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 הרבה דמות "זו צוחקת, היא מפחיד", יותר
 לקרות יכלו ממנה. ונחשבת כוחנית יותר

 ההוא, הפוסט אחרי גרועים יותר דברים לי
 מזה. שאנזק פחדתי באמת לא לרגע אבל

 שלי הפחדים פחדים, הרבה לי אין לשמחתי
 ממחלות, מפחדת אני - ספציפיים מאוד הם

 כמדינה ישראל של ומסיומה אקלימי מאסון
 דמוקרטית". יהודית
 תגר תמיד. שם היו והמעורבות הערנות

 גזרי שמכינה החכמולוגית הילדה הייתה
 המדריכה בכיתה, האקטואליה לפינת עיתון

 כדוברת שימשה אפילו בצופים, המצטיינת
 באחת גן, ברמת בליך בתיכון הליכוד

 ניהל. שהתיכון הבחירות־דמה ממערכות
 זה אז הליכוד מרכז חבר היה שלי "אבא

 הבאתי שלי, הטבעי הפוליטי הבית היה
 עם לדבר דגן ומאיר ושטרית שטייניץ את

 מאוד מקום פעם היה הליכוד שלי. השכבה
 דומה לא מאוד לחלוטין, חילוני ליברלי,

 שלי הדעות החיים, עם עכשיו. שקורה למה
 ורק דבר אותו נשארתי שבעצם או השתנו.

 השתנתה". הפוליטית המפה
 הבאות? בבחירות תצביעי למי

 שהכרתי בוסקילה אבי בגלל למרצ "אולי
 לא מעולם תקווה. בעיניי והוא לאחרונה
 אני קיצונית, לא אני בעבר. למרצ הצבעתי

 שוויונית, ליברלית, בחברה מאמינה פשוט
 נוגד שזה חושבת ולא ודמוקרטית, יהודית
 נבנתה. המדינה שעליהם מהערכים משהו

 של הבעיה זו זה. על להתנצל צריכה לא אני
מה". על אין לי מתנצל. שהוא השמאל

 חבר היה שלי "אבא
 היה זה אז הליכוד מרכז
 הטבעי הפוליטי הבית
 הדעות החיים, עם שלי,
 שבעצם או השתנו. שלי

 דבר אותו נשארתי
 הפוליטית המפה ורק

”השתנתה

שלי הבוס על אצעק לא
 היפהפיה הדירה במרפסת יושבות אנחנו
 הבמאי זוגה, בן עם אביב בתל גרה היא שבה
 וחצי השנה בן שלהם והתינוק שריד, איתן

 ובלי מרכאות, בלי - רשי כן, דשי. הוא ששמו
 עם מתנה לו שנתתי חושבת "אני התנצלויות.

 "והוא חתומות, בפנים אומרת היא הזה", השם
 כמה עוד שהתווספו חושבת אני - היחיד לא

 ואני דופן יוצא שם הוא נלי גם מאז. רשים
 אותו". שקיבלתי שמחה מאוד
 הורים שבה השעה מאוחרת, ערב שעת זוהי

 נלי אבל - לאיטם לנזול לעצמם מרשים
 אחרי גם חמישי בהילוך מעצורים, חסרת
 קטעים לי מראה היא בהתלהבות חצות.

 בחודשים מופיעה היא עימו שלה, מהסטנדאפ
 אאוט סולד בינתיים, הכרטיסים, האחרונים.

של רצף סיימתי שנה "לפני הופעה. בכל

 מהזאפה, טלפון קיבלתי ופתאום עבודה
 בפסטיבל להשתתף רוצה אני אם אותי שאלו

 לי היה תמיד במה. על לבד שעה ולעלות
 ׳כן׳ אמרתי ישר אז סטנדאפ, לעשות חלום

 אחד משפט אפילו לי היה שלא למרות
 להיות? יכול כבר שמה לעצמי אמרתי כתוב.

 הפנים". על שאני יגידו מקסימום
 סירא, בן אמיר את גייסה היא המשימה אל

 אמר "אמיר אשכנזי. עדי של הוותיק הכותב
 גם הוא מספיק. עצמי על יורדת לא שאני לי

 אבל ש..׳, זה את ׳מכירים אגיד שאני רוצה
 נזכרת. היא אני", לא זה מסוגלת, לא אני

 האימא את קצת מזכירה באמת התוצאה
 נקבת תגר, כאשר אשכנזי, שלה, הרוחנית

 במופע עוטה - האמיתיים בחיים אלפא
 משברי על מדברת לוזרית, יותר קצת פרסונה

 הטיפולים על בחדווה וצוחקת והורות, גיל
 אבל בעתיד. להם יזדקק שרשי הפסיכולוגים

 תגר החיים? באמצע סטנדאפ לה דחוף מה
 רגעים "יש במזוכיזם. שמדובר מכחישה

 לי כיף אבל אכחיש, לא אני הבמה, על קשים
 שמישהו לטקסט מוגבל אתה כשחקן בטירוף.

 לעשות מה לך שאומר לבמאי כתב, אחר
 שום רוצה. שהוא הטייקים את שבוחר ולעורך

 אתן עכשיו, גם כמעט. בשליטתי לא דבר
 אבל שתרצו. שלי תמונה איזו תבחרו ב׳את׳

 מים". ובקבוק אני רק זה אחרת. זה הבמה על
 הקשים. הרגעים על ספרי

 שלו הראשון שהמשפט מופע "תשמעי,
 / הרבה׳, המוות על חושבת ׳אני הוא
לא אומרת. היא לכולם", קל לא הוא



 אביה את שאיבדה בעובדה בהתחשב מפתיע
 לשעה במה על שעליתי "לפני .17 בגיל
 עוד עם במרתונים פעמים כמה עליתי לבד

 צחק. לא אחד אף מהם ובאחד סטנדאפיסטים,
 שקרובים מבוגרים אנשים היו אלה כי אולי
 באה אני אבל יודעת. לא למוות, יותר

 זה להמשיך, יודעת אני מהתיאטרון,
לי". מזיז לא
הבמה? על תדברי לא מה על

 לא אני גס, אדם לא "אני
 הכוס על ואצעק אבוא
 שהייתי למרות שלי,

 לנבל יודעת ואני בגבעתי
 הזמן. על חבל הפה את

 אנשים מעריצה אני אבל
 מאוד אני זה. את שעושים

 ואת יער תום את אוהבת
לסלאו". חנה

מצחיקות לא בנות
 הסטנדאפ לפני עוד

 כשחקנית תגר התבססה
 היא הווייתה. בכל קומית
 להיכנע ולא לגוון מנסה

 מזוהה אבל לטייפקאסט,
 המילינאלי, התיוג עם

 שמתובל והמבדח, התלוש
 מעולה קומי בתזמון

 פשוט שהיא ובקלילות
 הראשונה ממנה. חלק

 טליה הייתה זאת לזהות
 ביחסי "אפס במאית לביא,

 תגר שלדברי אנוש",
 חייה, את רק לא שינתה

 כולה. התעשייה את אלא
 של סרט היה "פתאום

 הזה הדבר את שייצר בנות
 משהו שזה כסף, שנקרא
 בנים, של בשפה שהוא

 חפצים כולם ופתאום
 עדיין אני אבל ביקרו.

 הזו השטות את שומעת
 פעם שבכל שחקן היה מצחיקות׳. לא ש׳בנות
 אם שאל הוא מצחיק, משהו אומרת שהייתי

 שאני להאמין התקשה הוא זה. את לי כתבו
מצחיקה". פשוט

 החיים את משנה טו מי מהפכת גם
בתעשייה? שלך
 נהייתה שלי העבודה סביבת בהחלט. "כן,
 הטכני הצוות רוב בהפקות הרי יותר. נוחה

 שהן הסט על בדיחות ויש מגברים מורכב
 מהן צוחקת הייתי אולי ובעבר מסוים באופי

 נזהרים הם התנקה. זה היום די, אבל בכאילו
שכך". מאוד וטוב יותר

 להיות שקשה שמתלוננים גברים יש
היום. גבר
 מנסים הגברים גבר? להיות מפחיד נו. "אוי

 אותם שדוחקים מרגישים הם כי להילחם
 אלימות זו ציפורניים. שולפים הם אז החוצה

 איתכך, נתחיל ש׳לא בוכים הם אחר, מסוג
 ההפרדה את ביטל כשקנדי הרי שיתמודדו.

 היה לא גם הברית ארצות בדרום הגזעית
כשנתנו גם מהפכה. זו עכשיו גם אז קל, לו

 נוכחות יותר לי יש "היום
 שחרר רשי בעולם,

 אבל פחדים הרבה ממני
 עדיין מהעבר המשקעים

 הרבה סתם לא שם.
 הופכים קטנים אנשים

 מנסים אנחנו לשחקנים,
משהו" על לפצות

 שהעולם חשבו בחירה זכות לנשים
להתהפך". עומד
 היה מקרוב ראתה שתגר השינויים אחד

 לוסטיג, דפנה חברתה של החשיפה בעקבות
 ידוע מסעדן בידי מינית שהותקפה כך על

 מחליפה אני "לפעמים עלום. נותר ששמו
 הפוסט דפנה. עם ומגישה ברדיו דגן מיה את

 מאוחר לא פעם שאף והוכיח מדהים היה שלה
 אומרת, היא שקרו", דברים על לספר כדי מדי

 יודעים כולנו "הרי
קורים. האלה שהדברים

 על שהתפרסם מה עם ומה
 ניסן אצל גורביץ׳ מיקי

 הטרדות על נתיב(עדויות
 של תלמידים כלפי מיניות
 שהתפטר למשחק המורה

 כולם ה״ב)? מהסטודיו,
 על שנים ידעו בתעשייה

שערוריה". זאת שנים,
 מספרת היא עצמה, לה

 אין מר, חיוך בחצי
 את שיפילו סיפורים

 "הותקפתי כי התעשייה
 זוטרים אנשים ידי על

 בהופעה אומרת אני בלבד.
קטנה, שאני שבגלל שלי
 המינית ההטרדה אני

 אלחם לא המושלמת.
אאיים". ולא
 תמיד לא גדולות גם

 קפיאה נלחמות.
נורמלית. היא

 להאמין רוצה אני "היום
 אני כי קופאת הייתי שלא
 פעמיים אחר. אדם כבר

במעלית, מינית הותקפתי
 אדם ידי על אחת פעם

 על ופעם 15 בגיל זר
מכירה. שאני מישהו ידי

 עברתי לא גם בחיים
תקרית. איזו בלי מסאז׳

 אנשים איך תחשבי
 - חמוד שהוא חושבים הם כי בתינוק נוגעים

 קטנה". אני כי הזמן, כל זה את חוויתי אני
 תפקיד משחק עדיין שלה הפיזי הגודל
 הזמן. כל איתו בדיאלוג היא בחייה,
 רשי בעולם, נוכחות יותר לי יש "היום
 מרגישה אני פחדים. הרבה ממני שחרר
 חזקה אישה שאני מרגישה שבעים, מטר

 מהעבר המשקעים אבל לידה. עברתי כי
 קטנים אנשים הרבה סתם לא שם. עדיין

 על לפצות מנסים אנחנו לשחקנים, הופכים
 המון צריכים גדלות, שגעון לנו יש משהו.

♦ לב״. תשומת
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ומעיל טופ טייץ,
 54 בפקטורי ברברי

דארה חגורה

 תמיר נגה איפור
 קידושים מאור שיער

 טקו מושיק גבות עיצוב
לייטהאוס במלון צולם
אביב תל ו יהודה בן
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