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תקציר
ערב אחד בחייהן של אם ובת שכולו דיאלוג מרגש, כן ונוקב.

במהלך הערב, מספרת הבת לאם שהיא מתכוננת לשים 
קץ לחייה.

בעקבות הגילוי נחשפים סודות כואבים, צפים זכרונות ועולים 
משקעים מודחקים; נאמרים דברים שלא ניתן להם ביטוי 

מעולם.

לעיני הצופה נפרשת יריעה אנושית, ששזורים בה הומור, אהבה 
וחמלה, כשהשתיים, האם והבת, מחפשות אחר משמעות 

החיים.





מתוך ראיון 
עם מרשה נורמן 

מרשה נורמן:  אני תמיד בודקת מחדש את החוקים בתיאטרון. 

אלו מהם אפשר לשבור ואילו לא. אני בטוחה שיש כאלה שלא ניתן לנתץ 

ולא משנה כמה אתה טוב במה שאתה עושה, עדיין אי אפשר לשבור אותם.

את מוכנה לפרט?
בהתחלה,  מיד  הנושא  את  להציג  חייב  אתה  למשל,  קל.  זה  בטח.  נורמן:  מרשה 

הצופים חייבים לדעת על מה מדובר, ומתי הם יוכלו ללכת הביתה. 
הכל תמיד על מה אתה רוצה להשיג ואתה יכול או לא יכול להשיג ובאיזה מחיר.

את אומרת שהגיבור במחזה חייב לרצות משהו. ב”לילה טוב, אימא” לג’סי בטוח אין שום תשוקה ועניין בחיים.

מרשה נורמן: לג’סי אין עניין בחיים אבל היא רוצה שאימא שלה תוכל להמשיך בחייה וזו התשוקה שממש 
בוערת בה. היא רוצה שאימא שלה תמשיך לחיות טוב, משוחררת מכל אשמה – מה שלא היה קורה לו ג’סי רק 
הייתה משאירה פתק על מה שהיא מתכננת לעשות. המשימה של ג’סי, יש בה מחשבה על משמעות החיים 
בשבילה, מה שהופך אותה לגיבורה טראגית קלאסית אמיתית. התשוקה של ג’סי כל כך חזקה שהיא תמצית 
המחזה. וכמובן מן הצד האחר, יש את התשוקה האדירה של האם, שג’סי תמשיך לחיות. וזה המאבק הדרמטי 
הגדול. ומה שהאם מבינה בסופו של דבר, שאין שום דבר שיכולה הייתה לעשות כדי למנוע את המעשה, וזהו 

ניצחונה של ג’סי, האם מפסידה בקרב על חייה של ג’סי, אבל מרוויחה הרבה לאורך הערב הזה.

מה למשל?
מרשה נורמן: הם אף פעם לא היו כל כך קרובות זו לזו כמו בערב הזה.

מה קורה לאישה כמו תלמה, אחרי שבתה מתאבדת?
טלוויזיה,  תכניות  אנשים,  עניינים-  הרבה  עם  בעולם  חיה  )האם(  שתלמה  ברור,  מלכתחילה  נורמן:  מרשה 
יותר  יימשכו פחות או  הסריגה שלה ומלאי גדול של ממתקים. היא אוהבת גם לדבר בטלפון. החיים שלה 
באותו מסלול. היא לא חלשה, חולה או זקנה. מה שכן התחדש בחייה הוא החוויה – האינטימיות והקרבה של 
הערב הזה. חוויה, שבכל חייה הקשים, חשוכי אהבה והערכה, היא הדבר היחיד שיהיה שייך לה בלבד. בפעם 
הראשונה, תלמה אוחזת במשהו “קדוש”, שהוא רק שלה והיא תנצור אותו. היא לא צריכה לחלוק אותו עם אף 
אחד, היא גם לא יכולה לחלוק אותו עם אף אחד. הערב הזה שהן בילו יחד שינה את תלמה, אבל זה כנראה 

שינוי שאף אחד מחבריה אפילו לא יבחין בו.
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המשהו ה”קדוש” שאת מדברת עליו, זו “האמת”?
מרשה נורמן: זה הרגע שנקשר קשר בין השתיים, שתי נפשות. זה לא קורה לעתים קרובות ואנחנו בני מזל 
אם אנחנו זוכים לשניים, שלושה רגעים כאלה בחיינו. לאחר חיים שלמים, שבעצם החמיצה את הבת שלה גם 
אם חיו באותו בית, באותו מרחב מחיה שהעבירו את חייהן, הרי שרק בערב הזה ובנסיבות שהבת ג’סי יצרה, 

של חיים ומוות, הן מגיעות לרגע שבו הן באמת יחד, עדות שתיהן לחייהן. זה בדיוק סוג של מפגש שתיאטרון 
מאפשר. שהתיאטרון הוא העדות שלו. 

התחושה שלי לגבי “לילה טוב, אימא”, שזה מחזה על ניצחון מוחלט. ג’סי מצליחה להשיג בדיוק מה שהיא חשה 
שהיא צריכה יותר מכל. זה לא אקט נואש. זה יכול אולי כלפי חוץ להיראות ככה, אבל ג’סי השקיעה בהגשמה 

שלו את כל מאודה ואם ג’סי אומרת שזה היה שווה, אז זה אכן כך.

אבל התאבדות היא לא חיים או הישרדות, נכון? 
מרשה נורמן: תראה, לפי ההגדרה של ג’סי לחיים, זה ככה. כמו שהיא אומרת: “החיים שלי הם בעצם הדבר 
היחידי ששייך לי ואני מחליטה מה הולך לקרות איתם” המעשה הזה הוא בעצם אבן הבוחן ליכולת שלה למצות 

את עצמה בשלמות. 

עדיף למות בכבוד מאשר לחיות בהשפלה?
מרשה נורמן: בדיוק. אני חושבת שהמחזה מציב את השאלה: “מה זאת הישרדות, מה מציל חיים”? תשובתה 
של ג’סי  היא: “להרוג את עצמי”. והתשובה של האימא תהיה בוודאי: חיים זה ממתקים, סדרות טלוויזיה, חברות, 

ציפורים, קניות בקניון. בשביל ג’סי זה פשוט לא מספיק.
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אדם. היצור הנשגב ביותר עלי אדמות. שפע יכולות, שפע השגים, נזר הבריאה. אך עם היתרונות הגדולים 
מופיע הסבל הבלתי נמנע בחייו. סבל המופיע ברמות שונות ובאופנים שונים, איש איש וסבלו. מעצם היותנו 
בני אדם, אנו מצוידים במנגנוני הגנה שונים המיועדים למנוע מהסבל להשתלט עלינו; אנו למדים משחר 
ינקותנו להתגבר על סבל, אותו אנו פוגשים כבר בעצם יציאתנו לעולם פחות נוח וחביב מעולם הרחם 
הנעים, עבור דרך המעבר מעקרון העונג לעקרון הממשות וכלה בחרדות האופייניות לחיינו בשלביהם 
השונים; בהתאם לכך, נוצרים המנגנונים השונים בעזרתם אנו נאבקים בו, מפתוח יכולת הסובלנות 

לתסכולים ועד מנגנוני ההגנה השונים.

והנה, ישנם אלה אשר סבלם גובר ואין להם היכולת להתגבר; רבים פונים לטפולים נפשיים עקב כך, רבים 
אחרים לא עושים כך; חלק מהפונים ומאלה שאינם פונים, מתאבדים לאחר מסכת יסורים. 

אומרת הספרות הפסיכיאטרית כי יש להבדיל בין התאבדות המבוצעת מתוך מצב של חסר שליטה על 
דחפים פנימיים תוך איבוד השיפוט על המציאות, כלומר במצבים פסיכוטיים, לבין התאבדות כתגובה למצב 
דחק נפשי. מצבי דחק נפשיים, מחולקים לעניין זה לשני סוגים: מצבים הנובעים מתוך לחץ אובייקטיבי, 
כגון מחלה כרונית חשוכת מרפא, או נכות, ומצבים של לחץ הנחווה סובייקטיבית כקשה, כגון מתוך קשר 
רגשי עמוק עם בן משפחה או חבר. אנשים אלה רואים בהתאבדות שחרור מסבל נפשי קשה. ¸אליצור, 

טיאנו, מוניץ, נוימן: פרקים נבחרים בפסיכיאטריה, פפירוס˛.

פרופ’ ויקטור פראנקל, מייסד הלוגותרפיה האקזיסטנציאליסטית, מראה כי סיבה נוספת לאובדנות היא 
ריק קיומי. אדם החי ללא משמעות לחייו, ללא לוגוס, או לחילופין אדם שניטלה משמעות חייו, עלול להגיע 
לידי אובדנות. פראנקל משתמש גם בדוגמא החשובה לנו, לכל הבאים במגע עם סטודנטים: סטודנטים 
מצטיינים, ממעמד סוציואקונומי גבוה, שלכאורה לא חסר דבר בחייהם ועתידם מובטח, מתאבדים, 
והתאבדותם נובעת כתוצאה מהריק הקיומי, מהעדר משמעות אמיתית לחייהם  ¸הזעקה הבלתי נשמעת 

למשמעות והאדם מחפש משמעות, דביר˛ . 

עם זאת, לא תמיד הסיבה כפי שמגדירה פראנקל, היא דווקא ריק קיומי; פרופ’ פראנקל מדבר גם על 
“מאזן התאבדות”. אדם מחליט להתאבד על יסוד מאזן שעשה כל חייו; אם האדם מחפש עונג בחייו, המאזן 
לדעת פראנקל יהיה תמיד שלילי; האדם עושה מאזן חייו ורואה שערך חייו כל כך שלילי, עד שאין טעם 
בהמשך החיים. על כן אומר פראנקל, אנו לא אמורים לסלק את הסיבות לאומללות בחיים; עלינו לשכנע 
את האנשים הללו שלא זו בלבד שיוכלו להמשיך לחיות ללא מבוקשם, אלא שיראו את משמעות חייהם 
דווקא בהתגברות על אסונם, שילמדו ממנו ויתייצבו כבוגרים אל מול גורלם, עלינו לעזור להם למצוא תכן 
לחייהם, למצוא בקיומם מטרה, לראות לפניהם תפקיד ויעוד ¸ויקטור פראנקל, הרופא והנפש, דביר˛. בכך, 
פרופ’ ויקטור פראנקל מעלה על נס את החיים באשר הם, ולצידם את תפקידנו לנסות ולשמרם גם אצל 
זולתנו. אין אנו יכולים לחיות רק עבור עצמנו; אנו חייבים לשים לב לזולת, לגלות אחריות כלפי האחר, 

לחיות מתוך התחושה: שומר אחי אנוכי.

www.path-to-life.org  :”הפנייה לקריאת המאמר המלא באתר של “בשביל החיים

שומר אחי אנוכי 
מאת ד”ר אבי כספי
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מה תאמר לאדם שעל הגג
מתוך מאמר מאת ד“ר אבשלום אליצור ופרופ‘ חיים עומר

מכל המשברים בהם נתקלים העוסקים במקצועות בריאות הנפש, אין מצב שישווה בחומרתו ובדחיפותו 
למשבר האובדני. מול האדם שכבר גמר אומר בנפשו למות, עומדות הפסיכולוגיה הקלינית והפסיכיאטריה 
כמעט חסרות אונים. בין הסיבות לחוסר-אונים זה ניתן למנות את המהירות בה מתפתח המצב האובדני 
בשלביו הסופיים, את הצורך לקבל החלטות בזמן אמת כאשר, מטבעה של הפסיכותרפיה, נדרשת שהות 
להידברות ולבנייה הדרגתית של קשר עם המטופל, ואת הצורך לנקיטת עמדה וקבלת אחריות במצב של 

חיים או מוות, פשוטו כמשמעו.

המאפיין הראשון הוא תחושת הבדידות והניתוק. המתאבד מרגיש שהוא נמצא מעבר להישג ידה של כל 
עזרה. שום אדם אינו יכול לעזור לו – זולת, לעתים, אותו אדם או מספר אנשים שהביאוהו למצב זה – ושום 
דבר שיאמר לו כל אדם שהוא אינו יכול עוד להיות רלוואנטי עבורו. במובן זה, מעשה ההתאבדות, לפחות 
מצד האדם המערבי בן תקופתנו, הוא אקט הנעשה מתוך תחושת בדידות מוחלטת. זה מה שהופך את 
המלכוד לקטלני כל כך: ככל שהמתאבד רציני יותר בכוונתו, כן הוא מרגיש בודד יותר וכך יטה יותר לדחות 
ניסיונות עזרה. מבחינתו, אין שום אדם המסוגל להיות אתו או לצדו אל מול סבלו, הנתפס בשעה זאת 
כייחודי בעוצמתו: כביכול, שום אדם לא חווה דיכאון כזה, ייאוש כזה, השפלה כזאת, ולכן אין איש המסוגל 
להבינו באמת. מבחינתו, אלה המנסים לעזור לו באים רק להחזיר אותו אל הסבל שממנו הוא מבקש מפלט.

המאפיין השני של המתאבד הוא צמצום המרחב המנטאלי שלו. גם כאן, ניתן לומר כי ככל שמתקרב 
המעשה, כך נעשה המתאבד סגור יותר במנהרה צרה )tunnel vision, כפי שמכונה הדבר בספרות 
המקצועית(, הנעשית יותר ויותר בלתי-חדירה לתכנים ומסרים אחרים. כשאצבעו של אדם נלחצת בין 
הדלת למשקוף, כתב פעם ביאליק, חש האדם כי כל כולו נמצא שם בין הדלת למשקוף. כך גם המתאבד: 

בתחושתו, קיומו וסבלו היינו-הך הם, ושאר העולם מאבד בעיניו הרבה מממשותו.

אין בשני מאפיינים אלה כדי לומר שהמתאבד הוא סוליפסיסט™ שהעולם כולו חדל מלהתקיים לגביו. 
נהפוך הוא: ידוע שרוב המתאבדים משאירים מכתבים ונוקטים בצעדים שונים ומגוונים במאמץ לשמור על 
דימוי מסוים אצל הנשארים אחריהם. את הפרצה הזאת בחומה שבנה המתאבד סביבו, דהיינו, העובדה 

שאיכפת לו, אפילו במידה מעטה, מה יחשבו עליו, נבקש להרחיב ולנצל בבואנו לדבר על לבו.

נקיטת העמדה המתעמתת מול המתאבד אינה דבר מובן מאליו באקלים הפוליטי בו נתונים מקצועות 
בריאות הנפש בארצות המערב. הרפלקס המקצועי של הימנעות מנקיטת עמדה שיפוטית, לעתים עד 
כדי התייחסות אל המתאבד כאילו הוא אדם שקול ורציונאלי שיש לכבד את רצונו, גורם לא אחת לשיתוק 
ערכי מצד המטפל. לדעתנו, עצם המסר האנטי-אובדני אינו יכול לבוא מתיאוריה פסיכולוגית כלשהי, אלא, 

בפשטות, מהמחויבות האתית של המציל להציל חיים.
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בהראותנו למתאבד כי אנו לצדו ומכבדים את עמדתו, אנו מבטיחים לעצמנו את הקשבתו 
כשנשמיע לו את הדברים הסותרים את עמדתו. מאידך, בהביאנו לתודעתו את המסרים הנוגדים 
באופן הנחרץ ביותר את כוונתו, אנו מוכיחים לו כי התייצבותנו לצדו איננה התמיכה השגורה, 

היוצאת-ידי-חובה, של מי שתמיד ימצא רק את הדברים המשקפים תמיכה סתמית. 

™”לבדי”. סולופסיסם - לבדיות. שיטה פילוסופית אשר לפיה אין מציאות אלא לאני בלבד.
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ראיון עם לאורה ריבלין
ראיינה- ענת אבישר

שאלה: מה משך אותך במחזה, בדמות?
הבית. הבית שאמור להיות המקום המוגן, המגן, הקן החם והעוטף – גם במחזה וגם בחיים – הוא המקום 

שבו מתרחשים הרבה פעמים הדברים האיומים והקשים ביותר וגם האינטימיות והרכות והרגשות 
המעודנים ביותר. זה מחזה ותפקיד שמאפשר בדיקה וביטוי לקשת ענקית של רגשות ומחשבות. יש 

משהו במחזה שכתוב טוב שמגלה לך את עצמך, חלק מעצמך שבכלל לא ידעת על קיומו, ולא תמיד 
אתה אפילו יכול להגדיר אותו אחר כך במלים, וההגדרה לא חשובה, אבל משהו משם נישאר וממשיך.

שאלה: כמה זמן את מכירה את המחזה?
ב-1984 בניו יורק ראיתי את ההצגה המקורית כשקייטי בייטס שיחקה את ג’סי, הבת. זו הייתה חוויה 

בלתי נשכחת כמו מכה יבשה בבטן, מאד לא רגשנית. אני פתאום נזכרת שלידי ישבה קתרין הפבורן. 
לא היה לי חלום לעשות אותו. גם לא יכולתי לדמיין את עצמי נכנסת לתהומות או המנעד שהמחזה 
מציע. לא הרגשתי שאני מזהה שם משהו להתחבר. אולי כי הייתי אם לילדים קטנים והיחסים שלי 

עם אימא שלי לא נגעו באזורים האלו, לפחות כלפי חוץ, למרות שנינה אמרה שהיא הרגישה במהלך 
החזרות שאימא שלי נכחה שם הרבה. חוץ מזה אני מעדיפה בדרך כלל לקחת חלק בחלומות של 

אחרים – במאים בעיקר. זה מאפשר לי כשותפה לחלום שלהם להיות יותר פרועה עם החלומות שלי. 
פחות אחריות. יש במקצוע שלנו שילוב של פראות ואחריות.

שאלה: בכל זאת, אני מבינה  שהייתה כאן יוזמה שלך.
הרעיון להעלות “לילה טוב, אימא” היה של רבקה משולח המתרגמת. נדמה לי אחרי שראתה את נינה 
על הבמה בפסטיבל התיאטרון הקצר לפני שנה ודווקא במחזה מאד מאד מצחיק. היא העבירה לי את 
התרגום היוצא מן הכלל שלה למחזה, קראתי אותו ומאד התרגשתי. היא העבירה אותו גם לנינה והוא 
שכב אצלה כמה חודשים. היא לא קראה אותו אפילו – היא טוענת שהייתה לה תחושה, בתקופה ההיא 
שהחומרים שבהם המחזה נוגע, מבלי שקראה, לקרוא איימו עליה, הפחידו אותה. ורבקה לא הרפתה. 

קראתי בו שוב ואמרתי לנינה, את יודעת מה, בואי נקרא אותו יחד באיזה בית קפה. בימי שלישי אחה”צ 
פעם בכמה שבועות אנחנו מבלות יחד ונסענו לשוק הפשפשים, קצת שוטטנו והתישבנו לקרוא 

במסעדה דגים שקטה כמעט ריקה. קראנו וצחקנו והתרגשנו. לנינה זאת הייתה פעם ראשונה שראתה 
את הטקסט – בדיוק מה שנקרא פרימה ויסטה. היה משהו מיוחד בקריאה הזאת, אינטימיות שעכשיו, 

כשאני כותבת על זה מזכירה משהו שקורה בין שני אנשים שמתאהבים ויושבים לראשונה עם הידיעה 
של המאוהבות הזאת בבית קפה ומשהו זורם ומבעבע. זו חוויה שלא מתרחשת לעתים קרובות, וזה 

נתן לי את הדחיפה לנסות שההפקה הזאת באמת תהיה, תחושה של משהו נכון, של ביטחון שממש לא 
אופיינית לי. אני כל כך אמביוולנטית ומתעקשת לראות את האופל בקצה המנהרה. 
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שאלה: איך היה לעבוד עם נינה, בתך?
אף פעם לא חלמתי על עבודה עם הילדים שלי. הילדים שייכים לתחום אחר של חיים וחלומות. וזה 
מפתיע אותי גם עכשיו כשאני חושבת על זה. אולי בגלל שגדלתי אחרת, באווירה אחרת של הורים 

וילדים. והנה זה קרה לפני 4 שנים עם שאול, בני, על הדיסק וההופעה של “הים לקח, הים נתן” על פי 
“אותו הים” של עמוס עוז ועכשיו עם נינה. 

שמחתי שנעבוד עם איציק ויינגרטן. מעולם לא עבדתי איתו קודם כבמאי, אבל מהצגות שביים וראיתי 
ידעתי שאין נכון ממנו. הכישרון, האור, האהבה ויכולת ההכלה ומיצוי המורכבויות של היחסים, הדמויות 

במחזה ושלנו אימא ובת בחיים. שאלנו אותו אם הוא חשש מזה. הוא אמר שלא. לנו, לנינה ולי היו 
קצת חששות מהמפגש. אני, משתלטנות בלתי נשלטת שאגלה בעצמי, והחשש שאולי באמת לא טוב 

להתעסק עם אנשים קרובים מידי בחומרים טעונים כל כך ואילו השלכות עלולות להיות לזה. ונינה 
חששה מסיבותיה שלה. כדאי לשאול אותה. והעבודה הזאת הייתה באמת מיוחדת במינה. נכנסנו לחדר 

חזרות ולא הרגשנו שהזמן עובר ושהימים עוברים מהר מידי. זה זמן לנצור אותו בתוכי.
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מחשבות ראשוניות 
בעקבות קריאת המחזה

מדבריה של נאוה תלפז
פסיכואנליטיקאית יונגיאנית מומחית

אין רגשנות, אבל יש תחושה חזקה ומוזרה של חיבור בין שני דברים, 

שלעזאזל, איך הם הולכים ביחד?

השיגרה - ומאידך, האירוע הדרמטי הנורא מכל - המוות.

המתח שנוצר בין הזדהות לחרדה.

אקט ההתאבדות הוא אקט של שליטה.

כל אחת, ג’סי ותלמה מחזיקה את החיים של השנייה בשביל לקיים את חייה.

ההתאבדות היא דווקא מקום של פיוס. של רצון לקבל בכל זאת מן האם סוג של הכרה בה, בה כפרט 
עצמאי, כסובייקט, וגם לייצר סוג של אינטימיות. משהו של שתיהן. אבל גם לאמר: “אני כאן עבור עצמי, 

לא בשבילך, לא בגללך ולא בשום זיקה אליך”.

מאז שג’סי התאוששה נוצר איזשהו מרחב של נפרדות שהוליד את ההחלטה לקבל את השליטה על חייה.

ג’סי סבלה כנראה רוב שנות חייה מדיכאון שלא טופל. אחד הדברים שאנשי המקצוע חוששים ממנו, בזמן 
יציאה מדיכאון, הוא שהמטופל יתאבד או ינסה להתאבד.

רמת הריקנות והבדידות שעוברת אלי משתי הנשים, מכאיבה מאוד.

האם חיה בהכחשה. מלעיטה את עצמה בממתקים כפיצוי על הריקנות והעדר האהבה.

ג’סי דואגת שלאימה יהיה מלאי של ממתקים לאחר מותה. האוכל מנחם אותה, או “סותם” אותה, תרתי 
משמע. האם מנסה להלעיט גם את ג’סי במאכלי ילדות מתוקים. האם הייתה חשוכת אהבה גם מבעלה, 

ואת מה שלא היה לה, היא לא יכלה לתת לבתה. איזור האהבה היחיד של ג’סי הוא הזיכרונות מאביה.

האם מתייחסת לחיים כאל קלישאה, כאין ברירה, שום דבר לא תלוי בנו - “משפחה זו תאונה.“
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ההכחשות של האם, האופן הסכמטי בו התייחסה לחיים, הולידו הזנחה ונטישה נפשית כלפי ג’סי. כשהאם 
טיפלה בה, בזמן ההתקפים האפילפטים, יש שם התייחסות וחמלה. זה אולי המקום היחידי בו האם חשה 
רגשות אמהיים כלפי ג’סי, אבל הסתירה זאת ממנה. את הביטוי הרגשי הזה כלפיה ג’סי החמיצה, לא היה 

לה שום מושג מה קורה לה בעת התקף. האם התביישה במחלה של ג’סי.

לאם יש רגשי נחיתות וג’סי היא נגזרת שלה. ג’סי מטפלת בה ובבית, היא לגמרי אמהית כלפיה, והאם 
תלויה בה לחלוטין.

הרבה מהתחושות של האם ישנן גם אצל ג’סי. רגשי הנחיתות, חוסר הערך, תחושת היעדר כוחות מול 
החיים וחוסר האונים לשנות את המצב הקיים. אבל יש הבדל משמעותי ביניהן. ג’סי מודעת, היא רואה 

ומבינה. יש לה עמדה מול מה שהיא מזהה על עצמה ועל חייה.

מול ה“אין ברירה “וה“שום דבר לא תלוי בנו” ג’סי מקבלת החלטה מאוד חזקה וברורה, היא בוחרת.

ובכל זאת אני שואלת, האם הייתה לה באמת ברירה אחרת לחיים, חוץ מאשר לחיות אותם כמו אמא 
שלה ?על פי תפישתה הסובייקטיבית, אלו היו שתי הברירות שעמדו בפניה, ובמובן זה בחירתה היא אמיצה, 
בעיני. סוג של עליית מדרגה. אמירת עצמי. תפישת עצמי. ג’סי מחליטה לעצור את ההעברה הבין דורית 

של ה“לוזריות”, של אי היכולת להתמודד עם החיים. היא עושה משהו עבור עצמה.

שאלתי את עצמי, אם המפגש הזה בין שתי הנשים, האם והבת, שנאמרו בו דברים שלא נאמרו מעולם 
קודם, ואולי אפילו לא נחשבו, היה בו אלמנט מרפא או מזכך או מנחם. האם האמא הבינה משהו, התרככה 

בסופו של דבר, או פשוט ויתרה?

אחרי כל ההזדהויות האישיות והמחשבות הפסיכולוגיות, חשבתי על כך שלפחות אצלי מתעוררת גם 
שאלה בעלת אופי פילוסופי. מה נותן לחיים משמעות, כשבעצם רק אנחנו יכולים לשים בהם משמעות. 
האם החיים הם מעל הכל? האם אפשר לקבל החלטה של אדם לבחור במוות? האם נוכל לקבל זאת? 
אני מוכרחה להודות שאני הבנתי את ג’סי. כמעט ולא עלה בדעתי לנסות להציע לה אלטרנטיבה אחרת. 

נורא, לא?
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רבקה משולח, נוסח עברימרשה נורמן, מחזאית
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הילית רוזנטל, מוסיקה מקוריתבמבי פרידמן, תפאורה ותאורה
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מרשה נורמן, מחזאית
מחזאית, תסריטאית וסופרת אמריקאית. 

נולדה בלואיוויל )קנטאקי(, 1947. 
היא בעלת תואר בפילוסופיה ועבדה כעיתונאית, אבל ההשפעה הגדולה ביותר על כתיבתה היתה לעבודתה 
עם ילדים ובני נוער בבתי חולים ומוסדות ללוקים בנפשם. את לילה טוב, אמא, כתבה ב-1983, וזכתה על 
כתיבתו בפרס הפוליצר לדרמה באותה שנה ובפרסים נוספים. בין המחזות האחרים אותם כתבה: לצאת, נוסע 
בחשיכה, שרה ואברהם, טרודי בלו, אולם הביליארד, לאהוב את דניאל בון, השוד, הריקוד האחרון, מועדון 
השירה של הקצב!. עיבודים: היא כתבה את העיבוד למחזמר הגן הנעלם, לנעליים האדומות ואת העיבוד 
והשירים למחזמר הצבע ארגמן, שניהם הועלו בהצלחה גדולה על ברודווי וזיכו אותה בפרסים. לאחרונה 
הועלה עיבוד נוסף שלה החצוצרה והברבור - סיפור סימפוני לשחקנים ותזמורת. היא כתבה את הספר מגידת 
העתידות, כמו גם תסריטים רבים לטלוויזיה ולקולנוע, חלקם עיבודים למחזות שכתבה וחלקם מקוריים, 
היא שמשה שנתיים כמפיקה שותפה של הסדרה חוק וסדר ולאחרונה זכתה בפרס הפיבודי על כתיבתה 
לסדרה בטיפול. מרשה נורמן כיהנה כסגנית הנשיא של איגוד המחזאים של אמריקה והיא מנהלת שותפה 

של המחלקה לכתיבה דרמטית בבית הספר ג’וליארד. היא מתגוררת בניו יורק.

רבקה משולח, נוסח עברי
בוגרת החוגים לספרות עברית ולתיאטרון באוני’ ת”א. 

תרגמה למעלה מ–100 מחזות עבור כל התיאטרונים בישראל. 

בין עבודותיה בשנים האחרונות: העז או מי זאת סילביה?, אנה קארנינה, משהו טוב )עם “מראה” קריית שמונה(, 
הדה גבלר הבימה; האגם המוזהב, בית ליסין; מגנוליות מפלדה, בעקבות הזמן האבוד, “בית צבי”; אמא מלכה, 
תיאטרון חיפה; ציפור שחורה, מעגל הגיר הקווקזי התיאטרון הקאמרי; ימי שלישי עם מורי, התיאטרון הקאמרי 
בשיתוף תיאטרון חיפה; נשים לא מציירות, אפריל הקסום, נורה תיאטרון באר שבע; מסיבת יום הולדת, עבודות 
תיאטרון, המסיבה של אביגיל עבודות תיאטרון בשיתוף תיאטרון הספריה; סיפור אהבה בשלושה פרקים, 
תיאטרון תהל; נישואים, גן הדובדבנים, תיאטרון החאן; בית ברנרדה אלבה האקדמיה לתיאטרון; לילה טוב 
אמא אנסמבל הרצליה בשיתוף חיפה. פרסים: 1990 הפרס ע”ש חנה וגוטליב רוזנבלום. ב–1997 הפרס ע”ש 
עדה בן נחום על תרגום שלוש נשים גבוהות, מאסטר קלאס, המנצח. ב–2004 הפרס לתרגומי מופת ע”ש 
שאול טשרניחובסקי, מטעם עיריית ת”א. ב- 2005 פרס מתרגמת השנה על דמוקרטיה. ב–2006 הפרס ע”ש 

עדה בן נחום על העז, או מי זאת סילביה? ב–2008 פרס מתרגמת השנה על אנה קארנינה. 
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איציק ויינגרטן, במאי
שחקן, במאי, מחזאי, שימש כבמאי הבית של תיאטרון חיפה ותיאטרון הבימה. היה מנהלו האמנותי של 
פסטיבל עכו, פסטיבל התיאטרונטו ופסטיבל הדו-אמן. מנהל את בית הספר לאמנויות הבמה של מכללת 

סמינר הקיבוצים.

בין עבודותיו כבמאי - בתיאטרון חיפה: שוליים קשים, הבולשת חוקרת, ערב של אגדה, הילד מאחורי העיניים, 
השתיקה, איש חסיד היה; בתיאטרון הבימה: מראה מעל הגשר, בחורים טובים )פרס מרגלית 92’(, אלזה, 
לרקוד עם אבא, סוניה מושקט, מכתב אהבה, ואז התחבקנו, מחילה, נשיקת אשת העכביש, גן ריקי, קפואים, 
אוסקר ודודה רוזה, רכוש נטוש, סונטת סתיו, הנהג של מיס דייזי, כל החיים לפניו, כי בנו בחרת; בתיאטרון 
באר-שבע: אנה פרנק, הנסיכה והרועה, כולם היו בני, אהבה וזכרון, סוחרי התהילה; בתיאטרון הקאמרי: 
הריון, אוליאנה, אלוהים יודע; בית ליסין: קשר אייר, מות הלבנה, אחד משלנו, שקוף, הקיץ של אביה, שח ומט, 
פילומנה, דואט לאחת, הרולד ומוד, מכתב לנועה, מוחמד מנדל; בנוה צדק: מחלקה 3 כיתה 1; בתיאטרון 
אורנה פורת: צבע הפנינה, שרה גיבורת ניל”י, הממלכה של קנסוקי. כתב את המחזות: סורגים )מחזאי השנה 
– 80’(, קריזה, ערב של אגדה, שחקנים משחקים שחקנים, לרקוד עם אבא )מחזאי השנה 2009/10(, מוחמד 
מנדל, אהבת שבע הבובות, מזריץ )עם אפרים סידון(, פטר והזאב. הצגתו ואז התחבקנו זכתה בפרס ההצגה 
הטובה ביותר בפסטיבל עכו .99’ בין תפקידיו כשחקן: ג’וני שב משדה הקרב )הצגת יחיד(; לרקוד עם אבא 
)הצגת יחיד( - פרס ראשון - תיאטרונטו 92’, מדליית הזהב בפסטיבל בלגראד )2000(; מוחמד מנדל )הצגת 

יחיד( בתיאטרון חיפה: רומיאו ויוליה )רומיאו(, האדונית והרוכל )הרוכל(, נעים )נעים(, הר אדוני.

במבי פרידמן, תפאורה ותאורה
בוגר לימודי תואר ראשון ותואר שני )בהצטיינות( בעיצוב במה, בחוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב. 
השתלמות מקצועית ב: Chelsea College of Art & Design- London. מלמד עיצוב במה ותאורה 
בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב. הקים את מסלול עיצוב תפאורה במכללת שנקר ועומד בראשו. 
בין עבודותיו באופרה הישראלית החדשה: ירושלים, חליל הקסם, אליסה בארץ הפלאות; בתיאטרון: הבימה: 
אכזר ורחום, לב טוב, החולה ההודי; הקאמרי: האישה בשחור, רוז; בית ליסין: מתנקשים, פופקורן, מלאכת 
החיים, אנדה, סרט צרפתי, מקסי ואני, בחורים טובים, אחרון ימיה, אז בפראג; החאן: שיחות אחרי לוויה, 
בגידה; תיאטרון באר-שבע: מלכת היופי של לינאן, לא על זמירים, לטיפול יצאנו, דלתות נפתחות, חסיה 
הנערה מן הכפר, חלום אחר; הספריה: ארץ אחרת, קברט, גריז, עקומים, אאידה, בית בובות, הדה גאבלר, 
אוויטה, רנט, הבית שלנו, והצגות רבות אחרות במסגרת בית-צבי. עיצב תפאורה ותאורה לשורה ארוכה של 
הצגות ילדים ולפסטיגלים רבים. עיצב תפאורה למחזות-זמר: היפה והחיה, צלילי המוזיקה, נרניה, אוליבר, 

זורו, שרק, Avenue Q, בת הים הקטנה; למופעי בידור ותכניות טלוויזיה. 

בעל סטודיו לעיצוב חללים מסחריים ותערוכות. 
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נטשה טוכמן פוליאק, תלבושות
מעצבת תפאורה ותלבושות

בעלת תואר שני בהצטיינות בעיצוב במה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל-אביב )2007( וזוכת 
מלגה על הישגים ראויים להערכה בחוג לאמנות התיאטרון )2005(.

שמשה כאסיסטנטית למעצבים רוני תורן, במבי פרידמן ,אנה כרושצ’ובה ורוני כרמל.

בין עבודותיה: תלבושות לאדם לא מת סתם )תיאטרון הבימה(, תפאורה לתהילה )תיאטרון החאן(, תפאורה 
ותלבושות לאופרה דון ג’ובאני )האקדמיה למוסיקה ע”ש בוכמן-מהטה(,  תפאורה ותלבושות הנפש הטובה 
מסצ’ואן )בי”ס ניסן נתיב ירושלים(, תפאורה עבור פסטיבל תיאטרון קצר )צוותא, 2011(, אהבתה של פדרה, 

הצילו, תזוזה, מוריס שימל )אוניברסיטת תל-אביב(.

הילית רוזנטל, מוסיקה מקורית
מוזיקאית, יוצרת ומבצעת. בוגרת בהאקדמיה למוסיקה, תל-אביב ו”מיוזיק” סאונד ויצירה באמצעות המחשב.

הלחינה מוזיקה להצגות: הבימה: מסייה דה פרסונאק, החוטם, לא אשנה, ארץ חדשה; סמינר הקיבוצים: לה 
מריפוסה, אדון טרללון, ביאטריצ’ה, קאדווה, אהבת שבע הבובות; תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער: משהו 
נפלא עומד לקרות, הרפתקה בקרקס )פרס מלחינת השנה בתיאטרון ילדים ונוער(; פסטיבל עכו: אולמי סאן 

סט; למחול: מיטוזה )אינטימדאנס 2005(; 

לסרטים: קטנים מידי )דוקומנטרי(, לחיות או למות באנטבה )דוקומנטרי(, פות ושבר )סרט קצר(; 

למשחק המחשב פיצה מורגנה )מבוסס על הקומיקס של אורי פינק(. 

אשת הקלידים והמחשב של להקת ידועה בציבור ועובדת לקראת יציאת אלבום הסולו הראשון שלה של 
מוסיקה אלקטרונית.
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השחקניות



לאורה ריבלין (תלמה)
 

  L.M.D.A בת שתיים עשרה שיחקה בהבימה בחזיונות סימון מאשאר. למדה באקדמיה למוסיקה ולדרמה
בלונדון. הייתה בין מייסדי במת השחקנים, אנסמבל תיאטרון הרצליה ועבודות תיאטרון.

השתתפה בהצגות: בתיאטרון חיפה: מלקולם הקטן ומלחמתו בסריסים, הימים הבאים, חפץ, נמר חברבורות, 
חשמלית ושמה תשוקה, מטאמורפוזה, לילה במאי, נפש יהודי, פלישתנאית, טרטיף, ציפור מתוקה של 
נעורים, כולם היו בני )בשיתוף תיאטרון הקאמרי(; הבימה: קרב של שחור וכלבים, העלמה והמוות )פרס 
קלצ’קין ופרס פינקל(, מקבת; הקאמרי: המורדים; החאן: השחף, השיבה למדבר )פרס שחקנית השנה(, גן 
הדובדבנים; בית ליסין: התאונה )פרס שחקנית השנה(, אונור, תפוחים מן המדבר, הבנאליות של האהבה, 
מלאכת החיים; גשר: הרפר ריגן; אנסמבל תיאטרון הרצליה: גברת קליין, שירים שיצאו מכסית, משחק 
נישואין, איזון עדין, ירח אלבמה; צוותא: סטריפטיז אחרון, פסודובלה, הכל קרה אחרת )מופע מוסיקאלי 
משירי דליה רביקוביץ(; בתיאטרון באר-שבע: שלוש אחיות, באופן יחסי, הרציף המערבי, יונו והטווס; 

ב”עבודות תיאטרון”: מסיבת יומולדת. בקולנוע: השמלה, התמהוני, טרנזיט. 

בטלוויזיה: ליל העשרים, סילבסטר, 72 קוראים לי דנה ואני אלכוהוליסטית, האדונית והרוכל, אדלה, קרובים 
קרובים, חצי המנשה, ארץ קטנה איש גדול, אסתי המכוערת, המקום, אבידות ומציאות. 

עם התזמורת הפילהרמונית: קדיש. שני תקליטי ילדים בארץ לא זוכרת )משיריה של מריה אלנה וולש(, 
בגלל הלילה – גרסות כיסוי לפזמונים של תרצה אתר, הים לקח הים נתן – מופע מוזיקלי ודיסק מתוך 

הספר של עמוס עוז, בהלחנת שאול בסר. 

כתבה את: המחזה תמרה שהועלה בהבימה )2001( ואת כוונות טובות בתיאטרון אנסמבל הרצליה )2005(. 

פרסים: זכתה בפרס רובינא למשחק ובפרס כינור דוד על משחקה בפלשתינאית ובסדרה קרובים קרובים. 
פרס קלצ’קין ופרס פינקל על העלמה והמוות בפרס שחקנית השנה על משחקה בשיבה למדבר והתאונה 

ובפרס השחקנית בטלוויזיה בדרמה של ערן קולירין המסע הארוך.
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נינה קוטלר (ג‘סי) 
 

 Architectural Association School of בוגרת בית הספר  
. Drama Centre London ובית הספר למשחק Architecture

השתתפה בהצגות: תמונע: אונומומנטו; תיאטרון אנסמבל הרצליה: אנטיגונה; 
צוותא: ים השיבולים; המעבדה: וויצק; בית ליסין: סינית אני מדברת אלייך; 

תיאטרון גבעתיים: מובטל נולד; הקאמרי: חברון; “עבודות תיאטרון”/ גשר: 
מסיבת יום הולדת. 

בטלוויזיה: משחק החיים, השיר שלנו, דאוס, שירות חדרים, סברי מרנן 
וילדי ראש הממשלה. 

בקולנוע: העיקר הבריאות, אליוקים, תגובה מאוחרת, הכל מתחיל בים, 
עוד אני הולך.

נינה קוטלר (ג‘סי)
Architectural Association School of

. Drama Centre London
: אונומומנטו; תיאטרון אנסמבל הרצליה: אנטיגונה; 

: וויצק; בית ליסין: סינית אני מדברת אלייך; 
הקאמרי: חברון; “עבודות תיאטרון”/ גשר: 

 משחק החיים, השיר שלנו, דאוס, שירות חדרים, סברי מרנן 

 העיקר הבריאות, אליוקים, תגובה מאוחרת, הכל מתחיל בים, 
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עונת ¥±∞≥≠≤±∞≥
בתיאטרון חיפה

לילה טוב 
אמא

לאורה ריבלין

גזע
רמי הויברגר

שחקני התיאטרון
מזמינים אתכם

לצפות בהם
בעונה הקרובה

הם יורים 
גם בסוסים
שלמה בראבא

החייל האמיץ 
שוויק

אבי קושניר

בת המלך
שחקני ה‘חיפאית‘

גזע
נורמן עיסא

דפוקים
משה איבגי

שיגעון 
באופרה
דביר בנדק

תיאטרון חיפה
תיאטרון יוצר שינוי

ˇ ∞¥≠∏∂∞∞µ∞∞ www.ht1.co.il



www.ht1.co.il
∞¥≠∏∂∞∞µ∞∞
לרכישת מנוי

תיאטרון חיפה 
•∞µ הנחה ברכישת תיאטרון יוצר שינוי

הטבות ללקוחותכרטיס למנויים

הצגות חדשות∫

שיגעון באופרה̌  קומדיה בכיכובם של דביר בנדק וגילת אנקורי ©בשיתוף הקאמרי®

החייל האמיץ שוויק ˇ בכיכובו של אבי קושניר ©בשיתוף הבימה®

דפוקים ˇ קומדיה רומנטית בכיכובו של משה איבגי

לילה טוב אמא̌  דרמה נוגעת ללב בכיכובה של לאורה ריבלין ©בשיתוף אנסמבל הרצליה®

רישומי פחם ˇ הצגה בהשראת אלבום המופת של מאיר אריאל 

בת המלך̌  הצגת ילדים מרהיבה עפ“י סיפורו של ביאליק¨ מחזה ובימוי∫ צביה הוברמן

הצלחות ממשיכות∫ 

גזע ˇ דרמה עטורת שבחים בכיכובם של רמי הויברגר ונורמן עיסא

איש חסיד היה ˇ מופע מרגש ושמח שחודר עמוק לתוך הלב ©בשיתוף הבימה®

בית ספר לנשים ˇ קומדיה מאת מולייר בכיכובו של רמי ברוך ©בשיתוף הקאמרי®

אמנות ˇ קומדיה עכשווית מאת יסמינה רזה

משהו למות בשבילו ˇ קומדיה סאטיריתÆ עיבוד ל‘‘המתאבד‘‘ מאת ניקולאי ארדמן 

יוליסס על בקבוקים ˇ מחזה חריף ונוקב על חברה¨ מוסר וחירות האדם

איזראל ז‘ורנאל ˇ קומדיה קצבית מקורית מאת רוני סיני
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הצוות שלנו
דירקטוריון תיאטרון חיפה / יו''ר: ישראל סביון 

חדווה אלמוג- מ”מ ראש העיר
עו”ד אורי גרינברגר
רו”ח שאול ד’אנג’לי

ירון פיינטוך
פרופ’ גבי וימן

עדנה זרצקי
אביבה שש

יועץ משפטי  עו”ד שלמה כרוב

ועדת ביקורת / יו’’ר: אילן פרוינד, רו’’ח אירנה בן יקר

מנכ”ל ניצה בן צבי

מנהל אמנותי משה נאור

שחקני תיאטרון חיפה 
יוסף אבו ורדה, אלברט אילוז, יואב בר לב, נורמן 

עיסא, רוברטו פולק, סלים דאו לאורה ריבלין, 
דיוויד בילנקה, עמי סמולרצ’יק, אוהד קנולר, זהר 
שטראוס, נעמה שפירא, יגאל מזרחי, נצנת מקונן, 

נדיה קוצ’ר, רמי הויברגר, שרון אלכסנדר, משה 
איבגי, הלנה ירלובה, חליפה נאטור, אסתר רדא, 

יונתן שוורץ, איצ’ו אביטל, יורם יוספברג, אסף 
סולומון, נעמי פרומוביץ-פנקס, יולי סקר, אביגיל 

אריאלי, נעמה שטרית, שרון צור, מוטי לוגסי, אורי 
אומנותי, שרון שמש, יובל סטוניס, רענן פז, דנה 

דוניץ, שרון פרידמן, שרון בורשטיין, גדעונה רז

“החיפאית” קרן אור, סיון הכוכבי, מעיין ויסברג, 
רביע חורי, רותם לוי-וגה, אסיה נייפלד, רון ריכטר, 

ארז לבין, הילה ספורטס

עוזרת מנהל אמנותי יואלית אליכין
מזכירת התיאטרון ורדית כהן

מנהלת שיווק מיכל הללי
מנהלת מכירות חוץ ומחלקה חינוכית גילת סלע 

תקשורת שיווקית ותוכן עדי רונן
דוברות ויחסי ציבור רחל וילנר

מנהל טכני עופר טל
מנהל הפקות דור שלום
קב”ט שושני מרקוביץ’ 

חשבת רקפת בלומנפלד
הנהלת חשבונות מרינה גנדין

תפעול במה
שמואל מיכאלוב, ואלרי זסלבסקי, רומן אורין, 

דימיטרי סקרינקה
סאונד ניסים טוויטו, גיא וילנסקי

חשמל ותאורה גנדי דבורקין, איתי פרלמן- נסיך, 
יוסי זוהר

הלבשה לובה גלפרין
מתפרה סרגיי קאשין
איפור לודה גולדברג

אביזרים ענת זמיר
מנהלי הצגה הילה טואף, מעין לזר

ניקיון ואחזקה קלרה זינגר, נדיה בונדרנקו

שירות לקוחות ומנויים

יובל יאירי - אחראי מחלקת שירות לקוחות
רמי אלקסלסי- אחראי מחלקת מנויים

אלי בלואוס – אחראי משמרת 
אינה שניצר, ענבל שחר, גל קורנר, אוראל כץ, 

דורית אשכנזי, אסי נחום, אורלי קוטיק, יוגב 
פודחרני, שירן משיח, אתל בר אור, מתן טושק, 

שרית שמש, מורן גרנט, מיטל טובל, ראובן סמל, 
ירדן עטיה, עדן אסולין, רייצ’ל ז’אן, רעות זורע, 

שירן משיח, שלומי שאלתיאל, תמר קודייב.
דיילים

אדווה בריימוק, אסף ברנשטוק, מורן גרנט, 
שרון סער, מאיר ברנובסקי, רעות שטרנברג, 
זוהר סלמן, שמוליק לונדון, אלמוג קדושים, 

אביטל פרימט, סיון מגן, נעמה ניסן, איילה גושן, 
סיגל ונצובסקי, אליס קורניוק, איילון אסולין, גיל 

לאופר, נטע וייסמן, 
אנה אסטרכן, רותם פז 
אבירן קצב, יובל אבני, 

מור סביון, דיוויה שרמה, 
 נועם קורן, יהונתן ברוצן, 

ליפז גלזר, אנה בנישו, 
אדר בר דוד.

תיאטרון חיפה
תיאטרון יוצר שינוי
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תיאטרון אנסמבל הרצליה
מנהל התיאטרון∫ עודד קוטלר

מנהלת ארגונית ומפיקה ראשית∫ רונית לרר≠שפק    
מנהל בית התיאטרון והאזרח∫ יניב שחר≠אלירז

יועץ אמנותי∫ בן בר≠שביט
מנהלת שיווק ומכירות∫ ענת אבישר

פרסום∫ טל פיש
מכירות∫ נעמה קוטנר

טלמרקטינג∫ רויטל נדב¨ מיכל בן שושן
מנהל טכני ומחלקת תאורה∫ רפי עובדיה

הנהלת חשבונות∫ רינת נופוסי≠חסיד
עובד הבית∫ אולג

מנהלת קופה∫ סימה כהן
יו“ר עמותת האנסמבל ויו“ר חברי ההנהלה∫ יהונתן יסעור

חברי ההנהלה∫ עפרה בל¨ יוחנן נתנזון¨ גולן זריהן¨ יהודה בן עזרא¨ אהובה פיינמסר¨ דורין מורבה¨ 
תלמה בן מאיר¨ אהובה אוחיון¨ נאווה חרנם¨ טובה הילמן

רו“ח∫ ערן יאראק¨ יאראק יחזקאלוב אבידן ושות‘
יעוץ משפטי∫ עו“ד בועז נוה

חשב∫ רונן סתרי
מבקרת פנים∫ רו“ח טובה הילמן¨ הילמן ושות‘

יחסי ציבור∫ עמליה אייל יחסי ציבור ותקשורת

תודות∫
גליה פרדקין ˇ נאווה תלפז ˇ פרופ‘ יולנדה ˇ אורדית קוטלר 

¥∂±µ∏ הרצליה ¨µπ∞µ ת“ד ¨µ תיאטרון אנסמבל הרצליה¨ בית האזרח¨ רח‘ בן גוריון

www.hte.co.il ˇ ∞π≠πµµ≤π≤± ‘טל





By Marsha Norman
Translated by Rivka Meshulach
Directed By Itzik Vaingerten
Costumes Design Natasha Tuchmann
Set & Lighting Bambi
Original Music Hilit Rozental
Production Liat Tzuk (Herzliya Ensamble Theatre)
Assistant to the Director Mor Shoham
Assistant to the Director Hila Ben Ari

Cast   The mother Leora Rivlin
            The daughter Nina Kotler

Haifa Theatre Technical Team
Performance Manager Maayan Lazar
Stage Manager Ofer Tal
Technical Team Shmuel Michaelov (Production manager) Roman Urin, Dimitri sakrinka
Sound Nissim Touitou, Guy Vilensky
Lighting Operators Genadi Dvorkin, Itai Perlman Nasich, Yossi Zohar
Wardrobe Luba Galperin
Props Anat Zamir  
Makeup & Wigs Luda Goldberg  
Sewing Workshop Sergei Kashin  

The programme:
Editor Anat Avisar (Herzliya Ensamble Theatre)
Producer Adi Ronen 
Designer Shefi (Adler Chomsky & Wershavsky) Grey 
Photographer  Gadi Dagon
Printing house Offset Hacarmel

Length: One hour and 30 minutes 
First Performance: Herzliya Ensamble Theatre 1/4/13 // Haifa Theatre 9/5/13  

Originally Produce on Broadway by Dann Byck, Wendell Cherry, The Shubert 
Organization and Frederick M. Zollo.
Original production directed by Tom Moore.
Originally Produced by the American Repertory Theatre, Cambridge, Mass.
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‘NIGHT, MOTHER
A single evening in the lives of a mother and daughter 
that is all moving, honest, uncompromising, lucid, 
penetrating dialog.

In the course of the evening, as they go about their 
regular routine, the daughter tells her mother that 
she intends to kill herself.

In the wake of this revealed, memories surface, and 
repressed feelings emerge; things that have never 
before been articulated now find expression.

A fragile human canvas unfolds before the audience, 
laced with humor, love and compassion, as the 
two women, mother and daughter, search for the 
meaning of life.
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משכן התיאטרון ע“ש מאירהוף
The Joseph & Rebecca Meyerhoff Theatre of Haifa
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