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המחזה 
מוריס שימל חי את סירחון חייו הרגילים. 

בגיל ארבעים הוא עדיין נמצא תחת סינר אימו, 
תולבריינה. למוריס ציפיות גדולות מחייו, מי 

יודע איזה עתיד מרגש מחכה לו - הוא עוד עשוי 
להתחתן עם בלגית מאנטוורפן. בינתיים הוא 

תקוע עם חולדונקה ועם חבריו, שאף הם יכלו 
להיות אחרים, יפים וזוהרים יותר, שונים לגמרי 

ממה שהם היום.

תודות: מד"א

בואו להציל חיים - הצטרפו להכשרות מד"א!
)להרשמה: www.mdais.org או 1-700-500-430(

מוריס שימל
מאת חנוך לוין

בימוי: יעל רונן
תפאורה: לילי בן נחשון

תלבושות: ילנה קלריך  
מוסיקה: רן בגנו  

תאורה: קרן גרנק

משתתפים:
מ�ריס שימ�ל: אבי קושניר

ֵריינֶה, אימו: ליא קניג ת�לֶבְּ
ְרץ, אביו: יוסי סגל ג�מְפֶּ

לּו, ידידו: עמי סמולרצ'יק גורדון בְּ
עמוס ּפּוּפ, ידידו: אורי הוכמן

אלכסנדר ד�ְך, ידידו: תומר שרון 
שיבולת נְֵרד, אהובה לא מושגת: אנה דוברוביצקי

ח�לֶד�נְָקה, מושגת: מיקי פלג
ה, אביה: יוסי סגל ּפ�מְפָּ

ה, זונה: דבורה קידר ְרּבּובָּ טֶלֶגְֶרפְצְיָה, אימה/ בַּ
יטְֶרפֶלְד, קרוב רחוק/רופא/חולה זקן: רוברטו פולק הַיְינֶה מְַריְינֶה ִבּ

נגנים: כינור ומנדולינה: אדם מדר/תומר מוקד  
קלידים ואקורדיון: עידן סוכובולסקי/נדב רובינשטיין  

 
מנהלת הפקה: יעל פורת 
עוזרת במאי: דבורי ריס

 
עריכת תוכניה: רות טון מנדלסון 

תחקיר ועריכה: יונתן קלדרון
צילום בחזרה: ז'ראר אלון

עיצוב תוכניה: הדס צוקרמן
הפקת תוכניה: מקאן אריקסון

הצגה ראשונה: 28 באוקטובר 2010, אולם אריסון
משך הצגה: שעה וארבעים ללא הפסקה

המחזה 'מוריס שימל' 
הושלם בנובמבר 1998.



Morris Shimmel
By Hanoch Levin
Director: Yael Ronen
Set Designer: Lily Ben Nachshon
Costume Designer: Yelena Kelrich 
Music: Ran Bagno
Lighting: Keren Granek

The Cast:
Morris Shimel: Avi Kushnir                 
Tollebraine, his mother: Lia Kenig                     
Gompertz, his father: Yossi Segal
Gordon Blue, his friend:  Ami Smolarchik
Amos Poop, his friend: Uri Hochman                 
Alexander Doch, his friend: Tomer Sharon                 
Shibolet Nerd, an unobtainable lover:  Anna Dubrovitsky      
Choledonka, obtainable: Micky Peleg
Pompa, her father: Yossi Segal          
Telegreptsia, her mother, Barbuba/prostitute: Dvora Keidar 
Heine Mriene Bitterfeld,
a remote relative / Doctor / Old sick patient: Roberto Polak           

Musicians:
Violin & Mandoline: Adam Mader/Tomer Moked
Percussion & Accordion: Idan Sochovolsky
/Nadav Rubinshtein

Production Manager: Yael Porat
Assistant Director: Dvori Riss
                

Program Editor: Ruth Tonn Mendelson
Research: Yonatan Calderon
Photography: Gerard Allon
Graphic Design: Hadas Zukerman
Production: McCann Erickson

Opening: 8 October 2010, Arison Theatre
Length: 1 hour 40 minutes with no interval

The play
Morris Shimel lives the stench of his ordinary life. 
At the age of forty he still hides under his mother’s, 
Tolebreine, apron.
Morris has high expectations on his life, who knows 
what an exiting future awaits him – he might still 
marry a Belgian woman from Antwerpen. In the 
meanwhile he is stuck with Choledonka and with his 
friends, who like him, could have been other, beautiful
and glamourous, completely different then who they 
are now. 



חנוך לוין נולד בתל אביב ב-18 בדצמבר 1943 ונפטר ממחלת הסרטן ב-1 באוגוסט 1999. 
לוין, מחזאי, במאי, משורר וסופר, כתב מחזות, מערכונים, פזמונים, סיפורים ושירה; את מרבית 
מחזותיו ביים בעצמו. ביצירתו הבימתית כבימאי וכמחזאי, הוא פיתח שפה דרמטית ותיאטרונית 

ייחודית, שנוצרה תוך שלוב בין הטקסט הפיוטי שכתב לבין הדימויים  שעיצב עם השחקנים ומעצבי 
התפאורה, התלבושות והתאורה, המוסיקאי והכוריאוגרף. הצגותיו התאפיינו ביכולתו לשלב בין 

עבודתם של יוצרים שונים והיו תמיד חגיגה של מלים ודימויים חזותיים, המבוססת על אהבה רבה 
לתיאטרון ולכל הלוקחים חלק בהצגה.

לא רצוי להסמיך נסיבות ביוגרפיות מסוימות ליצירה ענפה, רבגונית וייחודית כל כך כשל לוין, 
אך ניתן בכל זאת לאבחן נושאים מסוימים, תבניות ונטיות אמנותיות המאפיינות את יצירתו, 

וכן צרכים, דחפים ותשוקות שבאמצעותם ארג לוין האמן, את יצירתו ואת חייו. מבחינת האווירה 
והתרבות שאפפו את לוין, ניתן למפות צמתים בין כמה עולמות מורכבים. לוין הוא בן למשפחה 
דתית, נצר לרבנים ידועים מחסידות פולין. השכלתו הראשונה הייתה דתית, תחילה בבית הספר 

היסודי דתי "יעבץ", ואחר כך בבית הספר התיכון הדתי "צייטלין". הוא גדל ליד התחנה המרכזית 
הישנה של תל אביב, ובה עברו עליו ילדותו ובגרותו. בגיל שתים עשרה וחצי התייתם מאביו, ונאלץ 

לאחר מכן לעזוב את בית הספר כדי לעזור לאמו בפרנסתם. את לימודיו בבית ספר תיכון השלים 
תוך עבודה כנער שליח.   

לוין התבגר בישראל של שנות השישים, בחברה שהתאפיינה בהבדלים חריפים בין ילידי הארץ לבין 
עולים חדשים, בין עשירים לעניים, בין מזרחיים לאשכנזים ובין יהודים לערבים. הבדלים אלה הלכו 

והתעצמו לאחר מלחמת ששת הימים, בתקופה שהחל פרסומו של חנוך לוין כמחזאי. החיבור בין 
עולם הילדות ועולם הנערות והבגרות של לוין הוא ללא ספק תרכובת ייחודית של תרבות ישראלית 

תל אביבית, שבתוכה צמח ולמענה יצר.   
לוין החל דרכו כסאטיריקן. בתקופת לימודיו באוניברסיטת תל אביב )1964-1967(, פורסמו 

בעיתון הסטודנטים סאטירות מפרי עטו. גם מחזותיו הראשונים היו סאטירות פוליטיות, ביקורות 
נוקבות על שכרון הניצחון שאחז בחברה היהודית בארץ לאחר מלחמת ששת הימים. לוין לעג 

לדפוסי הרהב של החברה הישראלית והוקיע אותם. ברבים מכתביו מצויה ראייה נבואית ממש על 
התוצאות הטרגיות שהכיבוש עלול לגרור, ואכן גרר. באוגוסט 1968 הוצגה התכנית הסאטירית 

"את ואני והמלחמה הבאה" שביימה עדנה שביט, ובמרץ 1969 התכנית "קטשופ" שביים דוד לוין, 
אחיו. תהילתו של לוין )בעיני מעטים, אז( באה לו בעקבות הסערה הציבורית שליוותה את "מלכת 
האמבטיה" שהוצגה בתיאטרון הקאמרי באפריל 1970 בבימוי דוד לוין. ההצגה הורדה מהבמה לאחר 

19 הופעות בלחץ הקהל.
במקביל להצגות הסאטירה הפוליטית, ולמעשה כתחילתו של סוג דרמטי נוסף שלוין פיתח, הוצג  

ב-1969 המחזה "סולומון גריפ" שביים הלל נאמן בתיאטרון הפתוח. "סולומון גריפ", ראשון לסדרה 
של קומדיות המתמקדות בתשוקותיהם ובסבלותיהם של דמויות עגמומיות במסגרת חברתית של זוג 

או משפחה, בשיכון או בשכונה עירונית זו או אחרת. 
אך "חפץ" )תיאטרון חיפה, 1972(, למשל, הוא מחזה שניתן הן לפירוש חברתי-ישראלי בהיות 

פוגרא, דמות מובילה ביצירה, בת 24 כגילה של מדינת ישראל אז, והן כמחזה קיומי על השפלות 
הדדיות. עוד מחזות  מסוג זה הם: "יעקובי וליידנטל")תיאטרון הקאמרי, 1972(, "נעורי ורדל'ה" 
)תיאטרון הקאמרי, 1974(, "קרום")תיאטרון הקאמרי, 1975(, "פופר")תיאטרון הקאמרי, 1976(, 

"סוחרי גומי" )תיאטרון הקאמרי, 1978(, "אורזי מזוודות")תיאטרון הקאמרי, 1983(, "מלאכת 
החיים")תיאטרון הבימה, 1989(, "המתלבט")תיאטרון הקאמרי, 1990(, "הופס והופלה")תיאטרון 
הקאמרי, 1991(, "האישה המופלאה שבתוכנו")תיאטרון החאן, 1994( ו"הזונה מאוהיו")תיאטרון 

הקאמרי, 1996(. 
ב-1979, עם הצגת "הוצאה להורג" בתיאטרון הקאמרי, הסתמן כיוון חדש במחזאות של לוין - 
המחזות המיתולוגיים. מחזות אלה מבוססים על מיתוסים מרכזיים בתרבות המערב, כמו "ייסורי 
איוב" )הקאמרי, 1981(, "הזונה הגדולה מבבל" )הקאמרי, 1982( "הילד חולם" )הבימה, 1993(, 

"פעורי פה" )הקאמרי, 1995(, "כריתת ראש" )הבימה, 1996( - על קריאות חדשות של הטרגדיה 
היוונית, בעיקר של אוריפידס – "הנשים האבודות מטרויה" )הקאמרי, 1984(, "כולם רוצים לחיות" 

חנוך לוין

)הקאמרי, 1985( ו"הבכיינים" - קריאה חדשה של "אגממנון" של איסכילוס, והמחזה האחרון שכתב 
לפני מותו. במחזות אלה מפתח לוין דיאלוג עם הסמלים העיקריים ועם תבניות היסוד של התרבות 

המערבית, תוך ניסיון לכתוב טרגדיה מודרנית ולעצב מחדש את הסבל האנושי באופן דרמטי. דוגמה 
חשובה לסוג זה של דרמה המתמקדת בסבל הוא המחזה "אשכבה", המבוסס על שלושה סיפורים של 

צ'כוב, וההצגה האחרונה שלוין ביים )תיאטרון הקאמרי, 1999(.
דרכו של לוין כבמאי החלה ב"יעקובי וליידנטל" )תיאטרון הקאמרי, 1972(, כשעבד עם זהרירה 

חריפאי, יוסף כרמון ואלברט כהן, ועם מעצבת התפאורה והתלבושות רות דר. אחרי הצגה זו ביים 
לוין 21 ממחזותיו. התקשרויותיו עם שחקנים רבים היו, לעיתים, ארוכות טווח, כמו עם חריפאי, 

כרמון, כהן וכן עם ג'יטה מונטה, יצחק חיזקיה, ששון גבאי, רבקה גור, רות סגל, רבקה נוימן, 
יהודה אלמגור, מיכאל כורש, דרור קרן, דינה בליי, סנדרה שוונוולד. הוא עבד עם המעצבים רותי 
דר, רוני תורן, רקפת לוי, עם המוסיקאים אלכס כגן, פולדי שצמן, אורי וידיסלבסקי ויוסי בן נון 

שנים רבות ואתם עיצב את שפתו התיאטרונית הייחודית. 
במותו השאיר אחריו לוין ירושה רוחנית-אמנותית ענפה, הכוללת 56 מחזות )חוץ מהסאטירות 

הפוליטיות, ומהמחזות עלו רק 33 על הבמה בחייו(; שני ספרי פרוזה, "החולה הנצחי" ו"האהובה" 
ו"איש עומד מאחורי אשה יושבת"; שני קבצי מערכונים ופזמונים, "מה אכפת לציפור" ו"הג'יגולו 

מקונגו", ספר שירים "חיי המתים" ושני ספרי ילדים "מסע הדוד מקס", "הילדה חיותה רואה 
ממותה". בשנת 1999, השנה האחרונה לחייו, דאג להוציא לאור את כל יצירתו בהוצאה משותפת 

של ספרי 'סימן קריאה', 'הקיבוץ המאוחד' ו'ספרי תל אביב'. בקרוב ייצא לאור כרך נוסף של כתביו 
האחרונים.  

כיוצר פורה מתחרה כמות יצירתו של לוין רק באיכותה. ביקורת הספרות, הדרמה והתרבות 
הישראלית הכירה כבר לפני שנים רבות בסגולותיו של לוין, שהוא אחד היוצרים שזכו לשפע 

עצום של התייחסויות - מיעוטן שוללות ומרביתן אוהדות ביותר. לאחרונה גם מתפתחת הביקורת 
האקדמית, הכוללת יותר, על יצירתו, אם מבחינת האמירה החברתית, ואם מבחינת לשונו המיוחדת 
במינה )שכונתה בין היתר "רזה", מדויקת" ו"שרירית"( - ובעיקר מבחינת היחס הנדיר בין אלימות 

מפורשת, חסרת רחמים עצמיים ובוטה, לבין עדנה אין קץ, חמלה ואולי אפילו פן של רוחניות 
מזוקקת ובלתי מימסדית לחלוטין.   

דר' נורית יערי, פרופ' שמעון לוי
אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון

צילום מתוך עטיפת הדיסק 
"כשתחשכנה עיניי: שירים ומוסיקה 

ממחזותיו של חנוך לוין"



איך לוין מתכתב עם הקומדיה
בקומדיה של חנוך לוין יש מתח בין הרצון 
להגשים תשוקה )להשיג אשה( לבין האופן 

שבו מתבררת מהר מאוד אי היכולת להגשים 
תשוקה זו. תבנית הפעולה המקרטעת של לוין 

כרוכה בהטלת ספק ביכולת להגשים אפילו את 
מטרת הפעולה הקומית המצומצמת הזאת. שימו 

לב להבדל בין הגיבור הלויני לבין הגיבורים 
הקומיים, המוליירים או השקספירים. כמה 

נחושה פעולתם, כמה רצופה, וכמה תלויות 
הקומדיות הללו דווקא במכשולים הניצבים 

על דרכם של הגיבורים. כדי להבחין במאפייני 
הז'אנר של לוין דווקא על רקע הז'אנר העתיק 

שבתחומו הוא פועל, שימו לב איך כושל 
הגיבור שלו.

ככותב קומדיות לוין אינו מאמין בפעולה 
שלמה, היכולה לשמח את לב הצופים. הוא אינו 

מאמין באפשרות להגשים תשוקה, אושר או 
אהבה, זולת אמונו בהנאה מן ההצגה עצמה, 

כולל ההנאה שלנו מן ההזדהות עם כישלונות 
הגיבור להגשים את תשוקתו. התשוקה לאשה, 
ומיד לאחר מכן הוויתור על התשוקה, עוברים 

פעמים רבות דרך 'היוודעות', אבל גם זו 
מתרחשת בסמוך לפתיחת המחזה. הגיבור של 

לוין מבין מהר מאוד את מר גורלו, והמשך 
הפעולה מתרחש חרף ההבנה הזאת, ובדרך כלל 

גם חרף הפאסיביות שלו. 
הקומדיה, לדורותיה, עושה שימוש בעליז ב'סוף 

טוב', והסוף הטוב הזה הוא מלאכותי במלוא 
מובן המילה, כלומר מלאכותיותו מהנה אותנו 
כקונבנציה של 'ניצחון השמחה'. הסיומים אצל 
לוין אינם מבקשים לעשות זאת כך. או מוטב, 
יש משהו בתוגה הלוינית המגייס אותנו לצחוק 

איתה ועליה.

פארודיה על פנטזיה
הגאולה אותה הציע לוין לקהלו, גם בקומדיות 
היותר שחורות, הגיעה לשיאה בפנטזיה. אנסח 

זאת כך: הפנטזיה מופיעה בקומדיה הלוינית רק 

כפארודיה על פנטזיה. הפארודיה מבטאת אי 
אמון של המחזאי ביכולת להגשים את הפנטזיה, 

אם לומר זאת בשפה פשוטה, וביתר דיוק כל 
הפעולה בקומדיה הלוינית נכשלת מתחילה, 

משום שאין לסובייקטים שלה – קהל וגיבורים 
– שום סיכוי להגשים את הפנטזיה. ואולם, 
הפינטוז מופיע תמיד גם כאפשרות נוספת 

לעתיד לבוא, אחרי כל המפלות, לצד הסיום 
ה"מדכדך". 

האפשרות הזאת נובעת מהגעגוע, מהרצון 
להמשיך ולהשתוקק, ואם לא להשתוקק 

למשהו שיש לו סיכוי, כי אז לפחות לפנטז על 
הסיכוי גם כאשר יודעים כי זוהי פנטזיה. זהו 
הדבר המשמעותי ביותר, אולי היחיד, הנמלט 

מאחיזתה של הפארודיה אצל לוין, מפירוק 
אירוני בידיו הכופרות באמת בכל דבר אחר, 
זולת אותה אמת נשגבת של הפנטזיה עצמה. 

בהגנה על הפנטזיה, מגן לוין על הגאולה 
היחידה שהוא מציע לצופיו: להתגבר על 

עליבות היש בעזרת האמונה, להתנכר לעובדה 
שבעצם מתחת ליש הזה אין ולא כלום, רק אַין 

גדול ומאיים.

"האמצע החסר"
כל גיבוריה המובסים של הקומדיה הלוינית 
"מפצים" את עצמם, מייצגים את תשוקתם 
הנבלמת מעבר לדלת, באמצעות פנטזיה. 

וכאמור, הוויתור על הגשמתה של התשוקה 
ושימורה באמצעות הפנטזיה שמור אצל לוין 

רק לעבדים. את האדונים לוין אינו מכיר, 
ואין הוא מתעניין בהם. הם חלק מהפארסה, 

חלק מהרישום הגס, הצורם, ניגוד לציור הרך, 
האוהב, לפעמים סנטימנטלי, של ה'עבדים'. 

האדונים של לוין אינם משתוקקים, אלא 
צורכים, או מוטב - יש להם יצרים והם 

מספקים אותם. 
אבל לאף אחת מהדמויות אין דרך לפנטז את 
דרך השגתו של האובייקט הנחשק. זה המקום 

שבו הפארודיה הלוינית ממלאת את תפקיד 
האמצע החסר. כאשר מופיעה הפנטזיה היא 

מופיעה באופן אירוני, בדרך פארודית. 
כאן נשאר הקהל, כמו הגיבור, רק עם דמיונו. 
הקהל מוזמן לעשות רק את מה ש'עבדיו' של 

לוין לומדים לעשותו במהלך הקומדיה – לפנטז. 
לשם כך מבטלת הקומדיה הלוינית את הגבולות 

בין הפנטזיה של הקהל לפנטזיה של הדמויות. 
זהו התענוג שלוין מציע לקהלו: לדעת שאין, 

ובכל זאת ליהנות מהיש.

הגאולה הלוינית
אבל יש משהו אחר, חשוב יותר. יש משהו דומה 

בין "האמצע החסר" – זה החור בפנטזיה, אי 
היכולת להיגאל באמת באמצעות המְחָזָה של 
פנטזיה – לבין הישיבה באולם התיאטרון. לא 

בכדי מתארת ברלו מ"סוחרי גומי" את ההליכה 
להצגה כאפשרות להגשמת פנטזיה, אפשרות 
ששיאה בלשון עתיד, כלומר במה שעדיין לא 

התגשם:

ברלו: אה, הרגע הזה בתיאטרון, כשהאור 
באולם כבר כבה והאור על המסך עוד לא 

נדלק, והקהל יושב בחושך ומחכה בדומיה, 
כל הציפיות, כל החלומות של אלף מרוכזים 
בנקודה אחת באפלה שממול; יש לי הרגשה 
שכל חיי אני חיה ברגע הזה, מחכה בחושך, 

ותיכף ייפתח המסך, הבמה תוצף באור מסנוור 
וחיים ססגוניים יתחילו לזרום מול פני. כן, 

תיכף יתחילו לזרוח כאן חיים ססגוניים, חיים 
נפלאים ומרהיבי עין, שכדוגמתם עוד לא ראינו 

מעולם.
 

שוב "האמצע חסר". מה שראינו בהצגה, אינו 
מתואר. יש רק עתיד לא ממומש, המתנודד על 
הרגע-שלפני. כמו בסיפור המחזה, שהכל נגמר 

בו בלי שהתשוקה הוגשמה )לא חתונה, לא 
משגל של ממש, לא עיסקה(, לוין מחריב את 
הפנטזיה, ומקימה מחדש בו-בזמן. הוא מודיע 
ברבים שאין שום סיכוי, "האמצע חסר", אין 

הצגה, אין תפאורה, אין משחק, ובאחת הוא גם 
מציב הצגה, קסם, געגוע עז, ידיעה שראינו 

הצגה נפלאה. 
היש קיים דווקא נוכח אי היכולת להגשים את 
התשוקה, היש מוחשי דווקא ברגעים בהם הוא 
מתקשה להכחיש את האין, והוא נמתח על פי 

תהום, מתקשה להסתירה מעבר לתפאורה, 
לקולות, לצחוקים, לדמעות, לתשוקה של 

הקהל.

הדיאלקטיקה של התשוקה והמוות אצל לוין 
משאירה את הקהל והמחזאי ביתרון כלשהו 
על פני דמויות הקומדיה. הגיבור הקומי של 
לוין אינו מסתכל לאַין בעיניים. לוין עצמו 

מזמין את הקהל שלו לעשות זאת, לזכור שהיש 
הוא הכחשה של האין, ובאחת גם לקבל את 

ההכחשה הזאת כגאולה, הצגת תיאטרון.

נערך מתוך ספרו החדש של יצחק לאור "חנוך 
לוין: מונוגרפיה" )הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 

2010( ומן המאמר "ובחושך, בדממה נשכח לו דובדבן": 
על הפנטזיה בקומדיות של חנוך לוין )מטעם, חוב' 4, 

דצמבר 2005(.

על הפנטזיה 
בקומדיות 

של חנוך לוין
יצחק לאור



"לפעמים עולה בדמיוני איצטדיון ענק ובו רבבות נשים משתוללות ומריעות:
"אלכסנדר דוך! אלכסנדר דוך"! על מה ולמה הן מריעות -  אין לי מושג.

ואני מתכופף לי קצת מצניעות בפנים רציניים; לא נעים תהילה, יפהפיות, אושר, בלגן שלם. 
ובמציאות אני מספק שירותי כיבוי לגברות מתלקחות". )מתוך המחזה(



אנחנו לא אוהבים 
להסתכל על התחת שלנו...

אנשי תיאטרון צרפתים על חנוך לוין 
מתוך ספרה של נורית יערי 

לורנס סנדרוביץ', מתרגמת לוין לצרפתית
לתרגם את לוין, משמע להשתומם לנוכח כל צרוף של מילה למילה, ועם זאת 

למצוא שכל אחת מהן נמצאת בדיוק במקום שבו עליה להימצא, נכונה, מושלמת, 
הכרחית ורבת ערך. זהו חיפוש תמידי על מנת למצוא בצרפתית את צבעה של 

השפה הזאת שהיא לא עברית בלבד, אלא יותר מזה "לוינית", שפה שהשפעתה היא 
מיידית, שפה של מהלומת אגרוף שמכה אך לעולם אינה משתקת, שתופסת את 

הצופה במלכודת ומכריחה אותו להתבונן בעצמו במראה לא מחניפה במיוחד... שפה 
שהוא יוצר בכל כך הרבה הומור, אהבה וחיוניות גואלת עד שאנחנו רוצים עוד. 

שפה של חסכנות מירבית שיוצרת דימויים מרהיבים. והפזמונים. מושגים יומיומיים 
שמצטלבים כך שמתוכם עולה פיוט מופלא. חרוז חופשי. עם השנים, הטקסטים 

הולכים ומתקצרים. הם טרגיים יותר, ליצניים פחות. וגם אין יותר פזמונים.

ז'ק ניֶשה, במאי 
)"סוחרי גומי" 1994(

במקרה נתקלתי בתרגום של ליליאן אטלן ל"סוחרי גומי". חשתי הלם של ממש. 
ההפתעה היתה כבירה. הנה סופר שיש לו חוש והבנה לפארסה, סגנון שאצלנו ממש 

נשכח ואפילו נדחה. ניתן להגדיר את הפארסה כשילוב טעון בחומר-נפץ של מין, 
כסף ומוות. אנחנו בלי ספק מתורבתים מדי, מעודנים מדי. השבתו של מה שאנחנו 

דוחקים לצללים אל אור הזרקורים מעיק עלינו. אנחנו רואים את עצמנו "עם הראש 
בעננים". אבל אנחנו לא אוהבים להסתכל על התחת שלנו, על החייתיות שלנו, על 

הפראות שלנו.

מישל דידים, במאי 
)"יעקובי וליידנטל" 1999, אביניון 2000(       

סגנון מיוחד במינו, חמוץ, אכזרי לפעמים, מאפיין את התיאטרון של לוין, אבל 
מעל לכל כתיבתו מפתחת ראיה חסרת פשרות של האנושיות ובאופן פרדוקסאלי 

מבט שחומל עליה וממתיק גם את הצדדים הרעים ביותר. אפשר להבין אותם. 
המכונה האנושית מתגלה בפעולה עם כל ניגודיה, עם תשוקתה הנוראה לאהבה, 

שכופה על האחר כניעה טוטאלית.
לוין הוא בעל אוריינטציה פוליטית מובהקת, המציבה אותו בין אישי החזון וחושפי 

המשמעות של תקופתו. הוא מכיר את העולם ואת שקריו. הוא יודע למצוא את 
המלים שמבטאות את הדו-פרצופיות. הוא משרטט את הדיאלקטיקה שמאפשרת 

לצופה לנתח איפה נמצא באמת העושק, איפה הנעשק, מי מושך בחוטים ומי מרוויח 
מן הפשע.       

Le Théâtre de Hanokh Levin: Ensemble à l’ombre
des canons, éditions Théâtrales, 2008

כריסטין מורילו, שחקנית 
)"סוחרי גומי" 1984, "יעקבי ולידנטל" 1999(

לא קראתי הרבה לוין. אני מכירה רק את האושר שבלשחק אותו. קראתי מספר 
תמונות שהתבקשתי לקרוא במחווה ללוין בתיאטרון "לה קולין", ואת "הלוויה 

חורפית" שהציעו לי לאחרונה. הרושם שלי?... אני מעריצה, נקודה. בחוג 
המעריצים. לוין עונה על כל מה שאני אוהבת: הוא מכריח אותי לאנוס את עצמי 

כדי להגיע אל מעבר למה ש"מכובד". והוא מכשף אותי. והורג אותי מצחוק. החזרות 
על הטקסטים שלו סוחטות, לעתים קרובות מצחיקות עד טרוף ומלהיבות. אני 

מתגעגעת ומוקסמת מן ההזדמנות שהיתה לי לשחק אותו.

לורן ברטום, במאי
)"פופר" 2007, "יסורי איוב" 2010(

המילה הראשונה שעולה על דעתי בהקשר לסוג הכתיבה הזה היא "חסכנות". 
חסכנות בשפה, חסכנות נבונה ודקה. אני אוהב אצל הסופר הזה את העובדה שהוא 

מכוון תמיד אל המהותי, שכתיבתו היא "סטירה בפרצוף", שהיא נקייה מכל 
קישוט... זהו כשרונו העצום! יש בטקסטים שלו עוז ופשטות מטלטלים. אני מרגיש 
שאני ניצב מול סופר גדול, הן בשל גיוון הסגנונות התיאטרליים שהוא נוגע בהם 
והן בשל הפשטות של סגנון הכתיבה הישיר, הפוגע "בול" בכל משפט. אני רואה 

חוט שמקשר אותו לסופר צרפתי שגם על מחזותיו עבדתי: ז'ורז' פדו.

סטפאן בראונשווייג, במאי 
)"הילד חולם" 2006(

נדירות הן הפעמים שמחזות בני זמננו מעוררים בי השראה, אבל "הילד חולם" 
כבש את לבי מייד. אולי כי הוא קשור עם מספר נושאים או שאלות שאותם בחנתי 

בהצגות אחרות. אבל אולי גם כי מחזה זה מציב בעצמו סימני שאלה, בחינות 
ופרדוקסים. מה שמשך אותי ביותר לתיאטרון של חנוך לוין - ואולי יותר מכל 
ל"הילד חולם" - הוא שהמדובר בתיאטרון רב פרדוקסים. מובן מאליו שיש בו 

אלימות, אבל מעבר לזה הוא עוסק יותר ביחסים ברוטאליים וישירים בין בני-האדם, 
שנובעים בעצם מסוג של עדינות או רוך. 

תרגם לעברית: דורי פרנס

Le Théâtre de Hanokh Levin: Ensemble à l’ombre
des canons, éditions Théâtrales, 2008



קריקטורה שהיא אמת

שיחקת בעבר בשני מחזות של חנוך לוין, "הלוויה חורפית" ו"מלאכת החיים". 
כשעשינו את "הלוויה חורפית" בשנת 78', אנשים עוד לא היו רגילים לחנוך לוין, עוד לא כל 

כך טעמו אותו. ההצגה רצה הרבה פחות מ"מלאכת החיים". אני חושבת שהמחזה הקדים את זמנו 
והתגובות היו חריפות בנוסח של "מה זה, בתיאטרון הלאומי ביטויים כמו פורצלה!". לדעתי, זה 

מחזה מקסים אבל הקהל הסנובי של אז לא כל כך הבין אותו.

איך זה לשחק במחזה של חנוך לוין?
התפקידים שלו תמיד מעניינים. רגע אתה בוכה ורגע אתה צועק. הוא לש בך בפנים את כל 

המחשבות והרגשות. ב"מלאכת החיים", הרגשתי כל רגע משהו חדש מבחינת ביטוי ורגש. וגם 
ב"מוריס שימל". הגישה שלו לאישה מאוד מעניינת. יש לי רושם שהוא אוהב אותנו הנשים, מבקר 

אותנו, שונא אותנו אבל לא יכול בלעדינו. הוא מחלק אותנו לכל מיני גילאים. לכל גיל יש לו 
גישה ספציפית. 

האימהות אצל חנוך לוין הן שתלטניות, קנאיות, הן רוצות, הן נותנות, הן לוקחות בחזרה. יש כל 
הזמן התמודדות עם הדבר הזה שיצא מהבטן שלך. אני נתתי לך לצאת, אתה הבשר שלי, אבל אתה 
לא תולבריינה. בעצם אתה כן תולבריינה. היא לא יכולה להחליט אם הוא בעצם שייך רק לה, אם 

מותר לו להיות רק שלה. זה אולי נראה מצחיק אבל בעצם אלה החיים. 

הדמות של תולבריינה מאוד מעניינת. קשה לאפיין אותה, לדעת אם לאהוב 
אותה או לשנוא אותה.

בתולבריינה יש רוע ואגוצנטריות אבל יש בה גם טוב חבוי. כל האלמנטים האלה ישנם בה. יש בה 
הרבה ניגודיות. "הלוואי שאמות ואז כבר יראה העולם מה זה!" – היא חושבת שהעולם לא יהיה אותו 

דבר בלעדיה. היא כל הזמן חושבת על עצמה, על הכאב שלה. כשבעלה מת היא אמנם בוכה קצת 
אבל מהר מאוד מאשימה אותו – "ברח, עזב אותי כמו גנב!" – היא תמיד גומרת עם הכאב שלה.

ככה חנוך לוין כתב אותה. אתה אומר לעצמך – "זו אישה רעה" – אבל פתאום היא לא רעה, אלא 
מתחשבת. למשל כשנפרדת מהבן שלה, אחרי שהיא לא מוכנה לגלות מי היא באמת תולבריינה, 
ובפרידה היא פתאום נזכרת איך הוא אכל את הלבן כשהיה תינוק. והנה לכם כל התולבריינה – 

בסופו של דבר, אני כולי בכל זאת אימא.

יש בדמויות שלו משהו מאוד קריקטוריסטי. איך ניגשים לשחק דמות
חנוך לוינית?

אצל חנוך לוין לא משתמשים בשיטת סטניסלבסקי. אצל חנוך לוין צריך להשתמש בשיטה של חנוך 
לוין. צריך לאהוב את הכתיבה שלו ולהיכנס לתוכה. לפעמים אתה יכול לזהות בתוכך איזו תכונה 
שיש לדמות, ולפעמים אתה יכול להגיד לעצמך – "היא מוכרת לי התולבריינה הזאת, אני מכירה 

את הגברת הזאת!" 
אני דווקא לא חושבת שהדמויות שלו הן קריקטורות. הוא כאילו שם להן מסיכה אבל מתחת לה יש 

משהו מאוד אמיתי. הן מדברות קצת אחרת, מפרשות אחרת, אבל יש בהן משהו מאוד אמיתי. 

מה יחסך לנושאים שמעסיקים את חנוך לוין, נושאים מטרידים כמו נוזלי גוף 
או אובססיה עם המוות?

הבנאדם מדבר אמת גם אם הוא מתבטא בגסות. כמי שהתמודד עם המוות כל חייו, הוא לוקח אותו 
כדבר מאוד קיים, נוכח, שאי אפשר להימנע ממנו. אתה חושב שהוא צוחק מזה, אבל באיזשהו מקום 

ישנה גם הקריצה לכאב. 

לפעמים אני חושב שאולי יש משהו קצת ילדותי ואפילו דקדנטי בתיאטרון הזה, 
בכל הנפיחות ובגסויות. למשל, ב"יאקיש ופופצ'ה" האבא אומר, על סף מותו, 

שאם למד משהו בחיים שלו, זה שאין דבר מצחיק יותר מנוד – זה מה שהוא 
אומר ברגע הכי דרמטי של הגסיסה שלו.

הוא מאוד אמיתי, הבחור. האמת היא שאלו החיים. ברגעים הכי דרמטיים ישנו גם הצחוק. הוא תמיד 
על הגבול. אנחנו לא תמיד מודיעים לזה, אבל גם לי וגם לך בטח קרה שברגעים של כאב ודרמה 
חזקה ישנו הרצון לצחוק. חנוך לוין קורע מאיתנו את המסיכה של הרצינות והחשיבות העצמית. 
למשל, אם אתה רואה מישהו נופל אז אתה מגיב באופן רציני ומפספס את הקומי שבסיטואציה 

הזאת. אבל חנוך ראה את הדברים כמו שהם. הוא מגלה לנו שאנחנו שמים כל הזמן מסיכות. כשהוא 
רואה מישהו נופל הוא פורץ בצחוק.

איך התמודדתם עם החומרים הללו? 
אני זוכרת שהוא הביא לנו את המחזה "מלאכת החיים". המחזה היה כל כך מושלם. לעיתים רחוקות 

פוגשים במחזה שלא צריך לעשות בו שינויים. הכל היה שם. שום מחיקה, שום תוספת. גם עכשיו 
ב"מוריס שימל" - התפקיד שם, המונולוגים שם. לא צריך לגעת. יש לי הרגשה שהרוח שלו מרחפת 

שם.

איך היה לעבוד איתו?
הוא היה איש מאוד מעניין. באופן אישי לא דיברתי איתו הרבה. הוא תמיד היה קצת סגור. את 
"מלאכת החיים" ביים מיקי גורביץ', אבל חנוך היה מגיע לחזרות. הוא היה מסתכל על החזרה 

ושותק. באחת ההצגות הראשונות, התקשר פתאם והיה מאוד חסכוני במילים: "מאוד אהבתי אתמול 
בערב את מה שעשיתם. זה היה מאוד מרשים". אני חושבת שהוא התרשם שנתנו הכול מהלב. 

מהבחינה הזאת הוא היה מאוד ג'נטלמן. 

ראיון עם ליא קניג



איך היה לעבוד עם יעל? אין הרבה מחזאיות בתולדות התיאטרון העולמי, 
ואצלנו כאן יש בזמן האחרון את עדנה מזי"א וענת גוב ויעל רונן ועוד. 

זאת פעם ראשונה שאני עובדת עם יעלי. יש לה ראש מאוד פתוח. היא נותנת את כולה ואין אצלה 
פשרות. אני חושבת שבזמן האחרון נשים מאוד התבלטו וקיבלו יותר אומץ. לא רק בתחום הזה 

של התיאטרון, שנחשב בעבר לגברי, אלא בכל התחומים. נשים נמצאות היום בתפקידים הבכירים 
ביותר. יצא לי אפילו לעבוד עם אישה חרדית במאית.

יש לך דף בפייסבוק שבו את משוחחת עם מעריצים. הרבה אנשים בגילך בכלל 
לא מבינים מה זה פייסבוק ולמה זה טוב בכלל.

הגיל זה עניין של הרגשה. אני מרגישה מאוד צעירה. האמת היא שתמיד היו לי ידידים צעירים. יש 
גם מבוגרים, אבל בגלל שאני מוקפת בשחקנים ואנשי תיאטרון – רוב האנשים מסביבי הם צעירים 

ממני. יש לי ידיד צעיר שבנה לי אתר אינטרנט ושאל אותי אם אני רוצה גם פייסבוק. יש לי הרגשה 
שאני צריכה ללכת עם הזמן ולא אחורנית. לכן אמרתי, למה לא? בסופו של דבר, זה כל כך מקובל 

היום, כולם מדברים על זה. ופתאום מסתבר שיש לי הרבה מעריצים צעירים וכולם רוצים להיות 
חברים שלי. אז למה לא? אני מזמינה את כל מי שרוצה לכתוב לי בפייסבוק. אני מאוד אשמח. 

ראיין: יונתן קלדרון

ֵריינֶה ת�לֶבְּ
"אסון כזה עוד לא קרה. גומפרץ 

בעלי איננו. זהו אחד האסונות 
הגדולים שקרו אי-פעם עלי 

אדמות, אם לא הגדול שבהם. 
כבר היו אסונות בתולדות 

האנושות, כמו מות אבי פרציק 
ומות אימי חישטרה, גם הם 

אסונות כבירים שהאנושות לא 
האמינה ולא עיכלה, אבל הם 
קרו לפני הרבה שנים, ואילו 
מות גומפרץ עוד טרי, בקושי 

יצא מהתנור; ושנית, הם 
לפחות חיו יותר, ואילו גומפרץ 
בעלי לא חי, מת תינוק, פחות 
משבעים. כזה אסון, כזה אסון. 
איפה נשמע דבר כזה? שבעלי 

גומפרץ מת? הלא זה בלתי ניתן 
לתפיסה. בלתי הגיוני. אין בטבע 

דבר כזה. והנה - יש. גומפרץ 
איננו. מי איננו - גומפרץ. והלא 

כאן לא מדובר בסתם גומפרץ. 
תגידו מילא, יש איזה פרסי או 
אינדיאני בשם גומפרץ, היום 

ישנו, מחר איינו, למי אכפת - 
לא, כאן גומפרץ ב ע ל י, בעלי 
שראיתי אותו לצידי בוקר וערב! 
]...[ אוי, איזה אסון, איזה אסון, 

יטְֶרפֶלְד...איזה משהו שאין לו מילים!"  הַיְינֶה מְַריְינֶה ִבּ

הדמויות
מתוך המחזה

ְרץ ג�מְפֶּ
"ואז הוא אמר לה שהוא לא רוצה יותר 
אבל היא אמרה לו שהוא מוכרח ושאם 

הוא לא יגמור את הכוסמת"...



ּב�ר�ּב�ּב�ה
"ברבובה, ברבובה. ברבובה 

פה כבר חמישים שנה. גשם, 
קיץ, מתנפחים, מתכווצים, 

בניינים קמים, ממשלות 
נופלות - רק ברבובה לא 

זזה. זונה-אנדרטה".

לו גורדון בְּ
"לפני שנים החלטתי 

פתאום לעשות את השביל 
בשיער בצד ימין במקום 
בצד שמאל, ולכבוד זה 

קראו לי לזמן מה "גורדון 
המחודש". היה נדמה לי 

שמהשביל החדש מצד ימין 
יתחילו חיים חדשים, והם 
יהיו יפים וזוהרים, שונים 

לגמרי ממה שהיו כשהשביל 
היה מצד שמאל. נו, אז 

הנה השביל מצד ימין, והנה 
אני. ורק השם נדבק כמו 

צביטה נצחית בלב: "גורדון 
המחודש".

עמוס ּפּוּפ
"אני יודע עד היום שלולא 

הייתי זורק את המגהץ – הכול 
היה שונה! למה זרקתי לה את 
המגהץ על הקיר, למה, למה! 
כשאני רוצה לבלות, אני לא 

הולך לבית קפה או לסרט, 
אני פשוט יושב על המיטה 

ועוצם עיניים ורואה את עצמי 
עומד מולה בשעה ההיא אחרי 

הצהריים, ו ל א זורק את 
המגהץ. אדרבא, אני מלטף 
אותה ומחבק אותה והמגהץ 
נשאר בצד, לא זרוק, בכלל 
לא. מגהץ פשוט, שוכב לו 

במקום. והיא מניחה את ראשה 
על כתפי, והחיים ממשיכים 

להם לזרום באושר כזה 
שדמעות מציפות את העיניים. 
]הנה, עד עכשיו אני בוכה.[ זה 

הבילוי שלי - לדמות לעצמי 
איך אני לא זורק את המגהץ!"

אלכסנדר ד�ך
"פעם למדתי זימרה יחד 
עם בחור אחד בן-עירנו 

בשם שמוקלר. הוא מופיע 
כעת בתור באס באיזו עיר 
בין פרנקפורט להמבורג. 
אני זוכר את הימים ההם: 

האמביציות היו ללא גבול. 
לקח לי כמה שנים להבין 

שלא אהיה שליאפין; אבל 
לקח לי אחרי זה עוד כמה 

שנים טובות כדי להבין 
שלא אהיה גם שמוקלר. וזו 
היתה המהלומה הכי קשה. 

כי שליאפין הוא משהו 
ערטילאי, מופשט, בלתי 

מושג, לא להיות שליאפין זו 
לא בושה כל כך גדולה; אבל 
לא להיות שמוקלר ולהתיקל 

בו כמעט כל יום ברחוב!... 
]זהו. ועד היום אין לי מושג 
מי אני, אני יודע רק מי אני 

לא: אני לא שמוקלר.["

מ��יס ש�ימ�ל
"אהה, רבותי, איך שפתחתי 

את הפה והתחלתי עם 
הסירחון, עוד לא היה ברור 
אם אני טרגדיה או קומדיה. 
כשתקעתי לעצמי את הנעץ 

באגודל עדיין הסתמנה 
אפשרות תיאורטית לכיוון 

הטרגי, אבל ברגע שהתחלתי 
עם "מאיר קורנפלוק" ו"משה 

קורנפלוק", הלכה הטרגדיה 
ונעשה ברור: מוריס שימל – 
קומדיה. נורא חבל ש"משה 
קורנפלוק" ושצחקתי כמו 

אידיוט. אני קומדיה עם אבק 
זלזול, בייחוד מפי נשים 

צחקניות עם הבל-פה ניחוחי. 
נורא חבל. בילוי נעים".



בתחילת המחזה מוריס שימל נאלץ להודות כי 
גם אם היה לרגע ספק כלשהו בכך, חייו הם 

קומדיה ולא טרגדיה. העניין הוא שההתלבטות 
הזאת היא כבר ההכרעה של עצמה. הרי רק 
בקומדיה יכולה דמות לשאול אם זו קומדיה 

או טרגדיה. במלים אחרות, הקומדיה היא יותר 
"תיאטרלית". רק הקומדיה יכולה להתייחס 

לתיאטרליות של עצמה. נדמה שהשאלה הזאת 
של מוריס שימל מגלה עוד משהו על קומדיה, 

על המבנה של הגורל או של הפטאליות 
שמאפיין אותה, שגם הוא קשור לתיאטרליות. 

כאן הוא מתגלה בצורה המינימלית: המחווה 
השרירותית, שמנצלת את החירות התיאטרלית 
)דמות שואלת "האם זו קומדיה או טרגדיה"(, 

היא גם הרגע שבו מרחב האפשרויות נסגר 
)זו קומדיה(. העיקרון הזה נכון גם לגבי המבנה 

העלילתי הטיפוסי לקומדיה, שמתקדם בדרך 
של המצאות שרירותיות אל סיום שהוא למרות 

זאת בלתי נמנע. הקומדיה, אפשר לומר, לא 
מצליחה להימלט מגורלה להיות קומדיה.

אצל חנוך לוין המבנה הזה משתקף לעתים 
קרובות בחוסר היכולת של הדמויות להימלט. 
כך זה גם במחזה הזה. מוריס שימל, שדווקא 
מוצא אישה ואפילו אהבה - למעשה, במחזה 

הזה של לוין ממש אומרים, בדרך כלשהי
I love you - עוזב לשוודיה. כי מה אפשר 

 ,I love you לעשות במחזה אחרי שאומרים
אם לא לנסוע לשוודיה. כשהוא חוזר אחרי 
עשרים שנה הוא מבהיר שבעצם אי אפשר 

לברוח. כך הוא מסביר זאת לאשתו הנטושה 
חולדונקה: "רציתי לברוח מן השמות המשונים, 

תולבריינה, גומפרץ, חישטרה, פרציק 
ובמקומם נפלתי לגוסטבסון ויוזפסון, ייגרמאן 

וגרוברמאן; ושמות יש בשוודיה כמו כאן, פשוט 
החלפתי שמות בשמות, וכל החיים נראים לי 
כמו שיטוט בבית קברות - שמות ותאריכים".

ידוע שחנוך לוין נותן לדמויות שלו "שמות 
משונים". אבל המיוחד הוא שכאן הוא גם 

מתייחס לזה. אולי השם הוא עוד צורה של 
אותה מלכודת של שרירותיות פטאלית. 

אתה עמוס פופ או אלכסנדר דוך או גורדון 
בלו, וזה מוזר אבל זה מי שאתה. ככל שהוא 

שרירותי, השם הוא גם עובדה מוחלטת. 
)כמובן, כל שם הוא שרירותי ומוחלט באותה 

צורה. המודעות של הקומדיה ליכולת ההמצאה 
התיאטרלית, חשוב להבין, לא עושה אותה 

פחות "מציאותית". היא רק מבהירה על איזה 
היבט של המציאות הקומדיה מצביעה(. נדמה 

שהשמות האלה קשורים לצורת הקיום של חלק 
מהדמויות בקומדיות של לוין, קיום שהוא מין 
התעקשות. כל הדמויות המקיפות את מוריס 

שימל, פרט אולי לחולדונקה ארוסתו ולשיבולת 
נרד, האשה הנחשקת, קיימות קיום כזה. כל 

אחת מהן נאחזת במחווה אחת, במשפט אחד, 
בזיכרון אחד כגרעין הקיום שלהן. אחד חוזר 

אל מעשה נמהר שבעקבותיו עזבה אותו אישה. 
אחר נאחז בתקוות נעוריו הנכזבת להיות זמר. 

ושלישי, "גורדון המחודש" כינויו, חי את 
ההחלטה שעשה לפני כך וכך שנים לסרק את 
שיערו עם שביל בצד ימין במקום בצד שמאל: 

התקוות לשינוי שעוררה ההחלטה, והכזבתן. 

זה הצד הנוגע ללב במחזה הזה של לוין: 
הדמויות לא נאחזות בתקווה מטופשת, כזאת 
שאנחנו יודעים שתכזיב, אלא בתקווה שכבר 

הכזיבה. התקווה מסמנת בו זמנית את הפתיחה 
ואת הסגירה של מרחב האפשרויות, את אופק 
הבריחה ואת חוסר היכולת להימלט. הדמויות 

האלה, אפשר לומר, לא מצליחות להימלט 
מהתקווה שלהן. ושוב, הדוגמא המינימלית 

לכפילות הזאת היא שם של דמות: היינה מריינה 
ביטרפלד, קרוב רחוק של מוריס, שעצם אמירת 

שמו – למשל בהיכרות עם אחרים – מעוררת 
ציפייה ל"משהו אחר". אבל האמת היא שאין לו 

להיינה מריינה ביטרפלד מה לומר חוץ משמו.

הכול יכול לקרות בקומדיה. אפילו האב שמת 
ובפיו, מכל הדברים, דווקא המלה "כוסמת" 

יכול לקום לרגע לתחייה. אבל הוא ימות שוב 
ובפיו, שוב, המלה "כוסמת". כי כלום לא יכול 

לקרות בקומדיה.

ד"ר נועם יורן מאוניברסיטת בן גוריון הוא מחבר הספר 
"המילה הארוטית: שלוש קריאות ביצירתו של חנוך לוין" 

בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 2002.

קומדיה שלא מצליחה להימלט מגורלה
ד"ר נועם יורן

"אני אוהב אותך, חולדונקה. 
את בשבילי בכלל לא זבל, 
אבל אני זקוק לזמן. תני לי 

זמן,  חולדונקה, עוד לא 
פרשתי כנפיים". )מתוך המחזה(



מעכת את קיבתי, 
נערה יפה

חנוך לוין

מעכת את קיבתי, נערה יפה
בחולפך על פני ברחוב,

ואני גבר שקט ונמעך
עם מבט אפוף אד רטוב.

ומאוד אהבתי אותך, וכבר
רציתי ממך נכדים,

והלכת, והשארת נענוע מכאיב
של נישמת אחורייך הכבדים.

לא יהיו נכדים, נערה יפה,
ולא תהיי לי גם את,

איך הוקם אילן יוחסין ברגע,
וברגע אחד - נכרת.

ומה שיפה בחיים - שחולפים הם,
והזמן מאפיר נערות,

חשבת שאכאב בגללך לנצח –
והנה מכאיבות אחרות.

מעכת את קיבתי, נערה יפה
בחולפך על פני ברחוב,

ואני גבר שקט ונמעך
עם מבט אפוף אד רטוב.

מתוך: "הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים", 
הקיבוץ המאוחר, תל-אביב, תש"ס )2000(. 

היוצרים

יעל רונן )בימוי(
נולדה בירושלים בשנת 1976. 
בוגרת ביה"ס לאמנויות הבמה, 

סמינר הקיבוצים. משחק וכתיבה: 
HB studio בניו יורק. בין 
עבודותיה - כתיבה ובימוי: 

"המדריך לחיים הטובים" )שת"פ 
תיאטרון הבימה ותיאטרון באר 

שבע(, המחזה הוצג כקריאה 
 Schaubuhne מבוימת בתיאטרון

am Leniner Platz בברלין, 
 Royal גרמניה ובתיאטרון

National Theatre בלונדון. 
"שנה טובה לחקלאים בצפון" 

)מרכז הפרינג', ת"א(, "פלונטר" 
בתיאטרון הקאמרי. ההצגה הועלתה 

בפסטיבל קייפטאון, פסטיבל 
וויסבאדן, הפסטיבל הבינלאומי 
 SETT לאמנות בסאול, פסטיבל

בשטוטגרט ובדיסלדורף, בפסטיבל 
Berlin- סלמנקה, פסטיבל

 Schaubuhne פסטיבל ,Find
Ludwigshafen, פסטיבל

  Staatsschauspiel Dresden
פסטיבל ULM, פסטיבל 
ה-Barbican בלונדון.

"איזבלה" בתיאטרון באר שבע. 
"כישוף" באנסמבל עיתים. 
"אנטיגונה" עפ"י סופוקלס 

 Staatsschauspiel בתיאטרון
Dresden בגרמניה. "משוגעת" 
בתיאטרון הבימה. "בת ים" החלק 

הפולני בפרוייקט "בת ים טיקוצ'ין" 
)שת"פ תיאטרון הבימה ותיאטרון 

Wspolczesny בוורוצלאב, 
פולין(.

"דור שלישי" )שת"פ תיאטרון 
 Schaubuhne הבימה ותיאטרון

am Leniner Platz ברלין, 
גרמניה(.

"לילה לא שקט" בתיאטרון 
הקאמרי. בימוי: "רוזנקרנץ 

וגילדנשטרן מתים" בתיאטרון 
הקאמרי. "לעוף מכאן" )שת"פ 

תיאטרון הקאמרי, האופרה 
הישראלית והסינפונייטה 
הישראלית, באר שבע(. 

לילי בן נחשון
)עיצוב תפאורה(

בוגרת לימודי אמנות בבצלאל 
ובוגרת לימודי עיצוב תפאורה

 Motley Theatre Design
Course בלונדון.

בין ההצגות שעיצבה 
לאחרונה: בתיאטרון הבימה: 
"השחף","אלינג", "תמונות 

מחיי נישואים","הכבש 
ה-16","משפחה","חתול רחוב", 
"אמבטיה מיטה פארק","הסרפד 
של השכן". בתיאטרון חיפה "מי 

דואג לילד","ימי שלישי עם מורי" 
)בשיתוף תיאטרון הקאמרי(, 
"המקום ממנו באתי","אמא 

מלכה","סיפור פשוט", "שמו הולך 
לפניו" )בשיתוף תיאטרון הקאמרי(, 
"המכוער","הצמא והרעב","סוחרי 
גומי". בתיאטרון הקאמרי,"סכינים 

ותרנגולות","הנפש הטובה 
מסצ'ואן","הרטיטי את 

ליבי","שמנה", "הכתובה".
תיאטרון החאן: "בידרמן 

והמבעירים". מדייטק: "לב של 
מלך","הקץ של העץ" )פרס עיצוב 

תפאורה 2009 (, "אבטיח".
תיאטרון אורנה פורת: "יש ילדים 

זיג זג","צבעים בחול" )פרס עיצוב 
תפאורה 2007(, "ליצן החצר", 
"פצפונת ואנטון". הקאמרטה 

הישראלית: "חיים גורי" עיצוב במה 
ווידאו.

ילנה קלריך
)עיצוב תלבושות(

בוגרת אוניברסיטת ת"א בעיצוב 
תפאורה ותלבושות )M.A(. בין 
עבודותיה בעיצוב תלבושות:  
בתיאטרון הבימה: "המאובן", 

"יום הולדת לג'וזפה", "הנאהבים 
והנעימים", "נודניק", "אנה 

קרנינה", "המחלוקת", "שעה 
יפה ליוגה", "לילה במאי", 

"ארוחה עם אידיוט"; בתיאטרון 
הקאמרי: "כובע הקש האיטלקי";  
בתיאטרון גשר: "גן הדובדבנים", 
"וריאציות לתיאטרון ותזמורת", 

"כולם רוצים להוליווד", "מיסטר 
ברינק";  בתיאטרון החאן: "אושר";  
בתיאטרון באר-שבע: "איזאבלה", 
"בית הקפה"; בתיאטרון בית לסין: 

"אני לא רפפורט"; בתיאטרון 
מדיאטק: "פינוקיו", "שמשון 
בר לשון"; בתיאטרון חיפה: 

"תופרות"; בתיאטרון לילדים 
ולנוער: "הממלכה של קנסוקיי", 

"צבעים בחול"; בבית צבי: "סיפורי 
אהבה", "הורים איומים"; בסטודיו 
ניסן נתיב: "מים רבים"; בתיאטרון 

תמונע: "סאלינג'ר". עיצוב 
תפאורה ותלבושות: בסטודיו ניסן 
נתיב: "בשפל". עיצוב תפאורה:  

בסמינר הקיבוצים: "פרסים". זוכת 
פרס יונסקו 1999 לעיצוב תיאטרון 

בפראג.

רן בגנו )מוסיקה(
בשנים האחרונות מנהלה המוסיקלי 
של "להקת המחול ורטיגו" בניהולה 
של הכוריאוגרפית נועה ורטהיים.   

מעבודותיו בשנים האחרונות:   
הלחנת המוסיקה לעבודות המחול 

"חמסין", "איש חוטים", "האסתר",  
"סילויה", "לידת הפניקס", 

"ורטיגו והיהלומים", "רעש לבן", 
"מאנא". בין עבודותיו לתיאטרון:  
המדייטק: "הקץ של העץ", "נשים 
קטנות", ו"לב של מלך". פסטיבל 

עכו: "המאה השלושים", זוכת 
ציון לשבח בפסטיבל עכו 2007 

תיאטרון באר שבע: "שירה", 
"ג'ייפס", "החולה המדומה" ו"קן 

הקוקיה". תיאטרון הבימה: "מותו של 
סוכן", "צורה לאהבה", "אוהבים את 

אופל", "מונולוגים מהוואגינה", "הכלה 
וצייד הפרפרים", "טייפ".  בתיאטרון 
הקאמרי: "משרתם של שני אדונים", 

"ימי שלישי עם מורי", "הדודה ואני", 
"שמנה" בתיאטרון חיפה": משפחת 
ישראלי", "הצמא והרעב"", סוחרי 

גומי", "תופעות לוואי", בתיאטרון בית 
ליסין:  "אבודים ביונקרס"", זהות", 

"קפה ערבה", "בחורים טובים".  
בטלוויזיה ובקולנוע: "שחקנית ספסל", 
"קצ'חן", "גרוסמן הגדול", "הניצול", 
אדורה"", "בית חלומותי", מרגיש את 

הרוח", "ריץ' רץ'", "מרגל השמפניה", 
"נו אקזיט". על המוסיקה ל"מרגל 

השמפניה" זכה בפרס האקדמיה לסרטים 
דוקומנטריים 2007 

הלחין את המוסיקה "הנמר" בבימויו 
של עמי דיין, זוכת הפרס הראשון 

בתיאטרונטו 1995.

קרן גרנק )תאורה(
בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון 

באוניברסיטת תל אביב.  בין עבודותיה: 
בתיאטרון הבימה:   "נודניק", 

"הלהקה", "שלמה המלך ושלמי 
הסנדלר", "טייפ", "כתר בראש", 
"8 נשים", "טקסי", "אליס בארץ 

הפלאות", "צורה לאהבה", "הכלה, 
צייד הפרפרים והמוות" )בשיתוף ת' 

החאן(, "החיים בשלוש גירסאות", 
"חברון" )בשיתוף ת' הקאמרי(, "כתם 

לידה"; בתיאטרון חיפה: "מי דואג 
לילד". בתיאטרון הקאמרי: "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 
עתי"ם: "כישוף"; בתיאטרון באר 

שבע:  "איזבלה", "תשליך", "ג'ייפס", 
"הימים הכי טובים"; בתיאטרון בית 

ליסין: "אהבה זה לא הכל", "הבנאליות 
של האהבה", "אקווס", "עלמה ורות", 

"מייק", "האגם המוזהב", "איש הגשם", 
"הדבר האמיתי", "רק אתמול נולדה"; 

באנסמבל הרצליה: "אהבה וזעם"; 
בתיאטרון תמונע: "נשי טרויה", "בשר 

נע", "סאלינג'ר", "אונו מומנטו", 
"כינים", "רעב", "צמר", "קשר דם", 

"שיחות לילה". למופעי מחול: "משחקי 
ילדים", "בארץ שחורה שחורה" )קבוצת 
המחול נעה דר(; "טיפהפופה"; באופרה 

של אנטוורפן-בלגיה:
"שמשון ודלילה". 

זוכת פרס התיאטרון הישראלי 2005 על 
עיצוב התאורה להצגה "המלט".

יעל רונן

לילי בן נחשון

ילנה קלריך

רן בגנו

קרן גרנק



השחקנים 

ליא קניג )תולבריינה(
כלת פרס ישראל במשחק, 1987.  
ילידת פולין. בת להורים שחקנים, 

למדה משחק באקדמיה לאמנות 
בבורשט ובגיל 17 החלה לשחק 

בתיאטרון הממלכתי היהודי 
בבוקרשט. עלתה ארצה ב-1961 

וזמן קצר לאחר מכן החלה 
לשחק ב"הבימה". בין תפקידיה:  

בתיאטרון הבימה: "בראשית", 
"אמא קוראז'", "הכסאות", 

"פילומנה", "מכולת", "תשוקה", 
"המלט", "יומן חוף ברייטון", 
"החווה", "השקיעה", "מירל'ה 

אפרת", "גן הדובדבנים", "מלאכת 
החיים", "זהב", "חתונת הדמים", 

"רעל ותחרה", "כוכבים ללא 
שמיים" )הצגת יחיד(, "הקוסם 

מברוקלין", "ביקור הגברת הזקנה", 
"הרולד ומוד", "שלוש נשים 

גבוהות", "סוניה מושקט", "מדריך 
למטייל בוורשה", "יום הולדת 

לג'וזפה", "בית ברנרדה אלבה", 
"אוהבים את אופל", "ללכת עד 
הסוף", "פרפרים הם חופשיים", 

"אוסקר ודודה רוזה" )הצגת יחיד(, 
"מועדון האלמנות העליזות", 

"סונטת סתיו", "הנהג של מיס 
דייזי", "כל החיים לפניו". זוכת 

פרס רוזנבלום למשחק, 1997 ופרס 
התיאטרון על מפעל חיים בתחום 

המשחק בארץ.

אבי קושניר )מוריס שימל(
מכוכבי תכנית הטלוויזיה "זהו 
זה". בין תפקידיו:  בתיאטרון 

הבימה:  "נמר חברבורות" )פינק(, 
"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" 
)שלמה המלך/שלמיי הסנדלר(, 
"בגידה". בתיאטרון בית ליסין: 
"קומדיה שחורה", "אורח בא", 

"התאומים מוונציה", "כולם היו 
בני חוץ מנעמי". בתיאטרון באר 
שבע: "על קלות דעת וצביעות", 
"אילוף הסוררת", "יתוש בראש". 

בתיאטרון הקאמרי: "גורודיש", 
"דבר מצחיק קרה", "שידוכים". 

הצגת היחיד "להציל את איש 
המערות", הפקה משותפת לטלית 
הפקות ובית ליסין, עלתה למעלה 
מ-750 פעם. הצגת היחיד "המוח 
הגברי". בין תכניות הבידור בהן 

השתתף: "שניים אוחזין במטלית", 
"כמו ציפורים" ו"מכבס תולה" 

)תכנית יחיד(. בקולנוע: "אלכס 
חולה אהבה", "מטאליק בלוז". 

בטלוויזיה: "המופע של קושניר", 
"החיים זה לא הכל", "ראס פינה", 
"מדריך קושניר", "רצים לדירה", 

"רוקדים עם כוכבים". ייצג את 
ישראל כחלק מ"צמד הבטלנים" 

באירוויזיון 1987 בשיר הופה הולה.

יוסי סגל )גומפרץ, פומפה(
בוגר האקדמיה הממלכתית לדרמה 

בלונדון 1963. בין תפקידיו:  
בתיאטרון חיפה: "אלוף הסוררת", 
"קרנפים", "מעגל הגיר הקווקזי", 
"המשפט", "הדוכסית ממאלפי".  

בתיאטרון הבימה: "הולכים 
בחושך", "המכשפה".  בתיאטרון 
הקאמרי: "ביקור הגברת הזקנה", 
"נתן החכם".  בתיאטרון העונות: 

"רביזור". בתיאטרון תאיר: 
"צחיחותא דקידושין", "שרשרת 

הזהב", "סמים על הבמה".  
באנסמבל עיתים: "הדיבוק".  
בצוותא: "הומור שווה זהב".  

בקולנוע: "דיזנגוף 99", "שמיכה 
חשמלית ושמה משה", "שקרים 

לבנים". טלוויזיה: "קרובים 
קרובים", "איצ'ה", "הפיג'מות", 

"העיר שלנו", "החיים זה לא 
הכל", "שולץ". זכה בפרס עידוד 

היצירה 2009 ע"ש אהוד מנור ז"ל. 
זכה במלגת 'קרן יהושע רבינוביץ 

לאמנויות תל-אביב' ו'קרן התרבות 
אמריקה ישראל' בתמיכת מינהל 
התרבות, להצגת היחיד פרי עטו 

"שחקן מחפש במה".

עמי סמולרצ'יק )גורדון בלו( 
בוגר הסטודיו למשחק של ניסן 

נתיב, מחזור 1995. בין עבודותיו 
בתיאטרון:  בתיאטרון הקאמרי:  

"דבר מצחיק קרה". בתיאטרון 
הבימה: "נודניק", "רומנטיקה", 

"מבקר המדינה 2005".  בתיאטרון 
חיפה:  "שמו הולך לפניו".  

בפרינג': "הקרפדים", "פלפל אל 
חפל'ה", "סמולרצ'יק" - הצגת 

יחיד פרי עטו. בסדרות טלוויזיה: 
"עד כאן" )תוכנית סאטירה, 

)yes(, "פאפדיזי" )yes(, "בלי 
גרביים" )ערוץ לוגי(, "האיגלו של 

טרלה" )הופ קטנטנים(, "אהבה 
זה כואב" )ערוץ 10(, "מה שלמה" 

)ערוץ לוגי(, "פלורנטין" )ערוץ 2(. 
בסרטים:  "מבצע סבתא", "סימה 
וקנין מכשפה", "פתיחה 1812", 

"סטאר-טפ", "מלך הג'ונגל". 
ב- 2005 יצא לאור סיפרו הראשון 

"איפה אתה" בהוצאת "מוזה".

אורי הוכמן )עמוס פופ(
בוגר הסטודיו של ניסן נתיב 

ובית הספר רימון. שירת בלהקת 
הנח"ל ובתיאטרון צה"ל. זוכה 

פרס רוזנבלום לשנת 1999. בין 
תפקידיו: בתיאטרון הבימה:  

"המוות ישב לידי", "כתר בראש",  
"הקומיקאים", "רומנטיקה", "אנה 
קרנינה", "אלינג", "אוגוסט: מחוז 

אוסייג'", "ארוחה עם אידיוט".  
בתיאטרון הקאמרי: "הסוחר 

מוונציה", "דבר מצחיק קרה", 
"שיינדלה", "פעורי פה", "אדון 

וולף", "קרום".  בתיאטרון גשר: 
"הנהר". בתיאטרון חיפה:  "אירמה 
לה דוס". בתיאטרון החאן:  "אנה 

גלקתיה", "הנסיכה איבון", "מילה 
של אהבה", "מלחמה על הבית", 
"בגידה". בתיאטרונטו:  "געגועי 
לקיסינג'ר". הצגות בידור: "אני 
עם אישתך גמרתי",  "פלפל אל 
חאפלה". בטלויזיה:  "לתפוס את 
השמיים", "על קצות האצבעות", 

"טייק אוויי", "תיק סגור", 
"אמא ו'", "צימרים", "החצר", 

"מיכאלה", "מה אתה סח", "הכל 
דבש", "בית ספר", "פרנקו 
וספקטור", "סימני שאלה".  
בקולנוע:  "באמצע הסרט",  

"הפיתוי", "קצוות פרומים", 
"רוק בקסבה". בימוי: בצוותא: 

"הקרפדים", "סמולרצ'יק", 
"שטויות", "פקידים", "ראיון 

עבודה" )פרס ראשון בפסטיבל 
תיאטרון קצר(, בפסטיבל עכו 

2006: "הזירה", תיאטרונטו 2006:  
"עד אפס מקום" )ציון לשבח(, 

פסטיבל הצגות ילדים בחיפה 2006:  
"סברס" )מקום ראשון(.

תומר שרון )אלכסנדר דוך(
בין תפקידיו בתיאטרון: בתיאטרון 

הקאמרי: "הכבש השישה עשר", 
"ענבי זעם", "חלום ליל קיץ", 

"הרטיטי את ליבי"; בבית ליסין: 
"סקאפינו"; בתיאטרון הבימה: 

"נפגעי חרדה" )בשיתוף תיאטרון 
צוותא(, "ללכת עד הסוף", "לוקאס 

הפחדן"; בתיאטרון הרצליה: 
"להגיד מותר הכל", "אהבה 

וזעם"; בפסטיבל עכו: "אופרת 
היהודים", "הזירה"; בהצגות 

הפרינג': "הסיאנס של רומיאו" 
)פרס ראשון, פסטיבל וונקובר(, 
"קין והבל". בטלוויזיה: "עניין 

של זמן", "פלטפוס", "זהו זה", 
"של מי השורה הזאת", "המצב", 

"משחק מכור", "החרצופים", 
"עד כאן", "החיים על פי איגי", 
"הלילה עם ליאור שליין", "טוב 

שבאת", "שירות חדרים", "פרשת 
השבוע", "דני הוליווד". בקולנוע: 

"מר באום", "צומת וולקן" )מועמד 
לפרס אופיר(, "מרס טורקי", 

"שמיכה חשמלית ושמה משה", 
"ידיים קשורות". דיבב אינספור 

סרטי וסדרות אנימציה ופרסומות. 
מופעי בידור: "האגף הסגור", 

"פעמיים תומר" )עם תומר יוסף(, 

"פליטי פלטפוס", "פרוביזורי". 
מופעים מוזיקליים:

"souled out". אלבומו הראשון 
"בלוזר" יצא ב-2005 ובקרוב יצא 
אלבומו השני "שירים לבלאנש". 

אנה דוברוביצקי 
)שיבולת נרד(

בוגרת "בית צבי", 2004. זוכת 
מילגות הצטיינות "עדה בן נחום", 

"ביל דאנפורט", "הירשפלד", 
ו"קרן תרבות אמריקה ישראל".  

בוגרת האקדמיה הגבוהה לתיאטרון 
בסנט-פטרבורג. בוגרת האקדמיה 

הגבוהה למוסיקה בסנט-פטרבורג.  
בין תפקידיה: בתיאטרון הבימה:  
"כוכב יאיר". בבית ליסין: "תה", 
בתיאטרון חיפה: "עד התביעה".  

בתיאטרון הספריה: "בית הבובות", 
"משחקי חופשה", "ועידת פסגה", 

"הדה גאבלר". בתיאטרון באר 
שבע: "אפריל הקסום". בהצגות 

ילדים: "נרניה", "החטיפה מן 
המנזר", "בנימין זאב". בפרינג':  

"הדרך לג'אנה", "מבוך המראות".  
בטלויזיה: "הבורר", "הכל דבש", 
"בין השורות". בקולנוע: "סיפור 

חצי רוסי".

מיקי פלג-רוטשטיין 
)חולדונקה(

בוגרת בית צבי, 1993. בין  
תפקידיה: בתיאטרון הבימה:  

"קרוב יותר" )אליס(, "בית 
ברנרדה אלבה" )מרטיריו(, 

"המכשפה")חנהל'ה( , "סוניה 
מושקט")סוניה(, "משרתם של שני 
אדונים", "אנטיגונה" )אנטיגונה(, 

"משוגעת" )ויויאן(, "אוגוסט:  
מחוז אוסייג'" )אייוי( ; בתיאטרון 

בית לסין: "פילומנה" ,"המלך", 
"הרולד ומוד", "כחול-בוער"  

בתיאטרון באר-שבע: "ירח 
שחור" "הנשים הפניקיות", "הלן 

קלר".  בתיאטרון חיפה: "ציד 
המכשפות" בתיאטרון תמונע: 

"אלוורה"; בתיאטרון הספרייה: 
"ג'יג'י , "ביירות". בטלוויזיה: 

"גירושים נפלאים", "ילדות 
רעות", "צעדים ראשונים" )הגשה 

וכתיבה( בקולנוע: "מסוכנת", 
"צלקת", "71 מטר מרובע". 

"פשוטה", הצגת היחיד פרי עטה, 
זוכת פסטיבל 'תיאטרונטו 2007' 
ופסטיבל "תספיס" בקיל, גרמניה 

2008, השתתפה בפסטיבלים 
בינלאומיים בטייפה, קיל, פארמה, 

בוקרשט, מוסקבה. זוכת פרס 
שחקניתמשנה לשנת 2009 על 

ב"משוגעת". תפקידה

דבורה קידר )טלגרפציה(
בוגרת "הסטודיו של הבימה".  

הופיעה בכל תיאטרוני ישראל.   
בין תפקידיה:  בתיאטרון הבימה:   

"מעגל הגיר הקווקזי", "חגיגת 
חורף", "לב טוב", "תמרה", 

"משפחה", "חודש בכפר", "מועדון 
האלמנות העליזות", "לילה 

במאי", "החותנת". בתיאטרון בית 
ליסין: "נומה עמק", "פילומנה", 

"חמץ", "היורשת".  בתיאטרון 
הקאמרי: "המלך אובו", "חתונת 

הדמים", "לאחר הנפילה", "קרום". 
משתתפת בתכניות טלוויזיה 
ובסרטי קולנוע.  זוכת 'פרס 

רוזנבלום' על מפעל חיים, 2002.

רוברטו פולק )היינה מריינה 
ביטרפלד/רופא( 

בוגר לימודי משחק באוניברסיטת 
תל אביב. בין תפקידיו בתיאטרון:  

"אדם בן כלב", "מחלקה 3 כיתה 1" 
בנווה צדק, בבית ליסין: "שיחות 

עם אבי", "חשמלית ושמה תשוקה".  
בתיאטרון הבימה: "טייבלע והשד 
שלה", "הדיבוק". בתיאטרון באר 

שבע: "זינגר", "יתוש בראש".  
בתיאטרון חיפה: "פלשתינאית", 

"מקבת", "הבולשת החוקרת", 
"נשף מסכות", "הבחורים בדלת 

ממול", "המקום ממנו באתי", 
"המלביש" )המלביש(. בתיאטרון 

הקאמרי: "אחרי החגים", "שירה".  
בצוותא: "דממה". בטלויזיה:  

"ארץ מולדת", "סיפורים בראש" 
)חינוכית(, "התזמורת")רשת(, 
"הם יגיעו מחר" )ערוץ1(, "כל 

דיכפין" )ערוץ2(, "המשרד")קרול(, 
"השמינייה" )רוברטו(. בקולנוע 
בהפקות בינלאומיות: "שתיקתו 

של משורר" )גרמניה(, "החולמים" 
)צרפת(, "החיה" )ארה"ב(, "גנבים 

בלילה", "פגישה עם ונוס" 
)אנגליה(. בארץ: "אות קין", 

"מאחורי הסורגים", "אל עצמי", 
"המאהב", "נו טה מטס", "גמר 

גביע", "פגישות ופרידות", "ללקק 
את התות", "שמיכה חשמלית ושמה 

משה", "התחלפות".

תומר שרוןאורי הוכמןעמי סמולרצ'יקיוסי סגלרוברטו פולק
ליא קניג

מיקי פלג-דבורה קידראבי קושניר
רוטשטיין

אנה
דוברוביצקי



זוכה פרס ישראל 1958

חברי הנהלה: 
עו”ד ציפי רובין - יו”ר 

רונית חיימוביץ
ליאורה לנדאו 

מוזס-נופך מימי 
רינת סביר 
נאוה רביד

מייסדת ונשיאת כבוד: 
עו”ד אורה גולדנברג

מזכ”ל: מיכל אייזק
ידידים: אבן-עזרא יעקב, אדלר רונית וראובן, אהובי 

יגאל, אור מיכאלה ותיאודור, אורון יורם, אורן אלי 
ורותה, אילין שרה, איתן פולט, אלאלוף שרה, אלבין 

גליה, אלדור אריאל, אלקון עידית, אלשטיין לילי, 
אנג'ל אודי וענת, אפרת צבי ודרורה, אפרתי אורית 

ודוד, אקרשטיין שולה וגיורא, ארליך גל ומישל, ארליך 
מירה וגיורא, ארקין דוריס ומורי, בארינבוים צביקה 
ונטלי, בהרב אורה, בכרך יעקבי אסתר, בלנש קיי, 
בנק הפועלים, בנק לאומי, בר ריבה וצבי, בר-מור 

הדרה, ברטפלד אסי, ברייטמן קלוד ויגאל, ברנוביץ 
אירית, עו"ד ברק אבנר, ברק אהרון ואליקה, ברק 

נאוה ושלום זינגר, גבאי עזרא ונרדה, גולדנברג אורה, 
גולדנברג תמי, גור אלן, גורביץ מוניק ומנחם, גורביץ 
אריאלה וגרשון, גורן רועי, גרוס יוסף וצביה, גרינברג 

יפית  ודר' ארד, גרנות נעמי ויוסי, דויטש גיל, דורון 
מרים, דנקנר אורלי ונוחי, דרוקר שלומית ומשה, 
הורביץ דליה ואלי, הורוביץ עדנה וישראל, הירש 
תמי ועמי, הירשברג אנה ומיכאל, הלפרין דורון, 

המבורגר חנה וגדעון, הראל אורה ואביקם, הרמן 
ליזה ודורי, זילכה יגאל ושירלי, זמיר רינה ויצחק, 
זרניצקי אורה ויוסף, חיימוביץ רונית, חכמי-קנפר 
ניצה, חנן אריה ופסיה, חפץ סיגליה וצבי, טאוסיג 

איריס, טורבוביץ ענת ויורם, טייק יהודית והנרי, טייק 
עירונה, י. גורניצקי, יונס אלי, ים שחור נעמי ומנחם, 
ינאי שלמה, יפו עליזה, ירון ג'ואן ושמעון, ירון צילה, 

כהן איילה ואלי, כהן פיני ופנינית, כהנא טלי ושלמה, 
כרמל שוש ואליעזר, ליבאי דוד, לנדאו מרינה ואילן בן 
זאב, לנדאו ליאורה ואלי, לנדס אסתר ורם, לנדסברג 
דיתי ואלכס, לנדסברג ברונו, לנדסמן יוסי, לסט רותי 
וגבי, מאור גליה ויהושע, מאירי תקוה ונחמן, מודעי 

מיכל, מוזס-נופך מימי ואיציק, מזן גילי, מטלון מוריאל 
וענת, מימון קובי וכרמלה, מיתר עפרה, מלמד אלדד 
ודליה, מנדלבאום מירב ושלמה, מנדלסון יוסי וחנה, 

מנור נורית ויואב, נאמן דליה ואברהם, ניב נטלי ואפי, 
נתנאל ענגי ועוזי, סביר רינת וגורי, סגול טובה וסמי, 

סדן שמחה, סלע שרה, עופר בתיה ועידן, עזריאלנט 
איה, פורר מיכל ודוד, פיק צביקה, פירון זהבה, 

פישמן טובה ואליעזר, פלדמן איה וזאב, פלטק שרה 
ואבנר, פרופר אתי וגד, פרי יעקב ואסנת, צ'רניאק 

עפרה, קונדה אפרים וציפי, קוריצקי נירה, קז ישראל, 
קלגסבלד דורי ויעל, קלנר אביגדור וחני, קצין יהודית 

ורוני, קריב נלי, קריה זמירה ורוני, קרן מיקה, קרן 
התרומות ע"ש פנחס זכאי ז"ל, 

רב-הון יעל ויוסי דיין, רביד נאוה ואברהם, רהב רני 
והילה, רואימי אבי, רובין אסתר, רובינשטיין מיכל  

ושמגר מאיר, רובינשטיין רומה, רוזנברג ריקי, רוטנברג 
אלה, רוטר גבריאל ואסתר, ריס איטה, רפפורט 
עירית, שובל כנה וזלמן, שוחר צפרירה ויצחק, 

שוסטר דליה, שחק גיטה ויוסי, שטיינמץ בני ואניאס, 
שטיר ישראלה, שטראוס- בן דרור רעיה, שטרן עידו, 

שימחאי סמדר, שלום שי, שני הדסה ומאיר, שקד 
שושנה וישעיהו, שקד אהרון וחיה, שרון רותי ושלמה, 

שרף רותי  ואהרון, תאומים משה ועירית, תשובה 
יצחק וחיה

במאי בית וחבר הנהלה אמנותית: חנן שניר 
מנהלת מחלקה אמנותית: רות טון-מנדלסון

שחקני התיאטרון:
אורי אברהמי, נירית אהרוני-שוויצר, טלי 

אורן, דאנה איבגי, אלון אופיר, אור אילן, גורג' 
אסכנדר, אניטל אלבכר, אביב אלוש, שרון 

אלכסנדר, גילה אלמגור, אהרון אלמוג, ג'רמי 
אלפסי, עידן אלתרמן, אלכס אנסקי, יפית 

אסולין, ליאת אקטע, אברי ארבל, נעמה ארמון, 
דפנה ארמוני, אורי בדר, ריקי בליך, אורי בנאי, 
שלמה בר שביט, שמחה ברבירו, ליליאן ברטו, 

דוית גביש, מרים גבריאלי, ניקי גולדשטיין, 
נועה גודל, ישי גולן, גלית גיאת, לאה גלפשטיין, 

תומר גלרון, אנה דוברוביצקי, יבגניה דודינה, 
יואב דונט, רמי הויברגר, אורי הוכמן, אמיר הלל, 

יניב הלפגוט, רוברט הניג, מרב הררי, אמנון 
וולף, אושרי כהן, גיא זו-ארץ, יגאל זקס, חיים 

חובה, סיגי חזמה-פריצקר, דרור טפליצקי, 
עידית טפרסון, מומו טרלובסקי, יעקב כהן, 

שמוליק כהן, שמעון כהן, מיכאל כורש, לירון 
יואלי, אלי יצפאן, לילך כספי, יעל לבנטל, לירון 

לוי, דורית לב-ארי, אמיר לוי, אילן ליבוביץ, רותי 
לנדאו, דני לשמן, אריה מוסקונה, אברהם מור, 

אדיר מור, הראל מורד, מוני מושונוב, מיכאל 
מושונוב, רוי מילר, רינת מטטוב, דב נבון, אלון 

נוימן, לואי נופי, אורית נחמיאס, דניאל סבג, 
יובל סגל, שחף סגל, יוסף סוויד, גאסן עבאס, 

שאול עזר, גבי עמרני, סיגלית פוקס, יוסי 
פולק, רובי פורת-שובל, אסנת פישמן, מיקי 

פלג, הילה פלדמן, ורד פלדמן, מני פלורנטין, 
אלינור פלקסמן, שחר פרץ, יעל צפריר, לירז 
צ'רכי, אבי קושניר, דבורה קידר, פיני קדרון, 

שלומי קוריאט, דוד קיגלר, ליא קניג, טטיאנה 
קנליס-אולייר, גיל קפטן, ראודה, נתן רביץ, אייל 

רדושיצקי, טלי רובין, אילת רובינסון, אורנה 
רוטברג, שחר רז, ספי ריבלין, דב רייזר, פולי 

רשף, סנדרה שדה, יגאל שדה, ניר שיבר, יובל 
שלומוביץ, תומר שרון, סיון ששון, נלי תגר

השחקנים הוותיקים:
יהודה אפרוני, שלמה בר שביט, ישראל 

בידרמן, רולף ברין, מרים זוהר, שמואל עצמון, 
טובה פרדו, פנינה פרח, דליה פרידלנד, 

אתל קובינסקה, אלכס פלג

רופא התיאטרון: ד”ר ג'קי סרוב
מומחה להפרעות קול ובליעה: ד”ר יקי כהן

מנהלה - אחזקה:
חשמלאי הבית: סלומון עובדיה

מרכזנים: זאב מירב / ציפי זמיר
מנהל רכש ומנהל מחלקת סדרנים: יניב איתן

סגן מנהל מחלקת סדרנים: עמית אופנר, 
יוסי דיל

סדרן אחראי: נתי חכים, יאיר טלמור, 
רחלי יופה, יהונתן לבקוב, יואב אמיר

מנהל פרויקטים מיוחדים: גדי בר עוז
מנהלת פרסום ויחסי ציבור: אסנת חן

מנהלת אירועים: מלי ציון
מנהלת לשכת מנכ"ל: רונית עוזיאל
מזכירת מנהל אמנותי: רנית ברטלר

מנהל כח-אדם: שוש בן-דוד
פקידת כח-אדם: עדי ארזי

מנהל כספים: יוסי גורודנסקי 
הנהלת חשבונות:

מנהלת חשבונות ראשית: שרה שדה
אחראית מחלקת כספים: אורית מושקוביץ 

מח' כספים: תקוה גחפי, טלי דובינסקי, 
מירי מרום, שושי ערוסי, קרן קורקוס

מחלקת שיווק ומכירות:
מנהלת מחלקת שיווק ומכירות: רויטל שקורי

מנהלת מכירות: עדי דואנס
עוזרת למנהלת מחלקת שיווק: ענת נתן

מכירות מחלקה חינוכית: ניר רוזן
שיווק פרוייקטים ומכירה לקבוצות:

אטי ליבק, סיגל סויד, שושי קינן, עודד שי
מנהל שיווק חוץ: איתן אדר

מנהל מח' שרות לקוחות-מנויים: אילן ולשטיין
מנהלת משמרת: יפעת ליבוביץ, יסמין ארזי
קופאיות: גוטמן אלה, לוי שני, קנאפו הודיה

מנהלת הפקות: ירדנה אסולין
מנהל מחלקת מנהלי הצגה: אבי גז

מנהלי הצגות: ליאור אלמגור, אבי גז, 
כרמית חלק, חגית נמרודי, קארין סיגל, 

יעל פורת, רנית ברטלר, דנה פלסר, 
דקלה פרבר דבורי ריס, אורית עזריאל, 
דנה כץ-נעמן, יוסי שמן רובין, כנרת צור 
מנהל מחלקת קול ווידאו: אריק אביגדור

סגן מנהל: ליאוניד פרל
תפעול קול: אוהד ורסנו, סאשה דולגוב, 
עמית פלד, יאשה ניקולשין, שלומי גילר, 

גיא גיבנט, מורן דוידיאן, יוחאי כץ
מנהל תפעול: חיים אמויאל

מנהל ייצור: גונר זטרברג
נגר: רוני סלם

מנהלת מח' אביזרים: טלי זליגמן-שטוקהמר, 
מח' אביזרים: אירנה וינברג, אביטל פלג, 

מיכל רואף, ויטלי רוזנזפט
מעצבת ומנהלת מחלקת פיאות: אסנת שגיא

פיאניות: עירית אבידן, ליאת אמיר, נדיה 
סמורגון, אווה אוסנה, עינב וינשטיין-קרן

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

מנהל מחלקת תאורה: מאיר אלון
יורק אורוושר, ראובן יצחק, רונן צור, 

אורי פולאצ'ק, אבי פקלר, חזי שלמה, 
יעקב שפיצברג, משה שיכמן, איתן מימיה, 

שלומי שטרית, מרק לוי, ליאור לוין
מנהל מחלקת במה: נתן לייבוביץ

שמואל בושארי, גידי בלילתי, בוריס בריק, 
יוסי ברכה, מיכאל גיבנט, משה דוד, מנחם 

ואחנון, רוני ואחנון, טל זוהר, אורן חדידה, 
יצחק חיים, איתן ממיה, דרור מנדלסון, איתן 
סיביליה, יבגני סולוס, גיא פיילר, יוסף פרג', 
יוסי דבח, יעקב קדישמן, מיכאל רוקובסקי

מחלקת תפעול אבזרים ותלבושות:
מנהלת: חנה נחמד

אלונה בגלר, יולי דוד, ענבל יונה לוי, ג'טה 
מילר, אברהם פפו, אביטל פלג, ויטלי 

רוזנזפט, אפרת כהן, רונית מאק, הילה כהן, 
לירון מונקין, עינב מורים, מיכל רואץ

ביצוע תפאורה: "תיאטרונית"
ביצוע תלבושות, פיאות ואביזרים להצגה: 
מחלקת ייצור, תפאורה, פיאות ומתפרה-

תיאטרון "הבימה".

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לעשות 
שינויי ליהוק עקב מחלה או סיבות אחרות.

אגודת ידידי הבימה

עו”ד רבקה רוזנברג, גזברית כבוד 
רו”ח יוסי שחק 

שטרן עידו
ארליך גל

הראל אורה

התיאטרון הלאומי “הבימה”  טל': 03-5266666 | פקס: 03-5266677  
www.habima.org.il :קופה: 03-6295555 | אתר אינטרנט

מנכ”ל: אודליה פרידמן | מנכ”ל: בני צרפתי | מנהל אמנותי: אילן רונן

מוריס שימל
מנהל במה: מישה גיבנט
סגן מנהל במה: יוסף פרג'

תפעול תאורה: שלומי שטרית
תפעול סאונד: 

לאון פרל ושלמה גילר
פיאות: עינב מורים
תפעול אביזרים: 

אביטל פלג, אברהם פפו




