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חברה לביטוח בע“מ

3



כבר למעלה מ-80 שנה
חלק מהקהילה

מגדל מברכת את היוצרים 
והמשתתפים בפסטיבל תיאטרונטו
על תרומתכם למען קידום העשייה 

התרבותית בישראל
כקבוצה מובילה במשק הישראלי, אנו גאים על עשייה מתמשכת לקידום חברה בריאה,

שיוויונית וחזקה. אנו פועלים בארבעה ערוצי תקשורת חברתית:

שיפור רווחתם ואיכות חייהם של בני הגיל השלישי והגיל הרביעי 	✓

חיזוק תשתיות של עמותות 	✓

סיוע לקהילות מקומיות 	✓

תרומה לעמותות במגוון תחומי פעילות 	✓
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יענקלה אגמון, שהגה את פסטיבל הצגות היחיד 
"תיאטרונטו" ואף טבע את שמו, הלך לעולמו בדצמבר 
2020 , את המנגינה של יענקל'ה לא ניתן להפסיק, 
והפסטיבל ממשיך ברוחו, בדמותו ולזיכרו. וכך כתב 
אגמון על התיאטרונטו: "יצאנו לדרך ב-1990 עם 
הרעיון הישראלי, המקורי, של פסטיבל המבוסס על 
הצגות יחיד. הז'אנר הייחודי הזה מצא לו מקום של 
קבע בנוף התרבותי בארץ ואף פרש כנפיים והגיע אל 
רחבי העולם. ניראה כי גם בעידן המולטי מדיה ישנה 
כמיהה לכלי סולו: שחקן". ב-2015 זכה הפסטיבל 
להוקרה עולמית כאשר נערך "תיאטרונטו בינלאומי" 
ביפו העתיקה, בהשתתפות שחקנים מכל העולם, 
ביניהם ויאולטה קומאר מפולניה, ג'רמי בראקה 
מאוסטרליה, פיפ אוטון מאנגליה, אואנה פריאה 

מרומניה ואנדי הינדס מאירלנד. 

הפסטיבל הופק על ידי "בימות 2000", חברה מיסודו 
של אגמון, והוא קבע את מושבו ביפו העתיקה והפך 
למותג המזוהה איתה. בשנים האחרונות נדד אף 
לעכו ומהווה אבן שואבת ליוצרים ולאוהבי תיאטרון 
מכל הארץ. אגמון: "נעים לראות את היוצרים, רבים 
מהם צעירים, המביאים איתם רוח חדשה ורעננה. 
הם ממלאים את השורות של הבמה הישראלית 
כשהפסטיבל מהווה עבורם נקודת זינוק בקריירה 

האמנותית שלהם". 

יענקלה החל את פועלו בחיי התרבות והאמנות 
בישראל עוד בשנת 1958, כאשר ארגן את חגיגות 
העשור למדינת ישראל שנחשבו כחדשניות ביותר: 
במות בידור, זיקוקי די-נור, חידון התנ"ך – אירועים 
שהפכו למסורת ונמשכים מאז ועד היום. טביעת 
האצבע שלו על חיי התרבות לא פסקה מאז, כאשר 
שימש בתפקידים משמעותיים ביותר כמו מנכ"ל 
התיאטרון הקאמרי, הקים את תיאטרון "בימות" 
והעלה במסגרתו הצגות פורצות דרך כמו "איש חסיד 
היה", "הנערים שבחבורה" )המחזה הראשון שעסק 
בארץ בנושא הומוסקסואליות(. ב- 1978יסד את 
תיאטרון בית ליסין וניהל אותו במשך שמונה שנים. 
הוא יזם והפיק פסטיבלים שונים בהם כליזמרים 
בצפת, חג היין בראשון לציון, בירה ומצב רוח, שהפכו 
למסורת בארץ. ב- 1995 מונה למנכ"ל "הבימה" 
והוא הפיק לצד מיטב הקלאסיקה גם מחזות זמר 
שנכנסו לפנתיאון הלאומי, כמו "מרי לו", ו"בוסתן 
ספרדי" שהוצג 2500 פעמים - מספר שיא בתיאטרון 
הישראלי. עד יומו האחרון ניהל יענקל'ה את פסטיבל 
התיאטרונטו ביד רמה. עלינו מוטלת המשימה 

להמשיך את דרכו!

יהי זכרו ברוך.

יענקלה אגמון – נטו תיאטרון

לון
 א

אר
'ר

: ג
ם

לו
צי

5



אבקש לברך אתכם לרגל פסטיבל התיאטרונטו – חגיגת הצגות היחיד של 
ישראל המתקיימת בחו"ל המועד פסח כבר 32 שנה ביפו העתיקה ובעכו 
העתיקה. היוצרות והיוצרים, רבים מהם צעירים, מביאים איתם רוח חדשה 

ורעננה לפסטיבל המהווה עבורם נקודת זינוק בקריירה.

במהלך 32 שנות קיומו של הפסטיבל הועלו מעל 330 הצגות בבכורה, 
כשההצגות מלוות באירועי חוצות ובמפגשים בלתי אמצעים.

אני מבקש להודות לגב' גילה אלמגור – אגמון שעומדת בראש הפסטיבל, 
להנהלה האמנותית: דניאלה מיכאלי, שמעון מימרן ויגאל עזרתי, ליוזם 
מסלול "קצרנטו" ניר שטראוס, למפיקת הפסטיבל גלית ברסקי, לעיריית 
תל־אביב-יפו ולראש העיר מר רון חולדאי, לעיריית עכו ולראש העיר מר 
שמעון לנקרי, ואחרונים חביבים לכל היוצרים, שחקניות ושחקנים, במאים 
ומחזאיות, אנשי עיצוב ובמה, תודה לכולכם שאתם לוקחים חלק בחגיגה זו.

ותודה לכם קהל נכבד שמקפיד שנה אחרי שנה להגיע וליהנות מהיצירה 
התרבותית הכל כך מיוחדת זו.

ברכת מיקי זוהר
שר התרבות והספורט
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הבסיס לתיאטרון נשען על שחקן, דרמה וקהל. הו אז מתחולל קסם גדול. 
אבל כאשר דרמה משובחת מוצגת על ידי שחקנית יחידה או שחקן בודד, 

הקהל זוכה לחוות את התיאטרון הטהור, הנקי והעוצמתי ביותר שקיים.

לפני יותר משלושים שנה יצר יענקלה אגמון את הפורמט החלוצי, 
האינטליגנטי ומלא הקסם - התיאטרונטו. הפסטיבל מציב על הבימה 
את השחקן האחד, היחיד, החשוף, האינטימי, הישיר והנוגע ללב, כשהוא 
חמוש בכישרונו בלבד. התיאטרונטו אמנם אינטימי, אך הוא מצליח ליצור 
תיאטרון עשיר ורבגוני, נדיב ונוגע ללב, והוא אינו חושש לעסוק בנושאים 
חברתיים ופוליטיים, רגישים או שנויים במחלוקת, אישיים מאד או כאלה 

המעסיקים את החברה הישראלית כולה.

גם בפסח הקרוב התיאטרונטו חוזר לבשר על האביב של תל־אביב-יפו 
וממשיך להיות שותף לרוחה ולערכיה של העיר: להצביע על חשיבותה 
הרבה של התרבות בחיינו, להעצים קולות יוצרים חדשים, לדרוש בקנאות 

חופש אמנותי מוחלט.

חג פסח שמח ובילוי נעים.

ברכת רון חולדאי
ראש עיריית תל־אביב-יפו

אני גאה, בשם העיר עכו להכריז על יריית הפתיחה של פסטיבל הצגות 
היחיד - פסטיבל תיאטרונטו. חגיגה גדולה של הצגות יחיד בישראל 
המתקיימת בזכות היוצרים, האמנים והמשתתפים שמוסיפים נדבך נוסף 
לעיר הצבעונית שלנו, מלאת התרבות, ההיסטוריה והמורשת. העיר עכו 
חרטה על דגלה את קידום התרבות והאמנות, כחלק מהתפיסה המהווה 
מרכיב חשוב ומרכזי באושרו של כל אדם ובבניית קהילה חזקה וחיובית. 
כעיר המכילה בתוכה תרבויות שונות ומגוונות, עכו מעודדת פריצת גבולות 

וחדשנות אמנותית.

ה"תיאטרונטו", הינו אחד הפסטיבלים האהובים עלי אישית, כי הוא מעניק 
במה ליוצרים מוכשרים, המופיעים, בכל השנה, במופעי יחיד מגוונים 
ואיכותיים ומעודד הפקות מקור איכותיות. הוא מתאים לעיר שלנו, 
שקובעת סדר יום חדש בתרבות הישראלית, תוך שהוא משמר שורשים 

ומקורות ומחבר אורחים מכל הרקעים, סביב עולם הבמה.

אני גאה להוביל מדיניות של עשייה למען חיי התרבות והפנאי של 
התושבים, להשקיע במגוון רחב של פעילויות הפרושות בפניכם בעיר, תוך 
הענקת חוויה אמנותית מרתקת. בזכות ההשקעה האדירה של העירייה 
בתחום התרבות ושיתופי הפעולה שאנו מקדמים, תושבי העיר והמבקרים 

בה זוכים ליהנות מאירועי פנאי ותרבות איכותיים במיוחד.

זה המקום להודות לכל התורמים והעוסקים בהפקת פסטיבל תיאטרונטו 
ובעיקר לכלת פרס ישראל ומנהלת הפסטיבל, הגב' גילה אלמגור-אגמון.

מאחל לכם חוויה מהנה ומרגשת, להתחבר מחדש לעיר, להיסטוריה ולתושבים.

ברכת שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
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חגיגת הצגות היחיד ממשיכה לדהור קדימה בעכו זו השנה ה-7 עם יצירות 
וקהל מסור החוגג חוויות בלתי צפויות. 

עכו כאחת הפנינות האורבניות הייחודיות שהוכרזה ע"י אונסקו כעיר 
לשימור מורשת תרבות עולמית וכעיר תיירות בינלאומית משלבת חדש 
עם ישן, יהודים וערבים, העבר וההווה המתמזגים בה יחדיו מהווים חגיגה 
לתאטרונטו המפיח רוח חיים ייחודית בעברה המפואר והופך אותה לזירה 
פתוחה בה נופלות המחיצות החברתיות ומתחזק המכנה התרבותי 
המשותף לכולם. בשל כך אין מקום מתאים יותר וטוב יותר לערוך בו את 

התאטרונטו מאשר בעכו.

משרד התיירות באמצעות החברה לפיתוח עכו העתיקה ונצרת בע"מ 
ובסיוע משרדי ממשלה אחרים, משקיעים מאמצים רבים על מנת לפתח 
ולשמר את עכו כעיר ייחודית שתביא תיירות איכותית ועממית, תיירות 
נופש ופסטיבלים, תיירות יבשתית וימית, תיירות יום ולילה, תוך כדי שיקום 

והחייאת אוצרות התרבות העתיקות של עכו על כל תקופותיה. 

אני מבקש לברך את העיר עכו לכבוד התאטרונטו ה-7 המתקיים בעירנו 
כמו כן לברך את השחקנים, המפיקים, הבמאים, היוצרים, המחזאים 

בברכת חג תאטרונטו שמח!

ברכת יובל פורת
מנכ״ל החל״פ עכו העתיקה 

ונצרת בע״מ

אורחים ותושבים יקרים,

יחד עם בוא האביב, אנו מציינים 32 שנים להיווסדו של פסטיבל 
התיאטרונטו כחלק מאירועי התרבות החשובים בישראל. הפסטיבל כמידי 
שנה מגיע ליפו העתיקה ומלווה בשלל הצגות יחיד המעוררות השראה 

ומביאות איתן חוויה עוצמתית ומלאת קסם.

חברת 'אתרים' באמצעות החברה לפיתוח יפו העתיקה, ובשיתוף עיריית 
תל־אביב-יפו, משקיעה משאבים רבים בכדי להנגיש את סצנת האומנות 

והתרבות ביפו העתיקה, ולהעצים את חווית הביקור בה ובסמטאותיה.

בשנה החולפת, השקנו את פרוייקט הרזידנסי הבינלאומי ביפו העתיקה 
שעורר עניין רב בקרב קהילת היוצרים, ולאחרונה חמש אמניות 
מאוקראינה התגוררו ויצרו במסגרת הפרוייקט. הרזידנסי איפשר לאמניות 
לספר את החוויות האישיות שלהן סביב המלחמה הנוכחית באוקראינה, 
ולקחת חלק בקהילת האמנים ההולכת ומתפתחת ביפו העתיקה. פרויקט 
זה הינו נדבך אחד מיני רבים שאנו מקדמים עבור העצמת האמנות 

והיצירה לצד אירועי תרבות משמעותיים כמו התיאטרונטו.

התיאטרונטו הינו חלק בלתי נפרד מהתרבות ביפו העתיקה, מביא 
לקידמת הבמה את היצירה הישראלית העצמאית, ומאפשר מפגש בלתי-

אמצעי עם תרבות וחווית אמנות הייחודית לה מזה שנים רבות.

אני מזמין אתכם לקחת חלק במגוון הפעילויות והמופעים. מאחל לכולכם 
חג אביב שמח והנאה רבה מהפסטיבל בפרט ומיפו העתיקה בכל.

ברכת עו״ד ירון קליין
מנכ״ל חברת ׳אתרים׳
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32 שנה לקיומו של התיאטרונטו, החגיגה הגדולה של הצגות היחיד בישראל, חגיגת 
הצגות יחיד שיזם, ייסד וניהל יענקל'ה אגמון.

יענקל'ה הלך לעולמו ב-16 בדצמבר 2020, ואנחנו יודעים שאי אפשר למלא את מקומו 
אך להמשיך את התיאטרונטו, אפשר וכך אנו עושים.

קיומו של הפסטיבל במשך 31 שנה הוא הוכחה לכך ששוחרי התיאטרון ,השחקנים 
והיוצרים, רואים בהצגת יחיד אפיק אולטימטיבי לביטוי כישרונותיהם. מעל 360 הצגות 
הועלו במסגרת התיאטרונטו מיומו הראשון וחלקן ממשיך ועולה על בימות התיאטרון 
ברחבי הארץ עד היום, השחקנים מצביעים ברגליהם, בוחרים להמשיך ולקבל החלטות 

נועזות לעמוד ביחידות על הבמה, ולקבל את כל מחיאות הכפיים להם עצמם. 

השנה לראשונה הנהגנו מסלול חדש "אספרסו קצר" 8 מונודרמות קצרות, המבוצעות 
על ידי שחקנים ותיקים לצד שחקנים צעירים, יוצרים עם ותק ושם על הבמה לצד יוצרים 

שזו להם עבודתם הראשונה. 15-20 דקות שבה השחקן יראה את כל מה שיש לו.

גם השנה יתקיים הפסטיבל ביפו העתיקה ובעכו העתיקה, באווירה שרק שני המקומות 
הללו יכולים לתת. 7 הצגות תחרות, 8 הצגות "אספרסו קצר", 3 הצגות אורחות, ושיתוף 
פעולה עם סמינר הקיבוצים שיעלו כל ערב את ההייד פארק – "למה התכוון המשורר?" 
דרך שירים של משוררות ומשוררים ישראלים, ויצירות שלהם, מפנים הסטודנטים זרקור 

על החולשות של החברה הישראלית. 

תודה לחברי בהנהלה האמנותית דניאלה מיכאלי, שמעון מימרן ויגאל עזרתי, לניר 
שטראוס – יוזם "אספרסו קצר", תודה למפיקת הפסטיבל גלית ברסקי ולצוות היח"צ 
עמליה איל ואלינור גליקמן, וכמובן תודה לכל האמנים, השחקנים והיוצרים. תודה לרון 
חולדאי ראש עיריית תל־אביב -יפו, ושמעון לנקי – ראש עיריית עכו, ששנים מאמינים 
בפסטיבל הכל כך ייחודי הזה, ותודה לכל המוסדות והאנשים המשתתפים בפסטיבל 

ומסייעים להמשך קיומו,

וכך אנחנו ממשיכים קדימה ! 

חג שמח וימים של שקט וטוב אצלינו ובמקומות אחרים,

שלכם

גילה אלמגור - אגמון

ברכת גילה אלמגור - אגמון

יא
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 במסלול הקצרנטו פרס בחירת הקהל ניתן 
על ידי התיאטרונטו

פרס בחירת הקהל
על שם תרין שלפי 

תרין מההצגה ״להזיז את השמש״

הפרס הוא על שמה של השחקנית הצעירה תרין שלפי ז"ל , שזכתה 
בתיאטרונטו 2019 בפרס "השחקנית הטובה ביותר לשנת 2019", על 
משחקה בהצגה פרי עטה: " להזיז את השמש" בבימויו של חנן ישי. 
בהצגה גילמה תרין את עצמה בסיפור חייה ובמאבקה במחלת הסרטן, 

מחלה שהכניעה אותה. 

השופטים ציינו וסיכמו בהעניקם את הפרס לתרין: "על התעוזה ועל ביצוע 
וירטואוזי המצטיין בלהט, ברק, הומור, רגישות, פשטות ואנושיות הפורצים 

ממנה ומגיעים אל הלבבות".

 פרס ההצגה
 פרס ציון לשבח

פרס הקצרנטו
על שם ניסים עזיקרי

פרס התיאטרונטו ע״ש ניסים עזיקרי ז״ל ניתן על ידי קרן תל־אביב לספרות 
ואמנות ע״ש יהושע רבינוביץ ופרויקט מת״ן, כמענקים שנועדו לקדם 

פעילותם היצירתית של אמני הבמה שצוינו על ידי השופטים.

ניסים עזיקרי 1939-1990
שחקן תיאטרון וצייר חובב, בוגר הסטודיו הדרמטי של תיאטרון אהל. 
שיחק בתיאטרון הזירה, תיאטרון אהל ותיאטרון הבימה. שיחק בהצגות 

רבות בהן: ״מחכים לגודו״, ״הלילה השניים עשר״, "יתוש בראש״ ועוד. 

עזיקרי נפטר בטרם עת מהתקף לב והוא בן 51. לאחר מותו החליט יעקב 
אגמון, מייסד התיאטרונטו, שהפרס להצגה הזוכה בתחרות הפסטיבל 

ייקרא על שמו.
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חייל צעיר מקבל מהצבא חופשה מיוחדת לאחר שאביו לקה בהתקף לב 
ונקבע לו ניתוח מעקפים גדול. את הלילה שלפני הניתוח הוא בוחר לבלות 
בפאב שכונתי קטן ברחוב לילינבלום, שם הוא נאחז במילים ובסיפורים 

של צוות הפאב ויושביו, בניסיון להפיג את רגעי החרדה. 

רווי אלכוהול, אפוף בפסקול של הפאב, הוא סופג לתוכו את מבול 
הפנטזיות, השריטות, הסטיות וההתנפצויות של יושבי ה-Root's Bar על 

קרקע המציאות, ופוגש מחדש את עצמו. 

"כשנכנסתי למעלית של 
איכילוב התפרקתי בבכי. 

בחוץ היה שיטפון, ידעתי 
שאני כבר לא אעצום 

עין באותו לילה אז 
נסעתי ל-Root's, ממלכת 
השורשים, המקום היחיד 

 שאולי ישמור על הלב
שלי מהמבול."

משחק:
דניאל סבג

בימוי:
טל ברנר וירון אדלשטיין

מוזיקה:
איתמר גרוס

תאורה:
עומר בולנז'ר כהן'

מחזה:
ירון אדלשטיין

במה ותלבושות:
נועה דותן

הצגת תחרות 

איכן שפועם ליבך 
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״הבן שלי נעלם. כבר חצי 
שנה שאף אחד לא שמע 

ממנו, לא ראה אותו. כלום.
 אז איפה הילד?

אלוהים יודע.
אתם בטח חושבים, מי זו 

האמא הזו שלא יודעת 
איפה הבן שלה. אבל אני 

 כאן נכון? ואני הולכת
למצוא אותו".

מאז שרות הביאה לעולם את אורי, בנה היחיד, היא הצליחה לעבור את 
החיים בצורה די סטנדרטית, או כך נדמה לפחות.

כשיום אחד, סמוך ליום הולדתו ה-18, אורי נעלם, רות מחליטה לצאת 
למסע להשיבו. במהלך המסע תתפרק תפאורת חייה, אותה היא בנתה 

לעצמה בקפידה, והיא תיאלץ להתעמת עם טלטלות החיים שהדחיקה.

האם היא תוכל להתמודד עם מה שהיא תגלה בדרך?

תודות

סתיו זילברמן

משחק:
יעל וקשטיין

בימוי:
מירב לחמן

דרמטורגיה:
אמיר פתר

מוזיקה:
גל שמי

מעצבת תפאורה 
ותלבושות:
נגה פתר

מחזאי:
כריסטופר חביב

ע. במאית:
שיר רוזנבך

צילום תמונות סטילס:
אושרי ביטון

תאורה:
הראל מרקו ישורון

הצגת תחרות 

אשמה
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סיפורה של ברונהילדה פומזל, מי שהיתה מזכירתו של ג'וזף גבלס, שר 
התעמולה הנאצי.

מחזהו של כריסופטר המפטון שאוב מתוך עדותה של פומסל, אותה 
 ,A German Life העניקה לפני מותה בשנת 2017 בסרט הדוקומנטרי

לאחר שתיקה ארוכת- שנים.

גלגולה של צעירה גרמניה, מילדות בברלין הרצופה קשרים חמים עם 
יהודים ועד להיותה חלק ממכונת ההרג הגדולה בהיסטוריה. 

מזכירה לנו את הסכנה בהפניית המבט, את הקלות בה ניתן למצוא את 
עצמנו משרתים רוע.

"האמת היא שלא רצינו 
לדעת. למרות שישבתי 

ליד השולחן שלי במשרד 
התעמולה, ידעתי לא פחות 
ולא יותר מהירקן השכונתי."

מחזה:
כריסטופר המפטון

משחק:
חוה אורטמן

וידאו ארט:
רעות שייבה

מוסיקה:
אלדד לידור

צילום:
נופר בלכנר

תרגום:
נתלי פינשטין

בימוי:
רותי אוסטרמן

עיצוב חלל ותלבושות:
לילי בן נחשון

 תאורה: 
אורי רובינשטיין

הצגת תחרות 

מזכירה 
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״איזה טעם יש לנשיקה?... 
כמו של עגבניה?

קראתי בספרים שנשיקה 
היא אושר בטעם מתוק. 

פֶּה אֶל פֶּה זה אושר בטעם 
מתוק? מה מרגישים אחרי 

זה?
צימאון? געגוע? פחד? 

תאוות רצח?...״

המשורר "אדם כמוני" לא חווה מעולם אהבה, ולא טעמּה של נשיקה. 
בנדודיו פגש עלמה זכה ויפה, שהצילה אותו מרודפיו, אך לא זכה 

לאהבתה.

מותה הפתאומי הטיל עליו צל של אשמה, 30 שנה לאחר מותה, כולל 
אשמה ברצח נשים נוספות, ונגזר עליו גזר דיון מוות. הוא נאבק על חפותו, 

מול הצורך האינסופי באהבה

מחזה:
טובה רוגל

במאית:
שרה אגמון

שחקן:
ג'סאן אשקר

עיצוב תאורה:
אמיר קסטרו

מוזיקה:
נוי קליימן

הצגת תחרות 

הנשיקה

15



"האם לא הגיע הזמן ללב 
התועה לשקוט?"

כתיבה ומשחק:
האשם יאסין

עריכה מוזיקלית:
אורי אפרת

הפקה:
נועה גולדברג רוזן

עיצוב כרזה:
גל זכאי

עיבוד ובימוי:
אלמה וייך חושן

תאורה:
דניה זמר

ע. במאית:
מאיה וולפרט

חוויות ילדות של היוצר והשחקן האשם יאסין, מהעיר שנולד וגדל בה, 
רפיח

סיפורים תוססים, סוערים, מוזרים ואנושיים, מהצד השני של הגדר

תודות

דניאלה מיכאלי, קרן יהושע רבינוביץ', נגה אפרת

הצגת תחרות 

ילדות מהצד השני 
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״ליהוק זה 90% מההצלחה 
של הצגה, שאף אחד לא 

יגיד לכם אחרת. לא במאי, 
לא קונספט, לא דימוי בימתי, 

רק ליהוק. ליהוק, ליהוק, 
ליהוק. תלהקו טוב, תצליחו".

דניאל, בן 40, נשוי ואב לבן בכור. בבקרים הוא מורה לתיאטרון ואחראי 
על אירועי התרבות בבית הספר ובלילות הוא מתמודד עם סיוטים חוזרים 

ונשנים מהעבר שלו. 

המחזה "כל אחד והמים שלו", מתמודד ומציף סוגיות מהותיות בנושאים 
שהם לב ליבו של הנרטיב בחברה הישראלית: צבא, מלחמה, מוות, שכול 
וטקסי יום הזיכרון בבתי הספר. עוסק בשאלת כוחה של האומנות, מתי 

היא שם כדי לרפא פצעים, ומתי היא דווקא זו שפוצעת. 

מבוסס על סיפור אמיתי, לצערי.

כתיבה ובימוי:
רובי קסוס

תפאורה:
נטע אמיתי

תאורה:
עומר בולנז'ר כהן

מעצבת תנועה:
נועה בוקר

משחק:
יולי סקר

מוזיקה:
אלון גלזינגר

הצגת תחרות 

כל אחד והמים שלו
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מונודרמה:
צרויה להב

חפצים מאוסף:
איציק אלבלק

אקורדיון:
איליה מגלניק

ייעוץ חזותי:
הדס עפרת

עין שלישית:
מרית בן ישראל

עבודה בימתית:
נעמי יואלי

מוסיקה ועיצוב פסקול:
יונתן אלבלק

עיצוב תאורה:
אורי רובינשטיין

פיתוח רעיונות:
דניאל כהן לוי

דימויים:
רות גוילי

"כל תחילת קיץ המושב שלנו 
 מתמלא ציפורים מתות.

אני יודעת שזה מהרעלת 
הריסוס בכרם של חנוך 

ובמטעים, ואבא שלי אומר 
שלצערו הרב זה מאוחר מדי. 
הציפורים כבר ניקרו בהרבה 

מדי פרי והוא פגוע."

עלילת המחזה מתרחשת במושב בעמק יזרעאל. הזמן: שנות החמישים 
של המאה העשרים.

מה מביא את מרים, ילדה בכיתה א', להנהיג יום אחד פוגרום ילדים בביתה 
של סבתא גלוריה, משוגעת הכפר?

מרים המבוגרת חוזרת אל הנפשות הפועלות, מהן לא נפרדה מעולם, 
ומהדהדת שאלות שלא נשאלו על אטימות לב, רוע ואלימות.

תודות

דניאלה מיכאלי, ענת רדנאי, דינה גולדשטיין, לסלי גרנות, יוסף אלבלק.

הצגת תחרות

מלאך היא קוראת לך
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״לא יודע להרכיב, יותר יודע 
לפרק. לא יודע לתקן, יותר 

יודע לשבור. עושה מכל 
מסמר בקיר חור. אתה לא 

 יודע, פשוט לא יודע.
זה לא בא לך טוב, ואתה 

נאבק ומנסה ומקלקל."

משפט אחד סתמי שאמרה לו בת זוגו - מוציא את אמיתי למסע מטלטל, 
אמיץ, מצחיק וכואב אחרי מה זה אומר להיות גבר? איך הופכים להיות 
אחד כזה? והאם כל אחד זוכה בתואר הנכסף? במהלך החיפוש אחר 
תשובות, הוא לא פוחד להישיר מבט לכפר שבו הוא גדל, לחברים 
הקרובים ולמשפחה שלתוכה נולד, שניסו ליצור אותו בדמותם, ומתעמת 

עם הגברים בחייו, במטרה להיות הגבר שהוא.

תודות

המסלול להכשרת מעגלי גברים - בית הספר לעבודה סוציאלית, 
 אוניברסיטת ת"א

תמיר אשמן, ד"ר אורן גור, שלמה פלסנר, רננה רז

יצירה משותפת:
 אמיתי יעיש בן אוזיליו

יוסי צברי

מוזיקה:
אסף רוט

תאורה:
שמואל מור

עיצוב תלבושות:
דורון אשכנזי 

ניהול חזרות:
נעמי יעיש בן אוזיליו

משחק:
אמיתי יעיש בן אוזיליו

ניהול טכני:
ניסן קלדרון

ביצוע תפאורה:
יוחי לוין

צילום וידאו:
אייל בריברם

בחסות:
מ.מ.ש.ר אספקה 

טכנית בחולון 

הצגת תחרות 

גבר

19



אירועים
בונאפרטה

כל ערב
בשעה 19:15

וב-21:15
רחבת תיאטרון יפו

נפוליאון בונאפרטה, קיסר הקיסרים, 
מתעורר לחיים ומגלה שהעולם כולו חרב 

תחת עול הקיסרים החדשים המובילים את 
כולנו לאבדון. 

יוצר: אלדד פריבס

מבצע: קאסיאן ריבקין

בשיתוף המקהלה הצעירה של 
 קונסרבטוריון קריית אונו

בניצוחו של אביחי יעקוביאן.

עיצוב: בילי רגב

Top secret
כל ערב

בשעה 19:15
וב-21:15

שלוש החיילות מאינסטינקט בסיסי נשלחו מטעם הצבא הורוד 
 לפעילות סודית מבצעית מסוכנת בעליל לחפש את השיר שיציל

את המדינה. 

הפעם באמת. עד שיצא עשן ורוד.

יוצרות: ענת דרימר יעל טל נעמה רדלר
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 מאז״ה 9 הוא בית הצעירות והצעירים

של עיריית תל־אביב-יפו

 אנחנו גאות ונרגשות לשתף פעולה עם

פסטיבל תיאטרונטו ה-32

 יש לכן הצגה חדשה? צריכים חלל חזרות?

אנחנו כאן בשבילכן.ם



לוח הצגות התיאטרונטו

 מקצרון 1: מידן האחמ"ש | מה הטעם | ציצים | שפיץ פלייר
Gett a life | מקצרון 2: אם קריאה | ארטיסט | לא בשביל משהו

תיאטרון יפו
8.4 9.4 10.4

אשמהאיכן שפועם ליבךגבר18:00

אשמהאיכן שפועם ליבךגבר20:00

גבראשמהאיכן שפועם ליבך22:00

סימטה תחתון
8.4 9.4 10.4

מזכירהמלאך היא קוראת לךילדות מהצד השני18:00

מזכירהמלאך היא קוראת לךילדות מהצד השני20:00

ילדות מהצד השנימזכירהמלאך היא קוראת לך22:00

סימטה עליון
8.4 9.4 10.4

כל אחד והמים שלוילדה זרה - גנרלית פתוחההנשיקה18:00

הנשיקהכל אחד והמים שלוהנשיקה20:00

ילדה זרה - גנרלית פתוחהכל אחד והמים שלוילדה זרה - גנרלית פתוחה22:00

מוזיאון
8.4 9.4 10.4

מקצרון 1מקצרון 1מקצרון 18:002

מקצרון 2מקצרון 1מקצרון 20:002

מקצרון 2מקצרון 22:001

מרכז תיאטרון עכו
8.4 9.4 10.4

מלאך היא קוראת לך )הסטודיו(ילדות מהצד השני )דיוואן(17:30

איכן שפועם ליבך )אולם לבן(גבר )אולם לבן(18:30

לא להתקרב )הסטודיו(הנשיקה )הסטודיו(19:30

אשמה )אולם לבן(20:00

דיכיצא )אולם אדום(אתאותילאתהרגי )אולם לבן(20:30

 כל אחד והמים שלו )הסטודיו(21:00
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מקצרון 2 

אם קריאה

"אם אתה ברחוב ואתה 
שומע את השם המלא של 
מישהו בוקע מתוך אישה, 
לא משנה מה הגיל של מי 

 שקוראים לו, זה אומר
שהוא בצרות."

״אם קריאה״

ִאּמֹות ְקִריָאה מציינות תנועה. ללא אם הקריאה, המילה יכולה לאבד 
משמעות. כך גם אנחנו. כשאימא שלנו לא קוראת לנו יותר, אפילו אם יש 

לנו שתי אימהות, לפעמים קשה לנו למצוא משמעות בחיינו. 

אני ממתין בתור במשרד הפנים כדי להוסיף לת.ז שלי את שמה של אימא 
שלי. בזמן ההמתנה אני נזכר באירועים מילדותי כבן לשתי אימהות בברזיל 

בשנות ה-80.

אני משתף את הקהל בחוויות קשות שקשורות להשתייכות המשפחה 
שלי לקהילה הלהט"בית ובחוויות שיכולות להיות חלק מחייו של כל ילד 

גם בישראל בשנת 2023.

תודות

אסנת אוחנה, שיר פופוביץ׳, אלן לי דג׳נרס, אורנה בנאי. 

משחק, מחזה, עיצוב תפאורה ותלבושות:
פאולו א. מואורה

בימוי ועיצוב תאורה:
ספיר יוסף
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״אמן חייב להיות אחר – לא 
רק העתק של עוד מישהו".

מקצרון 2 

ארטיסט

עמרי, בחור צעיר, מצלם סרטון־היכרות לאתר־היכרויות. בין ציפיות 
ותחביבים, הוא מספר שהוא מאובחן על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד 

גבוה ועל הרגע בו שמע לראשונה בחייו את המילה "אוטיסט".

דרך התמודדויות עם בתי־ספר ומטפלים הוא מפרק לגורמים את המונח 
"אוטיסט" ומספר על הדרך באמצעותה בוחרת החברה להתמודד עם מי 

ששונה ממנה.

תודות

ניסן נתיב, הוריי - ד"ר אלון וגילי לייבוביץ', הסטודיו למשחק ע"ש ניסן נתיב 
)תל־אביב(

כתיבה:
לוטוס אתרוג ועמרי לייבוביץ

בימוי:
לוטוס אתרוג

משחק:
עמרי לייבוביץ
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"הכל קורה לי, כל מה שאני 
רואה קורה לי, כל מה שאני 

שומעת קורה לי, כל מה 
שאני קוראת קורה לי, כל מה 

שקורה קורה לי"

מחזה:
גליה ברס

בימוי:
גליה ברס ועדן אהרוני

משחק:
יובל כרמל

עיצוב תפאורה ותלבושות:
דן נימרי

אם מישהו יבקש ממני שאציין מתי בערך התחלתי להרגיש את תחושות 
החרדה החדשות האלה, אהיה חייבת להודות שזה קשור בסידור של 
החדר שגדלתי בו, שבכניסה אליו עמדה דלת עץ רגילה ולצד הפנימי שלה 

הודבקה מראה ענקית.

לא בשביל משהו, אבל לגדול מול מראה עשה משהו למחשבות שלי, שאני 
לא יודעת להסביר, כי כששואלים אותי על הפרעות נפשיות אני אומרת 

שאני הכי שפויה בעולם.

תודות

תודה רבה לעמית סליקטר, טינו מושקוביץ וסטודיו למשחק ניסן נתיב.

מקצרון 2 

לא בשביל משהו 
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״מכירים את הקטע הזה 
של גוסטינג? איזה טרנד 

כיפי נכון?!? אז אני בחורה 
טרנדית מסתבר... מה אין 
גברים היום? בוא תגיד לי 

פנים אל פנים. אני מתגעגעת 
לגברים של פעם. ולי כבר 

מותר לומר את זה אני בת 
40, לא איזה ילדה בת 20 

שאומרת את זה וישר בא לי 
לתת לה איזה אחת... ".

רווקה בת 40 נכנסת למונית אחרי עוד דייט לא מוצלח. בעל כורחה היא 
מוצאת את עצמה בשיחה עם הנהג ותוך כדי משתפת אותנו - הקהל, 

במחשבות שלה, התובנות השנונות והמצב ברווקות המאוחרת.

המחזה מדבר על בדידות בעיר הגדולה, על סטיגמות שכולנו מחזיקים 
למרות שנכחיש, צביעות, מסיכות וחסמים שיש לכולנו, ועל חוסר שיקול 
הדעת שאוחז בנו ברגע בו אנחנו רואים תקווה לאהבה, לקשר, או לעניין 

בחיים.

האם מה שהחל כמפגש כפוי ורווי בדעות קדומות וסטיגמות יכול להפוך 
לקשר יפה או שתחושות הבטן לא משקרות?

שחקנית:
יעל פרימר סביר

במאי:
זיו זוהר מאיר

מחזאי:
ארז חן

מקצרון 2

GETT A LIFE
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שחקנית:
נעה אוחיון

במאית ומחזאית:
אוריה שפיצר

"התחתנו בחתונה הכי 
שמחה שיכולתי לבקש, 

והייתי לבושה בלבן למרות 
שבתוכי הרגשתי בור שחור 
עמוק, והוא שבר את הכוס 
והייתה לי הרגשה שזו לא 

הכוס היחידה שתישבר."

א׳ אופה בביתה חלות ונזכרת תוך ההכנה באלימות שחוותה מצד בעלה.
יצירה השואלת את השאלה על מהות החיים בצל אלימות במשפחה. 

האם זיקוקי הקמח ישארו? האם המצב יקפא על שמריו או שיש מקום 
לשינוי מהמעגליות הבלתי נגמרת? והאם יש מקום להפריש את החלה 

מן העיסה ולשחרר?

הטקסט נכתב על פי עדויות של נשים שעברו אלימות במשפחה. 

)הקמח שמוצג בהצגה הוא קמח כשר לפסח(

מקצרון 1 

מה הטעם 
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״טוב מאיפה מתחילים? 
נולדתי 2.6 של שומן, עצמות 
ושירותיות. המשפט הראשון 

שלי הייתה "הלקוח תמיד 
צודק" ברוסית".

מידן האחמ"ש שגדל והתחנך בסניף מקס ברנר יכין סנטר בפתח תקווה, 
מקווה סוף סוף להגשים את חלומו ולזכות במקום הראשון בתחרות סניפי 

מקס ברנר מחוז השפלה ומודיעין.

הוא ניצב בפני רגע גורלי. האם למרות האיבה ששוררת בינו לבין העובדים, 
יצליח לגייסם למשימה? 

מחזאי ושחקן:
ליאור אביבי

בימוי:
יעל גולדברג

מקצרון 1

מידן האחמ"ש
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כתיבה ומשחק:
רוני שטקלר

בימוי ודרמטורגיה:
ליאור זכאי

"...והנסיון להתנהג כאילו 
הוא נוגע לי בברך הופך את 

הכל להרבה יותר חודרני, 
אתה הרי נוגע לי בציצים, 

אני עירומה לא?..."

 ביקור בקליניקה של מר ״הרופא הכי טוב לתיקון ציצים״
עם אמא שלי ואחותי, מתגלה כביקור חודרני, משפיל ובודד.

 אולי כדאי שאהפוך למשהו אחר?
 משהו שהוא כמו כולם.

 ככה יאהבו אותי.
ככה אוהב את עצמי?

תודות

מאיה כהן

מקצרון 1 

ציצים 
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״כשהייתי ילד, אהבתי לראות 
את אבא שלי מתקן דברים. 

זה נתן לי ביטחון. כאילו 
שאין שום דבר בעולם שיכול 

להתקלקל".

אדם, 52, מקבל בירושה מאביו את ארגז הכלים שלו. במשך שנים אדם 
נמנע מלתקן דברים בבית, אבל כשהדיירת ששוכרת את דירת ההורים 
מבקשת עזרה, הוא נעתר. כשארגז הכלים ייפתח, תיפתח גם תיבת 

הפנדורה שמכילה זכרונות קסומים לצד זכרונות כואבים.

אדם יצטרך להחליט האם הוא עושה את אותן השגיאות שאביו עשה, או 
שהוא מצליח לתקן את דרכיו.

מאת:
ליאור גלציאנו

שחקן:
יואב בר-לב

במאים:
ליאור גלציאנו ויואב בר-לב

מקצרון 1 

שפיץ פלייר
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הצגה אורחת 

ילדה זרה
כתיבה ומשחק:
חדווה לוי גושן

מוזיקה:
רני גושן

קרבות במה:
כרמית בוריאן

צילום וידאו:
אייל תגר

עיבוד לבמה בימוי ועיצוב תנועה:
נירה לילי רוסו

דרמטורגיה:
ד"ר עידית סוסליק

"לאימא היו עיניים כחולות 
ויפות כמו שני אגמוני 

החולה, ככה אבא היה אומר, 
אבל אבא יצא ויחזור ועלינו 
להמתין. ותקופת ההמתנה 

שלי לא תמה. עד היום".
אנחנו נרגשות להזמין אתכן 

ואתכם לחזרה גנרלית 
פתוחה ראשונה מול קהל 

רגע לפני שיתחיל הפסטיבל. 
יתכנו עצירות טכניות."

"אבא יצא, אבל הוא יחזור, היא אמרה מחייכת, אבל העיניים סיפרו סיפור 
אחר ולאימא היו עיניים. כחולות ויפות כמו שני אגמוני החולה, ככה אבא 
היה אומר, אבל אבא יצא ויחזור ועלינו להמתין. ותקופת ההמתנה שלי 

לא תמה. עד היום".

השחקנית חדווה לוי גושן והבמאית ויוצרת התיאטרון נירה לילי רוסו שבות 
יחדיו אל פסטיבל תיאטרונטו 30 שנים מאז ההצגה המופתית 'ילדה זרה', 

שהוצגה בארץ וברחבי העולם למעלה מ-800 פעם. 

'ילדה זרה', מונודרמה אוטוביוגרפית פורצת דרך מאת השחקנית הותיקה 
חדווה לוי גושן הנוגעת לראשונה בפצעי יתמותה וביחסיה המורכבים עם 

אב נעדר ואם נוכחת לא נוכחת.
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1990

תעתועון | רמי הויברגר

1991

שלאף שטונדה 

 
דניאלה מיכאלי

1991

אהבה רוסית 

אירנה סלזניובה 

1993

דרמה קטנה | שירילי דשא

1994

הנמר | רמי ברוך

1995

הגר | ירדן בר כוכבא

1992

לרקוד עם אבא

 
איציק ויינגרטן

1997

ג'וזפין | נלי עמר

1996

יהודי בחושך 

 
שמואל וילוז'ני

2000

אנא פאיזה 

יפה תוסיה כהן 

2005

גילי | שרי וינו אלעד

2001

הקונטרבס 

מיכאל טפליצקי 

2004

בצהרי היום | יפתח קליין

1998

אל פחד | אמנון אבוטבול

2006

בטווח יריקה | חליפה נטור

2007

פשוטה | מיקי פלג

הזוכים
לדורותיהם 

 2022 - 1990
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2008

איטרוף | אלי גורנשטיין

2011

קברט ז'בוטינסקי
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טיילת מ�ר� שלמה 10, י�ו העתיקה

www.ja�atheatre.org.il 

-   ليالي يافا–هذا المساء نرقص  

بالتراضي قتل  الحافة    على 

' روميو وجوليت أم كلثوم     '  

  يف انتظار جودو      قنفذ شموليك

ملكة الحمام    الزمن االصفر

- انا من اليهود     أيام التنظيم   

باباعجينة سعدون المجنون     '  

مُنِْشطِرة  األطرش    فريد     

األمومة وليلة    ليلة  ألف     

30 بناية ٣٠ كيف تصنع ثورة      

هنا وهناك يف أرض إسرائيل         
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30 بناية ٣٠ كيف تصنع ثورة      

هنا وهناك يف أرض إسرائيل         
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هنا وهناك يف أرض إسرائيل         

העלאה מחודשת של הסאטירה המוזיקלית מאת חנוך לוין
שהוצגה לראשונה בתיאטרון הקאמרי בשנת 1970.

בימוי ועיצוב: רביע חורי 
מוזיקה מקורית: זוהר לוי 1970

עיבוד וניהול מוזיקלי: אליאס גרזוזי
תאורה: אמיר קסטרו

ע. במאי, מנהלת הצגה: סוהאד חוויס 
שחקנים-זמרים: מונה חווא, ווטאן אל-גאני, בסאם בירומי , ראמי סליבא 

הצגות ראשונות: 27.3, 18.4, 22.4, 15.5, 22.5

| צילום: ישראל הרמתי 1970

  |
  |
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