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לומדת  שאני  ידע  אורן  כרווקים  "כשיצאנו 
משחק במכללת אמונה, אבל בין זה לבין לדמיין 
מרחק  היה  תיאטרון-  אצלנו  יוולד  אחד  שיום 
יעלה  הוא  וגם  יבוא  שיום  דמיין  לא  הוא  גדול. 
כשחקן על הבמה. האמת- גם אני לא דמיינתי 
את כל זה. האופק הסתיים פחות או יותר סביב 
מושקוביץ  רחלי  מספרת  כך  לדרמה",  מורה 
תיאטרון  הדרך.  תחילת  את  מתארת  כשהיא 
רחלי  של  הלימודים  במהלך  נולד  לחישה 
אליה  מדעת",  "שלא  שלה  היחיד  הצגת  דרך 
הצטרפה ההצגה "עקרת. בית" אותה יצרה עם 
ה'  "משם,  הגמר.  כפרויקט  ללימודים  שותפות 
גלגל אותנו בצורה מופלאה אל תיאטרון לחישה 
של היום. פשוט סיעתא דשמיא", היא מוסיפה. 
הגרעין הקשה של התיאטרון מורכב מרחלי ושני 
ובנוסף  הלימודים,  מאז  ושותפה  חברה  שח"ם, 
משתי שחקניות נוספות. לתוך המארג הנשי הזה 
אורן הונחת אפילו בהפתעת עצמו. "רחלי ושני 
דייטים, חשבתי  בנושא  הצגה חדשה  על  עבדו 
שרחלי צוחקת כשהיא שאלה אותי אם אני רוצה 

להצטרף. רק בחזרות קלטתי למה נכנסתי". 
מאוד  עולם  הוא  והזוגיות  השידוכים  עולם 
מורכב. כיצד אתם מתמודדים עימו על הבמה?  
המורכבים  בעולמות  לטפל  להתיימר  קשה 

לתת  באים  לא  אנחנו  במה.  על  האלו 
נקודות  להאיר  אלא  בכפית,  פתרונות 
מתעסקים  פחות  קצת  שאולי  וזוויות 
את  "הרי  בהצגות  הייחודיות  בהן. 
מבוקשת" ו"בינינו" שהן מביאות לבמה 

פתאום  הגברי.  הצד  את  הנשי  ולקהל 
את  גם  כשרואים  מתהפכת  סיטואציה 

מתארגנת  בחורה  איך  לראות  השני.  המתרס 
זה   – דייט  לפני  עובר  ולראות מה בחור  לדייט 
אפילו  בחומרה,  פחות  קצת  אותו  לשפוט  נותן 
שזה כולל מבחינתו 10 ₪ לקניית מיץ ועוגיות. 
כנ"ל בזוגיות - כשגבר מביא לבמה את המבט 
שבוע  לילדים  ארגן  שהוא  אפיה  יום  על  שלו 
לפני פסח, אולי הצופה בקהל רואה פתאום את 
בעלה אחרת, כשניסה לשטוף את הכלים וחשב 
שהסבון מיותר. יש עוד משקפיים להביט בהם. 

מי אמר שרק המסגרת שלי היא הנכונה?
שידוך  במציאת  לעזור  יכולה  הצגה  האם 
"אתנחתא  רק  שהיא  או  הזוגיות,  ובקידום 

קומית"?
קיבלנו לא מעט תגובות שההצגה "הרי את 
מבוקשת" גרמה לצופות נשואות בקהל לנסות 
להציע הצעות לחברות שעדיין מבוססות בביצה, 
"בינינו"  החדשה  ההצגה  על  רבות  ותגובות 

שגורמת לעבודה עצמית וזוגית בזוגיות. היה לנו 
חשוב להעלות את ההצגות שעוסקות בדייטים 
וזוגיות מזווית קומית, כי הנושאים לא קלים, ורב 
להעביר  אפשר  אי  הפשוט.  על  בהם  המורכב 
חייבים  נו".  נו  "נו  רק  חווה  כשהקהל  מסרים 
לעבור דרך הצחוק, ויש הרבה על מה לצחוק.  

איך זה להופיע כזוג על הבמה? זה לא מסובך 
להופיע יחד, להיחשף, לעשות חזרות?

לא  מקפידים  אנחנו  מדהימה.  חוויה  זו 
לא  האישיים,  חיינו  את  הבמה  על  להעלות 
נראית לנו נכונה החשיפה הזו, ואנחנו מעדיפים 
על  לבית.  שלנו  הפרטיים  החיים  את  לשמור 
מאיתנו,  שונות  דמויות  משחקים  אנחנו  הבמה 
גם  משפיע  שלנו  הזוגי  שהקשר  בודאי  אבל 
על הדמויות שעל הבמה. חזרות זו בכלל חוויה 
הראשוניות  החזרות  משפחתית.  ואפילו  זוגית 
מתחילות בבית, והבנות שלנו הן הקהל הראשון. 

ט"ו באב הוא זמן מיוחד לעיסוק בנושא הזוגיות. תיאטרון לחישה עוסק בכך כל 
השנה. זהו תיאטרון הפונה לקהל נשי ומעלה על הבמה הצגות העוסקות בתכנים 
של שידוכים, זוגיות ומשפחה ועוד צמתים בחיי האישה. אורן ורחלי מושקוביץ, 
זוג נשוי בחייהם האישיים ושחקנים על הבמה, מספרים איך הכל התחיל, מסבירים 
שאלת  על  ועונים  סבון,  בלי  כלים  ששוטף  בעל  על  זכות  מלמדים  בהצגה  איך 
הקלעים  מאחורי  אל  הצצה  קבלו  ההלכה.  על-פי  רק  מופיעים  איך   – השאלות 
של תיאטרון שלא רוצה לתת פתרונות בכפית, צומח ממגבלות ומלמד שיש עוד 

משקפיים שכדאי להביט דרכם על הזוגיות.

הצגה זוגית
עמית שולמן ׀ שיחה בראש יהודי עם אורן ורחלי מושקוביץ
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אורן מוסיף שהתיאטרון מזמן להם הרבה זמן 
זוגי: "אפילו הנסיעה להצגת היחיד של רחלי זה 
ורחלי  וחזור",  הלוך  הנסיעה  כפול,  איכות  זמן 
והתאורן  הסאונדמן  הנהג,  הוא  "אורן  מסבירה: 

בהצגת היחיד".
במטבח  מצטטים  עצמנו  את  מוצאים  אנחנו 
משפטים  לשבת,  הבישולים  באמצע  סצנות 
מההצגות הפכו להיות אצלנו הסלנג המשפחתי. 
אפשר לומר שמשהו מהדמויות קצת נטבע גם 

בנו.
האם אתם מתייעצים על התוכן עם רבנים? 

אורן: זכינו שהרב יהושע וידר הוא הרב שלנו, 
וגדול.  ואנחנו מתייעצים איתו על כל פרט קטן 
הלכתיות,  בשאלות  רק  לא  אותנו  מלווה  הוא 
בחינת  כמו   - עקרוניים  בבירורים  גם  אלא 
האמירות שלנו, ליטוש הטקסטים, בירור האוויר 
והאווירה מעבר להלכה הצרופה, ולא פעם הוא 
גם תורם לנו רעיונות והיבטים מהצד המקצועי. 
נכון  מכוונים  מרגישים  אנחנו  לנו.  גדולה  זכות 
אלא  "מהבטן"  ובוחרים  פועלים  לא  כשאנחנו 

בראיה רחבה ומדויקת יותר מלמעלה.
מה  לבידור.  ככלי  כלל  בדרך  משמש  תיאטרון 

מטרתכם בתיאטרון?
טוב  לפעול  היא  שלנו  הגדולה  המטרה 
אנחנו  מקבלים  שאנחנו  מהתגובות  בעולם. 
שמחים לשמוע שב"ה זה קורה. הנושאים האלה 
לפעמים  בהם.  לעסוק  בחרנו  ולכן  לנו  חשובים 
הם  ומשפחה  זוגיות  כמו  שנושאים  תחושה  יש 
"לעוסים", אבל היינו בטוחים ושלמים כשבחרנו 
בהם. הבית והמשפחה זה השורש, וטיפול שורש 

הוא חשוב מכולם.
חוששת  אני  הצגה  שלפני  קורה  אם  רחלי: 
לצחוק  ויפחדו  יבש,  יהיה  שהקהל  אורן  באזני 
המטרה  אל  תמיד  חוזר  אורן  אז  ו..  ו..  בקול 
בצד,  שלנו  והכבוד  ה'שואוו'  את  להניח   - הזו 
ולהתרכז בלאפשר לנשים לחזור מההצגה עם 

אל  הילדים,  אל  הזוג,  בן  אל  אחר  קצת  מבט 
פחות,  לא  חשובות  הנלוות  המטרות  גם  עצמן. 
לתת לאישה להניח ערב אחד את הכלים בכיור 
ולצאת להתאוורר, להתמלא, להתרגש ולצחוק. 

ההשקעה העצמית הזו נותנת הרבה כוח.
על-פי  ורק  נשים,  לפני  רק  מופיעים  אתם 

ההלכה. האם זה לא מסובך? 
שלא  שלנו  הרצון  השאלות...  שאלת  רחלי: 
הצלחה  לנו  שנראה  מה  לטובת  פינות  לעגל 
גבול.  בלי  והתמודדויות  אתגרים  לנו  מזמין 
כמו   – יצירתיות  בעזרת  שנפתרים  דברים  יש 
בה  מבוקשת"  את  "הרי  בהצגה  החלוקה 
על  יחד  שאנחנו  כך  שני,  וגם  שנינו  משחקים 
סיטואציה  אין  הבמה.  על  ושני  שאני  או  הבמה 
שאורן ושני נמצאים יחד על הבמה. כל החזרות 
בהתאם.  נערך  הכל   - הקלעים  אחורי  וחלוקת 
ותאורניות,  סאונדמניות  עם  רק  עובדים  אנחנו 
לבמה,  פאה  עם  עולות  אנו  כרווקות  בדמויות 

ועוד.
ואנחנו  להיפתר,  יכולים  שלא  דברים  ויש 
מוותרים  שאנחנו  נכון  בשמחה.  אותם  מקבלים 
למיניהם  פסטיבלים  עבודה,  הצעות  הרבה  על 
אחד  בקנה  עולה  לא  זה  כי  הופעות  והזמנת 
עם הדרך שלנו, ואנחנו שלמים ושמחים עם זה 
מאד. כשהיו רגעים שהתמרמרתי אורן היה דואג 
להזכיר לי ש"יש ברכה אמיתית רק במה שישר 

מול ה'". זה איפס וחיזק אותי כל פעם מחדש.
אורן: אחת התגובות שלא מפסיקה להישמע 
אחרי "בינינו" היא - "לא פייר שאי אפשר לצפות 
להבין  אפשר  מתבקש!".  זה  הבעל.  עם  בה 
דווקא  אולי  זאת,  ובכל  הזה,  הרצון  את  מאד 
מ"המגבלה" לכאורה שמעניקה רק לנשים את 
חוויית הצפייה יוצאת גם ברכה גדולה. זה מזמין 
ההצגה  על  לשיחה  בעלה  עם  לשבת  אישה 

ולדבר זוגיות. בהחלט חוויה מבורכת!
עם  מתמודדים  אתם  מדעת'  'שלא  בהצגה 

הקהל  כיצד   – בתשובה  וחזרה  בשאלה  חזרה 
מגיב להצגה זו? 

רחלי: ההצגה הוותיקה שלנו... ב"ה היא רצה 
כבר כארבע שנים, וכל פעם התגובות מדהימות 
עצמנו,  של  באבידות  נוגעת  ההצגה  מחדש. 
וצמיחה מחודשת בכל מיני מעגלים  במשברים 
הרוחני.  ובהקשר  המשפחה  בתוך  עצמי,  עם   -
במאה  חרדיות  בנות  מול  גם  עלתה  ההצגה 
שערים וגאולה, וגם מול קהל שאינו שומר תורה 
ומצוות - והתגובות חזקות מאד. לא פעם )אורן 
מתקן בחיוך: "תמיד"( ההצגה נגמרת בדמעות 

בקהל ועל במה.
בהצגה "עד סוף העולם" בחרתם להתמודד עם 
הסוגיה הסבוכה של בנות דתיות שיוצרת קשר 

זוגי עם ערבים. מהי ההשפעה של הצגה זו? 
לתופעה  "כשנחשפתי  משתפת:  רחלי 
הולכות  ואני  ששני  ברור  לי  היה  הזו  הנוראית 
בתחקירים  התחלנו  הצגה.  עליה  לעשות 
המקדימים, והממצאים היו מזעזעים. פעם חשבו 
חלשות,  באוכלוסיות  רק  מתרחשת  שהתופעה 
ושכבות  מגזרים  חוצה  שזה  מסתבר  היום 
ורחלי  בניה  בתהליך  ההצגה  סוציו-אקונומיות". 
מייחלת: "אני חולמת להגיע עם ההצגה הזו לכל 
אולפנה ומקיף. לצערנו זה קורה בכל מקום, גם 
אין  ביותר.  האיכותית  במשפחה  או  באולפנה 

ערובה".
לסיום, מהי השאיפה של התיאטרון לעתיד?

אנחנו מקווים שה' ייתן לנו הרבה כוח וכלים 
בריא  איזון  עם  ביחד  וליצור,  לצמוח  להמשיך 
עם חיי הבית והמשפחה שלנו, מבלי להסתנוור 
יהווה  לחישה  שתיאטרון  מקווים  ולהתבלבל. 
בהצגה  להתפנק  שרוצה  אישה  לכל  מענה 
נשית איכותית. מקווים לגדול גם בפן הפיזי של 
נחמד,  ספונסר  איזה  "למצוא  )אורן:  התיאטרון 
ובמשימה.  בתפקיד  וגם  לסמיטריילר"(,  לעבור 

מבחינתנו התיאטרון הוא שליחות.

לראות איך בחורה מתארגנת לדייט 
ולראות מה בחור עובר לפני דייט – זה 

נותן לשפוט אותם פחות בחומרה

מחפשת עבודה לשעות הערב?
למחלקת גיוס כספים של  "ראש יהודי" בירושלים,

דרושות בנות\נשות טלמרקטינג מקצועיות
לעבודה במשמרת ערב 16:00-21:00

rosh.or.11@gmail.com :קו"ח למייל
או בפלאפון: 0507850290 אוריה

לקראת הוצאת הספר 
“אורות חנן” בהוצאת “ראש יהודי”,  

נודה לכל מי שיש לו 
תמונה של הרב חנן פורת זצ”ל
שישלח לנו עם כיתוב המסביר 

באיזו הזדמנות צולמה. 

odedm@neto.net.il :נא לשלוח לדוא”ל


