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המחזה
בין שתי אהבות, בין שתי מלחמות – סיפור אהבה, פרידה, שלום ומלחמה. התקופה שבין שתי 
מלחמות גדולות - מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים - מוצאת חבורה עליזה ומגובשת 
של נערים בסוף ימי התיכון ועל סף גיוסם לצבא, מתבגרת במהירות בעל כורחה. ואת מיקה, בין 
שתי אהבות גדולות – אהבתה לגידי, צעיר מלא חיים, בן המחזור, הלוקה בהלם קרב באחד מקרבות 
ששת- הימים, נוטש אותה ובורח מן הארץ בחיפוש אחר מעט שקט לנפשו. ואהבתה האחרת לארי, 
גם הוא בן המחזור, שמוצא תשובה בחזרה לדת ואת דרכו ללבה. זהו גם סיפורם של מני ואלישע 
ונועה ודבי, חבריהם, שנולדו וצמחו עם המדינה, המנסים למצוא את דרכם ואת זהותם בתוך ימים 
סוערים והרי גורל. זהו סיפורה של תקופה, שנעה בין שיכרון הניצחון של 1967 להלם הגדול של 1973 
ולהתפכחות שבסופה. ההצגה מלווה בשיריו הגדולים והמרגשים של המלחין יאיר רוזנבלום ז"ל, שהפכו 

לנכסי צאן ברזל בתרבותנו.

המחזאי מבקש להודות לשחר פנקס, הדרמטורגית, למשה קפטן, הבימאי, ולכל צוות 
השחקנים היקר, שבכישרונם הרב תרמו תרומה עצומה בפיתוח המחזה לגרסתו החדשה. תודה לסנו – משפחת לנדסברג על הסיוע בהפקת ההצגה ועל תמיכתם הנאמנה

בתיאטרון הלאומי הבימה

"במוזיקה קל לי יותר להציף רגשות מאשר במציאות. לא רואים עלי התרגשות, אבל אני מאוד 
רגשן. אני מאמין שבאמנות אתה צריך לבוא עם האמת שלך גם אם היא פרטית או אישית מאוד 
וגם אם היא אינטימית. כיוצר, לא פחדתי לבוא עם כל האמיתות שלי. אם זה שירי אהבה או כאב, 

או אפילו שירים מצחיקים." יאיר רוזנבלום
מתוך ריאיון עם אהוד מנור בתכנית הטלוויזיה "הילוך חוזר", ערוץ 1, 1993. בתוך: "תמיד עולה המנגינה" 

– משירי יאיר רוזנבלום. ערכה: קרן רוזנבלום-פולק, הוצאת ידיעות אחרונות – ספרי חמד, 2013

ניהול מוסיקלי: יוסי בן נון
מפיק מוסיקלי: ג'וני גולדשטיין

דרמטורגיה: משה קפטן ושחר פנקס
עיצוב תנועה: עוז מורג

עיצוב תפאורה: ערן עצמון
עיצוב תלבושות: ילנה קלריך

עיצוב תאורה: קרן גרנק
עיצוב וידאו ארט: שי בונדר

עיצוב פאות ושיער: אסנת שגיא
עוזר למנהל המוסיקלי: גיא פרטי

הדרכה קולית: דוקי עצמון
עיצוב סאונד: ליאור טבת

מיקה - יובל דיין/עמית פרקש
נועה - מאיה שואף/רויטל זלצמן

דבי - אושרת אינגדשט
גידי - נדיר אלדד/דור הררי

ארי - מתן שביט
מני - משה אשכנזי/עומר פרלמן

בועז - שחר רז
אלישע - דורון ברוקמן

קדוש - יעקב כהן
חנקה - מיקי קם/ אורנה רוטברג

משה - שמוליק כהן

מנהלת בית הספר: רותם מלר 
שוטרים בבית כלא צבאי: 

דניאל חסין, אריק רינט, דודי גזית 
סגן אלוף רפא: דניאל חסין/אריק רינט 

חיילים בחטיבת בצנחנים: עודד סנדטש, זיו שליט 
חיילות בלהקה צבאית: 

אלינור דוד, יעל צדוק, סיון קינר קיסינגר 
רב: דודי גזית 

חזן: עודד סנדטש
אחיות בבית החולים: ענבר יוחננוף, מאי מלר

דאנס קפטן: יעל צדוק 
סווינג: ג'סיקה אוזן

נגנים:
שחם אוחנה - גיטרה בס 

עידו זלזניק - קלידים 
רון אלמוג - תופים 

רמי אוסרווסר – גיטרה
הנגנים הוקלטו באולפן "ברדו" 

התזמורים הסימפוניים נעשו באולפן של 
אלדד ירון  

ניהול הפקה והצגה: דנה כץ נעמן
עוזר במאי: נטע שביט/מור ארליך-אמסלם

עוזרת למעצבת תלבושות: נועה דותן

מחזה מוסיקלי משירי יאיר רוזנבלום
מחזה: גדי ענבר | בימוי: משה קפטן

נוסח הצגה )2018(: שחר פנקס ומשה קפטן מיקה שלי
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The Play

Between two loves, between 
two wars - a story of love, 
separation, war and peace.
The time between two major 
wars - the Six-Day War and 
the Yom Kippur War - finds a 
cheerful and united group of 
classmates at the end of their 
high school days, and being 
drafted into the army, forcing 
them to mature prematurely. 
This finds Mika between two 
big loves - her love for Gidi, 
a young cheerful classmate 
sweetheart, who suffers a 
shell shock in one of the Six 
Day War battles, abandoning 
her and fleeing the country 
in search of some peace 
of mind for himself. As well 
as her love for Ari, who finds 
answers by becoming newly 
religious, and slowly finds 
his way to her heart. This is 
also the story of Meni and 
Elisha and Noa and Debbie, 
who were born and grew 
up with the state, trying 
to find their way and their 
identity in those stormy and 
fateful days. This is the story 
of a period in our history that 
ranges from the euphoria  
that came after the 67’ 
war victory, leading to the 
big trauma of 73’, and the 
wakeup call that followed, 
accompanied by the great 
and moving songs of the late 
composer Yair Rosenblum, 
many of whom have 
become an inalienable asset 
of our culture.

Opening: July, the 23rd Rovina Theatre|  Length: 2 Hours & 20 Minutes, including an interval

Musical Director: 
Yossi Ben Nun
Dramaturg: 
Moshe Kepten & 
Shahar Pinkas  
Musical Producer: 
Johnny Goldstein
Choreographer: 
Oz Morag     
Set Design by 
Eran Atzmon 
Costumes Design: 
Yelena  Kelrich 
Lighting Design: 
Keren Granek
Video Art: 
Shay Bonder  
Wig Design: 
Osnat Sagie
Co- Musical 
Director: 
Guy Frati    
Vocal Coach: 
Doki Atzmon
Sound Design: 
Lior Tevet 

Production Manager: Dana Katz Naaman 
Assistanat Director: Neta Shavit\Mor Ehrlich Amsalem

Program Editor: Rami Semo
Photos: Gerard Allon
Design: Nutelstudio

THE CAST:
Mika - Yuval Dayan\Amit Farkash
Noa - Maya Shoef\Revital Zaltsman
Debbie - Oshrat Ingedashet
Gidi - Dor Harari\Nadir Eldad
Ari - Matan Shavit 
Meni - Moshe Ashkenazi\Omer Perelman
Boaz - Shahar Raz
Elisha - Doron Brokman
Kadosh - Jacob Cohen
Hanka - Miki Kam\Orna Rothberg
Moshe - Shmulik Cohen

A Musical Based 
on the Songs of 
Yair Rosenblum
Written by 
Gadi Inbar
Directed by 
Moshe Kepten

New Adaptation
(2018): 
Shahar Pinkas & 
Moshe Kepten 

MIKA

School Principal - Rotem Meler
Military Prison Officers -  
Daniel Hassine,  Arik Rint, Dudi Gazit
Lieutenant Colonel Rafa -  
Daniel Hassine\Arik Rint
Paratroopers - Oded Sandach, Ziv Shalit
Military Band Members - Elinor David, 
Yael Zadok, Sivan kaynar kissinger
Rabbi - Dudi Gazit
Cantor - Oded Sandach
Hospital Nurses - Inbar Yohananof, Mai Meler

Swing - Jessica Ouzen
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יאיר רוזנבלום ואני שיתפנו פעולה במהלך שירותי 
הצבאי בלהקת הנח"ל. מאוד התקרבנו על רקע 
הקשר המוזיקלי שנוצר בנינו. יאיר אהב את הקול 
שלי, נעזר בי בעיצוב השירים שהביא ללהקה וכך 
יום אחד ביקש ממני לשיר שיר  הפכנו לחברים. 
שכתב לבחורה שהיה מאוהב בה, מיקה מרידור, 
שימש  שרוזנבלום  המרכז  פיקוד  להקת  חברת 
כמנהלה המוסיקלי. הבחירה בי מאוד החמיאה, 
ביקש שאני אשמש פה  הוא  משום שלמעשה, 
השיר  את  לי  הוא השמיע  יחד,  ישבנו  לאהבתו. 
ובמקביל עשיתי כל מיני התאמות ותיקונים כדי 
על  איסור  שהיה  משום  עליי".  "יתיישב  שהשיר 
בפרויקטים  להשתתף  צבאית  בלהקה  זמרים 
אזרחיים, רוזנבלום, שכבר אז היה אגדה, איפשר 
לאולפן  נכנסנו  סנדרסון  ודני  אני  את ההקלטה. 
הקלטות ובצעתי את השיר בליווי גיטרות משותף. 
בהתחלה השיר יצא כדי ג'יי לרדיו ובעקבות הצלחתו 
הופץ בפורמט מסחרי. יאיר מאוד רצה שנקליט 
אלבום שלם לאחר שחרורי ואני, שכבר הייתי עם 
רגל אחת אחת ב"כוורת", לא הייתי מעוניין. אמנם 
יאיר היה המלך בתקופה ההיא וזה נחשב כבוד גדול 
להקליט אלבום משיריו, אך רציתי להיות ולעשות 

מוסיקה עם החבר'ה שלי.

מיקהלשמש פה לאהבתו
מילים ולחן: יאיר רוזנבלום

מיקה, בואי אל ביתי 
מי כמוך איתי 

אין אביב בשדות זרים 
לך השירה מראש צמרות ביתי 

כאלף מחזרים 

מיקה, מיקה, מי כמוך 
מי כמוך איתי 

מיקה, בואי אל ביתי 
מיקה שלי 

מיקה, בואי אל שיריי 
מי כמוך בהם 

אם קולך הדק שזור במילותיי ׳
אז מנגינות שבי עפות כך מסביבך 

ושוב חוזרות אלי 

מיקה, מיקה... 

מיקה, בואי אל שירי 
מי כמוך איתו 

שירי אותו, דברי אותו 
אכלי אותו, צחקי אותו 

עשי בו כרצונך 
כי שלך הוא 

שיר השירים שלי 

מיקה, בואי אל שירי 
שירי איתי

מתוך הכתבה ''אני מסוגל לחבר להיט בחמש דקות'' 
באדיבות שבועון ״להיטון״

אפרים שמיר, מאי 2018

"מיקה" צעד במשך עשרה שבועות במצעדי הפזמונים של תחנת הרדיו "הגל הקל". ב-26.7.1971 
הגיע השיר לראש המצעד ובמצעד השנתי תשל"א )1971( של התחנה, דורג במקום ה-20. 
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העברי  בזמר  היוצרים  מחשובי  אביב,  תל  יליד 
ומהמלחינים המשפיעים ביותר במוזיקה הישראלית 
של שנות השישים והשבעים. כבר בבית הספר היסודי 
היה ברור כי מדובר בתלמיד מחונן. כישרונו המוזיקלי 
זוהה עד מהרה על ידי המורה למוזיקה כאשר הפליא 
לנגן במפוחית פה, אף כי מעולם לא למד לנגן. לימים, 
אספו הוריו של יאיר פרוטה לפרוטה וקנו לו אקורדיון 
שאותו נאלץ לחלוק עם אחותו תוך התחייבות להופיע 
לפני אורחי המשפחה. כנער ליווה את חבריו בתנועת 
הנוער בערבי שירה וריקודי עם וכך הצליח לממן בעצמו 
גייסו לצבא  את רכישת הפסנתר הראשון שלו. עם 
התקבל ללהקת הנח"ל כאקורדיוניסט בתכניות "טיפת 
הדבש" )1962( ו"שמש במדבר" )1963(. כעבור שנה 
הלחין ללהקה את שירו הראשון, "חופשה רבע שנתית" ובעקבותיו באו עוד עשרות שירים, שרבים 
מהם הפכו ללהיטים גדולים ולאבני דרך במוזיקה הישראלית. יאיר המשיך לעבוד עם הלהקות הצבאיות 
כמלחין, כמעבד וכמדריך מוזיקלי, ובמשך השנים טיפח את הצעירים המוכשרים ששרו וניגנו באותן 
הלהקות. השירים הראשונים שהקליטו, רבים מהם במסגרת הלהקה, הולחנו על ידו, ביניהם: שלמה 
ארצי, שלום חנוך, גידי גוב, מירי אלוני, רבקה זוהר, ירדנה ארזי, שולה חן, ששי קשת, חנן יובל, שלמה 
בר-אבא, דני סנדרסון, אפרים שמיר, אלון אולארצ'יק, שלומית אהרון, דורית ראובני, נתנאלה, דפנה 
ארמוני, דיויד ברוזה והרשימה עוד ארוכה. אותם השירים המשיכו ללוות את האמנים הללו גם בהמשך 
דרכם; "מה אברך", שיר לשלום", "היה לי חבר היה לי אח", "קרנבל בנח"ל, "שירו של צנחן", "שלווה", 
"בשמלה אדומה", "מסביב למדורה", "בתוך", "בלילה על הדשא". ב – 1972 נשא לאישה את עדנה, 
ששימשה כקצינת חינוך של להקת פיקוד המרכז וכעבור שנה נולדה בתם קרן. באותה שנה אף זכה 
בפרס "כינור דוד" בקטגוריית "מלחין השנה". לצד עבודתו כמוזיקאי וכיוצר למד יאיר בחוג לתיאטרון 
באוניברסיטת תל אביב, ובאמצע שנות השבעים כתב את עבודת הדוקטורט שלו בנושא: "צבא – 
חברה – תרבות: יחסי גומלין". במקביל לעבודתו רבת השנים עם הלהקות הצבאיות, עבד יאיר כמלחין 
וכמנהל מוזיקלי של תכניות ומופעי בידור של אמנים והרכבים שונים, בהם "הגשש החיוור", יוסי בנאי 
ורבקה מיכאלי, שלישית "התאומים", טוביה צפיר, "שוקולד מנטה מסטיק" ואחרים. הפקות אלה יצרו 
מפגשים מרתקים ומפרים של יאיר עם כותבים ויוצרים כמו נסים אלוני, ירון לונדון, נתן יונתן, חיים גורי 
ויהונתן גפן. יאיר כתב מוזיקה לסרטים )"הלהקה", "צ'רלי וחצי", "לופו בניו יורק", "רק היום"(, לסדרות 
ולתכניות טלוויזיה )"חדווה ושלומיק"( והלחין שירי משוררים רבים, וביניהם נתן אלתרמן )"ליל חנייה"(, 
אברהם שלונסקי )"שיר שבת"(, לאה גולדברג )"עוד יום אחד"( ודליה רביקוביץ' )"תקופות השנה"(. 
לצד עבודתו עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, אהב יאיר לגלות זמרים וכותבים אנונימיים שלימים 
נעשו לכוכבים גדולים. לאורך השנים עבד גם עם חבורות זמר ולהקות נוער מהפריפריה ומהעיר. יאיר 
אהב את המפגש הבלתי אמצעי עם חומר גלם לא מהוקצע ואת האתגר שבהפיכתו למקצועי. שיאה 
של עבודתו באותה תקופה עם חבורות זמר שונות ברחבי הארץ הייתה בשנת 1987 עת שימש כמנהל 

המוזיקלי של פסטיבל ערד. 
ב – 1996 זכה פרס אקו"ם על מפעל חיים בתחום הזמר העברי. זמן קצר לפני מועד האירוע הכריעה 
אותו מחלת הסרטן והוא בן 52. לאחר מותו כתב עליו חברו יורם טהרלב, שאיתו חיבר יאיר יותר שירים 

מכל פזמונאי אחר:

"ולפעמים נדמה, רק השירים בלבד, נאמנים לך מכל מה שידעת. גם אם ייקחו ממך את כל מה 
שיש לך, הן לא יוכלו לקחת את אשר נתת."

יאיר רוזנבלום  )1944-1996(

סיכום מצעד הפזמונים השנתי 1969 ובו שישה שירים בלחניו 
של יאיר רוזנבלום: "על כפיו יביא", "שירו של צנחן", "מה אברך", 

"בשמלה אדומה", "קרנבל בנח"ל", "החיים היפים". 
בניהולו  ולהקת פיקוד המרכז,  להקות השנה: להקת הנח"ל 

המוסיקלי של רוזנבלום. באדיבות: שבועון "להיטון".

מערכה ראשונה
מילים  

יורם טהרלב  ימים טובים                   
רחל שפירא שיר של יום חולין 
אסתר ניצב בלילה על הדשא 
יורם טהרלב ישנן בנות 
חיים חפר   יש לי אהוב בסיירת חרוב 

יהונתן גפן   להיות לבד 
יורם טהרלב שירו של צנחן 
יורם טהרלב על כפיו יביא 
נסים אלוני   יפות יפות 

אהוד מנור גשם אחרון 
אבי קורן שלווה 

יורם טהרלב  היה לי חבר היה לי אח 
יורם טהרלב גבעת התחמושת 

מערכה שניה 
מילים  

יהונתן גפן הבלדה על חדווה ושלומיק 
דליה רביקוביץ' תקופות השנה 

יעל טבת בתוך 
רותי ספרוני בשמלה אדומה 
רחל שפירא מה אברך 

יאיר רוזנבלום  מיקה 
רבי אמנון ממגנצא ונתנה תוקף 

עמנואל צבר על דעת המקום  
שיר לשלום   יענקל'ה רוטבליט

מחרוזת חילות:
רימונה די-נור כשאהיה גדול 

לאה נאור קרנבל בנח"ל 
יורם טהרלב תמיד עולה המנגינה 

אהוד מנור בוא איתי אל הגליל 
דן אלמגור בוא לים 

השירים
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שלוש בקשות היו ליאיר )רוזנבלום( לפני מותו, כשכבר היה 
חולה מאוד: 

הראשונה – שההלוויה תהיה חילונית ללא כל סממן דתי. 
הוא בחר בעצמו את העץ תחתיו יקבר בבית-הקברות 
האזרחי של קיבוץ עינת. השנייה – שיושמע בהלווייתו שיר 
אחד )ולא שלו(, "עץ השדה" של נתן זך, בביצועו של שלום 
חנוך. והשלישית – שיאמר בהלוויה רק הספד אחד. יאיר 

ביקש שאני אשא אותו.
בהספד סיפרתי, בין היתר, את הסיפור הבא: 

המשותפת,  עבודתנו  בתחילת  אחד,  ערב  כשחזרנו 
מחזרה בקריית-מלאכי )עבדנו אז עם להקת "דור שני" 
של צעירי הקריה על פינות לתכנית הטלוויזיה "זהו זה"(, 
עצרנו בצומת מסמיה לחטוף משהו לאכול. ואז, תוך כדי 
שיחה, על נתח סטייק אדום )יאיר אהב לאכול(, יאיר אומר 
לי פתאום: "גדי, שמתי לב שאתה אף פעם לא קורא לי 
יאיר". קראתי לו אז רוזנבלום או רוזן. שתקתי רגע ארוך, 
וסיפרתי לו על אחי, יאיר, שנהרג במלחמת יום-הכיפורים, ושמאז אינני יכול לקרוא לאף אחד 
אחר יאיר. יאיר הסתכל בי רגע ואמר: "אז מעכשיו אני אח שלך". ונהיינו אחים. וקראתי לו יאיר. 

ויאיר היה בן בית אצלנו, ואני אצלו.
בשנת 2000, ארבע שנים אחרי פטירתו של יאיר, פנה אלי גרי בילו, מנהל בית-צבי, שידע 
על חברותי עם יאיר, שאכתוב מחזמר המבוסס על שיריו. זה היה כמה חודשים בלבד אחרי 
העתקתו של המחזמר "מאמא מיה" מלונדון לברודווי, והכרזתו כהצלחה עולמית מסחררת. 
"מאמא מיה" מבוסס על שיריה הידועים של להקת אבבא השוודית, וכל הפורמט הזה של 

מחזמר עלילתי מבוסס על שירים מוכרים ואהובים, היה אז חדש ומפתה.
אני מקפיד לציין את השנה, כי חשוב היה לגרי בילו שאזכיר בכל הזדמנות שהוא היה הראשון. 
שהרעיון ל"מיקה שלי" נולד עוד לפני שתיאטרון הבימה העלה את הצלחתו "מרי לו", משיריו 
של צביקה פיק. לצערי, בגלל אילוצי עבודה שלי, העלנו את ההצגה לראשונה רק בשנת 2003, 
על במת תיאטרון רמת-גן, ועד מהירה הפכה גם היא להצלחה גדולה מאוד. היום גרי אהובנו 

גם הוא אינו בין החיים, ואני מבקש להקדיש את ההצגה גם לזכרו. 
בחרתי למקם את העלילה בשנים הסוערות בהן התמקדה עיקר יצירתו של יאיר. את רוב 
שיריו הגדולים כתב בשנים שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. גיבורי המחזה, 
השייכים ל"דור המדינה", היו אז בני שמונה-עשרה והיום הוא בני שבעים, כגילה של המדינה. 
ודאי יסכימו איתי שהתקופה ההיא שבין המלחמות, היא זו שעיצבה את אישיותם ובנתה את 
תפישת עולמם. היום הם מביטים סביבם על מה שקורה, מי בדאגה, מי בתקווה, אבל, כמו 

אז, באהבה רבה.

גדי ענבר, יוני 2018

״מעכשיו אני אח שלך״
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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.

הודעת הווטסאפ מגדי היתה קצרה, אך מרגשת. תיאטרון 
המחזמר  שלי",  את "מיקה  להעלות  החליט  "הבימה" 

שאותו כתב המבוסס על שיריו של אבי, יאיר רוזנבלום.
ומעל  שנפטר  אחרי  שנה  עשרים  מופתעת.  אני  שוב 
רוב השירים המופיעים  ארבעים שנה מאז שהלחין את 
במחזמר, יצירותיו של אבי עדיין חיות ונושמות. ואולי אני 
בעצם לא מופתעת. מאז שנפרדתי ממנו בטרם עת, כמעט 
לי לשמוע שיר שלו ברדיו,  יום מבלי שמזדמן  ולא עובר 
בטלוויזיה או ברשת – בין אם בביצוע המקורי או באחד 
מעשרות החידושים שנעשו. לא פעם אני מנסה להבין את 
סוד הקסם, מה יש ביצירותיו, שמצליחות לעמוד במבחן 
הזמן כל כך הרבה שנים?.. אין לי ספק שלנוסטלגיה חלק 
חשוב בכך, אך אין בה די. בכל זאת רב השירים מתקופתו 
נשכחו. כנראה שיש משהו מיוחד בלחניו, איכות אל-זמנית 

השומרת אותם רלוונטיים עד היום. משהו שהיה נכון בישראל של אז, ועדיין נכון גם בישראל של היום.
"ד"ש מסבא יאיר" אני מתבדחת עם עצמי או עם ילדי בכל פעם שמתנגן שיר של אבא. הם לא זכו 
להכירו, אך נוכחותו בחייהם אמיתית ומשמעותית. סבא יאיר אולי לא מגיע לימי ההולדת, לא רואה 
את ההישגים או שותף פעיל בחייהם – אבל נוכחותו דרך שיריו היא ממשית ומתמשכת. הם מנגנים 
ושרים משירי הספר שלו, מסתקרנים וגולשים מדי פעם באתר האינטרנט שלו ובכל פעם שנתקלים 
בו באקראי מעל גלי האתר מתרגשים מחדש ומשאירים אותו עמנו. אך המתנה הגדולה באמת היא 
העובדה שהוא  נוגע לא רק בי ובמשפחתי, אלא גם במאות אלפי אנשים מדי יום. הוא נוכח בחייהם 
ושותף לרגעים קטנים המעצבים את זיכרונותיהם וחלק מזהותם הישראלית כל כך. אחד הדברים 
האהובים על אבי היתה העבודה עם חבורות זמר ולהקות נוער. הוא נהנה מאוד מהמפגש הבלתי אמצעי 
בין המוזיקה לבין הקהל הרחב והקפיד כל השנים לעסוק בכך לצד עבודתו עם האמנים המפורסמים. 

אין לי ספק שהוא היה מרוצה מאוד מהמורשת שהותיר.
"מיקה שלי" של גדי ענבר עולה בהפקה מחודשת ב"הבימה", והסיפור שבמחזמר רלוונטי היום כאז.  
אין לי ספק שהעיבודים החדשים של הלחנים יחברו עבר עם הווה וייצרו יחד עם המילים מימד חדש 

ומרגש ליצירה של אבי, שהיא כבר מזמן היצירה של כולנו.
תודה מעומק הלב לגדי שיצר, לתיאטרון הבימה שנתן במה, לכל הכישרונות המיוחדים המפיחים רוח 

חיה במחזמר ולכם הקוראים מילים אלו – על שבאתם לחוות.

קרן רוזנבלום-פולק, יוני 2018

מיקה של כולם
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יאיר רוזנבלום - מלחין בלב הקונצנזוס הישראלי 
יאיר רוזנבלום תרם, יותר מכל אדם אחר, לעיצוב פני המוסיקה בלהקות הצבאיות. במהלך שנות 
השישים והשבעים של המאה העשרים הוא פעל רבות בתחומי ההלחנה, העיבוד והניהול המוסיקלי, 
והציב סטנדרטים אמנותיים חדשים בלהקות הצבאיות ובשדה הזמר העברי. כך היה רוזנבלום למוסד 
בפני עצמו ולחלק מתופעת הלהקות הצבאיות. הוא החל את דרכו המוסיקלית כאקורדיוניסט בלהקת 
הנח"ל, בשירותו הסדיר, בתכניות 'טיפת הדבש' )1962( ו'שמש במדבר' )1963(. ללהקת הנח"ל הלחין 
את שיריו הראשונים: 'חופשה רבע שנתית' בתכנית 'להקת הנח"ל בפעם השמונה - עשרה' )1965(; 
'ארבע אחרי הצהריים' ו'ללא מילים' לתכנית 'מהנח"ל באהבה' )1966(. על ראשית דרכו של רוזנבלום 

כמלחין מספר דני ליטאי, מעמיד הפזמונים בתכנית 'שמש במדבר': 

מכיוון שרציתי דם חדש בניהול המוסיקלי, פניתי ליאיר וביקשתי ממנו שיקח על עצמו את הניהול 
המוסיקלי של התכנית הבאה. אז הגיע אלינו טקסט חדש של שיר 'חופשה רבע שנתית' ]...[ הייתי צריך 
להחליט למי למסור אותו, לסשה ]ארגוב[, לוילנסקי וכו' – הסבב הרגיל. היה אז מבחר די מצומצם של 
מלחינים, ואז פניתי ליאיר ואמרתי לו: 'למה שלא תנסה פעם לכתוב?'. יאיר אמר: 'אני מתבייש מהחברה'. 
השבתי לו: 'אתה תכתוב ואני אגיד שוילנסקי כתב את השיר'. ואז הוא כתב את שירו הראשון 'חופשה 

רבע שנתית', וככה זה התחיל.

כור היתוך מוסיקלי
לאחר מכן המשיך רוזנבלום להלחין במרץ ובתכיפות רבה לחנים רבים, מן היפים והפופולריים ביותר שהיו 
ללהקות הצבאיות בכל הזמנים. גם את דרכו כמעבד וכמנהל מוסיקלי החל רוזנבלום בלהקת הנח"ל, 
תקופה קצרה קודם מלחמת ששת הימים )בתכנית 'הנח"לאים באים, הנח"לאים באים', 1967(. הייתה 
זו תחילתה של קריירה ארוכה ומרשימה של הפקות מוסיקליות בלהקות הצבאיות: במהלך עשר השנים 
הבאות )עד שנת 1976( הלחין רוזנבלום כשמונים שירים ללהקות הצבאיות והעמיד חמש עשרה תכניות 
מוסיקליות בלהקות צה"ל השונות ובכך טבע את חותמו, יותר מכל מוסיקאי אחר, על האופי המוסיקלי 
ועל רמתן של תכניות הלהקות. פעילותו נפרשה על מרבית גופי הבידור החשובים של צה"ל: להקת 
הנח"ל )שלוש תכניות(, להקת חיל הים )שתי תכניות(, להקת פיקוד המרכז )ארבע תכניות(, להקת 
פיקוד הצפון )תכנית אחת(, להקת גייסות השריון )שתי תכניות(, צוות הווי של חטיבת הצנחנים )שתי 
תכניות( ולהקת חיל האוויר )תכנית אחת(  נוסף על הלחנה של חלק משירי התכניות, היה רוזנבלום 
אחראי לעיבודים הקוליים והכליים. הוא ערך והכין אותם בביתו והם שימשו כחומר גלם לתכנית; הוא נהג 
להביאם מוכנים בסקיצות, עם רישום סימוני האקורדים לכלים ההרמוניים ורישום קו מלודי ראשוני לכלים 
המלודיים. בחזרות יצר רוזנבלום מעין כור היתוך מוסיקלי ובמהלכן שינה, הוסיף או גרע מן התפקידים 
המוסיקליים עד שהיו לשביעות רצונו. כישרונו הגדול וההשראה ללא גבול שניחן בהם ניכרו בכול: לעתים 

הלחין שירים גם במהלך החזרות.

הצמד רוזנבלום - ליטאי
בלהקות  והזמרים  השחקנים  למרבית 
קולית  מוסיקלית  הכשרה  הייתה  לא 
רוזנבלום לא התחשב בכך  גיוסם.  קודם 
המרב,  את  דרש  המוסיקלית  ובעבודתו 
בגיוון העיבוד הקולי ולעתים גם בהפקת 
בלתי  עצומים,  במנעדים  רקע  קולות 
אפשריים כמעט. סגנון העבודה שלו היה 
טוטאלי והמטרה קידשה את האמצעים: 
לעתים נמשכו החזרות שעות ללא גבול, 
עד אמצע הלילה, ללא התחשבות בקשיים 
האישיים של חברי הלהקה. למרות רמתם 
הלהקות,  חברי  של  לעתים  החובבנית 
שירים,  מהם  להפיק  רוזנבלום  הצליח 
מרשימים  מוסיקליים  וביצועים  עיבודים 
ביותר. הוא טיפח סגנון שירה נקי ומדויק, 
נעים לאוזן ומגוון ביותר בעיבודיו. התוצאה 
גבי  מעל  נשמעת  שהיא  כפי  הסופית, 
התקליטים, בולטת באיכותה והיא הטובה 

ביותר בתקליטי הלהקות הצבאיות. 
בעיבודים  משתקפים  חידושיו  עיקר 
המוסיקליים הקוליים, בתזמור וב'סאונד 
הכללי'. אלה ניצלו עד תום את האפשרויות 
הקוליות המקהלתיות של הרכבי הלהקות. 
עיבודיו  גם  היו  ביותר  ומגוונים  מיוחדים 
לחליל, לאקורדיון ולאורגן ולכלי ההקשה. 
אצלו  ניכרה  לגיטרות  העיבוד  בתחום 
נעזר  והוא  הזמן  במרוצת  התפתחות 
וברמתם הגבוהה של  גם בהתקדמותם 
הנגנים הצעירים. תחילה שימשה הגיטרה 
החשמלית בעיקר למתן קצב הרמוני, אך 
בהמשך ניתנו לה כבר תפקידים סולניים 
הרוק  ממוסיקת  שהושפעו  עצמאיים, 

המתפתחת )כמו למשל ב'שיר לשלום'(. גיבוש הסגנון המוסיקלי בלהקות הצבאיות נוצר יחד עם 
הבימאי ומעמיד הפזמונים דני ליטאי, סגנון בעל הופעה מגוונת, הנותנת ביטוי ללכידות בלהקה )בתנועה 
ובהעמדה ובהרמוניה הקולית(, אך גם מפנה יותר ויותר מקום לזמרת סולו. הלהקה שרה בסגנונות 
שונים: באוניסונו* – לעתים של הבנים ולעתים של הבנות – והרבה יחד בסגנון מקהלתי מגוון. הצמד 

ליטאי ורוזנבלום הפך לשם נרדף ללהקה צבאית והעמיד במשותף תכניות רבות ללהקות הצבאיות.

רוזנבלום היה מלחין רב גווני, ולא יהיה זה נכון לראותו כמלחין של שירי הלהקות הצבאיות בלבד. במהלך 
שלושים שנות פעילותו המוזיקלית, פעל רבות גם בתחום הבידור המסחרי והלחין כמעט לכל הרכב 
מוזיקלי שפעל באותן השנים: לזמרים סולנים, לתיאטרון המסחרי, לפסטיבלי הזמר, לשירי משוררים, 
לשירים מן המקורות ולסדרות טלוויזיה. רוזנבלום הלחין יותר מכל מלחין אחר שירים הנוגעים למלחמות 

ישראל, לשכול, לאובדן ולמאבק לשלום, והם אלה שסייעו  למקם אותו בלב הקונצנזוס הישראלי.

ד"ר שמואליק טסלר, מתוך ספרו "שירים במדים", הוצאת "יד בן צבי", 2007

*צליל זהה   



17 16

"מיקה שלי" – הפקה קודמת
"מיקה שלי" הועלתה לראשונה בשנת 2003, בתיאטרון רמת גן, כהצגת הסיום של תלמידי מחזור מ"א 
של בית הספר "בית צבי". לאחר מכן,  במסגרת תיאטרון "הספרייה", הוצגה ברחבי הארץ בשיתוף עם 

רוני שוורץ הפקות ו -  "הדרן". ההצגה חודשה בשנים 2007 ו – 2015.

בימוי: גדי ענבר

מיקה - עדי זורע/הילה זיתון
נועה - הילה מערבי

דבי - מיכאלה לוי
גידי - איתי לוי

מני - טל רובינשטיין
ארי - אופיר צמח

בועז - שי אגוזי
אלישע - דניאל אפרת
רופא/רב - מוריס כהן

המנהלת - עינת סגל/רינת הרדוף
המחנכת - לירון אליידי

מלכה/רבנית - לימור עובד/עדי כהן
שוטרים צבאיים - אלון הררי, עמית רוזנברג

הרופא - ג'מיל חורי
אבו – ניב שפיר

בבו -  אבי עובדה/אלירן חדד/ג'ורג' אסקנדר

הלהקה: עדי איצקוביץ', אורן דסאו, תומר טל, חן לוי, כרמית נוני, הראל סקעת, מיכל קרני, 
הילה רביב, יוני רג'ואן, עידו רוזנברג, אילן שטרום, גלעד שמואלי, לילך שמואלי, ניב שפיר, נדב תם

דניאל אפרת והלהקה

עדי זורע

צילומים: אייל לנדסמן, 
באדיבות "בית צבי" – בית הספר לאמנויות הבמה

המפנה הדרמטי
]...[ וכל סיכום קשה, כשאתה ניצב מול ימים 
אלה כשאתה נזכר איך עמדת עוד לפני שבוע 
שכך   - אירע  אשר  את  בקושי  תופס  ימים, 
העמדנו  שכך  הדברים?  התהפכו  פתאום 
מיצרים מולנו חסומים, מול כוח מצרי חמוש 
ולצידו  הארץ,  בשערי  לקרב  ערוך  היטב, 
זירה מדינית קודרת  ומול  ועירק,  וירדן  סוריה 
- מתקשה "לעכל" את המפנה הדרמטי הזה 
אשר  לכל  המחשבה  אורח  את  ולסגל  שחל 
עלה מהמציאות החדשה, שקמה כמעט בין 
ידענו  שלא  כל-כך,  מאיימת  בחומרה  לילה 
עוד כמותה ושהמוצא ממנה נראה בדרך של 
סכנות וקרבנות שלא העזנו להעלותן על דל 
ובאותה פתאומיות--וגדולה ממנה  שפתינו 
פי כמה תוך יום-יומיים--והנה אתה ניצב מול 
מציאות שאף לא העזת לחלום עליה. יומיים 
בלבד - ואתה נמצא בסמטאותיה של העיר 
הכותל  מול  ניצב  ואתה  בירושלים  העתיקה 
המערבי. באותה פתאומיות--וגדולה ומסחררת 
ממנה-ועניבת החנק שהוטלנו לתוכה, והמחנק שנראה סוגר עליך מכל עבר-כלא היו, ונפרצו דרכים אל 
מרחביה. ואתה עומד ומשנן לעצמך, חוזר ומשנן את כל השמות, שאך אתמול היו 'מעבר ההוא' שמות 
נרדפים לעמדות-מצור, לחוד חרב מתהפכת -שהנה הם כך לפתע, 'מעבר הזה' ואתה עומד ומשנן 

לעצמך וחוזר ומשנן את השמות הקרובים שעוד אתמול כה רחוקים היו, שהנה הם בחיקך. 

מתוך "מעבר לשיגרה" מאת ה. יוסטוס. עיתון "מעריב", א' סיון תשכ"ז 
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הפקה בימתית, קולנועית או טלוויזיונית דורשת מעצב פס-קול. יאיר רוזנבלום היה 
מעצב פס-קול. במשך שנים, מאז אמצע שנות השישים ועד לסוף שנות השבעים, 
מורשתו  פועמת  אחרי,  שנים  עשרות  הישראלי.  הפס-קול  את  רוזנבלום  עיצב 
המוסיקלית של רוזנבלום במוקד שיח הזהויות הרוחש בתרבות הישראלית. מזה 
חמישים שנים מחבקת החברה הישראלית את שיריו, תוך שהיא פוסעת על קו השבר. 
גוף עבודתו המרכזי של רוזנבלום מזוהה עם הלהקות הצבאיות. בתקופת תור הזהב 
שלהן, בין 1967-1973 – בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור – עבד רוזנבלום 
עם מיטב הלהקות הצבאיות, בהן להקת הנח"ל, להקת חיל הים ולהקת פיקוד מרכז. 
לחלקו בשינוי הצליל של הלהקות אין שיעור. במידה רבה היה רוזנבלום אחראי לחיבורן 
אל מחוזות הרוק והפופ; אל הגיטרה והאורגן החשמליים, שהחליפו את צליל האקורדיון 
הישן. ההצלחה לא איחרה להגיע. רשימות השידור של רשתות הרדיו השונות אוכלסו 
בשיריו, המקומות הראשונים במצעדי הפזמונים היו שלו. הקליפים הראשונים אותם 
הפיקה הטלוויזיה הישראלית התבססו על יצירתו. אבל רוזנבלום עשה הרבה יותר 
מזה. למעשה, נדמה כי אין מלחין ישראלי אחד שיצירתו, אז כהיום, משולבת בצורה 
כה הדוקה בהגדרת הזהות הקולקטיבית. נדמה כי הצליל של רוזנבלום, כפי שבוצע 
הן על ידי הלהקות והן ב"אזרחות", פרט על איזשהו עצב חשוף; ביטא סנטימנט, 
פנטזיה אולי, שהתנחלה אז בדמיונם של הישראלים, ובמידה רבה ממשיכה לקסום 
לרבים גם כיום - בעידן של חילופי משמרות מוסיקליים, בתקופה בה הטון השלט 

מתעצב מחדש.  

מה סוד הקסם? מדוע כה רבים משיריו של יאיר רוזנבלום ננעצו בלב ליבו של הזיכרון 
התרבותי הישראלי, מאז הפקתם לפני כחמישים שנים ועד היום? מה הופך אותם 
"רלוונטיים"? מדוע הם עדיין "מוכרים"? כיצד ניתן להסביר את מספר גרסאות הכיסוי 
ששיריו זוכים להם לאורך השנים ובמגוון של ביצועים, נאמנים או חתרניים? מובן כי 
יופיים המזוקק של השירים, לחנם מרטיט הלב, העיבוד הכובש, הרמוניית הקולות 
הצעירים, הבוגרים – כל אלה ועוד, מצדיקים את הכתרים שנקשרו לרוזנבלום. ואולם, 
נראה כי בנקודת הזמן ההיא היו גם סיבות נוספות. ההצלחה של שירי רוזנבלום נבטה 
על קרקע דשנה מבחינה אידיאולוגית. ישראל של מחרת מלחמת ששת הימים הייתה 
בבחינת אי של שכנוע עצמי בצדקת הדרך ונדמה כי שיריו של רוזנבלום שרתו מנטליות 
קולקטיבית זו באופן מלא. הטקסטים השונים  - חלקם שאול ממקורות ישראל, 
חלקם משל משוררים ותיקים )שלונסקי, אלתרמן( וחלק מרכזי נוסף - מבציר היצירה 
של פזמונאים צעירים יחסית )יורם טהר-לב, יעקב רוטבליט, רחל שפירא( - אוגדו 
תחת מטרייתו המוסיקלית של רוזנבלום וכמו נצרבו ליחידה מגובשת אחת. שיריו של 
רוזנבלום כוונו אותה עת לאוזניה של אומה שיכורת ניצחון, הכמהה לנחמה, המשוועת 
להכחשה. נדמה כי השילוב המושלם של מיליטריזם ורגשות לאומיים עם קלילות, 
משובות נעורים, ומידה מסוימת של ציניות, היה מתכון מושלם לתחזוקה מורלית 
מוצלחת באותה עת. גם את הכאב, ההתלבטות וההתייסרות שביטאו חלק ניכר 
מהשירים אפשר לשייך לאותה מגמה. הזהות הלוחמת לא רק שלא ניזוקה מהשיח 

המתלבט, אלא להיפך, העניקה לו הילה הומניסטית.

מאז ימי האופוריה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, ובמידה רבה עד 
ימינו אלה משמשת המוסיקה הצעירה, פורצת הדרך, החתרנית לכאורה, כאמצעי 
מרכזי המסייע בהכחשת המציאות, כמשכך הכאבים האולטימטיבי של המדינה 
שבמצור. מאז "החיים היפים" ועד Toy, משמשים השירים כגרסת כיסוי קולקטיבית. 
ישראליות  רוזנבלום, משתקפת  בחלון הראווה המוסיקלי שעיצב  ושרים".  "יורים 
תמימה, צודקת, מוסרית; יפה בעיני עצמה. מימין ומשמאל, אז כיום, מציעים שיריו 

לישראלים הזדמנות להתרפקות נוסטלגית על תקופה אבודה, רלוונטית, עכשווית. 

מעצב פס הקול / דן ערב
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נולדתי באיסמעיליה, השוכנת על גדות תעלת סואץ. את חיידק השירה והמשחק ספגתי בהיותי תלמידת 
כיתה ח' בבית הספר "הגבעה" ברמת גן )היום "גבעולים"(. לקראת הגיוס, ניגשתי למבחנים ללהקת 
הנח"ל )בעידודה של חברת הילדות, רוחלה חנוך, שהתקבלה שנה קודם לכן ללהקה( הבוחנים היו חנן 
גולדבלט, הכוריאוגרף דני ליטאי וחלק מחברי הלהקה הוותיקים. אמרתי להם שאני לא כל כך יודעת 
לשיר, אבל אשמח לתת קטע משחק...טוב, נאלצתי גם לשיר... כאשר שאלו לשמי, עניתי בתמימות: 
"לא חשוב , אני חברה של רוחלה...שיהיה...". להקת הנח"ל שמשה עבורי בית ספר של החיים. חוויתי 
שירות משמעותי ומרתק, וזכיתי- זכינו להתחנך לצד ענקים ודגולים: הבמאים שייקה אופיר ויוסי בנאי 
ז"ל, הכוריאוגרף דני ליטאי והמדריך המוזיקלי, יאיר רוזנבלום, יוצר גדול שאת שיריו הראשונים הלחין 

ללהקה. אפשר לומר, ששרנו את ההיסטוריה.

בעת שפרצה מלחמת ששת הימים נסענו בעקבות הלוחמים, יחד עם נעמי שמר שהתלוותה אלינו. 
במהלך הנסיעות שמענו ברדיו של ה"שולטהייס" )שמה של משאית להקת הנח"ל(, על שחרור הכותל 
וקול השופר שנשמע בשבעה ביוני 1967 . זכיתי, על פי בקשתה של נעמי, לבצע לראשונה את השיר 
"ירושלים של זהב" עם הבית החדש שכתבה: "חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר 
הבית בעיר העתיקה...". שרתי אותו בפתיחת כל הופעה. בדרך חזרה צפונה, הופענו בתוך מבנה תיאטרון 
מקומי בעזה. כשעליתי לבמה, מוכנה לשיר, נשמעו הדי פיצוץ ענקיים ולאחריו חושך מצרים. מאחור, 
שמעתי את מנחם זילברמן אומר: "זה הסוף שלנו...". לא יודעת איך, מצאתי עצמי צועקת בערבית: 
"יא אהל אל בלאד, אפתחו אל נור" )אנשי המקום, הדליקו את האור!( וראו זה פלא, ויהי אור...מחיאות 

כפיים ופותחת בשיר.

את השיר "הייתי נער", שכתב יאיר במהלך המלחמה, למילותיו של דוד עתיד, שרנו בפני הלוחמים, 
באחת ההופעות הראשונות ב"בית החייל" בתל אביב. אורח הכבוד בהופעה היה הרמטכ"ל, יצחק 
רבין ז"ל. בסיומה, הגיע חייל לחדר ההלבשה, פנה אלי ואמר שרבין רוצה ללחוץ את ידי ולברך אותי על 
ביצוע השיר. לא ידעתי את נפשי באותו רגע. רצתי למטה, חלפתי על פני הבמה, כשהחבר'ה עדיין 
עסוקים בפירוק הקוליסות, מישהו צעק לעברי: "אביבה, תחזיקי רגע", אבל אני מרוכזת ברמטכ"ל שלי 
המתקרב אלי, מלווה בפמליה שלו. כשלפתע, החלו מספר חיילים ושומרי ראש להסתער ולקפוץ לעבר 
הבמה... מסתבר שאחת הקוליסות עמדה לקרוס ולנחות על ראשו של רבין... אבל אני, ממוקדת במטרה, 
קופצת לקראתו בהתרגשות עצומה והוא, לוחץ את ידי בחום ואומר לי: "אין דבר, כבר נפלו על ראשי 

דברים הרבה יותר כבדים". 
ואני מחייכת ולא מבינה על 
מה הוא מדבר...רק בדיעבד.

יאיר  אליך  מתגעגעת  אני 
יקר. תודה על כל השירים 
לנו,  שהענקת  הנצחיים 
אהבת  בהם  שהייתה 
הרעות,  אהבת  המולדת, 
אהבת השלום. תודה לכל 
שאיתם  היקרים,  חבריי 

צעדנו, חלמנו והתפתחנו.

אביבה בנו )רוזנטל(, חברת להקת הנח״ל בתכניות ״מהנח״ל באהבה״ )1966( ו״הנח״לאים 
באים – הנח״לאים באים״ )1967(, בה ביצעה כסולנית את השיר ״הייתי נער״, נזכרת בתקופת 

שירותה הצבאי, בזמן מלחמת ששת הימים תחת ניהולו המוזיקלי של יאיר רוזנבלום.

חברי להקת הנח''ל בתכניתה ''הנח''לאים באים'', 1967. יחיעם פלד, מוטי פליישר, שרה 
לפיד, אביבה בנו, יעל בסיס, שולה חן, מנחם זילברמן וששי קשת. מאלבומו של יובל דורי

לשיר את ההיסטוריה
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"שיר לשלום" הופקע ממני כבר מזמן. לכן, באמצעותו, ניתן לראות מהו כוחו של שיר. יענקלה רוטבליט, אז 
בחור שנפצע במלחמת ששת הימים, כתב שיר תמים מתוך הקונצנזוס. זו שגיאה לחשוב שהוא משמש את 
השמאל, הוא משמש את כולם. אחד הדברים שקורים בשירים מהסוג הזה, שהם נפרקים מהמטען הראשוני 
שלהם. "שיר לשלום" נטען במשמעות חדשה, על פי הסיטואציות שמתרחשות במדינה. לשיר יש את דרך 
ההבלעות והאבולוציה שלו, מהרגע שהופקע מהיוצר הוא עובר לרשות הכלל ואין דרך לצפות את המעמד 
שהוא יקבל. זה גם מה שקרה הפעם, כמה דקות לפני הרצח של יצחק רבין ז"ל, ולאחר מכן כאשר קראו 
אותו מדף ספוג בדם. בשנת 1970 נראה היה שמנסים להמית את השיר ומה שהתרחש, הוא בדיוק מה שקרה 

לאחר שלושת היריות. כל ניסיון להמית את השיר, מטעין אותו בזרמים, כוחות ואנרגיות חדשים.

המלחמה
 

"בישראל אפשר לדעת מאיזה דור אתה על ידי זיהוי המלחמה שאליה אתה מתכוון באומרך 'המלחמה' 
ללא תוספת שמה הפרטי. כשסבתי בתיה הייתה אומרת 'בזמן המלחמה' ונאנחת, היה ברור שהיא 
מתכוונת למה שהיא קראה 'המלחמה העולמית השנייה'. אמא מימי עד היום קוראת 'המלחמה' 
אך ורק למלחמת השחרור ולא לאף מלחמה אחרת. אנחנו, ילדי מלחמת העצמאות וקום המדינה, 
לחמנו כחיילים צעירים במלחמת ששת הימים, כקצינים במלחמת ההתשה וכמג"דים במלחמת לבנון 
הראשונה. אבל התואר 'המלחמה' שמור איתנו למלחמה אחת ויחידה, זו שעיצבה את דמותנו – מלחמת 

יום הכיפורים."

מתוך מאמרו של עוזי דיין "למדנו את הלקח תחת אש קטלנית",
עיתון "ישראל היום", 17 בספטמבר 2010. 

"לפעמים אני שואל את עצמי מאיפה היה לי האומץ..."
 יאיר רוזנבלום

מחאה מתוך הקונצנזוס
אני חושב שהעיבוד והביצוע של "שיר לשלום" היו חדשניים לתקופה בה הוא נכתב. אפשר לומר שהשיר מסמן 
את  אחת הפעמים הראשונות שנכנס הרוק לארץ במובן הטהור של המילה. חזרתי מלונדון, שם סיימתי את 
כתיבת השיר, שהעיבוד וההעמדה שלו הושפעו מהמחזמר "שיער". מירי אלוני, סולנית להקת הנח"ל, התחילה 
את הבית הראשון מהקהל, כשהספוט מכוון אליה. מהבית השני העיבוד משתנה והופך לרוקיסטי, בליווי של 
דני סנדרסון על הגיטרה ובאס של אלון אולארצ'יק, שיש להם חלק גדול מאוד בתוצאה הסופית. ישנו מתח 
שמתפתח ומגיע לשיא, משהו בעיבוד מתגבר ועומד להתפוצץ ואתה לא מאפשר לו. בסופו של דבר הוא 
מתפוצץ והלהקה קופצת מהבמה לכיוון הקהל. המחאה שלי התבטאה בכך שהרגשתי חלק מקונצנזוס לאומי 
שיש לו מספיק כוח וביטחון לחשוב שאולי אפשר לעשות יותר. זו לא מחאה במובן של קבוצה אנטי מלחמתית. 
"שיר לשלום" הוא שיר מחאה במובן של אימפקט אמנותי: איזה תוקף נתתי למילים מסוימות, שאפשר היה 
לעבור עליהן ברכות, כך שיקבלו משמעות אחרת. המילים קיבלו תוקף בעיבוד, בחוזק, בעוצמה. אי אפשר 
היה לפספס את הבוקס בבטן. לכן האימפקט של השיר היה המיידי. המחאה שלי באה לידי ביטוי גם בחוצפה 
שהייתה לי לבחור דווקא בלהקה צבאית שתבצע אותו ובמלחמה להשמיע את השיר למרות איסורו של אלוף 
פיקוד המרכז, רחבעם זאבי )גנדי( להופיע איתו במרחבי פיקדו. בדיעבד, האיסור והמלחמה נגד "שיר לשלום" 
עשו לו שירות מצוין והפכו אותו לפופולארי ועל זמני. היום, בגיל 52 , אני כבר לא יכול ליצור לבני שש עשרה או 
שמונה עשרה. אך העובדה היא שכל שיר שלי, שאומן צעיר מעבד או מבצע, מצליח: "ישנן בנות", "בשמלה 
אדומה", "שלווה" - השירים מקבלים אינטרפרטציה שמדברת אל קהל יעד שכבר אינו יכול להיות שלי. כל ביצוע 
חדש שעושים לשיר שכתבתי, כאילו כתבו אותו מחדש. תפקיד הצעירים לכתוב את שירי השלום של היום. הייתי 
רוצה לראות בכל הזדמנות, לאו דווקא בנושא השלום, צעירים שאומרים את אשר על ליבם דרך האמנות. כמוני, 

שכתבתי את השירים האלה כשהייתי צעיר. לפעמים אני שואל את עצמי מאיפה היה לי האומץ...

מתוך ריאיון עם יאיר רוזנבלום, שנערך ע"י ד"ר טלילה אלירם וחתן פרס ישראל, פרופ' אדווין סרוסי, ב – 
7.5.1995, שלושה ימים לאחר רצח רבין ומספר חודשים לפני מותו של יאיר רוזנבלום 



25 24

יוצרי ההצגה
גדי ענבר )מחזה(

יליד קיבוץ גבעת-חיים איחוד. מחזאי, במאי ורעיונאי. כיהן כקופירייטר בכיר ומנהל קריאטיבי 
במשרדי פרסום גדולים, ובמספר מערכות בחירות לכנסת. ביים להקות צבאיות, כתב וביים 
לתכניות טלוויזיה, ושימש במאי ומורה לדרמה בבתי ספר למשחק. בשנות השמונים הקים 
בניו-יורק את "תיאטרון יאיר" )על שם אחיו שנהרג במלחמת יום הכיפורים(, שעסק בנושאים 
 Mike – ישראליים ויהודיים. כמה ממחזותיו תורגמו לצרפתית ולאנגלית, ביניהם המחזמר
Laisse Nous T'aimer, שהועלה בשנים 2010-2011 בתיאטרון "Comedia" בפריס, והיה 
מועמד ל"פרס מולייר" הצרפתי בקטגוריית המחזמר הטוב ביותר. בין מחזותיו: "אחרון ימיה" 
)הוצג בת. בית ליסין ובת. באר שבע(, "גשם שוטף" )ת. באר שבע(, "מייק" )ת. בית ליסין(, "ינשופים" )ת. באר 
שבע(, "אלמנות" )פרס ראשון בפסטיבל עכו 87'(, "מיקה שלי" )הוצג ב"בית-צבי" ובת. המסחרי(, "מי שחלם" 
)בת. המסחרי(, "אח יקר" )ת. הקאמרי(, "הדיירת" )ת. הספרייה(. בין עבודותיו כבמאי: "הבחורים בדלת ממול" 
)הוצג בת. הבימה ובת. הספריה(, "ביבר הזכוכית" )ת. באר-שבע(, "כסף של אחרים" )ת. באר שבע(, "הגולד 
האחרון" )ת. באר שבע(, "קריפס" )ת. החאן(, "הוא הלך בשדות" )ת. באר שבע(, "נפט" )פרס הבימוי בפסטיבל 
עכו, 86'(, "אלמנות" )פרס הבימוי בפסטיבל עכו, 87'(, "גשם שוטף" )ת. באר שבע(, "אחרון ימיה" )ת. באר 
שבע(, "כמעט אבוד" )ת. אורנה פורת(, "דלתות" )ת. אורנה פורת(, "ינשופים" )ת. באר שבע(, "דרך החופש" 

)ת. הספריה(, "מי שחלם" )בת. המסחרי(, "מיקה שלי" )הוצג ב"בית-צבי" ובת. המסחרי(.

ג'וני גולדשטיין )מפיק מוסיקלי(
מפיק מוזיקלי, אמן יוצר, מעבד ומיקסר. הפיק, עיבד, מיקסס ועבד עם צמרת המוסיקאים 
בישראל, ביניהם: מוקי, שלומי שבן, עברי לידר, "הדג נחש", אבישי כהן, דודו אהרון, אניה 
בוקשטיין, אברהם טל ועם חברות המוסיקה הליקון ו- NMC UNITED. יצר והפיק מוזיקה 
 The" ,"הישרדות", "אייל גולן קורא לך" ,"X- factor" ,"לתוכניות הטלוויזיה: "חיי בלה לה לנד
Voice", וכן היה חבר בצוות השופטים בתוכנית הילדים "פרויקט הלהקה" 2. בשנת 2011 
ייסד יחד עם עברי לידר את ההרכב  - TYP The Young Professionals, שהוחתם בחברת 
התקליטים Polydor france )יוניברסל רקורדס(. בשנת 2013 הוציא ההרכב את אלבום הבכורה שלו שהגיע 
 Far ו Eva Simons ובו שיתופי פעולה עם האמנים EP למקום 5 באייטיונס צרפת. שנה לאחר מכן הוציאו
East Movement. מלבד יצירה מקורית של ההרכב, גולדשטיין היה אחרי לרמיקסים רשמיים לאמנים רבים, 
ביניהם:Tove Lo, Lana Del Rey, Moby, Zedd, Imagine Dragons ועוד. הפיק וכתב שני שירים לזמרת 
הצרפתיה Shy'm. ניהל והפיק מוזיקלית )יחד עם טל בלכרוביץ'( את המחזמר "שיער" בתיאטרון "הקאמרי" 

וכתב מוזיקה מקורית ליצירת התיאטרון-מחול "פרידה" בתיאטרון "הבימה".

יוסי בן-נון )עיבודים וניהול מוסיקלי(
פסנתרן ומלחין. תואר ראשון מ"אקול נורמל סופרייר", פריז. תואר שני מ"מנהטן סקול אוף 
מיוזיק", ניו יורק. הופיע כסולן עם כל התזמורות הסימפוניות בארץ. הלחין וניהל מוסיקלית 
בכל התיאטראות בארץ. בין עבודותיו - בת. הבימה: "ירמה", "ההולכים בחושך", "בית ברנרדה 
אלבה", "קופסה שחורה", "הנאהבים והנעימים", "חודש בכפר", "העז או מי זאת סילביה", 
"מלחמה", "אנה קארנינה", "כל החיים לפניו", "איולף הקטן", "כמעט נורמלי", "גבירתי 
הנאווה", "אדיפוס – תיאור מקרה", "אוויטה", "פליישר", "עלובי החיים", "שלוש אחיות", 
"סימני דרך", "המורדים" )בשיתוף ת. הקאמרי(; בת. בית ליסין: "מתנקשים", "עשו עליך פעם סרט", "יומנים", 
"אלטלנה", "חשמלית ושמה תשוקה", "אוליבר טוויסט", "הדוד וניה", "פרינסס מרי 7", "מלאכת החיים", "סוסים 
על כביש גהה", "אז בפראג", "בית מרקחת שטרן בלום"; בת. באר שבע: "כשאת אומרת לא", "קומדיה של 
טעויות", "השחף"; בת. הקאמרי: "אשכבה", "נורה", "הבכיינים", "כטוב בעיניכם", "מעיין הכבשים", "אמא 
קוראז'", "המלט", "המפיקים", "גפן בלאדי", "החגיגה", "היה או לא היה", "כנר על הגג", "שמו הולך לפניו", 
"ג'וני הלך", "ינטל", "גטו", "איחש פישר", "האריסטוקרטים", "קברט", "קזבלן", "רומן משפחתי"; בת. חיפה: 
"מחיר הכבוד"; בת. הסמטה: "השמשים". בפסטיבל עכו: "פרומות"; בת. אורנה פורת לילדים ולנוער: "הברווזון 
המכוער"; בת. המדיטק: "אוזו מוזו", "ציפור הנפש", "לרקוד עם אבא", "פרדיננד פדצור", "נחמן". זוכה קרן שרת 
במשך 12 שנים ברציפות. פרס אקו"ם להלחנה לתיאטרון, 1992. פרס מרגלית להלחנה לתיאטרון, 2000. פרס 

התיאטרון 2004 על "הנאהבים והנעימים". פרס מלחין השנה לילדים 2008 על "אוזו מוזו".

משה קפטן )בימוי, נוסח הצגה ודרמטורגיה(
מנהלו האמנותי של תיאטרון הבימה. בוגר בהצטיינות של החוג לתיאטרון באוניברסיטת 
תל-אביב. בין עבודותיו בתיאטרון: "עקומים", "המורדים", "סימני דרך", "שייקספיר מאוהב", 
"Love, Love, Love", "עלובי החיים", "פליישר", "אוויטה", "נעצר בחצות", "שיער", "חיזור 
גורלי", "גבירתי הנאווה", "כנר על הגג", "ינטל", "עובד בשביל שניים", "האמת", "שם פרטי", 
"בחורים טובים", "קומדיה של טעויות", "ארוחה עם אידיוט", "אם יש גן עדן", "רעל ותחרה", 
"כתם לידה", "אוליבר", "צלילי המוסיקה", "אבניו קיו", "הכבש הששה עשר", "בת הים 
הקטנה", "היפה והחיה", "סיפורי נרניה". זוכה פרס הבמאי לשנת 2006, ב"פרס הבמה לילדים ולנוער" עבור 
בימוי ההצגה "שומבצל". זוכה פרס הבמאי ע"ש יוסף מילוא לשנת 2008, עבור בימוי ההצגה "כנר על הגג". זוכה 
פרס ליוצר המצטיין ע"ש השחקן שמעון פינקל לשנת 2013, עבור בימוי "גבירתי הנאווה". מנהל אמנותי בתיאטרון 
"המדיטק" לילדים ולנוער בשנים 2007 – 2010 ומנהל אמנותי של פסטיבל ישראל בשנים 2011 – 2014. נשוי 

לשחקנית מאיה מעוז ואב למיקה ואדם.

עוז מורג )עיצוב תנועה(
במאי The Voice Israel, הכוריאוגרף הראשי של "נולד לרקוד", "רוקדים עם כוכבים" ו – 
ONE, המופע של ריטה. בוגר בית הספר London Studio Centre, שם סיים תואר ראשון 
במחזות זמר. יצר כוריאוגרפיה למופעים Zorro The Musical -  International Tour. בת. 
הבימה: "בראבו" – שרים 90 להבימה"; בת. הקאמרי: "גטו", "קזבלן", "מצחיקונת", "שורת 
המקהלה". "אחים בדם" )ת. בית ליסין(, "קומפני" )ת. באר שבע(, "הכבש השישה עשר" 
)מדיטק(, Song and Dance  )ת. חיפה(, פסטיבל ישראל ועוד. כוריאוגרפיה בלונדון: 
 The Peter Williams Design For Dance , Jazz Dance Company ,הסרט – Dirty Step Upstage
ובימוי המופע Pulse 8. בטלוויזיה: "תמיד אותו חלום", "נולד לרקוד", "שכל העולם ישמע", "גריז". בין עבודותיו 
כבמאי: Shrek המחזמר, "זכרונות ברודווי", "שורת המקהלה" ו – Cats  בתיאטרון הספרייה. זוכה פרס תלמה 

.The Leverhulme Trust Award – ילין ו
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ילנה קלריך )עיצוב תלבושות(
מעצבת בית תלבושות של תיאטרון "הבימה" ומנהלת מתפרה. בוגרת תואר ראשון ושני 
באוניברסיטת תל אביב בעיצוב תפאורה ותלבושות. בין עבודותיה: בת. הבימה: "עקומים",  
"סימני דרך", "שייקספיר מאוהב", "עלובי החיים", "אוויטה", "פאניקה", "גבירתי הנאווה", "רעל 
ותחרה", "לא ביום ולא בלילה", "כי בנו בחרת", "ארוחה עם אידיוט", "מוריס שימל", "לילה 
במאי", "הזוג המוזר", "איולף הקטן", "אוגוסט מחוז אוסייג'", "שעה יפה ליוגה", "המחלוקת", 
"אנה קרנינה", "נודניק", "הנאהבים והנעימים", "יום הולדת לג'וזפה", "המאובן". בת. גשר: 
"כולם רוצים להוליווד", "וריאציות לתיאטרון ולתזמורת", "מיסטר ברינק", "גן הדובדבנים", "מינכהאוזן או כל האמת 
על השקר". בת. החאן: "אושר". בת. הקאמרי: "כובע הקש האיטלקי". בת. באר שבע: "בית הקפה", "איזבלה", 
"נערה מהכפר". בת. בית ליסין: "אני לא רפופורט". בת. אורנה פורת לילדים ולנוער: "הממלכה של קנסוקיי", 
"צבעים בחול", "יש לי ילד זיגזג". בת. המדיטק: "שמשון בר לשון", "פינוקיו". בשנים 1998-1995 קיבלה פרסים 
מטעם קרן התרבות "קרן שרת" ובשנת 1998 פרס יונסקו בפרויקט קבוצתי על עיצוב תפאורה למחזה "המלט" 

בתערוכה הבינלאומית Prague Quadrennial. מלמדת בחוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב.

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

השנה על ההצגה "אדם לא מת סתם".

קרן גרנק )עיצוב תאורה(
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין עבודותיה -  בת. הבימה: 
ותחרה",  "רעל  הנאווה",  "גבירתי  "אוויטה",  החיים",  "עלובי  "פרידה",  כרצונו",  "עושה 
"ליזיסטרטה", "החולה ההודי", "ביקור הגברת הזקנה", "כתם לידה", "מוריס שימל", "נודניק", 
"הלהקה", "שלמה המלך ושלמי הסנדלר", "טייפ", "כתר בראש", "שמונה נשים", "טקסי", 
"אליס בארץ הפלאות", "צורה לאהבה", "החיים בשלוש גרסאות", "חברון", "הכלה וצייד 
הפרפרים"/"לוקאס הפחדן"/"המוות ישב לידי"; בת. הקאמרי: "שורת המקהלה", "סיפור 
הפרברים", "מצחיקונת", "מפיסטו", "שיער", "הפושעים החדשים", "נשוי  במנוסה", "תעלת בלאומליך", 
"אלקטרה", "דג מוסר", "מקבת", "חברים של חברים", "דבר מצחיק קרה", "סיראנו" ,"הם יורים גם בסוסים", 
"בית ספר לנשים", "מכולת", "בעל למופת", "רומיאו ויוליה", "האריסטוקרטים", "איחש פישר", "לילה לא שקט", 
"לעוף מכאן", "הבדלה", "משפחה חמה", "אמדיאוס", "תרה", "אוי אלוהים", "הגיל הנכון לאהבה", "היה או 
לא היה", "רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים", "זה הים הגדול", "מותו של סוכן", "יומן חוף ברייטון", "באדנהיים", 
"האב", "שמנה", "לילה טוב אמא", "פלונטר", "צחוק של עכברוש", "המלט", "דמוקרטיה"; באנסמבל עיתים: 
"כישוף"; בת. חיפה: "אנשים קשים", "מי דואג לילד"; באנסמבל ת. הרצליה: "אהבה וזעם"; בת. באר שבע:  
"פרח השכונות", "איזה יופי", "סוביניר", "בוגד", "איזבלה", "תשליך", "ג'ייפס", "הימים הכי טובים"; בת. בית 
ליסין: "המקרה המוזר של הכלב" ,"עקר בית", "חתולה על גג פח לוהט", "אלה גרוסמן", "אז בפראג", "טרטיף", 
"לחנך את ריטה", "המוגבלים" ,"עובד בשביל שניים", "סוסים על כביש גהה", "מנדראגולה", "אהבה זה לא הכל", 
"הבנאליות של האהבה", "אקווס", "עלמה ורות", "מייק", "האגם המוזהב", "איש הגשם", "הדבר האמיתי"; בת. 
הפרטי: "בילי אליוט", "הייר ספריי". זוכת פרס התיאטרון הישראלי 2005 על עיצוב התאורה להצגה "המלט". 

זוכת פרס התיאטרון הישראלי 2014 על עיצוב התאורה להצגה "מקבת".

דוקי עצמון )הדרכה קולית(
מבכירת המדריכות הקוליות בתיאטרון הישראלי. מלמדת בבית הספר הגבוה לאמנויות הבמה 
"בית צבי". לימדה שנים רבות במכון למוזיקה "אורנים" של "סמינר הקיבוצים". בין עבודותיה 
-  בת. הבימה: "סימני דרך", "עלובי החיים", "אוויטה", "גבירתי הנאווה"; בת. החאן: שירי לאה 
גולדברג, "משחק של אהבה ומזל", "האדרת"; בת. הקאמרי: "כנר על הגג", "ינטל", "סוף 
טוב", "וויצק", "קברט", "שיער", "סיפור הפרברים", "אופרה בגרוש", "שורת המקהלה"; בת. 
חיפה: "פלאטונוב", "אדיפוס", "וינה על הים", "הדה גאבלר" )הדרכת דיבור, שירה ועריכה 
מוסיקלית(; בת. בית ליסין: "שיקאגו", "ברנשים וחתיכות", "נערי ההיסטוריה", "מייק", "חלום של לילה בלב 
קיץ", "משחק ילדים", "אביב מתעורר", "המלאך", "הקוסם מארץ עוץ" )בשיתוף ת. המדיטק(, "אחים בדם"; 
בת. באר שבע: "קומפני", "סוביניר"; בת. הספרייה: "צ'ריטי המתוקה", ״גריז", "משתגעים מאהבה", "סיפור 
הפרברים", "איש חסיד היה", "הלהקה", ערב שירי יוסי בנאי, ערב שירי ברודווי; בסטודיו למשחק של יורם 
לווינשטיין: "המצעד", "שרול", "מופע האימים של רוקי"; בפסטיבל ישראל: "משורר בניו יורק", "מנגינות מוזרות", 

ערב שירי חזי לסקלי למוסיקה של דורי פרנס.

שי בונדר )עיצוב וידאו ארט(
עיצוב אנימציה וניהול טכני של הקרנות וידאו לפרויקטים רבים, ביניהם – בת. הבימה: "עלובי 
החיים", "לילה 1 באפריל"; בת. הקאמרי: "זהב טורקי", "קברט" ; באופרה הישראלית: "נאבוקו" 
במצדה, "הילד חולם" )פוסט פרודקשן וניהול טכני(, "עליסה בארץ הפלאות"; בת. הפרטי: 
מחזות הזמר "שרק" ו"היפה והחיה", "מותק של פסטיבל )2009 – 2010(,  הפסטיגל )2005 
– 2010(, מופע הפנטומימה של חנוך רוזן, "מדבר בעד עצמו", המופע "בין קירות ביתי" של 
עידן רייכל", מופע "וואו" – ישרוטל אילת ; ספיישלים: טקס הדלקת המשואות )2009 – 2010(, 
אירוע הפתיחה 100 שנה לתל אביב )ניהול אמנותי, ניהול טכני וחלק מעבודת הסטודיו(. בטלוויזיה: "רוקדים עם 

כוכבים", "כוכב נולד" )2007 – 2010(, "נולד לרקוד/מלחמת העולמות"  )2007 – 2010(, "האח הגדול".

ערן עצמון )עיצוב תפאורה(
בוגר המסלול לעיצוב במה ב"סמינר הקיבוצים". בין ההצגות להן עיצב תפאורה -  בת. הבימה: 
"לילה במאי", "ארוחה עם אידיוט", "אם יש גן עדן", המחזמר "כמעט נורמלי", "רעל ותחרה", 
"החייל האמיץ שווייק" )בשיתוף ת. חיפה(, המחזמר "גברתי הנאווה", "חיזור גורלי", "פליישר", 
המחזמר "עלובי החיים", "Love, Love, Love", "פרידה", "שייקספיר מאוהב", "המורדים" 
)בשיתוף ת. הקאמרי(, "עקומים". בת. הקאמרי: המחזמר "סאלח שבתי", "מנהל הבית", 
"ריצ'רד השני", "ריצ'רד השלישי", "סיראנו דה ברז'ראק", המחזמר "שיער", "אופרה בגרוש", 
המחזמר "סיפור הפרברים", "תמונות מחיי נישואין" )בשיתוף ת. גשר(, "ציד המכשפות". בת. בית ליסין: "ברודווי 
פינת פרישמן", "ראודה", "הבנאליות של האהבה", "אקווס", "חלום של לילה בלב קיץ", "מראה מעל הגשר", 
המחזמר "אביב מתעורר", "שיינדלה", "מנדרגולה", המחזמר "אחים בדם", "33 וריאציות", "משאלה אחת 
ימינה", "סוסים על כביש גהה", "החברות הכי טובות", "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה", "חתולה על גג 
פח לוהט", "אלה גרוסמן", "ביבר הזכוכית", "השחקנית", "אהבת מוות". בת. חיפה: "עץ אחרון בירושלים", "הר 
אדוני", "גזע". בת. באר שבע: "פיאף", "נורה", "הרולד ומוד". בת. הספרייה: "נדנדה בשניים", "שוק המציאות". 
בת. הערבי- עברי: "האוהל האדום", "נשים זרות". בתיאטרונטו: "קפוצ'ינו ברמאללה". בת. תמונע: "רומיאו 
ויוליה". בפסטיבל עכו, 2008: "מתחם התפודים" )פרס על עיצוב תפאורה(. בקבוצת המחול פרסקו: "בגדי המלך 
החדשים". בת. המדיטק: "אורה הכפולה", "מפצח האגוזים", המחזמר "הקוסם מארץ עוץ". בת. אורנה פורת: 
"הרפתקה בקרקס" )פרס על עיצוב תפאורה בפסטיבל חיפה להצגות ילדים, 2009(. זוכה פרס התיאטרון על 

עיצוב התפאורה למחזמר "עלובי החיים".

גיא פרטי )עוזר למנהל המוסיקלי(
מוסיקאי, פסנתרן, מעבד ומלחין. בוגר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים והרויאל אקדמי 
אוף מיוזיק בלונדון. בין עבודותיו כמנהל מוסיקלי ופסנתרן: המחזמר "הרצל מלך היהודים" 
,Love's Labour's Lost (Hackney Empire London( ,)היכל התרבות פתח תקווה(

)I feel a Song Coming on Cabaret (ROSL London, "סינדרום סונדהיים" )ת"א(, 
"עלייתה ונפילתה של הגדה השמאלית" )סינמטק ירושלים(, Guy & Doll )המרכז למוסיקה 
פליציה בלומנטל ת"א(. זוכה פרס דיקאן הפקולטה לאמנויות הביצוע )2010(, מלגת קרן 
המוסיקאים )AJA Bnei-Brith Lodge Award )2016( ,)2012, מענק מפעל הפיס להשתלמות בתחומי 
האמנות בחו"ל )2017(. ניהל את הקונסרבטוריון העירוני באשקלון, שימש כמנצח במקהלת הזמיר הבינלאומית 
ולימד במוסדות מובילים בארץ, ביניהם: האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, סטודיו למשחק ניסן נתיב 
והמסלול לתיאטרון ומחזות זמר של עיריית תל אביב. בימים אלה מעלה את המופע 'ת"א פוגשת את ברודווי', 

במוזיאון ישראל בירושלים וברחבי הארץ.
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דורון ברוקמן )אלישע(
בוגר הסטודיו למשחק מייסודו של יורם לוינשטיין, 2018. בין ההצגות בהן השתתף 
בפסטיבלים  השתתפה  )ההצגה  מטרויה"  האבודות  "הנשים  לימודיו:  במהלך 
בצ'כיה ובסלובקיה וזכתה בפרסים(, "מראה מעל הגשר", "לי ולך"- מחווה לקולנוע 

הישראלי, "בדרך למטה".

נדיר אלדד )גידי(
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(, "הרפתקאות דוד אריה" )אבא/קיסר(, "עקומים" )רודי(; בחג 
המחזמר, 2015: "משיח"; בת. השעה: "סולם יעקב"; בת. הסימטה: "הלילה הקצר 

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

דור הררי )גידי(
בוגר סטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין. בתיאטרון -  בת. הבימה: "גבירתי 
ושלמי הסנדלר"; בת. השעה: "מחול תוצרת הארץ".  הנאווה", "שלמה המלך 
 "Bones Garage" בקולנוע: "הרפתקה בשחקים". חבר בלהקת האינדי-רוק
סיבובי הופעות בלונדון ובפסטיבל הגלאסטונברי השני בגודלו באירופה. מופיע בכל 

הארץ והעולם כשחקן, רקדן ומוזיקאי.

משה אשכנזי )מני(
שחקן וקומיקאי. בוגר בית הספר לאמנויות הבמה של "סמינר הקיבוצים", 2007. 
בין תפקידיו – בקולנוע: "העולם מצחיק", "תפוחים מן המדבר", "ארץ פצועה". 

בטלוויזיה: "בשבילה גיבורים עפים", "אננדה", "מטומטמת", "מפלצות קטנות". 

עומר פרלמן )מני(
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2016. במהלך לימודיו זכה במקום השני 
בתחרות מלגות לזכר אורנה בן חורין. בין תפקידיו - "דודה לאה-מאת שומיש" )זוכה פרס 
השחקן הטוב ביותר בפסטיבל חיפה, 2017(, "אמיל והבלשים" )ת. המדיטק(. בקולנוע: 
"בורג", "שש פעמים", "פרחים של מרציפן", "יד מכוונת". בטלוויזיה: "שבאבניקים", בר 

מצווה", "לא הכול ורוד", "שוברי גלים" )עונות 1 ו-2(, "יומני החופש הגדול" )עונה 2(.

מתן שביט )ארי(
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2014. בין תפקידיו - בת. הבימה: 
"שייקספיר מאוהב" )סם/יוליה(; "סימני דרך" )רן(; "סיפור אהבה בשלושה פרקים" 
)אלן(; "אגדת רובינא" )נחום צמח(, "הרפתקאות דוד אריה" )ינון/ינונובו(; בת. גשר: 
"רודף העפיפונים" )אמיר(; בת. השעה הישראלי: "הקוסם מארץ עוץ" )איש הפח(, 
"מול כולם" )שון(; בת. מופע: "פיטר פן" )פיטר פן(. בטלוויזיה: "נעלמים", "רון", 
"פלאשבק", "בשבילה גיבורים עפים". זוכה פרס השחקן המצטיין לנוער בפסטיבל 

"סתיו תיאטרוני" בחסות תיאטרון הקאמרי, 2007. זוכה פרס "קרן שרת", 2013.

שחר רז )בועז(
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 2008. זוכה מלגה ע"ש צבי 
קליר על הצטיינות בלימודים. זוכה פרס ע"ש אלה דן לשחקן המצטיין ב"הבימה", 
2016.  בין תפקידיו -  בת. הבימה: "בראבו – שרים 90", "הקומקום והמטאטא", 
"אילתורינה", "החוטם", "מסייה דה פורסוניאק", "ארץ חדשה", "מסילה לדמשק", 
"ביקור הגברת הזקנה", "אדם לא מת סתם" )הקברן(, "השבועה", "הקמצן" )אדון 
ז'אק, טבחו ורכבו של הרפגון(, "הסוחר מוונציה" )מלך מרוקו(, "אלוהים מחכה 
בתחנה", "אבא גוריו" )המספר(, "נעצר בחצות", "מה עושים עם ג'ני", "קוריולנוס", 
"סיפור פשוט", "תמונתו של דוריאן גריי", "1984" )ווינסטון סמית'/צ'רינגטון(, "הצמה של אבא" )ד"ר לוין(, 
"הילד חולם" )בשיתוף ת. הקאמרי, מושל/חייל שחוח גב(; ת. תמונע: "התקלה"; בא. תל אביב: "חתונת 

הדמים" )לאונרדו(. 

יובל דיין )מיקה(
נולדה וגדלה באשדוד. שירתה בלהקת חיל החינוך. במהלך שש שנים האחרונות, 
התמקמה כקול נשי מעניין וייחודי. אלבום הבכורה שלה, "לאסוף", שהגיע למעמד 
פלטינה וכלל את הלהיטים: "לאסוף", "אל תאמר", "עד שתחזור", "מי אני מולם" 
ו"צבעים", זיכה אותה בתואר אשת השנה במוזיקה לשנת תשע“ד. אלבומה השני, 
"לבי ער", שזכה כעבור חודשיים למעמד של "אלבום זהב", הניב אף הוא שרשרת 
להיטים: "בשעה טובה", "בדיוק כמו הירח", "לילותיי" ושיר הנושא. תוך פחות משנה 
הגיע האלבום למעמד "פלטינה". בדרך לאלבומה השלישי, הקליטה את השירים: 

"תשאל את המים" ו"הסוף הטוב הזה", שזכו אף הם להצלחה.

עמית פרקש )מיקה(
שחקנית וזמרת. בוגרת בית הספר למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2017. שרתה 
בלהקה חיל האוויר 2010-2008. במסגרת לימודיה גילמה את אודרי במחזמר "חנות 
קטנה ומטריפה". זכתה במקום הראשון בתחרות למחזות זמר ע"ש עדי שקד ז"ל. 
בין תפקידיה: "היי סקול מיוזיקל", פסטיגל 2009 , פסטיגל 2011. בקולנוע: "על גג 
העולם", "מועדון החנונים- הסרט", "כמעט מפורסמת", "מסע הטבעת". בטלוויזיה: 

"חצויה", "מועדון החנונים", "אלכס בעד ונגד".

מאיה שואף )נועה(
בוגרת בית הספר למשחק של סטלה אדלר בניו יורק. שירתה בלהקה צבאית. 
בין תפקידיה - בתיאטרון בניו יורק: "פשעי הלב" )בייב(, "קילר ג׳ו" )דוטי(, "בלו 
סרג׳" )בת׳(. השתתפה במחזמר "הייסקול מיוזיקל" )שארפיי(. בטלוויזיה: "גאליס", 

"האלופה", "חצויה", "כדברא", "מתים לרגע", "אלכס בעד ונגד".

רויטל זלצמן )נועה(
בוגרת בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 2007. זוכת מלגות קרן שרת 
)2004-2005( ולולה שנצר )2006-2007(. בין תפקידיה -  בת. הבימה: "אוויטה", 
"סימני דרך" )נעמי ב'(; בת. הספרייה: "שיער", "גריז", "מיקה שלי", "קופה קבנה", 
"Cats", "מקס בארץ האגדות", ערב שירי אהוד מנור, ערב שירי מתי כספי; בת. בית 
ליסין: "ברודווי פינת פרישמן, "חלום של לילה בלב קיץ", "אביב מתעורר", "משחק 
ילדים", "הקוסם מארץ עוץ", "מנדרגולה", "אחים בדם", "משאלה אחת ימינה", 
"השחקנית"; בתיאטרון הפרטי: אבניו קיו )בשיתוף ת. בית ליסין(; בת. אורנה פורת 

לילדים ולנוער: "טובים השניים". בת. הארצי: "פינוקיו", "הכבש השישה עשר". דיבבה בסרטים ובסדרות: 
"דיג׳ימון", "הרפתקאות  "בולט", "מפלצת בפריז", "שומרי האגדות", "לעוף על הזמן", "מכושפת", 

הפיראטים", "אוונג'רס". בטלויזיה: "גריז" )"רשת", ערוץ 2(.

אושרת אינגדשט )דבי(
בוגרת הסטודיו למשחק של יורם לווינשטיין, 2013. זוכת מלגה ע"ש אוהלה הלוי 
ומלגת "קרן שרת", 2013. זוכת פרס השחקנית המבטיחה בתיאטרון "הבימה" 
ים(,  )לילית/יורד  בין תפקידיה - בת. הבימה: "השבועה"   .2015 דן,  ע"ש אלה 
"אלוהים מחכה בתחנה" )אמל(, "אבא גוריו" )ויקטורין(, "יחסים מסוכנים" )אמילי/
ז'ולי(, "קוריולנוס" )וירגיליה(, "אין סוף", "1984" )ג'וליה(, "הילד חולם" )בשיתוף 
ת. הקאמרי, אשה נרדפת / נוסעת מנחמת / ילד מת חוזה(. בתיאטרון הפרטי: 
"פסטיגל" 2015-2016. בטלוויזיה: Tyrant )הרודן, YES( סדרת הנוער "שכונה"           

                                )ערוץ ניקלאודיון(. 
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אורנה רוטברג )חנקה(
 בוגרת מצטיינת של בית הספר לאומנויות הבמה "בית צבי". זוכת הפרס ע"ש 
צבי קליר. השתלמה שנתיים בבית הספר למוזיקה ודרמה "גילדהול ", לונדון. בין 
תפקידיה - בת. הבימה: מחזות הזמר "זעקי ארץ אהובה", "הברווזון", "מרי-לו", 
"הלהקה", "גן-ריקי", "הקוקוריקו", "חשיבותה של רצינות", "הסרפד של השכן" 
,"המכשפה" ,"משוגעת", "שמונה נשים", "מניין נשים", "הנפש הטובה מסצ'ואן", 
"החייל האמיץ שוייק", "תקופת הסתגלות", "החותנת" "כתם לידה", "טיקוצ'ין 
בת-ים", "עושה כרצונו" )אהובה(, "געפילטע-פיש" )קברט יחיד שהוצג בבלגיה 
אוקספורד וינה וגרמניה( "ראיון עם אגדת רוק" )הצגת יחיד על חייה של ג'ניס ג'ופלין בשיתוף עם פסטיבל 
"תיאטרונטו"(; בת. הקאמרי: "מצחיקונת", מופע לזכרו של נסים אלוני, הקברט הסאטירי "היי רמונה"; 
בת. בית ליסין: "המוגבלים", "קיר זכוכית"; בת. יידישפיל: "מירלה אפרת"; בת. באר שבע: "חבלי משיח"; 
בת. החאן: "אילומינטוס", "אגדת-חורף", "נופלים בפח", "המלך אובו", המחזמר "גימפל תם". בת. תמונע: 
"צמר"; בפסטיבל התיאטרון הקצר: אופרטה "הג'ילג'ול";  בת. הפרטי: "ספינת החלומות", "ציצים". "רכבות 
נוסעות בזמן" לציון יום השואה 2011 , ג'ם סשן משיריו של אורי צבי גרינברג בפסטיבל יהודי בוורשה 
2009, "לחלץ תווי פניהם". בטלוויזיה: "רון", "שבתות וחגים", "נופלות על הרגליים", "שאול", "אמא'לה", 
"שועלים", תכנית הסאטירה "נייס גיא", "החיים זה לא הכל". בקולנוע: "החטאים" )בבימוי אבי נשר(, 

"העדות",  "מעשייה אורבנית", "להציל את התקווה", "בנות" )בבימוי אסי דיין(.

דודי גזית )רב/שוטר צבאי(
בוגר בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה "בית צבי". בין תפקידיו – בת. חיפה: 
דל'ארטה"; בת.  "פינוקיו  ליסין:  בית  "סיפורים מתגלגלים"; בת.  "בילי שוורץ", 
הספרייה: "שיער", "שני קונילמל"; בת. אורנה פורת: "אלאדין ומנורת הקסמים 
האבודה", "מרק כפתורים", "טופלה טוטוריטו", "האבן האחרונה", "מופע ישראלי"; 
בת. הפרטי: "הארנב ממושי", "המפוזר מכפר אז"ר", "מר זוטא ועץ התפוחים", 
"101 כלבים דלמטיים", "שכחו אותי בבית", "פיטר פן", "הדרקון המתוק שלי", 
"הקוסם", "סביב העולם ב 80 יום", "כוכב המשאלות", "האריה שאהב תות", "יובל 

הוא פינוקיו", "המסעדה של מיקי", "מיקי בארץ הפלאות", "רוי בוי ביער הסודי". בטלוויזיה: "תא גורדין", 
"האח הגדול", "חיפזון וזהירון", "הבאגיס", "גינת הפלאים של רינת". דיבוב: "טין טין", "החתול של שרק", 

"קובו", "הדרדסים – הכפר האבוד", "היפה והחיה", "גנוב על העולם".

שמוליק כהן )משה( 
בוגר בית הספר למשחק של ניסן נתיב. בין תפקידיו -  בת. הבימה: "מעגל הגיר 
הקווקזי", "מלחמת אחים", "גן ריקי", "הזוג המוזר", "השוטר אזולאי", "כתם לידה", 
"ביקור הגברת הזקנה", "החייל האמיץ שוויק" )בשיתוף ת. חיפה(, "שייקספיר 
וירושלים". בקולנוע:  מאוהב"; בת. בית ליסין: "חשמלית ושמה תשוקה", "צור 

"סיפור גדול". 

דניאל חסין )סגן אלוף רפא/שוטר צבאי(
בוגר בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה "בית צבי". זוכה מלגות הצטיינות בלימודים. 
במסגרת לימודיו השתתף בהצגות: "האב", "מקבת", "מלחמה", "קן הקוקייה", 
"קולות מן הקלעים", "חברי הארווי". בין תפקידיו – בת. הבימה: "סימני דרך", 
"הרפתקאות הדוד אריה והמכשפה חמתותה"; בת. הספרייה: "החולה ההודי", 

"מקס בארץ האגדות"; באופרה הישראלית: "נישואי פיגרו". 

יעקב כהן )קדוש(
בוגר "בית צבי", 1984. בין תפקידיו -  בת. הבימה: "הצמה של אבא" )עזרא(, 
"ז'קו", "אבא גוריו )גוריו(, "הקמצן" )הרפגון(, "הסוחר מוונציה" )שיילוק(, "ארוחה 
עם אידיוט", "הזוג המוזר" )פליקס(, "הנהג של מיס דייזי" )הוק(, "מבקר המדינה 
2005" )נמרוד שחר(, הצגת היחיד "אני והוא", "קופסה שחורה", "אבנים בכיסים", 
"נאסר א-דין", "בוסתן ספרדי" )מושון/שמש/חכם עמרם(; בת. הקאמרי: "יאקיש 
ופופצ'ה", "חוות החיות", "אני לא רפפורט", "נכנע ומנוצח", "המתלבט", "חפץ" 
)חפץ(, "קומדיה של טעויות" )דרומיו(; בת. באר שבע: "ברכה"; בת. בית ליסין: 
"בוז לירח"; בת. לילדים ולנוער: "פו הדוב", "מלכות דוד", "תרנגול כפרות"; בת. השעה: "סולם יעקב"; בת. 
הספריה: "מר סליק", "גבר בודד במלכודת", "מתי ומילי"; עם מוטי בהרב: "חוג לדרמה", "סנג'ר"; בתיאטרון 
הפרטי: "תום סוייר והקלברי פין", "זורו", "נסיך האגדות", "שרק" )החמור(; בפסטיבל עכו: "היה כבר עדיף 
להישאר בחיים" )פרס השחקן המצטיין(; באופרה הישראלית: "הספר מסיביליה". בטלוויזיה: "רצח תרתי 
משמע", "כתר בראש", "רותי נעים", "אשה מרציפן", "קומדי בר", "שנות ה – 80", תכנית האירוח "מחר 
שבת", "הבורר". בקולנוע: "אבא גנוב", "כבלים", "שחור" )שלמה(. בימים אלה מעלה מופע סטנד-אפ 

חדש. הנחה את טקס הדלקת המשואות 2018.

מיקי קם )חנקה(
"מועדון  של  הבנות  ברביעיית  השתתפה  שחרורה  עם  הנח"ל.  להקת  בוגרת 
התיאטרון". בין תפקידיה -  בת. הבימה: "מלך מרוקאי", "תל אביב הקטנה", 
"הלילה השנים עשר", "בית מלאכה", "מעגל הגיר הקווקזי", "קברט" )סאלי בולס(, 
"עלובי החיים" )גב' טנארדייה(, "סיפור אהבה בשלושה פרקים" )גב' ויינברג(; בת. 
חיפה: "בנות עובדות" ,"משפחת ישראלי", המחזמר "בילי שוורץ" )זוכת פרס 
התיאטרון לתפקיד המשנה הטוב ביותר(; בת. הקאמרי: "יומן חוף ברייטון" ,"עקר 
בית", "כנר על הגג" )גולדה(, "קברט" )גברת שניידר(; בת. ירושלים: "מיס ישראל"; 

בת. באר שבע: "הזכייה הגדולה", "אדונן של שתי משרתות"; בת. החאן: "מיס ישראל". מופעי יחיד: "מיקי 
קם ועכשיו", "מיקי קם -רגל פה רגל שם". בקולנוע: "גבעת חלפון אינה עונה", "סרט וארוחת בוקר", 
"בלוז לחופש הגדול", "לילסדה", "גיבורים קטנים". בטלוויזיה: "עד החתונה", "בובות", "בנות הזהב" )רותי 
ברימייק(. בסדרות הטלוויזיה לילדים ולנוער: "רחוב סומסום", "סיפורי גן חיות", "מסיבת גן", "השמינייה", 
"טרנינג". בשנת 2013 הוציאה קם אלבום שירים ראשון בשם "זמן הוא נצח" בהפקתו המוזיקלית של 

."com.בעלה, יהודה עדר. בימים אלה מעלה את מופע הבידור "מיקי

אלינור דוד )חיילת בלהקה צבאית(
בוגרת בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה "בית צבי". במסגרת לימודיה זכתה 
במלגות הצטיינות על שם שרגא פרידמן ודודו דותן והשתתפה בהצגות: "יוסף 
ועד  וכותנת הפסים המשגעת", "מקבת", "חברי הארווי", "שרופים", "משחר 
ליסין:  בית  בת.  השלג".  "מלכת  מזוודות",  "אורזי  קץ",  לאין  "פגישה  חצות", 

"הסודות"; באופרה הישראלית": נישואי פיגרו; בת. הספרייה- לילה טוב.

ענבר יוחננוף )אחות בבית חולים(
זמרת ושחקנית, שרתה בלהקת חיל החינוך והנוער. בוגרת האנסמבל למחזות 
הזמר "מרכז הבמה" בחולון. בין תפקידיה – The VocaPeople )אלטה, איתם 
 I Love You, You're :הופיעה בארץ, וב - 17 מדינות ברחבי העולם(; בת. צוותא
Perfect , Now Change )תפקידי הנשים(. שרה ומדבבת במגוון סרטים, ביניהם: 

"לשיר", "החיים הסודיים של חיות המחמד","טרולים ", "פיטר ראביט".

אריק רינט )סגן אלוף רפא/שוטר צבאי(
בוגר הסטודיו למשחק מייסודו של יורם לוינשטיין 2017. במהלך לימודיו זכה בארבע 
מלגות שונות, ביניהן מלגת שחקן מצטיין לשנת 2017. בין תפקידיו – במסגרת 
ומטריפה"  "חנות קטנה  הזו", המחזמר  המיטה  מי  "של  "פאביאן",  לימודיו: 
)הצמח(; בת. באר שבע: המחזמר "סוליקא" )עלי(; בת. המסחרי: "גריז". בוגר 

האקדמיה למחזות זמר מיסודו של עידן ליפר. מדבב ומקריין. 
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סיון קינר קיסינגר )חיילת בלהקה צבאית( 
 AMDA  - :סולנית להקת חיל הים. בוגרת האקדמיה לאומנויות הבמה בניו יורק
The American Musical & Dramatic Academy, קורס בסטודיו למשחק 
יורק.  בניו   Steps On Broadway ולימודי מחול ב-  יורם לוינשטיין  מיסודו של 
שיחקה בתפקיד הראשי במחזמר "SHIMMER" אשר הופיע ברחבי סין ובברודווי, 
ניו יורק. שיחקה בתפקידים הראשיים בתיאטראות ברחבי ארה"ב במחזות: "ג'יפסי", 
"נשקיני קייט", "ארבעת העונות", "בית הזונות הקטן בטקסס" ועוד. בין תפקידיה 
בתיאטרון הישראלי – בת. היידישפיל: "אדיפוס שמדיפוס", "השחקן"; בפסטיבל 
עכו: "האמבטיה של היטלר". שחקנית ב"תיאטרון השעה לילדים ונוער" ו"התיאטרון שלנו". השתתפה 

בפרסומות וסרטים בארה"ב ובישראל, ודיבבה בסדרות וסרטים.                         

זיו שליט )חייל בצנחנים(
למשחק  וביה"ס  בירושלים  ולמחול  למוסיקה  מהאקדמיה  ראשון  תואר  בוגר 
דיקן  זכה בפרס  לימודיו  Neighborhood Playhouse שבניו-יורק. במסגרת 
הפקולטה למוסיקה רב-תחומית לשנה"ל תשע"ג. בין תפקידיו – בת. "הבימה": 
"עלובי החיים" )במטבואה / מנהל עבודה(; בת. באר שבע: "אבודים ביונקרס" 
)ארטי(; בת. המדיטק: "אמיל והבלשים". זכה כה לציון לשבח ובמלגת הצטיינות 
מטעם עיריית בת-ים על תפקיד "פטר" במחזמר ''בית המצוות'' במסגרת פסטיבל 
"צלילים  ישראל, פסטיבל  הופיע במסגרת פסטיבל  כזמר   .2016 חג המחזמר 

במדבר", סינמטק ירושלים, תזמורת הבמה הישראלית, סימפונייטה הישראלית באר-שבע ועוד.

יעל צדוק )חיילת בלהקה צבאית(
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב בתל אביב, מחזור נ"ב. למדה במגמות התיאטרון 
ילין. למדה בבית הספר  ובתיכון תלמה  בבית הספר קמפוס אריסון לאומנויות 

למוזיקה רימון.

רותם מלר )מנהלת בית הספר(
בוגרת בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי". בין תפקידיה - בת. היידישפיל: 
"שני קונילמל", "איש חסיד היה"; בת. חיפה: המחזמר "בילי שוורץ"; בת. הספרייה: 
"הלילה הוא שירים" )ערב מוזיקלי משיריה של חוה אלברשטיין(, "עץ השקד של 
נאני" )ערב מוזיקלי של שירי לאדינו(, "איי לייק מייק" )תמרה(, "דו קרב", "לילה 
טוב", "מקס בארץ האגדות" )מרי פופינס(; בת. הפרטי: "בת הים הקטנה", "סביב 
העולם ב-80 יום". באופרה הישראלית: "חליל הקסם" )זרסטרה(. הופיעה בהיכל 

התרבות בחגיגות 100 שנה להולדתו של סשה ארגוב. 

עודד סנדטש )חייל בצנחנים/חזן(
מוזיקה רב-תחומית   - בוגר תואר ראשון בהצטיינות  ומנחה.  מוזיקאי, שחקן 
)B.mus( המגמה הווקאלית, "הקריה האקדמית אונו". שיחק במחזמר המקורי: 
"הרצל מלך היהודים", בהפקה של היכל התרבות פתח תקווה, בהצגת הילדים 
"מתחת לכובע" , מלחניה של יעל גרמן. מפיק ועורך תכניות ומופעים בתחום הזמר 
העברי עם הזמרת מיקה עינב: "פה ושם בארץ ישראל", "הערב הזה המשגע", 
"הלילה הוא שירים". משתתף כזמר מוביל במופעים בניהול המוזיקלי של גבי ארגוב: 
"מבט אישי לשירה העברית", "המגפיים של ברוך": משירי שנות ה-70, "מכל 
הגלויות". במסגרת לימודיו: סולן באנסמבל הייצוגי של הפקולטה למוזיקה וזמר ייצוגי באירועי חוץ מטעם 

הקריה האקדמית אונו. מנחה טקסים ואירועים ממלכתיים בארץ.

מאי מלר )אחות בבית חולים(
שרתה בלהקת חיל החינוך והנוער. בוגרת בית הספר למשחק ב"סמינר הקיבוצים", 
2017.  במהלך לימודיה זכתה במלגות ע"ש שמואל בונים, מישל קיקואין  ואוהלה 
"השחף"   בהצגה  נינה  תפקיד  על  הבימה  תיאטרון  מטעם  מלגה  זוכת  הלוי. 
שעלתה בסמינר, והתארחה בתיאטרון. בין תפקידיה – בת. הבימה: "עושה כרצונו" 
)רבקה'לה(; בת. יפו: הקברט הסאטירי "אייכה";  בת. העירוני הרצליה: "גליצו יוצא 
לדרכים"; בת. תמונע: "מאי מלר והלהקה" - הופעה מוסיקלית מקורית; בת. אורנה 
פורת: "הודיני" )בסי(. בטלוויזיה: "שוברי גלים" )ערוץ הילדים(, "יוני והמחוננים" 

)ערוץ דיסני(.
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המלך ליר
מאת ויליאם שייקספיר
תרגום: דורי פרנס
בימוי: גדי רול

מיקה שלי
מחזה מוסיקלי 
משירי יאיר רוזנבלום
מחזה: גדי ענבר
בימוי: משה קפטן

עקומים
מאת מרטין שרמן
בימוי: משה קפטן

הילד חולם
מאת חנוך לוין
בימוי: עמרי ניצן
בשיתוף התיאטרון הקאמרי

הרפתקאות דוד אריה
הצגת ילדים
מאת ינץ לוי
בימוי: רועי שגב

קח את אבא שלך ולך לעזאזל
מאת רמי ורד
בימוי: אמיר י. וולף 

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

סימני דרך
מאת אורן יעקבי וגיורא יהלום
בימוי: משה קפטן

מאחורי הגדר
עפ"י חיים נחמן ביאליק
מאת עידו ריקלין
בימוי: משה קפטן

זרים מושלמים
עפ"י תסריט מאת פאולו ז'נובזה
עיבוד: ארז דריגס

האלמן הכפול
עפ"י ספרו של עמרי אסנהיים
 "לתפוס רוצח"
מאת מוטי לרנר

הרובוטית
קומדיה מאת עוזי וייל ורוני סיני
בימוי: ליאור אשכנזי

כפרה
מאת דפנה אנגל ושי להב
בימוי: דפנה אנגל

פילומנה
מאת אדוארדו דה׳ פיליפו

בימוי: רוני פינקוביץ׳ 

התקווה
מאת רוני פינקוביץ׳ 

ובבימויו

ספינינג
מאת אשכול נבו, עירית הורביץ לוז

אמנון וולף
בימוי: רועי שגב

עיתונאי על תנאי
מאת גיא מרוז

בימוי: נורמן עיסא

המורדים
מאת עדנה מזי״א
בימוי: משה קפטן

אמא אמרה שאסור
מאת שרלוט קיטלי

בימוי: אתי רזניק

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

פרידה
יצירה לתיאטרון מחול

מאת אביחי חכם

בעלה של אשתי
מאת מירו גאברן
בימוי: רועי שגב 

הצמה של אבא
מאת אמנון לוי ורמי דנון

בימוי: רוני פינקוביץ׳ 

מה עושים עם ג׳ני?
מאת ד.ר ויילד

בימוי: הלל מיטלפונקט

משפחה עליזה
מאת רון קלארק וסם בובריק

בימוי: נתן דטנר

בוסתן ספרדי 
מאת יצחק נבון

בימוי: צדי צרפתי
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אבידן בריר ברוריה ודר' אברהם בריר
אדלר רונית וראובן

אהובי יגאל
אור תיאודור

אחיטוב אורינובסקי ארזה
אונגר יעל ורמי

אילין שרה
אייל אורקה

אלאלוף שרה 
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

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
גרף עדי ועמיר

גורניצקי ושות' עורכי דין
דנקנר אורלי
דרייפוס בנק

המבורגר יאיר ואילנה
הורביץ דליה

זוגלובק חנן מרים
זמיר רינה ויצחק

זרניצקי יוסי
חיימוביץ רונית

חכמי קנפר ניצה
חכמי יוסי

חנן אריה ופסיה
טולדאנו נירה
טייק עירונה

טלר גדעון
טייק יהודית והנרי

ים שחור מנחם ונעמי
ירון צילה וגיורא

יפו עליזה
כהן אלי ואיילה

כהן פיני ופנינית
כרמל שוש
כפיר דיטה
לבנטל חיה

לוי גיטה
ליאון אמנון ומלכה

ליבאי דוד
לנדאו ליאורה ואלי

לנדסברג דיתי ואלכס
לנדסברג יובל ומאי

לסט רותי וגבי
מושקט דורית ויורם

מיכאלי סילבי
מיתר עפרה

מיתר מירה ורון
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 ומיקי

פלדמן איה וזאב
פלבר אביבה

פרלוק אורנה ודר' חיים
פרופר גד ואתי

פרייס נורית
פרנקל שלומית

צור אורנה ומשה
קונדה ציפי ואפרים

קינן מירה

קריב נילי
קז ישראל ונילי

קצין יהודית
רט הדה ושמואל
רווה תמי ויהודה

רויטמן נחום
רב הון יעל

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
שרף רותי

אגודת ידידי הבימה

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

ריקי רוזנברג, ליאורה לנדאו
נאוה רביד, ארליך גל

יעל רב-הון, רביץ אורלי
מיתר עפרה חיימוביץ רונית

יועץ משפטי: עו"ד אהוד כצנלסון, גורניצגקי ושות' משרד עורכי דין
מבקר פנים: רו"ח אורן מירון

רו"ח העמותה: רו"ח יצחק זינגר

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: 03-5266677 קופה: 03-6295555, אתר אינטרנט

להצגה
״מיקה שלי״

מנהל במה: גיא פיילר | סגן מנהל במה: שקד עמית/ליעד רוזנבלום
תפעול תאורה: איתן ממיה/אלכסיי בלן | תפעול סאונד: רועי חוביאן

תפעול תלבושות: רחלי בן שמעון/עדן כסלו, נועה דותן/שמילה קריני
תפעול אביזרים: סילבי קלקשטיין/יאשה חנוכייב | תפעול פאות: עינב ויינשטיין קרן, אווה אוסנה

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, שלי חושן, אלון צדוק

מנכ"ל: אודליה פרידמן | 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, אוראל 
איזיקל, אניטל אלבחר, נדיר אלדד, נצר אלוני, שיפי 
אלוני, אביב אלוש, גילה אלמגור-אגמון, אהרון אלמוג, 
רונית אפל, ליאת אקטע, דפנה ארמוני, זוהר בדש, 
עמוס בוארון, ריקי בליך, אפרת בן-צור, אורי בנאי, 
עידו ברטל, אלדר ברטמן, מיכל ברנד, דוית גביש, 
מרים גבריאלי, עמית גיל, לימור גולדשטיין, רבקה 
גור, גלית גיאת, לאה גלפשטיין, תום גרציאני, מורדי 
גרשון, נמרוד דגן, אמיר דדון, יבגניה דודינה, יואב 
דונט, נתן דטנר, רוני דלומי, אורי הוכמן, רוברט הניג, 
אמנון וולף, אלינור וייל, דניאל ורטהיים, גיא זו-ארץ, 
עמית זיתון, ניר זליחובסקי, סיגי חזמה-פריצקר, 
דניאל חסין, הגר טישמן, נטע טרוים, דנה ידלין, בן 
יוסיפוביץ, שחר ישי, 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 לסלאו,  אלכסה לרנר, אוראל מאור, קובי 
מאור, תות מולאור,  טל מוסרי, הראל מורד, רינת 
מטטוב, רוי מילר, מאי מלר, סיון מסט, מירי מסיקה, 
אור משיח, ניל משען, מאיה מעוז, שפי מרציאנו, 
דוריס נמני, דניאל סבג, שחף סגל, הילה סורג׳ון, עמי 
סמולרצ'יק, הראל סקעת, רוני סתיו, נורמן עיסא, 
רוברטו פולק, רובי פורת-שובל, מיי פיינגולד, אסנת 
פישמן, מיקי פלג, גיל פרנק, פיני קדרון, אבי קושניר, 
נוהר קורן, 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, דב רייזר, פולי רשף, מתן 
שביט, יגאל שדה, חנן שוורצברג, גאיה שליטא-כץ, 
הילה שלו, יובל שלומוביץ, תובל שפיר, 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 טכני ראשי: מאיר אלון

מנהל מחלקות הבמה: חיים אמויאל
מנהל ייצור: איתן סיביליה

עוזר למנהל מח' במה: אורן חדידה
מחלקת במה: עידו אהרונסון, איתמר אובל, עמית 
אלעד, אליהו ברינה, שמואל בושארי, גידי בלילתי, 
ליאור בן שושן, אדי גבאי, שקד גולן, יריב דהן, כפיר 
וובר, נעם ויסמן, אורן חדידה, יצחק  דוד , מארק 
חיים, זוהר טל, דניאל יונס בידגליני, יעקב נתנאל, 
גל כהן פרירא, ניקי לוי, דוד מאייר, סלע  מלכה, 
דרור מנדלסון, קונסטנטין מרקובאנו, שקד עמית, 
גיא פיילר, אלעד פז, בנימין קוגן, מרק קיירס, אורן 
רוזן- דהן, ליעד רוזנבלום, מיכאל ריקובסקי, יוסף 

שרייבר , סלימן שתאת
מחלקת תאורה: יורק אורוושר, עמית אלגת, מאיר 
אלון, אלכסיי בלן , דימיטרי גורביץ', קיריל גרצ'וב, 
ליעוז זגין, דימיטרי, חייט דימה ירקשין, גידי כהן, 
איתן ממיה, אבי פקלר, רונן צור, יצחק ראובן, יוסי 

רווח, שלמה יחזקאל שלמה, תמיר שרון 
עוזר למנהל מחלקת תאורה: איתן ממיה
מנהל מחלקת קול ווידאו: אריק אביגדור

סגן מנהל: ליאוניד פרל
תפעול קול: דפנה ביאליסטוק, עידו ברק, שלמה 
הראל,  תמיר  דוידיאן,  מורן  דולגוב,  סאשה  גילר, 
אביטל וייס, אוהד ורסנו, שי זר, דן זיודקביץ, רועי 
חוביאן, אריאל מוקמל, ירואל פלטניק, איילון פרי, 

עידן ששוני
מנהלת מחלקת ייצור אבזרים:  

טלי זליגמן-שטוקהמר
שרי  אוחיון,  הדר  רוזנפט,  ויטלי  אבזרים:  ייצור 

גוליאט, מיכל רואף
מעצבת ומנהלת מחלקת פיאות: אסנת שגיא

ביבר,  עדי  אוסנה,  אווה  אבידן,  עירית  פיאניות: 
נדיה סמורגון,  וינשטיין-קרן,  עינב  נתן,  בר  מירב 

נטליה סוקולוב, קוסטי צ'באנה
מעצבת בית לתלבושות ומנהלת המתפרה: 

ילנה קלריך
תפירה: ואדים לוין, לודמילה קוזלוב

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

מירי  בן שמעון,  רחלי  אהרון,  בן  בר  אדרי,  עפרה 
)יאשה(  יעקב  ויינר,  אאידה  דותן,  נועה  ברכה, 
חנוכייב, רוני כהן, אפרת כהן, עדן כסלו, נטלי לוגסי, 
ליאת עטר,  ירדן סדובניק,  רונית מאק,  לוזי,  איב 
רחל צמח , אלכסנדרה קוכמן, סילביה קלקשטיין, 

שמילה קריני, מיכל רואף, ויטלי רוזנפט
מייסדת ארכיון הבימה ואתר ארכיון הבימה: 

חני זליגסון
אחראי ארכיון: רמי סמו

ארכיון הבימה פתוח לקהל בימים:
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

אחזקה:
מנהל הבית: חיים אמויאל

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

ס. מנהל מחלקת סדרנים: עמית אופנר, יוסי דיל
מיכל  חכים,  נתי  ולנשטיין,  בועז  אחראי:  סדרן 
רוזמן, מעיין גורדון, עפרי שוואב, קרן שני, אביבית 

סימן טוב, תמרה מובשוביץ, אבי גרשון
אחראית מחלקת כספים: 

אסתי גולדשטיין
מח’ כספים: רותי אגסי, תקוה גחפי, 

קרן קורקוס, שלומית קראוס

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, ענבר לוי
מנהלת מחלקה חינוכית: שיר סיני

שיווק פרויקטים ומכירה לקבוצות: 
יסמין דארר, אילן הרמן, מירי עופר,

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, ימית אטיאס, 

מור אמסלם, יותם אורן, טל יגר, יונתן פיינסוד, 
טלי צוקר, תמר קרלינסקי

תרגום בהצגות: תטא שירותי תרגום לתיאטרון
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היום קל יותר מתמיד להצטרף לרשת ‘עד 120’. בוחרים במסלול נכון 
עבורכם, נהנים ממבצע מיוחד לקיץ ומצטרפים לבית מאיר פנים,  מלא 

עניין ותוכן, חם ומשפחתי עם קהילה תוססת ויצירתית.
 נשמח לארח אתכם, להכיר ולספר לכם יותר. עד 120.

קיץ מפתיע ב-‘עד 120’
 מבצע מיוחד לדירות אחרונות

הבית בראשון לציון  •  הבית בהוד השרון  •  הבית בתל אביב  •  בקרוב - הבית במודיעין

www.ad-120.co.il  |  * 6120      עד 120 - רשת בתי מגורים לגיל השלישי

 המבצע למצטרפים חדשים בלבד, בתוקף עד לתאריך 31.8.2018. 
המבצע בכפוף לתנאי ההתקשרות לחברה. ט.ל.ח. * 6120


