
אשכול  נבו  )מחזה(
נולד בשנת 1971 בירושלים. סופר, מנחה סדנאות 
כתיבה ומנהל-משותף של בית הספר לכתיבה 
ספריו:  בין  הבית".  "סדנאות  בישראל,  המוביל 
"ארבעה בתים וגעגוע", "משאלה אחת ימינה", 
"שלוש  בסיביר",  האחרון  "המקווה  "נוילנד", 
לרבי מכר, תורגמו  כל הספרים הפכו  קומות". 
ולפרסים  הביקורת  לשבחי  וזכו  רבות  לשפות 
בארץ ובעולם. ספרו "משאלה אחת ימינה" עובד 
מתוך  השלישית׳  ׳הקומה  ליסין.  בבית  להצגה 
להצגה  היא  אף  עובדה  קומות"  "שלוש  הספר 
בבית ליסין. ספרו "ארבעה בתים וגעגוע" עובד 
להצגה בתיאטרון ה״ברוטפבריק״ בברלין. ספרו 
"אבא של עמליה נוסע לאוסטרליה" עובד להצגת 

ילדים בתיאטרון חיפה. 

עירית  הורביץ  לוז  )מחזה( 
בוגרת תואר שני בחוג לתיאטרון באוניברסיטת 
באוניברסיטת  שלישי  לתואר  תלמידה  ת"א, 
פרויקטים  מנחת  בימאית,  מחזאית,  חיפה. 
תיאטרון  ללימודי  בחוג  מרצה  בקהילה, 
במכללה האקדמאית גליל מערבי. תחום מחקר 
קהילתי.  תיאטרון  של  דרמטורגיה  והתמחות: 
בין עבודותיה )כתיבה ובימוי(: "הישראלי הנודד" 
תיאטרון  )קפה  שיפוני  אלעד  השחקן  בשיתוף 
- בשיתוף  נעה"  "סוד האינסוף של  הקאמרי(. 
של  "הבית  פלורסהיים.  שרונה  הכוריאוגרפית 
שירה" בשיתוף אביטל בן גד. כמו כן כתבה מעל 
יצירות חברתיות בשיתוף קהילות של  שמונים 
נכים, עיוורים, נשים ממגזרים שונים, נוער, נוער 
בסיכון, קשישים, תושבים מהמגזר הכפרי, המגזר 
הערבי, המגזר הדתי ועוד. ביניהם ההצגה "במקום 
תמונות" )2009( וההצגה "נחלת רבים" )2011(, 
שזכו בפרס המחזה המקורי בפסטיבל "כל הארץ 

במה", צוותא תל אביב.

רועי  שגב  )בימוי(
במאי ומחזאי, כותב ומביים בתיאטרון ובטלוויזיה. 
בין עבודותיו בתיאטרון: בת. הבימה: "בעלה של 
אשתי". בת. אורנה פורת: "הנחשול", "אדיסון", 
"הודיני",  הפרפר",  "אפקט  הולמס",  "שרלוק 
בת.  ככה".  הנסיך  "עלילות  חמוץ",  "פרצוף 
השעה: "ביקור מולדת", "החטיפה מן המנזר". 
בפסטיבל חיפה: "פרח של אגדה", "שכנים" )זוכה 

פרס ההצגה, הבמאי והמחזאי(. 
בהפתעה",  "פיה  "השטותריקים",  בטלוויזיה: 
היה שותף  כן  כמו  )הוט(.  הגן של תמר"  "סוד 
ליצירת הסדרה "ילדי בית העץ" בחינוכית, אותה 
בפרס  זכו  ושעליה  דשא  שירילי  עם  יחד  כתב 

האקדמיה לתסריט ולבימוי. 

נאוה  שטר  )עיצוב תפאורה( 
בוגרת המגמה לעיצוב במה, ולימודי תואר שני 
במסלול אוריינות חזותית, בבית הספר לאמנויות 
זוכת פרס הבמה  הבמה ב"סמינר הקיבוצים". 
ונוער בקטגוריית העיצוב לשנת 2016.  לילדים 
להצגות:  ואביזרים  תלבושות  תפאורה,  עיצבה 
"הבית של מתוקו", "פשוטה", "החברות של זזה", 
"מתחם התפודים", שזכו בפרסים בפסטיבלי עכו 
בתיאטרונטו. בין עבודותיה הנוספות: "החוטם", 
"מסיה דה פרסוניאק" )ת. הבימה( ,"כתת יורים", 
"פרצוף חמוץ" )ת. אורנה פורת לילדים ונוער(, 

"שלושה חברים וטורף" )ת. עירוני הרצליה(. 

איסר  שולמן  )מוסיקה(
הלחין מוסיקה לסרטים, סדרות טלוויזיה, הצגות 
ב-  אמ"י  לפרס  מועמד  היה  ומחול.  תיאטרון 
בירושלים"  "למות  המוסיקה לסרט  2008 על 
בהפקת HBO. ניגן קונטרבס בתזמורת ראשון 

לציון והקאמרית הישראלית.

צוות ההצגה:  
עוזרת במאי: שחר ביטון | מנהלת הצגה: שחר ביטון/ יעלי פורת

מנהל ייצור: גונאר זטרברג | מנהל טכני: אלעד פז | סגן מנהל טכני: דוד מאייר
תפעול תאורה: דימה ירשקין | תפעול סאונד: דני זודקביץ/אילון פרי

תפעול תלבושות ואביזרים: רחלי בן שמעון/סילבי קלקשטיין/אורית קמפלר
עריכת תכניה: רות טון | צילום בחזרות: ז'ראר אלון | עיצוב תכניה: נוטלסטודיו

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

הצגה ראשונה: 26 באוקטובר, 2017 | משך הצגה: שעה ועשרים דקות ללא הפסקה

נועה  דותן  )עיצוב תלבושות(
בבצלאל.  תעשייתי  לעיצוב  המחלקה  בוגרת 
מעצבת תלבושות, תפאורה, אביזרים וצעצועים.

בין עבודותיה בתיאטרון: "מהצד השני" )תפאורה 
ותלבושות, ת. צוותא( "טוב", "ארלקינו", "השפעת 
עם  )בשיתוף  החתול"  ציפורני  על  הגמא  קרני 
לאמניות  האקדמיה  ת.  יצחקי,  טלי  המעצבת 
למעצבת  )עוזרת  קולהאס"  "מיכאל  המופע(, 

תפאורה ותלבושות, רות דר, ת. הבימה(.  

נוגה  אשכנזי  )דרמטורגיה(
ראשון  תואר  בוגרת  ומחזאית,  דרמטורגית 
בתיאטרון מאוניברסיטת "גרינל", ארה"ב  ולימודי 
עבדה  פריז.  "סורבון",  באוניברסיטת  קולנוע 
כמנהלת פיתוח יצירתי ב"אולפני פראמונט", לוס 
אנג'לס, שם השלימה את סרטה הדוקומנטרי 
הראשון, "האזור האפור", המתעד חיי אסירות 
בכלא נשים אמריקאי. כתבה את העיבוד להצגת 
הילדים "מופע זוגי" )ת. המדיטק(, ואת העיבוד 
לספרו של שלום עליכם, "קיץ במריאנבד" )ת. 
ההצגות:  עבור  כדרמטורגית  שימשה  גשר(. 
"אישה בורחת מבשורה" )ת. הבימה/הקאמרי(, 

"ורסאצ'ה: שם זמני" )ת. הבימה(, "הסיפור של 
נינה" )ת. הבימה(. ב-2017 ייצא סרטה העלילתי 
ביימה  כתבה,  אותו   ,Saints Rest הראשון, 

והפיקה. 

מאיר אלון  )תאורה(
מנהל מחלקת התאורה של תיאטרון הבימה. בין 
עבודותיו לאחרונה: "אוגוסט: מחוז אוסייג'", "הזוג 
המוזר", "לילה במאי", "ארוחה עם אידיוט", "כי 
בנו בחרת", "סיגל", "אם יש גן עדן", "לא ביום 
"כמעט  לינאן",  היופי של  בלילה", "מלכת  ולא 
נורמלי", "רעל ותחרה", "איש חסיד היה", "משהו 
טוב", "ערי מדבר אחרות", "אם הבית", "החייל 
האמיץ שווייק", "מירל'ה אפרת", "עת דודים", 
הטוב",  "הבן  גורלי",  "חיזור  שלנו",  "הכיתה 
"נעצר בחצות", "משפחה עליזה", "מה עושים 
עם ג'ני", "פליישר", "הצמה של אבא", "סיפור 
 ,Love Love Love פרקים",  בשלושה  אהבה 
"סימני  שאסור",  לי  אמרה  "אמא  "פילומנה", 
דרך". כמו כן עיצב תאורה לתיאטרון בית ליסין, 
תיאטרון לילדים ולנוער, פסטיבל עכו, פסטיבלי 

תיאטרונטו.

יוצרי ההצגה

הסיפור מאחורי "ספינינג"
כשכתבתי את הנובלה ׳הקומה הראשונה׳, עליה מבוסס המחזה "ספינינג", רעדו לי האצבעות. פיזית. 

על המקלדת. מעולם לא כתבתי טקסט כל כך מסוכן. ומעולם לא כתבתי דמות כל כך מלאת 
פגמים כמו ארנון. הוא הרגיז אותי. אבל גם ריתק אותי. הבהיל אותי. אבל גם שחרר אותי. היו רגעים 

שבהם הזדהיתי איתו. והיו רגעים שבהם רציתי לצעוק לו: "לא, אל תעשה את זה!". אבל ידעתי שזה 
לא יעזור. הוא את המשגים הטראגיים שלו יהיה חייב לעשות. ואני אצטרך להיות שם. כדי לתעד אותם. 
כשסיימתי לכתוב את "הקומה הראשונה" החלטתי לא לפרסם אותה. אני מודה ומתוודה שהעוצמה 
של הסיפור הזה הבהילה אותי. אלא שכמה חודשים לאחר מכן, חברי הטוב השחקן אמנון וולף, שאל 
אותי אם במקרה יש לי איזה טקסט שיכול להיות בסיס למחזה. שלפתי ממעמקי ההארד דיסק את 
הווידוי הנסער של ארנון ושלחתי לו. הוא התקשר כעבור כמה שעות ולא הבין "איך אני יכול לגנוז טקסט 
כל כך חזק". ההתלהבות שלו נסכה בי את האומץ לחזור לקומה הראשונה. ולהוסיף לה גם קומה 

שנייה. ושלישית. וכך למעשה נולד הספר "שלוש קומות". 
על המחזה "ספינינג" עבדנו אמנון וולף ואני קרוב לשנתיים. באמצע הדרך הצטרפה אלינו המחזאית 
עירית הורביץ לוז. העלאת ההצגה בימים אלו בתיאטרון "הבימה", עם אמנון בתפקיד ארנון,  היא סגירת 

מעגל חברית-יצירתית נדירה, ספין לא צפוי של החיים. והאמנות. 
אשכול נבו

ספינינג
מאומצת  אירובית  פעילות  הינה  "ספינינג 
שמתבצעת על ידי אופניים נייחים. הפעילות 
מוזיקה  עם  בסטודיו  כלל  בדרך  נעשית 
בהנחיית מדריך. על האופניים קיים בורר עומס 
הקושי  דרגות  על  לשלוט  לרוכב  שמאפשר 
והמאמץ בזמן הפעילות. עם זאת, האווירה 
באימון והמוטיבציה החריגה של המתאמנים 
מדי  רחוקים  לגבולות  אותם  לדחוף  עלולה 

שעלולים להיות מסוכנים."
מתוך "ספינינג – המדריך למתאמן"



אשכול נבו מראיין את אמנון וולף
מה תפס אותך בפעם הראשונה שקראת את 
הנובלה ׳הקומה הראשונה׳? למה התחברת? 
מה שתפס אותי היה הרצון של ארנון להגן על 
המוחלט  האונים  וחוסר  לו  החשובים  הדברים 
שלו בתהליך. בין אם ארנון צודק או לא, המאמץ 
שהוא עושה לחתור לאמת, הבדידות שלו, והמחיר 
שהוא משלם, נגעו ללבי. הרי בסך הכול מדובר בבן 
אדם נורמטיבי, מהשורה, שבהיעדר מענה מכל 
הגורמים שאמורים לספק לו מענה, נאלץ לפנות 

לאזורים אפלים שבתוכו. 
   

לראשונה היית מעורב גם בעיבוד של הספר 
למחזה. איך הייתה החוויה בשבילך? 

בגלל שהחומר כל כך מדבר אלי, שמחתי מאוד 
על האפשרות להיות שותף פעיל. הרגשתי שאני 
מבין את הסיפור של ארנון לעומק ולכן יהיה לי 
קל לתרגם אותו לשפה בימתית. בעיבוד לבמה 
יש תמיד חשש שדברים ילכו לאיבוד, ואני מקווה 
שעזרתי "להנחית את החומר על המסלול של 
הבמה". משמע - למצוא פתרונות איך להפוך 
של  שהליבה  מבלי  דרמטיות,  לפעולות  מילים 

היצירה תיפגע.

האם יש דברים שמרוויחים מעיבוד לתיאטרון? 
אלמנטים ורעיונות שהבמה דווקא מחזקת? 

נדמה לי שהבמה מוסיפה איזו דחיסות לחוויה של 
ארנון ובכלל לסיפור. הקצב והמעברים המהירים 
הופכים את החתירה של ארנון לגלות מה קרה 

בפרדס – למותחת יותר. הרצון של ארנון ברור. 
הטרגדיה של הבחירות שהוא עושה ברורה. בעוד 

קורא של ספר יכול להניח את הספר בצד, לצופה 
לתוך  להיסחף  אלא  לו  ואין  לברוח  לאן  אין 

המערבולת שארנון נתון בה. 

כמה ממך יש בארנון – כמה אתם דומים? 
יש משפט בהצגה שאני מאד מתחבר אליו: "זה 
מפעילים  לחץ  כמה  לחץ.  של  עניין  הכול  בסך 
על הבן אדם, ועל איזו נקודה לוחצים. בכל אחד 
מאיתנו יש קרימינל קטן שיכול להרים את הראש 
כל רגע". לא הגעתי לסיטואציות שארנון נקלע 
אליהן. אבל גם לי המשפחה מאוד חשובה, גם אני 
חרד שמשהו יקרה לאנשים היקרים לי. ואם להיות 
כן עד הסוף, אני לא בטוח שהייתי פועל אחרת 

מארנון לו הייתי מתמודד עם נסיבות האלה. 

מה האתגר העיקרי מבחינתך כשחקן בהצגה 
הזו? 

האתגר העיקרי הוא לדייק בתהליך ההידרדרות 
כדי  הרגשיות  המדרגות  את  למצוא  ארנון.  של 
להגיע לשיא, או במקרה שלו, לשפל – בזמן. זו 
הצגה שמחייבת אותי כשחקן להיות שם במאת 
האחוזים, בכל רגע. אין הנחות ואין הקלות. אני 
חייב להסכים להיות ארנון. ולהיות מאוד חשוף 
שותף  אני  הזאת  שבהצגה  העובדה  כדי.  תוך 
גם  עימה  מביאה  אבל  אותי  מרגשת  ליצירה, 
כל  יותר.  גדולה  ומעורבות  יותר  גדולה  אחריות 
האספקטים בהצגה חשובים לי. ולשמחתי רועי 
שגב, הבמאי, היה מאד פתוח בתהליך החזרות 

לשמוע את הרעיונות שלי וליישמם.

שחקני ההצגה
 / המחזה  בכתיבת  )שותף  וולף  אמנון 

ארנון(
תפקידיו:  בין  נתיב.  ניסן  למשחק  הסטודיו  בוגר 
לבלאו(,  )ז'וסט  אידיוט"  עם  "ארוחה  הבימה:  בת. 
"מונוגמיה" )אדם(, "מלכת היופי של לינאן" )פאטו(, 
)יהודה(,  "רעל ותחרה" )טדי ברוסטר(, "עת דודים" 
עם  עושים  "מה  אוסייצקי(,  )קארל  בחצות"  "נעצר 
ג'ני?" )ולטר סימון(, "אשה בורחת מבשורה" )אילן(, 
"שייקספיר מאוהב" )לורד ווסקס(. בת. גשר: "לילות 
לבנים", "הלילה ה – 12", "כפר", "הנהר", "אוכלים", 
"ים", "שלוש אחיות", "טרטיף", "איש הכריות", "עיר" 
)זוכה פרס השחקן המבטיח בטקס פרסי התיאטרון(. 
בפסטיבל  "קין".  היחסים",  "תורת  צוותא:  בת. 
פרס  המצטיינת,  ההצגה  פרס  )זוכת  "סטפן"  עכו: 
השחקן המצטיין(. בפסטיבל חיפה: "שכנים" )זוכת 
של  "לב  המדיטק:  בת.  המצטיינת(.  ההצגה  פרס 
מלך". בת. אורנה פורת לילדים ונוער: "הנסיך ככה", 
 no" ,"אדיסון". בקולנוע: "עץ לימון", "ג'יהאד דלפין"
exit", "ההסדר", "החברים של יאנה", "כרוניקה של 
אהבה", "ציפורי חול", "קאפו בירושלים", "מעבר אל 
הים". בטלוויזיה: "האי", "עספור", "המשרד", "תמיד 
אותו חלום", "מסכים", "שמש", "מיי פירסט סוני", 
"101", "הפוך", "פאזל", "קין", "טירונות", "בני בני 
ילד רע, "הוא והיא", "המכון", "כנפיים", "המגפה", 
"אניגמה", "פרופיל 64", "פצועים בראש", "מילואים", 

"כוכב הצפון", "סוסי פרא".

מאיה מעוז  )איילת(
בוגרת "תלמה ילין". בוגרת "בית צבי", 1996. במסגרת 
לימודיה זכתה ב-13 מלגות הצטיינות. בין תפקידיה 
שאסור"  לי  אמרה  "אמא  הבימה:  בת.  בתיאטרון: 
)מרגרט(, "שלוש אחיות" )נטשה(, "מה עושים עם 
ג'ני" )אלן(, "יהוא" )זילפה(, "אדיפוס – תיאור מקרה" 
)יוקסטה(, "אבא גוריו" )בוז'יאן/המבשלת(. בת. חיפה: 
)הארפר(,  "מלאכים באמריקה"  )לילית(,  "תשובה" 
"טייבלה והשד שלה" )טייבלה(, "אותלו" )דזדמונה(, 
"להיות או לא להיות" )מריה(.  בת. בית ליסין: "יומנים" 
)גליה(, "הרומן הראשון שלי" )ליסה(, "פרינסס מרי 
שבע" )שרה(, "עלמה ורות" )רבקה(. בת. באר שבע: 
"לא כולל שינה" )וואלס(. בת. הקאמרי: "האסיר בלב 
העיר" )עדנה(, "בעל למופת" )ציקי(, "הם יורים גם 
בסוסים" )מארי(. בת. הספרייה: "מולי סוויני" )מולי(, 
)מרילה(, "מעגל הגיר הקווקזי" )אשת  "האסופית" 
ברצח"  "טעות  )סטפאני(,  לאחת"  "דואט  המושל(, 
פוטיפר(.  )אשת  הפסים"  וכתונת  "יוסף  )פרידה(, 
"סבון",  בצוותא במחזות:  בפסטיבל מחזות קצרים 
"יודה'לה", "סניף אטלנטה". בטלוויזיה: "כל העולם 
במה-שייקספיר לילדים", "מעורב ירושלמי" )רינת(, 
"פלפלים צהובים" )דר' שחק(. זוכת פרס השחקנית 
המצטיינת בטקס פרסי תאטרון הבימה, 2016. הייתה 
בקטגוריית התיאטרון  אנשי השנה  לפרס  מועמדת 
בשנת 1998 ומועמדת לפרס התיאטרון בשנים 1998 

ו- 1999. אמא של מיקה ואדם.

רוברט הניג )הרמן(
השתתף:  בהן  ההצגות  בין   .1971 צבי"  "בית  בוגר 
בת. הבימה: "טרטיף", "חלון בלהות", "משרתם של 
"זעקי ארץ אהובה", "שלוש אחיות",  שני אדונים", 
שוויק",  האמיץ  "החייל  הזקנה",  הגברת  "ביקור 
"1913", "לב טוב", "מראה מעל הגשר", "המכשפה", 
"הקומיקאים", "בגדי המלך", "מבקר המדינה 2005", 
"נמר חברבורות", "נודניק", "רומנטיקה", "החגיגה", 
הגברת  "ביקור  אזולאי",  "השוטר  המוזר",  "הזוג 
הזקנה", "הקמצן", "פילומנה", "אבא גוריו", "סיפור 
"הלילה  ולנוער:  לילדים  פורת  אורנה  בת.  פשוט". 
השניים עשר", "מעלה הקרחות", "הקמצן". בת. באר 
שבע: "עלי כינור", "הלילה השניים עשר", "טרטיף", 
"אנדורה", "הצל", "כותרת ראשית", "הקומיקאים", 
"המיזנטרופ", "חלום ליל קיץ", "אותו ואת בנו", "הספר 
מבוואריה  "תמונות  הסוררת",  "אילוף  מסביליה", 
"מותו  "ברווז הפרא",  ראשון",  בימי  "רק  תחתית", 
של סוכן", "דודתו של צ'רלי", "קומדיה של טעויות", 
"ברנשים  "שירה",  הקאמרי:  בתיאטרון  "הביצה". 
וחתיכות". בקולנוע: "טייארה", "הכלה הסורית", "צעד 
קטן", "קרוב לבית", "זוג או פרט", "ילד טוב ירושלים", 

"פטר השלישי" .

רותי לנדאו )רות(
)לונה(,  "בוסתן ספרדי"  בין תפקידיה: בת. הבימה: 
)אטה(,  נשים"  "מניין  פלין(,  )האחות  "קן הקוקיה" 
"חתונה  נשים",  "שמונה  והנעימים",  "הנאהבים 
בטסי(,  )הנסיכה  קרנינה"  "אנה  )דפני(,  מושלמת" 
"החותנת" )גילה(, "כתם לידה" )השדכנית(, "ביקור 
הגברת הזקנה" )אשתו של איל(, "מירל'ה אפרת" )חנה 
דבורה(, "עשר דקות מהבית" )אסתר וקסמן(, "יחסים 
פשוט"  "סיפור  רוזמונד(,  דה  )מאדאם  מסוכנים" 
)ברטה(, "תמונתו של דוריאן גריי" )אגתה(, "הסיפור 
נינה", "שייקספיר מאוהב" )אומנת(. בפסטיבל  של 
ודמע", "נפט". בת. הספרייה: "כאילו  עכו: "בצחוק 
בחלום". בת. באר שבע: "המלאך הכחול". בת. לילדים 
ולנוער: "פצפונת ואנטון", "העד". בת. השעה: "העולם 
על פי אלון". בקולנוע:"ולקחת לך אישה". בטלוויזיה: 

"חלומות נעורים", "משפחת עזאני".

רונית אפל )מאמנת ספינינג/שוטרת/
פסיכולוגית(

הקיבוצים",  ב"סמינר  למשחק  הספר  בית  בוגרת 
2012 . למדה מוסיקה בבית הספר "רימון" במגמת 
"יוסף  הבימה:  בת.  תפקידיה:  בין  לזמרים.  ביצוע 
ושלמי  המלך  "שלמה  המשגעת",  הפסים  וכתונת 
ושמה  "חשמלית  )איטה(,  דודים"  "עת  הסנדלר", 
של  "הסיפור  "פליישר",  "ז'קו",  )יוניס(,  תשוקה" 
נינה", "סימני דרך" )מירי(. בת. הקאמרי: "קברט". 
בת. הערבי-עברי: "החברות של אלוהים". בת. ארצי 
לנוער: "מזריץ'". "בגלל הלילה" )ת. הסמטה בשיתוף 
"סמינר הקיבוצים"(. בקולנוע: "4 על 4". בטלוויזיה: 

"אחת שיודעת", "הבורר".

הדר ברנשטיין )אורי(
בוגרת בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 
החיים",  "עלובי  הבימה:  בת.  תפקידיה:  בין   .2016
"1984". בת. הספריה: "לילה טוב". בת. גושן: "זוהר 
לא הספקתי". ב"חג המחזמר", 2016: "בית המצוות". 

גאיה גור אריה )קארין(
בין תפקידיה בטלוויזיה: "לצבי יש בעיה", "נעלמים"-  
עונה ראשונה ושניה,  "יומני החופש הגדול". בטלוויזיה 
הארגנטינאית: "ויולטה". בקולנוע: "מועדון החנונים - 

הסרט" . השתתפה ב מופעי  הקיץ של  הוט.

מיכאל כורש )הרמן(
"הילד  הבימה:  בת.  תפקידיו:  ין  ב צבי".  בית  " בוגר 
"כריתת  )גילי(,  ריקי"  "גן  ם(,  בחיי )המקנא  חולם" 
)קורט(, "ההולכים  )הרופא(, "מחול המוות"  ראש" 
בחושך" )המחכה(, "קן הקוקיה" )צזוויק(, "מעגל הגיר 
הקווקזי", "הנפש הטובה מסצ'ואן", "יומנה של אנה 
פרנק" )מר דיסל(, "מותו של סוכן" )צ'ארלי(, "חתול 
רחוב" )פושון(, "בגדי המלך" )סזארו(, "נמר חברבורות" 
)עקיבא חיות(, "אנטיגונה", "משוגעת", "הזוג המוזר", 
העיוור/הופבאואר(,  )קובי  ה"  הזקנ הגברת  "ביקור 

)פריץ  "נעצר בחצות"  )נחומצ'ה(,  "מירל'ה אפרת" 
ליטן(, "לבד בברלין" )השופט פרום/מילק(, "הסיפור 
באר  בת.  )טילני(.  מאוהב"  יר  "שייקספ ה",  נינ של 
שבע: "אביב מתעורר" )הנס רילוב(, "אדונן של שתי 
ולנוער: "פו הדב"  משרתות" )פנטלון(, בת. לילדים 
)פו(, "הלילה השנים עשר" )פסטה(. בת. בית ליסין: 
"מלאכת החיים" )גונקל(. בת. חיפה: "מי דואג לילד". 
ערך  "עיין  בת. הספריה:  )גידי(.  "היריקה"  בצוותא: 
אהבה" )וסרמן(. בטלוויזיה: "זהו זה", "שכנים", "מבקר 
המדינה", "שלווה", "אשליות", "החצר", "פולישוק", 
"המדרשה". בקולנוע: "דיזנגוף 99",  "אוונטי פופולו",  
"הערת  משפחה",  "סודות  הוועד",  על  "הקרב 
שוליים", "אני ביאליק" )ביאליק(, "מיתה טובה". חתן 
פרס קלצ'קין לשנת 1997. לאחרונה הופיע בתפקיד 
בורוזובסקי בהצגת "הכתובה" שהועלתה באמסטרדם 

ובהאג.

מאיה מעוז, הדר ברנשטיין, רותי לנדאו, רונית אפל, גאיה גור אריה, רוברט הניג, אמנון וולף


