
  מחזותיו של חנוך לוין על פי סדר כתיבתם : נספח
  

 מחזה נכתב בכורה ראה אור תיאטרון במאי ז'אנר
  המשורר הלאומי (תפסו את המרגל)  1965  1965  2003  קול ישראל  דוד לוין  תסכית 

 את ואני והמלחמה הבאה 1967 1968 1987 הקברט הסטירי ע. שביט סאטירה

 סולומון גריפ 1968 1969 1988, 1974 הפתוחהתיאטרון  הלל נאמן קומדיה

  פלוך  1969   1971    סרט  דני וולמן  דרמה
 קטשופ 1969 1969 1987 הקברט הסטירי דוד לוין סאטירה

  מלכת אמבטיה 1969 1970 1987 הקאמרי דוד לוין סאטירה

 חפץ 1970 1972 1988, 1974 חיפה עודד קוטלר קומדיה
 יעקובי ולידנטל    1970 1972 1988, 1974 הקאמרי חנוך לוין  קומדיה
  קרום  1972  1975  1988, 1976  חיפה  חנוך לוין  קומדיה

 נעורי ורדה'לה 1972 1974 1988, 1974 הקאמרי חנוך לוין קומדיה
 שיץ 1974 1975 1988 חיפה חנוך לוין  קומדיה

 פופר 1975 1976 1988, 1977 חיפה חנוך לוין קומדיה

 פנטסיה על נושא רומנטי 1975 1977 2003 סרט ויטק טרץ' קומדיה

 אורזי מזוודות 1975 1983 1988 הקאמרי מ.אלפרדס קומדיה
 סוחרי גומי 1977 1978 1988 הקאמרי חנוך לוין קומדיה

 הוצאה להורג 1977 1979 1988 הקאמרי חנוך לוין מיתוס
 הלוויה חורפית 1977 1978 1988 הבימה חנוך לוין קומדיה

 הזונה מאוהיו 1978 1997 1995 הקאמרי חנוך לוין קומדיה

 יסורי איוב 1979 1981 1988 הקאמרי חנוך לוין מיתוס

 הזונה הגדולה מבבל 1980 1982 1988 הקאמרי חנוך לוין מיתוס
 הפטריוט 1980 1982 1987 נווה צדק עודד קוטלר סאטירה

 החייםמלאכת  1980 1989 1991 הבימה מ. גורביץ' קומדיה
  הנשים האבודות מטרויה 1981 1984 1988 הקאמרי חנוך לוין מיתוס

  כולם רוצים לחיות 1981 1985 1988 הקאמרי חנוך לוין מיתוס

 יאקיש ופופצ'ה 1982 1986 1991 הקאמרי חנוך לוין קומדיה
 המדמה 1983 טרם הוצג 1999   מיתוס

 המתלבט 1983 1990 1991 הקאמרי חנוך לוין קומדיה
 חרד ומבוהל 1985 טרם הוצג 1997   קומדיה

 רווקים ורווקות 1985 2002 1999 הקאמרי אלדד זיו קומדיה

 הילד חולם 1986 1993 1991 ת. חיפה והבימה חנוך לוין מיתוס

 נכנע ומנוצח 1986 1988 1991 הקאמרי חנוך לוין קומדיה
 ראשכריתת  1988 1996 1997 הבימה חנוך לוין מיתוס

 הג'יגולו מקונגו 1988 1989 1994 צוותא חנוך לוין רוויו קומי
 הופס והופלה 1988 1992 1996 הבימה  אורי פסטר קומדיה
 אלמו ורות 1989 טרם הוצג 1997   קומדיה

 משפט אונס 1989 טרם הוצג 1997   מיתוס
 ואפצ'יק)איך צחקנו (תעלולי צ'ופק  1994  1989 1994  חנוך לוין קומדיה

 האיש עם הסכין בצד 1990 טרם הוצג 1997   קומדיה
 מבויש עד תום 1990 טרם הוצג 1999   קומדיה

 כל הנערים 1990 טרם הוצג 1999   מיתוס
 חייב להיענש 1991 טרם הוצג 1999   קומדיה

 שוזס ובז'ז'ינה 1992 טרם הוצג 1999   קומדיה



 מחזה נכתב בכורה ראה אור תיאטרון במאי ז'אנר
 האשה המופלאה שבתוכנו 1992 1994 1996 החאן חנוך לוין קומדיה
 מתאבל ללא קץ 1992 טרם הוצג 1999   קומדיה

 ההולכים בחושך 1992 1998 1999 הבימה חנוך לוין קומדיה
 הכובש 1992 טרם הוצג 1996   קומדיה

 פעורי פה 1993 1995 1997 הקאמרי ר. סטראווה מיתוס

 גאולה 1993 טרם הוצג 1999   מיתוס

  הרטיטי את ליבי  1994  2007  2007 הקאמרי משהאודי בן   קומדיה
 רצח 1995 1997 1999 הקאמרי עמרי ניצן סאטירה

  הקיסר 1996 טרם הוצג 1999   קומדיה

 השמשים 1996 טרם הוצג 1999   מיתוס
  כלודווג המלך האומלל 1996 טרם הוצג 1999   מיתוס

 ונשיקה לדודה 1996 טרם הוצג 1999   קומדיה
 הנאחזים 1996 טרם הוצג 1999   מיתוס

 עווית והתפתלות 1997 טרם הוצג 1999   מיתוס
 הקיסר גוק 1997 טרם הוצג 1999   מיתוס

 משרת מסור לגברת מחמירה 1997 טרם הוצג 1999   מיתוס

 רומנטיקאים 1997 2002 1999 הקאמרי מיכה לוינסון דרמה

 אשכבה 1998 1999 1999 הקאמרי חנוך לוין דרמה
  תיאופנו היפה  1998-9  טרם הוצג  1999      מיתוס

  החייל הרזה  1998-9  טרם הוצג  1999      דרמה

  מוריס שימל  1998-9  טרם הוצג  1999      קומדיה
  הבכיינים  1998-9      הקאמרי  אילן רונן  קומדיה

  איחש פישר  1998-9  2010  1999  הקאמרי  רוני פינקוביץ'  קומדיה

  המביט  1998-9  טרם הוצג  1999      מיתוס

 

                                                
  מאת אוריפידס "נשות טרויה"על פי  
  מאת אוריפידס "אלקסטיס"על פי  
  עם צאת הספר לאור, בבימוי חנוך לוין.2חלק מן המערכונים הוצגו בתוכניות הטלוויזיה של גידי גוב בערוץ ,  
  מאת אוריפידס. "איון"על פי  
  מאת מארלו וברכט."אדוארד השני"על פי ,   
  הוא מעשה ידיו של חנוך לוין,  –למעט פרטים שנוספו אחר מותו, כמו ביצוע בימתי  –עד "אשכבה", הרישום

- ימה, ב, הושלמו או נכתבו, כולם, אחרי שמסר לי את הרש"החייל הרזה ואחרים", 11לבקשתי. המחזות של כרך 
. "הרטיטי את ליבי" שולב 1999- ו 1998- . לפיכך אני מניח שהמחזות הללו, למן "תיאופנו היפה", נכתבו ב1998

 כאן על ידי על פי תאריך כתיבתו ברישומים של חנוך לוין. 


