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 ףוגה לש ויתולובג ,דגבה .תוישנ תוירוטירט רזואהנט ימענ תרקוח תרייצכ התוליעפ תונש ךרואל
 המלעה םכותב םילפקמה םיקמקמח םיבצמו תודמע לע תרוקיבל תוריז הרובע םיווהמ תיבה יבחרמו
 תורישעה היתודובע וז תינשרפ תיתרוקיב השיג דצל םלואו .בחרמה תלבגהו הטקשו תרתסנ
 .ילאוזיוו  ןפה  ךרד התריצי לולכמ לע ןנובתהל תותפמ םייומידו םימקרמ לש עפשבו הזע תוינועבצב
 
 ,הרוחאו המידק ,רחואמ וא םדקומ ,עקר לומ אשונ לש תומכסומל תתייצמ הניאש ,תינטנופס חורב ,ךכ
 לע םיריאמה םיקתרמ םיגולאיד םירצונו תונוש תופוקתמ תודובע ןיב םירשוקה םייומס םיטוח םיגראנ
 םירוזפה םיימוימויו םיילנב םיטרפ ךותמ  .התוננערבו התוירוקמב שדחמ עיתפהל החילצמה ,התריצי

 וכפהש ,םינשנו םירזוחה ,םימגדה תא ימענ תצלחמ טרפב םידגבה ןוראבו ללכב יתיבה בחרמב
 וניא םעפ אל אוה םיירויצה םילדומה לש עקרה םגש ףשוח קימעמ טבמ .התריציב םייזכרמ םיביטומל
  .ירוטיע םגד אלא
 ררפרמ  הזב הז םיגזמתמה ירויצה לדומה לומ םקרמלו רוטיעל שיש )ינרוצו ינכות( ךרעה הווש לקשמה
 תוילטנמנרואה תא ולאש םהינש .הילע םיבוהאה סיטאמ ירנהו ראנוב רייפ לש םירייצה לש םהיתודובעל
 תועמשמ לעב ילרגטניא ביכרכ םתריציב הלהמנש 1תימאלסאה תונמאהמו חרזמה תויונמאמ םהירויצב
 הלחתה תדוקנ הל ןיאש ךכ הריציה חטש תא אלממה תימאלסאה תונמאב טנמנרואה  .תינרוצו תינכות
 תישוח היווח ךכב ןמזמו הריציב תוננובתהל אצומה תדוקנ תא ומצעב רוחבל הפוצל רשפאמ םויס וא
  .הקומע תינחורו

 תימאלסאה תונמאלו םילודגה םירטסאמה לש םהיתודובעלו ימענ לש היתודובעל ףתושמה ףסונ טביה
 לע יאדווב ,היתודובעב תויביטרוקדה לש טלובה המוקמ .הריציה תא ןייפאמה יליטסכטה םקרמה אוה
 , 60-ה תונש יהלשב םקש יטסינימפה רוטיעהו םגדה םרז םע םג בתכתמ ,םייטמתה ןהירשקה עקר
 זכרמה תחת ורתחש תויטסינימפה דגנה תובוגתמ תחאכ תמדוקה האמה לש 70-ה תונש תישאר
 שפחל וסינש הז םרזמ תובר תוינמא .ישנכו תוחנכ יביטרוקדה תא טפשש ברעמה תונמא לש ינומגהה
 תונמאה ,תימאלסאה תוברתה ומכ םייתונמא ץוח תורוקמל ונפ תיברעמה תוברתה תסיפתל תופולח
 לע רצוימכ ספתנ אלו ןכות לוטנ בשחנ אל יביטרוקדה ןהבש ,תיקסרומ-ונפסיהה תונמאה וא תינקיסקמה
 תונמאבש הביטקפסרפה יללכ תחת תרתוחה החטשהב הריחבה םג הרושק ךכל 2.דבלב םישנ ידי

  .םיילכראירטפ םינונגנמה ידי לע הטלשנש תיברעמה
 תצבשמ ,ברעמל חרזמ ןיבו תויוהזו םימואל ןיב רפתה וק לע התונמאבו הייחב  תמקוממה ימענ
 המצע לע תרזוחה ,העונצהו תינדקשה תירויצה הלועפה ךותמ .התארשה תורוקמ לכ תא התריציב
 םירעוס םייעקרק תת םימרז םיעבעבמ ,םייתונמאו םייתרבח םירדסו תויכרריה תחת תרתוחהו

 תכלל המיא לש הריחבה .תיתחפשמה היפרגויבהמ םיעבונה הלש יתונמאה םויה רדס תא םיביתכמה
 היווהה ךותב השרשוה ,ברעמל חרזמ ןיב ןגלובמ זנטעש איהש ץראב ,ןאכ תויחלו הבהאה תובקעב
 לש ופוסב ,אוה בוש רבתסמ ךכ םדאה .םירויצה ךות לא הלחלח ךכל תעדומ התייהש ילבמו הלש
   .ותדלוה ףונ תינבת  ,רבד
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 .ירויצה בחרמב ידממ ודה לופיטהו החטשהה דצל 1
 תחא התייהש וריפש םירמ תינמאל הווחמ תכורעת קרוי וינב בוציעו תונמאל ןואיזומב החתפנ ולא םימיב 2
 םרז תודסיימו םיעבשהו םישישה תונש יהלשב תיטסינימפה תונמאה לש  תויזכרמהו תוליבומה  תוינמאהמ
 : יבנע ןרק לש הרמאמ ואר תיוושכעה תונמאב  תויביטרוקדה לש טלובה המוקמו הכורעתה לע  רוטיעהו םגדה
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 רזואהנט ימענ
  
 התלע שמח ליגב .תירצייווש תיאמיכ םאו ינמרג ידוהי אצוממ יאקיזיפ באל ב"הראב 1956-ב הדלונ

  .םילשוריב תררוגתמ יאבצה התוריש םויס זאמו הפיחב הכנחתהו הלדג .לארשיל

 ,לוה 'גלוק ןוטרב ,תויונמאל ךוניחב ינש ראותו לאלצבב תיתוזח תרושקת ידומילב ןושאר ראות תלעב

 םישנ תונמאל האיטנא הירלג תא רולפ סדנמ הטיר םע דחי המיקה 1994-ב .לארשי סדיל תחולש

 .םילשוריב 2009 דע הלעפש

 

 דיחי תוכורעת
  

 )בגש ריקי רצוא( ביבא לת ,אנינח הירלג ,תינמאה תודלות   2017

 )יקסובלס חספ רצוא( ,םילשורי ,רוברב הירלג ,ירורד הודא םע ,הלרידניס   2015

 )ןג יפא תרצוא( ןויצל ןושאר ,רנק תיב תינוריע הירלג ,לוחכב תומלעה   2014

 )ןודרוג הנריא תרצוא( ביבא לת ,אנינח הירלג ,םיידיה לע הטילש יל ןיא   2013

 )אריפש ביני רצוא( ,דורח ןיע ,רתא םייח ש"ע תונמאל ןכשמה ,תלוביש   2006

 םילשורי ,סייפסטרא הירלג ,תלוביש           

GIRLS, GIRLS, GIRLS   1995  יקסובלס חספ רצוא( ,םילשורי ,םינמאה תיב( 

 ביבא לת ,דמימ הירלג ,קרוי וינמ תודובע   1988

 

 םיסרפו תוגלמ
 

  םילשורי ,םינמאה תיב ,םולש שיא הנשוש םש לע סרפ   2011

 דורח ןיע תונמאל ןכשמב הכורעתל 'תלוביש' גולטק תקפהל סיפה לעפמ תגלמ   2006

  תודגנתמה תוזרכ תקפהב הכימת תגלמ ,'לארשי-הקירמא םישנ ןעמל םישנ"   1983

  םישנ דגנ תומילאל           
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