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כתבת
השער

 ללכת מטובת מולה, הגבול את שבו כשגבו ולהעיו לובו מפחדת לא היא
 ובו כל שמאחור ויודעת נשים כמשפילים חווה שהיא תפקידים של לאודישנים

 ישבה פלוס׳; "פנאי עורכת לוי־קופלמן, ליאת פטויארכלי. משטו שמד בחיים
 האישה יום גיליון שער ועל ־ ב״הרמון" אלו בימים שמככבת קליין שני עם לשיחה

בה דווקא בחונו למה לכם ברור די שכבר מניחים אנחנו שלנו. הבינלאומי
לימקה גליקסמן רנה סגנון * פדידה רונן לום צ * קופלמן לוי ליאת מאת

משתמטים איל אז

פלמ/1ן7</׳־

 הסלם בנוף ייחודית די תופעה היא קליין ני ■ ■ ■
III .ששחקנים מקובל שבה במדינה המקומי 

 שפחות בכמה ענזדות שפחות כמה מביעים 1^1
 משמעותי בנזק מסתכנים או - נושאים

 היא לשתוק. כוונות אין לקליין - שלהם לקריירה
 לגמרי והיא מוצהרת פמיניסטית היא בעצמה, בטוחה

 בהם. מאמינה שהיא הדברים למען להילחם מתכוונת
 וקריירה כובש אישי חן מתפרץ, כישרון לזה חברו

 כמו מצליחות בסדרות תפקידים עם - משגשגת
 הנעורים דרמת החדשה, ”ו״הרמון מטומטמת"”

 ”2 משליטה ״יצא והמופע yes ם ”כדברא” המצליחה
 למה ותבינו - הקרוב בפסח שיעלה )yes של הוא (גם

הבינלאומי. האישה ליום שלנו בבחירה מדובר
 טופז, דודו של פתיח היה שלי שבלידה אומרת תמיד אני”

 שאהיה ברור מאוד היה זה יצאתי. דה! וטה אדום וילון נפתח
 אחרי מכונן, אחד רגע לי היה” מספרת. היא שחקנית",
 ללמוד, רוצה אני מה אותי שאל שלי אבא צבא. שסיימתי

 ממש אמיתי, מצחוק. התפוצץ הוא משחק וכשאמרתי
 חשבתי לא ידעתי. אני אבל בדיחה. סיפרתי כאילו צחק,
על בקניון, הצגה כלשהי, חלטורה על בניתי בגדול, ממש

 את שסיימתי אחרי קצר זמן ובאמת, בקטן. זה את לעשות
 וכשירדתי לשיר עליתי קריוקי. בערב הייתי הצבאי השירות

 אותי להזמין רוצה שהיא לי ואמרה סקאוטרית אליי פנתה
 אותי. מצאו שזהו, בטוחה הייתי נולד. ליכוכב לאודישן
 ואז החיים. כל ידעתי שאני מה את ראתה שהיא הרגשתי

ממש". אותו וחירבנתי לאודישן הלכתי
ידיים? להרים לך גרמה לא הזאת והחוויה

 מדינה כעובדת לעבוד המשכתי הצבא אחרי תראי,”
 רצינית לקריירה מסלול לי היה שירתתי. שבו במקום
 מועקה איזו לי ישבה הזמן כל אבל הממשלה, ראש במשרד

 ביד ילד משרה, אחלה עם ,40 בגיל עצמי את דמיינתי בבטן.
 מה לא זה מתוקה,’ לעצמי: אומרת באחרת, ועגלה אחת

 את לעזוב החלטתי אז ניסית׳. ולא אחר משהו רצית שרצית.
 בדיקה שאחרי היה התכנון משחק. לקורס וללכת העבודה

 לחזור אוכל ואני מתאימה לא שאני לי יגידו שנה חצי של
 אדאג מהעבודה, רכב חבר, כרטיס לי יהיה החיים. למסלול
 קורסים מיני לכל הגעתי אבל למופת. רעיה אהיה לילדים,

 כיוונו הזמן כל להפך, מתאימה. לא שאני אמר לא אחד ואף
 שנים. שלוש של משחק ללימודי יותר, גבוה ללכת אותי
 שאהיה ידעתי כי גם סיבות, מהרבה מזה פחדתי מאוד
 לבנות אומר בילו גוי צבי, שבבית שמועות היו בנוף. חריגה

 רע שהרגשתי לא תשמיני; שלא תאכלי, אל’ במסדרונות:
 לא זה כמוני להיראות הזה שבמקצוע ידעתי אבל עצמי, עם

מאליו". מובן
 בגלל מתאימה לא שאת בפנים? פעם זה את לך אמרו

נראית? שאת איך
 הקרדיט כל את נותנת אני ואגב, לא. בחיים”

דבר". של בסופו למדתי שאצלו לוינטט״ן, ליוום
הלימודים? את שסיימת אחרי קרה מה

 מאמא את שיחקתי לתיאטרון. שאיחטף בטוחה הייתי”
 התפקיד שלי, השנה פתיחת הייתה זו ב׳שיקגו; מורטון

 שלי מהחברים הרבה וכלום. עליו. איתי מדברים היום שעד
.”דממה הייתה ואצלי וצילומים, הפקות התחילו

התפרנסת? ממה עשית? מה
 ואז קטנים, תפקידים ועשיתי על, באל תקופה עבדתי”
 קצינה של לתפקיד אודישן על מחבר שמעתי אחד יום

.”וצינית קשוחה
i ביחסי אפס” בסרט היה מתברר הזה, התפקיד
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 לקיר, מקיר לשבחים שזכה לביא, טליה הבמאית של אנוש" ►
 מיליון מחצי יותר עם ענק ללהיט והפך פרסים שלל גרף

 הייתה הצילומים בזמן שעוד מספרת מצדה, קליין, צופים.
 שאנחנו ידענו מיוחד"תשמעי, במשהו שמדובר תחושה
 כתיבה כאן שיש "ידענו מספרת. היא ,”אחר משהו עושות

אחר". שזה מצחיקות, כך כל שהסצנות מבריקה,
החלום? על לצחוק המשיך שלך אבא זה, ואחרי

 הרגעים אחד לי היה הסרט של שבפרמיירה היא האמת”
 איזה’ לי: ואמר בא הוא הערב בסוף שלי. בחיים המרגשים

.”הנכון' במקום את אני, אידיוט
עבודות? עוד לקבל התחלת ומיד

לצאת. וחצי שנה לסרט לקח כל, קודם לא. ממש לא,”
 מה יודעת לא את למוות. חיים בין תלויה להיות כמו היה זה

 עבודות מיני כל לקחתי עבודות. מחפשת את איתך, קורה
 אוהבת שאני משהו יש אדמיניסטרציה. עשיתי מהבית.
.”טפסים במילוי

 מועמדת את אחד רגע לך? קשה היה לא הזה הדיסוננס
טפסים? למלא יושבת את כך אחר ורגע האקדמיה לפרסי

.”נורא הזה הדיסוננס ברור,”
 גם לחיות אפשר בחו״ל בישראל. רק שקורה משהו זה

יחיד. להיט על
 בארץ הקהל של התפיסה מזה: יותר לך אגיד אני”
 זוכרת אני עשירים. הם ששחקנים ככה, זה פה שגם היא

 דירה לי והציע אותי זיהה והמתווך ביפו דירה שחיפשתי
 אנשים .’אני? נשמה? מגדל, ׳מה לו: אמרתי מגדל. באיזה

.”מבינים לא באמת העוני. את הסכומים, את מבינים לא
 מרוויחים שלצדך הגברים השחקנים כמה יודעת את

השחקניות? לעומתכן
 נתקלתי לא עוד אני נפתח. קצת עכשיו שרק נושא "זה
פחות". מקבלת אישה, שאני מפני אני, שבו במצב
יודעת. שאת כמה עד

כן". יודעת. שאני כמה "עד

מייצגת)33שקליין( בעצמה הבטוחה הנשיות  המשפחה על קצת כששומעים פחות מקרית נשמעת
 חוץ” מביניהן. הקטנה שהיא בנות ארבע המונה שלה,
 שלי אמא” להוסיף. מבקשת היא השרון", מהוד אני מזה,

 אני את. מאיפה שידעו חשוב זה 'שני, לי: אומרת תמיד
 בולד: בגופן לכתוב צריך אמרת. ולא עלייך כתבה קראתי

 עד אבל שנה, 12 כבר גרושים שלי ההורים .’השרון הוד
 הם וחוזרים. נפרדים וחוזרים, נפרדים היו הם שנתיים לפני

 קצת פתור, לא משהו שם יש תקופה. מאורסים היו אפילו
 רק באמת חווינו שלהם הגירושים את טינאייג׳רים. כמו

.”נגמרה כבר הסאגה כשכל האחרונות, בשנים
עלייך? השפיע זה

 יותר עליי השפיעה שלהם שהזוגיות חושבת אני”
 היו הם בבית. טוב זוגי מודל ראיתי לא שלהם. מהגירושים

 לא את אז כי בקול, מלריב גרוע יותר שזה בשקט, רבים
 עד רע. של שקט או טוב של שקט הוא השקט אם יודעת

 קצת שהם כאלה גברים אהבתי אני גם שלהם הגירושים
 טוב לא דפוס שזה הבנתי האחרונות בשנים ורק פליירים,
.”אחר משהו לחפש והתחלתי

נשואות? שלך הגדולות האחיות
 שלכולן ככה הורית, חד היא ואחת נשואות מהן שתיים”
.”מרובת משפחה אנחנו אחיינים, שבעה לי יש ילדים. יש

לחתן. רוצים כולם בישראל הרווקות? על לך מעירים
 הייתה הגדולה אחותי כי איכשהו, מזה התחמקתי בעבר”

 על לה ויתרו אז לבד, ילד הביאה היא עכשיו אבל רווקה,
 'רק לי: זרק שלי סבא עליי. לחץ מתחיל ועכשיו החתונה

 אותך עושה לא אני’ לו: עניתי .’מאושרים אותנו תעשי
 הביתה, אליך שנכנסים מטפלת כל טכנאי, כל מאושר?

 שזאת ואומר לפרצוף שלי השערים את להם מצמיד אתה
 אותך יעשה זה רע, לי ויהיה אתחתן אני אם שלך. הנכדה

.”’במשפחה הנשי הכוח את מחזקת אני לאט לאט מאושר?
 אוהבת לא אני ׳כוח׳. במילה השימוש על מתה לא אני

 שאני חושבת לא אני חזקה. אישה כאל אליי שמתייחסים
 שנתפסת שלמישהי להיות יכול מאחרות. חזקה יותר

 שהיא אפילו להיות יכול שלה. השיקולים יש פחות כחזקה
אותה. מחליש לא זה בו. נמצאת שהיא למצב מודעת לא

.”הדבר זה שלה. הזכויות כל את קוטפת שלא אישה זו”
כאלה? חברות לך יש מסכימה. אני זה עם

שנשים מצבים רואה אני להן. מטיפה גם ואני "ברור,

 את 'למה אומרת: ואני בעבודה וגם בזוגיות בהם נמצאות
הסבר". שום בעולם. סיבה שום אין לקרות?'. לזה נותנת

שכן, מה קשה. הכי תמיד הוא הראשון הצעד כי אולי
 הרבה והיום הקרקע, את הכינה 2017 ששנת חושבת אני

 לא עצמי שאני ולהגיד לשקר יכולה לא אני לנשים. קל יותר
 הטרדות על מדברת לא אני גברים. מנכ״לים ידי על נדרסתי
 על כאישה, מולי גברית כוחניות על מדברת אני מיניות,

 להגיע זמן המון לי ושלקח גברים, כמו הרווחתי שלא זה
 ברור #,metoo קמפיין עם עכשיו, אבל היום. שאני לאיפה

הזה? בהקשר את איפה שינוי. שמסתמן
 מפחדת ולא לדבר מפחדת לא אני שם. לגמרי "אני
 ואחת צילומים סט על איפור בחדר הייתי השבוע להעיד

 הזקן את השחקנים לאחד גזרה הקבועה, לא המאפרות,
 והוא מספיק זה אם אותו שאלה היא לשפתיים. מסביב

 בצחוק, היה זה ותרגישי: אותי תנשקי יודע, 'לא לה: ענה
 יכול היה וזה טובה אווירה הייתה ובאמת ודוחה, סליזי לא

לעבור". לזה נתתי לא אני אבל בקלות. להחליק
אמרת? מה

 לא אתה מינית. הטרדה שזו בחשבון קח’ לו: "אמרתי
 חדשים, חוקים יש כזאת: אמירה חווה היא איך יודע
 להיות הופכת אני אותם. להגיד כדי שם אהיה תמיד ואני

 שמתקשרים חברים לי יש הסט. על מיניות הטרדות ’א
מסוימים". דברים להגיד להם מותר אם איתי להתייעץ

 שהיא או טוב? רק עשתה הזאת שהתנועה חושבת את
מינית? הטרדה הוא דבר כל שבו למצב הביאה

 מה? אז - מינית להטרדה היום נחשב דבר כל אם גם”
 מפחדת אני מצוין. תפחדו, אלינו? לפנות מפחדים אתם

 ולאט שנתיים תפחדו נורא, לא אז .6 מגיל ברחוב ללכת
 טעויות, תעשו בדרך אם גם אלינו. לפנות איך תלמדו לאט

 מישהי עם שיחה פעם לי הייתה לומדים. ככה בסדר, זה
 בחיים אני מגזימה? קצת שאת חושבת לא את’ לי: שאמרה

 מאמינה לא שאני לא זה מצב. אין’ לה: עניתי הוטרדתי: לא
 לחשוב אותך הרגילו כי שהוטרדת, יודעת לא פשוט את לך.

 יש יפה תחת איזה לך ואומרים הישבן את לך שכשמלטפים
בסדר": זה ־ לך

הסט? על נגמר זה איך
 פשוט לשחקן הצעתי אני אז אליי, חייכה המאפרת”

כזה". דבר להגיד אפשר שאי הסכימה והיא אותה, לשאול

 שלה החדש התפקיד עם מתיישבים לגמרי לא קליין של הצדק למען להילחם והנכונות השוצות הדעות
 רצון, גואל בהשראת גורו של נשותיו מעשרות אחת כתהילה,

 שההפקה מרגישה דווקא "אני אבוטבול. אלון מגלם שאותו
אומרת. היא ,”הפמיניזם את אצלי חיזקה הזאת

 בטח אותך שמכיר מי לא? מוזר, משהו בזה יש זאת, בכל
קורה. היה לא כזה דבר שלך חושב

 גם קורה היה זה לי? קורה היה לא אומרת זאת מה”
 עומד בחיים דבר כל שמאחורי שיודעת כפמיניסטית, לך.

 בכל לקרות יכול הזה שהדבר מבינה אני פטריארכלי, משטר
.”מעמדה ומה כוחה מה משנה לא אחת, לכל נתון, רגע

 שהתראיינו רצון גואל סיפור של השורדות כל באמת,
מאוד. אינטליגנטיות נשים נשמעו

 יכול שזה אומרת אני לכן טובים. מבתים באו גם הן”
 בחומרים הזאת בסדרה התעסקנו ואחת. אחת לכל לקרות

 הייתה התחושה צחוקים. הרצנו זה כדי ותוך קשים, כך כל
 חייבים שפשוט משהו זה ארוכה. אחת פיגימות מסיבת של

 את ממך מוציא גם הצחוק ובעיניי, כזאת, בסיטואציה
 הכי הטרגדיה מה מגלה את הקומדיה דרך היצירתיות.

 זה של מהדרמה מתנקה גם ואת שלך, הדמות של גדולה
 הכעס את מנקה את נקי. התפקיד את לשחק ומצליחה

.”הרגע אותו את ומשחקת כזה מצב כלפי שמרגישים
 עם איתכם, היטיב 2 ערוץ שפיצול מרגישה את

השחקנים?
 לעבוד לי יגרום שהפיצול בטוחה הייתי לא. ממש”

 הערוצים התחת. על שקל אין כסף. אין לא, אבל באודישנים,
 אני ויורדת. יורדת רק שהרמה רואה ואת ריאליטי על חיים

 להבין לזכיינים פתח איזשהו תיתן ’שיהרמון מקווה מאוד
.”עובדות עדיין שחקנים עם שדרמות

לעשות? תסכימי שלא תפקידים אדומים? קווים לך יש
 כי להם שסירבתי תפקידים היו נשים. שמשפיל משהו”
 במקצוע בכבוד כאישה אותי ייצגו לא משפילים, היו הם

> ומאוד שוביניסטית מאוד בכתיבה הרבה נתקלת את שלי

כ לה□ שסירבתי
 משפילים היו ה□
 ייצגו לא

 אותי
 כאישה
 בכבוד...

 לא אמרתי
 לאודישג׳□
 שבהגדרת
 התפקיד

 היה בה□
 כתוב:

 וולגרית, יה1שמ
 מדי. רווקה

 רווקה זה מה
 זו מה מדיי

 ההגדרה
 ל׳, צר הזאתי
 רואי□ אבל

 כתב שגבר
זה־׳ את
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 מאוד היה
 שתהיה ברור

 נ»חקנית,אבל
 הדון־ה״תה

מפותלת

£

y25r מיי•
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 לאף סיבה "אין
 לא וגם אישה

 לגבר לאף
 מהטייטל לפחד

 לא זו ׳פמיניסטי.
 כמו קצת זה קללה.

 הפך ש׳שמאלניי
 ׳יפה וגם לקללה,

 הפך זה איכשהו נפש׳.
 ממש מושמץ. להיות
למה" ל׳ ברור לא

 שמועות "היו
 צבי, שבבית
 בילו גדי

 לבנות אומר
 במסדרונות:

 תאכלי, ׳אל
 שלא
תשמיני׳.

 שהרגשתי לא
 עצמי, ע□ רע

 ידעתי אבל
 שבמקצוע

 להיראות הזה
 לא זה כמוני
מאליו" מובן
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 אוהבת
 למלא
 טפסים.

מה? רגע,

 אצלה חיזקה
אתהפמיניזם.
 קל״ןעם

 אבוטבול אלון
ב״הומון"

 השחקנים
 שמדובר הבינו

 מיוחד. במשהו
 ב״אפסביחסי
אנוש"

 דבר כל א□ גם31
 היו□ נחשב ייי

 ־ מינית !להטרדה
m מה? אז M 

 לפנות מפחדי□ את□
 מצוין. תפחדו, אלינוי

 ללכת מפחדת אני
״B מגיל ברחוב

 מלך לצאת הכותב של הרצון את מרגישה את מקדמת. לא ►
 להיות בעיה לי אין שמסביב. מי כל את להשפיל הדרך ועל

 אני אם אבל הזה, בקטע אגו נטולת אני כשחקנית, מושפלת
 אעשה לא אני כצופה, אותי תעליב הזאת שהדמות חושבת
 היה בהם התפקיד שבהגדרת לאודישנים לא אמרתי אותה.
 זו מה מדי? רווקה זה מה מדי. רווקה וולגרית, שמנה, כתוב:

.”זה את כתב שגבר רואים אבל לי, צר הזאת? ההגדרה

 הטילה שלי שאמא גיליתי מזמן לא "ממש קליין. מספרת ,”אותה לתקן רצו שתמיד שמנה ילדה אני ב׳ "מכיתה
 המילה את להגיד אסור היה שמנה. המילה על בבית וטו

 השתמשו זאת בכל שלי האחיות שכמובן, אפילו הזאת,
 היא היום עד עליי, הגנה שלי אמא במריבות. כקלף בה

 מצד עצום לחץ עליה שהופעל בטוחה אני אבל לביאה,
 חריגה, ילדה לה שיש לה שידרו והמשפחה. החברה
 ההחלטה: הייתה זו לרזות. לה ולעזור בה לטפל שצריך

 אם אותי שאל לא אחד אף במשקל. לרדת צריכה שאני
 הייתי מחביאים שהיו הממתקים את זה. את רוצה אני

 להגן כדי היה שהכל ספק לי אין אבל אחת. בפעם מחסלת
 רק זה כלפיה כלשהי טענה לי יש ואם הדיאטות, גם עליי,

פסיכולוגי". בייעוץ לווה לא שהתהליך
 שלא ספציפי תפקיד על יודעת את כשחקנית, והיום,

המשקל? בגלל קיבלת
 כתפקיד מראש נכתב לא שעשיתי תפקיד אף ׳להפך.’

 זוכרים שכולם סצנה לי יש אנוש' יחסי ב׳אפס לשמנה.
 שזה היא האמת אבל לזה, אותה ומייחסים סוכרזית עם

 לקפה שהמים עד משהו לעשות לי אמרו ממני הגיע
 כל כי איתי, מביאה שאני מה זה אלתרתי. ואני רותחים

 שנכתב משהו לא זה אבל דיאטות, עם התמודדתי חיי
 כי תפקידים קיבלתי שלא לי קרה כן אגב, במפורש. כך

מדי". לסקסית או ליפה נחשבתי
חלק? בהם לקחת תרצי שלא דברים יש

 לנשים המוקדש השנה בלוח להשתתף רוצה הייתי "לא
 משפיל זה לאחרונה, הוציא בלייזר׳’ שמגזין גדולות במידות
 לא אני שלכם? החריגים מדור את לי נותנים אתם בעיניי.
 היופי, מודל את להרחיב רוצים אתם חלק. בזה לקחת רוצה
 כל שלכם. בשער אותי שימו מלאות? נשים גם בו שיהיו
 מהמצולמות שמישהי חושבת את מיוחד. טייטל בלי שער,
 הזמן? בשאר גם לעיתון מגיעה הייתה הזה השנה ללוח

 אותי מבאס זה כאישה, רגליים. שתי חותכת אני כן, אם
 נותנים אתם למה המצולמות. של החלום את ניצלו שהם
 תסתכלו לא הרי אתם יצא, השנה שלוח אחרי תקוות? להן

 אני אותי. מעצבן וזה אותי מרגיז זה אותי, מגעיל זה עליהן.
 יצאו הן שהשתתפו, הנשים לכל הכבוד כל אומרת לגמרי

 צילמו פינס; ל׳גיא בראיון כך, שאחר עובדה אבל מהמם,
 כאן: אמרו לא משפיל. שהוא משהו בזה יש אוכלות. אותן
 מתבהמות הן איך תראו אלא: מודל, של יופי איזה תראו
 לדעתי, מתבהמות. לא ממש והן עצמן. את אוהבות ועדיין

 ואומרת: שקמה החדשה הקהילה על קופה לעשות כאן רצו
כאן. אנחנו גם היי,

 סטנדרטים. לעצמכן תציבו אומרת: אני "ולמצולמות
 לי שיש או להיראות? כדי עצמי את למכור מוכנה אני האם

 אם בעניין. להגיד מה יש אישית לי בעניין? להגיד מה גם
 רגיל, אליי להתייחס צריך אתה אליי, להתייחס רוצה אתה

 עליי מסתכל אתה אם חריגה. לא אני חריגה. אל כמו לא
אצלך". היא הבעיה כנראה. החריג אתה אז חריגה כעל

 אני חושבת. שאת מה את להגיד מפחדת לא ממש את
כפמיניסטית? עצמך את מגדירה שאת להניח יכולה

 עצמן את להגדיר מפחדות היום נשים הרבה בטח.”
 ומגיע אצלנו שהושרש משהו עוד זה כפמיניסטיות.

 שפמיניסטיות כולם את לימדו הפטריארכלי. מהשלטון
 אני אז גברים. ושונאות חזיות ושורפות ברחוב צועקות

 אני חזייה, שרפתי לא מעולם גברים. שאוהבת פמיניסטית
 זכויות, בשוויון להאמין זה פמיניסטית להיות עקבים. נועלת

 בין ולבנים, שחורים בין גם אלא לנשים גברים בין רק לא
 לאף סיבה אין והחלשים. הטופלים כל בעד לפעול זה כולם.
 לא זו פמיניסט;’ מהטייטל לפחד לגבר לאף לא וגם אישה
 נפש; וגם'יפה לקללה, הפך ’שישמאלני כמו קצת זה קללה.

 הרי למה. לי ברור לא ממש מושמץ. להיות הפך זה איכשהו
 לא ואני פמיניסטית אני אז מדי. טוב שאתה להגיד כמו זה

 הרבה עוד שיהיו מקווה מאוד ואני זה, את להגיד מתביישת
□ .”יפחדו שלא כמוני, נשים
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