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שיחה עם מעבדי המחזה דני רוזנברג ואיתי טיראן
איך הגעתם למחזה? למה היה צורך לעבד?
איתי :עמרי ניצן נתן לי לקרוא את המחזה .אני זוכר שקראתי אותו בנשימה עצורה .הוא
זעזע והדהים אותי בעוצמה הראדיקלית שלו .זו יצירה של מרד .של אדם צעיר שרוצה לזעזע
במכוון (צריך היה לבטא את שמו שלום אש  ireולא אש) .הליבה הדרמטית הגולמית שלו
והנושאים שהוא מעלה הם לא פחות מחומר נפץ .ממש טרור אנרכיסטי .אגרוף בבטן .מעבר
לביקורת החברתית והנוקבת שהוא מפנה כלפי החברה והדת ,הוא עורך חיבור מרתק בין דת
לארוטיקה ,בין קדושה לטומאה ,בין עולם של מעלה לעולם של מטה.
נכבשתי בקסם המחזה .בזעם הקדוש שלו .אבל איכשהו בקריאה שנייה ושלישית החלה לנקר
בי גם תחושה של חסר מסוים .מעין בוסריות .אני חלילה לא אומר את זה לגנאי .זה גם
סוד כוחו של המחזה .גולמי ,פראי ,כמו זהב שחור שפורץ מבטן האדמה .צריך גם להודות
בעובדות .אש כתב אותו בשנות העשרים המוקדמות שלו .מחזאי צעיר בתחילת דרכו ,ללא
ניסיון בכתיבה לתיאטרון .הוא ראה הצגה של "הסוחר מוונציה" בדויטשס תיאטר ויצא מדעתו
מרוב התלהבות ומשם באה ההשראה אגב לכתיבת המחזה .על כל פנים ,חששתי שהמחזה
במתכונתו המקורית עלול להותיר אך ורק אפקט סנסציוני ופרובוקטיבי ,אבל לסבול מחוסר
במורכבות דרמטית .ומשם בעצם החל התהליך עם דני.

דני :כשאיתי סיפר לי את סיפור המחזה הוא טלטל אותי בחריפות שבו אך גם בעצב העוטף
אותו ,בזעקה הכבושה של הדמויות ,שאולי מסתיימת בטרור האנרכיסטי ,כפי שאיתי תאר
זאת ,אך ראשיתה בדרך חתחתים אל עבר גאולה מדומיינת ,בכפות רגליים מדממות ,באהבה
תמה .הסיפור היה מין צללית של בית שנראית ממרחק ,בעלת קווי מתאר עזי מבע ,הנעים בין
הריאליסטי למיתולוגי.לעומת הסיפור ,הקריאה של המחזה חייבה אותנו להתקרב אל המבנה,
לפרוס את התוכניות ההנדסיות ,לבדוק את היסודות ואת עמודי התמיכה ,את טיב הקרקע.
בנקודה זו הסיפור התפרק למספר רב של יסודות ,שלא תמיד תקשרו אחד עם השני והובילו
אותנו אל מלאכת האיסוף וההרכבה שלהם מחדש.
שלום אש עסק בבסיס המחזה ברעיון הכפרה ,בשאיפה לעולמות עליונים ואנחנו רצינו לרדת
לעולמות התחתונים .לעסוק לא רק באדם המכפר אלא גם ב"תרנגול הכפרות" עצמו ,כביכול,
בנשים העוסקות בזנות ,ובמתרחש בבית הזונות בקומה התחתונה ,אשר היווה רקע למחזה.
הירידה הזאת למרתף ,הקונקרטי והסימבולי ,חייבה אותנו לסרוק את המהלכים העלילתיים
במחזה המקורי ,לבחון מחדש את ההחלטות הדרמטורגיות ולעצב את צירי העלילה הראשיים.
מראש החלטנו שלא לקבל פעולות של דמויות אם אין להן הנמקה .כל בחירה של דמות במחזה
היתה חייבת לנבוע מתוך אופיה ,מתוך רצונותיה .לא נתנו לרעיונות הגדולים לשלוט ,לכפות
עצמם על הדמויות ,להזיז את הדמויות כחיילים על לוח שחמט .בעקבות זאת מהלכים רבים
במחזה השתנו והסיפור התעצב מחדש.

האם יש גם יופי בתוך הכעור?
איתי :אחד הדברים שריגשו אותי במחזה כשקראתי אותו ,היה האופן שבו לתוך עולם אכזרי
כל כך ,נוצק חסד בדמותן של הנפשות הפועלות .בעיקר הנשים… אם זה בחיבור בין רבקלה
למנקה ,שתי נשמות תועות ,שכל אחת מהן מנסה להתנהל בתוך המורכבות הבלתי אפשרית
של המציאות שנכפית עליה .רבקלה נערה במצור שמהווה "תשמיש קדושה"" ,תרנגול כפרות"
לכפר על העוונות של אבא שלה ושנכפה עליה שידוך ,ומנקה שכלואה בגיהנום הזנות .מאידך
החסד שנוצר בחיבור בין שתיהן זוהר ביופי שלו בתוך סבך האינטרסים ,הצביעות והאלימות
שמקיפה אותן .היופי הזה גם בא בדמותן של הזונות האחרות בבורדל :באשה ,רייזל והינדל.
מאחורי כולן יש סיפור כואב שהוביל אותן אל הבחירה הטראגית .היופי הוא האופן שבו
הן מוצאות את תעצומות הנפש דרך החברות והחלום להפוך גם את החיים בבורדל למרחב
שמתקיים בו חסד אנושי.

דני :לא הייתי מגדיר זאת "יופי בתוך הכעור"; אולי ניתן לומר כי במבט הנוקב על הכעור,
בחשיפה של המצב האנושי ,ניתן לחלץ את העמדה ההומניסטית של שלום אש .היופי ,אם
להשתמש בביטוי זה ,טמון ביצר החיים ,ברוח המסרבת להכנע ,באמונה עצמה של הנשים,
המנותקת במחזה ממנגנוני השליטה של הממסד הדתי.
האם יש במחזה דמות שכולה טומאה ודמות שכולה טהרה?
איתי :אני חושב שהמדד למחזה טוב הוא שהדמויות בו הן מורכבות ותלת-מימדיות .במובן הזה
ניתן לגנות או להצדיק כמעט כל אחת מהדמויות .גם יענקל שפשוביץ' הוא במידה מסויימת
קורבן של נסיבות .וגם לו יש רגעי חסד .הוא נלחם בשדים ורוחות .אני חושב שהרצון שלו
לחזור בתשובה הוא רצון אותנטי.

דני :ניתן לומר שכמעט כל דמות במחזה נמצאת במאבק ביצר הרע ,או במה שהחברה מסמנת
לה כיצר הרע ,כסטרא אחרא ,שמקבל במחזה מימד מופשט .חלק מן הדמויות יכולות לו בקרב
האגרוף שמלווה את המחזה לכל אורכו ,חלקן נכנעות.

איתי :מחזה והצגה הם תמיד חלק מקונטקסט של מציאות .סוגיות כמו זנות בעידן מהפכת ה me
 tooהם דברים שחייבים להילקח בחשבון כשבוחרים לעסוק במחזה מסוג זה .חלק מהבחירות
שלנו בעיבוד קשור גם לרצון שנושא הזנות לא ייתפס בהקשרים רומנטיים ואקזוטיים ,כפי שהם
נוטים להופיע במחזה המקורי ,אלא ישקף את המורכבות המאוד אכזרית של המציאות הזאת.
דני :במחזה המקורי הזנות הוצגה כבריחה של הנשים ממציאות חייהן הקשה בשטעטל ,כמעט
כאקט של העצמה .מנקודת מבטנו היום ,ב ,2018לאחר מחקר רב שנעשה על הסחר האכזרי
בנשים ותופעת הזנות המתועבת בעולם היהודי במזרח אירופה ,כמו גם ,כמובן ,נקודת מבטנו
על הזנות כיום ,גישתנו היתה שונה; מאידך ,לא רצינו לפגוע במהלכים הבסיסיים של המחזה
ולכן השארנו את הבריחה ,אבל הפכנו אותה לבריחה אל האבדון.
אלון דהן ,ג'וי ריגר
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עד כמה כל זה נוגע לנו ,כאן ,היום?
איתי :קודם כל זו קלאסיקה יהודית .פיסת היסטוריה שמהדהדת ,נראטיב שהוא חלק מההוויה
שלנו כחברה וכעם .זאת דרמה משפחתית על האופן שבו הורים מנצלים את הילדים שלהם
ומחפצנים אותם לטובת הגשמת המאוויים האגואיסטיים שלהם .זה סיפור משפחתי אבל הוא גם
אלגוריה חריפה למוסר הדו-סיטרי שמתקיים גם בהקשרים רחבים יותר .תרבות ,פוליטיקה וכו'

מה לדעתכם נושא המחזה?
דני :המחזה בבסיסו עוסק בכפרה ,בחזרה בתשובה .שלום אש מתקיף במחזה את מהותה של
פעולת המירוק .הוא מטיל ספק בעצם הרעיון שאדם יכול לכפר על חטאיו ,בעיקרון היהודי
של "וסליחה ותפילה וצדקה מעבירין את רע הגזרה" .בעולמו של אש האדם החוטא נידון
להסתובב בעולם לעד עם אות הקין ,ואין תשובה .בניגוד לגיבורים מיתיים ,מסעו לא יוביל
אותו אל הסליחה ,לא יגיע קול משמיים שיגאל אותו מיסוריו ,או אל שיעצור אותו מלשרוף
עצמו .במובן זה ,הידיים של יענקל ושל ליידי מקבת רוחצות באותה גיגית.

דני :העיבוד שלנו שקיבל מישנה תוקף בתרגום הבימתי של איתי ,הפקיע את המחזה מהזמן
הספציפי בו הוא נכתב והפך אותו לדיון כמעט קיומי ביכולת האחיזה בשני העולמות ,העליון
והתחתון .האם הדימוי הבסיסי במחזה של עולם תחתון אותו מנסים לחנוק ,להדחיק,
כשמלמעלה טוהר וטהרה ,נוגע לנו בשעה בה אנו יושבים בתיאטרון במרכז תל אביב הלבנה?
אנו לוקחים חלק במצג של נורמאליות המתקשרת עם ערכים וטקסים ,כביכול נאורים
ומערביים ,עם השכלה ,עם מסורת של תרבות  -הכי רחוק מהבהובי המלחמה ,ההרג ,הגזענות
והכיבוש .האם כל זה נוגע לנו? זאת שאלה שנכון שתעלה .אין ספק.

איתי :נושא המחזה בעיני הוא טוהר וטומאה ,או יותר נכון השאלה ,מה טהור ומה טמא?
שלום אש במבט אירוני הופך את היוצרות ומדגים לנו עולם ”הפוך“ שבו מה שנדמה לנו
כנורמטיבי ,כשר ,טהור ולגיטימי ,הוא בעצם כלי ריק מחסד ואמת ואילו ”הטמא“ הוא הוא
הקדוש .זה בא לידי ביטוי באופן מובהק בקשר הרומנטי בין מנקה לרבקלה -לכאורה תועבה,
אהבה אסורה ,אבל הוא הקשר הטהור ביותר במחזה.

איתי :הניסיון של יענקל שפשוביץ' ,גיבור המחזה ,לקיים עולם שבו מתנהלים זה לצד זה
שני סולמות ערכים כל כך מנוגדים בתכלית ,הוא דימוי אישי ואוניברסלי שיש לו השתמעויות
מרחיקות לכת הרבה מעבר לקונטקסט היהודי והתקופתי שלו .לא רק שהניסיון הזה מועד
לכישלון ,הוא מייצר בהכרח קריסה טראגית של שני העולמות .מנקודת המבט הטהורה של
הגיבור ,הוא מחתן בתולה צעירה עם תלמיד חכם כשבאותה עת הוא מסרסר בנשים שאותן
הוא מוכר ללקוחות.

כלפי מי מופנית הביקורת של המחזאי?
דני :נטען כי שלום אש מבקר במחזה את החברה היהודית ,לכן גם הוא עצמו ,שהותקף
מבית והוחרם ,אסר להציג את המחזה .כיוון שלמחזה תוקף מיתי ועל-זמני ,באופן זהיר אציע
קריאה נוספת :שלום אש מתאר חברה שכלפי חוץ מתנהלת באופן הגון ,תרבותי ,אך השדים
במרתף עומדים לכלותה ,כפי שקרה לעולם היהודי עשרות שנים מאוחר יותר .ואולי ,בהקשר
הזה ,ניתן לראות את "אל נקמות" כמחזה נבואי.

ערן מור ,הלנה ירלובה

אנסטסיה פיין ,ג'וי ריגר
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תולדות המחזה
חייו של שלום אש התאפיינו בין היתר ברוח נדודים מתמדת ,שהובילה אותו ממקום למקום
ומארץ לארץ .עוד בצעירותו חש שגבולותיה של מזרח אירופה היהודית צרים עליו ,ובדומה
לסופרים אחרים שאף להכיר בין היתר את נופיה של שווייץ .הוא הגיע אליהם לאחר מהפכת
 ,1905ושם כתב את אל נקמות בקיץ של  .1906כשהראה את יצירתו לי"ל פרץ המליץ לו הלה
לשרוף את המחזה.
אש התרשם מאוד מהופעתו של השחקן היהודי-אוסטרי רודולף שילדקראוט בתפקיד שיילוק
בהפקת  1905של הסוחר מוונציה בדויטשס תיאטר בברלין ,בבימויו של מקס ריינהרדט .הוא
עיצב את דמותו של יענקל במידה רבה כדי שתתאים לשילדקראוט .בסתיו  1906נסע לבירה
הגרמנית ,איתר את השחקן בבית קפה ,ניגש אליו והציג את עצמו באומרו כי כתב מחזה במיוחד
עבורו .לדברי הביוגרף בן סיגל ,שילדקראוט היה המום מתעוזתו של הסופר הצעיר ,אותו לא
הכיר קודם לכן ,אך התעניין ביצירה; הוא הזמין את המחזאי לפגוש את מקס ריינהרדט .אש
קרא את אל נקמות ביידיש בפני קבוצה של מחזאים ומבקרים גרמנים ,בעוד ריינהרדט מתרגם
את הקטעים שלא הצליחו להבין .הן הבמאי והן חברי הקבוצה התרשמו וריינהרדט החליט
לתרגם את המחזה לגרמנית ולהציגו בדויטשס תיאטר.
ב 19-במרץ  1907העלה התיאטרון את אל נקמות תחת השם ' ,'Der Gott von Racheעם
שילדקראוט בתפקיד יענקל .המחזה הוצג במשך שבועות אחדים ,הישג שנחשב להצלחה גדולה
ביחס לאלמוניותו היחסית של המחבר .מבקרי התקופה ייחסו זאת לסנסציוניות של העלילה.
ההפקה הבאה של אל נקמות הועלתה זמן קצר לאחר מכן ,ברוסית .ורה קומיסרז'בסקאיה
החליטה להפיק גירסה משלה בתיאטרון הניסויי שניהלה בסנט פטרבורג .הבכורה התקיימה
ב 27-באפריל  .1907אש ניסה להגיע להצגה ,אך גורש מהעיר משום שכיהודי נאסר עליו
לשהות בה ללא אישורים מתאימים .כמה מידידיו התערבו למענו אצל הדוכס הגדול קונסטנטין
רומנוב ,שהיה שוחר תיאטרון בעצמו ,והמשטרה שיגרה מרכבה כדי להביאו .הוא נכנס לבניין
ממש זמן מועט לפני שההצגה החלה.
במקרה של אל נקמות ההצגות בגרמנית וברוסית הקדימו אפוא את העלאת המחזה במקור,
ביידיש .השחקן דוד קסלר בניו יורק לא נרתע מההסתייגות הרבה שעורר המחזה בקרב הציבור
היהודי ,וב 13-באוקטובר  1907התקיימה הבכורה היידית של אל נקמות ,בבימויו ובכיכובו,
בתיאטרון תאליה בניו יורק .ההצגה רצה במשך שישה שבועות ,ועוררה סערה גדולה .עיתונים
שמרניים קראו לנדות את אש; יעקב גורדין ואברהם קאהאן יצאו להגנת אל נקמות בעיתון
הסוציאליסטי פארווערטס ,ושיבחו את הדרך בה הציג סוגיות רגישות .הבכורה בשפה הפולנית
התקיימה ב 12-בדצמבר  ,1908בתיאטרון של ל .הסקלר בוורשה .בבריטניה אסרה הצנזורה
על הצגת אל נקמות ב ,1911-והאיסור נותר בעינו וחודש שוב ב ,1946-כשהמחזה נפסל על ידי
הצנזור .ב 1912-הופק במוסקבה סרט קצר שהתבסס על עלילת המחזה.

שקודם לכן לא משך אל נקמות תשומת לב מיוחדת ,הצגתו בלב ניו יורק עוררה זעם בתקשורת.
המבקר החשוב ארתור הורנבלואו תקף את המשטרה על כך שהיא מאפשרת העלאת מחזה כזה
בלי לעצור את המעורבים .היה זה הרב הרפורמי יוסף סילברמן מבית הכנסת עמנואל שהתערב
כדי לאסור את אל נקמות ,בטענה שזו השמצה של הדת היהודית .בתקופה בה המהגרים
הרבים שהגיעו לארצות הברית היו מזוהים עם פשע ועוני ,איימה התדמית הזאת על מעמדם
של היהודים הוותיקים והמבוססים ,שרובם באו ממרכז אירופה .ההצגה חשפה סוגיות רגישות
לעיני כל.
למרות שאנשי ציבור ואמנים ביניהם סטניסלבסקי ויוג'ין אוניל יצאו להגנת ההצגה השחקנים
והמפיקים הועמדו לדין באשמת פגיעה במוסר .ב 6-במרץ ,בעקבות תלונתו של סילברמן,
הופיעה המשטרה בתיאטרון אפולו והודיעה לשחקנים ולויינברגר כי הם מואשמים בהפרת
סעיף לחוק העונשין בניו יורק ,ומעלים הצגה שעלולה להשחית את מידותיהם של בני-הנוער
ואחרים .לא נערכו מעצרים וההצגות המשיכו להתקיים ,אך הורדו מהבמה באפריל ,לפני
תחילת המשפט .ב 23-במאי הרשיע חבר-המושבעים את שלושה-עשר הנאשמים – ויינברגר,
שילדקראוט ועוד אחד-עשר שחקנים .על המפיק והכוכב הושתו קנסות בסך  200דולר ,והיתר
קיבלו מאסר על תנאי .ויינברגר ערער על העונש בטענה לפגיעה בחופש הביטוי .ב 21-בינואר
 1925ביטל בית-המשפט לערעורים את העונשים.
ב 22-באפריל  1925נערכה הבכורה הצרפתית של אל נקמות ,בבימויו של שארל דולן ,בתיאטרון
דה ל'אטלייה בפריז .בשנות ה 30-החל אש עצמו להסתייג מהמחזה .באוגוסט  1934אסר על
להקה יהודית בבודפשט להפיק אותו ,משום שהוא עלול להיות מנוצל על ידי האנטישמים.
ב 26 -במאי  1946הודיע אש כי הוא אוסר על העלאת המחזה בכל שפה שהיא ובכל מדינה
שהיא .הפקה מחודשת ראשונה עלתה רק באוקטובר  ,1974שנים רבות לאחר מותו .לאחרונה
הועלה המחזה ב 2016-בתיאטרון לה מאמא בניו יורק ,גירסה ביידיש עם כתוביות באנגלית.
עפ"י ויקיפדיה ומקורות נוספים

.
אלון דהן ,יואב לוי ,ערן שראל

בעברית הועלה אל נקמות לראשונה על ידי "התיאטרון הדרמטי" באולם ציון שבירושלים ,ב7-
בספטמבר  .1922ההצגה ,שתורגמה על ידי א .שצגלוב ובוימה על ידי מרים ברנשטיין-כהן,
עוררה מחאה רבה ביישוב.
המחזה תורגם גם לאנגלית ,וב 20-בדצמבר  1922הועלה לראשונה באחד מתיאטרוני אוף
ברודוויי ,תיאטרון פרובינסטאון .גם הפעם גילם שילדקראוט את התפקיד הראשי .עורך-הדין
לארי ויינברגר החליט להעביר את ההצגה לתיאטרון אפולו בברודווי ,שם התקיימה הפרמיירה
ב 19-בפברואר  .1923ויינברגר היה מודע לאפשרות שתתחולל שערורייה ,וצינזר את רוב
התכנים המיניים שעסקו באהבתן של רבקל'ה ומנקה .הוא כתב לאחר מכן כי הסיר "90%
מהשפה הבוטה מהטקסט המקורי ,ו 75%-ממה שנותר בעיבוד שהועלה בפרובינסטאון .בעוד
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המבט הכפול

אברהם נוברשטרן

'שרוף אותו! :כך יעץ י"ל פרץ לשלום אש הצעיר לאחר שקרא באוזניו ב 1907-את מחזהו
'גאט פון נקמה' (אל נקמות); המחבר עצמו נזכר ב'עצה' הזאת כעבור שנים ,במאמר לציון מאה
שנה להולדתו של פרץ .אכן ,אפשר לפקפק בנכונותם של הזיכרונות האלה :האם פרץ אמנם
ציווה על הסופר הצעיר 'לשרוף' את מחזהו? זאת נראית אמירה קיצונית מדיי ,אבל ממרחק
הזמן היא מקפלת בתוכה את הוויכוחים המרים שניטשו לאורך השנים על המחזה עצמו ,כולל
הניסיונות לאסור את העלאתו על הבמה.

המחזות הללו על התפוררות המשפחה היהודית היו מחזות של הרבה מלים :הבן הציוני נושא
בהם נאומים נמלצים על געגועיו לציון ,ואחיו הסוציאליסטי עונה לו בכך שפתרון השאלה
היהודית טמון לדעתו במהפכה שעומדת בפתח .ההורים עומדים נבוכים מול הנאומים הללו
– הם לא מבינים את הדור הצעיר ,אך חשים בכאב שהוא עומד לעזוב את הקן המשפחתי על
מנת שלא לחזור אליו .לפני כתיבתו של 'אל נקמות' ניסה גם שלום אש את כוחו בכתיבת מחזה
מעין זה' ,ימות המשיח' ,מחזה שזכה להצלחה מסוימת ביידיש ,וגם בפולנית וברוסית.

שלום אש ,הסופר הצעיר והאמביציוזי שיצא אז 'לכבוש את העולם' ,לא שמע לעצתו של
מדריכו הספרותי הנערץ .הוא קרא את המחזה בברלין באוזני מאקס ריינהרדט ,והמחזה הועלה
מיד על הבמה בגרמנית .גרסה ברוסית לא אחרה לבוא ,וזה קרה לפני העלאת המחזה במקור,
ביידיש .המחזה פורסם גם בגרמנית ב ,1907-במקביל לנוסח ביידיש ,ואולי עוד לפניו .בכך היה
שלום אש סופר היידיש הראשון שפרץ את הגבולות של לשון כתיבתו המקורית וזכה להכרה
בין לאומית .מובן שהצלחה זו עוררה קנאה לא מעטה ,שהתנסחה בין היתר בטענה שאש אינו
עוצר לרגע בדרך למימוש שאיפותיו ,וכדי לזכות לתהילה הוא 'חושף את קלוננו בפני הגויים'.

מבחינה בימתית גרידא נשען 'אל נקמות' על מודל דומה – הבית הוא החלל המרכזי על הבמה,
והקונפליקט העיקרי מתפתח בין בני משפחה אחת ,ובעיקר בין אב לבתו .אך כאשר שלום אש
העתיק את המודל של התפוררות המשפחה היהודית אל העולם התחתון הוא הגיע להישג
אמנותי משמעותי :במקום הנאומים האידאולוגיים החיוורים של נציגי הזרמים השונים בקהילה
היהודית הוא העלה עולם יצרי של דמויות חזקות ,ייחודיות – וטרגיות .המחזאות ביידיש בת
הזמן הציגה את היציאה לעולם הגדול כסיכוי לשינוי' .אל נקמות' בונה עלילה הפוכה :דווקא
האב הוא זה שרוצה שהבת תצא לדרך אחרת ,לחיים מהוגנים  -אך הוא נכשל בכך :בסופו של
דבר דווקא האב הוא זה המכריח את בתו ללכת בדרכם של הוריו – גם אם זה כרוך בהתמסרות
לזנות .תוך כדי כך נחשף האב בצביעותו ,בהפנמה המושלמת של ערכי היסוד של החברה
היהודית הנורמטיבית ,בחתירתו הנואשת אחר 'שידוך' מהוגן לבתו .האב רוצה שלפחות בתו
תעזוב את עולם החטא ,אף על פי שהוא עצמו אינו רואה כל פסול בכך שהוא שואב ממנו את
פרנסתו – אך דווקא שאיפתו זו אינה מתגשמת ,וזה כישלונו המייאש ביותר.

הייתה זו השערורייה הספרותית המשמעותית הראשונה בה היה מעורב – אבל בפירוש לא
האחרונה .שנים רבות לאחר מכן ,בסוף שנות השלושים ובשנות הארבעים ,עורר שלום אש
שערורייה גדולה פי כמה כאשר פרסם טרילוגיה של רומנים קריסטולוגיים ,שהראשון בהם
העמיד במרכזו את דמותו של ישו .אש טען אז שבפרסום הרומנים האלה רצה להביא לפיוס בין
יהודים לנוצרים ,אך גם אם זאת הייתה כוונתו ,רומנים אלה פורסמו בשנים הטרגיות שלפני
השואה ובמהלכה ,ועיתוי זה תרם לא מעט לערעור מעמדו הספרותי בעולם היהודי .בפנינו
אותה סוגיה בנסיבות מורכבות פי כמה :כיצד צריך סופר יהודי להופיע על במות העולם?
לכן צריך לבדוק על מה יצא קצפו של י"ל פרץ .לאחר פרסום המחזה הוא כתב ביקורת טעונה
ושקולה על שלום אש .פרץ לא הלין בה על עצם הבחירה להעלות על הבמה בית בושת
בניהולה של משפחה יהודית .הפן הזה לא הפריע לו .הרי פרץ ידע שסופרי יידיש כבר פנו
קודם לכן בכתיבתם לנושא של העולם התחתון ,אם כי האירו אותו מזווית אחרת .למעלה
מעשר שנים לפני שלום אש תאר מנדלי מוכר ספרים את התופעה של הזנות היהודית בפרקים
של ספרו 'בעמק הבכא' ,אותם כתב ביידיש ובעברית ,אך הוא עשה זאת מתוך עמדה מוסרנית
גלויה .גם שלום עליכם נזקק לנושא של העולם התחתון היהודי ברומן קצר שלו ,מרוכך יותר,
שבו העלה דמות של גנב יהודי ,וזמן קצר לאחר 'אל נקמות' כתב את סיפורו 'האיש מבואנוס
איירס' ,שבו הציג את הנוכחות היהודית הניכרת בסחר בנשים ,כתופעה בינלאומית החובקת
עולם ומלואו – מן העיירה הנידחת במזרח אירופה עד לבואנוס איירס.
ההשוואה עם היצירות האלה מוכיחה עד כמה לא היה חידוש משמעותי בעצם העלאתו של
הנושא עצמו .אך 'אל נקמות' נגע בעצבים החשופים של הקהל היהודי באחת הנקודות
המשמעותיות ביותר עבורו – הדימוי של המשפחה היהודית .אלה היו השנים שכל יהודי
במזרח אירופה נכח בעליל בתהליכי ההתפוררות של המשפחה היהודית :ההורים המסורתיים
צפו בחוסר אונים בבניהם ובבנותיהם העוזבים אותם – מי שעברו לעיר הגדולה ,מי שהיגרו
לאמריקה ,מי שנישבו בקסמה של הציונות או של התנועות המהפכניות ומי שנטשו את דרך
ההורים כדי לחיות חיים של נהנתנות אנוכית .הקרע בין הדורות היה אחד הנושאים הרווחים
במחזאות הצעירה ביידיש; זהו אחד הנושאים המונחים ביסודו של 'אל נקמות' ,אך באורח
פרדוקסלי ניתן לומר שמחזהו של שלום אש הופך את הקערה על פיה – דווקא מפני שהוא
מטפל בעולם התחתון היהודי.
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האם זאת עלילה 'סבירה'? האם יש אחיזה כלשהי באמונתו של האב שהכנסת ספר תורה דווקא
לחדרה של הבת תשמור עליה מפני הירידה לזנות? האם אב יהודי ידחוף בסופו של דבר את
בתו לחיי זנות? רוב הצופים שהכירו את העולם היהודי מקרוב היו בוודאי עונים על השאלות
האלה בשלילה מוחלטת ,והיו רואים בחלקים אלה של עלילת המחזה מעין 'התחנחנות' לצופים
שאינם בקיאים באורח החיים היהודי .ברוח זו כתב גם פרץ את ביקורתו.
אך פרץ גם ידע להצביע על הכוח הטמון במורכבותו של המחזה ,המשלב תיאורים נטורליסטיים
חזקים עם קטעים ליריים ,שיריים .מדובר בייחוד בסצנת האהבה בין רבקהלה למנקה .בהקשר
היהודי גרידא יש לראות בהעלאת הסצנה של אהבה לסבית מעשה נועז ,ואולי טמון בכך אחד
ההסברים מדוע המחזה הצליח יותר בלשונות אחרות מאשר ביידיש .אך השאלה נשארת
פתוחה :האם שלום אש הציג ב'אל נקמות' את האהבה הלסבית כדרך חיים לגיטימית ,או
כ'סטיה' נוספת של בת שגדלה במשפחה שניהלה בית בושת? כפל הפנים הטמון בעיצוב האהבה
הלסבית במחזה הוא אחד הנושאים המרתקים ,הפותחים בפני הבמאי חופש פעולה ניכר.
'אל נקמות' אכן עומד בסימנה של אמביוולנטיות יסודית :מצד אחד העולם התחתון היהודי
נראה מבפנים כעולם שמתקיימות בו דילמות מוסריות ואנושיות קשות ,דילמות שאינן ניתנות
לפתרון .מצד שני יש בסיום המחזה ביטוי להשקפת עולם שהיא שמרנית ביסודה :מי שנולד
בתוך העולם התחתון אינו יכול להימלט ממנו .הדרך החוצה חסומה בפניו .בכך כוחו וקסמו
של המחזה  -ביכולת למזג בין הדחפים השונים ,שלעתים הם אפילו הפוכים במהותם .בכך
מציב מחזהו של שלום אש עד היום אתגר משמעותי בפני הבמאי והשחקנים.
אברהם נוברשטרן הוא פרופ' ליידיש (אמריטוס) ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מנהל 'בית שלום עליכם' ,תל אביב.

11

המעשייה על "מארי היפה"

שלום אש ()1957 – 1880
נולד בעיירה קוטנו ,פולין .למד בחדר ובישיבה ולאחר מכן
התוודע אל ההשכלה ועזב את בית הוריו .בהיותו בן עשרים עקר
לוורשה ,בה הצטרף אל הקהילה הספרותית-אינטלקטואלית
שהתרכזה סביב למנהיגותו של י"ל פרץ ונהגה להתכנס
בביתו .את ספרו הראשון ,אין א שלעכטער צייט ("בזמן רע"),
פירסם ב .1902-כבר בראשית דרכו הצטיינה כתיבתו ברוחב
יריעתה התמטית :בסיפוריו תאר את הווי העיירה היהודית
על מגוון טיפוסיה ,מן האישה הצדקת ועד לבעל בית הבושת,
מן העולם התחתון היהודי ועד לנערי החדר המציצים בספרי
ההשכלה בסתר ,והכל בתיאורים צבעוניים שמצאו הד בלב
הקוראים היהודים ונעו בין ריאליזם לרומנטיקה .לקוראים הלא-יהודים סיפק חרך הצצה אל
עולם אחר ,שהיה זר וקרוב בעת ובעונה אחת .החל מסיפוריו הראשונים תאר גם את היחסים
בין גויים ליהודים ,נושא שעבר כחוט השני לאורך כל יצירתו .אש היה הסופר היידי היחיד,
עד יצחק בשביס-זינגר ,שנהנה ממוניטין בינלאומי .בהיותו בן עשרים ושש הועלה מחזהו
'אל נקמות' בתיאטרון הנודע של מקס ריינהרדט בברלין ,ומאוחר יותר הוצגו מחזותיו במקור
ביידיש ובתרגום לשפות אחרות בפטרבורג ובוורשה ,בניו יורק ובבואנוס איירס .כמעט כל
ספריו שתורגמו לאנגלית היו רבי-מכר ,והוא כונה לפעמים כאחד מ"עשרת הסופרים החשובים
החיים״ .במסיבת יום הולדתו החמישים ברכו אותו אישים כאלברט איינשטיין וחיים ויצמן.
הוא היה מיודד עם מקסים גורקי ,פרנץ וורפל ומארק שאגאל ,זכה בפרסים ספרותיים רבים ואף
היה מועמד פעמיים לפרס נובל ( .)1943 ,1933מעמדו הספרותי בעולם היהודי התערער מאוד
בסוף שנות השלושים של המאה העשרים ,לאחר שהתחיל לפרסם את "הטרילוגיה הנוצרית"
שלו :האיש מנצרת ,השליח ומרי .פרסום זה בשנות הסבל והאימים של העם היהודי גרם לקרע
עמוק עם קהלו המקורי .ההידרדרות במעמדו השתקפה כבר בפרשת ההוצאה לאור של חלקי
הטרילוגיה .הוא התקשה למצוא מו"ל למקור ביידיש; האיש מנצרת הופיע תחילה בתרגום
לאנגלית ב ,1939-ואילו המקור היידי ראה אור רק ב .1943-גורל מר יותר ציפה לספריו השליח
ומרי ,שלא זכו כלל לראות אור בשפת המקור ,אלא רק באנגלית ,הראשון ב 1943-והשני
ב .1945-התרגום לאנגלית שימש יסוד לתרגום לשפות אחרות .העיתון המרכזי ביידיש בניו
יורק ובעולם כולו" ,פארווערטס" ,שאש היה ממשתתפיו החשובים ,הטיל עליו ועל יצירותיו
מעין חרם .המחלוקת סביבו נגעה לא רק לעצם הנושאים של הרומנים הקריסטולוגים ,אלא
גם לכתביו הלא-ספרותיים והראיונות שהעניק בשנים ההן .כאן התגלתה השקפת עולמו,
שניסתה לחבר בין היהדות לנצרות וראתה בישו "נביא חשוב אשר אבד לעם היהודי" ,כדבריו
( .)1945אש ראה ביהדות ובנצרות דתות קרובות מאוד זו לזו ,וחשב שהפירוד ביניהן בטעות
יסודו .לאורך חייו גילה שלום אש אהדה רבה לתנועה הציונית ,אולם לא ראה עצמו כמי
שמתעתד לגור בישראל .רק בסוף ימיו ,ב ,1955-החליט לעלות לישראל לקבוע את ביתו בבת
ים ,בה חי בשנתיים האחרונות לחייו .הוא נפטר בלונדון ,בזמן ביקור אצל בתו ומשפחתה.
יצירותיו המרכזיות תורגמו לעברית ואחדות מהן זכו לכמה מהדורות ,דבר המוכיח את הזיקה
הקרובה ליידיש שהתקיימה בזמנו אצל קהל הקוראים העברי .להלן התרגומים העיקריים
לעברית (תאריך הפרסום אינו משקף את תאריך הכתיבה של המקור ביידיש; רוב הספרים הם
רומנים ,אלא אם צוין אחרת) :אמריקה ( ,)1928סיפורים ; הטרילוגיה לפני המבול :פטרבורג
– ורשה  -מוסקבה ( ,)1934בעל -התהלים ( ;)1935קידוש השם ( ;)1936על פי התהום (1937
המכשפה מקשטיליה ( ;)1947משה ( ;)1953על נהרות מאנהאטן ( ;)1954הנביא ( ;)1956שירת
העמק ועוד סיפורים ארצישראליים ( ;)1957ילד של סתיו ,סיפורים (.)2007
עפ"י קציעה עלון ,מתוך לקסיקון הקשרים לסופרים יהודים
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מאת שלום אש

הבנות התרווחו על הספות וחיכו בקוצר רוח לגולד'לה ,בתו של בעל הבית ,שתבוא ותקרא
להן את "המעשייה על מארי היפה" ...בעל הבית התחתן עם "אחת כזאת" ופתח לעצמו
"בית" .הם ניהלו את החיים שלהם בהגינות .הוא היה איש הגון ,אפילו הזמין ספר תורה
בשביל החבורה שאיתה התפלל ,ומאשתו תמיד אפשר היה לקבל נדבה .היתה להם בת ,גולדה,
שגדלה "בבית" .האבא והאמא שמרו עליה מכל משמר ,שתישאר "טהורה" ,אבל לא היה
צורך לשמור .הזוהמה שבתוכה גדלה לא עשתה עליה שום רושם ,היא התרגלה לחיים האלה
מילדות ...נראה לה שאין כאן שום עוול ,שזאת מין פרנסה כזאת ,מי שזקוק לזה ,עושה את
זה .לה היה מה לאכול אצל אבא ואמא והחיים לא קיפחו אותה .כשהאב העביר אותם לדירה
פרטית ואסר על הבת להופיע "בבית" ,היא התגעגעה לאחדות מהבנות .כשאביה היה נרדם
גולד'לה היתה מתגנבת מהדירה בקומה הראשונה ויורדת ל"בית" .הבנות אהבו אותה מאד .הן
קשקשו איתה על חתנים ,על כתיבת תנאים ,על חתונה ...בקוצר רוח היתה מחכה לה כל ערב
מנקה .מנקה לא קיוותה להתחתן  ...לאחד שהיא רצתה היא התמסרה מיד בפעם הראשונה...
והוא לא הבטיח לה כלום .היא כזאת כי היא כזאת .גם אמא שלה לא היתה יותר טובה...
אצל מנקה בחדרון היו שתי מיטות .במיטה אחת עלה ללקוח רובל .זאת היתה הפרנסה שלה,
על המיטה הזאת היא היתה צריכה לשלם לבעל הבית שלושה רובל ליום .במיטה השנייה היא
ישנה לבדה ...גם אילו היו מציעים לה מאה רובל בשביל לשכב במיטה שלה  ...המיטה היא
הבית שלה ...היא מספיק צעירה בשביל לא לחשוב על מה יהיה בעתיד .מגיל  12היא כבר
כאן – ובהחלט לא רע לה ,יש לה שמלות יפות ,בגדים תחתונים יפים ,וכל ערב היא יושבת
בבית קפה ...בחלון הקטן הופיעו פניה של גולד'לה .נשמעה נקישה קלה בדלת .בצעד קליל
ובלב דופק ניגשה מנקה לדלת  -כאילו ציפתה לחתן  -ופתחה אותה לרווחה .גולד'לה היתה
בכותונת בלבד ואת כתפיה עטפה מטפחת גדולה .מנקה חיבקה אותה בעדינות ונשקה לה
בשפתיה הרעננות .היא הובילה אותה אל הספה וישבה לידה ...מנקה היתה רוצה שגולד'לה
תיכנס לחדרון שלה ותישן איתה בלילה .אבל שאר הבנות לא הסכימו .הן התישבו סביבה ,אחת
שיחקה בשערותיה ,אחרת נשקה לצוארה החשוף ,השלישית ביקשה ממנה שתקרא להן את
המעשייה על מארי היפה ...בכל פעם שגולד'לה ירדה אל הבנות היא הייתה חייבת לקרוא להן
את הסיפור מחדש .הן היו מתיישבות סביבה ומקשיבות כאילו שמעו אותו בפעם הראשונה...
בבית השתרר פתאום שקט .גולד'לה הפסיקה לקרוא והביטה אל החדרון הנעול :מה מתרחש
שם? גולד'לה התגנבה אל החדרון והציצה פנימה בסקרנות דרך סדק בקיר .כתמים אדומים
פרחו בלחייה .היא התנשמה בכבדות והידיים שלה רעדו .מנקה הבחינה בזה ,היא מיהרה
לגשת אליה והצמידה את שפתיה הדקות ,היבשות ,ללחיה של הנערה כאילו רצתה לשתות
את דמה.
מתוך הסיפור של שלום אש שנכתב לפני המחזה.
מיידיש :רבקה משולח

אלתר קאציזנה .1941-1885
סופר ,עיתונאי ,מחזאי ,משורר וצלם .מאנשי
התרבות המובילים בפולין בין שתי מלחמות
העולם .בשנות העשרים והשלושים תיעד
בצילומים אמנותיים ומדהימים את חיי היהודים
בכל רחבי פולין .בתמונה  -נערות יהודיות
רוקמות ,ורשה ,סביבות  .1930קציזנה נרצח בידי
בריונים אוקראיניים ב 1941-במצוד אחר יהודים,
בשעה שניסה להימלט מן הנאצים.
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עבדות לבנה

יהודים והסחר בנשים :המקרה של ארגנטינה

ה"גלובליזציה" בנושא הסחר בשירותי מין הייתה קיימת כבר בשיא שגשוגה בין סוף המאה
ה 19-ועד למלחמת העולם השנייה .אלא שאז השתמשו במושג "עבדות לבנה" כאנלוגיה
לעבדות השחורים ,שבאותה תקופה פסקה להתקיים ברוב הארצות הנאורות .בזמנו המעיטו
החוקרים לעסוק או לגלות ידע באשר לממדים של מעורבות סוחרים יהודים בעסקי פשע
מהסוג הזה ,ואפשר לומר כי הדבר נדחק למעמקי התת-מודע הקולקטיבי היהודי .בשני
הדורות האחרונים זכה הנושא למחקרים מקיפים ומגוונים ,אף כי הם סובלים לעתים מהעדרו
של תיעוד מקורי מספיק .עדויות על עבריינות בחברה היהודית במזרח אירופה לא מצויות
כמעט בספרי ההיסטוריה ,אלא רווחות יותר בסיפוריהם של סופרים יהודים שחיו באותה
תקופה ,כמו מנדלי מוכר ספרים ,שלום עליכם ,שלום אש ויצחק בשביס זינגר ...הסחר
בנשים בקרב יהודים לא התחיל בחלל ריק .היהודים הצטרפו לגל פשע שהציף את החברה
האירופית והתפשט בכל העולם .אפשר להצביע על גורמים שונים ברקע להתפשטות האדירה
של תופעת הזנות באירופה ,ובמיוחד להפיכתה לעסק בין-לאומי במחצית השנייה של המאה
ה :19-המצוקה הגדולה של נשים עובדות שנכנסו בתנאים מחפירים לשוק העבודה בתקופת
המהפכה התעשייתית; המעבר מהכפר לעיר; הגירת הגברים מאירופה לעולם החדש שיצרה
ריכוזים גדולים של גברים והולידה את הצורך להבאת זונות למקומות האלה; בחברה הבורגנית
הנהנתנית היה מקובל להזדקק לזונות ,ולצידן לקיים חיי משפחה "מהוגנים" כביכול .הרשויות
לא עשו הרבה כדי לצמצם את ממדי התופעה; הדבר העיקרי שהדאיג אותן היה שמירה על
הסדר הציבורי ומניעת מחלות המין .במקומות רבים הזונות נדרשו אפוא לעבור בדיקות
רפואיות ולהיות רשומות בתור שכאלה .לעומת זאת ,הגברים ,צרכני שירותי המין ,לא נדרשו
לעבור בדיקות ונהנו מחסינות בפני החוק.
הזעקה הראשונה באה מפיה של אישה מהאריסטוקרטיה הבריטית ,יוספין בטלר ,שהחלה
להילחם מ 1864-נגד מיסוד הזנות .הפאניקה בציבור החלה כשהעיתונות דיווחה על חטיפת
נשים ,גיוס נערות לזנות בדרכי מרמה והבאתן לבתי בושת בארצות רחוקות .תופעת הזנות
והסחר הבין-לאומי בנשים לא פסחה על החברה היהודית ,שעברה טלטלות ושינויים מפליגים,
בעיקר מאז שנות ה 80-של המאה הי"ט .המעבר מהעיירות ומהכפרים לערים והעמקת העוני
תרמו להתפתחות עסקי זנות גם בקרב היהודים .ברוב הערים הגדולות – ורשה ,אודסה ,וילנה,
קרקוב ,בודפשט ,וינה – היו ריכוזים של זונות יהודיות שפעלו בבתי-בושת בניהולם של
סרסורים יהודים .בעיירה היה זה כמעט בלתי אפשרי לעסוק בזנות ,כי כולם הכירו את כולם
והזונות היו מנודות .ברוסיה הצארית ,בה רוב היהודים הורשו להתגורר רק באזור הידוע
כ"תחום המושב" ,בחורה יהודייה שהייתה רשומה כזונה יכלה לקבל היתר שהייה מחוץ
ל"תחום" ,וכך ,באופן פרדוכסלי ,איפשר לה תג הבושה להיחלץ ממגבלה מהותית שחלה על
בני משפחתה האחרים.
הזנות בקרב יהודים אשר החלה רווחת בארצות מזרח אירופה ,התפשטה ברוב ארצות העולם
שבהן התקיים גם סחר בנשים .רשתות הזנות של יהודים גייסו נערות במזרח-אירופה והעבירו
אותן דרך תחנות מעבר באירופה ליעדים שונים בעולם .היעדים המועדפים היו דרום אמריקה
(בואנוס איירס ,סאו פאולו ,ריו דה זנירו) ,ארה"ב (ניו יורק ,שיקגו ,פילדלפיה) ,דרום אפריקה,
טורקיה (קונסטנטינופול) ומצרים .הקהילות היהודיות המקומיות סבלו מאוד מהסטיגמה
שנוצרה כתוצאה ממעורבות יהודים בעסקי זנות בקרבת ביתן .הנידוי היה האמצעי שהם בחרו
בו כדי להילחם נגד סוחרי הנשים והזונות .בראשית המאה העשרים ,אחרי שנים של אדישות
ושל דחיית הטיפול בבעיה ,הוקמו ארגונים יהודים שנאבקו ב"עבדות הלבנה" ,והם גם שלחו
נציגים לוועידות בין-לאומיות שעסקו בנושא.

בסוף המאה ה 19-התחילה הגירה של יהודים ממזרח אירופה לדרום אמריקה בכלל ולארגנטינה
בפרט ,הן בעקבות הפוגרומים ברוסיה והעוני המחריף והולך ,והן בעקבות מפעל ההתיישבות
החקלאית של הברון הירש .הגירה זו פנתה בחלקה לעבודה חקלאית בפנים הארץ וחלק אחר
שלה התנקז בעיר הבירה .בעקבות כך נוצר בבואנוס איירס עודף ניכר של גברים ,שהוביל
בין היתר לביקוש הגואה למין בתשלום .הקושי למצוא עבודה ולהסתגל לחיים החדשים גרם
לאנשים רבים להפוך לסרסורים ,שנקראו בספרדית 'רופיאנים' .הסחר בנשים הקיף קבוצות
מהגרים מגוונות ,אך גם היהודים בלטו בתוכו .התופעה לבשה אופי מאורגן ,תוך השתתפות
בשתיקה של חלקים של החברה ה'מהוגנת' ,כולל שלטונות החוק .הארגון היהודי שפיקד על
הסחר בנשים נקרא ( Varsoviaורשה) ,ולאחר מכן 'צבי מגדל' – על שם מייסדו .למרות שהנשים
באו מכל רחבי העולם היהודי ,נשתרש בארגנטינה הרושם שנוכחותן של הנשים שמוצאן מפולין
הייתה הבולטת ביותר .הכינוי  Polacaהפך אפוא לשם נרדף לאישה שעוסקת בזנות.
הסחר בנשים הקיף ארצות רבות ,אך התופעה של ארגון מסודר,שזאת הייתה מטרתו,
הייתה אולי ייחודית לארגנטינה .כמובן שארגון כזה התקיים הודות לקשרים ההדוקים עם
השלטונות ,ויש לזכור שהזנות הייתה אז בבחינת עיסוק חוקי .הארגון 'צבי מגדל' התנהל
בבית מרווח ומפואר במרכז העיר בואנוס איירס; שם נערכו 'חתונות' של הנערות שהועסקו
בזנות ,התקיימה פעילות חברתית של אנשי הארגון ויושבו הסכסוכים ביניהם .אנשי הקהילה
היהודית סרבו לקבור את אנשי הארגון בבית הקברות היהודי ולכן הם ארגנו לעצמם חלקת
קבורה משלהם.
רוב הנשים שעסקו בזנות עשו זאת בכפייה .לאחר שהנערות ירדו מהאנייה ,ולעתים עוד
בזמן הנסיעה ,הן נאלצו בשיטות אלימות להתמסר לזנות .עם בואן לבואנוס איירס ,הן הוצגו
למעין 'מכירה פומבית' ונשלחו לבתי בושת שונים .הקהילה היהודית המאורגנת ניהלה מאבק
עיקש נגד ה'טמאים' (זה היה כינויים) וסילוקם מחיי הקהילה היהודית ,עד שהתופעה הגיעה
לסיומה ב ,1930-בזכות אחת הנשים שהתלוננה בפני מפקד המשטרה על גורלה.

מתוך המאמר של ד"ר נלי לס "זנות וסחר בנשים בחברה היהודית בתחילת המאה ה"20-

נטע פלוטניק ,מיה לנדסמן
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תרבות פשע על רקע משבר כלכלי

הלבשה תחתונה כבגדי עבודה

זנות וסחר בנשים אינם תופעות לעצמם ,אלא חלק מתרבות פשע נרחבת על רקע של המשבר
הכלכלי שערער את אשיות החברה היהודית במזרח-אירופה למן סוף המאה ה.19-
אי אפשר להבין את התפתחותן של הציונות ושאר תנועות השינוי והמהפכה בתחומי היישוב
היהודי במזרח-אירופה ,אלא אם כן מבינים אל נכון את עומקו של המשבר הכלכלי ,את העוני
המחריד ,את מצבן הנואש של חלק גדול של הנשים מהשכבות העניות ,בחברה היהודית .יש
עניין יהודי-ישראלי להוציא את הסיפור המורכב הזה לאור ,את משמעותו של העוני הקיצוני
והשפעותיו המרובות .הדבר יכול לעזור כדי להבין את הרקע הכלכלי-תרבותי של הציונות,
כתנועה שביקשה לשנות את המבנה החברתי-כלכלי של העם היהודי במולדתו ההיסטורית.
עיון בעיתונות הארץ-ישראלית יעלה אזכורים רבים על "פעילותם" של ה"הסוחרים" היהודים
גם בארץ ישראל .הם באו כדי לפתות צעירות יהודיות נואשות להינשא להם ,ואחרי "הנישואין"
הפיקטיביים הללו מכרו אותן לבתי בושת .כך למשל מדווח העיתון "האחדות" מכ"ח אייר
תרע"א ( )26.5.1911כי "מסחר הנשים מתפתח בא"י .תחילתו ביבוא מקהיר ואלכסנדריה,
אך יש סרסורים המתחילים לפעול בארץ .ביפו נערכו אסיפות פומביות ברוב עם נגד התופעה
ונוסד ועד פעולה" ,העיתון "האור" מכ"ז אדר א' תר"ע ( )8.3.1910מדווח על שתי בנותיו של
סוחר יהודי מוויטבסק שהובאו על ידי "בעלה" של אחת מהן לבית בושת באלכסנדריה ובגיליון
מי"א אב ( )11.8.1910באותה שנה מסופר כך:
"בשבוע שעבר באו ליפו שני אנשים סוחרים בנשים בהתחפשם לחתנים .הם עושים ראיונות
עם 'כלות' ,מבטיחים להם 'הרים וגבעות' ,מראים להם תכשיטים נאים המיועדים בשבילן
לדבריהם ומציעים כסף להוריהן .נמצאים אנשים תמימים המאמינים ל'חתנים' האלה וחושבים
את השידוכין האלה לאושר .יש להם תעודות מהרב מאלכסנדריה שהם פנויים ובזה הם מעוורים
את עיני הקהל שיחשוב שהם באמת אנשים ישרים .לעת עתה עלה הדבר להציל נפש אחת .כעת
נודע שאחד מה'סוחרים' האלה נסע ירושלימה לשם מסחרו הנמבזה ואמר לפרוש את רשתו גם
שם והשני ,אומרים ,נסע לבירות ... ".גם העיתונים היהודים במזרח אירופה ,דוגמת "המליץ"
ואחרים ,היו מדווחים מדי פעם על פעילותם של "סוחרים" יהודים אלה בעיירות ובערים .לא
רק לערי המזרח התיכון ,המזרח הרחוק ודרום-אמריקה הובאו נשים יהודיות לעיסוק בזנות;
גם בווינה ,לונדון ,ניו-יורק
ושאר ערי המערב היה ייצוג
של נשים יהודיות שעסקו
בזנות .בערים הגדולות של
פולין וליטא פעלו גם בתי
בושת בניהולם של יהודים
שהעסיקו נשים יהודיות.
סופרים יהודים בולטים,
כמו מנדלי מוכר ספרים,
יוסף חיים ברנר ,שלום אש,
שלום עליכם ,ומאוחר יותר
יצחק בשביס-זינגר ואחרים,
הקדישו מקום רב לתופעה.

שיחה עם מוני מדניק מעצב התלבושות

מה למעשה חשיבותן של התלבושות בהצגה?
תפקידן של התלבושות בתיאטרון הוא להעביר אינפורמציה על הדמות.
מה אנחנו מבינים על הבן אדם לפי מראהו החיצוני ,גם אם ההצגה לא
סיפקה לנו עדיין שום מידע עליו .בגדים ממקמים אותנו בתקופה,
במקום ,בעונה ,באיזור גיאוגרפי מסויים ,בתרבות מסויימת והם
יכולים גם ללמד על מצב רוחו של הלובש/ת .תפקיד התלבושות
הוא לתמוך בעלילה ,להגדיר את הדמות ואת הסיטואציה בה
היא נמצאת .עבור שחקנים רבים התלבושות הן האלמנט הפיזי
שמשלים את העבודה על הדמות והן עוזרות מאד בהגדרתה.

באיזו תקופה מדובר בהצגה הזאת?
המחזה נכתב בתחילת המאה העשרים ,אבל החלטנו למקם אותו
במעבר בין סוף המאה ה 19-ותחילת המאה העשרים .מבחינת
ההלבשה התחתונה היו שינויים בין השנים המדוברות ,אך הם אינם
דרמטיים.

מדוע אנחנו מתמקדים בהלבשה תחתונה באיפיון דמותן של הזונות בהצגה?
הלבשה תחתונה בתקופה בה אנו עוסקים היתה מערכת פרטי לבוש
אינטימיים שלא נחשפה לעולם לעיני גבר זר .היא תמיד הייתה,
ועדיין ,אמצעי להדגשת נשיות ,מיניות וכלי לפיתוי והעצמה .הלבוש
התחתון אמנם השתנה לאורך ההיסטוריה ,אך הוא תמיד מילא תפקיד
חשוב בעיצוב דמותה של האשה .בעיניים עכשוויות ,הלבוש התחתון של
התקופה יכול להראות לא מאוד נועז ולא ממש חושפני ,אך צריך לזכור
שמדובר בסוף המאה ה 19-ונשים נראו בבגדים תחתונים רק במסגרת
אינטימית של חדר השינה ולעיני הבעל בלבד .לכן ,העובדה שזונות
קיבלו את הלקוחות בבגדים תחתונים ,היתה למעשה אקט של פיתוי
ושל נועזות מזמינה.

מהם מרכיבי ההלבשה התחתונה?
ההלבשה התחתונה של התקופה מורכבת ממספר פריטים אופיינים:
איור :מוני מדניק
חולצת "שמיז" – חולצה תחתונה שהיתה עשויה בדרך כלל מבד טבעי
דק ,כגון כותנה או פשתן ,שנלבשה על הגוף מתחת למחוך .מטרת השמיז
היתה להגן על הגוף מפני חיכוך עם עצמות המחוך ולחילופין להגן על המחוך מפני זיעה.
במחוך שנלבש מעל השמיז ,נתפרו מסילות שבתוכן הושחלו עצמות לויתן לחיזוק ולתמיכה.
בחלקו התחתון של הגוף לבשו הנשים את הבלומרס – מכנסונים מבד טבעי ,שהיו למעשה
התחתונים של התקופה ומעליהם נלבשו תחתוניות.

השכלתך האקדמית היא בתחום עיצוב האופנה ,אתה גם מלמד עיצוב אופנה .מה ההבדל
בין עיצוב אופנה לעיצוב תלבושות לבמה?
בשני התחומים עוסקים בעיצוב בגדים ובהלבשת הגוף .אך ההבדלים בין התחומים רבים.
לעיצוב תלבושות ,בעיני ,יש תכלית ברורה והוא משמש למטרה מוגדרת :לשרת את השחקנים
בעיצוב הדמות ,ואת ההצגה כולה .הוא עוזר בהגדרת הסיפור על כל מרכיביו והעברתו בצורה
ברורה לקהל .כמו כן ,זהו עיצוב שמתחשב באלמנטים רבים נוספים ,כגון עיצוב החלל,
התאורה ,תנועה וכולי .מדובר בעבודה משותפת של צוות יוצרים תחת שרביטו של הבמאי.

מתוך מאמרו של
פרופ' מנחם פרידמן
"אחת הסיבות לציונות"
אנסטסיה פיין ,אורי רביץ
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איתי טיראן (עיבוד ובימוי)

בוגר "בית צבי" .2002 ,זכה בפרס צבי קליר על הצטיינות בשלוש שנות הלימוד.
זכה בפרסי התלמיד המצטיין לשנה א' ולשנה ב' ,במלגות קרן אמריקה ישראל,
בפרס ע"ש אברהם בן יוסף ובפרס ע"ש רוזנבלום .תיאטרון הספריה :ריצ'רד
במלך ריצ'רד השני ,ברגר בשיער .הקאמרי :אייליף באמא קוראז' ,המלך בעוץ
לי גוץ לי ,פרנץ בעד ראיה (פרס השחקן המבטיח לשנת  ,)2003המלט בהמלט
(פרס שחקן השנה  ,)2005ניקולא בקוויאר ועדשים ,קאמי שאנדביז ביתוש
בראש (פרס שחקן המישנה  ,)2006כריסטיאן בחגיגה ,אמדאוס באמדאוס (פרס שחקן המישנה
 ,)2008קיטל בגטו ,וויצק בהצגה וויצק אותה גם ביים (זכה בפרס הבימוי ע"ש יוסף מילוא),
המנחה בקברט (פרס שחקן השנה  ,)2011המלך ריצ'רד בריצ'רד השני ובריצ'רד השלישי (פרס
שחקן השנה  .)2012עיבד וביים בקאמרי את איש קטן ,מה עכשיו? (פרס הבימוי ע"ש מילוא),
סיראנו בסיראנו דה ברז'ראק ,היסטריום בדבר מצחיק קרה ,איבנוב באיבנוב (אותו גם עיבד
ותרגם) ,מקי סכין באופרה בגרוש ,הנדריק הפגן במפיסטו ,קרסטן ברניק בעמודי החברה (אותו
גם עיבד ,תרגם וערך את המוסיקה להצגה) ,ג'ון הייל בציד המכשפות .קולנוע :בופור ,מחילות,
לבנון ,החוב ,זינוק בעלייה ,היורד למעלה ,דיבוקTHE PROMISE, RUN BOY RUN, THE DEAD AND ,
 .THE LIVINGטלויזיה :המדרשה ,בני ערובה.

דני רוזנברג (עיבוד)

במאי ותסריטאי ,בוגר בהצטיינות של בית הספר סם שפיגל לקולנוע
ולטלוויזיה ירושלים .סדנאות ה Talent Campusשל פסטיבל ברלין ,סדנאות
האקדמיה האירופאית לקולנוע וסדנת פסטיבל סאנדנס ת"א .זוכה שלוש
מלגות הצטיינות של קרן שרת .לאחרונה כתב וביים את הבשורה על פי
אבא שלי ,והסרט הדוקומנטרי אורי זהר חוזר .היה מיוצרי וכותבי סדרות
הטלוויזיה מלכות וג'וני ואבירי הגליל אותה גם ביים .הפיק וביים את הסרט
הדוקומנטרי סוסיא והדרמה בית אבי .ביים את הסרטים הקצרים דון קישוט בירושלים ,הטייפ
האדום ,במפעל .סרטיו השתתפו בעשרות פסטיבלים ברחבי העולם ביניהם קאן וברלין וזכו
בפרסים רבים ,ביניהם צל"ש בתחרות הרשמית בפסטיבל ברלין ,פרס הסרט הקצר בפסטיבל
ירושלים ובוסאן והמקום הראשון בפסטיבל מילאנו.

ערן עצמון (עיצוב התפאורה)

מוני מדניק (עיצוב התלבושות)

בוגר החוג לעיצוב אופנה ב"שנקר" .מעצב אופנה ותלבושות לבמה .מרצה
בכיר ב"שנקר" .מנחה פרוייקטים בעיצוב ובציור .מרצה בסמינר מחקר
אקדמי בנושא תולדות הלבוש בארץ ובאיטליה .בין עבודותיו לתיאטרון:
ירושלים באופרה הישראלית החדשה ,הלילה ה 12 -בתיאטרון גשר .בחורים
טובים ,שיינדלה ,אחרון ימיה ,אחים בדם ,חברות הכי טובות (בשיתוף הקאמרי),
משאלה אחת ימינה ,אשה בעל בית ,אהבת מוות בתיאטרון בית ליסין .עלי
כינור ,קומפני ,הכל אודות חווה בתיאטרון באר שבע .קומדיה של טעויות ,איבנוב ,עמודי החברה,
מצחיקונת בתיאטרון הקאמרי .נשים קטנות ,אמיל והבלשים ,אורה הכפולה ,ציפור הנפש ,מלך
היהודים במדיטק .ברנשים וחתיכות ,ירמה ,תזמורת על תנאי ב"בית צבי" .שש נפשות מחפשות
מחבר ,רשומון ,מומו ,לחיות טוב יותר ,פרוייקט לארמי בסטודיו למשחק מיסודו של יורם
לוינשטיין .שמונה בעקבות אחד ,תרנגול כפרות ,אל עצמי ,תמונה משפחתית בתיאטרון הקיבוץ.
מר קולפרט ,אצל אווה ,שמלה בתמונע .על עכברים ואנשים ,סקפן בגודמן ,בי"ס למשחק .זוכה
פרס עיצוב התלבושות לשנת 2009/10

דורי פרנס (מוסיקה)

כתב מוסיקה להצגות במרבית התיאטראות בארץ .בין השאר :אדי קינג,
השיחה החמישית ,כובע הקש האיטלקי ,אדיפוס המלך  ,המלט ,להיות או לא
להיות (תיאטרון חיפה) ,החיים על פי לסלאו (תיאטרון יובל) ,מקבת ,פיבניצה,
שלוש אחיות ,עושה כרצונו (הבימה) ,כוכבים תועים  ,סיפורי קרש (היידישפיל),
משחק של אהבה ומזל (תיאטרון החאן) ,הביצה ,המון רעש על לא כלום ,הרוזן
ממונטה כריסטו ,גלילאו ,הגיבן מנוטרדם ,הכל אודות חווה ,קומדיה סקסית של
ליל קיץ ,עפיפונים (תיאטרון באר שבע) ,איש קטן מה עכשיו (התיאטרון הקאמרי) .עם אבישי
מילשטיין כתב את האופרה מעין שהוצגה בסטודיו של ניסן נתיב .בימים אלה השלים אופרה
בשם צייד העכברושים (מלים ומוסיקה) ע"פ פואמה של מרינה צווטאייבה .ערך והלחין ערבי
ספרות ושירה שונים ,ביניהם פלובר ,פניו של אבות ישורון ,כיוון שאני בסביבה (משירי נתן
זך) ,המסע לירושלים ,מנגינות מוזרות ,השעות הנוספות – משירי חזי לסקלי ,צריף קטן  -שירי
ילדים של לאה גולדברג בביצוע דורון תבורי .לפסטיבל ישראל  2002הלחין את משורר בניו
יורק  -יצירה לתזמורת סימפונית ,מקהלה וסולנים לפי שירים של לורקה .הלחין והקליט
את מחזור השירים  YESלמלים של אי .אי .קאמינגס ,עם דורון תבורי .ערך וניהל מוסיקלית
את המופע רגל על גרוש ,מיצירות המלחין מרק בליצשטיין .בינואר  2016ביצע יפתח מזרחי
מחזור שירים חדש שהלחין לשירי אנקריאון בתרגום שמעון בוזגלו .בספטמבר  – 2018ביצוע
ב"אנסמבל המאה ה "21-למחזור שירים שהלחין למלים של יעקב שטיינברג .כמו כן מתרגם
מחזות קלאסיים ,מודרניים ומחזות זמר לתיאטרון.

בוגר מסלול עיצוב במה בסמינר הקיבוצים  .2006בין עבודותיו  -בקאמרי:
מנהל הבית ,ריצ'רד השני ,ריצ'רד השלישי ,סיראנו דה ברז'ראק ,הפושעים
החדשים ,תעלת בלאומילך ,המחזמר שיער ,אופרה בגרוש ,המחזמר סיפור
הפרברים ,תמונות מחיי נישואין (עם תיאטרון גשר) ,ציד המכשפות ,רומיאו
ואמא .בתיאטרון בית ליסין :אהבת מוות ,ביבר הזכוכית ,חתולה על גג פח לוהט,
המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה ,סוסים על כביש גהה ,משאלה אחת ימינה,
הקוסם מארץ עוץ ,מנדרגולה ,שיינדלה ,המחזמר אביב מתעורר ,המחזמר אחים בדם ,ולנטינו ,מראה
מעל הגשר ,חלום של לילה בלב קיץ ,הבנאליות של האהבה ,אקווס ,ראודה .בהבימה :שקספיר
מאוהב ,המחזמר עלובי החיים ,פליישר ,חיזור גורלי ,החייל האמיץ שוייק ,המחזמר גבירתי
הנאווה ,המחזמר כמעט נורמלי ,אם יש גן עדן ,ארוחה עם אידיוט ,לילה במאי .בתיאטרון באר
שבע :פיאף ,נורה ,הרולד ומוד .בתיאטרון חיפה :גזע ,הר אדוני ,עץ אחרון בירושלים .בפסטיבל
עכו :מתחם התפודים (זוכה פרס על עיצוב תפאורה בפסטיבל עכו  .)2008בתיאטרון הערבי
עברי-יפו :נשים זרות ,האוהל האדום .בתיאטרון הספריה :לצאת מכאן ,הצודקים ,נדנדה בשניים,
ריצ'רד השלישי ,השגחה עליונה ,בדלתיים סגורות .בתיאטרון אורנה פורת לילדים :הרפתקאה
בקרקס (זוכת פרס עיצוב התפאורה בפסטיבל חיפה  )2008בתיאטרון המדיטק :אורה הכפולה,
עלילות פרדיננד ,מפצח האגוזים .ב"בית צבי" :איש חסיד היה ,סיפור הפרברים ,איך להצליח
בעסקים ,תשוקה ,אנדורה .לקבוצת המחול פרסקו :בגדי המלך החדשים .במסגרת התיאטרונטו:
קפוצ'ינו ברמאללה.

 .1987אמן רב תחומי ,מוסיקאי ומעצב תאורה וסאונד לעבודות במה וטלוויזיה.
כמעצב תאורה בכיר ,עיצב עשרות עבודות מחול ,תיאטרון ומופעי מוסיקה
במוסדות הגדולים בישראל .עבודות נבחרות לדוגמה :מחול  -עבודות שונות
בפסטיבל ״הרמת מסך״  ,2015-2016צלמ מאת תמר בורר ,סווריה מאת
אורלי פורטל makom-interview ,מאת עידן שרעבי ועוד .תיאטרון :אליס,
נופל מחוץ לזמן ,אבות ובנים בתיאטרון גשר ,תמונות מחיי נישואין ,אל נקמות
בקאמרי ,תמונתו של דוריאן גריי בהבימה ,חולה אהבה בשיכון ג' בקאמרי ועוד .מוסיקה :רועי
דהן ,סאן טיילור ,אפרת בן צור וערן צור ועוד .כמעצב סאונד ומוסיקאי כתב פסקול לעשרות
עבודות מחול ,תיאטרון וקולנוע (תיאטרון תמונע ,הזירה הבינתחומית ,פסטיבל זירת מחול,
פסטיבל אינטימדאנס ,ערוץ  ,8דוקאביב ועוד) .ב  2015ביצע את שיר הסיום בסדרתו של
תומר הימן משפחות .ב 2017שיתף פעולה כיועץ מוסיקלי לאוהד נהרין בעבודתו ונצואלה עבור
להקת ״בת שבע״ .כותב ומבצע :הוציא את אלבום הבכורה שלו על החיים ועל המוות בהוצאת

18

19

נדב ברנע (עיצוב התאורה)

״הייפידאלטי״ בשנת  .2014האלבום זכה לביקורות חמות ולהשמעות רבות בתחנות הרדיו
השונות .בשלוש השנים האחרונות החל ברנע להציג עבודות אינסטליישן של אור וסאונד בין
היתר בתערוכות :״צנזורה״ ,״האמנות לשרוד״ ו״הפגנה״ בחלל  AZA13ביפו .במסגרת פסטיבל
עכו  2016העלה את עבודת הביכורים שלו לתיאטרון - PA'AM :יצירה לחלל תיאטרוני העושה
שימוש באור ,סאונד ווידאו ללא שחקנים על הבמה .העבודה ( בה השתתפו המוסיקאי ערן
צור ,השחקן דורון תבורי ,השחקנית אורה מאירסון והמשורר אלי אליהו) זכתה לביקורות
נלהבות והיא ממשיכה להופיע בישראל ובחו״ל.

עמית אפטה (עוזר במאי)

בוגר תואר ראשון בבימוי והוראת תיאטרון בבית הספר לאמנויות הבמה,
סמינר הקיבוצים .בימוי אגדת הילדה והעורבים (פסטיבל חיפה הבינלאומי
להצגות ילדים) ,בפסטיבל "פותחים במה" (בית ליסין) ובפרויקט המחזאים
צוותא .עוזר במאי בהפקות תיאטרון שונות :רומיאו ואמא ,ציד המכשפות
(הקאמרי) ,תמונות מחיי נישואין (הקאמרי  -גשר) ,בעלים ונשים (תיאטרון
חיפה) .עוזר במאי ומנהל הצגה באופרה הישראלית .בין ההפקות :חלום ליל
קיץ ,מאדאם בטרפליי ,נישואי פיגרו .מזכיר בת"י (איגוד במאי התיאטרון בישראל) ומנהל הפקות
בסדנת האופרה הבינלאומית  .IVAIזוכה מילגת הצטיינות לאמנים צעירים מטעם עיריית חולון.

השחקנים (לפי סדר הא"ב):
ירדן ברכה (הינדל)

במשך  10שנים היתה חברה בלהקת "השכנים של צ'יץ" .שרתה בלהקת
חיל החינוך והנוער  -הלהקה הייצוגית של צה"ל .בוגרת הסטודיו למשחק
מיסודו של יורם לוינשטיין  .2011-2008זכתה במלגות ע"ש קרן שוסהיים
ואורנה בן חורין .משחק מול מצלימה – רותי דייכס .תפקידים בתיאטרון
הקאמרי :קומדיה של טעויות ,הם יורים גם בסוסים ,מקבת ,חברים של חברים,
הפושעים החדשים ,הזאבים ,גורודיש ,קרום ,תמונות מחיי נישואין ,אותלו,
שרול אופרת רוק ישראלית (סטודיו יורם לוינשטיין בשיתוף התיאטרון הקאמרי) .תיאטרון
גושן הזמיר וקיסר סין .קולנוע :כביש ארבעים דרום ,שירתה של מרים .טלויזיה :עמוק במים,
סברי מרנן (עונה  ,)3,4,5לצבי יש בעייה ,משפחה שולטת ,איפה אתה חי?.

צ'ריטי המתוקה .התיאטרון הקאמרי :כטוב בעיניכם ,רווקים ורווקות ,מעיין הכבשים ,גבינה
שוויצרית באמא קוראז' ,כובע הקש האיטלקי ,שם האהבה ,הצמה של אבא ,דמוקרטיה ,רוזנקרנץ
 /אוסריק בהמלט ,מילאנו ,יתוש בראש ,אנטיגונה ,חברון ,שו פו בנפש הטובה מסצ'ואן ,כסף עובר
ושווא ,דימיטרי בחורף מתחת לשולחן ,מפקד בוויצק ,גרובר בזהב טורקי ,צ'רכס בשיץ ,חיים
יוסף בסטמפניו ,מוברי/סוהר בריצ'רד ה ,II-הסטינגס בריצ'רד ה ,III-פצוע ,סיטון במקבת ,אברם
בכתה שלנו ,מיטש בחשמלית ושמה תשוקה ,דב בזאבים ,תוגתי בקרום ,קריץ באיסמעיליה .הצגת
בידור  .20/10 2003פסטיבל עכו  :1998יום הולדת שמח .המחזמר חסמבה ,ספר הג'ונגל .קולנוע:
אהבה אסורה ,סופר בוי ,קשר עיר ,זאיה ,אודות המוניטין ,הבולשת חוקרת ,שרמן בחורף ,סימה
ועקנין מכשפה ,הכלה הסורית ,כבוד ,סיפור גדול ,אבינו ,אזימוט .טלויזיה :הסדרות מרחב ירקון,
זינזאנה ,האמת העירומה ,קן הקוקיות ,החצי השני ,העלמות ,שלווה ,אשליות וכן תפקידי אורח
בשמש ,הפוך ,רק בישראל ,האשה האחרת ,החברה הטובים ,דקות של תהילה ,נוימן ,שאול ,תיק
סגור ,מעורב ירושלמי ,טיפול נמרץ ,המזימה ,פרשת השבוע ,הנשרים ,פולישוק ,שכונה.

הלנה ירלובה (שורה)

ילידת בריה"מ .סיימה את לימודיה במכון הגבוה למשחק של התיאטרון
האמנותי המוסקבאי .שיחקה בתיאטרון "סוברמניק" .עם עלייתה ארצה
ב 1993-הצטרפה לתיאטרון יידישפיל .במקביל הופיעה בתיאטרון "מלינקי"
בהצגות השד האחרון ,חזרה גנרלית ואי העיזים .שיחקה בדון קישוט,
שהשתלב בפרוייקט הבינלאומי של התיאטרון הגרמני "בוכום שאושפיל
האוס" .הלנה היא כוכבת סרטו של עמוס גיתאי קדמה שהוצג לראשונה ב-
 2003בפסטיבל קאן .כ"כ השתתפה בסרטו של איתן גרין חלומו של הנרי ,בסרטו של לאון
פרודובסקי חמש שעות מפריז שזכה בפרס ראשון בפסטיבל חיפה ,ובסרטו של פאבל לונגין
עשו .הופיעה בסדרות הטלויזיה המשרד ,תא גורדין ובתולות .בקאמרי השתתפה בהצגות זה
הים הגדול בתפקיד ריטה (פרס ע"ש אברהם בן יוסף) ,בהיה או לא היה בתפקיד חנה רובינא
(פרס שחקנית השנה) באריסטוקרטים בתפקיד ורה ,בריצ'רד השני בתפקיד המלכה ,בריצ'רד
השלישי בתפקיד אליזבת ,באיש קטן מה עכשיו בתפקידים אחות אצל ד"ר סזאם  /מיה פינברג
 /גברת ויט ,באיבנוב בתפקיד שרה ,באלקטרה בתפקיד קליטמנסטרה ,באופרה בגרוש בתפקיד
ג'ני ,בעמודי החברה בתפקיד לונה הסל ,במפיסטו בתפקיד ניקולטה ,בשליחותו של הממונה
על יחסי אנוש בתפקיד הקונסולית .תיאטרון חיפה :אנשים קשים בתפקיד רחל ,תיאטרון בית
ליסין הים הכחול העמוק בתפקיד הסטר.

תם גל (החתן)

בוגר לימודי משחק בבית הספר לאמנויות הבמה של סמינר הקיבוצים 2015-
 .2018שיחק בבית ליסין בין  2009-2004בהצגות מירל׳ה אפרת ,יומנים ,האגם
המוזהב וכן בסדרות טלוויזיה ובקולנוע.

אלון דהן (יענקל שפשוביץ')

בוגר ביה"ס הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי" .1996 ,במהלך לימודיו זכה
במלגות ע"ש אברהם אסיאו ,שמואל רודנסקי ורפאל קלצ'קין .זכה בפרס
צבי קליר לתלמיד המצטיין .בקאמרי זכה במילגת השחקן המבטיח לשנת
 ,2003בפרס השחקן ב 2006-על תפקידו באנטיגונה ,ובפרס שחקן המישנה
ב 2009 -על תפקידו בחורף מתחת לשולחן ,ב 2013-זכה בפרס השחקן על
תפקידו בכתה שלנו .ב 2014-זכה בפרס התיאטרון על תפקיד אפשטיין
בגורודיש ,ב 2017-זכה בפרס התיאטרון על תפקיד תוגתי בקרום .תיאטרון הבימה :סירנו דה
ברז'ראק ,מנדרגולה ,מילכוד  ,22סיפורי הבימה .בית ליסין :ז'קו .תיאטרון הספריה :כובע מלא
גשם ,אצדק במעגל הגיר הקווקזי ,שדים ורוחות ,טומי תם ,כלה למכירה ,עד התביעה ,מולי סוויני,
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יואב לוי (ר' אלי)

בוגר "בית צבי" .2002 ,זוכה מילגת קרן סטפנדיות ,מילגה ע"ש שמוליק
סגל ,ופרס על ביצוע מצטיין של תפקיד בשנה ג' .בתיאטרון הקאמרי :חייל
באמא קוראז' ,פליקס בכובע הקש האיטלקי ,הנס ,ראנפט בעד ראיה ,מרצ'לו
בקוויאר ועדשים ,ברנרדו ,גילדנשטרן בהמלט ,פלונטר ,מורדי בגיבור מעמד
הפועלים ,גילדנשטרן ברוזנקרנץ וגילדנשטרן ,איתי כרמלי בע ,17.אביהו
מדינה בזהר ,מרקוציו ברומיאו ויוליה ,יובב בבעל למופת ,מוטקה צחורי
באורזי מזוודות ,בומי בקיזוז ,דה גיש בסיראנו ,עו"ד גילון  /שולטהייס בתעלת בלאומילך ,יהודה
בארוחת טעימות ,רורלונד בעמודי החברה ,פופאיי באגדת דשא .קולנוע :הנותנת ,סוכריות ,ארץ
פצועה ,כוננות עם שחר ,הפורצת ,מיראל .טלויזיה :פולישוק 2.3 ,בשבוע ,אלנבי ,שירות חדרים,
ג'וני ואבירי הגליל ,משפחה טובה.
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מיה לנדסמן (באשה)

בוגרת סטודיו ניסן נתיב ,תל אביב  .2016זכתה במילגת הצטיינות ע"ש אלי
לאון .בקאמרי מופיעה גם בתפקיד אודרי בכטוב בעיניכם ובתפקידי מרגרט/
רשם חוקר במהומה רבה על לא דבר .טלויזיה :רננה באחיות המוצלחות שלי,
גילי בלהעיר את הדב .בתיאטרון הבית :משתתפת-יוצרת בהצגה של שימר
ג'ייסון דנינו הולט ניים דרופ.

ערן מור (שלוימה)

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי" .2007 ,במסגרת לימודיו
זכה בפרס ע"ש צבי קליר (בוגר "בית צבי" בהצטיינות) ,במילגת משרד
החינוך התרבות והספורט ,במילגת הצטיינות ע"ש אברהם אסיאו ,המילגה
ע"ש עדה בן נחום ,מילגת ליונס ,מילגת המועדון המסחרי .נסיון בימתי (בין
היתר)  -תיאטרון הספריה :פיליאס פוג באובססיה ,אלפי באלפי ,ריצ'מונד
בריצ'רד השלישי 7 ,דמויות שונות בפנטזיה ,כמו שתרצו אותי ,עקומים ,רולטה
צרפתית ,חיים פרטיים .מחזות זמר בתיאטרון רמת גן :גריז ,קברט ,יוסף וכתונת הפסים,CATS ,
אחים בדם .תיאטרון ארצי לנוער :המפוזר מכפר אז"ר .הקאמרי :הגיל הנכון לאהבה ,אמדאוס,
קומדיה של טעויות ,החגיגה ,סטמפניו ,ריצ'רד השני ,המלט ,גטו ,וויצק ,הרטיטי את לבי ,כנר על
הגג ,יוהנס פינברג באיש קטן מה עכשיו? ,ריצ'רד השלישי ,מקבת ,הכתה שלנו ,אופרה בגרוש,
כבוד אבוד ,סיראנו דה ברז'ראק ,עוץ לי גוץ לי ,פיטר שטוקמן באויב הציבור ,כטוב בעיניכם ,תכטיך
בקרום ,איתמר יעקובי ביעקובי ולידנטל .מדבב עשרות סדרות וסרטים לילדים .טלויזיה :רון
(עונה  )2אבודים בריבוע.

אנסטסיה פיין (מנקה)

בוגרת "בית צבי"  .2015זכתה בפרס צבי קליר על הצטיינות בשלוש שנות
לימודיה .כמו כן זכתה במלגות קרן שרת ,אלי לאון ,שירה צייטלין ,אפרים
בן זאב ,ניורה ושמואל רודנסקי ,אוהד (דדי) ניסים ,קרן משפחת גוזמן.
תפקידים בהצגות  -בקאמרי :סוקי טודרי באופרה בגרוש ,ברברה במפיסטו,
בטי ברניק בעמודי החברה ,הגרושה בשליחותו של הממונה על משאבי אנוש,
טיטובה בציד המכשפות .טלויזיה :יוליה בתא גורדין  ,2אידה בהחדש של
עמרי גורדון ,טניה ב  ,JUDAקולנוע :דוניאשה במכתוב.

נטע פלוטניק (רייזל)

שרתה בתיאטרון צה"ל .למדה בסטודיו למשחק ניסן נתיב ,תל אביב .זוכת
שתי מלגות הצטיינות .קולנוע :מאיה (סירטה של מיכל בת אדם) טלויזיה:
לאהוב את אנה ערוץ  ,10דני הוליווד ב ,yes -בית ספר למכשפים בלוגי ,תל
אביביות בערוץ  ,10מונא תאגיד השידור .תיאטרון :חלום ליל קיץ בתמונע,
מקובלים ומהדקים בתיאטרון הקיבוץ .זוכת פרס שחקנית השנה בתפקיד
ראשי להצגות ילדים ונוער .בקאמרי :דג מוסר בתפקיד אורהלי ,בפושעים
החדשים בתפקיד מיקי ,במלון רנדוו בתפקיד ויקטואר ,בכטוב בעיניכם בתפקיד פיבי ,פתאום
דפיקה בדלת ,במהומה רבה בתפקיד הרו.

וירושלים .הבימה :פטראל במחלת נעורים ,סוליוני בשלוש אחיות ,ברי בבחורים בדלת ממול,
ביקור הגברת הזקנה ,אוסוולד ברוחות ,הקצין הצרפתי ,ורדה בפרגודים .החאן :אינגם במלקולם
הקטן ומלחמתו בסריסים ,השיבה למדבר .תיאטרון באר־שבע :בני בהימים הכי טובים ,דון פדרו
בהמון רעש על לא כלום .תיאטרון נוצר :מפיבושת בארץ בושת (מפיבושת) .קרן אור הפקות:
מר בונה בנרנייה ,האריה המכשפה וארון הבגדים .אנסמבל הרצליה :הדובר בגשם שחור ,הזקנה
הפגאנית ,כובסת בירמה ,הגביר בעירם של האנשים הקטנים .הקאמרי :אמדאוס ,רופא/כרוז
בוויצק ,ארנסט בקברט ,ההגמון קרלייל בריצ'רד השני ,קלרנס בריצ'רד השלישי ,יאנוש לוקאש
בקזבלן ,דוראנט בגם הוא באצילים ,ד"ר לבוב באיבנוב ,הילמר טונסן בעמודי החברה ,תומס
פאטנאם בציד המכשפות .בין תפקידיו בטלוויזיה :ספיר ,פאזל ,השיר שלנו .בין תפקידיו בקולנוע:
קרוב לבית.

ג'וי ריגר (רבקל'ה)

בוגרת תלמה ילין .הצגות בתיאטרון :מקווה בתיאטרון בית ליסין ,צלילי
המוסיקה בבימויו של משה קפטן ,ספר הג׳ונגל בבימויו של חנוך רוזן .טלוויזיה:
החממה ,ג׳וני ואבירי הגליל ,או בוי( ,פרס השחקנית הטובה ביותר לילדים
ונוער) .קולנוע :לך תחיה ותהיה ,החטאים בבימויו של אבי נשר ,עמק ,סקס
דול ,אין בתולות בקריות (פרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל טרייבקה
בניו יורק) ,סיפור אחר .בקאמרי :דינה דורף בעמודי החברה (פרס השחקנית
המבטיחה) ,מרסי לואיס בציד המכשפות ,גילה באחרים.

ערן שראל (ר' אהרון הסויפר  /לקוח)

למד משחק בחוג לתיאטרון של אוניברסיטת ת"א .תפקידים בקאמרי :ון
וסויטן באמדיאוס ,חומבטוחעס ,צ'יליבובקה ,גסטון באיחש פישר ,לוואס בגטו,
הכומר בוויצק ,לייזר וולף ,ר' מרדכי בכנר על הגג ,אנריק בבית ספר לנשים,
סרבסקי בקזבלן ,סוויפטי לזר בפרוסט/ניקסון ,גאון ברומן משפחתי ,שמשון
בפושעים החדשים ,הרב הצבאי ואולריך בגורודיש ,ג'ייקוב באופרה בגרוש,
אאונה בעמודי החברה ,ג'ייק/ויליאם בכטוב בעיניכם ,דולצ'ה בקרום ,האיש
המקנא לחיים בהילד חולם .אנסמבל עיתים :פק בחלום ליל קיץ ,צ'יבוטיקין בשלוש אחיות,
מקבת במקבת ,ויאמר וילך ,וישתחו וירא .קיטל בגטו בתיאטרון העברי והתיאטרון הארצי,
הומלסים בתיאטרון "תמונע" ,תמרה בהבימה ,מדברים על אהבה בתמונע ,שאול המלך במשתה,
הפקה פרטית ,קברט עגנון בפסטיבל עכו .הגולם מפראג בתפקיד הגולם (ציון לשבח) בפסטיבל
חיפה .הצגת יחיד :כלב חוצות ,בתמונע ,המפקח ,השמש ,הולד ,טיטורלי ,התליין באזרח ק( .עפ"י
המשפט) בתמונע .מעלית בפסטיבל תיאטרון קצר בצוותא ,פיליפ גילברג בזכוכית שבורה,
בצוותא ,דמיון מודרך בצוותא ,שוב מדברים על אהבה בתיאטרון הסימטה ,קולנוע,NO EXIT :
דמיונות ,מכתוב ,ארץ נשייה ,עבודה .MINI DV ,סדרות טלויזיה :שאול ,צימרים ,העלמות ,החברה
הטובים ,דאוס ,טקסי דרייבר ,רמזור ,קיציס ופרידמן ,פצועים בראש ,שכונה ,המדרשה ,סופשלי,
האיש שניסה למנוע מלחמה ,ככה זה ,מלכות ,כפולה.

הלנה ירלובה ,אלון דהן ,ערן מור ,ירדן ברכה

אורי רביץ (לייב  /אבי החתן)

בוגר ביה"ס הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי" .1989 ,בין תפקידיו בתיאטרון
 תיאטרון חיפה :מרד המתים ,משפט הקופים ,טוני קירבי בהן לא תיקחהועמך ,אדי קינג ,קיטל בגטו .תיאטרון הספריה :אגיצ'ק בהלילה ה ,12-הברון
בבשפל ,הברבור בהברבור ,לוובורג בהדה גבלר .האופרה הישראלית :אורפיאו
באורפיאו ואארודיצ'ה .בית ליסין :לארי בשרוף את זה ,מצעד המלאכים ,צור
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Passions, sins, forbidden love and
dark urges are at the heart of this
By Sholem Asch
modern adaptation to one of the
mot prominent Jewish playwrights
Adapted by Itay Tiran and Dani Rosenberg of the twentieth century, Sholem
Directed by Itay Tiran
Asch, who was twice nominated for
the Nobel Prize for Literature.
Set Eran Atzmon

God of Vengeance

Cotumes Moni Mednik
Music Dori Parnes
Lighting Nadav Barnea
Movement Gilad Kimchi
Director assit. Amit Apte
Music production Amit Poznansky

Yankl Shepshovich is trying to
achieve the impossible: keep a
brothel on the ground loor of his
home, while raising his only beloved
daughter to become a chate and
pure young woman.
While trying to keep her from
harm, he is unaware of the secret
friendship developing between
her and one of the "working girls,"
a friendship that becomes a love
tory, threatening his mater plan.

Cat:
Yankl Shepshovich Alon Dahan
Sure Elena Yaralova
Rifkele Joy Rieger
Shloyme Eran Mor
Hindel Yarden Bracha
Manke Anatasia Fein
Reb Eli Yoav Levi
Reb Aaron the scribe / Client Eran Sarel
Reizl Neta Plotnik
Basha Maya Landsmann
Leib / Father of proposed groom Uri Rawitz
Groom Tom Gal
Production manager Mazal malka Ketty
Stage manager Sason Sigron
Lighting operator On Cohen
Sound Valery Reizes
Wardrobe Etti Elias
Props Shay Lavian
Make up The entire Dept.
Firt performance:26/7/18
Length:1 hour 50 minutes

 אלון דהן,הלנה ירלובה
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מיה דגן
התיאטרון הקאמרי מוני
שחר
למחזאות מקורית
והווארד -גילמן
קרן
יוסף
אוהדידי
מושונוב  1944על
נוסד בשנת
והופעות
אולם חזרות
אתינגר קאצן
סיירוסיונהומירטל
ליכטנשטיין ,אברהם
וימימה
מקומות .על במות אלה עולות
אנסמבל 200-
בן-יוסף המכיל כ
עיתים )ע"ר(
עזרא דגן
מילוא ,רוזה גיא מסיקה
ליאת שטרן
לנצט.
ובתיה
ירושלמימגוון
רנה קהל
מדי שנה ,בפני
חדשות
הפקות
עשר
נעמה שיטרית מנהלת אמנותית ובמאית
תיקי
אסף מרון
ב1971-דייןהפך מתיאטרון
וכ 1,100,000-צופים בארץ
בבעלות מועצת שחקנים הכולל כ 40,000-מנויים
דניאל מניקר
ובחו"ל.אדמיניסטרטיבי
מנהל
התיאטרון
מרידור בראש
תל־אביב.
לתיאטרוןוילוז'ני
שמואל
העירוני שלאבישי
רוני שיינדורף
הכוללתניבנציגי ציבור ,אנשי
נאמנות
מועצת
רוח התיאטרון הקאמרי נתמך ע"י עיריית תל־אביב-יפו,
וינברג
גיל
שהם מונה
דודושחקני התיאטרון
תיאטרון .להקת
ואמני
שיינר כ משרד התרבות והספורט  -מינהל התרבות.
הפיסברכר
פלוטקיןמפעל אבי
החדשגרשון
הארכיון ע"ש
וישינסקי
יובל
סגלממיטב רונה
אמני ליהבמה
ושחקנים
שלמהשחקניות
120בשיתוף
נבנה על ידי
שמעון הקאמרי
סלומון במאיםדן ידועי
מבוימות ע"י
בישראל
תל־אביב-יפו.
שפיראשם עיריית
יורם אמיר
ע"ש זאב רייכל
ספרית המחזות
טל
וייס והצגותיו אסף
מישראל ומחוצה לה.
וקסמן
ענת
סלקטר
מציג ב 6-מיכה
אדם שפר
אולמות:
הקאמרי
רו"ח אלכס וטובה הילמן
רואה חשבון
זהבי
עוז
שוורצה
שרה פון
ע"ש
וקאמרי
תיאטרון,
 ,4 ,3 ,2 ,1קפה
קאמרי
ערן 5שראל
רו"ח דניאל שפירא
מבקר פנים
מרים זוהר
אנסטסיה פיין
אליאנה תדהר
רן גואטה
מנכ"ל
יעקב הכהן
ממונה בטיחות
אביב זמר
מירב פלדמן
עמוס תמם
עמרי ניצן
מנהל אמנותי
הועדהמנהל
הועד
מכטינגר
 | 03-6060900פקס03-6918171 :
פרסוםטל.
משרדמנויים:
מחלקת
יגאל זקס
נטע פלוטניק
המנהל

7734

תשע”ח
עונת ת ש ע “ ח
עונת

מועצתהנאמנות
מועצת
הנאמנות

עפר שחל – יו"ר
רון חולדאי  -יו"ר שרה פון שוורצה
עפר שחל – יו"ר
רון חולדאי  -יו"ר שרה פון שוורצה
דוד ברודט
אוסקר אבו ראזק גיל פייר
דוד ברודט
אוסקר אבו ראזק גיל פייר
אמינה הריס
ישראל פלג
עמיקם בן צבי
אמינה הריס
ישראל פלג
עמיקם בן צבי
ליאורה מינקה
יואב צוקרמן
דוד ברודט
ליאורה מינקה
יואב צוקרמן
דוד ברודט
גיל פייר
אמיר רוזנברג
ערן גריפל
גיל פייר
אמיר רוזנברג
ערן גריפל
יואב צוקרמן
זאב רותם
נחמה דואק
צוקרמן
יואב
רותם
זאב
דואק
נחמה
אמיר רוזנברג
עפר שחל
משה הנדלס
רותםרוזנברג
אמיר
עפר שחל
הנדלס
משה
זאב
שטרייט
לינדה
אמינה הריס
זאב רותם
שטרייט
הריס
אמינה
שטרייט
לינדה
לינדה תירוש
אברהם
וינשטיין
יגאל
הביקורת לינדה שטרייט
אברהם תירוש
שלמהוינשטיין
יגאל
וישינסקי ועדת
וישינסקי
שלמה
הביקורת
אתי כספי
ועדת  -יו"ר
בנציון דל
כספי
אתי
רוןבנציון
מינקה
ליאורה
דל  -יו"ר עמיקם בן צבי
ארנרייך
מינקה
ליאורה
בן צבי
עמיקם
רויטלארנרייך
רון
סלע
מנחם
דואק
בן-אשר פרץ נחמה
סלע
מנחם
רויטל בן-אשר פרץ נחמה דואק
סמוראי
רון
סמוראי
רון
עופר
ליאורה
ועדת מנגנון וכח אדם
ליאורה עופר
אמיר רוזנברג-יו"ר ליאורה מינקה

גריפלהועד המנהלזאב רותם
יגאל וינשטיין  -יו"ר ערן
כבוד של
כיהן בתפקיד יו"ר הועד המנהל בשנים )(2014-1984
יגאל וינשטיין  -יו"ר כבוד של הועד המנהל
סדר הא"ב(
)לפי
התיאטרון
שחקני
להקת
)(2014-1984
בשנים
המנהל
יו"ר הועד
בתפקיד
כיהן

סמנכ"לית כספים ומינהל
גלעד קמחי
במאי הבית
נועה סיקסיק-יוסף
עוזרת מנכ"ל
התיאטרון הקאמרי נוסד בשנת  1944על ידי יוסף
מילוא ,רוזה ליכטנשטיין ,מייקל
שיווק
מנהל
דלל בן-יוסף
אברהם
וימימה
יעקובסון
יפעת
לנצט.ציבור
ובתיה ויחסי
דוברות
מועצת
בבעלות
ב 1971-הפך מתיאטרון
לתיאטרון העירוני של רות
הפרסום
מנהל
אזר-מדבריבראש
תל־אביב.
שחקנים
וייצורנאמנות הכוללתג‘קי
הפקות
מנהל
חן ציבור ,אנשי
נציגי
מועצת
התיאטרון
רוח ואמני תיאטרון .להקת שחקנייגאל מורחי
ייצור
התיאטרון מונה כ
אמני הבמה
ושחקנים ממיטב
120הגר רענן
שחקניותלקשרי חוץ
מנהלת המחלקה
במאים ידועי שם
בישראל
ראשיוהצגותיו מבוימות ע"י אבי גז
מפיק
אולמות:
מישראל
ב6-סלע
ומחוצה לה .הקאמרי מציגחיים
מחזות זמר
מפיק
שלפי  5ע"ש
וקאמרי
 ,4 ,3קפה
קאמרי ,2 ,1
הדרמטורגית
המחלקה
מרכזת
תיאטרון,ורדית
כרמלי המכיל
והופעות
האמנותי -אולם חזרות
ומירטל קאצן
סיירוסלמנהל
עוזרת
רותם
עשר הפקות
השיווקעל במות אלה עולות
מקומות.
ע'כ 200-
למנהלת
יהלי טייב
גידה כ40,000-
הכולל
שנה ,בפני קהל
חדשות מדי
מגווןרון בן
מנהל:
המחלקה החינוכית
מנויים וכ 1,100,000-צופים בארץ ובחו"ל .התיאטרון
גלינה לרמן סופי וייס
מנהלי חשבונות
גלדקי משרד
תל־אביב-יפו,
עיריית
הקאמרי
סאשה
ע"י אבקומוב
אורמןנתמךאלינה
טטיאנה
החדש
הקאמרי
התרבות והספורט  -מינהל התרבות.
רוטשילד
לימור
מח' שכר
נבנה על ידי מפעל הפיס בשיתוף עיריית
אגף מנויים מכירות וקופה ע"ש שולה הגרי
תל־אביב-יפו.
מנהלת  -עינת פנחס
סוזנה פפיאן

חביבה הדר

שמוליק יפרח
מנהל כללי
יוסי קאנץ
יצחק חזקיה
שלומי אברהם
עמרי ניצן
מנהל אמנותי
נחמה הגרי
וקופה ע"ש שולה
אגף
אפשטיין
מכירותלורי
חן מנויים אוהד
ורדי
עודד קוטלר
אלינור אהרון-בן אבי עידית טפרסון
שלומית דהרי
שגיא קרישר
מרינה סלבין
חביבה הדר
ומינהל
סמנכ"לית
קוסוביצקי
אסתי
טיראן
אלימלךכספיםאיתי
שרונה
עינת פנחס
מנהלת
גלית יפת
שרון בודנר
מיטל אקרמן
נועהקורן
אודיה
אבי טרמין
אסולין
נדב
סיקסיק-יוסף
מנכ"ל
עוזרת
גיתית
אוהדכתר
שלי לי
חסון
רועי
כהןאפשטיין
נחמה
לורי
חן
ורדי
דן קיזלר
אלברט כהן
אסרסאי
רות
אלקיים
ספיר
טביביאן
סלבין איריס
שטרן
מירב
דפנה הררי
שיווק
מנהלת
אקרמן
מיטל
קרישר
שגיא
מרינה
תמר קינן
מוטי כץ
תום אפלבאום
ספירט
אליהו
מלר
אנהרננה
יפת
נועהגלית
חיון בודנר
גילשרון
יעקובסון
יפעת
ציבור
ויחסי
דוברות
יפתח קליין
גדי יגיל
נוי רוכל
שרעבי
מיה
דיויד בילנקה
גיתית כהן
שלי לי כתר
חסון
רועי
קלייר
הפרסום עודד לאופולד
אזר-מדברי
זיורות
מנהלתיהודה
אסנת בן
ספיר אלקיים
איריס טביביאן
מירב שטרן
קפלן
עירית
יואב לוי
מנהליוסף
שלי בן
ג‘קי חן
הפקות וייצור
אבישגחיון
גיל
בוכריסלועדיםמיכל אוחנה
חנימנויים
מח'
מור
דרור קרן
כנרת לימוני
ספירט
פלוקסמן
נועה אליהו
יוסף
אנהמור
רינת
נעמה לוי-סבג
אריאלה
מכירות
חוץ סיגל כהן מח'
משה
שי בן
לקשרי
והמחלקה
הידידים
אגודת
מנהלת
אורי רביץ
מיה לנדסמן
פרידנרייך
קרן
מירי סבן
הורביץ זליט
ענת שפילברג קרן
שמחה ברבירו
דראבי גז
מפיק ראשי
רוזנבאום
ג'יטה מונטה
חני קרקובסקי
ויקי אלדד
רמי ברוך
רוטנברג
אורנה
מפיק מחזות זמררובי מוסקוביץ'
ע"ש מליקה שכטר אבישג מור
לועדים
מנויים
חיים סלע
הדר ברוך
ואיפור
מח'פיאות
מח'
אודי רוטשילד
ערן מור
רינת מור יוסף
אריאלה לוי-סבג
מח' מכירות
ירדן
ורדית שלפי
ברכההמחלקה הדרמטורגית
מרכזת
מנהלת  -מלאני קפלן
ג‘וי ריגר
דנה מיינרט
מירי סבן
קרן הורביץ זליט
עוזרתברנטמן
אלדד
כרמלי
רותם
האמנותי
למנהל
שפלר
רנה
רוזנשטיין
טטיאנה
אוסמולובסקי
נטשה
שאול
דוד
מדר
רביב
חני קרקובסקי
ויקי אלדד
אלי גורנשטיין
ילנה פרגמן
לרה גולומב
מוני מושונוב
שאולידקל
שני נועה
למנהלת השיווק
ע'
גיא גרמן
מנהלת -
אביזרים -
מחלקת
שנברגר
אורלישכטר
מליקה
ואיפור ע"ש
פיאות
גידה יהלי טייב מח'
שבא
המחלקה החינוכיתגיא מסיקה מנהל:איה
רון בן
נטע גרטי
נטשה
אנדריאה שוורץ
אסף מרון
מנטלקפלן
מלאני
מנהלת
גלינה לרמן סופי וייס
מנהלי חשבונות
מיה דגן
סנדרה שדה
רוני מרחבי
הדס אבנרי
מתפרה מנהלת -
טטיאנה רוזנשטיין רנה שפלר
אוסמולובסקי
נטשה
סאשה גלדקי
אבקומוב
אלינה
דגן אורמן
טטיאנה
עזרא
שור-סלקטר
אולה
אבישי מרידור
פרגמן
ילנה
גולומב
לרה
כרמון
נועה
אביב רון
מיכאל צ‘בן
רוטשילד
לימור
שכר
מח'דהן
אלון
שחר
אוהד
דודו ניב
אביזרים  -מנהלת
מחלקת
אורלי שנברגר
יואב וייס
נגריה/מסגריה
תיקי דיין
שטרן
נתנזון)לפי סדרליאת
להקת שחקני נתן
הא"ב(
התיאטרון
הצגה
מנהלי
לוי אבנרי
מנהלת מזל מלכה-קטי נאוההדס
מתפרה
אביגיל הררי
נעמה שיטרית
יובל סגל
לבקוביץ'
זיו-הדס-פארי ניסן זהירה
הלית
כרמון
שרהנועה
אביב רון
מיכאל צ‘בן
שלומיוילוז'ני
שמואל
אברהם
חזקיה
יוסי קאנץ
שיינדורף
רוני
יצחקסלומון
אסף
נילי בארי
יעל צ'חנובר
יואב וייס
נגריה/מסגריה
טפרסון
קוסוביצקי
אלינורוישינסקי
שלמה
אסתי שיינר
שהם
עידיתסלקטר
אהרון-בן אבי מיכה
מזכירה
מישל זבלודוביץ'
מזל מלכה-קטי נאוה לוי
מנהלי הצגה
שרונה אלימלך
טיראן
איתי
קורן
אודיה
טל וייס
שפירא
דן
אלונה סער
אקרמן
קטיה
מנהל
ואולמות
סדרנים
שרה לבקוביץ'
הלית זיו-הדס-פארי ניסן זהירה
אסולין
טרמין
אבי
קיזלר
שוורצה דן
נדבוקסמן
ענת
שפר
אדם
שרה פון
לייבוביץ איליה פופוב
אופיר
צ'חנובר
אולם איתי סמו יעל
מנהליבארי
נילי
אסרסאי
עוזרות
יוסף
שלי בן
תמר קינן
שראל
ערן
פיין
אנסטסיה
זהבי
גולן
זיו
תיאטרון
קפה
מועדון
מזכירה
מישל זבלודוביץ'
אפלבאום
תום
ירלובה
זיו
קליירתדהר
אליאנה
הלנהפלדמן
מירב
איתמר זהר
שי רפאל
מרכזיה פאבל קרקוז רוני ברים
עדי ארד
אלברט כהן
קפלן
עירית תמם
עמוס
פלוטניק
נטע
קטיה אקרמן
סדרנים ואולמות מנהל
זוהר
מרים
אבי מרכוס
מינהלה
טל זמיר
אלה חפץ
זהר בדש
מוטי כץ
דרור קרן
)ע"ר(
לוין
חנוך
ע"ש
ישראלית
למחזאות
המכון
זיו גולן
מועדון קפה תיאטרון
דיויד בילנקה
עודד לאופולד
אורי רביץ
מנהלת  -שמרית רון
פאבל קרקוז יעקב בן לולו שי רפאל
מרכזיה
טל בלנקשטיין
יואב לוי
ארז רגב
קרן ליאור-תרבות ואמנות לחיילי צה"ל זיוה פתיר – יו"ר
אבי ברכר
הארכיון ע"ש גרשון פלוטקין
מרכוס
ההיגוי אבי נאור ,נעם סמל ,אלוף מיל .ח"כאבי
מינהלה
אסנת בן יהודה
כנרת לימוני
אורנה רוטנברג
שטרן,
אלעזר
ועדת
יורם אמיר
ספרית המחזות ע"ש זאב רייכל
רוזנברג,
תאומים,
חולדאי ,עירית
אמיר)ע"ר(
עו"ד לוין
רודיך,חנוך
תמר ע"ש
ישראלית
למחזאות
יעלהמכון
שמחה ברבירו
מיה לנדסמן
אודי רוטשילד
אפרת ליבנה-אברהם .מנהלת הקרן :מירי מרקוביץ.
רמי ברוך
ג'יטה מונטה
עמית רייס
שמרית רון
מנהלת
הדר ברוך
מוסקוביץ'
רובי
שאול
דודושות‘
כהן רובין
רו"ח חייקין
חשבון
רואה
קרן יונה אתינגר והווארד גילמן למחזאות מקורית
מבקר ברכה
ירדן
רו"חמור
ערן
דניאל שפירא שני שאולי
פנים
)ע"ר(ואמנות לחיילי צה"ל זיוה פתיר –
ליאור-תרבות
קרן
אנסמבל עיתים
הכהן
יעקב
בטיחות
ממונה
ברנטמן
אלדד
מור
קרן
איה שבא
ח"כ אלעזר
רנה מיל.
ובמאיתנעם סמל ,אלוף
אמנותיתאבי נאור,
ועדת ההיגוי
יו"ר
ירושלמי
מנהלת
מכטינגר
לימורפרסום
משרד
גולדשטיין
מזרחי
יפתח
אנדריאה שוורץ
LAIKA
שטרן ,יעל חולדאי ,עירית תאומים ,תמר רודיך ,עו"ד אמיר
דיגיטלגורנשטיין
אלי
מיינרט
דנה
סנדרה שדה
גיא גרמן
רביב מדר
אולה שור-סלקטר
רוזנברג ,אפרת ליבנה-אברהם .מנהלת הקרן :מירי מרקוביץ.

בשעות ,21:00-08:30
בימי ו' וערבי חג 13:00-08:30
קופה) 03-6060960 :ישיר ובכרטיס אשראי(,
בימי א'-ה' ,20:30-08:30
בימי ו' וערבי חג  ,13:00-08:30ו' ומוצ״ש שעה לפני
| פקס:
מנויים :טל.
מחלקת
ההצגה
תחילת
וערבי חג
במכירהבימי ו'
,
מוקדמת עד
בשעותכרטיסים
)הזמנת
)ישיר ובכרטיס אשראי( ,בימי א'-ה'
קופה:
 19:00בלבד(
שעה
עובדים(:
)קבוצות ועדי
 ,ו' ומוצ״ש
וערבי חג
מחלקת מכירות ,בימי ו'
03-6060903/4/5/6
תחילת ההצגה )הזמנת כרטיסים במכירה
שעה לפני
שעה03-6061969
החינוכית:
המחלקה
בלבד( מחלקת מכירות )קבוצות
מוקדמת עד
הקאמרי03-6061910 :
אגודת עמיתי
עובדים(:
ועדי
באינטרנטwww.cameri.co.il :
הקאמרי
כתובת
החינוכית:
המחלקה
המחלקה לוועדים03-6060926 ,03-6061960 :
עמיתי הקאמרי:
אגודת
מנויים נכבדים
באינטרנט:
המנוי.
הקאמריאת מספר
כתובתיש לציין
כל פניה
,
המנוי/ת.ז.
לוועדים:כרטיס
המחלקהלקופה עם
נא להגיע
נכבדים
אםמנויים
לבטל הזמנתכם נא עשו זאת עד 48
החלטתם
לציין את מספר המנוי.
לפני יש
שעותפניה
כל
ההצגה,
המנוי/ת.ז.
כרטיס
אחרתלהגיע
נא
המנוי.
לקופהאתעםכרטיס
נאלץ לחייב
זאת את
להוציא
לבטלבתור אנו
מעמידה
אםלהימנע
כדי
עד שעות
ממליציםעשו
הזמנתכם נא
החלטתם
הכרטיסים
מראש.אחרת נאלץ לחייב את כרטיס המנוי .כדי
ההצגה,
לפני
מתקיימת ההצגה.
להימנעלאולם
שימו לב
ממליצים להוציא את הכרטיסים
שבו בתור אנו
מעמידה
גולדה תינתן
שבובחניון
הקאמרי
תאטרון
מראש.למנויי
ההנחה
ההצגה .ההנחה
מתקיימת
לאולם
שימו לב
לנכנסים תאטרון הקאמרי בחניון גולדה תינתן לנכנסים
למנויי
לאחר השעה .16:00
תחילת ההצגה יופנו
לאחר
ההצגהלב!
לאחר תחילת שימו
לב!השעה
לאחר
המאחרים
יופנו
שימו
בלבד.ליציע בלבד .בהצגות בקאמרי ובקאמרי
המאחרים
ליציע
יציע למאחרים.
הכניסה ,מכיוון
תותר
למאחרים לא
שאיןתותר
למאחרים לא
ובקאמרי 4
בקאמרי 3
בהצגות
כרטיסים
שאין יציע למאחרים.
לרכישתמכיוון
הכניסה,
לרכישת כרטיסים לרכישת כרטיסים באמצעות כרטיס אשראי
ניתן לרכוש ישירות באתר התיאטרון:
לרכישת כרטיסים באמצעות כרטיס אשראי
ניתן לרכוש ישירות באתר התיאטרוןwww.cameri.co.il :

,

,

03-6060900, 03-6060960, 1-700-707-990

להזמנת כרטיסים בפקס:
להזמנת כרטיסים בפקס03-6918171 :

ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת:

השירות יחזור אליכם.
ניתן לשלוח דואר אלקטרוניונציג
booking@cameri.co.il
לכתובת:
הקאמרי:
נוספים אתר
אליכם.
השירות יחזור
לפרטים ונציג
לפרטים נוספים אתר הקאמריwww.cameri.co.il :

בועז רותם
מח' תאורה וסאונד מנהל
מח' תאורה וסאונד מנהל  -בועז רותם
אהרון נחום
ניר להב
תאורנים
יוסי הררי
אהרון נחום
תאורנים
דוריאן אופינקרו עידו בן יעקב
יוסי הררי
עידו בן יעקב
דוריאן אופינקרו
חדידה
אלי
מאירסון
אלי חדידה
סילביומאירסון
סילביו

אחראי
סאונדאחראי
סאונד

רייכשטט
איילרייכשטט
אייל
מרקו
עמית
אייזיק
נאור

נשיא נשיא
שי שי
רייזסרייזס
ולריולרי
חממי
עמיתישי
ביבסביבס
ברוךברוך
מרקו
חריסטצ‘נקו אנדריי חריסטצ‘נקו
נאור אייזיק
אנדריי

חו ג ידידי התיא טרון ה קא מרי

עמיתי כבוד
ליזיקה ,עמי וטדי שגיא
ליאורה עופר
דיים שירלי פורטר
אילנה וראובן זאכר

עמוס אהרוני
יעל ורמי אונגר
ענת ואודי אנג'ל
מיקי וטלי דורסמן
ורדה ובועז דותן
שרון וולך

אטקה ויגאל וינשטיין
שרון הראל וסיר רונלד כהן
דיתי ואלכס לנדסברג
גלית ויוסי לנדסמן
נורית וישה סיטון
ראובן ומיכאלה שיף

נעמי רודיך
מיכל ויובל רכבי
לינדה ואלי שטרייט
מדי ואיזי שרצקי

פוטוליין דיגיטל בע"מ
קרן מ.א.ה מיסודם של מרגוט וארנסט המבורגר
אורה ויצחק שקד

ציפי ואפרים קונדה
ליאורה ואלי לנדאו
אריאלה והלל הלקין
ורד ואלברט בן דהן
נשיאת כבוד ראשונה
חנה וגדעון המבורגר
ישראלה ורם בנין
יובל ומאי לנדסברג
לאה רבין ז"ל )(2000-1993
יעל ודורי קלגסבלד
יאיר ואילנה המבורגר
שלמה בר
רותי וגבי לסט
מיקי ואתי קני
יו"ר האגודה ליאורה עופר
אורה הראל
רותי ושמואל בר אור
יהודית ורוני קצין
מייסדת ויו"ר בשנים
מוטי ואפרת מאיר
טלי וולטש
קוני ודן ברניצקי
פרופ' אסי קריב
 2003-1993אתי כספי
נילי ושי מאייר
נורית ודוד וולף
אילנה ברנר
נילי וד“ר שמואל קריב
מייסדת ויו"ר האגודה
רותי וניסו מטלון
דרורית ורטהיים
נתן ברנשטיין
רונית ואשר רבינוביץ
הבינלאומית אמינה הריס
מרגלית וחנן מלצר
נילי ואלי זהר
מנהלת האגודה קרן ארזי אורנים נאווה ברק ושלום זינגר
עפרה מיתר ואלי אפשטיין הילה ורני רהב
יעל ויעקב זיו
אורנה ברקת
תמי ויהודה רוה
רכזת האגודה מירי סבן
נורית ויואב מנור
חני ופרופ' אורי זליגסון
מיקי ושייקה ברקת
יוסי רוזן
אורה ואברהם מעוז
הלנה בייליין ויעקב ישראלי אורה ויוסי זרניצקי
יעקב ותמי רוזן
עמיתים
מאיר ונעמי מנדלמן
אורנה ויוסי ז'רז'בסקי
רחל ואבי ברויטמן
ריטה ונחום רויטמן
קובי אבן עזרא
משה מרון
פארה ועופר חודורוב
עדנה גבריאלי
ריקי רוזנברג
יגאל אהובי וגלית גוטמן
אייבי )ז"ל( ודליה נאמן
יוסף חכמי
פרופ' אבינועם ודר' סימה אופיר קרן ועזי אלקלעי גוט
דליה ופנחס רוטנברג
מרשה ומיכאל סגל
גדעון טהלר
גורניצקי ושות'
נילי ויאיר רוטלוי
רותי וגדעון אורבך
טובה וסמי סגול
נירה טולידאנו
מירלה ושמעון גולדברג
חנה רומן
שרי ותנחום אורן
עדיה ויצחק סוארי
עדנה ודן טוקטלי
שרה וד"ר יעקב גולן
חדוה ואבישי רייכס
נורית ואבנר אזולאי
ערי ורחל סטימצקי
עליזה גורן ודני רוטשילד שלמה ונעמי טיסונה
שי ודפנה רייכר
שרה אילין
עירונה טייק לזכרו של דוד טייק ז"ל גדעון ופנינה סיטרמן
דניאלה וששי גז
פנינה רמון
אילן אהובה וגדעון בן טל
תמי ואורי סלונים
אלישבע גיבלי
ענת טמיר
אורית ודר' חיים רסנר
ברוריה ויהושע אימבר
יהודית סלע אריאן
שרה ומיכה גייגר
חנה ואלי יונס
עירית רפפורט
פולט איתן
ג'נס ודני גילרמן
עליזה ופרופ' אריאל יפו
ראלי וג'קי סמית
חסיה שביט
שרה אלאלוף
חוה גל-און
יעל שנידרמן ואבי ירון
יעל ושבתי שביט
ברכה וחיים סמו
מירי ואבי אלון
נילי גליק
מאיר כהן .ז
דנה ושמעון שבס
רחל ועודד עידן
איטה אלחנני
צביה ופרופ' יוסף גרוס
הילה ודורון כהן
תמר ויורם שוחט
איה ושלמה עזריאלנט
עידית אלקון
יסמין גרנדמן ורן פדרמן
פיני ופנינית כהן
ג'ודי ויצחק שוייגר
יהודית ואורי ענבר
טלי ואבי אנגל
דוד
גבריאלה
כספי
ורם
אתי
אילנה וגדעון שטיאט
ענת ובני פדני
דרורה וצביקה אפרת
נורית וגדליה דורון
זהבה כץ
דניאלה ודניאל שטיינמץ
מיכל ודוד פורר
דניאלה אפשטיין
שלומית ושמואל דורנשטיין ציפה ואריק כרמון
ישראלה שטיר
לילי וראובן פייזר
אסנת ועמי אראל
אורלי ונוחי דנקנר
שוש ואליעזר כרמל
דובי ואנה שיף
רבקה ורוני פיינר
רותי ואברהם אסף
ורד ואברי דרגנר
מרים לאופר
הדסה ומאיר שני
שרה ואבנר פלטק
אירן אמודי ואלישע בן צור
משה )ז"ל( ושושנה דראל איריס ואלי לבון
נעמה ויגאל שפר
יפעת ועמירם פליישר
רינה וגדעון באום
שירה ויגאל הויזמן
חיה ורובי לדנר
פנינה והרצל שקלים
נאוה פרי
ניצה וישראל באומן
נעמי ואהוד הומינר
תקווה וצבי לובצקי
שושנה שקד
נורית פרייס
נורית בוקשפן
נעמי הוכברג
רחל ויצחק לוי
רותי ושלמה שרון
שושנה פרידנבורג
יעל ואיזי בורוביץ'
דליה הורביץ
אבי ואילנית לוי
יוכי ואיציק שרם
אורנה וד“ר חיים פרלוק
הלנה ביילין
ניצה הינדלס
אלי ליאון
רותי שרף
ענת ושמואל פרנקל
גינה ודני בירן
הלגה עיצובים בע"מ
מלכה ואמנון ליאון
עירית ומושיק תאומים
זיוה ואבי פתיר
עו"ד אלי הלפן
עדה ופרופ' דוד ליבאי
ליאורה ומאיר בלום
זיוה ואהרון תומרס
מאיר ונעמי קדוש
הילה ואמנון הלפר
דר' ילנה ופרופ' סימון ליצין
הדה בן בסט
פרופ' חנה ודר' ישראל תמרי

מועצת המנהלים
יו"ר הדירקטוריון
משה פת
חברי הדירקטוריון
מהרטה ברוך רון
אופירה יוחנן וולק
דפנה הראל
חנה תמיר
חביבה אבי  -גיא
מירב פרץ
אלי לוי
שמואל גפן
אהרון מדואל
עזרה נווה
יחזקל דסקל
איתי פנקס
מנכ"ל
עו"ד יוחנן דן
סמנכ"ל כספים
רו"ח אורי קופרברג
מנהל תפעול ואחזקה
דוד אשכנזי
מנהלת הלשכה
מיטל יהודה
מנהל תכנון ובקרה
רון דונר
מנהל פרדיקטים
מרק עובדיה
מנהלת חשבונות
גלית כהן צמח

וידאו
וידאואחראי -
אחראי אוהד לויטןאוהד לויטן
תפעול וטכני  -יעקב משה
מנהל
מנהל טכני

מנהליבמה
מנהלי
במה

אילוןמעודד
אילון
מעודד
ששון סגרון
ששון סגרון
יניר בן יאיר
יאיר
אמיר בן
יניר
עבוד
זמירועקנין
משה
ציון

יעקב משה

כוכבי
כוכבי
יוסייוסי
רונן שלו
שרלי
רונן שלו
סבחסבח
שרלי
אנדריי זסלבסקי אבי אינבר
אנדריי זסלבסקי אביב אינברם
משה ועקנין
עידן תמנו
זיתוניתמנו
שלומיעידן
סלעזמיר
מורציון
אמיר עבוד

צוגים ,תכנות והפעלה דרור שאשא
צוגים ,תכנות והפעלה
גרינברגגרינברג
אבי אבי
שאשא
דרור
רקפת יחיאל
מנהלת -
ואבזרניות
מח'מלבישות
מח'
רקפת יחיאל
מנהלת
ואבזרניות
מלבישות
הנדלי-יצחקי,
שרה
רותי
אתיאליאס,
אתי
הנדלי-יצחקי,
דפנהדפנה
כהן,כהן,
שרה
לוי,לוי,
רותי
אליאס,
בשארי,
אירנה
לידר,
ציונהזקן-ברק,
ציונה
בשארי,
מירבמירב
ויימן,ויימן,
אירנה
לידר,
ריהריה
זקן-ברק,
רחלי שוקר ,אליני רושה גזית ,מיכל מילר ,שי לויאן,
רחלי שוקר ,אסף פרידמן ,אורית שוהם ,אליני רושה גזית,
כנען אליאל ,חנה נחמד ,מאיה לוי
מיכל מילר ,שי לויאן ,כנען אליאל ,חנה נחמד ,מאיה לוי

יעוץ משפטי

יעוץ משפטי

עו"ד אייל יפה ,משרד עו"ד צבי יפה

עו"ד אייל יפה ,משרד עו"ד צבי יפה
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 GIGIמשיקה את הדור החדש
של חומצה היאלורונית
הממלאת קמטי הבעה תוך ימים

3D

HYALU FILL

•
•
•
•
•

משלב  4פטנטים בינלאומיים
מעניק נפח ,מילוי ומיצוק לקמטי ההבעה.
תוצאות נראות לעין תוך ימים!
יעילות לטווח ארוך בזכות מנגנון שחרור איטי
שימוש בחומרי גלם אורגניים בעלי תו תקן אירופאי

www.gigi.co.il
מוצרי מעבדות  GIGIניתן להשיג רק לאחר אבחון והתאמה אצל קוסמטיקאיות וקליניקות מוסמכות בלבד.

03-6262900/960
03-6060950
03-6061900
www.cameri.co.il | info@cameri.co.il
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SURF ALL THE WAY TO

בכורה

מחזמר

רומיאו ואמא

האחרים

אותלו

שורת המקהלה

אל נקמות

מחזמר

THE USA.
Wi-Fi available on all nonstop flights
from Tel Aviv to New York JFK.

For more information please contact
your travel agent, call Delta Air Lines
on 03-5138000 or visit DELTA.COM
אגדת דשא

מהומה רבה על לא דבר

סוס אחד נכנס לבר

הילד חולם

מצחיקונת

פתאום דפיקה בדלת

החדר האחורי

טרור

אויב הציבור

תמונות מחיי נישואין

על האש

אשה בורחת מבשורה

איסמעיליה

רשיון לחיים

אשכבה

עוץ לי גוץ לי

כטוב בעיניכם

קרום
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