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וחוחא!58
 חודש בת תינוקת היא כרמי, לה קוראים

 עח השחקן שלה, שאבא הסיבה והיא וקצת,
סגל איתי / לגמרי חייו את שינה זהבי,

8*^

 1עדיי הוא והבי שעת השבתם
 הסקס וסמל ההולל הרווק

 לו יש שנית. חשבו שהכרתם?
 כרמי ומשהו, תורש בת תינוקת

 השתקנית זוגו, מבת שמה,
 בראיק בעננים. והוא דנה, הגר

 עליית עם מפוכת, אך רומנטי
 וההצגה "פאנץ"׳ הסדרה

 זהבי מספר בכיכובו, הקוקייה" "קן
 בתקופת זוגי בטיפול היה למה

 ללידה משותף מה ההיריון,
 על תושב לא הוא מדוע ולסמים,
 דולה שלהיות זה ואיך חתונה,

 יותר הרבה זה חיתולים ולהחליף
 וחוצות סוערות מהתנסויות כיף

 "אני מודה, הוא "היום", גבולות.
פצצות" שלי מהסאחיות נהנה
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 השבוע. זהבי, עוז
 ביום בתו עם מימין:
 לאבא "להפוך לידתה.

 טוב הכי הטריפ זה
 מה מכל יותר שיש,

שעשיתי"

mi !§§

כרמי, בתו לידת אחרי וקצת ודש
I הצי עזרת את מבקשת התקשורת ! I כלו זהבי. עוז אחרי בחיפושיה בור

 סקס סמל אותו זהבי. עוז של הדימוי מר,
האח בשנים למראייניו שגרם פרובוקטיבי

 ביחס שגילה הפתיחות לנוכח להסמיק רונות
 שניהל זהבי עוז אותו המיניים. לגבולותיו

 ורוק־ סמים סקס, של סוערים רווקות חיי
 ארוכי יחסים נגד ושוב שוב התבטא נרול,
 לשלשלת ילדים על מחשבות והשווה טווח,

 הימצאו מקום על דבר היודע כל הצוואר. על
התבגרות. על קלישאה כאן להכניס מתבקש

 האחרונים מהרגעים תיעוד יש למעשה,
 בדקות אותו. שזכרנו כמו זהבי נראה שבהם

 בחייו המאושר האירוע אחרי הראשונות
שי תמונה החברתיות לרשתות זהבי העלה
 חשוף בגב גמורים: ציניקנים גם לרגש כולה

 בתו את מערסל זהבי נוגה, ובמבט ומקועקע
 "הלביאה" לאישה ומודה בחיקו התינוקת
האח בשנה זוגו בת לעולם, אותה שהביאה

 התמונה על זום דנון. הגר השחקנית רונה,
 התינוקת ולא ־ שם שמישהו החשד את מעלה

 "הייתה כדי. תוך אחרי, לפני, הרבה. בכה -
 לכולם: מאחל שאני מהממת לידה חוויית לנו

"הלי נמס. הוא ומשמעותית", טבעית טובה,
 חיבור שלנו. להכנה ישיר המשך הייתה דה

ובעי בהיריון, הדרך כל לאורך בכיתי ישיר.
אותה". כשראיתי קר

 בחייכם ופריך עדין נרגש, גבר ראיתם לא
 הרגע על מדבר זהבי את שמעתם שלא עד

 מספר, הוא הדרך, כל לאורך לאב. הפך שבו
 לפני רק ולמעשה בעצמו, בהיריון הרגיש
ההורמו מהלידה. ההיי ולהגר לו ירד שבוע

 "אחרי משתוללים. עדיין מסתמן, שלו, נים
 שנמשך מטורף בטריפ היינו נולדה, שכרמי

לי ואי־אפשר לאכול אי-אפשר ימים. כמה
טריפ". ממש שון.

 מעט לא שעשה כך על שהעיד אדם םתור
בתחושה? ההבדל מה כמים,

 שיש, טוב הכי הטריפ זה לאבא "להפוך
 שכל מאמין אני שעשיתי. מה מכל יותר

 אירועים שני לחקות נועדו הסמים ענייני
 ולידה. אורגזמה אדם: של בחייו משמעותיים

 סונתז או גראס, כמו מהטבע, שנולד סם כל
לש כדי נועד ,mdma כמו האדם, ידי על
 באמת זאת בלידה, אז האלה. הרגעים את חזר

הס שכל מה את להשיג טהורה הכי הצורה
 את ולחתוך העולם בטבור להיות עושים. מים
 שיא נקודת זאת שלך, הילדה של הטבור חבל

 זה גם ובסוף ממנה, לצנוח קשה שמאוד גבוהה
 טריפ זה אם אבל בטריפ. דאון כל כמו קורה,
 כל איתך שהולך משהו מרוויח אתה טוב,

 עצמי את מוצא שאני לי, טוב כך כל החיים.
 השם". ובעזרת לאל תודה הזמן: כל אומר
 שעברת המהפך על להתבונן מצליח אתה
בציניות? קצת

לחלו אני אבל זה, לגבי ציני לא "אני
 שעברתי. בשינוי ההומור את להבין יכול טין

 חוזר אני שנייה עוד בצחוק: להגר אמרתי
בתשובה".

מהאגדות סיפור
 משפחה, איש אבא, - שלו ההדש המודל

 בתוך שגם הוכחה הוא - אביב ברמת בית
 מזיק. לא בורגני מסתתר ביותר הפרוע הילד
 לראיון נפגשנו אז שנים, עשר לפני אבל

 עמוק נחבא הזה הבורגני שלו, הראשון
 בסטודיו לימודיו את אז סיים זהבי בפנים.

 בגפו והתגורר לוינשטיין יורם של למשחק
הנו סדרת בזכות יפו. בפאתי רווקים בדירת

 אבל אנונימי, היה לא אמנם הוא "האי" ער
לליגה אותו הזניק ב״עספור" התפקיד רק
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לככבהספיקהאחרוןבעשורהגדולים.של

"זגו־בהםוהצגותסדרותסרטים,בעשרות

רי

$TS1$זגורי"$TS1$

$DN2$זגורי"$DN2$,"שיער",הגליל",ואבירי"ג׳וניאימפריה"
אתלה"ישהקיר",את"לעבורלאהוב","פשוט

נאות,גילוי)שאותו,יוסי"שלו"הסיפודזה"

השחקניםכאהדמעמדואתוביססכתבתי(

בישראל.המוערכים
מחזיקשזהביהמרשימההתפקידיםכמות

להיקףרקערךשיותשלו,העבודיתבתיק
בי־עליו.שנכתבוהרכילותייםהאייטמים

שראל
$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$צלמיחביבזהבי,לעיתים,השמרנית

הואהגבולות.אתלמתוחנהנההפפראצי,

כוללשלו,המיזהרגליעלבקוליותדיווח
עקבוהרכילותמדוייחד־מיניות.התנסויות
אחרובהתאמהבחייו,חדשהבחויהכלאחד

רביםהפתיעוחצישנהלפניפרידה.כל

ליהיהשחקניתדאז,זוגולבתנישואיםוהציע

אחיי,חודשיםחמישה)"מלכות"(.קודנובסקי

ביטול.עלוהודיעושובהשנייםהפתיעו

זהבילעוזאחרותקצו!שאחת10

עכשיו?רואהאתהסדרהאיזו

מלחמתעלברמינגהם'"כנופיית
המאהתחילתשלבאנגליההכנופיות

ממשאיןכרמישגולדהמאזהעשרים.

מחדשות".חוץטלוויזיה,לראותזמן

המיטה?לידאצלךמונחספראיזה

כרגעלהורים.הדרכהספרי"בעיקר

בחוםממליץשנהגילעדמלידהזה

הז׳אנר".לחובבי

בקולנוע?לאחרונהראיתסרטאיזה
עםברגל׳רחוקיגיעלאהואדאגה,"׳אל

באמצע".יצאנופיניקס.חואקין

אוהב?הכישאתההמוזיקאימי

מכורשאנימוזיקהזהרגאיימארלי."בוב

אנילשכל.לישנכנסשירכלבכלל,אליה.

רגאיי".לגרסתמידאותוהופך

ספורט?בשבילעושהאתהמה

ומכשיריםאגרוףגלישה,"סקייטבורד,

זהאתלעשותאוהבאניכושר.בחדר

חייבאניההצגהבגללאנרגיהליכשיש

מהתפקיד".חלקזהבכושר.להיות

מועדף?דרינק
עובד".תמידבירהאבלשותה,כךכל"לא

שלך?המומחיותהואמתכוןאיזה
מצוינתהום־מיידפיצהלהכיןיודע"אוי

בעצמי".הכלעושהאנימהמוצרלהחוץ

אוהד?אתהספורטקבוצתאיזו

ולאבכדורגללאמתענייןלא"אני
אנימועדפת.קבוצהליאיןבכדורסל.

פלוידנגיד,ספציפיים,ספורטאיםאוהב

בעולם".ביותרהטובהמתאגרףמייוות׳ר,

אתלךבוחרמי

הבגדים?

אבלאני,"בגדול
ליקנתההגרלאחרונה

שליהטעםבגדים,כמה

דיפשוט.טי־שירט,ג'ינס,
טוב".מעילמגפיים,

ילדותתמונתאפשרסו

שלך?
כשאנישש,,מגיל"בטח

ספר".בבית

הש־שלבתםדמן,בהגרהתאהבותואת

חקנים

$TS1$השחקנים$TS1$

$DN2$השחקנים$DN2$סיפורזהבימגדירדנון,ותחיהרמי"

לאמשחק,יחדשלמדוהשנייםמהאגדות".
תרגילבזכותאבללדבריו,ממש,הסתדרי
נישואיךמחיימ"תמונותסצנהבכיתה
זהוהתאהבובעצמםזוגייתלתרגלהחליטי

כללנוהיונפרדנו.הלימודים"אחריבזו.
נשארנוותמידהשנים,לאורךאיחודיםמיני

הזמיןמשותףחברשנה,לפניטובים.חברים

והיההגר,אתשםפגשתישלי.לחתונהאותי

בד־הלילהכליחדטיילנומופלא.לילהלנו

רום

$TS1$בדרום$TS1$

$DN2$בדרום$DN2$,נרקומניםלידידיים,שלוביתל־אביב

אליזה".בשאנזאנחנוכאילייהומלסים,
השנים?כלאחריפתאוכהשתנהמה

ומ־התאחדו,שלנוהנשמותלילה"באותו

שחר

$TS1$ומשחר$TS1$

$DN2$ומשחר$DN2$הש־עלאחדהסתכלנונפתח.שלנובלב

נייה,

$TS1$,השנייה$TS1$

$DN2$,השנייה$DN2$כלדרךלראותהצלחנוזה.שזהוהבנו
צ׳אנסלעצמנוולתתהציניות,שלהחומות

וחזקה.נקייהאהבהשלמקוםמתוךאמיתי,
שנוכלהאמנתילארציתי,שתמידלמדות
אותישלימד־הראשינההיאלחזור. $TS1$שלימדאותי$TS1$$DN2$שלימדאותי$DN2$זאתמה

שמתגעגעתדמותבסדרותכששיחקתיזוגיות.

בעצם.אליההתגעגעתיתמידשלה,לאהובה

שהיינואחריאבלאיתו,שעברתיהנתוןהיהזה

שכברלנוברורהיהטובות,שניםכמהפרורים

חו־כמהלשנינו.הפתעההייתהזאתנחזוי־.לא

רשים

$TS1$חורשים$TS1$

$DN2$חורשים$DN2$להיריון".נכנסההיאאחדי
אותםהביאהמספר,הואההיריון,תקופת

שאנחנושהבנו"ברגעדופן:יוצאתלההלטה

השני,עםאחדמדויקיםלהייתרצינובהיריון,
ההוריםשבולביתתגיעשלנושהילדהכדי

באהבה,עטופהוהיאזהאתזהאוהביםשלה
שיכללנוומתחים.קונפליקטיםפחותושיש
כמשימה".שלנוהזוגיותאת

זוגי?טיפולזח?אתעושיםואיך

מאוד".לנושעזהזיגיטיפולעשינו"כן.

רעסימןלאהואזוגיותכתחילתזוגיטיפול

לבאות?
מביןמודרנישטיפהמיקדומה.דעה"זאת

טובה.יותרתקשורתשלבכליםשמדובר

לעומק,שלךהפרטנראתלהביןרוצהאתה
עלהפחדים,עלהבל.עלולדברבאיזוןלהיות
ולדעתשקשה,ימהשמפריעמהעלהחרדות,
לעזוי".ואיךבשניאחדלגעתאיך
זוגי?כטיפולשאתהיאשונחפעם

אישהלישישזהמתוךנטובאוזה"כן,

פעו־איתהשיתפתיאניומתקדמת.מדהימה
לה

$TS1$פעולה$TS1$
$DN2$פעולה$DN2$שצ־מהכללעשותרציתיהרווחתי.ורק

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$נכנסתיהמושלמת.הדולהלהיותכדי

בינינו".וחיבהאיחדוזהלעומק,לזה

הפתעה?חיהההיריון

אבלילדים,עלדיברנוהקודםבסיבוב"עוד
גםלטובתנו.פעללאהטיימינגצעירים,היינו

מאודממקוםהיהזהבזה.רצינומאודהפעם

אבלקלישאהבמולהישמעשונאאנימפוכח.

מסתכליםאנחנוקלאסיקה:זאתהזהבמקרה

שלנו.האהבהפדיאתורואיםשלנוהילדהעל

שלנו".האהבהשלהצורהאת
אהבה.שלהצויהאתמשניםגםילדים

שנה,לפניילדים.לאכבראנחנו"התבגרנו,
לע־ואמרתיהספהעלישבתילבד,כשהייתי
צמי:

$TS1$:לעצמי$TS1$
$DN2$:לעצמי$DN2$השעהשלי,בביתיושבאניהכל.לי׳יש

ללכתזהלישמתחשקמהוכלבערב,שמונה

אניהייםהכל?׳זהזהו?לי.משעמםכילישון

נחוץשאנייודעאנימשמעות.הרבהכךכלעם
והמקדחה,המברגהאתלקחתאוהבאניבבית.
נפלאהתחושהוזאתומקנן,וקודחמבריגואני
אותנטית".פרימיטיביתהגשמהשל

"מש־אמית:שניםאדכעלפניכימעניין,זה

פחה

$TS1$משפחה"$TS1$

$DN2$משפחה"$DN2$שלי".גדוליםהכילחלומותסוףשווה

היוםמתפתחים.אנשיםמשתנים."החיים

lt;V;tl־

דמןהגרזוגו,בתעל

"אחריולמעלה(:

לנוהיונפרדנו.הלימודים

ונשארנואיחודים,כמה

שנהלפניעובים.חברים

בחתונה.הגראתפגשתי

שלנוהנשמותלילהבאותו

שלנובלבומשהוהתאחדו

לראותהצלחנונפתח.

הציניות.שלהחומותדרך

בפניי,התגלתההאמת
הייתהחיישאהבתוהבנתי

העיניים"מולתמידשם

היהאזעליושדיברתישמהלהגידיכולאני

עולם.לתפיסתשהתחפשהעמוקהחרדה
יפ־ונישואיםיחסיםשמערכתפחדתיבאמת

געו

$TS1$יפגעו$TS1$

$DN2$יפגעו$DN2$הת־עםשהתעמתתיאחדישלי.באמנות

חושות

$TS1$התחושות$TS1$

$DN2$התחושות$DN2$,אניהיוםנכון.לאשזההבנתיהאלה

עוסקשאנימדגישאנימלאה.הגשמהמרגיש
שאנימרגישאניבו.לעסוקצריךשאניבדבר

האמנותית.בדמהעצמיאתמכיר

ריצהכבדאנילעבוד,הולךכשאני"היום,

שלי.המשפחהעםולהיותהביתהלחזור
אתמגשיםאנימועיל.ולהיותלעזורלחתל.

מגשיםשאניבס־בדיוקבביתשליהייעוד

נולדה,שלישהילדהמרגעהבמה.עלאותו
אינסטינקטיםכמוזהכאבא.אניגםנולדתי
כשהילדהורקהזמן,כלקיימיםשהיורדומים

הגדבי.נמצאיםשהםהבנתיפתאוםהגיעה

לה,קרלה,חםחרדתי:שאניעלייצוחקת
אתתפסתיבעצמיאנילבדוק.צריךהזמןכל

פוגשאניפתאוםיואלה,אבלקול,יותרעצמי

לפנישלעצמיאםזה?!מיושואל:עצמיאת

הואעכשיו,עליימסתכלהיהשניםארבע

ממך.שנהיהמהשזהמאמיןלאאניאומי:היה

סי־שלהיאשליהתחושהלי?!אכפתמהאבל

פוק

$TS1$סיפוק$TS1$

$DN2$סיפוק$DN2$.מאושר".בוכהאנייוםכלימשמעות

שבקצפתהדובדבן

לאבאנצחימדווקזהבי,שעברהמטמורפוזה
חיתולים,החלפתעלבהתרגשיתשמדבר
חתונה.עלאיתולדברכשמתחיליםנעצרת

בחי־עשינובשבילנו.משמעותילאזה"כרגע

רה

$TS1$בחירה$TS1$

$DN2$בחירה$DN2$ילדהלעולםהבאנומלהתחתן.גדולהיותר
שלהקצפתעלהדיבדבןהיאהזאתהילדהיחד.
הנ־בטיימינגבדייקבאההיאשלנו.האהבה

כון

$TS1$הנכון$TS1$

$DN2$הנכון$DN2$הצטרפההיאיחד.להיותשבחרנואחרי

משפחה".להיותשבחרהלמשפחה

אפשרכורי.זאכלהיותעצמךאתאילפת

משפחה?אישלהיותעצמךאתלחנך

אדםבןזהלבדלחיותשרגילאדם"בז

אףהזאתהתחושהעזרה.לבקשלושקשה
אחדאףצריךלאאניאותי,צריךלאאחד

הזאבדימויאתשניםבמשךלתהזקליגרמה

שאלתיולאהתמודדתישלאובגללהבודד.
להאמיןהתחלתיאמיתיות,שאליתעצמיאת
עסוקשאניידעתילאבודד.זאבבאמתשאני
פתחההגרעליי.ששמרוובהגנותבהתניות

לה־אותיוהכריחההמוחשלהתריסיםאתלי
סתכל

$TS1$להסתכל$TS1$
$DN2$להסתכל$DN2$הקושיעםלהתמודדבאמת.עצמיעל

נורא".כזהלאשהשדולראות

ני-עלרכהכפתיחותהשניכלאורךדיברת

זוגיותגבולות.ובדיקתהמינייבכיונותיך

מאודומעטגבולותכללכדרךמשמעותה

עתידייב,ניכיונות

תשו־לקבלשאי־אפשדאמימיאבל"נכון.

קה

$TS1$תשוקה$TS1$

$DN2$תשוקה$DN2$לחזוריאזמהעולם,ולהתחרמןמהחיים
כמובן.הדדיוזהאהובתך?עלולהתפרקהביתה
למשלכמושעשיתי,בבהייהיתרונותהרבהיש
זהשלך.בחייםהראשונהבפעםגברלהדגיש

אבלייחך,עלשעולהמהכללעשותקלמאוד

נעצרת.שלךההתפתחותמזה.רווחשוםלךאין

לאלתודההאלה.מהחייםשניצלתימדגישאני

עמדותתיק

l\WW

;tg[U

,2010,"עספור"בסדרה
הפריצהתפקיד

.2015"שיער",במחזמר

ההיפיםכמנהיג
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 זה ובהתפרפרויות. ברווקות שם, לא כבר שאני
 הצפון. את לאבד לי גרם זה טוב. לי עשה לא
 אני היום. בו נמצא שאני במקום שאני שמח אני

 אני שלי בחיים הראשונה בפעם נפלא. מרגיש
 מהסא־ נהנה אני להיות. צריך זה איך מרגיש

פצצות. שלי חיות
ני משהו. על שוויתרתי מרגיש לא "אני

הת האמת פשוט רבדים. הרבה כך כל סיתי
 כמו בתשובה, שחוזר אדם כמו בפניי, גלתה
 תמיד שם הייתה חיי שאהבת והבנתי הארה,

 פחות והרבה שקט לי יש לי. טוב העיניים. מול
 של הבית את שעזבתי מאז בית. לי ויש חרדות.
 מקום בשום ׳בית׳ הרגשתי לא שלי, ההורים

 בבית". מרגיש אני הגר, עם שאני מאז אחר.
זוג? פבן בעצמך לעבוד צריך עוד אתה מה על

 זוג בן שאני חושב אני הזאת הזמן "בנקודת
 אני הזאת. לזוגיות חיי את מקדיש אני טוב.
 וזה עכשיו, שני אני איבריי. רמ״ח בכל שם

 שלמדתי ותכתוב אה, לי. כיף שמאוד דבר
חשוב". זה צודקת. תמיד האישה שבזוגיות

וקרחת יפה פרצוף
 שנים. 35 לפני בראשון־לציון נולד הוא

 בחברת משרד מנהלת אמו מס, יועץ אביו
 ולא ממנו גדולים ואחות אח לו יש קרמיקה.

שמנ כילד דחויה ילדות על זיכרונות מעט
 המבוקשים הגברים לאחד שהפך העובדה מן.

 אבל ההן, השנים על פיצתה אמנם בישראל
 להיות מסוגל שהוא לשכנע עליו הקשתה גם

הת שני יפות. עיניים עם שחקן מאשר יותר
 ב״קן מק׳מרפי רנדל - שלו החדשים פקידים

 חלקלק ואמרגן הקאמרי) הקוקייה"(בתיאטרון
 החל ,yes edge(^״פאנץ׳״ הדרמה בסדרת

 קודם) יומיים yes vod^ הקרוב, רביעי מיום
פו מנער שעבר למהפך נאמנה עדות הם -

 נכנס הוא הקוקייה" ב״קן איכות. לשחקן סטר
 המגוללת ב״פאנץ׳", ניקולסון. ג׳ק של לנעליו

בש סטנד־אפ מועדון של הקלעים אחורי את
 כעור לוק עם ההצגה את גונב הוא ,90ה־ נות

מניקו מצהיבות שיניים שמן, קירח, - במיוחד
בו. אותו לזהות ניתן שלא עד - טין

 התפקיד בשביל במיוחד במשקל "עליתי
 עצמי. את לכער צורך לי "היה מספר. הוא הזה",
 ולא להתאמן נדרשתי לא משחררת. חוויה זאת

 לי היו שנים במיטבי. להיראות צריך הייתי
 התעניינתי שלי. בשיער המפרצים עם עניינים

 בטורקיה. שיער השתלת לעשות באפשרות
מת גבר אני דינק, אינעל להגיד, זמן לי לקח
 עד ללכת החלטתי בסדרה זה. על ולוותר בגר,

לע מהמאפרת וביקשתי קרחת עשיתי הסוף.
 אחרי דוחות. שיותר כמה שלי השיניים את שות

 רק שאני להגיד יוכל לא אחד אף הזה התפקיד
צוחק. הוא יפה", פרצוף

 שראשם הישראלים השחקנים רוב כמו
 את ניסה זהבי גם הזכוכית, בתקרת נחבט
 חזר וחצי שנה לפני פעמיים. בהוליווד. מזלו

 דיכאון ספוגת ארוכה, תקופה אחרי לארץ,
להשת "לא בעיקר ניסה שבה בלום־אנג׳לם,

לשני. אחד אודישן בין מהשיעמום גע"
 לכל כסף לי אין פשוט: מאוד דבר "הבנתי

 חודשים ארבעה או בשלושה הזה. ההלוך־חזור
 שלושה או שניים אולי עשיתי שם שהייתי

 מתקשרת שלי הסוכנת הזה, בזמן אודישנים.
ות פה תפקיד לי שהציעו לי ומדווחת מהארץ

הג כוסאומו. אמרתי, שלב באיזשהו שם. פקיד
 בין ההבדל לים. ללכת סתם המשפחה, עגועים,

 בארץ לאודישן אודישן שבין הוא לחו״ל הארץ
 מת". אני לאודישן אודישן בין ושם חי, אני

לר לך גורמת לא גדות גל בממדי הצלחה
שוב? לנסות צות

כנ אבל רציתי, אני מאוד. זה את רצתה "גל
 את רוצה הייתי שאם בטוח אני מספיק. לא ראה

 כי למה? יודע אתה זה. את משיג הייתי מאוד, זה
 לכל מצדיע אני להשיג. יכול לא שאני דבר אין
 התהליך מה יודע אני אבל זה, את שעושה מי

 לא אני באנגלית, בינינו, לי. בא ולא דורש, הזה
 לי". יעבוד בכלל זה אם יודע
 אפקט רואה אתה שנים. מעט לא משחק אתה

?MeToo מהפבת בעקבות ואחרי לפני של
שא טוב ומכבדים. נזהרים יותר "לגמרי.

 להם. שיש וההשפעה הכוח את מבינים נשים
 תמיד כיבדתי. שתמיד משהו זה אישי מרחב

 על מישהי לחבק צריך אני אם עכשיו, וגם
 לא, ואם לה, שנוח איתה מוודא אני הבמה,
 בנוח". שתרגיש עד זה על נדבר

 גברים מינית, שהוטרדו חשפו נשים הרבה
מינית? הוטרדת אתה פחות. ־

זה, על אשאל שמתישהו לעצמי "תיארתי

f§
 "ברגע הזוגי: הטיפול על

 בהיריון, שאנחנו שהבנו
 שלנו שהילדה רצינו
 פחות יש שבו לבית תגיע

 ומתחים. קונפליקסים
 שעזר דוגי טיפול עשינו

 נעו בא זה מאוד. לנו
 אישה לי שיש זה מתוך

 אני ומתקדמת. מדהימה
 פעולה איתה שיתפתי

הרווחתי" ורק

.2019 ב׳סדרה"פאנץ״׳, .2019 הקוקייה", בהצגה"קן
כעור לוק בעל כאמרגן ניקולסון ג׳ק בנעלי

 זהבי.
 "הוטרדתי

 גברים ידי על
ונשים"

mm שלי שהילדה "מרגע האבהות: על TT ,זה כאבא. אני גם נולדתי נולדה 
 קיימים שהיו רדומים אינסעינקעים כמו
 פתאום הגיעה כשהילדה ורק הזמן, כל

 עליי צוחקת הגר בי. נמצאים שהם הבנתי
 צריר הזמן כל לה, קר לה, חם חרדתי: שאני

מאושר" בוכה אני יום כל לבדוק.

 כזו במידה הוטרדתי שכן, לך להגיד יכול ואני
 לא אני אבל ונשים, גברים ירי על אחרת או

 הסיטואציות את פתרתי לזה. להיכנס רוצה
 עם מזדהה נורא אני אדם. הבן מול המקום על

 המחפיץ מהמעמד חלק להיות לי יצא המאבק.
מבורך". והשינוי הזה,

לשינוי הזמן הגיע
 טראומטית חוויה אותה הירי, תקרית על

 כראוי פעל שלא הואשם שבעקבותיה בחברון,
 לא דיבר והודח, צבאי למשפט הועמד לצנחן,
 הנפשי מצבו הידרדר כיצד סיפר בעבר מעט.

 ודיכאונות סיוטים שינה, מנדודי סבל הוא -
מהצבא. ששוחרר עד - אלים להיות והפך

 את גם עיצבה מודה, הוא הזאת, הטראומה
 חשש לא מעולם זהבי הפוליטית. תפיסתו

 את ממקם כשהוא נפיצים, נושאים על לדבר
 הוא הפוליטית. המפה של השמאלי בצד עצמו

 שהגיע חושב אבל יצביע, למי יודע לא עוד
 לשינוי. הזמן הגיע ולרע, "לטוב למהפך. הזמן

חבר סולידריות אין להתחלף. צריך השלטון
 מקוטב". מאוד למקום הולכת המדינה תית.

 הקשה החוויה בין מקשר אתה כמה עד
הפוליטיות? לדעותיך בצבא

 בשטחים, לשרת לי יצא קשר. שיש "מובן
 מה ולהבין לעומק יותר להציץ חלון לי והיה

 סתם שזאת אנשים יש ׳השטחים׳. אומר זה
 זה". מה יודע אני בשבילם. מילה

 פטריוטים או בוגדים שתיקה": "שוברים
אמיתיים?

 בוגדני. כאקט נתפס זה איך להבין יכול "אני
מב רעים ציבור יחסי עוד צריכים לא אנחנו
 פנימית. ביקורת צריכים כן אנחנו אבל פנים.

 לנו דופקים שתיקה׳ ׳שוברים כמו ארגונים
 לנו נותנים נשימה באותה אבל ההסברה, את

 לראות. יכולים היינו לא שבלעדיה הצצה
 שטוב יודע אני בשטחים, שהיה אדם בתור

 להיות חייבים ואנחנו בית, בדק לעשות
 שקשור מה בכל העליונה על כשידנו
 אזריה אלאור משפט הנשק. לטוהר

בסו אבל אחד, לאף טוב עשה לא
 הנהלים, את חידד זה דבר של פו

 שלא בטוח אני כאלה ומצבים
 שכך". וטוב בקרוב, שוב יקרו

 היית עשור. לפני נפגשנו
 ביפו. שגר הולל רווק

 טרי אב אתה עכשיו
 רוצה אביב. מרמת

 תהיה איפה הימור לתת
שנים? עשר בעוד

 ילדים. כמה עוד עם רק דבר, "אותו
 להפסיק זה בחיים ליהנות של מהעניין חלק

 צריך". שאני מה בכל התברכתי לרוץ.
 ג׳וינט מעשן שאתה תגיד לפחות טוב,
 אזכר אני ואז לישון, הולך שאתה לפני

מולי. יושב זהבי שעוז
בלי רק "ולא צוחק, הוא כמובן", "זה

X לה".
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