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־ת אמייה טגה אפשר לתאר בהא
מון דרכים. אפשר לתאר אותו 
ככדורגלן מוביל שבגיל קטן הגיע 

־לפנימייה, עד הפיכתו לסמל בק
בוצת מכבי נתניה, הכוללת גם 
הגעה לשיא אישי בזימון לנבחרת ישראל בכדורגל. 
אפשר גם לתאר אותו כשחקן הפעיל הראשון 
שהוביל מחאה חברתית בספורט הישראלי למען 
אברה מנגיסטו, שנמצא בשבי החמאס. אפשר היום, 
אפילו, לתאר את האיש כפוליטיקאי מבטיח, אשר 
צועד בימים אלה את צעדיו הראשונים. ואפשר, 
פשוט, לשבת ולשמוע מה יש לבן אדם להגיד 
על החברה הישראלית, החשיבות של הספורט, 
הגזענות בישראל שמרימה ראש, ועל איך, למרות 
הכל, חייבים להישאר אופטימיים ולהאמין, שיכול 

להיות כאן יותר טוב. 
אבל אי אפשר שלא להתחיל עם הסיפור של 
אברה מנגיסטו. ארבע שנים שהוא נמצא בשבי 

־החמאס ולאף אחד לא אכפת. "זה נפל על המ
שפחה שהיא בתחתית של התחתית, כמו שהשר 
צחי הנגבי אמר שאי אפשר להשוות בין ירי לתל 
אביב לבין ירי לעוטף עזה, זה נראה אותו דבר גם 

־פה." אומר אמייה בעצבות. "המשפחה מהפריפ
ריה, גרה אשקלון. בתוך העיר, הם גרים בשכונה 

הכי קשה. ואחרי כל זה, הוא גם אתיופי. בחברה 
שלנו האתיופי בכל מקום שתיקח אותו, הוא נמצא 
בתחתית של התחתית". זה באמת לדעתך בגלל 
צבע העור שלו והמקום שהוא בא ממנו? אמייה 
משיב לי, שוב, בפשטות עצובה כזאת, שחודרת 
פנימה: "אין לי ספק. אני אומר לך כאדם פרטי, 
אין ספק שיש לזה קשר. אנשים יכולים לטעון מה 
שהם רוצים, אבל זה ברור שיש קשר". החלטתי 
להקשות. הרי הבן אדם חצה גדר מיוזמתו, סיכן 

את החיים שלו ולקח החלטה.

750 ש"ח במטבעות של אגורות
שווה לשחרר מחבלים בשבילו? לסכן חיים של 
חיילים על פעולה שהוא עצמו לקח כאשר חצה 
את הגבול לרצועה? אמייה משיב: "אני כל הזמן 
נתקל בשאלה הזאת. תקשיב, בן אדם בריא בנפשו, 
לא יעשה את מה שהוא עשה. ארבעה קילומטרים 
שהוא הולך לכיוון עזה, ואף אחד לא עוצר אותו. 
אם זה היה קורה למשפחה אמידה, לבחור בלונדיני 
עם עיניים כחולות, זה היה מפרק את המדינה. 
אני לא מצפה שיעשו מבצע נועז לחלץ אותו, 
ממש לא. בוא נתחיל בדברים הפשוטים. שים איש 
קשר למשפחה, שידבר, שיעדכן. גם אם אין חדש. 
שתהיה כתובת לדבר איתה. המשפחה כדי לנסוע 

לפגישות, צריכה לחפש טרמפים דרך חברים מי 
יכול לקחת אותם. זאת הבעיה הכי גדולה. זה 
מתחיל מלמעלה וזאת הגזענות הכי מסוכנת. הכי 

קשה להתמודד איתה".
־היום שאנשים מגוגלים את שמו של טגה, ההש

למה תהיה 'מחאה' ו'קנס'. חיפוש מהיר בוויקיפדיה 
גם יוסיף שאמייה נחשב לפעיל חברתי בולט ולאחד 
מהספורטאים הראשונים אשר הביע מחאה חברתית 
בהיותו שחקן כדורגל פעיל. כל זה התחיל בעקבות 
מחאה שלו כשעלה למגרש הכדורגל לפני משחק 
רשמי בליגה בשנת 2015, כאשר שיחק במכבי 

־נתניה. על החולצה הכיתוב: "עד מתי? אברה מנ
גיסטו". בתגובה למחאה שלו, אמייה נקנס בסך 
750 ₪. הוא לא ויתר והמשיך להפגין: את הקנס 

שילם במטבעות של אגורות בלבד.
היום הוא טוען: "עשיתי את הדבר הנכון בזמן 
הנכון. שורה תחתונה, אברה מנגיסטו עדיין שם. 
מבחינת מודעות זה עזר, בטח באותה נקודת זמן. 
שאתה עושה דברים מכוונה טהורה, טובה, שאתה 
באמת רוצה לעזור, בסוף הכל ייצא לטובה. גם אם 
זה נראה רע, כי קיבלתי קנס. על מה? כי עליתי 
עם חולצה. הייתי צריך לשלם אותו, אבל המטרה 
הייתה להעלות מודעות. אז עצם קבלת הקנס 
קיבלה התייחסות. אז החלטתי לשלם באגורות וכל 

התקשורת סיקרה את זה, כל מי שאתה רוצה. הם 
הגיעו לראות אותי משלם באגורות. כל זה קרה 
מלכתחילה בגלל מנגיסטו. בסוף, גם את הקנס 
שילמתי לעמותה שאני בחרתי. אני לא מצטער 
על זה, וחלילה לא רציתי לעבור על שום חוק. 
אבל אם עברתי על חוק יבש כזה של ההתאחדות, 

זה היה שווה את זה.
"המשפחה שלי כל כך סבלה כדי להגיע לכאן, 

־אני את הדרך אחורה לא אעשה לעולם. אני אס
בול, אבל אני מקווה שאולי שהילדים שלי יוכלו 
ליהנות. אני אומר לך ליהנות, אבל אני מתכוון 
לזה שיוכלו לחיות חיים נורמליים כן? כרגע זה כל 
כך רחוק שחיים נורמליים זה בגדר הנאה בשביל 

הקהילה האתיופית היום". 

"שינו לנו את השמות כמו פס ייצור"
אמייה, היום בן 33, נולד ב־1985 ועלה לארץ 
בשנת 1991 מאתיופיה. לשחקן העבר יש שישה 
אחים. אחד מאחיו הצעירים, אבי, נפטר כבר בגיל 
17. המשפחה התמקמה בקרית עקרון ואמייה, בתור 
ילד בישראל, טעם את הגזענות כבר בהתחלה. 

־השם שלו פחות התאים למערכת, ולכן שונה לא
מיר. "שינו לנו את השמות כמו פס ייצור" הוא 

אומר וצוחק. 

 "דרך
הספורט

אני יכול לעשות הכל"
אמייה טגה, שעלה מאתיופיה בגיל שש, פרץ לתודעה כשחקן בולט במכבי 
נתניה ובנבחרת ישראל  אחר כך הפך לאחד הפעילים הבולטים במאבק 
להחזרת אברה מנגיסטו משבי החמאס בעזה  "אם זה היה קורה למשפחה 
אמידה, לבחור בלונדיני עם עיניים כחולות, זה היה מפרק את המדינה", 
הוא אומר  הוא למד משפטים, הפך לפעיל חברתי הנאבק בגזענות נגד 
בני עדתו, ועכשיו הוא חבר מועצת העיריה המבקש למנף את הספורט כדי 
לפתור בעיות חברתיות  אמייה טגה, בראיון פתוח, מדבר על "הגזענות 
המושרשת והמוסדית בחברה הישראלית" ומסביר כיצד ניתן לצמצם פערים

עידו יחזקאלי
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האם ישראל של 2018 היא מדינה גזענית? הייתה 
לי תחושה לאן התשובה תלך, אבל התשובה מאחד 
הפעילים הנמרצים של הקהילה האתיופית, מציירת 
תמונה עגומה, מאד. "התפישה פה היא מעוותת. 
לא נכונה. שופטים אנשים לפי הצבע עור שלהם, 
לפני שיודעים מי אתה ומה אתה. קח סיפור אישי 
שלי. אני אחד שנחשב מוכר, אז המשטרה לא 

תתקוף אותי ולא מחפשים אותי. 
"שבוע שעבר הגעתי עם אשתי והילדים לאמץ 
כלב בכלבייה בנתניה והאישה שליוותה אותנו שם 
שואלת אותי באיזה שכונה אנחנו גרים. היא שואלת 
'אזורים?' אני עונה לה שלא. היא שואלת שוב 'אה, 
משכונת סלה?' עונה לה שוב שלא. היא מתעקשת, 
'חפציבה או נורדו?' ואז נפל לי האסימון. שאלתי 
אותה מיד אם היא לא מתביישת. היא הייתה בהלם 
ולא הבינה למה אמרתי את זה. אני פונה אליה 
ושואל אותה 'מה שאלת אותי עכשיו ומה ענית 
לעצמך? אני לא גר באף אחת מהשכונות האלה 
שציינת, שהם במקרה גם ארבעת השכונות הכי 
קשות בנתניה'. אני אדם אתיופי שמגיע לאמץ 
כלב, אז כמובן שהיא תשאל אותי קודם כל אם 
אני גר באחת מהשכונות הבעייתיות ביותר בעיר. 

עברה איתי שכונה שכונה".
חזרנו שוב לשבוי בעזה שבעצם מהווה את החוט 
המקשר, מהאנשים שמנהלים הכל מלמעלה, ועד 
ליום יום הפשוט שלנו, האזרחים. אמייה רואה 
זאת כך: "הגזענות פה מושרשת, מוסדית. המדינה 
עצמה מודה לא מעט פעמים, שהייתה אפליה. זה 
משהו שהוא דפוק, זאת אפליה מסוכנת, שקטה. קח 
לדוגמא את כל המחאות וההפגנות שעושים בשביל 
אברה מנגיסטו. 85 אחוז זה חבר'ה אתיופים. 15 
אחוז נוספים הם אותם אנשים קבועים, שאני מכיר 
כבר בשמות. למה? מה הסיבה שזה שונה? למה?".

אבא אמר: "קשה אבל נסתדר"
אז למה בעצם להישאר כאן? אולי זאת שאלה 
חצופה. אבל אם הגזענות מבעבעת כאן, למה 
בעצם? טגה ישר מבט רציני וענה: "אני אענה 
לך כמו שאבא שלי אמר לי בשעת משבר שהוא 
חווה, אז שאלתי אותו את אותה שאלה בדיוק. 
הדור שלי והצעירים יותר, יותר קל לנו במירכאות 
'להיטמע בחברה'. לדור של ההורים שלי, אין כלום. 
אין להם שפה ואין להם יכולת לתקשר. הם לא 
יכולים ללמוד ואין להם תארים, פשוט כלום. אז 
הם עובדים בעבודות כמו גינון, ניקיון ודברים 

כאלה. ככה אבא שלי נהיה גנן."
כששאלתי את אבא אם הוא לא מצטער שהגיע 
לארץ, מספר טגה, הוא השיב כך: "זאת המדינה 
שלנו. זאת הציונות שלנו. כאן אנחנו צריכים 
להיות, ועם כל הקושי שלנו פה, אנחנו נסתדר. 
אין לנו מקום אחר להיות בו בתור יהודים". ומוסיף 
טגה: "כשהוא אומר דבר כזה, אין מילים שיוכלו 
להסביר. היה צריך לראות אותו, דווקא בשעה 
קשה שלו, אומר את הדברים האלה, זה היה וואו 

בשבילי".
נחזור לקושי של הקהילה האתיופית בישראל, 
ואולי לאירוע שגרם לפקק להשתחרר ולהתפרץ 
במלוא הזעם. ב־27 לאפריל 2015, פורסם סרטון 
של שוטר מכה בנמרצות חייל ממוצא אתיופי 
בחולון בשם דמאס פיקדה, ללא שום סיבה הנראית 
לעין. הסרטון עורר גל מחאה אדיר של הקהילה 
האתיופית, שרתחה כבר על פרשה קודמת: יוסף 
סלמסה ז"ל, שעבר התעללות קשה על ידי שוטרים, 
כי היה במקום הלא הנכון בזמן הלא נכון, עד ששם 
קץ לחייו ב־2014, בנסיבות מאד מוזרות, בלשון 
המעטה. אלפים יצאו לרחובות ופיקדה נהפך סמל 
התקופה כשנפגש עם ראש הממשלה ובכירים 
נוספים. בזכות אותו סרטון שצולם, אשמת תקיפת 

השוטר נגדו בוטלה. 
אמייה חוזר ומדגיש עד כמה המזל הכי גדול של 
פיקדה זה שהאירוע צולם: "אלוהים עזר לו, שהייתה 
שם מצלמה. הבחור היום קצין מצטיין בקבע. אבל 
כבה את המצלמה באותו יום, הוא מחוסר עבודה, 
מסתובב ברחובות ומחפש את עצמו. יש מאות 
מקרים כאלה. שוטר שמגיע לאירוע עם חבר'ה 

צילום: אוסף פרטי

"אני לא מצפה שיעשו 
מבצע נועז לחלץ את 
מנגיסטו. בוא נתחיל 
בדברים הפשוטים, שים 
איש קשר למשפחה. זאת 
הבעיה הכי גדולה. זה 
מתחיל מלמעלה וזאת 
הגזענות הכי מסוכנת כי 
הכי קשה להתמודד איתה" 
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מהקהילה, איכשהו תמיד זה מגיע לתקיפת שוטר. 
תמיד. ואז סיימת את החיים. אתה גמור. אני לא 
בא להגיד שכולנו בקהילה טלית שכולה תכלת, 
אבל בתור אחד שמלווה את כל זה מקרוב, אני 
יכול להגיד לך שעל כל אלף תיקים, שבע מאות 
מתוכם יהיו על תקיפת שוטר. ואנחנו מדברים פה 
על נערים בני 16־15 כן? יש המון אנשים טובים 
שנמצאים בשכונה הלא נכונה עם הצבע עור הלא 

נכון, וזאת התוצאה".

עבודה קשה, אופי חזק
כדורגל ואהבה. אמייה תמיד אהב לשחק את 
המשחק הזה, אבל לא היה במסגרת מסודרת עד 
שהגיע לפנימייה בנתניה בגיל 12, ואז דברים 
החלו להתחבר בצורה מדהימה. בעונת המשחקים 
של 2003/4, ערך את הופעת הבכורה שלו במכבי 
נתניה, המקום שבו גדל והיה לו לבית. הוא שיחק 
בסך הכל בקבוצה כמעט עשר שנים על פני שתי 
קדנציות, כשבטווח הספיק לשחק בהפועל אשקלון 
והפועל עכו. רוב חובבי הכדורגל יזכרו בוודאי 
את השער האלמותי שלו משנת 2006, אז לקח 
אמייה חלק מרכזי בהישג ההיסטורי של נבחרת 
ישראל הצעירה, כשהבקיע שער בדקה ה־93 והביא 
לניצחון על נבחרת צרפת הגדולה, אשר הגיעה 
כפייבוריטית מוחלטת על פני ישראל. אותו שער 
העלה את ישראל לראשונה בהיסטוריה לאליפות 

אירופה בכדורגל. 
הוא סומן מיד ככישרוני, אבל בדור שלו היו 
שחקנים סופר כישרוניים. אז מה הסוד האמיתי 
להצליח בתור כדורגלן? היהלום הנצחי, בפשטות 
המהפנטת שלו, הסביר לי: "לא הייתי השחקן הכי 
מוכשר במגרש. אבל תמיד עבדתי קשה. בורכתי 

־באופי טוב, חזק. לעולם לא ויתרתי. היו איתי שח
קנים כל כך טובים, ומה שעזר בעיקר זה תמיכת 
המשפחה, המטרה שראיתי מול העיניים ועבודה 
קשה. לצערי, הקריירה שלי לא המריאה למקומות 
שרציתי להגיע אליהם בעקבות פציעות קשות 
שעברתי בכדורגל, שמנעו ממני להתקדם. אבל מכל 
דבר למדתי לקחת את הדברים החיוביים, הטובים".
אז למה לי פוליטיקה עכשיו. בעקבות המחאה 
החברתית, הציבור נחשף לאמייה הפעיל למען 
הקהילה האתיופית ולא רק לשחקן הכדורגל שהוא. 
הוא החל להופיע בטלוויזיה יותר ויותר. מדבר, 

מביע דעה, נמצא בתודעה. 
אבל איך בעצם מגיעים להחזיק את תיק הספורט 
בעיריית נתניה? אמייה ניסה לתאר את הדרך 
שעבר: "אני הבנתי משהו. כדי לשנות דברים אתה 
חייב להיות שם, במקום של מקבלי ההחלטות. אני 
לא אחד שיש לו איזה משפחה תומכת ובלי דאגות 
כלכליות. אני לא עכשיו בן 50 שכבר עשה לביתו 
ומחפש אתגרים חדשים. היום אני בתחילת הדרך 

שלי. התחלתי ללמוד משפטים במכללת נתניה, 
אני פעיל חברתית, אבל כדי לשנות אתה צריך 
להיות שם. בתור פעיל חברתית אתה יכול לצעוק 
חודשים כמה שאתה רוצה ולא יקרה כלום, ואז 
מגיע פוליטיקאי ובהחלטה אחת משנה דברים. 
היו כל מיני מפלגות ארציות שגיששו אצלי כדי 

שאצטרף. 

מאה ילדים על המגרש
"לפני שנה נפגשתי עם מרים פיירברג ראש 
עיריית נתניה. דיברנו, וכל אחד הציג את דעותיו, 
אבל עדיין זה הרגיש מוקדם מדי. כעבור חצי 
שנה נפגשנו שוב, אמרתי את שלי על העיר, על 
השכונות, על הספורט. דברים שנוגעים אליי, שאני 
יודע שיש לי את ההבנה והיכולת לשנות. ייאמר 
לזכות מרים שהיא מאד הקשיבה והסכימה למה 
שאמרתי. באותה פגישה היא הציעה לי להצטרף 
אליה לרשימה, לקחת את תיק הספורט, ולבצע את 
מה שאני יודע ורואה לנכון לטובת העיר. זה היה 
הסימן שלי לעשות את הצעד הזה פנימה. שובצתי 
במקום השישי ברשימה והמפלגה בבחירות קיבלה 

שישה מנדטים".
פיירברג זכתה )שוב( בבחירות המקומיות ברוב 
גדול ואמייה החל משהו חדש. הוא קיבל את תיק 
הנחשב לחשוב מאוד עבור העיר נתניה. מה הדבר 
הראשון שצריך לדאוג לו בתור אחראי על הספורט 

־בעיר? שחקן העבר לא מתרגש, משיב בנחת ומ
פרט לי. ניואנסים ראשונים של פוליטיקאי כבר 
נרשמו. "לקדם בניית מתקנים", הוא אומר מיד. 
"זה ארוך אבל זה הדבר הכי חשוב. בסופו של דבר 
בלי מתקנים ראויים אי אפשר לעשות כלום. אני 
רוצה להכניס את המגרשים לתוך השכונות ובסוף, 

דבר גורר דבר".
אני מבקש ממנו לפרט קצת יותר, ואז הניצוץ 
נדלק. הוא פותח במונולוג סוחף: "בתור ספורטאי 
אתה עובר דברים מאד קשים, אבל זה דברים 
שבונים אותך. תחשוב על ילד שמחמיץ מול שער 
ריק ומתבאס. איך הוא לוקח את זה? מאד קשה. 
אחרי זה הוא בא לאימון, עובד המון ובמשחק אחרי 
זה שם גול. איך הוא מרגיש עכשיו? בשמיים. הוא 
יודע שהשבוע שלו התחיל בתחתית בגלל ההחמצה 
שלו, אבל הוא המשיך לעבוד וקצר את ההצלחה. 
זה דברים ולחצים שילד רגיל לא עובר ביום יום 

שלו וזה בונה ומחשל בצורה מדהימה". 
אבל איך בדיוק כל זה קשור לבניית מתקנים? 
"יש מגרש אימונים אחד כרגע של מכבי נתניה 

־ואחד של בית"ר טוברוק. המגרשים החדשים יאפ
שרו לעשות הרבה יותר פעולות ספורטיביות. היום 
בבית ספר לכדורגל של הבן שלי, בשעה אחת יש 
מאה ילדים על מגרש. זה לא הגיוני בשום צורה. 
מטורף. מתקני ספורט, אולמות ספורט, גינות של 

חדרי כושר. אני רוצה להביא את הספורט לתוך 
בתי הספר. לתוך השכונות בעיר".

למירי רגב אין מושג בספורט 
"אני חבר ועדה של בית הנשיא של מגן כבוד 
לתקווה ישראלית בספורט, שמעודדת יוזמה של 
מועדוני כדורגל לעסוק בערכים ובפעולות מעבר 
למשחק עצמו. באחת הפגישות, הנשיא ריבלין הגיע 
עם פה קצת נפוח והוא התנצל שיהיה לזמן קצר 
כי הוא אחרי טיפול שיניים, בסופו של דבר הוא 
נשאר שם שעתיים. דיברנו שם רק על ספורט ועל 
החשיבות שלו בארץ. כשביקשתי לדבר, אמרתי 
שאנשים לוקחים את הספורט כמשהו שולי וזה לא 
נכון. צריך כמה שיותר אנשים שמגיעים מעולם 

הספורט יהיו בתפקידים משמעותיים.
"זאת בדיוק הבעיה שיש לי עם מירי רגב )שרת 
התרבות והספורט, ע.י.(. היא לא באה מהתחום 
ואין לה מושג בספורט. כמו שאני לא רוצה להיות 
שר הביטחון כי אין לי מושג בזה, ככה צריכים 
אנשים שבאים מתוך העולם הספורטיבי כדי באמת 

לשנות". 
אולי זה שהיית ספורטאי מצטיין דווקא כן יכול 
לשים אותך איכשהו בתפקיד ביטחוני בכיר, לך 

־תדע עם הפוליטיקה כאן שלנו, חייכתי לו. הת
חלנו לצחוק ואז הוא נימק לי, והכל הפך בהיר 
יותר ויותר: "אני דרך הספורט יכול לעשות הכל. 
מעדיף את זה על חינוך כי זה מכיל את זה גם. 
ספורט זה המקום שבמגרש, לרוב לא ישפטו אותך. 
דרך הספורט אפשר להרוויח המון דברים. שפה 
בין לאומית, גישור בין אנשים. ספורט זה דבר 
שמחבר, אפשר לשבור הרבה חומות דרך זה. תן 
לי אפשרות לקחת את תיק הספורט של רגב או 
תיק החינוך של בנט, אני לוקח את תיק הספורט 
ועושה פי שתיים חינוך. אנשים לא מבינים היום 
שספורט מכיל בתוכו בעיקר את החינוך, וזה כלי 

חשוב שאני רואה בו כדרך חיים".
כוסות הקפה של שנינו כבר ריקות, ואקורד 
הסיום מתקרב. אני מרשה לעצמי לשחרר את 
המחשבות האחרונות שלי. אתה מודל לחיקוי 
בעיניי, אבל תחשוב על ילד בן עשר מהקהילה 
האתיופית שרואה את כל הפעילות שלך. הליווי 
השבועי שלך של נערים בבתי משפט, המאמץ 
לסגור תיקים פליליים שלהם כדי לנטוע בהם 

־תקווה לעתיד טוב יותר. העלאת מודעות הגזע
נות והאפליה, בצורה ממלכתית וברורה. סוחפת. 
אתה מודל לחיקוי. איך זה מרגיש? אמייה קצת 
נבוך. אבל התשובה שלו באה בתזמון מושלם עם 
קרן השמש שבדיוק צצה לה בין עננים אפורים 
של נובמבר: "אני הולך בקו מסוים, ואני יודע 
באמת ובתמים שהכל בסוף יוצא לטובה. נראה לך 
שבאמת הלכתי לשלם את הקנס, ואני עושה את 
כל הפעילויות החברתיות מאז הנבחרת הצעירה 
כדי שיום אחד תעשה עלי כתבה או שאהיה הרבה 
בטלוויזיה? ברור שלא. אבל יוצאים מזה דברים 
טובים. לי זה לא משנה. שאתה בא לעשות דברים 
מהלב, לא יעזור, זה יחזור אליך, וזה יחזור בצורה 

הכי נכונה וטובה שיש". 
ואיפה אתה נמצא עוד עשר שנים?

משום מה, הייתה לי תחושה מה הוא רוצה לענות. 
אמייה, בפשטות חיננית, כן שוב אותה פשטות 
ישראלית שמזכירה כמה העולם יכול להיות מקום 
נח וכיף לגור בו, ענה לי: "כל אחד חייב להציב 
לעצמו מטרות בחיים. וגם לי יש מטרה ברורה. 
אני בתחילת המסע שלי אבל אני יכול להגיד לך 
שלא משנה מה, העשייה שלי תהיה סביב הדבר 

הנפלא הזה שנקרא ספורט".
יום שישי בבית קפה בנתניה ורוחות מתוקות 
של גשם מנשבות בחוץ. מוזיקה ישראלית מנוגנת 
בווליום גבוה ואנשים קונים חלות לכבוד השבת. 
חלקם יושבים ולוגמים קפה בנחת, מתעדכנים איש 
עם רעהו על מאורעות השבוע. השיחה שלי עם 
היהלום של נתניה הזכירה לי את הסיפור שסיפר 
לי על הילד שמחמיץ מול שער ריק, אבל עובד 
קשה ובסוף מבקיע את השער המיוחל. ככה אולי 
החברה ישראלית שלנו היום. יש הרבה החמצות 
מול שער ריק במדינה הזאת. אבל, אולי, עם עבודה 
קשה ומאומצת, ובעזרת אנשים טובים במקומות 
הנכונים כמו בדיוק כמו אמייה טגה, גם אנחנו, 

כעם, נבקיע בסוף שער. ואז נרגיש בשמיים. 

צילום: אוסף פרטי אני רוצה להביא את הספורט לתוך בתי הספר ולשכונות בעיר" 

"כדי לשנות דברים אתה 
חייב להיות שם, במקום 

של מקבלי ההחלטות, 
היו כל מיני מפלגות 

ארציות שגיששו אצלי 
כדי שאצטרף"

 "לא הייתי השחקן הכי 
מוכשר במגרש. אבל 
תמיד עבדתי קשה. 

בורכתי באופי טוב, חזק. 
לעולם לא ויתרתי"
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הזירה

 לא זאת המחלוקת 
 אביחי מולדובן

מבצע "מגן צפוני" למיגור מנהרות חיזבאללה בצפון אמנם 
נמצא בעיצומו בעת שנכתבות שורות אלה, אך במקביל נרתמים 
באופן הדרגתי מיטב הפרשנים והמצייצים כדי לשכנע את 
הציבור שמדובר בניסיון נוסף של נתניהו להיחלץ מאימת 
החקירות באמצעות ניווט השיח הציבורי. "העם יקבל את 

נסראללה ויעזוב את מנדלבליט" 
תהו לעצמם נביאי הפוסטים, הרי 
מבצע "מגן נתניהו" הוא "הברירת 
מחדל" הלאומי. ניסיון התנקשות 

־נוסף בדיון ענייני על עתיד בי
טחון המדינה ותושבי הצפון זכה 

־להצלחה, כך גם היה בטרור העפי
פונים בעזה ובחקיקת חוק הלאום.
ני ־שאלת השיח הדמוקרטי 

דונה ונלעסה רבות ב־70 שנות 
עצמאות, אבל תהום פעורה בין 
המחקר לרחשי העומק בציבוריות 
הישראלית. נרטיב פוליטי של 
ימין מול שמאל בשאלות הסכם 
אוסלו וההתנתקות מגוש קטיף 
אמנם כבר פסח מהעולם, אבל 
את מי מעניין לעסוק בסוגיות 
מבחן של זכויות אדם וארץ ישראל 
השלמה, כאשר התיוג האוטומטי 
נע סביב שאלת האינטרסים של 

נתניהו?! 
בעשור האחרון כל נושא על 
סדר היום הציבורי עובר במכונת 

־השיקוף של כן או לא ביבי. התו
מכים מתנגחים בתקשורת שרוצה 
להפיל אותו לטענתם ומהללים 
את מנהיגותו ואילו המתנגדים 

־מייחלים ליום שישאיר את המפ
תחות על השולחן ויעזוב את בלפור 
ספק לקיסריה ספק לכלא איילון. 
מדינה שלמה שנסחפה אחרי מאבק 

דיכוטומי שלא מאפשר אמצע, כאילו מלחמת בני האור בבני 
החושך. בתוך ההתקוטטות הטרחנית הזאת, מה הפלא שלא נשאר 
מקום לליבה עצמה ובטח לבחינת עיצוב המערכת המשפטית 

בגוונים של ליברליות מול שמרנות.
אכן יש שסע דמוקרטי, אבל הוא מזמן לא אידאולוגי אלא 
פרסונלי של משחק כיסאות. "נתניהו" כמשל לעצם קיומנו. 

־ה"ביבימטר" מוכנס כקוצב מלאכותי בלב הדמוקרטיה היש
ראלית. ניתוח מוצלח לחולה שנע בין חיים ומוות. נתניהו, 
הוא לא האדם, אלא הבטן הרכה של החברה. ווכחנות יצרית 
שלובתה יותר מידי שנים בחסות נתניהו והתקשורת, עמעמה 

לגמרי את מהות השיח הציבורי בשלטון דמוקרטי.
למרות כל אלו, בוואקום שנוצר בין שאלת הימין והשמאל, 
דו"ח הדמוקרטיה השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה מציין 
נתון חשוב. "הישראלים מעריכים את המדינה וגאים להיות 
חלק ממנה" קובע המדד ואף מדגיש ש"רוב היהודים סבורים 

שמצבה של ישראל הוא טוב או טוב מאוד ורוב האוכלוסייה, 
היהודית והערבית, גאים להיות ישראליים". אמנם השסע 
רחוק מלהיפתר, אבל בשוק הדעות הדמוקרטי חשוב יותר 
מתמיד לחפש את ההסכמה הרחבה בין חלקי החברה השונים 
ולהדגיש את הבסיס המשותף שהוא גדול יותר ממספר תיקי 

החקירה של נתניהו. 

 שאלת האחדות
דביר נווה

בעת האחרונה נוהגים להתנגח רבות בראש הממשלה, בנימין 
נתניהו, על כך שהוא מסית ומפלג את הציבור בישראל ומשסה 
את המחנות הפוליטיים הנגדיים זה בזה. "ימין ושמאל - הפרד 
ומשול", נכתב באחד השלטים בהפגנות נגד נתניהו בפתח 
תקווה. התחושות הללו מקבלות משנה תוקף לאור הסקר של 
המכון הישראלי לדמוקרטיה, המלמד על הפערים 
התפישתיים העמוקים בין המחנות בכל נושא 
שעומד על הפרק - מדמוקרטיה, דרך מעמד בית 
המשפט וכלה ביחס לתקשורת. אם לא די בפערי 
התפישות, המילים החריפות והטונים הצורמים 
שמלווים כל התרחשות פוליטית ומוסיפים עוד 

ועוד שמן למדורת הפילוג הזו. 
למרות הדברים האלה, האמת ראויה שתיאמר. לא 
על הנתניהו לבדו. בשתיים מתוך ארבע מהממשלות 
שהרכיב, חתם על הסכמים קואליציוניים גם עם 
ה־"הם" משלטי החוצות ומהמחנה הנגדי וישב 
איתם באותה הממשלה. ב־2013, כשציפי לבני 
נכנסה ראשונה לממשלת נתניהו כשרת משפטים 
יחד עם סיעתה, "התנועה", המהלך אמנם גרם 
להרמת גבה להרבה, אך זה לא היה תקדים. היחסים 
המיוחדים בין נתניהו לברק בשעתו, שהובילו 
לישיבה ממושכת של האחרון בממשלת נתניהו, 
תחילת כיו"ר סיעת העבודה ולאחר מכן כיו"ר 
סיעת העצמאות, מלמדים על כך שנתניהו הוא 
כנראה לא בדיוק הדמון שמנסים לצייר בשמאל.
ייתכן שממשלת נתניהו הנוכחית, שהייתה 
ממשלת ימין מובהקת, מצביעה על שינוי מגמה. 
תחושת הכוח והעוצמה שמן הסתם נלווים לניצחון 
אחרי ניצחון בשלוש מערכות הבחירות האחרונות 
עלולה לסמא את העיניים של נתניהו ושאר 
חברי הכנסת של הליכוד מלראות את המציאות 

הפשוטה, כפי שהיא ניבטת מהסקר.
מערכת הבחירות הקרובה - ואולי זה נכון לגבי 
כל מערכת בחירות שמתרחשת בישראל - היא 
אחת מהגורליות שידעה המדינה. גם בהקשר הזה 
של השסע הפוליטי, או השסע הדמוקרטי כפי 
שמכנה אותו המכון הישראלי לדמוקרטיה. בצומת בו יעמוד 
ראש הממשלה הבא בבואו להרכיב קואליציה הוא ייאלץ 
לבחור בין ממשלת אחדות, שתשרת את האינטרסים של רוב 
הציבור הישראלי ותגשר על הפערים והתחושות הקשות בין 
המחנות, לבין כינון של ממשלה צרה, כלומר עוד מאותו הדבר 

שהביא אותנו עד הלום בארבע השנים האחרונות. 

"שתי דמוקרטיות לשני עמים"
 ממצאי דו"ח הדמוקרטיה לשנת 2018 מעלים לראשונה שהשסע בין ימין ושמאל 

הוא בעיני רבים המחלוקת המרכזית בחברה הישראלית

"מערכת הבחירות הקרובה ואולי זה נכון לגבי כל מערכת בחירות שמתרחשת בישראל – 
היא אחת מהגורליות שידעה המדינה"

צילום שאטרסטוק "זה אנחנו או הם". בחירות 2015 
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המאובקים  גביעים 
המדף  על  העומדים 
בסלון דירתה של פולינה מלטייב ברמת גן 
הם עדות למה שהספיקה לעשות בטרם החלה 
בלימודי התקשורת באוניברסיטת אריאל. מזכרת 
מן השנים שבהם הסיף היה כל עולמה, והיא היתה 
אחת ההבטחות הגדולות של ישראל בתחום זה.

"תצחקי אבל פעם בכלל לא ידעתי מה זה סיף. 
לא הבנתי מה זה התחום הזה, מי בכלל עוסק 
בו ומה הוא מסמל", אומרת פולינה, שנולדה 
ברוסיה, עלתה ארצה בשנת 1996 והתגוררה עם 
הוריה ואחיה במעלות־תרשיחא בגליל. "הענף 
הזה לא כל כך מפורסם ומקודם בישראל, אולי 
רק בשנים האחרונות חלה עליה בחשיפה אליו 
אבל זאת עלייה מינורית לעומת ארצות כמו 
איטליה, אסטוניה ורוסיה, שם סייפים מקבלים 
המון כבוד והוקרה ומצליחים להפוך את זה 

לקריירה ולפרנסה העיקרית שלהם".
האיש שחשף אותה לעולם הסיף היה מורה 
הספורט שלה יעקב פרדמן, שהפך להיות מאמנה 
האישי. הוא הצליח לזהות בה פוטנציאל רב 

־בזכות מבנה הגוף שלה, העקשנות, הרוח הס
פורטיבית והדבקות במשימה. כיום היא נושקת 
לגובה של 1.83 מטר, וכבר בכיתה ז' החלה 

בלה בטיקיאן

"מגיל קטן למדתי להילחם עד הסוף ואף פעם לא לוותר לעצמי" אומרת 
פולינה מלנטייב מי שהיתה אלופת ישראל בסייף בגיל 21 עכשיו היא 
כאן, בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל "יכול להיות שעוד 

אחזור לסגור מעגל ואייצג את ישראל באולימפיאדה"

למשוך תשומת לב רבה.
 "המורה שלי התחיל לאט לאט לנסות למשוך 
אותי לעולם הזה ולשכנע אותי להגיע לשיעור 
ניסיון. בהתחלה לא כל כך התייחסתי לבקשות 
שלו, חשבתי לעצמי מה אני קשורה לזה? מה לי 
ולחליפות, חרב ואימונים. החלום שלי בכלל הוא 
להיות רקדנית כמו רוב בנות גילי. מצד שני, 
הייתי נורא ספורטיבית, תמיד פעילה בכל שיעורי 
הספורט ובסופו של דבר השתכנעתי. אמרתי לעצמי 
שאין לי מה להפסיד והגעתי לאימון ניסיון. עם 
הזמן, מצאתי עצמי מגיעה עוד פעם ועוד פעם 
עד שפשוט התאהבתי בזה וזה נהיה חלק בלתי 

נפרד ממני .
"אני חושבת שהסיבה העיקרית לכך זה המאמן 
שלי, הוא היה היחיד שכל כך האמין בי. הוא נתן 
לי תמיכה, אהבה וחום. הוא האמין בי יותר משאני 
האמנתי בעצמי, אף פעם לא הערכתי את עצמי 
מספיק והוא זה שתמיד היה ממלא אותי באמונה 
ונותן לי פשוט דלק להמשיך במה שאני עושה 
הכי טוב. לא הייתה דמות אבהית חזקה בחיים 
שלי, ועם הזמן הוא פשוט הפך לדמות הגברית 

העיקרית באותה תקופה."

בגיל 14 כבר פרצה מן הזירה הישראלית והחלה 
לטוס לתחרויות סיף בינלאומיות. התחרויות הללו 
הגבירו את הדרייב שלה והמחישו לה כמה רחוק 
ניתן להגיע במסלול זה. אך היו גם הקשיים, כאשר 
היה עליה להסתגל למשטר אימונים אינטנסיבי 
שדרש ממנה לוותר על חלק מהנאות הילדות. 

היה עליה להגיע לאימונים בכל ימות השבוע.

אימונים במקום בילויים
"אני מודה שבאותה תקופה עוד חיפשתי חיי 
חברה וחופש, רציתי ללכת למקומות שכולם היו 
הולכים. רציתי לטייל, להשתולל וליהנות", היא 
מספרת. "אבל כל פעם הייתי צריכה לסרב כי 
הייתי חייבת להגיע לאימון, וזה גרם לי לא פעם 
ולא פעמיים לקנא טיפה בחיים החופשיים שהיו 

לכל הילדים בגילי באותה תקופה."
את המסע הזה נאלצה פולינה לעבור לבד, כמעט 
ללא תמיכת המשפחה. אביה עזב את הבית בגיל 15 
והקשר ביניהם נותק לחלוטין. אמה הייתה עסוקה 
בשתי עבודות שנטלה על עצמה כדי לפרנס את 
המשפחה, ולהעניק לפולינה ולאחיה את כל מה 
שהם זקוקים לו. עם כל הקשיים והאתגרים היה 

על פולינה להתמודד לבדה. 
"התרגלתי להיות לבד, להבין מגיל קטן שזה 
בסדר", אומרת פולינה בקול רועד וחנוק כשהיא 
מנסה להסביר שאין בה כעס, אך עיניה הדומעות 
מצליחות להעביר ללא מילים את הקשיים שהיא 

נאלצה לעבור. 

"אשקר אם אומר שלא היה לי קשה, זה לא 
־נעים לראות את ההורים של כל הסייפים האח

רים מגיעים באופן קבוע כל שבת לצפות בהם 
באימונים. בכל זאת הייתי ילדה וזה כן היה חסר 
לי באיזשהו מקום. אבל אני לא חושבת שיש בזה 
דבר פסול. אני יודעת ומבינה שלאמא שלי לא 
הייתה ברירה אלה להקדיש את כל זמנה לפרנסה. 
זה היה נראה לי הגיוני. היום, בראיה לאחור אני 

גם מאוד מעריכה את זה".
אבל הקשיים והבדידות גם עיצבו את אופייה 
וחיזקו את חוסנה הנפשי. "לא יודעת איפה הייתי 
היום ללא הסייף. זה די בנאלי לומר שאולי הייתי 
הולכת למקומות רעים. אבל אני חושבת שבלי זה 
הייתי מוצאת את עצמי בלי שום תעסוקה. גרתי 
במעלות, בועה, עיר קטנה שאין בה הרבה מה 
לעשות. העיסוק של הילדים היה לצאת, לשתות 
ולריב מכות. בזכות האימונים והתחרויות הצלחתי 

לשמור על עצמי ולהיות במסגרת בריאה."
־הסיוף הוא ספורט תובעני. חמש תחרויות בינ

לאומיות בשנה דרשו משטר אימונים סביב השעון. 
כשמספר התחרויות גדל, גבר הלחץ. לפעמים 
בצבץ גם ייאוש. תחילת הדרך לא הייתה מלאה 
בניצחונות ולא תמיד הכול היה ורוד. הקשיים 
בבית והטלטלות שכל בני נוער בגילה עוברים, 
גרמו לה בגיל 16 לקחת צעד אחורה ולפרוש. 
"כולם היו די בשוק, אבל אין ספק שהאדם שהכי 
היה מושפע מהחלטה הזאת, היה המאמן שלי", 
משחזרת פולינה. "הוא לקח את זה נורא קשה 
וניסה לשכנע אותי לחזור בי. אבל הייתי ילדה 
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נורא עקשנית והחלטתי לקחת לעצמי כמעט שנה 
של הפסקה כדי להחליט מה אני באמת רוצה."

"הרגשתי שזה חסר לי בטירוף" 
אבל הגעגועים לסיוף לא איחרו לבוא. "עם הזמן 
התחלתי להרגיש שזה חסר לי בטירוף. כשהפסקתי 
הרגשתי שאין בי שום דבר מיוחד, סתם חיים 
שגרתיים, והרגשתי שהשגרה הבנאלית שואבת 
אותי. היו חסרים לי הריגוש, התשוקה, התחרויות 
והאדרנלין. הבנתי שזה פשוט חלק בלתי נפרד 

ממני." 
היא שבה להתאמן ולהתמודד, והדרך האירה לה 
פנים: כבר בתחרות הראשונה ניצחה והגיעה למקום 
הראשון. התחרות המשמעותית בחייה הייתה כאשר 
הפכה ב־2015 לאלופת ישראל בגיל 21 בלבד. 
"תמיד הייתי כמעט ראשונה, בשמינייה הראשונה, 
מקום שלישי, תמיד הייתי ליד. אבל בתחרות 
הזאת אני זוכרת שפשוט ישבתי לפני הקרב בגמר, 
שמתי אוזניות, שמעתי את השיר  Impossibleשל 
ג'יימס ארתור ואמרתי לעצמי שהפעם זה שלי".

"היריבה שהייתה אמורה להתחרות מולי הייתה 
יריבה שלי בהרבה תחרויות. לרוב הייתי מפסידה 
לה. פה אמרתי לעצמי שאני מנצחת ולא מקבלת 
תוצאה אחרת. הניצחון היה רגע שהרגשתי שאני 
יכולה לעשות הכול כי זה נטו בראש. המאמן שלי 
היה מאושר שהצלחתי לנצח את המחסום של עצמי. 
כשאתה מפסיד הרבה אתה מפסיק להאמין בעצמך, 
אבל הניצחון הזה מילא אותי באוויר והדליק בי 

את הניצוץ שכבה."
הזכייה באליפות ישראל הזניקה אותה הלאה. 
פולינה הגיעה לשני גמרים באליפות אירופה 
עד גיל 24, אך הפסידה קרב אחד בלבד לפני 
הזכייה במדליה. הניצחונות הרבים מיקמו אותה 
בדירוג גבוה ומוביל. היא טסה לתחרות גביע 
העולם בבודפשט, שבו נקבע מי עולה לתחרות 
"ההזדמנות האחרונה" בפראג, שהצלחה בה אמורה 
להעניק את כרטיס הכניסה לאולימפיאדת ריו 

 .2016

־פולינה זוכרת היטב את ארוחת הערב הח
גיגית שבה בישרו לה שהיא מובילה בניקוד 
והיא זוכה להמשיך ל"ההזדמנות האחרונה". היה 
ברור לה באותם רגעים שסיכוייה להיות נציגת 
ישראל באולימפיאדת ריו 2016 תלויים רק 
בה. "הרגשתי אושר שלא באמת ניתן להסביר, 
הרגשתי סיפוק מטורף", היא מספרת. "יכולתי 
לסמן וי על כל התקופה הקשה שעברתי. הנה 
אחרי הכול הצלחתי להגיע להישג משמעותי 
גם אחרי שלא פעם ולא פעמיים ניסו לשים לי 
רגליים. כשחזרתי לארץ ידעתי שנותר לי חודש 
אחד להתאמן. לתת את כל כולי כדי לזכות 
בכרטיס הכניסה לאולימפיאדה." אבל היוצרות 
התהפכו. התקווה נגוזה. סייפת אחרת נקבעה 
על ידי איגוד הסיוף כמי שהשגיה מצדיקים 

יציאה לתחרות. 

"גנבו לי משהו שהיה שייך לי"
"האמת שעד היום לא אני ולא המאמן שלי 
באמת יודעים מה הלך מאחורי הקלעים", היא 
אומרת. מאמנה ניסה להילחם בכל דרך אפשרית 
כדי לעצור את ההחלטה אך לשווא. פולינה 

נאלצה לוותר על חלומה.
"זה לא היה כל כך פשוט לקבל את הבשורה. 
התמלאתי ברגשות כעס. מגיל 14 הקדשתי את 
כל כולי לענף. רגע אחד אתה מרגיש בהיי מטורף 
ורגע שני אתה פשוט מתרסק. הרגשתי שגנבו 
לי משהו שהיה שייך לי. בסופו של דבר מאוד 
התאכזבתי מההתנהלות של האיגוד והתחלתי 
לשאול את עצמי האם אני באמת רוצה להיות 

חלק מזה."
היא החליטה, פעם נוספת, לקחת פסק זמן. 
לתת לעצמה את החופש שאף פעם לא היה 
לה. לקחה מזוודה וטסה לעבוד לבד במכירה 

־בעגלות בחו"ל. היא חזרה מעט לפני פתי
חת שנת הלימודים. כנראה שלא היתה בוחרת 
ללמוד תקשורת או ללמוד בכלל אילולא נמנעה 
ממנה היציאה לתחרות שעשויה היתה להביאה 
לאולימפיאדה.. "כשחזרתי לארץ התחלתי כבר 
ללמוד באריאל, והמשכתי לסייף בכפר סבא 
אבל זה כבר לא היה אותו דבר. האכזבה והכעס 
אחרי כל מה שעברתי הצליחו לשנות לי משהו 
בתפיסה שלי. השילוב בין אימונים אינטנסיביים 
לבין הלימודים היה כמעט בלתי אפשרי. גם 

כלכלית לא קיבלתי הרבה עזרה".
בגיל 22 החליטה לפרוש מהסיוף. האם האיגוד 
אשם בפרישתה? קשה לה לענות. החדר מתמלא 

בשתיקה רועמת, ממנה מבצבצת גם תקווה.
 "תמיד תהיה לי פינה חמה לענף הזה. נכון 
שיש רגעים שזה חסר לי. אבל הכול עוד יכול 
להשתנות ויכול להיות שעוד אחזור לסגור 
מעגל וכן אייצג את ישראל באולימפיאדה. 
מה שבטוח, במידה וזה יקרה אני מקווה שזה 
יהיה בתקופה שבה יהיה ברור שבספורט־ הטוב 
מנצח ואת המשחק הפוליטי צריך להשאיר מחוץ 

לזירה." 

מנכ"ל איגוד הסיוף הישראלי שלום כהן 
דחה את ביקורתה של פולינה באשר לדרך 

בחירת הסייפת שיצאה לתחרות "ההזדמנות 
האחרונה". לדבריו ההחלטה התקבלה על 

פי הקריטריונים של האיגוד. בסיום תגובתו 
הוסיף כהן: "איגוד הסיוף ישמח אם פולינה 

תחזור להיות סייפת פעילה".

"הרגשתי אושר שלא באמת ניתן 
להסביר, הרגשתי סיפוק מטורף", 
היא מספרת. "יכולתי לסמן וי על 
כל התקופה הקשה שעברתי. הנה 

אחרי הכול הצלחתי להגיע להישג 
משמעותי גם אחרי שלא פעם ולא 

פעמיים ניסו לשים לי רגליים. 
כשחזרתי לארץ ידעתי שנותר לי 

סיחודש אחד להתאמן" 
'ינ

אג
ון 

שר
ם: 

לו
צי
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פני כשנה זכה יואליש קרויס, איש ל
נטורי קרתא, בחנינה מנשיא המדינה 
ראובן ריבלין אחרי שישב בכלא חודש 
5 חודשי מאסר שנ־  וחצי בלבד מתוך

גזרו עליו. קרויס, שהורשע באי דיווח 
לרשויות המס על משחטת העופות שניהל ביחד 
עם שותפו, הפעיל את המשחטה ללא רישיון. אבל 
מבחינתו של יואליש אין שום הבדל בין המשטרה 
לבית המשפט ובין הנשיא ריבלין. "שאני אגיד 
תודה גם, אה? מה פתאום?! מי שהכניס אותי לכלא 
זה משרד המשפטים ואיילת שקד ומי שהוציא אותי 
משם זה גם משרד המשפטים ואיילת שקד". "הכל 

פה זה קומבינה", הוא אומר בביטחון.
־באופן מפתיע, כמי שמקפיד להסתגר ב־ד' אמו

תיו, קרויס דווקא מגלה עניין, ואולי גם הבנה 
רבה, בכל הנעשה כאן. חשוב לו, לאדם הססגוני 
הזה משכונת מאה שערים, להגיד מה הוא חושב 
על מה שמתחולל כאן. לא פחות מזה, חשוב לו 
גם שדבריו יישמעו. "אומרים שבית המקדש נחרב 
בגלל שנאת חינם. אני רוצה שלא ישנאו אותי 
בחינם. שלפחות תדעו למה אתם שונאים אותנו", 
הוא אומר בריאיון בביתו הצנוע במאה שערים בו 

הוא מתגורר ביחד עם אשתו ו־16 ילדיהם. ילד 
נוסף של קרויס שהתחתן, עזב את הבית ומתגורר 
עם אשתו בשכונה גם כן. אולי פינה מעט מקום.

בשנים האחרונות הפך ביתו של יואליש למעין 
־מטה ההסברה של נטורי קרתא כלפי הציבור החי

לוני. התפישות של קרויס רדיקליות, המילים שלו 
פוגעות בנקודות הכי רגישות לישראלי הממוצע, 
אבל עצם קיום הריאיון מלמד שהרצון לדיאלוג 
בהחלט קיים. הסיפור של "נטורי קרתא" - שומרי 
העיר בעברית - מתחיל עוד בטרם הקמת המדינה, 
עת התפצל הציבור החרדי לשני מחנות: אלה 
שחתמו על מגילת העצמאות, שיתפו פעולה עם 
הממסד הציוני וכונו "אגודת ישראל" )גלגולה 
הקודם של מפלגת יהדות התורה(, ואלה שהתנגדו 
להקמת המדינה ומכונים גם כיום "נטורי קרתא". 
קבוצה זו, שמונה כ־10,000 משפחות, מתגוררת 
ברובה המוחלט בשכונת מאה שערים בירושלים. 
אנשיה אינם מצביעים בבחירות, לא מתגייסים 
לצה"ל, וחלקם - כמחצית - מקפידים שלא לקחת 

ולו שקל אחת מכספי מדינת ישראל.
יואליש, שבעברו השתייך לאחת מהחסידויות של 
נטורי קרתא, מסרב להגדיר את עצמו היום כשייך 

לפלג ספציפי. את שורשי ההתנגדות החרדית 
למדינת ישראל הוא מסביר כך: "נטורי קרתא 
המשיכו בדרך היהדות, כלומר נאמנות לשלושת 
השבועות: לא לעלות בחומה )לא לעלות ארצה(, 
לא למרוד בגויים ולא לדחוק את הקץ )לנסות 
להביא את המשיח(. חוץ מהשבועות האלה, אלוהים 
השביע את הגויים לא לשעבד אותנו יותר מדי".

השואה זה לא יותר מדי?
 "אין לי לזה תירוץ. זה שהגויים לא מקיימים את 
השבועה שלהם, לא פוטר אותנו היהודים מלקיים 

את השבועות שלנו".
אז מה אתה בעצם רוצה? שלא תהיה מדינת 

ישראל? שלא יהיה צבא?
"בדיוק. אסור שיהיה שלטון לעם היהודי עד 

ביאת המשיח".
אבל מה אתה מציע? אם אין מדינה ואין צבא 
עכשיו, גם אתה יודע שלא באמת נוכל להתקיים 
פה.אתה מן הסתם יודע מה קורה בדרום ובצפון.
"זה לא מעניין אותי.גם ככה מי ששולט פה זה 
ארצות הברית, אז שיעשו את זה רשמי. המדינה 
ה־51 כמו שאומרים. אני לא צריך לתת לך פתרון. 
אתה עשית את הבעיה, לא אני זה שצריך לבוא 

ולתקן אותה".
נראה שיותר ממה שיש לו פולמוס עם חילונים, 
זעמו של קרויס מופנה כלפי שאר הציבור החרדי. 
חסידות גור? בעלז? הרב עובדיה יוסף ז"ל? "לאלה 
אני קורא בכלל מסורתיים", הוא יורה. ואם זה 
היחס אל החרדים, מאוד קל לנחש את תשובתו 
של יואליש לשאלה הבאה, על היהדות הרפורמית 

והקונסרבטיבית: "הם גויים לכל דבר ועניין". 
היטלר מחק פיזית חצי מהעם היהודי, ואתה 
ככה, במשפט אחד, מבטל שוב פעם מחצית 
ממנו. כמה יהודים "בסדר" יש לדעתך בעולם? 

אני באמת תוהה.
 "אולי אסור להגיד את זה בקול, אבל דיברת על 
היטלר ואמרת שהוא רצח שישה מיליון יהודים? 
לא. בסך הכל חצי מיליון. השאר היו מתבוללים". 

 אתה באמת מאמין בזה?
 "אתה אשכנזי? בדרך כלל אני לא אומר את 

זה לאשכנזים. הם נפגעים". )צוחק(
יש קבוצה קטנה מתוככם שהלכה ונפגשה 
עם נשיא איראן הקודם, מחמוד אחמדיניג'אד. 
איך אתם מסוגלים להיפגש בידידות כזו עם מי 

שמאיים בשואה שנייה לעם היהודי?

שומר העיר
"אם אני צריך לחלל שבת כדי להציל אותך או ערבי, אני קודם כל מציל את הערבי. החילוני 
הוא כמו חתולה בשבילי, לא מעניין אותי"  ליואליש קרויס, קצין המבצעים לשעבר של העדה 
החרדית במאה שערים, לא ממש חשוב איך הדברים שלו שלו נשמעים לאוזן ישראלית:"זה 

אולי לא נעים לשמוע, אבל היטלר הרג רק חצי מיליון יהודים. השאר היו מתבוללים"

דביר נווה

 קרויס בביתו
צילום: דביר נווה
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"יש לך טעות קטנה. מה שאתה מזהה כחברים 
שלי, מדובר בחמישה־שישה אנשים בארץ, ועוד 

עשרה בחו"ל. הם לא נספרים בכלל".
אבל מה דעתך עליהם?

"אם הם היו מצליחים להסביר את עצמם, הם 
היו צודקים".

והם מצליחים להסביר את עצמם?
"לא".

אז הם טועים?
"לא יודע, אולי הם צריכים לעשות הסברה. 

אני לא יודע".
אז הם צודקים אבל רק טועים באיך שהם 

מסבירים את עצמם?
"אני אספר לך סיפור ואז תבין. לפני קום המדינה 
נפגש מנהיג החרדים, הרב זוננפלד, עם המופתי. 
אמר לו המופתי: אתה נגד הציוניים, אני נגד 
הציוניים, בוא נאחד כוחות. ענה לו הרב זוננפלד: 
אנחנו לא שותפים ולא נהיה. אתה נגד היהודי 

שבו, בעוד אני נגד הגוי שבו. זה כל הסיפור".
יואליש קרויס הוא לא אדם של פילטרים. תוכו 
כברו. הוא אומר את אשר על ליבו חד, ישר, במילים 
הראשונות שעולות בראשו. כשסוגיית ההתבוללות 
עולה על הפרק, הוא נחרץ ובוטה אף יותר מאשר 
קודם: "אם חס וחלילה הבן שלי יהיה חילוני והוא 
ירצה להתחתן עם הבת של אחמד, אני ארצח אותו". 
לגבי בחירות אחרות אפשריות של ילדיו, הוא מעט 
עדין יותר: "אם הוא ירצה להתחתן עם בת של 
חילוני, אני אבכה. אבל זהו, אין מה לעשות. בזה 
הוא יהודי". "רק לזה", הוא מסייג. שלא אייחס 

לו חלילה גרם אחד של מתינות.
של  תפישותיו  נחשפות  הממושכת  בשיחה 
יואליש טפח אחרי טפח. הן לא קונבנציונאליות, 
ולפעמים נדמה שהוא אומר את הדברים רק כדי 
להרגיז. "אם אני צריך לחלל שבת כדי להציל 
אותך, או ערבי, אני קודם כל מציל את הערבי", 
הוא מתריס. "החילוני הוא כמו חתולה בשבילי, 

לא מעניין אותי". 
־אבל זה לא מדויק, יואליש. עובדה שהשי

חה הזאת מתקיימת, עובדה שאמנון לוי היה 
פה אצלך בבית עם מצלמות. אתה לא באמת 

מנותק ואדיש.
 "לא רוצה לקרב, לא רוצה כלום. תשנא אותי, 

אבל תכיר".
עוד לא אבדה תקוותינו.

 "אבדה מזמן".
 למה אבדה? אין בך אופטימיות?

"האמת? 17 שנים שאני מנהל מאבקים והפגנות, 
גם בתור קצין המבצעים של העדה החרדית. אני 

יכול להגיד לך שב־99.99% מהם הצלחתי".
הוא מתכוון בדבריו למאבקים סביב צביון השבת 
בירושלים, שנגעו אז לפתיחת חניון ספרא ליד 
שער יפו ונגד הפעלת הסינימה סיטי בשבת. מתוך 
מרתפו הקטן, שהכניסה אליו מסתתרת מאחורי 
אחת מדלתות הספרייה בביתו, ניהל מאבק שכלל 
פשקווילים והפגנות נרחבות שעשו כאבי ראש 

רבים לראש העיר הקודם של ירושלים, ניר ברקת. 
"בשנים האלה, ואנחנו הפגנו 6 שנים לא נפתחה 
ולו חנות אחת חדשה בירושלים בשבת", מספר 
קרויס. "לאחר שש שנים המשטרה ביקשה מאיתנו 
להפסיק, בגלל המצב הבטחוני, והסכמנו. חצי 
שנה לא הפגנו -והופ, נפתחו 30 חנויות חדשות 
בירושלים בשבת. אז אתה רואה שיש השפעה 

להפגנות שלנו?", הוא מצטדק.
פתוחה  ירושלים  התחתונה  בשורה  אבל 
בשבת. גם הסינמה סיטי, גם החניונים, גם הברים 

וגם המסעדות. לא באמת הצלחתם.
"כשלא הפגנו, המצב היה רע עוד יותר".

אבל אתה יודע שלא באמת תוכל להכתיב 
לגמרי את הצביון של ירושלים לכולם. יש אנשים 
שחושבים אחרת ממך, והם גם גרים בעיר הזאת.

"ההבדל בין החרדי האמיתי, כמוני, לבין החרדי 
המסורתי כמו שאר החרדים, זה שלי לא אכפת 
מהצביון. הם צריכים צביון. לי לא באמת אכפת, 
זה הכל מסחרה. רק שזה לא יהיה באישור כאילו 
זאת דעת התורה, מעבר לזה - לא מעניין אותי".
קשה מאוד להאמין שיהודה משי זהב, הקמב"ץ 
הקודם, קרויס יצאו מאותו בית מדרש, מאותה 
השכונה ממש. משי זהב, דובר העדה החרדית 
בעברו ויו"ר זק"א בהווה, עבר תהליך ארוך עד 
שהדליק משואה ביום העצמאות האחרון וגאה בבנו 
שהתגייס לשירות קרבי בצה"ל. עוזב נוסף ידוע 
מנטורי קרתא הוא שמואל פפנההיים, שמקדם 

לימודי אקדמיה לחרדים. 
 איך אתה חי עם זה שקודמך בתפקיד הדליק 
משואה ביום העצמאות במעמד הכי טקסי של 

מדינת ישראל?
 "מה לא עושים בשביל כסף?"

 זה רק כסף?
"רק כסף".

ושמואל פננהיים?
"הם כלום, כלום ושום דבר".

יואליש אולי מפחית בחשיבות עזיבתם של 
פפנהיים ומשי זהב, אבל כמה אירוני שדווקא 
מתוך הגטו החרדי המסוגר ביותר בשכונת מאה 
שערים בירושלים יוצא בסופו של דבר הקול 
לשילובם של חרדים בעולם האקדמיה. ועם זאת, 
המאבק החרדי במה שכונה אז "תנועת ההשכלה" 
לא באמת תם גם עד עצם היום הזה, הגם שאולי 
נותר רק בשולי החברה החרדית. "ממה שאנחנו 
בדקנו, 20% מהשיחות האלו באקדמיה לחרדים 
הם דברי כפירה", טוען קרויס. הוא מודה שהוא 
עוד לא גיבש לחלוטין את עמדתו בנושא, אבל 
החשש והפחד שלו מהתופעה שקופים לחלוטין.

היית לומד באוניברסיטה העברית?
"אם היו עושים את זה במתכונת שלי, אולי".

מה זה במתכונת שלך? להתעלם מהאבולוציה 
נניח? לא לדבר על גיל העולם? אלו עובדות, לא 

משהו שאפשר להתכחש אליו.
"אם אני רוצה להיות מהנדס, למה אני צריך 

לדעת את הדברים האלה?"

התחבורה הוריד את האוטובוסים מהכביש. בארצות 
הברית יש לחרדים אוטובוסים בהפרדה, אז למה 

שלא יהיו גם לנו?"
קווי האוטובוסים האלה יוצאים מחוץ למאה 

שערים.
"אז אני אתן לך עוד דוגמא, שתשתכנע לגמרי. 

־בשמחת בית השואבה, במשך ארבעה לילות מגי
עים למאה שערים כ־50 אלף אנשים מכל הסוגים 
והמגזרים. אנחנו שמים מחיצות כל שנה בגלל 
העומס, כדי שתהיה הפרדה מסודרת בין גברים 
ונשים. בכל פעם מגיעים 1,000 שוטרים כדי 
לפרק את המחיצות האלה. אתה מבין? מה אכפת 

לך מה אני עושה פה בשכונה שלי?"
אחרי עוד סיגריה שהוא מצית ולקראת סוף 
הריאיון, משהו ביואליש קרויס משתחרר פתאום. 
רצף האמירות הקשות שלו נקטע באחת, והטון שלו 
הופך פתאום מרוכך יותר, מכיל. כנראה אפילו 
יואליש מבין שמאחורי העמדות והאידאולוגיה, 
נמצאים בסוף בני אדם שצריך גם לחיות לצידם. 
הוא מספר קצת על עצמו ועל עיסוקיו כיום, לאחר 
שהמשחטה נסגרה, משתדל שלא לקחת את עצמו 
יותר מדי ברצינות. הילד ה־18 בבית, כך הוא 

מכנה את עצמו בצחוק.
אז מה אתה בעצם עושה היום, אחרי שסגרו 

את משחטת העופות שעבדת בה?
"עובד בקייטירינג, מקלף גזרים וקישואים. 
לפעמים כשמקדמים אותי אפילו תפוחי אדמה".

אתה עדיין שייך לחסידות מסוימת?
"אף אחת".

באמת? אתה לא חסיד? אין לך אדמו"ר?
"הייתי בחסידות תולדות אהרון היום אני רק 

הולך בדרך החסידות".
אז מה הדמות האידאלית בעיניך של יהודי?
"היום כבר אין כזה דבר, כל יהודי לכשעצמו 

הוא טוב".
מפתיע.

־"הבעיה נעוצה ברגע שמתחילים להתקבץ למ
גזרים וקבוצות. זה ליטאי, ההוא ציוני דתי, זה 

בעלז, ההוא גור. הכל הולך ככה פייפן".
רמת הבקיאות שלו בעניני השעה מרשימה. גם 
מתוך הגטו המסוגר ביותר בישראל הוא מקפיד 
לעקוב אחר המתרחש כאן ולגבש דעה. כשאנחנו 
עוברים לדבר על הצפירה ביום הזיכרון, שמו של 
רה"מ, בנימין נתניהו משתרבב לשיחה: "אם ביבי 
יחליט מחר שקופצים 2 דקות בצפירה, נראה לי 
שכל החרדים יעשו את זה". גם לפה הגיע ביבי, 
אני תוהה. "נו, מי עוד יכול להחליט את זה? רק 

ביבי הם אומרים, לא?" 
עם חרדים ה־"הם", המסורתיים כפי שהוא מכנה 
אותם בלעג, הוא מנהל מאבק עז. "המאבק שלי 
הוא עם המסורתיים האלה, שנראים כמוני. איתם 
המלחמה שלי. כשהלכתי כל שבת להפגין ברחוב 
הנביאים, נתקל בי חסיד גור וצעק עליי שאני 
מחלל את שם השם. שאלתי אותו איזה שם בדיוק 

־אני מחלל? צעק עליי שייגעץ והלך. אני עשי
תי את שלי, עצבנתי אותו". חשוב לו לשמר את 
החינוך והמנטליות בהן הוא גדל במאה שערים 
ולהשריש אותן בילדיו. הוא מתחלחל מרוחות 
השינוי שמנשבות בחברה החרדי: "בגלל זה בני 

ברק נראית כמו שהיא נראית".
איך?

"זה כבר עולם אחר. הם כל שנה מאבדים 25 
אחוזים, הכיפות הסרוגות 50 אחוזים. אצלנו אין 

דברים כאלה בכלל".
דתל"שים?

"כן, זאת המילה".
אז מה "הסוד" שלך? להגביה את החומות של 

הגטו עוד ועוד?
"כן. לחלוטין. זה ולהשקיע בחינוך וחמימות 

בתוך הבית".
ביציאה מביתו של יואליש קרויס, בחדר המשמש 
כמחסן, מונחות על המדפים אחר כבוד שלוש 
כומתות צה"ליות. "חוזרים בתשובה שהתגלגלו 
למאה שערים", הוא מסביר נוכח המבט התוהה. 
למרות האמירות הקיצוניות, למרות פערי התפישה 
שכנראה באמת אינם ניתנים לגישור, המכנה 
והשיח המשותף שיש ליואליש קרויס עם ישראלי 
ממוצע מן השורה גדול, אולי גדול מכפי שיואליש 

בעצמו היה מוכן להודות. 

אתה באמת לא צריך. לא למדתי הנדסה, אבל 
־אני בספק גדול אם מתעסקים שם בכלל באבו

לוציה ושאלות כאלה.
"מתעסקים, מתעסקים. הנה, המכללה החרדית 
בקמפוס שטראוס לדוגמה. סיפר לי בחור חרדי 
שהוא הלך ללמוד שם, והוא שמע שם דברי כפירה. 
מביאים לשם את הכופרים הגדולים ביותר. המטרה 
היא לא באמת שהחרדים יעבדו. בהתחלה האמנתי 
שהמדינה רוצה שאני אעבוד, אבל היום אני כבר 
מבין שהיא קודם כל רוצה שאהיה גוי, ואחיה אורח 
חיים של גוי, ורק אז אצא לשוק העבודה. לזה אני 

לא מסכים ולא אסכים".
המדינה לא מאפשרת אורח חיים חרדי? אין 

ערים חרדיות? מפלגות חרדיות? 
"לא, לא חרדים מסורתיים. חרדיים אמיתיים, 

כמוני".
כאן במאה שערים, ב־ד' האמות שלך, המדינה 

לא נותנת לך לחיות איך שאתה רוצה?
"ממש לא".

למה?
"אנחנו ניסינו לפני כמה שנים לעשות קו מהדרין 
פרטי בהפרדה. מיליון שקל השקענו שם, ומשרד 

"בהתחלה האמנתי 
שהמדינה רוצה שאני 
אעבוד, אבל היום אני 
כבר מבין שהיא קודם 
כל רוצה שאהיה גוי, 

ואחיה אורח חיים של 
גוי, ורק אז אצא לשוק 

העבודה. לזה אני לא 
מסכים ולא אסכים"

"האמת? 17 שנים שאני 
מנהל מאבקים והפגנות, 
גם בתור קצין המבצעים 
של העדה החרדית. אני 

יכול להגיד לך שב–99% 
מהם הצלחתי"

צילום: רוני לוי בשנים האחרונות הפך ביתו למטה ההסברה של נטורי קרתא כלפי הציבור החילוני 
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המטרה היא לא לשנות אנשים. המטרה "
היא להשפיע על תפיסה של אנשים 
ולגרום להם להיות יותר ביקורתיים. 
צריכים להבין שלפי הלשכה המרכזית 

־לסטטיסטיקה הלמ"ס היום חיים ביש
ראל חרדים בישראל זה קרוב למיליון 
חרדיםאיש. מטבע הדברים מיליון איש זה לא 
גוש אחד, ולא כולם אותו הדבר. יש גוונים רבים 
לחרדיות. זה לא שחור לבן למרות שכך זה נראה". 
את הדברים אומר חיים שטיינברג. הוא רק בן 
26 אך בשלוש השנים האחרונות הספיק להנחות 
עשרות קבוצות שיח וסיורים בין חרדים לחילונים. 
את קבוצות השיח כמו גם ימי העיון והסיורים 
הוא ניהל במסגרת פרויקט שיח בו הוא פעיל. 
רק בחודש האחרון הוא התמנה ליו"ר הפרויקט. 
התוכנית מופעלת כחלק מעמותת גשר לקידום 

ההידברות בישראל בין המגזרים. 
על רקע ניסיון העברת חוק הגיוס בכנסת והפיצול 
בחברה החרדית, חשוב גם שנשמע מה יש לאנשים 
שנלחמים לאחות את הקרעים בחברה הישראלית. 
וגם איזה דברים עולים לנו בראש ומעניינים אותנו, 
כאשר אנחנו חושבים על חרדים. חיים שטיינברג יו"ר 
פרויקט שיח בשיחה מרתקת על חרדים וחילונים 

ומה שביניהם.
25 פעילים חר־  במסגרת התכנית, יש לחיים
דים בכל רחבי הארץ. הם מנחים קבוצות שיח 
וימי עיון לציבור החילוני. במסגרת המפגשים 
המנחים החרדים מנסים להכיר למשתתפים את 
הגוונים השונים שיש בחברה החרדית ולנפץ את 
הסטריאוטיפים שיש עליהם. את המפגשים הוא 
מקיים מול קבוצות משפיעים מהשירות הציבורי 
כמו קציני צה"ל ומשטרה. במקביל הוא פועל 
להשפיע גם על נערים בגילאי התיכון. "אני חושב 
שבעתיד כל אחד מהנערים האלה יגיע לאיפה 
שהוא שיגיע. עדיין החברה החילונית היא הרוב 
בישראל. כשהרוב יושב על כס השלטון המסחר 
וההנהגה כפי שקורה היום. וחלק גדול ממנו לא 

חמישים 
גוונים של 

האקטיביסט החרדי שחור
חיים שטיינברג מאמין 

שניתן להגיע לעתיד 
ורוד יותר ביחסים 

העדינים בין החילונים לחרדים בישראל  הוא לא בא להחזיר 
בתשובה אבל כן רוצה שיווצר פה סופסוף דיאלוג אמיתי בין שתי 

הקבוצות: "המטרה שלי היא לא להסביר את הדת, אלא לגשר"

יונה ליכטמן

"עדיין החברה החילונית 
היא הרוב בישראל, וחלק 

גדול ממנו לא מכיר את 
החברה החרדית, או 

מונע מכל מיני סטיגמות 
או סטראוטיפים, אז 

ההתנהגות היא בהתאם"

מכיר את החברה החרדית, או מונע מכל מיני 
סטיגמות או סטראוטיפים ותובנות שליליות שיש 

לו, אז ההתנהגות היא בהתאם", הוא אומר.
איך נראה סדר יום של המפגשים בתיכונים?
"לכל כיתה נכנס מדריך או מדריכה חילוניים 
של מחלקת חינוך בעמותת גשר. יחד עם מדריך 
חרדי של פרויקט שיח. זאת אומרת כבר הכניסה 
לכיתה מפילה כמה סטיגמות. כי נכנסים יחד 
לכיתה בחור חרדי לפעמים גם עם כובע וחליפה, 
יחד עם בחורה חילונית עם מכנסיים. כל התלמידים 
מתיישבים במעגל. אין אצלנו כזה דבר לשבת 

מאחורי שולחן. אין פה רשמיות. זה יותר שיח".
"בשלב הזה אנחנו מציגים את עצמינו. אנחנו 
אומרים להם תקשיבו אנחנו נעשה אתכם מה 
שנקרא שמש אסוציאציות. אנחנו כותבים במרכז 
הלוח את המילה חרדי ומבקשים מהתלמידים 
להגיד את כל האסוציאציות שעולות להם לראש. 
אנחנו אומרים להם הכל בסדר תתירו את הרצועה. 
ואז מתחילים להגיד דברים. שוויון בנטל, אנחנו 
לוקחים אתכם על הגב שלנו בנושא של המיסים. 

הדרת נשים ועוד הרבה מאוד נושאים".
תלמיד בתיכון מתמצא בכל הנושאים שציינת, 

מעניין?
"אז זהו. מסתבר שנער בתיכון בגיל 15 או 16 

־מכיר את הנושאים האלה. זה נכון שהם טעו
נים רגשית הרבה פחות ממבוגרים. כשאתה יוצא 
לפעילות כזאת עם אנשים בני 40 או 50 ברור 
שזה אחרת לגמרי. אבל גם בתיכונים הנערים 

לא פראיירים".
כאמור במהלך המפגש עם התלמידים חיים 
וחבריו סוקרים את הגוונים השונים שיש בחברה 
החרדית, כמו גם את התפיסות השונות ולעיתים 

אף המנוגדות בנושאי דת בקרב המגזר. 
־בסופו של דבר מה המסר שלך לאותם תל

מידים?
"אני אומר להם שכאשר אתם שומעים את המילה 
חרדים. או נחשפים לזה בטלוויזיה, בעיתון או 

בפייסבוק. תהיו יותר ביקורתיים. מישהו אומר 
לכם חרדים ככה וככה, תהיו יותר חכמים, תבינו 
שזה לא כזה פשוט. אם מישהו ספציפי, עשה משהו 
ספציפי, ברחוב מסוים בבית שמש. זה לא אומר 
שמיליון איש בישראל שמפוזרים על פני כל השטח 

של הארץ מתנהגים אותו הדבר".
אתה חושב שמפגש חד פעמי, מספיק על מנת 

להעביר מסר שכזה?
"כן, חד משמעית. אני חושב שגם אירוע שהיה 
שעתיים שלוש והוא היה חד פעמי בלבד, יש 
שינוי תפיסה. שינוי תפיסה זה לא אומר שכל מה 
שהתלמיד חושב נמחק, אלא חישוב מסלול מחדש. 
אני רואה את זה גם אצל התיכוניסטים וגם בקרב 
הקבוצות של המבוגרים. אנשים שואלים שאלות 

אחרות בסוף המפגש מאשר בתחילת המפגש".

מבית חסידי לעידוד צעירים לגיוס
26. הוא נולד למ־  חיים שטיינברג כאמור רק בן

שפחה חסידית בעיר אשדוד. כנער הם עברו לבני 
ברק ולמד בישיבת סדיגורה בעיר. כבר בגיל 20 
התחתן עם בת זוגו אתי. מעצבת אופנה מקצועית. 
כיום הוא מתגורר יחד שני ילדיו בשכונת רמת 
אשכול הירושלמית. הוא כיום חיים עובד במקביל 
במספר מסגרות חברתיות שמטרתן לסייע לשילוב 
החברה החרדית בישראל. בין היתר הוא עובד 
בגו'ינט ישראל שם הוא מקדם תכניות לחרדים 
באקדמיה ובשרות בצה"ל. הוא גם עובד בכיר 
במדרשה החסידית־ ישיבה תיכונית המשלבת 
לימודי ליבה בעיר החרדית ביתר עילית. כאמור 
ובחודש האחרון אף מונה לנהל את פרויקט גשר 
שיח מטעם עמותת גשר. בין לבין הוא סטודנט 
לתואר ראשון בניהול ומשאבי אנוש במכללת הדסה 
בירושלים. על מנת לקבוע זמן לראיון נאלץ חיים 
להעיף מבט ביומן הדיגיטלי של גוגל. "זה מציל 
לי את החיים הדבר הזה. אפשר לחשוב שאני ראש 

ממשלה." הוא אומר במבוכה.
הוא חרדי חסיד המשתייך לקהילת שבט הלוי של 

חיים שטיינברג
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הרב וואזנר. אך ביום יום הוא פועל ועוסק בנקודת 
התפר הישראלית. בין העולם החרדי לחילוני. 
מתוקף תפקידו כמנחה קבוצות שח וסיורים הוא 
שמע כבר את כל השאלות ואת חיצי הביקורת 
שיש לציבור בישראל על החברה החרדית. רוב 
השאלות המופנות אליו חוזרות על עצמם שוב 
ושוב. למרות זאת מעת לעת הוא נשאל שאלות 
שמצליחות להפתיע אותו. לדבריו שאלות מסוג זה 
נובעות מבורות ואי הכירות עם החברה החרדית.

יש לך דוגמא לשאלה שהפתיעה אותך? 
"אחד הסיורים בירושלים היה סיור עם קצינים 
בחיל האוויר. משהו כמו 150 קצינים וקצינות 
בחיל האוויר. בהחלט אפשר להגיד מלח הארץ. 
ואז איך שהוא עלה הנושא של שידוכים בחברה 
החרדית. אני מתאר להם תהליך של שידוך. ואז 
אחת הקצינות שואלת אותי: מה, חרדים אוהבים 
אחד את השני. בני זוג חרדים אוהבים אחד את 
השני? הייתי נורא מופתע מהשאלה. שאלה בעיני 
אפילו קצת טיפשית. אז אמרתי לה בציניות, לא. 
לנו יש דם כחול אין לנו רגשות. אין שמחה, אין 
אהבה ואין שנאה. אין שום דבר, אנחנו מכונות. 

אחרי מה שאמרתי, היא הבינה את זה". 
"זאת הייתה אחת השאלות היותר מפתיעות 
באיזשהו מקום. כי היא שאלה שאלה שבעצם לא 
קשורה לחרדים או לא לחרדים. זאת שאלה אנושית. 
רגשות לא נוגע לחרדיות. זו שאלה רלוונטית גם 
על זוג חילוני. למה היא שאלה את זה על חרדים".

בכל זאת השאלה הגיעה ממקום מסוים?
"זה מראה שהדבר הזה שנקרא חרדים צריך אצל 
חלק מהאנשים לעבור תהליך של האנשה. זאת 
אומרת זה כל כך רחוק מהעולם שלה, שהיא צריכה 
לעצור רגע ולהגיד לעצמה, רגע, הם אנשים. יש 
להם רגשות כמונו יש להם מחשבות כמונו. זה 

לא איזשהו עצם".
איזה עוד שאלות מעניינות מפנים אליך?

"יש שאלות שמופנות באופן אישי. אם הילד 
שלך יהיה חילוני, מה תעשה. אם הילד שלך יהיה 

הומו, מה תעשה. זה כבר לוקח אותך למקום אישי. 
אני מדגיש לפני זה שאני לא דובר של אף אחד. 
אני מבחינתי מפרשן את מה שאני רואה בחברה 
החרדית. ומשקף את זה אליהם. אני לא הוסמכתי 
על ידי אף גורם בחברה החרדית שאמר לי תשמע 
אתה הדובר שלי, אתה מייצג אותי. אני כן יכול 

להסביר על מה גדלתי ואיפה הייתי".
באיזה שאלות אתה לא מתעסק?

"יש לא מעט אנשים ששואלים שאלות בנושאי 
דת. אני פחות עוסק בזה. כי באמת המטרה שלי 
היא לא להסביר את הדת. אני עוסק בגישור בין 
חרדים לחילונים ברמה החברתית והסוציולוגית. 
להבין מי זה חרדים ומה זה חרדים. אני פחות 
עסוק בלהסביר למה בהלכות שבת מותר או אסור 
להדליק תאורה. זה נושאים שאנשים שואלים 

לפעמים, אבל אני פחות מתעסק בזה".
־מה אם כן הסוגיות המרכזיות שעולות במ

סגרת המפגשים?
"כל הסוגיות שאנחנו מכירים. החל מהמרחב 
הציבורי בשבת, כמו תחבורה ציבורית בשבת. 
יש את הנושא של השוויון בנטל. יש את הסוגיה 
של המיסים. וכל שאר השאלות נוגעות בהיכרות 
בכלל. מה זה ישיבה. מי לומד בישיבה. באיזה גיל 
הולכים לישיבה. בקבוצות שיש הרבה בנות הנושא 
של הדרת נשים והיחס לנשים בכלל, עולה הרבה".

"מטבע הדברים כאשר אתה עם תיכונים הנושא 
של השידוכים והזוגיות תופס נפח גדול יותר מאשר 
אצל מבוגרים. וזה טבעי שזה מעניין אותם יותר. זה 
פחות מעסיק קצינים שאני פוגש בצבא בגילאים 

מאוחרים יותר, או בכירים בשירות הציבורי".
בתקופה האחרונה חיים מקבל פניות מחברות 
עסקיות, בבקשה שיבוא להעניק לעובדים ולהנהלה 

־ימי הכשרה על הציבור החרדי. "זה קהל יעד שא
נחנו הולכים להתמקד בו יותר בשנים הקרובות".
מה האינטרס של מקומות העבודה ליצור 

אתכם קשר?
"תראה בסופו של דבר אנחנו מגיעים אליהם 

גם כפעילות פנאי להנהלה ולעובדים. זה מאוד 
מעניין. מלבד זאת הרבה מאוד מעסיקים נמצאים 
תמיד או כמעט תמיד, בסוג של מצוקות בכל מה 
שקשור לגיוס כוח אדם. ואין ספק שהחברה החרדית 
ומרכזי ההכוון יודעים לתת מענה, לפחות לחלק 

מאותם מקומות"..
מה האמת. אם רוצים לקבל חרדי לעבודה, 

צריך לבצע לשם כך התאמות?
"ברמת היום יום ברוב סוגי העיסוק והמסחר 

־אין שום דבר שצריך לעשות התאמה. היום חר
דים עובדים בכל מקום. באם זה משרדי ממשלה, 
בעיריות ובחברות היי טק. גברים עובדים עם 
נשים, נשים עובדות עם גברים. זה דבר שקורה 
במציאות. אני לא מכיר מקום עבודה שיש בו 

מטבח גברים ומטבח לנשים".
לדבריו מעסיקים, אומר שטיינברג, מפחדים 
להעסיק אדם חרדי בשל תפיסות שונות שעל 
פיהן יוצריך העסק להתאים את עצמו לאותו 
חרדי שבא לעבוד. על מנת לפתור את העניין 
הוא מציע למנהלי עבודה להבין שחרדי שמגיע 
אליהם לראיון עבודה אינו זקוק להתאמות שיעשו 
עבורו. "קודם כל עצם העובדה שחרדי מגיע לראיון 
עבודה במקום חילוני, יש בזה כדי להעיד שהוא 
מוכן ללכת לעבוד במקום כזה. אל תניחו דברים 

לפני ששאלתם או בדקתם", הוא אומר להם.
אתם  איך  תיאורטי.  תהליך  מתאר  אתה 
מוודאים שאכן לאחר אותם ימי הכשרה, אותם 

מקומות עבודה אכן יעסיקו חרדים?
"גשר בשנה האחרונה הבינה שהיא צריכה לקחת 
שלב אחד קדימה בנושא של התעסוקה. פרויקט 
שיח התרחבה ונפתח לוה גם צד שני אשר מתרכז 
בכל מה שקשור לתעסוקה. שזה אומר בעצם לפגוש 
מעסיקים ולעשות איתם איזשהו תהליך. מתהליך 
שבו הם לא מעסיקים חרדיים בכלל, ועד לשלב של 
קליטת חרדים בחברת התעסוקה. לצורך כך אנחנו 
מחברים אותם עם מרכזי הכוון חרדיים. כמו גם 
עם הגו'ינט ומשרד הכלכלה. ובעצם מביאים לשם 
חרדים שיעבדו שם, במטרה להעלות את שיעור 

התעסוקה".
מלבד בתיכונים, חיים עורך סיורים בבני ברק 
ובירושלים לקצינים בצה"ל ובמשטרת ישראל. 
את הסיורים בירושלים הוא עורךשה במאה שערים 
ובבית הכנסת הגדול של חסידות בעלזא. "אנחנו 
עושים שם קבוצות שיח ממש בתוך הבית כנסת. הם 
מסכימים להכניס אותנו. יש אפילו מישהו מטעמם 
שאומר כמה מילים על המקום. בבית הכנסת של 
הגברים יושבות נשים. הם יושבים בשני טורים גברים 
ונשים אחד ליד השני. אני בספק אם נשות בעלעזא 
היו פעם בבית הכנסת עצמו איפוא שהגברים. אבל 
בחורות חילוניות היו גם היו. אני בעצמי ראיתי כמה 

מאות במהלך השנים", הוא אומר )צוחק(.
בבני ברק הוא לוקח את כולם לסיורים באזור 
ישיבת פונוביז' שם עוצרים להביט בשיבת הדגל 
של הציבור החרדי. הוא מעיד על תרבות הסיורים 

־בישובים החרדים, הוא אומר, הפכה לכטרנד פו
פולרי. "תלך בחנוכה בבני ברק ברחובות הכי 
צפופים ועמוסים. תגלה שחמישים אחוז מהסיבה 
שהם צפופים, זה בגלל קבוצות חילוניות שבאות 
לסייר שם. לראות מה זה חרדים מקרוב. לפגוש 

ולהכיר, זה מאוד פופולרי".
בסופו של דבר חיים מקווה שבזכות המעטפת 
של סיורים וקבוצות שיח לקצינים תיכוניסטים 
ומקומות תעסוקה. החברה החרדית תשתלב יותר 
בחברה הישראלית. שיעורי התעסוקה יעלו. מעבר 
לכך חיים חושב שגם ללא אינטרס מובהק יש 
צורך בקיום המפגשים. "אני חושב ששנאה ובורות 
זה לא דבר בריא. בכלל ברמת ההתנהלות היום 
יומית. אם זה נער אם זה בן אדם מבוגר". הוא 
מאמין שהמשך השיח בין המגזרים תגרום לחברה 
להכיר יותר את הציבור החרדי על גווניה, ותסייע 
לשני הצדדים להמשיך לגרום למדינה להתפתח".

מה התוכניות לשנים הקרובות?
"אנחנו שואפים תמיד להגדיל את כמות האנשים 
שעוברים פעילות אצלנו בכל שנה. כדי באמת 
להשפיע כמה שיותר. בסופו של דבר המטרה היא 
להוריד את חומות האיבה והבורות, ולא מספיק 
לעשות את זה עם מעט אנשים, צריך כמה שיותר 

אנשים לזה",, הוא מסכם.  

"המסר שאני מעביר 
לאנשים: כאשר אתם 
שומעים את המילה 

חרדים, תהיו יותר 
ביקורתיים. זה לא אומר 

שמיליון איש בישראל 
שמפוזרים על פני 

כל שטח של הארץ 
מתנהגים אותו דבר" 

"אם תסתובב בבני 
ברק תגלה ש-50% 

מהסיבה שהעיר 
צפופה כל כך הודות 

לקבוצות חילוניות 
שבאות לסייר שם"

צילום: אוסף פרטי שטיינברג )מימין עם כיפה שחורה( בסיור לחילונים, ביניהם הזמרת קורין אלאל בגבעת ישיבת פונוביז' בבני ברק 
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ג׳אגלינג, אש וצבע אדום
אוריה טרקל. בן 23, סטודנט 

לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל.

העיסוק שלי: "אני בעיקר עושה שמח! העיסוק 
שלי זה להטוטים ואני מלמד בקרקס. אני מופיע 

־במופעי ג׳אגלינג ואש, עושה דמויות שטח וכ
מובן לזרוק הרבה דברים בוערים באוויר ולקוות 

לתפוס אותם".
איך הכל התחיל: "כשאבא שלי קנה לי שלושה 
כדורים ולימד אותי לזרוק אותם ולהפיל בלי סוף 
)נו ומידי פעם גם לתפוס( ומאז התאהבתי בזה. 

אני משתדל לזרוק כל דבר שבא ליד".
שילוב לימודים עם עבודה כזאת: "זו העבודה 
המושלמת בשבילי כי אני עצמאי, הבוס של עצמי, 
כך שבתקופות עומס בלימודים אני עובד פחות. 
עיקר העבודה זה באזור החופשים שבהם יש הרבה 

הזמנות למופעים בישובים, מתנסי״ם וקייטנות 
וזה יוצא בדיוק בתקופת מבחנים אז אני משחק 
עם לוח הזמנים שלי ויוצא שבבוקר אני עובד 

ובערב לומד".
עבודה שמשתלמת כלכלית? "כמו כל עבודה 
במיוחד בתחום האומנות מדובר בזירה לא קלה, 
סך הכל יש הרבה ביקוש במיוחד כשאתה מוצלח."

אתגר אחד מעבודה זו:"הופעתי פעם במרכז 
שיקום בו הצופים לא יכלו למחוא כפיים בשל 
מוגבלויות וכחלק מהמופע צריך להרגיש את 
הקהל, להבין אם הוא אוהב את מה שהוא רואה, 

־לנסות לקלוט איזה חוש הומור מתאים ובסי
טואציה כזו קשה מאוד כשאין פידבק אבל בסופו 
של דבר ניתן היה לראות בעיניים שלהם את 
הרגשות והתחושות. במקצוע כזה צריך לדעת 

־להמשיך לעשות את העבודה גם כשאין מי שי
עודד אותך."

חוויה מיוחדת: "במהלך מבצע 'צוק איתן', 

תקופה של קייטנות קיץ, באזור עוטף עזה 
בוטלו הרבה מופעים כי אומנים פחדו להגיע. 

־החלטתי ללכת להופיע בדרום כדי לחזק ול
שמח את הילדים. באמצע המופע כשאני רוכב 
על חד אופן וזורק לפידים בוערים באוויר, 
הייתה אזעקת צבע אדום בקולי קולות, שכבנו 
כולנו על הרצפה ואני פתאום שם לב שאני 
במצב שכיבה ומנסה לאזן לפיד בוער על האף, 
הילדים לא הפסיקו לצחוק, בשבילי זה שווה 

יותר מכסף."
שאיפות לעתיד: "תמיד חלמתי להופיע בשפה 
זרה, מול אנשים ששונים ממך בתרבות כי היופי 
במקצוע מסוג זה שהקהל תמיד שונה ואני בתור 
איש מקצוע צריך לדעת ״לקרוא״ את הקהל, להבין 

־מה הם רוצים ואוהבים, זה אתגר. אבל תכלס הח
לום הכי גדול שלי זה להצליח לעלות מהקמפוס 
התחתון לעליון כשאני רוכב על חד אופן בלי 

למות מאי ספיקת חמצן."

נוי גדו

הרוויח
לאחרת

יש סטודנטים וסטודנטיות שלמרות לחצי הלימודים ולוחות הזמנים הקשוחים 
מצליחים למצוא תעסוקה מעניינת, לעתים יוצאת דופן. ישנם יחידי סגולה שעובדים 

בעבודות לא שגרתיות ומצליחים לשלב את העבודה יחד עם הלימודים באקדמיה 
הסטודנטים שאינם מסתפקים במכירות ב"קרנף" או במלצרות
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הנמר הלבן מתאבק מגיל 15 
אריאל מורחובסקי, בן 26, סטודנט 

למנהל עסקים ושיווק במרכז 
'הבינתחומי'.

העיסוק שלי: "אני מתאבק בהופעות דו־חודשיות 
תחת שם הבמה "הנמר הלבן". בליגת ההאבקות 
הישראלית )המקבילה הישראלית לWWE(. יחד 
עם זאת אני גם מפיק וכותב את ההופעות ומאמן 

קבוצה של כ־ 20 בני נוער ובוגרים."
איך הכול התחיל: "זה לגמרי חלום ילדות. 
ראיתי WWE בתור ילד ובגיל 13 גיליתי שיש גם 
ליגת האבקות בארץ אז התחלתי ללכתי להופעות. 
כעבור שנתיים נפתח בית ספר להאבקות בתל 
אביב וישר נרשמתי. כמובן שההורים לא תמכו 
בזה כי אף הורה לא רוצה שהילד שלו יחטוף מכות 
אבל כיום הם מבינים שזה ממש ספורט לכל דבר."

שילוב עם הלימודים: "מאוד מורכב לשלב את 
זה עם הלימודים כיוון שזה מאוד תובעני. אני 
גם צריך להתאמן בזירה, לאמן, להתאמן בחדר 
כושר, לעקוב אחרי מה שקורה בעולם, להפיק את 
ההופעות וללמוד, אבל זה עניין מרכזי בחיים שלי 

שבלעדיו לא הייתי מי שאני."
עבודה אחרי הלב או אחרי הכסף: "אין ספק שזו 
עבודה חד משמעית אחרי הלב. אין שכר בזה, אבל 
זה שווה יותר מהכול. זה הסיפור האמיתי בחיים 
שלי, זה מה שמגדיר אותי, זה מביא לי סיפוק 
ותעצומות שלא הייתי מקבל משום עבודה אחרת."
אתגר אחד מעבודה זו: "בעיניי הציבור זה 
נתפס כמשהו שלילי, חובבני, אלים ולא מקצועי. 
הרבה פעמים אני ראה את עצמי כנציג של הענף 
שצריך להסביר את יתרונות ההיאבקות ולמה 
אנשים לוקחים בזה חלק. אני רואה את העיסוק 
בזה כהחדרת ביטחון עצמי עבורי ועבור כל ילד 

שצופה או לוקח בזה חלק." 
חוויה מיוחדת: "כל העיסוק סביב הנושא זה 
מדהים, גם הטיפוח של כל המתאמנים, האווירה 

־המשפחתית שנוצרה עם כל המתאבקים והמ
תאמנים וגם ההופעות שלנו שכוללות אווירה 
מטורפת והערצה. נקודת השיא היתה כשהופענו 
בהיכל שלמה בתל אביב מול קהל של מעל 1000 

איש בשידור חי בספורט 5, זה הדבר האמיתי."
שאיפות לעתיד: "מאוד הייתי רוצה לעסוק 
בזה, אבל אני כבר לא רואה את זה קורה. היום 
אני מחפש את עצמי בעולם הפרסום, בקו ישיר 
למה שאני לומד. החלום זה ליצור תוכן טלוויזיוני 
קבוע שיוכל להגדיל את הליגה ושהמתאבקים 
יוכלו להפוך את התחביב לעבודה. ובכלל, אני 
רוצה שאנשים יפנימו שזה ספורט לכל דבר ושזה 

יקבל את המעמד והבמה הראויים. "

להדליק את הרחבה בריקודים
שרי יהל, בת 26, סטודנטית לתקשורת 

דיגיטלית באוניברסיטת אריאל.

העיסוק שלי: "אני עובדת בחברה שנקראת 
"SugarDance" , רקדנים לאירועים. אנחנו מגיעים 
לאירוע, כל סוג של אירוע כמו אירועי חברה, בר/

בת מצווה וחתונות, אנחנו משמחים את כל האורחים, 
דואגים שכולם יהיו ברחבה, ירקדו וייהנו מהאירוע."
איך הכול התחיל: "נפגשתי עם המנהל שלי 
בחתונה, הוא ראה שאני לא זזה מרחבת הריקודים 

־ושם הוא הציע לי להצטרף למשפחת 'שוגרדא
נס'. אמנם זה לא חלום ילדות, אבל אין לי ספק 

שנולדתי לעבודה הזאת."
שילוב העבודה עם הלימודים: "זה לא קל, כי 
לרוב מדובר על עבודה בלילה, אני חוזרת מאוחר 
ואז למחרת צריכה לקום ללימודים. יש בעבודה 
הזאת משהו שקצת מנתק אותי מהלימודים, מרענן. 
חוץ מזה, הכי כיף לשים שמלה, עקבים, להתאפר 

ולצאת לרקוד."

עבודה אחרי הלב או אחרי הכסף: "זה בהחלט 
ממש לא עבודה אחרי הכסף. היה לנו מקרה אחד 
שהיינו סמויים באירוע וסוכם שהיינו אמורים 
לעבוד שלוש שעות. בתום השלוש שעות, ראינו 
שאם אנחנו יורדים מהרחבה, הרחבה תתרוקן אז 
נשארנו עוד שעתיים וחצי. האושר שאנחנו מסיבים 

לבעלי השמחה שווה בהרבה יותר מכסף."
אתגרים בעבודה: "בעיקר באירועים בהם אנחנו 
סמויים. אנחנו צריכים לרקוד, להרקיד ולעשות 
שמח מבלי שידעו מי אנחנו. להכניס אנרגיות 
ולגרום לכולם להצטרף אלינו לרחבה. נשמע 

בלתי אפשרי? לא אצלנו."
בעתיד זו קריירה או רק תחביב: "משמחת 
באירועים זה דרך חיים. מעבר לכך, אני עכשיו 
מתעסקת בתחום השיווק בדיגיטל של החברה. אני 
מנהלת את אתר החברה, עוסקת בשיווקה ומנסה 
שישמעו עלינו כמה שיותר. עניין השיווק זה בדיוק 
מה שאני לומדת, כך שיוצא שאני מתעסקת בזה 

כבר עכשיו בחברה."
"הצלחנו לקבל הז־  שאיפות לעתיד בעבודה:
מנה לאירוע בחו"ל אז אני מקווה שנזכה לעוד 
אירועים כאלו. כמובן גם להצליח בתחום הפרסום 

של החברה."

לראות את החיים דרך עיני העיוורים
אביגיל ישועה, בת 25, לומדת 

תקשורת באוניברסיטת אריאל.

העיסוק שלי: "אני עובדת ב 'אבוקת אור', עמותה 
המסייעת לעיוורים וללקויי ראייה בעליי צרכים 
מיוחדים. לעמותה יש מרכז יום שיקומי־טיפולי 
המעניק תוכן ותעסוקה מותאמים עבור כל אחד 

מהחניכים. בנוסף, העמותה מפעילה מערך דיור 
בקהילה, ובכל דירה מתגוררת קבוצה קטנה של 

דיירים באווירה משפחתית."
"זה ממש אפש־  השילוב בין העבודה ללימודים:

רי, ובעיניי זאת עבודה שמתאימה גם לסטודנטים 
מכיוון שבמערך הדיור של האבוקה יש צוות של 
מדריכות/ מדריכים אשר עובדים במשמרות שלרוב 
קבועות, לכן כל אחד יכול לשבץ את עצמו בימים 

בהם הוא לא לומד."
עבודה אחרי הלב או אחרי הכסף: "אתה חייב 
בעיקר לאהוב את הדיירים ואת מה שאתה עושה. 
מכיוון שהתשלום שעתי, אז זה כמובן תלוי בהיקף 
השעות בהן אתה עובד. אפשר לומר בפשטות 
שזאת לא משכורת של הייטק. ועדיין, הרווח שם 

מספק בצורה אחרת."
אתגר בעבודה: "בתקופות שעבדתי שם סביב 
השעון ניתן לומר בוודאות שלקחתי איתי את 
העבודה הביתה. כשאתה עובד צמוד עם אנשים 

־אז אתה נקשר מאוד ואוהב, ולפעמים הייתי מת
עסקת בזה יתר על המידה וזה לא תמיד בריא. 
בנוסף, הדירה היא הבית של הדיירים לכן הצוות 
ממש מנהל משק בית וכמו בכל בית, תמיד יש 
חוסרים ודברים שצצים ברגע האחרון. אבל הצוות 
של האבוקה ממש מסור ותמיד יש לך גיבוי ככה 
שתמיד מצליחים לפתור את הבעיות ולשמור על 

שגרת הדיירים."
חוויה מיוחדת: "באופן מאוד אירוני, הם פתחו 
לי נתיב ראייה חדש לחיים. דרך העיניים שלהם 
הכול ברור, אמיתי ונטול בולשיט, מכיוון שהם 
רואים את החיים דרך מסגרת שונה שאינה כוללת 

קודים חברתיים."

לפעמים זה מגיע לקללות 
שוהם מלכה, בן 27, לומד הנדסאות 

בניין באוניברסיטת אריאל.

:העיסוק "שופט כדורסל במרחב תל אביב בלי־
גות קט־סל עד ליגה א' בוגרים. במהלך כל שנה 
אני עובר בחינות כושר וחוקה, שבאים להבטיח 
שאני אוכל לבצע את תפקידי על הצד הטוב ביותר 

בזמן המשחק."
כך זה התחיל: "זה לא היה חלום ילדות, פשוט 
תמיד אהבתי כדורסל, ולאחר שהבנתי שבתור 

־שחקן כנראה ולא אשחק בליגת העל, שיפוט הכ
דורסל נראתה כדרך שאוכל להיות מחובר לענף 

ולאהבת המשחק."
"זו עבודת  שילוב בין הלימודים לעבודה: 
חלומות לסטודנטים כיוון שכל משחק, כולל זמן 
ההגעה שלי, לוקח בערך שעתיים. זה מפנה לי 

זמן להתעסק בלימודים או בעיסוקים אחרים."
עבודה אחרי הלב או אחרי הכסף: "הסיבה 
העיקרית שהתחלתי לעסוק בעבודה זו, היא אהבה 
לענף הכדורסל, כך שזו עבודה אחרי הלב. להיות 
שחקן כדורסל לא התמזל לי ולכן חיפשתי איפה 
אני אהיה הכי קרוב למקצוע. כיום, אחרי שבע 
שנים בתחום, אני גם מציין שהכסף משחק קצת 

תפקיד בעניין."
אתגר בעבודה: "בתור שופט, כל שריקה שלך 

משפיעה על המשחק, ובחלק מהמקרים, שחקנים 
לא מקבלים את השריקות שאתה לוקח, אז האתגר 
העיקרי מבחינתי הוא לגרום להם להבין שאתה 
שם על מנת שהמשחק יעבור על הצד הטוב ביותר 
ולא על מנת להטות אותו. זה לא כיף שכמזלזלים 
בכושר השיפוט. לעיתים זה מגיע גם לקללות".
"יוצא לי לעבוד הרבה עם שח־  חוויה מיוחדת:
קנים נורא צעירים מגילאי 14־11. כשופט, אתה 
נתפס בעיניהם כדמות סמכותית. אני משתמש 
בזה ככלי שעוזר לי להקנות להם ערכים של 
כבוד לאחר, ספורטיביות, משמעת ועוד ערכי 

בסיס שחשוב להטמיע בגילאים האלה."
"להתקדם הלאה, לעלות  שאיפות לעתיד: 

לליגה ארצית."

הקפדה על תפרים מדויקים וישרים
מרגריטה סמטנין, בת 28, לומדת 

תקשורת באוניברסיטת אריאל.

העיסוק: "בזמני הפנוי אני תופרת שמלות ערב 
לאירועים וכדומה, וזה אחרי שלמדתי את הכול 
לבד מהאינטרנט. אני תופרת הכל ידני ,ללא 
מכונת תפירה בכלל. לצערי העסק שלי עדיין 

לא עבודה."
איך הכול התחיל: "דמיינתי שמלה מסוימת 
שרציתי אבל לא מצאתי בחנויות. זה משהו שאני 
שומעת הרבה בקרב בנות שיש להן מודל לשמלה 
בראש אבל בפועל אין את השמלה, לכן החלטתי 

לתפור בעצמי את השמלה."
שילוב העבודה והלימודים: "עבודה מסוג זה 
לא קלה בכלל. אני מוצאת את עצמי בעומס בין 
הלימודים והעבודה ובגלל העומס לא נשאר לי 
הרבה זמן לתפירה. תפירה של כל שמלה לוקחת 
לי משהו כמו חודשיים־שלושה. התפירה ידנית 
ואני מתעסקת בכל תפר הכי קטן שיש אז זה 

מאריך את זמן העבודה גם."
עבודה אחרי הלב או אחרי הכסף: "זו עבודה 
אחרי הלב. בלי שום ספק. התחלתי עם התפירה 
ממש לא מזמן ולכן אין לי היקף של כמויות בגדים 
כדי למכור אבל אני מאמינה שביום מן הימים זה 

עסק שגם יעשה כסף."
אתגר בעבודה: "ללמוד לבד הכול. זה מתחיל 
בלימוד כל סוגי הבדים ודרכי העבודה איתם, וכלה 
בתפירה עצמה. אני מאוד פרפקציוניסטית ולכן 
חשוב לי לשים לב שהתפרים מדויקים וישרים, 
כך שבסוף לא יבדילו אם מכונה תפרה את זה או 

שזו הייתה תפירה ידנית."
חוויה מיוחדת: "תהליך יצירת הבגד הוא חוויה 
וכיפי. אבל כמובן שמוצר הסופי הוא זה שמפסק. אני 
הכי נהנית מהמחמאות של אנשים כשרואים אותי 
בשמלה ושואלים 'איפה קנית את זה?'. וגם כף להיות 
ייחודית ולייצר בגדים לפי האהבה שלי לאופנה."

בעתיד זו קריירה או תחביב: "קריירה לדעתי 
לא תצא מזה, כי אני לומדת ומתעניינת בתחום 

־הכתיבה והעיתונות בתקשורת, ומאחלת לעצ
מי להצליח יותר בתחום הכתיבה. כנראה שעסק 

התפירה יישאר כתחביב."
שאיפות להמשך בתחום התפירה: "אני מקווה 
ביום מן הימים לפתוח חנות בוטיק קטנה ובה שמלות 
מעשה ידי שיהיו במחירים נגישים ונוחים לאנשים. 
המטרה שלי היא לא ליצור רווחים מרובים אלא הסיפוק 
שלי הוא להעניק לכל אישה, בכל מצב כלכלי, את 

האפשרות להרגיש נשית ומיוחדת." 

וין
 ל

לון
 א

ם:
לו

צי
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ין זה סוד שבשנים האחרונות האחרונים א
מדינת ישראל סובלת מדינת ישראל 
מתדמית פוליטית בעייתית וסופגת 
ביקורת רבה בעולם. אך עם התרבות 
הביקורת מתרבים גם אלו שנחלצים 
להגנתה, והיום ניתן למצוא עשרות ארגוני ופעילי 
הסברה אשר משקיעים את מיטב זמנם ומרצם 
במטרה לשפר את תדמיתה של ישראל. רבים מהם 
מעבירים שיחות והרצאות בארץ ובחו"ל, חלקם 
מתראיינים לתקשורת וכולם, ללא יוצא מן הכלל, 
לא שוכחים חלילה את הרשתות החברתיות. רן 
בר־יושפט הוא אולי הדמות האידיאלית למשימה 
זוייצוג שלהם. יש שיעזו לקרוא לו "קלארק קנט 
הישראלי"; ביום הוא סמנכ"ל "פורום קהלת", 
)מכון מחקר למדיניות(, ובלילה )ובעצם בכל שעות 
היממה( הוא עוטה עליו את גלימת "פעיל ההסברה" 

ויוצא להגן על מדינת ישראל.
איך בעצם הגעת לעולם ההסברה? מה הניע 

אותך?
"שירתתי בצבא ביחידת 'מגלן' והשתתפתי 
בהרבה פעילויות מבצעיות שעבורי היו הדבר הכי 
מוסרי שיש, אבל הרבה אנשים בעולם, מסתבר, 
רואים את זה הפוך. אחרי השחרור יצאתי למחנה 
קיץ בארצות הבריתה"ב וגיליתי שם שהרבה מאוד 
אמריקאים לא אוהבים אותנו וחושבים עלינו דברים 
שליליים. די מהר הבנתי שזה כתוצאה משקרים 

־שהם שומעים על ישראל, בין אם זה בכלי תקשו
רת אנטי־ישראליים ובין אם זה באוניברסיטאות 
ובמכללות שהם לומדים בהן. החלטתי שאני חייב 
להילחם בזה והצטרפתי להכשרת סוכני הסברה 
מטעם ארגון 'Stand With Us'. בהמשך יצאתי 
לשיחות בחו"ל מטעמם ובעקבות זאת כתבתי את 

הספר 'טסתי לדבר על ישראל'".
ומה אתה עושה היום? מה כוללת הפעילות 

שלך בתחום?

"בחו"ל אני נפגש עם הרבה ארגונים ופעילים 
־וממשתתף בפאנלים על ישראל בכל מיני מקו

מות, רובם דווקא אנטי־ישראליים. בארץ אני נותן 
הרצאות בכל מיני מקומות וגם מתראיין לרשתות 
תקשורת זרה. אבל למרות הלו"ז העמוס, אני עושה 
הרבה ימי מילואים בשנה ומבחינתי הם תמיד יהיו 

בעדיפות ראשונה".
אתה פועל מטעם ארגון כלשהו? עצמאית?

"אני פועל לשיפור תדמית ישראל מטעם עצמי, 
לא בשם אף אחד אחר. אני לא חלק מאיזשהו ארגון 
הסברה אלא עושה את זה לבד, בזמני הפנוי. זו 
לא העבודה שלי, אני עובד בכלל כמשפטן במכון 
מחקר, אבל אני עושה את זה כי אני רואה כמה 

זה חשוב ונצרך".
־בהקשר הזה, יש דבר מעניין שקורה בש

נים האחרונות. לצד ארגוני ההסברה הותיקים 
צומחים יותר ויותר פעילי הסברה עצמאיים, 

הפועלים בעיקר לבד. מה דעתך על התופעה?
"זה דבר נפלא בעיניי. זה מראה כמה כל אחד 
ואחד מאיתנו יכול לעשות ולתרום בנושא הזה. זה 
כמובן לא חייב להיות בפרונט או מול המצלמה, כי 
הרי לא כולם אוהבים את זה או יודעים לעשות את 
זה טוב. אבל אחד יודע עיצוב גרפי, אחר עריכת 
וידאו, ובשורה התחתונה כל אדם יכול לתרום 

ולפעול דרך מה שהוא טוב בו".
וארגוני ההסברה, הם עושים עבודה טובה 

לדעתך?
"אני אגיד לך את האמת, לדעתי גל גדות עושה 
הסברה טובה יותר לישראל מרוב הארגונים, כי 

־אנשים מסתכלים עליה ואומרים 'זה ישראל ויש
ראל זה טוב'. כמובן שבארגוני ההסברה יש הרבה 
אנשים מצוינים שעושים דברים נהדרים, אבל יש 
דבר אחד בתחום הזה שחשוב תמיד לזכור־ אסור 
להפוך אותו ל'יום במשרד', אלא תמיד לראות בו 
שליחות. כמו מילואים־ זו לא עבודה, זו שליחות. 

כמובן שמי שזו התשוקה שלו ורוצה לעסוק בזה 
־בחיים־ מעולה, שיעשה את זה, אבל תחושת הש

ליחות חייבת תמיד להיות הבסיס".
־"אחת השאלות המרכזיות העומדות בבסיס ההס

ברה הישראלית, היא אילו מסרים כדאי להעביר 
בנוגע לישראל. יש האומרים כי חובה לרכז את 
המאמץ אל מול ארגונים אנטי־ישראליים, אחרים 
סוברים כי יותר חשוב לדבר על זכויותינו בארץ 
וישנם גם המעדפים להתמקד במסרים בסגנון 
"ישראל היפה". בר־יושפט נחרץ מאוד בנוגע 

־למסרים הקריטיים מבחינתו. "אנחנו חייבים לה
בין שיש זירה של 'Hasbarah' )ההטעמה הלועזית 
במקור, ז.פ.( ויש זירה של לחימה, ומי שפועל רק 
בזירה הראשונה מפסיד בשנייה לחלוטין. לצערי 
אין מספיק אנשים היום שנמצאים בזירת הלחימה, 

ולכן אני משקיע הרבה זמן ומאמץ בשביל זה".
Hasbarah' שמת־ 'אתה חושב שמסרים של 
מקדים בהצגת הפנים היפות של ישראל פחות 

חשובים?
"זה לא שהם פחות חשובים, אבל כשמישהו 
מאשים אותך בהרג ילדים חפים מפשע אתה לא 
יכול לענות לו 'אבל אנחנו סטרט־אפ ניישן', זה 
פשוט לא לעניין. מצד שני, עם יפנים שבאים 
לסיור בישראל דווקא כן מתאים לדבר על הייטק. 
יש מסרים שונים שצריך להתאים לקהלים שונים".
־הרבה אנשים מתנגדים לעצם המושג "הס

ברה". אתה מסכים איתם? יש לך הצעה למילה 
אחרת?

"אני מסכים איתם לחלוטין. הסברה זו לא מילה 
טובה כי היא מעמידה אותנו בעמדת נחיתות, זה 
יוצר תחושה מראש כאילו אנחנו לא בסדר ולכן 
אנחנו צריכים 'להסביר' את עצמנו. אני מעדיף 
להגיד 'שיפור תדמית ישראל'. אפשר גם 'שיווק', 
'מיצוב' או משהו אחר, העיקר לא לצאת מתוך 

נקודת מוצא נחותה של התגוננות".

הסברה בעידן הרשתות חברתיות
אתה מרבה להתראיין לתקשורת זרה. מדובר 
בדרך כלל ברשתות תקשורת שנחשבות לפרו־

ישראליות?
־"לא, להפך! בדרך כלל אני מתראיין דווקא לר

שתות עוינות כלפי ישראל, כמו לדוגמה הטורקית 
והרוסית. חשוב כמובן להתראיין גם לכלי תקשורת 
ידידותיים כמו 'פוקס ניוז', אבל אני מרגיש צורך 
הרבה יותר גדול להתראיין לאנטי־ישראליים. 
לצערי אין מספיק ישראלים שמוכנים לעשות 
את זה, וזה חבל מאוד, כי שם בדיוק נמצאת זירת 

הלחימה שדיברתי עליה".
בטח תוקפים אותך שם הרבה כמי שבא לייצג 
את ישראל. איך אתה מצליח במצב כזה ליישם 

את הגישה הזו של 'לא להתגונן'?
"אתה צודק, במצבים כאלה זה הרבה יותר קשה 
כי המגיש באולפן מציג סיפור, שואל אותך שאלות, 
הרבה מהן באמת תוקפניות, ואין לך ברירה אלא 
להתגונן ולענות עליהן. הרבה פעמים ההתקפות 
האלה מלוות בשקרים גסים, ובמקרים כאלה, 
למרות שאני כועס על השקר, אני עונה להם עם 
חיוך שהם טועים. קח לדוגמה את המטוס הרוסי 
שהופל בסוריה על ידי טילים סוריים. מאשימים 
אותך שישראל הפילה אותו ואתה להסביר להם 
שעובדתית זה פשוט לא מה שקרה. זה הרבה קשה 
יותר ממה שזה נשמע. מצד אחד חשוב לך להציג 
את האמת ולהגן על ישראל, אבל מצד שני אתה גם 
לא רוצה לצאת למלחמה עכשיו עם רוסיה. אתה 
נאלץ להתהלך על חבל מאוד דק וחייב לענות 

בצורה הכי דיפלומטית שאפשר.
"אבל במצבים בהם יש באולפן פאנל כלשהו 
או כמה מרואיינים, אני תמיד מבקש לדבר ראשון 
כדי להיות זה שיכתיב את השיח. באופן הזה אני 
מיישם את 'ההגנה הכי טובה היא התקפה'. אני 
לא נאלץ 'להסביר' ולהתגונן אלא פותח בתקיפות 

"ההגנה הכי 
טובה היא

התקפה"
במחנה קיץ בארצות הברית גילה רן בר־יושפט שאמריקנים רבים לא 

אוהבים את ישראל וניזונים משקרים בתקשורת ובאקדמיה  מאז הוא 
מרבה להתראיין לרשתות תקשורת זרה, להרצות בארץ ובחו"ל על 

ישראל ואף כתב על כך ספר  ישבנו לשיחה על "Hasbarah", ארגוני 
שמאל, המלחמה ב־BDS ואיך ניתן לשפר את תדמיתה של ישראל

זאבי פילזר
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ובנחרצות ומאלץ את הצד השני לעשות את זה".
לדעתך אתה מצליח בדרך הזו לשנות מעט 

תפישות של 'העולם' כלפי ישראל?
"קודם כל חשוב להבין משהו. מצד אחד אין 
ספק שהסיקור שמדינת ישראל מקבלת בתקשורת 
העולמית, הוא חסר פרופרציה מבחינת הגודל שלה 
ומבחינת כמות הישראלים שיש בעולם. אבל מצד 
שני צריך גם להבין שזה עדיין מעט מאוד ביחס 
לכל החדשות שיש. זה יוצר מצב שהאדם הפשוט 
והממוצע בארה"ב לא באמת יודע הרבה על מה 

שקורה פה, זה לא מעניין אותו סתם ככה.
"יש את תפישת ה'חמש־תשעים־חמש' שאני 
מאוד מסכים איתה. יש בעולם את חמשת האחוזים 
שתמיד יתמכו בישראל ומנגד אליהם יש את 
חמשת האחוזים שתמיד יתנגדו לנו, לא משנה מה. 
ביניהם קיים ה'רוב הדומם', של תשעים האחוזים. 
הוא לא יודע הרבה על ישראל, הוא מגיע מתוך 
נקודת מוצא אובייקטיבית כלפינו בסך הכל, והוא 
קהל היעד העיקרי שאותו אנחנו מנסים לשכנע. 
אם אנחנו מצליחים? לא מספיק. אבל אם נתחיל 
יותר להתמקד במלחמה על תדמית ישראל על 

פני רק 'Hasbarah', לאט לאט נצליח".
־זה לא סוד שפעמים רבות ה"הסברה הפל

שתינית" מצליחה הרבה יותר מאיתנו. למה 
לדעתך זה קורה ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם 

כדי להשתפר?
"יש לזה שתי סיבות עיקריות. הראשונה היא מה 
שנהוג לכנות 'משחק סכום אפס'. יש בסיפור הזה 
צד טוב וצד רע, וכרגע ישראל נתפשת כצד הרע. 
כשחמאס מפרסם תמונה של ילדים מתים בעזה, 
אנחנו לא יכולים פשוט להגיד 'סליחה, ניסינו לא 
לפגוע'. אנחנו חייבים, בתקיפות, לתלות בו את 
האשמה על כך שהוא משתמש בהם כמגן אנושי. 
אנחנו צריכים לשנות את נקודת המוצא שלנו 
מהתגוננות לעמידה על שלנו כדי לאזן את המשחק.

"והסיבה השנייה, ואולי היותר חשובה, היא 
שהתעוררנו מאוחר. מצד אחד מעולם לא היו 
לישראל יחסים בינלאומיים טובים כמו היום, אבל 
בקרב התודעתי אנחנו מפסידים. אנחנו מפסידים 
כי עד לאחרונה לא הבנו בכלל שאנחנו בקרב, וגם 
עכשיו שזה מתחיל לחלחל־ אנחנו מגיבים לאט 
יותר מה'יריב' שלנו. כמו שאמרתי קודם־ אנחנו 

חייבים להתחיל להילחם, ויותר ברצינות".
את הראיון אנו עורכים בקמפוס העליון של 
אוניברסיטת אריאל. האוניברסיטה מונה כיום 
קרוב ל־17,000 ]לבדוק את המספר - הוא לא 
מדויק[ תלמידים וממשיכה להתפתח במהירות, 
אך לא תמיד היה זה כך. עד לפני שנים אחדות, 
מטעמים פוליטיים, היא טרם הוכרה כאוניברסיטה, 
ועד היום קיימת באקדמיה התנגדות רבה לקיומו 
של המוסד בעיר אריאל. "לדעתי, עצם הקיום של 
מוסד אקדמי גדול ביהודה ושומרון, הוא אמירה 
מצוינת של מדינת ישראל", אומר בר־יושפט. "הרי 
אם אנחנו מאמינים שהאדמה הזו שייכת לנו, אין 
שום סיבה שלא נוכל לבנות עליה אוניברסיטה. 
עד כמה שזה נשמע מצחיק, כמו שלאמריקאים 
מותר ללמוד באמריקה ולאנגלים באנגליה־ כך 

גם ליהודים מותר ללמוד ביהודה".

מדינת ישראל VS ארגוני החרם
לא רק בעולם יש ביקורת נגדנו בנוגע לשטחי 
יהודה ושומרון, ישנם לא מעט ארגוני שמאל 
במדינה, כמו "בצלם" ו"יש דין", שנלחמים 
למען הקמת מדינה פלשתינית בשטחים אלו. 
מה דעתך עליהם? אתה חושב שהם פוגעים 

במאמצי ההסברה של ישראל?
"לדעתי, בכנות, הם בכלל לא שמאל. הם סתם 
אנטי־ישראלים. באופן כללי זו בעיה ש'שמאל' 

־הפכה להיות מילת גנאי. יש בשמאל הרבה אנ
שים טובים וערכיים שאמנם יש לי מחלוקת 

אידיאולוגית איתם בכל מיני נושאים, אבל אני 
־יודע שהם רוצים בדיוק כמוני בטובתה של המ

דינה. בניגוד אליהם, יש פה אנשים שממש לא 
מעוניינים בטובתה של המדינה, והם משקרים 
במצח נחושה כדי לפגוע בה. הם לא שמאל והשיוך 

שלהם למחנה הזה מוציא לו שם רע.
"ישראל היא מדינה דמוקרטית ואני שמח שיש 
בה חופש ביטוי, אפילו אם משתמשים בו כדי 
לשקר. קח לדוגמה את חגי אלעד )מנכ"ל "בצלם", 
ז.פ.(, שהשמיץ את ישראל באו"ם. הרבה אנשים 
לא אהבו את התגובה של דני דנון לדברים שלו 
בגלל שהוא קרא לו 'משת"פ', אבל לדעתי הוא 
אמר שם משהו אחר נכון וחשוב מאוד־ עצם העובדה 
שמדינת ישראל בכלל מאפשרת למישהו כזה 
לדבר באו"ם, מראה כמה חופש ביטוי ודמוקרטיה 

יש בה, וזה נותן לנו כוח".
אז מה לדעתך צריך לעשות בנושא הזה?

"צריך לפרוש אוהל רחב ככל הניתן כדי לשמור 
על אחדות במדינה, אבל צריך להדגיש שהחבר'ה 
האלה לא בתוך האוהל שלי. האוהל רחב ודמוקרטי, 

אבל מתישהו הוא נגמר".
אם כבר מדברים על אחדות במדינה, הדעות 

־חלוקות מאוד בנוגע למשרד לנושאים אסטר
טגיים והסברה. מה דעתך על המשרד?

"גם שם יש אנשים נהדרים שעושים עבודה 
פנטסטית, אבל לדעתי המשרד עצמו פשוט מיותר. 
אסור שמשרד ממשלתי של מדינת ישראל יתעסק 
ב־BDS, כי בעצם העיסוק בתנועה הוא מכניס אותה 
לתודעה הציבורית ונותן לה לגיטימציה. בנוסף 
לזה, יש יותר מדי גופי ממשלה שכביכול מתעסקים 
בהסברה וזה לא משהו שהמדינה צריכה להוציא 
עליו 100 מיליון שקל בשנה. אם זה היה תלוי בי 
הייתי מכנס את כולם בתוך משרד החוץ. בכלל, 
לדעתי היוזמה צריכה להיות בעיקר אזרחית, לא 
ממשלתית, כי יש הרבה מאוד דברים שהממשלה 

מוגבלת בהם וארגונים אזרחים ופרטיים לא. היא 
מוזמנת לתמוך בהם כלכלית ואינפורמטיבית, 

אבל לא לנסות לקחת את המושכות לעצמה".
הזכרת את תנועת ה־BDS, מה לדעתך הדרך 

הטובה ביותר לפעול נגדה?
BDS' אלא 'התנועה לה־ '"להפסיק לקרוא לה 
שמדת ישראל'. זו האג'נדה שלה והיא לא מנסה 
להסתיר אותה. היא לא בעד פתרון שתי המדינות 
אלא בעד שלא תהיה פה מדינה יהודית בכלל. 
יש נטייה לחשוב שהתנועה מנסה לפגוע בישראל 
מבחינה כלכלית, אבל המטרה האמיתית שלה היא 
הקרב על התודעה. מבחינה כלכלית היא אמנם 
נכשלת, אבל מבחינה תודעתית היא מנצחת בגדול, 
כי עצם העלאה לדיון של השאלה 'האם ישראל 
היא מדינה רעה?'־ פוגעת בנו. צריך להוציא אותה 

מחוץ ללגיטימציה".
עולם ההסברה, כפי שטוען בר־יושפט, אינו 
רק נגזרת נחמדה של דיפלומטיה ציבורית, אלא 

־זירת קרב של ממש. ובנינגוד לזירות קרב אח
רות, המאבק אינו פיזי אלא תודעתי. קשה לחזות 
את תוצאותיה של מלחמה זו, אך עושה רושם כי 
עצם ההכרה כי מדובר במלחמה, היא כבר צעד 

משמעותי בכיוון הנכון.
לסיום, מה ה"אני מאמין" שלך בנוגע להסברה? 
מה המטרה הסופית אליה אנחנו צריכים לשאוף?
"שתיכנס לתודעה של האמריקאי או האירופאי 
הממוצע ההכרה שישראל היא הצד הטוב בסיפור. 
תראה, האנטישמיות לא תיעלם מהעולם ומלאכת 
ההסברה היא קרב שלא באמת ייגמר. אבל אפשר 
להגיע למצב שבו החשש לתדמיתה של ישראל, לא 
יהיה גורם שיפריע לנו לעשות את מה שטוב לנו. 
בין אם זה אקט צבאי, סחר כלכלי או שלא נצטרך 
להשקיע 100 מיליון שקל בשנה במשרד ממשלתי 
שנלחם ב־'BDS'. אתה שואל אותי מה תהיה ההצלחה 

שלי? שהמשרד לנושאים אסטרטגיים ייסגר". 

צילום: שאטרסטוק צילום: אוסף פרטי"כל אדם יכול לתרום ולפעול דרך מה שהוא טוב בו". הפגנה אנטי ישראלית בניו יורק  רן בר־יושפט 
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עולם ירוק: 

פני כחצי שנה אישרה ממשלת ל
ישראל בקריאה שלישית את חוק 
אי הפללת משתמשי הקנאביס, 

־הצעת החוק שהוגשה על ידי חב
רות הכנסת שרן השכל מהליכוד 
ותמר זנדברג ממר"צ. הרעיון מאחורי החוק היה 
לבטל את כל האישומים נגד משתמשי הקנאביס 
ולתת קנסות לאלו שיתפסו עם הצמח ובכך לקחת 
את הנושא צעד קדימה לעבר חוקיותו בארץ. את 
בועז וכטל, בן 60, מייסד מפלגת עלה ירוק ויזם 
בתחום הקנאביס הרפואי כל השיח שנוצר בנושא 
המריחואנה בשנים האחרונות כלל לא מפתיע אותו, 
בעיניים עייפות מהפוליטיקה הישראלית וחיוך 
קטן על הפנים הוא מבין שהדברים שרצה לבקש 
כל השנים כבר ממש עומדים לקרות, אך עדיין 
בוחר להישאר פסימי: "החוק הזה הוא אחיזת עיניים 
של הממשלה כדי להיטפל למעשנים, הם יודעים 
שהם יקחו לך כסף זה גם יפגע בך, מצד שני זה 
צעד נוסף לקראת הליגליזציה של המריחואנה 
וגם גלעד ארדן כבר יודע שזה רק עניין של זמן".
לפני כחודש החל קמפיין גיוס הכספים מטעם 
מפלגת עלה ירוק בכדי להגיש עתירה לבג"ץ נגד 
התיקון לחוק "אי הפללה" שעבר בכנסת ביולי האחרון. 
המפלגה מתבססת על חוק משנת 92 שמאפשר לפנות 
לבג"ץ כדי לבטל כל חוק שיצא ועומד מול חוק יסוד 
אחר. אנשי עלה ירוק שכבר מודעים לתקדימים 
שקרו לכך בעולם, רק חיכו שחוק אי הפללה ייכנס 
לתוקף כדי שיוכלו להגיש את העתירה ולטעון שהוא 

עומד נגד חופש החירות שזהו אחד מחוקי היסוד. 
וכטל שנראה מרוגש מן המהלך ניסה להסביר את 
המשמעות והסיכויים של העתירה: "אני לא רוצה 
לתת אחוזים מדויקים, אבל אני חושב שעתירה מסוג 
הזה ובזמן הזה שהקנאביס נמצא בתודעה של כולם, 
יכולה בהחלט להצליח גם בשינוי חוק אי הפללה 

לליגליזציה וטוב יותר גם למדיקליזציה".
מדיקליזציה? כל הציבור זועק דווקא ללגליזציה. 

למה?
"רוב הציבור הישראלי לא עושה את ההבדל 
בין מדיקליזציה ללגליזציה של הקנאביס. אני 
ושלומי סנדק התחלנו את המסע הזה כדי לקדם 
את הצמח הזה ואת הסגולות שלו, קודם כל לחולים 
הזקוקים לו כדי להתמודד עם כאבים ומחלות 
שונות שהקנאביס יכול להקל ואף לעזור למרפא 
מהם וזאת בעצם המדקליזציה, שרוצה להכניס 
את הצמח הזה לסל התרופות ולהקל בבירוקרטיה 

־הגדולה שצריכים להתמודד איתה החולים. הלג
ליזציה מדברת על הקלה ובעצם אי ענישת צרכני 
קאנביס, החוק שעבר בסופו של דבר עבר בגרסה 
הנוראית ביותר שלו, הקנס גבוה והמשטרה יכולה 
לעשות כרצונה רק כי חשדה בך, התיקון הזה הוא 

אחיזת עיניים של הממשלה מבחינתי".
מעבר לעתירה לבג"ץ אותה מנסה להגיש המפלגה 
שכבר החלה וצברה כ־63% מהסכום הנדרש, במארס 
אשתקד יצא סרט דוקומנטרי ששודר ב"יס דוקו" 
הנקרא "עלה ירוק". הסרט עוקב כל התהליך של 
שלומי סנדק ו־וכטל במפלגה ובמלחמה על חוקיות 

החשיש והמריחואנה בישראל. כשהגעתי לוכטל, הוא 
בדק את תעודת הסטודנט שלי כדי לבדוק שאני 
אכן מי שאני, זכר לראיון בו סנדק הפיל את איוב 
קרא כשהאחרון, עמד בראש הוועדה למלחמה בסמים 
)כיום שר התקשורת(. הסרט הדהים לא מעט אנשים 
שהבינו שהשניים האלו כבר חזו את העתיד לבוא 
30 שנה אחורה כשהם לוקחים שאכטה בין אמירה 
לאמירה. הם הפגינו ביטחון שיא ואמרו שהקנאביס 
יהיה חוקי והתיאוריה שלהם אמרה שבמידה והם לא 
יצליחו להיכנס לכנסת, הלגליזציה תעבור להיות 
במצע של המפלגות הקטנות. אחרי שהמפלגות 
הקטנות תכשלנה, זה יגיע למפלגות הגדולות, מה 
שלבסוף הוביל במציאות לאי הפללה שעבר בכנסת 

־והוצעה על ידי ח"כ השכל מהליכוד ויו"ר מרצ זנ
דברג: "קודם כל לא חזינו את העתיד, חשוב להגיד 
את זה. רצינו לעזור להביא לתודעה את הקנאביס 
הרבה יותר כתרופה לחולים ותוך כדי גם כאמצעי 
שעוזר לאנשים להירגע וליהנות, התודעה והגודל 
שהשוק הישראלי הגיע אליו הוא בלתי נתפש, אין 

אדם שיכל לחזות דבר כזה".
מה בדיוק קרה לתודעה בארץ?

"שינוי אמיתי תמיד מתחיל מאדם אחד, שהופך 
לקבוצה אחת ומשם לאט לאט מובן ומוחלט על 
ידי כולם, כך בדיוק קרה עם המריחואנה. בהתחלה 

־היית נחשב לנרקומן אם הייתה מעשן, חס וחלי
לה שלא ידעו שאתה לוקח סמים קלים. בשנים 
האחרונות אחוז העלייה של המעשנים רק עולה 
ועולה משנה לשנה. דוח שפרסמה הרשות למלחמה 

בסמים קבעה כי יש כבר כ־27% מעשנים, חלק 
קטן מהאוכלוסייה לא אומר שהדבר הזה צודק או 
נכון, אבל הוא צריך לפתוח לאנשים את העיניים 
ולהבין שדבר כזה לא יכול לכלול בסופו של דבר 
רישום פלילי וגם עבודות שירות או מאסר, במידה 
ונתפסת מספיק פעמים. אני ושלומי הסתבכנו לא 
מעט, פשטו לנו על הבתים, קראו לנו למשטרה 
בגלל זה, אבל היום נראה שהמדינה הרבה יותר 
פתוחה לזה. אני בטוח שגם אצלכם באוניברסיטה 
יש אחוז גדול שהוא רוב הסטודנטים שהם מעשנים 
או לפחות ניסו פעם אחת בחייהם את הקנאביס, 
זה ההפך המוחלט ממה שהיה פה בהתחלה, היום 
זה נורמלי אני חושב שזה עדיף על אינטליגנציה. 
אדם שמעדיף את הקנאביס על אלכוהול הוא 
אדם שהבין את המציאות והבין שאלכוהול יכול 
להשפיע בצורה הרסנית בכל כמות שהיא, ואילו 

והחשיש והקנאביס רחוקים משם מאוד".
הראיון שעשיתם לאיוב קרא זה משהו בלתי 
נשכח, מה היתה המטרה העיקרית בקיום הראיון?

"את האמת שברגע הראשון ששלומי העלה את 
הראיון חשבתי שהוא משוגע, למה שחבר כנסת 
וראש וועדה יסכים להתראיין מבלי להכיר אותנו 

־בכלל. בסוף קרא הסכים והתחלנו לחפש מצ
למות כדי להפוך את הראיון למוחשי, הצלחנו 
להשיג שלוש שבפועל אחת עבדה. שלומי פשוט 
החל לשאול את כבוד השר שאלות מצחיקות על 
הקנאביס, שאלות שאדם שמבין בצמח ידע ישר 
שאתה מדבר שטויות ומנסה לעבוד עליו, למזלו 

הקנאביס 
בדרך לבג"ץ?

 מפלגת "עלה ירוק" החלה בקמפיין גיוס כספים, 
שמטרתו הסופית היא השגת לגליזציה מלאה לשימוש 
בקאנביס לכלל הציבור. מייסד המפלגה, בועז וכטל, 

מספר על הקשיים שליוו את הקמת המפלגה ועל חשיבות 
המהלך המשפטי: "יש לזה תקדימים בעולם, זה בהחלט 

משהו שיכול לעבוד"

 וכטל בביתורוני לוי
צילום: רוני לוי
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הרשויות בשימוש בקנאביס עדיין לא נגמר".
היו בעלה ירוק עוד אג'נדות שרציתם לקדם, 
למה רוב הציבור עדיין משוכנע שאתם פועלים 

רק בשביל הסמים?
"יכול להיות שיש לי חלק בזה על כך שבחרתי 
לשים את השם הזה ואת הסמל הזה בחזית המפלגה, 
אבל לא ראיתי איך אני אצליח לגרום לאנשים 
להסתכל על זה בצורה חדשה מבלי שהם יודעים 
איך זה נראה בכלל. עלה ירוק היא מפלגה לכל 
דבר. אנחנו מאמינים בשתי מדינות לשני עמים, 
ניסו לשייך אותנו לשמאל פעם ואחר כך אמרו 
שאנחנו מהימין, בשורה התחתונה עלה ירוק היא 
מפלגת מרכז ציונית וליברלית. בסופו של דבר 
עבודתם של צדיקים נעשית בידי אחרים ואני לא 
רואה באי הכניסה שלנו לכנסת אסון גדול, אני 
אפילו די שמח כי אם הייתי נכנס הייתי צריך 

להיות שם עם עוד מאה מטומטמים".
המסע של וכטל בין נקודות חייו תמיד הפגיש 
אותו עם סוגי הסם בכל צבעיו וזניו. הוא מעיד 
על עצמו כאחד שמתמסטל מהר מאוד: "העיניים 
שלי ישר אדומות ואני ישר מתחיל לצחקק מכל 
מיני שטויות. האנשים שהכי קינאתי בהם הם 
אלו שיכולים לעשן עוד ועוד וזה נראה שכלום 

לא ישפיע עליהם". 
וכטל המשיך והסביר שהיום בגילו המבוגר 
הוא כבר מעשן רק לעיתים רחוקות והסביר שעם 
ילדים, משפחה ועבודה בתמונה אי אפשר לעשן 
מהבוקר עד הערב, למרות שלדבריו הוא "מכיר 
כמה אנשים שכבר 30־40 שנה מעשנים כמה פעמים 
ביום וחיים סדר יום נורמלי לחלוטין, אנשים שהם 

מורים, רופאים וכדומה''. 
־מהצד השני מייסדי המפלגה, וכטל וסנדק, הס

תובבו בין מאות אם לא אלפי חולים בארץ אשר 
נתקלו בעונש הבירוקרטיה כשרצו קנאביס רפואי 
ונאצלו לחכות חודשים ואפילו מעל שנה בכאב 
וסבל רב: "אין ספק שיש אלפי סוגים וזנים שכל 
אחד ואחד מהם משפיע אחרת על כל אדם ואדם, 
להגיד שזה לא מרפא או עוזר לחולים זה יהיה 
באמת עיוורון. צריכים לפתוח לאנשים האלה את 
העיניים, אני ראיתי אדם שרגע אחד לא מצליח 
לנשום מרוב כאבים ואחרי ג'וינט אחד כבר היה 
רגוע ותקשר עם כולם. אז מישהו יבוא ויגיד לי 
שזה משבש את המוח?, חוק פשוט מאוד אומר קודם 
תנסה תבדוק ותחקור ורק אחרי כל זה תחליט".

שוק הקאנביס הישראלי נחשב מהחזקים בעולם, 
היצרנים והחברות הישראליות אשר מתעסקות 
עם קנאביס רפואי מביאות תוצאות איכותיות 
ומושכות את עיניי השוק העולמי, שכרגע נתקל 
רק בממשלה שלא נותנת עדיין לייצא את החומר 
הישראלי. אחרי שסיים עוד קלמנטינה מהגינה 
המפוארת בביתו, סיפר וכטל על הרצון הגדול 
להגדיל אפילו עוד יותר את השוק העסקי: "אני 
טס לווינה לוועדות של האו"ם על שינוי הסיווג 
של הקנאביס. אני בזמנו הבאתי הרבה חברות 
לארץ שייצרו את הקנאביס וימכרו לממשלה כדי 
שתיתן לחולים, אף פעם לא חשבתי על הכסף או 

־על הרווח האישי שלי, תמיד המטרה והעזרה לחו
לים היו במקום הראשון. אני באמת מקווה שנראה 
התקדמות בנושא כבר בשנה שנתיים הקרובות".

גם לטלגראס וכטל לא שכח להתייחס, הקבוצה 
שפרצה לעולם בטלגרם והפכה את שוק הקנאביס 
בישראל לנגיש וזול בהרבה מהעבר. מייסד עלה 
ירוק לא ממש הכיר את כל המתרחש שם אך הסביר 
מיד ש"זה צעד שהמדינה תהיה חייבת לקחת עליו 
פיקוח". מאז עלייתו של השוק בישראל החלה 
שמועה כי החומר הישראלי הוא מהמשובחים שניתן 
היום למצוא, וכטל התפוצץ מצחוק כששמע זאת 
ומיד אמר: "היה לי ברור שזה יגיע, הבעיה היא 
שישראלים חושבים שהשמש זורחת להם מהתחת.
חומרים מצוינים  יש  "בדרך כלל, בארה"ב 

־ובהולנד מי שביקר יודע שיש שם חומרים מרו
בים ב־THC שהוא החומר הממסטל בצמח, ושם 
כל חווית העישון וחוזק הצמח משפיעות עלייך 
בצורה שונה לחלוטין. אני תמיד אומר שעדיף 
חומר שהוא יותר חלש, בטח לחדשים בתחום". 
בסיום השיחה השאיר תקווה ואופטימיות גדולה 
לציבור המעשנים בישראל כשאמר: "אין לי ספק 
שתוך 8 שנים גג כבר תהיה פה לגליזציה, אפילו 

כבר בשנים הקרובות". 

קרא לא כזה. שלומי פשוט המציא שאלות ותפס 
אותו בבורות גדולה שהוכיחה בדיוק מה שרצינו, 
ראש הוועדה למלחמה בסמים ואותו אחד שרוצה 
ותמך בחוק שישלח מעשנים ל־15 שנה בכלא, 
לא יודע ולו דבר אחד על הצמח והעל הדברים 
שהוא עושה, לדעתי הוא עדיין חושב שקנאביס 

ומריחואנה אלה שני דברים שונים".

מאמין בסגולות הצמח
וכטל שלא מזמן חגג את יום הולדתו ה־60 כבר 
נראה עייף מן הפוליטיקה הישראלית. כשהוא מדבר 
על חשיבות הקנאביס אי אפשר שלא לשים לב 
לטון הכועס שהוא מפגין כלפי המשטרה וכלפי 
העומדים בראש מקבלי החלטות: "המשטרה רואה 
את הסמים כצינור שליטה בציבור, כלומר היא יכולה 
לעצור אותך מתי שהיא רוצה, חשד סביר זה מאוד 
ערטילאי, שוטר יכול לעשות עלייך חיפוש ויותר 
מזה אף להיכנס עלייך הביתה רק על פי חשד שלו". 
כשהוא יושב בחדר העבודה שלו בביתו המרווח 
בכפר נטר, מעלה וכטל זיכרונות על ההתחלה 
הקשה של המפלגה בתור עמותה ומסביר: "לא 
עשינו שום דבר בשביל כסף, עשינו הכול כי 
האמנו ועדיין מאמינים בסגולות שהצמח הזה 
מביא איתו ואיסור עליו לא נראה לנו הגיוני". 
וכטל לא נותר חייב לאף אחד והמשיך בקול זועם 

־להפנות אצבע מאשימה בעיקר לרשויות האכי
פה ולכוחות המשטרה: "המשטרה הייתה ונשארה 
המחסום העיקרי לקנאביס, יש להם את היכולת 

להיכנס אלייך הביתה בלי שום צו רק מפני שהם 
חושדים שיש לך סמים קלים. יותר מזה אנחנו הרי 
יודעים שלא באתם להם טוב בעין וכבר אפשר 
לעשות עלייך חיפוש. גם דעת הקהל הייתה חסם 
גדול אז, הציבור הישראלי עבר שטיפת מוח על 
ידי הממשלה מה שלא תרם למעמד הקנאביס. לכן 
היינו צריכים להילחם בתקציבי הענק של הרשות 
למלחמה בסמים וניסינו תמיד לנהל איתם דיאלוג, 

אך הם תמיד הסתכלו עליי כמו מצורע כזה".
־הסיפור של עלה ירוק מתחיל הרבה לפני הכ

ניסה לפוליטיקה, בתחילת שנות ה־90 וכטל עוד 
גר בארה"ב שם היה חלק מקבוצה קטנה שסייעה 
למכורים להיגמל מסמים על ידי צמח אפריקאי 
מיוחד שמעלים את התסמינים של הגמילה. כמה 
שנים לאחר מכן הוא שב לארץ עם ניסיון וידע נוסף 
בתחום. הוא קורא דברים שכותב חברו לעתיד שלומי 
סנדק ומיד מבין: "ידעתי שאני רוצה לדבר איתו, 
הבנתי שאנחנו חושבים באותה הדרך, לא תכננו 
בכלל להיכנס לפוליטיקה וחשבנו שהדרך הכי טובה 
להשפיע על העם היא דרך עמותה. בפעם הראשונה 
שהגענו לכנסת רפול עוד היה בראש הועדה למלחמה 
בסמים, אבל ישר הבנו שכדי לשנות משהו צריך 

להיכנס לתוך הממשלה, רק ככה דברים זזים".

האפליקציה - תחייב פיקוח
למרות האהדה והחיבה לה זוכה הרעיון של וכטל 
וסנדק היום, העבר ממש לא האיר להם פנים. גם 
"בשיאה" לא הצליחה מפלגת "עלה ירוק" לעבור את 
אחוז החסימה ולהיכנס לכנסת כדי להשפיע ממש 
בפנים. וכטל מתקשה לשים את האצבע על הגורם 
המרכזי שמנע מהם להיכנס: "קשה להגיד מה בדיוק 
עצר בעדנו, אני מאמין שהסיבה העיקרית הייתה 

־שבאותו זמן בשיח הישראלי מילים כמו קנאביס וח
שיש, היו משויכות רק לפושעים ולארגוני פשע ולא 
למשהו שעשוי לעזור ולהיות אצל כל אדם ברחוב. 
אנחנו היינו מהראשונים שהעלו את זה לתודעה 
הישראלית. לקרוא לזה כישלון זאת סתם המצאה, 
הרי המפלגה קיימת ופעילה עד היום והמאבק מול 

"הציבור הישראלי עבר 
שטיפת מוח על ידי 

הממשלה מה שלא תרם 
למעמד הקנאביס. לכן היינו 
צריכים להילחם בתקציבי 
הענק של הרשות למלחמה 
בסמים. הם תמיד הסתכלו 

עליי כמו מצורע כזה"
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נוי גדו

השיח על רצח תאיר ועל משפט זדורוב הוא מזמן לא רק עליהם. חוסר אמון הציבור 
הפך לשם השני של התיק הזה ובעיקר בזכות היכולת של אזרחים לבדוק, לחקור, להגיע 

למסקנות בעצמם. לאינטרנט ולרשתות החברתיות יש מקום של כבוד בשיח הזה

שיחה עם פרופ' אזי לב־און

 רומן זדורוב, 
מצלמות 
ופייסבוק

 רומן זדורוב, 
מצלמות 
ופייסבוק

שנים עברו מאז רצח תאיר 
ראדה והשיח הציבורי לא 
נפסק. מאז דחיית ערעורו 
של זדורוב על ידי בית 
המשפט העליון ב־2015 

־והגילויים האחרונים בע
קבות האפשרות למעורבותה של א"ק בפרשה, 

־הרשתות החברתיות גועשות ואנשים רוצים לפ
תור את תעלומת הרצח שמסעיר מדינה שלמה. 
ספרים רבים נכתבו על הנושא מנקודות מבט 
שונות, אמה של תאיר, אילנה שמתארת בסיפורה 
"תאיר - המסע של אילנה ראדה בעקבות האמת" 
את ההתמודדויות והכאב. אולגה גרישייב, רעייתו 
של רומן זדורוב, מתארת בספרה "האיש שלא 
היה שם" איך בראייתה נרמסו זכויותיו של אזרח 
תמים ונוצר מצב בו הוא הודה במעשה שלא עשה 
ואף שחזר אותו. לכתיבת הספרים בנושא מצטרף 
פרופסור אזי לב־און, שספרו עתיד לצאת לאור 
בקרוב ובו הוא מסקר את הפרשה, משפט זדורוב, 
מעורבותה האפשרית של א"ק ובעיקר מנתח את 
המעורבות הציבורית בפרשה, במיוחד באמצעות 

הרשתות החברתיות.
מה גרם לך לכתוב ספר בנושא?

"אני על הסיפור הזה פול־טיים כבר שלוש 
שנים. נכנסתי לסיפור הזה בסוף 2015, יחסית 
מאוחר כי הרצח היה ב־2006. תחילה, התחלתי 
להסתכל בקבוצות ברשתות החברתיות של זדורוב 
כדי להבין את הסיפור. מה שתפס לי את העין 
זה ההיקף האדיר של הפעילות שיש בפייסבוק. 
קבוצות עם כרבע מיליון אנשים שמציפים חומרים 

בנושא, תמונות מזירת הרצח ומסמכים משטרתיים 
ואנשים מדברים ממקום של ידע וזה נורא עניין 
אותי, התופעה הזו של שיח ציבורי נורא רחב, 
שמסתמך על חומרי גלם אותנטיים מהזירה מצד 
אחד, ומצד שני יש לו ארומה ברורה של אנטי 
ממסדיות וחוסר אמון. עצם השקיפות המלאה הזו 
הובילה לגיבוש תאוריות בקרב הקוראים שנחשפים 
לחומרים והם יכולים להחליט בעצמם, ולא רק 
על סמך פסקי הדין. הרבה פעמים כשמישהו לא 
מכיר את נושא מסויים אומרים לו "לך לקרוא את 
פסק הדין" כאן אנשים נחשפים לחומרים שעל 
בסיסם נכתב פסק הדין, וחלקם הגדול חושב שאין 

התאמה בין החומרים לבין פסק הדין".
למה הפרשה הזאת לכדה תשומת לב של רבים?

"תראי, המקרה כשלעצמו מאוד מעניין. מדובר 
ברצח של ילדה שהחשוד במעשה הודה מהר 
ומאז המון פעילים שדואגים לחפותו. בעיניי 
מה שמשאיר את השיח הזה רלוונטי ובחיים זה 
הפעילות בתקשורת ובעיקר בפייסבוק מעולם 
לא פסקה. אנשים ממשיכים לדבר על הנושא 
ברשת וזה נותן תחושה שדברים עדיין קורים, 
אנשים לא מרפים ויש תכניות בטלוויזיה כמו 
"צל של אמת" וזה לא קורה בדרך כלל. זה מה 

־שמיוחד בפרשה הזאת שהפייסבוק גועש ומא
פשר להציג דיונים וממצאים בנושא ואת זה אין 

בפרשות דומות.
כיום אנחנו בעידן של רשתות חברתיות, איך 

זה משפיע על השיח הציבורי בנושא? 
"אין ספק שהמדיה החברתית שיחקה תפקיד 
גם אז ברצח של תאיר. נכון שפייסבוק עוד לא 

היה אבל היו כל מיני פורומים, טוקבקים, תפוז. 
היה פורום של בית הספר אליו נכנסו אנשים 
לאחר הרצח וכתבו זבל ושטויות, ואנשים עדיין 
נחשפים לזה הרבה שנים אחרי. יש לזה צד חיובי 
ויש צד בעייתי, על הצד הבעייתי אני גם כותב 
בספר. לא תמיד אנשים קוראים את כל החומר, 
לא תמיד אנשים מסיקים את המסקנות הנכונות, 
הרבה פעמים זה משמש להפצה של שקרים ושל 
אלימות למשל נגד חברות של תאיר שזו תופעות 
בעיתית מאד ואני מקווה שבית המשפט יתייחס 

אליה בקרוב.
־"אבל יש גם צדדים חיוביים, היכולת של אנ

שים להגיע לחומרים, לדבר עם אנשים שמבינים, 
להיחשף לעוד נקודות מבט ונרטיבים, לא רק 
של הממסד. אני חושב שזה סימן לאיך תיראה 
התקשורת בעתיד, שאנשים דרך הרשתות יכולים 
להגיע לחומרים, לדבר על החומרים ובמקומות 
שנעשה עוול יש להם יותר כלים, יש להם מקום 

לעשות משהו ולהשמיע את הקול שלהם.
"לא רק האינטרנט. גם המצלמות. היום יש 
מצלמות בכל מקום. במוסדות. עסקים. אנשים 
פרטיים. משהו מהסיפור היה נתפס איפשהו. בזמן 
הרצח למרבה הצער וחוסר המזל לא היו מצלמות. 
אני אומר חוסר מזל כי לא הרבה לפני הרצח 
התקיים דיון בבית הספר אם לשים מצלמות או 
לא והוחלט לחכות עם זה עוד קצת. אל תשכחי 
שבעקבות הרצח יצאה הנחיה של משרד החינוך 

להציב מצלמות בכל מוסדות החינוך".
"עכשיו בפסק הדין בעליון אומר השופט "דמיינו 
לעצמכם מצלמה דמיונית שמצלמת את זדורוב 

בבית, בבית הספר, מבצע את הרצח, ואז שותה 
קפה ברוגע שלו". מה שיפה בסיפור הזה שלכל 
מי שקורא את החומר יכולה להיות מצלמה משלו, 
ש"מצלמת" חומרים מקוריים מתוך תיק החקירה, 
ורובם דוקא לא מסכימים עם המצלמה של השופט. 
זה חלק עיקרי מהשורות התחתונות של הספר. 
אנחנו חיים בתקופה של הרבה מצלמות, הרבה 
גרסאות, הרבה סיפורים, וצריך קצת יותר להתאמץ 
כדי לשכנע את הציבור שהסיפור שהמצלמה שלך 

מספרת הוא הנכון".
אבל בסופו של דבר רק הסיפור שהמצלמה של 

השופט מתארת יכול לשלוח אנשים לכלא.
"אכן." 

מה בעצם נקודת המפנה של ליבוי השיח?
"הפעילות ברשתות החברתיות התחילה ב־2009 
ותפסה תאוצה ב־2011. ב־2010 זדורוב הורשע אבל 
זה תהליך שלוקח זמן ועד שזה קרה אנשים לא ראו 
את זה כעניין מהותי. מהרגע שהוא הורשע אנשים 
החלו להתעניין ולעורר שיח ציבורי. הפייסבוק 
היווה פלטפורמה עיקרית באותה תקופה ותרם 
לחיזוק השיח. יש קבוצת פייסבוק גדולה שנוסדה 
ב־2013 ויש גם קבוצות קטנות. יש הבדלים בשיח 
בין הקבוצות וזה מתבטא בשאלות כמו "מי הרוצח?" 
ולא במי "לא הרוצח", וכמובן יש קונספירציות. 
רואים בחודשים האחרונים את התמקדות האנשים 
בא"ק בעקבות הממצאים אז כמובן שזה מלבה את 
השיח מחדש. השיח לא נדם, גם אם הנושא לא 
עולה בתקשורת הממסדית, זה לא משפיע על 

השיח ברשתות החברתיות".
האם הרוב הגדול מאמינים בחפותו של זדורוב 
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 רומן זדורוב, 
מצלמות 
ופייסבוק

או שיש שיח נגדי?
"הרוב הגדול של הפעילים וגם של הציבור 
מאמינים בחפותו של זדורוב. מדובר באנשים 
שחושבים שנעשה עוול, שהדיון המשפטי לא היה 
צודק והם רוצים לשפוך אור. מנגד, אנשים חושבים 
שמה שקרה זה בסדר וזדורוב צריך להיות מאחורי 
סורגים. הפעילות ברשת היא בעד זדורוב אם כי יש 
גם חריגים שמביעים עמדה נגדית, אבל מעטים".
מה משמעות הממצא החדש, השערה שלפי 

בדיקה מיטוכונדיאלית מתאימה לא"ח?
"ממה שאני יודע, כנראה יעשו בדיקות נוספות 
על השערה הספציפית הזו, שיהיה אפשר להגיד 
בסבירות גבוהה יותר האם זה באמת מתאימה לבחור 
הזה ולכמה אנשים היא עוד מתאימה. לגבי הממצא 
של השערה עצמה, נצטרך להמתין כמה שבועות 
לתשובות סופיות. מעבר לזה, איילת שקד, שרת 
המשפטים, אמרה שהיא מוכנה לממן בדיקה של 
כל הממצאים שהיו בזירה כדי להגיע לאמת. אני 

מקווה שזה אכן יקרה בקרוב."
איך רשויות החוק מתייחסות לשיח הרשת?

"הפרקליטות מתייחסת לזה מאוד ברצינות, כל 
הפעילות ברשת על זדורוב ובכלל על הפרשה 
זה משבר מאוד גדול מבחינתם. מדובר במשבר 
תדמיתי שמאיר על הפרקליטות באור לא טוב 
והם יודעים את זה במיוחד בתקופה האחרונה עם 
גילוי הממצאים החדש של השערות ולטענת פעילי 

־זדורוב ברשת, התחושה היתה שהם בורחים מב
שורה. בשנת 2016, כשהתחלתי לכתוב את הספר, 
הופתעתי לראות שהפרקליטות הוציאו מסמך 
של כמה עמודים וזה היה מסמך תגובה לטענות 
שעולות ברשתות החברתיות. זה לדעתי משהו 
תקדימי בארץ ואולי גם בעולם שפרקליטות מגיבה 
ומתייחסת למה שאנשים אומרים ברשת. עו"ד 
משה כהן, דובר משרד המשפטים, התראיין בנושא 
והוא ענה שמדובר בקבוצות גדולות שיוצרות 
הד תקשורתי ושיח ציבורי וזה משפיע. לדבריו, 
מסמך התגובה לא בא לשלוט על מה שנאמר 
בקבוצות או להתמודד עם אנשים שטועים אבל 

כן להראות שהם לא שקרנים או רמאים. לראות 
את הפרקליטות מגיבה ועוד תגובות חריגות זה 
לא דבר של מה בכך, בדרך כלל גופים כאלה 
שהם לא נבחרים על ידי בחירות אז לא אכפת 

להם אבל פה הם מראים עניין".
מה יהיה בספר?

"בחלק הראשון אני מתייחס למקרה עצמו, החיים 
והסביבה של תאיר, הרצח, הזירה, החקירה, ההודאה 
והשחזור, המשפט של זדורוב, ענייני א"ק וכל מיני 

תהליכים שקשורים בנושא. 
"החלק השני מתעסק בכיסוי התקשורתי בעיקר 

־בפייסבוק, הדיבור של הציבור על הנושא ברש
תות החברתיות ואיך הוא מניע אנשים לפעולה. 
החומרים הם דיגיטליים, גלויים, אנשים קוראים .
"אנשים יוצאים לכל מיני מסעות כדי לאסוף 
שערות ולמצוא את סכין הרצח לדעתם. אנשים 
עושים את זה מתוך תחושת השליחות. הפייסבוק 
היום משמש כפלטפורמה לעשות דברים מחוץ 
לרשת. מעניין אותי מי האנשים שעושים את זה, 
למה, איך הם חושבים שזה משפיע. אני גם מתייחס 
להיבטים הבעייתיים של כל זה. איך אנשים מרשים 
לעצמם להתלכלך על אחרים מאחורי המקלדת."

אז הספר הוא לאו דווקא אקדמי?
"הוא ספר שיפנה לכלל הציבור הרחב, אבל 
חלקים מתוכו כוללים מחקר שאני עושה בכלים 
מדעיים, לנתח את השיח שעולה בקבוצות. את 

־הממים שאנשים מייצרים. סקרים שעוסקים בד
עות של אנשים לגבי אשמתו של זדורוב, תפקוד 
הרשויות. תדמית של האזור. מאפיינים ודעות של 
הפעילים. כיסוי של הפעילות הציבורית בתקשורת. 
מצד אחד אני אקדמאי וחשוב לי שהספר ישתמש 
בשיטות מדעיות מוצקות, אבל חשוב לי שזה יגיע 
גם לאנשים מהציבור שיוכלו לקרוא את זה זה 

כסוג של ספר עיון זמין ומובן."

"אני לא אובססיבי"
פרופ' לב און, בן 48, חוקר אינטרנט ומדיה 
חברתית בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת 

אריאל. הוא למד מדעי המדינה באוניברסיטת 
ניו־יורק והשלים את הדוקטורט שלו בנושא של 
פעילות קולקטיבית באינטרנט בשנת 2005. 
לב־און נשוי, אב לשלושה וגר במרכז הארץ. 
במסגרת כתיבת הספר שלו הוא טייל רבות ופגש 

המון אנשים.
המשפחה שלך לא רואה את זה כאובססיה?

"אני לא אובססיבי, אני עובד מהבית. תראי 
היו כמה מצבים שלא הרגשתי בנוח כשישבתי 
עם אנשים בסלון ודיברנו על זה. זה לא מתאים 
שהבת שלי הקטנה, גלי )7(, תשמע דיונים על כל 

־מיני שערות, חתכים והפרעות נפשיות שמובי
לות אנשים לרצות להתכרבל במעיים של אנשים 
אחרים. אני זוכר מקרה שדיברתי עם העמיתים 
שעוזרים לי, הם דיברו על חתך ביד שמאל של 
תאיר שהוא חריג, כנראה נעשה לאחר המוות, וזה 
חתך שאופייני לכתות, כך המשטרה אומרת. אני 
זוכר שדיברנו על זה והיא שמעה, קלטתי שהיא 

שמעה וזה סוג של תפס אותי כזה.
"הספר לא הולך לכיוונים של זוועה וסנסציה, 
למרות שאני מכיר את החומרים והחומרים הם קשים. 
דווקא הבת שלי שהיא יותר גדולה, שירה )13(, 
פיתחה עניין בנושא. היו לה קורסים מתוקשרים 
מטעם האוניברסיטה והיא בחרה קורס במשפטים. 
לא מזמן היא התקשרה אליי מבית הספר 'אבא 
דיברתי עם יולי והיא אמרה לי שהייתה כתבה על 
הרוצחת של תאיר ראדה?'. עצם ההתלהבות שלה 
מראה לי עד כמה היא יודעת שזה חשוב לי וגם עד 
כמה היא מודעת למקום של הפרשה הזו בציבור".
אתה לא נרתע מזה שהיא תגיע למקומות 

שאולי כדאי שלא תגיע?
"יש דברים שצריך להפעיל בהם שיקול דעת.  
לא צריך להגיד לך איך זה באינטרנט אבל אני 
סומך על החינוך שהם מקבלים בבית. אני לא 
באמת יודע מה הם עושים שם כשאנו לא רואים, 
אבל כן, תשמעי אני חושב שאם זה מעניין אותה 
ואם היא תרצה בסוף לקרוא את הטיוטה של הספר, 
אז אני אתן לה. אבל כמובן שיש חומרים שאני 

לא חושב שהיא צריכה להיחשף להם".
השיח הציבורי צהוב וסנסציוני או חשוב?

"ברור שחלק מהעניין בסיפור הוא בגלל שזה 
סיפור בלשי מרתק. )צוחק(. אבל אני חושב שיש 
פה הרבה מעבר לזה. הבן שלי, איתמר )16( לומד 
שיעורי חברה בבית הספר ושיעורי אזרחות אז 
הנושא עלה.  אני חושב שהשיח סביב המקרה 
הוא סוג של חינוך אזרחי ושיח כזה מאד תורם 

ואפילו נחוץ". 
מה הניע אותך לכתוב את הספר?

"היה ברור לי שזה גם וגם כי זה סיפור שהוא 
מושך וקשה לי להגיד לך למה, התחברתי לסיפור 
הזה יותר מסיפורים אחרים. דיברתי עם אנשים 
שקרובים לסיפור הזה, עם האמא, עם אולגה, עם 
קרובי משפחה. חברים. פעילים. מי לא. קראתי כל 
מסמך וראיתי כל סרטון כולל את החקירה והשיחות 
עם המדובב במלואם. שעות על גבי שעות. זה שואב 
אותך לפנים. ההתעסקות בחומר, הסיפורים הקטנים, 
הפעילים, אנשים מהממסד, התהליכים שקורים, זה 
משהו שמעסיק אותי כמו שאף סיפור לא העסיק 

אותי וכנראה גם לא יעסיק אותי אחר כך". 
אתה חושב שהספר שתוציא יעורר איזו 

סערה?
"זה לא איזה משהו מאוד אמוציונלי כמו הסיפור 
של האמא שמספרת על החוויות שלה ואיך היא 
חיה את החיים שלה בלי הבת שלה, אני לא יכול 
להתחרות בזה. אני לא יכול להתחרות בסיפור של 
מישהי שהתחתנה עם איזה בן אדם נורמטיבי, לא 
ממשפחת פשע או משהו והעולם שלה נחרב, אני 

לא יכול להתחרות בזה. 
"אני מספר שני סיפורים. קודם כל, אין בשום 
מקום איזה שהוא פשוט תיאור, דוח של מה אנו 
יודעים על המקרה. אני גם רוצה שזה יהיה באמת 
מעניין לאנשים, חשוב לי שאנשים יקראו ושיהיה 
באיזה שהוא מקום מסמך מקיף, לגבי החלק השני 
של הפעילות התקשורתית, הסיפור הוא איך אנשים 
מהציבור מדברים על צדק ופועלים בקשר לצדק 
בסביבה של נגישות ושקיפות ורשתות חברתיות". 

מתי הספר אמור לצאת לאור?
"לא יודע )צוחק(. אני עובד על זה כבר שלוש 

שנים, עוד קצת. גם זה יעבור". 

"הפרקליטות מתייחסת 
מאוד ברצינות, 
לפעילות ברשת.
מבחינתם מדובר 

במשבר תדמיתי שמאיר 
את הפרקליטות 
באור לא טוב והם 

יודעים את זה במיוחד 
בתקופה האחרונה 
עם גילוי הממצאים 
החדש של השערות"

 צילומי מסך 
 מן הסדרה 
"צל של אמת"
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אליסה פניץ

ישראל קשה להבחין בבירור בין 
הסתיו לבין החורף, כי מזג האוויר 
הים תיכוני תמיד הפכפך, אך בכל 
זאת ננסה לסנן ולהעניק לך את 

־ההמלצות החמות ביותר לעונה הק
רובה שיתאימו גם לאקלים הישראלי. התכתיבים 

־הכי אופנתיים מגיעים עלינו הישר משבוע האופ
 Parisנה בפריז, המוכרת לכל חובבות התחום כ־
Fashion Week. שבוע האופנה בפריז מתקיים 
באופן קבוע משנת 1973, ופעמיים בשנה )עונת 
אביב־קיץ בתחילת חודש מרץ; עונת סתיו־חורף 
בתחילת חודש אוקטובר( המעצבים הכי דגולים 
מגדירים עבורנו, צרכניות וחובבות האופנה, את 
הטרנדים החשובים לעונה הקרובה. גם השנה, 
בתחילת חודש אוקטובר, התקיים שבוע האופנה 

־בפריז ויצרני האופנה הוט קוטור הציגו בו סגנו
נות וטרנדים מרכזיים שילוו אותך בחורף הקרוב. 
במדור זה נציג את עשרת הטרנדים החמים ביותר 
שהוצגו בבירת צרפת על ידי בתי אופנה מובלים 
כגון ג'וצי, ורסצ'ה, שאנל, טום פורד ורבים וטובים 
אחרים. שבוע האופנה הוא ללא ספק בעל מוניטין 
גבוה במיוחד בתעשיית הפשן, אך רק נשים בודדות 
מסוגלות להרשות לעצמן לרכוש בגד ממותגי 
העל. לכן, כמו בכל שנה, גם המותגים העממיים 
והנגישים לכולן מאמצים את הטרנדים המרכזיים 
מפריז, בכדי שכל אחת תוכל לאמץ את ההמלצות 

של מעצבי העל. להלן העשירייה הפותחת: 

 כל אחת שואפת להתאים את המלתחה שלה לעונה החדשה. 
בכדי לעשות זאת בהצלחה, ולקראת חילופי העונות, כדאי להכיר 

את הטרנדים הכי אופנתיים של סתיו־חורף 2018־2019

Animal Print .1: או בעברית פשוטה - הדפס 
עם תמה חייתית: טרנד זה יאפשר לך לפתוח מיני 
ספארי בארון הבגדים. בחורף הקרוב, כל הדפס 
חייתי באופנה! נחשים, זברות או חתולות פראיות 
ומשונות־ כולן יתאימו, אך מלכת הקולקציה השנה 

־תהיה ללא ספק נמרה. מנומרת או מנוחושת, תר
גישי חופשייה לצאת לכל מקום; לעבודה, לדייט, 
לקניות או אפילו לחדר הכושר־ בכל מקום תהיי 

־בשיא האופנה. ההדפס החייתי הוצג על ידי דו
גמניות של גוצ'י וורסצ'ה "שדהרו" על הפודיום 
עטופות במגוון חיות פרא. ההדפס הוצג בבגדים 
עליונים, בשמלות פשוטות, שמלות קוקטייל, 
חצאיות ומכנסיים. בקיצור, אם עדיין אין לך פריט 
אחד עם הדפס חייתי, זה הזמן לשופינג! אך לפני 
שאת מתפרעת, חשוב לציין שאסור להגזים עם 
ההדפס האמיץ ונכון יהיה לשלב אותו עם בגדים 
בגוון אחיד. פריטים עם Animal Print תוכלי למצוא 
בכל אחת מרשתות האופנה שמכבדות את עצמן. 

1
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Oversize: גם השנה בולטת האופ־ ־אופנת ה
נה של לבוש רחב וחופשי, או במינוח המקצועי־ 
Oversize. סגנון זה מאופיין על ידי פריטים גדולים 

המאפשרים חופש תנועה מירבי, מה 
שהופך אותו למתאים לנשים בעלות 
 Oversize כל מבנה גוף. סגנון ה־
מאפשר להסתיר את הקילוגרמים 

המיותרים במידת הצורך, ובו בזמן 
־להדגיש את העדינות ואת השברי
ריות של הגוף הנשי. סגנון זה מחייב 

־בחירה של מידות גדולות. אופ
נת ה־ Oversize כוללת פריטים 
מגוונים כגון סוודרים רחבים 
)שלרגע נדמה שהשאלת אותם 
מארון הבגדים של הבויפרנד(, 

־מעילים ארוכים ורחבי היקף וכ
מובן ג'ינסים שמסתירים את 
קווי המתאר של הגוף. סגנון 
ללבוש  בעיקר  מתאים  כזה 

־קז'ואל. כאשר את בוחרת לה
תלבש בסגנון Oversize, חשוב 
להקפיד על שילובים נכונים. 
מספיק להצטייד בפריט אחד 
או שניים שיחמיאו לך־ אחרת 
הסכנה היא שבטעות תמצאי 
את עצמך "קבורה" בשק ללא 
כל פרופורציות. ההמלצה: 
נכון;  שילוב  על  הקפידי 

־לבשי חלק אחד בלבד מג
דמי Oversize, וככה הלוק 

שלך ייראה מושלם. 

בסגנון  מעילים  פונצ'ו:   .3
פונצ'ו מתאימים מאוד לחורף. 
המעיל הרחב מעניק תחושה של 

־חום, כאילו את עטופה בשמיכה מפ
נקת. הסכנה הטמונה בבחירת הפונצ'ו 
היא בכך שמעיל כזה מגדיל את פלג 
גוף העליון, והחכמה היא שילוב נכון 
ופרופורציונלי עם פריטי לבוש מתחת 

־למעיל החם. דוגמה לשילוב לא מי
טבי עם פונצ'ו, היא חצאיות רחבות. 
חשוב לשים לב ללוק הכללי שאת 

רוצה לייצר. 

 ZARA 
מעיל פונצ'ו

ZARA מעיל 
משבצות ארוך

H&M חצאית 
עיפרון מנומר
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10. צבעי חורף: את הסעיף האחרון נקדיש לצבעים 
המרכזיים של כל אופנת סתיו־חורף 2018־2019. 

הרשימה המנצחת מורכבת מצבעי: 
 אגס אדום שמעניק עומק סתווי אך בו בזמן 

לא כהה ודרמטי מדי. 
 פוקסיה: ממשיכה לככב בפודיום ובעונה 
הנוכחית מוכיחה שהצבע הזוהר מתאים היטב הן 

למראה הקז'ואל והן לבגדי ערב. 
 גווני חום בהיר בולטים העונה במיוחד בבגדים 
עליונים כגון מעילי פונצ'ו ומעילי פרווה ארוכים. 
 גוון של ליים יסייע לרומם מצב הרוח במזג 
אוויר חורפי, יראה רווחי במיוחד על העור השזוף 

שהספקת לרכוש בקיץ. 
 כחול ים: ים ללא גדות, צבע מים עמוק ורווי 

אשר יעניק מראה אלגנטי לכל אישה. 
 כסוף מטלי: הצבע הבולט של העונה משתלב 
היטב עם סגנון הדיסקו של שנות ה־80 ומעניק 

אווירת עצמאות. 
 ירוק זית: גוון הזית חמים יותר מצבע החאקי 
המקובל ומשתלב היטב עם כל פלטת הצבעים 

החמים. 
 ורוד עתיק: מתקשר אצל רוב הנשים עם עונת 
הקיץ, אך מי אמר שאינו מתאים לאווירת הסתיו? 
העדינות הורודה בולטת דווקא במוצרי פרווה 
למיניהם. השילוב בין צבע עדין לפרווה יוקרתית 

מעניק אווירה של חורף עם ניחוח רומנטי. 
 אור דמדומים: אפור הוא צבע קבוע בקולקציות 
חורף, אך השנה הגוון הנבחר עדין יותר ומזכיר 
שעות דמדומים שמשתלב היטב בחליפות רשמיות. 
 אולטרה סגול: הצבע הסגול הבולט זכה למעמד 
מרכזי בשנת 2018. האקסצנטריות שלו משתלבת 

באופן מושלם עם כל סוגי הביגוד הנשי. 
זאת העשירייה המרכזית של העונה, אך ישנם עוד 
לא מעט טרנדים נוספים שמאפיינים את אופנת 
2018־2019. ביניהם ניתן למצוא את הס־  חורף

גנון המיליטרי )Army( כובש את השוק, ואפשר 
למצוא בחנויות מעילים גסים וכבדים המזכירים 
עיצוב מדים. סרבלים ואוברולים בסגנון טייס 
הולכים במיוחד. ניתן למצוא גם מעילי לק 
ופרווה בסגנון דיסקו זוהר, חגורות רחבות 
בגובה המותניים בשילוב חצאיות עיפרון, הדפסי 
צמחיה ופרחים, ציורים מופשטים וקישוטים 
יוצאי דופן על בלייזרים וז'קטים. לכל אלה כמובן 
נלווים אביזרים כגון כובעים, תיקים ותכשיטי 
Oversize. לגבי ההנעלה, נעל עקב קלאסית תמיד 
תהיה באופנה וכן גם מגף גבוה עם עקב יציב. 
מגף בוקרים ישתלב היטב עם סגנון הווסטרן, וחצי 

מגפון יתאים למזג אוויר נעים. 
הח הטרנדים  רשימת  ־זוהי 
מים ביותר לעונה הקרובה. 
היא אושרה על ידי גדולי 
לך  תעזור  והיא  האופנה 

־להיות בשיא בחורף הק
רוב. מצורפות דוגמאות 
של הטרנדים המובילים 

־שניתן להשיג ברש
תות הגדולות בארץ, 
במחירים שיתאימו 
לכל כיס. כעת את 
יכולה לבחור כיצד 
לבלוט, רק שימי 

ללא  גבירתי־  לב 
הגזמה וערבובי יתר. 
זכרי שהכלל להצלחה, 

־הוא שילוב נכון ושמי
רה על אלגנטיות בכל 

סיטואציה.
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4. עור: השנה מוצרי עור תפסו נישה מאוד 
דומיננטית, ובפודיום ניתן היה למצוא הרבה דגמי 
עור; החל משמלות מיני ומקסי, דרך מעילים, 
חצאיות וכמובן מכנסיים בגזרות שונות. סעיף 
זה עלול להטריד את הטבעוניות שביניכן, אך גם 
עבורכן קיים פתרון שמאפשר לשמור על אופנה. 
מותגים רבים מודעים לטרנד הטבעוני ומשתמשים 
בחומרים דמויי עור, שלא נופלים מהמראה הטבעי. 
חצאיות ושמלות עור מעניקות מראה יוקרתי, ולכן 
בבתי אופנה רבים ייצרו קולקציות שלמות מעור, 
כך שכל אחת תוכל למצוא פריט רלוונטי עבורה 
ולהרגיש מיוחדת. אל תהססי לנסות ולפנק את 

עצמך בפריט עור בחורף הקרוב.

6. משבצות: טרנד נוסף שקשה להתעלם ממנו 
בעונה הקרובה, הוא המשבצות. כל הצבעים, כל 
הגדלים וכל הדגמים מקובלים בחורף הקרוב. 

־תרגישי חופשייה לרכוש חליפה עסקית עם מש
בצת זעירה או שמלה עליזה עם משבצות גדולות 
שתתאים למסיבת סוף השבוע. משבצות, כאמור, 
הן באופנה ולכן יתאימו לכל אירוע שתבחרי. 

־המשבצת המפורסמת ביותר היא המשבצת הסקו
טית המכונה בשפה המקצועית "טארטן", ומסמלת 
השתייכות לשבט מסוים על ידי שילוב צבעים 
ספציפיים. הדפס המשבצות העונה מקבל טוויסט, 
כיוון שהוא מגיע לא רק בצבעים המסורתיים אלא 
במגוון צבעים וגדלים. תוכלי למצוא משבצות 
שחורות, ירוקות, צהובות, סגולות ובעצם בכל 
צבעי הקשת. ההדפס הפופולרי יסייע לך להיות 
צבעונית ורצינית בו זמנית, הכל תלוי בבחירת 
הצבע המתאים לך. הדפס משבצות מגיע בכל סוגי 
הבגדים: מעילים, חליפות, חולצות מכופתרות, 

מכנס אלגנטי, חצאיות, שמלות ואפילו ג'ינס. 

7. סגנון שנות ה־80: השנה אנו חוות 
החזרת עטרה ליושנה באופנת החורף. 
כל מעצבי העל בחרו להקדיש חלק 
נרחב מהקולקציות שלהם לחזרה 
לשנות ה־80. הקו המנחה של אופנת 
ה־80 הוא ההגזמה. אם את חובבת 

חצאית מיני־הקפידי לבחור את 
־הקצרה ביותר, אם את מע

דיפה בגדים  צרים וצמודים 
הקפידי על כך. שנות ה־80 
 Discoכוללות את סגנון ה־

המשוגע, ולכן כל הצבעים 
הזוהרים הם הדבר. כל אלה יהיו 
כמובן בשילוב פייטים, קריסטלים 
ופרינג'. קשה לשכוח את שמלת 
הכלה של הנסיכה דיאנה עם 
אלה  כל  הרחבים.  השרוולים 
היום חוזרים לאופנה ובגדול, 
ככה שאם בטעות מצאת חצאית 

עיפרון או חולצה מכופתרת עם 
כתפיים גבוהים - לבשי אותן, כולם 
יתעניינו היכן רכשת את המציאה. 

9. צעיף משי: אלמנט אחרון שדורש התייחסות 
מיוחדת הוא צעיף המשי. בחורף 
הקרוב ניתן להשתמש בצעיפי משי 
לא רק לפי הנחיות היצרן, אלא גם 

־כתוספת צבעונית לקישוט או לכי
סוי ראש אלגנטי. השנה צעיפי משי 
משמשים לתפירת טלאים של חצאיות, 
קרדיגנים ושמלות כמו בבית האפונה 
ג'וצי, שנדמה כאילו חיבר בין מספר רב של 
צעיפים ויצר שמלה עדינה במיוחד. שמלות 
וחצאיות משי תופסות נישה רחבה בקולקציות 
החדשות. ישנם גם שימושים רבים אחרים כגון 
שילוב צעיפי משי בדקור של בגדים עליונים, 
שילוב הדפסי משי בחולצות מכופתרות ואפילו 
בג'ינסים. כמובן שהשימוש המקובל עדיין תופס 
ותמיד ניתן לשדרג את המראה באמצעות צעיף 

משי על הכתפיים.

5. מעילי דובון: מעיל חם ואופנתי ששומר על 
מקום מכובד ברשימה כבר כמה עונות ברצף. מעיל 
דובון - או בכינויו הישראלי "חרמונית" - מתאים 
במיוחד ללוק קז'ואל שיאפשר לך להתמודד עם 
טמפרטורות נמוכות ובו בזמן להיות אופנתית, 
צעירה ומגניבה. בחורף הקרוב הדובונים יהיו 
בצבעים בולטים, בדגש על כסף וכתום, צבעים 
זוהרים וכמובן הדפסים חייתיים. למרות שישראל 
אינה מדינה חורפית במיוחד, המותגים המובילים 
עדיין דאגו לייבא דגמים רבים של דובונים. ואם 
את חובבת סקי או ספורט חורפי אחר, מעיל דובון 
חייב להיות בארון הבגדים שלך. דובון בצבע זוהר 
יהפוך אותך לבולטת בסביבה האפורה של החורף 
וירומם את מצב הרוח שלך ושל כל הסובבים אותך.

8. סריגה: אלמנט נוסף שבולט בעונה הקרובה 
הוא סריגה, בדגש על סריגה מאסיבית. פריטים 

־סרוגים לא רק נוחים ואלגנטיים אלא גם מאוד פר
קטיים, כי הם מחממים היטב בשעת הצורך. בחורף 
2018־2019 ניתן למצוא דגמים רבים של שמלות, 

חצאיות ואף חליפות סרוגות. אם את 
חוששת להעמיס בפריטים סרוגים 
תמיד ניתן לשלב בלוק הכללי 
אקססוריז אופנתיים סרוגים, כמו 

למשל כובעי ברט, סרטי ראש, 
כפפות ואפילו תיקים. מכל 
מקום לא הייתי ממהרת 
לוותר על סריג ארוך, כי 
הוא תמיד ישתלב מצוין 
עם ג'ינס או עם שמלת 
מקסי וישדרג את המראה 

של כל בחורה. 

קסטרו, שמלת מיני קטיפה ופייטים

 ZARA 
צעיף משי

 קסטרו שמלת 
 טי מיני מראה 

עור

ZARA מכנס 
גבוה משבצת 

סקוטית.
ZARA, שמלת 
מקסי משבצות

 ZARA
מכנס סקיני 

הדפס נחש

קסטרו, 
מעיל ניילון 

מטאלי
  H&M

מעיל 
דובון

  H&M
מעיל 
פרווה
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־חצי סמסטר מאחורינו ועוד חצי לפנינו ולא
־חריו תקופת מבחנים. אחד הדברים שחסר לס

טודנט בתקופה זו הוא  זמן, ובשל כך חוסכים 
מהזמן שמושקע לדברים אחרים. אחת הדוגמאות 

־הכואבות ביותר היא הזמן לאכול, אין זמן לה
כין אוכל והוא גוזל זמן יקר המיועד ללמידה. 
הפתרון הנפוץ לצערנו הוא הזמנת אוכל מוכן, 
והתוצאה מינוס בכסף ופלוס במשקל. לשם כך 
נכתב הטור הנ"ל, הנה לפניכם כמה מתכונים 
שייקחו לכם מעט זמן הכנה והרבה נחת בבטן. 
הפלוס הגדול־ הכל מכינים במיקרו. כן, כן, לא 
סירים או תנור, המיקרו הידוע לשמצה והמהיר 
הוא שיסייע לכם בהכנת ארוחה מזינה שלא 

תגזול מכם זמן יקר. 
בהצלחה אמיגוס!

פשטידת ירקות בריאה 
־ידוע שקשה לשמור על הגזרה בתקופת הלי

מודים בכלל ובתקופת המבחנים בפרט. אז במקום 
עוד ג'אנק מזיק ומשמין הנה פשטידה שלא 

תגזול מכם יותר מדי זמן מהלימוד.

מצרכים:
קופסת שימורים של אפונה וגזר  •

2 ביצים  •
כפית של מלח  •

חצי כפית פלפל שחור  •
 בונוס: שתי פרוסות פסטרמה דלת שומן

אופן ההכנה:
1.  שוברים שתי הביצים לתוך קערה, וטורפים 

עד שנהיה מרקם צהוב ואחיד
2.  מוסיפים שתי כפות גדושות של אפונה וגזר 

לקערה

3.  למי שרוצה־ לחתוך לקוביות את שתי פרוסות 
הפסטרמה ולהוסיף לקערה

מתבלים במלח ופלפל, ומערבבים הכל היטב.  .4
מכניסים למיקרו ל־3 דקות, מוציאים ולב־  .5

ריאות

ארוחת צהריים ב־1/4 שעה 
אמנם ארוחת הבוקר היא החשובה ביום, אבל 
ארוחת הצהריים זו הארוחה בה אנחנו רוצים 
לאכול בצורה משביעה. על מנת לאכול כמות 
מכובדת, הנה לפניכם ארוחת צהריים בת שתי 

מנות:

מצרכים:
למנה העיקרית:  .1

חזה עוף  •
פלפל אדום  •
תבלין גריל  •

2. לתוספת:
חצי כוס אורז  •

כוס מים  •
כף רוטב סויה  •

קופסת שימורים של אפונה וגזר  •

אופן ההכנה:
למנה העיקרית:  .1

חותכים את החזה עוף והפלפל לחתיכות   •
קטנות

מתבלים בתבלין גריל  •
מכניסים למיקרו ל־2 דקות  •

2. לתוספת:
מכניסים את האורז לקערה.  •

מוסיפים את המים והסויה, ומכסים את הקערה   •
עם צלחת

מחממים ל־8 דקות  •
מוסיפים את האפונה והגזר לאורז  •

מחממים לעוד דקה, מומלץ לערבב עם העוף   •
ובתיאבון

ארוחת שחיתות מוקרמת
בריאות בריאות,  אבל מדי פעם אנחנו אוהבים 
להתנחם עם איזו פחמימה מנחמת. כשזה מגיע 
בתוספת גבינה מותכת, מה טובו. אז כאן נכנסות 

שתי מנות קלאסיות וצ'ייזיות להפליא.

מצרכים:
תפו"א מוקרם:  .1

תפו"א  •
גבינת מוצרלה מגורדת  •

חלב  •
כפית שמן זית  •
מלח & פלפל  •

2. מאק אנד צ'ייז:
חצי כוס מקרוני קצר  •

חצי כוס מים  •
•  גבינת מוצרלה מגורדת

חלב  •
מלח ופלפל  •

אופן ההכנה:
תפו"א מוקרם:  .1

מחוררים את התפו"א במזלג  •
מורחים אותו בשמן זית ומפזרים מלח  •

מחממים ל־10 דקות  •
חוצים כמעט עד הסוף את התפו"א  •

מפוררים מעט את התפו"א עם המזלג  •
מוסיפים מעט חלב ואת הגבינה המגורדת   •

ומתבלים במלח ובפלפל.

מחממים לעוד דקה.  •
2. מאק אנד צ'ייז:

•  שופכים לקערה את המקרוני והמים ומוסיפים 
מלח

מחממים ל־3 דקות  •
מוסיפים את החלב והגבינה ומתבלים בפלפל  •

מחממים לעוד דקה, יאללה לטרוף  •

עוגה אישית בספל
חשוב לסיים כל ארוחה עם איזה משהו מתוק, 
או בעיתות דיכאון )צריך לעשות מועד ב'?( ואין 
מצב רוח להכין משהו, הנה משהו מנחם ומתוק 

שלוקח 5 דקות הכנה.

מצרכים:
3 כפות קמח  •

כף וחצי סוכר  •
כף וחצי שוקולית  •

ביצה  •
2 כפות חלב  •

2 כפות שמן קנולה  •
שתי קוביות שוקולד  •

אופן הכנה:
מערבבים בספל את הקמח, הסוכר והשוקולית.  .1

2.  מוסיפים את הביצה, החלב והשמן ומערבבים, 
עד קבלת מרקם אחיד

מכניסים פנימה עד מרכז הבלילה את שתי   .3
קוביות השוקולד

4.  שמים במיקרו על העוצמה הכי גבוהה ל־3 
דקות

5.  מחכים שהעוגה תתייצב ותצטנן בתוך הספל, 
ובתאבון

הכנת, חיממת, אכלת
עדיאל שביט
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־סטודנט המחליט ללמוד באקדמיה, לוקח בח
שבון כי מעבר למטלות הלימודיות וההוצאות 

־הכלכליות השונות, הוא נדרש להשקיע גם בח
וויית המגורים שלו, כל עוד לא נשאר להתגורר 
עם ההורים. מרבית הסטודנטים בוחרים באפשרות 

־של לשכור דירה או להתגורר במעונות האוני
ברסיטה. כאן באריאל, סצנת המעונות באריאל, 
בעיקר, או יותר נכון הבקרוואנים, כבר הפכה 
לשם דבר בהשוואה למוסדות שונים אקדמיים 
אחרים בארץ. לרשות הסטודנטים למעלה מ־500 
קרוואנים: זוגיים, רביעיות ובשלשות. זה אולי 
נשמע לחלקכם זה ישמע מוזר שישנם אנשים 
שחולקים את חייהם הפרטיים עם עוד שותפים 
לחדר. חלקכם ואולי תריצו בראש תמונות של 
קרוואנים מוזנחים ולא מטופחים. אך כל זה רק 

־סטיגמות. מי שבוחר לחיות במעונות של האוני
ברסיטה יוצר לעצמו עולם מלא של חיי חברה, 
אווירת לימודים והכי חשוב אווירת בית חמה. 
אכן את חיי הסטודנטים באריאל אפשר לסכם 

במילה אחת־ "המעונות".
ובכן, לאחר עשרות תמונות שנשלחו אלינו, 
בחרנו לפניכם את חמשת המעונות המושקעים 

והמעוצבים ביותר באוניברסיטת אריאל:
כריות זברה עם גוון שמנת הקרוואן של אביטל 
קנד ואביגיל סבג סטודנטיות להנדסה שנה ב':

אביטל ואביגיל, חברות ללימודים המתגוררות 
ביחד כבר שנה שנייה, ומתכננות להמשיך את 
השהות במעון הזמני לשנה שלישית. הקראוון 
מעוצב בסגנון קלאסי. אביטל מסבירה: "בחלל 
הכללי בחרנו צבעים נעימים לעין ולא צעקניים 

־במיוחד, זאת בשילוב פרקט שמעניק תחושת חמי
מות לסלון, ספה שנעים להתרווח עליה בכל שעה 
ביום. שילבנו כריות שמדמות זברה עם גוון של 
שמנת ווילון בצבע ורוד עתיק. יחד השילוב נוצר 
חלל נעים ושקט. בכדי לרענן ולהוסיף צבעוניות 
הכנסנו תמונת של אריה עם צבעים )מוטיבים של 
ספארי מתכתבים בכל החלל( שמוסיפים שמחה. 
"המטרה שלנו הייתה ליצור חלל ללא העמסה 
בפרטים מיותרים, ובגלל שהחלל קטן השתמשנו 
במספר קטן של פריטים ולמרות המינימליזם 

־אנחנו מרגישות הכי בבית. הדירה שלנו במעו
נות היא מקום שתמיד כיף לחזור אליו אחרי יום 

לימודים עמוס." 
משטח עבודה נרחב במטבח הקרוואן של גיל 

קאפח, סטודנט למדעי המחשב:
בעיצוב הדירה יש שימוש בצבעים חמים, בייתים 
ונעימים לעין בשילוב כורסאות שמכניסות צבע 
נוסף. הווילון נטרלי ולא מושך תשומת לב רבה 
זאת בכדי להדגיש את תמונות הנוף המעניקות 
אווירה נעימה ומוסיפות חיים לחלל הדירה. מעבר 
לתמונות הנופים, יש שילוב של צמחיה מלאכותית 
שתסייע להרגיש באווירת טבע, שלעיתים חסרה. 
גיל מוסיף: "בחרנו בצמחיה מלאכותית כי בכל 
זאת מדובר בדירת סטודנטים ואין באמת זמן וחשק 

 "מראה מראה שעל הקיר,
מי הקרוואן הכי יפה בעיר?"

 ביקשנו מסטודנטים וסטודנטיות המתגוררים במעונות של אוניברסיטת אריאל 
לשלוח אלינו תמונות לתחרות הדירה הכי יפה. תמונות רבות הגיעו 

אלינו, מתוכן בחרנו להציג את הנבחרות והמגניבות ביותר

אביה עזרן

להשקיע בצמחייה אמיתית הדורשת טיפול סדיר, 
אבל העין מבקשת משהו ירוק ולכן הפשרה הייתה 

עציצים מ"'איקיאה"." 
מעבר לפן של הטבע החשוב לגיל, לדירה זו 
יש פונקציה לא פחות חשובה. מוסיף: "בתור אחד 
שאוהב לבשל היה לי חשוב שיהיה לי מטבח רחב 
עם אופציה לאחסן את כל הציוד הנדרש ומשטח 
עבודה רחב ככל הניתן לנוחות מרבית. בנוסף 
רציתי להפוך את הקרוואן למקום נעים עם פינת 
טלוויזיה ומעין סלון לאירוח ולכן בחרתי דווקא 
בעיצוב הזה שמשלב במקסימום את הצרכים שלי". 
םזולה לחברי הקרוואן של אוריה קאפח, סטו־
דנט לתקשורת שנה ג' ואביהו ווינר סטודנט 

לפיזיקה שנה ב':
אוריה ואביהו הם חברי ילדות כאשר לכל אחד 
מהם יש את העיצוב המיוחד שלו, כל פריט בקרוואן 
אפשר לזהות ממקום אחר בעולם. אוריה: "אל 
הקרוואן שלנו מגיעים כל שבוע עשרות אנשים 
אשר נהנים מאווירת הזולה והרוגע של העיצוב 
שלנו, הכי חשוב לנו בתור סטודנטים זה שיהיה 
הווי חברתי וכולם ירצו תמיד להיכנס בהרגשת 

נוחות". 
לוח וגיר לביטוי עצמי הקרוואן של טליה כהן 

ואור צמח, סטודנטיות לקדם רפואה:
־טליה: "בחרנו לעצב את מקום מגורינו במ

עונות האוניברסיטה, עיצבנו את המקום בצורה 
הכי פונקציונלית שמאפשרת לשותפה שלי ולי 
אזור למידה נח ומהנה, בתואר שלנו זה חיוני. 
אנחנו מאוד אוהבת לארח, לבשל ולאכול ארוחות 
משותפות עם שכנים וחברים. לכן, השיטה של 
קופסאות אכסון מאוד נוחה לנו, אנחנו מורידות 

אותן מהשולחן בעת הצורך."
אור: "יש לנו פינת ביטוי עצמי )לוח גירים מחיק( 
כל אחד יכול לכתוב, לצייר, לאחל או סתם 
להשאיר הודעת חשובות. את המדפים מהעץ 
התקנו בעזרת השכנים - עבודת צוות משותפת 
וחווייתית. אאת העצים הבאנו מפח מחזור. כך שזו 
לא רק מחשבה פונקציונלית אלא גם התייחסות 
לאיכות הסביבה שלא פחות חשובה בעינינו. 
יש לנו דירה כיפית שממוקמת בנוחות מרבית 
שתמיד כיף לחזור עליה, אנחנו מאוד שמחות 

שבחרנו לגור יחד במעונות". 
להפריד בין הלימודים למיטה הדירה של 
102, סטודנטית לקרימי־  אסיהו מקונן בבניין

נולוגיה וחינוך:
אסיהו: "כשאני מגיעה לחדר אחרי יום לימודים 
ועבודה אני מחפשת את השקט שלי. ככה השקט 
שלי נראה. למרות שאין הרבה מקום הצלחתי לסדר 
את זה בצורה כזו שהארון מפריד בין הלחץ של 

הלימודים לשקט של המיטה והנוחות".
־סטודנטים יקרים, כפי שראיתם, קצת השק

עה ומחשבה אפשר להפוך גם קרוואן דלוח או 
חדר מיושן לגן עדן אמיתי, מלא חוויות ויצירה 

אישית. 
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רישיון עסק. "דפקו אותנו. שילמנו 20,000 מקדמה 

שלא יחזרו אלינו. ואם נשים את הכסף בצד, מה עם 1
עוגמת הנפש שנגרמה לנו דווקא ביום שאמור להיות 
המאושר בחיינו? גני אירועים צריכים לתת לזוגות 
תמיכה לאורך כל הדרך, ללוות אותם ולא לנטוש אותם," כך 
מספרת יעל, בת 25, שסגרה את אירוע החתונה שלה באולם 
"כליף" ביפו. לאחר תשלום המקדמות גילו בני הזוג יעל ודביר, 
כי בעל האירועים ברח עם כל הכסף לחו"ל והשאיר אותם ללא 
תשובות. "גילתי את זה בכלל מהכלה שהייתה צריכה להתחתן 

יביום ראשון באותו שבוע. היא התקשרה ושאלה אותי אם הבע
לים יצר אתנו קשר בימים האחרונים וסיפרה שהוא לא עונה לה 
ובמשרד מתחמקים מהם". כלומר, לו הכלה לא הייתה מתקשרת 
אלייך הייתם מוצאים את עצמם ביום החתונה בדרך לאולם בתל 
אביב יחד עם כל 300 האורחים והספקים? "כן" כך היא אומרת 

בנחרצות. 
נתחיל מהטיפ החשוב ביותר! רישיון עסק. אל תלכו לאולם 
או גן אירועים שאין להם רישיון עסק לאירוע. גנים מסוימים 
יראו לכם רישיון עסק ויגידו שהכול בסדר ואין לכם מה לדאוג.. 
תשימו לב שלא רשום "רישיון עסק למסעדה" כוון שרישיון זה 
לא מאשר להם לעשות עבורכם אירוע חתונה. אנחנו הרי יודעים 
שלא כל כך נעים לראות גן סגור... בטח לא יום או יומיים לפני 
החתונה שלכם. ואולם עם רשיון עסק לא עלול לפשוט רגל 

ולהיסגר במפתיע? לבדוק ברשת. 
"נתקענו שנה בחיפוש אחר הגן הטוב ביותר בשביי

לנו. בדיעבד היום אחרי שהתחתנו אני יכולה לייעץ 2
לא לבזבז את הזמן והאנרגיה על כך. הקטע המצחיק 
הוא שבסוף סגרנו את החתונה באולם הראשון שראינו" 
כך מספרת עומר שהתחתנה השבוע לאחר שהיו שנה בחיפושים 

אחר המקום להתחתן בו. 
טיפ שלנו? לפני שיוצאים לדרך מסתכלים באתר, באינסטגרם 
ובפייסבוק של המקום ומתקשרים לשמוע את טווח המחירים. כך 

תחסכו לכם נסיעות מיותרות ובלבול. 

למצוא חזאי מהימן. אל תסמכו על אנשי המכירות 

כשהם מנחשים לכם מה יהיה מזג האוויר. אולי הם 3
מוכשרים, אבל לא עד כדי כך. )אלא אם כן זה דני 
רופ(. "כשסגרנו את תאריך החתונה שנה מראש דמיינו 

ישמזג האוויר יהיה מושלם. אוקטובר לא? באותו שבוע של החתו
נה הבנתי כבר שנצטרך להיות במתכונת חורף במחיר קיץ. יאמר 
לזכות הגן שגם בשיחת המכירה הבהירו את הנושא" כך מספרת 
דיקלה שהתחתנה בחודש אוקטובר האחרון. בין חודשי דצמבר 
לפברואר מזג האוויר חורפי. בין מאי לאוקטובר מזג האוויר קיצי. 

את זה אתם יודעים. אך שאר החודשים יכולים לבלבל... 
בידקו את לוח השנה )כולל אירוויזיון(. לאחר שבחי

רתם את החודשים הרלוונטים לאירוע שלכם תבדקו 4
מתי יש: איסור חיתון מלא\חלקי)ספרדים ואשכנזים(, 
חגי ישראל, אירועי תרבות ואירועי ספורט והשנה גם 

יאירווביזיון! אף אחת לא רוצה שהאורחים שלה יהיו בלחץ בחתו
נה כי יום למחרת ליל הסדר וחושבים על ניקיון הבית והבישולים, 

ואף חתן לא רוצה לקבוע חתונה בערב גמר ליגת האלופות! 
מו"מ קשוח - עם חיוך. שמרו את פני הפוקר למשי

יחק קלפים... טיפ שלנו? אהבתם את הגן? אל תשח5
קו אותה קשוחים. כלל ראשון בשיחת מכירה זה 
להיות חיובי ואופטימי לגבי הדיל. תנסו להוריד 
במחיר אבל תמיד עם חיוך, פתחו קשר אישי ושיחה נעימה. ומי 
שרציני באמתי תשבו על הכיסא ותניחו את פנקס הצ'קים על 
השולחן. כשהמוכר\ת יראה את הכסף כל כך קרוב, הוא כבר 

יעזור לך לסגור מהר יותר.. 
אל תתפשרו על הצלם. הכימיה בינכם לבין הצלם 

היא הפרמטר החשוב ביותר, הצלם מלווה אתכם ביום 6
החתונה וכמו לכל מי שמלווה אתכם ביום הזה, גם 
לנוכחות שלו יש חשיבות! צלם חתונה זה לא הספק 
שעליו כדאי לכם להתפשר. התמונות מהחתונה , הם ה"החתונה" 
שתישאר אצל כולם בזיכרון, גם שנים רבות אחרי. תוכלו לקחת 
חבילת צלמים שמכילה בתוכה: 1\2 צלמי סטילס, צלם ווידיאו, 

צלם מגנטים ואלבומים. ואכן המחיר אטרקטיבי! חבילה כזאת 
עולה בין 7,000 לי10,000 ₪. כאשר, אם תיקחו כל ספק בנפרד 
העלות תתחיל ב10,000 עד לי 15,000 ₪. אז מחיר נוח או 

כימיה טובה? כימיה טובה!
מתי לגייס מפיק חיצוני? תיקחו מפיק חיצוני רק 

כאשר אין לכם חיבור אישי עם מנהל האירועים 7
מטעם האולם. אם אפשר לוותר על הוצאה כספית 
נוספת, תוותרו. רוב הזוגות מרגישים בטוחים יותר 
כשלוקחים מפיק חיצוני. היזהרו! יכול להיווצר חיבור לא חיובי 

ביניהם לבין מנהל\ת האירוע מתאם האולם. 
זהירות מנעלי בד. אתה לא חייב להודות בפני כולם, 

אבל משבירת הכוס אתה לפעמיים לא נרדם... אל 8
תדאג, זה טבעי. הטיפ שלנו? חשוב ביותר: לא לנעול 
נעלי בד. לנשום עמוק, זו רק שבירת כוס. תבקש 

מהאולם להחזיק את הכוס לפני, תראה שהיא דקה ותירגע!
הקשיבו לבעלי ניסיון. ברגע שהוכרזת ככלה, לכל 

אחד תהיה הערה. השכנה שהתחתנה, אחותה וכל 9
השכונה. כל מי שהתחתן ומכיר איזה צלם, ירצה, 
מכוונה טובה לסגור לכם את גם את האולם. ולא 
נשכח גם את ההורים שלפעמים לוחצים איפה תתחתנו, כמה 
אנשים, מה הם יאכלו ומה תלבשו? הכוונות טובות זה נכון אך 
בסוף אתם אלו שתסגרו את החשבון. חשוב להקשיב לבעלי 
ניסיון )כמונו...( אך תמיד לזכור שאתם, יודעים הכי טוב מכולם 

מה יעשו אתכם הזוג המאושר באולם.
פיתחו חשבון בנק משותף לפני החתונה על מנת 

שתוכלו להפקיד את הצ'קים שרשומים על שניכם 10
מיד אחרי האירוע ולא תצטרכו לחכות עד פתיחת 
החשבון. )זה גם מעכב את סגירת החשבון מול האולם 
שצריכה להתבצע לרוב עד ארבעה ימים לאחר האירוע(. ובסוף 
הערב המוזיקה יורדת והאורות כבים, החתונה תשאיר בכם 

יזיכרונות מתוקים, אך זכרו כי אחריה, החיים האמיתיים מת
חילים! 

טיפים לחתונה ישראלית

"I Know"

חתונה ישראלית היא עסק לא קל ובטח לא זול. וכשאת\ה סטודנט\ית? העסק נראה יכול להראות גם 
בלתי אפשרי. אספנו בשבילכם עשרה טיפים לחתונה שאולי יצליחו להקל על הסיפור. בסופו של דבר, 
מדובר על אירגון מסיבה גדולה, כיפית, שמתרכזת סביבכם! בערב עצמו החתן והכלה כבר מצליחים 

לרוב לנשום עמוק, להירגע וליהנות! אבל המטרה שלנו היא שגם תצליחו ליהנות מהדרך

מיכל קרטן


