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כתיבה נכונה וקאסט תומך מצוין, מצליח להצית בצופי "חיים אחרים" עוז זהבי, בסיוע 
 סקרנות ותשוקה לסיפור של נער ישיבה שחולם להפוך לרקדן

  
לעוז זהבי יש המון מה להוכיח לנו. הכוכב העולה של השנה החולפת הפך ליקיר העיר בזכות 

נחשק, שגם יודע  התפקיד המחוספס והסקסי של איציק ב"עספור" ומיצב אותו כאליל מין
לשחק. מדובר בתופעה  שבהוליווד רואים דווקא לא מעט )בראד, ג'וני ושות'( אבל 

יש  -במחוזותינו הצנועים משוועים לה כבר דורות. אז נכון, מליאור אשכנזי ועד יהודה לוי 
בתעשייה המקומית פנים יפות שמגיעות עם כשרון גדול, אבל בזהבי מצאנו בשורה, מישהו 

' בינלאומי אבל עדיין לגמרי שלנו שמצליח לשלב מראה חיצוני יפה עד כאב, כשרון עם טאצ
 גולמי שעדיין לא התלכלך ממניירות ורעב גדול לעשייה.

 
סיפור הרקע של הסדרה החדשה "חיים אחרים" עשוי להישמע מוזר, אפילו מצחיק 

ין אהבת הדת כששומעים אותו לראשונה. נער ישיבה שמגלה את חדוות הריקוד ונלחם ב
לתשוקת התנועה הבוערת בו. אבל קווי מתאר שנשמעים בתחילה כמו עלילה של טלנובלה 

נחותה, מתגבשים עד מהרה לדרמה שמריחה מאיכות, כנות והמון לב. האתגר הגדול ביותר 
שזהבי צריך להתמודד איתו הוא השלת הטייפ קאסט של הערס הירושלמי הזיין ואין דרך 

מעלות אל תוך ציציותיו של יקיר,  180זאת מאשר לבצע פניה חדה של טובה יותר לעשות 
תלמיד ישיבה שנפצע במהלך שירותו הצבאי וחווה משבר אמונה המוביל אותו בדרך לא 

 צפויה אל עולם המחול.
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בידיים רשלניות, אין ספק ש"חיים אחרים" הייתה הופכת לפארסה. הרי מה לתלמיד ישיבה 
ירא שמיים ולמחול מודרני? אבל בזכות כתיבה שמרגישה טבעית ונובעת מכל המקומות 
הנכונים ובעיקר בשל כשרונו הגדול של זהבי, הופכת הסדרה למעין הכלאה קסומה בין 

אליוט" הבלתי נשכח. זהבי מוכיח את הטוטאליות שלו "במרחק נגיעה" המעולה ל"בילי 
בהיטמעות מוחלטת בתוך הדמות. הוא עושה זאת בצורה כה אמינה ולא מתאמצת עד שלא 

עוברות מספר דקות צפייה ואיציק בנסולי הופך לנחלת העבר. אנחנו שם, איתו, מרוכזים 
פים לראות מה יעלה בדמות החדשה שלבש על עצמו, רוצים בטובתה, חוששים לשלומה ומצ

הוא, והוא לבדו, גורם לכך שאכפת לך.  -בגורלה. זהבי הוא מה שמכונה באנגלית "לידינג מן" 
 וזו הרי המהות המזוקקת ביותר של חוויית צפייה.

 
הקאסט התומך משלים את זהבי בכל המקומות הנכונים. יובל שרף משכנעת ומקסימה 

איתנו כמה היא סקסית מתחת לחצאית כחברתו ומושא אהובתו, ומצליחה להשכיח מ
והקרדיגן. יורם חטב נפלא כאביו חדור האמונה של זהבי ורמי הויברגר מבריק כהרגלו כרב 

הישיבה החושב קצת מחוץ לקופסה. בנוסף, חיי הישיבה והדת מתוארים בחום ובלי שמץ של 
עוד יותר התנשאות, מה שהופך את הדילמות וחיבוטי הנפש של הגיבור לחדים וברורים 

 עבור הצופה החילוני.
 

"חיים אחרים" הצליחה להצית שוב את האש שבערה בקרבנו כשתהינו מה יעלה בגורל 
אהבתם של זוריק ורוחל'ה, כשייחלנו לכך שיימצאו האיזון ודרך המלך בין הרוח והחומר ובין 

 האמונה והתשוקה. ואם איציק חזר מהמתים, יקיר יגיע לבת שבע.
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