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ַהַּמֲחֶזה
ּדֹוד ַאְרֵיה ְמַבֵּקר ֶאת ְׁשֵני ַאְחָיָניו, ַצְפִריר ְוִיּנֹון, ִמֵּדי יֹום ְרִביִעי ּוְמַסֵּפר ָלֶהם ַהְרַּפְתָקאֹות. ַצְפִריר 

ַמֲאִמין ַלַהְרַּפְתָקאֹות ַהָּללּו ְּבָכל ִלּבֹו. הּוא ֲאִפּלּו ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ָרָאה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ֶאת עֹוֵרִביקֹו ָהעֹוֵרב 
ַהְּמַדֵּבר, ֶׁשּדֹוד ַאְרֵיה ָּפַגׁש ְּבַאַחת ֵמַהְרַּפְתְקאֹוָתיו. ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשַהְּיָלִדים ְּבֵבית ַהֵּסֶפר אֹוְמִרים 

ְלַצְפִריר ֶׁשהּוא ַׁשְקָרן ַמְמִציָאן, ְוַאָּבא ֶׁשּלֹו אֹוֵמר ֶׁשהּוא ְּכָבר ֶיֶלד ָּגדֹול, ֶׁשּלֹא ָאמּור ְלַהֲאִמין 
ַלַהְרַּפְתָקאֹות ֶׁשל ּדֹוד ַאְרֵיה. 

ְּכֶׁשּדֹוד ַאְרֵיה ַמִּגיַע, ַצְפִריר מֹוִדיַע לֹו ֶׁשהּוא לֹא מּוָכן ִלְׁשמַֹע יֹוֵתר ַהְרַּפְתָקאֹות, ּוְבָכל זֹאת ּדֹוד 
ַאְרֵיה ַמְצִליַח ְלעֹוֵרר ֶאת ַסְקָרנּוָתם ֶׁשל ְׁשֵני ַאְחָיָניו ְּכֶׁשהּוא ְמַסֵּפר ָלֶהם ֶׁשהּוא ָּפַגׁש ֶיֶלד ֶׁשּדֹוֶמה 

ְלַצְפִריר ְּכמֹו ָאח ְּתאֹום. ֵאיֹפה? ְּבֵקיָסרּות ָינּוְקַואי, ֶׁשָּבּה ָאסּור ִלְבּכֹות, ָאסּור ִלְצֹחק, ָאסּור ְלַׂשֵחק אֹו 
ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע, ִלְרֹקד אֹו ָלִׁשיר. 

ָמה ּדֹוד ַאְרֵיה ָעָׂשה ְּכֶׁשהּוא ֶנֱעַצר ְּבָינּוְקַואי ְּבַאְׁשַמת ֶּבִכי? ּוְלָאן ְּבֶעֶצם ֶנֶעְלמּו ָּכל ַהְּיָלִדים ַּבֵּקיָסרּות? 
ּוָמה ָקָרה ְלדֹוד ַאְרֵיה ּוְלֶבן ַהֵּקיָסר ַצְפִרירֹובֹו ְּכֶׁשֵהם ָיְצאּו ַיַחד ְלַנֵּצַח ֶאת ַהְּמַכֵּׁשָפה ָחָמתֹוָתה? ְוַהִאם 

ֵהם ַיְצִליחּו ְלָהִׁשיב ֶאת ָּכל ַהְּיָלִדים ַהַּבְיָתה?
עֹוד ֶרַגע ַיְחִׁשיכּו ָהאֹורֹות ָּבאּוָלם, ַהָּמָסְך ִיָּפַתח, ְוַאֶּתם ּתּוְכלּו ְלַגּלֹות ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַלְּׁשֵאלֹות ָהֵאֶּלה 

ְוַלֲאֵחרֹות. ְצִפָּיה ְמַהָּנה!

ֵמֵאת  ָיֵנץ ֵלִוי | ִּבּמּוי: רֹוִעי ֶׂשֶגב
לחנים לשירים: דידי שחר

מוסיקה: דידי שחר וטל בלכרוביץ'
ניהול מוסיקלי: טל בלכרוביץ'

עיצוב תפאורה: אלכסנדרה נרדי
עיצוב תלבושות: אביה בש

דרמטורגיה: שחר פנקס
עיצוב תנועה: אריאל וולף

תאורה: מאיר אלון
בובת עורב: רוני וגנר

משתתפים:
דוד אריה – טל מוסרי

צפריר/צפרירובו – דניאל סבג
אבא/קיסר – נתי רביץ/נדיר אלדד

ינון/ינונובו – מתן שביט
שרה – הילה סורג'ון
שוטר – אורי הוכמן

עורביקו – פיני קידרון
ילדות וילדים / שומרות ושומרים – 

אוראל איזקיל,  עמית זיתון,
דניאל חסין, רוני סתיו עוזרת במאי: מיכל איזיק

מנהלת הפקה: דנה פלסר

עוזרת הפקה: לינה שניר
תודה לאילן סביר 

ורועי עקאב

אני רוצה להודות לאנשים הבאים שעשו ועושים איתי דרך ארוכה ביחד עם הרפתקאות דוד אריה: 
ענבל אושמן אהובתי, עורכת הסדרה מיכל פז קלפ, המעצבת אורית רובינשטיין, המאייר יניב 

שמעוני, עדו פרץ, יעל מולדצ'דסקי, מיכאל שורפ וכל החברים בהוצאת כנרת זמורה דביר; קמה, 
גיל, טנא ונהר ילדי האהובים; אמי נחמה לוי; יעל לוי, רשף לוי, רחל לוי וכל אחייני הנפלאים, 

ותודה מיוחדת לכל הקוראים והקוראות שמתלהבים מהרפתקאות דוד אריה - ההצגה מוקדשת 
לכם.  

שלכם, ינץ. 



The Play
Uncle Leo visits his two nephews, Tsafrir and Yinon, every Wednesday 
and tells them adventure stories. Tsafrir believes in these adventure 
stories with all his heart. He is even certain that he saw at school 
Oreviko the crow that Uncle Leo had met during one of his 
adventures. The problem is that the children at school tell Tsafrir that 
he is a liar, and his father says he is too old to believe in Uncle Leo’s 
adventure stories. When Uncle Leo arrives, Tsafrir informs him that 
he will not listen to any more adventure stories, and yet, Uncle Leo 
succeeds in arousing the curiosity of his two nephews when he tells 
them that he has met a boy who the spitting image of Tsafrir. Where 
did he meet him? In the Yanukui Empire where you must not cry, 
you must not laugh, you must not play or have fun, dance or sing. 
What did Uncle Leo do when he was arrested in Yanukui for crying? 
Where did all the children in the Empire disappear to? And what 
happened to Uncle Leo and the Emperor Tsafrirovo when they went 
out together to beat Ragepunch the witch? Would they be able to 
.bring all the children back home? In a moment the lights in the hall 
will go out, the curtain will go up and you will be able to discover the 
answers to these and other questions. Enjoy the show!

Uncle Leo's Adventures and 
Ragepunch the Witch

Program editor: Rami Semo
Rehearsal photos: Gerard Allon | Program design: Nutelstudio | Poster design: 

Opening: December 14th  2017, Rovina Theatre | Length: 1 hour and 30 minutes, including an interval

Production Manager: Dana Plesser | Asistanat director: Michal Isaak

A play by Yannets Levi
Directed by Roy Segev
Songs Composer: Didi Shahar
Music by Didi Shahar and Tal Blecharovitz
Musical Director: Tal Blecharovitz 
Set Designed by Alessandra Nardi
Costumes Designed by Aviah Bash
Dramaturg: Shahar Pinkas
Movement Design by Ariel Wolf 
Lighting Design by Meir Alon
Crow Puppet: Roni Vagner

The Cast:
Uncle Leo: Tal Mosseri
Tsafrir\Tsafrirovo: Daniel Sabag
Father\Emperor: 
Nathan Ravitz\ Nadir Eldad
Yinon\yinonovo: Matan Shavit
Imperial Ministress: Hilla Surjon
Policeman: Uri Hochman
Oreviko: Pini Kidron
Girls and Boys\Guards:  
Orel Izikel, Amit Zittoun, 
Daniel Hassine, Roni Stav
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נֹוַלד ְלִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ְמַסְּפֵרי ִסּפּוִרים. ִסּפּוִרים ִמִּפי ָאִביו ּוִמִּפי ּדֹוָדיו 
ְודֹודֹוָתיו - ִסּפּוִרים ֶׁשִּנְבְללּו ָּבֶהם ֱאֶמת ּוְבָדָיה ַעד ִלְבִלי ַהֵּכר - ִמְּלאּו 
ֶאת עֹוָלמֹו ֵמָאז ֶׁשהּוא זֹוֵכר ֶאת ַעְצמֹו. ָהְרָגִעים ֶׁשָּבֶהם ָיַׁשב ְּבֶלֶסת 
ְׁשמּוָטה, ָׁשקּוַע ֻּכּלֹו ְּבַהֲאָזָנה ְלִסּפּור, ֶנְחְרטּו ְּבִלּבֹו, ּוְלַמֲעֶׂשה, ַּכּיֹום, 
ִּבְכִתיָבתֹו ּוְבִמְפָּגָׁשיו ִעם ְיָלִדים ְוִעם ְמֻבָּגִרים, הּוא ְמַבֵּקׁש ַלְחזֹר ִעם 

קֹוְרָאיו ּוַמֲאִזיָניו ְלאֹוָתם ִרְגֵעי ִסּפּור ֻמְפָלִאים ִמַּיְלדּותֹו. 
ִּבְצִעירּותֹו ָחַלם ָיֵנץ ִלְהיֹות ַצָּיר, ֶאָּלא ֶׁשּיֹום ֶאָחד ִצֵּיר ִצּיּור ְוֶהְחִליט 
ַּגם ִלְכֹּתב ָעָליו ִסּפּור. הּוא ָּכַתב ְוָכַתב ֶאת ַהִּסּפּור ַעד ֶׁשִּנְגַמר ַהָּמקֹום 
ַּבִּצּיּור, ְוָלֵכן ִהְמִׁשיְך ִלְכֹּתב אֹותֹו ְּבַמְחֶּבֶרת. ַהִּצּיּור ַההּוא ָאְמָנם לֹא 
ִּבְכִתיַבת  ָידֹו  ְוָׁשַלח ֶאת  ִלְכֹּתב  ָיֵנץ  ֻהְׁשַלם ֵמעֹוָלם, ֲאָבל ֵמָאז ֵהֵחל 

ְּפרֹוָזה, ְּדָרָמה ֵטֵלִויְזיֹוִנית, ִׁשיָרה, ִּפְזמֹוִנים ְועֹוד. 
ָיֵנץ הּוא ְמַחֵּבר ִסְדַרת ַהְּסָפִרים ַרֵּבי-ַהֶּמֶכר "ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד ַאְרֵיה". ִסְפֵרי ַהִּסְדָרה ִמְתַּפְרְסִמים ְּבִמְגַון 
ָׂשפֹות, ּוָבֶהן ַאְנְגִלית, ַעְרִבית, ִסיִנית, ַיָּפִנית, ֵצ'ִכית, הּוְנָגִרית ְועֹוד. "ַעמּו אֹוַסאָמה", ַהָּצָגה ְּבַעְרִבית 
ַהְּמֻבֶּסֶסת ַעל ַהֵּסֶפר ָהִראׁשֹון ַּבִּסְדָרה, ָהָעְלָתה ֶזה ִמְּכָבר ְּבֵתַאְטרֹון ַאְלִמיַנא ְוָרָצה ְּבַהְצָלָחה ְּבַרֲחֵבי 
ָהָאֶרץ. ַהַהָּצָגה "ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד ַאְרֵיה ְוַהְּמַכֵּׁשָפה ָחָמתֹוָתה" ֵאיֶנָּנה ִעּבּוד ְלַהְרַּפְתָקאֹות ֶׁשּמֹוִפיעֹות 
ַּבְּסָפִרים, ֶאָּלא ֶׁשִהיא ַמְזִמיָנה ֶאת ְקַהל ַהֵּתַאְטרֹון ְלַהְרַּפְתָקה ֲחָדָׁשה ֶׁשִּנְכְּתָבה ִּביֵדי ָיֵנץ ִּבְמֻיָחד ַלָּבָמה. 
ָיֵנץ ָּכַתב ַּגם ֶאת ַהֵּסֶפר "ְּכֶׁשַּסָּבא ֵאִלָּיהּו ָהָיה ָקָטן", ֶאת ָהרֹוָמן ִליָלִדים "ַהּמֹוָרה ְּדרֹוָרה לֹא ִמְפֶלֶצת" 
ְוֶאת ַהֵּסֶפר "ִסּפּוֵרי ִאיׁש ַהַּיַער". ִלְמֻבָּגִרים ָּכַתב ֶאת ַהְּסָפִרים "ּתֹוֶחֶלת ַהַחִּיים ֶׁשל ַאֲהָבה", "ִהיָמאָלָיה 

ָּבָׂשר ָוָדם" ְועֹוד.    

ָיֵנץ ֵלִוי 
ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ַהַּלְיָלה,  ְּבֶאְמַצע  ֶאָחד,  ַלְיָלה 
ָיָצאִתי ֵמַהִּמָּטה  ִהְתעֹוַרְרִּתי ִמְּדִפיָקה ַּבֶּדֶלת. לֹא 
ִּכי ָחַׁשְבִּתי, "אֹוי לֹא! ֶזה ַּגָּנב!" ֲאָבל ָאז ָחַׁשְבִּתי, 
ִלְפרֹץ  ְמַנֶּסה  ְולֹא  ַּבֶּדֶלת  נֹוֵקׁש  ַּגָּנב  ִמין  "ֵאיֶזה 
אֹוָתּה?" ַקְמִּתי ֵמַהִּמָּטה, ֵהַצְצִּתי ָּבֵעיִנית ְוָׂשַמְחִּתי 
ְלַגּלֹות ֵמֶעְבָרּה ַהֵּׁשִני ֶאת ּדֹוד ַאְרֵיה. ּדֹוד ַאְרֵיה לֹא 
נֹוֵהג ְלהֹוִדיַע ֵמרֹאׁש ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְלִבּקּור. ָּפַתְחִּתי 
ֶאת ַהֶּדֶלת ְּבִׂשְמָחה. ּדֹוד ַאְרֵיה ִנְמָצא ִּכְמַעט ָּכל 
ָּתִמיד  ֶׁשּלֹו הּוא  ִּבּקּור  ָלֵכן  ְּבַהְרַּפְתָקאֹות,  ַהְּזַמן 
ְּבֶאְמַצע  ַמִּגיַע  הּוא  ִאם  ַּגם  ּדֶֹפן,  יֹוֵצאת  ֲחִגיָגה 

ַהַּלְיָלה. 
"ָיֵנץ," ָאַמר ּדֹוד ַאְרֵיה ְּבִהְתַלֲהבּות. "ָחַזְרִּתי ַעְכָׁשו 
ָׁשם.  ִלי  ָקָרה  ָמה  ִּתְׁשַאל  ַאל  ַהַּבְלָקִנית.  ִמִּסין 
ֶחֶרב  ַהֵּקיָסר!  ֶּבן  ַהְּיָלִדים!  ָחָמתֹוָתה!  ַהְּמַכֵּׁשָפה 

ֵדִמיקּולּו! ַאָּתה ַחָּיב ִלְׁשמַֹע!" 
"ֶרַגע, ֶרַגע, ֲאִני לֹא ֵמִבין. ּבֹוא ִּתָּכֵנס ּוְתַסֵּפר ִלי 

ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת." 
ּדֹוד ַאְרֵיה ִנְכַנס, הֹוִציא ִצְנֶצֶנת ְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים, 
ָּפַתח אֹוָתּה ְוָאַמר, "לֹא ִּתְתַנֵּגד ִלְמָלְפפֹון ָחמּוץ, 

ָנכֹון?"
"ְּבִׂשְמָחה," ָאַמְרִּתי. "ֲאִני ָאִכין ֶּתה." 

ִהְתַיַּׁשְבנּו ִלְׁשּתֹות ֶּתה ְוֶלֱאֹכל ְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים, 
ְודֹוד ַאְרֵיה ִסֵּפר ִלי ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָּקָרה לֹו ְּבֵקיָסרּות 
ַוֲאִפּלּו  ָינּוְקַואי ֶׁשְּבִסין ַהַּבְלָקִנית. הּוא ִסֵּפר, ָׁשר 
ַמְפִחיָדה,  ַמְסִעיָרה,  ַהְרַּפְתָקה  ָהְיָתה  זֹו  ָרַקד. 
ְלַסֵּפר,  ִסֵּים  ַאְרֵיה  ְּכֶׁשּדֹוד  ּוְמַרֶּתֶקת.  ַמְצִחיָקה 
ָרִאיִתי ֶׁשַהֲחֵׁשָכה ֶהְחִויָרה ִקְמָעה ְועֹוד ְמַעט ַיֲעֶלה 

ַהַּׁשַחר. 

ּדֹוד ַאְרֵיה ִהִּביט ִּבי ְוָׁשַאל, "ָלָּמה ַאָּתה ִנְרָאה ִלי 
ֻמְדָאג?"

"ַהִּׁשיִרים, ָהִרּקּוִדים, ָּכל ִמי ֶׁשָּפַגְׁשָּת ַּבַהְרַּפְתָקה - 
ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ֵאיְך ֲאִני אּוַכל ְלַהֲעִביר ַהֹּכל ְּבֵסֶפר," 

ָעִניִתי. 
"נּו, ָאז ַּתֲעֶׂשה ִמֶּזה ֶסֶרט הֹוִליוּוִדי. ְּבָראד ִּפיט ְיַגֵּלם 

אֹוִתי."
"לֹא ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶּזה ֶאְפָׁשִרי," ָאַמְרִּתי.

ַאְרַּבע  ֵאין  ִּפיט  ִלְּבָראד  צֹוֵדק.  ַאָּתה  "ָנכֹון, 
ְׂשָערֹות," ָאַמר ּדֹוד ַאְרֵיה.  

ֶזה  ֶאת  ֶאֱהֹפְך  "ֲאִני   ְוֶנֱעַמְדִּתי.  ָקָראִתי  "ֶרַגע!" 
ְלַהָּצָגה."
"ַהָּצָגה?"

"ֵּכן, ִעם ִׁשיִרים ְוִרּקּוִדים! ַהָּצָגה ִליָלִדים ְוִלְגדֹוִלים. 
ַהְרַּפְתָקה ַעל ַהָּבָמה!"

"זֹו ִנְׁשַמַעת ִלי ֶּבֱאֶמת ַהְרַּפְתָקה ֻמְפָלָאה!" ָקָרא 
ּדֹוד ַאְרֵיה. "אּוַלי ִעם ַׁשְיֶקה אֹוִפיר?"

"ַּגם לֹא ֶאְפָׁשִרי," ָאַמְרִּתי. "ֲאָבל ֲאִני ַמְבִטיַח ְלָך 
ְּבֵקיָסרּות  ֶׁשַהַהְרַּפְתָקה ֶׁשְּלָך  ְּכֵדי  ַהֹּכל  ֶׁשֶאֱעֶׂשה 

ָינּוְקַואי ַּתִּגיַע ַלֵּתַאְטרֹון." 
ְוהּוא  ַוֲאִני,  ַאְרֵיה  ִנְפַרְדנּו ּדֹוד  ְוִנְלָהִבים  ְׂשֵמִחים 

ִהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו ְלַהְרַּפְתָקה ֲחָדָׁשה. 
ְוִהֵּנה, ַּבֲחֹלף ַּכָּמה ָׁשִנים, ִהְתַּגֵּׁשם ַהֲחלֹום, ָעַמְדִּתי 
ֵלָהנֹות  ּוֻמְזָמנֹות  ֻמְזָמִנים  ְוַאֶּתם  ְּבַהְבָטָחִתי, 
ֵמ"ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד ַאְרֵיה ְוַהְּמַכֵּׁשָפה ָחָמתֹוָתה". 

ֶׁשָּלֶכם, ָיֵנץ

ְמָלְפפֹון ָחמּוץ ַּבֲחצֹות
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ֶאת ֶקֶסם ַהֵּתַאְטרֹון ִּגִּליִתי ַמָּמׁש ְּבִגיְלֶכם, ְּכֶׁשָהִייִתי ֶיֶלד ָצִעיר. 
ָאַהְבִּתי ָלֶׁשֶבת ָּבאּוָלם ַהָּגדֹול, ְלַהְחִזיק ְלִאָּמא ֶאת ַהָּיד, ְלִהְתַרֵּגׁש בַיַחד ִעם ָּכל ֶצֶות ַהַּׂשְחָקִנים ּוְלַחּכֹות 
ֶׁשאֹור ָהאּוָלם ִיְכֶּבה ְוַתְתִחיל ַהַהָּצָגה. ַּתְתִחיל ַהַהְרַּפְתָקה. ֵמָאז ֶׁשֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַעְצִמי ָאַהְבִּתי ַהְרַּפְתָקאֹות. 
ְּבִסּפּוִרים, ְּבִׁשיִרים, ִּבְסָרִטים ְוַעל ָּבמֹות ַהֵּתַאְטרֹון. ַּכָּמה ֵּכיף ְלַהְפִליג ַּבִּדְמיֹון ְלֶאֶרץ ְרחֹוָקה, ְלעֹוָלם 
ַאֵחר, ֻמְפָלא ְוָקסּום ֶׁשּבֹו ַהֹּכל ֶאְפָׁשִרי. ֲאִני ָׂשֵמַח ּוִמְתַרֵּגׁש ֶׁשֻּכָּלנּו ַיַחד ֵנֵצא ַמָּמׁש עֹוד ֶרַגע ְלַהְרַּפְתָקה. 

ְועֹוד ֵאיזֹו ַהְרַּפְתָקה - ַהְרַּפְתָקה ֲחָדָׁשה ֶׁשל ַהּדֹוד ַאְרֵיה!!! 
ְּבַהְרַּפְתָקאֹות  ְלַהֲאִמין  ַּתְפִסיקּו  ַוֲהִכי ָחׁשּוב - ַאל  ְמֻרָּבה.  ַוֲהָנָאה  ְנִעיָמה  ְצִפָּיה  ְלֻכְּלֶכם  ֲאִני ְמַאֵחל 

ּוְבִסּפּוִרים. ַאל ַּתְפִסיקּו ְלַדְמֵין ְוִלְהיֹות ַסְקָרִנים. ַאל ַּתְפִסיקּו ִלְהיֹות ְיָלִדים. 

ֶׁשָּלֶכם, ַטל מֹוֵסִרי

ְיָלדֹות ִויָלִדים ְיָקִרים!  
ְלֶרֶגל ַהַהָּצָגה ּדֹוד ַאְרֵיה ִהְתַּפָּנה ִלְזַמן ָקָצר ֵמַהְרַּפְתְקאֹוָתיו ְוִהְסִּכים ַלֲענֹות ַעל ַּכָּמה ְׁשֵאלֹות ֲחׁשּובֹות. 

ּדֹוד ַאְרֵיה, ֵיׁש ְלָך ִמְׁשָּפָחה?
"ַּכּמּוָבן. ֵיׁש ִלי ֲעָׂשָרה ְיָלִדים, ֶעְׂשרֹות ְנָכִדים ּוְמאֹות ִניִנים."

ְמאֹות ִניִנים? ִּבְרִצינּות?
"ֵּכן, ְּכֶׁשָהַפְכִּתי ְלג'ּוק ְּבַעְרבֹות רֹוַמְנָיה ִהְתַאַהְבִּתי ְּבג'ּוִקית ְונֹוְלדּו ָלנּו ֲעָׂשָרה ְיָלִדים. ֵמָאז ְּכָבר נֹוְלדּו ָלנּו 
ְנָכִדים ְוִניִנים. ֻּכָּלם ֻמְצָלִחים ֶאָחד ֶאָחד. ֶנֶכד ֶׁשִּלי הּוא ג'ּוק ָּבִכיר ַּבִּבּיּוב ַּבֶּטְכִנּיֹון, ְוֵיׁש ִלי ֶנְכָּדה ֶׁשֲאִפּלּו 
ִהִּגיָעה ַלִּבּיּוב ֶׁשל ִמְׂשְרֵדי גּוְגל ְּבָאֵמִריָקה. ֶאְתמֹול ֶאָחד ֵמַהִּניִנים-ג'ּוִקים ֶׁשִּלי ִהְתָּבֵרג סֹוף ָּכל סֹוף ַלִּבּיּוב 

ֶׁשל ּבֹוִאיְנג 747 ֶׁשל ֶאל-ָעל. ְּבִקּצּור, ֲאִני רֹוֶוה ֵמֶהם ַנַחת."
ּדֹוד ַאְרֵיה, ָלָּמה ֵיׁש ְלָך ָקַרַחת ְוַרק ַאְרַּבע ְׂשָערֹות?

"ָקַרַחת? ָמה ִּפְתאֹום ָקַרַחת? ֵיׁש ִלי ַאְרַּבע ְׂשָערֹות ֻמְפָלאֹות. ַאְרַּבע ַהְּׂשָערֹות ֶׁשִּלי ִהִּצילּו אֹוִתי ִמָּמֶות 
לֹא ַּפַעם ְולֹא ַּפֲעַמִים. ֲאִני נֹוַלְדִּתי ִעם ַאְרַּבע ְׂשָערֹות!"

ָלָּמה ַאָּתה לֹוֵקַח ִאְּתָך ַלַהְרַּפְתָקאֹות ַּדְוָקא ְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים?
"ִּכי ְמָלְפפֹוִנים ְרִגיִלים ִמְתַקְלְקִלים ַמֵהר ְמאֹוד. ְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים ֵהם ַּגם ְטִעיִמים, ַּגם ְמִזיִנים ְוַגם 
ַמְחִזיִקים ְזַמן ַרב. ִּבְמרּוַצת ַהָּׁשִנים ִהְסַּתֵּבר ִלי ֶׁשֵּיׁש ְּבָעיֹות ֶׁשַרק ְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים ְיכֹוִלים ִלְפֹּתר. 
ְלֻדְגָמה, ְּכֶׁשָּפַגְׁשִּתי ֶאת ֶמֶלְך ַהּׁשֹוקֹוָלד ְּבֶאֶרץ ַהּׁשֹוקֹוָלד, הּוא ָרָצה ְלָהִכין ִקּנּוַח ֵמֶאְצְּבעֹות ָיַדי. ָּבֶרַגע 
ְוֶהְחִליט  ַמֲאָכל ָחמּוץ,  ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשהּוא ָטַעם  ָהְיָתה  זֹו  ְמָלְפפֹון ָחמּוץ.  ִהַּצְעִּתי לֹו  ָהַאֲחרֹון 

ֶׁשְּמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים ֵהם ִקּנּוַח ָעִדיף ַעל ֶאְצָּבעֹות."
ּדֹוד ַאְרֵיה, ַאָּתה ִמְתַרֵּגׁש ִמָּכְך ֶׁשַהְרַּפְתָקה ֶׁשְּלָך עֹוָלה ְּכַהָּצָגה ְּבַהִּביָמה? 

"ִמי ָהָיה ַמֲאִמין? ְּכֶׁשִהְתַחְלִּתי ָלֵצאת ְלַהְרַּפְתָקאֹות לֹא ֶהֱעֵליִתי ְּבַדְעִּתי ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָיֵנץ ֵלִוי ִיְכֹּתב אֹוָתן 
ִּבְסָפִרים. ְּכֶׁשַהַהְרַּפְתָקאֹות ִהְתִחילּו ְלהֹוִפיַע ִּבְסָפִרים, לֹא ִׁשַעְרִּתי ְּבַנְפִׁשי ֶׁשּיֹום ֶאָחד ַהְרַּפְתָקה ַמְסִעיָרה 
ֶׁשִּלי ַּתֲהֹפְך ְלַהָּצָגה. ֶזה ְמַלֵּמד אֹוִתי ַעד ַּכָּמה ַהַחִּיים ַמְפִּתיִעים ְוֶׁשְּלעֹוָלם ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ֵאיֶזה ִׁשּמּוׁש 
ִיָּמֵצא ְלָכל ִמיֵני ַהְרַּפְתָקאֹות ֶׁשָּלנּו. ַהַחִּיים ֵהם ֶּבֱאֶמת ַהְרַּפְתָקה! ַוֲאִני רֹוֶצה ְלהֹודֹות ְלָכל ָהעֹוִׂשים 

ַּבְּמָלאָכה ַּבֵּתַאְטרֹון!" 
ֵאיזֹו ֵעָצה ַאָּתה ָיכֹול ָלֵתת ְלִמי ֶׁשרֹוִצים ִלְהיֹות ַהְרַּפְתָקִנים?

"ַהְרַּפְתָקן הּוא ָאָדם ֶׁשּלֹא ִהְפִסיק ִלְרצֹות ְלַגּלֹות."
ְלַגּלֹות ָמה?

"ֶזהּו, ֶׁשַהְרַּפְתָקן לֹא יֹוֵדַע ָמה הּוא הֹוֵלְך 
ְלַגּלֹות, ֲאָבל הּוא ָקם ָּכל ֹּבֶקר ְואֹוֵמר ְלַעְצמֹו - 

ְמַעְנֵין ָמה ֲאִני הֹוֵלְך ְלַגּלֹות ַהּיֹום! 
ֶאָּלא ִאם הּוא ִאֵּבד ֶאת ָהַאְרָנק ֶׁשּלֹו 

ְוָאז הּוא אֹוֵמר ְלַעְצמֹו - ְמַעְנֵין ֵאיֹפה ָהַאְרָנק ֶׁשִּלי."

ַאָּתה ָעצּור ְּבַאְׁשַמת ֶּבִכי.  ַהּׁשֹוֵטר:  
)ֻמְפָּתע( ֶּבִכי? ָמה?  ּדֹוד ַאְרֵיה:  

ְלִפי ֻחֵּקי ֵקיָסרּות ָינּוְקַואי ָאסּור ִלְבּכֹות! ְוַאָּתה ּבֹוֶכה, ַמָּמׁש, ִעם ְּדָמעֹות ְוָכל ַהַּנֶּזֶלת...   ַהּׁשֹוֵטר:  
ׁשֹוְמִרים!   

ֵיׁש ְלָך ְזכּות ְלַהְפִסיק ִלְבּכֹות.  ׁשֹוֵמר ָּגבֹוַּה:  
ֵמַעְכָׁשו ָּכל ִּדְמָעה ֶׁשַּתִּזיל ֲעלּוָלה ְלַׁשֵּמׁש ֶנְגְּדָך ּוְתַׁשֵּמׁש ֶנְגְּדָך ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט.  ׁשֹוֵמר ָנמּוְך:  

ָמה? ֲאִני לֹא ֵמִבין! ְּבַסְך ַהֹּכל ָּבִכיִתי -   ּדֹוד ַאְרֵיה:  
ֶׁשֶקט! ָצִריְך ָלַקַחת ְּדִגיָמה. ׁשֹוֵטר: 

ְּדִגיָמה? ֶׁשל ָמה?  ּדֹוד ַאְרֵיה:  
ֶׁשל ָמה? ֶׁשל ִּדְמָעה. ׁשֹוְמִרים! ַהּׁשֹוֵטר:  

ֶקַטע ִמּתֹוְך ַהַּמֲחֶזה

ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר ָחֵמׁש ְׁשֵאלֹות ְלדֹוד אְרֵיה

סקיצה לתלבושות: אביה בש
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ַאַחד ַהֻחִּקים ַהֶּמְרָּכִזִּיים ֶׁשָּׁשְלטּו ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית ְּכֶׁשָהִייִתי ֶיֶלד, ָהָיה "לֹא הֹוְלִכים ִליֹׁשן ְּבִלי ִסּפּור ִלְפֵני 
ַהֵּׁשָנה".

ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַעְצִמי ׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה, ְּבֶחֶדר ָחׁשּוְך ְלֶמֱחָצה, ּוַמְקִׁשיב ְלִאָּמא אֹו ְלַאָּבא ֶׁשִּלי ַמְקִריִאים ִלי 
ִסּפּור. ָהֵעיַנִים ֲחִצי ֲעצּומֹות ְוַהִּדְמיֹון ַמְפִליג ִלְמחֹוזֹות ֲאֵחִרים.

ֵמָאז ָחְלפּו ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ְוׁשּוב, ַהֹּנַהל ָחַזר, "לֹא הֹוְלִכים ִליֹׁשן ִלְפֵני ֶׁשּקֹוְרִאים ִסּפּור". ַרק ֶׁשַהַּפַעם ַהְּיָלִדים 
ֶׁשִּלי ֵהם ֵאֶּלה ֶׁשְּמֻכְרָּבִלים ַּבִּמָּטה ַוֲאִני הּוא ֶזה ֶׁשַּמְקִריא.

ֵאּלּו ָהְרָגִעים ֶׁשֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב, ִלְראֹות אֹוָתם ׁשֹוִתים ַּבָּצָמא ֶאת ַהִּמִּלים, ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהְּצחֹוִקים ֶׁשָּלֶהם, 
ּוְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהְּנִׁשיָמה ֶנֱעֶתֶקת ַּבְּקָטִעים ַהּמֹוְתִחים. ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשעֹוִׂשים אֹוִתי ְמֻאָּׁשר ְּבסֹוף יֹום.

ַּגם ַהְּיִדיָעה ֶׁשֵהם ֶּתֶכף ֵיָרְדמּו ְמַׂשַּמַחת אֹוִתי... מֹוֶדה.
ִנְדֶמה ֶׁשְּבִדּיּוק ִּבְׁשִביל ָהְרָגִעים ָהֵאֶּלה ִנְכְּתָבה ַהִּסְדָרה "ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד ַאְרֵיה".

ַהִּסּפּוִרים ָהֵאֶּלה, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַהֹּכל - ֶמַתח ּוְדָרָמה, ַּפַחד ְוקֹוֶמְדָיה, ֵהם ַהַּמְמָּתק ֲהִכי ָּבִריא ָלֶלֶכת ִאּתֹו 
ִליֹׁשן. ְוָלֵכן ְּכֶׁשִּקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי ְלַבֵּים ֶאת ַהַהָּצָגה ֶׁשל ַהּדֹוד ַאְרֵיה, ֵאּלּו ֶׁשָּׂשְמחּו ֲהִכי ַהְרֵּבה ָהיּו ַהְּיָלִדים 

ֶׁשִּלי.
ֶזה ֶאְתָּגר לֹא ָּפׁשּוט ְלַהֲעִביר ֶאת ִסּפּוֵרי ּדֹוד ַאְרֵיה ֶאל ַהָּבָמה. ֲאָבל ֻּכִּלי ִּתְקָוה ֶׁשַהַּתֲהִליְך ֶׁשִהְתִחיל 
ְּבִסְדָרה ֶׁשל ְסָפִרים, ַיֲעֶׂשה ַּגם ֶאת ַהַּמָּסע ֶהָהפּוְך, ּוְבִעְקבֹות ֲחָוַית ַהֵּתַאְטרֹון ַיְחְזרּו ַהְּיָלִדים ׁשּוב ֶאל 

ַהְּסָפִרים. 
רֹוִעי ֶׂשֶגב

"ֹלא הֹוְלִכים ִליׁשֹן ְּבִלי ִסּפּור ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה"

"ִסּפּוִרים ֵהם ַמְמַּתִּקים ֲעשּוִיים ִמִּמִּלים
ֶשְּבדֹוֶמה ְלִדְבֵרי ְמִתיָקה ְרִגיִלים

ֲעֵרִבים ְלִחָּכם ֶשל ְקַטִּנים ּוְגדֹוִלים.
ֵיש ְּפָעִמים ֶשֶאת עֹוְרָך ֵהם ַיִּצילּו,
ִסּפּוִרים ֲאִמִּתִּיים אֹו ַרק ִּבְכִאּלּו.

ֲאָבל ֵיש ֲחִצי ְּכָלל ָחׁשּוב ּוָברּור –
ְּכֶׁשִּתְקַטן ָּתִבין ֶאת ָּכל ַהִּסּפּור

ִּכי ְּכָכל ֶשַאָּתה ָקָטן יֹוֵתר
ַאָּתה ֵמיִטיב ָלַדַעת ְולֹא ְמַוֵּתר

ַעל ִסּפּוִרים ַמְפִחיִדים, ַמְצִחיִקים, ֲעצּוִבים
ֶאל ַהֵּלב ֵהם חֹוְדִרים ְוָשם ְמַנְּגִנים ֶשֶ
ְנִעיָמה ְמַרֶּגֶשת ְּבִלי שּום ֵרַע ָוָאח

ֶשּמֹוִסיָפה ְלַחֵּיינּו ַתְבִלין ֹּכה ֻמְצָלח."

מתוך "הרפתקאות דוד אריה בג'ונגל הסיבירי".
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ֵאיְך נֹוְלדּו "ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד אְרֵיה"?
ַהּתֹוָפָעה ֶׁשל מֹוִטיִבים ֲעִליָלִתִּיים, ַהְּמֻׁשָּתִפים ְליֹוְצִרים ִמְּמקֹומֹות ׁשֹוִנים ָּבעֹוָלם ּוִמְּזַמִּנים ׁשֹוִנים, ְידּוָעה 
ְּבִעָּקר ַּבִּסְפרּות ָהֲעָמִמית, ַאְך ְמקֹוָמּה לֹא ִנְפָקד ַּגם ִמּתֹוְך ַהִּסְפרּות ַהָּיָפה. ִנְרֶאה ֶׁשַהּדֹוד ַהִּמְזַּדֶהה ִעם 
עֹוָלמֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ְולֹא ִעם עֹוַלם ַהְּמֻבָּגִרים, הּוא ֶאָחד ִמּמֹוִטיִבים ֵאּלּו. ְוֵיׁש ֲאִפּלּו ּדֹוָדה, ֶׁשָאְמָנם ֵאיָנּה 
ֻּגְזָמִאית ְוֵאיָנּה ְקרֹוַבת ִמְׁשָּפָחה, ַאְך ִהיא ְּבַמֲחֶנה ֶאָחד ִעם ַהְּיָלִדים: זֹוִהי ַהּדֹוָדה ֶׁשל ׁשּום-ִאיׁש ַּבֵּסֶפר 
"ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות" ֵמֵאת ֵלָאה ּגֹוְלְדֵּבְרג. ְּבִנּגּוד ַלהֹוִרים, ֶׁשְּצִריִכים ְלַחֵּנְך ֶאת ַהֶּיֶלד ּוְלַלֵּמד אֹותֹו ְּדָבִרים 
"ְרִציִנִּיים", ַהּדֹוד, ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשֵאין לֹו ִאָּׁשה ִויָלִדים ִמֶּׁשּלֹו, ְמַיֵּצג ֵמֵעין ְמֻבָּגר ִמְׁשַּתֶּטה, ָחֵבר ַלֶּיֶלד: ּדֹוד 
ַהּגֹוֵרם ַלֶּיֶלד ֵלָהנֹות, ִלְצֹחק ְוִלְמצֹא ַמְרֵּפא ְּבִסּפּוֵרי ַהִּדְמיֹון ְוַהּנֹוְנֵסְנס. ִסְפֵרי ַהְרַּפְתְקאֹות ַהּדֹוד ַאְרֵיה, 
ֶׁשָּכַתב ָיֵנץ ֵלִוי ְוִאֵּיר ָיִניב ִׁשְמעֹוִני, ַמִּציִגים ִמְׁשָּפָחה: ִאָּמא, ַאָּבא, ָאח ְּבכֹור, ָאח ָצִעיר ְוַהּדֹוד ַאְרֵיה, 
ֶׁשהּוא ֻּגְזַמאי ּוַבַּדאי. ַהִּמְסֶּגֶרת ַהִחיצֹוִנית ְמַׁשֶּקֶפת ֶאת ַהְּמִציאּות. ִמְׁשָּפָחה ַהּזֹוָכה ְלִבּקּור ַהּדֹוד ְּבָכל 
יֹום ְרִביִעי ַּבָּׁשבּוַע. ָהָאח ַהְּבכֹור ִיּנֹון ֵאינֹו ַמֲאִמין ַאף לֹא ְלִמָּלה ִמִּסּפּוָריו ֶׁשל ַהּדֹוד ַאְרֵיה, ְוִאּלּו ָהָאח 
ַהָּצִעיר ַצְפִריר, ֲאֶׁשר ְמַסֵּפר ֶאת ָהֵארּוִעים ְּבגּוף ִראׁשֹון, ַמֲאִמין ְלָכל ִמָּלה ֶׁשּלֹו. ְּבתֹוְך ִמְסֶּגֶרת זֹו ְמֻׁשָּבִצים 
ִסּפּוֵרי ַהֻּגְזָמאֹות ֶׁשל ַהּדֹוד ַאְרֵיה. ָּכל ֶּפֶרק ָּבנּוי ְסִביב ֵארּוַע ֶאָחד, ַהְּמֻׁשָּלב ַּבֲעִליָלה מֹוַתַחת. ְּבֵלב ָּכל 
ֲעִליָלה ִנְקָלע ַהּדֹוד ַאְרֵיה ְלָצָרה ְמֻסֶּיֶמת, ּוְבסֹוָפּה הּוא ִנָּצל ִמֶּמָּנה. ֶזהּו, ָאֵכן, ְּכִפי ֶׁשְּמֻצָּין ַעל ְּכִריַכת 
ַהֵּסֶפר ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד ַאְרֵיה ְּבַעְרבֹות רֹוַמְנָיה: "ֵסֶפר ֻּגְזָמאֹות ּוַמֲעִׂשּיֹות, ְמֻתָּבל ְּבִאּיּוִרים ְמֻפְלָּפִלים 
ּוַמְרִהיִבים, ִּגְלּגּולֹו ַהּמֹוֶדְרִני ֶׁשל ַהָּברֹון ִמיְנְכָהאּוֶזן". ַההּומֹור ַּבֵּסֶפר ִאיְנֶטִליֶגְנִטי ְּביֹוֵתר, ַהָּׂשָפה ֲעִׁשיָרה, 
ַּתִּקיָנה, ּוִמְׁשַלֶּביָה ַמְתִאיִמים ַלְּדמּויֹות ַהּׁשֹונֹות. ְּבִסּפּוִרים ֵאּלּו ַהּדֹוד ְמַסֵּפר ֵּכיַצד נֹוָרה ִמּתֹוְך ֹלַע ּתֹוָתח 
ַּבִּקְרָקס ְוִנַּצל ִּבְזכּות ַאְרַּבע ַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו, ֶׁשִּנְתְּפסּו ְּבֵעץ. הּוא ְמַסֵּפר ַעל ֶאֶרץ ִהְפָכֵאל, ֶׁשֵאֶליָה ִנְקַלע, 
ּוָבּה ָהֲאָנִׁשים הֹוְלִכים ַעל ְיֵדיֶהם ְואֹוְכִלים ְּבַרְגֵליֶהם. ְּבִסּפּוִרים נֹוָסִפים ּדֹוד ַאְרֵיה ִנְתָקע ַעל ָעָנן ְוַגם 
ַמִּציל ֶאת ַהִּסּפּוִרים ִמֵּׁשד ֶׁשּבֹוֵלַע ִסּפּוִרים. ַהּדֹוד ַאְרֵיה ֵמרֹוַמְנָיה הּוא ֻּגְזַמאי ֶׁשל ַמָּמׁש, ְּכמֹו ִמיְנְכָהאּוֶזן. 
ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֵאינֹו ִמְתַמֵּקד ְּבַחֵּיי ַהּיֹום-יֹום ֶׁשל ַהֶּיֶלד, ֶאָּלא ֵמִביא ֶאת ַהֶּיֶלד, ְּבֶאְמָצעּות ַהִּדְמיֹון ַהֻּמְפָרז, 
ְלעֹוָלמֹות ֲאֵחִרים ְוׁשֹוִנים. הּוא ּבֹוֶנה ָּכל ִסּפּור ֵמֵראִׁשיתֹו ְוַעד סֹופֹו ְסִביב ֵארּוַע ֶאָחד, ִסּפּור ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 

ְּדמּויֹות, ֲעִליָלה ּוֶמַתח. 

ִמּתֹוְך ַהַּמֲאָמר ֶׁשל ד"ר ֲעִדיָנה ַּבר-ֵאל: "ּדֹוד ִׂשְמָחה ֵמַאְרֶּגְנִטיָנה ְודֹוִדים נֹוָסִפים", ֶׁשִּנְדַּפס ִּבְכַתב ָהֵעת 
"ִסְפרּות ְיָלִדים ְוֹנַער", ִּגָּליֹון 130, ִּכְסֵלו תש"ע – ֵּדֶצְמֶּבר 2009 )עֹוֶרֶכת: סִליָנה ָמִׁשיַח(.

ּדֹוד ַהֻּגְזָמאֹות ְוַהַּמֲעִׂשּיֹות
ִּבְדיֹוִנִּיים  ְלַאְחָיָניו, ִמְתַרֲחׁשֹות ִּבְמקֹומֹות  ַאְרֵיה ְמַסֵּפר  ְוַהֻּמְפָרכֹות, ֶׁשּדֹוד  ַהַהְרַּפְתָקאֹות ַהְּמֻׁשּנֹות 
ּוְגדּוׁשֹות ְּבֻגְזָמאֹות ְּברּוַח ֲעִלילֹוָתיו ֶׁשל ַהָּברֹון ִמיְנְכָהאּוֶזן. ַאְך ֵלִוי ִהְצִליַח ְלַהֲעִניק ַחּיּות ַרָּבה ִלְדמּותֹו 
ֶׁשל ַהּדֹוד ּוְלַחֵּלץ אֹוָתּה ֵמַהַּתְבִנית ַהָּמָסְרִּתית, ְלַהְטִעין ֶאת ַהְּסָפִרים ַּבֲאִויָרה ַעְכָׁשִוית ּוְמַׁשֲעַׁשַעת ּוְלַסֵּפק 
ֲחָוָיה ְמַבֶּדֶרת ִמַּמְדֵרָגה ִראׁשֹוָנה. ַהְּכִתיָבה ִליָלִדים ֵהֵחָּלה ִּבְתאּוַנת ֲעבֹוָדה ִחּיּוִבית, ִלְדָבָריו. "ְּבַמֲהַלְך 
ְיִּביִסיֶטר ֶׁשָעִׂשיִתי ַעל ָהַאְחָיִנים ֶׁשִּלי, ַאַחת ֵמֶהן ָּבְכָתה ֶּבִכי ַמר ֵמרֹב ַּגְעּגּוִעים ְלהֹוֶריָה. ׁשּום ֶהְסֵּבר  ֵּבֶ
אֹו ִׁשְכנּוַע לֹא ָעְצרּו ֶאת ֶׁשֶטף ַהְּדָמעֹות, ְוַרק ְּכֶׁשָּפַלְטִּתי ִמִּפי ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ָהַאְקָרִאי: 'ַאְּת רֹוָצה ִלְׁשמַֹע 
ֵאיְך ּדֹוד ַאְרֵיה ִנְתַקע ַּפַעם ַעל ָעָנן?', ִהיא ֵהִריָמה ֶאת רֹאָׁשּה ְוָאְמָרה: 'ֵּכן.' ָהַאְחָיִנית ְוַאֶחיָה ִהְתַלֲהבּו, 
ְוָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה ְּבָׁשלֹום. "ַּבַּפַעם ַהָּבָאה ֶׁשִּבַּקְרִּתי אֹוָתם ֵהם ָּדְרׁשּו ַהְרַּפְתָקה נֹוֶסֶפת ֶׁשל ּדֹוד ַאְרֵיה. ְוָכְך 
ַּגם ַּבְּפָעִמים ַהָּבאֹות. ְלַבּסֹוף ֶהְחַלְטִּתי ִלְכֹּתב ֶאת ַהַהְרַּפְתָקאֹות ַהָּללּו, ִּכי ָמָצאִתי ֶׁשֲאִני ְמאֹוד ֶנֱהֶנה 
ְלַסֵּפר אֹוָתן ְוָהַאְחָיִנים ֶנֱהִנים ְלַהְקִׁשיב ָלֶהן". ָּכָאמּור, ַהִּדְמיֹון ֵּבין ַהְרַּפְתְקאֹוָתיו ֶׁשל ּדֹוד ַאְרֵיה ְלֵאּלּו ֶׁשל 
ַהָּברֹון ִמיְנְכָהאּוֶזן )ְלָפחֹות ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ַלֵּסֶפר ָהִראׁשֹון(, ְמַאְפֵׁשר ְלַזהֹות ֶאת ַהְּסָפִרים ְּכֵחֶלק ִמָּמֹסֶרת 
ֶׁשל ִסּפּוֵרי ֻּגְזָמאֹות. ַאְך ֵלִוי טֹוֵען ִּכי לֹא ָחַׁשב ַעל ָמֹסֶרת ְּכֶׁשָּיַצר ֶאת ְּדמּותֹו ֶׁשל ּדֹוד ַאְרֵיה. "ַעד ַהּיֹום 
ֲאִני ְמַאְלֵּתר ֶאת ָּכל ַהַהְרַּפְתָקאֹות ְּבַעל-ֶּפה ְּבִלי ִּתְכנּון ֵמרֹאׁש, ְוַרק ָאז ֲאִני ּכֹוֵתב אֹוָתן. ִאם ָהִייָת ׁשֹוֵאל 
ֶאת ּדֹוד ַאְרֵיה, הּוא ַּכּמּוָבן ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ַרק ַלְבָלר ֶׁשל ַהְרַּפְתָקאֹות ֶׁשהּוא חֹוֶוה. "ֲאָבל ֲאִני ֵּכן רֹוֶאה 
ֶאת ַעְצִמי ְּכֵחֶלק ִמָּמֹסֶרת ֶׁשל ְמַסְּפֵרי ִסּפּוִרים. ְּכָכֶזה ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֻּמְטָמִעים ּוֻמְפָנִמים ַּבּתֹוָדָעה ֶׁשִּלי 
ְמָסִרים, ַמְחָׁשבֹות, ִאיֵדאֹות, ְוַגם ְּבַתֲהִליְך ְיִציָרה לֹא ְמֻתְכָנן ֵהם ָּבִאים ִליֵדי ִּבּטּוי. ִּבְקִריָאה ִּבְסָפִרים 
ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ַמְׁשָמעּויֹות ּוְרָבִדים ׁשֹוִנים, ֲאָבל ִּכְמַסֵּפר ִסּפּוִרים ֲאִני ְמָׁשֵרת ֶאת ַהִּסּפּור. ַּכּמּוָבן ֵמֶרַגע 
ֶׁשָהעֹוָלם ֶׁשל ּדֹוד ַאְרֵיה ָהַפְך ְלִסְדַרת ְסָפִרים, ָאז ֵיׁש ֶנֱאָמנּות ַלְּדמּות. ַהִהְתַּפְּתחּות ֶׁשל ַהִּסְדָרה נֹוַבַעת 
ְּבִעָּקָרּה ֵמִעָּקרֹון ְמאֹוד ָחׁשּוב ַּבְּיִציָרה ֲעבּוִרי: לֹא ָלַדַעת, ָלתּור ְמחֹוזֹות לֹא ֻמָּכִרים, ָלֶלֶכת ִּבְׁשִביִלים 
לֹא ְּבטּוִחים, ְלַהְפִּתיַע ֶאת ַעְצִמי ּוְלָהִבין ֶׁשְּבֶעֶצם ֲאִני ְּבִעָּקר לֹא יֹוֵדַע ִלְכֹּתב ֶאת ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד ַאְרֵיה, 

ִּכי ָמה ֶׁשָּידּוַע ִלי הּוא ְּבַסְך ַהֹּכל ָמה ֶׁשְּכָבר ִנְכַּתב".
יותם שווימר 22.6.11, 
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ּדֹוד אְרֵיה חֹוֵזר ֶאל ַמְמֶלֶכת ַהּׁשֹוקֹוָלד
ּבֹואּו ִלְכֹּתב ֶהְמֵׁשְך ַלַהְרַּפְתָקה!

ַאֶּתם ַּכִּנְרֶאה זֹוְכִרים ֶׁשִּבַּקְרִּתי ַּפַעם ְּבֶאֶרץ ַהּׁשֹוקֹוָלד – ָהָאֶרץ ֶׁשָּבּה ַהֹּכל ָעׂשּוי ִמּׁשֹוקֹוָלד: ַהָּבִּתים 
ֲעׂשּוִיים ִמּׁשֹוקֹוָלד, ָהֵעִצים ֲעׂשּוִיים ִמּׁשֹוקֹוָלד, ָהָרִהיִטים ֲעׂשּוִיים ִמּׁשֹוקֹוָלד, ֲאִפּלּו ָהֲאָנִׁשים ֲעׂשּוִיים 
ִמּׁשֹוקֹוָלד. ַהֹּכל ָעׂשּוי ִמּׁשֹוקֹוָלד ָמִריר, ָחָלב אֹו ָלָבן. ֲאָבל יֹום ֶאָחד ָחַזְרִּתי ֶאל ַמְמֶלֶכת ַהּׁשֹוקֹוָלד. 

ֶׁשָּלֶכם, ּדֹוד ַאְרֵיה
יֹום ֶאָחד ִצְלֵצל ַהֵּטֵלפֹון. ַעל ַהַּקו ָהָיה ֶמֶלְך ַהּׁשֹוקֹוָלד. "ּדֹוד ַאְרֵיה!" הּוא ָקָרא. "ַאָּתה ַחָּיב ַלֲעזֹר ָלנּו!"

"ָמה ָקָרה?" ָׁשַאְלִּתי. 
"ַהּנֹוָרא ִמֹּכל!" ָעָנה ֶמֶלְך ַהּׁשֹוקֹוָלד. 

"ִאַּבְדֶּתם ֶאת ַהַּמְתּכֹון ֶׁשָּנַתִּתי ָלֶכם ִלְמָלְפפֹוִנים ֲחמּוִצים?" ָׁשַאְלִּתי.
"לֹא!" 

"ֶרַגע, ֶרַגע, ַאל ַּתִּגיד ִלי," ָאַמְרִּתי. "ְמִחיר ַהְּמָלְפפֹוִנים ָעָלה. ֲאִני יֹוֵדַע. ֶזה לֹא ָּפׁשּוט." 
"ֶזה לֹא ָקׁשּור ִלְמַפְלְפלֹוִנים ֲחנּוִצים, ּדֹוד ַאְרֵיה," ָאַמר ֶמֶלְך ַהּׁשֹוקֹוָלד. "ַהֹּכל ִמְתַחֵּמם ֹּפה. ֶזה נֹוָרא!"

"ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת, ַהֹּכל ִמְתַחֵּמם?" ָׁשַאְלִּתי.
"ָהֲאִויר ַּבַּמְמָלָכה ֶׁשָּלנּו ִמְתַחֵּמם ְוָכל ַהּׁשֹוקֹוָלד ַמְתִחיל ְלִהְתַרֵּכְך. ּגּוֵׁשי ַהּׁשֹוקֹוָלד ָהֲעָנִקִּיים ַּבָּצפֹון 

ְנַמִּסים, ְוַנֲהרֹות ַהּׁשֹוקֹו ְמִציִפים ֶאת ַהַּמְמָלָכה. ַעּמּוֵדי ָהַאְרמֹון הֹוְלִכים ּוְנַמִּסים, ְוָהַאְרמֹון ֶׁשִּלי ִּכְמַעט 
ִהְתמֹוֵטט! ֲאָנִׁשים ׁשֹוְקִעים ֹּפה ְּבִמְדְרכֹות ַהּׁשֹוקֹוָלד ֶׁשִהְתַרְּככּו. ְוַהָּיַדִים ֶׁשִּלי! ַהָּיַדִים ֶׁשִּלי ַרּכֹות ְּכמֹו 

ׁשֹוקֹוָלד ֶׁשָּׁשְכחּו ַּבְּמכֹוִנית ְּבֶאְמַצע ַהַּקִיץ! ֶזה ָאסֹון, ּדֹוד ַאְרֵיה. ַאָּתה ַחָּיב ַלֲעזֹר ָלנּו!"
"ָמה ַהִּסָּבה ַלִהְתַחְּממּות?" ָׁשַאְלִּתי.

"ֲאַנְחנּו לֹא יֹוְדִעים, ּדֹוד ַאְרֵיה. ֲאָבל ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשָאָדם ָּכמֹוָך, ַהְרַּפְתָקן ּוֻמְמֶחה ִלְמַפְלְפלֹוִנים ֲחנּוִצים, 
יּוַכל ְלַסֵּיַע."

"ֶאֱעֶׂשה ְּכֵמיַטב ְיָכְלִּתי," ָאַמְרִּתי. "ֲאִני ִמָּיד יֹוֵצא ֶאל ַמְמֶלֶכת ַהּׁשֹוקֹוָלד."
"ּבֹוא ַמֵהר, ּדֹוד ַאְרֵיה, ִלְפֵני ֶׁשֲאִני ֶאֱהֹפְך ֹּפה ִלְׁשלּוִלית ֶׁשל ׁשֹוקֹוָלד!"

ָיָצאִתי ִמָּיד ְלַמְמֶלֶכת ַהּׁשֹוקֹוָלד...
ַהִאם ּדֹוד ַאְרֵיה ִהְצִליַח ַלֲעזֹר ְלַאְנֵׁשי ַהּׁשֹוקֹוָלד ְוַלֲעצֹר ֶאת ַהִהְתמֹוְססּות? ֵאיְך ּדֹוד ַאְרֵיה ִהִּציל ֶאת 

ַהַּמְמָלָכה? ָמה ִּבְכָלל ָּגַרם ַלִהְתַחְּממּות ֶׁשל ַהַּמְמָלָכה? ְוַהִאם ּדֹוד ַאְרֵיה ִהְצִליַח ִּבְכָלל ְלִהְתַאֵּפק ְולֹא 
ִלְטֹעם ֵמַהּׁשֹוקֹוָלד ְּבַמְמֶלֶכת ַהּׁשֹוקֹוָלד?

ַאֶּתם ֻמְזָמנֹות ּוֻמְזָמִנים ִלְכֹּתב ֶהְמֵׁשְך ַלַהְרַּפְתָקה. 
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ַהִּסְדָרה "ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד ַאְרֵיה" ִהיא ִסְדַרת ִסְפֵרי ַהְּיָלִדים 
ַהַּמְצִליָחה ְּביֹוֵתר ְּבִיְׂשָרֵאל ִמֶּזה ָעׂשֹור. ִהיא מֹוָנה ַעד ֹּכה 
ִיְׂשְרֵאִלית  ִלְקָלִסיָקה  ִמְּכָבר  ֶזה  ֶׁשָהְפכּו  ְסָפִרים,  ִׁשָּׁשה 
ֶׁשּסֹוֶחֶפת  ַּתְרּבּוִתית  ְלתֹוָפָעה  ָהְפָכה  ַהִּסְדָרה  ַעְכָׁשִוית. 
ְּכֶאָחד,  ּוְמֻבָּגִרים  ְיָלִדים  קֹוְרִאים,  ֶׁשל  ָרָחב  ָקָהל  ַאֲחֶריָה 
ּוְדמּותֹו  ַהִּסְדָרה  ַאְרֵיה.  ֶׁשל ּדֹוד  ֵמַהְרַּפְתְקאֹוָתיו  ֶׁשֶּנֱהִנים 
ֶׁשל ּדֹוד ַאְרֵיה ָהְפכּו ְלֵחֶלק ֵמַהִּׂשיַח ַהִּיְׂשְרֵאִלי: ִנְבֲחֵרי ִצּבּור 
ְמַצְּטִטים ֵמַהְּסָפִרים, יֹוְצִרים ִמְּתחּוִמים ׁשֹוִנים ִמְתַּכְּתִבים 
ִעָּמם, ְוַאְלֵפי ְיָלִדים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ּכֹוְתִבים ִסּפּוִרים ּוְמַצְּיִרים 

ִצּיּוִרים ְּבַהְׁשָרַאת ַהִּסְדָרה. 
ַהִּסְפִרּיֹות  ְּפַרס  ּוָבֶהם  ְּפָרִסים,  ְּבִמְגַון  ָזְכָתה  ַהִּסְדָרה 
ַהִּצּבּוִרּיֹות ִלְׁשַנת 2010, ִצּיּון ְלֶׁשַבח ַעל ָהִאּיּוִרים ִמַּטַעם 

מּוֵזאֹון ִיְׂשָרֵאל ּוְפַרס ְּדבֹוָרה עֹוֶמר ִלְׁשַנת 2017. 
ִסְפֵרי ַהִּסְדָרה ִהְׁשַּתְּתפּו ְּב"ִמְצַעד ַהְּסָפִרים" ִמַּטַעם ִמְׂשַרד 
ְּבָבֵּתי  ָהִרְׁשִמית  ַהִּלּמּוִדים  ְּבָתְכִנית  ְוַאף מֹוִפיִעים  ַהִחּנּוְך 
ַהֵּסֶפר ַהְּיסֹוִדִּיים. ַהִּסְדָרה ְמֻלָּוה ַּבֲאַתר ִאיְנֶטְרֶנט ּוְבַעּמּוד 
ָּבֲאָתר  ַאְרֵיה.  ּדֹוד  ֶׁשל  ַהִּסְפרּוִתית  ְּדמּותֹו  ֶׁשל  ֶפְיְסּבּוק 
ְּכִתיָבה  ְקִריָאה,  ְסִביב  ִּבְפִעילּויֹות  ַלֲעֹסק  ְיָלִדים  ֻמְזָמִנים 

ִויִציָרִתּיּות.  
ְּבַרֲחֵבי  ְלַהְצָלָחה  זֹוָכה  ַאְרֵיה"  ַהִּסְדָרה "ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד 
ָהעֹוָלם, ּוְסָפֶריָה ֻּתְרְּגמּו ְלִמְגַון ָׂשפֹות, ְּכגֹון ַעְרִבית, ַאְנְגִלית, 

ִסיִנית, ַיָּפִנית, קֹוֵרָאִנית, ֵצ'ִכית, הּוְנָגִרית, ָמֵקדֹוִנית ְועֹוד. 
ַהָּצָגה ַהְּמֻבֶּסֶסת ַעל ִסְפֵרי ַהִּסְדָרה ָעְלָתה ֶזה ִמְּכָבר ְּבֶצ'ְכָיה, 
ְוִאּלּו ַהָּצָגה ְּבַעְרִבית, ַהְּמֻבֶּסֶסת ַעל ַהֵּסֶפר ָהִראׁשֹון ַּבִּסְדָרה, 

ָעְלָתה ְּבֵתַאְטרֹון ַאְלִמיַנא ְּבִבּמּויֹו ֶׁשל נֹוְרַמן ִעיַסא. 
ִסְפֵרי ַהִּסְדָרה ָזכּו ְּבקֹוֵרָאה ִּבְפַרס "ָהְנקֹוִקי" ְלֵסֶפר ְיָלִדים 

ְמֻתְרָּגם. 

ֵאיְך אֹוְמִרים "ּדֹוד אְרֵיה" 
ְּבקֹוֵראִנית?

הצגת דוד אריה בשפה הצ'כית

פגישה עם קוראים צעירים בסין

דוד אריה ביפנית
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ַמְנִּגיָנה ֶׁשל ַהְרַּפְתָקה, לֹא ְסָתם ַהְרַּפְתָקה, ַמְנִּגיָנה ְלַהְרַּפְתָקה ֶׁשל ּדֹוד ַאְרֵיה.
ַמְנִּגיָנה ֶׁשל ִאיׁש ֶׁשָהַפְך ְלג'ּוק... ַמְנִּגיָנה ֶׁשל ִאיׁש ֶׁשָעף ִמּתֹוָתח... ַמְנִּגיָנה ֶׁשל ְמָלְפפֹון ָחמּוץ... ּדֹוד 

ַאְרֵיה הּוא לֹא ּדֹוד ָרִגיל.
ִדיִדי הֹוֵלְך ְוָׁשר, ַהְר-ַּפְת-ָקה, ַהְר-ַּפְת-ָקה. זֹוֵרק ַמְנִּגיָנה ָּגבֹוַּה ְותֹוֵפס. ְמַנֶּסה ַמְנִּגיָנה ִּבְזִריָקה ְמסֹוֶבֶבת 
ְוִהיא נֹוֶפֶלת לֹו ַעל ָהרֹאׁש, ִמְתעֹוֵרר ַּבַּלְיָלה ְוָׁשר ַמְנִּגיָנה ֲהפּוָכה ָקה – ַּפת – ַהר, ְמַזְמֵזם ַמְנִּגיָנה ַאֶחֶרת 
ָּבאֹוטֹו ַּבְּפָקִקים, ְמַהְמֵהם ַמְנִּגיָנה ֲחָדָׁשה ָּבַרֶּכֶבת, ּוִפְתאֹום ַמְרִּגיׁש ֶׁשִהיא ְמַדְגֶּדֶגת ִּבְקֵצה ָהַאף ּוְמִזיָזה 

ֶאת ְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות, ֶזה ִסיָמן. 
ַטל ַמְקִׁשיב ַלַּמְנִּגיָנה ַהְּמַדְגֶּדֶגת ְוֶתֶכף הּוא יֹוֵדַע ָמה ַלֲעׂשֹות. ִּבְתנּוַעת ָיד ַקָּלה הּוא ְמַפֵּזר ָעֶליָה ְּתנּוָפה, 
ִחּיּוְך ְוֶצַבע ֶׁשַּמְתִאים ָלּה ְּבִדּיּוק. הּוא ַּגם לֹוֵחׁש ַלַּמְנִּגיָנה ַמֶּׁשהּו )הּוא לֹא ְמַגֶּלה ָמה( ְוזֹוֵרק ָעֶליָה ְקָצת 

ַּפְּפִריָקה ֲחִריָפה. ֲאַנְחנּו ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַּמֶּׁשהּו ִמְתָקֵרב - ַהְרַּפְתָקה.
הֹוְלִכים ִלְמּדֹד ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה ַעל ַהַּׂשְחָקִנים ֶׁשל ַהַהָּצָגה. ּגֹוְזִרים ֹּפה, ַמְרִחיִבים ָׁשם, ִּפָּנה ַאַחת ְמִכיִנים 
ְּבִמְסָּפַרִים ִזיְג-ָזג. לֹוְקִחים ַצַעד ָאחֹוָרה ּוַמְקִׁשיִבים. ַעְכָׁשו ְּכָבר ֶאְפָׁשר ִלְׁשמַֹע ָּברּור, ִּכְמַעט ְּכָבר ָּכאן 

- ַהְר-ַּפְת-ָקה, ַהְר-ַּפְת-ָקה.
ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַלֲחֵבִרים ֶׁשָּיבֹואּו ְלַנֵּגן - ֵהם נֹוְׁשִפים ֶאל ַהַּמְנִּגיָנה ַּגִּלים, ַמִּקיִׁשים ָּבּה ִקְׁשקּוִׁשים, ְּפִעיָמה 

ְועֹוד ְּפִעיָמה... ִּפְתאֹום ּדֹוד ַאְרֵיה קֹוֵפץ ַעל ַהְּמנֹוָרה 
ְוָׁשר ְּבקֹוֵלי קֹולֹות – 

ַהַחִּיים ֵהם ַהְר-ַּפְת-ָקה, ַהְר-ַּפְת-ָקה!
ִמְתַרְּגִׁשים ְמאֹוד, ֶׁשָּלֶכם

ִדיִדי ְוַטל

ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקהַמְנִּגיָנה ֶׁשל ַהְרַּפְתָקה
ַהַחִּיים ֵהם, ַהַחִּיים ֵהם,

ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקה
ַהַחִּיים ֵהם, ַהַחִּיים ֵהם,

ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקה!

ֵּבין ְׂשֵמָחה אֹו ֲעצּוָבה
ְמתּוָקה אֹו ֲחִריָפה 

ְּכמֹו ֵּביָצה ָקָׁשה ִלְפָעִמים ַרָּכה
ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקה!  

ַהַחִּיים ֵהם, ַהַחִּיים ֵהם
ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקה...

ַעל ָעָנן אֹו ַּבְּמצּוָלה
ַּבִּכָּתה או ִּבְמִחָּלה

ַּגם ִאם ְלִעִּתים ְּתַקְּבלּו ַמָּכה 
ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקה! 

ַהַחִּיים ֵהם, ַהַחִּיים ֵהם
ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקה...

ִעם ֵׁשִדים אֹו ִעם ַחּיֹות
אֹו ֵפיֹות ַעְצָּבִנּיֹות 

ִּתָּסֲחפּו ּתֹוְך ֲחִצי ַּדָּקה 
ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקה!

ַהְרַּפְתָקה, ַהַחִּיים ֵהם,
ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקה...

ַּבֲאָרצֹות לֹא ְרִגילֹות
ַּבָּיִמים ּוַבֵּלילֹות 

ָּכל ָאָדם ֵיַדע ֶׁשָּלֶזה ִחָּכה
ַהַחִּיים ֵהם ַהְרַּפְתָקה!

ְוַעָּתה ַנְזִמיְנֶכם ְלַהְרַּפְתָקה
ִעם ֵקיָסרּות ֶׁשל ֹחק ַּבְרֶזל

ּוֶבן ֵקיָסר ַּבַעל ֵלב-ֲאִרי
עֹוֵרב ַצְוָחן ּוְמַזְלֵזל

ְוֶחֶרב ִסּפּוִרים
ְודֹוד ֶאָחד ֶׁשל ַהְרַּפְתָקאֹות

ִנִּסים, ָחְכָמה ְוִנְפָלאֹות!

התווים של השיר "החיים הם הרפתקה"
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יוצרי ההצגה
רועי שגב )בימוי(

במאי ומחזאי, כותב ומביים בתיאטרון ובטלוויזיה. בין עבודותיו בתיאטרון: בת. 
הבימה: "ספינינג",  "בעלה של אשתי". בת. אורנה פורת: "הנחשול", "אדיסון", 
"שרלוק הולמס", "אפקט הפרפר", "הודיני", "פרצוף חמוץ", "עלילות הנסיך 
ככה". בת. השעה: "ביקור מולדת", "החטיפה מן המנזר". בפסטיבל חיפה: 
"פרח של אגדה", "שכנים" )זוכה פרס ההצגה, הבמאי והמחזאי(. בטלוויזיה: 
"השטותריקים", "פיה בהפתעה", "סוד הגן של תמר" )הוט(. כמו כן היה שותף 
ליצירת הסדרה "ילדי בית העץ" בחינוכית, אותה כתב יחד עם שירילי דשא 

ושעליה זכו בפרס האקדמיה לתסריט ולבימוי.

אלכסנדרה נרדי )עיצוב תפאורה(
ילידת רומא, עלתה ארצה בגיל 18. בוגרת החוג לעיצוב תפאורה באוניברסיטת 
תל-אביב. בין עבודותיה בתיאטרון: "פילומנה", "סיפור אהבה בשלושה פרקים", 
"מה עושים עם ג'ני", "משפחה עליזה", "פאניקה", "מירל'ה אפרת", "אם 
הבית", "ערי מדבר אחרות", "שרי מלחמה", "מלכת היופי של לינאן", "קוויאר 
ועדשים", "רומנטיקה", "בגידה", "חתונה מושלמת", "העז או מי זאת סילביה?" 
)ת. הבימה(. "איסמעיליה", "זאבים", "רישיון לחיים", "פופר", "משרתם של 
שני אדונים" )ת. הקאמרי(. "חשמלית ושמה תשוקה" )ת. בית ליסין(. "שירה" )ת. באר-שבע(. 
"איזון עדין", "בעלת הארמון", "ירח אלבמה", "כוונות טובות" )אנסמבל תיאטרון הרצליה(."המסיבה 
של אביגיל" )הסטודיו של יורם לוינשטיין(. "היפה והחיה" )ת. הספריה(, "אדיפוס המלך" )פסטיבל 
עכו(."סאדקו" )ת. צוותא(. עבדה עבור המשרד "הראל מעצבים", שם תכננה ועיצבה חלק ניכר 

ממוזיאון "יד ושם" החדש. דידי שחר )לחנים לשירים ומוסיקה(
מוסיקאי וכותב שירים. כתב והלחין עבור מירי מסיקה, ריקי גל, שמעון בוסקילה, 
הראל סקעת, גלי עטרי, שירי מיימון, אושיק לוי, ועוד. יוצר עבור ילדים עם 
שותפתו לדרך ירדן בר-כוכבא הלפרין: ענן על מקל - אלבום ומופע לשיריה של 
רינת הופר. האלבום אותו הלחין הגיע למעמד אלבום פלטינה. תכנית הטלוויזיה 
לחינוכית "דן ומוזלי" )זוכת פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשנים 2014 עד 2016(. 
בתאטרון: "אולי פיל" )זוכת הפרסים עבור המוסיקה והבימוי בפסטיבל חיפה(. 
"סוף התחלה וחתולה" )זוכת פרס המוסיקה בפסטיבל חיפה(. "נשיקה בכיס" מאת יערה רשף- נהור 
על פי שירי המשוררת שלומית כהן -אסיף. ברדיו: יוצר ומגיש לצד ירדן בר כוכבא הלפרין תכנית 

שבועית לילדים בגלי צה"ל .

אביה בש )עיצוב תלבושות(
בוגרת המסלול לעיצוב תפאורה ותלבושות ב"סמינר הקיבוצים". בין עבודותיה 
בתיאטרון: בת. הבימה: "מוטרפים מאהבה", "ורסאצ'ה שם פרטי", "בעלה 
של אשתי", "הסיפור של נינה", "אמא אמרה שאסור", "עושה כרצונו". בת. 
גשר: "חוות החיות", "הקליינט", "רודף העפיפונים". בת. הקאמרי: "רומיאו 
ויוליה". בת. הרצליה: "המשרתות". בת. חיפה: "תופעות לוואי". בת. אורנה 
פורת: "שרלוק הולמס", "גיבורה קטנה", "אדיסון". בת. המדיטק: "הנקה ופיט". 

טל בלכרוביץ' )מוסיקה וניהול מוסיקלי(
מלחין, מעבד ופסנתרן. בין עבודותיו - בתיאטרון: ניהול מוסיקלי וניצוח: 
"פשוט לאהוב", "מצחיקונת", "שיער", "מעגל הגיר הקווקזי", "דבר מצחיק 
קרה", "כולם רוצים לחיות" )ת. הקאמרי(. "נתתי לה חיי", "ליזיסטרטה" )ת. 
הבימה(. "בילי שוורץ", "פיטר פן-הקסם חוזר" )ת. חיפה(. "עובד בשביל 
שניים", "אוליבר טוויסט", "אבניו קיו", "סיפורי נרניה" )ת. בית ליסין(, "הכבש 
ה-"16, "צפרדי וקרפד" )ת. המדיטק(, "הכוכבים של סבא" )ת. השעה(, "אוי 
אליאס אליאס". הלחין מוסיקה להצגות: "שחק אותה סם", "הכל בגן" )ת. 
באר שבע(, "בעל למופת", "קולות בלילה" )ת. הקאמרי(, "ערב שירי פינטר", "יהודי זקן בלונדינית" 
)ת. הבימה(,"תיבת נוח", "סיפורי איתמר ורותי גם ואגדה על קערה ומצקת" )ת. אורנה פורת(. 
בטלוויזיה: הלחנה וניהול מוסיקלי לסדרות הילדים: "דן ומוזלי" )חינוכית(, "רחוב סומסום" )הופ 
2009(, "בית ספר למכשפים" )ערוץ לוגי(. עיבד והפיק מוסיקלית את הדיסק והמופע לילדים" ענן 

על מקל" ו"אם פתאום אפגוש אריה".

שחר פנקס )דרמטורגיה(
בוגרת תואר שני בבימוי, החוג לתיאטרון בפקולטה לאומנויות, אוניברסיטת 
תל אביב. בין עבודותיה כמחזאית: "ארץ חדשה" )בשיתוף עם שי פיטובסקי, 
תיאטרון הבימה( , "בשר גבירותי ורבותי" )אנסמבל הרצליה(, "אבא שלי לא 
ציפור" )פסטיבל ישראל(, "תהילה", "האדרת", "בדמי ימיה" )תיאטרון החאן(, 
"אדם לא מת סתם", "המאהב", "אבא גוריו", "סיפור פשוט", "לבד בברלין" 
)תיאטרון הבימה(, "הוא הלך בשדות" )בית לסין(, "בימינו לא יוצאים לדו 
קרב" )תיאטרון באר שבע( . בין עבודותיה כדרמטורגית: "אורסטס ואלקטרה 
-משפט רצח" )התיאטרון הלאומי קפריסין(. "כנרת כנרת", חלום ליל קיץ" )תיאטרון החאן(. "הסוחר 
מוונציה", לא אשנא" ,"הקמצן", "סימני דרך"  ועוד )תיאטרון הבימה(.  זוכת פרס רוזנבלום 2014, 
בפרס התיאטרון הישראלי. בשנת 2013 זכתה בפרס מחזאית השנה על ההצגה "אדם לא מת סתם".

אריאל וולף )עיצוב תנועה(
בוגר בית ספר למשחק "ניסן נתיב" תל אביב בהצטיינות, 2010. בוגר בית 
הספר לריקודים סלונים "ארתור מארי". שחקן בלהקת תיאטרון "החאן". בין 
עבודותיו כבמאי: "תיאורמה" )תיאטרון "הקובייה - זוכה פרס קיפוד הזהב 
2016 על עיבוד ההצגה(. "הליוגבלוס" )פסטיבל עכו, 2016(. כוריאוגרפיה: 
בת. החאן: "נפוליאון חי או מת", "חלום ליל קיץ". בת. באר שבע: "בימינו לא 
יוצאים לדו קרב". בת. הבימה: "קח את אבא שלך ולך לעזאזל". בת. גשר: 
"איי לאב יו לנצח אבל". במוזיאון תל אביב: "החולד הקטן". בת. היידישפיל: 
"שירי גן עדן", "אדיפוס שמדיפוס". בסטודיו ניסן נתיב, תל אביב: "אורזי המזוודות",  ב"בית הספר 
למשחק "בית צבי": "המתלבט", "קופסה שחורה". כוריאוגרף ויוצר שותף: בסטודיו למשחק יורם 
לווינשטיין: "סקס, סרטים וגעגוע", "אורידיקה". שחקן ושותף ליצירה "תחת שמיים כחולים ועננים 
לבנים"- קברט סאטירי מאת אהרון לוין, 2006. זוכה פרס כוריאוגרפיה להצגה "קברט וולטיר" 

)זוכת פסטיבל תיאטרון רחוב בת ים 2011(.

מאיר אלון )תאורה(
מנהל מחלקת התאורה של תיאטרון הבימה. בין עבודותיו לאחרונה: "אוגוסט: 
מחוז אוסייג'", "טיקוצ'ין", "הזוג המוזר", "בגידה", "הקומקום והמטאטא", 
"לילה במאי", "ארוחה עם אידיוט", "כי בנו בחרת", "סיגל", "אם יש גן עדן", 
"לא ביום ולא בלילה", "מלכת היופי של לינאן", "שרי המלחמה", "כמעט 
נורמלי", "רעל ותחרה", "איש חסיד היה", "משהו טוב", "ערי מדבר אחרות", 
"אם הבית", "החייל האמיץ שווייק", "מירל'ה אפרת", "עת דודים", "הכיתה 

שלנו", "זרעים של שתיקה", "חיזור גורלי", "פאניקה", "פתאום הגיע סתיו", "הבן הטוב", "נעצר 
בחצות", "משפחה עליזה", "ז'קו", "מה עושים עם ג'ני", "פליישר", "הצמה של אבא", "סיפור אהבה 
בשלושה פרקים", "love love love", פילומנה", "אמא אמרה שאסור", "סימני דרך", ספינינג", 
"קח את אבא שלך ולך לעזאזל". כמו כן עיצב תאורה לתיאטרון בית ליסין, תיאטרון לילדים ולנוער, 

פסטיבל עכו, פסטיבלי תיאטרונטו.
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שחקני ההצגה
טל מוסרי )דוד אריה(

בוגר בית הספר לאמנויות בת״א ותיכון "תלמה ילין" במגמת תאטרון. היה 
חבר בלהקת צעירי תל אביב )"לא כולל שירות"(. בצבא שרת בלהקת 
חיל החינוך )"ילדי חורף 73"(. בין תפקידיו - בת. הבימה: "תשמ''ד", 
"סימני דרך" )חיליק(; בת. בית ליסין: "שבעה", "מכתב לנועה"; בת. 
הקאמרי: "המפקח", "נתניה". זכה בפרס התאטרון הישראלי בקטגוריית 
השחקן המבטיח. כוכב הילדים הוותיק והפופולרי ביותר בישראל. בשנת 
1997 הצטרף לצוות מנחי ערוץ הילדים וכיום מנחה בערוץ "ניקלודיאון". 
במהלך השנים הופיע ב-9 פסטיגלים )מחזיק בשיא כמות ההופעות 
בפסטיגל(, בפסטיבל שירי הילדים, במופע "שיר נולד" ובמחזות זמר 
רבים ביניהם: "הקוסם", "נרניה", "שרק", "שלגיה", "יום גדול", "טרזן 
וג׳יין", "עמי ותמי" ועוד. השתתף בעשרות תכניות וסדרות לילדים ונוער, 
ביניהן: "השמינייה", "האי", "גאליס", "ששטוס", "לחיי הערבה", "אח 
שלי הגדול", "נעלמים", "שכונה", "המלאך השומר שלי", "צ׳מפיונסניק".  
בערוץ ניק ג׳וניור בסדרות: "מיץ ושיר", "טל והתלתלים" ו"טל והחברים". 

בקולנוע: "מבצע ביצה". 

דניאל סבג )צפריר/צפרירובו(
בין  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה ב"סמינר הקיבוצים", 2009. 
תפקידיו - בת. הבימה:  "פילומנה" )מיקלה(, "תמונתו של דוריאן גריי" 
)ג'ים(, "אשה בורחת מבשורה" )עופר(, "יהוא", "אבא גוריו" )ביאנשון(, 
"הקמצן" )לה-פלש/לה מרלוש(, "הסוחר מוונציה" )לנצלוט(, "עת 
דודים" )נחומי(, "רעל ותחרה" )רב פקד או'הארה(, "מלכת היופי של 
לינאן" )ריי דולי(, "כל החיים לפניו" )מומו(, "איש עומד מאחורי אישה 
יושבת", "מישהו ימות בסוף" )ג'ו(, "אם יש גן עדן" )בייליס(; בת. אורנה 
פורת לילדים ולנוער: "שמור על הכדור", "מחסן השטוזים של דתיה", 
"בגדי המלך החדשים"; בת. השעה: "האסופית"; בת. צוותא: "בתולים"; 
בת. תמונע: "החברים של ננה"; במעבדת תרבות דימונה: "שלג ויער"; 
בקפה קאמרי: "25". "החולד הקטן" )הפקה פרטית בבימוי אהרון לוין(. 
בטלוויזיה: "חיים אחרים" )גדעון, קשת(, "ק.ק. קטמנדו" )קשת(, "זגורי 

.)yes( "רון", "כוכב הצפון" ,)אימפריה" )אבישי

נתי רביץ )אבא/קיסר(
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 1993. בין תפקידיו 
-  בת. הבימה: "נ.ב החתול שלך מת" )ויטו אנטונוסי(, "קרוב יותר" 
)דן(, "תעלולי סקפן" )סילבסטר(, "מותו של סוכן" )הוארד(, "חתונה 
מושלמת" )טום(, "החותנת" )יוגב(, "39 המדרגות" )ריצ'רד הנאיי(, 
"אוגוסט מחוז אוסייג'" )צ'רלס הקטן(, "לרקוד ולעוף" )יוסי פלדמן(, 
"סיגל" )עמי(, "החולה ההודי" )אבשלום(, "קוויאר ועדשים", "ארוחה עם 
אידיוט" )פייר ברושאן(, "החייל האמיץ שוויק" )סרן לוקאש(, "פאניקה" 
)רוג'ר(, "עשר דקות מהבית" )רב היועצים(, "פליישר" )קורצמן(, "סיפור 
אהבה בשלושה פרקים" )אד(, "רובינא: האגדה" )בשיתוף ת. השעה(; 
בת. בית ליסין: "ריקוד בשישה שיעורים" )מייקל מונטי(, "פילומנה" 
)ריקרדו דומניקו(, "כחול בוער" )צ'ארלי(, "ערפל" )אילן ברקוביץ'(; בת. 
באר שבע: "פילדלפיה אני בא"; בת. הספריה: "טעות ברצח", "לשבור 
את הצופן"; בתיאטרון הפרטי: "שיער", "בת הים הקטנה", "תיבת נח", 
"חיכיתי רק לך", "אחים חסרי מנוח". בטלוויזיה: "זהב של שוטים" )צורי(, 
"שערורייה" )שלל דמויות(, "כסף קטלני" )שאול איזנמן(, "אנס הבושם" 
)אלכס(, "הלילה ה – 12" )ערוץ הילדים(, "לחיי האהבה" )יונתן קדמי(, 
"בנות בראון" )רונן הראל(, "סיפורים אורבניים", "מילואים" )ג'רי(, 
"מיכאלה" )גיא(, "כוונות טובות" )יוני(, "האמת העירומה" )נדב(, "נשות 
הטייסים" )זהר(, "זנזורי" )אשר בוכריס(, "אדמה" )אבישי(, "בני ערובה" 
)אביב פלד(. בקולנוע: "פעמיים בוסקילה" )אודי(, "כבשים" )מייקל(, 
"הפטרול האחרון", "שישה מיליון רסיסים" )ד"ר רון(, "מתנה משמיים" 
)גורמי(, "סוף העולם שמאלה" )המורה אסף(, "מלח הארץ" )כרמי(, 
"קמטים חדשים" )דוד(, "אביבה אהובתי" )אריה(, "עידן אחר" )עידן(, 
"הבוגד הקטן" )פרופי(, "מקום בטוח" )יואל(, "הזמן שנשאר", "דויד 
וקאמאל", "אנטבה" )בני פלד(. זוכה פרס השחקן הטוב ביותר במשאל 

"מסך הזהב" )"פנאי פלוס"( בשנים 1997 – 1996.

נדיר אלדד )אבא/קיסר(
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 2015 בהצטיינות. 
זוכה פרס ע"ש צבי קליר. בין תפקידיו -  בת. הבימה: "גבירתי הנאווה", 
"אוויטה", "פליישר", "עלובי החיים" )אנג׳ורא(, "1984" )מרטין(, "מיכאל 
קולהאס" )מייסן(, "סימני דרך" )מרדכי הצעיר(; בחג המחזמר, 2015: 
"משיח" ; בת. השעה: "סולם יעקב"; בת. הסימטה: "הלילה הקצר ביותר 

בשנה" )ז'אן(. בקולנוע: "וסרמיל" )שלומי(.

סקיצות לתלבושות: אביה בש
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הילה סורג'ון )שרה(
בוגרת בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה "בית צבי", 1998. זוכת מלגות: 
עדנה פלידל, סנו, גיורא גודיק. בין תפקידיה בתיאטרון -  בת. הקאמרי: 
"הרב קמע", "טובים השניים", "כובע הקש האיטלקי", "השיבה לחיפה", 
"הנפש הטובה מסצ'ואן", "ינטל", "רומיאו ויוליה"; בת. בית ליסין: "ז'קו", 
"אשה בעל בית", "חתולה על גג פח לוהט", "עקר בית"; בת. באר-שבע: 
"בית הקפה", "שידוך משמיים", "לטיפול יצאנו", "אחרון המאהבים 
הלוהטים", "אתה צעיר רק פעמיים", "הכל בגן"; בת. הספרייה: "נ.ב החתול 
שלך מת", "יוסף", "פאל ג'ואי", "לצאת מכאן";  בת. תמונע: "כינים", 
"אלוורה", "הבן זונה עם הכובע"; פסטיבלי תיאטרון קצר בצוותא: "יומולדת 
שמח", "שטויות"; בת. המסחרי: "המורה מרגלית" )הצגת יחיד(, המחזמר 
"משתגעים מאהבה", "אימפרוביזציה", "אני פה בגלל אשתי", "דרושה 
אישה מסודרת נקייה" )ת. מ.ר.א.ה בשיתוף ת. הקאמרי(, "זוגות בזיג-זג". 
הצגות  לילדים: "סיסי הנסיכה", "האסופית", "טיף וטף", "שלגיה", "האריה 
שאהב תות", "גילי בא לבקר", "מעלה קרחות", "המכשפה בבית ממול", 
"למשל שועל", "טובים השניים", "לא דובים ולא יער", "שרלוק הולמס", 
"האתרוג". בקולנוע וטלוויזיה: "אהבות ביתניה", "משפחת עזאני", "זאפ 
לראשון", "האשה האחרת", "מרס טורקי", "שאול", "השמיים הם הגבול", 
"תושב"ע בקרית שמונה", "הכוכבים של שלומי", "החיים זה לא הכל", 
"כוכבי השכונה", "ערב אדיר", "ביקור התזמורת", "תנחידה", "סיפור 
גדול", "משכנתא", "השמינייה", "הנפילים", "הנשמה", "מבצע קיפוד", 
"המשרד", "גילי בא לבקר", "מועדון המאפים הטובים", "אמא ואבאז", 
"שקיעה מזרחית", "ריימונד", "מיתה טובה" , "ישראל", "ג'וני ואבירי 
הגליל", "יום האם", "70 מליון סיבות לאושר", "אננדה" 2 ,"ראש גדול", 
"בנות הזהב", "אלישע", "לה פמיליה", "מכתוב", "מוטלים". דיבוב: 
"צעצוע של סיפור", "הנסיכה והצפרדע", "טין טין", "כיפה אדומה מכה 

שנית", "הלורקס", "מליפיסנט", "זוטרופוליס", "לשיר" .

אורי הוכמן )שוטר(
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(, "אנה קרנינה" 
)סטיבה(, "אלינג" )של ביארן(, "אוגוסט: מחוז אוסייג'" )ביל(, "ארוחה 
עם אידיוט", "פוסט טראומה", "מוריס שימל" )עמוס פופ(, "הסוחר 
מוונציה" )גובו הזקן(, "ליזיסטרטה", "החייל האמיץ שווייק" )הכומר(, 
"חיזור גורלי" )ג'ימי(, "קוריולנוס" )מנניוס(, "לבד בברלין" )פראל(, 
"עלובי החיים" )טנארדייה(, "1984" )פרסונס(, "מיכאל קולהאס" )הנקל/

קונץ(, "עיתונאי על תנאי" )שר הביטחון(; בת. הקאמרי: "הסוחר מוונציה" 
)לורנצו(, "דבר מצחיק קרה" )הרו(, "שיינדלה" )יוסל(, "פעורי פה" 
)הסריס(, "קרום" )ברטולדו(; בת. גשר: "הנהר" )ואסילי דאניליץ'(; בת. 
חיפה: "אירמה לה דוס" )רובר לה דאם(; בת. החאן: "אנה גלקתיה", 
"הנסיכה איבון" )הנסיך פיליפ(, "מילה של אהבה" )אחמד(, "מלחמה 
על הבית", "בגידה"; בתיאטרונטו: "געגועי לקיסינג'ר". הצגת בידור: 
"פלפל אל חאפלה". בטלוויזיה: "תמרות עשן" )אשד מוקד(, "שטיסל" 
)הרב פוקס(,“נו יורק״ )דויד גושן( ״נפלת חזק" )שרון אשר( "השמחות" 
)ג׳קי ברדוגו(, "שאטו עין כרם" )אוסקר(, "עקרון ההחלפה" )אבולעפיה( 
״גאליס״ )טיראן( "הפוליאקובים" )בתפקיד עצמו(, "מטומטמת" )חג'בי(. 
"לתפוס את השמיים" )קובי(, "בית המשאלות" )ד"ר הוכשטטר(, "הבורר" 
)מוטי קורץ(, "עממיות" )דני רהב(, "הקלמרים" )יואש(, "השוטר הטוב" 
)ג'קי הכירופרקט(, "חברות" )צליל חיבוקי(, "פרנקו וספקטור״ )אבישי(, 
"הכל דבש" )הבמאי(, "מריו" )קובי השכן(, "ג'ינג'י" )שבתאי(, "בלתי 
הפיך" )ד"ר לידר(. בקולנוע: "באמצע הסרט" )אשר(, "הפיתוי" )שאול(, 
"קצוות פרומים" )סשה(, "רוק בקסבה" )סרן עוזי(, "מחכים לסורוקין" 
)סורוקין(, "בננות" )יו"ר רשות השידור(, "ז'טם מון אמור" )גידי( ,"ארבע 
על ארבע" )דובי(, "הבנדוד" )מאיר(,"פרה אדומה"  )הילל(. זוכה פרס 

רוזנבלום לשנת 1999.

מתן שביט )ינון/ינונובו( 
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2014. שרת בתזמורת 
צה"ל. בין תפקידיו - בת. הבימה: "אוויטה", שייקספיר מאוהב", "סימני 
דרך" )רן(; בת. גשר: "רודף העפיפונים" )אמיר(; בת. הפרטי: "אני לא 
גנב" )בשיתוף יורם לוינשטיין(; בת. מופע: "פיטר פן" )פיטר פן(. זוכה 
פרס השחקן המצטיין לנוער בפסטיבל "סתיו תיאטרוני" בחסות תיאטרון 

הקאמרי )2007(. זוכה פרס "קרן שרת" )2013(.

פיני קידרון )עורביקו(
בוגר "בית צבי", 1996. בין תפקידיו -  בת. הבימה: "עיתונאי על תנאי" 
)חיימון(, "שייקספיר מאוהב" )פנימן(, "בעלה של אשתי" )טוני(, "לבד 
בברלין" )אמיל בורקהאוזן(, "גבירתי הנאווה" )אלפרד דוליטל(, "רעל 
ותחרה" )ד"ר איינשטיין(, "נתתי לה חיי" )מספר, איז'ו(, "אוגוסט: מחוז 
אוסייג'" )צ'ארלס הקטן(, "שלמה המלך ושלמי הסנדלר" )יורם, סופר 
המלך/אשר(, "החותנת" )עמי(, "מבקר המדינה" )נחמן טוש, ציון, 
בעל המלון(, "ללכת עד הסוף" )דייב(, "בגדי המלך" )בובו פורטונה(, 
"המכשפה" )גרשון/ קצב/ מטיל סכינים(, "תמרה" )פקיד קבלה/ ארז/ נהג 
מונית(, "הנאהבים והנעימים" )שמואל/איסר/פייביש(, "נודניק" )וולף(; 
בת. בית ליסין: "שיחות עם אבי" )בלו(, "פילומנה" )עו"ד נוצ'לה(, "הרולד 
ומוד" )מפקח ברנרד(, "סתיו ימיו" )לזר(, "ספר הג'ונגל" )רטי הפיל(, 
"התאומים מוונציה" )טיבורצ'יו(. בטלוויזיה: "משפחה לא בוחרים", 
"פולישוק", "החיים זה לא הכל", "פרודים".  בקולנוע: "רק כלבים רצים 

חופים" )יונס(.
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רוני סתיו )ילדה/שומרת(
 American Musical and Dramatic של  מצטיינת  בוגרת 
 New ובוגרת תואר לאומנויות הבמה מאוניברסיטת   Academy
School 2012. זוכת מלגת קרן התרבות אמריקה ישראל. בין תפקידיה 

– בת. הבימה: "סימני דרך; בת מופע: "פיטר פן", ",וונדי". 
"Silk Stockings" as Vera, Musicals Tonight Off Broadway 
Renegade; "The Musical as Ensemble" (Broadway 
Workshop) Cyclone(s) as Sarah, Secret Theate.

עמית זיתון )ילדה/שומרת(
בוגרת מצטיינת של בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 2017.  
זוכת פרס צבי קליר. במהלך לימודיה זכתה במלגות שונות, ביניהן: מלגת 
"סנו" ומלגה ע"ש אוהלה הלוי. בין תפקידיה – בת. הבימה: "סימני דרך"; 
בת. הספרייה: "מקס בארץ האגדות", "עץ השקד של נאני", "לילה טוב", 

"הלילה הוא שירים"; באופרה הישראלית: "נישואי פיגארו". 

דניאל חסין )ילד/שומר(
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 2017. במהלך לימודיו 
זכה במלגות שונות, ביניהן: מלגה ע"ש חיים גמזו ומלגה ע"ש  אברהם 
אסאו על הצטיינות בלימודים. בין תפקידיו – בת. הבימה: "סימני דרך"; 
בת. הספרייה: "יוסף וכתונת הפסים המשגעת", "מקס בארץ האגדות", 
מלכת השלג". בטלוויזיה ובקולנוע: "ברית דמים", "עסק משפחתי", 

"המסע של המלכה". 

אוראל איזקיל )ילד/שומר(
יורם  של  מייסודו  למשחק  הסטודיו  בוגר 
לימודיו  במסגרת   .  2016 לווינשטיין, 
השתתף במחזמר "צ'אפלין". בין תפקידיו 
– בת. הבימה: "סימני דרך"; בת. השעה: 

"הבריחה אל החופש".
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ָׁשלֹום ְיָלִדים! ִהְׁשַאְרנּו ָלֶכם ַעּמּוד ַּבָּתְכִנָּיה ֶׁשּבֹו ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַצֵּיר ֶרַגע ֶׁשֲאַהְבֶּתם ַּבַהָּצָגה. ַהִאם ִּתְרצּו 
ְלַצֵּיר ֶאת ֶאֶרץ ֲעלּוָמְנָיה אֹו ֶאת ַאְרמֹון ַהֵּקיָסר? ַהִאם ִּתְרצּו ְלַצֵּיר ֶאת ּדֹוד ַאְרֵיה ֶנֱעָצר ְּבַאְׁשַמת ֶּבִכי אֹו 
אּוַלי ֶאת ֶּבן ַהֵּקיָסר ְודֹוד ַאְרֵיה ִּבְבֵרַכת ַהַּכּדּוִרים? ְואּוַלי ִּתְרצּו ְלַצֵּיר ַּדְוָקא ֶאת ָחָמתֹוָתה ַהַּמְפִחיָדה? ֶאת 
.dodarye.com ַהִּצּיּוִרים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַצֵּלם ּוְלַהֲעלֹות ָלֲאָתר ֶׁשל "ַהְרַּפְתְקאֹות ּדֹוד ַאְרֵיה" ַּבְּכֹתֶבת

     
ההצלחות הממשיכותרפרטואר הבימה
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המורדים
מאת עדנה מזי״א
בימוי: משה קפטן

עושה כרצונו
מאת מוטי לרנר
עפ״י ספרה של אסתי וינשטיין
בימוי: איה קפלן

סימני דרך
מאת אורן יעקבי וגיורא יהלום
בימוי: משה קפטן

אמא אמרה שאסור
מאת שרלוט קיטלי
בימוי: אתי רזניק

מיכאל קולהאס
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

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

LOVE LOVE LOVE
מאת מייק ברטלט

בימוי: משה קפטן  

סיפור אהבה בשלושה פרקים
מאת הארווי פיירסטין

בימוי: נתן דטנר 

הצמה של אבא
מאת אמנון לוי ורמי דנון

בימוי: רוני פינקוביץ׳ 

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 

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

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



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

www.habima.co.il :טלפון: 03-5266666, פקס: 03-526677 קופה: 03-6295555, אתר אינטרנט

להצגה
"הרפתקאות 

דוד אריה 
והמכשפה חמתותה"

מנהל במה: מיכאל רוקובסקי | סגן מנהל במה: דוד מאייר
תפעול תאורה: יוסי רווח | תפעול סאונד: רועי חוביאן, שלומי גילר,עידו ברק

תפעול תלבושות: רונית מאק | תפעול אביזרים: אינה אבגוסטיביריס/עפרה אדרי/סילבי קלקשטיין
תפעול פאות: עינב ויינשטיין-קרן, עירית חורין

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: בן עמי עינב
סגן יו”ר: אמנון דיק

אסתי אפלבאום פולני, 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:  
טלי זליגמן-שטוקהמר ומיכל רואף

ייצור אבזרים: ויטלי רוזנזפט, נועם לוינסון, 
ג'וליאן,  ראובן  רותם  גוליאט,  אורה קמומיל, שרי 

מנדי מועלם
מעצבת ומנהלת מחלקת פיאות: אסנת שגיא

פיאניות: עירית אבידן, אווה אוסנה, ליאת אמיר,  
נדיה סמורגון,  וינשטיין-קרן,  עינב  נתן,  בר  מירב 
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
מיסדת ארכיון הבימה ואתר ארכיון הבימה: 

חני זליגסון
אחראי ארכיון: רמי סמו

ארכיון הבימה פתוח לקהל 
א' 8:00-12:00, ג' 8:00-14:00, ה' 13:00-18:00 

טלפון: 03-5266720 
archive@habima.org.il :מייל

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 וראובן בריר

אהובי יגאל
אור תיאודור

אחיטוב אורינובסקי ארזה
אונגר יעל ורמי

אילין שרה
אייל אורקה

אלאלוף שרה
אלאלוף אילנה 

ארבל עדנה
אלחנני איטה
אלקון עידית
אלרואי רונית

ארליך גל ומישל
ארליך מירה וגיורא
אראל אסנת ועמי
ארקין דוריס ומורי

ברנבויים צביקה ונטלי
בוקשפן נורית
בלומנטל נעמי

בלום ליאורה ומאיר
בהר יוסי ועירית

בנק לאומי
ברטפלד אסי

ברק אהרון ואלישבע
בר און איתן

גבריאלי עדנה
גולדנברג אורה

גור אלן
גייגר מיכה ושרה

גלר אתי
גלזר עופר

גרוס צביה ויוסי
גרנות נעמי

גורניצקי ושות' עורכי דין
דנקנר אורלי

המבורגר יאיר ואילנה
הורביץ דליה

זוגלובק מרים
זמיר רינה ויצחק

דרייפוס בנק
זרניצקי יוסי

חיימוביץ רונית
חכמי קנפר ניצה

חכמי יוסי
חנן אריה ופסיה

טייק עירונה
טלר גדעון

טייק יהודית והנרי
ים שחור מנחם ונעמי

ירון צילה וגיורא
כהן אלי ואיילה

כהן פיני ופנינית
כרמל שוש
כפיר דיתה
לבנטל חיה

לוי דיטה

ליאון אמנון ומלכה
ליבאי דוד

לנדאו ליאורה ואלי
לנדסברג דיתי ואלכס

לנדסברג יובל ומאי
לסט רותי וגבי

מושקט דורית ויורם
מיכאלי סילבי

מיתר עפרה
מלמד דליה

מנורה מבטחים
מנור נורית ויואב
נתנאל ענגי ועוזי

סאמט חיים וורדה
סגול טובה וסמי

סטיבה אורה ואיתן
סדן שמחה ובת עמי

עזריאלנט איה 
עופר רותי

פדני ענת וראובן
פדרמן ליאורה ומיכאל

פלדמן איה וזאב
פלבר אביבה

פורר מיכל ודוד
פרלוק אורנה ודר' חיים

פרופר גד ואתי
פרייס נורית

פרנקל שלומית
צור אורנה ומשה

קונדה ציפי ואפרים
קריב נילי

קז ישראל ונילי
קצין יהודית

רט הדה ושמואל
רווה תמי ויהודה

רב הון יעל
רב חן רפי

רביד נאוה ואברהם
רביץ אורלי

רייכס חדוה
רפפורט עירית
רהב רני והילה

רובין ציפי ופנחס
רובינשטין מיכל

רוזנברג ריקי
ריס איטה

שובל כנה וזלמן
שוסטר דליה

שטראוס בן דרור רעיה
שטראוכלר בת שבע

שליסל ציפורה וראובן
שפיגלר רותי

שפיטלני אודליה ואפרים
שקד שושנה וישעיהו

שקד חיה
שריזלי דניאלה

שרון רותי
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