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חגיגת יום הולדת ואירוע הצדעה לכלת פרס ישראל השחקנית מרים זוהר בהגיעה לגיל
גבורות נערכה בסוף השבוע בצהרי יום ו' 21.10.2011-באולם הבית של תיאטרון בית לסין
ב"בית ציוני אמריקה" בתל אביב.
שורה ארוכה ומרשימה של שחקנים ואנשי במה ,יוצרים,אנשי תקשורת וידוענים צעדו על
שטיח האדום שנפרש בפתח "בית ציוני אמריקה" בדרכם לאולם שעוצב בצורה יפיפיה כדי
לחגוג את יום הולדת ה 10-של זוהר מבכירות שחקניות הבמה בישראל .בין הבאים3
השחקנים ואנשי הבמה ליא קניג,שלמה בר שביט ,רבקה מיכאלי ,יהודה עפרוני .אורי לוי.מיה
דגן.ליאורה ריבלין ,משה דץ,טל מוסרי,חני נחמיאס ששי קשת,מיכל ינאי ועוד מבין אנשי
התקשורת הגיעו לארוע  3גיא פינס,מולי שפירא ,דן מרגלית ,ג'ודי ניר מוזס  .ידוענים נוספים
שהיו באולם איש יחסי הציבור רני רהב ,חבר הכנסת לשעבר עוזי ברעם,נאוה ברק ,מנכ"לת
בית לסין ציפי פינס ועוד.
דברי ברכה נשאו שרת התרבות והספורט לימור לבנת וראש עירית תל אביב רון חולדאי.
שניהם ציינו את היותה של מרים זוהר שחקנית גדולה ומלכותית ואת חווית התיאטרון
וההנאה שהעניקה לצופי ההצגות הרבות שבהם השתתפה במהלך הקריירה הארוכה
שלה .נשיא המדינה שמעון פרס שיגר ברכה שהוקראה בפני הנאספים ובה מעלה על נס את
כישרונה של מרים זוהר ואת תרומתה לתיאטרון הישראלי ואיחל לה עוד שנים רבות של
בריאות ועשייה .
השחקן אילן דר בהומור העוקצני והמיוחד האופייני לו ,השחקנית ליא קניג,המחזאי הלל
מיטלפונקט ,עידן אלתרמן ושחקנים נוספים סיפרו על חוויות עבודה משותפת ,בעבר ובהווה
ונסיעות בדרכים להופעות ברחבי הארץ עם מרים זוהר ,בין השאר גילו כמה גילויים על
מרים זוהר שאולי לא ידעתם3היא נולדה בשם מרצלה כץ,לפני נישואיה לאריה גלבלום הייתה
נשואה לאדם בשם שמוקר (או שם דומה) ,היא כפייתית ניקיון ולעולם לא תשתה מכוס
שאינה בטוחה בניקיונה,היא דאגנית "פולניה" לסובבים אותה" ,תמיד תברר עם אכלתה ומה
אכלתה" עוד גילו לנו שמרים זוהר תרמה את כל כספי הפרסים שזכתה .
השחקן ליאור אשכנזי קרא משירי אהבה שכתב למרים זוהר בעלה הפרסומאי והעיתונאי
אריה גלבלום ז"ל איש עיתון "הארץ".
הזמר אלי גורנשטיין בקולו העמוק והרך שר לכבודה של מרים זוהר את השיר "בדרכי שלי"
של פרנק סינטרה הזמר האהוב על מרים זוהר.
כן הופיעו בשירה הזמרת המצוינת שלומית אהרון ,משה דץ והראל סקעת שביצע בהופעת
בכורה שיר שכתב הפזמונאי ואיש הרדיו יואב גינאי בשם "מרים" לכבודה ואודותיה של מרים
זוהר.שתי בנותיה של מרים זוהר הופיעו על המסך בקליפ ושרו "שיר תודה לאמא"וגם
נכדתה לא קופחה ושרה שיר לסבתא.
השחקנית יונה אליאן ראיינה (במקצועיות ובחן רב )את מרים זוהר על דרכה בתיאטרון בצד
גידול משפחה וילדים ,לבטיה וקשייה בצד הישגים והצלחות.

"גנבה את ההצגה" הקומיקאית אלינור סלע שלקראת סיום האירוע עלתה על הבמה
והופיעה בקטע קומי מאולתר ומבדר שסיכם את מה שהתרחש אך לפני שעה קלה
במהלך האירוע מתחילתו ועד כמעט לסופו .הקהל הריע בתשואות לכישרון הגאוני הזה.
בסיום האירוע הוכנסה לבמה עוגה גדולה בלונים הופרחו והקהל פצח בשיר "יום הולדת
שמח"כל הקהל עמד לכבודה של זוהר והריע ממושכות הנחה את האירוע(בחן רב)
השחקן נתן דטנר.
במהלך עבודתי העתונאית נכחתי במאות ארועים מסוג זה הארוע לכבודה של זוהר היה
בין המוצלחים והמרגשים שבהם .

