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"אונס הוא אונס הוא אונס"
"מחזה מאוד אפקטיבי שכתבה מזי"א. הבמאי נועם שמואל היטיב ליצור 

את אווירת משחק הנעורים המסוכן, תוך שימוש מחושב בוידיאו המעביר 
מידע שמעבר למוצג. 

ארבעת השחקנים הצעירים מיטיבים ליצור את אווירת הקבוצה הגברית 
האלימה, עובדים מצוין כצוות, ובולט יפתח אופיר, במנהיגות בימתית 

טבעית של מי שיודע להפעיל כוח ולהתחמק מאחריות. אך כל זה מתגמד 
מול חני פירסטנברג בתפקיד הראשי; היא ניחנה בהופעה חיצונית 
שכאילו נבראה לתפקיד הזה, של ילדה-אישה, ובאישיות משחקית 

המיטיבה למזג את הפגיעות והפלרטוט עם הסכנה, מתוך מצוקה רגשית 
קשה. כשהיא שואלת, בתפקיד התובעת, האם העובדה שמדובר ב"ילדה 

רעה" פירושו שמגיע לה להיאנס, הצופה נותר חסר אונים" 

] מיכאל הנדלזלץ, 16.1.2008 [ 

"אם כבר הוחלט לחדש את המחזה, אז ההפקה הדינאמית והצעירה של 
הבמאי נועם שמואל היא בהחלט דרך טובה לעשות זאת. שמואל מביא 

לבמה סגנון קליפי ואנרגטי שמתבסס על שימוש בקטעי וידאו ובמוסיקה 
קצבית ובעיקר על ביצוע חריף וחד של להקה צעירה ומלוכדת. השחקנים 

מתחלפים בצורה משכנעת בין תפקידי הצעירים המשחקים במשחקים 
האסורים במגרש המשחקים של הילדים לתפקידי עורכי הדין המשחקים 
במשחקים הרבה יותר "מכובדים", אך לא פחות קטלניים, בבית המשפט.
מעל לכל ההצגה שייכת לקבוצת הצעירים - ארז כהנא, מורן קל, ליאור 

רוכמן, יפתח אופיר וחני פירסטנברג. מבין רביעיית הבחורים ראוי במיוחד 
לציון אופיר, המשחק בצורה מצמררת את אסף, המנהיג הכריזמטי של 

החבורה.
פירסטנברג מפליאה במעברים בין הנערה המבוהלת לבין התובעת 

חדורת הלהט.

] שי בר יעקב, 16.1.2008 [

 בחזרה לגן המשחקים-
הפקה צעירה ודינאמית 



הביקורת משבחת

בחצר
משחקים

האחורית
מאת עדנה מזי"א | בימוי: נועם שמואל



בחצר
משחקים

האחורית
"הצגה שופעת כישרון- ביצוע מרתק”

"הישגה של מזי"א הוא הישג של מחזאית בעלת הבנה דרמטורגית ברמה גבוהה. חשוב וראוי ביותר 
שהקאמרי שב אל המחזה ומעלה אותו בביצוע מרתק מאוד, שופע כישרון של במאי ושחקנים 

צעירים. בראשם ניצבת חני פירסטנברג שמעצבת את דמות הנערה ברגישות ובניואנסים מרתקים. 
לצידה בולטים במיוחד יפתח אופיר המרשים בעוצמתו בתפקיד אסף המנהיג - וליאור רוכמן 

המעצב ברגישות מיוחדת את דמותו המתגרה והנגררת של שמוליק, האנס העיקרי. טובים מאוד היו 
גם ארז כהנא בתפקיד סלע, המתעורר ראשון מבחינה מינית, ומורן קל כגידי, הנגרר פנימה ברצון. 
חמשת השחקנים גם שיחקו את נציגי המערכת המשפטית בדיוק מצמית, כשפירסטנברג מעצבת 

כברזל קר את התובעת. הבמאי נועם שמואל היטיב להניע את הקבוצה ולעצב את הדמויות 
באפיונים ברורים, ואף הוסיף קטעי וידיאו תיעודיים שהוקרנו על המסך האחורי הגדול ששימש 

רקע לעיצוב המצוין של אביטל להט שיצרה חצר משחקים צבעונית. חיליק אורגל מילא את הבמה 
בתאורה מרתקת בפני עצמה. השלימו את האווירה המחשמלת - המוזיקה האפקטיבית מאוד 
שהלחין אורן אלדור, והעיבוד והתכנות האלקטרוני של אייל וייס. אולי יום אחד משהו בכל זאת 

ישתנה, צריך להמשיך להזעיק, ומוכרחים להאמין שפעמון התיאטרון יישמע"

] צבי גורן, 17.1.2008 [

הביקורת משבחת

מאת עדנה מזי"א | בימוי: נועם שמואל
תפאורה: אביטל להט | מוסיקה מקורית: אורן אלדור
עיבוד ותכנות אלקטרוני: אייל וייס
תאורה: יחיאל אורגל | וידאו: נועם שמואל

משתתפים )לפי סדר הא"ב(:
יפתח אופיר | ארז כהנא | חני פירסטנברג
מורן קל | ליאור רוכמן

"המחזה של עדנה מזי"א הוא מחזה מרגש ומסמך אנושי מצמרר שלצערנו עדיין רלבנטי להחריד. הבמאי 
הצעיר נועם שמואל, העלה כאן הצגה רעננה, צעירה, דינאמית, הוא מיטיב ליצור על הבמה את האווירה 

המדהימה במשחקים בין ארבעת הנערים והנערה הנאנסת, משחקים שנעים בין תמימות של צעירים 
לבין מתח מיני שמורגש באוויר. לשיאה מגיעה ההצגה בסצנת האונס שמאורגנת סביב טלטולי הנדנדה, 

מוסיקה קולנית ומשחקי תאורה מצוינים. אבל זו הצגה של חני פירסטנברג. יש לה לא רק נוכחות של 
נערה, אלא שמשחקה מרגש ומרתק בעוצמתו, בקשת הרחבה שנפרסת בין תמימות של נערה לבין 

משחקיה המסוכנים. 

] אליקים ירון, 16.1.2008 [ 

"חוויה חזקה ומצמררת"



 "משחק הדמעות - הפקה עכשווית,
צעירה ומחשמלת"

"ההפקה החדשה בבימויו של נועם שמואל ממחישה היטב את עוצמתו של המחזה. ל"משחקים בחצר 
האחורית" יש איכות שונה, מופשטת ופורמליסטית. דומה שחשיבותו של המחזה, כיצירה בדיונית 

וקומפקטית, חורגת בהרבה מפרשת האונס בשמרת. שמואל מבין את זה: הוא אמנם עושה שימוש נבון 
בקטעי וידאו המבוססים על הפרוטוקולים של המשפט, אבל ההפקה מביטה דווקא פנימה, אל תוך 

עצמה, אם בעזרת שימוש נוגע ללב בתמונות ילדות של השחקנים - הו, כמה הבטחה, כמה אושר, צופנת 
התמימות המתוקה הזו - או בשימוש המצוין באולם קאמרי 4 ובנדנדה המתרוממת ממש מעל ראשיהם 

של הצופים המבועתים.
חני פירסטנברג מגישה הופעה מרתקת בתפקיד הנערה דבורי; יפתח אופיר - תגלית אמיתית - 

כריזמטי מאוד בתפקיד אסף; ארז כהנא ומורן קל טובים בתפקיד סלע וגידי; ואילו ליאור רוכמן כמעט 
גונב את ההצגה כשמוליק החנון.

אחרי הכל, זהו תיאטרון חזק ורלוונטי להפליא"
] איתן בר יוסף, 24.1.2008 [


