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פני יותר משלוש שנים, ביום השואה 2016, 
עמד סגן הרמטכ"ל דאז יאיר גולן בטקס במכון 
משואה ונשא את הנאום שייזכר לימים כ"נאום 
התהליכים". "אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון 

־השואה, הוא זיהוי תהליכים מעוררי חלחלה שה
תרחשו באירופה בכלל ובגרמניה בפרט, אז לפני 
70, 80 ו־90 שנה ומציאת עדות להם כאן בקרבנו 
כיום"., אמר אז. האמירה עלתה לסגן הרמטכ"ל 
בעתידו הצבאי ואף תרמה לכך שלא מונה להיות 
הרמטכ"ל הבא של צה"ל. הנאום אף גרר אחריו 
שיח תקשורתי יוצא דופן אודות הגבולות של 

חופש הביטוי בקרב קציני צה"ל. 

בבית גדול ורחב מול הנוף הפסטורלי של ראש 
העין, ישב גולן להסביר את מה שעבר באותה 
תקופה, בראיון מיוחד ל'אריאלה': "בוודאי שלא 
תיארתי לעצמי שזה יעשה כל כך הרבה רעש, 
ידעתי שאני אומר דברים חשובים, אבל לא חשבתי 
שזה יצור כזה הד תקשורתי, שלושה שבועות זה 
לא ירד מהכותרות". באופן מפתיע ולראשונה 
אומר גולן, כי היה מעדיף לו היה מצנזר את אותה 
אמירה מלכתחילה. "אם הייתי יותר שזה מה שהולך 
לקרות לא הייתי עושה את זה, אני לא צריך להיות 

בכותרות שלושה שבועות".
אז למה בעצם התכוונת באותו נאום? מה 

המסר שרצית להעביר לעם?
"אני מסתכל על מה שקורה לנו כחברה ובאמת 
כואב לי שאנשים פה לא מסתובבים עם ביטחון 
עצמי. המהות היא, שאני מאוד מחזיק מהעמדה הבן 
גוריוניסטית הקלאסית, אשר אומרת שיסוד הקיום 
שלנו כאן זה עליונות מוסרית ואינטלקטואלית. 
אז מה קורה לנו היום שאנחנו הרבה יותר חזקים? 
מה קורה לנו שאנחנו רוב, שיש לנו מדינה? אנחנו 
מגיבים לכל אירוע בהיסטריה כאילו סוף העולם 
מגיע. אין עלינו שום איום מבצעי היום. אנחנו 
מגיבים באופן שהוא לא רק לא נכון מוסרית, הוא 

גם לא נכון מבצעית".

מה הכוונה בלא נכון מבצעית?
"אני קראתי כמעט את כל דוחות הירי שהיו 
בסכינאים. אם הסכינאי לא לידך ממש אין עליך 
שום איום ממשי, ואתה יכול לירות בו ברגל או ביד 
ואז אין סוכת אבלים ואין מהומות. חיילנו עושים 
הפוך, לא רק שהם הורגים אותו, הם מרוקנים עליו 
מחסנית במקום לגלות קור רוח. זה לא מקצועי 

־ולא רציני וזה הופך לסטנדרט. יש התלהבות צי
בורית שאומרת להרוג, להרוג, להרוג. ההמון לא 
צריך להכתיב לצה"ל מה לעשות, הצבא צריך 
להרגיע את השטחים ולהפסיק את הגל הזה. אני 
לא רוצה לייצר את הסכינאי הבא כי הרגתי את 
אחיו או את בן דוד שלו. אז יש אווירה אספסופית 
ומתלהמת ואז מגיע אירוע כמו אלאור אזריה או 
כמו אבו חדיר, אפילו במגרשי הכדורגל צועקים 

מוות לערבים".
מה הפך את העם לכזה?

"שהתרבות הפוליטית הופכת לפופוליסטית, זה 
פוליטיקה שעוסקת בחרדה, שנאה ואלימות. אתה 
מכניס אנשים לחרדה, אנשים שונאים את זה והם 
שונאים את מה שגורם להם לחרדה. רוב האנשים 
סתם שונאים, אבל יש מעטים שעושים עם השנאה 
הזאת משהו. לדוגמא רבין, הרבה שנאו אותו, אבל 
הספיק אחד שקם ועשה והניע את השנאה שבו, 
אסור שזה יקרה. היו פה שנים הרבה יותר גרועות, 
מחבלים התאבדו באוטובוסים והעם קיבל את זה 
ביותר הכלה וסמך על הצבא, היום העם מגיב 

בהיסטריה מכל סכינאי, זה חסר היגיון".

המלחמה הגדולה והאחרונה
גולן כיום בן 57, עם מבט מלא נוסטלגיה מספר 
על איך הכל התחיל: "כשהייתי ילד חלמתי להיות 
כבאי או עובד זבל, הרעיון של לעמוד מאחורי 

עורך: עידו יחזקאלי | עורך משנה: עדיאל שביט | עורך המדורים: יונה ליכטמן | מפיקה: אליסה פניץ | עריכה גרפית:  | צילומי השער: דביר נווה, נוי גדו, שאטרסטוק
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רוני לוי

"התרבות הפוליטית הופכת לפופוליסטית, זו פוליטיקה שעוסקת בחרדה, שנאה ואלימות" 
 אלוף )במיל'( יאיר גולן מכין את עצמו לכניסה לזירה הפוליטית  על נאומו לפני שלוש 

שנים אומר: "אם הייתי יודע שזה יצור כזה הד תקשורתי לא הייתי אומר את זה"
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פגישת עבודה אפשרית בכנסת ה־22? גולן וגנץ על מדים
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פוליטיקה 
צבאית

המשאית שנוסעת מאוד משך אותי. הצבא הגיע 
גם מתמיכתו של אבא שהיה אלוף משנה, אבל 
בעיקר מי שהשפיע עלי בבחירת הדרך היה אחי 

הגדול שהתגייס לצנחנים כשהייתי בן 12".
־שנתיים אחרי השירות הצבאי שלך מת

חילה מלחמת לבנון הראשונה, אתה 
זוכר את התחושות? את החוויה?
־"כן זו הייתה ההתנסות הקר

בית המשמעותית הראשונה שלי. 
הייתי כבר אז צוער בבה"ד 1, 
כלומר חייל מאוד ותיק, מאוד 
מבין. אני חושב על זה היום עד 
כמה אני זוכר את המלחמה וזה 
מדהים אותי, הייתי אז בן 20 ואני 

־זוכר אותה מעולה ממש יום יום בל
חימה, יום יום איפה היינו ומה עשינו. 
הייתי אז מפקד כיתה, כלומר מפקד הנגמ"ש 
ובהתחלה בערך בעשרה הימים הראשונים, היינו 
בגזרה המזרחית ונלחמנו נגד צבא סורי, טנקים, 
נגמשים, מסוקי קרב, חילצתי פצועים מתוך טנקים, 
נלחמנו ממש מולו הקומנדו הסורי, קיבלתי חוויה 
של מלחמה ממש. אחרי זה נלחמו במערב ביירות, 
זה היה שטח בנוי מאוד צפוף וגבוה, ביירות הייתה 
עיר ענקית הרבה יותר גדולה מתל אביב של אז, 
היו שם בניינים גבוהים מאוד של 25 קומות שבתל 

אביב היה רק את מגדל שלום".
־והיום במבט לאחור עד כמה ההתנסות הרא

שונית הזאת תרמה לך?
"זה נתן אני חושב חוויה מאוד מאוד משמעותית 
של מה זה להילחם בשטח בנוי. אני יכול להגיד 
שכל האפיזודה הזאת של מלחמת לבנון הראשונה 
אני רואה אותה היום כחוויה מעצבת, היא יצקה 
בי את התפוסים של מה זה מלחמה, למה צריך 
להתכונן, אם אני טוב בזה או לא, אם אני נשאר 
קר רוח או לא. היום אין אף אחד שנלחם זה זאת 

הייתה המלחמה הגדולה האחרונה".

ביקורת צבאית
גולן השתחרר ב־11 למאי 2017 לאחר שסיים 
את תפקידו כסגן הרמטכ"ל, נראה שיש לו לא 
מעט ביקורת על ארגון והתנהלות הצבא. בעבר 
כבר טען מספר פעמים שמדינת ישראל הפסיקה 
להכריע מלחמות. גולן מסרב לקבל את הסבבים 
בגבול עם עזה האלו כל שלוש ארבע שנים. לכל 
אלו שטוענים שיש לשמר את המצב עד לפתרון 
כזה או אחר הוא אומר "הדעות שלי הן קיצוניות 
בעניין הזה, כל הדברים האלה הם סיפורי מעשיות, 
אלו תירוצים של אנשים שלא יודעים או לא רוצים 
להילחם. אני נגד להילחם, חמאס זה חוויה רעה, 
זה חללים, משפחות שכולות ומי שיוצא ממנה 

יוצא עם שריטות".
מה זאת אומרת?

"אני לא ממליץ על מלחמות בכלל, אני באופן 
עקרוני נגד להילחם למרות שזה המקצוע שלי. אבל 
אנחנו חזרנו ועשינו לא מעט טעויות אסטרטגיות 
מיותרות כמו שנות השהייה בלבנון, קבענו שם 
קו אדום לעצמנו, קו פיקטיבי שאף אחד אחר חוץ 
מישראל לא הכיר בו בעולם. זה אומר שמעבר 
לקו שחיזבאללה ישב בכפרים אחרי הקו האדום 
עם ביטחון מלא, אתה נותן לאויב שלך קו חופשי 
למחייה שהוא יודע שלא תתקוף אותו. מה ציפינו 
שיקרה? בטח שהפכנו שם לברווזים במטווח, אני 
הייתי המח"ט שם וצעקנו את זה בלי סוף אבל 

סירבו לשמוע לנו".
מי סרב לשמוע לכם? הדרגים הגבוהים בצה"ל 

או שאתה מתכוון כבר לדרג המדיני?
"רק הדרגים הגבוהים יותר בצה"ל, אני לא 

 "במלחמת לבנון השנייה 
 ראיתי את השטות 
 מתרחשת לנגד עיני". גולן בביתו
צילום: ירדן קוגן

"אנחנו מגיבים באופן 
שהוא לא רק רחוק 

מוסרית, הוא גם לא נכון 
מבצעית"
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בא בשום טענות לדרג המדיני. הדרג המדיני 
לא מבין בצבא, יש כלל שמבחינתי הוא ידוע, 
הדרג המדיני תמיד מהדד את מה שהצבא אמר לו. 
במציאות, בא ראש הממשלה, שר הביטחון או חבר 
קבינט ומציג מצב ושואל את הצבא מה לעשות, 
הצבא אומר לעשות א', ברוב המקרים מוצאים 
ישיבת סיכום ומודיעים שהולכים לעשות א'. מה 
אנחנו רוצים מהם? מה דרעי שיושב בקבינט או 
בנט שישב בקבינט או איילת שקד שישבה שם, 
מה אנחנו רוצים מהם? מה הם מבינים בביטחון? 
אם הצבא אומר לעשות ככה, הם אומרים שצריך 

לעשות ככה".
־אתה משמיע המון ביקורת על הצבא וההת

נהלות שלו, אבל במשך כמעט 40 שנה אתה 
היית בצבא וברוב הזמן גם היית בתפקיד כזה 

או אחר במקבלי ההחלטות?
"אני בכל זאת אדם אחד, אני גאה במה שהצלחתי 
לשכנע. אני חושב שבאינתיפאדה השנייה חבורת 
המח"טים הצליחה לשכנע ויצרה את הביטחון 
למבצע "חומת מגן" ב־2002, הייתי שם ואני חושב 
שעשינו טוב. בלבנון השנייה ראיתי את השטות 
מתרחשת לנגד עיני ושלחתי תוך כדי הלחימה 
מכתב ברור מאוד לדן חלוץ שהיה הרמטכ"ל על 
מה אני חושב שצריך לעשות, מכתב שאני מחכה 

לתשובה עליו עד היום".
אז איך אתה מסביר שצבא כל כך חזק כמו 
צה"ל, עושה טעויות כמו שאתה מתאר או כמו 

קרב סולטן יעקב לדוגמא?
"צריך לעשות הפרדה בין טקטיקה למלחמה, 
אין מלחמה שאין בה אירועים טקטיים. אתה צריך 
שלאויב שלך יהיה קצת מזל ושהוא נערך נכון 
בנקודה מסוימת, באותה נקודה צריך מהצד השני 
לעמוד מפקד צה"לי לא מוצלח. אם המג"ד היה 
עושה את העבודה שלו יותר טוב כל זה לא היה 
קורה. אי אפשר לוודא שבכל סיטואציה יהיו כל 
הזמן המפקדים הטובים ביותר, לכן קרב סולטן 

יעקב הוא אירוע רע". 
כיצד אנחנו ערוכים למלחמות הבאות?

"בעזה אין לנו בעיה להילחם 51 יום, המלחמה 
המודרנית שבה העורף הוא זה שסופג שינתה את 
החוקים. חמאס כמעט לא מהווה איום אמיתי על 
העורף. לעומת זאת במידה וחלילה תקרה מלחמת 
לבנון השלישית אנחנו בבעיה, אם ישראל תתנהג 
כמו במלחמת לבנון השנייה גם זה יהיה לדיראון 
עולם. בכל מקרה חשוב להסתכל על הכל כחלק 
מבעיה גדולה יותר שנקראת הסוגייה הפלסטינית, 

שהיא זו שיוצרת את כל הוויכוחים והריבים שלנו 
עם שכנינו".

הבעיה אולי הגדולה ביותר של ישראל היא 
באמת הסוגייה הפלסטינית, כמי שרוצה להיכנס 
לזירה הציבורית ורוצה לשנות, יש לך פתרון?
"הפתרון האמיתי לעזה לא עומד בזכות עצמו, 

־הוא חלק מבעיה יותר רחבה שהיא הסוגייה הפ

לסטינית. בסופו של דבר אם אתה מסתכל על כל 
ההיסטוריה מימי הישוב לפני קום המדינה ועד היום 
אנחנו קרועים בין שתי גישות מנוגדות. השאלה 
היא לאן אתה רוצה להגיע? מי שרוצה סיפוח צריך 
להבין שזה לחיות עם הערבים עם מלחמת אין קץ, 
מי שללא אמונה דתית לא יכול לראות ברעיון הזה 
תקווה. אתה צריך להחליט אם אתה רוצה סיפוח 
או הפרדה, לסיפוח יש כל מיני דרכים ולהפרדה 
יש כל מיני דרכים. עד היום לא הצלחנו להגיד 
את זה ולא החלטנו לאיפה אנחנו רוצים להגיע, 

כשנחליט הכל יהיה הרבה יותר פשוט".

השיח הפוליטי הולך ומקצין מיום 
ליום

הריאיון הנוכחי התקיים עוד לפני שנודע על 
פיזור הכנסת והיציאה לבחירות חוזרות. על פי 
הפרסומים מאז פיזור הכנסת ה־21 שוקל יאיר 
גולן את צעדיו הפוליטיים כולל התמודדות על 
ראשות מפלגת העבודה, על ההכנות לקפיצה 

לחיים הפוליטיים גולן אומר : "אני לא שולל את 
זה גם היום, האתגר האמיתי הוא באמת לשנות 
את השיח הזה. יש לנו תחושה שאנחנו עם בחירה, 
ושכל דבר שאנחנו עושים מצליח לנו, זה לא 
נכון. העם הזה הביא על עצמו אסונות גדולים 
ונוראים, אני רואה את זרעי האסון הבא נטמנים 
באדמה. פוליטיקה פופוליסטית היא דבר מסוכן 
מאין כמותו. מה שנתן ליהודים בישוב לפרוח 
ולהצליח, זה פוליטיקה רציונלית, פוליטיקה נקיה, 

לא לגמרי, כמובן כי גם אז היו ויכוחים".
אבל יכול להיות שהעם השתנה. היום מסרים 
קצרים יותר עובדים, יכול להיות שאיבדנו את 

היכולת להעמיק והשינוי שלך חסר תקווה?
"אני אמשיל את זה למשבר הכללי העולמי 
ב־2008, רוב המדינות עברו משבר כלכלי קשה, 
ישראל התמודדה עם זה בצורה טובה, יצאנו מזה 
יפה מאוד. היה פה פרופ' סנטלי פישר ]נגיד בנק 
ישראל באותה עת[ שלא נתן לאף אחד להשתולל 
ולא נתן לאף אחד להיסחף והנה יצאנו מהמשבר. 

־אני שואל את עצמי נדונו לגל הפופוליזם העו
למי כי אין ברירה? ברור שיש ברירה, זאת שאלה 
של מנהיגות. זה שהיום יש גל פופוליסטי עכור 
ששוטף את העולם הדמוקרטי, את זה יודעים בכל 
משטר דמוקרטי בעולם, את זה דרך אגב השמאל 
הישראלי לא מבין ולא מטפל בזה. זה לא מסיר 
את האחריות מהמנהיגות הישראלית לא לתת לנו 
להידרדר במדרון החלקלק הזה, זה הולך לפגוע 
בתחושת צדקת הדרך ואצלי התחושה הזאת נפגעה 

מאוד בשנים האחרונות".
אז איפה יאיר גולן בעוד עשר שנים?

"אני רוצה להאמין שבזירה הפוליטית בתפקיד 
משפיע, מביא את הקול הזה, את הקול הזה שהנה 
חברה בוא נתאפס ונפתח פה שתי דברים צדקת 
דרך ועליונות אינטלקטואלית, אני באמת חושב 
שזה לא מסובך. אני עדיין לא יודע כמובן מאיזו 
מפלגה, אבל אתה מבין מהדברים שלי שאני חי 
בשלום עם דברים שאחרים יגדירו כסתירה, אני 
לרגע לא מתחרט על מפעל ההתיישבות שקם 
ביהודה ושומרון, אני מצטער קשות על שני דברים, 
שהוא נבנה לא מתוכנן בחלקו והפך את ההיפרדות 
למסוכנת יותר, ושתיים שהוא נעשה תוך הרס 
שלטון החוק. אני חושב שמדינת ישראל הקטנטנה 
טוב שעשתה שאמרה אנחנו נכרסם באיו"ש, אני 
בעד ישובים כמו אלקנה ואלפי מנשה. אני חושב 
שזכותנו על כל ארץ ישראל, אבל מצאנו ארץ 

עם עוד עם פה ואי אפשר להתעלם מזה".  

"יש התלהבות ציבורית 
שאומרת - להרוג, 

להרוג, להרוג. ההמון 
לא צריך להכתיב לצה"ל 

מה לעשות"

"צריך להחליט אם 
אתה רוצה סיפוח או 

הפרדה". גולן

"מצאנו ארץ עם עוד עם פה - ואי אפשר להתעלם מזה". גולן
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צילום: שאטרסטוק להפגין יצירתיות ותעוזה. בית שנפגע מירי ליישובי ישראל  

בין עמוד ענן לעמוד האש
צפצוף ההתראה שבישרה כי הושגה הפסקת אש בין ישראל לחמאס בתיווך מצרי 
בבוקר שלאחר סבב ההסלמה האחרון בדרום העירה גם אותי ולא בהפתעה מיוחדת, 
יותר בפיהוק. כמעט שגרה ידועה מראש. רבים ציפו שהפעם משהו יהיה אחרת, שאם 
ישראל תיכנס לימי לחימה קשים ומתוחים חמאס יוכה קשות. ההרתעה תשוב גם אם 
באופן זמני ויושג שקט ארוך טווח. צעד טאקטי שמחוץ לקופסא במקרה הרע ויד קשה 

במקרה הטוב. החלום הישראלי ושברו.
מה שהיה הוא שיהיה. אנשי מס רכוש בודקים את הבתים שניזוקו, מטוסי הקרב עוברים 
את הטיפולים הנדרשים וגם כוסות הקפה בבור הקריה מולאו מחדש עד לסבב ההסלמה 
הבא שקרוב מתמיד. בהפסקת אש כמו בהפסקה יש זמן לחשוב איך לפעול אחרת עד 
מערכה נוספת שתבוא, אלא שגם ליריביה הפוליטיים של הממשלה אין אלטרנטיבה 

בדוקה ומדיניות מוכחת על מנת לפתור את בעיית עזה שמלווה אותנו עשרות שנים.
נדמה שגם לנתניהו, זה שהכריז שהוא האיש החזק מול החמאס אין רצון להיגרר למערכה 
שלא ידוע מראש איך היא תסתיים. נתניהו של "עמוד ענן" ב2012 הוא לא אותו אדם 
שניצב מול החמאס כיום. מאפשר נתיבים הומניטריים של מעבר סחורות, הגדלת רצועת 
הדיג ומתן כסף קטארי באופן מבוקר, אך לא פזיז לייצר הכרעה. מעדיף לנתק מגע. להכיל 
את התוקפנות ולא לצאת להרפתקאות לא ידועות או ללחימה נרחבת. הוא לא מפתיע, 

לא יוזם ולא מעוניין לפעול ביד קשה מידי שתחליש את הלגיטימציה הבין לאומית.
־אין מדובר על תמונת ניצחון או רצון בתבוסה מלאה של הצד השני. ברור לכל שמ

ציאות ביטחונית הרמטית ואחידה בנפיצות הביטחונית של המזרח התיכון היא משאלת 
לב בלבד. במצב דינמי זקוקה ישראל לתמרון מתאים ויצירת מדיניות דומה כפי שפעלה 
כלפי הטרור ביהודה שומרון או ההתבססות האיראנית בסוריה. מדיניות שמבטאת את 

תפיסת הביטחון בפרוץ מבצע "עמוד ענן". 
יומו הראשון של המבצע נפתח בפגיעה של תשתיות טרור בולטים, ביניהם מחסני 
תחמושת ובורות שיגור הרקטות ובייחוד זכור חיסולו הפתאומי של אחמד ג'עברי, מפקד 
הזרוע הצבאית של חמאס, בזמן שנסע ברכבו. פעולות אלו יצרו יתרון יחסי בפתיחת 
המבצע ועליונות מבצעית של צה"ל על פניי האויב. אמנם לא נמנעה לחלוטין התבססות 
חמאס וארגוני טרור שונים ברצועה, אך נבלמה משמעותית התוקפנות כלפי ישראל 

וריסוק יכולות לטווח הקצר.
יש לחזור לאותה מדיניות אקטיבית ולא נגררת שישראל קובעת את הקצב ואת אופי 
הלחימה כלפי עזה, תוך הובלת מהלכים צבאיים ומדיניים יצירתיים. כאלה שיאפשרו 

רגיעה לאורך זמן, תוך יצירת הרתעה משמעותית ומובילה.

רק לא עוד מאותו הדבר
דה ז'ה וו. שוב צבע, עוד פעם הוא אדום – והופ, הגיע השלום. עד השבוע הבא, 
כמובן. באופן בלתי נתפש, הרוטינה הבלתי אפשרית הזאת הפכה לשגרת חייהם 
של מאות אלפי ישראלים. מיטוט שלטון ה־"חמאס" כפי שהבטיח רה"מ נתניהו לשווא 

במערכת הבחירות של 2009, אינו עומד על הפרק. לפחות לעת עתה.
הררי מאמרים ואוקיינוס של מילים נשפכו על "בעיית עזה", אך נראה כי הפתרון רחוק 
מהלהימצא. אז האם נגזר על תושבי הדרום לחיות בתחושת פחד מתמדת מפני האזעקה 
הבאה? לא בטוח. שר הביטחון הבא, יהא מי שיהא, יצטרך לזהות את הסנטימנט הציבורי 
ולהבין שהסבלנות בנוגע לירי הרקטות פגה וחלפה. אפילו הזיכרון הקצר של הישראלי 
הממוצע מסוגל לזכור כל כך הרבה סבבים בפרק זמן כה קצר, ולהבין שמשהו כאן לא 
תקין. שקט הוא רפש, וההכלה הרופסת של ממשלת ישראל תיגמר בשלב מסוים. לא 
לעולם חוסן. צוק ענן או עמוד איתן, ייתכן כי בקרוב ייאלצו לשלוף את מחולל השמות 

הצה"לי למלחמות מהבוידעם. 
מיד בשש אחרי המלחמה הבאה, ממשלת ישראל תעמוד שוב בפני אותו חלון הזדמנויות 
שעמד בפניה לאחר מבצע "צוק איתן". ימי פוסט מבצע, כשעשן הקרבות מיתמר ומחירי 
המלחמה עוד צרובים בזיכרון ובלב, הם הזדמנות פז לשינויים אסטרטגיים ושבירת 

המשוואה מול החמאס.
ההשלמה עם סבבי ההסלמה מצד הממשלה והצעדים המינוריים בהם היא נוקטת למול 
ירי הרקטות – כל פעם באמתלה אחת – היא הפרת חוזה מצד המדינה כלפי אזרחיה, 
שאמורה לספק להם ביטחון. אז אולי אי אפשר להבטיח לאף ילדה קטנה שהמלחמה הבאה 
תהיה המלחמה האחרונה כמו בשיר, אבל החתירה לשם אחרי המבצע הבא שיבוא – והוא 

יבוא - היא צו השעה. 
טוב לחיות בעד ארצנו, וגם למות למענה בשדה הקרב. למות בשבילה כתכנית עבודה, 
כברווזים במטווח כמו דניאל טרגרמן ז"ל בן ה־4 מקיבוץ נחל עוז וכמו משה אגדי ז"ל 
מההסלמה האחרונה – לא בא בחשבון. מלבד הבאת שקט בטווח הקצר לתושבי הדרום, 
ראש הממשלה ושר הביטחון הבאים יצטרכו להפגין יצירתיות ותעוזה כדי לדאוג שלא 

נמצא את עצמנו שוב, בעוד שנתיים או שלוש, באותו המצב בדיוק.

הזירה

 כיצד להשיב את השקט 
לתושבי הדרום?

דביר נווה אביחי מולדובן
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ישראל בר־און דפק בכנרת הופעה מתוזמנת 
ומתוכננת היטב. הוא ידע מתי לפקוח עיניים, 
ומתי להיראות פגיע. מתי לעשות מעשה גבסו 
ולשלהב את הקהל, ומתי להסתגר עם הגיטרה 
כאילו שוב היה בחדר האודישנים. זו חכמת במה 
שמעטים ניחנו בה - להיחשף במתכוון" כך נכתב 
27.8.2008. בבוקר שלאחר הז־  במעריב ב־תאריך
כייה בגמר העונה השישית של כוכב נולד, קרני 
השמש בוודאי חיממו קצת יותר את ישראל בר־

און מהרגיל.
היוצר ה"עקרוט" כפי שכינתה אותו השופטת 
בתחרות מרגלית צנעני )מרגול(, גרף מחמאות 
מקצה וקצה עם שירו המקורי "בדיוק כמו פעם" 
והפך בין לילה לכוכב. "הכוס מהשיר אולי ריקה, 
אבל אני בכל זאת אשתה לחייך ישראל, כי ככה 

־לדעתי זה נראה כשנולד כוכב", הרעיף גל אוחו
בסקי על בר־און המבויש בגמר. 

אלא שמאז חלף כבר למעלה מעשור, והשם 
ישראל בר־און נפקד ממצעדי הפזמונים. במקום 
להרים כוס יין לחיי החיים החדשים שלו, ישראל 

בר־און נעלם.
הליך גירושין ותביעה משפטית מול זכיינית 
הטלוויזיה "קשת", הובילו למצב שהוא כבר מכיר: 
גיל העבודות המזדמנות, כפי שנקרא אחד משיריו. 
"כתבתי את הפזמון בגיל 16, ורק עשר שנים 
אחרי ישבתי לכתוב אותו כמו שצריך. ישראל 
מהעבודות המזדמנות של גיל 18 מדבר עם ישראל 
מהעבודות המזדמנות של גיל 28. הרבה השתנה 

ושום דבר לא השתנה". 
איך אתה מגיב לפרסומים האחרונים בתקשורת 

על הטענה שתקפת את אשתך מילולית?
"כל אחד מבין שהיה פה משהו מכוער, וכל אחד 
מבין שיש פה קטע של צד שמתנגח בצד השני 
על רקע גירושין. יש כאלה שזה קורה להם פחות 
מכוער והם מצליחים לא לערב את הילדים, ויש 
כאלה שפחות. במקרה הזה לצערי, בעל כורחי, 

הוא פחות כזה".
למה לא הגבת אז, כשיצא האייטם?

־"לא רציתי להגיב אז כשיצא כי זה מנותק מה
מציאות. לענות למשהו שהוא מנותק מהמציאות 
למישהו שעושה מעשה מנותק מהמציאות, זה סתם 
להזין את זה. כל מי שיש לו שכל בראש וטיפה 

מכיר אותי מבין שזה לא הגיוני".
ולפעמים אני רוצה להיות חכם

למרות שאני יותר צודק אני יותר צודק 
אני יותר צודק

אני תופס ת'ראש בין תקופה לתקופה
מזדמנת העבודה

 )גיל העבודות המזדמנות, 
מילים ולחן: ישראל בר־און(

להילחם בסטטיסטיקה
היית מוחק את "כוכב נולד" מקורות החיים?
"תראה, זו חוויה באמת נדירה שבסוף באמת 
מספר מצומצם של אנשים עובר אותה. אף אחד לא 
יודע מה עובר עליהם. זו תחנה בחיים המוזיקליים 

 עוד 
פעם 
אחת

דביר נווה

 יותר מעשור חלף מאז שישראל 
בר־און זכה ב"כוכב נולד"  

הדתל"ש מבאר שבע שמתזז בגיל 
30 בין עבודה בקיוסק בפתח תקווה 

לעבודה בבית קפה מנסה לחזור 
למרכז הבמה ולא נותן לקשיי החיים 

להשפיע עליו  "הדרך שלי היא 
משהו אותנטי. זה לא המסלול הרגיל 

של זמרים או של יוצאי ריאליטי 
סטנדרטי. אני בין לבין"
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שלי, ולהתעלם ממנה זה לא נכון. לטוב ולרע, 
ויש טוב ויש רע".

כמה אנשים עוד מזהים? 
"עד היום אני מקבל שאלות, תגובות ואהבה 
מהרחוב. אני עובד בעבודה יומיומית שזה הכי 

נגיש לזה".
איך מתקדמים מכזה "פיק" שאתה מגיע אליו 

בגיל 19?
"ידוע שיש סטטיסטיקה של אנשים שזוכים או 
משתתפים ב'כוכב נולד' ולא קורה איתם אחרי זה 

כלום. אני נלחם בסטטיסטיקה הזאת".
בועז מעוזה וג'קו אייזנברג שזכו גם בתוכנית, 

הם חלק מהסטטיסטיקה הזאת?
"אפשר להגיד את זה".

כמות תוכניות הריאליטי־מוזיקה בטח לא 
מקלה עליך.

"בוודאי שאינה מקלה עלי. רוב היוצרים מגיעים 
לגיל 30 מבוססים, אחרי שהם פרצו בגיל 20. אני 
עוד לא התחלתי לספר את הסיפור של הדמות 

שבכלל לא היתה".
אתה זוכר מה זה עקרוט?

"נברת, אה? עקרב"
אהבת את הכינוי הזה של מרגול?

"אתה יודע מה הקטע עם עקרב? יש עליו את 
הסיפור שהוא עוקץ בסוף למרות שהוא מבטיח 
שלא, כי זה הטבע שלו. זה מצחיק שהיא קראה 
לי עקרוט, אבל אני חושב שבכל אחד יש עקרוט. 
היא תפסה כאן שתי ציפורים. יעני היא התכוונה 

לג'וקר, אתה לא רואה בעיניים, אבל עקרב הוא 
גם אחד כזה שיכול סתם להרוס לעצמו כאילו 

לפעמים בגלל שזה הטבע שלו".
־דיברת קודם על הרע שקרה לך בעקבות התוכ

נית, אתה מוכן לכל הסיפור המשפטי מול חברת 
ההפקות "טדי" ו"כוכב נולד"?

"מי שצריך מטפל בזה, וזה עדיין לא גמור".
מה היית ממליץ למי שזכה בתוכנית ריאליטי?
"קח לך חודש על אי בודד. לא שזה אפשרי"

ובכל זאת?
"פסיכולוג, במיוחד אם אין לך תמיכה וקשר 

עם המשפחה כמו המצב שלי בזמנו"
היית הולך שוב לתוכנית?

שואלים אותי את זה הרבה בראיונות, ואני לא 
יודע מה לענות על זה כבר. אבל חשבתי על זה 
הרבה, אולי בכל זאת יש בשאלה הזאת משהו 
מעבר. אז אולי לא הייתי מוחק את זה Once זה 
כבר נעשה, אבל ברטרוספקט ובדיעבד לא הייתי 
חוזר על זה. אין לי סיבה ססגונית או עסיסית, 
אני פשוט לא מאמין בקיצורי דרך. הדרך הקצרה 
מתגלה בסוף כדרך הכי ארוכה. כשדברים קורים 
בחודשיים, ועוברים מ־0 אחוז מודעות ל־100 אחוזי 

הכרה, זה קיצור דרך".
סומך על התהליך? 

"בדיוק. וזה תקף לכל דבר בחיים".

תרפיה בניגון
הרבה לפני שנכנס לקלחת הפריים־טיים, מוזיקה 
תמיד הייתה בשביל ישראל בר־און בעיקר תרפיה 
ומרגוע. הוא בן להורים דתיים, אבא מפיטסבורג 
ואמא מירושלים, וגדל במסגרות דתיות לכל אורך 
חייו: גן ובית־ספר יסודי של חסידות חב"ד, בית 
ספר יסודי ממלכתי־דתי וישיבה תיכונית. לבסוף 
התגלגל לתיכון דתי, "מקיף, מאוד לייט כזה", 
הוא נזכר. בר־און חזר בשאלה עוד בטרם גיל 18, 
כשהתגורר עם הוריו - דבר שהוביל למציאות 
אבסורדית מבחינתו. "הרבה מריבות מיותרות 
בנושאים האלה", הוא משחזר, "אבל זה היה השקט 
שלי. לברוח בשישי בשו־שו עם הגיטרה וללכת 

לנגן עם חברים".
עד כמה אתה חושב שיש לרקע הדתי שלך 

קשר למוזיקה שאתה עושה?
"אני מאוד אוהב כל מיני ניגונים של חב"ד, 

ניגונים של פעם אשכנזיים חמודים כאלה".
משהו ספציפי?

"תניא של אברהם פריד. אבל גדלתי על כל 
מיני מחרוזות של ניגוני חתונה כאלה".

זה מורגש ביצירה שלך? בביצועים שלך?
"בטח. לדוגמא הדואט שביצעתי בכוכב נולד, "מי 
האיש". זה שיר שמדבר על ה"חפץ חיים", והכרתי 
את השיר מילדות. לא דחפו לי את השיר הזה, 
אני ביקשתי לבצע אותו. אני תמיד ארצה לחזור 

למקום שממנו באתי - אל המקורות".
למה?

"אני מאמין שבשביל לתפוס תנופה קדימה, 
צריך לחזור לפעמים קצת אחורה". 

זה חלק ממי שאתה?
"חלק מהותי. אני לא יכול ולא רוצה להתחמק 

מזה".
איפה עוד זה בא אצלך לידי ביטוי?

"אני אספר לך סיפור. ניגנתי לא מזמן בחתונה 
והכנסתי את הזוג הדתי לחופה עם השיר 'בואי 
בשלום'. אני ממש זוכר את ההרגשה, נתתי דרור 
לדוס שבי לצאת החוצה ויצאו כל מיני בוי בוי בוי".

מניירות של דוס.
"וואי, לגמרי. וזאת הייתה הבמה הספציפית 

שבה זה יכול היה להשתחרר".
שובו של כוכב?

בתוך סבך החיים שמאיים לא אחת לייאש אותו, 
ישראל בר־און עושה הכל בשביל לפרוץ שוב 

־קדימה. לאחרונה הופק ושודר בסינמטק סרט דו
קומנטרי בבימוי של רביד גלעד, העוסק בניסיונו 
של בר־און לחזור למרכז הבמה. הסרט, במימון 
הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה נוצר במסגרת 
פרויקט הגמר של החוג לקולנוע. "הסרט הזה זה 

ניצול מצבים, מזל, והרבה מאוד אמביציה".
איך זה באמת קרה?

"רביד, הבמאי, גר קרוב לקיוסק שבו אני עובד 

ופנה אליי. עם קצת מזל הדברים התחברו. לא 
עשיתי כזה דבר בחיים, אבל החלטתי שכל מה 
שהוא ינחית עליי אני אעשה. זה חלק מלצמוח 
ולהשיל מעצמך את כל המחסומים, אבל עדיין 

לעשות הכול".
מה בכל זאת לא תעשה?

"להופיע במועדון כבד, שחמישה אנשים בוהים 
בתקרה ושניים אחרים אוכלים, זה לא עושה לאף 

אחד טוב".
הסרט הזה הוא בעצם תזכורת חבר'ה, שכחתם 

פה מישהו?
"מה זה שכחתם? אנשים עדיין מפרגנים, אז 

לא שכחו".
וזה המקום הטבעי שלך?

"זה נבנה עם השנים, וזה לא פשוט. אני מציף 
את הדברים, חברים, יש פה סיפור הרבה מעבר 
למה שחשבתם וכל שיחות הסלון ובתי הקפה 
30 אחוז לאמת. זה מאיר את הד־ ־קרובים אולי ב

ברים בעוד אור".

באר שבע פינת קולדפליי
הכול התחיל בבאר־שבע, תבנית נוף מולדתו של 
ישראל. את התחנה הראשונה בקריירה המוזיקלית 
הוא זוכר טוב, ומסתבר שמלבד "כוכב נולד", 
זכה בר־און גם בתחרות כישרונות בבאר־שבע 
שהפכה אותו למעין סמי־סלב בעיר. מעין הכנה 
למה שעוד עתיד לקרות לו. בנגב בו גדל נפתח 
לו לראשונה צוהר לעולמות מוזיקליים חדשים, 

שלא הכיר בעבר.
אמרת שגדלת בעיקר על מוזיקה חסידית. 
אתה זוכר את הרגע הזה שאמרת וואו, יש פה 

עולם שלם שאני מפספס?
"כן. ישבתי פעם אחת בשישי בערב ברחוב, 
בשעה לא מאוחרת, כשהייתי בערך בן 17. באותה 
תקופה כבר הייתי דתל"ש, אך גרתי עם ההורים. 
חיכיתי לכמה חברים שיבואו כדי לשבת איתם 
לנגן, והיו לי כמה דקות מתות. פתאום שמעתי 

־מאיזו מסעדה ממול הופעה מפורסמת של קולד
פליי. אחרי זה שמעתי וראיתי אותה בריפיט שוב 
ושוב אצלי בבית. לקחתי מחשב, דיסקים, הופעות 

וחרשתי על הכול".
־איך הגעת מניגוני חב"ד ואברהם פריד לקו

לדלפליי?
"בטפטופים. אח או חבר משמיע, או סתם משהו 
ששמעתי אפילו באוטובוס בדרך למשהו, זה כבר 

מכסה איזשהו חור בהשכלה".
יש איזה אמן ספציפי שאתה מושפע ממנו 

או אוהב במיוחד?
"כריס מרטין, הסולן של קולדפליי. משהו בצבע 

־הקול שלו פשוט מושך אותך ישר, עוד לפני הפ
רפורמנס וזה שהוא עושה אהבה עם הקהל".

אתה אוהב את המעמד הזה, של סלבריטאות? 
הערצת הקהל?

־"נחשדתי קצת אולי שבאתי בשם הסלי
ברליטי, אבל באתי בשם האמנות. יצא ככה 
שהדברים התגלגלו ונכנסתי לאותה תכנית, 
אבל הייתי צריך, ואני עדיין צריך להוכיח שאני 
לא גימיק חולף. יכולתי לעשות דברים שלא 
היה בהם מוזיקה כדי להתפרסם, ויכול להיות 
שטעיתי שלא הסכמתי לכל דבר וכן הייתי 
צריך להסכים למשהו, אבל באמת המוזיקה 
היא הדבר היחידי שמעניין אותי. לנגן, ליצור, 

להוציא תקליטים".
לאיזו מוזיקה אתה מקשיב היום? יש איזה 

משהו בפלייליסט שצד לך את האוזן?
"בניה ברבי, גם ישי ריבו מגיע לי לאוזן. למרות 
שהוא פשוט מניח את תפישת העולם שלו בשירים 

בלי שאלות, אני פחות מתחבר לזה".
אביב גפן?

"גאון".
היית הולך במקומו להנחות תוכנית?

"אני לא יודע, אני ממש לא במצב שלו כדי 
להתחיל אפילו לחשוב על זה"

ואם תהיה עוד 10 שנים במעמד הזה?
"אני בסך הכול מקווה להיות זמר שמספר 
את הסיפור שלו וטוב לו. להיות אבא טוב, חבר 
טוב, בריאות ושמחה. חוץ מזה, מה עוד אפשר 

לבקש?"  

"עדיין לא התחלתי 
לספר את הדמות 

שמעולם לא היתה. 
מוזיקה זה הדבר 

היחיד שמעניין 
אותי. לנגן ליצור 

ולהוציא תקליטים"

השגרה שאחרי כוכב נולד. בר־און למרות הכל בטוח בעתידות המוזיקלי | צילום: דביר נווה
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הוא כנראה המשקה האלכוהולי הקדום ביותר 
שנוצר על ידי האדם, וביקב "מרום אריאל" החליטו 
לקחת את התשוקה צעד אחד קדימה. המקום הינו 
היחיד בארץ שמאפשר לנו לגימה מההיסטוריה 
ומעלה את תעשיית היין התוססת בישראל לגבהים 
חדשים. מהו יקב אקדמי? זהו חלומם של שני חברים 
צנחנים שקרם עור וגידים באזור היין "החדש" 

והעתיק ביותר בעולם, אזור יהודה ושומרון.

איך הכל התחיל
היקב התחיל את דרכו בשנת 2010, כאשר 
המוסד האקדמי בלב השומרון רק חלם להפוך 
לאוניברסיטה. השניים: ד"ר שימי דרורי, יינן, 
שופט יין בינלאומי והאיש שמכיר כל חלקת אדמה 
ביהודה ושומרון, וד"ר ישי נצר, אגרונום ומומחה 
בכיר להנדסה כימית, החליטו לחבר בין אהבתם 

־העזה ליין למומחיות באגרונומיה, והשאר היסטו
ריה. הם התחילו בסדרת ניסויים שונים ומשונים 

שמטרתם הסופית היא יין ישראלי איכותי. 
"בהתחלה זאת הייתה יוזמה נקודתית ביתית 
שעשינו ביקב הפרטי של ד''ר שימי, קנינו כמה 
פחים והתחלנו בניסויים" מספר ד"ר נצר. "משם 
מהר מאוד הבנו שיש צורך במקום מסודר שירכז 
מחקרים לא רק ברמת הצמח, מידת השקיה או 
מרכיב אחר בתהליך הגידול אלא מקום שירכז 

תוצאות מלאות ברמת התוצר הסופי - היין". 

היקב מציין כיום כמעט עשור לעשייתו, במהלכו 
הוא שותף לפיתוחים חדשניים ומהפכניים בתחום 
תעשיית היין, מהווה מסגרת מקצועית בישראל 
60% מה־  לאיכות היין. היקב חתום על למעלה מ
מחקרים האקדמיים בתחום, ואף פתח מסלול יין 
חלוצי לתואר ראשון ללימוד טכנולוגיות ייצור 
היין באוניברסיטת אריאל. אחרי הדרך הארוכה, 
כעת החזון של השניים הוא להעמיד דור חדש של 

מומחי יין וחוקרים מתוצרת כחול לבן. 

היקב שגרם להיסטוריה בעיר אריאל
צוות "אריאלה" סייר ב"מרום אריאל" ביום מרגש 
במיוחד עבור היקב והאוניברסיטה כולה, יום הנחת 
אבן פינה למרכז חקר היין, שאמור להיות המרכז 
המתקדם והחדשני ביותר בתחום זה באקדמיה 
הישראלית. יום שבו החזון מתחיל להתממש וליקב 
יוקם מבנה מכובד שיאפשר לעשות את הניסויים 
הייחודים, ישפר את התשתיות ויהווה בית לייננים 
עתידיים. לא עוד עבודה בתנאי שדה, מסביב 
לקרוואנים מתפרקים ומגרשי חניה עמוסים, אלא 
במעבדות היי טק עם מרכז מבקרים וציוד טכנולוגי 
חדשני. ניר חן, מנהל היקב ויינן מדופלם חושף 

את העשייה המרכזית של "מרום אריאל": 
־"המחקרים הראשונים שאני ליוויתי ביקב הת

בססו על העובדה הידועה: גפן סובלת מביאה יין 

טוב. רצינו לבדוק מהו הגבול, איפה ניתן לשתול 
גפנים בתנאים קשים או פחות טבעיים לגידול, 
כדי שהתוצאה תהיה מעניינת. תוך כדי המחקרים 
הראשוניים הוחלט גם לייצר יין מקומי. כיום אנחנו 
עומדים על כ־250 תסיסות בשנה בממוצע מ־80 
זנים שונים עם כ־7000 בקבוקים. ניסויים נוספים 
שאנחנו עושים ביקב הם ניסויי זמירות, מתי ואיך 
נכון לזמור, ניסויי השקיה ובוחנים כיצד כל אלה 

משפיעים על התוצר הסופי־ היין". 
כדי להבין את הנתונים הללו, מציינים אנשי 
היקב כי יקב מסחרי כגון "רמת הגולן", "ברקן" או 
"טפרברג" מבצע בין עשר ל־12 תסיסות בשנה, כדי 
שאנחנו חובבי המשקה, נוכל למצוא את הבקבוקים 
במדפי החנויות. היקב האקדמי פועל בצורה שונה: 
הוא מעמיד יותר מ־ 200 תסיסות מחקריות שונות. 
בניגוד לתעשייה, האקדמיה מייצרת יין לייננים 
במכסות קטנות שבסופם ישולבו בתעשייה בהתאם 
למידת הצלחה של הניסויים. ניסוי ממוצע על 
זן, על צורת השקיה או מקום גידול נמשך חמש 
שנים ארוכות בסופם הציבור יטעום בלנד חדש. 
ד"ר נצר: "אנחנו מייצרים יין ושמים דגש על 
כל הפרטים הקטנים שלא ניתן ליישם בייצור 
מסחרי. הם פשוט לא יכולים לקחת סיכונים ולבצע 
ניסויים ברמה שיקב אקדמי מסוגל וצריך להעמיד. 
הצלחות של ניסויים מאומצים על ידי התעשייה, 

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם היקבים 
המרכזיים בארץ. תוצאות המחקרים מפורסמים 
וחוזרים לציבור הרחב בצורת יין איכותי יותר. 

־שיתוף הפעולה בין היקב האקדמי ליקבים מסח
ריים בא לידי ביטוי בין היתר במימון המחקרים".
מגוון המחקרים ביקב האינטימי, המנוהל בסך 

־הכל על ידי ארבעה מומחים, מרשים ביותר ומ
תפרס על תחומים רבים. אחד התחומים שמקדם 
מנהל מסלול היין, ד''ר שיבי דרורי, הוא המחקר 
לשחזור מיני ענבים שהיו בשימוש בתעשיית היין 

בימי ממלכת יהודה. 
"מחקר ייחודי שאנחנו עמלים עליו כבר תקופה 

־ארוכה הוא שחזור של זנים עתיקים שהיו מקוב
לים בארץ ישראל בתקופת המקרא", מספר ניר. 
"היום אנחנו יודעים לגדל בצורה טובה את הזנים 
האירופאים המוכרים. אבל אנחנו רוצים לגלות 

 ללגום מהיין 
של דוד המלך

 היקב המחקרי באוניברסיטת אריאל משחזר 
זני ענבים עתיקים ומפיק מהם יין מודרני  זהו רק 
 אחד המחקרים הרבים הנערכים ב"מרום אריאל"  

וגם: חביות יין חדשניות ורובוט יינן
אליסה פניץ

ניסוי שמעמיד בסימן שאלה 
מסורת רב שנתית
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את הזנים המקוריים שלנו, אלה שגדלו פה לפני 
אלפי שנים, אותם שתו מלכי ישראל, ושבזכותם 
ענב הוא אחד משבעת המינים שלנו. תעשיית היין 

־הישראלית היא תעשייה חדשה יחסית אשר התפ
תחה בימי היישוב הציוני כאשר הברון רוטשילד 
נטע את הכרמים הראשונים. כיוון שהיה צרפתי, 
הברון דאג להביא לארץ את הזנים הטובים ביותר 
ממולדתו כגון קברנה, מאלבק ועוד. התעשייה 
המודרנית החלה לצמוח, אבל כל תעשיית היין 
העתיקה שהייתה מאוד עשירה נכחדה ולכן חלק 
מהמחקר שלנו הוא ניסיון ללמוד כיצד גידלו 

והפיקו יינות בימי ממלכת יהודה". 
"ישראל היא חבל ארץ ידידותי מאוד לגידול 
ענבים. היום באוסף האקדמי יש כבר 150 זנים 
 DNA שלהם שונה לחלוטין מה־ DNAעתיקים שה־

של הזנים האירופאיים שאנחנו מכירים". 

תהליך איתור ושחזור הזנים העתיקים קשה 
וארוך. תחילה יש לאתר את הזרעים בחפירות 
ארכיאולוגיות קפדניות, להפיק בשיתוף עם מומחי 
ארכיאו־ביולוגיה את ה־DNA של הגפן במעבדה 
ואז להתפלל שניתן יהיה להפריח חיים בזן עתיק 
שנכחד. את הגידולים הללו מבצעים ממש פה, 

־במעבדה והחממה של היקב האקדמי. תחילה "במ
חלקת התינוקות" מנסים לשחזר את הזן, לנקות 
אותו מהווירוסים השונים בעבודה מיקרוסקופית, 
מאוחר יותר מעבירים את הזרעים לגידול בעציצים 
קטנטנים ומקווים שכעבור ארבע עד חמש שנים 
תצמח גפן שתפיק את הפרי המיוחל. עד היום 
נרשמו מספר הצלחות בתחום, ומתברר שחלק 
מהיקבים בארץ כבר מפיקים יין מזנים העתיקים 
ששוחזרו במיוחד ביקב האקדמי. מסוקרנים לחוש 
בטעם יין עתיק? חפשו את הזנים הבאים: מרוואי, 

דבוקי, חמדני או ביתוני, כל אלה כבר נמכרים 
לקהל הרחב, בזכות החוקרים של "מרום אריאל". 

טכנולוגיה ויין
־מעבר לניסיון לשוב לשורשים ולהפיק את המי

טב ממסורת יין עתיקה, היקב האקדמי מתקדם 
ומנסה טכנולוגיות חדשות בתהליך הייצור. אחת 
הטכנולוגיות החדשניות שאומצה על ידי "מרום 
אריאל" היא רובוט ייחודי אשר בודק את מהלך 
התסיסה של היין בשמונה ימי תסיסה. במהלך 

־התסיסה הרובוט עורך בדיקות בקרה על פי הקרי
טריונים שמזין היינן, במקרה שלנו ניר חן, ומדווח 
בתדירות המוגדרת לו מראש על רמת הסוכר, 
רמת האלכוהול, רמת החומציות, קצב התסיסה 

ועוד פרמטרים חשובים לייצור היין. 
בניסוי האקדמי משווים בין עבודת המכשיר החכם 

לבין עשיית יין מסורתית עם מעכב ומגע יד אדם. 
יתרונות המכשיר בכך שהוא מעביר מדדים בכל זמן 
נתון ישירות למעבדה או אפילו לטלפון הנייד של 
עורכי הניסוי. זהו ניסוי ייחודי שמתקיים לראשונה 
בישראל בשיתוף חברה אמריקאית שפיתחה את 
הרובוט המרשים. "אין לנו מטרה להחליף את היינן 
במכונה, אבל יש מטרה ליעל את התהליכים, אם 
המכונה תוכיח את עצמה היא תעבור לשימוש נרחב 
בתעשייה". אומר ניר "מרגש להיות היינן הראשון 

שבוחן את הטכנולוגיות המתקדמות בארץ". 
גם חביות היין הן כאן אובייקטים למחקר: לחבית 
השפעה ניכרת על הטעם הסופי של היין. צוות 
היקב הזמין לטובת הניסוי חבית חדשה, השוברת 
את המוסכמות והמסורת ארוכת השנים של בניית 
חביות היין. זאת חבית שמטרתה לקצר את תהליך 
הייצור ולהוזיל את עלות של ייצור היין - כמובן 
ללא פגיעה בטעם. החבית היא המרכיב היקר ביותר 
בתהליך יצירת היין, ועלות ממוצעת של חבית 
נעה בין 600 ל־800 אירו. החבית החדשה מאפשרת 
להפיק טעם של עץ בזמנים קצרים יותר פי שניים. 
חבית רגילה שנבנית בקנונים הקלאסיים זמן חבית 
מינימלי הנדרש הוא שנה, שכן רק החלק החיצוני 
שנוגע בדפנות החבית סופג את ניחוח העץ, ולכן 
יש צורך בערבוב היין במשך תקופה ארוכה יותר. 
החבית החדשנית, עם שני חדרים ושני ברזים, עושה 
את העבודה בחצי שנה, כאשר כל היין נמצא במגע 
עם עץ לאורך כל התקופה. ניר מסביר: "החבית 
פותחה ייחודית עבור היקב. אם הניסויים יעברו 
בהצלחה והיא תיכנס לתעשייה זה עשוי להוזיל 

את העלויות בצורה משמעותית". 
כל אלה ועוד רבים מהניסויים שעושים פה 
נידונים ונשפטים בפורום ייננים חודשי. מדי חודש 
מתכנסים באריאל, כן כן, באריאל, ללא בעיות 
פוליטיות, ייננים מובילים של מדינת ישראל מכל 
היקבים המוכרים לפורום טעימות. זהו יום חג עבור 
היקב ויום עבודה קשה עבור הייננים שנדרשים 
לטעום ולהעריך יותר מששים יינות, ומסתבר 

שזאת עבודה לא קלה כפי שניתן היה לחשוב. 
ניר מפרט: "אנחנו מכנסים פורום ייננים חודשי 
שאני מארגן בליווי ד''ר שיבי. פורום שבמסגרתו 
מנקדים את היינות המוצגים. מכל ניסוי נפתחים 
שישה בקבוקים לטעימת המומחים. המטרה לחשוף 
את הפורום לזנים ושיטות חדשות שפחות מוכרות 
לתעשייה. בסופו של דבר היין פה מיוצר עבור 
הייננים ולא חובבנים לכן הציונים מורכבים ממספר 
קריטריונים רב ולא מסתפק בפשוט טעים או לא 
טעים. יינן מקצועי מחפש לא רק האם הטעם טוב 
או לא, אלא הוא בוחן את המורכבות של היין 
מתבסס על ריח, גוף, אופי הזן, צבע ולבסוף כל 

אלה מרכיבים את הטעם הסופי".

ללמוד על יין
זכינו להיות חלק מפורום הטועמים המכובד וטעמנו 
מהארגמן הייחודי והעמוק, הבנו שזה אכן מקצוע 
לא קל ונדרש ידע רב מאוד כדי להעריך נכונה את 
המורכבות של היין. שיטת הניקוד מאוד קשוחה. 
וכדי לעמוד בסטנדרט הבינלאומי יין צריך לקבל 
ציון ממוצע בין 80־90 מכל השופטים אחרי מספר 
טעימות, פחות מ־78 זהו ציון נכשל והיין אפילו לא 
ייכנס לבקבוק. בתום הניסוי שאריות היין מהמחקרים 
הולכים לחביות ובקבוקים, ונמכרות לסטודנטים 
ואנשי האוניברסיטה. ככה מדי שנה אנשי הסגל 
והלומדים יכולים ליהנות מבלנד חדש וייחודי שלא 
ניתן לשחזור. השמות של הבלנדים מוקדשים באופן 
מסורתי לגיבורי התנ''ך. השנה תוכלו ליהנות, למשל, 
מבלנד דוד על שמו של דוד המלך, ולקראת חג 
השבועות תוכלו להתענג עם הבלנד הלבן על שמה 
של יפהפייה מסתורית, בת שבע. הרווחים מהמכירות 
תורמים מעט לתקציבי המחקר, אך אל תטעו, ל"מרום 
אריאל" אין שום מטרה להפוך למותג מסחרי והוא 

שומר על הסטנדרט האקדמי. 
כל זאת ועוד יותר ניתן ללמוד במסלול בוטיק 
אקדמי שנפתח השנה לראשונה במדינה. אם אתם 
לא רק חובבי המשקה העתיק אלא גם בנויים 
ללימודי הנדסה כימית מורכבים, היקב מחכה לכם. 
ואם אתם רק נהנתנים או פשוט אוהבי יין כדאי 
לכם להכיר את "מרום אריאל", היקב האקדמי 
הראשון בישראל שפועל למען ייצור יין איכותי 

וחדשני ומאפשר בו בזמן לטעום מההיסטוריה.  

עיצוב לוגו: סטודיו למה

הנחת אבן הפינה ליקב אקדמי חדיש באריאל 
על שם משפחת סמסון

דור העתיד של זנים ותיקים
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מנהל היקב ניר חן נותן טעימה מהיין של דוד המלך
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החזאי בלונדון בחודש אפריל הפתיע, כשבישר 
על ימים מעוננים לצד שמש חלקית. אולי זה רק 
עוד סימן שמתאר את קבוצת ליברפול בשנים 
האחרונות, קבוצה שהייתה בנפילה ועברה מעליה 
עננה, אך תמיד נזכור את נקודות האור ובמיוחד 
את רגע חתימתו של המאמן הנוכחי, יורגן קלופ. 
"את טסה למשחק קשה, לא ניצחנו את צ'לסי 
כבר שבע שנים, הם מנעו מאיתנו אליפות, תטוסי 
למשחק קל". זה רק עוד חלק מאמירות ששמעתי 
לפני המשחק שלי. אחרי שראיתי את פתיחת 
העונה של ליברפול, שנרשמה כפתיחת העונה 
הכי היסטורית של המועדון מיום הקמתו, החלטתי 
שאני טסה. כי הפעם זה מרגיש שזה הרגע, זו 
העונה שבה הכל יוכרע אחרי 30 שנה, זו העונה 
שיש לנו סיכוי לאליפות והכל יוכרע בדקה ה־90, 
ובמקרה של ליברפול בדקה ה־92. הודעתי לאבא 
שלי שסגרתי לנו טיסה והרגשתי מיד גאווה, אני 
מגשימה לאבי חלום. וכשראיתי את הדמעות בעיניו 
בזמן שירת ההמנון במשחק, הבנתי שהענקתי לו 

חוויה שהוא שיזכור לעד. 
הנוף מהרכבת מלונדון לליברפול בהיר, ירוק 
ואפילו גם שמשי. עשרות, אולי אפילו מאות 
אוהדים יושבים ברכבת, לובשים חולצות של 
ליברפול מעונות קודמות, בצבעים מגוונים ועל 
גבם מתנוססים שמות השחקנים השונים. שעות 
הבוקר המוקדמות וההתרגשות בשיאה. עם ההגעה 
לליברפול, לאחר כשלוש שעות, השמיים אפרפרים 
והמעלות צונחות ומגיעות כמעט לאפס, אבל בלב 
חם למראה האדום שצובע את רחבי העיר כולה.
־באירופה כבר טיילתי כמה פעמים, כך שציפי

תי לאווירה של עיר אירופאית. אבל בליברפול 
יש תחושה שהזמן עצר מלכת. האוויר אפרורי, 
הבתים חומים וישנים, השמש לא זרחה. כאילו 
חזרתי בזמן למקום אותנטי וקדום, משהו קצת 
באזור ימי הביניים. יחד עם זאת, האווירה בעיר 
הייתה קסומה. נכון, אין בה מבנים מרהיבים כמו 
לערים אירופאיות אחרות, אין כיכרות מפוארות 
וקתדרלות שנישאות לשמיים, אבל יש בה משהו 
אחר. אווירה של פשטות וצניעות, הילת הכדורגל 

שמתנוססת מעל וכמובן להקת הביטלס שיצאה 
מהעיר.

יום של משחק והעיר ליברפול כולה לובשת 
אדום. דוכנים רבים נפתחים ברחבי העיר, מוכרים 
מזכרות, צעיפים, בובות, מגנטים ומחזיקי מפתחות 
שונים של הקבוצה השולטת בעיר. כולם עוטפים 
את עצמם בבגדי חורף חמים, תיירים משלל ארצות 
מרוקנים לפיותיהם ליטרים שונים של בירות 
בשפע ברים. בכל זאת, אירופאים. אוהדים רבים 
מסתובבים ברחבי העיר לפני המשחק וניתן לזהות 
את הקשר ביניהם: זוגות טריים, אחים, חברים, 
אבות ובנים ואפילו אבות ובנות, בדיוק כמוני 
וכמו אבא שלי שלא מפסיק להתרגש מכל רגע. 
האווירה נעשית מתוחה, הפחד מקונן, אולי זה 
באמת משחק קשה מדי, אולי טסנו עד לפה ולא 
נראה ניצחון? אני מסתכלת על אבי בחשש ורואה 
אותו מתלהב כמו ילד משלל המזכרות שבדוכנים, 
מתווכח על מחירים, מנסה להבין את האנגלית 
הקשה של צפון אנגליה ובעיקר את ההתרגשות 
בעיניים לקראת המפגש המיוחל בבית ליברפול.

בית מקדש
את הקבוצה האדירה הזאת הכיר לי אבא, רוני 
גדו, שבימים קשים אני צועקת עליו שהכניס 
אותי לעולם הזה, ולמה הוא לא הכיר לי קבוצות 
שמעניקות רגעי אושר כמו ברצלונה או ריאל, 
והייתי חווה פחות התקפי לב. בימים של אושר 
אני מודה לו אלף פעם. כן, מסי ורונאלדו גדולים. 
נכון, סיטי הם קבוצה מפחידה וחזקה, ריאל מדריד 
וברצלונה בקושי חווים אכזבות וכן, ליונייטד יש 
יותר אליפויות. מה לליברפול יש? העיר עצמה 
אפילו לא כיפית או מעניינת כמו ברצלונה או 
מדריד, ואפילו מנצ'סטר השכנה. האנשים שם 
מדברים מוזר, קשים להבנה, קר שם תמידית 

והאצבעות שלי כמעט נשרו שם. 
אבל מה בכל זאת יש בה שאין בערים אחרות? 
בעיר ליברפול שוכן מבצר, בית מקדש קטן, שאליו 
עולים לרגל מידי שבוע ואפילו פעמיים בשבוע 
אנשים מכל העולם. למה? כדי ליהנות מקבוצת 
כדורגל אחת גדולה שמחדירה בנו תשוקה פעם 
אחר פעם ובתוכה יש שוער מבטיח, את הבלם 
הטוב בעולם, מגן סקוטי מבשל, ילד אנגלי צעיר 
שעושה לכולם בית ספר )גם לברצלונה(, ג'יימס 
מילנר אחד, קפטן באנקר, שד סנגלי, קוסם מצרי, 
ברזילאי מסנוור ואחד גרמני משוגע שהחזיר לכולם 

את האמונה. 
הנסיעה ממרכז העיר לאצטדיון אנפילד מרגישה 
כמו עליה לרגל. אוטובוסים רבים צבועים באדום 
עושים את דרכם, חלק מהנוסעים כבר שתויים 
וחלקם יודעים שהפאבים הטובים נמצאים קרוב 
למגרש. עשרות אלפים מתרכזים מחוץ למגרש, 

נכנסים לחנות הגדולה לקנות חולצה של שחקן, 
בובה לאוטו, בגד לתינוק שנולד וגם סתם להתפעל 
מיופיה של החנות. לצידי עומדים סינים, גרמנים, 
רוסים ואפילו איראנים. כל העולם כאן. מי שאמר 
שכדורגל מגשר בין עולמות, צדק. בסופו של 
דבר חוגגים עם כולם ושמים את המלחמות בצד.
־הכניסה לאנפילד מרגשת. מביאה עמה צמרמו

רות למראה המקום האדיר הזה. מגרש קטן, מכיל 
כ־ 54 אלף אוהדים, אבל בעל עוצמות. המגרש 
המרגש בעולם. אבי ואני יושבים מאחורי השער 
ומחכים לשריקת הפתיחה. צופים בטקס לזכר 96 
ההרוגים שנמחצו למוות באסון הילסבורו, בדיוק 
לפני שלושים שנה, במגרש כדורגל. טרגידה של 
אוהדים שהם משפחה, שהמגרש הוא עבורם הבית. 
זה לא רק משחק, אלא דרך חיים. שירת ההמנון 

- You'll never walk alone החלה להתנגן ברקע, 
האצטדיון מלא עד אפס מקום, כולם מרימים צעיף 
ושרים. הם שרים על ההיסטוריה, שרים על ההווה 
ושרים על העתיד. לא משנה איך העונה הזו הייתה 
נגמרת, ליברפול לעולם לא תצעד לבד. ועם 
דמעות בעיניים ותקווה בלב, ככה שמענו את 

שריקת הפתיחה.
ישבנו מאחורי השער בציפייה לראות את הגולים 
מקרוב, אך המחצית הראשונה העניקה לנו בעיקר 
החמצות גדולות, לא קריעת רשתות. , אולי אנשים 
צדקו ולא הייתי צריכה לטוס למשחק כזה קשה. 
אבא, מאמין גדול, ישב עם כיפה על ראשו וכובע 
מכסה מעל, כי בכל זאת אירופה ואין לדעת איזה 
תגובה זה יעורר. עם שריקת המחצית השנייה, אבא 
הוריד את הכובע וישב עם הכיפה בגאון "כי רק 
ככה נבקיע". הוא צדק. דקות ספורות לאחר מכן 
גול אחד של מאנה הרעיד את האצטדיון כולו 
והחזיר לנו חמצן לריאות. מיותר לציין שבזמן 
חגיגות הגול חיבקנו את היושבים מסביב ולא 
משנה בכלל מי הם, הרי לכולנו אותה אהבה. 
עוד לא הצלחנו להתאושש מהגול הראשון, ומיד 
לאחר שתי דקות, מוחמד סלאח כבש את שער 
העונה, הגול השני. שאגות השמחה מילאו שוב את 
האצטדיון, ואבי הצביע על ראשו ומלמל לצרפתי 

מאחורינו "זה בזכות הכיפה". הצרפתי בתגובה 
אמר "רגע, אתה יהודי וזה שהבקיע מוסלמי, איך 
אתה חוגג?". אבי הסביר לו בלהט ובהתרגשות 
שכדורגל זה מקום לכולם ללא הבדל דת, גזע, 
מין ולאום ושבכלל סלאח המצרי הוא שכן של 

ישראל אז אנחנו מאושרים.

שוברת נורמות
גדלתי בבית של ארבע בנות, אמא מגונדרת 
ואבא חולה כדורגל. מישהו היה חייב לרשת את 
האהבה של אבא לכדורגל הישראלי והעולמי. אני 
זוכרת את המשחק הראשון שלי בטדי, בצד האדום 
כמובן, הפועל ירושלים. הייתי בכיתה ד', ילדה 
בת תשע, נחשפת ל־ 22 שחקנים על דשא גדול 
וכדור אחד. כמובן שבהתחלה ישבתי בכיסא ולא 
הבנתי את מהות המשחק אבל לאט לאט התחלתי 
לשאול שאלות כמו, למה יש אחד באמצע שלובש 

שחור והוא שורק מידי פעם?
ההיכרות שלי עם ליברפול החלה רק בשלבים 
מאוחרים יותר, תמיד שמעתי בבית על ניצחון 
או שם מסוים אבל הכל היה דרך מסך. התחלתי 
להתעניין, ללמוד את שמות השחקנים, לשמוע 
על ההיסטוריה של הקבוצה ולצפות בכל משחק 
אפשרי. כששומעים אותי מדברת על מוחמד סלאח, 
רוברטו פירמינו, יורגן קלופ ומה שביניהם, תמיד 
עולה התמיהה של אנשים מסביבי - מאיפה את 
יודעת ומבינה על כדורגל? תמיד הרגשתי צורך 
לתרץ ולהסביר שכן, אני בחורה שמבינה, ואולי 
פה בארץ יש פחות פתיחות כי בסופו של דבר, 
באצטדיוני כדורגל בעולם ובפרט באנגליה, נשים 
נוכחות במשחק כי זה חלק מהתרבות המקומית. 

־האהבה שלי לליברפול התעצמה כאשר מאמן הק
בוצה, יורגן קלופ, הגיע והשיב לכולם את האמונה. 
ליברפול חזרה לצמרת הליגה האנגלית ולכותרות. 
באותם רגעים הבנתי שהגיע הזמן לראות משחק 
לא מאחורי מסך, אלא להוציא לפועל וסוף סוף 

לטוס לדבר האמיתי. 

ואז זה הגיע
נחזור למגרש: המשחק שלנו נגד צ'לסי נגמר 
בניצחון 2:0 לזכות ליברפול. אחרי ניגוב הדמעות 
וההתרגשות - אנחת רווחה. כי זו הרי ליברפול 
והכל יכול לקרות, אבל בעיקר אנחה שלא ראינו 
הפסד ולא הטסתי את אבי לחינם, וזה מה שחשוב 
באמת. החזרה ללונדון בשעת לילה מאוחרת הייתה 
אמורה להיות מנוצלת לשינה. אבל קשה להירדם. 
גיליתי שבין החוזרים ללונדון לא רק תיירים, 
אלא גם בריטים רבים. תושבי לונדון, אוהדים 
את ליברפול ונוסעים את המרחק הזה מדי שבוע. 
הרי יש להם כמה קבוצות כדורגל לונדוניות, 
ומה כל כך מיוחד עבורם בליברפול? התשובה 

הקסם של אנפילד

נוי גדו

 "כששומעים אותי מדברת על מוחמד סלאח, רוברטו פירמינו, יורגן קלופ 
ומה שביניהם, תמיד עולה התמיהה מאיפה את יודעת ומבינה כדורגל?"  

נוי גדו בווידוי אישי על החיבור לכדורגל ועל החוויה החד פעמית ביציע של 
אלופת אירופה ליברפול באצטדיון אנפילד

הכניסה ל"בית המקדש"
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־קובנטרי ממוקמת במרכז אנגליה, ומפורס
־מת, לצערה, בגלל הביטוי "הבליץ על קובנט

רי", ההפצצות הקשות שהעיר חטפה במלחמת 
העולם השנייה מידי הגרמנים. בסיום המלחמה 
העיר לאט לאט השתקמה לה, וכמו בריטים 

טיפוסיים, לכדורגל היה חלק עצום בכך. 
קובנטרי סיטי נמצאת היום בליג וואן )הליגה 
השלישית בדירוג הכדורגל הבריטי( ומשחקת 
באצטדיון חדיש, בן 32,000 מושבים. הקבוצה 
זכתה בגביע פעם אחת אך הייתה בנוף המוכר 
של אוהדי הליגה האנגלית שנים ארוכות, עד 
תחילת הקריסה והרצון הנוכחי לחזור לימים 
היפים. העונה היא סיימה במקום השמיני, מרחק 
נגיעה מהמקום השישי אשר מוביל לפלייאוף 
העלייה לצ'מפיונשיפ, ולשדרוג אסטרונומי 
מבחינת כסף ופרסום. על פניו, פרט שנראה 
חסר חשיבות ואוהד צעיר ממוצע סביר להניח 
לא שמע בכלל על הקבוצה ממרכז אנגליה. 
הפעם האחרונה של "הציפורים הכחולות" 
בליגה הבכירה הייתה לפני 18 שנים )!(, ולאחר 
שני מאמנים בשישה משחקים הקבוצה מינתה 

את מארק רובינס. 
מארק רובינס היה כדורגלן עם מקום בלב 
לכל מי שמרגיש קשר למנצ'סטר יונייטד. 
מי שנחשב לאדם שהבקיע את שער הניצחון 
במשחק הגביע נגד נוטינגהאם בינואר 1990, 
ובעצם היה זה שהציל את סר אלכס פרגוסון 
מפיטורים מוקדמים בעקבות סדרת תוצאות 
כושלות. אותו רובינס עם השער הזה, היווה 
סוג של נקודת מפנה בקריירה של מי שנחשב 
למאמן הטוב בהיסטוריה של הכדור. ובחזרה 

לזמננו, הוא לא הציל רק אותו.
17 ניצחונות, תשע תוצאות תיקו ועשרה 
הפסדים היו לקובנטרי מאז שמונה רובינס 
לקבוצה הקורסת. הרקורד המרשים הביא אותו 
עוד באותה עונה היישר להאדרספילד מהחלק 
התחתון של הצ'מפיונשיפ, וגם את האחרונה 
הצליח להשאיר ולאחר עונה נוספת בה הקבוצה 
שוב דשדשה בתחתית רובינס עזב. לאחר כמה 
שנים של נדודים, האיחוד עם אנשי קובנטרי 
היה מתבקש. אחרי שהחזיר את הקבוצה מהליגה 
הרביעית לשלישית, העונה חניכיו של רובינס 
היו מאוד קרובים ועשו הרבה מעבר למצופה. 
השינויים בסגל וההכנות לעונה הבאה כבר 
החלו ובקובנטרי רוצים לחזור למקומם הטבעי, 
ומפנטזים על חזרה לימים היפים, אולי עם 

המשיח מאולד טראפורד על הקווים. 

 בשר אדום OUT פטריות 
IN פורטבלו

ירוקה באנגליה:  קבלו את הקבוצה הכי 
בעיירה הקטנה נאילסרות )Nailsworth( באזור 
גלוקסשייר, פועלת קבוצה שמייצגת את כל 
המרחב הכפרי באזור. קבלו את מועדון הכדורגל 
פורסט גרין רוברס - מועדון הכדורגל הטבעוני 
הראשון בעולם. עד אמצע שנות ה־70 המועדון 
שיחק בכל מיני ליגות אזוריות ולא היה מוכר 
בנוף הכדורגל האנגלי. ב־2010 הקבוצה הייתה 
בשפל. פורסט גרין הייתה אמורה לרדת לליגה 
השישית, אך ניצלה בעקבות התפרקות של 
קבוצה אחרת. אך זאת גם הייתה עונה טובה 
למועדון, מכיוון שבאותה עונה תחילת המהפך 
הירוק החלה. ענק האנרגיה הירוקה דייל וינס 
רכש מניות רבות בקבוצה ויותר מאוחר הפך 
לבעלים וליו"ר. וינס הוא בריטי בן 60, שהחליט 
להציל את הקבוצה מפשיטת רגל ובדרך גם 
להפוך את המועדון לירוק ונגיש לקהילה. וינס 
ידוע באי הבריטי בתור פעיל בולט למען איכות 
הסביבה ופיתוח האנרגיה הירוקה, והוא הבעלים 
של חברה שפועלת ליצירת אנרגיה ממקורות 
טבעיים. בפברואר 2011 הוא אסר על השחקנים 
לאכול בשר אדום מסיבות בריאותיות, וכמה 
שבועות לאחר מכן אסר על מכירת מוצרי בשר 

במגרש של הקבוצה. 
וינס המשיך להביא את משנתו לעולם הכדורגל 
עם שימוש ייחודי בטכנולוגיות ירוקות: רובוטים 
אשר מטפחים את הדשא ופועלים בעזרת אנרגיה 
סולרית. כמו כן גם מגרש הכדורגל האורגני 
הראשון בעולם ושימוש באנרגיה סולרית לתפעול 
המגרש. המהפכה של וינס הביאה את הקבוצה 
להתבצרות במרכז הטבלה של הליגה החמישית 
הצנועה, אך עם המון תשומת לב על דרך הניהול 
של המועדון הסביבתי. באוקטובר 2015 המועדון 
קיים היסטוריה עולמית, כשהפך להיות למועדון 
הכדורגל הטבעוני הראשון בעולם. השחקנים 

־נהנים מהמבורגר צמחי מפטריות פורטבלו, המא
פים מקמח תירס, אוכלים יחד גזר וסלק ומנת 
השף היא q-pie המתבססת על תחליף לבשר 
שנקרא קיורן. האם המועדון הטבעוני הראשון 
בעולם, הנמצא בעיירה המונה כ־5,800 תושבים, 
עם תכולת אצטדיון של 5,100 יכול להגיע עד 
לרמות הגבוהות עם הדרך הירוקה? ימים יגידו, 
ובינתיים, תכינו לעצמכם המבורגר צמחי, ותעקבו 

אחרי הקסם של הליגות הנמוכות באנגליה. 

ברורה: הקסם של אנפילד, לא רק אצטדיון אלא 
בית, וההיסטוריה המהוללת של הקבוצה הזאת, 

מצטברים יחדיו לידי אהדה אחת גדולה. 
הכרנו במסע שלנו אב ובן מישראל, דווקא אוהדי 
ברצלונה, אבל כחובבי כדורגל באו לראות משחק 
גדול. בתום המשחק הבן הכריז "אני מעכשיו אוהד 
ליברפול". הסתכלנו עליו, אבא ואני, ואמרנו ביחד 

"זה הקסם של אנפילד".
חזרנו הביתה. אחרי כמה ימים ליברפול הוגרלה 

־בחצי גמר אלופות נגד ברצלונה. רבים הספי
דו את קבוצתי ואמרו שברצלונה גדולה עליה 

בכמה מידות. המשחק הראשון 
באצטדיון קאמפ נואו בברצלונה 
סידר לקטלונים 3:0 על ליברפול, 
מה שחיזק את האמירות טרום 
המשחק. אוהד ברצלונה שהיה 
איתי במשחק בליברפול, שלח 
לי בתום המשחק הודעה "אנחנו 
רוצים לנחם אותך ואת אבא". הם 
לא חיכו למשחק הגומלין. במשך 
שבוע שלם עד משחק הגומלין 
הכנתי את עצמי מראש שהודחנו 
מחצי הגמר, הרי רק נס צריך פה, 
אבל השאר היסטוריה. ליברפול 
הוכיחה שוב כמה מחוללת נסים 
היא ובזכות ניצחון של 4:0 היא 
הדיחה את מסי וקבוצתו והעפילה 

לגמר ליגת האלופות.
־זה קרה! ליברפול חזרה לפסגת אירופה והשי

בה עטרה ליושנה, את גביע האלופות, אחרי 14 
שנים. עם אמונה גדולה בלב ותשוקה אינסופית, 
הוביל אותנו יורגן קלופ אל הרקיע המוזהב ובפעם 
השישית עשינו זאת! אני, נוי גדו, זכיתי להיות 
במשחק בעונת האלופות של הקבוצה המרגשת 
בעולם עם האוהדים הטובים בעולם. זכיתי לשבת 
במגרש עוצמתי, עם אוהדים שהם משפחה אחת 
גדולה ולא במשנה מה, הם וליברפול לעולם לא 
יצעדו לבד ומפה נותר לאחל רק לאליפות הליגה 

כי אירופה כבר אדומה! 

הבליץ של קובנטרי והפטריות של המועדון הטבעוני 
דוד ויצמן

 ועוד משהו על 
הכדורגל הבריטי

גדלתי בבית של ארבע בנות, אמא מגונדרת ואבא חולה 
כדורגל. מישהו היה חייב לרשת את האהבה של אבא 

לכדורגל הישראלי והעולמי. המשחק הראשון שלי בטדי, 
היה בצד האדום כמובן, הפועל ירושלים

חגיגה משפחתית לכבוד הניצחון הגדול

ליברפול-צ'לסי 2:0 לייב באנפילד. נוי ואבא חוגגים | צילומים: נוי גדו

איצטדיון קובנטרי | צילום: שאטרסטוק



יוני 2019 12  |  | עיתון בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל בשומרון 

סיפורם של שירן 
ועידן מזרחי

עידן מזרחי בן 30 ממבשרת ציון כיום רכז תוכן 
והפקה בבית הספר לתקשורת. בעל חברה פרטית 
לקידום רשתות חברתיות ויח"צ דיגיטלי. שירן 

בת 25 מאריאל, כיום עובדת בזאפ גרופ. 
אז איך הכרתם?

עידן: "אני הייתי סלב בבית הספר. נפגשנו 
בכל מיני סיטואציות, עד ששירן התחילה איתי 
בפייסבוק )שירן צוחקת ברקע(. קיצור מפה לשם 
דיברנו הרבה בפייסבוק, ואז גם התחלנו לעבוד 
באותו מקום וזה הצליח! שנתיים גרנו יחד, הצעתי 
לה נישואין אחרי שנה וחצי, הצעתי לה כמובן 
40 פעמים. אנחנו מאותו עולם עם הרבה דברים 
משותפים יחד, כיף לנו, כולם היו מאושרים כשגילו 

את זה, בגדול אנחנו זוג נורא נחמד".
איך זה היה לצאת כשאתם לומדים באותו 

מקום?
"האמת, שהקשר שלנו התמסד יותר לקראת סוף 
שנה ג' ככה שהיה פחות מאתגר. התחושה היא 
שפשוט אתה מגיע לבית הספר והלב שלך פועם 
אחרת, יש יותר חדווה ושמחה להגיע ללימודים, 
אין סוף לשמחה, ומחכים שיגמרו השיעורים כדי 

להיות יחד".
איך הייתה תגובת בית הספר? האם הסגל 

הגיעו לחתונה?
"סגל בית הספר הגיע לחתונה כמעט במלואו, 
הם היו מאושרים, אפילו הרב אמר בחופה שכל 

הכבוד לבית הספר לתקשורת. הגיעו המון אנשים 
מהתואר והיה פשוט אושר גדול!"

סיפורם של מירב 
ומתן  בן הרוש

מתן בן הרוש בן 29, במקור מקריית שמונה 
עובד כתחקירן בכאן 11. נשוי למירב מליחי בת 
27, בת הישוב עפרה. עורכת וצלמת וידאו, בעלת 

עסק עצמאי יותר משש שנים. 
אז איך הכרתם?

־מתן: "בעקרון הכרנו אחרי איזה שבועיים בלי
מודים. הכל התחיל כי מירב הכירה את חבר שלי 
וכשהם דיברו יצא להם לדבר עליי. לא בקטע 
של זוגיות, סתם הוא סיפר לה שאני לומד בבית 
הספר לתקשורת באריאל ואני גם שמעתי עליה, 
ובאחד השיעורים המרצה קראה שמות ושמעתי 
את השם שלה )מליחי(. הסתובבתי אליה ושאלתי 
אותה 'את מירב?' היא ענתה לי - 'מתן?', מפה 
לשם יצא לנו גם לשבת במקרה אחד ליד השנייה 
בשיעור, ומשם המשכנו לדבר גם בפייסבוק. מירב 
טסה במסגרת סדרה שהיא עשתה עם אבא שלה 
לשבועיים, במהלכם דיברנו הרבה וזה התפתח 
לקשר ואז כשהיא חזרה באמת נוצר הקליק הזה 
ונהיינו חברים. הייתה פרידה וחזרה ושוב פרידה 
ולבסוף - התארסנו והתחתנו לקראת סוף התואר. 
כמובן שכל החברים מהלימודים הגיעו לחתונה 

והיה שמח ומרגש".

איך זה היה לצאת כשאתם לומדים באותו 
מקום?

"גרנו במעונות, קראוון ליד קראוון לגמרי 
במקרה. היינו באותה חבורה של אנשים בעיקר. 
האמת, שזה מגניב, כי פחות צריך להתאמץ לראות 
אחד את השנייה וככה גם אתה לומד בדיוק איך 
הבנאדם שמולך בהרבה סיטואציות. זה ממש כמו 

לגור יחד".
איך הייתה תגובת בית הספר? האם הסגל 

הגיעו לחתונה?
"בעקרון לא איזה תגובה מיוחדת. ברדיו פירגנו 
מאוד. גם דידי הררי ציין בתוכנית שלו שזאת 
תופעה אצלנו בבית ספר לתקשורת. הצוות לא 

הגיע לחתונה רק החבר'ה מהלימודים".

סיפורם של שירה 
ואלירן אוסטר

אלירן אוסטר בן 26 מגבעת שמואל, עובד כיום 
כאנליסט ספורט בחברת REDWOOD. שירה 
 .103FMוייס בת 24 מפתח תקווה, עובדת כיום ב־

אז איך הכרתם?
אלירן: "שירה התחילה את הלימודים בסמסטר 
אביב, אני בתחילת השנה ואז השתלבנו בשנה 
השנייה ללימודים. שנינו הלכנו למגמת רדיו 
והיינו בכיתה מצומצמת של איזה 17 חבר'ה. 
ואז יצא מצב שפעם אחת לא הקשבתי כל כך 
בשיעור וראיתי שהיא סתם עובדת בחדר עריכה, 

אז ניגשתי אליה כדי שתעזור לי. שאלתי אם היא 
יכולה להזכיר ולרענן לי דברים שהיו בשיעור. 
מפה לשם כנראה שהיא אהבה את השיחה, היה 
לה נחמד, וחוץ מזה יצא לנו לדבר כמה פעמים 
בכיתה ובמסדרון, עד שיום אחד היא פשוט שלחה 
לי הודעה. זה היה בזמן חנוכה והיא שאלה אותי 
אם אני רוצה להדליק נרות לסבתא שלה שנמצאת 
לבד בבית. אני הסכמתי ועל הדרך אמרתי לה 
יאללה תביאי כבר את הרולרבליידס, ככה הפכנו 
את זה לדייט לא רשמי, החלטתי פשוט לזרום 
עם ההבנה שזה פשוט ילך קדימה ומה שיהיה 
יהיה. הצעתי לה נישואין בתאריך מיוחד, אחרי 
המבחן האחרון של השנה השנייה, ומשם הכול 

היסטוריה".
איך זה היה לצאת כשאתם לומדים באותו 

מקום?
"בהתחלה שמרנו את זה בסוד. אף אחד לא ידע 
שום דבר, כדי להימנע מתגובות מיותרות, וגם 
כדי לקחת את הקצב שלנו בלי הלחץ מסביב, 
כי כל היום היינו ביחד. ואז כשגילנו לחברים 
מהתואר, הם כולם היו מופתעים מזה ברמות. 
המשימה שלנו להסתיר את הקשר הצליחה, אבל 
אני חושב שהתופעה הזאת של זוגות שהכירו כאן, 
נובעת בעיקר מתקשורת כי אנשים נורא ליברלים 

ונותנים לזה מקום"
איך הייתה תגובת בית הספר? האם הסגל 

הגיעו לחתונה?
"הצוות לא הגיע לחתונה כי היחסים איתם היו 
ברמה המקצועית בלבד, אבל כל החברים מהתואר 

הגיעו והיה לנו הכי שמח בעולם". 

שידוך תקשורתי
אביה עזרן

 לא רק תואר אקדמי מקבלים בבית הספר לתקשורת באריאל  גם אהבה
 אביה עזרן בשיחה עם הבעלים שמצאו את האהבה שלהם בין הסדנאות והסמינריונים

 הכירו את שירן ועידן מזרחי, מירב ומתן בן הרוש, שירה ואלירן אוסטר

מירב ומתן

שירן ועידן

שירה ואלירן
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אריה סאטרק
 על השחקנית:

מרגרט ויליאמס נולדה בבריסטול והתחילה 
את הסדרה כשחקנית הקטנה ביותר, בגיל 12. 
לא הרבה יודעים, אך מרגרט בכלל לא התחילה 

כשחקנית מקצועית, וגם מעולם לא רצתה 
להיות כזאת. היא גדלה בסומרסט. 

הרחק מאור הזרקורים של לונדון 
ולמדה מחול, סוכן שחקנים שראה 

־אותה על הבמה התרשם מהנוכ
חות שלה ומההשפעה שלה על 
הקהל. היא מספרת שהיא לא 
ציפתה בכלל שהסדרה תגיע 
להצלחה כזאת גדולה, ומבחינתה 

בכלל לא חשבה על קריירה של 
־משחק. בגלל גילה הצעיר, והעוב

דה שהתכנים ב"משחקי הכס" יכולים 
להיות קשים, כמו סקס, איברים כרותים, 

איברים שרופים, איברים אכולים וסקס, לא נתנו 
לה לקרוא את התסריט כולו, אלא רק את הסיפור 

של אריה ופיקוח הוריה.
 על הדמות: 

כישורי ההישרדות שנדרשה אריה להפגין לאורך 
הסדרה כולה - הפכו אותה לאחת הדמויות האהובות 
בה: דמות חצופה, אמיצה וכנה עם חזות של ילדה, 
שמסתירה מאחוריה אישה חזקה שלא חוששת 
לעמוד על שלה, לא פעם תוך ההתנהגות פזיזה 

ומסוכנת.
היכולת שלה להגיד לאנשים בדיוק מה היא 
חושבת הכניסה אותה בעבר לצרות לא הכרחיות.
היא עברה ההשתשלות אירועים קשה: נכחה 
בעריפת הראש של אביה, היא ברחה כשהיא מתחזה 
לילד, נהייתה המשרתת של טווין לאניסטר, נחטפה 
ע"י "כלב הציד" קלגיין ועברה הכשרת אימונים 
משוגעת במקדש של האל מרובה הפנים במקדש 
בבארבוס )עיר שתושביה הם צאצאים של רוצחים 
ונערות ליווי(, היא הפכה מילדה צעקנית ופזיזה 

שפועלת ע"פ גחמות ורגש, לרוצחת אכזרית, 
קרה ושקטה.

 סצנת מפתח: 
אריה סיפקה לנו הרבה רגעים מטורפים כמו 
הנקמה בוולדר פריי והפמליה שלו, השפיץ שדפקה 
במלך הלילה, אך מבחינתי הסיפור הגדול 
של אריה זה נקודת מפנה באישיות 
גדול  אחד  ברגע  שקורת  שלה 

בבארדוס.
אריה לא עומדת במשימה של 
האל מרובה הפנים לרצוח את 
שחקנית תיאטרון, בשל חיבה 
לשחקנית. המשרתת השניה 
של האל מרובה הפנים יוצאת 

למרדף אחרי אריה במטרה 
־לחסל אותה על כישלו
נה. בסוף המרדף אריה 

קטן, שהוא  לחדר  מגיעה 
מבוי סתום, ובחדר נר דולק אחד 
בלבד. נראה שהכול גמור אבל 
־אריה מכבה את הנר שבחדר, המ

עשה נותן לה יתרון בגלל הנסיון 
שהיה לה כשהאל הפך אותה בעבר 

־לעיוורת. אריה חוזרת למקדש עם הפ
נים של הזאתי )איך לעזעזל קוראים לה?( 

ותולה אותם. נציג האל אומר לה ש"סוף סוף הילדה 
היא אף אחת", באותו רגע אריה מבינה שהיא לא 
יכולה לברוח מהשורשים שלה עונה לו: "הילדה 
היא אריה סטארק מווינטרפל, ואני חוזרת הביתה".

טיריון לאניסטר:
 על השחקן: 

פיטר דינקלג', 50, נולד עם אכונדרופלזיה 
הגורמת לגמדות. גובהו 1.35. 

פיטר שיחק בסרטים רבים, ביניהם: "הקליע", 
לאסי, סיפורי נרניה ועוד...

הוא נשוי לבמאית תיאטרון בשם אריקה ולזוג 

המאושר שני ילדים.
 על הדמות:

טיריון לאניסטר )השימדון( הוא ללא ספק הדמות 
השנונה והחריפה ביותר במשחק. הדיבור הוא כלי 

הנשק שלו והלשון שלו חדה כמו חרב. 
הוא פיתח אופי ציני ועוקצני בעיקר בגלל 
שהיה דחוי ע"י אביו טוואין לאניסטר שגם דן 
אותו למוות על הרצח של ג'ופרי שלא הוא ביצע, 

הוא רצח את אהובתו על בגידה ואת אבא 
־שלו על שירותים , נראה היה שטי
ריון איבד תקווה באנושות ובחיים 
אבל פגישתו עם חאליסי נתנה לו 
טעם לחיות )מדהים מה שפגישה 
אחת עם צעירה בלונדינית יכולה 
לעשות(.בעונה 7 מעמדו של 
טיריון מתחיל להיתערר, 
־הטעויות שלו והרחמ

־נות יתר גרמו לחאלי
סי להתחיל לחשוב אם 

הוא מסוגל בכלל למלא את 
התפקיד של ימין המלכה. חאליסי 
בחרה בטיריון כיועץ בגלל שידעה 
שיש לה תסביך אב רציני ושהוא 
מצליח לרסן את הדחפים הפסיכופתיים 
שלה אבל הוא איבד את האמון שלה וכך 
החלה ההתדרדרות הנפשית שלה.טריון ממשיך 
לאכזב את חאליסי כשסאנסה מספרת לו את האמת 
על ג'ון סנואו והוא מספר את זה לואריז, ואריז 
נשרף באשמת בגידה וחאליסי רומזת לטיריון 
שאם הוא יאכזב אותה שוב,זה מה שיקרה גם לו, 
אחרי שהוא שיחרר את אחיו מהשבי נראה שגם 

הוא שרוף אצלה.
 סצנת מפתח:

נאום טיריון במשפט המכור מראש שנכפה עליו, 
טיריון נותן נאום מצמרר ובסופו של דבר לא נותן 
לשחיתות להחליט על גורלו אלא מעוניין ב"משפט 
בקרב", אבל בקרב ההר נתן לו בסוף פצצה לפנים! 

ג'ון סנואו:
 על השחקן:

קיט הרינגטון נולד ב26 בדצמבר 1986 בעיר 
ווסטר שבמערב אנגליה.

הרינגטון נמצא במערכת יחסים כבר 7 שנים 
עם לא אחרת מרוז לזלי )איגריט הפראית(. אגב 
רגע של אכזבה, הישבן שמוצג כשלו בסדרה שייך 

בכלל לכפיל.
מי שבכל זאת לא מוכן לוותר על 

־הטוסיק של ג'ון, רגע לפני חתו
נתו, דוגמנית רוסיה הדליפה 
לרשת תמונות עירום שלו 
בטענה שהוא שכב איתה 
עם  בזוגיות  שהיה  בזמן 
רוז. בנוסף היא סיפרה שהיא 
התאכזבה מאוד מכישוריו 
 you know בחדר המיטות. 

.nothing kit herington
 על הדמות: 

יש האומרים שהסיפור של משחקי 
הכס הוא סיפורו של ג'ון סנואו. "משחקי הכס" 
הוא הספר הראשון בסדרת הפנטזיה ששמה "שיר 
של אש ושל קרח." כזכור ג'ון סנואו הוא חצי 

טארגאריין )אש( וחצי סטארק )קרח(.
הסיפור של ג'ון הוא סיפור סינדרלה. הוא 
התחיל את הסדרה כאנדרדוג עם נקודת פתיחה 
גרועה מאוד בתור הממזר של נד סטארק, גודל 
כשנוא על אימו החורגת, נשלח לצפון הרחוק 

־להתגייס למשמר הלילה ושם בעצם הרחק מה
בית הוא מתפתח ובסופו של דבר הופך להיות 
)או יותר נכון היה מלכתחילה( ליורש האמיתי, 

אגון טארגאריין. 
 סצנת מפתח:

הסצנה בה קבוצה של מורדים במשמר הלילה 
דוקרים את ג'ון סנואו תוך כדי האמירה "למען 
המשמר" מזכיר את סיפורו של יוליוס קיסר, אבל 

ג'ון סנואו חזק גם מהמוות. 

צילומים: שאטרסטוק

אביה כהן

משחקי הכס היא ללא ספק הסדרה הכי מדוברת בעשור האחרון  
הדמויות, המונולגים המשובחים, התקציב העשיר והעובדה שהדבר 
אדירה  סיכום אישי של יצירת מופת שתמה לההיחיד שצפוי הוא ששום דבר לא צפוי, הפכו אותה לחוויה קולנועית 



יוני 2019 14  |  | עיתון בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל בשומרון 

יכויים לא קטנים שברגעים אלו ממש, בעודכם 
קוראים כתבה זו הרשת החברתית בישראל תהיה 
בעיצומה של סערה נוספת. אנחנו מדינה קטנה 
אך סערות רבות לה. הפיוז הישראלי קופץ תוך 
רגע כשהוא מזהה ציוץ או פוסט שלעיתים מתריס 
ולעיתים זה רק אדם פשוט שכותב את דעתו, מה 
שמוביל לתגובות רבות, ויכוחים בלתי נגמרים 
ולאייטמים חדשותיים למספר ימים. כאמור, עד 

הסאגה הבאה. 
מאז יום העצמאות זו שעתה של המחאה שזכתה 
לכינוי "מחאת השביס". לינור אברגי'ל, מלכת 
היופי לשעבר נבחרה להנחות את טקס הדלקת 
המשואות המרכזי בהר הרצל לצידו של השחקן 
אביב אלוש. עוד באותו ערב, השופט בדימוס עודד 
אל יגון )שכנראה לא ידעתם על קיומו קודם( 
שיתף בתחושותיו בעקבות הצפייה בטקס, בפרופיל 

הפייסבוק האישי שלו. 
כך כתב: "המגישה חובשת לראשה תרבוש רב 
קומות, כמצווה בימים אלה על נשים שומרות 
מצוות, שמלתה ההדוקה מבליטה היטב את שדיה 
המתנוססים בגאון לתפארת מדינת ישראל, זאת 
כדי לשמח את לבם של אחינו החילונים, וכנראה גם 
כדי ליצור אווירה של אחדות בעם". דבריו הובילו 

לתגובות רבות ברשת ומחוצה לה, פוליטיקאים 
ובעיקר פוליטיקאיות, אנשי טלוויזיה וצייצנים: 
כולם הגיבו, כתבו וכמובן החליפו תמונת פרופיל 
עם כיסוי ראש לאות הזדהות. היו כאלה שהרחיקו 

ואף הופיע כך במסך הטלויזיה. 
העיסוק בכיסוי הראש של נשים מאמינות בכלל, 
ושל לינור אברג'יל בפרט, הוביל אותי לחקור 
אודות הסיבה שנשים מכסות את ראשיהן ולעשות 
סדר בין הקהילות, החסידויות והמגזרים השונים. 
כך תשכילו לזהות מיהי חסידת גור, ש"סניקית, 

חב"דניקית או בוגרת בני עקיבא. 

איפה זה החל? 
הפעם הראשונה שבה הופיע האיזכור למצוות 
כיסוי הראש הוא בפרשת "סוטה", כאשר על הבעל 
המקנא לאשתו להביא אותה אל הכהן: "והעמיד 
הכהן את האישה לפני ה' ופרע את ראש האישה". 
כנראה בפעולה זו הסיר את כיסוי ראשה של האישה 
או ששיערה היה אסוף ומסודר ובעצם פעולת 

־"הפיזור" יש כאן משמעות משפילה. יש הטו
ענים שבאותה תקופה שיער פזור ביטא פריצות 

והתנהגות שאינה הולמת. 
בהמשך, הנביא ישעיהו מדבר לעם על הסכנה 
שעשויה לבוא על ירושלים ויהודה ובחלקה הוא 
מתייחס לבנות ירושלים שאינן הולכות בכיסוי 
ראש, דבר שעלול להוביל לאסונות: "ותחת מעשה 
מקשה קרחה". המפרשים אומרים שהמשמעות 
של "מעשה מקשה" הוא למעשה תסרוקת שהיתה 
כנראה מקובלת ובעצם שיער האישה נאסף כגוש 
אחד. המקרא מציין כיסויי ראש שונים - רדיד, 

צמה, רעלה, צעיף ומטפחת. 

האישה החרדית ספרדית
־סוג כיסויי הראש שחובשות נשים חרדיות ספ

רדיות נחלק לשניים: כאלה שחובשות כובע או 
מטפחת, וכאלה שהולכות עם פיאה. רוב הנשים 
החרדיות המשתייכות לזרם הש"סניקי ילכו עם 
מטפחת לראשיהן, המבוגרות יותר עם מטפחות 

־במראה עתיק, ואילו הצעירות יותר ילכו עם מט
פחת מודרנית או כובע מעוצב. 

מנהיגן הרוחני בעבר, ויש כאילו שיגידו גם 
כיום, הוא הרב עובדיה יוסף זצ"ל, יצא בעבר 
כנגד נשים החובשות פאה. במהלך אחד השיעורים 

עושה מה
שבראש 

שלה

טל סבג

 בעקבות סערת השביס של לינור אברג'יל
בטקס הדלקת המשואות, נשים רבות 

החלו לעטות על ראשן מטפחות ולפרסם 
זאת ברשתות החברתיות  אך יש כאלה 

שבשבילן צנעת השיער היא דרך קבע, 
ולא רק כמחאה  מסע להכרת העולם 

הרב גוני של כיסויי הראש בחברה הדתית 

הלוק שהצית את המדינה. לינור אברגי'ל

הלוק של בעלז | צילום: שאטרסטוק
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הלוק הספרדי | צילום: שאטרסטוק



עיתון בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל בשומרון |  |  15 יוני 2019 

שנהג להעביר, קבע: "אישה שהולכת עם פאה 
נוכרית ברשות הרבים חייב בעלה לגרש אותה, 
עד כדי כך". לדעתו, פיאה עשויה לגרום להרהורי 
עבירה וליצור דמיון בין הנשים היהודיות לנשים 
שאינן יהודיות. יש לציין כי למרות זאת, יש מקום 
לדעתו למצוא היתר לאישה לחבוש פיאה: במידה 
והאישה אינה מוצאת חן בעיני הבעל או במקרה 
שהיא סובלת מלחץ נפשי מכך שבסביבתה הקרובה 

הנשים חובשות פאה והיא לא. 
הצעירות יותר במגזר זה חובשות פיאה נוכרית 
כמקובל בציבור האשכנזי. אחת הסיבות לכך היא 
שלא מעט מבחורי הישיבות החרדים הספרדים 
מתחנכים במוסדות לימוד אשכנזים ולפי ההלכה 
שלהם, אין כל איסור ללכת עם פיאה. אך גם על 
סגנון הפיאה יש מחלוקת בין רבנים שונים בציבור 
הספרדי, יש כאלה שיאשרו פיאה במראה מוקפד 
וקצר ואילו פיאה "פרועה", ארוכה ועם גווני צבע 

בולטים אינה מקובלת. 

האישה החרדית ליטאית
זהו ללא ספק אחד הוויכוחים המעניינים במגזר 
החרדי ליטאי, אך כאן דעתו של מנהיגה הרוחני 

־של המגזר הרב חיים קנייבסקי חושב אחרת מהר
בנים החרדיים ספרדים. ספר חדש שיצא לא מזמן 
ועוסק בענייני נישואים )"תורת חיים" מאת הרב 
יעקב חלופסקי( מביא את הכרעת הרב קנייבסקי 
בשאלה שמעסיקה רבות ורבים: פיאה או מטפחת? 
לדעתו עדיף ואף רצוי ללכת עם פיאה, שכן פיאה 
מכסה את כל שערות ראש האישה לעומת מטפחת 
שלעיתים אינה מכסה היא את כל הראש. כמובן 
שגם כאן, יש הבדלים בין המעמדות השונים, בין 
נשים צעירות ומבוגרות. לרוב הנשים הצעירות 
שנישאות כיום יכסו את ראשן בפיאה, הן בעלות 
מודעות רבה יותר למראה החיצוני ולסטייל, לעומת 

המבוגרות יותר. 

האישה החב"דניקית
הדעה אחידה בקרב הנשים החב"דניקיות. הרבי 
מלובביץ זצ"ל, מנהיגם הרוחני של חסידות חב"ד 
קרא לכל הנשים לחבוש פיאה ואכן כך כולן נוהגות 
כיום. הוא לא הסתפק רק בציווי זה, אלא גם הורה 
לנשים לשכנע את חברותיהן לחבוש פיאה, בנוסף, 
אפילו אם אמה של האישה הולכת עם מטפחת, 

בתה צריכה להדר ולבחור בפיאה. הרבי מלובביץ 
פנה ללב האישה וכתב במספר מקומות כי שיער 
הפיאה צריך להיות יפה יותר משיערה הטבעי 
של האישה. באחד המכתבים שהיה שולח הרבי 
לשליחים בעולם כתב כי אחת הסיבות לקשיים 
שיכולים לצוץ בפרנסה הן כי הנשים אינן מכסות 
ראשן בפיאה, והקשיים ילכו ויגברו לא בגלל 
הסיבות הגשמיות אלא רק בגלל אי חבישת פיאה. 

האישה חסידת גור
כולן ללא יוצא מן הכלל הולכות עם פיאה, לרוב 
באורך אחיד, ללא הבדל בין הגילאים השונים. 
הכללים די פשוטים וברורים: אורך הפאה עד קו 
כתף צוואר )גם לאחר שתלתלים מתפרקים( ובלי 
קצוות ארוכים משני צידי הפנים". לא פעם רבני 
החסידות יוצאים בחידוד מסרי ההלכה בהתאם 
לשינויים החברתיים והמודרניים שקורים בעולם 
הטיפוח והסטייל ומשפיע מן הסתם גם על הנשים 
הצעירות שכיום יותר ויותר מודעות לעצמן. כך 
למשל במכתב שנשלח על ידי "ועדת הרבנים 
לענייני צניעות" לקהילות גור הוטל איסור על 
"אומברה" - שיער צבוע עם גוונים מתחלפים 

לאורכו - אסרו את השימוש בו 

האישה חסידת בעלז
בדומה לשאר החסידויות, גם חסידות בעלז 
מאמצת את שיטת פרסום תקנוני לבוש, צניעות 

־והלכות שונות. בתקנון שפורסם לאחרונה הק
דישו חלק נכבד לכיסוי ראשה של האישה. על 
פי התקנון יילכו הנשים המהדרות, כאשר ראשן 
מכוסה במטפחת - לא בפאה. הרבנים בחסידות 
זו מבינים לליבן של הנשים שרוצות להישאר 
ב"סטייל", כמובן הכל על פי כללי ההלכה שלהם, 
לכן התירו פיאה בתנאי שיהיה ניכר שהאישה 
אכן נשואה, אלא שהפאה תכוסה במטפחת. לא 
זו בלבד, הנשים מחויבות להקפיד שהפיאה לא 
תהיה פרועה בצד הפנים, לא תכסה את הלחיים 
והעיניים וכן שהשערות לא תהיינה לפני האזניים. 
זאת ועוד: יש איסור לחבוש פיאה עם שביל לבן 
או בצבע שדומה לצבע הקרקפת. שהאישה תחבוש 
בנוסף מטפחת מעליה. לא זו בלבד, הנשים מחויבות 
להקפיד שהפיאה לא תהיה פרועה בצד הפנים, 
לא תכסה את הלחיים והעיניים וכן שהשערות 
לא תהיינה לפני האזניים. בנוסף, יש התייחסות 
גם לאורך מדויק שבו הפיאה חייבת להיות, דבר 
שלא ראינו בתקנונים האחרים, בחסידות בעלז 
דורשים שהפיאה תהיה קצרה - עד עשרה ס"מ. 

נשות כת השאלים - "נשות הטאליבן"
מדובר בקבוצה מזערית באוכלוסייה החרדית, 
יש שיאמרו אפילו קיצונית באורחות חייהם וגם 
בצורת לבושם. מכאן שגם כיסוי הראש של הנשים 
יוצא דופן וחריג בנוף. נשות הטאליבן עוטות 
שאל המכסה את כל ראשן, מכונה "רדיד" וכן 
בגד רחב המכסה את גופן. הן נוהגות להלביש כך 
גם את בנותיהן הצעירות. על פי אמונתן, הסיבה 
לכיסוי הראש והגוף באופן הזה הוא שכך נהגו 
נשות ישראל להתלבש בעבר. כמה מהן אפילו 
מכסות את פניהן ברעלה ממש, מראה שמהצד 

מרתיע ולעיתים מבהיל. 

האישה הדתית לאומית
המגזר הדתי לאומי רחב ומגוון מאוד - וכך כיסויי 
הראש שחובשות נשות המגזר. בשנים האחרונות 
נראות תופעות שונות בתחום הלבוש בקרב בנות 
המגזר, אשר לרוב הן אינן מושפעות מהרבנים, כנהוג 
אצל החרדים או החסידים. הנפוץ ביותר הוא שאישה 
המגדירה עצמה דתית לאומית, תבחר מיד לאחר 
 החתונה לחבוש כיסוי ראש מלא, לרוב - מטפחת. 
המבוגרות יותר, נשים בגילאי 60+ כנראה יחבשו 

־כובעים, כי זה מה שהיה נהוג בעבר. אחד התה
ליכים המעניינים הוא נטייתן של נשים צעירות 
שמתחתנות בשנים האחרונות לשנות בהדרגה את 
כיסוי הראש: מכיסוי ראש מלא, הן חושפות מעט 
שיער. ויש גם כאלה שמסתפקות בכיסוי ראש ברוחב 
שלוש אצבעות, המכסה רק החלק העליון והקדמי 
של הראש, ואילו רוב השיער שלהן גלוי לכל. השלב 
האחרון בתהליך הזה הוא הורדה מוחלטת של כל 
סממן לכיסוי ראש. יש לציין שיש גם נשים שמראש 

בוחרות לא לחבוש כיסוי ראש בכלל. 
מן הצד השני, ישנה מגמה בקרב ציבור הנשים 
הדתיות לאומיות ובה כיסוי הראש הולך וגדל, 
הוא צבעוני יותר, יש שיאמרו מגושם יותר. הנשים 
לא מסתפקות רק במטפחת הרגילה אלא מוסיפות 
פריט חובה שיצור את הנפח־ "הבובו". הבובו הוא 
בעצם רצועת בד עבה, בגדלים שונים היוצרים את 
המראה המנופח. הבובו יתאים לאישה שהולכת 
בכיסוי ראש מלא או בחצי כיסוי ראש )כשרוב 

השיער גלוי בעצם(. 
תופעה שולית אך מעניינת בקרב הנשים הדתיות 
לאומיות היא נשים שמאסו במטפחות, בכובעים 
ובובואים השונים ועדיין רוצות לכסות את ראשן, 
ולכן הן חופשות פיאה. לרוב אלו יהיו נשות קריירה, 
עורכות דין, נשות עסקים וכאלה שאינן רוצות 
להיות מקוטלגות. מצד אחד הן רוצות לשמור על 
כללי ההלכה בכל הנוגע לכיסוי ראשן, ומצד שני 

להישאר יפות ואופנתיות. 
לסיום, מחאת השביס גרמה גם לנשות ישראל 
החילוניות להיות "דתיות" ליום אחד או במקרה של 
ח"כ שרן השכל לשבוע )!!( כשהיא לקחה את המחאה 
עד הסוף, וחבשה מטפחת למשך שבוע. המגישה 
קורין גדעון בחרה להגיש את תכניתה כשלראשה 
מטפחת גם כן. ואם זה לא מספיק, גם אברי גלעד 
השתתף במחאה וחבש מטפחת אפנתית במיוחד 
בתוכנית הבוקר שלו. בתמונה שהעלה לחשבון 
הפייסבוק שלו הוא זכה ליותר מ־30 אלף לייקים. 
ואולי זה כל היופי, כל אחד ואחת יכולים להביע 
את דעתם, כמו שראוי במדינה דמוקרטית. לכל 
אישה הזכות ללבוש מה שהיא רוצה, גם אם זה לא 
ממש תואם את תפיסתם של אנשים אחרים. כן, 
לכל אישה הזכות לכסות את ראשה ואם מישהו לא 
מסוגל להקשיב למה שיש לאישה לומר רק בגלל 

הופעתה החיצונית, אז הבעיה היא אצלו.  

הסטייל הלאומי | צילום: שולמית איציק אברי גלעד | צילום מתוך עמוד הפייסבוק

סטייל הטאליבן | צילום: שאטרסטוק

ח"כ שרן השכל | צילום מתוך הטוויטר

סטייל של חסידות גור | צילום: שאטרסטוקליבי נחימובסקי בלוק החב"דניקית הקלאסית | צילום מתוך יוטיוב

הפעם הראשונה 
שבה הופיע האיזכור 
למצוות כיסוי הראש 

הוא בפרשת "סוטה", 
כאשר על הבעל המקנא 

לאשתו להביא אותה 
אל הכהן: "והעמיד הכהן 

את האישה לפני ה' 
ופרע את ראש האישה"
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כיתה י"ב, בטיול שנתי 
בהרי אילת, פגשתי שני 
בחורים צעירים עם תיקי 
טיולים גדולים על הגב, 

־מקלות הליכה בידיים, כו
־בעי טמבל על הראש ורע

מת תלתלים שלא הייתה 
דץ.  משה  את  מביישת 
מסתבר ששניהם עשו את 
שביל ישראל בחודשיים 
האחרונים, מצפון לדרום, 
והיום הזה היה יומו האחרון 
של מסעם. כאשר שאלתי 
אותם את השאלה הלכאורה לקונית ופשוטה "איך 
היה השביל?", אחד מהם חייך חיוך רחב ופתח 
בנאום חוצב להבות: "מאז שהשתחררתי מהצבא 
הספקתי לטייל בהרבה מקומות בעולם, ואני אומר 
לך ששום דבר לא משתווה לשביל! כלום! בדרום 
אמריקה יש אולי נופים יותר יפים ומהמזרח אולי 
תחזור עם סיפורים יותר 'אקזוטיים', אבל שביל 

ישראל זה משהו אחר. משהו שהוא שלך".
ה"משהו שהוא שלך" הזה, הדליק אצלי ניצוץ, 
גחלת־לב שקשה לעמוד על טיבה. חלום הילדות 
שלי אמנם היה לטייל בניו־זילנד, אך עתה היה 
לי חלום חדש - לעשות את שביל ישראל. כי איך 
אפשר שלא? יש לי פה הזדמנות לחצות מדינה 
לאורכה ברגל, לחוות נופים שונים ומגוונים בטווח 
זמן קצר, לפגוש אינספור אנשים מעניינים בדרך 
)שבמקרה גם דוברים עברית( וחשוב מכל - לעשות 
את כל זה במדינה שלי, ממש ליד הבית. איך 
אפשר לוותר על דבר כזה? ניו־זילנד יכולה לחכות.
אמנם מאז ימי סוף התיכון ועד שחלום השביל 
התגשם עברו מספר שנים, אך לשמחתי גיליתי 
כי איני היחיד כלל אשר מציב את שביל ישראל 
גבוה ברשימת יעדיו. יחד עם חבר אשר חלק עמי 

את אותו החלום, יצאתי למסע הנכסף והפכתי 
לשביליסט. ומה אומר־ שני החבר'ה עם התלתלים 
מהטיול השנתי בי"ב צדקו. גם עבדכם הנאמן זכה 
לטייל בלא מעט מקומות על הגלובוס, ומעיד כאן 
קבל עם ועדה: שום דבר לא משתווה לשביל. זה 

משהו אחר.
מאז אני רואה בהגברת המודעות לטיול בשביל 
ישראל מעין שליחות. בעוד צעירים רבים בוחרים 

־לאחר שחרורם מהצבא לנסוע לטייל במזרח וב
דרום־אמריקה, בזמן שזוגות רבים אוהבים לטוס 
לירח דבש רומנטי באירופה וכאשר פנסיונרים 
רבים מעדיפים לצאת לטיולים מאורגנים בשאר 
רחבי תבל - חשוב לי להראות שאפשר גם אחרת. 
שגם את הטיול אחרי צבא, את ירח הדבש ואת 
חגיגת היציאה לגמלאות אפשר וכדאי לעשות 
כאן בארץ. שביל ישראל מסוגל בהחלט להוות 
אלטרנטיבה ראויה, חווייתית ומפתיעה לכל אחד 

מן הטיולים הנ"ל, ולעוד רבים אחרים.
בכתבה זו תמצאו לא רק מידע מרתק ומקיף 

־בנוגע לשביל, אלא עצות מעשיות עבור המעו
ניינים לעשותו. שירכו את שרוכי נעליכם והדקו 
את רצועות תיקכם, כי הנה אנחנו יוצאים לטייל 

בשביל ישראל:

קצת על השביל
שביל ישראל הוא נתיב הליכה שנמתח לאורכה 
של מדינת ישראל אורכו כ־1,030 קילומטרים, 
מקיבוץ דן שלמרגלות הר החרמון ועד לחוף מפרץ 
אילת שעל שפת ים סוף. הוא נחנך בשנת 1995 
ע"י הסייר והגיאוגרף אורי דביר ז"ל והחברה 
להגנת הטבע, ומסומן בצבעי לבן, כחול וכתום. 
על פי הערכות החברה, בכל שנה משלימים את 
השביל ברציפות כמה מאות מטיילים ועוד מאות 

־נוספים מתקדמים בו במקטעים. הוא עובר בש
מורות טבע, אתרים היסטוריים, שטחים פתוחים, 

בתוך ערים ויישובים ואף לאורך חוף הים התיכון. 
בשנת 2012 הוא נכלל ברשימת "20 מסלולי 
הטיול המובילים בעולם" מטעם חברת נשיונל 
ג'יאוגרפיק, שכתבה: "שביל ישראל נכנס עמוק 
אל תוך הנופים התנ"כיים, כמו גם החיים היום־

יומיים של ישראל המודרנית". מגזיני טיולים וכן 
טיילים ובלוגרים רבים אחרים מרחבי העולם החוו 
גם הם את דעתם החיובית על השביל. תמימות 
דעים שוררת ביניהם באשר למה שמייחד אותו 
ממסלולי הליכה אחרים בגלובוס: השילוב בין 
מגוון הנופים העשיר שהוא כולל לבין התדירות 

הגבוהה והשינויים הקיצוניים ביניהם.

נגישות השביל
הליכה רצופה של שביל ישראל מתחילתו ועד 
סופו אורכת בדרך כלל בין חודשיים לשלושה, 
תלוי בקצב ההליכה. מרבית השביליסטים אשר 
משלימים את השביל לכל אורכו ברציפות, הם 
צעירים שמסוגלים להרשות לעצמם להקדיש פרק 
זמן ארוך עבור המסע המרתק. עבור מרבית אזרחי 
המדינה, מטבע הדברים, חודשיים או יותר רצופים 
בטיול אינם אפשריים מטעמי משפחה, עבודה, 
מגבלות פיזיות וכו'. בדיוק בשל כך, ומתוך רצון 
להנגיש את שביל ישראל לאוכלוסייה רחבה כמה 
שיותר, הוחלט לחלק את השביל למקטעים. יש 

איך התאהבתי במסלולי הליכה וגם: 
מתי כדאי לצעוד מדרום לצפון, מתי 
בכיוון ההפוך, מי הם מלאכי השביל 
ואיפה צריך להצטייד בהרבה מים  

המדריך לשביל ישראל

זאבי פילזר

יה
פד

קי
 וי

ם:
לו

צי

עצות של 
שביליסט

שדות חיטה זהובים בדבירה
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מספר גרסאות שונות של חלוקה זו, אך על פי רוב 
מדובר ב־44 מקטעים באורך ממוצע של כ־23.4 
ק"מ כל אחד )מסלול שניתן להשלים ביום אחד(. 
למעט מספר מקטעים בדרום הארץ, רובם הגדול 
של המקטעים בשביל מתחיל ונגמר בנקודות יישוב 
או על כבישים, כך שהן נגישות להגעה ברכב 
או בתחבורה ציבורית. באופן זה ניתן לבצע את 
שביל ישראל שלא ברצף אלא בהשלמת איטית 
ועקבית של המקטעים, כל אדם לפי יכולתו ולוח 

הזמנים שלו.
הנגישות הגבוהה של שביל ישראל מאפשרת 

־דבר נוסף - יותר אופציות באשר לפרטנרים למס
לול. לאורך השביל תמצאו גיוון רב בין המטיילים; 
קבוצות גדולות המשלימות יחד מקטעים בודדים, 
קבוצות קטנות יותר אשר הולכות את השביל ברצף 
או בהפסקות )חלק מטיילים יחד באופן מתוכנן 
ואחרים נפגשים אקראית לאורך הדרך(, זוגות רבים 
ואף מטיילים יחידים אשר חפצה נפשם בסגנון הזאב 
הבודד. קירבתו של השביל למקום יישוב מספקת 

לחפצים בכך את היכולת להצטרף לשביליסטים 
ולעוזבם לאורך הדרך, כל אחד בהתאם לאילוציו 

ומידת העניין שלו. 

תכנון ההליכה בשביל
על אף נגישותו של השביל, חשוב לתכנן את 
ההליכה בו. גם עבור המטיילים בו במקטעים, 
וקל וחומר שעבור המשלימים אותו ברצף, תכנון 
מקדים של המסלול הוא חלק בלתי נפרד מהטיול. 
מסלול השביל נמתח, כאמור, מדן ועד אילת, אך 
ניתן לטייל בו כמובן גם בכיוון ההפוך. המשתנה 
המרכזי אשר קובע בדרך כלל את כיוון המסלול, 

־הוא עונת השנה. כל ישראלי יודע שכדאי להת
רחק מאזור הדרום בקיץ ושלא כיף להיקלע לקור 
ולגשם של הצפון בחורף. כתוצאה מכך, הזמן 
האידיאלי להתחיל את השביל מצפון לדרום הוא 
סוף הקיץ, ולמתחילים מדרום שמטפסים צפונה 
מומלץ לצאת לדרך בסוף החורף. התכנון הינו 
חובה גם עבור המטיילים במקטעים; בידקו תמיד 
מראש את תחזית מזג האוויר, הן מבחינת המסלול 

והן מבחינת הציוד שתנשאו על גבכם.
השלב הבא בתכנון ההליכה בשביל־ ציוד הטיול. 
אין צורך לומר שמומלץ בכל מקרה ולכל אחד 
לנעול נעלי הרים נוחות ואמינות, ללבוש בגדים 
בהתאם למזג האוויר לחבוש כובע, להיעזר במפת 
סימון שבילים ולשתות הרבה מים. מה שפחות 
מובן מאליו, ורלוונטי במיוחד עבור המשלימים 
את השביל ברצף, הוא שכדאי לשמור על משקל 
נשיאה מינימלי. מעבר לצורך בתיק טיולים עם 
מערכת גב איכותית, אסור לשאת על הגב משקל 
רב מדי. חשוב כמובן שיהיו בתוך התיק מספיק 
בגדים, מים ואוכל וכן שהוא יכלול שק שינה 
ושאר ציוד הכרחי, השתדלו לצמצם את כל מה 
שמעבר לכך למינימום. נשיאת משקל רב לאורך 
זמן, עלולה ליצור עומס יתר על הגב, הכתפיים 

והרגליים, לכאבים בשרירים ולגרום לכאבים 
בשרירים ואף לפציעות לא נעימות.

דבר חשוב נוסף בהקשר זה, שמייחד את שביל 
־ישראל ממסלולי טיול רבים אחרים ברחבי העו

לם, הוא אפשרויות ההצטיידות הרבות. ישראל 
אינה מדינה גדולה, וכפי שאמרנו לעיל, השביל 
עובר ברבות מנקודותיה המרכזיות. כתוצאה מכך, 
הוא משובץ לרוב אורכו באינספור חנויות נוחות, 
מרכולים, תחנות דלק ונקודות מילוי מים. עם 
זאת, מאזור ערד ודרומה השפע הגדול מצטמצם 

עקב דלילות היישוב בנגב ובערבה. אי לכך, ברוב 
אזורי השביל, וודאי שבצפון ובמרכז, אין צורך 
לשאת ציוד רב מדי, שכן ניתן לחדש את המלאי 

על בסיס יומיומי.

לינה ומלאכי שביל
אלא אם בכוונתכם להשלים מקטע בודד כל כמה 
שבועות או חודשים, סביר להניח שתטיילו לפחות 
כמה ימים ברצף בכל פעם )אם לא את השביל כולו 
בבת אחת(. כתוצאה מכך, בהנחה שאין ברצונכם 
לישון ברכב שמחכה לכם בסוף המקטע, תיאלצו 
לישון בשטח, נכון? ובכן, לא! כלומר, אפשרות 
הלינה בשטח כמובן קיימת, והחברה להגנת הטבע 
אף עשתה מאמצים בכדי שמקטעים רבים יתחילו 

ויסתיימו בחניוני לילה בשטח. אך שביל ישראל 
טומן בחובו אוצר נוסף המייחד אותו ממקביליו 

בעולם: מלאכי השביל.
יש שיגידו כי זו "תמצית הישראליות" ומה 
שהופך את מדינתנו למיוחדת כל כך. ככל ששביל 
ישראל הפך לפופולרי ומטוייל יותר, אזרחים 
רבים הגרים ביישובים אשר השביל עובר דרכם 
או בקרבתם, החליטו לפתוח את לבם ואת ביתם 
עבור השביליסטים. מהזמנה לקפה, דרך סיוע 
בהטמנת מים )בקטעי הדרום הארוכים במדבר( 
ועד לאירוח מלא ללילה ולסופי שבוע )כולל 
מיטה חמה ומקלחת( - מדובר במלאכים של ממש. 
רבים מהם שביליסטים לשעבר בעצמם, אשר חוו 
על בשרם את גודל המשמעות שבהכנסת אורחים 
שכזו. היום ניתן למצוא עשרות רבות של מלאכי 
השביל ברחבי הארץ, כאשר כל המעוניין יכול 
להוסיף עצמו לרשימת המלאכים באתר 'ויקישביל' 
באינטרנט )צרו איתם קשר ותאמו עמם מראש(. 
גם אם אתם חיות שטח שמעדיפות את מלון אלף 
הכוכבים תחת כיפת השמיים, אל תוותרו על 

אירוח אצל המלאכים, לפחות פעם אחת.

סיכום השביל
ישנן עוד אינספור פיסות מידע ועצות שאפשר 
וכדאי לשמוע, אך קצרה היריעה מלפרט. נהוג 
לומר בכל מסע שהדרך לא פחות חשובה מהיעד. 
אבל בשביל ישראל היא חשובה הרבה יותר. 
להליכה על דרך האבנים הצהובות משקל רב 
שבעתיים על פני ההגעה אל הקוסם. הרי כולנו 
היינו באילת ובאזור החרמון. כולנו יודעים מה 
יש בהתחלה ומה מחכה לנו בסוף. העיקר בשביל 
ישראל הוא, ובכן, השביל עצמו. זיכרו זאת בכל 
פסיעה בדרך; גם כשקל, במיוחד כשקשה, ותמיד 
תמיד כשיפה. כי זו ארץ ישראל. זה משהו אחר. 

משהו שהוא שלנו. 

"טיול בשביל ישראל הוא מעין 
 שליחות עבורי". זאבי פילצר
צילום: יוחאי עוקשי

מנוחת השביליסט והקסם של קפה שחור

ור
מא

בן 
ם: 

לו
צי הגפנים הצעירים מסתתרים ביער פרו
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תיאטרון הקומדיה בהצגה 
ישראלית חדשה ומפתיעה "אמא 

מאוהבת" בכיכובם של חנה 
לסלאו, אקי אבני ואמיתי קידר  

מתי: מאי־אוגוסט 2019
איפה: היכל התרבות ברחבי הארץ 

מצפון לדרום. 
כמה יעלה התענוג: 96-135 ש''ח 

למה זה שווה לכם: בדירה בחולון גרים 
צילה, הבת החמוצה של פולה שנשואה לא 
באושר למנחם, החתן שחולם על הודו ובכל 
לילה מתקשר עם בודהה - נשמע כמו תחילת 
בדיחה טובה לא? ובכן, העלילה מסתבכת 
כשפולה הפולנייה מתכננת מזימה מסובכת, 
וצילה מחליטה לצאת למלחמה בשואו מטורף 

־שעוד לא היה כמותו על הבמה. הצגה קומ
דית מעולה שזכתה לשבחים ורבים ומומלצת 
במיוחד לבילוי איכותי עם כל המשפחה. 

 אז מה 
עושים בקיץ?

רגע אחרי המבחנים זה הזמן לנקות את הראש  חמש ההופעות שלא כדאי לפספס. היסטרית 
האירוויזיון חלפה, וסוף סוף ניתן להתפנות לשאר מופעי התרבות שצפויים לנו בקיץ הקרוב, ויש לא 

מעט כאלה  "אריאלה" מציגה לכם את מיטב ההופעות  כל המידע הרלוונטי על מחזמר רוק, אופרה, 
דרך הופעות פופ, להיטים ישראלים נוסטלגיים ישנים וטובים, ועד הצגות קומדיה לקינוח

לראשונה בישראל, ג'ניפר לופז בסיבוב הופעות עולמי לרגל חגיגות 
 It’s My Party ה־50 שלה במופע מרהיב

מתי: יום ה' 1.8.2019
איפה: פארק גני יהושוע )פארק הירקון( 

תל אביב 
כמה יעלה התענוג:  365-1205 ש''ח 

למה זה שווה לכם: לופז הכוכבת הלטינית 
הגדולה מגיעה לראשונה לישראל במסגרת 
סיבוב הופעת עולמי. המסע צפוי להיפתח 

־ביולי בארצות הברית, וההופעה הראשו
נה מחוץ לאמריקה תהיה בישראל. מחכה 

לכם הופעה גדולה מהחיים אשר תכלול את 
הלהיטים החמים ביותר של "ג'ני פרום זה 
בלוק" וכמובן הסינגלים החדשים ביותר 
מהאלבום החגיגי שהופק לרגל יום הולדתה 
העגול של הזמרת והשחקנית. ג'ניפר לופז היא 
לא רק הזמרת עם הביטוח הכי יקר בעולם על 
הישבן, היא האישה שמדורגת ברשימת ה־100 
האנשים הכי משפיעות במגזין TIME לשנת 
2018 וכוללת שלל פרסים מוזיקליים ביניהם 
פרס הגראמי היוקרתי וכן והפרס הנחשק של 

מפעל חיים שהוענק לזמרת הלטינית.

המחזמר הגדול בכל הזמנים 
 לראשונה בישראל!

 The Phantom of the Opera
)פנטום האופרה( 

מתי: 12-31.8.2019
איפה: המשכן לאומנויות הבמה, תל אביב  

כמה יעלה התענוג: 199-599 ש''ח 
־למה זה שווה לכם: מדובר במחזמר המ

צליח ביותר בכל הזמנים שלראשונה מגיע 
גם לארץ הקודש. פנטום של האופרה מציג 
סיפור אהבה טרגי בין גאון מוזיקלי עם 
מראה מעוות לזמרת אופרה צעירה ויפהפייה. 
הסיפור מציג על הבמה רגעי מתח, אימה 
ותשוקה עם מוזיקה סוחבת המשלבת סגנונות 
רוק, מוזיקה קלאסית ואופרה קלה. כל אלה 
מתרחשים כמובן בבית האופרה בפריז, עיר 
אהבה נצחית, על רקע תפאורה מושקעת, 
תלבושות מרהיבות ושלל זמרים ורקדנים 
שיחד יוצרים חוויה מרתקת ובלתי נשכחת 

כמו בכל סיפור אהבה קסום.

לילה גוב, שירים מהתכנית 
האגדית "לילה גוב", גידי גוב 

ואורחים, לראשונה על הבמה 
מתי: ימים ב'־ג'  15-16.7.2019 

איפה: היכל התרבות, תל אביב
כמה יעל התענוג: 205-335 ש''ח

למה זה שווה לכם: אם אתם חובבי המוזיקה 
הישראלית הטובה והישנה, המופע מיועד 
עבורכם. מעל 150 שירים חודשו במסגרת 

־שירי הסיום של "לילה גוב", התוכנת המי
תולוגית בטלוויזיה הישראלית. 25 שנים 
עברו מאז גידי ביצע לראשונה את השיר 
"על קו הזינוק" בסוף התוכנית הראשונה, 
ועכשיו הוא עומד לעשות זאת שוב יחד 
עם נבחרת אורחים משובחת, שלקחה חלק 
בתכנית הנוסטלגית. בין האורחים במופע: 
יהודה פוליקר, אבי קושניר, רמי קלינשטיין, 
לאה שבת, מאור כהן ועוד רבים וטובים 
מעולם הזמר העברי. לכל מי שחפץ לבלות 
ערב של פעם בחברה נעימה, המופע הזה 

בדיוק בשבילכם.

 אייל גולן עם מופע חדש - 
"מגיע הביתה" 

מתי: יום א' ה־18.8.2019
איפה:  גן לאומי קיסריה 

כמה יעל התענוג: 169-349 ש''ח
למה זה שווה לכם: כי אייל גולן קורא לך, 
וגם כי אייל יוצא במופע קיץ ענק ומיוחד 
הכולל ביצועים מוכרים ואהובים לצד הלהיטים 
מהאלבום החדש "הפוך מהיקום" שכבר זכה 
להשמעות רבות בתחנות הרדיו. מעבר לשירים 
המוכרים והפרמיירות המוזיקליות, גולן יארח 
את האומן הצעיר ובן טיפוחיו בניה ברבי, 

שפרץ השנה עם מספר להיטים.

בלה בטיקיאן

צילום: שאטרסטוק


