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שחקני התיאטרון 
לעונת 2010-11 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מזכירת התיאטרון: תלמה גנור
מנהל שיווק: מיכה וייסמברגר
מנהל שיווק חוץ: יגאל הר-טל

מנהלת מח' מכירות: 
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד
מנהלת מחלקה חינוכית: 

ניצה שכנר
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: 
דורית מוסבי, יהודית רוקבן

מכירות בית: סימי מאירסון, גילי יקירי
עוזרת למנהל אדמיניסטרטיבי: 

יפית זיו
רכזת שרותי משרד:

ויקי וייסמברגר
מנהלת חשבונות ראשית: 

מירב כהן
חשבת שכר: לילי שפירא

מח' הנהלת חשבונות: 
זוהר פורמן, טלי חובב

פניות הציבור: טל שני-וייסמברגר
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, כלנית סטמקר
נציגי שרות לקוחות: 

מירה ביסון, רות בן-דת, 
יפעת בן-שמש, שרה גלעם, אוהד דור, 

ליאור ליבה-רנולד, שירה מאזה, 
רוני מולא, יעלה מרוז,מאיה סברוב, 

ליאור ענבר, אילונה צוקרמן, שני גזית
מרכזיה: דבורה אהרון, עליזה שטרן

ארכיון: שי מרקוס
אחזקת בניין ומחסן: 

משה גנץ, איציק סלחג'י, גולן ימין
אחראי סדרנים: שלמה דוידוב

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, נחום רז

עובדי במה: 
יוסי בכר, דניאל ברק,

יהודה גרוס, אלון כליף, 
מטיאס סטוליאר, גיא קריספיל
מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר

תאורנים: שוקי אבו-חצירה,
צפריר דגן, ניסים דלרייה,

שמואל הס, פרננדו מחאיקר,
זאב נבון, אולג סטפנוב,

ליאור עזרא, אייל עובדיה,
דולב ציגל

מנהל מח' הגברה: גיורא הרמן
הגברה: אבישי אסור, 

תמיר אלפייה, רז בליצבלאו,
עומר יולביץ', מאור בן חמו, 

ליאור דלמן, סטס סוסניבקר, 
עידו פרלמן, אורן פרי, 

יורי שכנוביץ
מנהל ייצור: רמי דקל

מח' אביזרים: אריה האובן
מנהלת מח' הלבשה: אביבה חזיז

מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות: 
טל אדמון, מיכל אלוני, 

מיכל בן שושן, ולריה גלוזמן, 
דנה כהן, מריאנה גרייב, טל ניב,

אסיה נלן, אירנה סגל, 
מריאנה פינקלשטיין, אולגה פרגמן, 

מרינה צורילוב, ליאורה רון
מיטל שלום, אורנה שפיצר

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

חברי ההנהלה

הציבורית
עוזי ברעם - יו"ר

ערן אברהמי
פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד
נתנאל גלעדי

רמי בן-גל
רוית דום

אורית וינס
שלום חבשוש

אביגדור לוין
אריה מנדל
אריאל קפון

יועצת משפטית: עו"ד אורנה לין
רואה חשבון: אלי שפלר

הפקה

מנהלת הפקות: 
אדווה טמקין

מנהל הצגה ראשי: 
אלן פיטלוק

מנהלי הצגות: 
אסנת גבאי

אורנה דויטש
שושי זק

רולי יקואל
אורית עזריאל

לני רוזנצוויג
שרון שפירא

ארז שפר

אבי אוריה
חנה אזולאי-הספרי

דני איסרליש
יונה אליאן-קשת

ליאור אשכנזי
עדי בילסקי

איתי בלייברג
דודו בן-זאב
טלי בן-יוסף
גלי בן-גיאת

מאיר בנימיני
עידו ברטל
ששון גבאי

דני גבע
עמירם גבריאל

ליאת גורן
מורדי גרשון

מיה דגן
תחיה דנון

טל דנינו
אילן דר

עמי ויינברג
גיל וסרמן

מרים זוהר
יורם טולדנו

יגאל נאור
רבקה נוימן

שלומי טפיארו
אלברט כהן
יעל לבנטל

מיכל לוי
אסי לוי

קובי ליבנה
ענת מגן-שבו

הדס מורנו
רז מזרחי

שמעון מימרן
חייקה מלכה

מאיה מעוז
דב נבון

רבקה נוימן
בת-חן סבג

עינת סגל-כהן
אברהם סלקטר

מיכה סלקטר
ששי סעד

שי פיינברג
אלון פדות

יונתן פז-בוגנים
ליאת צדקיהו

אייל קנטוב
איציק קריחלי

קרן צור
עודד קוטלר
הדס קלדרון

דן קסטוריאנו
ליז רביאן
זאב רווח

אייל רוזלס
גיא רוזן

לאורה ריבלין
מיכל שטמלר

קרן שיניוק
שלום שמואלוב

נעמה שפירא
דנה שרייר
יובל שרף
רפי תבור

קבוצת צעירי בית ליסין

גלעד קמחי - מנהל קבוצת הצעירים
דניאל אפרת, דרור דהן, דיקלה הדר

ידידיה ויטל, אופיר וייל, הילה זיתון
רויטל זלצמן, יוסי טולדו, טל-יה יהלומי

שחר ישי, יניב לוי

עוזרת במאי: 
שרון בכור-פרידמן

מנהלת הצגה:
אורנה דויטש
מנהל במה: 

זיו אורפז
הלבשה ואביזרים: 

מריאנה פינקלשטיין, 
אולגה פרגמן

פאנית: מריאנה גרייב
הגברה: 

טל פורטנוי
סטס סוסניבקר

תמיר אלפיה
תאורה: 

ניסים דלריה 
שוקי אבו-חצירא

להצגה זו
ביצוע תפאורה: 

תיאטרונית
צילומים לתכניה: 

דניאל קמינסקי
הפקת תכניה: 

מיכל גלעד
עיצוב שער תוכניה:

נועה גבאי
עיצוב התכניה: 

נוטלסטודיו
הסעות: 

אמינות בשירות - 
הסעת אמנים

תודות:
אלי כהן - פאות

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

מרכזת ידידי התיאטרון:
ענת יוסיפוביץ

מייסדים
)1�,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,�00 ש"ח(

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל �006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 0�-7�55��8

אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס

ארליך עדי ועו"ד אמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא
ברקת אלונה ואלי

גאון משה
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר

דותן ורדה ובעז
דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי

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

פדרמן ליאורה ומיכאל
פרופר סוזי ודן

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
קרן ראובן ואדית הכט

רכבי מיכל ויובל
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
� תרומות בעילום שם

טל דבי וסנדר
טמיר ענת

טרנר אריאלה ויעקב
יונס חנה ואלי

כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק

לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן

ליבאי עדה ופרופ' דוד
לנדאו ליאורה ואלי

לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
מאירוביץ' אילנה

מולכו שלומית ויצחק
מור שרון ומנו

מטלון רותי וניסו
מיתר ג'וזיאן )צביה(
מנדלסון חנה ויוסף

מנור רות ויצחק
משפחת פדרבוש
נאמן דליה ואייבי

נשיץ נחמה וגד
סבג עדי ודורון

סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל

סטל רחל
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע שרה ופרופ' מיכאל
סקר רבקה וצוקר עוזי

עזרי יורם
ערד אורה

פוגל רחל וברוך
פוקס רעיה ויצחק

פינס עודד
פלס יהודית וישראל ז"ל

פפושדו אלי
פרלוק אורנה וד"ר חיים

פרנקל ענת ושמואל 
צ'ורלי תמי

צ'חנובר עטרה ויוסף
צלרמאיר מיכל ומיכאל

קונדה ציפי ואפרים
קלגסבלד יעל דורי
קלנר חני ואביגדור

קריב אסי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

קרן ע"ש פנחס זכאי ז"ל
ראובני דניאלה ודורון

רהב הילה ורני
רונן )פקר( רן

רייז אורנה ואביב
רפפורט עירית ופרי גלן

שחר זהבה ואריה
שטיינר ד"ר יוספה

שטיר ישראלה
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמחאי סמדר

שני הדסה ומאיר
שפלר עופרה ורו"ח אלי

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק

תאומים אדית ז"ל וסטרברכלביץ' משה
תאומים עירית ומשה

תגר חיה ומרקו
7 תרומות בעילום שם

אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אביחי גאון מיכל

אדיר אילנה וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה

אופיר ד"ר סימה וד"ר אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור

אחיעזר רותי
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אל-יגור מלכה ויובל

אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי

אקרמן אסתי ובני
ארזי מירי ושוקי

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם

בוקשפן רותי ואלדד
בילין עו"ד הלנה ועו"ד ישראלי יעקב

ביצ'צ'ו פרופ' ניצן
בירו תלמה וינוש

בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר

ברון ענת וגבי
ברנר אביבה ועוזי
ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גאון בני ז"ל

גבריאלי עדנה ארנן
גולדמן ד"ר רחל ופרופ' בולסלב

גוריון יפעת
גטלן רות

ג'יבלי דר אלישבע ובינימין ז"ל
גייגר שרה ומיכאל

גלאנץ טליה
גלבוע סולי ואורנשטיין יורם

גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי

גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא

גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף

גרינבוים ורד ואילן
דבורין עו"ד פנינה

דברת מירי
דגמי הגר ועזרא

דנקנר זהבה ויצחק
דרנגר ורד ואברי

הירשמן פרי עדנה
הלפן חנה ואלי

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס

וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית
זליג ג'ולי ומיכאל

זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ורו"ח אריה

חרל"פ ענת וד"ר שמואל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טייסונה נעמי ושלמה
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משך ההצגה:
כשעה  ו-40 דקות ללא הפסקה

הצגה ראשונה:  10.1�.�010

בימוי: 
רמי דנון

עיצוב תפאורה: 
ערן עצמון

עיצוב תלבושות: 
מוני מדניק

מוסיקה: 
אורי וידיסלבסקי

עיצוב תאורה: 
עדי שימרוני

משתתפים )לפי סדר הופעתם(:

יונה אליאן-קשת 
הרעבעצן פייגה

אייל רוזלס 
אברום שטייניץ

ליאת גורן  
איטה

דב נבון  
איצל פרוינד

בת-חן סבג  
רוחל

מיכל שטמלר  
שיינדלה

רפי תבור  
הרּבֶע מנשה ברויאר

אופיר וייל  
יוסל ברויאר

שיינדלה
מאת אמנון לוי ורמי דנון
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חיפוש אחר המעמד האבוד של אישה בחברה 
החרדית מגיע בסופו של דבר גם אל הרבניות. 
ראשי  נשות  האדמו"רים,  נשות  הרבנים,  נשות 
ליטאיות,  רבניות  מול  חסידיות  רבניות  הישיבות. 
רבניות הונגריות מול רבניות פולניות, כשכולן "נשים 
של". אף רבנית חרדית אינה מגיעה למעמד ולתואר 
הזה בזכות עצמה; היא תמיד נלווית לבעל החשוב. 
זו, כשלעצמה, כבר מעידה על מצבה של  ועובדה 
הרבנית החרדית, אלא שיש נשים שהצליחו להפוך 
הן  שלהן.  בחברה  עוצמה  רב  למנוף  תפקידן  את 

נהפכו לגברות הראשונות של הממלכה.

היחס אל הרבניות הוא תמיד אמביוולנטי. הן נשות 
האדמו"רים הנערצים, אבל הן רק נשים. אלא שהיחס 
רבניות  המטבע.  של  אחד  צד  רק  הוא  הפורמאלי 
רבות הצליחו לפרוץ את המחסום שהנשיות מציבה 
בחברה החרדית. בחסידויות שבהן התפתחה רשות 
רבים נשית חרדית, עומדת בדרך כלל הרבנית בראש 
הרשות הזו. היא מרכזת את הפעילות הנשית, כפי 
שאדמו"ר מרכז את פעילות הגברים. היא מרצה על 
ואישה, היא עורכת מסיבות נשים, היא  יחסי איש 

מארגנת פעילות ציבורית. 

ולרכוש להן מעמד  יש גם רבניות שהצליחו לפרוץ 
לגבי נשים  בניגוד לכלל המקובל  בחברה הכוללת. 
הרבים  רשות  אל  גם  הגיעו  הן  החרדית,  בחברה 
זהו תהליך  אותה.  זו שהגברים מרכיבים  הכללית, 
דבר  על  שוב  מלמד  והוא  מאוד,  ומורכב  מעניין 
בני  חברת  היא  החרדית  החברה  גם  אחד:  מרכזי 
ככל שיהיו,  נוקשים  וכל הכללים,  ודם,  אדם, בשר 
מתכופפים ומתגמשים נוכח אנשים מיוחדים ונסיבות 

מתאימות. 

רבניות חיוביות זוכות לתואר "אמא של מלכות". השם 
בא מרות המואבייה, שזכתה בשל צדיקותה להיות 
האם של בית דוד. עצם המעמד של הרבנית בחסידות 
נובע משני דברים: ראשית, העובדה שהיא אמא של 
מלכות, כלומר, שמממנה יצאו האדמו"ר הבא וזה 
שלאחריו, וכך תישמר כל השושלת החסידית, שנית, 
פירושו תלמיד   - חבר  כחבר".  חבר,  "אשת  נאמר 
חכם, והאמרה הזו פירושה שהיחס לאשת תלמיד 

חכם צריך להיות כאל התלמיד החכם עצמו. 

גם לליטאים, בשונה מהרבניות החסידיות - נשות 
ראשי  נשות  משלהם,  רבניות  יש  האדמו"רים, 

הישיבות, ולאלו תפקיד אחד לחלוטין. 

אינה תופסת  כל מערכת המושגים של "מלכות", 
שהבעלים  כפי  מלכות,  אינן  הן  שלהן.  בהקשר 
שלהן אינם מלכים. כאן מדובר בפונקציה ישיבתית, 
הוראתית. הוא ראש הישיבה. מה היא? בדרך כלל 
של  הבית  אם  היא  המוצלחת  הליטאית  הרבנית 
לטיפול  לבחורים,  למזון  שדואגת  זו  היא  הישיבה. 
בחולים, לעזרה, ולפעמים גם לשידוך טוב. כי הישיבה, 
חוץ מהיותה מקום לימודים, היא בית היוצר לחתנים 
משובחים. אמהות של בנות שהגיעו לפרקן יבואו אל 
הרבנית, אשת ראש הישיבה, ויבררו אצלה פרטים על 

המאגר הקיים בישיבה.

אצל הליטאיות צוברת לפעמים הרבנית עוצמה בשל 
סיבה נוספת. רבים מהרבנים הגיעו למעמדם כראשי 
הישיבות  הקודם.  הרב  לבת  נישואין  בשל  ישיבות 
הליטאיות בנויות בהרבה מקרים כאחוזות פרטיות של 
משפחת ראש הישיבה, ולכן אם נישאת לבת הרב, יש 

סיכוי טוב שתירש אותו.

מספרים ברחוב החרדי גם על הרשעות. לאלו שמור 
תואר מיוחד בסלנג המקומי: "מרשעת'ה" )לבטא: 
מרשסה(, כלומר מרשעת. כזו היורדת לחיי הרבי, 
כי  לו ללמוד בשלווה. המיתוס אומר  ואינה מניחה 

הרבנים הגדולים מלאי מצוות כרימון, נדיבים מעצם 
כל  את  כצדקה  לתת  רוצים  והם  כמעט,  הגדרתם 
מה שיש להם בבית. מול הרבנים כאלו מתייצבת 
לפעמים המרשסה, שאינה מסכימה לאבד מנכסיה. 
היא תעשה הכול כדי להכשיל את כוונתו הטובה. אם 
הצליח - זו בזכות צדיקותו, כמובן. אם לא - ייזקף 

הדבר לחובתה, והרבי הקדוש יצא נקי.

על רבניות רבות מרכלים שהן נודניקיות ורכלניות. 
לאחרות מייחסים גם פרימיטיביות. נישאו בגיל צעיר 
מאוד, והיו כל ימיהן בבית, מטופלות בהמוני ילדים. 
נהפכו לראשי  ובעליהן  הגיע הרגע הגדול,  פתאום 
אינן  מהן  חלק  האדמו"רות.  את  ירשו  או  ישיבה, 
יודעות איך לעכל זאת. אין ספק שדור הרבניות הולך 
ופוחת. פעם היו רבניות שנהגו כאדמורי"ם לכל דבר. 
חלק מהם הלכו עם ציציות ותפילין וקיבלו קוויטלעך 
ידוע  לא  היום  מהחסידים.  בקשות  עם  פתקים   -
על רבנית שיש לה חסידים רבים משל עצמה. רובן 
מסתפקות בתפקיד של עזר כנגדו, ומשאירות את 
הבמה לבעליהם. כמו בכל מקום, אומרים החסידים, 
מאשר  למיניהן  מרשסות  היום  למצוא  יותר  קל 

"אמהות של מלכות".

רבניות )רעבעצן(

מתוך: "החרדים" מאת אמנון לוי, הוצאת כתר
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צופה שיחווה את "שיינדלה" כמחזה סוצילוגי, 
יחמיץ  החרדית,  החברה  של  ותיעוד  כתיאור 
את כוחו, את יופיו ואת עומקו, ולא רק משום שהוא 
מתמקד בפלג מצומצם ביותר של חברה זאת, משל 
היינו צופים במחזה על בית המלוכה האנגלי ומסיקים 
ממנו על החברה האנגלית בכללה. כמו כל מחזה 
)וספר( טוב, מתרחש המחזה בשטח מסוים ומוגדר, 
והקפדה  בחברה שמגדירה את עצמה דרך דתיות 
שבטית אובססיבית על תקנות וחוקים, על "הלכה". 
המפגש בין המקומי והאוניברסלי הוא חיוני והכרחי 

ובלעדיו שום יצירה ספרותית אינה שלמה.
"שיינדלה" הוא מחזה רב רבדים העוסק באהבה - נושא 
שאין אוניברסלי ואין נוגע ממנו לכל אדם ובכל אדם. 
לדקויות  והמרתק, מבעד  לסיפור המורכב  מתחת 
התפעלות,  מעורר  בדיוק  המשוחזרות  החברתיות 
פרוידיאניים  ואפילו,  לזהות מוטיבים תנכיים,  ניתן 
בחצר  המיוחסות  המשפחות  בשתי  ובובריאניים. 
של  התרחשותו  מקום  שהן  החסידית,  סטאשוב 
המעלה  המאגי-מיתולוגי,  המימד  ניכר  המחזה, 
בזיכרון את ספר בראשית, על שלל משפחותיו הבלתי 
מהוות  ראוי,  לא  באופן  מתפקדות  או  מתפקדות, 

דוגמה שלילית ומשמשות נורת אזהרה.
דרך  על  המחזה  בעומקי  רוחשים  ובובר  פרויד  גם 
השלילה, על דרך מה שאין בו, ועל דרך מה שהנפש 
כה כמהה לו - אהבה, התמזגות של נפש בנפש, מה 

שבובר קורא לו "אני-אתה".
לתקן  כללית - נועדה  קביעה  וזוהי   - דת  כל  דת, 
קלקולים בנפש האדם, לעדן את האגו ולהזכיר לאדם, 
יצור שכולו אגו, שהאהבה היא נתינה ולא לקיחה. 
על  המתרוצצות  האומללות  הנפשות  שכל  דומה 
הבמה ב"שיינדלה" שכחו זאת מזמן, והמילה השגורה 
ביותר בפיהם היא "שלי". פייגה משוכנעת שהקריה 
החסידית ותושביה רק מפיה הם חיים ואפילו בית 
שעל  ומזכירה  חוזרת  והיא  "שלה",  הוא  הקברות 
כך אין חולק. שיינדלה בטוחה שיואליש בעלה הוא 
"שלי, שלי, שלי", הרעבע בטוח שהאדמ"ורות היא 
יוריש  נחלת אבותיו, למרות שאין הדבר כך ואותה 
לבנו הלא ראוי, ויואליש - שסביב דמותו הנעדרת חג 
המחזה כולו - בורח לארצות הברית, ארץ משוקצת-
ובריחה זאת היא אקט שכולו אגו, שכולו  נכספת, 
אהבה עצמית והתרכזות בעצמו ובשלו, בילד שאין 
לו, שבלעדיו אחיזתו באדמו"רות ובמנהיגות לעתיד 
מוטלת בספק. כל הדמויות האחרות הן אומרי הן, 
הגדולות  השמשות  משתי  שנגזרו  קטנים  כוכבים 

ומשקפים אותם. 

פייגעה והאדמו"ר נצים גם על הבעלות על ההלכה, 
ותוך כך הופכים את היהדות למבוזה ונלעגת, מגומדת 
לכלל עיסוק בסוג ההכשר, בכיסוי הראש )שאלקה או 
פיאה(, בעודם רומסים ערכים אנושיים כגון כבוד החי 

וכבוד המת ברגל גסה.  
האפשרות לפגוש את האחר תוך כדי דיאלוג וליצור 
איתו אינטימיות היא ייעודה של היהדות על פי מרטין 
בובר. אפשרות מזככת זאת, ייעודם של חיים מודעים 
וראויים, מוחמצת בידי גיבורי המחזה באופן טרגי, 
כי איך תיתכן אינטימיות במקום ששורה בו הדחקה 
בין פייגעה  אין אינטימיות אמהית  ומינית?  רגשית 
לבתה, החברות בין שיינדלה לחברתה נהרסת במחי 
רגע, והאינטימיות שכמעט-קט נוצרת בין הרעבע 
לפייגה בזכות זיכרונות העבר, נקטמת בברוטליות 
בשל חשדנות ואי אמון שהוזנו באש תמיד. לבסוף 
מופרת גם האינטימיות של שיינדלה עם עצמה, עם 
וחוקר  המשורר  אומר  כך  על  דרכה.  המדבר  גופה 
שולטת  שבו  "במקום  קוסמן:  אדמיאל  היהדות 
מגורש  והאל  האלימות  מתרבה  שם  ההדחקה, 

ממנו."  

ועד סופו,  עצב עמוק שורה על המחזה מתחילתו 
ובכל זאת, כמו בכל מחזה )וספר( טוב, דמויותיו חוות 
התפתחות ושינוי. אפשר שהרעבע לומד להבין דבר 
יואליש עושה מעשה  או שניים על מהות האהבה, 
ואף שזהו מעשה שמוחק את שיינדלה מספרו, יש בו 
החלטה ולקיחת אחריות שתאפשר, אולי, לשיינדלה 
לחדול לחיות באזור הדמדומים ולהתחיל את חייה 

מחדש וביתר כוח.
מעל לכול אלה הן שיינדלה ופייגה, גיבורות המחזה, 
ושל  יחד שינוי מפעים. באקט של אומץ  העוברות 
מודעות עושה שיינדלה מעשה שכולו התרסה ומרד. 
לכאורה זהו מעשה קטן - הדלקת נרות בעיצומה 
של השבת. דרך "העבירה" המשותפת הן מצליחות 

להחיות את האינטימיות שבין אם לבתה.
"בואי שיינדלה, נדליק ביחד נרות שבת", אומרת פייגה 
לבתה במשפט הסיום של המחזה, והדלקת הנרות 
הזאת, הנעשית בניגוד להלכה אך ברוח האהבה, היא 

האור הגנוז המאיר את המחזה כולו.
מי שהייתה שם, כמוני, יודעת להעריך את העוצמה 

הטמונה בו.

יהודית רותם
* יהודית רותם היא סופרת ועורכת. היא עזבה את 
העולם החרדי עם ילדיה לפני כעשרים וחמש שנים.

האור הגנוז של שיינדלה
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פני כאלף שנה התקין רבנו גרשום מאור הגולה שתי תקנות, שבאו לאסור על גבר לשאת יותר מאישה 
אחת. כדי שגבר לא יוכל לגרש את אשתו על מנת לשאת תחתיה אישה שנייה תיקן רבנו גרשום עוד 
תקנה משלימה, הקובעת כי אסור לגרש אישה בעל כורחה. גבר הרוצה לשאת אישה אחרת חייב להגיע 
להסכמה עם אשתו על הגירושין, או לחילופין לשכנע את בית הדין כי הצדק איתו בתביעת הגירושין, כך שבית 

הדין יוציא פסק דין המחייב את האישה להתגרש. 

לאחר שניתן פסק הדין, כדי לתת לו תוקף חזק יותר וכן כצעד משלים, הומצא, קצת אחרי קביעת תקנותיו 
של רבנו גרשום, ההליך של "היתר מאה רבנים", כלומר: מאה רבנים צריכים לחתום לגבר על היתר, המאשר 
לו לעבור על חרם דרבנו גרשום ולשאת אישה שנייה. רק כאשר הוא מצוייד בשני אלו - פסק דין המחייב 
את האשה בגירושין ו"היתר מאה רבנים" - יכול האיש לשאת אישה שנייה. "חרם דרבנו גרשום" לא אומץ 
על ידי עדות הספרדים והוחל רק על אשכנזים. מטעם זה גם הליך "היתר מאה רבנים" הוא בלעדי לעדות 

האשכנזים.

"היתר מאה רבנים" ניתן במקרים בהם האישה חולת נפש, כשהיא מוכרזת כמורדת בבעלה, כאשר אין 
לה ילדים והזוג איבד תקווה כי יהיו לה ילדים בעתיד בגלל בעיה רפואית ברורה, או במקרה שהאישה בגדה 
בבעלה. ההיתר מעלה שתי בעיות עקרוניות: ראשית, הוא יוצר אפליה בין הגבר לאישה, משום שנגד אישה 
המסרבת לקבל גט אפשר להוציא היתר ולשחרר את הבעל מחובתו כלפיה, בעוד שאין הליך דומה נגד גבר 

המסרב לתת גט.

שנית, ההיתר יכול להינתן לא רק במקרים ברורים וחד-משמעיים כמו למשל במקרה שהאישה איבדה את 
שפיות דעתה, או הפכה לצמח ואיננה יכולה לקבל גט, אלא גם במקרים שנויים במחלוקת, כמו למשל במקרה 

של אשה מורדת, או עקרה.
מדי שנה, לפי נתוני ארגוני הנשים, ניתנים בארץ כיום בממוצע כ-11 היתרים לגברים לשאת אישה שנייה.

בנים גדולים בתחילת המאה, אסרו על חסידיהם לנסוע לאמריקה, לא מתוך ציונות אלא מתוך שכנוע 
עמוק כי אמריקה היא ארץ גזירה, ארץ שהמידות מתקלקלות בה. הטענה היתה כי יהודים כשרים שנסעו 
לאמריקה, נאלצו, בלחץ מאבק הקיום, ללכת ולעבוד גם בשבת, שבתו מתלמודם ולא קיימו את יעודם כבני 
תורה. אמריקה נתפסה בתודעה החרדית של אז כארץ שיהודי מאבד בה את יהדותו. תנאי הקיום הנוראים 
ב"לואר איסט סייד" במנהטן, הצפיפות האיומה - כשני מיליון יהודים ברובע קטן אחד - דירבנו את היהודים 

לעשות הכל כדי לצאת מהגטו היהודי. הכל - כולל עזיבת הדת. 

אחד הרבנים הגדולים שנודעו באיסור הנסיעה לאמריקה היה הרב יצחק זאב סולובייצ'יק, הידוע בכינויו 
ר' וועלוולע מבריסק. 

לרבי מסקווער מייחסים התלבטות קשה אם לנסוע לאמריקה. לפי האגדה החרדית, הוא נסע לשם בסופו 
של דבר ובלית ברירה, וכבר מסיפון האונייה נחרד כל כך ממה שראה על החוף עד שפנה לבתו ואמר לה: "אם 

לא הייתי מתבייש, הייתי חוזר מיד".

בסופו של דבר הרבי מסקווער ירד לחוף בניו יורק, לקח את חסידיו להרי מדינת ניו יורק, והקים שם, במקום 
שומם לחלוטין, עיירה חסידית מנותקת מהעולם, ושמה ניו סקווער.

האיסור על נסיעה לאמריקההיתר מאה רבנים

מתוך: "החרדים" מאת אמנון לוי, הוצאת כתר

דב נבון, רפי תבור, אופיר וייל, אייל רוזלס
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מושגים במחזה

ארגון חרדי  משמרת צניעות )המשמרת( - 
בלתי רשמי שמטרתו לפקח על ענייני צניעות 

בקרב החרדים, לעתים גם בדרך כוחנית.

לתלמידים  ישיבתי  לימודים  מוסד   - כוילל 
אחרי  ללמוד  הממשיכים  )אברכים(  נשואים 

הנישואין. 

טיש - )יידיש: שולחן( הוא אירוע הנערך בחצרות 
בחיי  המרכזי  הטקס  החסידיים,  האדמו"רים 

חסידים הנערך סביב שולחנו של האדמו"ר.

כרוז ברחוב החרדי  או  פשקוויל - כרזת קיר 
הנושאים מסר שלילי, כלפי אדם או רעיון כלשהו. 
הכרוזים הללו נפוצים מאד ברחוב החרדי. ניתן 

להשוותם לטוקבקים באינטרנט. 

כרת - עונש מוות מידי אלוהים.

פשט - הפירוש הפשוט של המילה.

הוא תוארו של רב המלמד  ראש מתיבתא - 
בישיבה. בדורות האחרונים היא הפכה למושג 

מקביל לכל מלמד גמרא בישיבה.

יורצאייט - יום השנה לזכרון המת.

אתרוגים - אחד מכלי הנשק שבידי החרדים. 
למה אתרוגים? מעשה בכהן גדול מן הצדוקים 
שבשעת ניסוך מים על המזבח בבית המקדש, 
בחג הסוכות, שפך בכוונה את המים על רגליו 
במקום על המזבח. כל העם שהיה במקום, עם 
ארבעת המינים בידיו, רגם את הכוהן באתרוגים 
עד למותו. מאז, אומרים החרדים, מצווה לרגום 

רשע באתרוג.

שבע ברכות - שבע ברכות )מכונות גם ברכות 
נישואים או ברכת חתנים(, הן ברכות הנאמרות 
בטקס הנישואין היהודי, וכן במשך שבעה ימים 

לאחר החתונה, כל יום בבית אחר.

מצוות - לגברים תרי"ג מצוות, לנשים שלוש: 
הפרשת חלה, נידה-שבעת ימי נקיים, הדלקת 

נרות שבת.

קוויטל - פתק המוגש לאדמו"ר עבור בקשות, 
ברכות וכד'.

 
המקובלים  הראש  מכיסויי  אחד   - שאלקה 

לאישה החרדית.
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אמיתי(  סיפור  על  )מבוסס   - יינדלה 
בדרמטורגיה  הראשונה  הסנונית  היה 
הישראלית שחשפה לעין הצופה את חיי הקהילה 
האורתודוקסית בישראל. נוכח הצלחת ההצגה 
והעניין הרב שהיא עוררה, צצו לאחר מכן מחזות 
בארץ.  בחיי הקהילה החרדית  נוספים שעסקו 
ולא רק בארץ "שיינדלה" הצליחה. המחזה הוצג 
בבואנוס איירס, בתיאטרון העירוני סן מרטין, הוא 
 ,Royal National Theater - הוקרא בלונדון ב
של  בתיאטרון  גרמנית  בהפקה  הוצג  המחזה 
היילברון, בהפקה קנדית במוטריאול, ובמקומות 
המחזה  של  הדרך  מציוני  חלק  הנה  נוספים. 

בעולם:
לתיאטרון  בפסטיבל  המחזה  הוצג   1��4 ביוני 
במנצ'סטר ואף זכה בפרס השופטים. ביוני 1��5 
במונטריאול,  מקומית  להפקה  המחזה  הוזמן 
נלהבות  בקורות  לשלל  זכה  המחזה  קנדה. 
ההצגה  הוזמנה   1��5 בנובמבר  ומשבחות. 
"שיינדלה" של תיאטרון הקאמרי לבואנוס איירס, 
ארגנטינה, לסדרת הופעות בתיאטרון סן-מרטין 
המבקרים  כל  מצוינות.  בקורות  לשלל  וזכתה 
בעיתוני העיר שיבחו את ההצגה, רובם השוו את 
האווירה ב"שיינדלה" לזו שקיימת במחזות של 

לורקה:

מן הביקורות:
"...המחזה מעורר אצל הצופה הדים ברורים 
חוויה  הינה  שיינדלה  לורקה...  של  ליצירתו 
בימתית יפה מאד מבחינה פלסטית ויחד עם 

זה בעלת עוצמה מבחינה דרמטית."  
)מתוך ביקרות העיתון קלרין(

)של  "ירמה"  זוהי  ילדים...  אין  "...לשיינדלה 
לורקה(. הנשואה הלא מושלמת. הדרמה שלה 
חושפת את סבך האינטרסים "הלא כשרים" 
הכובלים אותה והופכים אותה, כמו במחזות 
של לורקה, לאב-טיפוס של האישה הזקוקה 
והמתנשאת."  המסתורית  האישה  לחופש, 

)העיתון פחינה רוסה(
בינואר 1��8 הופק המחזה בתיאטרון בהיילברון, 

גרמניה. גם שם זכה  לביקורות מצוינות. 
מן הביקורות:

שהעלה  ביותר  הטובות  ההצגות  "...אחת 
תיאטרון היילברון בשנים האחרונות." 

)תיאופיל האמר(
"...המחזה מהווה חשבון נפש לגבי הקיצוניות 
שבחיים הדתיים והפוליטיים לא רק בישראל, 
לרעה  הדת  מנוצלת  שבו  מקום  בכל  אלא 

כאמצעי לכוח." )דיטר שנאבל(
במאי 1�88, במסגרת קריאת מחזות ישראלים, 

נבחר המחזה לקריאה בפני קהל, ע"י 
ה- Royal National Theater של לונדון. 
טובי השחקנים הבריטיים השתתפו בקריאה.

רפי תבור, אופיר וייל
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מחזה "שיינדלה" מאת אמנון לוי ורמי דנון היה מעין חלוץ. בפעם הראשונה 
הוזמן הקהל הישראלי להציץ אל תוך נבכי החברה החרדית של ימינו: דרמה 
מרשימה במבנה קלאסי שמתרחשת כולה מעבר לחומות התודעה החילונית של 
הישראלי הממוצע. אמנון לוי, בשנות השמונים עיתונאי חוקר שהתמחה בסקירת 
התהליכים של החברה החרדית, מביא ידע והתמצאות ממקור ראשון. מה שלא 
היה מובן מאליו - שאותו קהל חילוני, שברובו היה גם דעתן כנגד הפוליטיזציה 

של החברה החרדית, יזדהה עם אדמו"רים ורבנים, חרמות וטקסים. 

הצלחתה האדירה של הפקת "שיינדלה" הראשונה גירתה מחזאים נוספים 
להתיק את עלילותיהם אל תוככי החברה החרדית: "מניין נשים" בתיאטרון 
הבימה, "תיקון חצות" בתיאטרון הקאמרי, "מקווה" בתיאטרון בית ליסין - כולם 
זכו להצלחה גדולה. אם נוסיף לרשימה את "עלמה ורות" מאת גורן אגמון שרץ 
בהצלחה בתיאטרון בית ליסין כבר � עונות רצופות, וששונה מהאחרים רק בכך 
שהוא מעמת את האתוס החרדי עם האתוס החילוני ומאפשר קונפליקט פתוח 
מעבר לחומות הסגורות של הקיום החרדי, הרי שאפשר לומר שיותר מאשר 

אופנה חולפת אולי נוצר כאן ז'אנר חדש.

"הדרמה החרדית" מתכתבת בכמה רמות עם הדרמה הקלאסית, או אפילו 
הטרגדיה הקלאסית, של המחזאות העולמית. היררכיה חברתית ברורה וקובץ           
חוקים ומנהגים חובק כל, המאפשרים כתיבה של עלילות דרמטיות שבמרכזן 
הפרט, "האינדיבידואל", הוא הגיבור הדרמטי, שמוצא כח בנפשו להתעמת עם 
החברה בה הוא חי כדי למצוא מקום לאינדיבידואל שבו. הקונפליקט הקלאסי 
של יחיד מול חברה מקבל ייחוד ומשקל יתר כשהוא נצפה בין הגדרות של חברה 
סגורה. בחברה החילונית הפלורליסטית שלנו מיטשטש מאבקו של הפרט 
להכרה בייחודיותו, שכן בחברה החילונית הפלורליסטית - כולנו אינדיבידואלים. 
גם המשקל הערכי של מאבק הפרט הופך ליחסי בתוך הדרמה המתרחשת 
בתוך החברה החילונית, כי החברה החילונית בשנים האחרונות נתונה למשברים 
ערכיים רבים, בכלל שאלת עצם האוניברסליות של הערכים ותוקפם החליפה את 
המאבק על ערכים ספציפיים. קירבתם של המחזאים שכתבו "דרמות חרדיות" 
לחברה החרדית עצמה והבנתם העמוקה את ההגיון שעומד מאחורי התהליכים 
שחברה זאת עוברת, סייעה לגיבורי המחזות להתמודד גם עם קונפליקט פנימי 
עמוק: גיבורי "הדרמות החרדיות" אינם קוראים תיגר על עצם האמונה החרדית - לא 
מדובר כאן במחזות "מחאה" שבאו לנתץ את אושיות מבנה הקהילות החרדיות: 
הגיבורים מכירים ביסודות האמונה, המשפחה והחברה ומנסים לנווט בתוכם את 
המשבר האינדיבידואליסטי שבו הם נתונים. כך נוצרת גם התופעה המעניינת של 
הזדהות הקהל החילוני עם הגיבורים החרדיים שעל הבמה: הקהל תמיד כיבד 
ואהד דמויות שנושאות משברים ערכיים פנימיים יותר מאשר דמויות שמייצגות 

רק צד אחד בקונפליקט הדרמטי ואשר רק יוצאות נגד ממסד מסויים.

אבל הדרמה החרדית פונה לא רק אל הצורך של הקהל להזדהות. היא גם 
בהחלט משביעה את ייצר המציצנות שמביא את כולנו - נודה בכך או לא - אל 
אולמות התיאטרון מאז תור הזהב של הטרגדיה היוונית: גם הקהל בתקופה 
"חדרי המיטות" של  אל  להיכנס  לו  איפשרה  נהנה מכך שהבמה  העתיקה 
המנהיגים וחצאי-האלים. בקרב הקהל הפשוט, השבע למכביר בקונפליקטים 
של היומיום, תמיד מבצבצת השאלה: איך הם עושים את זה שם, בחברה 
הסגורה של השליטים והמורמים מעם? איך הם מתמודדים? עד כמה גם הם 
שם, הדמויות שעל הבמה, בני אדם? פתיחת שערי הקהילה החרדית, הממסד 
החרדי, מקוואות הנשים החרדיות בפני הקהל החילוני בהחלט אפשרה גם ליצר 

הסקרנות הבריא של הקהל לבוא על סיפוקו.

אבישי מילשטיין
דב נבון, בת-חן סבג, ליאת גורן

הדרמה החרדית
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| רמי דנון < מחזאי ובמאי | החל את לימודי הדרמה והתיאטרון סטודיו של נולה צ'לטון 
בשנות השישים. ממייסדי תיאטרון החאן בירושלים ב-1�68. למד בחוג לתיאטרון  
של אוניברסיטת ת"א בין השנים �1�70-7. לאחר מכן הצטרף לצוות השחקנים של 
תיאטרון חיפה. כשחקן גילם גלריה מגוונת ועשירה של תפקידים בכל התיאטראות 
בארץ ביניהם: גטו, שש נפשות מחפשות מחבר, מחול המוות, חצוצרה בוואדי, 
רעולים, ציד המכשפות ועוד. משנת 1�86 פנה לכיוון הכתיבה והבימוי: גשם מאת 
גלעד עברון בתיאטרון הקאמרי, תאומים מאת סמי מיכאל בתיאטרון חיפה, עיבוד 
ובימוי לחצוצרה בוואדי עפ"י ספרו של סמי מיכאל, רעולים מאת אילן חצור )ההצגה 
זכתה בפרס ההצגה הטובה ביותר בפסטיבל עכו ובפרס מסקין היוקרתי לשנת 1��0. 
לאחר פסטיבל עכו המשיכה ההצגה לרוץ בתיאטרון הקאמרי(, חשמלית ושמה 
תשוקה מאת טנסי ויליאמס בתיאטרון בית ליסין, בתיאטרון באר-שבע ביים את שיר 
חדש, מאת קליפורד אודטס. מים גנובים מאת ליטל פורת, עיבד )מסיפוריו של דן 
בניה-סרי( וביים את המחזה אצבע אלוהים. בתיאטרון הקאמרי כתב )בשיתוף עם 

אמנון לוי( וביים את שיינדלה, תיקון חצות, הצמה של אבא, גפן בלאדי. 
בתיאטרון בית ליסין כתב )בשיתוף עם אמנון לוי( וביים את ולנטינו. 

מאחורי  הבן הטוב וביים את ההצגה. בקולנוע:  בשיתוף עם יוסי מלמן כתב את 
הסורגים, נשיקה במצח ועוד. בטלויזיה: גבי בן יקר, לחם ועוד. שיחק בתיאטרון 
הבימה בהצגת היחיד )בעיבודו ובבימויו( שד קטן. על בימוי ההצגה הצמה של אבא 

זכה בפרס הבמאי המצטיין ע"ש יוסף מילוא.

| אורי וידיסלבסקי < מוסיקה | בוגר האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בתל-אביב.  כותב 
מוסיקה לתיאטרון, קולנוע ומחול מזה �0 שנה. 

כתב מוסיקה להצגות רבות בארץ, ביניהן: עיר הנפט, גורודיש,בויטרה, התאונה, 
איסמעיליה, המכשפה, משרתם של שני אדונים, ריצרד השלישי, הסוחר 

מונציה, ביקור הגברת הזקנה, כטוב בעיניכם, נוצות,חצוצרה בואדי, שירה, 
לב –טוב, יהוא, תיקון חצות, שבר ענן, קיסריה סופ"ש, הדבר האמיתי, אונור, 

ריגוש, גוד ביי אפריקה, מבקר המדינה 2005, אנדה, ולנטינו, מסילה לדמשק, 
המתאבד, מראה מעל הגשר, רוחל'ה מתחתנת, מכולת.

כתב מוסיקה לערבי מחול רבים ביניהם: דירת שני חדרים, בהמות, חמורים, 
תא, דיו-כאן. במרכז סוזן דלל הועלו שני ערבים המבוססים על המוסיקה של אורי 

וידיסלבסקי תעודת זהות, ורק גברים רוקדים. כתב מוסיקה לעשרות סרטים 
ביניהם: שחור, מכתוב, הפיתוי, ארץ חדשה, המיועד.

בשנים האחרונות משלב בעבודתו כתיבת מוסיקה לתיאטרון וכתיבת מוסיקה 
לסרטים בחו"ל. הלחין את השיר ילדי חורף 73' שנבחר לשיר האהוב ביותר מבין כל 

שירי הלהקות הצבאיות בתכנית שיר השירים.

| מוני מדניק < עיצוב תלבושות | בוגר החוג לעיצוב אופנה ב”שנקר” בית ספר גבוה 
להנדסה ולעיצוב. מעצב אופנה ותלבושות לבמה. מרצה בכיר ב”שנקר”. מנחה 

פרויקטים בעיצוב ובציור. מרצה סמינר מחקר אקדמי בתולדות הלבוש בארץ 
ובאיטליה. 

בין עבודותיו לתיאטרון - בתיאטרון גשר: הלילה ה-12. בתיאטרון באר-שבע: עלי 
כינור. בתיאטרון בית ליסין: בחורים טובים. וכן להצגות: תרנגול כפרות, ברנשים 

וחתיכות, נשים קטנות, אמיל והבלשים, רשומון, ירמה, אורה הכפולה, 
קומפני, שש נפשות מחפשות מחבר, מומו ועוד.

| עדי שימרוני < עיצוב תאורה | בוגרת החוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל 
אביב והאקדמיה "Mountview" בלונדון )התמחות בעיצוב תאורה(. עיצבה תאורה 

להצגות, הופעות מחול ומופעי מוסיקה בארץ ובחו"ל. 
בין עבודותיה: בתיאטרון הספריה: תום סוייר, אריוודרצ'י רומא, עד התביעה, ג'ייקל 
והייד. במדיטק: עץ הדומים תפוס, סוד הגן הנעלם. בתיאטרון באר שבע: משיח, 

הרוזן ממונטה כריסטו, פיאף, המשרד, קן הקוקיה, שחק אותה סם. 
בתיאטרון הצפון: עופרה - דרמה מוסיקלית. 

בתיאטרון הבימה: לרקוד ולעוף, גיבורים.

| ערן עצמון < עיצוב תפאורה | בוגר מסלול לעיצוב במה סמינר הקיבוצים. בין 
ההצגות להן עיצב תפאורה - בתיאטרון בית ליסין: ברודווי פינת פרישמן, ראודה, 

הבנאליות של האהבה, חלום של לילה בלב קיץ, משחק ילדים, מראה מעל 
הגשר, ולנטינו, אביב מתעורר. תיאטרון הספריה: פיאף, ריצ'רד השלישי, נדנדה 
בשניים, שוק המציאות, סיפור הפרברים. בתיאטרון באר-שבע: פיאף. בתיאטרון 

הבימה: לילה במאי. התיאטרון הערבי-עברי: האוהל האדום, נשים זרות. 
תיאטרונטו: קפוצ'ינו ברמאלה. בתיאטרון תמונע: רומיאו ויוליה. תיאטרון חיפה: 

עץ אחרון בירושלים, הר אדוני. התיאטרון הקאמרי: סאלח שבתי. בפסטיבל עכו: 
מתחם התפודים, זוכת פרס על עיצוב תפאורה בפסטיבל עכו �008. לקבוצת 

המחול פרסקו: בגדי המלך החדשים. בתיאטרון אורנה פורת: הרפתקה בקרקס.

| אמנון לוי < מחזאי | מחזאי ועיתונאי. כתב בשיתוף עם רמי דנון את שיינדלה, תיקון 
חצות, הצמה של אבא, גפן בלאדי שהוצגו בתיאטרון הקאמרי. בתיאטרון בית ליסין: 
ולנטינו )בשיתוף רמי דנון(.  מחבר רב המכר החרדים בהוצאת כתר. מחבר שלושה 

בממ"ט אחד )ביחד עם אמנון דנקנר ורון מייברג(. 
הנחה  תוכניות טלוויזיה רבות, ובהן  את התוכנית "ערב חדש" ו"תיק תקשורת" 
בטלוויזיה החינוכית, התוכנית "סוגרים שבוע" בערוץ הראשון, והתוכניות "פותחים 
שבוע", "השבוע", ו"שומר מסך" בערוץ 10. היה ממייסדי העיתון "חדשות" בו 
עבד כל שנות קיום העיתון. בין היתר שימש ככתב העיתון בכנסת, כתב בניו-יורק, 
וכתב המסקר את החברה החרדית. עבודתו העיתונאית הפכה אותו לפרשן מוסמך 

לכל הקשור בחברה החרדית, בפוליטיקה שלה ובמסתוריה.
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| יונה אליאן-קשת < הרעבעצן פייגה | למדה תיאטרון באוניברסיטת תל אביב.
השתתפה בהצגות - בתיאטרון הקאמרי: ביוגרפיה, יום אחד מתעוררים, הן לא 
תקחהו עמך. בתיאטרון באר שבע: ועידת פסגה, מירנדולינה, אם הבית, יתוש 
בראש. בתיאטרון הבימה: חלום ליל קיץ, מי תהום, הלילה ה-12, חתונת הדמים, 
פירוד זמני, מעגל הגיר הקווקאזי, טרטיף, רוח האש. בתיאטרון חיפה: מהומה 

רבה על לא דבר.
בתיאטרון בית ליסין: מורה שיגעון, זוג פתוח, הזוג המוזר, ביאנקה, מי מפחד 
מווירג'יניה וולף, קול קטן, תשוקה, מירל'ה אפרת, צור וירושלים, פלדה, פילומנה 

)���1, �005(,  אהבת חיי, מייק, תנאים של חיבה, עלמה ורות. 
בתיאטרון המסחרי: זוג גרוש, פאדם פאדם, נוסטלגיה זה לא מה שהיה.

כן כיכבה בסרטים ובהפקות בינלאומיות: נורית, שלושה ועוד אחת, תלווה את 
אשתך, יעקב ורחל, החורף האחרון, כיכר החלומות, קוראים לי שמיל, רחוב 60, 

יופי של צרות, האיטלקים באים.
בטלוויזיה - הגישה תכניות: שלוש-ארבע-חמש וחצי, משהו מהסרטים, סטייל - 

תכנית שבועית, הבילויים - תכנית תרבות - תכנית שבועית בערוץ �. 
בסדרות בטלוויזיה: גילמה את הנזי ברנד בקסטנר, מרחב ירקון, אשה אחרת, זינזנה, 

שלווה. 
זוכת פרס קלצ'קין - קרן התרבות אמריקה-ישראל �008.

| ליאת גורן < איטה | בוגרת בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי.
בין תפקידיה: בתיאטרון הבימה: בית ספר לנשים, ג'והן גבריאל בורקמן, הנפש 
הטובה מסצ'ואן, גן הדובדבנים, חתולה על גג פח לוהט, משחק כפול, היפוליטוס, 
זעקי ארץ אהובה, קערת העץ, האחיות רוזנצוויג, מארחים את מר סלואן, אנה 
פרנק, מניין נשים, פרגודים, שמונה נשים, הנאהבים והנעימים, נמר חברבורות, 
שלמה המלך ושלמי הסנדלר. בתיאטרון באר שבע: ליר, השחף, המיזנטרופ, השטן 
ממוסקבה, דון ז'ואן חוזר משדה הקרב, המתאבד, אותו ואת בנו, חלום ליל 
קיץ, רב מהומה על לא דבר, קיבוץ אל.אי. בתיאטרון הספרייה: בשפל. בתיאטרון 
הקאמרי: הפלגות. בתיאטרון בית ליסין: דולפינים. באנסמבל הרצליה: המתאבד, 
שלוש אחיות. בתיאטרון הילדים והנוער: רכבת ההצלה. בתיאטרון החאן: שש דמויות 

מחפשות מחבר, שחף, השיבה למדבר. בתיאטרון הרצליה: גשם שחור.
בקולנוע: אייה-ביוגרפיה דמיונית, אושר ללא גבול, סודות משפחה, צומת וולקן, 

אצבע אלוהים.
בטלוויזיה בסדרות: שבט-כהן, טירונות, המכון ובדרמות טלוויזיה נוספות.

| מיכל שטמלר < שיינדלה | שירתה בתיאטרון צה"ל 1��8.
בוגרת החוג לתיאטרון אוניברסיטת תל אביב �004.  

זכתה בפרס השחקנית המבטיחה בתיאטרון הישראלי לשנת �006.
השתתפה בהצגות: בפסטיבל עכו �004 - דיוניסוס בסנטר. 

בתיאטרון הזירה הבינתחומית: 110 פעימות בדקה. בתיאטרון החאן: החיים 
הם חלום, הקמצן, המצליחים, הקיץ, 3 נשים מחכות, עירם של האנשים 

הקטנים. באנסבל תיאטרון הרצליה: גשם שחור. 
בתיאטרון בית ליסין: עלמה ורות, הבנאליות של האהבה.

בקולנוע: הסודות.
בטלוויזיה: דני הוליווד.
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| דב נבון < איצל פרוינד | בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי.
השתתף בהצגות - בתיאטרון הבימה: בחורים טובים, על עכברים ואנשים, הסרפד 
של השכן, מחכים לגודו, נודניק, אלינג, נפגעי חרדה. בתיאטרון הקאמרי: קידוש, 
החילוני האחרון, חבלי משיח, גורודיש, מילאנו. בתיאטרון בית ליסין: חמץ, שבעה, 

פופקורן, ארוחה עם חברים. במופע: שתי טיפות מים.
בטלוויזיה: החמישייה הקאמרית, הבורגנים, ארץ נהדרת, דב'לה עולמי, אולי 

הפעם, עבודה ערבית, גרושים נפלאים.
בקולנוע: חימו מלך ירושלים, חסד מופלא, כלבים לא נובחים בירוק, האסונות 

של נינה, פעם הייתי, זוהי סדום.

| בת-חן סבג < רוחל | שירתה בתיאטרון צה"ל.
בוגרת בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי, �007. 

השתתפה בהצגות - בתיאטרון הספרייה: אביב מתעורר, אונדין, ג'יג'י, קיץ אחרון, 
קברט, העיירה שלנו. בתיאטרון המדיטק: אמיל והבלשים, נשים קטנות, קרשינדו 
ואני, אוזו ומוזו, ציפורי הנפש. בתיאטרון אורנה פורת: הקסם של אורנה, העולם 

עפ"י אלון. 
בתיאטרון תמונע: רעב. בתיאטרון בית ליסין: בראנז'ה, פועלת זרה.

| רפי תבור < הרּבֶע מנשה ברויאר | בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 1�71.
בשנים 1�7�-1�75 שיחק בתיאטרון העירוני באר-שבע. שיחק בתיאטרון הבימה 
בשנים 1�75-1�80, 10 שנים שיחק בגרמניה ובשוויץ. השתתף בלמעלה מ-50 

הפקות שונות, וב-15 סרטי טלוויזיה.
גילם תפקידים ראשיים בהצגות בחו"ל בשנים �1�80-1�8: פאוסט, ארתורו אוי, 
ידיים מלוכלכות, שלושת המוסקטרים, של מי החיים האלה לעזאזל, רומיאו 
ויוליה, הו יוליה, ביקור הגברת הזקנה, קן הקוקיה, האישה מהים, נשקיני קייט, 

זורבה היווני ועוד.
בתיאטרון באר שבע: שם המשחק, בורגנים )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(, מפיסטו, 
שלוש אחיות, באופן יחסי, ציד  מפגש משולש )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(, 
המכשפות, אחים לנשק, כולם היו בני, שוברים רגליים, זינגר, אם הבית, יתוש 

בראש, מ. בטרפליי.
בתיאטרון בית ליסין: מסעותי עם דודתי, הבית של מרווין, חקירה חוזרת בדבר 
מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק, מים קדושים, הרולד ומוד, ביאנקה, כחול 
בוער, ערפל, הקונצרט, קול קטן, מירל'ה אפרת, פילומנה, נערי ההיסטוריה, 

גוד ביי אפריקה, אנדה.
בטלוויזיה: בסדרות - סיטון, קו 300 ,כסף קטלני, לחיי האהבה ועוד.

| אופיר וייל < יוסל ברויאר | בוגר ביה"ס הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי �006.
בין ההצגות בהן השתתף - תיאטרון הספריה: טירונות, ינטל, צעד קדימה, 

תשוקה. תיאטרון הסמטה: זעמו הגדול של פיליפ הוץ. במהלך לימודיו השתתף 
בהצגות: מישהו לרוץ איתו )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(, דרייפוס. קבוצת 

מיכאלי )ZOA(: ביגמיסט. תיאטרון קרוב: איש הרוח, הזונה והליצן. בתיאטרון 
בית ליסין: חלום של לילה בלב קיץ, תמונות יפואיות, המלאך. בתיאטרון אורנה 

פורת: מסך הברזל.
בטלוויזיה: המובילים, מתלהבת.

בקולנוע: שליחותו של הממונה על משאבי אנוש.

| אייל רוזלס < אברום שטייניץ | בוגר הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין 1��8.
קומדיה של טעויות, השחף, אפריל  השתתף בהצגות - בתיאטרון באר-שבע: 
תמונות מחיי הנישואין.  בתיאטרון הבימה:  הקסום, המשרד, לא כולל שינה. 

בתיאטרון הקאמרי - רינה ירושלמי: פרוייקט  מקבת.
בקולנוע ובטלוויזיה: הבורר, האלופה, לא לפני הילדים, כבוד, משחק החיים, האח 
של דריקס, על הקו, ללכת על המים, האסונות של נינה, חמש דקות בהליכה, 

מעורב ירושלמי, מיכאלה, קרוב לוודאי, ועוד.
כתיבה ומשחק במחזה עלילות הגבורה של דון קישוט וסנצ'ו פנסה.

בימוי והדרכה של קבוצת התאטרון של "בית דני" בשכונת התקווה.
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In Jerusalem’s religious neighborhood of Meah She’arim, Sheindale, a young 
woman of a distinguished ultra-Orthodox family, granddaughter of a deceased 
Rebbe (spiritual leader), and the daughter of the man who is next in line to inherit 
her grandfather’s role as spiritual leader of a Hassidic sect, becomes entangled 
in a succession struggle wrought with intrigues and evil aspirations, between 
her mother and the “pretender to the throne” of the Hassidic court.  Sheindale 
is compelled to temporarily forgo married life with her beloved husband, who 
has been expelled to the United States since she still hasn’t brought children into 
the world.  Sheindale’s story becomes the subject of public debate, strewn with 
violence, ex-communications and cruel Rabbinical edicts.

This successful and surprising play examines the ultra-Orthodox society, while 
walking the fine line between tradition and progress, the attitude towards 
women and feminism. This play – based on investigative journalism conducted 
by a journalist who succeeded in penetrating the innermost sanctuaries of ultra-
Orthodox society, and staged in the early 90s - is now returning to the stage in its 
new revamped version.  

Director: 
Rami Danon
Set Designer: 
Eran Atzmon
Costumes Designer: 
Moni Mednik
Music: 
Ori Vidislavski
Lighting Designer: 
Adi Shimrony

First Performance: 10.12.2010, Length: 1 hour and 40 min, without intermission. 

Cast (in order of appearance): 
Yona Elian-Keshet – The Rebbetzen Faige
Eyal Rozales – Avrum Schteinitz
Liat Goren – Eate
Dov Navon – Itzl Froind
Bat-Hen Sabag – Rochl
Michal Shtamler – Sheindale
Rafi Tavor – Rebbe Menashe 
Ofir Weil – Yossel Froind 

Sheindale
by AMNON LEVY and RAMI DANON

מיכל שטמלר, רפי תבור, דב נבון, אופיר וייל, אייל רוזלס
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אין ספק שיותר מכל מאופיינים 

במהלכם  החרדיים  החיים 

שלהם.  באינטנסיביות  העז, 

כל  את  מישהו  העביר  כאילו 

של  והאיפיונים  התחושות 

החברה החילונית במגבר ענק, 

המאדיר את כל ההתנהגויות 

של  דרגות  בכמה  האנושיות 

מעריצים  כאשר  עוצמה. 

טוטאלית,  היא  ההערצה 

 , מישהו שונאים  כאשר 

נלחמים בו בכל העוצמה, בכל 

האמצעים. גם רגשות אחרים, 

כמו השפלה, אכזריות, כבוד, 

מעבר  מודגשים  והנאה  לעג 

בציבור  שמוכר  מה  לכל 

והניגוד  הקיצוניות  החילוני. 

הרחוב  להבנת  המפתח  הם 

החרדי. 

היחס בין מה שמקובל כרשות 

הרבים לבין מה שקרוי רשות 

היחיד שונה בחברה החרדית 

מהמקובל בחברה החילונית. 

שכמעט  הוא  החרדי  הכלל 

אסור  שלחברה  נושא  אין 

לחדור לתוכו, הכול פרוץ לעינו 

אפילו  הציבור.  של  הבוחנת 

זוג  בני  בין  יחסים אינטימיים 

מה  יש  שלחברה  דבר  הם 

להגיד עליו, ומותר לה לפשפש 

בו.

מתוך: "החרדים" 
מאת אמנון לוי, הוצאת כתר

צילומים מתוך 
סיור של צוות ההצגה 

במאה שערים בירושלים.

מכולת
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

ולנטינו
מאת אמנון לוי ורמי דנון

בימוי: רמי דנון

הבנאליות של האהבה
מאת סביון ליברכט

בימוי: אבישי מילשטיין

מימונה
מאת חנה אזולאי-הספרי

שיינדלה
מאת אמנון לוי ורמי דנון

בימוי: רמי דנון

רוחל'ה מתחתנת
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

עלמה ורות
מאת גורן אגמון

בימוי: מיכה לבינסון

אמא מאוהבת
מאת גורן אגמון

בימוי: גלעד קמחי

פרינסס מרי 7
מאת יואב מיכאלי

בימוי: רוני פינקוביץ'

תפוחים מן המדבר
מאת סביון ליברכט
בימוי: עודד קוטלר

בחורים טובים
מאת ארון סורקין

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: משה קפטן

אהבה זה לא הכל
מאת בארי קרייטון

תרגום: שלמה מושקוביץ
בימוי: רוני פינקוביץ'

מנדרגולה
מאת יעקב שבתאי

בעקבות ניקולו מקיאוולי
בימוי: גלעד קמחי

מראה מעל הגשר
מאת ארתור מילר

תרגום ובימוי: הלל מיטלפונקט

תנאים של חיבה
מאת דן גורדון

עפי רומן מאת לארי מק'מרטי
תרגום: שלמה מושקוביץ

בימוי: רוני פינקוביץ

שם פרטי
מאת מתיו דלאפורט 

ואלכסנדר דה-לה פלטייר
תרגום: דורי פרנס

אנרכיסט מפוקפק
מאת דריו פו

המלאך
מאת אפרים סידון

בימוי: ציפי פינס

משחק ילדים
מאת אפרים סידון

בימוי וכוריאוגרפיה: גלעד קמחי

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום

עיבוד: דניאל אפרת
בימוי: גלעד קמחי
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קונדיטוריה ישראלית
בעבודת יד

w w w . m e t u k a . c o . i l
1-700-723-723

מתוקה קרליבך רח’ קרליבך 14 ת”א
מתוקה ויצמן סיטי רח’ ויצמן 14 ת”א
מתוקה ZOA  רח’ דניאל פריש 1 ת”א
ת”א החייל  רמת  אסותא  מתוקה 
חולון  5 הבנאי  רח’   ROOMSERVICE

*כשר חלבי
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