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 ב' אלול תשע"ד בס"ד, 

 תיאטרון ותרבות יהודית 

 דה רב תחומית יחיבמסגרת  בחינוך הדתי תיאטרוןמדריכה ארצית ל - ציפי מלרנכתב על ידי )

 להשכלה כללית של הפיקוח על לימודי תקשורת, קולנוע ואמנויות בחינוך הדתי(

 

 

 

 רקע כללי על התאטרון היהודי בתוך התיאטרון הישראלי -מבוא

בצורות פונטיות  פעם  03 -נזכרת בספרות חז"ל כ ת,מקום תצפי –המילה תיאטרון שביוונית משמעותה 

"אין  כמקום של עבודה זרה.התיאטראות תרטיאות ועוד. בעיני חז"ל  נחשבו , רוןטיאט ,שונות: תייטרון

ב'(  עמוד , ח"הולכין לטרטיאות  ולקרקסיאות מפני שמזבלין שם זיבול לעובדי אלילים" )מסכת עבודה זרה י

יפורי צ , בית שאן , קיסריה: ץ ישראל היו בארץ תיאטראות רביםרומי באר -ואכן בתקופת השלטון היווני 

 ועוד ....אך יהודים נמנעו מלבקר בהם . 

 . באיטליה ושמו היה "צחות בדיחותא דקידושין"  0553 -בהמחזה היהודי הראשון נכתב ע"י יהודה סומו 

"מעשה :כמו הרמח"ל כתב מספר מחזות (המחזה הועלה בארץ לפי שנים ספורות ע"י תיאטרון תאיר)

 ."מגדל עוז" ו"לישרים תהילה"", שמשון

הצגות רבות והוא פועל בארץ  01-05 -הששורשיו הם ב"פורים שפיל" העלה במאה  תיאטרון היידיה

 ובעולם עד היום .

תיאטרון השלום עליכם ואברהם גולדפאדן שכתבו מחזות במסגרת , פרץ ל. מו י.אנחנו מכירים גם יוצרים כ

 ."ו"מירלה אפרת"כנר על הגג" גמא . לדובתיאטרונים בארץומחזותיהם מתורגמים ומועלים עד היום  היידי

 

במטרה לעודד את השימוש בשפה העברית, המחזות  0211 -בתיאטרון הבימה הוקם במוסקבה 

הראשונים שהועלו בו היו "היהודי הנצחי" ו"הדיבוק" של אנסקי כשהשחקנית הראשית הייתה חנה רובינא 

 שבהכשרתה הייתה גננת .

אביב ובהמשך הוקמו בארץ תיאטראות נוספים  הקאמרי , -ז תלתיאטרון הבימה עלה לארץ והוקם במרכ

 שבע חיפה ועוד.-תיאטרון החאן ,תיאטרון באר

 הציבור הדתי צפה וצופה בהצגות תיאטרון אך באופן  מבוקר.

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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יר של אז בשעה שהדור הצעהדתי,  מגזר יצירה התיאטרונית של הלפני כעשרים שנה התרחש  מהפך ב 

אט אט נפתחו במגזר הדתי מכללות ובתי  החששות המסורתי מהתיאטרון. המחסום החליט לפרוץ את

 ספר למשחק ובמקביל הוקמו הרבה מאוד תיאטראות שהיוצרים והיוצרות בהם הם דתיים  שמעלים הצגות 

 בנושאים שונים ומגוונים .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קונפליקט של יוצרת דתית  וביטויה בתיאטרון -פרק א'

 

 עת בחלל הפנוי נוס היצירה:

 אפרת קוזין . היוצרת והשחקנית:

 

https://www.youtube.com/watch?v=pag2OHbBrsA 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pag2OHbBrsA
https://www.youtube.com/watch?v=pag2OHbBrsA
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 על היוצרת:

"כהרף המחזה אפרת למדה תיאטרון במכללת אמונה, השתתפה בקבוצת צעירים שהעלתה בעכו את 

  .בבימויה של בשמת חזןעין",  

 על המחזה:

של שחקנית אחת שמבוסס לעיתים על סיפורים אישיים של היוצרת   מחזה - המחזה הוא מונודרמה

העוסקת בחיפוש הזהות נשית האמונית של צעירה דתייה, נשואה ואם לילדים  שחשה התלבטויות סביב 

 זהותה.

 .ם ובין הלבד לביחדן האני לאלוהיבין העבר להווה, בין הפנים לחוץ, בי

   בוחרת אורית את עצמה מחדש. -בעולם שבו האמיתות לכאורה ברורות 

הנמצאת בצומת  אישה דתייה, ואורית. ,יהמחזה מאפשר לחוות רגע מתוך זוגיותם של אהרון, איש דת

רגע בו הצופים נחשפים אל  רגע מתמשך, של התקרבות והתרחקות.דרכים לגבי זהותה הדתית. זהו 

תי וגיות, עם תשוקה ורצון לחיבור אממתח היומיומי של החזקת ז. הם הפנימי רווי המתחים והסתירותלמעו

  במקביל לציר ההווה, יוצאים הצופים יחד עם אורית למסע בציר הזמן אל זיכרונותיה כילדה. עם אלוהים.

 

 הסוגיות העולות ביצירה

 יתקבל במחזה בקרב הצופים הדתיים?  כשהיצירה התגבשה ונכתבה היו ליוצרת ספקות  האם וכיצד

 היה רצון וסקרנות לבדוק האם הציבור מוכן לעסוק בנושאים אלה, לא ממקום "בועט " אלא ממקום מחובר

היוצרת מנסה לבדוק את השינויים העוברים על הזוגות הצעירים ועל דרך ההתפתחות המשותפת  .ומחוייב

 שלהם .

וגעות בבעיות הלכתיות רגישות כמו למשל נושא כיסוי הראש של מעיזה ושואלת שאלות נוקבות  הנ אפרת

 האישה הדתית, היא מעלה אותם על הבמה ומנסה להתמודד איתם .

 צורך לייצג חיפוש רוחני דתי  ומשמעותי של האישה הדתית .לה היה 

ח הדמות במחזה היא דמות רצינית ומעט כבדה ולעיתים קשה להתחבר אליה,  האם קהל הצופים יצלי

 להתחבר

  מקור השם של המחזה:

 .בקבלהמקור השם נוסע בחלל הפנוי 

כשנברא העולם הקב"ה צמצם עצמו ונוצר החלל הפנוי שהוא ההעדר, הנסתר, המקום של האדם לגילוי.  

 מייצג את מה שלא רואים. ערפלה ,בקבלה

  ליקוטי המהר"ן : ע"י צמצום נעשה חלל פנוי.

 ,נוסעת בתוך שאלות האישה הנוסעת בתוך החלל הפנוי . הספק, דרוהוא מיוצג ע"י ההעהקב"ה נמצא 

 .בתוך סימני השאלה, בתוך הקשיים

: " גם אני רוצה להיות שם עם רוח ואמונה ...להחזיק אותך ..לחבק אותך ...להניח את  מבקשת ההגיבור

 ."על חזי וללחוש לך עוד מעט גאולהראשך 
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חלל הפנוי ואני מדברת על זה מחפשת את דרכי האישית נקודת מוצא של היוצרת היא: אני נוסעת ב

 לגאולה. הדמות  על הבמה מחפשת אמונה וגאולה. 

 

 תפאורה ואביזרים :

 היוצרת בחרה  לבנות במה נקיה ואוורירית ותפאורה מינימליסטית . 

 הספה ממוקמת במרכז, אשר בבסיסה יש ארבעה גלגלים הבמה שחורה ובמרכזה ספה דו מושבית בהירה

מאופיין הבתחילת דרכם ביתם של זוגות צעירים  –החדר והיא הריהוט הביתי היחידי שקיים על הבמה 

היא מזיזה אותה במהלך ההצגה הספה נעה יחד עם השחקנית , . ולעיתים בריהוט יד שניה, במעט ריהוט

מלאי תנודות חיים , ה של אוריתוהניידות והתנועתיות של הספה היא מטאפורה לחיי, על הבמה בקלילות

כי הזוגיות , אך בפועל זה ממש לא קיים, שלמותהזוגיות הצעירה אמורה לשדר בטחון שלווה ו. וטלטלות

בחלק במרכזי אחורי של הבמה מתוח בד לבן גדול . של משברשל אורית ובעלה נמצאת ברגע קריטי 

או ממולו התוצאה  שבעזרתו השחקנית יוצרת על הבמה אפקטים של צלליות כאשר היא עומדת מאחוריו

 במהלך ההצגה ת על הבמה מרתקת .יהנרא

 יםהפמוט . יקה תוך כדי שירה וברכהשאותם אורית מדל ים פמוטבצד ימין של הבמה תלויים על חוט שני 

הפמוטים מתנדנדים  , התלויים על בלימהשל אורית ולעולמה הרוחני  התלויים הם שוב דימוי בימתי לחייה 

 ר יציבות כמו מצבה של הגיבורה הראשית .ונמצאים במצב של חוס

 בו .ילדים שהשחקנית מרבה להשתמש משחק  –במרכז הבמה מונחות קוביות מעץ 

מהם מגדל  היא פוסעת עליהם בחוסר יציבות , בונה, מגלמת את הדמות של הילדה הקטנהכאשר היא 

 .ומעיפה אותם בשעת כעס

 

 תלבושת 

נעלים חומות שטוחות וחגורה  , גרבים שחורות , שחורה בשמלה במהלך כל ההצגההשחקנית לבושה 

היא הולכת עם שיער פזור ובמהלך . לי שמאפיין נשים צעירות בגילהאטריהבגד הוא סוג של בגד נ . חומה 

כאשר היא מדליקה נרות  . ירה מניחה ומסירה אותה מעל ראשהההצגה היא עובדת עם מטפחת ראש בה

לגבי סוגיית ראשה אך בפועל היא נמצאת בדילמה יחה את המטפחת על היא מנ, די שבתומברכת עליהן מ

 כיסוי הראש.

 

 מוסיקה :

 ,ומאפיין את תחושת הזמן שנעלמת , בקצב מונוטוני המחזה נפתח עם צליל של מטרונום החוזר על עצמו

 את השיר שרה אפרת", ממעמקים  קראתיך ה'"בהמשך נשמע ברקע השיר  . את השגרה השפויה גם  אך

 . ומשתלב במהלך הצגה מספר פעמים והוא נשמע על הבמה כפלייבק 

היא שרה את "שמור וזכור " מתוך השיר לכה דודי שמושר בתפילת , וכאשר היא מדליקה את נרות השבת

 ערבית  של ערב שבת.

  משחק ותנועה

 ת העוברתכנה ומשכנע ,הבמה דמות אמינההיא מביאה אל , ק של אפרת הוא מאוד אמין ומשעשעהמשח 

אנחנו חווים את מצוקותיה והתלבטויותיה לגבי אורית,  -דמות של הבחורה הנשואהאמצעות הב. טלטלה
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ותמימה הצועדת  של אורית הילדה היא מגלמת ילדה קטנה טובה הבדמות . ועוד תה אמונ, הזוגיות שלה

 ,ל אפרת הוא אמיןהמשחק ש ולהתמודד עימם. בהםלעמוד  נתקלת במכשולים ומצליחה  ,אל עבר החיים

יא עושה משלב קלילות ותנועתיות על הבמה ,למשל כאשר היא מתייחסת לדילמת כיסוי הראש ה  ,משכנע

מסע של . זהו בין יציבות לתלישות, ועה מסמלת את חייה והתלבטויותיההתנ, זאת תוך כדי ריצה במקום

 פרוק ובנייה מחדש.

 

 נושאים לשיחה ודיון

 ערכיים , באים לידי ביטוי ביצירה?, והלכתיים,  אלו  קונפליקטים אמוניים 

 )?אילו דילמות הלכתיות עמדו בפני היוצרת על הבמה וכיצד פתרה אותם?)לדוגמא נושא השירה 

 ? איך היוצרת הביאה לידי ביטוי את הקונפליקטים באמצעות מרכיבי התיאטרון 

 ? איך האביזרים במחזה מבטאים את הקונפליקטים 

 תית עם המטפחת והקוביות  כביטוי בימתי להעצמת הקונפליקט העבודה הבימ ותאר 

 ?איך עיצוב החלל סייע להעצמת הקונפליקט 

 ? איך שם המחזה מתכתב עם הרעיונות המובאים בו ומה משמעות השם 

 .האם לדעתכם יכול המחזה לדבר לקהל שאינו בא מעולם תרבותי דתי? נמקו 

  

 

 זות של יוצרים שאינם דתייםהתמודדות עם  זהות יהודית במח -פרק ב'

 

 בית ליסין  –עלמה ורות / גורן אגמון 

https://www.youtube.com/watch?v=HNA7m2e3m6Q 

 

 :תעל המחזאי

בת קבוצת שילר לשעבר, בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. כמחזאית אגמון היא גורן 

שונים. בין המחזות הבולטים בשנים האחרונות: היורשת, מכתב  בתאטראות בישראל העלתה מחזות

ער )אני ואחי הקטן, לנעה, קפה ערבה, עלמה ורות, אמא מאוהבת. כמו כן, כתבה מחזות לילדים ונו

 :סים שוניםוכן זכתה בפר מעפילים קטנים, החבורה

 1333, ראש הממשלה לסופרים ומחזאים פרס  

 1330ב לנועה השנה, מכתמחזאית 

 (0225ה"חבורה" בפסטיבל הצגות הילדים בחיפה ) –המחזה הטוב ביותר והצגת השנה 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNA7m2e3m6Q
https://www.youtube.com/watch?v=HNA7m2e3m6Q
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 על המחזה:

 עלמה ורות הן שתי נשים המייצגות עולמות מנוגדים בחברה הישראלית:

ת מבני ברק העומדת להינשא בשידוך טוב, כותבת רומן ביכורים סוער אשר מספר על רות, צעירה חרדי

 סוד חייה: הטרדה מינית שחוותה. היא שולחת אותו לפרסום לחברה להוצאה לאור.

מתלהבת לשני ילדים בוגרים, היא בעלת ההוצאה לאור ועורכת ספרים אשר  עלמה, אלמנה ואם 

ישרון מבטיח, עלמה מבינה לרגשותיה של רות ומאמצת אותה מהתגלית ורואה בסופרת האלמונית כ

 לחיקה.

לעולם החילוני ונדרשת לחיות חיים כפולים על מנת להוציא  תעקב היחסים שנוצרו בין הנשים רות מתוודע

לאור את ספרה ללא ידיעת משפחתה. אך כאשר עיסוקיה של הצעירה נחשפים היא צריכה להתעמת מול 

 סרת על הוצאת הספר המכפיש את שמה.משפחתה המסורתית האו

נאמנותה של רות לעלמה מתערערת גם על 

רקע מערכת היחסים הטעונה שעלמה מקיימת 

עם בתה, צעירה מרדנית שחזרה לא מכבר 

 בתשובה ונתקה כל קשר עם האם.

 מה שנראה בהתחלה כאובססיה של מו"לית

ה"מריחה את רב המכר הבא", מתגלה בהמשך 

ח את העולם החרדי בו כאינטרס אישי לנג

 מאיה.-  בתה בחרה

 

 המחזההנושא המרכזי של  

שים המגיעות משני עולמות המחזה מתאר למעשה את מערכת היחסים החמה והמאבק של שתי הנ

על טראומת הילדות שחוותה רות הצעירה,  קשהמעוניינות להוציא לאור את האמת ה שתיהן .מנוגדים

 יא מוצאת הרבה במשותף עם הצעירה. טראומה שאותה מבינה עלמה ודרכה ה

השתיים עומדות כנגד כל המתנגדים והמפקפקים הנמצאים בקרבתן ומנסים לגרום לכך שהספר לא 

 יתפרסם.

 ,, במדינה אחת, בטריטוריה משותפתהמחזה מדבר על שני "מחנות" שונים הקיימים בחברה הישראלית

רים כה רבים, מה שנחשב כתיקון במחנה האחד כפי שזה קורה במקו ,כאשר כל מחנה מביע את עמדותיו

 נראה כקלקול במחנה שמנגד.

החג שבו  זמן התרחשות העלילה הוא בין נר ראשון של חנוכה לנר השמיני. ולא בכדי. שהרי חנוכה הוא 

מתקיים המאבק בין התרבות המערבית המיוצגת על ידי החילוני לבין התרבות היהודית המיוצגת כביכול 

 י.על ידי הדת

חנוכה ידוע כחג שבו התחולל נס, כנראה שנס כלשהו צריך להתקיים בעלילה. אולי פיוס בין עלמה, 

לי הנס יקרה דווקא לרות, הצעירה החרדית שהחליטה לכתוב והמו"לית, לבתה מאיה שחזרה בתשובה. וא

ה שנפלה קרבן לא כחרדית, דווקא, אלא כצעיר –ספר אישי מאוד שיביא לה את התיקון המיוחל מייסוריה 

לרב שקירב אותה אליו, וקצת קרוב מדי. אבל זה לא התיקון שהיא מחפשת, שהרי לא חטאה. אלא התיקון 
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 של משפחתה, ובעיקר של אמה שבחרה להעלים עין, והעדיפה את חסות העדה על שלום בתה.

   

 קונפליקטים בעלילה

 הקונפליקטים המרכזיים בעלילה הם:

עלמה המו"לית העקשנית והשתלטנית, העומדת על עקרונותיה לבין הבת קונפליקט ראשון הוא בין 

 המרדנית אשר חזרה בתשובה והתרחקה מבית משפחתה.

מאיה, שמנסה לחדש את הקשר עם האם דרך יצירת קשר עם אחיה אמיר, עושה זאת לא מתוך אהבת 

עלמה, שמנסה ככל  אם, אלא כדי להשיג את מטרותיה שהן שמירת כבוד החברה החרדית אליה נכנסה.

יכולתה לרצות את בתה על מנת שתשוב לזרועותיה לא מוכנה לותר על ה"אני מאמין" שלה ומתפרצת 

עליה שתחזור להיות כפי שהייתה בבגרותה. נוצרת בעיה כאשר מאיה דורשת לא להוציא לאור את כתב 

לותר על הוצאת אינה מוכנה  היד שעלמה שלחה לה, אשר מכפיש לדעתה את העולם החרדי, עלמה

האמת לאור, גם כשהיא יודעת שהוצאת הספר יהרוס את משפחתה של רות והן את משפחת בתה ואותה. 

 מאיה מנסה לגרום לכך שהספר לא יתפרסם בכל מחיר.

 

שרוצה להוציא את הספר שכתבה לאור כדי קונפליקט שני הוא בין רות הצעירה החרדית המוכשרת 

חייבת  .ועל כן היא בכך להשמיע את קולה המושתקילדותה וב מהטראומה הקשה שעברהלהשתחרר 

בין אמה ודודה אשר מונעים זאת ל . לחיות חיים כפולים בין העולם החרדי לבין בריחה לעולם החילוני

ועל  על כבודה של רות  שומרים על משפחתם, לפי הבנתם, החברה החרדית ממנה ושומרים עליה בתוך 

 כבודו של  הרב .

 

נות מרכזיות הכוללות את הקונפליקטשתי סצ  

 

 הקונפליקט בין מאיה לעלמה סגל:  

בזמן שעלמה ומאיה יושבות עם אמיר בארוחת החג, לעלמה קשה לקבל את העובדה שהבת שלה 

היא מבקשת ממנה . באופן פנאטי במיוחד שינתה את חייה באופן כה קיצוני ומתייחסת ליהדות

מנת שתוכל "לזהות" דבר מה מעברה של מאיה. כתוצאה שתלבש את בגדיה הרגילים מעברה על 

את השביס כדי להראות לאמה שקצצה את שיערותיה. האם והאח אמיר  מאיה מכך מורידה

 המראה.נבהלים מן 

 מכשרותן שלחוששת היא כשהשלושה יושבים לארוחה של לביבות חנוכה, מאיה מהססת משום ש

אתה מחבת ולא הטבילה אותה היא מסרבת  הלביבות. כאשר היא מגלה כי האם רק הכשירה 

 היא  הלאכול. כשעלמה נגשת אל המטבח ומוצאת שהמחבת אכן תוצרת הארץ ואין צורך בטביל

נזכרת כי השנה זוהי שנת שמיטה והיא לא מסכימה לאכול מבלי לדעת אם הירקות אכן מאושרים 

שאול אותו לגביי מקור מוחמד ול ןמבקשת מעלמה להתקשר לירקלאכילה  בשנת השמיטה. מאיה 

הירקות. עלמה, שהתאפקה במשך כל הזמן הזה לא מוותרת על עקרונותיה ומסרבת להתקשר 

 לירקן מוחמד. 
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 מאיה מתקשרת לרב וכתוצאה מכך עלמה מתעצבנת ולוקחת את הצלחות והאוכל מן השולחן.

ה בבתה כאשר חוזרת עלמה מן המטבח היא מתיישבת על הספה, מתרחקת מהבת והבן ומטיח

"נגררת" ולא חושבת בעצמה על דרכי החיים, אלא בוחרת שעל כך שמאז ומתמיד הייתה ילדה 

ללכת  למקומות שמנהלים את המחשבה שלה.  כך  ברחה מהצבא כדי ללמוד תורה ולהתחתן 

 בגיל צעיר. 

מאיה משיבה כי משפחתה אינה מעריכה את אמונותיה ולועגת לה מאז שחזרה בתשובה, ודורשת 

למה לגנוז את הספר המכפיש את שמה הטוב של הדת, ואילו עלמה, כאשר שומעת את דברי מע

בתה נפגעת מכך שהבינה כי מאיה חזרה רק בכדי להשיג את מטרותיה ולא מתוך אהבה וגעגועים 

 לבית הישן.

מאיה יוצאת מהבית בעודה אומרת שבעלה מחזק אותה מספיק ואינה צריכה עוד אנשים נוספים 

 ילו האל מסמל עבורה דמות הורה.לכך, וא

 

 קונפליקט בין רות לאמה רבקה: 

בסצנה בה רות נמצאת בביתה, היא מנסה להסתיר את הספר החדש שהשאילה מעלמה 

"המאהב", אך לשווא. האם מגלה על קריאת הספר עוד בזמן ניסיון ההסתרה וקורעת את כריכתו. 

כן לא אמור להיות לה שום עניין בהם. היא צועקת על רות שספרי החול הם ספרים טמאים ול

בנוסף לכך, האם מוסיפה כי היא רוצה לחתן את הבת כמה שיותר מהר בשידוך טוב משום שכולן 

 מתחתנות והיא רוצה שהבת תיקח חלק בכך גם.

 רות הבוכייה בורחת לחדרה ובו בזמן האם מדברת עם הדוד על התנהגותה של רות.

ומספרת על הספר שקבלה, אשר נכתב ע"י רות. רבקה  לפתע מופיעה מאיה בבית המשפחה

כועסת על כך שהבת כתבה ספר כה מסעיר הגורם בושה לחרדים  ואוסרת על רות לצאת מן 

הבית. היא מכריחה אותה לכתוב על דף הסכם שבו היא מתחייבת לא להיפגש עם גברים, לא 

כותבת את הנאמר על הדף,  לכתוב ספרי "בושה" ולשכוח מהוצאת הספר לאור. בלא ברירה רות

 אך מסרבת לחתום.

 

בנוסף לכך, ישנה הסצנה בה עלמה משכנעת את רות לספר את האמת על ההטרדה שעברה בפני 

רות, משתכנעת לספר על המקרה שחוותה, ומדברת על כך ששבע שנים חיה ללא  האם והדוד.

הדוד קובע כי אם למדה.  נפלה קורבן לאלימות בספריית הפנימייה בה 01מנוחה, בעודה רק בת 

 האירוסים יבוטלו הוא ישלח את רות לארה"ב בכדי שלא יזהו אותה.

סא בו ישבה על הרצפה ומטלטלת יהאם התשושה מהתנהגות בתה צועקת על רות, זורקת את הכ

 את בתה ודורשת שתחזור בה ותגנוז את הספר. 
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 תפאורה ואביזרים:

ה מתרחשת בתחילת המחזה ניתן היה לראות כי העליל

בבית ממעמד גבוה, ניתן לראות כי זהו בית חילוני 

 .תימודרני, התפאורה הינה תפאורה ריאליסט

 כולל:סלון ה

שולחן עגול קטן  ,עשויה מעורכורסא שחורה גדולה  

 מזכוכית ועליו אגרטל פרחים צהובים

 ספרייה גדולה ממדפים לבנים הכוללת ספרים רבים

 מדפי הספרייהמצאת בין פלזמה הנ ה טלוויזי

 כוללת: פינת אוכל

 .שלושה כסאות עץ בצבע ירוק בהירו שולחן עגול

 כוסות יין, צלחות ובקבוקי אלכוהול. ובתוך הארוניתעץ בצבע ירוק בהיר תואם לכיסאות 

 ליד הארונית, על הקיר ,תלויה תמונה של אב המשפחה שנפטר.

 .עצים מרפסת רחבה שלצידה מונח עציץ צעיר, המרפסת משקיפה על

  בצבע שחור. מפרקט עשויה  רצפהה

 .צבע הקירות הוא לבן

 

תפאורה שונה,  דרכו ומתגלהמרפסת הבית החילוני נפתחת כחלון לאחר שינויי הסצנות הקהל מגלה  ש

 הבית החרדי הכולל: -בית הנראה פחות מודרני ,של בית אחר

 שולחן עץ רחב שעליו מפה לבנה.

 שולחן האוכלמספר כסאות עץ גבוהים מסביב ל

  כוללת ספרי קודש רבים ,ה נסגרת על ידי דלת זכוכיתו ממדפי עץהבנויה  ספרייה 

 צבעי בורדו וחום הםצבע הקירות 

 על הקירות תלויות תמונות משפחתיות, מסגרות התמונות רחבות העשויות עץ

 יה גם היא מעץ חלון שמסגרתו עשו

 על אדן החלון מספר חנוכיות עם נרות חנוכה.

 

מורכבת עם פתרון מצוין להצגת שני מתחמי המגורים השונים, הבמה חולקה היטב  הצגה עוצבה תפאורהל

אך באותה שעה גם יצרה . לבין העולם החרדי עם מעין קיר חצי שקוף שמפריד ביניהם  בין העולם החילוני

 חלל גדול ונאה שמאפשר חופש תנועה לשחקנים.

 השונה:ניתן להשוות בין הבתים ע"י התפאורה 

מכיל  ריהוט מודרני וכאשר מסתכלים על תפאורת הבית החילוני ישנה הרגשה שהמקום רחב ידיים  

צבע הקירות גורם להקטנת החדר, והריהוט , יוצרת  הרגשה של צפיפותתפאורת הבית הדתי חרדי 

 צפיפות  .את תחושת ה המרובה יוצר 

של העולם  כביכול  את הסגירות  גורה ומייצגתהספריות קיימות בשני הבתים : בבית החרדי הספרייה ס
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 של החברה החילונית . כביכול  יה פתוחה ומייצגת את הפתיחותיפרדתי ובבית החילוני הס –החרדי 

 

  שימוש סימבולי באביזרים

 

 ארוחת חג:

מביעים את הקרע בין העולם החרדי   -צלחות וסכו"ם חד פעמיים, מחבת חדשה וכשרה, ירקות ולביבות

 ם החילוני.לעול

כאשר עלמה מזמינה את מאיה לארוחת נר ראשון של חנוכה היא מנסה לגרום לבתה להיות מאושרת 

 ולהרגיש בנוח בכך שמכינה לה את הלביבות עם המתכון  האהוב על מאיה .

הסכו"ם והצלחות הם חד פעמיים  על מנת לשמור על הכשרות, עלמה גם טרחה וקנתה מחבת חדשה אך 

א יכולה לאכול ,כי המחבת לא הוכשרה כראוי ,והירקות שנקנו בשנת השמיטה לא נקנו גם אז מאיה ל

 ממקור מספיק כשר ומהימן .

 כל בעיות הכשרות האלה מעצימות את הפער בין האם לבת .

 

 

 תלבושות, איפור ותסרוקות

 היא אשת עסקים עקשנית ושתלטנית לעתים. ,המו"לית ,עלמה

  ות.וסמכותירם רשמיות הכלכלי  מעמדעל  מעידים הם יייוקרת בגדים היא לובשתבכל משך ההצגה 

 

, אחרים ודאגות לצרכים אישיים בלבדלצד חוסר התחשבות בהחלטות בניגוד ללבוש המחויט והסמכותי, ו

 .ניתן לראות כי דמותה של עלמה מאופיינת ברכות ופגיעות

 

רטס יבנה של עלמה. מחליף כתריסר טי ש -אמיר 

וסיף רבות לצבעוניות מים, דבר שבצבעים שונ

הפך את הדמות של אמיר וההצגה והמראה הנאה 

 מכנסיי דגמ"חבש ולגנדרן. בין השאר הוא ל

"נעלי צבא", נעלי עור גבוהות, אטומות  ,חולצה לבנה

 וכבדות משקל, בצבע שחור.

 .סקית צבאיתד עם  שרשרת הוא עונד 

 מכנסי הוא לובשבכל שאר הסצנות האחרות בהצגה 

 מתויגות במותגים שונים  Tג'ינס ומגוון חולצות 

היחיד של עלמה, הוא  נשאר לגור אמיר הוא הבן 

אחותו מאיה בגלל ה של עזיבהתה עקב מות אביו וא

מו ובכך עוניין שגבר אחר יכנס לחייה של אחזרתה בתשובה. הוא אוהב ודואג לאמו, אך מצד שני הוא מ

 לבדה. יוכל ל"השתחרר" מבלי להשאיר את האם

מערכת היחסים בינו לבין  נראה כי אמיר הוא דמות המאופיינת בטבעיות, חברמניות, חביבות, התחכמות,
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 מו הייתה טובה .א

החלפת חולצותיו הרבות של אמיר מראה כי האדם גנדרן שאוהב להראות טוב ולגוון בצבעוניות רבה , הוא 

 במותגים ועל פי צו האופנה. גםמרושל אך בחור משוחרר חופשי ,חסר גבולות מדי פעם לבוש באופן 

 

 

 משחק

 

יוצאת קיבוץ ומו"לית במקצועה,  מגלמת אישה יונה אליאן קשת -עלמה 

יונה . אם לבן ובת. בעלה, מטפס הרים, נהרג בעת טיפוס ובעקבות מותו

חזקה ושתלטנית, זקופה גאה  -אליאן יוצרת דמות מעניינת של עלמה

רכה בעימות שלה עם בתה ועם משפחתה ועקשנית בדעותיה, נשברת ו

של רות, וקלילה ומשעשעת ברגעים הנכונים. מי שמסייע לה במיוחד 

היטב את תכונותיה של לגלם צליחה יונה מבעניין הזה הוא בנה, אמיר. 

ועצמאית מצד אחד, אולם מצד שני שבורה  אישה חזקהכעלמה, 

 לרסיסים עקב מצבה המשפחתי.

 

נוצר ויכוח,  נראה  , ת משפחת רות החרדיתה הופיעה בביכאשר עלמ 

 משתמשתהיה כי עלמה יודעת הרבה על העולם החרדי בכך שהיא 

 בביטויים וציטוטי פסוקים.

נשמעה משכנעת  לעתים במהירות ולעתים באיטיות, מדברת שמה דגש על העיצורים והתנועות,היא 

 )דיקציה(. תובטוחה בדבריה ובמקום בו נמצא

 ציה המתאימה .ונציה, והתאימה את הטקסט לאינטונרבות באינטשתמשת מהשחקנית  יונה 

 

האלמנה הדתית  של רות העוסקת בהכנת פאות לנשים  -משחקת בתפקיד אמה  מאיה מעוז - רבקה

על משפחתה, , ושומרת על החברה החרדיתבבית. מנסה בכל כוחה למנוע מבתה להוציא את הספר לאור 

שידעה על מעשיו בעת התרחשותם והעלימה עין על מנת שלא לגרום  כבוד הרב למרותעל לפי הבנתה 

 לנידוי המשפחה בקרב האוכלוסייה הדתית.

וח לחשוף את החולשה, את הפחד מאיה מעוז מגישה משחק מרתק, שבו היא מצליחה באמצעות ביטויי כ

על שלום מאשר קהילה המחיר שהיא משלמת כאשר מעדיפה לשמור על חסות העל תי ואת ההכרה, האמ

 בתה. התפרצויות הזעם שלה מבטאות בעוצמה את חוסר האונים כשהיא לכודה ב"רשת" . 

 

 

 דימויים בימתיים

 זהו דימוי חשוב ומרכזי מאוד ה"מחזיק" בעצם את כל עלילת המחזה: -ספר / ספרים 

 עלמה היא אישה חילונית  העוסקת בהוצאה לאור של ספרים. ניתן לקרוא לספרים הללו "ספרי חול", 
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 העוסקים בנושאים שונים .

ול" משום אם ניתן לומר בתוכן של "ספר ח רות מבני ברק כותבת רומן ביכורים מסעיר שעוסק גם הוא,

המספרים את סוד חייה הנורא הקושר עמו גם את רב הפנימייה בה למדה , תייםשמכיל בתוכו אירועים אמ

 בעבר. 

 

 בין מהות ספרי החול לספרי הקודש:בעיני המחזאית ואה זוהי בעצם השו

"עם הספר", עם ישראל, נשען והתנהל כל ימי חייו על ספרי  הקדוש המביאים לעולם את החוקים 

 והמשפטים על פי ההלכה היהודית .

 ועלמה מביאה את הספרים על פי תפיסת העולם החילוני הפתוח.

ותו בהקדשה אישית על גבי כריכתו של עלמה מחזיקה ספר יקר ללבה אשר בעלה המנוח הוקיר לה א

 הספר הנקרא "המאהב".

 היא צריכה להתחתן בשידוך טוב . רות, שאביה נפטר מוריש לה ספר כצוואה ובו כתוב כי

 ספרי קודש אל מול ספרי חול.

 .יות בעלילה ובדמויותוכפילושתקפויות דימוי טקסטואלי של ה

 

 

 וואת נסיבות אישיות:המחזה בנוי כאמור כמשוואה רעיונית, אך גם כמש

מהות אלמנות, ומותו של אבי המשפחה מערער במידה מסוימת את האיזון בתוכן, ומטיל עליהן ישתי הא 

 אחריות על שאר בני המשפחה.

 ספרי אמת המבוססים על מקרי אמת. -היא מוציאה לאור של ספרי חולעלמה 

על נשיותה של האישה עקב רבקה עוסקת בהכנת וטיפוח פאות בביתה, כאשר פאה אמורה לשמור 

 הסתרת השיער. 

עלמה יוצאת הקיבוץ חוותה גם היא הטרדה מינית בגיל צעיר ולכן מוצאת דברים במשותף עם הצעירה 

ומעודדת אותה לדבר על הנעשה ולהוציא אותו לאור. לעומתה, האם רבקה מנסה לסתום את פיה של רות 

 ולהעלים עין מן הנעשה.

ואילו הבית הדתי מנסה לגונן  צדק וגילוים של  חשיפת הרגשות, ני מעודד החילו)ניתן להבין מכך שהבית 

 ולהסתיר זאת(

 :הבנות, כאמור, מוצגות כמראה הפוכה 

 מאיה שחייתה את חייה כחילונית התחזקה באמונתה וחזרה בתשובה, ונישאה. 

ך לא יוצא אל הפועל. רות שחייתה את חייה כחרדית לכל דבר עומדת להתחתן בשידוך אך לבסוף השידו

 נראה כי רות בדרכה לחזור בשאלה.

 ספר בהוקרה וספר כצוואה.
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 בין נר ראשון של חנוכה לנר השמיני.זמן עלילת ההצגה הוא  -חנוכה וחנוכיות

צבעי האש אלו צבעים חמים המביעים את 

  הצורך האנושי בהצגה ליחס ואהבה.

בבית צבעי האש הבוערת על נרות החנוכייה 

 זור החשוך.משפחתה של רות מאירים את הא

זור החשוך הוא בעצם דימוי לביתה של רות הא

הסוגר בפנייה את דלתות אמירת האמת ומאלץ 

ל משך ימי אותה כביכול לשמור על סודה לכ

זור החשוך מתעמעם חייה, אך בבוא האור הא

בו היא יכולה לספר את ספורה מבלי לסתום את פיה ומבלי צאת אל תוך עולם ורות מוצאת את עצמה יו

 שאנשים יעלימו עין.

על החנוכייה שבתחילת ההצגה היה מונח נר אחד, בסופה היו מונחים כל הנרות ובכך מסמלים את שמונת 

 יציאה מן החושך אל האור. -ימי העלילה

 האחרון בחנוכייה בסוף העלילה עלמה שנותרה לבדה ומדליקה את הנר 

 

 

 

 

 :נושאים וקונפליקטים לדיון

  בדרכו נושא בחובו את רוב הקונפליקטים העולים בחברה הישראלית בין דתיים המחזה

. וחילוניים זהו ומנו אותם אחד לאחד

 

  האם יהיו ההבדלים לדעתכם  –התמודדות עם נושא החזרה בתשובה /חזרה בשאלה

 שיהיו בייצוג הסוגיה בעיניים של יוצר דתי?

  מה  דרכו התעלם התיאטרון הישראלי מהחרדי, הדתי וכל התרבות היהודיתבראשית

ביקורתית כפי שהיא  אל הבמה ואפילו בדרךחזרתו של הדתי  אומרת עובדת  לדעתך

  ?מופיעה במחזה
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  9002  ,תיאטרון הקאמרי –הבדלה / שמואל הספרי  ב.

http://youtu.be/Ui54gJHsnMI 

tu.be/m8QYGXB6iL8http://you 

u_I-http://youtu.be/7WfPzc7 

http://youtu.be/YOKGQxL_D90 

 

 

 

 

  :המחזאיעל 

היסטוריה של עם ו קבלה ,פילוסופיה יהודית בבגרותו למד .דתית למשפחה רמת גןהספרי נולד והתחנך ב

לאחר מכן למד  .יציאה בשאלה בשנים אלו עבר תהליך של .ירושלים ,אוניברסיטה העבריתב ישראל

פרש הספרי עם קבוצת סטודנטים מלימודי התיאטרון  1981-ב .אוניברסיטת תל אביבב תיאטרון בימוי

שהבולט  ,מחזות קבוצת תיאטרון ייחודית, שבמסגרתה העלה חמישה ,"התיאטרון הפשוט" וייסד עמם את

 .הקאמרי תיאטרוןאותו כתב וביים ב )0295 )שקידו" שבהם הוא

"קידוש", "חמץ", "שבעה" ו"הבדלה" הציג  במחזותיומחזותיו עוסקים לרוב בנושאים אקטואליים וטעונים. 

 .יאת חייה של משפחה דתית לאומית באור ביקורת

מצליח לעורר בקרב הקהל שאלות רציניות שאינן פשוטות כלל  היא שהו ייחודיותו של הספרי כמחזאי, 

ועיקר ואף לגעת בנקודות כואבות ורגישות, אשר מעלות סימן שאלה גדול לגבי מהותה של החברה 

ל ערכיה. כמו כן, יש לו יכולת מצוינת לחבר בין אירועים היסטוריים, אשר הישראלית בדגש על מוסריותה וע

http://youtu.be/Ui54gJHsnMI
http://youtu.be/Ui54gJHsnMI
http://youtu.be/m8QYGXB6iL8
http://youtu.be/m8QYGXB6iL8
http://youtu.be/7WfPzc7-u_I
http://youtu.be/7WfPzc7-u_I
http://youtu.be/YOKGQxL_D90
http://youtu.be/YOKGQxL_D90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/1981
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99
http://cafe.themarker.com/media/t/124/517/7/file_0_original.jpg
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מהווים את סלע קיומה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית, לבין סיפור אנושי, אשר יכול לגעת בכל 

 אחד ואחד מהיושבים בקהל, ובסוף ההצגה נותר חומר רב למחשבה. 

 

 

 המחזה על 

המחזה "הבדלה" הוא מחזה נוסף בסדרת מחזות של המחזאי והבמאי שמואל הספרי אשר הועלה 

בתיאטרון הקאמרי, והוא בא בהמשך למחזות "קידוש", "חמץ" ו"שבעה", ואף הוא עוסק ביהדות ובמסורת 

  .וחושף פנים נוספים בחברה הישראלית

ילת המחזה מתרחשת לאחר מלחמת ששת הימים ומתמקדת בשתי משפחות דומות, לכאורה, ולו בשל על

 העובדה שמדובר במשפחות דתיות ושומרות מסורת.

 אבנר הוא בנם היחיד של נתן ושל שרה לבבי, ניצולי שואה  המתגוררים בחולון, 

 ומבוססים כלכלית היטב,  ושרהל'ה היא בתם של יעקב ושל לאה חבויניק, דור שביעי בירושלים 

 רוצים להינשא.  ושרה'לה אבנר 

רוצים כלל ועיקר, ברם, בעוד שהוריה של שרהל'ה מרוצים יחסית מהחתן המיועד, הוריו של אבנר אינם מ

 מו : "אני לא אוהבת שקוראים לה בשם שלי...". וכפי שמצהירה א

פחות, ומעמידה במבחן את שרשרת של אירועים בלתי צפויים נוצרת כתוצאה מהמפגש בין שתי המש

 כוחה של האהבה על אף השוני הרב והקשיים.

האש ועל פרי הגפן  , צאי שבת , ובה מברכים על הבשמיםכידוע, ה"הבדלה" היא ברכה/תפילה  למו 

 לימי השבוע . -כשהמטרה היא להבדיל בין קודש לחול, בין השבת לימות החול 

לם עד מהרה מובן כי לא מדובר בהבדלה היחידה, אלא המחזה עצמו נפתח בתמונת ההבדלה הזו, או 

 קיימים פערים קיצוניים בין המשפחות ובין השקפותיהן. 

בהגדרתו המחזה הוא דרמה משפחתית מרגשת, אולם הטיפול בנושאים הרציניים דווקא נעשה בצורה 

 מלווה בצחוק רב שבוקע מהקהל. ועל כן ההצגה הומוריסטית ובאמצעות אלמנטים מהסאטירה 

  

 :מרכיבים תיאטרוניים

 

לשקף את  מצליחהשעיצב דרור הרנזון  התפאורה

הסביבה הטבעית של כל אחת ואחת מהמשפחות. 

ב בצנעה, כאשר ביתה של משפחת לבבי מעוצ

הספרייה מהווה חלק בולט בסלון, והיא סמל 

לעקרונותיהם המוצקים ולמוסריותם. לעומת זאת, 

ביתה של משפחת חבויניק כולל אביזרים יוקרתיים 

יותר כיאה למעמד המשפחה ולחשיבות שהיא 

גם את הסביבה אליה הדמות משתייכת מדגישות התלבושות שעיצבה אורנה סמורגונסקי מייחסת לכסף. 

 וכן את קווי האופי שלה. 
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 :המשחק

  .שרה ונתן לבביפקיד זוג נשוי בתמשחקים כ גיל פרנק ולצידה  ענת וקסמן

רמור ואת הסרקסטיות אשר את המ מדגישהענת וקסמן  

מאפיינת את שרה ולמרות שיש לה אישיות חזקה 

ודומיננטית שלא לומר שתלטנית, בעלה הוא זה אשר בסופו 

של דבר מקבל את ההחלטות בבית. מנגד, גיל פרנק הדגיש 

ולמרות  את עקרונותיו היצוקים היטב ואת מחויבותו אליהם,

סגת מהם אם בהתאם לדרישותיה של זאת הוא מוכן ל

שתו ואם בהתאם להחלטה אישית שלו. כמו כן, הדגיש א

בהתנהגותו את תחושת הגאווה שלו במדינת ישראל 

 ובהישגיה. 

   

 כזוג נשוי  מוטי כץולצדה  גילת אנקורי

עיצבו דמויות קריקטוריסטיות  לאה ויעקב חבויניקבתפקיד 

 יחוד דמותה של לאה. התנהגותם המוחצנתיחסית, ובי

יחסית אשר מאפיינת את החברה הירושלמית הובאה לידי 

ביטוי בדייקנות ובלי שמץ של זיוף באמצעות טון ושפת הגוף המתאימים. גילת אנקורי עיצבה היטב את 

דמותה של האישה עקרת הבית וחסרת ההשכלה, שלא לומר חסרת השכל, והמחישה את העובדה 

ר בדמות מגוחכת. מנגד, מוטי כץ הביא לידי ביטוי את העובדה שידו בכל ויד כל בו, ולמרות שהוא שמדוב

מצהיר שהוא יהודי מאמין, יש לו פרשנות משלו לכל חוק ולכל מצווה, כך שמדובר בדמות מושחתת 

 בפני הכלל. נוכלותו מהיסוד, ובמידה מסוימת אינו מסתיר זאת, אלא חושף את 

   

 גילמו את הדמויות בצורה טובה לב בתפקיד שרהל'ה-דן שפירא בתפקיד אבנר וליאת הר, הזוג הצעיר

מאוד, וניכר השינוי שהן עברו במהלך ההצגה. אבנר הפך מסטודנט עתודאי, אשר זכה לשבחים במלחמת 

ששת הימים, למי שידו בעסקים ומשתמט מהצבא על מנת להרוויח כסף בדרכים שאינן כשרות בדומה 

לו. לצדו, שרהל'ה הביאה לידי ביטוי את הליברליות של הדור הצעיר למרות שעל פניו חזותה לחותן ש

 נראית חרדית.

 

 :מוסיקה  ואפקטים

להצגה הייתה מוזיקת נושא שחזרה על עצמה , במוצאי שבת הייתה מוסיקה של פרקי חזנות  במהלך 

 יןוב. "ירושלים של זהב " ועוד  ,""מי שחלם 03-03ההצגה הושמעו ברדיו שירים ישראלים של שנות ה

הדיפלומטיה הבין לאומית ומזג האוויר  ,תיאורים של המצב בארץ , ת נשמע קול של רדיו ובו חדשותהסצנו

          .) נתן לבבי הקפיד להאזין  לרדיו (.
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 :קונפליקטים ונושאים לדיון

"הבדלה" היא דרמה קומית משפחתית מרגשת ומשעשעת.  

רות הצחוקים הנשמעים לאורך ההצגה, היא עוסקת אבל למ

בנושאים חשובים ורציניים. מעלה דילמות מוסריות ועקרונות 

 :משאירות את הצופה עם חומר למחשבהש

   פחות ישראליות ,אחת ניצולת שואה שוני בין שתי משה

בה שיש לה עקרונות והיא עומדת עליהם למרות מצ

רונותיה הם שעקמתעשרים ל הכלכלי ,ומשפחה ש

 לעשות כסף ולא חשוב באיזו צורה .

  .האב במשפחת לבבי, הוא ניצול שואה המסרב לקבל את הפיצויים המגיעים לו מהגרמנים

 דילמה שהחלה עוד מתקופת קום המדינה וליוותה את הניצולים בארץ שנים רבות . 

  האם אדם צריך –מאידך הלשנה במחד ובאי תשלום מס  טוי ילמדינה הבא לידי בהיחס

להלשין לשלטונות המס על מישהו שהוא יודע בוודאות ואף מודה בכך שהוא לא משלם מס 

  הכנסה ולא מצהיר על כל הכנסותיו?

 תת לקהל לחזור חייבים ל, נצחהאהבה ת , ו בקומדיה ,הסוף חייב להיות טובבקומדיה כמ

 אך יש כאן מסר עמוק מאוד על עתידה ומקומה של הדת והמסורת הביתה בתחושה טובה

 ?מהו המסר וכיצד הוא בא לידי ביטוי

  דור ניצולי שואה  שעלו לארץ מאירופה וצורת החיים הצנועה שלהם לעומת הצברים

שנמצאים דור שביעי בארץ וצורת החיים שלהם ,שהייתה לעיתים שחצנית 

 ומחוספסת .

. 

ם במה ה לבין המחזה של הספרי רות אגמון השוואה בין המחזה שלערכו 

יכן התמות תמות דומות חוזרות כאן  והאילו  ?שונים ובמה הם דומים

 ?שונות

אומר כל מחזה בדרכו על החברה הישראלית ועל היחס שלה לעולם מה 

ישראלית החברה ההיהודית ועל התהוותה של לתרבות  ?שאבד

 .   .תהעכשווי

 

ניתן וכדאי להוסיף מחזות המתאימים לתלמידיך ויכולים להעמיק את התובנות שעלו  :למורה הערה

 מקומה של התרבות היהודית בתוך התרבות הישראלית המתהווה.על עד כה 

 

 


