
ברחובותרוסירומן

אביבתלשל
ביקורהציונות,מנהיגיעלרחובמופע

בקודערבוארוחותקרתאתגרשל
"סנובמהמיזםחלקהםמחמירלבוש

צעיריםשלושהשמפעיליםאביב",תל

לתרבותלהתחברבניסיוןמרוסיהעולים

מהמסביריםהםעכשיוהמקומית.

שאיןחבלולמהבארןלהםמפריע
עקביםעלללכתהזדמנויותיותרלנשים

ר1ז1בסקיליזה

עםאנשיםשלגדולהבורה—ן

TS1$$קב!TS1$$קב־לביתנכנסתאוזניות
$DN2$!קב$DN2$אביבבתלטרומפלדוררות

אדםבניעשרותכמהבערב.כתשע

עדפנסיםהמצבות,ביןמתמקמים
שלהקבריםאתמאיריםצמתיים

מעליהםהעם.ואחדנורדאומקס
שלדמויותיהםזואחרבזוצצות

התרבותומייסדיהציונותאבות

וטרומפלדורהרצלהעברית

החושפיםעתיקיםצבאמדי)לבוש

וטשרניחובסקי,ביאליקצנום(,חזה

אינוהאחרוןגוריון.ובןדיזנגוף

המ־אחתעלמוקרןאלאודםבשר

צבות.

$TS1$.המצבות$TS1$

$DN2$.המצבות$DN2$שמנהליםשחקניםהםהיתר

קולחתאוליקולחת,שיחהביניהם
רעהואתאישמכניםברוסית,מדי,

יוסיפוביץ׳,)חייםבפטרונימים
מסו־היומשלגוטמנוביץ׳(שאול

בים

$TS1$מסובים$TS1$

$DN2$מסובים$DN2$,מתווכחיםובעיקרבאודסה

בקולניות.
היס־"מופעשלתחילתוזוהי

טורי

$TS1$היסטורי$TS1$

$DN2$היסטורי$DN2$"סשהשל)בבימויואימרסיבי

האח־בשבועותשרץקריינדליס,

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$בפועלאביב.תלברחובות
כשי־ההתרחשותאתלתארניתן

לוב

$TS1$כשילוב$TS1$

$DN2$כשילוב$DN2$המדריך)בידימודרךסיורבין

שגםברסטוביצקי,בוריםהוותיק

פעולהבשיתוףלתסריטאחראי
שלהניידהאמנותיהתיאטרוןעם

מביתליצנות.מופעלביןמוסקבה(

עש־החבורהממשיכההקברות

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$שחק־אוזניות,חובשיצופים

נים,

$TS1$,שחקנים$TS1$

$DN2$,שחקנים$DN2$סאונדועגלתתאורהאנשי

ברלרחובמאבטחיםשניבליווי

רבנולרחובמאיר,לגןמשםכוכבא,

שם,ביאליק.לכיכרולבסוףתם
המסעמסתייםהעיר,ביתמול

המזרקה.סביבמוזרבטקס

עירובכלומרהאימרסיביות,

החזקהצדאינהבהתרחשות,הקהל
השתתפותזה:בשלבהמופעשל

בהליכהבעיקרמסתכמתהצופים

והשחקניםהמדריךבעקבות
גו־שלעתיםלדיבוריהםובהאזנה

לשים

$TS1$גולשים$TS1$

$DN2$גולשים$DN2$.האינטראקציהלברבורים

נוצ־אםגםוהשחקנים,הקהלבין

רת,

$TS1$,נוצרת$TS1$

$DN2$,נוצרת$DN2$הופתעתיכך,זורמת.תמידלא

להתרענןליהציעכשביאליק
וכיווןמאירבגןצעידהבאמצע

שלהאילתוריםגםשפריצהעליי

כולםמוצלחיםלאהשחקנים

שלזעקתולמשל,מידהבאותה

למראהחאן!"ג׳ינגים"הנההרצל

אסייתי.מראהבעלנהגובהמכונית

האמנו־החריקותלמרותאבל

תיות,

$TS1$,האמנותיות$TS1$

$DN2$,האמנותיות$DN2$ומנת־יתרבתסריטהחורים

)למשלציונינרטיבשלקלה
לטרימפ־חלקשהמדריךהשבחים
לדור

$TS1$לטרימפלדור$TS1$
$DN2$לטרימפלדור$DN2$אתעיצבהשדוגמתוכךעל

משהוהיהבעולם(,החזקהצבא

ההמוניתבצעידהנפשמשובב

"מסיבתאביב.תלברחובותהזאת

מבוגרתאישהאמרהאוזניות",

צרה.בסמטהפניהעלכשחלפנו

הביטוהצעיריםהעירתושבי

גחנימגדצילום:א11־חקרת.אתגר

הצב־הרוסיההמוןעלמהחלונות

עוני

$TS1$הצבעוני$TS1$

$DN2$הצבעוני$DN2$,חלוםבתוךכמושנעהזה

ברחו־מיני־פקקיםיוצרמשותף,

בות

$TS1$ברחובות$TS1$

$DN2$ברחובות$DN2$כובשוכמואביבתלשלהצרים

העיראתמחדש(מנכסאולי)או

גםבהנשמעההרוסיתשהשפה

שנים.מאהלפני

מיושםהסיור־מופעפורמט

ומרענןבהצלחהובאירופהברוסיה
הסנגרייהגםבישראל..גםלראותו

למש־בנדיבותשנמזגההצוננת

תתפי

$TS1$למשתתפי$TS1$

$DN2$למשתתפי$DN2$בתחנההעייפיםהסיור

החיובי.לרושםסייעההאחרונה

סימןהואשולי,כביכולהזה,הפרט
להפקתהשותףהמיזםשלההיכר
תל"סנובלקידומו:ואחראיהמופע

שעלונשיםושתיגבראביב"
וחשושניםכשלושלפנימרוסיה

שלחדשסטנדרטפהלקבועצורך

בילוי.

הספין־הואההיסטוריהמופע

אוף

$TS1$הספיןאוף$TS1$

$DN2$הספיןאוף$DN2$עדהמיזםשלביותרההמוני

השלושההתמקדוכןלפניכה.

ומסיבותארוחותבארגוןבעיקר

ועםלבושקודעםאקסקלוסיביות,

כמוהדבריםאתלעשותיומרה

ונמ־,37בןסזונוב,אנטוןשצריך.

ליה

$TS1$ונמליה$TS1$

$DN2$ונמליה$DN2$,הגיעושניהם,32בתפולבאיה

בעסקים,רקעולשניהםממוסקבה
ויחדמשותפיםמכריםדרךהכירו

לארגןהתחילוחבריםכמהעודעם
שע־בשנהוייןאוכלחברה,ערבי

ברה,

$TS1$,שעברה$TS1$

$DN2$,שעברה$DN2$הבי־ומקומותכשהמסעדות

לוי

$TS1$הבילוי$TS1$

$DN2$הבילוי$DN2$למדימוקדםבשלבסגורים.היו

יורצ׳יק,אינסהגםאליהםהצטרפה
יופי.בסלוןעובדת,25בת

עשינוהראשוןהאירוע"את

מפהשולחן,עםאבלמוזנח,גגעל

פלס־כוסותלאאמיתיים,וכלים

טיק

$TS1$פלסטיק$TS1$

$DN2$פלסטיק$DN2$מסבירכאן",שמקובלכמו

השלושהאתפוגשתאניסוונוב.

Jewishהרוסיהכנסתביתבחלל

Point,מסיבהאירחשגםבשרונה

היתהלבוש.קודעם"כולםשלהם.

כךאחרבלבן,ערבארוחתלנו

תמידוזהבשחור,כךאחרבוורוד,

זהלבןלקונספט.קשורהיה

ברובו.לבןהיהוהאוכלשבועות

ורודים,ישראליםיינותזהורוד

La vLa vvie'היהוהסלוגן enrose'

הארוחהלפניאזבוורוד,׳החיים

חשיבהעלקצרהדרשהנתתי

ותודעהמודרךדמיוןחיובית,

איזונותןהייתיתמידקוונטית,

אותי.שמענייןמשהועלהקדמה

שהואהזההפורמטצמחוכך

באיםשכולםהרצאהכמולא

הכיסאעלמתיישביםאליה,

ומקשיבים".

שלמרכיבגםשישאלא

גלאם?
הדוניסטית.גישהיותר"זו

גםאלאלזלולרקלאזההדוניזם

זהכרוךזהלמוח.מנטליתהנאה

עלמסוימיםנושאיםלדסקסבזה.
ואירגנומרכזיכיווןנתנויין.כוס

השחורהבארוחהבסיסו.עלהכל

והש־האוכלוגםבשחורהיוכולם

תייה

$TS1$והשתייה$TS1$

$DN2$והשתייה$DN2$שחור,ריזוטושחורים:היו

סלמון..."
קוויאר?
הכרטיסיםאזכי"לא.

שקל300עוליםהיולאלאירועים
התמונותאבל.3,000אלא

הת־ואנשיםיפותהיובאינסטגרם

חילו

$TS1$התחילו$TS1$

$DN2$התחילו$DN2$׳הסנוביםאותנולכנות

זה".אתלאמץהחלטנואזהאלה׳,

כמהגםבאוהאוכלערביאחרי

ספרים,עלשיחותספרותערבי

לצליליונשנושים,ייןכוסעםשוב

ה"ליין"שלהביקורכרטיסמוזיקה.
היוטרמינל","רידינגשכונההזה,

שפולבאיהנשיםשלעירוםצילומי

קידום.בתורלאינסטגרםהעלתה
המאר־מסביריםעצמם,במפגשים

גנים,

$TS1$,המארגנים$TS1$

$DN2$,המארגנים$DN2$עירומות.נשיםנכחולא

"המועדוןהתחברמסויםבשלב

שמכונהכפיהתרבותי־הדוניסטי",

ג׳נסים,קרןעםהפרויקט,
אוליגרכיםידיעלשממומנת

ב"חיזוקועוסקתיהודים־רוסים

העו־ברחביהיהודיתהמעורבות

לם".
$TS1$."העולם$TS1$

$DN2$."העולם$DN2$קיבלג׳נסיסשלהחסותתחת
יהודית־חינוכית:תפניתהמיזם

הערה




ונינלוב'

תרבותאנשילארחהחלהמועדון

ורו־קרתאתגרכה)עדישראלים

עי

$TS1$ורועי$TS1$

$DN2$ורועי$DN2$)במוזיאוןמסיבותולהריםחן

בית)לשעבר"אנו"היהודיהעם

האיט־הרחובמופעגםהתפוצות(.

רסיבי,

$TS1$,האיטרסיבי$TS1$

$DN2$,האיטרסיבי$DN2$חב־ידיעלממומןשאמנם

רת

$TS1$חברת$TS1$

$DN2$חברת$DN2$הבמאישלההפקות

הזה:בכיווןצעדהואקריינדלין,

האח־העלייהגלאנשיביןקירוב

רון,

$TS1$,האחרון$TS1$

$DN2$,האחרון$DN2$התר־לביןשלפניו,אלהוגם

בות

$TS1$התרבות$TS1$

$DN2$התרבות$DN2$.הישראליודיהודית

אגרופיםמקמצתאני

תרבותשללנושאים"המעבר

אומרמבחינתנו",הגיוניהיהיהודית

ולמהבישראלאנחנו"כיסזונוב,

יהודית,תרבותעלקצתנלמדשלא

להאיןההדשה,שהעלייהגםמה

אתגרזהמיחן,רועיזהמימושג

׳הדקדוקשלהקרנהכשעשינוקרת.
"ספרפיעלבגרמן,ניר)שלהפנימי׳

גרוסמסדודמאתהפנימי"הדקדוק

אבלמושג,היהלאגםאחדלאף

וואלה,כימתלהבים,יצאוכולם
וזהקולנוע.יששבישראלמסתבר

שלנו".משימהלמעיןהפך

החדשה,משימתולמרות
כלקודםהואאביב"תל"סנוב

מהעו־חלקשחשולמחסורתגובה

לים
$TS1$מהעולים$TS1$

$DN2$מהעולים$DN2$וראשונהובראשהחדשים

בחיימחסורעצמם.המארגנים

ובתע־חברתייםבקשריםהברה,

סוקה,

$TS1$,ובתעסוקה$TS1$

$DN2$,ובתעסוקה$DN2$עדכ־רוסיבסטיילגםאבל

ני

$TS1$עדכני$TS1$

$DN2$עדכני$DN2$הרעשהברק,)כולל

השירותוברמתוהצלצולים(

ברוסיההורגלושאליהוהחיים

האחרונות.בשנים

ביותרהטובלשירות"התרגלנו

שגדלהפולבאיה,אומרתבעולם",

במזרחאוסורייסקהקטנהבעיר

בשניםאבלרוסיה,שלהרחוק

עםגרהההגירהלפניהאחרונות

פהיש"נכון,במוסקבה.משפחתה

גבולותאיןלחיים,קליחסחופש,

יורצ׳יק.מצטרפתנהדר",זהכל
כלשגרההשלושהמביןהיחידה

הבירה,ממוסקבההרחקחייה

במזרחהיאגםולדיווסטוק,בעיר

בהשוואהענקהבדל"וזההרחוק.

הצדעלמסתכליםאםאבללרוסיה.

באמצעפילקונהאתאםהחומרי,

לךיביאובוולדיווסטוק,הלילה

שעה".רבעבתוךהביתעדאותו

מסכימיםוסזונובפולבאיה

הר־בתחוםהדבר"אותואיתה.

פואה",

$TS1$,"הרפואה$TS1$

$DN2$,"הרפואה$DN2$עצ־"הרפואהאומרים.הם

מה

$TS1$עצמה$TS1$

$DN2$עצמה$DN2$שבההשיטהאבלטובה,כאן

לרופאתורלקבועיכולהלאאת

ברו־חודשיים...אוחודשבמשך

סיה

$TS1$ברוסיה$TS1$

$DN2$ברוסיה$DN2$רו־איןאםכאלה.בעיותאין

פא

$TS1$רופא$TS1$

$DN2$רופא$DN2$נרשמתאתזמין,ציבורי

ישכיסביר.במחירפרטילרופא

ופהחברות.המוןישתחרות,

סוציאליזם".

שאנחנולומראוהבים"כאן

אומרתלעקבים",מתגעגעות

איזהמתוךשואלתכשאנייורצ׳יק

הסנובי.הפרויקטצמחצורך

המסעדהכמהמשנהלא"ברוסיה,

שםיהיותמידזולה,אליהשתבוא

בטוקסי־וגבריםעקביםעלנשים
דו.

$TS1$.בטוקסידו$TS1$
$DN2$.בטוקסידו$DN2$המסעדהכמהמשנהלאכאן

סועדיםיימצאותמידיקרה,

בכפכפים".

בעקבים?טובכךכלמהאבל
בכפכפים.אישהבתורשואלתאני

באלפעמיםאבלבעיה.שום"אין

ועשיר׳.׳יקרשיהיהזאתבכללך

להר־יפים,אנשיםיהיושסביבך

גיש

$TS1$להרגיש$TS1$

$DN2$להרגיש$DN2$,"בשלביורצ׳ק.אומרתמלכה

ואומראותהקוטעסזונובהזה

הזהשהצורךלומריהיהנכוןשלא

הפרויקט.בבסיסשעמדהוא
הראשונותוחצי"בשנה־שנח

הייתילכאןהמעבראחרי

פולבאיה,אומרתבאופוריה",

בעינייםהכלעל"הסתכלתי

באנ־התאהבתיובעיקרמאוהבות

שים

$TS1$באנשים$TS1$

$DN2$באנשים$DN2$פשוטיםיותר,פתוחיםהם

עכשיובמוסקבה.מאשריותר

להיפקח.כברהתחילוהעיניים
ויותרבחסרונותלהבחיןהתחלתי

הלאה:לעשותמהלחשובויותר

להמ־אולהישארבחזרה,לטוס

שיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$שלישית".לארץ

מוסי־יופי",תעשייתכאן"אין

פה

$TS1$מוסיפה$TS1$

$DN2$מוסיפה$DN2$,אנישבוהשלבוזהיורצ׳יק

יראושלאכדיאגרופיםמקמצת

המניקור.נטולותציפורנייאת

ישממוצעתעירבכל"ברוסיה,

בתע־האמניםביןענקיתתחרות

שייה.

$TS1$.בתעשייה$TS1$

$DN2$.בתעשייה$DN2$הולכיםהזמןכלהם

לנושאים"המעבר

יהודיתתרבותשל

מבחינתנו.הגיוניהיה

שלהקרנהכשעשינו

הפנימי׳׳הדקדוקהסרט

מתלהביםיצאוכולם

מסתברוואלה,כי

קולנוע"יששבישראל

נוס־וכנסים,עיוןלימילסדנאות,

עים

$TS1$נוסעים$TS1$

$DN2$נוסעים$DN2$.מצומצמת:התחרותפהלחו"ל

תבואאזעכשיואלייתבואלא׳היא

עגום".הואהמצבאזהבאה׳.בפעם

השיער?בתחוםגם

פולבאיה.זועקת"ממש!",

רע".מאודניסיוןלי"היה

במוסק־שגםמניחהאניטוב,
בה

$TS1$במוסקבה$TS1$
$DN2$במוסקבה$DN2$לאספרעלליפולאפשר
מוצלח.

אףליקרהלאזה"במוסקבה

ויורצ׳יקפולבאיהאומרתפעם",
כזהדבראין"ברוסיהממשיכה:

מק־מקבלתאתללמוד.להפסיק

צוע

$TS1$מקצוע$TS1$

$DN2$מקצוע$DN2$בכללהתקדם,וממשיכה

וזהו".קורססיימתופהתחום.

זהוכאןממוסקבה,מגיע"אתה

סזרמספרסירחון",זוהמה,כפר:

הראשוןההגירהניסיוןעלנוב

הואשלאחריוב-6102,עודשלו,

תקו־וחיולרוסיהחזרוומשפחתו

פה

$TS1$תקופה$TS1$

$DN2$תקופה$DN2$לובשים"כולםמדינות.בין

בהתחלהגרנווכפכפים.סחבות

עג־עםשםלעבוראפשראיביפו.

לה,
$TS1$,עגלה$TS1$

$DN2$,עגלה$DN2$זהמדרכות.עלחוניםכולם

חציבמשךיומיומי.תמידי,סטרס

הפסקהאחריסבלנו".ממששנה

סזונובהחליטומישראל,שלקחו

לכאן.לחזורזאתבכלדאוואשתו
גןלהתחילאמורהיהשלי"הילד
ברו־אנשיםשלהמוחאיךוראיתי

סיה

$TS1$ברוסיה$TS1$

$DN2$ברוסיה$DN2$מבלימותכתלגבינההופך

הפוטיניזםלזה.לבשמיםשהם

לאאתהאםאפילולראשחודר

קטן.כשהייתישהיהכמוזהבעדו.
שואליםוהיוברחובהולךהיית

מטאליסט?׳אוראפר׳אתהאותך:

איןפשוטבומבה.לךומעיפים
אובעדאואתהאחרות.אופציות

הזאת".בנזלחמהוכולםנגד,

היאבמעברהבעיות"אחת

חווהשאתההדאון־שיפטינג

Telהמופע Aviv Street showפיינברגישעיהצילום:בילויע\לחדשסטנדרטבעיר.מאירבגן

יורצ׳יק,אינסהמימין:
ואנטוןפולבאיהנטליה
הקברותבביתסזנוב
שליתרמנתטרומפלדור.

מילתךמוסיצילום:ציונינרטיב

סזונוב,אומרהחברתי",בתחום

יאכטות.בהשכרתעסקשבעבר

מיליונריםגםשליבסביבההיו"שם

מתחוםאנשיםתרבות,אנשיוגם

איןו...מגיעאתהוכאןהאופנה,

מתחילהמוחאזכלום.סביבך

חשובהזההפרויקטלהתכווץ.

נפגשיםאנחנובינתייםעבורי.

דובריתרבותאנשיעםבעיקר

פוגשיםכשאנחנואבלרוסית,

קרת,אתגרכמוחייםקלאסיקונים
זהבעצמי.גדלשאנימרגישאני

לי".חשוב

שלןוהקרחנהגלכל

הפרויקטשלהנוצצתהעטיפה

השלישייהאכזבות.מונעתאינה

סרטוןמהרשתלהורידנאלצהכבר

נראיתה)פולבאיהמדימיניקידום

שא־במיוחדעמוקמחשוףעםשם

ליו

$TS1$שאליו$TS1$

$DN2$שאליו$DN2$בעקבותידו(אתתחבסזונוב
והשותפים.הספונסריםהתנגדות

עצמנו,עלעפיםפשוט"אנחנו

הרצאותשמארגןלפרויקטולהפוך

סזונובמנסהלא",גםאבלכן,זה

האמביוולנטיות.אתלהסביר

הראשוניתההתלהבותאחרי

אביביתהתלהרוסיתהקהילהשל

"האנ־ומדימויהיוקרתימהמראה

שים

$TS1$האנשים"$TS1$

$DN2$האנשים"$DN2$"המ־בחבורה,שדבקהיפים

ציאות

$TS1$המציאות$TS1$

$DN2$המציאות$DN2$גםפניהםעלטופחת

מתפרנס",לא"אניכספית.מבחינה

העיקריתהבעיה"זוסזונוב.מלין
הפרויקטכיבחייםעכשיושלי
טיים,פולהתעסקותדורשהזה

הרחוב,מופעאתגםישועכשיו
מאודותובעניגדולפרויקטשזה

ואנחנווההפקה,השיווקמבחינת

מו־שלאפעםבכלכסףמפסידים

כרים

$TS1$מוכרים$TS1$

$DN2$מוכרים$DN2$התגובהגםכרטיסים".מספיק

לשביעותתמידאינההיעדקהלשל
גדולה"בעיההמארגנים.שםרצונם

שאנשיםזהעכשיובסנובשלנו

כמהלנווהיושלנו,לאירועיםבאים

במיוחד,מוצלחיםלאאירועים
תשעשעובואו׳טוב,ואומרים:

שלךההנאהמועדון.זהאבלאותנו׳.
הגישהשלפונקציההיאבמסיבה

עושה".שאתהמהושלשלך

בכנותסנובאנשימודיםכעת

למי־בנוגעלהחלטהמחכיםשהם

מון

$TS1$למימון$TS1$

$DN2$למימון$DN2$לוטהפרויקטועתידחדש

להמציאשימשיכוייתכןבערפל.

המסיבותגלואוליעצמםאת

ההדונים־והמפגשיםהיוקרתיות

טיים

$TS1$ההדוניםטיים$TS1$

$DN2$ההדוניםטיים$DN2$.אמר־לישאמרהכפיישכך

גנית

$TS1$אמרגנית$TS1$

$DN2$אמרגנית$DN2$ותיקהתרבותאירועיומפיקת

מרוסיהלישראלשהגיעהומנוסה

"כלסנוב:אנשילפנישניםכמה

קרחנה.איזוכאןומריםבאחדשגל
חדש".גלמגיעואזנרגעזהכךאחר

מקוםישהזהובמובן

סנוב,אנשיאומריםלאופטימיות,

ויגדל.ילךרקשלהםהיעדקהלכי

הש־בחמשהגיעואישאלף150"

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$.לנו",מספיקזההאחרונות
הרש־הסטטיסטיקהסזונוב.אומר

מית

$TS1$הרשמית$TS1$

$DN2$הרשמית$DN2$בדיה"טממדינותעלייהשל

מחציתעלאמנםמצביעהלשעבר

מרשים.עדייןהמספראבלמזה,

ממשיכים"והםמסכמת:יורצ׳יק

ברוסיהכייותר,רקויגיעולהגיע

ונאטם".הולךהכל

הערה



