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מנהלת התיאטרון:

ציפי פינס

מנהל אדמיניסטרטיבי:

צבי ירון

מנהלת כספים:

מיכל דביר-חן

מחזאי בית:

הלל מיטלפונקט

דרמטורג התיאטרון:

אבישי מילשטיין

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, הילה כהן פלקון

עוזרת למנהל אדמיניסטרטיבי: 
רוני חיים

מנהלת חשבונות ראשית: 
תלמה מסינגר

חשבת שכר: ברכה שטורך
מח' הנהלת חשבונות: 

זוהר פורמן, טלי חובב, מירב כהן

פניות הציבור: טל שני-וייסמברגר
מנהלי מח' שיווק טלפוני:

קופלר סלביה, שגב תומר

מנהלי שרות לקוחות: 
טל ימיני, כלנית סטמקר

נציגי שרות לקוחות: 
ביסון מירה, בן-דת רות, 

בן שמש יפעת, גלעם שרה, 

זידלר אסף, חן רותי, חריט אליסה,  

יקירי גילי, שירה לוי, מאזה שירה, 

מירוז יעלה, סברוב מאיה, 

פרץ בת-אל, צוקרמן אילונה, 

שושני יואב, שילה מירי, שני גזית

מרכזיה: דבורה אהרון
ארכיון: שי מרקוס

אחזקת בניין ומחסן: 
משה גנץ, גולן ימין, איציק סלחג'י

אחראי סדרנים: שלמה דוידוב

צוות טכני
מנהל טכני: ישעיהו ביבלש

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

ברוך וידרה, דניאל לוין, סטן מרק, 

אברהם נתנאל, ליאור סאלם

סטניסלב סווטקין, נחום רז

עובדי במה: זיו אורפז,
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,

עופר ברוך, עומר יולביץ',

מאור בן חמו, ליאור דלמן,

סטס סוסניבקר, עידו פולמן, 

אורן פרי, יורי שכנוביץ

מנהל ייצור: רמי דקל
מח' אביזרים: אריה האובן

מנהלת מח' הלבשה: 
אביבה חזיז

מלבישות: נצח אלמסי, שי ברמק
ולריה גלוזמן, מריאנה גרייב, 

יעל כהן, מיכל לוטן, נטשה מרגוליס, 

אסיה נלן, אורנה סגל, 

מריאנה פינקלשטיין, אולגה פרגמן, 

מרינה צ'ורילוב, אורנה שפיצר, מיטל שלום

אחראי בטיחות: יעקב הכהן

לינור אברג'יל
טרייסי אברמוביץ
יונה אליאן-קשת

יעקב אלפרין
דניאל אפרת

ליאור אשכנזי
חן אשרוב

עדי בילסקי
דינה בליי-שור

גלי בן-גיאת
דודו בן-זאב
ערן בן-זאב
ששון גבאי

מרים גבריאלי
ליאת גורן

תם גל
מורדי גרשון

מיה דגן
תחיה דנון

אילן דר
ברוך דרור

דקלה הדר
מרים זוהר
הילה זיתון

רויטל זלצמן
יורם חטב

זהרירה חריפאי
יוסי טולדו

יורם טולדנו
שלומי טפיארו

דבי יבלונקה
שחר ישי

עמוס לביא
גיא לואל

אבשלום לוי
יניב לוי

מיכל לוי
קובי ליבנה

רונה ליפז-מיכאל
דביר מזי"א

שמעון מימרן
אורי מעודה
מאיה מעוז
מיכל נאור
נטלי נאמן

עידית נוידרפר
אלון נוימן

רבקה נוימן
לנה סחנוב
שירי סיטון

אברהם סלקטר
מיכה סלקטר

דור סרוגו
יונתן פז-בוגנים

אלכס פלג
אברהם פלטה

יעל צוקר
קרן צור

עודד קוטלר
מיכל קירזון
הדס קלדרון

דן קסטוריאנו
ראודה

ליז רביאן
רועי רביב

לאורה ריבלין
דפנה רכטר

סנדרה שדה
מיכל שטמלר

סנדרה שונוולד
יאיר שטרן
דן שפירא

נעמה שפירא
יעל שרוני

דנה שרייר
יובל שרף
רפי תבור

דורון תבורי

חברי ההנהלה
הציבורית

עוזי ברעם - יו"ר
ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד

נתנאל גלעדי
רמי בן-גל

רוית דום-פידל
אורית וינס

שלום חבשוש
אביגדור לוין
אריה מנדל

אריאל קפון

יועצת משפטית: עו"ד אורנה לין
רואה חשבון: צבי ורדי 

להצגה זו
עוזרת במאי: 

שרון בכור-פרידמן

מנהלת הצגה: 
אורנה דויטש

מנהל במה: 
דני לוין

מלבישה: 
מיכל אלון

אביזרים: 
מיטל שלח

פאות: 
מריאנה גרייב

הגברה: 
גיורא הרמן 

עומר יולביץ'

תאורה: 
ליאור עזרא

ראובן וולנר

ביצוע תפאורה: 
תיאטרונית

הפקה ועריכת תכניה: 
מיכל גלעד

צילומים לתכניה: 
אייל לנדסמן

עיצוב שער התכניה: 
אתי קלדרון

עיצוב התכניה: 
נוטלסטודיו

הסעות: 
אמינות בשירות -

הסעת אמנים

שחקני התיאטרון
לעונת 2009-10

)לפי סדר א-ב(

הפקה
מנהלת הפקות: 

אדוה טמקין

מנהל הצגה ראשי: 
אלן פיטלוק

מנהלי הצגות: 
אסנת גבאי

אורנה דויטש

רונית זלוף

רולי יקואל

אורית עזריאל

שרון שפירא

ארז שפר
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מייסדת ויו"ר אגודת הידידים:
ג'ני ברנדס

מקימה ומנהלת אגודת הידידים:
פארה חודורוב

מייסדים
פלטינה

)10,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
זהב

)3,800 ש"ח (

כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק

לוי ד"ר ניסים
לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן

לנדאו ליאורה ואלי
מאירוביץ' אילנה

מולכו שלומית ויצחק
מלצר דורית וארז
משפחת פדרבוש

נשיץ נחמה וגד
סבג עדי ודורון

סגל מרשה ומיכאל
סטל רחל

סיטון נורית וישה
סלע שרה ופרופ' מיכאל

ספיבק טניה ואלדד
סקר רבקה וצוקר עוזי

עזרי יורם ועזרי מאיר
עזרילאנט איה

פדרמן ליאורה ומיקי
פוקס רעיה ויצחק

פינס עודד
פיינר ורדה ובוקי

פפושדו אלי
פרי עדנה

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל שמואל ולבקוביץ רון

צ'ורלי תמי
קייזמן עדי ושטראוס-קייזמן עפרה

קרמון בלהה וצבי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר

רהב הילה ורני
רווה תמי ויהודה

רונן )פקר( רן
רפפורט עירית

שחר זהבה ואריה
שטיינר ד"ר יוספה

שטראוכלר בת-שבע
שני הדסה ומאיר

שרון מיקה
תאומים אדית וסטרכילביץ' משה

תאומים עירית ומשה
תגר חיה ומרקו

10 תרומות בעילום שם

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

מרכזת אגודת הידידים:
מיכל ספיר

אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אדיר אילנה וישראל

אופיר ד"ר סימה ואבינעם
אחיעזר רותי

אלאלוף שרה
אלבין גליה

אל-יגור מלכה ויובל
אלשיך יוסי

אמיר דנה ושרון
אנג'ל ענת ואודי
בהט מרישה וג'ו

בוקשפן נורית ועמירם
בוקשפן רותי ואלדד

בירן גינה ודני
בארינבוים נטלי וצביקה
בנימיני יהודית ויחזקאל

ברנר אביבה ועוזי
ברקת אלונה ואלי

ברקת מיקי ושייקה
גאון בני ז"ל

גולדמן ד"ר רחל ופרופ' בולק
גוריון יפעת

גטלן רות
גלאנץ טליה

גלברד ברכה ויעקב
גליקסמן דליה ויוסף

גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף

גרינבוים ורד ואילן
גרינברג יפית

דברת מירי ואהרון ז"ל
דגמי הגר ועזרא
דיק נאוה ואמנון
דרנגר ורד ואברי
הלפן חנה ואלי

הרטבי זאב והקר עדנה
הרטמן אסתי ואלקס

זיו ג'וזפין וצבי
זליג ג'ולי ומיכאל

זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ואריה

טולידאנו נירה
טיומקין יהודית ואבי

טייק עירונה
טיסונה נעמי ושלמה

טל דבי וסנדר
טרנר אריאלה

אהרוני קלרה
ארליך עדי ועו"ד אמיתי

בן-ימי ברכה ורועי
בראון גבי ועמי

ברנדס ג'ני וחנינא
גבריאלי עדנה וארנן

גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
ג'יבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

דותן ורדה ובעז
דנקנר זהבה ויצחק

הורביץ דליה ואלי
ויסמן ברוריה ודודי

זהר נילי ואלי
חודורוב פארה ועופר

חכים דורית
חרל"פ ענת וד"ר שמואל

טוקטלי ד"ר עדנה
מימן יוסף

סגול טובה וסמי
פלס ישראל ז"ל

פרופר סוזי ודן
קלנר חני ואביגדור

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

רייז אורנה ואביב
שטיינדלינג סוזאנה

שקד שושנה וישעיהו
תרומה בעילום שם



משך ההצגה:
כשעה ועשרים דקות 

ללא הפסקה
הצגה ראשונה:  30.1.2009
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בימוי:
אבישי מילשטיין
תפאורה:
ערן עצמון
תלבושות: 
אורנה סמורגונסקי
עריכה מוסיקלית:
דורי פרנס
תאורה: 
קרן גרנק

המשתתפים: 
)לפי סדר הופעתם(

ליאורה ריבלין
חנה ארנדט

עודד קוטלר
מרטין היידגר

מיכל שטמלר
חנה הצעירה

קובי ליבנה
רפאל מנדלסון / 
מיכאל בן-שקד
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מחזה ישראלי חדש מאת 
סביון ליברכט
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העובדות ההיסטוריות שעליהן מבוסס המחזה:
פרשת-האהבה  היידגר,  ומרטין  ארנדט  חנה  שבין  הקשר  סיפור 
הגלוי של  והקשר  17 השנים  בן  הסודית שנמשכה ארבע שנים, הנתק 
ידידותם שנמשך 25 שנים אחר כך, הוא סיפור מדהים בעוצמתו. מעבר 
שנמשך  הקשר  את  שאפיינו  השליט-נשלט  ויחסי  הרומנטי  לסיפור 
בין  למפגש  מעבר   ,75 בשנת  לב  מהתקף  ארנדט  של  למותה  עד 
החיבור  קיים  העשרים,  המאה  של  הבולטים  מהאינטלקטואלים  שנים 
וארנדט היהודיה. היידגר הגרמני, חבר המפלגה הנאצית,  בין  האניגמטי 

חנה ארנדט, יהודיה ילידת גרמניה, התחילה את לימודיה האוניברסיטאיים 
בשנת 1924 שם פגשה את היידגר כתלמידתו, ואז התחיל סיפור האהבה 
שלהם. היא היתה בת 18, הוא בן 35, נשוי ואב לשני בנים. גם לאחר שעברה 
להיידלברג, שם השלימה את עבודת הדוקטורט שלה תחת הדרכתו של קארל 
יאספרס, ידידו של היידגר, שאיתו קיימה ארנדט ידידות עמוקה כל חייה, נמשך 
קשר האהבה הסודי בין ארנדט והיידגר. בשנת 29 נישאה ארנדט לגינטר שטרן. 
 

פרייבורג,  אוניברסיטת  של  לרקטור  היידגר  מונה   33 בשנת 
מועל- את  באוניברסיטה  הנהיג  הנאצית,  המפלגה  חבר  נעשה 

וסטודנטים  מרצים  ניברסיטה  מהאו הרחיק   , ההיטלראי היד 
בהיטלר. לתמוך  לסטודנטים  קרא  שלו  ההכתרה  ובטכס  יהודיים, 

ידי  על  שנעצרה  לאחר  מגרמניה  ארנדט  נמלטה  שנה  באותה 
הזה התגרשה  הזמן  בתוך   .40 עד שנת  בפריס  היא שהתה  הגסטאפו. 
ועבדה  בליכר,  היינריך  גולה,  גרמני  לקומוניסט  נישאה  משטרן, 
היגרה   40 בשנת  הנוער".  "עליית  וביניהם  שונים  יהודיים  במוסדות 
ועשתה  האינטלקטואליים  בחוגי  השתלבה  בעלה,  עם  לארה"ב 
הטוטלטריות".  "שורשי  ספרה  פרסום  עם  עולמי  שם  לעצמה 
לאחר המלחמה הורחק היידגר מהוראה למשך חמש שנים על ידי וועדת בנות 
הברית לדה-נאציפיקציה. הוא מעולם לא גינה את המפלגה הנאצית ולא 
הביע חרטה על הצטרפותו אליה. בראיון שהעניק )והתנה את פרסום הראיון 
לאחר מותו( אמר: "אתנצל רק אם יקימו את היטלר לתחיה והוא יתנצל בפני".

בין 1933 ל-1950 לא התקיים בין ארנדט להיידגר כל קשר.ואולם בשנת 
ושלחה  לפרייבורג  הגיעה  כאשר  הקשר  חידוש  את  ארנדט  יזמה   1950
התאכסנה. שבו  המלון  בבית  לבקרה  מיד  בא  והוא  מכתב  להיידגר 
בשנת 1961 שהתה חנה ארנדט בישראל במשך מספר שבועות ודיווחה 
"אייכמן  הספר  ה"ניו-יורקר".  כשליחת  אייכמן  אדולף  של  משפטו  על 
סיקור המשפט. בספרה  בעיקרו  הוא  הרוע"  - הבנאליות של  בירושלים 
מתחה ארנדט ביקורת על האופן שבו רתם בן גוריון את המשפט לקידום 
האינטרסים של מדינת ישראל.  הספר כולל גם ביקורת על שיתוף הפעולה 
של היודנראטים עם הנאצים, דבר שלדעתה עלה לעם היהודי בקורבנות. 
עורר סערה בעולם היהודי. ברברה טוכמן האשימה אותה בנסיון  הספר 
לעזור לסנגוריה של אייכמן וגרשום שולם טען שאין בה "אהבת ישראל".
המכתבים של ארנדט והייידגר ששרדו היו חסויים עשרות שנים והיום הם 
שמורים בארכיונים וראו אור בספר. מצויים מכתבים רבים שלו ומעטים שלה 
מאחר שהיא שמרה על רוב מכתביו ואילו הוא השמיד את רוב מכתביה אליו.
היה  הידועים,  הפרטים  ומתוך  המכתבים  מתוך  שעולה  כפי 
לבין  מאוהבת  נערה  בין  מסובך  קשר  והיידגר  ארנדט  בין  הקשר 
את  בפניו  לפתוח  ארנדט  ניסתה  המלחמה  לאחר  שתלטן.  גבר 
לאור.      מוציאים  לו  ולמצוא  לתרגמו  במאמציה  ארה"ב  שערי 
הקשר ביניהם נמשך במכתבים ובביקורים עד שנת מותה ב-1975. היידגר 

נפטר חמישה חודשים אחריה.
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על מה המחזה "הבנאליות של האהבה"?

המחזה "הבנאליות של האהבה" מביא את סיפור הקשר שבין התיאורטיקנית 
הפוליטית חנה ארנדט לפילוסוף מרטין היידגר, קשר אהבה שהתחיל בעת שהיא 
היתה סטודנטית שלו באוניברסיטת מרבורג, באמצע שנות העשרים של המאה 
העשרים, ונמשך ארבע שנים. אחרי מלחמת העולם השניה התחדש הקשר 
ביניהם, הפעם קשר בין עמיתים, ונמשך עד למותה של ארנדט בשנת 1975. 

מה מייחד את סיפור האהבה של היידגר לארנדט והופך אותו ליותר מאשר 
"רומן" בין מרצה לסטודנטית?

מה שמייחד את סיפורם היא העובדה שהיא היתה יהודיה שנמלטה מגרמניה 
בשנת 1933 והוא נעשה חבר המפלגה הנאצית באותה שנה עצמה. התהפוכות 
ההיסטוריות של התקופה מהוות, לפיכך, רקע לקשר ביניהם, ומובן שמתעוררות 
שאלות מוסריות. בסיפורם הפרטי של ארנדט והיידגר, מהדהד סיפורם הטרגי 
ולשפה הגרמנית. והקשר המיוחד שלהם לתרבות  היהודים הגרמנים  של 

אני מרגיש חזק מאוד שבגרעין המחזה יש קינה על היעלמותם של 
אינטלקטואלים מהסוג של היידגר ושל ארנדט בימינו, שבהם הכל יחסי 

ופוסט-מודרניסטי. האם זה נכון לדעתך, והאם זה מחדד את הרלוונטיות של 
המחזה הזה כאן ועכשיו?

ונדמה לי שאין בו קינה  המחזה נכתב מעמדה של ביקורת כלפי שניהם, 
מהסוג שאתה מוצא. חוקרי התרבות הפוסט-מודרניים מרתקים בעיני. אחדים 
מהם הושפעו מהיידגר, כך שיש כאן רצף יותר משיש נתק. מה שעושה את 
המחזה רלוונטי בעיני הם דברים שאמרה ארנדט על הציונות בשנות הארבעים, 
הניתוח ההיסטורי המדהים בדיוקו, שניבא תופעות שאנחנו חווים אותם היום.

זה המחזה הראשון שלך שעולה בארץ ושאינו מבוסס על סיפור שכתבת. 
האם את חשה בחירות רבה יותר בבואך לכתוב לבמה לאחר הצלחותייך 

המרשימות בתיאטרון בית ליסין?
עמוקה  מחויבות  הרגשתי  היסטוריות,  דמויות  בשתי  כאן  מכיוון שמדובר 
כך  הן,  גם  אבל  מומצאות,  רבות  שסצנות  מאליו  מובן  בפרטים.  לדייק 
אודות  והיידגר בתחקיר  לעובדות שלמדתי על ארנדט  כבולות  השתדלתי, 
דמויות  שתי  מכיל  המחזה  המחזה.  לכתיבת  שקדם  ועבודתם,  חייהם 
פיקטיביות: חבר נעורים של ארנדט בעת לימודיה בגרמניה ובחור ישראלי 
דרור  יותר  לתת  יכולתי  כאן  יורק.  בניו  המבוגרת  חנה  של  לביתה  המגיע 
לדמיון. וזהו המקום לציין, שהחופש הזה אפשר הכנסת פרט שלא התקיים 
לגסטפו.  אביו  בהסגרת  הצעיר  הבחור  אותה  מאשים  במחזה  במציאות. 
הדבר מופרך על ידה במחזה, אבל חשוב לי לומר - כדי להסיר ספק - שזוהי 
תחבולה דרמטית בלבד וחנה ארנדט מעולם לא הואשמה בדבר מסוג זה.   

"הבנאליות של האהבה" זכה כבר להצלחה רבה בעולם, והועלה בהפקות 
שונות באירופה. ספרי על התרשמויותייך מהפרשנויות של הבימאים השונים.

מזו.  זו  מאוד  ושונות  מרשימות  הפקות  בשתי  בגרמניה  עלה  המחזה 
התיאטרון של בון העלה הפקה ענקית באולם גדול; התיאטרון של דורטמונד 
הבמאים  של  הויזואלית  התפיסה  קטנה.  במה  על  צנועה  הפקה  העלה 
של  הסיפור  אך  שונים,  הדגשים  בחרו  ושניהם  מזו,  זו  מאוד  שונה  היתה 
ארנדט והיידגר הוא בעל עוצמה גדולה כל כך, שהוא ניצח את ההבדלים. 

שיחה בשניים - בין המחזאית לבמאי

הבמאי אבישי מילשטיין שואל את המחזאית סביון ליברכט
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איך אתה רואה את הבמה, מהי תפיסת החלל של ההצגה?
המחזה, כפי שאני קורא אותו, בנוי משלוש זירות: דירתה של חנה ארנדט בניו יורק של 1975, 
שבה נערך הראיון )"זירת הראיון"(, עולם העבר של ארנדט הצעירה והיידגר, הצריף של רפאל 
שבו נפגשו והספסל שלידו )"זירת הזיכרון"( וקשרי המכתבים ביניהם )"זירת המכתבים"(. 
ביקשתי לעצב את "זירת הראיון" כחלל פונקציונאלי וקונקרטי. "זירת הזיכרון" היא מורכבת 
יותר, סימבולית, יש בה אלמנטים שמופיעים ונעלמים כמסגרת הקסם התיאטרלי, יש בה 
צבעוניות שמזכירה עולם ישן, כפי שהוא נחרט בזיכרון. המעברים בין שתי הזירות צריכים 
להיות מהירים, ארוגים זה בזה, משלימים זה את זה, התאורה מוסיפה לכך הרבה. בתחילה 
חשבנו "לעצב" כחלק מהתפאורה גם את "זירת המכתבים", אבל כדי למנוע עומס, עוצבה 

זירה זו כולה במסגרת "הסאונד" של ההצגה, הקולות הנשמעים ממכשירי הקול. 

עלילת המחזה נעה בין גרמניה של שנות העשרים לבין הדירה של חנה ארנדט בניו יורק 
בשנת 1975 ויש גם תמונה אחת  בשנת 1950. מה היה הקו המנחה בעיצוב הזמן?

שינויי הזמן מקבלים תוקף מעבר לעיצוב השונה של החללים, המייצגים את תקופות הזמן, 
כמובן גם בתלבושות, בעיצוב השיער והאיפור. השתדלנו מאוד לעצב בגדים "ברוח הזמן" 
של כל שנה ושנה, אבל זה אינו מחזה דוקומנטרי על אירועים היסטוריים, "ההיסטוריה" 
המרתקת נפרשת כאן דרך זכרונה של חנה ארנדט, והזיכרון הוא תמיד סלקטיבי לגבי עיקר 
וטפל. מעברי הזמן השונים מגיעים לקהל דרך קריינות מוקלטת, והם קשורים, לדעתי, 
"לזירת המכתבים", בכל שנה ושנה נכתבים מכתבים בין ארנדט להיידגר, והם "מנחי הזמן" 

המדויקים ביותר.

שלושה מתוך ארבעת השחקנים מגלמים דמויות "אמיתיות", שקיים אודותיהן תיעוד רב. 
איך היתה העבודה עם השחקנים, הניסיון להיכנס לעורן של הדמויות האלה?

העובדה שקיים תיעוד רב על הדמויות, כולל תמונות רבות שלהן ואף צילומי וידיאו, מהתלת 
בנו שוב ושוב במהלך העבודה. כולנו קוראים וצופים ומשלימים בדמיוננו פרטים על הדמויות, 
מקיימים תחרות סמויה מי קרא יותר על איזו דמות. אנחנו נפגשים בחזרות, עמוסים בפרטים, 
התמונות המתעדות את גיבורינו לנגד עינינו, אבל לדרמה חוקים משלה: השחקן מבקש 
לבטא את עצמו, ולאו דווקא דמות היסטורית כזאת או אחרת. הסיטואציה הבימתית דורשת 
קונפליקט מוגדר וממוקד, גם אם הקונפליקט בפועל בסיטואציה ההיסטורית המקבילה היה 
יותר עמום. מה עושים? הנחיית הבימוי הפכה להיות: "אילו את חנה, אילו אתה מרטין, איך 
היתם פועלים בסיטואציה הרלוונטית? כלומר לא "איך היו חנה ומרטין האמיתיים פועלים", 

אלא "איך לאורה, עודד ומיכל - אילו היו מרטין וחנה פועלים".. 

מה מושך אותך לחזור שוב ושוב למחזות שעוסקים בתרבות הגרמנית?
התרבות הגרמנית העשירה, על כל סעיפיה וניגודיה, היא זאת שבחרתי עבורי כנער צעיר, 
שתוביל את ותשרה על חיי הרוחניים. למדתי בגרמניה, חייתי בגרמניה, עבדתי בגרמניה, 
סבלתי ונהניתי בגרמניה, אכלתי ושתיתי בה, נסעתי בכל אורכה ורוחבה, קשרתי קשרים 
עם רבים ומנוגדים מתושביה. כל חיי התחמקתי מהוויתור על התרבות הישראלית שבה 
גדלתי, כי היא "מקור חיי". אבל גם לוותר על התרבות שהכרתי והפנמתי בימי לימודי היה לי 
קשה. בשלב מסוים הבנתי שהאתגר שלי הוא לא בבחירה התרבותית, אלא בהכלה של שתי 
התרבויות המשלימות והמנוגדות הללו. גיליתי שיש לי את היכולת להכיל את הניגודים, ושאני 
משמש שגריר רצוי ומוערך בשתי התרבויות. האם גם בהצגה זו, כמו ברבות אחרות שעשיתי, 

אצליח להגיע עם התרבות "הזרה" ולכבוש לבבות של אנשי התרבות "האחרת"?

מהו הקונפליקט המרכזי של המחזה שסביבו נבנתה ההצגה?
הקונפליקט בין התשוקה למחשבה, דעת וידע לבין התשוקה לאהבה, שייכות והכרה. אצל 
ארנדט גוברת התשוקה לאהבה על התשוקה למחשבה, אצל היידגר גוברת התשוקה 
למחשבה על התשוקה לאהבה. אבל זאת שאלה שאני בפירוש מעדיף שכל אחד מהצופים 

ישיב לעצמו.

המחזאית סביון ליברכט שואלת את הבמאי אבישי מילשטיין
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חנה ארנדט כתבה למרטין היידגר
היידלברג, 22.4.2

עכשיו שאתה לא מגיע - דומני שהבינותי. אבל בכל זאת 
פתאום  אותי  כשתוקפת  הללו  הימים  בכל  כמו  נחרדתי, 

תחושת חרדה, תמוהה למדי ונוקבת, תוקפת שוב ושוב.
הדבר שברצוני לומר לך כעת מעומק לבי, איננו אלא תאור 
מפוכח של המצב. אני אוהבת אותך כפי שאהבתיך ביום 
הראשון - את זה אתה יודע  ואני ידעתי את זה תמיד, גם 
לפני הפגישה הזאת. הדרך שאותה אתה הראית לי, ארוכה 
יותר וקשה יותר מכפי שחשבתי. הדרך הזאת מחייבת חיים 
היא בחירה  מאד ארוכים. הבדידות הקיימת בדרך הזאת 
אישית שלי והיא האפשרות היחידה המגיעה לי בחיים, אך 
הנטישה, שאותה הועיד לי הגורל, נטלה ממני לא רק את 
הכוח לחיות בעולם, ולכן לא בבידוד, אלא גם חסמה בפני 
את הדרך עצמה, הרחיקה אותה ומנעה ממני את האפשרות 
לעבור אותה בדילוג. לדעת את זה, רק אתה רשאי, כי אתה 
תמיד ידעת זאת. ואני מאמינה שפה, גם היכן שמסתבר 
שהשתקתי, לעולם לא אהיה כנה. אני תמיד נותנת ככל 
שנדרש ממני, והדרך כשלעצמה איננה שונה מהמשימה 
לחיים  זכותי  את  מאבדת  הייתי  עלי.  מטילה  שאהבתנו 
עם אובדן אהבתך, אך אני אאבד את האהבה הזאת ואת 
המציאות שלה כאשר אשלול את המשימה הזאת, הכובלת 

אותי אליה.
"ואם ירצה אלוהים, אוהב אותך יותר אחרי מותי".

לחיות בארוס
קשה לומר מהו השוני בין האהבה שלי אליך ובין האופנים 
השונים של מחשבותי, שאינם ניתנים להפרדה. אני מכנה את 
זה ארוס, האל הקדום מבין האלים במשנתו של פרמנידס. 
אינני מחדש לך בזה דברים שאינך יודעת בעצמך; בכל אופן, 
אני מוצא שהמימד אינו מוצדק בכדי להביע זאת בהתאם. זה 
מצלצל קל , ופשוט מתגלגל בצורה המעוררת את האשליה 
כאילו הרע וההתעלמות מוצדקים. משק הכנפיים של אותו 
נוגע בי בכל פעם שאני במודע מחליט ללכת בדרך  האל 
חיונית שאיש לא הלך בה. הוא נוגע בי אולי חזק ומחריד 
יותר מאשר באחרים, כאשר החזוי מזמן, במסגרת הניתן 
לביטוי, מכוון לכאן, וכאשר את הנאמר מזה זמן רב חייבים 
לנצור בפינה נידחת. כדי להענות לו לחלוטין ובכל זאת לנצור 
את שלנו, לעקוב אחריו ובכל זאת, לשוב ולבצע את שניהם 
כשווים במהותם ובהתאם, זהו הדבר שאני מסרב לו בקלות 
יתרה ואז גולש אל החושניות, או מנסה, בעמל בלבד, לכפות 
את הלא ניתן לכפייה. ההשקעה והחינוך של פעם, היכולת 
הרופפת והפחדנית במתן האמון ואז שוב חוסר ההתחשבות 
וניצול לרעה של האמון, אלו הקטבים ביניהם אני מרחף, 
ועל ידי כך, לעומת הרה וארוס, מחמיץ ולא מבין כהלכה את 

מעלתם.
האופי שלי הוא רב צדדי יותר מאשר שלך; ואין שום נימוק 
שבאמצעותו אוכל להוכיח, שאני חייב לחיות בארוס, כדי 
שאוכל לצקת את היצירתי, שאותו בסופו של דבר אני עדין 

חש כבלתי פתיר, לפחות כתבנית ראשונית מושלמת
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מרטין היידגר כתב לחנה ארנדט
10.2.25

העלמה ארנדט היקרה!
עלי לבוא אליך עוד הערב ולדבר אל ליבך.

הכל צריך להיות פשוט וברור בינינו, ואז נהיה ראויים 
לזכותנו להיפגש.  נפגשנו כי את היית תלמידה שלי 

ואני המורה שלך, ולכן קרה לנו מה שקרה.
לעולם לא תוכלי להיות שייכת לי. אך שמור לך מקום 

בחיי והוא ילך ויתרחב.
שנינו יודעים שהמהות שלנו לא תשתנה לעולם. אבל 
אולי זה יחדד את ההכרה שלנו עד כמה ההשפעה 

שלנו הרסנית ובולמת.
הדרך שבה יתנהלו חייך הצעירים נסתרת מעינינו. 
עלינו  להשלים עם זה. והמטרה של הנאמנות שלי 

לך, היא בעיקר לסייע לך להיות נאמנה לעצמך.
אבדן "חוסר המנוחה" שלך מצביע על כך שגילית 
גם  ויגיע  ילדותך  תום  של  הפנימית  המהות  את 
הזמן שתביני ושתהיי אסירת תודה על כך - לא לי 
- הביקור ב"שעת הקבלה" היה הצעד המכריע, חזרה 
מהמסלול, אל הבדידות הנוראה של המחקר המדעי - 
עומד בה אך ורק האדם - וגם הוא, רק כשהוא מקבל 

על עצמו את העול וכשהוא להוט להיות יצרתי.
"היי שמחה"! זוהי ברכתי לך.

שתוכל  לאישה  תהפכי  שמחה,  תהיי  כאשר  ורק 
להרעיף שמחה, בטחה, רוגע ותודה על החיים.

ורק כך תוכלי  להיות נחושה ולהכשיר את עצמך למה 
שאוניברסיטה יכולה להעניק לך ואמורה להעניק לך. 
זה כולל רצינות, אך לא עיסוק במדעים שרבות מבנות 
הימים  מן  שביום  בפעלתנות  בהם,  עוסקות  מינך 
מתפוגגת בדרך כלשהי, מותירה אותן חסרות אונים 

וללא נאמנות לעצמן.
ובדיוק אז, כשמגיעים לעבודה רוחנית ואישית, נותר 
הישות  הדבר המכריע, שהוא שמירת המהות של 

הנשית האישית.
זכינו להיפגש - ננצור זאת עמוק בליבנו כשי, מבלי 
שתהיה לנו אשליה על חיים טהורים. כלומר, לא נדמיין 
לנו משהו כמו יחסים של חברות בלב ובנפש, שאיננה 

קיימת בין בני אדם.
ואינני רוצה להפריד את עיניך הנאמנות  יכול  אינני 
ואת דמותך האהובה מהאמון הטהור, מטובך ומיושרך 

ומהעלומים שלך. 
אבל ככה תהיה המתנה של הידידות שלנו, למחויבות 
שעמה אנו רוצים לצמוח. וזהו הדבר שגורם לי לבקש 
ביחסים  לרגע  עצמי  את  ששכחתי  כך  על  סליחה 

איתך.
אבל ברצוני להודות לך פעם אחת, ובנשיקה על מצחך 

הטהור, להטמיע את היושרה של ישותך בעבודתי.
היי שמחה, את הטובה 

שלך

)מתוך מכתבים של מרטין היידגר
אל אלפרידה  היידגר, 14.21950 ו-13.11.1954



חנה ארנדט
חנה ארנדט היא זו שטבעה את המונח "הבנליות 
של הרוע" בהקשר ל"נאצים" נאצים, כאשר סיקרה 
את משפטו של  "אדולף אייכמן" אדולף אייכמן 
עצמה  את  תארה  ארנדט  ישראל.  ב"ישראל" 
כ"תיאורטיקנית פוליטית" וזכתה עוד בחייה להכרה 
כאחת מההוגות הפוליטיות החשובות, המעמיקות 

והמקוריות של המאה העשרים, 
ארנדט, "יהודים" יהודיה "גרמניה" גרמניה )1906-

1975( נולדה להורים יהודים חילונים בעיר "האנובר" 
בעיר  לגור  עברה  מכן  לאחר  בגרמניה.  האנובר 
"קניגסברג" קניגסברג, בה פעל לפנים הפילוסוף 
קאנט.  עמנואל  קאנט"  "עמנואל  עליה  הנערץ 
משבגרה, למדה "תאולוגיה" תאולוגיה ו"לימודים 
ב"אוניברסיטת  קלאסיים  לימודים  קלאסיים" 
מרבורג )טרם נכתב(" אוניברסיטת מרבורג מפי 
בולטמן,  ורודולף  היידגר  מרטין  היידגר"  "מרטין 

ויצרה עם היידגר מערכת יחסים אינטימית. 
ב"פוליטיקה"  עוסקת  ארנדט  של  עבודתה 
"השאלה  הרוע  של  טבעו  סמכות,  פוליטיקה, 
היהודית )טרם נכתב( "השאלה היהודית וה"מדינה" 
מדינה ה"טוטליטריזם" טוטליטרית. באחד מספריה 
המהפכה  הצרפתית"  "המהפכה  את  ניתחה 
הצרפתית והאמריקאית ועמדה על השווה והשונה 

ביניהם.
אייכמן, סיקרה ארנדט  עם תפיסתו של אדולף 
את משפטו עבור העיתון "הניו יורקר" הניו יורקר", 
סיקור שהתגבש לבסוף לספר "אייכמן בירושלים". 
בספר עסקה ארנדט בשאלה הפילוסופית - האם 
הרשע הוא רדיקלי, או שהוא נובע באופן בנאלי 
מאי רצונם של האנשים לקחת סיכונים. בספר 
זה טבעה ארנדט את המושג המשמש את חוקרי 
ה"שואה" שואה, "הבנאליות של הרוע". ארנדט 
טענה שהתביעה במשפט הפכה את אייכמן לסוג 
של מפלצת, אולם הוא לא היה שונה מסביבתו 
והוא בעצם סמל של כל החברה הגרמנית באותה 

תקופה, שהפכה את ההשמדה למושג לגיטימי.
והיחיד  בספריה,  המפורסם  )שהוא  זה  ספרה 
שתורגם ל"עברית" עברית( עורר בשעתו תהודה 
רבה בעולם, אבל גם זעם רב ומחלוקות עמוקות 
בקרב בני עמה, בעיקר בישראל, וביניהם מחוקר 
המפורסם  קבלה  וה"קבלה"  יהדות  ה"יהדות" 
"גרשם שלום" גרשם שלום. רבים ראו בספר רק 
את ההתייחסות ההומאנית הכללית, ולא מצאו 
בו התייחסות ליהדותם של הקורבנות, התייחסות 
ארנדט  של  יהדותה  לאור  מתחייבת  הנראית 

והביוגרפיה שלה.
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יום הולדתו השמונים של מרטין  היידגר,  לכבוד 
שבגלל  מובן  לאירוע.  שיוחדה  חוברת  פורסמה 
עברו הנאצי של היידגר, השתדלו מארגני האירוע 
לשתף אינטלקטואלים שהם עצמם סבלו מרדיפות 
מאמר  לכתוב  הסכימה  ארנדט  חנה  הנאצים. 
עבור החוברת. הקלטה שבה היא מקריאה את 
תוכן המכתב קיימת ביו טיוב באינטרנט. במאמר 
ממעיטה ארנדט באחריותו של היידגר בבחירתו 
להיות חבר המפלגה הנאצית. היא עושה השוואה 
מופרכת בינו לבין אפלטון, הפילוסוף שניסה כוחו 
 387 בשנת  לסירקוז   נסע  כאשר  בפוליטיקה 
לפנה"ס כדי לחנך שליט החדש והמיט על עצמו 

אסון. 
למקרא המאמר עולה השאלה שוב ושוב: איך יכלה 
ארנדט, הידועה ביושרה האישית והאינטלקטואלית 
שלה, לכתוב את המאמר המחפיר הזה, לנקות 
את היידגר מהכתם הנאצי שלו ולהציג אותו כקורבן 

נאיבי של גדולת מחשבתו.
מפאת אורכו, אי אפשר להביא כאן את המאמר 

כולו. הנה משפטים בודדים מתוכו:
"כולנו יודעים שהיידגר, גם הוא, נכנע בזמנו לפיתוי 
לשנות את 'מקום מגוריו' ולקחת חלק בעולם של 
לטיפול  זכה  הוא  לעולם,  העניין האנושי. באשר 
גרוע מזה של אפלטון מכיוון שבמקרה שלו הרודן 

וקורבנותיו לא שהו מעבר לים, אלא בארצו שלו."
"היידגר עצמו תיקן את 'טעותו' מהר יותר ובאופן 
רדיקלי יותר מרבים מאלו שאחר כך שפטו אותו 
בעולם  רגיל  יותר ממה שנחשב  הסתכן  הוא   –
במשך  האוניברסיטה  ובחיי  הגרמני  הספרות 

התקופה ההיא."
"העניין הוא שהיידגר, כמו אינטלקטואלים רבים 
אחרים בדורו,  נאצים ואנטי-נאצים, מעולם לא 

קראו את 'מיין קאמפף'."
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26.9 מרטין היידגר, בנם של פרידריך היידגר, שהיה שמש כנסיה ואומן בתיקון חביות     1889
ושל רעיתו יוהנה לבית קאמפף, נולד בֶמְסִקיְרְך )Meßkirch( )באדן(  

14.10 יוהנה ארנדט, בתם היחידה של המהנדס פאול ארנדט ושל רעיתו מרטה   1906
נולדת בהנובר.  

משפחת ארנדט עוקרת לקניגסברג..  1909
היידגר לומד תאולוגיה ופילוסופיה בפרייבורג.  1909-1911

1913               היידגר מסיים את עבודת הדוקטורט.
אוגוסט: המלחמה מתחילה, היידגר מגויס ב-10.10.  1914

היידגר מפנה עורף לקתוליות.  1916
היידגר נושא את ֶאלְְפרִידֶה ֶּפְטרִי לאישה.  1917

היידגר משוחרר משרות צבאי.   1918
שני בניו של היידיגר נולדים.  1919-20

יספרס מקבל את הקתדרה לפילוסופיה בהיידלברג.   1922
היידגר נקרא לפרופסורה במרבורג.  1923

ארנדט מתחילה ללמוד פילוסופיה, תאולוגיה פרוטסטנטית ופילולוגיה יוונית     1924
באוניברסיטה במרבורג.  

פברואר: התחלת מערכת היחסים בין חנה ארנדט ומרטין היידגר.  1925
אביב: ארנדט כותבת בשביל היידגר את "הצללים".  

ארנדט עוברת להיידלברג, אל יספרס.   1926
"ישות וזמן" של היידגר מופיע.  1927

פברואר: היידגר  מתמנה לפרופסור מן המניין לפילוסופיה בפרייבורג, אחרי הוסרל.  1928
נובמבר: ארנדט  מסיימת את הלימודים אצל יספרס ומקבלת את התואר דוקטור.   

היידגר וארנסט קסירר מרצים בקורס במכללה בדאבוס "קנט ובעיית המטפיזיקה" של    1929
היידגר מופיע.  

ספטמבר: חנה ארנדט וגינתר שטרן )ַאנְּדְֶרס( נישאים.  
ארנדט עובדת כעיתונאית עצמאית.  1930-33

פברואר: שטרן .נמלט לפריס.  1933
אפריל: היידגר נבחר לכהן כרקטור באוניברסיטת פרייבורג. ומצטרף למפלגה הנציונל-   

סוציאליסטית.  
יולי: ארנדט ואמה נאסרות בברלין. לאחר שחרורן, הן נמלטות ועוברות את ומגיעות     

לפריז.  
ארנדט עובדת במחלקה הצרפתית של עליית הנוער.  1933-38

ארנדט מצטרפת לארגון הציוני העולמי.  1934
אפריל: היידגר מתפטר ממשרת הרקטור.  1934

ארנדט שוהה שלושה חודשים בפלשתינה.  1935
שטרן )אנדרס( מהגר לארצות הברית.  1936

אביב: ארנדט והיינריך ְּבלִיֶכר )Blücher( נפגשים  
ארנדט ושטרן )אנדרס( מתגרשים.  1937
יספרס מפוטר משרותו במכללה.  

האזרחות הגרמנית של ארנדט נשללת.  
חנה ארנדט והיינריך בליכר נישאים.  1940

בתחילת הקיץ: ארנדט נתונה במעצר במשך חמישה שבועות בגּוְרס ונמלטת עם בעלה  
לליסבון.   

מאי: הזוג בליכר מגיע לניו יורק.   1941
)Aufbau( ארנדט בעלת טור בתקופון אאופבאו  1941-42

סוף נובמבר: הנציגות בג'נבה של הקונגרס היהודי העולמי מדווחת על השמדה המונית   1942
של יהודים.  

האמריקנים ממנים שוב את יספרס כמורה במכללה בהיידלברג.   1945
                      ארנדט עובדת ככתבת מאמרים. 

1945-50        היידגר מושעה ממשרתו.
ארנדט נשלחת לאירופה מטעם 'שיקום התרבות היהודית'.  1949-50



פברואר: ארנדט נפגשת שוב עם היידגר.  1950
"דרכים מתעתעות" של היידגר מופיע.  

"שורשי הטוטליטריות" של ארנדט מופיע.  1951
דצמבר: ארנדט ובליכר מקבלים את האזרחות האמריקנית.  
ארנדט: "המצב האנושי" "רחל ורנהגן: חיי יהודיה" מופיע.    1958

"ניטשה" של היידגר מופיע.  1960
אפריל ויוני: חנה ארנדט מדווחת לניו יורקר על המשפט שהתנהל בירושלים נגד אדולף    1961

אייכמן   
"אייכמן בירושלים. דו"ח על הבנליות של הרוע" של ארנדט מופיע.   1963

ארנדט עובדת כפרופסורית באוניברסיטה בשיקגו.  1963-67
היינריך בליכר נפטר.  1970

הביקור האחרון של ארנדט אצל היידגר  1975
חנה ארנדט נפטרת/הולכת לעולמה  

מרטין היידגר נפטר/הולך לעולמו  1976
אלפרידה היידגר נפטרת/הולכת לעולמה  1992
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סופרת, מחזאית - סביון ליברכט
ילידת גרמניה. בת להורים ניצולי שואה.

פירסמה שבעה קובצי סיפורים ושני רומנים, כולם בהוצאת "כתר":
תפוחים מן המדבר 1986, סוסים על כביש גהה 1988, סינית אני מדברת אליך 

1992, צריך סוף לסיפור אהבה 1995, איש ואישה ואיש - רומן - 1998,
נשים מתוך קטלוג 2000, סואד בסדרת קצרים 2000, מקום טוב ללילה 2002 

הרומן הנשים של אבא 2005.
כתבה שלושה תסריטים שהופקו על-ידי הטלוויזיה שם נרדף )עם עליזה 
אולמרט( 1989, כידונים ואורכידיאות 1991, האסיסטנט של אלוהים 1992.

המחזה סוניה מושקט הועלה בתיאטרון הבימה ב-1998.
דשאים סגולים  ביניהם  ולתסריטים,  יחיד  עובדו למחזות  רבים מסיפוריה 
בבימויה של דינה צבי-ריקליס, הילד של דיאנה בבימויו של אורי ברבש ואמא 

של ולנטינה בבימויו של אריק לובצקי.
מחזותיה שהוצגו בחו"ל: סוניה מושקט -  ציריך, שוויץ  ובון, גרמניה, סינית אני 
מדברת אליך - ברן, שוויץ. הבנאליות של האהבה - בון, דורטמונד ומונסטר, 

גרמניה.
עיבדה לתיאטרון את סיפוריה סינית אני מדברת אליך ותפוחים מן המדבר  

שזכו לתשבחות נפלאות ואהבת קהל גורפת.
זכתה בפרסי התיאטרון הישראלי: מחזאית השנה לשנת 2004 על מחזה 
סינית אני מדברת אליך ומחזאית השנה לשנת 2006 על המחזה תפוחים מן 

המדבר, המוצג בימים אלה בתיאטרון בית ליסין.

1�
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בימוי - אבישי מילשטיין
מחזאי, במאי, מתרגם ודרמטורג.

בוגר לימודי בימוי ובלשנות באוניברסיטת מינכן, גרמניה.
מ-1995, דרמטורג  ראשי של תיאטרון בית ליסין. 

מ-2000, המנהל האמנותי של פסטיבל "פותחים במה - פסטיבל בית ליסין 
למחזאות ישראלית".

מבין מחזותיו שהועלו: אז כמוות )ציון לשבח, פסטיבל עכו, 1987(, פיבניצה 
)הבימה, 1994(, הרומן שלי עם ברכט )תיאטרון חיפה, 1996(, להיות או 
לא להיות )עם רוני פינקוביץ', תיאטרון חיפה, 1998( ועם דורי פרנס את 
האופרות: מסביב לעולם בשמונים יום )צוותא, 1989( ומעיין )סטודיו ניסן 

נתיב, 1991(.
ביים, בין השאר, את ההצגות: כל הציפיות, כל החלומות..., מאה )הקאמרי(, 
פיבניצה )הבימה(, קיסריה סופ"ש, הרומן הראשון שלי )בית ליסין( ובין חברים 

)תיאטרון באר-שבע(.
ילין  צבי, תלמה  בית  נתיב,  ניסן  ביים כעשרים הפקות בסטודיו למשחק 
ואוניברסיטת תל-אביב. היה שותף יוצר למרים קייני וציפי פינס בהפקת שבר 

ענן )תיאטרון בית ליסין(.
תרגם ועיבד למעלה משלושים מחזות מאנגלית, גרמנית, צרפתית וספרדית. 
לאחרונה: המכוער בתיאטרון העירוני חיפה, בין חברים בתיאטרון באר שבע, 
רק אתמול נולדה, טוב בתיאטרון בית ליסין, קרנפים, ירמה בתיאטרון נוצר, 

קריפס בתיאטרון החאן.
חתן פרס עדה בן נחום לתרגום, 1993 )על מחזות מלחמה(; זוכה מלגת קרן 

אמריקה-ישראל לבימוי, 1996.
"נוצר" ביפו. במסגרתו עיבד את  המייסד והמנהל האמנותי של תיאטרון 
"תיאטרון - זה להיפך", וביים את: הילד שנזרק אל תוך האש, אנשי קופסאות 

השימורים, פנתסילאה וקרנפים. 
על מחזהו הגבול והשיבה, אשר ביים ב"נוצר" בשנת 2000, זכה בפרס סיימון 

גרדינר. המחזה הועלה גם באוסטרליה ובלוקסמבורג. 
בין השנים 1990-1995: דרמטורג בתיאטרון הלאומי "הבימה".

1995: דרמטורג בתיאטרון הגרמני הלאומי, ויימאר. היה שם מעבד שותף 
ודרמטורג להפקה ההיסטורית של הסוחר מונציה, בבימויו של חנן שניר, אשר 

הועלתה גם בפסטיבל ישראל, 1996.
היוזם והמנהל האמנותי הראשון של פסטיבל "ישרא-דרמה" לקידום המחזאות 
הישראלית ברחבי העולם. שימש כיועץ אמנותי לפסטיבלים רבים של מחזאות 
ישראלית חדשה, בין השאר בתיאטרון "שאובינה", ברלין, שם גם ביים את 
רצח של חנוך לוין. לאחרונה ביים את מיין קאמפף בתיאטרון העירוני של 

פרייבורג, גרמניה.
מרצה מבוקש ועורך סדנאות לכתיבה דרמטית, בין השאר בפורום הבינלאומי 
של פסטיבל ברלין. הקים את המחלקה לכתיבה דרמטית בפקולטה לאמנויות 
באוניברסיטת הילדסהיים, גרמניה, ומשמש מרצה קבוע לכתיבה דרמטית 

ודרמטורגיה באוניברסיטת האמנויות של ברלין.
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עיצוב תלבושות - אורנה סמורגונסקי
בוגרת תואר שני במגמת עיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב.

עיצבה תלבושות להצגות: אופרת היהודים עכו 1992. בתיאטרון חיפה: הכפיל, 
המיליונרית מנאפולי, להיות או לא להיות, תפאורה ותלבושות לדוד מקייפטאון. 

בתיאטרון באר שבע: עיצבה תלבושות להמתחזה.
בתיאטרון הקאמרי: עיצבה תפאורה/תלבושות לרצח, חברות הכי טובות, אויב 
העם, המפקח, המפיקים, ליזיסטרטה, היה או לא היה, כנר על הגג ועוד. 
בתיאטרון הבימה עיצבה תפאורה/תלבושות לשלוש נשים גבוהות, הדיבוק, 

תמרה, מועדון האלמנות העליזות ועוד.
בתיאטרון בית ליסין עיצבה תפאורה/תלבושות להצגות: הרולד ומוד, ביאנקה, 
וערוץ  )בשיתוף טמיר הפקות  סתיו ימיו, "אמנות", סילביה, ספר הג'ונגל 
הילדים( שבעה, ערפל, הקונצרט, מבזק חדשות, סליחות, אלטלנה, פלדה, 

ריגוש, תפוחים מן המדבר, התאונה, נערי ההיסטוריה, אנדה, אקווס. ועוד.
באופרה: נבוקו )טוקיו - יפן(.

עיצוב תאורה - קרן גרנק
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב.

עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן: בתיאטרון הקאמרי: תרה, אוי אלוהים, 
הגיל הנכון לאהבה, היה או לא היה, רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים, זה הים 
הגדול, מותו של סוכן, יומן חוף ברייטון, באדנהיים, האב, שמנה, לילה טוב 
אמא, פלונטר, צחוק של עכברוש, המלט, ודמוקרטיה. באנסמבל עיתים: 
כישוף. בתיאטרון הבימה: נודניק, הלהקה, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, טייפ, 
כתר בראש, 8 נשים,טקסי, אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה, החיים בשלוש 
גירסאות חברון בתיאטרון הבימה בשיתוף הקאמרי. הבימה בשיתוף החאן 
הירושלמי: הכלה וצייד הפרפרים, לוקאס הפחדן והמוות ישב לידי. בתיאטרון 

באר שבע: איזבלה, תשליך, ג'ייפס, הימים הכי טובים.
בתיאטרון בית ליסין: עלמה ורות, מייק, האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר 

האמיתי, רק אתמול נולדה, אקווס. 
באנסמבל תיאטרון הרצליה: אהבה וזעם.

בתיאטרון תמונע: שי טרויה, בשר נע, סאלינג'ר, אונו מומנטו, כינים, רעב, 
צמר, קשר דם, שיחות לילה.

כמו כן, עיצבה תאורה למופעי מחול: קבוצת המחול נעה דר: משחקי ילדים, 
.JOY ,בארץ שחורה שחורה. יוסי יונגמן: טיפהפופה

זוכת פרס התיאטרון הישראלי 2005 על עיצוב התאורה להצגה המלט.

עיצוב תפאורה - ערן עצמון
בוגר מסלול לעיצוב במה סמינר הקיבוצים, 2006.

בין ההצגות להן עיצב תפאורה - תיאטרון הספריה: פיאף, ריצ'רד השלישי, 
נדנדה בשניים, שוק המציאות. התיאטרון הערבי- עברי: האוהל האדום, נשים 
זרות. תיאטרונטו: קפוצ'ינו ברמאלה. תמונע: רומיאו ויוליה. תיאטרון חיפה: עץ 

אחרון בירושלים, הר אדוני. התיאטרון הקאמרי: סאלח שבתי. 
תיאטרון בית ליסין: ברודווי פינת פרישמן, ראודה, אקווס.



עריכה מוסיקלית - דורי פרנס
כתב מוזיקה להצגות במרבית התיאטראות בארץ. למלים של אבישי מילשטיין 
הלחין, בין השאר, את המחזות המוזיקליים מעיין ומסביב לעולם בשמונים יום. 
זוכה פרס הפרינג' על המופע המוזיקלי מנגינות מוזרות למלים של משוררים 
ישראליים. בפסטיבל ישראל 2002: משורר בניו יורק, יצירה סימפונית לפי 
שירים של לורקה. בצרפת יצא תקליטור של שירי הילדים מאת לאה גולדברג 

בהלחנתו, בביצוע דורון תבורי.
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ליאורה ריבלין - חנה ארנדט 

.L.M.D.A למדה באקדמיה למוסיקה ולדרמה בלונדון
היתה בין מייסדי "במת השחקנים" והשתתפה בהצגות המבנה הזה נועד להריסה, מלקולם הקטן ומלחמתו בסריסים.
ב- 1970 עברה עם "במת השחקנים" לחיפה והשתתפה בין השאר בהצגות: הימים הבאים, חפץ, נמר חברבורות, 
חשמלית ושמה תשוקה, מטאמורפוזה, לילה במאי, נפש יהודי, פלישתנאית, טרטיף, ציפור מתוקה של נעורים, עם 

נפש יהודי ופלשתינאית הופיעה בפסטיבלים של אדינבורו, לונדון, ברלין, וושינגטון, שיקאגו וניו-יורק.
כמו כן השתתפה בהצגות: בתיאטרון הבימה: בגיל שתיים עשרה חזיונות סימון מאשאר בתפקיד סימון מאשאר, קרב 
של שחור וכלבים, העלמה והמוות, מקבת - ליידי מקבת.בתיאטרון הקאמרי: המורדים, מעיין הגופרית. בתיאטרון 
החאן: השחף - ארקדינה, השיבה למדבר - מאתילד. בתיאטרון צוותא: סטריפטיז אחרון, פסודובלה, הכל קרה אחרת 
- מופע משירי דליה רביקוביץ. בתיאטרון באר-שבע: שלוש אחיות - מאשה, באופן יחסי, הרציף המערבי, יונו והטווס 
- יונו. בתיאטרון בית ליסין: חילופים אינטימיים, התאונה, אונור, תפוחים מן המדבר. באנסמבל תיאטרון הרצליה: גברת 

קליין, שירים שיצאו מכסית, משחק נישואין, איזון עדין, בגלל הלילה - פזמונים של תרצה אתר.
בהצגת יחיד: משם לפו מאת דריו פו, בבוסטון ובארץ.

הוציאה שני תקליטי ילדים והצגת ילדים בארץ לא זוכרת משיריה של מריה אלנה וולש.
בקולנוע: השמלה, התמהוני,  טרנזיט.

בטלוויזיה: ליל העשרים, סילבסטר 72, קוראים לי דנה ואני אלכוהוליסטית, האדונית והרוכל, אדלה, קרובים קרובים, 
חצי המנשה,  ארץ קטנה איש גדול, אסתי המכוערת, המקום.

אותו הים - מופע מוזיקלי מתום הספר של עמוס עוז בהלחנת שאול בסר. 
זכתה בפרס רובינא למשחק ובפרס כינור דוד על משחקה בפלשתינאית ובסדרה קרובים קרובים. בפרס שחקנית 
השנה על משחקה בשיבה למדבר. תמרה מחזה ראשון מפרי עטה הועלה בהבימה ב-2001. המחזה כוונות טובות 

שנכתב על ידה הוצג בתיאטרון הרצליה  ב-2005.
��



עודד קוטלר - מרטין היידגר

יליד תל-אביב. החל את דרכו התיאטרונית, כשהקים בגיל 15 את תיאטרון הנוער "קלעים" ובמקביל, 
בגיל 17, החל לשחק בתיאטרון "אהל". במהלך הקריירה שלו השתתף בהצגות רבות בתיאטראות שונים. 
את שירותו הצבאי עשה במסגרת להקת פיקוד מרכז כשחקן ובמאי. בהמשך דרכו היה חבר האנסמבל 
וההנהלה האמנותית של התיאטרון הקאמרי וייסד עם עמיתיו את "במת השחקנים" באמצע שנות ה-

.60
בשנים 1978-1970 שימש כמנהלו של תיאטרון חיפה. ביים הצגות רבות של מחזות קלאסיים ומודרניים 
ועשה בעיקר למען פיתוח מחזאות ישראלית מקורית. ב-1980 ייסד את המרכז התיאטרוני נווה צדק ואת 

הפסטיבל לתיאטרון אחר בעכו.
ביים את הסרט הישראלי רומן בהמשכים עם חיים טופול בתפקיד הראשי.

כמו כן, ביים את הסדרה הדוקומנטארית משפחה )ערוץ 1(, ילד אחד מוצלח ועקבות השטן לטלוויזיה. 
בשנים 1990-1985 שימש כמנכ"ל האמנותי של פסטיבל ישראל, ועד 1998 שימש כמנכ"ל תיאטרון 

חיפה.
בתיאטרון בית ליסין ביים את ההצגות פופקורן, מלאכת החיים, מבזק חדשות, סינית אני מדברת אליך, 
תפוחים מן המדבר וכן שיחק בהצגות אונור, נערי ההיסטוריה, גוד ביי, אפריקה. בתיאטרון באר שבע: 

באקווס ובמחזמר גבירתי הנאווה. בתיאטרון הרצליה: איזון עדין.
זכה חמש פעמים בפרס כינור דוד על משחק ובימוי, בפרס המועצה לתרבות ואמנות, בפרס השחקן 
הטוב ביותר בפסטיבל קאן על תפקידו בסרט שלושה ימים וילד, בפרס יו"ר הכנסת 1982 על תרומתו 
החשובה לאמנות התיאטרון בישראל וכאות הוקרה על הקמת מרכז התיאטרון בנווה צדק. כן זכה בפרס 

מרגלית לשנת 1984.
זוכה בפרס התיאטרון הישראלי על מפעל חיים בתיאטרון לשנת 2007.

��



מיכל שטמלר - חנה הצעירה

שירתה בתיאטרון צה"ל 1998. בוגרת החוג לתיאטרון אוניברסיטת תל-אביב 2004. זכתה בפרס 
השחקנית המבטיחה בתיאטרון הישראלי לשנת 2006.

השתתפה בהצגות: בפסטיבל עכו 2004 - 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.
בקולנוע: הסודות. בטלוויזיה: דני הוליווד.

��



קובי ליבנה - רפאל מנדלסון / מיכאל בן-שקד

בוגר בית הספר למשחק בית צבי. זוכה מלגות רבות, ביניהן קרן אמריקה-ישראל. 
בין תפקידיו: בתיאטרון הבימה: אנה קרנינה, המחלוקת.

בתיאטרון הספריה: מלחמת טרויה לא תפרוץ, שרה סמסון.
בתיאטרון תמונע: העורבים של מר ולסר, שעונים. 

הצגות הילדים: מכתבים לאחי, אהבת איתמר, מעלה קרחות, נטע זר, שבעה במכה אחת.
בתיאטרון בית ליסין: סקפינו, על עכברים ואנשים, אלטלנה, רק אתמול נולדה, טניה עולה חדשה. בתיאטרון חיפה: 

עד התביעה, מפעל חייו.
בטלוויזיה ובקולנוע: לגעת באושר, תיק סגור, משפחת עזאני, מיכאלה, אהבת קיץ, כיפור, תסתכל לי בעיניים.

במסגרת לימודיו זכה במלגות רבות, ביניהן מלגה ע"ש רפאל קלצ'קין, מלגת קרן שרת.
��



המוזיקה להצגה כוללת קטעים מתוך:
שוברט: פנטזיה לארבע ידיים בפה מינור

שוברט: אוקטט בפה מז'ור
בראהמס: חמישיה לקלרינט וכלי מיתר

שוברט: "העלמה והמוות"
שומן: רומנסה לאבוב ופסנתר

בראהמס: סונטה לצ'לו ופסנתר
שומן: חמישיה לפסנתר וכלי מיתר

מאהלר: סימפוניה מס' 6

��
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The play tells the story of the stormy love affair between Hanna Arendt and Martin 
Heidegger, two of the greatest  intellectuals of the 20th century. Their secret romance 
began when Arendt started her studies at the University of Marburg and met 
Heidegger, a married man and an admired lecturer. When Hitler came to power, 
Arendt fled Germany and Heidegger became a member of the Nazy party.
After the war, Arendt renewed her relationship with Heidegger, staying loyal to her 
admired teacher in spite of the fact that he never apologized for his Nazy past.  In 
1963 she published her book "Eichmann in Jerusalem" for which she was criticized by 
the Jewish world. 

Length: 1 hours and 20 min. without intermission. First Perfomance: 30.1.09 

Directed by: 
Avishai Milstein 
Set Designer: 
Eran Atzmon
Costumes Designer: 
Orna Smorgonsky
Music Editor: 
Dori Parnes
Lighting Designer: 
Keren Granek

Cast:
Leora Rivlin - 
Hanna Arendt
Oded Kotler - 
Martin Heidegger
Michal Shtamler – 
young Hanna
Kobi Livne – 
Rafael Mendelsohn / 
Michael Ben-Shaked

A new Israeli play by 
Savion Liebrecht

The Banality of Love
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הבנאליות של האהבה
מחזה ישראלי חדש

מאת סביון ליברכט
בימוי: אבישי מילשטיין

טניה - עולה חדשה
מחזה ישראלי חדש

מאת אורלי רובינשטיין-קצפ
בימוי: נויה לנצט

אלוהי הקטל
מאת יסמינה ראזה
תרגום: דורי פרנס

בימוי: הלל מיטלפונקט

אקווס
מאת פטר שאפר

תרגום: דורון תבורי
בימוי: רוני פינקוביץ'

אנדה
מחזה ישראלי חדש

מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

סרט צרפתי
מחזה ישראלי חדש

מאת רשף ורגב לוי

עלמה ורות
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון

דולפינים
מחזה ישראלי חדש

מאת מאיה שעיה
בימוי: דדי ברון

סופ"ש עם תום
מחזה ישראלי חדש

מאת בן לוין
בימוי: רוני פינקוביץ'

איש הגשם
מאת דן גורדון

מבוסס על סרט קולנוע של אולפני
תסריט: בארי מורו

תרגום: שלומי מושקוביץ
בימוי: רוני ניניו

גוד ביי, אפריקה
מחזה ישראלי חדש

מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

תפוחים מן המדבר
מחזה ישראלי חדש

מאת סביון ליברכט
בימוי: עודד קוטלר

זיסעלע
בימוי וכוריאוגרפיה: מוריה זרחיה

מקווה
מחזה ישראלי חדש

מאת הדר גלרון
בימוי: מיכה לבינסון

ברודווי פינת פרישמן
כתיבה ועריכה דניאל אפרת

בימוי וכוראוגרפיה: גלעד קמחי

אביב מתעורר
מאת פראנק וידקינד

תנאים של חיבה
מבוסס על רומן מאת לארי מק' מרטי

תסריט מאת ג'יימס ל. ברוקס
עיבוד לבמה: דן גורדון

חלום ליל קיץ
מאת ויליאם שקספיר

תרגום: דורי פרנס
בימוי וכוראוגרפיה: גלעד קמחי

אחים בדם
מאת ווילי ראסל

החתן של רוחל'ה
מחזה ישראלי חדש

מאת סביון ליברכט

הדוד וניה
מאת אנטון צ'כוב

ולנטינו
מחזה ישראלי חדש

מאת אמנון לוי ורמי דנון
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