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$DN2$צעירים$DN2$אחרים.שלוהשפלהניצולדרךרקעצמםאתלהגשיםיודעים

לחברותאולכולנו,קרה"זהסגל.אומרתמציאות״,מתארהסרט״לצערי,
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אתה17בתשהיאחשבהואלטענתוגרוע.מספיקמבחינתיעשה,שהואמודה
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וחוץלעצמך???חשבתמהביניכם.המעמדותפעראתמביןלאשאתהזהעל

אישהלהשיגיכוללאאתהשלך?מעריצהעםלשכבצריראתהלמהמזה,

שהיאחשבתולמהעליך?מאייםזהכילמה,העיניים?בגובהעליךשתסתכל

שכלולהביןאחדועודאחדלעשותיכולאתהשלך?אבאעםגםלשכבתרצה

בגללך".פהשכולםלכבודך,היאהזאתהחגיגה

העולם?שלגולנימהאיילעמנעשהמהאז

יכוללאהואהנוער.מבניאותוולהרחיקאותולהוקיעכלקודם״צריר

שללאכלום,שלפרזנטורלהיותלאובטחאחד,אףשללחיקוימודללהיות

טלוויזיה".ערוץשלולאצהובהגבינה

אותישיאהבורציתיורא

שגדלההורית,חדבמשפחהיחידהבתגן,ברמתנולדהסגלונה—■—■
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וחריגה״,שונההייתיכיהחברתי,מעמדיעללרעההשפיע״זה

שנהעשריםלפנישלגןורמתמוזרה,ילדה״הייתימספרת.היא^—

ילדיםבכללהיולאבכיתהכמוני.ילדיםכלפיסובלניתמדייותרהייתהלא

מלבדי״.הוריות,חדלמשפחות

רונה?היאגיליבמהעד

לאלשמחתיחיי,סיפורעלמבוססלאהסרטאחד,מצדמאה.וגםאפס״גם

קשורמהמכלמבועתתהייתיכנערהבכלל,מיני.ניצולשללחוויותנקלעתי

הבנ־לאבאמתלי,ומספרותשלהןהחברעםשוכבותהיושל־כשחברותבמין.
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$TS1$הבנתי$TS1$

$DN2$הבנתי$DN2$ומתמידשמאזהזהבהיבטאני,אחוזמאההיאגילישני,מצדדיל.הביגמה

לוותרכוללהכל,לעשותמוכנההייתיזהובשבילאותי,שיאהבורציתינורא

אתאיתםלוקחיםהםגדליםשכשהםכמוני,ילדיםהרבהיששלי.הזהותעל

הסרט״.אתלכתובאותישהפעילהזוהיאהזווהתחושהמקום,לכלהזההילד

שהיית?ילדהמאותהזוכרתאתמה

הרבהסוציו־אקונומיתבדמהשהיואנשיםשלבשכונהספדלבית"הלכתי

גרושכולןזהרקעעלחברותהיובכיתההילדותכלמשלי,גבוההיותר
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$DN2$ידעתי$DN2$וכמהזהמהכשהבנתילשאול.התביישתיונורא׳ליוויס׳זהמהבהתחלה

הזההרצוןבשבילאבל׳ליוויס׳.מלקבלמאוררחוקהשאניידעתיעולה,זה

לישתקנהשלילאמאהתחננתיממשהכל,לעשותמוכנההייתישייכתלהיות

לעלות,צריכיםמכנסייםשזוגחשבהשהיאממהיותראחוז400ב־מכנסיים

קנתה״.היאובסוף
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מסתכלתששנאתי,לאנשיםמתנחמדתעצמיאתזוכרתאניממש."לא

וללמודבישאיןבהישמהלהביןמנסהבכיתה,מקובלתהכיהילדהעלשעות

לי״.עזרלאלמקובלת.הופכיםאיךזה,אתעושיםאיך

דעתן?עלשעלהמשהוהיהמקם

בלימקובלתהייתיכברושםילין׳,ב׳תלמהלמדתיכברבתיכוןכי״לא,
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$TS1$.לקולנוע$TS1$

$DN2$.לקולנוע$DN2$התפקידאתברורלציוןנתתי״אני

אזשירת״הואמתגאה.היאשלו״,הראשוןבצבא,

בעולם.מצחיקהביוה־הבצריפין,כספרIpbBרו
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$DN2$וכשחיפש,לה$DN2$כזאת,קשוחהיס״ריתשלקומיתדמותתישהכל

שםקורע.היהוהואאותולקחנושפם,עם
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בברזיל?עשיתמה

וחצישנהאיתוונשארתיבברוילאיהתאהבתיהגדול,לטיול״נסעתי

ל׳כתבתיל׳הארץ׳,עברתיאזהעיתון,אתעזבאמנוןכשחזרתיבברזיל.

בחיי".העיתונאותפרקאתגמרתימאז׳מעריב׳.שלל׳סופשבוע׳וגםימים׳

מתפרנמת?אתממהאז

׳יס',של׳מסכים׳לסדרהתסריטכתבתיהילדים,לערוץקצת״כתבתי

כוללהדעת,עלשעולהחלטורהכלעשיתילכסף,נואשתמאורוכשהייתי

בתוכניתכללילבי.איילמדתיבמקבילשנייה.ידספריםבחנותכמוכרתשנה

שניתוארעשיתיכרואחראביב,תלבאוניברסיטתלמצטייניםהבינתחומית

הכיוון״.שזהברורהיהכיבקולנוע,

בארץ?מקולנועלהתפרנסאפשרשאיאותרמעצבן

אלאהכסףבשבילבקולנועעוסקלאאחדאףמעצבן.לאאבלמטריד,״זה

רובאבלהסרט,עלמשהוקיבלתיעודאניזה.אתלעשותחייבהואכיפשוט

זה״.ככהכיבחינם,זהאתעושיםבאמתבמלאכההעוסקים

מתחוםבמאימוג׳ה,גלעםחייהאתחולקתהיאהאחרונותבשנתיים

מאודאנימהמם,משהוהוא״גלשנים.בחמשממנההצעירהוויראו־קליפים,

צוחקת.היאממנו״,מרוצה

הכרתם?איך

מוג׳ה,רניהקולנועןשלו,אבאלסרט.קשורהשלנוההיכרותגם״איכשהו

בינינוהיוהדיר.בתחילתלנועזרבתיכון,גורפינקליונתןשלהמורהשהיה

ממנולקבלמוכןהיהשיונתןהיחידאדםהבןהואודניהתסריט,לגביויכוחים

גל״.אתפגשתיושםלהתייעץ,הביתהאליוהלכנואזעצה,

virtipביתבונווגשנזכתב
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הסטעלנפגשוהםשניהם.שלביכוריםסרטהואפעמים״שש

והואכתסריטאיתשםעבדההיא"ים",של"מסכים״הסדרהשל

״ישרכיביחד,פיצ׳רלעשותההחלטהאתהולידהמפגשכבמאי.
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מזו?זונפרדותתמונותכששהסרטאתלהציגבחרתםלמה

עצמםהמפגשיםאתלהעבידלנוחשובהיהמראש.נכתבהתסריט״ככה

כסקיצההתחילהסרטהפוקוס.כלאתזהעלשמנוולכןבהם,שקודהומה

הזה״.בפורמטמשםהתפתחוזהלפיתוח,להגישכדישכתבתי

בימינו?הנוערבנישלמדויקתבךחבלהשפהאתלמצואהצלחתאיך

לכתובהתחלתישנים.ששכברהזההתסריטעלעובדתשאניתשכחי״אל

מהשפהדחוקולאבסרטהדמויותשלמהגילרחוקלאשזה26בגילאותו

אליהםנצמדתימדברים,נוערבנישראיתיפעםבכלבה.מדברתממילאשאני

שאניהיאהאמתאבלבהם,משתמשתלאשאניחדשיםסלנגיםכמהוקלטתי

׳כאילו׳״.המוןעםככה,מדברתאניהיום,עדאינפנטיליתשלסוג

גילי?אתמצאתםאיר

היא׳אמאל׳ה׳,הסדרהשלבמסיבהאותהראינועין.עליהשמנוואני״יונתן

היא׳״.׳זוביחדואמרנוהשניעלאחדהסתכלנוקטן,תפקירשםעשתה

למה?

מש־שהיאבמהשלה,בהליכהשלה,במבטמשהואינטואיציה.יודעת,״לא

דרת.
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$DN2$.משדרת$DN2$עלשלםסרטלסחוביכולהשהיאראינומידמאור,מענייןמראהלהיש

להתחברלצופיםלגרוםשיכולהכזונוכחותעםמישהיצריכיםהיינוהגב.

שמזדיינתילדהשלתפקירעםלהזדהותשקשהאףעלאיתה,ולהזדהותאליה

כולם״.עם

אחרת?היהזהפעם

בצבא,הפלוגתיתהפקידהמושגאתונפרקאחורהשנהשלושיםנלך״אם

לאאזכיגרוע,יותררקאז,גםהיהשהכלנגלההשכבה,שלהמזרןאתאו

לאגולןאיילעםעכשיושקורהמהכלהיום.שישהחברתיתהמודעותהייתה

אחרואףעניין,מזהעשהלאאחדאףהסטנדרט,היהזהאז.לקרותיכולהיה

מחיר״.שוםזהעלשילםלאכמובן

הפרט?עלקיבלתםתגובותאיזה

הקול־בתימבעלימאחדהיוםשקיבלנומהמםמכתבלדשאקריא״רוצה

נוע?

$TS1$?הקולנוע$TS1$

$DN2$?הקולנוע$DN2$ואלימות,אונסשלבכיווןיותרהייתיהופתעתי.ובאמתהסרטאת׳ראיתי

הסרטגולן.איילפרשתשלהצעירותהילדותהשניהצדעלסרטומצאתי

שלצלליתלנומראיםשםהטלוויזיה,שידורישלהשניהחלקכאילוהואהזה

שהסרטחשבתיבהתחלההתמונה.כלאתלנוישוכאןמעוות,קולעםצעירה

הסיקורכלאתוראיתיטלוויזיההדלקתיבערבאבלשלנו,לקהליתאיםלא

בבית,רואהשלישהקהלמהשזהקלטתיופתאוםהלאומי,הזמרפרשתשל

חובה׳״.סרטבבחינתשהואהסרט,אתאקחולכן

לת-והפסדתלזכייהפייבוריטיתהייתאופיר?פרסיבטקסהרגשתאיו

לחם״?״ביתשלסריטאימ

למחרתאבלמבואסת,הייתיהלילהכלשלא.אגידלאאני"התבאסתי,

לרשהיהמהכלום.לךלקחולאהרימבואסת,את׳מהלעצמיאמרתיבבוקר

ונרגעתי.תירגעי׳.אזהיום,לרשישמהזהאתמול,

הזרלסרטהאוסקרעליתמודדשהסרטרציתילזכות,שרציתיהיא״האמת

אותו.לראותיבואואנשיםויותרהסרטלקידוםמאודיעזורזהכיבהוליווד,

הפס־אבלשלו.הסרטאתיראואנשיםשהרבהרוצהיוצרכללעשות,מהאין

דנו

$TS1$הפסדנו$TS1$

$DN2$הפסדנו$DN2$מבחינתי״.בסדרזהאזטוב,לסרט

הסרט?מיועדלמי

מהלהםשתסבירסרנהבליווירקלהיותחייבזהאותו,יראונוערבני״אם

שאכ־מהכלבזה?׳בסדרלא׳מהלחשובעלוליםעודבגילםילדיםכיראו,הם

פת

$TS1$שאכפת$TS1$

$DN2$שאכפת$DN2$בתמנערהלצפותיכולהאנימהשלהם.החבריםעליהםיחשבומהזהלהם

עושיםשהםזהנוראהכיעמוד?עלסיירוםמייליאתבאם־טי־וישרואה15

יושבלאזהמין,לאזהגברית.חניכהשלכסוגשלהם,החבריםלעיניזהאת

אלימות״.שלבסיסעלאלאקשר,אואינטימיותשלבסיסעל

למי?אזהנוער,לבנילאואם

במרחקשנמצאיםלהורים,ובראשונהבראשהסרטאתמייעדים״אנחנו

הםכישלהםהילדיםבשבילשםלהיותושוכחיםעצמםשלהםמהחוויותהנכון

הכסף״.אחריברדיפהעסוקים

אשמים?ההוריםאז

הילדיםעלשעוברמהרואיםלאהםכיאשמים,הםמסוימתבמידה״כן,

אשמיםהבניםשלההוריםהבנות.שלההוריםאתרקמאשימהלאואנישלהם.

פחות״.לא

גרועיותרמהלחשובשלאיכולתילאהסרטאתכשראיתיבאמת,

הבן.שלאמאאוחבתשלאמאלהיותמבחינתי,

׳איזההיאהראשונההתגובהכללבדרךכיזה,אתאומרתשאתשמחה"אני

שעמרימזל׳איזהחושבלאאחדאףכמעטשלי׳.הבתלאהיאשגילימזל

כאלשלהםלבנותיתייחסוזריםשגבריםרוציםלאהוריםשלי׳.הבןלאהוא

שללבנותכךמתייחסשלהםשהבןלרגעחושביםלאאבלמיני,אובייקט

אחרים.הורים

ישתתףלאשלהםשהבןמוודאיםהםאירעצמםאתלשאולצריכים״הורים

לני־הסכמהביןההבדלאתלזהותיודעשהואמוודאיםהםואירכאלה,בדברים

צול

$TS1$לניצול$TS1$

$DN2$לניצול$DN2$במקוםשלנו,הבניםאתשנחנרשבמקוםיוצאכיאפור.הואכשהתחוםגם

הכיזהכיהבנות,עלמגניםאנחנובג׳ונגל,זאביםכמולהיותלאאותםשנלמד

אףרע.כללהןיאונהשלאכרילצאתלהןניתןולאבביתאותןנכלאפשוטקל:

הבנות״.עללהגןנצטרףלאשצריהכמוהבניםאתנחנךשאםחושבלאאחד

הסרט?שלחשובחכיהמסרמה

אמנות.זודברשלבסופוכיאחר,למסרהסרטאתלרדדיכולהלא״אני

שמורים,חושבתאניאבלאותו,להקריןספרלבתישיגרוםחינוכימסרבואין

נחסוףואוליאותו,לראותלאלעצמםלהרשותיכוליםלאוהוריםמדריכים

הזושבפרשהפורסםכבראמנםגולן.איילפרשתכמונפשגועללעצמנו

ליפוליכולהאחתכללרעתיאבלקצה׳,ל׳נערותשנחשבותנערותמככבות

הפיתוח״.עיירותועדפיתוחמהרצליהמקום,בכלקורהזהלשם.
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