
ביקור  הגברת  הזקנה
פרידריך  דירנמט

.במהעלמוצגתלהיותובכוונתה,מדיאלוגיםהבנויהספרותיתיצירה-מחזה/דרמה

.ומונולוגיםדיאלוגיםבאמצעותומתפתחתמתקדמתהעלילה

.שונותדמויותביןחיצונייםקונפליקטיםו,עצמןלביןבינןהדמויותשלפנימייםקונפליקטיםבהקיימים

.לגיבורהצפויידיעתמאיהנובעמתחבהקיים

.לבימויהמחזאישלהוראותמצורפותהדרמהבטקסט

: הגדרה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

.שחקנים המבצעים תפקידים–ותאורה וכמובן תפאורה, מרחב בימתי, תנועה, לזכור כי הוא חלק מהיצירה התיאטרונית המשלבת היבטים נוספים ובהם קולמחזה  חשוב קריאת בעת "

לאופני הגשת הטקסט  , למרכיבי זמן ומקום, לאבְזרי במה, לתלבושות, הוראות במה הנוגעות לתפאורה; מונולוגים ודיאלוגים הנאמרים בפי הדמויות: בנוי משני סוגי טקסט עיקרייםמחזה 

. עלילת המחזה נמסרת על פי רוב שלא בתיווך ְמספר, שלא כיצירות מתחום הסיפורת. על ידי השחקנים ועוד

".המחזהוהוא תשתית לגילומה של תפיסת העולם העולה מן , המחזה מצוי קונפליקט המטעין את העלילה במתח דרמתיבמרכז 

(.בקישור-דרמה מודרנית  ,  ר ספרות ממלכתי"מפמ, פורטל עובדי הוראה: מתוך)

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativa-elyona/noseem_nilmadim/drama-modernit/


בישראל" ביקור הגברת הזקנה"המחזה 

הועלה המחזה  1974בשנת . 2
עם אורנה פורת" קאמרי"ב

"  הבימה"הועלה המחזה ב1959בשנת . 1
עם אלישבע מיכאלי ואהרון מסקין

15.10.59" דבר"ארכיון : מתוך

הועלה המחזה  , 1994בשנת . 3
בהפקה משותפת של תיאטרון  

קניג  ליאעם , הבימה והקאמרי
.ועודד תאומי בתרגום איתן בלום

קישור לצפייה  

הועלה המחזה בהפקה  2011בשנת . 4
בתרגום רבקה משולח  , "הבימה"חדשה ב

שהוחלף  , עם  גילה אלמגור ויהורם גאון
לצפיהקישור 2013י שמיל בן ארי ב"ע

6.6.1974, יעקב העליון: מתוך ארכיון מעריב
ביקור הגברת הזקנה בקאמרי

"הבימה"מתוך ארכיון 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

.הוצג פעמים רבות גם בתיאטראות חובבנים, ובנוסף, הועלה ארבע פעמים בתיאטראות הרשמיים בישראל, תורגם לעברית בידי חיים גורי, י דירנמט"עהמחזה נכתב 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri7XBAaoaYs&list=PLQRhLl-BZsE2D3iQDoD8baIORBQiDbw63&index=4&t=5816s
https://www.youtube.com/watch?v=uCMi9XoQkEE&feature=emb_logo
















































































































.(מודרניתאוקלאסית)שלמדתדרמהלשמתייחסותהשאלותאתלחפשעליך-הבגרותבבחינתהפרקיםמארבעתאחדהואהדרמהפרק1.

.בהרחבהעליהלענותמהלךשישובזו,לךהמובנתבשאלהולבחורהשאלותאתלקרואיש.2

.(ובסכוםבגוף,בפתיחה)התשובהבמהלךעליהןוחזור,('וכועיצובאמצעי,אביזרים,מרכזיתדמות,ביקורת,למשל)בשאלההמרכזיותהמיליםאתהדגש.3

:בגרותתשובתמבנה.4

https://view.genial.ly/5fae8aeef21b400d02d71fa0/guide-
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יצחק-אלוני מתוך אתר "  ביקור הגברת הזקנה "פרשנות 

גלית טולדו משגב-עריכה ועיבוד להוראה , עיצוב, איסוף חומרים

" דרור"פרשנות מתוך סכומי צוות הספרות קריית החינוך 
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קישור, מעריב, בקאמרי' ביקור הגברת הזקנה'6.6.1974. יעקב, העליון

עם-אור, ביקור הגברת הזקנה בתרגום טוביה קשת( 1983. )דירנמט, פרידריך

.ספרית פועלים, מונחון לספרות. אשר, ריבלין

"  ביקור הגברת הזקנה"עיון ב, ט"תשמ, תל, מסך ומסכות. פנינה, שירב

1921-1990פרידריך דירנמט / ביקור הגברת הזקנה על,"בושתהעולם הפך אותי לזונה ואני אהפוך אותו לבית ". מוטי, שלגי

15.10.1959" דבר"מתוך ארכיון " ביקור הגברת הזקנה"לקישור

מקורות . 12

לימור דניאל קיש–יעוץ ועריכה לשונית 

https://academy-art.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99-6
http://www.a-y.org.il/page/1191/491/6/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8.%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%AA.%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%94/.%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A.%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%9E%D7%98
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR/1974/06/06&id=Ar02505
http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/Chativa-Elyona/old-lady.pdf
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1959/10/15&id=Ar00606

