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 r ילדה "הייתי
 ומשוגעת מצחיקה
 סרטונים שמצלמת
 והסבתי מוזרים,
 שאשכרה למישהי
 קומדיה עושה

. למחייתה" .
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 שנה? בתוך ממשקלה קילו 16 להשיל יער תום הצליחה איך
 ירון? בעלה עם שגרתית הלא הזוגיות מתנהלת איך
 להופעות? אותה שמסיע הנהג גם הוא שלה אבא למה

בהיריון? היא אם כששואלים מתעצבנת היא למה
ושופינג? אופנה לחובבת פתאום הפכה היא 30 בגיל ואיך

 שלה, החדשה הסדרה עליית לכבוד :”ליילאשה נויחוד
 המצליחות הקומיקאיות מאחת ביקשנו ;,בגרות עושה יער תום”

שלה אישיים המאוד החיים על לנו לכתוב בישראל
גדליהו(צ׳יקה) קרן סגנון: אוזן אלה צילום: יער תום

•fe /OyD

 ב״תום לתיכון חוזרת
בגרות" עושה יער

"י " עני®
למלל , *

#קלללל

 בתקופה תחדש נזכרתי
הדחקתי שממש

 שלי המחזור ספר את מחפשת עצמי את מצאתי לאחרונה
 ער בבית חיפשתי הירוק. הכפר בפנימיית בו, שלמדתי מהתיכון
 בית לי היה בדיוק לא כי אותו, שאמצא סיכוי שאין שקלטתי

 דבר לשמור כדי אכפת מספיק היה לא אחד ולאף תקופה באותה
בטירוף. לבכות שהתחלתי תסכול, לכזה אותי הכניס זה כזה.

 הסדרה של החדשה העונה לקראת חיפשתי הספר את
 ,yes comedy ב־ ,22:00 בגרות״(שבת, עושה יער ״תום שלי,

^stingtv^ yes vod,( הרבה שלא הזדמנות קיבלתי שבה 
 רגשית חוויה הייתה זו לתיכון. בזמן אחורה לחזור - לה זוכים

מג הפחות הזיכרונות את מחדש לצבוע לי שגרמה אינטנסיבית,
מצחיקה. די לחוויה הכל את ולהפוך יותר, עליזים בצבעים ניבים

 בתיכון עליי שעבר במה קצת להיזכר רציתי ההכנות במהלך
 העונה את עושה אני למה הבנתי גם ואז עמוק־עמוק. והדחקתי

 ויתרו והחברה שהמערכת לילדים להראות לי בא - הזו
 עם רחוק להגיע שאפשר עצמם, על יוותרו שלא עליהם,

 בכל שאתה מי על להילחם וששווה עצמית אמונה קצת
לעבודה. שלי המנועים אחד היה ובתמים באמת זה מחיר.
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 לפני תום
 (מינוין)
ואחרי

^fe fpe׳
 לי לאכול תפסיקו

 רזיתי, איך הראש את
התשובה הנה
 ברמות מלאה הייתי תמיר

 משערת אני אחרות. או כאלו
 אף עבדתי שלא בגלל שזה
 המשקל. על בלשמור פעם

 במשקל שהתעסקות הרגשתי
 מתב־ ומונעת שולית היא

 החברה. של מעצבנים תיבים
 שלי הגוף את אוהבת מאור אני

 חשוב ובעיקר ממנו), (חלקים
 וסקסיות כיף החוצה להקרין לי

 שטות. ורוח ושובבות ומגניבות
 בלהיות שלעבור מרגישה אני
 האלמנטים לכל גורם רזה

ולהיעלם. לרהות האלה
 בשנתיים־שלוש זאת, ובכל

 שיא מאור. השמנתי האחרונות
 כשצילמנו היה שלי המשקל

 שביל את עושה יער "תום את
 הבנתי לא ובכלל ישראל",

 להיות מתחילה כבר שאני
 כיף הכי לי היה לגמרי. שמנה

 הרצפה על להתגלגל בעולם
 לגוף מודעות להרגיש ולא

 הפסיכולוגית עם הגעתי שלי.
שאני שחשבתי למסקנה שלי

 היה לא בכלל. לגוף התייחסתי לא מעופף. ראש
 של קליפים כשצילמנו חנק. בו הרגשתי שלא יום

 התעלפתי. וכמעט באמת התנשמתי קימל אגס
בררו. לב התקף ומרגישה הביתה מגיעה הייתי

 פיזית להרגיש ורציתי לי נמאס שלב באיזשהו
ובא יפה, לא או ליפה קשור לא זה טוב. יותר

החלטה, לקחתי אותי. עניין כך כל לא שזה מת

 שלי. המאמן סונגו, אבי עם קבעתי רגע ובאותו
סב בהתחלה כושר. חדר על הכל אותי לימה הוא
 עצמי את והכרחתי כלום, הצלחתי ולא נורא לתי

לתדי הגעתי חורשיים בתוך זאת. בכל להמשיך
 מתאהבים בשבוע. אימונים חמישה־שישה של רות

 הרגשתי הזו בנקורה מבטיחה. אני הזה, בגועל
 חדש תחביב לי והתחיל בריא, יותר לאכול רצון

 הכי בריאים דברים להכין -
יכולה. שאני טעים

 וקצת שנה בתוך הכל, בסך
 קצת כרגע קילו. 16 הורדתי

 להיות רצון לי אין נרגעתי.
 לא זה כי גם לגמרי, רזה אדם

 פשוט זה כי וגם שלי, הקטע
 מתאמנת אני כיום כיף. לא

ולפ בשבוע, פעמיים־שלוש
 לא אני עמוסה כשאני עמים

בכלל. הולכת
מקטל־ אני השבוע בסוף

לפי"צ׳יטים". האוכל את גת
 אני סופשבוע בכל למשל,
תפוז. מאפינס לאכול חייבת

עליי. האהוב הצ׳יט זה
 את לי אוכלים לאחרונה

 מה רזיתי. איך על הראש
 הייתי שאם הוא כאן שמרגיז

 בנושא מתעסקים היו לא גבר,
 מהאנשים חלק כזו. ברמה הזה

 מתרגזים חלק נורא, מפרגנים
לתכתיבים. נכנעתי כביכול כי

מעצב האלה התגובות שתי
 פשוט - מידה באותה אותי נות

וחמי־ שלי הגוף לזה. תניחו
הפרטי. ענייני הם שלו מדים

•fe p/dd

קוסיקאית, הייתי לא אם
וטרינרית הייתי

מותנית. לא אהבה ממני שמקבל היחיד היצור הוא עוזי, שלי, הכלב
 זו כלבים בכלל, לידי. לא כשהוא אליו ומתגעגעת בו מאוהבת אני

 את מכירה אני לגביהם, ומטריד נרחב ידע לי יש מטורפת. אהבה
 מוכרחה ואני ברחוב, עוברים כשהם אותם לזהות ויודעת הסוגים כל

 חוץ הן, באשר חיות אוהבת בכלל אני רואה. שאני כלב כל ללטף
 הופכת הייתי בטח קומיקאית הייתי לא אם ושפמנונים. מג׳וקים

מאיירת. או מבשלת שהייתי או לווטרינרית,

עמוד 4
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עצמם החיים זה סטנדאס
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 שאר כל שלי. האמיתיים החיים הן הופעות
 תבלינים כמו מבחינתי הם עושה שאני הרבר־ם

 שלי, הרי־אן־איי הוא סטנראפ המרכזי. לסלט
 הקהל עם נפגשת אני שבו אמית־ הכי הרגע והוא
 מצחיקה לא אני ואם א־תם, שם באמת אני שלי.

 בהופעה צחוק" "לקבל מיידית. זה על נשפטת אני
 רק זה (אבל בכיף אותי שממלא אותנטי רגע זה

 כמו להרגיש חוזר הלב כך ואחר אחת, לשנייה
מד קפיצת עוד מסמנת אני עכשיו חלול). בור
 לראשונה אופיע באוגוסט 24כשב־ משוגעת, רגה

שלי. ה־חלום היה הזה האמפי שוני. אמפי בזאפה
 שלי, ההופעה מנהלת מאי, הופעה כל בסוף
 לאינסטגרם מעלה ואני הקהל, עם אותי מצלמת
 או חיפה" זאפה רבה ותודה טוב "לילה וכותבת

 שבו הזה, והרגע לי, מגיבים כלל בדרך כזה. משהו
 איך לי לכתוב יכול בהופעה הרגע שהיה הקהל

 להיות של בעיניי המהות זאת מעולה. הוא לו, היה
החדש. מהדור קומיקאית

,fe
לא אני

 הוא קרצייה,
מתבכיין לא

 שש ביחד וירון אני
 כבר ונשואים שנים,
הת משנתיים. יותר
 אזרחית בחתונה חתנו
 "משפחה עמותת דרך

 להתחתן כי חרשה",
הכ לנו הרגיש ברבנות

לא אני בנוסף, נכון. לא
בלבד. סטרייטים של פריווילגיה והוא לעשות יכולים לא הגייז שחבריי דבר שום עושה
 שלצד העובדה הוא הזה הקשר את שמחזיק מה הלום. עד להגיע שהצלחנו בעיני מדהים די זה

 להתנהג מאיתנו אחד לכל ענקי ומרחב חופש יש נפרדים. מאוד חיים יש מאיתנו אחד לכל הביחד,
 בא הוא מתי הזמן כל אותו ששואלת קרצייה לא אני עצמאיות. בחירות ולעשות לו שמתאים איך

 עם יושבת סתם אפילו או בצילומים, מאוחר עד נשארת כשאני להתבכיין לא משתדל והוא הביתה,
 משתדלים ובגדול בנפרד, לחו״ל טסים אנחנו לפעמים ביחד. ושנהיה ילכו שהם לו ובא במרפסת חברים
 להרגיש לנו שמותר זה אומר שזה מה ושמחים. חופשיים הזה, הקשר בתוך אינריבידואלים הכי להיות

ומרגש. כיף וזה לשחרר, לומדים שנינו. על מקובל שזה בתנאי אחרים, אנשים עם ולהיות נחשקים

 יש מאיתנו אחד לכל ירנן, ושל שלי הביחד ד
 נחשקים להרגיש לנו מותר נפרדים. מאוד ם

 מקובל שזה בתנאי אחרים, אנשים עם זיות
ומרגש כיף וזה לשחרר, לומדים שנינו.

'10 Icplc

 שלי. הנהג גם הוא
נזושלם וזה

 טלי אנא
 לבלוי בא

,אזת
ארץ נ"
 יל" ר ד ר,נ

פאר׳ זמדד

 לכל כמעט אותי מסיע שלי אבא
 שנורא כזה סידור מין זה ההופעות.

מהותי חלק להיות הפך והוא לנו, נוח
— כשלא ----- 1■| 'י

B הע־ ■אז איתו, יפגיש למן כ־ כל יו־
זה יא־כשהו ה־את ההצעה אח ל־ת־ \§; ד' ^־׳־־

 היפעה לכל ה־־ם מ־שלם. הכת־־־
ימא־ הוא אני, - ביחד נ־סע־כ אנהני

 נוסעים אנחנו לפעמים והמרגשות.
נסיעה ובכל כיוון, לכל שעות שלוש

האחרונים. בימים לו שקרה מה על מספר אחד וכל וצחוקים, שיחה יש כזו
 ווליום בפול שירים שמים אנחנו תקלוטים. מסיבת תמיד היא חזור הדרך
 כמסורת ונמשך ההגה, על יירדם שהוא כשפחדתי התחיל זה אותם. וצורחים

ממש. כיפית

׳fe 7כ״($7(

מוחלט אושר של רגע

tiU

 ביומו מסוגר. י0מווקו-ויאיי ממית
יטראו יסרסוטמאתטג׳י חוס

לטל האקדמיה פרסי בטקס הזכייה היה השנה שלי המרגש הרגע
 והצוות, אני לשם, הגענו ישראל". שביל את עושה ■ער "תום על וויזיה

 שהרבה הבנתי כבר הזה בשלב נזכה. שלא ואמיתית מוחלטת בידיעה
 כל אותה. אהבו כמה עד באמת הבנתי לא אבל הסדרה, את ראו אנשים

 מהלחץ בכיתי הזאת, הסהרה ליצירת התנקזו שלי והפחדים החששות
מוחלט. אושר היה זכינו שבו הרגע הראשונה. בסצנה

עמוד 5
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בבגדים התאהבתי 30 בגיל
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ברזילי נטע עד קיתל תאגס

את אויזצ
 ההבדליס

 נטע נזץ:וזי
 האמיתית

תו, יזאל:חש

 אמרתי הזמן וכל חששתי מאוד בהתחלה וקצת. שנתיים לפני נהדרת" ל״ארץ הצטרפתי
 ליהנות. והתחלתי ומיותר, הראש את אוכל שזה הבנתי כך ואחר מתאימה, לא אני כמה להם

 בשנה רק משוגע. היה קימל, אגס סביב בעיקר בתוכנית, שלי ההשתתפות של האימפקט
שם. להופיע של המשמעות את הבנתי אגס, את כשעשינו שעברה,

 לנסות היה האתגר באירוויזיון. שלה הזכייה אחרי ברזילי נטע עם שעשיתי הקטע בתמונה:
קול. יצא בעיניי שיש. אמיתית והכי מהממת היא כי נלעגת, אותה לעשות לא

*5*י ׳־
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 רק שמנה? או רזה אני אם בהיריון, לא או בהיריון
האלה. המפגרות מהשאלות סובלות נשים

 בקטע לא נשים. עם לעבוד אעדיף תמיר כמעט
 זה אמיתי, הכי באופן כי אלא מתקנת, העדפה של

להת לי כיף שהכי חכם והכי מצחיק הכי היצור
 יש לצערי כי לי, מצליח זה תמיד לא מולו. נהל

 נשים, של מיעוט בהם שיש הזה בעולם תפקידים
 לנו שהסבירו דברים המון יש בצדק. לא וממש
 אותם שנשאיר ושעדיף לעשות לנו מתאים" ש״לא

 נכון. לא כך וכל מבאס ממש וזה הגברים, לחברינו
 הנשית, המבט מנקודת המון להרוויח יכולים גברים

שמצ נשים ועוד עוד לראות יזיק לא כמובן ולנו
האלה. המחסומים את לשבור ליחות

 עולם את מחדש שגיליתי מרגישה אני לאחרונה
 כזו. בצורה לא פעם אף אבל אהבתי שתמיד הבגדים,

 עצמי את מפצה אני כי מגזימה, קצת שאני להיות יכול
בת אכפת. מספיק לי היה לא שבהן ארוכות שנים על

 וחשבתי כזה, ביטחון חוסר מין לי היה הקריירה חילת
 גיל כנראה מצחיקה. להיות וגם טוב להיראות שאסור

ממש. בגדים לאהוב לי גרם 30
 "צ׳יקה", גדליהו, קרן את לי הכירו וחצי שנה לפני
 לאופנה הקשור בכל שלי וליועצת למלבישתי שהפכה
 וב״תום ישראלים, מעצבים המון לי הכירה היא ונראות.

 אופנה ורק אר כמעט לובשת אני בגרות" עושה יער
 על מחמאות הרבה לאחרונה מקבלת אני ישראלית.

 בינתיים זה. על הקרדיט כל את לה נותנת ואני הלוק,
 אוהבת, הכי אני נעליים עליי. כועס וירון המון קונה אני

 לי יש אחר. משהו נועלת לא כמעט אני סניקרס. בעיקר
 אותי לעצור ינסה ושמישהו לבן, בצבע סניקרס המון

עוד. מלקנות

•fe vfie׳p7>
 וקציצות סלק קובה

מישהו? דגים,
 מספרת כשאני לי מאמינים ממש לא

 וגם לבשל אוהבת ממש אני אבל זה, את
 בעניינים לגמרי אני טוב. זה את עושה

 קובה כמו מורכבות, מנות מיני כל ומכינה
 ופירות דגים, וקציצות ורטבים ודגים סלק

 אני שישי כל כמעט קינוחים. ומלא ים
 והמשפחה הם לחברים, ענק ארוחות עושה
 לי שיצא טעים הכי שלי. האוכל על מתים

 שהמצאתי ושקדים אננס מקפא - פעם אי
חם. ערב באיזה המקום על

 מכינה, שאני מה עם מתכונים ספר להוציא רוצה שהוא החליט החמוד ירון שלב באיזשהו
 כמו: דברים לו אמרתי עבד. לא פשוט וזה - שלי מוצלחות הכי המנות את לשחזר ממני ביקש

 האופי כמו מבשלת אני הכנסתי. מרכיבים אילו זכרתי ולא שנראה" כמה לשים יודעת, "לא
אחרת. פעם וכל מבולגן אקראי, - שלי

 לב. הר וליאת אשכנזי עדי עם
מצחיקניות אחוות

•fe ל ?;✓די)?

 אעדיף תמיד כמעט
נשים עם לעבוד

 חלים ממש לא המגדר שענייני חשבתי פעם
 היותי מעצם אחר יחס מקבלת לא ושאני עליי,

 המצב. לא ממש שזה לב שמתי הזמן עם אישה.
 העיסוק וילדים, היריון על פוסקות הבלתי השאלות

במו מה״גסויות" העמוק הזעזוע וגם שלי בגוף
 לא שלי במקצוע שגברים דברים אלה - שלי פע

כן אני אם אכפת למי איתם. להתמודד נאלצים
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 ידעתי לא

 שאפשר
 לעבוד

בלהצחיק

,fe 7)fae7)

הסוף לא וזה מיליון לי יש
 מתחרטת ממש אבל קעקועים, אוהבת ממש אני
 כמו אני קעקועים, מיליון לי יש בך. אחר עליהם
 מתחרטת הכי שאני הקעקוע מחברת.

 ימין יד על ענקי פוני סום הוא עליו
 לחיות למדתי איתו גם אבל שלי,

 מין הם בעיניי קעקועים בשלום.
 בעבר מטומטם לרגע תזכורת

 זה ככה זה על וכשמסתכל־ם שלך,
 וממה ממני חלק גם הם יפה. רגע

 שלי. והזהות הנראות את שמרכיב
 שטות רוח עליי כשנחה פעם, מדי
 משהו. עושה אני פנוי, רגע לי ויש

 שעשיתי, האחרון הקעקוע בתמונה:
 המקעקעת אצל משולש, בתוך פרה
 יום שהיה מסמל? זה מה קורי. שרה

בעיניי. יפה היה שלה ושהציור רביעי

 מצחיקה ילדה הייתי
סר שמצלמת ומשוגעת

 הברים, עם מוזרים טונים
 שאשכרה למישהי והפכתי

למחייתה. קומדיה עושה
בלהצהיק. לעבוד שאפשר ידעת־ לא קומדיה. שנקרא מקצוע שיש חלמתי לא ילדה כשהיית־

 כזה מוזר הגנה מנגנון זה יום. כל אצלי להתמלא שחייב מכל של סוג זה אנשים להצחיק
 צהוק לגרד שהצלחתי הפעמים את סופרת אני במיטה, בלילה, החיים. עם להתמודד לי שעוזר

 צחוק". "קיבלתי לזה קוראת אני משוגעת, שאני עליי צוחקים שלי החברים אותי. מהסובבים
 קיבלתי "היום - לירון ואומרת הביתה הולכת אני החברים עם שישי של הפרלמנט בסוף

 אכפת אליי הקרובים שלאנשים מה לא ושזה בזה, עובדת שאני לי מזכיר תמיד הוא צחוק".
■ אמצעי. בלתי צחוק לקבל לי חשוב אבל להירגע, צריכה ושאני ממנו

 לא שלי המשקל בשיא
 הרגשתי שלא יום היה

 כשצילמנו חנק. 1ב
 קימל אגס של קליפים
 התעלפתי. כמעט
 הביתה מגיעה הייתי

בדרך לב התקף ומרגישה

 תחפושת גם אלבש אני
לי יתחשק אם

 מטורפת שמלה לבשתי שלי הסדר־ של לפרמיירה
ביונסה!). את הלבישה אבנט(שגם שחר המעצבת של

אמירה. זו - כזאת בשמלה כמוני מלאה בחורה בעיניי
 צעקה מישהי שבה בידור בתוכנית פינה ראיתי למחרת

 שתעשיית חבל כמה לעצמי השבתי מכוער. זה כמה
כש מהסטנדרט. שונים ללוקים מפרגנת לא האופנה

 כמו דוגמן, כמו נראה שלא לגבר למה "אומץ". מוגדר ^ תמיר זה סטנדרטי, לא משהו לובשת מלאה מישהי ן־
 שמנים נורא שהם בטלוויזיה שפים או ח״כים מיני כל "
אתם?" אמיצים "איזה אומרים לא - יפים הכי לא או £

 להיראות וחובה שאפשר מסר להעביר מאוד לי חשוב
 הלכת־ פחות, ומלאה יותר מלאה כשהייתי שלי הגוף עם בגאווה הלכתי אני שונה.

 עם וגם טול שמלות עם ללכת ואמשיך לאירועים, וטרנינג סניקרס עם בגאווה
לי. יתחשק אם מיניון של תחפושת
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