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ַמֶרק רוזנבאום הוא יוצר קולנוע, מפיק, במאי ושחקן, מהמפיקים הבולטים, הפוריים והמשפיעים בקולנוע 
הישראלי בארבעת העשורים האחרונים.

לא הרחק  לודז',  בעיר  לימים עברה המשפחה להתגורר  בוולשצ'ובה שבפולין.   1952 נולד בשנת  מרק 
מבית הספר הלאומי הגבוה לקולנוע לטלוויזיה ולתיאטרון. כשהיה בן 14 נבחר לנהל מועדון קולנוע בעיר 
בו הקרינו את סרטי הגל החדש הצרפתי, וכן סרטים של יוצרי הקולנוע המוערכים והחשובים קורוסאווה 
יז'י  ימים,  באותם  הצעירים  הפולנים  הבמאים  אחד  פולניים.  וסרטים  אמריקאיים  סרטים  לצד  ופליני, 
סקולימובסקי, היה אהוב על מרק במיוחד, ולימים הם אף עבדו יחד כשמרק הפיק את צילומי סרטו של 

סקולימובסקי, "הרג הכרחי" )2011(, שהתקיימו בישראל. 
במרץ 1968, בהשפעת מרד הסטודנטים בצרפת, הצטרפו סטודנטים בפולין להפגנות ולמחאה. חלקם 
הגדול היו בניהם של יהודים מהנהגת המפלגה הקומוניסטית שם, ודבר זה גרם שינוי באווירה הפוליטית 
עלתה  פולין,  את   – והוריו  אחיותיו  מרק,   – המשפחה  עזבה  זאת  בעקבות  פולין.  יהודי  של  ובמצבם 

לישראל, והתיישבה בפתח תקוה. 
"כנות", ושם סיים את לימודיו בבית הספר התיכון. את  את לימודי העברית עשה באולפן בכפר הנוער 
שירותו הצבאי עשה בתיאטרון צה"ל. רוזנבאום הוא בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת 
תל אביב, ובעבר טיפל בבני נוער בסיכון ובפגועי נפש. התמחות זו עשה בבית החולים הפסיכיאטרי "גהה" 

בהצלחה רבה. 
מרק נמנה עם הסטודנטים שלמדו במחזור הראשון בבית הספר לקולנוע באוניברסיטת תל אביב בשנים 
1972-1975. את סרט הגמר שלו, "קש או חציר", כתב בהשראת סיפור קצר של הסופר הפולני מארק 
חלסקו. הסרט הוא מסע הליכה ללא סוף של שני פועלים בחיפוש אחר עבודה: גם כשנדמה כי מצאו 
אותה, גורל הנדודים משטה בהם והם ממשיכים בדרכם. הטיפול בהגירה, בזרּות, בניצול, וביחסי כוחות 

בעבודה, וכן שאלת הזהות – כל אלה ישובו ויעלו בסרטים נוספים שיפיק ויביים. 
ב-1978 הקים, יחד עם הבמאי גדעון קולירין, את חברת ההפקה "רוזקול", והפיק את סרטו הראשון של 
קולירין, "גרין", ואת הסרט "אש צולבת" בבימויו של גדעון גנני. ב-1988 הקים את חברת ההפקות "טרנספקס", 

הפועלת גם כיום. הוא הפיק יותר מ-70 סרטים עלילתיים ותיעודיים, בהם קופרודוקציות רבות.
מרק הוא ממייסדי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, היה יו"ר איגוד המפיקים, והוביל עם שותפים 
חוק  וכן  ב-1993  בכנסת  שהתקבל  השנייה  הרשות  חוק  חקיקת  למען  המאבק  את  נוספים  ושותפות 

הקולנוע שנחקק ב-2001. הוא שימש גם כחבר האקדמיה האירופאית לקולנוע. 
חמישה מן הסרטים שהפיק זכו בפרס הסרט הטוב ביותר במסגרת תחרות פרסי אופיר: "מעבר לים", 

"קלרה הקדושה", "קרקס פלשתינה", "החברים של יאנה", ו"חתונה מאוחרת". 
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פתח דבר

שלומי אלקבץ

מפיק שואל את עצמו: האם אני יכול לגרום לזה לקרות? ליצור סביבת עבודה מאפשרת? לאסוף את 
כל האלמנטים ואת כל האנשים והחפצים ואת עמודות דפי החשבון, את הרשמים ואת הדמיונות שלי 
ושל במאיות ובימאים, ולחבר אותם כך שאיש לא יראה את העבודה הקשה, את התפרים שמאיימים 
ולמוטט עלינו את היצירה? לגרום לכל כך הרבה אנשים לבטוח בתהליך, בעוד אנו  להיקרע כל רגע 

עצמנו לא בטוחים אם נשרוד את הסרט הזה? 
הפועל TO PRODUCE באנגלית משמש גם במשמעויות כמו להתרבות, לגדול, לצמוח, לקצור, לצקת, 

לייצר, להניב, לשאת פרי. הפקה אמיתית היא יצירה מלאה, כזו העומדת בפני עצמה. 
למפיק יש סטנדרטים, אג׳נדה, השקפה פוליטית, חברתית, כלכלית, אמנותית – וכל אלו מעצבים את 
בית ההפקה שלו, ובית הפקה הוא בית יוצר. כשדובר קוסאשווילי עלה לקבל את הפרס התסריט על 
סרטו "חתונה מאוחרת", הוא ציין את מרק כאביו הקולנועי, זה שיילד אותו בקולנוע. הרהרתי בזה – הוא 
אוהב אותו כמו אב, הוא רואה בו אב, ומרק נתן לו חיים כיוצר קולנוע. כמו אב, מרק המפיק לוקח את 

האחריות על הצמיחה של היצירה, ומבטיח את היתכנותה. זה התפקיד שמרק לקח על עצמו.
מעבר לכל אלו, כמו שהמדענים מבינים רק באופן חלקי כיצד נוצר העּובר, גם המפיק, או מרק, לצורך 
העניין שלנו, לא יודע מה יהיה, איך ייראה, איך יישמע, זהו מימד קסום ובלתי-צפוי שמתקיים בהפקת 
יכולה  סרטים, ומרק רוזנבאום מאמין בקונבנציה של מי שהוא, באופן שהוא מֵעֶבר לְמה שהמציאות 
להעניק למפיק ישראלי שפעל בארבעת העשורים האחרונים – הוא עצמו לא רק ְכָּאב, אלא גם כבן 
נאמן מאין כמוהו לקולנוע הישראלי. בחריצות ובמסירות כמעט עיוורת, לקח, ועדיין לוקח, אינסוף סיכונים 
הישראלי  הקולנוע  את  להחזיר  ״רציתי   – כורם  אפרת  עם  בשיחה  אומר  כשמרק  מוׂשכלים.  שאינם 
הביתה״ – המשפט שלו טומן בחובו פרספקטיבה של זמן של זה שהצליח להיות סוס מוביל במשימה 

שלקח על עצמו.
אבל מרק לא ידע אם יצליח, שהרי לפי טענתו, אם עליו להחזיר את הקולנוע הביתה, הקולנוע איבד 
את דרכו, והוא עצמו, כחלק מהקולנוע, נאלץ כמו כולם למצוא את הדרך הביתה. וזו הייתה המשימה 
האמיתית. לכן אין באמירה שלו שום דבר הירואי או גדול מהחיים. זו אמירה הקשורה למצבו האישי 
ריצה איטית למרחקים  זוהי  ובעיקשות מוצא אותה.  כמפיק שמחפש את דרכו בעולם בלתי-אפשרי, 
ארוכים בדרך חסרת ודאות שאינה תמיד מתגמלת. אבל מפיק אינו רץ לבד, הוא מפיק תחת השפעת 
לאין שיעור  לא, בסוף הדרך. מרק, עם הבימאים המוכשרים  או  לו,  והקהל שממתין  הבימאי שלצידו 
לצעוד  לו  ולאפשר  הקולנוע משנתו,  לעורר את  הצליח  לצפות בסרטים,  והקהל שהגיע  איתו  שעבדו 

הביתה אל הקהל שלו דרך יצירות מופלאות שהפיק.
זוהי רטרוספקטיבה ראשונה למפיק בארץ. היא אמנם חלקית, אבל היא קול קורא להמשך שיח ודיון 
בעשייה אמנותית יקרת-ערך זו – ההפקה. מרק לא פשוט היה שם במקום הנכון ובזמן הנכון כדי לקיים 
רנסנס קולנועי, אלא משקף בעבודתו הסיזיפית שני עשורים של טרום פריחת הקולנוע הישראלי, ושני 
עשורים אל תוכה, מהלך משמעותי ומורכב של מפיק קולנוע בלתי-מתפשר שדרך דמותו הכריזמטית 

והמורכבת איפשר למשהו חדש לקרות בקולנוע הישראלי. 

יוזם הרטרוספקטיבה: שלומי אלקבץ

ניהול אומנותי: שלומי אלקבץ ואפרת כורם

אוצרת אסופת המאמרים: אפרת כורם

צילום ותמלול ראיון ושיחה מרק רוזנבאום: אפק טסטה לאונר

עריכת הריאיון: אוריאנה בן אבא גולן

עיצוב גרפי: תמר טסלר

תודתנו העמוקה:

רוזנברג,  דני  ידעיה,  דובר קוסאשוילי, קרן  יפעת פרסטלניק, 

סתיו מרון, מיכאל רוזנבאום, אוולין שפיר )קפלון(, נטע יעקב,  

רותם פז, מאיר רוסו, כתריאל שחורי, גלית כחלון, ליאור אשכנזי, 

אילנה שרון, דני כפרי, גיורא עיני, יואב אברמוביץ', ליסה שילוח 

עוזרד, לימור פנחסוב, רועי אלבה מוש דנון, דנה בלנקשטיין 

ואסף אמיר

מנכ"ל הסינמטק: דינה פלד

מנהל תוכן: פיני שץ

מנהל פיתוח התוכן: אבישי כהנא

מנהלת השיווק: סמדר ברכה

מנהל ספריה והארכיון: עמרי חורש

קשרי תעשייה וצעירים: 

דרור רוזנברג רם

צוות השיווק: דורון לכמן, רחלי ניר, מיה 

גולק-אפטר, ירדן רבינוביץ'
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--

חברים ועמיתים יקרים,
התכנסנו היום כדי לציין ולחגוג עם מרק רוזנבאום 40 שנות 
לברך את מרק  קולנועית. כאשר התבקשתי  ויצירה  עשייה 

באירוע חשוב וחגיגי זה, חשתי כבוד וגאווה גדולים.
מרק מסמל בעינַי את כל מה שטוב ויפה בתחום כל כך יצרי, 

תחרותי וקשה כמו ענף הקולנוע הישראלי.
באותה  הקולנוע  בתחום  פעילותנו  את  התחלנו  ואני   מרק 
שנה, פחות או יותר. שנינו זוכרים בוודאי את השנים הקשות 
שחווה ענף הקולנוע באותן שנים. בהיעדר תמיכה ממשלתית 
הופקו בישראל סרטים בודדים בידי "משוגעים לדבר", כמו 
מרק, והם נאלצו למשכן את כל רכושם, לרבות מקררים, על 
רב,  בקושי  להשלים,  רצונם  ואת  חלומם  את  להגשים  מנת 

את הסרט שהתחילו לצלם.
גם בשנות השפל הללו, בהן הופקו כ-10 סרטים ישראלים 
זעום  נתון  כרטיסים,  אלף  כ-100,000  בהם  ונמכרו  בשנה 
בנחישותו,  מרק  בלט  הכללית,  הכרטיסים  במכירות  ושולי 
בהתמדתו, ובאמונתו בחלום הקולנוע הישראלי. מרק הפיק 
אופיר בקטגוריית  זכו בפרסי  5 אשר  ביניהם  רבים,  סרטים 
הקדושה",  "קלרה  לים",  "מעבר  ביותר":  הטוב  "הסרט 

"קרקס פלשתינה", "החברים של יאנה" ו"חתונה מאוחרת".
בפעילותו  בעיקר  כרוך  מרק  עם  שלי  האישי  הקשר 
הקולנוע  תעשיית  למען  והרחבה  הענפה  הציבורית 
שעות  ומקדיש  הקדיש  מרק  בה.  והעוסקים  הישראלית 
כחבר  הקולנוע,  תעשיית  לקידום   – בהתנדבות   – רבות 
הישראלית  האקדמיה  וכיו"ר  כחבר  המפיקים,  איגוד  וכיו"ר 
הישראלי.  הסרט  לעידוד  הקרן  בהנהלת  וכחבר  לקולנוע, 
במסגרת פעילותו זו הנהיג מרק את המאבק למען חקיקת 
חוק הקולנוע הישראלי, והיה שותף בכיר במאבק זה. החוק 
יצר מהפכה בתעשייה, ובזכותו מתאפשרת כיום הפקה של 
כ-30 סרטים בשנה, במקום סרטים בודדים בעבר, ונמכרות 

 --

מרק  זה,  ואת  קאפרה,  פרנק  אמר  מחלה",  הוא  "הקולנוע 
יקר, אין ספק שאתה מרגיש בעומק ליבך ואף יותר מכך. 

אתה, כבמאי וכמפיק, יודע לזהות את המבט המיוחד הזה 
עם  למשרדך  נכנסים  והקולנוענים אשר  הקולנועניות  שלנו, 
חלומות ענקיים כדי  למצוא שותף אמיתי שאיתו אפשר יהיה 
להגשים אותם על המסך הגדול. כי אתה אחד כזה, שותף 
רבים  ובמאים  במאיות  של  אישית  ליצירה  רק  לא  אמיתי, 
למלחמה  כולנו,  של  לעתיד  שותף  גם  אלא  ובהווה,  בעבר 

האינסופית שלנו על קיומה של תעשיית הקולנוע כולה. 
האירוע המיוחד הזה הוא הזדמנות מצוינת לעצור ולומר לך 
הבלתי- דרכך  על  הכישרון,  על  החוכמה,  על  תודה  תודה, 
מתפשרת. תודה על שנים ארוכות כל כך של אהבת קולנוע 

שהדביקה וסחפה יוצרים, וכמובן גם קהל אדיר. 
אנחנו מאחלים לך ולנו, שרק תמשיך ליצור קולנוע עוצמתי 

וחשוב. 

לימור פנחסוב )יו״ר( ורועי אלבה )מנכ״ל(
איגוד הבמאיות והבימאים )ע״ר(

כל  לעבר.  ומשמעותיות בהשוואה  גדולות  כרטיסים  כמויות 
למרק  גדולה  תודה  חייבים  הקולנוע  בתעשיית  העוסקים 

ולחבריו, השותפים לחקיקה זו.
בזכות הידע והניסיון הרבים, בזכות חוכמתו ויכולתו של מרק 
להתעלם מהאינטרס האישי שלו למען טובת הכלל, ובעיקר 
נבוכים"  "מורה  היושרה שלו, מהווה מרק, מבחינתי,  בזכות 
בכל הקשור לתעשיית הפקת הסרטים הישראלים, ולדעתו 
ענף  התאחדות  של  לפעילותה  הקשור  בכל  רב  משקל  יש 

הקולנוע בנושא זה.
ברכה זו היא אך רק סיכום ביניים, ואני מבקש לאחל למרק 

בריאות טובה והמשך פעילות קולנועית, פורייה ומוצלחת.

דני כפרי, 
מנכ"ל התאחדות ענף הקולנוע בישראל 

הבלתי- בסערות  מעלינו  יתעופף  שלא  שלנו  האוהל  על 
פוסקות.

מוש דנון,
מפיק, יו"ר האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה

אני שמח מאוד על שניתנה לי ההזדמנות לכתוב כמה מילים 
על מרק האיש, היוצר, המפיק והיזם, במלאת 40 שנים של 
פגשתי  מרק  את  ובעולם.  בארץ  מרשימים  והישגים  עשייה 
לראשונה אי-שם בשנות ה-70, כאשר היה מגיע בפולקסווגן 
"סרטי קסטל", שם עבדתי כמנהל  הצהובה למשרדים של 
דגש  שימת  תוך  עבודה  של  אפשרויות  לבחון  ההפקות, 

בעריכת סרטים.                
אל  כתף  יחד,  פסענו  בהן  שנים  מ-40  למעלה  חלפו  מאז 
כתף, במסע המרתק והמטלטל של עשייה קולנועית נועזת 
ואמיצה, ובדרך של פעילות ציבורית ענפה – טיפוח הקולנוע 
ושמירה  קידומו  כולנו,  של  הנפש״  ״ציפור  שהוא  הישראלי 

עליו – דרך שנמשכה כל השנים. 
מרק הוא קודם כל Filmmaker – קולנוען במובן הרחב ביותר 
ובניסיון  מעמיקה,  בהיכרות  בהבנה,  ניחן  הוא  המלה:  של 
עשיר של כל הכרוך במהלך "מן הרעיון ועד הפוסטר״, עד 
לפרטים הקטנים ביותר. מרק נמנה עם אותו זן של מפיקים 
הזדמנויות  ויוצרים  סיכויים,  נותנים  סיכונים,  לוקחים  אשר 

ליוצרים וליוצרות נועזים ומאתגרים, וליצירות פורצות דרך. 
מוכן  ותמיד  שותף,  אדם,  בן  חבר,  הוא  מרק  לכל,  מעל 
לחלוק את הידע העצום ואת הקשרים הענֵפים שבנה בארץ 

ובעולם, ולסייע בעצה טובה. 
ועל כך יבוא על הברכה. 

כתריאל שחורי
מפיק, מנכ"ל קרן הקולנוע הישראלי 1999-2019

--

איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה גאה ביו"ר מרק רוזנבאום 
ובקריירה המפוארת של 40 שנות יצירה קולנועית וטלוויזיונית 
הקהל  של  ואהבה  פרסים,  פסטיבלים,  הצלחות,  רצופה 

הישראלי לדורותיו.
בעולם,  גם  ומוערך  הידוע  בישראל,  המפיקים  בכיר  מרק, 
פועל  האיגוד  הנהלת  וכחבר  איגוד המפיקים,  הוא ממקימי 
תמיד  הוא  והטלוויזיה.  הקולנוע  מפיקי  למען  שנים  לאורך 
פעיל, בולט, איכפתי, בקי, והאדריכל הראשי של כל הסכמי 
היוצרים  איגודי  שאר  לבין  המפיקים  איגוד  בין  העבודה 
עליהם מושתת פעילותנו בתחומי הקולנוע והטלוויזיה. הוא 

ברכות

ממניחי התשתית למקצוע המפיק בישראל, בור סּוד של יֶדע 
לנו  שפתחו  הראשונים  הישראלים  המפיקים  ובין  מקצועי, 

צוהר לשיתופי פעולה בינלאומיים.
בשנות  שצבר  העצום  הידע  את  לחלוק  שמח  תמיד  מרק 
אוזן  מטה  האיגוד,  מחברי  אחד  כל  עם  כמפיק  עבודתו 
ולקחת  בעיות,  לפתור  לעזור,  נכון  תמיד  צעירים,  למפיקים 

חלק במאבקי האיגוד לטובת כלל תעשיית הקולנוע.
עבורנו הוא מודל לחיקוי. הפרספקטיבה שיש לו,  טּוב הלב, 
אורך הרוח והאנרגיה החיובית – כל אלה נוטעים בנו ביטחון, 

ונוסכים בנו תקווה לעתיד טוב יותר למפיקים הישראליים. 
אנו  "שרוף".  קולנוע  אוהד  נשמה,  שחקן  הוא  שלנו  מרק 
מאחלים לו הפקה של עוד המון סרטים, ושהרטרוספקטיבה 

הנוכחית לאחר 40 סרטים תהיה רק ציון  )אמצע( דרך.
בשם חבריך האוהבים והמעריכים באיגוד המפיקים,

יפעת פרסטלניק
מפיקה, יו"ר איגוד המפיקים 2015-2018

--

זכות גדולה נפלה בחלקי לכתוב על מורי ורבי, "מר קולנוע 
ישראלי", המפיק מרק רוזנבאום. 

גורם-מפתח  הוא  מרק  האחרונות,  השנים  בשלושים 
משמעותי בכל אבני הדרך בתעשיית הקולנוע. הוא היה בין 
היה  הוא  האיגודים המקצועיים.  כלל  עם  מנסחי ההסכמים 
עליו מתבססת התעשייה  הקולנוע  חוק  יוזמת  קברניטי  בין 
ביד  הישראלית  האקדמיה  את  ניהל  האחרונים.  בעשורים 
את  לנהל  חזר  אי-בהירות,  של  זה  בעידן  ולאחרונה,  רמה, 
איגוד המפיקים. כל זאת לצד פעילותו כמפיק וכמפיץ עצמאי 
הסרטים  שלל  יעיד  כך  ועל  ויוזמה,  תעוזה  בעל  קריאטיבי 

החשובים שהפיק.
מאז  והטלוויזיה,  הקולנוע  בתעשיית  פעילותי  שנות  במהלך 
ועד  בפועל,  כמפיק  ידו  על  הועסקתי  עת  התשעים,  שנות 
היום, ביושבי בתפקיד יו"ר האקדמיה, מהווה מרק מבחינתי 
בכל  אוטוריטה  ומשמש  מרגיע,  מלווה,  מייעץ,  אשר  אבא 
אני  ציבורית.  ובהתנהלות  הקולנוע  בעולם  מקצועי  נושא 

משוכנע שעוד מאות בתעשייה זו חשים כמוני.
מעל הכל, מרק הוא איש של אנשים. מרק הוא היתד השומר 
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השנים  מ-30  לסרטיו  חלקית  רטרוספקטיבה  לקראת  נערכו  רוזנבאום  מרק  עם  והשיחה  המפגש 
האחרונות, ולציון 40 שנות יצירה ועשייה של יוצר קולנוע ומפיק מהפוריים, הפעילים, והמרתקים ביותר בגל 
זה של הקולנוע הישראלי העכשווי, ובתולדות הקולנוע הישראלי בכלל. את הקולנוע הישראלי העכשווי אני 
מסמנת מתחילת שנות ה-90, עת פקד את הקולנוע הישראלי משבר אי-אמון בין הקהל לבין הסרטים 

הישראליים, ועד לימים אלה, בהם מצבו של הקולנוע הישראלי כבר שונה לחלוטין.
המפיק מרק רוזנבאום הוא שחקן מרכזי בהיחלצות ממשבר זה. בפועלו הבלתי-נלאה הוא הפיק ב-40 
השנים האחרונות יותר מ-60 סרטים, עלילתיים ותיעודיים. אלו סרטים של יוצרות ויוצרים שהביאו קולות, 
מראות ודרכי ביטוי חדשות, סרטים אשר "העבירו שלב" את הקולנוע הישראלי, והפכו אותו לְמה שהוא 
היום. כשהבמאי והמפיק שלומי אלקבץ, יוזם הרטרוספקטיבה, חלק איתי את מחשבותיו על פועלו ועל 

תפקידו של מרק במהלך זה, הוא השתמש במושג "רנסנס".
מהו אותו רנסנס? לדידי, המהלך של מרק איפשר לבמאיות ולבמאים שונים להביא אל המסך את עולמם 
האישי, לאו דווקא האוטוביוגרפי, ליצור סרטים המשקפים את הסיפורים, את הדמויות, את השפה שלהם, 
גם  להיות  שמצליחים  סרטים  בקולנוע,  שלהם  המבט  נקודת  ואת  הפרטי  הקול  את  למצוא  כך  ובתוך 

אוניברסליים, גם של ה"אחר", בארץ ובעולם.
גם בבחירת הסרטים ברטרוספקטיבה זו מעניין לראות את המהלך הזה. כמות הסרטים האדירה והיקף פועלו 
של מרק מאפשרים לערוך כמה רטרוספקטיבות שונות ומגוונות. בעת הזו נבחרו 13 עשר סרטים בלבד.

את הרטרוספקטיבה הזאת אנחנו פותחים בסרטו האחרון של הבמאי אברהם הפנר, "אהבתה האחרונה 
ועל שקיעתה  יידיש,  ונעלם של דור דובר  של לורה אדלר", משנת 1990. הסרט מספר על עולם הולך 
של שפה זו, אותה מרק הכיר ולמד עוד בילדותו בפולין. בהמשך נראה עוד סרטים על נשים מהגרות – 
זרות לישראליּות הצברית, כגון "קלרה הקדושה" של ארי פולמן ואורי סיוון )1996(, סרט שהביא אנרגיה 
ואסתטיקה חדשה של שני במאים צעירים שזה להם סרטם הראשון. גם הסרט "החברים של יאנה" של 
אריק קפלון )1999( היה סרטו הראשון של היוצר. למעשה, לאורך השנים הפיק מרק, פעמים רבות, את 

סרטי הביכורים של רבים מהיוצרים בארץ.
רבים מהסרטים עליהם עבד מרק פרצו לתודעה הבינלאומית, ועשו את דרכם בעולם באופן שכמעט 
)2001(, "אור" של קרן  לא נראה כמותו לפניהם – סרטים כגון "חתונה מאוחרת" של דובר קוסאשוילי 
ידעיה )2004(, ו"ולקחת לך אישה" של רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ )2004(. פריצתם של סרטים אלו 

התאפשרה דווקא בזכות המחויבות והדיוק של יוצריהם לעולמות בסרטים שלהם.
או  ו"קש   ,2000 משנת  חוקרת"  "הבולשת  ביים:  שמרק  סרטים  שני  יוקרנו  הרטרוספקטיבה  במסגרת 
חציר", סרט הגמר שלו מאוניברסיטת תל אביב, אותו ביים ב-1984, שנים לאחר שסיים את לימודיו והקים 
את חברת ההפקה הראשונה שלו ב-1978. סרטים נוספים שיוקרנו ברטרוספקטיבה הם: "קרוב לבית" של 
וידי בילו ודליה הגר )2006(, "התגנבות יחידים״ )2010(, "המשגיחים" של מני יעיש )2012(, "שרוכים" של 

ינקול גולדווסר )2018(, ו"מאמי", סרטה החדש של קרן ידעיה )2019(.
המושג רנסנס ומשמעותו מלווה את העריכה ואת הכתיבה באסופת המאמרים על יצירתו של מרק, וגם 

את המפגש והשיחה שקיימתי עם מרק בקיץ 2019. הרי היא לפניכם.

"רציתי להחזיר את 
הקולנוע הישראלי הביתה"

אפרת כורם בשיחה עם מרק רוזנבאום

עריכה: אוריאנה בן-אבא גולן

"הקולנוע היה עדיף 
מלהסתובב וללכת מכות"

וכשהיית  בפולין,  בוולשצ'ובה  שנולדת  זה  על  דיברנו  אפרת: 
בערך בן 8 עברתם ללודז׳. מהו הזיכרון הקולנועי שלך משם?
שלמדו  אנשים  היו  הנוער  של  העיר  גיבורי  בלודז',  מרק: 
בבית הספר לקולנוע, לפחות אלה שנקשרו לתרבות. זה היה 
העניין של העיר. היו שם טכניון ואוניברסיטה, אבל בית הספר 
היום.  וֵשם עד  והוא בעל מעמד  לקולנוע היה היחיד בפולין, 
אז די מוקדם נדבקתי בזה. בית הספר היה שלוש מאות מטר 

מהמקום שבו גרתי, זה היה טבעי אני חושב.
אבל אם את שואלת ממש לגבי הזיכרון הוויזואלי הראשון שלי, 
של  גירסה  איזו  ראיתי   .5 בן  כשהייתי  מוולשצ'ובה  בכלל  זה 
במבי רוסי, זה לא היה במבי של דיסני, משהו רוסי באנימציה. 
אני לא זוכר את הפרטים, אני רק זוכר שנורא בכיתי בתור ילד, 

וזה הקשר הראשון שלי לקולנוע.
אפרת: עם מי הלכת לקולנוע?

מרק: עם אבא שלי. היה סיפור משפחתי שאבא שלי סיפר לנו 
על סבא שלי, אותו לא הכרתי כי הוא נהרג במלחמה. הסיפור 
היה שסבא הקים בית קולנוע בעיר. האמת, לא בטוח אם זה 
נכון או לא. אני לא בדקתי את העובדות ההיסטוריות, אבל זה 

חלק מהאגדות המשפחתיות.
אפרת: למה שזו לא תהיה אמת?

וחי  מרק: לי זה קצת נראה לא סביר, כי הוא היה עני מרוד 
מלופט געשעפט )ביידיש: "עסקי אוויר"(. אבל יכול להיות שזה 
נכון, יש סיפורים עליו שהיה מין פוליטיקאי עירוני, אבל כל זה 

לפני המלחמה, אנשים שלא הכרתי.
אפרת: סיפרת שכל המשפחה מצד אביך ואמך מתו בשואה. 
הגדול  והקרע  המלחמה  לאחר  בפולין  נשארו  הוריך  למה 

הזה?
מרק: זה נכון שנשארו מעט יהודים, אבל נשארו כי להם פולין 
התייצב,  היהודים  של  המצב  המלחמה,  אחרי  בית.  הייתה 
שנות  ובתחילת  ועבודה,  מקום  מצאו  הורי  כלכלית.  בעיקר 
ה-60 כבר עברנו ללודז'. למדתי בבית ספר יהודי, יידיש ורוסית 
היו שפות נוספות שלמדנו. אבל אותי יותר מכל עניֵין הקולנוע. 
זה היה העניין שלי ושל החברים שלי באותה התקופה, זו גם 

הייתה הדרך להיות "אין" בלודז' של אותן שנים.
אפרת: אילו סרטים ראית בלודז'?

מועדון  מין  בלודז'  היה  שיכולתי.  מה  כל  הכל,  ראיתי  מרק: 
וגם  למבוגרים  איכות  סרטי  שהקרין  סינמטק,  כמו  קולנוע, 
יום הקרינו סרטים באולם  לנוער. היו 40 סרטים בשבוע, כל 
של 300 או 400 מקומות, אולי טיפה יותר, אולם גדול יחסית. 
מה שקרה באותו זמן זה שביקשו לבחור יושב ראש למוסד 
הסרטים.  של  להקרנות  פרוגרמציה  שיעשה  מישהו  הזה, 
חברים שלי הציגו את המועמדות שלי מבלי ידיעתי, ובחרו בי.
של  תוכן  ינהל   14 בן  שילד  שכיח  או  אופייני  לא  זה  אפרת: 

מועדון קולנוע.

מלהסתובב  עדיף  היה  הקולנוע  באפ".  "פילם  הייתי  מרק: 
היו  )צוחק(.  גם קרה  וללכת מכות... מה שלעיתים  ברחובות 
בי  בחרו  ביום.  סרטים  משניים-שלושה  יותר  שראיתי  ימים 

כנראה בגלל זה.
אפרת: אילו סרטים למשל?

מה  כל  קורוסאווה,  גודאר,  הבנתי...  לא  שבטח  כאלו  מרק: 
גם  ראיתי  נהניתי.  אבל  הבנתי  לא  ה-60.  בשנות  אז  שהיה 
סרטים אמריקאיים, המעטים שהגיעו, כי לא הגיעו הרבה יותר 
אירופאיים, וסרטים פולנים ראיתי המון. הייתי בסך הכל בן -14

15 ורציתי להיות "אין".
אפרת: חשבת שתלך ללמוד באקדמיה לקולנוע בלודז'?

אבל  אותי,  שיקבלו  חשבתי  לא  חד-משמעית.  כן,  מרק: 
חשבתי שאני רוצה. אחד המבחנים שם זה ציור. אני צייר מה-
זה-גרוע, אני בטוח שלא היו מקבלים אותי. אבל הייתה לי עין 

לא רעה לסטילס.
אפרת: בזמן הזה כבר חשבת שאתה הולך לעסוק בקולנוע 

כמקצוע ממש?
מרק: כן. אבל לא רציתי להיות צלם, רציתי להיות במאי.

מאוד  מוכשר  תלמיד  שהיית  כך  על  דיברנו  אפרת: 
למתמטיקה, ֶשיֵש לך כשרון טבעי וזה בא בקלות, ובכל זאת 
רצית להיות במאי. כתרי )כתריאל שחורי, מנהל קרן הקולנוע 
אבל  היי-טק,  גאון  להיות  שיכולת  מספר  לשעבר(  הישראלי 

נדבקת במחלה.
לא  בחירה  סתם  זו  להגזים,  צריך  לא  מחלה,  לא  זה  מרק: 
מוצלחת לחיים )צוחק(. אבל לא ראיתי את עצמי מתמטיקאי, 

נסגר בחדר ופותר משוואות. אין סיכוי.
הכרת,  שלא  הסבא  של  בסיפור  שמשהו  סיכוי  יש  אפרת: 

שהקים בית קולנוע, משפיע על הבחירה שלך בקולנוע?
מרק: אני לא חושב, אני גם חושש שזה לא סיפור נכון, יש לי 
חשדות סבירים. אבל לא מזה הושפעתי, יותר מזה שהייתה 

סביבה של אמנות, חוג לתיאטרון, השתתפתי בהצגות.
גם משהו שאתה עושה  זה  אפרת: זאת אומרת ששיחקת? 

היום.
מרק: בהזדמנויות כאלה ואחרות.

"למדתי בעל פה מאתיים מילים ליום"

אפרת: ואיך קרה שהחלטתם להגיע לישראל?
מרק: בגדול, מה שקרה בפולין בשנת 68' היה סוג של מרד 
ובנים  יהודים  סטודנטים  על-ידי  הונהג  שברובו  סטודנטים, 
לאנשים שהיו בדרגי ביניים פלוס במפלגה הקומוניסטית. בסופו 
של דבר זה הפך לאיזה מין מסע "אנטי-ציוני" – ואני ׂשם את 
זה במרכאות כפולות כי זה בעצם אנטי-יהודי, הציונות הייתה 
תירוץ כי בעיקרון זה היה מכוון נגד קומוניסטים שממש לא היו 
ציונים. יש איזה נאום של ראש מפלגה שאומר יש פה אנשים 
שהם, איך אומרים, הגיס החמישי, והוא רומז על יהודים )אגב, 
אשתו הייתה יהודייה(, ואז פורץ מרד ונהיה לא נעים, אם נקרא 
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לו החזון. כמפיק, הבמאי הוא האיש שבשבילו אנחנו עובדים.
אפרת: באותן שנים בארץ עוד לא היה בית ספר גבוה לקולנוע.
מרק: עוד לא היה. אחרי התיכון נסעתי לטיול באירופה, לבקר 
חברים בדנמרק. בדרך חזרה ארצה נסעתי גם לאנגליה, שם 
רק  התקבלתי,  לקולנוע.  הספר  בית  לאיזה  להתקבל  ניסיתי 
שהיו לי 30 פאונד בכיס ולא יכולתי אפילו לחזור לארץ. הייתי 
צריך לקחת אונייה חזרה לדנמרק, ללוות את הכסף, ולנסוע 
חזרה לארץ כי לא היה לי גרוש על התחת. אז ללמוד קולנוע 

באנגליה לא התממש.

"ברור שלהתעסק בבני אדם 
יותר מעניין מאשר להתעסק במספרים"

אפרת: ואז מה אתה עושה?
מרק: יכולתי לדחות את הצבא, כי היה מין חוק כזה שמאפשר 
למי שסיים את הבגרות בשנתיים לדחות את השירות הצבאי. 
ללמוד  בשביל  לקולנוע.  הספר  בית  היה  לא  שאמרנו,  כמו 
תיאטרון לא חשבתי שאני יודע מספיק טוב עברית, אז חשבתי 
שזה לא יילך. ואז היו לי שלוש אופציות. קראתי את החוברת 
של האוניברסיטה – אמרתי: מתמטיקה, פסיכולוגיה ועבודה 
עבודה  נשאר  אז  אותי,  קיבלו  לא  פסיכולוגיה  סוציאלית. 
שני  את  להתחיל  ורציתי  שהתקבלתי,  ומתמטיקה  סוציאלית 
הסכימו  לא  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  אבל  החוגים. 
ובחרתי  לבחור,  צריך  הייתי  אז  דו-חוגי,  במסלול  שאלמד 

בעבודה סוציאלית.
אפרת: למה?

מעניין  יותר  יהיה  שזה  חשבתי  כנראה.  טעות  מרק: 
ממתמטיקה, שזה משהו שמאוד אהבתי, אבל אני לא חושב 
שיכולתי להיות מתמטיקאי, לא ברמת הריכוז שלי, לא ברמת 

הפעלתנות שלי, יש לי היפראקטיביות מסוימת.
אפרת: ועבודה סוציאלית?

מרק: ועבודה סוציאלית זה בני אדם, ברור שלהתעסק בבני 
אדם יותר מעניין מאשר להתעסק במספרים.

אפרת: לא אצל כולם, אתה יודע.
בעבודה  בחרתי  דבר  של  ובסופו  ברור.  היה  זה  אצלי  מרק: 

סוציאלית, וכשפתחו חוג לקולנוע הלכתי להירשם במקביל.
אפרת: איפה גרת?

 ,20 גיל  עד בערך  גר אצל ההורים בפתח תקווה  אני  מרק: 
ואחר כך אני בדירה שכורה עם שותפים ברמת אביב.

לי  תספר  סוציאלית.  עבודה  לומד  אתה  בעצם  אז  אפרת: 
קצת על תקופת ההתמחות שלך?

מתחיל  אתה  בעצם,  א'  משנה  התמחות  לך  יש  מרק: 
התמחות שהיא כמה שעות בשבוע ומתפתח. בשנה א' אני 
עושה התמחות עם פרופסור זהבה סלומון שהיא היום אחת 
עם  כך  ואחר  טראומה,  הפוסט  לתחום  הגדולות  המומחיות 
עבדתי  ב',  בשנה  כך,  ואחר  אומנה.  במשפחות  שחי  נוער 
בבריאות הנפש בפתח תקווה. בשנה האחרונה עשיתי סטאז׳ 

בפתח  השוכן  פסיכיאטרי  חולים  )בית  ב"גהה"  אינטנסיבי  די 
אחר  צד  מכל  יותר  אותי  עניֵין  הפסיכיאטרי  הצד  תקווה(. 
בעבודה סוציאלית, קצת גם נוער עבריין, גם הייתה לי משיכה, 
לא  פסיכיאטרים  שחולים  למרות  פסיכיאטריה,  בעיקר  אבל 
כי  קצת,  עבריין  נוער  שלי.  בסביבה  לא  במציאות,  הכרתי 
גרתי בסביבה די אלימה בפולין. לי עצמי היו כמה תיקים על 

אלימות.
אפרת: וזה לא משך אותך להמשיך בכיוון הזה של טיפול?

מרק: האמת היא ֶשיֵש איזו נקודה אחת ב"גהה" של התלבטות, 
די  מאבחן  כנראה  הייתי  פסיכיאטריה.  ללמוד  לי  שמציעים 
טוב. עשיתי אבחנות מפתיעות יחסית למישהו שהוא סטאז׳ר. 

קיבלתי חוות דעת מאוד מאוד חיובית.
אפרת: אתה יכול לפרט על זה קצת?
מרק: זה לא נעים לי, זה כמו שחצנות.

אפרת: שנדע.
מאוד  היו  שעשיתי  אבחנות  מיני  כל  אבחנה.  סתרתי  מרק: 
באשפוז  מישהו  של  אבחנה  סתרתי  בעיקר  אבל  מדויקות. 
אותו  אבחנו  פרופסורים  מיני  שכל  אחרי  חמישי  או  רביעי 
זה  וצדקתי.  כסכיזופרני,  אותו  ואני אבחנתי  כמאני-דפרסיבי, 
היה אירוע גדול ב"גהה" כי "שלוותה" )בית חולים פסיכיאטרי 
בהוד השרון( איבחנו אותו כמאני-דפרסיבי והייתה תחרות בין 
בתי חולים. לאחר מכן הזמינו את כל "שלוותה" ועשו מקרה 
כנראה  סטאז׳ר,  רק  שהייתי  למרות  הזה.  מהמקרה  בוחן 
שהייתי לא רע. אני זוכר שהייתי במחלקת נוער, והמנהל הודיע 
והטיל עלי להחליף  יוצא לחופש,  בשיחה המחלקתית שהוא 
אותו. למרות שהיו שם עוד שני פסיכיאטריים ופסיכולוג ועובד 
סוציאלי מנוסה, כנראה שבכל זאת העריכו אותי שם. הייתה 
לי נקודת התלבטות שם כשקרא לי פרופסור וויזנבק ואמר לי: 
אתה צריך ללמוד פסיכיאטריה. אז אמרתי לו: תשמע, אני לא 

אצליח להתקבל לבית ספר לרפואה.
אפרת: היית בטוח בזה?

מרק: כן. זה היה אומר עוד שבע שנים לימודים. הייתי כבר בן 
23. עוד שבע שנים לימודים ואז להתגייס לצבא לחמש שנים 

זה כאילו לקבור את כל החלומות. החלום היה קולנוע.

"אם אתה בנאדם לא טוב לאנשים אחרים 
זה חוזר אליך בגדול"

אפרת: מה אתה חֹווֶה ככישלונות הכי גדולים שלך?
לא  אני  בחייך,  אבל  נוראיים.  סרטים  של  חרא  עשיתי  מרק: 
סרטים  כמה  יש  אבל  אותם  אזכיר  לא  אני  אותם.  אמנה 

שבטוח שזה כישלון מקצועי.
אפרת: והיו רגעים, צמתים שהיית יכול לבחור אחרת?

חלק  אולי  אבל  לי.  שהציעו  טובים  סרטים  פיספסתי  מרק: 
לא  פעם  אף  אני  אחרים.  למפיקים  ויתרתי  פיספסתי,  לא 
התעקשתי, אם במאי התלבט בין שני מפיקים, אני לא הייתי 
יהיה  גם כשידעתי שזה  בי, אף פעם לא.  זה שלוחץ שיבחר 

מסולקים  במפלגה  עמדות  שהחזיקו  יהודים  בעדינות.  לזה 
מהעבודה ומהמפלגה, זה נהיה לא נעים, ואז גם יהודים כמונו, 
רגילים,  אנשים  סתם  והיו  מפלגתיות  בעמדות  החזיקו  שלא 
התחילו לחשוב על עזיבה. אני לא יודע מה עבר להורים שלי 
בראש. זה בכל זאת 23 שנה אחרי השואה, ולא היו פוגרומים 

ושום מעשים פיזיים מעבר לאנטישמיות רגילה ברחובות.
אפרת: מה זה אנטישמיות רגילה ברחובות?

אנחנו  מכות.  הרבה  הלכנו  הטרידו,  כיהודי,  אותך  זיהו  מרק: 
ניירות  היו  מהכלל  יוצא  באופן  לנו  לעזוב.  בעצם  מחליטים 
ואז ב-68' היה  ויכולנו לעזוב לבלגיה, אבל לא רצינו.  בתוקף 
צריך להחליט מה עושים, והחלטנו שאנחנו עוברים לישראל. 

אני והאחיות שלי היינו מאוד ברורים בעניין הזה.
אפרת: מה ידעתם על ישראל?

מרק: כלום לא ידענו, לא ממש. אבל היינו ציונים, עשינו כל מיני 
פעולות אסורות בבית ספר, אבל באמת לא היה לנו מושג, היינו 
חבורת ילדים. אמא שלי התכתבה עם איזה בן דוד רחוק, אבל 
ידיעה אמיתית על ישראל לא הייתה. הרי פולין דאז זו מדינה 
די סגורה, זה לא קוריאה הצפונית של היום, אבל אל תשכחי – 
אין אינטרנט, יש רק רדיו אירופה חופשית שהאזנו לזה בסודי 
סודות )רק שאבא שלי היה חצי ֵחֵרש, ככה שכל הרחוב שמע(, 
וזהו. מלבד זה אין לך מקורות מידע. כל מה שידעו היה מצונזר 
ומפוקח, אז ברור שאתה לא יודע כלום. השיטה הייתה כזאת 
שלא  דאגה  המדינה  כאשר  לווינה,  מפולין  ברכבת  נסענו   –
נוכל לקחת איתנו שום דבר חוץ מ-5 דולרים לבנאדם. מגיעים 
לווינה, ואז, על הרציף, עומדים נציגי הסוכנות, ואתה בוחר לאן 
אתה הולך – לישראל, לקנדה או לארצות הברית, אני ואחיותי 
ביקשנו להגיע לארץ. הגענו לפתח תקווה, ואני הלכתי ללמוד 

עברית באולפן ב"כנות" )כפר נוער ליד גדרה(.
אפרת: או קיי, תגיד כמה מילים על המפגש שלך עם העברית.

מרק: מפגש משונה, כי השפה היא מאוד זרה למי שלא מכיר, 
הסתובבתי   ,16 בן  ילד  הייתי  אירופאית.  לא  בכלל  שפה  היא 
מה  לי  היה  ולא  כלום,  הבנתי  לא  שבועות,  כמה  ברחובות 
לעשות. כשהגעתי ל"כנות" הם כבר היו איזה שלושה שבועות 
באולפן, והם ידעו להגיד דברים מאוד בסיסיים כמו "אני רוצה 
וחשבתי  הראשון,  לשיעור  נכנסתי  משה".  לי  "קוראים  ביצה", 
שאני לא אלמד את השפה הזאת בחיים. הייתי מבוהל לגמרי.

אפרת: ומי היו החברים שלך?
מרק: ב"כנות" פגשתי שלושה ילדים מפולין, שלא הכרתי אותם 

שם. היינו איזה 20 ילדים, בתוכם היו ארבעה ילדים מפולין.
אפרת: והשאר מה?

בחורה  אמריקאיות,  בחורות  שתי  איזה  ממרוקו,  כמה  מרק: 
מאוסטריה, וילד לבנוני אחד.

אפרת: המדינה שלחה אתכם?
מרק: ודאי, הסוכנות היהודית. אולפן כמה חודשים, ואז אתה 
בוחר מה את רוצה. אני בעצם היחיד שנשאר שם בבית הספר, 

כולם עזבו חוץ ממני, כולם עזבו העירה ואני נשארתי.
אפרת: נשארת בפנימייה.

מרק: כן.
אפרת: למה?

מרק: כי עשיתי דיל. למדתי עברית נורא מהר. זאת אומרת, 
בסוף השפה היא מאוד קלה, בסופו של דבר זה הכל אגדות. 
מאוד מאוד מהר ברמה של 200 מילים ליום בערך. למדתי 
בעל-פה 200 מילים ליום, אחרי שלושה שבועות דיברתי, ואז 
לו:  ואמרתי  בית הספר  למנהל  הלכתי  האולפן  סוף  לקראת 
תשמע, אני בפולין גמרתי כיתה ט' כי שמה מתחילים בגיל 7. 
אבל הייתי כבר בגיל של י״א כשגמרתי אולפן, אז אמרתי לו: 
תשמע, אם אתה מעביר אותי לי"א, אני נשאר. אם אני צריך 
לי מה לחפש פה.  אין  אני הולך העירה,  י', אז  כיתה  לעשות 
הוא אמר לי: בוא נעשה ניסיון. תצליח, תצליח, אם לא, תעשה 

פעמיים כיתה י״א. עשינו דיל נשארתי.
אפרת: הצלחת.

לבזבז  למה  סבבה,  זה  וחצי.  בשנה  בגרות  עשיתי  כן  מרק: 
את הזמן.

אפרת: איך כל כך מהר?
מרק: רציתי לדעת את השפה, להיות שייך לכאן.

אפרת: ובראש יש עדיין קולנוע?
מרק: כל הזמן.

"האיש שבשבילו אנחנו עובדים"

אפרת: ראית סרטים באותה תקופה?
בתקופה  תקווה  בפתח  מסחרי  קולנוע  היה  פחות,  מרק: 
שראיתי את הסרט הישראלי הראשון. אני לא זוכר את שמו, 
שלי",  )"מרגו  פינקלשטיין  ולבנה  תאומי  עודד  היה  זה  אבל 
1969, בבימויו של מנחם גולן(. אז את הסרט הישראלי הראשון 

ראיתי שם.
אפרת: מה חשבת על הסרט הישראלי הראשון שראית אחרי 

שהשתלמת כל כך בלודז'?
מרק: היה קצת שונה מהקולנוע שהכרתי.

אפרת: למה שונה?
קולנוע  על  מספיק  ידעתי  לא  גם  שיפוטי,  הייתי  לא  מרק: 
רגיל  שהייתי  ממה  שונה  היה  ספציפית  הזה  הסרט  ישראלי. 

לראות.
בקולנוע  הזו  בתקופה  נעשה  עוד  מה  ידעת  לא  אפרת: 

הישראלי? נגיד אורי זוהר?
מרק: בגדול לא היה לי באמת מושג. אני זוכר שבאותו בית 

קולנוע היה הפוסטר של הסרט "כל ממזר מלך".
ב"כנות" הייתה אם בית, שעוד לפני שדיברתי עברית ניסתה 
לדבר איתי קצת ביידיש, היא הייתה צ'כית. ניסיתי להסביר לה 
מה אני רוצה ללמוד, לעשות קולנוע, לביים, והיא לא הבינה על 
מה אני מדבר. לקח לי המון זמן להסביר לה מה זה לעשות 

סרטים, והיא גם לא הבינה בסופו של דבר.
אפרת: מה זה לעשות סרטים? מה זה להיות במאי?

מרק: בשבילי, בקולנוע, הבמאי הוא היוצר הראשי, זה שיש 



12  רטרוספקטיבה למרק רוזנבאום  רטרוספקטיבה למרק רוזנבאום  13

הצלחה והכל. אם ידעתי שמישהו אחר רוצה, הגישה הייתה: 
אני יש לי מספיק. אבל זה לא כישלון, זה האופי שלי.

לך?  חשוב  מה  הזה.  האופי  על  רגע  נדבר  בוא  אז  אפרת: 
להיות בנאדם בסוף?

יכול להיות שזו אמונה נאיבית,  מרק: אני מאוד מאמין בזה. 
אבל אני שרדתי 40 שנה אולי בזכות זה שאני בנאדם סביר 
כך  כל  שזה מקצוע שהוא  חושב  אני  אדם.  בני  עם  ביחסים 
קטן וכולם יודעים הכל על כולם, וכולם מדברים על כולם. אם 
אתה בנאדם לא טוב עם אנשים אחרים, זה חוזר אליך בגדול.

אפרת: וואו! זו אמירה רצינית.
להיות  יכול  אתה  זמן  לאורך  בזה.  מאמין  באמת  אני  מרק: 
תצליח  אתה  אבל  חרא.  הביטוי,  על  סליחה  ולהיות,  בשיא 
לזמן מוגבל וזה יחזור אליך. אני לא יודע אם פגעתי באנשים, 
אני מניח שפגעתי, אבל אני מקווה שלא, וזה בטוח חוזר אלי. 
עסוק  יותר  מפיק  הייתי  ה-90  בשנות  כי  מהחיים,  חלק  זה 
מאחרים, באופן מובהק, אז לא איכפת לי לחלוק עם אנשים. 
אני יודע בוודאות שחלק מהאנשים מעריכים את זה עד היום.

אפרת: רצית להיות במאי. איך ומה קרה שהתגלגלת פתאום 
להפיק?

מרק: בחיים מתגלגלים, את יודעת. כשאני מסיים את תיאטרון 
צריך  ואני  בהצגה,  תפקיד  איזה  לי  מציעים  ב-1978  צה"ל 
להחליט אם אני ממשיך להיות שחקן או לא. אני מחליט שאני 
לא רוצה להמשיך, כי יש לי כבר ילד בבית ואשתי בהריון, ואני 
לא חושב שאני אצליח לתחזק את המשפחה שלי מהדבר הזה. 
גם החלטתי שאני לא אעמוד על במה וארקוד ואעשה מעצמי 
צחוק בגיל 40. אז על זה ויתרתי, ואחר כך, בשנת 1979 נפתחות 
הקרנות, ואני חושב שאין לי סיכוי כי יש לי מעט כסף ויש אחרים 
מנוסים בתחום כמו צפל וג׳אד והפנר )חלוצי הקולנוע הישראלי, 
וכל  הפנר(  ואברהם  נאמן,  ]ג'אד[  יהודה  ישורון,  ]צפל[  יצחק 
להיכנס  רוצה  שאני  מחליט  אני  אבל  לפנַי.  מהדור  האנשים 
לתחום, ופותח חברת הפקה. זה קורה בדצמבר 1978 – אני 
גדעון  מהלימודים,  חבר  עם  בשותפות  הפקה  חברת  פותח 
קולירין. הוא עורך בטלוויזיה כפרילנסר, ואנחנו מתחילים לבנות 
חברת הפקה. עדיין החלום לא נמוג. גדעון, שנתיים אחרי זה, 

ב1984, ביים סרט פיצ׳ר ראשון בשם "גרין".
ואז פונים אלינו ניסים דיין ונתן הקיני עם סרט שנקרא "סופו 
של מילטון לוי". לנו היו קצת מצלמות, קצת שולחנות עריכה, 
בכלל  היה  שכולו  ציוד  עם  בגדול  טלוויזיה,  שירותי  נתנו  וכך 
יומי.  ואנחנו השכרנו על בסיס  שכור. זה נמשך שנה שנתיים 
בשלב מסוים הציעו לנו שותפות תמורת השימוש בציוד. גדעון 
שימש כעורך ואני רציתי להיות עוזר במאי, אבל שאול דישי 
כבר תפס את התפקיד, אז אמרו לי: לא, תהיה מנהל הפקה. 
ככה נהייתי מנהל הפקה, שזה בעצם מה שקוראים לו היום 

מפיק בפועל. ככה זה התחיל.

מתוך ״הבולשת חוקרת״, במאי: מרק רוזנבאום, ישראל 2000 | צילום: ליאור דנציג
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שאתה עושה את זה כמו שצריך, אבל אני חושב שבסופו של 
דבר לא יהיה מנוס מזה. יכול להיות שאני לא אהיה חלק מזה, 
אבל אם את שואלת אותי מה אני רוצה לעשות, אז אני רוצה 
לעשות או דרמות, או קומדיות, בדרך כלל דרמות, כי אני לא 
כי  ולהתרגש,  ליהנות  יגרמו לאנשים  ושקודם כל  ממש קומי. 
לאנשים  לגרום  הוא  במעלה  הראשון  שתפקידנו  חושב  אני 
גם  נצליח  ואם  טוב,  מה  לצחוק,  גם  נצליח  אם  להתרגש. 
לחשוב – מצוין. אם אתה לוקח את שלושת הדברים האלה 
 – הביתה  חומר  עם  והולך  התרגש  הקהל  דבר  של  ובסופו 
נשאר עם משהו אחרי שהוא ראה  הוא  עליו,  עובדת  התזה 
שהוא  זווית  או  אולי,  התלבטות  של  סוג  איזשהו  הסרט,  את 
לא חשב עליה, כי זה חלק מתפקידנו כאמנים – להאיר את 
קורא  רגילים. כשאתה  אנחנו  בזווית אחרת מאשר  הדברים 
כותרת עיתון זו קלישאה, ואנחנו צריכים לברוח מהקלישאה 
אוהב את  שני, הקהל  לעשות אמנות. מצד  רוצים  כשאנחנו 
כי הקהל רוצה קלישאה,  ויש פה סתירה פנימית  הקלישאה 

הוא רוצה להישאר במה שמּוכר לו.
אפרת: במקום הבטוח.

מרגיש  הקהל  כי  קלישאות.  על  הוליווד,  בנויה  זה  על  מרק: 
רוצה  אתה  אם  שני,  מצד  לצפות.  לְמה  יודע  כשהוא  בטוח 
לעשות אמנות, אתה צריך לברוח מזה כמו מאש. אז אתה 
אתה  ואם  שלך,  הסרט  את  יראה  לא  שהקהל  בזה  מסתכן 
מצליח לברוח מהקלישאה ועדיין לייצר מוצר שמרגש, מסקרן, 
וגורם לחשוב, גורם לצחוק, והקהל גם יוצא עם איזשהו מטען 
לנושאים  ביחס  התלבטות  או  הדברים,  על  חדש  מבט  של 
וואו, בינגו. אבל זה קורה לך פעם ב... לא קורה  מסוימים – 

פעמיים בשנה. לפחות לי, לאחרים אולי כן.
אפרת: אבל כבר היו לך שנים עם יותר מסרט אחד מצליח 

מאוד.
מרק: נכון, זו לא שנה יוצאת דופן, אבל אני מדבר עכשיו גם 
גם בגלל התקציבים. כדי  לנו בעיה  יש  על הצד האסתטי – 
לנו מספיק כסף  לייצר קולנוע אסתטי צריך הרבה כסף. אין 

כדי לייצר קולנוע אסתטי באמת.
אפרת: מה זה אומר אסתטי באמת?

מרק: למשל קובריק, זה קולנוע מאוד מאוד אסתטי. יש לו גם 
עוד דברים, אבל אתה רואה שהאסתטיקה היא חלק מאוד 

מהותי מהקולנוע שלו. וזה עולה כסף, מה לעשות.

"אנשים התחילו לדבר על עצמם"

כל  קודם  אולי  ה-2000?  שנות  בתחילת  קרה  מה  אפרת: 
על  ואז  ה-90  שנות  באמצע  המשבר  על  ותדבר  תקדים 

ההתפרצות הזאת.
מרק: זה התחיל בסוף שנות ה-80, כשבעצם סרטי הבורקס 
גססו. מצד אחד הייתה דעיכה של סרטי הבורקס, מצד שני היו 
קרנות שעודדו קולנוע יותר אמנותי והיה ניסיון לעבור לדרמות 
יותר רציניות. קרו שני דברים – אחד היה הרבה קולנוע פוליטי 

בבעיה  ההתעסקות  של  הנושא  כל  אותו,  רצה  לא  שהקהל 
לא  הקהל  הזה(.  בעניין  סרטים  עשיתי  אני  )גם  הפלסטינית 
רצה להתעסק בזה, ולא הייתה מספיק חשיפה אישית. ומה 
הוא שאנשים התחילו לדבר  שקרה בשנות ה-2000, הבום 
על עצמם. במקביל לזה, בעצם, חוק הקולנוע איפשר עשיית 
אותם  הבמאים,  של  המחסום  את  פתח  וזה  סרטים,  יותר 
חמישה, שישה, עשרה במאים שהם זה לא לגמרי מעגל סגור, 
אבל במידה רבה מעגל סגור, ואז זה נפרץ לאנשים מוכשרים 

צעירים, וזה יצר את השינוי יותר מהכל.
כל העניין הזה של הדמוקרטיזציה הוא מאוד מהותי, הוא קרה 
יצר את השינוי. אני עדיין אומר  והוא  בעקבות חוק הקולנוע 
היה צריך כישרון, היה צריך הכל, אבל יכול להיות שהכישרון 
הזה לא היה מצליח לבוא לידי ביטוי, לא משנה כמה הוא גדול, 
אם לא הייתה הפתיחּות הזאת שהכסף איפשר. אז היו אנשים 
שהצליחו, חלק לא הצליחו, היו כמה שהצליחו מאוד. הדבר 
השני שאני חושב שצריך להביא בחשבון הוא גם, שלאט לאט 
סרטים  עם  יצאו  ואנשים  השתפרו,  הספר  בתי  גם  כנראה 
מהותי  גם  וזה  שתרם,  תהליך  היה  זה  טובים.  יותר  קצרים 

בעיני, בסופו של דבר זה המבחן.
יחסי  באופן  אותך  משכה  לא  פעם  אף  והטלוויזיה  אפרת: 

לחברות אחרות.
עשיתי  השידור.  לרשות  כשירותים  בטלוויזיה  מרק: התחלתי 

גם פה ושם סרט דוקומנטרי.
בשנות   2 ערוץ  מהטלוויזיה,  כסף  על  מדברת  אני  אפרת: 

ה-90.
מרק: עשיתי, אבל כשהם פנו אלי ולא אני פניתי אליהם. הציעו 
פירסמו  כבר  שהם  ברקן  יהודה  של  תוכנית  איזו  לעשות  לי 
שהיא הולכת לעלות לאוויר, ובעצם לא היה להם כלום בידיים, 
עשיתי.  כן  אז  ולסגור.  זה  את  להכין  שבועות  שלושה  לי  היו 
וב"קשת" עשיתי 31 תוכניות עם יהודה ברקן, אבל באמת זה 
תוכניות  שתי  גם  עשינו  שלי.  מאשר  יותר  שלהם  יוזמה  היה 
טלוויזיה בעשור האחרון. אני לא מתנגד, אין לי משהו עקרוני 

נגד טלוויזיה.
על  יושב  ממש  זה  היום  אחרים  מפיקים  אצל  אבל  אפרת: 

השולחן.
מרק: Bread and butter. כן, מתפרנסים מזה יותר טוב.

אפרת: אתה עד כדי כך אוהב את הקולנוע?
מרק: תשמעי, אני חושב על לעשות טלוויזיה אבל לא פועל 
לזה עכשיו. יכול להיות שאני אאלץ, כי זה מאוד קשה לשרוד 

כלכלית כשאתה עוסק רק בקולנוע.

"בזכות הקסטות שמאחוריך"

אפרת: אז איך אתה מחזיק בעצם?
מרק: בקושי רב. אבל הרבה בזכות הקסטות שמאחוריך. זאת 
אומרת, אני, בניגוד לחבַרי, כבר מאוד מוקדם החלטתי שאני 
מוכר  אומר שאני  זה  כנכס.  לעצמי  על הספרייה שלי  שומר 

"גם היום אני ישראלי וגם לא ישראלי"

לישראליּות מתבטא חזק בסרטים שהפקת.  אפרת: הקשר 
כבר  שאתה  הרגשת  מתי  לארץ.  כשהגעת   16 בן  רק  היית 

ישראלי, שמדאיג אותך מה יהיה בבחירות הבאות פה?
להפוך  החלטה  לי  הייתה  אומרת,  זאת  זמן.  לקח  זה  מרק: 
פסיכיות.  בכזאת  עברית  למדתי  זה  בגלל  מייד,  לישראלי 

טחנתי בעל פה שעתיים-שלוש כל יום מילים.
אפרת: אבל מה זה החלטה להפוך להיות ישראלי? לְמה?

מיעוט  להיות  יותר  רוצה  לא  אני  ִמּפֹה.  להיות  להפוך  מרק: 
אני מקבל   16 מודעת שבגיל  זאת החלטה  בא משם.  זה   –
אותה, זה לא משהו שקרה במקרה. אני לא סתם למדתי כמו 
פה,  אני   – אני אמרתי לעצמי  אידיוט את המילים בעל-פה. 
ואני רוצה להיות חלק ִמּפֹה. אבל עד שאתה מתחיל באמת 
להיות ישראלי זה לוקח זמן, זו מין נדנדה. אתה מחפש את 
הנקודה, אתה גם ישראלי וגם לא ישראלי, גם היום אני ישראלי 
ולא ישראלי. גם היום המבט שלי על ישראל הוא לא לגמרי 

דומה או זהה למבט של מי שנולד פה.
רק  פוגש  אתה  השנייה,  לא  הראשונה,  ישראל  ואת  אפרת: 
לעומת  לודז'  של  האינטלקטואלים  כל  נגיד,  באוניברסיטה? 

הילדים ב"כנות"?
שלי  שהכיתה  למרות  שבאוניברסיטה,  חושב  אני  כן.  מרק: 

ב"כנות" הם אנשים מדהימים.
אפרת: זה לא קשור לזה שהם מדהימים, זה קשור לאפשרויות 

שלהם.
מרק: כן זה נכון. באוניברסיטה בהחלט, ולפני זה, אל תשכחי, 
כמו  להיות  רוצה  אתה  הזה".  "העולם  את  לקרוא  התחלתי 
כל אלה שמתוארים שם, אתה מסתובב ברחובות תל אביב 
למועדון  בכניסה  עבדתי  ואז  כאלה.  אפגוש  אני  אולי  וחושב 

לילה ופגשתי אותם.
אפרת: שומר כמו ב"אבינו"?

ושלושה  חול,  בימי  שניים  היינו   ,8 היינו  שלא  רק  כן,  מרק: 
בשישי-שבת.

אפרת: באיזה מועדון?
לילה  מועדון  שם  היה  לים,  שיוצא  בצד  "דן",  במלון  מרק: 
שנקרא "טיפניז", שהיה ה-מועדון בתל אביב באותה תקופה. 
עבדתי שם מעל שנה. בדרך כלל הייתה תחלופה של שומרים 
בערך פעם בשלושה חודשים, אני החזקתי מעמד שנה וחצי, 

הייתי עקשן.
אפרת: באיזו שנה זה היה?

סוציאלית.  בעבודה  הלימודים  את  כשהתחלתי  מייד  מרק: 
עבדתי הרי כל הזמן, עבדתי ולמדתי, לא היה לי כסף. עבדתי 
באיזו המבורגריה כזאת מול קולנוע "גת", ועבד איתי עוד בחור 
שלמד סוציולוגיה, והכיר את אשתי באולפן. הוא הציע לי את 
ושאל אם  שומרים,  הוא אמר שמחפשים  במועדון,  העבודה 
אני רוצה לעבוד. נתנו שם משכורת מאוד גבוהה, אז הלכתי. 
ואז  וחצי  שנה  עבדתי   .'71 אולי   '70 דצמבר  בערך  היה  זה 

עזבתי. זה מצחיק, כי חטפתי מכות איזה יום, ובאתי להדריך 
נוער עבריין והם קלטו ישר. ניסיתי להגיד שנפלתי, אבל הם לא 

היו פרייארים, ישר קלטו אותי.

"תפקידנו הראשון במעלה 
הוא לגרום לאנשים להתרגש"

אפרת: אתה יכול לציין 5 סרטים שלא אתה הפקת, שבעיניך 
הם טובים?

"השוטר  כמו  אחורה  מדבר  לא  אני  סוף.  בלי  יש  אוי,  מרק: 
ונדהמתי.  "אסתר"  בקולנוע  ראשונה  פעם  שראיתי  אזולאי" 
יותר  ישר. אבל אני מדבר איתך  גם התאהבתי בניצה שאול 
יש  בטח  להעליב,  רוצה  לא  אני  שלי.  בתקופה  נניח  מאוחר, 
יותר, אבל מה שעולה לי כרגע בראש זה "ביקור התזמורת", 
אחד  זה  אגפא"  פי  על  "החיים  באשיר",  עם  "ואלס  "לבנון", 
הסרטים הכי טובים שראיתי. "שבעה", אני חושב שזה סרט 
מניח  אני  מעולה.  בדמויות  הטיפול  מדהים,  באמת  מדהים, 
שיש עוד. תני לי עוד 5 דקות אני אביא לך עוד. אני מדבר על 
שנות ה-90 ושנות ה-2000. יש יותר, יש הרבה מאוד סרטים 

מדהימים שלצערי אני לא הפקתי.
אפרת: אני שואלת את השאלה הזאת כדי לדעת אילו סרטים 

אתה חולם להפיק.
מרק: אני לא חושב שהעניין של הסגנון הוא מהותי בשבילי. 
למרות שאני חושב שאנחנו צריכים להפנות את גבנו לדרמה, 
זו  אבל  לשרוד.  רוצים  אנחנו  אם  ז׳אנר  סרטי  יותר  ולחפש 
תפיסה כלכלית, לא תפיסה אמנותית. מה אני רוצה בקולנוע? 
אסתטית  חוויה  לפעמים  ורוצה  להצחיק,  רוצה  לרגש,  רוצה 
ביחד  הדברים  כל  את  להביא  יכול  אני  אם  אינטלקטואלית. 

זה נפלא. זה לא פשוט, כי לפעמים זה אחד על חשבון השני.
אפרת: למה לעשות סרטי ז'אנר ופחות דרמה?

העולם  בכל  הסבסוד  שיטת  שבגלל  זה  שקורה  מה  מרק: 
הולך  יש הצפה אדירה של דרמות, אבל הקהל של דרמות 
שאני  רואה  אתה  אז  בסינמטק  מסתובב  אתה  אם  ומזדקן. 
צעיר שם )צוחק(, שזה לא היה המצב כשאנחנו היינו ילדים 
אנשים  מיני  כל   ,40 בני  אפילו  פסיכים.  כמו  לסינמטק  ורצנו 
רואה אותם לצערי. זאת אומרת,  אני לא  שגרו בסינמטקים, 
שהאנשים של הדרמה נהיים יותר ויותר מבוגרים, אז יש יותר 
יכול להגיע לקהל  ופחות קהל כי הם מתים. אתה כן  דרמה 
יותר צעיר באמצעות סרטי ז׳אנר. קומדיות מתח, אימה, וכל 
הדברים האלה, כך שאני חושב שאין מנוס מבחינה כלכלית 
לפנות לקהל הזה ולהשתכלל בתחום. כי כשאתה הולך לכזה 
דבר כשאין לך שום ניסיון בו, לוקח זמן, כמו שלקח זמן לייצר 
פה דרמות ראויות. בסופו של דבר אני חושב שלא יהיה מנוס 
ממעבר לז׳אנרים נוספים, אז עכשיו יש יותר מעבר לקומדיות.

לא  בהצלחה  בארץ  לעשות  מנסים  וקומדיות  אימה  אפרת: 
מבוטלת.

מרק: כן. אני אומר שזה לוקח זמן עד שאתה משתכלל ועד 
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את הסרטים האלה כמה שאני יכול, כדי לתחזק את המשרד. 
וזאת הייתה החלטה אסטרטגית נבונה, כי רוב החברים שלי 

שלא עשו את זה נעלמו.
אפרת: אלה שלקחו מפיצים, שמכרו.

מרק: מכרו את החברות ונעלמו. כך או אחרת, אני לא רוצה 
מאוד  החלטה  הייתה  זו  דבר  של  בסופו  אבל  לרכל,  סתם 
חשובה שמאפשרת עד היום את הקיום של החברה הזאת, 

אבל ברור שזו חברה צנועה.
אפרת: מהמכירות?

מרק: זה חלק גדול מזה שהסרטים עוד חיים ונותנים הכנסות. 
אני הייתי בטוח עוף מוזר גם אז, אני טיפה עוף מוזר בבחירות 

שלי, אני גם לא עשיתי את החיבורים שאנשים עשו בדרך.
אפרת: למשל?

מרק: שמשיקולים כלכליים אנשים מכרו את החברות שלהם, 
או התחברו כך או אחרת, אני לא רוצה לדבר על חבַרי. אני 
שמרתי די בקנאות על העצמאות שלי ועל הספרייה שלי, שזה 

קצת שונה מחלק גדול מהאנשים.
כזאת  חברה  מכירה  לא  אני  קורה,  לא  באמת  זה  אפרת: 
שמחזיקה מעמד כל כך הרבה זמן, פעילה מאוד, עם הצלחה 
זה משהו  גם משפחתית.  ושהיא  גם מסחרית,  גם אמנותית, 

שבתוך המשפחה שלך – זו הייתה החלטה מודעת?
מרק: אני לא הבאתי את הילדים לפה, הם הביאו את עצמם 
לפה. אני לא הזמנתי ואני לא ביקשתי. להיפך, זה מפחיד אותי.

אפרת: זה מפחיד שהם פה?
נהנה מאוד, אבל כשאני חושב  אני  מרק: לא ממש מפחיד, 
יודע אם היא תצליח  על העתיד של החברה הזאת אני לא 
לאורך זמן, אין לי מושג. אבל זה לא משנה, זה נהיה משפחתי. 
דווקא  ולאו  בתוך המשפחה,  לאהבה  קשור  שזה  חושב  אני 
בגלל הקולנוע. אני פעלתי בדרך אחרת לאורך זמן, וגם הייתי 
הצלחתי  איכשהו  אבל  מזה,  כתוצאה  מעטים  לא  בקשיים 

לשרוד. זו הייתה החלטה מודעת לשמור על עצמאות.
יכולה  רק  אני  כי  אליה,  להתמסר  צריך  וגם  מודעת,  אפרת: 

לדמיין כמה פעמים זה היה על הפרק.
מרק: כן, כבר הייתה לי החלטה למכור את החברה.

ייקראו מפיקים צעירים, סטודנטים.  אפרת: את הריאיון הזה 
אתה בא ואתה טוען: חלק מהסיבות שאני מחזיק מעמד כל 
כך הרבה זמן זה כי התעקשתי בשיניים לשמור על העצמאות 

שלי. זה משפט עם הרבה חשיבות למפיקים צעירים.
מרק: תשמעי, כל מי שעבד פה, היו פה הרבה מפיקים בפועל 
שפתחו חברות עצמאיות – אורי סבג, אסף אמיר, איתי תמיר, 
על  לשמור  פה  למדו  שכולם  חושב  אני  נהדרים.  מפיקים 
הזכויות שלהם במובן הזה שלא להיפרד בקלות מהספרייה 
שלך. זאת החלטה שהייתה מאוד מודעת, מאוד מכוונת. אני 
גם נסעתי בכל העולם כדי למכור את הסרטים שלי. נסעתי 
לכל השווקים, הייתי מחוץ לבית יותר מ-100 ימים בשנה, מה 
בתקופה  עוד  טלוויזיה  לשוקי  נסעתי  היום.  עושה  לא  שאני 
מעשי  מניסיון  כתוצאה  נולד  שזה  להיות  יכול  סרטים.  שקנו 

כזה או אחר, פתאום מכרתי סרט כשהייתי בחובות בסכומים 
מאוד יפים בניגוד לציפיותי, בניגוד להבנתי המוחלטת. אני יכול 
צולבת",  "אש  עם  להפצה  יצאנו  מצחיק:  סיפור  לכם  לספר 
שזה הסרט השני שעשיתי. הפסדתי שם איזה 40,000 דולר 
בפועל.  מפיץ  היה  והמפיץ  ההפצה  את  מימנתי  כי  בהפצה, 
ואמרתי לברוך דינה, שהיה אז מנכ"ל הקרן, שאני נוסע לקאן 
למכור את הסרט והוא פרץ בצחוק. הוא באמת נחנק מצחוק. 
הגעתי לשם, וממש לא היה לי צל של מושג. באו אלי צ׳כים: 
היו טמבלים  דולר. הם  רוצה על הסרט? 6,000  כמה אתה 
כמוני. בא אלי ספרדי. אמר לי: כמה אתה רוצה על הסרט? 
אמרתי לו: 6,000. אמר לי: לא, זה יקר. לא מכרתי לו, והוא ניסה 
לרמות אותי. לא היה לי צל מושג - כמה אתה רוצה? 6,000? 
נסעתי ברמות של  יאללה, תקנה. באמת  דולר?  לא. 4,000 
בורות מוחלטת, אבל חזרתי עם מכירות. אבל אחר כך הסרט 
שם  בספרד(.  חשוב  קולנוע  )פסטיבל  סבסטיאן  בסן  היה 
פגשתי איזו חברה גרמנית, שתיתי הרבה בירה עד שהעליתי 
יצאתי מהחובות, שילמתי  ויאללה  אותם ל-140,000 מארק, 
ערך.  לזה  יש  וואלה,  אומר,  אתה  אז  טוב.  הכל  למשקיעים, 
שווה להידבק לזה. זאת אומרת, אתה לומד, אתה קורא, אתה 
פוגש, אתה גם נוסע לשווקים, אתה גם לומד מה קורה בעולם. 
תחילת  על  מדבר  אני  ללמוד,  ממי  היה  לא  שלי  הוא  העניין 
שנות ה-90. היה גולן גלובוס, אבל זה לא ברמה שאני בכלל 
יכול ללמוד מהם, זה קילומטרים, שנות אור לפני, ומעבר לזה 

פה אף אחד לא באמת עשה את הדברים האלה.
אפרת: אתה זה שעשית בעצם את המהלך הראשון.

מרק: את המהלך הראשון במובן הזה. כן. אחר כך, באמצע 
סרטים.  לקנות  הפסיקו  טלוויזיות  כי  נגמר  זה  ה-90,  שנות 
שנות  באמצע  התחיל  הוא  היום,  שהתחיל  תהליך  לא  זה 
ה-90 ופתאום וואו, אין לי קליינטים. יש לי סרטים אבל אין לי 

קליינטים, אבל עדיין המשכתי להחזיק בזכויות.
אפרת: וכל הזמן הזה בעצם יש לך תפיסת עולם שמתגבשת 

עם הזמן?
מרק: תפיסת העולם הייתה ונשארה:

1. מבחוץ פנימה – דאג שהסרט שלך יהיה בפסטיבל בינלאומי. 
אתה חי במדינה פרובינציאלית, יכתבו על זה בעיתונים, כולם 
יגידו וואו. מה שכבר לא קיים היום, בשנות ה-90 היה פקטור 

מאוד משמעותי.
2. תשמור על עצמאות, זאת אומרת תעשה כמה שאתה יכול 

לבד.
3. תשמור על הסחורה כי היא שווה כסף.

לחו"ל,  מכירות  היו  שינויים,  היו  הזמן  כל  הזאת  במסגרת 
לעשות  היה  ואפשר   2 ערוץ  את  ופתחו  היו,  לא  כך  אחר 

קופרודוקציות, אבל העיקרון צריך להישמר.
אפרת: היום יש למפיקים הפורמט הזה של "אני מגיש לקרן 
בעיקר  זמן הבמאי/ת מתקשר/ת,  אז פעם בכמה  ומחכה". 
אחרי שהוא קיבל/ה תשובה שלילית, ואין להם החיבור הכל 

כך אמיתי לפרויקט בהרבה מקרים.

בשנות  מאוד  הסתבכתי  אני  להם.  שאין  להיות  יכול  מרק: 
הרבה  חייב  הייתי  אני  רבה,  תבונה  על  מעיד  לא  זה  ה-90, 
ולאט לאט  וכל מיני הרפתקאות כאלה,  מאוד כסף בבנקים 
אני חושב על מפיקים צעירים  כל החובות. אבל  כיסיתי את 
היום. מה יעשה מפיק צעיר? איך הוא יתגונן? בסופו של דבר, 
כשאתה מפיק צעיר, או שאתה מקבל מיליון שקל או שאתה 
עשיר מהבית, אבל לא כולנו עשירים מהבית, זה אמור להיות 
גם מקצוע פתוח לכולם. אז או שאתה בוחר בהשקעה של גוף 
פרטי, כזה או אחר, שבסופו של דבר בולע אותך, ואז הסחורה 
לא שלך, לא יעזור לך, היא לא שלך כי כדי להפיק אותה אתה 

צריך להביא את הכסף. אז יש לזה פלוסים ומינוסים.
אני לא יכול לבוא למישהו צעיר ולהגיד לו תעשה בהתנדבות 
מה שלי קשה לעשות. אבל אני מנסה לעשות שיתופי פעולה. 
למשל, עכשיו יש פה סרט שאני נותן לו איזשהו ציוד, תמורת 
אחוזים, ועושים את זה שלושה אנשים. אני מקווה שייצא סרט 
נפלא. גם דני )הבימאי דני רוזנברג בסרטו החדש, "הבשורה 
על פי אבא", שמרק משחק בו בתפקיד ראשי( קיבל 800,000 
קל  יותר  היום  וזה,  צעירים  אנשים  עם  "חוראני"  עבד  שקל, 

מאשר בתקופה שלנו, כי אין חסם נגטיב, אני קורא לזה.
לי  היה  שלי,  הראשון  הפיצ׳ר  את  לעשות  וחלמתי  כשרציתי 
השוודית"  "הנסיכה  את  שהפיק  טרץ'  לדני  ובאתי  תסריט, 
יכול  אני  איך  סרט,  לעשות  רוצה  אני  ואמרתי:  לוין  חנוך  של 
לעשות? הוא אמר לי: תקנה נגטיב תעשה סרט )צוחק(. אז 
החסם הזה ירד, היית צריך לפחות נגטיב מעבדה וציוד שלא 
בנמצא היום, היום יש כסף לכרטיסי זיכרון. כל אחד מאיתנו 
יכול להרשות לעצמו לקנות כמה כרטיסי זיכרון ולעשות את 
בר  שרון  של  )סרטו   "514 "חדר  הסרט  למשל,  שלו.  הסרט 
היום  אנשים.  שלושה  עם  ועשה  הלך  הבנאדם  מ-2012(,  זיו 
יותר נמוכים. אם אתה באמת רוצה לעשות, אתה  החסמים 
יכול לעשות ויותר קל לך לעשות, אבל תשמור על העצמאות 

שלך, תשמור על העקרונות של העצמאות שלך.

"מה שמשנה לי זה מי הבנאדם"

אפרת: אני רוצה לשאול על הבחירה שלך בתסריטים להפקה, 
ועל עבודה עם במאים/ות ספציפי/ות. על פי מה אתה בוחר 

תסריט להפקה?
מרק: קודם כל יש כמה משתנים שהם בלתי-נמנעים. אם אני 
מקבל תסריט שאני חושב שאני לא מסוגל להפיק אותו, אז 
אני לא בוחר בו, גם אם הוא נהדר. קודם כל אני חייב לבחון 
את ההיתכנות של התסריט הזה אצלי, לא באופן כללי. אחרת 
אין טעם. אתה צריך להשקיע הרבה מאוד אנרגיה כדי לעשות 
סרט, ואם אני מאמין שבסופו של דבר אני אתרסק על הקיר, 

אז אין שום טעם לעשות את זה.
אפרת: גם אם אתה חושב שהוא יהיה...

מרק: נפלא. 
אפרת: זה קרה?

מרק: כן, בטח זה קרה. הדבר השני זה מי הבנאדם שמאחורי 
הסרט. לא יעזור כלום. בסופו של דבר, סרטים קצרים זה דבר 
מאוד מאוד משמעותי, לראות מה הכישרון שם, מה הבנאדם, 

מי זה הבנאדם ומה הוא עשה.
אפרת: מה אתה מחפש?

מצחיק.  זה  פשוט,  כך  כל  זה  טובים.  קצרים  סרטים  מרק: 
את  ראיתי  לביא.  טליה  על  סיפור  לך  אספר  אני  למשל, 
הסרטים הקצרים שרנן )רנן שור, מנהל "סם שפיגל" לשעבר( 
הוציא, סרטים קצרים של "סם שפיגל". היה לי ברור שהסרט 
של טליה לביא היה טוב בהרבה מכל עשרים השנה של בית 
הספר. אמרתי, וואו, יש פה מה לקטוף. מתברר שכבר ארבע 
שנים היא דפקה על הדלתות של הקרנות ומפיקים האחרים, 
דבר  זה  כדוגמא.  סתם  כישרון,  שם  שיש  ברור  לי  היה  וישר 
מי   – דבר  של  בסופו  בקולנוע  מאוד משמעותי  אחד שהוא 
נוסף הוא מה התסריט, שאני  הבנאדם שיביים את זה. דבר 

אקרא אותו ואני אאמין שהוא יעשה סרט טוב.
אבל ב"'טרנספקס" אין לנו סגנון מסוים, יש לנו כל מיני תסריטים 
אפילו בתחום הדרמה. יש לנו את קרן ידעיה שכותבת סרטים 
סרטים  ויש  טוטאלי,  באופן  הדמויות  על  מבוססים  שלגמרי 
יותר  והם  חברתיות  בעיות  או  חברתיים  בנושאים  שעוסקים 
דרמה עם כל הכללים, אבל מה שמשנה לי זה מי הבנאדם, 
זה גם הכי קל לשפוט. יותר קל לשפוט סרט קצר מתסריט. 
והדבר השני זה מה יש שם בתוך הסיפור הזה, אם זה אפשרי 
שזה ידליק אנשים ויעשה פסטיבלים, יש מיליון משתנים. זה 
ניתן  ולא  חשוב  מאוד  מרכיב  שזה  למרות  הקופה,  רק  לא 

לניבוי. יכול להיות שגם יש לי קשר לאנשים יותר ספציפיים.
קרן  ועל  קוסאשווילי  דובר  על  מסתכלת  שאני  נניח  אפרת: 

ידעיה והם דומים בעינַי, דומים באנרגיה שלהם, בישירּות.
מרק: טוב, קשה איתי לאנשים מתוחכמים, כי אני נורא ישיר 
ונורא פוגעני לפעמים, בעיקר בחדרי עריכה. אני מאוד ישיר 
ישיר מדי. בכל  אולי  בגישה שלי, בדיבורים שלי עם במאים, 
זאת אתה עוסק בנפש של האדם, של היוצר, אבל זה חלק 
מהמגרעות שלי, ישירות היתר הזאת. אני אומר את דעתי, אין 
לי אחד בפה ואחד בלב באמת, אין לי, ומי שיכול לחיות עם 

זה, יכול לחיות עם זה, ומי שלא יכול, לא יכול.
אפרת: הם חיים עם זה, זאת אומרת, דובר וקרן כל הסרטים 

שלהם פה.
בעיה  להם  שאין  אנשים  גם  הם  זה.  עם  חיים  הם  כן,  מרק: 
להתמודד עם האמת, הם רואים אמת, זה סוג האנשים שיותר 
קל לי איתם, הם פחות "אמנים צרפתים" נקרא לזה. אני צוחק 

על זה, כן?
העשייה  על  עבודה  עשיתי  שכסטודנטית  זוכרת  אני  אפרת: 
שלך, והרמתי אליך טלפון ושאלתי כמה אנשים הגיעו לקולנוע 
זה קרה  איך  איש.  לי 350,000  ואמרת  ב"חתונה מאוחרת", 

שסרט דובר גרוזינית החזיר את הקהל לקולנוע?
דובר  )הבימאי  דובר  שגם  סיפור  לך  אספר  אני  מרק: 
קוסאשווילי( מספר אותו. כשהיינו בחדרי עריכה וראיתי שזה 
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לא יכול לעשות סרט שעולה שלושה או ארבעה מיליון שקל 
.Lets face it .בלי קרנות

אפרת: אני מדברת על זה שלהם אין עדיין הדרייב הזה. אני 
אומרת שהגישה הזאת היא גישה של אנשים צעירים.

בצד  כלכלית.  ממש  לא  זו  הגישה  אבל  ברוחי.  צעיר  מרק: 
הכלכלי לא הצטיינתי, אבל גם לא הייתי כל כך גרוע, עובדה 
שאני קיים 40 שנה. יש מפיקים שאומרים: תשמע, אם אני לא 
יכול להתפרנס מזה, אני לא רוצה לעשות את זה. לא מספיק 
לי קרן, אני רוצה לבוא עם עוד שני מיליון שקל ועוד זה ועוד, 
ולקחת משכורת וזה בסדר. בעיקר צעירים מחפשים את זה, 

וזה בסדר, אני יכול להבין את זה.
אפרת: אבל יש פה משהו, אתה לוקח סיכונים. אתה מהמר. 
הנכס  יש  אחד  מצד  מהמר.  משהו  בה  יש  שלך  הגישה 
לא  אתה  הימור.  הרבה  יש  שני  מצד  הספרייה(,  )הקלטות, 

מפחד מזה, אתה לא מפחד להמר ולשחק.
מרק: לא מפחד. אני לא חי על פי עשרת הדיברות של המפיק 
– הדיבר הראשון זה אל תשים את הכסף שלך על סרטים. 
אני לא חי על פי האימרה הזאת. אל תחשבו שאני מתנדב, 
אני  הזה.  בדבר  אופטימי  מאוד  אני  נסתדר,  אומר,  אני  אבל 
אומר, חסר מאה, מאתיים, שלוש מאות? או קיי, ניסע ונסתדר.

אפרת: ניסע ונסתדר וזה מגיע?
מרק: או מגיע או לא מגיע, או שאני שם מהכיס ויגיע אחר כך 

מהמכירות או משהו, או לא מגיע. מה זה משנה.

"אנחנו יצרני תרבות, 
אנחנו יצרני זיכרון לאומי"

אפרת: מה אתה רואה כשאתה חושב על האופק? דיברתי 
באמת  לא  הוא  אצלנו  הקולנוע  אמר:  והוא  כתרי,  עם  היום 

תעשייה, הוא יותר מין שפת תרבות כזאת.
בתקציבים  באמת,  כי  מתכוון.  הוא  לְמה  מבין  אני  מרק: 
בעצם  כי  תעשייה.  לזה  לקרוא  אי-אפשר  עובדים  שאנחנו 
לחברת  פרט  אומרת,  זאת  מהאוויר.  חיות  הפקה  חברות 
"יונייטד", שהיא חברת הפצה בעיקרון שמשקיעה בהפקה, כל 
החברות שורדות מהיד לפה. זאת אומרת, אין פה מפיק עם 
נכסים בטלוויזיה. הקולנוע זה תחום עני מאוד, בעיקר קולנוע 
עלילתי. אז זה בא בעיקר מרצון, מאהבה, מחברּות, מהשד 
יודע מה. אבל לקרוא לזה תעשייה זה באמת קצת מצחיק, כי 

איזה מין תעשייה זאת?
הקולנוע, אתה  האופק של  על  חושב  אבל כשאתה  אפרת: 
חושב על הקולנוע כעל איזשהו נכס רוחני, של החברה שלנו, 

של התרבות שלנו?
מרק: חד-משמעית כן.

אפרת: משם אתה גם דואג שהסרטים יישארו אצלך ולא ילכו 
לאיבוד? אני אתן לך דוגמא. כשעשיתי רטרוספקטיבה למשה 
מזרחי, לא הצלחנו לאתר את הסרטים שלו. זאת אומרת, אני 
בעונה מתה",  "אורח  שלו,  לסרט הראשון  רסטורציה  עשיתי 

אבל לא הצלחנו לאתר את כל הסרטים שלו, והוא עשה 20 
סרטים. הם נמצאים בכל מיני מקומות בעולם. אתה אומר, אני 

שומר אותם פה, אצלי, זה מטעמי פרנסה אבל לא רק.
מרק: מובן שלא רק. לשמחת כולנו, היום התחום הרבה יותר 
מנהל  רוסו,  )מאיר  רוסו  אצל  גם  נמצאים  הסרטים  מסודר, 
זה  תשמעי,  כן,  אבל  בירושלים(.  הישראלי  הסרטים  ארכיון 
יעזור  לא  ישראל,  מדינת  של  התרבותית  מהמורשת  חלק 
כלום. אני לא רואה את עצמי כאיש מורשת תרבותית, אבל גם 
אם אני מנסה להתחמק מזה, זה לא יעזור, זה חלק משמעותי 
וזה חלק שגם נשמר. טלוויזיה וקולנוע  במורשת התרבותית, 
זה דבר שיישמר אם נצליח לשמור על זה בתנאים סבירים, 
בניגוד להצגות תיאטרון למשל. אני אומר בפה מלא – אנחנו 
יותר ממה  לנו הרבה  מגיע  לנו סבסוד,  מגיע  עושים תרבות, 
שהמדינה נותנת לנו. אנחנו יצרני תרבות, אנחנו ייצרנו זיכרון 
לאומי, אנחנו חלק חשוב מאוד בקיומה של המדינה הזאת. 

ככה אני תופס את זה.
אפרת: זו אמירה רצינית מאוד.

מרק: כן. אני חושב שאנחנו ראויים להרבה יותר ממה שנותנים 
בתרבות  שמשקיעה  עשירה  מדינה  שאנחנו  חושב  אני  לנו. 
מעט מאוד, וזה לא חשוב תוצאה היסטורית כזאת או אחרת, 
אבל חד-משמעית כן, זו המורשת התרבותית שלנו, לא יעזור 
שום דבר. זה שכולם מתלהבים מסרטי בורקס משנות ה-60 

זה לא מורשת תרבותית?
אחד  פונים  אנחנו  איך  עיצבו  האלה  הסרטים  ברור.  אפרת: 

לשני.
טלוויזיה, שם  היום בעידן של  וטלוויזיה. אנחנו  מרק: סרטים 
הם  בורקס  סרטי  של  הזאת  בתקופה  אבל  יותר,  משקיעים 

עיצבו זהות תרבותית אדירה.

"אני שוכב פה על הרצפה כי אני כמוך, 
מחויב מאה אחוז לפרויקט"

אפרת: אתה ממשיך לבוא לסטים?
מרק: כן, כשקוראים לי. קודם כל קוראים לי כשיש צרות. אני 
לא חושב שסט זה מקום שאני צריך להיות נוכח בו כל היום, 
לא  אני  כי  שם,  אני  לוגיסטית  קשים  מאוד  ימים  כשיש  אבל 
רע בלוגיסטיקה. לא כי אני כזה חכם, אלא כי עשיתי את זה 
לוגיסטיים  ניצבים, כשיש דברים  אלף פעם. אז כשיש הרבה 
מורכבים, אני בא לעזור. לפעמים אני סוחב מים גם, אני יודע 
שזה ימי מאמץ וכדאי שאני אהיה בסביבה, כי אנשים עובדים 
קשה ואני חושב שצריך להיות איתם. אבל אם זה שני אנשים 
בחדר מנהלים דיאלוג, לא תראי אותי על הסט, אלא אם כן 
יש צרות. אם שחקן עושה בעיות ונכנסים לשעות נוספות, אז 
מביאים אותי. סט הוא קודם כל טריטוריה של במאי. אם זה 
במאי שמאוד קרוב אלי, והוא שואל אותי מה אתה חושב על 
השוט או על הזווית, ואני יכול להגיד, אבל אני לא אזום את זה 
אף פעם. אני אהיה שם רק בימים שיש לי נגיד סצינת חתונה 

 20,000 נעשה  אולי  סרט,  של  סבבה  לו:  אמרתי  טוב,  סרט 
מספר  תמיד  הוא  סוף.  בלי  נעשה  פסטיבלים  אבל  צופים, 
לי,  אמר  הוא  כך  כשאחר  לו  מחזיר  אני  הזה.  הסיפור  את 
"מתנה משמיים", יביא חצי מיליון, והגענו בסוף ל-93,000. אז 
כשהוא אומר אני מביא לו ממול את זה, אבל זה באמת מה 
ביידיש  אדלר  לורה  על  הסרט  את  עשיתי  גם  כי  שהרגשתי, 
של  בבימויו  אדלר"  לורה  של  האחרונה  "אהבתה  )הסרט 
אברהם הפנר מ-1990(, סרט שאני מאוד אוהב ואף אחד לא 

הגיע לראות אותו.
אפרת: וואו! זה סרט מדהים.

מרק: כן. 5,000 צופים.
אפרת: אז מה היה שם ב"חתונה מאוחרת"?

מרק: אלוהים יודע. וכמובן זה שהתקבלנו לקאן, וזה היה די 
נדיר.

אפרת: נדיר, למרות שדובר היה ב"סינפונדסיון" )תחרות סרטי 
הסטודנטים של פסטיבל קאן( עם הסרט הקצר שלו.

זה שקיבלנו  והדבר השני  נדיר,  זה עדיין היה  כן, אבל  מרק: 
דיווח בעמוד האחרון של "ידיעות אחרונות", שאז היה העיתון 
היחיד ששלט בכל השוק, שרואים את מוני מושונוב, בחליפה 
עם פפיון, רוקד בסצינה הסופית של הסרט. אז עמוד אחורי 
וגם סצינת סקס של 10  "ידיעות אחרונות" לא הזיק לנו,  של 
דקות הביאה לא מעט קהל לתוך הקולנוע. בכל זאת זה היה 
רתח  הסרט  נהדרות.  וביקורות  הזאת,  בתקופה  מהפכני  די 
אחרי קאן כשבאנו לירושלים להקרין אותו, וגם זכינו בירושלים 
בזכות  כבר  הסרט,  את  להקרין  לירושלים  כשבאנו  כמובן. 
הידיעות מקאן מכרנו אותו מצוין. בקאן הייתי צריך לספק עוד 
והיו עוד  עותק מכיוון שמכרו את כל הכרטיסים של הבוקר, 
וגם  באולם  זמן  באותו  הוקרן  הסרט  אז  שרצו,  אנשים  ועוד 
באוהל בחוץ של איזה 400 מקומות פלוס. הסרט הוקרן בו 
זמנית בשני מסכים, כי מכרו 800 כרטיסים, אז הסרט רתח 
כבר ביולי. כך שכשהוצאנו אותו עם האקדמיה וכל הפרסים, 
קלטות  שהסתובבו  למרות  גדולה,  תנועה  לו  הייתה  ישר 
פיראטיות, לפחות 50,000 קלטות מכרו בשוק השחור, אצל 
טובה,  גם  שקל.  ב-50  לקנות  הציעו  לדובר  גם  הגרוזינים, 
השכנה שלו, הציעה לדובר לקנות את הסרט. היא לא ידעה 
שהוא הבמאי של הסרט. ככה נודע לנו שמוכרים את הסרט.

אפרת: אני חושבת שיש אנשים שלא ידעו מה זה גרוזינים עד 
הסרט הזה.

מרק: דרך אגב, הקלטות לא היו עם תרגום, לכן הן הלכו רק 
בשוק הגרוזיני. מי שעשה את המעשה, אני יודע גם מי הוא, 
רק  הסתובב  שזה  אומרת  זאת  תרגום,  ללא  בטא  העתיק 

בשוק הסגור של הגרוזינים.

"הדרך היחידה למצוא מתחת לשטח"

ובמאיות  בימאים  הזו המון  אני חושבת שמהתקופה  אפרת: 
רצו מאוד לעבוד איתך. זאת אומרת, יאיר רוה כותב לחוברת 
שלנו על זה שאתה המפיק של הסרטים הראשונים, שפתחת 

את המקום הזה לאנשים שזה הסרט הראשון שלהם.
מרק: יש אנשים שפשוט נתגלו במקרה לחלוטין פה, וזה מפני 
שכל מי ששולח לי תסריט יש מי שקורא אותו, ונותן לי חוות 

דעת.
אפרת: מי?

אני  שם.  עילום  על  לשמור  ביקש  לך.  להגיד  יכול  לא  מרק: 
מקבל מעל 100 תסריטים בשנה.

תסריטים   100 קורא  הוא  בשנה?  תסריטים   100 אפרת: 
בשנה?

למאכל  ראויים  לא  ממש  הם  האלה  התסריטים  רוב  מרק: 
אדם וזה מה שהוא כותב לי, אבל בואי נניח שבשנה מצטברים 
בין 8 ל-18 תסריטים שהוא אומר לי – תקרא. כך למשל, עמרי 
כשאף  עדן"  בגן  דקות  "שבע  של  התסריט  את  שלח  גבעון 
אחד לא הכיר אותו. במאי מצוין וסרט מצוין. חשוב לי להיות 
נגיש לכל סטודנט, לכל אדם, אין מצב שאני מתעלם ממייל 
לו: זה המייל  לי בפייסבוק אני עונה  ממישהו. גם מי שכותב 
שלי – תשלח את התסריט. היום עשיתי את זה עם מישהו. זו 
הדרך שלי, וזאת לעיתים דרך מסוכנת. קיבלתי עכשיו תסריט 
לו  היה  לשעבר,  חרדי  בכלל,  קולנוע  עשה  שלא  מבנאדם 
תסריט טוב, שלחנו לקרן, קיבלנו 800,000 שקל, עכשיו אני 
מתלבט איך לעשות את זה איתו, עכשיו אני מדבר איתך על 
המועד האחרון. זאת אומרת, אנחנו כן קוראים וכן מאתרים 
חומרים שאף מפיק אחר לא היה מאתר. ואני אומר את זה 
שם  רואים  כשהם  קוראים,  לא  שהם  בטוח  אני  כי  בביטחון 
שהם לא מכירים, הם בכלל לא פותחים. ואת יודעת מה? אני 
די גאה בזה שאני עושה את זה עד היום. אם זה רווחי בשבילי 
לאורך זמן, לא יודע, אבל אני חושב שזה חלק מהעבודה שלי.

תסריטים,  לאתר  ממשיך  שאתה  מרשים  מאוד  זה  אפרת: 
הרדאר  תחת  מישהו  להפעיל  ועוד  אדיקות,  בכזאת  יוצרים 

שיעשה לך את הסינון הזה.
ניגשו אלי שני סטודנטים בירושלים שיש להם תסריט,  מרק: 
אמרתי להם – לא צריך לרעוד, אני בדיוק כמוך. אל תתרגש, 

קח זה הכרטיס, זה המייל, שלח את התסריט.

"צעיר ברוחי"

אפרת: אתה עושה את זה בתת-תנאים, עם הרזומה שלך – 
יותר מ-60 סרטים, עם ההצלחות שלך, אתה עדיין עושה את 
והבחירה של  יש מפיקים שיושבים בפתחן של הקרנות,  זה. 
הקרנות קובעת אם הם לוקחים את הפרויקט, גם אם אהבו 

את הסרט.
מרק: גם אצלי זה שיקול. תשמעי, אני לא איזה סופרמן, אני 
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"זה יותר מי אתה ומה רצית מהחיים 
ולא מאיפה אתה בא"

אפרת: יש משהו בדלק הפנימי של האישיות שלך, כמי שהגיע 
מסוג של הישרדות שמניע אותך? אתה מגיע רחוק כמפיק, 

כיוצר קולנוע, גם בעולם, באירופה.
מרק: הייתי חבר הנהלה של האקדמיה האירופאית לקולנוע 

שש שנים, זה מה שמותר.
אפרת: אנחנו לא חיים בחוויה של אין היום, זאת אומרת, אני 
הקשור  בכל  אבל  ללבוש.  מה  לי  שאין  או  ללחם  רעבה  לא 

לחיים, תחושת האין מניעה מאוד.
מרק: אני אגיד לך, כשאת מסתכלת על שורת מפיקים בני 30, 
קודם כל יש גיל שכולם חושבים על הצד הכלכלי של הקולנוע, 
זה הגיל הזה 35-45. כשאתה נהיה מפיק, אתה אומר אני אהיה 
חלק  למטה,  וכשאתה  גלגל,  זה  הקולנוע  אבל  כלכלית.  יציב 
מהאנשים נשברים. כשאני מסתכל על בני הגיל שלי ומי נותר, 
אני רואה שחלק מהאנשים הפסיקו לפעול או נשברו, או הלכו 
למקצועות אחרים. אותו דבר יקרה גם לחבורה שצומחת היום. 
יכול להיות שיהיה משבר בטלוויזיה, פחות עבודה, יכולים להיות 
כל מיני דברים בעתיד שאנחנו לא יכולים לנבא. בסופו של דבר 

ישרדו אלה שיש להם מוטיבציה גבוהה.
אפרת: מה זה מוטיבציה גבוהה?

מרק: תראי, לא הייתה שום סיבה שאני אשרוד בשנות ה-90. 
הביתה,  משכורת  הבאתי  לא  וצרות,  חובות  לי  היו  בקולנוע 
כאילו כל מה שרע... אז בעיקרון כשהציעו לי, והציעו לי כל מיני 
ג׳ובים כאלה או אחרים, הייתי צריך לקפוץ עליהם, ואני היססתי 
וסירבתי. יכולתי לעבוד בשביל ניסים גאון בניגריה בשביל 4,000 

דולר בחודש בשנות ה-80 כשהייתי אשכרה גמור.
אפרת: ניסים גאון?

את  פשט  שבינתיים  שווייצרי  מיליונר  היה  גאון  ניסים  מרק: 
הרגל, הוא היה מאוד גדול וגם חבר של בגין. הייתה לי הזדמנות 
לעבוד בניגריה בשבילו לדוגמא, ועוד כל מיני הצעות כאלה 
המורכבת  בדרך  ללכת  המשכתי  דבר  של  בסופו  ואחרות. 
טיפה שנקראת קולנוע, ושרדתי. למה? לא יודע למה, אני לא 

יכול להסביר לך למה.
הישרדות  זה  מה  יודע  שאתה  לזה  קשר  לזה  אין  אפרת: 

מהבית?
ברור  כי  עקשנות.  של  סוג  שזה  מניח  אני  חושב.  לא  מרק: 
שכשאתה חייב בבנקים ומעירים אותך בשמונה בבוקר: מתי 
תביא את הכסף? מתי? ואתה אומר: או קיי, אני בא להשאיר 
לכם את השעון שלי, בתור בדיחה, אם אתם רוצים, אני אבוא 
ואשאיר לכם את השעון שלי, אז אתה בנוי לזה. כי לבוא לבנק 
ולהגיד מה אתם רוצים, קחו את השעון, זאת גם חוצפה וגם 
להיות אופטימי. כן עברתי כל מיני הרפתקאות נקרא לזה, לא 
כולן קלות. למה? אולי כי נולדתי בעיירה שראיתי מים זורמים 
בפעם הראשונה בברז בגיל שמונה. מה זה משנה שסחבתי 

דליים מהבאר הביתה? אני לא יודע למה.

אפרת: זה משנה מאוד.
מרק: אני לא חושב שזאת הסיבה שבגללה אני עקשן, מפני 
חושב  לא  אני  חמש.  בגיל  הביתה  מהבאר  דליים  שהבאתי 

שזה באמת העניין.
אפרת: אני חושבת שיש לזה קשר, אני מאמינה שכן.

סיבה  יותר  שזה  חושב  אני  בדרכו,  אחד  כל  תראי,  מרק: 
ולא מאיפה  רצית מהחיים  ומה  מי אתה  יותר  זה  אישיותית, 
לאו  הילדות שלך, אבל  כנראה בא מתוך  בא. הדרייב  אתה 
הרבה  מכיר  אני  נתקלת.  שבהם  כלכליים  מתנאים  דווקא 
אנשים שצמחו בתנאים כלכליים נהדרים ועדיין יש להם דרייב 

מאוד חזק.
במצבים  במאים/ות  עם  נמצא  אתה  שכמפיק  יוצא  אפרת: 

קשים שלהם.
פגיעים שלהם,  הכי  ברגעים  אנשים  רואה  אני  כמפיק,  מרק: 
וזה לא קל, כי אני חבר שלהם. לא יעזור שום דבר, אני חבר 
של האנשים שאני עובד איתם. לא יעזור שום דבר, אחרת לא 
היינו נשארים לאורך זמן. וכל אחד גם מגיב אחרת כשהסרט 
לא מתקבל לפסטיבל חשוב או מצליח בקופות. כל אחד מגיב 
אחרת. אתה יודע כשאתה פוגש אנשים שאתה עובד איתם 
ואוהב אותם והם במצב כל כך פגיע. זה קשה, זה מרגש, זה 
קורע לך את הלב. בעיקר אם אלו אנשים שאתה מאוד אוהב. 
יותר. תמיד אתה צריך  אבל זה חלק מהמקצוע, להם כואב 
פי  כואב  לבמאי,  בעיקר  ולתסריטאי,  זה שלבמאי  את  להבין 
עשרה ממך במצבים האלה. פי עשרה אם לא פי מאה, כי זו 

פגיעה בהם.

"התפקיד שלי זה 
להגשים חלומות של אחרים"

אפרת: מה זה להיות מפיק?
של  חלומות  להגשים  זה  מהתפקיד,  מהעבודה,  חלק  מרק: 

אחרים.
אפרת: אתה מגשים חלומות של אחרים?

מרק: כן, יותר מאשר את אלו שלי, זה בטוח.
אפרת: אתה אוהב את זה?

מרק: אני חושב שיש לי אישיות שמתאימה לזה. הם מגשימים 
שזה  חושב  אני  כן,  להם.  עוזר  רק  אני  שלהם,  החלום  את 

התפקיד שלי, להגשים חלומות של אחרים.
אפרת: ואתה אוהב את זה יותר מאשר לביים?

מרק: לא.
אפרת: אתה אוהב יותר לביים?

מרק: ברור.
אפרת: וואו! והפקת יותר מ-70 סרטים.

מרק: זה עינוי להיות מפיק. את לא מבינה.
אפרת: אז איך אתה עושה את זה?

עם  עובד  עובד,  הזמן  כל  מפיק.  אני  אני,  גם  זה  אבל  מרק: 
הראש, חושב המון.

לעוזר  שיעזור  וצריך מישהו  בלאגן,  יש שם  ניצבים,   100 עם 
במאי לנהל את זה.

אפרת: מתי אתה מגיע לשולחן העריכה?
מרק: בחדר עריכה אני מאוד פעיל, אבל יש לי עיקרון שפה 
ושם הוא נשבר, עם במאים שהם קרובים אלי. אני אומר: עד 
רוצה  לא  אני  )הרכבת הסצינות של הסרט ברצף(  אסמבלי 

לראות כלום.
אפרת: אסמבלי זה די מוקדם.

מרק: אסמבלי זה רגע המשבר שכולם בפאניקה, אז אני שם. 
אני אומר עד אסמבלי אל תראה לי סצינות, אני רוצה לבוא 
טבולה ראסה. אפילו לא לזכור מה היה בתסריט, לבוא כמו 
האסמבלי,  את  תעשה  זה.  את  לראות  שרוצה  טמבל  צופה 
ואם אתה אומר לי אל תבוא, אני רואה שזה דפוק, תן לי עוד 
ראשונית(  בעריכה  )הסרט  קאט  ראפ  לסדר  יומיים-שלושה 
ראשון, אני גם לא אבוא. החשיבות של אסמבלי זה מפני שכל 

החומר כבר קיים ואתה זוכר ולפעמים רושם הערות.
במאי/ת  טעויות?  לעשות  לבימאים/ות  נותן  אתה  אפרת: 
אומר לך שהוא משאיר את הסצינה הזאת, אתה תגיד לו – זו 

טעות?
מרק: זה ויכוח קשה תמיד. ואני לא מוותר בקלות, אבל בסופו 
והוא בטוח שזה זה,  יודע שאם זה מאה אחוז,  של דבר אני 
)הרי  היחיד  אדם  הבן   – לבימאים  אומר  גם  אני  מוותר.  אני 
מתייצבים עם חבר כזה או אחר, כל אלה לא נעים להם להגיד 
לך את האמת, החולשה של השטויות האלה זה שאתה הולך 
ומחפש מחמאות( המחויב לפרויקט זה אני. אני שוכב פה על 
הריצפה כי אני כמוך, מחויב מאה אחוז לפרויקט, אולי יש לנו 
מחלוקת, אבל אם אתה לא מאמין שאני עושה את זה מתוך 
מחויבות, זו בעיה. יש במאים שאני רואה שהם לא מאמינים, 
אז יאללה, שייסע וייכשל. אני שם בשביל לעזור, אבל אני לא 
יכול להכריח מישהו לעשות קאט כמו שאני רוצה, אפילו אם 
יש לפעמים קאט בחלק מהחוזים, בסופו של דבר צריך לכבד 
קורה  זה  פעמים  שהרבה  בצער,  זה  את  אומר  אני  בנאדם. 

בניגוד לדעתי, וזו טעות, אבל גם אני טועה.
אפרת: אתה גם טועה, אז בוא תגיד לי איפה טעית. מישהו 
התעקש על אופן מסוים ובסוף זה קרה עם דובר או קרן או 

שלומי, נגיד?
מרק: לא, לא עם דובר, קרן ושלומי זה לא קרה. זה קרה פה 
ושם, אני לא זוכר. קרו דברים, למשל עם ינקול )הבימאי ינקול 
גולדווסר( היו לי מחלוקות בעריכה, והוא צדק. הוא הביא קהל. 

אם הוא היה הולך בדרך שלי, הוא היה מייבש את הסרט.
אפרת: אתה מדבר על "שרוכים"?

מרק: כן. ינקול אמר לי, אני לא רוצה פיין שמעקערים )ביידיש: 
אניני טעם( כמוך. הוא צדק.

אפרת: טוב, זו חברּות רבת-שנים.
מרק: למרות שינקול ביוזמתו בחוזה אמר עריכה משותפת. 

הוא יזם את זה, הוא אמר: אני רוצה אותך בחדר עריכה.

"צריך לחוקק חוקים שיגנו 
על התרבות הישראלית"

אתה לא רק מבכירי המפיקים בארץ, אלא גם איש  אפרת: 
עם פעילות ציבורית פוליטית ענפה.

מרק: פוליטיקה של תרבות, יותר מזה אני לא אוהב פוליטיקה.
חוק  לובי בכנסת,  זה מספיק.  פוליטיקה של תרבות  אפרת: 
ועוד קבוצה של אנשים דאגתם שזה  הרשות השנייה, אתה 
הרגשת  הקולנוע.  חוק  גם  השנייה  הרשות  חוק  גם  יקרה. 

שאתה נכנס לזה כי אין לך ברירה?
כמה  נפגשנו  במקרה.  חצי  התחיל  זה  לך,  אגיד  אני  מרק: 
מפיקים צעירים באיזה פסטיבל ואמרנו: איגוד המפיקים, מה 

הם עושים? הם חבורת זקנים, בואו נשתלט.
אפרת: ככה? בוא נשתלט?

מרק: אני מגזים, אבל בואו ניכנס להנהלה. היינו כמה חבר'ה, 
מפיקים צעירים, היינו בני 35-40, לא היינו ילדים, אבל הרגשנו 
באים.  כולנו  אנחנו  הבאה  שלאסיפה  החלטנו  ואז  צעירים, 

הצטרפתי לפעילות מתוך רצון לעשות שינויים.
שצריך  הרגשתם  הצעירים  אתם  שינויים  אילו  אז  אפרת: 

לעשות?
מרק: אנחנו חשבנו יותר מהוותיקים, שחלקם אנשים נפלאים, 
לגמרי.  מוזנח  ההפקה,  של  לזה,  נקרא  התרבותי  שהצד 
שצריך לחוקק חוקים שיגנו על התרבות הישראלית. זו בעצם 
יוזמה של הקבוצה הצעירה. לפני זה לא היו יוזמות כלכליות, 
עשו יוזמות על-ידי הפקות זרות, אבל הם לא ראו את עצמם 
של  כקליינטים  עצמם  את  ראו  הם  הקרנות,  של  כקליינטים 

משרד התעשייה והמסחר.
אפרת: זה היה חצי מסחר ותעשייה וחצי תרבות באיזשהו שלב?

לזה,  תקראי  התרבותית  הגישה  עם  באנו  ואנחנו  כן,  מרק: 
ונרתמנו ונלחמנו על זה.

מוקדש  היה  שלכם  מהשבוע  שחצי  לי  מספר  כתרי  אפרת: 
לעשייה הזאת, שעות על גבי שעות בהתנדבות בלובי בכנסת.

חוק  השנייה,  הרשות  חוק   – חשוב  היה  זה  כי  נכון,  מרק: 
חיים  כולנו  הקולנוע.  חוק  מזה,  חיים  כולנו  אנחנו  הכבלים. 
אותנו.  להקטין  אותנו,  לקלף  שמנסים  האלה  מהחוקים 
אנחנו עכשיו עוד פעם במהלכים חדשים. זו עבודה סיזיפית 

אינסופית, זה אף פעם לא נגמר.
אצל  הזה  לדבר  יורשים  לך  שיש  מרגיש  אתה  אבל  אפרת: 

המפיקים?
מרק: עכשיו כן, פעם ראשונה באיגוד המפיקים רוב ההנהלה 
הם אנשים בני 35-40. אז, לנו, בני ה-50 נראו זקנים. היום אני 
בן 67 והיתר צעירים, ואני מאוד נהנה. יש שם אנשים צעירים 
שאני גם אומר להם בפנים, אני יושב ראש שנה-שנתיים, אחרי 
זה, זה עובר אליכם. עזבו אותי, אני עשיתי מספיק, תתכוננו, 
האיגוד  את  לקחת  יצטרך  מכם  אחד  שנה-שנתיים  עוד  כי 
ולסחוב אותו קדימה. הם אנשים אינטליגנטיים, הם טובים, יש 

להם תפיסת עולם, הם סבבה.
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אפרת: ולשחק?
מרק: לשחק זה כיף כי זה חוסר אחריות מוחלט.

אפרת: חוסר אחריות? אתה היית עכשיו דמות ראשית בסרט 
וגם את  של דני רוזנברג, סוחב על הכתפיים את כל הסרט, 

זיכרון אביו. מה חסר אחריות בזה? זה נראה לי די מטורף.
זה  להרגיש  זה  צריך  שאתה  מה  כל  שחקן,  כשאתה  מרק: 

נורא קל.
אפרת: זה נורא קל להרגיש?

מרק: להעביר את הרגש, להיות מכשיר של רגש בעצם, אני 
גדול. אני גם מאוד רוצה  מאוד נהנה לשחק, לשחק זה כיף 

לחזור לביים, אני מקווה שיהיה לי אומץ.
אפרת: למה אומץ?

מרק: כי בשביל להיות במאי צריך עור של פיל. כשאני חטפתי 
ביקורות רעות ב"נרקוד" עבר לי החשק. לא החשק – האומץ. 
כאשר ביימתי את "הבולשת חוקרת" והיו ביקורות טובות, אז 
הראש.  על  נבוט  חטפתי  כך  אחר  סרט.  עוד  לעשות  רציתי 
ולהמשיך,  איט,  להגיד: פאק  צריך  להיות במאי אתה  בשביל 
ואני לא כזה, אין לי הכוחות האלה. לכן אני לא בנוי לזה, אבל 

אני כן רוצה לביים, ואני מקווה שאני אגשים את זה.
אפרת: עכשיו זאת הזדמנות.

מרק: הלוואי. מצד שני, מרוב שאני מפיק "מצליח" )במרכאות 
צריך  לביים  בשביל  עסוק.  הזמן  כל  אני  ומכופלות(  כפולות 
זה  את  אגשים  שאני  להיות  יכול  לעצור.  רגע  צריך  פניּות, 

בקרוב, לא יודע אם אני יכול.
אפרת: אתה רואה את עצמך לוקח חצי שנה, מסתגר וכותב?

מרק: נעביר לבנים את האחריות... אני לא כותב. כלומר, אני 
לכתוב  יכול  אני  סרט.  לכתוב  לא  אבל  סצינה,  לכתוב  יכול 

דיאלוג, לא יכול לכתוב סרט שלם.
אפרת: אז אתה מעביר לבנים והולך לעשות סרט עכשיו?

נראה, אולי. כבר כמה שנים שהתוכנית הזאת קיימת  מרק: 
בטוח  לא  הגיל,  עם  מתנוון  גם  אתה  כי  מתגשמת.  לא  והיא 

שבגיל הזה זה נכון.
זה  השנים.  עם  משתבחים  שבימאים  חושבת  אני  אפרת: 

מקצוע שעדיף להיות בו מבוגר.
זו בעיה. אני  ולא רואה  מרק: בוגר כן, מבוגר לא. לא שומע 
זאת  לבימוי.  חשובים  מאוד  כלים  הם  והאוזן  שהעין  חושב 
אומרת, הלב ברור, אבל גם מה אתה רואה, מה אתה שומע. 
לי לשחק, אני  אני מקווה שזה לא מאוחר מדי. אם מציעים 

משחק מייד.

"הקולנוע כחוויה משותפת עדיין קיים"

אפרת: אז מה אתה מנבא לנו, מרק?
מרק: אני דווקא אופטימי.

אפרת: הקולנוע לא ימות?
בזמן  זה  לזכור ששמעתי את  זקן מספיק בשביל  אני  מרק: 
האינטרנט,  בזמן   ,DVD-ה בזמן  הווידיאו,  בזמן  הטלוויזיה, 

הקולנוע  אבל  מתו,  פורמולות  הרבה  בסטרימינג.  ועכשיו 
כחוויה משותפת עדיין קיים. הוא אולי לא בשיאו כמו בשנות 
עשור.  לפני  מאשר  אפילו  טוב  יותר  הרבה  הוא  אבל  ה-70, 

אנחנו מוכרים כמעט פי שניים כרטיסים מאשר לפני עשור.
אפרת: יש גל.

מרק: יש גל עכשיו, זה נכון, זה נחלש באמריקה וזה גם נחלש 
לראות  לקולנוע  באים  דבר  של  שבסופו  שוכחים  אנשים  כי 
סרטים. כשיש שנה גרועה בסרטים ויש ירידה, אומרים אהה, 
זה האינטרנט, לא אומרים שזה מפני שעושים סרטים גרועים. 

אני מאמין באמת שיש עוד עתיד לחוויה המשותפת הזאת.
אפרת: זה משהו שאנחנו צריכים, החוויה המשותפת הזאת, 

ולא לראות את זה על מסך מחשב?
בבית  תקבלי  שבו  הזמן  רחוק  לא  כי  שכן,  חושב  אני  מרק: 
מסך לא פחות טוב מאשר בקולנוע, זה באמת עניין של כלום 
זמן. אבל כשאתה בבית, יש לך זמן לסגור את האור, לא לנהל 
השכנים  את  לשמוע  הילדים,  על  לצעוק  אשתך,  עם  שיחה 
רבים. הניתוק הזה – זה מה שהקולנוע מציע, וזה דבר מאוד 
אותו  הפעלתי  מתי  אבל  גדול,  מסך  בבית  לי  יש  משמעותי. 
ולראות את הסרט  להוריד מסך  יכול  אני  בפעם האחרונה? 

של, נניח, ערוץ 3 או יס. אבל אני לא זוכר מתי זה קרה.
אפרת: אפשר גם לצאת מהבית.

לו  יש  קולנוע  שדווקא  מגדיר  הייתי  אפילו  אני  כן.  מרק: 
שמאוד  מהטלוויזיה,  למשל  יותר  גבוה  לשרידות  אפשרות 
האינטרנט. הטלוויזיה שחיה מהכנסות  על-ידי  היום  מאוימת 
הפלטפורמות  וכל  ופייסבוק  גוגל  על-ידי  מאוימת  פרסומים 
הרב-ערוצית,  הטלוויזיה  על  מסתכל  כשאתה  הפרסומיות. 
אני  השאר.  וכל  ונטפליקס  יוטיוב  על-ידי  מאוימת  גם  היא 
שנות  של  המשבר  את  גם  ששרד  שהקולנוע,  חושב  דווקא 
ה-50, וגם את המשבר של שנות ה-70, וגם את המשבר של 
שנות ה-90, ישרוד. היה משבר וידאו ענק, אתם שוכחים את 
תקופת הקלטות, היה משבר טלוויזיה ענק. אז עשו מסך רחב 
– סינמסקופ. אבל בסוף אני חושב שאנשים די רוצים לצאת 
קיומי,  זה משהו  סרט.  ולראות  מנותקים מהמציאות  ולשבת 

הניתוק הזה.
אפרת: וקולנוע ישראלי?

סרטים  לעשות  שנמשיך  בהנחה  דבר,  אותו  בעיקרון  מרק: 
המגבלות  עכשיו.  יבוא  לא  שהקהל  סיבה  שום  אין  טובים. 
ושילובים  מעבר  לעשות  נצליח  האם  הן:  עלינו  שחלות 
ואני חושב שזה מאוד חשוב לאורך זמן  לז׳אנרים נוספים – 
כדי להביא את האנשים היותר צעירים. ושנית, אם הקרנות יהיו 
וחדשים,  יוצרים צעירים  מספיק אמיצות להמשיך להמר על 
כמו  מצוינים  בבמאים  מזלזל  לא  אני  האמיתי.  הדלק  זה  כי 
שבי גביזון ושמי זרחין. אני מאוד מכבד את האנשים האלה, 
הם עושים שירות גדול לקולנוע ישראלי ועשו סרטים נהדרים. 
אבל אתה חייב סירקולציה, אחרת אתה מת. אני יודע ורואה 
בסיפורים  בכוחות,  בכישרונות,  מפוצץ  הישראלי  שהקולנוע 

מיכאל אלוני ב״התגנבות יחידים״, במאי: דובר קוסאשווילי, ישראל 2010 | צילום: עמית ברלוביץובדמויות של כאן. אני מאוד אופטימי לגביו.
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לכתיבה מסוג זה נדרש מרחק הזמן שיאפשר לשברי זכרונות 
להפוך לסיפור סדור. בחורף צילמתי סרט בו מרק רוזנבאום 
העבודה  ותהליך  הבאה,  בשנה  לצאת  עתיד  הסרט  הגיבור. 
לי. לא מהדמויות, לא מהאירועים  אין  עדיין בעיצומו. מרחק 
ולא מעצמי. כל שנותר הוא לתאר מספר רגעים מתוך עשיית 

סרט שטרם יצא לאור.

 .1
ארבע לפנות בוקר. סצינה בה יואל, הגיבור אותו משחק מרק 
רוזנבאום, רוכב על אופניו. המצלמה מותקנת ברכב שמתחיל 
לנסוע, מרק אמור לצאת מחניית הבניין בן שלוש הקומות בו 
גרו הורי כל חייהם, אבי  יואל. בבניין הזה  נמצאת דירתו של 
משחק  מרק  הים.  לכיוון  אופניו  על  לבדו  בלילות  רוכב  היה 
את דמותו. המצלמה מתחילה לרוץ, ומרק מגיח לתוך השוט 
שעות  חוסר  זהו  ואולי  העמומה,  התאורה  זו  אולי  הפתוח. 
די  אני  אבל  הצילומים,  של  האחרונים  הימים  באחד  השינה 

משוכנע שראיתי את בבואתו של אבי רוכב מולי. 

 .2
לאחר  כבד,  מעשן  שהיה  אבי,  נפטר  לכן  קודם  שנים  שלוש 
שחלה בסרטן ריאות. כשרק התגלתה המחלה כתבתי עבורו 
שעומדת  כך  על  בשורה  מקבל  הוא  אחד  לילה  בו  תסריט, 
להתחיל מלחמה עם איראן, והוא יוצא להציל את משפחתנו 
הפתיחה  את  רק  לצלם  הספקתי  המתקרבים.  מהטילים 
מצבו  לברוח.  אותה  לשכנע  ומנסה  אמי  את  מעיר  אבי  בה 
התדרדר במהרה, וכעבור כמה חודשים הוא מת. לא ראיתי 
טעם להמשיך את אותו סיפור שבראתי עבור אבי כדי להפוך 
בן  על  סיפור  ובו  מחדש,  התסריט  את  כתבתי  לגיבור.  אותו 
שמנסה ליצור סרט עם אביו כדי לנסות לנצח את הזמן ואת 
המוות, להקפיא את הזיכרון. בשלב זה התחלתי לחפש את מי 
שישחק, או למעשה יחליף, את אבי. אל מרק הגעתי בסופו של 
תהליך ארוך של אודישנים לעשרות שחקנים, אבל למעשה 

תמיד, בתוך תוכי, ידעתי שזה יהיה הוא. 

 .3
שחקן,  שאבחר  הציע  סקפטי.  מרק  ראשונה.  טלפון  שיחת 

עשר הערות על 
מרק רוזנבאום, אבא שלי

דני רוזנברג

כך  מרק,  יבוא.  הוא  מתאים,  הוא  בעינַי  שאם  הבהיר  אבל 
חשבתי אז, לא פעל מחדוות המשחק, אלא בגלל הערבות 
ההדדית שלנו, יוצרי הקולנוע, זה לזה. המידבר האינסופי של 
מציע  בעיירה  הוותיק  כשהאקדוחן  הצטמצם  סרט  עשיית 

לרכב לצידך.
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אני ממתין למפגש השלישי בתוך החדר  המשרד של מרק. 
מארוחת  ויונתן,  דניאל  מיכאל,  בניו,  עם  חוזר  מרק  הריק. 
בית  ובה  לשטעטל  הפכה  אביב  תל  דרום  לרגע  צהריים. 
בית  היה  לסבי  גם  ובניו.  רוזנבאום  מ.  משפחתי,  מלאכה 
בירושה  ועבר  אביו  שפתח  מברשות,  לייצור  כזה,  מלאכה 
לאבי. בית החרושת למברשות קרס בשנות ה-90, מאז אבי 
לא חזר לעצמו. הפחד מהקריסה התחבר בשנה האחרונה 
בשני  זאת?  לשחק  יוכל  מרק  האם  המוות.  לפחד  חייו  של 
של  והעוצמות  הכריזמה  החוצה  פרצו  הקודמים  המפגשים 
באופן  לא  כאב,  עד  הריאליסטית  המשחק  יכולת  וגם  מרק 
מפתיע. אותה נוכחות, אותה סמכותיות או גבריות או אלפא 
מייליות, או כל שם תואר אחר שנועד לתאר את "דמות האב" 

– יש לו. ועשרות סרטים שלהם הוא אב מעצימים הילה זו. 

 .5
לך  "ולקחת   ,2004 ירושלים  פסטיבל  ממרק.  ראשון  זיכרון 
אשה". אפשר היה אז להכניס גם קהל שישב על המדרגות, 
וכל אותם יושבי כסאות, מדרגות ושטיחים עצרו את נשימתם 
בשוט הראשון שמתמקד ברונית אלקבץ, ולא חזרו לנשום עד 
של  בסיום  המיטה  על  יושבת  איבגי  דנה  של  האחרון  השוט 
ומרק שוחה מעליו.  נולד לקולנוע הישראלי,  גל חדש  "אור". 
שנים רבות לאחר מכן, בשבת בשמונה בבוקר, התקשר אלי 
חברי איתי טיראן, שבישר לי כי מרסין ורונה, במאי פולני שהיה 
חבר שלי, התאבד. איתי שיחק בתפקיד הראשי בסרטו של 
מרסין, "דיבוק", על נשמתה של רבקל'ה שמתגלגלת הפעם 
הגיע  כשמרסין  בדירתי  פולנית  וודקה  שתינו  גבר.  של  לגופו 
לראשונה לארץ. בלילה הוא הקרין לי ולזוגתי אז קטעי יוטיוב 
בבוקר  דיבוק.  בהם  שנכנס  אמיתיים  אנשים  בהם מתועדים 
המחרת פגש במרק רוזנבאום, שהפך לאחד ממפיקי הסרט. 

וכעבור שבוע  בינלאומית,  צילומים, פרמיירה  כעבור שנתיים 
– סיים את חייו, לא משתחרר מהשדים שבנפשו-שלו. שבוע 
לאחר מכן התקיימה הפרמיירה הישראלית. מדוע אני מספר 
לילה,  באותו  כי  פולני?  ובמאי  דיבוק  על  הזה,  הסיפור  את 
בפסטיבל חיפה, כשמרק עלה על הבמה, ראיתי אותו נשבר 
הזה  החזק  הגבר  ממנו,  פרצו  רגש  של  תועפות  לראשונה. 
וכאב. רציתי לחבק אותו כפי  נובע של אמת  התגלה כמעיין 
שלא חיבקתי את אבא שלי מימי. ועכשיו, במשרד של מרק, 
כשאני בצד אחד של השולחן שעליו הררי מסמכים, תסריטים, 
קלטות, כוסות קפה ומאפרות, יושב מולי מרק, מקריא סצינה 
בה הגיבור אמור להישבר – ומתקשה. הזכרתי לו את הרגע 
ההוא על הבמה. טכניקת הזיכרון החושי אמורה לעבוד. לא 
זה"  יכול לשחזר את  לא  "אני  כך טענו ב"אקטור'ס סטודיו? 
– פסק מרק. בשלב זה לא ידעתי אם מרק יוכל להסיר את 

החציצה בין עיניו הגדולות לבין הרגש שהן מחביאות. 
מהקאסט  היחידה  הניצולה  ואמי,  מרק  של  ראשונה  חזרה 
המקורי של הסרט. מרק בחדר הטלוויזיה, אמא שלי על יד 
בצעקות  שלהם  בדיאלוג  מתחילה  הסצינה  בסלון.  המחשב 
מרק,  של  קולו  קול.  הוא  זיכרון  לפעמים  חדר.  אל  מחדר 
שמגיע בזווית המדויקת מחדר הטלוויזיה, חוצה את המטבח 
ומגיע לסלון, כמו מעיר את הבית ממצב של קיפאון בו הוא 
שרוי שלוש שנים. הבטתי באמי מקשיבה לקול, מביטה בחצי 

הטלוויזיה.  שמול  הספה  על  יושב  מרק  של  בפרופיל  מבט 
מהשלב הזה אמא שלי הפסיקה לשחק, והמשיכה לדבר עם 

אבא שלי. 
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את  מכין  הצוות  חנייה.  מגרש  ראשון.  צילומים  יום  זריחה, 
השוט, פינת הפקה דלה, ריח של קפה שחור. מרק לעולם לא 
על  הנוכחות שלו  מגיע עם הרכב שלו.  יבקש הסעה, תמיד 
הסט מרגיעה, הוא מגיע עם מאות זריחות וימי צילום ראשונים 
ייכנס  כך שלא  להחנות את הרכב  נכון  היכן  שואל  מאחוריו. 
לשוט, פוגש את זיו קטנוב, המאפרת שעבדה איתו בעשרות 
סרטים ועומדת לאפר את פניו, ומבין איך לייעל את התהליך 
הצילומים  יום  ועד  זה  מיום  וסצינה.  סצינה  כל  למצות  כדי 
האחרונים,   magic hour-ה ברגעי  מהים  כשיצא  האחרון, 
ידעתי ששום דבר רע לא יכול לקרות לי ולסרט כשהוא שם 

)ואולי זאת בעצם ההגדרה של אבהות?(.

 .7
הדמות של יואל מעשנת, משתעלת, מדממת ומעשנת, אבא 
מתפשט  הריח  רגע.  וכל  מקום  בכל  מעשן  מרק  עישן.  שלי 
האש  ברכבים,  נכלא  בבגדים,  דבק  הסגורים,  בחדרים 
אותה בחצר החשוכה של  ומאכלת  בלילה,  בסיגריה  אוחזת 

מרק רוזנבאום ואינה רוזנברג, מתוך הסרט של דני רוזנברג | צילום: דוד סטוז׳מייסטר
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ורגע  בים  הבניין. בסצינה אחת בסרט, לאחר שכמעט טבע 
יואל מביט  לפני שהוא מעשן בחצר כשהשמש כבר שקעה, 
במראה ורואה שם את המוות לראשונה. אני ראיתי את אבא 

שלי. מרק הביט בפריים, ואמר שהוא נזכר באבא שלו.

 .8
ללילה,  יום  בין  במעבר  הצילום  מימי  באחד  זמן  קצת  נותר 
והצעתי סצינה קטנה בה יואל שומע מוסיקה ומתחיל לרקוד 
ובכל  פחות.  מרק  אלביס,  את  אוהב  יואל  בתחתוניו.  בסלון 
זאת, כשהתחיל לרקוד ולשיר, כמו היה על במה, נראה היה 
סנטימטרים  כמה  אבל  עף,  לא  באוויר,  מרחף  מעט  שהוא 
לפחות. מעבר לערבות ההדדית, מעבר לעקרונות העבודה 
עם נון אקטורס, מעבר לריאליזם ושברו, מרק רוזנבאום אוהב 

לשחק, אלביס שר והוא פורח. 
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לילה, יום הצילום האחרון. כפור אימים בהרי ירושלים מתחת 
לגשר הרכבת העצום. מרק חולה אך הוא מסתיר זאת, רועד 
מקור ברכב בין טייק לטייק, רץ שוב ושוב אל תוך החשיכה. 
לרכב,  הציוד  את  להעמיס  לבנו  עוזר  יואל  הבאה,  בסצינה 
שכל  עד  הביתה  ללכת  מסרב  מרק  מסתיימים.  הצילומים 
הציוד על המשאית. שהוא כבר ברכבו, הוא עושה עוד סיבוב 

בשדה הרטוב. "סריקה, שלא שכחנו כלום". 
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מפתח  סצינת  על  עובדים  אנחנו  החזרות.  לתקופת  חזרה 
יואל רב עם בנו שמנסה לשכנע אותו להצטלם, מבוסס  בה 
במידה כזאת או אחרת על שיחה שהייתה לי עם אבי. אסף, 
מול  אל  השכנוע  מניסיונות  מרפה  אינו  בסרט,  דמותי  בן 
גסיסתו והיעלמותו של אביו: "הימים האלה בורחים לי, אבא, 
שאני  חומר  לי  יהיה  לפחות  וככה  לעשות.  מה  יודע  לא  ואני 
שבתסריט  ומשיב  לטקסט  מקשיב  מרק  להחזיק".  אוכל 
כתוב: "קרוב לוודאי שגם חומר לא יהיה לך, כי אתם כבר לא 
ואומר:  חומר". מרק משנה מעט את הטקסט,  על  מצלמים 
"כי אתם לא מצלמים על פילם". כשהמילה פילם יוצאת מפיו, 
באלפית  לו  עברו  אולי  נשבר.  וקולו  רועדות  שפתיו  לפתע 
שנייה עשרות אלפי מטרים של פילם שעברו תחת ידיו, חדרי 
ולהגיע  השעון  את  לנצח  ניסיון  בהונגריה,  מעבדות  סטינבק, 
מיוזע לחדר הקרנה בפסטיבל כזה או אחר, אולי זה הקסם 
שמתרחש שכשאור פוגש תמונה באולם חשוך, אולי הזיכרון 
הפונטי של מלה שכבר אינה נאמרת, אולי הייתה זאת בכלל 
מחשבה אחרת שהפעילה את המנגנון שהפיל דמעה מעינו. 

לאחר רגע, אולי שנייה, מרק מתעשת וממשיך. 

רונית אלקבץ ב״ולקחת לך אישה״, במאים: רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ, ישראל 2004 | צילום: עמית ברלוביץדני רוזנברג הוא במאי, תסריטאי ומפיק
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ויוצרים  יוצרות  עם  ועובד  עבד  רוזנבאום  מרק  המפיק  
שהיטיבו להביא לראשונה אל המסך, בסרטי הביכורים שלהם, 
ונוקב על הפריפריה  סיפורים ומראות המאפשרים מבט חד 
הישראלית. החיפוש של רוזנבאום אחר יוצרות ויוצרים בעלי 
ייחודיות  ואסתטיקה  אתיקה  בעלי  בלתי-מתפשרים,  קולות 
אותנטי  באופן  להגיע  הישראלי  לקולנוע  איפשר  יצירה,  לכל 
וכך  הישראלית,  בחוויה  אחרים  ונופים  מקומות,  דמויות,  אל 
החלה, בתחילת שנות ה-2000, תנועה של הקולנוע הישראלי 

החוצה, אל העולם.   
דובר  של  בבימויו  מאוחרת"  "חתונה  הסרטים  במרכז 
ידעיה,  קרן  של  בבימויה   )2004( "אור"   ,)2001( קוסאשווילי 
גיבורים  עומדים  יעיש,  מני  של  בבימויו   )2012( ו"המשגיחים" 
החברתית  הפריפריה  עם  הנמנים  מזרחים/יות  וגיבורות 
והקולנועית, וניתן לראות שתנועת הדמויות בסרטים מאתגרת 
את גבולות הְפּנים והחוץ המּוכרים. ההתרחשות המסורתית 
בבית או בגוף  רוכשת  נוכחות חדשה כשהיא מקבלת מקום 

ולגיטימציה ברחוב, ולהיפך. 
פרשנות  לתת  מבקשת  אני  אלו  סרטים  על  מחודש  במבט 
הישראלית  בטריטוריה  המרחבים  של  וסימבולית  אסתטית 
והיומיומיים:  הרגילים  בייצוגים  דווקא  ולהתמקד  התרבותית, 
המדרכות, החניות, וחדרי המדרגות אשר מופיעים שוב ושוב 
את  למקם  הסרטים  יוצרי/ות  של  הבחירה  אלו.  בסרטים 
הבית  שבין  הלימינליים  במרחבים  הפעולות  ואת  הדמויות 
לרחוב, חושפת את הפער שבין הפרטי לציבורי, בין החילוני 
למסורתי, בין הסימבולי  לממשי. המרחבים בין הְפּנים לחוץ 
משמעויותיו  כל  על  שהבית,  תוך  ומיטשטשים  משתנים 

הפוליטיות, זולג החוצה עד שהוא מתפוצץ ברחובות. 
ה-80,  שנות  של  ים  בבת  המתרחש  מאוחרת",  ב"חתונה 
אותו  לשדך  שרוצה  גרוזינית  למשפחה  בן  הוא  זאזא/דובי 
צעירה  לכלה  והתרבותית  המשפחתית  המסורת  כמיטב 
מהעדה, אבל הוא מאוהב ביהודית, גרושה מרוקאית. הפעם 
בדקה  ברחוב,  היא  בסרט  מופיע  זאזא  שבה  הראשונה 
מתלבשים  הוריו  את  שראינו  אחרי  הסרט,  של  השביעית 
לימינלי  במרחב  שרוי  שלו,  מהבית  תלוש  זאזא  ומתכוננים. 
מתארגנים  משפחתו  ובני  הוא  הנערה.  לבית  הוריו  בית  בין 
תחילה,  ישתדך.  אולי  הוא  עימה  הנערה  של  לביתה  לעלות 

בין הפנים לחוץ
לימינליות במרחב הקולנועי בסרטיו 

של המפיק מרק רוזנבאום

דיקלה שטרית

המשפחה עולה אל ביתה, והוא מתיישב במכוניתו כשקלוז-
אפ על פניו מבעד לשמשת החלון הסגורה מעיד על הניתוק 
שלו מהסיטואציה. כמו בפתיחה, גם בהמשך הסרט, הרחוב, 
הסבוכה  היחסים  מערכת  את  יגלו  המדרגות  וחדרי  החנייה, 
ביניהם. זאזא גר מול הוריו, כשמגרש חנייה מפריד בין הבתים 
והוא נתון לפיקוחם המתמיד. בסרט הוא משתחרר מפיקוחם 
החנייה  ואל  יותר,  מרוחקים  רחובות  אל  נסיעה  באמצעות 

מתחת לביתה של יהודית, שם הוא חופשי.
החדשים  החיים  לעומת  העבר  של  המשפחתית  המסורת 
ובמיוחד  הדמויות,  בין  בדינמיקה  ביטוי  לידי  באה  בישראל 
המשפחה  הבאה:  בסצינה  המרחבים  הבדל  באמצעות 
ממתינה בחנייה, במארב מתחת לביתה של יהודית, במטרה 
להפסיק את הרומאן בינה לבין זאזא. בעודם תקועים בחנייה 
בתוך  פרטי  מרחב  סלון,  למעין  הופך  הרכב  ארוכות,  שעות 
המרחב הציבורי. גם בני המשפחה, כמו זאזא, לכודים בתפר 
שבין ביתם והמסורת הגרוזינית, עברם אשר עולה וצף בשיחה 
רוצה  שזאזא  העתיד,  בישראל,  החדש  הבית  לבין  ביניהם, 
העבר  בין  ונע  בשיחה,  נמתח  הגבול  יהודית.  עם  יחד  ליצור 
לבין העתיד המדומיין של  של אהבות הגברים שלא מומשו 
זאזא, כך שאנחנו נחשפים לסיפור הבין-דורי המשעתק את 
לשאת  יכול  לא  יאשה  מגיעה,  כשיהודית  במשפחה.  עצמו 
את העובדה שהוא יעשה לזאזא את מה שעשו לו. הוא יוצא 
בשדה  עומד  יאשה  החנייה.  שמאחורי  השדה  אל  מהרכב 
קרוע  הפריים,  את  שמכתימות  אדומות  וכלניות  קוצים  בין 
בין הטבע לתרבות. בין מה שהוא חושב שהוא צריך לעשות, 
המסורת והתרבות שלו, לבין מה שהוא מרגיש בלב, הטבע. 
להפריד  אלא  ברירה,  שאין  לו  ומסביר  לעזרתו  יוצא  גיסו 
ביניהם, "זה היא או אנחנו". על רקע הכלניות האדומות מתאר 
עד שהיא תרפה מזאזא  ידיו  אותה בשתי  יחנוק  כיצד  הגיס 

ותשחרר אותו חזרה אל משפחתו. 
אינו  כבר  וזאזא  נפרדים,  ויהודית  זאזא  האיומים,  בעקבות 
חופשי להסתובב ברחובות, בחניות, או בין לבין , אלא נוכח רק 
החתונות.  ובאולם  השימוש  בבית  בביתו,  סגורים:  במרחבים 

כלוא בגורלו.   
אמה  את  להציל   ,17 כבת  נערה  אור,  מנסה  "אור",  בסרט 
רותי העוסקת בזנות. שתיהן מתפרנסות מרחובות תל אביב 

– אור ממחזרת בקבוקים, ורותי ממחזרת את גופה. הסרט 
ריאליסטי, נע בין הְפּנים, הבית, לבין החוץ, הרחוב, בין סצינות 
ביתיות לכאורה לבין העבודה בחוץ. גם בימוי המצלמה מדגיש 
פער זה. המצלמה סטאטית, והדמויות נעות בין מרכז הפריים 
לבין השוליים, נחתכות מהתנועה, ואינן מאפשרות לנו לשקוע 
בקצה.  להביט  אותנו  מאלצת  המצלמה  הקולנוע.  באשליית 
ויש מה שמתקיים בשוליים,  ֶשיֵש מה שרואים בפריים  לזכור 

מחוצה לו. 
סיקוונס הפתיחה מתחיל ברחוב. אור אוספת בקבוקים. רותי 
ממתינה לאור על מדרכת בית החולים – בין המקום שמרפא 
לבין המקום שפוצע אותה, הרחוב. רותי פרוצה בכל המובנים: 
היא אינה מוגנת בשום מרחב, לא במרחב הפרטי, לא בזה 
הוא  גופה  הסימבולי.  או  החברתי  במרחב  לא  וגם  הציבורי, 
מרחב פרוץ. בניסיונותיה של אור להציל ולגאול את אמה היא 
מבקשת שלא תצא יותר אל הרחוב, ומנסה לסדר לה עבודה 

כמנקה.
אור נמצאת באופן קיומי בסרט בתפר, עד שהיא חוצה את 
הלימינלי  המרחב  הוא  אור  עבור  המדרגות  חדר  הגבול. 
הסימבולי שבין הבית לרחוב, בין היותה נערה "רגילה" ששבה 
המטפלת  כאם  המשמשת  אשה  היותה  לבין  הספר  מבית 
ברותי, בין נירמול לחריגּות, בין אפשרות לסיפור אהבה אמיתי 
עתיד  בין  רבים,  נערים  של  מיני  ניצול  לבין  עם השכן  ותמים 
של עבודה כאשה בזנות ברחוב לבין עבודה כמנקה. באמצע 
ומלווה  סטאטית  המצלמה  מהרחוב,  מגיעה  כשאור  הסרט, 
שרותי  מבינה  היא  נעולה  דלת  מול  המדרגות.  בחדר  אותה 
נמצאת עם זנאי, שהרחוב חדר לבית. אור אינה מוכנה לקבל 
ומגרשת  פנימה,  פורצת  עמוד,  על  מטפסת  החדירה,  את 
אל  בכעס  יוצאת  אור  ובתגובה  מתעמתות,  ואור  רותי  אותו. 
את  לנקות  מנסה  היא  ומגב.  דלי  כשבידיה  המדרגות  חדר 
הגבול – חדר המדרגות, כדי שהזוהמה והטינופת של הרחוב 
לא יתערבבו עם הזוהמה והטינופת של הבית. שמואל, בעל 
הדירה לו הן חייבות שכר דירה, יוצא אל אור ומדבר איתה על 
חשיבות ההשכלה. הוא מתאר בפניה מציאות אלטרנטיבית, 
כזו שהתקיימה עבור מישהו בעל מעמד, הון חברתי, כלכלי, 

סימבולי, מגדר, ומוצא אתני שונה מאור ומרותי.
אינה  רותי  הבלתי-נמנע.  במסלולם  ממשיכים  החיים 

מצליחה לתפקד, לעבוד כמנקה ולהשתקם. אור מתדרדרת 
כמוקצית  ומסומנת  החברה,  שולי  אל  נדחקת  בעקבותיה, 
באופן ברור כשהשכנה, אמו של החבר שלה, מסרבת שהם 

יהיו ביחד. 
נעולה.  דלת  מול  המדרגות  בחדר  אור  עם  שוב  המצלמה 
אפשר  "לא.  )לשכ"ד(?"  הכסף  את  "הבאת  בפעמון:  צילצול 
להיכנס?" אור עוברת את מפתן הדלת מחדר המדרגות אל 
ביתו של שמואל, מתפשטת, הוא עושה לעצמו ביד, והמצלמה 
מתמקדת בפניה הקפואות באחד הקלוזים הבודדים שבסרט. 
הוא גומר והיא יוצאת אל הרחוב. נחצה הגבול שהיא ניסתה 
לטשטש בחדר המדרגות קודם לכן, ונחצה הגבול שלה. היא 
וגופה הפכו רשמית למרחב ציבורי פרוץ וחסר הגנה תמורת 

כסף, כמו אמה. 
גם  המתרחש  "משגיחים",  בסרט  אלו,  סרטים  שני  לעומת 
נעה  אלא  סטאטית,  אינה  כבר  המצלמה  ים,  בבת  הוא 
חסרת  לאנרגיה  והופכת  משתחררת  התקיעּות  בחופשיות. 
מעצורים במרחב הציבורי. מרבית הסרט מצולמת ברחובות 
כניסות  מדרגות,  חדרי  ושולטים:  משגיחים  הברסלבים  בהם 
לבניינים, חניות, רחובות, מגרשים, חנויות. הסיפור הבין-דורי 
שהידהד בין זאזא ליאשה, בין רותי לאור, סמוי בסרט הנוכחי, 
שבו אבי, בן לבעל חנות ירקות, מוצא מפלט, שייכות, מעמד 
והון סימבולי בדת. בניגוד לשני הסרטים הקודמים,   הגיבור 
מופיע לראשונה במרחב הפרטי, בבית – ארוחת ערב, קידוש 
של יום שישי. בחוץ, בחנייה, קבוצה של צעירים רוסים שותים 
ויניב  קובי  אבי,  קולות.  בקולי  מוסיקה  ושומעים  אלכוהול 
חוברים ומפוצצים את חבורת הרוסים במכות. בהמשך, נראה 
אלימה  היא  ומתרחבת.  תמידית  המרחב  על  שהמלחמה 
והחילונים,  הערבים,  הרוסים,  לבין  בינם  ומתרחשת  מאוד, 

מתוך רצון לשמור על מרחב ציבורי יהודי דתי. 
היא  ממשי  לימינלי  במרחב  נמצא  שאבי  הראשונה  הפעם 
כאשר הוא וחבריו הולכים לאיים על מירי, הלבושה חשוף מדי 
לטעמם. הם אורבים לה בחדר המדרגות. כשהיא מגיעה, הם 
מאיימים עליה ודורשים שתתלבש באופן צנוע. מירי מסרבת 
לשתף פעולה. בתגובה, קובי בועט באופניים שלה וחוסם את 
דרכה, אך אבי עוצר אותו ודורש ממנו לתת לה לעלות לביתה. 
ויחריף ככל  בין שלושת הגברים מתחיל להיווצר קרע שיילך 
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ויותר במירי המתנגדת לכפייה ולאלימות  יותר  שאבי יתאהב 
שלהם במרחב הציבורי. 

בהמשך, אבי ממתין למירי מחוץ לחדר המדרגות שלה, במפתן 
באהבה  אמונה  בין  לרכות,  הקשיחות  בין  קרוע  עבודתה, 
לאמונה בגאולה, בין העבר שלו עם חבריו מהרחובות לבין מירי 
והרצון שלו להקים איתה בית בעתיד. שיא הקרע והלימינליות 
שלו מתבטא בסצינת ההתבודדות בים. אבי שסוע בין האהבה 
לבין  יותר,  וחופשית  חילונית  אלטרנטיבה  מייצגת  אשר  למירי, 
ברחובות  הדתית  הכפייה  על-ידי  המיוצגת  לקב"ה  אהבה 
בתירוץ של קידוש השם. המצלמה מתמקדת באבי על רקע 
עירוניות מול טבע,  גלי הים.  העיר, אבל בסאונד שומעים את 
ואילו  מהירה,  בסרט  העריכה  הייתה  כה  עד  חול.  מול  קודש 
בסצינה זו יש שוט אחד ארוך ומתמשך. "האם אני אמיתי?" – 
אבי זועק ומבקש שאלוהים יענה לו וייתן לו סימן. הוא מערער 
גבו,  ושל אלוהים. המצלמה עוברת אל  על הקיום שלו-עצמו 
והוא נכנס פנימה לטבול כשהוא מתמזג עם הים בסופר אימפוז. 
בסצינה הבאה, מירי ואבי עוברים מהמרחב הציבורי ונפגשים 
לראשונה בביתו, במרחב הפרטי. הוא מקבל סימן באמצעות 
אותו  דוחף  זה  ודבר  תהילים,  הפסוק שמירי מקריאה מספר 
סופית לעבר התיקון. הוא מצליח לעמוד מול האלימות החיצונית 

זה  בסרט  בגאולה.  וזוכה  שלו,  "הפנימית"  באלימות  ולשלוט 
התנועה היא הפוכה, יש חזרה פנימה מהחוץ, מהרחובות אל 
הבית, ומירי, שמסמלת את הלימינליות של אבי, עומדת לצידו 

בתוך הבית. הסרט מסתיים בסצינת קידוש "מתוקנת".
לידי  מביאה  לחוץ  הְפּנים  בין  התנועה  אלו,  סרטים  בשלושת 
ביטוי את הסיפור המשפחתי ואת הקולות המודרים שנמצאים 
חברתי.  סיפור  להיות  הופכים  אשר  החברתית,  בפריפריה 
הניסיון לשלוט בסדר המשפחתי )יאשה, האב המהגר ב"חתונה 
בסדר  לשלוט  מראש  וידוע  כושל  לניסיון  הופך  מאוחרת"( 
בניסיון לשלוט בסדר החברתי  ומתפוצץ  ואור(,  )רותי  המגדרי 
)אבי, דור ראשון(. בכל מקרה, השליטה במרחבים היא תמיד 
שנוצר  והמתח  לחוץ,  הְפּנים  בין  והתנועה  פאטריארכלית, 
הללו,  למראה  והרגילים  היומיומיים  הלימינליים  במרחבים 

מדגישים את הקונפליקטים במציאות התרבותית בישראל.

ביחידה  מאסטרנטית  מרצה,  סרטים,  עורכת  היא  שטרית  דיקלה 

למחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב.  

במחצית השנייה של שנות ה-90 היה מרק רוזנבאום קיסר 
הקולנוע הישראלי. ארבעה סרטים שהפיק זכו כמעט ברצף 
לקולנוע  הישראלית  באקדמיה  ביותר  הטוב  הסרט  בפרס 
"קרקס   ,)1996( הקדושה"  "קלרה  אופיר(:  פרס  )לימים, 
ו"חתונה   ,)1999( יאנה"  של  "החברים   ,)1998( פלשתינה" 
שזכה  לים"  "מעבר  את  אליהם  צרפו   .)2001( מאוחרת" 
הקולנוע  מפיק  שהיה  מי  את  ותקבלו  ב-1991,  זה  בפרס 
רוזנבאום היה אחד  יותר מזה,  ביותר באותו עשור.  הבולט 
חוק  לחקיקת  היוצרים  במאבק  המשמעותיים  האנשים 
והזניק  הישראלי  הקולנוע  פני  את  ששינה  החוק  הקולנוע, 

אותו אל העשור הטוב ביותר בתולדותיו.
האם אפשר להתייחס למפיק קולנוע כאל אוטר, כאל אמן 
קל  שהפיק?  היצירות  על  ידו  חתימת  את  לזהות  שאפשר 
אוונס  רוברט  סלזניק,  או.  דיוויד  כמו  מפיקים  על  לחשוב 
הסרטים  את  הכתיב  שלהם  שהטעם  כאנשים  גולן  ומנחם 
שהם יזמו, גם מבלי שהם ביימו אותם. אבל האם זה רלוונטי 
קולנוע,  ישראליים בעידן שאחרי קרנות  קולנוע  גם למפיקי 
במציאות שבה רוב היוזמה היצירתית מגיעה מצד הבמאים? 
אני מביט ברשימת הסרטים שרוזנבאום הפיק, ומחפש בה 
חוט מקשר, תוכני או סגנוני, משהו שיגרום לי לנסות להגדיר 

סרט כבעל "מגע רוזנבאומי". 
דבר אחד שצץ מהרשימה הוא הנוכחות הגבוהה של סרטי 
ביכורים. הקולנוע הישראלי משנות ה-90 ואילך הוא קולנוע 
שרובו סרטי ביכורים, ולכן, כל מפיק ישראלי שנַפנה זרקור 
סרטי  הפקת  של  נכבדת  כמות  יציג  שלו  הפילמוגרפיה  אל 
לשמות  לב  שימו  אבל,  חדשים.  כשרונות  וגילוי  ביכורים 
שהתחילו את דרכם בפיצ'רים עלילתיים בהפקת רוזנבאום: 
ידעיה, שמואל  ואורי סיון, דובר קוסאשווילי, קרן  ארי פולמן 
מושון  אשר,  בן  הגר  יעיש,  מני  אלקבץ,  ורונית  שלומי  ברו, 
סלמונה ועמרי גבעון. חלקם המשיכו איתו לסרטיהם הבאים, 
חלקם עברו הלאה.  חלקם עברו איתו חוויה חיובית ומחזקת, 
הדעתני.  המפיק  עם  מהמפגש  קשה  חוויה  חוו  אחרים 
חלקם נעשו במאים בולטים בעולם, אחרים פרשו מעשייה 
קולנועית. אבל מספיק להיות האיש  שנתן הזדמנות ראשונה 
לארי פולמן, לדובר קוסאשווילי, לקרן ידעיה ולאחים אלקבץ, 
גדולים  הכי  הבינלאומיים  המוניטין  בעלי  מהיוצרים  כמה 
בדור הנוכחי בקולנוע הישראלי, כדי להכניס אותך לדברי ימי 
הקולנוע, ולהעניק לרוזנבאום את התואר "הסטארטאפיסט 

הסטארטאפיסט
דבר מבקר הקולנוע

יאיר רוה

של הקולנוע הישראלי".
יהיה  שתמיד   – הקדושה"  ל"קלרה  הרבה  אהבתי  כל  עם 
מאוחרת"  "חתונה    – מרוזנבאומי  יותר  סיון-פולמני  סרט 
בפילמוגרפיה  ביותר  החשוב  לסרט  להיחשב  שצריך  הוא 
כריכת  על  להתנוסס  צריכה  ממנו  ותמונה  רוזנבאום,  של 
האוטוביוגרפיה שלו. זה היה הסרט שפרץ את הדרך לקולנוע 
הישראלי בארץ ובעולם במאה ה-21, סרט כה חד ומשויף, 
ובעונה  ובעת  מצלמה,  תנועות  ללא  ומאופק,  מדוד  כה 
אחת סרט שכולו אש ויֵֶצר. סרט, שאחרי שרואים את שאר 
סרטיו של קוסאשווילי, מבינים עד כמה הוא לחלוטין סך כל 
האנשים שלקחו בו חלק – האש של רונית אלקבץ, הקרח 
)בתפקידו  אשכנזי  ליאור  של  הליבידו  מושונוב,  מוני  של 
שניאור  דני  הצלם  של  שיווי-המשקל  הראשון(,  הקולנועי 
הנהדר  אמריקאי"  "אזרח  על  רוזנבאום  עם  עבד  )שכבר 
והדיוק הכירורגי של העורכת  כן(,  גרין עשור לפני  של איתן 
מהרגע  מופת  יצירת  היה  מאוחרת"  "חתונה  פרלוב.  יעל 
ירושלים  בפסטיבל  זכיה  כוללת  הישגיו  ורשימת  הראשון, 
הישראלי  שהקולנוע  קופתית  הצלחה  האקדמיה,   ובפרס 
כבר התייאש לקוות לה, פריצה לפסטיבל קאן אחרי שנות 
בצורת, וגילויו של עולם חדש – זה הסרט הישראלי הראשון 
שחצה את קו מיליון הדולר בהכנסות בהפצתו האמריקאית. 
מייחסים  כלל  בדרך  שאנו  מיומנות  זו  מצוין  סרט  לעשות 
לבמאי, שאולי היה מגיע לתוצאה דומה גם עם מפיק אחר, 
אבל לקחת יצירת מופת ולהפוך אותה ללהיט בינלאומי, זה 

כבר בידיו של המפיק. 
אני מסתכל על הסרטים שרוזנבאום הפיק עבור קוסאשווילי, 
משהו  בהם  ומוצא  נדג'ארי,  ורפאל  האלקבצים  ידעיה, 
משותף מבחינה סגנונית. אמנם, היו לו גיחות בודדות ונדירות 
אל סרטי פנטזיה )חוץ מ"קלרה הקדושה" ו"גברת ינקלובה", 
אזכיר את "שבע דקות בגן עדן" - סרט הקולנוע היחיד שביים 
עמרי גבעון, שהפך אחר כך לבמאי טלוויזיה עטור הצלחות 
ופרסים - כאחד הסרטים שרוזנבאום הפיק שאני הכי אוהב(, 
אבל פרט להם, יש ברוב סרטיו התבוננות אסתטית במציאות 
פרטיקולרית,  קולנועית  שפה  הייתה  לכולם  מטופחת.  לא 
ריאליזם  היוצרים  יצקו  שלתוכה  פורמליסטית,  אף  לעיתים 
אחד  היה  גם  לומר,  יש  רוזנבאום,  ומחוספס.  קשה  אורבני 
מחלוצי הקופרודוקציות בישראל, אולי כי ממילא היה משהו 
צרפתי בסרטים האלה, על הציר שבין מוריס פיאלה לקתרין 

מתוך ״אור״, במאית: קרן ידעיה, ישראל 2004 | צילום: אנה מופרסקה 
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מרק רוזנבאום מביא למסך את המימד האסור והנסתר של 
המיניות הנשית כאלמנט של מרי וביטוי עצמי. וזאת על רקע 
חברה שמרנית, מסורתית ופטריארכלית שעבורה המיניות של 
האשה היא טאבו. דמויות כמו תמר, גיבורת הסרט ״הנותנת״ 
הסרט  גיבורת  לוי(,  )אסי  מיכל  או   ,)2012 אשר,  בן  )הגר 
הנשי  הצורך  את  מגלמות   ,)2004 נג'ארי,  )רפאל  ״אבנים״ 
החונק.  הישראלי  מהמרחב  שונה  חופשי  במרחב  להתקיים 
בסרטים  המזרחית  האשה  בדמות  כאן  אדון  זה  בהקשר 
לך  ו״ולקחת   )2001 קוסאשווילי,  )דובר  מאוחרת״  ״חתונה 
אשה״ )רונית ושלומי אלקבץ, 2004( שמרק רוזנבאום הפיק, 
על  נאבקת  אלקבץ,  רונית  של  בגילומה  היא,  כיצד  וַאראה 

קיום אינדיבידואלי ושונה בחברה שמרנית ומסורתית. 
ובעלת  שיער  שחורת  מזרחית  שחקנית  היא  אלקבץ  רונית 
עיניים בוערות שמגלמת בכל אחד מהסרטים הללו דמות של 
אשה מזרחית יצרית, אשר אינה משלימה עם כבלי החברה 
והמסורת. ויויאן בסרט "ולקחת לך אשה" היא אשה שנקעה 
ליחסים  כמהה  והיא  אליה,  בעלה  של  היחס  מחוסר  נפשה 
ההיסטריות  ההתפרצויות  ובצרכיה.  בה  ולהכרה  אינטימיים 
יצרים מודחקים שאין  על  מול בעלה השתקן מעידות  שלה 
מוצא.  לה  שאין  עזה  למצוקה  ביטוי  ומהוות  פורקן,  להם 
עבורה, חיי הנישואין משמעותם היחידה היא מלכודת מוות 
נפשי שמשפחתה שותפה להפעלתה; כלומר, שותפה לרצח 
נשמתה. לעומתה, יהודית, שגם היא אשה מרוקאית בסרט 
"חתונה מאוחרת", היא גרושה ואם לבת קטנה, אשר נותנת 
ביטוי משוחרר ליצר שלה עם מאהבה הגרוזיני הסודי, ומנהלת 
חיים מיניים ואוהבים מחוץ למסגרת המותרת והמּוכרת. רק 

בלימבו הזה היא יכולה להתקיים.
ילדיה,  ואינטימית עם  בשני הסרטים הללו, האשה היא חמה 
בדיבור ובמגע. היא ֵאם אוהבת ונאמנה. ובשניהם היא מעשנת 
בעצבנות כביטוי ליצר האסור שלה שגורם אי-שקט בנפשה. 
מין  וביחסי  שיער,  פרועת  עירומה,  מצולמת  יהודית  בעוד 
רוב הזמן סובלת בביתה  נראית  ויויאן  חופשיים עם מאהבה, 

בריבים עם בעלה. 
שואפת  היא  תשוקה.  עם  אשה  היא  אלו  בסרטים  הגיבורה 
למגע אינטימי ֶשיֵש בו ביטוי של יצר ושל אהבה. היא נענשת 
על תשוקתה, כפי שכתבה לורה מלווי במאמרה, "מחשבות 

קול היצר כקול ַשַדי

אשה מינית ומזרחית בסרטים "ולקחת לך אשה" 
ו"חתונה מאוחרת" 

מכבית אברמזון

בקולנוע  יצריות  נשים  על  נרטיבי",  וקולנוע  חזותי  עונג  אחרי 
שדינן לציית או למות. אשה זו מוכנה לשלם את המחיר הכבד 
בעבור תשוקתה, מפני שהתשוקה היא הביטוי העצמי האמיתי 
שלה. המיניות, התשוקה, האינטימיות, הפנטזיה והאורגזמה הן 
חוויות שמבטאות את הרצון שלה לחיות חיים מלאים, מֵעֶבר 
עושר  בו  שיש  נוסף  במימד  המדכאת,  היומיומית  למציאות 
אינו רדוד כמו שנדרש ממנה בעולם  והוא  ורגשי,  פיזי  חושני, 
הפטריארכלי בו היא חיה, אלא מעניק לה חוויה של עולם פנימי 

אישי שלה וחיים שיש בהם עוצמה וחוסר התפשרות. 
איך  מתארת  המדוזה",  של  "צחוקה  במאמרה  סיקסו,  הלן 
גברים מישטרו את הגוף והנפש הנשית ושלטו בשפה. לדבריה, 
עצמה  את  להביא  מתוכה,  עצמה  על  לכתוב  צריכה  האשה 
ההגמונית  השפה  אל  והשונה  החתרנית  הפיזית,  החושנית, 
לנפשה,  ביטוי  לתת  ובדיבורה  ובכתיבתה  הודרה,  שממנה 
שהגוף הנשי הוא חלק בלתי-נפרד ממנה. רק כך היא תוכל 
ליצור זהות נשית. בסרטיהם של אלקבץ וקוסאשווילי, הגיבורות 
הן נשים מיניות אשר חיות דרך גופן את השֹונּות שלהן, ויוצרות 

זהות נשית אלטרנטיבית מול הדיכוי המשפחתי והחברתי.
בשני הסרטים הללו מדובר בעולם החברתי של עדה מסורתית 
על  בכוחניות  השולטת  וגרוזינית(,  )מרוקאית  פטריארכלית 
חיי הגיבורה, ומתערבת בהם כדי למשטר אותה. אולם, מול 
המשתפות  והנשים  )הגברים  ונציגיה  המסורת  של  הלחצים 
הנאמנות  הנציגות  הן  ולמעשה  הגברי,  הֵסֶדר  עם  פעולה 
ביותר שלו ופועלות כסוכנות הממשטרות של הדיכוי הממסדי 
אשר בעבר נכפה גם עליהן(, האשה בסרטים אלו היא אשה 
המשפחה  העדה,  תכתיב  את  לקבל  מוכנה  שאינה  מורדת 
היחיד  כשהנשק  לבדה,  מולם  ועומדת  העליון,  והפטריארך 
שלה הוא הגוף המיני שלה, ונפשה המרדנית. היא אינה מוכנה 
ולוותר כמו נשים מסורתיות אחרות. עבורה, היצר  להתיישר 
הוא הביטוי העצמי, והמיניות היא הדרך בה היא אינה מוותרת 
הגברי  הדיכוי  מול  הייחוד שלה  על  נאבקת  היא  על עצמה. 
לא-מספקת  מציאות  עם  והשלמה  ציות  ממנה  תובע  אשר 

של יחסים אשר מבוססים על העדר אותנטיות ואינטימיות. 
בספר ״הולדת העונג״ קוראת קרול גיליגן לנשים להיות סוכנות 
הכוח  יחסי  של  הקורידה  את  להמשיך  לא  החברתי:  השינוי 
הזוגיים שבהם האשה שותקת ומשתפת פעולה עם המערכת 

אברהם הפנר על סט סרטו ״אהבתה האחרונה של לורה אדלר״, ישראל 1990  | צילום: ניקול דה קסטרו

הסרט  את  אם  בין  ביטוי  לידי  באה  הזאת  הישירות  ברייה. 
צילמו לורן ברונה )שהתחיל כצלם הקבוע של נדג'ארי והפך 
לצלם הקבוע של ידעיה(, דני שניאור או ירון שרף, שהיה צלם 
טלוויזיה מבוקש לפני שקיבל מרוזנבאום הזדמנות לצלם את 
ו"ולקחת  לבית"  "קרוב  שלו,  הראשונים  הקולנוע  סרטי  שני 
לך אשה", והפך לבכיר צלמי הקולנוע בישראל כיום. אולי זו 
החלטה הפקתית/תקציבית, להפיק סרטים  שעוסקים בכאן 
וצנוע  נזירי  שיש משהו  סרטים  פשוטים,  ובבני אדם  ועכשיו 
חתום  שרוזנבאום  בסרטים  משהו  יש  אבל  שלהם,  בשפה 

עליהם שתמיד יוצר תחושה קרובה לשפת המדרכה.
לסרטים  מפיק  של  אישיות  השקה  נקודות  אחר  בחיפוש 
שהוא חתום עליהם אי-אפשר שלא לשים לב לנוכחות של 
מוטיב ההגירה אצל רוזנבאום, שעלה ארצה מפולין בגיל 16. 
הוא היה המפיק הישראלי של "תחיה ותהיה", קופרודוקציה 
והפיק  מאתיופיה,  העלייה  על  ישראלית-רומנית-צרפתית 
לשמואל ברו את "זרובבל", אחד הסרטים הראשונים בארץ 
על העלייה מאתיופיה שיצר עולה מאתיופיה. מ"מעבר לים", 
דרך "החברים של יאנה" ו"חתונה מאוחרת", ועד "אוסטרליה 
שלי", בין אם מדובר בעלייה ארצה או בירידה ממנה, חוויית 
רוזנבאום,  של  בסרטים  כנושא  חוזרת  וההגירה  הקליטה 
ואולי גם מסבירה מבחינה פסיכולוגית את החיבור שלו עם 
לא מעט מהיוצרים שאיתם הוא עובד )קוסאשווילי, ידעיה, בן 

אשר, האלקבצים(, שיצרו את סרטי הביכורים שלהם מתוך 
נקודת מבט קולנועית שהדגישה את הניכור ואת הזרות.

מגלה  אני  רוזנבאום,  של  הפילמוגרפיה  על  עובר  ובעודי 
אחת  שלי.  לביכורים  גם  בעקיפין  קשור  שרוזנבאום 
במקומון  צעיר  קולנוע  כעיתונאי  שלי  הראשונות  המשימות 
ביקור  הייתה  והסביבה  רחובות  ציונה,  נס  לציון,  ראשון  של 
בסט הצילומים של "אהבתה האחרונה של לורה אדלר" של 
אחת  הפנר,  של  האחרונות  היצירות  אחת  הפנר,  אברהם 
השני  העיתונאי  והג'וב  רוזנבאום,  של  הראשונות  ההפקות 
ויכוחים  לי  או השלישי שלי. זה היה לפני 30 שנה. מאז היו 
האקדמיה  כיו"ר  כהונתו  סביב  בעיקר  רוזנבאום,  עם  רבים 
שכעיתונאי  שלה,  ההנהלה  וכחבר  לקולנוע  הישראלית 
ובדיעבד,  כיום,  אבל  לרעיונותיו.  פלוגתא  בן  הייתי  קולנוע 
בין אם אני אוהב את הסרטים שהוא חתום עליהם ובין אם 
לאו, בין אם אני מסכים איתו בסוגיות עקרוניות ובין אם לאו, 
כשאני פוגש סרטים עכשוויים שלו, כמו "מאמי", "המשגיחים" 
והריבים והעליות  או "אבינו", אני מבין שעם כל המחלוקות 
יש ברוזנבאום תכונה שלא תמצאו אצל מפיקים  והירידות, 

רבים – אומץ.
//

יאיר רוה הוא מבקר קולנוע.
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המנוכרת שבה אין ביטוי וקול אמיתי לה ולגבר. גיליגן קוראת 
בין  אחרים  יחסים  תאפשר  אשר  ופתוחה,  שונה  לתקשורת 
הללו  הסרטים  בשני  הגיבורות  העונג.  הולדת  את   – המינים 
של  ארוכת-השנים  המזרחית  למסורת  בניגוד  שותקות,  אינן 

השתקת נשים. 
הדיכוי  חיי  עם  משלימה  אינה  ויויאן  אשה",  לך  ב"ולקחת 
רומאן  ומנהלת  אבקריין(,  )סימון  אליהו  בעלה,  עם  המנוכרים 
פניה  בה  חופש,  של  בפנטזיה  אותה  שממלא  מאהב  עם 
היא  בביתה.  עליהם  שמעיב  הצל  לעומת  אור  מלאי  נראים 
נפגשת בבית קפה עם הגבר האוהב אותה ומוכן לעזוב הכל 
בשבילה – את משפחתו ואת עבודתו, רק שתגיד "כן". כשעיניה 
דומעות ושיערה אסוף היא אומרת לו שלא תעזוב את הילדים 
מחכה  בחוץ,  בגשם  דומעת  עומדת  בעודה  אך  אליהו.  ואת 
ומנשק  רטוב  חוזר  המאהב  לביתה,  אותה  שיחזיר  לאוטובוס 
והיא מנשקת אותו בתשוקה של אשה כואבת. לאחר  אותה, 
נוהגת  נראית  והיא  במכוניתו  לבד  נוהג  נראה  כשהוא  מכן, 
לבד במכונית שלה, ׂשערה פזור ופניה מביטים הצידה לשמש 
דימוי  זהו  לכביש.  קדימה  מביטה  אינה  היא  אותם.  השוטפת 
לחוסר הציות שלה, ולהתמסרות המסוכנת וחסרת-המעצורים 
לפנטזיה הזהובה של האורגזמה. היא נוהגת ומובילה את חייה, 
והיא מתמסרת להנאה החושית  נהנית ושערה משוחרר,  היא 
של השמש והפנטזיה, עוצמת עיניים, ונוהגת בתוך קרן השמש. 
במיטה  שוכבת  כשהיא  אליה  עוברים  אנו  חד,  במעבר  ואז, 
בעיניים  ישנה, מחייכת  היא  אור מהחלון.  שלה, שטופה בקרן 
עצומות, מתמסרת לחלום, עד שאליהו בעלה, נציג המציאות, 
בא ומעיר אותה. אז פניה מתעווים בסבל, היא ַמפנה אליו את 

גבה, ומבקשת שיעזוב אותה.
ב"חתונה מאוחרת", יהודית הגרושה חוגגת את המיניות שלה 
)ליאור אשכנזי(, מאהב צעיר ממנה, כשהיא אינה  עם זאזא 
בסצינה  בדמיון.  אותו  ומשאירה  שלה,  הסיפוק  על  מוותרת 
היא  לחלוטין,  עירומה  מצולמת  אלקבץ  רונית  שבה  ארוכה 
לפי  ארבע  על  עומדת  גומרת,  זאזא,  עם  שוכבת  נראית 
על  והפרוע  השחור  העבה  ושערה  מזדקפת  ואז  הוראותיו, 
והעירום, כשהמשולש השחור של שיער ערוותה  גופה הלבן 

מקביל לו מלמטה. היא עירומה, ושיערה מבטא אף הוא את 
המיניות הגלויה שלה. היא נהנית מהגבר האהוב ומגופו, ואז, 
נגבה בסתר  כשהוא הולך, היא שורפת את המטפחת שבה 
ואומרת: "שאשרף ככה  את הזרע שלו, משפשפת את חזה 

כמו המטפחת", דימוי לתשוקה הלוהטת שלה אליו. 
של  אֶחיָה  ומנצחת:  חזקה  החברה/העדה  הסרטים,  בשני 
של  ומשפחתו  רצונה,  אף  על  להתגרש  ממנה  מונעים  ויויאן 
ואהבתם.  רצונו  אף  על  ליהודית  להינשא  ממנו  מונעת  זאזא 
בשדה  מנצחת  אינה  העול  פורקת  היצרית  המינית,  האשה 
החברתי, אבל היא עושה אקט של חוסר שיתוף פעולה ומרד 
ולא עם המדכאים.  בהצמדותה לתשוקתה שעימה היא חיה, 
קרן השמש השוטפת את פניה כשהיא נוהגת לתוכה היא סמל 
זו שמאפשרת לה את  התשוקה שהיא הפינה האישית שלה, 

החלום והדימוי והחופש של עצמה, לקראת מציאות אחרת. 

תסריטאית,  במאית,  תרבות,  חוקרת  היא  אברמזון  מכבית  ד"ר 

ומפיקה עצמאית. 
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את העולם החילוני בו הם חיים, על אף אימוץ הדת כאורח 
חיים והשינוי הפנימי העמוק שחוו.

ב״המשגיחים״ הציב יעיש שלושה חוזרים בתשובה, ברסלברים, 
את  לסגל  ומנסים  בת-ים  בעיר  להתגורר  ממשיכים  אשר 
דרכם החדשה לסביבה הטבעית שלהם. אבי בכר )רועי אסף( 
ממשיך בשגרת יומו, אך מגלה ש״הרחוב״ על שלל ריטואליו 
הפרועים מתנגש חזיתית עם האמונה והדת, וכך גם אהבתו. 
ב״אבינו״, סרטו השני של יעיש, התחדד המבט, שהיה מפתיע 
ושונה למדי בנוף המקומי. שגרת יומו של גיבור הסרט, עובדיה 
עבודות  בין  מתחלקת  קשה-יום,  בריון  כהן(,  )מוריס  רחמים 
ַסָּבלּות פרטיות לבין עבודתו בלילות כשוער-מאבטח במועדון 
את  הדגיש  זה  סרט  ״שמיים״.  ומפוקפק ששמו  יוקרתי  לילה 
נמוכים,  הכי  במקומות  גיבוריו  את  להציב  יעיש  של  הבחירה 
עובדיה,  יבקע האור. כשהרב בסרט מברך את  כדי שמשם 
ריבונו של  על  בני אדם אלא רק  על  יסתמך  לו שלא  ואומר 
עולם, הוא מעביר לו את המסר של הבמאי: ״תחפור בעצמך 
ותגלה את הנקודה הפנימית שלך״. אבל עובדיה אינו מבין מה 
הרב מקשקש ולא שומע לדבריו. כמו נביא חוטא הוא מנסה 
את הא-לוהים, ומותח את מידת הרחמים כאשר הוא מסתמך 
על בני אדם ועל טיפולי הפריה פרטיים ויקרים, שכדי לממנם 
ישראלי מפוקפק,  נכנע לבסוף להפצרותיו של מאפיונר  הוא 

ומכאן מסתבך כגיבור טראגי.
בתשובה  החזרה  את  פיענחו  ״אבינו״  וגם  ״המשגיחים״  גם 
כמשהו רחב יותר, שיכול להגיע מהמקום הכי נמוך ולגעת בכל 
אחד. אם הנטייה הדרמטית היא לדחוף את הדמויות לקצה, 
כדי לגרום להם לפעול, הרי שיעיש הוביל אותן בדרך ללא מוצא, 
כדי ללמד אותן משהו עמוק יותר ובעל ערך על חייהן. דמויותיו 
המחוספסות של יעיש התרחקו מהייצוג של חוזרים בתשובה 
אשר משנים חזות ומקום, וקירבו את הצופים לגיבורים הנטועים 
החוויה  התמזגה  ובכך  עבריינית,  שורדת,  חילונית,  בסביבה 
הדתית לתוך קונפליקט קיומי אשר נוגע בקשת רחבה יותר של 

נושאים, כמו בחירה, קיום, אהבה והורות.
יצירות  שתי  של  כמפיק  רוזנבאום  של  שהעשייה  נדמה 
מני  של  הייחודי  מבטו  את  חשפו  אשר  אלו,  משמעותיות 
יעיש כבמאי, מיתגה את עשייתו כחוצה את גבולות ה״אחר״, 
כשוברת הסטריאוטיפ הדיכוטומי של היהודי המאמין, כמגוונת 
העלילות,  של  והנרטיבים  הֶתמות  מבחינת  הן  מהססת,  ולא 
הישן בחדש  ומיזוג  והן מבחינת הטיפול במורכבות האמונה 

והחדש בישן, תוך כדי כינונה של אמירה חדשה.
את  והפיק  זה,  חדשני  בכיוון  רוזנבאום  המשיך  ב-2018 
אלא  יעקב.  יהונתן  ובועז  מדמוני  יוסי  של  סרטם  ״גאולה״, 
שכאן, דווקא הניסיון להעתיק את ה״אני״ מהסביבה הטבעית 
פוצע ודורש חשבון נפש מהגיבור הראשי נוכח הבחירה בדבר 

שינוי המקום. 
הסרט  גיבור  התשובה,  בעל  את  להוציא  מצליח  "גאולה" 
המציאות  לתוך  והכיסופים,  האורות  הגילוי,  משלב  מנחם, 
אלוקים.  שיש  סימן  עכשיו,  תעוף  היונה  )אם  ֶהְסֵתר  המלאה 

מציג,  הוא  תעוף(.  לא  היונה  אבל  תעופי.  תעוף...  היונה  אם 
ביחס לסרטים שקדמו לו ועסקו בחוזרים בתשובה, מציאות 
קודרת של בעלי תשובה. מבטם של מדמוני ויעקב אוהב אך 
לרצוי.  המצוי  בין  היקרעות  של  מציאות  מנחם משקף  בוחן. 
צניחה, של התמודדות.  יש שלב של  בכל שלב של תשובה 
היקיצה היא לעולם קשה, הרבה יותר ממה שחושבים. בעולם 
שבו כל ויתור על העבר הוא זכות, כל מצווה היא מניה בעולם 
הבא, וכל עניין חומרי/גשמי הוא מלחמת אינסוף על היצר – 

הָרף לא פעם גבוה.
כבוד  תהילה,  שעזב  לשעבר  בוהמיין  הסרט,  גיבור  מנחם, 
וכסף, ככוכב רוק בלהקה מצליחה, עשה את כל הדרך חזרה 
ועובד כסדרן מוצרים בסופרמרקט. חלומו, להיות  בתשובה, 
אברך, מתנפץ, וזהו ויתור בפני עצמו, ואז אשתו האהובה מתה 
ממחלת הסרטן, וזהו עוד קורבן. ואם הניסיון הזה לא מספיק, 
אזי בתו בת ה-6 חולה אף היא בסרטן ומחלתה מחמירה. גם 
ב׳, מזלו  ומבקש לפתוח פרק  כאשר הוא חושב על העתיד 
אינו מאיר לו פנים: בעולם השידוכים הוא נתפס כ״פגום״. ובכן, 
בניגוד לסרטים קודמים שעסקו בבעלי תשובה, "גאולה" מציע 
פיכחון. הוא מציע את אהבת אלוהים למרות הקושי, למרות 
הניסיון. כלומר, אהבה מציאותית, ללא תנאי. הפנייה לחברים 
מהעבר מאפשרת את המפגש בין העולמות. יעקב ומדמוני 
הגיבור,  של  חייו  משנת  לתוך  הללו  המפגשים  את  אורגים 
מבטא  שהדבר  מפני  יופי,  בכך  ויש  החרדי.  בעולם  הסדורה 
את ההתנגשות בין העולמות, את התחשבנויות העבר. העבר 
מעולם לא הפסיק להיות רוח רפאים אשר טורדת את מנוחת 
מאוד  תפיסה  וניכרת  אותם,  והסובבים  בתשובה  החוזרים 
חווייתית של המקום הרגיש הזה, תוך שימת דגש בפער בין 

תפיסות העולם השונות.
שונה  מבט  מקבלים  אנו  הללו  הסרטים  שלושת  באמצעות 
נצבעת  והאמונה הדתית  עולמם של החוזרים בתשובה,  על 
האשה  דמות  גם  וכאב.  התמודדות  אנושיות,  של  בגוונים 
כרעיה, כאם, כרוח, משתנה נוכח השינויים שחווים הגיבורים 
הראשיים. א-לוהים, בדומה לקולנוע החרדי, הוא גיבור ראשי 
המניע  וככוח  בסאבטקסט  מורגשת  נוכחותו  אלו.  בסרטים 
את העלילה כולה. היצירות אינן ממהרות להפנים דרך חיים 
אחת כמוחלטת, אלא עוסקות בחיפוש, בשאלות, במקומות 
מּוכרת,  בסביבה  נטועות  הן  לכן  בכולנו.  שנוגעים  הפרומים, 
תצפית  נקודת  מתוך  הצופה  או  הגיבור  את  מחפצנות  ואינן 

אנתרופולוגית. 
סיכון,  לקח  היצירות,  חשיבות  את  זיהה  כמפיק,  רוזנבאום, 
נקודת  לנו  שתתאפשר  מנת  על  המקצועי  ניסיונו  את  ורתם 
מבט חדשה ואותנטית. וכך תרמו יצירות אלו לדיון על הזהות 
היהודית  בנקודה  והעמיקו  הישראלי,  בקולנוע  היהודית 
והאמונית, אשר מבקשת לחזור קרוב ולגעת בעומק, להחזיר 

את השאלות, ואת התשובות, לצופה. 

מאוד  מהר  נגלה  ישראלי,  קולנוע  מהו  להגדיר  ננסה  אם 
שההגדרות רבות, ורובן תלויות במגדיר, אבל הנשים והאנשים 
שהצליחו לתרום באופן ממשי, לעומת זאת, מעטים. תעשיית 
אני  לכן  ואולי  גדולה,  תעשייה  אינה  הישראלית  הקולנוע 
מחבבת רטרוספקטיבות, כי הן שוב ושוב מוכיחות לנו כמה 
עולמות קולנועיים יכול לברוא אדם אחד, ושתעשיית הקולנוע 
המקומית נותרה שדה לא חרוש ויש בה המון מקום לגילויים 

ולרעיונות חדשים, ויש בזה המון תקווה. 
מרק רוזנבאום הוא במאי ומפיק שנוכחותו מורגשת בתעשייה 
במרקם  הישראלי,  הקולנוע  של  הדנ"א  על  שחתום  כמי  זו, 
להתפתחותו.  המשמעותית  ובתרומתו  לו,  והייחודי  המוכר 
גדולתו של רוזנבאום באה לידי ביטוי לא רק ביצירות הקולנוע 
אלא  כשחקן,  אף  ולעיתים  כבמאי,  נכח  בהן  שלו,  האישיות 
ביטוי  להם  ולתת  וכישרונות  קולות  לזהות  כמפיק,  ביכולתו, 
והדרכה מכוונת. יש מי שחייבים לו את ההזדמנות הראשונה 

שלהם ואת כרטיס הכניסה שלהם לפילמוגרפיה הישראלית.
מעניין.  מידע  חושפת  רוזנבאום  של  לביוגרפיה  קלה  הצצה 
תרבות  את  מקרוב  מכיר  פולין  וכיליד  לשואה,  שני  דור  הוא 
היידיש ואת ערכה כשפה. הוא גם הפיק את סרטו האחרון של 
אברהם הפנר, "אהבתה האחרונה של לורה אדלר" )1990(, 
יידיש. הפרופיל המקצועי שלו – הכשרה  שרובו ככולו דובר 
בעבודה סוציאלית והתמחות חלקית בפסיכיאטריה – מסייע 
כיוצר  בהן  לעסוק  שבחר  המורכבות  היצירות  את  להבין 
וכמפיק, בטווח העשורים בהם פעל, כאשר הבנת נפש האדם 

ומורכבותה עומדת במרכז הסרטים שהפיק.
של  בהפקותיו  היהודית  הנקודה  את  לבחון  אנסה  זה  במאמר 
רוזנבאום באמצעות שלוש יצירות שתרמו לדיון באמונה בקולנוע, 

דיון שתפס תאוצה החל מהעשור השני של המאה ה-21. 
הישראלי  הֶתמות המרכזיות שמעסיקות את הקולנוע  בעוד 
ישראלית,  זהות  של  בשאלות  עוסקות  ימינו  ועד  מראשיתו 
והצבאי,  המדיני  והממסד  הכוח  במערכות  העיסוק  ובמוקדן 
הרי שתפיסת היהדות נתלשה במידת-מה מהאמונה הדתית, 
הצבר  לדמות  הישראלי.  ליהודי החדש,  מקומה  את  ופינתה 
הישראלי בקולנוע הוקדשו דיונים רבים. וכך, בחברה בה חיים 
בתשובה״  "חוזרים  בה  שקיימים  דתיים,  וגם  מסורתיים  גם 
מאוד  מהר  מתגלה  ה"יָשן״  על  המבט  בשאלה״,  ו"יוצאים 
של  ארוכות  שנים  במשך  סימל,  ״החרדי״  רלבנטי.  כפחות 
עשייה קולנועית, את הקוטבי ל״חילוני״, וביניהם נוצרה קשת 

לחזור קרוב,
לגעת בעומק

הנקודה היהודית בסרטי מרק רוזנבאום

מרלין ויניג

ססגונית של גוונים שלא זכתה לנוכחות ראויה. 
המזרחי  ייצוג  נוכח  התבקש  הדתית  האמונה  על  המבט 
ששרד  האשכנזי  ייצוג  נוכח  יותר  עוד  והתבקש  המסורתי, 
אמוניות,  בשאלות  והתחבט  האירופאי  הרדיפות  תופת  את 
קרוע בין העבר לעתיד. סרט שבמרכזו כפירה או הטלת ספק 
בקיומה של ישות אלוקית הוא סרט שעוסק באמונה דתית לא 
פחות מסרט שבמרכזו ריטואלים דתיים. אבל חפירה בסוגיות 
אלו לעומק, מכאן ומכאן, חייבה הבנת עומק של משמעויות, 
ייתכן  היהודית.  לזהותו  ביחס  הפרט  של  והן  הפרט  של  הן 
שעקב כך נחשב הטיפול ב״חרדי״ לעיסוק ב״אחר״, בבחינת 
למדי  סטריאוטיפית  תבנית  שהעניק  מה  ״חדש״,  מול  ״ישן״ 

למרבית הדמויות שריצדו על מסכי הקולנוע. 
רנד,  ושולי  דר  גידי  של  סרטם  יצא  ה-21  המאה  בראשית 
״האושפיזין״ )2004(, שבמרכזו עולם אותנטי של בעלי תשובה 
ואמונתם הדתית. הסרט עורר את סקרנותם של קהלים דתיים 
של  סרטיה  שני  יצאו  יותר  כעשור מאוחר  הישראלי.  בקולנוע 
רמה בורשטיין, ״למלא את החלל״ )2014(, ו״לעבור את הקיר״ 
)2017(. הסרטים התקבלו בהתלהבות עצומה, והוכיחו שוב את 
החסר שהיה קיים במובן זה. אך בעוד רנד ובורשטיין, כבעלי 
במבטם  האורתודוקסי  העולם  את  לסרטיהם  קיפלו  תשובה, 

הייחודי, הרי שהדיון בהקשרו הישראלי הרחב נותר חבוי. 
נדמה שהעשור השני של הקולנוע הישראלי איפשר לראשונה 
ניהול דיון מעמיק על אמונה ודת בזכות שורת סרטים שאיתגרו 
את תפיסת ה״אחר״ של הצופה. בתקופה זו בלטה תרומתו של 
מרק רוזנבאום לדיון, כשבאותו ציר זמן הפכו סרטים בהפקתו 
יותר בשאלת הזהות והאמונה היהודית.  לסמן חברתי עמוק 
תחילה היה זה בסרטיו המצליחים של מני יעיש, ״המשגיחים״ 
יוסי  של  סרטם  ב"גאולה",  ובהמשך   ,)2016( ו״אבינו״   )2012(
לאותו עשור  קודם  )2018(. מעט  יעקב  יהונתן  ובועז  מדמוני 
ב"חופשת  גם  היהודית  האמונה  את  לפגוש  יכולנו  ובמהלכו, 
קיץ", סרטו של דוד וולך )2007(; ב״הסודות״ )2007( וב״סיפור 
וב"תיקון"   )2010( ב"המשוטט"  נשר;  אבי  של   )2019( אחר״ 
וכן בסרט "בעיניים פקוחות" )2009(  )2015( של אבישי סיון; 
של חיים טבקמן. בהמשך היו אלה "דרייבר" )2017( של יהונתן 
אינדורסקי; "ישמח חתני" )2016( של אמיל בן שמעון; ו״הבלתי 
רשמיים״ )2019( של אלירן מלכה. הסרטים שיצאו מתחת ידיו 
לראשונה  ושיקפו  אחר,  קול  ביטאו  רוזנבאום  של  האמונות 
מרלין ויניג היא חוקרת קולנוע חרדי-נשי ומבקרת קולנוע.מבט חדש על אמונה באמצעות בעלי תשובה שלא המירו 
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מרק רוזנבאום )משמאל( על הסט של הסרט ״סופו של מילטון לוי״ )במאי: ניסים דיין(, ישראל 1979 | באדיבות מרק רוזנבאום
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תמונה ראשונה. יום שישי בערב, פינת פנקס
תמונה ראשונה. השנה – 1993. חורף, יום שישי בערב. רחוב פנקס בתל אביב. אורי סבג, עליו השלום, 
עומד מתחת לפנס רחוב בפינת שטריקר, וקורא את התסריט של "קלרה הקדושה". אנחנו מציצים עליו 
מהדירה של ארי בשטריקר 8. אורי סירב לקחת את התסריט הביתה וסירב לקרוא בדירה של ארי, אבל 

הבטיח לפני שבא תשובה בו במקום, ולכן הוא קורא מתחת לפנס הרחוב. 
אורי קורא לאט, צוחק לעצמו. כבר עברה שנה מאז הסתיימה תחרות הסטודנטים שהזמינה בוגרים משני 
בתי הספר היחידים לקולנוע שהיו קיימים אז, אוניברסיטת תל אביב ובית צבי, לשלוח תסריטים לפיצ׳ר 
ראשון, אחד התסריטים יקבל מענק אוטומטי מהקרן. היו 22 תסריטים. קיבלנו את המענק מהקרן, אבל 
אף מפיק לא היה מוכן להרים את הסרט עם מקל. פנינו ל-16 מפיקים, עם הכסף ביד שלנו, וכולם סירבו: 

בכל זאת, מדע בדיוני, ילדים, חיפה עתידנית, רוצים לצלם הכל באולפן מעוצב. 
הוא מסיים  ב-10 בערב  נהנה.  נראה שהוא  לעצמו.  צוחק  הוא  פנס הרחוב,  לקרוא תחת  אורי ממשיך 

לקרוא ובא אלינו אל התריס: ״לא מעניין אותי כלום, אני את הסרט הזה עושה״.
אבל אורי לא הפיק מעולם סרט, מקסימום הפיק בפועל. הוא אומר לנו: ״מרק הוא הסנדק שלי בעולם 
הקולנוע, הוא ימצא דרך, הוא יעזור לי להגשים את החלום הזה. פגשתם פעם את מרק?״ – הוא שואל. 

לא, לא פגשנו. 

תמונה שנייה. המפית 
רחוב אהרונסון בתל אביב. פגישה ראשונה עם מרק. דבר ראשון שמנו לב שעברו שלוש שנים וחצי מאז 
מלחמת המפרץ הראשונה, אבל החלונות והתריסים אצל מרק במשרד היו מוגפים ומודבקים בסלוטייפ 
לבוש  רגע. מרק  עומד לחרוך את המקום בכל  גז חרדל של הנאצים מבגדד  כאילו  בעשרות שכבות, 
בחולצת הוואי בצבעי תכלת וכתום. יש לו גם נעלי נייק יקרות חתוכות בצדדים שהוא הפך לכפכפים. וזה 

מצחיק. על הרצפה פזורים פוסטרים של הסרטים הקודמים של מרק. 
והולך לפוצץ את העולם, לא רק פה, בכלל, בעולם. מרק  גאוני  נוהם כהרגלי על כמה הסרט הזה  אני 
מסתכל עלי בחיוך קטן, וכל אותו הזמן מאפר על הפוסטר שנמצא על הרצפה, ליד הרגליים שלו, עם 
כפכפי הנייק המודולריות. בסוף הוא אומר לי: "תגיד, ארי, סיימת?" "אהה. כן, ועוד דבר, השחקנים, לא 
ראית כאלה ילדים בימי חייך". הוא זורק את הסיגריה על הרצפה, ומכבה אותה על הפוסטר. ״אני חייב 
הסרט  של  הפוסטר  זה  עכשיו?  איפרתי  שעליו  הפוסטר  את  רואה  אתה  חייב:  פשוט  לך משהו,  להגיד 
זה אני  כיסה אפילו את העלות של הפוסטר, בגלל  וכל הכסף שעשיתי מהסרט לא  האחרון שהפקתי, 
מאפר עליו. ואתה? לא מכיר אותך, בא אלי משום מקום, לא עשית כלום, מביא כמה ילדים בקלטת וידאו, 
ורעיון על חסידה שמנפצת חלון של בית ספר, ואתה רוצה לספר לי שאתם הולכים לפוצץ את העולם עם 
סרט מדע בדיוני? ישראלי? ועוד בחיפה? בבתי זיקוק? קצת צניעות ראבק. בואו, בואו תחתמו קודם על 

החוזה, ואחרי זה נראה״.
ואז מרק מוציא מהכיס של חולצת ההוואי מפית מקופלת לארבע, הוא פורס אותה לאט שלא תיקרע, 
ועל המפית כתוב: "קלרה הקדושה. תקציב" )לא זוכר את המספר(, וליד המספר ארבע כפולות של 1/4, 
שזה כנראה בא לתאר את החלוקה בינינו לבינו ואורי. וזהו. זה החוזה. מפית. לא חתמנו. עד היום אין לנו 

מרק בארבע תמונות
ארי פולמן, אורי סיון

מתוך ״קלרה הקדושה״, ישראל 1996 | צילום: יהונתן בלום 
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הסכם חתום ואין מפית. השבוע, 23 שנה אחרי שהסרט הופץ, קיבל כל אחד מאיתנו צ׳ק תמלוגים על 
2,200 ש"ח. מאז המפית ועד היום, בכל פעם שאנחנו חותמים על חוזה לסרט, או לסרט טלוויזיה, כל אחד 
ותחומו, ורואים את עשרות העמודים המפולפלים, המתעתעים, השקרניים שמונחים על השולחן, אנחנו 

נזכרים במפית האלמותית של מרק. איפה המפית של מרק, למען השם? 

תמונה שלישית. חדר העריכה 
הצילומים הלכו בסך הכל נפלא. זכורים כמה מומנטים שבהם מרק ניגש אלינו בלילה שאחרי יום צילום 
מפרך ואומר: ״מחר ומחרתיים והיום שאחרי מחר?״ "נו מה, מה איתם?״ "אז זהו, שזה רק מחר״ – והולך 
לוואגוניר עם 8,000 כוחות הסוס שיחזירו אותו העירה, משאיר אותנו לנסות לפצח איך הופכים עכשיו 
שלושה ימי צילום ליום אחד. הכל בשקט, באווירה טובה, ובלי שום דבר אישי, בלי האשמות, בלי אגו. זה 
הדבר הכי חשוב שלמדנו ממרק: ויכוחים עקובים מדם על הסט הם אף פעם לא אישיים. מחר בבוקר יום 

חדש, ומתחילים מהתחלה. זאת תפיסת עולם שאתה לוקח איתך לכל החיים. 
ואז הגיעה העריכה. חדר קטן בלב העיר. הקרנת ראפ קאט. הבאנו את חוקר התרבות המהולל ניסים 
קלדרון כי פחדנו ממרק, וקלדרון היה קרוע על הסרט הקודם שלנו, ״שאנן שיא״. הוא לימד אותו בקורס 

שלו באוניברסיטה, וציפינו ממנו לתת לנו גב מול מרק. ידענו שמרק ישאג. אבל לא ידענו כמה. 
אבל איך שקלדרון התיישב בחדר, הוא נרדם. לא סתם נרדם, הראש שלו דפק בקירות של החדר הקטן 
לידו  חרקנו  כי  רק  זה  וגם  הסיום,  בכותרות  סוף  סוף  כשהתעורר  אחת.  פעם  אפילו  התעורר  לא  והוא 
בכיסאות, הוא הסתכל על השעון שלו בבהלה וברח מהחדר בתואנה שהוא צריך להוציא את הילדים 

מהגן. 
ואמר את המשפט  נעל החדר, בדק מהחלון שקלדרון התרחק,  הוא  ככה את מרק.  ראיתי  לא  בחיים 
הבלתי-נשכח: ״זה לא רק הראפ קאט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי, זה הראפ קאט הכי גרוע בתולדות 
הקולנוע הישראלי, מאז ברוך אגדתי ועד היום. כשהסרט ייצא, זה לא שלא תוכלו לצאת מהבית חודשיים, 
אתם לא תוכלו לצאת מהמיטה ארבעה חודשים. ואם אף אחד לא ידע את זה עד עכשיו, אז הבאתם את 
ההוא שיירדם פה וינחר שעתיים, ומהבושה שהוא נרדם הוא עכשיו ייצא מפה כדי לספר לכל העולם כמה 

הסרט שלכם גרוע, אחרת למה הוא נרדם?״

תמונה רביעית. ברלין
סוף טוב הכל טוב. קלרה שלנו, ״הראפ קאט הכי גרוע בתולדות הקולנוע הישראלי מאז ברוך אגדתי״, 
והסרט, וממשיך לברלין לפתוח  ומיד אחריו ב-7 פרסי אופיר, כולל פרס הבמאי  זוכה בפסטיבל חיפה, 
את הפנורמה. בברלין אנחנו מגלים שמרק זוכה לכבוד מלכים מאנשי התעשייה האירופאית. אבל בזמן 
ההקרנה, אורי שואל את מרק: ״תגיד, מרק, אתה אשכרה קנית את הזכויות לשיר של אדית פיאף?״ – שיר 
שבדיוק מתנגן באולם באחת הסצינות האהובות בסרט. ״השתגעת?״ – עונה לו  מרק – "אתה יודע כמה 
כסף זה אדית פיאף? אבל אורי, אם לגנוב, אז בענק, אדית פיאף, ביטלס, כאלה. מי יאמין שבאנו לפה בלי 

זכויות, הא?״ 
צודק. בסרט הבא ארי הגיע לברלין עם אותה צורת חשיבה ועם שיר של מרלן דיטריך, אבל בלי זכויות. 
ברור שזה לא עבד. היה צריך לפתוח את כל העותקים, לשלם קנס, ולהקליט שיר חדש. נזק בהון עתק 
יחסית לתקציב הסרט. מרק היה בהקרנה ההיא: ״מרלן דיטריך? אתה נורמלי? אמרתי לך מינימום ביטלס. 

מי זאת מרלן דיטריך? מיליון אחוז עולים עליך״.
מרק הוא הסנדק שלנו, ושל כל כך הרבה טובים ורבים שהוא הכניס לעולם הקולנוע, נתן להם צ׳אנס 
ראשון, האמין בהם, טען בהם טונות של ביטחון עצמי ללכת לעשות את הדבר שלהם, לבטא את עצמם. 
מעולם לא כפה עצמו, את טעמו האמנותי, אבל תמיד היה נוכח כמו אבא תומך, תמיד בצניעות, עם לב 

ענק ונתינה אינסופית. 
אפשר להעריך אנשי קולנוע, אפשר להעריץ אותם, אבל אצל מרק רק דבר אחד יסכם את התחושה: 

אהבה! אוהבים אותך, מרק, מעומק הלב, ונוצרים את כל הרגעים הבלתי-נשכחים שידענו איתך. 

מרק רוזנבאום )משמאל( על סט סרט קצר שביים ולא הושלם משנת 1986, עם הצלם יוסי ויין ז״ל | באדיבות מרק רוזנבאוםארי פולמן ואורי סיון הם במאים ותסריטאים.
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מאמי )ישראל 2019( | במאית: קרן ידעיה

בוקר טוב ילד )ישראל 2018( | במאי: שרון בר זיו 

גאולה )ישראל 2018( | במאים: יוסי מדמוני ובועז יהונתן יעקב

שרוכים )ישראל 2018( | במאי: ינקול גולדווסר 

המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה )ישראל 2017( | 
במאי: גלעד אמיליו שנקר  

אנטנה )ישראל 2016( | במאי: אריק רוטשטיין  

אמור )ישראל 2016( | במאי: רפאל רביבו  | הפקה בשיתוף 
רפאל רביבו ומרטין פיטוסי

הדיבוק )ישראל/פולין 2015( | במאי ומפיק שותף: מרסין ורונה 

אבינו )ישראל 2015( | במאי: מני יעיש  

הרחק מהיעדרו )ישראל 2014 ( | במאית: קרן ידעיה 

שקופים )ישראל 2013( | במאי: מושון סלמונה  

פרז הצעיר )ישראל 2013( | במאי: ז'אק אואניש  

מעל הגבעה )ישראל 2013( | במאי: רפאל נדג'רי  

רווקה פלוס )ישראל 2012( | במאי: דובר קוסאשווילי 

המשגיחים )ישראל 2012( | במאי: מני יעיש

הנותנת )ישראל 2011( | במאית: הגר בן אשר 

| במאי: עמי דרוזד   אוסטרליה שלי )ישראל 2010( 

התגנבות יחידים )ישראל 2010( | במאי: דובר קוסאשווילי 

התפרקות )ישראל 2010( | במאית: נינה מנקס  

)ישראל 2009( | במאית: קרן ידעיה  כלת הים 

בנא )ישראל 2009( | במאי: ניב קליינר 

שבע דקות בגן עדן )ישראל 2008( | במאי: עמרי גבעון 

זרובבל )ישראל 2007( | במאי: שמואל ברו 

וסרמיל )ישראל 2007( | במאי: מושון סלמונה 

תהילים )ישראל 2007( | במאי: רפאל נדג'רי 

חיי אהבה )ישראל 2007( | במאית: מריה שריידר 

לרקוד )ישראל 2006( | במאי: מרק רוזנבאום  

| במאי: ינקול גולדווסר  אין לה אלוהים )ישראל 2006( 

קרוב לבית )ישראל 2006( | במאים: וידי בילו ודליה הגר 

תחיה ותהיה )ישראל 2005( | במאי: רדו מיכאליאנו 

אור )ישראל 2004( | במאית: קרן ידעיה  

פילמוגרפיה מרק רוזנבאום
סרטים עלילתיים

ולקחת לך אישה )ישראל 2004( | 
במאים: רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ  

אבנים )ישראל 2004( | במאי: רפאל נדג'רי 

מתנה משמים )ישראל 2004( | במאי: דובר קוסאשוילי 

חתונה מאוחרת )ישראל 2001( | במאי: דובר קוסאשווילי 

הבולשת חוקרת )ישראל 2000( | במאי: מרק רוזנבאום 
בשיתוף עם אורי סבג

החברים של יאנה )ישראל 1999( | במאי: אריק קפלון 

קרקס פלשתינה )ישראל 1998( | במאי: איל חלפון 
בשיתוף עם אורי סבג

נקמה יהודית )ישראל 1997( | במאי: אלכסנדר שבתאייב 

| במאים: ארי פולמן ואורי סיון  קלרה הקדושה )ישראל 1996( 
בשיתוף עם אורי סבג

הגמל המעופף )ישראל 1994( | במאי: רמי נעמן  

איה - אוטוביוגרפיה דמיונית )ישראל 1994( | 
במאית: מיכל בת אדם

מקס ומוריס )ישראל 1994( | במאי: ינקול גולדווסר 

סיפור שמתחיל בלוויה של נחש )ישראל 1994( | 
במאית: דינה צבי ריקליס | בשיתוף כתריאל שחורי, בל פילמס

הירושה )ישראל 1993( | במאי: אמנון רובינשטיין

אשה זרה )ישראל 1992( | במאית: מיכל בת אדם 

אזרח אמריקאי )ישראל 1992( | במאי: איתן גרין  

מעבר לים )ישראל 1991( | במאי: ינקול גולדווסר  

אהבתה האחרונה של לורה אלדר )ישראל 1990( | 
במאי: אברהם הפנר 

ברלין ירושלים )ישראל 1989( | במאי ומפיק שותף: עמוס גיתאי 

אש צולבת )ישראל 1989( | במאי: גדעון גנני  

גרין )ישראל 1984( | במאי: גדעון קולירין  

קש או חציר )ישראל 1984( | במאי: מרק רוזנבאום




