
במבט מן הצד רחלי מושקוביץ )25( נראית בחורה 
דקות  כמה  אך מספיקות  הכלים.  אל  ונחבאת  עדינה 
פיה.  על  הקערה  את  להפוך  כדי  הבמה  על  שהיא 
מושקוביץ היא שחקנית בכל רמ"ח איבריה. בעדינות, 

במתיקות אך עם כל הנשמה. 

וכשסיימה  "אמונה"  במכללת  תיאטרון  למדה  היא 
בו  אישה",  לך,  "לחישה  הנשי,  התיאטרון  את  הקימה 
שותפות עוד חמש שחקניות. בעלה, אורן, שהיה אמון 
עד אז על הצד הטכני והלוגיסטי של התיאטרון, הצטרף 

לאחרונה אל קדמת הבמה, לשחק יחד איתה.   

עדי אהרון

הלוחשות 
לנשים

צוות תיאטרון לחישה, אותו הקימה רחלי מושקוביץ, עוסק בסוגיות שונות מעולמן של הנשים: 
בחירת בני זוג, זוגיות, ציפיה ללידה, צחוק, כאב ועוד. "בסוף ההצגה את תהיי אישה אחרת", 

מבטיחות צוות התיאטרון
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חדש! גיליון תמוז

"לחישה"  בתיאטרון  לעשייה  מלאה  שותפה 
מוכשרת  שחקנית   ,)27( שח"ם  שני  היא 
המשחק  שמלבד  להפליא,  וטמפרמנטית 
עיצוב  על  גם  אמונה  היא  המשותף  והבימוי 

הבמה והתלבושות. 
אחת  שכל  מאחוריהן,  כבר  הצגות  חמש 
במרץ  עובדות  הן  כעת  מקודמתה.  מפתיעה 
 - העולם"  סוף  "עד  השישית,  ההצגה  על 
יהודיות  בנות  של  הכאוב  בנושא  שמתעסקת 
הוא  שלנו  "המוטו  ערבים.  עם  שהולכות 
מדוברים  כך  כל  שלא  נושאים  עם  להתעסק 
מנהלת  מושקוביץ,  מסבירה  ומטופלים" 
בשביל  וגדול  כאוב  נושא  "זה  התיאטרון. 
"שלא  היחיד שלה  בצד". בהצגת  להניח אותו 
מדעת", המבוססת על סיפורה של קיבוצניקית 
בת טובים שברחה להודו ועברה מסע חיפוש, 
צפו  שאיבדה,  מה  כל  את  מצאה  שבסופו 
מושבניקיות  וגם  שערים  ממאה  חרדיות  גם 
חילוניות. גם מושקוביץ ובעלה, דתיים למשעי, 
יחד עם שתי בנותיהם, בחרו להתגורר בישוב 
"מעלה אפרים" שבבקעת הירדן, ישוב לא דתי 

בהגדרתו, ולא בכדי.
מדוע התיאטרון נקרא בשם "לחישה"?

"היה לנו על הנושא פולמוס שלם, כי בחירת 
שם זה ממש מהות והיה חשוב לנו לבחור שם 
הורים  התיאטרון.  של  המהות  את  שיבטא 
רוח  בהם  נזרקת  שלהם  לילד  שם  שבוחרים 
היא  לזה"  נזכה  אנחנו  שגם  וקיווינו  הקודש 
גדולות.  עוצמות  יש  "בלחישה  בחיוך.  נזכרת 
לחישה אולי נשמעת כמו משהו אנמי אך היא 
עוצמתית כל כך. יש בה המון כח. כח של שקט. 

כח של אישה. 
"ויותר מזה, כדי ללחוש צריך להתקרב. צריך 
להיות מוכנים להקשיב. וזה מה שאנחנו רוצים 
להיפתח  לקהל  לתת  בתיאטרון שלנו.  לעשות 
ולהקשיב ולשמוע דברים נסתרים שבנפש. זהו 
מתפללים  ואנחנו  בתפילות  שמלא  תיאטרון 

שהוא יעשה את העבודה שלו לשם שמיים". 

שישה שידוכים בזכות המעשר היומי

ב"בניין  לכנס  השבוע  שהגיעו  נשים  מאות 

שלם" צפו בהצגה שלהם, "הרי את מבוקשת". 
גם היא לא ממש הצגה סטנדרטית. 

בנושא  הצגה  "עוד"  אינה  המדוברת  ההצגה 
לא  זה  אך  משעשעת,  היא  נכון,  שידוכים. 
ההצגה  של  העיקרית  המטרה  שלה.  האישיו 
היא לתת לבנות הצופות ארגז כלים לצאת עימו 
הן  תמיד  שלא  מה  המפרך.  השידוכים  למסע 
מקבלות באולפנה או במדרשה בה הן לומדות. 

לכן, הן פונות גם לבנות צעירות, שעדיין לא 
החלו "לצאת" לדייטים. הבנות הבוגרות יותר 
זוכות מהן להצגה בגרסה קצת שונה. אך בשתי 
מנחה- ישנה  עצמה  ההצגה  מלבד  הגרסאות 
בסוף  הקהל  עם  דיון  שמפתחת  קוואצ'רית 
אישית.  מסע  חוברת  לחילופין,  או  סצינה  כל 
ובזמן  הכסא,  על  צופה  לכל  מחכה  "החוברת 
לעצמה  מעלה  אחת  כל  תמונות  בין  המעבר 
לעצמה.  ותשובות  מחשבות  תובנות,  בחוברת 
זה תהליך משמעותי ומשקף מאד, מבט מחודד 
מתאימים  אנחנו  עצמי.  את  לפגוש   - פנימה 
מסע  או  מנחה   - היעד  לקהל  התכנית  את 

עצמי עם החוברות" מסבירה רחלי.
שני  עם  משחקת  לא  היא  בהן  בסצינות 
בעלה  לצד  גם  משחקת  מושקוביץ  שח"ם, 
נופך  )בסצינות נפרדות(. מה שבהחלט מוסיף 

לאווירה הזוגית ממילא. 
איך נולדה ההצגה הלא שגרתית הזו? 

בית"  "עקרת.  שלנו  ההצגה  עם  "הופענו 
ב"בית אורות" בירושלים. היה ערב נשים גדול, 
ניגשה  מיוחדת. בסוף ההופעה  היתה  וההצגה 
ראש  של  אשתו  אייזק,  טובי  הרבנית  אלינו 
שאלה  היא  נהנתה.  שמאד  וסיפרה  הישיבה 
פי בקשה.  על  לה הצגה  "להמציא"  נוכל  האם 
לחיי  "הכנה  מסלול  מנהלת  שהיא  מסתבר 
משפחה" באולפנת חורב בירושלים. מדי שנה 
היא פנתה לקבוצות תיאטרון בבקשה הזו אך 

ההצגות שיצרו לא התאימו לה". 
במרץ  לעבוד  והחלו  הכפפה  את  הרימו  הן 
כי  שמעה  איזק  כשהרבנית  שנה.  לחצי  מעל 
ישחק  רחלי  של  בעלה  שגם  אפשרות  ישנה 
קפצה  היא  אז,  עד  קרה  שלא  מה  הבמה,  על 

"כדי ללחוש 

צריך להתקרב. 

צריך להיות 

מוכנים 

להקשיב. וזה 

מה שאנחנו 

רוצים לעשות 

בתיאטרון 

שלנו. לתת 

לקהל להיפתח 

ולהקשיב 

ולשמוע 

דברים נסתרים 

שבנפש"
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עד  היה  "בעלי  ידיים.  בשתי  ההזדמנות  על 
מנהל  הכספים,  איש  הקלעים,  מאחורי  אז 
הלוגיסטיקה, ופתאום הפך שחקן. ידעתי שיש 
לו את זה אך הוא לא למד משחק באופן רשמי. 
מרגע שהחלטנו שהולכים על זה, במשך מספר 
יסודות  את  בערבים  אצלי  למד  הוא  חודשים 
הפכה  שלו  הטבעית  הלב  ונטיית  המשחק 

למקצועית", היא צוחקת. 
מדוע בחרתן לדון בנושא עם בנות צעירות 

שעוד לא נכנסו לתוך עולם השידוכים? 
אחד  אף  החיים,  בהמשך  כי  הידיעה  "מתוך 
לא ידבר איתן על זה בצורה מסודרת ולפעמים 
עם  ויוצאת  זה  כל  בתוך  לאיבוד  הולכת  בת 
בכלל  היא  למה  מושג  של  שמץ  בלי  בחורים 
לכולן  לא  לחפש.  אמורה  היא  מה  או  יוצאת, 
יש את מי לשאול וההצגה מכינה אותן ונותנת 

להן כלים שהם כמו צידה לדרך". 

גם לצעירות וגם לבוגרות

את ההצגה הם בנו ביסודיות רבה. מושקוביץ 
הרבה  אחרי  שנולדו  הטקסטים  את  כתבה 
הייתה  תמיד  טובי  הרבנית  ושינויים.  חשיבה 
של  יועצות  גם  כמוה  ומייעצת.  מכוונת  ברקע, 
אגודת ישפ"ה והרב יהושע וידר, רב התיאטרון 
העלו  הם  שלהם  הבכורה  הצגת  את  שלהם. 
כמובן באולפנת חורב, שם מלמדת הרבנית טובי 

ומאז, התגובות המפרגנות לא איחרו לבוא. 
לצפות  אחראית  הגיעה  שלם"  "מ"בניין 
בהצגה ועלה הרעיון שנופיע אצלם. הצענו לה 
להופיע בכנס הצעירות שלהן, אך היא הפתיעה 
רווקות  למסלול  דווקא  שנגיע  וביקשה  אותנו 

הבוגר בכנס הנשים", נזכרת רחלי.
הבוגרת  הגרסה  עם  הופיעו  הן  שלם  בבניין 
מסע  חוברות  מחלקות  הן  בה  ההצגה,  של 
מכך  הופתעו  הן  ואפילו  צופה,  לכל  אישיות 

בוגרות הגיעו לצפות בהן שם,  שלא רק בנות 
אלא גם לא מעט אימהות. 

כשצפיתי במושקוביץ משחקת על הבמה את 
הבחורה הרווקה המיואשת, היייתי בטוחה כי 
לא,  אם  כי  מפואר.  שידוכים  עבר  מאחוריה 
איך ייתכן שהיא וחברתה להצגה, שני שח"ם, 
כה  בנושא  ולגעת  לשחק  כך  כל  מיטיבות 
רגיש? אך בשיחה שלאחר מכן, הפתיעה אותי 
שנת  אחרי  מוקדם,  "התחתנתי  מושקוביץ. 
שירות ושנת לימודים ראשונה בתיאטרון" היא 
מחייכת, ספק מתנצלת. "אבל הספקתי לחוות 

אי אלו דייטים". גם שח"ם נשואה זה מכבר. 
טעון,  כזה  בנושא  לעסוק  אותך  מביא  מה 

שלא הספקת לחוות ממנו יותר מדי?
היה  לא  לנושא  בעלי  ושל  שלי  "החיבור 
מתוך  יותר  אלא  בעצמנו  שחווינו  מה  מתוך 
שהתחתנו  לאחר  החתונה.  אחרי  שעשינו  מה 
ממש  עשינו  זמן.  המון  הזה  לנושא  הקדשנו 
היתה  ה'  וברוך  לשידוכים  יומי"  זמן  "מעשר 
זוגות   6 שידכנו  מופלאה.  דשמיא  סיעתא  לנו 
מחברות  התחיל  זה  נשואים.  הם  שהיום 
הכל  סידרנו  טבעי,  באופן  שהכרנו  וחברים 
בדף בודד שעם הזמן הפכה למחברת שלאחר 
מכן התרחבה לקלסר עם דפים ותמונות והפך 
במסע  אנשים  הרבה  ליווינו  גדול.  למשהו 
השידוכים שלהם וחווינו איתם את החוויות". 

המטרה העיקרית של ההצגה 

היא לתת לבנות הצופות 

ארגז כלים לצאת עימו למסע 

השידוכים המפרך. מה שלא 

תמיד הן מקבלות באולפנה או 

במדרשה בה הן לומדות

בחיפההרב מיכי יוספי 
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