
 

 
,יעל  כה ן,  נהרגה  ב תאונת   דרכים,  הכוח  המנ יע  של   לה קת   ה מכשפות,  ל"שמונה  שנים   אחרי  שענבל  פרלמוטר  ז

!)ציפורים  300כולל  (  ד יר ה  בצה לה     הריו ן  שנ י    ילד    פלו ס  בע ל  חוזרת  לענ יינ ים  ,  המתופפת  של  הל הקה 
 רול'ה רוקנ' אמאלוטריו נשי חדש ובועט  
 

 יפעת יעקובסון
ריאן : צילומים

 
המתופפת  המיתולוגית  של  להקת,  תחתום  יע ל  כהן,  להריונה  30-עם  בטן  גדו לה  ה מעידה  על  הש בוע  ה,  ביום  שיש י  ה בא

שיתקיים  במוע דון  קולט ורה  התל,  האירוע.  D      ליידי,  את  סיבוב  ה הופעות  של  הטרי ו  הנשי   הח דש  שלה,  המכשפות
 .רעיון לשם יתקבל בברכה. הדיסק בדרך". הופעה לפני יציאה לחופשת לידה"נושא את השם , )154הרצל (אביבי 

עד  א ז  ימשיכו  שות פות יה.  ביוני  היא  מתכוונת  לחזור  למקומה  ה טב עי   מאחורי  התופים.  כהן  אמו רה  ללדת  בא פר יל
 .בהופעות אקוסטיות, שיר קונקי וליעד שר, ללהקה

 .הרי גם יש לך בנוסף ילד קטן בבית? לא היית רוצה קצת יותר זמן עם התינוק
 ".גם לעבוד וגם לצאת להופעות, אני יכולה גם להיות אמא במשרה מלאה. כשרוצים אפשר הכל. הכל יהיה בסדר"

 
 "התקשורת יצרה לנו תדמית"

רול'רוקנ    -הרי  שהא זנה   למ וסיקה   ש ל  ה טריו  הח דש  שלה   ,  למכשפות  Dלמרות  שכ הן  מנסה   לה ימנע  מהח יבור  בי ן  ליי די   
ל  ויפעת  נץ  הוכיחו   שהרכב  נשי"ענבל  פרלמוטר  ז,  לאותם  ימים  בהם  כהן,  90-מחזירה  א ותנ ו  לאמ צע  ש נות  ה,  חי  ובועט

 .לא צריך להיות מתקתק וחנוט במיני כדי לתת בראש
 .היא ממש האחות התאומה של המכשפות Dיגידו שליידי , כמה שלא תנסי להפוך את זה

 ".היא משפחה אחרת לגמרי"
 .רק שההשוואה בלתי נמנעת

כי  יש  את  הסאונד  שלי  בתופים  ומד וב ר  בשלוש   נש ים,  זה  בלתי  נמנע "
יש  לנ ו  הרכ ב  מצוין   מ כל.  אבל  בזה  ה עניין  מס תכם ,  רול'שמנגנות  רוקנ

מרגישה,  אני  יודע ת  את  זה .  הבחינות  וב גלל  שהוא  ט וב  הוא  יצ ליח
אני  יודעת  לאן  א פש ר  להגיע  עם  הרכ ב  נשי   כש מוצאים   את.  את  זה

 ".הנשים הנכונות
 ?והן הנשים הנכונות

היו  לי  שני  הר כב ים   נשיים  ש הח יבור  שלי  עם  החב רות  בה ם  לא"
זה  ההרכב,  מבחינה  מוסיקלית.  כאן  אני  מקווה  שכן.  החזיק  מעמד

,אנחנו  הרכב  של  נ שים  מבוגרות .  הכי  חזק  שה יה  לי  מא ז  ה מכש פו ת
כשאני  ז ו  עם  הניסיון  וזו  שמ נס ה  כל  ה זמן  למנוע,  כבר  לא   ילדות

 ".נפילות
בדיוק  כמו,  גם  בשי רי ם  שלכן .  הדמיון  לא  מסתכם  רק  בז ה

 .הטקסטים מנהלים דו שיח נשי, באלבומים של המכשפות
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  שאול גולן: צילום. ל"ענבל פרלמוטר ז
 

אפשר.  לפעמים  הכ תיבה   שלך  כא שה   יכ ולה  להי ות  מ מקום  של  גבר"
לאו  דווק א  אהבה,  לפרש  את   הט קסטי ם  מהמוב ן  של  חברות

מה  שיפה  בש ירים   זה  ש כל  א חד  יכ ול  לפרש  א ותם  איך.  רומנטית
 ".שהוא רוצה

גם  פה  תקו טלגו,  ואין  את  הפחד  שכ מו   ש קרה  עם  המכשפ ות
 ?"להקה של לסביות"כ
אנשים  רוא ים  בנות.  יש  את  העניין   ש לכל  דבר  מדביקים   תוויו ת"

כל  א חד  יודע.  שמנגנות  ע ל  כ לים   גבריים  ויש ר  מ דבי קים  להן  סטיגמה
בהתחלה  של  המ כשפות  זה  מ אוד.  מהו  ומיהו  ו מה  טוב  לו  בחיים

התקשורת  הית ה  זו  שי צרה  לנו.  לא  ב גללנו  אלא  בגלל  ה הורים,  צרם
 ". אנחנו מעולם לא הצהרנו על זה. את התדמית

 .אבל השמועות התרוצצו
כי,  על  זה  לא   כתבו?  את  י ודעת   כמה   רומנים  עם  בחורים  היו  לה .  זה  שע נבל  ה יתה  עם  קורין  אלאל  לא  א ומר  שום  דבר"

כשהיא  נה רגה. מין הת בגרו ת  כזאת, היתה  לה  תק ופה  של נ סי ונו ת בחיים. היה נוח  לאנ שים  להיתפס ע ל רומן   עם  בחורה
 ". אני חושבת שאם היא היתה כאן היום אולי הם כבר היו נשואים. היה לה חבר שהיא מאוד אהבה

 
 "אני חייזר, אני מרובעת"

מי  שציפ ה  לפגוש  נע רת  רו ק.  היא  פש וט  מניחה  להן   לעב ור  לצידה .  היא  לא  הט יפוס   ש ייאבק  בת דמיות)  33(יעל  כ הן  
כהן  סולדת  מ אלכ והול  ולא:  יכול  לה רג יע,  וינט'פלוס  איזה  ג,  שפותחת  א ת  הבוק ר  עם  אלכוהו ל  במק ום  קפה,  מתבגרת

 .מסוגלת אפילו להריח גראס
,"ידעתי  שזה  לא  יגרום  לי  לי צור   יותר  טוב  או  להרגיש  יותר  ט וב.  ה  וג ם  לא  חיבב תי  ס מים'בחיים  לא   התע רבבתי  בברנז"

אני  מו דה  לא ל.  לא  א ת  הת לישות   ש ל  להי זר ק  באי זה   מק ום,  אני  אוהבת  להיו ת  עם   הר גליי ם  על  הקרק ע.  "היא  או מרת
 ".אחרת מזמן יכולתי להיגרר לכל מיני מקומות, שאני כזאת

 ?רול הפרוע'אז איפה החיבור שלך לעולם הרוקנ
כי  הם,  לא  מר ובעים   דווק א,  אני  מת חברת   לא נשים   אח רים   מ מני .  השוני  ביני  לבי ן  יפעת  וע נבל  היה  זה   שחיבר  ב ינ ינו"

 ".אני חייזר, מאוד שונה, אני מרובעת. נורא מרתקים אותי
אוסף  שכו לל    -בעלייה  אל  גג  ב ית ה  תוך  בהייה   בא וסף  הצ יפ ורים   ש יש   לה  ,  את  הבוקר   הי א  פות חת  בש עה  ח מש   ו חצ י

והוחזר  אחר  כבוד,  שלא  ממש  ח יב ב  א ת  בנה   הפעוט   אית י,  היה  לה   גם   ת וכי   מדבר .  ציפורים  בכ לוב  ענק  מחומם  300
 .לבית הוריה

היא  מעט רת  את  ס לון  ביתה  ב אוסף,  לכתוב  מוס יקה  ול היות   אמא   במש רה  מ לאה,  ללמד  תופ ים ,  חוץ  מלט פל  בציפורים
ציור  אחד .  כולם  בצ בעים  כהים  ע טופ ים  ב טע ם  המוות,  מכשפות  ב גדלים  שונים  וב אוסף   צי ורים   ריאליסטיים  פר י  מכחו לה

.באחר  מצ ויר  פרצוף  ש גרונו   מש וסף  ע ל  ידי  סכין  נ וטף  דם,  הוא  בד  צבוע  שחור   עם  ע יניים  קרועות  מתוכ ו  ופה  צועקבולט  
 .באחרים יש שלדים וגולגלות בצבע אדום

אומרת  מ י,  "לכל  אחד  י ש  את  הצ ד  המש וגע.  במקום  להי ראות  פ סי כית   ב צורה  הח יצ ונית  זה  יוצא  לי  בציורי ם  וב טקס טים "
כל  ס ערת   הרגשות  שאת   רואה  ע ל  הקי ר  זה.  "שמצהירה  על  עצמה  כש מרנ ית  ומ רובעת  עם  רג ליים   נטועות   היטב  בקרק ע

 ".זו אמנות? אז למה לא בעצם, נוסטלגיה, היסטוריה. אני מופיעה כאן בכל מיני מקומות. אני
 ?שלא מבהילה את הילד

חוץ  מ זה   שי ש  לו  את   הפינה  ש לו  והמ ון.  יש  כ אלה   ש זזות  והעינ יים  נד לקות .  עם  הר עשים  שלה ן,  איתי  גדל  עם  ה מכשפות"
 ".צעצועים

 
 "אני טיפוס נוסטלגי"

,הוא  היה  מג יע  להרבה   ה ופעות.  "היא  הכירה  עוד  כשהיתה  חלק   מלהקת  המכש פות,  )36(אריק  אונגרזון   ,  את  בע לה
כי  הוא,  אבל  לא   ה תאי ם  שניפ גש,  היינו  מ סתכ לים  לא   מעט  אחד  על  ה שנייה.  "היא  נזכ רת,  "ותמיד  עמד  בקדמת  הבמה

ואני  טיפוס   שחוזר  מה ופעות  ישר,  תמיד  מו קף  בבחור ות,  הוא  היה  א יש  של  מס יבות.  היה  א ז  בראש  אחר  לג מרי   ממנ י
יש  לי  לוח ות  זמני ם  מהתקופה  ההי א  וכ שא ני  רואה.  עבדנו  אז  סביב  השעון  ולא  יכולתי   לה כניס  מישהו  לחיים  שלי.  הביתה

".הלוואי שזה יחזור, זה רק להגיד, מה עברנו
הגורל  הפ גיש  אותם  שם  כ שהי תה  חלק

שהקימה  כ הן  עם  יפ עת(מההרכב  ונ וס   
להופעה  הזאת   הו א  הגיע).  נץ  וינ יב   דדון

ובסוף,  אמרנו  שלום  ש לום.  "לבד
אתם,  'ההופעה  אמר תי  להור ים  ש לי

תראו  שהוא?  רואים  את  זה  על  הבר
,זה  מה  שק רה.  'יבקש  א ת  הטלפ ון  שלי

וזו  הית ה  הפעם   הר אש ונה  בחיים  שלי
למחרת.  שנתתי  את  ה טלפון   למ ישה ו

כבר  בפגישה.  נפגשנו  ו מאז  אנחנו  יחד
זה  היה  מין.  הראשונה  ידעתי  שנתחתן
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 "אנשים רואים בנות שמנגנות על כלים גבריים וישר מדביקים להן סטיגמה. "המכשפות
  רונן ללנה:צילום

אחרי.  אהבה  ממ בט  ראשו ן,  קליק  שכזה
 ". חצי שנה הוא הציע לי נישואים

ונוס  הי ה  ההרכ ב  הראשון  שנ טלה  בו
לאחריו  ה יתה.  חלק  אח רי  המכ שפ ות

חברה  בעוד  שנ י  הרכ בי  רוק  נשי ים
,שהתפרקו  במהרה ,  )ליליפוט  ומונ רו(

באוקטובר.  עד  שהקימה  את  ליידי  די
האחרון  היא  סגרה  סיבוב  הו פעות  של
שנתיים  עם  יפ עת   נץ   ו ליעד  שר   בב תי

שסיפר,  הספר  התיכ וניים  ברח בי  הארץ
בקיץ.  את  סי פורה   ש ל  לה קת  המכ שפ ות

האחרון  הוח לט  לפתוח  א ת  המ ופע  לקהל
שני  שליש  מכשפ ות"הרחב  ולקרוא   לו  

המופע  האחרו ן  הת קיים".  ושליש
בסימן  יום  הש נה,  במועדון  בארב י

 . השמיני למותה של פרלמוטר
רק  עם  סיום  ס יבו ב  הה ופעות  הזה"

היא,  "השלמתי  עם  מותה  של  ע נבל
הבנתי  ס ופי ת  ש היא   כבר  לא.  "אומרת

 . 'באתי, וואלה'תדפוק בדלת ותגיד 

.מאוד  ק שה  לי  להת מודד  ע ם  מוות.  אני  טיפ וס   מא וד  נו סטלג י.  אבל  זה  נגמר,  הכי  טוב ,  סגרתי  מעגל  והבנ תי  שהיה  טוב
יכולתי  לשמו ע  פתאום  את.  מסתכלת  על  הקיר  ובוכה,  הייתי  יושבת  שעות.  אחרי  שענבל  נהרגה  לא  רצית י  לעשו ת  כלו ם

הייתי  מחפש ת.  ישר  ה ייתי   פורצת  בבכי,  ולא  מש נה  מה  היית י  עושה  באות ו  רגע,  השיר  הכ י  חזק  שלה ',  כשזה  עמוק'
 ".אותה כל הזמן

 ?ולאזכרות השנתיות של ענבל את הולכת
אני  מא מינה  שהרוח  ש ל  ע נבל  לא  הלכה  לשום?  עצמות,  מה  יש   בקבר.  אבל  הפ סק תי,  בהתחלה  ה ייתי   מגיעה  לאזכ רות "

בזמנו  נהגנ ו.  אני  מדליקה   נרו ת  בתאריך  ש היא   מת ה,  אני  מע דיפה   להתא בל  ב דרך  שלי.  היא  כא ן  כל  הז מן  איתי,  מקום
אחרי  ס בב,  כמו  שא מרתי,  עכשיו.  להיזכר  בתקו פה,  לשבת  ולהסתכל  ע ל  הופע ות  שלנו,  להתכנס  ו לראות   ס רטים 

 ".ההופעות של שתי מכשפות ושליש אני מרגישה שמשהו נסגר
 ?Dעד כדי כך שאין מצב שתבצעו משהו משירי המכשפות בהופעות של ליידי 

כי  מאז   שהיא  נהרגה  הוא   קיבל,  ומקדישה  א ותו  לענב ל,  השיר  שלי   ב מכ שפ ות',  ציפור'בהתחלה  ה ייתי   שר ה  את  "
 ". הגעתי לשובע. היום אני כבר לא יכולה לשיר אותו. משמעות אחרת

 

 
 רול 'ורוני סופרסטאר יש מצב לרוקנ" כוכב נולד"משוכנעות שגם בעידן  Dחברות ליידי 

 
הן  ש תי   הצ לעות  הנוספ ות  שמ רכיבות  עם   יעל  כהן  את ,  מורה  לגיטרה,  וליעד  שר,  טק-שעובדת  ב היי,  שיר  קונקי
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התוודעה  למ כש פו ת  דרך,  ל"שגדלה  בח ו,  שר.  קונקי  הת וודעה   לכהן  לרא שו נה   כשלמדה  א צלה  ת ופי ם.  Dליידי  
 .ל"בו היא מגלמת את ענבל פרלמוטר ז, "שני שליש מכשפות ושליש"המפוע 

.ואני  יש  לי  רגליים  ק טנו ת,  זה  היה  להיכנס  לנעליים  מאוד  גדולות",  היא  מספרת,  "בהתחלה  זה  היה  מאוד  מפחיד"
בהופעה.  פחדתי  שזה  ייצ ור  אנ טג וניזם  ש יחש בו  שאני  רוצה  להיות   כמו  ענבל.  גם  לא  ידעתי  א יך  הקהל  יקבל  את  זה

רק  תמשיכי'כל  מה  שעבר  לי  בראש   ה יה  .  הגדולה  הראש ונה  שלנו  מ ול  קה ל  מ בוגר  בקוש י  עמדתי   על  הבמה 
 ".מאז הכל הסתדר. 'לעמוד

כל  אחד:  "וגם  היא  נדרשת  לסוגיה  של  שירי  נשים  על  נשים,  Dשר  היא  גם  זו  שאחראית  לרוב  הטקסטים  של  ליידי  
'שלגיה'.  ספק  נסיונ ות   ש לי  לעודד  את   ע צמ   –זה  על  ב גידה  ואמון  '  ראי  הוזהרת י'.  יכול  לפרש   א ותם  איך  ש הוא   רו צה 

 ".זו היתה יציאה של דאחקות שעבדה טוב. הוא בעצם בדיחה
לאן.  יודעות    ומן  הס תם  את   הסיפ ור  הא מיתי   רק  שלו שתנו,  לכל  א חד  מ השי רים  שלנו  יש  את  הסי פור  ש לו:  "קונקי

 ".זה עניין שלו, שכל אחד לוקח את זה
 ?14נראה לכן שתשתלבו בהצלחה בשוק מוסיקלי שמתבסס על דאנס והיפ הופ שמרגשים בנות 

אני.  רול'הקהל  צמא   ו מחכה  לרוקנ.  אנחנו  נות נו ת  ברא ש  ורואים   את   ז ה  בהופ עות .  אני  רוצ ה  להא מין  שכ ן:  " כהן
אז  יה יה,  אם  לא.  הדרך  ש לנו  ס לולה,  אם  הר די ו  יפ רג ן  וי אהב.  יודעת  שההצלחה  ת לויה  מאו ד  גם  בתקש ורת  וב רד יו

 ".גם את היהודים לא אהבו בהתחלה. אבל אנחנו נגיע, יותר קשה
 .לפחות את יכולה לנצל את קשרייך מהעבר

אני  יודע ת  שצרי ך.  כי  זו  לא   הדרך  ש לנו  לתפוס  ט רמפ   על  משהו  א חר,  ה'אנחנו  לא   מרימו ת  טלפונ ים  לכל  הב רנ ז"
מי  שכן.  שיראו  מי שהו   מהמפורסמים  בקהל    לא  צ ריך  בכוח.  אבל  אני  חו שבת  שיש  ע וד  דרך,  לדחוף  ולהתערב ב

היא  התע ניינה  מתי.  שבעיני  היא  ב חו רה  מו כשרת  ו מותק  של  בנ אדם,  היתה  בהופ עה   ומאוד  פרגנה  זו  טל  גורדו ן
 ".יוצא הדיסק
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