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והם משתחררים בזמן שאנחנו , חיי המופעים וההצגות בארכיון כלואים בתיקי ההצגות
ידי - על1971-נוסד ב) ה"המילא(המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה  .נוגעים בהם

ת ארכיון זה מתעד א. והוא הארכיון הגדול מסוגו בישראל, השחקן והחוקר שמעון לב ארי
 .אמנויות הבמה בארץ למן ראשית המאה העשרים וכן את התיאטרון היהודי בתפוצות

, מחול, אופרה, אטרוןית: ה מתייחס לאמנויות הבמה כולן"החומר התיעודי שנאסף בהמילא
  . ומופעי קרקס, להקות צבאיות, מופעי בידור, פנטומימה ,מוסיקה

  

  ץכש יולנדה ודוד ''הפקולטה לאמנויות ע
 החוג לאמנות התיאטרון
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 צוות הארכיון מקיים קשר שוטף עם התיאטרונים

בארץ ועם היוצרים הישראלים ומעודד אותם 
חומר המשקף , להפקיד את אוספיהם ועיזבונותיהם

במרכז הישראלי לתיעוד אמנויות , את פעילותם
 15,000 –ה למעלה מ "כיום מכיל המילא. הבמה

ארכיונים מנהליים של , תיקים בהם תיקי הצגות
וכן ארכיונים פרטיים , תיאטרונים ומוסדות תרבות

ה פועל " המילא.תיאטרוןתיים של יוצרי ואמנו
והוא מוסד , תיאטרוןבשיתוף החוג לאמנויות ה
  .לימודי ומחקרי בה בעת

  

  חדש במרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה
  אביב- אוניברסיטת תל

2014 – 2016  
  

ר ר שלי ז''אביב מידיה של ד- ה באוניברסיטת תל"הועבר ניהולו של המילא) ו''תשע (2015באוקטובר 
ר זר ציון החל תהליך הדיגיטציה של קטלוג ''בתקופת ניהולה של ד. ר אולגה לויטן''ציון אל ידיה של ד

פרויקט יוצא דופן בחשיבותו הן מבחינת סיווג ומיון החומרים והן מבחינת הנגישות ושירות , הארכיון
של התיאטרון הישראלי נכון לרגע זה קוטלגו קרוב לשבעים אחוזים מתיקי ההצגות והּכרזות .  הציבור

הקטלוג מציע מידע ראשוני אודות מועדי בכורות וצוות היוצרים של ההצגות וכן פרטים ). 2015-1909(
כולל , כמו גם הקטלוג מאפשר עיון וחיפוש בהתאם למילות מפתח. מיוחדים אודות העלאתן על הבמה

החוקרים והסטודנטים דרך , יםוהוא נגיש לציבור המתעניינ, התיאטרונים והיוצרים, שמות היצירות
  לחץ כאן: האינטרנט

  

  
לעבוד על , הדס קרמר' יאנה קור וגב' גב, קטלגותהמשיכו המ, ר לויטן''ו ותחת ניהולה של ד''במהלך תשע

שמטרתו לאפשר חיפוש מחקרי על בסיס מילון מונחים אשר , ִקְטלוג תיקי ההצגות בדגש על תיאור תכני
, "תיאטרון האבסורד", "תיאטרון וחינוך: "מונחים לדוגמא(אנרים והנושאים 'הז, כולל את סוגי התיאטרון

 תיאטרון הקופסהכולל הצגות של ', הושם על ִקְטלוג תיקי תיאטרון הפרינגדגש מיוחד "). תרבותיות- בין"
תיאטרון  וקליפה תיאטרון, תמונע תיאטרון, 2016חתן פרס ישראל משנת , מיסודו של הדס עפרת

  . ביפוערבי עברי
  

  ר שלי זר ציון''ד  ר אולגה לויטן''ד

 ודה במרכז הישראלישמעון לב ארי ליד שולחן העב 
 לתיעוד אמנויות הבמה

http://alephprd.tau.ac.il/F/BVDFXJG627NRVDAD72V43162RN4XNRYAN2XY131NN4KGV4SX1I-43322?func=find-b-0&local_base=artlb�
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  ִקְטלוג הארכיונים המנהליים והפרטיים
 

אחד היוצרים ,  הפרטי של יוסי יזרעאליהדס קרמר את ִקְטלוג הארכיון'  השלימה גב2016בינואר 
 תיקים שמשקפים את פעילותו הענפה של יוסי 151הארכיון מכיל . המרכזיים בתיאטרון הישראלי
תקופת לימודי הדרמה והתיאטרון :  חטיבות תמטיות11-הארכיון מאורגן ב. יזרעאלי ושיטתו האמנותית

,  בבימויו של יזרעאליעוץ לי גוץ ליור ההצגה סיפ, הפקותיו בתיאטרון בישראל, של יזרעאלי באנגליה
תכתובת , ל''הפקות תיאטרון שביים יזרעאלי בחו, )1976-1975 (הבימהתפקידו בניהול האמנותי של 

 . יצירתו הספרותית ועוד, פעילותו האקדמית, ומסמכים כלליים
  
  

  

תמונה מעיזבונו .יוסי יזרעאלי
  של יעקב אגור

  .1968, תיאטרון בימות. איש חסיד היה
  .תמונה מתיק  ההצגה. יוסי יזרעאלי: בימוי

 .תמונה מתיק ההצגה. יוסי יזרעאלי: בימוי.  1979. הבימה. סיפור פשוט
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  בתהליך  עבודה: ִקְטלוג
  של התיאטרון הבימההארכיון המנהלי 

  
מיון , יאנה קור לעבוד על סיווג' החלה גב, ר שלי זר ציון''בהמשך לפעילותה של ד, 2015בדצמבר 

ובכלל זה תיקים מנהליים אישיים של , הבימה וִקְטלוג של אלפי המסמכים מהארכיון המנהלי של תיאטרון
החל משנות (תכתובת מנהלית ; חוזים אישיים ותעודות,  המכילים תכתובתהבימההיוצרים שפעלו ב

; הכוללת התכתבות עם תיאטרונים שונים בארץ ועם משרדי הממשלה, )הארבעים עד שנות השמונים
חלקם נדירים מאד כמו תעתיקים של רעיונות מוקלטים עם , מסמכים שקשורים לתולדות התיאטרון

  .שרגא פרידמן ועוד, עדה טל, נחום בוכמן, שמעון פינקל
  

  
  

  מוןהארכיון הפרטי המשותף של גילה אלמגור ויעקב אג
  

שחקנית הקולנוע והתיאטרון עטורת , נמשך סידורו ומיונו של הארכיון הפרטי המשותף של גילה אלמגור
מייסד תיאטרון , תיאטרונטומייסד הפסטיבל ,  לשעברהקאמרי והבימהמנהל , ויעקב אגמון, הפרסים
, תכתובת, כתבי יד, הארכיון כולל פנקסי תפקידים. שאלות אישיותאי ומנחה התכנית עיתונ, בימות

חומרים , הבימהחומרים מתקופת ניהולו את תיאטרון , מסמכים אישיים, תעודות של פרסים ותוארי כבוד
  .שאלות אישיותוחומרים של התכנית , תיאטרונטושל הפסטיבל 

  

  
 . תמונות מעיזבונו  של יעקב אגור. גילה אלמגור ויעקב אגמון

 אחד ממייסדי , מכתבו של בן חיים
    27.3.1929. תיאטרון הבימה

כרזת ההצגה האחרונה של 
  .במוסקבה הדיבוק

18.1.1926.  
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   אוספי תיאטרון יידישוגִקְטל
 

 של האוספים במרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה הם חומרים מתולדות תיאטרון 20% - קרוב ל
  לנה טרופה יו, מפורסמתהיידיש הלהקת ביניהם חומרים אודות , גם בישראליידיש בעולם וה
)Vilner Trupe( ,שני אמני ,מקס פרלמןשמעון דזיגן ווכן , אידה קמינסקה, בת תיאטרון היידישכוכ 

האוסף מכיל גם חומרים ייחודיים . שמעותי מפעילותם התקיים בישראלתיאטרון יידיש אגדיים שחלק מ
 במחצית השנייה של המאה אשפעל בליטבארצות הברית ותיאטרון היידיש יידיש ה תיאטרון אודות

ד אמנויות הבמה על ידי הארכיון של תיאטרון היידיש בליטא הועבר למרכז הישראלי לתיעו. העשרים
   .רסונסקיחמילן מר , מנהלו האמנותי לשעבר

  

  
  
על ידי מר והוא נעשה , ונמשך גם היום 2014 - אלו התחיל בחומרים הדיגיטלי של לוג טְ קִ הסיווג וה, מיוןה

הקטלוג הדיגיטלי נגיש  .אביב-תל באוניברסיטת  בחסות ומימון מכון גולדרייך, ויינשטוקמיה 'רוני כהן וגב
  . לציבור

  

  כרזת תיאטרון יידיש בארצות הברית
  .1917, בהשתתפות יעקב אדלר ושרה אדלר

  ינסקה וכרזת הצגה בהשתתפותה תמונתה של אידה קמ
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  דיגיטציה
  

  , הנועד לאיסוף,  של הספרייה הלאומיתמסע בזמןה בפרויקט " השתתף המילא2014-2013בשנים 
- עברו דיגיטציה יותר מ מסע בזמןבמסגרת הפרויקט . סריקה ותצוגה של מסמכים מהתרבות הישראלית

החל משנות השלושים של המאה העשרים ועד לסוף , ן ישראלי כרזות ותוכניות של הפקות תיאטרו5,000
והוא כולל כרזות הן של , האוסף נגיש באתר הספרייה הלאומיתהחלק הניכר של . המאה העשרים

  . הישראלי' התיאטרונים הרפרטואריים והן של תיאטרון הפרינג
  

  
  

  יות הבמההארכיונים שהועברו למרכז לתיעוד אמנו
  

הארכיון מורכב מחומרים על פעילותו . רות גולן, ארכיון פרטי של מנחם גולן הועבר על ידי בתו •
, מכתבים קצרים, כרזות, הודעות, כתבות, ביקורות: התאטרונית של גולן בשנות החמישים

 וגם חומרים ביוגראפיים מיוחדים המטאטא, אהלובכלל זה חומרים שקשורים ל, תמונות, ברכות
 .  אודות תחילת דרכו בלונדון

  

  

 בפרויקט ותה המוצג''כרזות מאוסף המילא
 מסע בזמן

   בבימויו של מנחם גולןהורוד   כרזת הצגה בתיאטרון
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ל המאה הקודמת המתעד את פעילותו בשנות התשעים ש, החאןארכיון מנהלי של תיאטרון  •
 הועבר על ידי ,)'תקופתם של אופירה הניג ושל מיקי גורביץ(מאה זו ובעשור הראשון של 

 ואת התכניות חאןהארכיון כולל גם טקסטים של המחזות המקוריים שהוצגו ב. רוןהנהלת התיאט
  .של ההצגות

אוספי עיתונות , הכולל חומרים מנהליים ותיעודיים אודות הפקות, בית לסיןארכיון תיאטרון  •
' יאנה קור בסיועם של גב' הארכיון בחלקו הרב סודר וקוטלג על ידי גב. וחומרים דיגיטליים

 . לבר ושל מר שי מרקוססופיה זי
 .  רשומים ועוד, מאמרים וביקורות, הכולל טקסטים של מחזות, גד קינר' ארכיון פרטי של פרופ •

  
  הצגת חומרי הארכיון בתערוכות  

  

 . אירית לוין ואריה ברקוביץ: אוצרים. אמנות פלסטית בהשראת אמנויות הבמהתערוכת  •
תערוכה זו הוצגו שני מאקטים מאוסף המרכז ב . 20.2-1.4.2014. ש זריצקי''בית האמנים ע

 , משה מוקדי:המעצב ,על פי המחזה של יבגני שוורץ הצל: הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה
, על פי המחזה של סמי גרונמן שלמה המלך ושלמה הסנדלר; 1949, תיאטרון הקאמרי

  .1964, תיאטרון הקאמרי , אריה נבון:המעצב
  

 .שרה טוראל: אוצרת.  היסטורי ומיתוס הגבורה זיכרון–תערוכת  בר כוכבא  •
תמונות ותוכניות מהפקות של , בתערוכה הוצגו כרזות . 20.2-20.6.2016. מוזיאון ארץ ישראל

  .מאוסף המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה,  בתיאטרונים שוניםבר כוכבאההצגה 
  

  

  1945, אהל, בר כוכבאתצוגה של כרזות ותמונות מההצגה 

 בר כוכבאכרזה של ההצגה 
התיאטרון , מאת שמואל האלקין

היידי בהנהלתה של אידה 
  1961, ורשה, קמינסקה



8 
 

  

  
  

  : בברליןתערוכת יד ושם
Arts From The Holocaust: 100 Works from the 

Yad Vashem Collection 
  DHM .(26.1-3.4.2016(המוזיאון ההיסטורי בברלין 

  

  
שציוריו האקספרסיוניסטיים מוכרים , )1994-1905(ישראלי -פולני-צייר יהודי, אוזיאש הופשטטר 

יחד עם הדיוקנים ,  הוצגו בתערוכת המוזיאון ההיסטורי בברליןיד ושםיצירותיו מאוסף . ציורי שואהכ
  .    שלו מאוסף המרכז לתיעוד אמנויות הבמה

  

 חשיפה והצגה של חומרי הארכיון בכנסים וימי עיון
  

מרכז ציון שניהלה את ה- ר שלי זר'' מאת דבברלין' הבימה' יצא לאור ספר 2015בשנת  :הבימה
הספר ברובו מתבסס על מסמכים נדירים בחשיבותם . 2010-2015-הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה ב

 - ר זר''במכתב תודות שפותח את הספר כותבת ד. ה וחושף אותם לשיח מחקרי''המילאאוסף הנמצאים ב
, אביב- טת תלבאוניברסי) המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה(ה ''תודה מקרב לב לצוות המילא": ציון

. "העומד בבסיסו של מחקר זה', הבימה'הארכיון המנהלי הגנוז של את , צעד אחר צעד, אשר גילו יחד אתי
  . ה העבריתימו באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטאירועי השקת הספר התקי

וטקסט ) 1965, תיאטרון חיפה; 1945, אהל  (בר כוכבאתצוגה של תכניות של ההצגה 
  )1945(ורכליצקי  .  מאת יבר כוכבאהמחזה 

  .רויעקב אג: צילום .דיוקנים של הצייר אוזיאש הופשטטר
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במרכז צימבליסטה ) 21.3.2016 ( חמישים שנה אחרי–" המגילה"במסגרת הכנס : די מגילה

: האוצר, כשבונים מצייר את המגילהה בתערוכה "הוצגו חומרים מאוסף המילא, אביב-יברסיטת תלבאונ
תלמיד מחקר , ר אולגה לויטן ומר רוני כהן''בכנס זה הוצג גם פוסטר מחקרי מאת ד. דורון פולק

הפוסטר הציג ניתוח השוואתי בין שתי . ה"אביב ומקטלג תיאטרון היידיש בהמילא-באוניברסיטת תל
בהתבסס על חקר הדימויים החזותיים בתוכניותיהם של המופעים , 1988-  וב1965- בדי מגילההפקות 
  . הללו
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 .1967, ודיקתיאטרון גיורה ג. איש למאנשה

בקולנוע , יהודים ויהדות בתיאטרון: יהודי בתלת ממדבמסגרת הכנס  :תיאטרון יידיש
תלמיד מחקר , נשא רוני כהן) 31.5-2.6.2016, מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי (ובטלוויזיה

-יהודיות ובין, על שפה"הרצאה שכותרתה , ה"אביב ומקטלג תיאטרון היידיש בהמילא-באוניברסיטת תל
ההרצאה הציגה את אוסף כרזות תיאטרון היידיש ". 90-תרבותיות במופעי בידור ביידיש משנות ה

 .   ה והציעה דיון מקורי בהן"בהמילא
  

  
 
מדובר במופעים שנחשבו לעתים קרובות למופעי . מרבית החומרים באוסף לא מוכרים לעולם המחקר"
רוב המופעים לא נזכרים ולא מפורסמים בעיתונות העברית ". חלטורות"או אפילו ל" בידור זול"

  ). כנס מרכז שזרהרצאה ב. רוני כהן" (הממוסדת והמידע שיש לנו על המופעים שאוב אך ורק מהכרזות
  

שני : יר לקונסטנטינופול'מאלזבמסגרת יום העיון  :סרוונטס בתיאטרון הישראלי
הרצאה ר אולגה לויטן ''הציגה ד) 8.6.2016, האוניברסיטה העברית( מחזות מאת מיגל דה סרוונטס

באוסף  הנמצאים , וטה בתיאטרון הישראליחאודות הפקות דון קי מסמכים תיעודיים אשר חשפו ,ומצגת
  . ה''המילא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 כנס במרכז זלמן שזר.הרצאהכרזת מופע בידור שנדונה ב
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אז יכלו  .2017והוא יפתח לשירות הציבור באמצע מאי , הארכיון עובר עתה שיפוץ יסודי
חוקרים ואנשי תיאטרון לעבוד במרחב משופר ולהגיע לחומרים הנדירים אודות  ,סטודנטים

   .העברי והישראלי שהארכיון מכיל, התיאטרון היהודי
  

  !גרת ופורייה לכולםברכות שנת לימודים מאת
  
  

   ,בשם צוות הארכיון
   ,ר אולגה לויטן''ד

   ,מנהלת המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה
 אביב-אוניברסיטת תל


