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התקופה של ערב קום המדינה מצוירת בתודעה 
הישראלית כרגע של מיתוס. אחרי אלפיים שנות 
גלות, החזון הציוני, הנבואה של יחזקאל, קרמו 
עור וגידים. דומה כי בעמקים התהלכו דמויות של 
אלים, אנשים שברבות השנים הפכו לרחובות 
וחלוצות,  חלוצים  באנציקלופדיה.  ולערכים 
מאורעות,  מחתרות,  מלחמות,  אידאולוגיה, 
תשוקות והגשמות – והכל צבוע במשיכות עבות 
אחר  מהופנטים  היינו  כילדים  עז.  צבע  של 

המיתולוגיה הזו.  
וכך גם מתחילה ההצגה, המספרת מעין אגדה 
ישנה-חדשה על אנטי-גיבור שחי בצל אותם 
נפילים, וכך גם עוצבה התפאורה )בידי פולינה 
בדומה  ישן.  בובות  תיאטרון  - כמעין  אדמוב( 
למערבונים שמחזירים את האמריקאים כל פעם 
מחדש אל המערב הפרוע, גם כאן מתעוררת 
איזו נוסטלגיה קולקטיבית, געגוע לאותו רגע של 
הולדת האומה. וכשם שהמערבונים מנצלים את 
החזרה לראשית כדי לתהות על ההווה, גם כאן 
השיבה לרגע שבו הכל החל, מעלה שאלות על 

ישראל של היום.
החזרה אל המיתוס מתחילה אם כן בהתרפקות 
במבט  ממשיכה  היא  אך  העבר,  על  ילדית 
מפוקח וביקורתי, שנולד ברגע שאנחנו פוגשים 
את מרקוביץ׳. ואיזה מפגש. התנגשות. מסתבר 
והנועזים שבאולימפוס  שבין הצברים השזופים 
לו  מהלך  והטוהר,  הבלורית  יפי  בין  הציוני, 
גם אותו חדל אישים, תולעת חסרת  בחוצפה 
אופי, יעקב מרקוביץ׳. נסחף במומנטום החלוצי, 
צועד בשולי ההיסטוריה, מביט מהצד במתרחש 
ואז מחליט לעשות מעשה. כמו שיילוק היהודי 
מוונציה הנאחז במסמך כדי לדרוש את ליטרת 
הבשר שלו, ספק דורש צדק מרושע, ספק נוקם 
מרקוביץ׳  נאחז  כך   - אותו  שדחתה  בחברה 
לדרוש את בשרה של  כדי  הנישואין  במסמך 
כורחנו  ועל  אנחנו מביטים במרקוביץ',  בלה. 
מתעוררת בנו תחושה סימטרית בלתי אפשרית 

של בוז והערכה השווים בערכם.
ומתפרק. במהלך ההתבגרות  הולך  והמיתוס 
אנחנו מגלים שההורים שלנו הם גם בני אדם, 

לספר מחדש את המיתולוגיה

וגם כאן אנו נזכרים שהחלוצים הללו היו בשר ודם, 
ושהם התעלסו זה עם זו, ולא רק עם האדמה. החזון 
הנשגב אולי מורכב מאידיאולוגיה, אבל גם מתאוות 
בשרים, אהבה, אנוכיות, פנאטיות וילדותיות. הציפייה 
במרקוביץ',  תתאהב  שבלה  הנאיבית,  הטבעית, 
ונעלמת. האגדות הילדותיות שבהן הנערה  הולכת 
או  היפה מנשקת את הקרפד המבחיל מהביצה, 
מתגלות  המפלצתית,  החיה  את  לאהוב  לומדת 
על  שידוכים  לכפות  שנועדה  כתעמולה  מחדש 
והן מפנות את מקומן למציאות  מי שלא רצו בכך, 
ללא  נישואים  בסד  שכלואה  האשה  של  הקשה 
בחירה. כבדרך אגב עולות תהיות כגון האם אפשר 

הבמה  אחר.  עם  או  אדמה  אדם,  בכוח  להחזיק 
הזו, מתפשטת מהצבעוניות  חולקת את ההבנה 

הנאיבית, עד שהיא נותרת לפנינו ערומה.
הדמויות עצמן מתפכחות מעמדתן הראשונית. מי 
ומבקש  שהחל כאידיאליסט, הופך לחולה אהבה, 
לזנוח את החזון לטובת החיים הפרטיים; מי שהחלו 
כאנשי  מתיישבים  ופרועים,  מושבעים  כהוללים 
תולעת  שדרה,  עמוד  חסר  שהחל  ומי  משפחה. 
המכרסמת באילנות הגבוהים, הולך ותופס לעצמו 

מקום בעולם.
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ה  י עלי נות  ו לרשי הביקוש  המנדט,  בתקופת 
מהיצע  בהרבה  גדול  היה  לארץ  )סרטיפיקטים( 
הרישיונות שהנפיקו השלטונות הבריטיים. מצב זה 
היווה קרקע פורייה לצמיחתה של העלייה הבלתי 
התנהלה  השלושים  שנות  ראשית  שעד  לגלית, 
גניבת הגבול היבשתי, תיירות   – בשלושה ערוצים 
תוקף  שפג  לאחר  בארץ  נשארו  תיירים  )כלומר 
ונישואים פיקטיביים של נשים עם  האשרה שלהם( 
סרטיפיקטים.  בעלי  עולים  עם  או  הארץ  תושבי 
של  נוסף  כאפיק  ההעפלה  נוספה   1934 בשנת 

עלייה בלתי לגלית. 
בשנות העשרים תקנות ההגירה המנדטוריות העניקו 
אוטומטית לארץ-ישראל,  כניסה  זכות  לארוסות 
והאמצעי הראשי לדלג על המכשולים בדרכן של 
נשים לא-נשואות לארץ היו אירוסין פיקטיביים, שכן 
על פי החוק לא רק אשתו אלא גם ארוסתו של אזרח 
ארץ ישראלי או של גבר שקיבל סרטיפיקט )רישיון 

עלייה( הייתה זכאית לעלות כבת זוגו. אולם במהרה 
ליבן”,  ל”בחיר  נישאו  התברר שרוב הארוסות לא 
והשלטונות הסיקו מכך שהאירוסין, שהפרתם לא 
נחשבה למעשה חמור בעיני הצדדים המעורבים, 
היו רף נמוך מדי. לכן, בסוף שנות העשרים השמיטה 
ות  הזכאי מרשימת  הארוסות  את  הממשלה 
קרובי  מקטגוריית  עלייה  לאשרות  אוטומטית 
המשפחה, ובלית ברירה פנו יותר ויותר נשים לערוץ 
כך,  לידי  הדברים  הגיעו  הפיקטיביים.  הנישואים 
1937 הצביעה ועדת החקירה המלכותית  שבשנת 
)“ועדת פיל”( על השיעור הגבוה של הגירושין בקרב 
וייחסה   ,40% האוכלוסייה היהודית בארץ-ישראל, 

אותו במפורש לתופעת הנישואים הפיקטיביים. 
שכבות  כל  בקרב  רווחו  הפיקטיביים  הנישואים 
הציבור היהודי באירופה. השימוש הנרחב בערוץ 
גם משום שסיכוייהן  נולד  הנישואים הפיקטיביים 
של נשים לא-נשואות לעלות היו קלושים בהרבה 

בנות  שגם  העובדה  גילן.  בני  גברים  של  מאלה 
מבתים דתיים עלו ארצה בדרך זו יש בה כדי ללמד 
על עוצמת המצוקה באירופה וחוסר התקווה לעלות 
נפוצים  היו  הנישואים הפיקטיביים  בדרך אחרת. 
במיוחד בקרב חברי תנועות הנוער החלוציות, ששהו 
שנים אחדות במסגרות הכשרה משותפות לקראת 
נישואים פיקטיביים:  עוד ערוץ של  והיה  העלייה. 
בחורים בעלי אזרחות ארץ ישראלית נסעו לחו”ל 
לארץ  לעלייה  שהמתינו  לבחורות  “נישאו”  ושם 
)על פי חוקי המנדט גבר נשוי תושב הארץ או בעל 
יכול היה להעלות את אשתו, אך מצב  סרטיפיקט 

הפוך לא היה אפשרי(. 
עד סוף שנות השלושים ההנהגה הציונית התנגדה 
לכל סוגי העלייה הבלתי-ליגלית, מסיבות מדיניות 
חיצוניות ופנימיות, בין היתר משום שהבריטים ניכו 
את מספר העולים הבלתי לגליים ממספר הרישונות 
במילים  היהודית.  לסוכנות  היה לתת  שבכוונתם 
אחרות, העלייה הבלתי לגלית שיבשה את התור 
ופגעה במעמדם של המוסדות הציוניים  לעלייה 
מול השלטונות הבריטיים. אבל ההתבטאויות נגד 
יותר  הנישואים הפיקטיביים היו לאין ערוך חריפות 
)גניבת הגבול בים  מאשר לגבי הערוצים האחרים 
והישארות בארץ לאחר פקיעת תוקף  ביבשה  או 

דופי בעולות עצמן.  וכללו הטלת  אשרת התייר(, 
היהודית  הסוכנות  הנהלת  אל  במכתב  למשל, 
כתבה הנרייטה סאלד, מנהלת המחלקה לעבודה 
סוציאלית של הוועד הלאומי, שהדרך שבה הולכות 
נשים אלה עלולה להמיט אסון על הארץ, כי על-

נשים בלתי-רצויות  “יכולות לחדור לארץ  כך  ידי 
כגון:  שהסוכנות ממאנת לתת להן סרטיפיקטים, 

זונות, חולות במחלות מידבקות, קומוניסטיות וכד’.” 
לנישואים  נית  ו הצי ההנהגה  של  התנגדותה 
פיקטיביים גברה בשל לחצים שהפעילו עליה חוגים 
חרדיים והרבנות הראשית. גורמים אלה התריעו על 
הסכנות הטמונות בנישואים הפיקטיביים הנעשים 
יותר: לא תמיד הקפידו בני הזוג  יד, וחמור  כלאחר 
והיו עלולים,  וכדין  להתיר את הקשר ביניהם כדת 
ומן העבר האחר,  חלילה, להביא ממזרים לעולם. 
לא אחת קרה שבן הזוג סרב לתת גט לאשתו על 
אף שהדבר הוסכם מראש והיה ברור לשני הצדדים 
שמדובר בנישואים פיקטיביים לזמן מוגבל, ונשים היו 

עלולות להיחשב עגונות. 

אביבה חלמיש, במירוץ כפול נגד  על פי ספרה של 
הזמן: מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים, 

ירושלים: יד יצחק בן-צבי 2006

“הרי את מקודשת לי 
בסרטיפיקט זה”
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כיצד נולד הרעיון לספר?
זוגי,  בן  ששמעתי.  אמיתי  מסיפור  נבט  הגרעין 
גדל במושבה בשומרון,  יואב שוטן-גושן,  המחזאי 
כזה שמשתרג  קיסוס  מיוחד, עם  בית  ראיתי  שם 
גר  מי  פו. כששאלתי  כמו בסיפור של אדגר אלן 
בו, סיפרו לי שגרה שם מישהי שהתחתנה עם גבר 
נישואים פיקטיביים.  שנסע במסגרת המבצע של 
כשהם חזרו הוא לא הסכים להתגרש. כל המושבה 
דיברה על זה, גם עכשיו, 60 שנה אחרי. עליה אמרו 
כמה יפה היא היתה ועל בעלה אמרו כמה היה חרא. 
היה משהו בסיפור הזה וגם במיתולוגיה של מושבה 
שמחזיקה סיפור כזה במשך שנים ומשמרת אותו. 
היא נהיית יפה יותר משנה לשנה והוא נהיה מניאק 

משנה לשנה. זה מאוד תפס אותי.
הייתי חייבת להבין את הבן אדם הזה, איזה מן אדם 

עושה דבר כזה ולא נותן לאשה ללכת.
מרקוביץ' אינו נבל מושלם, הוא דווקא אדם שאפשר 
יצא הנבל. נקודת  - הפחד שלי היה שהוא  לחבב 
המוצא של הפסיכולוגיה היא שלא משנה כמה נורא 
המעשה שמישהו מספר לך, אתה צריך למצוא את 
יכול להבין איך בקונסטלציה  הזווית שממנה אתה 

מסוימת אתה היית מסוגל לעשות את זה.

האם הסיפור הזה חזר במקרים נוספים?
בהחלט. במהלך הכתיבה התגלו עוד מקרים כאלה 
של גברים שלא הסכימו לתת גט לנשים שהתחתנו 
אתן בנישואים פיקטיביים לצורך עלייה ארצה. והיו 
בכסף.  הגט  את  לקנות  נאלצו  שהנשים  מקרים 
בספרי היסטוריה כותבים בעיקר על אלה שמתים 
בעד ארצנו עם חיוך על השפתיים. אבל יש הצגה ויש 
מאחורי הקלעים. חשבתי שאני כותבת על ההפרעה 
מגלה  את  ופתאום  המיתוס  בתוך  שיש  האחת 
שהמיתוס הזה הוא אדמה מלאה בקעים וסדקים, 

שפשוט זרקו עליה שטיח ואף אחד לא רואה.

למושבה אין לה שם או מיקום מדויק.
גם לארגון המחתרת אין שם. למה?

אומרת  ואת  כמו כשאת מספרת אגדה  זה קצת 
לפני שנים רבות רבות. את לא אומרת בשנת 1936. 

ביער עבות.  או  את אומרת בארץ רחוקה רחוקה 
המושבה היא סוג של ארץ רחוקה רחוקה. אם את 
ספציפית זה מאפשר לומר שזה שלהם, שזה קורה 
שם. כשאת נותנת משהו יותר אמורפי זה יכול להיות 
יש סיפור רחוק  כל מקום. אז באגדות מצד אחד 
ומצד שני זה קורה פה עכשיו בחדר שינה של הילד 
שאת מספרת לו את הסיפור. המושבה יכולה להיות 
הזה  הסיפור  הבסיסיים של  היצרים  מושבה.  כל 
יכולים להיות נכונים גם עכשיו. כך גם ההחלטה לא 
יש לי סבא שהיה איש אצ"ל  לקרוא לארגון בשם. 
והסבא השני שלי היה איש הגנה. עד היום ארוחות 
יכולות להתפוצץ על הדבר הזה. כמה  משפחתיות 
תשוקה יש בזה, כמה להט. אני זוכרת שבתור ילדה 
כששמעתי את הריבים האלה זה נשמע לי סתום. 
מבחינתי היו האנשים האלה שהלכו פה עם רובים, 
עוד לפני  ועשו דברים מטורפים  רכבו על אריות 
או  זה אצ"ל  ולא באמת משנה אם  בוקר  ארוחת 
זה לא  הגנה. היה מין מערב פרוע, הולדת אומה, 
נראה לי חשוב והעדפתי לא להתמקד בארגון אחד.

באהבה  שעסוקים  חלוצים  מתאר  הספר 
ובמין לא פחות ואולי יותר מבציונות?

שבועיים לפני שהספר ראה אור התקשרתי לעורך 
אותי שהספר  שוורץ. הטריד  יגאל  פרופ'  הספר, 
ומיניות. שאלתי אותו אם כדאי לרסן,  עמוס במין 
להוריד את מינון הוואגינות בספר. הוא צעק עלי: 
את מדברת עכשיו כי יש לך איזה סבתא בראש ואת 
מפחדת ממה שהיא תגיד, אני לא מוכן להוריד כלום. 
הוא צדק. כשאת כותבת אין לך את המשפחה שלך 
בראש. סבתא שלי אמרה שבתקופה שלה עשו את 
זה אבל לא דיברו על זה כל כך הרבה. אבל עצם 

זה שאני כאן אומר שהם כנראה קיימו יחסי מין שם.
הנשים בספר מאוד נועזות ומאוד חופשיות. סוניה 
היא  אז  מבעלה  להריון  להיכנס  מצליחה  לא 
וחוזרת. הן נשים  הולכת לגבר אחר, נכנסת להריון 
גברי, לכתוב  רציתי לכתוב סקס  נורא לא  דיוות. 
חוגגים  גברית שבה החלוצים  מנקודת מבט  רק 
והחלוצות מפשקות רגליים. אני לא חושבת שהדור 
שלי המציא את האורגזמה ואני בטוחה שהדור שלנו 

מה באמת סבתא עשתה?
ראיון עם איילת גונדר-גושן, מחברת הספר "לילה אחד, מרקוביץ'"
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לא המציא את הבגידות. צריך רק לפתוח את התנ"ך. 
הרעיון שאם אני לא מקבלת ילד מאחד אני עושה ילד 

עם אחר הוא רעיון בן 3,000 שנה. 

האם הספר משתייך לז'אנר הריאליזם המאגי? 
הוא בונה או מפרק את המיתוס?

קראתי פעם ראיון עם גבריאל גארסיה מרקס. שאלו 
אותו על ריאליזם מאגי והוא אמר שהוא לא יודע מה זה 
ריאליזם מאגי, מבחינתו הדברים האלה קרו. מבחינתי 
יעקב מרקוביץ' עלה בסערה השמימה כמו שסבא שלי 
סיכוי שהוא מת מסרטן.  אין  עלה בסערה השמימה, 
אנשים כאלה לא מתים מסרטן. הוא נפטר כשהייתי 
בכיתה ה'. אני זוכרת שיכולתי להתמודד עם זה שהוא 
הזאת  הגיוני שהוא מת מהמחלה  היה  לא  מת אבל 
שלכולם יש. כך גם לגבי ריח התפוזים של סוניה. יש נשים 
כאלה. אם תגידי לי שהיו שם אריות מכונפים גם אסכים. 
לא היו אריות מכונפים בנבי יושע? ברור שהיו. זה נראה 

לי הגיוני.
אני חושבת שהיחס שלנו למיתוסים די דומה ליחס שיש 
לנו להורים שלנו. בהתחלה זה הדבר האגדי הזה, שאתה 
מעריץ ושואף אליו. אחר כך מגיע הרגע הנוראי הזה, שבו 
אתה מגלה שאבא שלך הוא לא אלוהים. זה השלב שבו 
אתה בועט, כועס, תופס כל פרה קדושה שזזה באחו 
ושוחט אותה. אבל אחר כך, אם יש לך מזל, אתה לומד 
לסלוח להורים ולמיתוסים שלך. השאיפה היא לעמוד על 
קו התפר הזה שבין ההערצה מצד אחד והבוז מצד שני, 
שבין הרצינות התהומית והאירוניה הדקה. זו גם העמדה 
שלי ביחס לתקופה שאני כותבת עליה. מצד אחד, אין 
לי ספק שהאנשים האלו היו גדולים מהחיים, וחשוב לי 
לצייר אותם ככאלה. אני מאמינה, באמת ובתמים, שהם 
רכבו על אריות מכונפים מעל עמק יזרעאל. שהם לעסו 
כוכבי שביט לארוחת בוקר. ומצד שני, אין לי ספק שהם 
היו בני אדם. מה שאומר שהם זיינו ושיקרו ובגדו כמו כל 
בני האדם. ומאחר שבדור שלהם עשו דברים בגדול, גם 
את זה הם עשו בגדול - זיינו בגדול, שיקרו בגדול, בגדו 

בגדול. כמו שצריך.
יש  ‘אלמנט פנטסטי' בזה שלסוניה  זה לא שיש איזה 
ריח של תפוזים. לסוניה באמת יש ריח של תפוזים. זאת 
ביולוגיה פשוטה. וזאב פיינברג באמת שחה חצי ים תיכון 

כדי להגיע אליה. הדגים יעידו.

הספר מתחולל ברקע המלחמות של ראשית 
גם  זהה  היחס שלך למלחמה  המדינה. האם 

היום?
שהיא  בטוחה  כשהיא  למלחמות  יצאה  שלי  סבתא 
צודקת. כשנעמי שמר כתבה ‘כיכר השוק ריקה' מבחינתה 

היא  היא עמדה שם,  ריקה.  היתה באמת  היא 
ועדיין מבחינתה  ראתה את הרוכלים הערבים 
הפריבילגיה  אין  שלנו  לדור  ריקה.  היתה  היא 
ילד  מאבדת  כיפור  ביום  שלי  סבתא  הזאת. 
שרץ קדימה כי הוא חייב להיות גדול כמו אבא, 
ומרגישה גאה כשהיא מקבלת את הצל"ש בטקס 
'מה?  של הצל"שים. לעומתה, אמא שלי אמרה 
על מלחמה שאפשר היה למנוע?' יש מחקרים 
על פוסט טראומה שלפיהם הסיכוי לקבל פוסט 
טראומה יותר גדול אם אתה לא מאמין במטרות 
של המלחמה. אם אתה מאמין, אתה צועד בשדה 
לך  יש  אבל  איומים,  דברים  רואה  אתה  קרב, 
ההילה הזאת של אני צודק וזה שכפ"ץ. כשאין לך 

את זה אתה הרבה יותר פגיע.

.27.7.12 , מתוך הראיון המלא, שפורסם ב-
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עצמה  שמכנה  היחידה  המדינה  היא  ישראל 
'דמוקרטית', ועם זאת מאפשרת לאזרחיה להינשא 
ולהתגרש רק על פי ההלכה הדתית-אורתודוקסית. 
המנדטורי,  ההסדר  את  אימצה  ישראל  מדינת 
שאימץ את ההסדר העות'מני, ולא מכירה בנישואים 
ובגירושים אזרחיים המתרחשים בשטחה. לכל 'עדה 
יש את בתי הדין שלה )הרבניים, השרעיים,  דתית' 
הנוצרים, והדרוזים(, ולהם סמכות בלעדית להשיא 
השנים  במהלך  גירושיהם.  את  ולהסדיר  זוג  בני 
אמנם הורה בית המשפט העליון למשרד הפנים 
ישראלים שנישאו בנישואים  גם  לרשום כנשואים 
אזרחיים בחו"ל, אך גם הם מתקשים להימלט מהדין 
ומבית הדין הדתיים. למשל, היהודים שבהם נדרשים 
מכיוון  כדי להתגרש  הדין הרבני  בבית  להתייצב 
ויש צורך ב'גט  שעל פי ההלכה, הם 'ספק נשואים', 

לחומרא'. 
על-פי כללי ההלכה היהודית, הגבר נותן את הגט 
והאשה מקבלת אותו. כבר הטרמינולוגיה  לאשה, 
הזו מהדהדת תקופה שבה גבר יכול היה לגרש את 
אשתו בעל כורחה. על-פי השריעה, זהו עדיין המצב, 
בעזרת  אותו  למנוע  מנסה  הישראלי  והמחוקק 
גירושים חד צדדים.  עברה פלילית שאוסרת על 
רבנו גרשום, בן המאה ה-11, פסק כי גם קבלת הגט 
ובכך  להיעשות בהסכמה,  צריכה  על-ידי האשה 
חיזק את מעמדן של נשים יהודיות בהליכי גירושים. 
עם זאת, לא רק שעדיין טקס הגירושים היהודי הוא 
)בין היתר,  בעל סממנים פטריארכליים מובהקים 
הגט הוא רק הצהרת הגבר שמתיר את האשה לכל 
אדם ואין בו מילה מפי האשה(, אלא שכללים דתיים 
נוספים, כמו גם נורמות חברתיות ואילוצים ביולוגים, 
בהליכי  מגדרים  כוחות  יחסי  לייצר  ממשיכים 

גירושים. 
יכול להקים  גבר שאשתו מסרבת לקבל את הגט, 
משפחה חדשה ללא כל סנקציה. לעומת זאת, אשה 
נשואה שבעלה מסרב לתת לה גט, ותביא לעולם 
ילדים מבן זוג חדש, דנה את ילדיה ואת צאצאיהם 
'ממזרים'. נשים רבות, גם  לדורות הבאים, למעמד 
יישארו כלואות בנישואים  ובוודאי דתיות,  חילוניות, 
חשש  בשל  חדשה  משפחה  להקים  יכולת  בלי 
הממזרות הזה. גורם נוסף שפועל לרעתן של נשים 
גירושים הוא הגורם הכלכלי. ברוב משקי  בהליכי 
הבית בישראל האשה מרוויחה פחות מהגבר, ולא 
יקרים.  יכולה להרשות לעצמה הליכים משפטיים 

יותר אצל  הביולוגי מתקתק מהר  בנוסף, השעון 
נשים, וסיכוייהן להקים זוגיות ומשפחה חדשה קטנים 
יותר, בהשוואה לגברים, ככל שהליכי  בקצב מהיר 

הגירושים מתארכים.
מצב משפטי-חברתי-ביולוגי זה, גורם לנשים לרצות 
לסיים את הליך הגירושים בצורה מהירה וחסכונית, 
בעוד שגברים יכולים להרשות לעצמם הליך ממושך 
יותר. ישנם גברים רבים המנצלים את המצב  ויקר 
הזה כדי לסחוט יתרונות במשא ומתן, ומתנים את 
על  ויתור האשה  כגון  שונות,  הגט בדרישות  מתן 
זכויות רכושיות, הפחתה במזונות הילדים, או הסדר 
משמורת שהאם מתנגדת לו. כך, הבעיה היא לא רק 
נשים עגונות או מסורבות גט, אלא נשים נסחטות 
גט – שקבלו את גטן במחיר כלכלי יקר ותוך פגיעה 

אפשרית בילדים. 
גברים  ישנם   , נו שבפני בהצגה  שכמו   , כמובן
שמתבצרים בסירובם, ודבר לא ישכנע אותם לתת 
את הגט. חלקם אף מוכנים לשבת בכלא שנים רבות 
ועדיין ממשיכים לעגן את האשה.  בגין סרבנותם, 
נוספים של גברים שנעדרים  ישנים מקרים קשים 
במלחמה, שנעלמים בחו"ל, או שסובלים ממגבלה 
קוגניטיבית שמונעת מהם לתת גט. במקרים אלה, 
ומתקשות  נשואות שנים ארוכות,  נותרות  הנשים 

להמשיך בחייהן. 
ההלכה טומנת בחובה מספר פתרונות אפשריים 
למניעת עגינות. כבר בעת הקדומה נקבע כי גבר 
שאינו מעוניין לתת גט "כופין אותו עד שיאמר רוצה 
עליו, אפילו באמצעים של  לוחצים  כלומר  אני", 
אלימות פיזית. בימינו אין מכים את סרבני הגט, אולם 
בית הדין הרבני יכול להורות על מאסר, על שלילת 
ועוד. פתרון  יציאה מהארץ,  נהיגה, הגבלת  רשיון 
נוסף, שבית הדין הרבני מפעיל במסורה, הוא חרם 
וחרם תעסוקתי.  על הסרבן, לרבות חרם קהילתי 
תביעות  מספר  כבר  התקבלו  האזרחי,  במישור 
בסכומים  פיצויים  עם  גט,  סרבני  כנגד  נזיקיות 
נכבדים. עם זאת, נדמה שהדרך הבטוחה היחידה 
וסחטנות הגט, היא לא  להימנע מסכנת העגינות 

להינשא כלל. 

פרופ' דפנה הקר, ראשת התוכנית ללימודי נשים 
ומגדר וחברת סגל בפקולטה למשפטים ובפקולטה 

למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב.

נשים בכלא הנישואין

גם לאה גולדברג, המשוררת המפורסמת, היתה בין הנשים שעלו 
גולדברג   - נישואים פיקטיביים  ארצה בתקופת המנדט בעזרת 
נישאה בליטא לסופר והעיתונאי שמעון גנס, עלתה ארצה וקיבלה 
סרטיפיקט ב-1935. עם הגעתם ארצה, השניים התגרשו. לימים 
נהגה גולדברג להציג את עצמה כ"גרושתו" של שמעון גנס. היא 

מעולם לא נישאה שנית.
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על כתיבת הרומן זכתה בפרס ספיר לביכורים. באיטליה זכה לילה אחד, מרקוביץ' בפרס ויצ"ו במשותף 
עם אתגר קרת, והיה מועמד לפרס סינבד. בצרפת נכלל הרומן ברשימה הגדולה של פרס "אל", וזכה 
בפרס ויצ"ו צרפת. ספרה השני, להעיר אריות, היה לרב מכר בינלאומי. על כתיבת הרומן זכתה בפרס 
וינגייט הבריטי )2016(, והיתה מועמדת לפרס דבלין הבינלאומי לספרות. הרומן נכלל ברשימה היוקרתית 
ג'ורנל לרשימת "הספרים  בו הוול-סטריט  ולאחר מכן בחר  "בחירת העורכים של הניו-יורק טיימס", 
הטובים ביותר". ספרה השלישי, השקרנית והעיר, תורגם אף הוא לשפות רבות, ויוצא לאור בימים אלו 

בארצות הברית. פסיכולוגית בהתמחות קלינית, ומרצה בתואר השני בעיצוב במכון הטכנולוגי חולון.

עמית זמיר תנועה
יורם לוינשטיין, הסדנה  וכוריאוגרף. בוגר בית הספר למשחק מיסודו של  יוצר  מורה לתיאטרון מחול, 
להכשרת רקדנים בחיפה, תואר ראשון בחינוך למחול ותואר שני בהתמחות כוריאוגרפיה. בין עבודותיו 
ככוריאוגרף - בתיאטרון בית ליסין: ההר לא זז, האורחת, הוא הלך בשדות, הקומה השלישית, מלך הכלבים. 
בתיאטרון באר שבע: למה לא באת לפני המלחמה?, בין חברים, רומיאו ויוליה, גרין מייל, חתונת הדמים, 
המחברת הגדולה, רודף העפיפונים, חוות החיות, מר ורטיגו.  דונה פלור נשואה לשניים. בתיאטרון גשר: 
בתיאטרון המדיטק: לא דובים ולא יער. בתיאטרון הבימה: קוריולנוס, רעל ותחרה, מישהו שישמור עליי. 
בתיאטרון הקאמרי: בעל למופת, אותלו. בתיאטרון החאן: העולם האחר. בתיאטרון היידיש שפיל: כוכבים 
תועים. סוזן דלל: בובה, סוסי ים, בלאנש. בתיאטרון פיקולו איטליה: Miracolo. בתיאטרון CRT איטליה: 
גוונים במחול, מחול אחר,  The Head. כיוצר עבודותיו הוצגו בפסטיבלים רבים כגון: פסטיבל ישראל, 

מחול לוהט, אינטימאדנס ועוד. מעביר סדנאות ״פשוט לזוז״ בארץ ובעולם.

יהודית אהרון עיצוב תלבושות
בוגרת החוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לאומנות בוילנה. עיצוב תלבושות להצגות - 
בתיאטרון בית ליסין: סיבת המוות, טניה עולה חדשה. בתיאטרון באר שבע: כלוב העליזים, הלוויה חורפית, 
סוליקא, בימינו לא יוצאים לדו קרב, הורים איומים, בית ברנרדה אלבה, פרח השכונות, נורה, למה לא באת 
לפני המלחמה. בתיאטרון גשר: אורסטיה, גוליבר, הרצל אמר!, ואסה, בין לילה ובין שחר. בתיאטרון החאן: 
נפוליון חי או מת, הנשים העליזות מוינדזור, גן הדובדבנים, אהובת הדרקון, חוקר פרטי. בתיאטרון הבימה: 
גינט, הרצל, הדיבוק, המלך הולך  טימון בן אתונה, פר  המלך ליר. באנסמבל עיתים/תיאטרון הקאמרי: 
למות, שלוש אחיות. בתיאטרון הקאמרי: מעשייה מגונה, מסע בין חלמונים, בעל למופת, נתן החכם, מאה. 
בתיאטרון חיפה - דוכסית של אמלפי. בתיאטרון המדיטק: היידי בת ההרים, מומו, הכיתה המעופפת. מותק של פסטיבל 9 2016 ועוד. 
עיצוב תפאורה להצגות - בתיאטרון הבימה: עושה כרצונו, הדה גבלר. בתיאטרון באר שבע: קן הקוקייה, הכול הודות חווה, הכול בגן, 
בין חברים, ועוד. עיצוב תפאורה ותלבושות להצגות - בתיאטרון באר שבע: חתונת הדמים, סליחות. בתיאטרון יידישפיל: כוכבים תועים. 
בתיאטרון הקאמרי: חורף מתחת לשולחן, הפארסות של צ'כוב, העשירייה הקאמרית, דולי סיטי ועוד. זוכת פרס התיאטרון הישראלי 
לעיצוב תלבושות 2017 ו-2014, פרס לעיצוב תלבושות של תיאטרון ילדים ונוער 2017, פרס לעיצוב התלבושות של פסטיבל חיפה 

הבין לאומי להצגות ילדים 2018, פרס היוצרת המצטיינת של תיאטרון באר שבע 2018.

רועי ירקוני מוסיקה
מנהיג ההרכב ״פאניק אנסמבל״, חבר בלהקת ״נקמת הטרקטור״. בין עבודותיו בתיאטרון – בתיאטרון 
בית ליסין: הר לא זז, הקומה השלישית, מלך הכלבים. בפטסיבל פותחים במה: בשידור חי. בתיאטרון 
מר ורטיגו,  אותלו. בתיאטרון גשר:  1984, אמא אמרה שאסור. בתיאטרון הקאמרי:  קוריולנוס,  הבימה: 
גן הדובדבנים,  גרין מייל, דונה פלור נשואה לשניים. בתיאטרון החאן:  במנהרה. בתיאטרון באר שבע: 
המקצוען, הזהו אדם, משחיז הסכינים הסיני, שלוש נשים מחכות. בתיאטרון חיפה: גזע, תש"ח. בתמונע: 
דודי שמחה.  מושלמת,  ולחבר ת’צורה. במדיטק:  ביחד, משחקי חברה, תנשמת, מגובה דשא, לפרק 
תיאטרון השעה: הדייג ודג הזהב, האסופית, הברווזון המכוער, הזמיר של מלך סין, מסביב לעולם ב-80 
יום. קבוצת תאטרון רות קנר: הוא הלך בשדות. הצגות בובות: המסע אל האי אולי, אלמלא, הרוקמת, המעבדה של גברת סטרגה, 
 Unter ,פרנהיים, אגדת טבע, הגשם של סבא אהרון, ספר הג׳ונגל - אגדה הודית, האבולוציה של האהבה. מחול – הרמת מסך: אנו
den Linden, רעב. הזירה הבינתחומית: החתונה. בטלוויזיה: אלנבי, הארץ היתה תוהו ובוהו. בקולנוע – פנסיון פראכט, ואריאנט 
פולגאר, המלחמה האחרונה של ילדי טהרן, מבצע נפתלי. עיבוד, נגינה ותזמור: בטיפול, מיתה טובה, חמש שעות מפריז, בוקר טוב 

אדון פידלמן, שטיסל, תמרות עשן, להוציא את הכלב, לא הבטחתי לך, איזה מקום נפלא.

פולינה אדמוב עיצוב תפאורה
מעצבת תפאורה ותלבושות בארץ ובחו"ל. בין עבודותיה - בתיאטרון  בית ליסין - הר לא זז, הסודות. 
אדיפוס – תיאור מקרה,  הכיתה שלנו )בשיתוף ת. הקאמרי(,  אישה בורחת מבשורה,  בתיאטרון הבימה: 
נעצר בחצות, שלוש אחיות )בשיתוף הקאמרי(, 1984. בתיאטרון הקאמרי: זה הים הגדול, פופר, איש קטן 
מה עכשיו?, אלקטרה, כבוד אבוד, מפיסטו. בתיאטרון באר שבע: איפיגניה. בתיאטרון גשר: בזעיר אנפין, 
מסעות אודיסאוס, פציעות קטנות. בתיאטרון החאן: האדרת, משחק של אהבה ומזל )זוכת פרס התיאטרון 
לתלבושות, 2012(, מולי סוויני, סדר עולמי חדש, הלילה השנים-עשר )זוכת פרס התיאטרון לתלבושות, 
2010(. בתיאטרון תמונע: עיקר שכחתי. בצוותא: מישהו מאחורי, בת. מלנקי: הזקנה ועושה הנסים, הזר 
)הצגת הפרינג' של השנה 2004(, שושנת יריחו, על החטא, טרגדיות קטנות, המהגרים, איוב, אורפיאוס במטרו )פרס קיפוד הזהב 
לתפאורה, 2009(. אופרה פרינג' משחק מזל. קבוצת מחול נועה דר: עננֹוצה. בסנט פטרבורג: עיקר שכחתי )Takoi teatr(. במוסקבה: 

 .)Teatr Franko( בקייב: מרקיזה דה סאד )Theatre Vakhtangov( החיים הם חלום ,)Mastersakaya Fomenko( טניה-טניה

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 שני 
אדונים, אוסלו. בתיאטרון הבימה: החוטם, כוכב יאיר, ארץ חדשה, הסוחר מוונציה, לא אשנא, השבועה, 
יחסים מסוכנים,  יהוא, עשר דקות מהבית,  ושמה תשוקה,  הקמצן, אלוהים מחכה בתחנה, חשמלית 
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. 
אישה   ,2004 ,2003 פרס התאורה, פסטיבל חיפה  אח אח בום טראח, סיפורי גילגמיש  יפו:  בתיאטרון 
בחולות פרס התאורה, קיפוד הזהב 2006. בתיאטרון אורנה פורת: הקסם של אורנה פרס תאורן הצגות 
המכשפה בבית ממול פרס  2012. במדיטק:  ערבה פרס התאורה, קיפוד הזהב  נוצר:  ילדים. תיאטרון 

התאורה, פסטיבל חיפה 2012. זוכה פרס התיאטרון הישראלי  2016 על עיצוב תאורה להר לא זז.

יוצרים

יואב שוטן-גושן מחזה
וסופר. בוגר אוניברסיטת תל אביב, החוג למשפטים והתכנית הרב תחומית במדעי  מחזאי, תסריטאי 
הרוח, ובוגר בי"ס סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה. מעבודותיו בתיאטרון – בתיאטרון בית ליסין: מלך הכלבים. 
בתיאטרון באר שבע: דונה פלור ושני בעליה, עיבוד לספרו של ז'ורז' אמאדו. בתיאטרון גשר: מר ורטיגו, 
עיבוד לספרו של פול אוסטר. בתיאטרון הסמטה: המרכז לניסוי ותהייה, מחזה מקורי. כתסריטאי יצר 
וכתב את הסדרה כיפת ברזל )קשת, ערוץ 2(, ואת סרט האימה מקוללים. ספרו פעם אחת, אישה אחת 

ראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביתן והפך לרב-מכר.
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אגם רודברג בלה זייגרמן-מרקוביץ'
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2014. למדה בסטודיו "לי שטרסברג". בין ההצגות 
בהן השתתפה - בתיאטרון בית ליסין: שבטים, אילוף הסוררת, הוא הלך בשדות, מלך הכלבים. בהפקות 
פרטיות: שלגיה, תום סוייר והאקלברי פין, שובו של הג'יני, קונג-פו פסטיגל, לא יאומן כי פסטיגל. בטלוויזיה: 

השיר שלנו, אהבה מעבר לפינה, האלופה, חצויה, פצועים בראש, מתים לרגע. בקולנוע: אבא שחור לבן. 

תום חגי יעקב מרקוביץ'
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2011. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: 
מלך הכלבים, היורשת. בתיאטרון באר שבע: גלילאו גלילי, טירונות בלוז, חבלי משיח, איזה יופי, רוחות, 
ויוליה, גרין מייל, חתונת הדמים, עפיפונים, הורים איומים. בתיאטרון האינקובטור:  הצעה מגונה, רומיאו 
מה שחשוב באמת. בתיאטרון המדיטק: לא דובים ולא יער. בטלוויזיה: אורים ותומים, תא גורדין, המגיפה, 
משפחה טובה, מלאך של אמא, כבודו. בקולנוע: יונה. זוכה פרס התיאטרון – השחקן המבטיח על תפקידו 

בטירונות בלוז.
 

יובל ינאי זאביק פיינברג
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2007. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין, 
במנהרה, חמישה קילו  ההצגה חייבת להיגמר, מלך הכלבים, משרתם של שני אדונים. בתיאטרון גשר: 
סוכר, יאקיש ופופצ׳ה, יונה ונער, פציעות קטנות, הלילה ה-I love you ,12 לנצח, אבל..., דון קיחוטה, ספר 
המלך דוד, כפר, מסעות אודיסאוס, רביזור, שש דמויות מחפשות מחבר, דון ז׳ואן, פיניטה לה קומדיה, החיים 
בשלוש גרסאות, ועוד. בטלוויזיה: משפחה לא בוחרים, מעצר בית, השמיניה, נעלמים, שבעים מיליון סיבות 
לאהבה, כבודו, השוטר הטוב, The Greenhouse Academy של Netflix, שבאבניקים, קופה ראשית, מתים 
להקדים את אלוהים. כבמאי תיאטרון - צוותא:  גולם, לוויה בצהריים, הבלתי רשמיים.  בקולנוע:  לרגע. 
כמוסיקאי הלחין להצגות ביניהן - בתיאטרון בית ליסין: ההצגה חייבת להיגמר. בתיאטרון גשר: החיים 
בשלוש גרסאות, אותלו. בסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין: בן בהפתעה, דלתות, כל הזעם הזה ועוד. 

יעקב סולדטוב מאנשי המושבה/חתן/חייל/אח בבי"חזוכה פרס השחקן המבטיח לשנת 2007 בפסטיבל עתיד התיאטרון.
בוגר גודמן - בית ספר למשחק בנגב, 2018. בין ההצגות בהן השתתף במסגרת הלימודים: תקווה טרגדיה, 

בגדי המלך, זה שחוטף סטירות, סינדרלה, בנות עובדות, שמוליק של זוהרה, גולבי גאנג, מראה שבורה.

מור חנסון מנדלבאום הקצב/הרב/קצין בריטי/חייל/רופא
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2018. בין ההצגות בהן השתתף במסגרת הלימודים: יסורי 
איוב, קרנפים, משאלה אחת ימינה, פילומנה, תפוחים מן המדבר, שבטים, קוויאר ועדשים, יומנה של אנה 

פרנק, במחזמר כנר על הגג. בתיאטרון הספריה: שבתות וחגים.

דור ברנס "המכוש"/מאנשי המושבה/דייג/רוכל/חייל
בוגר גודמן - בית ספר למשחק בנגב, 2015. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון הקאמרי )אנסמבל 
עיתים(: טימון בן אתונה. בתיאטרון באר שבע: פרח השכונות, רומיאו ויוליה, אם נדע לאהוב ערב משירי 
ז'אק ברל. בתיאטרון ילדים ונוער באר שבע: מלכת השלג, מחשבות שאינן רוצות לישון. בתיאטרון הנפש: 

לקפוץ מעל העננים. בקולנוע: וסרמיל.

תומר יוסף מאנשי המושבה/בריון/חתן/חייל
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2017. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון הבימה: 
במסגרת  בגדי המלך החדשים.  פורת:  אורנה  בתיאטרון  אורשינא.  ביידישפיל:  הדוכסית ממאלפי. 

הלימודים: פרימודונה, פאיבאן, גונאם, חנות קטנה ומטריפה. בקולנוע: שני זרים, פסטיבל קולנוע דרום.

מור בן-דוד מנשות המושבה/כלה/אחות בבי"ח
בוגרת גודמן - בית ספר למשחק בנגב, 2016. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון לילדים ולנוער 
והגמד,  הנסיכה  מחשבות שאינן רוצות לישון, סיפור נהדר על אוצר. במסגרת הלימודים:  באר שבע: 
מתאבל ללא קץ, דוניה רוסיטה הרווקה, תקווה טרגדיה. בטלוויזיה: תפקידי אורח בגבסו, משיח, לחוץ 

חתונה. סדרות רשת: שרוטונים, מרחב מוגן.

דניה לנדסברג מנשות המושבה/כלה/אחות בבי"ח
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2017. בוגרת רימון ביה״ס למוסיקה. בין ההצגות 
בהן השתתפה - בתיאטרון הקאמרי: פשוט לאהוב. בתיאטרון הסימטה: חד נשואית. בהפקות פרטיות: 

הרצל, על הדבש ועל העוקץ.

שחר כספי מנשות המושבה/כלה/אחות בבי"ח
סתם.  בוגרת גודמן - בית ספר למשחק בנגב, 2016. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון הנפש: 
בצוותא:  הברווזון המכוער.  אגוזים,  ביאליק, מעשה בשלושה  עוץ שלי, חלום  ארץ  גושן:  בתיאטרון 
פרויקט 14/48, אבא אני יוצאת עם ערבי אמא אני לסבית )כתיבה, בימוי ומשחק(, המקפצה. בתיאטרון 

האינקובטור: סטנגה. בטלוויזיה: תפקיד אורח בחברות. סדרות רשת: שרוטונים.

אנה דוברוביצקי סוניה פיינברג
בין  2004. בוגרת אקדמיה למוסיקה סנט פטרבורג.  בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 
ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון בית ליסין: תה. בתיאטרון הקאמרי: הם יורים גם בסוסים, חשמלית 
ושמה תשוקה. בתיאטרון הבימה: כוכב יאיר, מוריס שימל. בתיאטרון באר שבע: אפריל הקסום, קומדיה 
סקסית בליל קיץ. בתיאטרון חיפה: עד התביעה. בתיאטרון הספריה: בית הבובות, משחקי חופשה, ועידת 
בת אל הבתולה,  באג, מבוך המראות. בטלוויזיה:  בתמונע:  פסגה, צייד המכשפות, הדה גאבלר, נרניה. 
מסובך, השוטר הטוב, נופלות על הרגליים, בית המשאלות, הכל דבש 2, בין השורות, הבורר. בקולנוע: נפש 

פתלתלה, ארמונות מחול, נמל הבית, סיפור חצי רוסי, סוף עידן התמימות, הירושה.

קובי פרג' אפרים )פרויקה(, סגן ראש הארגון
שירת בתיאטרון צה"ל. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון הקאמרי: חולה אהבה בשיכון ג', תעלת 
סברי  מה קרה מלחמה?! בטלוויזיה:  ובמאי מופע הבידור:  יוצר, מבצע  בלאומליך, ציד המכשפות. 
מרנן, האחיות המוצלחות שלי, תאגד, נבחרת ישראל בטלוויזיה, שבוע סוף, אין להם מושג, העיר שלנו. 
הפיג'מות, האחים דה גאמא, המופע של דובל'ה, צרבת. בקולנוע:  ומבצע בסדרות:  יוצר, תסריטאי 
באומשלאגר, הכל שבור ורוקד, מפריח היונים, פעם הייתי, FINDER. בימוי הסרטים הדוקומנטריים: אלבום 

פרטי, פוטו פרג'.

משתתפים
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להצגה זו
 מנהלת הצגה:

אורנה דויטש

 מנהלי במה:
מתיאס סטוליאר/

דני לוין

 מתפעלי במה:
 אופיר אוחיון/

יהודה גרוס

 תאורה: 
פרננדו מאייחיקר/

שמוליק הס

 הגברה:
אורן פרי/רם קציר

 מלבישות:
 יעלה מרוז/

אולגה פרגמן

פאות: אלה בקר 

 מתפעלת אביזרים:
ג'ני חנה אדלרבאום

 ביצוע תפאורה:
שמעון אהרוני

 צילום שער:
גבריאל בהרליה

 צילום תוכניה:
רדי רובינשטיין

 עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב

 עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תכניה:
מיכל גלעד

שירה: יעל קראוס
מיקס: אייל שינדלר

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 2019-20 )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

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 בוימוולד

יניב ביטון
עופרי ביטרמן

נעה בירון
פלורנס בלוך

דורון בלנק
מור בן-דוד

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
תיקי דיין
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

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

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
מעיין עמרני
גסאן עבאס 

עומר עציון
מירב פלדמן

קובי פרג׳
אנה צוקרמן

טל צירין
איתי צ׳מה

יותם קושניר
אבי קושניר

מעין קילצ׳בסקי
מאי קשת

אגם רודברג
עידו רוזנברג

עופר רוטנברג
מעין רחמים

הדר שחף
רון שחר

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
אלחנני איטה

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

גמזו יפה ואלי
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

טייג הדר ופרידמן חיים
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
סטיבה אורה ואיתן 

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

פרס גילה וחמי
צ'ורלי תמי

צ'חנובר יוסף
קונדה ציפי ואפרים
קלגסבלד יעל ודורי

קצין יהודית
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי

קרובינר קרן וגדי
רבין דליה

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

תודה לעופרי ביטרמן ולעדי צוקרמן
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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                   2019-20 

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

בעין הסערה
מאת פלוריאן זלר
תרגום: דורי פרנס
בימוי: כפיר אזולאי

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

מלך הכלבים
מחזה ישראלי חדש

מאת יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין

עפ"י ספרו של שלום אש
בימוי: עירד רובינשטיין

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

שבעה
מאת שמואל הספרי

בימוי: כפיר אזולאי

משפחה חמה
מאת ענת גוב

בימוי: רוני פינקוביץ'

עבדאללה שוורץ
מחזה ישראלי חדש

מאת רמי ורד

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'
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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 



ONE NIGHT,
MARKOVITCH
By Yoav Shutan-Goshen and Irad Rubinstain
based on book by Ayelet Gundar-Goshen
Director: Irad Rubinstain

Set Design Polina Admov
Costumes Designer: 
Jehudit Aharon
Music Roy Yarkoni
Lighting Design Ziv Voloshin
Movement  Amit Zamir

Cast:
Tom Hagai Yaakov Markovitch
Agam Rudberg Bela Zeigerman-Markovitch
Yuval Yanai  Zevik Feinberg
Ana Dubrovitsky Sonia Feinberg
Kobi Farag Efraim (Froyke) deputy head of the Irgun
Dor Baranes "the pickaxe"/a member of the Moshava/fisherman/peddler/soldier
Mor Henson Mandelbaum the butcher/the rabbi/british officer/soldier/doctor
Mor Ben-David a member of the Moshava/bride/nurse
Tomer Yosef a member of the Moshavav/a thug/a groom/soldier
Jacob Soldatov a member of the Moshava/a groom/soldier/nurse
Dania Landsberg a member of the Moshava/bride/nurse
Shahar Caspi a member of the Moshava/bride/nurse
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