
שיישאר 
בינינו
בראש השנה נברא האדם הראשון, 
ואשתו - מתי נבראה? יש אומרים 
שנבראה ביחד עם האדם, ויש אומרים 
שנבראה שבוע אחריו. כך או כך, עצם 
השוני בין סיפורי הבריאה מלמד אותנו 
כלל חשוב בזוגיות, האיש והאישה 
במהותם נפרדים ומחוברים כאחד. 
על הניגודיות הזו בחיי הנישואין ועל 
העבודה הפנימית שהיא מזמנת, העלו 
בקיץ האחרון אורן ורחלי מושקוביץ 
הצגה. תמר צרור צפתה בהצגה וחזרה 
עם רשמים ותובנות. זוגיות, לא רק 
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נעמה ש  יצאה  פסח  לפני  בוע 
האיש  אבי,  לחג.  בגד  לקנות 
בנפש  הילדים  עם  נשאר  המפרגן, 
ולא  פחות  לא  להם,  וארגן  חפצה 
כשרה  )לא  אפייה  סדנת  יותר, 
הילדים  אכלו  ערב  לארוחת  לפסח(. 
וחטיפים  ממתקים  הבית  רחבי  בכל 
הלכו  ולקינוח  לפסח(,  כשרים  )לא 
היו  )כשהמצעים  המיטות  על  לישון 
לחסוך  )כדי  הבגדים  עם  בכביסה( 
שאין  משוכנע  היה  אבי  בכביסה(. 
אבא ובעל כמוהו בכל העולם, ואילו 

נעמה קצת פחות... 
לקנות  שהלכה  נעמה,  השני,  מהצד 
נכבדה  כמות  עם  חזרה  לחג,  בגד 
האוברדראפט  למרות  שקיות,  של 
שאין  בטוחה  היתה  נעמה  המאיים. 
אולם  החג,  לקראת  התחדשות  כמו 
אבי קצת פחות... סיטואציה מוכרת? 

ההצגה  של  גיבוריה  הם  ונעמה  אבי 
“לחישה“,  תיאטרון  של  “בינינו“ 
והתמונה שתוארה לעיל היא רק אחת 
הנישואין  מחיי  התמונות  שלל  מבין 
אורן  ידי  על  הבמה,  על  שמועלות 
זוגיות  על  הצגות  מושקוביץ.  ורחלי 
הייחודיות  אולם  חסרות,  לא  במגזר 
בני  ששני  בכך  היא  “בינינו“  בהצגה 
ו“נותנים  הזוג עומדים על במה אחת 
עד  אם  הצדדים.  לשני  הבמה“  את 
האשה,  של  קולה  את  שמענו  עכשיו 
אפשר  מעתה  האיש,  עם  הזדהינו  או 
לראות, כמעט בו-זמנית, מה מניע את 
האישה.  של  בליבה  עובר  ומה  האיש 

מעניין, לא?
הצפייה  ולסקרנות,  לעניין  ומעבר 
מהצד  התבוננות  מאפשרת  בהצגה 
על הקשר הזוגי, ובעצם גם התבוננות 
הצופה  אצל  שקורה  מה  על  פנימית, 
שנמצאת  מי  שאפילו  כך  בבית. 
ומטפחת  עובדת  זוגיות“,  ב“תודעת 
תופתע  שלה,  הזוגית  המערכת  את 
לא  שעדין  נוספים  רבדים  לגלות 
בזווית  ולהתחדש  אליהם,  הגיעה 
על הקשר שלה עם  הסתכלות חדשה 
אישּה. כך קורה שגם האיש שלא היה 
יוצא  ההלכה(,  גדרי  )בגלל  בהצגה 

נשכר מהיציאה של אשתו. 

מאחורי הקלעים
רחלי  מתפנה  להצגה,  הצגה  בין 
בנות  לשתי  אמא   ,)26( מושקוביץ 
ותושבת מעלה אפרים, לשיחה קצרה 

על מאחורי הקלעים של “בינינו“. 
מה הביא אתכם לבחור דווקא בנושא 

הזוגיות?
“בשנה החולפת למדתי קורס שנתי 
הקורס  שלם.  בבניין  כלות  בהדרכת 
הלכתי  ידע  חלקים,  לשני  התחלק 
אסתר  מהרבנית  שנלמד  מעמיק 
קתי  מהרבנית  זוגית  והעשרה  לבנון, 
אותי  שליוותה  המחשבה  מנדלביץ‘. 

לחדש  אפשר  כבר  ‘מה  הקורס,  לפני 
בהתחלה,  כבר  אותי  עזבה  בעניין?‘, 
שלימוד  ההבנה  הגיעה  ובמקומה 
ככל  אין-סופי.  הוא  הזה  התחום 
מגלים  אותו,  ולומדים  בו  שמעמיקים 

שיש עוד הרבה מה ללמוד.
בפסיכולוגיה  עסקו  “השיעורים 
ובהיבטים  בזוגיות  בתהליכים  זוגית, 
העלו  השיעור  כדי  ותוך  עליה,  שונים 
המשתתפות סיפורים שקרו להן, אותם 
הסיכומים  ליד  כהערות  לי  כתבתי 
במחברת. כשהסיפורים הצטברו הבנתי 

שעולה מהם אמירה חזקה. 
“יום אחד ישבנו במטבח, אורן ואני, 
כך  אימפרוביזציה.  לעשות  והתחלנו 
היה  זה  ההצגה.  של  הקטעים  נולדו 
מהסיפורים,  השראה  קבלת  תהליך, 
לקהל  והתאמתם  שלהם  העיבוד 
ייעוץ  בעזרת  נעשה  זאת  כל  ולבמה. 

אמנותי ורבני“. 
היועצת האמנותית היתה ורדה בן חור, 
הרוחני,  והליווי  מורה ממכללת אמונה, 
יהושע  הרב  של  הוא  רבות,  שנים  כבר 
וידר נוכחת בכל  וידר. “דמותו של הרב 
הצגה מחדש, לא רק במציאת פתרונות 

בעיקר  אלא  הלכה,  בענייני  יצירתיים 
הרוח  ובבחירת  האמירות  בליטוש 

שהתיאטרון מבקש ליצור“. 
שותפה משמעותית נוספת היא שני 
ושותפה  שחקנית  היא  “שני  שח“ם. 
היא  “בינינו“  ובהצגה  לתיאטרון, 
והסאונד,  התאורה  על  האחראית 
זוקפת  רחלי  רק“.  לא  בהחלט  אבל 
המיוחד  החן  את  שני  של  לזכותה 
הנסוך על הבמה, בבחירת התלבושות 

והאביזרים של התפאורה. 
שראשית  “בינינו“  סמלי,  באופן 
שלם,  בניין  של  בקורס  התהוותה 
בכנס  שלה  הבכורה  הצגת  את  הציגה 
בקיץ  שנערך  שלם  בניין  של  השנתי 
היו  הצופות  של  “התגובות  האחרון. 
עצמה  את  מצאה  אחת  כל  נלהבות, 
באחת מהסיטואציות שהיו על הבמה, 
לאחר  בקרבה.  זז  שמשהו  והרגישה 
שהיא  אשה  לי  כתבה  ההצגות  אחת 
בקשר  פשוט  לא  בשלב  כרגע  נמצאת 
בה  להפיח  הצליחה  וההצגה  הזוגי, 
תקווה לעתיד טוב יותר“. רחלי מוסיפה, 
“מבחינתי אפילו רק בשביל האשה הזו, 

היה שווה להפיק את ההצגה“. 

“נחש אותי“
מתפלאת  נעמה  להצגה:  ונחזור 
מדוע אבי לא מבין שעליו להדיח את 
הכלים, למרות שלא ביקשה זאת ממנו 
אחרת  ובהזדמנות  מפורש,  באופן 
הצלחה(  )וללא  הרף  ללא  אבי  מנסה 
נעמה  של  ליבה  תשומת  את  למשוך 
שמדברת בטלפון )על חשיבות הדיבור 

עם בן הזוג(. 
“הכוונה שלנו היתה להציף נושאים 
מזווית אחרת ולהראות איך הפרשנות 
יכולה להיות לרועץ בין בני הזוג“. גם 
אם לא התכוונו, רחלי ואורן מצליחים 
זוגיות  סדנת  הצופות  את  להעביר 
משתמשים  הם  כך  ולשם  מתומצתת, 
“היה  מאירות.  ובפנים  הומור  בהרבה 
להיות  צריכה  שההצגה  לנו  ברור 
קומית, כדי שהמסרים יתקבלו בקלות 
המהדהד  הצחוק  ואכן  ובשמחה“, 
הביקורת  ספיגת  על  מקל  באולם 
דפוסי  של  מחודשת  בחינה  ומאפשר 

התנהגות ישנים. 

“הכוונה שלנו היתה 

להציף נושאים מזווית 

אחרת ולהראות איך 

הפרשנות יכולה להיות 

לרועץ בין בני הזוג“

אבי מושקוביץ בהצגה
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“את המסרים 
ועל  בקפידה,  בחרנו 

לא  מאידך  הסצנה.  את  בנינו  גביהם 
בכפית,  הצופות  את  להאכיל  רצינו 
יוצא שהאמירות הן משמעותיות,  כך 
אך לא מועברות בדידקטיות. כל אחת 

יכולה לקחת את מה שמתאים לה“. 
וכשכל אחת לוקחת לתשומת ליבה 
מתגשמות  מההצגה,  קטנה  נקודה 
מושקוביץ  הזוג  בני  של  שאיפותיהם 
במציאות, “המטרה שלנו היא להוסיף 
כוח  להן  לתת  לנשים,  לעזור  טוב, 
ולאפשר להן להסתכל במבט אחר על 

הזוגיות ועל עצמן“. 
איך היתה העבודה על ההצגה? 

זוגית  מתנה  היתה  הזו  “ההצגה 
בשבילנו. תהליך הבניה שלה, העבודה 
עליה, וכמובן ההופעות עצמן, כל אלו 
עבודה  וכן  בשפע,  זוגי  זמן  לנו  זימנו 
ותשומת  רגישות,  סבלנות,  על  זוגית 
לב לפרטים הקטנים שבן הזוג משדר, 
גם ללא מילים. העבודה האינטנסיבית 
בנקיות  להיות  אותנו  הכריחה  ביחד 
מול בן הזוג, בלי להשאיר דברים בבטן. 

הכי הרבה חיכינו עד סוף החזרה... 
לשיחה  זמן  יום  מדי  גם  “קבענו 
לבימוי,  לטקסט,  קשורה  שלא  זוגית 
שקורה  מה  על  אלא  לתלבושות,  או 
ההפרדה  לנו  חשובה  באמת.  בינינו 
החיים  לבין  בתיאטרון  העיסוק  בין 
שלפעמים  למרות  שלנו,  הפרטיים 
ניתן  בלתי  שכמעט  מרגישים  אנחנו 
ושהתיאטרון  הדברים,  בין  להפריד 

הוא פשוט עוד ילד שלנו...“.
ארבע  כבר  יוצר  “לחישה“  תיאטרון 
שחקניות.  חמש  של  צוות  ובו  שנים 
הצגות,  שש  התיאטרון  יצר  כה  עד 
מורכבות  בסוגיות  עוסקות  וכולן 
מתוך העולם הנשי, “אנחנו מאמינות 
אנחנו  שבלחישה.  הפנימית  בעוצמה 
כח,  המון  טמון  שבנשים  מאמינות 
נחבא  או  רדום  הוא  שלעיתים  אלא 

הרי הכביסה.  ובין  )בכיור(  הכלים  אל 
מבקשות  אנחנו  שלנו  בהופעות 
להעיר את המקום האישי-הנשי הזה, 
ברגעים  כח  של  למקור  אותו  ולהפוך 
מבקשות  אנחנו  בחיים.  המאתגרים 
את  לשנות  אפשרות  שישנה  להזכיר 
הצניחה לצמיחה, ושזו אפשרות שמלך 
העולם טבע אותה מראשית הבריאה“. 
את  “כשהקמנו  בחיוך,  אומרת  רחלי 
נשי‘,  ‘תיאטרון  לו  קראנו  התיאטרון 
אבל בשנתיים האחרונות, מאז שאורן 
מבוקשת“  את  “הרי  להצגות  הצטרף 
ו“בינינו“, ההגדרה הפכה אצלנו בחצי 

בדיחה ל‘תיאטרון נשי וגבר‘...“.
הצעד  מהו  היצירה.  את  חיה  את 

הראשון לחיים יצירתיים? 
הוא  “הדבר הראשון שצריך לעשות 
הפרקטיות  את  להשאיר  לחלום...   -
והמעשיות בצד לרגע ולאפשר לדמיון 
אחרי  שאפשר.  רחוק  הכי  להגיע 
להוסיף  הגדולה,  שמתמקדים במטרה 
בכוחות  ולהשתמש  בעולם  טוב 
המיוחדים שניתנו לי, רק אז להתחיל 
עוד  ואחריו  בכיוון,  קטן  צעד  לצעוד 
בחשבונות  להישאר  לא  קטן.  צעד 
לא  כי  המון,  ולהתפלל  המצומצמים 
כך  לשם  צריך  חדשה,  דרך  לפרוץ  קל 

הרבה אמונה, גיבוי ותמיכה. 
עלינו  חובה  הגאולה,  בדור  “אנחנו 
להשתמש בכוחות שקיבלנו. חוץ מזה, 

הכל מאת שמיא“. 
תוכלי  טובה  לזוגיות  עצות  אילו 
לחלוק עימנו, במיוחד לקראת הימים 

הטובים )הבאים עלינו לטובה...(? 
במשך  שלמדתי  נקודות  כמה  “יש 
אותן.  ליישם  משתדלת  ואני  הזמן 
מהרבנית  למדתי  אותה  הראשונה, 
להכין  האישה  ועל  האיש  על  קתי: 
דברים,  עשרה  של  רשימה  בנפרד 
אותם,  שמשמחים  כגדולים,  קטנים 

הרשימות  את  להחליף  כך  ואחר 
הזה  הפשוט  הידע  מתוך  ביניהם. 
יוכלו לשמח אחד את השני  הזוג  בני 
בדיוק במה שמשמח אותם, ולא במה 

שנראה להם שמשמח את בן זוגם. 
“הנקודה השניה, ידועה ומוכרת, ואף 
מראש  זמן  לקבוע  כמו  אין  כן,  פי  על 
ממש  ביחד.  זוגית  שגרה  לשבירת 
אפשרות  שתהיה  ובלי  ביומן,  לרשום 
לגמרי  להוציא  והאחרונה,  לשנות! 
מהלקסיקון את המילים “אמרתי לך“... 
אלא  עצה,  לא  שהוא  נוסף,  “ודבר 
סיפור ששמעתי על זוג שנשוי חמישים 
יום אחד מצא הבעל להפתעתו  שנה: 
ובה  מוחבאת,  קופסה  הארון  בעומק 
הסריגה.  באמצע  וכיפה   ₪  10,000
הדבר,  לפשר  אשתו  את  שואל  הוא 
שמאז  לו  לספר  נאותה  היא  ולבסוף 
החתונה, בכל פעם שהיא כעסה עליו, 
היא הלכה לסרוג שורה בכיפה. הבעל 
שהיתה  הכיפה,  מגודל  מבסוט  היה 
בקופסה  יש  ‘ולמה  ושאל:  קטנה, 
‘זה‘, ענתה האשה, ‘מכל   ,‘?₪ 10,000

הכיפות שמכרתי‘...
“מהסיפור הזה אני לוקחת את המסר 
שכעס לא יכול להיות מתורגם לכיפות, 
למילים.  מתורגם  להיות  מוכרח  אלא 
מחשבה  מתוך  אלא  מיד,  שלא  בטח 
מוכרח  אבל  ומתונה  מבוקרת  ובצורה 
להיות מדובר. כי כעס או אכזבה שלא 

מדוברים - יהפכו עם הזמן לריחוק“.
נושאת  והיא  בפתח,  החדשה  השנה 
בכנפיה תפילות לבניין שלם, בניין אישי 
ובניין כללי. אם על זוג שמתחתן נאמר 
מחורבות  חורבה  בנה  “כאילו  שהוא 
מושקוביץ,  ורחלי  אורן  על  ירושלים“, 
לומר  אפשר  שחקנים,  היותם  למרות 

שמשלוח ידם הוא גם בבניה.
שתהא שנת בניה, שנה טובה!   

nofya.my@gmail.com  |  www.nofhayarden.com

מבצע	חורף

מעל	כולםנוף	אחד

קחי לך יום לשמוח ולצמוח
 ברוח, צבע וחומר
 ליצור דרך החושים
בחומרים של החיים

ליצור לעצמימעוף

מפגש שנתי

להרשמה ופרטים נוספים
rutventura@gmail.com
052-8903690

ב"ה

ירושלים
ימי ב'

מושב מעון
ימי ג'

דימונה
ימי ד'

בוקר של צבעים
מפגש רב השראה לנשים יוצרות בציור

ים של חומרים
נשים יוצרות ומפסלות חיבורים בחומרים עכשוויים

  בהנחיית רות ונטורה, אמנית רב תחומית 
ומנחה לפיתוח יצירתיות

לב מרחיבי  בנופים  איכות  סיורי 
לנשים האוהבות להתנסות בציור בשטח
ולהקשיב לטבע פתוחות להתבונן 
תוך התפתחות אישית יצירתית

בהנחיית רות ונטורה אמנית רב תחומית ומנחה לפיתוח יצירתיות

פני אדמה
סיור וציור בשטח

ימי רביעי אחת לחודש

להרשמה ופרטים נוספים:
www.susya.org.il | 02-9963424 | מרכז סיור ולימוד סוסיא

12 מפגשי ערב - בכל מפגש:
הרב עמוס נתנאל   �

עקרונות בחינוך וסיפורי תורה לגיל הרך  
מבט חדש על הוראת החומש  �
הרב יורם אליהו בראשית  
הרב גדי שר שלום ויקרא    
הרבנית עידית איצקוביץ   �

סוגיות בחינוך  

עלות שנתית: 300 ₪ 
למורות ולגננות: 250 ₪

לפרטים ולהרשמה
betmidrashmor@gmail.com   052-8553310 :מיכל

בס"ד

38   ראש השנה ה'תשע"ג


