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 ה"מוסדות מתחום אומנויות הבמה שהפקידו תיעוד ארכיוני במילא

 

 תאטרונים
 

  1977- עד1964-מ )סגור(תאטרון בימות . 1
 1995- עד1989-מ )סגור (2000בימות . 2
  1970- עד1966-מ )סגור(בימת השחקנים . 3
  1978-מ ליסין- ביתתאטרון. 4
  1919-מ תאטרון הבימה. 5

 1954- עד1928-מ תאטרון המטאטא .6
  1949-מ התאטרון הקאמרי. 7
 1968- עד1959-מ )סגור(תאטרון זווית . 8
 1978-מ )סגור(תאטרון לילך . 9

  1970-מ תאטרון פרגוד הירושלמי. 10

 

 תאטרונים לילדים ולנוער
 

 1969- עד1955-מ )ורסג(תאטרון אורים הירושלמי . 11

     1990- עד1936-מ )סגור( גבעת חיים –הבובטרון של הונזו . 12
  1970-מ ש אורנה פורת"התאטרון לילדים ולנוער ע. 13

 

 אופרה ומחול
 

  1982- עד1945-מ )סגור(פיליפ -האופרה הישראלית בהנהלת אדיס דה. 14
   1960-מ )חלקי(שבע -להקת המחול בת. 15
  1959-מ נועה בהנהלת אושרה אלקייםתאטרון ת. 16

 

 מוסדות אחרים
 

   1961-מ אי .תי. הסניף הישראלי של האי–האיגוד הבינלאומי לתאטרון . 17
  1995- עד1989-מ )סגור(להקת אילון . 18
 2000- עד1991-מ )סגור( עסקים למען אמנות –א "עלמ. 19



 )107(ארכיונים פרטיים 
 

 'א
 ) ומבקרת תאטרוןחוקרת(שוש  ) מילך(אביגל 

 )תמלילן/  מחזאי(ל "אבישר עודד ז
 )צלם(ל "אגור ז) יאשה(אגור יעקב 

 )חלקי) (מנהל(אגמון יעקב 
 )תאורן/  מעצב במה(ל "אדר ארנון ז
 )מחזאי / שחקן(אטלס יונה 

 )שחקן(ל "אינשטיין יעקב ז
 )בובנאי(ל "ר אלוין ז"ד

 )שחקן(אלון גיל 
 )במאי / שחקן(אליאס אריה  

 )מתרגם / משורר / מחזאי(ל "עז רפאל זאלי
 )חלקי) (שחקנית(אלמגור גילה 

 )כוראוגרפית / רקדנית(אלקיים אושרה 
 )מעצב במה / צייר) (טושק(אמרנט אברהם 
 )במאי(ל "אנסקי אליעזר ז
 )חלקי) (דין-עורך(ל "אנקוריון ארי ז

 )במאי(ל "אסיאו אברהם ז
 )שחקן(אפרוני יהודה 

 )חלקי / הסטודיה הדרמטית העברית בקובנה) (כוראוגרפית, קדניתר(ל "ארבטובה מיה ז
 )מלחין) (סשה(ארגוב אלכסנדר 

 )קריין / שחקן(ל "אריאלי ז. ד.א
 )     חלקי) (כוראוגרפית / רקדנית(אשל רות 

 

 'ב
 )חלקי) (שחקן(בודו יעקב 

 )צייר / במאי(ל "בונים שמואל ז
 )דרניתש / מתרגמת / מעבדת / מחזאית(ארי חנה -בן
 )במאית / מנהלת / מחזאית / מתרגמת(ל "נחום עדה ז-בן

 ליאוני ישראל–ראה , ברזילי ישראל
 )במאי / שחקן(ל "ברטונוב יהושע ז
 )ארכיונאי / מרצה(ל "ברטונוב שלמה ז

מורה  / מנהלת / קריינית / מתרגמת / מחזאית / במאית / שחקנית(ל "כהן מרים ז-ברנשטיין
 )ררתמשו / סופרת /למשחק 



 'ג
 )שחקנית(גבריאלי מרים 
 )מתרגמת, שחקנית(ל "גולדברג ריטה ז
 )במאי/ קריין / שחקן(ל "גולדנברג אליהוז

 ) שחקן / זמר(ל "גולנד יוסף ז
 )דין-עורך(ל "ארי משה ז-גור

 )חלקי) (מוסיקולוג / מבקר / מעבד(ל "ז) ברונזפט משה(גורלי 
 )עובד במה(ל "גיטליס משה ז

 )קר תאטרוןמב(גייס מנפרד 
 )מערכונאי(גל בנימין 

 )במאית / מחזאית(גלי אביבה 
 

 'ד
 )מנהלת / במאית / זמרת(ל "פיליפ אדיס ז-דה

 )שחקנית(דואר שושנה 
 )חלקי) (במאי(ל "דוידוב דוד ז

 )חלקי) (במאי(ל "ז. מ.דניאל י
 

 'ה
 )חלקי) (מבקר / מתרגם / מחזאי(ל "הורוביץ יעקב ז

 )חלקי) (עיתונאי / סופר / מתרגם / מחזאי(ל "המאירי אביגדור ז
 )מלחינה / זמרת(רנייה נחמה -הנדל

 )במאי / שחקן(ל "הררי  משה ז
 )מעבד / במאי / שחקן(ל "הרשקוביץ איזידור ז

 

 'ו
 )במאי / שחקן) (סיגיסמונד(וולף מיכאל 
 )מורה להגיה / תשחקני(ל "יואלית חוה ז-וורדי) במאי / שחקן(ל "ורדי דוד ז

 )מנהל / שחקן(ל "ורשבר ארי ז
 

 'ז
 )מבקר / משורר(ל "זוסמן עזרא ז

 

 'ט
  אברהם אמרנט  –ראה , טושק

 )זמר / שחקן(ל "טימן יעקב ז



 'י
 )צייר / מעצב במה(ל "יוסף קארל ז

 )מנהל / במאי(יזרעאלי יוסף 
 )במאי / זמר / שחקן(מוטקה (ירון מרדכי 

 

 'כ
 ל "כדורי באל ז

 

 'ל
 )מנהל / במאי / מתרגם / מרצה / חוקר / ארכיונאי / שחקן(ארי שמעון -לב

 )מנהלת / במאית / כוראוגרפית / רקדנית(לוין דניה 
 )חלקי) (מעצב במה(ל "לופטגלס עמנואל ז

 )חלקי) (שחקן(ל "ברזילי ישראל ז-ליאוני
 )מורה למשחק / שחקנית(ל "פני ז' ליוביץ

 )תמחזאי / סופרת(לפיד שולמית 
 

 'מ
 )מנהל / במאי / שחקן(מארק אריה 
 )מרצה / תסריטאי / מחזאי(ל "מימון אלכס ז

 )עיתונאי / מבקר(ל "בר ז-מלכין דב
 )עיתונאי / מבקר תאטרון ומחול / במאי(מנור גיורא 

 )שחקן(ל "מסקין אהרון ז
 )סדרן(מרגלית זאב 

 

  'נ
 )מוסיקאי(ל "נוי מאיר ז
 )עיתונאי / מבקר(ל "נתן משה ז

 

 'ס
 )במאי(סנדק מוטי 
 )מנהל / במאי / מחזאי / שחקן(ספרא יוסף 

 

 'ע
 )שחקן(ל "עזיקרי נסים ז

 
 



 'פ
 )עיתונאי / מעבד / מתרגם / מחזאי / מבקר(ל "פוירשטיין אמיל  ז

 )במאי / שחקן(ל "פופוך שלום ז
 )מנצח / מלחין(פורדהאוז ) נתן(ציסי -בן

 )ציירת(מלכין פיליס -פזנר
 )חלקי) (שחקן(ל " זפינקל שמעון
 )חלקי) (צייר(ל "פניכל אבא ז

 )במאי / מעבד / מחזאי(פסטר פסטר 
 )מחזאי / מלחין(מיכאל -רד'פרבר ריצ

 )במאי / זמר / שחקן(ל "פרדו חיים ז
 )שחקן(פריבר איתן 

 )מורה למשחק / במאי / שחקן(ל "פרידלנד צבי ז
 )מתרגם / מעבד / במאי / שחקן(ל "פרידמן שרגא  ז

 )קולנוען / מנהל / מרצה / מעצב / במאי / שחקן(ל "יי פיטר זפר
 

 'צ
 )במאי / שחקן(ל "מרינסקי ברוך ז'צ
 

 'ק
 )מרצה / במאי(ניק אמנון 'קבצ

 )עיתונאי / מבקר(ל "קוחנסקי מנדל ז
 )שחקן(ל "קוטאי ארי ז

 )מנהל / במאי / שחקן(קוטלר עודד 
 )חלקי) (תמלילן / שחקן(ל "קין רפאל ז'קלצ
 )חלקי) (מדען(ל "ר אהרון זקצי

 )קריין(קרנץ מריו 
 

 'ר
 )שחקנית(ל "רובינא חנה ז

 )חלקי) (שחקן(ל "רודנסקי שמואל ז
 )שחקנית(ל "קמינר חינה ז-רוזובסקה

 )שחקן(ל "אוסיפ ז' רוניץ
 )המוקיון אלכס מהזירהטרון(ל "רוקשטיין עקיבא ז

 )ארכיונאי(ל "יעקב ז' רפאילוביץ
 
 



  'ש
 )מרצה / מתרגמת / מורה למשחק ולבימוי / איתבמ(שביט עדנה 
 )זמרת(ל "שוקן אולי ז

 )זמרת(ל "שוקן יוספה ז
 )מנהל הצגה(שמר דן 

 

 'ת
 )ידידה של רובינא ומסקין(ל "תומרקין אידה ז

 
 

 *תאטרון יידי 
 

 להקות תאטרון שונות בין שתי מלחמות העולם. 1
 נידרשלעזישער יידישער טאעטער. 2
 ע טאעטעריידישער מלוכ. 3
 לאדשער יידישער טאעטער. 4
 אררט. 5
  1938, מייסודם של מרגוט קלאוזנר ויהושע ברנשטטר, יידישער נאצינאלע בינא. 6
 48-1946תאטרון פליטים במינכן . 7
 תאטרון יידי בלונדון. 8
 תאטרון יידי בארצות הברית. 9

 תאטרון יידי ברומניה. 10
 תאטרון יידי בישראל . 11

 
 לקיתעוד ח * 

 
 * ארכיונים פרטיים -תאטרון יידי 

 

 אפפל זינה
 בוזגן 

 גוזין אנה
 גוטמרק פסח

 גולדרייך סאויטש
 ל"גרו הנרי ז

 גרינשטיין מיכאל
 היידן גיזי

 ל"הירשפלד זלמן ז



 הלפרן דינה
 וידעצקי יוסף
 טורקוב יצחק-גרודבערג
 לולא' יעקובוביץ

 לונדנער רוזיטה
 ליכט דוד
 פריזעמנט

 )תצלומים בלבד(ל "זקמינסקה אידה 
 )תצלומים בלבד(ל "מלמן מאיר ז
 רוטמן הלן

 רוטשטיין גרישה
 
 תעוד חלקי* 
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