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חיתוכי העץ של האמן יעקב פינס ז"ל, שמשו בסיס והשראה לתפאורת ההצגה
השירים בהצגה נכתבו עפ"י שיריהם של מרטין לותר, בריסטיאן הופמן, היינריך היינה 

ומשוררים גרמנים אנונימיים מהמאות ה-15-17

מיכאל קולהאס, סוחר סוסים, לוקח את סוסיו לשוק בסקסוניה. בדרכו, דורש ממנו 
נציג מטעם היונקר וונצל פון טרונקה, רישיון מעבר, דבר שמעולם לא נדרש להציג 
קודם לכן. המסמכים כמובן אינם ברשותו והנציג דורש שישאיר את שני סוסיו 
הנאים כערבון. כאשר קולהאס מגלה כי הבקשה לערבון היתה שרירותית, הוא 
שב לטירת היונקר לדרוש את סוסיו חזרה. בטירה הוא מגלה שסוסיו הועבדו בפרך 
וסבלו התעללות ושמשרתו, שהשאיר לשמור עליהם, הוכה אף הוא. קולהאס תובע 
את היונקר עבור הוצאות הטיפול הרפואי של משרתו ועבור שיקום הסוסים. לאחר 
שנה נודע לו, כי תביעתו נדחתה הודות לקשריו הפוליטיים של היונקר. קולהאס 
מתעקש לעמוד על זכויותיו, אך נוחל כישלון. הוא מבין שבדרך החוקית לא יצליח 
לקבל את הפיצוי המגיע לו והוא פותח במלחמת צדק פרטית משלו. הוא מחריב 
את טירתו של היונקר, ממשיך לרדוף אחריו ברחבי המדינה, וזורע הרס וחורבן 
בכל אשר יפנה. קולהאס נתפס ונידון למוות. לפני הוצאתו להורג, נודע לו כי זכה 
בתביעה נגד היונקר. הוא זכאי לפיצויים עבור הפציעה של משרתו וסוסיו מוחזרים 

לו, בריאים ושבעים. מרוצה מכך שהצדק נעשה, הוא מקבל עליו את הדין.

מיכאל קולהאס
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תנועה: עמית זמיר
שפה ודיבור: אסי אשד

תודה לסנו - משפחת לנדסברג על הסיוע בהפקת ההצגה 
ועל תמיכתם הנאמנה בתיאטרון הלאומי הבימה
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The Play

Based on historical events, this thrilling saga of violence and retribution bridges the 
gap between Medieval and modern literature, and speaks so profoundly to the 
contemporary spirit that it has been the basis of numerous plays, movies, and novels. 
It has become, in fact, a classic tale: that of the honorable man forced to take the 
law into his own hands. In this incendiary prototype, a minor tax dispute intensifies 
explosively, until the eponymous hero finds the forces of an entire kingdom, and even 
the great Martin Luther, gathered against him. But soon even Luther comes to echo 
the growing army of peasants asking, "Isn’t Kohlhaas right?" Widely acknowledged 
as one of the masterworks of German literature, Michael Kohlhaas is also one of the 
most stirring tales ever written of the quest for justice.
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"על גדות נהר ההאבל חי, באמצע המאה השש עשרה, סוחר סוסים ושמו 
מיכאל קולהאס. הוא היה בן של מורה, ונודע כאחד האנשים הישרים ובה 

בעת האיומים ביותר בזמנו. 
עד הגיעו לשנתו השלושים היה אדם יוצא דופן זה יכול להיחשב אזרח 
למופת. בכפר הנושא את שמו עד היום הייתה לו חווה, ובה התפרנס 
בכבוד ממשלח ידו; את הילדים שאשתו העניקה לו חינך לירא את האלוהים 
ולהיות חרוצים ונאמנים; בין שכניו לא נמצא אדם שלא נהנה מנדיבותו 
ומהגינותו; בקיצור, העולם היה חייב לברך את זכרו, אילולא הייתה אחת 
ממידותיו הטובות עוברת כל גבול. חוש הצדק שלו הפך אותו לשודד ולרוצח. 
פעם אחת הוא רכב לחוץ לארץ עם להקת סוסים צעירים, מטופחים 
ומבריקים כולם, ובדרכו שקע בהרהורים מה יעשה ברווחים שקיווה להפיק 
ממכירתם: כדרכם של סוחרים טובים חשב להשקיע חלק ביצירת רווחים 
חדשים, ולהוציא חלק אחר על הנאות מיידיות. והנה, בהגיעו לנהר האלבה 
בשטחה של סקסוניה, ליד טירת אבירים מרשימה, הוא נתקל במחסום, 
שלא נמצא על הדרך הזאת בפעמים הקודמות שעבר שם. בדיוק ברגע 
זה החל לרדת גשם זלעפות. הוא עצר את סוסיו וקרא לשומר המחסום, 
שאכן הציץ מיד מן החלון בפנים חמוצות. הסוחר קרא לו להסיר בול עץ 
שהפריע לו להמשיך בדרכו. "מה התחדש כאן?" שאל, כאשר המוכס יצא 
לאחר זמן ניכר מן הבית. "פריבילגיה מטעם השליט", ענה המוכס, והוסיף 

"הוענקה ליונקר וונצל פון טרונקה..." 

תרגום מרים די-נור, חנן אלשטיין, הוצאת בבל, 2002

 – הפרוסית  ר  בעי לד  ו נ קלייסט 
הפרובינציאלית, פרנקפורט שעל נהר אודר 
ב – 1777, למשפחת אצילים ממוצא סלאבי, 
שהגברים בה מצאו את ייעודם כאנשי צבא. 
אביו, הגנרל, מת בהיות היינריך בן עשר וחמש 
שנים לאחר מכן נפטרה גם אמו. היינריך ניסה 
לשרת בצבא אך עד מהרה פרש כדי ללמוד 
מתמטיקה, פיסיקה ופילוסופיה באוניברסיטה 
של פרנקפורט. תחילה לא הכיר בכישרונו 
הפיוטי וניסה לעבוד כפקיד ממשלתי, במשרד 
המסחר בברלין. לרגל אירוסיו עם וילהלמינה פון צנגה, בתו של גנרל, היה 
רצוי בעיניו להשיג לעצמו משרה קבועה, אולם חוסר שקט פנימי, דרבן 
אותו לצאת שוב ושוב למסעות. בהיותו בפאריס הגיע למסקנה כי הדבר 
הנעלה ביותר הוא "לעבד שדה, לנטוע אילן ולהוליד ילד". הוא עבר להתגורר 
בשוויץ ותקופת מה חי לבדו על אי בלב אגם טון. כיוון שארוסתו לא נאותה 
להצטרף לחזון האיכרות שלו, נתק את קשריו עימה. בתקופת בדידותו זו 
גילה את ייעודו כמשורר. הימים הם ימי מלחמותיו וכיבושיו של נפוליאון 
אותו שנא קלייסט שנאה עזה ואף השתתף כעיתונאי וכמשורר בניסיונות 
האימפריאליזם  מעול  שחרור  מלחמת  לעורר  ובפראג  בדרזדן  שנעשו 
הבונפארטי. קלייסט נאסר ונכלא במצודה של גבול שוויץ, אך המשיך, 
למרות תנאי המעצר הקשים, לעסוק ביצירתו. עם שחרורו בזכות אחותו 
אולריקה, השתקע בדרזדן ואחר כך בברלין. בשתי הערים הללו השתתף 
בכתיבת מאמרים לכתבי העת שייסד וכתב מחזות, פיליטונים, אנקדוטות 
וסיפורים, שערכם ניכר רק שנים רבות לאחר מותו.  קלייסט היה אחד 
הגדולים והנועזים בין סופריה של גרמניה, אדם מיוחד מכל בחינה שהיא, 
שהישגיו והלך המחשבה שלו, גברו על חוקים ועל דפוסים מקובלים. הוא 
התמסר לנושאים יוצאי דופן, בתשוקה שגבלה בשיגעון. התביעות שתבע 
מעצמו הרסו את גופו, שהיה רפה ממילא, והביאו אותו אל מותו כשהוא 
צעיר לימים. בהיותו בן 34, שכנע את ידידתו הנרייטה פוגל, חולת הסרטן, 
כי תתאבד יחד עמו. בצהרי יום ה – 21 בנובמבר, 1811, ירה בידידתו ואחר 
המית את עצמו בירייה, על גבעה שעל חוף אגם ואן. קלייסט מת כיוון 
שעייף מחוסר השלמות של חייו וכיוון שרצה להחזיר את האני הקרוע שלו, 
אל מערכת היקום, בתקווה כי ביום מן הימים יחזור ויתגלם בצורה מושלמת 

יותר.  מעשהו עורר רגשות זוועה בקרב ידידיו שדנו אותו לכף חובה. 
פה,  כבד  פנים,  זעוף  מלנכולי,  יצור  אצילים,  למשפחת  נצר  קלייסט, 
שהיה פורץ לפתע בשטף מילים מסורבלות, בלתי נעימות. בחברה היה 
נתון להתקפי מבוכה, היה מגמגם או מסמיק ומשאיר על שומעיו רושם 
של טיפוס מאולץ ונאורוטי. קשה היה להאמין כי אדם זה הינו גאון בעל 
תחושת שליחות. מאה שנה לאחר מותו, לאחר שהעולם החל להכיר 
בגדולתו, הניחה משפחתו, המתגאה באצילותה, זר על קברו עם הכתובת 
"לטוב שבבניה". מחזותיו: "משפחת שרופנשטיין", "רוברט ג'יסקאר", 
"אמפיטריון", "הכד השבור", "פאנטזיליאה", "קאטכן מהיילבורן", "קרב 
הרמן", "הנסיך מהומברג". הנובלות שלו: "מיכאל קולהאס", "רעידת אדמה 

בצ'ילה", "המרקיזה פון או".

היינריך פון קלייסטמתוך הנובלה

המהדורה הראשונה של 
מיכאל קולהאס 1810

העמוד הראשון מתוך המהדורה 
הראשונה של מיכאל קולהאס 1810
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הרקע ההיסטורי ל"מיכאל קולהאס"
עלילת "מיכאל קולהאס" מתרחשת בגרמניה, במחצית המאה ה–16, 
תקופת שלטונו של קרל ה–5 , שחלש על אימפריה אדירה שכללה את 
מרבית ארצות אירופה – "הקיסרות הרומית הקדושה".  בראש שבע 
מדינות מרכזיות של הקיסרות, עמדו "נסיכים בוחרים", אלקטורים, שהיו 
בעלי זכות בחירה בקיסר ונהנו ממעמד פריבילגי לגבי הנסיכים האחרים. 
במאה ה – 16 פרצה באירופה מהפיכה דתית ותוך חמישים שנה עברו 
כמעט 40 אחוז מכלל תושביה למחנה התיאולוגיה "המתוקנת". אבי 
הרפורמציה היה מרטין לותר, שנחשב לאחד מיוצרי הלשון הגרמנית. 
לותר, יליד סקסוניה, התריע כנגד מעשי השחיתות והסילוף של הכנסייה 
הקאתולית, כנגד "מכירת המחילות", כנגד מבצעי הצליינות, הטקסים 
והפולחנים. לותר הציע במקום כל אלה את האמונה האמיתית שבלב 
והחזיק בדעה כי את האמת העליונה ביחס לבעיות החיים והדת, ניתן 
למצוא בכתיב הקודש. את תורתו ואת דעותיו הרביץ לותר באוניברסיטה 

של ויטנברג, שאליה נהרו לומדים מכל רחבי גרמניה.
פרידריך, האלקטור של סקסוניה, שהיה שליט רך ונוח לבריות, גא במקהלת הכנסייה שלו, באוצר 
התמונות שלו ובאוניברסיטה שייסד בויטנברג, העניק לתנועתו של לותר את הסיוע המוסרי לו נזקקה 
בראשית דרכה. כשלותר הוחרם על ידי האפיפיור ונרדף על ידי הכנסייה הרומית, נתן לו האלקטור 
של סקסוניה מקלט במדינתו.  בשנים 1524 – 1525, פרצה בגרמניה מלחמת האיכרים בהשראת 
משנתו של לותר. בגרמניה, תהליך ההשתחררות מעול הפיאודליזם, היה איטי וממושך. המוני האיכרים 
המקופחים והמדוכאים, פרצו מכפריהם להקות להקות, פשטו על פני הארץ בנחשול של הרס, שריפה, 
חורבן, אונס ושוד. זמן מה הצליחו לשלוט בדרומה של גרמניה אך עד מהרה דוכאו באכזריות. לותר לא 
ראה בעין יפה את מרד האיכרים ויצא בדברים חריפים כנגד אלה שכביכול פעלו בשמו ובשם תורתו. 

מעשה בהאנס קולהאזה – כרוניקה מן המאה ה – 16
כחומר רקע לסיפור "מיכאל קולהאס", שמשה למחבר כרוניקה עתיקה 
מן המאה ה – 16, שבה מובאת עדות היסטורית על אדם בשם האנס 
קולהאזה, סוחר מן העיר קלן על נהר ספריי, אשר בשנת 1532 גנבו ממנו 
זוג סוסים ע"פ הוראתו של יונקר אחד. לאחר מאבק משפטי ממושך, 
שלא נשא פרי, הודיע קולהאזה, ב – 1534, על מאבק בינו לבין הרשות 
והעלה את העיר ויטנברג באש. אפילו התערבותו של מרטין לותר לא 
להורג, לאחר  ושם הוצא  עצרה בעדו, עד שהביאוהו בעורמה לברלין 
שהחזירו לו את סוסיו. האנס, הפך אצל קלייסט למיכאל – ארכימלאך 
שהכניע את הדרקון, מגן הכנסייה, ואחד מן הקדושים. קולהאזא, הפשוט, 
התמים )האזה בגרמנית – ארנבת(, הופך לקולהאס, שהוא שם ארכאי 
לנציגו  זוג סוסים הופך קולהאס  לניב העממי, הרווח. בשל  אך קרוב 
של המלאך מיכאל, שבא להעניש את העולם המשוקע בשקר. תככני 
הבירוקרטיה מושכים אותו למעשה של "תמות נפשי עם פלישתים". מעשה בלתי רציונלי ובלתי 

פרופורציונלי לעוול הקטן. 
קולהאס גדל לעינינו לממדי דמות ענקים, אחוזת דיבוק. הוא משליך מעליו, בשם הצדק, את חיי הנחת 
הבעלביתית, את אושר משפחתו, אפילו את חיי אשתו. קולהאס הופך לדמות דמונית. הסוחר-המבעיר, 
השודד הריאלי, גדל לכדי ממדי סמל. החוק והפושע מהלכים כלוליינים בין קוטב החוק לקוטב הצדק, 

בין השפיטה לבין המוסר.

מתוך רשימה של ידידה פלס בביטאון "שדמות"

"מסתבר כי מישהו הוציא דיבה רעה על יוסף ק', כי יום אחד בבוקר, נאסר על לא עוול  בכפו". 
כך, בסגנונו הישיר והתמציתי האופייני לו, פותח קפקא את "המשפט". קפקא נכנס ישר לעצם 
הסיפור, ובכל זאת מצליח להקדים ולקפל את תמציתו כבר בפסוק הפתיחה. משום שלמעשה זאת 
תמצית העלילה, ומה שעדיין סתום כאן אינו מתפענח גם אחרי כן. האיש שממנו למד קפקא את 
אמנות הסגנון היה קלייסט, ואכן אף הוא פותח את סיפורו "מיכאל קולהאס" בצורה ישירה ותמציתית, 

האופיינית לסגנון הסיפור שלו בכללו:
"על גדות נהר ההאבל חי במחצית המאה ה – 16 סוחר סוסים ושמו מיכאל קולהאס, בנו של מורה 

בית ספר ואחר האנשים הישרים והאיומים כאחד בדורו".
למרות שקלייסט פותח לתומו בסיפור המעשה, כבר מקופלת תמציתו בביטוי "הישרים והאיומים". 
בהמשך קטע הפתיחה מספר קלייסט על ביתו, משפחתו ומידותיו הנעלות של קולהאס, גיבורו ומסיים 

במשפט רב משמעות:
"בקיצור, העולם חייב היה לברך את זכרו, אלמלא הגזים הוא במידה טובה אחת. ברם, חוש הצדק 

עשאו שודד ורוצח". 
מעבר להיותה ישירה ותמציתית, ניתן לראות בפתיחתו של קלייסט ל"מיכאל קולהאס" והן בזו של 

קפקא פתיחה כמעט תנ''כית, המזכירה את זו של ספר איוב:
"איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר..." 

מתוך "אמנות הפתיחה ואמנות הסיום" מאת פ. עשהאל, עיתון "ידיעות אחרונות", 1966

היצירות האלמותיות "מיכאל קולהאס" ו"הסוחר מוונציה" עוסקות בשלילת כבוד אולטימטיבית, ובצדה 
תוצאותיה הקשות. שיילוק וקולהאס הם אנשים שנסיבותיהם האישיות שונות בתכלית. שיילוק הוא 
יהודי. בן למיעוט נרדף ומושפל בתוך רוב נוצרי. פגיעה בכבוד היא לחם חוקו היומיומי. מלכתחילה 
ההשלמה עם קיומו בוונציה מתוארת כחסד שהחברה מעניקה לו ועשויה לשלול ממנו בכל רגע. חייו 
משוללי זכויות ורווי השפלות וגילויי שנאה. קולהאס, לעומת זאת, חי חיים של כבוד. הוא נוצרי החי 
בחברה נוצרית. עד פרוץ פרשת הסוסים הוא נחשב אזרח למופת. הוא בעל רכוש ניכר, מתפרנס 
היטב ממשלח ידו, זוכה באהבה ובמסירות מצד אשתו, ילדיו ואפילו משרתיו ושכניו, הנהנים מנדיבותו 
ומצדקתו, גומלים לו בהערכה ובכבוד. למרות הפער העמוק, המהותי כל כך, המבדיל בין שיילוק, בן 
המיעוט הנרדף, לקולהאס בן ההגמוניה הגאה, נקלעים שניהם למצב רגשי דומה. גם שיילוק וגם 
קולהאס הם אנשים שכבודם נפגע עמוקות. במקרה של שיילוק מדובר בכבוד שנשחק בהדרגה, 
בפגיעה מתמשכת לאורך כל חייו. במקרה של קולהאס הכבוד נשלל באחת, באבחה חד פעמית שכוח 
ההרס שלה ממוטט את חייו. בשני המקרים הפגיעה בכבוד מולידה כעס נורא; כעס מתפרץ, בלתי 
ניתן לשליטה ולכיבוש, שסופו, אם לא ייחסם, הוא מעגלים של מוות והרס. שני הסיפורים המכוננים 
שמים מגדלור של אזהרה. וזהו תוכנה: אין פגיעה קשה יותר בכבוד מפגיעה המוטחת במי שזכויותיו 
נרמסות והדרך להשבתן נחסמת בפניו על ידי החברה שבה הוא חי. חסימה כזאת, עלולה להיפרץ 
באמצעות שבירה של הכלים החברתיים הקיימים. וכשהשבירה מתרחשת, מחירה כבד, והוא מושת 

גם על הפרט וגם על החברה.
  

מתוך "קריאת כבוד" – ארגון ופרט, סיפור ומשפט מאת שולמית אלמוג. 
הוצאת "המכון הישראלי לדמוקרטיה"

קלייסט כמקור השראה לקפקא
בין קולהאס לשיילוק
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אמן צורה זה, שהיה רחוק מן הרומנטיקה וטשטוש הצורה הרומנטית, 
כרחוק מזרח ממערב, הריהו רומנטיקן בתוך תוכו בכל עמידתו הרוחנית, 
באהבתו את היוצא דופן ואת המופרז, ועם זאת הוא נוקט דרך ריאליסטית, 
מוחשת שבמוחשת לגבי הפרטים. עמדתו המיוחדת במינה, עמדת ביניים 
בין קלאסיקה לרומנטיקה, גרמה לכך שהוא נשאר כמעט בלתי מובן בעיני 
בני דורו, אף על פי שכוחו הדרמטי ניתן להשוואה עם שייקספיר בלבד.  
שיא יצירתו של קלייסט הן הנובלות שלו ועל הכל  "מיכאל קולהאס", 
שבה עולה לפנינו הבעיה המרכזית של המשורר, הלוא היא בעיית האמון. 
ב"מיכאל קולהאס" בעיה זו מופיעה בצורת "האמון במשטר החוקי של 
המדינה". בתחילה אנו מתייצבים לצדו של קולהאס והארזא, משרתו 
הנאמן. אחר פונה הנפש עורף לקולהאס, שהפך למבעיר בערות ומחמת 
רגש הצדק שבלבו אין הוא מכיר דבר חוץ מנקמה אכזרית. אולם במחצית 
השנייה, חוזר קולהאס וזוכה במלוא אהבתנו בגלל תמימותו ויסוד הטוב 
שבנפשו. המשורר מעלה בדרך אמנותית ביותר את הפילוג שבדמות זו, 
שאינו ניתן לתפיסה כמעט, והוא מקופל כבר בפתיחת הסיפור, שבו אומר 

המחבר: "אחד האנשים הצדיקים ביותר וגם הנוראים ביותר שבדורו" 

מתוך "קלייסט: חייו ויצירתו" מאת מכס ברוד

והמעניינות  פון קלייסט, אחת הדמויות המוזרות, המורכבות  היינריך 
ביותר בתקופת הרומנטיקה, היה סופר שמקוריותו לא התיישבה עם 
ברב משמעות  אותנו  הוא מפתיע  היום  עד  שום אסכולה ספרותית. 
שביצירתו ובניסיונו העיקש והנואש, לקרוע את המסווה מן "הסדר הלקוי 
של העולם", שבו נידון לחיות האדם. קלייסט נחשב בעיני עצמו ובעיני בני 
דורו בעיקר כמחזאי. את סיפוריו הקצרים והארוכים כתב – לפי עדותו 
– למטרות פרנסה. סיפוריו בכלל ו"מיכאל קולהאס" בפרט מעמידים 
במרכז את הקונפליקט הטראגי הבלתי נפתר. אלה הם סיפורים של 
דרמטיקן. מאחורי גבם של גיבוריו עומדת דמות סמויה, ששמה בטרגדיה 
היוונית היה גורל, מוירה, או בלשון יום-יום, מקרה הגורל. הסיטואציה 
בסיפוריו היא תמיד יוצאת דופן. הרקע שעליו הם מתרחשים הוא רקע של 
סערה, עולם במשבר, המבליט שבעתיים את משברו של הפרט. הפעולה 
תמיד עזה ונמרצת והעלילה מורכבת מהתרחשויות רצופות ומהירות. 
כמו בדרמה, הגיבורים מופיעים מיד במצב המחייב הכרעה. התמורה 
המתחוללת באופיים, היא הדחיפה הראשונה, וכל מה שבא אחר כך, 
אינו אלא תוצאה מן הדחיפה הטראגית הזאת. קלייסט הלך בעקבות 
כותבי הטרגדיה הגדולים, כשהרחיק את ההתרחשות במקום ובזמן. כל 
מה שהדמויות רחוקות יותר, הן נעשות גדולות יותר, בולטות וברורות יותר. 
הנאתו של הקורא, או הצופה, מהולה בהרגשת "חמלה ופחד", הלוא הן 
ההרגשות שחייבת לעורר הטרגדיה לפי הגדרת אריסטו, אבל יחד עם זאת 

מוטלת עליו גם חובת ההתבוננות והחשיבה. 

לאה גולדברג מתוך "אמנות הסיפור", הוצאת ספריית פועלים, 1975

 שיא יצירתו של קלייסט

סיפור טרגדיה

את הספר הנפלא הזה מצאתי בשנת 1954, בחנות ספרים עברית בלואר איסט סייד בניו יורק, וחשבתי 
שמצאתי מלאך שחור, שהורה לי משהו על המחשבות שהציקו לי אז. איך הנקמה חזקה מכל אהבה. 
הרי אני נצר לצעירים הארץ ישראלים, שעסקו בכל העת באידאולוגיות. חשנו שנשנה את העולם, 
שהעולם רוצה או יכול להשתנות. רבים חשבו אז ככה: חשבו שיכול להיות טוב וצודק יותר. כולם רצו 
להיות צודקים; משהו שכמובן לא חלף גם עתה. "מיכאל קולהאס" של היינריך פון קלייסט, הוא תם 
וישר, אוהב אדם, מגדל סוסים, שבדרך למכור את סוסיו עוצר אותו אביר אוויל ולוקח אותם ממנו. 
קולהאס מאמין שיזכה לפיצוי, שקיימות ערכאות נאמנות בארצו. לאחר שהתוודע לו כי תביעתו נגנזה, 
מבין קולהאס, שהוא אמנם צודק אבל לא חכם. הכוח, יכולתם של המעמדות העליונים לנצח על אף 
צדקתו, מביאה את האיש הקטן הזה להתחיל מלחמה, שעולה בחייהם של המוני הרוגים. הצדק שהוא 
מבקש מוליד עינויים, וכמו בכל המהפכות הגדולות, חלומות גדולים על הצדק הפכו נהרות של דם. פון 
קלייסט מתאר את ריקבון כוחם של הצודקים. הוא מתאר איש פשוט, שחושב שהעולם מתנהג על 
פי חוקים שלימדו אותו להאמין בהם. אין לי ביטחון שזה מה שקלייסט, הסופר הגאון המנודה, ניסה 
לומר: שהעוולות הגדולות נגרמות בגלל הצורך של כל כך הרבה אנשים להיות צודקים. אבל הוא נתן 
ביטוי למה שעוד יקרה אחרי מותו. הספר הזה מתאר איך איש אחד מסוגל להעביר עם שלם על דעתו. 
הוא מראה איך עמים מחכים למשיחי שקר; זה לא היטלר שהמציא את גאונותו השטנית, אלא העם 
שרצה שהאיש הזה יהיה לו לאב. בברית המועצות, בסין ובצפון קוריאה, עמים שמו את מבטחם במי 
שהבטיח להם צדק מוחלט. פון קלייסט, שהרג את עצמו בגיל צעיר, נחשב מגוחך בסביבתם של גתה, 
שילר ושאר גיבורי הספרות הגרמנית, אך עלה עליהם ביכולת שלו לגעת בסודם של בני האדם והפך 

לסופר הגרמני החשוב בזמנו, דווקא מפני שכתב מתוך כאב וייאוש מול קהל שלא הבין את גדולתו.

מתוך המדור "סופרים חושפים  - ספרים שהשפיעו עלינו", "ידיעות אחרונות", 07.10.2012

יורם קניוק על "מיכאל קולהאס"
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מיכאל קולהאס – הפקות קודמות
1972 – קבוצת "אסקוריאל"

עיבוד: עליזה עליון ושמעון לוי
בימוי: יעקב רז

משתתפים:
מיכאל קולהאס - יוסי זילבר

אליזבת קולהאס - סנדרה שדה
הארזה / מרטין לותר / ליצן – 

שמחה ספקטור
צוענייה – רינה עוזיאל

וונזל פון טרונקה / ליצן – 
יוסי ספירר

הקורפירסט של סקסוניה / 
שומר מצודה / ליצן – חיים פררה

ליצן – עליזה עליון

סנדה שדה ויוסי כרמון, 1986

1986 – תיאטרון "הקאמרי"
תרגום: רבקה משולח

בימוי: אילן רונן
משתתפים:

מיכאל קולהאס - יוסי כרמון
עורך דין / מרטין לותר - אילן דר

השכן הנקל / הינץ, שר הטקס - אורי לוי
מנהל משק / קונץ, חבר הממשלה של המושל - ראובן שפר

אליזבת, אשתו של קולהאס - סנדרה שדה
הנסיך וונזל פון טרונקה - יהודה מור

המספר, ווראדא - יוסי קאנץ
מפקד הצבא / המושל - קרול מרקוביץ'

הארזה, משרתו של קלייסט/מייסן מפקד הצבא - 
רמי ברוך

שומר המחסום / פושט נבלות / משרת / חייל - 
יהויכין פרידלנדר

המוות / פון שטיין / חייל / משרת / הימבולט / 
סוס – ישראל טרייסטמן

בת לוויה / פילגש – 
יוני פרויר

כפילו של האלקטור / 
נאגלשמידט / 
מוציא להורג /

משרת / חייל / סוס  - 
דוד שמול

בנו של קולהאס / 
נער אורווה – 

אורי מוניץ / ליאור עוזר

קבוצת "אסקוריאל", 1972
קבוצת "אסקוריאל", 1972

תיאטרון הקאמרי, 1986
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כמעט יחדיו הופיעו לפני מספר שנים שני תרגומים חדשים להיינריך פון קלייסט. "מיכאל קולהאס" 
ב"בבל" )תרגום: מרים די-נור, חנן אלשטיין(, ו"קולהאס ואחרים" ב"ספריה החדשה" )תרגום: רן הכהן(. 
האם הופעת שני התרגומים יחד מקרית? שלושה מתרגמים חשו צורך לגשת דווקא לקלייסט, לטקסטים 
בני 200 )הגרסה הראשונה של "מיכאל קולהאס" הופיעה ב-1808(. האם הצורך של המתרגמים הוא 

מקרי בלבד?
אני חושב על המקום שתרבותנו מעניקה היום לגיבור מסוגו של קולהאס. כיום, המקום היחיד שבו יכול 
אידיאליזם קיצוני והרסני כזה לפעול, הוא באחת משתי מסגרות: בסרטי הפעולה הבידוריים, ובפעולות 

של המדינה – אך בשום אופן לא במסגרת אישית, עצמאית, כמו שמתאר קלייסט.
באופן פרדוקסלי, התרבות המודרנית הכניעה את מיכאל קולהאס דווקא על ידי הפיכתו לגיבור-על: שרירי, 
לא-מנוצח, ומכל מקום – לא סוחר-הסוסים של קלייסט, כלומר, לא מישהו "כמונו". לא העוולות השתנו, 
אלא טווח התגובה הנורמטיבי ביחס אליהן. הקולנוע ההוליוודי מציג לנו את העוול ומספק גם את פתרונו, 
אבל הכל מתרחש בתוך סוגריים. הסוגריים הללו הם הז'אנר של סרט הפעולה. הצופים בסרטים הללו 
מבינים, כי השגת הצדק הפרטית היא אפשרית, ומוצדקת במקרים רבים, אבל בתנאי אחד: שהפועל 
למען השגת הצדק יהיה מישהו בממדים של שוורצנגר. כאילו אומרים לנו, תמיד, "אל תנסו את זה בבית".
לכן, אולי, מצליחים בסרטים אלו שחקנים ששונותם מן הצופה הממוצע האמריקאי היא רבה במיוחד: 
שוורצנגר האוסטרי ּוואן-אדם הבלגי במבטאם הזר, סטלון והאוטיזם שלו, איסטווד וקור-הרוח הפתולוגי 
שלו, האּפאטיות של ווייטקר ב"גוסט דוג", דה-נירו ה"פסיכוטי". הזרות היא דווקא יתרון כאן, מכיוון שהיא 
מדגישה עבור הצופה דבר חשוב שהוא רוצה מאוד להיתלות בו, והוא אי-יכולתו, כאדם, לפעול למען 
האידיאלים שלו באופן פרטי. בכך אני מנסה לענות לעצמי לשאלה פשוטה: כיצד מאפשרת התעשייה 
ההוליוודית לגיבורים שלה, שוב ושוב, לפעול מחוץ למסגרות הצדק של המדינה הדמוקרטית, ובכל זאת 
להיתפס כ"טובים". כשדה-נירו עומד מול המראה ב"נהג מונית" ומאיים על עצמו, הצופה בסרט אינו 
משתקף שם. המראה מדגישה עבור הצופה את העובדה שדה-נירו יוצא למסע נקמה בתוך משהו, 
שמבחינת הצופה הוא סגור ומסוגר. הסרט אינו משקף את עולמו הממשי של הצופה, והאלימות של 
דה-נירו אינה מאיימת עליו, כפי שהוא אינו מאמין שהוא יכול לנקוט בה בעצמו. הרדיפה אחרי הצדק 
היא עניין מוזר, רחוק, בידור. במילים אחרות, המסר של כל סרטי הפעולה הוא "אל תנסו את זה בבית". 

רק בקולנוע זה רלבנטי. הצדק אינו נוגע לחיים האמיתיים.
היא בידור כי היא יכולה להצליח והיא תמיד מצליחה. לעומת זאת, אצל קלייסט, ואת זה למד ממנו קפקא, 
שהכירו היטב, פירמידת הכוח קיימת. אבל היא הולכת כל-כך לרוחב, כל כך מסתעפת, עד שאין שום סיכוי 
להתעמת עם מישהו מוגדר שיכול לפתור את הבעיה. לטירה של קפקא, נוטים לשכוח, יש ראש )הרוזן 
ֶוסט-ֶוסט(. אבל הוא לא מישהו שאפשר להגיע אליו אי פעם. זו תמונת ה"כוח-ללא-מלך" של פוקו, ויותר 
מזה: העדרו של המלך בעצמו הופך למרכיב כוח של המערכת. השקר הקבוע של סרטי הפעולה אינו בכך 
שהם מגדירים "רוזן" כזה, כמקור אי-הצדק )שגם הוא, אגב, צריך להיות "זר", כמו הגיבור; ִמבטא רוסי או 
גרמני הוא המסמן של זה למשל( אלא בכך שהם מאפשרים לגיבור להגיע אליו ואף לחסלו "נקודתית". 

בכך נפתרת הבעיה והסרט נגמר. זה ההיגיון העלילתי שִאפשר את המלחמות בעיראק.
גיבור כמו קולהאס אינו אפשרי בספרות היום, מכיוון שאדם כמו קולהאס אינו אפשרי היום במדינה 
המודרנית. אבל מדוע? המדינה המודרנית כפי שהיא מוּכרת לנו היא-היא מיכאל קולהאס, בגרסה 
הנורמה  על  והבעלות  הנורמה,  היום  היא  לגמרי,  עבור קלייסט דמות חריגה  מקולקלת. מה שהיה 
הקולהאסית היא כיום בידי המדינה. לא עוד יחיד שפועל כנגד השלטונות, אלא שלטונות שפועלים כנגד 
יחידים וקולקטיבים, תוך אימוץ הרטוריקה הצדקנית. רק המדינה וגיבורי הפעולה יכולים היום להיות 
מיכאל קולהאס, וסרטי הפעולה צריכים לספק למדינה סחורה: לשכנע אותנו שמותר להפעיל כוח כנגד 
כל "אי-צדק". עכשיו המדינה צריכה לעשות רק דבר אחד: לשכנע באי-הצדק שנגרם לה. זה לא קשה, 
צריך רק לחזור על זה כמה פעמים. "חוש הצדק הפך )את קולהאס( לשודד ולרוצח". כשהמדינה הופכת 

לרודף הצדק, אפילו "חוש הצדק" הזה הופך לזיוף.

מתחת לשולחן, הספרים שלי , 6.2.2006  בלוג מאת דרור בורשטיין

קולהאס ושוורצנגר
המטרה שלי, כמלחין בתיאטרון היא להוסיף מימד לחוויית ההצגה. אני מאמין כי מוסיקה טובה 
לתיאטרון, היא מוסיקה בעלת צביון ייחודי להצגה בה היא נוצרה. לקראת הלחנת המוסיקה להצגה 
"מיכאל קולהאס" בשעתה, הקשבתי לשירים מתקופת הרנסנס ,שירי לאוטה מאת ג'והן דאולנד, 
שירים אליזבטניים, מוסיקה חילונית וכנסייתית מימי הביניים )שירי זינגרים שירה גרגוריאנית אורגאנום 
ועוד (ושאבתי השראה מהמוסיקה הזו. יחד עם זאת, ולצד ההשפעה הסגנונית ,המפגש עם הפרשנות 
המיוחדת של הבמאי אילן רונן והדיאלוג אתו על התמונות והדרמה התיאטרלית שהוא יוצר על הבמה, 
היו הגורם העיקרי שהפרה אותי והשפיע על המוסיקה שחרגה מהסגנון התקופתי. בעבודת מוסיקאי 
על הצגה ההפריה היא הדדית. לאחר הלחנת המוסיקה הבמאי מתאים ומעצב מחדש את התמונות 
בהשראת הצלילים. בהפקה הראשונה של מיכאל קולהאס, לפני שלושים שנה,  עשיתי שימוש בכלי 
נגינה עתיקים כמו קרומבהורן, חליליות כלי הקשה גיטרה וצ'מבלו. בהצגה הנוכחית,  בחלק מהשירים 
עיבוד במצלול עכשווי עם גיטרות חשמליות סינטיסייזר וכן נעשה שימוש גדול יותר בשירת השחקנים 

להעצמת רגעים דרמטיים .  

דן הנדלסמן, חדר החזרות, יוני 2017

על המוסיקה של מיכאל קולהאס



19 18

מיכאל קולהאס - איך מתחילים לחשוב על תפאורה להצגה?

מודל התפאורה

ואז, נזכרתי בספר שאהבתי בנעוריי, "טיל אולנשפיגל" מאת שארל דה קוסטר בתרגום אברהם 
שלונסקי, מלווה בחיתוכי עץ דרמטיים ונפלאים של האמן יעקב פינס, שנראו לי כצורה הנכונה ביותר 
לבטא את התקופה והמחזה. חיתוכי עץ בשחור ולבן! כמה כוח היה בהם, איזו עוצמה הם הקרינו! 
אין בהם אפורים של דרכי הביניים, אין בהם פשרות והיה לי ברור, שזה מה שנכון למחזה הזה ולהצגה 
שלנו. מצאתי את הספר ", עלילות טיל אולנשפיגל" –והצגתי אותו לאילן רונן, הבמאי. הוא חייך אלי, 

הוציא מתיקו ספר והגיש לי אותו... על הכריכה כתוב היה  – "מיכאל קולהאס" !
"תפתחי, תפתחי", אומר לי אילן, ולא מפסיק לחייך. ואני פותחת אותו ופוגשת את תאומיהם של 
חיתוכי העץ מטיל אולנשפיגל!  ואי אפשר היה לטעות- חיתוכי העץ הנהדרים של יעקב פינס! הסתבר 

כי אייר גם את " מיכאל קולהאס" !
מכאן נפרצה לנו הדרך לתפישת הבמה של ההצגה, ואנחנו רק הלכנו בעקבותיה- כיכרות העיר, 

הטירות, החיילים נושאי הרומח וקסדות הברזל, 
הולכים ברחובות המרוצפים אבנים עגולות, מלאך 
הביניים,  ימי  של  האנשים  הגולגולות,  המוות, 
ומיכאל קולהאס צועד בראש צבאו בדרך ההרס 
המתעצמת, במסעו העקוב מדם, הבלתי מתפשר 
במרדף חסר תכלית, והכל למען ובשם המקודש 

של הצדק!
והלבן הולך ומשחיר, עד שהוא שחור כולו!

רות דר, מעצבת ההצגה, יולי 2017 

כמעצבת תפאורה, אני מאמינה גדולה בחשיבות הקריאה הראשונה של 
המחזה. קריאה ראשונית, חפה מכל מידע נוסף, חפה מקונספציות, 

ומרעיונות קודמים - קריאה ראשונית, בתולית. 
כבר בתחילת דרכי כמעצבת לתיאטרון, גיליתי שהקריאה הראשונה 
לכך שאני מרגישה דברים  וחדה,  ברורה  אותי להתרשמות  מובילה 
וצורות,  רואה צבעים  ויזואלית, כמעט תלת-מימדית, שאני  בצורה 
גיליתי שהרגשות ,שאני חווה, מתווים לי סימני דרך אליהם עליי לפנות 

בחיפושיי אחר הקוד לפענוח הפרשנות של התפאורה והתלבושות.
כשקראתי את המחזה, והלכתי עם מיכאל קולהאס בדרכי העלילה 
המפותלת, עלתה בי מיד התובנה: אין צבעים בתפאורה שלי! גם לא 
בתלבושות! אין בכלל!! בדיוק כמו שאצל קולהאס- קיימים רק השחור 
והלבן! ללא צבעי ביניים, אין אפורים, ישנו הצדק וכל המאיים עליו - חייב 
לבוא על עונשו, קולהאס לא מוכן לפשרות! הוא רוצה פיצוי על העושק.  
על עיוות הצדק הלבן, חייבת לבוא הנקמה השחורה. אין דרכי ביניים 
אלא פיצוי הוגן, ובשם הצדק יוצא קולהאס למלחמת חורמה, ששורפת 

ומכלה את כל העומד בדרכה.
ואני ממשיכה וקוראת והמראות עולים ומקבלים צורה. אני משוטטת 
בדרכים, חולפת על פני טירות מימי הביניים, שחורות ואפלות, וקורי 
עכביש משתלשלים מתקרות מקומרות של אבנים שחורות. חושך, 
ערפל, דמויות אפלות נכנסות ויוצאות, עוברות דרך מסך אור לבן, פסים 
אלכסוניים של קרני אור ירח חודרים מבין ברזלי הסורגים הקבועים 
ובתוך הקירות העבים, וחרב הצדק חותכת  וגבוהים  בחלונות צרים 
שמיים קודרים, עמוסי עננים שחורים, ועל הכל מושל בחשיכה, הולך 
בראש צבאות ההרס, מלאך המוות, עם פני הגולגולת הלבנים וחרמשו 

הקוצר באנשים. 

סקיצות לתלבושת - רות דר

"מיכאל קולהאס", עפ"י  ביימתי בתיאטרון הקאמרי, את המחזה   1986 בקיץ 
הנובלה של הסופר הגרמני היינריך פון קלייסט. הצגה זו זכתה בשעתה לעניין רב 
בארץ ובחו"ל הן בגלל התוכן והמסר הנוקב שהיא מעלה, והן בגלל העיצוב המיוחד 
שלה )ההצגה השתתפה בפסטיבל הבינלאומי באדינבורו, בפסטיבל הבינלאומי 
בוורשה, בתיאטרון גורקי בסנט פטרבורג, בתיאטרון המאלי במוסקבה ובעשר ערים 

בגרמניה(.
אני מוצא לנכון להתחלק אתכם, הצופים בה היום, ברצוני להעלות מחזה זה בשנית, 
לאחר שלושה עשורים והפעם בתיאטרון הלאומי הבימה, החוגג בשנה הקרובה 

100 שנה להיווסדו .  

א. הנובלה "מיכאל קולהאס" היא משל פוליטי מהמעלה הראשונה, הדן בשאלת 
הצדק - חשיבותו, מחירו והיעדרו מהעולם. הנובלה המופלאה של קלייסט נחשבת 
בעיני, לחשובה ביצירות הקלאסיות של הספרות הגרמנית שהייתה לה גם השפעה 
גדולה על אמנים, פילוסופים ומשפטנים ברחבי העולם. העיסוק בנושא האוניברסלי 
והעל-זמני הזה, הופך את היצירה לרלוונטית יותר מתמיד, דווקא עכשיו. תסכולו 
של הפרט לנוכח אוזלת ידה של המדינה, מצוקת היחיד מול אטימות המערכת 
הביורוקרטית והמשפטית וזעם היחיד למול אטימות השלטון -  הוא סיפור שלא 

מתיישן לעולם. 

ב. מיכאל קולאהס, גיבור מחאה חברתית או טרוריסט?
מאז פורסם "מיכאל קולאהס" בתחילת המאה ה-19, הפכה דמותו סמל ומשל 
ללוחמי חופש וצדק שהפכו לשודדים/רוצחים, או בלשון המאה ה-20 - לטרוריסטים.  
שאלת הציות לחוק, עלתה במציאות המורכבת שלנו בארץ בשנה האחרונה, כאשר  
קבוצות קיצוניות הכריזו שאינן רואות עצמן עוד ככפופות לחוק ולמשפט הישראלי 
והן מקיימות פעולות  נקם מטעם עצמן בחפים מפשע, וכן בדיון הציבורי הסוער 
במשפטו של החייל אלאור אזריה, שפילג בשנה האחרונה את החברה הישראלית 

בשאלה: מה צריך להיות  הקוד המוסרי של חייל צה"ל כשהוא נלחם בטרור?  

ג. האם ניתן לשמר הצגת תיאטרון כפי שמשמרים יצירות אמנות במוסיקה, 
בספרות ובאמנות פלסטית?

כל מי שמכיר תיאטרון מקרוב יודע, שהרגע העצוב ביותר בעבודתנו, הוא הערב 
האחרון של ההצגה, כאשר למחרת היא יורדת מהבמה - לתמיד.  הצגת התיאטרון 
היא בת חלוף ומלבד תכנייה, תמונות ו-DVD, לא נותר ממנה דבר. כל הריגוש 
שבמפגש המיוחד שבין שחקנים לקהל, מתפוגג ונשאר זיכרון עמום. בעיקרון, אני 
לא בעד שחזור הצגה והעלאתה מחדש. עד כה, בארבעים ושלוש שנות עבודתי 
כבימאי, לא עשיתי זאת. הצגות דוגמת "חשמלית ושמה תשוקה" או "מחכים לגודו" 

שביימתי פעמיים, היו שונות לחלוטין זו מזו. 

יחד עם זאת, אני רוצה להאמין, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל ואני מקווה שהחידוש 
הזה של "מיכאל קולאהס" הוא היוצא מן הכלל הזה.  אני חושב שהתפיסה הבימתית 
והעיצובית של ההצגה מקיץ 1986 רלוונטיית גם בקיץ 2017 . זו גם הזדמנות לתת 
כבוד והערכה ליוצרות ויוצרים ותיקים דוגמת רבקה משולח, רות דר, דן הנדלסמן 
ויהודית גרינשפן, שהסכימו לשוב ולעבוד על ההצגה לאחר השנים הרבות שחלפו. 
סיבה מרכזית נוספת לחידוש הצגה זו היא, קבוצת השחקנים הנלהבת והמגויסת 
של שחקני הבימה. שחקנים שלא חוששים להיות שותפים להפקה שיש לה אמירה 
פוליטית בימים אלה. ואולי התשובה הטובה ביותר לשאלה: למה החלטתי לחדש את 
ההצגה הזו היא החלטת תיאטרון הבימה בשיתופי ללהק את נורמן עיסא, השחקן 

הייחודי והמרגש הזה, לתפקיד מיכאל קולאהס. 
אני מניח ומקווה שכל התשובות נכונות.

אילן רונן, חדר החזרות, יוני 2017

מדוע החלטתי לביים שוב את ההצגה "מיכאל קולהאס"?

חיתוכי עץ לספר 
״מיכאל קולהאס״, יעקב פינס 
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יוצרי ההצגה
ג'יימס סונדרס )עיבוד(

.1925-2004
"שירת  להצהיר",  על מה  "אין  "סתיו",  זה",  את  "לשפר  "המפלט",  בין מחזותיו: 
הציפורים", "המסע ללונדון", "מחזה לאתמול", "הנערה האיטלקית", "ריח פרחים", 
"שכנים", "תאונה קלה", "אחרי ליברפול", "האי" ו"ביי ביי בלוז". מחזהו "בפעם הבאה 
אשיר לך" זיכה אותו בפרס האיוונינג סטנדרט למחזאי המבטיח ביותר בשנת 1963, ובין 
משתתפיו היה מייקל קיין הצעיר. ׳הוא עיבד יצירות רבות של ד.ה.לורנס לדרמות טלוויזיה 
מצליחות, ובהם "חווה החדשה ואדם הישן", "בובת הקפיטן" ו"כרטיסים בבקשה", 

וכתב תסריטים נוספים למסך הקטן ותסכיתים לרדיו.
סונדרס היה ממייסדיו של תיאטרון הפרינג' החשוב והמשפיע בלונדון, "אורנג' טרי", 

ומחזותיו תורגמו לשפות רבות ועלו בכל רחבי העולם.

רות דר )תפאורה ותלבושות(
למדה ציור בבית הספר לאמנות אבני בתל אביב ובבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב 
ירושלים; ועיצוב תפאורה ותלבושות לתאטרון בבית הספר שליד האופרה סדלרס ולס 
)Motley( בלונדון. עיצבה ב־46 שנות עבודתה כמעצבת תפאורה ותלבושות ובתור 
ארט דירקטור בקולנוע ובטלוויזיה כ־150 הפקות של הצגות תאטרון, סרטים, מחזות 
זמר ואופרות בכל התאטראות המובילים בארץ ובאופרה הישראלית. שיתפה פעולה 
עם הבולטים בבימאים, ובהם עודד קוטלר, עומרי ניצן, אילן רונן, מייקל אלפרדס, 
מיקי גורביץ' וחנוך לוין. בין עבודותיה לתיאטרון: "אופרה בגרוש", "נמר חברבורות", 
"חלום ליל קיץ", "מעגל הגיר הקווקזי", "הכבש ה-16", "בית ברנרדה אלבה", "מיכאל 
קולהאס", "אמא קוראז'", "עלובי החיים", "ביקור הגברת הזקנה", "סיפור משפחתי", 
"המורדים", "עוץ לי גוץ לי", "שלמה המלך ושלמי הסנדלר", "אמדאוס", "נורה", "כטוב 
בעיניכם". באופרה הישראלית: "שיקוי אהבה", "האיטלקיה מאלג'יר", "מסע אל תום 
האלף". עיצבה רבים ממחזותיו של חנוך לוין: "יעקובי וליידנטל", "ייסורי איוב", "הזונה 
הגדולה מבבל", "אורזי המזוודות", "כולם רוצים לחיות", "מלאכת החיים", "הזונה 
מאוהיו", "רווקים ורווקות". זכתה בפרסים יוקרתיים רבים, ובהם פרס מרגלית, פרס 
רוזנבלום למפעל חיים מטעם עיריית תל אביב ועשר פעמים בפרס התאטרון הישראלי 
לעיצוב תפאורה ותלבושות. עבודתה זכתה לשבחים גם מחוץ לגבולות ישראל; ב־2007 
הוכרזה בקואדרינלה בפראג כאחת מ־23 מעצבי הבמה המובילים בעולם. בשנת 
2015 פרסמה את ספרה "ַּברַדׁש וַׁשַחׁש תולים כביסה" -  סיפורים בהשראת העבודה 

עם חנוך לוין.

דן הנדלסמן )מוסיקה( 
למוסיקה  וביה"ס  תל-אביב  באוניברסיטת  רובין  ע"ש  למוסיקה  האקדמיה  בוגר 
באוניברסיטת ייל, ארה"ב. הלחין וביצע מוסיקה לתיאטרון ולמחול ויצירות בתחום שבין 
ג'אז למוסיקה בת זמננו בארה"ב ובישראל. הלחין את המוסיקה ל"מיכאל קולהאס" 
בהפקה הראשונה. שיתף פעולה עם המחזאים והבמאים: חנוך לוין במחזות "נכנע 
באצילים"  הוא  "גם  במחזות:  רונן  אילן  עם  הקאמרי(,  )ת.  ו"המתלבט"  ומנוצח" 
בהשתתפות יוסי בנאי )ת. הקאמרי( ובהפקת ההצגה בתיאטרון מאלי במוסקבה, 
"ההדלפה", "רחם פונדקי" )ת. הקאמרי( ובהצגות נוספות עם חנן שניר, מיכה לבינסון, 
בין יתר ההצגות הרבות להן הלחין:  ויינגרטן, הלל מיטלפונקט, ציפי פינס.  איציק 
"אלזה", "האב" )ת. הבימה(. "תמונות צייד" ,"שם המשחק", "יתוש בראש" )ת. באר-
שבע(. "הנהג של מיס דייזי" ,"אביב מאוחר" )ת. בית לסין(. "אחרי החגים", "העלמה 
ז'ולי" והמחזמר לילדים "מסע הניסים והנפלאות" )ת. הקאמרי(. בנוסף ליצירה, מנהל 

קונסרבטוריון רמת-השרון ומרכז מגמת המוסיקה בתיכון אלון רמת-השרון.

אילן רונן )בימוי(
מנהלו האמנותי של תיאטרון הבימה )2005 – 2016(. מנהלה האמנותי של קבוצת 
צעירי הבימה )2004-1996(. מנהלו האמנותי של תיאטרון הקאמרי )1992-1984(. 
מנהלו האמנותי של תיאטרון החאן )1982-1975(. שותף להקמת הבמה הסאטירית 
בתיאטרון "צוותא" )1977(. בנובמבר 2011 נבחר לנשיא "איחוד תיאטראות אירופה" 
)UTE( וב-2013 נבחר לקדנציה נוספת. בין עבודותיו: "עקומים", "מחכים לגודו" )ת. 
חיפה, על עבודה זו נבחר ע"י אוניברסיטת מישיגן לאחד הבימאים הבולטים בשנות 
ה–80(. בת. בית ליסין: "מותו של אנרכיסט", "חשמלית ושמה תשוקה". בת. הקאמרי: 
"טוב" )הצגת השנה ובימאי השנה בעיתון "מעריב"(, "קסטנר" )פרס מסקין למחזה 
המקורי(, "מיכאל קולהאס", "אמא קוראז'", "גם הוא באצילים", "נורה", "חפץ", 
"הבכיינים", "קרום". בת. הבימה: "החייל האמיץ שוויק", "קן הקוקיה", "מחכים לגודו", 
"הקומיקאים", "כתר בראש", "שלמה המלך ושלמי הסנדלר", "מלחמה", "הלהקה", 
"אנה קרנינה", "מסילה לדמשק", "ביקור הגברת הזקנה", "הסוחר מוונציה" )ההצגה 
הוזמנה לייצג את ישראל בפסטיבל שייקספיר הבינלאומי בתיאטרון "הגלוב" בלונדון, 
במאי 2012( ,"הקמצן", "חשמלית ושמה תשוקה", "יהוא", "יחסים מסוכנים", "לבד 
בברלין". זכה בפרסים ע"ש משה הלוי, שמעון פינקל, יוסף מילוא, פרס רוזנבלום. ביים 
את "קסטנר" בת' העירוני של הילברון, גרמניה )1988(, ההצגה "מיכאל קולהאס" 
וורשה )1987/8(, בסיבוב הופעות  השתתפה בפסטיבלים בינלאומיים באדינבורג 
בגרמניה )1988( וברוסיה )1990(. ביים את "גם הוא באצילים" בתיאטרון "מאלי" 
במוסקבה )1990(. ההצגה "מחכים לגודו" השתתפה בפסטיבל מנצ'סטר )1994(, 
"מעגל הגיר הקווקזי" בפסטיבל בינלאומי לתיאטרון גרמני )2000(, "מלחמה" בתיאטרון 
"סטאבילה", טורינו, בתיאטרון "קאטונה", בודפשט, בתיאטרון "בולאנדרה", בוקרשט 
)אפריל,2007(, ב"תיאטרו דואה פארמה" )2008(, "אנה קארנינה" בבוקרשט  )2008(, 
"מסילה לדמשק" במוסקבה )2012(, "הסוחר מוונציה" במדריד )2013(, "הקמצן" 
בביידג'ינג  )2016(. לאחרונה ביים את "אוגוסט: מחוז אוסייג'" ו"הכל חייב להבריק" 

ב"קורפירסטנדאם תיאטר", ברלין.

רבקה משולח )תרגום( 
ילידת תל אביב. בוגרת החוגים לספרות עברית ולתיאטרון באוני' ת"א. תרגמה כ- 130 
מחזות עבור כל התיאטרונים בישראל. בין עבודותיה: בת. הבימה: "העז או מי זאת 
סילביה?", "אנה קרנינה", "ביקור הגברת הזקנה", "משהו טוב" )עם ת. מ.ר.א.ה(, "הדה 
גבלר", "חשמלית ושמה תשוקה" )עם ת. הקאמרי(, "סיפור אהבה בשלושה פרקים". 
בית צבי: "מגנוליות מפלדה", "בעקבות הזמן האבוד". בת. חיפה: "אמא מלכה", "לילה 
טוב אמא" )עם אנסמבל הרצליה(. בת. הקאמרי: "מעגל הגיר הקווקזי", "ימי שלישי 
עם מורי" )עם ת. חיפה(, "וניה סוניה מאשה ושפיץ" )עם ת. חיפה(, "יהודים רעים". 
בת. באר שבע: "נשים לא מציירות", "אפריל הקסום", "נורה", "בית ברנרדה אלבה". 
עבודות תיאטרון: "מסיבת יום הולדת", "המסיבה של אביגיל" )עם ת. הספריה(. בת. 
תהל: "סיפור אהבה בשלושה פרקים". בת. החאן: "נישואים", "גן הדובדבנים", "הדוד 
וניה". פרסים: ב - 1990 הפרס ע"ש חנה וגוטליב רוזנבלום. ב-1997 הפרס ע"ש עדה 
בן נחום על תרגום "שלוש נשים גבוהות", "מאסטר קלאס", "המנצח". ב- 2004 
הפרס לתרגומי מופת ע"ש שאול טשרניחובסקי, מטעם עיריית ת"א. ב- 2005 פרס 
מתרגמת השנה על "דמוקרטיה". ב- 2006 הפרס ע"ש עדה בן נחום על "העז, או מי 

זאת סילביה?". ב- 2008 פרס מתרגמת השנה על "אנה קארנינה". 

יהודית גרינשפן )עיצוב מסכות וגולגולות(
מעצבת תיאטרון מזה שנים רבות עם התמחות מיוחדת בנושא מסכות, דמויות, בובות 
ואביזרים יוצאי דופן. השתלמה ב"רויאל שקספיר קומפני". התמחות בקומדיה דל ארטה 
ובעשיית מסכות מעור אצל דונטו סרטורי באיטליה. יצרה לעשרות הפקות בארץ 
ובחו"ל. עבדה עם התיאטרונים: "הקאמרי", "הבימה", חיפה , באר שבע, "החאן", 
ת. אורנה פורת, האופרה, הבלט הישראלי, להקת בת שבע, להקת בת דור, להקת 
המחול הקיבוצית, הפקות פרטיות ועוד. בין עבודותיה הרבות: בת. הבימה: "המלך 
מתיא הראשון", תעלולי נישואין", "מנדראגולה", "מלחמת אחים". בת. החאן הירושלמי: 
"המרפסת", "משרתם של שני אדונים", "מלחמות היהודים" )על מגדל דוד(, "וולפונה", 
"המרפסת". בת. הקאמרי: "הכבש ה – 16", "מיכאל קולהאס". "מסיבת פורים של 
אדם בן כלב" )קבוצת התיאטרון נווה צדק(, "סטריפטיז אחרון 88" )צוותא(, "קרנבל 
החיות", "מדריך לתזמורת", "שוליית הקוסם" )להקת המחול הקיבוצית(, "אהבת 
שבע הבובות" )להקת בת שבע(, "הדרדסים" )טדי הפקות(. כמו כן, יצרה אביזרים 
להצגותיו של חנוך לוין וללהקתו של הפנטומימאי יורם בוקר. יצרה לטלוויזיה דמויות 
שהפכו לחלק מהחוויה התרבותית ישראלית, ביניהן: החתול שמיל, צ'ומפי, אינשם, 
זארוס, כל בובות "פרפר נחמד" )אוזה, בץ, שבי, נולי ופינגי(. מגישה מפגשי תיאטרון: 
"אביזרים ומסכות בתיאטרון" )פרס 'אמנות לעם'(, "מסכ/חיות" )עם דוד דביר(. הציגה 
שמונה תערוכות יחיד והשתתפה בתערוכות קבוצתיות. זוכת פרס אסיטז' להצגות 

ילדים ונוער-פרס מפעל חיים.
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זיו וולושין )עיצוב תאורה(
בוגר סמינר הקיבוצים בתיאטרון. עיצובים: "אח אח בום טראח", "סיפורי גילגמש" )זוכה 
פרס התאורה פסטיבל חיפה, 2009(, "אישה בחולות" )ת. יפו, זוכה פרס התאורה 
בקיפוד הזהב, 2006(, "נשים זרות" )ת. יפו, זוכה פרס התאורה בקיפוד הזהב, 2007(, 
"החוטם", "כוכב יאיר", "מר פרסוניאק", "פוסט טראומה", "מונוגמיה", "ארץ חדשה", 
"הסוחר מוונציה", "השבועה", "הקמצן", "אלוהים מחכה בתחנה", "חשמלית ושמה 
תשוקה", "יחסים מסוכנים", "קוריולנוס", "סיפור פשוט", "לבד בברלין", "1984" )ת. 
הבימה(, "הקסם של אורנה" )תיאטרון אורנה פורת, זוכה פרס תאורן הצגות הילדים(, 
אופרה – "דידו ואניס", "הרמאי", "פונדק הרוחות" )אופרה קאמרה(, "ערבה" )ת. 
נוצר, זוכה התאורה בפרס קיפוד הזהב, 2012 (, "היידי", "הכיתה המעופפת", "מלך 
היהודים", "המכשפה בבית ממול" )תיאטרון המדיטק, זוכה פרס התאורה פסטיבל 
חיפה, 2012(, "מלאכת החיים", "סיפור ישן חדש", "הר לא זז" )זוכה פרס התיאטרון 
2016( , הוא הלך בשדות" )ת. בית ליסין(, "משהו למות בשבילו", "בומרנג", "חמור 
, "ליל העשרים" )ת. חיפה(, "החיים בשלוש גרסאות", "המחברת  שכולו תכלת" 
הגדולה", "חוות החיות" )ת. גשר(, "רק אתמול נולדה", "בין חברים", "רומיאו ויוליה", 
"גרין מייל", הרולד ומוד", "בימנו לא יוצאים לדו קרב" )ת. ב"ש(, "החדר האחורי", 

"קרום" )ת. הקאמרי( ועוד.

אסי אשד )שפה ודיבור(
לימדה דיבור ושפה ב"בית צבי", בבית הספר לאמנויות הבמה ב"סמינר הקיבוצים" 
בארי  סיסילי  אצל  בסטרטפורד  השתלמה  חיפה.  באוניברסיטת  לתיאטרון  ובחוג 
)RSC( ובלונדון אצל פטסי רודנברג )RNT(. בין עבודותיה: בת. הבימה: "שייקספיר 
מאוהב", "לבד בברלין", "קוריולנוס", "סיפור פשוט", "יהוא", "אדיפוס – תיאור מקרה", 
"חשמלית ושמה תשוקה", "הקמצן", "אדם לא מת סתם", "השבועה", "פרסונה", 
"הסוחר מוונציה", "קוויאר ועדשים", "שלמה המלך ושלמי הסנדלר", "חברון", "מסילה 
לדמשק", "יחסים מסוכנים". בת. הקאמרי: "המלט", "היה או לא היה", "המלך ליר", 
"ריצ'רד ה-II", "ריצ'רד ה-III", "מקבת", "עוץ לי גוץ לי". בת. חיפה: "סיפור פשוט", 
"המלט", "מקבת". בת. גשר: "סונטת קרויצר", "כולם רוצים להוליווד". בת. הספריה: 
"ריצ'ארד השני", "קליגולה", "ריצ'ארד השלישי". בת. החאן: "חלום ליל קיץ", "האדרת", 
"בגידה", "האשליה", "אסתרליין יקירתי". בת. באר שבע: "אילוף הסוררת", "הרבה רעש 

על לא כלום". באנסמבל עיתי"ם: "הדיבוק", "כישוף". 

עמית זמיר )עיצוב תנועה( 
יורם  בית הספר למשחק מיסודו של  בוגר  וכוראוגרף.  יוצר  מורה לתאטרון מחול, 
לוינשטיין, הסדנה להכשרת רקדנים בחיפה. בעל תואר ראשון B.Ed בחינוך למחול 
ותואר שני M.A בהתמחות כוריאוגרפיה. מורה לתאטרון מחול בסטודיו למשחק מיסודו 
של יורם לוינשטיין, מורה ליצירה אישית בבית הספר למשחק ואומנויות הבמה "גודמן" 
בנגב, מעביר סדנאות "פשוט לזוז" בתנועה בארץ ובעולם. זוכה מלגות ע"ש: שוקי 
מדנס, שוש אביגיל, עדי קאמרי, אורנה בן חורין, קרן שרת ועוד. בין עבודותיו ככוריאוגרף: 
בת. באר-שבע: "למה לא באת לפני המלחמה?", "בין חברים", "רומיאו ויוליה", "גרין 
מייל", "חתונת הדמים". בת. גשר: "המחברת הגדולה", "רודף העפיפונים", "חוות 
החיות", "מר ורטיגו", "המנהרה". בת. בית לסין: "הר לא זז", "האורחת", "הוא הלך 
בשדות". בת. הבימה: "1984", "קוריולנוס", "רעל ותחרה",  "מישהו שישמור עליי". בת. 
הקאמרי: "בעל למופת". בת. יידישפיל: "כוכבים תועים", "מעשיות קלאץ", "בישראל 
ובחזרה". בת. המדיטק: "לא דובים ולא יער". בת. אורנה פורת: "הניצחון הסופי". בסוזן 
 ,CRT.בת ,"Miracolo" :דלל: "בובה", "סוסי ים", "בלאנש". בת. פיקולו, איטליה
לוינשטיין: “המחברת  יורם  "The Head". בסטודיו למשחק מיסודו של  איטליה: 
הגדולה", "רודף העפיפונים", "אנה קרנינה" ,"עד ראיה", "שלוש אחיות", "דרפור", 
"האישה מן הים" , "שרוליק" ועוד. בסמינר הקיבוצים: "נמר חברבורות", "גאולה" , 
"חתולה", "אומברלו". בגודמן, בית הספר למשחק בנגב: "חוות החיות" , "המערה 
של סלמנקה", הגלגול" ועוד. כיוצר עבודותיו הוצגו בפסטיבלים רבים: פסטיבל ישראל, 
"גוונים במחול"-סוזן דלל, "מחול אחר- סוזן דלל, "מחול לוהט"-סוזן דלל, פסטיבל 
מאסטר קלאס מילאנו איטליה, פסטיבל איסטרופוליטנה פרוג'קט בברטיסלאבה, 
 Folkwang FITUB , ו -  סלובקיה, פסטיבל תאטרון של מדינות דרום אמריקה – 

.Physical Theatre Festival in Deutschland

שחקני ההצגה
נורמן עיסא )מיכאל קולהאס(

בוגר "בית-צבי", 1992. בין תפקידיו בתיאטרון: בת. 
הבימה : "משפחה עליזה", "לבד בברלין" )אוטו קוונגל(. 
בת. באר שבע: "המתחזה", "סיד", "חלום ליל קיץ". בת. 
הערבי, חיפה: "מותו של אנרכיסט", "ירח רחץ פניך". 
בת. הקאמרי: "רצח", "השיבה לחיפה". בת. חיפה: 
"מרחב מוגן", "אותלו", "החתונה האחרונה", "המלט", 
"רומיאו ויוליה", "אימפרו", "נירנברג", "נשף מסיכות", 
"מאדליין",  המשחק",  "אומנות  בראש",  "יתוש 
"משפחת ישראלי", "אב הבית", "המכוער", "הדודה 
של מנש", "מי דואג לילד", "אומנות", "גזע", "גיבור הלובי". בתיאטרונטו: "ערבים 
רוקדים" )ציון לשבח, 2005(. בקולנוע: "שחקנים", "הכלה הסורית", "אחותי היפה", 
"מלחמת 90 הדקות", "ערבים רוקדים". בטלוויזיה: "החולמים", "לה פמיליה", 
"מטומטמת". בטלוויזיה: "עבודה ערבית" )אמג'ד( במהלך ארבע עונות. זוכה פרס 
זוכה פרס התיאטרון הישראלי  השחקן המצטיין בתיאטרון חיפה לשנת 2002. 
כשחקן המשנה הטוב ביותר בהצגה "אמנות" )ת. חיפה(. איש השנה בתרבות 
של חיפה והקריות לשנת 2012. זוכה פרס השחקן הטוב ביותר בסדרה הקומית 
לשנת 2012  )"עבודה ערבית"(. בסרט "מלחמת 90 הדקות" זכה בפרס אופיר 
ביותר. בין  – שחקן הטוב   2016 ובפסטיבל הסרטים בחיפה  – לשחקן משנה, 
עבודותיו כבמאי ויוצר תיאטרון: "אח אח בום טראח" )פסטיבל הצגות ילדים בחיפה, 
2003(, "רעולים", "רובין הוד", "טולי בלבולי", "המסכה", "פשוטה" )פרס ההצגה 
הטובה בתיאטרונטו, 2007(, "אלף לילה ולילה" )תיאטרון יפו בשיתוף ת. הבימה(, 
"גלגולי גלגמש" )זוכת פסטיבל חיפה, 2009(, "החופש לזוז" )זוכת פרס ההצגה 
בפסטיבל הבינלאומי להצגות ילדים בחיפה, 2011(, "עיניים" )קולאז' בעקבות שיריו 
של מחמוד דרוויש, תאטרון יפו בשיתוף תיאטרון אלמינא(, "אגדות בסמטאות". 
בת. אלמינא: "העששית הקטנה", "שו..שוז", "האוצר", "להציל את אנדרומדה", 
"צעצוע בריבוע", "הסיפור שלנו". זוכה פרס הבימוי על "אח אח בום טראח", פרס 
במאי השנה בחברה הערבית לשנת 2006 על בימוי "רעולים", פרס בימוי ההצגה 
"פשוטה", פרס בימוי ההצגה "גלגולי גלגמש" ופרס בימוי ההצגה "החופש לזוז". 
יזם וניהל אמנותית במשך שלוש שנים את פסטיבל יפו הבינלאומי להצגות ילדים 
בתיאטרון יפו. היה המנהל האמנותי של פסטיבל הצגות ילדים בפסטיבל חיפה, 
2013. יזם את הקמתו של תיאטרון "אלמינא" ביפו. כיום מנהל אמנותי של אלמינא 

ושל פסטיבל אלמינא להצגות ילדים.

תומר שרון )המספר, הרוזן ורדה(
בין תפקידיו בתיאטרון: בת. הבימה: "לבד בברלין" )קומיסר 
אשריך(, נעצר בחצות" )לורד קליפורד אלן(, "פתאום הגיע 
סתיו" )כריס(, "עת  דודים" )פיקלמן(, "ליזיסטרטה", "רעל 
ותחרה" )מורטימר ברוסטר(, "הסוחר מוונציה" )לנצלוט גובו(, 
"כמעט נורמלי )דר' מאדן/דר' פיין(, "מוריס שימל" )אלכסנדר 
דוך(, "נפגעי חרדה", "פוסט טראומה",  "לוקאס הפחדן", 
עשר",  השישה  "הכבש  הקאמרי:  בת.  הסוף".  עד  ללכת 
"ענבי זעם", "חלום ליל קיץ", "הרטיטי את ליבי". בת. בית 
ליסין: "סקאפינו". בת. הרצליה: "להגיד מותר הכל", "אהבה 

וזעם". בפסטיבל עכו: "אופרת היהודים", "הזירה". בהצגות הפרינג': "הסיאנס 
של רומיאו" )פרס ראשון בפסטיבל וונקובר(, "קין והבל". בטלוויזיה: "עניין של 
זמן", "חצויה", "פלטפוס", "זהו זה", "של מי השורה הזאת?", "המצב", "משחק 
מכור", "החרצופים", "עד כאן", "החיים על פי איגי", "הלילה עם ליאור שליין", "טוב 
שבאת", "שירות חדרים", "פרשת השבוע", "דני הוליווד", "נופלות על הרגליים". 
וולקן" )מועמד לפרס אופיר(, "מארס טורקי",  בקולנוע: "מר באום", "צומת 
"שמיכה חשמלית ושמה משה", "ידיים קשורות". דיבב אינספור סרטים וסדרות 
אנימציה ופרסומות. מופעי בידור: "האגף הסגור", "פעמיים תומר" )עם תומר 
יוסף(, "פליטי פלטפוס", "פרוביזורי". מופעים מוזיקליים: "souled out". אלבומו 
הראשון "בלוזר" יצא ב – 2005. לאחרונה יצא אלבומו השני "שירים לבלאנש". בין 

המנחים הקבועים  בתכנית "המילה האחרונה" המשודרת ב"גלי צה"ל".
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אלכס קרול )היונקר וונצל פון טרונקה(   
יורם  של  מיסודו  למשחק  הסטודיו  בוגר  ומוסיקאי.  שחקן 
לוינשטיין, 2012. בין תפקידיו. בת. הבימה: "1984" )ווינסטון(, 
"לבד בברלין", "קוריולנוס )אופידיוס(, "אדיפוס- תיאור מקרה" 
)אדיפוס(, "נעצר בחצות" )האנס ליטן(, "הכתה שלנו" )רישק, 
לייב(.  )יאשק  לא מת סתם"  "אדם  ת. הקאמרי(,  בשיתוף 
לוינשטיין(. בת. באר  יורם  )ת. הקאמרי בשיתוף  "שרוליק" 
שבע: "הכל אודות חווה", "המערה של סלמנקה". "מומו" 
)ת. המדיטק(, "הכבש ה – 16" )ת. ארצי לנוער(, "דלתות" 
)ג'ים מוריסון, צוותא בשיתוף יורם לווינשטיין(. בחו"ל: פסטיבל 
נשואה  פלור  "דונה   :2012 ברזיל  בלומנאו,  של  התיאטרון 
לשניים" )ואדיניו, בימוי עירד רובינשטיין(. OLIVE FESTIVAL, במילאנו, 
איטליה: מחזמר בהשתתפותו שאותו גם הלחין. מאסטר קלאס עם הבמאי 
הרוסי לב דודין ונבחרי המורים של האקדמיה למשחק בסנט פטרסבורג. 
בטלוויזיה: "תאג"ד" )אלכס הרופא(, "זגורי אימפריה" )אוטו(, "יום האם". 
)בימוי אורי ברבש(. מופיע ברחבי הארץ עם  בקולנוע: "קאפו בירושלים" 
המופע "מי אני באמת" המורכב משירים שכתב והלחין. זוכה מלגת חב' 

סנו-משפחת לנדסברג לשחקן מבטיח.  

שמעון כהן 
)מנהל המשק בטירה/הינץ, חבר הממשלה(

בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב. בין ההצגות בהן 
השתתף: בת. הבימה: "על קלות דעת וצביעות", "מי 
תהום", "קדיש", "אנרכיסט מפוקפק", "חלום ליל קיץ", 
"הדיבוק", "פילומנה", "יומן חוף ברייטון", "טירונות", 
"מירל'ה אפרת", "חלון בלהות", "החייל האמיץ שוויק", 
"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" )חנון(, "אלינג, "הזוג 
אידיוט",  "ארוחה עם  "החותנת", "השחף",  המוזר", 
"קוויאר ועדשים" )ולוטו(, "ליזיסטרטה", "החייל האמיץ 
גריי".  דוריאן  של  "תמונתו  פשוט",  "סיפור  שוויק", 
בת. החאן: "צוואתו של כלב". בת. בית ליסין: "ז'קו". 
בת. חיפה: "הבוגר". בתיאטרון לילדים ולנוער: "מעלה 
קרחות", "נולד לחופש". בת. מת"ן: "בניטו" )מוסוליני(. 
וסדרות  טלוויזיה  תכניות  בסרטים,  השתתף  בנוסף 

לילדים. מדבב סרטים מצוירים. 

דוית גביש )אליזבת, אשתו של קולהאס(
ובוגרת החוג  בוגרת מגמת התיאטרון בתיכון אלון רמה"ש 
לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, 1994. בין תפקידיה בת. 
"מלחמת   ,"22 "מלכוד  "מנדרגולה",  "מריוס",  הבימה: 
אחים", "מעגל הגיר הקווקזי" )גרושה(, "בית ברנרדה אלבה" 
)המשרתת(, "יומנה של אנה פרנק" )מיפ(, "מניין נשים" )חנה 
קשמן(, "8 נשים" )פיארט(, "אנטיגונה" )אורדיקה(, "אכזר 
ולילה", "השחף"  לילה  "אלף  "דיבוקים",  "חברון",  ורחום", 
)אליס/מלכת  "מונוגמיה"  )רבקה(,  לידה"  "כתם  )פולינה(, 
הלבבות(, "שרי מלחמה" )רינה העיתונאית(, "הזוג המוזר", 

"החותנת", "אנה קרנינה", "קוויאר ועדשים", "החייל האמיץ שוויק", "החולה ההודי" 
)דליה(, "אבא גוריו" )מאדאם ווקה/אמו של ראסטיניאק(, "גבירתי הנאווה" )גב' פירס(, 
"יחסים מסוכנים" )מאדאם דה וולאנז'(, "לבד בברלין" )הטה הברלה(, "1984" )גברת 
פרסונס(, "שייקספיר מאוהב" )המלכה אליזבת(, "עלובי החיים" )גברת טנארדייה(. 
וכן: "משהו עגנון" )נאמן הפקות(, "היפהפה האדיש" )מונודרמה(, "בוייטרה הגזלן" 
)תיאטרון הקאמרי(,"אימפוטנציה" )פסטיבל מחזאות מקורית, תיאטרון הסמטה(, 

"הטיפול" )מרכז הפרינג'(. זוכת פרס ע"ש השחקן רפאל קלצ'קין, 2002.     

אורי הוכמן )השכן הנקל/קונץ חבר ממשלה(
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב ובי"ס רימון. שירת בלהקת הנח"ל ובתיאטרון צה"ל. 
בין תפקידיו: בת. הבימה: "המוות יושב לידי" )המספר(, "כתר בראש" )אדוניה(, 
"הקומיקאים" )בן קלארק(, "רומנטיקה" )הסניגור(, "אנה קרנינה" )סטיבה(, 
"אלינג" )של ביארן(, "אוגוסט: מחוז אוסייג'" )ביל(, "ארוחה עם אידיוט" )רופא/

שבאל/חוקר מס(, "פוסט טראומה", "מוריס שימל" )עמוס פופ(, "הסוחר מוונציה" 
)גובו הזקן/הדוכס/תובל(, "ליזיסטרטה", "החייל האמיץ שווייק" 
)כומר(, "חיזור גורלי" )ג'ימי(, "ז'קו" )המנהל אבירם גאון, פועל 
במפעל, מלאך, מוביל(, "קוריולנוס" )מנניוס(, "לבד בברלין" 
)פראל(, "עלובי החיים" )מר טנארדייה(.  בת. הקאמרי: "הסוחר 
"שיינדלה"  )הרו(,  קרה"  מצחיק  "דבר  )לורנצו(,  מוונציה" 
"קרום"  )זאבי(,  וולף"  "אדון  פה")הסריס(,  "פעורי  )יוסל(, 
)ברטולדו(.בת. החאן: "אנה גלקתיה" )אסיר(, "הנסיכה איבון" 
על  "מלחמה  )אחמד(,  אהבה"  של  "מילה  פיליפ(,  )הנסיך 
הבית", "בגידה". בתיאטרונטו: "געגועי לקיסינג'ר". בטלוויזיה: 
יורק" )דוד גושן(,"שטיסל"  "תמרות עשן" )אשד מוקד(,"ניו 
)טיראן(,  )גיורא(,"גאליס"  גיורא״  של  פוקס(,"אשתו  )הרב 

"השמחות" )ג׳קי ברדוגו( "שאטו עין כרם" )אוסקר( "נפלת חזק" )שרון אשר(, 
"עקרון ההחלפה" )אבולעפיה( "הפוליאקובים" )בתפקיד עצמו(,"מטומטמת" 
)חג'בי(."לתפוס את השמיים" )קובי(, "על קצות האצבעות" )מיכה(, "טייקאוויי" 
ו' )החוקר(, "צימרים" )קובי(  החצר" )הרב  )רונן(, "תיק סגור" )צ'יקו(, "אמא 
שלוסר(, "מיכאלה" )דניאל(, "מה אתה סח" )עוזי(, "הכל דבש" )הבמאי(,"בית 
ספר" )דודו(,"פרנקו וספקטור" )אבישי(, "סימני שאלה" )עקיבא(, "בית המשאלות" 
)ד"ר הוכשטטר(,"הבורר" )מוטי קורץ(. בקולנוע: "באמצע הסרט" )אשר(, "הפיתוי" 
)שאול(, "קצוות פרומים" )סשה(, "רוק בקסבה" )סרן עוזי(, "מחכים לסורוקין" 
)סורוקין(, "ההיא שחוזרת הביתה" )דודו השכן(, "בננות" )יו"ר רשות השידור(, 
"ז'טם מון אמור" )גידי(, "הנוער" )מיקי(, "ארבע על ארבע" )דובי(, "הבן דוד" )צחי(, 
"פרה אדומה" )אלכס(. בימוי: בצוותא: "הקרפדים" )פרס הפרינג'(, "סמולרצ'יק", 
"שטויות", "פקידים", "ראיון עבודה" )פרס ראשון בפסטיבל תיאטרון קצר(. בת. 
הסימטה: "צ'יקו ומיקו" )פרס "קיפוד הזהב" 2016(. בפסטיבל עכו, 2006: "הזירה" 
)ציון לשבח(. "תיאטרונטו" 2006: "עד אפס מקום" )ציון לשבח(. פסטיבל הצגות 

ילדים בחיפה, 2006: "סברס" )מקום ראשון(. זוכה פרס רוזנבלום לשנת 1999.

יגאל שדה )עו"ד/מרטין לותר(
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 
"ליל  "ירמה",  הבימה:  בת.  תפקידיו:  בין   .1986
"מלך  טובים",  "בחורים  "חתונת דמים",  העשרים", 
ארץ  "זעקי  אדונים",  שני  של  "משרתם  היהודים", 
הזקנה",  הגברת  "ביקור  אחיות",  "שלוש  אהובה", 
"השושנה המקועקעת", "החייל האמיץ שוויק", "נמר 
)ריקרדו(, "חודש  לו"  זז", "מרי  חברבורות", "הר לא 
בכפר" )ראקיטין(, "מלחמה" )ה'(, "אנטיגונה" )קריאון(, 
"דיבוקים", "טיקוצ'ין", "אותו הים" )הסופר/ קשיש יווני(, 
"איולף הקטן" )אלפרד אלמרס(, "כוכב יאיר" )גבריאל(, "מסילה 
לדמשק" )קפלן(, "שרי המלחמה", "איש חסיד היה", "הסוחר 
מוונציה" )שיילוק(, "המאהב" )אדם(, "עת דודים", "יהוא" )זיף(, 
"פליישר" )הרב אנגל(, "עלובי החיים" )ז'אבר(, "שלוש אחיות" 
"אהובת החייל",  ציד",  )טוזנבאך(. בת. באר שבע: "תמונות 
"מותו של סוכן", "אילוף הסוררת", "דודתו של צ'רלי", "הנפש 
הטובה מסצ'ואן", "טובת המולדת", "הביצה", "בורגנים", "דון 
"אנה  בת. החאן:  "בשפל".  בת. הספריה:  "מפיסטו".  ז'ואן", 
גלקתיה" )סורדו(, "נוף ילדות" )ריימונד(, "מידה כנגד מידה" 
)אנג'לו(, "שמיים" )שילר(, "הבתולה מלודמיר", "האשה מן הים" 
)הזר(, "השחף" )קוסטיה(, "השיבה למדבר" )עזיז(, "נדל"ן" 
)ריקי רומא(. בת. הרצליה: "תנינים" )נאדל(, ערב שירי אלתרמן.
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אהרון אלמוג )פושט נבלות(
בוגר בית הספר הדרמטי שליד תיאטרון הבימה, ומאז גילם תפקידים בתיאטרונים השונים בארץ. ממקימי 
תיאטרון החאן הירושלמי. בין תפקידיו: בת. הבימה: "מדיאה" )אגאוס(, "מדריך למטייל בוורשה", "אנשים קשים", 
"חבילות מאמריקה", "משפחה", "אנטיגונה", "אלינג" )אלפונס(, "אותו הים" )אלבר(, "גיבורים" )רנה(, "ביקור 
הגברת הזקנה" )המורה(, "הקמצן" )אנסלם/משרת להרפגון(, "אדיפוס – תיאור מקרה" )אלקוס/שליח שני(" 
עשר דקות מהבית" )יהודה וקסמן(. בין ההצגות בהן השתתף בתיאטרונים אחרים: "מנדראגולה", "חמורים", 
"צ'יפס עם כל דבר", "וויצק", "אורזי המזוודות", "יאקיש ופופצ'ה", "אנשים בלילה", "ילדי קנדי", "חסות", 
"רוחות", "הנאהבים", "אולם מס' 6", "הכפיל". בטלוויזיה: "ניקוי ראש". בין עבודותיו כבמאי: "הפרדס" )ת. 
הבימה(, "הקן", "רכוש נטוש", "שיץ", "אחרי החגים", "שלוש אחיות", "העלמה ג'ולי"  )ת. הקאמרי(, "תל 
אביב – ניו יורק – תל אביב )ת. החאן הירושלמי(, הצגת היחיד "שש שעה רקובה" )ת. בית ליסין(. ב – 1987 
התמנה למנהל האמנותי של קבוצת התיאטרון בנווה צדק וביים: "האזרח העומד מעל כל חשד", "החייל הטוב 

שוויק", "נעורי ורדה'לה", "הירושה".

נמרוד דגן )הארזא, משרתו של קולהאס(
הבמה  לאמנויות  הספר  בבית  משחק  לימודי  בוגר 
ב"סמינר הקיבוצים", 2015. זוכה פרס קרן שרת ומלגות 
לימודים ע"ש: שמואל בונים, מישל קיקואין ואוהלה הלוי. 
תפקידיו:  בין  "טכניקה".  מצלמה  מול  משחק  לימודיי 
בת. הבימה: "סיפור פשוט", "יחסים מסוכנים". "הבימה 
)דוד  חברבורות"  "נמר  )גרטרוד(,  "המלט"  מאמצת": 
השעה:  בת.  )מקס(.  הראשונה"  "אהבתי  לתלפיות(, 
"פרח לב הזהב". בת. ארצי לנוער: "ילדת הקשת בענן". 
בת. גושן: "הכבש השישה עשר". בת. יפו: "חי" )מלכה(, 
"שלוש  תמונע:  בת.  )גץ(.  הפרפרים"  וצייד  "הכלה 
אחיות" )נטשה(. בקולנוע: "סיפור אהבה ארץ ישראלי". 

עיתונאי ובעל טור דעה באתר "מאקו".

רוברטו פולק )מפקד המשטרה/
האלקטור של סקסוניה/פושט נבלות(

בין  אביב.  תל  באוניברסיטת  משחק  לימודי  בוגר 
תפקידיו בתיאטרון: בת. הבימה: "תמונתו של דוריאן 
)ברוך מאיר  "סיפור פשוט"  )פרנסיס/משרת(,  גריי" 
)סניה(,  דודים"  "עת  )אריה(,  הטוב"  "הבן  הורביץ(, 
והשד  "טייבלע  לייב(,  )נחום  סתם"  מת  לא  "אדם 
שלה", "הדיבוק" )המשולח(, "מוריס שימל" )בשיתוף 
ת' חיפה(, "ביקור הגברת הזקנה" )מפקד המשטרה(.  
בת. נווה צדק: "אדם בן כלב", "מחלקה 3 כיתה 1". 
ושמה  ליסין: "שיחות עם אבי", "חשמלית  בית  בת. 
תשוקה". בת. באר שבע: "זינגר", "יתוש בראש". בת. 
חיפה: "הפלשתינאית", "מקבת", "הבולשת חוקרת", 
"המקום  ממול",  בדלת  "הבחורים  מסכות",  "נשף 
בת. הקאמרי:  )המלביש(.  "המלביש"  באתי",  ממנו 
"אחרי החגים", "שירה". בצוותא: "דממה". בת. תמונע: 
"מעשה בטבעת". בטלוויזיה: "ארץ מולדת", "סיפורים 
בראש", "התזמורת", "הם יגיעו מחר", "כל דיכפין", 
"המשרד" )קרול(, "השמינייה" )רוברטו(, "מתים לרגע". 
בקולנוע בהפקות בינלאומיות: "שתיקתו של משורר" 
)ארה"ב(,  "החיה"  )צרפת(,  "החולמים"  )גרמניה(, 
ונוס" )אנגליה(. בארץ:  "גנבים בלילה", "פגישה עם 

"אות קין", "מאחורי הסורגים", "אל עצמי", "המאהב", "נו טה מטס", "גמר גביע", "פגישות ופרידות", "ללקק 
את התות", "שמיכה חשמלית ושמה משה", "התחלפות", "גט", "הלוויה בצהריים", "הבשורה על פי אלוהים".

גל בן עמרה )סוס שחור/המוות/האומן/
מורד בצבא קולהאס/פרובוקטור בשוק(

בוגר הסטודיו למשחק מייסודו של יורם לוינשטיין מחזור 
2014 בהצטיינות. בין תפקידיו: 

העפיפונים",  "רודף  הגדולה",  "המחברת  גשר:  בת. 
"חוות החיות". בת. הקאמרי: וניה סוניה מאשה ושפיץ". 
בת. מ.ר.א.ה: "מלחמת שוורים". בת. הקיבוץ: "חבילה 

משמים". בת. הנגב: הצגת היחיד "יאלו"

סיים בהצטיינות את בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה 
"גבירתי  בין תפקידיו:  בת. הבימה:  צבי", 2015.  "בית 
הנאווה", "אוויטה", "פליישר", "עלובי החיים")אנג׳ורא( 
בת.  יעקב".  "סולם  השעה:  בת.  )מרטין(.   "1984"
הסימטה: "הלילה הקצר ביותר בשנה" )ז'אן(. בקולנוע: 

"וסרמיל" )שלומי(

ניל משען 
)סוס אדמוני/חייל/פרובוקטור בשוק(

בוגר בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה "בית צבי", 
2015. בין ההצגות בהן השתתף: בת. הבימה: "אוויטה", 
"פליישר", "עלובי החיים", "תמונתו של דוריאן גריי. ב"חג 
המחזמר", 2015: "משיח". במאי ומורה למשחק בבית 

הספר לאמניות ע"ש לימור רוז.

נדיר אלדד )מייסן/מוציא להורג/שומר מחסום / 
מורד בצבא קולהאס/פרובוקטור בשוק(
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מאת ג׳יימס סונדרס
עפ״ היינריך פון קלייסט
בימוי: אילן רונן

פילומנה
מאת אדוארדו דה ׳פיליפו
בימוי: רוני פינקוביץ׳

שייקספיר מאוהב
עפ״י תסריט מאת 
מארק נורמן ותום סטופרד
עיבוד לבמה: לי הול
בימוי: משה קפטן

פרידה
יצירה לתיאטרון מחול
מאת אביחי חכם

1984
מאת ג׳ורג׳ אורוול
עיבוד: רוברט אייק ודאנקן מקמילן

בימוי: עירד רובינשטיין 

שלוש אחיות
מאת צ׳כוב
עיבוד ובימוי: חנן שניר
בשיתוף התיאטרון הקאמרי

תמונתו של דוריאן גריי
עפ״י אוסקר ויילד
עיבוד ובימוי יחזקאל לזרוב

LOVE LOVE LOVE
מאת מייק ברטלט

בימוי: משה קפטן 

סיפור אהבה בשלושה פרקים
מאת הארווי פיירסטין

בימוי: נתן דטנר 

ורסאצ׳ה שם זמני
מאת מיכל אהרוני
בימוי: אלון טיראן

בעלה של אשתי
מאת מירו גאברן
בימוי: רועי שגב

אין סוף
מאת ניק פיין
בימוי: מירי לזר

הצמה של אבא
מאת אמנון לוי ורמי דנון
בימוי: רוני פינקוביץ׳
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לבד בברלין 
עפ״י ספרו של האנס פאלאדה 

מאת שחר פנקס
בימוי: אילן רונן 

סיפור פשוט
עפ״י ש״י עגנון

מאת שחר פנקס
בימוי: שיר גולדברג 

עלובי החיים
מחזמר מאת אלן בובלי 

וקלוד-מישל שנברג
בימוי: משה קפטן

קוריולנוס 
מאת ויליאם שייקספיר
בימוי: עירד רובינשטיין

אשה בורחת מבשורה 
עפ"י ספרו של דויד גרוסמן 

מאת חנן שניר ובבימויו 

פליישר  
מאת יגאל אבן אור 
בימוי: משה קפטן

מה עושים עם ג׳ני?
מאת ד.ר ויילד

בימוי: הלל מיטלפונקט

המלט
מאת וויליאם שייקספיר

בימוי: מאור זגורי

משפחה עליזה
מאת רון קלארק וסם בובריק

בימוי: נתן דטנר

הבן הטוב 
מאת שי גולדן

בימוי: איציק ויינגרטן

פתאום הגיע סתיו 
מאת אריק קובל

בימוי: איציק ויינגרטן

הכיתה שלנו 
מאת טדיאוש סלובודז'אנק

בימוי: חנן שניר
בשיתוף התיאטרון הקאמרי 

בוסתן ספרדי 
מאת יצחק נבון

בימוי: צדי צרפתי

רועי כהן )בנו של קולהאס/נער אורווה(
בן עשר וחצי. למד בחוג למשחק של תיאטרון אורנה 
תפקידים  גילם  במסגרתו,  ולנוער.  לילדים  פורת 

מרכזיים בהפקות סיום.

אליעד סודאי )סוס שחור/הימבולט/
מורד בצבא קולהאס/פרובוקטור בשוק(

בוגר "גודמן" - בית הספר למשחק בנגב ,2016. זוכה 
מלגת הצטיינות בית הספר. בין ההצגות בהן השתתף: 

בת. הבימה: "עלובי החיים", "תמונתו של דוריאן גריי". 
מגונה",  "הצעה  השכונות",  "פרח   : באר שבע  בת. 
"חתונת הדמים". בת. המסחרי: "קטנטנות המחזמר", 
"פלאנובלה של פסטיגל". זוכה פרס השחקן המצטיין 
ההצגה  עם  ב"הבימה"  סטודנטים  הצגות  בפסטיבל 
"תקווה טרגדיה" )סולומון קוגל(. זוכה פרס תחרות "דור 
המחר", "חג המחזמר", 2015 . ציון לשבח "קרן שרת".

מיטל נוטיק )בת לוויה(
"בית  הבמה   לאומנויות  הגבוה  הספר  בית  בוגרת 
רבות,  במלגות  זכתה  לימודיה  במהלך   .2015 צבי", 
ביניהן: מלגת הצטיינות ע"ש גדי ענבר ומלגת אלי לאון 
לשירים עבריים.  בין תפקידיה: בת. הבימה: "אוויטה", 
"פליישר". בת. הספרייה: "לילות לבנים", "עץ השקד 
של נאני". ב"חג המחזמר" 2015: "משיח". בתזמורת 
הבמה: "קרנבל החיות". בתזמורת חיפה: "פר גינט". 
בת. השעה: "מייד אין יזראל". בת. אלמינא: "הבית שלי".

גיא אורן )בנו של קולהאס/נער אורווה(
בן עשר. שיחק בסרטים: "הגננת" בתפקיד אסי ובסרט 

"האנטנה" בתפקיד עומר .
השתתף בחנוכה במחזמר "המכבים" בתפקיד יהונתן.

הראל ואליס 
)בנו של קולהאס/נער אורווה(

בן עשר וחצי. לומד דרמה ותיאטרון בבית ספר לאומנויות 
בתל אביב. זו לו ההצגה הראשונה בתאטרון הרפרטוארי.
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להצגה
״מיכאל

קולהאס״ 

מנהל במה: איציק חיים | סגן מנהל במה: עמית שקד | תפעול תאורה: ליעוז זגין
תפעול סאונד: עידן ששוני, איילון פרי | תפעול תלבושות: אינה אבגוסטביריס, נועה דותן

תפעול אביזרים: עופרה אדרי | תפעול פאות: אנה קוסטיצ׳וב, נטליה סוקולוב, מירב בר נתן
תפירה: חיה גיימן

מודעות: מוליס שיווק - 03-5161187 | הבימה, המערכת והמו"ל אינם אחראים על תוכן המודעות ועל סגנונן, האחראיות על המפרסמים בלבד. ט.ל.ח.

מועצת הנאמנים של התיאטרון יו”ר: אדריאן הרשקוביץ
פרופ’ מירה זכאי, יוכי דביר, דוד סיני, עמירה דותן

דירקטוריון הבימה | יו”ר: נורית דאבוש
סגן יו”ר: בן עמי עינב

אסתי אפלבאום פולני, אמנון דיק, יוסי שחק

מנכ"ל: אודליה פרידמן | מ״מ מנהל אמנותי: משה קפטן | סמנכ"ל: בני צרפתי
מנהל כספים: יגאל ספיבק 

מנהל רכש, פרסום וע. מנכ״ל: יניב איתן
מנהלת מחלקה אמנותית ומלהקת: רות טון-מנדלסון

שחקני התיאטרון: 
אקי אבני, אורי אברהמי, שולמית אדר, אלינור אהרון, 
נירית אהרוני-שוויצר, עודד אהרליך, ג'סיקה אוזן, תמר 
אילנאי, דורון אורן, אושרת אינגדשט, גורג’ אסכנדר, 
אניטל אלבחר, נדיר אלדד, נצר אלוני, שיפי אלוני, 
אביב אלוש, גילה אלמגור, אהרון אלמוג, רונית אפל, 
ליאת אקטע, דפנה ארמוני, זוהר בדש, עמוס בוארון, 
רותם בלוטניק, ריקי בליך, שמיל בן-ארי, אפרת 
בן-צור, אורי בנאי, עידו ברטל, אלדר ברטמן, שריידי 
גבארין, דוית גביש, מרים גבריאלי, רינת גולדמן, לימור 
גולדשטיין, רבקה גור, גלית גיאת, לאה גלפשטיין, 
תום גרציאני, מורדי גרשון, נמרוד דגן, אמיר דדון, 
יבגניה דודינה, יואב דונט, נתן דטנר, רוני דלומי,  רן 
דנקר, אורי הוכמן, רוברט הניג, דור הררי, אמנון 
וולף, דניאל ורטהיים, גיא זו-ארץ, ניר זליחובסקי, 
ענת חדיד, סיגי חזמה-פריצקר, ענת טוביה, הגר 
טישמן, דנה ידלין, בן יוסיפוביץ, יעקב כהן, שמוליק 
כהן, שמעון כהן, שני כהן, מיכאל כורש, תימור כהן, 
לילך כספי, יחזקאל לזרוב, לירון לוי, אמיר לוי, אילן 
ליבוביץ, רותי לנדאו, חנה לסלאלו,  קובי מאור, תות 
מולאור, הראל מורד, שירי מיימון, רינת מטטוב, רוי 
מילר, מירי מסיקה, ניל משען, ראודה מן סולימן, 
הראל סקעת, מאיה מעוז, שפי מרציאנו, ערן חגי 
נויברג, אלון נוימן, לואי נופי, דוריס נמני, דניאל סבג, 
שחף סגל, עמי סמולרצ'יק, נורמן עיסא, דורון עמית, 
רוברטו פולק, רובי פורת-שובל, מיי פיינגולד, אסנת 
פישמן, מיקי פלג, גיל פרנק, פיני קדרון, אבי קושניר, 
דבורה קידר, רותם קינן, טל קלאי, גלעד קלטר, מיקי 
קם, ליא קניג, טטיאנה קנליס-אולייר, גיל קפטן, רועי 
קקון, אלכס קרול, נתן רביץ, ארז רגב, אורנה רוטברג, 
שחר רז, דור רייבי, דב רייזר, פולי רשף, יגאל שדה, 
גאיה שליטא-כץ, הילה שלו, יובל שלומוביץ, מיכל 

שפירא, תומר שרון, נלי תגר

השחקנים הוותיקים: 
ישראל בידרמן, שלמה בר שביט, רולף ברין, מרים 
זוהר, שמואל עצמון, פנינה פרח, דליה פרידלנד, 

אלכס פלג

מחלקות הבמה:
מנהל מחלקות הבמה: מאיר אלון

מנהל ייצור: איתן סיביליה
עוזר למנהל מח' במה: אורן חדידה

מחלקת במה: שמואל בושארי, גידי בלילתי, טל 
זוהר, יצחק חיים, ניקי לוי, דרור מנדלסון, גיא פיילר, 
יוסף  רוקובסקי,  מיכאל  מרקובאנו,  קונסטנטין 
עמית  אהרונסון,  עידו  שתאת,  סלימאן  שרייבר, 
דהן, מארק  יריב  גבאי,  אדי  ברינה,  אליהו  אלעד, 
וובר, נעם ויסמן, דניאל יונס בידגליני, גל כהן פרירא, 
דוד מאייר, עמית שקד, אלעז פז, בנימין קוגן, אור 

קירש, גיל רוזי, אורן רוזן- דהן, תמיר שרון
נגר: רוני סלם 

מחלקת תאורה: יורק אורוושר, ליעוז זגין, 
דימיטרי חייט, ראובן יצחק, דימיטרי ירשקין, 

ליאור לוין, רונן צור, יוסי רווח, חזי שלמה
עוזר למנהל מחלקת תאורה: איתן ממיה
מנהל מחלקת קול ווידאו: אריק אביגדור

סגן מנהל: ליאוניד פרל
אדיר,  טליק  אברמוביץ,  דוד  ג'ן  קול:  תפעול 
גילת,  יהונדב  גילר,  שלמה  ביאליסטוק,  דפנה 
סאשה דולגוב, מורן דוידיאן, אוהד ורסנו, שי זר, דן 
זיודקביץ, רועי חוביאן, גדי יער, רומן סורקין, ירואל 

פלטניק, איילון פרי, רפאל שפירוביץ, עידן ששוני
מנהלת מחלקת ייצור אבזרים: מיכל רואף

לוינסון,  נועם  רוזנזפט,  ויטלי  אבזרים:  מחלקת 
שרי גוליאט, ג'ניה קפיצקי, רותם בלום, רועי ואטורי
 מעצבת ומנהלת מחלקת פיאות: אסנת שגיא

פיאניות: עירית אבידן, אווה אוסנה, ליאת אמיר,  
מירב בר נתן, עינב וינשטיין-קרן,  נדיה סמורגון, 
נטליה סוקולוב, קוסטי צ'באנה, בר שקד, טל שריר

מנהלת מתפרה: ילנה קלריך
תפירה: ואדים לוין, לודמילה קוזלוב

מנהלת תפעול אבזרים ותלבושות: אפרת כהן
מחלקת תפעול אבזרים ותלבושות:   

אהרון,  בן  בר  אדרי,  עופרה  אבגוסטביריס,  אינה 
רחלי בן שמעון, אלה בקר, מירי ברכה, נועה דותן, 
אאידה ויינר, נטלי לוגסי, איב לוזי, רונית מאק, ג’טה 
מילר, אברהם פפו, שרון צימרמן, רחל צמח, אלכס 

קוכמן, סילביה קלקשטיין, מיכל רואף
אחראי ארכיון: רמי סמו

ארכיון הבימה פתוח לקהל 
א' 10:00-12:00, ג' 10:00-14:00, 

ה' 14:00-18:00 
טלפון: 03-5266720 
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מנהלה: 
מנהלת לשכת מנכ”ל: עינת שחם-יעקבי

מנהלת כוח-אדם: שוש בן-דוד
פקידת כוח-אדם: שני חנן

מנהלת פיתוח עסקי וגיוס משאבים: יונית וייס

אחזקה:
מנהל הבית: חיים אמויאל

חשמלאי הבית: סלומון עובדיה
מרכזיה: טלי דובינסקי, רוית כהן, יעלה סגל 

ס. מנהל מחלקת סדרנים: עמית אופנר, יוסי דיל
סדרן אחראי: נתי חכים, בועז וולנשטיין

מעיין גורדון, מיכל רוזמן, קרן שני, מיכל רוזנפלד, 
צרמיסוב,  מרתה  אדלשטיין,  שרית  גרשון,  אבי 

אביבית סימן טוב, יוליה פבריצב
עוזרת חשב: נגה כהן

אחראית מחלקת כספים: 
אורית מושקוביץ 

מח’ כספים: יפה אסרף, תקוה גחפי, 
שרית סגס, קרן קורקוס

הנהלת חשבונות: 
מנהלת חשבונות ראשית: שרה שדה

מנהלת מדור שכר: אסתי גולדשטיין

מחלקת שיווק:
מנהלת מכירות: חתונה קיפניס

עוזרת למנהלת מכירות: ענת נתן
מחלקת שיווק חוץ ואירועים: 

מנהל: איתן אדר, ירדן רבינוביץ-יצחק
מנהלת מחלקה חינוכית: שיר סיני

שיווק פרויקטים ומכירה לקבוצות: 
תמר אולמן, ג'ו קראוזר, גלי מלמד, מאיה רוזנברג

מנהל מחלקת שירות לקוחות-מנויים: 
אילן וולשטיין

מנהלת משמרת: שני לוי
קופאים: שי בכר, שירלי כהן, רותם נבון, 

רונית פרידמן

מחלקת הפקות:
מנהלת מחלקת הפקות: רויטל שקורי

מנהלי הצגות: מיכל אייזיק, אשרית טרבלסי, 
דנה כץ-נעמן, חגית נמרודי, קארין סיגל, 

נועה ענתות, יעל פורת, דנה פלסר, 
דקלה פרבר, דבורי ריס, גוני שוהם, קרן שפט, 

מור אמסלם, יותם קאלו ליבנה, יותם אורן, 
לינה שניר, טל ייגר, חמוטל פוסקולנסקי שחורי תרגום בהצגות: תטא שירותי תרגום לתיאטרון

אבידן בריר ברוריה ודר' אברהם בריר
אדלר רונית וראובן

אהובי יגאל
אור תיאודור
אייל אורקה

אחיטוב אורינובסקי ארזה
אונגר יעל ורמי
איזקסון אירית

אילין שרה
אלאלוף שרה

אלאלוף אילנה וג'קי
אלחנני איטה
אלקון עידית
אלרואי רונית

אקרשטיין סטפני וגיורא
ארליך גל ומישל

ארליך מירה וגיורא
ארבל עדנה 

ארקין דוריס ומורי
בארינבוים צביקה ונטלי

בלומנטל נעמי
בנק לאומי

בנק הפועלים
 CBH בנק 

בהר יוסי ועירית

בר ריבה וצבי
ברק אהרון ואליקה

ברטפלד אסי
גבריאלי עדנה 

עו"ד גולדנברג אורה
גור אלן

גיגר מיכה ושרה
גלר אתי ואהוד

גרנות נעמי ויוסי
דנקנר אורלי ונוחי

הורביץ דליה
הראל אביקם ואורה

המבורגר יאיר ואילנה 
וילנר חגית

זמיר רינה ויצחק
זרניצקי אורה ויוסי

זיידנברג אמנון
חיימוביץ רונית

חכמי קנפר ניצה
חכמי יוסף דוד

חנן אריה ופסיה
טייק עירונה

טייק יהודית ודר' הנרי
טלר גדען

ים שחור נעמי ומנחם

ירון צילה 
כהן אלי ואיילה

כהן פיני ופנינית
כהן עדה

כרמל שוש
ליאון אמנון ומלכה

לבנטל חייה
ליבאי דוד

לנדאו ליאורה ואלי
לנדסברג דיתי ואלכס

לסט רותי וגבי
מטלון מוריאל וענת
מושקט דורית ויורם

מימון מרים
מיכאלי סילבי

מיתר עפרה ואלי אפשטיין
מלמד דליה

מנדלוביץ ניר
נתנאל ענגי ועוזי

נאור גל
סגול טובה וסמי

סטיבה אורה ואיתן
סדן שמחה

עופר רותי
פדני ענת ובנימין

פדרמן ליאורה ומיכאל
פישמן טובה ואליעזר

פלדמן איה וזאב
פרופר אתי וגד

פרנקל שלומית
קונדה אפרים וציפי

קריב נילי
רב חן רפי

רב-הון יעל
רביד נאוה ואברהם

רביץ אורלי
רהב רני והילה

רובין ציפי ופנחס
רובינשטיין מיכל ומאיר שמגר 

רוזנברג ריקי
ריס איטה

רפפורט עירית
שוסטר דליה

שטראוס בן דרור רעיה
שליסל ציפי

שפיגלר רותי
שקד שושנה וישעיהו

שקד חיה
רות לבהר שרון

אגודת ידידי הבימה

יו"ר אגודת ידידי התיאטרון הלאומי הבימה: עו"ד, ציפי רובין
חברי הנהלה: 

ארליך גל, הראל אורה    
חיימוביץ רונית, לנדאו ליאורה, רביד נאוה

רוזנברג ריקי – גזברית כבוד
יעל רב הון, רביץ אורלי

מייסדת ונשיאת כבוד: עו״ד, גולדנברג אורה
מזכ"ל: כהן פולין

אגודת ידידי הבימה תומכת בפרוייקטים מיוחדים ושותפה בעשייה התרבותית והחברתית-קהילתית של 
התיאטרון.  אנו, באגודת הידידים של התיאטרון הלאומי, גאים להיות חלק מהווייה שאינה מפסיקה להתחדש, 
גם בגוף – המשכן המחודש של התיאטרון וגם בנפש – טיפוח ושכלול היצירה והשפה האמנותית. אגודת 
הידידים של תיאטרון הבימה, שמה לה למטרה לפתח את היצירה התיאטרונית ולאפשר לקהל צעיר, הן במרכז 
והן בפריפריה, ללמוד ולחוות, באופן בלתי אמצעי, את קסמה של אמנות התיאטרון.  אגודת הידידים מכירה גם 
בחשיבות הדיאלוג עם מדינות שונות בעולם ועל כן מסייעת לתיאטרון, כחבר בארגון תיאטרוני אירופה המכובד, 
ה-UTE, בנסיעותיו לחו"ל ובחשיפת היצירה הישראלית בתיאטרונים רבים בעולם ופיתוח הדיאלוג עם יוצרים 

ואנשי תיאטרון ממדינות שונות.

ידידים הבימה
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אחוזת פולג

לפרטים נוספים התקשרו אלינו:

רשת הדיור המוגן הפרטית המובילה בישראל a-rubi.co.ilאחוזת פולג, קיבוץ תל יצחק

צוות אחוזת פולג מזמין אתכם להחלים לאחר ניתוח או אישפוז 
באוירה כפרית רגועה ובתנאים מושלמים למנוחה והתאוששות

סיעודי, הדור הבא - בקרוב.


