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WAITS AT THE STATION
By Maya Arad

The TERRORisms – a two-year theatre Project of the UTE

From 2013 to 2015, theatres from Stuttgart, Belgrade, Tel Aviv, Reims and
London will elaborate different points of view, exploring different aspects likely to
determine fundamentally our societies. During these two years, new texts written
by contemporary playwrights from all over Europe will give way to a series of
production exchanges between the participating theatres. A conference in Oslo
marked the beginning of the project and a conference in Stuttgart alongside a
festival showcasing all these various productions, will mark its end in summer 2015.
Directed by Shay Pitowsky | Dramaturgue: Eynat Baranovsky
Set designed by Niv Manor | Costumes designed by Natasha Tuchman-Poliak
Music by Alberto Schwartz | Movement by Sharon Gal
Video by Nimrod Zin | Lighting by Ziv Volushin
The Cast
 Amal, nurseOshrat Ingedashet
 Taysir, her fatherYuval Shlomovich
 Nabila, her motherNaama Armon
 Farres, her brotherHarel Morad
Dr. Abu Haled - Shahar Raz
Jamal, taxi driver - Oded Ehrlich
Saraya, his wife - Naama Armon
 Nasrin, childhood friend of AmalEleanor Flaxman
 Yael, soldierLea Gelfenstein
Tzahi, soldier - Harel Morad
 Deputy Yaniv, a military officerShahar Raz
Hemi, Israel Security Agency
 )(Shin BetHarel Morad
Male Palestinian #1 - Oded Ehrlich
Male Palestinian #2 - Yuval Shlomovich
Female Palestinian #1 - Eleanor Flaxman
Female Palestinian #2 - Naama Armon

יוצרי ההצגה
מאיה ערד (מחזאית)

מצטיינת תואר שני בדרמטורגיה מהאוניברסיטה
של אמסטרדם ובעלת תואר ראשון בלימודי
תיאטרון מהאוניברסיטה העברית .בשנים
האחרונות עבדה כדרמטורגית בתיאטרון ההולנדי
ובשיתופי פעולה עם תיאטרונים בצרפת ,גרמניה
ופורטוגל .בין העבודות עליהן היא חתומה ,הצגות
זוכות פרסים המשתתפות בפסטיבלים ברחבי
אירופה .בעלת ניסיון עשיר בתיאטרון דוקומנטרי
וב ,Devised Theatre-כמו גם בעיבוד סרטי
קולנוע לבמה .מחזה פרי עטה The Diamond
 Starsזכה במקום הראשון בתחרות המחזאות
הבינלאומית של המכון הבינלאומי לתיאטרון של
אונסק"ו( .)2010המחזה שנכתב במקור באנגלית
תורגם לגרמנית ולנורבגית .לאחרונה שמשה
כדרמטורגית למחזה "המאהב" בת .הבימה.

שי פיטובסקי (בימוי)

מנהל קבוצת צעירי הבימה .בוגר ביה"ס לאמנויות
הבמה "סמינר הקיבוצים" במסלול בימוי ,ביה"ס
לכתיבת דרמה וביה"ס לקופירייטינג(תרצה
גרנות) .מורה למשחק ובימוי .בין עבודותיו:
"גריניץ'" – כתיבה ובימוי (תיאטרון ערבי-עברי
בשיתוף "סמינר הקיבוצים")" .זה כמו להרוס
רק הפוך" – כתיבה ובימוי (פסטיבל עכו ,2004
תמנוע) ,זוכת צל"ש" .ביאטריצ'ה" – עיבוד
ובימוי("סמינר הקיבוצים" בשיתוף צוותא).
"התקלה" – עיבוד ובימוי ,זוכת פרס הפרינג'
להצגת השנה  2008וכן עבור בימוי ועיצוב
תלבושות("סמינר הקיבוצים" בשיתוף צוותא).
"הרפתקה בקרקס" – עיבוד ובימוי(פסטיבל חיפה
להצגות ילדים בשיתוף תיאטרון אורנה פורת) –
זוכת פרס התפאורה" .החוטם" – בימוי" ,מסייה
דה פורסוניאק" – עיבוד ובימוי" ,ארץ חדשה" –
כתיבה משותפת עם שחר פנקס" ,השבועה" –
עיבוד ובימוי(קבוצת צעירי הבימה)" ,לא אשנא"
– כתיבה ובימוי(ת .הבימה).

עינת ברנובסקי (דרמטורגיה)

מחזאית ,מתרגמת ,דרמטורגית ושחקנית .בוגרת
בית הספר הגבוה לאמנויות הבמה "בית צבי",
 .2002דרמטורגית בסטודיו לאמנויות התיאטרון
מיסודו של יורם לוינשטיין .בין המחזות שכתבה:
"אמה ויגואר"(ציון לשבח בפסטיבל "צו קריאה",
צוותא) ,הדרך לג'אנה" (פסטיבל אישה ,ת' חולון),
"למה לא באת לפני המלחמה"(עפ"י ספרה של
ליזי דורון)" ,שונאים ,סיפור אהבה" (עפ"י ספרו
של יצחק בשביס זינגר – כתיבה משותפת עם

שרון גל (תנועה)

טטיאנה קנליס אולייר)" ,עושת הנפלאות"(תרגום
ועיבוד עפ"י ויליאם גיבסון ,ת .מדיטק)" ,דרושה
עוזרת"(תרגום ועיבוד עפ"י מארק קמלוטי ,שלמה
צח וציפי מייזלר הפקות)" ,סלון מיקי"(עפ"י
המחזה "מגנוליות מפלדה" מאת רוברט
הרלינג)" ,המחברת הגדולה ,על פי ספרה של
אגוטה כריסטוף .תרגמה עד היום עשרים מחזות
מאנגלית וגרמנית

ניב מנור (עיצוב תפאורה)

בוגר המגמה לעיצוב תאטרון באוניברסיטת תל
אביב .בין עבודותיו" :השבועה"" ,לא אשנא"(ת.
הבימה)" .הפרדס"" ,אמא שלו"" ,אהבה זה
לא הכל"" ,נדל"ן"" ,פרינסס מרי " ,"7תמונות
יפואיות"(ת .בית ליסין)" .בוגד"(ת .באר שבע).
"המלחמה בבית"(ת .הקאמרי)" .חליל הקסם",
"סינדרלה"(אופרות לילדים באופרה הישראלית).
"נישואי פיגארו"(סימפונייטה באר שבע)" .הזמרת
הקרחת"" ,הרמאי"(אופרה קאמרה)" ,רחמיו של
טיטוס"(התזמורת הקאמרית הקיבוצית).

נטשה טוכמן פוליאק (עיצוב תלבושות)

מעצבת תפאורה ותלבושות .בוגרת תואר שני
בעיצוב במה( )MFAבהצטיינות בחוג לאמנות
התיאטרון באוניברסיטת תל-אביב( )2007וזוכת
מלגה על הישגים ראויים להערכה בחוג (.)2005
זוכת פרס "הבימה"(  )2014ע"ש אלה
דן ז"ל .בין עבודותיה :בתיאטרון הבימה:
"המאהב"(תלבושות)" ,השבועה"(תלבושות),
"אדם לא מת סתם"(תלבושות) .בתיאטרון החאן:
"תהילה"(תפאורה) .באנסמבל הרצליה" :לילה
טוב אמא"(תלבושות) .באקדמיה למוסיקה ע"ש
בוכמן-מהטה :האופרה "דון ג'ובאני" (תפאורה
ותלבושות) .בבי"ס ניסן נתיב ,ירושלים" :הנפש
הטובה מסצ'ואן"(תפאורה ותלבושות) .בפסטיבל
תיאטרון קצר(צוותא" :)2011 ,מעלית"" ,בחלוף
שנה"" ,לה בריאות"(תפאורה) ,אוניברסיטת
תל-אביב" :אהבתה של פדרה"(תפאורה),
"הצילו"(תפאורה)",תזוזה"(תלבושות)",מוריס
שימל"(תלבושות).

אלברטו שוורץ (מוסיקה)

מלחין ויוצר לסרטים והצגות .למד מוסיקה
באוניברסיטת אורוגוואי .בוגר בית הספר
"רימון" במחלקת הלחנה לקולנוע .בין עבודותיו:
בת .הבימה" :השבועה" .הסרט "הצלמניה",
סדרת הטלוויזיה "משפחות" (האחים היימן),
סרברוס"(להקת המחול "פרסקו").

With the support of the Culture Program of the European Union

כוריאוגרפית ומורה למחול .בוגרת ביה"ס
למחול במכללת "סמינר הקיבוצים" .בין
עבודותיה" :החוטם"(זוכת פרס התיאטרון
 2009לכוריאוגרפיה על עבודתה זו)" ,מסייה דה
פורסוניאק"" ,ארץ חדשה" ,השבועה"(קבוצת
צעירי הבימה)" ,המאהב"" ,הקמצן"" ,חיזור
גורלי"(ת .הבימה)" ,האדרת" (ת.החאן),
"מגירות"(סמינר הקיבוצים)" ,מסעות
אודיסאוס"(ת .גשר).

נמרוד צין (וידאו)

יליד  .1978בוגר חוג לקולנוע דיגיטלי ב Sae -
, Instituteפריז .בפריז עבד עם הבמאי פיטר
פרידמן כעורך משנה של סרטו הדוקומנטרי על
האופרה "קנדיד" .עבד עם הבמאי רוב נילסון
כצלם בסרטו "מה קרה כאן" על טרוצקי .צילם
את הסרט הקצר "כנפיים" של ויקטור יעקובוב.
יצר סרטי תדמית לחברות מסחריות .בין עבודותיו
בתיאטרון" :רומיאו ויוליה"(ת .הקאמרי)" ,אום
כולת'ום"(ת .יפו)" ,ההבטחה"(ת .הקיבוץ)",לו
הייתה הדה גאבלר"" ,אדם גייסט"(ת .תמונע),
"ההבטחה"(ת .אורנה פורת לילדים ולנוער),
"מחוברים"(ת .מופע) .מלמד עריכת סרטים
בביה"ס "מנשר לאומנות".

זיו וולושין (עיצוב תאורה)

בוגר "סמינר הקיבוצים" בתיאטרון .בין עבודותיו:
"פשוטה" ,אלף לילה"" ,החוטם" "כוכב יאיר",
"מר פרסוניאק"" ,פוסט טראומה"" ,מונוגמיה",
"ארץ חדשה"" ,הסוחר מוונציה"" ,לא אשנא",
"השבועה"" ,הקמצן"" ,אלוהים מחכה
בתחנה"(ת .הבימה)" .אח אח בום טראח",
"סיפורי גילגמש"(זוכה פרס התאורה ,פסטיבל
חיפה " .)2009 ,2003אישה בחולות"(זוכה
פרס התאורה" ,קיפוד הזהב" " ,)2006נשים
זרות"(זוכה פרס התאורה" ,קיפוד הזהב"
( )2007ת .יפו)" .הקסם של אורנה"(תיאטרון
אורנה פורת  ,זוכה פרס תאורן הצגות הילדים).
"ערבה"(תיאטרון נוצר ,זוכה פרס התאורה,
"קיפוד הזהב" " ,)2012האסיר מהקומה ה"14 -
(ת .הקאמרי ות .באר שבע)" .היידי"" ,הכיתה
המעופפת"" ,מלך היהודים"" ,המכשפה בבית
ממול"(תיאטרון המדיטק ,זוכה פרס התאורה,
פסטיבל חיפה " .)2012מלאכת החיים"" ,סיפור
ישן חדש"(ת .בית לסין)" ,משהו למות בשבילו",
"בומרנג"(ת .חיפה)".החיים בשלוש גרסאות",
"המחברת הגדולה"(ת .גשר)" ,הכל בגן"" ,חבלי
משיח"" ,רק אתמול נולדה"" ,בין חברים"(ת .באר
שבע) .באופרה – "דידו ואניס"" ,הרמאי"" ,פונדק
הרוחות"(אופרה קאמרה).

קבוצת צעירי הבימה בפרוייקט הבינלאומי TERROrism

לוהים

מחכה בתחנה

מאת מאיה ערד | בימוי :שי פיטובסקי
דרמטורגיה :עינת ברנובסקי | עיצוב תפאורה :ניב מנור
עיצוב תלבושות :נטשה טוכמן-פוליאק | מוסיקה :אלברטו שוורץ
תנועה :שרון גל | וידיאו :נמרוד צין | תאורה :זיו וולושין

מנכ"ל '':אודליה פרידמן | מנהל אמנותי :אילן רונן | סמנכ"ל :בני צרפתי
הצגה ראשונה | 14.11.14 :משך הצגה :שעה ורבע ללא הפסקה
צוות ההצגה:
מנהלת הקבוצה וההפקה :דקלה פרבר | עוזר בימאי :יותם קלו -לבנה | מנהל טכני :אורן רוזן-דהן
סגן מנהל טכני :עמית אלעד | תפעול תאורה :רודי ברזין | תפעול וידיאו :וידאו :שי זר
תפעול תלבושות ואביזרים :מרינה גרשמן ,עופרה אדרי | עריכת תכניה :רות טון ורמי סמו
צילום בחזרות :ז'ראר אלון | עיצוב תכניה :נוטלסטודיו
תודות :לעירית ולדורון סגלוביץ' ודפוס משי נפתלי & דורון בע"מ על תרומתם לייצור התלבושות
תודה לשחר פנקס על תובנותיה והארותיה בשלבי פיתוח המחזה

אלוהים מחכה בתחנה – נוסחה בטוחה לפיצוץ
כשנתבקשתי לכתוב מחזה בנושא טרור ידעתי
שאני נכנסת לשדה מוקשים.
הנטייה הראשונה שלי הייתה ללכת מסביב :לחפש
אירועי טרור בזמנים אחרים ,במקומות אחרים,
אבל כל חיפוש כזה התברר כבריחה מהתמודדות,
כגירוד מסביב לפצע.
הבנתי שעליי לחפש קרוב יותר .הכי קרוב אליי .את
חיי הבוגרים התחלתי באינתיפאדה השנייה .הייתי
סטודנטית באוניברסיטה העברית כשאוטובוסים
התפוצצו ברחובות ירושלים .למדתי לבחינות
בדירה קטנה בנחלאות ושמעתי את הפיצוצים
ואת האמבולנסים השועטים בעקבותיהם .אני
עצמי ירדתי מאוטובוסים לפני התחנה שלי ,כי
מישהו באוטובוס נראה חשוד ,והחסרתי פעימות
כשלילדה ברחוב התפוצץ בלון .הטרור הוכיח את
האפקטיביות שלו .הרגשתי שעליי לחזור אל
התקופה הזאת; להיכנס לשדה המוקשים הזה,
אך לא לפני שניסחתי לעצמי כמה כללים לפני
היציאה לדרך:
אני לא מדינאית .אין לי פתרון ,לא לבעיית הטרור
ובטח שלא לסכסוך שמכתיב את חיינו ,ואפילו היה
באמתחתי אחד כזה ,אין זה תפקידו של התיאטרון
להציע פתרונות מדיניים.
אני לא תועמלנית .יש לי דעה פוליטית אבל
מחזה ,אל לו להיות מניפסט או פמפלט ,לא של
המדיניות הישראלית ובטח לא של ארגוני הטרור.

עליי להתבונן בנושא מנקודת מבטו של כל אחד
מהנוגעים בדבר.
אני יוצאת לדרך עם שאלות ולא עם תשובות .אני
רוצה להבין ולא להסביר.
אם כך ,עליי לפעול ככימאית המפרקת נוסחה .יש
נוסחה  -תרכובת של יסודות – שהמפגש ביניהם
מביא פעם אחר פעם לידי פיצוץ .עליי לזרוק את
כל היסודות המסומנים בנוסחה לתוך מבחנה,
להבעיר אש תחתיה ולהתחקות אחר הצעדים
המובילים לפיצוץ.
אני מבקשת אם כך לראות במחזה הזה פירוק
של נוסחה כימית המובילה בוודאות לפיצוץ .כל
שלב במחזה הוא ניסיון לבודד כל רכיב ,לבחון את
הריאקציה שלו ולשאול :מה במפגש שלו עם רכיב
אחר מביא לפיצוץ?
כשכתבתי את "אלוהים מחכה בתחנה" נדמה
היה לרגע שהטרור הוא נחלת העבר .שורות
אלה נכתבות חודשים לאחר כתיבת המחזה,
בין אזעקות ,כשרקטות פוגשות ב"כיפת ברזל"
בשמי הארץ ,מחבלים זוחלים במנהרות תחת
בתי משפחות ואפילו "חמור תופת" הוא מושג
אפשרי .צה"ל שוב נכנס לעזה והשאלה המוסרית
צפה ונידונה .שמעון פרס אומר" :יש בעיה מוסרית
אבל אין לי תשובה מוסרית לבעיה" .וזוהי ,כנראה,
נוסחה בטוחה לפיצוץ.
מאיה ערד ,המחזאית׳׳

טרור  -אלימות פוליטית

הטרור הוא אלימות פוליטית שמיועדת לזרוע פחד ובלבול ולגרור את האויב לפעולה ,בלי שיש ביכולתה
לגרום לאויב נזק פיסי רציני ,או לבטל אפשרויות פעולה שונות מתוך סל האפשרויות שלו .אין פירוש
הדבר ,שהטרור הוא חסר חשיבות או חסר כוח .הטרור מסוגל בהחלט לזעזע מדינות ומערכות
בינלאומיות שלמות .אולם כוחו וחשיבותו של הטרור נובעים כמעט אך ורק מגורמים פסיכולוגיים ,לא
מגורמים חומריים .הטרור מקבל על עצמו משימה בלתי-אפשרית :לחולל שינוי פוליטי מהותי ,כשהכוח
הצבאי העומד לרשותו הוא אפסי .כדי להשיג את מטרתו הבלתי-אפשרית ,מציב הטרור בפני המדינה
אתגר בלתי-אפשרי משלו – הוא מבקש ממנה להוכיח ,כי היא מסוגלת להעניק ביטחון מוחלט לאזרחיה.
תקוותם של הטרוריסטים היא ,שהמדינה תיענה לאתגר הבלתי-אפשרי הזה ,וכאשר תרתום את כל
כוחה העצום למרדף סרק ,היא תיצור סערה גדולה הרבה יותר מזו שמסוגל הטרור לייצר ,סערה שאולי
תטרוף מחדש את הקלפים לטובתו של הטרוריסט.
ד"ר יובל נח הררי מלמד היסטוריה צבאית של ימי-הביניים והעת החדשה בחוג להיסטוריה כללית
באוניברסיטה העברית בירושלים.

בפקודת מניעת הטרור ,התש"ח ,1948-שהיא המסגרת החוקית העיקרית בישראל למלחמה
בטרור ,יש הגדרות למונחים "ארגון טרוריסטי" ו"חבר בארגון טרוריסטי" בלבד .על-פי הפקודה" :ארגון
טרוריסטי" פירושו חבר אנשים המשתמש בפעולותיו במעשי אלימות העלולים לגרום למותו של אדם
או לחבלתו או באיומים במעשי אלימות כאלה" .חבר בארגון טרוריסטי" פירושו אדם הנמנה עליו ,וכולל
אדם המשתתף בפעולותיו ,המפרסם דברי תעמולה לטובת ארגון טרוריסטי ,פעולותיו או מטרותיו או
אוסף כספים או חפצים לטובת ארגון טרוריסטי או פעולותיו.

מחבלות מתאבדות  -מגמה עולמית
לאורך ההיסטוריה נשים בזמן מלחמה מילאו
בעיקר תפקידים תומכי לחימה .למעשה תרומתן
העיקרית למאמץ המלחמתי היה בלידת כמה
שיותר בנים זכרים וחינוכם להפוך ללוחמים
כשיתבגרו.
היום יותר ויותר נשים נוטלות חלק משמעותי
בלחימה על ידי ביצוע פיגועי התאבדות.
בין השנים  1985-2006בוצעו כ 220-פיגועי
התאבדות על ידי נשים 15 ,אחוזים מכלל פיגועי
ההתאבדות באותן שנים.
ארגוני מחבלים משתמשים בנשים מכמה
סיבות – נשים מלכתחילה מעוררות פחות חשד
מגברים ,לכן קל להן יותר לעבור דרך מחסומים
ונקודות ביקורת .הן יכולות לשנות את הופעתן,
על ידי לבישת בגדים מערביים ותסרוקת מודרנית
ולהיטמע בהמון .נשים גם מתחזות לנשים בהריון
וכך הן בעצם מעבר לכל חשד.
פיגועי התאבדות המבוצעים על ידי נשים מקבלים
סיקור תקשורתי נרחב בכל העולם ,הרבה יותר
מאשר פיגועים המבוצעים על ידי גברים .תמונה
של אישה המקריבה את עצמה ומתאבדת מושכת
תשומת לב רבה יותר אל סבלו של עמה.
וופא אידריס ,בת  ,27ממחנה הפליטים אל-
אמערי ליד רמאללה ,האישה הפלסטינית
הראשונה שביצעה פיגוע התאבדות בישראל,

ב 27-בינואר  .2002בפיגוע נהרג אדם אחד
ו 140-נפצעו .בעקבות הפיגוע וופא הפכה לגיבורה
בעולם הערבי.
כך נכתב עליה בעיתון המצרי "אל שעעב" –
"אישה לימדה אותנו היום שיעור בגבורה ,שיעור
במלחמת הקודש ,הג'יהאד ,ושיעור במות
קדושים ...אישה פוצצה את המיתוס בדבר
חולשתן של נשים ,כניעותן ושיעבודן ...שיעור
בקבלת המוות בחיבוק אמיץ".
למה נשים מבצעות פיגועי התאבדות?
מכמה סיבות – נקמה על אובדן אישי ,כדי להציל
את שם המשפחה שלהן ,תהילה ,להימלט מחיים
בחברה שמרנית ומדכאת נשים ,להשיג שיויון מול
הגברים בחברה.
נשים המבצעות פיגועי התאבדות שייכות בדרך
כלל לחלק הכי פגיע בחברה הפלסטינית ,ובשל
כך קל יותר לגייס אותן ולנצל אותן למען מטרות
פוליטיות .נשים מאמינות כי בכך שהן לוקחות חלק
פעיל בלחימה מעמדן בחברה הפאטריארכלית
השמרנית ישתנה.
אך המסר העולה הוא אחר – ערכן של הנשים
בחברה עולה כשהן מתות הרבה יותר מאשר
כשהן חיות.
מיה בלום2007 ,

God Waits at the Station: An Explosive Formula

at hand from the various perspectives of
each and every relevant player. I embark
on this journey with questions, not with
answers. I seek to understand, not to
explain.
I, therefore, must act as a chemist,
dismantling a formula. The chemical
formula is composed of a combination
of elements, and each time they collide,
they result in an explosion. I must throw
in these elements into a test tube, set fire
to the combination, and attempt to trace
the steps that led to the explosion.
My hope, therefore, is for this play to
be seen as the process of dismantling
a chemical formula, which is proven
to result in explosion. Every step of the
play is an attempt to isolate each unique
element in the formula, test its reaction,
and ask: what is it about the encounter
of one element with another that leads
?to explosion
When I wrote "God Waits at the
Station," it seemed for a moment that
terrorism was behind us. These words
are written months later, in between
sirens alerting us that rockets are flying
over our roofs, terrorists are crawling
in tunnels under family homes, and
even a "booby trapped donkey" is a
conceivable concept. The IDF enters
Gaza territory yet again, and the moral
question regarding causing the deaths of
civilians for the sake of our own security
arises once more. Shimon Peres says:
"There is a moral problem but I have no
moral solution for it". This is, so it seems,
the formula which leads to explosion.
Maya Arad

When I was commissioned to write
a play about terrorism, I knew I was
stepping into a mine field.
My immediate tendency was to go
around it: to search for terrorist attacks
from other time periods and other places,
but every such search seemed to me
like an escape from dealing with the
problem; as if I were only scratching the
surface of the wound.
I quickly realized that I had to search
much closer; as close as possible to
myself.
I entered my adult life during the 2nd
Intifada. I was a student at the Hebrew
University in Jerusalem when buses were
exploding in the streets of the capital.
While studying for my exams, I used
to hear these explosions, followed by
ambulance-sirens. I, myself, would often
get off buses before arriving at my
destination, simply because someone on
them "looked suspicious". I would miss a
heartbeat when a girl's balloon blew up
in the city square. Terrorism has proven
its effectiveness.
;I felt that I must go back to that period
step into that minefield, but not before
setting a few guidelines for myself:
I am not a politician. I don’t have a
solution, not for terrorism and certainly
not for "the conflict" dictating our lives.
And even if I did have one, offering
political solutions is not the role of the
Theatre.
I am not a propagandist. I hold a
political opinion, yet a play must not
be a manifest or a pamphlet, not for
Israeli policy, and certainly not for terror
organizations. I must examine the subject
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