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5406.0010.02 מספר הקורס: 

בשלהי שנת 2023 נציין מלאת 80 שנה להולדתו של חנוך לוין )-18.12.1943 
18.8.1999(. לוין הוא המחזאי החשוב ביותר שקם לנו מאז היות תיאטרון 
עברי בארץ, ואף נחשב לבעל מוניטין בינלאומי, כשמחזותיו בתרגום 
מועלים תדיר על במות התיאטרון ברחבי העולם. בכוונת הסדרה לגולל 
את סיפור חייו של חנוך לוין – יליד תל-אביב, בן לשכונת נוה שאנן, שחי 
ופעל בעיר הולדתו, ובה כתב וביים עשרות מחזות, קברטים והצגות רוויו 
שהועלו כמעט בזה אחר זה על בימת "הקאמרי", "הבימה", תיאטרון 
חיפה ותיאטרונים אחרים. לכך נלוותה כתיבה ספרותית גם בז'אנרים 
אחרים. במהלך ההרצאות יסומנו כמה מן הצמתים הבולטים בקריירה של 
לוין, תוך שימת לב לשפת התיאטרון הייחודית שלו וכן לרקע, לתולדות 
ההפקה ולהתקבלות של מחזותיו, שלא אחת היו מוקד לסערה ציבורית. 
הסדרה תארח כמה מן האישים שהכירו את חנוך לוין, והם יספקו עדות 

ממקור ראשון על חייו ועל עבודתו.

סדרת הדקאנית 

נוה שאנן   16.3.23
בוא אל הקברט! – ראשיתו של חנוך לוין  23.3.23

"מלכת אמבטיה" בעין הסערה   30.3.23
חופשת פסח  6-13.4.23

מתל-אביב לחיפה ובחזרה – "חפץ" ואחרים   20.4.23
אורח: הבמאי עודד קוטלר  

איש היה בארץ עוץ: פרשת "ייסורי איוב"   27.4.23
מחזאי הבית : שיחה בשניים עם נועם סמל  4.5.23

"חיי המתים" ושירים אחרים   11.5.23
רפאל לוין מציג את סרטו  18.5.23
"פשע הקרוי אדם", 2016  

חופשת שבועות    25.5.23
חייל לבן מכה חייל שחור מ"הפטריוט" עד "רצח"   1.6.23

הקרנת "מלאכת החיים" )הצגה מצולמת(,      8.6.23
"הבימה", 1989  

"הילד חולם":  הולדת המחזה ברוח האופרה  15.6.23
בהשתתפות המלחין גיל שוחט  

אשכבה )הפרק האחרון(  22.6.23

הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין 

אוניברסיטת תל אביב

הסדרה תתקיים בסמסטר ב', 
בימי ה' בשעות 12:00-10:00

בבניין גילמן אולם 281

הילד חולם:
האודיסיאה של חנוך לוין

פרופ' דן לאור
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