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ה ידיעות של

אריאלה
תואר והישרדות
פרוייקט
כלכלי
מיוחד
עמ' 15-8

עיתון בית הספר לתקשורת ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

 400-100ש'

שירה חלילי ,גילי אלקבץ ,מרים אלסטר ,תומריקו
זרצקי,

13%

כמה אנחנו מקבלים
מההורים בכל חודש?
 0ש'

צילומים :רעות יצחק ,הדס גמזו ,ורד

כמה אנחנו מרוויחים בזמן
הלימודים ,כמה מוציאים -
ועל מה >>> "הידיעות של
אריאלה" בדק ,והתוצאות
מדהימות >>> אבל יש גם
רעיונות לצמצום הפערים

8%
 700-400ש'
16% 30%
16%
30%

 1,000-700ש'

למעלה מ־ 1,000ש'

הסקר השלם <<< עמ' 8

מאות שקלים מתבזבזים

בכל חודש על בגדים <<< אבל אפשר לקנות יד שנייה .עמ' 12

ההוצאות
גדולות
וההכנסות
קטנות? >>>
זה מה שיציעו
לכם בבנקים.
עמ' 10

"להבין איך
עבריין נהיה
עבריין"
עמ' 6

שכר הדירה
מכביד ונמאס
מההורים? >>>
אפשר לקבל
חדר בחינם
אצל קשיש
שזקוק לחברה
וקצת עזרה.
עמ' 14

שליש מאיתנו
מרוויחים פחות
מ־ 2,000ש'
בחודש >>> ויש
כאלה שפותחים
עסקים .עמ' 11

"המוזיקה
המזרחית
היא בושה
לאינטליגנציה"
יהורם גאון,
עמ' 16

הכניסה
לנשים
בלבד
עמ' 18
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סרט ,מתח

דבר העורכת

כסף בא,
כסף הולך
בעולם שבו בכל יום עולים מחירי
הדלק באופן מופרז והמחיה מתייקרת
מיממה ליממה ,מצטרפים עוד ועוד
אנשים לחיק רשויות הרווחה.
הנטל הכלכלי הכרוך בהחזקת משפ־
חה ועבודה קשה בעד שכר זעום מביא
אלפי אנשים להזדקק להשלמת הכנסה.
ועל מי זה בעיקר משפיע? על השכבות
החלשות.
והאירוניה :מי שצריכים לטפל באותה
אוכלוסיה הם עובדי הרווחה ,וביניהם
העובדים הסוציאליים ,שזקוקים בעצמם
להשלמת הכנסה לשכר מינימום.
אז בטרם נגיע למהפיכות והפיכות,
בואו נברר כמה נקודות :כולנו אוהבים
להרוויח כסף ,ועוד יותר נהנים לבזבז
אותו .כל שכן ,אם ניתן להשיגו ללא כל
מאמץ וכמה שיותר מהר .אך לצערנו ,לא
תמיד הוא נמצא בהישג יד.
משחר ההיסטוריה הכסף הוא הגורם
שמניע את האנושות .מלחמות פרצו
בגלל מכרות זהב ומאגרי נפט ,אנשים
נשדדו ונטבחו בגלל שלל שהיה ברשו־
תם ,ושחיתויות של אנשי ציבור הפכו
פופולריות.
כי אם אין לך כסף  -אתה חסר השפעה.
כסף שווה כוח ועוצמה – כך זה היה אז
וכך זה נשאר עד היום ,ואף חמור מכך
 כיום אי אפשר לנשום מבלי לשלם.גם בעת מצוקות קשות ,של שריפות
ורעידות אדמה ,ביטחוננו תלוי על מי־
ליארדים מרשרשים ברחבי העולם.
הגיע הרגע שהתפיסה הזו צריכה לק־
רוא את השילוט המזהיר ,ופשוט לעצור.
כי מה ייצא ממנו ,אם נמשיך לרדוף שוב
ושוב אחר הכסף? הרי אין לדבר סוף.
תמיד אפשר להרוויח עוד ועוד.
כל שנוכל לעשות זה לשמוח בחלקנו,
לפזר את כספנו בתבונה ,ולקוות שבה־
צעת החוק הבאה יזכרו אותנו  -האנשים
הפשוטים  -לטובה.
סמסטר קל ,מועיל ,פורה ורווחי.
טליה משניות

צופים
את הנולד

מאת שירה חלילי | הידיעות של אריאלה

ביום רביעי 16 ,במרץ ,יתקיימו הקר
רנות סרטי הגמר של בוגרי מסלול
טלוויזיה וקולנוע מבית הספר לתר
קשורת של המרכז.
בערב ,שייערך בסינמטק תל־אביב,
יוקרנו  13סרטי גמר של תלמידי המח
חזור השני למסלול טלוויזיה וקולנוע .ומגוון הז'אנרים
רחב :סרטים עלילתיים ,דוקומנטריים ,תחקירים ,וידאו
קליפים ותוכניות אולפן.
שניים מהסרטים כבר זכו במענק תמיכה מקרן "סנו־
נית" של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ,והם עתידים
להיות משודרים בערוץ  2או  10במהלך השנה הקרובה.
בתום ההקרנות יחולקו תעודות הצטיינות לסרטים
שייבחרו על ידי ועדת שיפוט של סגל המרצים.

מאת טליה משניות | הידיעות של אריאלה

נרתמים למאבק .ארגון הסטודר
נטים "עושים שינוי" למען עתיד
העובדים הסוציאליים ושירותי
הרווחה בישראל הגיעו למרכז
האוניברסיטאי באריאל.
מי שהסתובב ביום רביעי
האחרון ברחבי הקמפוס התחתון ודאי נתקל בלובשי
החולצות האדומות .את התופעה הסביר אליסף יעקב,
יו"ר העמותה של הגרעין באריאל" :החלטנו לקיים יום
הסברה ,כדי ליצור מודעות לקראת השביתה הקרבה.
הכנו שלטים וחילקנו חולצות אדומות למען המאבק ".
כבר חודש שלם מתנהל משא ומתן בין איגוד העוב־
דים הסוציאליים לבין הממונה על השכר באוצר ,אילן
לוין ,וסגנו ,יוסי כהן – על הדרישה להעלאת שכרם
העלוב והמשפיל ,אך ללא הועיל .בעקבות כך החליטו
העובדים הסוציאליים להכריז על שביתה ,ללא הגבלת
זמן.
בטרם הספיקו לטעום את טעם הניצול של שכר
המינימום ,אך במטרה למנוע זאת מעצמם בעתיד ,הצי־
פו הסטודנטים לעבודה סוציאלית את הקמפוס בשלטי
מחאה" :עבדים סוציאליים"" ,די לדרוס את העו"ס"
ואף דאגו להמחיש את המצוקה עם בחורה שהסיעה
בעגלת סופר את חברתה ,ואחזה בשלט "קורסת תחת
העומס".
המפגינים חילקו לעוברים ושבים צ'קים בהם רשמו
את שכרם של העובדים הסוציאליים ,על מנת להדגיש
את המצב" .כיום ,שליש מהעובדים הסוציאליים במדי־
נה מקבלים הבטחת הכנסה" ,אמר היו"ר יעקב.
אדוה לרך ,סטודנטית לעבודה סוציאלית שנה שנייה
במרכז ,הנוטלת חלק במאבק" :הגיע הזמן לעשות שינוי.
עם משכורות עלובות ,עבודה קשה ושוחקת ,שדורשת
הרבה מאמץ והקרבה אישית ,מגיע לעובדים הסו־
ציאליים קצת יותר .שלא יהפכו אותנו לפראיירים".

שני שמרלר ואורלי מגיד
| הידיעות של אריאלה

בחודש הקרוב זה מגיע :טקס מצר
טייני הנשיא לשנת תש"ע.
הטקס מיועד לכלל הסטודנטים
במרכז ,שבלטו בהישגיהם וסיימו
את שנת הלימודים הקודמת בממוצע
ציונים כולל של  92ומעלה.
בטקס ,שעתיד להתקיים ב־ 23למרץ ,ינכחו נשיא המר
רכז דן מאירשטן ,הרקטור מיכאל זיניגרד ודיקן הסטו־

"רדיו קול אחר  ,"106FMתחנת בת של
"קול ישראל" ,המשדרת מתוך הקמפוס
העליון ומתופעלת על ידי סטודנטים לתר
קשורת ,השיקה פורמט חדשני בארץ,
העונה לשם "רדיו־ויזואלי".
בעוד שתחנות רדיו רבות נוהגות להציב
מצלמות קבועות ,שמצלמות את המתרחש ממספר זוויות מצו־
מצם ,ללא שום קשר למתרחש וללא מעורבות אנושית בתהליך,
ברדיו "קול אחר" החליטו להציב מפיק וידאו ,שתפקידו לביים
את המצלמות ,להוסיף כתוביות על המסך ולהעלות קליפים
של השירים המושמעים.
טל לאור ,מנהל התחנה" :חרתנו על דגלנו להיות פורצי דרך,
ייחודיים ,חדשנים ומובילים ,הן בקונספט תוכני וטכני והן בכ־
לים הפרקטיים המוענקים לסטודנטים שלנו ,כי צריך להכין
אותם למה שצפוי להם בעולם האמיתי לאחר הלימודים.

דנטים שמואל שחם .לצידם על הבמה ,יתייצבו דיקני
הפקולטות להנדסה ,מדעי החברה ,מדעי הטבע ומדעי
הבריאות .ובנוסף ,ראשי בתי הספר לארכיטקטורה ול־
תקשורת במרכז.
גובה המילגה שתוענק למצטיינים המאושרים יהיה
 2,500ש'.
ובלי לפסוח על מצטייני הדיקן ,בעלי הממוצע הציונים
המכובד של  88ומעלה בתש"ע .טקסי הענקת תעודות
ההצטיינות שלהם ייערכו כאירועים פקולטיים בין ה־24
במרץ ל־ 11באפריל.

תרבות  -ובזול
הסטודנטים לעבודה סוציאלית מפגינים .יודעים כבר איזה תלוש מצפה להם | צילום :אתי ביטון

המשפט "רדיו קול אחר ,להאזין לרדיו – אחרת!" הוא כבר חודש לא רק סלוגן
שמתנגן בין תוכניות.מצלמות הווידאו המשוכללות שהותקנו באולפן של הקמפוס
מאפשרות לכל מי שמחובר לרשת הצצה פנימה
מאת שילת עדרי | הידיעות של אריאלה

בשנה שעברה ,ערב ההקרנות של בוגרי מסלול
טלוויזיה וקולנוע הציג את קולו הייחודי של הקול־
נוע ה"אריאלי" בלב תל־אביב .הסרט שזכה" ,דתהו",
בבימויה של יעל גרובר-פוגל ,נרכש לאחרונה על ידי
הערוץ הראשון וצפוי להיות משודר באפריל.
הסרט מתאר את המפגש הכפוי בין שתי צעירות ,סר־
בנית גיוס מול "נערת גבעות" ,בתא מעצר בערב שבת,
אחרי שהשתתפו בהפגנות סוערות משני צידי המתרס.
לאורך השבת מתנהל מסע של התרחקות והתקרבות בין
השתיים .מתוך מחלוקות וויכוחים ,ומתוך שתיקות רו־
עמות ,עולים הפערים והשוני ביניהן ,אך יחד עם זאת הן
גם מגלות עד כמה הן בעצם קרובות ודומות.
"המסלול לקולנוע וטלוויזיה הוא בין המסלולים הכי
חשובים בבית הספר לתקשורת" ,אומר פרופ' יואל כהן,
ראש בית הספר" .אפשר להציג את המסלול כספינת דגל,
שדרכה מגיעים לציבור הרחב".

טקס מצטיינים 2011

לראות את הקול!

הידיעות
של אריאלה

מי ינצח בתחרות הגמר של בוגרי המסלול לטלוויזיה וקולנוע
שתתקיים בקרוב בסינמטק בתל אביב? >>> הסרט הזוכה של שנה
שעברה ישודר באפריל בערוץ הראשון

"מחובתנו לזהות את המגמות המתפתחות ולדעת לערוך
שינויים מתקדמים ולפתח פורמטים שמתאימים לעידן החדש.
כלומר :תוכן צריך להיות מותאם גם לפורמטים אינטרנטיים
ויזואליים".
בסוף כל שידור עולים קטעי הווידאו לערוצי הפייסבוק
והיוטיוב של "רדיו קול אחר".
בנוסף ,הפורמט החדש מאפשר לארח באולפן זמרים ,להקות,
אנשי בידור וספורט .הזמר סגיב כהן והקוסם שימי אטיאס כבר
לקחו חלק בחוויה.
לפי הנתונים שבידי לאור ,יש עלייה בשיעורי ההאזנה/צפייה
ובתגובות לתוכניות מאז החל השידור הוויזואלי הדינמי.
הכנסת המצלמות לאולפן גרמה לכך שצופים יוצרים קשר
בפייסבוק עם שדרנים ,כדי להגיב על תכנים או לבקש שי־
רים .כך גם התברר ,שמאזינים לתחנה הצנועה של המכללה גם
בקצרין ובאילת ,בארצות־הברית ובבריטניה ,בבלגיה ושבדיה,
בסרביה ובגיאורגיה.

היכל התרבות החדש באריאל מציע מגוון הופעות והצגות
במחירים אטרקטיביים לסטודנטים של המרכז

קבלו את 290

גילי אלקבץ
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רוצה לומר

כמד מהירות של נאיבים
שלוש שנים שלמות עברו מאז אותו לילה של זיכרון אחד ומצמרר.
לא סתם אומרים שכשקורה משהו רע למישהו קרוב ,זה מטפס אצלך בגוף
כמה דקות לפני בתרגום לאיזה כאב בטן וראש.
היה זה ערב יום רביעי בבירה הירושלמית והקפואה .משעות הצהריים
המאוחרות החל מזג האוויר הקודר והגשום להקים את תפאורת הצער.
בשעה  23:00התיישבתי על ספת העור השחורה שבבית קרוביי ,אוחזת
בכוס תה מהביל וצופה בסרט "כפרה".
ואז זה הגיע" .מה שלומך?" ,שאלה חברתי הטובה מעברו השני של הקו.
"דיברת עם מישהו לאחרונה?" ,היא ביררה ,והרגשתי שמשהו בה נשמע
מהוסס 30 .שניות של שיחת חימום הספיקו לגלות שחברתי האהובה ,צור
רית ,שהייתה שותפה לדירת השירות הצבאי שלי ,עברה תאונת דרכים
קשה.
שעה קודם לכן ,עשתה צורית את דרכה מביתה שבגוש עציון לירוש־
לים .קרוב לשעה  22:00קיבלו מתנדבי ארגון "הצלה ישראל" דיווח על
תאונת דרכים קשה שאירעה בכניסה לאפרת.
כשהפרמדיקים הגיעו לשטח ,הם הופתעו לגלות את תיק ההחיאה שהיה
שייך לנהגת הפוגעת .התברר שהפוגעת ,שנרדמה על ההגה וסטתה לנ־
תיב הנגדי ,של צורית ,היא מתנדבת שעובדת יחד איתם במד"א.
אביה של צורית ,שעמד בראש צוות ההצלה בגוש עציון ,שמע בקשר
על התאונה וליבו ניבא רעות .הוא החליט לברר את זהותה של הפצועה
כאשר הרים טלפון למתנדבים שהיו בזירה .אבל אלה סגרו לו את המע־
גל .בתום שלוש שעות של מאבק אינטנסיבי על חייה של צורית ,בישרו
הרופאים לבני המשפחה על מותה.
לפני חודש צויין יום האזכרה לצורית ,במלאת שלוש שנים לקטיפתה
בדמי ימיה .באותו בוקר נעזרתי באינטרנט על מנת לקבל קצת נוסט־
לגיה .קרוב ל־ 6,000ערכים בגוגל מגוללים את שמה .בתחתית ידיעה
חדשותיות שפתחתי ,נתקלתי במטקבק העונה לשם 'שוטר'" .אנחנו הג־
ענו למקום ראשונים ודיווחנו" ,תיארה הכותרת המודגשת" .אני קורא
את הכתבה ויורדות לי דמעות מהעיניים .באמת שבחיים שלי לא ראיתי
תאונה כזאת קטלנית .היא הייתה לכודה ברכב ,ובמשך שעה ניסינו
לחלצה ולא הצלחנו".
אבל כמו תמיד ,הסיפור האנושי וקורע הלב תופס את מרכז הבמה
של המסר הקטן שנכתב בשורה האחרונה" :סעו לאט בכבישים רטובים.
אתם לא מבינים כמה אתם מצילים לעצכם את החיים" ,ביקש השוטר.
וקצת מעבר לכבישים רטובים :כמה פעמים אנחנו ממהרים לקחת
את מפתחות המכונית של ההורים ,ובגלגול עיניים מוחים את קולה
המודאג של אמא המבקשת שניסע ,שוב ,בזהירות?
כמה פעמים אנחנו שותים "רק כוסית קטנה" ,ומשכנעים את עצמנו
שהאלכוהול לא משפיע עלינו?
ומה עם :עוד שנייה אני במיטה ,זאת רק נסיעה קצרה של חמש
דקות?
יותר מ־ 400אלף ערכים בגוגל מתארים סיפורי זוועות של תאונות
דרכים קורעות לב ,ולקח אחד קטן שנחבא אל הכלים ,וממאן להגיע.
בקצב מד המהירות הנאיבי שלנו ,הערכים בגוגל רק יתרבו.
מעין ארביב

רוצה לומר

הרומן שלי

קו חדש של "אפיקים" ישמח
את הסטודנטים שלומדים באריאל
וגרים במעלה אדומים
בתחילת חודש מרץ צפוי להתחיל לפעול קו אוטובוס חדש,
 ,290של חברת "אפיקים" ,במסלול ממעלה אדומים למרכז
האוניברסיטאי  -בחצי שעה בלבד.
מחיר הנסיעה בקו החדש יהיה זהה למחיר הנסיעה מירושלים,
שהוא ,נכון לימים אלה 13.30 ,ש'.
עיריית מעלה אדומים וחברת "אפיקים" ,בשיתוף פעולה עם
דיקן הסטודנטים במרכז ,הפיצו לא מכבר שאלון לסטודנטים תו־
שבי העיר ,לגבי המועדים המבוקשים ,התדירות הנדרשת ועשו
בדיקת כדאיות.
הנתיב של הקו החדש יעבור בכביש ( 443ממחלף ירושלים עד
מחלף בן שמן) ,ימשיך על כביש ( 444ממחלף בן שמן עד צומת
קסם) ומשם על כביש  5לאריאל.
האוטובוסים יאספו נוסעים גם בצומת הגבעה הצרפתית ובכני־
סות למודיעין ולשוהם.
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היכל התרבות ,כשהמושבים היו עדיין ריקים | צילום :שאול גולן" ,ידיעות אחרונות"

מבחר הצגות ומופעים של אמנים ידועים ,שאמורים
לעלות על בימת היכל התרבות החדש של אריאל,
יעלו מעתה פחות לסטודנטים.
כרטיס להצגה ,שמחירו הרגיל הוא  120שקלים,
יעלה לסטודנט רק  75ש'.
עבור כרטיסים להופעות של זמרים מוכרים יידרשו
הסטודנטים לשלם רק  80ש' ,במקום  110ש'.
במופעי סטנד־אפ המחיר לסטודנט יהיה  65ש' במק
קום המחיר המלא ,העומד על  80ש'.
או כמו שאומר אריאל תורג'מן ,מנהל ההיכל:
"אנחנו רואים בסטודנטים מרכיב חשוב בבניית חיי
התרבות באריאל ,ושמחים לשיתוף הפעולה .היכל
התרבות הוא בית חם לסטודנטים".
מי אמר שייקספיר ולא קיבל?
גילי אלקבץ

ההופעות
הקרובות
 - 12.3.11מוריס חמותו וזאת שאיתו :קומדיה
מטורפת עם מיכל אמדורסקי ואילנה אביטל
 - 15.3.11מוטי גלעדי“ :שירת המעלות”
 - 16.3.11סימפוניית הצעצועים
 - 17.3.11מופע סטנד־אפ עם יוסי פנסו וקארין
פז :הפקה של “ביפ קומדי בר” ו” ZOAקומדי בר”

לא מזמן יצאתי להפגנה (פיזית ולא בלחיצת " "Likeבפייסבוק),
שהתקיימה בפורום מצומצם מדי נגד פעילותו של מכון הקוסמטיר
קה לגברים ,בדרום תל אביב ,המכונה "הפומה האדומה".
מכון קוסמטיקה המיועד לגברים בלבד שיבואו לקבל עיסוי גוף,
פנים ומניקור־פדיקור בידי חשפניות (קשה לי להיזכר אם אי פעם בי־
קרתי אצל קוסמטיקאית שקוד הלבוש שלה היה חוטיני זעיר).
אז לכאורה ,כמה וכמה יהרהרו ויזעקו על מה הביג דיל אם מדובר
ב"כולה" מכון חשפניות בהסוואה קוסמטית ,ולא ,רחמנא ליצלן ,בית
בושת .ואולי אפילו תפרגנו למייסדים ותהרהרו" :איך לא חשבו על זה
קודם?".
אז תחשבו שוב .בכל מצב שבו גופה של אישה הוא אובייקט לראווה
והפקת עונג מיני בתשלום  -מתקיים סחר בנשים .האדישות החבר־
תית (שממשיכה להוכיח את עצמה עם תריסר האנשים שנכחו בהפגנה,
כולל אנשי תקשורת) בכל הנוגע לתופעה הכה־מכוערת שנקראת זנות
 מייאשת.לא רחוק מה"פומה האדומה" (ובכל רחבי ישראל) נשים נחטפות ,מו־
כות עד זוב דם ונאלצות להיכנע ,חסרות אונים ,למזימותיהם של חלאות,
שמנתקים אותן מכל קשר עם העולם (ובפרט משפחותיהן) ,ומסממים
אותן עד כלות כדי שיוכלו לגמור את חייהן מחוררות פיזית ונפשית.
לדאבוני ,אנחנו לוחצים על ה־ Likeבפייסבוק כדי לבטא אקטיביזם
במאבק נגד ליקויים חברתיים .וכל עוד החברה הווירטואלית שלנו תמ־
שיך כך ,מחירי הדלק ימשיכו לזנק ,זוגות צעירים יגורו אצל ההורים עד
גיל  ,40ורק המקצוע שמתעקש לשמר את מעמדו כ"הכי עתיק בעולם",
יזכה להמציא את עצמו כל פעם מחדש.
אורלי מגיד
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יש לי מישהו להציע לך
"את פנויה? כי יש לי מישהו להציע לך!" .כמה פעמים
שמעת את המשפט הזה? בדרך כלל אלה חברים או סתם
אנשים שמציעים ,כי הם חושבים שהם מכירים אותך .אבל
לפעמים זה מגיע מההורים או יותר גרוע  -מדודות זקנות.
אני מכירה מישהי שהציעו לה בחור לשידוך ,כשהיתה על
טרמפ .תאמינו או לא  -זה עבד! הם ביחד כבר חצי שנה.
אז להסכים או לא? לצאת עם כל אחד שמציעים לי ונשמע
לי סביר? לסנן רק מי שממש נראה לי? (כי בתכלס ,גם הם לא
ממש מכירים אותו כדי לדעת) או פשוט להמשיך לחכות לנסיך
על הסוס הלבן?
אם הייתם שואלים אותי ,לפני שנתיים הייתי אומרת
בוודאות :לחכות! אהבת אמת ממתינה לכן ממש מעברה של
הפינה .רק סבלנות חברות!
אבל היום בגיל  21אני חולמת הרבה פחות .כבר לא מאמינה
באהבה שנופלת לפתע מהשמיים .היום  -אני מציאותית ויוד־
עת שלפעמים מי שנראה כמוזר ולא הטעם שלי ,יכול להיות
בעלי.
מתברר ,שזה מוכח.
מכירים את הבנות שכל פעם שמישהי מתארסת ,הן מת־
חקרות" :איך הכרת? ידעת מהתחלה? איך הוא הציע לך?"
– כזאת אני.
והתשובות ששמעתי  -ממש ייבשו לי את הדמיון .מת־
ברר שהרומנטיקה בסרטים לא תמיד מתגשמת ,ואם כן ,אז
ממש לא כמו בסרט" :סיפור אהבה בלתי נשכח" ,אלא יותר
מציאותית .כמובן שהיא משמחת ומרעידה לבבות ,אבל
הרבה פחות מהמצופה.
מאז אני מסכימה לדייטים והשד לא גרוע כל כך .אחרי
מספר דייטים מוצלחים יותר וגם כאלה שפחות ,המצאתי
מיליון בדיחות וחוקים על מה מותר ומה אסור לעשות.
איך לעשות פרצוף של פוקר פייס בפגישה הראשונה ,ולא
להראות לו כמה חשבת שהוא בראד פיט בשיחת הטלפון.
איך לא להיתקע בלי נושאי שיחה ,והכי חשוב  -מה להגיד
כשרוצים לסיים את זה יפה.
אני לא אומרת שצריך להתחיל להיות לא מציאותית
ולהסכים לכל הצעה שעולה ,אלא רצוי לבדוק בקפידה,
אבל יחד עם זאת  -לא לוותר על החלומות!
מי יודע? אולי דווקא את בת המזל ,שתפגוש את הבחור
הרומנטיקן ,וזו תהיה אהבה ממבט ראשון?!

ל לכ ת
שבי
א חר י ו

על דלת המקרר ,תמונות הבנות שקיבלו שמצאו שידוך

לגור איתו בכפר שלו >>> אבל שם החלה
הן הכירו צעיר ערבי נחמד ועברו
סגרה >>> שלוש נערות שהצליחו להיחלץ
מסכת אלימות והשפלות ,והדרך חזרה נ
חותיהן  -משחזרות את הנפילה המשכרת
ולחזור לחיק היהדות ואל חיק משפ
איתה עוד ילדה שהסתבכה ,דנה נמלטה
התאוששות הקשה :שלומית חילצה יחד
וה
צת זמן להפסיק לזרוק אבנים על חיילים
עם ילדה ,ולילד של אודליה לקח ק

ערבי חובש כיפה
"ביום ממוצע יש לי ארבעה־חמישה סיפורים של נערות
שמסתובבות עם ערבים" ,מספרת ענת אפשטיין" .הקשר
מתחיל כשהם עובדים ביחד או נמצאים ביחד מאיזושהי
סיבה ,והופכים להיות חלק משיגרת היומיום .לאט לאט הם
כבר לא נראים אויבים".
מכתב הרבניות של "להבה" ,שפורסם לאחרונה והזהיר
מפני התבוללות של בנות ישראל עם ערבים ,עורר סערת
רוחות בציבור הישראלי .ארגוני שלום וזכויות אדם הזד־
עזעו וכינו את הקריאה גזענית .אך כמה מאיתנו מכירים
באמת את התופעה ,שהובילה  27רבניות מוכרות במגזר
הדתי־לאומי לצאת באמירה כה בוטה וחד־משמעית?

מאת טליה משניות
| הידיעות של אריאלה

שירה חלילי
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חופשת סמסטר?
אין חיה כזאת
לא מעט שאלות (רטוריות כמובן) מופנות אלינו,
במטרה לדעת כיצד העברנו את חופשת הסמסטר
שלנו ,איפה בילינו ,ולאן טסנו הפעם.
אני מניחה ,שלעיתים השאלות האלה הן תמימות ,אבל
ברצוני להמחיש ולהבהיר מה עומד מאחורי המונח "הלא
ברור" הזה.
אז נכון ,אומנם אנחנו כבר לא צריכים להגיע מידי יום
ביומו ללימודים ,ואפשר להתבלבל ולחשוב שמדובר בחו־
פשה .אבל ת'אמת ,זה רחוק מכך אלפי שנות אור.
מלבד כמות המבחנים הנכבדת ,שאיתה אנחנו נאלצים
להתמודד בגבורה ,והעבודות שלא עוזבות את מצפוננו
לדקה ,אנחנו צריכים גם לצאת ולהרוויח את לחמנו .כדי
שאולי נצליח לשרוד את החודש ,מבלי שיבקרו אותנו
נציגי הוצאה לפועל.
אז אומנם הנסיעות ללימודים ירדו מן הפרק ,אך אל נא
נשכח ,שבמקום זה התווספו לימודים ארוכים למבחנים,
ישיבה ממושכת בספרייה ,ואפילו הטעם של הקפה הפך
לטפל ומרגיש כמו מים.
וגם עכשיו ,אחרי שעברנו את מסכת החודש המפרך ,הז־
ענו ,התמרמרנו ולעיתים גם שמחנו  -אנחנו חוזרים חלי־
לה ,לעוד סמסטר רווי בעבודות ,במבחנים ובמטלות שלא
נגמרות.
אז מי אמר חופשת סמסטר? למה התכוונתם ,כששאלתם
איך עברה עלינו החופשה והאם נהנינו? על זה אומרים ,לא
כל מה שנוצץ הוא זהב.

מרץ  | 2011הידיעות של אריאלה | 0

מיטת קומותיים .עד שיוכלו לצאת

שלומית (כל שמות החוסות בדויים) ,בת ,24
הכירה את עבד ,אז בן  ,25חייל בדואי יפהפה,
כשהייתה בת  .13היא היתה נערה מרדנית,
שאיבדה את אביה בגיל צעיר.
כמה שבועות מאוחר יותר גילתה שלומית
שעבד יוצא עם חברתה ,אבל הקשר ביניהם
נקטע ,כיוון שהוא נתן לה סטירה.
אחרי שנפרד מחברתה הטובה ,החל עבד להתקשר שוב אל שלומית
בלי סוף ,הציף אותה במתנות ,וביקש שתיאות להיפגש איתו" .הוא
התקשר עוד פעם ועוד פעם והיה אומר לי' :אני אוהב אותך ,אני רוצה
אותך ,עזבי אותך מהחברה הזאת' ,אבל לא רציתי שום קשר איתו",
נזכרת שלומית.
ובכל זאת ,הלחצים שלו צלחו ,ובסופו של דבר הם החלו להיפגש
במקומות מסתור .תוך שנתיים היא עזבה את בית הספר ,התרחקה
מהחברות ,סיפרה מעשיות לאמה הדואגת  -ונכנסה להיריון.

והתקשרתי לער"ן מהר ,לפני שעבד יגלה את זה ויתעצבן.
"למחרת לקחתי אותה וברחנו לעיר הקרובה .במקביל התקשרו
אליי מהמשטרה ,שהחלה להקיף אותנו מכל הכיוונים .הילדה נבה־
לה וברחה ,ואני ביקשתי מהשוטרים שלא יערבו אותי בסיפור".
לאחר  12שנות חיים משותפים החליטה שלומית לברוח מהכפר
של עבד .אימה עזרה לה בבריחה ,והביאה אותה למקלט לנערות
במצוקה של ארגון "חמלה" .בצירוף מקרים ,היא פגשה במקלט את
הנערה שאז היא ניסתה להציל.

לברוח ללבנון

הכל מתחיל מהבית

רק לאחר חמישה חודשים שלומית הבינה שהיא בהריון .וכשנפל
האסימון ,היא החלה לחפש פיתרון" .יום אחד קראתי בעיתון שיש
מקום שנותן מחסה לנשים שנכנסו להיריון לפני החתונה .התקשרתי,
וסיפרתי להם שאני בהיריון ורוצה לעשות הפלה .לא ידעתי שבסוף
חודש חמישי זה כבר בלתי אפשרי".
כשעבד גילה על ההיריון ,הוא הציע לשלומית לברוח יחד איתו
ללבנון ,ושם להתחתן .הרעיון לא יצא לפועל ,אבל שלומית החליטה
בכל זאת לעזוב את הבית ,כדי להסתיר מאמה את הבטן הגדלה" .סי־
פרתי לה שמצאתי עבודה בתל־אביב .ואז ילדתי ,וישר לקחו לי את
הילדה לאימוץ ,למרות שהתנגדתי".
חודשיים לאחר הלידה חזרה שלומית הבודדה אל עבד" .חזר

ארגון "חמלה" הוא שהקים ,לפני כעשר שנים ,את המקלט השי־
קומי הזה ,כדי לעזור לצעירות שהתחברו עם ערבים והתאסלמו,
ובחלק מהמקרים סבלו במשך שנים מאלימות ,לחזור לחיק היהדות
ואל חיק משפחותיהן.
לאלו שהן אמהות לילדים מציע ארגון "להבה" ,הפועל באותו
תחום ,דירת חירום אחרת ,מותאמת למצבן.
הרבנית רחל ברנס היא אם הבית ומנהלת המקלט .בעקבות סי־
פורה של אודליה ,בחורה שנישאה לפלסטיני ועברה איתו לשט־
חים ,הגעתי אל ברנס ,שפתחה בפני עולם סודי שלם.
" 80%מהבנות נמצאות פה כתוצאה ממפגשים עם ערבים ,אך יש
גם בנות עם סיפורים קשים אחרים" ,אומרת ברנס" .הכל קורה

רתי להיפגש איתו ,כמו אהבלה .ואז נכנסתי שוב
להיריון ,ועשיתי הפלה .בשלב הזה הוא התחיל לה־
שתלט עליי ,הרים עליי ידיים ,לקלל ,והתחיל לקנא
לי".

גלית חן
מנסים לייצר תחושה של בית

מה שנראה במבט לאחור כל כך מטופש ובלתי הגיוני ,בכל זאת קרה:
שלומית עברה להתגורר עם עבד בכפר בדואי עני ,וגילתה פתאום
שהוא אלמן ,אב לילד קטן" .כלום לא היה איכפת לי" ,היא משחזרת,
"העיקר לגור איתו .הוא כישף אותי ,אני לא יודעת איך".
עשר שנים הם חיו ביחד .מדי פעם הוא היה נכנס לכלא בגלל גני־
בות ,והיא היתה נשארת בודדה בכפר ,במצוקה כלכלית ,ללא תנאים.
משפחתו של עבד ,שגרה לידה ,התנכרה לה.
אבל היא התעקשה להישאר שם ,וקיבלה על עצמה את מנהגי
האיסלאם בהתאם לדרישתו של עבד.
יום אחד הגיעה לכפר ילדה יהודיה בת  14עם אחיו של עבד.

שלומית ,במקלט" .הוא כישף אותי" | צילומים :טליה משניות

התכנון היה "להביא עליה את כל הגברים של
החמולה" ,נזכרת שלומית" .הזהרתי אותה לא לצאת מהמטבח,

בגלל הבית .בגלל שחסרה לילדות האלו תשומת
לב .גם בבתים שיש בהם הרבה כסף ,קורה שמב־
חינת התוכן והיחס אין בהם כלום".

ברנס פעילה בתחום למעלה מ־ 20שנה ,וכבר הצליחה ,לדבריה,
לשקם קרוב ל־ 800נערות .חלק מהן כבר התחתנו והקימו משפחה.
"אנחנו עוזרים לבנות לחזור לחיים נורמטיביים ,והרבנית אפילו
מוצאת להן שידוכים" ,אומרת הרבנית תמר ,העובדת הסוציאלית
של המקלט" .לא עם כולן אנחנו מצליחים ,אבל אחוזי ההצלחה
גבוהים".
המקלט פתוח  24שעות ביממה ,כולל שבתות וחגים" .יותר מכפי
שהוא מעניק ביטחון והגנה מפני אויביהן ,הוא משרה על קטנותה־
בנות רוגע ,שלווה ,חום ואהבה" ,אומרת ברנס.

שיחות אזהרה מהגרושה
מלבד המקלט הזה ,כאמור ,ישנה דירה אחרת ,לנשים שחיו עם

ערבים וילדו להם ילדים .אודליה ,בת  ,22היא אחת מהן.
כשהייתה בת  14הוריה התגרשו .היא נהגה להסתובב עם חברות
באחת הערים המעורבות במרכז הארץ עד השעות הקטנות של
הלילה ,וכך הכירה בגיל  15את מוסטפה ,שהיה אז בן  .30לאחר
חודשיים של היכרות הם עברו לגור ביחד .אודליה לא ידעה שבן
זוגה הוא גרוש עם ילדים.
רק לאחר חצי שנה ,כשהחלה לחשוד ,היא ביקשה לראות את
תעודת הזהות שלו .בתחילה סיפר לה שהתעודה אבדה ,אך בסוף
נכנע .לאחר מכן ,היא החלה לקבל טלפונים מגרושתו“ :הוא מפ־
לצת ,פשוט ככה .בסוף הוא יהרוג אותך” ,הזהירה הגרושה את
אודליה“ .חשבתי שהיא פשוט מקנאת בי".
כעבור חודשים אחדים ,ביקש ממנה מוסטפה לנסוע איתו לבקר
את הוריו .היא הסיקה מדבריו שהם גרים בגליל ,אבל תוך כדי
נסיעה הבינה שהם נוסעים לשטחים.
בכפר סיפר מוסטפה לבני משפחתו וחבריו שהם נשואים,
ושאודליה התאסלמה מזמן ,למרות שזה לא היה נכון“ .אם היינו
מספרים שאנחנו לא נשואים ,החמולה שלו היתה מסרבת לקבל
אותנו .זאת משפחה מאוד דתית ,וזה לא מקובל אצלם .סיפרנו להם
שהתחתנו בנישואים אזרחיים ,אבל אחרי כמה חודשים התאסלמתי
באמת בבית הדין השרעי”.
ואז היא גם עברה לחיות איתו בכפר ,בלב השטחים .תחילה,
היא נזכרת ,התייחסו אליה כאל נסיכה ,אולם מהר מאוד השתנה
היחס .מוסטפה ,מספרת אודליה ,החל להרביץ לה ,לקלל ולהשפיל
אותה.
היא ילדה לו שלושה ילדים ,אך לדבריה ,בשל התנאים הירודים
שבהם חיו ,העוני ,הטינופת והמחסור במזון ,חלה אחד מהילדים
במחלה זיהומית ,ואושפז בבית חולים בתוך הקו הירוק.
במהלך האישפוז חלפה לידה אישה בשם יערה" .היא שאלה

“מי שנכנסת למבוי הסתום הזה ,לא יוצאת.
כמו סם שלא ניתן לצאת ממנו” ,אומרת אודליה.
"היא מקבלת המון תשומת לב ומתנות יק־
רות ,שמשמחת כל נערה בגיל ההתבגרות.
והיא תקבל אינסוף מחמאות ,ופתאום יק־
שיבו לה ,אבל ברגע שלכדו אותה  -היא אבודה".

לא תמיד מדובר בבנות שמגיעות מהשוליים" .עברה אצלי",
מספרת ענת" ,בחורה דתייה מבית טוב ,שעשתה שירות לאומי.
בחורה זהב .במשך כמה שנים היא ניהלה חיים כפולים .מכיתה
י"ב היא ניהלה קשר רציף עם בחור ערבי ,וההורים שלה לא ידעו.
המשת"פים של 'להבה' הם בדרך כלל החברים או האחים .ההורים
הם תמיד האחרונים שמגלים".
דנה ,בת  ,20עבדה בחנות במרכז הארץ .הוא בא לתקן ברז ,כיפה
לראשו ,והציג את עצמו בשם "יוסף".
האהבה ניצתה במהירות ופרחה ,וכעבור זמן לא רב הם קנו יחד
דירה .רק חצי שנה אחר כך גילתה דנה כי היא חיה עם ערבי,
וש"יוסף" הוא יוסוף .אם לא די בכך ,התברר לה כי משפחתו של
אהובה עוסקת בטרור ,אחדים מהם יושבים בכלא ,ובראשם גיסה,
שנחשף כמשת"פ של מדינה עוינת.
גם אצל דנה החלו בשלב מסויים מכות והתעללויות .בכל פעם
שהיא רצתה לברוח ,איים עליה יוסוף כי אם היא תעז לעשות זאת
הוא ישחט את הוריה .כעבור שנה ,הוא החתים אותה בכוח על
מכירת דירתם המשותפת ,השאיר לעצמו את הכסף ,ולקח את דנה
ואת בתם ,שנולדה באותם ימים ,לכפר ערבי בדרום הארץ.
כרגיל ,בתחילה התייחסו בני החמולה אל דנה בכבוד .לאחר זמן
מה החלו לזלזל בה ולנהוג כלפיה באלימות .יוסוף ,היא מספרת,
הפך אותה למשרתת של כל החמולה.
גם הילדה ,כשהגיעה לגיל  ,10סבלה מאלימות קשה ,מצד אביה
ותושבי הכפר" .לא היה כיף בכפר" ,היא אומרת" .אבא שלי

הרביץ לי ,ילדים הרביצו לי בגלל שאני יהודיה,
אני לא רוצה לחיות עם ערבים .אני רוצה לשכוח
אותי‘ :סליחה ,את במקרה יהודיה?’ .עניתי לה אותם".
מבולבלת‘ :לא ,כן ,בערך’ ,ומשם הכל התגלגל.
בסופו של דבר הצליחה דנה להימלט בעזרת אנשי ארגון "לב
“אבל לא רציתי להסתלק באותה הזדמנות ,כי היו לאחים" ,אבל יוסוף לא הניח לה .לפני כשנתיים היא היתה מעורבת
לי עוד שני ילדים בכפר ,אז היא נתנה לי מספר טלפון של בתאונת דרכים קשה ,שהובילה אותה לתהליך שיקום ארוך .לטע־
נתה ,יוסוף הוא זה שהתנגש בה.
בחורה בשם ענת".
עבר חודש וחצי מאז אותה פגישה ,ואחרי עוד לילה ארוך של
מריבות ומכות החליטה אודליה לברוח .בבוקר היא התקשרה
לענת ,קבעה איתה באחד המחסומים הסמוכים לביתה ,לקחה את
ילדיה  -והסתלקה.
ענת ובנצי בעלה חיכו לה ,ואספו אותה לדירת החירום.

בתה של דנה השתלבה בבית ספר בעיר מגוריהן ,לאחר שביק־
שה "ללמוד בבית ספר של יהודים" .ילדיה של אודליה חוו קשיים
אחרים“ :ההתאקלמות שלהם היתה קשה .בהתחלה ,כשהבן שלי
היה רואה חייל ,הוא היה זורק עליו אבנים ,כי ככה לימדו אותו
בכפר”.
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את מקבלת הדרכה מאיש מקצוע?
"בטח .יש לי פגישות עם הפסיכולוגית של
הפנימייה .אני מספרת לה מה אני עוברת עם
נועה ,והיא מדריכה אותי על מה לדבר איתה
ואיך להתמודד עם מה שהיא מספרת".
תרצי להמשיך בזה?
"יכול להיות .אני עדיין לומדת את התפקיד".
היית ממליצה לסטודנטים לעשות עבודת
שדה?
"בטח! זה התכלס .אתה בא לשם ואתה לומד
את המציאות :מה הן הפרעות אישיות ,מה זאת
פסיכוזה .זה מדהים וזה כיף ,אבל זה גם קשה
מאוד מבחינה נפשית .צריך ללמוד גם איך לעכל
את כל זה".

 .2מ־ 16עד 66

)ומה שהיא כבר עברה ,לא עברו גם בני (80

נועה עם עדי ,סטודנטית מאריאל .למטה :החדר של נועה ,דגל בית"ר והמפלצות על הקיר

שלוש שנים הם לומדים בכיתה
את התיאוריות הכי מתקדמות,
משננים את המחקרים,
מתמודדים עם המסקנות >>>
אבל החיים האמיתיים
מתנהלים בחוץ ,ובמקרה של
החוג לקרימינולוגיה הם
מתרחשים בעיקר בסימטאות
חשוכות ,בגנים אפלים ,מאחורי
קירות ,בחשאי >>> כתבת
"הידיעות של אריאלה"
התלוותה לארבעה סטודנטים,
בצעדים הראשונים שלהם עם
ילדה שחוותה התעללות,
מתנדבי המשמר האזרחי,
עבריין בן  14ומכורים לסמים

| צילומים :גילי אלקבץ

מאת גילי אלקבץ
| הידיעות של אריאלה

 .1ניצנים של תקווה
על אחד הקירות בחדרה של נועה (כל שמות
המטופלים בדויים) תלוי ציור של קבוצת הכר
דורגל בית"ר ירושלים ,אותו ציירה בעצמה.
על אותו קיר תלתה נועה בת הר 16גם כמה
מיצירות האמנות האחרות שלה ,רובן של גור
לגולות ומפלצות.
כשאני שואלת אותה על הציורים ,היא מתעל־
מת ומצהירה" :אני שרופה על בית"ר .המדריכים
בפנימייה הבטיחו לי פוסטר של הקבוצה ,צ'ופר
על התנהגות טובה .איזה כיף".
עדי יחיא עומדת מהצד ומחייכת ,מחפשת את
המילים שיגעו בליבה של נועה" .אין על בית"ר",
היא אומרת.
יחיא ( ,)24סטודנטית לקרימינולוגיה בשנה
השלישית ,מתנדבת בפנימיית "ניצנים" שבמושב
זיתן ,סמוך ללוד .את נועה היא פגשה לראשונה
לפני כחודשיים.
"כשהגעתי הנה בפעם הראשונה ,ועמדתי
להיפגש איתה ,סיפרו לי על העבר הנפשי והסו־
ציאלי שלה .סיפור מאוד עצוב ,של ילדה שסו־
בלת מבעיות בריאותיות ונפשיות ,ואין משפחה
שמסוגלת לגדל אותה כראוי".
הילדים שמגיעים ל"ניצנים" עברו הזנחה,
מכות ,התעללות מינית ובעצם כל הזוועות
שאפילו הדמיון לא מסוגל להכיל" .הם מגיעים
אלינו אחרי שאושפזו בבתי חולים פסיכיאטריים,
כשהם סובלים בעיקר מבעיות נפשיות והתנהגו־
תיות" ,אומר ארז פדידה ,הרכז החינוכי.
"פה אנחנו בעצם נותנים להם מסגרת שהיא
אומנם לא תחליף אמיתי לבית ,אבל בכל זאת
חלופה יותר טובה מבית חולים פסיכיאטרי או

משפחה בעייתית.
"נכון להיום יש כאן
יותר מ־ 50ילדים ,בגילים
."18-13
איך הם מגיעים לפה?
פדידה" :יש ילדים
שמופנים ממחלקות הר־
ווחה .עובד סוציאלי מגיע
לבית ורואה עד כמה
ההזנחה קשה ,ובעזרת
בית המשפט מוציאים
את הילדים מהבית.
"יש גם ילדים שמגיעים בלי צו בית
משפט ,מהורים שמסוגלים להבין שהם לא יכולים
לטפל בילדיהם.
"החזון שלנו הוא להחזיר את הילדים למוטב
מבחינה נפשית ,לנסות אולי לגשר על פערים
וחסכים שהיו להם בילדות ,והכל בעזרת פסיכו־
לוגים ,אנשי מקצוע ומסגרת מסודרת של הליכה
לבית ספר כל בוקר ,פעילויות נרחבות לשעות
הפנאי וצוות מדריכים שמלווה אותם במשך כל
היום".
במסגרת עבודת השדה ,כאמור ,הגיעה לכאן
גם עדי יחיא" .מעניין אותי הטיפול בעבריינים",
היא אומרת" .נמשכתי לזה מילדות .להבין מה
הניע אותם .להבין איך עבריין נהפך לעבריין.
"אני עובדת בכלא מעשיהו בתפקיד משרדי,
בלי קשר ללימודים ,ופתאום גיליתי שיש לי כוח
נפשי ומוטיבציה לעזור להם".
מה זה מבחינתך לעזור לעבריין?

"אני לא אשקר ,קשה לי
לפעמים עם נועה ,אבל יש
לי משיכה עמוקה לעניין .אני רוצה להיות בש־
בילה אוזן קשבת.
"יש לי ידיד טוב שעשה המון צרות כנער.
בגיל  17הוא הסתובב עם סכינים ,פרץ לבתים,
ולא הבנתי למה הוא עושה את זה .כשחפרתי לו
קצת בחיים ,הבנתי שההורים שלו התגרשו והיו
לו המון בעיות בבית .הוא הגיע למצב שבו ישב
בכלא מעשיהו שנתיים בגלל אלימות.
"הוא היה מספר לי הכל .לא היה לו עם מי לדבר
ואני הייתי שם בשבילו.
"לפני חצי שנה הוא השתחרר ומצא עבודה,
אבל כשסיפרתי לו שאני לומדת קרימינולוגיה
הוא לא אהב את זה .הוא אמר לי' :את לא תהיי
טובה בזה ,יש לך לב יותר מדי טוב'".
על מה את מדברת עם נועה?
"בפגישה הראשונה שלנו היא סיפרה לי כמעט
כל מה שרצתה שאדע .כאילו ניסתה לקצר תה־

במהלך סיור ברחובות פתח תקווה מקבלת מור
דיווח על פריצה לרכב" .רוטשילד  .77הפורצים
נמלטו לכיוון השוק" ,אומרים בקשר.
הניידת של מור ,אולגה ,אברהם ואסף פותחת
במרדף" .ככה ,לאור יום" ,אומרת מור ,ובאותה
נשימה מבקשת מאולגה לאתר את מיקומם.
הקשר לא מפסיק לעבוד ,עם קודים בלתי
ניתנים לפיצוח" .המודיע נמצא ברחוב פיק"א
 ,"3מדווח המוקדן" ,בעל הרכב?" ,שואלת מור.
"חיובי" ,עונה המוקדן" ,פרצו לו את הרכב ,שברו
לו את הדלת והוא ראה הכל דרך החלון".
שניות לאחר מכן מדווחים בקשר על פריסת
מחסומים .הקשר שיגר תיאור מדוייק של הפור־
צים ,על פי המודיע.
לא חולפת דקה ,והקשר מדווח על תאונת דר־
כים בה מעורבת ילדה בת  .12היא מועברת לבית
החולים שניידר" .מצבה קל".
רס"ל מור בושארי ( ,)25היא אחראית גיוס אז־
רחים למשמר האזרחי בפתח־תקווה" :בפתח תק־
ווה יש שמונה נקודות משא"ז ,עם  70מתנדבים,
מגיל  16עד ."66
"החבר'ה באים מתוך צורך לתרום לקהילה",
אומר אסף ,22 ,שמתנדב כאן כבר חצי שנה.
הוא לא התגייס לצבא .בחור דתי ,אברך שתכף
מתחתן .אבל הוא רוצה להתגייס .בינתיים ,הוא
מתנדב כבר שבע שנים במשמר האזרחי.
"זאת ההשתדלות שלי לעשות שהחיים פה
יהיו טובים יותר" ,אומר אברהם" .אם הצל־

חתי למנוע פריצה לבית ,אלימות או
אפילו רצח ,בשביל זה באתי לעו־
לם".

אולגה רוטמיסובסקי ( ,)23עלתה לפני תשע
שנים עם משפחתה מאוקראינה ,ומתגוררת מאז
בפתח־תקווה .בצבא היא שירתה כמש"קית ת"ש,
וכשהשתחררה החלה ללמוד באריאל .את עבודת
השדה היא בחרה לעשות במשמר האזרחי.
מבחינתה של אולגה ,לשבת בפארק עם בק־
בוק וודקה ולעשן נרגילה ,מחזה שהיא רואה על
בסיס קבוע מבעד לחלון הניידת ,זו התנהגות
עבריינית לכל דבר.
יצא לך כבר להשתתף במבצעים רציניים?
"השתתפתי במבצע של פיצוח בית בושת.
מצאנו דירת מסתור של כמה בנות ,שמפרסמות
בעיתון מודעות על מסאז' .שלחנו שוטר סמוי,
והוא הגיע לדירה ושאל את אחת הבנות אם היא
נותנת עוד שירותים ,חוץ ממסאז' .בהתחלה היא
אמרה 'לא' ,אבל כשראתה כסף היא הסכימה.
"השוטר נכנס לשירותים ,ושלח משם הודעה

ליכים ולהגיע איתי לאותו מקום שאליו היא
כבר הגיעה עם צוות הפנימייה .היא ילדה מאוד
חכמה.
"הצמידו אותה אלי כדי שאנסה להוציא ממנה
מה קרה בבית שלה .בינתיים היא מספרת שאמא
אומרת שאבא הרביץ לה כשהיתה קטנה ,ובגללו
היא נמצאת במצב הזה היום".
פגשת את ההורים שלה?
"כן ,בחנוכה עשו מפגש הורים .ניסיתי להבין
מה לא בסדר איתם ,אבל כשראיתי כמה נועה
מאושרת מזה שהם הגיעו ,התבלבלתי לגמרי.
זה מרגיש לי כמו פאזל מסובך ,שגם חסרים בו
חלקים".
שקלת לשאול את ההורים למה הם נטשו
אותה?

"אני רוצה להגיד להם שיש להם יל־
דה מדהימה .עם לב טוב ונדיר .מרגש
אותי לראות את הטוּב שיש בה".

אולגה עם מור .להראות לנערים שאיכפת מהם

לניידת שהמתינה בחוץ .זאת הייתה חוויה".
אנשים מאשימים את העלייה מבריתרהמור
עצות בהתגברות של "תרבות האלכוהול".
"כשהלכתי לחנות משקאות לפני הסילבסטר,
היו שם יותר צברים שקנו וודקה מאשר רוסים.
"קיימת תופעה של נערים שמסתובבים בפא־
רקים ,קונים איזה בקבוק וחושבים שכל העולם
נגדם .צריך לשרש את זה ,וזה מתחיל בקב־
לת האחר .לעולים מאוד קשה להתקבל בחברה
הישראלית .צריך להשקיע בהם יותר ושהחברה
תראה שאיכפת לה מהם.
"את מחליפה לבנאדם שפה ,מחליפה לו תר־
בות ,מזג אוויר ,הכל ,ועוד תוקעת אותו בעיירת
פיתוח או בשכונת עוני .הוא לומד את דפוסי
ההתנהגות בשכונה שבה הוא חי.
"אנחנו עושים המון סיורים בפארקים ,ורואים
ילדים בני  13-12יושבים ערב אחרי ערב עם נר־
גילות .ואלה לא ילדים שמשדרים מצוקה .הם לא
נראים ילדים מוזנחים .ואת רואה מתחת לשולח־
נות כל מיני בקבוקים ריקים של אלכוהול.
"את אומרת לי שרוסים שותים? ראיתי שם
הכל חוץ מרוסים .יצאנו פעם מהניידת והתק־
דמנו לעברם ,היו שם גם מבוגרים ,וכשהם ראו
משטרה הם זרקו משהו ,אולי סמים".
את רואה את עצמך מתברגת בתחום הזה?
"בינתיים אני צוברת ידע .אחר כך נראה".

 .3עלם קרב

גדולה .אבל הוא ילד מופנם ,בשונה ממני".
יסמין" :על"ם מתמודד עם נערים ונערות
בסיכון ,שמשוטטים ברחובות מנותקים .אנחנו
מתמודדים יחסי ניצול של מבוגרים מול קטינים,
ועם בני נוער שמשתמשים באלכוהול וסמים ומ־
תדרדרים לאלימות קשה ולעבריינות.
"הנערים שהכי מנותקים מהמסגרת הפורמ־
לית הם אלה שאנחנו נגיע אליהם והם אלה שי־
גיעו אלינו".
מה גורם לניתוק?
"המשולש של בית מצוקתי ,מסגרת שלא מצ־
ליחה להתמודד וסביבה מלאה בפיתויים.
היבה" :המטרה שלי היא לעזור לבני נוער .אני
לא רואה הבדל בין נוער ערבי לנוער יהודי .אם

אני יכולה לעזור לנער במצוקה ,אני
אעשה את זה ,כי אני יודעת שיכו־
לים להיות לו חיים טובים יותר".
נטלי .יש דיבור מפה לאוזן

 .4לחבק מכורים
נטלי יקובסקי ( )33עובדת בתוכנית "יזהר",
המשקמת מכורים לסמים בבית לוינסקי בתל־
אביב.
"הפרוייקט קיים שלוש שנים" ,היא מספרת,
"על פי העיקרון שלכל אדם מגיעה הזכות לבחור
את גורלו ואת דרכו .אנחנו פוגשים את האנשים
במקום הכי נמוך שלהם ,בלי לשפוט אותם ,בלי
להתנשא מעליהם ובלי להכתיב להם תנאים.

"בחרתי ללמוד קרימינולוגיה כדי
להבין לעומק את אוכלוסיות הקצה,
וזה בדיוק מה שקורה לי כאן".

"'יזהר' עוזרת למשתמשים בסמים להתגבר
על ההתמכרות" ,מסביר דני גולד ,מנהל התו־
כנית" ,במסגרת שורה של תוכניות שמיועדות
להאט את התפשטות האיידס ומחלות מידבקות
אחרות המועברות בין מזריקי סמים.

"התוכנית עובדת בשיטה אנונימית ,שבה
מגיעים המכורים לסניפים שלנו ברחבי הארץ,
וזוכים לחום ואהבה ולאוזן קשבת.
"כ־ 15%מנשאי האיידס בישראל הזריקו סמים,
וממחקרים בעולם עולה כי מחצית מההידבקויות
באיידס הן של משתמשים בסמים בהזרקה ,של
אנשים שקיימו סקס לא מוגן עם מזריקי סמים
או של תינוקות שנדבקו באיידס מאמהותיהם,
במהלך ההריון".
בכמה מכורים ביום את נתקלת?
"בממוצע ,משהו כמו  .90וזה רק בסניף תל־
אביב".
מי מפנה אותם אליכם?
"הם מגיעים בדרך כלל מהרחוב .יש דיבור
מפה לאוזן".
נטלי" :מכורים לא נותנים אמון ברשויות,
משום שהם כבר נפגעו מהמערכת .לכן ,חלק גדול
מהעבודה מופנה ליצירת האמון מול המכור".

יסמין מעלם .להרגיש משמעותית

"כשהייתי סטודנטית לקרימינולוגיה היה
לנו קורס מעשי ,ואני בחרתי להתנדב פה ,בכלא
רמלה" ,מספרת יסמין טייכר" .הציעו לי כל מיני
אופציות ,כמו ללמד אותם אנגלית ,ללמד אותם
מתמטיקה ,ואמרתי שזה לא בשבילי .החלטתי
שאני מעבירה להם סדנת תיאטרון.
"הם היו כותבים בעצמם את הטקסטים ,ומשח־
קים אותם .באחד המקרים ,אני לא אשכח ,פגשתי
אסיר מבוגר .כשהוא נכנס למאסר הוא לא ידע
איך להגיד לילדים שלו שהוא בכלא .מולו היה
בחור צעיר ,שאבא שלו נכנס לכלא כשהוא היה
ילד ,והוא לא ידע את זה ,עד שהוא גילה בעצמו.
"במשך הזמן הצטרף לקבוצה בחור אתיופי,
צעיר יחסית ושקט מאוד .כעבור חצי שנה ,כשה־
תנדבתי בניידות של על"ם ,פתאום ראיתי אותו.
הוא היה מוכר לי בטירוף ,ולא זכרתי מאיפה ,עד
שהוא ניגש אליי והזכיר לי.
"דיברנו קצת ,ואחר כך הוא שוב נעלם .אחרי
שנה בערך הוא צילצל וסיפר לי שיש לו חברה
והוא מצא עבודה מסודרת .זאת היתה המתנה
הכי גדולה בשבילי .פה הבנתי שהמטרה שלי היא
לעזור לנערים.
"אתה לא יודע בהתחלה מה ייצא ,אבל אחרי
מקרה כזה אתה מרגיש משמעותי".
טייכר עובדת בסניף רמלה־לוד של על"ם כבר
שבע שנים ,והיום גם מנהלת אותו .אחת המתנ־
דבות בפרוייקט "דרך המלך" שהם מפעילים היא
היבה ( ,)24סטודנטית במרכז.
"באזור שלנו יש המון מצוקות והמון ילדים
בעלי דפוסי התנהגות עברייניים .אני עובדת
היום עם נער בן  14מהמגזר שלי ,בחניכה של
אחד על אחד .המטרה היא להחזיר אותו למסלול
ישר".
מה את עושה איתו?
" אני מנסה לרכוש את האמון שלו כרגע .אנ־
חנו נפגשים פעם בשבוע בעיר ,ומדברים על מה
שעבר עליו .התפקיד שלי הוא שהנער הזה ייפ־
תח אליי כמה שיותר .אני רואה את עצמי כאחות

מכורים הכניסה לבית לוינסקי

מעשה בקרימינולוגיה
השדה ,שנועדה להקנות
במילים פשוטות" ,פרוייר
לסטודנטים התנסות מעשית
קט שדה" מוציא בשנה ג' של
בפעילות של גופים כגון המ־
הלימודים את הסטודנטים
שמר האזרחי ,עמותת על"ם,
לקרימינולוגיה מהתיאוריות
עמותת אנוש ,מרכז יום למ־
של הכיתה ,ומפגיש אותם
כורים ,מעון לנערות בסיכון,
עם המציאות של עולם הער
מעון יום שיקומי ועוד.
בריינות.
ד"ר כהן מדינה" :עבודת
"אחד היתרונות של תוכנית
השדה מסייעת לסטודנטים
הלימודים במחלקה לקרימינו־
לבחון את דרכם העתידית,
לוגיה באריאל הוא ההתנסות
ד"ר כהן מדינה
ולעמוד בתנאי הקבלה לתואר
בעבודת שדה" ,אומרת ד"ר
השני .הסטודנט מתוודע לה־
חגית כהן מדינה.
לאורך השנה מעבירה ד"ר כהן מדינה תמודדות האמיתית עם פשיעה ,מצוקה,
קורסים כגון "תיאוריות בקרימינולו־ אלימות ועבריינות ,וגם לדרכי הטיפול,
גיה"" ,פשיעה והגירה" ו"שיקום אסירים השיקום ,המניעה ,הענישה והאכיפה".
השנה משתתפים בפרוייקט כ־ 40סטו־
בקהילה" .בנוסף ,יחד עם פרופ' שרה
בן־דוד ,ראש החוג ,הן קידמו את עבודת דנטים.

כתבה נוספת על הנעשה בלוד ,בעמודים 25-24
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של א ריאלה

כמה אנחנו מרוויחים?
)רק סטודנטים עובדים(

13%

 2,000-500ש'

33%

בן

למעלה מ־ 5,000ש'

28%
 5,000-3,500ש'

מאת הודיה מכלוף
| הידיעות של אריאלה

למרות שרובנו משלבים
עבודה עם לימודים  -אחד
מתוך כל שני סטודנטים
שהשתתפו בסקר "הידיר
עות של אריאלה" ,שנערר
כך במרכז האוניברסיטאי
אריאל בחודש שעבר ,מודה שאמא ואבא
מממנים לו את שכר הלימוד.
בנוסף ,תופתעו (או שלא) לגלות ש־ 67%מח־
שבונות הסלולריים של הסטודנטים ממומנים גם
הם על ידי ההורים.

האם
אנחנו עובדים?
משמרת בשבוע

34%

לא עובד

איך נראה החשבון החודשי של סטודנט ומה
מקורות המימון שלו? יש לנו תשובות בשבילכם.
הורים יקרים ,שילפו את הארנקים:
 46%מהסטודנטים מצהירים שהוריהם מממנים
להם את הלימודים או מסייעים חלקית.
על אף ש־ 76%מהסטודנטים עובדים במקביל
ללימודים ,רק  40%מצליחים לממן את הלימודים
משכרם בלבד.
 14%בלבד משלמים את שכר הלימוד בעזרת
מלגות.
על מה עוד משלמים ההורים? שיחות ,מסרונים
וגלישה באינטרנט באמצעות הנייד .רוב הסטוד־
נטים דיווחו כי עלות הנייד שלהם נעה בין 100
ל־ 300ש' בחודש 32% .הודו שהחשבונות שלהם

איפה אנחנו
גרים?
אצל ההורים

34% 34%
 5-3משמרות בשבוע
יותר מ־ 5משמרות בשבוע

קחו  10ש'
 מה אתםעושים
איתם?

56%

גבוהים יותר ,ונעים בין  300ל־ 500ש' בחודש.
ואם זה לא מספיק ,כדאי שנדע שעם הסטוד־
נטים לא מתפשר על איכות הסלולרי 41% .מה־
נסקרים מחזיקים במכשירים המתקדמים ביותר:
אייפון ,בלאקברי ושות'.
 37%מוכנים להתפשר על מכשיר דור שלישי,
ורק  21%מהנשאלים אוחזים מכשירים עתיקים
מדור  .2לא נמצא אפילו סטודנט אחד לרפואה
(או לכל מקצוע אחר) שאינו מחזיק בנייד.

במיטה של התיכון
בסוף יום לימודים ארוך ומתיש נוהרים סטוד־
נטים רבים ,עייפים וממהרים ,אל תחנות האוטו־
בוס .כמות האנשים הגדולה בתחנה יוצרת רושם

האם יש
לנו רכב?

שכולם משתמשים בתחבורה ציבורית ,אך מתב־
רר כי למחצית מהנשאלים יש רכב פרטי ,שאיתו
הם מגיעים מדי יום למרכז.
מדובר בתענוג לא זול ,שעלותו  500עד 2,500
ש' בחודש ,וזה המקום לחשוף 35% :מההורים
של הסטודנטים האלה מממנים גם את הוצאות
הרכב.
האם הורים שעוזרים לילדיהם בכל כך הרבה
תחומים ,מעניקים להם גם דמי כיס? התשובה
חד־משמעית 70% :מהסטודנטים הודו שהוריהם
מזרימים להם מדי חודש כסף לבזבוזים ,בסכומים
שנעים בין  700ל־ 1,000ש'.
ומה בקשר לדירה? למרות הפגיעה בפרטיות,
מסתבר שלא כל כך קשה לגור עם ההורים .מה

כמה אנחנו משקיעים
כל חודש בקפיטריה?

כן ,קניתי בעצמי
דירה שכורה

10%

24%

מי משלם לסטודנטים את חשבונות הסלולר? >>> לכמה
סטודנטים יש רכב פרטי ,והאם ההורים עוזרים לממן אותו?
>>> ואיך כל זה קשור להתמכרות לטכנולוגיה? >>> אז נכון,
טעות הדגימה שלנו די גבוהה  -אבל היי ,הנתונים מרתקים

 500-300ש'

לא

15%

13%

21%

50%

41%
35%

עם בן זוג

למעלה מ־ 500ש'

כן ,ההורים קנו לי

במעונות

ג'נט לביא,24 ,
קרימינולוגיה־
פסיכולוגיה:
תורמת
לצדקה

קובי חסון,23 ,
כלכלה ומינהל
עסקים :קונה
קפה הפוך

 400-100ש'
 0ש'

8%
30%
30%

16%

 300-100ש'

נופר סטולרו,
 ,21מדעי
ההתנהגות:
טוענת את
כרטיס הצילום

 700-400ש'

16%

למעלה מ־ 1,000ש'
שבטוח :זה ממש משתלם .וההוכחה :יותר ממחצית
הסטודנטים עדיין גרים בבית של אבא ואמא21% ,
גרים עם בני זוגם ,והשאר מתגוררים במעונות או
בשכירות.

המשכורת נעלמת
מימצאי הסקר מגלים כי להורים שלנו אין מנוחה
כלכלית מאיתנו ,גם כשאנחנו כבר גדולים .אך יש
עוד נתון מעניין :רוב הסטודנטים עובדים מינימום
משמרת אחת ומקסימום שלוש משמרות בשבוע.
הם משתכרים כך בין  500ל־ 3,500ש' בחודש.
לאן הולך כל הכסף? הסקר מראה:
 49%מהסטודנטים מבזבזים בין  700ל־ 900ש'
בחודש על בגדים .היתר מבזבזים רק בסביבות 300

כמה אנחנו משקיעים
כל חודש בבילויים?
למעלה מ־ 500ש'

ש' בחודש על לבוש.
 41%מדווחים שהם משקיעים בקפיטריות מדי
חודש לפחות  500ש'.
מצד שני ,מסתבר כי חיי הבילויים של הסטודנט
האריאלי אינם סוערים במיוחד 19% :מבזבזים על
בילויים  400ש' בחודש ,והשאר אף פחות.
אם המדד לבדיקת התמכרות טכנולוגית הוא
ההשוואה בין הכסף שאנחנו משלמים לחברות
הסלולר למה שאנחנו זורקים בפאבים ,התוצאה
ברורה ומובהקת  -התמכרנו.
* המידגם הוא מידגם אקראי ,שכלל 80
סטודנטים וסטודנטיות ,מכל המחלקות
במרכז .טעות הדגימה12%-+ :

כמה אנחנו משקיעים
כל חודש בבגדים?
למעלה מ־ 900ש'

9%

22%

60%

31%

 300-100ש'

50%

28%

 900-500ש'
 500-100ש'

 500-300ש'

שי
אהרונסון30 ,
פסיכולוגיה־
קרימינולוגיה:
קונה קפה

יקר

יחי אמסילי,
,28
ארכיטקטורה:
קונה עט

מבוא
לכלכלה

בזבוזים

לאן בורח לנו הכסף ועל מה? >>> שלחנו את כתבתנו
ליאת אלון עם הוראה לרשום בקפדנות את כל  -אבל
כל!  -ההוצאות שלה במשך שבוע >>> כשהיא עשתה את
הסיכום ,זה יצא הרבה יותר גבוה ממה שהיא חשבה
הכל התחיל ביום בהיר וצח

 1,000-700ש'

23%
36%

סטודנט

כמה אנחנו מקבלים
מההורים בכל חודש?

אח וז י ם

יקר

26%

 3,500-2,000ש'

מבוא
לכלכלה

יום שני התחיל כרגיל.
קמתי בבוקר והתאר־
גנתי ליום לימודים
ארוך ומתיש.
את דרכי למרכז
עשיתי באוטובוס,
הנסיעה מפתח־תקווה לאריאל עלתה לי
 8.50ש' .גם בחזרה אני נאלצת לקחת
אוטובוס ,לפעמים גם שניים ,כמו היום .זה
בסדר אני רגילה.
באמצע היום התחלתי להרגיש את
הרעב שדורש :עכשיו ומיד לאכול .אז
קניתי בקפיטריה ,ובתוספת כוס קפה
הפוך שהתחלתי איתו את היום ,כמו שאני
אוהבת ,סגרתי את הארנק עם פחות  30ש'
שנשארו בקפיטריה.
בדרך הביתה נזכרתי שחסרים לי כמה
דברים בסיסיים ,משהו שאמור לארוך לא
יותר מעשר דקות כולל ההמתנה בקופה,
אז קפצתי לסופר.
כמה שילמתי?  135ש' .לא התכוונתי.
בסך הכל היום 199 :ש'.

יום שלישי ,פעמיים כי טוב?
היום לא למדתי ,אז החלטתי לנצל את
הזמן כדי להחזיר את מה שבוזבז יום קודם,
ועבדתי.
את המשמרת שלי בנתב"ג התחלתי ב־
 13:30וסיימתי ב־ .22:30הייתי עסוקה רוב
הזמן ,ולכן ההוצאה הכספית היחידה שלי
היתה על סנדביץ' ופחית שתייה ,שעלו
ביחד ,אחרי הנחת עובד 20 ,שקלים חד־
שים.
בסך הכל היום 20 :ש'.

כסף בא וכסף )בעיקר( הולך
היום הרביעי בשבוע הגיע ,יום שכולו
כיף כי הוא סוגר את שבוע הלימודים המ־
תיש.
ללימודים הגעתי קצת בטרמפים וקצת
באוטובוסים ,מה שהוזיל את העלות ל־
 13.5ש' .במרכז ,פתחתי את הבוקר עם כוס
הקפה הקבועה שלי (חזק ורותח!) ,שעלתה
כהרגלה  7ש' .אבל היא בהחלט עשתה
את שלה ,ופתחה לי את העיניים הנפוחות
מעייפות.
בהמשך היום הופיע הרעב המוכר ,שוב
נזכרתי שלא הכנתי כלום בבית כי אני
עצלנית ,אז הוצאתי את הארנק וקני־
תי ארוחת צהריים ב־ 20ש' .לקראת סוף

אושרת
אברהם,21 ,
תקשורת
חזותית:
קונה אוכל

היום נזכרתי שיש עבודה חשובה להגיש,
וצריך להדפיס הרבה מאמרים .אתם מא־
מינים שהשקעתי  8ש' בצילומים? גם אני
הופתעתי.
סוף היום הגיע ,ויחד איתו החיוך של סוף
השבוע באריאל והעייפות שלפני המשמ־
רות שמחכות לי בעבודה .החלטתי לנקות
את הראש ולקפוץ עם חברים לשתות כוס
בירה .הערב הסתכם ב־ 126ש'.
בסך הכל היום 174.50 :ש'.

סוף שבוע רגוע
יום חמישי עבר בשלום (וגם בזול) .את
רוב הזמן ביליתי בעבודה ,וזמן לבזבז לא
היה לי .אכלתי רק סנדביץ' ב־ 9שקלים.
יום שישי ,יום הבילויים והכיף  -לא
אצלי .עוד יום עבודה מפרך ,שהותיר אותי
עם שתי קופסאות סיגריות שעלו  44ש'.
אחרי יומיים של עבודה קשה ולפני
תחילתו של שבוע לימודים נוסף ,החל־
טתי לקנח במסעדה ופאב עם חברים .היה
נחמד ,אבל יקר ( 192ש').
בסך הכל הוצאתי בסופ"ש 245 :ש'.

יום ראשון דיכאון
עוד שבוע התחיל עם נסיעות לאריאל
וכוס קפה (את המחירים אתם בטח כבר
זוכרים).
באופן מפתיע ,לא מצאתי על מה עוד
לבזבז.
בסך הכל היום 24 :ש'.

סיכום כללי
את השבוע סגרתי עם מינוס  662וחצי
שקלים .להפתעתי הרבה ,חיי באמת יק־
רים.
כנראה שהגיע הזמן לקום בבוקר מוקדם
יותר ולהכין סנדביצ'ים ,להמיר את הבי־
לויים למקומות זולים יותר ולצמצם אותם
לפעם בשבוע.
לגבי הדרך לאריאל ,נותר רק להתפלל
לטרמפים שיגיעו .או לסוף שנה ג'.

סיכום עוד יותר כללי
בשנה יש  52שבועות .המכפלה נו־
תנת הוצאה שנתית של לא פחות מ־

 34,450ש'

הדו"ח בוצע בתאריכים ,3-10.1.2011
והוא כולל רק הוצאות במזומן ,ללא
הורדות חודשיות כגון שכר דירה,
סלולרי ,שכר לימוד ואשראי.

אתגר רובלסקי,
 ,22פסיכולוגיה
ארגונית :קפה
הפוך ,ובעודף
מסטיק בזוקה
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לא כל הסטודנטים יודעים שהם זכאים להטבות בבנקים >>>
איפה תשלמו את העמלות הכי נמוכות? >>> מי ייתן לכם
הלוואה בתנאים נוחים? >>> אה כן ,ויש גם מתנות

כל הדר

מאת מעין ארביב
| הידיעות של אריאלה

רצה הגורל ,ונולדתי
למשפחת בנקאים,
כזו שהשיחות בה
סביב שולחן השבת
אינן על ענייני דיומא,
אלא יותר בכיוון של:
"הריבית במשק משפיעה על ניירות
הערך בבנקים".
אולי בגלל זה קצת מביך להודות שה־
מונח היחיד ,שאני מכירה בעולם הבנקים
הוא "אוברדרפט" ,ואילו שאר מושגי הרי־
ביות והניירות הם בבחינת סימן שאלה
גדול עבורי.
אחרי סקר שוק קטנטן שערכתי ,נדה־
מתי לגלות כי הבורות הבנקאית שלי היא
נחלתם של מרבית מחבריי הסטודנטים.
"עמלת פקיד?!" ,שאלה אותי בהרמת גבה
מכרה מהטרמפיאדה" ,משלמים על פגי־
שה איתו?".
בבוקר חורפי אחד הצטיידתי באישור
לימודים ובכרטיס סטודנט ,ויצאתי לבי־
קור בארבעת הבנקים המרכזיים בעירי:
לאומי ,פועלים ,דיסקונט ומזרחי־טפחות.
הגיעה השעה לפגוש מקרוב את "מסלולי
הסטודנט" הנכספים ,שמציעים הבנקים
לשלוש שנים.
השאלה המרכזית ,אם כן ,היא מי לעמ־
לות ומי להטבות?

לשלם פחות
עמלות  -אם ישבת במסעדה ,כנראה
שהשארת טיפ למלצר עבור השירות .אז
במסעדה אומנם אפשר להתחמק מכך באל־
גנטיות ,אבל בבנק ,תמורת חוויית השירות
מהפקיד תצטרך להיפרד משישה שקלים.
לאומי ,פועלים ודיסקונט פוטרים אותך
מעמלה במשך שלוש שנים מלאות ,אבל
במזרחי־טפחות תשלם  50%מגובה העמלה
החל בשנה השלישית.
פנקס שיקים  -הסטודנט הממוצע נדון
לשלוש שנים של חיי תפרנות .לעיתים
קרובות כרטיס האשראי לא מאפשר חרי־
גה ,והפתרון היחיד הוא פנקס השיקים.
עבור הלקוח הסטנדרטי ,עלות הזמנת
פנקס עומדת על תשעה שקלים.
הסטודנטים של דיסקונט יוכלו להזמין
פנקסי שיקים ללא הגבלת הכמות וללא
עמלת פנקס .בלאומי ובפועלים תקבלו

 50%הנחה בעמלה על הפנקסים .במזרחי־
טפחות תקבלו עשרה פנקסים בחינם ,ועל
האחרים תשלמו מחיר מלא.
כרטיס אשראי  -בלאומי מציעים את
כרטיס "לאומי סטודנט" ,המעניק הטבה
של  50%הנחה מעמלות בדמי הכרטיס.
לפועלים יש כרטיס אשראי בשם "קמ־
פוסכרט" ,שניתן חינם ומזכה בפטור מע־
מלות בדמי כרטיס.
בבנק דיסקונט אפשר לקבל "ויזה סטו־
דנטים זהב" או "ויזה סטודנטים בינלאומי",
המעניק גם הוא פטור מדמי כרטיס לשלוש
שנים.
במזרחי־טפחות מציעים שלושה סוגים
של כרטיסי אשראי לסטודנטים:
הראשון הוא "סטודנט חופשי"  -כרטיס
המעמיד מסגרת אשראי של עד 60,000
שקל למשך שלוש שנים ,עם ריבית של
 2.9%וגמישות בהחזר תשלומים.
השניים האחרים מאפשרים פטור מע־
מלות למשך חמש שנים למחזיקי כרטיס
"קמפוסכרט סטודנט" ,ופטור מעמלות
למשך שלוש שנים למחזיקי "כ.א.ל־סטו־
דנט" של ויזה.
הלוואות  -שיגרת חייו הכלכלית של
הסטודנט הממוצע אינה פשוטה .אולם
מעבר להוצאות השוטפות של שכר לימוד,
אוכל ובילויים ,יש גם הוצאות חד־פעמיות
גדולות.
יש כאלה שירצו לקנות אוטו כדי להימנע
מאי־נעימות שבתחבורה ציבורית ,אחרים
ירצו חופש אחרי המבחנים ,באכסניה דלו־
חה באילת או באי אקזוטי בתאילנד.
למרבית הסטודנטים אין הורים עשירים
שיכולים לממן את כל ההוצאות ,והפיתרון
הזמין ביותר הוא הלוואה מהבנק.
בלאומי תוכלו לקחת הלוואה החל ב־
 3,000שקל ועד  100,000שקל ,ולהחזיר
את הכסף ב־ 72תשלומים חודשיים .אם
אתם מתקשים להחזיר את הסכום מיד,
אפשר לדחות את החזר ההלוואה עד שלוש
שנים ,עם תשלום של ריבית חודשית של
פריים .0.75% +
בפועלים אפשר לקבל הלוואה עד
 25,000שקל .ההחזר יכול להתפרס על
פני  60תשלומים ,עם אפשרות להתחיל
את התשלום שנתיים לאחר יום לקיחת
ההלוואה ,ובריבית קבועה שצמודה למדד.
בדיסקונט מציעים הלוואה של עד
 75,000שקל בהחזר של מקסימום  48חוד־
שים .אפשר לדחות את ההחזר עד שנתיים.
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לקבל יותר
לרוב ,לא באמת איכפת לנו מסבך המ־
ספרים והחישובים הכלכליים .כשמציעים
לנו עיסקה חדשה ,הדבר הראשון שקורץ
הוא המתנה.
אז נכון שכל מה שהבנק רוצה הוא עוד
לקוח לרשימה ,אבל אם כבר מציעים
מתנה ,למה לסרב?
בלאומי תקבלו מענק כספי בסך
 1,500שקל אם תפתחו חשבון ”לאומי
סטודנט" .הכסף מגיע לחשבון ב־ 36תש־
לומים חודשיים ,והוא מותנה בביצוע פעי־
לות בחשבון העולה על  600שקל.
בפועלים מציעים מענק חד־פעמי של
 600שקל ברגע פתיחת החשבון.
בדיסקונט סטודנט שפותח חשבון ,מקבל
שובר בשווי  100שקל למימוש ברשתות
מובילות.
במזרחי־טפחות הצטרפות למסלול
סטודנט תזכה אתכם ב־ 800שקל מתנה.

הסכום יכנס לחשבון ברגע שתגהצו את
כרטיס האשראי ביותר מ־ 1,000שקל
בחודש.
בתחילת השנה האקדמית פורסם דו”ח
בינלאומי של ארגון ה־ ,OECDשקבע
כי קרוב לשליש מהסטודנטים בארץ לא
מסיימים את לימודי התואר הראשון.
כנראה שיש יותר מסיבה אחת לאחוזי
הנשירה הגבוהים ,אבל ההנחה היא שלנטל
הכלכלי יש משקל משמעותי.
ועכשיו לשאלת מיליון הדולר :באיזה
בנק כדאי לבחור? אל תצפו לגדולות ונצו־
רות .אף בנק אחד לא ייתן לכם את ההצעה
האולטימטיבית .אצל אחד תקבלו פטור
מעמלת פנקס השיקים ,אצל השני תוכלו
ללוות סכום גדול יותר.
פה ושם יש הצעות אטרקטיביות ,שאולי
הן אלו שיכריעו את הכף .מזרחי־טפחות,
למשל ,מציע חינם את מסלול “חשבונות
הלייב” לסטודנטים עסוקים או עצלנים.
ההתנהלות במסלול זה באמצעות הודעות
 smsובצא’ט לייב ,המחליף את הצורך
להגיע פיזית לסניף.
מצד שני ,במסלול כזה מדובר ב־40%
הנחה בעמלות ולא בפטור מלא ,כך שאין
פיתרון לדילמה.

מורן בבית המלאכה הפרטי .עצמאית בשטח ,לא צריכה טובות | צילום :ורד זרצקי

אפשרויות התעסוקה לסטודנטים מסתכמות לרוב במלצרות או שירות לקוחות >>> אבל מה קורה
כשנמאס? >>> מורן לחמי ,סטודנטית ומעצבת תכשיטים ירושלמית ,מוכיחה שאפשר גם אחרת

מאת ורד זרצקי
| הידיעות של אריאלה

נכון ,סטודנטים ,אבל בורים בכלכלה | צילום :שירה חלילי

הריבית השנתית על ההלוואה היא פריים
.0.5% +
במזרחי־טפחות יש הלוואות של עד
 60,000שקל למשך חמש שנים בריבית
פריים.

לא
עובדת
בשביל
אף
אחד
"תמיד עסקתי ביצירה ואר
מנות" ,מספרת מורן לחמי
מירושלים.
בגיל  26היא לא רק סטו־
דנטית לתרפיה באמנות
באוניברסיטת חיפה ,אלא
גם המקימה והבעלים של "ליידי מורגנה",
מותג תכשיטים ואביזרים ,אותם היא מעצבת
ומייצרת.
הכל התחיל במקרה ,כשמורן עבדה בחנות
"הארי" לתכשיטי קבלה" .לקוחה שנכנסה לח־
נות התלהבה מצמיד שהיה לי על היד .היא שאלה
מאיפה הוא ,ועניתי שאני הכנתי אותו ,והיא
קנתה אותו ממני .ואז הכנתי עוד אחד ושוב מי־
שהי קנתה אותו ממני .וככה ראיתי שכל תכשיט
שהכנתי ,קנו אותו מעליי ,אז התחלתי להסתובב
בתיק עם כמה תכשיטים.
"בגלל שעבדתי אז רק בהיקף של חצי משרה,
והייתי צריכה את הכסף ,וגם ראיתי שאנשים
אוהבים וקונים ,התחלתי להכין בכמויות גדולות
יותר.
"לפני שעבדתי בחנות ,הייתי סוכנת המכירות
שלהם ,אז הכרתי מלא חנויות בארץ ,והתחלתי
למכור להן את המוצרים שלי".
מרגע זה העסק התחיל להתגלגל .מורן מכרה
בחנויות ,ירידים ,פסטיבלים ותערוכות .אחר
כך הקימה קבוצה בפייסבוק וגם אתר אינטרנט,
והיום היא מעצבת קו אביזרים לרשת "ווייקנד".
מה ההבדל בין להיות שכירה לעצמאית?

"מי שטעם את החופש ,יהיה לו
מאוד קשה לחזור להיות שכיר.
אני קובעת לעצמי את לוח הזמ־
נים ,עובדת מתי שאני רוצה ,איפה
שאני רוצה .אבל יש בזה גם חסרונות,

גם כשיש מצב רוח רע ,כשאין כוח ,חייבים
לקום ולעבוד .גם אין מי שיבטיח לך הכנסה.
"חלק מהעניין זה גם לדעת להאציל סמכויות.
למשל ,יש לי עכשיו כמה עובדים ,אז זה גם לדעת
מה אני צריכה לעשות ומה לתת להם לעשות .כי
אי אפשר לעשות הכל ביחד".
את חושבת שהיית מגיעה לתחום גם לולא
אותה לקוחה שקנתה ממך את הצמיד?
"מתישהו אני חושבת שכן .תמיד התעסקתי
בעיצוב ,עוד מתקופת הברביות ,שהייתי תופרת
להן כל מיני בגדים".
היה לך רקע קודם ,כלכלי או עסקי?
"אני מניחה שזה משהו משפחתי .אבא שלי הוא
איש מכירות של כמה חברות ,הוא איש עסקים
מטבעו".
אז אם את נתקלת בבעיה ,את פונה לאבא
לבקש עזרה?
"תחום התכשיטים מאוד רחוק ממנו .אבל אני
מניחה ,שאוכל לבקש עצה אם אצטרך .בתחום
העסקי הוא עוזר מאוד ,הוא מכוון אותי ,מדריך
אותי".
מה הקשיים שיש לך בתור עצמאית?
"קודם כל ,כל האחריות עליי .זה משהו שחשוב
לדעת ,זה לא משחק .בהתנהלות מול הרשויות,
אני ממליצה לכל עצמאי לקחת רואה חשבון .זה

משהו שאי אפשר לעשות לבד ,את אף פעם לא
יודעת כמה החזרים מגיעים לך ,כמה את צריכה
לשלם.
"צריך גם לדעת מה לקנות ,איפה לקנות ,איפה
כדאי ,איך לשווק את עצמך בצורה נכונה ,לדעת
לתמחר נכון את המוצרים .זאת המון עבודה".

"עבודה מסביב לשעון"
למרות הקשיים הרבים שיש לכל עצמאי ,מורן
נהנית מהחופש וממרחב התימרון הרב שיש לה.
"זאת תחושת הקלה .אני יכולה ללמוד במשרה
מלאה וגם לעבוד במשרה מלאה .אני לא תלויה
באף אחד" ,היא אומרת.
איך נראה סדר יום של סטודנטית עצר
מאית?
"זה קשה .אם אני לא בשיעור ,אז אני בטלפון
עם ספקים .ואם לא בטלפון ,אז אני מכינה סחורה
או מצלמת לקטלוגים או שולחת מיילים .זאת
עבודה מסביב לשעון".
כמה את ישנה בלילה?
"לא הרבה ,ויתרתי על הרעיון .אם יוצא לי לי־
שון שש שעות  -זה המון ,אני גם עסוקה כל הזמן
במחשבה .תמיד יש משהו שמטריד או מעסיק".
איך הרווחים?
"זה תלוי .בקיץ תמיד מרוויחים יותר ,גם יש
חופשה מהלימודים ,יש יותר פסטיבלים וירידים.
ככל שיש יותר זמן פנוי ,אז בהתאמה גם עובדים
יותר ומרוויחים יותר".
את מרוויחה יותר ממה שהרווחת כשכיר
רה?
"ודאי ,ללא ספק .גם כשהייתי מרוויחה בח־
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נויות  30או  35שקל לשעה כשכירה ,הייתי
כל היום בעבודה ,בערב חוזרת הבי־
תה מתה ולא יוצאת לשום מקום,
והייתי מגיעה לשש או שש וחצי
אלף בחודש .בעסק שלי אני יכולה
לעשות את זה ביומיים.

"כרגע אני מצליחה להתקיים מיריד פעם בש־
בוע .ארבעה ימי עבודה בחודש מחזיקים אותי,
וזה חוץ מעוד פרוייקטים אחרים שאני עושה
במקביל .אבל זה עניין של התנהלות נכונה,
לדעת להשיג מחירים טובים .והכי חשוב ,לדעתי,
זה יחסי אנוש טובים ,כי מי שלא יתחבר אליי ,גם
לא ימכור את המוצרים שלי".
בעתיד מורן מקווה לשלב בין מה שהיא לומדת
לבין העיסוק הנוכחי" .החלום שלי זה שתהיה לי
קליניקה פרטית ,ומאחוריה חנות קטנה .כמובן,
אני מקווה להתרחב גם לעוד חנויות ,שיהיו לי
עוד עובדים ,שאתר האינטרנט יתפתח יותר.
אולי גם שיהיה לי מפעל קטן ,שאכין את העיצו־
בים ויהיו עובדים שייצרו".
מה חשוב לסטודנטים לדעת ,אם הם חושר
בים לפתוח עסק?
"שהם לא זכאים לתמיכה מאף אחד .בגלל
שאני עצמאית ואני מרוויחה מעל  4,000שקל
בחודש ,אני לא מקבלת שום מילגה".
למי היית ממליצה לצאת לדרך עצמאית?
"לכל אדם שיש לו רעיון ויכולת לבצע אותו,
ושהוא גם מספיק מאמין בעצמו .אין סיבה שנ־
עבוד בשביל אנשים אחרים ,אם אנחנו יכולים
לעשות אותו הדבר בשביל עצמנו".

ומה הייתם עושים עם  100שקלים?
אולגה
שטיינבס,26 ,
ארכיטקטורה:
תורמת
לצדקה

אבנר שאקי,
 ,25תקשורת:
יושב איתם על
סטייק
במסעדה
בתל־אביב

שי פרץ,25 ,
ארכיטקטורה:
ממלא כמה
שיותר
כרטיסי
חיש־גד

מירי גונן,23 ,
כלכלה ומינהל
עסקים :קונה
בגדים
בדוכנים שיש
במרכז

אבישי אלייב,
 26כלכלה
ומינהל עסקים:
תורם לחברים
נזקקים

יוחאי
אהרונוב,26 ,
כלכלה ומינהל
עסקים :זה
לא הרבה,
אפשר עוד?

רונן כהן,
 ,34מרצה
למזרח תיכון:
חלק אתרום
ובשאר
אקנה ספרים

סיגל גליל,58 ,
מרצה לאמנות
ותרבות יפן ,דוברות
ויחסי ציבור :קונה
כרטיס להופעה של
רונה קינן
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בתור אחת שאוהבת להתלבש,
מצאתי את עצמי לא פעם מסתכלת
בתמונות ישנות של אמא וסבתא
וחושבת לעצמי ,איך יכול להיות
שהן לא שמרו את כל השיק הזה?
שנות השישים והשבעים היו שנים
של אופנה משובחת ,שנדמה שחלפה מהעולם .אז זהו ,שלא
ממש.
בתוך ים המותגים שמציפים אותנו מכל כיוון ,עם תגי
המחירים הגבוהים המוצמדים אליהם ,קיימת אופציה
שפויה ומיוחדת לאבזר את הארון  -חנויות יד שנייה.
בשנים האחרונות ניתן למצוא הרבה כאלו ,אך עם קצת
חיפושים אפשר להגיע לחנויות השוות ביותר .מי שתעז,
תוכל למצוא פריטים נדירים ויפהפיים שנשמרו לאורך
השנים והתגלגלו לאחת מהן.

זה כל הריגוש

וינטאג'
להמונים

לא מוכנה לפגוש מישהי עם אותה
שמלה? הגיע הזמן לנדוד מרשתות
האופנה לחנויות יד שנייה >>> "יש
סיפור מאחורי הבגד ,תמיד מעניין מי
לבשה אותו" ,מסבירה חובבת הז'אנר

"תמיד נמשכתי לבגדים של פעם ואף פעם לא הבנתי
למה צריך לשלם עליהם כל כך הרבה" ,אומרת איריס־
ליה סופר ,26 ,סטודנטית למשחק וגרופית של חנויות יד
שנייה.
לדבריה ,הריגוש
ובמציאה
בחיפוש
עושה את כל העניין
ממש כיפי" .יש סי־
פור מאחורי הבגד,
תמיד מעניין אותי מי
לבשה אותו ,מה עבר
עליה ומתי היא החלי־
טה להיפטר ממנו .זה
כל היופי בעניין ,משהו
שלא שימושי למישהו
אחד ,הופך להיות אוצר
למישהו אחר ,ובעצם,
כולם מרוויחים פה.
"קשה לי לתאר את
ההרגשה ,כשאני חוז־
רת הביתה מעוד סיבוב
שופינג כזה .וכמובן
שמצטרפת לזה התחושה
שלא ביזבזתי הרבה ,ואני
יכולה להרשות לעצמי
לקנות כמה שבא לי".
גם סמדר אבני,25 ,
סטודנטית לחינוך יצי־
רתי ,מודה שהיא שינתה
לגמרי את תרבות הצרי־
כה שלה.
"פעם הייתי קונה יותר
מותגים וכל פעם מתבא־
סת מהמחירים הגבוהים
והלא מוצדקים" ,היא
מספרת" .תמיד חיפשתי
בחנויות בגדים יחודיים
ושונים וקרה לי כמה פע־

מים שהגעתי לאירוע וראיתי מישהי לובשת שמלה בדיוק
כמו שלי ,ממש לא נעים.
"התחלתי לחפש בגדים אחרים שאין לאף אחת ,וככה
הגעתי לכל מיני חנויות יד שנייה שבהן כל פריט הוא יחיד
מסוגו .בנוסף לכך שהבגדים נדירים ,הם ממוחזרים ,וכך זו
הופכת להיות צריכה חכמה ואקולוגית".

תתחילו לפשפש
אז עכשיו גם אתן יכולות ,אספנו במיוחד בשבילכן את
החנויות הנסתרות והשוות ביותר ,וכל מה שנשאר לעשות
זה להתחיל לפשפש.
כלל חשוב שאסור לשכוח :לא תמיד תמצאו משהו
שתאהבו ,וממש שווה לעשות חיפוש יסודי .גם חנות שלא
נראית משהו מבחוץ ,יכולה להחביא בתוכה אוצרות .אז
לא להתייאש!
בחנות "רק שנייה" ברח' לבונטין  1בתל אביב אפשר
למצוא מגוון פריטי וינטאג' מיוחדים משנות ה־ 60וה־.70
המחירים 70-30 :שקל לחולצות 250-100 ,שקל לשמלות.
בחנות ניתן למצוא גם מגוון תכשיטים ואביזרים.
במדרחוב ביהוד מסתתרות שתי חנויות ,שיסדרו לכן
פריטים מדהימים שאין לאף אחת ,אם רק תתאמצו לפשפש

קצת בשלל .הראשונה נקראת "פעם שנייה" ,ובה מגוון
חולצות חצאיות ושמלות 100-30 .שקל לשמלות60-25 ,
שקל לחולצות 30-5 ,שקל לחגורות.
החנות השנייה נקראת "בגד זול" ,ובה נמכרים לצד בג־
דים גם כלי בית .מחיר ממוצע של פריט נע בין  5ל־ 15ש'.
הפריטים בחנות נתרמו ברובם על ידי תושבי האיזור.
בשוק הפשפשים ביפו יש מגוון עצום של דוכני יד
שנייה של בגדים ,חפצי נוי וענתיקות .אלה יכולים להיות
שלכם ,אם רק תהיו מספיק נחושים לחפש אותם .המחירים
מגוונים ,ודווקא כאן שווה להתמקח.
ברחוב הרא"ה  133ברמת גן יש חנות יד שנייה חמודה
שנקראת "מיוחדת" ,וגם בה ניתן למצוא בגדים משומשים
במחירים שנעים בין  20ל־ 150שקלים.
ברחוב נחלת בנימין בתל אביב נמצאת חנות בשם
"חלוימעס" ,ובה פריטי יד שנייה וגם בגדי רטרו חדשים,
שלדברי בעלת החנות ,מיובאים מארצות הברית .המחירים
כאן קצת יותר יקרים ונעים בין  70שקל לחולצה ועד 300
שקל לשמלות.
ברחוב ניסים בכר בשכונת נחלאות בירושלים שוכנת
החנות "יד שנייה" ,ובה מגוון סריגים ,חצאיות ושמלות
מיוחדות בסגנון רטרו .המחירים נעים סביב 100-50
שקל.

סמדר )מימין( ואיריס מדגמנות בגדי יד שנייה
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ואז היא חטפה שבץ
גם לטובה סגל ,בת  22מאלון מורה וסטודנטית למש־
פטים שנה ג' בבר־אילן ,יש ניסיון כזה.
"שמעתי מחברה שהיא גרה אצל קשישה ועומדת לע־
זוב ,והחלטתי לנסות .בהתחלה גרנו יחד לתקופת חפיפה,
ואז נשארתי שם לבד.
"גרתי אצלה בערך שלושה חודשים ,בשנה א' ,והיה
לי ממש כיף איתה .אחר כך היא חטפה שבץ ,ולא יכולנו
להמשיך בסידור הזה .הלכתי לבקר אותה ,אבל היא לא
זוכרת אותי".
בשנה השנייה החליטה טובה לנסות שוב מגורים עם
קשישה" .גרתי אצלה בשנה שעברה ,מתחילת הלימודים
עד פסח ,ואז התחתנתי".
איך הסתדרתן?
"בגדול טוב ,אבל היו קצת בעיות בדרך".
אלו בעיות?

"היא ציפתה שאני אשאר כל השבוע
בדירה ,אבל בסופי שבוע רציתי לנסוע
הביתה .אין לי סיבה להיות שם בימים
שאני לא לומדת.

"אם הייתי צריכה לצאת בערב ,היא לא אהבה את זה.
אבל בסך הכל הסתדרנו ,ואנחנו עדיין בקשר מדי פעם".
איך התייחסו אלייך בני המשפחות שלהן?
"שמחו בשני המקרים .הם היו הרבה יותר רגועים ,שהן
לא לבד בבית .האישה השנייה לא אהבה לישון לבד בבית,
אז אם לא הייתי שם היא היתה מבקשת מקרוב משפחה
לישון אצלה".
את ממליצה על הסידור הזה?
"כן .זאת היתה חוויה חיובית ,עם ערך מוסף .יחד עם
זה ,אני לא בטוחה שזה מתאים לכל אחד .מי שחשוב לו
מאוד החופש ,אולי לא כדאי לו .גם חשוב מאוד לעשות
בהתחלה תיאום ציפיות ,כדי שלא יהיו הפתעות לא נעי־
מות בהמשך".

מוזיקה? רק באוזניות
"היו ויכוחים בהתחלה ,אבל למדנו להסתדר" | צילום :ורד זרצקי

סבא

לגור עם

שותפים זה אאוט >>> קבלו את
הטרנד החדש :סטודנטים שגרים עם
קשישים >>> גם חסכוני ,גם בטוח,
גם חם >>> אבל לפעמים גם קצת מעיק
>>> שרה" :כשאני קונה מתנות לנכדים ,אני
תמיד מביאה משהו גם בשביל רחלי" >>>
שלומי " :הוא עשה לי את המוות .הוא לא
הירשה לי להביא אורחים ,אפילו לא את האחים שלי"
מאת ורד זרצקי
| הידיעות של אריאלה

שרה ברקוביץ' ורחלי גור
לדשטיין הן החברות הכי
טובות.
רחלי קוראת לשרה ספ־
רים ,שרה מספרת לרחלי
סיפורים ,הן יוצאות יחד
לטיולים ורוב ימות השבוע הן גרות יחד .וגם יש
ביניהן הפרש של  52שנים ,עניין שולי לדעתן.
"היא כמו נכדה שלי" ,אומרת שרה" .כשאני קונה
מתנות לנכדים ,אני תמיד מביאה משהו גם בש־
בילה".
רחלי בת  21מחיפה ,סטודנטית לפסיכולו־
גיה באוניברסיטת בר־אילן ,פגשה את שרה,
פנסיונרית בת  ,73במקרה" .זה היה לפני שנה
וחצי בערך ,קצת לפני תחילת שנת הלימודים",

מספרת רחלי.
"נסעתי באוטובוס מאיזור האוניברסיטה ,וש־
מעתי מישהי שישבה לפניי ודיברה בפלאפון על
זה שהיא מחפשת מישהי שתגור עם אמא שלה
ותעזור לה בעבודות הבית.
"התלבטתי אם לפנות אליה או לא ,ובסוף
החלטתי שצריך לאמץ קצת מהחוצפה הישרא־
לית".
לאחר שיחה קצרה החליטו רחלי והבת של שרה
לערוך פגישת היכרות בבית האם ברמת־גן.
"דיברנו ,ראיתי שהיא ילדה טובה ,הסברתי לה
שהיא תגור אצלי בחינם ולמה אני מצפה ממנה
בתמורה" ,אומרת שרה ,ורחלי משלימה אותה:
"והחלטנו לתת לזה צ'אנס".

את לא צריכה מטפחות
"תיכננתי בכלל לשכור דירה עם שותפות",

מספרת רחלי .אבל שנת הלימודים שעמדה בפתח
הביאה אותן לסכם שרחלי תעבור לגור עם שרה
לתקופת ניסיון של שבועיים ,כדי שלא תיתקע
אם זה לא יסתדר.
לא פחדת להכניס אדם זר לבית?
"לא ,אין מה לגנוב אצלי".
רחלי" :מה עם אוסף המטפחות?".
שרה" :את עוד לא נשואה ,מה תעשי במטפ־
חות? אבל ברצינות ,אם לא הייתי חוש־

בת שאפשר לסמוך עליה ,לא הייתי
מכניסה אותה הביתה .ישר ראיתי
שהיא בסדר".

איך הסידור עובד?
רחלי" :במהלך השבוע אני פה ,ברמת גן .אני
עוזרת בניקיון הבית ,בקניות ובבישול .בסופי
השבוע אני נוסעת הביתה .בסך הכל זה סידור

נוח ,ששתינו מרוויחות ממנו".
שרה ,איך את מסתדרת בסופי השבוע
לבד?
"קודם כל ,אני מתגעגעת אליה .היא כבר חלק
מהמשפחה שלי .אבל תמיד מישהו מהילדים או
מהנכדים בא להתארח ,כך שתמיד יש מישהו
בבית".
יש גם מריבות או ויכוחים?
שרה" :בואי נאמר שיש אי הסכמות ,אבל זה
נדיר".
רחלי" :היו ויכוחים בעיקר בהתחלה .שרה לא
אהבה איך שסידרתי דברים ,כי זה לא היה איך
שהיא נהגה לעשות את זה .אבל למדנו להסתדר
מאז".
עד מתי תמשיכו לגור יחד?
"עד שאסיים את התואר".
שרה" :או עד שתמצאי בעל .אחר כך אני אצ־
טרך שוב לחפש".

לשלומי (שם בדוי) ,בן  25מירושלים ,יש תובנות מעט
שונות על חוויית המגורים המשותפת .במשך חודשיים
הוא גר עם קשיש ,עד שהחליט שעדיף לו להוציא כסף
ולשלם שכר דירה עבור הפרטיות.
"שמעתי מחברים בלימודים שהם גרים ככה ,שזה
אחלה סידור והם חוסכים המון כסף .חשבתי :למה שאני
לא אנסה? גם ככה יש לסטודנט המון הוצאות ,ועוד רצי־
תי לקנות רכב.
"הגעתי אל אדם קשיש דרך חבר ,גרתי אצלו תקופה
קצרה יחסית ,והזמן הקצר הזה הספיק לי כדי להבין שזה
לא בשבילי".
למה לא בשבילך?
"הוא פשוט עשה לי את המוות .הוא לא הירשה לי לה־
ביא אורחים ,גם לא את האחים שלי .אם הייתי יוצא בערב,
הוא היה מחכה לי עד שחזרתי וצועק עליי שמאוחר .הוא
אסר עליי לשמוע מוזיקה בלי אוזניות ,כי זה רועש ומפר
את שלוותו .פשוט היה בלתי אפשרי לחיות שם".
אז אתה חושב שזה רעיון לא מומלץ?
"לא .אני חושב שלי זה לא מתאים .אני לא אומר שזה
סידור רע ,רק שאתה צריך להיות מוכן להקריב הרבה
מאוד בשביל לחסוך את תשלום שכר הדירה".
מה היה הגורם המרכזי לכישלון?
"כנראה שהפער היה גדול מדי .זה חיבור מאוד לא
טבעי – צעיר עם קשיש .לכל אחד יש צרכים שונים,
סגנון חיים שונה לחלוטין ,הרגלים לגמרי אחרים.
"אפילו בשעות השינה היו הבדלים גדולים .הוא היה
מתעורר ב־ 4:30כל בוקר ,כשהרבה פעמים זאת השעה
שהייתי הולך לישון".
היה אפשר למנוע את הוויכוחים?
"לא יודע .אולי אם היינו מתאמים מראש מה כל אחד
מצפה לקבל מהשני זה היה עובד יותר טוב .בראייה לא־
חור זה נראה לי אפילו עוד יותר מוזר :הסיבה שעז־

בתחזוקת הבית ,הוא החליט יחד עם חברים להקים את
אתר "שותפות" ,בו מרוכזות בקשות של צעירים והצעות
של קשישים.
"הרבה אנשים אמרו שהם מחפשים סידור כזה ,אבל לא
יודעים איפה למצוא .לא המצאתי את הגלגל" ,הוא אומר,
"רק יצרתי מקום מפגש".
מה היתרון של צעיר על פני עובד זר?
"ראשית ,זה חוסך הרבה בעיות .אצל סבא שלי ,למשל,
היתה עובדת זרה ,ויום אחד הוא קיבל חשבון טלפון
של  4,000שקל .התברר שהיא התקשרה למשפחה שלה
בהודו .עם סטודנטים אין בעיות כאלה .חוץ מזה ,שני
הצדדים חוסכים לא מעט כסף".
לך עצמך יש ניסיון במגורים משותפים עם קשיש?
"כן .מצאתי לעצמי איזו קומבינה ,וגרתי אצל אדם
מבוגר ממש בזול ,תמורת  700שקל לחודש ,כשלשכור
דירת חדר הכי מצ'וקמקת ברחוב המסגר בתל־אביב
עולה  1,200שקל.
"גם אחותי גרה אצל קשישה ,עד שהיא התחתנה .היא
מאוד נקשרה אליה ,ונשארה איתה בקשר גם אחרי שע־
זבה".
קשישים יצליחו להתמצא באתר שלך?
"ברוב המקרים אלה בני המשפחה שמחפשים עבורם,
אז אין בעיה".
באתר ניתן למצוא הצעות שונות של קשישים ובני
משפחותיהם" .דרושה צעירה לגור עם אמי .מתפקדת
בכוחות עצמה"" ,מגורים חינם אצל קשישה  +דמי כיס"
או "מגורים חינם בתמורה לעזרה בתחזוקת הבית".
קיימים שם גם לא מעט אנשים שמציעים חדר תמורת
 500או  700שקלים בחודש ,או תמורת השתתפות באר־
נונה ,חשמל ומים.
הרעיון המקורי לא היה מגורים חינם?
"כן ,אבל אין לי בעיה עם המודעות האלה .נתקלתי
בקשיש שמציע חדר בתל־אביב תמורת  600שקל לחו־
דש .אני לא מוחק את זה .זה לגיטימי ,וגם תמורת הש־
תתפות זה עדיין משתלם".
אתה עוקב אחרי השידוכים שיוצאים מהאתר?
"לא .אני לוח מודעות ,אם כי אני מבין שלא מדובר
במכירת מכוניות אלא בבני אדם ,ושזה לא ממש חיבור
טבעי :לצעיר חשוב החופש שלו ,וגם לקשיש לא קל
להכניס מישהו זר הביתה .משני הצדדים ,זה לא מתאים
לכל אחד.
"אני ממליץ לבדוק טוב ,לבקש קורות חיים ,להגדיר
כללים ברורים ולעשות תיאום ציפיות מראש .כדאי גם
לעשות תקופת מבחן לפני שמתחייבים.
"מרכז הצעירים של הג'וינט עוזר להפיץ את הרעיון,
ופניתי גם לאגודות סטודנטים ולמרכזי קשישים .במ־
שרד הרווחה לא רוצים להתעסק בזה .יש להם מערכת
משפטית מורכבת מדי.
"אני פחות מאמין במשרדי ממשלה .יוזמה כזאת יותר
קל להפעיל על ידי ארגונים ועמותות .אני רואה בזה חוו־
יה עם ערך מוסף ,ואני מאוד מקווה שיקום מנגנון 'שי־
דוך' מסודר ,עם פיקוח .אני באמת רואה בזה סוג של"...
שליחות?
"שליחות זו מילה גדולה מדי .זה גורם לי לדמיין דגלים
מתנופפים .זה פשוט משהו שיכול להקל על הרבה מאוד
אנשים .בואי נגיד שזה סוג של חלום".

ילדים חוצפנים של החיים
כבר למעלה משבועיים ,שאני חושבת מה לכתוב .תוהה ביני לביני,
איזה נושא עשוי לעניין אתכם ,הקוראים ,ובד בבד שארגיש חיבור
אליו .שלא תטעו ,אני לא מתכוונת להלאות אתכם בהרהוריי ,זה רק
הפתיח...
וכעת להברקה ,שהופיעה כרעם ביום בהיר בדיוק בזמן משמרת בעבודה.
שנתחיל?
זו השנה השלשית שלי כמתנדבת בארגון "ידידים" ,המסייע לילדים
בתחומים הלימודי והחברתי .במהלך השנים נחשפתי לאינספור מקרים,
שלא פעם גרמו לי להחסיר פעימה; החוצפה ,הנועזות ,הזלזול ,היכולת
הוורבלית ,ולא במובן החיובי של המילה ,שיש היום לדור הצעיר כלפי
הוריהם  -אלו מזעזעים אותי בכל פעם מחדש.
משפטים כמו" :מי את בכלל ,שתגידי לי מה לעשות? (הילדה בת ה־7
צועקת לעבר אמה) או "את בכלל לא מבינה עברית ,אז מי את שתעזרי
לי בהכנת שיעורי הבית?" או "תסתום את הפה שלך!" (הילד כלפי אביו),
ורשימת הציטוטים עוד ארוכה.
מי חשב ,שכך ייראה הדור החדש? אני נזכרת בילדותי וחושבת ,שאם
אי פעם הייתי מעיזה לדבר בחוצפה שכזו כלפי אבי או אמי ,הייתי קרוב
לוודאי חוטפת כהוגן!
לאן נעלמו היראה ,הכבוד ,המוסר? לאן הידרדרנו? או יותר נכון ,לאן
עוד אפשר להגיע?
באחת הסדנאות ,שעברתי במסגרת "ידידים" ,הובהר לי ,שהכל מת־
חיל בהורים .לדאבוני ,אלה מנסים להפוך ל"חברים" של ילדיהם ,ובכך
למעשה ,מאבדים את הסמכות ההורית .ואז קורה ,שצוציק קטן ,שב־
קושי מגיע למטר ו־ ,20מנהל את הבית ומסובב את הוריו על האצבע
הקטנה.
כשהם קטנים ,אנחנו מוותרים ואומרים "מילא ,עוד אפשר להשתלט
עליו" .אבל הצרה ,שלא לומר האסון האמיתי ,יתרחשו כשהצוציקים
יתבגרו ,ובהתאמה יגדלו הדרישות והרצונות שלהם.
אז רגע לפני שאנחנו נותנים לקטנטנים לגדול ללא חינוך ,מורא,
כבוד ,ערכים ומשמעת  -בואו נתאפס על עצמנו ,כל אחד בתחומו
(הורים ,חונכים ,מורים) .בואו נפסיק להתאמץ כל כך בניסיון להפוך
ל"חברים" שלהם .בואו נתחיל לאגור קצת אומץ וקשיחות ,למען המו־
סר והערכים שלהם.
אחרי הכל ,עם השנים  -בעתיד הרחוק יותר ,הם יהיו אסירי תודה
על החינוך ,שבסוף משתלם.
בהצלחה.
הודיה מכלוף

רוצה לומר

רעמים וברקים,
וגם מבחנים
בשעת ערב מוקדמת ,יום לפני אחד מהמבחנים שעשיתי ,אני
מוצאת עצמי בביתי ,בעת שגשם חזק מסעיר את השמיים ויורד
במטחים כבדים על חלוני.
עם הפוך עלי וכוס התה בידי ,הרהורים מתחילים לאחוז בי .כי אין
זמן טוב יותר להרהורים מאשר בשעה שאתה אמור לשנן חומר למ־
בחן.
בעוד מחשבותיי נדדו בין מחוזות שונים ,כמו להקת ציפורים בימי
החורף ,אני נזכרת ביומי הראשון בכיתה א' .כמה התרגשתי לקראתו.
פרפרים אחזו בבטני שבוע לפני אותו היום המיוחל .את הרגעים האלה
לא אשכח לעולם ,הם מלווים אותי בכל פעם מחדש כאשר אני מתחי־
לה דרך חדשה בחיים.
עם אותן תחושות והתרגשויות הגעתי גם לשנה א' ,במרכז האוני־
ברסיטאי אריאל  -ללימודי תקשורת .אלפי תהיות מילאו את ראשי
בתחילה  -איך יהיו הלימודים? האם עשיתי בחירה נכונה לקראת
העתיד? ומי יהיו החברים שלי?
חלק מהחששות התבדו במהרה .זכיתי להכיר אנשים נפלאים מכל
הסגנונות והרבדים .למדתי ,החכמתי ובעיקר נהניתי.
אך בטרם הספקתי לעשות אפצ'י ,אני כבר באמצע שנה ג' ,רואה את
הסוף בקצה המנהרה ואת פרשת הדרכים הקרבה .קצת מבהיל לסיים
תואר ,ליפול למים העמוקים ולהבין שצריך ללמוד לשחות.
פתאום השאלה מה "אני אעשה כשאהיה גדולה" תופסת משמעות
אמיתית ,כי עכשיו אני כבר גדולה.
בשלב זה ,התעוררתי מהגיגיי והחלטתי שכדי להגיע לסוף התואר
הנכסף ,רצוי ללמוד למבחן כמו שצריך ולהניח את הדילמות בצד,
לפחות לעת עתה.
הגשם המשיך לטפטף ללא גבול ,רעמים וברקים הצטרפו למחול,
שתיתי את התה והתפללתי לטוב.

בתי את הבית של ההורים היתה בשביל
לקבל עצמאות ,פרטיות ,שיהיה לי שקט.
אז באיזשהו מקום להחליף את הקשישים
שלי בקשיש אחר זה כנראה מראש רעיון
לא הגיוני.

"אבל זה לא אומר כלום לגבי אחרים .צריך להיכנס
לסיפור הזה מוכנים לעשות ויתורים ,ולהבין לקראת מה
הולכים".

סוג של חלום
חננאל מגד ,בן  26מבאר־שבע ,סטודנט לעבודה סו־
ציאלית במבח"ר (מכללת בני ברק החרדית) ,החליט
לקחת את העניין צעד אחד קדימה.
לאחר ששמע על צעירים שמחפשים סידור מגורים
זול וקשישים שמחפשים מישהו שיתגורר איתם ויעזור

רוצה לומר

טליה משניות

הממציא ,מגד" .פחות מאמין במשרדי ממשלה"
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המוזיקה המזרחית

ה זבל איום ,שהשטן לא ברא
ז
ם הקלאסיקה "אליעזר והגזר"
חרונה לכבוש את לב הילדים ע
>> אולי בגלל זה הוא מנסה לא
לסכסוך שלנו עם הפלסטינים
תרבות הישראלית ,ומתבייש >
רב להיות אופטימי בכל הקשור
יהורם גאון רואה מה קורה ל
של אנשים קרובים בחייו ,ומס
פר על ההתמודדות עם מותם
>>> בראיון גלוי הוא מס

מאת אלון כץ | הידיעות של אריאלה

"המוזיקה המזרחית זה זבל איום,
שהשטן לא ברא .העברית עילגת,
מלאה בשגיאות .אני מקשיב למילים,
ואני לא מאמין למה שאני שומע.
לוקחים מוטיב אחד ודופקים לך את
הראש ,כדי שזה יפמפם במוח".
כן .כשיהורם גאון שומע את מוזיקה מזרחית ,הוא מת־
קשה להאמין איך התדרדרה התרבות והשפה שאביו ,איש
החינוך משה גאון ,כל כך שמר בקנאות" .אם מדובר בא־
ביהו מדינה ,שלמה בר ואנשים כאלה ,זה יפה .אבל הרוב?
בושה לאינטליגנציה .אני מייחל לרגע שכבר יעבור הגל
הארור הזה ,ויפנה את מקומו לאיכות".
גאון מצטרף בדבריו לפזמונאים ומוזיקאים רבים ,המ־
בקרים את הטרנד המזרחי ומחכים שיחלוף .חלק נכבד
מהם לא מוכן שדעתו בגנות הזמר המזרחי תתפרסם ,כי
זה לא פופולרי .לגאון זה לא איכפת.
כחלק מהביקורת על המוזיקה בת זמננו ,נטען שהיא
ממוסחרת .ערוץ המוזיקה ,הרינגטונים להורדה והשירים
בפרסומות הם רק חלק מתהליך של מיסחור ,המביא ,לט־
ענת רבים ,לפגיעה באיכות ולרדידות השירים.

חשבון בפייסבוק ,עמוד ביוטיוב
אבל גאון דווקא משתף פעולה עם עניין המיסחור
והקידום העצמי.
לפני כעשור ,כשהזכיר בכל הופעה את האוסף המיוחד
באריזה המהודרת ש"אי אפשר להשיג בחנויות" ,רבים
צחקו עליו שהוא לא מפסיק לקדם את עצמו בכל מקום
אפשרי.
אבל הוא ממשיך בכך גם היום ,ואף השתכלל .יש לו
חשבון בפייסבוק עם אלפי חברים ,עמוד יוטיוב שאליו
הוא בעצמו מעלה סרטונים נבחרים ,וכשמתקשרים אליו
שומעים בהמתנה למענה שיר של ...יהורם גאון.
השיר שנבחר מתוך הרפרטואר העשיר הוא דווקא "רוח
שטות" ,שזכה לביצוע מחודש עבור הפרסומת של בנק
לאומי" .היום אין יותר שירים .היום יש רינגטון" ,אומר
גאון בצער" .ברדיו לא רוצים להשמיע שיר יפה.
"זה מתחיל עם קצב ,עם כל המכונות האלה ,ואז המי־
לים :אני אוהב אותך ,את אוהבת אותי .יש חשיבות בכלל
למילים?! זה בכלל לא חשוב היום".
אבל אתה כן הולך עם זה .המוזיקה שלך מעטרת פרר
סומות.
"אין לי ברירה .אתה יכול לשחק אותה סרבן עד גבול
מסויים ,ואז אתה מוצא את עצמך בחוץ".
כדי שאמן יהיה רלוונטי ,לתפיסתו של גאון ,הוא חייב
ללכת עם הזרם .על כן ,החיבור החדש שלו עם שוק
הילדים ,שמגלגל מיליוני שקלים בשנה ,נראה טבעי
לגמרי.
שיתוף הפעולה עם הקהל הקטן התחיל בטלוויזיה החי־
נוכית ,בתוכנית שהיא מעין ורסיה מודרנית ל"מסיבת גן"

האגדית עם ירון לונדון" .אני עובד עם הכותבת הטובה
ביותר שיש היום לילדים ,שלומית כהן־אסיף .היא היחידה
שמתקרבת לפעם" ,הוא מספר.
כיום ,לדבריו ,שוק קלטות הילדים סובל משטחיות,
בניגוד לעבר הלא רחוק ,שנהנה מיוצרים איכותיים ,כמו
עוזי חיטמן ,אריק איינשטיין ואפילו רבקה זוהר.
גאון מנסה לתקן ולהחזיר עטרה ליושנה .אולי משם,
הוא מקווה ,תבוא הגאולה ותעביר את הגל הרדוד .בחנוכה
האחרון אף המשיך באותו קו ,והעלה חידוש ל"אליעזר
והגזר".

"סבא אליעזר מורכב כולו משירים של לוין
קיפניס .זאת חתיכת איכות בתוך כל הזב־
לה .נהניתי מכל רגע ,זה קהל אדיר ,חוויה
בלתי רגילה .הייתי בהלם מהעוצמה".

כשמגיע ילד חדש לכיתה ,בדרך כלל הילדים המקו־
בלים חוששים ומפחדים שיגנוב להם את התהילה .בדיוק
כך רבים חששו ,כשגאון נכנס לשוק הזה.
טוביה צפיר אף אמר שהוא הופתע מכך שגאון הצטרף
לשוק הילדים" ,אני לא יודע מה הוא רוצה ממני" ,אומר
גאון בזילזולח".

איש מוסד או אמן
גאון לא פרץ בן לילה .הזמר והשחקן שחגג לאחרונה
 ,71ואגב לא נח לרגע בין הופעות ותוכניות טלוויזיה,
בנה קריירה לאט ,עד שהפך לאחד מאייקונות התרבות
בישראל.
כוכב ,לדברי גאון ,הוא היה רק אחרי "קזבלן" ,שם באה
ההכרה מהרחוב ,אבל זה בכלל לא היה ברור.
"אם זה היה הולך לפי התוכנית" ,אומר גאון" ,אז היום
הייתי איש חשוב בשב"כ או במוסד לשעבר ,גימלאי ,או
הייתי מרצה באוניברסיטה לאיסלאם ,למזרח תיכון ,לע־
רבית .זה היה המסלול.
"מהשנה השלישית של התיכון היה אז דבר שנקרא
'מגמה מזרחנית' .למדנו שפה ערבית ,איסלאם ,מזרח תי־
כון ,ובכל חופש היינו גרים בכפרים ערביים .המגמה היתה
מאוד ברורה  -להצמיח פרחי מודיעין כאלה".
ואז ,הוא שמע שעליזה רוזן ,שלמדה איתו ,התקבלה
ללהקת הנח"ל והחליט שגם הוא רוצה .הוא כמובן ,הת־
קבל .אבל אז נוצר הקונפליקט בין האהבה האמיתית שלו
למוזיקה ולמשחק ובין השאיפה למקצוע יציב.
"קיבלתי מכתב הביתה שהתקבלתי ללהקת הנח"ל
ואז התחיל מאבק בין חיל המודיעין ללהקת הנח"ל .חיל
המודיעין מימנו את הלימודים שלי שלוש שנים .זה לא
סתם!".
גאון מרבה להזכיר שהדברים זרמו ובאו לאט ,ולכן
כשהוא רואה את תעשיית החלומות שיש היום בתוכניות
הריאליטי ,הוא פוחד .פוחד על הילדים שלא מוכנים לח־
שיפה הגדולה ובעיקר מהנפילה שיכולה לבוא אחריה.
"יש ילד שמופיע בטלוויזיה הלילה .כל ארץ ישראל
רואה אותו ,והוא בטוח שהוא מלך העולם .יום אחרי זה
כולם רצים אליו לחתימות .יומיים אחר כך הוא מסתכל

לאחור ואין כבר אף אחד .הוא נשבר נפשית ,לא מבין מה
קרה לו ,זה אסון!".
"כוכב נולד" לא תורם למוזיקה?
"'כוכב נולד' זה אינסטנט .לא יוצרים דברים חדשים .זה
גם לא מוליד מלחינים או משוררים חדשים .אין וילנסקי
חדש ואין סשה ארגוב חדש ואין נעמי שמר חדשה.

"תטען כלפיי שהטעם שלי ארכאי? אז לא!
שמע מה שרים ,קרא את המילים ,שמע את
המנגינות  -ותראה שזה זבל".

איך שומרים על שפיות במקצוע הזה?
"חשוב שזה יבוא לאט ,כי אז אתה יושב על תשתית
ואתה עושה את הדברים אחרת .חשוב שיהיו לך עוד דב־
רים בחיים ,שהם חשובים לפחות כמו הבמה :ילדים ,מש־
פחה ,מסורת ,הורים ,בית".

"חסר לי עד כאב פיזי"
אחיו ,בני ,אשר נפטר לפני שלוש שנים ,היה הגורם
המאזן ששמר את גאון עם רגליים על הקרקע.
"היינו מדברים כל יום ,כל היום" מספר גאון" ,הוא חסר
לי עד כדי כאב פיזי .חסר לי כמו ששום דבר אחר לא חסר
לי ושום דבר אחר לא יהיה חסר לי לעולם".
בני גאון חלה במחלת הסרטן מספר פעמים בעבר,
ובדיוק כמו השר מונטיפיורי ,עליו שר גאון ,המלאכים
הלבנים באו פעם אחר פעם כדי לקחת אותו ,אך הוא דחה
אותם על הסף בכל פעם בטענה שיש לו עוד מה להספיק
כאן.
לפני שלוש שנים הוא נכנע למחלה ,בדיוק כמו בשיר
על השר מונטיפיורי ,כשאבן ירושלמית מתחת לראשו.
"כשאדם אהוב הולך ,לוקח לך הרבה זמן להבין שהוא לא
יהיה יותר" ,אומר גאון.

"אני זוכר שאמרו לנו בסוף להיפרד ,ואני
באמת נכנסתי ובאמת נפרדתי .וכשיצא־
תי ,אני זוכר שהיה לי בראש רק דבר אחד:
איך אני מארגן עם הבת שלו את התורנות
של מחר בבית החולים .לא עיכלתי .מה זאת אומ־
רת שלום  -שלום עולמי ,שלום נצחי?! המוח לא קולט".
השנים האחרונות היו קשות במיוחד עבור גאון .בזה
אחר זה הוא איבד ,בנוסף לאחיו ,חברים ואנשי תרבות
מהגדולים שידעה ישראל .ביניהם נעמי שמר ,שכתבה לו
להיטים רבים ,ישראל (פולי) פוליאקוב שותפו ללהקת
הנח"ל ו"התרנגולים" ,אריק לביא שכיכב איתו בסרט
"מבצע יונתן" ודודו טופז ,שהופיע רבות בתוכניותיו
ולהיפך.
"דודו היה אדם בלי תשתית ,מרחף" ,אומר גאון" .היתה
לו תוכנית טלוויזיה והוא הסתחרר מזה .כשלא היתה לו
תוכנית ,ואמרו לו 'לא רוצים אותך' ,הוא אמר' :לאן אני
אלך? נגמר העולם .אין כלום'.
"מה אין כלום? תראה כמה דברים יש ,תסתכל מסביב.
לך תכתוב ספר ,לך תטייל.
"פעם אחת ,כשקראתי לו לאחת התוכניות של 'שישי
בגאון' ,הוא לקח אותי לצד ואמר' :אתה יודע ,אתה מציל

אותי ,אתה מציל נפש בישראל' .לא הבנתי על מה הוא
מדבר .אמרתי לו' :אתה לא נורמלי ,אתה האיש הכי אהוב
בישראל ,אתה פשוט משוגע'".
לגאון יש השערה למה טופז התאבד" .אם אתה לא איש
כזה ,זה לא יקרה לך לעולם .אבל אם זה מובנה אצלך,
אתה צריך רק את הטריגר .הטריגר היה ,לדעתי ,כשסירבו
לבקשתו לצאת מאבו־כביר לחג לראות את הילדים".
הראיון נקבע באותו שולחן בפינת בית הקפה הקר
בוע בקניון רמת אביב .גאון חיכה שם ,כיקה דייקן,
בדיוק בשעה שנקבעה.
עם גאון ישבה אישה שכתבה ספר ,ובו הכניסה מכתב
שכתב משה ,אביו של התלמיד יהורם ,למורה בכיתה א'
ובו דרש ,בעברית גבוהה של פעם ,שתחדל מלתת לו לה־
עתיק ולהפריע בשיעור.
גאון ביקש בנימוס עוד כמה רגעים עם הגברת ,מה
שאיפשר לי להשקיף בינתיים על באי בית הקפה ,ול־
ראות איך הם מגיבים לאישיות המוכרת שחולקת איתם
את המקום.
לא נרשמו יותר מדי מבטים לכיוונו של גאון ,אולי
משום שהוא יושב קבוע בבית הקפה ,הנמצא מרחק לא
רב מביתו ברמת השרון .כן .הזמר הכל כך ירושלמי הזה
לא גר בירושלים.
ממקום מושבו בשרון הוא צופה בדאגה אחר עירו
שהולכת ומתייבשת ,לטענתו .גאון מסביר כי יש לכך
מספר סיבות" :העבירו את בצלאל ממרכז העיר ,ואת הס־
טודנטים מגבעת רם להר הצופים ,וזה גרם לכך שמאות
שוחרי אמנות ואלפי סטודנטים לא עוברים בתוך העיר.
סטודנט מגיע מתל אביב דרך כביש  443וחוזר .הוא לומד
שם ולא מכיר את העיר".
אבל היית במועצה שם .למה לא פעלת?
"הייתי מחזיק תיק התרבות .אי אפשר לשנות שום דבר
בעיר הזאת .היא מחולקת לחילונים ,חרדים וערבים ,שאף
אחד לא מכיר בשני ואף אחד לא מוכן לשתף פעולה עם
השני".
אז זה אבוד .ניר ברקת לא באמת יכול לתקן?
"איך אפשר להסתדר היום בין שלוש הקהילות האלו?
החילונים התייאשו לגמרי ,הם כבר בורחים לכיוון בית
הכרם ,רחוק מהחרדים .החרדים בעולם משלהם והערבים
לא מכירים בכלל בעיר הזאת ,ומחכים לרגע שתהיה להם
העיר שלהם.
"בתוך הכאוס הזה אתה לא יכול לשלוט בירושלים".
התרבות הישראלית ,שגאון כל כך רוצה לשמור על
יוקרתה ,עמדה למבחן בשנה האחרונה ,כשאמנים רבים
הצהירו שלא יופיעו מחוץ לגבולות הקו הירוק.
פתאום התרבות התערבבה עם פוליטיקה .אמנים הביעו
בגלוי את עמדותיהם ,והקהל חש שהוא מאבד מהטוהר
והניקיון שייחס להם בעבר.
אתה חושב שאמנים צריכים להביע בגלוי את עמר
דותיהם?

"אמנים צריכים להביע את דעתם .זו מדי־
נה דמוקרטית ,ואתה יכול להחרים את מי
שאתה רוצה .לא רוצה ללכת לאריאל? אל
תלך לאריאל.

"אבל אני מופיע איפה שקהל רוצה לראות אותי ,בכל
העולם .אני מופיע בכל מקום שיש בו יהודים ,כי אני אמן
יהודי".

"אין עם מי לדבר"
גאון בא טעון ומוכן לראיון .הוא יורה אוטוסטר

ראדה על כל עניין אקטואלי ,והוא
לא פוחד לחשוף את הדעות שלו.
על גלעד שליט ,לתפיסתו ,החמאס לא יוותר כל כך
מהר" .מעולם לא היה להם נכס כזה ,שגורם לכך שכל
שועי עולם ,כולם ,מדברים עם איסמעיל הנייה ,ראש
הממשלה שלהם ברצועה.
"הנייה הזה ,אם היה רוצה להתקבל אצל אובמה ,היו
שמים אותו במדרגות ומפגישים אותו עם אחרון הפקידים
של משרד החוץ .היום אובמה מצלצל אליו ומדבר איתו
על גלעד שליט .הם יוותרו על זה?".
בנוגע לסכסוך עם הפלסטינים ,גאון הגיע למסקנה
שאין עם מי לדבר .הפסימיות הזו הבשילה אצלו בצילומי
סרט שעשה על ירושלים ,כשנסע לראיין בשייח' ג'ראח
את נאסר אל־דין נשאשיבי ,עיתונאי ממשפחה מוכרת
ובעלת השפעה.
גאון שאל אותו מה הוא חושב על חלוקת ירושלים.
נשאשיבי ענה שזה טמטום ,כי "מה ניתן להם?" .גאון
המופתע שאל" :למי? מה ניתן למי?" ,ונשאשיבי ענה:
"לישראלים ,זו עיר ערבית ,ואין מה לתת לישראלים".
וכשגאון חשף את היותו ירושלמי מדורי דורות ,נשאשיבי
ענה" :יש לך בעיה".
גאון" :אין עם מי לדבר .זו לא בעיה פל־

סטינית ,זו בעיה של העולם המוסלמי,
שרוצה להשמיד את העולם .אנחנו מש־
חקים בנדמה לי ,שאם נחזיר שטחים נקבל
שלום".

אז הבעיה שלנו עם הפלסטינים היא טיפה בים.
"בוויקליקס הסכסוך לא מופיע .זה לא מעניין אף אחד.
אמריקה ,סעודיה ואיראן  -שם הדברים הגדולים .אצלנו
הכל חארטה בארטה .אין ,לא יכול להיות הסכם".
אין שום פיתרון?
"אין פיתרון".
אף פעם?
"בעוד  50שנה נדבר .תבין ,הם לא יכריזו לעולם על
שתי מדינות לשני עמים .הם לעולם לא יכריזו על מדינה
פלסטינית בגבולות  ,'67שלצידה מדינת ישראל".

צילום :תומריקו" ,ידיעות אחרונות"

צילו
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רוצה לומר

חוק הדתיים השלובים
כמה פעמים קורה לך ,שאתה עולה על טרמפ ,והנהג
חובש כיפה בסגנון שלך? או סתם בחור סרוג בספר
רייה באוניברסיטה? ואז אתה אומר" :הוא משלנו".
רגע ...אתה מתלבט ,האם להתחיל במשחק "מכיר
את"? או בשמו המוכר יותר " -הדתיים השלובים".
אם החלטת ללכת על זה  -אתה מסמן את המטרה
ומתחיל לבנות אסטרטגיה .לא נעים לך לשאול את
השאלות המסקרנות באמת ,אז אתה שואל' :באיזו פקו־
לטה אתה? איזו שנה? איפה היית לפני כן? אה ...ברור
 בצבא בצנחנים! באיזה גדוד? הסדרניק?'.ואז באה שורת המחץ" :חבר שלי שירת בגדוד."...
באותו רגע ,הכדור מתחיל להתגלגל ,וחוק הדתיים
השלובים סופו שיתקיים – החבר המשותף נמצא ,ואם
אתם ממשיכים לחטט ,תמצאו בסוף שיש ביניכם גם
קירבת משפחה.
ישנם מקרים שאתה מחליט אחרת  -נדמה לך שה־
טיפוס לידך יותר מדי רציני .מה פתאום לבלבל לו
את המוח?! עלולה להיות אי נעימות " -אז מה אם אני
דתי? בגלל זה אתה מתחקר אותי?!".
אתה מחליט שזה לא אובייקט מתאים ,ונשאר קפוא
ברכב .אבל רגע ...אתה חסר מנוחה – 'אולי אני מפ־
סיד את הזדמנות חיי?!' .מצד שני  -זה לא יפה ,נכנס־
תי לרכב זר ,ואינני מדבר עם הנהג .ייתכן שהוא עצר
לי רק כדי לדבר ,והוא רק מתבייש להתחיל.
מה לעשות?! החיים אינם פשוטים .ישנן דילמות
'קשות' ,אתה צריך להיות בעל חוש מדוייק ולנסות
לקרוא את הסביבה .לפעמים תצליח ולפעמים לא
 אין לך ברירה.אם החלטת לשחק את המשחק ,דע לך שאתה
עלול להיקלע לפעמים למצבים מביכים.
נתי זנבר

כ

רוצה לומר

אשירה
בציבור
בלוז ומוזיקה אירית ,רוק וראפ ,והעיקר :שמח >>> להקת "אשירה"
מורכבת משש נשים דתיות ,שמוכנות להופיע רק בפני נשים >>> לא,
הן לא פמיניסטיות ,רק פורצות דרך >>> בהתאם להלכה

מאת שני שמרלר | הידיעות של אריאלה

להקת רוק של שש נשים ,כולן דתיות,
שמופיעות רק בפני נשים .הכניסה לגברים
אסורה!
חכמינו זיכרונם לברכה התעסקו כבר לפני
שנים במשמעות הביטוי "קול באישה ערווה",
האוסר על גבר לשמוע אישה שרה .להקת
"אשירה" החליטה לא להתעסק עם חכמים ממנה ,ויזמה אלטרנ־
טיבה להרקדות ומופעים לנשים שבהם מככבים בני המין הגברי.
הן לא מגדירות עצמן כפמיניסטיות ,אלא כפורצות דרך ,בהתאם
להלכה.
ובאמת ,כבר בניסיון הראשון שלי להיכנס לאתר של הלהקה,
בציפייה לשמוע את המוזיקה שהן יוצרות ,נתקלתי במודעה השו־
לחת אותי לחייג למספר הטלפון המוצג מתחתיה ,שרק דרכו אוכל
לקבל סיסמה ,להאזין ולשוטט באתר.
ההתנהלות המחתרתית הזאת אולי היתה גורמת לאחדים מכם
להתייאש ,אך אצלי רק הזדקרו אנטנות הסקרנות ,כמו גם הרצון
לגלות מה ומי עומד מאחורי מערך השב"כ הזה.

כולן היו טובות

שלום חבר
זאת היתה אהבה ממבט ראשון.
שלא כמו באגדות ,זאת היתה אהבה אמיתית וב־
ניגוד למציאות ,היא נמשכה שנים .שנים של אושר
ושמחה ,עד לאותו יום .בבת אחת העולם השתנה.
כשהתחילו הדיבורים ,לא רציתי לשמוע .התכח־
שתי ,התווכחתי ,סירבתי להאמין .אבל עמוק בפנים
ידעתי ,ידעתי שהגיע זמנך לעזוב .ידעתי שכבר אין
לך כוחות להילחם.
לא רציתי שתסבול ,אבל גם לא יכולתי לשחרר.
ואתה ,שתמיד היית כל כך חכם ,הבנת הכל .הבנת
והסתכלת בי בלי טיפה של פחד ,בהשלמה .ואולי רק
כי לא היתה לך ברירה ,בחרת להחליט בשביל כולם.
אז כל מה שנותר לי עכשיו זה לזכור את מי שהיית,
לבקש סליחה אם לא עשיתי מספיק ,והכי חשוב – לה־
גיד לך תודה.
תודה על שאהבת באמת ובלי תנאים .שתמיד שמחת
לקראתי ,גם בימים קשים .תודה על שתמיד הקשבת לי
בתשומת לב ,וגם אם לא היו לך המילים ,תמיד היה לך
המבט המבין והמעודד .תודה שהיית תמיד לצידי ברג־
עים העצובים והכואבים ,אבל גם שמחת איתי ברגעים
המאושרים.
תודה על שהיית טוב לב ומתחשב .שלא היתה בך טיפה
של אנוכיות .שתמיד היית כל כך משעשע וידעת איך
להעלות לי חיוך על הפנים.
תודה על שהיית כולך לב ,תמיד מלא שמחת חיים ,וש־
תמיד הרגשת צורך לגונן .תודה שהיית גיבור גם כשהיה
מותר להראות חולשה ,ותודה שהיית אמיץ מספיק גם
בשבילי ,עד הסוף.
תודה שנתת לי את אחד הדברים הטובים שיש לחיים
להציע.
תודה על  14שנים של חברות אמיתית.
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ובכן :הלהקה החלה להתגבש לפני כחמש שנים מתוך המחלקה
למוזיקה באוניברסיטת בר־אילן ,בה למדו יעל טייץ החליל־
נית ופנינה ויטרוב הכנרת .לאחר שהחליטו שייעודן הוא יצירת
הרכב נשי ,הן יצרו קשר עם ארז ברקאי ,מורה במגמת המוזיקה
בבית הספר "ישורון" בפתח־תקווה ,שהפך למפיק המוזיקלי של
הלהקה.
ברקאי שידך להן את לי־הי בגריש הגיטריסטית ומעין
שווייצר המתופפת ,שסחבה איתה את ענבר פרסר הבסיסטית.
כולן בעלות חוש מוזיקלי מפותח ,בוגרות מיטב המוסדות
והמורים בארץ.
אבל כמו כל להקה איכותית המכבדת את עצמה ,חסרה עכ־
שיו זמרת מובילה ,שתתפוס את מרכז הבמה ותוסיף מילים

וצבע למה שמתנגן .לאחר החלפה של כמה זמרות לאורך השנים,
החליטו חמש הנגניות לקיים אודישנים לבחירת סולנית חדשה וק־
בועה.
האודישנים לא היו מביישים את אלה של "כוכב נולד" .למ־
רות הפז"ם הקצר והעובדה שהלהקה עוד בחיתוליה היה חשוב להן
לשדר רצינות ויעילות ,ולבחור את הזמרת הטובה ,המשובחת והמ־
קצועית ביותר.
לאחר לא מעט סינונים והתלבטויות (ולא ,פה לא עזרו גלגלי
הצלה או אסמסים מהצופים בבית) נבחרה ברוב קולות ספיר גזבר.
"היו הרבה התלבטויות עד להכרעה הסופית ,כי פשוט היו המון
זמרות טובות" ,נזכרת ספיר" .הייתי אז בתקופה לחוצה ,חודש לפני
החתונה ,ובכל זאת הרגשתי שיש לי פנאי גם לזה בתוך כל ההכ־
נות.
"בעבר הן הציעו לי לעשות להן רק קולות רקע ,והתרגשתי מזה
כאילו אני מלווה את שלמה ארצי .הכרתי את הלהקה הזאת עוד
כשהייתי בתיכון ,וממש החזקתי מהן .אני זוכרת שאמרתי לעצמי:
'הלוואי שגם לי תהיה יום אחד להקה כזאת'.
"כמה ימים לאחר האודישנים עידכנו אותי שאני נבחרתי .אשקר
אם אומר שלא הופתעתי".
לאחר כשלוש שנים התחיל ההרכב ליצור חומרים מקוריים .את
עיקר הלחנים הביאה איתה לי־הי .את העיבודים יצרו הנגניות בע־
בודת צוות .הופעתה הראשונה נערכה בפאב "כנען" בירושלים,
בסוכות לפני שנתיים וחצי .הגיעו אליה כ־ 300בנות.

רק לא ללדת באמצע הסולו
"אשירה" החלה להתפרסם בזכות הופעותיה באולפנות ,מדר־
שות ואירועים שונים במסגרת השירות לאומי.
תהליך השיווק וההפצה צלח ,קלח ותפס תאוצה .לאחר כל הופ־
עה הגיעה מהקהל הצעת הופעה נוספת ,והבנות הפכו למוכרות
וידועות יותר.
לבנות חילוניות יש מה לחפש בהופעה שלכן?
ספיר" :המוזיקה שלנו מדברת לקהל רחב מאוד  -גם כי מדובר
בסגנון רוקיסטי וגם מפני שהטקסטים שלנו הם לא 'הקב"ה אנחנו

קשה באימונים  -קל בקרב" .אשירה" בחדר החזרות | צילומים :מרים אלסטר

אוהבים אותך' ,אלא מכוונים להמון רבדים.
"אני מניחה שהפירסום הוא בעיקר משמועות .אדם דתי מוקף
לרוב בחברה דתית ,שבה הוא מפיץ את הבשורה ,וכן הלאה .אנחנו
בעד קהל מגוון וכמובן שבעד הכנסת אורחים .אז יאללה ,תזכו
אותנו!".
איזה סגנון מוזיקה אתן נותנות?
"נגיעות בלוז ,אירי ,רוק ואפילו ראפ".
וממה מורכבות ההופעות שלכן?
"בעיקר מהרקדות ,שירה בציבור ,שירי ארץ ישראל ועיבודים
מחודשים למלודיות ושירים .לפעמים אנחנו זורמות עם

הקהל שמבקש שירים מסויימים ,ובאחד המקרים
הזרימה היתה כנראה מדי זורמת ,ואיכשהו מצא־
תי את עצמי שרה בתימנית.

"היתה גם פעם שבדקנו אם שיר של מתיסיהו יעבוד על הקהל,
והתגובה היתה מטורפת .כולם קפצו על הרגליים והריעו .לרגע
הרגשתי כמו באיצטדיון".
במוסדות דתיים רבים אשר בהם בנות בלבד מוזמנים לא אחת
גברים לנגן באירועים שונים .הגברים מופרדים מקהל הנשים
על ידי מחיצות ,או במקרים חריגים יותר על ידי קירות וחדרים
נפרדים ,וכך אין אינטראקציה בין הנגנים לבין הקהל השומע או
רוקד.

"לרקוד עם להקה זה לראות אותה חיה! זה לקפוץ
ולהשתגע איתה ,מולה .אחרת הייתי כבר שמה לי
דיסק ברקע ,מה ההבדל?" ,אומרת ספיר .אז נכון ,בקהל

ורד זרצקי
ה"אשירות" בדרך להופעה .רק נשים יכולות לקבל סיסמא ולשמוע אותן באתר

של "אשירה" לא תמצאו חיילי גולני מריעים או כיפות מקפצות,
אך ודאי תוכלו לראות מגוון עשיר של בנות בסגנונות שונים.
הקהל צריך זמן כדי לעכל אתכן? או שישר יש תשואות?
"בהרקדה ,הבנות ישר מתחרפנות .והריקודים הם לרוב במעגלים
כמו בחתונות דתיות .זה מראה שלא רואים גם בהופעות של להקות
ב'זאפה' בתל־אביב או בכיכר רבין .מאוד משעשע .בהופעות עצמן
זה כבר סיפור אחר ,כי ההופעה יותר אינטימית ,כמו מפגש בין שני
אנשים.
"הבמה קרובה לקהל וזה מרגיש כמו שיח ,מעין בניית קשר .הכל
בא לאט יותר ,בשלבים .אני מפלרטטת עם הקהל בעיניים ויוצ־
רת התרגשות .כך אני מפנימה בעצמי מאיפה מגיעות התרועות
וההתרגשות ,ומשם הדרך לליבו של הקהל סלולה וזורמת יותר".
כמה מכן נשואות ואמהות לתינוקות ,איך אתן מתמרנות בין
כביסות ,בעל וטיטולים לסיבובי הופעות ברחבי הארץ?
"כבר כשקיבלו אותי ללהקה הבהירו לי יפה מאוד שמבחינ־
תן הלהקה זה כמו חתונה ,המסירות והטוטליות להרכב הן במקום

הראשון .כולנו נשים עובדות
ולומדות במקביל .פנינה הכ־
נרת הגיעה עם בטן של חודש
תשיעי להופעה בכיכר ספרא,
ופחדנו שהיא תלד לנו באמ־
צע הסולו.
"הבעלים של כולנו ידעו
מראש שזה חלק מעיסקת
הקהל על הרגליים .במקום לשבת עם המשפחה ,נוסעות לשמח נשים
חבילה .להיות נשוי לי -
פירושו להיות נשוי ללהקה .יצא מצויין
שבעל אחד הוא סאונד־מן במקצועו ובעל שני עוסק בראיית חש־
בון ,כך שיש תמיכה ועזרה רבה גם מצידם .וזה בלי שהזכרתי את
"בבדיקת הסאונד לפני ההופעה היתה לנו כנרת מקרט
הבייביסיטרים הקבועים בימי שישי ובימי החזרות.
"יש בזה הקרבה גדולה של כל הצדדים .למשל ,באירועים וחגים טעת וזמרת עם קול של קרפד  -המתכון המו־
 במקום לשבת ,לסעודולחגוג עם המשפחה ,אני בסיבוב הופעות שלם לכישלון .למרות הכל ,עלינו לבמה ,ובנס
לשמח ילדות של נשים אחרות.
"אבל הפיצוי לנפש משתלם ,גם הבעלים מקבלים הביתה בסוף גלוי משמיים ההופעה עברה חלק עם קול צלול
וכנרית מעולה.
כל הופעה אישה מאושרת ושלמה יותר".
"בתום ההופעה הקהל עמד על הרגליים ,הריע ומחא כפיים ,אני
יש לכן הווי חברתי מעבר להופעות וחזרות?
"משתדלים ממש ,זה חשוב לגיבוש הכללי .לפעמים אנחנו לוקחת את הרמקול ,וברגע אחד ,הקול הצפרדעי חוזר ,ואני מקר־
עושות חגים יחד ,יוצאות לפארק עם הילדים ,לטיולים משו־ קרת לקהל תודה!".
איפה אתן עורכות את ההקלטות?
תפים ,כמובן שגם לשם אנחנו מביאות איתנו את הגיטרות
"התחלנו כעת את ההקלטות לדיסק המקורי הראשון אצל קובי,
והחליל.
"המוזיקה מלווה אותנו לאורך כל הדרך .אנחנו גם לומדות הרבה חב"דניק מאלעד .הוא בעל תשובה ש'חוזר לדרך המלך' ,כדבריו,
תורה יחד ,כל חזרה מתחילה בלימוד 'הרב קוק' או כל משהו אחר ממש בימים אלה ,שזאת כבר הרפתקה בפני עצמה.
"בהקלטות את צריכה לבוא הכי מחוברת לעצמך ,להביא את
מזדמן .משם בעצם יוצאים הטקסטים .פותחות ספר והטקסט כבר
הנפש לתוך הטקסט .ודרך סיפורי הניסים והחיפוש העצמי שקובי
סוחף אותנו לשירים מן המקורות.
"לפעמים גם המפיק מצטרף לבית המדרש שהקמנו לנו בחדר בעצמו עובר אנחנו מצליחות להביא את עצמנו .גם המפיק שלנו
חוזר בתשובה ,כך שהם צמד חמד".
החזרות".
אתן רואות את הלהקה שלכן כעבודה לכל דבר?
"מבחינת מחוייבות זאת עבודה לכל דבר .אם לא אסתכל על
ושההורים יירגעו
זה כך תהיה מצידי פחות השקעה ,פחות אימון ,פחות התמסרות
טוטלית .אותו דבר לגבי עמידה בזמנים .אבל מבחינת הנפש ,זאת
יש לך סיפור מוזר שקרה במהלך הופעה?
"כמובן" ,צוחקת ספיר במבוכה" ,לקראת ההופעה האחרונה היו הנאה עצומה גם מהתהליך וגם מהתוצר.
"אני למעשה מתעסקת עם התחביב של חיי! התגמול הוא לא
תרחישים מוזרים למדי לבנות .הכנרית עשתה החלקה רצינית על
המרפק ,חטפה זעזוע מוח קל ונאלצה לעלות לבמה עם תחבו־ הכסף ,אלא הסיפוק שיש לי דרך להוציא מעצמי את היכולות ,את
שת על היד .וזאת היד שאיתה היא מנגנת! אני איבדתי את הקול הכישרון ,את הרצון לשיר ולפרוק החוצה ,לממש את עצמי!
לחלוטין באותו בוקר ,לאחר שהתחשמלתי בבית כמה דקות לפני "סוף סוף יש לי דרך להרגיע את ההורים שלי,
שיצאתי.
"אמרתי לעצמי שזה יותר מדי עין הרע  -כל אחת קיבלה מום שכל הזמן מתלוננים 'לכי תפתחי את עצמך ,עשי
באיבר הכי חשוב להופעה שלה ,זה לא סתם ...אולי הקב"ה רומז לנו עם הקול שלך משהו' .אז הנה ,אני עושה! ועוד
מלמעלה שמומלץ לא להופיע היום ,שזה לא ייגמר בטוב.
איזה עושה".
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לאטמה
מנצחת

פרודיה ימנית? יש חיה כזאת  -באתר "לאטמה"  -והיא בועטת וסוחפת מיליוני צופים >>> "אנחנו השופר של מי שמתעצבן
על מה שקורה" ,מסביר נועם יעקובסון ,חבר צוות המדור הסאטירי 'מהדורת השבט' באתר ,ומבהיר :למרות שרוב אנשי
התקשורת שמאלנים ,אנחנו לא נגד התקשורת
מאת נתי זנבר
| הידיעות של אריאלה

אתר האינטרנט
הסאטירי "לאטר
מה" הוא הזוכה
הגדול בטקס חלוקת
פרסי אגודת "זכות
הציבור לדעת".
"האתר נחשב לפורץ דרך בתחום.
הוא הצליח להיכנס לתודעת הציבור
בעקבות קליפ שהופק כתגובה למשט
הטורקי" ,נימקו השופטים את בחירתם,
בטקס שנערך ב־ 20בפברואר .2011
מדובר בהישג משמעותי לאתר
הצעיר ,שיצא לאוויר העולם בדצמבר
 2008ועוסק בסאטירה וביקורת התקש

יעקובסון.
אנחנו השופר
אלה
אלה
כלכל
שלשל
על
שמתעצבנים
שמתעצבנים"

שורת מנקודת מבט ימנית .בין היתר,
האתר מפרסם ביקורות על כלי הת־
קשורת בישראל ,ומפיק קטעי וידיאו
סאטיריים.
"הקליפ על המשט חיזק אנשים בר־
חבי העולם ותרם ליכולת ההסברה",
אומר נועם יעקובסון ,שחקן מרכזי
בצוות המדור הסאטירי של לאטמה.
יעקובסון ,35 ,מוזיקאי תושב גבעתיים,
נשוי ואב לילד ,הצטרף לאתר זמן קצר
לאחר הקמתו .בקליפים הוא מציג את
הדמויות השמאלניות בצורה אירונית.
נועם ,ברכות על הזכייה!
"תודה רבה .בשבילנו זה היה רגע של
התעלות נפש .אני מקווה שזה גם יקפיץ
אותנו קדימה ,ויביא את המסר שלנו
בצורה יעילה יותר אל הציבור".
ומה המסר?
"הרעה החולה של התקשורת היא
הלקאה עצמית .לתקשורת יש נטיות
שמאלניות חזקות ,היא מעבירה ביקו־
רת קשה על המדיניות הישראלית .אנ־
חנו רוצים לזקוף את ראשם של היש־
ראלים ,לייצר תקשורת חיובית ולהציג
סאטירה פטריוטית".

 20אלף צופים לקליפ
לקחתם על עצמכם משימה קשה.
כמה אנשים שותפים לה?
"צוות האתר מונה  14אנשים ,בהן
שתי נשים .אחת מהן היא קרוליין גליק,
שהקימה את האתר והיא היום עורכת
המגזין שלו.
"זהו אתר של חדשות ,כתבות והב־
עת דעות .במדור הסאטירי' ,מהדורת
השבט' ,יש קליפים המציגים מהדורת
חדשות פיקטיבית .במהדורה מופיעות
דמויות מוכרות ,בדרך כלל מהצד הש־
מאלי של המפה ,בצורה אירונית .ישנם
שלושה שחקנים ב'מהדורת השבט',
ואני אחד מהם".
מהו מספר הצופים הממוצע
במהדורה?
"קשה לדבר על ממוצע.
על פי המונה של יוטיוב,
רוב הקליפים מגי־
עים לכעשרים אלף
צופים ,אך יש כאלה
למספר
שמגיעים
גדול בהרבה .אחד הק־
ליפים המוצלחים
ביותר היה על
המשט הטור־
קי .גם העי־
תוי קובע
הרבה.
"זה היה
אולי אמצ־

עי ההסברה החיובי הראשון מיד לאחר
האירוע .הוא חיזק אנשים ברחבי העו־
לם ,בכך שהוא נתן בידם כלי להציג את
ישראל באופן חיובי .מיליונים צפו בו".
אתם קוראים תיגר על התקשורת
הישראלית?
"בשום אופן לא .אנחנו לא נגד הת־
קשורת ,אנחנו בעד ביקורת על הת־
קשורת .הסיסמה של האתר היא 'למה
שתתעצבן לבד' .אנחנו השופר של כל
אלה שמתעצבנים על מה שקורה.
"אני לא חושב שלאטמה יכולה לה־
ציג אלטרנטיבה למדיה הקיימת .היא
רק מציבה לציבור מראה .היום יש בת־
קשורת נטייה חזקה שמאלה ,אין איזון
בהבעת דעות .אנחנו רוצים להחזיר את
האיזון ומציגים תמונה שונה".
אתם מצליחים לשנות במשהו את
הלך הרוחות בישראל?
"מוקדם מדי לענות על כך .אנחנו
בתחילת הדרך ,אבל כבר עכשיו ,על פי
מספר התגובות ,אנחנו יודעים שפעו־
לותינו מניבות הד חיובי".
מה גורם לאותו חוסר איזון בתקר
שורת?
"בעבר מגיש חדשות היה חייב להיות
נייטרלי .היום כל מגיש הוא פובליצי־
סט ,שמשלב בחדשות את דעותיו .זה
בולט במיוחד בהבעת עמדה פוליטית.
רוב אנשי התקשורת נמצאים בשמאל
של המפה הפוליטית ,וזה גורם לחוסר
איזון".
ואיך מתקנים אותו?
"עובדים בלאטמה .אני שם ,כי אני
מאמין שזה נכון .אני חושב שהאתר
כבר משפיע .אנשי התקשורת לא פו־
חדים מאיתנו ,אך הם מכירים אותנו,
ואני מאמין שאנחנו מתחילים לכרסם
בדעות של חלק מהם".

אידיאולוגיה סאטירית
את ההצעה להצטרף לצוות האתר
קיבל יעקובסון במקום בלתי צפוי.
"זהו צירוף מקרים מעניין" ,הוא
מספר" .למדתי מוזיקה ב'רימון' ,ואני
בעל תואר במוזיקה מאוניברסיטת בר
אילן .למחייתי ,ניגנתי ,בין השאר בח־
תונות .פעם הופעתי בחתונה של שלמה
בלס ,מנהל אתר לאטמה ,ובסיום הח־
תונה הוא הציע לי להצטרף לצוות.
"גם היום אני ממשיך לנגן בלהקת
החתונות 'עניין אחר' ,ושוקד כעת על
הוצאת שני דיסקים ,אחד של הלהקה
ואחד אישי".
העבודה באתר היא מקור פרנסה
עבורך ,או שהיא נעשית רק מתוך
אידיאולוגיה?
"לא אכחיש ,אני מתפרנס מהאתר.

היום המצב הכלכלי של לאטמה הוא
טוב ,אך בתחילת הדרך חלק מהעבו־
דה היה בהתנדבות .אני מוכרח להגיד
שאני עובד גם מתוך אידיאולוגיה ,אך
לאו דווקא פוליטית.
"אני מאמין בסאטירה .אני בעד
הבעת דעות בכל גוני הקשת הפולי־
טית .זה שהיום הסאטירה שלנו נוטה
ימינה ,זה בגלל שאנחנו משלימים את
החלל החסר .כשתהיה אידיליה ,אשמח
להציג את שני הצדדים".
מה היית עושה אם היו מציעים לך
לעבוד ב"ארץ נהדרת"?
"אם יהיה לי זמן ,למה לא? אנחנו לא
אויבים .אבל קודם שירימו לי טלפון.
דבר אחד ברור :אם מציעים לי לעבוד
שם ,אני מיד מזמין את התסריטאי שלנו
להצטרף".
לפעמים נראה לי שב"מהדור
רת השבט" אתם מתיימרים להיות
ה"ארץ נהדרת" של האינטרנט.
"לא חשבתי על זה .אנחנו מתיימרים
להיות רק עצמנו .בקרוב נגיע למגזין
המאה של 'מהדורת השבט' ,וכל עוד
אנחנו מצליחים בכך ,אין לי סיבה לפ־
זול לאחרים".
אתה מנסה להציג כל הזמן
נייטרליות .האם אתה יכול לומר שזה
גם הערך שמייצג את עורכת האתר?
"קרוליין גליק היא עיתונאית בג'־
רוזלם פוסט .היא מקצוענית ,למרות
שהיא גם פובליציסטית ימנית מובה־
קת .רוב הכתבים שלנו גם הם ימניים.
אנחנו בעד הבעת דעות חופשית ,אבל
במצב הקיים אנחנו בלית ברירה מבצ־
עים אפליה מתקנת".
איך תסביר את פעילותו של טל
גלעד ,שבעבר היה תסריטאי של
התוכנית "זהו זה"?
"טל הוא דוגמא מצויינת .בנוסף ל'־
זהו זה' הוא כתב תכנים לתוכניות של
אלי יצפאן ושל אדיר מילר.
"כשהוא ניסה לתת נופך מעט ימני
לסאטירות שכתב ,סתמו את פיו .מעו־
לם לא אמרו לו זאת במפורש ,אלא טענו
שהתוכן אינו מצחיק דיו .היום הוא חו־
פשי בלאטמה להביע את דעותיו".
מאיפה אתם משיגים את המימון?
מפירסום?
"לא .האתר שלנו נקי מפרסומים.
אנחנו מתקיימים מתרומות שמגיעות
בעיקר מארצות הברית .אנחנו לא 'ארץ
נהדרת' עם תקציבי ענק ,אצלנו מסת־
פקים במועט.
"הצילומים של לאטמה נערכים במ־
קלט בפתח תקווה .אנחנו חיים בתקופת
המחתרת ,אבל יבואו עוד ימים טובים
מאלה".

"אין דבר כזה שאתה
יושב ונוחת עליך
פתאום חצי רומן"

אלי עמיר פותח את הפה >>> על אפליה" :ככל שהמדינה מוקפת בתחושת דה־לגיטימציה ,ככה הפחדים הפנימיים גוברים ואיתם
הבידול מהאחר הערבי" >>> על שוק הספרים" :מחיר של ספר צריך להיות כזה שיכבד אותו ואת מי שעומד מאחוריו"

המגירות של החיים שלו".
הספר ממלא את הצופה אופטימיות וציר
פייה לעתיד .מדוע בחרת לסיים אותו כמו
שסיימת?
“אני חושב שהסוף פתוח ,האופטימיות היא
בעצם העובדה שהדמויות עושות חשבון נפש
שמחייב אותן אחר כך לפעולה והסקת מסקנות.
הסוף הוא רק התחלת הסיפור”.
ידעת איך הספר יסתיים כשכתבת?
"לא .זו הייתה הפתעה גם בשבילי".

מאת רעות יצחק
| הידיעות של אריאלה

הבניין שבו נקבעה הפגיר
שה עם הסופר אלי עמיר
צופה אל הנוף האורבני של
תל־אביב .מהקומה ה־11
אפשר לראות גם את הים,
רחוק ושקט .גם גדול הציניר
קנים לא יכול להישאר אדיש למראה כזה.
שם ,במשרד הקטן והנעים שלו ,עוסק עמיר
בענייניו ,ומצליח לשמור על ענווה לא אופיינית
לאדם מסוגו .רק לפני ארבעה חודשים יצא ספרו
החדש" ,מה שנשאר" ,ומיד התברג בין חמשת
המובילים ברשימות רבי המכר.
בספר החדש אתה כותב על אהבה .אם
היית יכול לתאר במשפט אחד את הרגע של
ההתאהבות ,מה היית אומר?
"אני חושב שזה היפנוט .פתאום אלומ

מה של אור מתמקדת באישה שאתה
רואה ,והיא מקרינה עליך וכובשת
אותך ,לוכדת אותך .בכל מקום שא־
תה נע בו האלומה הזו מקיפה אותך.

"לרוב לא מודעים להיפנוט הזה .רק אחר כך,
כשמשחזרים ,אתה הופך להיות מודע .כמו שקורה
לדניאל ,הגיבור ,עם אביגיל .מהרגע הראשון היא
לא מניחה לו .הלב שלו ,הראש שלו ,כולו עסוק בה.
הוא יודע רק שהוא מאוד רוצה לראות אותה עוד
פעם ,הוא עוד לא אומר לעצמו 'התאהבתי בה'".
עד כמה אתה מכניס את עצמך לתוך הסיפור
כשאתה כותב?
"סופר צריך להזדהות עם מה שהוא כותב,
להיכנס מתחת לעור של הדמות שלו ,לחיות את
הדמות שהוא כותב עליה ,בין אם היא אישה ובין
אם היא גבר .זה בעצם הסוד .זה ממש כמו שחקן
שנכנס לדמות .זה המפתח".
אתה מאמין שאהבה יכולה להחזיק חיים
שלמים?
“במקרים נדירים .האהבה היא כמו גלי הים ,יש
עליות וירידות .באותן עוצמות של ההתאהבות
היא לא תתקיים יותר.
"תהליך ההתאהבות הוא תהליך של היפנוט
עמוק ,ואחריו עוברים לשלב של האהבה שהוא
מאוזן .אבל גם לשמור על האהבה לאורך זמן זה
אומנות גדולה וזה נס”.

השראה היא עבודה קשה
חמש שנים עברו מאז פירסם עמיר את ספרו
האחרון" ,יסמין" .כשהוא נשאל על הדברים שמ־
ספקים לו השראה ,הוא מסביר איך עיניים של
סופר מתבוננות על העולם ושואבות ממנו רסי־
סים של מוזה.

"השראה מגיעה כמעט מכל דבר יפה,
מרגש ,כואב או משמח .אבל בעיקר
זה קורה דרך עבודה קשה .לשבת יום

יום ,שעות ארוכות ,להתמודד עם כל מילה,
עם כל משפט ,עם כל פיסקה ,עם כל אפיזודה.
"אין דבר כזה שאתה יושב ונוחת עליך פתאום
חצי רומן או רומן שלם .יש רגעים של חסד ,שבהם
אתה שוכח את עצמך ,והסיפור זורם יותר קל".

לשלב את הערבים

עמיר" .סופר צריך להיכנס מתחת לעור של הדמות"

מי הסופר האהוב עליך?
"אין אחד .הטעם מתחלף עם השנים .אני משת־
דל להאזין לקול הפנימי שלי ,ולא להיות מושפע
ממישהו .יש בי ממספר הסיפורים המסורתי של
המזרח .אולי ירשתי את זה מסבי ,מאבי ,מאמי.
בבית חונכתי דרך סיפור סיפורים".
הסופר הצרפתי ,גוסטאב פלובר ,טען כי יש
לזקק כל מילה ומשפט כך שיהיו המדוייקים
והמובחרים ביותר .האם גם אתה נוהג כך?
“אני משתדל מאוד לדייק במה שאני רוצה
לומר ,לכן אני כותב כל כך הרבה טיוטות .יש
קושי לתרגם את הרגש והסיטואציות למילים .כל
הזמן אתה משתדל להעביר את הניואנסים בכל
דיאלוג ובכל שיח”.
ודברים נופלים בדרך?
"בוודאי .בספר האחרון נפלו  80עמוד

דים שכתבתי ,ובסוף החלטתי שהם
לא משרתים את הרומן .השקעתי
בהם עבודה של מינימום שנה".

מהו הספר שלך שאתה הכי אוהב?
"שאלה קשה .אני חושב ש'מפריח היונים' .כת־
בתי בו את הדף האחרון של יהדות עיראק טרם
עלייתה ארצה ורגע אחרי העלייה.
"הייתה לי הזכות לכתוב רומן היסטורי ,שמתאר
את שנות ה־ 40וה־ ,50ואת דרכה של הקהילה
היהודית העתיקה ביותר בתבל עד חיסולה.
"זה היה האתגר הספרותי הכי גדול שלקחתי
על עצמי .אני עליתי מעיראק כנער בן  12וחצי,
וכתבתי על האבות של הקהילה ומה קרה להם".

מחכה לחוק הצרפתי
 13שבועות ברצף מככב ספרו החדש של עמיר
ברשימות רבי המכר ,ולמרות זאת יש לו הרבה
ביקורת על שוק הספרים בארץ .בעיניו ,חלה
הידרדרות ביחס לספרים ולסופרים ,והמודעות

התרבותית של החברה נמצאת בסכנה.
הוא מייחל לשינוי שיכול להביא החוק הצרפ־
תי ,המציע למכור ספרים במחיר המקורי שלהם,
במשך השנה הראשונה לאחר הוצאתם לאור.
“מצבה של הספרות בארץ רע .נשחק ערך
הספר ,שהפך למוצר .אני חושב שנשחק גם מעמדו
של הסופר .זהו מעמד שיש בו ערך מוסף.
“אני לא בטוח שהספרים הכי טובים נמכרים
במבצעים .הכמות העצומה של ספרות מתורגמת
דחקה את הספרות הישראלית הערכית ,שמעצ־
בת זהות ,הצידה”.
מה דעתך בנוגע לחוק הצרפתי?
"אני בעד .בשנה הראשונה הספר נמכר במחיר
שנקבע לו מראש ,ורק בשנה השנייה המבצעים
יתחילו .החוק בא להשיג תגמול מינימלי לסו־
פרים ולהוצאות הספרים ,כדי לקיים אותם .הוא
יכבד את הספרות העברית.
"יושב סופר חמש שנים ,ומאחוריו מערכת
שלמה ששוקדת על ספרו .אלה נכסי רוח .לכן
מחיר של ספר צריך להיות כזה שיכבד אותו ואת
מי שעומד מאחוריו".
לו יכולת לשנות רגע במהלך חייך ,היית
עושה את זה?
"בטח שהייתי משנה .בספרות אתה כותב המון
טיוטות .בחיים אתה כותב ישר על נקי ,ואי אפשר
למחוק.
"כל החלטה היא חד־פעמית ,לכן הרבה דברים
שאנחנו עושים הם די מקריים ,כמו קריירה או
בחירת מסלול לימודים באוניברסיטה .ולפעמים
אתה מרגיש שבחרת מסלול לא נכון ואתה משנה
אותו .אבל לכמה אנשים יש את האומץ לשנות?
"הספר שלי קורא לחשיבה כזו .תעשה הפסקה.
תעשה חשבון נפש .תשאל את עצמך לאן אתה
הולך ,מה אתה עושה ,כמו שעושה הגיבור ,דניאל,
עם אשתו ,חבריו ואהובתו הישנה .הוא מתייסר כי
זו ההזדמנות הראשונה שניתנה לו לאוורר את כל

בין הכובעים השונים שהוא חובש ,עמיר ()74
מתפקד גם כפעיל פוליטי .הוא מגיש עם גאולה
כהן תוכנית רדיו שבועית ,העוסקת בעינייני
אקטואליה ,ודואג לקדם את נושא השוויון בין
ערבים ליהודים.
לדבריו ,אפשר להגיע ליחסי כבוד הדדיים שי־
שרתו את שני הצדדים בעתיד.
האם אתה מסכים שאמנות ,ספרות ופוליטיר
קה יהיו תמיד מחוברות?
"לא בהכרח .לא כולם אנשים פוליטיים .הקבו־
צה של האמנים שחתמו על העצומה נגד הופעות
באריאל לא מחוייבת לשום דבר .זו מחאה מי־
לולית ,זה לא לקום ולעשות צעד .לא כמו לקום
ולהיכנס למטבח ולקלוף בצל ,לנקות עגבניות
ולבשל.
"הם לא הקדישו מזמנם ,מרצם ומהאנרגיות
שלהם כלום .זו לא מעורבות פוליטית .יש פה
אולי בין חמישה לשבעה סופרים פעילים ,כמו
עמוס עוז ,א.ב .יהושע ,גרוסמן ואני".
מה עמדתך בנוגע לגזענות ולשסע העדתי
בחברה?
"אנחנו מגזימים בשימוש במילה גזענות .דעות
קדומות בחברת מהגרים הן לחם ומלח .מה שמ־
טריד אותי הוא הדעות וההפגנות נגד ערביי יש־
ראל ,שהם אזרחי המדינה ,ומכתב הרבנים שראוי
לכל גינוי.
"אלו טעויות פטאליות .זו אינה גזענות .זה יותר
פחד מהזר .ככל שהמדינה מוקפת בתחושת הגטו
והדה־לגיטימציה ,ככה הפחדים הפנימיים גוברים
ואיתם הבידול מהאחר .והאחר הוא הערבי.

"אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ
כדי שהאזרחים הערבים ירגי־
שו בנוח במדינה .שלא ירצו לע־
בור למדינה פלסטינית לכשתקום.
האינטרס שלנו הוא ליצור איתם
מערכת יחסים טובה ,הם מי־
ליון אנשים ורבע .זה לא  30אלף".

האם אתה מצפה ש"מה שנשאר" יהפוך
לאבן דרך בתרבות הישראלית כמו "תרנגול
כפרות"?
"קשה לדעת איך ספר יתקבל .קיבלתי השבוע
תגובות מצעירים בני 20־ ,30והתגובות היו נלהב
בות .סיפור האהבה ,עם כל הייסורים שבו ,מצא
חן בעיניהם.
"קבוצות גיל מבוגרות יותר מתחברות דווקא
לאלמנט של חשבון הנפש בסיפור .כל קבוצה מו־
צאת משהו אחר במה שאתה כותב .אבל מה יהיה
עם הספר בעתיד ,קשה לדעת".

מרץ  | 2011הידיעות של אריאלה | 23

 | 22הידיעות של אריאלה | מרץ 2011

ניסיתי להבין

רוצה לומר

חבר'ה קדישא

למה הם לא
מדברים איתי
בערבית

השבוע הייתי בהלוויה אחת ובשתי אזכרות .נשמע כמו
פתיחה לבדיחה שחורה גרועה .אבל הלוואי שהיה מדובר
בבדיחה.
הלוויה היא מסוג האירועים ,שאין להם הכנה מראש .לא מב־
חינה ארגונית ,ובוודאי שלא נפשית .לחתונה ,למשל ,אתה מקבל
הזמנות חודש מראש ,רשאי לאשר נוכחות ,הולך לקנות מתנה
יוקרתית או למשוך מזומן שמן בכספומט.
את יושבת שעות על גבי שעות במספרה ,עוברת למחלקת איפור
ומסמנת ביומן מספיק זמן מראש לשריין את חמישי בערב.
בבר מצווה ,בעל השמחה מתאמן על הקריאה בתורה כמעט
חצי שנה מראש ,רוכש תפילין ,מבקר בכותל ומייחל בציפייה,
שקולו העורב לאוזן ישתנה עד המאורע.
אפילו לקראת ברית מילה יש שבוע התארגנות והכנות מרגע
הלידה .זמן לסגור אולם ,להזמין מוהל ,להלביש את העולל
החדש בקולקציה חדשה ,ולעדכן את כל המוזמנים להתייצב
בתאריך המיוחל.
אבל בהלוויה ,הכל פתאומי .אין הכנות .אין כוננות .אין זמן
לקלוט או לעכל .אין להקה או ריקודים .אין חיוכים ומתנות .יש
רק דממה ,דממת מוות ,שאף פעם לא מבשרת טובות.
אבל מה ,דווקא למקומות כאלה מגיעים אנשים בכמויות
אדירות .הם חשים שליחות בלתי מוסברת ,מעין דחף ללא
תמורה ,חובה להתייצב בבית העלמין  -ללוות את החבר בדר־
כו האחרונה ,להיות שם ולתמוך בקרוביו ,כאשר באוויר עומד
ריחו של הסוף.
לפעמים ,אנשים משקיעים שלוש שעות נסיעה לכל כיוון,
כדי להיות נוכחים שם .הם מגיעים לנחם ,אפילו שלא הת־
ראו עם המת שנים אחדות או עשרות .מבטלים ברגע האחרון
ישיבת עבודה דחופה ,או טיול שתוכנן שבועיים לפני.
ואין עוגה או זיקוקים ,אין בלונים או ליצנים .יש רק רצון
חזק להשתתף בצערו של האחר ,לחלוק עימו את הנחמה ,את
הכאב .איש איש בדרכו שלו.
יצאתי מאותו שבוע מטלטל של לוויה ושתי אזכרות,
כאשר אני מצוידת בתחושת נתינה ובפרופורציות חיים אח־
רות (כזאת אני ,דורשת הבנה ,מסר וסיבה לכל דבר .)...וכן,
יצאתי גם בלא מעט עצבות .אך בעיקר הבנתי מהי ערכה של
חברות ,איזה כוח טמון בידידות קרובה ,כמה עומק מסתתר
מאחורי כל קשר ,עד כמה נפש נקשרת בנפש אחרת.
ותהיתי ,ביני לבין עצמי ,למה דווקא בזמנים כואבים
שכאלה ,אי שם בין הקברים ,התחושה הזאת חזקה מתמיד?

"גם הסטודנטים הערבים שלומדים איתי בכלל לא ידעו שאני מהמגזר" ,אומרת סחר כיתני >>> "אני
מרגישה ישראלית לכל דבר ,וגם הם דיברו איתי בעברית >>> אולי בגלל הלבוש ,השפה ,אולי גם המראה
>>> עד שלא זרקתי להם משפט ,הם לא האמינו לי" >>> פשוט מאוד :בדואית ישראלית
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סחר כיתני ,23 ,היא סטודנטית למינהל מערכ
כות בריאות ,היא עשתה שירות לאומי ,היא
גרה כעת בברקן ולומדת באריאל ,היא חשה
כישראלית ,והיא נולדה וגדלה בכפר הבדואי
מנשייה שבצפון ,בת בכורה ואחות לשישה
אחים ואחיות ,במשפחה חמה ואוהבת.
הכל דבש? לא ממש!
"היינו משפחה מאוד שמחה ומלוכדת" ,מספרת סחר" .תמיד עזרנו
אחד לשני .הייתי כמו חברה טובה של ההורים שלי ,יושבת ומקשיבה
להם .וגם להיפך.
"אבל יום אחד אבא שלי ,שהיה קבלן בנייה ,נפגע בתאונת עבודת
קשה .הפציעה אילצה אותו לשכב במיטה תקופה ארוכה".
תחושות התיסכול וחוסר האונים שלו העכירו את מצב הרוח בבית.
מריבות ,שעד אותו זמן לא היו קיימות ,החלו להתעורר.
"אבא הפך לאדם מאוד עצבני ודיכאוני ,וזה השפיע על כולנו,
אז רוב היום הסתגרתי בחדר .לא רציתי לשמוע אף אחד ,ובטח שלא
לראות אף אחד".
אבל עם הזמן סחר הבינה ,כי בתור הבכורה לשישה אחים ואחיות
עליה לקחת את העניינים לידיים .היא החלה לעבוד במספר מקומות
במקביל ,כדי לעזור בפרנסת המשפחה" .אמא שלי נתנה שיעורים
פרטיים לילדים בכפר ,אבל לא הרוויחה הרבה כסף ,והכסף של הבי־
טוח הלאומי לא הספיק .לא הייתה לי ברירה ,הייתי חייבת לעזור.

"עבדתי כל יום ,כל היום ,ובלי שההורים ידעו ,שי־
למתי את כל התשלומים של הבית שהגיעו בדואר.

במקביל ,ישבתי עם האחים שלי והסברתי להם שהם חייבים להסתכל
קדימה ולא להתייאש".

אחריי לשירות לאומי
כשהגיעה לגיל  18החליטה סחר להתנדב לשירות לאומי במד"א.
היא שירתה במשך שנתיים כחובשת באזור הגלבוע ,וגם לאחר ה"ש־
חרור" המשיכה להתנדב שם ,ללא שכר .רק לפני שנה היא נאלצה
לעזוב ,בגלל הלימודים.
את הבחורה הראשונה מהכפר שעשתה שירות לאומי .למה
התנדבת?
"כל החיים שלי גרתי בארץ .הגיע הזמן שלי לתת משהו למדינה,
כמו שהיא נתנה לי".
וכיצד הגיבו בכפר?
"המשפחה שלי מאוד תמכה .הם גאים בי על מה שעשיתי .אחרי
שאני התנדבתי ,זה גרם לעוד הרבה בנות מהכפר להתנדב".

מתוך  200בנות בקורס של מד"א ,היית הערבייה היחידה.
איך הרגשת?
"ביום הראשון בכיתי המון .היו לי הרבה חששות איך יקבלו אותי.
ישבתי לבד ,לא היתה לי שם שום חברה וגם לא ראיתי את עצמי
מתחברת.
"באחת ההפסקות ניגשה אלי המדריכה ,וניסתה להבין מה יש לי,
ולמה אני לא מפסיקה לבכות .הסברתי לה שאני קצת מפחדת לחיות
עם בנות שאני לא מכירה ,ושהן גם לא מהמגזר שלי .היא הבטיחה לי
שהכל יסתדר תוך כמה ימים ,וארגיש אחת מכולן  -וכך בדיוק היה.
"הקורס היה ממש קשה .הייתי צריכה ללמוד ולהשקיע המון ,כי
בסוף יש מבחנים ,ולא קל לשלב הכל כשאת מרגישה לבד ,בלי חב־
רים .אבל בסוף נהניתי מאוד ,זו חוויה שאני לעולם לא אשכח".
למה התנדבת דווקא במד"א?
"אהבתי את זה שאנשים נותנים מעצמם כדי להציל אחרים .אני
אוהבת לעזור לאנשים .אני מסוגלת להוציא אוכל מהפה שלי ולתת
למישהו אחר.
"כבר נפגעתי מזה .היה לי חבר מהמגזר במשך שש שנים ,מבו־
גר ממני בארבע שנים .כשהייתי בתיכון ,הוא התחיל ללמוד
באוניברסיטה .היו לו בעיות כלכליות ,הלוויתי לו סכומי כסף גדו־
לים ועזרתי לו בכל דבר ,יותר ממה שיכולתי .ממש החסרתי מעצמי
כדי לעזור לו".
"מצד שני רבנו הרבה ,עד שאמא שלי כבר לא הירשתה לי להת־
ראות איתו .היא טענה שהוא לא ראוי לי.
"בכל זאת שיקרתי לה ונפגשנו ,אבל כשהגלגל התהפך ,ואבא שלי
נפצע  -הוא לא היה שם בשבילי .כשהייתי חייבת כסף ,ביקשתי ממנו
שיחזיר לי חלק מהסכום שהלוויתי לו ,והוא קבע איתי – אבל לא
הגיע .יותר גרוע ,הוא סינן את שיחות הטלפון שלי".
איך חסכת את הכסף ללימודים?
"עבדתי הרבה .עשיתי 'מועדפת' בתחנת דלק .כל יום ,מראשון עד
שישי ,הייתי אחראית משמרת .במקביל ליוויתי טיולים בתור חוב־
שת ,ובסופי שבוע עבדתי בחנות בקיבוץ יפעת .במשך שנה שלמה
לא היה לי חופש .הפעם הראשונה שהרשיתי לעצמי לקחת יום היתה
לפני תחילת הלימודים.
המשכורות שלי היו מאוד יפות ,אבל לא חסכתי שקל .עזרתי בבית
בכל מה שיכולתי .הייתי עושה על חשבוני קניות וכל מה שצריך".

עדיין בודדה
עוד לפני שסחר התחילה ללמוד באריאל ,היא ביקרה באזור כמה
פעמים .כששאלתי מדוע הגיעה ללמוד דווקא כאן ,היא מייד ענתה:
בגלל השקט .זה בדיוק המקום שהיא חיפשה ללמוד ולחיות בו ,עם
הרוגע שחסר לה בשנים האחרונות.
אך גם כאן היא נאלצת להתמודד עם קשיים.

כאחות בכורה ,לא הרגשת שאת נור
טשת את אחייך הקטנים?
"בטח שכן .היתה לי הרגשה מאוד רעה.
סבלתי בימים הראשונים .כשהגעתי לא־
ריאל חייכתי לכולם ואמרתי שלום ,אבל
בפנים היו לי דמעות .דיברתי עם ההורים
והאחים שלי כמעט כל יום ,והשתדלתי
לחזור פעם בשבוע או מקסימום שבו־
עיים הביתה .חשבתי שאני בורחת למקום
שיהיה לי יותר קל ,אבל זה לא קרה.

שני שמרלר

רוצה לומר

ד"ש ממרפי

"הרבה פעמים אני מרגישה בו־
דדה .אחת הסיבות שאני עוב־
דת הרבה ,חוץ מהכסף ,זה כדי
לברוח מתחושות הבדידות.

"בשנה הראשונה ,לדוגמא ,היה לי
משבר .גרתי עם בחורה מהקריות ,שתינו לבד בחדר של ארבע .ואז
היה איזה סיפור ,והעבירו אותנו בגלל משלחת שהגיעה מחו"ל .החדר
החדש שקיבלנו ,עם עוד שתי שותפות ,היה מזוהם ומטונף ,ממש אי
אפשר היה לחיות שם.
"מצאתי את עצמי מבקשת טובות מאנשים ,שישמרו לי את האוכל
אצלם .אפילו ישנתי בקרוואן אצל בנות שלומדות איתי .והן בכלל
לא חברות שלי .רק בסוף ,אחרי שהתעקשתי ורבתי ,קיבלתי חדר
אחר".
וכיום ,איך הקשר שלך עם המשפחה?
"אנחנו מדברים בטלפון ,אבל לא כמו פעם.
ואני בקושי רואה את ההורים והאחים שלי .אני חוז

זרת לצפון כל שלושה חודשים ,אפילו יותר .הפעם

האחרונה היתה לפני חצי שנה .זה קשה ,אבל אני גרה לבד
וצריכה לכלכל את עצמי ,לדאוג לעצמי ,לשלם שכר לימוד ושכר
דירה.
"אז נכון ,יש לי הרבה חברים באריאל ,אני מקבלת עזרה ומלגות,
אבל זה בהחלט לא מספיק .אני חייבת לעבוד ,ואין לי כמעט זמן
לחזור לצפון".
את עובדת שבעה ימים בשבוע .כיצד את מצליחה ללמוד?
"אני עובדת הרבה ,כל יום מהבוקר עד הערב ,ולפעמים גם עושה
משמרות כפולות .ממש קשה ללמוד עם כל העומס הזה ,אבל אני
נעזרת בסטודנטים אחרים ,ולפני המבחנים אני משלימה את מה
שחסר לי.
"אין מה לעשות ,זה לא שיש לי ברירה .ההורים שלי צריכים לפ־
רנס עוד חמישה ילדים ,אז אני דואגת לעצמי".

סחר .לא מרשה לעצמי לקחת חופש

מה עוד ,מלבד הפן הכלכלי?
"לפני כמה זמן הייתי בבית חולים ,כי היתה לי אלרגיה קשה
בעיניים .אף אחד לא היה איתי שם .הייתי לבד .גם להורים שלי לא
סיפרתי ,כי לא רציתי שידאגו לי".
אמרת שיש לך כאן הרבה חברים .זה נובע מרצון למלא את
החלל של המשפחה?
"כן ,החברים שיש לי כאן עזרו לי מאוד בתקופות קשות .הם
תמכו ועודדו ,כמו שגם אני עזרתי להם לא פעם .אני מרגישה שה־
חברים פה הם כמו משפחה בשבילי .יותר מזה ,הבוסים שלי בעבו־
דה הם מבחינתי כמו ההורים שלי .הם עוזרים לי כשאני צריכה .אני
אפילו גרה אצלם היום בברקן ,ביחידה שהם משכירים".
קרה שנשברת ,ורצית לעזוב הכל ולחזור הביתה?
"זה קרה לי כשהעבירו אותנו חדר .הרגשתי שהכל מתרסק לי
בין הידיים ,ואין לי כוח להתמודד עם זה .הייתי בדיכאון ובכיתי
המון .חזרתי כל יום הביתה ולא הגעתי לשיעורים.
"עד שבסוף החלטתי להילחם ,וקיבלתי את מה שרציתי".

אני לא מהג'יהאד
שאלתי אותה ,אם כצעירה ערבייה היא לא חששה לבוא ללמוד
באריאל ,מקום שיש בו כל כך הרבה דתיים ומתנחלים.
"קצת" ,היא מודה" .הפחידו אותי בהתחלה ,אבל זה לא באמת
נכון .יש לי פה הרבה חברים".
התעקשת לגור במעונות עם בנות יהודיות .למה?
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"רציתי להיטמע ולהיות עם אנשים שנראים לי כמוני מבחי־
נת האופי וההתנהגות .במגזר הערבי לא כולם יכולים לשתות,
לעשן ,לצאת ולהתלבש חשוף .אני גדלתי ככה ,וחיפשתי אווירה
כמו שהיתה לי בבית .הכפר שממנו באתי מאוד פתוח מהבחינה
הזאת".
קרה שדיברו בשיעור על בני מיעוטים באופן שפגע בך?

"היה לי קורס אחד במורשת ,וסטודנט אמר שע־
רבים הורגים את הילדים שלהם ואחר כך עו־
שים מסיבה וחוגגים .לא הבנתי למה הוא אמר את זה.

גדלתי במשפחה שמכבדת את כל העדות ,ונפגעתי באופן אישי.
זה נובע לדעתי מהג'יהאד ,שנתן רושם מוטעה לכולם ,גם
לערבים עצמם .אבל אני לא ג'יהאד .לא כל הערבים הם
מהג'יהאד".
כיצד את מגדירה את עצמך בחברה הישראלית?
"אני ישראלית לכל דבר .גם הסטודנטים הערבים שלומדים
איתי בכלל לא ידעו שאני מהמגזר .בכיתה גם הם דיברו איתי
בעברית .אולי בגלל הלבוש ,השפה .אולי גם המראה .הסתכלתי
עליהם ,וניסיתי להבין למה הם לא מדברים איתי בערבית .עד
שלא זרקתי להם משפט ,הם לא האמינו לי".
את חשה גאווה על הדרך שעשית?
"כשאסיים את התואר ואראה את החיוך האמיתי של ההורים
שלי ,ולא החיוך המזוייף של עכשיו ,אני אשמח .כרגע ,כל עוד
אני כמעט לא מגיעה הביתה ,הם לא שמחים מכל הלב".

ערבי ,אתיופי ומרוקאי ,יורדים במדרגות ...לא ,זאת
לא התחלה של בדיחה .בעצם ,זו התחלה של בדיחה
עצובה.
הכל התחיל ב־ 16בינואר ,היום האחרון של סמסטר א',
ושלושה ימים לפני המבחן הראשון באתיקה.
את תפקיד השעון המעורר החליפו מקדחה ופטיש,
אלוהים יודע כמה קילו .אלה עבדו במרץ בביתם של הש־
כנים מהקומה הראשונה ,שהחליטו שמספר החדרים בדירה
לא מספיק להם .באותו רגע התחלתי לעכל את העובדה,
שהולכת להיות תקופה לא פשוטה .הבנתי ,שהחפירות למ־
בחנים לא הולכות להיות היחידות בשטח.
את שלושת החברים הנ"ל פגשתי בחדר המדרגות ,כש־
חזרתי מהמכולת .כשראיתי את כמות שקי החול והמלט,
שהם מעבירים ממקום למקום ,כאב הראש רק הלך וגדל.
מה אומר לכם? קשה ללמוד ככה למבחנים ,כשבין פרויד
למיכאלאנג'לו ,הקדיחות מתחזקות וחלקי רהיטים מתעו־
פפים להם מעבר לחלון.
אם חשבתי ,שיותר גרוע לא יכול להיות ,אז בבוקר שלמ־
חרת המבחן הראשון התברר שטעיתי .מהבניין שממול נש־
מעו דפיקות פטיש נוספות ,והתברר שצינור הביוב שם הת־
פוצץ .מיטב האינסטלטורים של נתניה נקראו ,כדי לנסות
ולייבש את הביצה ,שלידה מי הירקון נראים כמו מי עדן.
בשלב הזה הגיעו מים עד נפש מבחינתי ,והחלטתי לחפש
מפלט אצל קרובי משפחה וחברים קרובים ,שבהזדמנות זו
אני גם רוצה להודות להם.
כעת אפשר לומר ,שהמבחנים מאחוריי ,והמסקנה שאליה
הגעתי בתקופה הזו היא ,שצריך לפתוח קורס בחוקי מרפי.
אין לי ספק ,שהוא היה מעלה לי את הממוצע.
מתן דויטש
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אומרים שהם פלסטינים שחיים במדינת ישראל,
חלק אומרים שהם ישראלים ,יש כאלה שרואים
את עצמם רק מוסלמים ,וכך הלאה .כשלצעירים
שלנו יהיו זהות והגדרה ברורות ,הם יהיו יותר
נחושים להצליח".
מה ההגדרה מבחינתך?
"אין הגדרה אידיאלית .גם למובילים ולמלומ־
דים בחברה הערבית אין הסכמה בנושא .ההגדרה
המובילה היא פלסטיני אזרח מדינת ישראל".
כמה בני נוער פעילים נכון להיום ב"אג'יר
אל"?
"יש לנו  180חניכים ,כולם מתחת לגיל ."18
מי מממן את הפעילות?
"העירייה הקציבה לנו בשנתיים האחרונות בין
 20ל־ 30אלף שקל בכל שנה .את כל השאר -
הרבה יותר מזה  -אנחנו מגייסים מתרומות".
"כאשר יש מצוקה והנורה האדומה נדלקת",
אומר עליוה וממשיך" ,ואין מי שייקח אחריות,
ברור שהבעיות מתעצמות ופוגעות בכל המגז־
רים .אנחנו לא בהישרדות ,אנחנו תושבים שווים
שצריכים לקבל זכויות.
"כל ראשי העיר שהיו לנו וכל ראשי הוועדות
הקרואות שמינו ללוד בשנים האחרונות (היום
נכהן בתפקיד ראש העיר הוותיק והמנוסה של
ראשון־לציון לשעבר ,מאיר ניצן ,ג.א ).מכירים
והכירו את הצורך לבנות ולקדם את המגזר הע־
רבי בלוד .למרות זאת אנחנו חיים תחת הזנחה
ארוכת שנים .מדובר בשכונות ללא תשתיות
מינימליות".
מהן הבעיות המהותיות של לוד?
"העיר מחולקת לשתיים :העיר העתיקה והעיר
החדשה .העיר העתיקה מאוכלסת רובה בערבים.
המדינה הזניחה את המקום כל השנים ,למרות
שהיא מדברת על שינוי האזור כבר  20שנה .לא
משנה מי ראש הממשלה  -עד היום לא קרה פה
משהו רציני.
"התושבים שגרים בשכונות היהודיות מקב־
לים שירותים יותר טובים .אנחנו נמצאים
קו ה
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"הכתובת הייתה ונשאר
רה על קיר אפור ומלוכלך.
וכשאין מי שיקרא את הכר
תובת ,היא הופכת לישות
עצמאית ,בועטת וחסרת
רחמים ,וכולם מפסידים
מזה" ,אומרת היבה ( ,)24ילידת לוד וסטודנר
טית שנה שנייה לקרימינולוגיה במרכז האוניר
ברסיטאי אריאל.
"ללוד לא מזרימים כספים מהמדינה ,אין בה
תשתיות ראויות ,אין פה עדיין ראש עיר שנבחר
בבחירות דמוקרטיות .בשכונה שלנו" ,אומרת
היבה" ,אין אפילו מתנ"ס .עשרה מטרים לידינו,
נמצאת שכונת 'גני אביב' היהודית .זאת שכונה
יפה ,מטופחת ,עם תשתיות טובות.
"לנוער בשכונות הערביות אין יותר מדי מה
לעשות בשעות אחר הצהריים ,אז באופן טבעי
הם משועממים ומתוסכלים ,וזאת נוסחה מבטיחה
לפשיעה.
"הרבה גורמים משפיעים על העיר :המשת"־
פים שחיים כאן ,אנחנו הערבים תושבי המדינה,
סודנים ואריתראים שהביאו אלינו ,ובנוסף ישנה

אנחנו לא אוהבים אצלנו בוגדים ,ולא מבינים
למה הביאו אותם אלינו .המדינה לא מתחש־
בת בצרכים שלנו כחברה ,ומתעלמת מהערכים
שלנו.
"פתרון הזה מתבטא אחר כך בא־
לימות וגם בעליית רמת הפשע".

המורכבות עם היהודים ,כולל המון עולים מרו־
סיה ומאתיופיה .כשיש כל כך הרבה שונות בחב־
רה ,אין שליטה .הדבר הזה מייצר ומרחיב משפ־
חות פשע ,כי אם אין שליטה,
כל אחד רוצה לעשות סדר
בעצמו ולטובתו".
מי הם המשת"פים?
"ערבים שהגיעו מהגדה
ומעזה בשנות ה־ .90הם שי־
תפו פעולה עם ישראל ,אז
מה המדינה עשתה? הביאה
אותם לפה ,כדי שלא יהרגו
אותם שם.
"מבחינה דתית הם סטו
היבה" .כולם מפסידים"
מההלכה ,בכך שבגדו בעם
שלהם .זה אפילו מוזכר בע־
שרת הדיברות של הקוראן".
למה הביאו אותם דווקא
ללוד?
"הביאו אותם לכל עיר
מעורבת .הכי קל להכניס
אותם לעיר שאין בה שליטה
ערבית מלאה .זה גורם לשקט
תעשייתי.
"אבל הם יצרו המון כעס.
יונס" .בעיה של הגדרה"

בית משפט במקום תשתיות
"אני אנטי פוליטיקה .כל עניין
האדמות לא רלוונטי מבחינתי
כרגע .הבעיות החברתיות גברו על
הכל ,וצריך לטפל בהן קודם כל,
לפני שמתעסקים באידיאולוגיה.
"הרבה ערבים בלוד שותפים
לדעה הזו .אנחנו תושבי המדינה,
ואנחנו רוצים להשתלב בדרך שלנו
 אבל אנחנו רוצים גם שוויון .כמי־עוט ,אין לנו צורך ביותר ממפלגה
אחת שתייצג אותנו .אנחנו רוצים
את הזכויות שלנו מהממשלה ,ואחרי
זה אלוהים גדול.
"כרגע בונים לנו בעיר בית משפט
מחוזי" ,אומרת היבה" ,מה אני צרי־
כה פה בית משפט מחוזי? לוד היא

עיר מרכזית ,אבל בחיאת דינאק .מה הם רוצים
להשיג בזה? שהשב"ס יחסוך בדלק? שיקצץ זמ־
נים?
"כשראיתי את השלט 'פה ייבנה בית משפט
מחוזי' נקרעתי מצחוק .הרי לא עושים פה שום
דבר  -לא בחינוך ,לא בתשתיות ולא בקידום הנו־
ער שלנו".
איך צריך לטפל בבעיות של החברה הערר
בית בלוד?
"אתן לך דוגמא :יש רק תנועת נוער אחת במ־
גזר הערבי ,שפועלת בתוך חטיבת הביניים 'נווה
ירק' ,וזה פיספוס .כשאני הייתי ילדה היו לנו
שלושה מוקדים של תנועת הנוער ,פלוס צופים
ופעילות בכל ימי השבוע".

כמו עזה
יונס עליוה ( )32הוא רכז תנועת הנוער
"אג'יאל" (ובערבית :דורות) ,השייכת לחטיבה
הערבית של השומר הצעיר .יש לו תואר ראשון
בחינוך ,והמטרה שלו היא שלנוער הערבי יהיו
הגדרה עצמית וזהות .רק כך ,הוא מאמין ,הוא
יצליח לצמוח.
"ביסוד אנחנו פלסטינים ,אבל הנוער שלנו
מתלבט ולא יודע איך להגדיר את עצמו .חלק

 20ק"מ מתל־אביב ,חצי שעה מי־
רושלים 10 ,דקות ממודיעין ,אבל
השכונות הערביות ,כמו שכונת הר־
כבת ,נראות כמו ג'בליה בעזה".

מי אחראי למצב הזה?
"כולם .גם אנחנו ,שצריכים ליזום יותר .חסרה
לנו מנהיגות מובילה .הרוב היהודי במדינה אומ־
נם צריך לקחת אחריות ,אבל גם לנו יש חלק
בעניין .לכן הקמנו את תנועת הנוער ,שהמטרה
שלה היא להוביל שינוי".
מה אתם עושים?
"נפגשים פעם או פעמים בשבוע ,ומעבירים
פעולות בנושאים אידיאולוגיים ,כמו לקיחת אח־
ריות ,בגרות ,עזרה לאחר והתנדבות .נער שמבין
את המחוייבות שלו לקהילה ועוזר בקהילה ,הוא
נער שלא יגיע לפשע.
"אם תהיה השקעה בחינוך ,בתשתיות ,בדברים
המינימליים ,רמת הפשיעה תרד ,וכל הסטיגמות
על לוד יתפוגגו".
אולי הסטיגמות האלו משקפות מציאות?
"המציאות קשה ,אבל מסביב לה צמחו הרבה
הגזמות .זה לא שאי אפשר לחיות בלוד .נכון שיש
כאן בעיות ,אבל אפשר למצוא להן פתרונות".

אמא חזקה ,אבא אלכוהוליסט
"כשעברנו לגור באזור המשולש נחשפתי
לחיים ולמנטליות אחרים" ,מספרת היבה" .כע־
בור עשר שנים חזרתי ללוד במסגרת עבודת
השדה בקרימינולוגיה ,ומה שראיתי גרם לי לר־
צות לעזור לקהילה.
"אני זכיתי לשתי הזדמנויות בחיים" ,היא
מספרת" ,זכיתי לאמא שמתפקדת כאשת ברזל,
וזכיתי לקבל את החיים שלי בחזרה .אם אמא שלי
לא היתה אישה חזקה ,הייתי היום במקום אחר,
הרבה פחות טוב.
"לא גדלתי עם אבא שלי .הוא היה אלכוהוליסט,
וכשהייתי בת  4ההורים שלי התגרשו .בעיר של
מצוקה ,כשיש לך אמא ערביה וחד־הורית ואבא
אלכוהוליסט ,זה לא כל כך קל .הסטיגמה בועטת
יותר .אנחנו חמישה אחים ,ואף אחד לא האמין
שאמא שלי תצליח לגדל אותנו לבד".
איך התמודדת עם הקשיים?
"הייתי ילדה מרדנית ,אבל המשפחה שלי
תמיד עמדה מאחוריי .עשיתי לא מעט טעויות
בחיים ,עד שהגעתי למצב שבו הייתי תלויה בין
חיים ומוות.
"בזכות אמא שלי קיבלתי הזדמנות להתחיל

"חלק גדול מהרציחות הוא לא על רקע מה
שנקרא 'כבוד המשפחה'.
"למה בשפרעם את לא שומעת על מקרי רצח
על רקע 'כבוד המשפחה'? ריכוז העבריינות כאן
גבוה .המדינה לא דואגת לרמלה ולוד .היא מז־
ניחה גם את הערבים וגם את היהודים שגרים
כאן".
את רואה פער משמעותי בין שכונת גני
אביב לבין שכונת הרכבת?
"בגני אביב יש מצוקות מאוד קשות .שכונת
הרכבת נראית זוועה ,אבל מאחורי כל הקירות
המקולפים האלה יש אחוזות .יש שם כמה וכמה
משפחות פשע מבוססות ,וכמות הכסף שנמצאת
שם לא יעלו על דעתך.
"העושר הלא כשר הזה נמצא עמוק מאחורי

גן שעשועים בשכונה ערבית

הכל מחדש ,כמעט כמו להיוולד שוב ,ולבחור
בדרך טובה יותר .אבא שלי השאיר בי המון צל־
קות .אומנם לא גדלתי איתו ,אבל ספגתי לא מעט
ריקושטים".
הלימודים עזרו לך להבין את החיים בצורה
אחרת?
"אני לומדת קרימינולוגיה ,כי אני רוצה למנוע
מילדים ונערים להיות עבריינים ולהרוס לעצמם
את החיים .זה הדבר הכי חשוב.
"כנערה ,היה לי פוטנציאל סטטיסטי ,כמו
לשאר הילדים שגדלים בלוד ,לא להצליח .אם
יצאתי מזה בכבוד והצלחתי ,אני רוצה לתת לא־
חרים את מה שאני קיבלתי במתנה מהחיים".
עד כמה זה אפשרי?
"אני עושה מה שאני יכולה במסגרת האפש־
רויות שעומדות לרשותי .ברור שזה לא מספיק,
אבל זה עדיף מאשר להישאר אדישים ולא לע־
שות כלום .במיוחד בעיר שגדלתי בה ובשכונה
שלי .כרגע אני עובדת עם נער בן  ,14שהתחיל
לפתח מודל עברייני.
"מבחינתו הוא לא עשה כלום .הוא היה בסך
הכל עם החברים ,ולא מודע בכלל לחומרת המ־
עשים שלו .הוא רק מבוהל מזה שהוא הסתבך עם
המשטרה ואבא שלו כועס".
יש לו אפשרות להסתובב בלוד עם נערים
נורמטיביים בני גילו?
"בטח .הכל עניין של בחירה .ברור שהבחירה
בלוד יותר קשה מאשר בערים אחרות ,אבל יש
בלוד גם בני טובים".

מחברים את המנותקים
"אנחנו מתעסקים עם בני נוער שנשרו מבתי
הספר ומשוטטים ברחובות" ,אומרת יסמין טייכר,
מנהלת סניף רמלה־לוד של על"ם.
יש כאן משפחות מרובות ילדים וקשות יום,
שהיכולת שלהן להחזיק את הילד הרבה יותר מו־
גבלת .הרבה פעמים ,אי היכולת של נער להתרכז
בשיעור נובעת מזה שאתמול ההורים שלו הלכו
מכות או שאח שלו נכנס למעצר.
"מערכת החינוך ,במשאבים שיש לה ,לא יכולה
להכיל את הבעיות האלו .בכלל ,מערכת החינוך
בארץ לא מצליחה להכיל מי שלא ממושמע.
"חוק חינוך חובה חל כאן עד גיל  ,18בשו־
נה מערים אחרות ,וכשמנהל רוצה להנשיר נער
מבית ספר זה מאוד קשה ,ובכל זאת הרבה נערים
נפלטים".
למה זה קורה?
"כי המסגרת עצמה עסוקה בלשרוד .מערכת
החינוך  -לא רק בלוד  -קרסה מזמן".
"יש הרבה בעיות לפעילים החברתיים ולאק־
דמאים בתוך החברה הערבית עצמה .הם במצוקה
מול החברה שלהם .רוב האוכלוסייה הוא דתי או
מסורתי ,ויש בעיה ,למשל ,עם תפקיד האב במש־
פחה כשיש לגבר ארבע נשים.
"יש בלוד משהו מנותק מהמדינה .נכון שה־
מדינה לא עשתה פה הרבה ,אבל איך אתה רוצה
שתהיה לך תשתית טובה בלי לשלם מיסים? אני
גרה ביהוד ,ואני משלמת מאות שקלים בחודש
בשביל שיהיו לי תשתיות ,חינוך ,כבישים וח־
ניה".
"על"ם" עוזרת לחברה הערבית בלוד?
"כשנכנסתי עם ניידת שלנו לשכונת רמת
אשכול ,שיש בה  80%ערבים ו־ 20%אתיופים,
הם לא רצו שיתערבו להם .בחברה הערבית זה
לא נהוג.
"לנערות ערביות אסור בכלל לצאת מהבית,

גן שעשועים בשכונה יהודית

אסור להן להישיר מבט לאבא שלהן ,אז הן יביטו
בעיניים למישהו מבחוץ?

כל הגדרות .בכלל ,ברמלה ובלוד שולטים דפוסי
עבריינות של שנים".
מה הפתרון?

"כשהחיילים האתיופים מגיעים
הביתה חוטפים להם את הנשק "למדינה יש כנראה אינטרס לשמר
בסכינים ,מתעללים בהם ,יורים את המצב כמו שהוא ,כי אם לא
להם לבתים .יש הרבה אנשים שנפגעים יהיה פשע בלוד הוא יהיה במקום
מהאוכלוסייה הערבית.
אחר".
תגובת עיריית לוד

"מלוד תצא הבשורה
לשלום ולדו־קיום"
יו"ר הוועדה הממונה ,מאיר ניצן:
"לוד היא עיר הטרוגנית ,וחשוב שנעניק
יחס שווה לכל גוני האוכלוסייה בעיר,
בלי שאף ציבור יקופח.
"הרב־תרבותיות תושג על ידי חינוך
איכותי לאורך רוח ולכיבוד כל אדם,
דתו ,לשונו ותרבותו ,בלי להתבטל או
להתנשא על האחר ,תוך הקפדה על לי־
מוד מקצועות הליבה הנקבעים על ידי
משרד החינוך.
"מלוד תצא הבשורה לשלום ,לדו־קיום
בין יהודים וערבים עם כבוד הדדי וחיים
משותפים .יש לי כבוד לתרבות הערבית,
לאיסלאם ולנצרות ,כשם שיש לי כבוד
ליהדות .כולנו בני אדם שצריכים לחיות
ביחד ,ביחס פתוח ,לבבי וחברי ,אולם אין
בכך כדי לאפשר הפקרות בנושאי חוק,
ובמיוחד בחוקי המיסוי וההיטלים ובנו־
שא כיבוד חוקי התכנון והבנייה".
דובר עיריית לוד ,יורם בן הרוש:
"עיריית לוד משקיעה בימים אלה כ־45
מיליון שקלים בפיתוח מוסדות חינוך
עבור הציבור הערבי .בין היתר נשפץ את
המבנה שנשרף בנווה ירק לפני מספר
שנים ולא שוקם .מדובר באולם פיס
בשטח  520מ"ר ,שישמש הן כאולם ספו־
רט והן כמתנ"ס.
"הממשלה אישרה לאחרונה תוכנית
להעצמה ופיתוח של לוד בהיקף של 160
מיליון שקלים.
"מטרת התוכנית היא לחזק את הביט־
חון האישי של תושבי העיר ,ולצורך כך
להפחית את הפשיעה.
"לוד עומדת להיכלל בפרוייקט 'שי־

טור עירוני' .תיפרש בעיר רשת מצל־
מות ,ויוקם מוקד שליטה שיאפשר טי־
פול באירועים בזמן אמיתי.
"שיעור גביית הארנונה בלוד עומד
על  ,82%למעט בשכונות הערביות ,המ־
תאפיינות בבנייה בלתי חוקית של אלפי
יחידות דיור .אגב ,אחוז גביית המיסים
במגזר הערבי בכל הארץ נמוך מאוד.
"חלק גדול מתושבי לוד הערבים
מעולם לא שילמו ארנונה .העירייה נמ־
צאת בעיצומו של מהלך ייחודי ,בניסיון
לצרף למעגל משלמי המיסים את המג־
זר הערבי ומאידך לשקם את השכונות
הערביות.
"ככלל ,העירייה מקדמת תהליך של
שיקום השכונות הוותיקות ופיתוח שכו־
נות מודרניות ,סלילת כבישים ,פיתוח
תשתיות ,גינון וניקיון ,והקמת מבני
חינוך ומבני ציבור בסטנדרטים שאינם
נופלים מכל שכונה אחרת.
"ההחלטה להקים את בית המשפט
המחוזי בלוד היא של משרדי המשפטים
והאוצר ,במטרה לחזק את העיר ,והיא
לא תבוא על חשבון מימון תשתיות
בעיר .ההחלטה מהווה יתרון אסטרטגי
ראשון במעלה עבור העיר ,ומנוף לה־
תפתחותה.
"הפרוייקט יסחוף אחריו מיזמים נוס־
פים ,יוביל לעליית ערך הנדל"ן ,ישפר
את יכולתנו לעצור את תהליך ההגי־
רה השלילית ויעודד הגעת אוכלוסייה
חזקה.
"בנוסף ,המהלך יעביר מסר ברור של
שלטון החוק והסדר בעיר".
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צריך לעשות מעבר חד ,אין מה לעשות ,החיים ממשיכים.
אפילו שזה קשה ,זה דווקא מכניס אותי לפרופורציות .כשאני
חוזר הביתה ומחבק את הילדים שלי ,אני מבין כמה שאני
עשיר ומאושר".
לאחר שנים רבות בבית החולים ,איציק כבר יודע באלו
חדרים שוכבים הילדים שנמצאים לקראת הסוף .כשהוא מס־
תובב במחלקה ,הוא מתאר לעצמו מי מחייך אליו

"הילד צריך להפעיל את הריאות ,מה איכפת לי שיעשה 'פו' לבועות סבון"

את החיוך האחרון" ,כשאני אגיע בשבוע הבא,
הוא כבר לא יהיה".

הוא נזכר איך הזהירו אותו הרופאים בהתחלה ,שאסור לו
להיקשר באופן אישי לאף אחד מהילדים ,אחרת יאבד מהר
את שפיותו ולא יוכל להמשיך.
איך אתה מגן על עצמך?
"אני נמנע מהיקשרות .אני לא מרשה להורים להתקשר
אליי ולספר לי דברים .אני אף פעם לא יודע באיזה סוג של
סרטן הילד חולה וזה גם לא מעניין אותי .לפעמים אני רואה
הורים שלא יודעים איך להתמודד עם המחלה של הילד שלהם.
כשהם מתייעצים איתי אני מסרב לענות ,אני לא הפסיכולוג
של בית החולים ולא עובד סוציאלי".

לא קל להיות ליצן מאושר
למרות מנגנוני ההגנה ,ילדה אחת הצליחה לחדור אל ליבו
של איציק מהרגע הראשון ,מיכל שהיתה בת שש כשפגש
אותה לראשונה ,ועליה הוא נוהג לספר בכל הרצאה.
הוא הכיר את מיכל בין ההשתלה הראשונה לשנייה של
מוח עצם .בפעם הראשונה שראה אותה ,העבירו אותה מחדר
הניתוח למחלקה" .כשהיא ראתה אותי ,היא צעקה

לי 'חתיכת מכוער אחד' .עניתי לה' :אני מכוער?
תסתכלי על עצמך' ,והיא השיבה לי' :אם לא תשתוק אני
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אהרוג אותך'".
באותו רגע שלף איציק בלונים בצורת חרבות ,והם החלו
להילחם זה בזו" .היא היתה בדיוק אחרי ניתוח מאוד מסובך
וקשה ,וכמה שמחת חיים היתה לה בכל זאת".
יום אחד איציק קיבל הודעה מבית החולים ,שעליו להגיע
בדחיפות .סיפרו לו שמיכל במצב גרוע ,מסרבת לקחת תרו־
פות ,יושבת עם אקדח מים שהוא הביא לה מתחת לשמיכה
ומשפריצה על כל מי שנכנס לחדרה .הביאו לה את מיכל
ינאי ,עודד מנשה ,שרית חדד ומפורסמים נוספים ,אבל את
כולם היא גירשה.
"אפילו אחד הרופאים התחפש לליצן ,אבל מיכל אמרה לו
'אל תעבוד עלי ,אני יודעת שאתה ד"ר שטיין .אני רוצה את
איציק הליצן'" .כשאיציק שמע על המקרה הוא כעס וכשנכנס
לחדר צעק עליה" .לא יודע למה .זו הפעם הראשונה בחיים
שהרמתי קול על ילד".
המחזה הזה דווקא הצחיק את מיכל .אז איציק סיפר לה
שביום שלישי ,בעוד יומיים ,יש לבן שלו בר־מצווה ,ואם עד
אז המצב שלה יהיה תקין לחלוטין ,הוא מזמין אותה להיות
אורחת הכבוד" .ידעתי שאין סיכוי שזה יקרה".
ביום שלישי בערב ,הטלפון צילצל .מעבר לקו היה רופא
מבית החולים" .הוא אמר לי 'אין לי הסבר לזה .אם הבטחת,

אתה צריך לקיים' .קרה נס ,כל הבדיקות שלה היו תקי־
נות".
לאחר כמה שבועות ,במהלך הופעה בלונה־פארק בתל
אביב ,איציק הבחין במיכל קופצת בתוך קהל הילדים
ומנופפת לו לשלום" .חשבתי שזה פאטה־מורגנה" ,הוא
מסביר איך לא האמין שזו באמת מיכל בקהל .הוא הסתכל
שוב וראה שזו באמת היא.

"באותו רגע ברחתי מהבמה .ידעתי שאם
אני נשאר ,אלפי ילדים יראו ליצן בוכה".

בשלב זה איציק מפסיק לדבר ,הוא אוחז את ידיו זו בזו
ולוחץ בחוזקה ,ודמעות מציפות את עיניו .הוא ממשיך
לספר את סיפורה של מיכל ,ההמשך שהוא נוהג לשמור
לעצמו" .אחרי שמונה חודשים היתה למיכל התפרצות
נוספת של המחלה".
בוקר אחד הלך איציק כרגיל לחדר הכושר ,אבל שום
מכשיר לא עבד לו .לאחר כמה ניסיונות הוא החליט לוותר
על האימון ובמקומו לשתות קפה ולקרוא עיתון" .ברגע
שפתחתי את העיתון ,כל הקפה נשפך עליו" .הוא החליט
לבקר בבית החולים ,למרות שלא היה זה היום בו הוא נוהג
להתנדב שם.
"כשנכנסתי למחלקה אמרו לי 'מיכל מחכה לך' .ידעתי
שזה לא סימן טוב" .איציק נכנס לחדרה ,וראה שהיא נו־
שמת בכבדות .הרופאים האחיות וכל בני משפחתה עמדו
סביב מיטתה .הוא ניגש אליה ,החזיק לה את היד ואמר
לה" :מיכל זה אני ,איציק הליצן שאת כל כך

אוהבת .אני פה איתך".
מיכל הזיזה את השפתיים וניסתה לחייך אליו
"ואז היא נתנה את הנשימה האחרונה שלה" ,הוא

אומר ומשפיל את מבטו" .אחר כך אמא שלה אמרה לי שהיא
לא היתה מוכנה לעזוב את העולם הזה בלי להיפרד ממני
באופן אישי" ,הוא נזכר.
"כשיש התפרצות שלישית של המחלה ,כולם יודעים
שכבר אין מה לעשות ,זה רק עניין של זמן .אבל היא היתה
כל כך חזקה ונלחמה בגבורה עד הרגע האחרון ,שהיא החזי־
קה מעמד שנה נוספת" ,מספר איציק.
מיכל נפטרה ב  ,9:33שעה וחצי לאחר מכן ,איציק כבר
עמד על במה מול קהל" .מי שהזמין אותך ,לא מעניין אותו
שרגע לפני זה נפטרה לך ילדה בידיים .הוא רוצה לראות
אותך במיטבך".
עד מתי תמשיך?
"בבוקר שבו אני אקום וזה כבר לא יהיה לי כיף ,אז אני
אפסיק .אי אפשר לעבוד על ילדים ,הם ישר ירגישו את זה.
כרגע ,אני ליצן מאושר .כמובן שגם צריך לדאוג להתנקות".
איך מתנקים?
"אני הולך הרבה לים .אני והים הפכנו לחברים מאוד טובים
במהלך השנים".
וזה עוזר?
"כן .כי ככה החלטתי .אני דואג כל הזמן שה'אני' שלי יהיה
מלא .בסופו של דבר הנפש חזקה על הגוף שלנו .מבחינתי
האושר הוא מבחירה ,הוא דרך ,לא גורל".

"ליצנות זה לא צחוק" ,מסביר איציק הליצן ,שגם מתנדב פעמיים בשבוע כליצן רפואי >>> "מי שהזמין
אותך ,לא מעניין אותו שרגע לפני זה נפטרה לך ילדה בידיים .הוא רוצה לראות אותך במיטבך"

מאת ורד זרצקי
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מדי בוקר מתעורר איציק
עוזרי בביתו שבקרית אונו,
לובש את החליפה ,מתאפר
ומתפנה לעיסוקיו.
אל תחום הליצנות הוא
הגיע במקרה ,לפני  24שנים,
לאחר שצפה בהופעתה של ליצנית ביום ההולדת
של אחייניתו ,והחליט ש"אני יכול להיות יותר
מצחיק ממנה" .מאותו יום אימץ לעצמו את השם
"איציק הליצן" ,וכך מכירים אותו רבים מילדי
ישראל.
בגיל  ,47נשוי ואב לשלושה ,איציק מופיע
בימי הולדת ומסיבות ,מעביר הרצאות  -ומתנ־
דב פעמיים בשבוע בבית החולים שניידר .זה 14
שנה הוא משדר את תוכניתו "בייביסיטר" ב"רדיו
ללא הפסקה" ,מדי שבת בבוקר ,ולאחרונה פתח
בית ספר לליצנות מקצועית ,בו הוא מלמד עמידה
מול קהל ,איך לעבוד עם ילדים ועוד סודות מעו־
לם הליצנות" .בתוך כל אחד מאיתנו חבוי ליצן",
הוא אומר ,ומסביר שהוא עוזר לאנשים להוציא את
הליצן שבתוכם החוצה.
"אני הכי נהנה מהיכולת להתחבר לאנשים
ולהצחיק אותם" ,אומר איציק .אבל מודה שהוא

גם נהנה מלוח הזמנים הגמיש :הוא יכול להכין לי־
לדיו סנדוויצ'ים לבית הספר ,אוכל איתם ארוחת
צהרים בבית ,מתאמן בחדר כושר ,מבלה בפאבים
ובמועדונים  -ולעולם אינו מוותר על שנת צה־
ריים.
"כל העולם יודע שבין שתיים לשלוש וחצי
– אין איציק" ,הוא אומר ,ומספר על מקרה שבו
חיפש אותו מנכ"ל הרדיו" :הבן שלי ענה לטלפון
ואמר לו שאני ישן .המנכ"ל אמר לו שזה דחוף ,אז
הבן שלי השיב לו' :אדוני המנכ"ל ,כשאבא שלי
ישן לא מפריעים לו'".
אחד המקומות המרכזיים בחייו הוא בית החו־
לים שניידר ,שם הוא מתנדב במחלקה הכירורגית
ובמחלקה האונקולוגית" .לפני  18שנה התקשרו
אלי מבית החולים וביקשו שאבוא להופיע לפני
הילדים ,אחרי ההופעה הסתובבתי בין המחלקות,
וראיתי שהרבה ילדים מרותקים למיטות ,ולכן לא
זכו לצפות בהופעה .אז קיבלתי אישור מהרופאים
להיכנס לחדרים שלהם ולהצחיק גם אותם.
"בסוף אותו יום אמרה לי אחת האחיות' :בית
החולים צריך מישהו כמוך באופן קבוע'  -והמש־
פט הזה שינה לי את החיים.
"עם זה הלכתי לישון באותו לילה ,ולמחרת
הודעתי לבית החולים שאני מתכוון להגיע לשם
מדי שבוע בהתנדבות ,כדי להצחיק את הילדים.
"בהתחלה זה היה מאוד מוזר לרופאים ,שמסתו־

בב להם ליצן בין הרגליים" ,נזכר איציק בתקופה
הראשונה" ,הם לא ידעו בדיוק מה אני עושה שם".
עם הזמן הפך איציק לחלק בלתי נפרד מהצוות
הרפואי" ,הטיפולים הפכו פחות טראומטיים עבור
הילדים".
איך הטיפול שלך מקל על הילדים?
"אם ,למשל ,הילד צריך להפעיל את הריאות,
מה אכפת לי אם הוא עושה 'פו' למכשיר הרפואי
שמפחיד אותו ,או למשרוקית ,או לבלון ,או לבו־
עות סבון? העיקר שיפעיל את הריאות .מבחינת
הילדים זה משחק ,מבחינתנו זה טיפול".
כליצן ,איציק מצליח לתקשר עם הרבה ילדים
בקלות רבה יותר מאשר אנשי הצוות ,ולכן פעמים
רבות מזעיקים אותו לבית החולים ,גם בשבתות
ובחגים.

פלוצים .כשנכנסנו ,אמרתי שלום לילדה ,ואז הפ־
עלתי את המכשיר .מיד פניתי לרופא ואמרתי לו:
'דוקטור ,מה זה צריך להיות? זה לא יפה'".
באותו רגע הילדה פרצה בצחוק ,וביקשה
מאיציק שיחזור לבקר אותה שוב" .כשאתה יוצא
משם אחרי שהצלחת לגרום לילדה כזאת לחייך,
זה סיפוק עצום ,זה השכר האמיתי".
אבל לא כל הסיפורים נגמרים בצורה טובה,
וממש כמו הניגוד בין בגדיו הצבעוניים והחיוך
העליז המצוייר על פניו לבין עיניו העצובות וקו־
לו הרציני ,כך גם חייו מלאים בניגודים ובמעב־
רים חדים בין עצב לשמחה" .לפעמים מת לך

החיוך הוא השכר האמיתי

איך אתה מצליח לתפקד במצב כזה?
"עם השנים לומדים לעשות את המעבר הזה.
אני לא מכונה ,אני אדם שיש בו רגשות ,אבל ברגע
שאני יוצא מהמחלקה  -אני מתנתק".
אתה שומר על קשר עם הילדים שמבריאים?
"לא .חוץ מפעם אחת שהלכתי ,אני גם לא הולך
להלוויות .אני לא יכול להרשות לעצמי את הדב־
רים האלה ,אחרת אני אתפרק".
מה מניע אותך להתמיד בזה?
"הסיפוק העצום בלהצחיק ילדים .הרבה פעמים

הוא נזכר במקרה שבו ילדה ,לאחר השתלת מוח
עצם ,נכנסה לדיכאון .היא סירבה לאכול ,לשתות
או לקחת תרופות ולא תיקשרה עם הסביבה.
ואז מנהל היחידה פגש את איציק במסדרון.
"הוא אמר לי 'בוא ,יש לי מקרה מיוחד .כבר הזמנ־
תי פסיכיאטר לילדה ,אבל אם אתה מצליח לגרום
לה לחייך – אני מתקשר לבטל' .בפתח החדר שא־
לתי אותו ,מה אתה רוצה ,חיוך או צחוק?
"בכיס אני מחזיק מכשיר שעושה קולות של

ילד בידיים ,ושנייה אחר כך אתה צריך
לצאת להופעה ולהיות הליצן הכי שמח
בעולם".

רוצה לומר

המילה שלה מול המילה שלכם
הטור הזה נועד לגברים שביניכם.
ככל שנושא התקיפה המינית עולה יותר לכותרות ,כך עולים וצצים הקו־
לות הספקניים.
על כל מתלוננת ,יש בערך עשרה קולות נגד ,שיגידו שהיא משקרת,
סחטנית ,תאבת בצע.
ואני שואלת  -מי שמכם?! האנשים האלה ,גברים ברובם ,סבורים פעמים
רבות שאותן מתלוננות הן אוסף נשים שפלות ועלובות ,שכל זממן הוא
נקמה על אי קידום בעבודה או התמרמרות על רומן שלא עלה יפה.
אני לא תמימה! כמובן שקיימים מקרים של שקר וסילוף עובדות ,אך הם
בבחינת טיפה בים.
יש להיות זהירים מאוד בהסקת מסקנות מרחיקות לכת ,וזו תכליתו של
בית המשפט.
אני לא מכירה אישה שלא עברה הטרדה מינית מסוג כלשהו  -פה טפי־
חה על הישבן ,שם מילה לא במקום  -כולנו עוברות את זה.
לצערי ,שתיים מחברותיי הטובות חוו תקיפה מינית חמורה.
והן  -הנשים האלו ,מסתובבות בינינו .חיות חיים רגילים ,לכאורה ,אך
למעשה הן חוות התמודדות יומיומית קשה עם טראומה שעברו.
תקיפה מינית היא אלימות המתבטאת במין ,ולא דחף מיני בלתי
נשלט.
אחת הסיבות בגללן נשים מפחדות להתלונן נעוצה ביחס ,לו הן זוכות
מהחברה .אם נשים לרגע בצד את ההשפלה והקושי לפרט בפני בית
המשפט את פרטי התקיפה ,ההתמודדות עם התגובות האלו היא כמו
התמודדות עם תקיפה נוספת.
גברים שמעזים לזלזל באומץ הזה ,להתלונן ,הם טיפשים וחסרי רגי־
שות.
הדרך לשיוויון עוד רחוקה ,בעולם שבו אישה נמדדת לפי עומק המ־
חשוף בחולצה שלה או אורך החצאית .וכן ,כנראה שנמשיך להיתקל
במקרים של תקיפה מינית.
מה שאני מבקשת מכם ,הגברים ,זה טיפת כבוד.
כי משום מה נדמה לי ,שאתם לא תיאלצו להתמודד עם חוויה שכזו.
רעות יצחק

רוצה לומר

אז קניתי אופניים
הכרנו לפני ארבע שנים ,וכבר מההתחלה ידעתי לקראת מה
אני הולכת.
הוא היה בדיוק בשבילי  -מבחינת הגובה ,הצבע והשיגעונות שלו.
נסענו יחד כמעט לכל מקום שהוא הצליח להגיע אליו .לפעמים ציר־
פתי אלינו עוד מישהו ,בשביל החברה.
כולם אהבו אותו ,אבל קצת פחדו ממנו ,אחרי הכל  -לא ידענו מתי
הוא יתחרפן.
עם הזמן זה כבר לא הסתדר בינינו ,אני רציתי יותר ממה שהוא היה
יכול לתת ,אז החלטנו לחתוך את העסק.
משהו בתוכי מאוד חשש מהרגע הזה ,כי הוא היה הראשון שלי .היינו
ביחד שלוש שנים.
לא היתה לי ברירה ,אז פירסמתי מודעה" :מוכרת קטנוע 125
סמ"ק" ,ובכל פעם שהטלפון צלצל וענה לי מישהו שדרש לדעת עליו
פרטים ,עניתי בכל הדרכים האפשריות כדי לעצבן אותו ולגרום לו לא
לקחת אותו ממני.
וזה הצליח במשך חודש ,עד שהגיע האחד ששום דבר לא עיצבן
אותו .להיפך  -ככל שניסיתי לעצבן יותר ,ככה הוא נדלק יותר.
אז קבענו להיפגש ,והוא התאהב בקטנוע שלי אהבה ממבט ראשון.
הוא הוציא את כל הסכום מייד ואמר לי" :שאני אתחדש .תודה",
וחייך.
אמרתי לו בקול מבואס" :איך שאתה רוצה" ,וחזרתי הביתה ממורמרת
עם חבילת מזומנים.
ההורים שלי שמחו על הפרידה ,דוגרי  -הם לא כל כך אהבו אותו.
אמא שלי התעקשה שאשכח ממנו ,ומכאלו שדומים לו .היא אמרה לי
משפט שהשאיר אותי קפואה במקום" :אל תהיי עיניים גדולות .השתו־
ללת איתו בגשם ,נסעת איתו על כבישים מהירים ולמזלך ,החלקת ורק
נשרטת .תזכרי שיש כאלה שנפלו כשעצרו ברמזור ,ומאז הם לא זזים.
עיזבי אותך מהשטויות האלה".
אני מודה ,היא הצליחה לזעזע אותי .התחלתי להרגיש את הפחד מח־
לחל לי לוורידים .ידעתי את כל מה שהיא אמרה עוד קודם ומקרוב
 דוד שלי ,שליווה אותי ביום שקניתי אותו ,נפצע חודש אחרי מתאונתאופנוע ,ומאז הוא לא הולך.
אבל כשהיא אמרה לי את אותם דברים ,המבט שלה היה חזק מכדי
להתעלם.
מאותו היום החלטתי להפסיק להתעניין ולחפש אחד אחר.
אז קניתי אופניים עם סלסילה  -זה מה שהתקציב איפשר לי.
ליאת אלון

כרגע אני ליצן מאושר .צילום מתוך אוסף פרטי
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"תמיד חלמתי להיות
אישה .היו לי חלומות שאני
אמות ,ואז אני

עוברת'.
"הרוב עושות את הניתוח שנה וחצי בערך אחרי נטילת
ההורמונים ,כי כבר הרבה יותר נוח להן עם הגוף ,החזה
מתפתח ואת נראית הרבה יותר נשית .אז הן גם יכולות
להתלבש כמו נשים ולעשות כל מה שאישה עושה".
מתי את מתכוונת לעשות את השינוי?
"כבר התחלתי לקחת הורמונים ,עד שסיפרו לי על
כל מיני פאשלות שהיו עם מנותחים והפסקתי הכל .אבל
אני חוסכת כסף ,ובעזרת השם אני רוצה לעשות את זה
בתאילנד .זה המקום הכי טוב בעולם לעבור ניתוח מין".
וזה יקרה בקרוב?
"זה עולה  30אלף דולר בערך ,אז אני מקווה שבעוד
חמש שנים מהיום אהיה אחרי".
יצאת בעבר עם נשים?
"כן ,וזה הרגיש לי סבבה .היה לי נוח מאוד בחברה
שהייתי בה ,ומי שהייתי איתן לא ידעו כמובן מה אני
מרגישה .עד שהגענו לשלבים מתקדמים ואינטימיים
יותר בקשר ,שלא יכולתי .היו פעמים שגם הקאתי".
היום את יוצאת עם גברים?
"כרגע אני מתנזרת .יצאתי עם יותר מדי גברים שפג־
עו בי ,אבל זה לא ימנע ממני לנסות בעתיד".
איזה גברים יוצאים עם טרנסג'נדריות?
"זאת הבעיה הכי קשה שלנו ,כי הומואים נמשכ

אחזור לעולם
כנקבה"

כים לגברים ,וכשסטרייטים מגלים שמי־
שהי היתה בעבר גבר הם בדרך כלל בו־
רחים .זאת הסיבה שרוב הטרנס'גנדריות
מתות לבד".

הן מספרות לגברים את האמת לפני שמתחילים
לצאת?
"אם זה חד־פעמי אז לא ,אבל אם זה מתפתח ,כבר
אחרי שבוע־שבועיים מספרים ,ואז הגבר הסטרייט חוטף
את שוק חייו ונוטש".
את מגדירה את עצמך אישה לכל דבר?
"כן .אני אישה בחשיבה ,בטעם ,בקניית בגדים של
בנות .אני לא מתביישת בכלום ,אני קוראת 'לאישה'
ומסתכלת על גברים מסוקסים בעיתון ,אין לי מה לה־
סתיר".
אז למה את לא לובשת בגדים של נשים?
"לא נוח ללבוש בגדי נשים על גוף גברי ,וזה גם מאוד
קשה באיזור שבו אני גרה .פעם ניסיתי לצאת

כמה אומץ צריך צעיר ,ועוד דתי ,ועוד תושב התנחלות ,כדי לצאת מהארון ולהכריז שהוא מרגיש שהוא בעצם בחורה >>> זה מה
שקרה למי שהיה נתאי וולפמן >>> כיום ,עם שם חדש (טוהר־להבה) ומין חדש ,הוא מסייעת לאנשים כמוה ,דתיים וגם חילונים,
סופגת עלבונות מהמשפחה ומהסביבה ,וחולמת לעשות את הניתוח שיאפשר לה להיפטר סופית מהמין הישן
מאת ליאת אלון | הידיעות של אריאלה

"יום לפני שיצאתי מהארון ,היה
לי חלום שהחיזבאללה חטפו אותי
ואמרו לי' :או שנהרוג אותך או
שתהפוך לזונה של מלך ירדן' .הסר
כמתי להצעה השנייה -עדיף לי
למות נקבה ולא משנה באיזו צורה,
מאשר למות זכר".
טוהר־להבה (נתאי לשעבר) וולפמן ,בן/בת  25ממעלה
לבונה שבשומרון ,היא טרנסג'נדר (אדם שזהותו המ־
גדרית אינה תואמת למין הפיזיולוגי שלו) מבית דתי־
לאומי .החלום הכי גדול שלה הוא לעשות את הצעד
הגדול ,הכרוך בניתוח ,ולשנות לחלוטין את מינה .הוא
חולמת להיות אישה.
מבחינתנו ,בכתבה הזו היא כבר תהיה אישה.
לפני כ־ 12שנה התגרשו הוריה ,ומאז היא גרה עם אמה
ושני אחיה הקטנים .שני אחים נוספים שלה נשואים .היא
עובדת באופן זמני כסדרנית ברכבת הקלה בירושלים,
ובעתיד רוצה ללמוד בפקולטה למדעי הים" .הים זה
הפחד הכי גדול שלי" ,אומרת טוהר־להבה" ,וזאת הדרך
שלי להתמודד עם זה".
מתי החלטת לעשות ניתוח לשינוי מין?
"זה התחיל עוד בצעירותי .אף פעם לא הרגשתי בן,
גבר ,זכר ,תמיד חלמתי להיות אישה ,ואפילו היו לי חלו־
מות שאני אמות ואחזור לעולם מחדש כנקבה.
"בכלל ,החלומות שלי סבבו תמיד סביב

הריון ,להיות אמא ,ויש לי קנאה מאוד גדו־
לה בנשים ,כי הן יכולות ללדת ואני לא".
מתחיל בגמרא ,נגמר במיטה

היא יצאה מהארון לפני שנתיים .עד אז ,לדבריה,
לא הכירה את ההגדרות הרבות ,חוץ מ"הומו".
"מבחינתי ,כולם נכנסו תחת המילה הזאת ,כולל לס־
ביות ,קוקסינלים ,טרנסג'נדרים והשאר" ,היא מסבירה.
"יותר מזה ,לא פגשתי הומו אף פעם .כל חיי סבבו סביב
הדת והישיבות .הגברים היחידים שבאתי איתם במגע
מיני היו מהישיבות ,ואחד מהם אפילו היה רב".

זה לא מקובל על פי הדת.
"נכון ,אבל נוצרה סיטואציה כזאת באמצעות ידידות
מאוד חזקה ביני לבין הרב ,שהתחילה מוויכוחים על קו־
שיות בגמרא ובקבלה על ספר הזוהר".
איך מגיעים לסיטואציה מינית מוויכוח פילוסופי?
"הוויכוחים הללו רציניים ,והם מביאים את שני

הצדדים לסערת רגשות .לאחר הוויכוח
יש רגיעה ,שמביאה למגע של חיבוק
תמים לכאורה ,אך יש מקרים שזה מת־
פתח מעבר".

כשמביטים בה רואים דמות גברית ,אך קולה העדין
ודרך ההתבטאות שלה נשיים מאוד .התחושה מבלבלת:
מצד אחד אישה ,אך מצד שני עדיין גבר .עיניה הירוקות
והעמוקות מעידות על הקשיים הרבים שעברה בחייה.
זאת החלטה קשה ,לשנות את המין.
"וואו ,מאוד ,אבל לצאת מהארון היה לי הכי קשה".
למה?

"כל החברים שהיו לי כבר לא איתי היום,
ואם הם רואים אותי ברחוב הם עוברים
מדרכה .יש כאלה שגם איימו עליי שאם
אתקרב אליהם  50מטר ,הם ידקרו אותי".

והיו כאלה שכן קיבלו את זה?
"זה יישמע לך מוזר ,אבל אלה שקיבלו את זה בסופו
של דבר הכי טוב הם החברים הדתיים .מהרגע שיצאתי
מהארון החילונים נטשו אותי .לעומתם ,אדם דתי מודע
לאנשים שנולדים עם מוגבלות ,ולא שונא אותו בשל כך.
הם רואים בי מוגבלת ,ולכן הם לא שונאים אותי".
איך הגיבו ההורים?
"הם לא קיבלו את זה טוב .אמא שילמה לי שאלך לטי־
פול פסיכולוגי ,ואיימה לזרוק אותי מהבית ,אבל נשא־
רתי בכל זאת".
למה?
"רציתי להיות שם כדי לקרב את המשפחה לנושא,
ולא לגרום להם להדחיק את זה".
ואבא שלך?

"הוא אמר משפט קשה' :בסוף כולם עולים

למעלה .כשכולם יעלו ,אתה תרד למטה,
ואני מלמעלה אבוא ואדרוך עליך'".

מה הרגשת?
"לא נפגעתי ,הבנתי שזה נאמר רק מתוך כעס .מהרגש
ולא מהשכל".
איך מערכת היחסים שלך עם משפחתך היום?
"אני מאוד רחוקה מהם .פיזית אני קרובה ,כי אני גרה
בבית ,אבל נפשית אני רחוקה .אין לי תמיכה רגשית או
אהבה מצידם".
אז למה את נשארת?
"כי אני מאמינה שיגיע היום שהם ישתנו .חוץ מזה,
יציאה מהארון היא לא סתם משהו שאחרי שעושים אותו
אפשר לשכב עם כל אחד ,ואני מרגישה שאני מסוגלת
לעזור לאנשים אחרים.
"למשל :בחור דתי שהיה נשוי עשר שנים נכנס לפו־
רום ב'תפוז' ,שם יש הומואים וטרנסג'נדרים מכל מיני
סוגים .הוא ראה בכרטיס שלי שאני מתנחלת ,וזה עזר לו
לקבל את ההחלטה לצאת מהארון .הוא התגרש מאשתו,
וחי את מי שהוא".
אפשר לומר ,שהיציאה מהארון שלך היא כפולה.
"כן ,גם הנטייה המינית וגם ההחלטה לשנות את המין.
אבל זה לא קרה יחד.
"ביציאה מהארון בכלל לא ידעתי שקיים דבר כזה,
לשנות את המין ,למרות שתמיד חלמתי על זה".

"בכיף דברי איך שבא לך"
ההודעה למשפחה ,מספרת טוהר־להבה ,היתה
ספונטנית לגמרי.
"באתי בשבת ,אחרי שלא הייתי כמה ימים בבית,
ואמא שלי שאלה מה קורה איתי .עניתי לה' :אמא ,הח־
לטתי לשנות את המין' .גם שבועיים אחרי זה עוד הייתי
בשוק מהישירות שלי".
מתי התחלת לדבר בלשון נקבה?
"חודש אחרי שיצאתי מהארון והבנתי שזאת מי שאני.
זאת גם הדרך הכי טובה וישירה שלי להיות אני עצמי,
בלי לעבור תהליכים או טיפולים אחרים".
וזה הרגיש לך טבעי?
"למרות שמעולם לא דיברתי בלשון נקבה ,זה יצא לי

וולפמן " .אין טוב ורע ,כל עוד זה נעשה מאהבה" | צילום :ליאת אלון

הכי טבעי שיש".
איך המשפחה שלך פונה אלייך?
"בלשון זכר ,אבל אני עושה להם אותו דבר בחזרה .אני
עונה להם בלשון המין ההפוך שלהם ,כדי שירגישו מה
אני מרגישה".
איך את מדברת עם זרים?
"אני מדברת ברבים .למשל ,אני אומרת 'אנחנו' ,וככה
פונה אל כולם ונמנעת מלנווט את המשפט אל מי שמו־
לי".
קורה שאת שוכחת ומדברת כמו אישה?
"כן ,ואני גם מסבירה למה .יש כאלה שאומרים' :בכיף,
דברי איך שבא לך' ,ויש כאלה שלא מבינים את זה,
במיוחד כשהם שומעים שאני מתנחלת" (צוחקת).
למה בחרת דווקא בשם מוזר :טוהר־להבה?
"זה עבר תהליך .בהתחלה הייתי שולמית ,אחר כך
שיניתי לטוהר־להבה שולמית ,השם השלישי היה טוהר־
להבה חיה ,ובסוף החלטתי להישאר רק עם טוהר־להבה,
כי אלה שני שמות שנשבעתי שאם יגיע יום ויהיו לי שתי
בנות ,כך אקרא להן".
איך המשפחה שלך קוראת לך?
"נתאי .הם לא מכירים בשם טוהר־להבה".
את מגדירה את עצמך דתייה?
"דתב"דית .דתייה בדעתי .אני לא מתייחסת לדת
בקטע של גיהנום וגן עדן .מבחינתי ,אין דבר כזה טוב
ורע ,כל עוד זה נעשה מאהבה וזה נכון ,ככה אני גם תו־
פסת את בורא עולם".
את שומרת שבת ומקיימת מצוות?
"כן ,אבל אני לא מניחה תפילין ,כי בעיניי זה אף פעם
לא היה התפקיד שלי ,אלא של הגברים .אבל אני מדלי־
קה נרות שבת".
איך ההרגשה לחיות בגוף שאת לא רוצה בו?
"זאת סתירה מוחלטת .בחיים לא תפסתי את זה בצורה
מושלמת .זאת הרגשה נוראית ,הזויה ואפילו מטורפת".
איך נחשפת לנושא של ניתוח לשינוי המין?
"דרך אתר 'חברותא' ,שהוא אתר של הומואים דתיים.
בעבר הוא היה פופולרי מאוד .אחרת לא הייתי יודעת

שזה באמת אפשרי".
לא שמעת על דנה אינטרנשיונל?
"שמעתי ,ידעתי שהיא זמרת שגם הופיעה באירוויזיון,
אבל מבחינתי היא היתה אישה לכל דבר ,ולא היה לי
מושג שהיא היתה לפני כן גבר".
יש לך עוד חברים טרנסג'נדרים?
"יש לי שלוש חברות טובות ,שהמזל שיחק לטובתן
והן זכו לעשות את הניתוח בגיל צעיר יותר .היום הן כבר
נשים .הכרנו דרך 'הבית הפתוח' ,שהוא ארגון תמיכה
לקהילה הגאה בירושלים".

"בתאילנד הכי טוב לעבור ניתוח"
לוקח בין שלוש לארבע שנים מרגע שמתחילים לקחת
הורמונים ועד סוף התהליך ,מסבירה טוהר־להבה.
"צריך לקחת הורמונים ולקבל אישורים ,למרות שכל
אלה זה בקטנה .הדבר העיקרי הוא השלב שנקרא 'אישה

מהבית עם בגדי נשים ,ומישהו שמכיר
אותי ניסה למעוך אותי עם הרכב שלו.

"אבל אני לא כועסת ,כי אני יודעת שהם לא מבינים
את הנושא".

המין המופלא
איך זה היה בילדות?
"כשהיינו משחקים באמא ואבא או ברופא ואחות,
תמיד חלמתי להיות האמא והאחות .כבר בגיל צעיר הב־
נתי דברים שבוגרים ממני בהרבה עוד לא הבינו".
למשל?
"ידעתי שאם אעשה את מה שהרגשתי ,אגיע לגיהנום,
כי אסור לי .אז כשהייתי רואה ילדים משחקים כדור־
גל ,הייתי משחקת איתם ,וכשהייתי לבד הייתי משחקת
בברביות .הכיף הכי גדול שלי היה להיות בחברת בנות,
וזאת התמודדות מאוד קשה.

"המין הנשי מופלא בעיניי ,ואף אחד לא
יכול להתקרב לרמה שלו מכל הבחינות
והמעלות".

ניתוחים לשינוי מין בישראל

בעיקר מגבר לאישה
בישראל מתקיימים ניתוחים לשינוי מין רק בבית
החולים תל השומר.
המדינה משתתפת בעלות ,אך אינה מממנת את ניתוחי
האסתטיקה האחרים ,הכוללים שינוי מבנה הלסת ,האף
ואיברים נוספים.
כדי לזכות במימון הניתוח ,יש ועדת אישורים ,המורכ־
בת מצוות רפואי מגוון ,מפסיכיאטר ועד פלסטיקאי .הפו־
נים מתבקשים לחיות כשנתיים במגדר המועדף עליהם,
במטרה לעבור את תהליך החיברות מחדש ולוודא שלא
יהיו אצלם חרטות בהחלטה לשנות את מינם.

בזמן שהפונים ממתינים לאישור ,הם נוטלים הורמונים
המשפיעים על מבנה גופם וצמיחת השיער ,בהתאם למין
המבוקש .את הקול ניתן לשנות על ידי ניתוח מיתרי הקול
או אימונים שמלמדים איך להשתמש בקול נשי או גברי
יותר.
הניתוחים כולם מורכבים מאוד ,ואורכים מספר שנים עד
שמגיעים לתוצאה המוגמרת.
ברוב הניתוחים מבקשים גברים להפוך לנשים ,ולא
להיפך.
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פיצוץ
של
חתונה

תשבץ היגיון
מאוזן:
 .1אין כבר מקום להחזיר בעל מום ()3
 .5פרי של מפלגה חרדית עם קוף ()3
 .7על אחת כמה וכמה שזה פשוט
ולא רוח ()5 ,2
 .8אדון בימי הביניים היה אף עולה
ועני ()5
 .9צוללן שט על להקת חיות הפוכה ()5
 .10פחד מכלב קטן ()4
 .15ענת התרומם ()2
 .16מסמך הכין תפילה ועל זה חייבים
לשלם ()4 ,3 ,2
 .18גיבסון עשה ברית ()2
 .19שואלים לגבי זהותו ()4
 .22יהודי נוזל על יחידות משקל ()5
 .24לא שמרתם אמונים לבוש
בהגדה ()5
 .25זורק את האיש שמביא מצרכים כי
הוא מפקפק ()3, 4
 .26יופי .מחזירים מדינה ()3
 .27מדביקים על הקיר משני
הצדדים ()3

כמה שעות לפני החופה .היא בדרך לסלון הכלות ,הוא בדרך לכותל >>>
פתאום הם מקבלים בשורה קשה :האולם התפוצץ ,אין היכן לקיים את
הטקס >>> עד החתונה זה יעבור? >>> תשאלו את בני הזוג קניג

מאת טליה משניות
| הידיעות של אריאלה

אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אולם לחתור
נה ,אפילו ביום הכלולות עצמו.
יעקב ( )21ונעמה ( )20קניג התעוררו בבוקר
יום שני ,18.8.2003 ,ליום שאמור היה להיות
המאושר בחייהם  -יום חתונתם.
השניים הכירו במהלך השירות הלאומי של
נעמה בסניף בני עקיבא בפתח תקווה .האהבה פרחה ,ואחרי שנה
וחצי של היכרות ,הם החליטו להתחתן.
ביום החתונה ,בשעה  10:00בבוקר ,בעל האולם "היכל הפאר"
התקשר והודיע להם שהמעלית בבניין שבו שוכן האולם התפוצצה,
בעת ניסיון חיסול של העולם התחתון .החיסול נכשל ,אך למרבה
הצער באירוע נהרגה עוברת אורח תמימה ,שרה בן אדירי ז"ל,
שפתחה את המעלית ונהרגה מההדף.
בעל האולם ,משה קרמרסקי ,הודיע לזוג ההמום שהבניין נסגר
על ידי המשטרה ושאין אפשרות לקיים את החתונה.
איך נודע לך על הפיצוץ?
"כשנסעתי עם הוריי מקריית שמואל לתל אביב לסלון כלות,
בשעה עשר בבוקר בערך ,מוטי ,אבא של יעקב ,התקשר לאבא שלי
ובישר לו את ההודעה הקשה לעיכול.
"אני זוכרת שאבא שלי ענה לו מבסוט ,ובין רגע פניו השתנו

והוא עצר את הרכב בצד .מוטי אמר
לו שהם כבר התחילו לחפש אולם
אחר" ,מספרת נעמה.
בדקות בהן התנהלה השיחה בין
שני האבות ,אי הוודאות החלה לה־
טריד את נעמה" .חשבתי שאולי
יעקב ברח ,או שסבתא שלו נפט־
רה" ,היא מספרת .כשהיא החלה
להילחץ אביה סיפר לה על הפי־
צוץ באולם .בתחילה נעמה נשמה
בהקלה ,אך כשהתעשתה והבינה
את גודל הצרה ,היא כמעט הת־
עלפה.
"הייתי בהלם .לקחתי את זה
קשה ,לא רציתי לדבר עם אף
אחד ,ולמרות שבכיתי והייתי
בהיסטריה המשכנו לנסוע
לסלון הכלות .כל הדרך
דמיינתי את אבא של יעקב
רץ מאולם לאולם ושואל:
'אפשר לחגוג אצלכם חתונה
היום?' .זה נשמע מטורף ,מי
יסכים לערוך אצלו חתונה
משפחת קניג היום

גיליון "ידיעות אחרונות" מ־ ,19.8.2003המדווח על הפיצוץ

הזוג קניג בחתונה שכן התקיימה

תמונה תמונה
תמונה תמונה

בעוד חמש שעות?".

חתן עם פאסון
ליעקב נודע על הפיצוץ כשהיה בד־
רכו לכותל" :יצאתי עם שני חברים איתי
שנהג וניסים שענה לטלפונים .בעשר
בבוקר התקשר חבר אחר ,אביתר ,ושאל
את ניסים' :תגיד לי ,קרה משהו לאולם
של יעקב?'.
"ניסים שאל אותי ,ולא היה לי מושג על מה הוא מדבר .התקש־
רתי לאמא שלי והיא סיפרה לי מה קרה .היא לא רצתה להודיע לי
מיד כדי לא להלחיץ אותי".
יעקב ,לעומת נעמה ,לא נבהל ולא בכה" .צחקתי .לא היה לי
אכפת איפה נתחתן .מצידי אפשר היה לקנות בורקסים ופיתות
ולעשות חתונה באולם בבית הכנסת מול הבית שלי .העיקר
שיהיה שמח .אמא שלי אמרה לי שמחפשים אולם אחר ,ושהיא
תעדכן אותי .אז המשכתי את היום כרגיל ובנחת .בצהריים התק־
שרו אליי ואמרו שמצאו אולם אחר".
קרמרסקי לא רצה להזניח את לקוחותיו .הוא הפסיק את חו־
פשתו המשפחתית ונרתם לחיפושים אחר אולם חלופי .בסופו
של דבר קרמרסקי הצליח להשתמש בקשריו בענף וסגר דיל עם
אולם האירועים "גני דל־וינו" ,הסמוך לפתח תקווה .הוא גם
אירגן הסעות שיאספו את האורחים שהגיעו בכל זאת ל"היכל
הפאר".
כיצד הודעתם לכל המוזמנים שהחתונה הועברה למקום
אחר?
"הקמנו חמ"ל אצלי בבית .חברים שלי התארגנו ,הרימו טל־
פונים ועדכנו את כל המוזמנים .עם האורחים של נעמה זה היה
פחות מורכב ,כי כולם הגיעו בהסעות מאורגנות מקריית שמואל
אז פשוט עידכנו את הכתובת החדשה להסעות" ,משחזר יעקב.
היו אורחים שבעקבות המקרה לא הצליחו להגיע לחתונה?
"חוץ מאחד החברים שלי ודודה של נעמה ,לא ידוע לנו על
מישהו שלא מצא את החופה".
נעמה ומשפחתה ,שלא הכירו את האזור בו נמצא האולם החדש,
נאלצו לבלות זמן רב בדרכים .יעקב הצטלם לאלבום החתונה בלי
נעמה ,ועד היום נעמה מקנאה בו שהוא מופיע ביותר תמונות.
למרות היום הקשה ,החופה התקיימה במועדה ,ובני הזוג יכלו
לומר" :הכול לטובה" .את האולם החדש והמשודרג הם קבלו ללא
תוספת תשלום .והכי חשוב ,יש להם סיפור מיוחד לספר לילדים
ולנכדים.

מדינה

מעין ארביב

#

מאונך:
 .1עושה קסמים ברבים ()6
 .2הוא היה בן זוג ו"חרד" לאוניית
מעפילים ()7
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טליה משניות

יפה

קוראים אותי :יוליה
גיל27 :
על המפה :נתניה
על הספסל :חשמל ואלקטרוניקה
למה דווקא? “זה יפה בעיניי”

מזלי
קוראים אותי :שיר
גיל22 :
על המפה :רמת השרון
על הספסל :תקשורת
למה דווקא? “אני מזל בתולה”

הידיעות
של אריאלה

מיוחד

קוראים אותי :קורין
גיל24 :
על המפה :נתניה
על הספסל :ביולוגיה מולקולרית
למה דווקא? “המקעקעת ציירה לי
את זה במיוחד”

מתאים

חשופים

יצאנו לר
לכם אות כמה קשה יהיה לגרום
לה
תפשט באמצע החורף >>>
התוצאות? ה
את הסטו פתיעו גם אותנו! >>> קבלו
דנ
פברואר ,ו טים שלא נבהלו מהקור של
הס
ואפילו ל כימו לחשוף את הקעקועים
להת הצטלם >>> טוב ,הגיע הזמן
לבש /
רעות יצחק ושי

קוראים אותי :טומי
גיל33 :
על המפה :אריאל
על הספסל :תקשורת
למה דווקא? “התאים למקום החסר ביד”

רה חלילי

אוהבת

קוראים אותי :מור
גיל29 :
על המפה :הוד השרון
על הספסל :תזונה
למה דווקא? “אוהבת דרקונים”

מסמל

קוראים אותי :אביחי
גיל25 :
על המפה :כפר סבא
על הספסל :תקשורת
למה דווקא? “מסמל את הקשר לים
– כריש ,דולפין ומערבולת”

חופשי

קוראים אותי :יסמין
גיל21 :
על המפה :אריאל
על הספסל :פסיכולוגיה
למה דווקא? “זה אומר ‘חופש’ ,ואני
מאוד מתחברת לזה”

ארוך

קוראים אותי :אלכס
גיל23 :
על המפה :חולון
על הספסל :ביולוגיה מולקולרית
למה דווקא? “סיפור ארוך”

ציוני

קוראים אותי :מאיה
גיל23 :
על המפה :מבשרת ציון
על הספסל :פיזיותרפיה
למה דווקא? “כי אני ציונית”

יפה 2
קוראים אותי :מאיה
גיל25 :
על המפה :תל אביב
על הספסל :תזונה
למה דווקא? “כי זה היה יפה בעיניי”

כיף

קוראים אותי :זיו
גיל25 :
על המפה :הרצליה
על הספסל :פיזיותרפיה
למה דווקא? “עשיתי שנת שירות
באילת אז ...ים ,שמש ,היה כיף”

געגועים

קוראים אותי :מור
גיל21 :
על המפה :תל אביב
על הספסל :מכינה
למה דווקא? “אמא שלי נפטרה לפני
שנתיים ,היה לי על הגב כתם לידה שהיא
אהבה ואני לא .החלטתי לכסות אותו
בדמות של מלאכית שתשמור עליי ,כמו
שאני מרגישה שהיא שומרת עליי”

