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$TS1$בעזרת$TS1$
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עםטלוויזיהאנשיירושלים,שדרותמעלחרוצה

עםמטבחאנשימסתיריםמטבחשלבמחירחליפות

מח־שבוהקןחרסינהצלחותלאחור,מסורקמבטא

ביא

$TS1$מחביא$TS1$

$DN2$מחביא$DN2$שמוגשמהחומוםיותריקרותשהןהעובדהאת

המהותזוטחינה.כתמיאלגנטהלבוש:קודעליהן.

דרמה־יומיתלאהכיהיומיתהדרמה׳עספור׳,של

מוטיהסיפור:בעצמה.המתנגשתישראלשתראו:
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קברותביתהיחיד,ביתםשלהם,הזולהאתלהציל

בא־מתנגשיםמזרחיםגרים.הםשבולאוטובוסים

שכנזים,

$TS1$,באשכנזים$TS1$

$DN2$,באשכנזים$DN2$קולוניאליזםבעשירים,מתנגשיםעניים

שרץזהכמוכמעטמענייןסיפורבילידיות.מתנגש

שליוצריהסביון,וחנןעמירגיאהקלעים:מאחורי

ללהקשיוכלוכדישלמהסדרהכאןכתבוהסדרה,

המשרדכמומשהוהראשיים.לתפקידיםעצמםאת

פרידר.דנהעםרקאסטרטגיים,לאיומיםהממשלתי

ילדיםבסדרותתפקידיםביצעושבהןשניםאחרי

גדול׳,׳ראש׳כילי',הממירשלהמרופדתבפינה

בצורהמצוינות)כולןאילת׳ועד׳מבלגןקומי׳,׳קומי

עמירעצמםאתמצאולז׳אנחיחסיתדופןיוצאת

לחסוךכדירקלאכולבליחודשיםמעביריםוסביון

לאורולהיכנסמהעונילברוחכשביללאוכל.כסף

אלשבורחיםאנשיםעלסדרהעשוהםהזרקורים

הזרקורים.לאורומחוץהעוני

ניכרהנוצצת.בהשקהזריםכמעטנראיםהםגם

פעםבכלוכמוהזו,ההצלחהעלקשהשעבתעליהם

מת־הםקשה,עליושעבדנומשהומקבליםשאנחנו

מודדים

$TS1$מתמודדים$TS1$

$DN2$מתמודדים$DN2$זה!אתעשיתישאחרי:המחשבותשתיעם

במקום.לאמסטרדםנסעתישלאחבל

למהעצמנואתשואליםאנחנוביום"פעמיים

באוטובוס,לגורוללכתהכלאתלעזובבעצםלא

שלנו,במהות׳׳הריגיא.אומרבסדרה",הדמויותכמו

לראשוניות,לחזורנכון.הכינראהזהאדם,כבני

גדולמשהולצודהחוף,עללהסתובבציידים,להיות

שבוע".במשךזהאחריאותוולאכול

כדישניםשלושבטירוףעבדתםזהבמקוםאבל

לחוט.סדרהלעשות

קרלךיהיהבעיות.ישציירתהיהאםגם"כי

שהכלתביןמאודומהרלובש,שאתההזההעלהעם

מרחוק".רקרומנטי

נשבר,כמעטואניקשהכשמאור"עדייןחנן:

הכל,לעזובאפשר׳תמידלעצמי,אומרתמידאני

ועתר׳׳׳.ולגדללגלילללכת

זעתרשמגדלמישהוזהאתקורא"עכשיוגיא:

קשהכמהיודעאתהשלך,אמא׳כוסו^מר,בגליל

זעתר?״.לגדל

אחוונאבוזה,זהו

קטןלאאתגרישאבלנכון,ביץ',זהזעתרלגדל

מעיןעשו:33)בניוחנןשגיאמהאתבלעשותגם

רי־פחותהרבהעםרקדיימוז,ומאטאפלקבןמקרה

בועים

$TS1$ריבועים$TS1$

$DN2$ריבועים$DN2$.מערוץסליחה,מקוםמשוםהגיעוהםבבטן

(,הוט)א׳-ה׳,אחרתיומיתדרמהרצחג׳סיקס

יותר׳אתשבהבישראלruiercrnהיומיתוזרמה

רל־תשובהלאהיאפעם"איתהיהמשהיאאישה

וונטית

$TS1$רלוונטית$TS1$

$DN2$רלוונטית$DN2$מהתע־רספקטקיבלווכברשאלהלשום

שייה:

$TS1$:מהתעשייה$TS1$

$DN2$:מהתעשייה$DN2$הםהפתיחהנעימתשלהראשץהתולפניעוד

הישראלית,האקדמיהלפרסימועמדויותעשרצברו

שלהתוכןמפתחיבתורומשרהשנייהלעונהחוזה

היהאפשריותר,חדהיההמעבראםלוק.סוכנות

שנע־היומיותלדרמות"בניגודבטח.איתולחתוך

שו

$TS1$שנעשו$TS1$

$DN2$שנעשו$DN2$להשתנותחייבסצינהבכלאצלנוכן,לפניפה

מטורף.אירועיםלקצבגורם"זהחנן.מסבירמשהו",

ערהשהיהמהקורהפרקים50ב־שלנו,בסדרהלכן

קודמות".יומיותבדרמותפרקים120עד80ב־

פרקים50מ־יותרלעשותבקשה"הייתהגיא:

הכרמתישהו50פרקשאחריהרגשנוהסכמנו,ולא

שלו".אמאעםישכבשלךכב

לחלוטין.שונההייתההסטעלהאווירה'גםחנן:

יוש־הדמויותארבעהסדרה,שלהשיאמרגעיבאחד

בות

$TS1$יושבות$TS1$

$DN2$יושבות$DN2$.מרגשתמאודבשורהומבשרבאמישהובזולה

ובתוכהמאוגרפתשלוהידחוזר,כשהואיוצא.ואחד

שקט.שלדרמטירגעוישהידאתפותחהואמתנה.

קול־אנחנוהעיןומזוויתאדיררעשנשמעפתאום

טים

$TS1$קולטים$TS1$

$DN2$קולטים$DN2$מאחו־ישבוארטשאנשימתבררענקית.להבה

רי

$TS1$מאחורי$TS1$

$DN2$מאחורי$DN2$חייבאניפלוץ,לי׳ישאמר,מהםואחדהקלעים

אותו".להדליק

עלהמחשביםאתשהשארנוקטעגם"ודהגיא:

המחשבים".עםמשחקשמישהוגילינוובבוקרהסט,

הת־ומנהלתלצלם,להתחילצריך"בתשעחנן:

סריט

$TS1$התסריט$TS1$

$DN2$התסריט$DN2$ונעימה,תמימהבחורהשלה,בסבבהמגיעה

הלילהכלהשומרצרחה.ומביאההמחשבאתפותחת

הפורנו".עםשםהיה

בגישהמסתכמתלאהסביון־עמיריתהליברליות

בנו־גםאלאמסך,לשומרימעניקיםשהםהחופשית

שאים

$TS1$בנושאים$TS1$

$DN2$בנושאים$DN2$ערבסדרהסצינהבכלכמעטיותר.רגישים

בארצות־הבריתג׳וינט.עםבצדהדמויותאחתמדת

בקרבנפוצהשמריחואנההבינומזמןשםנהוגזה

מעו־בארץאבלקורקבניםכמובערךהאוכלוסייה

לם

$TS1$מעולם$TS1$

$DN2$מעולם$DN2$׳׳אנשיםבחומר.אגביכךכלשימושנראהלא

בטלוויזיהבכללזה.עלמדבריםלאשמעשנים

שהםמהעלמדייותרמדבריםאנשיםפעמיםהמון

אםאוליעושה?שהואמד,עלמדברמיבחייםעושים.

יעיל".יותרולד,הזההעולםמדברים,היינו

בעולםיעילותהייתהשבהןשניםכמה"היוחנן:

נתחסדלאבואוברקע.שםהסמיםנגדנו.עבדזה

צריךתמידלאמזה,חוץככה.שחישלםתריש

בגילילדליהיהאםנוח.להרגישלאנשיםלגחם

חושבהואבשבילו".היהלאבאמתזהאולי1314

המשפטשלהקהלדלדולפוטנציאלאתמביןזה,על

".בןילד"כלומר,בצחוק,חציומתחרט,

סנטרהאנטואןכתבטובה״,יחסים"במערכת

יחדמסתכלאלאבזה,זהבוההלא״הזוגאכזופרי,

הזוגוחנןגיאביןהיחסיםבמערכתכיוון״.באותו

הפריים־לכיווןיחדמסתכלאלאבזה,זהבוההלא

טיים.

$TS1$.הפרייםטיים$TS1$

$DN2$.הפרייםטיים$DN2$צריךבמטרהכזודבקותלרמתלהגיעכדי

כמוזהאתזוכר"אניחברות.שלמכובדקילומטראז׳

הראשונהפגישתועלגיאמספרבחורה",עםפגישה

לבש"תאנתיב.ניסןלמשחקהספרבביתחנןעם

איתםבאאתהשאםכאלהקצרים,התעמלותמכנסי

ואיזהמזעזע.משהוביצה.יוצאתובעמלותלשיעור

הערסיםאתמקבלים׳איךאמרתי,ושרשר.גופייה

הקטע?׳״.מהלפה?האלה

אנימהאותיכששאלומהצבא.באתי״אניחנן:

שזהידעתילאנתיב׳.לניסןאלך׳אניאמרתי,אעשה

ונרשמים.שבאיםבטוחהייתיוהכל,מבחניםאומר

חאקימכנסיעסכמוהובטיפוסיםנתקלאניפתאום

הראשוןהשיעורמגה־חנון.פלנל.וחולצתמחויטים

השארכללזוגות.להתחלקאמתתנועה,שיעורהיה

יחד.נתקענוהאיטיים,ואנחנו,כוסיות,ובחרומיהרו

זהמחיקה.שמיםהעיניים',את׳תעצמולנו,אומרים

קולטאניפתאוםוזה.בחללותנועהבמגעשיעור

אותי".מנשנששהוא

אמתנכון.הייתילי׳שאמתמהעם״זרמתיגיא:

עםוזוזוביחד,הידאתחברומוביל,איברעםתזחו

חתי״.היד.

מבחינ־אני,התרגיל.עםלזתםהתחיל"גיאחנן:

תי,

$TS1$,מבחינתי$TS1$

$DN2$,מבחינתי$DN2$הקשרמהזה׳,׳זהואהבתיכימשחקללמודבאתי

אנישרקתחושהליהייתההזמןכללזוחעכשיו,

וצוחקים״.עליימסתכליםוכולםעינייםעוצם

במדיה?שקורהלמהשלבםהחייםדומיםכמה

תמים.היונתיבניסןשלכסטודיו׳׳החייםגיא:

התחרתמה.היההחופשאבלבאוטובוס,חיינולא

כלעבודמשחררמשהוישהיום.אתלחיותשלשה

חלטורותמלאועשינומהן,לךאכפתשלאבעבודות

לכבודהנשיאבביתאירועאיזהלמשלהיההזויות.

׳אתהלי,אמתתפקידים.חילקולקק׳׳ל.שנהמאה

אמרוואזכבוד,שלסוגהרגשתיהרצל',אתתשחק

אתהקיימת׳.קחrapאתתשחק׳ואתהלחנן,

הע־הזה׳.האישאתלהסתיררוצהפה׳מישהואומר,

בודות

$TS1$העבודות$TS1$

$DN2$העבודות$DN2$זהכישיש,מגניבותהכיהעבודותהאלה
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rrלבירהכסףרוצהרקאתהאותך.מענייןלא

העולם.ואינעלבערבלצאתכסףלךושיהיהשלך

וב׳־לתל־אביכ,ועברנוהסטודיואתסיימנוזהאחרי

סוס

$TS1$וב׳סוס$TS1$

$DN2$וב׳סוס$DN2$שלושהשםישבנוהפי־אוור.היהבשינקיןעץ׳

אצללגורחזרנוזהאחריתהפי־אוור.עלחודשים

הבאות׳.לשנתייםהכסףאתגמרנוכיההורים

בתור17האומןבמועדוןהיינוחמישי״בימיחנן:

כיף״.לעשותהיהשלנווהתפקידכבוד,אורחימעין

עברנושבההיחידההתקופההייתה״זאתגיא:

איךאימה.בימעורריססלקטוריםסלקציה.בכלל

אעבור.לאשאנייודעאניישרסלקטוררואהשאני

בגללזד,המזרחיות.לאזהעובר.הייתילאפעםאף

לעצמי".ומדברמוזרשהייתי

פלוצהיושבתשבוהרגענורא.זה"סלקציהחנן:

מער־תוכניתפעםעשינוימות.ומייחיהמיוקובעת

כונים

$TS1$מערכונים$TS1$

$DN2$מערכונים$DN2$,למבוגרים.ילדיםתוכנית׳׳לדודה׳.באינטרנט

ובריק־בכלאישבוסמים,סוחר־שהיוליצניםשני

ממנו,

$TS1$,ובריקממנו$TS1$

$DN2$,ובריקממנו$DN2$שא־אולפןבביתעשוולכןתיקוןלעשותרצו

מור

$TS1$שאמור$TS1$

$DN2$שאמור$DN2$בעלילארחהייתהמהפינותאחתילדים.לחנך

שלסלקטוריתהבאנוהמקצוע,עלולהסבירמקצועות

לשאלהאותהלהחזירניסינובתל־אביב.מועדונים

זהאיפהנעצור,רגעבואיהסלקציה?התחילהאיפה

״.לשמהגיסהלאהיאלשואה.אותהלרוחהתחיל?

בסלקציה,וחנןגיאנתקלושבההאחרונההפעם

ב׳עס־שלהםלתפקידיםבדרךהייתההאמת,למען

פור׳.

$TS1$.ב׳עספור׳$TS1$

$DN2$.ב׳עספור׳$DN2$לעצמםכתבושהםלמרותאבללהאמין,קשה

אודישניםלעבורצריכיםהיוהםהתפקידים,את

מובןהיהלאזהאודישנים.״עשינואותם.לקבלכד־

עברנוהאלה.הדמויותאתנשחקשאנחנומאליו

ארבעהעשינוקרה.שזהעדמאודקשיםייסורים

נוראי״.במתחהיינואודישנים.

מכם?אחדרקמלהקיםהיואמקורההיהמה

שילכומאיתנואחדרקרוציםהםשאם״אמרנו

להזדיין׳׳.

באשמהתורםבית״ר,אוהד

שעתתוגרלשבוצדקהערבלסטארט־אפ:רעיון

האנשיםאתלראותוגיא.חנןעםבירהעלשיחה

רחוקהשלאחתיהזההשניעםאחדמדבריםהאלה

קוויןאואפטאוג׳אדשלבסרטמלצפותבמהותה

חו־קומית־פילוסופיתגבריתאחווהמעיןסמית

בקת

$TS1$חובקת$TS1$

$DN2$חובקת$DN2$.מין,ואיברידתשלתבשילשהיאשיחהכל

קוקסינלים.ובדיחותפוליטיקהובירה,החייםמהות

בתרנוראהכללינארים,כאלהשגברים'בגלל

להגידרוצהאניאםםאבטקםט.איואיתנו.רחררות

בערב?׳,אתמולשעשיתמהאתעשית׳למהלמישהו,

רמז.בתורלובששהואמהעלמשהואגידלאאני

שלהקצוותבץנעיםשאנחנותיאוריהליישבכלל,

שלהאבטיפוסזהגבר־גברוא־שה־אישה.גבר־גבר

אח־ילכוהנשיםשכלאיבריוברמ״חגברהגברים

ריו.

$TS1$.אחריו$TS1$

$DN2$.אחריו$DN2$גבר־גברהגברים.כלאתתמשוךאישה־אישה

כו־אנחנו,אבלהאידיאלי.החיבורזהואישה־אישה

לנו,

$TS1$,כולנו$TS1$

$DN2$,כולנו$DN2$באמצע״.איפשהונמצאים

הולךשהואלזהאותךלהכיןמנסה׳׳גיאחנן:

משחקשגיאהדמותועדייןקוקסינל.שהואלהגיד

גבר־מערר״.אפילואוגבר־גבר.היא׳קצר׳

שהיאיכולתישמנהיגיםמאוד״להרבהגיא:

שמסובבצ׳ארםישלמשלבאובמהגבר־גבר־ת.לא

הישראליםבגנרליםגברים.מסובבגםאבלנשים,

הראזהבגללאישה.ישפרסבשמעוןאישה.חסרה

גבר־שלמאורהיאשלנוהתרבותאבלגרול.מנהיג

גבר

$TS1$גברגבר$TS1$

$DN2$גברגבר$DN2$מציצים״.חבורתלמשל,וגם,הגנרליםגם

ו׳עס־׳מציצים׳ביןרומהמשהויש"בכללחנן:

פור׳:

$TS1$:ו׳עספור׳$TS1$

$DN2$:ו׳עספור׳$DN2$אכלכלום.גיבוריהיוהםגםהכלום.תחושת

הכ־הכלום.אתשקידשהבתקופההיהשלהםהכלום

לום

$TS1$הכלום$TS1$

$DN2$הכלום$DN2$האלה״.בשניםשקרהיפההכיהדברהיה

גבר־גבר?יותרלהיותרוציםהייתם

ראשוןשמתזההואהגבר־גברכלל״כדרךגיא:

עםשרץגבר־גברלהיותדפוק.משהובזהישבקרב.

גבר־אישה׳.להיותכיףיותרסכין.

ולקנותבהרצללחנותלהיכנסיכול״אניחנן:

אנ־ואתבאס.הביתהאחזורואניאותיויזיינוספה

מקנא

$TS1$אנמקנא$TS1$

$DN2$אנמקנא$DN2$שייכנסבישראליבזה.לטפלשיודעיםבאלה

זח׳״.אותי,זיינת׳בוא׳נה,ויגיד,להרצל

הישראליהמכוער?הישראליזהמה׳׳הריגיא:

והפ־הפראייר.שללוואיתופעתבעצםהואהמכוער

ראייר

$TS1$והפראייר$TS1$

$DN2$והפראייר$DN2$אנשים,דופקיםהריאנחנושלנו.תוצרהוא

אנחנומהאזיום,כלפראייריםאנשיםפהעושים

כימכוערהישראליהרילזה?מתנגדיםכשהםבוכים

אותוהביןלאאחדאףלצבאהגיעשהואמהשנייה

להגירצריךהיההוארוצהשהואמהאתלקבלוכדי

אתלושיחליפושצועקישראליאבלמתפנה׳.׳לא

שמושיבדיפלומטמישראלימכוערפחותזההחדר

לקח״.אותךללמדכדינמוכהכורסהעלאותך

׳אסלי׳שלבמובןמכוער׳׳ישראלינוראמשהויש

אתככמהב׳עםסור׳.משחקיםשאתםבדמויות

כאלה?באמת

אבלבאשמה.מודיםבית״ר.אוהדי״אנחנוחנן:

שנכוכיםמהאוהדיםאנחנוהקשה.הגרעיןלאאנחנו

המי־אגב.השקט,הרובשזההגזעניות,מהקריאות

עוט

$TS1$המיעוט$TS1$

$DN2$המיעוט$DN2$בשםשכביכולטמבליםכמהזהאותוששומעים

מוציאקצתזהמוות.עדלהתגזעןאוהביםהמועדון

החשק״.את

אבלסבבה,רובנוישראלי:להיותכמוקצתזה

להתבייש.לנוגורםהרעשניהמיעוט

בתישהופכיםהאלהבהארותלהתבייש״לגמרי.

מהםנהנהשאניהדבריםאחדאותך.ומבזיםמלון

לאקצתאיטלקי.אויוונישאנישחושביםהואבחו״ל

מקומות״.מיניבכלישראלילהיותנעים

כלכולםגזענים?איןלנורווגיםמה?"אבלגיא:

האצ־אתעלינולשיםקלשנוראאותנושונאיםכך

בע,

$TS1$,האצבע$TS1$

$DN2$,האצבע$DN2$נמ־כולנוהכלבסךעצמנו.עםקשיםואנחנו

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$אחדאףמוטציות.שמוציאמטורףכמכבשפה

אותם.אוהבאישיתאנינורמלי.מפהלצאתיכוללא

בחו״ללכאורהמגעילישראליכללמצואיכולאני

מאשראיתוכיףיותרליויהיהלבירהאיתוולשבת

דברים״.ליויסבירשיבואצ׳כיאיזה

מ׳להמישהועםלבירהיושבאנישאם"ברורחנן:

גורם,הואחראכמהשיראהמראהלוושםפמיליה'

יחזורכשהואאבלצודק׳.׳וואלה,בסוף,לייגידהוא

מת׳״.׳מוחמריצעקעדייןהואליציע

אתכם?מצחיקשהכיהדברמהוקללות,מלבר

שא־התחושההואבעולםמצחיקהכי״הדברגיא:

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$שנקרעמישהוישמשהו.לשנותיכוליםבאמת

להגיעשלנוהמאמץמחדש.יוםכלמצחוקעלינו

דברשלבסופוכיבורבעצםשהואלמקוםיוםכל

פתטי".הואלבורנגיע

שה־אחרירצינימאודאדםשהתשתמשעראני

צגת

$TS1$שהצגת$TS1$

$DN2$שהצגת$DN2$ntטלוויזיה.לרשתלסדרהזע״עיון

אחרישנייהאבלרצינית,מפגישהיוצאאתה׳אז

ואתההזוי׳,היהזה׳בוא׳נה,לעצמך,אומראתהזה

האלההשומניםעםעצמךאתורואההביתהחוזר

שאתהבגלגלצששמעתשירלךתקועובראשוהכל,

ואתהמקיומורחוקהכיהדברשהואלמרותשר

בזה?׳״.רציני׳מהואומרלרגעעוצר

eonb;r .nh.co.il••

nmiחנן: inwn w1

ויעספור';'מציצים׳בין

גםהבלום.תחושת

כלום.גיבוריהיוהם

1onהיהשלהםהבלום

שקידשהבתקופה

היההכלוםהכלום.את

שקרהיפההביהדבר

האלה״בשנים

רוציםהיינו״לאגיא:

־גבר׳.'גבריותרלהיות

הגבר־גברכללבדרך

ראשוןשמתזההוא

משהובזהישבקרב.

גבר־גברלהיותדפוק.

כיףיותרסכין.עםשרץ

גבר־אישה״להיות
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