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]תקציר[
מה קורה כשבשנת 1934, זמר אופרה בעל שם עולמי, טיטו 
מרלי, מגיע לקליבלנד, אוהיו, על מנת להופיע בערב גאלה 
חגיגי בגרנד-אופרה, ולשחק את אותלו באופרה “אותלו”?

כאוס שלם הכולל זהויות כפולות, מזימות מיניות, אישה 
קנאית, משטרה מקומית וכדורי הרגעה- הכל עטוף בעלילה 
אחת סוחפת המתרחשת מאחורי הקלעים, בחדר במלון 

יוקרתי, לפני ואחרי האופרה המפורסמת.  







עובדות בסיסיות 
10על האופרה

. 10
האופרה הישראלית הייתה בית האופרה היחיד 
שפעל בישראל משלהי המנדט הבריטי ועד 
לסגירתו ב–1982. ב–1985 קם בית אופרה חדש, 
הפועל עד היום במשכן לאמנויות הבמה, תל 
אביב. כיום, לאופרה הישראלית למעלה מ–16 

אלף מנויים.

ביתר שאת  נרתמה האופרה  במאה ה-20 
לנושאים חברתיים, כמו התיאטרון, הספרות 
והקולנוע. אופרות כמו "וויצק" של אלבן ברג 
"אשמדאי" של יוסף טל או "מעשה בחייל" של 
סטרווינסקי נועדו להביע מחאה חברתית בוטה 
ולא ניסו לרצות את הקהל בשום צורה. "פורגי 
ובס" של גרשווין הייתה האופרה השחורה 
הראשונה ו"אופרה בגרוש" של ברכט ווייל, 
הביאה את סיפורם של אנשי העולם התחתון 
בלונדון ונועדה לבטא מחאה נגד קיפוח ועושק.
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בשם  ידוע  באופרה  המילולי  הטקסט 
ליברית )באיטלקית ליברטו - “ספר קטן”(.
האופרה המסורתית מכילה שני אופני שירה: 
רצ’יטטיב, הקטעים מקדמי העלילה, המושרים 
על פי רוב בסגנון לא-מלודי, שמאפיינים את 
ואריה )“אייר” או שיר פורמלי(,  האופרה, 
המשמשת את הדמויות לביטוי רגשותיהן 

בסגנון מלודי מעוצב יותר. 

הנגנים יושבים בדרך כלל בבור תזמורת 
)“pit”( אזור מונמך בקדמת הבמה, נסתרים 

מהקהל. 

האופרה היא צורה של תיאטרון שבה 
התוכן הדרמתי מועבר בשלמותו או ברובו 

באמצעות שירה ומוזיקה. 

של  רבים  ביסודות  משתמשת  האופרה 
התיאטרון המדבר, כמו תפאורה, תלבושות 
ומשחק. עם זאת, האופרה נבדלת מצורות 
דרמטיות אחרות בחשיבות הנודעת בה לשירה 

ולטכניקה הווקאלית המקובלת. 

אופרה הנה יצירה מוסיקלית - דרמטית המוצגת 
על הבמה. )אופרה = יצירה, קיצור של “יצירה 

במוסיקה”, או “יצירה מוסיקלית”(. 

את הזמרים באופרה מלווה הרכב כלי, 
שגודלו נע מהרכב קאמרי מצומצם ועד 

תזמורת סימפונית מלאה.

האופרה הופיעה באיטליה בסוף המאה ה-16 
ונקשרת, בדרך כלל, עם מסורת המוזיקה 

הקלאסית המערבית.
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בתחילה הייתה האופרה בעיקר בילוי חברתי 
נוצץ. בני החברה הגבוהה, שועים ועשירים 
האופרה  בבתי  תאים  החזיקו  מופלגים, 
המפוארים ובאו להצגות בעיקר כדי לראות 
ולהיראות, לארח ולהתארח. בעוד המבצעים 
עושים את שלהם על הבמה, התזמורת מנגנת 
והמנצח מנופף בשרביטו, התנהלו בתאים 
שיחות ערות, נדידות מתא אל תא, אכילה 
ושתייה ובעיקר תצפיות אל תאים אחרים, 
להתרשם ולהעיר על שמלות ערב, תסרוקות 
ותכשיטים. רק ביציעים הגבוהים, הרחק מן 
הבמה, הצטופפו אוהבי האופרה האמיתיים, 
סטודנטים ואמנים חסרי פרוטה, שחסכו מפיהם 
כדי לזכות באפשרות לצפות ולהאזין, ולו 
מרחוק ובעמידה. מלחיני האופרות ידעו למה 
הקהל מצפה, והשתדלו להתאים את עצמם 
לדרישותיו. אריות מבריקות, וירטואוזיות 

מרשימות היו צו השעה לפרימדונה ולבן 
זוגה, וכל מלחין נאלץ לשלב אותן באופרה 
שלו על חשבון רצף העלילה ושאר התפקידים, 
הזוהרים פחות. יוצרי התפאורה והתלבושות 
השתדלו לעלות על עצמם ועל מתחריהם 
בפאר יצירותיהם ולהרהיב את עיני הצופים. 
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       הצלחת האופרה נובעת מעצם העובדה 
שהאופרה מבוססת על דרך הבעת הרגשות 
אינטונציות  באמצעות  שלנו  ביותר  הטבעי 
של הקול. באיטלקית, שבה נוצרה האופרה, 
עצם הדיבור יש בו איכות של שירה, ומצד 
באמצעות  האמוציונלית  ההבעה  יש  שני 
מצאה  האינסטרומנטלית  המוסיקה  הקול. 
אותם  להביע  שלה  הסימבולית  הדרך  את 
עוסקת  האופרה  האופרה.  שמביעה  רגשות 
ולכן  האדם,  של  ביותר  הבסיסיים  ברגשות 
של  בוונציה  מתרחשת  היא  אם  משנה  לא 
המאה ה-17 או בווינה במאה העשרים. היא 
תאוות  שנאה,  קנאה,  אהבה,  מביעה  תמיד 

כוח, וזה מדבר אלינו תמיד". 

)פרופ' יהואש הירשברג(

"



]שיגעון של עשור[
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1930, הציבור התחיל להרגיש את  בשנת 
השפעות המשבר הכלכלי הגדול. מעצבי אופנה  
רבים הבינו כי משברים הם לא זמן לניסויים. היו 
יותר פשרות בתחום האופנה, הייתה שאיפה  
לשמר את ניצחונות הפמיניזם, תוך גילוי מחדש 

של אלגנטיות ותחכום מעודנים ורגועים. 

על פי רוב, בגדי 1930 היו די קודרים וצנועים, 
ושיקפו את המצב החברתי וכלכלי הקשה של העשור. אופנת הנשים 

התרחקה מהסגנון החצוף והנועז של שנות ה- 20 לעבר סגנון רומנטי ונשי 
יותר. הצללית הנשית חזרה, קו המותן קיבל את מקומו הטבעי בשמלות 
ובחצאיות עם חלק עליון קצר וחצאית צרה וארוכה, נעלמו המכפלות, 

והחזה הנשי זכה להערכה מחודשת. 

הגוף הנשי ה"נאו- קלאסי" במבנהו הצר, השרירי והאתלטי נכנס לאופנה. 
מעצבי האופנה החלו לייצר קולקציות חדשות ספורטיביות, על מנת לתת 

מענה לכל המתעמלות. 
אופנת שנות ה- 30 הבחינה בבירור בין סוגי הבד השונים המותאמים 
לתפקיד, לאירוע, לעונה ואפילו לשעות ביום. חלקי הלבוש התחתון עוצבו 
בצורה שמבליטה את קו הגוף הטבעי מבדי משי דקים, רכים ונעימים 
לגוף, בעיקר קרפ דה שין וקרפ סאטין. הבגדים התחתונים כללו תחתונים 

קצרים ממשי מלאכותי. 

החזייה, בתחילה עוצבה בתיפורים בקווים מעגליים מקבילים, ובסוף 
שנות ה-30 היא חוזקה בקשתות ובריפוד. על הבטן נלבשה, על פי רוב, 

חגורת בטן אלסטית הנרכסת באורכה. 

שתיים ממעצבות האופנה הבולטות והמשפיעות ביותר של שנות ה- 30 
היו אלזה שיאפארלי ומדלין ויונה. 

הקולקציה הראשונה של שיאפארלי ראתה אור בשנת 1929 ומיד זכתה 
לשבחים רבים. העיצובים שלה היו מרגשים, יצירתיים ועוצרי נשימה. 

שיאפארלי הייתה חברה קרובה של סלבדור דאלי, שעיצב עבורה מוטיבי 
רקמה וסיפק לה השראה לדגמיה המפורסמים, כמו כובע בצורת נעל, 

שמלות משי עם רקמה של לובסטר ענק עליהן ועוד. כל פריז נהרה אל 
הסלון שלה, וכל קולקציה התעלתה על קודמתה.

מדלין ויונה, הייתה ידועה בשמלותיה הנצחיות והיפות. היא מצאה 
את השראתה באמנות יוון העתיקה. טוגות העוטפות את הגוף ונראות 

כמרחפות סביבן בעודן מחבקות ומערסלות את הקימורים. 
היא המציאה שיטה חדשה לגמרי לגזירת בד באלכסון, חיתוך המאפשר 

האופנה בשנות ה-30
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לבד ליפול בצורה אנטומית על קימורי הגוף הנשיים. 
היא התנגדה למחוכים ולבדים קשיחים המעצבים את הגוף, ותמיד אמרה 
שהגוף צריך לעצב את הבגד ולא להיפך. היא יצרה קו זורם ואלגנטי. שכבות 
של משי, שיפון, ובד מרוקאי יצרו בשמלותיה אפקט חושני להפליא. היא 

שמרה על המוניטין הגבוה שלה עד פרישתה בשנת 1939. 

לקראת סוף העשור, ייתכן ובהשפעת אלזה שיאפארלי, נכנס לאופנת 
הנשים לוק הכתפיים הרחבות. אופנת הגברים המשיכה את המגמה 
המעשית והפורמאלית ששלטה מאז סיומה של מלחמת העולם הראשונה.

Elsa Schiaparelli’s Shoe Hat, 
collaboration with Salvador 
Dali, 1937.| fashionreverie.com

Madeleine Vionnet’s 1930’s 
design | artandculture.com
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נלקח מתוך כתבה "Fashion Between the Wars" )אופנה בין המלחמות( 
Wikimedia Commons-ומ All About Fashion :בתוך אתר האינטרנט

וממקורות נוספים



]אופרות מההצגה[

אלוהים, אתה שרצית לצקת בנשמה אהבה ותקווה,
עליך להצית בלב שאיפה לחופש.
נישבע לחיות ביחד ולמות ביחד.

טוב-ליבך יאחד אותנו בשמיים ובארץ.
נחייה ביחד ונמות ביחד!

נשימתנו האחרונה, קריאתנו האחרונה תהיה: חופש!

 Dio che nell'alma infondere amor volesti e speme, 
 desio nel cor accendere tu dei di liberta'
 giuriamo insieme di vivere e di morire insieme
 in terra, in ciel congiungere ci puo' la tua bonta'.
 vivremo insiem e morremo insiem!
 sara' l'estremo anelito, sara' un grido: liberta'!

פוליטית  אופרה  היא  ורדי  של  האופרה 
העוסקת במאבקים שבין המלך הספרדי, פיליפ 
השני, לכנסייה ובינו לבין מתנגדיו האישיים 
והפוליטיים מבית ומחוץ ונאלץ להתמודד 
גם בבעיות בבית הפרטי שלו: מאבק הדורות 
שבינו לבין בנו, יורש העצר דון קרלו, אשר 
מנסה לחתור תחת שלטונו של האב, נאבק 
עמו על אהבתה של אליזבת שנישאה לאב 
במקום לבן, ושל הנסיכה אבולי, פילגשו של 

האב שבוגדת בו עם הבן.

“דון קרלו” 
Don Carlo
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Nessun dorma
 Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, o, Principessa,
nella tua fredda stanza,
guardi le stelle
che tremano d'amore
e di speranza.
Ma il mio mistero è chiuso in me,
il nome mio nessun saprà!
No, no, sulla tua bocca lo dirò
quando la luce splenderà!
Ed il mio bacio scioglierà il silenzio
che ti fa mia!
(Il nome suo nessun saprà!...
e noi dovrem, ahime, morir!)
Dilegua, o notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All'alba vincerò!
vincerò, vincerò!

אריה מתוך האופרה טורנדוט מאת 
המלחין ג’קומו פוצ’יני:

העלילה מתרחשת בסין, שם מתגוררת 
כל  נסיכת הקרח, אשר   - טורנדוט 
חייב בפתרון  לה  להינשא  המבקש 
3 חידות. כל אדם שנכשל במשימה 

ראשו נערף. 

הנסיך כלף, אשר התאהב בנסיכה, לוקח 
על עצמו את האתגר, ובסופו מצליח 
לענות על 3 החידות. טורנדוט ההמומה 
מתנגדת לנישואיה עם כלף. לכלף יש 
הצעה: הוא יחוד לנסיכה חידה אחת. 
אם תוכל לנחש את שמו עד שיפציע 
השחר - יהיה מוכן למות. טורנדוט 

נענית לאתגר. 

היא שולחת שליחים אל כל רחבי העיר 
בניסיון לגלות את שמו של הנסיך. איש 
לא ינום הלילה, אומר הצו, עד אשר 
יתגלה השם. בגן הארמון מצפה כלף 
לבוא הבוקר, ושר את אחת האריות 
הנודעות ביותר ברפרטואר האופראי: 
.(Nessun dorma) ”איש לא יישן“

“טורנדוט” 
Turandot

אף אחד לא ישן!
גם את, הו נסיכה,

מחדרך הקר 
את צופה בכוכבים

שרוטטים מאהבה ומתקווה.
אבל סודי נצור עמי,

את שמי אף-אחד לא יידע.
אלחש אותו על שפתייך, 
כשהלבנה תאיר בשמיים.

ונשיקתי תמיס את הדממה
שעושה אותך שלי.

לילה, היעלם!
כוכבים, שיקעו!

כשיבוא השחר, אנצח!



"הפקת היוקרה למרגלות המצדה עברה מהפך מפתיע אחרי ההפסקה 
וגילתה כוכבת ישראלית מבטיחה. בהפסקה נולדה כוכבת”.

"זה קרה בחצי הלילה, בהפסקה בין חלקה הראשון המאכזב של ההפקה 
הגדולה... לבין החלק השני... זה קרה כאשר זמרת ישראלית צעירה 
ואלמונית נקראה להחליף את הכוכבת האורחת בתפקיד כרמן... הפסקה 
הייתה ארוכה, כמעט שעה של דרמה מאחורי הקלעים. ... סופה התבשרנו 
כי ננסי פביולה הררה איננה יכולה להמשיך לשיר את כרמן, מטעמים 
שלא נחשפו, וכי הזמרת הישראלית הצעירה נעמה גולדמן הסכימה 

למלא את מקומה בחצי השני. 

אפשר לומר כי השינוי הדרמטי הזה החזיר את החיוניות והריגוש לביצוע 
המוזיקלי של כל הגורמים. נראה היה שגם מאסטרו אורן, גם המקהלות 
והתזמורת נדרכו ופירגנו למצו-סופרן העשיר של נעמה גולדמן ותמכו 
נהדר בביצוע המרגש של תמונת הקלפים המבשרים לה רק מוות, 
ואחר כך בתמונת העימות האחרון בינה לבין דון ז'וזה, שבסופה הוא 

רוצח את כרמן. 

אחר כך נודע לנו כי גולדמן, שבתכנייה מצוין כי מחליפה לשעת הצורך 
לתפקידי כרמן ומרסדס, כבר הוקפצה לתפקיד בערב הקודם, בחזרה 

הכללית, במקום הזמרת האורחת השנייה שנפצעה בחזרה קודמת..."

מתוך: "כרמן- הדרמה הכפולה" מאת צבי גורן, אתר "הבמה" 2012

“כל הדם ירד לי מהפנים. החוורתי. לא יכולתי לעמוד על הרגליים”, 
מנסה גולדמן לשחזר, “אני מכירה את התפקיד כמובן, ‘כרמן’ היא 
הרי אופרה של Best hit, אבל מעולם לא ביצעתי אותו כהפקה 
מבוימת עם תזמורת על במה, ובטח שלא מול מאסטרו דניאל אורן. 
אני לא ממש קולטת. לא חשבתי אפילו שיש סיכוי. זה מרגיש 

כמו חלום. זו היתה ההקפצה של החיים”.

 מתוך: "כרמן" במצדה: ההזדמנות של נעמה גולדמן, 
 Ynet ,מאת מירב יודילביץ

מפורסמות באופרה
"קפיצה" - החלפה ]            [

פתאומית בתפקיד "קפיצות" 

נעמה גולדמן - “כרמן” במערכה שניה )צילום: יוסי צבקר( 
www.habama.co.il :מתוך

“כרמן” במצדה )צילום: יוסי צבקר( 
www.habama.co.il :מתוך
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הקפצות של הדקה האחרונה הן לא עניין שבשגרה בעולם המוזיקה 
הקלאסית ככלל. התקרית המפורסמת ביותר, התרחשה בשנת 1943 
בניו יורק כששעה וחצי לפני קונצרט גאלה חגיגי עליו הודיע המאסטרו 
ברונו ולטר כי אינו חש בטוב. בחור צעיר ומוכשר בשם לאונרד ברנשטיין, 
ששימש עד אז כעוזר למנצח של התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, 

נקרא להחליפו.

בעמוד הראשון של עיתון הניו יורק טיימס נכתב למחרת במאמר 
מערכת על המנצח הצעיר שהיה אז בגיל 25 בלבד: "זהו סיפור ההצלחה 
האמריקנית בהתגלמותו". ברנשטיין, ששימש בהמשך כמנהלה 
המוזיקאלי של התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, הפך לאחד המנצחים 

והמלחינים המשפיעים במאה ה-20.

מתוך: “כרמן” במצדה: ההזדמנות של נעמה גולדמן, 
Ynet ,מאת מירב יודילביץ

*ליאונרד ברנשטיין, מלחין, מנצח ופסנתרן יהודי-אמריקאי. בנובמבר 
1943, זמן קצר בלבד לאחר שנבחר לעוזר המנצח של התזמורת 
הפילהרמונית של ניו יורק, נקרא לעלות על דוכן המנצחים להופעתו 
הראשונה, בעקבות מחלתו של המאסטרו ברונו ולטר. הוא זכה להצלחה 
גדולה ולפרסום מיידי, מאחר שהקונצרט שודר ברדיו, בערוץ הארצי, 
בשידור חי. כיום, הוא נחשב לאחד המלחינים האמריקאיים החשובים 

במאה ה-20. 
לאונרד ברנשטיין-1944 )צילום: קרל ון וכטן( - מתוך ויקיפדיה

ננסי פביולה הררה כ“כרמן” במערכה 1 )צילום: יוסי צבקר( 
www.habama.co.il :מתוך







האופרה גדולה מן החיים. האהבה, הקנאה והטרגדיה גדולות מן החיים. 
כיצד אפשר ליצור תמהיל של אופרה קנאה ואהבה, שלא יהיה בעל 
פרופורציות טראגיות מדהימות? בכוחו של יוצר קומי בעל כישרון 

לעשות זאת. 

האופרה עשויה לשמש אובייקט קומי בשל היומרנות הרבה, הדרמטיות 
המופרזת וההגזמה שבה. גם האהבה עשויה להתגלות כאובייקט קומי, 
כאשר היא ניצבת בצילה של הקנאה. גיבור הקומדיה של מולייר, "בית 
ספר לנשים" למשל, הוא אשמאי זקן המתעקש להחזיק באהובה צעירה, 
ואינו זוכה לאמפתיה מצד הקהל. ב"שיגעון באופרה", בזכות מקוריותו 
של המחזאי, ניתן לראות את הפרשה באור אחר ושונה. לא השגב הוא 

כאן העיקר, אלא אותו פחד שווא עוכר אהבה ושלווה.

עז כוחה של הקומדיה ביצירת מצבים מגוחכים ומשעשעים, ובהקטנה. 
כך הדבר גם במחזה שלפנינו. גם האהבה וגם הקנאה הם רגשות בעלי 

עוצמה, שבכוחם לשעבד אפילו את האנשים הרציונאליים ביותר. 

קצבה של "שיגעון באופרה" סוחף את הגיבורים למצבים קיצוניים. 
דלתות נפתחות ונסגרות. בני אדם מאבדים את העשתונות. הקצב 
מוכתב הן על ידי הנסיבות והן בשל רצף של סיטואציות קומיות, אשר 

מציגות את הגיבורים בחולשתם האנושית.

מלבד רצף המצבים המשעשעים והמתעתעים האופייניים לקומדיה, 
נודע תפקיד חשוב גם לסיום. הפואנטה עשויה  לשפוך אור חדש על 
העלילה ולהוסיף לגיחוך שבה. ריחוקה של הקומדיה מן היסוד הנאצל 
שבטרגדיה, מכתיב לה גם את השפה וגם את אופיים של הגיבורים. אם 
מדובר על בני אצולה, הרי הדבר ניכר בגיחוכם. אם מדובר על פשוטי 

עם ניכר הדבר בין היתר גם בשפתם. 

בקומדיה מודרנית מעין זו אין נוכחות של משרתים, אשר מילאו 
תפקיד חשוב בקומדיה הקלאסית, כשליחים, כמתווכים, כשותפים 
לדבר סוד, כמציגים את נלעגותם של אדוניהם ועוד. אפשר שגם משום 
כך בחר המחזאי להציג את אותה רוח עממית של הדמויות מאחורי 
הקלעים. סיטואציה בה אין דמות המרשימה אותנו במיוחד מן האספקט 
האינטלקטואלי. נוכחותו של סונדרס )מנהל האופרה(, למשל, איננה 

מוסיפה כלל נופך רוחני.

בקומדיה הקלאסית נודע תפקיד חשוב לתככים, לטריקים, לחילופי 
זהויות, להעמדות פנים וליומרות חסרות כיסוי. )דוגמא, מר ז'ורדאן, 
גיבור הקומדיה של מולייר, "גם הוא באצילים", סנוב בורגני, המבקש 
להפוך לאציל המכריז בריש גלי לפני מורהו, כי ארבעים ושתים שנה 
הוא מדבר פרוזה ולא ידע זאת(. הקונפליקטים בקומדיה הם משעשעים. 
במקרה שלנו, אין עימותים הרי גורל, למרות אותן החלטות העלולות 
להשפיע על גורלם של הגיבורים. היעדר עוצמתם של הקונפליקטים 
נובע גם מן העובדה, שהצופים יודעים כי הללו ייפתרו, ובסופו של 

המחזה יבוא הפיוס הגדול.

הקומדיה שלפנינו מתמקדת במתרחש מאחורי הקלעים, בשחקן, בדימויו 
בעיני הציבור, ובצורך לשמור עליו. 

המוטיב מרכזי בעלילה הוא ההצגה חייבת להימשך. נעשים מאמצים 
לאלתור בגלל קושי שנוצר. דחיסות של המקום הצר ושל הזמן הקצר 
מוסיפים נופך קומי לעלילה. יש כאן העמדת פנים, הצגה קומית של 
השאלה האם אין תחליף לכוכב הראשי של ההצגה? ואולי נעליו אינן 

כה גדולות עבור ממלא מקומו הפוטנציאלי?

]על המחזה[
מאת עמיקם יסעור

מסאי ומנחה ערבי ספרות, אמנות והגות
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תופעת ההערצה של זמרי אופרה

הערצת זמרי אופרה שונה במשהו מהערצת זמרי פופ בקרב בני נוער. 
אמנם מדובר על אותו פועל, אותה תחושה, אבל הערצת מבוגרים 
היא שונה גם בגלל הרקע התרבותי. הערצת אופרה נובעת ממסורת 
ארוכה של יחס מיוחד ליצירות מוסיקליות. האופרה יחסית, במיוחד 
באיטליה, נחשבת לאובייקט האהוב גם על שכבות עממיות - במונדיאל 
1989 שנערך באיטליה, בטקס הפתיחה, נבחרו שלושת הטנורים לשיר 

אריות ושירי זמר. 

הערצת זמרי אופרה נובעת גם מהתחושה שהאופרה הוא דבר הגדול 
מן החיים. כמה גיבורי תרבות מוסיקלית היו זמרי אופרה מפורסמים. 

לדוגמא: מריה קלאס, בוריס שליאפין, פבארוטי ואחרים.

הרקע לקומדיה זו היא ארצות הברית של שנות השלושים. אין זו 
אירופה. לפנינו יבשת המתאוששת מן המשבר הכלכלי הגדול, ומשנות 
ה–20 האפלות שבהן גם הייתה קבלת פנים עוינת למהגרים אשר 
באו מן העולם הישן. איננו רואים כאן תמונת הערצה מצד אליטה 
תרבותית אירופאית. זו הערצה של אנשים שאינם קרובים לעולמם 
של שקספיר והאופרה, אלא אל הצדדים המוחצנים שלה. באותה 
מידה הייתה יכולה להיות מופנית למשל כלפי מתאגרף משקל כבד, 

כמו ג'ו לואיס, ששלט בזירה מסוף שנות השלושים. 

הערצה עלולה להיראות מגוחכת במיוחד כאשר נשוא ההערצה 
איננו ראוי לה. העדר הפער הגדול בין מקס החובבן לבין טיטו מרלי, 
המקצוען, תורם לאותה ראייה לגלגנית של תופעת ההערצה. הערצה 
מוחצנת, פשטנית, שאיננה נובעת מתפיסה תרבותית עמוקה. הספרה 
הארצית בה מתנהלת קומדיה זו מחלישה למעשה את מימד ההערצה.

טיטו מרלי שואב כוח ואנרגיה מן ההערצה הזאת אך הקהל הצופה 
מן הצד מתבונן בתופעה מתוך ריחוק. רדיפת הכבוד של טיטו מרלי 

מוסיפה מימד קומי לביקורת על ההערצה. 







]טנור?![
הקולות השונים במוסיקה

סופרן 
סופרן הוא הקול הנשי הגבוה ביותר.  

דוגמאות: מונסרה קבאייה, רנה פלמינג, מריה קלאס | דוגמאות לתפקידים ידועים: דזדמונה ב”אותלו”, ג’ילדה ב”ריגולטו”, מלכת הלילה ב”חליל 
הקסם”, אאידה ב”אאידה”, מימי ב”לה בוהם”, ויולטה ב”לה טרוויאטה”, טורנדוט ב”טורנדוט” 

מֶצו-סופרן 
מצו-סופרן הוא הקול הנשי האמצעי בגובהו בין קול האלט לקול הסופרן. 

דוגמאות: כריסטה לודביג, אגנס באלצה, שירלי ורט | דוגמאות לתפקידים ידועים: כרמן ב”כרמן”, אבולי ב”דון קרלו”, אצוצ’נה ב”הטרובדור”, 
אמנריס ב”אאידה”, כרובינו ב”נישואי פיגרו”, רוזינה ב”ספר מסביליה”, הנזל ב”הנזל וגרטל”.

אלט 
אלט הוא הקול הנשי הנמוך ביותר. 

דוגמאות: קתלין פרייר, מריאן אנדרסון, קלרה באט | דוגמאות לתפקידים ידועים: דלילה ב”שמשון ודלילה”, ארדה ב”טבעת הניבלונגן”, 
אולריקה ב”נשף המסכות”.

טנור 
טנור הוא הקול הגברי הגבוה ביותר. 

דוגמאות: אנריקו קרוזו, לוצ’יאנו פאבארוטי, פלסידו דומינגו | דוגמאות לתפקידים ידועים: דון קרלו ב”דון קרלו”, אותלו ב”אותלו”, קאלאף 
ב”טורנדוט”, דון ז’וזה ב”כרמן”, אלפרדו ב”לה טרוויאטה”, אלמאויוה ב”הספר מסביליה.

בריטון 
בריטון הוא הקול הגברי האמצעי בגובהו בין קול הטנור לקול הבאס.  

דוגמאות: דיטריך פישר-דיסקאו, תומס המפסון, תומס אלן | דוגמאות לתפקידים ידועים: רודריגו ב”דון קרלו”, פיגארו ב”הספר מסביליה”, 
פאפאגנו ב”חליל הקסם”, דון ג’ובני ב”דון ג’ובני”, ריגולטו ב”ריגולטו”, סקארפיה ב”טוסקה”, ווצק ב”ווצק”.

באס 
באס הוא הקול הגברי הנמוך ביותר. 

דוגמאות: צ’זארה סייפי, ניקולאי גיאורוב, ברין טרפל | דוגמאות לתפקידים ידועים: פלסטף ב”פלסטף”, פיגארו ב”נישואי פיגארו”, מפיטופלס 
ב”פאוסט”.

תודה מיוחדת לבבת מרום ולעדי כהן.
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האם משהו טוב יכול לצאת מקנאה רומנטית?!  
מחקר שנערך בקרב כמאה נשים וגברים בחן את מידת ההסכמה עם המשפטים הבאים, 

שכל אחד מהם מתאר היבט חיובי מסוים של קנאה רומנטית:

הקנאה היא סימן לאהבה 

קנאה היא אמצעי להשגת מחויבות לקשר 

קנאה מחזירה ריגושים למערכות יחסים חסרות חיים

קנאה מלמדת אנשים שלא להתייחס לבני זוגם כמובנים מאליהם 

קנאה עושה את החיים למעניינים יותר 

קנאה גורמת ליחסים לשרוד זמן רב יותר 

קנאה עושה את בן הזוג לנחשק יותר 

קנאה גורמת לנו לחוש מלאי חיים 

קנאה גורמת לנו לבחון את מערכת היחסים 

והממצאים:
האמירה שזכתה ברוב קולות הייתה - הקנאה היא כוח חיובי בכך שהיא גורמת לנו לבחון 

את מערכת היחסים. אם כי, התוצאה הממוצעת היא רק "במידה מסוימת". 
ממסקנות המחקר ניתן ללמוד כי מידת ההסכמה על התוצאות החיוביות של קנאה, הייתה 
קשורה למידת הקנאה של הפרט. ככל שאדם תיאר את עצמו כקנאי יותר, כך נטה להסכים 
על ההיבטים החיוביים של הקנאה. מתוך הממצאים ניתן להסיק כי רק אנשים התופסים את 
עצמם כקנאים מסכימים על השפעותיה החיוביות. ייתכן מאחר ואנשים התופסים עצמם 

כקנאים מעוניינים להציג קנאה באור חיובי. 

קנאה רומנטית

מאת איילה מלאך- פיינס. בתוך: צילה של האהבה: קינאה רומנטית )1992(

         המילה קנאה )Jealousy( שורשה במילה 
‘Zelos’, שמשמעותה התלהבות,  היוונית 

אדיקות ומסירות קיצונית לדבר. 
על פי מילון אבן שושן יש לקנאה פירוש של 
"התלהבות קיצונית ומופרזת לדבר", אך יש לה 
גם פירושים אחרים, בניהם: "צרות עין, פחד 
מפני הצלחת האחר, יסורי נפש על שהאחר 
עולה עליו." וגם - "חשד בחוסר אהבה או 

בחוסר נאמנות, בייחוד ביחסי בעל ואשתו".
קנאה רומנטית היא תגובה מורכבת לאיום נתפס 

על מערכת יחסים חשובה או על איכותה.

         הישמר מן הקנאה, אותלו, מן המפלצת 
ירוקת העין אשר תשים לקלס את טרפה... 
איזו תופת היא להיות מלא כלות-נפש 

וקללה, ספקות ואהבה!" 
שקספיר, אותלו

"







]דמותו של אותלו[
...אותלו, מאקס. הוא ענק. הוא גדול מהחיים. הוא אוהב 
בתשוקה שמטלטלת את השחקים. הקנאה שלו איומה כל כך 
שכולנו רועדים מפַּחד לא רציונלי לחיים שלנו. הטרגדיה שלו היא 
גורלה של הגדּולה המעונָה, כשהיא ניצבת מול התהום הפעורה 

והשחורה של הכלום שאין לו פשר. זה לא אתה, מאקס.” 

מנהל האופרה, סונדרס לעוזרו מאקס כשהוא מתנדב לגלם את דמותו של 
אותלו באופרה, במקום הטנור הגדול- טיטו מרלי. מתוך ההצגה.

עולם הבמה של שייקספיר עוסק לרוב במלכים, נסיכים, דוכסים ורוזנים, 
יפות החצר ועלמי האצולה. על רקע זה מתרחשות דרמות אנושיות 

כבירות, טרגדיות נוראות וקומדיות מקסימות. 

אותלו הוא דמות נעלה. חרף זרותו וצבע עורו הכהה, הופך למצביע 
הנערץ והנודע, מקורב לבית המלוכה. קסמו, אצילות נפשו, אומץ ליבו 
וסיפורי גבורותיו, מזכים אותו באהבתה של דסדמונה, עלמה יפת תואר, 
בת למשפחת אצילים ונציאנים. על אף התנגדות משפחתה היא נישאת 
לאותלו ומצטרפת אליו במסעו לקפריסין, שם הוא משמש כמושל 

מטעם ונציה. 

Albert Alvarez, Tenor as Otello The Czech tenor Leo Slezak (1873-1946) as Otello 1909

"
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דמותו של אותלו מעוצבת כשל 
מנהיג גדול. בכל הקשור לענייני 
כמנהיג  פועל  אותלו  הצבא, 
אובדן  ונחוש.  מיומן  בלעדי 
שליטה בעבורו הוא סכנת מוות. 

אולם אותלו זר. לא רק בוונציה, 
אלא גם בכל הקשור לעולם 
האהבה והזוגיות, בשדה הזה 
הוא אבוד לגמרי. דסדמונה, 
ברצונותיה הסותרים לעיתים, 

מצליחה לערער את בטחונו. בנוסף יאגו הנבל, 
ש’מריח’ את חולשתו, מחדיר בו את הספק המכרסם בדבר נאמנותה 
ואהבתה של אשתו. אותלו לא מסוגל לשאת את עוצמת הרגשות ואת 
הפחד מפני אובדן השליטה בביתו ובליבו פנימה, “אם אי פעם לא אוהב 
אותך ישוב הכל לתוהו”. אותלו מפסיק לנהוג באורח הגיוני. הוא מאמין 
בקנאות. ההידרדרות של אותלו היא גופנית ונפשית. אותלו מתכנן לחנוק 
את דסדמונה על משכבה, כראוי לבוגדת ונואפת. עד לרגע החניקה 
הוא נאבק בעצמו. הוא מתלבט בין יופייה וטהרתה לבין רצון עז לנקום 
ולהעניש אותה על הפגיעה בכבודו. דסדמונה מתחננת “הגלה אותי אך 
אל תמית אותי”. אבל החיה כבר משחרת לטרף. אין עבר ואין עתיד ואין 

צדק ולא משפט, רק יצר הרס משתולל ללא מעצורים. 

אותלו חונק את דסדמונה בחמת זעם והאסון הנורא מתגלה מיד אחר 
כך. ייסוריו מגיעים לשיאם לאחר גילוי האמת- הבגידה מעולם לא 

הייתה ולא נבראה. אז חוזרת אליו צלילות דעתו והוא נושא את 
המונולוג הגדול ביותר שלו. הוא מסכם באופן מדויק את חייו: “על 
איש ספרו שלא השכיל אהוב אך רב מדי אהב”. בגלל האהבה הוא ויתר 
על חירותו, זו הייתה חולשתו, הוא לא ידע כיצד לשלב את האהבה 
בחייו וכך איבד הכל. אותלו קובע מהו העונש המגיע לו וגם מוציאו 

לפועל – כיאה לגיבור טרגי, אותלו שם קץ לחייו.

Otello Oranges, c. 1950s | Food Advertisment

Mario Del Monaco, Tenor 
as Otello (1954)

Arnold Azrikan, Tenor 
as Otello (1939)

Nikolai K. Pechkovsky 
(1896-1966), Tenor as Otello

Icilio Calleja, Tenor 
as Otello (1913)



הסימנים אשר יעזרו לך לזהות בגידה 
   מפסיק ליזום יחסי מין וכשאת יוזמת פתאום לו כואב הראש.

   משיב בשלילה לשאלתך האם הוא רעב בערב, היות וכעת אכל במקום אחר - 
         אם את מבינה למה אני מתכוון.

   קונה לעצמו תחתונים חדשים.

   פתאום צצים סימנים לא מזוהים על גופו

   משנה את הרגליו המוסיקליים ומתחיל להקשיב למוסיקה שונה ממה שהיה שומע עד כה. 

   נמצא בהיי מתמיד וקבוע ומוגזם ואינו נותן הסבר סביר למצב זה. 

   במקום המיסיונרית / בחושך / מתחת לשמיכה - פתאום הופך למחבר הקאמא סוטרא.

   האינטואיציה הנשית עובדת שעות נוספות.

   מצטרף לאימון בחדר כושר, לא תמיד הכי קרוב לבית, ומתחיל במשטר דיאטה.

   בגדיו מדיפים ניחוחות שאינם מוכרים לאפך הרגיש, פתאום שפתון מעטר את בגדיו 

   שותפיו / חבריו מתחילים לגמגם בנוכחותך.

   בן הזוג משועמם כאשר הוא נמצא בקרבתך ונדמה שהוא רק מחפש את ההזדמנות לצאת מן הבית.

   מתחיל לחפש הרפתקאות חדשות, ומתעניין בתחומים חדשים.

   ישן עם הארנק קרוב אליו ואפילו תחת המזרן, כמובן שבצד שלו.

   יוצא לקניות, מה פתאום הוא עושה קניות פתאום? וחוזר אחרי שעות, ללא המוצרים שביקשת
         ולעתים שקית קטנה עם מוצרים מעטים.

בוגד?!?!

בלשון זכר אך לצערנו פונה לשני המינים | מתוך: אתר TENYPS ציוד בילוש וחקירות

מה קרה, אֶה? יש לך שמה פאקאצה- במבינה?   מריה:  

כן. סי. בטח. יש לי שמה במבינה. יש לי שמה, האמת- היא,     טיטו:   

שתי במבינות. שתיהם ערומות-אֶ. קדימה! תציצי!    

יום אחד תקום בבוקר ותראה - אתה סופראנו!   מריה:  

ג'לוסיה, אֶה? ג'לוסיה! זה טֶריבילֶה.    ][ טיטו:  
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]היוצרים<<[



קן לודוויג 

רבים ממחזותיו הוצגו בברודווי ובווסט אנד. זכה בשני פרסי “לורנס אוליבייה”, שלושה פרסי 
“טוני”, שני פרסי “הלן הייאס” ופרס “אדגר”. 

מחזותיו הוזמנו על ידי התיאטרון השייקספירי בסטאטפורד והוצגו ב-30 מדינות וב-20 שפות 
שונות. 

מעבודותיו בברודווי ובווסט אנד: Crazy For You; Lend Me A Tenor )שיגעון באופרה( ; 
 Moon Over Buffalo; Twentieth Century; The Adventures of Tom Sawyer

and Treasure Islan

מחזות גדולים נוספים, הכוללים את שייקספיר בהוליווד: 
 Ladies ladies; Be My Baby; The Beaux’ Stratagem, an adaptation
 with Thornton Wilder at the request of the Wilder Estate; The Three
 Musketeers; The Fox on the Fairway; ‘Twas The Night Before Christmas;
Midsummer/Jersey, The Game’s Afoot; The Hound of the Baskervilles

ספרו, “איך ללמד את ילדייך שייקספיר” פורסם בשנת 2012 ע”י ההוצאה “קראון”. 
לודוויג למד מוסיקה ב”הארוורד” ותיאטרון באוניברסיטת קיימברידג’ באנגליה. 

 www.kenludwig.com :למידע נוסף אודות קן לודוויג

דורי פרנס, נוסח עברי

של  הדוכסית  הסוררת,  אילוף  לה-דוס,  אירמה  ויוליה,  רומאו  המלט,  לתיאטרון:  תרגומיו  בין 
אמלפי, פיגמליון, מי דואג לילד )תיאטרון חיפה(, הברווזון, החיים בשלוש גרסאות, כל החיים 
לפניו,  מלכת היופי של לינאן, הסוחר מוונציה, רעל ותחרה, ערי מדבר אחרות )הבימה(, פיאף, 
הדבר האמיתי, ברנשים וחתיכות, חיים פרטיים, חלום של לילה בלב קיץ, שם פרטי )בית ליסין(, 
השחף, נדל”ן, הזמרת קירחת יותר, הקיץ, אדמה קדושה, הקסם הגדול, משחק של אהבה ומזל 
המלך  כובע הקש האיטלקי, פרק ב’, קוויאר ועדשים,  )תיאטרון הרצליה(,  איזון עדין  )החאן(, 
ליר, ווייצק, קומדיה של טעויות, איש קטן מה עכשיו )התיאטרון הקאמרי(, המון רעש על לא 
כלום, החולה המדומה, סובניר )תיאטרון באר שבע(, שלוש אחיות, הדיבוק, הטייפ האחרון של 

קראפ )אנסמבל עתי”ם(, הלילה השנים-עשר )גשר(.

סיפורים מתל אביב  אוץ מאת ברוס צ’טווין,  ולדימיר נאבוקוב,  גוגול מאת  תרגומיו בספרות: 
האמה  מאת  הסוציאליסט  המכשף  פרשת  פלובר,  גוסטאב  של  מכתבים  ברגנר,  אודרי  מאת 

טומה.
ושות’”:  “שייקספיר  באתר  דורו  ובני  שייקספיר  מאת  למחזות  תרגומיו  את  למצוא  ניתן 

 Shakespeare.co.il
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משה נאור, במאי
שירת בתיאטרון צה”ל ובלהקה צבאית. בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב )1997(. 

בין ההצגות שביים: בתיאטרון חיפה: משפחת ישראלי מאת בועז גאון, סוחרי גומי מאת חנוך 
לילד  דואג  מי  מאמט,  דיוויד  מאת  באתי  ממנו  המקום  יונסקו,  אז’ן  מאת  והרעב  הצמא  לוין, 
גזע  יוסף,  בר  יוסף  מאת  אנשים קשים  סיני,  רוני  ז’ורנאל מאת  איזראל  טום סטופארד  מאת 
שמו הולך לפניו מאת אפרים קישון  דיוויד מאמט. בתיאטרון חיפה בשיתוף הקאמרי:  מאת 
)זוכת פרס התיאטרון 2008(, ימי שלישי עם מורי מאת ג’פרי הטשר ומיטש אלבום, כולם היו 
בני מאת ארתור מילר )זוכת פרס ההצגה המתורגמת 2011(, שיגעון באופרה מאת קן לודוויג. 
בתיאטרון הקאמרי: שמנה מאת ניל לאביוט, הכתובה מאת אפרים קישון. בתיאטרון הבימה: 
נודניק מאת פרנסיס וובר. כתב וביים את פחד קהל בצוותא. ערס פואטי עם בוגרי ניסן נתיב 
ירושלים. מחזמר עם בוגרי ניסן נתיב תל-אביב. בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער: הלילה 
הזה מאת דפנה אנגל )הצגת השנה לנוער לשנת 2008( תום-כמה סיבות לחיות מאת וייל אינו 

בתיאטרונטו 2006. 

משמש כמנהל אמנותי של תיאטרון חיפה מתחילת 2008.

לילי בן נחשון, עיצוב תפאורה 

בוגרת לימודי אמנות בבצלאל ולימודי עיצוב תפאורה ב- Motley, לונדון.
בין ההצגות שעיצבה לאחרונה:

בתיאטרון חיפה בשיתוף הקאמרי: בית ספר לנשים, כולם היו בני, ימי שלישי עם מורי, שמו 
אמא  המקום ממנו באתי,  תש”ח,  מי דואג לילד,  אנשים קשים,  הולך לפניו. בתיאטרון חיפה: 
הבימה(.  )בשיתוף  שימל  מוריס  גומי,  סוחרי  והרעב,  הצמא  המכוער,  פשוט,  סיפור  מלכה, 
הרטיטי  הנפש הטובה מסצ’ואן,  ותרנגולות,  סכינים  יחדיו,  הילכו שניים  בתיאטרון הקאמרי: 
את ליבי, שמנה, הכתובה, עקר בית. בתיאטרון הבימה: ליזיסטראטה, ביקור הגברת, מונוגמיה, 
השחף, אלינג, תמונות מחיי נישואין, הכבש ה-16, משפחה, חתול רחוב, אמבטיה מיטה פארק, 
הסרפד של השכן. בתיאטרון החאן: בידרמן והמבעירים. ת.אורנה פורת: הברווזון המכוער )פרס 
עיצוב התפאורה 2012(, פצפונת ואנטון, יש ילדים זיג זג, צבעים בחול )פרס עיצוב התפאורה 
2007(, ליצן החצר. מדיטק: לב של מלך, הקץ של העץ )פרס עיצוב התפאורה 2009 (, אבטיח. 
התיאטרון הערבי עברי: התקווה-אינסטליישן. הקאמרטה הישראלית: חיים גורי: עיצוב במה 

ווידאו.



אורנה סמורגונסקי, עיצוב תלבושות 

מטמורפוזה, כובע מלא  עיצוב בתיאטרון:  אוניברסיטת ת”א, החוג לתיאטרון. עבודות  בוגרת 
רצח, אויב העם, המפקח, חברות הכי טובות, הורדוס, ליזיסטרטה 2000, הרב  גשם בבית צבי. 
הצמה של אבא, אשה בעל בית, מילאנו, המפיקים,  ואני,  ילדים רעים, הדודה  קמע, קופנהגן, 
מותו של סוכן, יומן חוף ברייטון, כנר על הגג, היה או לא היה, תרה, ינטל, הבדלה, גטו, איחש 
רומן  השלישי,  ריצ’רד  השני,  ריצ’רד  סטמפניו,  קברט,  טוב,  סוף  האריסטוקרטים,  פישר, 
ספר  שבעה,  סילביה,  אמנות,  ימיו,  סתיו  ביאנקה,  ומוד,  הרולד  הקאמרי;  בתיאטרון  משפחתי 
מבזק  הקונצרט,  תאונה,  אלטלנה,  חברים,  עם  ארוחה  ז’קו,  זוכרים,  המים  טוב,  ערפל,  הג’ונגל, 
חדשות, סליחות, מה עושים עם ג’ני, פלדה, נערי ההיסטוריה, מראה מעל הגשר, בתיאטרון בית 
ליסין; חבילות מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, ציד המכשפות, שלוש נשים גבוהות, 
הדיבוק, מועדון האלמנות העליזות, סוסים על כביש גהה בתיאטרון הבימה. הדוד מקייפטאון, 
המיליונרית  הכפיל,   אותלו,  בעלה,  את  שבישלה  האשה  להיות,  או  להיות  הסוררת,  אילוף 
מנאפולי, בתיאטרון חיפה; המתחזה בתיאטרון באר–שבע. מקס ומוריץ, המלאך, נחמן במדיטק. 
עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו בבימויו של עמרי ניצן. עיצבה תפאורה לטקס הענקת 

פרס ספיר בטלויזיה. 

חני ורדי, עיצוב תאורה

בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב במגמה לעיצוב תאורה.

ובתי ספר למשחק. חברה  עיצבה תאורה לכל התיאטרונים בארץ, למופעי מחול, פסטיבלים 
בוועדה האמנותית של פסטיבל עכו לתיאטרון אחר )2008 – 2005(. זכתה בפרס עיצוב תאורה 
להצגות ילדים לשנת 2007 על ההצגה אוזו ומוזו מכפר קקרוזו המדיאטק חולון, ולשנת 2011 על 

ההצגה הברווזון המכוער, תיאטרון אורנה פורת, שתיהן בבימויו של ישראל גוריון.

בין עבודות העיצוב האחרונות שלה: תיאטרון חיפה: סיפור פשוט, יוליסס על בקבוקים, תש”ח, 
כולם היו בני )בשיתוף הקאמרי(,  )בשיתוף הקאמרי(,  שמו הולך לפניו  אמנות,  איזראל ז’ורנל, 
גזע. תיאטרון הקאמרי: הנפש הטובה מסצ’ואן, עד לא ידע.  המדיאטק חולון: הקץ של העץ, 
לב של מלך.  תיאטרון צוותא: שירת העצבים, ליזי. פסטיבל “הרמת מסך”, סוזן דלל. פסטיבל 
 .2011 זוכה פסטיבל עכו  מלח מים, הזירה הבינתחומית,    “אינטימה דאנס”, תיאטרון תמונע. 

התקפת לב, אנסמבל ציפורלה.
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עדי כהן, ניהול מוסיקלי, עריכה ועיבודים

פרס  זוכה  הקונצרטים,  ואולם  מחול  תיאטרון,  פרסומות,  טלויזיה,  לסרטים,  מוסיקה  מלחין 
אקו”ם לשנת 2012 עבור המוסיקה שהלחין לסרט האנימציה המצליח לילדים “כספיון”, פרס 
האקדמיה הישראלית לקולנוע עבור המוסיקה לסרט “מסוכנת” ופרסים רבים נוספים בארץ 
ובעולם. סיים בהצטיינות את המחלקה לקולנוע באוניברסיטת ניו יורק, על מלגה של מאסטרו 
ליאונרד ברנשטיין. יצירותיו זוכות להערכה רבה בקרב אנשי מוסיקה כלאלו שיפרין )“משימה 
בלתי אפשרית”( והוא עובד עם במאים מהוללים כזביגנייב ריבצ’ינסקי הפולני )זוכה ה”אוסקר” 

האמריקאי(, גיל אלקבץ )“ראן לולה ראן”( בגרמניה ועוד. 

בין הסרטים להם הלחין את המוסיקה: לילסדה, שירת הסירנה, סודות משפחה ועוד. בטלויזיה: 
דאוס, מתי נתנשק, האקס המיתולוגי, משמורת ועוד. בתיאטרון: החולה המדומה )החאן(, לילה 
לקום  לשבת  מחול:  ועוד.  )הקאמרי(  וג’ונסון  הלפרין  )תמונע(,  לחו”ל  קפיצה  )צוותא(,  בת”א 
הפיל שרצה להיות הכי  )סרט והצגה(,  כספיון  ניר בן גל הלהקה(. לילדים:  )ליאת דרור  אהובי 
“הופ”  “בייבי”,  ערוצי  עבור  רבות  אנימציה  סדרות  טלויזיה(,  )סידרת  סומסום  סיפורי  )סרט(, 

ועוד. יצירות קונצרטיות: פיאצולה מחזור שירים )בכורה עולמית בקרנגי הול, ניו יורק( ועוד.

ערן לביא, כוריאוגרפיה קרקסית

ערן לביא - לוליין, מעצב תנועה, במאי  קרקס ומורה למיומנויות הקרקס. בוגר החוג לתיאטרון 
היה חבר בלהקת   , דנא  וקרקס אצל אברהם  רחוב  לימודי תיאטרון  באוניברסיטת תל-אביב, 
 Perpetuum Mobile. כוריאוגרף הבית  המחול של רות זיו-אייל, ומייסד להקת הקרקס 
בני  ובאופרה:  בתיאטרון  תנועה  כמעצב  עבודותיו  בין  וממייסדיו.  נוצר  תיאטרון  להקת  של 
ערובה, השקרן, הדוד מקייפטאון – תיאטרון חיפה, הכלה המכורה, בסטיין ובסטיינה – האופרה 
הישראלית, הקוסם מלובלין – תיאטרון היידשפיל, פסנטסילאה, הגבול והשיבה, ארץ בושת, 
כוח  כנגד  קרקס:  מופעי  כבמאי  עבודותיו  בין    ועוד.  נוצר  תיאטרון   – ערבה  מלחמה,  מחזות 
Perpetuum Mobile, קברט לילי, אור   – ג’אגליסימו  המשיכה, להיות לוליין, מר קרקס, 

בנוצר – תיאטרון נוצר, המופע הישראלי IJC  - 2010 ועוד.
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דוקי עצמון, הדרכה קולית

– המכון למוסיקה של סמינר הקיבוצים. מלמדת ב”בית צבי”,  לימדה שנים רבות ב”אורנים” 
שם היתה שותפה ליצירת מחזות הזמר צ’ריטי המתוקה, ערב ברודווי, גריז, משתגעים מאהבה. 
עבדה שנים רבות בחיפה בהדרכת שחקנים בדיבור ובשירה, ובעריכה מוסיקלית של ההצגות 
פלטונוב, אדיפוס, וינה על הים, הדה גבלר. בנוסף, הדריכה קולית ומוסיקלית בהפקות עלובי 
החיים במשכן לאמנויות הבמה; שירי לאה גולדברג בתיאטרון החאן, משורר בניו–יורק בפסטיבל 
ישראל, מנגינות מוזרות, ערב שירי חזי לסקלי כולם למוסיקה של דורי פרנס. בתיאטרון בית 
ליסין: ברנשים וחתיכות, שיקגו, אחים בדם, נערי ההיסטוריה, מייק ברנט. בתיאטרון הקאמרי: 

כנר על הגג, סוף טוב, וויצק, ינטל, קברט, המצעד )עם יורם לוינשטיין(.





]השחקנים<<[



דביר בנדק   טיטו מרלי, טנור עולמי מפורסם
בוגר מסלול משחק בחוג לתיאטרון, אוניברסיטת ת”א, 1997.

בין תפקידיו בתיאטרון: שחקן תיאטרון הבימה 1998-2008: הדיבוק, 
יוליוס קיסר, לב-טוב, כריש פטיש, החייל האמיץ שוויק, קדיש לנעמי, 
טנגו, בגדי המלך, חודש בכפר, הנאהבים והנעימים, מבקר המדינה, 
פירורים, הנהג של מיס דייזי. שחקן תיאטרון חיפה 2008-2009: שלוש 
מסיבות, המקום ממנו באתי, המכוער. שחקן תיאטרון גשר מ-2010: 

רויזור, דון ז’ואן, הארווי.

הפקות תיאטרון: פסטיבל עכו: מחכים לגודו )בתפקיד פודזו, 95’(, 
התבוננות )98’(, גבר אישה מלים )99’( פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא: 
הוא )97’(, 4 על 4 )2000(, מחזה לילה )03’(, שטחים ופרידות )04’(, מאחר 
)08’(, תיאטרון צוותא: ג’ונגול )01’(, פחד קהל )03’(, צפירה )05’(, מלחמה- 

אופרת רוק )08’( תיאטרון הרצלייה: גוד )02’( תיאטרון תמונע: משחקי 
חברה )06’(, רויזור )07’( תיאטרון אורות: אני עם אשתך גמרתי )03’(.

בטלוויזיה: סיבת המוות רצח, רצח מצלמים, חובו של אהרון כהן, אלף 
קלוריות ליום, בית משפט, מיי פירסט סוני, המכון, שאול, צימרים, זבנג, 
מבצע סבתא, פרשת השבוע, הרצועה, אודטה, מירי לא חסה, קוויקי, 
הנפילים, חקירה פנימית, מקום לדאגה, גם להם מגיע, פאפאדיזי, החיים 

זה לא הכול, סברי מרנן, המשרד, המגיפה, טקסי דרייבר.

בקולנוע: קיצור תולדות האוהבים, דלתא פורס, זמן אויר, מרס תורכי, 5 
דקות בהליכה, סימה ועקנין מכשפה, איזה מקום נפלא, מתנה משמיים, 
אסקימו לימון, אסקימוסים בגליל, סיפור גדול, עוד אני הולך, המתקפה.

ועוד מגוון פרסומות, הצגות ילדים, ערבי תיאטרון חד-פעמיים 
וסרטי סטודנטים רבים.
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עירית קפלן   מריה, אשת הטנור
בוגרת ביה”ס הגבוה לאמנויות הבמה “בית צבי”, 1998. זכתה במלגות 

הצטיינות ב– 96, 97 ו-98. 

בין תפקידיה בתיאטרון: תיאטרון הספרייה: פלייבוי של עולם המערב 
)פגין(, כך אוהבים האחרים )תרזה(, יוסף וכתונת הפסים )אשת פוטיפר(, 

סיפורי נרניה- האריה המכשפה וארון הבגדים )המכשפה(. 
בתיאטרון ויימר, גרמניה, בשיתוף עם הקאמרי: חלום ליל קיץ )טיטניה( 
תיאטרון הקאמרי: כטוב בעיניכם )אודרי(, רווקים ורווקות )בתפקיד בולה. 
מילגה ע”ש עדנה פלידל לשחקנית המבטיחה(, כובע הקש האיטלקי 
)קלרה(, עוץ לי גוץ לי )החצרונית(, פלונטר )ציפי ועוד דמויות אחדות(, 

שמנה )בתפקיד הלן. פרס הקאמרי לשחקנית המצטיינת(, יתוש 
בראש )אנטואנט(, היה או לא היה )פנינה(, ינטל )פרומקה(, זהב 

טורקי )בת שבע(, שיץ )שפרכצי(, קברט )קוסט(, פופר 
)שוורציסקה(. איש קטן מה עכשיו.

בטלוויזיה: דומינו גרוס, בקצב הקצב, הפרקליטים, 
גדול  ראש  וספקטור.  פרנקו  פרחים,  שאול 
)בתפקיד חבצלת( ב-YES. אלופה )בתפקיד 
יפית( ב-HOT. זנזורי )בתפקיד חני- תפקיד 

 .YES-נשי ראשי( ב

בקולנוע: סיפור גדול )זהבה, תפקיד נשי ראשי. 
פרס השחקנית המצטיינת של הקולנוע הישראלי 

לשנת 2009(. העולם מצחיק )תפקיד אורח בסרט 
של שמי זרחין( .
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מוטי כץ   סונדרס, מנהל האופרה
בוגר ביה”ס הגבוה לאמנויות הבמה “בית צבי”, 1982. 

בין תפקידיו בתיאטרון: תיאטרון חיפה: שיחות עם אבי. 
תיאטרון באר–שבע: יונו והטווס, שפע, המלך הצבי, אליל ההמונים, 

השטן במוסקבה, כותרת ראשית. 
תיאטרון החאן: חברה, לס מואה טמה, אנה גלקטיה, קילר ג’ו, מידה כנגד 

מידה, הבתולה מלודמיר, האישה מן הים, שמיים. 
התיאטרון הקאמרי: קרום, כטוב בעיניכם, מילאנו, יתוש בראש, הבדלה, 

איחש פישר, אורזי המזוודות, נשות טרויה. 
תיאטרון בית ליסין: עשו עליך סרט? 
תיאטרון הבימה: פרגודים, הנאהבים 

והנעימים. 
אנסמבל תיאטרון הרצליה: גשם שחור, 

ירמה, דון קיחוטה. 

הפוך,  פלורנטין,  טלוויזיה: 
האישה באפור, בנות בראון, 

מה שנחוץ לרווק, החיים זה 
לא הכל ועוד. 

קולנוע: גרופיס, אספלט 
צהוב, חלומו של הנרי. 

ממטבחו של  יחיד:  הופעת 
שחקן – סטנד אפ תיאטרלי.
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יעל טל   
מגי, ביתו של סונדרס

בוגרת מגמת תיאטרון בתיכון “תלמה ילין” )2001( בוגרת הסטודיו 
למשחק של יורם לוינשטיין )2007(.

בין תפקידיה תיאטרון: 
בתיאטרון חיפה בשיתוף הקאמרי: בית ספר לנשים )אנייס(.

בקאמרי: המלט )אופליה(.
מדיטק: סוד הגן הנעלם, חולם בעברית. 

)2012( מלגה מטעם התיאטרון ע”ש עדנה פלידל.
יוצרת ומשתתפת בקבוצת המערכונים “הגדוד העברי”.

בטלוויזיה: בנות הזהב, שירות חדרים, הבורר, האלופה, חצויה, 
המובילים, מבצע קיפוד.

בקולנוע: למלא את החלל, הערת שוליים.
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עידו רוזנברג   מקס, עוזרו של סונדרס
בוגר תלמה ילין 2002, בוגר בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי 2005. 

זוכה פרס צבי קליר על הצטיינות בשלושת שנות הלימוד. 

בין תפקידיו תיאטרון: בתיאטרון הספרייה: משהו יפה, אחים בדם, 
הלילה הקצר ביותר בשנה, קברט. 

בתיאטרון הקאמרי: ע’ 17, משפחה חמה, כנר על הגג, האריסטוקרטים, 
ריצ’רד השלישי.

בתיאטרון הבימה: העז או מי זאת סילביה, אכזר ורחום, הכבש הששה 
עשר, אנטיגונה, חברון, יוסף וכתונת הפסים המשגעת, בראבו - שרים 90.
בתיאטרון בית לסין: נערי ההיסטוריה, ארץ הצללים, אביב מתעורר, 

אחים בדם, הקוסם מארץ עוץ.

בטלוויזיה: תמיד אותו חלום, חקירה פנימית, חטופים, מעורב ירושלמי, 
החיים זה לא הכל.

מביים בתלמה ילין ובבית צבי.



גילת אנקורי   
ראש אגודת הידידים

של האופרה

נולדה בארה”ב. עלתה ארצה לשרת בלהקת חיל האוויר. 
למדה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל–אביב. 

בין תפקידיה בתיאטרון: החולה ההודי, הבדלה, אורזי המזוודות, סוף 
טוב, סוף שבוע עם תום, הבוגר, המורדים, מי מפחד מוירג’יניה וולף?, 

ילדים חורגים לאלוהים, כנר על הגג, אורח בא, הזוג המוזר )הגירסה 
הנשית(, איך להיות אמא יהודייה בעשרה שעורים, בעל בריבוע, 

המלחמה בבית, שלגיה, טירונות, . 

בטלוויזיה: עספור, רמת אביב ג’, תנוחי,
טלנובלה בע”מ, מבתים, מישהו מטפל 

בך, אבק כוכבים, קשר משפחתי, 
חברים מצויירים, .

בקולנוע: הלהקה, אמי הגנרלית, 
דיזנגוף 99, נקמתו של איציק 
פינקלשטיין, הגמל המעופף, 

נישואים נוסח תל־אביב, 
5-5, איים אבודים. 

נשואה למייקל, אמא ל-2 בנות 
ו-2 כלבות.
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אסף פריינטא   הבל-בוי

בוגר ביה”ס הגבוה לאמנויות הבמה “בית צבי”, 2002. 

זוכה מלגות קרן שרת 1999, 2000, 2001. 

זכה בקאמרי במלגה ע”ש עדנה פלידל לשנת 2004. 

בין תפקידיו תיאטרון: בתיאטרון הקאמרי: מעיין הכבשים, אמא קוראז’, 
עוץ לי גוץ לי, כובע הקש האיטלקי, קוויאר ועדשים, עיר הנפט, המלט, 
פלונטר, יתוש בראש, הנפש הטובה מסצ’ואן, משרתם של שני אדונים, 

אורזי המזוודות .
תיאטרון הספרייה: משחקי פיג’מה, אבות ובנים, אמדיאוס. 

פרויקטים מיוחדים: השטן ממוסקבה – תאטרון 
גשר, פסטיבל ישראל– פרויקט משורר בניו יורק, 

סווני טוד הפקה קונצרטנטית – תלמה ילין 

בטלוויזיה: שתי עונות בקומדי סנטרל - 
קאמבק, ערוץ לוגי מבצע קיפוד עונה 

3 - מנחם צלקת, השמינייה, נאור ציון, 
צעירי תל אביב, הבורר, ליאור שליין, 

פוטו פיניש.

דיבוב: מדגסקר, קונג פו פנדה, שרק, 
תזיזו ת’רגליים, הנסיכה והצפרדע 

ועוד. 
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תמר קינן   דיאנה, זמרת סופראנו
ילידת תל אביב. בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל-אביב 1997, 

ו”קור ורוניק נורדה”, פריס 1994.

בין תפקידיה תיאטרון: תפקידים בתיאטרון גשר: שלוש אחיות )נטשה(, 
מר ברינק )מרסי(, אוכלים )זמרת(, ים )לוצ'טה(, מזימה ואהבה )לואיזה(, 

השטן ממוסקבה )נטשה(.

משנת 2001 שחקנית התאטרון הקאמרי: קברט לוין - מערכונים- 
תפקידים שונים, ליזיסטרטה 2000 )ליזיסטרטה(, טובים השניים )ג'ניפר(, 

עד ראייה )מרגרט(, עיר הנפט, אחורי הקלעים )ברוק(, פלונטר )מיכלי 
ועוד תפקידים(, עקר בית )יעלי(, שמנה )ג'ני(, בואינג בואינג )גרטשן(, 
הרטיטי את לבי )ללללה(, כסף עובר ושווא )בטי(, אלוף הבונים )קאיה(, 

בעל למופת )יפית(, אורזי מזוודות )נינה /ציפורה(, עדלאידע )נעמי(.

בטלוויזיה: מנחה בתכנית לאו דווקא בערוץ הראשון, טלנובלה בע”מ 
)אפרת/אופק( ב- HOT,  החברים של נאור )מיקה( בערוץ 10, נשואים 

פלוס )אפרת קלדרון( בקשת.

בקולנוע: משהו מתוק )מיטל(, הדברים שמאחורי השמש )יעל(.



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.
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אמנות | קומדיה עכשווית מאת יסמינה רזה

משהו למות בשבילו | קומדיה סאטירית. עיבוד ל’’המתאבד’’ מאת ניקולאי ארדמן 

יוליסס על בקבוקים | מחזה חריף ונוקב על חברה, מוסר וחירות האדם

איזראל ז’ורנאל | קומדיה קצבית מקורית מאת רוני סיני
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אגודת עמיתי התיאטרון הקאמרי בישראל

מועצת המנהלים

יו"ר הדירקטוריון
שלום אלקיים

מ"מ יו"ר הדירקטוריון
שלי חשן

חברי הדירקטוריון
מיקי ירושלמי

חביבה אבי-גיא
שמואל גפן
דפנה הראל

אלי לוי
משה קורניק

חנה תמיר
מיכל וייסברוט

מנכ"ל
עו"ד יוחנן דן

סמנכ"ל
יואב קרן

מנהלת לשכה
הודיה עזר

מנהל כספים
רו"ח אורי קופרברג

יועץ משפטי
עו"ד איתן הברמן

מבקר פנים
רו"ח משה בקשי

מנהלת חשבונות
זהורית אברהם

מנהל תפעול ואחזקה
דוד אשכנזי

נעם סמל מנהל כללי  
עמרי ניצן מנהל אמנותי  

יפה ענתבי מנהלת אדמיניסטרטיבית 
חביבה הדר מנהלת כספים וחשבת 
מיטל קלפה מזכירת התיאטרון  
דפנה הררי מנהלת שיווק  

אפרת ליבנה דוברות ויחסי ציבור 
רות אזר-מדברי מנהלת הפרסום  

אפי שירי מנהל התפעול  
ריבה גולדברג מנהלת הפקות וייצור 
ד"ר ורדה פיש מנהלת קשרי חוץ  

אבי גז מפיק ראשי  
חיים סלע מפיק מחזמרים והצגות מוזיקליות 

ורדית שלפי מרכזת המחלקה הדרמטורגית 
שלומית לשם מרכזת אגודת העמיתים 

מירי סבן אבי קלמה   המחלקה החינוכית 
סופי וייס גלינה לרמן   מנהלי חשבונות 

סאשה גלאטקי אלינה אבקומוב  טטיאנה אורמן 
לימור רוטשילד מח' שכר  

מח' מנויים ע"ש שולה הגרי
נורית הרפז מנהלת    

יהודית סילבר ורדי חן   אחראיות:  
מרינה סלבין נחמה אפשטיין   ילנה אבזגאוז  
מיטל אקרמן שגיא קרישר   קורה בליצשטיין  
רוני פרידמן נורית חפץ   שיר הוכרמן  
לוטן וקסלר גלית יפת   טירל יגוני 

אפרת וקסלר שלי כתר   דור בטיטו  
מירב שטרן ניר ליבמן  מענית פיין  
מיכל אוחנה  אוהד לורי  קופאים 

סיון הררי ליבי רן   דקלה הדס 
דברת והבה ליטל בן נעים  עידן לוי 

גלי טימן עידו בן-עמי   
אבישג מור מח' מנויים לועדים  

זמירה בן בסט ביקורת דו"חות קופה 
עינת פנחס מנהלת   מח' מכירות  
ויקי מזרחי רינת מור יוסף  אריאלה לוי-סבג 

מח' פיאות ואיפור ע"ש מליקה שכטר
מלאני קפלן מנהלת   
רנה שפלר טטיאנה רוזנשטיין  נטשה אוסמולובסקי 

ילנה פרגמן לרה גולומב   
אורלי שנברגר מנהלת  מחלקת אביזרים - 
ולריה גלוזמן   
הדס אבנרי מנהלת  מתפרה  
נועה כרמון רימה חזין  אביב רון 

אלכס גולדין נגריה/מסגריה  
מזל מלכה-קטי  נאוה לוי  מנהלי הצגה 
שרה לבקוביץ'  הלית זיו-הדס-פארי  סיגל קרייף  

ניסן זהירה  הראל קלמרו  נילי בארי 
דפי אברבך ע' למנהלת אדמיניסטרטיבית 
עדי וולוצקי ע' למפיק הראשי  
נועה דקל ע' למנהלת השיווק  

רונן לניאדו מנהל  סדרנים ואולמות  
רון בן-גידה אדם הנרי   
עמית אורן רומן ברקוביץ'   

זיו גולן מועדון קפה תיאטרון 
אדם רמי רותי מלמד  מרכזיה 

אבי מרכוס מינהלה   
מישל זבלודוביץ' קלדנית   

המכון למחזאות ישראלית ע"ש חנוך לוין )ע"ר(
שמרית רון מנהלת כללית  

קרן ליאור
קרן יונה אתינגר והווארד גילמן למחזאות מקורית

יעקב משה מנהל טכני  
יוסי כוכבי  שמואל פקרמן  מנהלי במה 
רונן שלו שרלי סבח  אילון מעודד 
ג'קי חן אבי גרינברג  ששון סגרון 

דרור שאשא צוגים, תכנות והפעלה 
בועז רותם מנהל  מח' תאורה וסאונד 
אלי טמסוט דן סיון  תאורנים 

דוריאן אופינקרו דמיטרי אוסמולובסקי   אבירם שהינו 
אלי חדידה סילביו מאירסון  שמוליק אטמזגי 
ולרי רייזס אחראי:  סאונד  
ישי חממי ברוך ביבס  אייל רייכשטט 

אוהד לויטן אחראי:  וידאו 
ליאורה ענבר מח' מלבישות ואבזרניות מנהלת  

שרה כהן  רותי לוי  אתי אליאס 
רעיה לידר ציונה זקן-ברק  דפנה הנדלי-יצחקי 

אירנה ויימן   
עו"ד עופר שחל יעוץ משפטי משרד שחל את האזרחי 

רו"ח אלכס וטובה הילמן רואה חשבון  
רו"ח דניאל פרייטג רו"ח ארז אברהם  מבקר פנים 

יעקב הכהן ממונה בטיחות  
ליד מישרד פירסום  

אקי אבני
שלומי אברהם

אלינור אהרון-בן אבי
יפתח אופיר

שרונה אלימלך
גילת אנקורי
נדב אסולין

רותי אסרסאי 
עדי ארד

חרות אשכנזי
אילנה באואר

יעל בדש
אניה בוקשטיין

יניב ביטון
דיויד בילנקה

טל בלנקשטיין
אסנת בן יהודה
שלמה בר-אבא

רמי ברוך
מיכל ברנשטיין
מונה ברקוביץ'

שירי גדני
נעה גודל

אסף גולדשטיין
לימור גולדשטיין

אלי גורנשטיין
יוסי גרבר
נטע גרטי

אבי גרייניק
אילנית גרשון

עזרא דגן
אלון דהן
נתן דטנר
תיקי דיין

שמואל וילוז'ני
שרית וינו-אלעד

דניאלה וירצר

שלמה וישינסקי
טל וייס

שרית וינו אלעד
ענת וקסמן
ליאור זוהר
נסים זוהר
אביב זמר

עומר זימרי
אורטל חאייק
יצחק חזקיה

ציון חורי
ליאור חקון
איתי טיראן
אבי טרמין

גדי יגיל
אוהד יהודאי
הלנה ירלובה

שחר ישי 
איציק כהן

אלברט כהן
ארז כהנא

מוטי כץ
יוסף כרמון

עודד לאופולד
אביטל לבני

יואב לוי
יחזקאל לזרוב

כנרת לימוני
ג'יטה מונטה
עידו מוסרי

רובי מוסקוביץ'
ערן מור
קרן מור

קובי מורסיאנו
רבקה מיכאלי
רמה מסינגר

חנה מרון

מנשה נוי
דינה סנדרסון

שרה פון שוורצה
מיי פיינגולד

אסף פריינטא
גיל פרנק

אופיר צמח
יוסי קאנץ

אסתי קוסוביצקי
תמר קינן

יפתח קליין
זיו קלייר
מיקי קם

עירית קפלן
רועי קקון
דרור קרן
אורי רביץ

עידו רוזנברג
אודי רוטשילד

יוסי רחמני
שני שאולי
איה שבא

אנדריאה שוורץ
אולה שור-סלקטר

אוהד שחר
רוני שיינדורף

שהם שיינר
ניסו שליו

תמר שם אור
גלעד שמואלי

דן שפירא
ערן שראל

עודד תאומי
אביהוד תדהר

עמוס תמם

מועצת הנאמנות
רון חולדאי - יו"ר
אוסקר אבו-ראזק

עמיקם בן צבי
דוד ברודט
יוסי גרבר
ערן גריפל

משה הנדלס
אמינה הריס

יגאל וינשטיין
שלמה וישינסקי

אתי כספי
ליאורה מינקה

חנה מרון
מנחם סלע

רון סמוראי
ליאורה עופר

גיל פייר
ישראל פלג

יואב צוקרמן
תמר רודיך

אמיר רוזנברג
זאב רותם

לינדה שטרייט
אברהם תירוש

ועדת הביקורת
בנציון דל - יו"ר

רון ארנרייך
עמיקם בן צבי

הועד המנהל
יגאל וינשטיין - יו"ר

דוד ברודט
אמינה הריס
יואב צוקרמן
תמר רודיך

אמיר רוזנברג
זאב רותם

אברהם תירוש

ליאורה מינקה 
גיל פייר

לינדה שטרייט

להקת שחקני התיאטרון )לפי סדר הא"ב(

הצגות הקאמרי שייצגו את ישראל בחו"ל
גורודיש, פליישר ניו־יורק, מאי 1995.
שיינדלה בואנוס-איירס, נובמבר 1995.

קומדיה של טעויות בודפשט/וינה, אפריל 1997.
סיפור משפחתי היידלברג, בון, ויימאר, מרץ 1998.

ויאמר. וילך אדלייד, אוסטרליה, וושינגטון די.סי; המבורג, 
דיסלדורף, מינכן, 1998; ברלין/לונדון, 1999; סאן-פרנציסקו, 2000.

וישתחו. וירא המבורג, ספטמבר 1998.
רצח פסטיבל פרמה, 1998; היידלברג, בון, ויימאר, 1999.

המורדים פרנקפורט, אפריל 2001.
מיתוס פסטיבל לינקולן סנטר, ניו־יורק; פסטיבל ציריך, 2003.
אשכבה אתונה, מאי 2000; אקספו 2000-גרמניה, יולי 2000; 

פסטיבל תיאטרוני אירופה-בודפשט, נובמבר 2000; ורשה, מאי 2001; 
ברלין, נובמבר 2001; פסטיבל סיביו, בוקרשט, יוני 2004; פסטיבל 

בייג'ין, אוגוסט 2004, מרץ 2006; אנקרה ואיסטנבול, פברואר 2006; 
פסטיבל תיאטרוני אירופה-צ'כיה, יוני 2007; פרם-רוסיה, אוקטובר 

2010; בייג'ין, אוגוסט 2012.
עד ראיה היידלברג/וויסבאדן, מאי 2005.

יעקובי ולידנטל פסטיבל ארבע תרבויות, לודז', נובמבר 2005.
בצהרי היום פסטיבל ישראלי בניו־יורק, פברואר 2006; פסטיבל 

בינלאומי בקייב, מאי 2006; פסטיבל ארבע תרבויות, לודז', אוקטובר 
2006; פסטיבל קיל, נובמבר 2006, אּוְלם, אפריל 2008.

צחוק של עכברוש וורשה, מאי 2006; בוקרשט, יוני 2008.
המלט פסטיבל שקספיר, גדנסק, אוגוסט 2005; פסטיבל שקספיר, 
בוקרשט, מאי 2006; פסטיבל שקספיר, וושינגטון די.סי., מרץ 2007; 
קליבלנד פלייהאוס-קליבלנד, אוהיו, מאי 2008; שנחאי, מרץ 2009; 

מוסקבה, אוקטובר 2009.
פלונטר פסטיבל קייפטאון, מרץ 2006; פסטיבל בינלאומי 

בוויסבאדן, מאי 2006; פסטיבל בינלאומי לאמנויות הבמה, סיאול, 
אוקטובר 2006; הפסטיבל הבילנאומי "סט", שטוטגרט, נובמבר 2006, 

ברלין, מרץ 2007; בוקרשט, מאי 2007; לודוויגסהאפן, אוקטובר 
2007; אּוְלם, אפריל 2008; לונדון, ברביקן סנטר, ינואר 2009.

האב פסטיבל ארבע תרבויות, לודז', מאי 2007.
אנטיגונה התיאטרון הלאומי ע"ש צ'אן קיי שק, טייפה, אפריל 

2008; הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון, שיזואוקה, יפן, יוני 2008; 
פסטיבל לדרמה יוונית עתיקה, קפריסין, יולי 2008.

הדיבוק הולנד, צכיה, גרמניה, 2009-2011.
לארץ המובטחת פאריס, מרץ, 2009.

השיבה לחיפה וושינגטון די. סי., ינואר, 2011.
סטמפניו ניו דלהי, אוקטובר 2012.

נועה שכטר עוזרת למנהל האמנותי 
רבקה משולח יעוץ אמנותי  
איתמר וכסלר יועץ חזותי  

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

אנסמבל עיתים )ע"ר(
רנה ירושלמי מנהלת אמנותית ובמאית 

ארז חסון מנהל אדמיניסטרטיבי 

העונה ה-68
ג " ע ש ת ת  נ ו ע

התיאטרון הקאמרי נוסד 
בשנת 1944 על ידי יוסף 

וימימה מילוא, רוזה 
ליכטנשטיין, אברהם בן-

יוסף ובתיה לנצט. 

בשנת 1971 הפך 
מתיאטרון בבעלות 

מועצת שחקנים לתיאטרון 
העירוני של תל־אביב. 

בראש התיאטרון מועצת 
נאמנות הכוללת נציגי 

ציבור, אנשי רוח ואמני 
תיאטרון. להקת שחקני 
התיאטרון מונה כ-120 

שחקניות ושחקנים ממיטב 
אמני הבמה בישראל 

והצגותיו מבוימות ע"י 
במאים ידועי שם מישראל 

ומחוצה לה. 

התיאטרון הקאמרי 
מעלה על במותיו עשר 

הפקות חדשות מדי 
שנה, בפני קהל מגוון 

הכולל כ-33,000 מנויים, 
וכ-600,000 צופים ברחבי 
הארץ והעולם. התיאטרון 
הקאמרי נתמך ע"י עיריית 

תל־אביב-יפו, משרד 
המדע, התרבות והספורט, 
מינהל התרבות. הקאמרי 

החדש נבנה על ידי מפעל 
הפיס בשיתוף עיריית 

תל־אביב-יפו.

מנהל כללי נעם סמל
מנהל אמנותי עמרי ניצן

נשיאת כבוד ראשונה
לאה רבין ז"ל )2000-1993(

יו"ר האגודה ליאורה עופר
מייסדת ויו"ר בשנים
2003-1993 אתי כספי

מייסדת ויו"ר האגודה
הבינלאומית אמינה הריס

מנהלת האגודה יפה ענתבי
רכזת האגודה שלומית לשם

הועד המנהל
ליאורה עופר

אתי כספי
אמינה הריס

לינדה שטרייט
תמר רודיך

עמיתים
קובי אבן עזרא

יגאל אהובי
אורלי אהרונסון

ד"ר סימה ופרופ' אבינועם אופיר
רותי וגדעון אורבך

מיה אוריון פלג
שרי ותנחום אורן

יפה וד"ר אריה אורנשטיין
ד"ר ניצה ופרופ' גדעון אורצקי

רותי אחיעזר
שרה אילין

אהובה אילן וגדעון בן טל
ברוריה ויהושע אימבר

פולט איתן
שרה אלאלוף

עפרה ורפי אלול
שוש אלוני

איטה אלחנני
ד"ר יעל אלמוג

עדית אלקון
שוש ומאיר אלתר

טלי ואבי אנג'ל
קארין ואורי אנג'ל

חוה ופסח אנדרמן
רות ואברהם אסף
דרורה וצבי אפרת
אורית ודוד אפרתי
רינה וגדעון באום

ניצה וישראל באומן
נורית ועמירם בוקשפן

יעל ואיזי בורוביץ'
דניאלה וצביקה בורוביץ' )2(
הלנה ביילין ויעקב ישראלי

גינה ודני בירן
שלמה בר

רותי ושמואל בר-אור
ג'ני וחנינא ברנדס
קוני ודן ברניצקי

אילנה ברנר
אורנה ודני ברנר
מירי ואיתן ברק

אורנה וחנוך ברקת
מיקי ושייקה ברקת

עדנה וארנן גבריאלי
קרן ועזי גוט

הלגה גוטסדינר ותדי קוק
מירלה ושמעון גולדברג

עליזה גורן ודני רוטשילד
דניאלה וששי גז

אלישבע גיבלי
שרה ומיכה גייגר

גילה גיל
ג'נס ודני גילרמן

דוד גיסין
חוה גל-און
טליה גלאנץ

לאה ויורם גלובוס
נילי גליק

אורסולה וניסים גלעם
צביה ופרופ' יוסף גרוס

אפרת ודני גרשט
פנינה דגן וטלי זינגר

גבריאלה דוד
יסמין גרנדמן ורן פדרמן

מרים דורון
שושנה ומשה דראל

ורד ואברי דרנגנר
נעמי ואהוד הומינר

ניצה הינדלס
אלי הלפן

הילה ואמנון הלפר )2(
אלכס הלרמן

אילנה ויאיר המבורגר
חנה וגדעון המבורגר
אורה ואביקם הראל

טלי ועמוס וולטש
נילי ואלי זהר

אורה ויוסי זרניצקי
פארה ועופר חודורוב

אמה ואבי טביסל
גדעון טהלר

נירה טולידאנו
עדנה טוקטלי

עירונה טייק לזכר דוד טייק ז"ל
דבי וסנדר טל

ענת טמיר
אריאלה טרנר

נורית יגלום
ליאורה ורמי יהושע

חנה ואלי יונס
עליזה ופרופ' אריאל יפו

הילה ודורון כהן
סמדר ודיויד כהן

פנינית ופנחס כהן
אתי ורם כספי

זהבה כץ
ציפה ואריק כרמון

שוש ואליעזר כרמל
אתי ופרופ' חנוך כרמלי

מרים לאופר
חיה ורובי לדנר

תקוה וצבי לובצקי
אבי לוי

רחל ויצחק לוי
עדה ופרופ' דוד ליבאי

מלכה ואמנון ליאון
ליאורה ואלי לנדאו
יובל ומאי לנדסברג

ברונו לנדסברג

דיתי ואלכס לנדסברג
רותי וגבי לסט
נילי ושי מאייר

אפרת ומוטי מאיר
רונית ומיקי מור

ענת ומוריאל מטלון
ג'וזיאן מיתר

דורית וארז מלצר
מרגלית וחנן מלצר

נעמי ומאיר מנדלמן
נורית ויואב מנור
רות ויצחק מנור

אלי מסר ונגה קינן
אורה ואברהם מעוז

דליה ואייבי נאמן
שרה ויצחק ניצן

ורדה וחיים סאמט
טובה וסמי סגול

מרשה סגל
גדעון ופנינה סיטרמן

תמי ואורי סלונים
יהודית סלע-אריאן

רלי וג'ק סמית
בתיה ועידן עופר

נטע עופר, שלומית עופר
גילה עירוני

איילת ותומר עמיר
רוני פוקס

מיכל ודוד פורר
תמי ורלי פורת

לילי ופרופ' ראובן פייזר
רבקה ורוני פיינר

זהבה פירון
שרה ואבנר פלטק
מייק פלידרבאום

יפעת ועמירם פליישר
אברהם פרדקין

בילהה ואיל פרוילינגר
רוחמה פרוכטר
סוזי ודן פרופר

אסנת ויעקב פרי
גיטה פרייזלר
נורית פרייס

עמיתי כבוד
פנינה ומשה אדרי

קלרה ועמוס אהרוני
יעל ורמי אונגר

נורית ואבנר אזולאי

ענת ואודי אנג'ל
דניאלה אפשטיין

דוריס ומורי ארקין
דינה אתינגר

ישראלה ורם בנין

ורדה ובועז דותן
אורלי ונוחי דנקנר

דליה הורביץ
אטקה ויגאל וינשטיין

דרורית ורטהיים

אריאלה ואיתן ורטהיימר
מרים ואהרון זיגלמן - ניו־יורק

אילנה וראובן זכר
יוסי לנדסמן

נורית וישה סיטון
שרה ופרופ' מיכאל סלע

ליאורה עופר ואיילון רפאלי
איה עזריאלנט

דיים שירלי פורטר
יורם פטרושקה

חמי ולזר פרוכטר
דליה ויוסי פרשקר

תמר רודיך
מיכל ויובל רכבי

ליזיקה ועמי שגיא
לינדה ואלי שטרייט

סמדר שמחאי

אופטיקנה
אפ.אם.אר. מחשבים ותוכנה

אורנה וד"ר חיים פרלוק
ענת ושמואל פרנקל

שלומית פרנקל
קרן וגיל פרשקר
זיוה ואבי פתיר

תמר צ'ורלי
דליה ואוריאל צבילינגר

שולה ואריק צדר
ציפי ואפרים קונדה
יעל ודורי קלגסבלד

ד"ר צ'ינסייה וד"ר דב קליין
אתי ומיקי קני

לילך וד"ר חיים קפלן
יהודית ורוני קצין
פרופ' אסי קריב

נילי ושמואל קריב
שושנה ודוד רבינוביץ
רונית ואשר רבינוביץ

הילה ורני רהב
נלי ויאיר רוטלוי

דליה ופנחס רוטנברג
אתי וגבי רוטר

חנה רומן
חדווה ואבישי רייכס

פנינה רמון
שלי ופרופ' יעקב רמון

שרית רסין
אורית וד"ר חיים רסנר

עירית רפפורט
חסיה שביט

אתי ופרופ' משה שבתאי
ד"ר עמי שגיב

כנה וזלמן שובל
תמר ויורם שוחט

אילנה וגדעון שטיאט
דניאלה ודניאל שטינמץ

ישראלה שטיר אינשטיין
בת שבע שטראוכלר
ד"ר שלי ואייל שירן

הדסה ומאיר שני
רנה ואליהו שעשוע-חסון

נעמה ויגאל שפר
שושנה וישעיהו שקד
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בנק הפועלים בע"מ
י. גורנציקי ושות'

ניצן ענבר מהנדסים
פוטוליין דיגיטל בע"מ

קרן כהנוף
קרן מ.א.ה

קרן ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
קרן BMW ע"ש מילה ברנר

ר.מ. רנסנס מנג'מנט 1993 בע"מ

חיה שקד
פנינה והרצל שקלים

רות ושלמה שרון
שושנה שרייבר

יוכי ואיציק שרם
עירית ומושיק תאומים

דב תדמור
פרופ' חנה וד"ר ישראל תמרי

מינהל התרבות
המחלקה לתיאטרון



אגודת עמיתי התיאטרון הקאמרי בישראל

מועצת המנהלים

יו"ר הדירקטוריון
שלום אלקיים

מ"מ יו"ר הדירקטוריון
שלי חשן

חברי הדירקטוריון
מיקי ירושלמי

חביבה אבי-גיא
שמואל גפן
דפנה הראל

אלי לוי
משה קורניק

חנה תמיר
מיכל וייסברוט

מנכ"ל
עו"ד יוחנן דן

סמנכ"ל
יואב קרן

מנהלת לשכה
הודיה עזר

מנהל כספים
רו"ח אורי קופרברג

יועץ משפטי
עו"ד איתן הברמן

מבקר פנים
רו"ח משה בקשי

מנהלת חשבונות
זהורית אברהם

מנהל תפעול ואחזקה
דוד אשכנזי

נעם סמל מנהל כללי  
עמרי ניצן מנהל אמנותי  

יפה ענתבי מנהלת אדמיניסטרטיבית 
חביבה הדר מנהלת כספים וחשבת 
מיטל קלפה מזכירת התיאטרון  
דפנה הררי מנהלת שיווק  

אפרת ליבנה דוברות ויחסי ציבור 
רות אזר-מדברי מנהלת הפרסום  

אפי שירי מנהל התפעול  
ריבה גולדברג מנהלת הפקות וייצור 
ד"ר ורדה פיש מנהלת קשרי חוץ  

אבי גז מפיק ראשי  
חיים סלע מפיק מחזמרים והצגות מוזיקליות 

ורדית שלפי מרכזת המחלקה הדרמטורגית 
שלומית לשם מרכזת אגודת העמיתים 

מירי סבן אבי קלמה   המחלקה החינוכית 
סופי וייס גלינה לרמן   מנהלי חשבונות 

סאשה גלאטקי אלינה אבקומוב  טטיאנה אורמן 
לימור רוטשילד מח' שכר  

מח' מנויים ע"ש שולה הגרי
נורית הרפז מנהלת    

יהודית סילבר ורדי חן   אחראיות:  
מרינה סלבין נחמה אפשטיין   ילנה אבזגאוז  
מיטל אקרמן שגיא קרישר   קורה בליצשטיין  
רוני פרידמן נורית חפץ   שיר הוכרמן  
לוטן וקסלר גלית יפת   טירל יגוני 

אפרת וקסלר שלי כתר   דור בטיטו  
מירב שטרן ניר ליבמן  מענית פיין  
מיכל אוחנה  אוהד לורי  קופאים 

סיון הררי ליבי רן   דקלה הדס 
דברת והבה ליטל בן נעים  עידן לוי 

גלי טימן עידו בן-עמי   
אבישג מור מח' מנויים לועדים  

זמירה בן בסט ביקורת דו"חות קופה 
עינת פנחס מנהלת   מח' מכירות  
ויקי מזרחי רינת מור יוסף  אריאלה לוי-סבג 

מח' פיאות ואיפור ע"ש מליקה שכטר
מלאני קפלן מנהלת   
רנה שפלר טטיאנה רוזנשטיין  נטשה אוסמולובסקי 

ילנה פרגמן לרה גולומב   
אורלי שנברגר מנהלת  מחלקת אביזרים - 
ולריה גלוזמן   
הדס אבנרי מנהלת  מתפרה  
נועה כרמון רימה חזין  אביב רון 

אלכס גולדין נגריה/מסגריה  
מזל מלכה-קטי  נאוה לוי  מנהלי הצגה 
שרה לבקוביץ'  הלית זיו-הדס-פארי  סיגל קרייף  

ניסן זהירה  הראל קלמרו  נילי בארי 
דפי אברבך ע' למנהלת אדמיניסטרטיבית 
עדי וולוצקי ע' למפיק הראשי  
נועה דקל ע' למנהלת השיווק  

רונן לניאדו מנהל  סדרנים ואולמות  
רון בן-גידה אדם הנרי   
עמית אורן רומן ברקוביץ'   

זיו גולן מועדון קפה תיאטרון 
אדם רמי רותי מלמד  מרכזיה 

אבי מרכוס מינהלה   
מישל זבלודוביץ' קלדנית   

המכון למחזאות ישראלית ע"ש חנוך לוין )ע"ר(
שמרית רון מנהלת כללית  

קרן ליאור
קרן יונה אתינגר והווארד גילמן למחזאות מקורית

יעקב משה מנהל טכני  
יוסי כוכבי  שמואל פקרמן  מנהלי במה 
רונן שלו שרלי סבח  אילון מעודד 
ג'קי חן אבי גרינברג  ששון סגרון 

דרור שאשא צוגים, תכנות והפעלה 
בועז רותם מנהל  מח' תאורה וסאונד 
אלי טמסוט דן סיון  תאורנים 

דוריאן אופינקרו דמיטרי אוסמולובסקי   אבירם שהינו 
אלי חדידה סילביו מאירסון  שמוליק אטמזגי 
ולרי רייזס אחראי:  סאונד  
ישי חממי ברוך ביבס  אייל רייכשטט 

אוהד לויטן אחראי:  וידאו 
ליאורה ענבר מח' מלבישות ואבזרניות מנהלת  

שרה כהן  רותי לוי  אתי אליאס 
רעיה לידר ציונה זקן-ברק  דפנה הנדלי-יצחקי 

אירנה ויימן   
עו"ד עופר שחל יעוץ משפטי משרד שחל את האזרחי 

רו"ח אלכס וטובה הילמן רואה חשבון  
רו"ח דניאל פרייטג רו"ח ארז אברהם  מבקר פנים 

יעקב הכהן ממונה בטיחות  
ליד מישרד פירסום  

אקי אבני
שלומי אברהם

אלינור אהרון-בן אבי
יפתח אופיר

שרונה אלימלך
גילת אנקורי
נדב אסולין

רותי אסרסאי 
עדי ארד

חרות אשכנזי
אילנה באואר

יעל בדש
אניה בוקשטיין

יניב ביטון
דיויד בילנקה

טל בלנקשטיין
אסנת בן יהודה
שלמה בר-אבא

רמי ברוך
מיכל ברנשטיין
מונה ברקוביץ'

שירי גדני
נעה גודל

אסף גולדשטיין
לימור גולדשטיין

אלי גורנשטיין
יוסי גרבר
נטע גרטי

אבי גרייניק
אילנית גרשון

עזרא דגן
אלון דהן
נתן דטנר
תיקי דיין

שמואל וילוז'ני
שרית וינו-אלעד

דניאלה וירצר

שלמה וישינסקי
טל וייס

שרית וינו אלעד
ענת וקסמן
ליאור זוהר
נסים זוהר
אביב זמר

עומר זימרי
אורטל חאייק
יצחק חזקיה

ציון חורי
ליאור חקון
איתי טיראן
אבי טרמין

גדי יגיל
אוהד יהודאי
הלנה ירלובה

שחר ישי 
איציק כהן

אלברט כהן
ארז כהנא

מוטי כץ
יוסף כרמון

עודד לאופולד
אביטל לבני

יואב לוי
יחזקאל לזרוב

כנרת לימוני
ג'יטה מונטה
עידו מוסרי

רובי מוסקוביץ'
ערן מור
קרן מור

קובי מורסיאנו
רבקה מיכאלי
רמה מסינגר

חנה מרון

מנשה נוי
דינה סנדרסון

שרה פון שוורצה
מיי פיינגולד

אסף פריינטא
גיל פרנק

אופיר צמח
יוסי קאנץ

אסתי קוסוביצקי
תמר קינן

יפתח קליין
זיו קלייר
מיקי קם

עירית קפלן
רועי קקון
דרור קרן
אורי רביץ

עידו רוזנברג
אודי רוטשילד

יוסי רחמני
שני שאולי
איה שבא

אנדריאה שוורץ
אולה שור-סלקטר

אוהד שחר
רוני שיינדורף

שהם שיינר
ניסו שליו

תמר שם אור
גלעד שמואלי

דן שפירא
ערן שראל

עודד תאומי
אביהוד תדהר

עמוס תמם

מועצת הנאמנות
רון חולדאי - יו"ר
אוסקר אבו-ראזק

עמיקם בן צבי
דוד ברודט
יוסי גרבר
ערן גריפל

משה הנדלס
אמינה הריס

יגאל וינשטיין
שלמה וישינסקי

אתי כספי
ליאורה מינקה

חנה מרון
מנחם סלע

רון סמוראי
ליאורה עופר

גיל פייר
ישראל פלג

יואב צוקרמן
תמר רודיך

אמיר רוזנברג
זאב רותם

לינדה שטרייט
אברהם תירוש

ועדת הביקורת
בנציון דל - יו"ר

רון ארנרייך
עמיקם בן צבי

הועד המנהל
יגאל וינשטיין - יו"ר

דוד ברודט
אמינה הריס
יואב צוקרמן
תמר רודיך

אמיר רוזנברג
זאב רותם

אברהם תירוש

ליאורה מינקה 
גיל פייר

לינדה שטרייט

להקת שחקני התיאטרון )לפי סדר הא"ב(

הצגות הקאמרי שייצגו את ישראל בחו"ל
גורודיש, פליישר ניו־יורק, מאי 1995.
שיינדלה בואנוס-איירס, נובמבר 1995.

קומדיה של טעויות בודפשט/וינה, אפריל 1997.
סיפור משפחתי היידלברג, בון, ויימאר, מרץ 1998.

ויאמר. וילך אדלייד, אוסטרליה, וושינגטון די.סי; המבורג, 
דיסלדורף, מינכן, 1998; ברלין/לונדון, 1999; סאן-פרנציסקו, 2000.

וישתחו. וירא המבורג, ספטמבר 1998.
רצח פסטיבל פרמה, 1998; היידלברג, בון, ויימאר, 1999.

המורדים פרנקפורט, אפריל 2001.
מיתוס פסטיבל לינקולן סנטר, ניו־יורק; פסטיבל ציריך, 2003.
אשכבה אתונה, מאי 2000; אקספו 2000-גרמניה, יולי 2000; 

פסטיבל תיאטרוני אירופה-בודפשט, נובמבר 2000; ורשה, מאי 2001; 
ברלין, נובמבר 2001; פסטיבל סיביו, בוקרשט, יוני 2004; פסטיבל 

בייג'ין, אוגוסט 2004, מרץ 2006; אנקרה ואיסטנבול, פברואר 2006; 
פסטיבל תיאטרוני אירופה-צ'כיה, יוני 2007; פרם-רוסיה, אוקטובר 

2010; בייג'ין, אוגוסט 2012.
עד ראיה היידלברג/וויסבאדן, מאי 2005.

יעקובי ולידנטל פסטיבל ארבע תרבויות, לודז', נובמבר 2005.
בצהרי היום פסטיבל ישראלי בניו־יורק, פברואר 2006; פסטיבל 

בינלאומי בקייב, מאי 2006; פסטיבל ארבע תרבויות, לודז', אוקטובר 
2006; פסטיבל קיל, נובמבר 2006, אּוְלם, אפריל 2008.

צחוק של עכברוש וורשה, מאי 2006; בוקרשט, יוני 2008.
המלט פסטיבל שקספיר, גדנסק, אוגוסט 2005; פסטיבל שקספיר, 
בוקרשט, מאי 2006; פסטיבל שקספיר, וושינגטון די.סי., מרץ 2007; 
קליבלנד פלייהאוס-קליבלנד, אוהיו, מאי 2008; שנחאי, מרץ 2009; 

מוסקבה, אוקטובר 2009.
פלונטר פסטיבל קייפטאון, מרץ 2006; פסטיבל בינלאומי 

בוויסבאדן, מאי 2006; פסטיבל בינלאומי לאמנויות הבמה, סיאול, 
אוקטובר 2006; הפסטיבל הבילנאומי "סט", שטוטגרט, נובמבר 2006, 

ברלין, מרץ 2007; בוקרשט, מאי 2007; לודוויגסהאפן, אוקטובר 
2007; אּוְלם, אפריל 2008; לונדון, ברביקן סנטר, ינואר 2009.

האב פסטיבל ארבע תרבויות, לודז', מאי 2007.
אנטיגונה התיאטרון הלאומי ע"ש צ'אן קיי שק, טייפה, אפריל 

2008; הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון, שיזואוקה, יפן, יוני 2008; 
פסטיבל לדרמה יוונית עתיקה, קפריסין, יולי 2008.

הדיבוק הולנד, צכיה, גרמניה, 2009-2011.
לארץ המובטחת פאריס, מרץ, 2009.

השיבה לחיפה וושינגטון די. סי., ינואר, 2011.
סטמפניו ניו דלהי, אוקטובר 2012.

נועה שכטר עוזרת למנהל האמנותי 
רבקה משולח יעוץ אמנותי  
איתמר וכסלר יועץ חזותי  

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

אנסמבל עיתים )ע"ר(
רנה ירושלמי מנהלת אמנותית ובמאית 

ארז חסון מנהל אדמיניסטרטיבי 

העונה ה-68
ג " ע ש ת ת  נ ו ע

התיאטרון הקאמרי נוסד 
בשנת 1944 על ידי יוסף 

וימימה מילוא, רוזה 
ליכטנשטיין, אברהם בן-

יוסף ובתיה לנצט. 

בשנת 1971 הפך 
מתיאטרון בבעלות 

מועצת שחקנים לתיאטרון 
העירוני של תל־אביב. 

בראש התיאטרון מועצת 
נאמנות הכוללת נציגי 

ציבור, אנשי רוח ואמני 
תיאטרון. להקת שחקני 
התיאטרון מונה כ-120 

שחקניות ושחקנים ממיטב 
אמני הבמה בישראל 

והצגותיו מבוימות ע"י 
במאים ידועי שם מישראל 

ומחוצה לה. 

התיאטרון הקאמרי 
מעלה על במותיו עשר 

הפקות חדשות מדי 
שנה, בפני קהל מגוון 

הכולל כ-33,000 מנויים, 
וכ-600,000 צופים ברחבי 
הארץ והעולם. התיאטרון 
הקאמרי נתמך ע"י עיריית 

תל־אביב-יפו, משרד 
המדע, התרבות והספורט, 
מינהל התרבות. הקאמרי 

החדש נבנה על ידי מפעל 
הפיס בשיתוף עיריית 

תל־אביב-יפו.

מנהל כללי נעם סמל
מנהל אמנותי עמרי ניצן

נשיאת כבוד ראשונה
לאה רבין ז"ל )2000-1993(

יו"ר האגודה ליאורה עופר
מייסדת ויו"ר בשנים
2003-1993 אתי כספי

מייסדת ויו"ר האגודה
הבינלאומית אמינה הריס

מנהלת האגודה יפה ענתבי
רכזת האגודה שלומית לשם

הועד המנהל
ליאורה עופר

אתי כספי
אמינה הריס

לינדה שטרייט
תמר רודיך

עמיתים
קובי אבן עזרא

יגאל אהובי
אורלי אהרונסון

ד"ר סימה ופרופ' אבינועם אופיר
רותי וגדעון אורבך

מיה אוריון פלג
שרי ותנחום אורן

יפה וד"ר אריה אורנשטיין
ד"ר ניצה ופרופ' גדעון אורצקי

רותי אחיעזר
שרה אילין

אהובה אילן וגדעון בן טל
ברוריה ויהושע אימבר

פולט איתן
שרה אלאלוף

עפרה ורפי אלול
שוש אלוני

איטה אלחנני
ד"ר יעל אלמוג

עדית אלקון
שוש ומאיר אלתר

טלי ואבי אנג'ל
קארין ואורי אנג'ל

חוה ופסח אנדרמן
רות ואברהם אסף
דרורה וצבי אפרת
אורית ודוד אפרתי
רינה וגדעון באום

ניצה וישראל באומן
נורית ועמירם בוקשפן

יעל ואיזי בורוביץ'
דניאלה וצביקה בורוביץ' )2(
הלנה ביילין ויעקב ישראלי

גינה ודני בירן
שלמה בר

רותי ושמואל בר-אור
ג'ני וחנינא ברנדס
קוני ודן ברניצקי

אילנה ברנר
אורנה ודני ברנר
מירי ואיתן ברק

אורנה וחנוך ברקת
מיקי ושייקה ברקת

עדנה וארנן גבריאלי
קרן ועזי גוט

הלגה גוטסדינר ותדי קוק
מירלה ושמעון גולדברג

עליזה גורן ודני רוטשילד
דניאלה וששי גז

אלישבע גיבלי
שרה ומיכה גייגר

גילה גיל
ג'נס ודני גילרמן

דוד גיסין
חוה גל-און
טליה גלאנץ

לאה ויורם גלובוס
נילי גליק

אורסולה וניסים גלעם
צביה ופרופ' יוסף גרוס

אפרת ודני גרשט
פנינה דגן וטלי זינגר

גבריאלה דוד
יסמין גרנדמן ורן פדרמן

מרים דורון
שושנה ומשה דראל

ורד ואברי דרנגנר
נעמי ואהוד הומינר

ניצה הינדלס
אלי הלפן

הילה ואמנון הלפר )2(
אלכס הלרמן

אילנה ויאיר המבורגר
חנה וגדעון המבורגר
אורה ואביקם הראל

טלי ועמוס וולטש
נילי ואלי זהר

אורה ויוסי זרניצקי
פארה ועופר חודורוב

אמה ואבי טביסל
גדעון טהלר

נירה טולידאנו
עדנה טוקטלי

עירונה טייק לזכר דוד טייק ז"ל
דבי וסנדר טל

ענת טמיר
אריאלה טרנר

נורית יגלום
ליאורה ורמי יהושע

חנה ואלי יונס
עליזה ופרופ' אריאל יפו

הילה ודורון כהן
סמדר ודיויד כהן

פנינית ופנחס כהן
אתי ורם כספי

זהבה כץ
ציפה ואריק כרמון

שוש ואליעזר כרמל
אתי ופרופ' חנוך כרמלי

מרים לאופר
חיה ורובי לדנר

תקוה וצבי לובצקי
אבי לוי

רחל ויצחק לוי
עדה ופרופ' דוד ליבאי

מלכה ואמנון ליאון
ליאורה ואלי לנדאו
יובל ומאי לנדסברג

ברונו לנדסברג

דיתי ואלכס לנדסברג
רותי וגבי לסט
נילי ושי מאייר

אפרת ומוטי מאיר
רונית ומיקי מור

ענת ומוריאל מטלון
ג'וזיאן מיתר

דורית וארז מלצר
מרגלית וחנן מלצר

נעמי ומאיר מנדלמן
נורית ויואב מנור
רות ויצחק מנור

אלי מסר ונגה קינן
אורה ואברהם מעוז

דליה ואייבי נאמן
שרה ויצחק ניצן

ורדה וחיים סאמט
טובה וסמי סגול

מרשה סגל
גדעון ופנינה סיטרמן

תמי ואורי סלונים
יהודית סלע-אריאן

רלי וג'ק סמית
בתיה ועידן עופר

נטע עופר, שלומית עופר
גילה עירוני

איילת ותומר עמיר
רוני פוקס

מיכל ודוד פורר
תמי ורלי פורת

לילי ופרופ' ראובן פייזר
רבקה ורוני פיינר

זהבה פירון
שרה ואבנר פלטק
מייק פלידרבאום

יפעת ועמירם פליישר
אברהם פרדקין

בילהה ואיל פרוילינגר
רוחמה פרוכטר
סוזי ודן פרופר

אסנת ויעקב פרי
גיטה פרייזלר
נורית פרייס

עמיתי כבוד
פנינה ומשה אדרי

קלרה ועמוס אהרוני
יעל ורמי אונגר

נורית ואבנר אזולאי

ענת ואודי אנג'ל
דניאלה אפשטיין

דוריס ומורי ארקין
דינה אתינגר

ישראלה ורם בנין

ורדה ובועז דותן
אורלי ונוחי דנקנר

דליה הורביץ
אטקה ויגאל וינשטיין

דרורית ורטהיים

אריאלה ואיתן ורטהיימר
מרים ואהרון זיגלמן - ניו־יורק

אילנה וראובן זכר
יוסי לנדסמן

נורית וישה סיטון
שרה ופרופ' מיכאל סלע

ליאורה עופר ואיילון רפאלי
איה עזריאלנט

דיים שירלי פורטר
יורם פטרושקה

חמי ולזר פרוכטר
דליה ויוסי פרשקר

תמר רודיך
מיכל ויובל רכבי

ליזיקה ועמי שגיא
לינדה ואלי שטרייט

סמדר שמחאי

אופטיקנה
אפ.אם.אר. מחשבים ותוכנה

אורנה וד"ר חיים פרלוק
ענת ושמואל פרנקל

שלומית פרנקל
קרן וגיל פרשקר
זיוה ואבי פתיר

תמר צ'ורלי
דליה ואוריאל צבילינגר

שולה ואריק צדר
ציפי ואפרים קונדה
יעל ודורי קלגסבלד

ד"ר צ'ינסייה וד"ר דב קליין
אתי ומיקי קני

לילך וד"ר חיים קפלן
יהודית ורוני קצין
פרופ' אסי קריב

נילי ושמואל קריב
שושנה ודוד רבינוביץ
רונית ואשר רבינוביץ

הילה ורני רהב
נלי ויאיר רוטלוי

דליה ופנחס רוטנברג
אתי וגבי רוטר

חנה רומן
חדווה ואבישי רייכס

פנינה רמון
שלי ופרופ' יעקב רמון

שרית רסין
אורית וד"ר חיים רסנר

עירית רפפורט
חסיה שביט

אתי ופרופ' משה שבתאי
ד"ר עמי שגיב

כנה וזלמן שובל
תמר ויורם שוחט

אילנה וגדעון שטיאט
דניאלה ודניאל שטינמץ

ישראלה שטיר אינשטיין
בת שבע שטראוכלר
ד"ר שלי ואייל שירן

הדסה ומאיר שני
רנה ואליהו שעשוע-חסון

נעמה ויגאל שפר
שושנה וישעיהו שקד
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חיה שקד
פנינה והרצל שקלים

רות ושלמה שרון
שושנה שרייבר

יוכי ואיציק שרם
עירית ומושיק תאומים

דב תדמור
פרופ' חנה וד"ר ישראל תמרי

מינהל התרבות
המחלקה לתיאטרון



אגודת עמיתי התיאטרון הקאמרי בישראל

מועצת המנהלים

יו"ר הדירקטוריון
שלום אלקיים

מ"מ יו"ר הדירקטוריון
שלי חשן

חברי הדירקטוריון
מיקי ירושלמי

חביבה אבי-גיא
שמואל גפן
דפנה הראל

אלי לוי
משה קורניק

חנה תמיר
מיכל וייסברוט

מנכ"ל
עו"ד יוחנן דן

סמנכ"ל
יואב קרן

מנהלת לשכה
הודיה עזר

מנהל כספים
רו"ח אורי קופרברג

יועץ משפטי
עו"ד איתן הברמן

מבקר פנים
רו"ח משה בקשי

מנהלת חשבונות
זהורית אברהם

מנהל תפעול ואחזקה
דוד אשכנזי

נעם סמל מנהל כללי  
עמרי ניצן מנהל אמנותי  

יפה ענתבי מנהלת אדמיניסטרטיבית 
חביבה הדר מנהלת כספים וחשבת 
מיטל קלפה מזכירת התיאטרון  
דפנה הררי מנהלת שיווק  

אפרת ליבנה דוברות ויחסי ציבור 
רות אזר-מדברי מנהלת הפרסום  

אפי שירי מנהל התפעול  
ריבה גולדברג מנהלת הפקות וייצור 
ד"ר ורדה פיש מנהלת קשרי חוץ  

אבי גז מפיק ראשי  
חיים סלע מפיק מחזמרים והצגות מוזיקליות 

ורדית שלפי מרכזת המחלקה הדרמטורגית 
שלומית לשם מרכזת אגודת העמיתים 

מירי סבן אבי קלמה   המחלקה החינוכית 
סופי וייס גלינה לרמן   מנהלי חשבונות 

סאשה גלאטקי אלינה אבקומוב  טטיאנה אורמן 
לימור רוטשילד מח' שכר  

מח' מנויים ע"ש שולה הגרי
נורית הרפז מנהלת    

יהודית סילבר ורדי חן   אחראיות:  
מרינה סלבין נחמה אפשטיין   ילנה אבזגאוז  
מיטל אקרמן שגיא קרישר   קורה בליצשטיין  
רוני פרידמן נורית חפץ   שיר הוכרמן  
לוטן וקסלר גלית יפת   טירל יגוני 

אפרת וקסלר שלי כתר   דור בטיטו  
מירב שטרן ניר ליבמן  מענית פיין  
מיכל אוחנה  אוהד לורי  קופאים 

סיון הררי ליבי רן   דקלה הדס 
דברת והבה ליטל בן נעים  עידן לוי 

גלי טימן עידו בן-עמי   
אבישג מור מח' מנויים לועדים  

זמירה בן בסט ביקורת דו"חות קופה 
עינת פנחס מנהלת   מח' מכירות  
ויקי מזרחי רינת מור יוסף  אריאלה לוי-סבג 

מח' פיאות ואיפור ע"ש מליקה שכטר
מלאני קפלן מנהלת   
רנה שפלר טטיאנה רוזנשטיין  נטשה אוסמולובסקי 

ילנה פרגמן לרה גולומב   
אורלי שנברגר מנהלת  מחלקת אביזרים - 
ולריה גלוזמן   
הדס אבנרי מנהלת  מתפרה  
נועה כרמון רימה חזין  אביב רון 

אלכס גולדין נגריה/מסגריה  
מזל מלכה-קטי  נאוה לוי  מנהלי הצגה 
שרה לבקוביץ'  הלית זיו-הדס-פארי  סיגל קרייף  

ניסן זהירה  הראל קלמרו  נילי בארי 
דפי אברבך ע' למנהלת אדמיניסטרטיבית 
עדי וולוצקי ע' למפיק הראשי  
נועה דקל ע' למנהלת השיווק  

רונן לניאדו מנהל  סדרנים ואולמות  
רון בן-גידה אדם הנרי   
עמית אורן רומן ברקוביץ'   

זיו גולן מועדון קפה תיאטרון 
אדם רמי רותי מלמד  מרכזיה 

אבי מרכוס מינהלה   
מישל זבלודוביץ' קלדנית   

המכון למחזאות ישראלית ע"ש חנוך לוין )ע"ר(
שמרית רון מנהלת כללית  

קרן ליאור
קרן יונה אתינגר והווארד גילמן למחזאות מקורית

יעקב משה מנהל טכני  
יוסי כוכבי  שמואל פקרמן  מנהלי במה 
רונן שלו שרלי סבח  אילון מעודד 
ג'קי חן אבי גרינברג  ששון סגרון 

דרור שאשא צוגים, תכנות והפעלה 
בועז רותם מנהל  מח' תאורה וסאונד 
אלי טמסוט דן סיון  תאורנים 

דוריאן אופינקרו דמיטרי אוסמולובסקי   אבירם שהינו 
אלי חדידה סילביו מאירסון  שמוליק אטמזגי 
ולרי רייזס אחראי:  סאונד  
ישי חממי ברוך ביבס  אייל רייכשטט 

אוהד לויטן אחראי:  וידאו 
ליאורה ענבר מח' מלבישות ואבזרניות מנהלת  

שרה כהן  רותי לוי  אתי אליאס 
רעיה לידר ציונה זקן-ברק  דפנה הנדלי-יצחקי 

אירנה ויימן   
עו"ד עופר שחל יעוץ משפטי משרד שחל את האזרחי 

רו"ח אלכס וטובה הילמן רואה חשבון  
רו"ח דניאל פרייטג רו"ח ארז אברהם  מבקר פנים 

יעקב הכהן ממונה בטיחות  
ליד מישרד פירסום  

אקי אבני
שלומי אברהם

אלינור אהרון-בן אבי
יפתח אופיר

שרונה אלימלך
גילת אנקורי
נדב אסולין

רותי אסרסאי 
עדי ארד

חרות אשכנזי
אילנה באואר

יעל בדש
אניה בוקשטיין

יניב ביטון
דיויד בילנקה

טל בלנקשטיין
אסנת בן יהודה
שלמה בר-אבא

רמי ברוך
מיכל ברנשטיין
מונה ברקוביץ'

שירי גדני
נעה גודל

אסף גולדשטיין
לימור גולדשטיין

אלי גורנשטיין
יוסי גרבר
נטע גרטי

אבי גרייניק
אילנית גרשון

עזרא דגן
אלון דהן
נתן דטנר
תיקי דיין

שמואל וילוז'ני
שרית וינו-אלעד

דניאלה וירצר

שלמה וישינסקי
טל וייס

שרית וינו אלעד
ענת וקסמן
ליאור זוהר
נסים זוהר
אביב זמר

עומר זימרי
אורטל חאייק
יצחק חזקיה

ציון חורי
ליאור חקון
איתי טיראן
אבי טרמין

גדי יגיל
אוהד יהודאי
הלנה ירלובה

שחר ישי 
איציק כהן

אלברט כהן
ארז כהנא

מוטי כץ
יוסף כרמון

עודד לאופולד
אביטל לבני

יואב לוי
יחזקאל לזרוב

כנרת לימוני
ג'יטה מונטה
עידו מוסרי

רובי מוסקוביץ'
ערן מור
קרן מור

קובי מורסיאנו
רבקה מיכאלי
רמה מסינגר

חנה מרון

מנשה נוי
דינה סנדרסון

שרה פון שוורצה
מיי פיינגולד

אסף פריינטא
גיל פרנק

אופיר צמח
יוסי קאנץ

אסתי קוסוביצקי
תמר קינן

יפתח קליין
זיו קלייר
מיקי קם

עירית קפלן
רועי קקון
דרור קרן
אורי רביץ

עידו רוזנברג
אודי רוטשילד

יוסי רחמני
שני שאולי
איה שבא

אנדריאה שוורץ
אולה שור-סלקטר

אוהד שחר
רוני שיינדורף

שהם שיינר
ניסו שליו

תמר שם אור
גלעד שמואלי

דן שפירא
ערן שראל

עודד תאומי
אביהוד תדהר

עמוס תמם

מועצת הנאמנות
רון חולדאי - יו"ר
אוסקר אבו-ראזק

עמיקם בן צבי
דוד ברודט
יוסי גרבר
ערן גריפל

משה הנדלס
אמינה הריס

יגאל וינשטיין
שלמה וישינסקי

אתי כספי
ליאורה מינקה

חנה מרון
מנחם סלע

רון סמוראי
ליאורה עופר

גיל פייר
ישראל פלג

יואב צוקרמן
תמר רודיך

אמיר רוזנברג
זאב רותם

לינדה שטרייט
אברהם תירוש

ועדת הביקורת
בנציון דל - יו"ר

רון ארנרייך
עמיקם בן צבי

הועד המנהל
יגאל וינשטיין - יו"ר

דוד ברודט
אמינה הריס
יואב צוקרמן
תמר רודיך

אמיר רוזנברג
זאב רותם

אברהם תירוש

ליאורה מינקה 
גיל פייר

לינדה שטרייט

להקת שחקני התיאטרון )לפי סדר הא"ב(
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נועה שכטר עוזרת למנהל האמנותי 
רבקה משולח יעוץ אמנותי  
איתמר וכסלר יועץ חזותי  

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

אנסמבל עיתים )ע"ר(
רנה ירושלמי מנהלת אמנותית ובמאית 

ארז חסון מנהל אדמיניסטרטיבי 

העונה ה-68
ג " ע ש ת ת  נ ו ע

התיאטרון הקאמרי נוסד 
בשנת 1944 על ידי יוסף 

וימימה מילוא, רוזה 
ליכטנשטיין, אברהם בן-

יוסף ובתיה לנצט. 

בשנת 1971 הפך 
מתיאטרון בבעלות 

מועצת שחקנים לתיאטרון 
העירוני של תל־אביב. 

בראש התיאטרון מועצת 
נאמנות הכוללת נציגי 

ציבור, אנשי רוח ואמני 
תיאטרון. להקת שחקני 
התיאטרון מונה כ-120 

שחקניות ושחקנים ממיטב 
אמני הבמה בישראל 

והצגותיו מבוימות ע"י 
במאים ידועי שם מישראל 

ומחוצה לה. 

התיאטרון הקאמרי 
מעלה על במותיו עשר 

הפקות חדשות מדי 
שנה, בפני קהל מגוון 

הכולל כ-33,000 מנויים, 
וכ-600,000 צופים ברחבי 
הארץ והעולם. התיאטרון 
הקאמרי נתמך ע"י עיריית 

תל־אביב-יפו, משרד 
המדע, התרבות והספורט, 
מינהל התרבות. הקאמרי 

החדש נבנה על ידי מפעל 
הפיס בשיתוף עיריית 

תל־אביב-יפו.

מנהל כללי נעם סמל
מנהל אמנותי עמרי ניצן

נשיאת כבוד ראשונה
לאה רבין ז"ל )2000-1993(

יו"ר האגודה ליאורה עופר
מייסדת ויו"ר בשנים
2003-1993 אתי כספי

מייסדת ויו"ר האגודה
הבינלאומית אמינה הריס

מנהלת האגודה יפה ענתבי
רכזת האגודה שלומית לשם

הועד המנהל
ליאורה עופר

אתי כספי
אמינה הריס

לינדה שטרייט
תמר רודיך

עמיתים
קובי אבן עזרא

יגאל אהובי
אורלי אהרונסון

ד"ר סימה ופרופ' אבינועם אופיר
רותי וגדעון אורבך

מיה אוריון פלג
שרי ותנחום אורן

יפה וד"ר אריה אורנשטיין
ד"ר ניצה ופרופ' גדעון אורצקי

רותי אחיעזר
שרה אילין

אהובה אילן וגדעון בן טל
ברוריה ויהושע אימבר

פולט איתן
שרה אלאלוף

עפרה ורפי אלול
שוש אלוני

איטה אלחנני
ד"ר יעל אלמוג

עדית אלקון
שוש ומאיר אלתר

טלי ואבי אנג'ל
קארין ואורי אנג'ל

חוה ופסח אנדרמן
רות ואברהם אסף
דרורה וצבי אפרת
אורית ודוד אפרתי
רינה וגדעון באום

ניצה וישראל באומן
נורית ועמירם בוקשפן

יעל ואיזי בורוביץ'
דניאלה וצביקה בורוביץ' )2(
הלנה ביילין ויעקב ישראלי

גינה ודני בירן
שלמה בר

רותי ושמואל בר-אור
ג'ני וחנינא ברנדס
קוני ודן ברניצקי

אילנה ברנר
אורנה ודני ברנר
מירי ואיתן ברק

אורנה וחנוך ברקת
מיקי ושייקה ברקת

עדנה וארנן גבריאלי
קרן ועזי גוט

הלגה גוטסדינר ותדי קוק
מירלה ושמעון גולדברג

עליזה גורן ודני רוטשילד
דניאלה וששי גז

אלישבע גיבלי
שרה ומיכה גייגר

גילה גיל
ג'נס ודני גילרמן

דוד גיסין
חוה גל-און
טליה גלאנץ

לאה ויורם גלובוס
נילי גליק

אורסולה וניסים גלעם
צביה ופרופ' יוסף גרוס

אפרת ודני גרשט
פנינה דגן וטלי זינגר

גבריאלה דוד
יסמין גרנדמן ורן פדרמן

מרים דורון
שושנה ומשה דראל

ורד ואברי דרנגנר
נעמי ואהוד הומינר

ניצה הינדלס
אלי הלפן

הילה ואמנון הלפר )2(
אלכס הלרמן

אילנה ויאיר המבורגר
חנה וגדעון המבורגר
אורה ואביקם הראל

טלי ועמוס וולטש
נילי ואלי זהר

אורה ויוסי זרניצקי
פארה ועופר חודורוב

אמה ואבי טביסל
גדעון טהלר

נירה טולידאנו
עדנה טוקטלי

עירונה טייק לזכר דוד טייק ז"ל
דבי וסנדר טל

ענת טמיר
אריאלה טרנר

נורית יגלום
ליאורה ורמי יהושע

חנה ואלי יונס
עליזה ופרופ' אריאל יפו

הילה ודורון כהן
סמדר ודיויד כהן

פנינית ופנחס כהן
אתי ורם כספי

זהבה כץ
ציפה ואריק כרמון

שוש ואליעזר כרמל
אתי ופרופ' חנוך כרמלי

מרים לאופר
חיה ורובי לדנר

תקוה וצבי לובצקי
אבי לוי

רחל ויצחק לוי
עדה ופרופ' דוד ליבאי

מלכה ואמנון ליאון
ליאורה ואלי לנדאו
יובל ומאי לנדסברג

ברונו לנדסברג

דיתי ואלכס לנדסברג
רותי וגבי לסט
נילי ושי מאייר

אפרת ומוטי מאיר
רונית ומיקי מור

ענת ומוריאל מטלון
ג'וזיאן מיתר

דורית וארז מלצר
מרגלית וחנן מלצר

נעמי ומאיר מנדלמן
נורית ויואב מנור
רות ויצחק מנור

אלי מסר ונגה קינן
אורה ואברהם מעוז

דליה ואייבי נאמן
שרה ויצחק ניצן

ורדה וחיים סאמט
טובה וסמי סגול

מרשה סגל
גדעון ופנינה סיטרמן

תמי ואורי סלונים
יהודית סלע-אריאן

רלי וג'ק סמית
בתיה ועידן עופר

נטע עופר, שלומית עופר
גילה עירוני

איילת ותומר עמיר
רוני פוקס

מיכל ודוד פורר
תמי ורלי פורת

לילי ופרופ' ראובן פייזר
רבקה ורוני פיינר

זהבה פירון
שרה ואבנר פלטק
מייק פלידרבאום

יפעת ועמירם פליישר
אברהם פרדקין

בילהה ואיל פרוילינגר
רוחמה פרוכטר
סוזי ודן פרופר

אסנת ויעקב פרי
גיטה פרייזלר
נורית פרייס

עמיתי כבוד
פנינה ומשה אדרי

קלרה ועמוס אהרוני
יעל ורמי אונגר

נורית ואבנר אזולאי

ענת ואודי אנג'ל
דניאלה אפשטיין

דוריס ומורי ארקין
דינה אתינגר

ישראלה ורם בנין

ורדה ובועז דותן
אורלי ונוחי דנקנר

דליה הורביץ
אטקה ויגאל וינשטיין

דרורית ורטהיים

אריאלה ואיתן ורטהיימר
מרים ואהרון זיגלמן - ניו־יורק

אילנה וראובן זכר
יוסי לנדסמן

נורית וישה סיטון
שרה ופרופ' מיכאל סלע

ליאורה עופר ואיילון רפאלי
איה עזריאלנט

דיים שירלי פורטר
יורם פטרושקה

חמי ולזר פרוכטר
דליה ויוסי פרשקר

תמר רודיך
מיכל ויובל רכבי

ליזיקה ועמי שגיא
לינדה ואלי שטרייט

סמדר שמחאי

אופטיקנה
אפ.אם.אר. מחשבים ותוכנה

אורנה וד"ר חיים פרלוק
ענת ושמואל פרנקל

שלומית פרנקל
קרן וגיל פרשקר
זיוה ואבי פתיר

תמר צ'ורלי
דליה ואוריאל צבילינגר

שולה ואריק צדר
ציפי ואפרים קונדה
יעל ודורי קלגסבלד

ד"ר צ'ינסייה וד"ר דב קליין
אתי ומיקי קני

לילך וד"ר חיים קפלן
יהודית ורוני קצין
פרופ' אסי קריב

נילי ושמואל קריב
שושנה ודוד רבינוביץ
רונית ואשר רבינוביץ

הילה ורני רהב
נלי ויאיר רוטלוי

דליה ופנחס רוטנברג
אתי וגבי רוטר

חנה רומן
חדווה ואבישי רייכס

פנינה רמון
שלי ופרופ' יעקב רמון

שרית רסין
אורית וד"ר חיים רסנר

עירית רפפורט
חסיה שביט

אתי ופרופ' משה שבתאי
ד"ר עמי שגיב

כנה וזלמן שובל
תמר ויורם שוחט

אילנה וגדעון שטיאט
דניאלה ודניאל שטינמץ

ישראלה שטיר אינשטיין
בת שבע שטראוכלר
ד"ר שלי ואייל שירן

הדסה ומאיר שני
רנה ואליהו שעשוע-חסון

נעמה ויגאל שפר
שושנה וישעיהו שקד

INTERNATIONAL SOCIETY OF THE CAMERI THEATRE OF TEL-AVIV  ■ Founder and Chair: Amina Harris. Aya Azrielant, Lilly & Danny Bensusan, Susan & Mark Bekerman, Wendy and Henry Brecher, Etty Caspi, Sir Trevor and 
Lady Susan Chinn, Denise Cohen, Sir Ronald and Lady Sharon Cohen, Smadar and David Cohen, Steve Cohn, Shimona Cowan, Dafna & Gerrald Cramer, Shirley Doltis, Caryl Englander, Dinah Evan, FIA- Friends of Israel Art, Wendy Fisher, Diana 
Franklin, Ian Foux, Michele Foux, Arnold Fulton, Michael and Susan Gelman, Ella Gera, Meira Geyra, John Gommes, Nicholas Gould, Marcia and Michael Green, Mr. and Mrs. Clifford Gundle, Freda and Albert Harris, Lilian and Michael Harris, 
Natasha and Ronald Harwood CBE, Elad Hefets and Svetlana Shmuilevich, Judith Joseph, Dr. Cyrus Katzen, Ariella Kisch Delany Daniel Miguel Klabin, Maria Izabel Klabin, The Kennedy Leigh Trust, Jacqueline and Marc Leland Foundation, Sir 
Sydney and Lady Lipworth, Carol & Joey Low, Sir David and lady Catherine Manning, Myra and Alec Marmot, Emilia Mousseri, Louise and Norman Naftalin, Naomi Perlman, Brian Pilkington, Joshua and Roni Podell, Dame Shirley Porter, The 
Porter Foundation, Nira and Harold Preiskel, Henery and Anne Reich Foundation INC, Jennifer Rosenberg OBE, Theodor Herzl Reitman, Irving M Rosenbaum, Tamar Rudich, Ruth and Brian Sandelson, Edward M. Satell, Rachel Selzer, Ramona 
Seroussi, Basil Sherman, Barbara Sieratzki, Harold Sieratzki, Angela and Michael Sorkin, Nathan Steinberg, Janet Suzman, Vivienne and Eli Tabori, Miriam & Aaron Ziegelman, Feigie and Rubi Zimmerman

בנק הפועלים בע"מ
י. גורנציקי ושות'

ניצן ענבר מהנדסים
פוטוליין דיגיטל בע"מ

קרן כהנוף
קרן מ.א.ה

קרן ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה
קרן BMW ע"ש מילה ברנר

ר.מ. רנסנס מנג'מנט 1993 בע"מ

חיה שקד
פנינה והרצל שקלים

רות ושלמה שרון
שושנה שרייבר

יוכי ואיציק שרם
עירית ומושיק תאומים

דב תדמור
פרופ' חנה וד"ר ישראל תמרי

מינהל התרבות
המחלקה לתיאטרון
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טל: 03-6061900 / פקס: 03-6060950 / קופות: 03-6060900/960
www.cameri.co.il  / info@cameri.co.il דואר אלקטרוני: 

סמל נעם   : כללי מנהל 
עמרי ניצן מנהל אמנותי: 

מחזאות ישראלית

בקרוב

מחזאות בינלאומית וקלאסיקה
הם יורים גם בסוסים * 

עפ"י רומאן מאת הוראס מק'קוי; מחזה: שלומי מושקוביץ
שגעון באופרה * 

מאת קן לודוויג
איש קטן מה עכשיו?

מאת דורי פרנס ואיתי טיראן עפ"י ספרו של הנס פאלאדה
פאנק רוק

מאת סיימון סטיבנס
ריצ'רד השלישי / ריצ'רד השני

מאת ויליאם שקספיר
המאהב

מאת הרולד פינטר
בית ספר לנשים

מאת מולייר
קברט

מאת ג'ו מסטראוף

כולם היו בני * 
מאת ארתור מילר

פולארד
מאת ויקטור גורדון

ווייצק
מאת גאורג ביכנר

משרתם של שני אדונים
מאת קרלו גולדוני

כנר על הגג
מחזמר עפ"י שלום עליכם

הטייפ האחרון של קראפ ]אנסמבל עיתים[
מאת סמואל בקט

המלט
מאת ויליאם שקספיר

מקבת
מאת ויליאם שקספיר

אמא קוראז'
מאת ברטולט ברכט

חברות הכי טובות ** 
מאת ענת גוב

רומן משפחתי
מאת עדנה מזי"א

בין שני עולמות
מאת שרה פון שוורצה

קזבלן מחזה מקורי: יגאל מוסינזון/עיבוד למחזמר: יואל זילברג ויגאל מוסינזון
פזמונים: דן אלמגור, עמוס אטינגר, חיים חפר/מוזיקה דב )דובי( זלצר

קיזוז
מאת אילן חצור

פופר
מאת חנוך לוין
עד לא ידע

מאת שלמה משיח
הילכו שניים יחדיו ***

מאת א.ב. יהושע
סטמפניו

מאת עדנה מזי"א עפ"י שלום עליכם

אורזי מזוודות
מאת חנוך לוין

סוף טוב
מאת ענת גוב

גטו
מאת יהושע סובול

אשכבה
מאת חנוך לוין

הבדלה
מאת שמואל הספרי

משפחה חמה
מאת ענת גוב

הרטיטי את לבי
מאת חנוך לוין

הכתובה
מאת אפרים קישון
עוץ לי גוץ לי

מחזמר מאת אברהם שלונסקי ודובי זלצר



What happens when, in 1934, a world famous 
Italian tenor, Tito Marley, comes to the Grand 
Opera in Cleveland, Ohio, to play Othello in the 
opera “Othello”? 
Complete chaos!  double identities, sexual intrigue, 
a jealous wife, local police and tranquilizers - all 
wrapped up in a sweeping plot, that takes place 
behind the scenes, in a luxury hotel room, before 
and after the famous opera.

Summary ][



Lend Me a Tenor ][By Ken Ludwig
Hebrew version by Dori Parnas
Directed by Moshe Naor
Scenery Lily Ben Nachshon
Costumes Design Orna Smorgonsky
Lighting Hanni Vardi 
Music direction, editing and arrangements 
Ady Cohen
Circus Choreography Eran Lavee 
Voice Guidance Doki Atzmon 
Assistant To The Director Yael Goldberg
Effects Liad Gordon 
Italian Guidance Hemdi Kfir 
Assistant To Set Designer: Shani Kain
Assistant To Costume Designer: Roni Shlezinger

Cast: 
World famous tenor, Tito Marley: Dvir Benedek
Tenor's wife, Maria: Irit Kaplan
Opera director, Saunders: Moti Katz 
Head of Friends association of the Opera: Gilat 
Ankori 
Saunders's assistant, Max: Ido Rosenberg 
Max's girlfriend and the daughter of Saunders, 
Maggie: Yael Tal 
Bell - Boy: Asaf Pariente 
Diana (soprano): Tamar Keinan 

Haifa Theatre Technical Team
Performance Manager Dor Shalom
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 And Wigs Luda Goldberg  
Sewing Workshop Sergei Kashin  
Scenery Production: "Noy Scenerys"

The programme:
Editor and producer Adi Ronen 
Designer Shefi (Adler Chomsky & Wershavsky) Grey 
Photographer  Gerard Allon
Printing house Dfus Plus

First Performance:
Haifa Theatre 9/5/13 // Cameri 20/5/13
Length: One hour and 35 minutes 
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תיאטרון יוצר שינוי

משכן התיאטרון ע”ש מאירהוף
 The Joseph & Rebecca Meyerhoff

Theatre of Haifa
חניון התיאטרון רח’ פבזנר 27 - כניסה מרח’ בלפור

רח’ פבזנר 50, חיפה, מיקוד 33134
טל’: 04-8600500 | פקס: 04-8600575

www.ht1.co.il
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פקס. 03-6918171 
קופות: 03-6060900/960
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