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צוות תפעול במה בהצגה זו:
מנהלות הצגה הלית זיו- הדס- פארי / 

שרה לבקוביץ'-אפשטיין
מנהל במה עידן תמנו

תאורנים אמיר הנדלמן, און כהן
תפעול סאונד ישי חממי

מלבישה ואחראית אביזרים לילך דיין
איפור מלני קפלן מנהלת, לרה גולומב, מיכל שביט, 

רינה שפלר, אירה סימנובה

מחלקת הייצור להצגה זו:
מנהל הייצור ג'קי חן

סדנת הקאמרי יואב וייס, גיל ורטהיימר
תכנות תאורה אהרון נחום

עיצוב פאות נטשה אוסמולבסקי, טניה רוזנשטיין, 
אירנה סגל, לנה פרגמן

תלבושות ומתפרה הדס אבנרי-מנהלת, אביב רון, 
סבטלנה גוסייב, נועה כרמון

אבזרים אורלי שנברג-מנהלת, שרי גוליאט, 
זיווה קורוטקין, שירן לוי

בנית תפאורה "ג'ק רובינסון" תפאורות

עריכת התוכניה יורם אמיר
עיצוב התוכניה פרסום מכטינגר

צילום השער גבריאל בהרליה
צילום ההצגה רדי רובינשטיין

הצגה ראשונה: 28.3.2019

משך ההצגה: שעה ו-45 דקות ללא הפסקה

תודות: עדי צוקרמן רובינשטיין
אביהו תדהר

קלוד סמואל אופטומטריסט

נוסח עברי ובימוי עירד רובינשטיין
עיצוב תפאורה ותלבושות פולינה אדמוב

עיצוב תאורה אבי יונה בואנו )במבי(
עיצוב תנועה עמית זמיר

מוזיקה רועי ירקוני
ע. לבמאי כנען אליאל

משתתפים:
אנני וילקס קרן מור

פול שלדון, סופר מצליח יובל סגל
באסטר, שריף שהם שיינר

משתתפות נוספות ירדן שי, נטשה מנטל גוריסלבץ

המבצעים בפס הקול:
שירה יעל קראוס 

חצוצרה דירק קונש 
מיקס אייל שינדלר

מחזה מאת ויליאם גולדמן 
עפ"י הרומן מאת סטיבן קינג

על ההצגה:

הסופר המצליח פול שלדון מתעורר בבקתה נידחת, 

בזמן סופת שלגים כששתי רגליו שבורות. 

הוא מגלה שעבר תאונת דרכים, 

ומי שהצילה אותו היא אנני וילקס, המעידה על עצמה 

שהיא ״המעריצה הכי גדולה שלו״. 

אנני, אחות במקצועה, מכורה לסדרת הרומנים 

״מיזרי״ פרי עטו של שלדון. היא סועדת ומטפלת 

בסופר חסר - הישע בבקתה מבודדת, עד שתצליח ליצור 

קשר עם העולם החיצון. אלא שהסערה חולפת, 

העזרה לא מגיעה, והאחות הרחמנייה מתגלה 

כסוהרת אכזרית, הנחושה לשמור את 

הסופר הנערץ לעצמה, ומכריחה אותו 

לכתוב רומן חדש, במיוחד בשבילה.

 

הפקה בברודווי:

את העיבוד הבימתי לרומן של 

סטיבן קינג עשה כאמור ויליאם 

גולדמן.הפקה של וורנר ברוס, 

תיאטרון ווינג'רס בשיתוף עם 

קסטל רוק. מפיקים: ליז גלוצר, 

מרק קאופמן, מרטין שייפר וריימונד וו. 

מפיק נוסף אנדרו וולש. מוסיקה מקורית 

מאת מיכאל פרידמן. בימוי ההצגה - וויל פריאירס, 

בתפקיד אנני וילקס - לורי מטקאלף, בתפקיד פול שלדון - 

ברוס וויליס ובתפקיד השריף באסטר - ליאון אדיסון בראון.

הצגת הבכורה היתה ב-15 בנובמבר 2015.

"Original Broadway Production Produced by Warner Bros. 

Theatre Ventures in asociation with Castle Rock Entertainment,

Liz Glotzer, Mark Kaufman, Martin Shafer, Raymond Wu"

"World Premiere produced at Bucks County Playhouse

New Hope, PA Jed Bernstein, Producing Director"
יובל סגל
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פחד קהל/ עירד רובינשטיין, במאי ההצגה

אחד השלבים העדינים ביותר בחייה של הצגה הוא המפגש עם הקהל. ההתנגשות הראשונית של 
היצירה עם הקהל הנקי, שיודע מעט מאוד על העומד להתרחש לפניו, היא מעין ביקוע אטומי. 
היא יכולה להעשיר אותנו, שחקני ויוצרי ההצגה באנרגיה, ויש בכוחה גם להכחיד אותנו )לפחות 
נפשית(. אחד מתחביבי הוא להתהלך בתוך הקהל היוצא מן האולם בתום הצגה שביימתי, ולהאזין 
לרשמיו. זה תחביב מזוכיסטי למדי. לפתע כל עורך דין, נהגת מונית, מנהלת חשבונות, או בעל 
מסעדה, מקבלים ממני ללא ידיעתם מעמד של מבקר תיאטרון לונדוני. כי כשהאורות כבים וההצגה 
עולה מול הקהל, כל ההבנה והידע של היוצרים והשחקנים, נלקחים מהם, והיצירה מקבלת חיים 
משל עצמה, משוחררת, פתוחה לפרשנות, ובמקרה הטוב- גדולה מסך חלקיה. יש מתח מתמיד 
המתקיים ביצירה בעת מפגשה עם הקהל. היוצר  אוהב לחשוב על יצירתו כעומדת בפני עצמה, 
ולא תלויה בדבר, ״לא מחניפה לקהל״- אך בתוך תוכו, גם אם לא יודה בכך, הוא כמה לאהבתו 
האבסולוטית של הקהל. בלא קהל, אין קיום ליצירה. ואותה אימה המרחפת מעל ראשו של היוצר, 
הופכת לאימה אמיתית בספר ״מיזרי״ שהוא בעיניי אחת מיצירות המופת הגדולות שנכתבו על 

תהליך היצירה.

סטיבן קינג הוא מהסופרים הפופולריים ביותר בעולם. הוא גם הסופר המעובד ביותר לקולנוע 
מייל״ שלו  ״גרין  אינטימית.  יחסים  ומנהל איתם מערכת  ולטלוויזיה. הוא מודע לקהל קוראיו 
למשל מתחיל במכתב המיועד אל ״קוראי הנאמן והיקר״, ומתאר בגובה העיניים את האירועים 
שהובילו אותו לכתיבת הספר. קינג מרגיש צורך לפנות אל קהלו ישירות, ולא רק דרך היצירה 
עצמה, יש במעשה הפנייה מעיין היכרות דו צדדית במובן מסויים בין היוצר לקהלו, תוך שהוא 
מספק לקורא הצצה לתהליך היצירה, בדיוק כפי שעושה פול שלדון ב״מיזרי״, למעריצה הגדולה 

שלו, אנני וילקס.

משולש יחסי האהבה שנאה של היוצר עם קהלו ועם יצירתו,הם במרכז ״מיזרי״. בתוך עלילת 
מתח היצ׳קוקית, שוזר סטיבן קינג משל גדול על תהליך היצירה. אנני היא התגלמות כל הפחדים 
של יוצר העומד מול הדף הריק. היא המעריצה הגדולה של פול, והיא גם המבקרת הגדולה שלו. 
בדומה ללהקה שרוצה להשמיע בהופעה את החומרים החדשים אך קהלה מתעקש לקבל את 
ליטרת הלהיטים שלו, כך גם פול מנסה להתנער מהיצירה המפורסמת הגדולה שלו שהפכה לרב 
מכר, בכדי ליצור יצירה חדשה, אך אנני שם, עומדת מולו ומתעקשת כאותה מפלצת- חוסר ביטחון 
עצמי הניזונה מבשרו של היוצר, מזרה אימים ומשאירה אותו ליצור בתוך המקומות הבטוחים שלו. 

בבואי ליצירה האפלה הזו, בקריאה של המחזה, גיליתי המון רגעים של הומור. הופתעתי, כי לא 
זכרתי את עצמי צוחק במהלך הצפייה בסרט. הבאתי לקריאה את קרן ויובל. שחקנים בעלי יכולות 
ורגעי האימה הם הירידות  וגיליתי שלא טעיתי. אם מיזרי היא רכבת הרים,  קומיות מופלאות 
וכך  והחום.  ההומור  רגעי  הם  והעליות  העליות,  ללא  להתקיים  תוכלנה  לא  שהן  הרי  החדות, 
באמצעות ליהוק מסויים ובחירה בסט שונה מן המקור )העלילה מתרחשת בביקתה של אנני ולא 
בקרוואן  שעיצבה פולינה אדמוב(, שאפנו לייצר סיפור שהיא לעיתים מותחן, לעיתים קומדיה 
מפלצת  אותה  שלנו,  שהקהל  מקווים  אנו  בה  הרים  רכבת  עצמו.  בפני  אירוע  ובעיקר  שחורה, 

אוהבת-שונאת שאנו חוששים מפניה וכמהים לאהבתה, יזכה לנסיעה של החיים שלו.
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ספרו של סטיבן קינג "מיזרי", הפך לרב-מכר. העיבוד הקולנועי לספר היה לסרט פולחן. להעביר 
חומר כזה לתיאטרון – זהו אתגר לא קטן. קולנוע תמיד ינצח את התיאטרון בתחרות על יצירת 
סביבה "מציאותית". אבל בלי סביבה כזאת "מיזרי" תאבד מהאותנטיות שלה. בספר וגם בסרט 
הגיבורה אנני גרה בבקתה, אבל לבנות בית על הבמה זה לא מספיק מעניין. נלחמתי לייצר חלל 
ריאליסטי, אבל הצלחתי לאהוב אותו רק כשהפכתי אותו להיפר-ריאליזם מבפנים ולעולם סימבולי 
מבחוץ. הבקתה הפכה לקרוואן, השלג הפך לדפים מקומטים, בית הקברות האינסופי של רעיונות 
הסופר. הקרוואן הישן, הטריילר האמריקאי הטיפוסי, הוא הכלא של פול שלדון, בדידות בקופסת 

פח מחלידה על גלגלים שלא נוסעת לשום מקום. 
כשעיצבתי את פנים הקרוואן נהניתי לעבוד עם השחקנים שחיו בו בחודש וחצי האחרונים של 
למשל,  הכל.  שם  מכירה  אנני  אבל  הקהל,  לעיני  נראה  בו  שנמצא  פרט  כל  לא  אולי  החזרות. 
הצילום הקטן הממוסגר מעל לטייפ – זה צילום של אמא שלה. עמוד האינפוזיה המאולתרת עשוי 
עץ שנתלש ממסגרת הקרוואן. בובת הסמרטוטים שנפלה בין הספה לחלון היא צעצוע מהימים 
האכזריים של ילדותה. שם נמצא גם ספר מתכוני העוף, אפשר לראות את אנני זוללת פולקע. 
לבנה,  בצידנית  מאוכסן  הגנרטור  אמריקאי.   pocket book בסגנון  מעוצבות   מיזרי  ספרי  כריכות 
בגרלנדה החגיגית לא כל הנורות דולקות לחיסכון בחשמל. בבחירת הווילונות בחדרו של פול 
התייעצתי עם השחקנית קרן מור, ליתר דיוק – עם אנני, שיש לה טעם משלה. החזירה מיזרי 

שמנה כמו הגברת שלה, מתכתית כמו הקרוואן, וורודה כמו שלט הטלוויזיה.  
ילדותו  את  בילה  רובינשטיין  עירד  לגלות שהבימאי  היה מרגש  אחרי שהצעתי את התפאורה, 

בנסיעות בקרוואן המשפחתי. בקיצור, הכל קשור זה בזה.     

פולינה אדמוב
מעצבת תפאורה ותלבושות
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הפרעת אישיות אנטי סוציאלית – בסרטים הוליוודיים
מאת ד"ר אילן טל – פסיכיאטר.  מרכז ד"ר טל - הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית.

סרטים הוליוודיים מציגים פעמים רבות פושעים ערמומיים, אשר בדרך אל מטרתם אינם בוחלים 
באמצעים, לא חסים על אחרים הנקלעים בדרכם, ולא נותנים לרגש שלהם או של זולתם להשפיע 
עליהם, עד שלעיתים הם אף נראים כחסרי רגשות כלל. לעיתים הדמויות האלה נתפסות בעינינו 
כקיצוניות, כחלק מהסרט, ולעיתים אנחנו שומעים לצערנו בחדשות על מקרים שבהם המציאות 
מתחשבת  איננה  אשר  אישיות,  של  תופעה  באנושות  קיימת  אכן,  מהסרטים.  שונה  מאוד  לא 
במוסר, מצפון וכללים חברתיים ומתנהגת לפי הצרכים האישיים והפרטיים שלה. אישיות זו מכונה 
אישיות אנטי סוציאלית. המדע אודות התנהגות חברתית מכיר בכך שישנם אנשים המפיקים הנאה 
משולבות,  לכך  הסיבות  רבות  פעמים  מילדותם.  עוד  סיבה,  ונטולת  בלתי-מוסרית  מהתנהגות 
רגשיות וביולוגיות. כלומר, מבנה מוח מסוים אשר חווה טראומות מסוימות לאורך ההתפתחות 
אישיות  מ"הפרעת  כסובלים  מאובחנים  הללו  האנשים  האחר.  של  לסבל  רגיש  אינו  כך  ומשום 
אנטי-סוציאלית" )ASPD - Antisocial personality disorder( והם מכונים "פסיכופתים" בלשון העם. 
התנהגותם, שלעתים מלווה באלימות יזומה ובפגיעה פלילית בסביבה, חסרה את אחד המאפיינים 
האנושיים הבסיסיים ביותר - חמלה ואמפתיה לאחר. אין זה מדויק לומר שהם חסרי אמפתיה 
לחלוטין,  אך יכולתם לראות ולהבין אדם אחר, כל שכן להבין את מצוקותיו, נמוכה משמעותית.  
בהעדר היכולת לראות את האחר ולחוש חמלה כלפיו, מתגלה חסר ברגש אחר, המשמעותי מאד 
אינה  באחר  הפגיעה  וחמלה,  לחוש אשמה  היכולת  בהעדר  אישית- אשמה.  בין  באינטראקציה 
נחווית כפגיעה, אלא בשימוש באחר למימוש הצרכים האישיים, יהיו אשר יהיו. מחקרים הראו כי 
90%-80% מן העבריינים שנבדקו סובלים מאישיות כזו אך יחד עם זאת, קיומה של ההפרעה אינו 
מנבא את קיומם של רישומים פליליים. אחת ההנחות הבסיסיות כלפי אנשים הלוקים בהפרעה 
היא כי הם מחזיקים בקסם אישי מסוים, המוגדר "קסם אישי שטחי", המסייע להם לעורר אמון 
בטווח הקצר. יש להם יכולת נדירה להעמיד פנים, להחליף זהויות, לשקר וליצור רושם אמין גם 
בתנאי לחץ. היכולת לתקשורת אינה נפגעת, ומשום שאין בעיה בלשקר בהעדר אשמה, מתקיימים 
את  לכבד  מתקשים  אלה  אנשים  המטרה.  להשגת  כאמצעי  אישית  בין  אהדה  ליצירת  התנאים 
זכויותיו של האחר, יכולים להשתעמם מיחסים חברתיים ופעמים רבות לא יכולים לשאת שאנשים 
השוהים בקרבתם לאורך זמן יבחינו בהתנהגות המאפיינת אותם. בנוסף, הם אינם מסוגלים לקבל 
על עצמם גבולות התנהגותיים או ממסדיים כבר מן הילדות המוקדמת. לעתים קרובות, אנשים 
הלוקים בהפרעה בבגרותם הם אלו שבילדותם אובחנו כבעלי הפרעות התנהגות. יחד עם זאת 
חשוב להדגיש, כי הפרעת אישיות אנטי סוציאלית היא חמורה בהרבה מהפרעת התנהגות בגיל 
הילדות או ההתבגרות והפרעת התנהגות המטופלת היטב פעמים רבות לא תתפתח לאישיות כזו.                                      

מהם הקריטריונים לזיהוי הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית?                
כמו אבחנות של הפרעות אישיות אחרות, גם אבחנה של הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית אינה 
יכולה להינתן לאדם מתחת לגיל 18. ובכל זאת, התנהלותו של האדם כילד וכמתבגר היא בעלת 
 ,)DSM-IV( חשיבות אבחונית רבה בזיהויה של ההפרעה. על פי המדריך הדיאגנוסטי האמריקאי
ישנם שבעה קריטריונים לאבחון הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית:                                                                    

1. חוסר יכולת להסתגל לנורמות חברתיות בכבוד ותוך ציות לחוק. למשל ביצוע חוזר של עברות 
פליליות, העשויות להוות עילה למעצר, מהווה דוגמא לחוסר הסתגלות זה.

2. התנהגות קבועה של הונאה. שקרים חוזרים ונשנים, שימוש בזהויות בדויות או שאולות, הונאה 
ואשליית אנשים עבור הנאה או רווח.

3. אימפולסיביות, או קושי ניכר בתכנון לטווח ארוך.
4. עצבנות, אגרסיביות, קושי לעמוד בהתגרות - השתתפות חוזרת בקטטות, תקיפות ואירועים אלימים.
זלזול   - ושל האדם עצמו  ובביטחון הפיסי של אחרים  וזלזול בבטיחותם  5. התעלמות מכוונת 
השתתפות  גבוהה,  במהירות  נהיגה  )לדוגמה:  סיכון  במצבי  ומכוונת  חוזרת  עמידה  בסכנה, 

מושגים נוספים:
פסיכופתיה - הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית )ASPD(, בתוכה כלולה אישיות הפסיכופת והסוציופת, 
מתארת אנשים המתאפיינים בדפוס חוזר ועקבי של התעלמות והפרת זכויות האחרים. ההפרעה 
מתחילה בילדות או בתחילת גיל ההתבגרות וממשיכה אל תוך הבגרות. כוללת התנהגויות חוזרות 
או  בקטטות  מעורבות  פתולוגית,  שקרנות  למעצר,  עילה  המהווים  אלימים  אקטים  ביצוע  של 
יציב  יכולת לשמור על מקום עבודה  וכלפי אחרים, חוסר  זלזול בבטיחות כלפי עצמי  תקיפות, 

ומערכות יחסים הדדיות ויחס לא הולם כלפי אחרים. 

פרנויה - מצב פסיכוטי, מלווה בפחד, חרדה ומחשבות שווא, שבו חש האדם כי הוא נרדף, אף על 
פי שאין לכך ביסוס במציאות.

סכיזופרניה – ַשַׁסַּעת - הפרעה נפשית קשה, שבה ישנה פגיעה ביכולת להבין ולפרש את המציאות. 
ובדרך  בהתנהגות  בהפרעות  וכן  שווא  במחשבות  בהזיות,   - כלל  בדרך   - ביטוי  לידי  באה  היא 
החשיבה. הגורם למחלה אינו ברור, וככל הנראה מדובר בשילוב של גורמים גנטיים וסביבתיים. 

במחקרים שונים נמצאו אצל חולי סכיזופרניה שיבושים שונים בתפקוד ובמבנה של המוח.

הפרעה דו־קוטבית/מאניה־דיפרסיה - מתאפיינת בשינויים חדים במצב הרוח ובאנרגיה: מצד אחד 
בשינה,  ובפגיעה  בתיאבון  בשינוי  בעצבות,  ירוד,  רוח  במצב  המתאפיינות  דיכאון,  של  תקופות 
בהיעדר אנרגיה, באובדן הנאה מהחיים, בייאוש ובחוסר תקווה ואף במחשבות על מוות; ומצד 
אחר תקופות של מאניה, המתאפיינות במצב רוח מרומם, בתחושה של אנרגיה רבה ושל מסוגלות 
להוציא אל הפועל כמעט כל רעיון וכל תוכנית, בפעלתנות יתר, במתירנות מינית, בפיזור כספים 

ובתחושה של היעדר צורך בשינה.

בהימורים קטלניים כמו "רולטה רוסית"(
6. חוסר אחריות עקבי: קושי לשמר מקום עבודה יציב או עמידה במגבלות פיננסיות.

7. התנהגות נטולת חרטה או חמלה - אדישות או רציונליזציה כלפי גרימת כאב, הטרדה, השפלה 
או פגיעה ברכוש של האחר.        
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הפרעות אישיות – קטע ממאמר שפורסם במרשתת 
תוקפנות - ניתן להגדיר את התוקפנות כהתנהגות שמטרתה לפגוע או להזיק לאדם או בני אדם 
אחרים. לאקטים תוקפניים צריך להיות פוטנציאל לגרום נזק או פגיעה. התוקפנות צריכה להיות 
מכוונת. רוב הביולוגים יטענו שתוקפנות מערבת עוררות מוגברת. אבל יש ממצאים המעידים 

דווקא על ההיפך אצל פסיכופתים. 
הופעת הכעס בינקות המוקדמת - סביב גיל חודש ניתן לזהות רגשות שליליים אצל תינוקות, 

ייחודי ככעס. רגש מובחן של כעס מתחיל להתגבש סביב גיל 4  אך אלה לא מאובחנים באופן 
חודשים.

הזעם, התוקפנות  ובכמות של התקפי  ברמה  עליה חדה  ישנה  בשנת החיים השנייה   - גיל הגן 
והאופוזיציונריות. ילדים בגיל זה מבלים כמחצית מזמנם בקונפליקטים עם הסביבה. 

ביחסים בין אחים בגילאים אלה 45 אחוז מהזמן מושקע במריבות. גיל 3 מהווה את השיא של 
התנהגויות הקשורות בעצבנות, מכות, ריבים עם חברים ובעיות של שליטה ברגשות תסכול. עד 

גיל 3 שנים לערך לא ניכרים הבדלים משמעותיים בביטויי תוקפנות בין בנים לבנות.
הילדים  רוב  אצל  התוקפנות  רמת  הספר  בית  גיל  של  הראשונות  בשנים   - היסודי  הספר  בית 
יורדת, והפער בין המינים מתחיל לגדול. מתחילות להופיע התנהגויות אנטיסוציאליות סמויות 
)גניבה, שקרנות, רמאות(. בגיל זה מתחילים לערוך הבחנה בין שני סוגים של תוקפנות  יותר 
ריאקטיבית: כעס, עוררות אוטונומית גבוהה, התנהגויות קיצוניות של הגנה והתקפה כתגובה 

לאיום ניתפס. 
הילדים,  יורדת רמת התוקפנות אצל מרבית  בזמן שבו  ותיכון -  הפרעות התנהגות בגיל חטיבה 

ילדים שממשיכים לנהוג בתוקפנות מוגברת מתחילים להיות מופנים לטיפול פסיכולוגי.
(ODD - Oppositional Deiant Disorder)

זעם התקפי: עמדה שלילית, וכחנות, חוסר ציות, הצקה, האשמה, מרירות, נקמנות.  
תוקפנות כלפי אנשים ובעלי חיים: איומים, מכות, תקיפה, שימוש בכלי נשק, שוד, אונס. 

הרס ציוד: ונדליזם, הצתה. הונאה וגניבה: גניבת רכב, חפצים. 
הפרת חוקים חמורה: בריחה מהבית ו/או מבית הספר.

בגיל ההתבגרות אך התוקפנות שכן  גיל ההתבגרות - רמת התוקפנות הכללית ממשיכה לרדת 
קיימת הופכת הרבה יותר אלימה. בגיל ההתבגרות בנים מפגינים יותר גילויי תוקפנות בהשוואה 
לבנות. צריך לזכור שהמדובר בתוקפנות מוחצנת. לא ברור שהיחס בין המינים שונה להתנהגויות 

אנטי-סוציאליות באופן כללי.
הגורמים המובילים לתוקפנות אנושית הם - תסכול וחסימת מטרות מייצרים כעס ותוקפנות. האמונה 
שתגובה תוקפנית היא סבירה, מקובלת, מוסרית ותוביל לתוצאות הרצויות מגבירה את הסיכוי 
לתוקפנות. פרובוקציה עשויה להוביל לתגובת נגד תוקפנית. התפיסה של אירוע כפרובוקציה היא 
משמעותית יותר בייצור תגובה תוקפנית מאשר הפרובוקציה עצמה. גורמים ביולוגיים שמגבירים 

אימפולסיביות ומנמיכים יכולת שליטה ברגש.
גורמים ביולוגיים - תורשה – אחוז אחד של השונות )מחקרי תאומים ואימוץ(. 

מזג )חוסר שקט, רגזנות, התנגדות לשליטה, קושי להירגע(. טסטוסטרון. 
פעילות חסר במערכת העצבים האוטונומית. בעיות קשב ואימפולסיביות.

גורמים סביבתיים - התקשרות לא בטוחה )מנבא תוקפנות במדגמים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך(. 
חום ורגישות הורית מול שליליות ודחייה הורית )מנבא תוקפנות גם במדגמים מהמעמד הבינוני(. 

חינוך לא עקבי )במתן עונשים, במדיניות ההורים(. ענישה פיזית ואלימות הורית.
הסתכלות דינמית על ההפרעה -  יש שונות רבה בתוך ההפרעה: 1 .רצחניים וסדיסטיים 2 .רצחניים 
אבל לא סדיסטיים 3 .לא רצחניים ולא סדיסטים )מרוקנים את הזולת ללא רגשות אשמה(. בעלי 
ההפרעה מאופיינים ביכולת אמפתית מאוד גבוהה – הזדהות עם האחר על מנת להשתמש בו. 

הפרעות האישיות מסווגות לשלוש קבוצות – פרנואידית, סכיזואידית, סכיזוטיפלית.

1995 : חשדות מהעבר

1995 : דולורס קלייבורן

1996 : מדלל

1997 : טייס הלילה

1998 : תלמיד מצטיין מדי

1999 : גרין מייל

2001 : לבבות באטלנטיס

2003 : לוכד החלומות

2004 : חלון סודי

2004 : לרכב על קליע

2006 : עיר ושמה ייאוש

1408 : 2007

2007 : הערפל

2013 : בתוך הבועה )סדרה(

2013 : קארי )חידוש(

2016 : 11.22.63 )סדרה בעלת 8 פרקים(

2017 : זה )חידוש(

2017 : המשחק של ג'רלד

2017 : מר מרצדס )סדרה(

2018 : קסטל רוק )סדרה(

ובמאי 2019 : בית קברות לחיות )עיבוד מחודש(

סטיבן קינג הוא הסופר המעובד ביותר בקולנוע.
זוהי רשימת הסרטים מבוססי ספריו של קינג:

1976 : קארי

1980 : הניצוץ

1983 : קוג'ו

1983 : האזור המת

1983 : כריסטין

1984 : ילדי התירס

1984 : אש זרה

1985 : קליע הכסף

1986 : מקסימום אוברדרייב )גם ביים(

1986 : אני והחבר'ה

1987 : הנרדף

1989 : בית קברות לחיות שעשועים

1990 : משמרת בית הקברות

1990 : זה

1990 : מיזרי

1992 : סהרורים

1993 : החצי האפל )גם סדרה(

1993 : מתנות מסוכנות

1993 : הטומינוקרים

1994 : חומות של תקווה

1994 : העמדה

1995 : לנגולירס

יובל סגל, קרן מור
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ואם לא נטפל בבעיה הזאת בעצמנו, במוקדם או במאוחר, נהרוג את עצמנו בעצמנו.
אני רוצה לדבר על כתיבה עכשיו. תלווה אותי ליום טיפוסי שלך כשאתה עובד על ספר?

אני מתעורר. אני אוכל ארוחת בוקר. אני הולך כשלושה וחצי קילומטר. אני חוזר, אני יוצא למשרד 
הקטן שלי, שם נמצא כתב-היד האחרון, והדף האחרון למעלה. אני קורא אותו שוב, אני מסוגל 
לעבור ולשנות אותו. מה שלא יהיה, אני לא מבלה את כל היום בכתיבה. אני אולי אכתוב משהו 
חדש במשך שעתיים, ואז אני אחזור לשנות חלק ממנו להדפיס מה שאני אוהב ושוב לשים בראש 

הערמה למחר.
האם אתה רואה בכתיבה סוג של התמכרות?

כן בהחלט. ואני אוהב את זה. אני אוהב לכתוב כשישה חודשים ואז לנוח מספר ימים. אשתי לא 
מתה על זה היא אומרת לי "צא מהבית, לך תעשה משהו, מצידי תצייר שובח יונים, העיקר שתזוז 

לי מהדרך"
באיזה שלב נכנסו לחייך הסמים קשים?

זה היה כנראה ב- 1978, בשלב שבו הבנתי שאיבדתי שליטה עם נושא השתייה שלי. חשבתי שאני 
בשליטה, אבל במציאות לא הייתי.

זה היה קוקאין?
כן, קוקאין. הייתי משתמש כבד מ 1978 עד 1986.

האם כתבת בהשפעת קוקאין?
כן, הייתי צריך. קוקאין היה שונה משתייה. 

אני מנסה להבין, איך חיית את כל החיים הסודיים האלה של מכור לסמים במשך שמונה שנים, 
וכל הזמן הזה המשכת למכור את רבי המכר שלך והיית איש משפחה?

קשה להבין את זה עכשיו, אבל אתה עושה מה שאתה צריך לעשות. וכאשר אתה מכור, אתה כל 
הזמן צריך להשתמש. אתה פשוט מנסה לאזן דברים בחיי היום יום כמה שאתה יכול. אבל לאט 

לאט, חיי המשפחה החלו להראות סדקים.
בדרך כלל אני טוב בלהסתיר. הייתי מסוגלת לקום ולהכין את ארוחת הבוקר לילדים ולהביא אותם 
לבית הספר. ולהיות חזק. הייתה לי המון אנרגיה. אחרת הייתי הורג את עצמי. אבל אז הספרים 
מתחילים לקרום עור וגידים. "מיזרי" למשל הוא ספר על קוקאין. אנני וילקס היא קוקאין. היא 

היתה המעריצה מספר אחת שלי. לאורך כל ימי כתיבת הספר.
האם לדעתך איכות הכתיבה ירדה בגלל ההתמכרות?

כן, בהחלט. 
אבא שלך עזב כשהיית בן שנתיים. כמה ההיעדרות שלו השפיע על חייך?

אני לא יודע. אני לא מאלה שבוחנים ובודקים איך דברים משפיעים על החיים. 
אבא שלך מת ב- 1980. האם ניסית פעם לפגוש אותו, ולו רק כדי לשמוע את הצד שלו בסיפור?

לא. האמת הייתי סקרן כשהייתי ילד. פעם חשבתי לעצמי "הייתי רוצה למצוא אותו ולדפוק לו 
משהו לראש המזוין שלו". ואחר כך, חשבתי לעצמי שאולי עדיף, "למצוא אותו ולשמוע את הצד 
שלו בסיפור ורק אחר כך לדפוק לו משהו לראש". האמת זה מכיוון שאין שום תירוץ למה שהוא 
עשה. זה לא רק שהוא עזב והשאיר אותנו לבד, הוא השאיר אותה, את אימא שלי, עם צרור של 

חשבונות לשלם. היא עבדה בגללו כל חייה.
אז בעצם מה עצר אותך מלפגוש אותו?

הייתי עסוק מדי. ניסיתי לצור קריירה של סופר. וכשהייתי מורה בבית ספר, הייתי מלמד וחוזר 
הביתה ומנסה לגנוב כמה שעות לכתוב. להגיד לך את האמת, חבר, אף פעם לא חשבתי על זה 

יותר מדי.
האם אתה מודאג שהוצאות הספרים תגווענה בעתיד למוות?

אני חושב שספרים תמיד יהיו בסביבה, אבל זה מטורף מה שקורה. הם מודאגים שם בתעשיית 
הם  מאות שנה?  כבר תשע  בעולם  ספרים  ונעלמות.  חנויות הספרים שהולכות  בגלל  המו"לות 

מושרשים בתרבות שלנו וכך יישארו לנצח.

קטע מראיון שנערך באתר תרבות אינטרנטי
The Rolling Stone עם הסופר סטיבן קינג 

מראיין אנדי גרין )31.10.2014(
בנין המשרדים של סטיבן קינג וצוותו שוכן ברחוב מפחיד ומבודד בפאתי בנגור שבמיין, ארה"ב. 
ליד בית קברות ישן וחנות נשק גדולה.  הבנין ללא סימנים מיוחדים במטרה להגן על קינג וצוותו.   
"אנחנו לא יכולים להיות בדרך הראשית כי אנשים ימצאו אותנו", אומר אחד מעוזריו. אבל הוא 

כמעט אף פעם לא נמצא שם. רוב השנה הוא מתגורר במרחק של שעתיים 
וחצי משם בלובל, מיין.

הרוב המכריע של ספרייך מתמודדים עם נושא האימה או העל טבעי. 
מה מושך אותך לכתוב על הנושאים האלה?

זה משהו שנולדתי איתו. פשוט כך. הסרט הראשון שראיתי בחיי היה "במבי". 
כאשר החיה הקטנה והעדינה הזאת נקלעת לשריפת יער, הייתי מצד אחד מבועת ומהצד השני 

הרגשתי גם התרוממות רוח. והאמת אין לי הסבר לזה.
האם אי פעם הייתה לך תחושת אי נעימות לכתוב סיפורים מפחידים?

האמת שלא. אני חושב שזה כיף להפחיד אנשים. זה גם מקובל מבחינה חברתית יש המון סרטי 
אימה היום בשוק. אני עצמי הייתי נוקש בשיניי מפחד בקריאת קומיקסים בנושא אימה.

המדע  של  מכובדות  הפחות  הסוגות  מן  לאחת  נכנס  בעצם  אתה  מפחידים,  רומנים  כתיבת  על-ידי 
הבדיוני?

האמת שכן. זוהי אחת הסוגות הנמצאות מעבר לגדר כמו שאומרים בספרות. אבל מה לעשות לסוג 
הכתיבה הזה אני נמשך. אני אוהב את לורנס, דיקנס ואמיל זולה. אבל את המינגווי ממש לא. 
הכתיבה של המינגווי מבאסת, בעצם. ואם אני הייתי כותב כמוהו, זה לא הייתי אני האמיתי. ואני 

חייב לציין: "במידה מסוימת, הרמתי את ז'אנר האימה".
האמת שמעטים יסכימו איתך.

יותר מכבדים את התחום הזה עכשיו. כל החיים שלי אני נאבק לבטל את ההכללה שתחום המדע 
הבדיוני הוא סוג של סוגה שהיא בעצם לא שייכת לתחום הסיפורת. ואני לא מנסה להיות יהיר. 
ריימונד צ'נדלר הרים את תחום ספרי הבילוש, תחום ספרותי נהדר ויש כאלה שניסו לטשטש את 

התחום הזה בתוך הספרות.
הרבה מבקרים היו די אכזריים אלייך בהתחלה.

וויס* פרסם קריקטורה שלי ועד היום כשאני חושב על זה, כואב  ווילג'  בתחילת הקרירה שלי 
לי. זה היה ציור שלי אוכל כסף. ציירו לי ראש ענק עם פה גדול. זו הייתה רמיזה שאם ספרות 
מדע בדיוני מוכרת הרבה ומכניסה הרבה כסף, זה רע. אם משהו נגיש להמונים זה הופך אותו 

למטומטם או לקוראים שלו למטומטמים. זו גישה אליטיסטית, ואני לא קונה את זה. 
)*ווילג' וויס - שבועון שהופץ בחינם בעיר ניו יורק. השבועון כלל כתבות תחקיר, ניתוח אקטואליה, 

ביקורת על אמנות ותרבות ופרוט אירועים בסביבת ניו יורק(

אבל היחס הזה נמשך עד עצם היום הזה. מבקר הספרות הרולד בלום קרע אותך באכזריות כאשר זכית 
בפרס לפני כ 10- שנים. 

בלום מעולם לא הצליח לעצבן אותי מספיק, ידוע לי שיש אי שם בחוץ מבקרי ספרות, והוא אחד 
מהם. מבקרים כאלה שמראים את בורותם בתרבות הפופולרית וחושבים שזה כוח אינטלקטואלי. 

הוא תמיד אומר על סופרים שהוא חושב שהם לא ברמה שלו: 
"אף פעם לא קראתי אותו, אבל אני יודע שהוא נורא."

מה לגבי רוע. האם אתה מאמין שיש רוע בעולם?
אני מאמין ברוע. כל החיים שלי אני הולך גם ימינה וגם שמאלה מנסה לתמרן, להבין, האם יש כוח 

בעולם שבאמת רוצה להרוס אותנו, מבפנים החוצה, בנפרד או ביחד? האם הרע בתוכנו? 
ככל שאני מזדקן, כך אני חושב יותר שיש איזו השפעה חיצונית שטנית, זה בא מאנשים. 
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ויליאם גולדמן - מחזאי
יליד  אוגוסט 1921, סופר, מחזאי ותסריטאי יהודי אמריקאי. 

נולד בהיילנד פארק, אילינוי צפונית לשיקגו, ארה"ב.

החל את הקריירה שלו כסופר בשנת 1957. 

התחיל לכתוב תסריטים בשנת 1965.

היה נשוי לאיילין ג'ונס בשנים 1961-1991 ולהם שתי בנות.

זוכה פרס לורל, למפעל חיים בתסריטאות 1985.

בעל תואר B.A, מכללת אוברלין 1952, בעל תואר שני, אוניברסיטת קולומביה 1956. גולדמן זכה 

בשני פרסי אוסקר עבור התסריטים ל"קיד וקאסידי" ו"כל אנשי הנשיא" ובשלושה פרסים נוספים 

על מפעל חיים. כמו כן זכה בשני פרסי אדגר על התסריט הטוב ביותר לסרט "הרפר" ב-1967 

ולסרט "קסם" )שעובד מהרומן שלו( ב-1979. התפרסם גם כמחבר הספרים והתסריטים של "איש 

המרתון" ו"הנסיכה הקסומה". ב-1977 כתב את התסריט לסרט המלחמה "גשר אחד רחוק מדי". 

ב-1992 השתתף בכתיבת התסריט לסרט "צ'פלין". 

כתב כ- 42 תסריטים, 24 מהם הופקו בין השנים 1965-1994.

2 הפקות טלוויזיוניות, 12 רומנים בין השנים 1957-1982, כמו כן כתב סיפורים קצרים, 

ספר ילדים אחד ועוד... נפטר בניו יורק ב-16 בנובמבר 2018.

סטיבן אדווין קינג – כותב הרומן מיזרי 
גדול סופרי המתח, העומד מאחורי יצירות המופת ״אני והחבר׳ה״,״חומות של 

תקווה״ ו״גרין מייל״, ראה ב״מיזרי״ מעין אוטוביוגרפיה אלגורית על יחסיו עם 

הנוגע  פסיכולוגי,  מותחן  הוא  המפורסם  ספרו  על  המבוסס  המחזה  מעריציו. 

 .1947 נולד ב-21 בספטמבר  ושליטה.  בכתיבה, הערצה, אובססיה, התמכרות 

ל-350  מעל  בינלאומיים.  לרבי-מכר  היו  מהם  ורבים  מאוד  פופולריים  ספריו 

מיליון עותקים מהרומנים של קינג נמכרו ברחבי העולם, וספריו עובדו לסדרות טלוויזיה ולסרטי 

קולנוע מצליחים. נולד בפורטלנד, מיין, ארצות הברית למשפחה נוצרית ממוצא בריטי. בנם של 

נלי רות ודונלד אדווין קינג. כשהיה בן שנתיים, אביו, שהיה סוחר ימאי, נטש את משפחתו והאם 

גידלה לבדה את קינג ואת אחיו המאומץ דייוויד. המשפחה סבלה מקשיים כלכליים רבים לאחר 

עזיבת האב ונדדה בין ערים שונות בוויסקונסין, אינדיאנה וקונטיקט. כשקינג היה בן 11, הוא 

ומשפחתו חזרו למיין שם אימו טיפלה בהוריה עד פטירתם. כילד, קינג היה עד למוות של אחד 

מחבריו שנדרס על ידי רכבת. משפחתו מעידה שלאחר האירוע קינג חזר לביתו בהלם, ובלי יכולת 

לדבר. מספר פרשנים טוענים, שהאירוע המודחק באופן בלתי מודע נתן השראה לקינג וליצירותיו 

האפלות. קינג הביע עניין בז'אנר האימה כבר בתקופת לימודיו בבית הספר היסודי, והחל לכתוב 

כתחביב בתקופת לימודיו. היצירה הראשונה של קינג שפורסמה באופן עצמאי הייתה "הייתי שודד 

קברים מתבגר". את סיפורו המקצועי הראשון, סיפור קצר בשם "קומה מזכוכית", מכר ב-1967. 

באמצעות  התפרנס  הוראה,  תעודת  וקיבל  באוניברסיטה  לימודיו  את  בהצלחה  שסיים  לאחר 

התפרסמו  ימים  באותם  שכתב  הקצרים  מהסיפורים  רבים  מיין.  למגזין  קצרים  סיפורים  מכירת 

ידידתו  ספרוס,  טאביתה  עם  התחתן  ב-1971  לילה".  "משמרת  שלו  הקצרים  הסיפורים  באוסף 

לספסל הלימודים מאוניברסיטת מיין. במשך קריירת ההוראה שלו המשיך לתרום סיפורים קצרים 

למגזינים, וגיבש רעיונות לרומנים. 

יוצרים:
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באותה התקופה התמכר לאלכוהול, התמכרות שנמשכה יותר מעשור. בשנת 1973, הרומן הראשון 

ניסה לפתח את  של קינג, "קארי". כשכתב על הספר, הזכיר כיצד נעשה כל כך מיואש כאשר 

הרעיון של ילדה בעלת יכולות על-חושיות לרומן, עד שלמעשה הוא זרק את הטיוטה המוקדמת 

בו  והפצירה  לזנוח את הרעיון  ילדותית מדי, אך אשתו מנעה ממנו  לפח שכן הוא חשב שהיא 

לסיימו. בשנות ה-70 המוקדמות קינג החל בכתיבת סדרת סיפורים בשם "המגדל האפל". ספרים 

שנכתבו במשך ארבעה עשורים, החל מ-1970 ועד 2004. בסוף 1970 ובשנות השמונים המוקדמות, 

הוציא קינג לאור מספר רומנים קצרים, כולם תחת שם עט בדוי, "ריצ'רד באקמן". הרעיון מאחורי 

שם עט שונה היה לפי קינג, כדי שהוא יהיה מסוגל למדוד את עצמו, ובכדי לדעת אם הוא מסוגל 

לשחזר את ההצלחה שלו פעם נוספת. רצ'ארד באקמן נחשף כשם עט בדוי של קינג אחרי עקשנות 

מצד מוכר בחנות ספרים בוושינגטון בשם סטיב בראון. בשנת 1987, חבריו של קינג ומשפחתו 

החליטו לפעול בנוגע להתמכרויותיו והוציאו מהפח של קינג פחיות בירה, בדלי סיגריות, קוקאין, 

דיאזפאם, אלפראזולאם, מריחואנה, כדורי הרגעה ותרופות נגד צינון. לאחר שקינג ראה מולו 

את כל מה שיצא מהפח הוא הפסיק את הכחשותיו, ופנה לקבל עזרה בנוגע להתמכרותו. על פי 

דבריו, קינג נשאר עד היום פיכח. ב-19 ביוני 1999, בשעות אחר הצהריים, צעד קינג במעלה גבעה 

בשולי כביש מהיר במרכז מיין. באותה העת הנהג בריאן סמית' עבר במקום, הוסח על ידי כלב 

הרוטוויילר שלו שהיה במושב האחורי, ובעקבות כך סטה מהמסלול ופגע בקינג. קינג עף למרחק 

של כ-4 מטרים משולי הכביש. כתוצאה מהפגיעה קרסה הריאה הימנית שלו והוא סבל ממספר 

שברים ברגלו הימנית, ירכו, ומקרע בקרקפת. ב-2002, הודיע קינג על כוונתו להפסיק לכתוב 

בראיון  בכתיבתו.  לו  הפריעו  אשר  פגיעות  בתאונה,  שספג  הפיזיות  הפגיעות  בעקבות  חלקית, 

לעיתון האמריקאי "לוס אנג'לס טיימס" אמר קינג:"אתה מגיע לנקודה בה הצלחת להקיף את 

כל קצות החדר, מפה אתה יכול לחזור אחורה למקומות שכבר היית בהם ובסופו של דבר למחזר 

את עצמך. אמרתי את מה שהייתי צריך לומר. מנקודה זו יש ברירה, או להמשיך הלאה או לומר 

או  קינג הפכו לסרטי קולנוע מאוד מצליחים,  רבים מספריו של  שעזבתי כשאני עדיין בשיא". 

סדרות ומיני-סדרות טלוויזיה. בניגוד לסופרים אחרים, לקינג לא מפריע שהתסריט שונה מהספר 

המקורי. קינג נוהג להשוות בין ספריו וסרטים אשר מבוססים על ספריו כ"תפוחים ותפוזים, שניהם 

טעימים, אבל מאוד שונים".  קינג זכה בפרסים רבים. המחזה מיזרי עפ"י ספרו של קינג, בגירסתו 

זו עלה ב- 2015 בברודווי בכיכובם של ברוס ויליס ולורי מטקאלף. בשנת 1990 יצא לאקרנים סרט 

הקולנוע המפורסם, בכיכובם של ג׳יימס קאן וקאתי בייטס שזכתה בפרס האוסקר על תפקידה.

יובל סגל, קרן מור
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עירד רובינשטיין - נוסח עברי ובימוי
במאי, שחקן וכותב. בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה בית צבי בהצטיינות ובוגר 

קורס משחק מול מצלמה רותי דייכס. זוכה פרס התיאטרון הישראלי על בימוי רומיאו 

ויוליה. זוכה פרס התיאטרון הישראלי על בימוי מלך הכלבים. זוכה פרס מילוא על בימוי 

בעשר  זכה  לימודיו  במהלך  לבמה.   6 אגף  עיבוד  על  הזהב"  "קיפוד  פרס  זוכה  אותלו. 

מלגות בהן קרן שרת. כבמאי תיאטרון: אותלו )הקאמרי( מלך הכלבים, הר לא זז, לילה 

אחד מרקוביץ' )תיאטרון בית ליסין(. במנהרה, מר ורטיגו, המחברת הגדולה )תיאטרון גשר(. קוריולנוס, 

1984 )תיאטרון הבימה(. רומיאו ויוליה, גרין מייל, דונה פלור נשואה לשניים )תיאטרון באר שבע( משהו 

למות בשבילו )תיאטרון חיפה(. ככותב: מלך הכלבים, לילה אחד מרקוביץ' )תיאטרון בית ליסין(. גרין מייל, 

בטראח  ונגמר  בבום  גשר(, מתחיל  )תיאטרון  ורטיגו  מר  באר שבע(.  )תיאטרון  לשניים  נשואה  פלור  דונה 

)תיאטרון הספרייה(. כתב את התסריט לסרט מקוללים. כמתרגם: משהו למות בשבילו. כשחקן בטלוויזיה: 

2.3 בשבוע, בשורות טובות )קשת(, אופוריה  2 )קשת(,  )הוט(, חטופים  )הוט(, מטומטמת  שלטון הצללים 

)הוט(, רמזור )קשת(. בתיאטרון: רומיאו ויוליה )הקאמרי(, הגיבן מנוטרדם )תיאטרון ב"ש(, אגף 6, יחסים 

תום  אקווס,  פנטזיה,  אובססיה,  מוונציה,  הסוחר  השלישי,  ריצ'ארד  התור,  הסימטה(,  )תיאטרון  מסוכנים 

סויר, שיער )תיאטרון הספרייה( ועוד. בקולנוע: בית-לחם, הבודדים, מכתבי אהבה במלחמה, שבטי אוקטובר 

)הפקה אמריקאית(, סינדרום ירושלים )הפקה גרמנית-ישראלית(.

פולינה אדמוב - תפאורה ותלבושות
ילידת מוסקבה, עלתה ב-2001. בעלת תואר שני בעיצוב גרפי ודפוס. מעצבת תפאורה 

ותלבושות בארץ ובחו"ל. בין עבודותיה - בתיאטרון החאן: משחק של אהבה ומזל )זוכת 

הלילה השנים-עשר  עולמי חדש,  סדר  סוויני,  מולי   )2013 פרס התיאטרון לתלבושות, 

)זוכת פרס התיאטרון לתלבושות, 2010(, שני קצרים וחתול, האדרת. בקאמרי: זה הים 

הגדול, פופר, איש קטן מה עכשיו, אלקטרה, כבוד אבוד, ארוחת טעימות, מפסיטו, אותלו, 

הילד חולם. הבימה: אדיפוס, נעצר בחצות, 1984, צמח )עם תיאטרון מלנקי(. הבימה-קאמרי: הכתה שלנו, 

אשה בורחת מבשורה, שלוש אחיות. תמונע: עיקר שכחתי. בית ליסין: הר לא זז, הסודות, שבעה, לילה אחד 

מרקוביץ׳. צוותא: מישהו מאחורי, המשתמט. תיאטרון מלנקי: הזקנה ועושה הנסים, הזר )הצגת הפרינג' 

של השנה, 2004(, שושנת יריחו, על החטא, טרגדיות קטנות, המהגרים, איוב, אורפאוס במטרו )פרס קיפוד 

 Takoi teatr :הזהב לתפאורה, 2009(. הפקות אופרה פרינג'. קבוצת מחול נועה דר – עננֹצה. בסנט פטרבורג

 Teatr ובקייב )Masterskaya Fomenko( במוסקבה טניה טניה ,)ההצגה היתה מועמדת למסיכת הזהב 2011(

Franko. עיצבה ספרים, תוכניות וקטלוגים )תיאטרון גשר, ידיעות, מעריב, הוצאת גשרי-תרבות, המוזיאון 

לאמנות רוסית בר"ג, תיאטרון החאן, התיאטרון הקאמרי(.

אבי יונה בואנו )במבי( – תאורה
אמנות התאורה של במבי נוגעת בכל תחומי המופע: תיאטרון, מחול, אופרה, מופעי רוק, 

אופרות רוק, פרוייקטים ארכיטקטוניים, מיצבי ווידאו, מיצגים ואינסטליישנס של תאורה 

בארץ ובחו"ל. עיצב תאורה לכל התיאטרונים בארץ. בעשרים השנים האחרונות שימש 

כמעצב הבית של אנסמבל עתים )רנה ירושלמי(, וכן של תיאטרון גשר: תאורן הבית של 

להקת בת שבע ומלווה את עבודותיו של אוהד נהרין. האיר את עבודותיה של שרון אייל. 

עיצב תאורה לענבל פינטו ואבשלום פולק, יסמין גודר. בחו"ל: בלט קולברג, 

להקת  הלסינקי,  של  האופרה  בלט  הדני,  המלכותי  הבלט  פריס,  של  האופרה  בלט   ,NDT בלאנש,  קארט 

עיצב תאורה לכ- פרנקפורט. באופרה הישראלית  גראנד בלט קנדיאן, האברד סטריט, בלט  איילי,  אלווין 

60 הפקות. לאחרונה, הילד חולם, נבוקו ואאידה במצדה. בחו"ל, באופרות של טוקיו, ניס, ליון, ברצלונה, 

מדריד, בילבאו, קופנהגן, קלן ועוד. עיצב תאורה למחזות זמר, הפקות איצטדיונים, הפקות טלויזיה, מיצבים 

מוזיאוניים ופרוייקטים אדריכליים. קונצרטים של הפילהרמונית בארץ ובעולם, תחרות האירוויזיון )תפאורה 

ותאורה(, מיצגי תאורה; מופעים של סטיבי וונדר, דיזי גילספי, נינה סימון, הרכבי ג'אז רוק, אל דימיולה, 

צ'יק קוריאה, מיילס דייויס. פרסים: פרס שפירא על  שפה ייחודית לעולם המחול, פרס ת"א למצויינות, 10 

פרסי מעצב השנה, פרס על הישגים יוצאי דופן על פרוייקט מרכז המבקרים "שרשרת הדורות" בכותל, מידי 

ארגון Thea של דיסני. 

בקאמרי: קברט, סטמפניו, רומן משפחתי, איש קטן מה עכשיו? גורודיש, אופרה בגרוש, ציד המכשפות, אח 

יקר, שגעון המוסיקה, אותלו ועוד...

עמית זמיר - תנועה
יורם  של  מיסודו  למשחק  הספר  בית  בוגר  וכוראוגרף.  יוצר  מחול,  לתיאטרון  מורה 

למחול  בחינוך   B.Ed ראשון  תואר  בעל  בחיפה.  רקדנים  להכשרת  הסדנה  לוינשטיין, 

ותואר שני M.A בכוראוגרפיה. מורה לתיאטרון מחול בסטודיו למשחק מיסודו של יורם 

בנגב,  "גודמן"  הבמה  ואמנויות  למשחק  הספר  בבית  אישית  ליצירה  מורה  לוינשטיין, 

מעביר סדנאות "פשוט לזוז" בתנועה בארץ ובעולם. בתיאטרון באר-שבע: למה לא באת 

לא  הר  ליסין:  בבית  פלור.  דונה  הדמים,  חתונת  מייל,  גרין  ויוליה,  רומיאו  חברים,  בין  המלחמה?,  לפני 

זז, האורחת, הוא הלך בשדות, הקומה השלישית, מלך הכלבים, הסודות, לילה אחד מרקוביץ׳.  בהבימה: 

קוריולנוס, רעל ותחרה, מישהו שישמור עליי, 1984. בתיאטרון גשר: המחברת הגדולה, רודף העפיפונים, 

חוות החיות, מר ורטיגו, במנהרה. ביידישפיל: כוכבים תועים, מעשיות קלאץ, בישראל ובחזרה. בתיאטרון 

בסוזן דלל:  פורת: הניצחון הסופי, מורה לחיים. בחאן: עולם אחר. בקאמרי: בעל למופת, אותלו.  אורנה 

בובה, סוסי ים, בלאנש. בתיאטרון פיקולו איטליה: "Miracolo", בתיאטרון CRT איטליה: "The Head". כיוצר 

אחר",  "מחול  במחול",  "גוונים  ישראל״,  ״פסטיבל  :״אינטימאדאנס״,  רבים:  בפסטיבלים  הוצגו  עבודותיו 

בברטיסלאבה,  פרוג'קט  איסטרופוליטנה  פסטיבל  איטליה,  מילאנו  קלאס  מאסטר  פסטיבל  לוהט",  "מחול 

 Folkwang Physical Theatre Festival in - ו ,FITUB – סלובקיה, פסטיבל תיאטרון של מדינות דרום אמריקה

Deutschland ועוד .  

רועי ירקוני – מוזיקה
מלחין, פסנתרן ומעבד מוסיקלי. מנהיג ההרכב "פאניק אנסמבל". חבר בלהקת "נקמת 

הטרקטור". הוציא אלבום EP עם קרני פוסטל -  "רחוק מדי". בין עבודותיו: התיאטרון 

הקאמרי: אותלו. תיאטרון הבימה: קוריולנוס, 1984 ,אמא אמרה שאסור.בית ליסין: הר 

לא זז, הקומה השלישית, מלך הכלבים, לילה אחד מרקוביץ' . תיאטרון גשר: מר ורטיגו, 

במנהרה. תיאטרון באר שבע: גרין מייל, דונה פלור ושני בעליה.  תיאטרון החאן: גן 

הדובדבנים, המקצוען, הזהו אדם, משחיז הסכינים הסיני, שלוש נשים מחכות. תיאטרון חיפה: גזע, תש"ח. 

המדיטק: מושלמת, דודי שמחה. תיאטרון השעה: מסביב לעולם ב 80 יום,  אוזו ומוזו מרחוב קוקורוזו, הדייג 

ודג הזהב, האסופית, הברווזון המכוער, הזמיר, האריה והעכבר.  תיאטרון הקרון: הגשם של סבא אהרון.
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תמונע: ביחד, משחקי חברה, תנשמת, מגובה דשא, לפרק ולחבר ת'צורה.

גברת  אולי, אלמלא, הרוקמת, המעבדה של  הודית, המסע אל האי  – אגדה  הג'ונגל  בובות: ספר  תאטרון 

סטרגה, האבולוציה של האהבה, פרנהיים, אגדת טבע. פסטיבל עכו: הדרך לעין חרוד. קבוצת תיאטרון רות 

קנר: הוא הלך בשדות. פרס המוסיקה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים 2017 עבור הגשם של סבא 

אהרון, תיאטרון הקרון. קולנוע: פנסיון פראכט, ואריאנט פולגאר, המלחמה האחרונה של ילדי טהרן, מבצע 

פרויקט  החתונה.  הבינתחומית:  הזירה  רעב.   ,"Unter den Linden" אנו,  מסך:  הרמת   – מחול  טופו.  נפתלי, 

הזירה, פסטיבל ישראל: מרק אהבה, יצירת מוסיקה למיצג פיתום, לאפליקציה Talking friends. הפקה, נגינה 

ותזמור: בטיפול, מיתה טובה, חמש שעות מפריז, בוקר טוב אדון פידלמן, שטיסל, תמרות עשן, להוציא את 

הכלב, לא הבטחתי לך, איזה מקום נפלא, והארץ היתה תוהו ובוהו.

נפלא, והארץ היתה תוהו ובוהו.

כנען אליאל - עוזרת לבמאי 
הקאמרי:  במאי-  כעוזרת  עבודותיה  בין  וחינוך.  אמנות  ברל,  בית  ב"מדרשה"-  למדה 

חברים של חברים, גורודיש, הזאבים, יהודים רעים, כטוב בעיניכם, קרום, מהומה רבה 

על לא דבר. בית ליסין: ההצגה חייבת להיגמר, מלך הכלבים, משרתם של שני אדונים, 

אוסלו. תיאטרון חיפה: הרפתקאות חמור שכולו תכלת, ליל העשרים. קרקירה )הפקה 

פרטית(. מופע יחיד של שלמה בראבא.

קרן מור )אנני וילקס(
בוגרת הסטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב, ת"א.  תיאטרון חיפה: סינדרום ירושלים, 

נישואי פיגארו, מרד המתים. בימת צוותא בשיתוף עם הסטודיו למשחק: טיטניה בחלום 

ליל קיץ. בית ליסין: שחור היה הלילה, בוז לירח, הזוג המוזר. הבימה: מריאן בטרטיף, 

אמבטיה מיטה פארק. תיאטרון באר שבע: מירנדולינה, אחים לנשק. התיאטרון הקאמרי: 

מפעל חייו, ראש משוגע, מלאכים באמריקה, חפץ, מבקר המדינה, חברות הכי טובות, 

ילדים רעים, אשה בעל בית, המלך ליר, הארץ המובטחת, איחש פישר, המאהב. הצגת פרינג': לופ, רילוקיישן. 

טלויזיה: העולם הערב, בקצה המכחול, בין מנחי זהו זה, החמישיה הקאמרית בערוץ 2, פתיחה 1812 – דרמת 

טלויזיה.

סדרות:  הבורגנים, קצרים, פרשת השבוע, פאפאדיזי, השנים הכי יפות, בובי ואני, יום האם, הפסיכולוגית, 

קופה ראשית ועוד... קולנוע: שורו, יום יום, כלבים לא נובחים בירוק, ביפ, שנת אפס, שבעה, תנועה מגונה, 

פרינסס, המועדון לסיפרות יפה של הגברת ינקלובה, בוקר טוב ילד ועוד..  מנחת הסידרה צו האופנה. פרסים: 

פרס תא המבקרים בפסטיבל הסרטים חיפה, 1997. פרס ע"ש אברהם בן יוסף מטעם עיריית ת"א על 

תפקידה בחברות הכי טובות. פרס שחקנית השנה על תפקידה באשה בעל בית. 

זכתה ב-3 פרסי האקדמיה לטלוויזיה כשחקנית הקומית הטובה ביותר על תפקידה בסידרה קצרים.

 .ART ESPIONAGE חברה בקבוצת האמנות

המשתתפים:

יובל סגל )פול שלדון(
בוגר בית הספר למשחק ע"ש יורם לוינשטיין, 2000. 

בשביל  עובד  בית,  בעל  אשה  דצמבר,  ליסין:  בית  בתיאטרון  השתתף:  בהן  ההצגות  בין 

אכילס,  עקב  זוגיות,  הבימה:  בתיאטרון  הסוררת.  אילוף  פרידה,  ארוחת  שבטים,  שניים, 

במלחמה כמו במלחמה, צורה לאהבה, הנאהבים והנעימים, חודש בכפר, אכזר ורחום, כוכב 

יאיר, שרי מלחמה, חתונה מושלמת, לילה במאי, אנה קרנינה. בתיאטרון הקאמרי: מהומה 

רבה על לא דבר. בטלוויזיה: קצרים, פרשת השבוע, החיים זה לא הכל, פאודה, מתים לרגע, פלפלים צהובים עונה 

2, חסמבה עונה 2, ועוד. יוצר ושחקן ראשי בסדרה: טקסי דרייבר. בקולנוע: מתנה משמים, לרקוד, האלוהים 

של מלכה, חדרי הבית )סרטו של איתן גרין(  סיפור אחר )סרטו של אבי נשר(.

שהם שיינר )באסטר(
יליד ירושלים, בוגר גרעין תיאטרון של הנח"ל בניהולה של נולה צ'לטון. בוגר הסטודיו 

זוכה במלגות: קרן שרת, קרן שוש אביגל,   .2012 יורם לוינשטיין  למשחק מיסודו של 

קרן שוסהיים, קרן אהוד מנור, זוכה פרס השחקן המבטיח פסטיבל "עתיד התיאטרון". 

שחקן בתיאטרון הילדים ה"מדיטק" ו"אורנה פורת", התיאטרון הארצי לילדים ולנוער, 

תיאטרון "הנפש". בתיאטרון תמונע: "According to law" "לחם שחור ובננות". בתיאטרון 

הקאמרי: קזבלן, הפושעים החדשים, גורודיש, עוץ לי גוץ לי, גם הוא באצילים, מצחיקונת, הרטיטי את ליבי, 

כטוב בעינכם, שורת המקהלה, אותלו, אניהו. טלויזיה: "מאה שנות ציונות", צומת מילר. קולנוע: "אלואטה".

ירדן שי
בוגרת ניסן נתיב ירושלים 2016. 

זוכת מלגת קרן שרת ומלגת ראש העיר ירושלים. 

בין תפקידיה בסטודיו: ״גן הדובדבנים״, ״איש הכריות״.

ייצגה את סטודיו ניסן נתיב ירושלים בחג המחזמר.

נטשה מנטל גוריסלבץ 
בוגרת בית הספר גבוה למשחק בית צבי, מחזור- נ״ב 2014. 

בתאטרון הספרייה: הדוד ווניה, המתלבט, הפרוזדור. תאטרון עצמאי: חלום ליל אמצע קיץ 

)עדי וייצמן(, מונודרמה ״סיפור חולה על אישה בריאה״. בפרינג׳: קרקירה. זוכה בתחרות 

מלגות ע"ש יהודית ומשה זעירי, מלגת דיצה ודוד טולדנו )שנה א(. זוכה בתחרות מלגות 

ע"ש הדסה ורפאל קלצ'קין, מלגת עדנה ועמוס גזית.
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קרן מור, יובל סגל

קרן מור, יובל סגל

Misery
The successful writer Paul Sheldon wakes up in a remote cottage during a snowstorm with 

two broken legs. He discovers that he has gone through a car accident, and was saved by 

Annie Wilkes, who says she is "his biggest fan".

Annie, a nurse, is addicted to the book series "Misery" written By Sheldon. She feeds and 

takes care of the helpless writer in the cottage, till she is able to make contact with the outside 

world after the snowstorm ends. But when the storm passes, help doesn't arrive, and the 

compassionate nurse turns out to be a cruel jailer, determined to keep the admired writer to 

herself, forcing him to write a new novel, just for her... 

Translated  and Directed by Irad Rubinstain

Set and Costumes Polina Adamov

Music Roy Yarkoni

Lighting Avi Yona Bueno (Bambi)

Movement Amit Zamir

Cast:

Annie Wilkes Keren Mor      

Paul Sheldon Yuval Segal

Sheriff Buster Shoham Sheiner 

In the Cast also 

Natasha Mentelm Gorisilavets

/Yarden Shai

Team Stage Operations in this production:

Production manager Halit Ziv-Hadas-Peeri/

Sara Levkovitz  Epstein

Stage manager Idan Tamano

Lighting operator Amir Hendelman, On Cohen

Sound Yishai Hamami

Wardrobe and Props Lilach Dayan

Makeup  The entire department

First performance: 28/3/19

Length of the play: 1 hours 45 minutes

יובל סגל
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י מר קא ה ן  ו טר א התי די  די י ג  חו

מחלקת מנויים: טל.  | פקס: 
, בימי ו' וערבי חג  בשעות 

קופה: (ישיר ובכרטיס אשראי), בימי א'-ה' 
, ו' ומוצ״ש  , בימי ו' וערבי חג 

שעה לפני תחילת ההצגה (הזמנת כרטיסים במכירה 
מוקדמת עד שעה  בלבד) מחלקת מכירות (קבוצות 

ועדי עובדים): 
המחלקה החינוכית:

אגודת עמיתי הקאמרי:
כתובת הקאמרי באינטרנט:

 , המחלקה לוועדים:
מנויים נכבדים

כל פניה יש לציין את מספר המנוי. 
נא להגיע לקופה עם כרטיס המנוי/ת.ז.

אם החלטתם לבטל הזמנתכם נא עשו זאת עד  שעות 
לפני ההצגה, אחרת נאלץ לחייב את כרטיס המנוי. כדי 

להימנע מעמידה בתור אנו ממליצים להוציא את הכרטיסים 
מראש. שימו לב לאולם שבו מתקיימת ההצגה. ההנחה 

למנויי תאטרון הקאמרי בחניון גולדה תינתן לנכנסים
שימו לב! לאחר תחילת ההצגה יופנו  לאחר השעה 

המאחרים ליציע בלבד. בהצגות בקאמרי  ובקאמרי  
למאחרים לא תותר הכניסה, מכיוון שאין יציע למאחרים.

מח' תאורה וסאונד מנהל               בועז רותם

תאורנים                   ניר להב              אהרון נחום               
יוסי הררי                    דוריאן אופינקרו   עידו בן יעקב 

סילביו מאירסון            אלי חדידה          

סאונד אחראי         ולרי רייזס             שי נשיא
אייל רייכשטט             ברוך ביבס            ישי חממי

עמית מרקו                   נאור אייזיק            אנדריי חריסטצ‘נקו          

וידאו אחראי             אוהד לויטן

מנהל טכני                                        יעקב משה

מנהלי במה            יוסי כוכבי
אילון מעודד               שרלי סבח             רונן שלו

ששון סגרון                 אנדריי  זסלבסקי   אביב אינברם
ון זמיר           עידן תמנו יניר בן יאיר              צי

ן          אמיר עבוד משה ועקני

צוגים, תכנות והפעלה     דרור שאשא    אבי גרינברג    
 

מח' מלבישות ואבזרניות מנהלת      רקפת יחיאל

אתי אליאס, רותי לוי, שרה כהן, דפנה הנדלי-יצחקי,
ציונה זקן-ברק, ריה לידר, אירנה ויימן, מירב בשארי,

גזית,  רושה  אליני  שוהם,  אורית  פרידמן,  אסף  שוקר,  רחלי 
מיכל מילר, שי לויאן, כנען אליאל, חנה נחמד, מאיה לוי 

עו"ד אייל יפה, משרד עו"ד צבי יפה יעוץ משפטי            

לרכישת כרטיסים

להזמנת כרטיסים בפקס: 

לרכישת כרטיסים באמצעות כרטיס אשראי
ניתן לרכוש ישירות באתר התיאטרון: 

ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: 
ונציג השירות יחזור אליכם.

לפרטים נוספים אתר הקאמרי: 

, , 

יוסף  ידי  על   1944 בשנת  נוסד  הקאמרי  התיאטרון 

בן-יוסף  אברהם  ליכטנשטיין,  רוזה  מילוא,  וימימה 

ובתיה לנצט. ב-1971 הפך מתיאטרון בבעלות מועצת 

בראש  תל־אביב.  של  העירוני  לתיאטרון  שחקנים 

התיאטרון מועצת נאמנות הכוללת נציגי ציבור, אנשי 

רוח ואמני תיאטרון. להקת שחקני התיאטרון מונה כ

הבמה  אמני  ממיטב  ושחקנים  שחקניות   120-

שם  ידועי  במאים  ע"י  מבוימות  והצגותיו  בישראל 

מישראל ומחוצה לה. הקאמרי מציג ב-6 אולמות:

ע"ש   5 וקאמרי  תיאטרון,  קפה   ,4  ,3  ,2  ,1 קאמרי 

סיירוס ומירטל קאצן - אולם חזרות והופעות המכיל 

כ -200 מקומות. על במות אלה עולות עשר הפקות 

חדשות מדי שנה, בפני קהל מגוון הכולל כ-40,000 

ובחו"ל. התיאטרון  צופים בארץ  וכ-1,100,000  מנויים 

משרד  תל־אביב-יפו,  עיריית  ע"י  נתמך  הקאמרי 

התרבות והספורט - מינהל התרבות. הקאמרי החדש 

עיריית  בשיתוף  הפיס  מפעל  ידי  על  נבנה 

תל־אביב-יפו.

מנהלת                                        מלאני קפלן 

נטשה אוסמולובסקי   טטיאנה רוזנשטיין   רנה שפלר
                                לרה גולומב          ילנה פרגמן 

מחלקת אביזרים - מנהלת             אורלי שנברגר

מתפרה מנהלת                                 הדס אבנרי

מיכאל צ‘בן                     אביב רון           נועה כרמון

נגריה/מסגריה                                   יואב וייס

מנהלי הצגה          מזל מלכה-קטי     נאוה לוי
הלית זיו-הדס-פארי    ניסן זהירה            שרה לבקוביץ'

נילי בארי                  יעל צ'חנובר                       

מזכירה                                              מישל זבלודוביץ'

סדרנים ואולמות מנהל                     קטיה אקרמן
אלה חפץ                  טל זמיר               

מועדון קפה תיאטרון                         זיו גולן
מרכזיה       פאבל קרקוז  יעקב בן לולו  שי רפאל

מינהלה                                              אבי מרכוס
המכון למחזאות ישראלית ע"ש חנוך לוין (ע"ר)

מנהלת                                         שמרית רון

מח' פיאות ואיפור ע"ש מליקה שכטר

שלומי אברהם

אלינור אהרון-בן אבי

שרונה אלימלך

נדב אסולין

רות אסרסאי

תום אפלבאום

עדי ארד

זהר בדש

דיויד בילנקה

טל בלנקשטיין

אסנת בן יהודה

שמחה ברבירו

רמי ברוך

הדר ברוך

ירדן ברכה

אלדד ברנטמן

לימור גולדשטיין

אלי גורנשטיין

גיא גרמן

יצחק חזקיה

עידית טפרסון

איתי טיראן

אבי טרמין

שלי בן יוסף

הלנה ירלובה

אלברט כהן

מוטי כץ

עודד לאופולד

יואב לוי

כנרת לימוני

מיה לנדסמן

ג'יטה מונטה

רובי מוסקוביץ'

ערן מור

קרן מור

יפתח מזרחי

דנה מיינרט

רביב מדר

יוסי קאנץ

אסתי קוסוביצקי

אודיה קורן

דן קיזלר

תמר קינן

זיו קלייר

עירית קפלן

דרור קרן

אורי רביץ

ארז רגב

אורנה רוטנברג

אודי רוטשילד

עמית רייס

דוד שאול

שני שאולי

איה שבא

אנדריאה שוורץ

סנדרה שדה

אולה שור-סלקטר

להקת שחקני התיאטרון (לפי סדר הא"ב)

הארכיון ע"ש גרשון פלוטקין          אבי ברכר
ספרית המחזות ע"ש זאב רייכל     יורם אמיר

רואה חשבון             רו"ח אלכס וטובה הילמן
מבקר פנים              רו"ח דניאל שפירא

ממונה בטיחות       יעקב הכהן
משרד פרסום          מכטינגר

מיה דגן

עזרא דגן

תיקי דיין

שמואל וילוז'ני

גיל וינברג

שלמה וישינסקי

טל וייס

ענת וקסמן

עוז זהבי

מרים זוהר

אביב זמר

יגאל זקס

מוני מושונוב

גיא מסיקה

אסף מרון

אבישי מרידור

דודו ניב

יובל סגל

אסף סלומון

מיכה סלקטר

שרה פון שוורצה

אנסטסיה פיין

מירב פלדמן

נטע פלוטניק

סוזנה פפיאן

אוהד שחר

ליאת שטרן

נעמה שיטרית

רוני שיינדורף

שהם שיינר

רונה לי שמעון

דן שפירא

אדם שפר

ערן שראל

אליאנה תדהר

עמוס תמם

מועצת הנאמנות
רון חולדאי - יו"ר

אוסקר אבו ראזק

עמיקם בן צבי

דוד ברודט

ערן גריפל

נחמה דואק

משה הנדלס

אמינה הריס

יגאל וינשטיין

שלמה וישינסקי

אתי כספי

ליאורה מינקה

מנחם סלע

רון סמוראי

ליאורה עופר

שרה פון שוורצה

גיל פייר

ישראל פלג

יואב צוקרמן

אמיר רוזנברג

זאב רותם

עפר שחל

לינדה שטרייט

אברהם תירוש

הועד המנהל
עפר שחל – יו"ר

דוד ברודט

אמינה הריס

ליאורה מינקה

גיל פייר

יואב צוקרמן

אמיר רוזנברג

זאב רותם

לינדה שטרייט

ועדת הביקורת
בנציון דל - יו"ר

רון ארנרייך             עמיקם בן צבי

רויטל בן-אשר פרץ  נחמה דואק

ועדת מנגנון וכח אדם
אמיר רוזנברג-יו"ר    ליאורה מינקה

ערן גריפל               זאב רותם

עוזרת למנהל האמנותי                 רותם כרמלי

מנהל כללי                                 שמוליק יפרח

מנהל אמנותי                              עמרי ניצן

סמנכ"לית כספים ומינהל              חביבה הדר

עוזרת מנכ"ל                               נועה סיקסיק-יוסף

מנהלת שיווק                              דפנה הררי

דוברות ויחסי ציבור                       יפעת יעקובסון

מנהלת הפרסום                          רות אזר-מדברי

מנהל הפקות וייצור                     ג‘קי חן

מנהלת אגודת הידידים והמחלקה לקשרי חוץ  סיגל כהן 

מפיק ראשי                                  אבי גז

מפיק מחזות זמר                         חיים סלע

מרכזת המחלקה הדרמטורגית       ורדית שלפי

ע' למנהלת השיווק                            נועה דקל

המחלקה החינוכית                  מנהל:               

מנהלי חשבונות         גלינה לרמן     סופי וייס
טטיאנה אורמן      אלינה אבקומוב         סאשה גלדקי

מח' שכר                                    לימור רוטשילד

רון בן גידה    יהלי טייב

יגאל וינשטיין - יו"ר כבוד של הועד המנהל
כיהן בתפקיד יו"ר הועד המנהל בשנים (2014-1984)

ח “ ע ש ת ת  נ ו  ע

מנהלת                                      עינת פנחס 

ורדי חן                אוהד לורי               נחמה אפשטיין
מרינה סלבין        שגיא קרישר            מיטל אקרמן        

שרון בודנר           גלית יפת                רננה מלר
רועי חסון             שלי לי כתר             גיתית כהן

מירב שטרן          איריס טביביאן          ספיר אלקיים
חני בוכריס           מיכל אוחנה             גיל חיון   

נועה אליהו          נעמה פלוקסמן        אנה ספירט
ענת שפילברג      קרן פרידנרייך           

    

מח' מנויים לועדים                          אבישג מור
מח' מכירות       אריאלה לוי-סבג       רינת מור יוסף

                          קרן הורביץ זליט       מירי סבן
                          ויקי אלדד                חני קרקובסקי

אגף מנויים מכירות וקופה ע"ש שולה הגרי

 – פתיר  זיוה  צה"ל  לחיילי  ואמנות  ליאור-תרבות  קרן 

יו"ר ועדת ההיגוי אבי נאור, נעם סמל, אלוף מיל. ח"כ אלעזר 

אמיר  עו"ד  רודיך,  תמר  תאומים,  עירית  חולדאי,  יעל  שטרן, 

רוזנברג, אפרת ליבנה-אברהם. מנהלת הקרן: מירי מרקוביץ.

קרן יונה אתינגר והווארד גילמן למחזאות מקורית
אנסמבל עיתים (ע"ר)

מנהלת אמנותית ובמאית               רנה ירושלמי
מנהל אדמיניסטרטיבי                   דניאל מניקר

עמיתי כבוד

יעל ורמי אונגר 

ענת ואודי אנג'ל 

נשיאת כבוד ראשונה

לאה רבין ז"ל (2000-1993) 

יו"ר האגודה מיכל פורר

מייסדת ויו"ר בשנים

2003-1993 אתי כספי

יו"ר בשנים 2003-2019

ליאורה עופר

מייסדת ויו"ר האגודה

הבינלאומית אמינה הריס

מנהלת האגודה קרן ארזי אורנים

רכזת האגודה מירי סבן

עמיתים

קובי אבן עזרא

פרופ' אבינועם ודר' סימה אופיר

יגאל אהובי וגלית גוטמן

רותי וגדעון אורבך

אורבך הלוי אדריכלים

שרי ותנחום אורן 

שרה אילין 

פולט איתן 

מירי ואבי אלון

איטה אלחנני 

עידית אלקון 

דרורה וצביקה אפרת

טלי ואבי אנג‘ל

רותי ואברהם אסף 

אסנת ועמי אראל 

רינה וגדעון באום

ניצה וישראל באומן

נורית בוקשפן 

יעל ואיזי בורוביץ' 

הלנה בייליין ויעקב ישראלי 

גינה ודני בירן

ליאורה ומאיר בלום 

ורד ואלברט בן דהן

ישראלה ורם בנין

שלמה בר

רחל ואבי ברויטמן

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

מורי ודוריס ארקין 

ורדה ובועז דותן

אטקה ויגאל וינשטיין 

אילנה וראובן זאכר

גלית ויוסי לנדסמן 

ליאורה עופר

דיים שירלי פורטר

שי ודפנה רייכר

מיכל ויובל רכבי 

ליזיקה, עמי וטדי שגיא

לינדה ואלי שטרייט 

מדי ואיזי שרצקי

רותי ושמואל בר אור

קוני ודן ברניצקי

אילנה ברנר

נתן ברנשטיין 

נאווה ברק ושלום זינגר

אורנה ברקת

מיקי ושייקה ברקת 

עדנה גבריאלי 

קרן ועזי אלקלעי גוט 

גורניצקי ושות' 

מירלה ושמעון גולדברג

שרה וד"ר יעקב גולן

עליזה גורן ודני רוטשילד

דניאלה וששי גז 

אלישבע גיבלי

שרה ומיכה גייגר 

ג'נס ודני גילרמן 

חוה גל-און

צביה ופרופ' יוסף גרוס

יסמין גרנדמן ורן פדרמן

גבריאלה דוד

נורית וגדליה דורון 

שלומית ושמואל דורנשטיין 

אורלי ונוחי דנקנר

ורד ואברי דרגנר

משה (ז"ל) ושושנה דראל 

שירה ויגאל הויזמן 

נעמי ואהוד הומינר 

נעמי הוכברג

דליה הורביץ 

ניצה הינדלס 

אסתי ואלקס הרטמן

הלגה עיצובים בע" מ 

עו"ד אלי הלפן 

הילה ואמנון הלפר

אריאלה והלל הלקין

חנה וגדעון המבורגר 

יאיר ואילנה המבורגר

אורה הראל 

טלי ועמוס וולטש  

נורית ודוד וולף

דרורית ורטהיים 

נילי ואלי זהר 

יעל ויעקב זיו

אורה ויוסי זרניצקי

אורנה ויוסי ז'רז'בסקי 

פארה ועופר חודורוב

יוסף חכמי

אהרון וד"ר לינה חסין

רנה שעשוע חסון

גדעון טהלר

נירה טולידאנו 

עדנה ודן טוקטלי 

שלמה ונעמי טיסונה

עירונה טייק לזכרו של דוד טייק ז"ל

ציפי טלמור

ענת טמיר

חנה ואלי יונס 

איריס יוסף

עליזה ופרופ' אריאל יפו

הילה ודורון כהן 

פיני ופנינית כהן

אתי ורם כספי 

זהבה כץ 

ציפה ואריק כרמון

שוש ואליעזר כרמל 

מרים לאופר

איריס ואלי לבון

איריס לביא 

תקווה וצבי לובצקי 

רחל ויצחק לוי

אבי ואילנית לוי 

אבי לוין

מלכה ואמנון ליאון

עדה ופרופ' דוד ליבאי 

דר' ילנה ופרופ' סימון ליצין 

ליאורה ואלי לנדאו 

דיתי ואלכס לנדסברג

יובל לנדסברג 

רותי וגבי לסט

מוטי ואפרת מאיר

נילי ושי מאייר

רותי וניסו מטלון 

מרגלית וחנן מלצר 

עפרה מיתר ואלי אפשטיין 

נורית ויואב מנור

אורה ואברהם מעוז

מאיר ונעמי מנדלמן 

חנה ויוסי מנדלסון 

אייבי (ז"ל) ודליה נאמן 

ורדה וחיים סאמט

מרשה ומיכאל סגל 

טובה וסמי סגול

יצחק ולינדה סגול

עדיה ויצחק סוארי

ערי ורחל סטימצקי 

גדעון ופנינה סיטרמן 

נורית וישה סיטון 

תמי ואורי סלונים 

יהודית אוריאן סלע

שרה ופרופ' מיכאל סלע 

ברכה וחיים סמו 

רחל ועודד עידן

איה ושלמה עזריאלנט 

ענת ובני פדני

מיכל ודוד פורר 

לילי וראובן פייזר

רבקה ורוני  פיינר

שרה ואבנר פלטק

יפעת ועמירם פליישר

נאוה פרי

אסנת ויעקב פרי 

נורית פרייס

דליה ויוסי פרשקר 

אורנה וד”ר חיים פרלוק 

ענת ושמואל פרנקל

מאיר ונעמי קדוש 

ציפי ואפרים קונדה

יעל ודורי קלגסבלד

מיקי ואתי קני 

יהודית  ורוני קצין

נילי וד”ר שמואל קריב

אורלי ומשה ראובני

רונית ואשר רבינוביץ

הילה ורני רהב 

תמי ויהודה רוה 

יוסי רוזן 

יעקב ותמי רוזן 

ריטה ונחום רויטמן

דליה ופנחס רוטנברג 

נילי ויאיר רוטלוי 

חדוה ואבישי רייכס 

פנינה רמון 

אורית ודר' חיים רסנר 

עירית רפפורט 

חסיה שביט 

יעל ושבתי שביט 

דנה ושמעון שבס

תמר ויורם שוחט

ג'ודי ויצחק שוייגר 

אילנה וגדעון שטיאט

דניאלה ודניאל שטיינמץ

דובי ואנה שיף

ראובן ומיכאלה שיף

מלכה ואדם שלדוב

נעמה ויגאל שפר

הדסה ומאיר שני 

פנינה והרצל שקלים

שושנה שקד

רותי ושלמה שרון

יוכי ואיציק שרם

אהרון ורותי שרף  

עירית ומושיק תאומים

זיוה ואהרון תומרס

פרופ' חנה ודר' ישראל תמרי

PRIVATE 
BANKING

מנכ"ל                                        רן גואטה                       

מנהל אמנותי                              עמרי ניצן

סמנכ"לית כספים ומינהל              חביבה הדר

במאי הבית                                     גלעד קמחי

עוזרת מנכ"ל                               מירי אלגרבלי

מנהל שיווק                                 מייקל דלל

דוברות ויחסי ציבור                       יפעת יעקובסון

מנהלת הפרסום                          שירלי פוטרמן

מנהל ייצור                     ג‘קי חן

מנהלת המחלקה לקשרי חוץ              הגר רענן

מפיק ראשי                                  אבי גז

מנהל הפקות                              חיים סלע

מרכזת המחלקה הדרמטורגית      

ע' למנהל השיווק                         

מנהל המחלקה החינוכית               

מנהלי חשבונות       גלינה לרמן       סופי וייס
אלינה אבקומוב    סאשה גלדקי טטיאנה אורמן 

מח' שכר                                    לימור רוטשילד

רון בן גידה

ורדית שלפיעוזרת למנהל האמנותי                

רותם כרמלי

יהלי טייב 

7 5
מועצת הנאמנות

רון חולדאי - יו"ר

אוסקר אבו ראזק

עמיקם בן צבי

דוד ברודט

ערן גריפל

נחמה דואק

משה הנדלס

אמינה הריס

יגאל וינשטיין

שלמה וישינסקי

ליאורה מינקה

מנחם סלע

רון סמוראי

ליאורה עופר

התיאטרון הקאמרי נוסד בשנת 1944 על ידי יוסף 
וימימה מילוא, רוזה ליכטנשטיין, אברהם בן-יוסף 

ובתיה לנצט.
ב-1971 הפך מתיאטרון בבעלות מועצת שחקנים 
לתיאטרון העירוני של תל־אביב. בראש התיאטרון 
רוח  אנשי  ציבור,  נציגי  הכוללת  נאמנות  מועצת 
כ מונה  התיאטרון  תיאטרון. להקת שחקני  ואמני 

הבמה  אמני  ממיטב  ושחקנים  שחקניות   120-
שם  ידועי  במאים  ע"י  מבוימות  והצגותיו  בישראל 

מישראל ומחוצה לה.
הקאמרי מציג ב-6 אולמות:

קאמרי 1, 2, 3, 4, קפה תיאטרון, וקאמרי 5 ע"ש

והופעות  חזרות  אולם   - קאצן  ומירטל  סיירוס 
עולות  אלה  במות  על  מקומות.   200- כ  המכיל 
מגוון  קהל  בפני  שנה,  מדי  חדשות  הפקות  עשר 
הכולל כ-40,000 מנויים וכ-1,100,000 צופים בארץ 

ובחו"ל.
התיאטרון הקאמרי נתמך ע"י עיריית תל־אביב-יפו, 
התרבות.  מינהל   - והספורט  התרבות  משרד 
הקאמרי החדש נבנה על ידי מפעל הפיס בשיתוף 

עיריית תל־אביב-יפו.

שלומי אברהם

אלינור אהרון-בן אבי

שרונה אלימלך

נדב אסולין

רות אסרסאי

תום אפלבאום

דיויד בילנקה

אסנת בן יהודה

שלי בן יוסף

שי בן משה

שמחה ברבירו

רמי ברוך

הדר ברוך

ירדן ברכה

אלדד ברנטמן

אלי גורנשטיין

גיא גרמן

נטע גרטי

מיה דגן

עזרא דגן

אלון דהן

תיקי דיין

אביגיל הררי

שמואל וילוז'ני

שלמה וישינסקי

טל וייס

ענת וקסמן

עוז זהבי

איתמר זהר

מרים זוהר

יצחק חזקיה

עידית טפרסון

איתי טיראן

אבי טרמין

אלברט כהן

מוטי כץ

גדי יגיל

עודד לאופולד

יואב לוי

כנרת לימוני

מיה לנדסמן

ג'יטה מונטה

רובי מוסקוביץ'

ערן מור

דנה מיינרט

רביב מדר

מוני מושונוב

גיא מסיקה

אסף מרון

רוני מרחבי

אבישי מרידור

דודו ניב

נתן נתנזון

יובל סגל

אסף סלומון

מיכה סלקטר

אלונה סער

שרה פון שוורצה

אנסטסיה פיין

מירב פלדמן

נטע פלוטניק

יוסי קאנץ

עודד קוטלר

אסתי קוסוביצקי

אודיה קורן

דן קיזלר

תמר קינן

יפתח קליין

זיו קלייר

עירית קפלן

דרור קרן

אורי רביץ

דר רוזנבאום

אורנה רוטנברג

אודי רוטשילד

ג‘וי ריגר

דוד שאול

שני שאולי

איה שבא

אנדריאה שוורץ

סנדרה שדה

אולה שור-סלקטר

אוהד שחר

ליאת שטרן

נעמה שיטרית

רוני שיינדורף

שהם שיינר

דן שפירא

אדם שפר

ערן שראל

אליאנה תדהר

עמוס תמם

יגאל וינשטיין - יו"ר כבוד של הועד המנהל
כיהן בתפקיד יו"ר הועד המנהל בשנים (2014-1984)

שרה פון שוורצה

גיל פייר

ישראל פלג

יואב צוקרמן

אמיר רוזנברג

זאב רותם

עפר שחל

לינדה שטרייט

הועד המנהל
עפר שחל – יו"ר

דוד ברודט

אמינה הריס

ליאורה מינקה

גיל פייר

יואב צוקרמן

אמיר רוזנברג

זאב רותם

לינדה שטרייט

ועדת הביקורת
בנציון דל - יו"ר

רון ארנרייך             עמיקם בן צבי

רויטל בן-אשר פרץ  נחמה דואק

להקת שחקני התיאטרון (לפי סדר הא"ב)

הארכיון ע"ש גרשון פלוטקין          אבי ברכר
ספרית המחזות ע"ש זאב רייכל     יורם אמיר

מחלקת מנויים: טל. 03-6060900 | פקס: 03-6918171 
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 13:00-08:30, ו' ומוצ״ש שעה לפני 

תחילת ההצגה
(הזמנת כרטיסים במכירה מוקדמת עד 

שעה 19:00 בלבד)
מחלקת מכירות (קבוצות ועדי עובדים): 

03-6060903/4/5/6

המחלקה החינוכית: 03-6061969
אגודת עמיתי הקאמרי: 03-6061910

www.cameri.co.il :כתובת הקאמרי באינטרנט
המחלקה לוועדים: 03-6061960, 03-6060926

מנויים נכבדים
כל פניה יש לציין את מספר המנוי.

נא להגיע לקופה עם כרטיס המנוי/ת.ז.
אם החלטתם לבטל הזמנתכם נא עשו זאת עד 48 

שעות לפני ההצגה,
אחרת נאלץ לחייב את כרטיס המנוי.

כדי להימנע מעמידה בתור אנו ממליצים להוציא את 
הכרטיסים מראש.

שימו לב לאולם שבו מתקיימת ההצגה.
ההנחה למנויי תאטרון הקאמרי בחניון גולדה תינתן 

לנכנסים
לאחר השעה 16:00.

שימו לב! לאחר תחילת ההצגה יופנו המאחרים 
ליציע בלבד.

בהצגות בקאמרי 3 ובקאמרי 4 למאחרים לא תותר 
הכניסה, מכיוון שאין יציע למאחרים.

מנהלת - מלאני קפלן 

נטשה אוסמולובסקי   טטיאנה רוזנשטיין   רנה שפלר
ילנה פרגמן  לרה גולומב   

מחלקת אביזרים - מנהלת - אורלי שנברגר

                          נטשה מנטל                                                     

מתפרה מנהלת - הדס אבנרי

אביב רון              נועה כרמון סבטלנה גוסייב 

נגריה/מסגריה                                   יואב וייס

מנהלי הצגה          מזל מלכה-קטי     נאוה לוי
הלית זיו-הדס-פארי     שרה לבקוביץ'

נילי בארי                                     

מזכירה                                              מישל זבלודוביץ'

מנהלת אולם ואירועים - תמר לוי אלדר        

מנהלי אולם  איתי סמו  יובל אור פורת  אלה בורשטיין           
מועדון קפה תיאטרון                         זיו גולן

מרכזיה    פאבל קרקוז     רוני ברים       שי רפאל
מינהלה                                              אבי מרכוס
המכון למחזאות ישראלית ע"ש חנוך לוין (ע"ר)

מנהלת - שמרית רון
קרן ליאור-תרבות ואמנות לחיילי צה"ל זיוה פתיר – יו"ר 
ועדת ההיגוי אבי נאור, נעם סמל, אלוף מיל. ח"כ אלעזר שטרן, 
רוזנברג,  אמיר  עו"ד  תאומים,  עירית  חולדאי,  יעל  גואטה,  רן 

אפרת ליבנה-אברהם. מנהלת הקרן: מירי מרקוביץ.

קרן יונה אתינגר והווארד גילמן למחזאות מקורית

אנסמבל עיתים (ע"ר)

מנהלת אמנותית ובמאית               רנה ירושלמי

מנהל לוגיסטיקה ותפעול - דרור דהן

מח' תאורה מנהל - אהרון נחום

מנהל מחלקת תאורה                              
דוריאן אופינקרו           עידו בן יעקב        יוסי הררי 

סילביו מאירסון            אלי חדידה          אהרון נחום          

סאונד אחראי         שי נשיא
אייל רייכשטט             ברוך ביבס            עמית מרקו  

נאור אייזיק                 אנדריי חריסטצ‘נקו          

מנהל מחלקת סאונד - ולרי רייזס

מנהל מחלקת וידאו - אוהד לויטן

מנהל תפעול וטכני - יעקב משה

מנהלי במה            יוסי כוכבי
אילון מעודד               שרלי סבח              רונן שלו

ששון סגרון                 אנדריי  זסלבסקי    אבי אינבר
יניר בן יאיר                 עידן תמנו              משה ועקנין
אמיר עבוד                 מור סלע               שלומי זיתוני

ציון זמיר

צוגים, תכנות והפעלה    דרור שאשא    אבי גרינברג    
מח' מלבישות ואבזרניות מנהלת - רקפת יחיאל

אתי אליאס, רותי לוי, שרה כהן, דפנה הנדלי-יצחקי,
ציונה זקן-ברק, ריה לידר, אירנה ויימן, מירב בשארי,
רחלי שוקר, אליני רושה גזית, מיכל מילר, שי לויאן,

כנען אליאל, חנה נחמד, מאיה לוי 

יעוץ משפטי            עו"ד אייל יפה, משרד עו"ד צבי יפה

מנהלת - עינת פנחס 

אבי בלום ורדי חן  אוהד לורי 
בתאל לוי אנה ספירט   אורי שליו 
גלי טימן גיתית כהן   גיל חיון  
יונתן לוי יואב טלמור  גלית יפת  

לי פרנקל לי אלקוצר  יזהר פינק 
מירב שטרן מוניקה ממיסטבלוב  לילך גלבוע 
נוי רויטנברג מרינה סלבין   מישל צ'יקו 
ניצן פלדמן נופר טימור  נוי רוכל 
רועי חסון  עומר רן  עדן אהרונוב 
תגל אליהו שירן לוקסנבורג  שגיא קרישר 

מח' מנויים לועדים                           
רינת מור יוסף אריאלה לוי-סבג  מח' מכירות 

מירי סבן נחמה אפשטיין   
חני קרקובסקי ויקי אלדד   

אגף מנויים מכירות וקופה ע"ש שולה הגרי

מח' פיאות ואיפור ע"ש מליקה שכטר

לרכישת כרטיסים

להזמנת כרטיסים בפקס: 03-6918171 

לרכישת כרטיסים באמצעות כרטיס אשראי
www.cameri.co.il :ניתן לרכוש ישירות באתר התיאטרון

 booking@cameri.co.il :ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת
ונציג השירות יחזור אליכם.

www.cameri.co.il :לפרטים נוספים אתר הקאמרי

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

רואה חשבון             רו"ח חייקין כהן רובין ושות‘
מבקר פנים              רו"ח דניאל שפירא

ממונה בטיחות       יעקב הכהן
משרד פרסום          מכטינגר

LAIKA דיגיטל 

עונת תשע”ח
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www.cremamen.co.il יי    י  י        

מוצרי מעבדות GIGI ניתן להשיג רק לאחר אבחון והתאמה אצל קוסמטיקאיות וקליניקות מוסמכות בלבד.

www.gigi.co.il

GIGI משיקה את הדור החדש
של חומצה היאלורונית

הממלאת קמטי הבעה תוך ימים
•  משלב 4 פטנטים 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 HYALU FILL

3D



03-6262900/960 03-6060950 03-6061900

www.cameri.co.il | info@cameri.co.il

מנהל כללי: רן גואטה 

עשו מנוי להצגות הטובות ביותר בישראל 1-700-707-990עשו מנוי להצגות הטובות ביותר בישראל 1-700-707-990

עוץ לי גוץ לי על האשמהומה רבה על לא דבר רשיון לחיים

מצחיקונת

מחזמר

מרג'ורי פרייםנדנדה בשנייםאוליאנה מיהו יהודי אותלו

אניהוקן הקוקיה שיגעון המוזיקהמיזרי

מחזמר בכורהבכורה בכורה

אשכבה איסמעיליה הילד חולםארוחת טעימות סוס אחד נכנס לבר

אויב הציבור האחריםמעשייה מגונהאל נקמות רומיאו ואמא


