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רוג'רס  טי.  ג'יי.  בראיון ל"הארץ" מספר המחזאי 
איך התגלגל הרעיון להצגה, שזכתה בפרסים רבים, 
בהם למחזה הטוב של השנה מטעם איגוד מבקרי 
התיאטרון של ניו יורק, ופרס הטוני למחזה הטוב 

ביותר של השנה.

49, יליד מיזורי. אחרי שלמד משחק עבר  הוא בן 
לניו־יורק ונהפך למחזאי. הוא כתב שבעה מחזות 
כך  בינלאומיים.  פוליטיים  בנושאים  ומתמקד 
למשל המחזה שלו ״ההכרעה״ העוסק באמריקאים 
הוצג  שם,  העם  רצח  לפני  לרואנדה  שיצאו 
יותר הועלה  ומאוחר  בתיאטרון הלאומי הבריטי 
ומתנות״ עסק  ״דם  בברודוויי. מחזה אחר שלו, 

בפלישה הסובייטית לאפגניסטאן.

אוסלו  הרעיון להפוך את המגעים סביב הסכמי 
בניו־ למחזה החל להתגלגל, כמו הרבה דברים, 

במאי  של  בתו  הילדים.  של  הספר  בבית  יורק, 
ההצגה, ברטלט שר, למדה באותו בית הספר עם 
טריה  הנורווגים  הדיפלומטים  צמד  ילדיהם של 
להסכם  יול, שהיו שותפים  מונה  ורעייתו  לרסן 
אוסלו. שר, שביים בעבר את ההצגה ״דם ומתנות״ 
שכתב רוג'רס, הציע לו לפגוש את לרסן למשקה. 
החשאי  הערוץ  על  רוג'רס  הסיפור ששמע  את 
למחזה.  להפוך  החליט  הדיפלומטים  זוג  שפתח 
"קראתי המון על השיחות", אומר רוג'רס. "יש המון 
חומר בנושא. כמעט כל מי שהשתתף בשיחות כתב 
ספר. נסעתי עם לרסן לטירה סמוך באוסלו שבה 
ומזה  כדי לחוש את האווירה.  התקיימו השיחות 

יצא מחזה".

לעובדות.  נצמד  אינו  המחזה  כי  הטוענים  יש 
מגיב.  הוא  העובדות",  הן  במחזה  "העובדות 
זה  יכולות להיות שונות מן המציאות.  "הדמויות 
זה  היסטוריה. העבודה שלך כמחזאי  לא שיעור 
לספר סיפור כפי שאתה רואה אותו. רציתי לעשות 
שלי.  בכתיבה  להיות משוחרר  רציתי  תיאטרון. 

רציתי לתת את הקול שלי, הפרספקטיבה שלי. 
לכן החלטתי לא להיפגש עם מרבית המשתתפים. 
דינמי,  יותר  לי שעשיתי את אורי סביר  אומרים 
יותר באופן הדיבור שלו ממה  ובוטה  יותר סקסי 
שהוא היה באמת במציאות. עם זאת, העבודה שלי 
זו של אוליבר סטון שעשה עבודה  היא לא כמו 
מצוינת, אבל בונה גרסה משלו לסיפור. אני צמוד 
לעובדות ההיסטוריות כפי שנכתב בזיכרונות של 

המשתתפים השונים".

אבל אתה משתמש בשמות האמיתיים של הדמויות. 
למה לא יצרת עמם קשר? האם אין כאן בעיה?

"היחידים שנפגשתי עמם בהתחלה היו לרסן ויול. 
ההיסטורי שיש.  החומר  על  כך הסתמכתי  אחר 
תראה, יש לי כל כך הרבה כבוד לאנשים האלה. 
מול  ישבו  הם  אומץ.  היה הרבה  לאנשים האלה 
כבני  וניסו לראות את הצד השני  האויב שלהם 
אותם. מה שאנחנו  להעריץ  צריך  זה  ועל  אדם. 
את  הופך  התיאטרון  תיאטרון.  זה  כאן  עושים 
הסיפור במציאות ליותר מוקצן, יותר סקסי, יותר 
מצחיק מאשר המציאות. אם תשים חיים אמיתיים 
גם  משעמם.  די  יהיה  זה  שהם  כמו  הבמה  על 
המלכים ששייקספיר כתב עליהם לא היו כל כך 

גרועים במציאות".

אביב  בתל  גם  תועלה  שההצגה  מקווה  הוא 
הוא  נהדר",  יהיה  זה  יקרה  זה  "אם  וברמאללה. 
יותר  גבוה  יקרה בתל אביב  "הסיכוי שזה  אומר. 
מהסיכוי שההצגה תוצג ברמאללה. ואם זה יועלה 
את  שישנאו  כאלה  ויהיו  ויכוח  שיהיה  בטוח 
לקולנוע.  בימים אלה ההצגה מעובדת  המחזה". 

רוג'רס עצמו כותב את התסריט. 

אז הסכם אוסלו היה טוב או רע?
על  להסתכל  הלוקסוס  לו  שיש  אמריקאי  "אני 
המזרח  של  הבלגן  את  חי  ולא  מרחוק  הדברים 
התיכון. יש לכם הזכות להגיד לי: 'הדעה שלך לא 
מעניינת אותנו ותעוף לי מהעיניים'. אבל אם אתה 
יכול להגיד שאני אמן אופטימי. אני  מתעקש אני 
מסתכל על חצי הכוס המלאה וקל לי להגיד את זה 
כי אני לא גר בתל אביב או ברמאללה. בסך הכל אני 
חושב שזה היה רעיון טוב. אני מבין שיש ביקורת. 
צריך להבין שהסכם אוסלו לא היה הסכם שלום 
הכנה להסכם שלום. המגעים האלה  אלא הסכם 
ותקווה שאולי  באזור  ייאוש ששרר  נוצרו מתוך 

אפשר לעשות משהו טוב״.

״זה שאין שום  "מה שלמדתי מאוסלו״ הוא אומר 
היום  שיש  נכון  שלך.  האויב  בהאנשת  חיסרון 
אכזבה ואין שתי מדינות לשני עמים. אבל יש רשות 
יותר בדו־קיום עם  או  פלסטינית הנמצאת פחות 
ישראל, יש הסכם שלום עם ירדן והצבא הישראלי 
שלום  יהיה  אחד  שיום  מאמין  אני  מלבנון.  יצא 
במזרח התיכון. אני לא תומך בטראמפ, אבל אם הוא 

יהיה האיש שיביא שלום זה יהיה נהדר".

מתוך מאמר מאת חיים הנדוורקר,
שפורסם ב- 11.6.2017

צילומים מחדר החזרות
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מרעיון להצגה
מתוך ראיון עם המחזאי ג׳יי. טי. רוג׳רס



במחזה  העובדות  כל  לרווחה:  לנשום  אפשר 
"אוסלו" נכונות. ג'יי. טי. רוג'רס, המחזאי, שקד עד 
מאד על התחקיר שלו, והמשיך לתקן את המחזה 

עמוק אל תוך תקופת החזרות.
אבל האם רק זה מה שהקהל מצפה מהצגת תיאטרון 
טובה? שרצף העובדות שהיא מציגה יחפוף בדיוק 
נמרץ למציאות? ההיסטוריה מלמדת אחרת. היה 
כמובן  חי בדנמרק?  הוא  לא.  נסיך בשם המלט? 
שלא. היה מלך בשם ליר, זה ידוע. אבל האם היו לו 

באמת שלוש בנות? 
מעבר לנכונותן של עובדות, הקהל מצפה לדרמה 
מרתקת, שתתקשר עם עולמו העכשווי ושתתן לו 
יש  ובלי לעשות ספוילר, מאלה  חומר למחשבה. 
יקרה,  ובהצגה בשפע! כדי שזה  "אוסלו"  במחזה 
המחזאי המחונן אמור להחליף על משמרתו את 
התחקירן המיומן. כשהוא שולט בעובדות, רשאי 
המחזאי להפליג עם הדמויות ועם העלילה שהוא 

בונה למחוזות שיעצימו את הדרמה. 
הן  "העובדות  רוג'רס:  טי.  ג'יי.  בראיון עמו, אמר 
שונות  להיות  יכולות  הדמויות  אבל  העובדות. 
העבודה  היסטוריה.  שיעור  לא  זה  מהמציאות. 

שלי כמחזאי היא לספר את הסיפור המבוסס על 
העובדות כפי שאני רואה אותו".

מרתקת?  לדרמה  היסטורי  אירוע  הופכים  איך 
ולאנושי. לא  קודם כל, צריך להפוך אותו לאישי 
הפוליטי,  הוויכוח  לא  בחזית,  עומדות  העובדות 
אלא האנשים שאיישו את התהליך. עצם הבחירה 
המושכלת שעשה המחזאי בכך שהפך דווקא את 
לגיבורי  יול,  ומונה  לרסן  טריה  הנורווגי,  הזוג 
הדרמה שלו, כבר הכריחה אותו לספר את הדרמה 

של המזרח התיכון דרך העיניים שלהם.
האם מי שמתנגד לתהליך אוסלו יכול בכלל ליהנות 
מההצגה הזאת? בוודאי. הרי מי שנהנה מסרט מתח 
הוא  ברצח.  תומך  נחשד שהוא  דווקא  לאו  טוב 
לאור.  יוצא  כיצד הצדק  נהנה מהסיפור שמראה 
"אוסלו" מספר סיפור על חבל עולם  גם המחזה 
מסוכסך ועל בני אדם, בשר ודם, שמתאמצים לתת 

לתושביו תקווה.  

אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון
נובמבר 2018

7 6

בין דרמה לעובדות

צילומים מחדר החזרות



איך הצלחתם להושיב את שני הצדדים סביב אותו 
שולחן?

המעורבות שלי ושל בעלי, טריה, במזרח התיכון 
נורווגית  כדיפלומטית  ב-1988, כששירתי  החלה 
כסוציולוג  שלו  העבודה  את  עזב  טריה  בקהיר. 
באזור.  הרבה  ונסענו  בנורווגיה  מחקר  במכון 
בנסיעות בין קהיר לעזה ולירושלים, התחלנו להבין 
שיא  בתקופה של  היה  זה  כאן.  קורה  בדיוק  מה 
הגדול  האינתיפאדה הראשונה, המרד הפלסטיני 
זורקים  צעירים  בעזה פלסטינים  ראינו  הראשון. 
יורים עליהם  ואלה  ישראלים,  חיילים  אבנים על 
מתוחה  תקופה  היתה  זאת  בחזרה.  גומי  כדורי 
יאסר ערפאת,  מאוד. הכרנו בקהיר את אחיו של 
פתחי, שניהל שם בית חולים פלסטיני. הוא הרבה 
והאלימות  לדבר על ההשלכות של האינתיפאדה 
לנו  סיפר  וגם  הדור הצעיר של הפלסטינים,  על 
הפלסטינים.  המחיה הקשים של  תנאי  על  רבות 
כמדען, טריה עסק במחקרים אודות איכות החיים, 
והוא החליט לעשות מחקר על איכות החיים של 
הפלסטינים בשטחים הכבושים. הוא יצר לשם כך 
יוסי  גם  ומרתקים, בהם  קשרים עם אישים רבים 
ביילין, שהוא כעת דמות במחזה הזה. לאחר מכן, 
ועבדתי בלשכתו של שר החוץ  לנורווגיה  חזרנו 
הנורווגי, סטולטנברג. ערפאת היה בגלות בטוניס, 
)הארגון לשחרור פלסטין(,  כל צמרת אש”ף  עם 
והוא היה שולח אלינו שליחים לנורווגיה, שיעזרו 
ביצירת הקשר והדיאלוג עם הישראלים. מה שהיה 
יותר מסובך, שבאותו הזמן האמריקאים ניהלו מעין 
תהליך שלום בוושינגטון, תהליך שהחל בוועידת 
מדריד ב-1991. אש”ף הודר מהתהליך הזה, כי הוא 
זה  רוב העולם כארגון טרור, אבל  ידי  נחשב על 
והיה אמור לקבל את  היה אש”ף שמשך בחוטים 
להיות  רצו  הפלסטינים  הכי חשובות.  ההחלטות 
הזדמנות  היתה  וזאת  שחקנים מקובלים במשחק 
סודיות  בתנאי  התנהל  הכל  שלנו.  לרעיונות 
מחמירים ביותר, כי באותה התקופה המפגשים עם 
הפלסטינים נחשבו בישראל כעבירה על החוק. אם 
תכניותינו היו נחשפות, השותפים הישראלים היו 
גם לפלסטינים  בכלא.  יכולים למצוא את עצמם 
היה אינטרס לשמור הכל בסוד, בגלל הרגישות מול 

האמריקאים והרצון שלהם להשתתף במשא ומתן 
בוושינגטון. כך שנושא הסודיות  הגלוי שהתנהל 
הזה.  התהליך  בכל  ביותר  אולי המשמעותי  היה 
הצלחנו לשמור על חשאיות מוחלטת במשך כשנה, 
עם כ-13 או 14 מפגשים שקיימנו באוסלו ובמקומות 
אחרים. אני מאמינה שזה היה המפתח להצלחה של 

כל התהליך.

ומה קרה כשהמשא ומתן הפך לרשמי?
היינו מעין תרכובת של  כי  היה מורכב למדי,  זה 
מדיניות חוץ רשמית, מצד אחד, ומחקר של מכון 
מדעי, מצד שני. העובדה שבעלי ניהל מכון מחקר 
היוותה את הכיסוי המושלם לכל הקשרים והמפגשים 
אני  הצדדים.  שני  עם  לדבר  לו  אפשר  זה  שלו. 
מילאתי את הצד של המדיניות הרשמית, כי עבדתי 
על כך עם סגן שר החוץ הנורווגי, יאן אגלנד. משרד 
החוץ שלנו תמך בתוכנית, אבל בהתניית סודיות, 
מיד  יוצאת  היתה  היו מתגלות  כך שאם השיחות 
מקצועיים  במפגשים  רשמית, שמדובר  הכחשה 
בין מדענים לצורך מחקר מדעי. בכל מקרה, היינו 
הצדדים.  שני  בין  רשמי  ומתן  משא  מכחישים 
בגלל הזה הישראלים שלחו בהתחלה שני מדענים 
פונדק,  ורון  הירשפלד  יאיר  על בסיס לא רשמי, 
וייצגו מספר  שהגיעו מטעם האוניברסיטה שלהם 
נציגים ישראליים אבל  ארגונים אזרחיים. הם היו 
הם לא היו נציגים רשמיים. לאחר זמן מה, הנציג 
הפלסטיני, אבו עלא, נתן אולטימטום שהוא יפסיק 
את המגעים אם המשלחת הישראלית לא תשודרג 
לגורמים רשמיים. הוא רצה להיות בטוח שממשלת 
ישראל באמת עומדת מאחורי התהליך. וזאת הסיבה 

שהישראלים שדרגו את המשלחת שלהם.

לפי המחזה, נראה שרוב עבודתך נעשתה מאחורי 
המשימות  היו  מה  לנו  לספר  תוכלי  הקלעים. 

הנקודתיות שלך?
חשוב להדגיש שהתפקיד של הצוות הנורווגי היה 
בעיקר לאפשר את התקדמות השיחות. תיאמנו את 
ההגעות של המשלחות למקומות שונים בנורווגיה, 
והיינו עסוקים  ארגנו את כל הנושאים הפרקטיים 
לנו, כדי  בהמשכיות של כל סיפורי הכיסוי שהיו 

לא תתגלה. במפגש  בנורווגיה  שהנוכחות שלהן 
בנורווגיה עם חברי המשלחות, הבהרנו  הראשון 
רק המארגנים, הם אלה שאמורים  להם שאנחנו 
להגיע להסכם. לנורווגיה לא היו אינטרסים ישירים, 
ולכן גם לא סיכונים. אמרנו להם: “ברור לנו שאתם 
יכולים לשבת ולריב על העבר ושלעולם לא תגיעו 
להסכמות לגבי מה שאירע בעבר. לדעתנו, עדיף 
מיד להסכים שלא תסכימו ולעבור לדון על העתיד, 
על מה שאפשר להסכים לגביו, בכדי להגיע לפתרון 
של הסכסוך שלכם”. כדי לאפשר להם את זה, דאגנו 
ירגישו  כדי שהצדדים  ונינוחה,  נאותה  לאווירה 
יערבו אותנו בעצם הדיונים.  ולא  ובנוח  חופשיים 
כל מפגש  ואחרי  חילוקי דעות  היו  ברור שתמיד 
הכל עמד בפני משבר כללי. הם אמרו: “לא נחזור 
יעבוד”. הישראלים חזרו לתל אביב  זה לא  יותר, 
והם נשבעו שלא  ולירושלים, אש”ף חזר לטוניס, 
ייפגשו יותר לעולם. נאלצנו לחזור לנקודת האפס, 
היו מוכנים לדבר אחד  בין הצדדים, שלא  לתווך 
עם השני באופן ישיר. ניסינו לשלוח להם הודעות 
ולמצוא דרכים להפגיש ביניהם שוב. בין המפגשים, 

העבודה שלנו היתה אפילו יותר מסובכת.

אודות  מהותיים  דברים  כמה  לנו  לספר  תוכלי 
ההסכמים עצמם?

חשוב ביותר לדעת שזה היה ההסכם הראשון מאז 
ומעולם בין ממשלת ישראל לבין אש”ף, שאז יאסר 
ערפאת עמד בראשו. הסכם אוסלו הוא לא הסכם 

נקרא הצהרת  שלום מחייב, מטבע הדברים: הוא 
הישראלי-פלסטיני.  הסכסוך  ליישוב  עקרונות 
כנספח לכך, חשוב לציין את הסכם ההכרה ההדדית 
בין ממשלת ישראל לבין אש”ף. זאת היתה הפעם 
והפעם  ישראל  במדינת  הכיר  הראשונה שאש”ף 
הראשונה שממשלת ישראל הכירה באש”ף כנציג 
הבלעדי של העם הפלסטיני. לשם כך, הפלסטינים 
וזה היה דבר  נאלצו לוותר על השימוש באלימות, 
שנים.  במשך  ומתן  משא  עליו  ניהלו  שהצדדים 
הסכם אוסלו הוא גם הבסיס לרשות הפלסטינית, 
לחזרתו של יאסר ערפאת מהגלות בטוניסיה, קודם 
לעזה ואז לגדה המערבית, והשאר הוא היסטוריה. 
זה היה מפנה מאוד דרמטי, חזרתו של ערפאת לעזה 
לאחר שנים של טרור ולאחר ששום גורם בעולם לא 
רצה להכיר בו. ברור שאחר כך הם לא הפסיקו לריב 
על עצם קיום הרשות הפלסטינית ואיזו מין רשות 
זאת אמורה להיות. ההסכם נחתם בבית הלבן, אבל 
זה לא שלאחריו הוקמה מיד המדינה הפלסטינית, 
הדרך  את  מכתיב  ההסכם  יודעים.  שכולנו  כפי 

האפשרית להקמת המדינה הזאת.

מתורגם מהתוכניה של ההצגה בניו יורק
lincoln Center Theater Review

אומנות הדיפלומטיה
ראיון עם מונה יול
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משרדים  בבניין  השביעית  בקומה  ממשרדו 
יותר  כבר  זינגר  יואל  עו"ד  בוושינגטון, משקיף 
פני  מ-20 שנה על תוצאות הפרויקט ששינה את 
זינגר  בטרגדיה.  ונגדע  חייו,  ומסלול  המדינה, 
ישראל הרשמית  היועץ המשפטי שייצג את  היה 
במגעים וניסח בפועל את ההסכמים. האיש של רבין 
באוסלו. בעקבות הרצח עזב את הארץ בלב מכווץ 
ומאז מיעט לדבר על הנושא. בשיחה עם "הארץ" 
זינגר את ההתרחשויות בחדרים הסגורים  מתאר 
נדירה, עשינו טעויות,  ופוסק: "החמצנו הזדמנות 
וכרגע אין תקווה לשלום בשנים הקרובות. עם זאת, 
אסור לשכוח שגם במהלכים שנכשלים יש הצלחות 
שכדאי ללמוד ולשמר". האיש האפור לכאורה, עורך 
הדין שנקרא להוריד את אדריכלי השלום מענני 
הוא  הנורווגי אל קרקע המציאות,  בית ההארחה 
כל דבר מלבד אפור. בנו של השחקן גדעון זינגר, 

שבניגוד לאביו, תפקיד חייו היה מאחורי הקלעים.
יום אחד, באותו המשרד בקומה השביעית, צלצל 
יוסי ביילין שהכיר אותו  הטלפון. על הקו - לשכת 
"ביקשו שאבוא ארצה,  היטב מישיבות הממשלה. 
מספר.  הוא  מסמך",  איזה  לראות  רשמית,  לא 
"שאלתי על מה, אמרו 'זה סודי'. שאלתי מתי, ענו 
מחר. המצאתי פה איזה סיפור וטסתי. ראיתי טיוטה 
של מסמך מבולבל. אבל היה שם דבר שמצא חן 
זו היתה תוכנית לאוטונומיה בשלבים. מה  בעיניי. 
שאחר כך קראו לו פעימות. עד אז החלטנו מראש. 
למשל בהסכם עם מצרים, כתבנו את הנסיגה מסיני 
בשלבים אבל מלכתחילה הכל היה קבוע מתי כל 
שלב והמצב הסופי. גם בהסכמים אחרים המתכונת 
היתה קבועה מראש. היופי באוסלו היה ההדרגתיות. 
בגישה  קומה.  ועוד  קומה  בונים  מודולרי.  הסכם 
הזהירה של רבין: נעשה צעד, נראה איך עובד, ואז 

נעשה עוד צעד".

"כמובן שהמתנגדים יגידו שבגלל זה אוסלו נכשל. 
אבל זה להפוך את הסיבה והתוצאה. עם המדינות 
גם אם  גבול ברור. הפרדה.  יש  הריבוניות לצדנו 
היישום לוקח זמן. עם הפלסטינים הדברים עמוקים 
יותר. אז בגלל שאי אפשר להסכים על הכל מראש 

לא נעשה כלום מאה שנה?"
בעיניו,  מרכזיים  כישלונות  זינגר מפרט שלושה 
לצד שלוש הצלחות, במבט לאחור על מעורבותו 
בהסכמי אוסלו. הטעות הראשונה, וזו שרודפת אותו 
יותר מכל, היא דווקא סירוב לדרישה פלסטינית, 
חוזר  הייתי  "אם  התנחלויות.  להקפאת  הדרישה 
לאחור, בראייה ישראלית, לאומית, הייתי אומר שזה 
אינטרס ישראלי להקפיא התנחלויות. שיהיה אפשר 

להקים שם מדינה עצמאית". 
הוא  זינגר,  בעיני  אוסלו,  של  השני  הכישלון 
מסירת האחריות המיידית על ביטחון הפנים לידי 
הרשות כשלא היתה מוכנה לאתגר. "הצעתי לרבין 
שהאחריות לביטחון תישאר בידי ישראל בתקופת 

האוטונומיה. שהאחריות תיבנה בתקופת המעבר".
זינגר הוא האמון ביאסר  הכישלון השלישי שמונה 
"טעינו  יותר.  מסויג  להיות  צריך  ערפאת, שהיה 
"מבחינת  קובע.  הוא  כשחשבנו שהוא השתנה", 
דברים שהם  על  יותר להתפשר  קל  היה  ערפאת 
בני חלוף. כשהגענו להסכם הקבע הוא הפך נוקשה 

לחלוטין ולא מוכן לשום פשרה".
לזינגר חשוב לפרט גם את ההצלחות שהביא עמו 
ההסכם. ההצלחה הראשונה, לדבריו, היא ההכרה 
אישי.  קרדיט  נוטל  זינגר  עליו  מהלך  ההדדית. 
לי  ונתנו  "כשבאתי לארץ באותה נסיעה ראשונה 
להסתכל על הטיוטה אמרתי בין היתר לפרס 'אתם 
מנהלים משא ומתן עם אש"ף בסוד. מה יקרה כשזה 
הנחיה למשלחת שלנו  'ניתן  אמר  ופרס  ייגמר?' 
ייתן הנחיה למשלחת  ואש"ף  בוושינגטון לחתום 

שלו'. הרי היה משא ומתן רשמי שם באותו זמן עם 
פלסטינים שהם כאילו לא אש"ף. אמרתי לו 'שמעון 
ידלוף שאתם דיברתם עם אש"ף.  זה  ילך,  זה לא 
המשלחת בוושינגטון תשאל מאיפה בא ההסכם'. 
אמרתי לו שצריך קודם כל הכרה הדדית. הוא סירב. 
גם רבין וערפאת לא התלהבו. לא ויתרתי. המשכתי 
לנדנד. "שכנעתי את רבין, ולערפאת אמרנו הכרה 
הדדית תמורת חזרה מתוניס. לערפאת זה היה יותר 
קשה. ברגע כשהעמדנו אותו על קרני הדילמה, או 
שאתה חותם או שאתה נשאר בתוניס, גבר הרצון 

לחזור". 
זינגר היא פתיחת הדלת  ההצלחה השנייה שמונה 
לנירמול היחסים עם העולם הערבי, והשלישית היא 

בניית היסודות להסכם שלום עתידי. 
"ב-93' היו נסיבות מיוחדות. הזדמנות חד-פעמית. 
עם  אחד  כל  לפרס,  רבין  בין  בשילוב  משהו 
היתרונות והחסרונות, פרס שראה למרחקים, האיש 

ורבין האיש של  של משיכות המכחול הרחבות, 
הפרטים. החזון והביטחון. בצד הפלסטיני סוף סוף 
הסכימו לדבר עם המנהיג המובהק. נוצרה הזדמנות 
רוצחים  אז  אבל  הנייר.  על  לפחות  היסטורית. 
ובצד הפלסטיני מסתבר שלערפאת אין  את רבין 
בעצם אומץ להילחם בחמאס שמחריב את הכל עם 

פיגועים ואני מרגיש איך מגדל הקוביות קורס".
הנסיבות  ייווצרו  אחד  יום  "אם  ואומר  ומוסיף 
ל'אולטימט דיל', ברור שיהיה מקום להסכם חדש 
שיחליף את אוסלו. לצערי אינני רואה את הנסיבות 
האלה עכשיו וקשה לי לראותן בזמן הקרוב. ואני 
מדבר על שנים. בינתיים, ישראל צריכה להשקיע 

מאמץ לשמר את הקיים ולבנות עליו".

מתוך מאמר מאת נעה לנדאו,
שפורסם ב- 10.9.2018

אחרי רבע מאה
האיש של רבין באוסלו

מנתח את הכישלונות - וההצלחות
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אורן דר עיצוב תלבושות 
ופרסומות. מעבודותיו  ואומנות, סטייליסט ומעצב תלבושות לסרטים, טלוויזיה  בוגר לימודי צילום 
וולף, דולפינים, תה,  2018(, מי מפחד מווירגיניה   ,1997( היורשת  - בתיאטרון בית ליסין:  בתיאטרון 
האגם המוזהב, סופ"ש עם תום, החולה ההודי, אהבה זה לא הכל, היופי כן קובע, כטוב בעיניכם, האמת, 
מדליה להארי, אוצר יקר, בית מרקחת שטרן-בלום, שבטים, סיפור ישן-חדש, לחנך את ריטה, עקר בית, 
האבא, הזוג המוזר - הגרסה הנשית, מר גרין. בתיאטרון חיפה: בנות עובדות, הדודה של מנש, כולם היו 
בני, משהו למות בשבילו, אמנות, גזע. בתיאטרון הבימה: החותנת, לרקוד ולעוף, משוגעת, חיזור גורלי, 
גו, ציפור שחורה, פרק  יום במותה של  לילה לא שקט,  החולה ההודי, פילומנה. בתיאטרון הקאמרי: 
ב', קיזוז, האסיר בקומה ה-14, סשה וניה סוניה ושפיץ, נשוי במנוסה, מלון ראנדוו, פשוט לאהוב, כטוב 
בעיניכם, מהומה רבה על לא דבר. בתיאטרון הספריה: מלחמת טרויה לא תפרוץ, עקומים, הלילה הקצר 
ביותר, ענבי זעם. בתיאטרון באר שבע: איך למדתי לנהוג, לא כולל שינה, מהומה רבה, הרוזן ממונטה 
כריסטו )על עבודתו זו היה מועמד לפרס התאטרון על עיצוב תלבושות(, רוחות. באופרה הישראלית: 
בין  על קצות האצבעות.  וידאו דאנס בת שבע. בטלוויזיה:  הבועה, פרויקט  בקולנוע:  מעגנון עד לוין. 
עבודותיו בפרסום: קסטרו, פלאפון, בנק לאומי, אורנג', גוטקס, סופרפארם. כמו כן עבד עבור חברות 

מסחריות ופרויקטים בחו"ל )סין, רוסיה, תורכיה(. 

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

אלברט שוורץ מוסיקה
טלוויזיה,  מוסיקה לסרטים,  ״רימון״. מלחין  למוסיקה  ובבית ספר  אורוגוואי  באוניברסיטת  למד 
ותיאטרון. בין ההצגות להן הלחין - בתיאטרון הבימה: השבועה, עשר דקות מהבית. בתיאטרון חיפה: 
על מי ועל מה, הרפתקאות חמור שכלו תכלת. בתיאטרון אלעד: ירמה לאור הירח, הזקן והים. בטלוויזיה: 
ועוד. שיתף פעולה בסרטים  יונתן אגסי הציל את חיי,  הצלמניה,  ועוד. בקולנוע:  הטייסות,  בסדרה 

אמריקאים וארגנטינאים.

שרון גל תנועה
כוריאוגרפית ומורה למחול. בוגרת מצטיינת במסלול למחול בסמינר הקיבוצים )2008(. כוריאוגרפית 
קבוצת צעירי הבימה )2014-2009(. בין עבודותיה: פסטיבל עכו 2018: תופס רגע. בסמינר הקיבוצים: 
 2009 התיאטרון  פרס  )זוכת  החוטם  הבימה:  בתיאטרון  מגירות.  צוותא(,  )בשיתוף  ביאטריצ׳ה 
מסייה דה פורסוניאק, ארץ חדשה השבועה, המאהב, הקמצן, אלוהים מחכה בתחנה,  בכוריאוגרפיה(, 
חיזור גורלי, אבא גוריו, נעצר בחצות, מה עושים עם ג'ני?, מוטרפים מאהבה, פליישר, סיפור פשוט, הצמה 
של אבא, LOVE ,LOVE, LOVE, שייקספיר מאוהב, פילומנה, אמא אמרה שאסור, עושה כרצונו, התקווה. 
בתיאטרון החאן: האדרת. בתיאטרון גשר: מסעות אודיסאוס. בתיאטרון חיפה: חמור שכולו תכלת, אמא 
תרזה איננה. במדיטק: מופע זוגי, מושלמת, ילדי בית העץ, נשיקה בכיס, המסע המופלא לארץ המילים. 

בחג המחזמר: משיח. זוכת פרס ע"ש אלה דן לשנת 2015.

אילן רונן בימוי
הבימה צעירי  קבוצת  של  אומנותי  מנהל   .)2016-2004( הבימה  תיאטרון  של  אומנותי  מנהל 

)1996-2004(. מנהל אומנותי של תיאטרון הקאמרי )1992-1984(. מנהל אומנותי של תיאטרון החאן 
)1982-1975(. שותף להקמת הבמה הסאטירית בתיאטרון צוותא )1977(. בנובמבר 2011 נבחר לנשיא 
איחוד תיאטראות אירופה )UTE( וב-2013 נבחר לקדנציה נוספת. בין עבודותיו – בתיאטרון בית ליסין: 
מותו של אנרכיסט, חשמלית ושמה תשוקה. בתיאטרון חיפה: עקומים, מחכים לגודו )על עבודה זו נבחר 
עי אוניברסיטת מישיגן לאחד הבימאים הבולטים בשנות ה-80(. בתיאטרון הקאמרי: טוב )הצגת השנה 
ובימאי השנה בעיתון מעריב(, קסטנר )פרס מסקין למחזה המקורי(, מיכאל קולהאס, אמא קוראז', גם 
הוא באצילים, נורה, חפץ, הבכיינים, קרום. בתיאטרון הבימה: החייל האמיץ שוויק, קן הקוקיה, מחכים 
לגודו, הקומיקאים, כתר בראש, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, מלחמה, הלהקה, אנה קרנינה, מסילה 
לדמשק, ביקור הגברת הזקנה, הסוחר מוונציה )ההצגה הוזמנה לייצג את ישראל בפסטיבל שייקספיר הבינלאומי, בתיאטרון הגלוב 
יהוא, יחסים מסוכנים, לבד בברלין, מיכאל קולהאס, מי מפחד מוירג'יניה  הקמצן, חשמלית ושמה תשוקה,   ,)2012 בלונדון, במאי 
וולף. בתיאטרון יפו: מחכים לגודו. זכה בפרסים עש משה הלוי, שמעון פינקל, יוסף מילוא, פרס רוזנבלום. ביים את קסטנר בת' 
 ,)1987/8( וורשה  מיכאל קולהאס השתתפה בפסטיבלים בינלאומיים באדינבורג  )1988(, ההצגה  העירוני של הילברון, גרמניה 
בסיבוב הופעות בגרמניה )1988( וברוסיה )1990(. ביים את גם הוא באצילים בתיאטרון מאלי במוסקבה )1990(. ההצגה מחכים 
לגודו השתתפה בפסטיבל מנצ'סטר )1994(, מעגל הגיר הקווקזי בפסטיבל בינלאומי לתיאטרון גרמני )2000(, מלחמה בתיאטרון 
סטאבילה, טורינו, בתיאטרון קאטונה, בודפשט, בתיאטרון בולאנדרה, בוקרשט )אפריל, 2007(, בתיאטרון דואה פארמה )2008(, 
 .)2016( הקמצן בבייג'ינג   ,)2013( הסוחר מוונציה במדריד   ,)2012( מסילה לדמשק במוסקבה   ,)2008( אנה קארנינה בבוקרשט 
לאחרונה ביים את אוגוסט: מחוז אוסייג' והכל חייב להבריק בקורפירסטנדאם תיאטר, ברלין ואת ביקור הגברת הזקנה בתיאטרון 

מאלי, מוסקבה.

ניב מנור עיצוב תפאורה ווידאו
בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין ההפקות שעיצב - בתיאטרון בית ליסין: הפרדס, 
אמא שלו, אהבה זה לא הכל. בתיאטרון הבימה: מי מפחד מווירג׳יניה וולף, התקווה, לבד בברלין, יחסים 
מסוכנים, יהוא, אלוהים מחכה בתחנה, השבועה. בתיאטרון הקאמרי: שורת המקהלה, קרום. בתיאטרון 
גשר: רודף העפיפונים, חוות החיות. באופרה הישראלית: אורפיאו ואאורידיצ׳ה, נבוקו, טוסקה, מאדאם 

בטרפליי, החטיפה מההרמון, חליל הקסמים. בתיאטרון באר שבע: בוגד. באנסמבל עיתים: פר גינט.

יוצרים

ג'יי. טי. רו׳גרס  מחזה
ההכרעה  )לינקולן סנטר, התיאטרון הלאומי הבריטי(,  ומתנות  דם  בין מחזותיו:  מחזאי אמריקאי. 
אוסלו זכה בפרסי הטוני, בפרס  ועוד. המחזה  מדגסקר  אנשים לבנים,  )התיאטרון הלאומי הבריטי(, 
מבקרי ניו יורק, פרס המבקרים החיצוניים,  והיה מועמד לפרס האוליבייה. המחזה אפגניסטן גם היה 
מועמד לפרס אוליבייה. מחזותיו עלו ברחבי ארה"ב, אנגליה, גרמניה, קנדה, אוסטרליה, דרום קוריאה. 
וב"ניו סטייטסמן". הוא עמית של מוזיאון  יורק טיימס", ב"גרדיאן"  ב"ניו  רוג'רס פורסמו  מאמריו של 
והוא בעל תואר  וזכה בשלוש מלגות למחזות ב-NYFA. רוג'רס חבר באגודת הדרמטורגים,  גוגנהיים 

דוקטור לשם כבוד מבית הספר לאמנויות של אוניברסיטת צפון קרוליינה.

אבישי מילשטיין תרגום 
ובלשנות באוניברסיטת מינכן, גרמניה. משנת  בוגר לימודי בימוי  ודרמטורג.  מחזאי, במאי, מתרגם 
1995 הדרמטורג של תיאטרון בית ליסין. היה המנהל האמנותי של פסטיבל "פותחים במה – פסטיבל 
)ציון לשבח, פסטיבל  אז כמוות  )2012-2000(. מבין מחזותיו שהועלו:  בית ליסין למחזאות ישראלית 
לא לשכוח לאהוב )בשיתוף התיאטרון  פיבניצה, בתיאטרון בית ליסין:  1987(. בתיאטרון הבימה:  עכו, 
הממלכתי של באדן(. תרגם ועיבד למעלה משלושים מחזות מאנגלית, גרמנית, צרפתית וספרדית. 
ביים את ההצגות - בתיאטרון בית ליסין: קיסריה סופ"ש, הרומן הראשון שלי, הפי אנד, הפרדס, סיפור 
ישן-חדש, לא לשכוח לאהוב. בתיאטרון הקאמרי: כל הציפיות, כל החלומות..., מאה. בתיאטרון באר שבע: 
רצח  אמא תרזה איננה. ביים בגרמניה את  פילוקטטס. בתיאטרון חיפה:  בין חברים. בתיאטרון החאן: 
של חנוך לוין בתיאטרון "שאובינה", ואת מיין קאמפף, הסוחר מונציה בתיאטרון העירוני של פרייבורג, 
ואני בתיאטרון בית ליסין.  מקסי  ועוד. הופיע כשחקן בהצגה  קווארטט בתיאטרון העירוני של אולם 
המייסד והמנהל האמנותי של תיאטרון "נוצר" ביפו. היה מנהל אמנותי של פסטיבל ישראדרמה - זרקור 
על המחזאות הישראלית. מנהל אמנותי שותף בפרוייקט "קשרי משפחה" של תיאטרון בית ליסין 
והתיאטרון העירוני של היידלברג, שבמסגרתו ביים את המחזה תרופה. מנהל את בית הספר למחזאים 
של תיאטרון בית ליסין. על הפקת הבנאליות של אהבה מאת סביון ליברכט שביים בתיאטרון בית ליסין 

זכה בפרס התיאטרון כבמאי הצגת המחזה המקורי הטובה ביותר לשנת 2010.
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לירון ברנס טריה לרסן - מנהל המכון הסוציולוגי "פאפו"
האבא,  ליסין:  בית  – בתיאטרון  בין ההצגות בהן השתתף   .2001 נתיב,  ניסן  בוגר הסטודיו למשחק 
השחקנית, אהבת מוות, ההצגה חייבת להיגמר, הים הכחול העמוק, משרתם של שני אדונים, הקומה 
קריפס, מילה של אהבה, מלחמה על הבית, בגידה, חטא, חיל פרשים אנו,  השלישית. בתיאטרון החאן: 
הקמצן )מועמד לפרס התיאטרון לשחקן המבטיח(, אושר, מאכינל, הזמרת הקירחת, המצליחים, בידרמן 
והמציתים, אישתי היקרה בעלי המתוק, הקסם הגדול, סדר עולמי חדש, גן דובדבנים, הלילה השניים עשר, 
אוכלים, משחק של אהבה ומזל, הדלת ממול. תיאטרון פרינג׳: מר קולפרט, אגדת חיילים - זוכת קיפוד 
הזהב לשנת 2004. בטלוויזיה: החיים זה לא הכל, אגדת דשא, אולי הפעם, הכל דבש, שירות חדרים, קוויקי, 
חשופים, סרוגים, חטופים, בלתי הפיך, אנחנו על המפה, משפחה טובה, שכונה, הסטייליסטית. בקולנוע: 
סיפור של קיץ, איים אבודים, עץ לימון, מעבר להרים ולגבעות, מילים נרדפות, סנואולנד. זוכה פרס קיפוד 

הזהב בתפקיד משנה על תפקידו במר קולפרט. 

נמרוד ברגמן
יוהן יורגן הולסט – שר החוץ/יואל זינגר – יועץ משפטי במשרד החוץ

בין  בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב.   .2004 בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 
ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: אז, בפראג, טרטיף, חתולה על גג פח לוהט, הר לא זז, אהבת 
מאמלפי,  הדוכסית  והרעב,  הצמא  חיפה:  בתיאטרון  ודברים.  מקומות  אנשים  העמוק,  הכחול  הים  מוות, 
עד התביעה, מפעל חייו. באנסמבל הרצליה: ירמה, הטענה של דון קיחוטה, איפגניה באוליס, עירם של 
האנשים הקטנים, כל האמת על שקספיר, שלוש אחיות, מפגש באינסוף, איש ואישה אחת. בתיאטרון באר 
בתוך  פילוקטטס. הפקות עצמאיות:  איפיגניה באוליס, חבלי משיח, בין חברים. בתיאטרון החאן:  שבע: 

הבדידות של שדות הכותנה, בארץ הגלעד, זוז אתה מסתיר לי את השמש.

אילן דר שמעון פרס – שר החוץ/יאיר הירשפלד - פרופסור בכיר לכלכלה
בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: חמץ, קידוש, שבעה, סתיו ימיו, המים זוכרים, טוב, שבר ענן, 
האגם המוזהב, אנדה, אמא מאוהבת, אחרון ימיה, מדליה להארי, אוצר יקר, אילוף הסוררת, הקומה השלישית. 
בתיאטרון אוהל: תרגיל בחמש אצבעות, המכשפה, החייל האמיץ שוויק. בתיאטרון חיפה: הדוד וניה, הגברת 
עם הכלבלב, שיץ, יסורי איוב, מעגל הגיר הקווקזי, דון ז'ואן ושיפל חברו. בתיאטרון הקאמרי: כרגע לא פנוי, 
קסטנר )אייכמן(, יסורי איוב, אורזי המזוודות, כולם רוצים לחיות, שירה, מלאכים באמריקה, רצח, אדון וולף. 
בתיאטרון הבימה: זמן אמת, מועדון האלמנות העליזות. בסדרות הטלוויזיה: קרובים קרובים, קו 300, המכון, 
מיי פירסט סוני, המקום. הצגת יחיד - כמו כדור בראש. מופיע בימים אלה בתיאטרון הספריה ברביעיה. 
בקולנוע: רק היום, גונב מגנב פטור, שתי דפיקות לב, אדם, המוסד הסגור, מיתה טובה. ביים בתיאטרון 
הספרייה את הבט אחורה בזעם, האהא שאותו גם תרגם. ביים בתיאטרון הקאמרי במסגרת דו-קאמרי את 

איש עם קשרים שגם אותו תרגם. זוכה פרס רובינא ופרס אברהם בן יוסף.

דב נבון פין גרנדאל – איש תחזוקה/יוסי ביילין - סגן שר החוץ 
חמץ,  בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: 
שבעה, פופקורן, ארוחה עם חברים, שיינדלה, שם פרטי, מדליה להארי, עקר בית, לצאת מהארון, חיית 
מחמד. בתיאטרון הבימה: בחורים טובים, על עכברים ואנשים, הסרפד של השכן, מחכים לגודו, נודניק, 
קידוש, החילוני האחרון, חבלי משיח, גורודיש, מילאנו. במופע:  אלינג, נפגעי חרדה. בתיאטרון הקאמרי: 
שתי טיפות מים. בטלוויזיה: בסדרות החמישייה הקאמרית, הבורגנים, ארץ נהדרת, דב'לה עולמי, עבודה 
ערבית, שבבניקים, קופה ראשית, אוטונומיות. בקולנוע: חימו מלך ירושלים, חסד מופלא, כלבים לא נובחים 
בירוק, האסונות של נינה, פעם הייתי, זוהי סדום, התחלפות. מופיע בדב נבון, מופע בידור שאותו כתב יחד 

עם גור קורן.

שהיר כבהא חסן עספור – נציגו הרשמי של אש״ף בשיחות 
ב-אחת אפס אפס, פצועים בראש, סברי מרנן.  אורח  תנוחי, תפקידי  השתתף בטלוויזיה בתוכניות: 
בקולנוע: עג'מי  - זוכה פרס אופיר הסרט הטוב ביותר לשנת 2010, מועמד לסרט הטוב ביותר באוסקר 

בקטגוריית הסרט הזר, פרז הצעיר.

עדי גילת מריאנה הייברג – בכירה במכון "פאפו"/טוריל גרנדאל/תיירת גרמניה
בוגרת לימודי משחק בסמינר הקיבוצים ובעלת תואר ראשון בבימוי וחינוך. בין ההצגות בהן השתתפה – 
אלמה, עד ראיה, המלך  לצאת מהארון, שעה של שקט, השקר. בתיאטרון הקאמרי:  ליסין:  בית  בתיאטרון 
ליר, הצמה של אבא, שמנה ועוד. בתיאטרון חיפה: מחיר הכבוד. בטלוויזיה: בסדרות הבורר, 15 דקות, מעורב 
ירושלמי, מונא, בסרטי הטלוויזיה נחמה, אויבת יקרה שלי ועוד. בפסטיבל “הרמת מסך" יצרה עם הכוריאוגרף 
טרור,  בהצגות:  משחקת  אלה  בימים  ורקדן.  לשחקנית  תנועה  עבודת  איטאיזאזאיטאיז,  את  עזימי  סהר 

הליוגבלוס, ובהצגת היחיד להוציא את הילדה. זוכת פרס השחקנית המבטיחה ע"ש עדנה פלידל.

גסאן עבאס אחמד קריע )אבו עלא( – שר האוצר של אש״ף 
בוגר לימודי משחק באוניברסיטת תל אביב. השתתף בהצגות רבות. בתיאטרון בית ליסי: בתיאטרון 
חיפה, בתיאטרון הבימה, בתיאטרון הקאמרי, בתיאטרון העממי, ובמרכז התיאטרוני בנווה צדק. כתב 
וביים את ההצגות: מצבים, החתונה ואלוהים, תציל אותי ממולדתי. בטלוויזיה: בסדרות המסעדה הגדולה, 
תמונות יפואיות, שנות ה-80, ועוד. בקולנוע: גמר גביע, ועוד. הקים ומכהן כ-12 שנים כמנכ"ל תיאטרון 

אללגון בנצרת.
לימור  גולדשטיין מונה יול - עובדת משרד החוץ                                                                                

בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין: הים 
הכחול העמוק. בתיאטרון הבימה: על עכברים ואנשים, עסק משפחתי, פילומנה. בתיאטרון חיפה: אנדורה, 
יאיר, בריאת העולם ועסקים אחרים, הדה גבלר. בפסטיבל עכו: השעור. בתיאטרון הקאמרי: הלילה השנים 
עשר, אדון וולף, קומדיה של טעויות, המורדים, הורדוס, ליזיסטרטה, פרק ב', יתוש בראש, אלה בתרה, משפחה 
חמה, חורף מתחת השולחן, הגר באריסטוקרטים, קיזוז, חברים של חברים, נשוי במנוסה, בארוחת טעימות. 
בטלוויזיה: יסורי אפרים, האשה באפור, טיפול נמרץ, ראש גדול, רוקדים עם כוכבים, עוד משפחה וחצי, דאוס, 
הבורר, מעצבים תרבות. בקולנוע: ערב בלי נעמה, מנת יתר, צעד קטן, תהילים, מלח הארץ, הדקדוק הפנימי, 

נמס בגשם. זכתה בפרסים: פרס טימן, GOLDEN PANDA פרס מייזלר.

משתתפים

עופר רוטנברג יאן אגלנד - סגן שר החוץ/רון פונדק - פרופסור זוטר לכלכלה
בוגר החוג לקולנוע, אוניברסיטת תל אביב, בוגר הסטודיו למשחק, יורם לווינשטיין 2015. בין ההצגות 
בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: השחקנית, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, ביבר הזכוכית, 
הים הכחול העמוק. בתיאטרון הבימה: הדוכסית ממאלפי. בצוותא: רוצי איילה. בטלוויזיה: משפחה טובה, 

אטלנטיקה, נבסו, מתים לרגע, יש לה את זה. בקולנוע: מסווג חריג, יליד ירושלים. 

חי מאור אורי סביר – מנכ"ל משרד החוץ 
בית  - בתיאטרון  בין ההצגות בהן השתתף   .2004 לוינשטיין,  יורם  מיסודו של  בוגר הסטודיו למשחק 
ליסין: המוגבלים, האבא, לצאת מהארון, השקר, אנשים מקומות ודברים. בתיאטרון תמונע: גן ריקי, פרוייקט 
ok, כלבים, קילר ג'ו. בתיאטרון הקאמרי בשיתוף אנסמבל עיתים: רשומון, חלום ליל קיץ, כישוף. בבית ציוני 
אמריקה: שנה טובה לחקלאים בצפון. בטלוויזיה: עיר מקלט, המלכות, עיקרון ההחלפה, המדרשה, בני ערובה, 
הפרויקט של עומרי גורדון, 15 דקות, תיכון השיר שלנו, מיראל, אולי הפעם, בתולות, הקלמרים, המלון של פיני, 

להעיר את הדוב. בקולנוע: מיכאל, מונטנה, קצפת ודובדבנים, מיראל.
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רועי אלברג תור ביורנווג – בכיר ביחידת המודיעין המשטרתית
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2017. בין הצגות שהשתתף במסגרת הסטודיו: חלום ליל קיץ, האשליה.

אורי שילה
טרונד גונדרסן – קצין ביחידת המודיעין המשטרתית/תייר גרמני/מלצר

בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2013. בין ההצגות בהן הששתף: בתיאטרון הקאמרי: אויב 
הציבור. בתיאטרון הספריה: נפש יהודי, 39 המדרגות, עיין ערך אהבה. בטלוויזיה: רון. בקולנוע: לעבור את 

הקיר. חבר יוצר באנסמבל בובצ'קה.

צילומים מחדר החזרות

משתתפים



להצגה זו
 מנהלת הצגה:

אורנה דויטש

 מנהלי במה:
 סטס בביטקין/

נחום רז

 תאורה: 
קוסטה רייבסקי/

ליאור עזרא

 הגברה:
 סטס סוסניבקר/

רז בליצבלאו

 מלבישה:
אירנה גלוזמן

 פאות:
אולגה מטאיסן 

 מתפעלת אביזרים:
ג'ני חנה אדלרבאום

 ביצוע תפאורה:
דודי בית מלאכה

 צילום כריכה:
יוסי צבקר

 עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב

 צילום תוכניה:
רדי רובינשטיין

 הפקת תכניה:
מיכל גלעד

 עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

ד"ר דב תמרי  - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ׳ ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

אופירה יוחנן וולק

אריה מנדל

עו"ד עינב קבאלה

אריאל קפון

מירי רובינו 

סמנכ"ל שיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהל משאבי אנוש:
יוסי זוידוביץ

מנהל כספים:
גבי ברנע

מנהלת הפקות ותפעול:
כנרת צור 

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

עו"ד מיכל רוזנבוים

עו"ד עמית מנור

שחקני התיאטרון 
לעונת 2018-19 )לפי סדר א׳-ב׳(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: ענת נתנזון

מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהלת מכירות חוץ: נועה דקל
מחלקה חינוכית:

רועי שולברג
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ארז חיימוביץ, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

מרכזת תפעול המחלקה הטכנית 
ומשאבי אנוש: נגה חליף 
מנהלת חשבונות ראשית:

מרב כהן
חשבת שכר: לורה מולדצ'סקי

מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן, טלי חובב

מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
רוני בן רימון, מריה בנגרט,
בתיה גמליאל, זאבי זוהר,

יפית טרייסמן, ציפי לסינגר, 
מרים כספי, תמר רון, אלקה שלו

מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני

נציגי שרות לקוחות:
סהר אהרון, שי אהרוני, מירה ביסון, 
רות בן-דת, מורן גבע, שרה גלעם, 

שירה מאזה, עדי קוראל,
אורית קרואני, גיא רום
מרכזיה: דבורה אהרון

אחראי סדרנים: מיכאל מיימודס
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: כנען אליאל, מורן גבע, 

 אורנה דויטש, לירון דן, נעה חמל,
רולי יקואל, אסף פרידמן, ארז שפר

צוות טכני
מנהל ייצור: ישעיהו ביבלש
מנהל טכני: אלברטו בנדר

מנהלי במה: זיו אורפז, נביל טאפש, 
דניאל לוין, אברהם נתנאל, ליאור סאלם,

סטניסלב סווטקין, מטיאס סטוליאר
אבישי עשור, גיא קריספיל, נחום רז

עובדי במה: אופיר אוחיון, יניב אלבז, 
דניאל נאור, יהודה גרוס, אלון כליף, 

שלומי נתנאל, דן פאו, דודו פייזל,
יבגני שמואלביץ׳

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

 אלכס בנסמן,  ניל גולדשטיין,
 ניסים דלרייה, שי דלרייה, שמואל הס,

יוני לביא, פרננדו מחאיקר, זאב נבון,
אולג סטפנוב, ליאור עזרא, אייל דרור,

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

הגברה: דניס אוסנקין, רז בליצבלאו, 
ויטלי בצ׳קו, יוסף דולב, טל חפץ,

סטס סוסניבקר, אבישי עשור,
טל פורטנוי, מיכאל פרג, אורן פרי,
רם קציר, שרון ראובן, יורי שכנוביץ

מנהל ייצור: רמי דקל
אביזרים: יהודית בולקיאר

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

פאנית ראשית: אולגה מטאיסן, 
ג'ני אדלרבאום, מאיה גיא, ולריה גלוזמן, 

 נטלי חתוכה, דנה כהן, יעלה מירוז, 
 ענבל מאיר, לידיה סמנקובסקי, 

אסיה נלן, אולגה פרגמן, אלונה קומינה, 
ליאורה רון, יוליה שמילוב, אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: איציק סלחג'י

הפקה

יונה אליאן-קשת
אורטל אוחיון

אורי אוריין
טלי אורן

מאי אזולאי
מגי אזרזר

רועי אלברג
נעמה אמית

בר אקרמן
אפרת בוינוולד

יניב ביטון
עופרי ביטרמן

נעה בירון
פלורנס בלוך

דורון בלנק
מור בן דוד

אור בן מלך
לירון בן ששון
נמרוד ברגמן
ליליאן ברטו
לירון ברנס

דור ברנס
ששון גבאי

דניאל גד
לימור גולדשטיין

ליאת גורן
עדי גילת

ליאור גרטי
אנה דוברוביצקי

גל דורנפלד
טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
שירן הוברמן

דניאל היב
אלירן הרוש

אופיר וייל
עמי ויינברג

גיל וסרמן
ענת וקסמן
יעל וקשטיין

עדי זאק
תום חגי

עודאל חיון
מור חנסון
נצר חריט

אורלי טובלי
יורם טולדנו

שלומי טפיארו
גדי יגיל

תומר יוסף

יובל ינאי
שהיר כבהא

שחר כספי
שירלי לב-ורטהיימר

נעמי לבוב
יניב לוי

דניה לנדסברג
אליה לסרי

חי מאור
יפעת מאור
נטלי מאירי
לורין מוסרי

תומר מחלוף
דניאל מייזלר

רבקה מיכאלי
ליאור מיכאלי

קרן מרום
הגר משולם

דב נבון
נדב נייטס

ירדן ניק
רננה ניתאי
יניב סוויסה

יעקב סולדטוב
אנה סנגר

מעיין עמרני
גסאן עבאס 

עומר עציון
מירב פלדמן
אביב פנקס

קובי פרג׳
אנה צוקרמן

טל צירין
איתי צ׳מה

ישראל קוג׳ינסקי
יותם קושניר
אבי קושניר

מעין קילצ׳בסקי
מאי קשת

אגם רודברג
עידו רוזנברג

עופר רוטנברג
מעין רחמים

הדר שחף
יעל שטולמן

מיכל שטמלר
ניר שטראוס

אורי שילו
שרי שימחוב

נעמה שפירא
סיון ששון

מייסדת אגודת הידידים
ג׳ני ברנדס ז"ל

יו"ר ידידי התיאטרון
הילה רהב

מנהלת ידידי התיאטרון
תמר הררי

רכזת ידידי התיאטרון
מיה גרניט שבא

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,500 ש"ח(

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ואמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא

גולדמן סיגל ואמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

זהר נילי ואלי
חודורוב פארה ועופר

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

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל

רכבי מיכל ויובל
שגיא ליזיקה ועמי

שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו

2 תרומות בעילום שם

תרומה מיוחדת לכבודה
של ג׳ני ברנדס

לזכר בטי וולטר ארצט 
In Memory of Betty and Walter Artzt

קרן בטי וולטר ארצט
The Betty and Walter Artzt

Foundation

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

אדלר רונית וראובן
אהובי יגאל וגלית גוטמן

אהרוני קלרה
אופיר סימה ואבינעם

אור תאודור 
אחיעזר רותי

אייל רונית וויקטור
אילני ורד ודני
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אלמוג דר' יעל )זכאי( 

אלקון עדית
אלשיך ורדה ויוסי
אנג'ל ענת ואודי

אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי

אריאל נורית וחיים
אריסון דורין ודיויד

ארנון צפירה ומנשה
אתגר טליה ועמיהוד

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית 

ביגר אילנה ואברהם
ביילין הלנה ויעקב ישראלי
ביצ׳צ׳ו ניצן ומירלה פררו 

בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר

בלדב לימור וקובי
בן ימי ברכה ורועי

בן עוזר רותי
בר שלמה
בראון גבי

ברון גבי
בר-טור ליאורה ורוני

בר נתן דפני ודן קומינס
ברנר אביבה ועוזי ז"ל

ברנשטיין נתן
ברעם מיכל וגיא

ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת מיקי ושייקה

ברקת קרן ועירא
גבריאלי עדנה 
גולדנברג אורה

גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גיזנפלד איריס ואורן
גייגר שרה ומיכאל

גייזלר עודדה ודן
גלאנץ טליה

גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי

גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא

גנזי רג׳ין ומושיק
גרבינסקי דינה וישראל

גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה ואלי אבולפיה
דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה
דוידי שירה וישי

דורון גדליה

דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב
דנינו מיטל

דרנגר ורד ואברי
דרנגר חנה ובני

הלפן אלי
הלקין אריאלה והלל

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הראל אורה וד"ר אביקם

הרטמן אסתי ואלקס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס

וולס שירי ועידן
וורטהיים דרורית

ויסמן ברוריה ודודי
ולדמן ז׳אן ואייל

זקש רעומה ועופר
זרניצקי אורה ויוסי

חכמי יוסף
חנן פסיה ורו"ח אריה

חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

טמיר ענת
יונס חנה ואלי

יפו עליזה ופרופ׳ אריאל
כהן ז. מאיר וגילה שטיין

כץ מירי ואופיר
כרמון ציפה ואריק

להב דורית והלל
לוי רחל ויצחק

לוין אבי
לוין תמר ויוחנן

לוסטרניק אורנה ואורון
לוקץ׳ יסמין ואורן
ליבאי דוד, פרופ'

לימון גילה וצביקה
לין יהודית ועו"ד אוריאל

לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי

לסט רותי וגבי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני

מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי

מאירוביץ' אילנה 
מולכו שלומית ויצחק

מטלון רותי וניסו
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנגד ליאת וגל

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

נוסבאום יהודית ורמי
נופך מוזס מימי ואיציק

נחמה נירה ושלמה
נמרודי רוית ועופר
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל

סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל

סמירה בתיה
עופר ליאורה 

עופר רותי
עידן רוחה ועודד

עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פורר מיכל ודוד

פושינסקי דפנה ואמיר
פייאר חנה
פינס עודד

פישר ד"ר אלי
פישר דפנה וגדעון

פנאן מירי
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל

צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף

קונדה ציפי ואפרים
קלגסבלד יעל ודורי

קצין יהודית
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי

קרובינר קרן וגדי
רדו חנה ורוני

רהב הילה ורני
רוגובין קובי וניר נעמי

רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר
רוטר אתי וגבי

רויכמן מירי ואבי
רז אסתר

ריכטר יהודית וקובי
ריכטר מיכל וגלי

רפפורט עירית ופרי גלן
שביט יעל ושבתי

שביט )שטריקס( רינה ואילן
שבתאי אנה ועפר

שורק אייל נורית
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל

שניידר בצלאל ויעל לב
שסטוביץ׳ אורנה ויוני

שפירא עמוס וחלי הלוי
שפלר עופרה ורו"ח אלי

שרון ד"ר נעמי ורן
שרם אורלי

שרם יוכי
שרמייסטר יגאל וויטוס הנית

תאומים עירית ומשה
13 תרומות בעילום שם

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

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338
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השקר
מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס 
בימוי: ליאור אשכנזי

הזוג המוזר -
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון

תרגום: שלמה מושקוביץ 
בימוי: רוני פינקוביץ'

דברים שאני יודעת
מאת אנדרו בוול

תרגום: דורי פרנס
בימוי: משה נאור

בשיתוף תיאטרון חיפה

מר גרין
מאת ג׳ף בארון

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: נתן דטנר

שיעורי ריקוד
מאת מארק סנט ז'רמן

תרגום: אלי ביז'אווי

אוסלו
מאת ג׳י. טי. רוג׳רס

תרגום: אבישי מילשטיין
בימוי: אילן רונן

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר                   2018-19 

אנשים, מקומות ודברים
מאת דנקן מקמילן
תרגום: עידו ריקלין

בימוי: רוני פינקוביץ'

משרתם של שני אדונים
מאת קרלו גולדוני

נוסח עברי: ניסים אלוני
בימוי: אודי בן משה

לא משלם לך
מאת אדוארדו דה-פיליפו

תרגום: אלון אלטרס
בימוי: רוני פינקוביץ'

הסודות
מחזה ישראלי חדש

מאת הדר גלרון
בימוי: כפיר אזולאי 

היורשת
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון
בימוי: אלון אופיר

מרלן
מחזה ישראלי חדש

מאת שרה עזר
בימוי: איה קפלן

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו

מחזה: דפנה אנגל-מחרז
בימוי: מאיה ניצן,
אלה ניקוליבסקי

מלך הכלבים
מחזה ישראלי חדש

מאת יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין

עפ"י ספרו של שלום אש
בימוי: עירד רובינשטיין

שבעה
מאת שמואל הספרי

בימוי: כפיר אזולאי

משפחה חמה
מאת ענת גוב

בימוי: רוני פינקוביץ'

לילה אחד, מרקוביץ'
 מחזה ישראלי חדש

 מאת יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין
עפ"י ספרה של

איילת גונדר-גושן
בימוי: עירד רובינשטיין

 
אינטימיות

 מחזה ישראלי חדש
מאת רוני קובן

בימוי: רוני פינקוביץ'

צילומים מחדר החזרות
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יש לך שם וטלפון 
  של מישהו שמטפל בך?
 אין לך? תרשום מספר 

מי הבן אדם 
שלך בבנק

מי הבן אדם מי הבן אדם 
שלך בבנק

8860

יש לך שם וטלפון 
  של מישהו שמטפל בך?  של מישהו שמטפל בך?
 אין לך? תרשום מספר 



CAST

The Norwegians

Johan Jorgen Holst, Foreign Minister

Jan Egeland, Deputy Foreign Minister

Mona Juul, official in the Foreign Ministry 

Terje Rød-Larsen, Director of the Fafo Institute 

Marianne Heiberg, executive with the Fafo Institute 

Toril Grandal, housekeeper and cook 

Finn Grandal, groundsman 

Thor Bjornevog, senior officer with the Police Intelligence Service

Trond Gundersen, officer with the Police Intelligence Service  

The Palestinians

Ahmed Qurie (“Abu Ala”), Finance Minister

Hassan Asfour, official PLO liaison 

The Israelis

Shimon Peres, Foreign Minister 

Yossi Beilin, Deputy Foreign Minister 

Uri Savir, Director-General of the Foreign Ministry 

Joel Singer, legal advisor to the Foreign Ministry 

Yair Hirschfeld, senior professor of economics

Ron Pundak ,junior professor of economics 

Others

German Tourists/Waiter 

German Tourists 

 Nimrod Bergman

Ofer Ruthenberg

 Limor Goldstein

 Liron Baranes

 Adi Gilat

 Adi Gilat

 Dov Navon

 Roy Elberg

 Uri Shilo

 Gasan Abbass

 Shahir Kabaha 

 Ilan Dar

 Dov Navon

 Hai Maor

 Nimrod Bergman

 Ilan Dar

 Ofer Ruthenberg

 Uri Shilo 

Adi Gilat

Translated by 

Director

Set and Video Art Designer

Costume Designer

Music

Lighting Designer

Movement

Assistant director

Avishai Milstein 

Ilan Ronen

Niv Manor

Oren Dar

Alberto Shwartz

Ziv Voloshin

Sharon Gal

Cnaan Eliel

Originally Produced by Lincoln Center Theater
New York City, 2016

Initiator and moderator of the post-performance discussion: 
Noam Semel

The production of OSLO being performed at the Beit Lessin Theater, 
Directed by Ilan Ronen is an edited version of the play that is not 
approved the author.

First performance: 24.11.2018
Length: 1 hour and 50 minutes, without intermission
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