
  ַהַשְחָקִנית ִגיָלה �ְלָמג�ר

ִהיא נ�ְלָדה ְ�ֶפַתח ִתְקָווה . ִגיָלה �ְלָמג�ר ִהיא ַשְחָקִנית ֵתי�ְטר�� ְוק�ְלנ�ַע ִיְשְרֵאִלית

�א ֶשָלה ֵמת ִלְפֵני ֶשִהיא נ�ְלָדה: ְתק"ַפת ַהַיְלד"ת ֶשָלה ָהְייָתה ָקָשה. 1939ִ�ְשַנת ָ� ,

ְוִאָמא ֶשָלה , ְית�ִמי%'ִגיָלה ָגָרה ְ�ֵבית. ֶנֶפש'ָמא ח�ָלה ְ�ַמֲחַלתְוִהיא ָגְדָלה ִע% ִא

  . ָעְבָדה ָש% ְ�ִניָקי�� ְ(ֵדי ִלְהי�ת ְקר�ָבה ֵאֶליָה

ִהיא . ַיד ָהִעיר ְנַתְנָיה'ַעל' ֲהַדִסי%'ַהנ�ַער ' ָעְבָרה ִגיָלה ָלג"ר ְוִלְלמ�ד ִ�ְכַפר13ְ�ִגיל 

�ַהְבִתי ֶאת . "ִהיא ְמַסֶ/ֶרת, "ָהִייִתי ְשֵמָחה "ְמא"ֶשֶרת: "�% ַהֶזה�ֲהָבה ֶאת ַהָמק

ֶזה . י�% ֶאָחד ָנַסְענ" ִלְרא�ת ַהָצַגת ֵתי�ְטר��. ֶאת ַהֲחֵבִרי% ְוֶאת ַהמ�ִרי%, ַהֶטַבע

  ". ר��ֶהְחַלְטִתי ֶשֲאִני ר�ָצה ִלְהי�ת ַשְחָקִנית ְ�ֵתי�ְט:  ִהְשִ/יַע ָעַליי ְמא�ד

ְוַג% ָלְמָדה , ִהיא ָמְצ�ה ֲעב�ָדה. �ֲחֵרי ְשָנַתִיי% ָעְבָרה ִגיָלה ָלג"ר ְ�ֵתל �ִביב

  . ִהיא ה�ִפיָעה ַ�ַ/ַע% ָהִראש�ָנה ַ�ֵתי�ְטר��16ְ�ִגיל . 'ַהִ�יָמה'ְ�ֵתי�ְטר�� 

�ַהָצג�ת ֵתי�ְטר�� "ְבָתְכִני�ת , ִטי%ֵמ�ז ְוַעד ַהי�% ה�ִפיָעה ִגיָלה �ְלָמג�ר ְ�ַהְרֵ�ה ְסָרְ

ֵע3 'ְו' ַהַקִי3 ֶשל �ִביָה, ' ְסָפִרי% א�ט�ִ�י�ְגָרִפִיי2%ִהיא ָ(ְתָבה . ַרְדי� ְוֶטֶלִוויְזָיה

  .ַהְסָפִרי% ָהי" ִלְסָרִטי%. 'ַהד�ִמי% ָתפ"ס

ִהיא ִנְפֶגֶשת ִע% .  ִליָלִדי% ח�ִלי%–ְ�ִעיָקר , ִגיָלה �ְלָמג�ר א�ֶהֶבת ַלֲעז�ר ַלֲאָנִשי%

) ְלַקֵיי%(ש�ַמַעת ֶאת ַהַ�ָקש�ת ְוֶאת ַהֲחל�מ�ת ֶשָלֶה% ְוע�ֶזֶרת ָלֶה% ְלַהְגִשי% , ַהְיָלִדי%

  .  א�ָת%

  .ְלק�ְלנ�ַע' ְ/ָרס ִיְשָרֵאל'ֵ�י� ַהְ/ָרִסי% ַג% .  ְ/ָרִסי44%ִגיָלה �ְלָמג�ר ִקיְ�ָלה 
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 השחקנית גילה אלמגור

  

 נולדה בפתח תקווה היא. ת שחקנית תיאטרו� וקולנוע ישראליגילה אלמגור היא

אבא שלה נהרג לפני שהיא  : תקופת הילדות שלה הייתה קשה.1939בשנת 

ואמא , יתומי%'גילה גרה בבית. פשנ'חולה במחלתאמא  ע% היא גדלהו, נולדה

  .  אליההשלה עבדה ש% בניקיו� כדי להיות קרוב

היא . נתניהיד העיר 'על' הדסי%'הנוער ' עברה גילה לגור וללמוד בכפר13בגיל 

אהבתי את . "היא מספרת, "מאושרתו  שמחההייתי: "אהבה את המקו% הזה

זה .  תיאטרו� אחד נסענו לראות הצגת יו%.את החברי% ואת המורי%, הטבע

 אחרי".  בתיאטרו�שאני רוצה להיות שחקניתהחלטתי  : השפיע עליי מאוד

דה בתיאטרו� וג% למ, היא מצאה עבודה. תל אביבגור בשנתיי% עברה גילה ל

  . היא הופיעה בפע% הראשונה בתיאטרו�16בגיל . 'הבימה'

בהצגות תיאטרו� ובתכניות , סרטי%בהרבה מאז ועד היו% הופיעה גילה אלמגור 

ע3 'ו' הקי3 של אביה, ' ספרי% אוטוביוגרפיי2%היא כתבה . רדיו וטלוויזיה

  .הספרי% היו לסרטי%. 'הדומי% תפוס

נפגשת ע% היא . לילדי% חולי% – בעיקר ,לאנשי% אלמגור אוהבת לעזורגילה 

 שומעת את הבקשות ואת החלומות שלה% ועוזרת לה% להגשי% , החולי%הילדי%

    .אות%) לקיי%(

  .לקולנוע' פרס ישראל'בי� הפרסי% ג% .  פרסי44%גילה אלמגור קיבלה 

 


