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בלב ברוקלין, ניו יורק, בירת העולם החופשי, מתקיים מיקרו-קוסמוס של יהודים, בעלי פאות, 
לובשי שחורים ומגבעות, ממש כמו אבותיהם מהשטעטל באירופה. זר, המתבונן בהם מהצד, 

יטעה לחשוב שהם חלק מקרקס ולא סתם קרקס – קרקס של יהודים. 

רוחמה מחפשת לעצמה שיער חדש כדי לחזור ולהרגיש יפה. גיטה דווקא רוצה להסיר את 
השיער הצומח על סנטרה, ומי יודע, אולי גם למצוא אהבה. בונה רוצה לשלם סוף סוף את 
החשבונות, אבל בעלה, בטלן ירא שמיים, מעדיף את בית הכנסת על החשמל שבביתם. 

כולם נאבקים להכות שורש בסביבתם, מבלי לאבד את זהותם. 

המחזה מציג פסיפס אנושי קומי-דרמטי, מצחיק, אפלולי, מבריק ושובר-לב כאחד, החושף 
את הקונפליקט התמידי שבין עקירה לבין שורשים ומאיר את הפנים השונות של משמעות 
הקיום היהודי במאה ה-21 ואת הדילמות השונות של יהודים דתיים, נוכח אתגרים שמציבים 

בפניהם החיים המודרניים. 

תקציר
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היצירה המקורית מגלה בכל עונה בתיאטרון טפח נסתר מפניה הרב-גוניים של החברה הישראלית. 
קולות חדשים שצומחים, בתוך קרקע פורייה של עשייה יצירתית מעשירה, מאפשרים לנו, אנשי 

התיאטרון, ולקהל, להתבונן בעולם שמקיף אותנו מזוויות ראייה חדשות. 

"קרקס של יהודים", מחזה מקורי ישראלי, שאנו גאים להציג כעת בבכורה עולמית על במת תיאטרון 
חיפה, הוא חלק ממסע גילויים מרתק זה. תחילתו, בסיפוריו הנפלאים של נתן אנגלנדר, אשר 
פתחו לנו צוהר אל החיים היהודים במאה ה-21 וסיומו, בעיבוד מבריק של צמד יוצרות צעירות 

עם תעוזה ומעוף, ששופכות אור על נקודות החיבור האוניברסאליות בין בני-אדם באשר הם. 

המחזה, שכתבו במשותף רוני ברודצקי ודניאל כהן לוי, נע בין קווי הגבול השקופים שבין ברוקלין 
לניו-יורק. הדמויות מתמרנות בין הקודים של החברה החרדית המבודלת והמסוגרת, לבין החיים 
המודרניים המשתנים תדיר בחברה החילונית, שנמצאת כפסע ממנה אך למעשה כה רחוקה. 
ליבת המחזה עוסקת בשורשים בלתי ניתנים לעקירה, כשהדימוי המבריק לכך הוא שורשי השיער 
העקשניים של גיטה. רוצה לומר – שורשים נפשיים, כמו אלה הממשיים, אין דרך להינתק מהם 

מבלי להישאב למשבר זהות או לאובדן דרך. 

אנחנו שמחים וגאים לקחת חלק לא רק בגילויים של יוצרים חדשים, כמו רוני ברודצקי, שהחלה 
את דרכה בתיאטרון חיפה בעונה שעברה עם "אקווריום", הפקה מקורית ראשונה מסוגה שזכתה 
להצלחה מרובה ולביקורות משבחות, אלא גם בליווי צמוד על ציר הזמן, שמאפשר ליוצרים להכות 
שורש, לצמוח ולהצמיח פירות להנאת כולנו. אנחנו מאמינים שתיאטרון שמחויב ליוצריו, הוא 

תיאטרון יוצר ואיכותי, שמייצר חוויה אחרת גם עבור קהילת הצופים שלו.

השנה, באופן בולט, בחר תיאטרון חיפה לעסוק בנושאים שעניינם זהות. מול פניה המשתנים 
בקצב מסחרר של המציאות הישראלית והגלובאלית, מסקרנות אותנו במיוחד שאלות ההתמודדות 
עם שימור הזהות, ריבוי זהויות והתנגשות בין זהויות. כל אלה באים לידי ביטוי בהצגה מעוררת 

מחשבה ופותחת לב, שבה כל אחד מאתנו יכול למצוא את עצמו. 

בברכה, 

ניצה בן צבי, מנכ"ל משה נאור, מנהל אמנותי

דבר המנהלים: על זהויות בעולם משתנה
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אין שום דבר ברור מאליו בשילוב כוחות לכתיבה משותפת של מחזה. הסופרת, המחזאית 
והבמאית, רוני ברודצקי, חברה למחזאית דניאל כהן לוי וביחד צללו לתוך מעשה הרקמה 
העדין של המחזה "קרקס של יהודים", יצירה המבוססת על ספורים מתוך "גלגול בפארק 

אבניו", רב-מכר מאת הסופר האמריקני, נתן אנגלנדר, שנדפס בארה"ב בשנת 1999. 

את הספר, שתורגם ל-12 שפות וגרף הצלחה בינלאומית, ביקורות משבחות ופרסים מקיר 
לקיר, גילתה ברודצקי לפני מספר שנים בדוכן בשבוע הספר. במהלך הקריאה, נשאבה אל 
אותו עולם זר-מוכר, שאנגלנדר כה מיטיב לתאר. "אנגלנדר מציע התבוננות חדשה ומקורית 
על חרדים, מבט אנושי מאד על בעיות יומיומיות מוכרות במעטפת של חוקים אחרים משלי", 
אומרת ברודצקי. "מצד אחד, הוא מדבר על קבוצה שאין לי קשר אליה - חרדים בארצות 
הברית, בזמן שאני ישראלית חילונית, מצד שני, זה מחזק משהו בתחושת השייכות שלי". 

אז, עוד לא דמיינה שיום יבוא והסיפורים של אנגלנדר, יהפכו למחזה והדמויות ירקמו עור 
וגידים על הבמה בחיפה. כ-60 טיוטות למחזה נכתבו בשנה וחצי, מספר שמעיד משהו על 
מסירות לדבר ופדנטיות. "זה קשור גם לאופי הכתיבה ביחד, שדורש להגיב כל הזמן לפרטנר", 
אומרת כהן לוי ומדגישה כי מרחב הכתיבה התאפשר בזכות המעטפת של תיאטרון חיפה. 

"נתנו לנו רוח גבית וליווי וזמן לפיתוח, זה נדיר ומאפשר צלילה עמוקה". 

ברודצקי וכהן לוי הכירו בחוג לתיאטרון בסמינר הקיבוצים. מאוחר יותר הצטלבו הדרכים 
בלימודי המשך באוניברסיטת תל אביב, אך הקשר התהדק בשנת 2012 במסגרת מפגשי 
יוצרים שבה עבדו על פיתוח טקסטים. "שם הכרנו לעומק ועל רקע כתיבה", אומרת ברודצקי. 

כתיבה היא מקום אינטימי ובודד. למה החלטת שאת רוצה לכתוב בשניים?

ר.ב: "כל מה שכתבתי לתיאטרון משך תמיד לכיוון הטקסט הספרותי.בתקופה בה עלה הרעיון 
לעבד סיפורים קצרים של אנגלנדר למחזה, הייתי בעיצומה של כתיבת הטיוטה האחרונה 
של הספר 'בריכה כמעט אולימפית'. תמיד נטיתי יותר לכיוון הכתיבה הספרותית ואולי לכן 

חשתי צורך לעוד מישהו לצדי בעיבוד".

שתי כותבות מחברות מחזה
ראיון עם המחזאיות רוני ברודצקי ודניאל כהן לוי
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המחזה מציג את העולם האורתודוכסי דרך נקודת המבט של הנשים שבו. הן הדמויות 
הדומיננטיות, הן המרכז. 

ר.ב: "זה לא במודע על אף שכשחושבים על זה, אני לא זוכרת יצירה שלי שבמרכזה לא 
עמדה אשה. האם זו עמדה פוליטית? אני לא מתכוונת לכך, טבעי לי לעסוק בנשים ואני 

שמחה שזה טבעי למישהו"

ד.כ.ל: "אני חושבת שלקחנו את הסיפורים הטובים ביותר מבחינה דרמטית. יצא שהם היו 
דרמות נשיות, אבל המרכז בכתיבה מתייחס לאנושי ולא דווקא לג'נדר".

אגב נשים, אחת המרכזיות במחזה היא פאנית. זו דמות שהפכתן לציר דומיננטי, מדוע?

ר.ב: "השיער ככלל הוא נקודה מרכזית ששזורה בכל הסיפורים אבל הפאה היא דימוי למצב 
הנפשי-רגשי של כל אחת מהדמויות במחזה. פאה מסמלת את השאיפה לביטוי עצמי ולשחרור 
פנימי מקסימאלי וזה בדיוק מה שכל אחת מהדמויות מבקשת. יש בחבישת פאה אקט אמוני 
שעוסק בהסתרה אבל גם פוטנציאל למימוש עצמי שהולך הכי רחוק שאפשר בתוך המגבלות. 

בתוך האיסורים את עדיין רוצה להיראות הכי טוב שאפשר". 

זה טקסט ביקורתי בעיניכן?

ר.ב: "זו בוודאי לא ביקורת על החברה החרדית. נקודת המוצא היתה בני האדם שמאחורי 
הקודים, לא חשבנו על הדמויות באספקט דתי-חרדי, אלא אנושי. מה הם רוצים? מה מציק 
להם? מה מניע אותם? על מה הם חולמים? כקוראת אני מפעילה את המנגנון הביקורתי 
שלי. כיוצרת, אני לא יכולה לחשוב כך. אני חייבת לאהוב את הדמויות, גם את אלה שעושות 

דברים מחרידים. המחשבה הביקורתית שלי לא כל כך חדה באזור הזה".

הפינג-פונג בין המילה הכתובה לפעולה הדרמטית התקיים בדיאלוג בין שתי הכותבות 
ובא לידי ביטוי גם במהלך העבודה. "זה צף בכל הנקודות שבהן התלבטנו", אומרת כהן לוי 
ומספרת כי בתחילה חשבו לפתוח את ההצגה בסיפור "הלוליינים", אך בסופו של תהליך 
לא נמצא לו מקום במחזה המוגמר. רוח הסיפור, עם זאת, מרחפת מעל למחזה וגם שם 
ההצגה לקוח מתוכו. "הסיפורים של אנגלנדר הם סיפורי פואנטה עם סרח מורבידי. פה היה 
סיפור פואנטה שמגיע לפאנץ' ואז מתווספות לו תובנות קיומיות. זה נשאר", היא מוסיפה. 

לבסס שפה מוכרת אבל זרה

הן הצליבו ואיחדו דמויות רק כדי להפריד אותן שוב ואז חזרו ואיחדו בתהליך חיפוש סיזיפי. 
כמו בפאזל ענק, שמורכב מאלפי חלקים, בנו לדמויות החדשות עולם מרהיב עם שפה משלו. 

 – הזמן  צירי  על  לתנודות  ברודצקי,  לדברי  קשורה,  האנגלנדרית  לשפה  המשיכה 
הווה, עבר ומרחב – פה ושם. "יש מתח שבא לידי ביטוי מובהק יותר בשפה האנגלית 
ועוסק בדילמות שממש רלבנטיות  ועכשיו  ומביא לתוך הדבר הזה - שמתקיים כאן 
להיום - זמן אחר, עולם אחר. באנגלית, שזורות מילים בעברית וביידיש. בעברית, זה 
 קצת הולך לאיבוד בתרגום. אנגלנדר יצר שפה של יהודים אמריקנים שניסינו להעביר. 
"אתה נע בין הנוסטלגי, בין השטעטל והשלום עליכם, לבין אמריקה כאן ועכשיו. זה 
רך ורומנטי וגס וצולל פנימה לשאלות של הנפש", היא אומרת. כהן לוי מחדדת: "בעיבוד 
הלכנו יותר אל היידיש, גם בגלל האהבה הגדולה של רוני לשפה וגם מתוך צורך לבסס שפה 

מוכרת אבל זרה לנו באיזה אופן". 

אל המחזה נכנסו שלושה סיפורים מתוך "גלגול בפארק אבניו", אבל השתיים בחרו לשזור 
בו גם אנקדוטות מסיפורים אחרים. "יש פה שלושה סיפורים ואחד שקוף לבקר", אומרת 
כהן לוי ומוסיפה: "יש גם הבלחות מהחיים שלנו כמו מוכר העיתונים. במקור הוא פקיסטני, 
אבל אצלנו הוא הודי כי זה הזכיר לי איך פעם מחוץ לבית חב"ד בפושקאר עבר יהודי חרדי 

ומישהו שאל: 'מי זה הקוסם הזה?'. זה דימוי שנכנס לטקסט". 
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אתן מהלכות בעולמות זרים לכן – חרדים, אמריקה. איך מתווכים ומתרגמים אותם?

ד.כ.ל: משתמשים בסיפורים של אנגלנדר כעוגן.

ר.ב: ושומרים על רוח הכתיבה שלו. בתיאטרון אתה נדרש להנמקות והצדקות של מהלכים, 
בספרות אתה יכול ללכת למופרך וזה עדיין עובד. הקושי היה ביצירת סיטואציה אמינה 
בתוך המופרכות של הטקסט שהיא העצמה שלו. העולם החרדי - על האיסורים והגבולות 
הברורים שבו - מאפשר לספר סיפור טוב. האסור יוצר מתח גם בסיטואציות שנראות 
טריוויאליות. בתוך האיסור אתה עדיין רוצה לממש את עצמך ולהיות אדם חופשי. 

המתח הזה הוא מנוע".    

ד.כ.ל: "זו חברה שמתקיימת בתוך איסורים ונפגשת או מתנגשת עם העולם ההפוך לה – 
אמריקה של האפשרויות הבלתי מוגבלות, הקפיטליזם, הצרכנות. המפגש הזה יוצר דרמה",

כתיבה משותפת של שתי נשים שונות כל כך יכולה היתה להפוך לזירת קרבות, לא?

ד.ל.כ: "או ליצור משהו מורכב ורב-שכבתי. יש פה דברים שבחיים לא הייתי כותבת, אבל אני 
שמחה בהם כי הם הופכים את המחזה למשהו שלא הייתי יכולה לדמיין בעצמי. זה מחזה 
שנכתב כקול אחד מורכב. כמובן שבגלל שרוני מביימת את ההצגה והיא זו שצריכה לעמוד 

ולהגן על הטקסט בחדר החזרות, חשוב היה שהיא תרגיש שלמה עם הטקסט. 

אחרי כל-כך הרבה זמן של עבודה משותפת לא מוזרה הפרידה בחדר החזרות?

ד.ל.כ: זה מוזר, אבל גם מסקרן ומקל. המעבר משולחן הכתיבה לחדר החזרות לא פשוט 
אף פעם. איך מעבירים את זה לבמה? גוד לאק.

ר.ב: "כשאני מביימת אני מתרחקת מהכתיבה, כי אני חייבת להתרכז רק בדבר עצמו ואז, לפעמים, 
אני מוצאת את עצמי אומרת: 'וואו, איזה יופי זה כתוב'. אז כנראה שעשינו משהו בסדר". 
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נתן אנגלנדר נולד ב-1970 בווסט האפסטד, בלונג איילנד. כבן למשפחה יהודית בקהילה 
האורתודוכסית, למד בישיבה ושמר על אורח חיים דתי והלכות מסורת. בישיבה נחשף לכתביהם 
של אלבר קאמי ופרויד, אך חש בדידות ודלות רוחנית. שאלות תיאולוגיות שניקרו בו, נותרו 
בשנות נעוריו חסרות מענה. "אלו היו חיים מגבילים ונוקשים, עולם סגור שחנק אותי", אמר. 
שנים לאחר מכן ובמבט לאחור ידייק: "אני דור רביעי באמריקה. גרתי בשטעטל שמוקף 
בקניונים. הכל היה מלא באיסורים, אבל כשאתה לא מכיר שום דבר אחר, לגלות את העולם 
שמסביבך הופך להרפתקה אמיתית. גדלתי בשכונה קטנה בואקום תרבותי. הלכתי לבית 
ספר קטנטן ולמדתי בכיתות קטנות עם אותם האנשים שהכרתי כל חיי. זה היה עולמי, אבל 
הרגשתי שונה. הספרות הצילה אותי. התחלתי לכתוב כיוון שזה היה נגיש. לא היה לי מושג 
שאדם יכול להעביר את חייו בכתיבת סיפורים. לא העליתי על דעתי שזה מותר. לא יכולתי 

להאמין שמישהו יתמוך ברעיון שכזה". 

עם סיום לימודיו נרשם לפקולטה לאמנויות באוניברסיטת בינגהמטון בניו יורק. את הלימודים 
הוא מגדיר כתקופת השלמת פערים. בגיל 19 נחת לראשונה בישראל. המסע הראשון 
בחייו מחוץ לתחומי ארה"ב הותיר בו חותם ואת המפגש עם יהודים חילונים הגדיר כהלם 
תרבות. "התאהבתי בירושלים. שם קיבלתי חינוך אמיתי, פוליטי ותרבותי". בירושלים, באופן 
פרדוכסלי, הפך ליהודי חילוני, הסיר את הכיפה ונסע לראשונה במכונית בשבת. "אלמלא 
הפחד מפני האינסטנציה האלוהית ופעולות תגמול אלימות, הייתי מכריז עליי כאתאיסט. 

הפכתי לאתאיסט שחרד מאלוהים".

אנגלנדר שקע בעולם הספרות והחל לגלות את עצמו ככותב. נושא הכתיבה המרכזי היה 
יהודים אורתודוכסים אותם תאר מתוך הפרספקטיבה החדשה שאמץ, שמהולה במבט סקפטי 
וקורטוב סימפטיה. בגיל 22 נכתבה הטיוטה הראשונה לסיפור "האיש העשרים ושבעה", 

נתן אנגלנדר מחבר בין העולמות 
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המבוסס על אירוע אמיתי בו הוצאו להורג ב-1952 בהוראת יוזף סטאלין, 26 סופרים יהודים. 
אנגלנדר יצר תרכובת של בדיון עם רסיסי מציאות. סיפורם האחרון של הסופרים, אותו 
לא הספיקו לספר, הפך אחרי כחמש שנות שכתוב, לכרטיס הכניסה שלו לסדנת הכתיבה 

הנחשבת של אוניברסיטת איווה. 

ב-1999 נכלל הסיפור באסופת הסיפורים הקצרים הראשונה של אנגלנדר שיצאה לאור 
בהוצאת אלפרד א. קנופף היוקרתית. על המעשייה הטראגי-קומית נכתב בניו יורק טיימס: 
"את הסיפור הזה, עם ההומור הנשכני ובאווירת הפולקלור שבו, יכול היה לכתוב יצחק 
בשביס זינגר או, אילולא התקופה בה התרחש, גוגול". בניוזוויק השוו בין שנינותו של הכותב 
הצעיר לזו של פיליפ רות וסול בלו. בווילג' וויס צוין דמיון בינו לפלאנרי אוקונור וג'יימס ג'ויס. 

"גלגול בפארק אבניו", כולל תשעה סיפורים קצרים שבמרכזם יהודים אורתודוכסים בנסיבות 
מוקצנות. הדמויות מתמודדות עם משברים רוחניים, מוסריים ומיניים. "זהו מסע גילויים 
של אנשים שמרחיבים את גבולות עולמם", אמר אנגלנדר עם צאת הספר שעוסק, לדבריו, 
בנושאים של זהות, בגבולות הזהות ובנשיאת המשא הבלתי אפשרי של הדחפים. "לא 
מפתיע שאנשים מתמקדים בתמות היהודיות שבספר, אבל הליבה מצויה בקישורים היותר 
אבסטרקטיים. גדלתי כילד דתי ובהמשך ויתרתי על הדת. הספר נע בין הקודש והחול, בניסיון 

לאזן בין שני העולמות – הדתי והחילוני – ובנקודות החיכוך שביניהם". 

"הלוליינים", סיפור נוסף בספר, הוביל את כתיבת המחזה "קרקס של יהודים". הסיפור, 
שעוקב אחר קבוצת יהודים פולנים מהעיר חלם, שמגורשים לאושוויץ במלחמת העולם 
השנייה, עולים על הרכבת הלא נכונה ומצטרפים לקבוצת אקרובטים נודדת, אמנם הושמט 

מהמחזה, אך נותר בו כנוכח-נפקד. 
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הספר, אותו הקדיש לאמו, תורגם ל-12 שפות בהן עברית )הוצאת עם עובד(, זכה להצלחה גורפת 
ולפרסים נחשבים בהם פרס פן/מלמוד ומלגת גוגנהיים לאמנויות. אנגלנדר הופתע מהתגובה: 
"הנחתי שאחטוף גידופים והשמצות", אמר בזמנו בראיון לניו יורק טיימס. "זו דוגמא נהדרת 
לקומפלקס המתחזה. אני מרגיש שעוד מעט אתעורר ויגידו לי ללכת הביתה". היצירה, שיכולה 
היתה בקלות להיתפש אזוטריה פיקנטית, הוכיחה את עצמה כפופולארית בקרב קהלים רחבים, 
שונים ומגוונים בארבע קצות תבל בזכות השאלות הקיומיות האוניברסאליות שחוזרות וצפות בה. 

גם ספריו הבאים, שמנוקדים בהומור שחור, חוש בריא לאבסורד ולטראגי ותקווה, הפכו בזה 
אחר זה לרבי מכר הודות לאיכויות מיתיות ותחושת על זמניות שמלווה אותם. ב-2007 יצא לאור 
"המשרד למקרים מיוחדים", רומן שמתרחש בארגנטינה בזמן המלחמה המלוכלכת ועוסק בשאלות 
על אבדן העבר ומחיקת העתיד, החיים בקהילה והאהבה למקום שבוגד בך. חמש שנים לאחר 
מכן ראתה אור "על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אנה פרנק", אסופה שזכתה אותו 
בפרס ע"ש פרנק אוקונור לסיפורים קצרים ונכנסה לרשימה המועמדים הסופית לפרס פוליצר. 
אנגלנדר חגג במקביל גם את צאת תרגומו החדש להגדה של פסח, בעריכת ידידו, הסופר ג'ונתן 
ספרן פוייר ובכורה למחזה פרי עטו על פי "האיש העשרים ושבעה" שבכתיבתו סייעה הסופרת 
נורה אפרון, שהציג בתיאטרון הפאבליק בניו יורק. בין לבין תרגם את "פתאום דפיקה בדלת" 

מאת אתגר קרת. 

על אף שספריו עמוסים בדמויות יהודיות, שמתמודדות עם בעיות מאד יהודיות, אנגלנדר מתנגד 
להגדרתו כסופר יהודי. "אני לא מתייחס לעצמי כאל סופר יהודי ובטח שאינני רואה במה שאני 
עושה יצירה יהודית. הסיפורים שלי עוסקים בבני אדם", חזר ואמר לאורך השנים: "ההשפעה 
של הדת על הכתיבה אינה העניין, מבחינתי, אני מחויב לסיפור ונאמן לדמויות. בכל קטגוריזציה 
שאינה נובעת מתוך הסיפור, יש פוטנציאל משחית. אינני חושב על דת תוך כדי עבודה, התפקיד 
שלי להבטיח שהתדרים הרגשיים והטונים לא מזייפים. אם הסיפור שכתבת לא מצליח לחצות 

גבולות של דת או תרבות, הוא פגום מיסודו. סיפור טוב חייב להיות אוניברסאלי". 

נערך מתוך ראיונות עם נתן אנגלנדר, ביקורות ופרסומי 
ביוגרפיה שפורסמו בניו יורק טיימס, השיקגו טריביון, 
 ,Bookebrowse.com אתר האינטרנט ,U.S.A Today
interviewmagazine. האקונומיסט, אתר האינטרנט
com, עיתון הסטודנטים Pipe dream של אוניברסיטת 
ארגון  של  האינטרנט  אתר  ויקיפדיה,  בינגהמטון, 

.NPR תחנת הרדיו הציבורית ,poets&writers
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• מקור החיוב בכיסוי ראש במסכת כתובות בגמרא. 
• הרב ששת, אמורא בבלי שחי במאות 3-4 לספה"נ, קבע: "שיער באשה ערווה".

• על פי התלמוד רשאי גבר לגרש את רעייתו אם הלכה ברשות הרבים בראש חשוף. 
• אין עדות לכך שבימי התנ"ך נשים יהודיות חבשו פאות. הפאה הנכרית מוזכרת במשנה 
ובתלמוד שלא למטרת כיסוי ראש, אלא כתכשיט שמטרתו ליפות או לכסות על מום. בתקופה 

זו הונהג כיסוי ראש בקרב נשים נשואות על פי רוב בבד. 
• מנהג חבישת הפאה כתחליף למטפחת ולרדיד, החל לפני כ-500 שנה. מה שהחל כאביזר 
קישוט אפנתי בחצרות באירופה, חדר את גבולות הגטו היהודי ועורר מחלוקת שנמשכת 

על פני הדורות. 
• הראשון שהתיר פאה היה הרב יהושע בועז ברוך, מגולי ספרד שחי באיטליה. בספר "שלטי 
הגיבורים" כתב: "אין יצר הרע שולט אלא בדבר שיש לו נפש חיונית, דוגמת שער המחובר 

לגוף אשה, אך בדבר מת – אין יצר הרע שולט". 
• חלק ניכר מגדולי הפוסקים טענו כי פאה עדיפה כיוון שאין המטפחת מכסה את השיער 
כראוי. יש המציינים 120 פוסקים שהביעו תמיכתם לאורך ההיסטוריה בין הבולטים שבהם 
הרב משה איסרליש, גדול פוסקי אשכנז במאה ה-16, הרב מנחם מנדל שניאורסון, אדמו"ר 
חסידות חב"ד והרב שלום משאש, ראש בית הדין בירושלים ורבה של יהדות מרוקו. הרב יוסף 
קאפח, מגדולי חכמי תימן, אף השיב לטוענים נגד הפאה מטעמי צניעות: "פאה נכרית קדושה 
ומקודשת, ולוואי וכל בנות ישראל ינהגו בה. אין הלכה שיש לקחת את האשה לדקורטור כדי 
שיבחר ויתאים לה את הלבוש המכער אותה דווקא, אלא מותרת להתנאות בפאה נכרית". 
• לחבישת הפאה קמו מתנגדים חריפים בהם הרב יששכר בער איילנבורג, שחי בין המאות 16-17 
באיטליה, החת"ם סופר, מגדולי הרבנים והפוסקים של היהדות האורתודוכסית ומנהיגה הרוחני 

של תנועת ש"ס, הרב עובדיה יוסף, שטענו כי המשנה כוונה לפאה שניכר כי אינה טבעית.

כיסוי ראש, פאה ומה שביניהם
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• מנהג מעורר מחלוקת - שנפוץ בקרב הציונות הדתית - מתיר לגלות עד שתי אצבעות 
מהשיער, כל עוד רובו מכוסה. בציבור החרדי והחסידי בעיקר, נהוג להחמיר. 

• גילוח שער הראש מונהג בין היתר בקרב נשות חסידות סאטמר, צאנז, ויז'ניץ וסקווירא כמו 
גם בפלגים קיצוניים בתוך העדה החרדית ובהם נשות נטורי קרתא שאינן חובשות פאות. 

מרבית הנשים האורתודוכסיות אינן נוהגות בגילוח ראש.
• רוב הציבור החרדי ליטאי וחסידויות מפולין ובלרוס כמו גור וחב"ד נהוג לחבוש פאה. 

• נשות חסידות בעלז וסאטמר נוהגות לחבוש על הפאה כובע.
• בקהילות "העדה החרדית" ובציבור הדתי-לאומי נהוג לחבוש מטפחת ככיסוי ראש.

• ב-2004 נפוצה שמועה כי שיער שמגיע מהודו, מגולח כחלק מטקסי פולחן במקדשים 
ועלול להיות נגוע בעבודה זרה. הר' יוסף שלום אלישיב אסר שימוש בפאה מסוג זה ובציבור 
החרדי התפשטה תופעת שריפת פאות. בהמשך הוקמו הכשרים המפקחים על מקור השיער 

של הפאות הנמכרות. 
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פאת קאסטם משיער טבעי מובחר: 8,000-15,000 שקלים. “יש פאות פשוטות משיער טבעי 
שמחירן זול בהרבה )1,000-2,000 שקלים( ויש פאות סינטטיות שנמכרות בקופסא, אבל 
כיום כבר לא קונים אותן. נשים צעירות רוצות וצריכות להיראות מיליון דולר. פאה מייפה, 
זה כרטיס הביקור, יותר מבגד ומשקיעים בה בהתאם”. ערב החתונה נהוג לרכוש עבור 
הכלה, בנוסף לפאה מהודרת שתשמש אותה לשבת ולחג, גם פאה פשוטה ליומיום. המראה 

החגיגי הטרנדי כיום: בייבי ליס מעוצב או ביץ’ ווייב שנחשב לפרוע יותר. 

מגזינים ועלונים שנפוצים במספרות חילוניות, אין פה. אל שטיינמץ באים עם תמונות 
מהאינטרנט. “העולם השתנה, מרבית הלקוחות מראות תמונות בנייד ולמי שיש טלפון 

כשר, בלי אינטרנט, אייעץ”. 

עד כמה החוץ חודר פנימה במובן של מקורות מידע ואופנות? 

“הציבור שלנו מאד מעודכן. פעם רצו תספורת ‘פארה פוסט’ או ‘רייצ’ל’ מהסדרה ‘חברים’. 
עכשיו זה ‘מלניה’, אשת הנשיא האמריקני. יש לה שורש כהה ואורך השערה מתבהר 

לאט. זה הולך מאד חזק”. 

הפקת האופנה האחרונה של סלון הפאות צולמה בלונדון. את הקמפיין הובילה מלכת 
היופי של ישראל לשנת 2012, שני חזן. “אנחנו מאד משקיעות. יש לנו לקוחות שאוהבות 
ומבינות אופנה וחייבים להתעדכן כדי להיות בטופ. כל דבר חדש אני מעלה לפייסבוק, 

לאינסטגרם וליוטיוב”.

יש מותר ואסור בפאות? 

“פאה צריכה להיות צנועה. בחסידות גור וצאנז אסורה פאה מעבר לכתף. בחב”ד פחות 
מקפידים על האורך. נשים מבוגרות לא ילכו עם פאה ארוכה. בחסידות צאנז וויז’ניץ על 
הפאה יש סרט או מטפחת. יש גם פאת סרט שמתחילה במעלה הראש ומסורקת לאחור. 

זה מאד נוח רק צריך לצבוע שורשים”. 

יש כזה דבר פאה כשרה?

“יש לנו תווית הכשר על כל הפאות”.

סלון הפאות של אתי שטיינמץ נמצא בחצי קומה של בניין מגורים ישן במרכז בני ברק. 
החוץ אינו מעיד כלל ועיקר על הפנים. קירות לבנים ובמרכז החלל מים זורמים על עמוד 
מראות נוצץ ומהודר, חדר הסבה נינוח, מסביר פנים. כמעט 20 שנה היא מנהלת את העסק. 
הלקוחות מגיעות מכל הארץ ומעבר לים, נשים מסורתיות, דתיות, חרדיות וחילוניות משכבות 
סוציו-אקונומיות שונות. את שזירת הפאות למדה אצל חמותה ז”ל וכעסק משפחתי, כעת 
מסייעת בו בתה, שמנהלת את עמוד הפייסבוק, חשבון האינסטגרם והפקות האופנה 
המושקעות, שמצולמות בישראל ובחו”ל. שטיינמץ מתעדכנת באופנות ובסגנונות חדשים 

ומשתלמת אצל המובילים בתחום. 

אצל שטיינמץ גם מייצרים פאות. השיער מיובא בעיקר מרוסיה וברזיל. “אני נוסעת לבחור 
את השיער בעצמי. בדרך כלל בכפרים נידחים”. מתוך 500 ק”ג שיער טבעי, תבחר בקפידה 
15 ק”ג. מחיר שיער איכותי: 2,500-3,000 דולר לק”ג. שיער מעובד נמכר בחמישית המחיר 

ומשמש לתוספות שיער. 

“השיער הרוסי דק ובהיר ורך כמו משי, הברזילאי עבה וחזק, יותר דומה לשלנו. פעם נהגו לייבא 
שיער מבורמה, ויטנאם וקזחסטן, שם השיער חזק יותר, אבל יש שם גם הרבה שיער מעובד. 
אני קונה את הטוב ביותר. אי אפשר לתת פחות מזה לאשה שמשלמת אלפי שקלים לפאה”.

בחדרי העבודה מאחור עמלות העובדות על תפירת השיער במכונה ושזירה ידנית שערה 
לשערה. “לפני השזירה מנקים ומייבשים את השיער, מסדרים לפי אורכים וגוונים. קושרים 
לולאה בשערה ושוזרים במחט ברשת שמותאמת לראש. זו עבודת נמלים”. להשלמת פאה 
נדרשים 6-9 זנבות שיער. משקל פאה ממוצע: 250-350 גרם. החלק הקדמי נשזר בעבודת 
יד. “השיער הקדמי הוא האיכותי ביותר ולרוב משתמשים בשיער של ילדים ופעוטות. 

יש שמביאים שיער של הנכד שנוסיף”.

ראיון עם הפאנית אתי שטיינמץ, בני ברק

25 24



נחלקו הפוסקים בשאלה, האם מותר לאשה לכסות את ראשה בפאה נוכרית, או שמא כיסוי 
כזה אינו נחשב כלום. ושורש המחלוקת תלוי בשאלה מהו יסוד האיסור לגלות את שיער הראש, 
האם עיקר ההופעה הצנועה שישנה בכיסוי הראש, או דווקא שהשערות הגדלות בראשה 

מבטאות מהאינטימי שאשה נשואה צריכה להצניעו בפני זרים ולחושפו רק בפני בעלה.
לדעת הרב משה בן ישראל איסרליש והרב יהושע בועז, מותר לאשה נשואה לחבוש פאה 
נוכרית, משום שזו מסתירה את שערותיה הטבעיות. ואף שפעמים רבות שער הפאה 
הנוכרית יפה משערה הטבעי, לא אסרו חכמים על האשה להתקשט בתכשיטים יפים, כי 
העיקר שלא תחשוף את הצדדים האישיים כלפי חוץ, ובכללם השערות הטבעיות, וכן שלא 
תופיע באופן מגרה. ואם אכן הפאה יפה וצנועה, לדעתם מותרת היא. לעומת זאת לדעת 
הרב יששכר בער איילנבורג, והרב חיים חזקיהו מדיני ועוד הרבה פוסקים, יסוד כיסוי הראש 
הוא ההופעה הצנועה, ולכן אם חובשים פאה נוכרית אין בזה תוספת צניעות ביחס לשערות 

הראש המקוריות, ולכן לדעתם אסור לכסות את הראש בפאה נוכרית. 
מגדולי המחמירים נחשב הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף שכתב כי על פי מנהג הספרדים יש 
איסור חמור לחבוש פאה נוכרית שאינה נחשבת לכיסוי ראש. עם זאת גם בין רבני הספרדים 
הדבר שנוי במחלוקת וכמה מגדולי הרבנים הספרדים שבדור התירו חבישת פאה ובהם: הרב 
המקובל עובדיה הדאיה, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, וכן הרב משאש, רבה של ירושלים. 
גם הרב משה פיינשטיין, מגדולי פוסקי ההלכה החרדים לאחר השואה, כתב לרב אחד שרצה 
לאסור על אשתו לחבוש פאה נוכרית, שאף שיש מחמירים, מכל מקום רוב רבותינו מקילים, 
ולכן אין כבודו יכול למנוע מאשתו הרבנית מללבוש פאה נוכרית, ואף שרצונו להחמיר, אינו 

יכול להטיל את חומרותיו עליה. 

הלכות צניעות: פאה נוכרית
מאת הרב אליעזר מלמד
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למעשה נשות רבנים רבות נוהגות להקל ולחבוש פאה נוכרית. ונשות התלמידים של הישיבות 
ההולכות בדרכו של מרן הרב קוק זצ"ל נוהגות כיום להחמיר ולכסות את ראשן דווקא 
במטפחת או כובע ולא בפאה. והיו שסברו שבישובים שהוקמו על ידי אותם התלמידים, 
נחשב הדבר למנהג מחייב, וכפי שפסק הרב ישראל מאיר הכהן, שאין להקל ולחבוש פאה 
נוכרית במקום שנהגו להחמיר משום מראית עין. אולם למעשה כל הארץ נחשבת כמקום 
אחד, ומאחר שיש בארץ הרבה נשים שמכסות את ראשן בפאה, לא ניתן לומר בשום ישוב 
בארץ שיש מנהג מחייב לכסות את הראש במטפחת או בכובע ולא בפאה נוכרית. ולכן אין 
למחות או להעיר לשום אשה שחפצה לכסות את ראשה בפאה נוכרית, אחר שישנן הרבה 

נשים חשובות שנוהגות כן.

)/http://ph.yhb.org.il/09-06-19 מתוך אתר האינטרנט פניני הלכה, ישיבת הר ברכה(
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רוני ברודצקי
במאית וסופרת. בוגרת בית 

הספר לאומניות הבמה סמינר 
הקיבוצים- מסלול בימוי, בוגרת 

התוכנית הבינתחומית לתואר שני 
אוניברסיטת תל אביב. בשנת 2014 
מועמדות לפרס היוצרת מבטיחה, 
במסגרת פרסי קיפוד הזהב 2014. 

ספר ביכוריה- "בריכה כמעט 
אולימפית"- ראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביתן. בין עבודותיה: 
בתיאטרון חיפה: אקווריום- יצירה מקורית; בתיאטרון צוותא: כי 
אמיתית היא )כתיבה ובימוי בשיתוף ניבה דלומי(, חובזה- עיבוד 

לסיפורי אתגר קרת; בפסטיבל עכו: השולחן )כתיבה ובימוי, 
בשיתוף יעל תורג'מן(; בפסטיבל חיפה להצגות ילדים: נונה קוראת 
מחשבות )כתיבה ובימוי(; בסמינר הקיבוצים: white lie , נוקטורנו 

מס' 9 )כתיבה ובימוי(; בבית ביאליק: אגדה במעבדה )כתיבה 
ובימוי(; בפסטיבל ימי זמר חולון: שירים גדולים לילדים קטנים 

)כתיבה ובימוי בשיתוף רובי קסוס(

דניאל כהן לוי
במאית, כותבת ויוצרת מבצעת. 
בבימוי  בוגרת סמינר הקיבוצים 
והוראת תיאטרון, ובעלת תואר שני 
בחוג לתיאטרון של אוניברסיטת תל 
אביב. בין עבודותיה: כתיבה, בימוי 
וביצוע: בתיאטרון תמונע: על כל 
צרה שלא תבוא )וכן בפסטיבל עכו, 
פסטיבל הפרינג' ברייטון אנגליה, 
ישראדרמה(, על גופתי המתה; אוניברסיטת תל אביב: אני אישה 
לוחם; בפסטיבל בשביס זינגר: רנטה בראון )וכן בלובלין, פולין, 
יד ושם, ירושלים(; בזירה הבינתחומית: אומרים שהיא תתחיל 
ביולי. עיבוד ובימוי: בתיאטרון הקרון: למה בכה הדג? / עודד 
בורלא; בתיאטרון יפו:  חתונתה של גליה / א.ב. יהושע; בסמינר 
הקיבוצים: ווייצק / גיאורג ביכנר. פיתוח רעיונות וניהול הצגה: בזירה 
הבינתחומית: אקס חמותי החורגת / נעמי יואלי. פרס קיפוד הזהב 
2016 על ההצגה על כל צרה שלא תבוא בפרס העבודה הקבוצתית. 
זוכת פסטיבל עכו 2015 על ההצגה על כל צרה שלא תבוא בפרס 
שפה בימתית ייחודית, פרס תאורה ופרס עיצוב פסקול. זוכת מלגת 
"נקודות פתיחה" של מחזאות מקורית מטעם מפעל הפיס עבור 
המחזה הפרקליט; ומלגת "קרן התרבות אמריקה-ישראל" לבימוי. 
כיום מנהלת את המכינה למשחק בבית הספר לאמנויות הבמה של 

סמינר הקיבוצים ומלמדת בה.

רות מילר
הבמה  לאומנויות  ביה"ס  בוגרת 
סמינר הקיבוצים במסלול עיצוב 
במה לשנת 2014. זוכת מלגת עיצוב 
תפאורה ותלבושת בפרויקט "מונו 
שואו" בתיאטרון אורנה פורת לילדים 
ונוער לשנת 2015. בין הפקותיה: 
מדיטק חולון: נשיקה בכיס, רשת 
ביטחון; תיאטרון בית ליסין: הזוג 
המוזר; תיאטרון חיפה: אקווריום, זיתים;  גודמן בית ספר למשחק 
בנגב: תקווה טרגדיה;  ביה"ס למשחק יורם לוינשטיין: Baby; ביה"ס 
למשחק בית צבי: ג'יין אייר; תיאטרון החאן: מתחזקים; פסטיבל 
עכו 2015: בית מטבחיים 5; מרכז נוער למצוינות, תיאטרון באר 
שבע: הנפש הטובה מסצ'ואן; פסטיבל אביב 2015 תיאטרון הסמטה: 
שלום, צפירה סוריה; ביה"ס לאומנויות המחול, סמינר הקיבוצים: 
WHITE LIE; ביה"ס לאומנויות הבמה סמינר הקיבוצים- הפקה אורחת 

בתיאטרון הלאומי הבימה: אהבתי הראשונה

יאיר ורדי
בהצטיינות  הראשון  תואר  בעל 
יתרה  בתיאטרון ובכוריאוגרפיה מ 
 Dartington College of Art’ Devon,
UK ובעל תואר שני בכוראוגרפיה 

מהUDK ברלין. 

ורדי הוא יוצר תיאטרון, פרפורמר, 
ומעצב תאורה.  אוצר, דרמטורג 
כמעצב תאורה עיצב תאורה לפסטיבלים ולאמנים רבים מכל קשת 
תחומי האמנות בגלריות, בתיאטראות, במרחב הציבורי ובבמות 
ברחבי העולם. בין היוצרים להם עיצב תאורה: נאוה צוקרמן, אהוד 
בנאי, אריאל אפרים אשבל, ג'ייסון דנינו הולט, מרינה בלטוב, נעה 
דר, רם לוי, עמית דרורי, ענת דניאלי, רונית זיו, דראגנה בולוט, מירקו 
וינקל, אליזבט פינגר, תיאטרון חיפה, תיאטרון החאן, מוזיאון תל 

אביב, נעמה צבר, דנה יהלומי, עונת התרבות ועוד רבים.

קורות חיים יוצרים
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חני ורדי 
עצבה תאורה לכל התיאטרונים 
מופעי  מחול,  ללהקות  בארץ, 
מוסיקה ובידור, פסטיבלים ובתי 
ספר. עבודות עיצוב בין השנים 
2010 – 2017: חוזרים על סינדרום 
ירושלים מאת ובבימוי יהושע סובול, 
סמינר הקיבוצים )2010( לב של מלך, 
בימוי וכתיבה – יענקלה יעקובסון, 
המדיאטק חולון )2010( פסטיבל אינטימה דאנס, תיאטרון תמונע 
)2010( יוליסס על בקבוקים- מחזה של גלעד עברון בבימויה של 
אופירה הניג – תיאטרון חיפה )2011( הברווזון המכוער, מחזה – יקי 
מחרז, בימוי – ישראל גוריון, תיאטרון אורנה פורת )2011( תש”ח, 
עיבוד ובימוי – נויה לנצט, תיאטרון חיפה )2011( כולם היו בני, בימוי 
– משה נאור, קופרודוקציה תיאטרון חיפה-קאמרי )2011( מלח מים, 
בימוי – נועה לב, הזירה הבינתחומית, זוכה פרס פסטיבל עכו )2011( 
איזראל ז'ורנל, מחזה מאת רוני סיני, בימוי – משה נאור, תיאטרון 
חיפה )2011( אמנות, בימוי – נתן דטנר, תיאטרון חיפה )דצמבר 

אבישג גולדמן
בוגרת תואר ראשון B.F.A בצלאל 
האקדמיה לאמנות ועיצוב, המחלקה 
ואופנה, לבוש חפצים  לצורפות 
ואביזרים )2012(. מלמדת עיצוב 
תלבושות בבית ספר מנור כברי. 
לימדה באקדמיה בצלאל. זוכת פרס 
Talente 2013, תערוכה ותחרות בין 
לאומית למעצבים צעירים, גרמניה. 
מלגת קרן AIDA ללימודים ב Haystack, מיין, ארה"ב. השתתפה 
בתערוכת עיצוב JOYA ברצלונה. תערוכת  "Marche & Brille” סטודיו 

צורי גואטה, פריז. תערוכת Schmuck, מינכן.

רן בגנו
משנת 1987 עוסק במגוון רחב של 
מוסיקה ובשנים האחרונות מנהלה 
המוסיקלי של להקת המחול 'ורטיגו' 
בהנהלת נועה ורטהיים. זוכה פרס 
״אופיר״ 2014 על הלחנת המוזיקה ל 
״אפס ביחסי אנוש״ זוכה פרס חג'ג' 
21013 על עבודתו בסרט "פלסטלינה" 
זוכה פרס הפסקול הטוב לשנת 2011 
ו 2014 על המוזיקה לסדרה ”פלפלים צהובים". זוכה פרס האקדמיה 
לסרטים דוקומנטריים 2007 על הפסקול לסרט "מרגל השמפניה". 

היה מועמד לפרס התאטרון האיטלקי בשנים 2013, 2015,2016

2011( זריחה, מחזה מאת עידו בורנשטיין. בימוי – שלמה פלסנר, 
תיאטרון כאן )2011( התקפת לב, אנסמבל ציפורלה, צוותא )2012( + 
"ציפורלה חו"ל" גזע, מחזה דייויד מאמט, בימוי  - משה נאור, תיאטרון 
חיפה  )2013( שיגעון באופרה, בימוי – משה נאור, קופרודוקציה 
תיאטרון חיפה – קאמרי )2013( מסע הדוד מקס, בימוי – רן בכור, 
תיאטרון חיפה, פסטיבל הצגות ילדים )2014( וניה, סוניה, מאשה 
ושפיץ, בימוי - משה נאור, תיאטרון חיפה )2014( זה תלוי, בימוי – 
נעה לב, סמינר הקיבוצים, )2014( פרח לב הזהב, בימוי – דניאלה 
מיכאלי, תיאטרון השעה )2014/2015( בראבא – המופע, בימוי רוני 
ניניו )2015( אחת מסוגה, בימוי- דניאלה מיכאלי, סמינר הקיבוצים 
)2016( תיאורמה, בימוי – אריאל וולף, תיאטרון הקוביה )המרכז 
הגאה( )2016( גלנגרי גלן רוס, בימוי – משה נאור, תיאטרון חיפה 
)2016( אקווריום, בימוי – רוני ברודצקי, תיאטרון חיפה )2016( נעלים, 
בימוי – נועה לב, הפקה עצמאית )2016( כטוב בעיניכם, בימוי – אודי 
בן משה, תיאטרון הקאמרי )2017( סטריאוטיפי, אנסמבל ציפורלה 
)2017( אהבה וכסף, בימוי – משה פרלשטיין, הפקה פרטית )2017(, 

מהוללת, בימוי- נועה רבן, תיאטרון חיפה )2017(

קורות חיים יוצרים
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טל קון
בוגרת בהצטיינות של בית הספר 
לאומניות המחול במכללת סמינר 
 B.ED ראשון  תואר  הקיבוצים, 
בהתמחות בהוראת תיאטרון-מחול 
)2012(. מלמדת תנועה לתיאטרון 
בתיכון “בליך” רמת גן. כוריאוגרפיה 
ועיצוב תנועה בהצגות: בתיאטרון 
ונשים, אקווריום,  חיפה: בעלים 
זיתים. בתיאטרון הקאמרי: מפיסטו. בסמינר הקיבוצים: הסוחר 
מוונציה, הסערה, המסיבה הזאת שכולם מדברים עליה. בפסטיבל 
תיאטרונטו: האם דגים ישנים. בפסטיבל עכו: בית מטבחיים 5. בבית 

ספר למשחק גודמן: הנסיכה והגמד.

ליאור סבג 
לאמנויות  הספר  בית  בוגרת 
בימוי  הקיבוצים-  סמינר  הבמה 
והוראת התאטרון )2014(. בוגרת 
המסלול הדו-שנתי להכשרת מורים 
לויניאסה-יוגה בהנחיית אביגייל 
אריאלי )2015(. מלמדת תאטרון 
בתיכון "מנור-כברי" בקיבוץ כברי. 
שיחקה  ומשחק:  בימוי  עבודות 
באודישן- מונודרמה מקורית מאת ובבימוי פרופ' שמעון לוי )תאטרון 
תמונע(; כתיבה, הנחיה, משחק ובימוי- מחלום למציאות- הצגת 
 play תאטרון קהילתי לנוער בשכונת נווה עופר ת"א; במאית ההצגה
מאת סמואל בקט )סמינר הקיבוצים(. מפיקה ועוזרת בימוי בהצגות: 
ד.נ. הקדוש ברוך הוא יצירה מקורית מאת ובבימוי עמית זרקא ורותי 
אוסטרמן )תאטרון יפו(, זה תלוי יצירה מקורית מאת נועה לב )סמינר 

הקיבוצים(, סאלח שבתי עיבוד לילדים ונוער )תאטרון השעה(. 

קורות חיים יוצרים
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לירית בלבן 
שחקנית, בוגרת הסטודיו של ניסן 
נתיב. מבין תפקידיה בתיאטרון: 
תיאטרון חיפה: שלום ולא להתראות, 
אימפרו, בומרנג, זוג פתוח. תיאטרון 
בית ליסין: נד"לן. תיאטרון באר שבע: 
המשרד.  משיח,  אפריל הקסום, 
תיאטרון הבימה: בגדי המלך, נמר 
חברבורות, משפחה, החותנת, חודש 
בכפר. בטלויזיה: הבורר )נעמי כפית(, חברות )ערוץ 10(, פלפלים 
צהובים, בובות, קומי קומי, כאן גרים בכיף, שחקנית ספסל ועוד. 
בקולנוע: אהבה קולומביאנית, הבלדה לאביב הבוכה, רסיסי אהבה. 

ועוד הצגות פרינג, ומופעי בידור, הצגות לילדים, ועוד.

יואב בר לב 
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 
ת"א. בין ההצגות בהן השתתף: 
גלנגרי גלן רוס, הרפתקאות חמור 
שכולו תכלת, רוצי איילה, בומרנג, 
הם יורים גם בסוסים, המלט )תמונע(, 

־קומדיה של טעויות, זריחה, ארגנטי
נה, מדמואזל ג'ולי, יינטל, המכוער, 
סיפור פשוט, ראש משוגע, טיפול 

־בטנגו, עיר הנפט, על הבמה, השתיקה, הקאמבק של בוריס שפיל
מן, אילוף הסוררת, אב הבית, יתוש בראש, גן ריקי, אימפרו, שלום 
ולא להתראות, החתונה האחרונה, גטו, ארתורו אוי, אנטיגונה, טסט 
לעיוורים, תפילה, ענבי זעם, ריצ'ארד השלישי, היערות, שבת ראשון 
שני, האבן והשושנים, מוף ומוריס, מעלה קרחות, האחים, חלומות 

גנובים, שמריהו, טיול לכוכב הגבינה.
בטלוויזיה שיחק בסדרות: מז"פ עיקרון ההחלפה, בני ערובה עונה 
שנייה, אחת אפס אפס, רמזור, לאהוב את אנה, בית משותף, אדומות, 
כנפיים, ספי. דרמות טלוויזיה: נחמה, המכשפה מרחוב מלצ'ט, החברים 
של יעל, מבחן אמריקאי סרטים: ארץ פצועה, אלטלנה, אמצע הסרט, 

ביפ. מערכונים: הערב עם יצפאן. הנחייה: תוסס.

קורות חיים שחקנים

יעל לבנטל 
בוגרת הסטודיו למשחק של ניסן 
נתיב. בימים אלה מציגה במופע 
סטנדאפ פרי עטה- החיים על פי 
יעל לבנטל. מעבודותיה בתיאטרון: 
בתיאטרון בית ליסין: חתולה על גג 
פח לוהט, ארוחת פרידה, שבטים, 
חברות הכי טובות )פרס אגודת 
הידידים של תאטרון בית ליסין על 
תפקיד זה ומועמדות לפרס התאטרון 2014(, שם פרטי, פרינסס 
מרי 7, רק אתמול נולדה )בתפקיד בילי(, עשו עליך פעם סרט? 

בתיאטרון חיפה: שלוש מסיבות, ראש משוגע, מהוללת בתיאטרון 
הספריה: המסיבה של אביגיל בתיאטרון הבימה: נפגעי חרדה 
בתיאטרון הקאמרי: שידוכים )בתפקיד הכלה. מועמדות לפרס 
השחקנית המבטיחה בתאטרון על תפקיד זה( בתיאטרון הרצליה: 
כוונות טובות בצוותא: בואו לא נדבר על זה בפסטיבל תאטרון 
קצר: ראיון עבודה, האביר על הסוס הלבן, מופע בידור בדומינו 
גרוס בנות, בהצגת הילדים המוסיקלית נסיכה בסי במול  וכן בהצגות 
בתאטרון החאן בירושלים, בפסטיבל חיפה להצגות ילדים ובפסטיבל 
עכו. מעבודותיה בטלויזיה: החיים על פי אורלי, מסכים )YES(, לא 
לפני הילדים )ערוץ 10(, החיים זה לא הכל, של מי השורה הזאת, 
פינה קבועה בתכנית הסאטירה אחורי החדשות. )הכתבת ונחמה 
בת יפונה(, מעורב ירושלמי, בנות )קשת(, הגשת פינה קבועה 
בתכנית צו פיוס ובמערכונים בתכניות: זו ארצנו, לילה גוב, יצפאן, 
החרצופים ועוד. כתיבה לטלויזיה: מסכים )YES(, לא לפני הילדים 
)ערוץ 10(, חשופים )HOT( ובתכנית  הסאטירה אחורי החדשות: 
פינתה של הכתבת יעל יגנדורף, פינתה של המתנחלת נחמה בת 
יפונה, פינת העובדים הזרים. נחמה בת יפונה תחילה )דרמה קומית 

בת 50 דקות(, בנות )4 ספיישלים של 30 דקות לשידורי קשת(.

שרון דנון 
בוגרת הסטודיו למשחק של ניסן נתיב 
)2003(. בין עבודותיה: בתיאטרון 
חיפה: הדוכסית מאמלפי, קיסר 
השכונה, עיר הנפט; בתיאטרון 
הקאמרי: יתוש בראש, היה או לא 
היה, מעגל הגיר הקווקזי. משחקת 
בהצגת היחיד שעלתה בפסטיבל 
ישראל- מרכז הבמה- למקרה שלא 
אהיה בסביבה. יוצרת הסרט הקצר- עקומה מעל גיל שלושים.
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אייל רוזלס
שחקן. בוגר הסטודיו למשחק של 
יורם לוינשטיין. שיחק בתיאטרון: 
תיאטרון חיפה: מיצ מיצ לימונדה; 
תיאטרון בית ליסין: עובד בשביל 
שניים, אשה, בעל, בית, שינדלה, 
בדמי ימיה, עלמה ורות; תיאטרון 
באר שבע: קומדיה של טעויות, 
אפריל הקסום, השחף. בקולנוע 
ובטלוויזיה: הבורר, בית המשאלות, האח של דריקס, מבצע סבתא, 
משחק החיים, ללכת על המים, המשאית, על הקו, האסונות של 
נינה, מיכאלה, לא לפני הילדים, האלופה, קמפיין למגה בעיר- 

פרנק סינטה ועוד.

רון ריכטר 
של  ''החיפאית''  קבוצת  שחקן 
נתיב  ניסן  בוגר  חיפה.  תיאטרון 
ירושלים 2001. השתתף בהצגות: 
לוואי,  תופעות  חיפה:  תיאטרון 
איזראל ז'ורנאל, תש''ח, משהו 
למות בשבילו, בת המלך, מיצ מיצ 
לימונדה, גיבור הלובי, הרפתקאות 
חמור שכולו תכלת, ליל העשרים, 
אקווריום; תיאטרון מרא"ה: בלדה ליוסף, הפצצה יקירתי, הנסיך 
הקטן, מספרים אהבה, טומג'ה – הטעיה קטנה; תיאטרון הסמטה: 
הקהל, מרד המתים. הצגה בברים בהפקה עצמית: שיחות עם 
הברמן; פסטיבל תיאטרון קצר: שטחים ופרידות. בקולנוע: הקן 
המתרוקן - ארגנטינה, אנחנו לא לבד. בטלוויזיה: תיק יהלום - 

סדרה בערוץ לוגי, מעצר בית בערוץ 2.

קורות חיים שחקנים

סיגלית פוקס 
שחקנית תיאטרון ,קולנוע וטלויזיה 
ויוצרת תיאטרון. זוכת פרס אופיר 
מוכרחים  בסרט  משחקה  על 
להיות שמח. זוכת פרס השחקנית 
פרס  זוכת   .2001 עכו  בפסטיבל 
 .2013 עכו  בפסטיבל  השחקנית 
בוגרת המגמה לתיאטרון ב"סמינר 
 , H.B. STUDIO N.Yהקיבוצים" וה
יצרה את Fairy Tale  עם יהודית ג'ינג'ר לפסטיבל עכו 2013 , עבדה 
עם חנוך לוין בהצגה אשכבה בקאמרי בתפקיד זונה עם נקודת 
חן ומשחקת בהצגה עד היום. שיחקה בתיאטרון הבימה בקבוצת 
הצעירים הראשונה של אילן רונן ועוד בתיאטרון חיפה  ובתיאטרון 
באר שבע.  שחקנית יוצרת בהפקות פרינג' רבות, ובהצגות במרחב 
הפתוח. שיחקה בסרטי קולנוע וסדרות טלויזיה . בקולנוע: מוכרחים 
להיות שמח, פנסיון פראכט, האסונות של נינה, אילי ובן ועוד. 
בטלוויזיה: על הספקטרום, ילדי רוה"מ, בובות, לילה ללא לולה 
ועוד .זכתה בפרסים רבים בינהם פרס אופיר ופרס וולג'ין על תפקידה 
ב"מוכרחים להיות שמח" פרס השחקנית הטובה בפסטיבל עכו על 
לפעמים עוברים פה פילים וFairy Tale. סיגלית מלמדת משחק 
במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, כמו כן בוגרת לימודי אימון 

של מכללת גומא וכיום מאמנת אמנים ויוצרים.

ולדי פסחוביץ' 
של  ''החיפאית''  קבוצת  שחקן 
תיאטרון חיפה. בוגר ביה"ס למשחק 
"אימפרו" - ביה"ס למשחק בקולנוע 
בהצגות:  השתתף  וטלוויזיה. 
תיאטרון חיפה: מיצ מיצ לימונדה, 
הרפתקאות חמור שכולו תכלת, 
ליל העשרים, אקווריום. הצגות 
ברוסיה: פשפש, אילוף הסוררת, 
רומאו ויוליה, המלך ליר, המלט, בגדי המלך החדשים. תיאטרון 
הערבי עברי: אספני הבדידות. אוניברסיטת תל אביב: עניין של גברים. 
תיאטרון נדנדה: בגדי המלך החדשים. צוותא: אספני הבדידות, 
סיפור לא נורמלי. אימפרו: המים זוכרים. בקולנוע: נטישה, אנטי 
וירוס, חלפים, המאבק 16, סקייפ )זוכה מקום ראשון בפסטיבל 
אימפרואקשן(, מושיק )זוכה מקום שלישי בפסטיבל אימפרואקשן(.
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דירקטוריון תיאטרון חיפה
יו''ר ישראל סביון

חדווה אלמוג - מ"מ ראש העיר, רבקה 
איזיקוביץ, ד''ר אסתי גולן, רו''ח גלית 

 יחזקאלי, ירון פיינטוך, משה פרץ, 
בתיה קלייט

מנכ”ל: ניצה בן צבי
מנהל אמנותי: משה נאור

יועץ משפטי: עו"ד שלמה כרוב
עו''ד יערית אייל 

ועדת ביקורת: יו''ר רו''ח מרי סבג
רו''ח יוליה מרזליאקוב 

רו"ח מבקר רו''ח זאב שלום
מבקר פנים רו"ח יום טוב בילו

הצוות שלנו

דרמטורג התיאטרון: עמיר קליגר
עוזרת מנהל אמנותי: יואלית אליכין

מזכירת התיאטרו:ן ורדית כהן
מנהלת שיווק: מיכל הללי

מנהלת מכירות חוץ ומחלקה חינוכית: 
גילת סלע

תקשורת שיווקית ותוכן: עדי רונן
מנהל טכני: עופר טל

מנהל הפקות: דור שלום
מנהלת חוג ידידים: דפנה נוף

חשבת: רקפת בלומנפלד 
קב”ט: שושני מרקוביץ’

דוברות ויחסי ציבור: "בירן תקשורת''
מתרגמת לשפה הערבית: לנא חורי

הנהלת חשבונות: מרינה גנדין
משרדי פרסום סטודיו: דותן- לידז'י, ווביק

צוות טכני: תפעול שמואל מיכאלוב, 
ואלרי זסלבסקי, מיכאל ניבוטובסקי, 

 דימיטרי סקרינקה, עוז שליין, 
טימותי סליצקי, אלדד מיכאלי, שי סיני  

 סאונד: ניסים טוויטו, גיא וילינסקי, 
דודי עשור

 חשמל ותאורה: חואן כהן, יוסי זוהר, 
 ניר ריקון, אלי אשכנזי, דימה אלטמן, 

רומן אורין, ליאור לוין

 הלבשה: לובה גלפרין, ויקי אזולאי, 
סשה צ'רנין, עמליה זכריה

מתפרה: סרגיי קאשין
איפור ופאות: לודה גולדברג, טניה שפק

אביזרים: ענת זמיר
מנהלי הצגה: יואלית אליכין, דור שלום, 

ענת זמיר, עמליה זכריה
אחזקה: קלרה זינגר, נדיה בונדורנקו

 שירות לקוחות ומנויים | אחראי משמרת: 
יובל יאירי, רמי אלקסלסי

 נציגים: אתל בר אור, הילה אטיאס, 
 רועי דגן, נורית דרייפוס, עדי טושק, 

 ספיר כהן, אמי עודה, חנא לאון, 
אורלי קוטיק, לאוניד קרסנר

 דיילים אחמ’’שים: אסף ברנשטוק, 
 אלמוג קדושים, הלנה גולדמן, 

אביטל גולדמן
 דיילים: יותם סוסל, רותם פז, מור סביון, 

 אנה לוי, אור אביב, שיר ברנסון, 
 רונה אסולין, אופיר יוסף, טל לוי, 

אלכס שטיינמן, ניצן שטרן, לימור ארמה, 
 טלי ביסקר, מתן גרנר, יותם קנובל, 

קרן זיסמן, שחף צבר, שני כסיף, 
אוריאן בובליל, דניאל אטליס, איילת שטרן, 
 שיר ראבד, עדי שינדר, שירי עשת, גל עדי, 
ליאת קוטיק, נעמי פינקלשטיין, דינה קורח

שחקנים בהצגות תיאטרון חיפה )לפי סדר א''ב(
יוסף אבו ורדה, קרן אור, דור אוחיון בר-
 נתן, טלי אורן, אלברט אילוז, יוסף אלון, 
שרון אלכסנדר, עידן אלתרמן, חן אמסלם, 
מורן ארביב - גנס, דמיטרי באסין, לנה בולט, 
ארז ביטון, רבקה בכר, ארז ביטון, לירית בלבן, 
דורון בן דוד, דביר בנדק, לירון בן שלוש, 
שאול בסר, לנה בקסן, דניאל ברטוב, יואב 
בר לב, אורי גבריאל, נעה גודל, רוני גולדפיין, 
ישי גולן, שושה גורן, דודי גזית, חן גרטי, 
 אלכס גרייסר, חיים דולינגר, אלמה דישי, 
שרון דנון, רמי דנון, אמיר הלל, איגור וינוקור, 
יוליה ורגין לוינשטיין, יונית טובי, מתן זרחיה, 
מונה חווא, חנאן חילו, אוריה יבלונובסקי, 
איגור ייליזרייב, איציק כהן, יפעת כהן, לוסיה 
מאליה, דורית לב ארי, יעל לבנטל, אסי לוי, 
דליה לי שטורך, נגבה מאור, לוסיה מאליה, 
מיכאל מושונוב, רותם מלר, מיטל נר, ענת 
סלונים, ולדי פסחוביץ', ג'סאן עבאס, יסמין 
עיון, סיגלית פוקס, קרן צור, שרון צור, נילי 
צרויה, נינה קוטלר, מיקי קם, רעיה קמינסקי, 
איילת רובינסון, טהוניה רובל, אייל רוזלס, 
לאורה ריבלין, רון ריכטר, ארז שהרבני, 

אולגה שצמן
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Adapted and written by: Ronnie Brodetzky, Danielle Cohen Levy 
Directed by: Ronnie Brodetzky 
Scenery  design: Ruth Miller 
Lighting design: Hani Vardi, Yair Vardi 
Costume designer: Avishag Goldman 
Original score and musician: Ran Bagno 
Movement design: Tal Coon 
Director Assistant: Lior Sabag 

Cast: Lirit Balaban, Yoav Bar-Lev, Sharon Danon,  
Yael Levental, Sigalit Fuchs, Vladislav Peysahovich,  
Eyal Rozales, Ron Rychter

First performance: 24 September 2017 
Duration of the performance: One hour and 30 minutes, without intermission

stage adaptation based on Nathan Englander short stories 
At the heart of Brooklyn, New-York, The Capital of the free world, there is a 
microcosm of Jews, wearing wigs, covered in black costumes and hats, just like 
their ancestors from the shtetl in Europe. A stranger, watching them from the 
outside, might be mistaken and think that they are part of a circus, but not just 
any circus – a circus of Jews.

Ruhama is looking for a new hair so she could go back in time and feel 
beautiful once again. Gita is actually seeking to remove the hair growing on 
her chin. Who knows maybe this should also help her in finding love. Bonneh 
wants to finally pay the bills, but her husband, a God-fearing bum, prefers the 
synagogue to the electricity in their home. Everyone of them struggle to take 
root in their new environment, without losing their identity. 

The play presents a comic, dramatic, funny, dark, brilliant and heartbreaking 
mosaic that exposes the constant conflict between uprooting and roots and 
illuminates the different faces of the meaning of Jewish existence in the 21st 
century, and the various dilemmas of religious Jews in light of the challenges 
they face in modern life.

CIRCUS OF JEWS
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