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 5  מבוא
 7 8-6שונצינו 

 55 מפתח שערים
 85 על המבנה ודייריו



 5עמוד 

 מבוא
 

  תיאטרון של הדרמטורג ,כהן ניצן לי הציע 2017-ב
  תוצג  התערוכה .התיאטרון על תערוכה לערוך ,תמונע

  שהתיאטרון לי התגלה כששוחחנו .8-6 בשונצינו במשכנה
  לקומלפקס ,אלון יגאל ברחוב חדש לחלל 2019-ב יעבור

   .חדש ובילוי תעסוקה
 

  אחרי ,שוב כשנפגשנו .שם התערוכה את שאציג הצעתי
  התערוכה את לכנות הצעתי ,החדש בבניין שביקרתי

  של החדש שמשכנו שסברתי מאחר ,"נודדת לנשמה רקוויזיט"
  להעתיק הייתה הראשונית הכוונה .נשמה נעדר התיאטרון

  ליצור כדי ,8-6 שבשונצינו מהמבנה ועצמים מבנה חלקי
  שער או טוטם מעין אפילו ואולי ,חשובים שרידים ארכיון

  של הנשמה את תעתיק זו מעין פעולה כאילו .שרידים של
  תזכה לפחות או ,החדש משכנה אל המוכר תמונע תיאטרון
  ,העבודות התעכבו בינתיים .הולמים ולאזכור לייצוג
  בבניין התערוכה את לקיים ההחלטה התקבלה 2019 ובאמצע

  24 פעיל שהתיאטרון הייתה הבעיה ,זאת עם  .בשונצינו
  הפעילות את לעצור אפשר אי .בשנה ימים 365 ,ביממה שעות
  לערוך אפשר ואי ,חלקים ממנו לפרק אפשר אי ,במקום

  ומאפשרת ,בבניין שמתפרסת פלסטית אומנות של תערוכה
   .באמצעותה אותו ולהבין המבנה את לחוות לקהל

 
  ובתערוכה בתמונע "אנר'אז" בפסטיבל השתתפתי שנה באותה

  האלה האירועים שני עבור .אחר במקום נוספת קבוצתית
  לבניין תמונע תיאטרון שבין ביחסים שעסקו עבודות יצרתי

  המוצגות עבודות מחמש אחד הוא זה ספרון .8-6 בשונצינו
  המחקר את המסכמות ,"נודדת לנשמה רקוויזיט" בתערוכה

  למעשה שהיא ,התיאטרון בגלריית נמצאת התערוכה .המקיף
  עד ינואר מאמצע שתימשך ,התערוכה .למבנה כניסה פרוזדור

  ,במבנה מודרכים סיורים תכלול ,2020 פברואר אמצע
  בחלל נייחת תערוכה שבין הפער פני על לגשר שמטרתם
  הפעילות מרחבי לבין בתיאטרון משני פעילות

 .שבו והייצריים האינטנסיביים
 

  .כשנתיים לסירוגין נמשכה התערוכה על העבודה
  רואה שאני כפי או ,תמונע של נשמתה את לאתר ניסיתי

 ושל 8-6 בשונצינו הבניין של השזורות נשמותיהם את ,זאת

  במבנה עסקתי שבהן ,שלי קודמות בתערוכות כמו .התיאטרון
  שפיתחתי ,פעולות סדרת ביצעתי כאן גם ,הבנויה ובסביבתו
  אנשים ראיינתי .בבניין שהיתי .מחקרית כפרקטיקה
  .בתיאטרון או בבניין לפעילות קשורים היו או שקשורים
  המקום תולדות על שונים ממקורות ארכיון חומרי איתרתי

  ואת המקום את וניתחתי תיעדתי ,צילמתי .והתיאטרון
  את משקפות בתערוכה העבודות .בו המתקיימת הפעילות
  לתובנות שלי יצירתית פרשנות וכן המסקנות את ,הממצאים
  את ולשמוע לראות אפשר הארכיון בעמדת ,ראשית .מהעבודה

  המכתבים ,התוכניות ,הצילומים ,הראיונות ,המחקר ממצאי
  ,השלם המהלך של תיעוד משמש זה ספרון ,שנית .והמסמכים

  ,המקום לאופי שלי הפרשנות ואת הממצאים את רק לא ומכיל
  אלה .מהעבודה שלי התובנות ואת המסקנות את גם אלא

  בפני חושף שלמעשה ,"שערים מפתח" לפיתוח אותי הובילו
  הסמויים השיניים גלגלי ואת המכניקה את התיאטרון מבקר

  אותה זו  .המקום של הייחודית האווירה את שיוצרים
  תמונע תיאטרון נשמת בה טמונה רבה שבמידה אווירה

  חדשה לנשמה יזכה החדש והתיאטרון ,8-6 שבשונצינו
  .החדשה והפעילות התיאטרון אנשי עם בהדרגה שתתהווה

  ,"גגות סטרטיגרפיית" - האחרות העבודות שלוש ,לבסוף
   - "הגדול הרקוויזיט ספר"ו "החילונים של הכנסת בית"

  ,והמבנה התיאטרון של חשובים רכיבים ומשקפות מייצגות
  ייוותרו אלה עבודות .בהן תדבק שהנשמה מאמין אינני אך

  .התיאטרון הוויית של ואסוציאטיבי מושכל ,סמלי ייצוג
 .בכך שדי ייתכן

 6עמוד 



1949 

 8עמוד  7עמוד 

 8-6שונצינו 
  ”האימום“ מפעל את יק'לובלצ שלמה העתיק 1956 בשנת

  .אביב-בתל שונצינו לרחוב מירושלים
  קודם עשור המפעל את איתו שהקים שואה ניצול ,השותף
  כבר .הברית לארצות ועזב ,הקודמת הבטחתו את מימש ,לכן
  בה שיש ארץ זו" כי ,להישאר בכוונתו שאין הצהיר אז

   ."מלחמות
  

  עבודה חלל ובו אולם הוקם 8 שונצינו ברחוב במגרש אז
  אימומים בייצור התמחה המפעל .שירותים וחדרון גדול

  כה היה המכונות רעש .מיוגוסלביה שיובאו עץ ִמבולי
 .המכונות את להפעיל נאלצו שחירשים ,עוצמתי

  

  השכן המגרש ,6 שונצינו את יק'לובלצ שכר 1959 בשנת
  עצים מחסן ולהקמת המגרש לגידור בקשה והגיש ,מדרום

  נפטר מכן לאחר שנה .האימומים לייצור הגלם לחומרי
 .50 בן כשהיה ,בשנתו בפתאומיות יק'לובלצ

  

  מיזמי ניהל ,יהודית הבכורה בתו של בעלה ,חנוך אורי
  עבודתו את לעזוב נאלץ ברירה בלית .ים-גב בחברת בנייה

  של אשתו ואת הבנות שלוש את שפרנס ,המפעל את לנהל כדי
  ניצול ,חנוך .עובדים של משפחות כמה ועוד יק'לובלצ
  ייצור על ללמוד לגרמניה נסע ,גרמנית ודובר בעצמו שואה

  בעלת גרמנית משפחה עם התיידד שם בביקורו .אימומים
  ,השנים עם והתהדק שהלך ,זה קשר בזכות .דומה מפעל

  לייצור עדכניים ובחומרים במכונות האימום מפעל התעדכן
  ביקש ,השישים בשנות ,המפעל בתפוקת הגידול עם .אימומים

  לאחר ,1967-ב .6 שבשונצינו המחסן את להרחיב חנוך
  ,למפעל חדשים שווקים נפתחו ,ועזה שומרון ,יהודה כיבוש

  המפעל .ערב למדינות ,במזרח וכלה הכבושים בשטחים החל
 .מהשטחים בעיקר ,עובדים 170-כ בו והועסקו והתרחב גדל

  
  על ,שממזרח המגרשים שני אל המפעל הורחב השבעים בשנות
  לתפקוד דרושים שהיו השונים השימושים .שטיבל רחוב
  המגרשים במפגש דלת .המגרשים ארבעת בין נחלקו המפעל
  ,האחסון ,הייצור בניין בין ראשי תנועה צומת שימשה
  את הקיפו שנים באותן .לפועלים השינה ואולם ההנהלה
  אחסון ,מעבר אזורי לשם ,עבר מכל וסככות גגונים המפעל

  המפעל את .ופליטה יניקה ומכונות נסורת שאיבת ומערכת
 בתו  של בעלה ,שי ציון ובן ,כללי מנהל שהיה ,חנוך ניהלו



  עלו 1974-ב .הטכני המנהל שהיה ,יק'לובלצ של השנייה
  ,המטוס .יורק-לניו מישראל 841TWA טיסה על שי הזוג

  ,לים והתרסק התפוצץ ,ביוון ביניים נחיתת לאחר שהמריא
  ממצאי התפרסמו שנה כעבור .נספו והצוות הנוסעים וכל

  שהוטמנה פצצה בשל אירעה ההתרסקות כי ונקבע ,החקירה
 .אשם נמצא פלסטיני טרור וארגון ,המטוס של המטען בתא

 

  הבן ,חנוך שלומי במפעל לעבוד החל השמונים בשנות
  המפעל בעלי החליטו שנים כמה לאחר .ואורי יהודית של

  התשעים שנות בראשית וכך ,אחרת לעיר הפעילות את להעתיק
  .רכב לעסקי ובשטיבל שבשונצינו המבנים ארבעת הושכרו
  ונסגרה רותכה השונים המפעל חלקי בין שחיברה הדלת

   .סופית
 

  ,התשעים שנות אמצע עד נמשכה הרכב עסקי פעילות
  1999-ב .שבשונצינו המוסכים פעילות עוד אושרה לא ומאז
  בחלל לביקור נע-תמו אנסמבל ראש ,צוקרמן נאוה הגיעה
  .ומופע חזרות אולם עבור מקום לחפש ,8 בשונצינו הריק

  מקור ומופעי מחזות נאוה העלתה לכך שקדמו בשנים
  היא בישראל .הברית ובארצות באירופה 'פרינג באירועי

  שונים במקלטים זמניים בחללים בעבודה להסתפק נאלצה
  היא כי והחליטה ילדה נאוה אימצה 1998-ב .העיר ברחבי
  שיפוץ לאחר .מנדודים ולחדול קבע במבנה להשתקע רוצה

  .ולקהל ליוצרים בית – תמונע תיאטרון הוקם כשנה שנמשך
  לאולם ברזל מדרגות טריבונת ידי על נחצץ המפעל אולם
  כדי גלגלים על נבנתה הטריבונה .האמפי ולאולם הבר

  ,מדרום הסמוך במגרש .המופע חלל בגודל גמישות לאפשר
  הוסב העצים ומחסן ,רכבים חניון פעל ,6 בשונצינו
  וליאור אלעד היו המועדון בעלי .הסייקל בשם למועדון

-ב .במטוס בפיגוע שנספו שי הזוג בני של בניהם ,שי
  למגרש תמונע תיאטרון התרחב ,המועדון שנסגר לאחר ,2006

  אולם והוקם קירוי נבנה החניה רחבת מעל .6 בשונצינו
  .הסייקל אולם והוקם קלות שופץ הסייקל ומועדון ,החניה
  בעוד ,הרכב עסקי פעילות נמשכה שטיבל רחוב שעל במבנים

  שהוקדש ,ארעי מבנה שי אלעד הקים מהם אחד של הגג שעל
  להיערך תמונע תיאטרון החל 2019 בראשית .ברסלב לתלמידי

  עתידו על הוחלט טרם .העיר במזרח חדש למבנה מעבר לקראת
  רשומה עדיין מ"בע האימום חברת .8-6 בשונצינו המבנה של

  בניהול כרוכה שנים כמה זה שפעילותה אלא ,החברות ברשם
 .חוץ לתושבי ן"נדל

 
 מפעל להקמת תכנית 1956

 10עמוד  9עמוד 



 מפעל להקמת תכנית 1956

 12עמוד  11עמוד 



 עצים ומחסן גדר להקמת תכנית 1959

 14עמוד 

 עצים ומחסן גדר להקמת תכנית 1959

 13עמוד 
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2 

2 

3 

2 
3 

1 

1 
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 צפון

 צפון

 צפון

 15עמוד 

1991 

2006 

2 
3 

2 
3 

4 

4 

 שונצינו רחוב – 1
 והאמפי הבר אולם / האימום מפעל – 2
 הסייקל אולם / הסייקל מועדון / עצים מחסן – 3
 החנייה אולם / רכבים חניית - 4

1 

1 

 צפון

 צפון

 16עמוד 



 לגב האימום במפעל והשותף יק'לובלצ שלמה בין התכתבות 50-ה שנות

 18עמוד  17עמוד 

 למפעל מכונות רכישת י



 המגרש על הבנייה לבדיקת עירייה ביקורת 1965

 20עמוד 

 המגרש על הבנייה לבדיקת עירייה ביקורת 50-ה שנות

 19עמוד 



 22עמוד 

 עצים מחסן להקמת תכנית 1961

 21עמוד 



 יק'לובלצ שלומה ירושה צו 1961

 23עמוד 

 עצים מחסן להרחבת רשיון 1962

 24עמוד 



 האימום מפעל תכנית 1965

 26עמוד  25עמוד 



 הגגונים על יפו-א"ת ועיריית האימום בין התכתבות 1971

 27עמוד 

 הגגונים על יפו-א"ת ועיריית האימום בין התכתבות 1971

 28עמוד 



 הגגונים על יפו-א"ת ועיריית האימום בין התכתבות 1975 הגגונים על יפו-א"ת ועיריית האימום בין התכתבות 1971

 30עמוד  29עמוד 



 הגגונים על יפו-א"ת ועיריית האימום בין התכתבות 1975

 31עמוד 

 הגגונים על יפו-א"ת ועיריית האימום בין התכתבות 1975

 32עמוד 



 גגון לאישור בקשה 1975

 34עמוד 

 הגגונים על יפו-א"ת ועיריית האימום בין התכתבות 1975

 33עמוד 



 36עמוד 

 עקבים לייצור מכונות קטלוג

 35עמוד 



 38עמוד 

 עקבים לייצור מכונות קטלוג

 37עמוד 



 מוסך תכניות 1993

 40עמוד  39עמוד 



 מוסך תכניות 1993

 42עמוד  41עמוד 



 לרכב חלפים מוסך רישיון בקשת 1993

 43עמוד 

 גגונים בנושא התכתבות 1994

 44עמוד 



 בנייה להיתר בקשה – תמונע תיאטרון 2007

 45עמוד 

 בנייה להיתר בקשה – תמונע תיאטרון 2010

 46עמוד 



 48עמוד 

 בנייה להיתר בקשה – תמונע תיאטרון 2007

 47עמוד 



 בנייה להיתר בקשה – תמונע תיאטרון 2007

 50עמוד  49עמוד 



 52עמוד 

 בנייה להיתר בקשה – תמונע תיאטרון 2007

 51עמוד 



 54עמוד 

 בנייה להיתר בקשה – תמונע תיאטרון 2007

 53עמוד 



 55עמוד 

 שערים מפתח
 

  לא .ושכבות היסטוריה רווי תמונע של הבניין
  הנראה כלומר ,ראשון במבט לא לפחות ,אגב ,מדי חשובות
  .לתיאטרון שהוסב פשוט תעשייה בבניין מדובר  .והמוחשי

  בעת המבנה שיפוץ ,טעם מטעמי גם כמו ,משאבים דלות מפאת
  דוק שכבת .מהעבר רבים שרידים הותיר התיאטרון כניסת

  ליוצר ומקנה ,העבר נוכחות את ממתנת ובד צבע של דקה
  עם .אחרים או אלה שרידים בנוכחות שליטה בתיאטרון

  חלקם .וחלל מבנה ופרטי רקוויזיטים במקום נערמו השנים
  הזמן ועם ,שהיו כפי נותרו חלקם ,חוזר לשימוש זכו

  צצו חדשים בעוד ,במבנה להיסטוריה הם גם התווספו והאבק
  פריטי התיאטרון בחלל קיימים נתון רגע בכל .בקירות

  ,יוצר בידי נחשפו או שהוצבו ומורגשים נוכחיים מבנה
  יתרת בעוד ,למקום להקנות תיאטרלית משמעות איזו שבחר

  המנגנון וסוד המקום קסם זהו .ברקע נעלמת הזמן שכבות
  מבט ,עצם של מודעת בחירה ,בימתית אוצרות :תמונע של

  במערכה כנדרש ,תלוי מפנס הארה ,וָתחום מכוונן
  במקום הקיימים החומרים שלל מתוך אוצר היוצר .המתחוללת

  המופע בחלל לרכיב ולהסב לבטא ,להדגיש שרצוי מה את
  חלל איננו תמונע .ולהשכיח להדחיק ,לעמעם מה ובוחר
  ,שרידים מגיבוב מורכב החלל .ניטרלי שחורה קופסה
  את המעמיסים ורקוויזיטים אובייקטים ,חפצים ,עצמים
  בחלל נתלה או שמונח עצם כל .נתפס בלתי בגודש המקום
  נעלם אינו הוא ,לב שימו .כרקע ונעלם מיד מומר תמונע
  רובד והופך ,במקום נטמע הוא ,כלומר .כרקע אלא ,ברקע
 .ובהיסטוריה בשכבות נוסף

 
  ,הצופים אנחנו הם אשליה לתהליך פסיביים שותפים 

  או תמיהה ,תהייה בנו אין .כנתון המבנה את מקבלים אשר
  וכל ,ייעודי הוא בתמונע ביקורנו .המקום מהות על מחשבה
  לחוות באנו .החוויה עוצמת את ותחליש תעוות מכך חריגה

  המציאות .אחר או זה יוצר של חזונות לראות ,אומנות
  לחוות התיאטרון בשערי באנו .פשרות וכופה חזונות מדכאת
 .האשליה שער ,הראשון בשער ועצרנו אומנות
 

 56עמוד 



 מוסך תכניות 1993

 57עמוד  41עמוד 

 :אשליה
 

  .בחלל האווירה באמצעות מתווך התיאטרלי המסר
  אם אפילו ,וריכוז הקשבה ,אמונה ליצירת הכרחית האווירה

  בעולם התיאטראות רוב .המופע של הקצוב הזמן לפרק
  מאפשר הגנרי החלל .וניטרלית שחורה כקופסה בנויים
  .הפרעות או תחרות ללא מוחלט באופן להתבטא ליוצר
  של המרחב .ההפוכה הטקטיקה את נקט ,מבחירה ,תמונע

  מורכב שהחלל נדמה עומס מרוב .ומגובב גדוש התיאטרון
  ליצור כיצד בוחר היוצר .לרקע ונבלעו שנערמו שרידים
  פסיביים משתתפים הקהל ואנו ,עבודתו את שתשרת אשליה

  שלשמו המסר את שמזינה ,האשליה את מקבלים אנו .בכך
  מהכניסה ,לנו שהותווה במסלול הולכים אנו .באנו

  בסדר חלילה וחוזר ,ולמופע ההמתנה לאולם ,למסדרון
  הדוק באופן כרוכה להתרחשות הדרוכה הציפייה .ההפוך

  האווירה על נערער אם שכן ,המרחבית באשליה באמונה
  הּובלנו כי שנגלה ייתכן ,מורדמות שכבות לעורר ונבקש
 .הסתעפויות נטולת מנהרה במורד

 
 

 58עמוד 



 59עמוד 

 :ראשוניות
 

  במקום אירוע וכל ,פעילות עמוס תמונע תיאטרון
  ,דגנית .יחיד סינגולרי לרגע אם אף ,מקומו את מבקש

  כל ליצור ,מאפס להתחיל" לזה קראה ,התיאטרון מהנהלת
  שקורה מה על ישפיע לא אתמול שקרה מה כאילו ,מחדש הזמן
  ההפקה את חי אחד כל ,הזמן כל מחדש מתחילים ...היום
  חשוב הכי הדבר והם ,מופיעים שהיום יודעים הם ...שלו
  נטול בחלל לעלות מבקשים היוצרים רק לא ."בעולם שיש
  לקיומו הדעת את לתת לא מסכימים הצופים אנו גם ,עבר

  לחוויה מהותיים אינם אלה שכן ,המבנה של ולאופיו
  ,סינגולריות על מושתתת בתיאטרון החוויה .בתיאטרון

  מתקיימים ואלו ,ההפתעה ,הרענן הרושם ,הגילוי תחושת
  רובד ,הראשוניות היא כך .האירוע של המומצאת בסביבה
  שלם ממערך ניזונה ,האשליה חוויית של יותר עמוק מותנה

 .להתקיים לה שמאפשר תיאטרלי מנגנון של

 60עמוד 



 61עמוד 

 :מחזוריות
 

  המפתן היא התיאטרון מנגנון במחזוריות ההכרה
  היא התיאטרון מהות .האשליה מתוך להבלחה הראשון

  והמבנה התיאטרון דייר בין הזיקה נוצרת וכאן מחזוריות
  הפעילות מרובדי רובד בכל מתקיימת המחזוריות .המשכֵן
  הפעולה .לכך עצמו את להתאים נדרש והמבנה ,במקום

  חלל באותו ושוב שוב ,תקופתית ועולה שבה בתיאטרון
  התיאטרון פעולת אך ,משתנה הקהל לרוב .דומים בתנאים
   .ההתרחשות סביבת את מספק והמבנה ,ברוטינה מתקיימת

  התיאטרון דלתות את המשרד עובדי פותחים ושוב שוב
  יגיעו בצוהריים ,הטכני הצוות יבוא אחריהם מיד ,בבוקר

  מסתמנת הצוהריים אחר .היוצרים אחריהם שם ואי ,הספקים
  סידור ,ניקיון של אחרונות מטלות ומתחילות קלה התרגשות
  .לקהל הדלתות לפתיחת כהכנה ,אחרת או זו עמדה והעמדת

  תמונע .לתיאטרון שמחוץ במדרכה קהל מתאסף השקיעה עם
  נפתחות האמורה בשעה .התכנסות לובי עם היכל איננו

  לצפות לאולם ומשם ,המופע לקראת לבר זורם הקהל ,הדלתות
  הקהל חוזר הכפיים מחיאות שוך לאחר .העיקרית בהתרחשות

  .במבנה אחר או זה לחלל נכנס חדש וקהל ,עקבותיו על
  ,השחקנים בחדר האחרונה בפעם נאספים והמופיעים היוצרים
  הדלתות נעילת לקראת האחרונה בפעם ומנוקה מסודר והמבנה
   .ללילה

 
  ,בתיאטרון הפעולה סיום לאחר שעות ,בלילה בלילה

  של היפות השעות אלו .בבניין החיות פעילות מתעוררת
  מפלסים חולקים אשר ,התיקנים ושל המכרסמים של ,החתולים

  מקומות יש :התופעה את הסביר המדביר רון .במבנה שונים
  ,חוץ כלפי בקירות חורים ,לרצפה מתחת רבים מסתור

  .לחולדות לבית המקום את שהפכה ,ריח חותמת והתפתחה
  לקראת .פגרים ממאה יותר מהמקום פינו האחרונות בשנים
  הפעילות ומחזור ,המסתור למקומות המכרסמים שבים בוקר
 .מחדש להתחיל כדי רק ,מסתיים המבנה של היומי

 62עמוד 



 63עמוד 

 :טלאי
 

  אנשי עם שקיימתי בשיחות ועלתה שבה "טלאי" המילה
  נושא סביב נסבה בהחלט ביניהם הדעים תמימות .התיאטרון

  כדרך מסתמן הטלאי .המבנה של כמאפיין טלאי על הטלאי
  תאורן ,יאיר .8-6 בשונצינו עולם וכתפיסת חיים

  טלאי מייצרות כאילו שהשנים טען ,לשעבר תמונע ודרמטורג
  ,כן גם תמונע ודרמטורגית מחזאית ,לילך ,טלאי ועוד
  ,רותם ,אוהל כמו )טלאים( פטשים של חוויה לזה קראה

  שזו ,וקבע חתם ויאיר ,אותו מרגשים שהטלאים אמר ,תאורן
  תפיסת פי על .לצורך תגובה הוא הטלאי .תמונע של הנשמה
  ולא נקודתי בסימפטום לטפל ניתן דחק קיום של העולם

  מפעל-כמחסן מלכתחילה נבנה 8-6 שונצינו .מקיפה בתופעה
  ,מהצדדים חללים המקורי למבנה נוספו השנים ועם ,פשוט
  של לבעיות תגובות :מידי לצורך מענה ,טלאי על טלאי

  פעילות גם כך .)זליגה ראו( וזליגות חדירות ,נזילות
  מתוך נבחרים חלקם ,טלאים טלאים מייצרת התיאטרון
  כפתרון מתווספים חלקם ,)שרידים ראו( שנותרו השרידים

  מסוגים הטלאים רבים כה .יוצר דרישת בשל נצחי-זמני
  שכן ,כטלאי המקום של האסתטיקה את להגדיר שאפשר שונים

  את גם כמו ,החלל מעטפת את ויוצרים לזה זה מצטרפים אלה
 .השוטפת תפעולו דרך

 64עמוד 



 65עמוד 

 :שריד
 

  כה .שרידים בין מגשר הטלאי .השריד על מחפה הטלאי
  .הבנייה חומרי היו אלו כי לקבוע שניתן ,השרידים רבים
  .חלונות עם כשלד בעיקר שרד המקורי האימום מפעל מבנה
  האזורים קורו סביבו .האמפי ושל הבר אולם של החלל זהו

  לקירות והפכו הוגבהו המגרש שגדרות כך ,חצר היו שבמקור
  ,העצים מחסן של ובתקרה בקירות גם .המבנה של החוץ

  כבמת מחדש הושמש מכן שלאחר הסייקל למועדון שהוסב
  ,תקרות שרידי ,קירות שרידי :שרידים נותרו ,הסייקל
  הסייקל לאולם השחקנים חדר בין .ומבואות חדרים שרידי

  .דלת פתיחת לאפשר כדי שנחתכה ,קטועה מדרגה יש
  לדלת הובילה זו מדרגה ,העצים מחסן היה עוד כשהסייקל

  הזנה כבלי מסתעפים שממנו ,חשמל עמוד .החוצה ,אחורית
  הפח גג מעל מבצבץ ,האימום חברת של המגרשים ארבעת לכל

  קיר עם ונצבע העמוד נבלע התיאטרון שבתוך אלא ,והאזבסט
  העברת פתחי בעבר שימשו בקירות עגולים שקעים .הבניין

  למגרש מעבר שאוטמת ,מרותכת ודלת ,נסורת לשאיבת צנרת
  ודרכה ,הפעילות של ליבה לב המפעל בתקופת הייתה ,סמוך
  שרידי אלו .השונים המבנה אגפי בין פועלים מאות נעו

  ,תפאורה שרידי ,תיאטרון שרידי ,היסטוריה שרידי ,בניין
 .תשתיות שרידי

 

 66עמוד 



 67עמוד 

 :הפנמה
 

  בסביבה ,בפנים מתרחשת התיאטרונית ההתרחשות
  האור במקור מופע בזמן רצונית שליטה נדרשת .מבוקרת
  התיאטרון על כראוי לתפקד כדי .הנשמעים הצלילים ובטיב
  במידה פרוץ מבנה היה 8-6 שונצינו .מופנם מרחב להיות

  והרחבות גדולים חלונות כמו המובנות תכונותיו בשל ,רבה
  בכל אליו חדרו וגשם אור ,צלילים .מאולתרות ותוספות

  לו להקנות שופץ המבנה ,בחלל התמקם תמונע כאשר .מקום
  נאטמו חלונות ,ובאדום בשחור נצבעו קירות .מופנמות
  לגג ,שחור בד נמתחה התקרה ,אקוסטי איטום חומרי בשכבות
  עץ משטחי כוסו והרצפות ,ובידוד איטום שכבות נוספו

  נועדו אלה והסתרות משיכות ,מריחות ,ציפויים .מרחפים
  והתפרצויות ויזואליות הפרעות ולעמעם לבודד

  שלשמה בחוויה להתמקד הצופה על ולהקל ,אודיטוריות
 .הגיע

 

 68עמוד 



 :זליגה
 
  יהדהד שאחד ,שרציתי מה זה ,הקירות בין הדהוד"

  8-6 בשונצינו .התיאטרון מייסדת ,נאוה אמרה ,"לשני
  ,צליל :זולג הכול ,הפנים מחיצות גם כך ,זולגת המעטפת

  מגרש הייתה החניה כאשר ,הראשונות בשנים .וגשם אור
  זליגת כדי תוך התקיימו ומופעים חזרות ,מועדון והסייקל

  היום עד .מהמועדון עממית ומוזיקה מהרחוב רכב כלי רעשי
  סירנות ,מכוניות לשמוע אפשר ,בבר גם אך ,החניה באולם

  דופק ובסייקל ,חולפים אנשים של קולות גם ולעיתים
  באותן .ממזרח הצמוד במגרש רכב לחלקי המוסך של המאוורר

  הפח גג על הטיפות דפיקות ,גשם כשירד ,ראשונות שנים
  ,אגב .בפנים חם היה ,בחוץ חם וכשהיה ,בהצגה השתלבו

  בנקל תבחין תקרה ומשטחי קירות מחברי על מתבוננת עין
  לתיעול גיסא מאידך מתקשות ובהקצפות  גיסא מחד בתעלות

  צליל זליגות המבנה בפנים גם .טורדניות נזילות ולמניעת
  האחד של יומית ועבודה ,שבשגרה תופעה הן לחלל חלל בין

  שמאפשרת ,החלל חלוקת גם .האחר של בזו ובוקעת חודרת
  רשת באמצעות השונים האולמות בין תנועה זרימת

  מאפשרת ,ואחסון הלבשה חדרי של פרוביזורית פרוזדורים
  .מופנמת פעילות בו שמתקיימת בחלל לפתע לצוץ לאנשים
  במבנה ועושות מבחוץ שחודרות החיות .החיֹות וכמובן
 .כבשלהן
 

 

 70עמוד  69עמוד 



 :שלד
 

  קורות - פשוט תעשייה כמבנה הוקם 8 שונצינו
  ייצרו הזה החלל בתוך .משופע אזבסט גג עם בטון ועמודי
  נסוג ,בניין בגבולות ניצב המבנה .לנעליים אימומים

  חצר הייתה מסביבו .אביב-בתל כמקובל ,המגרש מקווי
  אחדות שנים .ולתשתיות לאחסון ,לגישה ששימשה ,מוזנחת

  במגרש ונוסף ,בנויה בגדר המגרש גודר המפעל שהוקם לאחר
  זמן .6 שונצינו ,מאירופה המיובאים לעצים מחסן הסמוך

  המגרש של המזרחי בקצה חדרון הוסיפו אף מכן לאחר קצר
  גגונים נוספו השנים עם .היום גם הקיים ,משרד עבור

  שהוגבהה ,הגדר עד הגיעו ולבסוף ,המבנה במעטפת ופחונים
  שנות באמצע .המגרש בגבולות ,נוסף פנים חלל ונוצר

  הקמת על האימום חברת את יפו-א"ת עיריית תבעה השבעים
  המפעל .הבנייה את להסדיר ודרשה חוקיים לא גגונים
  ושטיבל שונצינו הרחובות בין מגרשים ארבעה על שהשתרע
  ויצר ומאזבסט מפח משופעים בגגות רציף קירוי השלים

  השלים 2005-ב .המגרשים בגבולות גגות של סוואנה
  ,6 שונצינו אל 8 משונצינו התרחבותו את תמונע תיאטרון
  הבר באולם אשר הבר .נוסף אולם עבור החניה את וקירה
  שבעבר במקום ,6-ו 8 שונצינו המגרשים שבין בתווך נמצא

  בבר הטרצו משטח מתוך הבוקעים העמודים .חצר בו הייתה
 .האימום מפעל של המקורי הבניין שלד הם

 71עמוד  72עמוד 



 73עמוד 

 הגגונים על יפו-א"ת ועיריית האימום בין התכתבות 1971
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 75עמוד  76עמוד 



 77עמוד  78עמוד 



 80עמוד  79עמוד 



 82עמוד  81עמוד 



 84עמוד  83עמוד 



 85עמוד 

 ודייריו המבנה על
 

  .ודייריו המבנה על ורישומים רשמים סדרת מכיל זה פרק
  ,המקום על המחקר במהלך כסקיצות הוכנו אלה חומרים

  הדיירים ,המבנה בין ההדדיות יחסי על וכרפלקציה
  וחלק פלסטי בפורמט נעשה אלה מחומרים חלק .וההתרחשות

  וחשיבה להרהור אותי שימשו הסקיצות .טקסטואלי בפורמט
  .העבודה בזמן בדרכי ונקרו שצפו ,השונים הממצאים על

  ייצריות באנרגיות פועם תמונע תיאטרון כי ההבנה
  באמצעים זאת לבטא קושי הערימה עוצמתיות ויצירתיות

  גלריה/הכניסה חלל את להציף ,כך לפי ,הוחלט .פלסטיים
  זה באופן .העבודה תהליך בכל שהצטברו השונים בחומרים

  בין ההדדיות ההשפעות מורכבות את לדגום המבקר יוכל
  בזמן ובו ,רגעיים פריטים של כאוסף ודייריו המבנה
  נכתב כן כמו .סתומה רבדים-רבת כיצירה המכלול את לחוות

  ,העבודה ממצאי את לוגי-ליניארי בפורמט שמביא ,זה ספר
  נהגה ורישומיו רשמיו על זה פרק .ותוצריה תובנותיה

  נוסף רובד ,מתמשך ברצף חוליה היותו על הידיעה מתוך
  אלא ,דבר מסכם אינו הוא .והתיאטרון המבנה בהשתלשלות

 .נודדת לנשמה כרקוויזיט מתווסף
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 ראיונות

  ראיונות סדרת ערכתי והתיאטרון הבניין על במחקר
  או המקום בהקמת מעורבים שהיו או המעורבים אנשים עם

  אולם ,עיניים בארבע התרחשו אלה ראיונות .בניהולו
  פרוטוקול ערכתי .בשיחות ושוב שוב עלו מסוימים תכנים

  .השונים האנשים בין ספונטני שיח-כרב מחדש השיחות של
  על שלהם דעות ועל חוויות על ,זיכרונות על מבוסס השיח
  על ביניהן דנות הדמויות .התיאטרון של בהקשר ,המבנה
  ,והפנמה זליגה ,החללים ,התיאטרון הקמת :נושאים חמישה
  את אורגני באופן משקף שמתקבל הפרוטוקול .וקסם טלאי

 ."שערים מפתח" בשם במסמך כאן שהצגתי המבנה ניתוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :משתתפים
 מסגר ,אהרונסון עתי

 תאורן ,אלרואי רותם
 במאי ,בורשטיין עידו
 דרמטורגית ,במאית ,דקל לילך

 שחקן ,הורוביץ אברום
 תיאטרון יוצר ,דרמטורג ,תאורן ,ורדי יאיר
 תמונע מייסד ,צוקרמן מיקי
 בתמונע אמנותית ומנהלת מייסדת ,במאית ,צוקרמן נאוה
 משרד מנהלת ,רוזנטל עדנה

 תמונע מנהלת סגנית ,מן'תורג דגנית
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 הקמת התיאטרון

 :צוקרמן נאוה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :צוקרמן מיקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :אהרונסון עתי
 
 
 
 
 
 

 :ורדי יאיר
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   ?כשנכנסתי ראיתי מה"
 .טינופת"
  אני ,ודביק וחושך טינופת ראיתי אני"

  שיפוע היה ...בעיקר היה מה לך אגיד
  הכול ,לגמרי חשוך ,מסריח ,קטנה ודלת
  שם משרד חדרון היה ...אחד משטח היה
  חלל היה ...אחד חלל היה זה ...בסוף
  ובית משרד של בסוף חדרון עם ,אחד

  לא ,בר היה לא ,מטבח היה לא ...שימוש
 .”כלום היה

 
  בעצם ,המקום את מעצבים אנחנו ואז"

  ואת האמפי את ,המקומות שני את מייצרים
  צריכים שאנחנו זה לנו שברור כשמה ,הבר

  מארבעים התובנות את למקום לצקת לנסות
  יודעים כן ואנחנו ,בהם שהופענו מקומות

  הוא מסוים מקום למה ...מקומות איזה
  ,קהל לו יש ,מצליח יותר ,מעניין יותר
 ...'וכו קהל לו אין

  בו שיש מקום להיות צריך שזה לנו ברור"
  מקום להיות צריך שזה לנו ברור ...בר

  לא שאתה ,ואל'קז חוויית היא שהחוויה
  לא ואתה ,מתארגן לא ואתה ,עבורה מתלבש
  מחליט אתה ...בשביל אנרגיות אוסף

 ”...והולך
  
  כמו זה שאמרו ,שתרמו ה'חבר מלא ארגנו"

  ...ותרמו ,החילונים של ,שלנו כנסת הבית
  ...והיה ,שמה החשמל את שתרם אחד היה

  התחיל זה ...כמו ככה נבנה זה ,בקיצור
  המערכת כל את שבונים חברים כמה כמו
   .”שעומד מקום ,למשהו נהפך לאט ולאט

 
  בו שהיה מה זה החלל את שעיצב מה"

 ."נאוה של והצרכים



 :צוקרמן נאוה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :אהרונסון עתי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :הורוביץ אברום
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  הייתה גדולה הכי וההרגשה ,שם נעמדתי"
  זה ,קודם בהם שהייתי המקלטים לעומת
  !עתי :הלך זה ככה אז .מקום המון ,וואו

  נשים פה ,ועמדתי ,קיר נשים פה !תקשיב
  אני ,עובדת כשאני כי ,נהדר זה אז ,קיר

  .פה לעבוד יכולים אנשים עוד ...יכולה
  נבנו איך לך אספר .זזתי ...היה הכול זה

  פה !תקשיב ,לעתי שאמרתי ,לאמפי המדרגות
  שהוא שלמה שבת ...מדרגות להיות יכולות

  כמו ,ככה הלך הוא ,המדרגות את בנה
  והיה ...להיות צריכות פה ,שעשיתי

   ...אומר
  ,לראות לי קרא הוא זה אחרי .בנינו ככה"

  צריכות אמרת איפה :ואמר אותי העמיד
  וככה ,פעם עוד עשיתי אז ?מדרגות להיות
 .”כוריאוגרפיה זו .המדרגות נבנו

 
  ,נבנה שזה איך ברברי די ככה היה זה"

  הכי באמת היה זה כי ,נחמד יצא זה אבל
  ...חומרים מבחינת להיות שיכול בסיסי

  ,זה מה ,אקוסטיקה איזו לחשוב התחלנו
  של בסופו ,חומרים מיני כל לנו הציעו

  ,הזה על 'סנדוויץ לשים ',סנדוויץ דבר
  נגד טוב הכי האיטום את נתן ...היה זה

  הכי מחומרים נעשה זה בקיצור .רעשים
  מיני כל עם אבל ,זה הכי ,בסיסיים
  ,עשה הזה הצירוף אומרת זאת ,פנטזיות

   .למקום טוב ,חושב אני
  היה לא ,מאהבה נבנה המקום ,באמת זה כי"

  .מזה הרוויח לא אחד אף ...של עניין שם
  .נגיד בוא ,הכיף בשביל זה את עשו כולם

  ,חילונים של כנסת בית לבנות היה כמו זה
  ,חשמל המהנדס ,קפלן שמואל זה את אמר

  לשם נכנס כן גם הוא .החשמל את שהביא
  כנסת הבית זה ,זהו ואמר הראשונה בפעם
   .”זהו ,שלי

 
   .”משהו פה בנינו"
  

 :בורשטיין עידו
 
 
 
 

 :ורדי יאיר
 
 
 
 
 
 
 
 

 :צוקרמן מיקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :הורוביץ אברום
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  עשוי קיר יש ,בד יש ,שזה ,הזאת התחושה
  מקסים זה ,מוסך לבין בינך שמפריד מפח

  יכולה אומנות איך של בהקשר בעיניי
   .”לקרות

 
  כן או ,המוסך של המבנה שכן חושב אני"

  הכאילו המבנה כן או ,המוסכים של המבנה
  שלו הייחודיות ...גם הוא תמונע של זרוק
  זה אומרת זאת .הבורגנים הצופים מצד

  ,הזרוק לתיאטרון לבוא זה ,למוסך לבוא
  הבורגנות את כאילו להשיל לבוא זה

  שגם כאילו ,אחר בורגנות למעוז ולהגיע
 .”אחרת מעוצב הוא

 
  בוא ...להיות צריך שהתוכן גם לנו ברור"

  ,מחול זה מה של השאלה '99-ב ,ככה נגיד
  של השאלה ...מודרני או קלאסי לא שהוא

  די זה וגם ...נגמרה פרפורמנס זה מה
  שהגבולות ברור די להיות מתחיל ,ברור
  של הזה בניסיון ,האומנות בין  האלה

  ופרפורמנס ומחול תיאטרון שיש להגיד
  ופואטיקה ושירה פלסטית ואומנות ומוזיקה

  ארט וידאו ,וידאו ,עומד לא הוא ,וזה
   ...המציאות במבחן עומד לא הוא ,וקולנוע

  הניסיון ...ומיטשטשים הולכים הגבולות"
  הוא כזה או כזה או כזה אתה להגיד

  לפחות .במבחן עומד שלא ניסיון
  שהתוכן ברור לנו היה אז ...היוצרים
  רב להיות צריך בתיאטרון רוצים שאנחנו
 .”תחומי

 
  כאיזה תמונע תיאטרון את רואה אני"

  החומה בתוך ואז חומה'ת יש ...משהו
  גדולים ,קטנים מבנים לצוץ התחילו הזאתי
  חנו כשעדיין החניה את זוכר ואני ,יותר
  את רואה אני אבל ...מכוניות שם

  הייתה החניה כי ,שצומח כמשהו התיאטרון
  הפכה והיא גג לה בנו פתאום כי ,חניה
 .היה לא פה והמעבר ,תיאטרון להיות

 



 
 
 
 
 
 

 :אהרונסון עתי
 
 
 
 
 
 

 :הורוביץ אברום
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  נחפר ופתאום ,מסביב הולכים היינו"
  צץ תמונע שתיאטרון לי נראה וכך .המעבר
  ,כאלה קטנים דברים מיני כל ,מיני מכל

  ,גדול למשהו הפכו יודע אתה שפתאום
   .”תמונע תיאטרון נקרא זה והיום

 
  שנקרא מה  נוסף זה אחרי ,נוסף פעם כל"

  ,אולמות ארבעה שם יש הרי זה ,החניה
  אולם ,תיאטרון האמפי אולם ,הבר אולם

  ,היה זה ,דבר כל ,מועדון שהיה הסייקל
  ,מתמשך כזה כיבוש כמו זה אומרת זאת

   .”החניה את והיה
 
  את סיים הזה שהמקום מרגיש לא אני"

   .אחר למקום יעבור שהוא כדי ,שלו הגדילה
 "?ללכת למה ,ללכת לאן אין

 החללים

 :דקל לילך
 
 

 :אלרואי רותם
 
 
 
 
 

 :דקל לילך
 
 
 
 
 
 
 
 

 :בורשטיין עידו
 
 
 

 :אלרואי רותם
 
 
 
 

 :בורשטיין עידו
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  היא ,ספסיפיק סייט היא עבודה כל"
   ."לחלל מותאמת

 
  החלל בתוך חקירה שמאפשר משהו פה יש"

  בהרבה פה נוכח כך כל שהחלל ומכיוון
  לזה שהתרגלנו לי נראה אז ,מובנים
  זמן רוצים או ,בחלל זמן חייבים שאנחנו
   .”בחלל

 
  שהתחלתי לפני ...ש פעם כל ,לפחות אני"

  כמה בו יושבת הייתי ,מרחב בתוך לעבוד
  איך ,אותו מרגישה ,אותו לומדת ,שעות
  מבחינת קורה מה ,פיזית בו מרגישה אני

  פינות איזה ,סאונד מבחינת ,אקוסטיקה
  אפשר איפה ,אופציות איזה ,לי נגלות
  ,כזאתי רבגוניות בו יש ,מלמעלה מלמטה
   ."איתה לשחק ליוצר כיף שנורא

 
  של בחללים לבמה כיוצר עוצבה תודעתי"

  ,מאפשרת הזאת שהבמה המשחקים .תמונע
   ."הבמות

 
  ולראות לחלל להגיע של ההרגל לי נהיה"

  חלק ולהשאיר ,לעשות יכול אני מה באמת
  וגם ,בחלל לזמן מהן הרבה או מההחלטות

   ."חשוב מאוד נהיה בחלל הזמן
 
  ,חללים בין להתנועע שבחרו ...עבודות"

  שאתה ,כזה קומפלקס מין ,שמתפתח משהו
  משתמש חוויות ולייצר בו לזוז יכול

  התחיל האחרון "אינטימידנס" ...שונות
  ,בחניה הטריבונה מאחורי סאונד בעבודת

  ,חדר בתוך סאונד עבודת ,אנר'ז-א היה זה
  ,בסייקל לעבודה משם ועובר ,טכני כוך

  ככה .מהמם זה .זז אתה .באמפי ,בחניה
 ."להיות צריכות במה עבודות



 :דקל לילך
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :בורשטיין עידו
 
 
 

 :דקל לילך
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :צוקרמן מיקי
 
 
 
 
 

 :אלרואי רותם
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  יכול אתה  - גדולים יותר כאלה אירועים"
  זה אחד מצד ,בעצם אז ,לחלל מחלל לעבור

  לתפעל יכול ואתה זרועות כמה עם גוף
  כזו תנועה מין ויש ,אחד גוף כמו אותו

   .למקום ממקום לזרום שיכולה
  שונים מאוד מאוד חללים כמה שיש העובדה"

  לא חלל ששום אומרת זאת ,מהשני האחד
   .”אחר לחלל דומה

 
  היא נראית במה איך של שלי התפיסה"

  .בראש מדמיין שאני הבמות אלה .תמונע
   .”והבר החניה ,האמפי

 
  לא ...בעיניי מיוחד מאוד בר שהוא ,הבר"
  כל שלו בצדדים קורים שדברים בחוויה רק

  לא מאוד הוא ,מבודד לא מאוד הוא ,הזמן
  יכול שאתה ,דלתות מיני כל ויש ,מנותק
  נורא אני ,אחרים לחללים ממנו לעבור
  ,קמת ,כזה מבוך כמו שזה זה את אוהבת

  ומצד ברור נורא אחד מצד ...כאילו אתה
  ...לאיבוד בו ללכת יכול כאילו אתה שני
  מין גם והוא עצמו בפני גם הוא אז

   .”מעבר
 
  ,מהבית מביאים שאנחנו ריהוט יש בבר"

  אנחנו .מהבית מביאים שאנחנו שטיחים
  בתור בנוי והאמפי ,עצמו הבר את מעצבים

  שהאקוסטיקה כדי ...נצטרך שלא כדי ,אמפי
   .”הגברה מערכת נצטרך ולא ,טובה תהיה

 
  בין ,האמפי בין קבועה התנגשות פה יש"

  ,בבר שמופיעים למופיעים האמפי של ההצגה
  שיוצא והקהל ,הלבשה החדר את שרוצים
  שנכנס והקהל ,החוצה לצאת ואמור מהאמפי
  וזה ...להיכנס וצריך מוזיקה להופעת
  כל קורה והוא פתרון לו שאין משהו בעצם
  מתי תלוי ,תצורה באותה בערך אתה ,יום

  הקהל על יש לחץ כמה ותלוי נגמרה ההצגה
   .להיכנס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :דקל לילך
 
 

 :בורשטיין עידו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :צוקרמן נאוה
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  מאחורי זה בה להיות מעניינת נקודה"
  שם יש כי ,הצגה בזמן האמפי של הקלעים

  בשקט לעבור יכול אתה תיאורטית ...איזה
  כזה עוד שהיא ,האמפי של הנישה מאחורי

  כי ,מעבר חצי מעבר שזה כך ,חמוד טלאי
  ובהצגות אותך רואים מסוימות בהצגות

  עד לדעת יכול לגמרי לא אתה .לא מסוימות
  מוגדר זה בגדול אבל .הדלת את שתפתח
  אתה ,שצריך מי ,בו להשתמש שאפשר מעבר
  לחללים וזה וכניסות יציאות ,יודע

  ,בה להיות מעניינת נקודה זו ...האחרים
  קרוב מאוד זה אבל הקלעים מאחורי זה כי

   ."הבמה על מאוד מרגיש אתה ,לבמה
 
  שמחבר ,כזה מעבר במין שהוא אמנים החדר"

   .”חללים בין
 
  שאתה ,יודע אתה ,הזה שחקנים בחדר משהו"

  והכול ...שומע ואתה ,שחקניות בו רואה
  מתלבשים גם שבו הזה והמרחב ,שירותים גם

  יש ,בעצם קירות אין ,קטן נורא הוא
  את שומע אתה אז ,קירות כאילו קירות

  ההצגה לפני השחקנים של עיכול ההפרעות
  ואתה ,גם שומע ואתה ,זה את מריח ואתה
  לפני מקיאה שלך השחקניות שאחת מבין

  שהם דברים מיני כל יודע אתה ,ההצגה
  מרחב בתוך רק וקורים אינטימיים סופר
  שנמצאים ושירותים הפרדה בו שאין כזה

  הכול כאילו ,החלל בתוך אחר במקום
  של תחושה אבל ,מדי אינטימי לפעמים

  הכרכרה על כולם שכאילו נודד תיאטרון
  בתוך להם נכנס אתה ,נאלצים ,ואתה ,ביחד

   ."שלהם הסיפורים בתוך ,האישיות החוויות
 
  מבינה אני ...הראשון התוכן הוא החלל"

  ,נושם ,אפשרי מבלתי ,מכלום מקום איך
  עושה מה ...אליו להיכנס רוצים ואנשים

  זה לי חשוב הכי כי ,אנשים לקבל לחלל
 ."המוביל זה ,וקשר האנשים



 זליגה והפנמה

 :הורוביץ אברום
 
 
 
 
 
 

 :ורדי יאיר
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  אחר דבר מכל יותר לי שחסר מה הזה במקום
  וחלון הזה במבנה חלונות אין ,חלון זה
  החוץ את מכניס אתה כי חשוב דבר זה

  סוג זה ,עליך מגן זה שני מצד אז ,פנימה
  בכל ואין ,מוגן פה אתה כי ,רחם של

   .”החוצה שיוצא חלון שום הזה התיאטרון
 
  זה ,חלונות סגרו שתמונע ,הוא העניין“

  זה על להסתכל אפשר ...של עניין לא
  ,מרחבית קונספטואלית מבחינה גם כאילו
  זה דבר של בסופו אבל ,והפנים החוץ
  העולם בכל תיאטרון .פרקטי נורא עניין

  רוצים אנחנו כי ?למה ,אור רוצה לא
  חייבים שאנחנו אומרת זאת ,באור לשלוט
  ,חלונות בו היה לא ',א ,האמפי אז .חושך
  היה .חלונות בו היה לא האמפי של השטח

  חור זה ,מאוורר זה שעכשיו אחד חלון בו
  יש ,חלון לו היה ,הבר .בתקרה אוורור

  כמה שם היו ,למרפסת שם גדול מאוד חלון
  ...היה  אפשר אי אבל ,גדולים חלונות

  צבעו כך כל לא גם אגב ,בשחור אותם צבעו
  ,פוליגלים עדיין עליהם יש ,בשחור אותם

  ,מבחוץ לבר אור שנכנס בגלל ,לב תשימו
  אז ,אירועים שם לעשות היה אפשר ואי

  ,והגלריה .בשחור אותם חסמו כאילו
  אז חלונות של מרחב גם לה היה הגלריה

  שזה בגלל ,בפח נחסמו האלה החלונות שמה
  המקום של לשטח חלונות זה ,חלונות לא

  ,לרחוב חלונות לא זה אומרת זאת .המקביל
  שם יש שעכשיו ,שזה ...לזה חלונות זה
  ,הולדת לימי השכרה חלל של בר מין כזה
  בשנתיים שם קורה מה יודע לא אני

  חלל היה זה שם הייתי כשאני .האחרונות
  .נחסם זה ולכן ,הולדת לימי השכרה

  הוא כי חסום הוא גם ,חלון שיש ובמשרד
 .תמונע את שמשכירים החברים של השני לחלל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :דקל לילך
 
 
 
 

 :אלרואי רותם
 
 
 
 
 
 
 

 :דקל לילך
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :צוקרמן נאוה
 
 

 :הורוביץ אברום
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  אור חסום הזה המרחב כל אומרת זאת
  כי אחד .האלה הסיבות משתי באמת בחלונות

  ,שלו מהחזית חוץ כאילו ,לו שאין חלל זה
  דרך ,שלו והחזית .לחוץ פונה לא הוא

  כשאתה אומרת זאת ,אור נכנס שלו החזית
  זה ,הכניסה של ,הבר של הדלת את פותח
  אור דרכו שנכנס היחידי המקום זה .מקסים
  של והדלת זה .הזה התיאטרון לכל טבעי

  שיש כיוון ואטומה סגורה היא שגם ,החניה
 ."אור שם
 
  יותר קצת ,פרוע יותר משהו יש בחניה“

  ואתה בפנים אתה ,ובחוץ בפנים אתה כאילו
  ,החלל לתוך נכנס הרחוב כאילו ,ברחוב

   ."הסאונד מבחינת גם ,נכנס באמת הוא
 
  מעניין שמאוד חושב אני כללי באופן“

  למה התיאטרון בתוך שקורה מה בין הפער
  מיני כל ויש דלק תחנת יש .ברחוב שקורה

  הצגה בזמן בטח ,כאילו וזה ,מועדונים
  בזמן קורה מה לראות נחמד כאילו לי נראה
  לשמור של תחושה נורא יש ,כזה יש ,מופע

   .”אותה אין כמובן ובחוץ ,וזה שקט על
 
  יש כי נגיד סאונד ,חשמל ,סאונד בעיות“

  ,גשם יש ואם ,מבחוץ שחודר סאונד המון
  .הפח על הוא גשם ,גשם של סאונד יש

  רוצה כשאתה ,לחלל מחלל שחודרים סאונדים
  כשאתה ,הרמטית לא היא ההפרדה אז להפריד

  אבל ,מעולה ,זה את להפריד רוצה לא
  כשמופעלים גם .בעיה לך יש רוצה כשאתה

  הגלישה כאילו ...בחזרות חלק הזמן רוב
 ."בעייתית לפעמים היא

 
  שאחד ,שרציתי מה זה ,הקירות בין הדהוד"

 ."לשני יהדהד
 
  עושים כשהיינו מהמוסך רעשים היו באמת"

 ."שם חזרות
  



 :אהרונסון עתי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :הורוביץ אברום
 

 :אלרואי רותם
 
 
 
 
 

 :הורוביץ אברום
 

 :מן'תורג דגנית
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  לו היה ,החלפנו הגג כל את ,גג היה"
  גג לו היה ...היה ,מאוד גרוע ניקוז
  לפנל זה את החלפנו זה אחרי ,אזבסט
  חורף כל ,אחד למקום היה והניקוז ,מבודד

  לצלול ,הבריכה לתוך שמה להיכנס היה זה
  ההצגות בתוך ,הגשם את שומעים והיו ,שמה
  מגיע היה פתאום ,הגשם את שומעים היו
  על אספלט עוד כך אחר זה על שמנו ...גשם
  מיני וכל ,ביטומניות ויריעות ,הגג כל

  היה זה ,זהו אבל ,הרעש את לעצור פטנטים
  שומעים ,אומרת זאת .בהתגלמותו 'הפרינג

   ."ההצגה כדי תוך הגשם את
 
   ."אחד חלון .חלון לי חסר בגדול"
 
  מוזיקה לשמוע אפשר באמפי הצגות בזמן"

  לשמוע אפשר חזק הכי בעיקר ,מהחניה חזקה
  העמדה ליד פיר יש ,התאורן מעמדת אותה
  ודרכו ,למטבח שמחובר ...שהולך באמפי שם

   ."החניה את חזק הכי שומעים
 
 ."לבחוץ רוצה הייתי אחד צוהר"
 
  של בסוג שיושבים ,משרד של הזה השילוב"

  ביחד יושבים שכולם ,כזה ספייס אופן
  אין אחד לאף ולא ל"למנכ לא ,חדרים ואין
  בזה יש ,ביחד יושבים וכולם ,משלו חדר

  מבחינת כולם בין מחבר שמאוד משהו
  ...אחד כל .שיתופית מאוד שהיא העבודה
  של העבודה על משפיעה האחד של העבודה

  אני הזמן וכל ,שיחות ושומעים ,האחר
  אני ,לקוח עם מדברת המזכירה את שומעת
  אני ,השיחה באמצע לה להתערב יכולה
  כל אנחנו ...עם מדברת המפיקה את שומעת
  כי ...בזה לשני אחד מתערבים הזמן

  כל כאילו ,משותפת היא באמת היא העבודה
  ,מחובר מאוד זה אבל ,בשלו מתעסק אחד
   ."דבר על משפיע דבר

  

 :צוקרמן נאוה
 
 
 
 
 

 :הורוביץ אברום
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  כל עם חיה אני ,בשכבות ההדהוד בסוף"
  ,איתם הולכת .ועכשיו אחורה של השכבות

  זה ?החיים זה מה ?בסוף החיים זה מה כי
  סך אנחנו .הזה ההדהוד כל זה ...השכב כל

 ."ההדהודים כל של הכול
  
 ."סודי מקום לי חסר ?מה יודע אתה"



 טלאי

  אין ,נאוה של ההצגות את תראה אם
  של התפיסה זו ,חלל יש ,מרחב יש ,תפאורה
  שיוצרים בתיאטרון שמתעסק מי של ,היוצר
  זו ,הפטש זה ,הקסם זה אז .חלל בתוך

  האנשים ידי על מעוצבת הנשמה אז .הנשמה
  האנשים ידי על ,הבית את שבונים

  שכאילו השנים ידי ועל ,בבית שמשתמשים
  ועוד טלאי ועוד טלאי ועוד טלאי מייצרות

  שלא משהו איזה פה היה כי ,פה צוג איזה
  ופה ,משהו איזה בנו אז ,צוג בו היה

  הטלויזיה אז ,טלויזיה איזה התקינו
  שם יש אז בקיר להיות חייבת הייתה

  כי הזו הקטנה והבמה והמרפסת ,דיבלים
  ?הבמה את יפרקו מה אז רעיון למישהו היה
  לא זה כי ,הבמה את יפרקו לא כבר ,לא

  שמרכיבים תפאורות על שעובד תיאטרון
  שבעצם ,שעובד תיאטרון זה .ומורידים

  חייב הוא אז אבל ,שלו החלל את כובש
  זאת .כבש כבר הוא אז כי ,בו להשתמש
  השינוי אז אבל ,החלל את משנה אתה אומרת

   .שלך והמים הלחם הוא
  

  אתה זה בגלל ,אוהל כמו ,פטשים של חוויה
  מאוד במשקפים זה על להסתכל יכול

  במשקפים יכול ואתה ,ביקורטיות
  .אחר קצת הוא מרחב שכל ,חווייתיות

  
  הזאת הנשמה ...עצמו המרחב זה פטש לא זה
  גם ,פטש על פטש על פטש על פטש זה

   .הכלכלי המנגנון מבחינת
  

  בסיסית תכנית של מפטשים בנוי תמונע
  הבסיסית שהתכנית וברגע ,ראשונית

  הפקה ...ש דבר כל ,עברה הזו הראשונית
 איזה של או תיאטרון של או נאוה של

 :ורדי יאיר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :דקל לילך
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  בעצם ,נאוה של בעיקר ,זה של או פסטיבל
   ."החלל את יצר

 
  כאילו ...בזה יש ,זה העבר על לשמור אז"

  הזה טלאי על מהטלאי משהו לשמר רוצים
   ."פה שקורה

 
  טלאים ,רואה שאתה כמו ,כזה בנוי הוא"

   ."טלאים
 
  אז ,טלאים של בצורה נבנתה שתמונע בגלל“

  ואתה ,בדרך לך שמפריעים דברים הרבה יש
  גבהים הבדלי .אליהם להתייחס חייב

  ”...באמצע שתקועים וברגים
 
  בפוליגלים שיש החריצים כל ,מזה יותר“

  ,מקורה הייתה לא החניה הרי כי ,האלה
  תקרה לה הייתה אבל מקורה הייתה היא

  את כשפתחו התקרה את הגביהו ואז ,נמוכה
  ...או ארבע באיזה אותה הגביהו .החלל

  התקרה גם כי ,הרישיון את לקבל בשביל
  ,תאורה לשאת יכולה הייתה לא שם שהייתה

  החלל ...חדשה תקרה שם בנה ממש עתי אז
   ."עתי של פטשים זה הזה

 
  בכל טלאים תחושת קצת פה יש ,הטלאים"

  ,במשרד ,כאילו ,הרמות בכל ,החללים
  אני ...שכל מרגיש אתה ...בבר ,באולמות

  אני ,יודע אתה כי ,בתאורה זה את רואה
  ,הזה הכבל על עלה הזה הכבל איך מבין
  זה ואיך ,לפה התווסף הזה הפנס ואיך
  את רואה אני .ככה היה זה כי ככה נשאר

  נכון שזה מניח אני אבל ,בבירור הטלאים
  זה את רואה שאתה מניח אני ,הרמות בכל

  שהמשרד ואיך ,נראה הטכני שהמשרד באיך
  עושה זה לי ...מרגש משהו בזה ויש ,נראה
  בנוח מרגיש ואני ...בלגן תחושת קצת

  נראה ...מבולגנים למקומות בא כשאני
 מרגש זה ,הזה בהקשר בנוח פה מרגיש שאני
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  שזה הבסיס ,לטלאים קשור גם זה .אותי
  בטלאים מרגש משהו יש וגם ,ככה נראה
  זה שנים לאורך נבנה דבר איך ,לי נראה
  לא בצורה וחלק מבריקה בצורה חלק

 ."הגיונית

 הקסם

 :בורשטיין עידו
 
 

 :מן'תורג דגנית
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  ביתי מאוד מקום של תחושה הייתה"
  ."מזמין ,ומשפחתי

 
   ."האינטימיות של הקסם"
 
  הוא דבר שום .קסם הוא פה דבר כל תשמע"
  עד ,האנשים עד מההפקות ,מאליו מובן לא

  קסם זה מסמר כל ,הכול עד ,הציוד
   ."בעיניי

 
  יכול שאתה ,אליו נכנס שאתה הזה החדר"

  ממש היה שזה ,ביד יין עם אליו להיכנס
   ."ומקסים שערורייתי

 
  מבין אתה מבחוץ זה על מסתכל כשאתה אבל"

  קשור נראה שהחלל ואיך העיצוב כמה
  ,לאווירה או לנראות כך כל ולא לפרקטיקה

  של ,הזה  וריוס'הלקז את שאין מכיוון
  ,לזה מקום אין ,ואווירה נראות על לחשוב
  ,כלכלית שורד הוא אז ,לזה כסף לו אין
  שלו הפתרונות מבחינת גם שורד הוא אז

  ואת הנשמה את בו שמייצר מה גם וזה
   ."דבר של בסופו ,הקסם

 
  נבנה שהוא הוא הזה המקום של הקסם"

  אבודות נשמות באמת של ,אבודות מנשמות
  היו ...הקצה על שנמצאים ,אנשים כמה של
  יצאה ואז הקצה על אנשים כמה שם

  היה לא אחד אף ,מרופדים לא ...הנשמה
  את שעשה מה זה אז ,הזו בתקופה מרופד

   ."חושב אני ,זה
 
  החוסר ,המבנה של הפראיות דווקא"

  מזמין זה ...שלו קונבנציונליות
  מעודד בעיניי שזה ,להתפרע ,להשתולל

 ."יצירה מאוד
  



 :צוקרמן נאוה
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  אנשים בין שקורה ברגע מותנה הכול"
   .כלום אין זה בלי כי ,היצירה במהלך

  ועל ,בחוץ שעומד התור על משליך וזה
  .פנימה בחוץ מהאור נכנס שהוא הרגע

  בין שם קרה כשמשהו בתהליך קוראת הכוונה
  ...קשב ,המקום של הכוח זה .דמויות שתי

  ...התנועה .אנשים בין החיים תנועת באמת
  .המקום של הלב זה ,משם חושבת אני

  תנועה יש זה בגלל .אנשים בין התנועה
  ובעונה בעת קורה הכול ...חללים בין
   ."בזמן בו ,אחת

 
  .שמה שלהם החלומות את הגשימו כולם"

  וככה מאהבה שנבנה מקום באמת זה ,וזהו
   ."נראה הוא

 
  .אספקטים מכמה נובעת תמונע של הנשמה"

  לחלוטין תיאטרליים לא חללים שזה אחד
  .הבסיס זה .תיאטרון חלל להיות שהוסבו
  המוסך את והסבנו במוסך נמצאים אנחנו
   ."תיאטרון חלל להיות

 
   ."שלי הבית זה"
 
  הבטון ,תמונע של הבית בעצם אבל"

  החול ,רצפה כאילו שהוא האספלט ,המוחלק
  איזה עליהם שהדביקו משטחים להרבה שמתחת

  כאילו ,התמונות גם .מוסך של בית זה ,עץ
  זה שם שהם החלל של האחרונות ,בעצם

  זה אז .המרחב בתוך מכוניות זה כאילו
  של בצורה הוא השני הקסם אבל .אחד קסם
  נראה ,האמיתי הקסם אולי וזה .הסבו איך
  רק לא זה אומרת זאת .הדבר של ,לי

  לתיאטרון מותאמים שלא בחללים שאנחנו
  ...בחללים אנחנו ,תיאטרון בהם ועושים

  ,בעולם פטשים הכי פטשים זה ,פטשים זה
  היה ,אומרת זאת .תכנון ללא כמעט פטשים

  לחלל הגיעו הם הרי ,הראשוני התכנון את
  פשוט ,מבריק תכנון זה ,הזה מתכת והקיר

 קיבלו לא
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  למדרגות מתחת תיכנס אם ...רישיון עליו
  תראה אתה ,מחסן עכשיו שזה ,האמפי של

  כי זז לא זה .גלגלים על יושב הקהל שכל
  ,זה את להזיז אישור פעם אף קיבלו לא הם

  ,כולו שנפתח מתכת קיר זה .זז זה אבל
  בנו כי גם לזוז יכול לא זה עכשיו
  בנו ,אחת פעם מדרגות בנו ,מדרגות
  כאילו זה גם ,שנייה פעם מדרגות

  הדבר כל אבל .אחרת או כזו היסטוריה
  הזה האקווריום של הזאת השטות הרי ,הזה
  שאמור פיקוד זה .זז פיקוד זה למעלה שמה

  .מבריק וזה .המושבים ועם הקיר עם  לזוז
  חלל להיות רוצה שהוא חלל בנו אומרת זאת
  יודע שהוא ,כמעט החניה של בגודל ,ענק
  והוא .ותיאטרון בר ,חללים שני להיות גם

  להיות אמורה לא ,עצמו את להתאים יודע
  התכנון היה זה אז .בכלל במה בו

 ."הראשוני
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 פשט את עורן
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  עורן את פשט
   טלאים טלאים במרכז ניצב בעודו
  נייח והוא ,לזה מזה נע ,מרכז אין

  בלוק ,שם אבן גדר במבט דולה ,מתבונן
  פיסה ,תלוי בד ,שם בטון קורת ,שם בטון
  תפר בקצה משתלשל חבל ,כמפרש מתוח ,פיסה

 אין אך ,כמחובר
  התרחשות של צופן ,עוגן ,אוזן רציעות
 .ופגה בה היה ,כוונה הירת ,ימימה מימים
  כאדווה גואה באה והכוונה נמשך והיום
  אחר ערב אחר יום אחר יום אחיד מקצב
  ועוד ועוד כוונה ועוד ועוד מופע ,ערב

  ותוקף שורה שורה ועוד ועוד משמעות
  שוב ומוחה וגואה וחווה וחולף ועולה
  ידיים פושט מרכז באין שבמרכז ואתה ושוב

  ובין דבר נאמר שכאן נדמה .בכוונה לאחוז
  לבנה ,יתומה מתכת נותרו האצבעות
  ,אדמה מבטן זועק משקע שרידי ,עירומה

  ,נגר ,תעשיין ,אחד אחד שמות בהם נתן
  ,תאורן ,מוכר ,מוסכניק ,חלפן ,אימומן
  ,יצרן ,תפאורן ,חשב ,מסגר ,שחקן ,בימאי
  נחשול אחר גל אחר אדווה ,ועוד ועוד
  של רקויזיטים שכבות שכבות בקרקע גואים

  ,גוש ,נשכח בשדה כגופות נערמים עבר
 .חלקה
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  ניצב ,שלבים שבעה ,סולם
  על מגשר ,המבנה בחזית
  חיצוני ביניים מפלס
  הרחוב לכיוון הפונה

  סולם" כמו שלא .לגג
  בבעלות "קוו הסטטוס
  בחזית ,הארמנית הכנסייה
  זה סולם ,הקבר כנסיית

  ועדיין ,להעתקה ניתן
  מרופט עץ סולם .שם הוא

 .משופע לגג מוביל
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 'חלק ב   סטרטיגרפיית גגות
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 רכסים ,משופעים מישורים ,פח שדה
 לשדות מחולקים ,גלי פח של וגאיות

 קו ,רציף שדה .עצמם הִמגרשים כשטח
 של סוואנה ,המגרשים תכסית עם אפס
  שהונחו מערכות זרועות ,פח שדות

 מערכות ,כבלים ,צנרות .יד כלאחר
 שיפוץ שיירי ,ניקוז ותעלות אוורור
  ,מעבים ,מזגנים מנועי ,ובנייה
  ,שחורים צינורות ,מפוצלים מנועים
  ,גז ,מים ,לחשמל ,אפורים ,ירוקים
 להובלת ,ונמוך גבוה מתח ,תקשורת

 חלקם .ומנותקים חיים ,פנימית צנרת
 מסתרגים יש ,מפותלים חלקם ,בתפסים

  לשפת שהוצמדו יש ,ברישול ומונחים
 .הולכה תעלת לאורך מזדקרת גג
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 'חלק ג   סטרטיגרפיית גגות
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 .ישר רכס שביל ,מכופף חיפוי פח
  הזנה צנרת .באמצע מעבה מכשול

  מקל – מכופף צינור פיר מבעד משתפלת
  ,במדרך שוקעת ,גמישה הצעידה .סבא

  מבט .בפח קלים תיפוף קולות ,קפיצית
  ההזנה פיר צינורות ,ימינה קל

  בקרבת ,הימני בשיפוע בשורה מזדקרים
  .מזרחה נישא המבט מכאן .הרכס רום
  מזרחה ,77 שדה :מערב-בצפון אני

  ,82 ,81 שדה מדרום ,272 שדה מכאן
  תאי ארבעה .80 ,79 שדה מאלה ומזרחה

 .מ"בע האימום בבעלות שטח
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  ,השדה של האחרון בשליש אספלט יריעת
  אזור ,השיפוע של העליונה במחציתו

 שדה .גשמים מי לחדירות מועד
 עד לו מעבר  ,באחת נקטע השיפועים

  מטרים כארבעה ,מזרחי מגרש גבול קצה
  עם ,יותר נמוך אופקי פח מישור ,משם

 .העיקרי לשדה ניצב גלים כיוון
 שקוע ,נושאות קורות בין כוח חלוקת
 ,שישים כמטר השדה שיפוע לרום ביחס

  בצדדים השיפועים ירידת עם ומתקצר
 תורפה נקודת .לכך ומתחת אפס עד

 במדרגה אספלט יריעת עטוף ,לנזילות
  תפקודיים חללים מעבר .המבצבצת

   .מתחת

 'חלק ד   סטרטיגרפיית גגות
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 'חלק ה   סטרטיגרפיית גגות

 .שלי אבא היה הזה הבניין את שהקים מי בעצם
 

 .כמובן ציוניים מטעמים עלה הוא
 

  הצליחו שלו והבן הוא ,שואה ניצול לארץ הגיע 46 בשנת
 .לא והבת אישתו ,להינצל

 
  ,מראש לו אמר הזה האיש עכשיו ,מפעל להקים לו הציע הוא
  בה שיש ארץ זו ,הזאת בארץ להשאר מתכוון לא אני

 .מלחמות
 

  ,לחלוטין בריא ,50 בן איש היה שלי אבא ,60 ובשנת
 .בבית לב מהתקף אחד בלילה מת ופשוט

 
  ,אותו שינהל מי היה לא אבל ,הטכני המנהל אז היה גיסי

  ,לו קראו חנוך אורי ,העבודה את לעזוב נאלץ בעלי אז
  המשפחה כל ,לארץ שהגיע ,מליטא ,שואה ניצול היה הוא
  .הקטן אחיו ,אחד אח רק היה זה שנשאר מי ,נספתה שלו
  למלא התנדב אורי ,המפעל את לסגור או שהיה ,מצב נוצר

  נכנס הוא ,מוכשר מאוד אדם שהיה ומכיוון ,מקומו את
 ...הזה לעניין

 
  הזאת הטכנולוגיה ואת ,חדשה טכנולוגיה הרבה צריך היה
  שלו והאומץ שלו הנכונות בגלל ,בגרמניה קיבל הוא

  גרמנית משפחה ובין בינינו נוצר ,לגרמניה לינסוע
  של קשר ,אישי מאוד קשר ,דומה מפעל בעלי שהיו ,בגרמניה
  היהודי ,הראשון האדם היה אורי .היום עד שנמשך ידידות
 .קטנה בעיירה גרו הם ,פגשו האלה שהגרמנים הראשון
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  החדשות לטכנולוגיות הזמן כל להתחבר היכולת בגלל"
  ,לפוליפרופילן הפכו ,מפלסטיק ואז ,מעץ נהיו המוצרים

 .פוליאוריטן שנקרא משהו התפתח שנים עשר אחרי כך אחר
 
  להיות הפך ,בהתחלה שם שהיו כמה או איש 30-מ ,והמפעל"

  ששת מלחמת אחרי  ',67 ובשנת ,גדול ויותר יותר לאט לאט
  נוספו ,שטחים נוספו ,חדש עולם כאן נפתח פתאום ,הימים
  ,מעזה פועלים 170 או 150 היו טועה לא אני אם ,אנשים
  היו שהם ,אולם שם להם סידר הוא ,ממש אבל ,עזתים ,משכם
 .בו ישנים

 
  1974-ב .איתו והתחתנה נחמד בחור פגשה הצעירה אחותי"

  שנסע ,אוטובוס מין שהיה TWA חברת של מטוס על עלו הם
  ביוון גם לעצור אמור היה ,אביב-בתל עצר ,הרחוק מהמזרח
  .ביוון עצר כשהמטוס .יורק-לניו להמשיך ואז ,ואיטליה

  כשהמטוס .למטוס עלה לא אבל ,המזוודה את שם ערבי מחבל
 .נהרגו האנשים 88 כל .התפוצץ הוא ,מסוים לגובה הגיע

 
  .וחצי 5-ו וחצי 3 בני קטנים ילדים שני השאירו הם"

  מנהל לבד עצמו את מצא אורי כי ,נוראית מכה הייתה וזאת
  החליט ואז ,שנים כמה עוד זה את עשה הוא .הזה המפעל את

 ."מוכר שהוא
 
 
 
 
 
 

  מייסד של בתו ,חנוך יהודית עם ריאיון מתוך לקוח הטקסט
  ציטוטים .8-6 בשונצינו הבניין ומקים "האימום" מפעל
  של 'ד לחלק טקסטואלי שלד שימשו הריאיון מתוך אלה

 ."גגות סטרטיגרפיית" :הווידאו עבודת
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