
חילונית, חרדית, חוזרת בתשובה, אלמנת צה"ל וכמה 
דוסיות נכנסו לחדר אחד. מה יצא? בדיחה, כמובן! בקבוצת 
תיאטרון הפלייבק 'פפריקה' קרו עוד הרבה דברים טובים: 

מערך הסברה למתנחלים, ריפוי אישי והרבה צחוקים 

על תיאטרון פלייבק בטח שמעתן. מן הסתם גם 
אפילו  ואולי  כזה,  תיאטרון  של  בהופעה  הייתן 
כבש  ספק  ללא  הפלייבק  סיפור.  שם  סיפרתן 
את מדינתנו בסערה, ולמעשה הוא עדיין כובש. 

 עוד ועוד קבוצות פלייבק נפתחות, ובכל זאת   

פפריקה
קצת

עתיה זר
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למי שאיכשהו לא נתקלה במופע 
במופע  תקציר:  להלן  פלייבק, 
למתנדב  קורא  המנחה  פלייבק 
שקרה  אישי  סיפור  לספר  מהקהל 
או  כואב  סיפור  להיות  יכול  זה  לו. 
המספר.  של  בחירתו  לפי  מצחיק, 
השחקנים  צוות  הסיפור  בסיום 
ומתחיל  כדקה  במשך  מתייעץ 
על  מבוססת  שעלילתה  בהצגה 
מהקהל.  המתנדב  שסיפר  המקרה 
הופעה.  כדי  תוך  מתרחש  הכול 
הסיטואציה  את  בוחרים  השחקנים 
ואת המילים תוך כדי משחק, ולרוב 
יש גם נגן שמלווה את ההתרחשות 
כזו  הצגה  כל  מתאימה.  במנגינה 
נקראת שיקוף. בדרך כלל יש שניים 
סיפור,  לכל  שיקופים  שלושה  או 
הסיפור  את  מציג  מהם  אחד  וכל 

מנקודת מבט אחרת. 

אחת  נפגשת  'פפריקה'  קבוצת 
בנות  כזו  פעם  ובכל  לשבוע, 
סיפורים  מספרות  הקבוצה 
שיקופים,  להן  עושות  וחברותיהן 
דבר היוצר בסופו של דבר היכרות 
שלנו  "המוטיב  וקרבה.  עמוקה 
לתת  רוצות  אנחנו  מתנה  איזו  הוא 
לו  כדי שיהיה  למספר. מה לעשות 

טוב יותר", אומרת ציונה. 

מקומית  כסדנה  שהתחיל  מה 
ברחבי  שמופיעה  לקבוצה  הפך 
קודם  התחיל  זה  בעצם  הארץ. 
שבבנימין  טלמון  כשביישוב  לכן, 
אודליה  פלייבק.  הופעת  הייתה 
על  סיפרה  בהופעה,  שצפתה  ברט, 
היישוב  תושבת  עברוני,  לריקי  כך 
וארגנו  התלהבו  הן  הסמוך.  דולב 
מהסביבה.  לנשים  בפלייבק  סדנה 
פלייבק  לקורס  הלכו  בהמשך 
באוניברסיטת בר אילן, וכשהסתיים 
קבוצה  להקים  החליטו  הקורס 
המורה  ותופיע.  פלייבק  שתלמד 

שלימד אותן בבר אילן הגיע אליהן 
לדולב, לסטודיו שריקי בנתה בחצר 
)"זה היה בתקופת ההקפאה,  הבית 
והמתמידות  אותו"(,  הרסו  כמעט 
לקבוצת  להגיע התגבשו  שהמשיכו 
 - חזון  קצת  יוזמה,  קצת  'פפריקה'. 
ערכית  יהודית  יצירה  עוד  לנו  והרי 
במיטבה ועוד נשים שמביאות לידי 

ביטוי את כישרונן המיוחד. 

בוחן  ככה,  יושב  הקהל  "לפעמים 
אותך", אומרת אודליה ברט, "ואחרי 
זה  זז.  משהו  נשבר.  זה  דקות  כמה 
הכוח של אומנות, ששובר מחיצות 
למדה  כשאודליה  וסטריאוטיפים". 
מרגלית  גם  איתה  למדה  אילן,  בבר 
גינדי, אישה חילונית שהתגוררה אז 
קבוצת  את  פתחה  כשריקי  בחולון. 
באופן  הצטרפה  מרגלית  הפלייבק 
מחיצות  שוברת  אומנות  טבעי, 
הראשוני  ""הקושי  אמרנו?  כבר 
נזכרת  המחסום",  את  לעבור  היה 
מרגלית, "זה היה כמו לנסוע לחו"ל. 
היה  הכול  בקבוצה,  כך,  אחר  גם 
שונה בשבילי. אבל בסופו של דבר 
מה שראיתי זה את הפלייבק, שלא 

היה סביב משהו דתי".

מן הסתם כשהקבוצה דתית והקהל 
דתי עולים גם תכנים דתיים.

"אבל התוכן הדתי מחובר לרגש", 
ההופעות  "באחת  מרגלית,  אומרת 
שסיפרה  בתשובה  חוזרת  הייתה 
סיפור מלא במושגים מעולם הדת, 
והיא  שיש,  זרמים  מיני  כל  על 
יפה.  אליה  התייחסו  שלא  סיפרה 
מה  מבינה  לא  לבנות שאני  אמרתי 
מישהי אמרה  אז  להגיד,  רוצה  היא 
אכזבה,  על  סיפור  בעצם  שזה 
החוויה  דווקא  לאו  זרות,  שונות, 

הספציפית הזו". 

ריקי,  מצטטת  מגזר",  אין  "לרגש 
 מנהלת התיאטרון, משהו שאמרו   

יש משהו מיוחד בקבוצת הפלייבק 
שלוש  המונה  'פפריקה',  הנשית 
שנפגשת  קבוצה  שחקניות.  עשרה 
קרוב  כבר  דולב  ביישוב  שבוע  מדי 

לשלוש שנים. 

פלייבק  במופע  שהייתי  "אחרי 
אהיה  אחד  שיום  לעצמי  אמרתי 
אומרת  השחקנים",  של  בצד  שם, 
השחקניות  אחת  נתנאל,  ציונה 
בעלה  את  שכלה  ציונה  ב'פפריקה'. 
לפני  יצוקה'  'עופרת  במבצע  יוני 
הגיעה  ל'פפריקה'  שנים.  ארבע 
במקרה, לאחר שחברה העבירה לה 
הקבוצה.  פתיחת  על  המבשר  מייל 

לי  התחשק  לא  נפל  שיוני  "אחרי 
הלכתי  ולא  אחד,  אף  עם  לדבר 
לשום טיפול פסיכולוגי. חברה שלי, 
והיא  קטיף  מגוש  בגירוש  שהייתה 
פלייבק  למופע  הלכה  סגורה,  מאוד 
והם  שלה,  הסיפור  את  שם  וסיפרה 
כשהיא  מטורף.  שיקוף  לה  עשו 
סיפרה לי את זה, חשבתי שזה משהו 

שגם אני רוצה לעשות. 

וסיפרתי  פלייבק  למופע  הגעתי 
הפה,  את  פתחתי  שלי.  הסיפור  את 
זה היה מאוד אמיץ מצדי, והם עשו 
אחר  שנתיים  מדהים".  שיקוף  לי 
נשים  לקבוצת  ציונה  הצטרפה  כך 

 ריקי: 
לרגש אין מגזר. 

בפלייבק אתה 
שומע סיפור שהוא 
בעצם רגשי. גם אם 
זה קשור לעדה או 

למגזר, צריך לחפור 
למה הבנאדם מספר 

את זה. הסיפורים 
הם אוניברסליים 

ובמפגש  פלייבק,  ללמוד  שהחלה 
"לא  להיפתח.  החליטה  השלישי 
הייתה לי יציאה כזו מאז שיוני נפל", 
"כי הייתי חסומה עם  היא מתוודה, 
נפתחתי.  פתאום  ובקבוצה  כולם. 
וברגע שנפתחתי התעורר בי גם רצון 
להרחיב  החליטה  ציונה  לשחק". 
המשחק,  בתחום  השכלתה  את 
בקבוצת  השבועית  לסדנה  ובנוסף 
משחק  ללמוד  הלכה  הפלייבק 
מעבירה  היא  היום  ב'אספקלריא'. 
השכונתי  במתנ"ס  דרמה  חוגי 
שיקופים  עושה  וגם  זאב,  בגבעת 
הארבע.  בת  בתה  מעיין,  עם  בבית 

תיאטרון פפריקה בהרכב מלא
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ריקי: "היה מישהו שאמר לנו פעם 
אז  שהתכוונתי',  מה  לא  ממש  'זה 
לפעמים  תיקון.  שיקוף  לו  הצענו 
מדי,  רחוק  שהלכנו  לנו  אומרים 
'סליחה,  שאמרה  אישה  והייתה 
אנחנו  אותי'.  מצחיק  לא  ממש  זה 
לומדות להיות יותר רגישות ולשים 
לב, כי זה קורה נורא מהר ואין זמן 

לחשוב על הכול".

ההופעות  את  מלווה  יצחקי  ליאת 
מפרגנת  היא  ובשירה.  בנגינה 
בכל  התבונה  את  לריקי  "יש  לריקי: 
אומרת,  היא  לצחוק",  שקשור  מה 
אימהות.  שכולן  יתרון  זה  "ובכלל, 
שחקנית,  היא  הכול,  היא  אימא 
פסיכולוגית, בכוננות ספיגה מתמדת, 

זה מאפשר יותר חיבור לקהל". 

את  מלווה  אשר  מליאת,  חוץ 
זמרת  גם  שהיא  בשירה,  המופע 

בפרס  זכתה  ואף  עצמה  בזכות 
דפנה,  גם  בקבוצה  חברה  אקו"ם, 
שיקוף  גם  בפלייבק  משלבת  אשר 

מקטעי מחול. 

נולדה  בתשובה,  חוזרת  דפנה, 
היא  חמש  מגיל  המחול.  לתוך 
במגמת  למדה  בתיכון  מופיעה, 
מחול ולאחר הצבא רקדה בספינות 
ובמקביל  ובמלונות,  שעשועים 
שונים.  בסגנונות  מחול  לימדה 
ללמוד  החליטה  ושש  עשרים  בגיל 
להודו,  טסה  היא  הודי.  מחול 
וימים אחדים אחרי שהגיעה חלתה 
שבו  השבוע  קשה.  בדיזנטריה 
לשאלות  אפשר  במיטה  שכבה 
שניקרו בה כל הזמן לצוף ולעלות, 
לחפש  החליטה  וכשהחלימה 
תשובות. היא נשארה בהודו ובמשך 

עד   לגורו,  מגורו  נדדה  חודשים 

 מרגלית: 
הרבה אנשים 
מרימים גבה 
כשהם שומעים על 
הקבוצה שלי. אבל 
יש קסם בקבוצה 
שלנו. יש קבלה 
גדולה, בשום 
שלב לא הרגשתי 
ששופטים אותי

סיפור  שומע  אתה  "בפלייבק  לה, 
שהוא בעצם רגשי. גם אם זה קשור 
לעדה או למגזר, צריך לחפור למה 
הסיפורים  זה.  את  מספר  הבנאדם 
בזכות  אולי  אז  אוניברסליים".  הם 
מגזר,  אין  שלרגש  הזו,  התובנה 
מרגלית מרגישה מאוד נוח בקבוצה, 
והיא ממשיכה להגיע למרות שכבר 
לגור  עברה  משנתיים  יותר  לפני 
פעם  בצפון.  אשר  חניתה  בקיבוץ 
בשבוע היא משאירה את שני ילדיה 
עם בעלה, ויוצאת למסע של שלוש 
בסביבתי  "יש  דולב.  עד  שעות 
פלייבק,  שעושות  קבוצות  הרבה 
כשהם  גבה  מרימים  אנשים  והרבה 
ושאני  שלי,  הקבוצה  על  שומעים 
לפגוש  כדי  רחוק  כך  כל  נוסעת 
בקבוצה  קסם  יש  אבל  הבנות.  את 
שלנו. אוסף של נשים מדהימות. הן 
נותנות לי הרבה גם לחיים האישיים 
לנסוע  לי  שווה  לעבודה.  גם  שלי, 
איתן.  ולעבוד  אותן  לפגוש  בשביל 
לא  שלב  בשום  גדולה,  קבלה  יש 
מכבדים  אותי.  ששופטים  הרגשתי 

את המקום שאני נמצאת בו".

ללקויי  מורה  היא  מרגלית 
היא  לצפון  המעבר  את  שמיעה. 
שעברה  התהליך  לזכות  זוקפת 
"הפלייבק הביא  בקבוצת הפלייבק: 
לראות  לי  שגרמו  לתובנות  אותי 
מנקודות  אחרת,  בצורה  החיים  את 
מבט נוספות. היום אני אחרת, יותר 

לוקחת הזדמנויות שבאות". 

את  הנשים  מכנות  בתיאטרון 
"זה  המחמד".  "חילונית  מרגלית 
אומרת.  היא  הזה",  הכינוי  לי  בסדר 
חלק  זה  שייכת.  מרגישה  "אני 
על  מספרת  מרגלית  מהמשפחה". 
שלמדה  הדתי  מהעולם  מושגים 
בשיבושים  לעתים  כי  אם  הזמן,  עם 
נגיעה".  מרחק  "שמירת  כמו  קלים, 

חינוך  שאיש  למשל,  למדה,  היא 
בתלמידה,  כלל  לגעת  אמור  לא 
הבעל  משפחתית  ושבסיטואציה 
במיוחד  את אשתו,  לנשק  אמור  לא 
חרדי.  קהל  בפני  היא  כשההצגה 
לפלייבק,  קשר  בלי  לה,  נתחדש 
ללמוד  הולכות  דתיות  שבנות 
בפנימייה לא רק כשיש בעיות בבית. 
לקוית  תלמידה  להבין  יכלה  כך 
שמיעה שניסתה להתקבל לאולפנה. 

אישה  סיפרה  ההופעות  באחת 
החמיצו  ילדיה  אחד  שיום  כך  על 
את  ובילו  הספר  לבית  ההסעה  את 
בשמש  השעשועים  בגן  היום  כל 
שבה  הצהריים  שעת  עד  הקופחת, 
חזרו כרגיל, לכאורה, הביתה. לאחר 
באוזני  התוודו  הם  שעות  כמה 
סיפרה  האישה  כך.  על  אביהם 
שהילדים  כך  על  גם  שהצטערה, 
שהם  כך  על  וגם  בחוץ,  שעות  היו 
בסופו  המעשה  את  לגלות  העדיפו 
באחד  לאביהם.  דווקא  דבר  של 
בגן  הילדים  נראו  השיקופים 
המשחקים, כשמולם עומדות נשים 
באימוץ  ודנות  הרווחה  ממחלקת 
באוזני  תיארו  הילדים  שלהם. 
שאין  הנורא,  מצבם  את  הנשים 
אוכל ורע להם, אך כשהגיעה שעת 
הצהריים - השעה שבה היו חוזרים 
הביתה אם היו הולכים לבית הספר 

- הם אמרו "אנחנו רצים לאימא".  

אותה  למה  להבין  מנסה  "את 
הזה",  הסיפור  את  סיפרה  אישה 
בעצם  "היא  ברט,  אודליה  אומרת 
אימא  שהיא  אישור  לקבל  רצתה 
ההרגשה  עם  הלכה  היא  כי  טובה, 
ממנה.  מפחדים  שלה  שהילדים 
שהכול  הבינה  היא  הזה  בשיקוף 
והם אוהבים אותה. העניין  שטויות 

הוא לזהות את הצורך".

באיזו  תקועים  לפעמים  "אנשים 

חוויה בחיים שלהם", אומרת דקלה 
ב'פפריקה',  היא  גם  שמשחקת  זר, 
הפלייבק  אותם.  חוסם  זה  "וזהו, 
המקום  את  לשחרר  להם  מאפשר 
הזה. לראות את הסיפור במשקפיים 
אחרים. אם מישהי בקונפליקט עם 
את  לה  להציג  אפשר  שלה,  אימא 

הסיפור מהזווית של הֵאם". 

מתחלקים  איך  הבמה,  על  תכל'ס 
התפקידים?

להחליט.  דקה  לנו  "יש  אודליה: 
תפקיד  רוצה  מאוד  מישהי  אם 
למישהי  יש  לה.  נותנים  אז  מסוים 
יש  איתה.  הולכות  והאחרות  רעיון 
איזה חיבור. כשאני עולה לבמה אני 
סומכת על החברות שלי שיצא מזה 
משהו, כי אנחנו צוות. פלייבק טוב 
אין  לשחקניות  אם  להיות  יכול  לא 

אמון מלא זו בזו".

השיקוף  את  "כשמתחילים  ריקי: 
וזה  יהיה,  מה  מושג  באמת  אין 
אחת  כל  כי  מידות  עבודת  הרבה 
'היא  עליה  שיגידו  זו  להיות  רוצה 
רואים  ואנחנו  תותחית',  הייתה 
פעם  בכל  נותן  הקב"ה  איך  ממש 

למישהי אחרת".

דקלה: "כשהיו לי מחשבות לעזוב 
זה,  בגלל  היה  זה  הפלייבק  את 
על  איתי  בנות  עוד  יש  שפתאום 
ואני  מוכן,  טקסט  לי  ואין  הבמה, 
אם  יודעת  לא  יהיה,  מה  יודעת  לא 
למספר.  המתנה  את  לתת  אצליח 

אבל נשארתי, כי זה כלי מדהים".

באמונה",  מבחן  זה  "פלייבק 
טקסט.  אין  "כי  אודליה,  אומרת 
צריך  אתה  בך.  תלוי  לא  בכלל  זה 
ייתן  יכול, שהקב"ה  להאמין שאתה 
לך". "זה שפע שאתה מקבל באותו 

רגע", מוסיפה ריקי.

קורה שלא מצליחים לשקף?

 יש לנו דקה להחליט. 
תאטרון  פפריקה בפעולה
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ולהתחיל  לארץ  לחזור  שהחליטה 
היא  המחול  את  יהדות.  ללמוד 
לבחור  נישאה  היא  בצד.  השאירה 
קצר  זמן  ולאחר  בתשובה  חוזר 
יחד  לדולב.  עברו  הם  בירושלים 
סדנאות  השתיים  העבירו  ריקי  עם 
ודרמה,  חסידות  המשלבות 
היה  הפלייבק  קבוצת  וכשנפתחה 
אך טבעי שדפנה תהיה חלק ממנה. 
זו הייתה ההזדמנות גם לחזור קצת 

לעולם המחול. 

עם  דפנה  עברה  האחרון  בקיץ 
שבצפון  משכיות  ליישוב  משפחתה 
ממשיכה  היא  אך  הירדן,  בקעת 
הקבוצה  של  למפגשים  להגיע 
בכיתת  דרמה  ללמד  גם  וממשיכה 
חינוך מיוחד של האולפנה במודיעין. 

אלא  שלי,  הקטע  היא  הבמה  "לא 
אומרת.  היא  האנשים",  עם  הקשר 
שהיא  מודה  דפנה  למחול,  באשר 
אבל  פעם,  שהייתה  מה  לא  כבר 
ילד  כמו  אותה,  עוזב  לא  המחול 
שעדיין יודע כיצד לרכוב על אופניים 
היום  רב.  זמן  זאת  עשה  לא  אם  גם 
בתחום  להתמקד  מעדיפה  היא 
יותר  ללמוד  וגם  הדרמה-תרפיה, 
בתשובה  חזרה  מאז  כי  קוק,  הרב 
למדה בעיקר חסידות ו"איכשהו לא 

יצא לי להתעמק ברב קוק".

וחוזרת  חילונית  לנו  יש  אז 
אמוני  חרדית:  גם  ויש  בתשובה, 
צעירה  חרדית  אישה  היא  זוסמן 
אני  "אבל  סטון.  בטלז  שמתגוררת 
מעידה  היא  קלאסית",  חרדית  לא 

ובעלי  בגרויות,  "עשיתי  עצמה,  על 
כשהשיחה  אך  בצבא".  עובד 
ל"מאיזה  עקיבא,  לבני  מתגלגלת 
הסל"ק  על  ולדיבור  את"  שבט 
היא  ע"ז(   - לקומונריות  )סמינר 
ממש  מרגישה  אני  "עכשיו  אומרת: 
אתן  מה  מבינה  לא  אני  חרדית. 
דרך  הגיעה  הקבוצה  אל  אומרות". 
פסיכודרמה  איתה  שלמדו  בנות 
במכללה. בעבור כולן הפלייבק הוא 
עיסוק צדדי, זמן המוקדש לתחביב. 
דקלה  מורות,  הן  וריקי  אודליה 
שחקניות,  הן  נוספות  נשים  וכמה 
גם  ויש  בדרמה.  מטפלות  וחלקן 
לבלשנות  ומרצה  צלמת  יועצת, 
אנגלית. המשותף לכולן הוא אהבת 
הפלייבקי  באופן  בעיקר  המשחק, 
הזו,  האהבה  עם  נולדו  חלקן  שלו. 

ואחרות גילו אותה בגיל מאוחר. 

נתנו  לא  אף פעם  ילדה  בתור  "לי 
תפקיד משמעותי בהצגות", אומרת 
וריכוז  בעיות קשב  לי  יש  "כי  ריקי, 
הצלחתי  לא  פעם  ואף  קשות, 

ללמוד טקסטים בעל פה".

קיבלה  לא  שמעולם  למרות  אז 
היא  ריקי  היום  ראשי,  תפקיד 
פלייבק,  למשחק  סטודיו  מנהלת 
קבוצות,  חמש  השנה  פועלות  שבו 
קבוצת  וגם  נערות  קבוצת  ביניהן 
גברים, וחוץ מזה היא מורה לדרמה 
בכפר  חילוני  יסודי  ספר  בבית 
קלטתי  ההתנתקות  "אחרי  אורנים. 
חילונים",  בכלל  מכירה  לא  שאני 
קשר  שום  לי  "שאין  אומרת,  היא 
בכפר  למנהלת  הלכתי  אז  איתם. 

אורנים וביקשתי ללמד שם". 

איך עלה הרעיון להרחיב את המעגל?
הסטודיו",  את  בניתי  כול  "קודם 
אומרת ריקי, "כי רציתי להתרחב. וכל 
הזמן בהופעות שואלים אותנו איפה 

אפשר ללמוד, כי זה כלי מקסים".

מה לומד מי שמגיע?
את  לכוון  להתחיל  "איך  ריקי: 
הראש לפלייבק. מי שרואה פלייבק 
בפעם הראשונה לפעמים לא מאמין 
הסיפורים.  את  מראש  הכרנו  שלא 
ולחשוב  סיפור  על  להסתכל  צריך 

מה הייתי רוצה לתת ממנו".

אנחנו  שריר.  כמו  "זה  אודליה: 
אלא  יהיה,  מה  על  מתאמנות  לא 
מאמנות את השריר. כמו אדם שיש 
מתאמן  והוא  ריצה  תחרויות  לו 
הרבה כדי שהשריר יהיה טוב וחזק, 
הראש  בשכל.  מתאמנות  אנחנו  כך 
אפילו  היום  חושב.  הזמן  כל  שלנו 
כשחברה מספרת לי סיפור בטלפון 
אני חושבת 'וואו איזה שיקוף הייתי 

עושה עכשיו'...".

שמגיעים  מהמורים  חלק  בשביל 
הראשונה  הפעם  זו  בסטודיו  ללמד 
שהם חוצים את הקו הירוק. "בשיעור 
הראשון שהיה לנו עם המדריך התל 
אביבי, כל השיעור היה סביב אימה, 
חרדות ומוות", נזכרת אודליה, "אחרי 
התחיל  הוא  פתאום  שיעורים  כמה 
שיש  הכרמים  על  הנוף,  על  לדבר 
בדרך. הוא אומר שזה ממש פרובנס 
המקום.  על  דלוק  הבנאדם  פה. 
תלמד  שהקבוצה  לו  כשהצענו  גם 
אמר  הוא  אליו  יותר  קרוב  במקום 
ככה  הקונספט,  זה  המקום,  זה  'לא. 
הוא  בהתחלה  להישאר'.  צריך  זה 
אמר שבשבילו זה כמו לראות שבט 
אפריקני. אחר כך הוא אמר שלמרות 
הסיבות  כל  לו  ויש  שמאלני  שהוא 
למה לא לבוא - המרחק, הדלק - יש 
זן  זה  אחר.  במקום  שאין  משהו  פה 
אחרים  הסיפורים  אנשים,  של  אחר 

וגם השיפוטיות אחרת". 

בסוף השנה בישר המדריך לנשות 
עם  להתחתן  עומד  שהוא  הקבוצה 
משמעותי  חלק  להן  יש  וכי  חברתו, 

שלי,  "בציבור  זו.  בהחלטתו 
כשמישהו אומר שהוא מתחתן נגמרו 
לו החיים. זהו, הוא כבול", אמר, "וכאן 

ראיתי שיש חיים גם אחר כך".

לסטיגמות,  מתגלגלת  השיחה 
להגדיר  אוהב  אחד  "כל  למחיצות. 
הזמרת.  ליאת,  אומרת  עצמו",  את 
אומרת  ואני  הזו,  בקבוצה  "המיוחד 
את זה כצופה מהצד, הוא שיש בה 
שלו".  במקום  אחד  כל  של  קבלה 
נזכרת:  ריקי  השתייכות,  אפרופו 
"הייתה לנו הופעה בתל אביב, ולפני 
'היה  שאל  מישהו  לאוטו  שעלינו 
לכם פה משהו עכשיו? כי ראינו עוד 
להקה  איזו  אנחנו  כאילו  כמוכם', 
יפנית". "יש לי מתופף שחושב שכל 
מוסיפה  מתנחלים",  הם  הדתיים 
לפני  הופעה  לנו  "הייתה  ליאת, 
'וואלה  אמר  והוא  שירות  בנות 
המתנחלות האלה יודעות לשמוח'".

"נכון שיש כאן שואו וגם מרוויחים 
בזה  רואה  אני  אבל  כסף,  זה  על 
ריקי,  גם שליחות", אומרת  בפירוש 
ואודליה מוסיפה: "בסוף כל הופעה 
אני אומרת 'ריבונו של עולם, תודה 
שנתת לי את הכלי הזה שאני יכולה 

לעשות איתו טוב לאנשים'". 

ליאת מספרת איך לפני כל הופעה 
נותנות  במעגל,  יחד  עומדות  כולן 
ידיים זו לזו ואומרות תפילה לשחקן: 
ואלוקי  אלוקיי  ד'  מלפניך  רצון  "יהי 
אבותיי, שכל מה שאעשה על הבמה 
ההופעות  וכל  אחרים,  ובימים  היום 
שלי בכלל, יהיו לא לכבוד עצמי ולא 
לכבוד שמי אלא לכבוד שמך הגדול. 
ביותר,  הטוב  באופן  הכול  ואעשה 
כלי  יהיו  ואמונתי  שאומנותי  באופן 
נאמן בשליחותך, כדי להגדיל תורתך 
אמרי  לרצון  ויהיו  בעולם.  ואמונתך 
ד'  אתה  ברוך  לפניך.  לבי  והגיון  פי 

שומע תפילה".   

 אודליה: 
פלייבק זה מבחן 

באמונה, כי אין 
טקסט. זה בכלל לא 
תלוי בך. אתה צריך 

להאמין שאתה יכול, 
שהקב"ה ייתן לך
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