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עינת ברזילי
במוצאי השבת הבאה )1/10( בשעה 22:30 תוכלו תרבות

להתאוורר וגם לנקות את הנפש מהמשקעים 
שהותיר הבילוי החיק המשפחה, בהופעה של 

הקואוצ’ר אלון גל ושל נמרוד לב באוזן בר בת”א 
השניים מתאחדים לערב מרגש של שירים 

וקאברים, ותובנות אנושיות. 

זה כל הקסם
בית התפילה הישראלי יקיים תפילות לאורך ראש 

השנה, במתכונת משודרגת ישראלית יהודית. 
אנחנו ממליצים ללכת ל”תשליך” בנמל תל אביב, 

שיערך ברוב עם, ובטקס מיוחד , ואחריו קבלת 
שבת מרגשת לנוכח השקיעה. לפרטים: אתר בית 

התפילה הישראלי. 

מרוקנים את הכיסים

אצלנו בחצר 
בחצרות חרדים: ספר חדש של הצלם גיל כהן מגן, המתאר מסע צילום בחצרות 

חסידים לאורך עשר שנים. כהן מגן חטף מלקות, ישב בשורות האחרונות בחתונות 
האדמו״רים והקריב את הזמן הפנוי שלו כדי שלכם תהיה מתנה מיוחדת לראש השנה

עינת ברזילי

הצלם ע יחגוג  השנה,  ראש  רב 
הוצאתו  את  מגן  כהן  גיל 
לאור של הספר "בחצרות חסידים", 
שנים,  עשר  עמל  שעליו  פרויקט 
את  בגללו  איבד  כמעט  ולעדותו, 
הנישואים שלו. כהן מגן, ירושלמי 
במקור ובוגר מכללת הדסה, בכלל 
לא התכוון להתמקד בשכנים שלו, 
הזרים וקרובים כל כך, אבל תרגיל 
מאה  לשכונת  אותו  שלך  בצילום 
התמכרות  התמכר.  והוא  שערים 
שחלקם  צילומים  מאות  שהולידה 
הונצח באלבום החד פעמי הזה שיש 
בו תיעוד של ברכת החמה, טקס פטר 
חמור, חתונות ובריתות. כמה ימים 
לפני ההשקה, הוא התייצב לראיון 

עבור "מקור ראשון".
־יש לך קשר אישי לנושא הח

רדי? 
בירושלים,  וגדלתי  "נולדתי   
לפני 40 שנה, עכשיו גר במודיעין. 
עם המשפחה. אני מגדיר את עצמי 
חילוני מבית מסורתי, עושה קידוש, 
ארוחת שבת, וזהו. החרדים היו משהו 
מוקצה מבחינתי. לא התעסקתי בהם 
בכלל.  שלחו אותי מהדסה לעשות 

שע במאה  עשיתי  צילום  ־תרגילי 
רים שנושקת למכללה. ניסיתי והיה 
מאוד קשה לצלם. צעקו עליי, כעסו, 
היו אלימים פיסית כלפיי, וזה דווקא 
־הדליק אותי. רציתי להבין את ההת

לעצמי  רשמתי  הזאת.  העזה  נגדות 
אז, שלא  חשבתי  פעם.  לחזור לשם 
יכול להיות שטיילתי בעולם, חקרתי 
כל מיני שבטים נדירים, ואת השבט 

הזה, הקרוב, אני לא מבין"  
נוכחות המצל קיבלו את  ־איך 

מה? 
־"אני חייב לומר שרע מאוד. ההת

חלה הייתה מייגעת. פעם באתי עם 
עוזרת־ אישה, ושפכו עלינו צבע, כי 
לי  הרסו  מספיק,  צנועה  הייתה  לא 
ציוד לא פעם, לא היה פשוט לזכות 
באמון. אנחנו מדברים על הזמן שלפני 
־הרשת, ולפני שלכל אחד הייתה מצ

למה בנייד, מה גם שאני רציתי להגיע 
־דווקא לחצרות שאין להן תיעוד צי

לומי, כמו תולדות אברהם יצחק, כמו 
סאטמר, שלא נוהגים לצלם. לעומת 
־חסידות גור, וויז'ניץ, אלה היו החומ

רים הקשים ביותר. 
את  הופך  לא  "חרדים"  לצלם 
האנשים לשמורת טבע איזוטרית? 

מצלם  שאני  חשתי  "בהתחלה   

־שבט מסוים. אחר כך הבנתי שכשמ
כירים באופן אישי הכול אחרת, הכול 
שהם  באנשים  מדובר  פה  משתנה. 
בני הדת שלי. וזה קשור אליי, הייתה 
משנה. יש לי זיקה. אני כבר לא שואל 
חוקר  ביקורתית, אלא  למה מבחינה 
מתוך העניין. חיפשתי את המקור של 
־הדברים, כל דבר שצילמתי ולא הב

נתי, כמו פטר חמור, וכל מיני מצוות 
נדירות אחרות, הטריד אותי אישית. 
־בהדרכתם של החברים החרדים שר

כשתי, הלכתי לספרים, בדקתי, לא רק 
ביקרתי. אני יכול לספר לך שעברתי 
לפני יום כיפור טקס מלקות. חטפתי 
באופן אישי. היה לי ברור שכדי לא 

לשפוט אני חייב להיות חלק" 
זה  שם  הרי  הנשים,  לגבי  מה 
הפתוחים  במקומות  גם  וטו. 

ביותר, ולך יש נשים בספר. 
מדברות  לא  ברחוב  "הנשים 
איתך, אבל בבית הן יושבות איתך 

־ומסבירות. באמצע הע
הר הספר,  על  ־בודה 

לי  שחסרות  גשתי 
נשים. התחלתי לחפש 

נשים בחתונות, בבתים, 
היה לי חשוב כי מבחינתם זה לא 

בסדר, הם לא רוצים שיהיו נשים. 
גיליתי שהן יותר פתוחות מהגברים, 
־הרבה מהן מפרנסות את הבית. יוד

עות יותר על העולם והן מדהימות. 
אחרי שהבינו שאני לא מישהו שבא 
לחפש את האם המרעיבה, שיתפו 

פעולה איתי".  
את הספר הוציא כהן מגן בעצמו, 
בגלל המצב בשוק הספרים ועריצות 
ההוצאות לאור, אבל התמונות שלו 
קנו שם עולמי, ומתוקף היותו צלם 
רויטרס, תמונות רבות מתוך הספר 
־פורסמו ב"ניו יורק טיימס" ובעיתו

נים נחשבים אחרים בעולם. הביקוש 
לדת, הוא אומר, חזק מאוד בעולם. 
וזו לא רק הדת היהודית, אבל בכל 
פעם שהתקרב חג, המפעילים שלו 

מרויטרס האיצו בו לצאת לצלם. 
לאורך עשור, מן הסתם ראית 
מה  קורים,  חברתיים  תהליכים 

הבנת על המגזר הזה? 
־ "אני חושב שאני האחרון שמ

תעד את החצרות כשהן עוד חומר 
והמחשב  האינטרנט  בגלל  גלם. 
שזה  אפילו  בבית,  לכולם  שיש 
־כשר, וחלקי, לרבנים כבר אין שלי

נעלמת.  טה בחשיפה. המסתוריות 
החילוני  לעולם  יותר  חשופים  הם 
ואני חשוף יותר אליהם. המודעות 
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הלילה, ליל המדענים, יהיו כל מוזיאוני המדע 
למבוגרים וילדים, פתוחים עד 22:00, הכניסה חופשית. 

בית התפוצות בת”א, יפתח את שעריה של התערוכה 
א־ב־גע־דע, תערוכה אינטראקטיבית שהיא גן שעשועים 

של ידע וכיף לילדים ולהורים, הכוללת משחקים סביב 
השפה העברית.

א אוהל כולם בשביל אחד
עוד סדר על אחוות גברים: שלושת המוסקטרים חוזרים 

אל המסך, עם אורלנדו בלום ומילה ג’ובוביץ’ והפעם 
בגרסת התלת מימד. הרומן האהוב של אלכסנדר דיומא 

זכה לגרסת פעולה בידי הבמאי פול אנדרסון. ומיום 
חמישי הבא, גם אתם תוכלו למלמל: “אחד בשביל כולם- 

כולם בשביל אחד”.

עינת ברזילי

תיקי מ השחקנית  תקבל  חר 
־דיין את פרס תיאטרון הקא
“המכו בהצגה  משחקה  על  ־מרי 

עולים  שמתארת  ההצגה,  לת״. 
בשנות ה־50, נשארה רלוונטית, 
אבל היא גם נוסטלגיה מדוייקת 
עסוקות  אמהות  שבה  לתקופה 

אכלו סרדינים ישר מהקופסה. 
בשם  דודים  היו  שלי  לאמא 
ולאה.  יוסף  שזה  ולייקה.  יוסל 
מי  וכל  מכולת,  להם  הייתה 

־שרצה לחם וחלב ידע איפה למ
עושה  הייתה  לייקה  אותם.  צוא 
את החשבון ביידיש מהירה, בדף 

ועט, ובלי קופה רושמת.
זכיתי  האחרונה  שבת  במוצאי 

לת קמה  המכולת  את  ־לראות 
מיטלפונ הלל  של  במחזה  ־חייה 

קט ותיאטרון הקאמרי, “המכולת״ 
לראשונה  עלה  והוא  לו,  קוראים 
תיקי  עם  מחדש,  ועובד  ב־1982, 
דיין בתפקיד הראשי לייטשה )לאה( 

ויוסל. בדיוק כמו הדודים שלי. 
הסיפור מתרחש בחנות קטנה 
מלוחים  דגים  חביות  בין  ביפו, 
ואח  סבא  בוגר,  בן  הורים,  גרים 
של אבא, רווק כותב שירה, שאין 
לו כלום משלו. המכולת הקטנה 
מפרנסת את כולם, ומהווה מרכז 
גם עבור השכנים, כולם מהגרים, 
וכולם  “משם״  סיפורים  לכולם 

־חולמים על חיים אחרים, עם מי
־שהו אחר, במקום אחר.  כולם רו

צים להיפטר מהמכולת הדחוסה, 
אבל גם נשענים עליה.

בתיאור  מאוד  מדייק  המחזה 
והשמח  הכנוע  האבא  הדמויות: 

הפ מהוריו  שסולד  הבן  ־בחלקו, 
מהמכולת״  “הגזלנים  שוטים, 

־ומאוהב לשווא בבת השכנים הנ
־שואה, השכנה הרכלנית שמחפ

שת חברה כדי לרכל איתה, ועל 
כולם עלתה תיקי דיין שנושאת 
ברגעים  גם  גבה  את ההצגה על 

הקצת איטיים שלה. 
בגי דיין אמינה מאוד  ־תיקי 

לום דמות קשת יום, אשת עמל, 
הסובבים  על  אחריות  שלוקחת 
רומנטית  בלתי  ישירה,  אותה, 
היא  ומטפלת.  חמה  מאוד  אבל 
היחידה שמסירה את הלוט מעל 
עיני בנה החולם, היא אומרת את 
ולאחיו  לסבא  טועה,  וגם  האמת 
נפלא  ההוזה של בעלה, שמגלם 

אלי בורנשטיין. 
בחלק  מסוימת  בעיה  יש 
שמתעכב  המחזה,  של  הראשון 
על  ומתעכב  מצב,  תיאור  על 

־פרטים ופרוצדורות בהליך המ
כירה של המכולת, ובחלק השני 
העלילה מואצת, והקונפליקטים 

־בהם לידי ביטוי ואז ההצגה הופ
כת מרגשת מאוד. 

החברתית,  המחאה  באווירת 
־מעניין לראות את הדרך שעש

תה מדינת ישראל, משנות ה־50, 
היה  ביותר  הגדול  החלום  בהם 
הפיצויים,  מכספי  חדשה  דירה 
ועד שנות ה 2000, בהם החלום 
הגדול ביותר הוא... דירה חדשה. 

־הנטל הכלכלי עדיין כבד, האפ
שרויות מוגבלות, אבל האווירה 
הצפופה, המשפחתית שבה לאיש 
אין פרטיות וכולם נשענים על 

־כולם היא שמונעת לברוח לגו
רל אחר. 

ביקורת תאטרון

זוכר אותה 
מהמכולת

לצילום כבר קיימת. אני יכול לספר 
לך שלקראת ברכת החמה, התנפלו 
עליי וממש רבו עליי! מכל החצרות 
קיבלתי טלפונים, כולם רצו לתעד 
את המצווה הנדירה הזו )מתרחשת 
28 שנה, ע.ב(. זה היה מוק־ ־פעם ב
דם בבוקר, לא היה לי כוח, התחננו 
שאבוא לצלם. חסידויות הכי חרדיות 
־נלחמו עליי. עשיתי אן דן דינו. הל

כתי לקרלין סטולין ברמות. טיפסנו 
אצלי  התייצבה  ולמחרת  ההר,  על 
בבית במודיעין משלחת לדרוש את 

הדיסק. זה היה רגע הזוי". 
רכשת חברים שם?

אישיים  קשרים  נוצרים  ברור,   
עם אנשים, והם אפילו הגיעו אליי 
לי  שיש  מאוד  והתפלאו  הביתה,  
מזוזות, שאין לי חזיר במקרר, שאני 
מפריד בין בשר וחלב. בעיניהם, לכל 
חילוני יש ראש של חזיר במקפיא. גם 
להם יש דרך לעשות עד אלינו. אבל 
יכולה  היא  רק  האישית,  ההיכרות 

לשבור את המיתוסים המופרכים". 

דוד וגוליית

“הנשים הרבה יותר פתוחות”

לחישה אחרונה מאימא לפני החופה

תיקי דיין ואבי אוריה 
צילום: מתוך אתר הקאמרי


