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מאת: מאיה ערד יסעור                  
בימוי: מור פרנק 

עיצוב תפאורה: אלכסנדרה נרדי
עיצוב תלבושות: נעה לוריא

עיצוב תאורה: רוני כהן
מוזיקה מקורית: אבי בללי

תנועה: טל קון
ע. במאית: ענבל להבי

נגינת ויולה: גליה חי
בהשתתפות שחקני “החיפאית”: ג’רמי אלפסי, שירה בליץ, אדר 
בק, אורי גוב, אוריה יבלונובסקי, ליאור לב, יואל רוזנקיאר, רון 

ריכטר, מאשה שמוליאן 

צוות התיאטרון
מנהל הפקות ומנהל הצגה: דור שלום

מנהל טכני: עופר טל
אביזרים ומנהלת הצגה: ענת זמיר

תאורה: ניר ריקון                 
סאונד: גיא וילינסקי              

הלבשה, איפור: לודה גולדברג, לובה גלפרין
ייצור תפאורה: שמעון אהרוני

תכנייה
כתיבה ועריכת תוכן: מרב יודילוביץ’

עריכה והפקה: עדי רונן 
עיצוב: סטודיו דותן לידז’י

צילום פוסטר ובמה: יוסי צבקר

תודות: המחזאית מבקשת להודות ללילך דקל-אבנרי על שהיוותה 
עבורה מצפן אמנותי בתהליך הכתיבה.

תודה לפרופ’ גד קינר ולניצן כהן על האמונה במחזה ועל תובנות 
משמעותיות לאורך הדרך.

תודה מיוחדת גם לשחר פנקס על השידוך בין היוצרות מאיה ומור.

משך ההצגה: כשעה ורבע ללא הפסקה
הצגה ראשונה בתיאטרון חיפה: 26 ביולי 2018, י”ד באב תשע’’ח 23



בוקר אחד מתעוררת מוזיקאית ישראלית צעירה בדירתה שעל 
תעלת הקייזרסחראכט הציורית שבאמסטרדם. היא רוצה לטגן 
לעצמה חביתה, אבל להפתעתה מגלה שהגז מנותק. על מפתן 
הדלת היא מוצאת חשבון גז מנופח מריביות חוב שלא שולמו 
משנת 1944. מי השתמש בגז בחודשים הנקובים בחשבון? מי 

בעצם צריך לשלם אותו?

״אמסטרדם״ הוא מחזה מקורי עכשווי הכתוב בפוליפוניה 
טקסטואלית - ריבוי קולות דוברים, המרכיבים סיפורים אפשריים 
מהעבר והופכים את דירתה המסוגננת של הגיבורה לזירה של 
אירועים טראגיים. האם אמת או בדיה? מציאות שקרתה או פרי 
דמיון? המחזה מפרק את מנגנוני הסיפורים שאנחנו מספרים 

לעצמנו על מנת למצוא מאחז בעולם כאוטי. 

| תקציר |
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קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה. שלמרות שיש לו אב ואם, אחים 

ואחיות, שפה ותרבות – הוא בעצם ממקום אחר, והוא לא יודע את 

זה. הוא כואב כל חייו, עד שהוא מבין, ומתחיל את המסע חזרה אל 

ארץ מולדתו, שמעולם לא היה בה ואף אחד לא יכול להבטיח לו 

שהיא אכן קיימת. אדם כזה נולד לתוך גיהנום, ובהתחלה הוא אינו 

יודע שזה הגיהנום. הוא ממשיך לחיות את חייו וליפול שוב ושוב, 

ורק אחרי זמן ארוך, משהו קורה: איזה רגע של חסד, שבו הוא 

זוכה לראות, ולו לרגע מהיר ובהיר אחד, את המקום שלו. פיסת 

גלויה קרועה מן המקום שלו, נאמר. או מישהו משם שחולף על פניו 

ומחייך – רגע שמשנה את חייו, משום שבבת אחת הוא מבין שאכן 

יש מקום כזה. שהוא לא חולם. שיש חיים טובים מאלה שהוא חי 

עכשיו. וגם, כמובן, באותו הרגע הוא גם מבין שהוא חי בגיהנום. 

| עוזי וייל |
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דבר המנהלים
“אמסטרדם” הוא מחזה שנע בין שני קצוות. בקצה האחד, מספר 
לנו המחזה, בכנות עמוקה ובאופן חשוף, על חוויה אישית, אינטימית 
אותנטית מאד. בקצה השני, הוא מלהטט בשפה ומשחק במילים 
באופן אסוציאטיבי, שיוצר מרחק ומאפשר בכך נגיעה בפצע פתוח. 
זוהי אינה השתעשעות סתמית במילים, אלא חוויה מטלטלת ומעצבת 

בגוף ראשון. 

המחזה, שכתבה מאיה ערד יסעור, מעביר בעצמה רבה את התובנה 
המיידית שנולדת עם המחשבה על הורות: יש משמעות עמוקה 
מאד לעבר שלנו, למשפחה, לשורשים, לנופי הילדות. מנותק מזהות 
לאומית או דתית ככל שתהיה, איש העולם הגדול בעיני עצמך 
ובכלל, פלורליסט, אינדיבידואליסט, משוחרר מכבלי קהילה ומקום 

ובכל זאת, פתאום זה מכה בך. 

זוהי כתיבה עכשווית, מאתגרת, מלאת ברק, משוחררת וחופשית, 
שמביאה לבמה קול ייחודי ומדברת על חווית הזרות. מעוררת 
מחשבה על משמעותן המבלבלת של מילים כמו זהות ושייכות 
בעידן הכפר הגלובאלי. השפה החדשנית - אוניברסאלית, אבל 
מאד ישראלית. הסגנון הבימתי – צעיר, דינאמי, אסוציאטיבי ומקורי 
של הבמאית, מור פרנק. שניהם הופכים את “אמסטרדם” לקרקע 
פורייה עבור אנסמבל שחקנים. אנו גאים בקבוצה “החיפאית” 
ובצוות היוצרים שנענו לאתגר והוכיחו פעם נוספת, ששילוב של 

כשרון, דמיון ותעוזה, מאפשרים לנו ולקהל לנסוק. 

צפייה נעימה,

ניצה בן צבי | מנכ״ל

משה בן נאור | מנהל אמנותי
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מחברת עבת כרס מונחת על השולחן. פעם קראו לה ‘קייזרסחראכט’, על שם אחת 
משלוש התעלות הראשיות באמסטרדם, אחר כך פשוט: “אמסטרדם. כותרת זמנית”. 
מילים כתובות בכתב יד מעוגל. קטעי עיתונות מקופלים ומודבקים בדבק נייר. תמונות. 
מאיה ערד יסעור מניחה על השולחן את הזרמים התת קרקעיים שהובילו לכתיבת 
המחזה, פרטיטורה רב-קולית, כמו-אוטוביוגרפית, שנולדה במקביל למחשבות על 
אמהות, שהחלו לנבוט בה אחרי שבע שנים של חיים, לימודים ועבודה כדרמטורגית 

הפקה, בעיר האירופית המכונה: ונציה של הצפון. 

איפה הכל התחיל? היא לא יודעת להניח את האצבע. לא רוצה. ואז שולפת כתבה 
משנת 2012 על שובם של הזרזירים לשמי ישראל אחרי שנעלמו בפתאומיות מנופי 
הארץ למשך כעשרים שנה. “הכתבה הזו, שקראתי כשעוד חייתי באמסטרדם, היתה 

רגע מכריע ברצון שלי לחזור ארצה”, היא אומרת. 

זרזירים החזירו אותך לישראל?

״לא. אבל הם היו טריגר. הזרזירים הם חלק מנופי ילדות. זו ציפור מעוררת התפעלות 
בשל ההתנהגות הלהקתית שלה. הם עפים בלהקות ענק, במבנה מרהיב עין ואז, בלי 
הכנה, עושים תפנית קרקסית לגמרי ונחלקים לקבוצות. זה מחזה ספקטקולארי. אתה 
חושב שכל המפגן הכוריאוגרפי הזה נעשה במיוחד בשבילך, אבל הם בכלל לא יודעים על 
קיומך, אתה לא פונקציה, זה לא תיאטרון מתוזמר היטב, אלא דרך הגנה מפני תוקפים. 
התיאום והתזמון המטורף הזה לא מובנים. ההשערה, שכל זרזיר מתאם עם ששה או 

שבעה זרזירים סביבו. המראה הזה הוא זיכרון ויזואלי שנחרט״.

מה כל כך טלטל בכתבה?

״התזמון. התגוררתי עם בן זוגי לשעבר באמסטרדם. למדתי לתואר שני בדרמטורגיה. היו 
לי חיי חברה. עבדתי בתיאטרון וחברתי ליוצרים צעירים. היינו על הגל – נסענו עם הצגות 
שיצרנו מפסטיבל לפסטיבל בכל אירופה מגרמניה, שוויץ ובלגיה ועד צרפת, ליכטנשטיין 
ואפילו בוסניה. הכל היה נהדר, אבל אז החלו לצוץ מחשבות על הורות ואיתן תחושה 
קשה שאני הולכת ליד עצמי. כל הנופים שכל כך אהבתי לראות מהחלון – התעלות 
והשקנאים שבסוף כל יום היו עטים על דוכני הדגים של שוק אלברט קאופ – העצימו את 
תחושת הזרות. פתאום הבנתי שזה לא שלי. זה לא אני. הבנתי שבשביל הילדים שיהיו 
לי, הנופים האלו יהיו נופי ילדות, אבל אני לעולם לא אוכל לחוות אותם איתם ככאלה. 
בשבילי, אלו תמיד יישארו נופי זרות מרגשים. אני מניחה שזו הסיבה שהכתבה לכדה 

את הפוקוס הרגשי שלי. 
היו רגעים נוספים, אסופות של אירועים, מחשבות, תובנות שהציפו, אבל הזרזירים חזרו 
כמוטיב מרכזי בכתיבת המחזה, נשזרו בו ובמידה רבה מובילים אותו. “פרדוקס הזרזיר” 
היא קראה לקונצ’רטו שהלחינה הכנרת – דמות נפקדת הבנויה כאסופה של קולות. “בארץ 
היא הרגישה שלעולם לא תוכל להיות הזרזיר שהיא. לישראלים יש מנטאליות של זרזירים. 
התאגדות שהיא מגננה ומכוונת את כולם לאותו כיוון, מנטרלת את האינדיבידואליות. 
באמסטרדם, ממילא כולם משתייכים לקבוצת הלא שייכים. זה מאפשר להיות מי שאתה. 

עם זאת, כשזה הגיע לאמהות, לא רציתי להיות לא שייכת״. 

על המחזה, שזכה בפרס היוקרתי במסלול למחזות של פסטיבל התיאטר טרפן בברלין 
על מקוריות, חדשנות צורנית, סגנון ורלבנטיות, כתב חבר השופטים: “המחזאית 
מצליחה לשלב בין המתח ביצירה לבין יסודות הומוריסטיים ותהליכים היסטוריים 
ומראה לנו באופן מרשים איך חברה פתוחה לכאורה מגיעה לקצה”. זרעי המחזה 
נזרעו באמסטרדם, אבל כתיבתו נעשתה לאחר חזרתה לישראל. למעשה כתבה 

חמישה מחזות שונים שנגנזו. 

״הרגשתי שאלו היו עמודים על עמודים של שקרים כשבתוכם, במובלעת של הסגנון 
הפוליפוני, מתחבאת האמת״. 

כלומר?

״זה לא יכול להיות מחזה עשוי היטב שמעלה את השאלה: ‘למה חזרתי לארץ’, או יכול 
להסביר ולשפוך אור על הרצון שלה לעזוב את כל מה שבנתה ולחזור ארצה. זה פשוט 
לא נכון. יש כל כך הרבה סיבות, קולות פנימיים, אספקטים, כן ולא, בעד ונגד, תחושות 
משתנות, צדדים שונים באישיות, שמתיישבים, מתנגשים או משתלבים במה שהיא חווה. 

יש בתוכנו כל כך הרבה זהויות״. 

בחזרה אל 
נופי הילדות

| ראיון עם המחזאית מאיה ערד יסעור |
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אז הדמויות בהצגה הם קולות, זהויות, מחשבות, תפישות עולם, סיטואציות, 
אנשים שהשתרגו פנימה?

״כל המכלול הזה. רק כשהצלחתי לדחוס את כל הכאוס הזה לתוך טקסט, שנקרא 
בהתחלה פרטיטורה טקסטואלית, הרגשתי שזה מה שיש לי לומר. זו לא תשובה 

לשאלה. השאלה היא רק טריגר״.

הרחקת עדות אבל מדובר ברפלקציה, מעין מראה להתבוננות בעצמך

״זו דיסקציה לא רק רפלקציה. יש פה פירוק של הדמות לגורמים, כמו ניתוח. אני שמה 
אותה על שולחן הניתוחים וחופרת באורגניזם הזה, חוקרת אותו״. 

כתבה נוספת שנשלפת מהמחברת, אותה קופסא שחורה שבתוכה מאגר התחושות 
שהובילו לכתיבת המחזה, חושפת פרשייה עלומה שהסעירה את הולנד ואיכשהו 
כמעט ונעלמה מהרדאר בישראל למעט אזכורים מינוריים בעיתונות. שרלוט ואן דן 
ברג, סטודנטית הולנדית שעבדה בארכיון העיר אמסטרדם, גילתה מכתבי תלונה 
של מאות ניצולי שואה הולנדים, ששבו לבירה לאחר המלחמה ונדרשו לשלם 
חשבונות, מסי עירייה וקנסות על פיגורים בתשלום, בעבור התקופה בה נעדרו 
מבתיהם עקב גירוש למחנות או בריחה למקומות מסתור. תגובת העיר המנוסחת 
בלקוניות חזרה ועמדה על הדרישה לתשלום החובות. כשניסיונות לדרוש החזרת 

הכסף לצאצאי הניצולים עלו בתוהו, החליטה ואן דן ברג לחשוף את הסיפור. 

״חשבתי שזה מטורף והפרשה בהחלט נכנסה למחזה. כשקראתי על זה בפעם הראשונה, 
נדהמתי מהפורמאליות. זו המנטאליות הפקידותית ההולנדית, כמו שהם מעידים על 
עצמם. זו אומה מאד מיוחדת ורבת פנים – אוונגרדית, בעלת כוח המצאה, תעוזה 
ומחשבה מרחיקת לכת, אבל לגבי הומאניות ופלורליזם אניח סימן שאלה. הם שם. 
לכאורה. אין לי מסקנות גורפות בעניין, אבל לתחושתי הזרמים התת קרקעיים לפעמים 

סותרים. זה מקום מורכב לחיות בו כשהתדרים שלך פתוחים ומכוונים״. 

ברמה מסוימת ניתן לפרש את המחזה ככתב אשמה

״אני מודעת לזה, אבל זו לא הכוונה. יש במחזה פחד מאנטישמיות, שזו בעצם תחושת 
הקורבנות שלי שעליי להתמודד איתה. אין בשום מקום במחזה סיטואציה שבה חוויתי, 
כלומר שהדמות חווה, אנטישמיות. יש פרשנויות. יש דואליות. בכל המחזות שלי אני 
מנסה לבלבל את האויב. חשבת שזה ככה? אז אולי לא. אני אוהבת לשבור, להפוך, 
לבלבל, להציג טיעונים וטיעוני נגד כמארג דרמטורגי. אין אמת אחת. יש את האמת 

של המחזה. כך הוא צריך היה להיכתב כדי שלא אשקר״.
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על מה המחזה?

״על זרות. על זהות. על תפיסת העצמי של האדם מול האופן שבו תופסת אותו הסביבה. 
על הטנגו המעוות שבו אנחנו מנסים לנחש מה אחרים חושבים עלינו ופועלים בהתאם, 
כשלמעשה אין לנו כל יכולת לדעת. על הבניית העצמי דרך העיניים שמתבוננות בי. 
זה המנגנון שמפעיל את המחזה ואת הדמות. זה המנגנון שהפעיל גם אותי: מי אני? 
מה אני? מה חושבים עליי? מה אני חושבת עליהם? דואליות שמקרבת ומרחיקה, 
מנתקת ומחברת. הפוליטי שהיה שם כל הזמן. מהרגע ששואלים ‘מאיפה את?’ זה צף 
– ישראל, יהודיה, שואה. גם אם את מתרחקת מהגדרות, אי אפשר לברוח, להתכחש 

או להתנתק מזה״.

אם מדברים על ישראל-יהדות-שואה, הבחירה בכינור, במידה רבה, מנכיחה את הזיהוי 

״הדמות לא יכולה היתה להיות דרמטורגית. צריך מחזה שלם כדי להסביר מה זה אומר. 
האמת, חששתי מהקלישאה של הכינור היהודי, אבל בסופו של דבר מוזיקה מדברת 
בלי מילים והרגשתי שזה נכון להתרחק ממקצועות מילוליים דווקא מפני ששפה זה 
אלמנט משמעותי בחוויית הזרות וההגירה. גם הקולות שמתקיימים בתוכה יוצרים 
מארג רב-קולי מוזיקאלי. כיוון שקשה לכתוב את זה, נעזרתי בהערות שוליים ושזרתי 
לא מעט מילים ומשפטים בהולנדית. כשאתה זר, כל הזמן צצות לך בועות קומיקס 
כהערות שוליים. אתה תמיד חיצוני לסיטואציה, כל הזמן מתרגם ותמיד בספק אם הבנת 
או שאולי יש משמעויות חבויות שנסתרות ממך. רציתי שגם הצופה יחווה את זה כך”. 

הניסיון המקצועי שלך כדרמטורגית הפקה מאד נוכח במחזה הזה

״זה נכון. העבודה כדרמטורגית הפקה לרוב מתחילה מרעיון. אין מחזה, אין דמויות, 
יש חדר חזרות, שחקנים ובמאי. מה שעשיתי פה, זה לשחזר בכתיבה תהליך עבודה 
של אנסמבל באימפרוביזציה. זה יצר מודל היברידי. דמיינתי שאני בתהליך חזרות עם 

שחקנים שמדברים בתוך ראשי את הטקסט, כשאני יושבת ומקלידה״. 

נופי הילדות שלך ישראליים, אבל נוף התיאטרון בו צמחת אירופאי. זו גם דואליות 
שנוכחת ביצירה שלך 

״למדתי לתואר ראשון בארץ ותוך כדי לימודים הרגשתי שאני כמעט ולא רואה פה 
תיאטרון שגורם לי לחוויה שמקפלת בתוכה את האהבה לאמנות הזו. לא שאין, 
‘השחף’ של אופירה הניג היתה אחת הסיבות שהגעתי בכלל ללימודי תיאטרון - אבל 
זה נדיר. אני אוהבת תיאטרון שעובד על החומר האפור. אם אתה יודע מראש מה 
אתה רוצה לומר, אנחנו יכולים לשבת לקפה ובעשר דקות תספר לי ונסגור עניין. זה 
בזבוז זמן במה ולמען האמת, קצת מגלומני. גם בעבודה הדרמטורגית וגם בכתיבה, 
נקודת המוצא שלי היא שאלה. לצד זה, הצורה מהותית. חשוב לי שהצורה והתוכן 
לא יפרשו זו את זה אלא ינבטו מאותו הזרע, שיהיה להם את אותו מרקם גנטי. הצורה 
מדברת את התוכן והתוכן צומח לתוך הצורה, כמו בכל אורגניזם חי. כשאתה יוצר 
הצגה מתוך אימפרוביזציה, תחת כובע הדרמטורג, זה קורה באופן טבעי. כשאתה 
כותב מחזה, בגלל שהפרשנות הבימתית באה לאחר מכן, הצורה קיימת כבר בטקסט״.

אפשר לומר שתיאטרון קונבנציונאלי הוא פחות כוס התה שלך?

״אין לי צורה מועדפת, אבל אני אוהבת שמזמינים אותי לחיפוש, שמאפשרים לי 
לשאול שאלות, שמעבירים אותי חוויה. זה יכול להיות בכל צורה וז’אנר. אני מניחה 
שלעתים רחוקות זה יהיה תיאטרון קונבנציונאלי, אלא אם כן ההזמנה מתקיימת כבר 
במחזה. העולם היום לא מדבר בשפה של פרספקטיבה אחת. זה פחות הכיוון. אפשר 

לומר שאני מעדיפה כשלון שיש בו כנות וענווה על פני הצלחה שבנויה על שקר״. 
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השידוך בין הבמאית מור פרנק למחזה שכתבה מאיה ערד יסעור, אינו מובן מאליו. 
פרנק, שעסקה לכל אורך דרכה כיוצרת בפירוק והרכבה מחדש של טקסטים, מרביתם 
מונומנטים תרבותיים, יודעת דבר או שניים על דיסקציה. אך הפעם, המפגש עם המילים 
הכתובות, עם סצנות שנכתבו כאילו בתפזורת, עם פאזל שנותן לה את החופש המשחרר 
והמאיים להרכיב אותו כרצונה, יצר בה סערה פנימית, שבמידה רבה לוותה את תהליך 
החזרות. “ניגשתי לטקסט בחרדת קודש. על שקספיר הגנתי פחות מאשר על המחזה 

הזה”, היא אומרת. 

אז מה יש ב”אמסטרדם” שטלטל אותה? לדבריה, זו הדרך המתוחכמת שבו הוא חושף 
את המוסתר, אומר דברים שלא נהוג לומר. בטח לא על במה. בטח לא כך. 

״בתחילה זה נראה כמו אוסף של משפטים שאין ביניהם הקשר. לאט לאט זה צומח לכדי 
משהו שיש בו אמת נטולת מסיכות”, היא אומרת. “זה מחזה שמדבר בקול את המחשבות 
הכלואות שרצות לנו במוח. זה כמו לצלול עמוק לתוך התודעה מבלי להתבייש או לחוש 
רגשות אשמה. זה טקסט משוחרר, מרווח, פראי, שלא מסתדר אפילו לכדי מחזה. זה קצת 
דומה להקאה ובעיניי, האפשרות להקיא מתוכך משהו כל כך אישי ומלא נושאים שהם טאבו, 
מפעימה. אישה בחודש תשיעי, לבד בהולנד. מוזיקאית מצליחה שניסתה בכל כוחה לברוח 
מהזהות שלה שמתפרצת לה פתאום מכל החורים, מהקירות ממדרכות העיר ומרצפות 
הבית המעוצב שלה. “תחושת הזרות, אבל בעיקר העובדה שהיא אינה מצליחה לברוח 
ולהתנתק מלהקת הזרזירים שאליה היא משויכת, כלומר משורשיה, זו תחושה עצמתית 
ומוכרת כל כך”, אומרת פרנק. זו גם היתה נקודת המוצא של העבודה בחדר החזרות מתוך 
כוונה לעורר בשחקני ״החיפאית״ תחושת הזדהות עם הדמות המרכזית. “העובדה שרוב 
השחקנים עברו לא מזמן מהמרכז לחיפה, הזרות שהרגישו נוכח הסביבה, אנשי המקום 
ושחקני הקבוצה החדשה, הניסיון להיטמע בעיר ובתוך הקבוצה, מזכירים את תחושותיה, 
על הפחדים, השאיפות וגם היחס לקבוצת ההשתייכות, אותה קבוצת זרזירים, כפי שהיא 

שייכות זה לא משהו 
שיורד בכביסה

| ראיון עם הבמאית מור פרנק |

מכנה אותה. זרות ובית, זרות בבית, היו מפתחות״. 
זו לא הפעם הראשונה בה היא עובדת עם אנסמבל שחקנים. קדמו לה עבודות עם 

שחקני הלהקה של תיאטרון החאן וקבוצת התיאטרון של רות קנר

״בקבוצה מרכיב האגו פחות דומיננטי כיוון שסוג העבודה, מטבעה, מושכת אנשים שיודעים 
לעבוד כצוות ויש בהם גם יסוד של חיפוש ורעב לצורות חדשות ולדרכים לא סלולות, שהם 
אלמנטים שקיימים גם בי. בימוי משוחרר עם אנשים מסוג זה, מאפשר לחזור למקום הילדי, 
לא לפחד לטעות, לבדוק ולהתנסות. עם ״החיפאית״ הרגשתי המון פעמים התלהבות של 

ילדה בחוג לתיאטרון ולא במאית בת 47 עם ניסיון שצריך להקשיב לה וליישם״. 

את אוהבת לפרק ולחבר מחדש

״זו הנטייה הטבעית שלי. פה קבלתי לידיי מחזה מפורק ונדרשתי לחבר. זה תהליך הפוך. 
האתגר היה למעשה משולש כיוון שהיה עליי לא רק לחבר את הסצנות הכתובות, אלא 
לתווך ביני לבין המחזה לבין הקהל. טווית סיפור המסגרת – כלומר זה שהכל קורה בזמן 
אמת – מעבירה תחושת ראשוניות, כמו סיפור שנבנה כאן ועכשיו בחדר החזרות מול עיני 
הקהל. לפעמים הסיפור מגיע לדד-אנד ומחפש נתיבים חדשים, לפעמים זורם למקומות 

מוזרים. יש לא מעט שינויי כיוון חדים בדרך״. 
 

הניסיון לחבר את הטקסט על הבמה וליצור ממנו סיפור קוהרנטי דומה לניסיונה של 
הגיבורה לחבר את חלקי נפשה המפוצלת וליצור מהם דמות וזהות חדשה

״וזה ככל הנראה לשווא. כל כמה שתתאמץ ליצור לעצמה זהות חדשה כאשת העולם 
הגדול, המצליחה והרב תרבותית, ירדפו אחריה דימויים יהודיים וישראליים, רוחות רפאים 
היסטוריות, ניואנסים וזיכרונות ילדות, שיאלצו אותה להכיר בכך שהתת מודע הקולקטיבי 
בתוכה, חלק ממנה. קשה מאד לברוח מלהקת הזרזירים שלך. אמסטרדם וגם חיפה לא 
מספיק רחוקות. לאן שלא תלך, אתה לוקח אתך את כל חלקי נפשך וקרעי זהויותיך וקשה 
להרכיב מהן דמות חדשה, נטולת עבר, ממש כשם שקשה היה להרכיב מכל המשפטים 
האלה וקרעי המחשבות, סיפור שלם. לעתים חוט הסיפור נשמט. לעתים נפתחים סוגריים. 

בסוף מסתפר, בעיניי, סיפור מורכב ומלא רבדים״.  

זהו מחזה מרווח בו הדמיון משלים את התמונה. גם ההצגה, למעשה, נבנית בראשו 
של הצופה

״לגמרי. קראתי את הטקסט בנשימה עצורה. חוויתי אותו כאילו קרה לי. הטקסט הוא 
הבסיס להכל והטקסט הלבן הזה, הסעיר אותי. אין בו חלוקה לדמויות או אפילו לקולות. 
למעשה, לא ברור כמה אנשים מדברים אותו. זו החלטת בימוי, מה שאומר שאפשר לביים 

1617



דרכו הבנתי שמותר ואפשר לעשות מלא דברים לטקסט וגם לקהל, שתיאטרון 
חייב להיות חושי, לעבור דרך הבטן ותת-המודע ולא להישאר רק בראש, בטח 
ובטח כשאתה עוסק בתכנים כמו שואה. אז כן, זה תמיד סבוך שם עם דודי מעיין״. 

זה לא “מחזה שואה”  סטנדרטי. יש פה הצפה של הנושא תוך היתלות בקולבים 
שעובדים על זיכרון קולקטיבי

״יש פה הצפה של מחשבות שאנחנו, כישראלים וכיהודים, לא יכולים להישאר 
אדישים כלפיהן. כשאתה אומר על במה את המילים: ‘גז’ או ‘ששה מיליון’, זה 
עובר דרך הבטן. אלה מילים מפעילות שאתה לא מהגג עליהן, אלא חש אותן והן 

מעוררות תגובה. יש לזה אפקט חזק, כמו אגרוף״.
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אותו באלפי דרכים. זה נורא מאתגר ומגניב, אבל באותה מידה, קשה ומפחיד. אתה 
צריך לפענח איך לצבוע אותו. לי יש תשעה צבעים – תשעה שחקנים. אם נחליף 

ביניהם משפטים, זה ישמע אחרת לגמרי״.
נעשתה פה לא רק עבודת בימוי של שחקנים אלא גם של הטקסט עצמו, נכון?

״במידה מסוימת הדהים אותי לגלות עד כמה במאי בא לידי ביטוי דרך הבחירות שלו. 
החלטתי, למשל, לתת גוף לדמות ראשית. היא יכולה היתה להישאר רק קול, אבל 
רציתי שתהיה ישות שתאפשר נקודת התייחסות. גם ההחלטה שאת הכל מתחילים 
שחקני ״החיפאית״ בחדר חזרות, כלומר שהם אלה שיוצאים למסע אחרי הסיפור 
או נסחפים לתוכו, זו החלטת בימוי שאינה כתובה. אפשר לקחת את הטקסט הזה 

למקומות שונים מאד בתוך המסגרת של תיאטרון סיפור״.  

במהותו זהו טקסט מאד אישי

״כיוון שהוא כל כך אישי, הוא כנראה נוגע. כמו שאומרת הקלישאה - רק כשהדבר 
אישי וספציפי הוא יכול להפוך לאוניברסאלי. לוקח זמן עד שאתה מרשה לעצמך 
להיכנס לתוך הטקסט כיוון שיש תחושה של חדירה למוחה של הכותבת. זו כתיבה 
אסוציאטיבית מאד, מעין זרם תודעה וזה מרתיע. זה מביא אותך לפעמים למקומות 

לא נוחים. הויזואליה מרככת את שטף התודעה באיזה שהוא אופן״. 

יש פה אלמנטים “סמואל בקטיים” בכל הנוגע להתרחקות מקו עלילתי ליניארי, 
מחיקת דמויות, התעלמות מאחדות המקום והזמן וכמובן, טשטוש גבולות הבדיה

״בעיני זה יותר ברכט מבקט. כלומר, אתה קופץ ראש לתוך סיפור, יוצא מתוכו, 
מסתכל עליו מתוך פרספקטיבה וממשיך. מבחינת השפה, יותר מדויק לי ברכט. יש 
פה תיאטרון בתוך תיאטרון, כאוס מופשט, שבסופו מתחבר לריאליזם ואתה מבין 
שכל הדמויות הם בעצם קולות בראשה. זה רגע שמפענח את הרגעים הקודמים. 
אולי יש השפעה סמויה של בקט. ברור שזרם התודעה הזה מתפצל להמון קולות, 
ממש כמו שבתוכנו מתקיימת מלחמה בין הקול שמעודד לבין זה שמבקר אותנו. 

בהצגה, הוצאתי את הקולות המובלעים האלה החוצה״.

למדת אצל דודי מעיין, יוצר ניסיוני רדיקלי, שדוגל בתיאטרון טוטאלי. עקבותיו 
ניכרים לאורך כל הדרך שלך וגם פה

״בואי נאמר ש’ארבייט מאכט פריי’ של דודי מעיין, היתה הדבר הטוב ביותר שראיתי. 
העולם נחלק ללפני ולאחרי הצפייה בעבודה הזו, שצרובה לי בעור. כל מה שעשיתי 
אחרי, נגוע במשהו שקשור אליו. דודי אפשר לי לחשוב מחדש על טקסט וקהל. 

>>
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לא רק הטקסט יוצא מהקונבנציה, גם בבימוי יש חיפוש. האם אופי העבודה 
המעבדתי, מידת הנועזות שיש בחיפוש אחר צורות חדשות, יכולה היתה לעבוד 

גם עם קבוצת שחקנים שאינם בראשית הדרך? 

״זה פחות קשור לגיל אלא לפתיחות יצירתית ובעיקר ללהקת שחקנים שעובדים 
ביחד כקבוצה ולא נאספו ממקומות שונים לטובת פרויקט. זו שאלה מעניינת. אני 
מניחה ששחקנים בעלי ותק היו מביאים רבדים אחרים. מה שהיה נפלא בעבודה עם 
“החיפאית”, זה שכל מה שנזרק למרכז החדר הפך לבשר מדמם שהם עטו עליו. זו 
הפתיחות נטולת המעצורים והרעב. הם לא מקובעים עדיין, יש בהם רוח פרצים והיא 
מאפשרת לעוף איתם. אם לחזור לשאלה, ייתכן ששחקנים עם יותר קילומטראז’, 
ירצו לדעת מההתחלה את הגדרות התפקיד. לא רציתי לעסוק בהגדרות, בטח 
שלא להתחיל בהן. הרי, על זה בדיוק המחזה – להיות נקי ומשוחרר מהגדרות״.      

בעבודה הזו וגם ביצירות נוספות את משתמשת במה שנקרא ‘תיאטרון בתוך 
תיאטרון’, שטוען תמיד את הסיפור בשכבות נוספות

״הפעם רציתי להביא את אחורי הקלעים, את מה שקורה בחדר החזרות, את הרגעים 
הקסומים האלה שבהם פתאום מתרחש פלא. אתה לוקח כסא מפה, חתיכת קרטון 
משם ואיכשהו זה הופך לים וספינה. זה הקסם של התיאטרון ולביים את הרגעים 
האלה, לחשוף את הקרביים של האמנות הזו, זה כמו לחשוף סוד. זה נכון שאני אוהבת 
לחשוף את מנגנוני היצירה. זה נותן לדבר עומק ומורכבות וגם תומך באינטליגנציה 
של הקהל. בעיני זה גלוי וחשוף. אני אוהבת כשזה כך גם בחיים וגם בתיאטרון. 

חשיפה מאפשרת שחרור מהצורך להעמיד פנים ופותחת פתח לשיח אמיתי״. 

פרנק נולדה וגדלה בקיבוץ רעים שבנגב המערבי. על אף שעזבה לפני שנים, 
הקיבוץ, לדבריה, נוכח מאד בחייה. גם היא, כמו גיבורת המחזה, ביקשה במשך 
שנים לפשוט מעליה שייכות והגדרות, להתנתק מהשורש, מהקולקטיב שלדידה 

מוחק את ריבוי פניו של הפרט. 

״זה היה במהלך העבודה על ‘הוא הלך בשדות’, עיבוד לבמה של הרומן מאת משה 
שמיר, שאמרתי לעצמי בפעם הראשונה: אני קיבוצניקית. פתאום הבנתי שזו למעשה 
הצגה על הילדות שלי. עד אז לא דברתי על זה. משהו עצר בעדי. לאורך השנים 

התנדנדתי על המטוטלת הזו – אני חלק? אני לא? אני עדיין מתחבטת בזה. יש לי 
יחסי אהבה-ביקורתיות מאד חזקים עם הקיבוץ. עם זאת, אני חייבת המון לצורת 
החיים הזו. המספר שמוטבע על חולצות החברים בקיבוץ לא יורד בכביסה. זה 
טבוע בנו לטוב ולרע. גם ‘אמסטרדם’ נוגע ביחיד בתוך קבוצה וזה שאני קיבוצניקית 

קשור בהחלט לחיבור שלי לטקסט״.    

מספרים שלא יורדים בכביסה זה נושא מאד טעון בהקשר הספציפי של ההצגה

״נכון מאד. רק עכשיו, כשאני מדברת על זה, אני מבינה עד כמה הדברים טבועים 
בי וקשורים אליי. להקת הזרזירים הזו שאני מנסה לברוח ממנה כל חיי, מלווה אותי 
מגיל אפס. זו קבוצת השייכות הכי משמעותית שלי, חלקה חברים טובים שלי עד 
היום ועדיין, אני לא רוצה להיות מזוהה עם זה לנצח, לא רוצה את המיתוג הזה. 

אני רוצה להיות אני״.

ראיון עם הבמאית מור פרנק | המשך
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״פרדוקס הזרזיר״
| ראיון עם המוזיקאי אבי בללי |

איך ניגשים לכתיבת מוסיקה להצגה?

״מהלך דרמטי שאני יודע מהו ובו אני נאחז. בתיאטרון אני מוצא את עצמי הרבה 
פעמים מכתיב אווירה, אני כותב מוסיקה והרבה פעמים זה עוזר להבין את הטון של 
הסיפור. התהליך הזה לא נכון בהכרח לגבי כל ההצגות, יש מחזות קלאסיים, לדוגמה 
מחזות של שייקספיר, שהטון בהם בדרך כלל ברור ולא דורש חיפוש ברמת היצירה 
המוסיקלית. מקרה חריג בהקשר הזה, הוא המחזה “אותלו” שעלה בתיאטרון חיפה. 
רצינו לשבור את הקלאסיקה ולתת פרשנות חדשה ואווירה עכשווית-אקטואלית 

לכל ההפקה וכתיבת המוסיקה עזרה מאד בפרשנות המחודשת״.
 

מה הנחה אותך בפיצוח הטון המוסיקלי של “אמסטרדם”?

״’אמסטרדם’ הוא מחזה יוצא דופן. מאוד מיוחד ושונה. הוביל אותי בעיקר הדופק 
המהיר - מחשבות אסוציאטיביות מהירות שמציפות רגשות מתקופה מסוימת 
בהיסטוריה. פתחתי את תהליך העבודה בנושא מוזיקלי שקראתי לו ‘זמן’, הוא 

הכתיב את הקצב וסימן ברמה הרגשית את ציר הזמן עבר-עתיד, שבתוכו מתחוללת 
העלילה. המוזיקה ב”אמסטרדם” מייצרת ציר זמן ותומכת במורכבות הנרטיב המחזאי 
שנע בין זמנים שונים. אני מאמין שהמוזיקה עוזרת גם לצופה להבין באיזה זמן 

הוא נמצא בכל רגע נתון של ההצגה”.
 

יצרת מרקם עשיר של סגנונות מוזיקאליים ואתה נע מנגיעות אלקטרוניות ועד 
למוזיקה קלאסית. 

״את רוב ההצגה מובילה מוזיקה עם נגיעות אלקטרוניות שאני מכנה “הזרזיר”, היא 
נכתבה מתוך חוויה פרטית של צפייה בלהקות זרזירים שמוכרת לי מחיי. זו מוזיקה 
פנימית שמתנגנת בתוכי מול המראה הזה. בגלל שיצירת המוזיקה הייתה תהליך 
מאד אסוציאטיבי, תנועת הזרזירים בשמיים התחברה אצלי גם לתחושה מאוד חזקה 
של זמן. כמו שהמחזה נע בין העבר להווה, מחשבונות גז ישנים מתקופת השואה 
ועד לאמסטרדם של ימינו, כך גם המוזיקה, שמורכבת מהרבה אלמנטים, היא מסע 

בזמן שמאפשר לנו להיות בתנועה בין תחושות. 
אני אדם שחושב בתמונות, ראיתי את המחזה ודמיינתי אותו כמו בסרט אנימציה, 
מחשבות שמתורגמות לנוירונים, זרמים חשמליים שנעים במהירות בתוך הראש 
ומייצרים דחיפות של מחשבות. את התמונה הזו שהצטיירה בראשי, תרגמתי לצלילים 
וכלים מוזיקאליים שמשרתים את הדימוי ואת התחושה הזו. בנוסף, הרגשתי שצריך 
להנכיח תחושה של יומיומיות אפרורית: בנקים, פקידי גבייה ובירוקרטיה. אני חושב 
שהמוזיקה מאפשרת גם את התחושות האלו שקיימות שקיימות בהצגה גם מבחינה 

טקסטואלית ובימתית״. 

״לצד זה ישנה המוזיקה הקלאסית שמבוצעת בוויולה ומלווה כצל את דמות הכנרת. 
כשהוויולה מנגנת, כאדם שחושב בתמונות, אני רואה צללית של כנרת מנגנת בקצה 
הבמה. זו למעשה הנכחה מוזיקאלית של דמות הכנרת. את המוזיקה הזו לא כתבתי 
בתווים. בת הזוג שלי היא נגנית וויולה ובקשתי ממנה שתנגן תוך כדי שאני מנחה 
אותה ברמת האווירה ובתחושה שחיפשתי לדמות הזו ולמוזיקה אותה היא מנגנת. 
ההצגה עוסקת בכנרת באמסטרדם שעובדת על יצירה קלאסית ורציתי לדמות את 
העבודה שלה על כלי מיתר. אמרתי לבת זוגי: ‘אני צריך דמות שכאילו מתאמנת 

על יצירה בחדר חזרות’״.

“פרדוקס הזרזיר” שמוזכרת בהצגה היא יצירה קיימת?

״לא, זו יצירה שלא קיימת מחוץ לעולם ההצגה. מצד שני כן, עכשיו יש כבר יצירה כזו 
כי כתבתי אותה במיוחד עבור ההצגה. כל המוזיקה המבוצעת בהצגה היא מקורית״.
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| מראיינת: אודיה רוזנק |

לאילו רגשות מכוונת המוזיקה של “אמסטרדם”?

״הרגש המרכזי אליו כיוונתי ואותו אני מקווה גם לעורר אצל הצופה, 
הוא תחושת הדחיפות של המחשבות. מחשבה עוקבת במהירות 
אחרי מחשבה. בהלה של היזכרות. הדחיפות של ההיזכרות. אני 
מקווה שהקהל יושב על קצה הכיסא ומרגיש את מה שאני הרגשתי 
מול המתרחש: לאן סיפור חשבונות הגז מוביל? מה יתגלה מחיטוט 
בחשבונות ובזיכרונות עבר? יש פה מתח של פיענוח של תהליך 
סיפורי והיסטורי מורכב. השעון דופק כל הזמן והסיפור חייב להיפתר״. 

פאוזה?

״פאוזה היא אחד הדברים החזקים ביצירה, הרגשתי את זה בעצמה 
כשהתחלתי לעבוד עם להקת המחול ‘בת שבע’. אז, בגיל 25, גיליתי 
שהמוזיקה העצמתית ביותר מתקיימת בפאוזה, בשקט שבין הצלילים. 
מוצרט אמר את זה הרבה לפניי אבל זו תחושה ותובנה שהציפו 
אותי בשלבים מאד מוקדמים בעבודתי כמוזיקאי ונבעו מתוך חוויות 

אישיות שלי.  
ניקח דוגמא מהתשיעית של בטהובן, כל היופי נמצא בשקט המעצים 
בין הצלילים. הפאוזה, בעצם, מחזקת את משמעות המילים הנאמרות. 
אחד הקטעים החזקים בעיניי במחזה הוא הפאוזה המילולית והבימתית 
אחרי המילה ‘ג’נוסייד’,  יש שם משהו מאד מוזיקאלי: הקצב, התנועה 
של המילים, הפאוזות, כל אלו הפכו את כתיבת המוזיקה למחזה 

הזה לחוויה מאוד משמעותית ומיוחדת עבורי״.

ראיון עם המוסיקאי אבי בללי | המשך
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במהלך שנות ה-70’ של המאה הקודמת ובעשור שלאחר מכן, היו הזרזירים מסימניו 
הבולטים של החורף הישראלי. מיליוני זרזירים, בלהקות ענק, נצפו בכל רחבי הארץ. 
מסוף שנות ה-80’ חלה ירידה חדה בכמות הזרזירים עד שלמעשה נעלמו מהנוף המקומי. 
כיוון שמקור רוב הזרזירים בארץ מחלקו האירופי של ברית המועצות לשעבר, הסיבות, 
כך מעריכים החוקרים, קשורות, ככל הנראה, באסון צ’רנוביל ובפגיעה באזורי הקינון 

של הזרזיר המצוי ברוסיה. 

בעשור האחרון החלו הזרזירים לחזור בהמוניהם לישראל. באזורים שונים ברחבי הארץ 
דווח על להקות של עשרות אלפי זרזירים, שעפים בתיאום מושלם ומבצעים תעלולים 
אווירודינמיים מרהיבים. המטסים האקרובטיים נעשים לקראת רדת החשיכה, אז 
מתקבצים הזרזירים ללינת לילה משותפת על עצים ועמודי חשמל. הזרזירים מגיעים 

לישראל לקראת חודש אוקטובר ונשארים עד מרץ. 

כמו בעלי חיים רבים מתלהקים הזרזירים כדי להגן על עצמם מטורפים. החבירה ללהקה, 
היא אסטרטגיה לצמצום הסיכון. מחקרים מורים כי מרבית מתקפות ציפורי הטרף 
מכוונות אל מרכז להקת הזרזירים. ואכן, לב הענן, שם בטוח יותר, צפוף מהמעטפת. 
בלהקות ציפורים, ובכלל זה להקות הזרזירים, אין מנהיגים או מובילים. כשאחד הפרטים 
מייצר שינוי, מגיבה אליו מיידית הלהקה כולה ומתאימה עצמה למבנה החדש. חוקרים 
רבים ניסו לפצח את יכולת התמרון, התזמור והתזמון של להקות הזרזירים והתיאוריות 
רבות. בין אם מדובר במהירויות משתנות בין זרזיר לזרזיר, שעל פיהן נקבע מיקומו 
בלהקה, ביכולת תקשורת בין הפרטים או בזמן תגובה מהיר של מאיות השנייה, 

שמאפשר פניות חדות של המכלול, מדובר בתופעה מרהיבה.  

צוות חוקרים מאוניברסיטת קורנל בראשותו של אנדריאה קאוואנה, עסק גם הוא 
בשאלה. “כיצד נשמרת רמת התיאום הגבוהה? האם כמו בריקוד בחופשה באחד מכפרי 
קלאב מד כשכולם עוקבים אחרי המוביל? או אולי זה מורכב מזה?”, תהה קאוואנה. 
“דמיינו את אמא אווזה ועדת האפרוחים בעקבותיה. כל אפרוח מביט קדימה אל אמו 
ואם נבחן את מהירות וכיוון התקדמותו, נגלה שהוא כמעט זהה לזה של האווזה, 
מלבד סטיות קטנות. אם נחפש את עקבות האווזונים בסוף התהלוכה, נמצא אותן 
תמיד בתוך עקבות האם. בתיאום מסוג זה יש מוביל בראש וממנו עוברות ההוראות 

מטה לשאר הקבוצה”.

קאוואנה וצוות החוקרים מדמים את מטס הזרזירים לג’אם סשן שנערך ללא מנצח: 
רגע אחד מובילה הגיטרה ופתאום, מבלי שנשים לב לנקודת המעבר, אלו התופים 
שמובילים. אין סדר קבוע וההובלה משתנה על פי הסיטואציה. “כל זרזיר מושפע 
מהזרזירים המקיפים אותו ולא ממוביל כזה או אחר”, הם מדגישים. “אם נתבונן בעקבות 
הזרזירים בשמיים נגלה כי לא היו על אותו המסלול. מהירות וכיוון התקדמותו של כל 

פרט נעשית בתיאום רק עם הזרזירים הקרובים אליו”. 

מטסי הענק, אם כך, נעשים תוך תשומת לב מרבית לסביבה, פענוח מהיר של סימנים 
על מנת להימנע מהתנגשות ויכולת חברות מפותחת של כל פרט ופרט. איך הזרזירים 
יודעים לאיזה פרט להגיב ומתי? לפאזל הזה חסרים עדיין כמה חלקים. יכול להיות 
שזו דרך לשמור על יכולות החברות ולפתח אותן ואולי הם פשוט אוהבים לעוף, בדיוק 

כמו הנגנים שמתכנסים לג’אם סשן. 

| נערך מתוך: אתר החברה להגנת הטבע, אתר הצפרות הישראלי, אתר המרכז 
לטיפוח ציפור הבר בחצר הבית, ספריית אוניברסיטת קורנל, ויקיפדיה |

| בין מפגן אקרובטי לג’אם סשן לילי |
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| חשבונות פתוחים |

בשנת 2011 גילתה שרלוט ון דן ברג, סטודנטית צעירה שעבדה בעבודה חלקית 
בארכיון עיריית אמסטרדם מאות מכתבי תלונה שנשלחו לרשות המוניציפאלית 
מניצולי שואה יהודים. במכתבים קבלו על שחויבו בתשלום מסים עירוניים, שכללו 
קנסות מנופחים על פיגורים ותשלומי שכר דירה על נכסים שהופקעו על ידי הנאצים 
או משתפי פעולה, זאת לאחר גירושם למחנות הריכוז והמוות. “כיצד אנו נדרשים 
לשלם מסים על תקופה בה משטרו של היטלר ביקש להכחידנו?”, שאלו הניצולים. 

באחד המכתבים שנמצאו בארכיון ביקש יהודי שחזר מהמחנות דחיית תשלום 
כיוון שביתו הוחרם על ידי ארגון שייסדו הנאצים בשנת 1941 במטרה להשתלט על 
נכסים יהודיים. לפני הגירוש אולץ לוותר על נכסיו ולהפקידם בבנק שהעביר את 
החשבונות לרייך השלישי. כך נותר ללא ביתו ונכסיו ולפיכך, לא יכול היה לעמוד 
בתשלומי המס. “מכאן אני מפציר בך לטפל בעניין מתוך התחשבות מוסרית”, כתב 
האיש. לדברי ואן דן ברג תשובה רשמית לבקשתו לא נמצאה בארכיון. במכתב נוסף 
מיוני 1946 מוחה ג’יי.וו לונדינג, נגר ואיש עסקים, על דרישת התשלום וכותב: “האם 
עלינו לשלם על הסירים השבורים? אנו שבשנים האחרונות חיינו בעליבות ובהסגר 
ומאתנו גזלו הגרמנים את הכל? קבלנו חשבונות וקנסות בשעה שכלל לא היינו פה. 
את כל אלה היו צריכים לשלם חברי ה-NSB )התנועה הנאציונאל סוציאליסטית 
בהולנד(. לביורוקרטים המקומיים כנראה שבאמת אין מושג מה התרחש אם הם 

מעזים לדרוש החזר תשלום מסוג זה”. 

התשובה הרשמית של עיריית אמסטרדם, לקונית וקרה מנוסחת בלשון פקידותית, 
בשפה ביורוקרטית נקייה להדהים, היתה על פי רוב: “יש להסדיר את עמלות הבסיס 
והקנסות על פיגורים בתשלום, ללא קשר לשאלה באם צד שלישי, מוסמך מבחינה 
משפטית או לא, החזיק לפרק זמן בנכס”. במסמך רשמי, שהפיצה עיריית אמסטרדם 
ב-12 בספטמבר 1947 נקבע כי העיר זכאית לתשלום מלא של אגרות וקנסות וכל 
“התירוצים” – כולל אלה הגורסים כי הרכוש הופקע על ידי הנאצים – אינם תקפים.  
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ואן דן ברג העבירה את ממצאי הדו”ח לעיריית אמסטרדם ודרשה הכרה 
רשמית בעוול שנעשה. על אף שהובטח לה כי הנושא ייבדק, דבר לא נעשה. 
בשנת 2013 לאחר שנודע לה כי המסמכים עברו דיגיטציה ומיועדים לגריסה, 

מתוך אמונה כי חשוב לשמר את המקור, פנתה לעיתונות המקומית. 

במרץ 2013 פרסם עיתון Het Parool ההולנדי את ממצאי הדו”ח שחיברה. 
הפרסום עורר גלים והרשות המוניציפאלית הזמינה, בעקבות כך, מחקר 
שיבחן את המסמכים ואת אופן טיפולה של העירייה בקהילה היהודית 

בתקופה שלאחר המלחמה. 

בדו”ח שפרסם המכון ההולנדי ללימודי מלחמה, שואה וג’נוסייד, בשנת 2015, 
עולה כי היועץ המשפטי של עיריית אמסטרדם בתקופה שלאחר המלחמה, 
ייעץ לפרנסי העיר שלא לאכוף את הקנסות, אך המלצותיו נדחו בתואנה 
כי אי-אכיפה עלולה להוביל לדרישות נוספות להקלות במיסוי ומחיקת 
חובות. “העירייה קבלה החלטה מודעת לדחות את הצעת היועץ המשפטי 
מה שלא ניתן לתאר אלא כחוסר רגישות והתעקשות מיותרת כלפי יהודים 
שרכושם נלקח מהם במהלך המלחמה”, צטט העיתון De Telegraaf ההולנדי 

מתוך עיקרי הדו”ח. 

אך מה שנדמה כמדיניות אכזרית נגד ניצולי שואה, הינו מקרה קלאסי של 
ביורוקרטיה עיוורת, טוענת ההיסטוריונית הינקה פיירסמה, מומחית בנושא 
מלחמת העולם השנייה וחברה בצוות המחקר שמינתה העיר אמסטרדם 

לטובת תיקון העוול. בראיון לאתר האמריקני Daily Beast אמרה: 

“בתום המלחמה החליטה ממשלת הולנד על ביטול כל החוקים האנטי-יהודיים 
שנאכפו בתקופת הכיבוש הנאצי. הכוונה היתה להחזיר לנפגעי המלחמה את 

זכויותיהם”. 

עם זאת במועצת העיר גרסו כי נקיטת הפרדה בין אזרחים מכל סיבה שהיא, 
עלולה להיתפס כקו המשכי של המדיניות הגרמנית. 

“למצער השלכות ההחלטה היו שבעלי בתים יהודיים שוב היו אחראים על 
מסים שלא שולמו”, אמרה פיירסמה והדגישה כי אין כל הצדקה לקנסות. 

האם אמסטרדם היתה שונה בהתנהלותה ומדיניותה 
מערים אחרות בהולנד? 

״בהחלט. אמסטרדם היתה למעשה העיר היחידה בהולנד 
בהן קנסות התווספו לתשלומי הבסיס המנופחים. ההחלטה 
להטיל קנסות היתה באופן מוחלט מדיניות מקומית של 

הראשות העירונית”. 

האם דברים השתנו מאז 1947 באופן מהותי? האם 
המנטאליות הביורוקרטית הפכה להומאנית או אמפאטית 

יותר? 

“המודעות שלנו בכל הנוגע לחורבנה של הקהילה היהודית 
ההולנדית במלחמת העולם השנייה אולי גדלה ואיתה 
האימה כלפי נוקשותם של החוקים שלאחר המלחמה. אבל 
האם אנחנו מבינים יותר את הסבל האנושי והשלכותיו? 

אני תוהה עד כמה השתנה מאז”. 

>>
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ביורוקרטיה מהימנה יותר מכל צורה אחרת של ארגון כיוון 
שהיא נטולת רגשות סובייקטיביים בלתי מהימנים...     

״     מקס ובר, סוציולוג ופילוסוף

בספטמבר 2015 הודיעה עיריית אמסטרדם כי תשקול פיצוי כספי 
רטרואקטיבי. ראש העירייה, אברהרד ואן דר לאן, הכריז: “יש להכיר 
בשגיאות שנעשו ולתקן אותן”. בהודעה מטעם הנהגת העיר נכתב: “מהיום, 
צאצאי המשפחות יוכלו לבקש החזר על הקנסות שהוטלו בשל איחור 

בתשלום שכר דירה במהלך המלחמה ונגבו שלא בצדק”.  

בשנת 2016 התקבלה החלטה במועצת העיר אמסטרדם לפיה יועברו כספי 
הפיצויים, בסך 10 מיליון יורו, לקהילה היהודית. “ראש העירייה חש כי 
מדיניות העירייה היתה פורמאלית יתר על המידה, ביורוקרטית וקרה. אין 
לנו זכות לכסף זה וכיוון שאיתור הניצולים וקרובי משפחותיהם מורכב 
ויקר, אנו מבקשים להחזיר אותו לקהילה היהודית על מנת שתעשה בו 
שימוש לפרויקטים חשובים”, צטט עיתון הטלגרף הבריטי דובר מטעמו 

של ואן דר לאן.

נערך מתוך: עיתון טלגרף הבריטי, עיתון הגארדיאן, סוכנות הידיעות הצרפתית 
)AFP, (Associated Press, עיתון הארץ, עיתון מעריב, ג’רוזלם פוסט, סוכנות 
 De עיתון ,Het Parool, The Daily Beast היומון ,JTA הידיעות היהודית

Telegraaf ההולנדי

>>
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משתף פעולה או אידיאליסט שמעד?
סיפורו של יוהאן ואן לום

יוהאן ואן לום היה עורך דין הולנדי פעיל ברזיסטנס במלחמת העולם השנייה. לקראת 
סוף המלחמה שיתף פעולה עם הנאצים והוביל למאסרם של פעילי התנועה בתמורה 
לשחרורה של חברת משפחה. בגידתו הובילה למאסרו ולהוצאתו להורג של וולרייבן 
ואן הול, בנקאי שעמד בראש תנועת ההתנגדות. ואן לום עצמו הוצא להורג, מאוחר 

יותר, על ידי חברי הרזיסטנס. 

הוא נולד ב-30 בינואר 1908 בעיר גורינכם בדרום הולנד. בבגרותו למד משפטים 
באוניברסיטת ליידן שנסגרה בקיץ 1941 על ידי הגרמנים, זאת בעקבות הרצאה 
שקיים פרופסור רודולף קלוורינגה בה מחה על איום בפיטורי קולגות ממוצא יהודי 

ונגד הדרישה לחתום על ההצהרה הארית. 

על אף שלא סיים את חוק לימודיו השתלב ואן לום במשרד עורכי הדין של יאן דה 
פונט, שייצג משפחות יהודיות וחברים ברזיסטנס ההולנדית. בתפקידו זה, התוודע 
לכמה מבכירי הרזיסטנס, בהם וים ואן נורדן, מי שהיה המו”ל של העיתון הבלתי 

 .Het Parool חוקי

דה פונט הביא לשחרורם של חברים רבים בעיתון אשר נשפטו על ידי בית המשפט 
העליון הגרמני באוטרכט בשנת 1944. בתום המשפט ביקש ואן נורדן מעורך הדין, דה 
פונט, לסייע בעדו בהקמת קרן שתתמוך בלוחמי הרזיסטנס. דה פונט סרב כיוון שלא 
רצה ששמו יקושר עם פעילות בלתי חוקית והפנה אותו לואן לום, צעיר אידיאליסט 

שאחז בעמדות אנטי-גרמניות. ואן לום חבר למחתרת והיה מעורב בפעילותה.
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מדוע הפך ואן לום את עורו והחליט לשתף פעולה עם המשטר הנאצי, היתה ועודה שאלה 
 The“ מעוררת מחלוקת בקרב עיתונאים ובני משפחה. תיאוריה אחת שמתוארת בספר
Kingdom Of The Netherlands During World War II” מאת לואה דה יונג ומבוססת 
על וידויו של ואן לום במהלך חקירה שערכו חברי הרזיסטנס ההולנדי, גורסת כי ואן 
לום  ניהל רומן עם חברתה של רעייתו, טיודינה טיימסטרה, שהתגוררה בביתם ונאסרה 

 .Het Parool כשברשותה נמצאו עותקים אסורים של העיתון

על פי תיאוריה זו, הסכים ואן לום להעביר מידע על מקום ומועד פגישתם של חברים 
מרכזיים בתנועת ההתנגדות בתמורה לשחרורה של האישה הצעירה. בעדותו טען ואן 
לום כי ניהל משא ומתן בו הובטח לו כי אף אחד מבין החברים במחתרת, שאת שמותיהם 

מסר, לא יוצא להורג. 

ואן לום נמלט מאמסטרדם בינואר 1945, לאחר מאסרם של חברי הרזיסטנס, וחזר לעיר 
כחודשיים אחר מכן. לאחר פגישה עם חבר בשורות הרזיסטנס, נחטף, נחקר במשך 
שעתיים ולאחר מכן נדון למוות. את החקירה ערך וים סנדרס, מי שלימים עמד בראש 
המשרד לביטחון פנים. ב-6 במרס 1945 נורה ואן לום למוות בצווארו. גופתו הושלכה 

לתעלת קייזרסחראכט. הוא היה בן 26 במותו. 

 The Kingdom ,נערך מתוך: ויקיפדיה, אתר האינטרנט של אוניברסיטת ליידן |
Of the Netherlands During World War II מאת לואה דה יונג |

>>

3637



קורות חיים | יוצרים
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מחזאית ודרמטורגית. סיימה בהצטיינות תואר שני בדרמטורגיה 
באוניברסיטת אמסטרדם. מחזותיה תורגמו לאנגלית, צרפתית, גרמנית, 
נורבגית ופולנית, פורסמו בכתבי עת והופקו בתיאטרונים בארץ ובעולם. 
מחזותיה: אלוהים מחכה בתחנה )הבימה Volkstheater ,2014 וינה 
Schauspiel ,2015 דרזדן 2016, תיאטרון פאדרבורן 2017), עשר דקות 
מהבית )הבימה, 2015), תלויים )תיאטרון Upstream בסנט לואיס 
Deutsches Theater ,2016 גטינגן 2018). אמסטרדם יופק ב Volkstheater  מינכן בשנה 
הבאה. המחזה הבא שלה רעד קל בכנף, הנמצא בשלבי כתיבה, יופק גם הוא בשנה 
הבאה ב- Schauspiel קלן. זוכת פרס המכון הבינלאומי לתיאטרון של אונסק”ו על 
תלויים )2011), פרס הבימה ליוצרים בתחילת דרכם ע”ש אלה דן על “אלוהים מחכה 
בתחנה” )2014), ופרס Theatertreffen Stückemarkt ברלין על “אמסטרדם” )2018). 
בשנים 2007-2013 התגוררה ועבדה כדרמטורגית-הפקה באמסטרדם. היא עשתה את 
הסטאז’ שלה בהפקה של הבמאי יוהאן סימונס ולאחריו שימשה דרמטורגית בהפקות 

זוכות פרסים שהשתתפו בפסטיבלים רבים ברחבי אירופה.

ילידת רומא, עלתה ארצה בגיל 18. בוגרת תואר שני בחוג לעיצוב 
תפאורה באוניברסיטת תל-אביב.

בין עבודותיה בתיאטרון: בתיאטרון הבימה: הדוד אריה, פילומנה, 
סיפור אהבה בשלושה פרקים, מה עושים עם ג’ני, משפחה עליזה, 
פאניקה, מירל’ה אפרת, אם הבית, ערי מדבר אחרות, שרי מלחמה, 
מלכת היופי של לינאן, קוויאר ועדשים, רומנטיקה, בגידה, חתונה 
מושלמת, העז או מי זאת סילביה?; בתיאטרון הקאמרי: האחרים, איסמעיליה, 
זאבים, רישיון לחיים, פופר, משרתם של שני אדונים; בתיאטרון בית ליסין: מר גרין, 
חשמלית ושמה תשוקה; בתיאטרון באר שבע: שירה; בתיאטרון אנסמבל הרצליה: 
איזון עדין, בעלת הארמון, ירח אלבמה, כוונות טובות; בסטודיו למשחק של יורם 
לוינשטיין: המסיבה של אביגיל; בתיאטרון הספריה: היפה והחיה; בפסטיבל עכו: 
אדיפוס המלך; בצוותא: סאדקו. תכננה ועיצבה חלק ניכר ממוזיאון “יד ושם” החדש, 

במסגרת עבודתה במשרד ‘’הראל מעצבים’’.

בוגרת תואר שני בהצטיינות במגמת בימוי בחוג לתיאטרון, אוני’ תל אביב 
)2003). מלמדת משחק ובימוי בסטודיו למשחק ניסן נתיב ובמכללת סמינר 
הקיבוצים. בין עבודותיה: בתיאטרון הבימה: דיבוקים )כתיבה ובימוי) 
עבור פסטיבל ישראל 2009, המוות ישב לידי )עיבוד ובימוי) בשיתוף 
תיאטרון החאן, פרויקט ניסים אלוני, קופסא שחורה )דרמטורגיה); 
בתיאטרון החאן: הזהו אדם )עיבוד ובימוי. ההצגה מועלית במוזיאוני 
שואה וברחבי הארץ), משחיז הסכינים הסיני, הזמרת קירחת יותר, שלוש נשים 
מחכות, המקצוען; בקבוצת תיאטרון רות קנר: הוא הולך בשדות )עיבוד משותף עם 
פרופ’ אבנר בן עמוס ובימוי. ההצגה מועלית במוזיאון תל אביב וברחבי הארץ  ונלמדת 
במסגרת לימודי הבגרות במגמות תיאטרון); בפסטיבל עכו: הדרך לעין חרוד )ההצגה 
זכתה בציון לשבח על עבודת משחק האנסמבל); בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות 
ילדים: הגשם של סבא אהרן )עיבוד, כתיבת השירים ובימוי. ההצגה זכתה בפרס 
ההצגה הטובה ביותר וכן בפרסי העיצוב והמוזיקה) בהפקת תיאטרון הקרון; הפקה 
עצמאית: רילוקיישן )בשיתוף קרן מור, יובל שרף וקבוצת זאפה). בתיאטרון אורנה 

פורת: נראתה לאחרונה.

בוגרת בית הספר לעיצוב HIT, בית הספר ״אכילס״ לעיצוב וייצור 
נעליים ובתוכנית ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל אביב במחלקה 
עיצוב תפאורה ותלבושות לתיאטרון. בין השנים 2008-2015  בעלת 
מותג עצמאי לעיצוב ועיצוב נעליים בעבודת יד LUCCASHOES.  בין 
עבודותיה: עיצוב חלל ותלבושות ובתוכניות וסדרות טלוויזיה, עיצוב 
חלל ותלבושות לאמן עדי נס בסדרת הצילומים  ״סיפורי התנ״ך״ ו״ כפר״, 
תערוכות אשר הוצגו בארץ ובעולם.  לאחר שנים בהן התעסקה בעיצוב, היא חוזרת 

אל התיאטרון לעיצוב תלבושות למחזה אמסטרדם.

| אלכסנדרה נרדי | תפאורה || מאיה ערד יסעור | מחזה |

| נעה לוריא | תלבושות | | מור פרנק | בימוי |
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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, חלום ליל קיץ, נפוליון - חי או מת!, חקירה 
בעניין מותו 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.

נגן הבס וסולן להקת “נקמת הטרקטור”. מלחין מוסיקה למחול הצגות 
וסרטים. בין עבודותיו למחול: להקת בת שבע: קיר ומוסיקה מקורית 
לאנאפזה; ורטיגו: כח האיזון; נעה דר: עננים ומרק; יסמין גודר: קרם 
תות ואבק שריפה. עבודותיו בתיאטרון: באנסמבל עיתים: מיתוס, 
שלוש אחיות, המלך הולך למות; בתיאטרון חיפה: אותלו, רומיאו 
ויוליה, זוג פתוח, אמא תרזה איננה; בתיאטרון הבימה: חבילות 
מאמריקה; בתיאטרון בית ליסין: טרטיף. עבודותיו בקולנוע: כנפיים שבורות, בוקר 
טוב אדון פידלמן, אחותי היפה. מוזיקה לסדרות הטלוויזיה בטיפול, להוציא את 
הכלב, תמרות עשן, יחפים, שטיסל ולסרטים דוקומנטרים ביניהם ילדי השמש, 
לוד –בין יאוש לתקווה. פרסים: 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” 
בבימויו 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.

בוגרת בהצטיינות של בית הספר לאומניות המחול במכללת סמינר 
הקיבוצים, תואר ראשון B.ED בהתמחות בהוראת תיאטרון-מחול )2012). 
כוריאוגרפיה ועיצוב תנועה בהצגות: בתיאטרון חיפה: בעלים ונשים, 
אקווריום, זיתים, קרקס של יהודים. בתיאטרון הקאמרי: מפיסטו. 
בתיאטרון האינקובטור: גידי – מחזמר בהקיץ. בתיאטרון לילדים 
ונוער באר שבע: מחשבות שאינן רוצות לישון. בתיאטרון המדיטק: 
קאיטוש הילד המכשף. בתיאטרון אורנה פורת: נראתה לאחרונה. בתיאטרון השעה: 
מכתבים לאחי. בסמינר הקיבוצים: הסוחר מוונציה, הסערה, המסיבה הזאת שכולם 
מדברים עליה, WHITE LIE. בפסטיבל תיאטרונטו: האם דגים ישנים. בפסטיבל עכו: 
בית מטבחיים 5. בבית ספר למשחק גודמן: הנסיכה והגמד. בפסטיבל אינטימאדאנס 
תיאטרון תמונע: אור עבודה. הוראת תנועה לתיאטרון בתיכון “בן צבי” קריית אונו 

ובתיכון “בליך” רמת גן.

בוגרת הסטודיו למשחק של ניסן נתיב )2015). בוגרת תואר ראשון 
במסלול בימוי והוראת תיאטרון של סמינר הקיבוצים )2017). עבודותיה 
בתיאטרון: בתיאטרון הבית: אני דניאיל חארמס; בתיאטרון החברתי: 
עניין מטריד; בתיאטרון תמונע: פדרה אהובתי. מלמדת ומביימת בבית 

הספר ״תל-חי״ בתל אביב.

| אבי בללי | מוסיקה || רוני כהן | תאורה |

| ענבל להבי | ע.במאית | | טל קון  | תנועה |
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שחקן הקבוצה ‘’החיפאית’’ של תיאטרון חיפה )2018). נולד בצרפת 
והתחיל לשחק בגיל צעיר. אחרי הכשרה מקצועית בקונסרבטואר 
בפאריז הוא הקים את האנסמבל “COULISSE DE FRAMBOISE” איתו 
שיחק בכמה הצגות כגון המחלוקת מאת מריבו, המעגל מאת א. שניצר, 
La donna di testa debole מאת ק. גולדוני, נא לא לשלם מאת דריו 
פו ועוד. ב- 2008 עלה לארץ. בין עבודותיו בתיאטרון: בתיאטרון המעבדה בירושלים: 
אילוף הסוררת, הנרי החמישי; בתיאטרון הבימה: מסייה דה פורסוניאק )תפקיד 
ראשי). בתיאטרון תמונע: העצב של השכן עמוק יותר בבימוי עמנואלה עמיחי )הצגה 
שזכתה בפרסים בפסטיבל עכו וזכתה להצלחה רבה בחו”ל), המפטי דמפטי מאת 
ובבימוי דינה בליך, אמונה אהבה תקווה בבימוי ריקי חיות, פאוסט איש החלומות 
מאת ובבימוי נעם רובינשטיין; בתיאטרון חיפה: איך לקום מכסא מאת ובבימוי רוני 
ברודצקי. בקולנוע: המילים הטובות מאת שמי זרחין, זכרונות מאת רותם זיסמן כהן. 

טלוויזיה: המגיפה, רוז.

שחקן קבוצת ‘’החיפאית’’ בתיאטרון חיפה )2018). בוגר לימודי משחק 
בביה’’ס לאמנויות הבמה סמינר הקיבוצים. בין עבודותיו בתיאטרון: 
בתיאטרון תמונע: המחברת הגדולה בבימוי מאור זגורי ומירי לזר, 
מקלט #02 בבימוי אילאיל לב כנען )פסטיבל עכו 2014); בתיאטרון 
הקובייה: חושים בבימוי מאיה ניצן; בתיאטרון חיפה: איך לקום מכסא 
מאת ובבימוי רוני ברודצקי. מדריך שפת סימנים לתיאטרון )תיאטרון הבימה, תיאטרון 

הספריה) וכן מדריך שחקנים על הסט בסדרת הטלוויזיה ״זגורי אמפריה״. 

שחקנית הקבוצה ‘’החיפאית’’ של תיאטרון חיפה )2018). למדה משחק 
בבית הספר דרמה סנטר לונדון )Drama Centre London). שיחקה 
במספר הפקות קולנוע ותיאטרון בלונדון וישראל ובעלת תואר שני 
בפסיכודרמה. בין עבודותיה בתיאטרון: בתיאטרון תמונע: אהבה וכסף; 

בתיאטרון חיפה: איך לקום מכסא.

שחקנית הקבוצה ‘’החיפאית’’ של תיאטרון חיפה )2018). בוגרת לימודי 
משחק בביה”ס לאמנויות הבמה סמינר הקיבוצים וזוכת מלגת ‘’קרן 
שרת’’ לתיאטרון. בין עבודותיה בתיאטרון: בתיאטרון הבימה: המלט 
בבימוי מאור זגורי, קונצרטה לשמונה בבימוי דליק ווליניץ; בתיאטרון 
הקאמרי: שליחותו של הממונה על משאבי אנוש )בתפקיד יוליה 
רגאייב) בבימוי איציק ווינגרטן; בתיאטרון חיפה: איך לקום מכסא מאת ובבימוי רוני 

ברודצקי. בטלוויזיה: על הספקטרום בבימוי יובל שפרמן.

שחקן הקבוצה ‘’החיפאית’’ של תיאטרון חיפה )2018). בוגר לימודי 
משחק בביה’’ס לאמנויות הבמה סמינר הקיבוצים )2016). בין עבודותיו 
בתיאטרון: בתיאטרון חיפה: אנשים טובים בבימוי איציק ויינגרטן, איך 
לקום מכסא מאת ובבימוי רוני ברודצקי; בתיאטרון הבימה: המלט 
בבימוי מאור זגורי; בצוותא: רוצי איילה בבימוי ארז שפריר; בתיאטרון 

השעה: אל ארץ צבי בבימוי גדי צדקה.

שחקן הקבוצה ‘’החיפאית’’ של תיאטרון חיפה )2018). בוגר לימודי 
משחק בביה’’ס לאמנויות הבמה סמינר הקיבוצים )2016). בין עבודותיו 
בתיאטרון: בתיאטרון תמונע: אהבה וכסף בבימוי משה פרלשטיין; 
בתיאטרון יפו: סעדון אל-מג’נון בבימוי יגאל עזרתי; בתיאטרון השעה: 
הבריחה בבימוי תום שוורצברג; בתיאטרון חיפה: איך לקום מכסא 
מאת ובבימוי רוני ברודצקי. בקולנוע: הצלילה מאת יונה רוזנקיאר. זוכה פרס השחקן 
הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים לקולנוע )2018). פרסים ומלגות: מלגת הצטיינות מטעם 
תיאטרון “הבימה”, מלגת תמיכה מתיאטרון הקאמרי, מלגת הצטיינות בלימודים מטעם 

עמותת אלי ליאון, זכייה ב-8 תחרויות מלגות במהלך הלימודים.

| אורי גוב || ג’רמי אלפסי |

| אדר בק |

| ליאור לב |

| אוריה יבלונובסקי | 

| יואל רוזנקיאר | 
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שחקן קבוצת ‘’החיפאית’’ של תיאטרון חיפה )2010-18). בוגר לימודי 
משחק בסטודיו למשחק ניסן נתיב י-ם )2001). בין עבודותיו בתיאטרון: 
בתיאטרון חיפה: תופעות לוואי, איזראל ז’ורנאל, תש’’ח, משהו למות 
בשבילו, בת המלך, מיצ מיצ לימונדה, גיבור הלובי, הרפתקאות חמור 
שכולו תכלת, ליל העשרים, אקווריום, קרקס של יהודים, איך לקום 
מכסא; בתיאטרון מרא’’ה: בלדה ליוסף, הפצצה יקירתי, הנסיך הקטן, 
מספרים אהבה, טומג’ה – הטעיה קטנה; בתיאטרון הסמטה: הקהל, מרד המתים. 
הפקה עצמית: שיחות עם הברמן. פסטיבל תיאטרון קצר: שטחים ופרידות. טלוויזיה: 
תיק יהלום. בערוץ לוגי, מעצר בית בערוץ 2. בקולנוע: הקן המתרוקן - ארגנטינה, 

אנחנו לא לבד.

שחקנית הקבוצה ‘’החיפאית’’ של תיאטרון חיפה )2018). בוגרת לימודי 
משחק בסטודיו למשחק ניסן נתיב י-ם. בוגרת קורס משחק מול מצלמה 
של רותי דייכס. בין עבודותיה בתיאטרון: בתיאטרון מיקרו: הסערה, 
כימים אחדים בבימויה של אירנה גורליק; בצוותא: לאורך כל הלילה 
בבימויה של מאיה שעיה; בתיאטרון חיפה: איך לקום מכסא מאת 
ובבימוי רוני ברודצקי; חלום בהקיץ בשיתוף שחקנים מעמותת שק”ל, 
בבימויו של יצחק לאור. בקולנוע: אחריי )שת’’פ ישראל אוקראינה) בבימוי אריאל כהן.

שחקנית הקבוצה ‘’החיפאית’’ של תיאטרון חיפה )2018). בוגרת לימודי 
משחק בבית הספר לאומנויות הבמה “בית צבי” )2012). בין עבודותיה 
בתיאטרון: בתיאטרונטו 2017: חבילה עוברת; בתיאטרון חיפה: איך 
לקום מכסא. השתתפה בפרויקט “המחזאים” בצוותא. בקולנוע: רכבת 
החופש )סרט קצר) בבימוי תאופיק אבו ואיל, פרה אדומה בבימויה 

של ציביה ברקאי. השתתפה בסדרות רשת שכתבה ויצרה.

| רון ריכטר |

| מאשה שמוליאן |

| שירה בליץ |

4849



דירקטוריון תיאטרון חיפה
ישראל סביון יושב ראש

חדווה אלמוג )מ”מ ראש העיר), רבקה איזיקוביץ, ד’’ר סוהיל אסעד, 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 זאב שלום

מבקר פנים רו”ח יום טוב בילו

מנהלת ‘’החיפאית’’ – אנסמבל תיאטרון חיפה: רוני ברודצקי

שחקני “החיפאית”: 

ג’רמי אלפסי, שירה בליץ, אדר בק, אורי גוב, אוריה יבלונובסקי, ליאור לב, יואל 

רוזנקיאר, רון ריכטר, מאשה שמוליאן

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

יוסף אבו ורדה, אורטל אבנעים- פרידמן, דור אוחיון בר-נתן, טלי אורן, אלברט 

אילוז, יוסף אלון, מירי אלון, עדי אלון, שרון אלכסנדר, עידן אלתרמן, חן אמסלם, 

ג’ורג’ אסקנדר, מורן ארביב - גנס, ענת ארבל, דמיטרי באסין, לנה בולט, רבקה בכר, 

לירית בלבן, דורון בן דוד, דביר בנדק, לירון בן שלוש, שאול בסר, לנה בקסן, יואב 

בר לב, אורי גבריאל, נעה גודל, רוני גולדפיין, ישי גולן, שושה גורן, דודי גזית, חן 

גרטי, אלכס גרייסר, חיים דולינגר, אלמה דישי, שרון דנון, אמיר הלל, איגור וינוקור, 

יוליה ורגין לוינשטיין, מונה חווא, חנאן חילו, איגור ייליזרייב, איציק כהן, יפעת כהן, 

ליאור כהן, 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, לאורה ריבלין, נועם שוסטר- אליאסי, נועם שנהב, אולגה שצמן.

דרמטורג התיאטרון עמיר קליגר| הצוות שלנו |

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 מ’’מ אודיה רוזנק

מנהל טכני עופר טל

מנהל הפקות דור שלום

חשבת רקפת בלומנפלד

קב”ט שושני מרקוביץ’

הנהלת חשבונות מרינה גנדין

מחלקה חינוכית חלי קניזו-שחר

דוברות ויחסי ציבור “בירן תקשורת’’

סטודיו עיצוב 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 אורלי קוטיק, הילה אטיאס, רועי דגן, נורית דרייפוס, עדי טושק, ספיר כהן, 

אמי עודה, חנא לאון, לאוניד קרסנר

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 
51רז, שי עקיבא, עוז קרא, בר אביב, ענבר אבני, קארין ליאחובצקי, לב אביב. 50



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 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
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One morning, a young Israeli musician wakes up in her apartment 
on the picturesque keizersgracht in Amsterdam. She wants to cook 
an omelet, but surprisingly realize that the gas is disconnected. 
On her doorstep she finds a gas bill with humongous unpaid debt 
interest since 1944. Who used the gas during those months specified 
in the bill? And who actually has to pay it?

”Amsterdam“ is an original contemporary play written in a textual 
polyphony: multi-voices speakers who recreate stories from the 
past and turn her stylish apartment into an arena of tragic events. 
Truth or fiction? Reality or imagined stories? ”Amsterdam“ breaks 
down the mechanisms of stories we tell ourselves in order to find 
a grasp in a chaotic world

Directed by: Mor Frank
Set design: Alexandra Nardi
Costume design: Noa Luriya
Lighting design: Roni Cohen
Original score: Avi Balleli
Movement design: Tal Coon
Director assistant: Inbal Lehavi
Viola: Galia Hai

 
Cast
Jeremy Alfasi, Adar Beck, Uri Gov, Uria Yablonovsky, Lior Lev, Yoel 
Rozenkier, Ron Rychter, Masha Shmulian, Shira Blitz

Duration of the performance: 1 hour and 15 minutes without intermission
First performance: July 26th 2018
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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
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