופה מטעם האקדמיה האירופאית לקולנוע 
הראשונה ששחקן ישראלי מועמד לפרס זה(. זוכת פרס התיאטרון הישראלי - שחקנית 

השנה על תפקידה באמא שלו.

מורדי גרשון - יואל
- בתיאטרון בית  1999. השתתף בהצגות  נתיב,  ניסן  בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת 
ליסין: פילומנה, יחפים בפארק, נערי ההיסטוריה, סופ"ש עם תום, מייק, תקלה קלה, בחורים 
טובים, שם פרטי. בתיאטרון הקאמרי: עד ראיה, כובע הקש האיטלקי, אמא קוראז', אטום, 
דונה רוזיטה, לכל השדים והרוחות, קרום. כתב וביים: דור 3.5 בתיאטרון הנפש, שעשואום 
מצב אבוד  וביים את המחזה  וזכה בפרס הבמאי. כתב   2000 במסגרת פסטיבל עכו 
במסגרת  והציר הצפוני  היצור, אני  ביים:   .)2002( נתיב  ניסן  בסטודיו למשחק בהנהלת 
יומנו של מטורף במסגרת פסטיבל   ,)2004( והנוער בחיפה  התחרות בפסטיבל הילדים 
תיאטרונטו 2001. פרק ב' )תיאטרון הספריה(, רודף השמלות, דינג דונג, בעל בריבוע )בית 
צבי(, דו"ח מצב )תיאטרון הנפש(. טלוויזיה: החממה, קוויקי. זכה במלגות קרן אמריקה – 

ישראל בשנים 97/98. 

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

עוד אני הולך, כלבת.

נתי קלוגר-רוזנברג - נעמי
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב. השתתפה בהצגות - בתיאטרון חיפה: דודתו של צ'רלי. 
בתיאטרון בית ליסין: קפה ערבה, היופי כן קובע, מקסי ואני. בתיאטרון מסחרי: אורחא די 
המופע המרכזי, ערב אדיר, הרצועה, אולי הפעם, סרוגים,  עלמא - מונודרמה. בטלוויזיה: 
יוני והמחוננים, נבחרת ישראל  אורים ותומים, המקום, כפיות, באה בטוב, כאן גרים בכיף, 

בטלווזיה, החממה.

יובל סגל - קדוש
2000. השתתף בהצגות - בתיאטרון הבימה:  יורם לוינשטיין,  בוגר ביה"ס למשחק ע"ש 
זוגיות, עקב אכילס, במלחמה כמו במלחמה, צורה לאהבה, הנאהבים והנעימים, חודש בכפר, 
אכזר ורחום, כוכב יאיר, שרי מלחמה, חתונה מושלמת, לילה במאי, אנה קרנינה. בתיאטרון 
בית ליסין: דצמבר. בטלוויזיה: קצרים, פרשת השבוע, החיים זה לא הכל, יוצר הסדרה טקסי 
דרייבר, פלפלים צהובים עונה 2, חסמבה עונה 2, ועוד. בקולנוע: מתנה משמים, לרקוד, 

האלוהים של מלכה ועוד.

אור בן מלך - רועי
ניסן נתיב, שירת בתיאטרון צה"ל. השתתף בטלוויזיה בסדרות:  בוגר הסטודיו למשחק 
לצחוק או למות.  ותומים, עספור, האלופה, פרשת השבוע, בתכנית המערכונים  אורים 
השתתף בהצגות - בתיאטרון בית ליסין: סוסים על כביש גהה. בקולנוע: התגנבות יחידים, 

העולם מצחיק, עדות.
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רבקה גור - ציפה
שיחקה בתיאטרון הבימה במשך 18 שנה. השתתפה בהצגות שולמית, אופרה בגרוש, 
גן הדובדבנים, קברט,  יומן חוף ברייטון, החווה, אנשים קשים,  סנג'ר, נמר חברבורות, 
רוקדים בלונאסה,  לוהט,  גג פח  יהוא, חתולה על  ביבר הזכוכית,  מראה מעל הגשר, 
כריתת ראש, מחול המוות, מועדון האלמנות העליזות. בתיאטרון חיפה: פופר. בתיאטרון 
החאן: האם הטובה. בפסטיבל עכו 93 התוכים של יחזקאל. בתיאטרון באר שבע: בית 
מלאכה. בתיאטרון הקאמרי: קפריסין, המפקח, שמו הולך לפניו, היה או לא היה, אשכבה. 
בתיאטרון בית ליסין: מה עושים עם ג'ני?, נדל"ן. בצוותא: חברים מספרים על ישו, קברט 
סאטירי סטריפטיז אחרון. כתבה וביצעה את פרחים לבתיה, תיאטרונטו 99 וזכתה בציון 
לשבח. כתבה וביצעה את יום הולדת 42 במסגרת "פותחים מסך" בבית ליסין 2001, 
המחזה זכה בציון לשבח. לאחר כשנה הועלתה ההצגה בצוותא בביצועה. השתתפה 
בסדרות ובסרטים. זכתה בפרס ע"ש שמעון פינקל, בפרס ע"ש חנה וגוטליב רוזנבלום 
ובפרס ע"ש רפאל קלצ'קין. ב-2012 זכתה בפרס שחקנית השנה בקולנוע על תפקידה 

בסרט חיותה וברל )בימוי עמיר מנור(.

הוגו ירדן - שעיה
בוגר המחזור הראשון של בית הספר לאמנויות הבמה, בית צבי, בניהולו של חיים גמזו. 
תפקידיו הראשונים היו בתיאטרון אהל בהצגות עמך והחולה והמדומה. יחד עם קבוצת 
שחקנים יסד את תיאטרון באר שבע ושיחק בו ביותר ממאה הצגות, במשך למעלה 
מעשרים שנה. בין ההצגות הבולטות בהן השתתף: אותו ואת בנו, זינגר, מפיסטו, דודתו של 
צ'רלי, הלילה ה-12, רוב מהומה על לא מאומה, רומאו ויוליה. בתיאטרון בית ליסין שיחק 
במשך שבע שנים, בין ההצגות הבולטות: התאומים מוונציה, מלאכת החיים, על עכברים 
ואנשים. מזה 3 שנים משחק בתיאטרון הקיבוץ בהצגה תמונה משפחתית שזכתה בשנת 
יתוש בראש, החגיגה  2006 בפרס ההצגה הטובה ביותר לנוער. בתיאטרון הקאמרי: 
ילדי סטאלין, מבצע סבתא, אסקימוסים בגליל. בטלוויזיה:  )בשיתוף הבימה(. בקולנוע: 

הבורגנים ועוד.

דני ברמן - יובל
השתתף בטלווזיה בסדרה 
ובסרטי  בפרסומות  זנזורי, 

סטודנטים.

טוני ברמן - יובל
8 הופיע בסרטו הראשון  בגיל 
מאז  הראשי.  בתפקיד  פנחס 
שיחק במספר הצגות, סרטים 
ניהם:  בי זיה,  י ו טלו וסדרות 
הזהב,  בנות  בכיף,  גרים  כאן 
אורח.  תפקיד   - נהדרת  ארץ 

בתיאטרון בית ליסין: אמא שלו.
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שחקני התיאטרון 
לעונת 2013-14 )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
מכירות בית:

ליטל גביש, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

עוזרת למנהל משאבי אנוש:
נגה חליף 

רכזת שרותי משרד:
ויקי וייסמברגר

מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן

חשבת שכר: לורה מולצד'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן, טלי חובב

מנהלי מח' שיווק טלפוני:
קופלר סלביה, שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
מריה בנגרט, בתיה גמליאל,

זאבי זוהר, יפית טרייסמן,
ציפי לסינגר, רחל לסקי

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

טל ימיני, ליאור ליבה-רנולד
נציגי שרות לקוחות:

מירה ביסון, רות בן-דת,
שרה גלעם, שירה מאזה, רוני מולא, 

יעל מטלון, מאיה סברוב
מרכזיה: דבורה אהרון, עליזה שטרן

ארכיון: שי מרקוס
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, איציק סלחג'י, יצחק ברוך
אחראי סדרנים: אבישי מימון

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

אורנה דויטש, ברוך וידרה
שושי זק, רולי יקואל, לני רוזנצוויג,

שרון שפירא, ארז שפר

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

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

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

מטיאס סטוליאר
גיא קריספיל, נחום רז

עובדי במה: יניב אלבז, דניאל ברק
יהודה גרוס, נביל, טאפש,
אלון כליף, שלומי נתנאל

מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר
תאורנים: שוקי אבו-חצירה, 

ניסים דלרייה, שי דלרייה, שמואל הס, 
יוני לביא, יוליוס מאירסון,

פרננדו מחאיקר, אולג סטפנוב,
ליאור עזרא, אייל עובדיה,

דולב ציגל, קונסטנטין רייבסקי
מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה

הגברה: אבישי אסור, אסף בן אבי,
רז בליצבלאו, גיורא הרמן, 

ליאור דלמן, סטס סוסניבקר, 
אורן פרי, רם קציר, שרון ראובן,

יורי שכנוביץ, סרגיי שקורין
מנהל ייצור: רמי דקל

אביזרים: יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני

מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:
טל אדמון, מיכל בן שושן,

ולריה גלוזמן, דנה כהן,
מריאנה גרייב, טל ניב,

אסיה נלן, אולגה פרגמן,
מרינה צורילוב, ליאורה רון

מיטל שלום, אירנה שפיצר
אחראי בטיחות: יעקב הכהן

יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי

פלורנס בלוך

אור בן-מלך

אסף בן-שמעון

אור ברכה-וצר

נמרוד ברגמן

ששון גבאי

דני גבע

ישי גולן

רבקה גור

ליאת גורן

ענבר גל

מורדי גרשון

אילנית גרשון

מיה דגן

אילן דר

דיקלה הדר

לירון ויגדור

ידידיה ויטל

עמי ויינברג

אופיר וייל

יעל וקשטיין

מרים זוהר

הילה זיתון

רויטל זלצמן

יצחק חזקיה

יורם טולדנו

שלומי טפיארו

טל-יה יהלומי

הוגו ירדן

סיון כהן

יעל לבנטל

מיכל לוי

אסי לוי

יניב לוי

שמרית לוסטיג

צביקי לוין

יפעת מאור

ענת מגן-שבו

ירון מוטולה

שמעון מימרן

חייקה מלכה

קרן מרום

יגאל נאור

דב נבון

אביבה נגוסה

נדב נייטס

עוז ניסן

יובל סגל

אברהם סלקטר

מיכה סלקטר

ניב פטל

אביטל פסטרנק

קרן צור

מיכל קירזון

נתי קלוגר

הדס קלדרון

לאורה רבלין

אורנה רוטברג

דפנה רכטר

מיכל שטמלר

שלום שמואלוב

דנה שרייר

יובל שרף

רפי תבור

יעקב תמרי

מנהלת התיאטרון:
ציפי פינס

מנהל משאבי אנוש:
מיקי פרידמן

מחזאי בית:
הלל מיטלפונקט

דרמטורג התיאטרון:
אבישי מילשטיין

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

רואה חשבון:
אלי שפלר

חברי ההנהלה 
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר
ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד 

נתנאל גלעדי
רמי בן-גל

שלום חבשוש
איריס מור 
אריה מנדל

אריאל קפון
ד"ר חנה תמיר

להצגה זו
עוזרת במאי:

איריס קרדי
מנהלת הצגה:

אורנה דויטש
מנהל במה:

נחום רז
עובד במה:

דויד פייזר
תאורה:

פרננדו מיחאיקר
הגברה:

סרגיי שקורין
הלבשה ואביזרים: 

אולגה פרגמן
אירנה שפיצר

הפקה

מנהל השיווק:
מיכה וייסמברגר

 מנהלת הפקות
ותפעול:

אדווה טמקין 

מנהלת כספים:
לבנת פז

במאי ומנהל
קבוצת הצעירים:

גלעד קמחי

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(

אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ועו"ד אמיתי

ברנדס ג'ני וחנינא
גאון משה

גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי

חברת עופר השקעות בע"מ
חודורוב פארה ועופר

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

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
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אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אדיר אילנה וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור

אחיעזר רותי
אלאלוף שרה

אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אלחנני איטה

אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג דר' יעל )זכאי(

אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי

אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי וברנר בני

ארזי מירי ושוקי
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

ביצ'צ'ו ניצן, פרופ'
בירן גינה ודני

בכר אורית ויוסי
בכרך יעקבי אסתר

בן ימי ברכה ורועי
בן עוזר רותי

בראון גבי
ברון ענת וגבי
ברנר אביבה 

ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
דוד גבריאלה

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
דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה
דנקנר זהבה ויצחק

דרנגר ורד ואברי
הירשמן פרי עדנה

הלפן אלי
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס

הרינג איריס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ורו"ח אריה

חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

טמיר ענת
טרנר אריאלה ויעקב

יונס חנה ואלי
יפו עליזה

כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק

כרמל שוש ואליעזר
להב דורית והלל

לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן

ליבאי דוד, פרופ'
לין יהודית ועו"ד אוריאל

לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי

לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
מאור גליה ויהושע

מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה ועוזי
מולכו שלומית ויצחק

מור שרון ומנו
מטלון רותי וניסו

מילוא דר' אלישבע ורוני
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנדלסון חנה ויוסף

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

נשיץ נחמה וגד
סגול טובה וסמי

סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק

סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע שרה ופרופ' מיכאל
עזרי יורם

עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן
פוקס רעיה ויצחק

פינס עודד
פישר ד"ר אלי

פפושדו אלי
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
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
רהב הילה ורני

רוטלוי נלי ויאיר
רונן )פקר( רן

רייז אורנה ואביב
ריכטר מיכל וגלי

רפפורט עירית ופרי גלן
שביט )שטריקס( רינה ואילן

שחר זהבה ואריה
שטיינר ד"ר יוספה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שפרינצק ריקי

שקד חיה
שקלים פנינה והרצל

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק

תאומים עירית ומשה
תדמור דב
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Usage Specifications

Never distort the logo -
it must always be used 1:1

Do not use the logo in negative - 
it must always appear on a 
light-colored background.

Pantone colors:
Gray 431
Green 354

Process colors

ביצוע תפאורה:
שירותי במה

צילומים:
גדי דגון

הפקת תכניה:
מיכל גלעד

עיצוב כריכה:
דייוויד באומינגר

עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון
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משאלה אחת ימינה
על פי ספרו של אשכול נבו

מאת דפנה אנגל
בימוי: גלעד קמחי

הפרדס
מאת יוסף בר יוסף

בימוי: אבישיי מילשטיין

אלה
מאת דפנה אנגל

בית מרקחת שטרן - בלום
מאת גורן אגמון

חברות הכי טובות
מאת ענת גוב

בימוי: גלעד קמחי

רוחל'ה מתחתנת
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

קפה ורשבסקי
עיבוד: מוטי אברבוך

לספרו של שלום אש
בימוי: גלעד קמחי

סוסים על כביש גהה
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

אשה, בעל, בית
מאת שמואל הספרי ובבימויו

מלאכת החיים
מאת חנוך לוין

בימוי: רוני פינקוביץ'

אז, בפראג
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו 

לילה לבן
מאת ג'ימי מרפי

תרגום: אלי ביז'אווי

האמת
מאת פלוראן צלר 
תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה קפטן

המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה

מאת סימון סטיבנס
עפ"י מארק האדון

תרגום: דניאל אפרת
בימוי: גלעד קמחי

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר

תרגום: דורי פרנס

לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל

תרגום: דניאל לפין

מדליה  להארי
מאת פיטר מארק ריצ'מן
תרגום: שלמה מושקוביץ

בימוי: אלון אופיר

שם פרטי
מאת מתיה דלאפור 

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

עובד בשביל שניים
מאת ריצ'ארד בין 

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: משה קפטן

חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס

תרגום: שלמה מושקוביץ

ילדת הפעמון
מאת נאוה סמל
בימוי: יעל טילמן

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

שייקספיר לילדים - כטוב בעיניכם
תרגום: דורי פרנס

עיבוד ובימוי: עידו ריקלין

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

הצגות ילדים

רפטואר                       2013-14 

זרעים של מסטיק
שירים: לאה נאור מוסיקה: נחום היימן

מחזה: דניאל אפרת, עידן עמית
בימוי: שוקי וגנר

 
המלאך

מאת אפרים סידון
בימוי: ציפי פינס

מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

חייגו 8860*
הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר/להוסיף בתי עסק לרבות שינוי באחוז ההנחה. ההטבות, המוצרים והשירותים באחריות החברות 
בלבד. התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי-טפחות. בבתי העסק הבאים ההנחה תינתן במעמד הקנייה: רב חן/YES PLANET,ספורט 
ורטהיימר, וואלה שופס. בשאר בתי העסק ההנחה תינתן במעמד החיוב. ההנחה בבאדג'ט ניתנת על השכרת רכב בארץ בלבד.

www.mizrahi-tefahot.co.il לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר

של מזרחי-טפחותשווה להיות במועדון הלקוחות 
● הנחות קבועות ● מבצעים והטבות ● הטבות בנקאיות

וה להיכנס שו
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First performance: 26.5.2013
 Length: 2 hours with intermission

Set Design: Dror Herrenson 
Costume Design: Moni Mednik 
Music: Eldad Lidor 
Lighting Design: Adi Shimrony

Cast (in order of appearance): 
Hugo Yarden - Shaye 
Rivka Gur - Tzipah 
Nati Kluger - Naomi 
Mordi Gershon - Yoel 
Asi Levi - Navah 
Dani Geva - Motti 
Yoram Tolledano / Yuval Segal - Kadosh 
Or Ben Melech - Roi  
Dani Berman /  Tony Berman - Yuval

Navah wants to renovate the old apartment 
she purchased from her husband's parents. She 
wants to refurbish, break walls, rip out windows, 
get rid of old, tattered couches and moth 
eaten books. But that is precisely what Yoel, her 
husband, doesn’t want. He clings to memories 
and history, fighting with the renovation crazed 
people, while the apartment continues to be 
emptied of objects and tenants.

Shmuel hasfari’s successful play is a moving 
drama about the personal price paid for every 
change in life, about olden - days and modern 
Tel Aviv and about a big passion for bauhaus and 
Hapoel Tel Aviv.

Shmuel Hasfari has been one of the leading 
playwrights, directors and a screen - play writers 
in theatre, television and cinema over the 
passed 40 years. Some of his plays produced in 
Beit Lessin have been: “Kiddush”, “Hametz”, and 
“Shivah”, for the two latter plays he was awarded 
with the Israeli Theatre Prize.  The play “Master 
of the House” has been previously produced 
and also won the Theatre Prize. In addition, 
Hasfari has also won the Ofir Prize for cinema 
for the direction of the movie “Sh’Chur” and 
he is responsible for writing and directing the 
successful television series “Polishuk.” 

Master Of The House
Written and directed by Shmuel Hasfari

31 30



Master Of The House
Written and directed by Shmuel Hasfari


