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תלבושות: אלכסנדר גטלין

אביזרים: אולגה ברזין

איפור ושיער: הלנה מרצינובסקי
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מלבישות: מרינה קרסילניקובה, ורה מושקוביץ

סאונד: מיט זמיר, וסילינה סמירנובה, גאורגי קפלן, פליקס שפושניק

תאורה: אלכסנדר סיקירין, קיריל גרצ'וב, איליה מיחקיך, אירינה פקטור
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תודה מיוחדת לקרן פועלים בקהילה של בנק הפועלים
על תרומתה להפקת ההצגה.



"אליס בארץ הפלאות" שייך לספרי הילדים שנקראים באור חדש כשאנו 
מתבגרים. הוא עוסק בקריאת תיגר על הסדר הקיים, בהתבגרות, במלחמה 
הפנימית של הנפש, בהומור, בלוגיקה, בבלשנות, בתעתועי זמן ומרחב, בחלומות 
ועוד. אם כן, הבחירה לעשות הצגה למבוגרים אינה מפתיעה. השתמשנו בטקסט 
המקור כקרש קפיצה ובחרנו להעניק פרשנות אישית להרפתקות נבחרות מארץ 
הפלאות וכמובן לדמות של אליס עצמה. כולנו נתקפנו בתחושה המוזרה שמתלווה 
להתרחקות מהגוף, היפרדות מהקול הילדותי, השתנות חריפה של הצורה 
החיצונית ואיתה טלטול פנימי. הבור שאליו נופלת אליס שלנו הוא בור הזמן. 
אבל זה רק אחד הנושאים שחקרנו. רצינו לדבר על תום הילדות ועל מות הילדות 
כפי שהם משתקפים מבעד למראה של ילדה-נערה-אישה. אליס שלנו מבוססת על 
הילדה מ"ארץ הפלאות" ו"מבעד למראה", אבל היא שואבת השראה גם מאליס 
לידל, הילדה האמיתית, "ידידתו הקטנה" של לואיס קרול, שעבורה רקם את 

עלילות אליס. בנוסף לשתי הילדות הללו, האמיתית והבדויה, היתה אישה נוספת 
שנמהלה פנימה - אישה באשר היא, כל-אישה שעוברת את מסע ההתבגרות, 

מוטרדת-נאהבת, מטרידה-אוהבת.

דמות משמעותית עבור אליס בגרסתנו היא "הפרש הלבן", ידיד ההורים שמקסים 
אותה בילדותה ונוטש אותה ברגע שהיא גדלה. היחסים בין הגבר המבוגר לילדה 
מהלכים על הפס הדק בין המקובל לאסור. ההשראה לדמות זו היתה כמובן לואיס 
קרול עצמו ויחסיו ההדוקים עם אליס לידל. התבססנו על המכתבים שכתב לואיס 
לאליס וגם על פרטי ביוגרפיה ומסמכים נוספים. הסיפור האמיתי הוא מרתק: 
מתמטיקאי מבוגר מתחבר עם בת הדיקן באוניברסיטה שבה הוא מלמד, מצלם 
אותה, מבלה איתה שעות, כותב לה מכתבים, מעניק לגיבורת ספרו את שמה, 
הספר הופך לרב מכר ומתורגם לעשרות שפות, הסופר-מתמטיקאי מציע לה 
נישואים, מסורב, ממשיך לחזר אחריה ואז אמה שורפת את כל מכתביו, הקשר 

מנותק, אליס מתבגרת ומתחתנת, הוא לא מגיע לחתונה. הם מספיקים לדבר 
ולהתכתב. הוא מפסיק ללמד, מפסיק לצלם, קורע את הפרקים מיומנו העוסקים 
באליס, איש ממשפחתו לא שופך אור על היחסים, גם לא אליס עצמה בזכרונותיה. 
לא יכולנו שלא לשלב בין הסיפור לסיפור שמאחורי - ובה בעת אין שום יומרה 
למחזה ביוגרפי השופט את קרול והנזק שיתכן שגרם לאליס. אין מתפקידנו 
לשפוט אנשים שהלכו לעולמם במאה ה-19, אבל רותקנו לטראומה שיחסים 
מהסוג הזה עלולים לגרום לאישיות מתגבשת מילדה לאישה ולמצוא את ההקשרים 
האישיים והרלוונטים במבחן החיבור לגוף ולנפש. אנחנו הרי נמצאים בארץ 

הפלאות שמבעד למראה, שבה כולנו הפוכים, אבל עדיין אנחנו.

ולמי ששואל מה המסר נענה בציטוט של קרול: "אם יש בזה מסר - זה לא של 
לואיס קרול".

מבעד לאליס
מכתב מהיוצרים





27 בינואר, 1832
לידה

דיירסברי באנגליה לצ'רלס  דודג'סון בכפר  לוטוויג'  צ'רלס  נולד בשם 
דודג'סון ופרנסס לוטוויג'. הבן השלישי מתוך אחד עשר ילדים.

1846
השכלה

לומד בבית הספר לבנים רגבי בוורוויקשיר. חוויה אומללה בחברת בנים 
שמציקים לו.

24 בינואר, 1851
מסלול הלימודים נקטע

נכנס לקולג' כרייסט צ'רץ' באוניברסיטת אוקספורד. יומיים לאחר תחילת 
הלימודים הוא מתבשר על מות אמו משבץ מוחי.

1852
חיי סטודנט 

דודג'סון מצטיין באוקספורד במתמטיקה ובלימודים קלאסיים. במשך 46 השנים 
הבאות הוא נשאר במסגרת האוניברסיטה.

1855
הנרי לידל מוסמך לדיקן קולג' כרייסט צ'רץ'

לידל, מתוך הערכה אישית ומקצועית לצ'רלס ממנה אותו כמרצה מן המניין, 
פותח בפניו את דלתות ביתו ומכיר לו את משפחתו ואת בתו הקטנה אליס. 

הגמגום ממנו סבל צ'רלס נעלם כשבילה בחברת הילדות.

1856
צילום

צ'רלס מתוודע לעולם הצילום שנמצא בחיתוליו ומפתח תחביב יקר, מורכב ואף 
מתסכל. 24 שנים הקדיש לשכלול כישוריו בתחום הצילום והיה לאחד החלוצים 

בתחום.

22 בדצמבר, 1861
הסמכה דתית

מוסמך לדיאקון בכנסיית אנגליה, בין שבועותיו נשבע להתנזר מנישואים.

4 ביולי, 1862
אליס

במהלך טיול שיט על התמזה עם אליס לידל ואחיותיה, בודה דודג'סון סיפור על 
ילדה קטנה בשם אליס שיוצאת להרפתקאות מופלאות. כעבור זמן יעניק לאליס 

מתנת חג מולד - כתב יד מאויר ובו סיפור בשם "אליס מתחת לאדמה".

1865
פרסום אליס

כתב היד הופך לספר בשם "הרפתקאות אליס בארץ הפלאות" ורואה אור תחת שם 
העט לואיס קרול. )שם העט נולד מתרגום של השם צ'רלס לוטוויג' ללטינית - 
Carolus Lodovicus ומלטינית שוב לאנגלית(. הספר זוכה להצלחה מידית. 
בעוד קרול זכה בתהילת עולם, נותר צ'רלס דודג'סון באלמוניותו, וכך נולדות 

שתי זהויות בגוף אחד.

לואיס קרול



1867
ביקור ברוסיה

נסיעתו היחידה מחוץ לגבולות מולדתו היתה לרוסיה, בעקבותיה פרסם את 
רשמיו תחת הכותרת "יומן רוסי".

1868
מות אביו

עקב מות אביו, שוקע צ'רלס בדיכאון למשך כמה שנים. הוא רוכש בית עבור 
אחיותיו הרווקות בגילדפורד, אנגליה.

1869
שירה

מפרסם ספר שירים וחידות בחרוזים "פנטסמגוריה" ו"חרוז? וסיבה?"

1871
מבעד למראה

מתפרסם ספר ההמשך "מבעד למראה ומה אליס מצאה שם".

1876
ציד הסנרק 

רואה אור הבלדה ההומוריסטית הארוכה, מיצירות האיגיון החשובות של קרול.

1879
אוקילדס ומתחריו המודרניים

תחת שמו האמיתי מפרסם דודג'סון ספר בו הוא מתעמת עם עליונות הנחותיו 
המתמטיות של אוקילדס. הספר משלב תיאוריה מתמטית ודיאילוג עוקצני 

ספרותי בין שני מחברים מדומיינים.

15 ביולי 1880
פורש מצילום

איש אינו יודע מדוע.

1881
פורש מהוראה

נוטש את משרת ההוראה כמרצה למתמטיקה בכרייסט צ'רץ'.

1893
סילבי וברונו 

הרומן האחרון שכתב מאתגר באורכו ועל אף שגיבוריו, שני ילדים בממלכה 
מטורפת יוצאים להרפתקאות רצופות נונסנס, חידודים ועקיצות, משחקי מלים 

ודמויות סוריאליסטיות, היצירה לא זוכה לאהדת הקוראים.

14 בינואר 1898
מוות

לוקה בדלקת ריאות בבית אחיותיו בגילדפורד.
נקבר בבית הקברות המקומי.



בפברואר 1856 הוסמך הנרי לידל לדיקן החדש בכרייסט צ'רץ'. צ'רלס דודג'סון, 
מתמטיקאי מבריק, מחברם של שירי אי-גיון וצלם חובב, יכול היה להביט מחלון הספריה 
למדשאה ולראות את שלוש בנותיו ובנו של לידל: אליס, לורינה, אדית והנרי. הדיקן חיבב 
את דודג'סון והציע לו לצייר דיוקן של אחיינו, פרדריק, כך התוודע גם אל שאר בני 
המשפחה. באותו חודש פגש דודג'סון את המשפחה בנסיעה ברכבת. ב-3 ביוני באותה שנה 

צילם דודגס'ון את אליס ואחיותיה. 

מאותו יום ואילך נהגו שלוש בנות לידל לבקר לעתים קרובות את החבר המבוגר. הן 
שמו לב שהגמגום שטרד אותו בחברת המבוגרים, נעלם בחברתן. עם זאת, מסיבה שאינה 
ברורה דיה, ביקשה בהמשך השנה גברת לידל להפסיק את שגרת הביקורים והצילומים. 
אך כשהזוג לידל נסע לנופש והשאיר את הבנות עם האומנת, גברת פריקט )היתה שמועה 
שדודג'סון מאוהב בה, אך הוא הכחיש זאת ביומניו( הוא שוב ביקר בביתן, וביקוריו 

המשיכו גם כששבו ההורים מהנופש. 

לאחר פרסום הספר "הרפתקאות אליס בארץ הפלאות" התערער הקשר בין לואיס ואליס. 
גברת לידל הרחיקה את הסופר המצליח מבתה. בין יולי לדצמבר 1863 הם לא התראו כלל 

ולאחר מכן התראו פעמים ספורות. 

נשמרו מאות מכתבים שכתב דודג'סון ל"ידידות קטנות", כפי שכינה אותן, אך המכתבים 
שכתב לאליס נעלמו כולם, ללא זכר. גברת לידל השמידה אותם. ביומנו המפורט של 

דודג'סון, גם כן טמונה תעלומה - העמודים המתעדים את החברות בינו ובין אליס, לורינה 
ואדית בשנים 1858-1862 נתלשו באופן ברור. מחבר היומן שמר על פרטיותו ועל אף 
הפרסום לו זכה, סרב להתראיין. גם פטירתו בגיל 65, לא חשפו שני אחיו ושבע אחיותיו 

פרטים באשר לחייו האישיים או לעמודים שהושמדו מיומנו. 

נעדר, למשל, התיעוד בנוגע לשיט המפורסם )ממקורות רבים( שערך דודג'סון עם אליס 
ואחיותיה בשנת 1862 על פני אחד מיובלי התמזה. אליס בת ה-10 ביקשה מידיד המשפחה 
בן ה-30 לשעשע את אותה ואת אחיותיה, אדית בת ה-8 ולורינה בת ה-13 בסיפור בדוי. 
הכומר רובינסון דקוורט חתר בסירה והאזין גם כן לסיפור על הילדה אליס שנופלת 
למחילת ארנב ונקלעת להרפתקאות. האחיות הנלהבות ביקשו ממנו לכתוב את הסיפור. 
בחג המולד בשנת 1864 הגיש המחבר במתנה לאחיות כתב יד בשם "הרפתקאות אליס 
מתחת לאדמה", הדפים קושטו באיורים פרי עטו והם שונים מאלה המוכרים לכולנו שיצר 
טניאל עבור הספר המפורסם. אחד ההבדלים הוא שאליס בגרסת המחבר בעלת שיער שחור, 
ממש כמו אליס לידל, ולא בהירה כפי שדמיין אותה טניאל. את הספר שהעניק לו תהילת 
עולם פרסם תחת שם העט לואיס קרול, משחק מלים הבנוי על תרגום שמו ללטינית, אך 

מובן כי בשם לואיס ישנה גם חריזה לשם הגיבורה, ומחווה לידידתו האהובה. 

כתוצאה מהאירועים החסרים ביומן, שאותם נוכל רק לדמיין, נפרם הקשר בין דודג'סון 
ומשפחת לידל. על אף הנתק המשיך המחבר לשלוח לאליס את ספריו, עם הקדשה אישית. 

אליס היתה בת 20 כשהנסיך ליאופולד )בנה הצעיר של המלכה ויקטוריה הגיע לכרייסט 
צ'רץ'. על פי השמועה נרקם ביניהם רומן אך אליס היתה ממעמד נמוך ואפשרות הנישואים 
לא נלקחה בחשבון. ב-1880 נישאה אליס לרג'ינלד הרגריבס. דודג'סון לא היה בחתונה. 

גם לא קרול... אבל הוא כן שלח מתנה. 

אליס לידל, חיה כאישה משכילה, היא קראה וציירה, חיה כבעלת אחוזה בהמפשיר וילדה 
שלושה בנים, שניים מהם נפלו במלחמת העולם הראשונה. שמו של הבן היחיד שנותר 
בחיים היה... קריל. עובדה סמלית אחרת היא שלבנה הבכור קראה ליאופולד, והנסיך 

ליאופולד ששימש כסנדקו קרא כעבור זמן מה לבתו... אליס. 

ב-1928 מכרה אליס את כתב היד של "אליס מתחת לאדמה" עקב חובות כספיים. סוט'ביס 
הציעו 4,000 ליש"ט, אך במכירה הפומבית הגיעו לסכום של 15,400 ליש"ט - סכום עצום 

באותם ימים. כתב היד עבר מאז לארה"ב. 

ב-1932, בגיל 80, פרסמה אליס את זכרונותיה. היא הפליגה לניו-יורק לחגיגות מאה 
להולדת דודג'סון וקיבלה תואר דוקטור לספרות מאוניברסיטת קולומביה. 

אליס נפטרה ב-15 בנובמבר, 1934.

אליס ולואיס





ילדה צלולה בלי צל ענן
חלום במבטך!

אמנם חלף ביעף הזמן,
הרחיק אותי ממך,

אך חיוכך לא יסרב
לעוד סיפור, מתנת אוהב. 

שיר הפתיחה של מבעד למראה
ומה אליס מצאה שם

פנייך זהרו לא לי
צחוקך לא לאוזניי

הרחקת ממך את כל כולי
צמחת לך בלעדי - 

אבל לבך לא תאכזב 
קבלי סיפור, מתנת אוהב. 

סיפור שראשיתו אי אז
בשמש הקופחת

ניגון פשוט שבו נחרז 
כיצד חתרנו יחד - 

בזכרוני לעד הונצח,
ח. אף כי הזמן הורה לי: ְשּכַ



שמעי סיפור, סיפור קצר, 
לפני שאת עוזבת

אותי אל משכבך הקר 
ילדונת נעצבת! 

הן בכולנו יש ילדון 
שמפחד לשכב לישון. 

בחוץ כפור, שלג מסנוור
רוחות בלי מצב רוח

בפנים האח החם בוער
ילדּות היא קן בטוח.

כסי עצמך שמיכת מלים 
כשקר בחוץ וחם בפנים. 

וגם אם דוק עצבות ניכר
בסיפורי לפתע

כי תם הקיץ המאושר 
שמחת הקיץ מתה - 

הוא לא יעיב, גם לא קלות
על מתנתי, סיפור פלאות. 

)מאנגלית: רועי חן(



הספרים המקוריים - אליס בארץ הפלאות )1865( מבעד למראה,
ומה אליס מצאה שם )1871(

אליס בארץ הפלאות, הצגה בווסט אנד, לונדון   1886

אליס לגיל הרך, עיבוד מאת לואיס קרול.  1890

אליס בארץ הפלאות, סרט אילם בשחור לבן בן 8 דקות  1903

אניה בארץ הפלאות, תרגום לרוסית מאת ולדימיר נבוקוב, מחבר לוליטה  1923

אליס בארץ הפלאות, סרט מדבר מלא בשחור לבן  1931

אליס בארץ הפלאות, סרט מלא בשחור לבן עם קרי גרנט בתפקיד הפרש הלבן  1933

בטי בארץ הפלאות, סרט מצויר )בשחור לבן( בכיכוב בטי בופ  1934

אליס בארץ הפלאות, הצגה בברודווי.  1947

אליס בארץ הפלאות, סרט מלא צרפתי בשחור לבן, שחקנים ובובות  1949

אליס בארץ הפלאות, סרטם המצויר המפורסם של אולפני וולט דיסני )בצבע(  1951

אליס בארץ הפלאות החדשה )או: מה ילדה כמוך עושה במקום כזה?( סרט מצויר   1966
ברוח שנות השישים

סאלוודור דאלי מצייר סדרת איורים המבוססים על ספרי אליס  1969

אליס בארץ הפלאות, סרט למבוגרים בליווי שירים, הדמויות המוכרות בגרסת הפורנו   1976

אליסה בארץ הפלאות, אגדה מוזיקלית שהלחין ולדימיר ויסוצקי אשר היתה   1976
לפסקול ילדות של דור שלם בברית המועצות.

ג'ברווקי, סרט בבימוי טרי גיליאם, מתרחש בימי הביניים  1977

אליס בארץ הפלאות, סדרת אנימה יפנית, הוקרנה בטלוויזיה בישראל בהצלחה   1983
בשנות השמונים

ילדת חלום, סרט דמיוני הבוחן את יחסה של אליס לידל המבוגרת ללואיס קרול  1985

אליס, סרטו של יאן שוואנקמאייר הצ'כי, עיבוד אפל המערב שחקנים וטכניקת   1988
סטופ-מואושן

עליסה בארץ הפלאות, הצגה בבימוי צדי צרפתי, בכיכוב חני נחמיאס  1998

אליס של אמריקן מקגי, משחק מחשב לחובבי אימה, שזכה למשחק המשך "אליס:   2000
הטירוף חוזר"

אליס, הצגה ואלבום, הבימאי רוברט וילסון המלחין טום ווייטס )השירים נכתבו   2002
להפקה וראו אור בנפרד( 

אליס בארץ הפלאות, בבימוי אופירה הניג, בכיכוב רבקה נוימן  2003

אליס בארץ הפלאות, מחזמר פורנוגרפי, אוף ברודווי, עיבוד חופשי לסרט משנות   2007
השבעים

ארץ הפלאות: אליס החדשה, מחזמר המתרחש בניו-יורק  2009

אליס בארץ הפלאות, סרטו של טים ברטון בכיכוב ג'וני דפ ככובען המטורף   2010

אליסה בארץ הפלאות באופרה הישראלית, בבימוי משה קפטן, מוסיקה וליברית   2010
מאת דויד זבה

אליס בארץ הפלאות, ספר אינטרקטיבי לילדים באייפד, זכה למאות אלפי הורדות  2010

ארץ הפלאות, סדרת פנטזיה-דרמה לטלוויזיה מאולפני ABC, אליס מאושפזת   2013
במוסד לחולי רוח ואז...

פיטר ואליס, מחזה מאת ג'ון לוגן שעלה בכיכוב ג'ודי דנץ' ובו אליס בת ה-80   2014
פוגשת את פיטר פן הילד.

wonder.land, מחזמר בתיאטרון הנשיונל בלונדון, אלי נכנסת לאינטרנט   2015
ונקלעת להרפתקאות.

יצירות ועיבודים בהשראת ספרי אליס - רשימה חלקית ביותר





ש  אי ן  סו ' דג דו רלס  צ'
האקדמיה, מחברם של ספרי 
לוגיקה וכומר, נהנה מזהות 
לואיס  של  בדמותו  נוספת 
קרול, סופר הילדים המצליח. 
מספרים שכשהגיעו למשרדו 
באוקספורד  דודג'סון  של 
מכתבים הממוענים לקרול, 
יועדו  סרב לקבלם, כמו לו 
לזר. אך היתה דמות שלישית 
שהתקיימה בין שתי האישויות 
גוף,  באותו  שחיו  השונות 
איש נוסף, פעיל ומרשים לא 
פחות בהשגיו, לא היה זה איש 
של מספרים, גם לא איש של 
מלים, אלא איש של תמונות 
ודימויים,  דמויות  וצורות, 

צללים ואור - הצלם. 

במשך 24 השנים שהקדיש לעיסוק בצילום, הוציא תחת ידו 
כ-3,000 צילומים שבוצעו ופותחו בסטודיו הפרטי שלו. המודל 
האהוב עליו היה ילדות קטנות בגילאי 8-15, בעירום מלא או 

חלקי, או בלבוש שנבחר ממלתחת התחפושות שלו: ספרדיה, 
צועניה, קבצנית, סינית וכדומה, אם כי ניתן למצוא בין צילומיו 
גם יצוג לכלבים, עצים, בובות, מבנים, פסלים, שלדים ואף 

אישים מפורסמים. 

מיומנות, השקעה כספית,  התחביב שפיתח דרש סובלנות, 
חוש טכני, וכשזה נוגע לילדים - היכולת לשכנע את ההורים 
לבלות כמה שעות בחברת בנותיהם והכשרון לעניין את הילדות 
בסיפורים מרתקים בשעה שהן יושבות או שוכבות כמאובנות מול 
המצלמה, על מנת שלא יצנחו עפעפיהן. חלקן בכל זאת שקועות 

בתנומה עמוקה בצילומיו. 

לאור הספק שכזה, עולה השאלה מדוע 
כה מעטים נחשפו לשפע צילומיו? 
ראשית בשל העובדה שצילומים רבים 
נותרו פחות מ-1,000  לא שרדו, 
עבודות פרי מצלמתו, התחום היה 
בחיתוליו ושיני הזמן נגסו ביצירות 
שלא פותחו כהלכה. שנית - דודג'סון 
והורה  ניתץ לוחות של עבודותיו 
לבני משפחתו להשמיד עותקים של 
כמה מצילומיו לאחר מותו. היה זה 
לאחר שנת 1880 שבה פרש מהעיסוק 

בצילום לעד, מסיבות אישיות, או שמא על רקע המעבר מצילום 
לוח רטוב )"תהליך קולודיון" - צילום על לוח זכוכית שנמשח 
בחומרים רגישים לאור( לצילום "יבש", שלטענתו היה "אמנות 

שכל אחד יכול לשלוט בה". 

כך או אחרת, ברור כי היה בין הצלמים המוכשרים והמרתקים של 
תקופתו וניחן במקוריות ועדינות גם בעידן הויקטוריאני, שבו 
ילדים וילדות צולמו כמלאכים ופיות או תועדו בצילומי הפוסט-

מורטום המטרידים לא פחות, צילומים שגיבוריהם הם ילדים 
שזה עתה נפחו את נפשם, המופיעים מלובשים ומאופרים, לעתים 

בחברת בני משפחתם, מנהג די נפוץ באותם ימים.

הצלם



בשנת 1952, תאר ד"ר קארו ליפמן, נוירולוג מקליפורניה, הפרעה 
נוירולוגית-פסיכולוגית שזכתה ממנו לשם "תסמונת אליס בארץ 

 .)Alice in Wonderland syndrome - AIWS( "הפלאות

מדובר הפרעה נפשית המתבטאת בעיוות תפיסתי-חזותי: 
אדם חווה את גופו במימדים שאינם תואמים למציאות, 
הוא מרגיש גדול יותר או קטן יותר לעומת העצמים סביבו. 
לעתים עצמים נדמים רחוקים או קרובים מאשר הם באמת. 
שמה האחר של התופעה, גם הוא מקורו בספר - "הזיית 
ליליפוט" )בעקבות הרפתקאות גוליבר(. ההפרעה ממשיכה 
גם אם עיניו של החולה עצומות, ומשבשת לעתים גם את 
חוש המישוש והשמיעה. החולה חש טרוד, לא רגוע ועלול 
ללקות בהתקף חרדה. יש הטוענים שקרול עצמו סבל 

מתסמונת אליס בארץ הפלאות... 

לא פעם מתפרצת ההפרעה אצל הסובלים מסכיזופרניה, 
אפליפסיה או אצל מי שנטלו סמים פסיכואקטיביים. 
מעניין במיוחד שאחוז גדול מהלוקים אשר שאינם נמנים 

על אלה שהוזכרו לעיל, הינם ילדים בגילאי 5-10, קהל הקוראים 
של קרול, הנוטים לסבול ממיקרופסיה, שיבוש בדרך שבה מעבד 

המוח את המידע הנקלט על ידי העיניים.

תסמונת אליס בארץ הפלאות



צ'רלס דודג'סון התכתב עם מעל מאה "ידידות קטנות". הוא כתב להן בדיו 
סגול על נייר מכתבים פשוט וחתם לעתים בשם צ'רלס ל. דודג'סון, לעתים בשם 
לואיס קרול ולעתים בשם שניהם )!(. הנימה נעה בין תמימות לפלרטוט, כאשר 
חלק מהמכתבים הינם טקסטים מבריקים, האחרים מרמזים על נפשו המסוכסכת 
של הכותב. הנושאים היו מגוונים, החל באנקדוטות משעשעות על חתולים, דרך 
חידות הגיון, שירים, וכלה בהרהורים בוגרים ועמוקים על יצירות ספרותיות, 
וכמובן - היחסים בין המחבר לנמענת. הוא נעלב, מתחנף, מעודד ונוזף, 
מסתקרן, מתפטפט, מתיילד או משחק את המבוגר. המקוריות והכשרון של המחבר 

ניכרים היטב במסמך המרתק ששופך אור על אישיותו של מחבר ספרי אליס. 

הילדות עצמן משיבות לו, אין ספק כי רובן חשות בטוחות וחופשיות בחברתו, 
הן מגלות לו את ליבן, ומרשות לעצמן, ממש כמותו, להעלב, לגעור וכדומה. 
הן ממענות את המכתב למר דודג'סון. כמובן שעם חלקן נפגש, בביקור בבית 
הוריהן, בטיול בפארק או בסטודיו לצילום. הוא העדיף לטייל עם ילדה אחת כל 
פעם "שלוש הוא המספר הגרוע ביותר למסיבות". תמיד היו באמתחתו צעצועים 
למיניהם: תיבות מוסיקה קטנות, פאזלים, לוח ַלְנִריק, מעין שחמט, או משחק שבץ 

נא בשם סיזיג'יס, מיש-מש או דאבלט. 

ומה קרה כשהתבגרו? עם מעט מהן המשיך הקשר, ויש לציין שחלק מהילדות היו 
לחברות לעט עד יום מותו ממש. אבל על יחסו לאחרות אפשר ללמוד מהציטוט 
הבא: "כשילדה גדלה, משום מה נעלמת האהבה והאינטימיות ואנחנו חולפים זה 
על פני זה לפעמים אפילו בלי להחליף חיוך או קידה". לא כל ההורים אישרו 
את חליפת המכתבים הערה בין בנותיהן לידיד המבוגר. המכתבים לא הופיעו 
בתרגום לעברית, ויש לקוות שאוהבי קרול יזכו לתרגום מלא ומוער. בהצגה 
עשינו שימוש בחלק מהם, שניים מובאים לפניכם ובעקבותם זר ציטוטים בולטים 

ממכתבים אחרים. 

מכתבים לידידות קטנות



למארי מקדונלד
כרייסט צ'רץ', אוקספורד,

23 במאי, 1864

ילדה יקרה שלי, 

היה פה כל כך חם עד שבקושי הצלחתי לאחוז עט בידי, וגם לו הצלחתי - לא היה דיו. 
הוא התאדה לענן קיטור שחור שצף בחדר ומכתים את הקירות והתקרה עד שאלה הפכו בלתי 
נראים. היום קרירי יותר וחלק מהדיו שב לבקבוקון בצורת שלג שחור - בקרוב יצטבר 

מספיק על מנת שאוכל לכתוב ולהזמין את הצילומים שביקשה אמך.

מזג האוויר החם הזה הופך אותי עצוב ומצוברח. לפעמים אני מאבד את הסבלנות, היום 
למשל ביקר אותי הבישוף של אוקספורד, זה היה ביקור נימוסים והוא לא התכוון להרגיז 
אותי, המסכן, אבל כל כך הופתעתי מהופעתו שהשלכתי לעברו ספר ואני חושש שהוא פגע 
בראשו והסב לו כאב לא קטן. )שימי לב - זאת לא האמת לאמיתה - אז אל תאמיני לזה - 
בפעם הבאה תדעי לא להאמין בקלות כזאת - אסביר מדוע - אם תאמיני לכל דבר, תעייפי 
את שרירי המוח, ואז תהיי כל כך חלשה שלא תוכלי להאמין גם בעובדות פשוטות(. בשבוע 
שעבר, חבר טוב שלי הצליח להאמין בסיפור על ג'ק קוטל הענקים, אלא שהוא היה כה 
מותש לאחר מכן, שכשאמרתי לו שיורד גשם )ובאמת ירד( הוא סרב להאמין ורץ לרחוב בלי 
כובע או מטריה, וכתוצאה מכך השיער שלו הסתרבל כל כך עד שתלתל סורר אחד לא חזר 

לצורתו המקורית במשך יומיים. )שימי לב - אני חושש שגם פה לא הכל אמת(.

אני מוסר את ברכותי האדיבות לאמך ולאביך, ואת אהבתי לך וליתר הטף בבית ונשאר 
כתמיד, ידידך מלא החיבה, 

צ'רלס ל. דודג'סון 

ואגב, חוסר המזל היחיד שקרה לי ביום שישי האחרון היה זה שכתבת לי. הנה לך!

15 בדצמבר, 1875

מגדלנה יקרה שלי, 

ברצוני להסביר לך מדוע לא יצרתי קשר אתמול. הצטערתי שהחמצתי אותך, אך הביני, 
היו לי שיחות מרובות בדרכי. ניסיתי להסביר לאנשים ברחוב שאני בדרך אלייך, אבל 
הם סרבו להקשיב לי. הם טענו שהם ממהרים בחוסר נימוס מוחלט. לבסוף פגשתי מריצה 
שהאמנתי שתכיל את מה שרציתי לומר, אבל לא הצלחתי להבין מה היה בתוכה. בתחילה 
הבחנתי במשהו בלתי ברור, אז הבטתי בו דרך טלסקופ וראיתי שזאת הבעת-פנים, אבל 
כשבדקתי דרך מיקרוסקופ, גיליתי שזה פרצוף! חשבתי שהוא די דומה לי, אז שלפתי 
זכוכית מגדלת כדי להיות בטוח, ולשמחתי הרבה הסתבר לי שזה עצמי בכבודו ובעצמו. 
לחצנו ידיים והתחלנו לדבר כשפתאום גם אנוכי הצטרף אלינו וניהלנו שיחה נעימה. אני 
אמרתי "זוכרים כשכולנו נפגשנו בחוף סנדאון?" ואנוכי ענה, "היה עליז מאוד, היתה שם 
ילדה בשם מגדלנה," ועצמי אמר, "חיבבתי אותה פעם קצת, לא הרבה, אתה יודעים - טיפ 
טיפה". ואז הגיעה השעה שנשוב לרכבת, ומי את חושבת הגיע לתחנה כדי לפגוש אותנו? 
לא תנחשי לעולם, אז אגלה לך. היו אלה שני חברים יקרים שלי, שבדיוק הגיעו למקום 

והתחננו שארשה להם לחתום על המכתב הזה כידידייך האוהבים, 

לואיס קרול וצ'.ל'. דודג'סון. 





אל תחשבי שלא כתבתי לך, כתבתי מאות פעמים. הקושי היה בשליחה - בהתחלה שלחתי 
אותם בכוח רב מדי, והם נשלחו רחוק מדי, חלק מהם נמצאו בקצה המרוחק של רוסיה. 

)למארי מקדונלד, 5 בדצמבר 1864(

......................

את תמצאי את החדר שלי בקלות כשתגיעי לכאן, כי מבחינת המרחק, את יודעת שאוקספורד 
קרובה ללונדון בדיוק כמו שלונדון קרובה לאוקספורד. אם ספר הלימוד בגיאוגרפיה שלך 

לא מסביר את זה, אז הוא מקולקל לגמרי. 

)למארי מקדונלד, 22 בינואר, 1866(

......................

אם לספר הזה יש מוסר השכל - אין צורך שאבהיר כי הוא לא נכתב על ידי לואיס קרול. 

)ללילי מקדונלד, 5 בינואר, 1867(

......................

לך אני מוסר את אהבתי, לאמך את ברכותי, לאחיך הקטן, השמן, החצוף והבור - את שנאתי. 

)למארי קנינגהם, 30 בינואר, 1868(

יש ילדים שבאופן מאוד לא נעים מתבגרים פתאום: אני מקווה שלא תעשי דבר שכזה לפני 
הפגישה הבאה שלנו. 

)לדולי ארגלס, 28 באפריל, 1868(

......................

אמרת שאת "מקווה לראות אותי בקרוב". זה תלוי רק בך: אם כשאגיע תסבי את מבטך 
לכיוון ההפוך ולא תסובבי בחזרה את הראש לעולם, יש סיכוי שלא תראי אותי עוד 

הרבה זמן. 

)לדולי ארגלס, 3 בינואר, 1869(

......................

חבר שלי, שמו מר לואיס קרול, אמר לי שהוא מתכוון לשלוח לך ספר. הוא חבר מאוד קרוב 
שלי. אני מכיר אותו כל חיי )אנחנו בני אותו גיל( ומעולם לא נטשתי אותו. כמובן שהוא 

היה אתי בפארק - גם כאשר ציירתי את החידות עבורך. מעניין אם הבחנת בו?

)לאיזבל סטנדן, 22 באוגוסט, 1869(

אני כאן לגמרי לבד, אבל אני שמח כמו מלך - לפחות כמו ששמחו חלק מהמלכים - בכל 
מקרה אני חושב שאני שמח כמו המלך צ'רלס ה-1 בתקופה שהוא ישב בכלא. 

)לבת דודתי, מנלה וילקוקס, 20 ביולי 1886(

......................

וויני יקרה שלי, 

המכתב הארוך הזה עומד לעייף אותך מאוד, ולכן מוטב שאסיים אותו פה. 

)לווינפריד סטיבנס, 22 במאי, 1887(

......................

אל תשכחי לנשק את עצמך, בבקשה, על המצח, זה המקום הטוב ביותר. 

)לסידני באוליס, 22 במאי, 1891(

ציטוטים נבחרים ממכתבי לואיס קרול לידידותיו הקטנות



נדב ברנע
עיצוב תאורה   

מעצב תאורה.

בשנת 2013 היה מועמד של פרס התיאטרון הישראלי 
כתאורן הטוב ביותר.

בשנים 2012-2014 ביצע ניהול טכני בפועל של פסטיבל 
תאטרונטו.

מן העבודות שעשה במהלך השנים:

המרקיד - תיאטרון פרינג', פריחת ההדרים - תאטרון תמונע, חמור אוכל תפוז - 
פסטיבל עכו, תאטרון תמונע, ד.נ. הקדוש ברוך הוא - תאטרון יפו, רוברטו צוקו - 
ניסן נתיב, צריך פיאט בחיים - גודמן בית הספר למשחק, בינתיים ימשיך להיות 
פה קר - תאטרון מחול, אדיפוס הסיפור האמיתי - תאטרון תמונע, חתונת הדמים 
- תאטרון יפו, שייכת - תאטרון גבעתיים, רצח בכביש המהיר - זוכת תאטרונטו 
2011, הבועהלי - תאטרון יפו, האישה ששרה - סמינר הקיבוצים, שירה - קבוצת 

התאטרון הירושלמית, מעורב ירושלמי - קבוצת התאטרון הירושלמי, הסימורג

נלי עמר - תאטרון יפו, אבא אחר - תאטרונטו 2011.

בתיאטרון גשר עיצב תאורה להצגה נופל מחוץ לזמן.

רועי חן
מחבר המחזה

יליד תל-אביב, 1980. סופר ומתרגם, מאז 2007 דרמטורג 
תיאטרון גשר.

)2005 המאוחד,  )הקיבוץ  הדיו  סוסי  הרומן  מחבר 
וקובץ הסיפורים תל של אביב )הקיבוץ המאוחד, 2011(. 
בין תרגומיו: אני אוהב לשבור לאנשים את הפרצוף! מאת 
חארמס, סיפורי קולימה מאת שלאמוב, שדרות אפלות מאת בונין, אנשים עלובים 

מאת דוסטוייבסקי, טרגדיות קטנות מאת פושקין.

ז'ואן,  יונה ונער, דון  הדיבוק, מסעות אודיסאוס, אנטי,  גשר:  בתיאטרון 
הארווי, הנסיכה איבון, סונטת קרויצר, שש דמויות מחפשות מחבר, רביזור, 
שונאים. סיפור אהבה, שוורץ וחיות אחרות, וריאציות לתיאטרון ולתזמורת, גן 

הדובדבנים, מינכהאוזן, לילות לבנים ועוד.

בתיאטרון מלנקי: הזקנה ועושה הנסים, הזר, שושנת יריחו, וויצק, המהגרים, 
אורפאוס במטרו, איוב. מרצה בארץ ובחו"ל במסגרות שונות על תרגום, כתיבה, 

ספרות, תיאטרון ועל מסעו בין השפות ובין התרבויות.

יחזקאל לזרוב
בימוי, עיצוב במה ובימוי מולטימדיה

ילין  לזרוב, בוגר בית ספר לאמנויות הבמה תלמה 
ולימודי תאטרון - Actors Centre לונדון.

שירת בלהקת חל האוויר רקד בלהקת בת שבע במופעים 
אנאפאזה, קיר, מבול זינה ויאג. בשנת 2001 הצטרף 
)פרס השחקן  בגרוש  אופרה  גשר: העבד,  לתיאטרון 

המבטיח לשנת 2003( שושה, בשני קולות, נישואי פיגרו, ועוד.

בתיאטרון הקאמרי שיחק בהיה או לא היה, האריסטוקרטים, סטמפניו )בימוי 
משותף עם עדנה מזי״א( ועוד.

משמש ככוריאוגרף הבית של תיאטרון גשר והקאמרי ואף זכה בשלושה פרסי 
התיאטרון על כוריאוגרפיה.

בקולנוע וטלוויזיה שיחק בפקידים ראשיים רבים. ב-2014 עיבד וביים את 
נופל מחוץ לזמן )על פי סיפורו של דויד גרוסמן( בתיאטרון גשר. כתב וביים את 
איגלו )פסטיבל ישראל 2013( עליו זכה בפרס הבימוי קיפוד הזהב 2014, פריחת 
ההדרים )מאת יהושע סובול( פרס שפת במה, קיפוד הזהב 2014. כתב וביים את 
Radio Heaven וחזי. כתב וביים סרטים קצרים חוף ללא מציל ולשביה המוצגים 
ומשתתפים בפסטיבלים בארץ ובעולם. לזרוב יוצר ויזם פעיל במרחב האמנות 
החזותית והציג עבודותיו כצלם וכאמן וידאו במספר תערוכות בארץ ובעולם. 
 conflict in-יזם ואצר את פסטיבל האמנות-בוידעם, תערוכת הווידאו דאנס
motion, האמנות לשרוד ועוד. כיום מנהל אמנותי ושותף בהקמת בית ספר חט״ב 
ותיכון לחשיבה יצירתית ויזמות - 'סטודיו אנקורי' ומתחם לאמנות AZA13 בבית 

סטודיו אנקורי.

היוצרים



זוהר שואף
תכנון והפקת תפאורה

מעצב תעשייתי שעיצב וניהל בתחום העיצוב המסחרי 
לחנויות ומתקני תצוגה. במקביל יזם ועיצב אירועי 

תרבות, תערוכות ומסיבות.

ב-2011 החל להתמקד בעיצוב משלים לאמנויות. עיצוב 
ואביזרים  ותרבות, תפאורה  תערוכות, חללי תצוגה 

לתאטרון ומחול ויעוץ טכני לאמנים פלסטיים.

מאז עיצב את תערוכת אמני הרחוב בביתן הלנה רובינשטיין של מוזיאון תל אביב. 
החור של אוהד נהרין ללהקת בת שבע. הקורד של אלה רוטשילד. עיצוב ותכנון 
תיאטרון המחול של עמותת הכוריאוגרפים מחסן 2 בנמל יפו. אביזרים וריהוט 

לעבודות של יעל רסולי, ניבי אלרואי, ג'קלין פרל, סמינר הקיבוצים ועוד.

עומר הרשמן
עיבודים

בעשרות  ויוצר. השתתף  מפיק  גיטריסט,  מוסיקאי, 
פרויקטים בתחום הקולנוע, תיאטרון, טלוויזיה ומחול, 

כיוצר וכמבצע.

בשנים האחרונות שיתף פעולה עם אפרת בן-צור במספר 
פרויקטים מוסיקליים, בין היתר בהפקת אלבומה האחרון 
משירי אמילי דיקנסון, ובליווי בהופעות. בהצגה אליס הינו אחראי לביצוע, 

הפקה ויעוץ מוסיקלי למוסיקה מקורית שהלחינה אפרת בן-צור.

אלין לזרוב
עיצוב תלבושות

למדה קולנוע במכללת מנשר לאמנות ועיצוב מוצר במרכז 
ללימודי עיצוב ויטל.

השתתפה בעיצוב ארט וסטיילינג של הפקות אופנה רבות.
לזמן,  נופל מחוץ  גשר:  עיצבה תלבושות בתיאטרון 

טרוריזם.

לקולנוע ולטלוויזיה: Free zone, התנתקות, Blackout", בסימן ונוס, כוכב 
נולד ועוד. 

ובנוסף עצבה בגדים למופעי מחול: Duex ,Noism ,Check-in ולסרטי תדמית, 
קליפים ופרסומות.



פליקס אופרמן
מיפוי וידיאו ועריכה

פליקס אופרמן החל את דרכו כדי.ג'יי ואחר כך עבד 
בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע הגרמנית, שם רכש ניסיון 
בתאורה וסאונד. חבר בקואופרטיב אמנות ויזואלית גרמני 
Lichtpiraten )בגרמנית, פיראטי האור(. הקולקטיב 
ביצע הקרנות על מבנים שונים, עם הזמן התחילו להזמין 
אותם להציג במקומות שונים בעולם, ובשנים האחרונות הקולקטיב הציג בברלין, 

פריז, בואנוס איירס, האנוי ועוד.

תמיר אטינג
עוזר במאי

בוגר המסלול להכשרת רקדנים במרכז ביכורי העיתים. 
רקד בלהקת המחול אנסמבל בת-שבע. במסגרת זו הפיק 
את הפרויקט רקדנים יוצרים במשך שנתיים רצופות 

ומורה לגאגא.

כיום עובד עם כוראוגרפים ויוצרים מתחומים שונים. 
 AZA13 החל לעבוד עם יחזקאל לזרוב במסגרת הקמת המתחם לאמנות רב תחומית

בבית סטודיו אנקורי.

דויד סטרז'מייסטר
צילום מולטימדיה

בוגר בית הספר לקולנוע AFI, השתתף כצלם בהפקות 
רבות בישראל ובעולם. עבד בסרטים עתירי תקציב בפסגת 
תעשיית הקולנוע האמריקאית בין השאר בסרט רוזווטר 

של ג׳ון סטיוארט שיצא לא מזמן לאקרנים בישראל.

היוצרים





בר שדה - אליס

בוגרת הסטודיו למשחק של ניסן נתיב, תל אביב.

בשנת 2012 הצטרפה לתיאטרון גשר. מאז שיחקה בהצגות: 
יונה ונער, אנטי, פרימה דונה, כפר, פיניטה לה קומדיה, 

הדיבוק, נופל מחוץ לזמן, אותלו.

בקולנוע: מעכשיו ועד עולם - סרט סטודנטים שהשתתף בפסטיבל וונציה, 
סיפור על אהבה וחושך.

השתתפה בשתי הצגות תיאטרון רחוב שהוצגו בפסטיבל בת-ים - התנערה ונהר 
בן גוריון.

תפקידיה בטלוויזיה: תא גורדין, מגיפה.

נטע שפיגלמן - אליס נערה

בוגרת הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין. במהלך 
הלימודים זכתה במלגה על שם קרן שרת בשנת 2004 

ובשנת 2005.

בסרט ובתיאטרון  חי  שיחקה בתיאטרון חיפה בהצגה 
הקיבוץ בהצגה אגדת סוף העונה.

בשנת 2006 הצטרפה לתיאטרון גשר ומאז שיחקה בהצגות: וריאציות לתיאטרון 
ולתזמורת, הבן הבכור, יאקיש ופופצ'ה, טרטיף, הרפר ריגן, עשר שניות, רביזור, 
דון ז'ואן, שש דמויות מחפשות מחבר, I love you לנצח, אבל..., הארווי, פרימה 
דונה, החיים בשלוש גרסאות, כפר, פיניטה לה קומדיה, הדיבוק, הנפש הטובה 

מסצ'ואן.

זכתה בפרס התיאטרון הישראלי כשחקנית המבטיחה של השנה לשנת 2008 על 
תפקידה בהצגה יאקיש ופופצ'ה. בשנת 2012 זכתה בפרס המשחק ע"ש מוסקו 

אלקלעי עבור תפקיד הבמאית בסרט קרב עיניים.

תפקידיה בקולנוע: היו לילות, קרב עיניים.

תפקידיה בטלוויזיה: אושר, דאוס, המשרד, המקוללים.

אפרת בן-צור - אליס אישה, מוסיקה

למדה בסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין ובאקדמיה 
למחול ע"ש רובין בירושלים. בוגרת הסטודיו למשחק של 

ניסן נתיב.

שחקה בתיאטרון הקאמרי בהצגות ביקור הגברת הזקנה, 
קפריסין וקמצן.

הצטרפה לתיאטרון גשר ב-1995 עם תחילת החזרות להצגה כפר.

קיבלה את פרס התיאטרון הישראלי כשחקנית המבטיחה לשנת 1996 על תפקידה 
בהצגה כפר.

בהמשך דרכה שיחקה בהצגות: עיר-סיפורי אודסה, שלוש אחיות, נהר, מדמואזל 
ז'ולי, אופרה בגרוש, בשני קולות, נישואי פיגרו, שיחות לילה, שונאים. סיפור 

אהבה, הנסיכה איבון, יונה ונער, הדיבוק ואחרות.

קבלה פרס רוזנבלום על משחקה בהצגה נהר. 

ורובין  אפרת בן צור  צוללת,  כמוסיקאית, הוציאה שלושה אלבומי סולו: 
)לטקסטים של המשוררת האמריקאית אמילי דיקנסון(. השתתפה גם באלבומיהם 

של היוצרים אביתר בנאי, אסף אמדורסקי, ערן צור ועוד.

תפקידיה בקולנוע: אודות המוניטין, MADE IN ISRAEL, מוקי בוערה, ביום 
השלישי.

תפקידיה בטלוויזיה: הבורגנים, המכון, מיי פירסט סוני, מעורב ירושלמי, פרשת 
השבוע, תמרות עשן.

הדמויות והמבצעים:



דורון תבורי - הפרש הלבן

שיחק בארבעת העשורים האחרונים למעלה משבעים 
תפקידים ראשיים על מרבית הבמות בארץ, הן בתיאטראות 
הרפרטואריים והן בפרינג' - ולאחרונה גם בפרייבורג, 
פראג וווינה. הופיע בפסטיבלים באדינבורו, ברלין, 
שיקגו, רומא וציריך. זכה בפרסי מרגלית, ורד הכסף, 

כינור דוד, קלצ'קין, רוזנבלום ולנדאו.

עוסק גם בתרגום לתיאטרון. תרגומיו זיכו אותו שלש פעמים בפרס עדה בן נחום, 
וכמו כן בפרס התיאטרון ובפרס ראש הממשלה לתרגום.

כזמר סולן ביצע יצירות של המלחינים דורי פרנס, עודד זהבי וציפי פליישר, 
ולאחרונה - מרק בליצשטיין.

מרבה להופיע בקריאת שירה וספרות, בפסטיבלי שירה, בבית ביאליק וב"קול-
המוסיקה". יצר עם אמן הווידאו יוחאי אברהמי את אירועי התיאטרון "מפגש 

באינסוף" ו"בארץ הגלעד".

ניהל אמנותית תקופה קצרה את התיאטרון העירוני חיפה, ניהל את הזירה הבן 
תחומית בירושלים והיה חבר בוועדה האמנותית של המעבדה. מיוזמי פרויקט 

מעבדתרבות-דימונה וממקימיו.

לימד תיאטרון במרכז תרבות אום אל-פחם, בסמינר הקיבוצים, באוניברסיטת 
חיפה, בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, בבית צבי ובשלוחת סמינר 

לוינסקי באילת. לאחרונה מלמד בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב.

בתיאטרון גשר שיחק בהצגות: הדיבוק, נופל מחוץ לזמן.

אלדד פריבס - פסיכולוג 1, טווידל די

בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב, תל אביב.

זוכה מלגת קרן שרת לשנים 2003 ו-2004.

שיחק בתיאטרון ב"ש בהצגה איפיגניה, בתיאטרון חיפה 
בהצגה מסע הדוד מקס.

חבר בלהקת לצידיי )Licedei(, סנט פטרבורג, רוסיה.

יוצר הצגת הליצן זה לא רציני. 

תפקידיו בקולנוע: 7 דקות בגן-עדן )זוכה פסטיבל חיפה(, לחיות מחדש, פלאסיבו.

יוצר הסרטים הדוקומנטריים: אף-אדום, דרכים )פוסט פרודקשיין(.

תפקידיו בטלוויזיה: המשרד, מסכים, מגדלים באוויר, בית המשאלות, הבורר, 
האי, חטופים, קטמנדו, אלנבי, שנות בית הספר, יום האם, סברי-מרנן.

רדיו: קריינות - גולדסטאר, נביעות, דיבוב - גראפילד, רובוטריקים, עוגיפלצת.

יוצר תסכית הרדיו - לב האפלה.

אורי יניב - פסיכולוג 2, טווידל דם

בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב.

זכה בפרס השחקן המבטיח לשנת 2006 במסגרת פסטיבל 
בתי ספר למשחק עתיד התיאטרון בצוותא.

הצטרף לתיאטרון גשר בשנת 2006 ומאז שיחק בהצגות: 
וריאציות לתיאטרון ולתזמורת, הבן הבכור, לה פונטיין, 
הלילה ה-12, טרטיף, הרפר ריגן, עשר שניות, שש דמויות מחפשות מחבר, 
דון ז'ואן, רביזור, הארווי, פרימה דונה, יונה ונער, אנטי, פיניטה לה קומדיה, 

חמישה קילו סוכר, יאקיש ופופצ'ה, הדיבוק, מסעות אודיסאוס, אותלו ועוד.

תפקידיו בקולנוע: וביום השלישי, חלום קוסטוריצה, שבלולים בגשם, וידאו 
קסם, תיק ישו, יום נפלא, המסע של האנה, יונה.

תפקידיו בטלוויזיה: פיק אפ, הנפילים, פולישוק, החיים זה לא הכול, החצויה, 
משפחה לא בוחרים, אניגמה, אחת אפס אפס.

יוצר סדרת הרשת הרומן שלי עם דאעש
חבר הועד המנהל של שח"ם - ארגון שחקני ישראל.



אלכסנדר סנדרוביץ' - בעלה של אליס,
המפטי-דמפטי

יליד רוסיה. בשנת 1991 עלה לארץ.
בוגר מסלול המשחק בחוג לתיאטרון של אוניברסיטת תל 
אביב. זכה בפרס השחקן המצטיין על ביצוע תפקיד קספר 
במחזה קספר במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לבתי ספר 

למשחק בברנו, צ'כיה, 1995.
שיחק בהצגה קברט עגנון בפסטיבל עכו, 1996.

בשנת 1997 הצטרף לתיאטרון גשר.
מאז שיחק בהצגות: כפר, עיר-סיפורי אודסה, דון ז'ואן, אוכלים, מזימה ואהבה, 
ים, השטן במוסקבה, מדמואזל ז'ולי, חלום ליל קיץ, העבד, אופרה בגרוש, שושה, 
כולם רוצים להוליווד, וריאציות לתיאטרון ולתזמורת, מומיק, איש הכריות, גן 
הדובדבנים, מינכהאוזן, יאקיש ופופצ'ה, שוורץ וחיות אחרות, הלילה ה-12, טרטיף, 

יונה ונער, הדיבוק, נופל מחוץ לזמן, טררוריזם, הנפש הטובה מסצ'ואן.
זכה בפרס התיאטרון הישראלי כשחקן המבטיח לשנת 1999 על תפקיד סגנרל 

בדון ז'ואן.
שיחק בתפקיד ראשי בסרט חצוצרה בואדי. על תפקידו בסרט זכה בפרס השחקן הטוב 

ביותר בפסטיבלים בז'נבה ופורט לודרדייל.
תפקידיו בסרטים: מוכרחים להיות שמח, סיפור חצי רוסי, אחותי היפה, איגור ומסע 

העגורים, Hotel-Lux )גרמניה(.
בין השורות, אולי הפעם,  פולישוק,  שאול, המקום,  תפקידיו בטלוויזיה: 

חסמבה דור 3, לנין באוקטובר.

בוריס אחנוב - אביה של אליס

יליד רוסיה. בוגר האקדמיה למוסיקה וקולנוע בסנט 
בסנט  קומיסרג'בסקי  בתיאטרון  שיחק  פטרבורג. 
פטרבורג, ובתיאטרון לדרמה רוסית בריגה. שיחק למעלה 
מ-70 תפקידים בתיאטראות מובילים בבריה"מ לשעבר, 

ביניהם בהצגות המלך ליר, השחף והמלט.

בשנת 1990 עלה לישראל. השתתף בהצגה רוזנקרנץ וגילדרשטרן מתים, ההצגה 
הראשונה שהעלה תיאטרון גשר. בהמשך שיחק בתיאטרון החאן. 

ב-1994 הצטרף לתיאטרון גשר. שיחק בין השאר בהצגות: אדם בן כלב, בשפל, 
טרטיף, כפר, עיר - סיפורי אודסה, שלוש אחיות, הנהר, ים - קומדיה סוערת, מר 
ברינק, העבד, שושה, נישואי פיגרו, מדיאה, מומיק, גן הדובדבנים, הבן הבכור, 

שונאים. סיפור אהבה, הרפר ריגן, יונה ונער, אותלו ועוד.

ליליאן רות - אמה של אליס

ילידת רוסיה.

בוגרת האוניברסיטה בבאקו אזרבייג'ן. לאחר סיום 
לימודיה התחילה לעבוד בתיאטרון הדרמה הרוסית. 
אילוף המאלף, חלום חגיגי לפני  שיחקה בהצגות: 
הצהריים, הזריחות שקטות כאן, אנטוניוס וקליאופטרה.

לאחר שעברה למוסקבה עם בעלה השחקן רולנד חיילובסקי ז"ל עבדה לצדו 
בתיאטרון סאטיריקון.

בשנת 1990 עלתה לישראל. שנתיים אחר כך הצטרפה לתיאטרון גשר בהצגה אילו 
אפשר היה.

באותה תקופה השתתפה עם בנה הנרי דוד בתכנית אין בעיה עם דודו טופז, אתו 
גם הצטלמה לקלטות וידאו ללימוד עברית לעולים.

בתיאטרון גשר שיחקה בהצגות: מולייר, האידיוט, אדם בן כלב, בשפל, טרטיף, 
כפר, עיר-סיפורי אודסה, השטן במוסקבה, העבד, שושה, נישואי פיגרו, וריאציות 
לתיאטרון ולתזמורת, מומיק, שונאים. סיפור אהבה, שש דמויות מחפשות מחבר, 

יונה ונער, אנטי, הדיבוק, נופל מחוץ לזמן, טרוריזם, אותלו ועוד.

השתתפה בסרטים: סוכריות, בדמי ימיה, אוסטרליה שלי. 



פאולו א. מואורה -
הכובען המטורף, תינוק-חזיר

יליד ברזיל.

בוגר בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה 
בית צבי.

בהצגות:  השתתף  הלימודים  במהלך 
השודדים, סיפור הפרברים, ענן בראש, אחד משלנו, הטחנה על 

הנהר, הזוג המוזר ועוד.

שיחק בהצגה איש ציפור בפסטיבל סמולבמה.

כתב שלושה מחזות שהועלו על הבמה: החייט, לדעת, מומי וקימו.

תפקידיו בטלוויזיה: עספור )עונה 2(, ניו יורק )עונה 2(.

זכה בפרס השחקן הטוב ביותר בפסטיבל בינלאומי 2012 לסרטי 
.Determinado סטודנטים על הסרט

בשנת 2012 הצטרף לתיאטרון גשר.

מאז השתתף בהצגות: פרימה דונה, יונה ונער, אנטי, כפר, 
הדיבוק, טרוריזם, נופל מחוץ לזמן, הנפש הטובה מסצ'ואן.

שיר שנער - נמנמן / איש עם מרק

נתיב,  ניסן  למשחק  הסטודיו  בוגר 
ירושלים, 2006

אנטי,  בהצגה  משחק  גשר  בתיאטרון 
פרימה דונה, פיניטה לה קומדיה, כפר, 

הנפש הטובה מסצ'ואן.

עבודות בתיאטרון: זבוב ועכביש, אוטובוס 92, ממללא, ברונו 
שולץ - העידן הגאוני,  העולם על פי אלון )זוכה פרס השחקן 
הטוב ביותר בפסטיבל חיפה להצגות ילדי(, הנערה שלא ידעה 
לכרוע ברך, חלומות גנובים, סיפור לילה, סיפורו של התו סול, 

מרד המתים, קברט כל אדם.

סרטי סטודנטים סיור מודרך )זוכה פרס וולגין 2009 בקטגוריית 
סרטי סטודנטים(, קיפוד ים.

בטלוויזיה: תמרות עשן, בתולות.

אדי אלתרמן - ארנביב / איש
עם תינוק

בוגר הסטודיו למשחק ואומניות הבמה 
מיסודו של יורם לוינשטיין.

זוכה מלגת קרת שרת לשנת 2012-2013, 
מלגת הצטיינות ממשרד התרבות לשנת 
2012-2013, מלגה ע"ש עדי שקד 2012 
ו-2013, קרן שוסהיים 2012 ו-2013, שוש אביגיל- ממחזותיו 

של חנוך לוין 2013, שושנה קמחי 2013.

היה מועמד לפרס השחקן המבטיח לשנת 2013.בין עבודותיו: 
המחזמר המצעד - קופרודוקציה של תאטרון הקאמרי יחד עם 
פסטיבל ישראל, הכיתה המעופפת - תיאטרון המדיטק, חולון, 
האדרת - תיאטרון החאן, ירושלים, הלב של ירושלים - תיאטרון 

הארצי לילדים ולנוער.

בטלוויזיה: השוטר הטוב.

בתיאטרון גשר שיחק: מסעות אודיסאוס, הנפש הטובה מסצ'ואן.

אלון פרידמן - חתול הצ׳שיר

בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב.
גשר ב-2002 ושיחק  הצטרף לתיאטרון 
אופרה  אהבה,  של  שאריות  בהצגות: 
בגרוש, שושה, כולם רוצים להוליווד, 
שיחות לילה, גן הדובדבנים, שוורץ וחיות 
אחרות, מינכהאוזן, יאקיש ופופצ'ה, שונאים. סיפור אהבה, 
טרטיף, רביזור, שש דמויות מחפשות מחבר, הנסיכה איבון, יונה 
ונער, פרימה דונה, כפר, הדיבוק, פיניטה לה קומדיה, נופל מחוץ 

לזמן, הנפש הטובה מסצ'ואן. 
זכה בפרס התיאטרון הישראלי כשחקן המבטיח לשנת 2004 על 

משחקו בכולם רוצים להוליווד.
בקולנוע: סרטי סטודנטים של קמרה אובסקורה - היה או לא היה, הבועה.
בטלוויזיה: אמאל'ה, החיים זה לא הכל ובתכנית המערכונים כפיות. 

בערוץ הילדים: הלב של עמליה, לה לה לנד, אדומות.



דרמטורג | רועי חן
דרמטורגית | קטיה ששונסקי

מעצב | מיכאל קרמנקו
מלחין | אבי בנימין

עורכת, עוזרת מנהל אמנותי | שני מיל-מן
עוזר במאי לשפה ודיבור | יוני לוקאס

מנהל הלהקה | ויקטור סוקולוב
מנהלות הצגה | טטיאנה סוכנובה, יאנה אדמובסקי

מנהל אמנותי | יבגני אריה
מנכ”ל | לנה קריינדלין

הנהלה ציבורית:
יו”ר התיאטרון | עו”ד אלי זהר

נשיא כבוד | אלוף )מיל'( צבי זמיר
קולט אביטל, אלי גינזברג, עו”ד יגאל ויינשטיין,

צבי זיו, אמרי טוב, אורן מוסט, ישראל מקוב,
בוריס קרסני, אמיר שלח, אורי שנער

ועדת ביקורת | פרופ' דוד אלכסנדר, שמואל עומר
רו”ח | רו"ח אבי פרקש, משרד רו”ח זיו האפט
ייעוץ משפטי | משרד עו”ד ש. הורוביץ ושות’

מבקר פנים | רו”ח יצחק רביד, משרד רו”ח רווה-רביד

בוריס אחנוב
אדי אלתרמן

אפרת בן-צור
לוסי דובינצ'יק

הנרי דוד
ישראל )סשה( דמידוב

סבטלנה דמידוב
דוד זיסלסון

ניקולאי טוברובסקי
יבגני טרלצקי

יובל ינאי
אורי יניב
מנדי כהאן
מיקי לאון

יחזקאל לזרוב
פאולו א. מואורה

נטשה מנור
דניאל סטיופין

אלכסנדר סנדרוביץ'
קארין סרויה
ויטלי פוקס

אלון פרידמן
נועה קולר

גלעד קלטר
פירה קנטר
ליליאן רות
רות רסיוק

בר שדה
שיר שנער

נטע שפיגלמן
דורון תבורי

מחלקה אמנותיתלהקת השחקניםתיאטרון גשר



תיאטרון גשרכספים ומנהל

מנהל אדמיניסטרטיבי, תפעול והפקות | רומן קבטנר
מנהל כספים/חשב | ויקטור ריסקין

UNIK | דוברות ויחסי ציבור
ניסים דואק, אירית נחמני, שי פלד

EGOEAST | יחסי ציבור בשפה הרוסית
אנה גינזבורג, סבטלנה קורוליובה, מריה בורדך

עוזרת מנכ”ל | נטלי סמוז’יץ’
עוזרת מנהל תפעול והפקות | יוליה טגיל

מזכירת התיאטרון | לריסה סובולבה
מנהלת חשבונות | חנה סטריקובסקי
אדמיניסטרטור | טטיאנה קוזלובה

מנהל אולם | ניסים צמח

מחלקה טכנית
מנהל טכני | מקסים רוזנברג

מנהל יצור | יורי סוכנוב
צוות במה | ואדים איליין, פבל דוידוביץ’, אלכסנדר טורופובסקי, מור כהן,

איגור ממונוב, ויקטור קבזון, אנדריי קוליש, מיכאל ריבקין
מנהל מחלקת קול ותאורה | סרגי נוביצקי

מחלקת קול | מיכאל וייסבורד, מיט זמיר, וסילינה סמירנובה, גאורגי קפלן, פליקס שפושניק
מחלקת תאורה | דמיטרי גורביץ’, קיריל גרצ'יוב, ויקטור וינוקורוב, סרגיי טורבין, 

איליה מיחקיך, אלכסנדר סיקירין, אירינה פקטור, ארקדי צליק
מחלקת תלבושות | אנה איצקוביץ’, אלכסנדר גטלין, ליובוב זיסלסון, אווה לויט, 

ורה מושקוביץ', אליונה קומינה, מרינה קרסילניקובה
מחלקת אביזרים | אולגה ברזין, אלה כהן, אלכסנדר קוז’בניקוב

מחלקת איפור ופאות | הלנה מרצינובסקי, מריאנה גרייב
בית מלאכה תיאטרון גשר | מיכאל סלפנר, גאורגי סולומנקו

מחלקת שיווק ומכירות

מנהלת שיווק, מכירות ופרסום | אורנה דנילוב-נועמה
ע. מנהלת שיווק, מכירות ופרסום | תרז שושן

מכירות ושיתופי פעולה | מיכל אורבך
מכירות | אולגה ארייב

מחלקה חינוכית | ענת גרנטמן
תקשורת שיווקית | טלי ברוידא

קופה, שירות לקוחות וטלמרקטינג | יוסי זינגר

מכירות ושירות לקוחות

סוניה שפירא, אנה דורפמן, לרה קילשטיין,
דיאנה לוין, משה לוי, טל גוסמן

תכנייה

כתיבה, תרגום, עריכה ואיסוף חומרים לתכנייה | רועי חן
הפקת התכנייה | שני מיל-מן

עיצוב התכנייה | סטודיו טאצ'

אולם נגה שד' ירושלים 9, ת”א-יפו, 68114
האנגר גשר רח' אילת 11 ת”א-יפו

טלפון 03-5157000 פקס 03-6816430
gesher@gesher-t.co.il

www.gesher-theatre.co.il

בקרו אותנו ב-



יו”ר העמותה | ישראל מקוב
מנהלת העמותה | רותי היילפרן

יו”ר כבוד
משה פורת ז"ל
נירה מקוב ז”ל

הוועד המנהל
אבן עזרא יעקב

גרנות חיה
דולב גבי

דורון מרים
טייק עירונה
טיסונה נעמי

ירון אבי
כרמל שוש
לוי אורי

מקוב ישראל
נוס שולמית

צפריר רונית
קצין יהודית

שמר אסף

חברי כבוד
לנדסברג ברונו

פלידרבאום ז'אק
צדר אריק

ועדת ביקורת
גולדמן הוגו

דני פלמנשטיין, רו"ח

רו”ח
רו"ח אבי פרקש, משרד רו”ח זיו האפט

יעוץ משפטי
עו”ד פורת רלי

עמית כבוד
צבי זמיר )אלוף במיל’(

אביבי מיכל ומשה
אבן עזרא יעקב

אוזן חגית ומאיר
אונגר יעל ורמי

אוראל אלן ואסטר
אלאלוף שרה ומשה

איתן פולט
אלקון עדית

אלחנני איטה
אסף רות ואברהם

אקירוב אלפרד וחוה
ארקין דוריס ומורי

בוקסר יוכבד
בורשטיין מיכאל

בז'ארנו יעל
בן נפתלי דינה ואברהם

בן ש"ך אהוד
בנטוף דורית ורוני

בר אור רותי ושמואל
בר נתן ענת וצביקה

בראון גבי
בראל מישי ואסתי
ברגר טובי ואמנון

בריר )אבידן( ברוריה ואברהם
ברנדס ג'ני וחנינא
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
גוב זהבה ובן עמי

גולדנברג אורה
גור אלן

גורפונג עדה ומוטי

גזית שרון וגיל
גייגר שרה ומיכה

גילרמן ג'ניס ודני
גל רחל וגדליה

גלפנבויים אירינה
גרינהאוז מריאן ודניאל

גרינר ענת ואבי
גרנות חיה ודוד

דבש צביקה
דובר יעל וגדעון

דוברת מירי
דולב גבי

דורון מרים
דורון גדליה ויונית
דורון עליזה ודניאל

דילייני אריאלה וקאהן מוריס
דר אורה ויאיר
דרבקין חמדה

דרור יואלה
תרומה בעילום שם

הורביץ דליה
הייק גבריאל ותמי

הלקין אריאלה והלל
המבורגר אילנה ויאיר

המבורגר חנה וגדעון )קרן מ.א.ה(
תרומה בעילום שם

ויינשטיין סופיה ואלכסנדר
וקסמן עודד

זהר הדי ויהודה
זיו צבי וג’וזפין

זלקינד שרה וגרשון

זרניצקי אורה ויוסי
חזן רחל

חמו מירה ואברהם
חכמי יוסי

חרל”פ רפאלה
חשין רות ומישאל

חריש אייל
חת רינה ומאיר

טולדאנו יבניאלי נירה
טוקטלי עדנה

טיסונה נעמי ושלמה
טייק עירונה לזכר בעלה דוד טייק

טיץ אסנת ויורם
יגלום דיתה
יגלום רעיה
יגלום נורית

יגאל ארנון ושות'
יהודית יובל רקנאטי ודוד שמחה

יודקובסקי לאה
ים-שחור נעמי ומנחם
יעקובי-בכרך אסתר

יצהר אתי ומיכאל
יקר עמנואל ואליס דניאלס

ירון אבי ויעל שניידמן
כהן מאיר

כרמל שוש ואליעזר
להט שרה

לוברני שרה ואורי
פרופ' ליבאי דוד

לובצקי תקווה וצבי
לוי יצחק ורחל

לוין נויה ומיכאל הלפרין
לופטיג מינה וגיורא

ליבנה בלה
לין יהודית

לנגשטטר חגי
לנגליב חגית ומשה

לנדסברג יהודית ואלכס
לרמן עדנה ורפאל

מאור רפי ודודי
מירקין דניאל ורוני

מנור נורית ויואב
מקוב ישראל

מקוב רותי וגדעון
נדיר טלי ופאר

נוס שולמית
סאמט ורדה וחיים
סגול טובה וסמי

סטימצקי רחל וערי
סלונים תמי ואורי
סלע שרה ומיכאל

סמואל נעמי ואלכס
עופר רותי
עזוז אמנון
עייני ירון

עינן נירה ומנחם
פועלים בקהילה

פוקס שילה
פורת רלי ותמי

פזנר מרטי ואבי
פלדמן דובי

פלידרבאום ז’אק

שוחרי גשרעמותת ידידי גשר



פקלמן עדנה ודב
פרופר סוזי ודן
פרופר אתי וגד

פרידמן דניאלה וז'אק
פריזנט ציפי

פרלוק ד”ר חיים ואורנה
פרלמן אלונה ובני

פרשקר דליה ויוסף
צבילינגר מירה

צדר שולה ואריק
צפריר רונית ואמיר
קוזינץ לנה ובוריס

קוק שרה עמנואל
קז ישראל

קלי ללה ומנחם
קני טדי

קני אתי ומיקי
קצין יהודית ורוני

רבינוביץ שושנה ודוד
רדומיסלנסקי קונסטנטין

רהב הילה ורן
רוטלוי נלי ויאיר

רון הדר
ריזל דליה ודן

רייכר דפנה ושי
ריס איטה

רמות אריק
רסנר אורית וחיים
שביט יעל ושבתאי
שגיא ליזיקה ועמי
שגיב לאה ודורון

שובל כנה וזלמן
שטינמץ פרומה

שלח אמיר ואורלי
שלח דניאל ויונתן
שמגר מיכל ומאיר
תרומה בעילום שם

שמיר אלה ויאיר
שמיר רובי

שמר אתי ואסף
שמריך מיכל וויקטור

שני הדסה ומאיר
שפיגלמן יהודית ומיקי
שפיטלני אודליה ואפי

שפיר דב
שפיר )פריהר( טלי ואיה

שקד שושנה וישעיהו
תאומים אירית ומושיק

תדמור דב
תומרס זיוה ואהרון

תודותעמיתי גשר

עמיתי גשר
תרומה בעילום שם

גולדמן הוגו
תרומה בעילום שם

ידין אילן ורזיה
פרומן אלישבע וצבי

קוק מימי ואמיר

אונגר יעל ורמי
בוקסר יוכבד

בורשטיין מיכאל
בלבטניק לן

בשקינה סופיה
דן אנה ולסלי - קנדה

ויינשטיין יגאל
זהר אלי ונילי

זמיר צבי )אלוף במיל'(
חולדאי רון ויעל

יגלום רעיה
לנגשטטר חגי

מינקוף מרי פרנס ופרנסיס - ג’נבה
מנטו אילנה ופסקל

מקוב ישראל
מרגלית ינקי

סגול טובה וסמי
פורר יצחק

פורטר שרלי
פורת רלי

פרוסט פיליפ - ארה”ב
צ'בוטר סלבה
קאהן מוריס

קירשנבאום פאינה
קלגסבלד דורי

קרז’נר עופר
קרסני בוריס
רוטלוי ליגד

רפפורט עירית

משפחת רקנאטי
שמחה שטרן - "קרן הקדש"

JNF לונדון
Roger Grass

סלבי קרלו ז”ל - איטליה
פורת משה ז”ל
שלח חזי ז”ל

תודה מיוחדת
לעו"ד יגאל ויינשטיין

על הקמת מועדון ה -100

תודה מיוחדת
למשרד עו"ד ש. הורוביץ ושות'

על ייעוץ וסיוע משפטי לאורך הדרך
למשרד רו"ח זיו האפט

למשרד רו"ח רווה-רביד
למשרד עו"ד גולדפרב זליגמן

תודה מיוחדת לצוות הרופאים המלווים אותנו 
במסירות

ד”ר שלמה שגב - מנהל מכון סקר רפואי, “שיבא”
ד”ר מרק רסנובסקי - מומחה לרפואת ספורט

ד”ר אינה רייקינה - גרון וקול
פרופ' יהודה סקורניק - כירורגיה כללית

חברות וקרנות
משרד התרבות והספורט

עיריית תל-אביב-יפו
מפעל הפיס

קרן קיימת לישראל
אי.די.בי

בנק הפועלים
בנק לאומי

בנק דיסקונט
טבע תעשיות פרמצבטיות

הקרן ע”ש נירה מקוב ז”ל
Access Industries

קרן קיסריה
קרן הייסוד

קרן ריץ'
קרן רבינוביץ'

קרן אלכסנדר גראס
 







Мы знакомы с Алисой с детства. Вместе с ней мы бежали за Белым 

кроликом, проваливались в мир самых невероятных приключений.

Вместе с ней, мы - дети пытались понять мир взрослых.

Мы выросли. Вместе с ней. С Алисой, которая возвращается в 

фантазии своего детства, проходит путь детство–отрочество-юность, 

пытаясь понять себя Женщину.

Художественный руководитель – Евгений Арье



Пьеса Рои Хен
Постановка и сценография Йехезкель Лазаров
Музыка Эфрат Бен-Цур
Свет Надав Барнеа 
Костюмы Алин Лазаров
Музыкальная редакция Эфрат Бен-Цур,  Омер Гершман
Ассистент режиссера Тамир Эттинг
Художник-технолог Зоар Шоэф

Мультимедия
Режиссер Йехезкель Лазаров
Оператор Давид Стрейжмастер
Свет Надав Барнеа
Видео Феликс Хоперман
Монтаж Эйтан Варди
Помощник оператора Яир Гальпер
Специальные эффекты Юваль Кедем
Продюсер Тамир Эттинг

Исполнительный продюсер Роман Кветнер

Алиса, девочка Бар Саде

Алиса, девушка Нета Шпигельман

Алиса, женщина Эфрат Бен-Цур

Белый всадник Дорон Тавори

Психолог 1 / Траляля Эльдад Привс

Психолог 1 / Труляля Ори Янив

Муж Алисы / Шалтай-Болтай Александр 

Сендерович

Отец Алисы Борис Аханов

Мать Алисы Лилиан Рут

Безумный шляпник / Младенц Пауло Э. Моура

Соня-мышь / Человек с супом Шир Шенар

Мартовский заяц / Человек с младенцем Эдди Альтерман

Чеширский кот Алон Фридман

В спектакле заняты

Особая благодарность за содействие в создании спектакля

Фонду "Сообщество" Банка А-Поалим.





Первый спектакль – 12 марта 2015 года
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут без антракта

По мотивам произведений 
Льюиса Кэрролла





Play by Roy Chen
Director and Set Design Yehezkel Lazarov
Music Efrat Ben-Tzur
Light Nadav Barnea
Costumes Alin Lazarov
Musical adaptation Efrat Ben-Tzur, Omer Hershman
Assistant Director Tamir Etting
Set Technology Zohar Shoef

Multimedia
Director Yehezkel Lazarov
Operator David Streizhmeister
Light Design Nadav Barnea
Video Mapping Editor Felix Offerman
Video Editing Eitan Vardi
Operator Assistant Yair Halper
Special Effects Yuval Kedem
Producer Tamir Etting

Executive producer Roman Kvetner

Creative Group

Artistic  Director  -  Yevgeny  Arye

Alice, the girl Bar Sade
Alice, the teenager Neta Shpigelman
Alice, the woman Efrat Ben-Tzur
The White Knight Doron Tavori
Psychologist 1 / Tweedledee Eldad Prives
Psychologist 2 / Tweedledum Ori Yaniv
Humpty Dumpty  /Alice's husband Alexander Senderovich
Alice's father Boris Akhanov
Alice's mother Lilian Ruth
The Mad Hatter / the Baby-pig Paulo E. Moura 
The Dormouse / the Man with Soup Shir Shenar 
The March Hare / the Man with a Baby Eddie Alterman
The Cheshire Cat Alon Fridman

Cast

Special thanks for the assistance in the production of the 
play to ”Poalim in the Community”, program of Bank Hapoalim





First Performance - March 12, 2015
Running Time - 1 hour 40 minutes without intermission

Inspired by Lewis Carroll

ALICE




