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מה מביא אשה נורמטיבית, אם צעירה לילד בן חמש, לנטוש יום אחד את הכל ולהיעלם בהודו? 
כשבעלה המודאג של ג’יין מאתר את מקום המצאה ומגיע לאסוף אותה בחזרה אל חיק משפחתה, 
הוא מגלה שהיא הסתבכה בקשר מסתורי עם אדם מפוקפק העומד בראש ארגון צדקה, שמפעיל 
מעון לילדים נטושים. מצבה הנפשי הרגיש של ג'יין מעיד על שינוי עמוק ולא צפוי שעברה במסעה 
וגורם לה לפקפק ביכולותיה לתפקד כאם. השאלה שמהדהדת בראשה: מי זקוק לה יותר - בנה 
הקטן שהשאירה בבית או עשרות היתומים שאין מי שידאג להם ויטפל בהם? האם הודו של ג’יין 
הינה רק סינדרום נפשי חולף של התבגרות או אולי מדובר בזעקה כנה נגד הסתאבותו המוסרית 

של העולם בו היא חיה?

אורח  על  נוקבות  שאלות  עם  באומץ  שמתמודדת  ומטלטלת,  חושנית  פסיכולוגית,  מתח  דרמת 
החיים והערכים המערביים, אך גם בנטייה להימשך לשרלטנות רוחנית ולפוליטיקת עולם שלישי 

בעלת אג’נדה נקמנית. 

תקציר
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לראות ולפעול לשינוי או להפנות מבט

קהל יקר, 

גיבורת המחזה "אמא תרזה איננה" יוצאת מתוך חייה הבלתי מספקים ונוסעת להודו. בין אם מדובר 
בחיפוש או במפלט, זהו מסע משנה חיים, שמטרתו חישוב מסלול חייה מחדש. היא מחפשת את 
כך, מעמידה סימני  ותוך  מקומה בעולם, מבקשת למצוא תשובות לשאלות הגדולות של הקיום 

שאלה מול כל מה שאנו לוקחים, בדרך כלל, כמובן מאליו. 

במסע הגדול שנקרא חיים, כל אחד מאתנו נושא על גבו התמודדויות, קשיים, רגעי אושר ושמחה, 
עצב וצחוק. לעתים נדירות אנו עוצרים בשולי הדרך ומחשבים מסלול מחדש. במובן זה, פותחת 
על  מחודש  להרהור  ומרחב  נתיב  בה,  שמקופלים  העולם  ותפיסות  הייצוגים  שלל  על  ההצגה, 
דפוסי התנהגות, התניות חברתיות, שבירת הרגלים, אבדן וחיפוש דרך כמו גם מחשבה לא בהכרח 

קונבנציונאלית על תרומה והתמורה שהיא מחוללת.

זוהי הצגה אנושית מאד בעלת מימד אוניברסאלי, שמאירה בזרקור בוהק מקומות חשוכים בנפש 
ובעולם ונוגעת בעקיפין בפערים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים הקיימים בעולמנו ובבחירות 
שלנו - לראות ולפעול לשינוי או להפנות את המבט, להמשיך הלאה, להסתגר בדלת אמות. "אני 
אדוות  וליצור  המים  פני  על  אבן  ביכולתי להשליך  יש  אך  העולם,  לשנות את  יכולה  אינני  לבדי 

רבות", אמרה אמא תרזה. ההצגה הזו, אנו מקווים, תייצר בכם אדוות רבות. 

תיאטרוני  וניסיון  רחבה  כנף  מוטת  בעל  נפלא  במאי  מילשטיין,  לאבישי  נתונה  מיוחדת  תודה 
אינסופי, שמגיע לראשונה לביים בתיאטרון חיפה. דרך הפריזמה הייחודית שלו הצליח להעניק 

לכל אחד מאתנו – ואנו תקווה שגם לכם - חווית הודו פרטית משלו.    

משה נאור
מנהל אמנותי

ניצה בן צבי
מנכ"ל
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מחזאית עטורת פרסים, שחקנית ובמאית בריטית, מייסדת קבוצת התיאטרון הפמיניסטי "הגרב האדום". 
אדמונדסון, בוגרת החוג לדרמה באוניברסיטת מנצ'סטר, ידועה במיוחד בזכות עיבודיה לקלאסיקות 
ספרותיות בהן: "אנה קרנינה" ו"מלחמה ושלום" על פי לב טולסטוי, "הטחנה על נהר פלוס" על פי 
ג'ורג' אליוט, "Gone To earth"  על פי מרי ווב, "המעבר להודו" על פי א.מ. פורסטר, "קוראם בוי" 

על פי ג'אמילה גאווין. 

בין   .1990 "לעוף", הופק בסטודיו התיאטרון המלכותי הלאומי בשנת  מחזה הביכורים פרי עטה, 
מחזות המקור הנוספים שכתבה: "הטיהור", "אמא תרזה איננה", "אורסטס – דם ואור", "קרחת 
בבריטניה  התיאטרון  במות  מיטב  על  הוצגו  מחזותיה  שלי".  "מרי  שבאהבה",  "הכפירה  היער", 
קורט,  הרויאל  המלכותית,  השייקספירית  הלהקה  הלאומי,  המלכותי  התיאטרון  בהן:  ובעולם 
להקת התיאטרון Shared Experience, תיאטרון הבוש ועוד. אדמונדסון כתבה שני סרטים קצרים 
לטלוויזיה: "יום אחד" )BBC2(, "סטלה" )Channel4(. עיבוד פרי עטה ל"המסע אל החוץ" מאת 

 .BBC וירג'יניה וולף שודר בתחנת הרדיו של רשת

יצירותיה תורגמו לשפות רבות בהן עברית. בישראל הוצגו מחזותיה בתיאטרונים שונים ובכלל זה: 
"מאדלן" )הטיהור( שהוצג בתיאטרון חיפה בבימויו של סיני פתר, "אנה קרנינה" קופרודוקציה של 
תיאטרון הבימה ותיאטרון באר שבע בבימויו של אילן רונן "הטחנה על נהר פלוס" בהפקת בית 

צבי ובבימויה של אתי רזניק.

הלן אדמונדסון
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“את המחזה של הלן אדמונדסון הציעה שאקרא לפני שנים רבות, השחקנית קרן צור. לקח 
הרבה מאד זמן עד שהזרע שניטע, נבט והבשיל לכדי מעשה. אולי כיוון שהמחזה, שנכתב בשנת 
2002, הקדים את זמנו, לפחות בכל הנוגע לעניין החברתי והפוליטי של יחסים בין המערב לבין 

מדינות העולם השלישי”, אומר הבמאי אבישי מילשטיין. 

ראיון עם המתרגם והבמאי, אבישי מילשטיין

אין לנו לאן ללכת

לשאלת  בנוגע  רק  ולא  אצלנו,  וגם  כולו  בעולם  כעת  שמבעבע  מאד,  אקטואלי  נושא  “זה 
גם שאלות  בין העולמות, אבל  בנוגע להתנגשות  הפליטים. המחזה מציף שאלות מאד עמוקות 
אקזיסטנציאליסטיות. ברמה מסוימת, יש פה קריאת תגר על תפיסת המשפחה המודרנית, על מה 
שאנחנו מגדירים כמשפחה, בטח ובטח בישראל שמקדשת את המשפחה כערך עליון, אולי בגלל 
ולא בטוח. יש פה שאלה כנה האם משפחה היא באמת  מציאות החיים שלנו, שבה הכל רעוע 
ערך עליון או אולי רק תירוץ, שמאפשר לנו לחמוק מהתמודדות עם השאלות הגדולות של החיים. 
הרבה דברים מתקיימים בחסות המשפחה, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הכלכלית. השאלה, האם 
׳המשפחה׳ סוגרת אותנו במעין משק אוטרקי, שמתקיים למען עצמו מבלי להסתכל החוצה על 

העולם, על החברה שמקיפה, על נושאים חברתיים”. 

יש פה למעשה ארבע 
דמויות שכל אחת מהן 

מייצגת תפיסת עולם שונה

זה מאד מזכיר את  סוגים של קורבנות.  יש פה ארבעה  “בעיניי, 
להשתחרר  מצליחות  אינן  הדמויות  שבה  הצ’כובית,  הדרמה 
מעצמן, מה שלמעשה מנוגד ליסודות הדרמה, שבה תהליכי נפש 
אמורים ליצור טרנספורמציה. פה, כמו אצל צ’כוב, האנשים האלה 
מקובעים. הם חושבים שהם יכולים לעשות שינוי, הם עושים מהלך 
היצרים  עם  פנימי  במאבק  הם  המיוחל,  לשינוי  להביא  שמטרתו 
ביותר שלהם, אבל לא באמת מצליחים לחולל שינוי.  הבסיסיים 
אדם  בני  שבו  באופן  קומי  כמעט  משהו  יש  זה,  על  כשחושבים 

לכודים בתוך ההרגלים שלהם, קורבנות של עצמם”. 

אתה אומר: לך לסוף 
העולם, עדיין תישאר אתה. 

זה מאד פסימי. 

ומעצורי  נפשו  נימי  לכל  מודע  אדם  שאם  גורסת,  “הפסיכולוגיה 
חייו, הוא יהיה מסוגל לחולל שינוי. אנחנו נורא מתוכנתים לחשוב 
כך והמחזה בעצם אומר: אני בכלל לא בטוח. אני חושב שאם אי 
אפשר  איך  היא  להישאל  שצריכה  השאלה  שינוי,  לחולל  אפשר 
לחיות ביחד. זו שאלה מהותית שמחזירה אותנו גם לפוליטיקה. 
לחיות  זה  לנו  שנשאר  מה  שינוי,  לחולל  יכולים  לא  אנחנו  אם 
ביחד באופן שלא פוגע באף אחד ומכבד. אני חושב שזה האתגר 
הפוליטי העולמי החשוב ביותר היום. זה נכון לשאלת הפליטים, 
לשאלת  וגם  ומערב,  מזרח  ושמאל,  ימין  של  פוליטיות  לשאלות 
איך  ביחד?  לחיות  אפשר  האם  זוג.  בני  בין  המשותפים  החיים 
לחיות ביחד? אני חושב שהמחזה אומר לנו שבסופו של דבר, זה 

הפיתרון היחיד כיוון שאין לנו לאן ללכת. 

יש תחושה מאד חזקה 
שאנחנו נכנסים לסיפור 

באמצע. העבר של 
הדמויות מטושטש ומעלה 

המון סימני שאלה

“זה חלק מהעניין. השאלה לא מי הם היו, אלא מה הם בוחרים 
אני  כללי,  באופן  הבחירה.  נושא  סביב  נע  הכל  למעשה  להיות. 
חוזרים  אנשים  טובה.  מדרמה  מהותי  חלק  היא  שבחירה  מאמין 
מהודו עם זהות אחרת, שם אחר, מסיכה על הפנים. חוויתי את 
זה בכאב גדול בחיי - אדם שהכרתי שהשתנה עד לבלי הכר. זה 
ונאחזים בה. כמו הברכה  זקוקים להמשכיות  מעניין כמה אנחנו 
לא  אני  שאתה’.  מי  תישאר  תשתנה.  אל  ‘רק  לברך:  שנהוג  הזו 
רדיקלי  שינוי  אנשים  מעבירה  שם  השהייה  אבל  בהודו,  הייתי 
בין מה שהיה  טריז שחוצץ  יש  כמו במחזה,  קיצוניים,  ובמקרים 

למה שעכשיו”. 

אפשר היה בקלות ליפול 
לקלישאות על מזרח 

ומערב בכל הנוגע לייצוג 
הדמויות, אבל הצלחתם 

לחמוק מזה

שיש  בקלישאות  אותנו  ומאתגר  מפתיע  הזמן  שכל  המחזה  “זה 
שני  בין  כבר במפגש הראשון  זה מתקיים  ומערב.  מזרח  על  לנו 
הגברים. מצד אחד - גבר מצוחצח, נקי ומעונב, רהוט וחכם. מולו - 
גבר קצת שלוך, מוזנח, מסורבל, מיוזע. ’הזר’ הוא הנאור, לכאורה. 
הגזען  דמות  את  קצת  כשמגרדים  וגזען.  רוח  גס  הוא  ה'משלנו' 
ואוהב, שמוכן לעשות הכל כדי  נדיב  הפשיסט, מזהים איש חם, 
הרחוב,  לילדי  המחסה  בית  מנהל  מאחורי  משפחתו.  על  לשמור 
סריניבס  אנפין.  בזעיר  פוליטיקאי  קטן,  לא  מניפולטור  מסתתר 
שמסתובבים  צעירים  חבר’ה  ההודים,  של  החדש  מהדור  הוא 
הבודהיסטית  המחשבה  של  היתרונות  את  ומביאים  בחליפות 
לעולם המערבי. זה מאד מעניין ומציף את השאלה האם הרוחניות 
לדלג  פנים. מה שמאפשר  והעמדת  גדול  בלוף אחד  או  אמיתית 
על קלישאות היא העובדה שהמחזה מעמיד סימני שאלה מול כל 
מה שבאופן טריוויאלי אנחנו מתייחסים אליו כאל ערך בין אם זה 

אידיאליזם, רוחניות או משפחה”.  

אם מסתכלים על ציר הזמן 
הבחירות שלך הן כמעט 

באופן גורף בתיאטרון 
ריאליסטי. מדוע?

מאמין  לא  אני  גורף.  שזה  בטוח  לא  אני  זה.  על  חשבתי  “לא 
בריאליזם כאמנות עליונה אם זו השאלה, אבל אני בפירוש מאמין 
אני  בליבה  אבל  אחרים,  מדברים  גם  ליהנות  יכול  אני  בדרמה. 
פחות מחובר לפוסט דרמה. אני מניח שכשזה מגיע לפריזמה שלי, 
הניסיון הוא תמיד לבנות עולמות ולא להחריב. אתה יוצא למסע 
שאתה אף פעם לא יודע מה יהיה בסופו. זה תמיד מעורר חרדה, 
תהייה, חוסר ביטחון. גם בתהליך הפעם הכל היה דינמי ומשתנה 
ברגע  נמצא  למקום שבו אתה  גם  זה תמיד קשור  וספציפי.  וחי 
הנתון בחייך. זה תמיד נטען משם. אז אם לענות על השאלה, אני 
מאמין גדול בתיאטרון ובדרמה שהם תמיד, בסופו של דבר, דיאלוג 
שאלות  להציף  יכול  שתיאטרון  מאמין  אני  עצמי.  עם  אינטימי 

רפלקטיביות על החיים, לבנות בתוכנו עולמות מבלי לחרב”. 

אולי לא להניע לפעולה 
אבל כן להניע מחשבה

“הלוואי”. 
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“זה התפקיד הכי קשה לפיצוח שעשיתי בתיאטרון”, אומרת קרן צור שמשחקת בהצגה את 
ג’יין, אשה נורמטיבית לכאורה שבוקר בהיר, בלי כל הודעה מוקדמת, אורזת מזוודה ועוזבת 
מאחור את בנה בן החמש ובעלה האוהב. קשה שלא להיעצר על המשפט הזה שמגיע משחקנית 
שבאמתחתה שורה ארוכה של תפקידים בלתי נשכחים. “לאורך תהליך החזרות הרגשתי שאני 
משייטת ברפסודה לא יציבה, הולכת בחושך. זה תפקיד מסובך ומערער כיוון שהוא אניגמאטי. 

אתה הולך לאיבוד בעקבות אשה שמחפשת בעצמה תשובות”. 

ראיון עם השחקנית, קרן צור

 איך בכל זאת קושרים 
את הקצוות?

התפקיד ששינה את חיי

“הייתי צריכה להפוך את כל צורת המחשבה שלי. אנחנו מאד שונות. 
אני אדם מאד לא נאיבי, ציני במידה רבה, אלו מגננות שאתה עוטה 
על עצמך. הבנתי איפה הלב שלה, הזדהיתי עם הרגישות והחמלה, 
אבל זה לא הספיק. הייתי זקוקה לקו שיקשור בין שיגעון להגיון. 
התגובות שלה הן לכאורה לא נורמטיביות, כיוון שאנחנו מפרשים 
אתה  עליך,  כשצועקים  שלנו,  בעולם  מערביות.  עיניים  דרך  אותן 
נעלב ואז מחזיר או ברוגז. אצל ג’יין, זה אחרת. היא נסגרת, מחכה 
שיעבור, אולי כיוון שהיא מזהה מצוקה וחומלת. התגובות שלה לא 
על האוטומט שאנחנו מכירים. יש בה קשת שלמה של אפשרויות 
לתגובה. זה קשה, כי התבניות שלנו נוקשות. אני מניחה שהקושי 
מובנות  והסכמות  תודעתי  לקיבעון  קשור  הדמות,  את  לפענח 
שהשתרשו מילדות. כדי להתיר אותן צריך היה לשנות תודעה וזה 

משהו שלא עשיתי בשביל אף דמות קודם לכן”.

“אשה, כמו רבות אחרות. מעמד סוציו-אקונומי ממוצע, השכלה אז מיהי ג’יין?
ממוצעת. אשה מושתקת שחיה בשקר ומרגישה שחייה מתנהלים 
על אוטומט. היא לא איזו חלוצה שיוצאת להציל את העולם, אלא 
מישהי שמחפשת משמעות לחייה ורוצה להביא את עצמה לידי 
ביטוי. היא חיה עם גבר כוחני בעל מחשבה כוחנית. כל מחשבה 
שאינה נגזרת מהאמת שלו, לדידו מופרעת. זה מדכא אותה. היא 
לא מעזה לדבר איתו וזה מביא אותה לשתיקה גדולה. אלו חיים 
חייבת  היא  ולא מאושרת.  רגישה  מקהי מחשבה של אשה מאד 

לברוח כדי להבין איך היא רוצה לחיות”.

את בעצם הבאת את 
 המחזה לתיאטרון. 

מה יש בו שהפעיל אותך?

על  עמוקות  ושאלות  חידה  בו  יש  מצוינים,  לתפקידים  “מעבר 
אמהות, על זוגיות ועל הדרך שבה אנחנו בוחרים לחיות בעולם. 
זה לא סתם שלקח המון זמן עד שהתאפשר למחזה הזה להגיע 
לכדי מימוש. הבאנו את העולם שלנו לקצה גבול היכולת. החזירות 
בעולם המערבי הלכה ותפחה לממדים מפלצתיים והיא משחיתה 
אותנו. אם פעם חשבתי שזה לא קשור אליי, היום ברור לי שכן”. 

למען זה מחזה פמיניסטי? אבל  באנגליה,  כשהוצג  למחזה  בנוגע  שעלתה  שאלה  “זו 
מנסה  פשוט  ג’יין  צורה.  בשום  לוחמת  בה  רואה  לא  אני  האמת 
ללמוד ללכת בכוחות עצמה. הצופה מהצד יכול לומר: ‘וואו, היא 
עזבה את הבית איזה אומץ’. זה לא זה. היא לא היתה מסוגלת 
לחיות יותר באופן בו חיה. היא היתה צריכה להגיע עד הודו, כדי 
למצוא בעצמה את הכוחות לומר לעצמה ולבן הזוג שלה מה היא 
כדי  עצמם,  של  לקצה  העולם,  לקצה  אותם  הביאה  היא  רוצה. 

לפתוח פתח ביחסים לאפשרות אחרת”. 

“לא הייתי בהודו. אני מפחדת שאסתובב ברחובות ואבכה מחוסר חווית הודו מוכרת לך?
ההומאניות  את  שמאתגרים  מקומות  לסייע.  היכולת  ואי  האונים 
שלי מפחידים אותי. במובן זה, אני כמו ג’יין, הכל חודר אותי. אני 
לא מצליחה להישאר אדישה מול ילדים קטנים שבורחים מהבית 
מצד  ביום.  פעם  הטוב,  במקרה  ואוכלים,  ברחובות  ומסתובבים 
שני, אולי אנחנו שופטים את הקושי של החיים שם דרך העיניים 

המערביות שלנו. אולי זה אפשרי לחיות גם בעוני, בשמחה”.  

אם מדברים על 
ילדים, המחזה מציף 

שאלות מורכבות 
וקונטרוברסיאליות, בין 

היתר, על הורות

במהלך  שאת  ביתר  וחזרו  המון  אותי  שמעסיקות  שאלות  “נכון. 
העבודה כמו האם מספיק לתת לילד בית ומקום חם? האם אנחנו 
לא משתמשים בילדים שלנו למחיקת העצמי ולבריחה משאלות 
מהותיות? האם כשאנחנו אומרים לילדים שלנו: ‘זה העולם ואין מה 
לעשות’, זו האמת? ג’יין באמת מאמינה שיש בכוחנו לעשות שינוי 
בחיים שלנו ושל אחרים ולעזור. אני חושבת שהיא יוצאת לחיפוש 
הזה גם עבור הבן שלה. היא לא נוטשת אותו, אלא חושבת שאם 
יהיו בידה תשובות לחיים נכונים יותר, תוכל לגדל אותו טוב יותר. 
זו הקרבת היומיום בעבור המחר של העולם שבו הילד שלה יגדל”. 

צריך להיות אמיץ מאד או 
פחדן מאד כדי לחולל שינוי 

שכזה

אבל  מהעולם,  מהאמהות,  מהגבר שלה,  ברחה  ג’יין  וגם.  גם  “או 
היא לא טיפוס נוטש או אנוכי. היא עזבה כדי למצוא דרך לחיות 
בשביל הילד שלה. אחרי שנים שהיא חיה בזיוף, נגמר לה והיא 
היא מבינה שאי  זקוקה להתחלה חדשה. בסופו של דבר  היתה 

אפשר לעשות ילד ולא לקחת עליו אחריות”. 

הדמויות במחזה הן 
למעשה פסיפס אנושי של 

אפשרויות מחשבה

“זה בסופו של דבר מחזה על אנשים שמשקרים לעצמם יומיום, 
יתחולל אם  ולחשוב מה  לרגע  יש פה הצעה לעצור  רובנו.  שזה 
נפסיק לשקר, נפסיק לשפוט את מי שמולנו, לא נניח הנחות לגבי 
הרבה  כך  לכל  ייצוג  הבמה  על  יש  שסביבנו.  והאנשים  העולם 
מחפשים  כולם  ספקות.  מעוררת  מהן  אחת  וכל  עולם  תפיסות 
תשובה, אהבה ואושר. אף אחת מהדמויות לא מצאה דרך בלעדית 
לאמת ובטח שלא לחופש. גם סיריניבס, ההודי, כפוף בסופו של 
יום לחוקי התרבות בה הוא חי. יש משהו בפסיפס הזה שמייצר 
נשמע  זה  באמצע.  איפשהו  היא  האמת  הפתרון.  מבחינת  איזון 
- איך הופכים קלישאות,  ואולי זה חלק מהאתגר במחזה  בנאלי 

לכאורה אמירות שהאוזן שומעת והפה מגחך למולן, לאמת". 
1415



זה נשמע שעברתם תהליך 
מרתק

זה היה תהליך מורכב, שלווה בהרבה  כולנו.  “המחזה אתגר את 
תהיות ודרש מכולנו סבלנות אין קץ. תהליך של חיפוש אמיתי. אני 

עדיין מנסה ללמוד איך לשחרר את המקום היודע”

אנשים זה מקל לשחרר אחיזה? קורה.  מה  לדעת  רוצים  אנשים  זה.  את  סובלת  לא  “אני 
אוהבים ביטחון.  בגלל זה אנחנו עושים הרבה דברים כמו לקנות 
ובנישואין עקומים. אנחנו  ילדים, להישאר בזוגיות  בתים, להביא 
מעדיפים ביטחון על פני חיטוט פנימי ושאלת שאלות. זה מפחיד 
לא לדעת. אבל כשאתה מבין שאתה לא יודע, כשאתה יודע שלא 

אתה שולט בדברים, נקודת המוצא יותר רגועה”. 

במידה מסוימת נשמע 
שההפקה הזו היא המסע 

שלך להודו

צללתי  יום.  כל  קורה  לא  זה  חיי.  את  זו הפקה ששינתה  “לגמרי. 
עמוק אל בסיס ההוויה, לעולמות לא מוכרים לי. ברגע שאתה פתוח 

לאפשרויות, אתה מגלה שאתה יכול להתמודד עם הפחד”. 

התפקיד ששינה את חיי
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ארבע האמיתות הנאצלות שהגה לפני 2,500 שנה גאוטמה בודהה, מקפלות בתוכן את מהות תורתו 
ומקובלות על כלל האסכולות השונות של הבודהיזם. ארבע האמיתות, מזהות את טיבו הבלתי 
מספק של הקיום ואת המניעים לו, מעלות הנחה לגבי קיום ללא סבל ומציעות נתיב למימושו. כמו 
רופא, הבוחן לב וכליות, מאבחן בודהה את הבעיה, מזהה את הגורמים לה, מאתר מרפא ומעניק 
מרשם, מפת דרכים לשחרור מהסבל. לכל אחת מן האמיתות משויכת משימה אותה ניתן להשלים 

באופן מעשי

דוקהה –  האמת הנאצלת הראשונה

הסבל מאפיין את הקיום האנושי ומתבטא בצורות שונות: לידה, זקנה, מחלה ומוות לצד מאבקי 
נפש הקשורים באכזבות, מאוויים ורצונות לא מסופקים. המשימה - קבלת הסבל, הבנתו ועמידה 

על טיבו. 

סמודאיה – האמת הנאצלת השנייה

נוגעת בשורשי הסבל שמקורם כמיהה והיאחזות בגשמי, הארעי ובן החלוף. תאוות בצע ותשוקה, 
הכמיהה  נטישת   - המשימה  למגרם.  שיש  רעלים  הם  הרסניים  ודחפים  שנאה  ואשליה,  בורות 

וההשתוקקות.  

נירודהה – האמת הנאצלת השלישית

הפסקת הסבל: מצב בו התודעה מטוהרת מהשתוקקות, תאוות בצע, שנאה, ואשליה. 
המשימה - הגעה לנירוואנה. מצב תודעתי של אושר רוחני עמוק וחמלה, נקי מאמוציות שליליות 

ופחדים.

מארגה – האמת הנאצלת הרביעית

הדרך לנירוואנה ושחרור מסבל: "הנתיב המתומן הנאצל", מהעקרונות המרכזיים בבודהיזם. מרשם 
להפסקת הסבל, שמניח מערכת עקרונות. הדרך, המכונה גם הנתיב האמצעי, מאפשרת להגיע 
באשליות.  ושגייה  שנאה  בצע,  מתאוות  ולהיפטר  הדברים  של  האמיתי  לטיבם  בנוגע  לתובנות 

טכניקה שמובילה להארה ולשחרור. המשימה - פיתוחם של שמונה אבני הבניין שמציע הנתיב. 

ארבע האמיתות הנאצלות 

כלי  יש תוצאה.  חיים מוסריים בהם לכל פעולה  ליישום  תחילתה של דרך   – נכונה  1. השקפה 
שמסייע לטיהור נתיבו של אדם מביטויי בלבול ואי הבנה ויש להשתמש בו תוך שמירה על מחשבה 

גמישה ופתוחה.

שגויות  מתכונות  להיפטר  השאיפה  נכונות.  עמדות  לטפח  מחויבות   – נכונה  וחשיבה  כוונה   .2
ובלתי מוסריות, קבלת הוויתור, השתחררות ממחשבות זדון והתמסרות לדרך רוחנית, רצון טוב, 

אי אלימות. 

3. דיבור נכון – לומר אמת ולהימנע מדבר שקר, פטפוטי סרק ורכילות או שפה פוגענית.

4. פעולה נכונה – לנהוג בשלווה ובהרמוניה, להימנע מגניבה ומהרג ולשלוט ביצר. 

5. אורח חיים נכון – להימנע מפרנסה שמקורה גרימת נזק ליצורים חיים אחרים כמו: סחר בנשק, 
סחר בבני אדם, בהרג חיות או בעסקי הבשר, בסמים, באלכוהול או ברעלים. 

ומעשים.  מילים  מחשבות,  באמצעות  תועלת  והצמחת  חיובית  מחשבה  עידוד   – נכון  מאמץ   .6
הימנעות ממחשבות, מילים ומעשים שליליים. 

7. מודעות ומחשבה נכונה – יש לשמור את הדעת ערנית לתופעות המשפיעות על הגוף והמחשבה. 

8. ריכוז ומשמעת פנימית נכונים – פיתוח ריכוז נפשי שיאפשר ספיגה מדיטטיבית, המשמשת 
לדיכוי גורמים מזהמים ומהווה כלי לפיתוח התובנה. ריכוז נכון מרחיק מתאוות החושים וממחשבות 

מזיקות ומלווה במחשבה משקפת ומושהית, שמחה ואושר, רוגע פנימי ושלוה.

 ,IndiaNetZone, BudhaNet ויקיפדיה,  בריטניקה,  אנציקלופדיה  הבודהיזם,  מרכז  מתוך:  נערך 
בי.בי.סי

"... אני מלמד על הסבל, מקורותיו והנתיב להפסקתו..." 
גאוטמה בודהה
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היא  מהן  אחת  קירבה.  לפעמים  יש  שונות,  פסיכולוגיות  גישות  לבין  הבודהיזם  עקרונות  בין 
את  להגביר  מנת  על  האדם  דרכי חשיבתו של  את  לשנות  הקוגנטיבית, שמטרתה  הפסיכולוגיה 

אושרו. 

הבודהיזם תמיד עסק בהרגשות, רגשות, תחושות והכרה. הבודהה מצביע על גורמים הכרתיים 
כמו גם רגשיים כגורמים לסבל. הסיבה הרגשית היא תשוקה והיפוכה, הסלידה. הגורם ההכרתי 
הוא הבורות ביחס לדרך בה דברים קורים במציאות, או לשלושת סימני הקיום: כל הדברים לא 

מספקים, ארעיים וחסרי עצמיות ממשית.

החיים הם מאבק ואין אנו מוצאים בהם אושר או סיפוק. הסיבה לסבל היא ההשתוקקות. היצר 
האנושי הטבעי הוא להטיל את האשמה לקושי בדברים שמחוצה לנו, אך לדברי בודהה, שורש 
תגיע  הסבל  הפסקת  בדברים.  להיאחז  שלנו  בנטייה  קשור  ספציפי,  ובאופן  בתודעה  הדבר 
לכשנשתחרר מההשתוקקות וכיוון שאנו הגורם המרכזי לסבלנו, בנו הפתרון. אין בידינו לשנות את 

הדברים הקורים לנו, אך יש בידינו לשנות את התגובה להם. 

רואה את  ארבע האמיתות מקפלות בתוכן פרספקטיבה פרגמטית שמכירה בהנאות החיים אך 
הזמניות שבהן, מזהה בהן מקור לסבל ומאפשרת מוצא. זוהי תכנית פעולה להתמודדות עם פני 

הסבל האנושי, הפיזי והנפשי. הדרך המתומנת האצילה מובילה לפתרון. 

מחשבה  של  תבניות  ליצור  ניסיון  היא  האצילה  המתומנת  הדרך  פסיכולוגית,  מבט  מנקודת 
והתנהגות. זו הסיבה שהמרכיב הראשון בדרך הוא הבנה נכונה, שהיא הדרך בה רואים את העולם. 
תחת קטגוריית התבונה, מקושרת תפיסת עולם זו למרכיב השני, חשיבה נכונה, שנוגעת לתבניות 
חשיבה ולכוונות אשר שולטות בפעולותיו של האדם... על ידי שינוי תפיסת העולם המעוותת של 

האדם והגשמת "תפיסה נכונה" במקום "תפיסה מזהמת", יכול האדם להקל על סבלו. 

מקרים מראים כי פעולות חוזרות ונשנות, למידה וזיכרון, יכולים לשנות פיזית את מערכת העצבים 
ולשנות את חוזקם של קשרים סינפטיים כמו גם את הקשרים עצמם. ניתן לחולל שינוי שכזה על 

ידי טיפוח המשנה את הרגש ואת הפעולות. אלו בתורם ישנו את החוויה הנובעת מהם.

מתוך: ״בודהיזם פוגש מדע מערבי״ מאת ג'ון ב. ווטסון, אבי תורת הביהביוריזם

בין בודהיזם לפסיכולוגיה התנהגותית
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“... בני האדם המציאו לעצמם אגדה כדי שיוכלו לעשות ככל העולה על שרירות לבם. כדי שיוכלו 
לרדוף אחרי תאוותיהם בלא כל רסן. הם אמרו שהאדם הוא תכלית הבריאה, כדי שיהא לו צידוק 
לדרוך על כל היצורים, להתאכזר לכל היקום, לשעבד לעצמו את כל אשר עיניו רואות, להשמיד 
להנאתו מכל הבא לידו – שכן הכל נחות-דרגה לגביו, הכל נוצר רק למענו, עולם נבנה על מנת 

שהוא יהרוס אותו...

הם נוטלים כל דבר המזדמן להם, ומעריכים אותו רק לפי מידת יכולתם לקחת את החיים ממנו, 
למען יחיו הם ביתר נוחיות... כל דבר, כל דומם, כל עץ, כל נהר... אין הם יודעים, שיש רוח גם בהם. 
סבורים הם, שכל רוח אשר הם אינם מבינים אותה, שאינם יכולים לשוחח איתה בטלפון – אינה 

קיימת. סבורים הם שהעולם כולו – מת. אין בו נשמה... 

הם חונכו כולם לראות את עצמם אדונים לכל חי! כל שעומד בדרכם – נהרג, כי הכל מתחת להם... 
אין קרוב להם עלי אדמות... אין שווה להם... יש אצלם המשמידים עולם לא מתוך רעב ותיאבון, 
ולקיים את עצמם – אלא לשם משחק בלבד. מעין שעשוע אכזרי כזה: לחזות  לא כדי לשבוע 

באובדן הבריאה... 

במקום שאין דרך-ארץ בפני החי, משום שאין לו, כביכול, זכות קיום משל עצמו, ולא נוצר אלא 
לשימוש בלבד – אין ביטחון לכל חי, לרבות האדם... גם כל מלחמותיהם, הכל נובע מספרי הקודש, 
המורים אותם אמונה תפלה זו, שהעולם לא נברא אלא למענם, וכל שעיניהם מגלות לא נועד אלא 

לספק את יצריהם...”

מתוך: “הודו יומן דרכים” מאת עזריאל קרליבך

נגד עיניים מערביות
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2 מתוך 27 מיליון ילדים הנולדים מדי שנה בהודו, אינם שורדים את שנת חייהם הראשונה

31% מהתינוקות הנולדים בהודו סובלים בלידתם ממשקל נמוך

46% מהילדים מתחת לגיל 5, סובלים מתת תזונה

5.2 מיליון ילדים נגועים בנגיף ה-HIV/איידס

20 מיליון ילדים בכל הגילאים חיים ברחובות הודו ללא השגחה

ליותר מ-59 מיליון ילדים בהודו אין גישה לבתי ספר 

כ-60 מיליון ילדים מתחת לגיל 6 חיים מתחת לקו העוני

מדי שנה כ-500 אלף ילדים נאלצים לעבוד בתעשיית המין

אחת מבין שלוש ילדות אינה מגיעה לגיל 15

כל מוות שישי של ילדה הוא תוצאה של אפליה מגדרית

היקף הילדות המתות מדי שנה גבוה פי שלושה מהיקף הילדים

53% מהילדות בין הגילאים 5-9 אינן יודעות קרוא וכתוב

בקבוצת הגילאים 5-14 עובדים לפרנסתם יותר מ-4%. על פי הסטטיסטיקה הודו נחשבת למדינה 
בה היקף הילדים העובדים, 17 מיליון, הוא הגבוה בעולם. 

HeartsForIndia.weebly.com :מתוך

עובדות על ילדים בהודו
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תרזה הקדושה של כלכותה

 "חייה בפשטות על מנת שאחרים יוכלו פשוט לחיות.." 
)האם תרזה(

האם תרזה נולדה ב-26 באוגוסט 1910 בעיר אוסקופ )כיום סקופיה שבמקדוניה(, תחת השם אגנס 
גונג'ה בויאג'ו. הבת הצעירה במשפחת סוחרים, קתולים ממוצא אלבני, למדה במנזר, התחנכה על 

ברכי הכנסייה וכבר בגיל 12 ראתה ייעוד בסיוע לעניים ולנחשלים.  

בשנת 1928 התיר לה הוותיקן לעזוב את עיר הולדתה ולנסוע להודו בשליחות מיסיונרית. ביחד 
עם קהילת הנזירות האירית, "האחיות של לורטו", נשלחה לדרג'ילינג שבהודו שם עבדה כאחות 
מתמחה. מאוחר יותר אמרה כי כל העוני, ההזנחה והעזובה שסבבו אותה, נחרטו בנשמתה ושינו 

אותה. 

במאי 1931 השלימה את שבועתה, הפכה לנזירה וקבלה עליה את שמה החדש: מרי תרזה. 

בין השנים 1931-1948 התעמקה בלימודים אוטודידקטים של גיאוגרפיה וקטכיזם )עיקרי הנצרות( 
המנזר  לכתלי  מחוץ  שראתה  והעוני  הסבל  בכלכותה.  מארי  סנט  לנערות  הספר  בבית  ולימדה 
הותירו בה חותם ובשנת 1948 קבלה היתר מיוחד לעזוב את קהילתה ולהקדיש את חייה לעבודה 
הנדרשים,  הכלכליים  האמצעים  לרשותה  עמדו  שלא  אף  על  עצמאית.  כנזירה  הנזקקים  בקרב 
נסמכה על חסדי שמים וייסדה בית ספר מאולתר לילדים מחוסרי בית ומוכי עוני שפעל תחת כיפת 

השמיים. 

לדאוג  שמטרתו  משלה  מסדר  להקמת  מהוותיקן  מיוחד  אישור  תרזה  האם  קיבלה   1950 בשנת 
נזירות  של  וגדלה  הולכת  קהילה  עם  ביחד  מעליה.  אותם  דחתה  שהחברה  אלה  של  לרווחתם 
ומתנדבים שסייעו בידה, תוך תמיכה כלכלית של הכנסייה והרשויות המקומיות, יכלה האם תרזה 
להרחיב את מעגל הפעילות וכך הוקמו בזה אחר זה בתי יתומים, בתי חולים, הוספיסים ואכסניות 

בהם זכו ילדים, נשים וגברים שחיו בעוני, חסרי מזון וחלקם על סף מוות, לטיפול רפואי ולסיוע. 

שמה של האם תרזה יצא למרחוק וכספי תרומות החלו לזרום מהעולם כולו. בשנת 1965 אישר 
הארגון  שלח  וכך  אחרות  לארצות  גם  המסדר  פעילות  את  להרחיב  השישי,  פאולוס  האפיפיור, 
שהקימה, זרועות גם לחלקים נוספים בעולם. מאות בתי סיוע לחלשים ולנדכאים נפתחו בעשרות 

מדינות ביבשת אמריקה, אירופה, אפריקה ואסיה. 

כולו הכיר לה  1971 הוענק לאם תרזה פרס מיוחד מטעם האפיפיור על תרומתה. העולם  בשנת 
תודה, קשר לה כתרים והעניק לה תארי כבוד ופרסים בהם: פרס נובל לשלום, מדליית החירות 
הנשיאותית ומדליית הזהב של הקונגרס האמריקני. בנימוקי וועדת פרס נובל נכתב: "הפרס ניתן 
בעבור עבודתה ועשייתה במלחמה על הכאב, השכול והדלות, שהם איום גם על השלום". האם 

תרזה ביקשה כי כספי הפרס ייתרמו לטיפול בעניים ובחולים בכלכותה. 

במרץ 1997 הפסיקה האם תרזה את פעילותה כמנהלת המסדר בעקבות הידרדרות חריפה במצבה 
הבריאותי. האם תרזה מתה ב-5 בספטמבר 1997 והובאה לקבורות בבית האמהות במסדר שהקימה 
בכלכותה. טקס הלוויה הממלכתי שערכה לה ממשלת הודו כהכרת תודה על תרומתה האדירה, 

נערך ברוב פאר. מקום קבורתה הפך מוקד עלייה לרגל ולתפילות של מאמינים. 

עם מותה החל הוותיקן בהליך הפיכתה לקדושה. בשנת 2002 הוכרז כי הנס שביצעה בחייה, היה 
השני  פאולוס  יוחנן  האפיפיור  בסרה.  מוניקה  בשם  הודית  בבטנה של אשה  סרטני  גידול  ריפוי 

הכתיר את האם תרזה בתואר: "המבורכת של כלכותה". 

ב-4 בספטמבר 2006 הכריז האפיפיור פרנציסקוס על הפיכתה של האם תרזה לקדושה נוצרית. 

הפכה  תרזה  האם  ולגירושין,  להפלות  הנחרצת  התנגדותה  בשל  שספגה  הקשה  הביקורת  על 
בחייה לסמל החמלה והותירה אחריה עם לכתה מורשת של אמונה בכוחו של האדם, תקווה בלתי 

מנוצחת ונדיבות יוצאת דופן. 

נערך מתוך האתר הרשמי של פרס נובל, ארגון האם תרזה, אנציקלופדיה בריטניקה
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אבישי מילשטיין - במאי
מחזאי, במאי, מתרגם ודרמטורג ישראלי. יליד פתח תקוה. בוגר בית 
הספר התיכון ע”ש “תלמה ילין” במגמת תיאטרון. למד תיאטרון, 
ספרות ובלשנות גרמנית, באוניברסיטת מינכן, גרמניה, 1990-1986. 
מילשטיין ייסד את תיאטרון “נוצר”, קבוצת התיאטרון העצמאית 
הגדולה בישראל, ביחד עם דלית מילשטיין )אין קשר משפחתי 
ביניהם( וכיהן כמנהלו האמנותי. שימש גם כמנהלה האמנותי של 
העמותה לקידום תיאטרון ביפו )2004-1991(. מחזהו אז כמוות, 
בבימויה של שוש רייזמן, הוצג בפסטיבל עכו, 1987 וזכה בציון 

קורות חיים יוצרים

לשבח למחזה ולהפקה. מחזהו הראשון שהוצג בתיאטרון רפרטוארי היה פיבניצה, אותו גם ביים 
בתיאטרון הבימה ב-1994. דרמטורג ויועץ אמנותי לתיאטרון הבימה )1995-1990(. דרמטורג ויועץ אמנותי 
לתיאטרון בית ליסין החל מ-1995 ועד היום. יוזם, מייסד ומנהל אמנותי של פסטיבל “פותחים במה” 
למחזאות ישראלית צעירה בתיאטרון בית ליסין, משנת 2000. יוזם אירועי “ישראדרמה – זרקור 
על דרמה ישראלית בשפה הגרמנית”, במסגרת המכון הישראלי למחזאות ומשרד החוץ ומנהלו 
האמנותי של הפסטיבל היוקרתי בשנים 2005, 2010 ו-2012. היה מנהל אמנותי שותף )ביחד עם יאן 
לינדרס( של “קשרי משפחה” )Familiebande(, פרויקט משותף בין תיאטרון בית ליסין, והתיאטרון 
העירוני של היידלברג, גרמניה ומנהל אמנותי של התכנית הישראלית, פסטיבל “שוק המחזות”, 
היידלברג, גרמניה, 2010. מילשטיין כתב, תרגם וביים למעלה מ-100 הפקות עבור כל תיאטרוני 
ישראל. על הפקת הבנאליות של האהבה מאת סביון ליברכט, שביים בתיאטרון בית ליסין, זכה 
בפרס התיאטרון הישראלי להפקת המחזה המקורי לשנת 2010. ההפקה פתחה את פסטיבל “שוק 
המחזות”, היידלברג, 2010 והתארחה בתיאטרון העירוני של פרייבורג באותה השנה. בין עבודותיו 
האחרונות כבמאי בישראל: לא לשכוח – לאהוב )גם כמחזאי(, סיפור ישן חדש מאת ג’סי אייזנברג 
בתיאטרון בית ליסין; פילוקטטס בתיאטרון החאן; האורסטיאה בתיאטרון נוצר; הכל אודות 
אמא בתיאטרון תהל. מעבודותיו כבמאי בגרמניה: רצח מאת חנוך לוין בתיאטרון שאובינה, ברלין; 
מיין קאמפף מאת ג’ורג’ טבורי והסוחר מונציה מאת שייקספיר, בתיאטרון העירוני של פרייבורג, 
גרמניה )עם דורון תבורי בתפקיד הראשי(. קווארטט בתיאטרון העירוני של אולם. מילשטיין הוא 
תיאורטיקן תיאטרון ומרצה מבוקש בנושאי מחזאות ודרמטורגיה בישראל ובגרמניה )אוניברסיטת 
הילדסהיים ואוניברסיטת האמנות של ברלין(. מנהל את בית הספר למחזאים של תיאטרון בית 

ליסין בשיתוף עם סדנאות הבמה.

אדם קלר – מעצב תפאורה
נולד ב-1986 בקיבוץ צרעה. למד בחוג לעיצוב במה בבית הספר 
לאומנויות הבמה בסמינר הקיבוצים. בין עבודותיו לתיאטרון: 
בתיאטרון גשר: הרצל אמר, קיץ במריאנבד, רוח התיאטרון, 
המחברת הגדולה; בתיאטרון ביידיש: לישראל וחזרה; בתיאטרון 
החאן: חלום ליל קיץ, פילוקטטס, כנרת כנרת; בתיאטרון באר 
שבע: בימינו לא יוצאים לדו קרב; להקת מחול קמע: מתיאוס 
פסיון, לא נודע, מנמוסין; בתיאטרון בית ליסין: מזל טוב אני 
אבא; בתיאטרון של באדן גרמניה ותיאטרון בית ליסין: לא לשכוח 
לאהוב; בתיאטרון נחמני: גאולה; בתיאטרון חיפה: תופעות לוואי; 
בתיאטרון אנסמבל הרצליה: מפגש באין סוף. זוכה פרס התיאטרון 
הישראלי לשנת 2015 על עיצוב התפאורה להצגה כנרת כנרת 
בתיאטרון החאן. זוכה פרס תיאטרון הילדים לשנת 2011 עיצוב 

תלבושות להצגה משהו נפלא עומד לקרות.

נטשה טוכמן-פוליאק – מעצבת 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: בתיאטרון חיפה בשיתוף אנסמבל תיאטרון 
הרצליה: לילה טוב אמא; בתיאטרון הבימה: אדם לא מת סתם; 
בתיאטרון החאן: תהילה )תפאורה(; באקדמיה למוסיקה ע"ש בוכמן-

מהטה: האופרה דון ג'ובאני )תפאורה ותלבושות(; בסטודיו למשחק 
ניסן נתיב, ירושלים: הנפש הטובה מסצ'ואן )תפאורה ותלבושות(; 
בצוותא: פסטיבל תיאטרון קצר 2011 )תפאורה(; באוניברסיטת תל 

אביב: אהבתה של פדרה, הצילו, תזוזה, מוריס שימל.

2829



רוני כהן – מעצב תאורה
מעצב תאורה. מעבודותיו בתיאטרון: בתיאטרון החאן: הבתולה 
מלודמיר, השיבה למידבר, מילה של אהבה, דון פרלמפלין ואהבתו 
לבליסה בגן ביתו, מלחמה על הבית, קריטון, האשליה, הקמצן, 
אושר, הקיץ, אותלו, אהובת הדרקון, הנסיכה האמריקאית, 
תעלולי סקפן, גן הדובדבנים, הלילה השנים- עשר, אוכלים, מולי 
סוויני, חוקר פרטי, תהלה, האדרת, הצוענים של יפו, דוד וניה, 
הנשים העליזות מוינדזור, כנרת כנרת, פילוקטטס, שיר ישן, 
רחוק..., חלום ליל קיץ, נפוליון - חי או מת!, חקירה בעניין מותו 

אבי בללי - מוסיקה
נגן הבס וסולן להקת “נקמת הטרקטור“. מלחין מוסיקה למחול 
הצגות וסרטים. בין עבודותיו למחול: קיר ומוסיקה מקורית לאנאפזה 
)בת שבע( כח האיזון )ורטיגו( עננים ומרק )נעה דר( קרם תות 
ואבק שריפה )יסמין גודר(. תיאטרון: מיתוס, שלוש אחיות, המלך 
הולך למות )אנסמבל עיתים( אותלו, רומיאו ויוליה, זוג פתוח 
)תיאטרון חיפה( חבילות מאמריקה )הבימה( טרטיף )בית לסין(. 
קולנוע: כנפיים שבורות, בוקר טוב אדון פידלמן, אחותי היפה. 
מוזיקה  לסדרות הטלוויזיה בטיפול, להוציא את הכלב, תמרות 

המוזר של אנרכיסט מפוקפק, העולם האחר ועוד; בתיאטרון הבימה: אישה בורחת מבשורה, 
אדם לא מת סתם, מלחמה, מועדון האלמנות העליזות, מבקר המדינה, בגדי המלך; בתיאטרון 
הקאמרי: גם הוא באצילים, מעגל הגיר הקווקזי, משפט פולארד, כולם רוצים לחיות, ארוחת 
טעימות, רשיון פשוט לאהוב, אגדת דשא; בתיאטרון בית ליסין: אהבת חיי, גוד ביי אפריקה, 
סרט צרפתי, מראה מעל הגשר, ולנטינו, רוחלה מתחתנת, אמא מאוהבת; בתיאטרון באר שבע: 
נשים לא מציירות, קומדיה של טעויות, אפריל הקסום, השחף, הביתה הביתה; בתיאטרון חיפה: 
ארגנטינה, אמא תרזה איננה. פרסים: פרס התיאטרון הישראלי בקטגורית מעצב התאורה 2003-4 
על ההצגה האשליה, בשנת 2006-7 על ההצגה הקיץ ובשנת 2009 על ההצגה הנסיכה האמריקאית.

עשן, יחפים, שטיסל ולסרטים דוקומנטרים ביניהם ילדי השמש, לוד –בין יאוש לתקווה. זוכה 
פרס האקדמיה לשנת 2005 על מוסיקה לסרט “מוכרחים להיות שמח” בבימויה של ג’ולי שלז. פרס 
המוסיקה לסרט הדוקומנטרי “ילדי השמש” 2006. זוכה פרס האקדמיה לשנת 2010 על מוסיקה 
לסרט “המדריך למהפכה “ בבמויו של דורון צברי. זוכה פרס האקדמיה לשנת 2011 על מוסיקה 
לסרט “בוקר טוב אדון פידלמן”. פרס המוסיקה פסטיבל הקולנוע ירושלים 2011 “בוקר טוב אדון 
פידלמן” בבימוי יוסי מדמוני. פרס המוסיקה לסרט הדוקומנטרי “גן עדן” 2013 ופרס המלחין עבור 

סדרת הטלוויזיה “שטיסל” 2013

שרון גל – כוריאוגרפיה ועיצוב תנועה
כוריאוגרפית ומורה למחול. סיימה בהצטיינות את המסלול למחול 
בסמינר הקיבוצים )2008(. כוריאוגרפית קבוצת צעירי הבימה בניהולו 
של שי פיטובסקי )2014-2009(. בין עבודותיה: בסמינר הקיבוצים: 
ביאטריצ׳ה )בשיתוף צוותא(, מגירות; בתיאטרון הבימה: החוטם 
)זוכת פרס התיאטרון לשנת 2009 בכוריאוגרפיה על עבודה זו(, 
מסייה דה פורסוניאק, ארץ חדשה, השבועה, המאהב, הקמצן, 
אלוהים מחכה בתחנה, חיזור גורלי, אבא גוריו, נעצר בחצות, 
מה עושים עם ג'ני?, מוטרפים מאהבה, פליישר, סיפור פשוט, 

רון גליק – עוזר במאי
B.ED בהצטיינות, בית הספר לאומנויות הבמה, סמינר הקיבוצים, 
2016. זכה במלגת ״סדנאות הבמה״ לבית הספר למחזאים בבית ליסין, 
ובמלגות ג'יין לין חורמדלי וקרן בוכמן-היימן בסמינר הקיבוצים. עוזר 
במאי לעמרי ניצן בהצגה הילד חולם התיאטרון הקאמרי ותיאטרון 
הבימה. כתיבה ובימוי: בבית ליסין: פסטיבל מחזאות ישראלית 
'פותחים במה 2016'. שיחק בהצגות: בתיאטרון הקאמרי / הבימה: 
הילד חולם; בתיאטרון הבימה: נמר חברבורות; בתיאטרון יפו: 
סעדון מג'נון; בצוותא: המלך שאול. שיחק בטלוויזיה: בשבילה 

גיבורים עפים )קשת(.

הצמה של אבא, LOVE,LOVE,LOVE, שייקספיר מאוהב, פילומנה, אמא אמרה שאסור, עושה 
כרצונו, התקווה; בתיאטרון החאן: האדרת. בתיאטרון גשר: מסעות אודיסאוס; בתיאטרון חיפה: 
הרפתקאות חמור שכולו תכלת; בתיאטרון אלעד: מעבר להרים; בתיאטרון אורנה פורת: הרפתקה 
בקרקס; בתיאטרון המדיטק: מופע זוגי, מושלמת, ילדי בית העץ, נשיקה בכיס. ב"חג המחזמר": 

משיח. זוכת פרס ע"ש אלה דן לשנת 2015.

קורות חיים יוצרים
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ג'ורג' אסקנדר
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי. מעבודותיו בטלוויזיה: 
הומלנד, הרודן, המדרשה 2, להעיר את הדב. בקולנוע: סרק סרק, 
בית לחם, סבנה, הלהקה האחרונה בלבנון. בתיאטרון: בתיאטרון 
הבימה בשיתוף השאובינה ברלין: הדור השלישי; בתיאטרון גשר: 
הרפר רייגן; בתיאטרון יפו: אום כלתום, רעולים. בימוי: רעולים 

)2017( פרסים: פסטיבל עכו 2014, קיפוד הזהב 1 2014 ו-2015.

יעל לבנטל 
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב. בימים אלה מופיעה במופע 
סטנד-אפ פרי עטה - החיים על פי יעל לבנטל. מעבודותיה בתיאטרון: 
בתיאטרון בית ליסין: חתולה על גג פח לוהט, ארוחת פרידה, 
שבטים, חברות הכי טובות )פרס אגודת הידידים של תיאטרון 
בית ליסין על תפקיד זה ומועמדות לפרס התיאטרון 2014(, שם 
 פרטי, פרינסס מרי 7, רק אתמול נולדה, עשו עליך פעם סרט?; 
בתיאטרון חיפה: שלוש מסיבות, ראש משוגע, מהוללת, קרקס 
של יהודים; בתיאטרון הספריה: המסיבה של אביגיל; בתיאטרון 

קורות חיים שחקנים

הבימה: נפגעי חרדה; בתיאטרון הקאמרי: שידוכים )בתפקיד הכלה. מועמדות לפרס השחקנית 
המבטיחה על תפקיד זה(; בתיאטרון הרצליה: כוונות טובות; בצוותא: בואו לא נדבר על זה; 
בפסטיבל תיאטרון קצר: ראיון עבודה, האביר על הסוס הלבן. כמו כן הופיעה במופע הבידור דומינו 
גרוס בנות, בהצגת הילדים המוסיקלית נסיכה בסי במול וכן בהצגות בתיאטרון החאן, בפסטיבל 
חיפה הבינלאומי להצגות ילדים ובפסטיבל עכו לתיאטרון אחר. מעבודותיה בטלויזיה: החיים על 
פי אורלי, מסכים )יס. משחק וכתיבה(, לא לפני הילדים )ערוץ 10. משחק וכתיבה(, החיים זה 
לא הכל, של מי השורה הזאת, אחורי החדשות )משחק וכתיבה(, מעורב ירושלמי, בנות )קשת. 
משחק וכתיבה(, צו פיוס, חשופים )הוט. כתיבה( וכן במערכונים בתכניות: זו ארצנו, לילה גוב, 

יצפאן, החרצופים ועוד.

קרן צור 
שחקנית בית בתיאטרון חיפה )2001-2005( ובתיאטרון בית ליסין 
)2005-2014(. שחקנית השנה לשנת 2008, על אנדה בהצגה אנדה 
מאת ובבימוי הלל מיטלפונקט, תיאטרון בית ליסין. שחקנית מבטיחה 
לשנת 2004, על מאדלין בהצגה מאדלין מאת הלן אדמונדסון 
בבימוי סיני פתר, תיאטרון חיפה. מועמדת לפרס שחקנית השנה 
2014, על תפקיד אסתר באז בפראג מאת ובבימוי הלל מיטלפונקט, 
תיאטרון בית ליסין. זוכת פרס ראשון להצגה ולשחקנית בתיאטרונטו 
2015, על מקורקעת מאת ג’ור’ג בראנט, בימוי סיני פתר. בקולנוע: 
מונטנה בבימוי לימור שמילה, ערבים רוקדים בימוי ערן ריקליס, 
החטאים בימוי אבי נשר, סנדרום ירושליים בימוי דרור זהבי. 
בטלויזיה: לצבי יש בעיה, מאת אורי גרוס, בימוי עודד דוידוף, מונה 
מאת מירה עווד, בימוי אורי סיון, החממה. בוגרת החוג לתיאטרון, 

אוניברסיטת חיפה 2001.

אוהד קנולר
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב. ממייסדי תיאטרון דימונה. שיחק 
בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע. בתיאטרון חיפה: כולם היו בניי 
)בשיתוף תיאטרון הקאמרי(, אמנות, גזע, בומרנג, גיבור הלובי; 
תיאטרון החאן: בגידה; תיאטרון הבימה: טייפ; בתיאטרון הקאמרי: 
זאבים. בקולנוע: יוסי וג׳אגר )על משחקו בדמות יוסי זכה בפרס 
השחקן המצטיין בפסטיבל טרייבקה, ניו יורק(, בופור, הסיפור 
של יוסי. בטלוויזיה: עד החתונה, סרוגים, יחפים, מתים לרגע, 
מקמאפיה )BBC(. יצר את הסדרה "כבודו", עבור YES )זוכת הפרס 
הגדול בפסטיבל סרייסמאניה(. בימים אלה נמצא בעריכה הסרט 
"פינאלה" של MGM, בו קנולר משחק את אחד הסוכנים בצוות 

הלכידה של אייכמן.
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דירקטוריון תיאטרון חיפה

 יו’’ר ישראל סביון,
 חדווה אלמוג | מ”מ ראש העיר, רבקה איזיקוביץ, ד’’ר סוהיל אסעד, ד’’ר אסתי גולן,

 רו’’ח גלית יחזקאלי, ירון פיינטוך, משה פרץ, בתיה קלייט

 מנכ”ל ניצה בן צבי
 מנהל אמנותי משה נאור

 יועץ משפטי עו”ד שלמה כרוב
 עו’’ד יערית אייל 

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

 רו”ח מבקר רו’’ח זאב שלום
מבקר פנים רו”ח יום טוב בילו

שחקנים בהצגות תיאטרון חיפה )לפי סדר א’’ב(

דור אוחיון בר-נתן, טלי אורן, אלברט אילוז,  ורדה, אורטל אבנעים-פרידמן,   יוסף אבו 
יוסף אלון, מירי אלון, עדי אלון, שרון אלכסנדר, ג’רמי אלפאסי, עידן אלתרמן, חן אמסלם, 
בכר,  רבקה  בולט,  לנה  באסין,  דמיטרי  ארבל,  ענת  ארביב-גנס,  מורן  אסקנדר,   ג’ורג’ 
אדר  בסר,  שלוש, שאול  בן  לירון  בנדק,  דביר  דוד,  בן  דורון  בליץ,  שירה  בלבן,  לירית 
 בק, לנה בקסן, יואב בר לב, אורי גבריאל, אורי גוב, נעה גודל, רוני גולדפיין, ישי גולן, 
שושה גורן, דודי גזית, חן גרטי, אלכס גרייסר, חיים דולינגר, אלמה דישי, שרון דנון, אמיר הלל, 
איגור וינוקור, יוליה ורגין לוינשטיין, יונית טובי, מונה חווא, חנאן חילו, אוריה יבלונובסקי, איגור 
ייליזרייב, איציק כהן, יפעת כהן, ליאור כהן, ליאור לב, דורית לב ארי, יעל לבנטל, אסי לוי, 
שירה לוי, דליה לי שטורך, לוסיה מאליה, מיכאל מושונוב, רותם מלר, תותי ניניו, ענת סלונים, 
ולדי פסחוביץ’, ג’סאן עבאס, יסמין עיון, סיגלית פוקס, סטיב פרידמן, קרן צור, שרון צור, נילי 
צרויה, נינה קוטלר, מיקי קם, רעיה קמינסקי, אוהד קנולר, איילת רובינסון, טהוניה רובל, אייל 
רוזלס, יואל רוזנקיאר, לאורה ריבלין, רון ריכטר, נועם שוסטר-אליאסי, מאשה שמוליאן, נועם 

שנהב, אולגה שצמן

 דרמטורג התיאטרון עמיר קליגר
 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

 מנהל טכני עופר טלהצוות שלנו
 מנהל הפקות דור שלום

 חשבת רקפת בלומנפלד 
 קב”ט שושני מרקוביץ’

 דוברות ויחסי ציבור “בירן תקשורת’’
 הנהלת חשבונות מרינה גנדין

משרד פרסום סטודיו דותן-לידז’י

צוות טכני

 תפעול שמואל מיכאלוב, ואלרי זסלבסקי, מיכאל ניבוטובסקי, דימיטרי סקרינקה, 
עוז שליין, טימותי סליצקי, אלדד מיכאלי, שי סיני  

סאונד ניסים טוויטו, גיא וילינסקי, דודי עשור

חשמל ותאורה חואן כהן, יוסי זוהר, ניר ריקון, אלי אשכנזי, דימה אלטמן, רומן אורין, ליאור לוין

הלבשה לובה גלפרין, ויקי אזולאי, סשה צ’רנין, עמליה זכריה

מתפרה סרגיי קאשין

איפור ופאות לודה גולדברג, טניה שפק

אביזרים ענת זמיר

מנהלי הצגה יואלית אליכין, דור שלום, ענת זמיר, עמליה זכריה

אחזקה קלרה זינגר, נדיה בונדורנקו

שירות לקוחות ומנויים

אחראי משמרת יובל יאירי, רמי אלקסלסי

נציגים הילה אטיאס, מוריה בצלאל, רועי דגן, נורית דרייפוס, עדי טושק, ספיר כהן, חנא 
לאון, אמי עודה, רוי קייסי, לאוניד קרסנר, אורלי קוטיק

דיילים

אחראי משמרת אסף ברנשטוק, הלנה גולדמן, אביטל גולדמן, אופיר יוסף 

 דיילים אנה לוי, אור אביב, לימור ארמה, טלי ביסקר, מתן גרנר, יותם קנובל, קרן זיסמן, 
שני כסיף, שיר ראבד, עדי שינדר, שירי עשת, גל עדי, דינה קורח, יפתח ינקו, אורן סלמנדר, נוי 

רז, שי עקיבא, עוז קרא, בר אביב, ענבר אבני, קארין ליאחובצקי, לב אביב
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יו''ר חוג הידידים

ארז ישכרוב מייסד ומנכ"ל המכללה לעיצוב ולתקשורת חזותית ''תלתן''

 

מייסדים  

 ישראל סביון, יו''ר דירקטוריון תיאטרון חיפה
 ניצה בן צבי, מנכ''ל תיאטרון חיפה 

 ישראל בן שלום, יו"ר איגוד התאגידים העירוניים בחיפה
 אורית לנדאו, מנכ"ל יובלים 

 יוליה מזריאלקוב, רו"ח עצמאית
ראובן מתוקי, מנהל מערך המחשוב לינרו לייט

 

חברי הנהלה 

 ישי אבצן, יו"ר לשכת רואי חשבון
 אלי אהרון, בעלים של קבוצת מנורה 

 ערן אלפונטה, מנכ"ל מט"י חיפה 
 ליאור אפלבאום, מנהל מרחב צפון – התאחדות התעשיינים

 אבי גולדברג, מנכ"ל ביה"ח כרמל
 ריקי גרנות, דירקטורית בחברות רבות ביניהם – רמב"ם 

 שמוליק וטנשטיין, מנכ"ל לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון 
 מנדי זלצמן, מנהל נמל חיפה 

 אורית מזוריק, אדריכלית ומעצבת תעשייתית 
 מרדכי מנדל-שקד, מנכ"ל ארגון הקבלנים מחוז חיפה

 ברוך מרזן, סגן נשיא ומנכ"ל אוניברסיטת חיפה 
 דני נישליס, בעלים של רדיו חיפה

 אנדריי סוידאן, בעלים - ספיישל ריזרב
 חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ 

 יוכי פלר, יו"ר מועצת הטלויזיה, הרשות השניה
 קרן פריד- גיל, עו"ד 

 איתן רוסו, פעיל חברתי
 ד''ר אמנון רופא, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון

 אור שחף, מנכ"ל החברה הכלכלית חיפה
אמנון שטרן, מנכ"ל משותף – קבוצת שטרן  

מייסדים וחברי הנהלה
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Cast

George Iskander – Srinivas

Yael Leventhal – Frances

Keren Tzur – Jane

Ohad Knoller - Mark

Duration of the performance: 1 hour and 30 minutes,  
without intermission

First performance: 29/5/2018

What brings a normative woman, a young mother to a five year old boy, to abandon 
everything and disappear in india? When jane‘s worried husband locates her 
whereabouts and finally shows up in madras in order to bring her back to her home 
and family, he discovers that she became entangled in a mysterious relationship with 
a dubious man who heads a charity that runs a shelter for abandoned children.

jane‘s sensitive emotional state indicates more than anything a profound and 
unexpected change she went through during her journey, A change that makes her 
doubt her ability to function as a mother . With the question echoing in her head: 
who needs her more, Her young son that she left behind or the orphans in the shelter 
who have no one to take care of or look after them?

Is Jane‘s trip to India is merely a passing mental syndrome of adolescence, or is it an 
honest cry against the moral defilement of the world in which she lives?  

A psychological, sensual and moving drama that courageously raises questions 
about the western way of life and values we are steeped in, but also because of 
the tendency to drawn after spiritual charlatanism and third world politics with a 
vindictive agenda.  

Translated and Directed By: Avishai Milstein

Set Design: Adam Keller

Costume Design: Natasha Tuchman-polyak

Lighting Design: Roni Cohen

Original Score: Avi Belleli

Movement design: Sharon Gal

Director Assistant: Ran Glick

Mother Teresa is dead
Written By Helen Edmundson

39 38



תיאטרון חיפה, רח' פבזנר 50, מיקוד 3313436

טל': 04-8600500 | פקס: 04-8600575

www.ht1.co.il :אתר התיאטרון

משכן התיאטרון ע''ש מאירהוף

The Joseph & Rebecca Meyerhoff Theatre of Haifa

צ
ל״

ח


