


 הקטעים המוסיקליים:
David Bowie – "Five Years" ;  Guns N' Roses – "Sweet Child O' Mine" 
R.E.M. – "Drive" ;  Pink Floyd – "Wish You Were Here" 
Metallica – "Nothing Else Matters" ;  U2 – " Red Hill Mining Town" 
The Cure – "Friday I'm In Love" 
Velvet Underground - "I'll Be Your Mirror" 
Nick Cave & The Bad Seeds – "The Weeping Song" 
Talking Heads – "Psycho Killer" ;  David Bowie – "Rock n Roll Suicide" 
Dire Straits – "Sultans Of Swing" - "Romeo and Juliet" 
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עפ״י אוסקר ווילד
תמונתו של דוריאן גריי

עיבוד, בימוי, עיצוב תפאורה ותנועה: 
יחזקאל לזרוב
עיצוב תאורה: 

נדב ברנע
עיצוב תלבושות: 

אלין לזרוב
תכנון והפקת תפאורה: 

זוהר שואף
עריכה מוסיקלית: 

אסף שתיל

המשתתפים:
דוריאן גריי: יחזקאל לזרוב

הנרי: גיל פרנק
בזיל: אקי אבני

גלאדיס: ליאת אקטע
סיביל ווין: לאה גלפנשטיין

פרנסיס, המשרת: רוברטו פולק
המסגר, דוד ג'ורג' / זונה: שמעון כהן

ג'ים ווין: דניאל סבג
אגתה: רותי לנדאו

אלן: שחר רז
מארק: ניל משען

ג'פרי, אח של גלאדיס: אליעד סודאי

מנהלת הפקה: נועה ענתות 
עוזר במאי: מתן אמסלם

בימוי וידאו: יחזקאל לזרוב
צילום וידאו: דויד סטריז'מייסטר 

עריכת וידאו: אריק אביגדור

עריכת תכניה: רות טון מנדלסון, רמי סמו | צילומים בחזרות: אייל לנדסמן
עיצוב גרפי:   | איור פוסטר: יחזקאל לזרוב | עיצוב פוסטר: 

תודות לכוריאוגרפים: ג׳יימי המפטון, מורלי שטיינברג, אשלי רולנד, דניאל עזראלו 
שיצרו את הריקוד לצלילי השיר Psycho Killer של ה- Talking Heads ואפשרו 

השימוש בו בהפקה זו.

תודה לסנו - משפחת לנדסברג על הסיוע בהפקת ההצגה 
ועל תמיכתם הנאמנה בתיאטרון הלאומי הבימה

תודה לאילן פן מ״פן״ הוצאה לאור בע״מ
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BY OSCAR WILDE
THE PICTURE OF DORIAN GRAY
Adapted, designed, choreographed & directed  by 
Yehezkel Lazarov
Lighting Design: Nadav Barnea
Costume Design: Alin Lazarov
Set planning and execution: Zohar Shoef
Music Editor: Assaf Shatil

The Cast:
Dorian Gray: Yehezkel Lazarov
Lord Henry: Gil Frank
Bazil Hallward: Aki Avni
Gladis: Liat Akta
Sibyl Vane: Lea Gelfenstein
Francis, servant: Roberto Polack
The Locksmith, uncle George / prostitute: 
Shimon Cohen
Jim Vane: Daniel Sabbag
Agatha: Ruth Landau
Alan Campbell: Shahar Raz
Mark: Niel Mishan
Jefrey, Gladis' brother: 
Eliad Sudai

Production Manager: Noa Anatot
Assistant director: Matan Amsalem
Video Photographer: David Stagmeister
Video Editor: Arik Avigdor

Opening:  April 4th 2017, The Meskin Theatre
Length: 1 hour 45 minutes, with no interval

Our thanks to the choreographers: 
Jamey Hampton, Morleigh Steinberg, 
Ashley Roland, Daniel Ezralow 
who allowed us to use their dance in this production

Program editors: Ruth Tonn Mendelson, Rami Semo
Rehearsals Photos: Eyal Landseman
Program graphic design: Nutelstudio
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אוסקר ווילד )1854 – 1900(
אוסקר פינגאל או'פלאהרטי וילס ווילד, סופר, משורר, עיתונאי, מבקר אופנה ומחזאי אירי. 
נולד בדבלין, אירלנד לסר ויליאם, מנתח אזניים ועיניים ולליידי ג'יין פרנצ'סקה, משוררת 
שעבדה כמתרגמת, והייתה פעילה מאד בתנועה לעצמאות אירלנד. בסיום לימודיו בבית 
הספר המלכותי "פורטורה", למד ווילד לימודים קלאסיים בטריניטי קולג' שבדבלין. משסיים 
בהצטיינות, המשיך למגדלן קולג' שבאוניברסיטת אוקספורד. בזמן לימודיו שם, זכה ווילד 
בפרס "ניודיג'ייט" )Newdigate Prize( על הפואמה "ראבנה". ווילד הושפע מאוד משני 
הסופרים האנגלים ולטר פייטר וג'ון ראסקין, שדברו על התפקיד המרכזי של האמנות בחיי 
היום-יום. במהרה הפך ווילד לסניגור התנועה האסתטית ותמך בעיקרון המרכזי שלה – 
אמנות לשם אמנות. ב-1879 התחיל ווילד להרצות על עקרונות האסתטיקה בלונדון. לאחר 
מכן יצא למסע הרצאות בארצות הברית ובקנדה, וספג שם ביקורות נוקבות. כאסתטיקן 
מוביל, הפך לאחת הדמויות החשובות בזמנו. בשנת 1881 פרסם ספר שירים, אך שיריו 
זכו להצלחה בקרב חוג מצומצם בלבד. ב-1884 התחתן עם קונסטנס לויד ונולדו להם 
שני בנים. בין השנים 1887-1889 עבד כפרשן בעיתון "פאל מאל גאזט". לאחר מכן הפך 
להיות עורך עיתון "עולם האישה". מכניסתו לתפקיד זכה העיתון להצלחה רבה יותר, כאשר 
ווילד הגה את רעיון הסיפור בהמשכים שמשך קוראים רבים. בתקופה זו פרסם את ספרו 
המפורסם ביותר "הנסיך המאושר ואגדות אחרות" )1888(. הספר אויר בידי וולטר קריין 
וג'ייקוב הוד. ווילד הוציא ספר המשך בשם "בית הרימונים" ואמר כי הספר אינו מיועד לילדי 
בריטניה ולא לקהל הבריטי. שלוש שנים לאחר מכן, ב-1891, פרסם את הרומן "תמונתו 

של דוריאן גריי". 
רבים טענו שיש הקבלה בין עלילת הספר והדמויות המופיעות בו, לבין חייו של ווילד. הוא 
עצמו אמר שהוא רואה בשלוש הדמויות המרכזיות, את השתקפותו שלו: "באזיל הולוורד 
הוא מה שאני חושב שאני. לורד הנרי הוא מה שהעולם חושב שאני. דוריאן הוא מה שהייתי 
רוצה להיות – בזמן אחר, אולי". הסוגות האהובות על ווילד היו קומדיה ודרמה. משנת 1892 
הוציא ווילד יצירה חדשה, כמעט מידי שנה. הצלחתו הגדולה הראשונה הייתה בקומדיה 
וינדמיר", שהועלתה בתיאטרון סנט ג'יימס. לאחר מכן פרסם את  "מניפתה של ליידי 
"אישה ללא חשיבות", "בעל אידיאלי" )1894( ו"חשיבותה של רצינות" )1895(. בשנת 
1893 סירב המו"ל שלו לפרסם את יצירתו "שולמית", אך היצירה פורסמה שנה לאחר 
מכן בתמיכת שרה ברנאר בפריז. ווילד היה ביסקסואל. נטייתו למערכות יחסים עם גברים 
הייתה ידועה כבר בחייו. מערכת היחסים הראשונה שלו עם גבר הייתה ככל הנראה עם 
רוברט רוס, שהיה חברו הטוב. בנוסף אליו היה במערכות יחסים עם מספר נערים צעירים, 
חלקם משוררים לעת מצוא, כמו ג'ון גריי )שככל הנראה היה ההשראה לספרו "תמונתו 
של דוריאן גריי"(, וכן נערים מהמעמד הבינוני הנמוך. הקשר המשמעותי ביותר שלו היה 
עם הלורד אלפרד דאגלס, שאותו כינה "בוזי" )Bosie(. ב-25 במאי 1895 הורשע ווילד 
ב"מעשי סדום והפקרות רבתי" ונשפט למאסר של שנתיים עם עבודת פרך בבית הסוהר 
של לונדון. בריאותו התערערה מאוד בכלא, ולאחר שחרורו ב-19 במאי 1897 בילה את 
שארית ימיו חסר כול, תחת השם הבדוי סבסטיאן מלמות', תוך שהוא גוזר על עצמו גלות 
מרצון מהחברה ומחוגים ספרותיים. על ערש דווי המיר את השקפתו הדתית מהנצרות 
האנגליקנית לקתולית, שהעריץ זה זמן רב. ווילד נפטר מדלקת קרום המוח ב-30 בנובמבר 

1900, בבית מלון בפריז. 

שמי אוסקר ווילד
נולדתי בשנת 1854, בדבלין. למדתי באוקספורד 
ההומור  חוש  אולם  האנגלים.  מן  ו...צחקתי 
האנגלי הוא, כידוע, מפותח מאוד – לכן צחקו 
האנגלים ממני. סיירתי ביוון, צרפת ואמריקה 
מוכן  כמובן  הייתי  שלא  מקסימות  ארצות   –
לחיות בהן. בהיותי בן שלושים, עשיתי משגה. 
לנו  נולדו  שאהבתי.  האישה  עם  התחתנתי 
ילדים. בהשראתם כתבתי מספר אגדות  שני 
למבוגרים כמו 'הדייג ונשמתו' ו'הנסיך המאושר'. 
נהנה  הנוער  אבל  באגדות,  קראו  המבוגרים 

מהן..."
"גם הסיפורים שלי נתקבלו יפה. לא נמצא אפילו 
מו"ל אחד שירצה להדפיסם. למזלי באה לעזרתי 
מכתבי  חלק  לפרסם  שהסכימה  העיתונות, 
בהמשכים, מפני שדברי תמיד פגעו במישהו..."

במחזותיי: 'הבעל האידאלי', 'מניפתה של ליידי 
וינדמיר', 'חשיבותה של רצינות' ואחרים, ניסיתי 
ואני שמח  להוקיע את הצביעות של החברה 

מפני שהחברה הוקיעה אותי..."
גרם  גריי'  דוריאן  של  'תמונתו  שלי  "הרומן 
אתם  ולמחלוקת.  ציבוריות  לשערוריות 
יודעים: צנזורה, דעת קהל, וכו' וכו'. יפי הנפש 
הואשמתי  בי.  להתנקם  ביקשו  המתחסדים 
בהשחתת המידות. חיי הפרטיים נהפכו לספר 

פתוח ונתבעתי למשפט.
יצירותיהם...  בעד  משלמים  הסופרים  "כן, 
המשפט הסנסציוני של המאה נמשך כחודש 
שמי  לכלא.  הושלכתי  דבר  של  ובסופו  ימים 
הוכתם. עולמי נשבר. אשתי ביקשה להתגרש 
בני  יותר את שני  והודיעה שלא אראה  ממני 

לעולם. וכך היה...
הרחמים.  את  להוקיר  למדתי  רידינג  "בכלא 
ביקשתי  זו  ביצירה  'ממעמקים'.  את  כתבתי 
ללמד את אהבת הרחמים, אך הבריות, כידוע, 

הם קשיי תפיסה כל כך...
"משיצאתי מבית הכלא סיימתי את הקריירה 
שלי בכתיבת 'הבלדה מכלא רידינג'. הכלא חיסל 
את רצון היצירה שלי. הפסקתי לכתוב. הפסקתי 

להאמין בזולת וממילא בעצמי...
נפטרתי בגיל ארבעים ושש.

תמונתו של דוריאן גריי יולי 1890חיים קצרים.

אוסקר ולורד אלפרד דאגלס
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הומאז' לנעורים
יצירתו הנצחית של אוסקר ווילד, "תמונתו של דוריאן גריי" השפיעה עלי בנעורי וסללה 
אז את דרכי הכאוטית אל הלא נודע - אל אבדון הנעורים. עשרים וחמש שנים לאחר מכן 
היא מצליחה, בדרכה, לחולל בי סערות והזדהות עם אותו נער שצעד במבוך ללא מוצא, 
וכדי להיות בטוח שהפעם אצא ממנו בבטחה, בחרתי להתחיל מהיציאה. לצעוד צעד צעד 
במבוך מהסוף אל ההתחלה, בניסיון לכפר על מעשיו של דמותו החוטאת של דוריאן. מעין 
רצון להציל, להשיב ולו לרגע מעט מהתמימות שאבדה לו,  לחולל תיקון או לפחות להעז 
להאמין בזה כפי שהאמנתי פעם. לשנות לא רק את המודל אלא גם את הדיוקן עצמו. זה 
שכן הזדקן, זה שספג את חטאיו של המודל שלו, זה שכאב כל מעשה מחריד של בעליו. 

זהו הרי סיפור על דיוקן, "תמונתו", למעשה הדיוקן שאנחנו.
לא היופי, הצורה או החוץ, בסיפור המקדש אסתטיקה והדוניזם הם אלה שמשכו אותי 

בכתיבת העיבוד ובמלאכת הבימוי, אלא המוסר, הפנים, הנשמה, הנשמה התועה... 
שובו אל הנעורים, אל אותו רגע בו עמדתם עם גיטרה חשמלית דמיונית ודמיינתם הכל. 
ובאותו מבט לאחור, יתכן ותגלו את אשר איבדתם ומה שלא ישוב עוד לעולם אהבות, 
תמימות, עקרונות ופנים חלקות. תיווכחו ש'צדק' הנעורים התחלף ב 'חטאי הבוגרים, 
בלוחמה של הכרח ולא לוחמה לשם לוחמה. הימים בהם לא עצרנו לרגע, שינו צורתם 
לצעדים מדודים. ובכל זאת, לחזור שוב אל אותם נעורים אבודים נדמה כקללה. אבל האבדון 

נותר על כנו והוא אולי הספק – אותו לנצח חייבים להטיל. בשם השפיות, בשם הנעורים.

יחזקאל לזרוב

אליעד סודאי ניל משען

שמעון כהןשחר רז

רותי לנדאו דניאל סבג

רוברטו פולק

ליאת אקטע

אקי אבנילאה גלפנשטיין

יחזקאל לזרובגיל פרנק
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הבמה קטנה על תיאטרון החיים. יש לשחק אותם עד הסוף. גריי מזהה ממש את סיביל 
ויין כיוליה של שייקספיר, הוא אינו מפריד. גם ביהודי, מנהל התיאטרון, האוחז בויין, הוא 
רואה מעין שיילוק, היהודי של שייקספיר מ'הסוחר מוונציה' והוא מבקש בתמימותו לחלץ 
אותה מציפורניו. ככלל, ווילד יוצר הומאז'ים אינסופיים לשייקספיר, שהחיים למול מעשה 
האמנות העסיקו אותו ללא הרף. באזיל הולוורד, הצייר, הוא דובר נשמתו של דוריאן גריי. 
הוא יוצר אותו. הוא תחילת דרכו. הוא מוכיח אותו. בשליש האחרון של היצירה דוריאן גריי 
כבר רוצה להראות לו את התמונה כדי להיפטר ממנו, כדי לרצוח אותו. נשאלת שאלה 
האם זו החלטה של רגע חפוז? בחירה רגעית או מודעת? קשה לדעת. כאשר גריי רוצח את 
הולוורד הוא הופך מנוול לנגד עינינו. אלה כבר לא שמועות רחוקות על רוע שמנסים להזים. 
זה כבר לא מישהו שגרם למותה של מישהי כמו עם השחקנית סיביל ויין. זה רצח לנגד 
עיני הקורא. גריי סבר שרק הוא יכול לראות את דיוקנו, אבל עכשיו כבר כולנו רואים אותו. 

תמונה מדממת
בשלב מאוחר יותר, לקראת דפיה האחרונים של היצירה, התמונה לא רק כעורה, היא גם 
מדממת. מכאן הדרך של מי שכונה על ידי סיביל ויין הקסומה 'נסיך החלומות' אל מאורות 
האופיום - קצרה. אם לא התאבדות, אז הרס עצמי הדרגתי. הרוע מאכל כל חלקה טובה 
בשם היופי. דוריאן גריי בוחר בכינוי 'נסיך הפרדוקס' )כל כך אופייני להיפוכים ההפכפכים 
ששותל ווילד בנפש גיבורו ובעלילה( במקום 'נסיך החלומות'. גריי כבר רחוק-רחוק מכל 
דברי ההלצה והשנינה, דיאלוגים אינטלקטואלים של פינג-פונג עם ידידו, הלורד הנרי, הוא 
כבר בשלב המעשים הרעים. ברבע הראשון של היצירה קובע ווילד כי 'היופי הוא סוג של 
כישרון - למעשה הוא נשגב מהכישרון, שכן אינו דורש הסבר'. הנה היתרון האבסולוטי 
של העלמה על המשורר. אלא מאי, היופי מתכלה בלי להיות תלוי בנו. לא יעזרו ניתוחים 
פלסטיים, בוטוקס, ניפוחים כאלה ואחרים. כשדוריאן גריי דוקר את התמונה, הסכין נכנסת 
בלבו. הרי התמונה היא האמת. היא הנפש. הדם הוא הנפש - כתוב בתורה - לכן הדם 
בתמונה. זה דם כתמי שאין למחות אותו מן האיברים כמו על ידיה של ליידי מקבת' )זוכרים 
את האזכורים הרבים לשייקספיר ביצירה זו?( גריי מזקין באחת, כי הסדר חוזר על כנו, 
הטבעי שב. התמונה שומרת על עלומיה והגבר מזקין ומת. כל מה שנשאר לאדם שהסכין 

עם הרוע הוא להזיק לעצמו. ֶנצח שווה ֶרצח. 

נכתב לציון 120 שנה ל"תמונתו של דוריאן גריי". מתוך הבלוג של רן יגיל, 8.11.2011

היופי והנעורים כחרב פיפיות / רן יגיל
הדור הנוכחי של האנשים הצעירים לא רוצה בקץ הילדות. הוא רוצה למשוך עוד קצת, 
עוד כמה שנים. לא להתבגר. בוא נזדקן מבלי להתבגר, כמו שמציע השאנסונייר ז'אק 
ברל. הדמות הספרותית החיה ביותר המגלמת את הרעיונות הללו, עד כי נדמה שהיא 
לא ספרותית אלא חיה בינינו עד היום, אלמותית ואמתית - היא דוריאן גריי של אוסקר 
ווילד. ווילד אולי האמין באמנות לשם אמנות, אבל בפועל חדר לתוך ורידיה החיים של 
התרבות ובעצם לתוך עורקיו של כל אדם קורא. יצירת המופת הזו מגוללת את סיפורו של 
צעיר, דנדי, המוכר את נשמתו תמורת נעורים ויופי נצחיים. אוסקר ווילד משחיז באמצעות 
היפוכים שנונים, שהוא המומחה להם, בלשון ובעלילה, את ביקורתו החברתית החדה. גריי 
ההדוניסט קצר הרוח וחסר המוסר, אינו משתנה כלל עד עמודיו האחרונים של הספר, 
בעוד תמונתו מזדקנת והופכת דוחה יותר ויותר עם השנים. הוא מוכן לעשות הכול כדי 
לשמור על חוזה היופי והנעורים, אפילו להפוך רוצח או להתמכר לסמים. גריי ממשיך בחבלי 
קסמו המפחידים והמשחיתים למשוך אותנו הקוראים כבר למעלה ממאה ועשרים שנה, 
כי בסופו של יום עדיף להיות צעיר, בריא, יפה, שולט, שנון וגם עשיר, מאשר, זקן, חולה, 

תלוי, טיפש ואף עני. 

חוזה בין מעשה לתוצאה
מעשה דוריאן גריי מזכיר את מעשה פאוסט ומפיסטו, אבל במקום החוכמה עומד במרכז 
היופי באשר הוא - מאוד רלוונטי לתקופתנו החזותית - החוזה הוא אפוא לא בין השטן 
לאדם, אל בין מעשה לתוצאה; כלומר, האמנות, הציור ומושא האמנות שהוא האדם - 
דוריאן גריי. בספרו של ווילד יש נקמה באמנות הנצחית. היא, האמנות, מזדקנת, הרי הציור 
הולך ומזקין ואילו החי את החיים עצמם הוא הוא אשר נשאר צעיר לנצח, שוב, עד ההיפוך 
הסופי. ווילד יגע באמצעות גיבוריו )גריי וכמובן לורד הנרי האינטלקטואל השנון ובאזיל 
הולוורד( לא רק באמנות הציור, אלא גם במוזיקה, בתיאוריה של האמנות וכמובן באמנות 
התיאטרון. דוריאן גריי מתאהב בשחקנית לא מוכרת בשם סיּביל ויין, אשר בעיניו היא 
גאונית. ווילד מקדיש יחסית המון לתיאור השחקנית. מדוע? כי ווילד, כמובן, עומד להעלות, 
את ויין וגריי על במת החיים, כי החיים בשבילו הם סוג של תיאטרון כמו ששייקספיר כתב: 
"כל העולם במה וכל אנשיו ונשותיו שחקנים הם, יש להם כניסותיהם ויציאותיהם ואדם 
אחד משחק תפקידים רבים", אבל אצל ווילד זה דרמטי וצבעוני יותר, פחות פילוסופי, כל 

העולם וודביל אחד גדול. 
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האיש שמכר את נשמתו לשטן
וולפגנג פון גתה כדי להשלים את "פאוסט" שאת סופו התיר  ליוהן  עשרות שנים נדרשו 
לפרסם רק לאחר מותו. ישנה חשיבות עצומה לספר שהייתה לו השפעה גדולה על עיצוב 
הספרות והפסיכולוגיה המודרניות, משום שסיפק השראה ליצירות רבות אחרות ובעיקר בכך 
שיצר מיתוס מהסוג שכינה כעבור שנים קארל יונג בשם "ארכיטיפ אוניברסלי". חשיבותו של 
"פאוסט" כבר מזמן אינה מוגבלת אך ורק לעלילה ולאופן שבו בחר המחבר לספר אותה, 
אלא בשימוש המטאפורי הנרחב בעלילה ובדמויותיהם של המלומד הגרמני פאוסט ומולו 
מפיסטו, או מפיסטופלס, בן דמותו של השטן, שחותמים ביניהם חוזה מכירה יוצא דופן. גם 
אנשים שמעולם לא קראו את "פאוסט", או אף אינם יודעים מהו שם מחברו, מכירים היטב 
את המטאפורה על האיש ש"מכר את נשמתו לשטן". נוהגים לייחס לפאוסט גם רדיפת בצע, 

או רצון להציל את חייו. 

השתלטות הדרגתית על הנפש
בקנון הספרים של המערב, שתחילתו ב'הומרוס', יש ל'פאוסט' חשיבות מרכזית, משום שזאת 
יצירה שהיא ביטוי אולטימטיבי של רוח הזמן ומצד שני מבטאת משהו אוניברסלי ועל-זמני 
ברמות עמוקות מאוד, עד כדי כך שאפשר לומר שפאוסט ומפיסטופלס כפי שגתה ראה אותם 
הפכו לחלק מהארכיטיפים האוניברסליים של התרבות המערבית. כשגתה כתב את 'פאוסט', 
כל גרמני ידע מי הוא, משום שהייתה דמות מוכרת מאגדות ותיאטרוני בובות, אך הפירוש 
החדש שגתה נתן היה מודרני מאוד. אצל גתה, מכירת הנפש לשטן היא לא מתוך האמונה 
שהאלוהים הינו התגלמות הטוב והשטן התגלמות הרוע, הרוצה לפתות אנשים לעבור לצדו. 

אצל גתה השטן הוא אחד מהמלאכים ותפקידו לקטרג ולהתגרות.  

סוכני השטן
השטן הוא בעיקרו המצאה נוצרית, היכול לפעול בשני אופנים: הוא יכול להשתלט על העולם 
ולהשתלט על הנפש באמצעות פיתוי. לפי הראייה המודרנית פאוסט מגלם את התפישה 
החוזית. השטן עורך חוזה, ומקיימו. בני התמותה הם אלה שמנסים להפר אותו. המוחתמים 
הראשונים על חוזים עם השטן היו "הסוכנים"  - "המינים" )כלומר, הכופרים(, ולאחר מכן 
המכשפות, שהיו מונעות על ידי תאוות מיניות ובצע כסף וכתוצאה מכך היו קורבן לציד, 
שבסופו העלו אותן על המוקד בגין החוזה שחתמו עם השטן. את שתי הקבוצות האלה, 
המינים והמכשפות, הניעה תאוות הבצע שמטרתה גם המטת אסון על המין האנושי כולו. 
"הסוכנים" החדשים שעמם חתם השטן על החוזה היו האנשים שרצו להשיג ידע. מוכר הנפש 
של המאה ה-16 הוא אינטלקטואל, שמניעים אותו הגאווה והרצון לדעת הכל, ליהנות מפירותיו 
של עץ הדעת. "פאוסט" של מרלו הוא דמות שונה. רצונו ליהנות גם מפירות עץ הדעת וגם 
מהנאות הגוף והנפש, אומר קליינברג. גם השטן שונה מקודמיו: הוא ציני, אך אינו מנוכר ויש 
בו אמפתיה לאנשים. גם פאוסט כבר אינו עוד אינטלקטואל שרוצה רק ידע, אלא אדם שנמצא 
בניכור פנימי עמוק ושהסבל שלו נובע מהתחושה שהוא נטול רגש וסגור בעולם של מלים, 
והישגיו המדעיים - יותר משהם מביאים תועלת הם מביאים נזק. הוא מוכן למכור הכל בעבור 
רגע אחד של שלמות. החידוש הגדול אצל גתה בא לידי ביטוי בהבנה של מהו האושר. האושר 

אינו מצב חומרי, אלא מצב אקזיסטנציאלי של הרצון למצוא רגע כזה שנרצה לעצור אותו". 

גלגוליו של פאוסט
קשה לאמוד את ההשפעה העצומה של מחזהו של גתה כמעט בכל תחום של היצירה 
האנושית. למרות השתרשות המטאפורה של השטן ומכירת הנפש, היא אינה חלק מארון 
הספרים העברי. המטאפורה קיימת בתרבות שלנו, וגם סביר להניח שספר, שכל כך השפיע 
על התרבות הגרמנית והרוסית, השפיע בעקיפין גם על התרבות העברית, אך ניתן למצוא בה 
שימושים מושאלים שגויים במוטיב מכירת הנפש לשטן. הביטוי מוזכר בהקשר של פוליטיקאים 
פרסומאים משתפי פעולה, אך שימושים אלה אינם קשורים למכירת הנפש במובן הפאוסטי. 
הם מדברים יותר על בגידה בעקרונות או בעצמי, בעוד שפאוסט מבקש דווקא מימוש עצמי, 
חוויה של מלאות, לחוות את החיים בכל עוצמתם. הדימוי של מכירת הנפש לשטן נפוץ 
דווקא בהקשרים שבהם דמותו של השטן שונה בהרבה מזאת של מפיסטו של גתה. השימוש 
הנפוץ ביותר קשור לשיתוף פעולה עם מקבילה של השטן שמייחסים לה רוע מוחלט. במאה 
העשרים נעשה שימוש גורף וקלישאי במטאפורה הזאת כדי לתאר כל מיני סוגים של שיתוף 
פעולה - כפוי או רצוני - עם נציגי הרוע, הנאצים. ספרים רבים מאוד נכתבו בהשראת הסיפור 
של גתה. אחד המפורסמים שבהם הוא "תמונתו של דוריאן גריי" מאת אוסקר ויילד. גיבורו של 
ויילד, דוריאן גריי, הוא צעיר יפה תואר עד מאוד, המוכר את נשמתו תמורת נעורי נצח. חטאיו 
המרובים וסימני השנים אינם ניכרים בפניו, אלא רק בדיוקנו המצויר. בסופו של דבר בא קצו 

הטרגי של גריי כששני הדיוקנאות - האמיתי והבדוי - מתאחדים. 

מבוסס על "שטן קטן שלי". המאמר פורסם בעיתון "הארץ", 25.05.2006, נרי לבנה.
© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון ״הארץ״
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דוריאן גריי - שמו של צעיר מסתורי
אילו מסקנות אפשר להסיק משמו של צעיר מסתורי זה? מילון השמות הפרטיים של 
אוקספורד גוזל משמו הפרטי הייחודי של דוריאן את כל קסמו, ומסביר כי זו הצורה הזכרית 
הטבעית של השם דוריס. אך נראה ששם זה לא היה בשימוש כאשר ווילד בחר בו לגיבורו 
הידוע לשמצה )מאז כבר היו כמה וכמה דוריאנים אמיצים(. השם מזכיר את היוונים 
הקדומים ובייחוד את השבט המכונה "דורי", שהתיישב בפלופונז והכריע את התרבות 
המיקנית בתקופה הקדם קלאסית. כיאה לדמות, השם גם מרמז על מרכיב של סכנה 
ופראות: האתונאים ראו בשכניהם הדוריים, הכפריים יותר, אנשים חסרי תרבות. בשם זה 
מכנים גם את הפשוט מבין הסגנונות האדריכליים הקדומים, הסגנון הדורי נטול העיטורים. 
מוזיקאים יזהו את המושג "דורי" כסוג של סולם, המסתיים בצליל רה. באופן כליי יותר, 
יוונית, כלומר הומוסקסואלית,  ההדהוד היווני של שמו של דוריאן מרמז גם על אהבה 
ועל השליחים ובני הטיפוחים הצעירים והמקסימים בהיסטוריה ובמיתולוגיה הקלאסית, 
כגון אנטינואוס ואדוניס, שמעריציו של דוריאן בספר משווים אותו אליהם בלי הרף.  אף 
שהשם גריי )כלומר, "אפור"( נראה בהקשר הזה שם משפחה משמים ואירוני לצעיר 
מעורר השראה וזוהר כמו דוריאן, היו לווילד מקורות רבים לבחירה שלו, הן בספרות והן 
בחייו האישיים. בין המקורות הספרותיים היותר ברורים לבחירה אפשר לכלול את "ויוויאן 
גריי )1826(, ספרו הראשון של מי שעתיד להיות ראש הממשלה השמרן של בריטניה, 
בנג'מין ד'יזראלי, שפרסם אותו בגיל 22 בעילום שם. במרכז הספר, שזכה לאהדה רבה 
והוליד סדרה של המשכים, גיבור ציני וחסר עקרונות שמתחיל את דרכו כמו דוריאן, אך לומד 
להצטיין בתמרונים ובתכסיסים בעולם הפוליטי. גם ויוויאן הורג כדי להגן על האינטרסים 
שלו )במקרה שלו, בדו קרב( וממיט על עצמו קלון. המבקרת איזבל מאריי גילתה מקור 
ספרותי נוסף – הרומן של אדוארד הרון-אלן, ידידו של ווילד, "אפר העתיד )מחקר על 
הטבע האנושי(: התאבדותו של סילווסטר גריי"  מ – 1888. גם סילווסטר גריי הוא גבר 
נאה ביותר, וקשה למצוא סימנים לגילו המתקדם בפניו דמויות המסכה. יש לו אחות בשם 
סיביל, והוא מסתבך בכמה קשרים רומנטיים טרגיים. סילווסטר מתאבד משום שאינו 
מצליח ליישב סתירות מעיקות כמו כזב וכנות, מסכה ומציאות. אך המקור הביוגרפי הברור 
ביותר לשמו ולמראהו של דוריאן הוא ג'ון גריי, משורר ומתרגם צעיר ונאה להפליא, אחד 
מנציגיה הנלהבים הראשונים של הספרות הסימבוליסטית הצרפתית באנגליה, וקרוב 
לוודאי אחד המאהבים של ווילד בתקופה שבה כתב את דוריאן גריי. על פי הסברה נפגשו 
ווילד וגריי ב – 1889, כשווילד כבר היה בעיצומה של כתיבת הרומן שלו, אבל המידע 
הממשי על יחסיהם מועט. גריי, שכנראה נבהל כשגילה את נטייתו ההומוסקסואלית, 
ניתק בסופו של דבר את הקשר על רקע האכזבה שגרמה לו משיכתו הגוברת של ווילד 
ללורד אלפרד דאגלס. בחוכמה שלאחר מעשה, קל לטעון כי דוריאן גריי הוא בן דמותו של 
דאגלס, שרומנטיקאים עשויים לראות בו את אהבתו הטראגית של ווילד, האיש שתאוותיו 
העצומות והילדותיות הביאו בסופו של דבר למפלתו של הסופר; אך ווילד פגש את דאגלס 
זמן ניכר לאחר שהושלמה כתיבת הרומן. עובדה זו מובילה אותנו לעוד אפשרות סיווג לרומן 

של ווילד: נבואה המגשימה את עצמה )החיים אכן מחקים את האמנות(.

מתוך ההקדמה לספר "תמונתו של דוריאן גריי" בתרגום ליה נירגד בהוצאת "פן הוצאה לאור בע"מ"

סיקור עיתונאי על ריצוי עונשו 
של אוסקר ויילד

סיקור עיתונאי על משפטו של אוסקר ויילד

משפטיו של אוסקר ויילד
יש הרואים את שלושת המשפטים הידועים לשמצה שנערכו 
באביב 1895 כפרק הבולט בחייו של ווילד. המשפטים ריתקו 
לווילד  התייחסה  שמלכתחילה  הלונדונית,  העיתונות  את 
בקנאה ובחשדנות. רבים מהעיתונאים שמחו לראות אותו 
מושפל ונענש על הפשעים שיוחסו לו, ועל כך שהעז לחרוג 
מהמוסכמות החברתיות הוויקטוריאניות. המשפט הראשון, 
בראשית 1895, היה משפט דיבה של המחבר נגד אביו של 
מאהבו דאגלס, המרקיז מקווינסברי )שלפני המשפט נודע 
כמי שניסח את חוקי קווינסברי לאיגרוף(. המרקיז, שזעם 
על ההשפעה שהייתה לכאורה לווילד על בנו, האשים אותו 
במכתב כי הוא "סדומאי יומרני". פרקליטו של קווינסברי הציג 
את "דוריאן גריי" כספר בלתי מוסרי וסוטה, וכאחד מחמישה 
עשר סעיפי ההגנה המבססים את טענת לקוחו )אף שהשופט 
במשפטו הבא של ווילד בחר לא לקבל את "דוריאן גריי" כראיה 
לפשעיו(. כך קיבל הרומן תפקיד נוסף, וגויס נגד מחברו. ווילד 
לא זכה במשפט הדיבה, ובמהלך הדיונים הציג פרקליטו של 
קווינסברי ראיות לכאורה להומוסקסואליות, שהספיקו כדי 
לחוק הפלילי. חבריו  פי התיקון  על  לדין  ווילד  להעמיד את 
ומכיריו דחקו בו לברוח מאנגליה, כפי שעשו הומוסקסואלים 
אחרים שעמדו להיחשף, אבל הוא התעקש להישאר בלונדון – 
מתוך דבקות בעמדתו, ואולי מתוך התכחשות למעמדו הפגיע. 
ב–5 באפריל 1895 נעצר. לאחר שני משפטים, שבהם הואשם 
ב"עשיית מעשים מגונים ביותר בגברים", הורשע ווילד ונידון 
דוכן  לעונש המירבי – שנתיים מאסר עם עבודת פרך. על 
הנאשמים הגן בשטף על הלגיטימיות של "האהבה שאינה 
מעזה לומר את שמה", שבמידה רבה היא היסוד ל"תמונתו 
של דוריאן גריי״. ווילד הגדיר את ההומוסקסואליות בדרכים 
רבות – בין השאר הכריז שמדובר ב"חיבה רוחנית עמוקה, 
טהורה כשם שהיא מושלמת. היא המגדירה והממלאה בתוכן 
יצירות אמנות גדולות כמו אלו של שייקספיר ומיכלאנג'לו... 
היא גילוי החיבה האצילי ביותר." דבריו התקבלו באולם בית 
המשפט בתשואות ספונטניות, אך אלה כבר לא הועילו לווילד. 
העיתונות חגגה את מפלתו: העיתון "חדשות העולם" הכריז: 

"הקיץ הקץ על גילויו המכוער והנבזי של הפולחן האסתטי".

מתוך ההקדמה לספר "תמונתו של דוריאן גריי" בתרגום 
ליה נירגד בהוצאת "פן הוצאת ספרים בע"מ"

כלא רידינג
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"...מאחורי חדווה וצחוק יכול להסתתר מזג גס, קשה ואטום. אך מאחורי הצער יש תמיד 
צער. הכאב, בניגוד לעונג, אינו עוטה מסכה. האמת באמנות איננה התאמה כזו או אחרת 
בין האידאה המהותית והקיום המקרי; היא איננה הדמיון בין צורה לצל, או בין הדמות 
המשתקפת במראה לדמות עצמה; היא איננה הד העולה מגבעה חלולה, בדיוק כשם 
שאינה באר מים כסופים בעמק, המראה לירח את הירח ולנרקיס את הנרקיס. האמת 
באמנות היא אחדות הדבר עם עצמו: החיצוני שהפך לביטוי של הפנימי: הנפש הלובשת 
בשר: הגוף שהרוח הפיכה בו חיים. לכן אין אמת שתשווה לצער. ולעיתים נדמה לי שהצער 
הוא האמת היחידה. דברים אחרים עשויים להיות אשליות של העין או של התאווה, שנוצרו 
כדי לסמא את זו ולהקהות את זו, אך מצער נבנו העולמות, ובלידתם של ילד או כוכב נוכח 

הכאב".
לי לנסות לשכוח מי אני. עצה הרסנית! רק  "כשרק הגעתי לכלא היו אנשים שיעצו 
כשתפסתי מה אני, ידעתי מעט נחמה. כעת מייעצים לי אחרים לנסות, עם שחרורי, 
לשכוח שהייתי אי פעם בכלא. אני יודע שזה יהיה הרה אסון באותה מידה; כי אז תרדוף 
אותי תמיד תחושה בלתי נסבלת של חרפה, וכל אותם דברים שנועדו לי לא פחות מאשר 
לכל אדם אחר – יופיים של השמש והירח, מצעד העונות, ניגון השחר ודממת הלילות 
הגדולים, הגשם היורד בין העלים או הטל המזדחל על  העשב והופך אותו לכסוף – כולם 

יהיו נגועים לדידי, ויאבדו את כוחם המרפא ואת כוחם לעורר אושר. "
"איני מתחרט לרגע אחד על כך שחייתי למען העונג. עשיתי את זה עד הסוף, כפי שאדם 
צריך לעשות כל מה שהוא עושה. לא היה עונג שלא חוויתי. השלכתי את פנינת נפשי 
לתוך כוס יין. הילכתי בשביל הרקפות לצלילי חלילים, חייתי על חלת דבש. אך לא היה נכון 
להמשיך באותם חיים, כי הם היו מגבילים. היה עלי לעבור הלאה. גם חציו השני של הגן 
צפן לי סודות. מובן שכל זה קיים באמנות שלי כרמז וכהטרמה. חלק מזה נמצא ב'הנסיך 
המאושר', חלק ב'המלך הצעיר', בעיקר בקטע שבו הבישוף אומר לנער הכורע על ברכיו, 
'וזה שעשה את האומללות – האינו עולה עליך בחוכמתו?' משפט שכאשר כתבתיו לא 
ראיתי בו הרבה יותר ממשפט; הרבה מזה נסתר בנימה המבשרת רע העוברת כחוט השני 
במארג הזהוב של 'דוריאן גריי'; ב'המבקר כאמן' זה מוצג בצבעים רבים; ב'נפש האדם' 
זה כתוב על גבי נייר, ובאותיות נוחות מדי לקריאה; זה אחד הפזמונים שבזכות המוטיבים 
החוזרים שלו 'סלומה' דומה כל כך ליצירה מוזיקלית, ונקשר כולו יחד כבלדה; בשיר בפרוזה 
על האדן שנדרש ליצור את דמות 'הצער השוכן לעד' מפסל הברונזה של 'העונג חיי לרגע'. 
הרעיון לובש בשר. לא ייתכן אחרת. בכל רגע ורגע בחייו אדם הוא מה שהוא עומד להיות, 

לא פחות מכפי שהוא מה שהיה. האמנות היא סמל משום שהאדם הוא סמל."

מתוך "ממעמקים", "מודן" הוצאה לאור, 2014, מאנגלית: ליה נירגד

״ממעמקים״
לאחר שריצה שתי שנות מאסר עם עבודת פרך בגין הומוסקסואליות, השתחרר אוסקר 
ווילד מכלא רידינג כשהוא חסר כול. באמתחתו היו עשרה שילינגים ויצירה אחת ויחידה 
ששלטונות הכלא התירו לו לכתוב: מכתב בן שמונים עמודים שמוען ללורד אלפרד "בוזי" 
דאגלס, שהיה מאהבו בשנתיים שקדמו למאסרו. "זה המסר שהועידה נשמתי לנשמותיהם 
של בני האדם", אמר עליה ווילד; ואכן, את היצירה, שנודעה לימים בשם "ממעמקים", ניתן 
לקרוא באופנים רבים: כיצירה ספרותית הבנויה כמכתב אהבה שבליבו דינמיקה פתולוגית 
של מערכת יחסים רומנטית; כדיון פילוסופי על טיבם של הסבל, הגאולה, האלוהות, 
האינדיבידואליזם והאמנות; וכיצירתו האוטוביוגרפית היחידה. ויילד ביקש ש"ממעמקים" 
יראה אור רק לאחר מותו, אך תוכנו של המכתב והמאבקים המשפטיים הממושכים 
בשאלת הבעלות עליו אפשרו רק פרסום של גרסאות מצונזרות וחסרות שלו. רק מאה 
ושש־עשרה שנה לאחר כתיבתו, בשנת 2013, ראתה אור הגרסה השלמה והמדויקת של 

המקור, שנח עד עצם היום הזה במוזיאון הבריטי, שמונע כל גישה אליו. 

"ממעמקים" ראה אור לראשונה בעברית בתרגומו של דוד פרישמן )ורשה: שטיבל, 1919(

"...האלים נתנו לי כמעט הכל. היו לי כשרון, מוניטין, 
מעמד חברתי רם, ברק, תעוזה אינטלקטואלית;

הפכתי את האמנות לפילוסופיה ואת הפילוסופיה 
לאמנות; שיניתי את תודעתם של בני האדם ואת 
צבע הדברים; כל מה שעשיתי ואמרתי עורר באנשים 
פליאה. לקחתי את הדרמה, הצורה האובייקטיבית 
ביותר המוכרת לאמנות, והפכתי אותה לצורת ביטוי 
בה  הסונטה;  או  הלירי  מהשיר  פחות  לא  אישית 
בעת הרחבתי את הטווח שלה והעשרתי את אפיון 
הדמויות בה. דרמה, רומן, שיר בפרוזה, שיר מחורז, 
דיאלוג מתוחכם או פנטסטי – כל דבר שנגעתי בו 
יופי; הענקתי לאמת  הפך ליפה בדרך חדשה של 
כחלק מתחומה הראוי את מה שהשקרי והאמתי 
אינם אלא דרכים שונות לקיום שכלי. התייחסתי 
יותר  כלא  ולחיים  עליונה  ממשות  כאל  לאמנות 
עוררתי את הדמיון של המאה  בדיה.  מצורה של 
שחייתי בה עד שיצר סביבי מיתוס ואגדה. סיכמתי 

את כל השיטות במשפט ואת כל הקיום במכתם. 
לצד כל אלה היו לי דברים אחרים. הרשיתי לעצמי 
להתפתות לתקופות ארוכות של נינוחות תאוותנית 
ואווילית. השתעשעתי לי בתפקידי כפלאנר, כדנדי, 
כאדם אופנתי. הקפתי את עצמי בנפשות קטנות 
יותר ובתודעות קטנוניות יותר. נהייתי פזרן בכישרוני 
חדווה  בי  עוררה  נצח  נעורי  והשחתתם של  שלי, 
משונה. מאחר שעייפתי מן השהות במרומים ירדתי 
במתכוון אל התהום, לחפש תחושות חדשות, מה 
לי  הפכה  החשיבה,  במימד  הפרדוקס  לי  שהיה 
החריגות במימד היצר. התשוקה, לבסוף, הייתה 
מחלה או טירוף, או שניהם גם יחד. חדלתי להיזהר 
בחיי אחרים. קטפתי את תענוגותיי היכן שאיוויתי 
ועברתי הלאה. שכחתי שכל מעשה קטן של יום רגיל 
בונה או מערער את האופי ועל כן, את כל מה שעשה 
אדם בחדרי חדרים יהיה עליו לזעוק בקול בבוא היום 

מעל הגגות".

*פלנאר – דמות אופיינית לרחובות פריז בספרות המאה 
ה – 19: אדם שעיתותיו מצויות  בידיו, הולך בטל הבקיא 

בהווית העולם הזה בכלל ובדרכי העיר בפרט.
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יחזקאל לזרוב )במוי, עיבוד, מעצב במה ותנועה, 
ובתפקיד דוריאן גריי(

בוגר "בית ספר לאמנויות הבמה תלמה ילין" ולימודי 
תיאטרון - Actors Centre לונדון. שירת בלהקת 
במופעים  שבע  בת  בלהקת  רקד  האוויר.  חיל 
 ,2016 ועוד.  "יאג"  "מבול",  "קיר",  "אנאפאזה", 
ערב"  לפנות  "תשוקה   - במה  ועיצב  ביים  ערך, 
מאת חנוך לוין, ניסן נתיב. 2015, ביים ועיצב במה 
- "אליס" תיאטרון גשר. 2014, עיבד, ביים ועיצב 
במה - "נופל מחוץ לזמן", תיאטרון גשר. 2013, 
כתב, ביים ועיצב במה - "איגלו" פסטיבל ישראל 
2013 )עליו זכה בפרס הבימוי 'קיפוד הזהב'(. 2014, 
ביים ועיצב במה - ״פריחת ההדרים״ מאת יהושע 
 Radio" סובול בתיאטרון תמונע. כתב וביים את
Heaven" – ו"חזי", תיאטרון גשר וסוזן דלל. זכה 
בשלושה פרסי התיאטרון על כוריאוגרפיה בהצגותיו. 
כתב וביים את הסרטים הקצרים - "שלג", "חוף 
ללא מציל" ו"לשביה" המוקרנים בפסטיבלים בארץ 
ובעולם. לזרוב יוצר, אוצר ויזם פעיל במרחב האמנות 
החזותית והציג בעבר עבודותיו כצלם וכאמן וידאו–

ארט במספר תערוכות בארץ. 2014 - 2017 אצר 
את התערוכות הרב תחומיות - "צנזורה", "הפגנה" 
ו "האמנות לשרוד" בחלל לאמנות רב - תחומית 
AZA13, אותו יזם וגם מנהל אמנותית. 2011 - 
יזם ואצר את פסטיבל האמנות "בוידעם".   2012
 conflict in2010 את תערוכת הווידאו דאנס "ד
motion" ועוד. 2014, ייסד את "סטודיו אנקורי" 
)בשיתוף עם אסנת הבר קוטון, בית ספר חט"ב 
ויזמות הפועל בהצלחה  יצירתית  ותיכון לחשיבה 

כבר שנה שלישית(. 
בשנת 2001 הצטרף לזרוב לתיאטרון גשר: "העבד", 
לשנת  המבטיח  השחקן  )פרס  בגרוש"  "אופרה 
2003(, "שושה", "בשני קולות", "נישואי פיגארו". 
בתיאטרון הקאמרי שיחק ב -"היה או לא היה", 
)בימוי  "סטמפניו"  "האריסטוקרטים",  "ינטל", 
משותף עם עדנה מזי״א(. בקולנוע ובטלוויזיה שיחק 
בתפקידים ראשיים רבים. ביניהם: "אהבה אסורה", 
"וואלס עם באשיר", "הגננת", "ברקיע החמישי", 
ועוד.  התמימות"  עידן  "סוף  מצחיק",  "העולם 
נגיעה", "חמישה  "פלורנטין", "מרחק  בטלוויזיה: 

גברים וחתונה", "תאג"ד" ועוד.

יוצרי ההצגה
נדב ברנע )עיצוב תאורה(

אמן אור וסאונד; מוזיקאי ומעצב תאורה לתיאטרון, מחול, טלוויזיה 
וקולנוע וכן מוזיקאי עצמאי )כותב ומלחין(. בוגר לימודי הלחנה ומוזיקה 
על מחשב ב BPM- מכללה למוזיקה מתקדמת. בין עבודותיו בתיאטרון:  
בת. בית ליסין: "תמונות מחיי נישואין" )בשיתוף ת. גשר(, "ההצגה 
חייבות להיגמר", "על אהבה וחברות", "חוף דייטונה". בת. גשר: "תל 
חורף", "אליס", "נופל מחוץ לזמן". בת. הקאמרי: "חולה אהבה בשכון 
ג'". בת. המדיטק: "ילדי בית העץ". בת. אורנה פורת לילדים ולנוער: 
"למה רק כבשים". בהפקות: "Interviews/makom" , "צ ל מ", 
"הרמת מסך" )2015-16(, ב"פסטיבל הפסנתר": המופע של אפרת 
בן צור וערן בן צור. "פסטיבל טקטוניקס", מופעי מוזיקה ברחבי תיאטרון 
תמונע. מוזיקה לתיאטרון ולמחול: בסוזן דלל: "סווירה". בת. תמונע: 
"ירמה", "לחץ פיזי מתון", "קאסדה", "רוג'ום". "אחד בקבוצה של שבע" 
)להקת ענבל(, "I dare you" )זירת מחול(, "מורשת מפוחית ופרח" 
)פסטיבל ריקודי חדר(, "אופליה" )פסטיבל עכו(, "שייכת" )תיאטרונטו(, 
)הזירה  ביולי"  "אומרים שהיא תתחיל  לוהט(,  )מחול  לטנגו"  "אחד 
הבינתחומית(. מוזיקה לקולנוע ולטלוויזיה: "משפחות" )שיר סיום(, 
"סקריפטום",  לסרט  פוסט  פסקול(,  )עיצוב  נורא"  כזה  לא  "השד 
"מילה" )שיר הנושא(. עבודות עצמאיות: PA'AM )פסטיבל עכו 2016(. 
מיצבים בתערוכות )אוצר יחזקאל לזרוב(: "עזה 13 – צנזורה" )מיצב אור 
 PART" - (, "עזה 13 – הפגנות" )מיצב אור וסאונד"YA'AR" - וסאונד
  .)"I'M HERE" - (,  "עזה 13 - האמנות לשרוד" )מיצב אור וסאונד"OF
"מידברן" )הארת הפסל המרכזי(. אלבומים והופעות: בשנת 2016 יצא 
אלבום הבכורה שלו ״על החיים ועל המוות״, בין השותפים ליצירה: חמי 
רודנר, נעם רותם, רועי דהן, איתמר רוטשילד, אילן טננבאום ואחרים. 
הופיע עם שיריו בבארבי, לבונטין 7, מרתף 10, תיאטרון תמונע, קפה 

ביאליק ומסעדת ג'וז ולוז. כיום עובד על אלבום שני.

אלין לזרוב )עיצוב תלבושות(
לוי  ורקפת  מכללת שנקר  ותלבושות  עיצוב תפאורה  לימודי  בוגרת 
)2001(. לימודי קולנוע במנשר לאמנות )2005(. משנת 2001 מעצבת 
תלבושות לטלוויזיה וקולנוע: "התנתקות", "free zone", "בסימן ונוס", 
"כוכב נולד", "הפיג׳מות", "החברים של נאור". סטייליסטית ראשית 
לערוץ הספורט ועוד. מעצבת תלבושות למחול: רקדני בת שבע יוצרים, 
הרמת מסך, "Triple vision","Duex" ועוד. בתיאטרון: "נופל מחוץ 

לזמן", "טרוריזם", "אליס",  "תשוקה לפנות ערב״ .

זוהר שואף )תכנון והפקת תפאורה(
בתחילת  לאמנות,  מהתעשייה  שערק  תעשייתי  מעצב  הוא  זוהר 
ומתקני תצוגה.  לחנויות  וניהל בתחום העיצוב המסחרי  עיצב  דרכו 
במקביל יזם, הזה ועיצב אירועי תרבות, תערוכות ומסיבות. ב-2011 
פרש מתפקידו כמנהל סטודיו ב"קורן פתרונות חזותיים" שמתמחה 
בעיצוב חנויות והחל להתמקד בעיצוב משלים לאמנויות. זה כולל עיצוב 
תערוכות, חללי תצוגה ותרבות, תפאורה ואביזרים לתיאטרון ומחול 
ויעוץ טכני לאמנים פלסטיים. מאז עיצב, בין השאר, את תערוכת אמני 
הרחוב בביתן הלנה רובינשטיין של מוזיאון תל אביב. תפאורה לעבודה 
"החור" של אוהד נהרין ללהקת בת שבע. תפאורה למופע "הקורד" של 
אלה רוטשילד. תפאורה להצגה אליס של יחזקאל לזרוב לתיאטרון גשר, 
תפאורה להצגה "כל דבר טוב צריך" של מרינה בלטוב לתאטרון הבית. 
חלל תיאטרון המחול של עמותת הכוריאוגרפים "מחסן 2" בנמל יפו. 
אביזרים וריהוט לעבודות של אריאל ברונז, יעל רסולי, ניבי אלרואי, ג'קלין 

פרל, סמינר הקיבוצים.

אסף שתיל )עריכה מוסיקלית(
פסנתרן, מלחין רב תחומי ומחנך מוסיקלי. בעל תואר שני באלתור בן 
זמננו. מנהל אמנותי וחבר באנסמבל "מוסיקה נובה". הציג בפסטיבלים 
שונים בישראל כמו "טקטוניקס", "א-ז'אנר", "פסטיבל הפסנתר" ועוד. 

.PINE ב2013  הוציא את האלבום
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השחקנים

גיל פרנק )הנרי(
צבי",  "בית  הבמה  לאמנויות  הגבוה  הספר  בית  בוגר 
1987. בת. הבימה: "שניים עשר המושבעים", "רוקדים 
בלונאסה", "טרטיף", "ביבר הזכוכית", "אדם", "מראה 
מעל הגשר", "ליל העשרים", "אדיפוס – תיאור מקרה" 
)קראון/טירסיאס(,"יהוא" )יהוא(, "קוריולנוס" )קוריולנוס(, 
"יתומים", "שח  ליסין:  . בת. בית  "ורסאצ'ה שם זמני" 
"אלטנלנה",  מסתורי",  נושא  על  "וריאציות  ומט", 
בת.  סופ"ש".  "קיסריה  תשוקה",  ושמה  "חשמלית 
באמריקה",  "מלאכים  חיפה:  בת.  תהום".  "מי  החאן: 
"ציפור הנעורים המתוקה", "בני ערובה". בת. הספריה: 
"מודליאני", "בשפל". בת. באר שבע: "עקרונות הכתיבה", 
"ברור כשמש", "קומדיה של טעויות", "בית מלאכה", 
"מחלת נעורים", "הגולד האחרון". בת. הקאמרי: "סיפור 
"המורדים",  "נורה",  איימי",  של  "עולמה  משפחתי", 
"מי  "תרה",  "האב",  "המלט",  בית",  "עקר  "הורדוס", 
מפחד מוירג'יניה וולף?", "האריסטוקרטים", "הילכו שניים 
יחדיו", "ריצ'רד השני", "מקבת", "חברים של חברים". ת. 
"עונת  "אפטר",  בקולנוע:  "צרים".  הרצליה:  אנסמבל 
הדובדבנים". בטלוויזיה: "המוסד", "לחיי האהבה", "משחק 
החיים", "מיכאלה", "שתיקת הצופרים", "זינזנה". זוכה 
פרס שחקן השנה 2007  על תפקידו ב"האב". זוכה פרס 
זוכה פרס  שחקן השנה 2014 על תפקידו ב"מקבת". 
משרד החינוך על תפקיד ז'בוטינסקי ב"הילכו שניים יחדיו".

אקי אבני )בזיל(
סיים   .12 מגיל  משחק  ברחובות,  והתחנך  גדל  נולד, 
לוינשטיין  יורם  של  למשחק  הסטודיו  את  בהצטיינות 
והשתלם במשחק אצל איבונה צ׳אבאק וברנארד הילר 
התיאטרון  לקבוצת  הצטרף  לימודיו  לאחר  בארה"ב. 
והופיע עמה בתיאטרון השייקספירי  ירושלמי  של רינה 
תפקידיו  בין  ויוליה".  "רומיאו  עם  בלונדון  המלכותי 
בתיאטרון: "סיפור אהבה בשלושה פרקים", "אוויטה", 
"חיזור גורלי", "קברט", "בעל למופת", "פרוסט ניקסון", 
הפרברים",  "סיפור  "מתנקשים",  שקט",  לא  "לילה 
"המפקח". בקולנוע: "מלח הארץ", "הבולשת חוקרת", 
"השיבה מהודו", "ההסדר", "ברקיע החמישי", "האור 
השחור". השתתף בסדרות: "המדרשה", "ראש גדול", 
"חטופים", "טירונות", "דום לב", "המכון", "אולי הפעם", 
בסדרות  שיחק  הגדול".  החופש  "יומני  "חסמב"ה", 

ובסרטים אמריקאים רבים, ביניהם:
"The Devided", "24", "Huff", "My Mums New 
Boy Friend", "Standoff", "Djihad" ,"The Unit", 
"Jag", "Free Zone". 
הנחה תכניות טלוויזיה רבות, שעשועונים, תכניות בוקר 
וספיישלים. סרטי קולנוע אמריקאים בהשתתפותו שיועלו 
 Damascus" הקרובים:  בחודשים  הקולנוע  בבתי 
 children" ,לצד ג׳ון הארט וג׳ונתן רייס מאיירס "Cover
of the fall" עם מייקל איירונסייד, "way out".  בימים 
אלה סיים את צילומי הסרט "פיניטו לקומדיה" עם אסי 
הוקרנו(.  לא  דיין שמעולם  קולנוע של אסי  )קטעי  דיין 
זוכה פרס "אופיר" לשחקן הטוב ביותר על תפקיד מנחם 
בסרט "ההסדר". זוכה פרס "מסך הזהב" שלוש פעמים 
ברציפות על תפקידו כעידו המ"פ בסדרה "טירונות". נשוי 
ואב לשלושה ילדים. אקי מקדיש את ההצגה לסבו המנוח 
,השחקן יעקב בן ארויה, שפתח לו את השערים לעולמו 
הקסום של "השחקן". בימים אלה מצלם את הסדרה 

"בשמחות".

ליאת אקטע )גלאדיס(
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 1996. 
בין תפקידיה: בת. הבימה: "פאטי דיפוזיה", "שעה יפה 
ליוגה", "הזוג המוזר", "זרעים של שתיקה", "מוטרפים 
מאהבה". בת. הפרטי: "זוגות בזיג זג", "בוטיק השקרים", 
)פרס  שואו"  "פיפ  וייס",  "אחוזת  בפרינג':  "הקוסם". 
השחקנית המצטיינת בפסטיבל עכו 1997(. בקולנוע: 
"תגובה מאוחרת", "סוף משחק", "ג'וליה מיה", "כמעט 
מפורסמת". בטלוויזיה: "אשתו של גיורא", "שוברי גלים", 
"בית האשליות", "זינזאנה". בספטמבר 2016 יצא לאור 

רומן ביכורים פרי עטה, "מעופפת בזמן".

לאה גלפנשטיין )סיביל ויין(
ילין"  "תלמה  לאמנויות  בתיכון  משחק  מגמת  בוגרת 
ב"סמינר  למשחק  ביה"ס  בוגרת   .2001 בהצטיינות, 
"ביאטריצ'ה"  תפקידיה:  בין   .2008 הקיבוצים", 
)ביאטריצ'ה(, "בתולים" )מיה(, "התקלה" )פילא(. בת. 
הבימה: "החוטם" )אף, שוער, נערת המפקח, ילד, פקיד(, 
הזקנה"  הגברת  "ביקור  )ניקו(,  בסוף"  ימות  "מישהו 
)אוטילי(, "מסייה דה פורסוניאק", "פוסטראומה", "ארץ 
המת(,  הילד  )שפרה,  סתם"  מת  לא  "אדם  חדשה", 
"השבועה", "אלוהים מחכה בתחנה", "אבא גוריו" )דלפין/
)ססיל  מסוכנים"  "יחסים  )קטורה(,  "יהוא"  אגאתה(, 
באומן(. בת. המדיטק:  )טרודל  בברלין"  "לבד  וולאנז'(, 
"מותק" )מותק(. בת. לילדים ולנוער: "הרפתקה בקרקס" 
)לני(. ת. השעה: "האסופית" )אן שרלי(, "הלב האמיץ 
של אירנה סנדלר" )אירנה סנדלר(. זוכת פרס השחקנית 
ופרס השחקנית  המבטיחה מטעם תיאטרון "הבימה" 
שרלי  אן  תפקיד  עבור  ולנוער  לילדים  הבמה  בפרסי 
ב"האסופית". הייתה מועמדת לפרס שחקנית המשנה 
לשנת 2013 עבור תפקידה בהצגה "אדם לא מת סתם". 
זוכת מלגת הצטיינות והישגים מיוחדים ע"ש אלי לאון, 

.2016
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רוברטו פולק )פרנסיס, משרת(
תפקידיו  בין  אביב.  תל  באוניברסיטת  משחק  לימודי  בוגר 
בתיאטרון: בת. הבימה: "סיפור פשוט" )ברוך מאיר הורביץ(, "הבן 
הטוב" )אריה(, "עת דודים" )סניה(, "אדם לא מת סתם" )נחום 
לייב(, "טייבלע והשד שלה", "הדיבוק", "מוריס שימל" )בשיתוף 
ת' חיפה(, "ביקור הגברת הזקנה" )מפקד המשטרה(.  בת. נווה 
צדק: "אדם בן כלב", "מחלקה 3 כיתה 1". בת. בית ליסין: "שיחות 
עם אבי", "חשמלית ושמה תשוקה". בת. באר שבע: "זינגר", 
"יתוש בראש". בת. חיפה: "הפלשתינאית", "מקבת", "הבולשת 
חוקרת", "נשף מסכות", "הבחורים בדלת ממול", "המקום ממנו 
באתי", "המלביש" )המלביש(. בת. הקאמרי: "אחרי החגים", 
בטבעת".  "מעשה  תמונע:  בת.  "דממה".  בצוותא:  "שירה". 
"התזמורת",  בראש",  "סיפורים  מולדת",  "ארץ  בטלוויזיה: 
"הם יגיעו מחר", "כל דיכפין", "המשרד" )קרול(, "השמינייה" 
)רוברטו(, "מתים לרגע". בקולנוע בהפקות בינלאומיות: "שתיקתו 
של משורר" )גרמניה(, "החולמים" )צרפת(, "החיה" )ארה"ב(, 
"גנבים בלילה", "פגישה עם ונוס" )אנגליה(. בארץ: "אות קין", 
"מאחורי הסורגים", "אל עצמי", "המאהב", "נו טה מטס", "גמר 
גביע", "פגישות ופרידות", "ללקק את התות", "שמיכה חשמלית 
ושמה משה", "התחלפות", "גט", "הלוויה בצהריים", "הבשורה 

על פי אלוהים".

שמעון כהן )המסגר, דוד ג'ורג' / זונה(
בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב. בין ההצגות בהן השתתף: 
בת. הבימה: "על קלות דעת וצביעות", "מי תהום", "קדיש", 
"אנרכיסט מפוקפק", "חלום ליל קיץ", "הדיבוק", "פילומנה", 
"יומן חוף ברייטון", "טירונות", "מירל'ה אפרת", "חלון בלהות", 
"החייל האמיץ שוויק", "שלמה המלך ושלמי הסנדלר" )חנון(, 
עם  "ארוחה   , "השחף"  "החותנת",  המוזר",  "הזוג  "אלינג, 
אידיוט", "קוויאר ועדשים" )ולוטו(, "ליזיסטרטה", "החייל האמיץ 
שוויק", "סיפור פשוט". בת. החאן: "צוואתו של כלב". בת. בית 
ולנוער:  "ז'קו".  בת. חיפה: "הבוגר". בתיאטרון לילדים  ליסין: 
"מעלה קרחות", "נולד לחופש". בת. מת"ן: "בניטו" )מוסוליני(. 
בנוסף השתתף בסרטים, תכניות טלוויזיה וסדרות לילדים. מדבב 

סרטים מצוירים. 

דניאל סבג )ג'ים ווין(
בוגר ביה"ס לאמנויות הבמה ב"סמינר הקיבוצים", 2009. 
בין תפקידיו: בת. הבימה: "אשה בורחת מבשורה" )עופר(, 
"יהוא" )חייל א'(, "אבא גוריו" )ביאנשון(, "הקמצן" )לה-

פלש/לה מרלוש(, "הסוחר מוונציה" )לנצלוט(, "עת דודים" 
)נחומי(, "רעל ותחרה" )רב פקד או'הארה(, "מלכת היופי 
של לינאן" )ריי דולי(, "כל החיים לפניו" )מומו(, "איש עומד 
מאחורי אישה יושבת", "מישהו ימות בסוף" )ג'ו(, "אם יש 
גן עדן" )בייליס(. בת. אורנה פורת לילדים ולנוער: "שמור על 
הכדור", "מחסן השטוזים של דתיה", "בגדי המלך החדשים". 
בת. השעה: "האסופית". בת. צוותא: "בתולים". בת. תמונע: 
"החברים של ננה". במעבדת תרבות דימונה: "שלג ויער". 
בקפה קאמרי: "25". "החולד הקטן" )הפקה פרטית בבימוי 
אהרון לוין(. בטלוויזיה: "חיים אחרים" )גדעון, קשת(, "ק.ק. 
קטמנדו" )קשת(, "זגורי אימפריה" )אבישי(, "רון", "כוכב 

 .)yes( "הצפון

רות לנדאו )אגתה(
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 1985. 
בין תפקידיה: בת. הבימה: "הבחורים בדלת ממול" )שילה(, 
"בוסתן ספרדי" )לונה(, "קן הקוקיה" )האחות פלין(, "מניין 
נשים" )אטה(, "הנאהבים והנעימים", "8 נשים", "חתונה 
בטסי(,  )הנסיכה  קארנינה"  "אנה  )דפני(,  מושלמת" 
"כתם  )גילה(,  "החותנת"  )בלהה(,  ליוגה"  יפה  "שעה 
לידה"   )השדכנית(, "השוטר אזולאי" )בטי(, "ביקור הגברת 
הזקנה" )אשתו של איל(, "הדה גאבלר" )דודה יולה(,  "רעל 
ותחרה" )מרתה(, "מירלה אפרת" )חנה דבורה(, "עשר דקות 
מהבית" )אסתר וקסמן(, "יחסים מסוכנים" )מאדאם דה 
ג'ני" )אודורה(. בפסטיבל עכו:  רוזמונד(, "מה עושים עם 
"בצחוק ודמע", "נפט". בת. הספריה: "כאילו בחלום".  בת. 
באר שבע: "המלאך הכחול". בת. מ.ר.א.ה: "דרושה אשה". 
בתיאטרון לילדים ולנוער: "פצפונת ואנטון", "העד".  בת. 
ובטלוויזיה: הסרט  בקולנוע  אלון".  עפ"י  "העולם  השעה: 
נעורים"  "חלומות  לך אישה", סדרות הטלוויזיה  "ולקחת 

ו"משפחת עזאני".  
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ניל משען )מארק(
צבי",  "בית  הבמה  לאומנויות  הגבוה  הספר  בית  בוגר 
2015. בין ההצגות בהן השתתף: בת. הבימה: "אוויטה", 
ב"חג  מאוד".   גאה  "ערב  החיים".  "עלובי  "פליישר", 
המחזמר" 2015: "משיח". במאי ומורה למשחק בבית 

הספר לאמניות ע"ש לימור רוז.

שחר רז )אלן(
בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי", 2008. 
זוכה מלגה ע"ש צבי קליר על הצטיינות בלימודים. בת. 
הבימה: "בראבו – שרים 90", "הקומקום והמטאטא", 
"אילתורינה", "החוטם", "מסייה דה פורסוניאק", "ארץ 
חדשה", "מסילה לדמשק", "ביקור הגברת הזקנה", "אדם 
לא מת סתם" )הקברן(, "השבועה", "הקמצן" )אדון ז'אק, 
טבחו ורכבו של הרפגון(, "הסוחר מוונציה" )מלך מרוקו(, 
"אלוהים מחכה בתחנה", "אבא גוריו" )המספר(, "נעצר 
"סיפור  "קוריולנוס",  ג'ני",  עם  עושים  "מה  בחצות", 
פשוט". ת. תמונע: "התקלה". בא. תל אביב: "חתונת 
לשחקן  דן  אלה  ע"ש  פרס  זוכה  )לאונרדו(.  הדמים" 

המצטיין, 2016.

אליעד סודאי )ג'פרי, אח של גלאדיס(
בוגר "גודמן" - בית הספר למשחק בנגב, 2016. זוכה 
מלגת הצטיינות בית הספר. בין ההצגות בהן השתתף: 
"פרח  שבע:  באר  בת.  החיים".  "עלובי  הבימה:  בת. 
בת.  הדמים".  "חתונת  מגונה",  "הצעה  השכונות", 
המסחרי: "קטנטנות המחזמר", "פלאנובלה של פסטיגל". 
זוכה פרס השחקן המצטיין בפסטיבל הצגות סטודנטים 
ב"הבימה" עם ההצגה "תקווה טרגדיה" )סולומון קוגל(. 
זוכה פרס תחרות "דור המחר", "חג המחזמר", 2015. ציון 

לשבח "קרן שרת".



אבידן בריר ברוריה ודר' אברהם בריר
אדלר רונית וראובן

אהובי יגאל
אור תיאודור
אייל אורקה

אחיטוב אורינובסקי ארזה
אפרת צבי ודרורה

אונגר יעל ורמי
איזקסון אירית

אילין שרה
אלאלוף שרה

אלאלוף אילנה וג'קי
אלחנני איטה
אלקון עידית
אלרואי רונית

אקרשטיין סטפני וגיורא
ארליך גל ומישל

ארליך מירה וגיורא
ארבל עדנה 

ארקין דוריס ומורי
בארינבוים צביקה ונטלי

בלומנטל נעמי
בנק לאומי

בנק הפועלים
 CBH בנק

בהר יוסי ועירית
בר ריבה וצבי

ברק אהרון ואליקה
ברטפלד אסי

גבריאלי עדנה 
עו"ד גולדנברג אורה

גור אלן
גיגר מיכה ושרה

גלר אתי ואהוד
גרנות נעמי ויוסי

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה

הראל אביקם ואורה
המבורגר יאיר ואילנה 

וילנר חגית
זמיר רינה ויצחק

זרניצקי אורה ויוסי
זיידנברג אמנון
חיימוביץ רונית

חכמי קנפר ניצה
חכמי יוסף דוד

חנן אריה ופסיה
טייק עירונה

טייק יהודית ודר' הנרי
טלר גדען

ים שחור נעמי ומנחם
ירון צילה 

כהן אלי ואיילה
כהן פיני ופנינית

כהן עדה
כרמל שוש

ליאון אמנון ומלכה
לבנטל חייה

ליבאי דוד
לנדאו ליאורה ואלי

לנדסברג דיתי ואלכס
לסט רותי וגבי

מטלון מוריאל וענת
מושקט דורית ויורם

מימון מרים
מיכאלי סילבי

מיתר עפרה ואלי אפשטיין
מלמד דליה

מנדלוביץ ניר
נתנאל ענגי ועוזי

נאור גל
סגול טובה וסמי

סטיבה אורה ואיתן
סדן שמחה

עופר רותי
פדרמן ליאורה ומיכאל
פישמן טובה ואליעזר

פלדמן איה וזאב
פרופר אתי וגד

פרנקל שלומית
קונדה אפרים וציפי

קריב נילי
רב חן רפי

רב-הון יעל
רביד נאוה ואברהם

רביץ אורלי
רהב רני והילה

רובין ציפי ופנחס
רובינשטיין מיכל ומאיר שמגר 

רוזנברג ריקי
ריס איטה

רפפורט עירית
שוסטר דליה

שטראוס בן דרור רעיה
שליסל ציפי

שפיגלר רותי
שקד שושנה וישעיהו

שקד חיה
רות לבהר שרון

אגודת ידידי הבימה

יו"ר אגודת ידידי התיאטרון הלאומי הבימה: עו"ד, ציפי רובין
חברי הנהלה: 

ארליך גל, הראל אורה    
חיימוביץ רונית, לנדאו ליאורה, רביד נאוה

רוזנברג ריקי – גזברית כבוד
יעל רב הון, רביץ אורלי

מייסדת ונשיאת כבוד: עו״ד, גולדנברג אורה
מזכ"ל: כהן פולין

אגודת ידידי הבימה תומכת בפרוייקטים מיוחדים ושותפה בעשייה התרבותית והחברתית-
קהילתית של התיאטרון.  אנו, באגודת הידידים של התיאטרון הלאומי, גאים להיות חלק מהווייה 
שאינה מפסיקה להתחדש, גם בגוף – המשכן המחודש של התיאטרון וגם בנפש – טיפוח 
ושכלול היצירה והשפה האמנותית. אגודת הידידים של תיאטרון הבימה, שמה לה למטרה 
לפתח את היצירה התיאטרונית ולאפשר לקהל צעיר, הן במרכז והן בפריפריה, ללמוד ולחוות, 
באופן בלתי אמצעי, את קסמה של אמנות התיאטרון.  אגודת הידידים מכירה גם בחשיבות 
הדיאלוג עם מדינות שונות בעולם ועל כן מסייעת לתיאטרון, כחבר בארגון תיאטרוני אירופה 
המכובד, ה-UTE, בנסיעותיו לחו"ל ובחשיפת היצירה הישראלית בתיאטרונים רבים בעולם 

ופיתוח הדיאלוג עם יוצרים ואנשי תיאטרון ממדינות שונות.

ידידים הבימה

טלפון: 03-5266666, פקס: 03-526677
www.habima.co.il :קופה: 03-6295555, אתר אינטרנט

להצגה 
״תמונתו של דוריאן גריי״     

מנהל במה: אורן רוזן-דהן | סגן מנהל במה: דניאל יונס 
תפעול תאורה: יחזקאל שלמה | תפעול סאונד: עידן ששוני 

תפעול וידיאו: ז׳אן דויד אברמוביץ׳
תפעול תלבושות: נועה דותן / רחלי בן שמעון 

תפעול אבזרים: מיכל רואף / מירי ברכה 
תפעול פאות:  עינב ויינשטיין - קרן, עירית אבידן

מועצת הנאמנים של התיאטרון יו”ר: אדריאן הרשקוביץ
פרופ’ מירה זכאי, יוכי דביר, דוד סיני, עמירה דותן

דירקטוריון הבימה | יו”ר: נורית דאבוש
סגן יו”ר: בן עמי עינב

אסתי אפלבאום פולני, אמנון דיק, יוסי שחק
מנכ"ל: אודליה פרידמן | מ״מ מנהל אמנותי: משה קפטן | סמנכ"ל: בני צרפתי

מנהל כספים: יגאל ספיבק 
מנהל רכש, פרסום וע. מנכ״ל: יניב איתן

מנהלת מחלקה אמנותית ומלהקת: רות טון-מנדלסון

שחקני התיאטרון: 
אקי אבני, אורי אברהמי, שולמית אדר, אלינור אהרון, נירית אהרוני-שוויצר, עודד אהרליך, ג'סיקה אוזן, תמר אילנאי, דורון אורן, 
אושרת אינגדשט, גורג’ אסכנדר, אניטל אלבחר, נדיר אלדד, נצר אלוני, שיפי אלוני, אביב אלוש, גילה אלמגור, אהרון אלמוג, רונית 
אפל, ליאת אקטע, דפנה ארמוני, זוהר בדש, עמוס בוארון, רותם בלוטניק, ריקי בליך, שמיל בן-ארי, אפרת בן-צור, אורי בנאי, 
עידו ברטל, אלדר ברטמן, שריידי גבארין, דוית גביש, מרים גבריאלי, רינת גולדמן, לימור גולדשטיין, רבקה גור, גלית גיאת, לאה 
גלפשטיין, תום גרציאני, מורדי גרשון, נמרוד דגן, אמיר דדון, יבגניה דודינה, יואב דונט, נתן דטנר, רוני דלומי,  רן דנקר, אורי הוכמן, 
רוברט הניג, דור הררי, אמנון וולף, דניאל ורטהיים, גיא זו-ארץ, ניר זליחובסקי, ענת חדיד, סיגי חזמה-פריצקר, ענת טוביה, הגר 
טישמן, דנה ידלין, בן יוסיפוביץ, יעקב כהן, שמוליק כהן, שמעון כהן, שני כהן, מיכאל כורש, תימור כהן, לילך כספי, יחזקאל לזרוב, 
לירון לוי, אמיר לוי, אילן ליבוביץ, רותי לנדאו, חנה לסלאלו,  קובי מאור, תות מולאור, הראל מורד, שירי מיימון, רינת מטטוב, רוי 
מילר, מירי מסיקה, ניל משען, ראודה מן סולימן, הראל סקעת, מאיה מעוז, שפי מרציאנו, ערן חגי נויברג, אלון נוימן, לואי נופי, 
דוריס נמני, דניאל סבג, שחף סגל, עמי סמולרצ'יק, נורמן עיסא, דורון עמית, רוברטו פולק, רובי פורת-שובל, מיי פיינגולד, אסנת 
פישמן, מיקי פלג, גיל פרנק, פיני קדרון, אבי קושניר, דבורה קידר, רותם קינן, טל קלאי, גלעד קלטר, מיקי קם, ליא קניג, טטיאנה 
קנליס-אולייר, גיל קפטן, רועי קקון, אלכס קרול, נתן רביץ, ארז רגב, אורנה רוטברג, שחר רז, דור רייבי, דב רייזר, פולי רשף, יגאל 

שדה, גאיה שליטא-כץ, הילה שלו, יובל שלומוביץ, מיכל שפירא, תומר שרון, נלי תגר

השחקנים הוותיקים: 
יהודה אפרוני, ישראל בידרמן, שלמה בר שביט, רולף ברין, מרים זוהר, שמואל עצמון, פנינה פרח, דליה פרידלנד, אלכס פלג

מחלקות הבמה:
מנהל מחלקות הבמה: מאיר אלון

מנהל ייצור: איתן סיביליה
עוזר למנהל מח' במה: אורן חדידה

זוהר,  טל  בלילתי,  גידי  בושארי,  שמואל  במה:  מחלקת 
קונסטנטין  פיילר,  גיא  מנדלסון,  דרור  לוי,  ניקי  חיים,  יצחק 
מרקובאנו, מיכאל רוקובסקי, יוסף שרייבר, סלימאן שתאת, 
עידו אהרונסון, עמית אלעד, אליהו ברינה, אדי גבאי, יריב דהן, 
מארק וובר, נעם ויסמן, דניאל יונס בידגליני, גל כהן פרירא, דוד 
מאייר, עמית שקד, אלעז פז, בנימין קוגן, אור קירש, גיל רוזי, 

אורן רוזן- דהן, תמיר שרון
נגר: רוני סלם 

חייט,  דימיטרי  זגין,  ליעוז  אורוושר,  יורק  תאורה:  מחלקת 
ראובן יצחק, דימיטרי ירשקין, ליאור לוין, רונן צור, יוסי רווח, 

חזי שלמה
עוזר למנהל מחלקת תאורה: איתן ממיה
מנהל מחלקת קול ווידאו: אריק אביגדור

סגן מנהל: ליאוניד פרל
תפעול קול: אוהד ורסנו, סאשה דולגוב, מורן דוידיאן, שי זר, 
דני זודקוביץ, דפנה ביאליסטוק, יהונדב גילת, גדי יער, רומן 
ג'ן  אדיר,  טליק  סורקין,  רומן  יער,  גדי  אדיר,  טליק  סורקין, 
דוד אברמוביץ, שלמה גילר, דן זיודקביץ, רועי חוביאן, ירואל 

פלטניק, איילון פרי, רפאל שפירוביץ, עידן ששוני
מנהלת מחלקת ייצור אבזרים: טלי זליגמן-שטוקהמר 

מחלקת אבזרים: ויטלי רוזנזפט
מעצבת ומנהלת מחלקת פיאות: אסנת שגיא

עינב  אמיר,  ליאת  אוסנה,  אווה  אבידן,  עירית  פיאניות: 
וינשטיין-קרן,  נדיה סמורגון, קוסטי צ'באנה, מירב בר נתן, 

נטליה סוקולוב, בר שקד, טל שריר
מנהלת מתפרה: ילנה קלריך

תפירה: ואדים לוין, לודמילה קוזלוב
מנהלת תפעול אבזרים ותלבושות: אפרת כהן

מחלקת תפעול אבזרים ותלבושות:   
אינה אבגוסטביריס, עופרה אדרי, בר בן אהרון, אלה בקר, מירי 
ברכה, מרימנה גרשמן, נועה דותן, אאידה ויינר, רונית מאק, 
ג’טה מילר, אברהם פפו, רחל צמח, אלכס קוכמן, מיכל רואף, 
רחלי בן שמעון, מירי ברכה, בת חן יצחק פור, נטלי לוגסי, איב 

לוזי, שרון צימרמן, סילביה קלקשטיין, הגר שקד

אחראי ארכיון: רמי סמו
ארכיון הבימה פתוח לקהל 

א' 10:00-12:00, ג' 10:00-14:00, ה' 14:00-18:00 
טלפון: 03-5266720 

archive@habima.org.il :מייל

מנהלה: 
מנהלת לשכת מנכ”ל: עינת שחם-יעקבי

מנהלת כוח-אדם: שוש בן-דוד
פקידת כוח-אדם: שני חנן

מנהלת פיתוח עסקי וגיוס משאבים: יונית וייס

אחזקה:
מנהל הבית: חיים אמויאל

חשמלאי הבית: סלומון עובדיה
מרכזיה: טלי דובינסקי, רוית כהן, יעלה סגל 

ס. מנהל מחלקת סדרנים: עמית אופנר, יוסי דיל
סדרן אחראי: נתי חכים, בועז וולנשטיין

מעיין גורדון, מיכל רוזמן, קרן שני, מיכל רוזנפלד, אבי גרשון, 
יוליה  שרית אדלשטיין, מרתה צרמיסוב, אביבית סימן טוב, 

פבריצב
עוזרת חשב: נגה כהן

אחראית מחלקת כספים: אורית מושקוביץ 
מח’ כספים: יפה אסרף, תקוה גחפי, שרית סגס, קרן קורקוס

הנהלת חשבונות: 
מנהלת חשבונות ראשית: שרה שדה

מנהלת מדור שכר: אסתי גולדשטיין

מחלקת שיווק:
מנהלת מכירות: חתונה קיפניס

עוזרת למנהלת מכירות: ענת נתן
מחלקת שיווק חוץ ואירועים: 

מנהל: איתן אדר, ירדן רבינוביץ-יצחק
מנהלת מחלקה חינוכית: שיר סיני

שיווק פרויקטים ומכירה לקבוצות: 
תמר אולמן, ג'ו קראוזר, גלי מלמד, מאיה רוזנברג

מנהל מחלקת שירות לקוחות-מנויים: אילן וולשטיין
מנהלת משמרת: שני לוי

קופאים: שי בכר, שירלי כהן, רותם נבון, רונית פרידמן

מחלקת הפקות:
מנהלת מחלקת הפקות: רויטל שקורי

מנהלי הצגות: מיכל אייזיק, אשרית טרבלסי, דנה כץ-נעמן, 
חגית נמרודי, קארין סיגל, נועה ענתות, יעל פורת, דנה פלסר, 
דקלה פרבר, דבורי ריס, גוני שוהם, קרן שפט, מור אמסלם, 
חמוטל  ייגר,  טל  שניר,  לינה  אורן,  יותם  ליבנה,  קאלו  יותם 

פוסקולנסקי שחורי

תרגום בהצגות: תטא שירותי תרגום לתיאטרון

27 26



בקרוברפרטואר הבימה
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עלובי החיים
מחזמר מאת אלן בובלי 

וקלוד-מישל שנברג
תרגום: אהוד מנור
בימוי: משה קםטן

אשה בורחת מבשורה 
עפ"י ספרו של דויד גרוסמן 

מאת חנן שניר ובבימויו 

פליישר  
מאת יגאל אבן אור 
בימוי: משה קפטן

מה עושים עם ג׳ני?
מאת ד.ר ויילד

בימוי: הלל מיטלפונקט

המלט
מאת וויליאם שייקספיר

בימוי: מאור זגורי

משפחה עליזה
מאת רון קלארק וסם בובריק

בימוי: נתן דטנר

הבן הטוב 
מאת שי גולדן

בימוי: איציק ויינגרטן

פתאום הגיע סתיו 
מאת אריק קובל

בימוי: איציק ויינגרטן

הכיתה שלנו 
מאת טדיאוש סלובודז'אנק

בימוי: חנן שניר
בשיתוף התיאטרון הקאמרי 

בוסתן ספרדי 
מאת יצחק נבון

בימוי: צדי צרפתי

שלוש אחיות
מאת צ׳כוב

עיבוד ובימוי: חנן שניר
בשיתוף התיאטרון הקאמרי 

פילומנה
מאת אדוארדו פיליפו
בימוי: רוני פינקוביץ׳

1984
מאת ג׳ורג׳ אורוול

עיבוד: רוברט אייק 
ודאנקן מקמילן

בימוי: עירד רובינשטיין

שייקספיר מאוהב
מאת מארק נורמן 

ותום סטופרד
עיבוד לבמה: לי הול

בימוי: משה קפטן

פרידה
יצירה לתיאטרון מחול

בימוי: אביחי חכם

תמונתו של דוריאן גריי
עפ״י אוסקר ויילד
עיבוד ובימוי יחזקאל לזרוב

LOVE LOVE LOVE
מאת מייק ברטלט

בימוי: משה קפטן 

סיפור אהבה בשלושה פרקים
מאת הארווי פיירסטין

בימוי: נתן דטנר 

ורסאצ׳ה שם זמני
מאת מיכל אהרוני
בימוי: אלון טיראן

בעלה של אשתי
מאת מירו גאברן
בימוי: רועי שגב

אין סוף
מאת ניק פיין
בימוי: מירי לזר

הצמה של אבא
מאת אמנון לוי ורמי דנון
בימוי: רוני פינקוביץ׳

לבד בברלין 
עפ"י ספרו של

האנס פאלאדה 
מאת שחר פנקס
בימוי: אילן רונן

סיפור פשוט
עפ"י ש"י עגנון
מאת שחר פנקס
בימוי: שיר גולדברג

קוריולנוס 
מאת ויליאם שייקספיר
בימוי: עירד רובינשטיין


