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בנאית 
חופשייה

צילומים: דור מלכה תי סגל אי

רק עכשיו, אחרי שלמדה להשלים עם ההעדפה 
המינית שלה, אורנה בנאי מרשה לעצמה להיחשף 
כמו שלא העזה מעולם. עם ההכנות למופע 
סטנדאפ חדש וגלוי במיוחד, איתי סגל דיבר 
איתה לראשונה על אהבתה לנשים וגם: על דימוי 
הגוף הבעייתי, הרומן עם אהרל'ה ברנע, הפרישה 
מ"ארץ נהדרת" והצמחונות המאוחרת
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בנאי. "במשך שנים היו
לי לא מעט מערכות יחסים 

לא בריאות בגלל הדימוי 
העצמי הזה. התחברתי 

לדברים לא טובים.
לא חשבתי שמגיע לי 

משהו טוב"
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את שנות השיא שלה ב"רק בישראל", ובהמשך 
פניו  על  בכאב.  מתארת  היא  נהדרת",  ב"ארץ 
בנאי הייתה יכולה לנצל את התקופה הזו, שבה 
לצאת  ואהבת הקהל,  הפופולריות  הייתה בשיא 
נגד  הקהילה  של  כעסה  את  ולהרגיע  מהארון 
מנגנון ההסתרה והעמעום מול התקשורת שהלך 
והשתכלל עם השנים. אבל בנאי לא הייתה מסו־

גלת. "זה נכון שהייתי במקום כל כך אוהב ומחבק 
רציתי  ההצלחה  בשיא  דווקא  אבל  הקהל,  מצד 
להיות 'מושלמת', להיות סטרייטית, 'נורמלית'. 
הייתי צריכה הרבה שנים כדי לשנות את התפיסה 

השגויה הזאת. להבין שאני נורמלית גם ככה".
האישה האהובה בישראל הייתה גם האישה 

הכי בודדה? 
"כן, שנים הייתי בודדה. לא היו לי מערכות 
יחסים. הייתי לבד. עד שאמיר נולד הייתי איזה 
שש שנים בלי אהבה ואפילו בלי סקס. אני זוכ־

רת את עצמי מתנזרת ומשוועת לאהבה. פשוט 
את  זוכרת  אני  באה.  לא  היא  אבל  משוועת, 
עצמי נוסעת, נגיד, בסוף יום צילום של 'ארץ 
נהדרת' במונית וחוזרת לבית ריק, יושבת ובו־

כה כי אני רוצה אהבה".
עד כמה זה היה קשור לסכסוך הפנימי שלך עם 

הנטייה המינית?
אני  שנים  באותן  דווקא  בכלל.  קשור  "לא 
זוכרת את עצמי ממש מחפשת אישה, וזה לא 

קרה". 
נהיה  בטח  העסק  בארון,  מפורסמת  כאישה 

מסובך יותר. 
"אולי בגלל זה אף פעם לא חיפשתי או יצא־

תי למקומות. גם כשכבר יצאתי לשתות משהו 
לא התחילו איתי. אני גם לא פלרטטנית". 

אבל את מצחיקה!
"תאמין לי, כשאני יושבת בבר ושותה וויס־

קי, אני לא מצחיקה בכלל". 
לא היו דברים טובים בבדידות? איזו תחושת 

חישול חזקה? עצמאות?
"אומרים, 'מבדידות האנשים הופכים קשים'. 
לי  שקשה  הרגשתי  קשה.  יותר  להיות  הפכתי 
להיפתח. שאני לא משופשפת, חורקת. אם מי־
שהו או מישהי היו מתחילים לדבר איתי, להת־

חיל איתי, זה לא היה יוצא טוב, לא הייתי זורמת 
טוב. זה לא התחבר. לא הייתה כימיה. משהו שם 

נתקע. נורא פחדתי שזה לא ייפתר לעולם". 
חשבת על פסיכולוג?

"אני בטיפול פסיכולוגי כבר משהו כמו 20 
שנה".

נו, נשמע שזה עבד.
"תאר לך מה היה קורה בלי", היא צוחקת. 

נראה שאפילו הפסיכולוג המיומן ביותר לא 
היה מסוגל להתמודד עם השנים הקוטביות כל 
כך של בנאי. ככל שההצלחה הייתה גדולה יותר, 
אל  יותר  והשתבללה  הלכה  כך  יותר,  מוחשית 
תוך עצמה. "היו ימים שבהם הייתי מגיעה לצי־

לומים במצבים נפשיים מאוד מעורערים. עצבות 
גדולה, בלבול, בדידות, כעס. ואז, ברגע אחד, מין 
ספליט כזה. מתחילים לאפר אותי, שמים עליי 
איזו פאה, והופ, אני לימור, אני מצחיקה, הכל 

סבבה. ותבין, רגע לפני ישבתי בחדר ובכיתי". 
אבל עובדה, עשית את המעבר הזה. 

"כן, גם בתקופת המופעים, כשהייתי עושה 
להגיע  יכולה  הייתי  הסטנדאפ,  הופעות  את 
לבמה במצב לא טוב, מעורערת נפשית, ולה־

תחפש לאדם שמח. אני חושבת שבאותן שנים 
לא הייתי אדם שקל לעבוד איתו. הייתי מגיעה 
לצילומים במצב נפשי לא טוב הרבה פעמים, זה 

לא היה קל. היו רואים אותי על סף בכי".
מדהים שלא היה שום רמז לזה בטלוויזיה.  

"כן, לא ראו את זה. האמת היא שכשהמצלמות 
היו נדלקות, הצלחתי באמת לעשות את המע־
בר, לשמוח, להפוך להיות מישהי אחרת לרגע. 
השנים ב'רק בישראל' לא היו מהשנים הטובות 
שלי. גם ב'ארץ נהדרת' החברים בתוכנית ראו 
שקשה לי. הם ידעו שאני עם נשים, לא הסתרתי 
את זה מהסביבה שלי, אבל לא דיברנו על דברים 
אישיים אחד עם השני. לא שיתפתי, והם גם לא 

שאלו". 
תספרי  אל  תשאלו,  אל   — הזו  המדינות 

"בקשר עם אישה 
את לא יכולה לנוח: 

'למה אמרת את 
זה', 'למה הסתכלת 

הצדה כשאמרת 
את זה'. זה לבדוק 

כל דקה מה היא 
מרגישה. זה מתיש"

נשמע ככה. 
"כן, אני לסבית 

מותשת"
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צוותא  בימת  על  עומדת  שבת. אורנה בנאי  רב 
ומדברת על מה שסטנדאפיסטים אוהבים לדבר: 
על עצמם. במופע החדש שלה, עשר שנים אחרי 
המופע המיתולוגי ההוא עם לימור, מירו, אורטל 
ומורטל, בנאי מדברת כמעט על כל מה שמצופה 
ממנה ומספיק מדכא כדי לצחוק עליו: על החיים 
הבנאים  על  בבאר־שבע;  יפה  מאוד  לא  כילדה 
שיטות  על  התפרסמו;  שלא  אלה  "המצורעים", 
החינוך שלה, שלפיהן כל עוד הילדים שלה יוש־
מפריעה  לא  היא  וסותמים,  הטלוויזיה  מול  בים 
להם; על המחשבות להגדיל את החזה ולהזריק 
בוטוקס; ועל הבחירה להיות צמחונית והחלומות 
שהגיעו בעקבותיה על קבבים שמדברים אליה. 
בנאי מדברת וצוחקת על הכל. הכל, חוץ מהד־

בר ההוא שלא מעזים לדבר עליו. לא כי אסור 
או מביך, אלא כי במשך שנים בנאי דאגה לסמן 
גבולות ברורים: יש דברים שצוחקים עליהם, יש 

כאלה שבכלל לא מזכירים אותם. 
שתע־ הקצר  החימום  במופע  זאת,  לעומת 

לה הערב, חלק מהרצה כוללת לקראת הבכורה 
החגיגית בקרוב, בנאי כבר תשחרר הכל: ילדים, 
צמחונות, בוטוקס, והדבר ההוא שלא מעזים לדבר 
עליו. "תמיד התלבטתי אם אני לסבית או לא לס־

בית", פותחת בנאי את אחד הקטעים המצחיקים 
במופע שכתב לה רמי ורד. "בסוף הגעתי למסק־
נה: אני פשוט לא החלטית. בכלל, איך את מציגה 
את בת הזוג שלך? אשתי? חברה שלי? בת זוגי? 
שאני  זאת  לדירה?  שלי  השותפתה  לסביתיתי, 

מחביאה, זאת שאמא שלי לא יודעת עליה?"
לא מקרי שבנאי מסוגלת לצחוק על העניין 
כמו  הסטנדאפ,  לבמת  החזרה  עכשיו.  רק  הזה 
ההחלטה לעזוב את כלוב הזהב של "ארץ נהדרת" 
לטובת תוכנית סאטירה צנועה יותר, כזו שאי־
אפשר להסתתר בה מאחורי שום פאה מופרכת, 
נמנע  בלתי  מסכות  קילוף  מתהליך  חלק  היא 
התפייסות,  האחרונות.  בשנים  עוברת  שבנאי 

אם נגררים לקלישאות, עם חלקים מסוכסכים 
בעצמה. הדימוי הנשי, בגידת הגוף וכן, גם 
עד  לטשטש  שהעדיפה  המינית  הנטייה 
לא  החדש  המופע  שאת  ידעה  בנאי  כה. 
תוכל לעשות אם לא תתמודד עם אחד 
להסתיר.  שהתעקשה  הגדולים  הסודות 
אחרי הכל, אין חשוף יותר מסטנדאפיסט 

ומ־ במה  על  וחצי  שעה  שעומד 
בקש שיסתכלו עליו. "היה לי 

ברור שאני לא מתכוונת לע־
מוד על הבמה עם סוד", היא 
מסבירה. "רציתי להביא את 
עצמי לבמה עם המורכבות 
הבשלות,  עם  יחד  שלי, 

שלא  וההבנה  הבגרות 
יותר  להסתתר  לי  בא 
כשעשי־ כלום.  מאחורי 

הקודם  הסטנדאפ  את  תי 
שלי, דיברתי רק על גברים, 

עם  אז  הייתי  שכבר  למרות 
נשים. היום אני יכולה להגיד 

המציאות  על  לדבר  האמת,  את 
כמו שהיא. זה כוח. אני יכולה לה־

גיד, 'בת הזוג שלי' ולא להתבייש 
בזה יותר".

זה יתרון. נראה לי שאת הקומיקאית 
אבחנות  לספק  שמסוגלת  היחידה 
אמיתיות על ההבדלים בין יחסים עם 

גבר או עם אישה.
"אה, זה פשוט מאוד. גברים מעדיפים סקס, 
נשים מעדיפות לקרוא עמיחי. נשים מתעכבות 
על כל דבר, גברים לא שמים לב כמעט לכ־

לום. בזוגיות כזו, של גבר ואישה, יש איזשהו 
איזון. עכשיו תחשוב על זוג לסביות, שתי נשים 
ששמות לב כל הזמן להכל. זו קדיחה, חפירה 

ארכיאולוגית". 
איכשהו, לא נראה שאת סובלת.

להגיע  מאפשר  זה  לוקסוס.  גם  זה  "טוב, 
נורא  חברות  ומייצר  אינסופיים  לעומקים 
טובה. קשה לי להאמין שאפשר להגיע לחברות 
כזאת בין גבר לאישה. מצד שני, החברות הס־

טרייטיות הנשואות שלי יכולות לעשות המון 
דברים בלי שהגברים שלהן ישימו לב. בקשר 
עם אישה את לא יכולה לנוח: 'למה אמרת את 
זה', 'למה הסתכלת הצדה כשאמרת את זה', זה 
לבדוק כל דקה מה היא מרגישה. זה כל הזמן 

עוצמות, כל הזמן שיאים. זה מתיש". 
נשמע ככה. 

"כן, אני לסבית מותשת".

באר
שבע אקספרס 
גם אם היא לא אומרת את זה מפורשות, בנאי 
תמיד ידעה, אפילו לפני שיכלה לתת לזה שם. 
הייתה  באישה  שהתאהבתי  הראשונה  "הפעם 
בגיל 17. הבנתי רק שאני רוצה להיות איתה כל 
הזמן. הייתי כותבת את השם שלה על שולחן. לא 
הבנתי שזו התאהבות לסבית ולא חשבתי שמשהו 
לא בסדר בזה. הייתה פשוט תחושה של אהבה. זה 
גם משהו שיכול להלחיץ נורא. יש משהו מבהיל 
מאוד בהתאהבות כל כך חזקה וראשונית, תחושה 

של איבוד שליטה". 
ככל  וחילחלו  שהלכו  האלה,  המחשבות  את 
במקום  לאטום  לטשטש.  העדיפה  שהתבגרה, 
עמוק ולקוות שייעלמו עם הזמן. במקום שממנו 
שאליה  והמיוחסת  המסורתית  במשפחה  באה, 
נולדה, בישראל ההומופובית של שנות ה־80 — 
לסביּות לא הייתה אופציה. בחינוך השמרני של 
לעשות את הדבר הנכון, למצוא עבודה קבועה, 
להתחתן עם גבר ולגור בבאר־שבע — הומוסק־
סואליות הייתה הדבר הכי גרוע שאפשר להע־

לות על הדעת. 
אבל אלה, במפתיע, לא היו הבעיות הכי גדו־

לות שלה אז. משנות ההתבגרות שלה בתיכון 
אבל  יפה,  לא  כילדה  עצמה  את  זוכרת  היא 
ומקובלת.  אהובה  להיות  כדי  מספיק  מצחיקה 
בגלל  אותי  אהבו  שווה.  לא  הרגשתי  "תמיד 
שהייתי ליצן. גם בנים אהבו אותי. אפילו הצי־

עו לי חברות, אבל גם אז רק כדי שאתן 
להם כרטיסים לגשש החיוור".  

נשמע אכזרי.
"אני לא זוכרת את זה כחוויה קשה, 
העצים  שזה  מבינה  אני  היום  אבל 
את התחושה שאני לא ראויה, שאני 
פגומה. במשך שנים היו לי לא מעט 
בריאות  לא  יחסים  מערכות 
הזה.  העצמי  הדימוי  בגלל 
התחברתי לדברים לא טו־

בים. לא חשבתי שמגיע לי 
רק  נמשכתי  טוב.  משהו 

להרס ולכאב.
"בתיכון הייתה לי חברה 
הילדה  מרגלית,  טובה, 
אני  בכיתה.  יפה  הכי 
ניגש  אחד  שיום  זוכרת 
אליי מישהו ושאל אותי, 
איך ההרגשה, כמכוערת, 
כזאת  אחת  עם  להסתובב 
באותו  למות  רציתי  יפה? 
רגע, רק לא להרגיש את 
הכאב הזה. שנים את חוש־
דת, החשש מקנן בך, אבל 
אז מישהו פתאום אומר את 
זה  את  חושף  רם,  בקול  זה 
באכזריות. אני לא אשכח את 
לעולם.  הזה  הנוראי  העלבון 

מקנאה  אני  תמיד.  יפה,  להיות  רציתי  תמיד 
יפות  לנשים  להם.  סולחת  וגם  יפים  באנשים 

אני סולחת בשנייה על הכל".
סובלים  יפים  אנשים  שגם  יודעת  את  טוב, 

לפעמים. 
נשים  גם  הזו.  הקלישאה  את  מכירה  "נכון, 
יפות לא שלמות עם עצמן, אבל בוא נגיד שהייתי 
מעדיפה להיות יפה מאוד בלי להיות שלמה עם 
לי  עוזרות  היו  למשל,  ארוכות,  רגליים  עצמי. 

מאוד".
כבר כמעט 20 שנים שבנאי היא הקומיקאית 
המצליחה ביותר בישראל, ודאי אחת האהובות 
שבהן. תמהיל מדויק ומזוכך של כישרון אדיר, 
אחד  שאף  משפחתי  וייחוס  מבריק  קומי  חוש 
לא יכול לו. הביוגרפיה שלה כוללת כמעט את 
הילדה  המכוער.  הברווזון  סינדרום  מרכיבי  כל 
מבאר־שבע, בת לנציגי הממסד, שופט ומנהלת 
בית ספר, שרצתה להיות שחקנית, נדחתה על 
ידי כל בתי הספר למשחק, ניקתה בתים בתל־

הביתה,  ולשוב  לארוז  שקלה  לפרנסתה,  אביב 
אז  טופז,  דודו  חייה.  הזדמנות  את  קיבלה  ואז 
מלך הרייטינג, זיהה את הפוטנציאל. הוא ראה 
אותה על במת קאמל קומדי קלאב והזמין אותה 
להופיע כ"לימור" בתוכנית הבידור שלו בערוץ 
הראשון, בימים של אלף אחוזי רייטינג. השאר, 
כידוע, רשום בפנתיאון הבידור הישראלי. בנאי 
הכישרון  על  מבוססת  שההצלחה  לומר  נוהגת 
יע־ זוהר  שלה,  הסוכנת  של  והאמביציה  שלה 
להיות  יודעת  שהיא  בה  גם  ניכר  אבל  קובסון, 

ממוקדת מטרה. 
כמו שמות התוכניות שלקחה בהן חלק במשך 
השנים — "רק בישראל", "ארץ נהדרת", "מצב 
האומה" — גם בנאי צרובה עמוק בגנום הישרא־

לי. לימור שלה, אולי הדמות הפופולרית ביותר 
את  לשכלל  הצליחה  ישראלי,  קומיקאי  שברא 
הפרחה האהובה, שהייתה הן מיושנת והן נועזת, 
הצליחה  באמצעותה  ערמומית.  והן  תמימה  הן 
את  זיהה  המתוחכם  הקהל  כולם.  על  להתחבב 
הסאטירה שמתחתיה, את הביקורת, את היכולת 
שלה לחשוף את המלך העירום. השאר הסתפקו 
בלצחוק ממנה. בנאי נישאה על גלי אהבה חסרי 
תקדים לאורך השנים כי היא הצליחה לשמור 
על פרסונה כה מהודקת — העממיות שלה הגנה 
עליה ברגעים הכה נפלאים שבהם הייתה אמ־
ביוולנטית. כלומר, כשאמרה דברים שהיו פחות 
לה  לסלוח  להם  המתנגדים  יכלו  לאוזן,  נוחים 

פשוט מפני שהייתה מצחיקה כל כך.
במפגש אחד על אחד בנאי לא מצחיקה. היא 
מעידה על כך בעצמה, אפילו קצת בהתנצלות. 
אבל  עומק,  כובד,  משדרת  שהיא  יודעת  היא 
שיוצרת  המסוימת  האכזבה  עם  לחיות  למדה 
ההיכרות הראשונית איתה. הגיל, היא טוענת, 
דווקא ריכך את הקושי, את תחושת הכלא שהיא 
מרגישה לכודה בו מגיל צעיר. שנים מתחה את 
במוות.  התגרויות  על  סיפרה  בעבר  הגבולות. 
על נסיעות באופנוע במחשבה שלא אכפת לה 
להתנגש בקיר ולגמור עם הכל. היום, היא מב־

טיחה, כבר אין לה צורך כזה. "שנים חייתי באיזה 
סוג של מחנק, באיזשהו חיבור מאוד־מאוד חזק 
לכאב, שאני איכשהו כנראה גם לא כל כך רוצה 
לוותר עליו, כי זה נותן לי איזושהי משמעות 
את  מכירה  אני  ככה  שלי.  הזהות  זו  סיבה.  או 
עצמי. אבל ההתגרויות שלי במוות נפסקו ביום 

שנהייתי אמא. אני לא רוצה למות יותר".
ולחיות?

"ההתמודדות בעולם הזה עדיין לא קלה לי. 
לקום כל בוקר ליום חדש זה עדיין מלחמה. אני 
האהבה  אבל  ויטאלי.  לא  אופטימי,  אדם  לא 
הזאת שיש לי לילדים, זאת באמת אהבה שכל 
הקלישאות לגביה נכונות. הקשר איתם גורם 
לי להיות עסוקה פחות בעצמי ויותר באחרים. 
את  לבטל  כמו  כמעט  זה  מסוימים,  במובנים 

עצמך, וזה יתרון במקרה שלי".

לימור סטרייטית, אני לא 
באופן אירוני, בנאי ביטלה את עצמה דווקא 
בשנים שבהן היה מצופה ממנה לחגוג את עצמה. 

"בתיכון הייתה 
לי חברה טובה, 
מרגלית, הילדה 
הכי יפה בכיתה. 
אני זוכרת 
שיום אחד ניגש 
מישהו ושאל, 
איך ההרגשה, 
כמכוערת, 
להסתובב עם 
כזאת יפה? 
רציתי למות 
באותו רגע. אני 
לא אשכח את 
העלבון הנוראי 
הזה לעולם"

אהרל'ה ברנע. "באמת התאהבתי"
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את שנות השיא שלה ב"רק בישראל", ובהמשך 
פניו  על  בכאב.  מתארת  היא  נהדרת",  ב"ארץ 
בנאי הייתה יכולה לנצל את התקופה הזו, שבה 
לצאת  ואהבת הקהל,  הפופולריות  הייתה בשיא 
נגד  הקהילה  של  כעסה  את  ולהרגיע  מהארון 
מנגנון ההסתרה והעמעום מול התקשורת שהלך 
והשתכלל עם השנים. אבל בנאי לא הייתה מסו־

גלת. "זה נכון שהייתי במקום כל כך אוהב ומחבק 
רציתי  ההצלחה  בשיא  דווקא  אבל  הקהל,  מצד 
להיות 'מושלמת', להיות סטרייטית, 'נורמלית'. 
הייתי צריכה הרבה שנים כדי לשנות את התפיסה 

השגויה הזאת. להבין שאני נורמלית גם ככה".
האישה האהובה בישראל הייתה גם האישה 

הכי בודדה? 
"כן, שנים הייתי בודדה. לא היו לי מערכות 
יחסים. הייתי לבד. עד שאמיר נולד הייתי איזה 
שש שנים בלי אהבה ואפילו בלי סקס. אני זוכ־
רת את עצמי מתנזרת ומשוועת לאהבה. פשוט 
את  זוכרת  אני  באה.  לא  היא  אבל  משוועת, 
עצמי נוסעת, נגיד, בסוף יום צילום של 'ארץ 
נהדרת' במונית וחוזרת לבית ריק, יושבת ובו־

כה כי אני רוצה אהבה".
עד כמה זה היה קשור לסכסוך הפנימי שלך עם 

הנטייה המינית?
אני  שנים  באותן  דווקא  בכלל.  קשור  "לא 
זוכרת את עצמי ממש מחפשת אישה, וזה לא 

קרה". 
נהיה  בטח  העסק  בארון,  מפורסמת  כאישה 

מסובך יותר. 
"אולי בגלל זה אף פעם לא חיפשתי או יצא־

תי למקומות. גם כשכבר יצאתי לשתות משהו 
לא התחילו איתי. אני גם לא פלרטטנית". 

אבל את מצחיקה!
"תאמין לי, כשאני יושבת בבר ושותה וויס־

קי, אני לא מצחיקה בכלל". 
לא היו דברים טובים בבדידות? איזו תחושת 

חישול חזקה? עצמאות?
"אומרים, 'מבדידות האנשים הופכים קשים'. 
לי  שקשה  הרגשתי  קשה.  יותר  להיות  הפכתי 
להיפתח. שאני לא משופשפת, חורקת. אם מי־
שהו או מישהי היו מתחילים לדבר איתי, להת־

חיל איתי, זה לא היה יוצא טוב, לא הייתי זורמת 
טוב. זה לא התחבר. לא הייתה כימיה. משהו שם 

נתקע. נורא פחדתי שזה לא ייפתר לעולם". 
חשבת על פסיכולוג?

"אני בטיפול פסיכולוגי כבר משהו כמו 20 
שנה".

נו, נשמע שזה עבד.
"תאר לך מה היה קורה בלי", היא צוחקת. 

נראה שאפילו הפסיכולוג המיומן ביותר לא 
היה מסוגל להתמודד עם השנים הקוטביות כל 
כך של בנאי. ככל שההצלחה הייתה גדולה יותר, 
אל  יותר  והשתבללה  הלכה  כך  יותר,  מוחשית 
תוך עצמה. "היו ימים שבהם הייתי מגיעה לצי־

לומים במצבים נפשיים מאוד מעורערים. עצבות 
גדולה, בלבול, בדידות, כעס. ואז, ברגע אחד, מין 
ספליט כזה. מתחילים לאפר אותי, שמים עליי 
איזו פאה, והופ, אני לימור, אני מצחיקה, הכל 

סבבה. ותבין, רגע לפני ישבתי בחדר ובכיתי". 
אבל עובדה, עשית את המעבר הזה. 

"כן, גם בתקופת המופעים, כשהייתי עושה 
להגיע  יכולה  הייתי  הסטנדאפ,  הופעות  את 
לבמה במצב לא טוב, מעורערת נפשית, ולה־

תחפש לאדם שמח. אני חושבת שבאותן שנים 
לא הייתי אדם שקל לעבוד איתו. הייתי מגיעה 
לצילומים במצב נפשי לא טוב הרבה פעמים, זה 

לא היה קל. היו רואים אותי על סף בכי".
מדהים שלא היה שום רמז לזה בטלוויזיה.  

"כן, לא ראו את זה. האמת היא שכשהמצלמות 
היו נדלקות, הצלחתי באמת לעשות את המע־
בר, לשמוח, להפוך להיות מישהי אחרת לרגע. 
השנים ב'רק בישראל' לא היו מהשנים הטובות 
שלי. גם ב'ארץ נהדרת' החברים בתוכנית ראו 
שקשה לי. הם ידעו שאני עם נשים, לא הסתרתי 
את זה מהסביבה שלי, אבל לא דיברנו על דברים 
אישיים אחד עם השני. לא שיתפתי, והם גם לא 

שאלו". 
תספרי  אל  תשאלו,  אל   — הזו  המדינות 

"בקשר עם אישה 
את לא יכולה לנוח: 

'למה אמרת את 
זה', 'למה הסתכלת 

הצדה כשאמרת 
את זה'. זה לבדוק 

כל דקה מה היא 
מרגישה. זה מתיש"

נשמע ככה. 
"כן, אני לסבית 

מותשת"
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צוותא  בימת  על  עומדת  שבת. אורנה בנאי  רב 
ומדברת על מה שסטנדאפיסטים אוהבים לדבר: 
על עצמם. במופע החדש שלה, עשר שנים אחרי 
המופע המיתולוגי ההוא עם לימור, מירו, אורטל 
ומורטל, בנאי מדברת כמעט על כל מה שמצופה 
ממנה ומספיק מדכא כדי לצחוק עליו: על החיים 
הבנאים  על  בבאר־שבע;  יפה  מאוד  לא  כילדה 
שיטות  על  התפרסמו;  שלא  אלה  "המצורעים", 
החינוך שלה, שלפיהן כל עוד הילדים שלה יוש־
מפריעה  לא  היא  וסותמים,  הטלוויזיה  מול  בים 
להם; על המחשבות להגדיל את החזה ולהזריק 
בוטוקס; ועל הבחירה להיות צמחונית והחלומות 
שהגיעו בעקבותיה על קבבים שמדברים אליה. 
בנאי מדברת וצוחקת על הכל. הכל, חוץ מהד־

בר ההוא שלא מעזים לדבר עליו. לא כי אסור 
או מביך, אלא כי במשך שנים בנאי דאגה לסמן 
גבולות ברורים: יש דברים שצוחקים עליהם, יש 

כאלה שבכלל לא מזכירים אותם. 
שתע־ הקצר  החימום  במופע  זאת,  לעומת 

לה הערב, חלק מהרצה כוללת לקראת הבכורה 
החגיגית בקרוב, בנאי כבר תשחרר הכל: ילדים, 
צמחונות, בוטוקס, והדבר ההוא שלא מעזים לדבר 
עליו. "תמיד התלבטתי אם אני לסבית או לא לס־

בית", פותחת בנאי את אחד הקטעים המצחיקים 
במופע שכתב לה רמי ורד. "בסוף הגעתי למסק־
נה: אני פשוט לא החלטית. בכלל, איך את מציגה 
את בת הזוג שלך? אשתי? חברה שלי? בת זוגי? 
שאני  זאת  לדירה?  שלי  השותפתה  לסביתיתי, 

מחביאה, זאת שאמא שלי לא יודעת עליה?"
לא מקרי שבנאי מסוגלת לצחוק על העניין 
כמו  הסטנדאפ,  לבמת  החזרה  עכשיו.  רק  הזה 
ההחלטה לעזוב את כלוב הזהב של "ארץ נהדרת" 
לטובת תוכנית סאטירה צנועה יותר, כזו שאי־
אפשר להסתתר בה מאחורי שום פאה מופרכת, 
נמנע  בלתי  מסכות  קילוף  מתהליך  חלק  היא 
התפייסות,  האחרונות.  בשנים  עוברת  שבנאי 

אם נגררים לקלישאות, עם חלקים מסוכסכים 
בעצמה. הדימוי הנשי, בגידת הגוף וכן, גם 
עד  לטשטש  שהעדיפה  המינית  הנטייה 
לא  החדש  המופע  שאת  ידעה  בנאי  כה. 
תוכל לעשות אם לא תתמודד עם אחד 
להסתיר.  שהתעקשה  הגדולים  הסודות 
אחרי הכל, אין חשוף יותר מסטנדאפיסט 

ומ־ במה  על  וחצי  שעה  שעומד 
בקש שיסתכלו עליו. "היה לי 

ברור שאני לא מתכוונת לע־
מוד על הבמה עם סוד", היא 
מסבירה. "רציתי להביא את 
עצמי לבמה עם המורכבות 
הבשלות,  עם  יחד  שלי, 

שלא  וההבנה  הבגרות 
יותר  להסתתר  לי  בא 
כשעשי־ כלום.  מאחורי 

הקודם  הסטנדאפ  את  תי 
שלי, דיברתי רק על גברים, 

עם  אז  הייתי  שכבר  למרות 
נשים. היום אני יכולה להגיד 

המציאות  על  לדבר  האמת,  את 
כמו שהיא. זה כוח. אני יכולה לה־

גיד, 'בת הזוג שלי' ולא להתבייש 
בזה יותר".

זה יתרון. נראה לי שאת הקומיקאית 
אבחנות  לספק  שמסוגלת  היחידה 
אמיתיות על ההבדלים בין יחסים עם 

גבר או עם אישה.
"אה, זה פשוט מאוד. גברים מעדיפים סקס, 
נשים מעדיפות לקרוא עמיחי. נשים מתעכבות 
על כל דבר, גברים לא שמים לב כמעט לכ־

לום. בזוגיות כזו, של גבר ואישה, יש איזשהו 
איזון. עכשיו תחשוב על זוג לסביות, שתי נשים 
ששמות לב כל הזמן להכל. זו קדיחה, חפירה 

ארכיאולוגית". 
איכשהו, לא נראה שאת סובלת.

להגיע  מאפשר  זה  לוקסוס.  גם  זה  "טוב, 
נורא  חברות  ומייצר  אינסופיים  לעומקים 
טובה. קשה לי להאמין שאפשר להגיע לחברות 
כזאת בין גבר לאישה. מצד שני, החברות הס־

טרייטיות הנשואות שלי יכולות לעשות המון 
דברים בלי שהגברים שלהן ישימו לב. בקשר 
עם אישה את לא יכולה לנוח: 'למה אמרת את 
זה', 'למה הסתכלת הצדה כשאמרת את זה', זה 
לבדוק כל דקה מה היא מרגישה. זה כל הזמן 

עוצמות, כל הזמן שיאים. זה מתיש". 
נשמע ככה. 

"כן, אני לסבית מותשת".

באר
שבע אקספרס 
גם אם היא לא אומרת את זה מפורשות, בנאי 
תמיד ידעה, אפילו לפני שיכלה לתת לזה שם. 
הייתה  באישה  שהתאהבתי  הראשונה  "הפעם 
בגיל 17. הבנתי רק שאני רוצה להיות איתה כל 
הזמן. הייתי כותבת את השם שלה על שולחן. לא 
הבנתי שזו התאהבות לסבית ולא חשבתי שמשהו 
לא בסדר בזה. הייתה פשוט תחושה של אהבה. זה 
גם משהו שיכול להלחיץ נורא. יש משהו מבהיל 
מאוד בהתאהבות כל כך חזקה וראשונית, תחושה 

של איבוד שליטה". 
ככל  וחילחלו  שהלכו  האלה,  המחשבות  את 
במקום  לאטום  לטשטש.  העדיפה  שהתבגרה, 
עמוק ולקוות שייעלמו עם הזמן. במקום שממנו 
שאליה  והמיוחסת  המסורתית  במשפחה  באה, 
נולדה, בישראל ההומופובית של שנות ה־80 — 
לסביּות לא הייתה אופציה. בחינוך השמרני של 
לעשות את הדבר הנכון, למצוא עבודה קבועה, 
להתחתן עם גבר ולגור בבאר־שבע — הומוסק־
סואליות הייתה הדבר הכי גרוע שאפשר להע־

לות על הדעת. 
אבל אלה, במפתיע, לא היו הבעיות הכי גדו־

לות שלה אז. משנות ההתבגרות שלה בתיכון 
אבל  יפה,  לא  כילדה  עצמה  את  זוכרת  היא 
ומקובלת.  אהובה  להיות  כדי  מספיק  מצחיקה 
בגלל  אותי  אהבו  שווה.  לא  הרגשתי  "תמיד 
שהייתי ליצן. גם בנים אהבו אותי. אפילו הצי־

עו לי חברות, אבל גם אז רק כדי שאתן 
להם כרטיסים לגשש החיוור".  

נשמע אכזרי.
"אני לא זוכרת את זה כחוויה קשה, 
העצים  שזה  מבינה  אני  היום  אבל 
את התחושה שאני לא ראויה, שאני 
פגומה. במשך שנים היו לי לא מעט 
בריאות  לא  יחסים  מערכות 
הזה.  העצמי  הדימוי  בגלל 
התחברתי לדברים לא טו־

בים. לא חשבתי שמגיע לי 
רק  נמשכתי  טוב.  משהו 

להרס ולכאב.
"בתיכון הייתה לי חברה 
הילדה  מרגלית,  טובה, 
אני  בכיתה.  יפה  הכי 
ניגש  אחד  שיום  זוכרת 
אליי מישהו ושאל אותי, 
איך ההרגשה, כמכוערת, 
כזאת  אחת  עם  להסתובב 
באותו  למות  רציתי  יפה? 
רגע, רק לא להרגיש את 
הכאב הזה. שנים את חוש־
דת, החשש מקנן בך, אבל 
אז מישהו פתאום אומר את 
זה  את  חושף  רם,  בקול  זה 
באכזריות. אני לא אשכח את 
לעולם.  הזה  הנוראי  העלבון 

מקנאה  אני  תמיד.  יפה,  להיות  רציתי  תמיד 
יפות  לנשים  להם.  סולחת  וגם  יפים  באנשים 

אני סולחת בשנייה על הכל".
סובלים  יפים  אנשים  שגם  יודעת  את  טוב, 

לפעמים. 
נשים  גם  הזו.  הקלישאה  את  מכירה  "נכון, 
יפות לא שלמות עם עצמן, אבל בוא נגיד שהייתי 
מעדיפה להיות יפה מאוד בלי להיות שלמה עם 
לי  עוזרות  היו  למשל,  ארוכות,  רגליים  עצמי. 

מאוד".
כבר כמעט 20 שנים שבנאי היא הקומיקאית 
המצליחה ביותר בישראל, ודאי אחת האהובות 
שבהן. תמהיל מדויק ומזוכך של כישרון אדיר, 
אחד  שאף  משפחתי  וייחוס  מבריק  קומי  חוש 
לא יכול לו. הביוגרפיה שלה כוללת כמעט את 
הילדה  המכוער.  הברווזון  סינדרום  מרכיבי  כל 
מבאר־שבע, בת לנציגי הממסד, שופט ומנהלת 
בית ספר, שרצתה להיות שחקנית, נדחתה על 
ידי כל בתי הספר למשחק, ניקתה בתים בתל־

הביתה,  ולשוב  לארוז  שקלה  לפרנסתה,  אביב 
אז  טופז,  דודו  חייה.  הזדמנות  את  קיבלה  ואז 
מלך הרייטינג, זיהה את הפוטנציאל. הוא ראה 
אותה על במת קאמל קומדי קלאב והזמין אותה 
להופיע כ"לימור" בתוכנית הבידור שלו בערוץ 
הראשון, בימים של אלף אחוזי רייטינג. השאר, 
כידוע, רשום בפנתיאון הבידור הישראלי. בנאי 
הכישרון  על  מבוססת  שההצלחה  לומר  נוהגת 
יע־ זוהר  שלה,  הסוכנת  של  והאמביציה  שלה 
להיות  יודעת  שהיא  בה  גם  ניכר  אבל  קובסון, 

ממוקדת מטרה. 
כמו שמות התוכניות שלקחה בהן חלק במשך 
השנים — "רק בישראל", "ארץ נהדרת", "מצב 
האומה" — גם בנאי צרובה עמוק בגנום הישרא־

לי. לימור שלה, אולי הדמות הפופולרית ביותר 
את  לשכלל  הצליחה  ישראלי,  קומיקאי  שברא 
הפרחה האהובה, שהייתה הן מיושנת והן נועזת, 
הצליחה  באמצעותה  ערמומית.  והן  תמימה  הן 
את  זיהה  המתוחכם  הקהל  כולם.  על  להתחבב 
הסאטירה שמתחתיה, את הביקורת, את היכולת 
שלה לחשוף את המלך העירום. השאר הסתפקו 
בלצחוק ממנה. בנאי נישאה על גלי אהבה חסרי 
תקדים לאורך השנים כי היא הצליחה לשמור 
על פרסונה כה מהודקת — העממיות שלה הגנה 
עליה ברגעים הכה נפלאים שבהם הייתה אמ־
ביוולנטית. כלומר, כשאמרה דברים שהיו פחות 
לה  לסלוח  להם  המתנגדים  יכלו  לאוזן,  נוחים 

פשוט מפני שהייתה מצחיקה כל כך.
במפגש אחד על אחד בנאי לא מצחיקה. היא 
מעידה על כך בעצמה, אפילו קצת בהתנצלות. 
אבל  עומק,  כובד,  משדרת  שהיא  יודעת  היא 
שיוצרת  המסוימת  האכזבה  עם  לחיות  למדה 
ההיכרות הראשונית איתה. הגיל, היא טוענת, 
דווקא ריכך את הקושי, את תחושת הכלא שהיא 
מרגישה לכודה בו מגיל צעיר. שנים מתחה את 
במוות.  התגרויות  על  סיפרה  בעבר  הגבולות. 
על נסיעות באופנוע במחשבה שלא אכפת לה 
להתנגש בקיר ולגמור עם הכל. היום, היא מב־

טיחה, כבר אין לה צורך כזה. "שנים חייתי באיזה 
סוג של מחנק, באיזשהו חיבור מאוד־מאוד חזק 
לכאב, שאני איכשהו כנראה גם לא כל כך רוצה 
לוותר עליו, כי זה נותן לי איזושהי משמעות 
את  מכירה  אני  ככה  שלי.  הזהות  זו  סיבה.  או 
עצמי. אבל ההתגרויות שלי במוות נפסקו ביום 

שנהייתי אמא. אני לא רוצה למות יותר".
ולחיות?

"ההתמודדות בעולם הזה עדיין לא קלה לי. 
לקום כל בוקר ליום חדש זה עדיין מלחמה. אני 
האהבה  אבל  ויטאלי.  לא  אופטימי,  אדם  לא 
הזאת שיש לי לילדים, זאת באמת אהבה שכל 
הקלישאות לגביה נכונות. הקשר איתם גורם 
לי להיות עסוקה פחות בעצמי ויותר באחרים. 
את  לבטל  כמו  כמעט  זה  מסוימים,  במובנים 

עצמך, וזה יתרון במקרה שלי".

לימור סטרייטית, אני לא 
באופן אירוני, בנאי ביטלה את עצמה דווקא 
בשנים שבהן היה מצופה ממנה לחגוג את עצמה. 

"בתיכון הייתה 
לי חברה טובה, 
מרגלית, הילדה 
הכי יפה בכיתה. 
אני זוכרת 
שיום אחד ניגש 
מישהו ושאל, 
איך ההרגשה, 
כמכוערת, 
להסתובב עם 
כזאת יפה? 
רציתי למות 
באותו רגע. אני 
לא אשכח את 
העלבון הנוראי 
הזה לעולם"

אהרל'ה ברנע. "באמת התאהבתי"

לר
ש

טי
ה 

יק
צב

ם: 
לו

צי



3 0 .12 . 2011  � ים  ימ  7   8   40

הקשר  בבסיס  גם  שנים  במשך  עמדה   —
של בנאי עם התקשורת. הכעס שהתעורר 
קשור  לא  ההומו־לסבית  בקהילה  כלפיה 
רק בבחירה שלה להישאר בארון, אלא גם 
במסר הבעייתי שהעבירה הבחירה, כאילו 
ולהס־ בו  להתבייש  עניין  בלסביות  יש 
כלו־ המחוספס  הדימוי  לצד  אותו.  תיר 
שאפשר  מישהי  חיים,  בעלי  זכויות  חמת 
לסמוך עליה שתחטיף מכות לווטרינרים 
מפוקפקים או תיתן טרמפ להפגנת שמאל, 
בנאי סימנה גבולות ברורים ביחס לחייה 
שלה,  המפורסמת  הפתיחות  האישיים. 
אומץ הלב, ההתגייסות למען האנדרדוג, 
נגמרו אצלה בדלת. "כל המעגלים הקרו־
בים יותר וקרובים פחות תמיד ידעו", היא 
מבקשת להבהיר. "לא הסתרתי את זה מאף 
אחד, בין אם מההורים בגן ובין אם מהמוכר 

במכולת, רק מהתקשורת".
למה, בעצם? 

יכולתי  לא  אבל  רציתי,  שנים  "במשך 
לעשות את זה מסיבות משפחתיות אישיות. 
כבר הרבה זמן שאני רוצה לעשות את זה. אני 
חיה בשלום עם עצמי כבר כמה שנים. זה לא 
תמיד היה ככה. הייתי מבולבלת והתייסרתי 
המון זמן. עם השנים למדתי לקבל את עצמי 
ואין לי שום בעיה עם זה שאני אוהבת נשים. 
שנים נלחמתי בזה. לא רציתי להיות כזאת. 
איך אדם יכול להיות שופר או קול לקהילה 
כשהוא עצמו מסוכסך בתוכו? מי בכלל היה 
מסוגל לצאת מהארון? איזה שופר? הרי אני 
תכף נהיית סטרייטית, מה פתאום שאני אצא 

ואספר שאני לסבית?"
אז בעצם, ככל שגדלו הרצון והלחץ עלייך 
לצאת מהארון, כך העמיק הצורך להתחפר 

בתוכו?
"יכול להיות. תראה, אין לי עניין לשאת 
את הדגל גם עכשיו. אני לא מהאנשים שה־
בכרטיס  הראשון  הדבר  זה  המינית  נטייה 
כן.  לפני  דברים  הרבה  אני  שלהם.  הביקור 
אני  וכן,  שחקנית.  קומיקאית,  אמא,  אישה, 
גם לסבית. אני בטח לא קודם כל לסבית. לא 
מרגישה ככה. יש אנשים שכן, שזו האג'נדה 
שלהם, שזו תפיסת העולם שלהם, וכל הכבוד 
להם. אבל מבחינתי זה לא ככה. במשך שנים 
הייתי גם עם נשים וגם עם גברים. אני לא 

לסבית כזאת שנגעלת מגברים". 
אמרת פעם: "נכון שהמשפחה שלי קיבלה 
את החיים והבחירות שלי, אבל אני בטוחה 

שהם היו רוצים שאהיה אחרת". 
"להורים שלי היה קשה עם הבחירה שלי 
להיות עם נשים, אבל אני יודעת שלא הייתי 
מסוגלת לדבר איתך כאן בפתיחות, אם לא 
הייתי מקבלת מהם את ברכת הדרך והקבלה 

המוחלטת שלהם אותי.
"תראה, לא הייתי ילדה קלה. הייתי תל־
מידה גרועה. כמעט אף פעם לא עשיתי מה 
שרצו. הם נורא רצו למשל שאלמד עבודה 
סוציאלית, שאתחתן ואגור בבאר־שבע, אבל 
לא יכולתי. הייתי אש, בערתי. נורא התאים 
עצמי.  את  ולחפש  לתל־אביב  לעבור  לי 
להורים שלי היה קשה עם זה. רק כשנורא 
הצלחתי מקצועית, כשהפכתי לאמא, הרג־

שתי שאני מביאה להם קצת נחת". 
הבאת בעבר בנות זוג הביתה?

איתי  שאביא  הסכימו  שלי  ההורים  "כן, 
חברות. אבל זו הייתה תקופה שבעצמי הת־
ביישתי ולא רציתי. הרבה שנים שאלתי את 

עצמי, איך אני יכולה לבקש מהם לקבל אותי 
כשאני בעצמי לא מצליחה לקבל את הבחי־
רות שלי? אנחנו משפחה מאוד קרובה. רציתי 
שהם יכירו בזה שאני עם נשים, אבל במקביל, 
במשך שנים, שידרתי להם מין מסר כזה עמום 
שזה זמני, שזה יעבור לי. בסוף יבוא האיש. 

בסוף אני אביא את האיש".
מתי הבנת שהוא לא יבוא? 

"בתוך תוכי ידעתי תמיד שהוא לא יבוא". 
ביקום מקביל היית יכולה לחיות את החיים 
של האלטר־אגו שלך, לימור. חיים בבאר־

שבע, בעל, ילדים.
"קודם כל, לימור סטרייטית ואני לא. אבל 
נתיב  לניסן  התקבלתי  שכשלא  זוכרת  אני 
למקום  הביתה,  אחזור  אני  יאללה,  אמרתי, 
הלא מאיים הזה. אני אגור בבאר־שבע, ליד 
ההורים, ואבנה לעצמי בית קטן. אבל זה לא 
היה יכול לקרות. זאת לא אני. מבחינת המי־
ניות, זו לא הייתה אופציה בכלל. רק המחש־
בה על חיים בשקר מפחידה אותי. תודה לאל 
שזה לא קרה לי, כי אם זה היה קורה לי, זה היה 
מתפוצץ מתישהו. הרי אי־אפשר להדחיק את 
זה. בטח יש אנשים שחיים בהדחקה, אבל אני 
לא יודעת איך הם עושים את זה. זה נראה לי 

כמו מתכון למחלות. סכנת נפשות".
ובכל זאת, יצאת עם גברים.  

זו־ אני  גברים.  עם  דייטים  זוכרת  "אני 
כרת שאני משקרת לעצמי. כן, שאני רוצה 
להתאהב ואני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת 
להתאהב בגבר הזה, כי הוא גבר. פשוט ככה. 

הייתי צריכה את הדבר האמיתי". 
במשך שנים, גם בגלל הקשר עם אהרל'ה 
ברנע, זה הרגיש כאילו זו הדרך שלך גם 

לבלבל את האויב. 
"זו לא הייתה הכוונה. באמת התאהבתי בו. 
היו לי עוד מערכות יחסים עם גברים בחיים 
שלי חוץ ממנו, אבל היום אין לי ספק שלס־
ביות זו בחירה רגשית — לא בחירה מינית. 
הבחירה שלי בנשים היא בחירה רגשית. מב־

חינה מינית, אני יכולה להיות גם עם גברים. 
שאני  איפה  האמיתי־אמיתי,  החיבור  אבל 
באמת שלמה, איפה שהלב שלי נמצא, זה עם 
רוצים  הומוסקסואלים  הרבה  נקודה.  נשים. 
להיות סטרייטים ולא יכולים. לקח לי שנים 
להבין שזאת לא בחירה. אני לא יכולה להיות 
עם גברים. ניסיתי. הלב שלי לא נמצא שם. 
לא עד הסוף. עם נשים זה שלם. שם אני באמת 

אוהבת את עצמי, ואני צריכה לאהוב אותי".
הבנת את הכעס של הקהילה עלייך? 

יש  שבקהילה  חושבת  אני  לגמרי.  "לא 
סממנים של דת. אם את לא כמונו, וגרוע 
מזה, אם את כמונו אבל מסתירה שאת כמו־

נו, אז חבל לך על הזמן. קודם כל את צריכה 
להיות דתייה, ומהדת שלנו, כמובן. יש שם 
משהו שהוא מיסיונרי, סוג של שטיפת מוח. 
אני הרגשתי באמת שמוקיעים אותי, כי אני 
מעזה להיות כמותם ולא לספר את זה. אז 
כן, אני כמוכם ואני חיה עם זה בשלום, תודה 
לאל. הסביבה שלי יודעת, הילדים שלי יוד־

עים, ההורים שלי יודעים. אז אני לא מדברת 
על זה בתקשורת, נראה לי שזו זכותי".

ניסו לשלוף אותך בכוח מהארון. 
"לא עושים דברים כאלה. זה באמת סוג 
של תוקפנות. ועם זאת, עם כמה שכעסתי 
על אותם אנשים שקראו לי לצאת מהארון 
'משתפנת',  לי  כשקראו  אותם.  הבנתי   —
טעם  יש  הסכמתי.  בראש  אבל  נעלבתי, 
לפגם בזה שאנשים שהם אנשי ציבור, מוכ־
רים ומובילי דעת קהל, יסתירו את זהותם. 
אם אתם מסתירים, המסר שלכם הוא שצריך 

להתבייש בזה, וזה לא בסדר". 
כאן  שעושה  האמיץ  בצעד  לזלזל  אסור 
בנאי, גם אם באיחור אופנתי מסוים. בהתח־

שב בעובדה שהשנה היא 2012, זה היה אמור 
ואקום  בתוך  אבל  טריוויאלי,  עניין  להיות 
לס־ וחצי  שתיים  מסתובבות  שבו  תקשורתי 
את  להעריך  מותר  לארון,  מחוץ  גאות  ביות 

התעוזה של בנאי לדבר על הדבר בפתיחות. 
מה הפסדת בשנים האלה? 

"את החופש. את החופש שהבחוץ והבפנים 
הם אותו דבר. אצלי זה לא היה ככה. בבית 
שלי הייתי מישהי אחת ובחוץ הייתי מישהי 
בה.  לחיות  בריאה  לא  קוטביות  זו  אחרת. 
לא ממש שיקרתי, אבל בעיקר נמנעתי, לא 
קשה לא להגיד את  ולי  האמת.  אמרתי את 
האמת. אני בן אדם כן, והאמת היא נר לרגליי. 

ופה לא. היה איזשהו זיוף, איזה נתק". 
לעבוד  צריכה  היית  להסתיר,  רק  לא  זה 

בזה.
"זה לקח ממני המון אנרגיה. אחת הסי־
בות שאנחנו מדברים עכשיו היא שאני כבר 
מת־ שהייתי  פעם  בכל  מלהסתיר.  עייפה 

ראיינת, אם זה בעיתונים, אם זה בטלוויזיה 
לי  שדוחפים  תוכנית  באיזו  סתם  זה  ואם 
מיקרופון, תמיד הרגשתי שההסתרה הזאת 
מצריכה ממני כוח, לוקחת ממני המון־המון 
אנרגיה, המון־המון מאמץ. כאילו אני מס־
תירה בעצם חלק מאוד גדול מהחיים שלי". 

איך תירצת את זה לעצמך?
"במשך הרבה זמן כנראה עשיתי לעצמי 
איזושהי אוטוסוגסטיה. איפשהו היה לי נוח 
להאמין בזה שאני בסדר גמור. שיש לי את 
כל הסיבות להסתיר, שיש לי לגיטימציה 
לזה, שאני לא אמורה לשתף אף אחד. זה 
שלי, זה פרטי. תקשורת נראתה לי תמיד 
כמו פלנטה אחרת. אבל זה שקר, כי זה כן 
הקשה עליי. כי זה כן הרגיש לי סוג של 
צביעות. גם בתוך הקושי הזה, ידעתי שי־

בוא הרגע וחיכיתי לו. אני מרגישה היום 
סוג של חגיגה מבחינתי, בזה שאני יכולה 

סוף־סוף להרגיש חופשייה".

הקראש הגדול
מסיבה  לא  הולדת 45.  יום  חגגה  החודש 
משפ־ ובני  קרובים  חברים  כמה  רק  גדולה, 

חה. "באתי בלי ציפיות", היא מחייכת. "בכל 
זאת, אין הרבה שמחה להגיע לגיל 45, לת־

חושה שזה תכף עומד להיגמר. רציתי לשבת 
לבד בחושך, כמו שאני מנסה בכל שנה, אבל 
לשמחתי לא איפשרו לי הפעם. עטפו אותי 

בהרבה חום ואהבה".  
החד־ הזוג  בת  גם  הייתה  העוטפים  בין 

שה, שעליה מבקשת בנאי להמעיט במילים. 
שבת  בגלל  וגם  טריים,  שהיחסים  בגלל  גם 
מבקשת להישאר בינתיים מחוץ לאור  הזוג 
חברים  דרך  אותה  הכירה  בנאי  הזרקורים. 
משותפים, וצריך להיות עיוור מוחלט כדי לא 
לראות את החיוך הענקי שנמרח לה על הפ־
רצוף בכל פעם שאנחנו מדברים עליה. הדבר 
היחיד שבנאי מוכנה לומר על הזוגיות הח־

דשה שלה הוא שמדובר ב"קשר עמוק, בריא 
וטוב". אחרי שנים של מערכות יחסים מסוב־
כות והרסניות, לא צריך להגיד יותר מזה כדי 

להבין כמה היא מאושרת. 
יל־ גם  מצטרפים  הזו  המשמחת  לתמונה 
דיה: אמיר, שנולד לפני שמונה שנים כתו־

צאה מקשר קצר עם איש החדשות אהרל'ה 
לפני  למשפחה  שהצטרפה  ומיקה,  ברנע, 
פזורות  השניים  של  תמונות  שנים.  ארבע 
בכל הבית המרווח באחת השכונות השקטות 
בצפון תל־אביב, ובנאי אפילו לא מנסה לה־
סתיר את הנחת שבגידול ילדיה ואת התיקון 
שהם מאפשרים לה עכשיו כאם. "אני משת־
דלת להגיד להם כל הזמן: 'אתם בדיוק היל־
דים שרציתי, בדיוק'. אני לא הרגשתי ככה. 
כשהייתי ילדה תמיד הרגשתי שההורים שלי 

רצו ילדה אחרת, יותר כמו של השכנה". 
על סיפור ההיכרות בינה לבין ברנע מיע־
טה לדבר עד כה, אבל היום היא יודעת לומר 
שחלק מההתאהבות בו — כן, התאהבות — היה 
קשור בתקופה המבולבלת והבודדה שחוותה 
באותן שנים חשוכות. "רציתי אהבה אז. מן 
הסתם ידעתי שאני לסבית ורציתי זוגיות עם 

אישה, אבל עובדה, משהו קרה שם".

"שנים חייתי בחיבור מאוד�מאוד חזק לכאב, שאני 
כנראה גם לא כל כך רוצה לוותר עליו, כי זה נותן לי 
איזושהי משמעות. זו הזהות שלי. אבל ההתגרויות 
במוות נפסקו כשנהייתי אמא. אני לא רוצה למות" 

"הבאתי את אמיר לקונסטלציה שידעתי 
שתהיה לא קלה. באיזשהו מקום זו הייתה 
החלטה אגואיסטית. רציתי את הילד הזה. 
ידעתי שלא יהיה לו אבא. עד היום כשאני 

רואה אבא וילד, זה צובט לי בלב"

עם הילדים, מיקה ואמיר.
"זאת אהבה שכל הקלישאות 

לגביה נכונות"
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בי־ "רק  של  השיא  בתקופת  הכירו  הם 
שראל". באחת העלילות המופרכות שקדחו 
תסריטאי התוכנית הפכה לימור למעריצה 
צמודה של אהרל'ה ברנע. הייתה לה תמו־
נה שלו על השולחן ולאורך כל העונה היא 
טרחה לעדכן את ארז טל ואת הצופים ברח־

שי לבה כלפיו. בתוכנית האחרונה הגיע גם 
המפגש המתבקש בין השניים. ברנע הגיע 
לאולפן, הפתיע את לימור והגיש לה דובי. 
לימור, בתגובה, התעלפה. בנאי, לעומתה, 
כל  "לאורך  המהומה.  לכל  אדישה  נותרה 
העונה לא התחברתי לרעיון הזה, לא הבנ־
תי אותו, אבל זרמתי עם התסריטאים. ביום 
שהוא הגיע לאולפן ראיתי אותו בחדר ההל־
בשה, עומד בצד ומעשן סיגריה. הסתכלתי 
באמת  הוא  בוא'נה,  לעצמי,  ואמרתי  עליו 
שבצעירותו  שרואים  כזה,  נאה  גבר  חתיך. 
היה יפה תואר. אין הסבר למה שקרה שם 

חוץ מקראש. התאהבתי בו". 
עד כמה זה קשור לתחושת הבדידות שלך 

באותם ימים?
"מאוד קשור, אם כי היום בדיעבד ברור 
לי שזה היה מכלול של דברים. כמו הבלבול 
שלי  הלב  בקיצור,  לאורנה.  לימור  בין  הזה 
הדובי  את  לי  הגיש  כשהוא  פרפורים.  דפק 
בצילומים והסתכל לי בעיניים, ידעתי שזה 
הדדי, שגם הוא מרגיש את זה. החלטתי שאני 
עושה משהו עם זה. השגתי את הטלפון שלו, 
התקשרתי אליו ואמרתי לו, 'זאת אורנה, וזה 
עבר לי מלימור לאורנה'. אז הוא אמר לי, 'אני 

יודע, גם אצלי זה קרה'".
הרומן עם ברנע נמשך שבועות ספורים 
ונגמר בהיריון לא מתוכנן. "הייתי בשוק, 
חשבתי  לא  פעם.  אף  לי  קרה  לא  עוד  זה 
שאני צריכה להיות אמא, לא הרגשתי את 
זה בבטן. זה לא הייעוד של כל אחת. אחרי 
הולכת  שאני  החלטתי  מחשבה,  מעט  לא 
ברכתו  את  נתן  הוא  לו.  הודעתי  זה.  על 
ואמר לי, אני לא מבטיח שאני אהיה שם, 
אבל תעשי מה שאת רוצה. כשאמיר נולד 
חשבתי שזה ישתנה, שהוא יחזור בו. רצי־

תי אותו בשביל אמיר, אבל הוא בחר במה 
שהוא בחר. אני מצטערת על זה, כועסת 
על ההחלטה שלו, אבל אני כבר לא שם". 

איך מסבירים לילד שאבא שלו לא רוצה 

לקחת חלק בגידולו?
"זה לא קל. זה קצת עוזר שהוא חי עכשיו 
באמריקה. לאמיר נוח להגיד שזה בגלל שהוא 
באמריקה. אני לא אומרת שזה בגלל זה. אני 
שמנעתי  זה  על  איומים  אשמה  רגשות  עם 
ממנו אבא. הבאתי אותו לקונסטלציה שידע־
תי שתהיה לא קלה. באיזשהו מקום, זו הייתה 
הזה.  הילד  את  רציתי  אגואיסטית.  החלטה 
ידעתי שלא יהיה לו אבא. עד היום כשאני 

רואה אבא וילד, זה צובט לי בלב".
את מדברת איתו על החוסר הזה? 

"יום אחד שאלתי אותו אם חסר לו אבא, 
ואז הוא אמר לי, 'בכלל לא. אבות הם קשו־

מהגן,  ילדים  כמה  אצל  ראה  הוא  כי  חים'. 
מהאמהות.  קשים  יותר  שהאבות  מהכיתה, 
אז הוא כאילו מרגיש שהוא הרוויח, שאין לו 
אבא קשוח. אני לא יודעת אם הוא מודע לזה 
שחסר לו אבא. אני רק זוכרת שכשהוא היה 
קטן ושמע ילד אחד קורא לאבא שלו, גם הוא 
קרא לו 'אבא', כי הוא חשב שזה השם שלו, 
הזה  בחור  לי  נגע  זה  לבכות.  התחלתי  ואני 
שנפער בי ביום שהוא נולד. כן, אני מקנאה 
מצד  אבא.  להם  שיש  בילדים  אמיר  בשביל 

יותר  בתים  חסרים  לקנא.  אידיוטי  זה  שני, 
עצובים וקשים עם אבא חרא? ברציונל אני 
מבינה שזה אידיוטי, אבל הרגש לא מרפה. 

הייתי רוצה שיהיה לו אבא". 
מיקה  את  לצרף  להחלטה  שהביא  מה  זה 

למשפחה? 
"זה היה שיקול. היה לי מאוד חשוב שתהיה 
לו  שיגרום  כזה  קשר  החיים,  לכל  אחות  לו 
להרגיש שאנחנו משפחה, שאנחנו לא רק אמא 
ובן. הוא ומיקה אחים נפלאים. היא מעריצה 
כזאת.  פרינססה  והיא  קטן,  אבא  הוא  אותו. 
הוא מגונן עליה ומלמד אותה דברים. הכוח 
שלי בחיים זה האחים והמשפחה שלי. רציתי 

לתת את הכוח הזה גם לאמיר ולמיקה". 
כבר  נשים"  אוהבת  "אמא  שיחת  את 

ניהלתם? 
"אמיר גדל לתוך זה. כבר כשהוא היה בן 
שנתיים הייתי בזוגיות עם אישה. ככה הוא 
מכיר אותי. לפני כמה זמן הוא אמר לי על 
מישהו: 'איזה הומו'. שאלתי אותו, 'אמיר, מה 
זה הומו?' אז הוא אמר לי, 'הומו זה שמן'. אמ־

רתי לו, 'לא. הומו זה בן שאוהב בנים. ואתה 
יודע מה זו לסבית?' הוא אמר לי, 'מה?' אמרתי 

לו, 'בת שאוהבת בנות. כמוני'. הוא לא התר־
גש מזה יותר מדי. הוא לא מכיר משהו אחר".

ארץ נעדרת נשים
לא מעט גבות הורמו בתעשיית הטלוויזיה 
לפני שנתיים, כשבנאי הכריזה במפתיע על 
של  העל  ליגת  נהדרת",  מ"ארץ  פרישתה 
האומה",  "מצב  לטובת  הישראלי,  הבידור 
תוכנית בידור צנועה בהרבה ממה שהורגלה 
בהחלטה  שראו  מי  היו  המתחרים.  אצל  בו, 
שמבקשת  קומיקאית  של  אמיץ,  מהלך  הזו 
בו  ראו  אחרים  מחדש.  עצמה  את  להמציא 
תוכ־ את  לעזוב  כדי  מקצועית.  התאבדות 

נית הטלוויזיה המצליחה ביותר צריך להיות 
משוגע, או טיפוס עם ביצים מאוד גדולות. 
אף  שעל  מודה  בנאי  דרמטית.  פחות  האמת 
הפיתוי והיוקרה, האופציה להמשיך לא עמדה 
על הפרק מבחינתה. זה לא אומר שלא התה־
פכה לה הבטן באותו לילה שבו נפלה סופית 
ההחלטה. "ידעתי שאני עוזבת את ליגת העל, 

אבל הרגשתי שאני חייבת. נעלבתי".
ממה?

נוצ־ שלא  הרגשתי  האחרונות  "בעונות 
לתי מספיק. הזרקור לא הופנה אל הנשים 
של  מדליקות  הכי  הדמויות  את  בחבורה. 
נשים עשו פרידמן ומריאנו. לתוכנית הצט־
רפו רק גברים, על המסך ומאחורי הקלעים. 
סוללת הכותבים הייתה מורכבת רק מגב־

רים. התחננתי שיביאו אישה שתכתוב. פעם 
בחודש היינו יושבות עלמה ואני עם מולי 
שגב (עורך התוכנית – א"ס) ומדברות איתו 
על זה שצריך כותבות וצריך כתיבה נשית. 
'ארץ נהדרת' היא תוכנית גברית. היא נכ־
תבת על ידי גברים עבור קומיקאים גברים. 
ספסל.  שחקנית  כמו  להרגיש  לי  גרם  זה 
מתוכנית לתוכנית פחות ופחות התחשק לי 
להגיע לצילומים והרגישו את זה עליי. אני 
לא בן אדם מריר, אבל הרגשתי סוג של על־
בון. תראה, כלימור ב'רק בישראל' ידעתי 
שאני פורשת בשיאי. ב'ארץ נהדרת' זה לא 
היה המקרה. עזבתי גם כי קצת לא הייתה לי 
ברירה. לא הסכמתי לדשדש שם. הרגשתי 
שלמולי, שאני מאוד אוהבת ומעריכה, כבר 

קשה להסתכל לי בעיניים".
אולי משהו פשוט התקלקל. לגיטימי אחרי 

שבע שנים ביחד.
"תשמע, יכול להיות שהייתי פחות טובה 
להם. כל מה שעשיתי, אחרים יכלו לעשות 
זוכרת  אני  זה.  רק  לא  זה  אבל  טוב.  יותר 
שבשנים הראשונות היינו יושבים בקריאות 
לפני התוכנית ופשוט מתענגים ומתפוצצים 
מצחוק. הברכה ב'ארץ' היא שמהיום הראשון 
לא הייתה שם קנאה או תחרות. אנשים תמיד 
עזרו אחד לשני למצוא את המפתח לדמות. 
זה הלך לאיבוד. בקריאות האחרונות הייתי 
יושבת שם עצובה. התחלתי לצבור סוג של 

כעס מזה שאין לי תפקידים שווים".
יש משהו שוחק בתוכנית כזו, ולא קשה 
לבוא  במקום  החומר.  עייפות  את  לזהות 
באים  שאתם  הייתה  התחושה  להצחיק, 

לעבוד.
"נכון. בהתחלה הגענו לזה יותר בהנאה, 
וזה הלך ואיבד את זה. התחלנו לחזור על 
להצחיק  אפשר  כמה   — יעזור  לא  עצמנו. 
ולחדש? עם זאת, משהו בפורמט האקטואלי 
של 'ארץ', עם המערכונים והדמויות, מא־

פשר לה להמשיך לנצח. אני עד היום רואה 
את 'ארץ נהדרת' ונהנית ממנה מאוד". 
דיברת עם אסי כהן מאז העזיבה שלו?

ביום  אותי.  הפתיע  לא  זה  אבל  "לא, 
שפורסם שהוא עוזב את התוכנית כתבתי לו 
שאני מתפלאת שלקח לו כל כך הרבה זמן. 

לא היה לו טוב ב'ארץ'". 
את תחושת הדשדוש של בנאי זיהו היטב 
של  הסאטירה  תוכנית   — האומה"  ב"מצב 
ושבת)  (רביעי  הבא  בשבוע  שחוזרת  רשת 
לעונה שנייה, במה שמסתמן כתקופה שבה 

"באחת ההצגות הראשונות שלי בהבימה 
גילמתי דמות של אישה קשה. רציתי שיראו 
את היכולות הדרמטיות שלי. בסוף ההצגה 

יצאתי החוצה לרחוב, ואנשים שצפו בי ניגשו 
אליי ואמרו: 'נו, לימור, איפה שוקי?'"

"ב'ארץ נהדרת' הרגשתי כמו שחקנית ספסל. 
מתוכנית לתוכנית פחות ופחות התחשק לי 

להגיע לצילומים והרגישו את זה. אני לא אדם 
מריר, אבל חשתי סוג של עלבון. עזבתי גם כי 
קצת לא הייתה לי ברירה. לא הסכמתי לדשדש"

עם ארז טל, כלימור. 
"במשך שנים הייתי 

דמות, לא בן אדם"
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להסת־ בלי  מישהו  על  לצחוק  אי־אפשר 
כן בתביעת דיבה — שמיהרה לגייס אותה 
לשורותיה. בנאי לא חשבה פעמיים. "הרג־
שתי שב'מצב האומה' יש לי הזדמנות להיות 
נוכחת יותר ולקבל את הכבוד שהייתי רגי־

לה לקבל ב'ארץ נהדרת'".  
היית רגילה לעשות דמויות וחיקויים. זו 
תוכנית שמחייבת היערכות קומית שונה 

לחלוטין. 
"לכן תקופה ארוכה הרגשתי שלא בטוח 
למשל,  בניגוד,  לי,  שמתאים  הז'אנר  שזה 
ול־ אדיר,  סאטיריקן  שהוא  שליין  לליאור 
גורי אלפי שיש בו משהו חופשי וזורם. אני 
לא כזו. בתוכניות הראשונות הייתי מגיעה 
בחרדה שאני לא מצליחה להביא את עצמי. 
לזה  קשור  זה  אולי  ביטחון.  בחוסר  הייתי 
להסתתר  דמויות,  לגלם  שנים  שהתרגלתי 
מאחוריהן. ב'מצב האומה', אם בדיחה לא עו־
בדת, זה עליך. אי־אפשר להאשים את הד־
מות. אי־אפשר להתחבא מאחורי שום שכבת 
איפור. במובן הזה, זה הכריח אותי להתמודד 
עם העכבות שלי, עם הקושי לזרום ולאל־
תר. זה איפשר לי לשכלל את עצמי בדברים 

שלא הרגשתי מספיק בטוחה בהם". 
כמה זמן לקח עד שהשתחררת?

"מי אמר שהשתחררתי?" 
איך נערכים לחזור לתוכנית סאטירה בי־

מים שמסוכן לעשות סאטירה?
לא  אני  לגמרי.  בהכחשה  איכשהו  "אני 
באמת מאמינה שיכול לצאת לפועל חוק כזה 
מאז  שנים,  כבר  אפלים.  משטרים  שמזכיר 
רצח רבין, אני מרגישה שכיבו פה את האור, 
השיאים.  שיא  זה  האחרונים  החוקים  אבל 
נשאר לך או נורא להיבהל או פשוט להדחיק 
את זה, ואני בוחרת להדחיק. אני לא מאמי־
הש־ לעמותות  המימונים  את  שיפסיקו  נה 
מאל. קשה לי להאמין שדווקא את העמותות 
האלה, שחרתו על דגלן עזרה וסיוע לחלשים, 
להאמין  לי  קשה  ולדכא.  להשתיק  הולכים 
שבאמת יתחילו לעוף פה ראשים. מה, ב'ארץ 
נהדרת' יעשו מערכון על התנחלויות ויקבלו 

קנס? אין לנו לאן לברוח, אבל מה נעשה?"
לא יודע, קיוויתי שתיתני לי רעיונות. 

אלט־ אין  לברוח,  לאן  שאין  רק  לא  "זה 
דברים  פעם  באופק.  דבר  שום  אין  רנטיבה. 
למקום  כבר  התרגלנו  יותר.  אותנו  הכעיסו 
המדשדש הזה. עוד חוק אנטי־דמוקרטי ועוד 

תקיעות במשא ומתן ועוד נזק תדמיתי ליש־
ראל. כבר שנים אני מרגישה שהכל פה תקוע, 
לא מתקדם לשום מקום. אבל זה כבר לא מר־

עיד את אמות הסיפים כי התרגלנו".
הדעות הפוליטיות שלך לא תמיד היו פו־
פולריות ואיכשהו, נדמה שמעולם לא שי־

למת על זה מחיר מקצועי. אולי זה שגילמת 
את לימור במשך שנים בילבל את כולם. 
אולי אורנה הייתה הפרודיה, השמאלנית 
המשוגעת, הלוחמת למען החיות, ולימור 

נתפסה כדמות האמיתית?
"כן, יש מצב. אני חושבת שאיכשהו אנ־

כן.  פי  על  ואף  למרות  אותי  אוהבים  שים 
אולי באמת לימור איזנה את זה. עימעמה את 

השמאלניות שלי, את ההתבטאויות שלי". 
בטח לא תמיד היה קל איתה.

"במשך שנים הייתי דמות, לא בן אדם. 
על  שיכתבו  פחדתי  שנורא  תקופה  הייתה 
כשכ־ אורנה.  במקום  'לימור'  שלי  המצבה 

תבו בעיתון שאני בהיריון, הכותרת הייתה: 
נעלבתי עד עמקי נשמתי.  לימור בהיריון. 
רציתי לצעוק: הרחם הוא שלי, חברים, לא 
של לימור. אני זוכרת שבאחת ההצגות הרא־
שונות שלי בהבימה גילמתי דמות של אישה 
היכולות  את  יראו  שאנשים  רציתי  קשה. 
הדרמטיות שלי. בסוף אחת ההצגות יצאתי 
החוצה לרחוב, ואנשים שצפו בי ניגשו אליי 
ואמרו: 'נו, לימור, איפה שוקי?' תבין, עשיתי 
מונולוג קורע לב, אין לתאר, אבל אותם זה 
לא עניין. הם ראו רק את לימור. מצד שני, 
אני לא רוצה להיתמם. בזכותה קניתי דירה. 

אפשר לומר שהיא עזרה לי מאוד בחיים". 

הבוטוקס ואני  
שואל  אני  שלנו  האחרונה  הפגישה  בסוף 
את בנאי מה הכי מפחיד אותה בחשיפה הזו, 
על מי היא תחשוב כשתקרא את הכתבה הזו. 
בכתפיה.  מושכת  היא  מסוים",  מישהו  "אין 
"החשיפה עצמה קצת מפחידה אותי. למה, על 
מי נראה לך?" אולי על האחים שלך, אביתר 
ומאיר, שנמצאים בתהליך התחרדות מתמשך 
הבנאית  את  למעשה,  עונה.  אני  שנים,  כבר 
היחידה בסביבה שלא מתחזקת. "לא רק שאני 

לא מתחזקת, אני נחלשת", היא מחייכת.
אותם  מושך  מה  מבינה  את  וברצינות, 

לשם? 

"החיפוש, העומק של הדת, טוב להם שם. 
אנחנו מגיעים מבית שהייתה בו זיקה חזקה 
לדת ומסורת. גם אני האמנתי פעם באלוהים. 
חושבת  אני  בכלום.  מאמינה  לא  אני  היום 
שהחזרה בתשובה של האחים שלי עשתה את 
יותר  עוד  אותי  הרחיקה  ההפוכה,  הפעולה 
מזה. לא הדת היא הבעיה, אלא ההקצנה שלה. 
אבא שלי, למשל, שומר מסורת. הוא עושה 
כמו  החגים  את  ומקיים  שישי  ביום  קידוש 
טלוויזיה.  ורואה  בשבת  נוסע  אבל  שצריך, 
האחים שלי מקיימים עכשיו את המצוות הכי 
מופרכות, כמו לחתוך את נייר הטואלט לפני 

שבת".
וזה לא גורם לך לשאול, מי האנשים האלה? 
כשאביתר מגיע  "שניהם נשארו שפויים. 
לו  שאראה  מבקש  תמיד  הוא  ב־,  פעם  אליי 
קצת 'ארץ נהדרת'. הוא לא מדבר כמו איזה 
שטוף מוח. גם הוא וגם מאיר נשארו נאורים".

לדת יש יחס בעייתי להומוסקסואליות. 
"נכון, אבל האחים שלי מקבלים אותי לג־

מרי. הם לא שופטים אותי. הם ידעו עליי גם 
לפני שהיו חרדים, אבל זה ממש לא הפריע 
להם להמשיך לקבל אותי ואת בת הזוג שלי. 
גם מאיר וגם אביתר. אפילו שאלתי את אבי־
תר, אם הייתי גבר והייתי הומו, היה לך יותר 

קשה? הוא ענה שלא, ואני מאמינה לו". 
ידו־ שהיו  המיניות,  נטיותיה  לעומת 

הייתה  לבשר  חיבתה  דווקא  בסביבתה,  עות 
סוד גדול יותר. בקרב פעילים למען זכויות 
החיות, אין אוקסימורון גדול יותר מלוחמת 
זכויות בעלי חיים, שמפגינה ביד אחת מול 
מכלאות וביד השנייה מנופפת במנגל. במשך 
בעניין  גם  עמימות  על  שמרה  בנאי  שנים 
הזה. השנה הפכה לצמחונית. "לא ידעו את 
זה עליי. הניחו שאם אני לוחמת זכויות בעלי 
חיים, אז אין סיכוי שאני אוכלת אותם. אני 
אותי  להזמין  אליי  מתקשרים  שהיו  זוכרת 
לדבר באיזה פאנל של צמחונות, ולא הייתי 
יודעת איך להגיד להם שאני בכלל לא צמ־

שאני  הרגשתי  הלם.  הייתה  התגובה  חונית. 
הכחשה  של  בסוג  הייתי  אותם.  מאכזבת 
והדחקה. אני זוכרת את עצמי נוסעת אחרי 
משאיות של תרנגולות, חושבת על זה ואחרי 
זה אוכלת שניצל. אני חושבת שגם שיכנעתי 
את עצמי שזה לא אפשרי, שאני לא יכולה 

אדמה.  ותפוחי  מפתיתים  להתקיים 
שהכר־ חיים  בעלי  למען  פעילים 

תי והיו צמחונים בעצמם ידעו עליי ושתקו. 
בכמה  פעם  אותי  לוקחים  היו  בשקט־בשקט 
זמן הצדה ומנסים לשכנע אותי לעבור לצמ־
חונות. דיברתי איתם כמו נרקומן: 'אני רוצה, 
אבל אני צריכה עזרה'. באחת הפעמים הביאו 
לי את הספר 'לאכול בעלי חיים' של ג'ונתן 
מחקר  אחרי  נכתב  הזה  הספר  פויר.  ספרן 
ומסע כמעט בלשי בעקבות תעשיית הבשר. 
הממצאים בו מחרידים. הבנתי שבעלי החיים 
מפוטמים  וחולים,  מעוותים  אוכלת  שאני 
ומהונדסים. אחרי שסיימתי את הקריאה לא 
יכולתי יותר לעצום עיניים ולחיות בהכחשה. 
מצד שני, אני לא פנאטית. אני עדיין אוכלת 
פירות ים. הצמחונים יגידו שאני צבועה, והם 

צודקים. קשה לי לוותר, זה נורא טעים לי".
השנים עשו לה טוב. ריככו משהו בפנים, 
את  נושאת  היא  שבו  באופן  אפילו  בחיוך, 
עצמה. גם כאדם שמתפרנס לא רע מבדיחות 
זה  להסכים.  נאלצת  בנאי  שלו,  המראה  על 
לא אומר שהיא מתכוונת להפסיק לצחוק על 
עצמה. "אני חושבת שאני מהאנשים שהגיל 
עשה להם טוב. אני עדיין לא מירי בוהדנה, 
אבל הביטחון העצמי בנשיות שלי התחזק עם 
השנים. גם ההצלחה עזרה לזה, מאוד הרימה 
שהייתי  האלה  ס"מ  השלושה  בדיוק  אותי. 

צריכה. הזדקפתי. שנים הייתי כפופה". 
והיום? 

"היום פחות, אבל הזקיפות מגיעה מהפי־
לאטיס", היא צוחקת. "המשפט האהוב עליי 
במופע הוא: 'מזל שלי שאני נאה. זה פתח 
לי המון דלתות'. אני מכירה את כל המש־
פטים המעליבים האלה שאומרים לבחורות 
לא יפות: את שונה, את מעניינת, מיוחדת. 
תגידו שאני מכוערת ונגמור עניין. להגיד 

לבחורה שהיא נאה זה הכי מעליב". 
אז לא להגיד לך שאת נראית הכי טוב שנ־

ראית אי פעם, שאת נראית טוב לגילך?
שאי־אפשר  מבינה  אני  לי.  ואבוי  "אוי 
להסתיר את הגיל. הגיל הוא בארשת, לא 
בשום דבר אחר. לא יעזרו כל הבוטוקסים 
שבעולם. שום דבר לא יגרום לי להיראות 

שוב בת 30". 
אורנה בנאי, בוטוקס?

"כן. אבל רק בקמט הדאגה שיש לי בין הג־
בות. אני לא נסחפת. חשוב לי שהילדים שלי 

יידעו מתי אני שמחה ומתי אני כועסת".
את  "מעושרות",  אחרי  עוקבת  את  אם 
אזורים  כמה  עוד  שיש  לבד  יודעת  כבר 

מועדים לפורענות. 
"אני לא כל כך בעד כל הדברים האלה. יש 
לי פוביה ממחטים. אני צורחת כשהן מתקר־

בות אליי. גם הבוטוקס זה כאבי תופת". 
עם  בסדר  ממש  שאת  נשמע  בקיצור, 

הגיל.
"אני נורא פוחדת להזדקן. מפחיד אותי 
להשתנות. מפחיד אותי שהגוף בוגד, שאת 
נראית פחות טוב. אני לא שמחה להתבגר. 
מאוד לא. זה מדאיג אותי. ביאס אותי שאני 
נראית גברת כזאת בעיני ילדים, שפתאום 
האנ־ רוב  כמו  גברת.  מין  שאני  חושבים 

שים, אני מרגישה שזה לא מסונכרן עם מה 
אינפנטילית,  אני  בפנים  מרגישה.  שאני 

אני עדיין ילדה". †
itaisegal@hotmail.com

"אני זוכרת שהיו מתקשרים אליי להזמין אותי לדבר בפאנל של 
צמחונות, ולא הייתי יודעת איך להגיד להם שאני בכלל לא צמחונית. 

הייתי בסוג של הכחשה והדחקה. הייתי נוסעת אחרי משאיות של 
תרנגולות, חושבת על זה ואחרי זה אוכלת שניצל"

עם ליאור שליין וגורי 
אלפי ב"מצב האומה". 

"השתכללתי"

האחים, מאיר ואביתר בנאי. "נשארו שפויים ונאורים"
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