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"אינטימיות",  המחזה  מה  על  קובן,  רוני  מ.:  א. 
מבחינתך?

קורה, על כשל  דיאלוג שלא  זה מחזה על  ק.:  ר. 
בינם לבין  בין הגיבורים לבין עצמם,  באינטימיות. 
חיים  ובינם לבין המדינה שהם  הדמויות האחרות 
בה. כל הגיבורים במחזה כמהים לאינטימיות אך 
מתקשים להגיע אליה. העולם הדרמתי של המחזה 
מושתת על שני היסודות האחרונים שעוד מחברים 
בינינו, משמשים כמכנה המשותף האחרון פה: הצבא 
והשירים, פס הקול, מה שנקרא "שירי ארץ ישראל 
והשכול.   ובעיקר שירי המלחמה  והטובה"  הישנה 
ההשראה לכתיבת המחזה הגיעה כשביקרתי לפני 
די  בניו-יורק, בחורף, בתקופה אישית  כמה שנים 
יהודית רביץ  קשה, הייתי לבד והאזנתי לדיסק של 
והקליטה עם  שעשתה בדיוק מנוחה מהרוקנרול 
אחיה יעקב רביץ, גיטריסט, דיסק שכולו שירים של 
פעם שנקרא 'שירים מהבית'. יהודית, באינטלגנציה 
השירים  את  לקחה  כמבצעת,  שלה  האינסופית 
אומצה  אומצה  לשיר  שהתרגלנו  הפומפוזיים 
ושרה אותם הכי קטן, הכי  'אנחנו'  עם כפיים, הכי 
אינטימי, הכי 'אני'. אני זוכר את עצמי יושב על ספסל 
ובוכה. שמעתי  בסנטרל פארק הקפוא, מאזין לה, 
את הדיסק ההוא די בכפייתיות בנסיעה ההיא וככה 
של  הזאת  המשפחה  בראש  לי  להתגבש  החלה 
נשות קפלן, נשים שחיות בצל המיתוסים הישראלים 
'אני' אבל כלואות בתוך  רוצות להיות  המכבידים, 
'אנחנו' תחת ניצוחה של אם המשפחה חווה קפלן 
שהיא גם כוהנת שירה בציבור. אני זוכר את עצמי 
חוזר ערב אחד לבית של אלעד וגילה, החברים שלי 
בניו-יורק, ופשוט מתחיל לכתוב, כשהשיר הראשון 
של  הדיסק  את  שפותח  השיר  גם  הוא  במחזה 
זוכרים את השירים'. מקור השראה  - 'אתם  יהודית 
'כפר' של יהושוע סובול שראיתי  נוסף הוא המחזה 
בנעוריי בתיאטרון גשר. זה מחזה שמתרחש ערב 
הקמת המדינה ובמרכזו גלגל מסתובב שעליו נעות 
- גלגל שסימן את תחושת ההתחדשות,  הדמויות 
התנועה, הקמת המדינה, אבל בסוף ההצגה, עם 
יוסי הטמבל, גיבור  פריצתה של מלחמת השחרור, 

המחזה, מגלה על הגלגל את גופתו המתה של עמי 
אחיו החייל קרבי. הוא מנסה לעצור את הגלגל בכל 
כוחו, להשאיר את אחיו איתו, אבל את הזמן כך לומד 
רציתי לכתוב מחזה על  אי אפשר לעצור.   - יוסי 
גיבור שמנסה לעצור את גלגל החיים שלנו בארץ 
הזאת - הכרוניקה הידועה מראש שהתרגלנו לחיות 
כאילו מאין ברירה – מלחמה, והפסקת אש, ודיבורים 
יום זיכרון ועוד שירי  על שלום, ואז עוד מבצע, ועוד 
מלחמות שהם תמיד השירים הכי יפים. כמו שחווה 
אומרת בסוף: "המלחמות הן אותן מלחמות, השירים 
הולכת  המתים  רשימת  ורק  השירים  אותם  הם 

וגדלה". 

להגיד  אפשר  ספוילרים  לעשות  מבלי  מ.:  א. 
שהמחזה מתרחש בתקופת מלחמת לבנון השניה 
אירועים אמיתיים, אם אפשר  ושהוא מבוסס על 
היכן הרשית   - רק  זה ככה. אבל לא  להגדיר את 

לעצמך חירות אמנותית?
ר. ק.: רציתי לכתוב על מלחמת לבנון השניה קודם 
חושב  אני  בה,  שהיו  הכשלים  על  זעמתי  כי  כל 
שהמלחמה הזאת היתה קו פרשת המים בהיסטוריה 
המדממת של המלחמות שלנו. זאת היתה המלחמה 
שבה הורמו כל המסכים והבושה נעלמה. כישראלים, 
הבנו בפעם הראשונה בצורה קריסטלית שיוצאים 
חיילים  של  חיים  ומעמידים  צבאי  למבצע  כאן 
בסכנה מכל הסיבות הלא נכונות: אם זה כסת"ח 
שאמור להוציא כמה פוליטיקאים בשלום מוועדת 
ניצחון שנועדה  חקירה עתידית או בשביל תמונת 
להרגיע את האגו הפצוע של מקבלי ההחלטות. 
גיבורת  אירועים אמיתיים. פרידה,  התבססתי על 
המחזה, היא עיתונאית והיא מדווחת על מה שקורה. 
הדיווחים שלה במחזה מבוססים על עובדות. המחזה 
מתרחש ביומיים הקריטיים שבסוף המלחמה שכולנו 
קונקרטית להפסקת  תקווה  בין  בהם  הסתובבנו 
- והכל פשוט  אש לבין פעולה קרקעית גרנדיוזית 
ותחקירים על מה  קרה שם ביחד. קראתי ספרים 
אז, כשפרידה מדווחת  ביומיים האלה.  שהתרחש 
וגם  גם לשלום  פועל במקביל  שראש הממשלה 

"בתיאטרון אני מוצא את 
האמת הגדולה שאני מחפש" 

ראיון עם המחזאי רוני קובן

נאמן למה שהיה. הציר  די  זה  נכון,  זה  למלחמה, 
העלילתי של הגיבור השני של המחזה, יותם, הקצין 
שמנסה לעצור את הפעולה הקרקעית, הוא מומצא 
לחלוטין. יותם הוא זה שמנסה לעצור את הגלגל. מה 
שטרנטינו אוהב לעשות בכל הסרטים האחרונים 
שלו – לנסות לשנות את ההיסטוריה דרך הסיפור. 
הדמות של יותם נכונה לכך כי היא קשורה, מבחינתי, 
חזק מאד למיתוס שנוצר כאן ביחס לחיילים ולצבא. 
המפגש בין המיתוס לבין האמת עניין אותי, וזה בדיוק 
נמצא בנקודת המפגש בין החייל לעיתונאית. עניין 
אותי לכתוב על עיתונאית שמקבלת סקופ אדיר 
בזמן מלחמה, סקופ שיכול להפוך אותה לגיבורה 
יכולה  ולשאול מה היא רוצה, מה היא  או לבוגדת 

לעשות אתו. 

בין האמת  נוספת שמחברת אצלך  דמות  מ.:  א. 
"כוהנת השירה בציבור". אתה  חווה,  למיתוס היא 
מתאר אותה בגישה מאד מעורבת, עם הרבה הרבה 

אירוניה ואף עם נימה ביקורתית עליה. למה?
חווה היא קודם כל חיית שואו ביזנס, זה מה  ר. ק.: 
שמפעיל אותה. אם פרידה היא הסוכנת של האמת 
והמוסר,  המציאות  של  מהכבלים  מיוסרת  והיא 
את  חיה  חווה  בהתגלמותו.  השקר  היא  חווה  אז 
המיתוס הישראלי, את כל הסממנים החיצוניים שלו, 
בלי להרגיש  ומתפרנסת ממנו, אבל  מזוהה אתו 
נאנחת אחרי  אותו מתוכנו. כשהיא  היא מרוקנת 
ואומרת בחיוך  'גבעת התחמושת'  שהיא שרה את 
כותבים את השירים  'אחח למה במלחמות  ענוג 
הכי יפים?' אני לא חושב רק עליה - אני חושב על 
כולנו. רציתי לדבר דרכה על התקיעות שלנו כחברה 
ביחס למיתוס של המלחמות. תבין, אני גם מכור 
לשירים האלה, פס הקול שלי הוא 99 אחוז ישראלי, 

גם מרגיש שההתמכרות לכל התוצרים  אבל אני 
והכי מרגשים של המיתוס תוקעת  הכי אסטתיים 
במעגל  שבויים  אותנו  ומשאירה  כחברה  אותנו 
המדמם, זאת האמביוולנטיות. אם השירים הכי יפים 
שלנו נכתבים במלחמות שלנו זה גורם למלחמות 

להיראות הרבה פחות אכזריות ממה שהן באמת. 

עיתונאי מפורסם שעוסק  קובן, אתה  רוני  מ.:  א. 
מצד אחד בתחקירים עובדתיים, לעיתים אף בעלי 
השלכות פוליטיות. מצד שני, אתה גם מראיין בנימה 
בנימה   טור" שמתבטא  "בעל  ומעין  אישית  מאד 

סופר-סובייקטיבית. והנה אתה גם מחזאי – 
ר. ק.: כנראה שעכשיו, עם המחזה השני שלי שעולה 
בבית ליסין, אני יכול להרשות לעצמי להיקרא ככה. 

א. מ.: אז מה אתה יותר? 
אותי יותר מהכל מעניין הסיפור, המבנה שלו  ר. ק.: 
והשיאים הרגשיים שבו - אלה הדברים שמעניין אותי 
ליצור ולגבש, המתמטיקה של הקתרזיס. סיפור זה 
הדבר היחיד הקדוש בחיים שלי. אני אוהב תיאטרון, 
ורציתי להיות  באתי מהתיאטרון, למדתי תיאטרון 
ומראיין  דוקומנטריים  סרטים  עושה  אני  שחקן. 
אנשים ותמיד מחפש בכל אלה את החיבור לעצמי 
ועדיין המדיום הכי 'אמיתי' מבחינתי, הכי חשוף, זה 
שמאפשר לי לקחת את הלב שלי ולשים אותו על 
השולחן זה התיאטרון. בתיאטרון הכל זה "כאילו", 
אבל דווקא הבידיון הזה, נשף התחפושות הזה, הוא 

קטליזטור לאמת הגדולה שאותה אני מחפש.

א. מ.: רוני קובן, תודה על השיחה ובהצלחה!
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יום כיפור, היא התנחמה  כשאביה נהרג במלחמת 
שלה  שמר. כשהחבר  נעמי  של  יהי”  “לו  בעזרת 
נפצע קשה במלחמת לבנון הראשונה, ישבה ליד 
מיטתו ושרה את “דרישת שלום” של רחל שפירא 
ויאיר קלינגר. מאז היא לא מפסיקה לשיר: זוהי חווה 
קפלן, גיבורת המחזה “אינטימיות” מאת רוני קובן, 
שאותה מתארת בתה האמצעית נעמה כ”שרהל’ה 
וכמי  שרון הדור השלישי, מכונת קריוקי אנושית”, 

ש”מתאימה בתפירה אישית: פזמון לכל אסון”.
התיאור הזה נשמע סרקסטי ומרושע, אבל שלוש 
בו, “פזמון לכל אסון”, הולמות  המילים האחרונות 
לא רק את מנחת השירה בציבור שעומדת במרכז 
המחזה של קובן: במידה רבה הן מתאימות למוזיקה 
הישראלית כולה ולזיקה ההדוקה שמתקיימת בינה 
כאן.  והאסונות שהתרחשו  לבין שלל המלחמות 
המדינה  הקמת  על  והמאבק  השחרור  מלחמת 
“יצאנו אט”, “באב אל- הביאו לעולם את השירים 

קדש  מבצע  ועוד;  אפשר”  “הן  “הרעות”,  וואד”, 
תרם את “מול הר סיני”; תקופת ההמתנה שלפני 
של  “ירושלים  את  סיפקה  הימים  מלחמת ששת 
זהב”; המלחמה עצמה צירפה את המנוני הניצחון 
ו”הכותל”  “נאצר מחכה לרבין”, “שארם א-שייח’” 
ואת שירי הזיכרון “גבעת התחמושת”, “מה אברך” 
ו”מי שחלם”; במלחמת ההתשה נכתבו “אחי הצעיר 
יום כיפור הוסיפה  ו”בן יפה נולד”; מלחמת  יהודה” 
“מוכרחים  האחרונה”,  “המלחמה  יהי”,  “לו  את 
“אין לך  גיורא”,  להמשיך לנגן”, “בכל שנה בסתיו, 
יצאו  ועוד; ממלחמת לבנון הראשונה  מה לדאוג” 
“שתי אצבעות מצידון”, “הביתה”, “על דעת המקום” 

ואחרים. אכן, פזמון לכל אסון.
את השירים הללו, שחלקם מוזכרים בהצגה, נהוג 
“שירי  לקטלג במסגרת חטיבת השירים שמכונה 
ארץ ישראל” – אותם שירים שמושמעים בדרך כלל 
בתוכנית “ארבע אחרי הצהריים” של גל”צ וב”שבת 
FM103. פרופ’ מוטי רגב, בספרו “רוק:  עברית” של 
1995(, מגדיר “שירי ארץ  מוסיקה ותרבות” )דביר, 
בנופי  בתמליליהם  שעוסקים  כ”שירים  ישראל” 
הארץ, בהווי החיים הכפריים ובאירועים פוליטיים”. 
לסוגה  שהקדישה  לעומתו,  אלירם,  טלילה  ד”ר 
)“בוא שיר עברי”, הוצאת אוניברסיטת  ספר שלם 
חיפה, 2006(, טוענת ש”אין הגדרה ברורה ומקובלת 
של הז’אנר הזה”, אם כי “אם נשאל בעלי מקצוע 

זה, או הדיוטות חובבי שירה, יש  העוסקים בתחום 
ייתנו  ואף  יידעו למה אנו מתכוונים,  להניח שהם 
דוגמאות מתאימות”. אבל גם אם אנחנו מקבלים 
מתייחסת  שהיא  הרי  רגב,  של  ההגדרה  את 
לארץ,  אהבה  שירי  גם  הכולל  רחב,  לרפרטואר 
ולגיבוריה. השירים המופיעים במחזה של  לנופיה 

קובן ראויים, לפיכך, להגדרה נפרדת, צרה יותר.
אלה שוחט, בספרה “הקולנוע הישראלי: היסטוריה 
1989(, טבעה את המושג  )ברירות,  ואידיאולוגיה” 
“הז’אנר ההרואי-לאומי בקולנוע הישראלי” ביחס 
לסרטים המתמקדים במאבק הלאומי לעצמאות 
ולהישרדות, ושעוסקים במפעל הציוני ובמלחמות 
ישראל. בהשראתה, אני מציע את המונח “הז’אנר 
כהגדרה  הישראלית”  במוזיקה  ההרואי-לאומי 
לחטיבת שירים העוסקים בהשלכות השונות של 
המצב הביטחוני – המלחמות, המאבקים, השירות 

הצבאי, השכול, זיכרון הנופלים והשאיפה לשלום. 
והזיכרון תופסים מקום בולט בז’אנר  שירי השכול 
הזה, ובציבוריות הישראלית כולה, בשל המרכזיות 
הזיכרון  ימי  ובשידורי הרדיו של  שלהם בטקסים 
נכנסו לקנון  לחללי צה”ל. חלק מהשירים האלה 
הישראלי וקיבלו מעמד של יצירות מופת, ולא בכדי: 
נדמה שהפזמונאים, המלחינים והמבצעים השקיעו 
מאמצים מיוחדים כשהתמודדו עם הנושא הרגיש 
שיצרו.  בשירים  דופן  יוצאי  לשיאים  והגיעו  הזה, 
חווה קפלן  ישראלים רבים, בדיוק כמו  והתוצאה: 
ולהשמיע  “אינטימיות”, אוהבים לשמוע  מהמחזה 
“כי  את השירים הללו וממש מחכים לימי הזיכרון, 
אז משדרים ברדיו את השירים הכי יפים”, לדבריהם. 
יפים  יפים מאוד; אולי אפילו  השירים האלה אכן 
כל  עם  מדי,  יפה  כולו  הישראלי  השכול  מדי. 
הטקסים המרגשים, הדגלים המתנופפים והמדים 
המצוחצחים. אילו היה השכול הישראלי יפה פחות, 
יותר למנוע אותו או לפחות  אולי היינו מתאמצים 
לצמצם את היקפו – אבל זה כבר נושא לדיון אחר, 
שצריך להתקיים בחיים האמיתיים, לא על במת 

התיאטרון.

מאת יובל ניב, עיתונאי וחוקר מוזיקה ישראלית. כתב 
והפזמון  עבודת מאסטר בנושא “פסטיבלי הזמר 
יום כיפור: פופ  בין מלחמת ששת הימים למלחמת 

בשירות המדינה”.

פזמון לכל אסון
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וה”ינשוף” )בלק  עם דמדומים הסתדרו עשרות מסוקי ה”יסעור” 
הוק( בשורה, מנועיהם פועלים, מעלים ענני אבק שנצבע אדום 
מאות  משחו  הכוחות  כינוס  בשטח  השוקעת.  השמש  בקרני 
ירוק  צנחנים בסדיר ובמילואים את פניהם בצבעי הסוואה שחור 
וחום, והחליפו צ’פחות ובדיחות מקאבריות תוך שהם בודקים את 
החגורים, הנשק ואת מארזי הציוד הענקיים. פקחי ההעמסה עברו 

ביניהם ערכו רישומים ובדקו דיסקיות זיהוי ותחבושות אישיות.
 זה אמור היה להיות המבצע המוטס הגדול ביותר שעשה צה”ל 
בכל תולדותיו. משימתו של הכוח האוגדתי הייתה לנחות בעומק 
ולהביא לצמצום משמעותי בירי הקטיושות קצרות הטווח  לבנון 
יישובי גבול הצפון. המבצע התחיל למעשה  שנורו באלפיהן על 
ערב קודם, בליל שישי. כוח גדול מחטיבת  צנחנים במילואים נחת 
במסוקים, בחיפוי אווירי כבד, ליד הכפר יעטר וכעת הם מאבטחים 
ינחת הכוח העיקרי. “אנחנו מניחים שחיזבאללה  את האזור שבו 
איתר את הנחיתות” מזהיר אבי קצין המודיעין, “הם חיכו לנו כבר 
ו18SA נגד   SA 7 ויש להם כנראה טילי כתף  ימים  לפני שלושה 
מטוסים מסוקים.  אנחנו עושים כרגע הכול כדי לנקות את הגזרה 
נקי” הוא מוסיף.  נראה  ומהקרקע. כרגע השטח  באש מהאוויר 
ידע מה  ולא  ניבא  לידי.  היושב  “הלוואי” מסנן אחד המפקדים 
שניבא. נעשיתי מודאג. זיהיתי את ‘תרבות הסמוך’ במרעה וקיוויתי 

שאני טועה. 
יחד עם חבורת הפיקוד של מח”ט  ל”יסעור”  עולה בריצה  אני 
חטיבת הצנחנים הסדיר, אל”מ חגי מרדכי. ממריאים שעה וחצי 
אחרי הזמן המתוכנן. “אנחנו באיחור נוראי” אומר לי עומר, קצין 
צעיר בקבע. “הירח עולה בעוד ארבע דקות וזה יחשוף אותנו” הוא 
אומר בדאגה. כארבעים לוחמים יושבים על הספסלים ועל הרצפה 
עם טילים והמון נשק ותחמושת. הכבש האחורי פתוח לרווחה תוך 
כדי טיסה כדי שנוכל לזנק החוצה במהירות כשננחת. ירח מלא 
עגול וגדול עולה ומאיר את פני היושבים במסוק. נחיתה. בחטף אני 
מבחין בשני מסוקים אחרים שכבר פרקו את הלוחמים, ממריאים 
מהטרסות שמעלינו. קול נפץ ואחריו אוושה חזקה גורמים לי להרים 
הוורודה של מנוע הטיל  רואה את הלהבה  עיניים למעלה. אני 
הרודף אחרי המסוק שהמריא. המסוק נפגע כשלוש מאות מטרים 
מאיתנו אבל הוא ממשיך לקרטע אפוף להבה עוד כחצי קילומטר 
ואז נוטה על צידו ומתרסק אל הקרקע. הכוח קופא על מקומו. 
ברור שחיזבאללה איתרו עוד בליל אמש את אזור הנחיתה והכינו 
ירח. מפקד חיל האוויר מתקשר לחגי בטלפון  לנו מארב לאור 
המח”ט  מקבל  אחדות  דקות  כעבור  פרטים.  ומבקש  המוצפן 
ייפסקו  הוראה ממפקדת האוגדה לעצור את המבצע. ההנחתות 

הטיל שיירט 
תמונת ניצחון
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מחשש לטילים נוספים, נאמר לו, תסתתרו בשטחים 
שולטים סמוך לאזור הנחיתה ותחכו. למה? - לא 
הקרקעיים  במבצעים  שנתגלעו  הכשלים  ברור. 
האחרים בלבנון חוזרים על עצמם גם כאן. הססנות 

פאניקה וחוסר מחשבה תחילה.
המכסה  הסבך  בתוך  במהירות  נטמעים  אנחנו 
את הטרסות. אש ארטילרית כבדה נוחתת על כל 
האזור. מטוסי קרב מפציצים במרחק מאות מטרים 
36 שעות  יימשך עוד  מאתנו. הרעש המחריד הזה 

עד שתיכנס הפסקת האש לתוקפה.
הם  החיזבאללאים.  את  היטב  שומעים  אנחנו 
נמצאים במרחק של כ-600 מטרים מאיתנו בפאתי 
מגיע  האוויר  חיל  צוות החילוץ של  יעתר.  הכפר 
ואוסף ארבע גופות של אנשי צוות המסוק שהופל 
וממריא במהירות כדי לא להפגע. בבוקר שלמחרת 
אנחנו מוסווים עמוק בשיחים. לפתע נשמעת לידינו 
בתוך רעמי הארטילריה איוושה חזקה ואחריה פיצוץ 
רחוק. צוות נ.ט של אנשי המילואים משמיד משגר 
רב קני של קטיושות שיצא מאחד הכפרים. טוב, גם 

זה משהו.
באותו לילה אני שומע את חגי מדבר בטלפון הנייד 
המוצפן. לאור הירח אני רואה את פניו של המח”ט 
מקשיחים. “המשימה בוטלה” הוא אומר לי, “ראש 
עלינו  האוסרת  הוראה  הוריד  בעצמו  הממשלה 
להתקדם בגלל שעוד כמה שעות נכנסת הפסקת 
חוזרים למעבה  אנחנו  לתוקף”. מבואסים  האש 

קבוצת השיחים שהפכה לנו לבית.
כעיתונאי איני אמור להיות אמוציונלי לגבי המבצע 
שאני מסקר אותו, אבל רתחתי. מרגע שעצרו את 

ושלחו  ה”יסעור”  המבצע בתחילתו בגלל הפלת 
אותנו להסריח בשיחים, הבנתי שגם מי ששלח אותנו 
לשם לא באמת חשב שמבצע “שינוי 11 וחצי” היה 
ממש נחוץ. בוודאי שלא בדקה התשעים ובחיפזון 
שבו בוצע. מאות צנחנים במילואים ובסדיר נשלחו 
למבצע מוטס שהיה כרוך בסיכונים לא מבוטלים 
רק כדי להאיץ במועצת הביטחון ובאמריקנים לקבל 
וכדי  ניסוח סופיים  הייתה בשלבי  החלטה שכבר 
לצרוב תמונת ניצחון בתודעת חיזבאללה ובתודעת 
יהי  הציבור בישראל; תמונת הניצחון שבספק אם 
בה כדי למחוק את רישומם של הפשלות והמחדלים 
האגו  ומוטי  הפזיזים  בתהליכי קבלת ההחלטות 
של הדרג המדיני ביציאה למלחמה ובמהלכה וגם 
בדרך הלא מקצועית והמבולגנת שבה ניהל אותה 
יש משימה  ומטה. אם  הדרג הצבאי מהרמטכ”ל 
לבצע, זה שנפל מסוק – זאת לא סיבה לעצור אותו. 
ואם המבצע לא היה ממש נחוץ – מדוע יצאו אליו 

מלכתחילה?
למחרת ביום שני אחרי הצהרים אנו שומעים מוזיקה 
בוקעת מרמקול המסגד בכפר בית ליף שממול. 
את המוזיקה מלוות קריאות קצובות: אללה הוא 
אכבר. חיזבאללה חוגג. בקשר מגיעה הוראה לצאת 
בלילה, בחסות החשיכה, במסע רגלי ארוך חזרה 

לשטח ישראל.

מאת רון בן ישי, חתן פרס ישראל
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אבל ואשמה הינן תחושות רגשיות, אנושיות, כביכול 
זו מזו, אבל למעשה כרוכות פעמים רבות  שונות 

האחת בשניה. 
השגור  במובן  לאובדן.  רגשית  תגובה  הינו  אבל 
זוהי תגובה למוות של אדם קרוב, אבל  והמקובל 
ניתן לחוש אבל על כל אובדן שהוא - גירושין, פרישה 

ממקום עבודה, פציעה פיזית ועוד. 
שנוצר  שינוי  למעשה  מבטאת  האבל  תחושת 
בעקבות שבר משמעותי, כאשר התחושה היא ש”מה 

שהיה לא ישוב להיות עוד כפי שהיה”. 
מכיוון שאבל הינו תגובה לאובדן ממשי, חיצוני, הרי 

שהוא היה אמור להיות, כביכול, נטול אשמה. 
מחשבות אשמה לא עוסקות רק במניעת האובדן, 
אלא גם בתחושת ההחמצה של מה שלא הספקנו 
לפני האובדן. למשל במוות של אדם קרוב, יכולות 
להתעורר תחושות כמו - אם רק הייתי מחבק אותו 
יותר, אם רק הייתי אומר לו יותר כמה אני אוהב אותו. 
יותר לעשות,  ההרגשה של סופיות, שאין אפשרות 
רבות תחושה של  יוצרת פעמים   – להגיד  לתקן, 
החמצה ושל אשמה על כל מה שלא נעשה. העובדה 
חיים כל הזמן בתודעה שדברים  היינו  היא, שאם 
אבל  אחרת.  חיים  היינו  כנראה  להיגמר,  יכולים 
יודעים שהחיים הם סופיים, ששום  למרות שכולנו 

דבר הוא לא לנצח, אנחנו חיים עם אשליה, שבריאה 
לנו, של נצח. למעשה, אנשים שחיים לאור התחושה 
שהכל הוא סופי, סובלים מדיכאון ולא יכולים להנות 
מהווה שלהם וממה שיש להם “כאן ועכשיו” בחייהם. 
מי שחי בתפיסת אובדן תמידי בעצם מרגיש שכל 

‘יש’ הוא כפוטנציאל של משהו לאבד.
לעומת זאת, אנשים בריאים, מתפקדים, חיים עם 
תחושת אשליה שמה שיש הוא כאן כדי להישאר. 
אפשר לבטוח בו, להישען עליו, ליהנות ממנו. בסופו 

של דבר כשהוא אובד לנו, האשליה הזו מתנפצת. 
מחשבות אשמה הינן רק מייסרות ומגדילות סבל, 
הן  אותנו.  מקדמות  ולא  לנו  מסייעות  לא  אבל 
מחשבות שמונעות מאיתנו להשלים את עבודת 
האבל ולהתקדם בחיים. עלינו להפריד בין האבל – 
העצב העמוק על האובדן, לבין האשמה – המחשבה 
שיכולנו לעשות משהו אחרת. עלינו להתמקד בכאן 
לעשות,  ניתן  עכשיו  מה   – והלאה  מכאן  ועכשיו, 
או לחשוב או להרגיש, בחיים החדשים שאחרי קו 

השבר.

מנהל  מומחה,  פסיכיאטר  טל,  אילן  ד”ר  מאת 
וענבל חזקיה, פסיכולוגית קלינית,  מרכז ד”ר טל 

פסיכולוגית ראשית במרכז ד”ר טל 

התמודדות עם אבל ואשמה
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שירה בציבור  עינת שרוף
 ואז יש את הרגע הזה, שקורה הקסם.

כולם מתנועעים ושרים, גם אם הם לא כולם בטון וגם אם לא 
 בקצב, זה ממש לא חשוב.

אני לא באה מבית דתי, אבל לפעמים אני נזכרת בבית 
 כנסת ביום כיפור, כשנהגתי ללכת עם אבא שלי.

ואז, בתפילת ״כל נדרי״, כשכל הקהל שר והתנועע, יש את 
 הרגע הזה שקורה הקסם.

 זה יכול לקרות עם אקורדיון ישן ומרופט עם קלידים חורקים.
 או עם גיטרה שחסר בה מיתרים.
 או עם מפוחית שנשלפת מכיס.

זה יכול להיות על חוף הים או בקומזיץ במשלט מבודד )רצוי גם חיים חפר אחד בסביבה ...(, או על 
 גבעה מבודדת אחרי קרב כואב.

 או בסלון ביום שישי אחרי שגמרו להתווכח על פוליטיקה.
 תמיד יש את המישהו הזה שיתחיל.

 ואז יש את הרגע הזה, שקורה הקסם.
אז כשהרוח נושבת קרירה ואנחנו יוצאים אט ומשבחים את ירושלים ונשפכים פלגי שיכר על גבעות 

שייך הברק ופועלי הבניין שמהחלון הכי גבוה שורקים לנעמי שמר העוברת בדרכה. אתם זוכרים 
את השירים ואת הרגעים שבהם הלב שלכם, נחרט בו חריץ שגם כעבור שנים בהישמע הצלילים 

הראשונים של מנגינה נשכחת, הלב נותן לראש הוראה חד משמעית או מהוססת לפתוח את הפה 
 ולהצטרף לשירה.

ואז יש את הרגע הזה, שבו קורה הקסם.

צילום: אוהד רומנו 
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קרן גרנק עיצוב תאורה
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. עיצבה תאורה להצגות רבות, ביניהן - 
בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: מנדרגולה, אהבה זה לא הכל, הבנאליות של האהבה, אקווס, עלמה ורות, 
מייק, האגם המוזהב, איש הגשם, הדבר האמיתי, רק אתמול נולדה, מכולת )בשיתוף הקאמרי(. סוסים 
על כביש גהה, אז בפראג, עובד בשביל שניים, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, טרטיף, המוגבלים, 
לחנך את ריטה, עקר בית, חתולה על גג פח לוהט, אלה גרוסמן, אילוף הסוררת, לצאת מהארון, האורחת, 
רומיאו  יודעת, אפס ביחסי אנוש. בתיאטרון הקאמרי:  ודברים, שבעה, דברים שאני  אנשים מקומות 
ויויליה, האריסטוקרטים, לילה לא שקט, הבדלה, אמדיאוס, תרה, אוי אלוהים, היה או לא היה, מותו של 
סוכן, האב, שמנה, לילה טוב אמא, פלונטר, המלט, הם יורים גם בסוסים, מקבת, סיראנו דה ברז'ראק, 
אלקטרה, הפושעים החדשים, שיער, על האש, סיפור הפרברים, מפיסטו, אנה, מצחיקונת, הילד חולם, 
שורת המקהלה. בתיאטרון הבימה: ביקור הגברת הזקנה, הלהקה, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, טייפ, 
כתר בראש, 8 נשים, טקסי, אליס בארץ הפלאות, צורה לאהבה, גברתי הנאווה, אויטה, פרידה, שייקספיר 
מאוהב, עלובי החיים, עושה כרצונו, מיקה שלי. בתיאטרון חיפה: מי דואג לילד, בית ספר לנשים )בשיתוף 
הקאמרי(, שלא תתעורר הילדה, איש הכריות. בתיאטרון המסחרי: בילי אליוט, היירספריי, סאלח שבתי.  
בתיאטרון תל אביב: פלאש דאנס, צ׳אפלין, רוק בביה״ס, בילבי. זוכת פרס התיאטרון הישראלי על עיצוב 

התאורה להמלט )2005( ומקבת )2014(. 

שני טור עיצוב תפאורה
בוגרת המסלול לעיצוב במה בסמינר הקיבוצים, במהלך לימודיה זכתה במלגות הצטיינות על שם 
משה שטרנפלד ומטעם קרן קיסריה. בין ההצגות להן עיצבה תפאורה/תלבושות - בבית ליסין ע"ש 
ברוך איבצ'ר: שיעור ריקוד, אפס ביחסי אנוש. בתיאטרון הבימה: מישהו ימות בסוף, אושרי, נתתי לה חיי, 
הסוחר מוונציה )בשיתוף תיאטרון הגלוב בלונדון(, אדם לא מת סתם, המאהב, הקמצן סיפור פשוט, אין 
סוף, אמא אמרה שאסור, סימני דרך, זרים מושלמים, איש חסיד היה )בשיתוף תיאטרון חיפה(. בתיאטרון 
חיפה: בת המלך, מיץ מיץ לימונדה, הלילה השנים עשר. באופרה הירושלמית: כך עושות כולן. בתיאטרון 
הקאמרי: קרוב יותר. בתיאטרון החאן: האדרת, הפרקליט. באנסמבל הרצליה: בשר גבירותיי ורבותיי. 
לשמור על הכדור, הנחשול, מרק כפתורים, תיאטרון פצפון, טופלה טוטריטו,  בתיאטרון אורנה פורת: 
אפקט הפרפר, מולאן. בתיאטרון הקיבוץ: האוצר שבהר. בתיאטרונטו: אבא אחר. בתיאטרון המדיטק: 
סיפורי אלף לילה ולילה. בתיאטרון השעה: ביקור מולדת. בתיאטרון מופע: אולי פיל. בתיאטרון ארצי לילדים ונוער: הקיץ שלי, צ'רלי 
צ'אפלין, תמונה של מדינה. בתיאטרון גושן: עם להקת המחול ענבל חלום יעקב והכל פתוח - שירי נעמי שמר. בסמינר הקיבוצים: 
בית מטבחיים 5, ווייצק, הומאז'. בתיאטרון תמונע: המחברת הגדולה. בפסטיבל עכו 2010: 25 - זוכת ההצגה המצטיינת. בצוותא: 
הרדופים והפקת התיאטרון מחול DIStanz. בפסטיבל ישראל בדימונה: שלג ויער. זוכת פרס היוצרת המבטיחה לשנת 2014 על 

שם אלה דן של תיאטרון הבימה. זוכת פרס התיאטרון הישראלי בתחום עיצוב הבמה לשנת 2014.

אולה שבצוב עיצוב תלבושות
בוגרת אוניברסיטת תל אביב לעיצוב במה. בין ההצגות להן עיצבה תלבושות – בבית ליסין ע"ש ברוך 
איבצ'ר: חלום של לילה בלב קיץ, אביב מתעורר, משחק ילדים, מנדרגולה, מימונה, הקוסם מארץ עוץ, מקסי 
ואני, 33 ווריאציות, הפרדס, מקרה המוזר של כלב בשעת לילה, פינוקיו, המוגבלים, חתולה על גג פח לוהט, 
הים הכחול העמוק, קופסה שחורה. בתיאטרון קאמרי: סיראנו דה ברז'ראק , אופרה בגרוש, סיפור הפרברים, 
קרום, שגעון המוסיקה. בתיאטרון באר שבע: קן הקוקיה, חולה מדומה, הפקר, הבא אחריו )תפאורה(. 
הבימה: יחסים מסוכנים, לבד בברלין, זורבה היווני )תפאורה(. תאטרון החאן: הפרקליט. גשר: יונה ונער, 
רווקים ורווקות. תאטרון חיפה: מסע הדוד מקס. הבלט הישראלי: מאדם בטרפליי. אופרה ישראלית: נבוקו 
בפארק, חליל הקסם. זוכת פרס קיפוד הזהב על עיצוב תלבושות: היי יפה )2007(. זוכת פרסי התיאטרון 

הישראלי על עיצוב תלבושות להצגה: חלום של לילה.

טל בלכרוביץ' מוזיקה
מלחין, מעבד ופסנתרן. בין עבודותיו בתיאטרון - ניהול מוזיקלי, עיבודים וניצוח: בבית ליסין ע"ש ברוך 
איבצ'ר: עובד בשביל שניים, משפחה חמה. בתיאטרון הקאמרי: פשוט לאהוב, מצחיקונת, שיער, מעגל 
הגיר הקווקזי, דבר מצחיק קרה, כולם רוצים לחיות. בתיאטרון הבימה: הרפתקאות הדוד אריה, נתתי לה 
חיי, ליזיסטרטה. בתיאטרון חיפה: בילי שוורץ. במדיטק: הכבש ה-16, צפרדי וקרפד. בתיאטרון השעה: 
אוליבר טוויסט,  לציונה יש כנף אחת. הפקות פרטיות:  קזבלן, הכוכבים של סבא. בתיאטרון הקיבוץ: 
אבניו קיו, סיפורי נרניה, אוי אליאס אליאס, פרנקנשטיין הצעיר. הלחין מוזיקה להצגות - בתיאטרון באר 
בעל למופת, קולות בלילה. בתיאטרון הבימה:  שחק אותה סם, הכל בגן. בתיאטרון הקאמרי:  שבע: 
ערב שירי פינטר, יהודי זקן בלונדינית. בתיאטרון חיפה: פיטר פן-הקסם חוזר. בתיאטרון אורנה פורת: 
תיבת נוח, סיפורי איתמר ורותי גם ואגדה על קערה ומצקת. בתיאטרון גושן: האף של ואן-גוך. בטלוויזיה: 
הלחנה וניהול מוזיקלי לסדרות הילדים: אולי פיל, דן ומוזלי )חינוכית(, רחוב סומסום )הופ 2009(, בית 
ספר למכשפים )ערוץ לוגי(. עיבד והפיק מוזיקלית את האלבומים והמופעים לילדים ענן על מקל, אם 

פתאום אפגוש אריה איתם הוא מופיע בכל רחבי הארץ ומחוצה לה. 

אמיר י. וולף בימוי
בוגר החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. ביים בתיאטרון גשר את המחזמר I LOVE U לנצח, אבל...
את ערב היחיד רות, סוף סוף ואת ההצגות החיים בשלוש גרסאות )יסמינה ראזה(, רוח התיאטרון )רועי 
חן(, קיץ במריאנבד )נגה אשכנזי על פי שלום עליכם(, משפט חוזר )ליעד שוהם ועוזי וייל( והנודדים 
)אנה זיגלר(. בתיאטרון הבימה ביים את ההצגה קח את אבא שלך ולך לעזאזל )רמי ורד( ובתיאטרון 
)2015(. כשחקן השתתף  ציפורי חול  וכתב את הסרט  ביים  )גרומברג(.  יהודי  מיהו  את  הקאמרי 
בטלוויזיה בסדרה המשרד. בקולנוע: מתנה משמיים, סרוגייט. מרכז את מגמת הקולנוע בתיכון עירוני 

א׳ לאומנויות בתל אביב. משמש כבמאי הבית של תיאטרון גשר.

רוני קובן מחזה
בוגר מגמת  ילין.  ע"ש תלמה  לאומנויות  בתיכון  תיאטרון  בוגר מגמת  ותסריטאי.  עיתונאי, במאי 
תסריטאות בבית הספר לקולנוע על שם 'סם שפיגל'. שירת בגלי צה"ל. במאי בית בתוכנית המגזין 
 .11 8, פגישה בכאן  הדוקומנטרית עובדה. מגיש את התוכניות שטרודל בחינוכית, 24 שעות בערוץ 
סדרת הכתבות שלו בין שתי אמהות זכתה ביוני 2013 במקום הראשון בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי 
גרמניה,  ועלה בעשרות מדינות כמו  נמכר   ,HOW TO BE דוקומנטרי שפיתח,  יורק. פורמט  ניו  של 
שוודיה, נורווגיה, ספרד וגם לרשת NBC בארה"ב. ביים ויצר את הסדרות הדוקומנטריות משברי גיל 
)ערוץ 8(, ואז הגיע ילד )ערוץ 8, 2019( יוצאים מהכלל )כאן 11(, חיים שכדוגמתם עוד לא ראינו מעולם, 
זוכה פרס האקדמיה  היוצרים הדוקומנטריים,  פורום  זוכת פרס   )11 )כאן  לוין  חנוך  על המחזאי 
הישראלית לטלוויזיה וקולנוע "תוכנית הראיונות הטובה ביותר" על פגישה, )2018(. כשחקן השתתף 
נדל"ן,   ובקולנוע בהבשורה על פי אבא שלי.   ,2 שלטון הצללים, איש חשוב מאד  בטלוויזיה בסדרות 

מחזהו הראשון, הוצג בתיאטרון בית ליסין וזכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל היידלברג.

אריאל נ. וולף עיצוב תנועה
בוגר בית ספר למשחק ניסן נתיב תל אביב, 2010. בוגר בית הספר לריקודים סלונים ארתור מארי. 
בין עבודותיו בכוריאוגרפיה - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: משרתם של שני אדונים. בתיאטרון הבימה: 
מצדה 1942, זורבה היווני )בשיתוף ת. באר שבע(, מסעות הדוד אריה, קח את אבא שלך ולך לעזאזל. 
בתיאטרון הקאמרי: מהומה רבה על לא דבר. בתיאטרון באר שבע: הפקר, בימינו לא יוצאים לדו קרב. 
בתיאטרון גשר: רווקים ורווקות, איי לאב יו לנצח אבל. בתיאטרון החאן: פונדק הרוחות, נפוליון חי או מת, 
חלום ליל קיץ. תיאטרון היידישפיל: שירי גן עדן, אדיפוס שמדיפוס. במוזיאון תל אביב: החולד הקטן. 
אמא מאוהבת. עיצוב תנועה בהפקות בסטודיו  ברוח המקום. מרים עציוני הפקות:  בתיאטרון הבית 
הברך, מיומנו של צלם חתונות.  יורם לוינשטיין, בית צבי. עיצוב תנועה לקולנוע:  ניסן נתיב,  למשחק 
ושותף ליצירה: תחת שמיים כחולים ועננים לבנים - קברט סאטירי מאת אהרון לוין )2006(. בין  שחקן 
עבודותיו בבימוי - בתמונע: אדיפוס. טריפטיכון. בפסטיבל עכו: הליוגבלוס. בתיאטרון הקוביה: תיאורמה. 
2017 על  זוכה פרס התיאטרון על עיצוב התנועה לשנת  הקיסר גוק.  גודמן:  בבית הספר למשחק 
ההצגה חלום ליל קיץ )תיאטרון החאן(. זוכה פרס קיפוד הזהב 2016 על עיבוד ההצגה תיאורמה. זוכה 

פרס כוריאוגרפיה להצגה קברט וולטיר – זוכת פסטיבל תיאטרון רחוב בת ים 2011.

יוצרים
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יוצרים

ריקי בוגטין הדרכה קולית
זמרת ומורה לפיתוח קול והגשת שיר. למדה שירה קלאסית באקדמיה בירושלים ובלונדון והתמחות 
להוראת פיתוח קול אצל רחל הוכמן. בוגרת ביה"ס לתיאטרון חזותי בירושלים, הוראת תיאטרון בסמינר 
הקיבוצים ודרמה תראפיה בתל חי. עבדה כ-21 שנה בבי"ס למשחק יורם לוינשטיין כמורה בכירה שם 
הקימה את המחלקה הווקאלית. בין עבודותיה בהדרכה קולית - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: אפס 
ביחסי אנוש. קבוצת צעירי הבימה: מנדרגולה, מילכוד 22. בתיאטרון הקאמרי: מקום רחוק בעיר זרה, 
פשוט לאהוב. בתיאטרון החאן: נפוליאון חי או מת. בתיאטרון באר שבע: אצבע אלוהים. בתיאטרון גשר: 

האמן ומרגריטה. בסטודיו יורם לוינשטיין: שיקגו, קומפני, מתגלגלים. 

אלדד בוגנים וידאו ארט
וולף. סרטו  משפט חוזר בבימוי אמיר  יצר את הוידאו להצגה  ומורה לקולנוע. בתיאטרון  יוצר קולנוע 
וביים מספר סרטי עלילה  התיעודי האחרון אהבה מתרגשת לבוא שודר בערוץ "כאן 11". צילם, ערך 

ארוכים ועשרות של סרטים קצרים.

אתם זוכרים את השירים
מילים: יהונתן גפן

לחן: חנן יובל

אתם זוכרים את השירים
ששרנו אז, את שמי הפז,

אתם זוכרים בערבים
מתחת גג של כוכבים

עם חברות וחברים
היינו לפעמים שרים.

אתם זוכרים את הטיול
עם המדריך ההוא שאול

ואיך אהרונצ'יק הבריון
היה לוחץ אקורדיון

וגם צועק בקול אדיר:
"עכשיו כולם, כולם לשיר".

ובלילות הכי קרים
היינו סתם מאושרים

עם בדל סיגריה ראשונה,
לוקחים ללב ולריאות
משתעלים ושואלים,
ומחכים להפתעות.

ביום שישי על הגדר
עם הידיים בכיסים

ואליהו השמן
אומר מילים נורא גסים,

אבל בחושך לא ראו
איך שהסמקנו וגם הוא.

עומדים שעות ומביטים
על אריאלה הקטנה
ואיך עסיס אבטיחים

מכתים את לובן חולצתה
ואת ליבנו התמים

אשר רוקד לעומתה.

אתם זוכרים את השדות,
הנרקיסים בשבתות,

הכל עבר כל כך מהר
וקצת קשה להיזכר

איך פעם זה היה פשוט
לשיר לחיות ולא למות.
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ליאת גורן חווה 
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי. בין ההצגות בהן השתתפה - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
דולפינים, שיינדלה, אחרון ימיה, סוסים על כביש גהה, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, חתולה על 
גג פח לוהט, הסודות בתיאטרון הבימה: בית ספר לנשים, הנפש הטובה מסצ'ואן, גן הדובדבנים, חתולה 
על גג פח לוהט, היפוליטוס, זעקי ארץ אהובה, האחיות רוזנצוויג, מארחים את מר סלואן, אנה פרנק, מניין 
נשים, פרגודים, שמונה נשים, נמר חברבורות, שלמה המלך ושלמי הסנדלר. בתיאטרון באר שבע: ליר, 
השחף, המיזנטרופ, השטן ממוסקבה, המתאבד, אותו ואת בנו, חלום ליל קיץ, רב מהומה על לא דבר, 
קיבוץ אל.אי, הרולד ומוד )מועמדת לשחקנית השנה(, אבודים ביונקרס, פרפרים הם חופשיים. בתיאטרון 
החאן: שש דמויות מחפשות מחבר, שחף, והשיבה למדבר. בקולנוע: אייה-ביוגרפיה דמיונית, אושר ללא 

גבול, סודות משפחה, צומת וולקן, יונה וולך. 

דניאל היב נעמה
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2017. שירתה בתיאטרון צה״ל. בין ההצגות בהן השתתפה - 
בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: הסודות. בתיאטרון הספרייה: הכתובה. בתיאטרון אורנה פורת: המתנה 
של ג׳ק. במדיטק: מלך הטבע, האביב של הפרפר. במסגרת הלימודים: יוסף וכתונת הפסים המשגעת, 

.Moontime כובע מלא גשם, אורזי מזוודות, דוניה רוסיטה, שרופים. בטלוויזיה: הנחיית שעשעון לילי

גל אמיתי יותם
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2013. בין ההצגות בהן השתתף – בבית ליסין ע"ש 
אלה גרוסמן, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, ביבר הזכוכית, הוא הלך בשדות.  ברוך איבצ'ר: 
ושפיץ.  וניה סוניה מאשה  חיפה:  תיאטרון  כפרה. בתיאטרון הקאמרי בשיתוף  בתיאטרון הבימה: 
משחקים  הגיבן מנוטרדם. בתיאטרון אורנה פורת:  מדיאה. בתיאטרון באר שבע:  באנסמבל עיתים: 
בחצר האחורית. במדיטק: הכיתה המעופפת. בתיאטרון מופע: מחוברים. בתיאטרון תל אביב: סאלח 
שבתי. במרכז עינב: קונטקט. בטלוויזיה: המשימה אמזונס, גאליס, משפחה טובה, Homeland 2, נפלת 

חזק, פלמ״ח. בקולנוע: מקום בגן עדן, ירח בבית 12, מכתוב, מילים נרדפות.

מאי קשת מיה
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב, תל אביב, 2016. שירתה בלהקה צבאית - להקת הנח״ל. בין ההצגות 
הים הכחול העמוק, היורשת, אפס  הוא הלך בשדות,  בהן השתתפה - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
ביחסי אנוש. במסגרת הסטודיו: קליניקה, מחזה חלום, אורזי מזוודות, תשוקה לפנות ערב, הם יורים גם 
בסוסים. בתיאטרון תמונע: פדרה אהובתי. בטלוויזיה: בסדרה ההפסקה הנסתרת. זוכת פרס השחקנית 
הטובה ביותר בפסטיבל ״סתיו תיאטרוני״ בסוזן דלל על תפקידה במחזמר Wicked שהועלה במסגרת 

השכנים של ציץ.

יעל וקשטיין פרידה
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2011. בין ההצגות בהן השתתפה - בבית ליסין ע"ש 
שם פרטי, 33 וריאציות, אז בפראג, בית מרקחת שטרן-בלום, האבא, המקרה המוזר של  ברוך איבצ'ר: 
הכלב בשעת לילה, הר לא זז, הסודות, דברים שאני יודעת בתיאטרון הערבי-עברי ביפו: בינתיים ימשיך 
יונים חרשים, כל  וולקן, חקירה אינטימית,  להיות פה קר. במסגרת לימודיה השתתפה בהצגות: צומת 
אהבה. השתתפה בפסטיבל בברטיסלבה, סלובקיה  מכתבי  הזעם הזה, עמק המוות. בית אריאלה: 

בהצגה היעלמות.

אלונה לובנברג 
בוגרת בית צבי בית הספר לאומניות הבמה, 
2018. בין ההצגות בהן השתתפה – בתיאטרון 
נינווה.  תמונע: תפוס את המרגל. בצוותא: 
רונו. במסגרת הלימודים:  הפקה פרטית: 
כנר על הגג, שלוש נשים מחכות, קרנפים, 
קוויאר  אמא,  אודות  הכל  איוב,  יסורי 
ות  י דמו שש  לרצח,  הזמנה  ועדשים, 

מחפשות מחבר, פילומנה.

ירדן אנדולט
למצטיינים  משחק  מסלול  בוגרת 
בין   .2019 אביב,  תל  באוניברסיטת 
- בתיאטרון  ההצגות בהן השתתפה 
כמה  אבודים,  שבילים  הכרכרה: 
במסגרת  למות.  אפשר  ם  פעמי
שיקגו,  הדמים,  חתונת  הלימודים: 
ציד  תמונות  מסצ'ואן,  הטובה  הנפש 

מבוואריה תחתית, נימוסי שולחן.

משתתפים

יעל אלקנה נעמה
בוגרת הסטודיו למשחק מייסודו של יורם לוינשטיין, 2018. בין ההצגות בהן השתתפה - בבית ליסין 
פלאשבק, פאנץ, כדברא,  פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא. בטלוויזיה:  בין המילים.  ע"ש ברוך איבצ'ר: 

קיבוצניקים, הטבח, להיות איתה.
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FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATRE ידידי תיאטרון בית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר

מייסדים 12,000 ₪ ומעלה

ידידים

אלי ליאון עו"ד
אנג׳ל ענת ואודי

ארליך עדי ואמיתי
בצלאל אורית וחזי

גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
דרנגר ורד ואברי

הורביץ דליה ואלי ז"ל
זיו אבירם

חברוני נתן
חודורוב פארה ועפר

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

אדלר רונית וראובן
אופיר סימה ואבינעם

אור תאודור
אורנשטיין אירמה
אידלמן אלן ועודד

אילני ורד ודני
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אסתר אלדן

אלחנני איטה
אלמגור שושי ועמיר

אלמוג דר׳ יעל )זכאי( 
אלקון עדית

אלשיך ורדה ויוסי
אסף רות ואברהם

אפרתי אורית
אראל אסנת ועמי
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 
בורשטיין ורדה

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

בירן גינה ודני
בכרך יעקבי אסתר

בלדב עו"ד לימור
בן אליהו איתן ורוית 

בר שלמה
בראון גבי

ברון ענת וגבי
בריר שרון

בר-טור ליאורה ורוני
ברנר אביבה ועוזי ז"ל

ברנשטיין נתן
ברעם מיכל וגיא

ברץ יעל בני
ברק נאוה וזינגר שלום

ברקת ד"ר מרים ושייקה
ברקת קרן ועירא

בשן מיקה
גבריאלי עדנה
גוטסמן רחל 

גולדנברג אורה
גולדשטיין אורלי וטל
גולדשטיין גיל וענבל

גור אוסי ופרופ׳ אייל  
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גיזנפלד איריס ואורן

גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן

גיסין אורה
גל-און חוה

גלאנץ טליה
גלברד ברכה ויעקב

גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא

גמזו יפה ואלי
גנזי רג׳ין ומושיק

גרבינסקי דינה וישראל
גרוס מרים
גרוס רחל

גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה ואלי אבולפיה
דוד גבריאלה

דוידי שירה וישי
דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב

דיק נאוה ואמנון
דנינו מיטל

היערי עדי ועמיר
הלפן אלי

הלפרן אווה ודורון
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הראל אורה וד"ר אביקם
הרטמן אסתי ואלקס

הרציאנו ד"ר לורט
וולדמן איל

וולטש טלי ועמוס
וולס שירי ועידן

וורטהיים דרורית
ויסמן ברוריה ודודי

זוגלובק מרים ודפנה
זהר נילי ואלי ז"ל

זליגסון חני ופרופ׳ אורי
זרניצקי אורה ויוסי

חכים דורית וקרמר שלמה
חכמי יוסף

חנן פסיה ורו"ח אריה
חשין רות ומישאל

טולידאנו נירה
טייג הדר ופרידמן חיים
טייק ד"ר יהודית והנרי

טייק עירונה ודוד ז"ל
טימור רחל

טיסונה נעמי ושלמה
טמיר ענת

טפר קארן וגיל
יובל רקנאטי יודי

יונס חנה ואלי
יפו עליזה ופרופ׳ אריאל

כהן מאיר וגילה שטיין
כהן מירב

כהן ניקול ורוברט

כץ מירי ואופיר
כצמן שלי וחיים

כרמון ציפה ואריק
לב שניידר יעל ובצלאל 

לבני ציפי ונפתלי
להב דורית והלל

לוי אילנה ואבי
לוי חוה וגולדברג ארמנד

לוי רחל ויצחק
לוין אבי

לוין תמר ויוחנן
לוסטרניק אורנה ואורון

לוקץ׳ יסמין ואורן
ליבאי דוד פרופ'
ליבר אתי ודויד
לידור עדי ועמי

לימון גילה וצביקה
לנדאו ליאורה ואלי ז"ל

לנדאו ציפי ויגאל
לנדסמן גלית )אלפסי( ויוסי

לסט רותי וגבי
מאור גליה ויהושע

מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה 

מולכו שלומית ויצחק
מטלון רותי וניסו

מיכאלי אירמה ואבי
מילנר נאוה

מירצקי ד"ר אילונה
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מנחם שלי ושמעון
מקוב ישראל ולוסטיג בלה

מרום גל ורייטן אפרת
מרקוביץ שרון ודניאל

נאמן דליה ואייבי
נהרי שרון עו"ד ומיכאלה מונטנה

נוסבאום יהודית ורמי
סאמט ורדה וחיים

סגול טובה וסמי
סגול לינדה ויצחק

סגל מרשה ומיכאל
סגל רחל

סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סטיבה אורה ואיתן 

סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל

עופר ליאורה 
עופר רותי
עזורי מירי

עידן רוחה ועודד
עמית טובי ופרופ' עמי

טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז
נמרודי רוית ועפר

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

פרופר סוזי ודן
צבילינגר מירה

צלרמאייר מיכל ומיכאל
רהב הילה ורני

רכבי מיכל ויובל
רפפורט עירית

שגיא ליזיקה ועמי

שטיינדלינג סוזאנה
שיף אן ודובי

שקד שושנה וישעיהו
2 תרומות בעילום שם

תרומה מיוחדת לכבודה
של ג'ני ברנדס

קרן בטי וולטר ארצט
The Betty and Walter Artzt

Foundation
לזכר בטי וולטר ארצט

ענבי גניה ומאיר
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פודהורצר נעמי ואברהם

פורר מיכל ודוד
פושינסקי דפנה ואמיר

פייאר חנה
פינס עודד

פישר ד"ר אלי
פנאן מירי

פרי אסנת ויעקב
פרי נאוה

פרידמן נירה ואבי
פרלוק אורנה וד"ר חיים

פרנקל ענת ושמואל
פרס גילה וחמי

פרשקר דליה
צ'חנובר יוסף

צרפתי חגית וניסים
קונדה ציפי ואפרים

קז חלי ואבנר
קלגסבלד יעל ודורי

קצין יהודית ורוני
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי

קרביץ אורנית ושחר
קרובינר קרן וגדי

קריב נילי וד"ר שמואל ז"ל
רוגובין קובי וניר נעמי

רוה תמי ויהודה
רוטלוי לילך וליגד

רוטלוי נלי ויאיר
רוטר אתי וגבי

רז אסתר
ריכטר יהודית וקובי

רפפורט אסף וכרמל ציפי
שביט )שטריקס( רינה ואילן

שבתאי אנה ועפר
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן 
שיף אן ודב

שמעוני רוני )שמעוני פינקלשטיין 
)fcd

שסטוביץ׳ אורנה ויוני
שפיילטר אראלה ודניאל
שפירא עמוס וחלי הלוי

שרם אורלי
שרם יוכי

שרמייסטר יגאל וויטוס הנית
תאומים עירית ומשה

4 תרומות בעילום שם

מייסדת אגודת הידידים
ג'ני ברנדס ז״ל

יו"ר אגודת ידידי התיאטרון
הילה רהב

מנהלת אגודת ידידי התיאטרון
יפה ענתבי

רכזת אגודת ידידי התיאטרון
שרון הר יופי 

אכסדרה ע"ש ליזיקה, עמי וטדי שגיא

שחקני התיאטרון 
לעונת 2021-22 )לפי סדר א׳-ב׳(

מנהלה
דוברות ויחסי ציבור: זיוה סידון

מנהלת פרסום: מיכל גלעד
מנהלת מכירות חוץ: נועה דקל

רכזת מחשוב ותקשורת: יהודית רוקבן
רכזת מכירות: סימי מאירסון

מכירות: סוניה שפירא, יעל ארמוס
מחלקה חינוכית: רועי שולברג

רכזת מנויים: אבישג מור
מנויים: דורית מוסבי

פניות הציבור: מאיה סברוב
רכזת שיווק טלפוני: בתיה גמליאל

נציגי שיווק טלפוני:
ליליאן אטיאס, נאורה ברנר
 עמליה ברש, סימה זוארץ

יפית טרייסמן, מרים כספי, בלה לוי 
גאולה לושי, ציפי לסינגר

מנהלי שרות לקוחות:
אריאל גונדי, עדי קורל

אורית קרואני 
נציגי שרות לקוחות:

ויקי ברכה, שרה גלעם, אבי דנגור
עפרה כהן, אורית כרמי, דניאל לוטין

רון סגל, ערן קרסו, יהודית שפירא
חן תמיר

מנהלת לשכת מנכל: יפה רטי טייב
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
מרכזיה: דבורה אהרון

מנהל מחלקת סדרנים: שחר קראוס 

הפקה
מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק

מנהלי הצגות: מורן גבע, אורנה דויטש
נעה חמל, רולי יקואל, נועם פלג

ארז שפר

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

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

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

עובדי במה: אופיר אוחיון, גל אלבג
יניב אלבז דניאל נאור, יהודה גרוס

אלון כליף, דוד פייזל אמזרי
יבגני שמואלביץ׳

תאורנים: שוקי אבו-חצירה
אלכס בנסמן, ניסים דלרייה

שי דלרייה, שמואל הס
פרננדו מחאיקר, אולג סטפנוב
ליאור עזרא, אייל דרור עובדיה

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

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

אבישי עשור, מיכאל פרג, אורן פרי
רם קציר, שרון ראובן, יורי שכנוביץ

אביזרים: יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני

מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:
פאנית ראשית: אולגה מטאיסן 

ג'ני אדלרבאום, שי ברמק, מאיה גיא 
ולריה גלוזמן, נטלי חתוכה

דנה כהן, יעלה מירוז, ענבל מאיר
לידיה סמנקובסקי, אסיה נלן
אולגה פרגמן, אלונה קומינה

ליאורה רון, חני רוזנצויג, אירנה שפיצר
 אב הבית וממונה בטיחות:

יצחק סלחג'י הכהן

יונה אליאן-קשת
אבירם אביטן
נעה אברהם

מגי אזרזר
ניב אלבז

נופר אליהו
יעל אלקנה

נעמה אמית
גל אמיתי

ספיר באומוול
אפרת בוימולד

יניב ביטון
לירית בלבן

אביחי בלחסן
אור בן מלך

יעל בר שביט
נמרוד ברגמן

לירון ברנס
דור ברנס

ששון גבאי
שירי גדני

דיאנה גולבי
לימור גולדשטיין

שירי גולן
ליאת גורן
עדי גילת
דניאל גל

נעמה גלבוע
תיקי דיין
טל דנינו

ענבר דנון
שירן הוברמן

דניאל היב
רוברט הניג
אלירן הרוש

אסף הרץ
אופיר וייל

ידידיה ויטל
שלמה וישינסקי

ענת וקסמן
יעל וקשטיין

מירי זהבי
אשלי זימברג
דניאל חבקוק

תום חגי
עודאל חיון

סולימאן חוסייסי
שמואל חלפון

יונית טובי
יורם טולדנו

יעל טל
שלומי טפיארו

ענבר יוחננוף
ניסו כאביה

שי כהן-נאמן
יובל ינאי

שחר כספי
אלדר לוי

יניב לוי
דניה לנדסברג

חי מאור
לורין מוסרי
לירן מזרחי

רבקה מיכאלי
קרן מרום

טל נאור
מיטל נוטיק

ניב ניסים
עומרי סמסון
מעיין עמרני

עומר עציון
מירב פלדמן

קובי פרג׳
קרן צור

טל צ׳רנובסקי
יותם קושניר
אבי קושניר

דן קיזלר
משי קלינשטיין

מאי קשת
אורנה רוטברג
עופר רוטנברג
אודי רוטשילד

הדר רותם-רצון
רון שחר

מירב שירום
תובל שפיר

רפי תבור
מעיין תורג׳מן

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

דר דב תמרי  - יו״ר

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

עליזה גורן

עו״ד גיל בר-טל

אופירה יוחנן וולק

גיורא יהלום

זינב מנסור

אריאל קפון

מירי רובינו 

עו״ד יחיאל שמיר

סמנכ״לית תפעול:
אדווה טמקין

מנהל משאבי אנוש:
יוסי זוידוביץ

מנהלת שיווק 
ומכירות:

עירית סוחוניצקי

מנהל כספים:
יחיאב לוסקי

מנהלת הפקות:
כנרת צור 

יעוץ משפטי:
עו״ד אסף ברנזון, עו״ד נחום פיינברג

עו״ד זוהר קדמון , עו״ד מיכל רוזנבוים

להצגה זו
 מנהלת הצגה:

אורנה דויטש

 מנהלי במה:
 אברהם נתנאל/

סטס סביטקין

 תאורה: 
 ליאור עזרא/

קוסטה רייבסקי

 תפעול סאונד:
ויטלי בז'קו/רם קציר

 מלבישה:
דנה כהן

 מתפעלת אביזרים:
שי ברמק

עוזרת למעצבת 
 תפאורה:

מאיה בבילה

 עוזר למעצב וידאו:
יותם הנטמן

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון

 צילומים תוכניה:
אור דנון

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד
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Director Amir I. Wolf
Set Design Shani Tur
Costume Design Ula Shevtsov
Music by Tal Blecharovitz
Lighting Design Keren Grank
Movement Design Ariel N. Walf
Video Design Eldad Bouganim
Vocal Coach Riki Bogatin

INTIMACY
A new Israeli play by Roni Kuban

Cast:
 Gal Amitai Yotam
Liat Goren Hava
Danielle Eve / Yael Elkana Naama
Yael Vekstein Frida
May Keshet Maya
Yarden Endevelt, Alona lowenberg
Video
Liron Baranes Shaul
Ofer Ruthenberg Anchorman
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A new Israeli play by Roni Kuban
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