
נעמה לנסקי > עמ' 4

צחי כהן,
עמ' 12

הוא הבטיח להן לככב בטלנובלה. 
תפקיד ראשי בסרט. הרבה פרסום. רק 

שיעבדו איתו קודם אצלו בדירה על 
כמה סצינות. למשל, בת שמפתה את 

מזכירה שנסחפת לסקס הוא האב.אביה. 
נערה שמנהלת הוא הבוס.עם הבוס. 

הן הוא האלמן.רומן עם אלמן עשיר. 
היו צעירות שחלמו להיות שחקניות, 

הסודות האפלים של הוא היה המדריך. 
חנן גולדבלט מ'בלי סודות', תחקיר

רביב גולן, עמ' 10>מסביב לעולם עם רדיוהד הלבנונים, בוב דילן הסיני ופינק פלויד האיטלקים מדריך המוזיקה לגלקסיה

שרונה פיק, 
ראיון ראשון
מאז הפרידה

מדניאלה
29.7.2005כ"ב בתמוז תשס"ה 
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תודוסילב
מהר הן התבקשו להתפשט ולהיכנס איתו
למיטה. הוא סיפר להן שהכל קורה
במטרה לעבוד על אמינות המשחק
שלהן. שלוש נערות צעירות, שחנן
גולדבלט, 63, הבטיח לטפח באופן אישי,
ולהגשים את חלומן הגדול: להיות
שחקניות. גולדבלט הזמין אותן לביתו
והציע להן תפקידים ראשיים לצידו על
פי תסריטים שכתב. אף לא אחד

מהתסריטים האלה הופק או הוצג.
לפני 16 שנים זו היתה יעל (שם בדוי) לה הציע גולדבלט לגלם
לצידו תפקיד בסרט על נערה שמפתה את אביה לשכב איתה כדי
שלא יזרוק אותה מהבית לפנימייה. כיון שיעל היתה בת 16, תמימה
וביישנית, „חנן עשה דברים לאט לאט ובשיטתיות", כדבריה, הסיר

שכבה ועוד שכבה, עד שנותרה עירומה.
לרונית (שם בדוי) הוצע לפני שש שנים להשתתף בסדרה שבה
תגלם מזכירה צעירה שנסחפת לקשר מיני ורווי יצרים עם הבוס שלה
(גולדבלט). היא היתה בת 17 ולא הבינה למה עליה להתגפף עם
גולדבלט לבד בדירתו, ולכן קיבלה הנחה באודישן: „הוא אמר שאני

אוכל להיות במיטה עם סטרפלס ומכנסונים קצרים".
לפני שנה וחצי קיבלה מיכל (שם בדוי) מגולדבלט הצעה לשחק
תפקיד ראשי בטלנובלה. מיכל, אז בת 17, היתה אמורה לגלם צעירה
שמנהלת רומן סוער עם אביה של חברה (גולדבלט פעם שלישית). לה

כבר הסביר שככה זה בעסקי הבידור, „בשביל להתקבל לסרט או
לסדרה שוכבים לפעמים עם מי שצריך".

מה דעתך שנעבור לחדר השינה
את מיכל לימד גולדבלט משחק במסגרת קורס שערכה סוכנות
שחקנים בתל אביב. היא היתה בת 17, הוא בן 62. „לקראת סוף הקורס נודע
לי שעושים אודישנים לטלנובלה 'השיר שלנו' ושאלתי את חנן איך אני
אמורה להתכונן", היא מספרת. „הוא אמר לי שאצטרך לדעת מונולוגים
והציע לעזור לי. הייתי הכי מאושרת מרוח ההתנדבות שלו. בסך הכל
נפגשנו במשך חצי שנה, בהתחלה קצת בבתי קפה, ואחרי כמה פעמים כבר
היינו נפגשים אצלו בבית. באותה תקופה הוא גר לבד. לפעמים הייתי
מתלווה אליו לעבודה. הוא היה לוקח אותי על הטוסטוס ומתבדח: 'תצטרכי

לתפוס אותי' או 'אם את רוצה את יכולה להרים עלי רגליים'.
„יום אחד חנן דיבר איתי על תסריט שהוא כותב לטלנובלה,
שמספר על אלמן עשיר, אותו חנן היה אמור לשחק, שהבן שלו
מאושפז במצב של תרדמת אחרי תאונת דרכים. החברה של הבן, אני,
מתאהבת באבא ומנהלת איתו רומן. הוא נתן לי תפקיד ראשי, חלום,
אמר לי שאני מתאימה בול מבחינת המראה ושהגוף שלי מושלם
לתפקיד. לא ראיתי תסריט כתוב, והוא תמיד אמר ש'בפעם הבאה
יהיה'. הוא אמר שהטלנובלה שלו בטוח, מאה אחוז, תתקבל לערוצים

הוא היה המורה שלהן למשחק, גשש בלש מ'בלי סודות', חנן ענן מ'קרוסלה'. אבל יותר 
מכל הוא היה הכוכב שהבטיח לסלול את דרכן לעולם הזוהר. למיכל בת הַײ17 הוא הציע לפני שנה וחצי לככב

בטלנובלה, כצעירה שמנהלת רומן עם אביה של חברה. הוא בתפקיד האב. גם רונית היתה 
בת 17 כשהציע לה לפני שש שנים להשתתף בסדרה שבה תגלם מזכירה שנסחפת איתו לקשר מיני. יעל

היתה בת 16 כשקיבלה ממנו לפני 16 שנה הצעה לגלם נערה שמפתה את אביה לשכב איתה. 
אחר כך הוא עבד איתה על הסצינות הארוטיות. לכתבת '7 לילות' הוא הציע החודש תפקיד בסרט. הוא

השחקן הראשי, היא חברתו, ועל פי התסריט יש ביניהם סצינת מין. חנן גולדבלט, סודות מהחדר

צילום: אלדד רפאליƒעמה לנסקינ

מיכל:די

ההאאוודדייששןן  ששלליי  ללטטללננוובבללהה,,  ""
ללפפיי  ממהה  ששההוואא  ססייפפרר  לליי,,  ההייהה  אאממוורר

ללההתתקקייייםם  בבממקקווםם  ששבבוו  
ההבבממאאיי  צצוופפהה  בבששננייננוו  בבססצצייננהה  ששבבהה  

אאנניי  בבתתחחתתווננייםם  ווחחזזייייהה  אאייתתוו  
בבממייטטהה  וואאננחחננוו  ממתתממזזממזזייםם,,

ממתתננששקקייםם..  בבקקייצצוורר,,  עעווששייםם  ססקקסס..  
עעלל  ההננווששאא  ההזזהה  ההוואא  דדייבברר  

ההממווןן,,  ווגגםם  ככאאייללוו  בבחחןן  אאוותתיי::  
''ממהה  דדעעתתךך  ששננעעבבוודד  עעלל  ההאאוודדייששןן  

בבחחדדרר  ההששייננהה??''""

7המשך 

שלוש מתלמידותיו של חנן גולדבלט מספרות איפה באמת נגמרו     

'לילות7'תחקיר
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שיעורי המשחק. גולדבלט בתגובה: „מדובר בעלילת דם ונקמה"     

לא לספר לאף 
אחד כי ממילא לא
יבינו. גולדבלט
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2, 3 או 10 ותהיה הדבר הבא.
„העניין הוא שבטלנובלה היו סצינות שחנן טען שלא בטוח שאני
אצליח לעמוד בהן, כמו לשכב איתו או לעשות לו מופע חשפנות.
ההרגשה שהוא נתן לי כל הזמן היתה שאם אני לא מצליחה לעשות את
הסצינות האלה, משמעות הדבר שזה לא התחום שלי ושאני צריכה
לרדת מכל העניין. האודישן שלי לטלנובלה, לפי מה שהוא סיפר לי,
היה אמור להתקיים במקום שבו הבמאי צופה בשנינו בסצינה שבה אני
בתחתונים וחזייה איתו במיטה ואנחנו מתמזמזים, מתנשקים. בקיצור,
עושים סקס. על הנושא הזה הוא דיבר המון, וגם כאילו בחן אותי: 'מה

דעתך שנעבוד על האודישן לטלנובלה בחדר השינה?'.
„באחת הפעמים שהיינו בבית שלו הוא פתאום התקרב אלי, תפס
אותי במותניים, קירב את הפנים שלו לשלי ואמר 'תני לי נשיקה. אני
רוצה לראות איך את מנשקת'. הייתי בהלם, ניסיתי להתחמק,
תירצתי לו שיש לי חבר, והוא פשוט נקרע מצחוק ואמר לי 'את רואה?
זו בדיוק הבעיה', ונתן לי דוגמאות על בנות אחרות שהגיבו ככה

וסופן שהן לא נכנסו לתחום המשחק".

לצלם את שנינו במיטה
רונית נרשמה לקורס משחק דומה בהנחיית גולדבלט לפני שש
שנים. „במהלך הקורס חנן התנדב לקחת אותי הביתה על הטוסטוס שלו,
ואני ראיתי בזה מעשה נדיב", מספרת רונית, „למרות שהיה משהו מוזר,
כי הוא היה מנסה לדגדג אותי כל הזמן. בשיעור האחרון שלנו הוא פנה
אלי וסיפר לי שיש סדרה שהוא כותב, ולדעתו אני מתאימה לתפקיד
הראשי. הוא הזמין אותי לבוא אליו לדירה כדי להציץ בתסריט ואחרי

כמה ימים בא לקחת אותי מהבית עם הטוסטוס אל הדירה שלו".
הפעם גולל התסריט את קורותיו של עורך דין, אותו אמור היה
לגלם גולדבלט, אז בן 57, ומזכירתו, התפקיד שיועד לרונית בת
הַײ17, שביניהם מתפתח רומן רווי מין ויצרים. „הוא אמר לי שהוא
צריך לצלם את שנינו יחד במיטה כדי לראות אם יש בינינו כימיה.
התחלתי להמציא את כל התירוצים כי זה לא היה הגיוני. הסצינה עם
הסקס אפילו לא היתה כתובה בתסריט. נראה לי ממש לא נכון להיות

עירומה איתו במיטה כמו שהוא ביקש.
„ניסיתי להגיד הכל כדי להתחמק, כי זה היה עקום בעיניי, האיש
בגיל של אבא שלי. אמרתי לו שאני צעירה לתפקיד והוא ניסה להרגיע
אותי ואמר 'זה בסדר. בטלוויזיה עושים הכל ואפשר לסדר את זה עם
איפור נכון'. אמרתי שהוא מבוגר ממני, שהוא מורה שלי ושיש לי חבר.
אז הוא אמר לי 'בסדר, אז מה? בשביל תפקידים כאלה את צריכה
להתעלם מהבדלי הגילאים' והציע שאני אביא את חבר שלי אם אני
רוצה. אמרתי שאני לא רוצה להיות עירומה, אז הוא אמר שאני אוכל
להיות במיטה עם סטרפלס ומכנסיים קצרים. אמרתי שאני מתעניינת
יותר בתיאטרון, שם יש פחות סיטואציות מיניות, והוא אמר לי 'מה
פתאום, גם בתיאטרון את יכולה למצוא את עצמך במצב כזה'. הוא לא
השאיר לי שום דרך לדמיין חיים נטולי סקס בכל מה שקשור למשחק.

בסוף הפגישה הוא החזיר אותי הביתה והנושא לא עלה יותר".

את ממש מתאימה לתפקיד
יעל הכירה את גולדבלט לפני 16 שנים באודישנים ללהקת זמר. היא
היתה אז בת 16. באותה תקופה היא שרה בחבורת הזמר של בית ספרה,
והשתוקקה להיות שחקנית וזמרת. „אני זוכרת שלבשתי חצאית וחולצה,
וחנן אמר לי כמה מוצא חן בעיניו הלבוש שלי, כי אני נראית ככה נורא
ילדה", משחזרת יעל. „אחרי האודישן הוא אמר לי 'את כל כך מוכשרת.
יש לך עתיד. אני רואה שאת שחקנית מלידה. במקרה אני עובד עכשיו

על סרט ונראה לי שאת מתאימה לתפקיד הראשי'. היינו לבד והוא
ליווה אותי החוצה. החלפנו טלפונים, ועוד באותו יום הוא צילצל

אלי, הזמין אותי לצילומים של תוכנית שלו, ואמר שיבוא
לאסוף אותי מתחנת האוטובוס עם הטוסטוס. אני כל כך
התרגשתי. הייתי ילדה מאוד לא מעניינת שכל הדברים
המעניינים קרו לחברות שלה. הרגשתי שאף אחד לא יודע
שאני נורא מיוחדת ופתאום מישהו שם לב, ועוד חנן

גולדבלט.
„הוא סיפר לי על הסרט, ואמר שאבוא אליו לדירה

ונקרא יחד את התסריט. למחרת הוא אפילו התקשר
להורים שלי ואמר להם שיש להם בת מאוד

כשרונית. נפגשנו בדירה שהיתה לו
ברחוב הירקון. בתקופת ההיכרות שלי

איתו הוא החליף כמה דירות, שסיפר
שהיה בא לעבוד בהן. דירות קטנות

ומעופשות, כמעט שלא מרוהטות.
„ישבנו יחד וסיפרתי לו במשך
שעות על החלומות שלי. חנן אמר
לי שאני נורא מיוחדת, שהוא לא
פגש בנות כמוני ושבטח שאני לא
אסתדר עם בני גילי, כי אני

הרבה יותר מיוחדת. הוא גרם לי להרגיש יפה ומדהימה. בפגישה הזו הוא
סיפר לי על הסרט ואמר שיש בו סצינה בעייתית ולא ממש פירט. הוא
אמר לי שהוא עומד לטפח אותי, שאהיה שחקנית ענקית ושיום אחד אני

אספר לכולם שחנן גולדבלט גילה אותי.
„בסוף הפגישה הוא לקח אותי לתחנת האוטובוס, הפעם במכונית שלו,
וכשעמדתי לצאת הוא הצביע על הלחי שלו, מצפה לנשיקה. אני נבהלתי
והוא אמר 'לא מגיע לי? היה לנו כל כך נחמד, זה לא מקובל?'. אמרתי לו
'לא', והוא אמר 'רק על הלחי. נשיקה קטנה'. אמרתי 'טוב, על הלחי',
רכנתי לתת לו נשיקה והוא סובב לי את הפנים, הכניס את הלשון שלו

לתוך הפה שלי ובכוח נתן לי נשיקה. כשהוא ראה את הפרצוף שלי הוא
התחיל לצחוק ושאל אותי 'מה, זו הפעם הראשונה שאת מתנשקת?', אז
אמרתי לו 'כן, אף פעם לא נישקו אותי'. הוא נורא צחק ואמר שזה מקסים

בעיניו. פתחתי את הדלת ומרוב הלם מעדתי ונפלתי על הכביש".
אחרי כמה ימים שוב הוזמנה יעל לדירה של גולדבלט, הפעם
דירה אחרת, כדי להתחיל בהכנות לסרט. גולדבלט הגיש לה את
התסריט — כמה עמודים משורבטים בכתב ידו. „בתסריט סופר על
אבא ובת, שחיים לבדם אחרי שהאמא נהרגת בתאונת דרכים",
מספרת יעל. „הילדה, בת 14, מפחדת שהאבא ישלח אותה לחיות
בפנימייה ומגיעה למסקנה שכדי להישאר בבית היא צריכה למלא
את החלל שהותירה אמא שלה ולפתות את האבא. 'הסצינה
הבעייתית' היתה סצינת פיתוי מינית שבה הבת מתעקשת להיכנס

עם אבא שלה למיטה ולקיים איתו יחסי מין.
„חנן הדגיש שאסור לי לספר כלום לאף אחד, במיוחד לא להורים שלי
— לא על הסצינה ולא על הנשיקות כי 'הם לא יבינו'. הוא אמר לי 'אל
תדאגי, אני אדבר איתם בנוגע למשחק', ובאמת הוא דיבר איתם וכבש
אותם. כדי להכניס אותי לתפקיד חנן אמר שזו צריכה להיות ילדה תמימה
כמוני, שלא יודעת מה היא עושה כי זו הפעם הראשונה שלה, אבל צריכה
להיות נחושה מאוד לפתות את אבא שלה. 'אל תנסי להיות סקסית כי הכי
סקסי זה כשאת לא יודעת מה את עושה', הוא אמר לי. 'תהיי טבעית. גם את
עושה את זה בפעם הראשונה וגם היא'. אמרתי לו שאם ככה, נעשה את זה
בפעם הראשונה מול המצלמה. אז הוא אמר לי 'לא. ואם תשתפני? את
צריכה לדעת מה את עושה, ובשביל האותנטיות אנחנו צריכים להיות
עירומים'. ככה היה, סביב העבודה על התסריט הזה נפרצו כל הגבולות. היה
לי ברור באיזשהו מקום שמה שקורה בינינו אסור ולא נכון. אבל כל הזמן
הרגשתי שהנה עוד קצת ואני נוגעת בכוכבות ושהוא באמת יעשה אותי
מפורסמת. כי הוא חזר ואמר 'את תהיי מפורסמת, את תהיי כוכבת גדולה'".

לשכב איתו כדי להתקדם
בדומה ליעל, גם מיכל מספרת שמה שגרם לה להמשיך להיפגש עם
גולדבלט היה רצונה לא לפספס את ההזדמנות. „זה היה הקשר היחיד שלי
בתחום והייתי נורא גאה שחנן גולדבלט מטפח אותי ומציע לי
תפקיד בטלנובלה. רק סיפרתי לכולם איך חנן הוא כמו אבא
שני שלי. אבל הוא הדגיש שאנחנו חייבים כבר לשכב. הוא
הסביר לי, בלי סוף, שבמאים רוצים לדעת שהם לוקחים
מישהי שמוכנה לעשות כל מה שהם יבקשו, והזהיר אותי
שאף אחד לא ייקח מישהי שתגיד לו שהיא לא מוכנה

להתנשק או לשכב איתו.
„הוא היה מדבר איתי על החשיבות של להיות פתוחה
ומשוחררת מבחינה מינית, כי זה מה שיכניס אותי לתחום,
ונתן לי דוגמאות של כל מיני שחקניות צעירות ומאד
מפורסמות שהצליחו רק בזכות זה שהן נכנסו למיטה. הוא
גם לא הפסיק להגיד לי שאני צריכה להיפרד מחבר
שלי, כי כשיש תפקידים עם סקס כל הזמן
חושבים על החבר וזה מפריע להתקדמות
המקצועית. הוא סיפר לי ששחקנים
משתחררים לפני תפקיד בעזרת זה שהם
עושים סקס, אפילו אם הם לא צריכים לשחק
סצינות מיניות, ושהוא בעצמו שכב עם
שחקניות ששיחק לצידן כדי להיכנס לתפקיד.
„לכן, מכל כיוון שלא הסתכלתי על זה,
כאילו לא היתה ברירה, זה מה שאני הייתי

צריכה לעשות. בדיעבד אני מניחה שחנן ידע טוב מאוד שמה שקורה לא
נורמלי, כי הוא ביקש ממני במפורש שלא אספר לאף אחד. הוא נימק בזה

ש'אנחנו מבינים מה הולך פה ואחרים לא יבינו'.
„לפני שנה, כשהייתי בחופש הגדול שבין כיתה י”א לי”ב, נפגשנו
בפעם האחרונה, בבית קפה בתל אביב. כמו תמיד, עלה אותו נושא,
והפעם בצורה הכי ישירה שיש. הוא פשוט אמר לי שאני צריכה לשכב
איתו, כי זה מה שיקדם אותי. כי ככה יהיה לו את הרצון לעזור לי,
ובכלל זה יגרום לנו להיות הכי פתוחים ומשוחררים. הכי פאן אחד עם
השנייה. הוא גם אמר לי שנלך למסיבות של סלבז, ושלא אכפת לו
שיכתבו בעיתונים שאנחנו יחד. שכל תוכנית טלוויזיה שהוא יתארח
בה הוא ידבר עלי. אבל בשביל כל זה אנחנו חייבים לשכב, כדי
שכשיראו אותנו יחד ניראה הכי פתוחים בעולם והכי בצחוקים. זה היה
מגעיל. כל הפגישה הוא לא הפסיק לדבר על החזה שלי. להרעיף על
עצמו מחמאות שהוא מבין גדול בציצים ולומר לי שיש לי אחלה ציצים.

אז כבר היה לי ברור שאת האיש הזה אני לא רוצה לראות יותר.
„עד הפגישה האחרונה חשבתי שאולי אני מגזימה. שאולי באמת,
כמו שהוא אומר, בתחום של המשחק את חייבת לשכב עם אנשים כדי
שיקדמו אותך. חוץ מזה, זה היה חנן גולדבלט. גשש בלש. הוא לימד

אותי לקרוא ב'בלי סודות'. מי בכלל חושד במישהו כזה?".

הילדה מחכה במיטה
גולדבלט התפרסם עוד בשנות הַײ60 כחבר להקת הנח"ל,

לי סודותב
מיכל:

בבאאחחתת  ההפפעעממייםם  ששההייייננוו  בבבבייתת  ""
ששללוו  ההוואא  פפתתאאווםם  ההתתקקררבב  אאלליי,,  תתפפסס  

אאוותתיי  בבממוותתננייייםם,,  קקייררבב  אאתת  ההפפננייםם  
ששללוו  ללששלליי  וואאממרר  ''תתנניי  לליי  ננששייקקהה..  אאנניי  ררווצצהה

ללרראאוותת  אאייךך  אאתת  ממננששקקתת''..  ההייייתתיי  
בבההללםם,,  ננייססייתתיי  ללההתתחחממקק""

ית:רונ

אאממררתתיי  ששאאנניי  ללאא  ררווצצהה  ללההייוותת  ""
עעייררווממהה,,  אאזז  ההוואא  אאממרר  ששאאנניי  אאווככלל  ללההייוותת  

בבממייטטהה  עעםם  ססטטררפפללסס  ווממככננססייייםם  
קקצצררייםם..  אאממררתתיי  ששאאנניי  ממתתעעננייייננתת  ייוותתרר
בבתתייאאטטררווןן,,  ששםם  יישש  פפחחוותת  ססייטטוואאצצייוותת

ממייננייוותת,,  ווההוואא  אאממרר  לליי  ''ממהה  פפתתאאווםם,,  גגםם
בבתתייאאטטררווןן  אאתת  ייככווללהה  ללממצצוואא  אאתת  

עעצצממךך  בבממצצבב  ככזזהה''..  ההוואא  ללאא  ההששאאיירר  לליי
ששווםם  דדררךך  ללדדממייייןן  חחייייםם  ננטטוולליי  ססקקסס  

בבעעווללםם  ההממששחחקק""

יעל:

ההוואא  אאממרר::  ''ממהה  ההבבעעייהה  ששללךך??  ""
ההרריי  ככלל  ההחחבבררוותת  ששללךך  ממזזדדייייננוותת""..  ההתתזזממווןן
ששלל  ההממקקררייםם  ההאאללהה,,  בבגגיילל  ההההתתבבגגררוותת,,

ככששההננפפשש  ווממווששגגיי  ההאאההבבהה  ררקק  ממתתעעצצבבייםם,,
ווההאאוופפןן  ההפפססייככווללווגגיי  ששבבוו  ההוואא  עעששהה  
אאתת  ההככלל,,  גגררםם  לליי  ללההייששאאבב  פפננייממהה..

ההססתתננווווררתתיי  ממההששחחקקןן  ההגגדדוולל  ששררצצהה  
ללההפפווךך  אאוותתיי  ללככווככבבתת""

7המשך 
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צילום: יחסי ציבור

לבקשת 'ידיעות אחרונות' עברו שלוש הצעירות בדיקת
פוליגרף בנוגע ליחסיהן עם חנן גולדבלט. ממצאי הבדיקה:
יעל, רונית ומיכל דוברות אמת. לאחר שהתבקש להגיב על
הדברים המובאים בכתבה, הסכים גולדבלט לעבור בעצמו
בדיקה במכונת אמת. למחרת בבוקר, לאחר שנקבע לו מועד

לבדיקה, חזר בו. 
יצוין כי כל השיחות בין גולדבלט וכתבת '7 לילות', נעמה

לנסקי, הוקלטו.

הפוליגרף קבע: הצעירות דוברות אמת

תהיי מפורסמת.
בימי 'גשש בלש'
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התרנגולים, שלישיית התאומים ומועדון התיאטרון. הוא שיחק
בסרטים ובתיאטרון, אבל יותר מכל מזוהה גולדבלט ככוכב ילדים:
בתוכנית הטלוויזיה 'קרוסלה' הוא שיחק את חנן ענן ובתוכנית
המיתולוגית 'בלי סודות' תיפקד כגשש בלש. בין השאר הופיע גם
בתפקידי אורח ב'רחוב סומסום' וב'קישקשתא' ושיחק בהצגות ילדים.
גולדבלט עדיין משחק בהצגות ילדים, ומלמד שנים רבות משחק
וטלוויזיה בבתי ספר ואף ביים הצגות להרכבים שונים, ביניהם

לתנועת הצופים.
גולדבלט גרוש בשלישית. אשתו הראשונה היתה עירית זולמן
והשנייה רונית רוזנשטיין. שתיהן נישאו לו בגיל צעיר ביותר
והנישואים הסתיימו אחרי תקופה קצרה. את אשתו השלישית, רבקה
קלנר, הכיר כשהיתה בת 18 ונבחנה ללהקת המשטרה הצבאית בה
שימש גולדבלט כבמאי. פער הגילאים בין השניים היה 24 שנים.

אחרי 13 שנות נישואים הם התגרשו.
לפני חודש, אחרי ששמעתי את סיפורה של יעל לפרטי פרטיו,
נפגשתי עם גולדבלט. באתי לשוחח איתו, ככתבת '7 לילות', על הצגה
חדשה בהשתתפותו, 'צפירה', שמוצגת בתיאטרון צוותא וזוכה לביקורות
טובות, וכן על תחייתו המחודשת בקמפיין הפרסום הנרחב לבני נוער
שמעודד נהיגה בטוחה. כבר בפגישתנו הראשונה העיר לי גולדבלט: „מה,

איזה גוף יש לך. יפה. בדיוק הסתכלתי לך על הצדודית, מה שנקרא".
בפגישתנו השנייה טען גולדבלט ש„הכי מומלץ לך להיות
שחקנית", וסיפר לי אודות תסריט כמעט זהה לזה שהציג בפני יעל
לפני 16 שנים. „בשנתיים האחרונות אני כותב תסריט לסרט. משהו
נורא ואיום, חולני", הוא ציחקק. „קראתי לפני שנתיים ידיעה בעיתון

שנמצאה מכונית בתהום ובתוכה אב ובתו. הגימיק שם היה ששנה או
שנתיים קודם האמא נהרגה בתאונת דרכים בדיוק באותו מקום.
אמרתי לעצמי, מעניין, מה קרה פה? והגעתי למסקנה שהאבא והבת

סחבו סוד. לדעתי הם התאבדו.
„הסיפור שאני בניתי הוא שאחרי שהאמא נהרגת, האבא, שזה
התפקיד שכתבתי לעצמי, מאבד את עולמו. ואילו הילדה מרגישה
שהרוויחה בגדול. פתאום היא מקבלת תשומת לב, מסדרת את הבית,
דואגת לאבא שלה, נועלת לו נעלי בית. פתאום היא קיימת, כי תמיד
זו היתה רק האמא. יום אחד חבר של האבא אומר לו 'בוא, אני אכיר
לך מישהי. זה לא הגיוני שתהיה לבד. אתה לא רוצה להזדיין?'. אז
האבא חושב לעצמו: 'אולי שווה להכיר מישהי'. הוא גם מאוד חרמן.

„החבר מכיר לו מישהי. היא נראית בסדר, וחושבת שהאבא נחמד,
שונה. אבל החבר אומר לאבא 'אתה גר בדירה של חדר וחצי, ואי
אפשר ככה. תשלח את הבת שלך לפנימייה'. כשהאבא משתכנע
ומספר לבת שלו שהוא עומד לשלוח אותה לפנימייה — היא לא
מאמינה. בשבילה זו התאבדות. למות. הקהל צריך להבין שהיא לא

תעמוד בזה. שבפנימייה היא תולה את עצמה.
„פה מגיעה הדרמה", חייך גולדבלט. „האבא אומר לבת: 'תשמעי,
פגשתי אישה'. אז הבת אומרת לו: 'אני אישה, אני בבית, אני עושה
הכל'. אז הוא אומר לה 'יש דברים שאישה עושה ואת לא'. מעט זמן
חולף והאבא לוקח את הבת שלו לפנימייה, הם נכנסים לחדר של
המנהל, והאבא בורח ומשאיר אותה שם. עכשיו הילדה קולטת מה
קורה. היא שמה למנהל דוקרן של עפרונות על הכיסא, הוא מתיישב,

מביא צרחה ומעיף אותה מהפנימייה.
„היא חוזרת הביתה, פותחת את הדלת ורואה מהמסדרון את האבא
והבחורה בסטוץ. בזיון. והבחורה ההיא... עושה חוכמות. הילדה
שומעת את כל הקולות, הגניחות והצעקות. אז רואים על העיניים
שלה שעובר עליה משהו. היא מתחילה להבין שזה מה שאבא שלה

צריך ומגיעה להחלטה.
„זה הקטע החולני", התמוגג גולדבלט. „ביום שהבחורה אמורה
לבוא שוב אל האבא, הילדה שלו מחכה לו במיטה במקומה. היא
לובשת את כתונת הלילה של האמא, מתאפרת כמיטב יכולתה. האבא
מגיע, קצת שיכור, נכנס למיטה ונרדם. פה אני מכניס את הקהל
למתח. זה יקרה או לא יקרה? בשלב מסוים האבא מסתובב אל הבת
שלו במיטה. הכל חשוך, חוץ מקצת אור שנכנס דרך חרכי התריסים.

פתאום הוא מבין שהבחורה שלו הכינה לו הפתעה".
הוא לא קולט שזאת הבת שלו איתו במיטה?

„ודאי שלא. איך הוא יקלוט? מבחינתו הוא עם הבחורה. בקיצור,
הוא שוכב איתה”.
עם הבת שלו?

„כן. יש חושך. וברגע שהוא גומר, בתוך הבת שלו — והפרט הזה
חשוב בתסריט — הוא צועק צעקה פראית ואז יש קאט. הילדה מאוד
מרוצה. היא לא רואה שום דבר רע במה שעשתה. היא נשמה טהורה.
מבחינתה זה מה שישאיר אותה בבית. האבא לעומת זאת מסתובב
ברחובות הרוס. לא מגולח, לא מגיע לעבודה. הוא בא הביתה והילדה

שלו מנסה לשכב איתו שוב".
לא מספיקה פעם אחת?

„בוודאי שלא. היא רוצה עוד".
איך היא מנסה לפתות אותו הפעם?

„בדרכים נאיביות. מחכה לו במיטה בכתונת. מנסה להיכנס למיטה

תגובת גולדבלט: „שקרים ותיאורים דמיוניים"
עורכי הדין ששי גז, גיל דחוח וטליה גרידיש מגיבים בשם חנן

גולדבלט:
„הביטוי עלילת דם קורם עור וגידים בסיפורה של אישה
כועסת ומאוכזבת אשר מחד מסתירה את העובדה לפיה בהיותה
בת 23 ניהלה רומן בן שנה עם מרשנו ובהמשך יחסי חברות קרובים
לאורך שנה נוספת, ומאידך מפיצה שקרים ותיאורים דמיוניים של

מגעים מיניים בגיל 16. תיאורים שלא היו ולא נבראו.
„נערה כועסת ומאוכזבת שאינה מקבלת תפקיד אשר עליו
נבחנה ולא נמצאה מתאימה, ובשל כך מגיבה בבוטות ומבטיחה
נקמה. בחלוף 16 שנה, בהיותה בת 32, היא שוב כועסת ומאוכזבת
וסיבותיה עימה. במועד זה ממש, היא מעלה סיפור ישן מהאוב,
מוסיפה לו את תבלין הנקמה, ועינינו הרואות כיצד סיפור בדיה

מנותק מהמציאות הופך להיות כאילו היה עובדה מוגמרת.
„אילו היו טענותיה נכונות, איפה היתה האישה הזו 16 שנה? לו
אכן חוותה טראומה, מדוע התקשרה אל מרשי בסמוך לטראומה
להתנצל על התנהגותה הבוטה והמחפירה ובאותה שיחה ביקשה
ממנו שיכין אותה לבחינות ללהקות צבאיות, ומדוע, אם טענותיה
נכונות, לאחר מספר שנים קיימה איתו קשר רומנטי הדוק במשך
שנה ויותר? האם רק עכשיו, אחרי 16 שנה, הבשיל לו יצר הנקם

שנבט בה אז, כשאחזה בה אכזבה כל כך עמוקה? תמוה ומוזר.

„כל אדם בר דעת מבין שהעיתון לא יכתוב את סיפוריה של
אותה אישה אלמלא ישיגו גלגלי עזר לעגלה הרעועה הזאת. ואכן,
הצליחו להוסיף שני סיפורים הזויים על ידי שתי שחקניות משנה

אחרות בשביל להשלים את התיאור המשפיל, הנבזה והמכפיש הזה. 
„הניסיון לצייר את דמותו של מרשנו כמשדל נשים שיטתי תוך
ניצול עיסוקו הוא הטעיה פושעת והתגלמות הרוע. והכל תוך
שהוא מנפץ לרסיסים 43 שנים של משחק, בימוי, כתיבה,
השתתפות במאות הצגות, תוכנית טלווויזיה, להקות בידור, לימוד

משחק ועוד, שהדף קצר מלהכיל. 
„עד כמה קל למחוק את כל עולמו של אדם ולצייר אותו בצורה
נקמנית מעוותת: להוציא דברים מהקשרם, לספר חלקי אמיתות,
להראות צל הרים כהרים, להמציא, להוסיף, לשדל. הכל כאשר

חוברות להן הנקמה עם תאוות פרסום.
„השופט חיים כהן אמר בעבר: 'בעיני חכמים קדמונים לא היתה
פגיעה מאוסה ומגונה בכבוד האדם מאשר לשון הרע עליו ועלבונו
בפניו. בין 'הכתרים' שעל ראשו של אדם — הם כבודו — תופס
'כתב השם הטוב' מקום בראש. הוא עולה אף על כתר התורה וכתר

כהונה וכתר מלכות'.
„צלחה לה דרכה של נקמה וַײ43 שנות עבודה קשה מתנפצות

לרסיסים".

7המשך 

לגעת בכוכב. 
מאחורי הקלעים 
לפני הצגה
צילום: משה שי
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שלו בלילה. אבל הוא לא חולם לעשות את זה שוב. רואים שהבנאדם
מתחרט. אבל היא — שלאגר. שרה, רוקדת, חיה מחדש. יש לה ביטחון.

היא מרגישה שעשתה צעד ששינה את החיים שלה לטובה.
„אז יש ביניהם שיחה מאוד חשובה. הוא אומר לה: 'תקשיבי טוב, מה
שהיה היה טעות גדולה. אבא ובת לא עושים סקס'. אז היא אומרת: 'איפה
זה כתוב? מי קבע? אנחנו עושים רע למישהו? אולי אתה רוצה שאני
אשתפר? תגיד לי מה אתה אוהב? איזה סטיות? אני אעשה הכל'. מתברר
שהיא לא פראיירית. אני אישית מת על הילדה הזו", התענג גולדבלט.

זה הגיוני בעיניך שככה תדבר ילדה עם אבא שלה?
„ועוד איך. אני ניסיתי את הטקסט הזה על פסיכולוגים, סופרים,
וכולם אמרו לי שאין על הדיאלוג הזה. זה הכל נורא הגיוני. זה בדיוק
מה שהיא אמורה להגיד וגם הוא אמור לא לדעת מה לענות. מה ששובר
אותו לגמרי זה שיום אחד היא אומרת לו 'אבא, יכול להיות שמאחר לי
המחזור'. האבא יודע שזה הגיוני שהיא בהריון ממנו כי הוא גמר בתוכה,
ולכן הוא מגיע בעצמו להחלטה. הוא אומר לבת שלו שיוצאים לפיקניק.
והילדה מאושרת — לובשת שמלה לבנה, מכינה צידה לדרך, שמה
פרחים בשערות, מתקשטת. הם נכנסים לאוטו ואז האבא מתנגש במכוון

במשאית בדיוק במקום בו האמא נהרגה, והם מתים. פה זה נגמר".
כששאלתי מה יהיה תפקידי בסרט, הציע לי לשחק את תפקיד
חברתו החדשה, איתה יש לו סצינה מינית. גולדבלט טען שהוא מקווה
להתחיל את העבודה על הסרט בזמן הקרוב. על התפקיד הראשי
בסרט אמר: „גיל 16 זה קטינה. אז אני אבחר שחקנית בת 17, 17 וחצי.

אני אצטרך לבחון 300 ילדות ובסוף נמצא אחת".
אתה מתכוון להראות אקט מלא?

„בוודאי. לא תהיה חדירה, אבל יהיה עירום מלא. בפירוש.
מקסימום הילדה אולי תשים מגן כזה, דמוי תחתון, בשביל ההרגשה
הטובה. אבל זה חייב להיות מזעזע. הבעיה היא להעביר את המשחק
הנכון של הילדה. בגיל 16 שיקול הדעת הוא לא שיקול דעת. אין לה
עם מי להתייעץ ולדבר. היא בטוחה במיליון אחוז שכשהיא נכנסת
למיטה של האבא היא מספקת לו את מה שהיא אמורה לספק לו. את

הקטע הזה, של התמימות, אני רוצה להשיג".

מה לעשות, נסחפנו
„אני חושבת היום על התסריט השטני שלו ומתמלאת בגועל",
אומרת יעל. „זו סצינה איומה. רק מוח חולה יכול להמציא דבר כזה.

למעשה, עבדנו על הסצינה הזו ועל השחרור שלי כשחקנית במשך
שנתיים. אני נורא רציתי להיות שחקנית, ונורא רציתי תפקיד בסרט.
לא רציתי להיכנס איתו למיטה בשביל התפקיד, אבל באמת האמנתי
לו שאמור להיות סרט כזה, וכשלא האמנתי הוא היה נותן לי הוכחות.
„הוא היה מחקה אותי, בצחוק, אומרת לו 'חנן, רציתי להגיד לך
שזה לא בסדר'. כאילו בעיניו זה פשוט לא היה ביג דיל. הוא היה
קורא לי פולנייה, לילדה בת 16, ומשתמש במילים מאוד קשות: 'מה
הבעיה שלך? הרי כל החברות שלך מזדיינות". התזמון של המקרים
האלה, בגיל ההתבגרות, כשהנפש ומושגי האהבה רק מתעצבים,
והאופן הפסיכולוגי שבו הוא עשה את הכל, גרמו לי להישאב
פנימה. הסתנוורתי מהשחקן הגדול שרצה להפוך אותי לכוכבת.
הייתי מגיעה אליו מלאה בפחד. התהפכה לי הבטן, ובאותה תקופה
גם התחילו לי בעיות פסיכוסומטיות קשות במעיים שעם השנים

החמירו מאוד.
„בכל הדירה היה רק מזרון על הרצפה, והוא הביא מצלמת וידיאו
כדי לצלם אותנו עושים לבד את הסצינה. הוא אמר שחשוב לעבוד
עליה עד שתהיה ממש טובה והוא יוכל להראות את זה למשקיעים.
אני זוכרת שאחרי כמה זמן אמרתי לו שאני לא מאמינה שיש
משקיעים, והוא צחק עלי: 'כל הזמן את לא מאמינה, לא מאמינה',
עד שיום אחד הוא לקח אותי לאולפן עריכה, הראה לי מהצד כמה
אנשים, המשקיעים כביכול, אבל ביקש ממני לא לדבר איתם על

הסרט.
„כשהתחלנו להתאמן על הסצינה הבעייתית הוא אמר 'רק
תורידי חולצה'. כשהתביישתי הוא קנה לי חולצה גברית מבד ג'ינס
ואמר 'תפתחי ככה שלא יראו לך כלום ונתחיל לעבוד. ככה תרגישי
נוח, אני מבטיח לך'. כבר בהתחלה הוא נשאר רק עם תחתונים,
וליטף לי את החזה. אני עוד לא הייתי לגמרי מפותחת, רק כמה
חודשים קודם קיבלתי מחזור, אבל הוא אמר שיש לי גוף של אישה.
הוא נגע לי בחזה מתחת לחולצה תוך שהוא לוחש לי 'תירגעי, אני
לא עושה לך כלום. את אוהבת את זה'. היו פעמים שבכיתי והוא היה
אומר לי 'תפסיקי לבכות. זה לא נעים לך? אני מכאיב לך?'. הוא אמר
שחשוב שנתפשט, כדי שנרגיש נוח וניפתח — 'כמו שעושים בבתי

ספר למשחק'.
„הוא ביקש ממני תמיד להסתכל עליו עירום, ואני התביישתי. נורא
פחדתי להסתכל עליו. הוא היה דוחף לי אצבעות לאיבר המין, תמיד
ניסה לחדור אלי ולא הצליח כי הייתי סוגרת בכוח את הרגליים. לא
הסכמתי אז לשכב איתו, אבל הוא אמר לי שכדאי לי כי ככה הוא יהפוך

אותי לפנתרה במיטה ושאלה שיבואו אחריו מאוד ייהנו”.
למה המשכת לבוא אליו? לא הבנת שכנראה לא יהיה סרט?

„אני לא משוכנעת שהבנתי. בהיגיון שלי ודאי שהבנתי, אבל
הוא הצליח לשכנע אותי שיהיה סרט. נוצרה לי תלות מאוד

גדולה בו וכל הזמן רציתי להתעמת איתו מחדש,
שישכנע אותי למה מה שקורה בינינו הוא בסדר. הוא
היה אומר לי 'את פשוט אוהבת אותי, זו אהבה. ואם זה
נעים זה בסדר'. אז אמרתי לו 'אבל זה לא נעים לי'.
התשובה שלו, כמו תמיד, כמו איזו מנטרה, היתה

'תפסיקי לחשוב יותר מדי' או 'את ואני זה לנצח'.
„כשאמרתי לו שאני רוצה לנתק את הקשר,

הוא היה צריך להגיד לי נכון, להפסיק
להתקשר אלי ולהפסיק לגעת בי. אסור לו
לגעת בילדה בת 16. אסור לו לפתות דרך
המשחק. לא הייתי ילדה טיפשה בכלל, ואני
לא יודעת איך הוא גרם לכל זה לקרות.
הייתי אולי בת 16 מבחינה כרונולוגית,
אבל מבחינה מנטלית הייתי הרבה יותר
צעירה. ותמימה, תמימה, תמימה. הייתי

מבולבלת ואפילו מפוחדת ממה שקרה,
ואני בטוחה שהוא ראה את זה.

„אני זוכרת איך כשהייתי בת 17 חנן
ניסה בכוח לרדת לי למטה. אני ביקשתי

ממנו שוב ושוב שלא יעשה את זה ובכיתי.
הוא רק אמר לי שאני סתם בוכה. זה היה יום

שישי, אחרי בית ספר. לבשתי חולצה
אדומהַײבורדו ארוכה ורחבה ומכנסי ג'ינס. אני זוכרת
הכל. ברחתי מהדירה לרחוב אבן גבירול, התחלתי

לרוץ וחנן אחרי, עד שנכנסתי לחנות פרחים ונצמדתי לקיר. היה שם
איזה מגיש טלוויזיה וחנן אמר לו: 'תכיר, זו יעל והיא עומדת להיות
שחקנית גדולה'. משם רצתי ועליתי על אוטובוס. לא רציתי שכמו

תמיד חנן יחזיר אותי הביתה".
איך הגעתם למצב שבו הוא מנסה לבצע בך מין אוראלי?

„זה היה כאילו חלק מהסצינה והוא היה אומר 'אוי נסחפנו'. אני
אמרתי לו 'אבל אנחנו רק צריכים לעבוד על הסצינה הבעייתית', והוא
אמר 'נכון, אבל מה לעשות שנסחפנו'. אחרי זה הוא התקשר והתקשר
עד שבסוף עניתי לו והוא אמר לי 'לא בוכים מדברים כאלה. זה משהו
מהנה, את צריכה ללמוד להיפתח, את כבר בגיל המתאים'. הוא אמר לי
שהוא מצטער, שלא היה צריך לעשות את זה, ושאל מיד אם סיפרתי
למישהו. תמיד אמרתי לו שאני מרגישה שיש המון דברים שאני רוצה
לדבר עליהם ואני לא יכולה, אז הוא אמר לי 'דברי איתי. אל תדברי עם

אף אחד, כי אנשים לא יבינו. ותפסיקי לחשוב יותר מדי'".
אמה של יעל מספרת על שהתרחש לפני 16 שנים: „די בהתחלה
חנן התקשר וסיפר לנו שהוא עומד להפוך אותה לכוכבת והמשיך
להתקשר מדי פעם ולספר איך היא מתקדמת. בגלל זה לא חשדנו".
„הוא היה מצלצל ביוזמתו, כאילו הוא החבר הכי טוב, ומבטיח לנו
לקדם את יעל", מספר האב. „בפעם הראשונה אני הבאתי אותה
בעצמי לדירה ברחוב הירקון. בהמשך הבאתי אותה אליו עוד כמה
פעמים. לא הייתי מביא את הילדה למישהו זר, אבל ידעתי שהוא

מפורסם, שהוא עושה לה אודישן. לא התעורר בי חשד".
כמה מחברותיה הטובות של יעל, לעומת זאת, כן ידעו על מהות הקשר
מתחילתו. „בכל פעם אחרי שהיא היתה נפגשת איתו היא היתה חוזרת כל
כך נסערת ושבר כלי לחלוטין", מספרת חברתה הטובה מאותה תקופה.
„היא תמיד סיפרה לי שהיא לא רוצה ללכת לשם, שהוא גורם לה לעשות
דברים שהיא לא רוצה לעשות, לאיפה הידיים שלו מגיעות ושהוא משכנע
אותה למשל להוריד חולצה. היא היתה לוקחת אותי להשקיף איתה על
הדירה הזו שלו כשהיינו בנות 16, ואז ראינו שתינו, במו עינינו, איך הוא

מביא לשם נערות אחרות שנראו בגילאים שלנו".

אמת וחובה
הקשר בין יעל וגולדבלט נמשך שנים. עם גולדבלט קיימה  יחסי מין
פעם אחת בלבד, מרצונה, כשהיתה בת 19. „חשבתי, בטיפשותי, שככה
כל כך אגעל ממנו וזה מה שיסגור את הסיפור הזה סופית. ובאמת,
נגעלתי וגם גיליתי מיד אחר כך שאני לא הבחורה היחידה שהוא נמצא
איתה בקשר, בגיל 23 חזרתי להיות איתו בקשר. קיוויתי שאוכל ליצור
חוויה מתקנת, אולי ככה זה יתקן לי את הטראומה. בכל פגישה הייתי
מתעמתת איתו על העבר, והוא רק אמר  שאני צריכה לשמוח כי זו היתה
חוויה. בכל אותו זמן הוא המשיך לנסות לגעת בי בניגוד לרצוני, אבל
אז כבר הייתי מתנגדת לו. הקשר ניתק אחרי שלא יכולתי להסתכל

עליו יותר. הטחתי בו את כל ההאשמות. 
„לצערי, בגיל 16 חשבתי שאולי אני אוהבת אותו ונסחפתי לתוך
המערבולת הזו. בגיל 16 אנחנו חושבים שאנחנו נורא חכמים ויודעים
יותר טוב מכולם. החשיבה בגיל הזה היא חשיבה תמימה, חסרת
ניסיון. כואב לי שרק בדיעבד הבנתי שנעשה לי דבר שאסור היה לו
להתרחש. פשוט אסור היה לו, כמבוגר, לעשות לי את זה. נקודה.
חשוב לי נורא להדגיש פה לכולם שאני לא הופכת את עצמי לקורבן.
אני לא מוכנה בשום אופן שככה יראו אותי. אבל בסופו של דבר שנים

מהחיים שלי נהרסו, בזמן שהוא המשיך בחייו כאילו כלום.
„היה לי קשה בלעדיו כשהייתי קטנה, כי הוא ידע בדיוק על איזה
נימים לפרוט לי. קשה לי להתחבר לרגשות שאז הרגשתי, אבל אני
יודעת שהוא מצא את נקודות החולשה שלי ומילא לי צורך מאוד מסוים:
להיות אהובה ולהפוך לשחקנית. הוא ידע בדיוק איך לגרום לי לא
לעזוב. אני חושבת שרק מי שעובר דברים כאלה מבין שנפש יכולה

להשתעבד.
„רק עכשיו אני כבר לא מרגישה אשמה ומבוישת ורק היום אני
מבינה באמת מה היה שם, אחרי שנים שחייתי על פי מושגים
מעוותים. היום, כשאני רואה את האיש בתחייה מחודשת, בדמות
המחנך, אני נמלאת כעס. אני לא מוכנה שהאיש הזה יחנך את

הילדים שלי. זה כל כך מעוות.
„הרבה שנים התלבטתי אם לחשוף את הסיפור. שאלתי את
עצמי 'למה את הורסת את החיים לאדם מבוגר?'. נדרש לי
הרבה זמן להבין שלא אני הורסת לו את החיים, זה הוא
שהרס לעצמו ורק עכשיו, אחרי שנים רבות, נדרש
למחיר. היום סוף סוף טוב לי. הייתי יכולה
להמשיך בחיי עם הזכרונות שעדיין לא מניחים,
עם סיוטי הלילה שמרבים להופיע ועם שאר
תופעות הלוואי שלצערי הפכו לשגרה, אבל
דווקא עכשיו, מהמקום שבו אני נמצאת,
הבנתי שהיציאה הפומבית הזאת היא לא

למעני.
„את תמימות הנעורים שהאיש הזה
גזל ממני, שום דבר לא יחזיר. עכשיו אני
ַײמרגישה שמוטלת עלי החובה להזהיר יל

דות אחרות, שאולי ממש עכשיו מספרות
ַײבהתרגשות לאמא שלהן שמישהו מפור
ַײסם גילה אותן ומתכוון להפוך אותן לכוכ

בות. החובה הזאת מתעצמת כשאני חושבת
על האפשרות שהאיש הזה ממשיך לעבוד עם
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השופטת פסקה: 
קיים אינטרס ציבורי

בפרסום הכתבה
ביום ראשון פנו חנן גולדבלט ועורכי דינו ששי גז, גיל
דחוח וטליה גרידיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה
לאסור את פרסום התחקיר ב'7 לילות'. לטענתם, בפרסום
הכתבה יש משום לשון הרע ופגיעה בשמו הטוב ופרנסתו של
גולדבלט וחופש הביטוי אינו חזות הכל. כמו כן טענו ש„אין
עניין ציבורי בפרסום הכתבה. לא מדובר באיש ציבור וזכותו
של הציבור לדעת איננה גוברת על זכותו של גולדבלט לשם
הטוב”. בטיעוניו ביקש עו”ד גז שפרסום הכתבה יידחה כדי
שתינתן שהות לבית המשפט לדון בבקשה בנחת ושלגולדבלט

תהיה שהות לאסוף נתונים.
מנגד טען בא כוחו של 'ידיעות אחרונות', עו”ד פז מוזר,
שלגולדבלט ניתן פרק זמן ארוך מספיק כדי לגבש את תגובתו.
עו”ד מוזר הוסיף ש„ישנו אינטרס ציבורי עליון בפרסום הכתבה,
בעיקר לאור העובדה כי גולדבלט משמש גם היום מורה למשחק

לבחורות צעירות, וכי הפרטים בסיפור מבוססים”.
השופטת, שרה סירוטה, פסקה שיש לדחות את בקשת
גולדבלט וקבעה: „בנסיבות המקרה, לכאורה, עשתה הכתבת
כמיטב יכולתה לבדוק את נכונות גירסתן של הנשים, שאת
סיפורן היא מביאה והיה זה מחובתה לעשות כן”. עוד הוסיפה
סירוטה: „יש כדי להצביע על רצינות הבדיקה וכי אין בכוונתו
של העיתון לפגוע בגולדבלט, אלא להביא לידיעת הציבור,
במיוחד תלמידותיו של המבקש, את התנהלותו. משמע שאין
מניע זר העומד מאחורי הפרסום, על אף שייתכן שמי מהנשים
מבקשת להזיק לגולדבלט. שוכנעתי, כאמור, כי העיתונאית
ערכה בדיקה יסודית, לכאורה, על אף שהעיתון איננו המקום
לקביעת עובדות חד משמעיות. נוכח התפקיד שממלא גולדבלט
כיום והעובדה כי הוא משמש מורה למשחק, בין השאר לנערות
צעירות, קיים עניין ציבורי בפרסום הכתבה”. לסיום קבעה

השופטת שגולדבלט יחויב בהוצאות בסך 5,000 שקל. 


