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1971 על  תנועת הפנתרים השחורים הוקמה בינואר 
ידי צעירים משכונת מוסררה שבירושלים, במחאה על 
קיפוח ואפליה של מזרחים מאז קום המדינה. המחאה 
1967 חיו באזור  החלה כאשר תושבי השכונה, שעד 
הגבול הירדני, מצאו את עצמם במרכז העיר, והבינו 
כי בעלי אינטרסים עלולים לפנותם מהשכונה לטובת 
מטרות  הורחבו  במהרה  הביניים.  למעמד  בנייה 
המאבק, והפנתרים ביקרו את צפיפות הדיור האיומה, 
הנוער מבתי הספר  האבטלה הקשה, הנשירה של 
והידרדרותם לפשע, העדר מזרחים בעמדות מפתח, 
מדיניות עידוד העלייה של עולי ברית המועצות אשר 
נתנה לעולים הטבות רבות בניגוד לתנאים שקיבלו 

עולים יוצאי עדות המזרח, ועוד. 
החברים הבולטים בתנועה בתחילת דרכה היו סעדיה 
מרציאנו, ראובן אברג'יל, צ'רלי ביטון, יעקב אלבז, 
הראשונה  ההפגנה  ועוד.  דרעי  קוקו  שמש,  כוכבי 
נערכה ב-3.3.71 מול בניין עיריית ירושלים. הפגנה זו 
זכתה לסיקור עוין, והתקשורת הבליטה את היותם 
של מקימי התנועה עבריינים. בנוסף, נטען בתקשורת 
ידי  כי אנשי התנועה אינם עצמאיים, ומושפעים על 
אנשי תנועת" מצפן" )אנשי שמאל שתמכו במחאה( 

שלכאורה שטפו את מוחם.
השחורים  הפנתרים  הצליחו  העוין,  הסיקור  חרף 
המחאה  תנועת  כי  להאמין  רחב  ציבור  לרתום 
תשפר את חייהם ואף הצליחו לגייס גורמים מעולם 
גם  כמו  למאבק,  המודעות  להגברת  התקשורת 
מצפן  ואנשי  ובוהמה  רוח  אנשי  אינטלקטואלים, 
בין  להם.  וייעצו  כסף  להם  תרמו  בהם,  שתמכו 
התומכים אפשר למנות אישים כגון חיים הנגבי, מאיר 
ויגודר, לב גרינברג, נעמי קיס, ברך נדל, דן בן-אמוץ, 
נתן זהבי, עמוס קינן ואחרים, שהחזיקו  גורי,  חיים 

באידיאולוגיה סוציאליסטית.

שמה של התנועה ניתן לה על ידי מקימיה בהשראת 
אפליה  על  למחות  בניסיון  האמריקאית  התנועה 
לזו שהתרחשה כלפי  כנגד המזרחים בארץ בדומה 
השחורים בארצות הברית. הבחירה בשם זה עוררה 
חשש כבד, שכן פעילות הפנתרים השחורים בארה"ב 
כללה שימוש  בנשק חם, והם נתפסו כתנועת טרור 
לכל דבר ועניין. בצל הרתיעה מהפנתרים השחורים 
עמד גם זכרון האירועים המדממים שפרצו על רקע 
1959, שהובילו  עדתי בוואדי סאליב שבחיפה בשנת 

למספר גדול של פצועים, ונזק רב לעיר. 
המחאה,  את  לחסל  כדי  הכל  עשתה  המשטרה 
הפנתרים  כלפי  מאוד  קשה  אלימות  והפעילה 
פיזרה  מנע,  מעצרי  ביצעה  המשטרה  השחורים. 
ביד רמה, הפעילה סוכנים סמויים, מנעה  הפגנות 
להסיטם  כדי  פרנסה  סידרה  או  מפעילים,  עבודה 

מהמחאה.

השחורים  הפנתרים  ביקשו   1971 אפריל  בתחילת 
מאיר,  גולדה  ישראל  ממשלת  ראשת  עם  להיפגש 
ושבתו רעב ליד הכותל עד אשר בקשתם התקבלה. 
חמישה  מאיר  גולדה  פגשה   1971 באפריל   13 ב-
על  הביקורת  כל  )עם  בלשכתה  התנועה  ממנהיגי 
פגש  לא  ממשלה  ראש  שאף  להודות  יש  גולדה, 
פנים אל פנים מנהיגי מחאה כדי לנסות ליישר את 
ההדורים(. בפגישה התעניינו גולדה וחברי הממשלה 
שהצטרפו לפגישה )שר החינוך יגאל אלון ושר הסעד 
מיכאל חזני( בבעיות שהציגו הפנתרים, אך מהר מאוד 
השיחה הסלימה לחילופי דברים קשים בין הצדדים, 
והפנתרים יצאו מאוכזבים מהפגישה. בהמשך אותו 
אלימות  הפגנות  בצל  המימונה  חג  התקיים  שבוע 
לביקורות  זכו  של חברי הפנתרים השחורים אשר 

מהתקשורת. 

הפנתרים השחורים – 
המחאה החשובה ביותר 

בתולדות המדינה
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מפגינים  אלפי  לשיאו.  המאבק  הגיע   18.5.71 ב-
קריאות  והשמיעו  בירושלים  ציון  בכיכר  התאספו 
נגד הקיפוח העדתי. המפגינים אף דרשו לשנות את 
שמה של הכיכר ל"כיכר יהדות המזרח". גם הפגנה 
זו התקיימה ללא רישיון. המשטרה שהגיעה לפזרה 
נתקלה בהמון זועם, שהשליך אבנים ובקבוקי תבערה 
שוטרים  קשות:  היו  התוצאות  השוטרים.  לעבר 
נפגעו בהתנגשות, עשרות אושפזו בבתי  ומפגינים 

חולים ו-70 מפגינים נעצרו על ידי המשטרה.
נראה כי אלימות המשטרה והסיקור התקשורתי שבא 
בעקבותיה רק העצימו את תהודת המחאה. עד מהרה 
הארץ,  בכל  התפשטה  השחורים  הפנתרים  מחאת 
והציפה את הבעיות החברתיות גם בעיירות הפיתוח 

והשכונות בהם חיו מזרחים בישראל. 

מלחמת יום הכיפורים הסירה מסדר היום את הדיון 
החברתי לטובת הדיון הביטחוני, אולם צ'רלי ביטון 
וסעדיה מרציאנו הפכו לחברי כנסות )ברק"ח ובשל"י(. 
הפנתרים הצליחו לעורר דיון חברתי-כלכלי על מצבם 
של המזרחים, וגרמו לממשלת גולדה להקים ועדות 
לטיפול בשכונות ובעוני, שהובילו להקצאת תקציבים 
לנושאים אלו. כמו כן בעקבות המחאה, כל המפלגות 
החלו לחזר על הקולות המזרחיים, ולשבץ מועמדים 
ברשימותיהם )דבר שבא לידי ביטוי בעיקר בליכוד, 
77(. מחאת הפנתרים השחורים  והוביל למהפך של 
היא המחאה החשובה ביותר בתולדות ישראל, והיא 
שבאו  החברתיות  למחאות  התשתית  את  הניחה 

אחריה. 
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יעקב אלבז
בירושלים. בנעוריו היה  נולד ב-1942 
ונכלא על-ידי המשטרה  פעיל בלח"י, 
הוא  המשטרה  בדוחות  הבריטית. 
עדויות  ולפי  ופורץ,  כשודד  מוגדר 
ובסירסור.  גם בהימורים  היה מעורב 
כריזמטי,  מרשים,  כגבר  תואר  אלבז 
מסוכן ומניפולטיבי. בהמשך חייו עבד 
ימאי. אלבז  והיה  בעבודות מזדמנות, 
אברהם  ניצב  של  רחוק  קרוב  היה 
יחד  ועבדו  הכירו  והשניים  תורג'מן, 
עוד לפני הפנתרים השחורים. תורג'מן 
הפלילית,  מפעילותו  עין  מעלים  היה 
מידע  לו  מעביר  היה  אלבז  ובתמורה 
הפצעים  אחד  כי  נראה  לעת.  מעת 
עם  הקשר  היתה  בנפשו  הפתוחים 
גולדה, סיפר אלבז  ילדיו. בשיחתו עם 
כי שנא להעדר מביתו, שכן כשהיה חוזר 
זיהו אותו. אחד הקעקועים  ילדיו לא 
בנו.  של  השם  היה  בגופו  הבולטים 
לאחר שעזב את הפנתרים חזר אלבז 
בתשובה. לדברי ראובן אברג'יל הוא 
סבל מאולקוס, שהחריף והוביל למותו 
במהלך שנות השמונים. "אני סולח לו", 
אמר ראובן אברג'יל, "הוא יותר עזר לנו 

מאשר הרס". 

ניצב אברהם תורג'מן
והיה פעיל  נולד במרוקו,   -  )2018  -  1932(
"ועד העדה המערבית" שאיגד את  בארגון 
למשטרה  התגייס  אפריקה.  צפון  יוצאי 
שמונה  עד  בדרגות,  והתקדם   ,1952 ב-
לראש המחלקה לחקירות מיוחדות. מתוקף 
הפנתרים  מחאת  על  אחראי  היה  תפקידו 
יוסי אמר שאביו היה "דמות  השחורים. בנו 
סאלח  של  הסטיגמה  בשבירת  בולטת 
תורג'מן  המזרח.  בעדות  שדבקה  שבתי" 
ימים ספורים לפני ההפגנה  גייס את אלבז 
הראשונה של הפנתרים, והנחה אותו לחדור 
אליהם כחפרפרת. תורג'מן נלחם בפנתרים 
להורות  היסס  ולא  רמה,  ביד  השחורים 
לפקודיו להשתמש באלות. הוא נחשב על-

ידי הפנתרים למי שבוגד באחיו המרוקאים. 
אלא שעיון במזכרים המשטרתיים מגלה כי 
תורג'מן גם חיפש למצוא פשרה, וניסה לשכנע 
את הדרגים הגבוהים למצוא פתרונות לבעיות 
להתקדם  המשיך  הוא  הפנתרים.  שהעלו 
ונחשב  ניצב,  בסולם הדרגות, הגיע לדרגת 
בסופו  המפכ"ל.  לתפקיד  מוביל  למועמד 
של דבר הוא הסתבך בפרשת משמעותית, 
ובמקומו מונה לתפקיד דוד קראוס. לטענתו 
"נתפר לו תיק". תורג'מן התפטר מהמשטרה 
ימיו התראיין תורג'מן  1985. בערוב  בשנת 
לעיתון הארץ, ואמר "המאבק של הפנתרים 

היה צודק במאה אחוז".  

על הדמויות
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ראובן אברג'יל
עם  והגיע   ,1947 בשנת  במרוקו  נולד 
משפחתו לשכונת מוסררה שבירושלים. 
לדבריו,  מאז  לראשונה.  נעצר   9 בגיל 
התנהלה שגרת חייו ברחוב, במעשי פשע, 
השכלתו  את  כלא.  ובבתי  משפט  בבתי 
רחש באופן עצמאי מספרים שגנב. "הייתי 
קונה ספר אחד, גונב שניים - זה היה הבית 
ספר שלי", סיפר. אברג'יל נמנה עם מייסדי 
והיה דמות מובילה  הפנתרים השחורים, 
במחאה. בניגוד לשאר חברי התנועה, היה 
אברג'יל נשוי עם ילד. הוא נידב את דירתו 
הקטנה כמטה המאבק, ולעיתים הפגישות 
ליד  ישנים  ובנו  כשאשתו  מתנהלות  היו 
שולחן הדיונים. המשטרה ניסתה למצוא 
לאברג'יל פרנסה, ספק כדי לדאוג לו וספק 
כדי להסיתו מפעילות המחאה. בהמשך 
וועדות  תפקידים  בשלל  אברג'יל  כיהן 
היום להוביל  עד  ציבוריות. הוא ממשיך 

ולייעץ למחאות חברתיות.  

צ'רלי ביטון 
בגיל  ועלה ארצה   ,1947 נולד במרוקו בשנת 
שנתיים. גדל במוסררה שבירושלים במשפחה 
מרובת ילדים, וחי כעבריין רחוב. הוא נמנה בין 
מייסדי הפנתרים השחורים, ובמהלך המחאה 
היה מעורב במספר רב של פעולות כגון "מבצע 
חלב", זריקת עכברים לביתו של שר הרווחה 
ככה"(,  לחיות  מרגיש  זה  איך  שידע  )"כדי 
פריצה למפעל מזון וחלוקת השלל למשפחות 
עולים  עבור  שנבנו  לדירות  פלישה  מצוקה, 
באשמת  נכלא  הוא  ועוד.  מברה"מ  חדשים 
מלחץ  כתוצאה  שוחרר  אך  שוטר,  תקיפת 
מטעם  לכנסת  ביטון  נבחר  בהמשך  ציבורי. 
מפלגת חד"ש, וכיהן כח"כ במשך שתים עשרה 
שנים. ביטון נודע כחבר כנסת צבעוני במיוחד. 
הוא כבל עצמו באזיקים לדוכן הנאומים, נאם 
)כדי להמחיש את תחושתו  כשגבו למליאה 
שהוא "מדבר לקיר"(, ושלף על דוכן הנאומים 
מוצרי יסוד כדי להביך את שר הרווחה ולהוכיח 
כי הוא אינו יודע מה מחירם. בנו של ביטון היה 
ממובילי מחאת הרופאים המתמחים של שנת 

 .2011

סעדיה מרציאנו 
)1950-2007( נולד במרוקו למשפחה בת שישה ילדים, ועלה עם משפחתו 
הפנתרים  של  למנהיגם  נחשב  מרציאנו  שבירושלים.  מוסררה  לשכונת 
ניכן ביכולות רטוריות  השחורים, והוא הוביל שלל הפגנות ופעולות. הוא 
ונודע במשפטיו השנונים. מרציאנו נעצר ונכלא בשל פעילותו,  מרשימות, 
והיה קורבן לאלימות משטרתית קשה - דבר שרק חיזק את המוטביציה 
שלו להמשיך במחאה. אימו עליזה השתתפה אף היא במחאה, והתעמתה 
עם שוטרים. בהמשך נבחר מרציאנו לכנסת. בשנים האחרונות לחייו עסק 
במניעת התמכרות צעירים לסמים, וניהל את מרכז הגמילה "זוהרים". לאחר 

מותו הנציחה עיריית ירושלים את שמו בשלט רחוב. 
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נויים  עי מעצרים,  פשיטות,  מעקבים, 
כשר  היה  הכל  רצח,  מכות  בחקירות, 
תנועת  על  המדינה  שהכריזה  במלחמה 
הפנתרים השחורים. בתיק המשטרתי על 
התנועה, שמסמכיו המסווגים התפרסמו 
של  הסודי  הקלף  נחשף  גם  לאחרונה 
המשטרה - יעקב אלבז, ממנהיגי התנועה, 
י  נ פ ל ד  ו ע י  ת ר ט ש מ ע  י ד ו מ כ ש  מ י ש ש
ודיווח  אחת  כרזה  הניפו  שהפנתרים 

למשטרה על כל צעד ושעל שעשו.

בפגישה המיתולוגית בין ראש הממשלה גולדה מאיר 
לחמשת מנהיגי תנועת הפנתרים השחורים, ב-13 
חייל  סתם  לא  מודיע.  למשטרה  היה   ,71 באפריל 
פשוט, אלא מודיע מהקו הראשון, מחוד החנית של 
התנועה. קראו לו יעקב אלבז, והוא היה אחד מחמשת 
מנהיגי הפנתרים שבאו לפגישה והותירו אצל גולדה 

את הרושם ש"הם לא נחמדים". 
חמשת  שבין  ידעו  הפנתרים  או  גולדה  אם  ספק 
הגברים שפגשה בלשכתה היה גם חפרפרת שהופעלה 
על ידי מחלקת המבצעים המיוחדים במשטרה ומסרה 
דיווח  ומשם למפכ"ל המשטרה  ופקודיו  לתורג'מן 

מלא ומסודר על כל דבר שזז בפנתרים השחורים.

מפגש ברור של אינטרסים
'דיווח "על המשמר" על התארגנות של   71 בינואר 
צעירים, בראשית שנות ה-20 לחייהם, "נגד הממשלה 
של  המתמשך  קיפוחם  ונגד  והממסד"  האשכנזית 
המזרחים. הראיון התוקפני צוטט בכלי התקשורת 
גם  בממסד.  ראשונים  הדים  ועורר  המרכזיים 
תורג'מן, קצין מודיעין במשטרה, שלימים היה לניצב 
ולמפקד המחוז הדרומי ומחוז תל אביב, נזעק לנוכח 
האפשרות שיפרוץ פה מרד מזרחי. "ברקע כל הזמן 
הידהדו בראשי אירועי ואדי סאליב", הוא מספר. אבל 
יותר מוואדי סאליב הפחיד אותו השם שבחר סעדיה 
אותו אימץ מהתנועה השחורה  לתנועה,  מרציאנו 
המיליטנטית האמריקאית. "הייתי מאוד חרד ממנו", 

הוא מודה.
תורג'מן ביקש לפתוח באיסוף חומר מודיעיני מקיף 
והוא  ביקש לאתר מקורות,  על החבורה. מקציניו 
גייס את הדג השמן מכולם. ב-23 בפברואר  עצמו 

ואחד מפקודיו עם אלבז. "המקור,  נפגשו תורג'מן 
שהנו מקורב לחבורה המכנה את עצמה הפנתרים 
בכדי  לפעילותם  לחדור  הנחיות  קיבל  השחורים, 
לדווח לנו על הנעשה", נכתב בדו"ח מודיעיני לאחר 

הפגישה. הסימן שניתן למקור היה פ-51.
ממש.  של  סוד  שותף  מהצמרת,  אחד  היה   51 פ-
הוא הכיר את כל הצעדים המתוכננים של התנועה 
והזרים מידע רב ואפקטיווי על המתרחש במפגשים 
החשאיים שקיימה צמרת התנועה בבתים הזעירים 

של שכונת מוסררה. 
ושודד  "כפורץ  הדו"חות  באחד  שהוגדר  אלבז, 
לשעבר", היה "לקוח" של תורג'מן עוד לפני הפעלתו 
כסוכן בפנתרים. תורג'מן נולד במרוקו, אלבז - שחזר 
היה   – ממחלה  שנים  כמה  לפני  ונפטר  בתשובה 
קרבה  שררה  השניים  ובין  הארץ,  יליד  מרוקאי 
ב"וועד העדה  משפחתית רחוקה; כמי שהיה חבר 
יוצאי צפון אפריקה,  המערבית", ארגון ממסדי של 
הכיר תורג'מן היטב את אחיו של אלבז, ציון, מפעילות 
משותפת בארגון. "הוא כבר היה אז מקורב לפנתרים 
אבל הוא יותר מבוגר מהם בגיל, רובם היו בני 20 והוא 
היה קרוב ל-40 ,"אומר תורג'מן על אלבז. "הוא הודרך 
נמנה עם חמישיית  ובמהרה  לתפוס עמדת הנהגה 
של  ברור  מפגש  פה  היה  הקבוצה.  של  המנהיגים 

אינטרסים. היה קל לגייס אותו".
בתמורה לשירותיו של אלבז הועלמה עין מפעילותו 
במזומן.  תשלומים  בקביעות  קיבל  והוא  כסרסור 
לו בעיות  ואם היו  תורג'מן: "הוא היה מקבל כסף, 
במשפחה, אנחנו פתרנו אותן. הוא היה אדם פיקח 
בעל קסם אישי. הוא הזדהה עם הפנתרים, או ששיחק 
עוד לפני  ידינו  את המשחק היטב. הוא הופעל על 

שהפנתרים החלו להפגין".
'היה אלבז גרוש ואב לשניים. ראובן אברג'יל  ב-71 
מספר שהצטרף לתנועה בגל השני: "הוא היה החכם 
שבינינו, בעל קסם אישי רב, גבר יפה ושרמנטי. לא 

עלה כלפיו כל חשד".

נמר כפול
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נודע לנו ממקורנו
לא פלא שהממסד נלחם בפנתרים בחורמה והצליח 
לסכל את רוב פעולות התנועה, גם אם לא הצליח 
להשתיקה ולשתקה. עוד לפני שהפנתרים הניפו את 
הכרזה הראשונה כבר הציצה המשטרה מאחורי גבם. 
כבר בימי הפעלתו הראשונים דיווח אלבז למפעיליו 
על קרעים בתוך התנועה. מה היה חלקו של אלבז 
איך הצליח לרקוד על שתי  בפילוגים אלה?  עצמו 
וגם להלשין  חתונות, גם להיות חבר בכיר בתנועה 
את  שוכחים  לא  הפנתרים  חברי  למשטרה?  עליה 
הסינרגיה שניסה ליצור בין שני תפקידיו. בדיווחים 
מפשר,  כגורם  אלבז  עצמו  הציג  למפעיליו  שמסר 

ממתן ומרגיע, אך המציאות היתה אחרת.
אלבז שימש למעשה כסוכן פרובוקטור. "סוכן יותר 
טוב ממנו לא תוכל למצוא", אומר היו"ר השני של 
התנועה, כוכבי שמש. "כנראה שהוא היה מקבל הרבה 
כסף. לאלבז היתה חוכמה של האנשים הפשוטים. 
נזק אלא לכך שהמשטרה  לנו  גרם  לדעתי הוא לא 

תפחד מאיתנו".
71 הגיליון הראשון של "הפנתר השחור" הופץ  בקיץ 
יוני  ובגזרת המפעיל-מקור ניכרה מתיחות. באמצע 
"על  , שהפנתרים החליטו  דיווח מקור אחר, פ-68 

הקמת ועדת ביטחון שתשמור על הביטחון והסודיות 
על  "הוטל  מכן  לאחר  ימים  כמה  הפנתרים".  של 
היה  המרחב".  במטה  עמנו  במגע  להימנע  המקור 
חשש שאלבז יישרף, למרות שתורג'מן טוען כי זה לא 
הזיז לו. "עצם העובדה שהיה מבוגר, פיקח וממזר גרם 
לפנתרים לשלוח אותו לשיחות איתנו כנציגם. הוא 
לא חשש אף פעם, פשוט ציפצף. הוא היה חזק מאוד 

פיזית וחזק באישיות", מספר תורג'מן.
מהמשטרה,  הפנתרים  של  המושבע  יריבם  דווקא 
להם  לחלוק  אחרי,  שנה   36 מהסס,  לא  תורג'מן, 
שבחים: "המאבק שלהם היה צודק ב-100%, וגולדה 
בטעותה חשבה שאפשר לדכא אותם באמצעות הכוח 
שאם  לחשוב  מתפתה  אתה  בהתחלה  המשטרתי. 
ואז אתה מבין שמולך  ייגמר,  זה  תפזר אותם בכוח 
גולדה היתה  ואינטליגנטית.  עומדת חבורה נחושה 
אטומה למצוקות שלהם. אם היא היתה יורדת פעם 
אחת למוסררה לראות את העוני והדלות, היא היתה 

מבינה. איך אפשר היה לצמוח בשכונה כזו?"

מתוך כתבה מאת גידי וייץ, 
30.03.2017
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"קולה של המדינה"
)1948 עד אמצע שנות החמישים(

הבן-גוריוני,  הממלכתיות  בעידן  הדרך,  בראשית 
מקל  תקיעת  ונחשבו  נדירים  היו  המחאה  גילויי 
בגלגלי העגלה הציונית הדוהרת. בתקופה זו, לנוכח 
האתגרים הקיומיים שניצבו לפני המדינה שזה עתה 
הוקמה, שללו הממשלה והציבור מכול וכול את גילויי 
זו כמה גילויי  המחאה. למרות זאת ידענו בתקופה 
עולים חדשים  כמו הפגנות ספורדיות של  מחאה 
מחוסרי עבודה במחנות המעבר, מחאה סוערת על 
הסכמי השילומים עם גרמניה )1951-1952( והפגנות 
חרדים בנושאי דת ומדינה, כמו שמירה בפרהסיה 

על השבת.   

"התקופה הרדומה"
)אמצע שנות החמישים עד 1967(

התעצמות כוחה של המפלגת הדומיננטית מפא"י 
מנעה גילויים אופוזיציוניים; אם היו כאלה, הם דוכאו 
ידי השלטונות. המחאה המשמעותית בתקופה  על 
 ,1959 ב- סאליב  ואדי  באירועי  ביטוי  קיבלה  זו 

המסמלים את יציאת השד העדתי מהבקבוק.

 "המחאה האותנטית"
)1967-1977(

זו, קווי השבר בחברה הישראלית, שהיו  בתקופה 
עד כה סמויים מן העין, צצו על פני הקרקע והציתו 
כנגד הממשלה. התבגרות הדור השני של  מחאה 
העולים החדשים חידדה את הפער העדתי והייתה 

מקור תבערה למחאה חברתית-כלכלית על רקע 
של  בפעולתם  כאמור  התגלמה  זו  מחאה  עדתי. 

"הפנתרים השחורים" בראשית שנות השבעים. 
נוסף על כך הולידו תוצאות מלחמת ששת הימים 
את השסע הִנצי-יוני ועמו את תנועות המחאה מימין 
ומשמאל. גם השסע הערבי-יהודי התחדד בעקבות 
חידוש  ובעקבות   )1966( הצבאי  הממשל  ביטול 
הקשר בין ערביי ישראל והפלסטינים בשטחים. אחד 
הביטויים של תהליך ה"פלסטינזציה" שעברו ערביי 
ישראל היה אירועי "יום האדמה" ב-1976 במחאה 

על הפקעת קרקעות.
מלחמת יום הכיפורים ערערה עוד יותר את מעמדה 
של מפא"י כמפלגה דומיננטית ונטעה בלב הציבור 
ספק כבד באשר למקבלי ההחלטות. ספקנות זו בצד 
זעם על מחדל המלחמה לבו את תנועת המחאה 
זו סימלה את  כיפור. מחאה  יום  שלאחר מלחמת 
התערערות הָטאּבּו של המדינה בענייני חוץ וביטחון, 
הובילה  ואף  הפוליטית  המערכת  על  השפיעה 
גולדה מאיר ושר  להתפטרות ראש הממשלה דאז 

הביטחון משה דיין.

"מחאת השלום והביטחון"
)1977-1995(

היו קשורות  רבות מפעולות המחאה  זו  בתקופה 
מדיניים  צעדים  למלחמות.  או  השלום  לתהליך 
מצרים  עם  השלום  הסכם  על  החתימה  דוגמת 
אלימה,  לעתים  מחאה,  הולידו  מסיני  והנסיגה 
עוררו  על מדיניותה של הממשלה. מהעבר השני 
בתהליך  בהתקדמות  וההתמהמהות  המלחמות 
השלום מחאה מצדה השמאלי של המפה הפוליטית. 

גלי המחאה בישראל: 
מהקמת המדינה ועד היום

המחאה בישראל חופפת במידה רבה את השסעים העיקריים בחברה, 
ומתעוררת סביב סוגיות הקשורות למתחים אלו – השסע הניצי-יוני 

)ימין-שמאל(, השסע היהודי-ערבי, השסע הדתי והשסע העדתי. 
נהוג להבחין בין תקופות שונות של מחאה בישראל  
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רחבת  מחאה  תנועת  התגבשה  לבנון  במלחמת 
היקף שבאה לידי ביטוי בהפגנת ה-400 אלף לאחר 
צורות  הופיעו  וכן   ,)1982( ושתילה  הטבח בסברה 
חדשות של מחאה דוגמת סרבנות. שיאה הטרגי של 
המחאה על מדיניות הממשלה בעניין תהליך השלום 
יצחק רבין ב-1995. מאז  הוא רצח ראש הממשלה 
רצח רבין חלה התמתנות בגילויי המחאה. כך למשל 
מסע המחאה רחב ההיקף והמתמשך, שניהלו אנשי 
גוש קטיף וההתנחלויות )ה"כתומים"( כנגד תכנית 
ההתנתקות ב-2005, היה מתון יחסית ולא גלש בדרך 

כלל לאלימות. 

"מחאת הדור הבא"

העשורים הראשונים של המאה ה-21 היו בסימן של 
קיטוב חברתי הולך וגובר שהפך את "שיח השסעים" 
ל"שיח שבטים", כפי שתיאר זאת הנשיא ראובן ריבלין 
מהעברת  הושפעה  זו  בתקופה  המחאה  בנאומו. 
גם  הכלכליים-חברתיים,  לנושאים  הכובד  נקודת 
בשל הקבעון המדיני ודחיקת שיח השלום לשוליים, 
מיעוטים  של  נוכחותם  מהתחזקות  כתוצאה  וגם 
נוספה המהפכה  שונים בזירה הציבורית. לכל אלה 
של הרשתות החברתיות שאפשרה התארגנות מחאה 

רחבת היקף תוך זמן קצר. 
2011 מסמלת דפוס מחאה  המחאה החברתית של 

חדש זה. המחאה התמקדה בדרישה לצדק חברתי, 
יוקר המחיה וחלוקת המשאבים  והעלתה את נושא 
לסדר היום הציבורי. היא התייחדה בכך שהפרופיל 
של המוחים היה שונה מבעבר – בעיקר צעירים ובני 
המעמד הבינוני, והן משום שהיא התארגנה בעיקר 
באמצעות הרשתות החברתיות. גוויעתה של המחאה 
מבלי לחולל שינויים יסודיים בחברה ובכלכלה הובילו 

לדעיכה של רוח המחאה למשך מספר שנים. 
קול  השמיעו  לא  לכן  שקודם  קבוצות  זו  בתקופה 
מחאה משמעותי במרחב הציבורי התארגנו למפגני 
יוצאי  כוח – מחאת מבקשי המקלט )2014(, מחאת 
 )2018( הלהט"ב  מחאת קהילת   ,)2015( אתיופיה 

ומחאה כנגד אלימות נגד נשים )2020(.   
מחאת בלפור )הדגלים השחורים, מחאת הגשרים( 
2020 לכאורה משתייכת למחאות על  במהלך שנת 
רקע השסע ימין-שמאל, אולם למעשה היה מדובר 
בתוכן שונה של מחאה שעיקרה בעד ונגד דמוקרטיה, 
שלטון החוק וערכים ליברליים, ואף הצטמצמה לרמה 
הפרסונלית וכּוונה כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו 

)"רק לא ביבי"(. 
המתח  כי  הבהירו   2021 במאי  שפרצו  המהומות 
היהודי-ערבי עודו אחד השסעים העמוקים והנפיצים 

ביותר בחברה הישראלית. 

ד"ר דנה בלאנדר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
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יוצרים

זאב לוי עיצוב תפאורה
בוגר המגמה לעיצוב במה בבית הספר לאומנויות הבמה בסמינר הקיבוצים, מרצה ומלמד עיצוב. 
בין  ובבתי ספר למשחק.  מעצב תפאורה להצגות בתיאטרונים הרפרטואריים, תיאטרוני הילדים 
עבודותיו בתיאטרון - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: קיר זכוכית, עבדאללה שוורץ. בתיאטרון הבימה: 
ורסאצ'ה שם זמני, בעלה של אשתי, קח את אבא שלך ולך לעזאזל, הרובוטית. בתיאטרון הקאמרי: 
ע'-17, רומיאו ויוליה. בתיאטרון באר שבע: פרח השכונות, לא משלנו. בתיאטרון אורנה פורת: אדיסון, 
גיבורה, שרלוק הולמס. בתיאטרון המדיטק: הנקה ופיט, הסודות של מאי, המסע המופלא לארץ המילים, 
זוכה פרס ראשון   .2020 ונוער  זוכה פרס הבמה לעיצוב תפאורה לילדים  ילדי בית העץ, איינשטיין. 
לעיצוב תפאורה בפסטיבל חיפה להצגות ילדים 2011. זוכה פרס ציון לשבח על עיצוב התפאורה 

בפסטיבל עכו 2007.

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

בהוצאת כנרת זמורה ביתן והפך לרב-מכר.

נועם שמואל בימוי ודרמטורגיה
   )BA ( במאי, מחזאי ומתרגם. מנהל אמנותי בתיאטרון המדיטק חולון. בוגר תואר ראשון בהצטיינות
בבימוי תיאטרון, טלויויזיה ורדיו בדרמה סנטר, לונדון. בוגר מחלקת התרבות של גלי צה״ל. בוגר בית 
ספר לאמנויות ״תלמה ילין״. בין מייסדי איגוד בת״י, איגוד במאי התיאטרון בישראל. מורה למשחק 
בשיטת יאט ב״בית צבי״, ובסטודיו של האופרה הישראלית, וכחבר בוועדה הפדגוגית של הסטודיו 
יורם לוינשטיין. חבר בהנהלה האמנותית של התיאטרון הקאמרי בין השנים  למשחק מיסודו של 
2006-2011. יועץ ומתאם אמנותי של פסטיבל התיאטרון הבי״ל הראשון והשני של תל אביב. ביים 
בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: ראודה. בתיאטרון גשר: חוות החיות, רודף העפיפונים, אלף שמשות 
זוהרות. בתיאטרון הבימה: מוטרפים מאהבה. בתיאטרון הקאמרי: רומיאו ויוליה, ע׳ 17, משחקים בחצר 
ילדי  ופיט,  הנקה  חורגים לאלוהים. בתיאטרון המדיטק:  ילדים  האחורית, גדר. בתיאטרון נא לגעת: 
בית העץ, המסע המופלא לארץ המילים, איינשטיין, ילדיסקו. ביים בתיאטרון אורנה פורת, תיאטרון 
הקיבוץ, בתיאטרון הארצי לנוער, בתיאטרון מופע ובבתי הספר למשחק ברחבי הארץ. זוכה פרס 
17 מטעם קרן רבינוביץ׳, פרס הבימוי בפסטיבל ״פותחים  ״מצטיין תלמה ילין״, פרס הבימוי על ע׳ 
במה״ על בימוי הנה עולה האור מאחורי בבית ליסין, פרס הצגת השנה על הנקה ופיט, פרס הצגת 

השנה ופרס הבימוי על ההצגה איינשטיין.

אביה בש עיצוב תלבושות                               
עיצוב  עבודותיה בתיאטרון,  בין  ותלבושות בסמינר הקיבוצים.  לעיצוב תפאורה  בוגרת המסלול 
מוטרפים מאהבה,  עבדאללה שוורץ. בתיאטרון הבימה:  - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר:  תלבושות 
הסיפור של נינה, בעלה של אשתי, ורסצה שם זמני, אגדת רובינא, מסעות הדוד אריה, עושה כרצונו, אמא 
חוות החיות, הקליינט, רודף העפיפונים, אלף שמשות  אמרה שאסור, ליזולטה במאי. בתיאטרון גשר: 
תופעות  המשרתות. בתיאטרון חיפה:  ויוליה. בתיאטרון הרצליה:  רומיאו  בתיאטרון הקאמרי:  זוהרות. 
שרלוק הולמס, גיבורה קטנה, אדיסון, הניצחון  קרליבך חי. בתיאטרון אורנה פורת:  לוואי. ביידישפיל: 
הסופי, הודיני. בתיאטרון המדיטק: הנקה ופיט, ילדי בית העץ, הסודות של מאי, המסע המופלא לארץ 
המילים. פסטיבלים - עכו לתיאטרון אחר: כלבים, יושבים. בתיאטרון רחוב בת ים: חרדים )זוכה מקום 
ראשון(, הבלון האדום )מקום שני( חג המחזמר – משיח עכשיו. חיפה לילדים – ארץ קליק, העולם על 
פי אלון. בתי ספר למשחק - יורם לוינשטיין: בית ברנרדה אלבה, מבויש עד תום, אלוהי הקטל. גודמן: 

שמונה נשים. בית צבי: קן הקוקיה, שמנה. בתיאטרון המסחרי: לא רק בלונדינית.
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אבי בללי מוזיקה
מיסד, בסיסט וסולן "נקמת הטרקטור" שהוקמה בשנת 89 ומאחוריה 10 אלבומים ושיתופי פעולה 
מצליחים עם עולם המחול הקולנוע והתיאטרון. בין ההצגות להן הלחין מוזיקה – בתיאטרון בית ליסין 
יתומים, האב. בקאמרי:  השיבה,  טרטיף. בתיאטרון הבימה:  על עכברים ואנשים,  ע"ש ברוך איבצ'ר: 
איסמעיליה. בתיאטרון חיפה: אותלו, רומיאו ויוליה. במחול - להקת בת שבע ואוהד נהרין: קיר, אנאפזה. 
להקת ורטיגו: אחת אחת ואחת. יסמין גודר: קרם תות ואבק שריפה. להקת קמע: במדבר דברים, לא 
לוד  ועוד דוקומנטרי:  בטיפול, תימרות עשן, שטיסל, עיר מקלט,  ועוד. בטלוויזיה:  נודע, מנמוזין, זעם, 
בין יאוש לתקווה, ילדי השמש, לוחם 556, המפרץ, ועוד בקולנוע: כנפיים שבורות, יונה, בוקר טוב אדון 

פידלמן, אחותי היפה, מיתה טובה.

זיו וולושין עיצוב תאורה
בוגר סמינר הקיבוצים בתיאטרון. בין עבודותיו - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: מלאכת החיים, סיפור ישן 
חדש, הר לא זז, הוא הלך בשדות, הקומה השלישית, מלך הכלבים, הסודות, הים הכחול העמוק, משרתם 
של שני אדונים, אוסלו, לילה אחד מרקוביץ׳, קופסה שחורה, שיעור ריקוד, בין המילים, ארבע אימהות. 
בתיאטרון הבימה: החוטם, כוכב יאיר, ארץ חדשה, הסוחר מוונציה, לא אשנא, השבועה, הקמצן, אלוהים 
מחכה בתחנה, חשמלית ושמה תשוקה, יהוא, עשר דקות מהבית, יחסים מסוכנים, קוריולנוס, סיפור פשוט, 
החיים בשלוש  זוג פתוח. בתיאטרון גשר:  משהו למות בשבילו, בומרנג,  לבד בברלין. בתיאטרון חיפה: 
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.

אלדד בוגנים וידאו ארט
יוצר קולנוע ומורה לקולנוע. בין עבודותיו - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: אינטימיות. יצר את הוידאו 
להצגה משפט חוזר בבימוי אמיר וולף. סרטו התיעודי האחרון אהבה מתרגשת לבוא שודר בערוץ "כאן 

11". צילם, ערך וביים מספר סרטי עלילה ארוכים ועשרות של סרטים קצרים.

תום אפלבאום תנועה
בין עבודות הכוריאוגרפיה שלו בסטודיו   .2014 לוינשטיין,  יורם  בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של 
פרנקנשטיין הצעיר,  ומחזות הזמר:  גווין,  פדרה מאוהבת, פאביאן, אומץ חמלה אהבה, נל  - בהצגות: 
לשקשק את העיר. בתיאטרון חיפה - משחק ומעצב התנועה בהצגה ניקוי ראש לשבכ, כוריאוגרפיה 
לשוק המציאות ולמחזמר התחנה. בתיאטרון גשר - שחקן בהצגות רודף העפיפונים, חוות החיות, תל 
נולד לרקוד - מלחמת העולמות, כוריאוגרפיה  חורף, המחברת הגדולה. בטלוויזיה: השתתף בתכנית 

לכוכב נולד 10.
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משתתפים

שלומי טפיארו סעדיה מרציאנו
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2006. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך 
מנדרגולה,  טובים,  בחורים  ורות,  עלמה  המדבר,  מן  תפוחים  אהבה,  סיפור  ההיסטוריה,  נערי  איבצ'ר: 
מקסי ואני, עובד בשביל שניים, טרטיף, אלה גרוסמן, הקומה השלישית, מלך הכלבים, עבדאללה שוורץ. 
בטלוויזיה: זגורי אימפריה, עממיות, בנות הזהב, הקיבוצניקים, מגן דויד דרום, למה מי מת, פי פי אס, חזרות, 

ועוד. השתתף באנסמבל הגדוד העברי.

טל דנינו ראובן אברג'יל
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2010. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך 
איבצ'ר: בחורים טובים, נדל"ן, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, האבא, הר לא זז, הוא הלך בשדות, 
מלך הכלבים. בתיאטרון הספריה: 12 המושבעים, בילי בדאי, שבת ראשון שני, מעיין הכבשים, האחרונים, 
נדלניסטים, פרח לב הזהב.  יחסים מסוכנים, כותרת ראשית, ארוחה בהפתעה, בפיסגה,  אווזים,  ציד 
בתיאטרון מראה: שיעור בתנ"ך, Tolife. בתיאטרון המדיטק: דו רה מו. בתיאטרון אורנה פורת: הנחשול, 
אחת אפס אפס, השוטר  בטלוויזיה:  ארץ צבי.  תיאטרון השעה:  המשרתים.  קבוצת אורתו-דה:  מולאן. 

הטוב, צדיקים.

אור בן מלך צ'רלי ביטון
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, שירת בתיאטרון צה"ל. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש 
ברוך איבצ'ר: סוסים על כביש גהה, אשה בעל בית, שבטים, אילוף הסוררת, הקומה השלישית. בטלוויזיה 
בסדרות: אורים ותומים, עספור, האלופה, פרשת השבוע, בתכנית המערכונים לצחוק או למות. בקולנוע: 

התגנבות יחידים, העולם מצחיק, עדות.

יורם טולדנו יעקב אלבז
בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 1996. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך 
איבצ'ר: אבודים ביונקרס, סינית אני מדברת אליך, החולה ההודי, קפה ערבה, דולפינים, פרינסס מרי 7, 
ולנטינו, נדל"ן, סוסים על כביש גהה, המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה, המוגבלים, הר לא זז, הקומה 
גייפס.  הפסנתר של ברתה,  בתיאטרון באר שבע:  השלישית, אנשים מקומות ודברים, קופסה שחורה. 
בתיאטרון הספריה: כובע מלא גשם, הנרי הרביעי, דרך החופש, מעגל הגיר הקווקאזי, גג שקוף. בתיאטרון 
חיפה: תשובה, ארתורו אוי, להיות או לא להיות, אותלו, גבולות, המלט, רומיאו ויוליה, שלום ולא להתראות, 
יתוש בראש, רומבטיקו, דודתו של צ'ארלי, בנות עובדות. בתיאטרון תמונע:  אימפרו, אמנות המשחק, 
מועדון הקופים הירוקים. בטלוויזיה: סיבת המוות רצח, שלווה, המכון, ספי, תיק סגור, חדר מלחמה, תמרות 
עשן, טקסי דרייבר, חטופים, הרמון ועוד. בקולנוע: שלוש אמהות, חמש שעות מפריז, אדם בן כלב, אנשים 

כתומים, געגוע, הד ועוד. זוכה פרס השחקן בפסטיבל הקולנוע אירו אסיה לשנת 2019.

ניסו כאביה אברהם תורג'מן
בוגר הסטודיו למשחק, יורם לוינשטיין 1993. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: 
נדל"ן, תנאים של חיבה, פרינסס מרי 7, ולנטינו, סוסים על כביש גהה, אישה בעל בית, המקרה המוזר של 
הכלב בשעת לילה, אהבת מוות. בתיאטרון הבימה: סיראנו דה ברז'ראק, החייל האמיץ שווייק. תיאטרון 
הקאמרי: רומיאו ואמא. אנסמבל תמונע: לצחוק בפראות, רעב, משחקי חברה, רביזור, עניין של גברים, 
פריחת ההדרים, וריאציות גולדברג. כמו כן משחק מעל 10 שנים בהצגת יחיד שכתב יחד עם ניצן כהן 
חובו של אהרון  הביתה הביתה. בטלוויזיה:  זוכת פרס מפעל הפיס. תיאטרון באר-שבע:  חם בטבריה 
כהן, מנדל וגורנשטיין, תיק סגור, יום האם, עניין של זמן, עבודה ערבית, החממה, השוטר הטוב, פלמ״ח. 

בקולנוע: הכוכבים של שלומי, ברווזים אגדה אורבנית.



27 פנתר כפול

הדר רותם-רצון סימה אלבז
– בתיאטרון  בין ההצגות בהן השתתפה   .2006 יורם לוינשטיין,  בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של 
הבימה: המחזמר סיגל, לא ביום ולא בלילה. פסטיבל בת ים: כלה על הנייר. הפקה פרטית: אדוני שר 
האוצר. בטלוויזיה: המרגל׳ם - נטפליקס, חטופים, תא-גורדין, משיח, שב״ס, השוטרים, הד-קולך, ספיידרז, 

הומלנד, הרודן, מתים לרגע. בקולנוע: חקירה מעבר לקווים, חתונת טואלט, דמעות של חול.

דן קיזלר ניסים טולדנו
2006. זוכה פרס צבי קליר לתלמיד מצטיין. בבית ליסין  בוגר בית צבי בית הספר לאומנויות הבמה, 
ע"ש ברוך איבצ'ר: נערי ההיסטוריה, הבית של מארווין, שיחות עם אבי )בשיתוף תיאטרון חיפה(. בתיאטרון 
הקאמרי: יהודים רעים, סיראנו, כנר על הגג, כולם רוצים לחיות, קומדיה של טעויות, כולם היו בניי, גטו, סלאח 
שבתי. בתיאטרון גשר: וריאציות לתיאטרון ותזמורת. בתיאטרון הבימה: המאובן, הקוסם מברוקלין, רוחות, 
סיראנו דה ברז'רק, חתולה על גג פח לוהט והפיזיקאים. בתיאטרון המדיטק: הכבש הששה עשר, ילדיסקו, 
ויעלי, כטוב בעיניכם, מלך היהודים, ציפור הנפש, עץ  ילדי בית-העץ, צפרדי וקרפד, אריה הספריה, יותם 
הדומים תפוס, סוד הגן הנעלם, המסע המופלא לארץ המילים. בתיאטרון ארצי לנוער: שורשים, שובר גלים, 

צו פינוי ועוד.

יעל בר שביט ויקי אמסלם
בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי, 2016. בין ההצגות בהן השתתפה - בפסטיבל יפו, גשר: 
הסיני שקרא עיתון. בצוותא: קצר על הבר, שיחות עם הברמן. במסגרת הלימודים: גן ריקי, סינית אני 

מדברת אליך, משחקים בחצר האחורית, 5 בנים. קום, המים זוכרים.

יניב לוי עו"ד שגב/מוכר/שוטר
בוגר הסטודיו למשחק בהנהלת יורם לוינשטיין, 2003. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך 
איבצ'ר: פילומנה, נערי ההיסטוריה, מייק, אקווס, חלום של לילה בלב קיץ, תמונות יפואיות, משחק ילדים, 
במחזמר אביב מתעורר, מכולת )בשיתוף הקאמרי(, משאלה אחת ימינה, המוגבלים, אלה גרוסמן, הסודות, 
הקוסם מארץ עוץ )בשיתוף המדיטק(, פינוקיו )בשיתוף ת.  המלאך,  היורשת, בעלת בית. הצגות ילדים: 
ארצי(. הפקות הסטודיו למשחק יורם לוינשטיין: מקבת, שלושה הוצמך, רחוב, פריקס, הטיול למרכז כדור 
הארץ. בצוותא: מלחמה - אופרת רוק, המופע של זוכוביצקי, אגדה בחייו. פסטיבל עכו: נסיכות וחיילים. 
במדיטק: אמא אמרה לי דני, אליפים, המאוהב מכתה ו'. בטלוויזיה: מיכאלה, מיסטר מותק, משחק החיים, 
בעל זבוב, נוף ילדות, סיפור אהבה ארץ ישראלי, אוזו ומוזו,  בנות הזהב. הלחין ועיבד מוסיקה להפקות: 

המופע של זוכוביצקי. 

אופיר וייל עו"ד שגב/מוכר/שוטר
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2006. בין ההצגות בהן השתתף - בבית ליסין ע"ש ברוך 
מנדרגולה, שיינדלה,  )בשיתוף המדיטק(,  יפואיות, המלאך  חלום של לילה בלב קיץ, תמונות  איבצ'ר: 
מכולת )בשיתוף הקאמרי(, המוגבלים, הוא הלך בשדות, ההצגה חייבת להיגמר, משרתם של שני אדונים, 
אריה הספריה.  מסך הברזל, מעלה הקרחות. בתיאטרון המדיטק:  פורת:  אורנה  שבעה. בתיאטרון 
שוטרים, קופה ראשית, מה שבע, שב"ס, מותק בול  סאלח שבתי, פינוקיו. בטלוויזיה:  בתיאטרון הארצי: 
באמצע, צומת מילר, לה פמיליה, השוטר הטוב,  הקלמרים, שטיסל. בקולנוע: הממונה על משאבי אנוש, 

סוף עידן התמימות, אווה. 

.
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אביחי בלחסן עמרם דרעי/רב/אח
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב, 2018. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון הנפש: אהבה 
בין הדלקים. הצגות הסטודיו: הטרילוגיה הבלגרדית, אורזי המזוודות, ברטה והים הכחול, בחשיכה הבוערת.

דניה לנדסברג עיתונאית
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2017. בוגרת רימון ביה״ס למוסיקה. בין ההצגות 
בהן השתתפה - בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר:  לילה אחד מרקוביץ׳. בתיאטרון הקאמרי: פשוט לאהוב. 

בתיאטרון הסימטה: חד נשואית. בהפקות פרטיות: הרצל, על הדבש ועל העוקץ.

תובל שפיר שימי אלבז/שוטר
בתיאטרון הבימה: סימני  בין ההצגות בהן השתתף – בבית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר: קופסה שחורה. 
 ,)2011,  2012,  2013,  2016( פסטיגל   ,LIVE 14/48. הפקות פרטיות: מדגסקר דרך. פרויקט תיאטרון 
1-3(, פצועים בראש, גאליס,  )2015(. בטלוויזיה: כפולה )עונות  הקוסם   ,)2013,  2014( גאליס  מופע 
יש בעיה, אחשלי. בקולנוע: פעם הייתי,  שיחה צפופה, סברי מרנן, לצבי  החולמים, השמינייה, נשרים, 

גאליס קונקט, גאליס – המסע לאסטרה, פולגז.

תודות:
תודה מיוחדת לראובן אברג'יל וצ'רלי ביטון שפתחו בפנינו את ביתם,

וסיפרו לנו את סיפור הפנתרים השחורים.

צילומים בוידאו:
מאיר ויגודר, "סעדיה מרציאנו, הפגנת הפנתרים בירושלים, 1971

משה מילנר, יגאל בן נון

קטעי הוידאו בהצגה באדיבות:
ארכיון תאגיד השידור כאן - בילי סגל גזליוס, שאול בשור, דפי לויאב-גופר

ארכיון הסרטים הישראלי - סינמטק ירושלים -מאיר רוסו. אוסף שלבי ולאליס שלבי.
ארכיון שירות הסרטים הישראלי, שילה גומרי: קטעים מתוך "חופשה בצפון" יורם גרוס 

ו"ביום חג" שמואל אימברמן

תמונת השער מתוך ספר ״הפנתרים השחורים״
הוצאה לאור 
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תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר( על שם ברוך איבצ׳ר
מייסודה של ההסתדרות הכללית. פועל בסיועם של: משרד התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו

רח' דיזנגוף 101 תל-אביב 
 www.lessin.co.il 03-5241333 :טלפון: 03-7255300 קופה: 03-7255333 פקס

רשת שידור
מחזה מאת לי הול
 עפ"י תסריט מאת

פאדי צ'ייפסקי
תרגום: אבישי מילשטיין

בימוי: אילן רונן

בין המילים
לראשונה בישראל
מאת פלוריאן זלר

בימוי: אילן רונן

שיעור ריקוד
מאת מארק סנט ז'רמן

תרגום: אלי ביז'אווי
בימוי: מירי לזר

הניצוד
מאת דיוויד פאר

עפ"י סרטו של תומס וינטרברג

במעבה היער
לראשונה בישראל
מאת פלוריאן זלר

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר 2021-22 

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

כמו ציפורים
מאת ווג'די מועוואד
תרגום: אלי ביז'אווי

שני שקרים ואמת אחת
מאת סבסטיאן בלאן

וניקולא פווארה

משפחה חמה
מאת ענת גוב

בימוי: רוני פינקוביץ'

תפוחים מן המדבר
דרמה קומית ישראלית

מאת סביון ליברכט
בימוי: אמיר וולף

משחקים בחצר 
האחורית

דרמה ישראלית
מאת עדנה מזי״א
בימוי: עידו רוזנברג

השנה הפוליטית שלי
מחזה ישראלי חדש

מאת ובבימוי:
הילל מיטלפונקט

עבדאללה שוורץ
מחזה ישראלי חדש

מאת רמי ורד
בימוי: רוני פינקוביץ'

לעבור את הקיר
לראשונה על הבמה

על פי סרטה של רמה 
בורנשטין

מאת אורן יעקובי
בימוי: עידו רוזנברג

פנתר כפול
מחזה ישראל חדש

מאת יואב שוטן-גושן
בימוי: נועם שמואל

סינית אני מדבר אליך
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

הנאהבים והנעימים
מאת מוטי לרנר

וישראל זמיר
בימוי: עידו רוזנברג

בעלת הבית
מחזה ישראלי חדש

מאת שלומית ארנון בר-לב 
וליאת פישמן לני

עפ"י ספרה של נעה ידלין

הגלולה
קומדיה ישראלית חדשה

מאת רוני סיני
בימוי: רועי שגב

אינטימיות
 מחזה ישראלי חדש

מאת רוני קובן
בימוי: אמיר וולף

אפס ביחסי אנוש
קומדיה מוזיקלית
מאת אורן יעקובי
עפ"י סרטה של

טליה לביא
בימוי: עידו רוזנברג
מוזיקה: עילי בוטנר

ארבע אימהות
מחזה ישראלי חדש

מאת דניאל לפין
בימוי: רוני פינקוביץ׳



להצגה זו
 מנהלת הצגה:

אורנה דויטש

 מנהלי במה:
אבישי עשור/נביל 

טאפש/מתיאס סטוליאר

 תאורה:
ניסים דלריה/ליאור עזרא

 הגברה:
רז בליצבלאו/רם קציר

 מלבישה:
אלונה קומינה

 פאות:
אולגה מטאיסן

 אביזרנית:
נטלי חתוכה

 ביצוע תפאורה:
סדנת תיאטרון

 צילום שער:
גבריאל בהרליה

 צילום תוכניה:
רדי רובינשטיין

עיצוב שער:
רקפת ולטר-ונטורה

 עיצוב תוכניה:
סטודיו אתי קלדרון

 הפקת תוכניה:
מיכל גלעד

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׳

מנהל מחלקת תאורה: דולב ציגל
תאורנים: שוקי אבו-חצירה
אלכס בנסמן, ניסים דלרייה

שי דלרייה, שמואל הס
ראובן וולנר, פרננדו מחאיקר

 אולג סטפנוב, ליאור עזרא
אייל דרור עובדיה, 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



FRIENDS OF BEIT LESSIN THEATRE ידידי תיאטרון בית ליסין ע״ש ברוך איבצ׳ר

מייסדים 12,000 ₪ ומעלה

ידידים

אלכסנדר יעקב וחנה
אנג׳ל ענת ואודי

ארליך עדי ואמיתי
בצלאל אורית וחזי

גולדמן סיגל ועו״ד אמיר
דותן ורדה ובעז

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
אלדן אסתר 

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 

ביגר אילנה ואברהם
בן נפתלי אברהם

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
ברזניאק ד״ר נפתלי וקראוס אגט

ברנדס שרון וגיל
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

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

דנקנר אורלי ונוחי
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
יונס חנה ואלי

יוסף איריס
ימיני איילת וצבי

יפו עליזה ופרופ׳ אריאל
כהן מאיר וגילה שטיין

כהן מירב
כהן ניקול ורוברט

כץ מירי ואופיר

כצמן שלי וחיים
כרמון ציפה ואריק

כרמל ציפי ורפפורט אסף
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
ליאון מלכה ואמנון

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
מיכאלי אירמה ואבי

מילנר נאוה
מירצקי ד״ר אילונה
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מלצר דורית וארז
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

ענבי גניה ומאיר
ענבר יהודית ואורי

טוקטלי ד"ר עדנה
ליאון אלי עו״ד

נמרודי רוית ועפר
סגל נטע

פדרמן ליאורה ומיכאל
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

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

פרופר סוזי ודן
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
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

רוטשטיין זאב ורותי
רוטר אתי וגבי

רז אסתר
ריכטר יהודית וקובי

רקנאטי יובל יודי
שביט )שטריקס( רינה ואילן

שבירו רונית
שבתאי אנה ועפר
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן 
שלמון איריס ואליאב

שיף אן ודב
)fcd שמעוני רוני )שמעוני פינקלשטיין

שניידר בצלאל ולב יעל 
שסטוביץ׳ אורנה ויוני

שפיילטר אראלה ודניאל
שפירא עמוס וחלי הלוי

ד״ר נעמי שרון
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


