
שלהידיעות של הידיעות
אריאלה

עיתון בית הספר לתקשורת, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
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רגע לפני שהוא עולה כיתה ל"כוכב נולד", משה פרץ 
עוצר לספר על הזוגיות המרגיעה, החשק לילדים והרצון 

להמציא את עצמו מחדש >>> מורן סקיטל, עמ' 6

כן בבית 
ספרנו

ד"ר מוזיקה
יואב קוטנר נזכר בתאונה שבה איבד את הזיכרון 

והפך מאיש צבא לשדרן >>> אריק פלדמר, עמ' 12

הפרובוקטור
שאול אייזנברג פותח פה על רון קופמן, רון חולדאי 

ואוהדי הפועל תל־אביב >>> יהודה ליבוביץ, עמ' 30

מחיר האהבה
מיכל נכלאה בעיירה בהולנד, ועברה שנים של התעללות 

מצד בעלה - עד שנמלטה >>> קורין אלבז, עמ' 22

השורדת
עשר שנים אחרי שאיבדה את אמה ושלושה 

מאחיה בפיגוע, אביה שבו משחזרת לראשונה 
את הלילה הנורא >>> שלומציון פרסמן, עמ' 8

שירים בתחפושת
מה שמעו חברי "משינה" לפני שהלחינו את 

"רכבת לילה לקהיר", ואת מי ממש מזכיר "תתארו 
לכם" של שלמה ארצי >>> אלון כץ, עמ' 14

מתחממים לפורים, עמ' 21-14
שמח ומבדח



ניקולאי בלינוב

 קרימינולוגיה: 
הדור הבא

רוצים קצת יותר מתיאוריה? בחוג 
 לקרימינולוגיה פותחים שלושה 

 מסלולים חדשים, שיגעו בשחיתות, 
טרור ועבירות מחשב 

שלושה  האביב  בסמסטר  ייפתחו  לקרימינולוגיה  במחלקה 
וייחודיים, שיכשירו סטודנטים לעסוק  לימוד חדשים  מסלולי 

בנושאים הבוערים בשטח. 
והפעם, מלבד ההכשרה התיאורטית שיספקו הלימודים, יעשו 

הסטודנטים גם עבודה מעשית בתחום בו יבחרו.
מסלול שחיתות ופשיעת צווארון לבן מתקיים במסגרת המסלול 
הדו־חוגי לקרימינולוגיה וכלכלה, ויאפשר לסטודנטים להתנסות 
בנושאים הקשורים לשחיתויות ולעבירות כלכליות: הלבנת הון, 

שוחד וזיוף מסמכים, אשר עולים חדשות לבקרים לכותרות. 
־מסלול פשיעת מחשב מתקיים במסגרת המסלול הדו־חוגי לקרי
־מינולוגיה ומדעי המחשב, ויעסוק במניעים ובמאפיינים של האק

רים ועברייני מחשב אחרים. שוד כרטיסי אשראי, גניבת זהויות 
והמאגר הביומטרי, קשורים באופן ישיר לתחום. 

־מסלול פשיעת טרור מתקיים במסגרת המסלול הדו־חוגי לקרי
מינולוגיה ומזרח תיכון.

־"שחיתויות ופשיעה מופיעות בתדירות גבוהה בחדשות", מסבי
רה ד"ר אינה לוי, מרצה בחוג לקרימינולוגיה. "חשוב לדעת מול מה 

אנחנו עומדים. ומעבר לכך, מדובר בקורסים מעניינים במיוחד".
אריק פלדמר

ניפגש בקניון
לאחר תקופה ארוכה של ציפייה, התקבל לאחרונה אישור 
לבניית  האזרחי  ומהמינהל  ברק  אהוד  הביטחון  שר  מלשכת 

קניון באריאל.
הזכיין רמי לוי, עם חברת "מגה אור", יקימו את הקניון שישתרע 
על 11 אלף מטר, בשתי קומות, ומעליו חמש קומות של משרדים. 

ראש עיריית אריאל, רון נחמן, ציין שמדובר בקניון היחיד בין פתח 
תקווה לרבת עמון, והביע תקווה שבתוך 20 חודשים הוא ייחנך.

יהודה ליבוביץ

סמסטר  לכבוד  אלה,  בימים 
ב' שנפתח זה עתה, עלה לאוויר 
אתר בעיצוב חדשני לבית הספר 

לתקשורת. 
מהמסלול  סטודנטים  שלושה 
הדיגיטלי - דן טיומקין, אביתר גת 

־ויונית חדד - לקחו יוזמה, ובמסג
רת פרוייקט הגמר עמלו והפתיעו 

באתר חדש. 
־"בנינו אותו בהסתמך על החו

מר שלמדנו בקורסים ובסדנאות", 
אתר  להקים  "רצינו  גת.  אומר 

־שמצד אחד ישדר משהו חדש ועד
כני, ומצד שני יאפשר למתעניינים 
בלימודים ולסטודנטים גישה נוחה 

לכל התכנים". 
האתר החדש מחליף את "באזז", 
מעודכן  מידע  בו  למצוא  ותוכלו 

אודות קורסים, מסלולים, סטאז'ים, טפסים חשובים להורדה  וגם אינפורמציה על בוגרי בית הספר 
והסגל.

"היו הרבה רגעי משבר בדרך", מספר גת. "פעמיים במהלך ההקמה האתר נפל. לעיתים הרגשנו 
־שאנחנו צריכים לרדוף אחרי גורמים שונים במערכת, אבל למרות הכל אנחנו שמחים וגאים בתו

צאה. וזה המקום להודות לנילי שטיינפלד, שתמכה ויעצה".
ליאור כהן
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תצביעו, תשפיעו, 
תתפנקו

סקר שביעות רצון, שיפיץ במייל מדור בקרת שירות 
לסטודנטים, נועד לשדרג לנו את החיים <<< ויש גם צ'ופר

בתחילת שבוע הבא יופץ באימייל ובמידע 
האישי סקר שביעות רצון על ידי מדור בקרת 

שירות לסטודנט במרכז. 
מנת  על  הסטודנטים,  אלינו,  פונים  בסקר 
לברר עד כמה אנחנו מרוצים ומה מפריע לנו.
אנשי המדור מספרים שהם גם מתחשבים במה 

שאנחנו כותבים.
־אחד מהשינויים שנערכו בעקבות הסקר האח

רון היה מדיניות "קשובים אליך כל הדרך אל 
דלת  שירות   – הסטודנטים  דקנט  של  התואר" 
בקמפוס  נפתחו  כן  כמו  היום.  במהלך  פתוחה 

־פעוטון וחדרי הנקה לאימהות, המשרתים במי
־לואים יכולים לשאול מחשבים ניידים עם חבי
־לות גלישה, והחל פיתוח בנושא נגישות לסטו

דנטים עם מוגבלויות. 
־בנוסף, בקרוב יהיה ניתן לערוך בקמפוס איב

חונים דידקטיים ויתקיים ייעוץ תעסוקתי, כולל 
ליווי אישי. יחידת המחשב הפעילה קו אינטרנט 

־אלחוטי משודרג ומורחב, והיא נותנת כעת תמי
כה טכנית גם בשעות אחרי הצהריים, עד השעה 

.19:30
של  חדשה  מערכת  חנך  לימוד  שכר  מדור 

־ניהול תורים - הן בקבלת קהל והן במענה הטל
פוני. התרחשו גם שינויים במעונות, כמו החלפת 

המקררים הקטנים והישנים למקררים גדולים. 
וזו רק רשימה חלקית. 

הסקר יהיה פתוח כחודשיים, וזה המקום שלנו 
להביע את אשר על ליבנו – לטוב ולרע. 

יוצג שובר מתנה לקפה  ובסוף כל סקר  אה, 
ומאפה באחת מקפיטריות הקמפוס. 

תצביעו, תשפיעו ותתפנקו.
מורן סקיטל

שמים סוף לסמיםמתחדשים
"בכל מקום יש סמים – המטרה שלנו היא להפחית את היקף השימוש", מסביר 

רגב גרשון, סטודנט ורכז הפעילות של הרשות למלחמה בסמים במרכז

־הרשות הלאומית למלחמה בסמים וסטודנ
טים מהמרכז יצאו בפרוייקט מיוחד – לנקות 

את אריאל מסמים. 
עכשיו כמובן יש כמה שישאלו את עצמם, האם 
באמת יש כאן כאלה? לרגב גרשון, רכז ההסברה 
של הרשות למלחמה בסמים במרכז וסטודנט שנה 
שאלה.  בכלל  אין  ההתנהגות,  למדעי  שלישית 
"בוא לא נייפה את הדברים, בכל מקום יש סמים", 

הוא אומר. 
להפסיק  לא  אם  להפחית,  היא  "המטרה שלנו 
לחלוטין, את התופעה הזו באמצעות הסברה. ברגע 

־שהאדם יחזה בתמונת הראי, הוא יבין את ההשל
כות של מה שהוא עושה".

הרשות מפעילה בקמפוסים ברחבי הארץ רכזי 
ההסברה, שמטרתם להעלות את המודעות לסכנות 
שבשימוש בסמים מנקודת המבט של הסטודנטים 
של  בסיועה  הפרוייקט  מתקיים  באריאל  עצמם. 
ד"ר חגית בוני-נח מהחוג לקרימינולוגיה, ואורלי 

־כהן מדקנט הסטודנטים. "אנחנו רוצים שהסטו
יחיו חיים טובים  יבינו שללא הסמים הם  דנטים 
יותר, וישיגו הצלחות בחיים ובקשרים חברתיים", 

אומר גרשון. 
אלו תגובות אתם מקבלים מסטודנטים?

החיוביים,  ישנם  אחד  מצד  שונות.  "התגובות 
־שמביעים נכונות לעזור. אפילו כאלה שלא הכ

רתי לפני כן. מצד שני קיבלתי תגובות לועגות, 
שזילזלו בפרוייקט, ולדעתי זה אבסורדי שסמים 

נחשבים כמשהו נורמטיבי".
־הדס לוי, רכזת הסברה וסטודנטית שנה ראשו

נה בעבודה סוציאלית: "עשינו ערב, שבאו אליו 

כ־150 אנשים, עם סרט על בחור שקיבל התקף 
פסיכוטי בגלל סמים בהודו, ואז חזר לארץ ועכשיו 
צריך להשתקם. בסוף הסרט אותו בחור סיפר את 

סיפורו. 
בקבוצה  פירסמנו  וגם  שעשינו,  משהו  "עוד 
שלנו בפייסבוק, היה פסיפס אנושי, עם כמות יפה 
של סטודנטים למרות מזג האוויר הגשום, שאמר 
הכללית  המטרה  לסמים.  לא  אומרים  שבאריאל 

־היא להעלות את המודעות, גם לגבי הסכנות שב
באריאל שמתנגד  מישהו  שיש  לכך  וגם  שימוש 

לסמים".
־את מאמינה שפרוייקטים כאלה באמת תו

רמים?
מישהו  לקחת  יכולה  שאני  מאמינה  לא  "אני 
שמעשן סמים ולגרום לו לא לעשן דרך הסברה 
כללית, אלא אם זה יהיה בשיחה של אחד על אחד. 
אבל אני חושבת שהפעילות שלנו יכולה לתרום 
זה  בנוסף, סמים  לזה.  יתקרבו  לכך שאנשים לא 

משהו לא חוקי, ואנחנו מביעים לזה התנגדות".
־לפי גרשון, הפרוייקטים האחרונים הם רק ההת

חלה. "זו רק הסנונית שמבשרת את בוא האביב", 
־הוא אומר. "בעתיד אני מאמין שנארגן עוד הר

צאות ונביא יותר אינפורמציה על ההשלכות של 
האינפורמטיבי  בתחום  גם  נפעל  בסמים.  שימוש 

וגם היישומי".
אלון כץ

־במרכז האוניברסיטאי פועל יקב בוטיק קטנ
־טן, הראשון מסוגו בארץ, המשמש למחקר ופי

תוח בתחום היין. 
שיתוף פעולה בין המרכז האוניברסיטאי אריאל, 

־מחקר ופיתוח )מו"פ( שומרון, משרד החקלאות ומ
שרד המדע, הביא להקמת יקב מחקרי ראשון מסוגו 

בארץ. היקב מנוהל על ידי ד"ר 
שיבי דרורי, יינן, בעל יקב ואיש 
שדה  מחקרי  שעורך  אקדמיה, 

בתחום הגפן.  
השפעות  נבדקות  השאר,  בין 
של שיטות טיפול שונות בכרמים 
על תהליך ייצור היין ותוצאותיו. 
לא מדובר ביין פטישים או מיץ 
ענבים המשמשים לקידוש. ביקב 
יין  ייצור  המחקרי מקפידים על 

איכותי. 
בציוד  משתמשים  "אנחנו 
שיובא  ומשוכלל  איכותי 
שגודלו  ובענבים  מאיטליה, 
בתנאים טובים, דבר שהופך את 
היקב המחקרי שלנו ליקב בוטיק 

למכירה",  ולא  מחקר  למטרות  המשמש  קטנטן, 
מסביר דרורי. 

־מחקר היין בישראל לא מפותח, ונמצא רק ברא
שית דרכו. "אנחנו רוצים שמפה תצא תורה. יש 
להם  לסייע  רצון  לנו  ויש  בסביבה,  יקבים  הרבה 

לשפר את איכות היין", אומר ד"ר שיבי. 
באזור  לבחירה  נוספת  סיבה 
היין  למחקר  כבסיס  השומרון 
האקלים  תנאי  הוא  בישראל 
והקרקע באזור. "נכון לחקור את 
היין דווקא באזור שבו הוא צריך 
לקרקע  בסמוך  מיוצר,  להיות 
בתוך  שן  במגדל  ולא  הנכונה, 

אוניברסיטה מנותקת". 
המ תוצאות  יתקבלו  ־בקרוב 

במ־  .2011 של היין  על   חקר 
אותן,  לפרסם  מתכננים  עבדה 

לחק ומידע  מענה  לתת  ־ובכך 
לאים, למגדלי הענבים וליקבים 

עצמם. 
 יהודה ליבוביץ
 ועפרה פסדר

צעד וחצי לתואר
 נבחרת המרכז האקדמי בדרך לתואר ראשון: 

אליפות הליגה למקומות עבודה <<< הפלייאוף 
מתקיים בימים אלה, אז תחזיקו אצבעות

הכדורסל  עונת  נפתחה  השנה  בתחילת 
של הליגה למקומות עבודה, ומשתתפת בה, 

־לראשונה, גם נבחרת עובדי המרכז האוני
ברסיטאי. 

בפ כרגע  המטפל  להיות שהאיש  יכול  ־כן, 
נייתכם או עובד התחזוקה שאתם פוגשים בכל 
יום - מסיים את יום העבודה שלו עם גופייה 

ירוקה )כמובן( בכידרור על מגרש.
"הרבה שנים אנחנו רוצים לעשות את זה", 
המינהלה,  אגף  ומנהל  הנבחרת  מנהל  מספר 
בועז פרנקה, "השנה הגיע גלעד שולמן, יועץ 
את  והרים  שלנו,  הסנטר  גם  שהוא  הנדסאים 
בכל  קבוצה,  להקים  פשוט  היה  לא  הכפפה. 
זאת תמיד זה היה איכשהו נופל - אבל השנה 
ועם  וכולם באמת באו בהתלהבות  זה הצליח, 

רצון גדול". 

פרנקה, איש ותיק במרכז, אומר שהוא הבין 
־את גודל המוסד רק כשהקבוצה קמה. "כשא
פו שהם  ראיתי  פתאום  השחקנים,  את  ־ספנו 

גשים אחד את השני בפעם הראשונה. הם לא 
הכירו אפילו בשמות ובפנים", הוא אומר, וטוען 
כי לטעמו הדבר הכי טוב שיצא מהקבוצה הוא 
הגיבוש החברתי בין העובדים. "כולם התחברו 
ומשחקים יחד, כתלכיד אחד, וברור לי שגם נגיע 

לתוצאות טובות".
ואכן, מגיעות גם התוצאות. הקבוצה ניצחה 
בכל משחקי המבחן ועלתה לפלייאוף העליון. 
המשחקים נערכים ממש בימים אלה, וכל מה 
בדרך  אצבעות  לחבר'ה  להחזיק  הוא  שנשאר 

לאליפות היסטורית.
אפשר גם לבוא לעודד.

אלון כץ

נלחמים בסמים | צילום: אושרי הנגל

נכנס יין, יצא מחקר
למי שרוצה לדעת איך לעשות יין טוב יותר – במרכז האוניברסיטאי 
פועל יקב מחקרי <<< פירות עבודתו יעזרו ליקבי האיזור להשתפר

נבחרת עובדי המרכז האוניברסיטאי | צילום: בועז שמחיתוצר היקב המחקרי

האתר החדש של בית הספר לתקשורת

שחורה  בחליפה  גברים  לראות  תתחילו  אם 
ומגבעת מסתובבים בקמפוס - אל תדאגו. אתם 

־עדיין נמצאים באריאל. ככל הנראה מדובר בס
הפרוייקט  בעקבות  שהגיעו  חדשים,  טודנטים 

החדש של המרכז - שילוב חרדים באקדמיה.
המיזם נולד בשיתוף פעולה עם עמותת טורונטו, 
המעניקה מלגות לחרדים ומסייעת להם בבחירת 
הלימודים. מטרתה היא לעודד את הציבור החרדי 
להשתלב באקדמיה, כדי שיוכלו לעסוק לאחר מכן 

בעבודות שיש בהן הכנסה גבוהה.
המסלול שעומד להיפתח מיועד לגברים בלבד, 

"בהתח נפרדות.  בכיתות  ללמוד  להם  ־ויאפשר 
לה", אומר שמואל דברת, דובר המרכז, "הם ילמדו 

־מקצועות פרא־רפואיים – קלינאות תקשורת ופי
זיותרפיה, כיוון שאין במקצועות האלה תנאי סף 

של בגרות גבוהה ופסיכומטרי גבוה".
מתוכנן מסלול כזה גם לנשים חרדיות?

־"נכון לעכשיו לא. ייתכן מאוד שניערך לכך בה
משך. מדובר בפיילוט שלפי מידת הצלחתו נראה 

כיצד מתקדמים".

אפרת בוסאני לוי

Men in Black

סטודנט אחד מול המון רצחני
ניקולאי בלינוב יצא להגנת יהודי ז'יטומיר בעת פוגרום, ושילם 

על כך בחייו <<< טקס ראשון לזכרו התקיים במרכז
טקס ראשון לזכרו של ניקולאי בלינוב ויתר הרוגי 

־פוגרום ז'יטומיר נערך לאחרונה במרכז האוניבר
סיטאי באריאל. לאחריו הוסר הלוט מעל לאנדרטה 

שהוקמה לכבודם, וניטע עץ לזכרם.
ישראל  מדינת  שנה,  מ־100  יותר  שעברו  למרות 
ולא  ז'יטומיר,  ביהודי  לפרעות  התייחסה  לא  מעולם 
הכירה בגבורתו של ניקולאי בלינוב, שחרף נפשו על 

־הגנת יהודים. הנהלת המרכז החליטה להרים את הכ
פפה.

1905, ימי חג הפסחא, פרצו מהומות שתוכ־  בשנת
ננו על ידי שלטונות ז'יטומיר שבאוקראינה. על רקע 

־חוסר המעש של המשטרה הופיעו בעיר פורעים אנטי
שמים חמושים, והשתוללו במשך ארבעה ימים כשהם 

שודדים, פוצעים ורוצחים 22 יהודים.
ניקולאי בלינוב, נשוי ואב לשני ילדים, החליט שהוא 
אינו יכול לעמוד מנגד ולתת לפורעים לטבוח במיעוט 

היהודי, גם אם הוא עצמו אינו יהודי, והוכה למוות.
זיניגרד, אמר בנאומו בטקס:  הדיקן, פרופ' מיכאל 
במשך  ישראל  עם  את  שמחזיקים  העקרונות  "אחד 

־אלפי שנים הוא עקרון הזיכרון. בטקס הזה יצרנו תק
ליהודים  שעזרו  אנשים  זוכרים  אנחנו  במדינה.  דים 
בימים קשים ונוראים, גם אם זה לא התרחש בתקופת 
השואה. עשינו משהו לזכרו של סטודנט רוסי, אשר 
יצא להגן על יהודים ונרצח רק בשל כך. הוא עשה זאת, 
למרות שידע כמעט בוודאות שהמוות מצפה לו, בזמן 

שבבית השאיר אישה וילדים".
־את הטקס כיבד בנוכחותו אלכסנדר לסקין, היסטו

ריון ופרופסור לתרבות מרוסיה, שחקר את הסיפור של 
־בלינוב ופרעות ז'יטומיר. הוא ציין בנאומו כי הוא מת

רגש מכך שהמחקר שלו על בלינוב קרם עור וגידים, 
והתפתח לכדי אירוע מכובד במוסד אקדמי ישראלי.

אבנר שאקי

ודן  הייזלר  עמרי 
במ השתתפו  ־טיומקין 
־שלחת של משרד ההס

להתמודד  שטסה  ברה, 
המדינה  משמיצי  מול 
האפרטהייד  ב"שבוע 

הישראלי"
לתק סטודנטים  ־שני 
האוניבר מהמרכז  ־שורת 

ודן  הייזלר  עמרי  סיטאי, 
לקחת  נבחרו  טיומקין, 
חלק במשלחת של משרד 
הם  לתפוצות.  ההסברה 

טסו לניו-יורק ולונדון.
חל  שעבר  בחודש 

־"שבוע האפרטהייד היש
ראלי", שבו יוצאות מדינות רבות בעולם 
יוצאות  מהארץ  משלחות  ישראל.  נגד 

־לאותם מקומות, כדי להתמודד עם הט
ענות ולהביא את הצד הישראלי מנקודת 

מבטם האישית של השליחים. 

־הייזלר: "לא יצאנו כדי לייצג את מדי
ניות ישראל, וודאי שלא על מנת לפתור 
אלא  הערבי-ישראלי,  הקונפליקט  את 
להראות שהחייל שכולם שונאים הוא רק 
ילד מפוחד, שמגן על המדינה והמשפחה 

שלו, ולא משום הוא שש אלי קרב.

שהדה־לגי מרגיש  ־"אני 
טימציה כלפי ישראל נוצרה 
ויצאתי  מבורות,  בעיקרה 

להראות פנים אחרות".
השתתפו  מתנדבים   75
השנה במשלחות, לעומת 25 

־בשנה שעברה. הם עברו הכ
שרה קצרה, שכללה שלושה 
עמידה  לתירגול  מפגשים 
מול  התמודדות  קהל,  מול 
והעברת  מורכבות  שאלות 

מסרים. 
בית  ראש  לב־און,  אזי 
במרכז,  לתקשורת  הספר 
מסר כי "הפעילות של בית 
מתרחבת  לתקשורת  הספר 

־אל מעבר לאוקיינוס. חוץ משיתוף הפ
עולה עם משרד ההסברה יהיו בקרוב עוד 
הפתעות, ותירשם נוכחות של בית הספר 

בארצות-הברית". 
מורן סקיטל

פנינו האמיתיות 

פרופ' מיכאל זיניגרד

פרופ' אלכסנדר לסקין

חברי המשלחת בביקור אצל נשיא המדינה | צילום: דן טיומקין
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ליאור כרמי, בת 36, אלופת הארץ לשעבר בשיט קיאקים במשך 17 
שנה ברציפות ומקום שלישי בעולם, היא קבלנית שיפוצים כבר שבע 
שנים. חלום חייה היה להיות מורה, אבל עם הזמן הוא השתנה. "וטוב 

שכך", היא אומרת.
איך הגעת למקצוע? 

גם בשיפוצים.  אותו עבדתי  ובשביל לממן  בפיזיקה,  תואר  "עשיתי 
מאוד אהבתי את זה, והחלטתי להתמקצע בתחום".

איך הסביבה מקבלת את העיסוק שלך? 
"הרבה פעמים בהרמת גבה ובהפתעה מוחלטת. אין עדיין מספיק פתי־
חות לזה, וחבל. יש אנשים שבוחרים לא לשכור את שירותיי בגלל שאני 
אישה. במיוחד בעבודות שלד ובטון. לעומת זאת, גברים שעובדים במק־
צוע מאוד מעריכים אותי. הם רואים את העבודה שלי, ויודעים לכבד אותי 

בלי קשר לזה שאני אישה".
מה החוויה שהכי זכורה לך מהמקצוע? 

והבע־"יש לי המון חוויות. לא  לפאב,  הגעתי  מזמן 
לים רצה שאתן לו הער־
כת מחיר לקיר בלוקים. 
אותי  שואל  הוא  בסוף 
בציניות: 'זה ייצא ישר?'. 
אמרתי לו: 'ישר זה עוד 
3,000 שקל', ועזבתי את 

המקום. 
של־ קטע  גם  "יש 
אותי  שמזמינים  קוחות 
שלי  שהמחיר  חושבים 
מהמת־ יותר  זול  יהיה 
חרים, כי אני אישה. זה 

לא נתפס בעיניי". 
ליום  מילים  כמה 

האישה... 
לפחד  צריך  "לא 
מק־ משהו.  מלעשות 
יוצא  לא  אם  סימום, 
כמו  מתקנים.  טוב, 

בשיפוצים".

WOMENPOWER
נשים בכל העולם יחגגו השבוע את יום האישה הבינלאומי. במתכונת הרגילה, גברים יקנו מתנות ויביעו הערכה על 

קיום המין הנשי. וכשהיום יחלוף, חלקם ימשיכו בטקסים גבריים שכוללים בדיחות מגדריות על פקידות בצה"ל, 
שירת נשים ושלל הערות ושריקות שמזכירות מאלפי כלבים בפארק הירקון. שלא כמו לפני עשרות שנים, נשים לא 
יוצאות לרחובות ושורפות חזיות, ולא מגדלות שיער בכל מיני אזורים בגוף, כדי להוכיח שגם הן יכולות. היום זה 
פשוט יותר. הן מפתחות קריירה, מרוויחות כסף ונכנסות לטריטוריה שפעם היתה שייכת לגברים בלבד. הכירו את 

נטע, היבה, ליאור, אורית וחגית. חמש נשים שעוסקות במקצועות "שלהם". שוויון, מישהו?

אורית גורן, בת 47, חיה עם בת זוג ואמא לשני יל־
דים, עובדת כנגרית כבר 16 שנה. בעבר היא גם כיכבה 

בתוכנית "עבודת בית" בערוץ 2. 
איך הגעת למקצוע? 

"אין לי איזה סיפור רומנטי. עסקתי בזה קצת, ראיתי 
שזה מעניין אותי, ועשיתי קורס נגרות. שליש מהקורס 
היו נשים, אבל לא יצא לי להיתקל במישהי שלמדה 

איתי ועוסקת בזה כיום".
העובדה שאת אישה מרתיעה אנשים לשכור את 

שירותייך? 
"ממש לא. גם לפני 'עבודת בית' הייתי מוכרת בת־

חום, אבל בזכות התוכנית יותר אנשים נחשפו אליי 
והבינו איך אני עובדת ומה אני שווה. בסוף המקצועיות 

חשובה ולא המין".

מה את הכי אוהבת בעבודה? 
לי  אין  גדולה.  אחת  חוויה  היא  שלי  העבודה  "כל 
מודל  משמשת  שאני  זה  העבודה,  מלבד  אחד.  משהו 
לעשות  ומגיעות  אליי  פונות  ונשים  לנשים,  לחיקוי 

אצלי סטאז' - זה כיף. 
לא  גברים.  וגם  נשים  גם  אצלי  מעסיקה  "אני 
עבודה  שזאת  לנשים  מודיעה  אני  למגדר.  מתייחסת 
קשה, ויש כאלו שמתייאשות באמצע. אבל עדיין זה 

אפשרי. בהחלט!"
כמה מילים לכבוד יום האישה... 

"אני מאחלת לנשים שיבוא יום ולא נצטרך יום אישה. 
מקווה שבקרוב יהיו עוד נשים בפוליטיקה ובצבא. ככל 
שיהיו יותר, העולם יהיה מקום נעים יותר. ברגע שזה 

יקרה, לא יבינו איך הסתדרו בלעדיהן עד עכשיו".

היבה ערג'ה, בת 27, חונכה וגדלה בפרדיס וכיום מתגוררת ברמת־גן. היא לומדת 
עיתונות בבית הספר "כותרת" באוניברסיטת תל־אביב, וביתר הזמן שופטת במגרשי 
כדורגל – הראשונה בארץ מהמגזר הערבי - וכבר מועמדת להיות שופטת בינלאומית. 

אלו תגובות את מקבלת במגרש? 
"זה לא בנורמה, אישה שופטת. בהתחלה אני שומעת התלהבות מהקהל, אבל כשהמש־
חק מתחיל זה כבר לא משנה. אוהדים לא מתנהגים יפה לשופטים, ואת יכולה לתאר שגם 

לשופטות. זאת לא בעיה, הם פשוט לוקחים את הקללות וממירים אותן ללשון נקבה".
איך מקבלים את הרעיון בבית? 

"המשפחה מתחילה לקבל את זה, למרות שבהתחלה היה להם קשה. במגזר הערבי זה 
לא מקובל בכלל, אבל לאט לאט ישלימו עם זה. הנשים בכפר, לעומת זאת, רואות אותי 

כסמל. כאישה פורצת דרך, שהולכת אחרי מה שהיא מאמינה".
היבה מספרת גם על קשיים עם המין הגברי. "גברים פוחדים מנשים חזקות. קשה להם 
עם המקצוע שלי. אבל אני לא מתכוונת להתפשר בגלל זה. מי שרוצה, יקבל אותי איך 

שאני, עם השיפוט".
כמה מילים ליום האישה... 

"כל אישה שרוצה לעשות משהו ולהשיג משהו שתלך עם זה עד הסוף. כואב לי על 
הנשים הערביות, שעצורות ולא נותנים להן להגשים את עצמן. אישה צריכה ללכת עם 
האמת שלה, לא משנה מאיזה מגזר ולא משנה מה בחרה לעשות. דוגמנית, שחקנית וגם 

שופטת כדורגל. אין משהו שאנחנו לא יכולות לעשות".

חגית שפירא, בת 33, היא מכונאית הרכב וחשמלאית הרכב היחידה במוסך שבו היא עובדת. 
איך הגעת לעבוד במוסך? 

"אני מוזיקאית, וכל חיי הייתי. הבעיה היא שממוזיקה אי אפשר להתפרנס כמו שצריך, וחיפשתי 
מקצוע שייתן לי ביטחון כלכלי. חשבתי מה יכול להיות כיף, והבנתי שלפרק מכוניות זה אחלה. אז 
עשיתי קורס של משרד התעסוקה, ומאז אני מכונאית רכב. אבל את המוזיקה לא נטשתי. בלילות אני 

הבסיסטית של קורין אלאל כבר כמה שנים טובות".
איך הסביבה מקבלת את העבודה שלך? 

"תמיד מפרגנים לי. רוב החברים שלי הם גברים, והם הכי סבבה עם זה. יש מי שיתקן להם את הרכב. 
בעבודה מתייחסים אלי כמו לכל מוסכניק. בסוף הכל הרי מסתכם במקצועיות. באופן כללי לגברים 

אין בעיה לקבל שירות מאישה. נשים, לעומת זאת, לפעמים קצת פחות בוטחות בי".
כמה מילים ליום האישה... 

"אני מאחלת שבקרוב מאוד לא יעשו כתבות כאלו על נשים. שנשים יעסקו באיזה מקצוע שבא להן, 
והחברה תתייחס לזה כאל נורמה ולא כמשהו חריג. אני מאמינה שאנחנו בדרך לשם. אני לא רוצה 

להיות מיוחדת בסביבה שלי. נשים יכולות להצליח בכל, ושאף אחד לא יגיד לכן אחרת".

חגית המכונאית

נטע פירסטנברג, בת 73 נשואה פלוס ארבעה ילדים 
וחמישה נכדים, משחקת כדורסל באליצור פתח־תקווה 

מגיל 15 ועד היום.
למה דווקא כדורסל? 

"כשהייתי נערה הייתי בתנועת הנוער 'מכבי צעיר'. 
שם החליטו להקים קבוצת כדורסל נשים, ובגלל הגובה 
שלי מיד הצטרפתי - ולא עזבתי עד היום, כולל ארבע 

לידות תוך כדי".
איך החברה והמשפחה קיבלה את זה? 

היו  לא  אומנם  סביבנו.  התלהבות  הרבה  היתה  "אז 
תמיד  היו.  עדיין  אבל  גברים,  בכדורסל  כמו  אוהדים 
זכיתי לתגובות חיוביות, בעיקר מנשים. והמשפחה שלי 
מאוד אהבה את מה שאני עושה. אבא שלי היה מגיע לכל 

משחק. הוא היה ממייסדי מכבי פתח־תקווה בכדורגל, 
ומאוד אהב ספורט ותמך בי. בעלי פחות אוהב ספורט, 
אבל הוא לא התנגד לזה אף פעם. זה פשוט לא התחום 

שלו".
נטע שימשה השראה לנשים רבות, ובהן גם בתה ונ־
כדתה, ששיחקו יחד איתה באותה קבוצה, אבל פרשו 

לפניה. "סחפתי איתי את כל המשפחה".
כמה מילים ליום האישה... 

"חשוב שנשים יהיו בעיסוק תמידי בכל גיל. אף פעם 
לא להיות בין ארבעה קירות ולא להיות שרויה בחסדם 
של אחרים. אני משחקת עם נשים דתיות, חלקן נשואות 
עם ילדים קטנים, והן מגיעות לאימונים ומשחקים. מי 

שרוצה - הכל אפשרי. יום אישה שמח לכל הנשים".

נטע. כדורסלנית בת 73

היבה. שופטת 
כדורגל
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פרץ של 
הפתעות
משה פרץ כותב לעצמו, מלחין לעצמו והולך עם האמת שלו עד הסוף <<< מבחינתו, 
האהבה מהקהל זו המתנה הכי גדולה שהוא יכול לקבל <<< עכשיו, אחרי שהיה מורה 
ב"בית הספר למוזיקה", הוא עולה לליגה של הגדולים, ומצטרף לחבר השופטים של 

"כוכב נולד" <<< ומאחורי כל זה מסתתר בחור ביישן, שעדיין מתרגש מגודל ההצלחה 

ל
עבו זו  פרץ  משה  את  ־השיג 

מלא  שלו  הלו"ז  פשוטה.  לא  דה 
אינספור  אחרי  ורק  בהופעות, 
חלון  למצוא  וניסיונות  טלפונים 
הרגע  הגיע  שלו,  המטורף  ביומן 

־שבו נכנסתי למשרדי זד איי הפ
קות. הוא המתין לי עם חיוך רחב. 

חזר מסוף שבוע ארוך  הוא  שבוע לפני הראיון 
־במרוקו עם חבר קרוב. "נסעתי קצת לפני שמתחי

לים הצילומים ל'כוכב נולד'. כל פעם שיש לי קצת 
זמן אני הולך להירגע, לשאוב קצת כוחות ולקבל 
השראה". השיר "רחוק ממך", הוא מספר, ועוד שיר, 

שטרם יצא, נכתבו בפעם הקודמת שהיה במרוקו.
עד כמה אתה מחובר למשפחה שלך?

־"מאוד מחובר. כל מה שקשור בחיים שלי, בק
ריירה, במהות - קשור למשפחה שלי. אני מאמין 
באנשים האלה ומאמין שהם אוהבים אותי. בשבילם 

אני תמיד מספר אחת".
מתי כתבת את השיר הראשון?

16. קראו לו 'חכי לי'. שיר לא מוכר שכ־  "בגיל
תבתי והלחנתי, ופחדתי להשמיע לחברים. הלכתי 
שאני  ואמרתי  שלי,  הבית  ליד  הקלטות  לאולפן 

־רוצה להקליט סקיצה. הקלטתי, ולאט לאט השמע
תי לעוד חבר ועוד חבר. ככה זה התפשט. כשפרצתי, 

אנשים נברו ביוטיוב וגילו את השיר הזה".
פרץ החל ללמוד נגינה על אורגן בגיל 14. אבא 

־שלו זיהה את הכישרון, ודאג להביא לו מורה פר
טית לנגינה מה שנמשך רק שמונה חודשים. "זה בא 
על חשבון כדורגל עם חברים, ואני רציתי לצאת 
ולא  בכוח,  למדתי  כבר  שנה  חצי  אחרי  ולבלות. 
רציתי יותר. לקחתי משם את הבסיס: ההרמוניות, 
כדי להלחין שיר. כל השירים  האקורדים, מספיק 

שהלחנתי באו בזכות הבסיס הזה".
על איזו מוזיקה גדלת?

"זה התחיל מאבא בבית הכנסת, פיוטים. מסביב 
לשולחן ביום שישי היינו שרים שירי שבת ושירי 
ארץ ישראל. לאחר מכן שמעתי בהשפעת האחים 
שלי אביב גפן, שלמה ארצי, ויותר מאוחר גם אייל 
17 שמעתי סלסה וגם רק־  גולן ושלומי שבת. בגיל

דתי".
רקדת לפני "רוקדים עם כוכבים"?

־"כן, אבל זה משהו אחר. לריקודים שלמדנו בתו
־כנית יש חוקים, צעדים. אני רק

דתי רק במועדוני סלסה בטבריה 
וקצת בחיפה".

־המוזיקה שעליה גדלת עדיין מש
פיעה עליך?

"כשאני כותב שיר, אני לא מחליט שאני כותב. זה 
פשוט נופל עליי. אני יושב מול האורגן וההשראה 

־בתוכי. ואני מאמין שבתת־מודע נמצאות כל המנ
גינות ששמעתי מילדותי".

אין כיום סגנון ספציפי שהוא שומע, ואין לו גם 
יותר מדי זמן בשביל זה. הוא מקשיב למוזיקה רק 
ברכב, בזמן נסיעה, וגם אז הוא מזפזפ בין התחנות 

והפרסומות.
בלילה,  בדרך כלל  אליו  מגיעה  ליצירה  המוזה 
או כשהוא  טיול,  או מסתם  חוזר מהופעה  כשהוא 
לקום מתוך שינה  יכול  "אני  לנייד.  לבד. מהראש 
את  לתפוס  החלום.  את  להמשיך  להלחין,  ופשוט 
הטלפון ולהקליט את המנגינה והמילים. ככה, אין 

חוקים".

לא בתחרות
כיוצר וכזמר, אין לך בעיה לתת שירים שלך 

לזמרים אחרים?
"כתבתי לשלומי שבת, לליאור נרקיס, לשרית 
ויש  דודו אהרון,  חדד, עשיתי שיתופי פעולה עם 
עוד כמה שירים שעדיין לא יצאו. זה כיף. אם כבר 

־החלטתי לתת שיר, זה לא בשביל הכסף או התמלו
גים, אלא להוקיר ולהכיר תודה לזמר שיש לי חיבור 
אליו, ואני רוצה לחבר אותו ליצירה שלי. אני שמח 

שמישהו כזה שר יצירה שלי".
אתה לא חושש מתחרות?

"אם הייתי מרגיש מאויים ממישהו, יכול להיות 
שהייתי פועל אחרת, אבל אני לא חושב שיש לי 
סיבה להרגיש ככה. כל אחד וגורלו. כל אחד צריך 
להסתכל על עצמו ועל העשייה שלו. אם אני כבר 

נותן למישהו שיר, אני רוצה שהוא יצליח".
אבל התחרות קיימת.

וזה  וזה טוב. הקהל עושה את התחרות,  "ברור, 
מאתגר אותנו להוציא שירים טובים".

־מה דעתך על הביקורת הנוקבת כלפי הטקס
טים של המוזיקה המזרחית?

"אני לא מבקר טקסטים, ואני לא אגיד לבנאדם: 
'אתה לא למדת, אין לך זכות לכתוב'. אלה שטויות 
טקסטים  גם  יש  אהבה  שירי  כותב  כשאני  במיץ. 

שהם לא בשמיים. 
"כל אחד שיש לו יכולת ורצון לכתוב שיר, יכול 
לכתוב. אם אנשים יאהבו או לא, זה כבר שיקול אחר. 
בזכות זה אנחנו מגלים הרבה יוצרים חדשים, ואני 

־שמח להיות חלק מאבן הדרך שלהם, כדמות שנלח
מה שאנשים יבואו ושהמוזיקה לא תהיה שבלונית.

"אני זמר של פופ רגיש. זה הסגנון החזק במוזיקה 

־עכשיו. אבל אני פתוח, ומנסה דברים חדשים. בא
לבום האחרון יש לי את 'שיגרה' ו'זיקוקים', שירים 

־שאנשים בקהל שלי לא היו מעלים על דעתם שא
עשה. אני מושך אותם למקומות אחרים, מקומות 

מאוד יפים".
חווית על בשרך את מלחמת השדרנים. אתה 

חושב שיהיה למלחמה הזו סוף?
"מי שמפסיד במלחמה הזו הוא רק הקהל. כולם 

־רוצים להשמיע את כולם, וכולם רוצים להיות מו
שמעים, ומשחקי אגו צריך להשאיר בצד. 

־"בכל מקצוע בעולם יש מלחמות ואגו, אבל אנח
נו מתעסקים במוזיקה, ומוזיקה זו מתנה. מי שמדבר 
ויודע מוזיקה - זו שפה אחרת. מדרגה אחת למעלה, 

שיש בה הרבה רוחניות. 
כשאתה  להסביר  יכול  לא  אתה  דברים  "הרבה 
שומע שיר. אלה רגשות של אנשים. וברגע שאנשים 

צמאים לזה - תנו להם, עזבו את האגו בצד. 
"מעבר לזה, היום המוזיקה נמצאת במקום אחר, 
היוטיוב  המחשב,  דרך  אדם  לכל  להגיע  ואפשר 

והפייסבוק. הכל יותר נגיש ויותר קל".
מאז הסכסוך המתוקשר עם אליקו, אתה חושב 

־פעמיים איפה להתראיין ולמי לתת השמעת בכו
רה?

"אני כבר לא עושה השמעת בכורה. אני מגיש 
את השירים שלי לכולם. אין אחד יותר חשוב ואחד 
פחות, כולם חשובים. אני רוצה להיות מושמע בכל 
התחנות. אני נותן להם את השיר, והם מחליטים אם 

לאהוב או לא".

מקבל את הרע
לא מזמן כבש פרץ את הלבבות בתוכנית "בית 
הספר למוזיקה", ובקרוב הוא יככב שוב בפריים־

מורן סקיטל

טיים, כשופט בעונה העשירית של "כוכב נולד", 
לצידם של מירי מסיקה, גידי גוב וצדי צרפתי. 

להיפתח,  לו  עזרה  שהטלוויזיה  היא  התחושה 
ולהראות לצופים צדדים שלא הכירו בו. פרץ טוען 
ש"בית הספר למוזיקה" גרם לו להיפתח בפני עצמו, 

ולגלות צדדים שהוא עצמו לא הכיר. 
"באתי לעולם חדש והיו לי הרבה חששות, אבל  
ראיתי את הילדים ואת השליחות שלי, והם הפתיעו 

אותי. לא אשכח את החוויה הזו עוד הרבה זמן".
התוכנית עשתה לך חשק לילדים משלך?

כל  כמו  ילדים,  אוהב  מאוד  אני  שאלה,  "איזו 
יהודי".

ההשתתפות בתוכנית חשפה אותך לקהל רחב 
יותר. זה יבוא לידי ביטוי במוזיקה שלך?

"אני עובד עכשיו על אלבום חדש, אני גם הולך 
אביא  ואני  המוזיקלי,  העיבוד  כל  את  לו  לעשות 
משהו חדש. אני חושב הרבה איך להמציא את עצמי, 

ועובד קשה כדי להביא משהו חדש".
עלית כיתה, שופט ב"כוכב נולד".

ומו ־"הרגשה מאוד מכובדת, כיפית. מכירים 
קירים אותך בתור זמר ויוצר, מוזיקאי שההשפעה 

־שלו חשובה לתוכנית. אני לא הולך בשביל לה
ביא את עצמי בפריים־טיים, אני לגמרי בשליחות 

פה. 
"אני אתן את העצה הטובה, הנכונה והאמיתית, 
־ואני מאמין שאם תהיה לי הזדמנות לעזור למת

מודדים לפני שהם עולים לבמה - זה מה שארצה 
לעשות".

איזה מין שופט תהיה?
"אני אהיה מי שאני. אגיד את האמת בפנים. כל 
שאולי  בחשבון  לוקח  לאודישנים  שבא  מתמודד 
יגידו לו לא. אני לא רק אגיד לא, אני גם אגיד למה 
לא ואיך יכול להיות יותר טוב, ואתן טיפים. יהיה 

לי קשה, אבל אני מאמין שיהיה כיף. זו תהיה חוויה 
גדולה".

בניגוד לכוכבים שנולדים מול המצלמות, אתה 
עבדת קשה עד שקיבלת במה?

"מי שעובד קשה - מצליח. לא מספיק הכישרון, 
אתה צריך גם להוכיח את עצמך. בתור זמר שלא 
נמצא בתחרות, סולחים לך. הוצאת אלבום ראשון 

לא כל כך טוב, סולחים לך. יש לך עוד צ'אנס. 
־"היו הרבה דוגמאות להצלחות, לאו דווקא מהמ

קום הראשון: שירי מימון, הראל סקעת ועידן עמדי. 
־המון זמרים ששומעים עליהם, והם מוכשרים וטו

בים, כי הם עובדים קשה.
־"אין לי זמן להכיר את הבנאדם, יש לי זמן לש

מוע איך הוא שר. בסופו של דבר בוחרים 10 אנשים 
מוכשרים. אין ספק שיש המון כאלה, תהיה בחירה 

־קשה, אבל אני שמח שיהיו איתי עוד אנשים שי
חליטו".

היית בנוי לריאליטי כזה?
"יכול להיות שאם לא הייתי הולך בדרך שלי, 
הייתי עושה את זה. מי שחולם, זו הדרך הכי טובה. 

־עולה המון כסף להתקדם לבד, ולא לכולם יש מש
קיע או כסף. 

־"אני שמח על הדרך שלי: הכרתי את כל הפי
רמידה, מתחילתה ועד סופה, כך שאני יודע לאן 
ואני מכיר את העבודה.  ללכת, איזה קהל יש לי 
להם ייקח קצת יותר זמן, כי הם מקבלים הכל במכה 

אחת".
התחרות מול "דה וויס" קשה. מצפה לנו משהו 

חדש העונה?
"אני לא בתחרות הזאת. אני מאוד אוהב את 'דה 
זו אחלה  נולד'  'כוכב  זו אחלה תוכנית. גם  וויס'. 
תוכנית. אני מרגיש כבוד שהזמינו אותי לשבת לצד 
מירי מסיקה, גידי גוב וצדי צרפתי. זה כבוד גדול. 

אני חושב שאסור לשנות כלום ב'כוכב נולד'".
חזקה,  יריבה  יש  עשירית,  עונה  זאת,  ובכל 

חייבים לחדש.
"יכול להיות שיהיה חידוש, אבל הפורמט יהיה 

אותו פורמט". 

קודם כל בנאדם
משה פרץ נמצא בזוגיות כבר למעלה משנה, 
עם סטודנטית למשפטים העונה לשם ירדן גוזלן. 
יש  כל העבודה האינטנסיבית  מסתבר שבתוך 

מקום גם לאהבה. 
"מי שרוצה, מוצא זמן. הכי כיף להיות בזוגיות 
בזמן כזה. אתה פורח, פורה, טוב לך ויש שלווה. 
אתה עובד קשה, ובתוך הקושי אתה אומר שזה לא 

־לחינם. יש לך את הבחורה שאתה אוהב, את הק
ריירה, כל מה שחלמת. צריך לדעת לשמור על זה 

ולהגיד תודה".
יש משהו שהיית משנה בק לאחור,  ־במבט 

ריירה?
"במשפחה שלי לימדו אותי: 'ברך על הטוב וברך 
הצלחתי.  לא  הראשון  באלבום  למשל,  הרע'.  על 
לא התייאשתי, ואמרתי שאלמד מהטעויות. זה מה 
שגרם לי להתעקש שאני צריך לכתוב לעצמי, ורק 

ככה אביא משהו חדש. 
"אם אתה מאמין שהרע בסופו של דבר מניב לך 
טוב, אתה מקבל את הדברים כמו שהם. אתה שמח, 

אופטימי ומאמין בעצמך ובכל דבר".
איזה שיר מתאר אותך?

סתם  לא  האחרון.  מהאלבום  בבית',  כמו  "'אין 
־כתבתי אחרי חמש שנים שיר כזה. זה לא סתם גע

גוע הביתה. זה בא עם מסר. כתבתי על התפילה של 
־אבא, ריח האוכל של אמא, ועל הדרך – כל הדב

רים שאתה לא תשכח בחיים, גם כשאתה מתרחק 
מהבית, כי הכל אמיתי ויישאר אמיתי. זו המשפחה 

שלך, הבית שלך. 
"לא משנה את מי תפגוש, אתה תאמין רק באלה 

שגדלו איתך".
יש מחשבה על קריירה בינלאומית?

"זה כבר יותר מדי", צוחק פרץ. "אפילו במחשבה 
אני לא שם את זה. אני מתעסק בלחזק את העבודה 
־שלי פה, בארץ. בעזרת השם, כשיהיה זמן להרפת

קאות נחשוב על זה. 
"הכי אמין כשכל אחד שר בשפת האם שלו. אני 

־כל כך אוהב את הארץ, ואני מעדיף לשיר בעב
רית".

מה הכי ישראלי בך?
־פרץ תוהה ומתחבט עם עצמו, ומעביר את השא

לה אליי. אחרי מחשבה ארוכה, בה הוא בוהה ונע 
לצד השני של הכיסא, הוא עונה "אני עצמי, המהות 
שלי והאהבה שלי לארץ. כשאני יוצא מהארץ אני 

מרגיש הכי ישראלי. כשאני מתגעגע".
מה החלום הכי גדול שלך?

"לדבר איתך".
איתי?

"לדבר איתך זה אומר שאני מגשים את החלום 
שלי.  במוזיקה  שמתעניינים  אנשים  שיש  שלי, 
זה שאני מופיע, משמח אנשים ומרגש אותם – זו 

המהות שלי".
אלה חלומות שמתגשמים, מה הלאה?

"שאהיה בריא ושכל זה יימשך להרבה זמן. שאדע 
תמיד לשמור על השפיות".

ענה לי את הדבר הראשון שעולה לך בראש 
- משה פרץ הוא: 

"בנאדם פשוט, כמו כולם. וזמר. אבל קודם כל 
בנאדם".

פרץ. "אני לא מחליט שאני כותב שיר. זה פשוט נופל עליי. מין מצב שאני יושב מול האורגן וההשראה בתוכי" | צילום: איתן ברנט, יח"צ

בת הזוג, ירדן גוזלן: "הכי 
כיף להיות בזוגיות בזמן 

כזה. אתה פורח, פורה, טוב לך 
ויש שלווה. אתה עובד קשה, 

ובתוך הקושי אתה אומר שזה 
לא לחינם. יש לך את הבחורה 

שאתה אוהב, את הקריירה, כל 
מה שחלמת"

 "דה וויס" מול "כוכב 
נולד": "אני לא בתחרות 

הזאת. אני מאוד אוהב את 'דה 
וויס', וגם 'כוכב נולד' זו אחלה 
תוכנית. אני מרגיש כבוד גדול  
שהזמינו אותי לשבת לצד מירי 

מסיקה, גידי גוב וצדי צרפתי"

החלום הכי גדול: "לדבר 
איתך. זה אומר שאני מגשים 

את החלום שלי. שיש אנשים 
שמתעניינים במוזיקה שלי. 

זה שאני מופיע, משמח אנשים 
ומרגש אותם - זאת המהות שלי"

צילום: יובל חן, "ידיעות אחרונות"

לקליפ "רחוק ממך"
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ע 
־שר שנים אחורה, זמן האינתיפא

דה השנייה, ביישוב איתמר היו רק 
80 משפחות אך הוא ספג אבידות 

רבות. 
גלעד זר ז"ל היה הקורבן הראשון, 

־ואחריו עוד שניים. גם הפיגוע בישי
בת חיצים גבה את חייהם של שלושה נערים בני 14, 
וכמה שבועות לאחר מכן, ב־20 ביוני 2002, חדר מחבל 

־לאיתמר, נכנס לבית משפחת שבו, ורצח את רחל וש
לושה מילדיה - נריה, צביקה ואבישי.  

השנה מציינים האב בועז, בנו עשהאל ובתו אביה, 
שניצלו מהטבח, ועימם הילדים הגדולים יריב ועטרה, 
שלא היו באותה שעה בבית, 10 שנים לאסון ששינה 

את חייהם.
משפחת  של  הנורא  לרצח  השנה  ביום  עכשיו,  רק 
פוגל, הסכימה אביה שבו להיחשף ולספר את סיפור 
אותו לילה מזוויע. איך התחבאה, ילדה בת 13, בחדר 
ששהה בו מחבל, איך שמעה את היריות שהרגו את אמה, 

ומה קרה באותו לילה שממנו לא תתאושש לעולם. 
היום היא בת 23, תושבת קדומים שבשומרון. 

אני רוצה להחזיר אותך ל־20 ביוני 2002, מה את 
זוכרת מהיום הזה?

"אני זוכרת הכל. הייתי למעלה בחדר של ההורים עם 
אמא שלי. אחים שלי היו בקומה השנייה וראו סרט. זה 
היה יום חמישי בלילה, אבא שלי היה בעבודה, אחותי 

היתה ביישוב, ואח שלי היה בדרך הביתה. 
"אמא שלי ואני היינו על המיטה, ראינו טלוויזיה, 
פתאום שמענו יריות ממש חזקות. באיתמר שומעים 
יריות כל יום, אבל זה היה משהו אחר, היריות היו יותר 

מדי קרובות וחזקות".
מה עשיתן?

"אמא שלי ממש נבהלה. היא אמרה לי 'אל תזוזי, 
תישארי פה' וירדה למטה. היריות המשיכו ואני ממש 
נלחצתי, רצתי לתוך השירותים ועמדתי מאחורי הדלת, 
תוך שניות חשבתי לעצמי 'כל אחד יכול למצוא אותי 
מאחורי הדלת'. אז חזרתי לחדר של ההורים והתחבאתי 

מתחת למיטה".
ידעת מה קורה למטה?

מתחבא.  אתה  פחד  מתוך  קורה,  מה  ידעתי  "לא 
כשאמא שלי ירדה, היא נהרגה. היו יריות, צרחות של 

־האחים שלי, ואז היה שקט, ממש שקט. ואז ראיתי מי
שהו נכנס לחדר וקלטתי שזה המחבל. ב־2002 זה לא 

היה מוזר".
מה הוא עשה?

"הוא ירה הרבה, הוא הלך הלוך חזור, דיבר בטלפון, 
לא הבנתי מה הוא עושה, לא היה אף אחד בקומה והוא 
פשוט ירה. שמעתי אותו פותח דלתות, מחפש דברים, 

פחדתי שהוא יבוא לחדר וימצא אותי. 
־"הוא הגיע קרוב למיטה שהתחבאתי מתחתיה והת

כופף להחליף מחסנית, עצמתי את העיניים וחשבתי 
'בבקשה שהוא לא יראה אותי, רק שלא יהיה לי אפצ'י'. 
לא נשמתי. פתאום היה חושך בבית, מסתבר שהיתה 
הפסקת חשמל, זה היה נס. אז החיילים התחילו איתו 

קרב יריות".
החיילים ראו שהיית שם מתחת למיטה?

"לא, פחדתי גם להגיד משהו כי המחבל היה לידי. 
שמעתי מישהו צועק 'רימון', ואז היה בום מטורף. מזה 
נפלו עלי  נפצעתי, לא מהמחבל. החלונות התפוצצו, 
מלא רסיסים, הרגשתי כאילו מישהו שואב אותי, כאב 

מטורף, כאילו פתחו לי חלק מהגוף. 
אל  תירו,  'אל  לחיילים  אמרתי  דקות  כמה  "אחרי 
תירו'. והם נבהלו ואמרו 'יש פה מישהו'. היה מלא עשן 

בחדר ולא יכולתי לראות כל כך".
איפה היה המחבל?

"המחבל שכב, הוא נפל מהרימון ואני הייתי בטוחה 
שהוא ראה אותי, אבל אז הוא קם. הוא חטף כל כך הרבה 
כדורים אבל הוא פשוט קם והמשיך לירות. אחרי זה 
הוא נכנס לשירותים והתבצר שם. החיילים אמרו לי 

'תצאי ואנחנו נתפוס אותו'. 
"קמתי, דרכתי על מלא זכוכיות, לא ראיתי כלום, 
היה עשן מסריח. איך שהגעתי לכניסה של החדר, אחד 
החיילים תפס אותי וזרק אותי החוצה מהחדר, איך שהוא 

זרק אותי המחבל ירה ופגע לחייל ביד".
בעצם הכדור כמעט פגע בך.

"כן, אם החייל לא היה מעיף אותי במהירות לצד 
השני, אני הייתי חוטפת את הכדור. באתי לבקר אותו 
בבית חולים. לפני כמה זמן הוא התחתן והיד שלו היתה 

עדיין משותקת, הוא חטף שלושה כדורים ביד".
מה חשבת את, שהיית ילדה בת 13, כששכבת 

מתחת למיטה והמחבל לידך? 
"אני זוכרת שחשבתי על משפחת גביש, אני זוכרת 
שהיה להם בן שגם התחבא ואמרתי שגם אני יכולה, 
עד הבוקר זה לא יכול להימשך. אמרתי לעצמי 'תעצמי 

את העיניים, מקסימום יהיה חשוך ובבוקר מישהו יגלה 
אותך'. 

־"זה נשמע הזוי, אבל פחדתי שיצליחו להרוג את המ
חבל ואז הם ילכו ואני אשאר לבד. אבל אז חשבתי שלא 
נורא, בסופו של דבר זה ייגמר. אמרתי מלא תהילים, לא 
ידעתי בכלל ואמרתי, לא ידעתי מאיפה זה בא. סתמתי 

את האוזניים ואמרתי 'זה יעבור, זה ייגמר'".
הבנת מה קורה לשאר המשפחה שלך?

"כשיצאתי מהבית היתה לי הרגשה שכולם מתו. אבא 
־שלי שאל אותי אם אני יודעת מה קורה עם כולם, אמ

רתי לו שכולם מתים. לא הצלחתי להתעסק בזה מרוב 
שכאב לי. אני זוכרת שבבית חולים הופתעתי לגלות 

שעשהאל לא מת".
איך אחיך ניצל?

"הוא היה עם האחים שלי בחדר, ראו סרט, והוא ישב 
על פוף. הוא חטף כדורים, והוא פשוט לקח את הפוף, 
כיסה את עצמו ועשה את עצמו מת. אם אני לא טועה 
המחבל עשה וידוי הריגה, אבל לא עליו. כנראה הוא 

חשב שהוא מת".
איפה מצאו את אמא שלך?

"ממש ליד המדרגות, והיא היתה מעל אח שלי, כאילו 
היא כיסתה אותו, ניסתה להגן עליו".

"אין לי על מי לכעוס"
היא לא נראית שונה. בחורה בת 23 עם שיער כהה, 
רק העיניים נראות כאילו ראו כבר הכל. ובכל זאת מה 
שהיא מייחלת אליו יותר מכל הוא שיתייחסו אליה 

כמו אל כולם. 
מה  אבל  לה,  אין  כמעט  הפיגוע  מלפני  זיכרונות 
שקרה אחריו היא זוכרת היטב, בית החולים, מגורים 

אצל קרובי משפחה ובעיקר הניסיון לחזור לשגרה.
מה סיפרו לך אחר כך על הפיגוע?

"אמרו לי שזה נמשך שלוש שעות. שהיה קרב יריות 
־מטורף עם המחבל, שהוא פשוט ירה לכל הכיוונים, כנ

ראה פגעו בדוד או משהו כזה והבית פשוט נשרף. ואז 
הוא תלש את החלון במקלחת, קפץ והתחיל לרוץ. 

שהיה  מישהו  בו.  ירו  לבית  מחוץ  שהיו  "החיילים 
מסומם  היה  לי שהוא  סיפר  באיתמר  כוננות  בכיתת 
ברמות מטורפות, וזה כנראה מה שנתן לו את הכוח 
הזה, כי הוא חטף מלא כדורים, ואפילו הצליח לתלוש 

חלון ולנסות לברוח".
־מה עשיתם אחרי שהבית שלכם נשרף? לאן הל

כתם?
"הלכנו לגור אצל משפחת חלמיש )קרובי משפחה 
שגרים בקדומים שבשומרון, ש.פ(, גרנו אצלם חצי שנה 

־בערך כי לא היה לנו בית. אחרי זה קנינו בית בקדו
מים".

חשבתם באיזשהו שלב לחזור לאיתמר?
־"אחים שלי ממש רצו, אני לא רציתי. זה הדבר האח

נשארנו  בסוף  דבר.  מכל  פחדתי  משם,  שזכרתי  רון 
בקדומים למרות שלא רצינו לגור שם, כל הזמן רצינו 
לעבור, אמרנו 'לא בקדומים', אבל בסוף נשארנו. לא 

בגלל החלטה מסוימת, זה פשוט קרה".
את מרגישה שאלוהים היה איתך, כששכבת שם 

מתחת למיטה?
"אני בטוחה, עד היום אני מאמינה באלוהים. קשה 
לי עם אלוהים, כשאני צריכה עזרה אני מרגישה שאני 
מתפללת לאמא שלי, לא אליו, כי אני מרגישה שהיא 
שם. אבל אני בטוחה שהוא היה איתי. בלי להאמין אני 

מרגישה ריקה כזאת, כאילו שום דבר לא שווה".
האמונה שלך התערערה?

"ברור, אחרי הפיגוע הייתי ממש דוסית והמשפחה 
שלי לא. היה לי קשה, מלא דברים לא היו ברורים לי. 
ולאט לאט ירדו לי דברים מבחינת הדת, אבל אני ממש 
מאמינה. זה נראה לי חשוב. יכולתי להגיד 'טוב, אני לא 
מאמינה באלוהים יותר', אבל זה מה שעזר לי לעבור 

הכל".
יש בך כעס?

"אני משתדלת שלא, אין לי על מי לכעוס, לא על 
אלוהים ולא על המדינה, אולי ספציפית על המחבל, 
אבל הוא מת. פעם הייתי כועסת הרבה, לא ידעתי על 

מי".
חיפשת הסבר למה שקרה למשפחה שלך?

"הייתי נורא תמימה, איתמר זה יישוב שלא מחובר 
למציאות. היו לי שאלות של 'למה? למה דווקא הם? 
למה דווקא ארבעה, לא יכולת לקחת רק אחד? למה 
לי? למה לא לשכנים?', אבל הבנתי שלהתעסק בזה רק 

מוריד אותי".
זה עזר להרגשה?

־"לא. הייתי פחדנית, ישנתי עם אחים שלי כי לא הע
זתי לישון לבד. אם היינו יוצאים בערב, חברות שלי היו 
באות לקחת אותי מהבית. לפעמים לא הייתי הולכת 

לבית הספר כי הייתי ישנה ביום אחרי שכל הלילה היו 
לי סיוטים".

דיברו איתך על זה?
"ניסו לדבר איתי, גם באולפנה, גם אבא שלי ניסה 

־לדחוף לי פסיכולוגים, אבל הייתי קטנה, חשבתי שפ
רוצה. בסופו  זה למסכנים. הבנתי שאני לא  סיכולוג 
של דבר מצאתי את המקום ב'משפחה אחת'. זו עמותה 
שעוזרת למשפחות שכולות. היו שם מלא חברים שהם 

ממש כמוני, רוב הסיפורים דומים מאוד לשלי".
את מרגישה שהתייחסו אלייך שונה? 

"כל הזמן, רק הייתי אומרת 'שבו' היו אומרים לי 'אוי, 
את שבו', הפרצוף העצוב הזה שהייתי שונאת. הייתי 
אומרת שקוראים לי אביה כהן, הייתי ממציאה שמות".

"כבר לא מפחדת"
אשתו  אביה,  עם  בקדומים  כיום  מתגוררת  היא 
את  שנים.  כשלוש  לפני  להם  שנולדה  והשלישייה 

זמנה היא מחלקת בין עזרה בבית לעבודה 
במוקד שבקדומים, שם היא נמצאת בלב 

העניינים, שומעת מה קורה בזמן אמת.
בעתיד היא חולמת להיות אחות, "לעזור 

לאנשים באמת", היא אומרת. 
מה ישראל צריכה לעשות כדי למנוע 

פיגועים כאלה? הסכם שלום אולי?
 "אני לא מאמינה שהערבים בנויים לדבר 
כזה, אני לא מאמינה שאפשר ליצור איתם 

־משהו שהוא לא מלחמה. המדינה לא קול
טת, הם ממשיכים בפיגועים עד היום, אחרי 
ההתנתקות חשבו שזה יפסיק את הקסאמים, 

והם רק התחזקו. 
"אני באמת חושבת שאין פתרון, צריך 

־להעיף אותם, יש להם הרבה מדינות מש
להם, שיעלו על מטוס. מבחינתי אין בהם 

טובים, אין בהם חפים מפשע".
־איך הרגשת כששמעת על רצח מש

פחת פוגל?
"זה היה בשבת, אני זוכרת שאשתו של 
אבא שלי אמרה לי שהיה פיגוע באיתמר 
אחוז   90 מכירה  אני  נרצחה.  ושמשפחה 
מאיתמר והייתי בשוק, שאלתי אותה מי, היא 

לא ידעה ואבא שלי גילה שאלה פוגל".
הכרת אותם?

"אני לא הכרתי אותם כי הם גרו קודם בגוש קטיף. 
־הייתי בשוק, באותו בוקר עליתי למוקד, היתה לי מש

מרת ושם דיברו רק על זה, היו שם חיילים ואנשים 
מהשב"כ שסיפרו פרטים. 

"זה ממש החזיר אותי אחורה, חשבתי שמישהו עובר 
עכשיו ממש את אותו הדבר, הרגשתי ממש כאילו זה 
קורה שוב. לא הכרתי אותם, אבל הרגשתי שאני ממש 

־מבינה. אחרי זה לקחתי שבוע חופש, הייתי ממש הפו
כה".

שנשארה  הילדה  תמר,  עם  לדבר  רוצה  היית 
בחיים?

איתה, הרגשתי  רוצה לדבר  הייתי  "האמת שממש 
הזדהות, למרות שאני לא מכירה אותה. גם נורא שייכו 
אותנו אליהם אז, באו אלינו מלא כתבים הביתה ורצו 
'מה הקשר, לכו תראיינו  לראיין אותנו, אמרתי להם 

אותם'. זה היה שבוע הזוי".
־מה חשבתם כששמעתם על העסקה לשחרור מח

בלים בתמורה לגלעד שליט?
גלעד  של  העניין  כל  אותי  הלחיץ  פחדנו,  "ממש 

שליט, הייתי נגד. 
־"בעסקה הזאת שיחררו את המחבלים שפגעו במש

פחות של חברות טובות שלי. אני זוכרת שעברנו בבית 
על הרשימה של המחבלים והבנו שהוא לא שם, זאת 

היתה סוג של הקלה".
איפה תרצי לגור בעתיד?

"בקדומים".
את לא מפחדת?

"אי אפשר לברוח מזה, נכון שזה לא כמו לגור בכפר 
סבא, אבל מה שצריך לקרות קורה. כן, אני רוצה לגור 
פה, לגדל את הילדים שלי, אני לא מפחדת. אני לא 
אעביר לילדים שלי את הפחד הזה, אני אחנך אותם 

כמו שחינכו אותי. 
"אבא שלי אמר לי: 'בבית שלנו אנחנו לא נועלים 

־דלתות ולא שמים סורגים'. אז פעם באמת פחדתי, פח
דתי לישון לבד, ובסוף הייתי מכריחה את עצמי, אמרתי 

לעצמי – 'את לא מפחדת'".
את מרגישה שהתגברת על הפחד?

"כן, ברור שזה חוזר מדי פעם. נראה לי יש את זה 
לכל אחד, אבל הפחד שהיה לי מערבים נעלם. אני כבר 

לא מפחדת".

"קמתי, דרכתי 
על מלא זכוכיות, 

לא ראיתי כלום, היה 
עשן, מסריח. איך 

שהגעתי לכניסה של 
החדר, אחד החיילים 

תפס אותי וזרק 
אותי החוצה מהחדר, 
איך שהוא זרק אותי 

המחבל ירה ופגע 
לחייל ביד"

"כשיצאתי 
מהבית היתה 
לי הרגשה שכולם 

מתו. אבא שלי שאל 
אותי אם אני יודעת 
מה קורה עם כולם, 

אמרתי לו שכולם 
מתים. לא הצלחתי 
להתעסק בזה מרוב 

שכאב לי. בבית חולים 
הופתעתי לגלות 

שעשהאל לא מת"

 "כל הזמן, 
כשרק הייתי 
אומרת 'שבו' היו 

אומרים לי 'אוי, את 
שבו', עם הפרצוף 

העצוב הזה שהייתי 
שונאת. אז הייתי 

אומרת שקוראים לי 
אביה כהן, הייתי 

ממציאה שמות"
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ואמרתי בלב:
שכבתי מתחת למיטה

בימים אלה מלאה שנה לרצח משפחת פוגל באיתמר <<< בעוד חודשים אחדים ימלאו עשר שנים 
לטבח שבוצע בבית משפחת שבו באיתמר <<< אביה הקטנה התחבאה אז מתחת למיטה, בזמן 
שמחבל רצח את אמה ושלושה מאחיה, ומשחזרת כאן לראשונה את הלילה הנורא ההוא <<< 
"קשה לי עם אלוהים. כשאני צריכה עזרה אני מרגישה שאני מתפללת לאמא שלי, לא אליו"

ש"ח7.60
(באילת) ש"ח009.

(כולל מע"מ)
21.6.2002 גליון מס' 23211יום ו', י"א בתמוז, תשס"ב

Yedioth Ahronoth דפוס גלעד
רח' מוזס 2,
תלַײאביב

העורך:
משה ורדי העורך האחראי:

ארנון מוזס
העורך האחראי 

הראשון:
נח מוזס ז"ל

יו"ר ההנהלה
הראשון:

יהודה מוזס ז"ל
ד"ר ה. רוזנבלום ז"להעורך לשעבר:

פרשת
בלק
פרשת
בלק

19:1220:30ירושלים

19:2820:33תלַײאביב

19:2120:35חיפה

19:2920:31בארַײשבע

19:2120:26אילת

חג על 9 ש”ח (באילת 7.60 ש”ח). החל מהיום, יום ו', 21.06.02, יעמוד מחיר העיתון בימי שישי ובערבילקוראינו

הנהלת „ידיעות אחרונות”

כוכב אנגליה, בקהאם (משמאל)כוכב ברזיל, רונאלדו (מימין) 

ברבע הגמר √ עמ' 10ובקהאם — ראש בראש בַײ9:30 (שעון ישראל): רונאלדו

גזרַײהדין: שנתיים מאסר עלַײתנאי √ עמוד 7יעקב יוצא לחופשיתא”ל (מיל') יצחק

אנגליה נגד ברזילהיום קרב הענקים:

בוש לשרון: תהיו חזקים
נרצחו בתוך הבית:גיוס מילואים בצווי חירום

3 ילדיה ושכן,אישה
חולצתו — והאב ליטף את גופות יקיריו בלהבות √ הם התחבקו, הבן קרע אתהיריות ונחרדו לראות את ביתם עולההיו באיזור בעת החדירה, הגיעו בעקבותאת המחבלים √ האב והבן הבכור, שלאונרצח √ לוחמי מג"ב פרצו לבית וחיסלו√ השכן יוסי טוויטו (30) בא לעזורוהבנים נריה (15), צביקה (12) ואבישי (5)בבניַײהמשפחה: האם רחל שבו (40)מחבל חדר להתנחלות איתמר וטבח

מתוך התופת: הבת שנחלצה, מובהלת אמש לביתַײהחולים.

(מיכאל קרמר)

הבת הפצועה זחלה החוצה – וניצלה

סופה של משפחה מאושרת: 4 נהרגו, 2 נפצעו

מימין בשורה מאחור: האם רחל שנהרגה, הבן אבישי שנהרג, האב בועז — שניצל (לידו: אחיו התאום). מימין בשורה הקדמית: הבת אביה שנפצעה, הבן צביקה שנהרג, הבן אשעל

שנפצע, הבן נריה שנהרג, הבת עטרה שניצלה והבן הבכור יריב שניצל. הבן ההרוג נריה למד בישיבה שאיבדה החודש בפיגועים עוד 4 מתלמידיה 

(רפרודוקציה: סבסטיאן שיינר)
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אביה ואחד מאחיה הקטנים. "לא 
אעביר לילדים שלי את הפחד. 
אחנך אותם כמו שחינכו אותי" 
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אקום, כדי לא לפגוע בה".
־טוב, כבר ראיתם שכופים על נשים לקום. וב

סופו של דבר, זה גורם לחילול ה’.
ה'  קידוש  מה  לי  תחליט  לא  התקשורת  "תלוי. 
צמודים  אומר  זה  שמיים,  שם  לקדש  ה'.  וחילול 

לתורה וההלכה. 
"גם עם הבלגן של הדרת הנשים, אין היום חילוני 
אחד שיכול להגיד שהחרדים הזויים ומטורפים. אני 
ואחרים הסברנו בתקשורת, שאנחנו מאדירים את 
הנשים מתוך ההשקפה שלנו. מה שנתפס אצלכם 

האדרה, אצלנו הוא הדרה. 
"תמונה של בחורה עם הבליטות שלה על בניין 
עזריאלי, שתיתפס אצל התל־אביבי המצוי כהדר 

הפמיניס אצל  גם  אולי  פגיעה.  זו  אצלנו  ־וכבוד, 
טיות. 

כשאת  מזדהה  באמת  אני  הקצנה,  שיש  "נכון 
חו וקיצוניות  באלימות  שפועלים  שאלו  ־אומרת 

טאים בחילול ה'".

"קצת מורל לשרידים"
פפנהיים איש נעים הליכות, אדיב ומנומס, אך 
הוא  האנטי־ציונית,  השקפתו  על  נשאל  כשהוא 

־מייד מתקיף, "כמו דוד גרוסמן, כמו השמאל הפו
סט־ציוני. למה להם מותר להיות פוסט־ציונים ולי 

אסור?
"אומרים לי, 'אתם אנטי־ציונים, למה אתם גרים 
פה?', אז אני עונה, למה באוניברסיטת בן־גוריון רוב 
המרצים הם אנטי־ציונים, נוסעים לחו"ל ומטיפים 

נגד ישראל, ואומרים שהחיילים שלנו נאצים?".
אמרת החיילים שלנו?!

"כן, כי הם יהודים. אני אנטי־ציוני, כן. אני לא 
־מאמין ב’כוחי ועוצם ידי’, ולא מאמין שמדינת יש

ראל היא פיתרון לעם היהודי".
ולמה באמת אתם גרים בישראל?

"אם לענות באופן ציני ופוגעני, אז אגיד שגרנו 
פה לפני מדינת ישראל ונגור פה גם אחרי שהיא 

תיעלם. מה השאלה בכלל? 
"כל יהודי שואף כל השנים להגיע לארץ ישראל. 
נכון, אסור לנו לעלות ביחד וליצור ישות מדינית, 

אבל יש המון מצוות שאפשר לקיים רק בישראל. 
"זה המקום שלי ואני כל יום כואב שזו המציאות, 
לה,  קובעת  התורה  יהודית שלא  מדינה  פה  שיש 
לא  זה  אבל  יהודית,  אנטי  אנטי־תורנית,  מדינה 
גורע מהקדושה של ארץ ישראל. היא תהיה קדושה 
גם בשליטה פלסטינית או תחת מנדט בריטי. אנחנו 

נמצאים בגלות ישראל". 
מהי הציונות בעיניך?

השואה  אחרי  ישראל  לעם  שהיה  נפלא  "דבר 
ונתן קצת מורל לשרידים, אבל אסון מעצם היותה. 
את  ושינתה  אחרים  אידיאלים  לקחה  הציונות 

היהודי. זה לא היהודי המסורתי, אלא יהודי אחר".
הציונות היא כפירה?

"כן, התפיסה הציונית היא אנטי־דתית. כשהרצל 
רצה לפתור את בעיית העם היהודי, הוא חשב קודם 
היה  הוא  כך  יוטבלו לנצרות, אחר  היהודים  שכל 
רציני יותר, ואמר: אצור דמות ישראלי חדש יהודי 
התפיסות  עם  ולא  פלורליסטי  ליברלי,  מודרני, 

היהודיות הישנות, שהוא מאוד זילזל בהן. 
שעצם  אומרת  שלנו  האנטי־ציונית  "הקבוצה 
הרעיון להקים מדינת יהודים לפני ביאת המשיח 
לזה  מחכים  אנחנו  היהודית,  באמונה  כפירה  הוא 
בנס שמיימי ולא בפעולה אקטיבית. זה הוויכוח של 
המפלגתיים.  החרדים  עם  האנטי־ציונים  החרדים 
מצידם, אם תהיה מדינת הלכה הכל בסדר, הם חלק 

מהמשחק".

"שכר נקבל בשמיים"
משתייך  שאליה  אהרון",  "תולדות  חסידות 

־פפנהיים, נחשבת השמרנית ביותר בישראל. חסי
דיה בעלי לבוש מיוחד מתחתנים עם נשות הקהילה 

־ומסתגרים מפני השפעה חיצונית. הם גם אינם מש
רתים בצבא ומסרבים לקבל תיקצוב למוסדותיהם 

מהשלטון הציוני הכופר.
מהתקשורת.  מתרחקת  הקהילה  כלל,  בדרך 
כמו  שליליים,  בהקשרים  זה  עליה,  כששומעים 
גם  אחראית  היא  אך  המרעיבה",  "האם  בפרשת 

וצ חסד  מפעלי  ־על 
דקה המסייעים לכלל 

האוכלוסייה. 
את  אימץ  "הרבי 
והיתומים",  האלמנות 
מסביר פפנהיים, "הוא 

־שולח להם מתנות וב
זה  החגים.  לכל  רכות 

־דבר נפלא. יש גם מו
סדות שהמשפחה שלי 
בית  למשל  מנהלת, 

החלמה ליולדות".
לא  אתם  למה 
הדברים  את  מראים 

החיוביים?
כמה  ועוד  "אני 

מנ בקהילה  ־אנשים 
להוציא  לפעמים  סים 
היפות  הפנים  את 
אהרון'  'תולדות  של 
החרדיים.  בעיתונים 
החילונית  בתקשורת 
לא יסתכלו עלינו. אין 

פה דם".
אם אתם לא נותנים צ'אנס, איך אתם יודעים?

"אנחנו מבינים ככה, כי אני עובד עם החילונים, 
־וזה לא כל כך עוזר. לכן בקהילה החרדית יש ביקו

רת קשה נגדי. אומרים 'למה אתה מתייפייף? אנחנו 
לא רוצים לפאר את עצמנו, אנחנו עושים את זה 

־מאמונה בה', שצריך לעשות חסד, שכר נקבל בש
מיים. מה איכפת לנו מה הם חושבים'".

־פפנהיים מבין גם את מתנגדיו. "היה בחור שה
ציג עצמו כצעיר רווק, ורצה להתארח בשבת אצל 
משפחה מ’תולדות אהרון’. יש המון הכנסת אורחים 
בקהילה, ויותר משנה היה מגיע, שאל שאלות, עד 

שקלט את כל הניואנסים והדברים הקטנים. 
־"הוא כתב רומן, כאילו בת הרבי מתאהבת בחי

לוני וכל החסידות מדברת על זה. כשעמד להוציא 
עליו  לחצו  לקהילה.  ונודע  פורסם  זה  הספר,  את 
שלא יוציא את הספר, ניסו בטוב, הציעו לו כסף, 

־ניסו עו"ד, לא עזר, נודע לי אחר כך שהשתמשו בא
לימות - זרקו לו שתי שקיות של עכברונים בבית 
וכל מיני דברים, עד שהוא נשבר. הוא קיבל המון 

כסף וחתם שלא יוציא את הספר. 
"זה היה מראה את החסידות תוך התעסקות בדבר 

לא צנוע. חששו שהילדים שלנו יתעניינו בספר".
אתם משלמים מיסים?

"בוודאי. אחרת נהיה במעצר, לא?".
משלמים ולא מסכימים לקבל תמורה?

"אנחנו מקבלים חשמל, מים, ביוב, משטרה. יש 
המון דברים שמקבלים בתמורה".

חטא הדמעה בכותל
"תולדות  חסידי  לציונות,  מההתנגדות  כחלק 
אהרון" אינם הולכים לכותל המערבי, כיוון שנכבש 

על ידי צה"ל. השנה החליט פפנהיים לבקר שם. 
ובתקשורת, אתה  באוניברסיטה  'אתה  "חשבתי, 
ממילא כופר. רק לא להוריד דמעה בכותל שאתה 
מתרפק עליו כל יום'. והורדתי דמעה מול הכותל, 

עשיתי גם את החטא הזה".
אולי הקיצוניות שיש בחברה החרדית גורמת 

־להיווצרות זרמים קיצוניים יותר, כמו כת הטא
ליבן למשל.

את  מייצרת  לא  החרד"לים  אצל  "והקיצוניות 
־נוער הגבעות ובלאגן שירת הנשים בצבא? בכל קי

צוניות יש סכנה, אבל בעיקר זה מאיים עלינו, בתוך 
הקהילה החרדית או בציבור הדתי־לאומי.

לח לעצמם  אנשים שמרשים  של  התוצאה  ־"זו 
רבנים.  לדברי  להישמע  ולא  לקופסא  מחוץ  שוב 
אני אומר לפעמים לרבנים שלנו, 'אתה טועה, אבל 
אקשיב ואציית לך כי אתה רב, למרות שאני יודע 
שאנהג לא נכון'. זה בעייתי, אבל זה הדבר היחיד 

שיכול להציל בן אדם, שלא יפתח עצמאות יתר".
־ואז כולם הולכים כמו עדר, בלי חשיבה עצ

מית.
־"בציבור הדתי לאומי זה לא קורה? ובציבור החי

הזויה  ריאליטי  תוכנית  איזה  להם  שמראים  לוני, 
שנקראת 'האח הגדול' וכל העולם משקיע את עצמו 

בתמונה. זה לא עדר?".
צודק, אבל אצלכם נראה שכך צריך להיות, מי 
שסוטה מהדרך מותקף - כמוך. בציבור החילוני 

והדתי־לאומי יש פתיחות לדעות שונות.
־"נכון, הציבור החרדי החליט להסתגר בכדי לש

יש  שנפתח,  הדתי־לאומי  בציבור  עצמו.  על  מור 
סיכון שהנוער מתפתה למה שברחוב".

"הלימודים בוערים בנשמתי"
את דרכה של הציונות הדתית פפנהיים מודה, כי 
הוא מתקשה להבין. "אני מגחך עליה", הוא אומר, 
"הם מסכנים, תמימים. נותנים להם זפטות בפנים, 

־מתכחשים אליהם. כשביבי נתניהו בוחר איש מק
הוא  דתי,  זה  'רגע,  אומרים:  כולם  כיפה,  עם  צוע 

עשה צבא? יש לו תואר?'. 
"בצבא לא נותנים להם להתקדם, כל התקדמות 

־של קצין עם כיפה, והמדינה מזדעזעת. למה הם רו
דפים אחרי העגל הזה?

"אנחנו אומרים שהם חוטאים. אנחנו מסתכלים 
ראש  כיסוי  בלי  נשים  שיש  שלהם,  הצניעות  על 

־ושהם מכניסים טלוויזיה הביתה והורסים את החי
נוך. יש המון חטא בתפיסה המתירנית של הדתיים 

הלאומיים".
מה דעתך על ההתנחלויות?

"אני שמאלני. לא חכם להיכנס למקום של אויב, 
שאתה כל היום בסכנה וצריך ליווי צבאי ומיגון. אתה 
חפץ חיים או הרפתקאות? אולי אם אתה מגיע עם 
האידיאל המשיחי שצריך להגן, כדי שלא יזרקו על 
תל־אביב... אני לא משיחי, לא מאמין בציונות, אז 
למה להסתכן? המתנחלים הרפתקנים ומוכנים לסכן 

גם את ילדיהם. אני אוהב אותם ומרחם עליהם". 
למדעי  שנייה  שנה  סטודנט  גם  הוא  פפנהיים 
המדינה ותקשורת במכללת רמת גן, שהיא שלוחה 
של האוניברסיטה העברית. עבור רוב הסטודנטים 
הלימודים הם נטל מאוס, אבל כשפפנהיים מדבר 
על הלימודים, יש להט בעיניו. "זה עולה המון כסף", 
הוא אומר, "חיתנתי כבר שני ילדים וצריך לחתן 
עוד. הלימודים קשים, אבל לא אעצור, כי זה בוער 

בנשמתי".
מה גרם לך להיות סטודנט? אתה מבוגר יחסית 

ועוד מ"תולדות אהרון", שמתבדלים.
"בילדות שאפתי להיות רופא וידעתי שלא אגיע 
לזה. ברגע שעזבתי את התפקיד ב’עדה’, התחלתי 
ללמוד קורסים במכונים חרדיים, ואמרתי למה לא 
לחזור למקורות? סבא שלי דוקטור וכל המשפחה 
הגדולה היו אנשים משכילים שלמדו תורה ועבודה. 

גם אני רוצה ללכת בדרכם. 
"זה לא כמו אלה שלומדים כדי להרוויח כסף, 
אני מקווה ומתפלל שיהיה לי הכוח להמשיך עד 
דוקטורט. עם הרצונות שבי, אני הולך עד השמיים, 

אף אחד לא יכול לעצור אותי".

עצמאי 
בשטח

הוא חולק על הרבנים שלו, אבל מציית להם )"זה הדבר היחיד שיכול להציל בן אדם: שלא יפתח 
 עצמאות יתר"( <<< הוא לא יבקש מאישה לקום באוטובוס, אך לא יהסס להילחם בבג"ץ ולהיעצר 

<<< שמואל פפנהיים מדלג בין שני עולמות: מצד אחד הוא הדובר )הלא רשמי( של "תולדות אהרון" 
הקיצונית - ומצד שני מתנדב במד"א, מקדם גיוס של חרדים וסטודנט למדעי המדינה ותקשורת 

ב 
גיל 17 התעורר שמואל פפנהיים 
בעודו  לישיבה.  ומיהר  בבוקר 
אביו  את  לפתע  ראה  מתארגן, 

שרוע על הרצפה, ללא הכרה.
העיר  הוא  עצות  ואובד  מבוהל 
את אמו בצעקות. גם היא לא ידעה 
כיצד לנהוג ושלחה אותו להזעיק את השכן, היחיד 

שידע שבשביל טיפול רפואי צריך להתקשר 101.
"אבא שלי הבריא וחי עד היום, אבל רק אז הבנתי 
עד כמה אני מנותק ולא מציאותי, שדבר כזה לא 
ידעתי", הוא אומר, "החלטתי שבבוא הימים אלמד 

עזרה ראשונה".
הרב שמואל חיים פפנהיים הוא חסיד "תולדות 
אהרון", קהילה המשתייכת ל"עדה החרדית" - זרם 
אנטי ציוני, הדוגל בהתבדלות וקנאות דתית ונחשב 

קיצוני אף בעיני חרדים אחרים. 
במשך  כיהן  לחמישה,  ואב  נשוי   ,42 פפנהיים, 
שמונה שנים כעורך ביטאון "העדה" ושימש כדובר 
הלא רשמי של "העדה החרדית". כלל הציבור נחשף 
אליו בסידרה "צולם ביום חול" על חיי החרדים, שם 

־הוא ייצג את החרדי הקיצוני, שמתנגד למדינה וע
סוק בשיכנוע נגד הצבעה בבחירות.

כיום, משהו השתנה בו. הוא אומנם עדיין מתבדל 
־ולא מצביע בבחירות, אך רבים תמהו כשהחל לע

בוד כְמַקֵדם תעסוקה במפת"ח )מרכז פיתוח תעסוקה 
לחרדים(, שם הוא משלב חרדים בעבודה ולעיתים 

אף מפנה לצבא.
"זו בכלל לא סתירה", הוא אומר, "אני לא מכניס 
חרדים למקום שיש סכנה לשמרנות שלהם". וצבא? 
"אם אדם אומר שאינו יכול לעבוד כי לא עשה צבא 
- אכוון אותו לתוכניות שבהן הוא יישמר חרדי ולא 

יתקלקל".
גוף ציוני המנוגד להשקפותיו, הוא  גם במד"א, 
מתנדב 12 שנים. "אין לי ארגון אחר. החוק מאפשר 

־רק למי שקיבל הכשרה ממד"א, להגיש עזרה רא
שונה", הוא מסביר ומוסיף, "אני לא עולה עם נשים 

באמבולנס, רק מטופלות".
מלבד זאת, הנער המתבדל ממאה שערים, הוא 

כיום גם סטודנט מן המניין.

אצלנו מרגישים שזו מלחמת דת
בציבור החרדי פפנהיים מואשם כמי שאינו הולך 
ומעורר  החילונית  בתקשורת  מופיע  הוא  בתלם. 

־חמתם של רבים בשל ה"פתיחות" שלו. הוא מצי
דו מודאג מהקיצונים בחברה בה גדל. כבר ב־2010 
התריע נגד המתפרעים וכתב באתר החרדי "כיכר 

־השבת": "אנשים רעים, מושחתים, אנשי בליעל וח
דלי אנוש הצליחו להשתחל לתוכנו". 

מפסיקה  שלא  העיר  שמש,  בבית  מתגורר  הוא 
לספק כותרות על מדרכות נפרדות, אלימות כלפי 

נשים וילדות שפוחדות ללכת לבית הספר.
בניגוד לקולות הטוענים שהללו אינם משתייכים 
מהציבור  כן  "הם  אומר:  פפנהיים  החרדי,  לציבור 
החרדי, אבל זה לא המיינסטרים, אלא השוליים. בכל 

חברה יש אנשים שלא מקבלים מרות".
לא נראה שהחברה החרדית עושה הרבה כדי 

לעצור אותם.
"נכון, כי התחילו להכליל את כולם, אז אצלנו 
מרגישים שזו מלחמת דת. אלה שמלבים את האש, 
שיורקים ועושים בלגנים, לא מקבלים שום גיבוי. 
הקהילה מנסה להוקיע אותם. ב’תולדות אהרון’ יש 
מנודים  והם  לקיצונים,  תמיד  שמתחברים  אנשים 
בחברה. אין להם עם מי לשוחח בבית הכנסת, לא 
נותנים להם לגיטימציה וככה אנשים לא מתחברים 

לקבוצה הזאת. 
־"בכל מאבק יש נקודה רגישה, שאיתה כולם מז
בפרובו גוררים  אבל  מתחילים,  הקיצונים  ־דהים. 

קציות את כל הציבור החרדי לתת גיבוי. למעשה 
התגובה  בגלל  אבל  מסכים,  לא  אחד  אף  הקיצוני 

הנגדית, כולנו נגררים לתגובה".
אז הציבור הכללי בעצם אשם בזה?

"אף אחד לא אשם. אשם מי שהתחיל, ואותו צריך 
־להעניש. אנחנו עושים מהצד שלנו ומצפים שהמש

טרה תעשה את חלקה".
אתם תומכים בכך שהמשטרה תפעל?

"מצפים. אני לא קורא למשטרה, לא אלשין, אבל 
אני מצפה שהמשטרה תראה איך נמנע מהאנשים 

האלה גיבוי".
אבל כשהמשטרה מתקרבת, אתם גם נגדה.

"תלוי. אם הם עושים את זה בפינצטה, אז כולם 
נהנים. אבל אם מענישים את כל הקהילה בגלל איש 

אחד, בוודאי שהציבור יצא נגדה".
למה הרבנים ראשי העדה לא יוצאים נגדם?

"הרבנים תמיד יוצאים, אבל בכיוון ובזמן שלהם. 
יש קריאות של רבנים נגד יריקות, צעקות ‘נאצים’ 

־ואלימות פיזית או מילולית. הם אומרים שגם במ
חאות על כבוד שמיים כביכול, אסור לפעול כך, כי 

זה רק גורם רעה".
מה זו אלימות בעיניך? שריפת פחים נחשב?

־"גם בציבור החילוני קורה ששורפים פחים בהפג
נות ולא כולם צועקים שזו אלימות. רק על החרדים. 
טיטול שנזרק כבר נהיה פצצת אטום, נהפך העולם. 
אני מגנה אלימות, אפילו לזרוק בוטנים זה אלימות 

בעיניי. 
"למשל, כשהשתמשו בהפגנה בסמלי השואה - זה 

־כבר היה בפינוי גוש קטיף, במחאת הקיץ. פרופ’ יש
עיהו ליבוביץ’, מגדולי ההוגים, אמר ‘יודו־נאצים’, 
יפה ירקוני דיברה על נאצים וכולם סובלניים, אבל 
כמה טיפשים חרדים שמתלבשים כך, וכל המדינה 

יוצאת מהכלים".

"לא בשכונה שלי"
־העימותים בבית שמש הגיעו לשיא, כאשר המ

דינה הזדעזעה לראות בערוץ 2 את נעמה מרגוליס 
בת ה־8 בוכה ומפוחדת, לאחר שחרדים ירקו עליה 

בדרכה לבית הספר.
מסביר  בנות’",  ‘אורות  ספר  בבית  "מדובר 
הרוחות.  להרגעת  בניסיונות  שהשתתף  פפנהיים, 

צריך  לא  הספר  שבית  חושב  החרדי  הציבור  "כל 
להיות שם. אלה בנות דתיות־לאומיות שמתלבשות 

־כנהוג אצלם. זה טוב להם, בשכונה שלהם. לגבי הפ
עולות שנוקטים, רוב הציבור החרדי יסכים שצריך 
לדבר עם העירייה, לעשות גישור. אם לא הצלחת, 

תרים ידיים, אין מה לעשות.
"היו אנשים שנגררו, התחילו לירוק על הבנות 
ולהפגין נגדן. בזה אף אחד לא הזדהה איתם. איננו 

־יכולים להזדהות בשום פנים ואופן עם מתן לגיטי
מציה לירוק על ילדה".

למה יש לכם זכות למנוע קיומו של בית ספר?
"אין לנו זכות להגיד שלא יהיה להן. יש לנו זכות 

שבשכונה שלנו לא יסתובבו אנשים ממגזר אחר".
איך אתם לוקחים בעלּות על שכונה?

דיור  "החוק בישראל אומר שעל כל מבנה של 
־פרטי צריך להוריד אחוזים למוסדות חינוך, למוס
־דות ציבור. בנו את שכונת רמת בית שמש ב’ והורי

דו חלק מאחוזי הבנייה, ייחדו שטח למוסדות ציבור 
־עבור התושבים. העירייה הקודמת החליטה, במט

רה לסכסך, לתת לציבור הדתי־לאומי מוסד לבנות 
בקצה השכונה החרדית. 

"דבר ראשון, הציבור החרדי טען שהמוסד שייך 
הדתי־ לציבור  ולא  לו 
אני  השני,  דבר  לאומי. 
זה  מסוג  בנות  רוצה  לא 
הלבוש  שלי,  בשכונה 
שונה,  המנטליות  אחר, 
עם  לילה  פעילויות  יש 
צעקות ומוזיקה - שירת 

נשים". 
קט בילדות  ־מדובר 

נות.
הקט הילדות  ־"בסדר, 

נות הולכות עם ההורים, האמהות צנועות במגזר 
שלהם, אבל לא אצלנו".

אהרון"  "תולדות  של  שהאדמו"ר  גם  אמרו 
עודד להילחם.

"זה ממש לא נכון. בתמונות מהמהומות תמצאי 
שבעה־שמונה אנשים עם פסים. בבית שמש גרים 
יותר מ־400 חסידי ‘תולדות אהרון’ והם לא היו שם. 
אם הרבי היה אומר, כולם היו הולכים והיו מתחננים 

לעצור אותם".

"83% נחשפו להטרדה מינית"
לצד סערת "הדרת נשים" שהתחוללה במדינה, 

עוררו גם "קווי המהדרין" מחלוקת חריפה.
גדול,  כי אנחנו ציבור  "אנחנו מרשים לעצמנו, 
ודורשים זאת תמורת הכסף שלנו", אומר פפנהיים, 
"אנחנו רוצים את זה בגלל המתירנות ברחוב. בקיץ 

נשים מרשות לעצמן ללכת כמו בחוף הים. 
"אנחנו גם קוראים סטטיסטיקה על 83% מנשות 

־תל־אביב שנחשפו להטרדה מינית בתחבורה הצי
וגם  זו מציאות, שאי אפשר להתכחש לה.  בורית. 
'קדש  קדושה:  לתוספת  דרישה  אצלנו  יש  תמיד 

עצמך במותר לך'".
על עצמך, לא על הציבור.

־"בוודאי. לכן המון חסידים לא נסעו אף פעם בת
חבורה ציבורית ושילמו הרבה כסף למונית. אנחנו 

־רוצים תחבורה פרטית, אבל החוק מאפשר רק לזו
כים במכרז, אז אנחנו דורשים: ‘זכיתם במכרז, תנו 

לנו לנסוע במקומות שלנו בדרכנו’. 
"בג"ץ אמר שזה נגד חוק זכויות אדם. אין לנו 
בעיה להילחם בבג"ץ ולהיעצר. אנחנו לא מקדשים 
את השלטון, אבל כשאפשר בהידברות, נשאף לכך. 

־לכן כשבג"ץ איפשר קווי מהדרין וולונטריים, אימ
צנו את זה. 

־"אנחנו אומרים כל הזמן: ‘אל תעירו לנשים שרו
־צות דווקא לשבת. אפשר להגיד במרומז שכאן מה

דרין, אם היא מתעקשת - תנו לה’. אבל תמיד יש 
קיצונים ויש שמקצינים גם בצד השני".

באופן אישי, יש לך בעיה לשבת ליד אישה?
"לא אבייש מישהי שתתיישב לידי, ובוודאי שלא 

אפרת בוסאני לוי

"גם בציבור החילוני שורפים פחים ולא כולם צועקים שזו אלימות. טיטול שנזרק כבר נהיה פצצת אטום"  

"הציונות היא דבר נפלא שהיה 
לעם ישראל אחרי השואה 

ונתן קצת מורל לשרידים, אבל היא 
אסון. היא שינתה את היהודי. זה לא 

היהודי המסורתי, אלא יהודי אחר"

"הדתיים הלאומיים חוטאים. אנחנו 
מסתכלים על הצניעות שלהם, שיש 

נשים בלי כיסוי ראש ושהם מכניסים 
טלוויזיה הביתה והורסים את החינוך. יש 

המון חטא בתפיסה המתירנית שלהם"

"מה שנתפס אצלכם האדרה, אצלנו 
הוא הדרה. תמונה של בחורה 

עם הבליטות שלה על בניין עזריאלי, 
שתיתפס אצל החילוני המצוי כהדר 

וכבוד, אצלנו זו פגיעה. אולי גם אצל 
הפמיניסטיות"
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האיש הגדול 
מהרדיו

 "
־תכיר, זה ילקוטנר", מציג לי יואב קו

משכבר  והצמוד  הטוב  חברו  את  טנר 
הימים, בעודנו מתמקמים בחדר פינתי 

־בתקליטיית גל"ץ. "הרבה זמן הוא מל
ווה אותי". ואכן, ניתן לראות על התיק 
הכחול והקשיח את פגעי השנים. קוטנר 

־שולף מתוכו מספר אלבומים, שאולי ישמיע בתו
כנית הקרובה שלו, בעוד כשעה.

והמתעד הרשמי של המוזיקה היש ־ההיסטוריון 
ראלית כבר לא ילד, אך הווייתו נשארה כשל נער 
המדבר על אהבתו הגדולה בהתלהבות לא מרוסנת. 

כל חיוך והלצה משדרים צעירות ורעננות.
"אל של  הראשונה  עונתה  הסתיימה  ־לאחרונה 

 .8 בערוץ  שודרה  אשר  בעריכתו,  סידרה  בומים", 
אלבומים  חמישה  של  סיפורם  את  הביאה  הסידרה 
ישראליים משפיעים: "אביתר בנאי" )אביתר בנאי( 
חולשה"  של  "סימנים  הילד"(,  )"איפה  סוכר"  "זמן 
)ברי סחרוף(, "זקני צפת" )"זקני צפת"( ו"פלונטר" 

)רמי פורטיס(. 
התקשו מצד  נלהבות  לביקורות  זכתה  ־הסידרה 

רת וחובבי המוזיקה בארץ, וצפויה להתחדש בעונה 
נוספת.

אז לגבי הסידרה...
"אני יודע, למה 'היהודים' לא היו", קוטנר קוטע 

אותי מייד.
אני מבין שמציקים לך.

"ברור. אנשים כנראה לא מבינים, שהאלטרנטיבה 
למה שאני עשיתי היא לא לעשות כלום. לא רק שאני 
לא יכול לספק את כל האנשים בבחירת האלבומים, 
גם את עצמי לא סיפקתי. יש מאות תקליטים שאני 
אוהב, ויש עשרות שראויים לניתוח הזה, ואני בטוח 

שחלקם יהיו בעונות הבאות. אבל מוכרחים לבחור.
"עשיתי בשנות ה־90 תוכנית שנקראה 'סוף עונת 
התפוזים' על ההיסטוריה של הרוק הישראלי. היו שם 
13 פרקים, ויצאתי מזה ממש בדיכאון עמוק, כי לאט 

לאט צצו אלה שנפגעו. בגלל זה לקח לי כל כך הרבה 
שנים לעשות שוב תוכנית היסטורית. אתה מרגיש 

שאתה מאכזב הרבה אנשים ופוגע בהם".
מה היו הקריטריונים לבחירת האלבומים?

"כמובן שמדובר באלבומים שאני אוהב במיוחד, 
אבל קיים עוד מרכיב מהותי: יש אלבומים נהדרים 
שפשוט אין עליהם חומרים ארכיוניים, למשל, להקת 
ברשות  אחד  קליפ  רק  להם  שיש  הימים'  'אחרית 
השידור. זה לא כמו הרדיו, שבו אני יכול לעשות מה 

שבא לי. כאן צריך תיעוד מצולם".

תרופה בשם מוזיקה
וט־  ,18 אורי,   ,30 יונתן,  + שלושה:   58 )קוטנר 

ליה, 13( הוא מהבודדים שמנסים לשמר ולתעד את 
ההיסטוריה המוזיקלית בארץ. 

הטלוויזיה  בתוכניות  השאר,  בין  מתבטא,  הדבר 
־השונות, ביוטיוב, אליו הוא מעלה קטעי ארכיון נדי

רים, ובאתר שלו, בו מופיעות תוכניות רדיו שבהן 
אירח אמנים לאורך השנים.

למה כל כך חשוב לך לתעד את תולדות המוזיקה 
הישראלית?

"בכל הקריירה שלי, מאז אמצע שנות השבעים, 
־אני מנסה ללכת בשני קווים זה לצד זה: לנסות לד
־חוף מוזיקה שלדעתי ראויה לכך, ולתעד את ההיס

טוריה שלה. הרגשתי שזה חסר. אגב, לא רק בתחום 
־המוזיקה. רק בשנים האחרונות התחילו נבירות בת

רבות המקומית".
אהבתו הגדולה היא כמובן הרוק המקומי, סגנון 
שנדמה כי איבד מעוצמתו בשנים האחרונות. "אני 
לחלוטין לא מסכים עם הטענה הזאת", הוא אומר, 
"כיוון שהיום מילת הקודש היא רייטינג, ברור שרוב 

מה שמושמע הוא פופ על נגזרותיו השונות. 
"אם תסתכל על התקשורת והסיקור שלה, נראה 
כאילו אין רוק בכלל, אבל קיימת פריחה מטורפת, 

יש  לדעתי,  המדינה.  בתולדות  כמותה  היתה  שלא 
כיום 1,000 להקות שפועלות בארץ. אלף! ברור שלא 

־הכל מצליח ולא כל הופעה מפוצצת, אבל יש פעי
לות ויש סצנה".

ל"דוקטור מוזיקה" לא תמיד היו שאיפות לעסוק 
והאהבה הגדולה למוזיקה  בתחום. הצורך הכפייתי 

נולדה כמעט במקביל ללידתו השנייה, בגיל 18. 
"בצעירותי הייתי בראש אחר. בפנימייה הצבאית 
על  חשבתי  ובכלל  אשכנזי  גבי  עם  חדר  חלקתי 

־קריירה צבאית. אבל בחופשה של לפני הגיוס, נפצ
עתי קשה מנפילה בעת טיפוס על הר בשווייץ. 

"איבדתי את הזיכרון לחלוטין, ועד היום אני לא 
זוכר את הילדות שלי. המוזיקה היתה עבורי הקשר 
ליהנות  בשביל  הסביבה.  עם  והמשמעותי  היחיד 

ממוזיקה, אתה לא צריך לזכור כלום".
איך אתה חי היום עם השנים האבודות?

"אני חי כל כך הרבה שנים מאז התאונה, שאני 
כבר ממציא לעצמי את הילדות. אני מאמין שאין 
לעומת  היום  מרגיש  שבנאדם  מה  יש  אחת,  אמת 
מה שהוא הרגיש בעבר, והוא זוכר דברים מסויימים 
שהוא מעדיף לזכור. במובן הזה, אני לא ממש שונה 

מאדם שכן זוכר את הילדות שלו".
בתקופה שאחרי התאונה, ההאזנה למוזיקה היתה 
צורך אובססיבי, שעזר לו בתהליך השיקום. אך תוך 
זמן קצר התחביב הפך לעיסוק של ממש. "התחלתי 
לעבוד בחנות תקליטים, שם גיליתי את האושר שיש 

בלהשמיע מוזיקה לאנשים אחרים. 
"זו היתה התקופה של מלחמת יום כיפור וחברים 
הרגשתי  נהרגו.  גם  חלקם  לחמו,  מהפנימייה  שלי 

צורך לתרום את חלקי וככה הגעתי לגלי צה"ל.
דרך בשבילי לת הם  ברדיו  והעיסוק  ־"המוזיקה 

קשר עם אנשים. אני נשוי לאשתי באושר 22 שנה, 
ועדיין אני מדבר אליה בשירים ושולח לה הקדשות 
של שירים למייל באמצע היום. מוזיקה בשבילי זה 

כמו לדבר ואני בטוח שיש עוד אנשים כמוני".

קוטנר. "בפנימייה הצבאית חלקתי חדר עם גבי אשכנזי ובכלל חשבתי על קריירה צבאית" | צילומים: אריק פלדמר

אריק פלדמר

הביתה, הלוך חזור
במשך 29 שנה התחנה היתה עבורו בית חם, עד 
ערוץ  של  הקמתו  לטובת  לעזוב  החליט  שב־2003 
מוזיקה חדש, "מוזיקה 24", שם עבד עד 2007. מאז, 
הערוץ שינה פניו לחלוטין ונדמה שחזונו של קוטנר 
נבלע בתרבות הרייטינג שהתחנה כל כך סוגדת לה.
־אתה מצטער שלקחת חלק בהקמת הערוץ מל

כתחילה?
־"יש דבר לא אתי בלמתוח ביקורת על מקום עבו

דה שעזבת", הוא מקדים ואומר. "מה שקורה עכשיו 
בערוץ לא היה החזון שלי. החזון שלי היה להתעסק 
בעיקר במוזיקה, והיום זה מתעסק בדברים אחרים. 

אני מבין שהם נורא מצליחים מבחינה מסחרית. 
ניסיתי  שם.  כשעבדתי  אידיאולוגיה,  היתה  "לי 
להראות, זה לצד זה, היפ הופ, רוק ומוזיקה מזרחית. 
יכול להיות שטעיתי, כשעשיתי את זה, אבל אני לא 

־מתחרט. בכל מקרה, גם במצבו הנוכחי, ערוץ המו
זיקה עדיף מכלום". 

למה עזבת את 24?
"אחת הסיבות היתה שראיתי כי אין צורך בתחנה 
שתשמיע שירים ברצף. אם לדוגמא בנאדם שמעריץ 
'היהודים' רוצה לשמוע אותם, למה לו  את להקת 
לשבת שעתיים מול הטלוויזיה ולחכות עד שאולי 
יופיע שיר שלהם. היום יש יוטיוב. ההבנה הפשוטה 

הזאת גרמה לי לפרוש".
מהטלוויזיה קוטנר חזר לחיק הרדיו, הפעם ל"רדיו 
תל־אביב", ומשם הדרך הביתה היתה קצרה. "ב'רדיו 

־תל־אביב' היתה לי תוכנית בשם 'האיש הקטן מה
רדיו', וכשנגמר החוזה איתם, רציתי לחזור לאיפה 

שהתחלתי. לגלי צה"ל".
קוטנר מציץ בשעון. עוד עשר דקות התוכנית שלו 
מתחילה בבניין הסמוך. "אפשר להמשיך באולפן את 

הראיון, אם בא לך", הוא מרגיע.
־אנחנו יוצאים מהמבנה בו נמצאת התקליטייה ונ

כנסים לאולפנים. הקירות מעוטרים בתמונות של 
- מעברי  ציבור שפקדו את התחנה  ואנשי  אמנים 

לידר עד שלי יחימוביץ'.
לאחר סיור קצרצר בבניין, אנחנו נכנסים לאולפן 
שממנו הוא ישדר את "קוטנר בתשע". לפני כן הוא 
במקום,  המשרתים  החיילים  עם  להתבדח  מספיק 

באופן שמזכיר יותר חבר קרוב מאשר אבא. 
חיילת מעבירה מבזק קצר ולאחריו קוטנר תופס 
את המושכות ומציג את השיר הראשון: שיר מחאה 
 "A CHANGE GONNA COME" משנות השישים
של זמר המחאה סם קוק. הוא מקדיש אותו "לאחינו 

האתיופים" ולמאבקם בגזענות.
את  ומוריד  מאשר  הוא  להמשיך",  יכול  "אתה 

האוזניות, כשהשיר מתנגן ברקע. 
תשע  בעייתי:  בזמן  משודרת  שלך  התוכנית 

בערב. 
"אני מרגיש מאוד נוח עם השעה. נורא כיף לי. 
אף אחד לא אומר לי מה לעשות. אם בא לי, אני יכול 
להשמיע שעה שלמה אותו שיר. בוא נגיד שאם הייתי 
משדר בצהריים, הייתי צריך לספק סחורה מבחינת 

הרייטינג".
וריבוי הע היוטיוב, שיתוף הקבצים  ־לפני עידן 

רוצים, יואב קוטנר היה עבור חובבי המוזיקה צינור 
־מרכזי, שדרכו זרמה מוזיקה חדשה מהארץ ומהעו

לם. טעמם המוזיקלי של רבים עוצב רבות הודות 
להמלצותיו. פינתו הבלתי נשכחת בתוכנית "זהו זה" 
ופעילותו הענפה ברדיו הפכו אותו לדמות מוכרת 

ואהובה.
יכול לקום היום איש רדיו, שישפיע על כל כך 

הרבה אנשים?
מה  נחלש.  השדרן  של  כוחו  שהיום  ספק,  "אין 
שיותר משפיע על הטעם המוזיקלי הוא מדיניותה 

של התחנה. 
"בעבר, אם אני או דידי הררי היינו טוחנים איזשהו 
שיר, היה סיכוי שהוא יהפוך ללהיט. היום כנראה זה 

לא יקרה, אם אין גיבוי של התחנה".
אז בימינו אין שדרן בעל כוח ממשי?

"אני חושב שקוואמי, שהולך לחזור ובגדול, הוא 
היום  האלטרנטיבית,  המוזיקה  בתחום  שם  בהחלט 
אנשים מקשיבים בעיקר לו ולא לי, כשהם מחפשים 
מוזיקת שוליים. אם יש אנשים שהרדיו בשבילם הוא 

־דרך חיים, שומעים את זה והם באמת יכולים לה
שפיע".

ברי  בנאי,  אהוד  להתחלף:  ממשיכה  המוזיקה 
נדמה  כהן.  ליאונרד  קומפקט",  "מינימל  סחרוף, 

־ש"האיש הקטן מהרדיו" לא משתעמם לרגע, חי ונו
שם את המוזיקה במלוא מובן המילה. 

מה דעתך על תוכניות הריאליטי המוזיקליות? 
סחרוף הבא יכול לצאת משם?

אני  כן.  גדולים  כוכבים  אבל  לא,  הבא  "סחרוף 
'כוכב נולד' יצאו משם  חושב שבעשר השנים של 
בערך עשרה זמרים טובים. הם עדיין מחפשים את 
אלבומים  שני  שהוציאה  נינט,  כמו  שלהם,  הכיוון 
זמרת  אני חושב שהיא  ועדיין מחפשת את דרכה. 
נפלאה, אבל בתוכניות כאלו מחפשים בעיקר זמרים 

ופחות אמנים יוצרים".
־בסופו של דבר, התוכניות האלו מזיקות או מו

עילות למוזיקה הישראלית?
"חבל לי שתשומת הלב הולכת לכיוון של הזמרה 
וההגשה, אבל זה עדיף על 'האח הגדול', למשל. אם 

כבר ריאליטי, לפחות שיתעסקו במוזיקה".

המתווך
מתוך העשייה הענפה שלו לאורך השנים, קוטנר 

נזכר בכמה פרוייקטים שהוא גאה בהם במיוחד. 
אני  שמע,  באמת.  שלי.  בילדים  גאה  הכי  "אני 
מרגיש שיש עליי מעין קארמה, שאני עושה משהו 
הוא מסביר בחצי  רלוונטי",  הופך ללא  הוא  ומייד 

חיוך, כשסחרוף מלווה אותו ברקע.

"למשל, עבדתי הרבה שנים על אתר 'מומה' שהיה, 
־למעשה, האנציקלופדיה הראשונה באינטרנט למו

זיקה ישראלית. במשך עשר שנים ערכתי ראיונות 
עם אמנים והשקעתי בו המון זמן. זה פרוייקט שאני 

גאה בו במיוחד. 
"כתבתי שם למעלה מ־1,500 ערכים על אמנים. 
ואז הגיעה ויקיפדיה, וכדי להגיע ל'מומה' היום אתה 
צריך להיות האקר סעודי. אבל לפחות החומר קיים 

ברשת, ויש בו שימוש".
אך נדמה שגאוותו הגדולה ביותר היא קידומם של 
אמנים שלא זכו לפירגון יתר בתחילת דרכם והיום 

־הם מתפרנסים בכבוד ממוזיקה. "אני היחיד שהש
מיע את פורטיס בסוף שנות ה־70 וכתב עליו ביקורת 

חיובית בעיתון", הוא אומר בגאווה. 
ו־30 שנה אחרי -  "קראו לו משוגע ופאנקיסט, 
כולם יודעים מי זה. אז אם יש משהו שאני באמת 
בהם,  ותמכתי  שאהבתי  אמנים  אותם  זה  בו,  גאה 

והיום הם מצליחים".
בתוך כל ההתעסקות הזאת במוזיקה, לא עברו 

מחשבות לפצוח בקריירה מוזיקלית?
"אני לא מוזיקאי מתוסכל, הבנתי שאין לי את זה. 
כיוון שאני כל הזמן מדבר על מוזיקה של אחרים 
ויש לי סטנדרטים גבוהים מעצמי, ראיתי שלא אוכל 

להגיע אליהם בחיים.
"אבל יש לי ילד בן 18 שהוא מוזיקאי ממש. מנגן 
בגיטרת בס ובקונטרה בס וכל היום  שומע מוזיקה 

ולומד מוזיקה. מוזיקה היא החיים שלו".
לקוטנר מאוד חשוב לזכור ולהזכיר היכן מקומו 
במרוצת  שיצר  הטלוויזיה  בתוכניות  תפקידו.  ומה 
השנים כמעט לא רואים את דמותו על המסך. לא 
בכדי גם תוכניתו ב"רדיו תל־אביב" נקראה "האיש 

הקטן מהרדיו".
"יש לי חולצה שכתוב עליה 'זה לא אני'. אני כל 
הזמן זוכר את הגודל שלי והיכן אני נמצא בשרשרת 

המזון הזאת. אני לא היוצר, רק המתווך".

"לפי התקשורת נראה 
כאילו אין רוק בכלל, אבל 

קיימת פריחה מטורפת, שלא 
היתה כמותה בתולדות המדינה. 
יש כיום 1,000 להקות שפועלות 

בארץ. אלף!"

אם בנאדם מעריץ את 
להקת 'היהודים', למה לו 
לשבת שעתיים מול הטלוויזיה 

ולחכות עד שאולי יופיע 
שיר שלהם? היום יש יוטיוב, 

וההבנה הפשוטה הזאת גרמה 
לי לפרוש מערוץ 24"

"אני לא מוזיקאי מתוסכל. 
הבנתי שאין לי את זה. 

כיוון שאני כל הזמן מדבר 
על מוזיקה של אחרים ויש לי 

סטנדרטים גבוהים מעצמי, 
ראיתי שלא אגיע אליהם בחיים"

הוא חלם על קריירה צבאית, אבל תאונה קשה שבה איבד את הזיכרון עשתה לו הסבה 
למוזיקה <<< הוא נחשב לאחד ממעצבי המוזיקה הישראלית של השנים האחרונות, אבל 

חשוב לו לזכור את מקומו ותפקידו )"יש לי חולצה שכתוב עליה 'זה לא אני'. אני כל הזמן 
זוכר היכן אני נמצא בשרשרת המזון הזאת. אני לא היוצר, רק המתווך"( <<< יואב קוטנר מדבר 
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לא מעט שירים עבריים שאנחנו מכירים הם בעצם שירים לועזיים, שרק החליטו 
לשחק אותה פורים <<< לכבוד החג החלטנו להסיר את הלוט מכמה מתחזים

אלון כץ

(של מישהו אחר)את שיראחרי הכל את שיראחרי הכל את שיראחרי הכל 

כ 
ל ילד יודע שאיך שמגיע פורים, אפשר להפוך לכל 

מי שרוצים. אבל לא רק בני אדם מתחפשים. 
צורה  השנים  במהלך  לבשו  רבים  מוכרים  שירים 
אחרת, לעתים גם שפה אחרת. לפעמים זה כלל שינוי 
של המשמעות, אבל הדמיון במנגינה לא יכול להיות 

מקרי. 

ı Sunday Morning בוא הביתה
כן, זה השיר של הקוטג'. השיר הכל כך ישראלי הזה, שהפך 
גלעד שליט, הוא  להמנון הלא רשמי של המאבק לשחרורו של 

בכלל של גויים. 
 Sunday ב־1967 הוציאה מרגו גוריאן, זמרת מניו־יורק, את השיר
Morning, ומיד הפך להצלחה גדולה וזכה לגרסאות רבות בארץ 

האפשרויות הבלתי מוגבלות. 
אבל בארץ המגבלות הבלתי אפשריות השיר הצליח אפילו יותר, 
בביצועה המופלא של שולה חן. המילים תורגמו על ידי אבי קורן, 
בעלה, וגם כיום, 40 וכמה שנים אחר כך, אין יום עצמאות או רגע 

ישראלי פטריוטי ש"בוא הביתה" לא מושמע בו.

ı Mirage שינויי מזג האוויר
שלמה ארצי, מסתבר, הוא איש פתוח, שאוהב לשמוע מוזיקה 

מכל העולם ואף לפרגן אם צריך.
בסוף שנות ה־70 הוא הלחין את "שינויי מזג האוויר", שיצא בא־
לבומו "דרכים", בדמיון גדול ליצירה Mirage של המוזיקאי והכנר 
הצרפתי ז’אן לוק פונטי. היצירה המקורית היא ללא מילים, והמנגינה 

עצמה מזכירה מעט את שירו המוכר כל כך של ארצי.
ארצי כנראה גם חשב על ההקשר למזג האוויר כשכתב את שירו 
ללחן המוכר. המנגינה של פונטי שימשה, באותה תקופה, כמוזיקת 

רקע לשקופית מזג האוויר בחדשות. 

ı Shape of my Heart תתארו לכם
באחד השירים היותר יפים ומיוחדים שיצאו פה בשנים האחרונות 
מבקש שלמה ארצי עולם יפה, פחות עצוב, קצת אושר, שמש בכיסים, 

בית בגשם, ריחות עצים מלאים בתות והזדמנות לחזור לנעורים. 
ארצי, שגם חתום על הלחן של "תתארו לכם", מבקש את הדברים 
בצורה יפה ומכובדת. אבל נראה כי אצל סטינג, האיש שממנו הוא 

קיבל את ההשראה ללחן, הוא שכח לדפוק בדלת. 

השיר Shape of my Heart, שמדבר על הימורים, נכתב ב־1993 
על ידי סטינג והגיטריסט שלו דומיניק מילר. שנה מאוחר יותר הוא 
נלקח גם לסרט "ליאון", בכיכובם של ז’אן רנו, גארי אולדמן ונטלי 
פורטמן. תתארו לכם מה היה קורה אילולא שמע שלמה ארצי את 

השיר של סטינג?

ı Si tous les oiseaux אילו ציפורים
מי יכול לשכוח את רגע השיא בסרט "הלהקה", עוד לפני ה"ל־
בן" המפורסם, בו הם עוטים על עצמם כפפות לבנות ומתחילים 

לשיר את שיר המופת הזה. מסתבר שגם זה לא ממש שייך לנו.
מילות השיר, שמזוהה כל כך עם ארץ ישראל היפה, תורגמו על ידי 
נעמי שמר, שאהבה לתרגם שירים לעברית. השיר המקורי הושר על 
ידי "הקומפניון דה לה שנסון", חבורת זמר צרפתית שפעלה בשנים 

1941-1985 ופירסמה עשרות להיטים. 
הלהקה השפיעה רבות על התרבות הישראלית, ולהקת "התרנגו־
לים", כשהוקמה על ידי נעמי פולני, נועדה במקור להיות הקומפניון 
הישראלית. השיר שהושר על ידם, ובעצם נלקח מחבורת הזמר הצ־

רפתית, הוא הדוגמא לכך. 

ı Night Boat To Cairo רכבת לילה לקהיר
אחד מלהיטיה הראשונים של "משינה", אחת הלהקות הבו־
לטות והמשפיעות בישראל. שיר קצת מוזר אך מקפיץ ושמח, 
שיצא ב־1985, על רכבת שמגיעה מדיזנגוף ישר לקהיר. אז, נז־

כיר, השלום היה הרבה יותר חם. 
שיר   Madness הבריטית  הלהקה  הוציאה  כן  לפני  שנים  כמה 
עם מנגינה דומה, אפילו עם אותו שיקשוק רכבת בהתחלה, למקרה 
שתהיתם. לאחר צפייה בקליפ של הלהקה אפשר בהתחלה לחשוב 

שאלה אפילו משינה.

ı Our House הכוכבים דולקים על אש קטנה
חברי "משינה" כנראה מאוד אוהבים את Madness הבריטית 
ובחרו לפרגן להם שוב. הפעם מדובר ב־Our House, שיר לא 

פחות מוכר מזה הקודם.
הפתיחה של השיר הבריטי מאוד מזכירה את זו של משינה, עם 

המילים הגאוניות על הבחורה שיובל בנאי פגש.
נסו להקשיב ל־Our House ולשיר עם "משינה", ביחד עם הסו־
לן הבריטי )"הסיפור שלי הוא קצת מוזר"(. האמת, נשמע די דומה. 

בסופו של דבר, גם פה זכינו לשיר מצחיק ומעולה, אף כי "לפעמים 
הכל נראה אותו דבר".

ı City of New Orleans שלום לך ארץ נהדרת
הרבה לפני שיהורם גאון התראיין ל"אריאלה", הוא הוציא ב־
1977 את השיר הכל כך ישראלי "שלום לך ארץ נהדרת", למילותיו 
של אילן גולדהירש. בשיר מסופר איך הוא נודד בין ארצות, אך 

כמו תמיד חוזר לארץ האבות.
אבל הלחן, שהושר בחן כה גדול על ידי גאון, נכתב דווקא לניו 
אורלינס שבדרום ארצות הברית. כן, השיר המקורי נכתב על ידי 
יהודי יליד שיקגו בשם גודמן, על נסיעה בקו הרכבת מעירו לניו 

אורלינס, שם הוא מתאר את נופיה היפים של ארצו. 
הגרסה המוכרת יותר של השיר התפרסמה דווקא בביצוע של ארלו 
גת'רי. בנוסף, השיר זכה לגרסאות של זמרי קאנטרי רבים וביניהם 

ג'וני קאש וווילי נלסון. 

ı Last Train To London שוב הדיסקו כאן
ב־1999 הוציאה להקת "הדורבנים" את שירה הראשון, "שוב 

הדיסקו כאן". 
אותה  החזרה של  סימל את  ובעיקר  רבים,  הוא הצליח להפתיע 
תקופה, לשירי "כוורת" של שנות ה־70. "שוב הדיסקו כאן" הזכיר 
לרבים את אותם ימים - ולאחרים הזכיר משהו אחר, או אולי יותר 

נכון שיר אחר.
אחד  ובו  "דיסקברי",  האלבום  את   ELO להקת הוציאה  ב־1980 
הלהיטים הגדולים שלה: Last Train To London. זהו היה אחד 
האלבומים הכי מצליחים של התקופה, עם מכירות של שישה מיליון 

עותקים ברחבי העולם. 
כנראה שגם חברי "הדורבנים" שמעו את האלבום, והחליטו לפרגן 

ל־ELO בסינגל הראשון שלהם.

ı Yparxo אלינור
מה לא נכתב ונאמר על "אלינור" ועל זוהר ארגוב. נראה שכל 
מילה נוספת תהיה מיותרת. ובכל אופן, השיר, שיצא באלבומו 
הראשון של ארגוב, שגם נקרא "אלינור", מסמל יותר מכל את 

התחלתו של גדול זמרי המזרח.
ארגוב, שהתחיל לעבוד כנהג של הזמר ג'קי מקייטן, מצא חן 
בעיני נגן הגיטרה האגדי יהודה קיסר, שהתרשם מקולו והחליט 
להפיק את אלבומו הראשון. מקייטן, שראה גם הוא את הכישרון, 

הפך לכבוד ארגוב את "איפרכו" היווני של קזנזידיס ל"אלינור" 
המוכר לכולם.

ההקלטה של השיר והאלבום נעשו באמצעות טייפ פשוט במועדון 
"הברווז" ביפו. האלבום, כאמור, הצליח מאוד, מכר כשלושה מיליון 
עותקים, ונחשב לאלבום העברי הנמכר ביותר בכל הזמנים. מסתבר 

שיש לחנים שיכולים להצליח יותר מהמקור, ובצדק.

ı Xorizume Apopse הוזה אותך מולי
מה שהלך לזוהר ארגוב יכול להצליח גם לאייל גולן, מסתבר. 
בכלל, במוזיקה המזרחית אוהבים להשתמש בלחנים שכבר הוכי־

חו את עצמם מעבר לים, בעיקר בארץ הבוזוקי והאוזו. 
"הוזה אותך מולי" הוא להיט ענק של גולן משנת 2008. אבל השיר 
המקורי יצא, כאמור, ביוון. הלחן הוא של קיריאקוס פפדופולוס, הבי־

צוע של קאראפוטיס, ו־Xorizume Apopse הפך מיד ללהיט שם. 
המילים מדברות, איך לא, על אהבה נכזבת. 

כל הדברים שיחקו פה כדי שייצא שיר מצויין גם בארצנו הקטנה: 
הגשה מושלמת של אייל גולן, לחן אדיר של פפדופולוס, מילים 
טובות של יוסי בן דוד ועיבוד חזק ודרמטי. נחמדים היוונים האלה, 

הא?

ı It's A Pity סוליקו (אני לא ציפיתי)
"אני לא ציפיתי", השיר שהפך למזוהה כל כך עם זמרת השא־

נטי הישראלית הראשונה, קרולינה, הוא בעצם שיר של זמרת 
ג'מייקנית ולהקה גרמנית.

ב־2004 הקליטה קרולינה את הגרסה שלה לשיר הרגאיי של הז־
מרת טניה סטיבנס והלהקה הגרמנית "Seeed". השיר של קרולינה 

הפך באותה שנה לאחד מחמשת המושמעים ביותר באותה שנה.
לאחר שמיעת שתי הגירסאות קשה להבדיל ולקבוע איזו טובה 
יותר, כי באופן מוזר, שתיהן נשמעות בול אותו דבר. אפילו הפזמון 
האנגלי נשמע כמו ה"ציפיתי" של קרולינה. לפי אתר "שירונט", כו־

תבי המילים והלחן לא ידועים.

Do you love me? ı Do you love me?
האמת שכאן לא כל כך אכפת לנו שהיצירה התחפשה לישרא־

לית. השיר המקורי יצא בתחילת שנות ה־80 בביצוע ידי בנדלי 
רמי ומשפחתו הלבנונית. הגרסה שלהם התפרסמה מאוד באותה 
תקופה, אך למרות הקירבה הגיאוגרפית, לא הצליחה להגיע גם 

אלינו.
בשנה שעברה Do you love me? יצא בביצוע של שרית חדד, עם 
מילים בעברית של יוצר המוזיקה האלקטרונית הנרי ועם אותו שם. 

כך נולד לו חידוש מעניין. בהמשך טענה גם הזמרת ג’ולייטה שהיא 
אחראית לחידוש השיר )ללא התוספת בעברית(, אך הגרסה המוכרת 

יותר היא של חדד.

ı quijote מאוהב בגשם (בגשם נרטב)
בשנת 1993 הוציא עופר לוי את "מאוהב בגשם", אחד משיריו 
הגדולים אם לא ה. השיר, למילותיו המרגשות של דוד זיגמן, ללחנו 
של חוליו איגלסיאס ועם קולו העוצמתי של לוי זכה לפירסום רב 

באותה תקופה. 
אבל... לחלק מהאנשים זה הזכיר שיר אחר של המלחין והמאהב 
הלטיני )למעשה, הכי רחוק מהבכי של לוי, אך אם חושבים על זה: 
אפשר בקלות להשוות בין השניים, המשתפים את הקהל בעוצמות 
קולם הגדול(, והוציא, לאותו לחן בדיוק, שיר שזכה להצלחה גדולה.

אין ספק שהחידוש של לוי לשיר היטיב עימו, וגם כיום, 20 שנים 
אחרי, הוא עדיין מושר על ידו בכל הופעותיו.

אני פורים / השפן הקטן
בואו נעשה ניסוי קטן ביחד לכבוד פורים. נסו לזמזם, ביחד 

איתי, את שיר הילדים "אני פורים". 
"אני פורים, אני פורים שמח ומבדח הלוא רק פעם בשנה אבוא 
להתארח. לה לה לה אפצ'י". סביר להניח שמיד לאחר "להתארח" 
גם אתם נתקעים וחוזרים לשיר הילדים הידוע "השפן הקטן" - ואכן 

הדמיון הקטן הוא ממש לא במקרה.
בני־ ידי  על   1933 בפורים של שנת  חובר  הקטן"  "השפן  השיר 
מין כספי, מורה בבית הספר "אחד העם" בפתח תקווה, לכבוד חגיגת 

הפורים. 
את המילים התאים כספי, במקרה או שלא, ללחנו של נחום נרדי 
לשיר "אני פורים" שהתפרסם גם הוא באותה שנה. לנרדי הסתבר 
מאוחר יותר כי הלחן, שאותו ייעד לשיר של לוין קיפניס לכבוד חג 
התחפושות, זכה דווקא לפירסום רב יותר עם "השפן הקטן", שגם 
הוא בעצם נכתב כשיר תחפושות לפורים אך כידוע הושר בכל ימות 

השנה. 

 "התקווה"
 והנהר הצ'כי

האמת, זה לא כל כך מפתיע. רוב הלחנים של השירים 
הישראליים הגדולים ביותר נלקחו או הועתקו מאיזה גוי 

בניכר. אפילו "ירושלים של זהב". 
רובכם וודאי יודעים שנפתלי הרץ אימבר כתב את ההמנון. 
אך מי הלחין אותו? זאת כבר שאלה. נהר הולטאבה, הוא הנהר 

הארוך ביותר בצ'כיה, וגם אהוב מאוד. 
 Má איך זה קשור להמנון שלנו? פשוט: אחד מחלקי היצירה
)מולדתי( של המלחין הצ’כי בדז’יך סמטנה, שמתאר   vlast
מוזיקלית את מהלכו של הנהר, הושאל על ידי אימבר למילים 

שכתב. 
הושלמה  סמטנה  של  יצירתו  תואמות.  השנים  אפילו  כן, 
בין  הדמיון   .1878 בשנת  נכתבו  "התקווה"  ומילות  ב־1875, 
היצירות לא נשמע כל כך מקרי, ולכן בפעם הבאה שנשחק 
נגד נבחרת צ’כיה, אל תתפלאו אם הם יזמזמו ביחד איתנו את 

ההמנון.

שמח ומבדח



טורא: איכות ואמונה
־סיפורו של טורא, יקב בוטיק קטן ומ

שפחתי ביישוב רחלים, התחיל לפני 16 
שנה, ממש במקרה. ורד וארז בן סעדון, 
אז זוג צעיר שזה עתה נישא, התגוררו 
בהר ברכה, יישוב הממוקם בגובה 750 
מטר מעל פני הים וידוע בקרקע ואקלים 

אופטימליים לגידול ענבי יין. 
לאחר בדיקה, החליטו בני הזוג לנטוע 

המני יין.  ענבי  גידול  למטרת  ־כרמים, 
עים היו אלטרואיסטים: שליחות, ציונות, 

יישוב הארץ. מה שהפך אותם לבעלי יקב 
בוטיק איכותי, היא המציאות הכמעט בלתי 
פרנסה  בה  הקטנטונת,  בארצנו  אפשרית 
מתערבבת עם פוליטיקה, ואיכות נמדדת 

לפי מיקום גיאוגרפי. 
־"את הענבים מכרנו לכרמל מזרחי, שב

משך שלוש שנים הוציאה את סידרת כרם 
אבל  מוצלחת  היתה  הסידרה  ברכה.  הר 

־פחות מצליחה, בגלל המקום בו גודלו הע
נבים. החברה החליטה לא לקנות מאיתנו 

חוש לעשות  נאלצנו  ואנחנו  ־יותר, 
יקב  לפתוח  החלטנו  לבסוף,  בים. 

משלנו", אומרת ורד, בעלת היקב. 
וב־ המקצוע,  רזי  את  למד  ארז 
בשם  תחילה  היקב,  הוקם   2003
"יקב ארז". לאחר שנפתח יקב נוסף 

־באותו השם, פתחו השניים את הג
מרא והמשנה וגילו ששמו המקראי 
של הר ברכה הוא טורא )הר בארמית, 

ע.פ( דברכותא. היום, על לוגו היקב אפשר 
למצוא את הצריח ממשחק השחמט, שגם 

הוא נקרא טורא בשפות זרות. 
2006, שלוש שנים אחרי שהכ־  בשנת

ניסו ליישון 1,500 בקבוקי יין, זכה היקב, 
בפרס  רחלים,  ליישוב  בינתיים  שעבר 
אמונה  הוא  שלנו  "המוטו  הראשון.  היין 

ואיכות", מספרת ורד. 
פרט  איכות.  על  מקפידים  אכן  ביקב 
היינות  כל  בפסח,  שייצא  השרדונה  ליין 

־מתיישנים שנתיים בחביות עץ אלון צר
פתי, ושנה נוספת בבקבוקים. החביות בהן 
סדרות  שתי  אחרי  נמכרות  היין  מתיישן 
בלבד, על מנת שלא לפגוע באיכות היין. 

והאיכות אכן לא נפגעת. טעם החבית 
־האיכותית מורגש במיוחד בסידרת הקבר
־נה סוביניון. המרלו מורכב בטעמו הפירו

תי, והשרדונה, שייצא בפסח הקרוב מחליק 
בגרון בקלות רבה. 

עפרה פסדר ויהודה ליבוביץ

נכנס יין,
יצא עוד

ה 
מילה הצרפתית "טרואר" שגורה בפיו של כל יינן המכבד עצמו. היא שמורה 

לאניני טעם, אוטוריטות בתחום היין, מומחים לטעם טוב. 
על פי המסורת הצרפתית, טרואר הוא המפתח והתנאי ההכרחי לייצורו של יין 
טוב. מדובר במכלול תנאי הסביבה, והשפעתם על תהליך ייצור חקלאי ואיכותו. 
שילוב בין אדמה טובה, תנאי אקלים נכונים וסביבה גיאוגרפית מתאימה יוצרים 

מצב אופטימלי לייצור יין טוב. 
ההגייה של המילה טרואר שולחת את הדמיון לכרמים פסטורליים בצרפת. אך כאן, בארץ 
הקודש, נמצא חבל ארץ אשר סביבו שלל מחלוקות - פרט לאחת. ארץ בנימין והשומרון היא 
מהטובות בארץ לגידול ענבים ולייצור יין. שילוב בין אקלים קריר ואדמת גיר יוצר יין איכותי, 

ששולח את בלוטות הטעם לחופשה בצרפת. 
בעשור האחרון צצו באזור יקבי בוטיק כפטריות אחרי הגשם. יצאנו לבדוק את התופעה. 

יקב תניא הוא מפעל של איש אחד. 41 דונם 
־של כרמים, הגדלים בקרקע בגובה של כשמו

נה מאות מטרים מעל פני הים. 
40 אלף בקבו־ ־תניא, יקב בוטיק המייצר כ
קים בשנה, הוקם על ידי יורם כהן, בעברו צלם 
אירועים והיום היינן, בעלים ומתחזק ראשי של 

היקב, הממוקם ביישוב עפרה שבבנימין. 
־יקב תניא נוצר מאהבה ליין, בשילוב עם כי

שרון וקסם אישי. יורם כהן הוא 
איש חברה. אוהב לארח, לשחק 
החברים  עם  טוב  יין  ולשתות 
והמשפחה. כך יצא, שמההחלטה 
להכין יין לחבר'ה יצא יקב בוטיק 
שמפיק יין משובח כבר כמעט 10 

שנים. 
יורם  שהכין  והיין  הגורל,  רצה 
לחבר'ה קיבל ביקורות טובות. הוא 
קיבל טלפון מבעל מסעדה באילת, 
הייצור.  כל  את  לקנות  שביקש 
"הבקבוקים הראשונים יוצרו באופן 

כמעט חובבני", הוא מספר. "היישון שלהם היה 
זכוכית(  )מכלי  בדימיג'נים  נשמרו  הם  קצר, 

והתוויות הודבקו בצורה מרושלת. 
לי  היה  יין לבית, לא  "הכוונה היתה להכין 
מושג שאמכור אותו. אחרי הטלפון מאילת הגיע 

טלפון מצרפת. ופתאום, בטעות, נוצר יקב". 
בתחילת הדרך היה היקב בחצר האחורית של 

־בית משפחת כהן בעפרה. בממלכה שבנה לעצ
מו יורם שוכנו החביות, המשרד ואתר מבקרים 
היקב,  גדל  וההזמנות  הביקוש  עם  אך  קטנטן. 
וכיום הוא שוכן באזור התעשייה של היישוב. 
אני  ההתמסחרות.  הגודל,  את  אוהב  לא  "אני 

מתגעגע לימים שהיקב היה קטן וביתי". 
־למרות ההתרחבות והגדילה, מנסה יורם לש

מור על האינטימיות והמשפחתיות שמאפיינות 
כל  את  כמעט  לעשות  מקפיד  הוא  היקב.  את 
העבודה בעצמו, ומעסיק רק עובד אחד. בתקופת 
הבציר הוא אוסף אליו עובדים: בנות מדרשה, 

סטודנטים וחברה משועממים, להגדרתו. 
יקב תניא קרוי על שם בתו של יורם, ומייצר 
שלוש סדרות: אנוש, סידרת העלית של היקב, 
ילדיו  שם  על  הם  גם  ואליה,  והלל 
של בעל הבית. רוב היינות מיוצאים 
וכמות  הברית,  וארצות  לאיטליה 
גורמה  למסעדות  משווקת  קטנה 

בבארץ. 
קטן,  מכשול  מהווה  הירוק  הקו 
עליו מדלגים בקלות. "יין טוב דוחה 
שטחים. מי שיש לו בעיה אם המקום, 
מפסיד", הוא מסביר. "השילוב של 
לנו  הטובה שיש  והאדמה  האקלים 
פה, עם מומחיות בייצור, יוצרים יין 
שקשה לוותר עליו, בטח שמסיבות 

אידיאולוגיות". 
בניגוד ליקבים אחרים, שיטת הפירסום של 
יורם ייחודית. תקציב הפירסום לשנת 2011 עמד 
על 0 שקלים. "אני מניח שגם ב־2012 זה יהיה 

־כך. אני מאמין בטיפוח הקיים, בהישארות במו
דעות של הלקוחות שלי. אין לי עניין להתרחב, 
אני לא מחפש כסף. אני לא רוצה להיות במרדף 
הזה. אני כן חושב שחשוב לשמור על איזון, וזה 

נעשה על ידי טיפוח הלקוחות הקיימים". 
על  לשמור  ביותר  הטובה  השיטה  לטענתו, 
יין  לקוחות ולהתפרנס מיין הוא פשוט לייצר 
הזה.  מהעסק  להתקיים  אפשר  ככה  "רק  טוב. 

־פרט לטרואר, תהליך הייצור של היין הוא קרי
טי. צריך כל הזמן ללמוד עוד ועוד. ככה שומרים 

על לקוחות". 

תניא: מאילת לצרפת

האקלים והאדמה יוצרים תנאים אידיאליים לייצור יין 
בשומרון <<< והמילה "מתנחלים" לא חייבת להיקשר עם 

קרוואנים והפגנות - היא יכולה להיקשר עם איכות וטעם טוב 
<<< יצאנו לסיור בין יקבי הבוטיק באזור, וחזרנו שיכורים

גבעות: עולם חדש ישן
ליד  הראל  בגבעת  ממוקם  גבעות  יקב 
שילה. הוא הוקם בשנת 2005 על ידי שיבי 
דרורי וחותנו אמנון וייס. "שתלנו גפנים 
מתוך מטרה שיהיו לנו ענבים לגפנים, לא 
בשביל יין", מספר שיבי. "ראינו שיש לנו 
יבולים טובים, ולכן התחלנו לעשות מזה 

יין".
שיבי, בנו של הרב צפניה דרורי מקריית 
שמונה, הגיע לעיסוק ביין מתוך הדוקטורט 
שיש לו במדעי הצמח מהפקולטה לחקלאות 
ברחובות. המשקיע העיקרי של היקב וחותנו 
של שיבי, אמנון וייס, הוא בעלה של דניאלה 
ודמות  לשעבר  קדומים  מועצת  ראש  וייס, 

ידועה בקרב ציבור המתנחלים.
היקב מייצר כיום 30,000 בקבוקים בשנה, 
ובבעלותו 22 דונם של כרם ענבים ואף 30 
הסלעית  הקרקע  שילוב  זיתים.  של  דונם 

הטמ והפרשי  היבש  האוויר  עם  ־והרדודה 
טרואר  יוצרים  ללילה,  היום  בין  פרטורות 
הענבים  באיכות  ביטוי  לידי  הבא  ייחודי 

הגבוהה.
"אפשר לעשות יין גרוע מענבים מעולים, 

־אבל לעולם אי אפשר לעשות יין טוב מענ

בים גרועים", מספר שיבי על הענבים שלו. 
שהוא  הענבים  איכות  על  מקפיד  הוא  לכן 

מקבל, גם אם הם מגיעים מכרמים אחרים.
עולם  טכניקות  שלו  ביינות  משלב  שיבי 
ומזרח  בספרד, צרפת  בעיקר  ישן שנפוצות 
אירופה, עם עולם חדש, שהפכה לנפוצה לפני 
15 שנה ביינות מקליפורניה. עולם ישן  מביא 
לידי ביטוי את הקרקע והאקלים, בעוד עולם 
חדש מבליט את היינן והטכנולוגיה, למשל 
באמצעות קירור המיכל או סוג החבית שבה 

מאחסנים את היין. 
־היקב מייצר שלוש סדרות של יינות, שק

רויות על שם מצודות יהודיות קדומות בהר: 
מצדה, הרודיון וגופנה. הסידרה מביאה לידי 

ביטוי את הגבורה של ההר.
־את הביקור ביקב ניתן לחתום בסיור קצר

צר במצפור אברהם שממוקם ביציאה, וצופה 
על כל הסביבה. הוא נקרא על שמו של רס"ן 
אברהם גביש ז"ל, קרוב משפחתו של שיבי.  
אברהם נרצח במוצאי חג הפסח בשנת 2002, 
ביחד עם הוריו, רחל ודוד, וסבו יצחק, כאשר 
מחבל פרץ לבית הוריו באלון מורה וירה לכל 

עבר.

שילה: פסיפס של טעמים
יקב שילה נמצא באיזור התעשייה הקטן 
של שילה והוקם בשנת 2005 על ידי מאיר 

־שומר, איש עסקים יהודי ממקסיקו שחי
היינן הוא עמיחי  יקב בארץ.  להקים  פש 
לוריא, שלמד את המלאכה בקורס מעשי 

ביקב שורק.
לוריא היה קבלן שיפוצים מצליח, שראה 
ביינות רק תחביב. "יש לי יקב בוטיק קטן 
בבית, מ־2002". לפני שבע שנים שכנע אותו 
שומר  למקצוע.  התחביב  את  להפוך  שומר 

־נתן את המימון, ולוריא הביא את הפן המק
צועי, ביחד הם הקימו את היקב.

־"חשבתי שיהיה יותר קל להיות יינן מק
ביקב  לוריא.  מתלוצץ  טעיתי",  אבל  בלן, 
והיינות  בשנה,  בקבוקים   70,000 מייצרים 
זוכים להכרה בעולם ונמכרים בהצלחה רבה 

בארצות הברית ובדרום אמריקה. 
"פסיפס  חדש,  יין  היקב  הפיק  לאחרונה 
2006", המהווה את יין הדגל של היקב. לפני 

־השקת ה"פסיפס", נחלקו היינות לשתי סד
רות עיקריות, "שור" ו"סוד רזרב", הסידרה 

הגבוהה של היקב.
יצירת  היא  פסיפס  המושג  משמעות 
שונות  אבן  פיסות  מורכבות  שבה  אמנות, 
וססגוניות ליצירת תמונה חדשה. ואכן, כזה 
הוא הפסיפס של יקב שילה, חיבור של יינות 
מחמישה זנים. מרלו, קברנה פרנק, קברנה 
סוביניון, פטיט ורדו ופטיט סירה. השילוב 

הזה יוצר יין מורכב ועשיר בטעמים.
היקב קולט ענבים מכרמים שונים ברחבי 
הארץ ולא רק מהאזור הקרוב, זני הענבים 

־שנקלטים בין השאר הם ענבי קברנה סובי
ניון, מרלו ושיראז.

לוריא מתגאה בזכייתו של היקב במספר 
 best value" מדליות בתחרות היין השנתית
2009", התחרות שמה דגש על תמורה טובה 
למחיר, ואכן טווח המחירים של היינות ביקב 

נע בין 65 ל־250 שקל לבקבוק.
סמל השור בבקבוקי היין של היקב, מסמל 
את ברכת יעקב לבנו יוסף, "בכור שורו הדר 

המק שילה  שהרי  קרניו",  ראם  וקרני  ־לו, 
ראית שכנה בנחלת שבט אפרים.

פסגות: בלי פוליטיקה
־על פסגת הר, בסמוך למאחז מגרון, מתנו

סס מרכז המבקרים של יקב פסגות ומועצה 
־אזורית בנימין. מבנה העץ, על חלונותיו הג

דולים, הנוף הנשקף ממנו והאווירה החמימה 
־בתוכו משרים אווירה של אתר סקי שווייצ

רי, של איכות, של מקום בו החיים הטובים 
הם לא מילה גסה. 

זהו המסר שמעבירים נעמה ויעקב ברג, בעלי 
ההתיישבות  טיפוח  במרכז:  למבקרים  היקב, 

ואהבת הארץ והאדמה לא 
איכות  עם  בסתירה  באים 

־חיים ואהבה לחומר. המי
חייבת  לא  "מתנחל"  לה 
עם  בהכרח  להיקשר 
אתר קרוואנים והפגנות. 
עם  להיקשר  יכולה  היא 

איכות וטעם טוב. 
פס יקב  של  ־סיפורו 

גות מתחיל בכרם ענבים 
של  אביו  שנטע  אחת 

שנמכ הענבים,  ־יעקב. 
ביקורות  הניבו  ליין  רו 

נפלאות. הביקוש לקניית 
הענבים גדל, ובני הזוג עשו חושבים. 

נוכל להרוויח  והבנו שמיין  "עשינו חשבון, 
הרבה יותר מאשר מכירת ענבים. היינו תמימים 
ולא הבנו את החשבון האמיתי של כל העניין 
הזה. אם היינו יודעים, אולי לא היינו רצים לזה 

־כל כך מהר", מספרת נעמה. "אבל זה יצא לטו
ובסופו של  בה. התמימות הביאה עמה אומץ, 

דבר את היקב הזה". 
נעמה ויעקב שינסו מותניהם והחלו בלימוד 
תהליך  על  מספרת  נעמה  היין.  ייצור  אמנות 
אינטנסיבי ומעמיק במקצוע שלא היה להם שום 

־ניסיון בו: "הסתובבנו ביקבים, למדנו את המ

קצוע והוצאנו את כל החסכונות שהיו לנו על 
קורס פרטי ביינות. התחלנו בלי שום ידע, ועם 

השנים התפתחנו והתרחבנו". 
־היקב, שהוקם לפני קרוב לעשור ביישוב פס

4,000 בקבו־  גות, החל כיקב בוטיק קטן שמכר
קים בשנה. כעבור שנה הוכפלה הכמות. בשנת 
2007 גדל היקב באופן משמעותי, כתוצאה מה־

שקעה של קהילה יהודית מארצות־הברית. 
בשנת 2008 התייצב אוטובוס מבקרים בפתח 
ציונית  אמריקאית  משפחה  היקב. 
ובו  היין,  את  טעמה 
כמעט  קנתה  במקום 
היקב.  תכולת  כל  את 

־כעבור שנה נכנסה המ
בעסק,  כשותפה  שפחה 
לחברה  בינתיים  שהפך 
פסגות  "יקב  הנקראת 
הגיע  גם  כאן  בע"מ". 
יקב  בין  לשלב  הרעיון 
בנחלת  תיירות  למרכז 

בנימין. 
המשמעותית,  הגדילה 

הפ ושיתוף  ־ההתרחבות 
מועצה  עם  השפיעו עולה  לא  בנימין  אזורית 

מסוג  יין  זכה  שעברה  בשנה  היין.  איכות  על 
קברנה סוביניון סינגל ויניארד במקום הראשון 

־בתחרות היין הכשר בניו־יורק. את המקום הש
לישי לקח יין נוסף, מסידרת "אדום".  

המבקרים זוכים להכיר את תהליך ייצור היין, 
לטעום יין וגבינות ולהכיר את ההיסטוריה של 
ארץ בנימין. נעמה ויעקב מקפידים לא לעורר 
אנטגוניזם פוליטי, ומציעים סיור אלטרנטיבי 
לאלה המבקשים ליהנות רק מטעמו המשובח 

־של היין. דרך טעם טוב ואווירה טובה, הם מא
מינים, אפשר לגשר על כל המחלוקות.
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וארוכה  תלולה  עלייה  אחרי  ברכה,  בהר 
ליישוב, אנחנו פוגשים את משפחת לביא. 
ניר ושירה מנהלים את משק לביא ואת יקב 
הר ברכה שבתוכו. מלבד היקב, משק לביא 
מארגן סיורים באזור: משכונת השומרונים 

עד תצפיות על קבר יוסף ועמק שכם. 
המשק מחזיק גם מסעדה הנקראת "ברכה על 
ההר", שמציעה תפריט חלבי או בשרי עשיר 

ומגוון, וכמובן יין איכותי מהיקב.
ניר נטע את הכרם בשנת 1998, לאחר שניסה 

־קודם את ענף הנשירים החקלאי. הבציר הרא
שון נקטף בשנת 2002 והתוצרת שלו נלקחה 
על ידי כרמל מזרחי, שהפיקו ממנו את סידרת 

הכרם שנתיים לאחר מכן.
ולכן  התוצרת  על  טובה  ביקורת  קיבל  ניר 
החליט להקים בעצמו יקב בוטיק במחסן כלים 
במשך  המקצוע  את  למד  ניר  ביתם.  שבחצר 
מספר שנים ואף התמחה ביקב אלכסנדר, יקב 

בוטיק גדול במושב בית יצחק.
בשנת 2011 היקב ייצר בין 20,000 ל־30,000 
בקבוקים. ליקב לביא שאיפה לגדול עוד, זאת 
מפני שהם התחילו לאחרונה לייצא אף לחו"ל, 

והם  באזור  שגדלים  מענבים  רק  מיוצר  היין 
מתגאים בכך. ניר קורא לדבר הזה, יין של קצה 
גבוה. "הענבים כאן יוצאים ברמה גבוהה, ולכן 
אי אפשר לעשות יין פשוט, בדומה לאזור גוש 

עציון".
ליקב שני עובדים קבועים: מאיר, גיסו של 
ניר ומנכ"ל היקב, ואיש אחזקה נוסף. בתקופה 
נוספים  אנשים  מעסיקים  הבציר  כמו  עמוסה 
שיעזרו להם. קבוצה מיוחדת שמגיעה לעזור 
להם במהלך הבציר, הם נוצרים אוהבי ישראל, 
"יובל".  שנקרא  פרוייקט  במסגרת  שמגיעים 
הקבוצה משתכנת בארץ במהלך הבציר ועוזרת 

בו.
היקב מייצר סידרה איכותית שנקראת "איש 

־ההרים", על שם ההר המרכזי של מדינת יש
ראל.

שירה מספרת על כך שאין לאנשים בעיה 
עם מיקום היקב בשטחים, ואף מספרת בחיוך 
על העיתונאי רון בן ישי שביקר אצלם. "אחרי 
הביקור הוא אמר לנו בהתלהבות 'וואו, אתם כל 
כך נורמליים'. היה לו קשה להאמין, והוא אפילו 

ביקש לבוא אלינו לשבת".

הר ברכה: בגלל הענבים
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פוגש את
כשד"ר סבבה 

פרופ' מישמיש
 בדרך לחדר הניתוח, בין הטיפולים הכואבים, אחרי ביקור הרופא ולפני האחות <<< גם ברגעים הכי קשים - 
 "רופאי החלום" מנפחים בלונים, עושים שטויות ומצחיקים את הילדים <<< או כמו שאמר פאטש אדמס: 
"כשאתה מטפל במחלה - או שאתה מנצח או שאתה מפסיד. כשאתה מטפל באדם, אני מבטיח לך שתנצח"

ב
בית החולים שערי צדק שוכב תינוק בן שמונה חודשים 
שמתקשה להרים את ידו. הפיזיותרפיסטית לצידו מנסה 

־לטפל בו, כשלידה מישמיש, הליצנית הרפואית של המ
חלקה. לפתע רואה אמו של הילד את בנה מרים את ידו 

לכיוונה של מישמיש. 
־“זה מסוג הדברים שאני לא מתכננת שיקרו”, מספרת מי

שמיש מאוחר יותר. “לילד הזה היה קשה לבצע כל תנועה, אבל בגלל שהוא 
ראה אותי עושה מעליו כל מיני דברים שמושכים את העין, הוא רצה לגעת 

ולתפוס”. 
מישמיש לא מסתירה את הסיפוק מרגעי קסם שכאלה, מהסוג הספונטני, 
שמתרחשים אצלה בעבודה. "זה נורא כיף לדעת שעשית משהו", היא אומרת. 

"את מרגישה שבזכותך משהו ביקום זז".
־פורים בפתח. בקרוב המדינה תתחפש, אך ישנם אנשים שבשבילם הת

חפושת היא שיגרה, מקצוע, דמות נוספת אליה הם נכנסים מספר פעמים 
בשבוע כדי ללוות ילדים באחד המקומות הכי כואבים ומפחידים עבורם - בית 

חולים.
בבית החולים שערי צדק נמצאים "רופאי החלום", קבוצת שחקנים שהם 
גם ליצנים רפואיים המהווים חלק מהצוות המטפל. הם מלווים את הילדים 
לחדרי הניתוח, מבקרים אותם, מנגנים, משחקים ועושים כל דבר שיקל על 

הילד במצבו.
"ד"ר סבבה". הוא מסתובב במחלקת  ותיק הליצנים כאן הוא אבי כהן,  
הילדים עם כלי נגינה, לפעמים מנגן, לפעמים משוחח. מנסה להתאים עצמו 

לרצון הילד. 
לצידו מפזרת עננים של שמחת חיים שלומית בכר בת ה־30, המכונה כאן 

"פרופסור מישמיש". 
היא נראית צעירה לגילה; פצצת אנרגיה, מסוג האנשים שברגע שנכנסים 
לחדר קשה שלא להבחין בהם. "אני מכניסה חיים אחרים לבית החולים", היא 

מעידה על עצמה, "עושה שם משהו באוויר". 

־ואכן כך. כמה דקות בחברתה ואני שוכחת שאני בבית חולים. בבגדים צב
עוניים וסרט ציפור על ראשה, מספיק שה"פרופסורית" תעבור במחלקה כדי 

שאחת הילדות תפרוץ בצחוק. 
רגע אחד אחר כך היא רואה ילד בוכה ומיד כל דבר הנקרה בדרכה הופך 
לכלי על מנת להסיח את דעתו, אפילו אני. כך אני מוצאת את עצמי מחזיקה 

מקל למשטח גרון, שהופך לחרב בקרב סיף ביני לבינה. 
הילד מפסיק לבכות ומביט בהשתאות בליצנית השובבה שמתעסקת בכל 

־הדברים שבחדר - מטליות לחות, מדחום, דלת. הכל הופך למשחק. אבל כשה
מדחום מתקרב אל פיו הוא שוב בוכה. בכר בוכה יחד איתו ויוצאת מהחדר. 

"זה דבר שאני לא יכולה לעשות איתו כלום", היא מסבירה, "רק לצאת 
מהחדר, להוריד את האגו".

רכבת הרים של רגשות
בבית החולים היא מזוהה כמישמיש השטותניקית. "זו המסכה הכי קטנה 
בעולם", היא מצביעה על אפה האדום. "ברגע שאני שמה את האף, הגוף והקול 

שלי פתאום משתנים. 
־"בהתחלה היתה לי הפרדה מוחלטת, ברגע ששמתי את המסכה ונהייתי מי

שמיש, ראיתי לונה פארק. היה לי כיף, הכל היה פתוח. וילון למשל זה מפרש, 
עשיתי חיים. אבל ברגע שהורדתי את האף פתאום הכל חזר".

באמת  לא  כמישמיש  לדמות  "כשנכנסתי  כהגנה.  לה  משמשת  המסכה 
ראיתי בית חולים, אחיות ורופאים, ראיתי ילדים שרוצים לשחק. וכשהורדתי 
את המסכה חזרתי להיות שלומית שרואה את החולי והכאב, החרדה, הפחד 

והכעס. היום זה קצת מתערבב".
היא משתדלת לא להביט בכאב סביבה. "אני לא מסתכלת מה עושים לילד 
או כמה כואב לו. אני מחפשת את הצד הבריא שלו. ואת יודעת שיש צד בריא, 
אין חוכמות. כמה שהוא יהיה חולה וכמה שכואב לו - הוא ילד שרוצה לצחוק, 

לקפוץ, להשתולל ולשחק.

"למזלי, חמסה חמסה, בבית החולים הזה אנחנו לא נתקלים 
במוות, כי אין לנו מחלקת סרטן. אני לא יודעת איך הייתי 
מתמודדת עם זה, כי גם ככה אני כל הזמן ברכבת הרים של 

רגשות".
למרות הכאב, יש במקצוע הזה גם הרבה סיפוק. בכר נזכרת 
במקרים שריגשו אותה. "יש מלא סיפורים כאלה", היא אומרת. 
"היתה ילדה בת 12 שהיתה בדרך לחדר הניתוח ופחדה פחד 

מוות. היא דיברה חצי עברית, חצי אידיש. 
כי   - חשוב  מאוד  שזה  מצחיקה,  גם  היתה  שלה  "אמא 
כשההורים זורמים הדרך סלולה. הילדה בכתה ואמא שלה ואני 

־צחקנו והשתוללנו. הן ניסו ללמד אותי אידיש והילדה חצי צו
חקת, חצי בוכה. 

"הגענו למצב שהאמא התחילה לצחוק איתי בטירוף, למרות 
שהיתה חרדה טילים. כשנכנסנו לחדר ניתוח אמרתי לילדה: 

־יש לך שתי דרכים - או שאני נותנת לך נבוט בראש ואת נר
דמת או עם חומר ההרדמה. בקיצור, היא נרדמה צוחקת. באותו 

רגע האמא נשברה ובכתה. 
"יש לנו גם תפקיד לטפל בהורים. ההורים זה 50 אחוז. ברגע 
שההורה צוחק, הילד נפתח. צריך להרגיע אותם, להוציא אותם 

מחדר הניתוח כי הם לא רוצים לעזוב. 
"באותו מקרה היה משהו מאוד חזק, כי באמת הרגעתי את 
יעבור  הניתוח  טוב,  נרדמה  שלך  הילדה  לה,  אמרתי  האמא. 
טוב. כשהילד נרדם טוב, הסיכויים לניתוח גם יותר גבוהים. 

זה מוכח".

"תגידי לה שתלך"
בסרט שנעשה על פאטץ' אדאמס, האיש שייסד את הליצנות 
הרפואית, אומר רובין וויליאמס המגלם את דמותו: "כשאתה 
מטפל במחלה - אתה מנצח, או שאתה מפסיד. כשאתה מטפל 

באדם אני מבטיח לך שתנצח, לא משנה מה התוצאה". 
באותה הרוח מסתובב ד"ר סבבה בין החדרים, מנסה לתת 
לכל ילד את המענה שהוא צריך. עם ילד ערבי שעובר שם הוא 

משחק ומדבר בערבית. 
במסדרון הוא פוגש ילדה נוספת ומיד מתחיל לנגן  ומאלתר 
עליה שיר. מהר מאוד הילדה מתחילה לפזז בריקוד מעגלים 

־יחד עם אמה וקרובת משפחה ששמחו לשתף פעולה עם הדו
קטור המשונה.

אבל יש ילדים שלא מתחברים לליצנות. "לא חייבים. לא 
בכוח, לא בלחץ", מבהירה בכר. "בהתחלה קשה לוותר על האגו. 
לכל ליצן ולכל בן אדם יש אגו. את יודעת, התחושה שצריכים 

אותי...".
יש לי אינ זמן. בכר: "לרוב  זה פשוט עניין של  ־לפעמים 

טואיציה מאוד טובה לדעת מתי הילד רוצה שהליצן יישאר, 
אבל מפחד מהסיטואציה. היה איזה חדר עם ילדה בת ארבע 

שישבה על כיסא גלגלים ולידה אמה. 
לא  שאני  לה  'תגידי  שלה  לאמא  אמרה  היא  "כשנכנסתי 
רוצה, שתלך מפה'. הרגשתי שזה לא אמיתי. אמרתי, 'טוב, אני 

רק צריכה לנקות את החדר, בסדר?'. 
"לא חיכיתי להסכמה, הוצאתי מטלית והתחלתי לנקות בלי 
להתייחס לילדה. ובטעות - והטעויות הכי טובות קורות כשאת 

לא מתכננת - ניקיתי ונפל הוילון. 
"דברים כאלה זה כמו אוכל בשביל ליצן. אז מיד התחלתי 
לנסות לעלות על כיסא, מין קלאמזי כזאת. ניסיתי לתלות את 
־הווילון ושוב הוא נפל, ובזווית העין אני קולטת שהילדה מסת

כלת על כל תזוזה שאני עושה. שלוש־ארבע פעמים עליתי וזה 
נפל. כבר התחלתי להתייאש. 

"התחלתי להיאבק בווילון ואז היא קמה מהכיסא ואמרה לי, 
'צריך לקרוא למישהו מבוגר'. הילדה לקחה את הרגליים שלה, 

־יצאה למסדרון וקראה לאחות. היא הרגישה שעליה להיות המ
בוגר האחראי. 

"בהדרגה התחלנו להיפתח, נהיינו חברות והתחלנו לשחק. 
אמא שלה היתה בשוק לראות את הילדה רצה ומשתוללת. זה 

בעצם מה שהיא חיפשה - להיות שוב ילדה". 

־ומה קורה כשאת בעצמך עצובה, איך את מתפקדת כלי
צנית שאמורה לשמח?

"הליצן הרפואי חייב להיות כנה עם עצמו, עם הרגשות שלו. 
אני אקח את זה לקיצוניות של הליצנית. אם מישהו פוגע בי אני 
אצרח בבכי ואשתטח על הרצפה. אם עשיתי תאונה בבוקר אני 
לא אבוא מחייכת. ברור שחלק מהדרך זה להצחיק, אבל אני לא 

באה להצחיק. אני באה להסיח דעת".

אנחנו שק חבטות
הליצנים עובדים גם עם חולים מבוגרים. "שם העניין הוא 
יותר הכנסת אנרגיה, הרמת מצב הרוח ולא הסחת דעת", 
היא מסבירה. "אני לא מדברת אליהם כמו לילדים קטנים, 
אבל הם משתעשעים מזה שהם יכולים לחזור להיות קצת 

־ילדים. לפעמים הם סתם רוצים לספר סיפורים, אז את מק
שיבה".

יחד עם תחושת הסיפוק, שלומית מודה שיש גם המון קשיים. 
"כל לילה לפני שאני הולכת לישון אני ממש מודה לאלוקים 

שהתברכתי ב..."
בכישרון הזה? 

"אני לא יודעת אם זה כישרון, כמו רצון או אהבה או טמטום. 
צריך להיות ממש מטומטם כדי להיות בעסק הזה. אנחנו בני 

־המיעוט, אתם הנורמלים. לא כל אחד רוצה להיכנס לבית חו
לים כל יום, זה לא מקום נעים. 

"אז כן, בהתחלה את מרגישה הרבה כבוד שאת במקצוע הזה 
ובהדרגה זה הופך לשיגרתי. שיגרתי ולא שיגרתי כי את לא 
־יודעת מה הולך להיות ביום עבודה. איך זה ייגמר ואיך ית

חיל".
יום נראה אחרת; יש ימים בהם הצוות כל הזמן  ואכן, כל 
מזעיק אותה, מה שגורם לה  "להרגיש שבאמת צריכים אותי. 

חלק מהצוות".
אך יש ימים אחרים. "לפעמים את מרגישה אפס. לא הצלחת 

בכלום. אף אחד לא רצה אותך, אף אחד לא צחק". 
־התחושות מלוות אותה בהמשך היום. "זה הולך איתך הבי

תה. אתמול בלילה לא נרדמתי כי חשבתי מה לעשות לחברה 
שלי, ילדה שחולה בסרטן. בפעם האחרונה התבאסתי מזה שלא 

הצלחתי לתקשר איתה".
־בנוסף, יש ילדים שמשתמשים בליצנים הרפואיים כשק חב

טות. "אני סוג של ספוג", היא אומרת.  "יש להם הרבה עצבים 
- על מי הם יוציאו אותם? על הרופא? על אמא שלהם? היה 
למשל ילד שהחטיף לי אגרוף בבטן, או ילד שפשוט ירק עליי 

כי בא לו, או כאלה שקיללו את האמ־אמא שלי.
"המורים שלנו לליצנות הגדירו זאת יפה. הם אמרו שאנחנו 
סוג של צינור רגשי. דרכנו הם יכולים להעביר כל מיני רגשות, 

לא דווקא חיוביים, גם שליליים".
יש שרואים  התגובות למקצוע הליצנות רפואית חלוקות. 

־בזה עבודת קודש ויש שרואים בזה כאב ראש. "יש הרבה אנ
שים, במיוחד הורים, גם אנשים מהצוות רפואי, שלא מבינים 
את הכוח של זה", היא חורצת. "לא מבינים מה אנחנו מסוגלים 

לעשות. זה להפוך עולמות". 
יחד עם זה, הורים רבים מלאים הערכה כלפיהם.  "היה זוג 
הורים שרצה לתת לי כסף. החייתי להם את הילד במיון. הוא 
39, 40 חום ופתאום התחיל לקפוץ ולהשתו־  שכב מעולף, עם

לל. האמא כמעט בכתה מרוב שמחה. כמובן שלא לקחתי. יש 
'זו פעם ראשונה שהוא מחייך אחרי  גם הרבה שאומרים לי: 

שבוע'".
ואני משוחחות על תפקידה כליצנית רפואית,  בעוד בכר 

־נשמעת לפתע חבטה. אישה שישבה בכיסא ליד שמטה את תי
־נוקה מידיה והוא החל לבכות בחוזקה. האישה המבוהלת מרי

מה מיד את בנה, מחבקת ומנסה להרגיעו. שלומית מסתובבת 
בדאגה ולא מורידה מהם את המבט.

את מתאפקת לא לגשת להרגיע אותו?
"כן", היא מחייכת. "הרדארים ישר עובדים, גם כשאני לא 

בתפקיד".

אפרת בוסאני לוי

"ילד אחד ירק עליי. היו כאלה 
שקיללו את האמ־אמא שלי. 
דרכנו הם יכולים להעביר כל מיני 

רגשות, לאו דווקא חיוביים"

"לפעמים את מרגישה אפס. 
לא הצלחת בכלום. אף אחד 

לא רצה אותך, אף אחד לא צחק. וזה 
הולך איתך הביתה. אתמול בלילה 
לא נרדמתי, כי חשבתי מה לעשות 
לחברה שלי, ילדה שחולה בסרטן"

"היה זוג הורים שרצה לתת 
לי כסף. החייתי להם את 

הילד במיון. הוא שכב מעולף, עם 
39, 40 חום ופתאום התחיל לקפוץ 

ולהשתולל. האמא כמעט בכתה מרוב 
שמחה. כמובן שלא לקחתי"

צילומים באדיבות: אבי כהן ושלומית בכר

שמח ומבדח
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עפרה פסדר

הוא הודח מתפקיד רב קהילת החלונות האדומים באמסטרדם, מנסה לשחזר את ההצלחה 
בתל־ברוך, ועל הדרך פועל לקירוב לבבות בקרב הסטודנטיות <<< הוא מעריץ את אליאור חן, מחקה את 

אורי גלר ולמד ממייקל ג'קסון איך לאהוב ילדים <<< הכירו את הרב מנחם מנדל דוידוביץ'

ה 
דוידוביץ'  מנדל  מנחם  רב 
מו־ לבושו  מוזר.  עוף  הוא 
הזקן  אבל  ועדכני,  דרני 
והכיפה מעידים על גלותיות 
ושורשיות. הוא מזדהה עם 
הקהילה החרדית ולא שירת 
בצבא, אך רואה עצמו כליברל, ופועל לקי־

רוב לבבות בקרב בני ובנות ישראל. 
שבוע  מדי  מתראיין  הוא  מפועלו,  כחלק 
"סיפולוקס",  המצליחה  הסאטירה  בתוכנית 
המשודרת ב"רדיו קול אחר", תחנת הבית של 
התוכנית  את  באריאל.  הספר לתקשורת  בית 
ומ־ מושקוביץ,  וליאור  בוטיר  מיכאל  מנחים 

פיקה נטלי בוסי.
אני נפגשת עם הרב בבית מדרש קטן בפאתי 
התחנה, בין משנה לתורה. כראוי למפגש שו"ת, 
הרב מתבל את תשובותיו בליקר הדסים משו־
בח שהכין מבעוד מועד. כאחרון האדמו"רים, 
הוא מתנועע קדימה ואחורה, ממשש את זקנו 

וממלמל לעצמו ללא הרף.
כך  על  לך  להודות  לי  הרשה  הרב,  כבוד 

שהסכמת להתראיין לעיתוננו.
"בכיף, בכיף, מיידלע. זו הרי המטרה שלי, 

קירוב לבבות". 
הרב דוידוביץ' נולד וגדל בוורשה שבפולין, 
"על הברכיים של הדודים היקרים שלי. נולדתי 
למשפחה מלאה בהמון אהבה. היו לי הרבה דו־
דים חביבים ונחמדים שנתנו לי סוכריות וחלקו 
איתי סודות, את חוכמת הנסתר שלהם. אלה 
היו סודות רק שלי ושלהם, והקפדנו לא לספר 

לאמא, לאבא ולרשויות. 
לאבא.  וגם  אהובים  דודים  היו  לאמא  "גם 
דודים הביתה, כל  היו מגיעים המון  יום  מדי 
וחולקים איתי את  יום לפחות ארבע פעמים, 

צפונותיהם".
איך הסביבה האוהבת והמגוננת השפיעה 

על מי שאתה היום?
"הסביבה המחבקת הסבה לי הרבה ביטחון. 
יש לי ביטחון מפה ועד הקיר לפחות. אני יכול 
להראות לך, אם את רוצה. מאבי ודודי למדתי 
להיות נורמטיבי, בוגר, לא להתעסק בקטנות. 

עם קטינות כן, אבל ממש לא בקטנות. 
"אני משתדל להמשיך את מסורת המשפחה 
שלי, לשמור סודות עם אחייניות ואחיינים, ול־
חלק להם סוכריות. אני לא בררן, ואוהב את כל 
האחיינים שלי בצורה שווה. אני צאצא של דורי 
דורות ושנים על שנים של רבנים שומרי סוד. 

המסורות   - הרבני  במוסד  שיפה  מה  "זה 
הללו, שעוברות מדור לדור, ממש כשם שהתו־

רה עברה מדור לדור". 
בשלב זה הרב שוקע אחורה בכיסאו, עוצם 
עיניו ונזכר בבית אבא, אמא והדוד משה. ניחו־
חות ליקר ההדסים מזכירים לו שנים קסומות, 
ביתו,  בחצר  נמצא ממש שם:  הוא  קט  ולרגע 

בחיק דודו האהוב. 
לעלות  כשהחליט  קטע  הוא  האוטופיה  את 
לארץ הקודש. לצה"ל לא התגייס, בטענה שה־
מקום מלא טומאה. "יצא כמה פעמים שלבשתי 
מדים, בעיקר לצורכי בידור ושעשוע בפני קהל 
מאמינות בנות ישראל. רוצה שאראה לך? גם 
הפקודות הצה"ליות שימשו אותי מפעם לפעם 
כגבר יהודי חסון המשלח לחמו על פני הארץ".

הרב מעולם לא התחתן, אך הפיץ את הב־
שורה. "אני מאמין שיש לי בין 40 ל־50 ילדים 
פזורים ברחבי תבל. אני לא מאמין במוסד הני־
שואין. אני בעד לכבול, אבל לא לכל החיים". 

על  דמויות מפתח שהשפיעו  על  לי  חייך.ספר 
ממנו  למדתי  ורבי.  מורי  חן,  אליאור  "הרב 

המון".
על  מאסר  עונש  מרצה  הוא  חן?  אליאור 

התעללות בילדים.
"הכל ספקולציות. כל בנאדם שרוצה לחנך 
את ילדי ישראל הצדיקים, מאשימים אותו בה־

תעללות".

מעל, מעבר, מהצד ומקדימה
בין הערות גזעניות, שיטוטים ברחבי העו־
כיהן  נרחבים  חברתיים  קשרים  ויצירת  לם 
דוידוביץ' כרבה של קהילת החלונות האדומים 

באמסטרדם. 
לאחרונה - הוא הודח.

מה הסיבה שהועזבת מתפקידך?
הוא עוצם שוב את עיניו, משעין ראשו אחו־
רה ונושם נשימה עמוקה. ניכר שהנושא טעון, 
הוא  זמן  פסק  לאחר  במחשבותיו.  וטרי  רגיש 

את  לשמוע  שאפשר  וכמעט  בכיסאו,  מזדקף 
תק־ "היתה  מפיו:  בוקע  דינו  עורך  של  קולו 
רית מצערת, שאני מנוע מלפרט עליה מסיבות 

משפטיות. 
שמדובר  זה  להגיד  לי  שמותר  מה  "כל 
באירוע מצער, שקשורים בו צ'יפסר, קלרינט, 
קילו אננס וקטינה בת 17. לדבר על זה אני לא 
יכול, אבל אני יכול להראות לך את הקשר. גם 
האזיקים שקניתי במחיר מציאה עזרו לכל הע־

ניין להיקשר יחד".
בקהילה  כרב  שלך  התקופה  על  לי  ספר 

המיוחדת הזו.
נוסטלגי.  בחיוך  מתחלפים  והכאב  העצב   
לי  קל  הכי  הזו,  התקופה  על  חושב  "כשאני 
תקופה  היתה  זו  עזים.  בצבעים  אותה  לתאר 
מאוד יפה בחיי. הקהילה היתה יקרה לליבי, וגם 

המחירים שלה היו לא זולים בכלל. 
"אני יכול לסכם את העיסוק שלי שם במילה 
אחת: נתינה. נתינה וצורכי ציבור. לציבור יש 
צרכים שצריך לספק, והקהילה שלנו, על כל 

נערותיה ובנותיה, התמחתה בזה. 
"ברוך השם, פועלה של הקהילה החזיק אות־
נו מבחינה כלכלית. בנות הקהילה נרתמו לע־
בודת קודש, ונתנו הרבה מעצמן למען הכלל. 
למען  ומקדימה  מהצד  מעבר,  מעל,  נתנו  הן 
הקהילה,  כרב  אני,  הכסף,  כל  ואת  הקהילה. 

לקחתי לכיס".
זו לא הלבנת הון?

"מה פתאום? אני המנהל והכסף הולך אליי. 
באון  הקהילה  את  ניהלתי  חזק.  בוס  הייתי 

גדול". 
זה היה מתאפשר, היית  אם 

חוזר לשם?
ההצעה  את  לוקח  "הייתי 
בשתי ידיים, ואיך אתם אומרים 

בני הדור שלכם: עף על זה".
ממה אתה מתפרנס היום?

"אני כרגע בין עבודות. מחפש 
את עצמי. עבדתי במוסך, בסנו־

קר, והייתי מוהל".
רב בסנוקר?

"זה קידוש השם. עבדתי בס־
נוקר בצומת סגולה. החלטתי לתרום את היכו־
לות שלי מהעולם התורני גם לעולם הגשמי".

איך אתה רואה את עתידך?
בנייה  של  מתקדמים  בשלבים  אני  "כרגע 
מחדש של הקהילה המפורסמת תל ברוך. אנחנו 

מחזירים עטרה ליושנה".

להפיץ את האור
נכון להיום, היציבות בחייו של הרב גלומה 
האוניבר־ המרכז  עם  שלו  היחסים  במערכת 
סיטאי באריאל. מדי שבוע הוא חוצה את הקו 

הירוק, ומרביץ תורה בסטודנטים. 
למה חשוב לך להגיע לתוכנית כל שבוע?

"חשוב לי להפיץ את האור, ולפגוש סטודנ־
טים וסטודנטיות על הדרך. קצת קשה לי עם זה 
שבניין תקשורת קרוב למשטרה. זה מקשה על 

פעולות הקירוב שלי".
אתה מתכוון למצוא פה עבודה?

"מיידלע, אני כבר נותן פה עבודה".

כתבה 
שהתחפשה

לפני שתמהרו להתרעם על אישיותו 
ר'  של  הקיצוניות  ואמירותיו  הבוטה 
דמות  הוא  הרב  כי  לציין  מנחם, חשוב 
בדיונית, פרי דמיונם העשיר של מיכאל 

בוטיר, נטלי בוסי וליאור מושקוביץ. 
מדובר באורח קבוע בתוכנית הסאטי־
רה "סיפולוקס", המגולם על ידי בוטיר.

קחו את הראיון באווירה פורימית של 
בדיחות הדעת. המערכת אינה אחראית 
למעשיו או לאמירותיו של הרב שעדיין 

לא נולד. 

"בנות הקהילה נרתמו לעבודת 
קודש ונתנו הרבה מעצמן למען 

הכלל. הן היו קשורות גם לעוברי אורח 
שנקלעו במקרה לאזור, ונתנו מעל, 

מעבר, מהצד ומקדימה למען הקהילה"

נעם יעקבסון רק בן 36, וכבר חתום על מהפכה 
במוזיקה הדתית, כמי שייסד את להקת החתונות 
"עניין אחר". בשנתיים וחצי האחרונות הוא גם 
מוכר כשחקן הראשי ב"מהדורת השבט", המ־
שודרת באתר הסאטירה הימני "לאטמה", שירון 

לונדון כבר כינה "ארץ נהדרת של הימין".
קבענו להיפגש, יעקבסון ואני, בבית קפה קטן בג־
בעתיים, לרגל צאת אלבום הבכורה שלו "ארבעים 
יום". בתור צופה אדוק של התוכנית ידעתי איך הוא 

נראה, אבל שום דבר לא הכין אותי לאישיות שלו. 
פרידמן  הטל  הוא  יעקבסון  השבט",  ב"מהדורת 
במ־ התוכנית.  את  ועושה  הכלים  כל  את  ששובר 
ציאות, הוא שקט וביישן משהו, מדבר בשקט, ברגש 
רב. בחולצת טריקו דהויה, מכנסי ג'ינס ישנים וכובע 
הקסקט הנצחי. הייתי מאמין בקלות אם היה פותח 
נרתיק גיטרה ופשוט מתחיל לנגן לסובבים, סתם, 

בשביל לשמח. 
בן לציונות הדתית.  הוא מתגורר בפתח תקווה, 
כשסיים את הצבא וישיבת ההסדר, לא היה לו שמץ 
של מושג מה הוא הולך לעשות עם החיים. "הייתי 
רשום לרפואה, לפסיכולוגיה ולמחשבים, ועל הדרך 
גם כתבתי שירים. בהמלצת חברה הלכתי להיבחן גם 
ב'רימון', בית הספר למוזיקה. אמרתי: יאללה, ננסה, 

ומיד אחרי המבחן נסעתי להודו.
"אחרי חודש אמא שלי התקשרה וסיפרה לי שה־
תקבלתי. הנחתי שבקושי, אבל בדיעבד מסתבר שה־
תקבלתי בנתונים גבוהים. אז חזרתי לארץ, והתחלתי 

ללמוד. מה כבר יכולתי להפסיד?".
עם   2000 בשנת  הקים  הוא  ללימודים  במקביל 
שחוללה  אחר",  "עניין  להקת  את  חברים  ארבעה 
מהפך במוזיקה הדתית, ולמעשה המציאה את סגנון 
המוזיקה היהודית המקורית, שצובר תאוצה עצומה 
בשנים האחרונות, ומספח זמרים מוכרים כמו ברי 

סחרוף ואביתר בנאי.
אתה כוכב של תוכנית סאטירה מצליחה, מו־
ציא אלבום סולו - למה אחרי 12 שנה של הופעות 

בחתונות אתה עדיין עושה את זה?
"יש אנשים שיראו בזה פחיתות כבוד, אני אוהב 
לזכור שאתה משרת,  חייב  אתה  בחתונות  זה.  את 
שאתה עובד בשביל אנשים. יש בזה שיעור טוב בצ־
ניעות. לדעת את מקומך ולזכור שאתה לא תמיד 

מרכז הבמה".
למרות ההצלחה הגדולה של "עניין אחר" נשאר 
וחצי,  שנתיים  לפני  עד  יחסית  אנונימי  יעקבסון 

כששלמה בלס הציע לו להצטרף ל"לאטמה".
שבוע אחרי שבוע הם מפיקים סאטירה, הכוללת 
יעקבסון  והופעות של  פיקטיבית  מהדורת חדשות 
פדיחה  טוויל  כמו   - קומיים  תפקידים  באינספור 
השר לענייני זעם בלתי נשלט, ג'ון זהלאקורלי יוע־
צו המסומם של ברק אובמה, ואפילו ראש הממשלה 

בנימין נתניהו.
השמירה  כלב  השמירה של  כלב  היא  "'לאטמה' 
של הדמוקרטיה. עם זאת, אני לא תמיד חתום על 
הדעות שמוצגות שם. אני שחקן, ולפעמים אני עושה 
דברים שאני לא מסכים איתם. אני חושב שכל הדב־
רים שנאמרים ב'לאטמה' חייבים להיאמר, גם אם לא 

תמיד באופן שבו הם נאמרים".
ב־2010 התקדם לעבר חופי עזה המשט הטורקי 
ועליו מאות "פעילי זכויות אדם". לוחמי שייטת 13 
באלימות  ונתקלו  פיינטבול  רובי  עם  לספינה  עלו 
פצועים.  ועשרות  הרוגים  תשעה  התוצאה:  קשה. 
ההסברה הישראלית לא הצליחה להתמודד עם הזעם 
העולמי, ואל תוך הוואקום נכנסה "לאטמה", עם שיר 
שזכה לחמישה מיליון צפיות ביוטיוב, ומאוחר יותר 

שימש כחומר הסברה רשמי.
"חזרתי ממילואים בגבול הצפון במיוחד כדי לה־
קליט את השיר, ובאוויר היתה תחושה של שליחות. 
עבדנו יום שלם, וכשסיימנו את השיר, בערך בארבע 
לפנות בוקר, הרגשנו שמדובר במשהו שהולך להיות 

גדול.
תקפו  שהם  בעיניים,  עלינו  שעבדו  ברור  היה 
אותנו, ופתאום מישהו הצליח לומר את מה שכולם 

הרגישו".
קיבלת תגובות מאנשי שמאל על השיר?

"קיבלנו אפילו איומים על החיים, אבל האמת היא 
שדווקא חלק מהתגובות של צופי 'לאטמה' יכולות 
לזעזע אותי לפעמים. תגובות כמו מוות לשמאלנים, 
בעיניי  לגיטימי  לא  זה  וכדומה.  בוגדים  שמאלנים 

בשום מצב".
תוכניות.  ל־140  קרוב  סוגרת  השבט"  "מהדורת 
המהדו־ תוכני  על  שמחליט  זה  לא  שאני  "למרות 
רה והאתר", אומר יעקבסון, "אני מסכים עם הטע־
נה שהביקורת שלנו מופנית בעיקר כלפי השמאל. 
מגיע לדתיים שיירדו עליהם ומגיע לחרדים שיירדו 
עליהם, אבל 'ארץ נהדרת' מציגה את הציבור החרדי 
ואת המתנחלים בצורה נלעגת, ואין סיבה לעשות 

את זה גם אצלנו. 
"לצערי, אני חושב שאנחנו משלמים על זה מחיר. 
כשתוקפים כל הזמן מאותו צד, מאבדים את גורם 

ההפתעה".
אתם ממצים את עצמכם באינטרנט?

"האמת היא ש'לאטמה' צריכה להופיע בטלוויזיה, 
כי אחרת היא תמיד תפנה רק לקהל מסויים. בכל 
כמה חודשים עולים דיבורים על משא ומתן לכניסה 

לערוץ 1, ואני מקווה שזה יצליח בעתיד".

האני האמיתי
לאחרונה, כאמור, הוציא יעקבסון את "ארב־

עים יום".
שנכתב  אישי,  אינטימי,  מאוד  בדיסק  "מדובר 
מהלב. זאת חתיכת חשיפה מבחינתי. אם 'עניין אחר' 
זה הצד המשתולל והשמח שבי, ו'לאטמה' זה הצד 

הבפנים  זה  יום'  'ארבעים  אז  והמצחיק,  הסאטירי 
שלי, האני האמיתי.

"השירים באלבום שקטים, כי אני ממצה את כל 
הצדדים האחרים על הבמה. אני חוזר הביתה מלילה 
של כסאח ואדרנלין, ויושב לנגן משהו שקט, מאוד 

כן.
"יחסית לאלבום בכורה, הוא מאוד בוגר. זה לא 
דיסק נעורים שנכתב בלהט הרגע, אלא שירים שה־

בשילו תקופה ארוכה. אמת צרופה".

גיטריסט  רוסו,  וארז  המפיק,  הוא  סבג  פטריק 
ה"ג'ירפות", עבד גם הוא עם יעקבסון על הדיסק. 
"פטריק הוא סוג של גאון. הוא ישב איתי יום יום 
בשלווה גמורה, בזמן שאני בלחץ אטומי כי משנים 
לי את השירים, ובסופו של דבר הוא וארז עשו עבו־

דה מדהימה על העיבודים. בלעדיהם הדיסק לא היה 
מוצלח כמו שיצא".

סגנונות,  רחב של  מגוון  למצוא  בשירים אפשר 
מ"יפתי" - ספק בלדה, ספק ניגון חסידי, שמספר על 
אהבתו ליעל אשתו, אותה הכיר כשהופיע בחתונה, 
דרך "כמה זמן חיכיתי", בו מסופר על רווק שמצא 
את אהבתו האמיתית ורק מייחל שתישאר איתו, ועד 
"יצאת בזול", שמתאר לנו איך אחרי הכל, החיים לא 

כאלה נוראים וכדאי לראות את הצד הטוב שלהם.
לדרכים  תפני  אם  "גם  ב"יפתי":  כותב  אתה 
אבודות/ גם אם בפנים את שומרת סודות/ לא בי־

קשתי לפתור את כל החידות/ את יודעת./ גם אני 
במקומות אחרים/ הלכתי רחוק בלילות הקרים/ 

בבוקר תמיד חלומות נשברים/ את יודעת". 
"מבחינתי זה שיר אהבה יהודי אמיתי, על אהבה 
וחיפוש עצמי, וגם ניגון חסידי והתחברות לנשמה.
לפעמים הנפש צריכה את הירידות, את הדאון. המי־
לים האלו מדברות על לילות ארוכים בפאבים תל־

אביבים מיותרים לגמרי, בחיפוש אחרי האני האמיתי 
שלי.

"ב'לב חדש' כתבתי: 'לב מבשר אם תברא לי/ לה־
חליף בי לב אבן קרה./ לב מבשר שיכאב לי/ כשי־
רגיש שאתה לא בסביבה./ הכי מפחיד שכמעט הת־

רגלתי/ לא הצלחתי לזכור שיש בי עוד דרך לחזור'. 
הוא מדבר על זה שכשהלב שלך נשבר שוב ושוב הוא 
מתקהה, נהיה עמום, והחוכמה היא לשמור את הכאב 
הזה, ולשמור על הלב טרי, ולתת לו לכאוב בכל פעם 
מחדש כשאנחנו מתרחקים מהאמונה. אם מקשיבים 
לו טוב, אפשר ממש לשמוע את הדמעות מטפטפות 

מבין המילים".
איך אתה מגדיר את הדיסק - דתי, חילוני?

"אני לא חושב שהדיסק הוא דתי או חילוני, ואני 
מבחינתי,  חילוני.  או  דתי  הוא  שהעולם  חושב  לא 
זה משהו שעוד לא קיים, ולכן קשה לו למצוא את 
המקום שלו בעולם. מצד אחד אלה לא שירי קודש, 
ומצד שני הוא נכתב כהשקפת עולמו של אדם בעל 
אמונה חזקה. הדיסק הזה צריך לדחוף את הרגל שלו 

בדלת, ולהיכנס למקום שלו".

מי יחיה ומי ימות
לפני מספר שנים חלתה אמו של יעקב־
סון בסרטן, ובמשך חודשים היתה תלויה 

בין חיים למוות. 
את השיר "להט חרב" הוא כתב כששכבה 
במיטה, ולא ניתן היה לדעת אם תשרוד את 

הטיפולים הארוכים והמחלה הקשה. 
וקולו  המילים  את  לי  מקריא  יעקבסון 

רועד, מנסה לא לבכות.
אם אני בא מעפר וחוזר לעפר

אז בעצם מה נשאר.
זמן חומק בין הידיים, לאט לאט נגמר.
מרוב מה שיש להגיד, כלום לא נאמר.

בתוך מיטה גדולה 
אישה קטנה שוכבת לה לבד.

מדי פעם אני בא, נוגע לה ביד.
היא מתאמצת לחייך, 

'ספר לי משהו נחמד', 'אתה נראה מוטרד'.
ולהט חרב מתהפכת, 

לוחשת חרש על ראשה.
מי יישקט ומי ייטרף.

מי בקיצו ומי לא בקיצו.
מי בסרטן ומי מזיקנה.

מי יחיה ומי ימות.

נעם מאוד
"מה שנאמר בלאטמה חייב 

להיאמר", אומר נעם יעקבסון, 
שחקן ראשי באתר הסאטירה 
המצליח <<< בימים אלה הוא 

מוציא אלבום סולו, שחושף צד 
אחר שלו <<< "לא איכפת לי איך 

יסתכלו על האלבום, מבחינתי 
הוא אמת צרופה"

חנן גרינווד

הרב מנדל. כרגע בין עבודות | צילום: אריק פלדמר

רב מעלליםרב מעללים
לתוכניות של 
הרב דוידוביץ'

לסינגל "יפתי"

שמח ומבדח

יעקבסון. "חוזר הביתה מלילה של כסאח ואדרנלין, ויושב לנגן משהו שקט, מאוד כן" 
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נעצרו השניים על חוף הים, ולמיכל נפתח תיק פלילי על הלנת 
שב"ח.

מאחר שחזרה לשטחי הרשות היתה מסכנת את חייו, שהה שי 
אצל מיכל במעצר בית, כשהיא חותמת לו ערבות. 

לאחר מספר חודשים הוא קיבל מעמד של פליט בהולנד. 
הוא לא הציע למיכל לחבור אליו, והיה ברור לשניהם שהקשר 

עומד להסתיים. 
אבל "ביום שלפני הנסיעה שלו ישבנו לשיחת סיכום, והוא 
הודה לי על הכל. הוא דיבר על זה שאבוא לבקר אותו, ופתאום 

הבנתי שאני חוזרת להיות לבד בעולם.
"ואז הוא התקשר להגיד לי שהוא לא יכול לחיות בלעדיי, 
ואם אני לא מגיעה הוא מתאבד. גם העובד הסוציאלי שטיפל 

בו ביקש ממני להגיע".
ולנחות בהולנד. "הגעתי למרכז  לקח למיכל חודש לארוז 
הקליטה של הפליטים, ולהפתעתי גיליתי שהוא חי עם עוד 700 
מוסלמים, במקום שבעבר שימש בית ספר לנזירות. מה שאומר 
שיש שירותים משותפים, מטבח משותף וחדרים צפופים עם 

מיטות קומתיים. אבל אלו היו הצרות הקטנות. 
"במרכז הקליטה עלה לו הביטחון העצמי. פתאום הוא חוקי 
ונמצא בסביבה מוכרת. הוא אסר עליי ללכת לשירותים לבד 
שאני  לכולם  שיספר  מאיים  והיה  לגברים,  שלום  להגיד  או 
יהודייה. זה היה בתקופת מלחמת לבנון השנייה, ככה שהיה בי 
פחד. וככל שעלה לו הביטחון, כך הוא נהיה יותר אלים. שם זה 

כבר הפך למכות רצח".
האכזבה מהמקום ומבן הזוג לא גרמו לה לשוב ארצה. "הוא 
חיזק בי את התחושה שאין לי למה לחזור. הדגיש כמה אני לבד 

בעולם, ושהוא הדבר היחיד שיש לי".

כמו כישוף
מאוחר יותר קיבל שי דירה בכפר קטן בהולנד. מקום ציורי 

ורומנטי, שהפך לסיוט הגדול של מיכל. 
־"בימים הראשונים הכל היה מושלם. עבדנו יחד בחוות סו

סים. עד ששי החליט שנדלקתי על הבעלים של החווה. הוא 
־בעט בי עם נעלי העבודה שלו, שהסוליה שלהן עשויה מבר

זל. הרגל שלי הפכה לסגולה והייתי מרותקת למיטה, אבל גם 
אחרי שהבראתי הוא לא הסכים שאחזור לעבודה. 

"הוא החל לנעול אותי בדירה. כל יום, שמונה שעות. והוא 
־גם אסר עליי לקרוא ספרים ולראות טלוויזיה. רק לבשל ול

נקות. ואם היה יוצא לי אורז קשה מדי, הוא היה מכריח אותי 
לאכול חול וחצץ".

לא ניסית לברוח? 
"הוא אמר לי שאם אנסה לברוח הוא יתלה את הלב שלי על 
אדן החלון וייתן לעורבים לנקר אותו כמספר השנים שמדינת 

ישראל קיימת. 
"אבל את יודעת מה - לא נשארתי איתו בגלל פחד. נשארתי 
כי התבטלה לי האישיות. לא היה יותר 'אני', היה אנחנו. עם 
כל הסבל והקושי, הייתי צייתנית. הגעתי למצב שהיכיתי את 
עצמי עם מחבת, כדי להבין שאני לא מרגישה כלום ושכנראה 

זה מה שנגזר עליי". 
איך היית מעסיקה את עצמך? 

"הייתי שוקעת במחשבות, למשל על לשבת בבית קפה עם 
חברה, ליהנות מהשמש. השעות האלה היו גן עדן של שקט 
בשבילי. כששי היה חוזר מהעבודה, הוא היה מרצה לי כמה 
אני בת מזל שיש לי אותו, וכמה אני כלום בלעדיו. שנאתי את 
זה יותר מאשר את המכות. חיכיתי לבוקר, שהוא ייצא שוב 

לעבודה". 
באחד הימים שב שי מוקדם מהרגיל. בידו היתה קופסא יפה 
עטופה. "הוא אמר שהוא קנה לעצמו מתנה. הוא פתח אותה 
ושלף סכין 17 ס"מ, והסביר לי שרק סכין באורך כזה יכולה 

לחדור ללב של בן אדם".
פחדת שהוא יהרוג אותך? 

זה  עם  ונגמור  הסכין  את  שיוציא  רציתי  מסויים  "בשלב 
כבר.

"באחד מההתקפים שלו הוא חנק אותי. כשהוא ראה שאני 
משמיעה קולות מוזרים, הוא התחיל למלמל: 'אני אהרוג אותך 
ואטביע אותך בנהר', כאילו דיבר לעצמו ולא אליי. הצלחתי 
לשמוע את זה קצת לפני שהתעלפתי. בסוף הוא כנראה ריחם 

עליי או פחד, ועזר לי לקום". 
כמו בספר, אחרי כל התקף אלימות שי היה מתנצל, מתחרט 
ומבטיח שזה לא יחזור. "היה שלב שפעלתי כמו רובוט. סלחתי 
כי אני חייבת, ולא כי הרגשתי חמלה. ידעתי שהסליחה שלו 
לא שווה כלום. עובדה שכעבור שלושה ימים הוא היכה אותי 
בעזרת קופסת שימורים בכל הגוף, ובזמן שאני שוכבת במיטה 
מתקשה לזוז, הוא פתח לי את הפה ועקר לי שלוש שיניים עם 

צבת, כשאני בהכרה מלאה!".
ועדיין אהבת אותו? 

"הרגשתי שאנחנו איש אחד, אבל לא אהבתי אותו. זה כמו 

כישוף. לא חשבתי לעזוב או להתלונן. הייתי שלו".

"צייתנות שהמוח לא יכול להבין"
־במהלך העבודה בחוות הסוסים, נפצע שי ברגלו ונזקק לטי

פול רפואי. מיכל שהתה איתו בבית החולים ימים שלמים, ויום 
לפני שהשתחרר הוא הסכים שתחזור לישון בביתם. "למחרת 
הוא הגיע וראה שהכרית שלי רטובה. כנראה שריירתי מתוך 

שינה, אבל הוא החליט שהשכן ביקר פה בלילה. 
"הוא התחיל להשתולל ודחף לי את הראש לתוך פח האשפה. 
אחרי זה הוא הרים שרפרף, ודפק לי אותו בראש. גלגל העין 
יצא לי והאף שלי נשבר. אחרי כמה שניות איבדתי את ההכרה. 
כנראה שאחד השכנים שמע אותי צורחת, נכנס לדירה ולקח 

אותי לבית חולים ומשם לשגרירות ישראל". 
בארץ הובהלה מיכל לבית החולים, אבל יצרה מיד קשר עם 

־שי, ובילתה את הימים בשיחות ארוכות איתו. "הוא ביקש שא
חזור, אמר שהוא אוהב אותי ומצטער, ואני ידעתי שאם השכן 
לא היה לוקח אותי לשגרירות, הייתי נשארת. סלחתי לו עוד 

לפני שהתנצל". 
תמוהה,  החלטה  קיבלה  היא  החולים,  מבית  כשהשתחררה 

־לנסוע לאילת לבקר את חברתו הקודמת של שי. "הבנתי שח
ווינו אותן חוויות", היא מנסה להסביר. 

־אילת קסמה לה. "אני זוכרת שראיתי את הים, ופשוט התח
לתי לבכות שאני יכולה להסתכל קדימה ולא על הרצפה".

־עם הזמן הכירה חברים חדשים, ומצאה עבודה באחת הב
סטות אצל זוג אחים בעלי תשובה. הם שיכנעו אותה לשמוע 
שיעור תורה של הרב זמיר כהן, מי שלימים יסייע לה להציל 

נשים שנקלעו למצבה. 
"הוקסמתי מההרצאה, ובכל זאת ארזתי שוב את החפצים 

־וטסתי לשי. אי אפשר לשפוט את המצב שהייתי בו. אלה נאמ
נות וצייתנות שהמוח האנושי לא יכול להבין". 

כששבה להולנד, באופן לא מפתיע, שי דאג לה וטיפל בה 
בדיוק כמו בימים שבהם התאהבה בו. "אחרי כמה ימים טובים 
הוא הציע לי נישואים. הוא רצה שנתחתן למחרת, שזה תאריך 
הולדתה של המלכה ויום חג ברחובות הולנד. הוא אמר שיהיה 

רומנטי, שכל המדינה תחגוג את האהבה שלנו". 
־מיכל סירבה בתחילה, אבל הוא שיכנע אותה. "התחתנו במ

סגד איראני, והקאדי ניסה לשכנע אותי להתאסלם, אבל לא 
הסכמתי. בסוף הוא חיתן אותנו ככה". 

־הם יצאו לחגוג את חתונתם ברחובות הסואנים, אבל "כש
חזרנו הביתה שי התהפך פתאום. הוא כעס שחגגתי כאילו אני 
רווקה, ולא אישה נשואה שמכבדת את בעלה. הוא קרא לי, 
בפעם הראשונה, יהודייה מלוכלכת. ואז הוא הוציא את הסכין 
שלו והשליך אותה לעברי. היא נתקעה לי בשיער, בלי לפגוע 
בי, אבל באותו רגע נפלו לי כל האסימונים. הבנתי שיש השגחה 

למעלה, ולא הסכמתי לסבול עוד".
מה השתנה? 

"השהות באילת העלתה לי את הביטחון. פתאום הבנתי שיש 
לי לאן לחזור. הבנתי שאני חייבת לעזוב אותו".

39 בחורות
מיכל דיברה על ליבו של שי, שהיא חייבת להביא מישראל 
ילדים.  לו  וללדת  איתו כחוק  מסמכים שיאפשרו לה לחיות 

לאחר שיכנועים רבים הוא התרצה. 
"כשנחתתי, נסעתי ישר לאילת לחברים שלי, אלון ושחר. 
התקרבתי מאוד לאלון וחיינו כזוג עד לא מזמן. הוא גם אביה 

של בתי היחידה. ומאז לא ראיתי את שי יותר".
מתי התחלת לעזור לבחורות אחרות במצבך? 

"יום אחד התקשרה אליי אמא שהבת שלה יוצאת עם ערבי 
־וביקשה שאעזור לה. נתתי לבחורה לגור אצלי שלושה חוד

שים, והיום היא נשואה ליהודי. מאז עזרתי ל־39 בחורות. 
"יש לי כל האמצעים לעזור. נכנסתי לכפרים והוצאתי בנות 

־עם הילדים שלהן בכוח. חלק הטסתי לחו"ל, חלק הופנו למדר
שיות, ויש גם כאלה שגרו אצלי עד שהדברים הסתדרו. 

"אני רואה בבנות האלה את עצמי. את חוסר הביטחון, את 
אני  בי פחד.  אין  היום  וגם את הפחד.  הטוטליות לאיש אחד 
מתעמתת עם אותם גברים, למרות שאחד מהם התנקם בי ושרף 

לי את הרכב".
את נעזרת בארגונים כמו 'יד לאחים'? 

"לא. אני ארגון של איש אחד. אני מקבלת עזרה ומימון מהרב 
זמיר כהן ומהרב פדידה )שמתקשרים במהלך השיחה שלנו כמה 
פעמים, עם שמות של בחורות שזקוקות לעזרה(, למרות שאני 

חילונית". 
מה החלום שלך? 

"לפתוח בית מחסה לנערות במצוקה מהסוג הזה. בינתיים, 
אם מישהי זקוקה לעזרה ומפחדת לפנות להורים או למשטרה, 
היא יכולה להיכנס לקבוצה בפייסבוק שנקראת 'בת של מלך', 

ולהשאיר הודעה. זה חשוב לי. אעשה הכל כדי לעזור".

"אני לא אישה מוכה! עד היום 
אני טוענת שהאשמה היא 

ברובה שלי. פשוט הייתי לבד. 
לא חשבתי שיכול להיות לי 

 טוב בלעדיו"
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ה 
גזעני.  בבית  וחונכה  בהרצליה  נולדה  יא 
כך היא מגדירה אותו. "הוריי לא הסכימו 

־שיהיו לי חברים בני עדות המזרח, ועל ער
בים אין מה לדבר. חינכו אותי לפחד מהם", 

היא נזכרת.
והטיול בעולם היא התקבלה  אחרי הצבא 
ללימודי אופנה בשנקר, ו"בסוף השנה השנייה כבר התקבלתי 

לסטאז' אצל דונה קארן, וטסתי לארצות הברית". 
אבל אז אמא שלה לקתה בהתקף לב, וכשהשתחררה מבית 
בדויים(  בכתבה  השמות  )כל  שמיכל  החליטה  היא  החולים 
ממש  היה  "זה  עבודה.  ולמצוא  הלימודים  את  לעזוב  חייבת 

־אולטימטום: או לימודים או מגורים בבית. ואני העדפתי להמ
שיך בלימודים. מאז לא ראיתי את ההורים שלי יותר".

קידוש בשישי, צום בכיפור
הבחירה גבתה מחיר יקר. "נאלצתי לשכור דירה בדרום תל־

אביב, ועבדתי כמו משוגעת, בימים ובלילות. היו תקופות שהיו 
לי חמש עבודות שונות".

ואז הגיעה התפנית שתשנה את חייה לעד: "מילצרתי באחד 
הלילות במסעדה בצפון העיר, ופתאום נכנס גבר חתיך, אדום 
שיער, עם פירסינג,  בדיוק כמו שאהבתי. הוא הציג עצמו בשם 
שי. חשבתי שהוא צפוני עשיר, שבא עם הג'יפ החדש של אבא, 

והחלפנו טלפונים". 
־המבטא שלו נשמע לה צרפתי, אבל הוא סיפר מייד שלמ

עשה הוא פלסטיני מהשטחים, ושכרגע הוא שוהה בלתי חוקי 
בארץ. 

־זה לא שינה כלום מבחינת מיכל. "שי" עבד במסעדה והת
גורר אצל הבוס שלו. "מהטלפון הראשון התברר לי שהוא גר 
רחוב לידי, וכבר באותו יום קבענו להיפגש". בהתחלה הם היו 
חברים טובים, דיברו שעות בטלפון, יצאו לבלות יחד - עד 

שהחליטו להפוך את הקשר לרציני. 
"לא חשבתי עליו בתור פלסטיני, אלא בתור גבר. הייתי נורא 
לא  שלו.  והחיזורים  הרומנטיות  המחוות  את  והערכתי  לבד, 

חשבתי שמגיעה לי אהבה בכלל". 

יותר מכל הרשימה את מיכל בקיאותו במנהגי הדת היהודית. 
"הוא טען שהוא נפש יהודית שכלואה בגוף אחר. היה מקדש 

־ביום שישי, צם בכיפור. אני באה מבית חילוני, ואצלנו אין דב
רים כאלה. הקידוש נתן לי תחושה שלמישהו איכפת ממני, נתן 

לי להרגיש בנאדם". 
סיפור רומנטי נפלא. 

התקפי  בהתחלה  בעיות.  להתעורר  התחילו  לאט  "לאט 
קנאה, שהיו מלווים בתירוצים כמו 'אל תצאי לבד עם הכלבה. 
את לא תשתלטי עליה'. ראיתי בזה מתן תשומת לב ואכפתיות, 
אבל הקנאה הפכה לאלימות. מכה פה, מכה שם. לא אלימות 

קשה".
ולא הבנת שאת אישה מוכה. 

"אני לא אישה מוכה! עד היום אני טוענת שהאשמה היא 
ברובה שלי. פשוט הייתי לבד. לא חשבתי שיכול להיות לי טוב 
בלעדיו. פיתחתי בו תלות, ופירשתי את ההתנהגות שלו כחום 

ואהבה". 
במהלך הקשר ביניהם ביקש שי סיוע מארגון זכויות האדם 
"אמנסטי" בקבלת מעמד של פליט. בזמן שהוא חיכה לתשובה 

"נשארתי כי התבטלה לי 
האישיות. לא היה יותר 

'אני'. עם כל הסבל והקושי, הייתי 
צייתנית. הגעתי למצב שהיכיתי 

פעם את עצמי עם מחבת, כדי 
להבין שאני לא מרגישה כלום 
ושכנראה זה מה שנגזר עליי" 

"הוא פתח קופסא מקושטת 
ושלף סכין באורך 17 ס"מ. 

 הוא הסביר לי שרק סכין 
כזו יכולה לחדור ללב אדם, 

והזהיר אותי שכדאי לי להתנהג 
כמו אישה טובה, אחרת זה לא 

ייגמר טוב"

"סלחתי כמו רובוט. ידעתי 
שהסליחה שלו לא שווה 
כלום. עובדה שכעבור שלושה 
ימים הוא היכה אותי בקופסת 

שימורים בכל הגוף, ובזמן שאני 
 שוכבת במיטה מתקשה לזוז, 
הוא פתח לי את הפה ועקר לי 

שלוש שיניים עם צבת, כשאני 
בהכרה מלאה"

"הייתי שוקעת במחשבות, 
למשל על לשבת בבית 

קפה עם חברה, ליהנות מהשמש. 
השעות האלה היו גן עדן של 

שקט בשבילי. כשהוא היה חוזר 
מהעבודה, הוא היה מרצה לי כמה 
אני בת מזל שיש לי אותו. שנאתי 

את זה יותר מאשר את המכות"

"הוא החל לנעול אותי 
בדירה. כל יום, שמונה 
שעות. וגם אסר עליי לקרוא 
ספרים ולראות טלוויזיה. רק 

לבשל ולנקות. ואם היה יוצא לי 
אורז קשה מדי, הוא היה מכריח 

אותי לאכול חול וחצץ"

קורין אלבז

לישון 
עם 

האויב
"הוא איים שיתלה את הלב שלי וייתן לעורבים לנקר אותו 

כמספר השנים של מדינת ישראל" <<< מיכל )שם בדוי( חוותה 
גיהנום מצד בן זוגה, פלסטיני מהשטחים, שכלא אותה והתעלל 

בה בדירתם בהולנד <<< כיום, אחרי שהשתקמה וילדה את 
בתה, היא עוזרת לנשים לצאת ממעגל האלימות הזה



12 וב־"  כשהם התחתנו, היא היתה בת
עלה בן 13", מספר צ' על זוג שהעלה 
בניו־ מתגורר  הוא  לישראל.  מתימן 
יורק, ומשם יוצא  למשימה שלקח על 

עצמו: להעלות יהודים. 
שלוש  לי  שיש  עליי,  צוחקים  "כולם 
שטסה  לישראלית  נשוי  הוא  אומר.  הוא  זהויות", 

־לטיול בארצות־הברית והחליטה להישאר שם כמו
רה לעברית עם תחושת שליחות. ביתו השני הוא 
ישראל, או כמו שהוא אומר: "אני ישראלי בנשמה. 

פה הלב שלי, המשפחה, החברים, הילדים".
ול התימניים  לשורשיו  עדיין  קשור  הוא  ־אבל 

בית הוריו המנוחים, שם אפשר להריח ממש את 
ריח העבר. על הקירות תמונות מתימן ומישראל, 

־כשההורים בלבוש תימני מסורתי, יושבים על מח
לועסים  הבית,  בחצר  צלות 

גת, מעשנים נרגילה. 
הדר עם  נכנס  צ'  ־לתימן 

כון האמריקאי שלו. "החיים 
בתימן היום זה לא מה שהיה 
פעם. בגלל כל הפקיסטנים, 
האיראנים ואל־קאעידה, גם 

היהודים אינם בטוחים". 
העלאת  מתבצעת  איך 

היהודים?
הראשונות  "בנסיעות 
שנה,  עשרים  לפני  שלי, 
כדי לזהות איפה מתגוררים 
לנהג  שילמתי  היהודים 
איתי  הסתובב  והוא  ערבי, 

נכנס לב הייתי  ימים.  ־כמה 
האנשים,  עם  מדבר  תים, 
בתימנית כמובן, ולאט לאט 

הח על  מתגברים  היו  ־הם 
ששות ומספרים מי הם.

להם  מספר  שאני  "אחרי 
־למה באתי ומציע להם לע
־לות לארץ, אני מתאמץ שי

רגישו בסביבה כמה שפחות שמתארגן משהו. כשהם 
מחליטים סופית שהם עולים, אני נותן להם קצת כסף 

־לבגדים, ולמחרת אנחנו עולים על טיסה ליעד בי
ניים, ומשם ממשיכים". 

ונוסעים  נולדו  שבו  הבית  את  עוזבים  ככה, 
לשדה התעופה?

כך  על  התחנכו  הם  אבל  קשה,  החלטה  אכן  "זו 
כלל  כיוון שבדרך  לישראל.  יגיעו  והם  יבוא  שיום 
תחושת  את  מקל  זה  בחמולות,  מתבצעות  העליות 
העזיבה. ויחד עם זה, ברור שהם חשים קושי לעזוב 
את ארץ מולדתם. לא פעם הם גם מספרים אחר כך 

שהם מתגעגעים לשכנים, לאווירה ולאותנטיות שיש 
בתימן".

שמיכות וטאבון
באחד מביקוריו נפגש צ' עם משפחתה של בחורה 
שנחטפה. היא נישאה כשהיתה צעירה מאוד, ויומיים 
לה  מחכים  אנשים  ששני  לה  אמרו  החתונה  לאחר 
בחצר ורוצים לשוחח עימה. היא יצאה אליהם, ומאז 

נעלמו עקבותיה. 
"המשפחה היתה שבורה. כאב הלב לראות אותם 

וזה היה מתסכל, כי ידעתי שאין לי יכולת לעזור 
להם. ומקרים מסוג זה הם אלה שגורמים לאנשים 

שם להבין שהגיע הזמן לעזוב". 
מה הם לוקחים איתם? 

- ספרי תורה, כלי עבו־  "הם רוצים לקחת הכל
דה, רהיטים - אבל זה מעורר חשד, אז אני משכנע 
אותם לקחת כמה שפחות. רוב החפצים שלהם גם 

ככה בלויים. 

"היה, למשל, בעל משפחה שרצה להעלות את כל השמיכות 
וגם את הטאבון שהם אופים בו. אבל אני מסביר להם שעדיף 
להשאיר את הדברים הישנים, וכשנגיע לישראל הסוכנות תסייע 

להם לקנות חדשים. 
"הבעיה הכי רצינית היא עם התכשיטים. חלק גדול מהעולים 
הם צורפים, יש להם הרבה תכשיטים וזה כבד. הם מחלקים אותם 

לפני ההגעה לשדה התעופה בין הנשים והילדות".
יש להם משם קשר עם בני משפחה שעלו לפניהם?

"היום זה כבר לא כמו לפני 20 שנה. יש לאנשים טלפונים גם 
בצנעא וגם בכפרים".

השופט לא  הגיע לתלייה
העלייה האחרונה של יהודים מתימן לישראל, בתיאום בין שתי 
המדינות, התרחשה בשנים 1948-1956, במבצע"מרבד הקסמים". 

מאז, לא התקיימו יותר עליות גלויות לארץ.
הם סובלים שם מהתנכלויות?

"לא מזמן תימני מוסלמי בא לראש הקהילה היהודית, ודרש 
ממנו להתאסלם. הוא כמובן סירב, אז המוסלמי ירה בו למוות. 

־הוא נכנס לכלא וגם שילם פיצוי למשפחה, אבל המשפחה עי
רערה על העונש וביקשה שיתלו את הרוצח. 

"הערעור התקבל והרוצח נידון לתלייה, ולפי החוק התימני 
בזמן התלייה חייבת משפחת הנרצח להיות נוכחת. כיוון שהם 
החליטו בינתיים לעלות לארץ, סידרנו שהאלמנה תישאר עד 
וישר משם תעלה עם הבנות הקטנות על  יום בצנעא,  אותו 

מטוס. חששנו לנקמה. 
"בסופו של דבר, השופט, שחייב גם הוא לבוא לבית הכלא 
לפני התלייה כדי לחתום על ההוצאה לגרדום, פשוט לא בא. 
ההורים של הנרצח לא מסכימים לעזוב עד שיתלו את הרוצח, 

למרות שהכלה והנכדות עזבו".
־לדברי צ', חבר טוב של הנרצח ומשפחתו סובלים כעת מרי

מונים שנזרקים לביתם, והוא הוזעק לשם במיוחד כדי לחלץ 
את המשפחה. 

וקשה  הזאת  המסוכנת  למציאות  שהתרגלו  משפחות  "יש 
מאוד לשכנע אותן לעלות, למרות שהן בסכנה ממשית".

הגברים לא  עומדים בנטל
־הנשים בתימן נמצאות רוב היום במטבח - טוחנות את החי
־טה, מנקות את התרנגולות, מכבסות ועושות את יתר עבו

דות הבית - והכל במקרים רבים בלי חשמל. הגברים, לעומתן, 
רגילים לחיים קלים יותר. הם עובדים מספר שעות מועט ביום 

כמעבדי עורות, צורפים או נפחים. 
נאלצו לעבוד  נקלעו למשבר. הגברים  בהגיעם לישראל הם 
שעות ארוכות כדי לקיים את משפחותיהם, במקצועות אחרים 
זאת,  לעומת  הנשים,  ניקיון.  בעבודות  מהם  רבים   - לחלוטין 
מתרגלות די מהר לחיים טובים יותר. התוצאה היא, לדברי צ', 

־ש"הרבה גברים לא עומדים בנטל, נכנסים למעגל האבטלה, ומ
עבירים את רוב זמנם בבית".

אלו קשיים יש לבני הנוער?
"באופן כללי אפשר לומר שהם דווקא מתאקלמים יפה. הקושי 

־הוא בעיקר של ההורים. בתימן נהוג, למשל, שבנות לא מסתו
־בבות ברחוב. היה לנו סיפור עם משפחה שגרה במרכז קלי

טה בבאר־שבע, והבת לומדת בפנימייה בצפון. בסופי שבוע, 
לשום  לצאת  לה  נותנת  לא  האם  הביתה,  חוזרת  כשהבת 
מקום. היא נאלצת לשבת בבית מיום חמישי, כשהיא מגיעה, 

ועד יום ראשון בבוקר, כשההסעה באה לקחת אותה. 
שהמציאות  להורים  להסביר  וקשה  מתוסכלת,  "הילדה 
כאן שונה. הם חיו במצב שבו חיילים תימנים רודפים אחרי 

יהודי צעיר עם מספריים כדי לגזור לו את הפאות".
איך המוסלמים זיהו מי יהודי? 

"הגברים אומנם מתלבשים כמו המוסלמים, אבל יש להם 
פיאות והם לא להולכים עם שברייה. כל המוסלמים הולכים 
תמיד עם החרב עליהם, וליהודים אסור. הנשים היהודיות 
הולכות גם הן עם רעלות, ממש כמו המוסלמיות, ורואים 

להן רק את העיניים".
פגשת שם סאטמרים?

־"כן, לא מעט פעמים. הם נוכלים. הם מפנקים אותם, מנ
לארצות־הברית  שיירדו  העיקר  בכסף,  אותם  לקנות  סים 
ולא יעלו לישראל. הם מוכנים לעשות הכל, כולל לחטוף 

ולגנוב.
לשכנע  הצליחו  שהסאטמרים  זוג  עם  סיפור  לנו  "היה 
לעבור לאמריקה. כשהמשפחה הגיעה לשם לקחו חמישה 
מתוך ששת הילדים למוסדות החסידות, ומאז ההורים לא 

ראו אותם. בלעה אותם האדמה של סאטמר. 
טענו  והסאטמרים  נלקחה,  הקטנה  הבת  גם  מסויים  "בשלב 
שהאם הרגה אותה. האב נאלץ לפתוח את הקבר, כדי להוכיח 

שהילדה לא נמצאת שם. 
"היום אותם הורים חיים בישראל. הם ברחו כדי שלא יאשימו 
אותם ברצח. כאן הם הקימו משפחה חדשה, ויש להם כבר שני 
ילדים. הם הבינו שהילדים הגדולים עברו שטיפת מוח, ואין להם 

סיכוי להגיע אליהם".
150 יהודים חיים עדיין בתימן. כשצ' מראה לי את התמונות 

־שצילם שם, הוא מצביע על האנשים, מספר על כל משפחה, ומ
צביע: "אלה עלו, ואלה עוד לא". 

אבל הוא מאמין שכולם עוד יגיעו. "אני אומר להם: 'שלוש 
לזוז  להתחיל  אם  מה  לציון.  מתפללים  אתם  ביום  פעמים 

לכיוון?'".
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המבריח 
 ההקצנה האיסלאמית מכיוון איראן ואל־קאעידה הפכה את חיי 

היהודים הספורים שנותרו בתימן למסוכנים מתמיד <<< צ', יוצא תימן 
שמחלק את חייו בין ישראל לניו־יורק, מקדיש את חייו להעלאתם

ליאור כהן

"כשהאנשים מחליטים 
 שהם עולים לארץ, 

אני אוסף אותם מהכפרים, 
משכן אותם בבתי מלון, 

 ולמחרת אנחנו עולים 
על טיסה ליעד ביניים" 

"תימני מוסלמי בא לראש 
הקהילה היהודית, ודרש 

ממנו להתאסלם. הוא כמובן 
סירב, אז המוסלמי ירה בו 

למוות. הוא נכנס לכלא וגם 
שילם פיצוי למשפחה, אבל 

המשפחה עירערה על העונש 
וביקשה שיתלו את הרוצח"

"היה לנו סיפור עם 
משפחה שגרה במרכז 
קליטה בבאר־שבע, והבת 

לומדת בפנימייה בצפון. בסופי 
שבוע האם לא נותנת לה לצאת 
לשום מקום. היא נאלצת לשבת 

בבית מיום חמישי, כשהיא 
מגיעה, ועד יום ראשון בבוקר, 
כשההסעה באה לקחת אותה. 

הילדה מתוסכלת, וקשה 
להסביר להורים שהמציאות 

כאן שונה"

צ'
ם: 

מי
לו

צי
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־בלב רחוב איכילוב בפתח תקווה שוכן לו כנטע זר בין המספ
רות וחנויות עשה זאת בעצמך, בית קפה קטן וחמים, שלכמה רגעים 

משרה אווירה פריזאית. 
־"בעלמא" הוא בית קפה מיוחד במינו, ולא לא בגלל פולי הקפה המו

בחרים שלו. הייחודיות שלו היא בעובדים. עובדי בית הקפה הם פגועי 
נפש, או כפי שהצוות מכנה אותם - מתמודדים. לפני שש שנים שכנה 
במקום חנות צעצועים. משזו נסגרה, החליטו במשרד הבריאות בשיתוף 
עם האגודה לבריאות הציבור על פתיחת בית קפה שישלב פגועי נפש 

במערך עבודה רגיל. 
אורי רוזנר )40(, מנהל המקום, מסביר כי "שילוב פגועי נפש במערך 

־עבודה רגיל הוא תחום מתפתח, אבל בדרך כלל שולחים את המתמו
דדים למפעלים חרושתיים, ולא לבתי קפה". 

רוזנר, מסעדן במקצועו, מנהל את המקום יחד עם שישה אנשי צוות, 
שמלווים את העובדים. "המטרה שלי היא שבסוף כולם יהיו פה עובדים 
מתמודדים, אבל זה לא כל כך פשוט. לא כל האנשים שמתמודדים עם 

בעיות נפשיות מתאימים לעבודה כזו", הוא מסביר. 
העובדים מאיישים כל משרה אפשרית - אחראי משמרת, מלצרים, 

־טבחים, שוטפי כלים ושליחים. "יש עובדים שנמצאים איתנו מאז שהמ
קום נפתח. חלקם הגיעו במצב ממש לא טוב והעבודה הזו שיקמה אותם. 
יש גם עובדים שהשתקמו ועזבו את 'בעלמא', והשתלבו בעבודות שאינם 

מיועדות לפגועי נפש או הלכו ללמוד", הוא אומר.
על פניו אין שום דבר מיוחד בבית הקפה הזה. התפריט רגיל, המחירים 
זהים והעובדים מסבירי פנים. "המטרה היא שאנשים ירגישו פה כמו בכל 
בית קפה. אין פה שום דבר שונה. לקוחות חדשים אולי תוהים בהתחלה 
איפה המלצריות החתיכות, אבל ברגע שהם מקבלים את התפריטים 

וקוראים את הסיפור של המקום, הם מיד מבינים". 
אגב, שמו של בית הקפה מיוחד לא פחות מאופיו. "בעלמא" בספרדית 
זה "נפש". פירוש נוסף למילה בשפה הארמית הוא "עולם". לפעמים שתי 

מילים מסבירות הכל.

מתמודדים 
עם הקפה

בבית הקפה "בעלמא" לא תמצאו מלצריות 
חתיכות – אלא פגועי נפש, שרוצים 

להשתלב בשוק העבודה <<< "אין הבדל 
במוצר או בשירות בינינו לבין כל מסעדה 

אחרת", מבטיח הבעלים

קורין אלבז

 "לקוחות חדשים אולי תוהים בהתחלה
 איפה המלצריות החתיכות, אבל ברגע 
 שהם מקבלים את התפריטים וקוראים את 

הסיפור של המקום, הם מיד מבינים"

בית הקפה "בעלמא", נפש בספרדית | צילום: קורין אלבז

־עלת למען עשיית צדק חברתי בתחומים מגוונים בי
שראל, הרבה לפני שדפני ליף התעוררה באוהל שלה 

בשדרות רוטשילד בתל אביב. 
את התנועה הקימו בשנת 2004 ארבעה צעירים 
ירושלמים - שמולי בינג, חילי טרופר, אפרת דגני 
ואסף בנר - על מנת להעלות לשיח הציבורי, בעיקר 

כלכ בסוגיות  בעיסוק  הצורך  את  הדתית,  ־בחברה 
ליות־חברתיות, ולעבור מדיונים תיאורטיים חשובים 

ככל שיהיו מעשים. 
עשור: "חשוב להדגיש, שאנחנו לא מחפשים את 
הצדקה אלא את הצדק. יש המון תנועות שעוסקות 

־בצדקה וחסד, וזה טוב ומבורך, אך זו לא מטרתנו. אנ
חנו לא מבקשים טוב לב, אלא שאנשים יקבלו את מה 

שמגיע להם". 

"התו הוא לא המטרה"
אפילו.  סגפניים  מאוד.  צנועים  התנועה  משרדי 
בכניסה מסודרים להם כמה עשרות כיסאות גלגלים, 

המשמשים את מתנדבי התנועה במיזם נוסף. 
התעשייה  מאזורי  אחד  בלב  ממוקמים  המשרדים 
העמוסים בישראל - שכונת תלפיות הירושלמית, מה 
שמעלה את השאלה - האם זה לא נאיבי קצת לשבת 
במשרד ולעסוק בצדק חברתי ובתיקון פני החברה, 
כשבחוץ אנשים מתרוצצים, רודפים ומזיעים, מנסים 
להגדיל את משכורתם החודשית, לסיים את התואר, 

להשיג את העונג הבא. 
עשור: "לתנועה יש שלושה מיזמים עיקריים: התו 
והפעלת  קבלן  עובדי  העסקת  נגד  מאבק  החברתי, 
קבוצות נוער שזקוק לתמיכה. משיקולים של תקציב 

ויכולת, אנחנו עובדים בעיקר בירושלים. 
־"נכון להיום, כארבעים אחוז מבעלי העסקים בת

חום המזון בעיר מחזיקים את התו החברתי, וזה יפה 
מצהירים  אנחנו  המטרה.  לא  הוא  התו  אבל  מאוד. 
שהמטרה העליונה שלנו היא לא שיהיו כמה שיותר 
אנשים  שיותר  לכמה  להחדיר  אלא  תו,  עם  עסקים 
את המודעות לצרכיו של האחר ומצוקותיו, להעלות 
לסדר היום סוגיות של צדק חברתי, ולהפוך אותנו 

לחברה דורשת צדק".

לפקוח עיניים
29, ודוד יפרח, 28, גם הם סטו־  את רועי ג'רופי,
במסעדת  פגשתי  העברית,  באוניברסיטה  דנטים 
ביקורת  בעת  "אל־דנטה"  הירושלמית  האיטלקית 

שיגרתית. 
רועי הוא רכז השטח של התו ודוד עובר הכשרה, 

כדי שיוכל ללוות משגיחים. 
מהם הדברים המרכזיים שאתם בודקים?

ג'רופי: "קודם כל, גישה נוחה לנכים ושמירה על 
כל זכויות העובדים. אנחנו מוודאים, למשל, שבעל 
העסק משלם כמו שצריך על שעות נוספות, מבטח 
פנסיה  להם  ומפריש  לאומי  בביטוח  העובדים  את 

כחוק". 
כיצד אתם בודקים שהעסק עומד בתנאים הללו 

הלכה למעשה?
יפרח: "בכל עסק שקיבל תו מתקיימת לפחות פעם 
בחודשיים ביקורת. אנחנו מגיעים למקום, מראיינים 
את העובדים ומרגישים את השטח. כשיש חריגות, זה 
בדרך כלל מגיע אלינו מאנשים שביקרו במקום או 

מהעובדים, ואז כמובן עורכים בירור. 
־"חשוב לי להדגיש, שאנחנו עושים הכל בדיסקר

טיות ולא נחשוף את שמו של העובד לבעל הבית או 
לשום אדם אחר".

־ואם אתם מגלים שבעל עסק הפסיק לעמוד בד
רישות?

ג'רופי: "אין לנו אינטרס להסיר את התו. ההיפך 
־הוא הנכון, נעשה המון כדי להשאיר אותו. אנחנו מד

ברים עם בעל העסק, מנסים לשכנע ולהסביר, ובדרך 
כלל אנחנו מצליחים. 

את  מסירים  אנחנו  ואז  עוזר,  לא  כלום  "לפעמים 
־התו, ומפרסמים זאת בכל האמצעים העומדים לרשו

תנו. זו הסנקציה החמורה ביותר שבכוחנו להטיל".
־במסגרת הפעילות, הסירה התנועה את התו החב

רתי מ"קפה קורוס" ו"מאפה נאמן" בתחנה המרכזית 
בירושלים. 

איזה  של  לסוגיה  להיכנס  רוצה  לא  "אני  עשור: 
עלינו  סומכים  העסקים  בעלי  כי  הפרו,  הם  כללים 
שלא נכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אבל אני 
יכולה להגיד שיש מקרים חמורים, שבהם החלטנו לא 

־לשתוק והוצאנו את הסיפורים החוצה, גם לתקשו
רת. 

"כך קרה למשל ב'קפה הלל', שההפרות שלהם היו 
מאוד חמורות, וזה הגיע למצב שקיבלנו תלונה על 
עובד שנפצע בתאונת עבודה ולא שילמו לו פיצויים 
כחוק. צריך לציין שהיום המצב ברשת הרבה יותר 

טוב, למרות שלצערי עדיין אין לה תו חברתי".
קריט יש  אולי  הצדק?  מהו  לקבוע  ־מי שמכם 

ריונים אחרים שאתם לא מציינים? 
"כשבאנו להתעסק עם צדק חברתי היה ברור לנו 
שזה תחום ענק. אפשר לחשוב על עוד המון נושאים 
שנכנסים תחת ההגדרה הזאת. הדרך היחידה להשיג 

תוצאות היא להוריד את היומרות ולהתמקד. 
־"הפוקוס של 'במעגלי צדק', על גישה לבעלי מו

גבלויות וזכויות עובדים, הגיע מתוך סיפור היסטורי 
־שממנו צמחנו. אנחנו רוצים לפעול בעוד מגוון תחו

מים, אבל כרגע זה מה שביכולתנו".
מה תרצי לומר לסטודנטים?

־"פשוט לפקוח עיניים ולראות את מה שאנחנו רגי
לים בדרך כלל לא לראות. למשל, את העובד שמכין 

־לנו את האוכל, שבדרך כלל מועסק בתנאים לא פשו
טים. או להבחין כשאין גישה לנכים, ולבקש מבעל 

הבית לארגן רמפה.
"הרבה פעמים אנשים מתייאשים ואומרים: 'איזה 
מדינה דפוקה, נמאס מהכל'. נכון שהמצב לא מזהיר, 
אך מה שחשוב זה לא להתייאש, ובעיקר לזכור תמיד 

שיש מה לעשות - ושצריך לעשות.
"כל אחד צריך להסתכל איפה מתקיים חוסר צדק, 

ולפעול בנחישות על מנת שיחדל להתקיים".

דפני, 
לפנייך

צדק חברתי מתקיים בירושלים הרבה לפני המחאה החברתית שהדליקה את שדרות 
רוטשילד ואת המדינה <<< תנועת "במעגלי צדק" העניקה את "התו החברתי" ל־40% 

מבתי העסק בעיר, שהנגישו עצמם לנכים ודואגים לזכויות עובדיהם

מ
שה ירון, בן 50 ונכה מלידה, בדיוק נכנס 
עם  ירושלים  במרכז  המסעדות  לאחת 
רמפה  של  בסיועה  שלו,  הגלגלים  כיסא 

גדולה ונוחה המוצבת במקום. 
החמצן  זרימת  התעכבה  הלידה  בעת 
למוחו, והוא מעולם לא עמד על רגליו. הוא 

־נראה בדיוק כמו עשרות נכים שאנחנו רואים מדי חודש, וחו
לפים על פניהם בלי לחשוב כמה חייהם שונים וקשים משלנו.

"החבר'ה של 'במעגלי צדק' הם לא פחות מגיבורים. הם עשו 

יש  מהפכה אמיתית בירושלים. היום כמעט בכל המסעדות 
גישה לנכים. העבודה שלהם שידרגה לי ולחבריי את החיים", 

אומר משה, ומגלגל את כיסאו במעלה הרמפה.
"התו החברתי הוא תו איכות, הניתן ללא תשלום למסעדות, 

־פאבים ובתי קפה, ששומרים על זכויות העובדים שלהם ומא
פשרים גישה נוחה לאנשים עם מוגבלות", מסבירה יעל עשור, 
27, סטודנטית לתואר שני באנתרופולוגיה באוניברסיטה הע־

ברית ומנהלת ארצית של פרוייקט "התו החברתי"
־"במעגלי צדק", שיזמה את פרוייקט התו, היא תנועה הפו

אבנר שאקי

 יעל עשור: "המטרה העליונה שלנו היא לא שיהיו כמה שיותר 
 עסקים עם תו, אלא להחדיר לכמה שיותר אנשים את המודעות 

לצרכיו של האחר ומצוקותיו, ולהפוך אותנו לחברה דורשת צדק"

תפריט בכתב ברייל

כה  עד  חנך  נוצ'ה"  "מדיה  פרוייקט 
ועוד  הארץ  ברחבי  מרכזים  חמישה 
שניים בחו"ל. בשבועות האחרונים של 
גם  לפעול  החל  הפרוייקט  א',  סמסטר 

במרכז האוניברסיטאי. 
הוא  חצות,  או בעברית  נוצ'ה",  "מדיה 

־יוזמה מעניינת של מתנדבים, אוהבי הס
ריקודים  ערבי  לפועל  המוציאים  לסה, 
מסיבה.  מתקיימת  שאחריהם  מודרכים, 
ההשתתפות היא ללא תשלום, כשהמטרה 
היא להעניק לסטודנטים ולאוהבי הסלסה 

פינה חמה וזמינה.
הפעילות מתקיימת בימי שלישי בשעה 
ו־53,   51 הבניינים  שבין  ברחבה   ,21:30

בקומה 4.
באופן מפתיע, נכון לעכשיו באים יותר 
לפי  מחולקים  השיעורים  מנשים.  גברים 

־רמות, והפעילות מחולקת לשיעור ומסי
בת ריקודים. 

מי שיודע - מלמד
 2005 בנובמבר  לדרך  יצא  הפרוייקט 
על ידי עופר ולדמן. אז הוא היה סטודנט 
באוניברסיטת בן־גוריון בבאר־שבע, ונהג 

לרקוד בערבי סלסה במעונות. 
ועבר  בדרום  לימודיו  את  כשסיים 
גילה  בירושלים,  העברית  לאוניברסיטה 
שעל מנת לרקוד סלסה עליו לשלם. עם 
ותק של חמש שנות ריקוד מאחוריו, הוא 
הציע לנופר גרינשפן, סטודנטית אחרת, 

לפתוח פעילות סלסה ללא מטרת רווח. 
כפעילות  שהתחיל  מה  מאז,  היה.  וכך 

של שני מתנדבים הניב קבוצות רבות. 
ולדמן מציג שני קווים מנחים לפרוייקט: 
1. אם לא תעשו לא יהיה, ו־2. מי שיודע 

מלמד את מי שלא יודע. 
מה הייחוד של "מדיה נוצ'ה"?

והכל  מסחרית,  חשיבה  אצלנו  "שאין 
אנשים  בעיקר  מגיעים  'אנחנו'.  באווירת 

שכיף להם".
למה הפנייה היא בעיקר לסטודנטים?

"כי לסטודנטים אין כסף מיותר".

הסניף המקומי
־"מדיה נוצ'ה" הוא ללא ספק אלטרנ

טיבה מעולה לסטודנטים שרוצים לשבור 
את שיגרת הלימודים האינטנסיבית.  

הייש סופיה  החליטה  ינואר  ־בתחילת 
תעשיה  להנדסה  סטודנטית   ,24 טיין, 
וניהול בשנה א', לפתוח קבוצה גם במרכז. 
־"הייתי יותר משנה מדריכת סלסה ב'

תל־אביב,  באוניברסיטת  נוצ'ה'  מדיה 
עשיתי שם גם קורס מדריכים. כשהגעתי 
לאריאל והבנתי שאין פה סלסה, קיבלתי 
את ההכרה ואת האישור להשתמש בשם 

של הפרוייקט". 
שעה  הגיעה  סופיה  הפתיחה  לערב 
ידידים. היא חיכתה  וחצי לפני, עם כמה 
כשלפתע  הגיעו,  לא  לאנשים, שבתחילה 
הופיעה קבוצה של שבעה חבר'ה ואחריה 
והת  - גודל  סדר  באותו  נוספת  ־קבוצה 

חיל שיעור הבסיס. בהמשך הגיעו גם עופר 
־ומדריך נוסף, והכיתה הפכה למועדון רי

קודים לטיניים. 
"מאוד ריגש אותי כשניגש אליי בחור, 
יכול  הוא  במה  ושאל  מדריך  שהיה  אמר 
בסיס  שיעור  להעביר  לו  הצעתי  לעזור. 
לקבוצה שאיחרה. זה נורא 'מדיה נוצ'ה': 

אני יכול לעשות אז אני עושה". 
כל אחד יכול להדריך?

"מי שיודע - יכול. נעשה פגישה ליישור 
קו לגבי הרמה והתוכנית, וזהו. מי שרוצה, 

מוזמן".
וכל אחד יכול לרקוד?

סרטון  יש  תירגול.  של  עניין  זה  "כן, 
עם  הולך  רגל,  שאיבד  בחור  של  מדהים 

קביים, ורוקד סלסה".
מה מאפיין את ה"מדיה נוצ'ה"?

"תרומה לקהילה, אבל גם לעצמך. אתה 
עושה לאחרים טוב, וגם לך. פה תמיד יהיה 

־לך עם מי לרקוד, ואף ותיק לא יסרב לר
קוד עם מתחיל".

מורן סקיטל

הנוער הלומד 
והרוקד

 פרוייקט "מדיה נוצ'ה" מביא את הריקוד
 הלטיני הפופולרי אל כולם, כולל הסטודנטים 
של אריאל – ללא עלות <<< נתראה בשלישי

"מדיה נוצ'ה" באריאל. "פה תמיד יהיה לך עם מי לרקוד | צילום: מורן סקיטל

תעודת התו החברתי | צילומים: מעין ארביברועי )מימין(, ענת ודוד. נכון שהמצב לא מזהיר, אבל חשוב לזכור תמיד שיש מה לעשות - ושצריך לעשות | צילום: אבנר שאקי



גיבורי הספורט שלי החלו לגסוס אי־שם בשלהי שנות 
ה־90 ונפחו נשמתם עם כניסתה של המאה ה־21. 

־אני זוכר לילות של השכמות מוקדמות לטובת צפייה בגי
בורים הללו, מרצדים על מסך הטלוויזיה ויוצאים למשימה 

היומית שלהם.
אני זוכר את מונדיאל 94' בארצות־הברית. בגלל הפרשי 
השעות התקופה היתה מלווה ביקיצות אוטומטיות בארבע או 
חמש לפנות בוקר. השעון כוון לשעה המיועדת, אך נפלאות 

־הביולוגיה לא הזדקקו לו - מה גם שאבא שלי ואחי היו מעי
רים אותי בכל מקרה לחזות בנבחרת הפלאים של ברזיל, עם 

רומאריו, בבטו ודונגה. 
לא אשכח משחקים מרתקים כמו ה־2:3 מול הולנד לצד 
אחד הגמרים המשמימים ביותר שנחזו במונדיאל לדורותיו, 

־עם אותה החמצה מפורסמת של רוברטו באג'יו בדו־קרב הפ
נדלים, לאחר 120 דקות נטולות שערים.

אני זוכר את סדרות הגמר של ה־N.B.A, בתקופה שבה רוח 

ג’ורדן־אלוהים ריחפה מעל פני המגרשים ואל עבר הטבעת, 
מדהימה את העולם פעם אחרי פעם. לא אשכח איך התחקיתי 
אחר כל צעד של הוד רוממותו, מנסה להבין כיצד הוא מערים 

על חוקי הפיזיקה שוב ושוב. 
זכורה לי במיוחד סדרת הגמר של עונת 97/98, שהפגישה 
ונחתמה – כמובן - עם עוד  ג’אז,  בין השיקגו בולס ליוטה 
סל ניצחון של מייקל ג’ורדן, שנחרת לעד בספר הדברים של 

המשחק. 
של  בדמותם  גיבורים,  לי  למצוא  הצלחתי  בארץ  אפילו 
נדב "היונה" הנפלד, דורון "איש הקרח" שפר והדורון האחר 

־– "הידית" - ג’מצ’י. אני זוכר כיצד סרקתי את מספרי הגו
פיות, לוודא שאותם גיבורים באמת נמצאים על המגרש. 

אולי זה הגיל, אולי זה רק אני וסדרי העדיפויות שלי, אבל 
עם פרישתו )השנייה( של ג’ורדן לא נמצאו תחליפים ראויים. 
למעשה, ג’ורדן היה גיבור הספורט האחרון שלי. אחריו נשארו 

רק חיקויים דהויים. ¿
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חוק הזנות עבר בקריאה טרומית בכנסת, ואני מקווה 
בקריאה  גם  יעבור  הוא  אור  יראה  הזה  שהעיתון  שעד 

שנייה ושלישית. 
־למי שנחת כרגע ממאדים, החוק קובע כי גברים שישתמ

שו בשירותי מין בתשלום יהיו שותפים לדבר עבירה, ויוטל 
עליהם עונש של עד שישה חודשי מאסר. 

אני לא מתכוונת לדון בשאלה אם החוק הזה טוב או לא 
איך  ונגד.  הדיון בעד  טוב לעוסקות במלאכה. אותי מטריד 
אפשר להיות נגד? נגד מה אתם בדיוק? נגד למנוע או לצמצם 
השפלת נשים? נגד להציל בחורות צעירות מהרחוב האכזר? 
נגד פגיעה בהכנסה הלא חוקית של סרסורים? או שאתם נגד 

־העובדה שעכשיו אשכרה תצטרכו להוכיח שאתם יכולים לג

רום לאישה לקיים איתכם יחסי מין, ועוד בחינם?! 
ברור לי שכל המתנגדים שייכים לאותו מגדר. כן כן, למגדר 
שבו לא מורטים שערות אבל כן פולטים גזים בפומבי. אתם 
בטח חושבים שאני טועה, כי הראו בטלוויזיה נשים בצללית 
שחורה ושם בדוי, שמוכנות להישבע שהן עובדות בעבודה 

המהנה ביותר בעולם, ודורשות שלא יפגעו להן בפרנסה. 
תחשבו על זה: אישה שמוכרת את גופה, בין אם ברצון 
ובין אם לא, תמורת כסף, לא תמלמל בטלוויזיה כמה מילים 
תמורת אותו סכום? שגם במקרה הזה שולם כנראה על ידי 

גברים. 
הטור שלי פונה אליכם בלבד. עשו לעצמכם טובה ונסו את 

שיטת סיבוב הברים. יש שמועות שזה אפילו יותר זול. ¿

אתם בטח חושבים שאני טועה, כי הראו בטלוויזיה נשים בצללית 
שחורה ושם בדוי, שמוכנות להישבע שהן עובדות בעבודה המהנה 

ביותר בעולם, ודורשות שלא יפגעו להן בפרנסה

אלון כץ • סוף עונת המבחנים

זהו. אפשר לנשום לרווחה. לקחת אוויר ו...פשוט 
הלחץ  וכל  מאחורינו,  המבחנים  תקופת  להירגע. 
שהוסיף עוד קצת קמטים ושערות לבנות התפוגג 

ונעלם כלא היה.
אני לא בנאדם לחוץ, באמת. אני נחשב בעיני רבים 

־לאיש רגוע בדרך כלל. איכשהו יצא שדווקא בתקו
פת המבחנים אני מתחיל להילחץ, והגעתי למסקנה 
חד־משמעית: זה לא הם, זה אנחנו. כן, אין ללחץ לפני המבחן שום קשר 
למרצים או לחומר )טוב, אולי קצת(, כי בסוף אנחנו, ועוד כמה דברים, 

פשוט גורמים להילחצות המיותרת הזאת. 
כצעד חברי וכדי שגם אתם תיהנו מקצת שקט, החלטתי לשתף אתכם 

בתובנות שלי לגורמים המציקים ביותר לפני המבחנים:
1. פייסבוק – אולי האמצעי המלחיץ ביותר. סטודנטים מעלים תמונת 
פרופיל מוזרה, שמצהירה על תקופת מבחנים ועל כך שהם כאילו לא 

מחוברים. 
בפועל, הם ורק הם לא מפסיקים להציק ולשאול כל אחד האם הוא 
מכיר/שמע על סיכום טוב למבחן או שהם מעלים סטטוסים מבהילים עם 

משהו שנראה כמו חומר הלימוד )זה אף פעם לא באמת קשור(. 
אני יודע שזה קשה, אבל פשוט תתנתקו. 

2. מיילים עם סיכומים מוזרים – מכירים את זה שאתם פתאום מקבלים 
מייל עם חומר שלא קשור אליכם? בכל תקופת מבחנים אני מתחיל לקבל 

מיילים קבוצתיים שכוללים חומר מוזר ולא ברור שאני ממש לא מכיר. 
אין הרבה מה לעשות בעניין )בכל זאת, אתם עדיין צריכים את האנשים 

־האלה(, אז פשוט צריך להתעלם. או כמאמר המשורר: "חופרים הם לפע
מים געגועים לשקט".

3. מדור שכר לימוד – התכוננתם, אפילו חרשתם על כל החומר, אתם 
נכנסים לאתר כדי להוציא כרטיס נבחן )פעולה מיותרת לחלוטין, אבל זה 

כבר עניין אחר( - ואופס, האתר חסום. "פנה למדור שכר לימוד". 

יום לפני מבחן!!! והכל בגלל שהפקיד בבנק היה חולה באותו יום. 
4. כאלה שסיימו כבר את הקורס – אתם בטוח מכירים אותם: אלה 
שמצהירים בגאון שהם מכירים את המרצה, ו"אחוז קטן מאוד עובר אצלו/ה 
את המבחנים". אה... וגם "הולך להיות מבחן מאוד קשה" )עם דגש על 

המאוד(. 
בסוף, כמובן, כל מה שאמרו לכם לא התגשם, והמרצה החליט/ה דווקא 

להיות הוגן/נת. 
מוסר השכל: כל קשר בין אלה שסיימו את הקורס למבחן העתידי מקרי 
בהחלט. או שהם עשו את זה בכוונה )רוב הסיכויים(. בכל מקרה, עדיף לא 

להקשיב להם. בכלל.
5. אנשים מרגיזים שיושבים בכיתה ועוברים על החומר בקול – זה 

־קורה כל הזמן. אתם תופסים מקום טוב, מתיישבים, ואז מגיע מישהו ופ
שוט עובר ביחד עם עוד מישהו על החומר. זה אמור להיות קשור למקצוע, 

אבל לכם אין מושג על מה הם מדברים. 
לכן, חברים וחברות: אסור, פשוט אסור להיכנס לכיתה עד רבע שעה 

לפני, אלא אם אתם רוצים להשכיל בקשר למשהו חדש דווקא כעת. ¿

אתם בטוח מכירים אותם: אלה 
 שמצהירים בגאון שהם מכירים 

 את המרצה, ו"אחוז קטן מאוד 
עובר אצלו/ה את המבחנים". אה... 

וגם "הולך להיות מבחן מאוד קשה" 
)עם דגש על המאוד(

חופרים הם 
לפעמים

קובעים  היינו  חברים  עם  לשחק  כשרצינו  בעבר, 
כלשהי.  מפגש  בנקודת  או  הסמוך  בפארק  מראש 
כשרצינו לדבר עם מישהו - היינו נפגשים איתו. 
בזמנו, ניסינו לתקשר במילים, במעשים וברגשות. 
ידענו  שונות.  בסיטואציות  לעומק,  להכיר  למדנו 

להתחבר.
בפייסבוק,  פעיל  להיות  משמעו  להתחבר  היום, 
להיות זמין באייפון, לתקשר 24 שעות ביממה, עם כולם. כולם נגישים, 

כולם חשופים, כולנו שותפים.
נכון, החיים קלים יותר, מה שבעבר דרש קימה מהכיסא מצריך היום 
כמה פעולות פשוטות. קל לשמור על קשר, גם עם אנשים רחוקים. קל 
יותר להקליד "אני אוהב אותך" מאשר להביע זאת פנים אל פנים. נוח לנו 
לשתף את כולם בחוויות שאנו בוחרים לשתף בהן, ולהיות מחוברים בכל 

עת, לכל מי שחפץ בכך וגם למי שלא. 
יתרונות תמיד כיף למצוא. בפרט בעולם הדוגל בקידמה טכנולוגית  
ובהתפתחות אישית - אך יש במציאות החדשה, ב"חיבור" הקל, אשליה 

אחת גדולה. 
החברים בפייסבוק הם בדרך כלל מכרים )במקרה הטוב( ולא בהכרח 
אנשים שאכן פוגשים או כאלה שהיית מספר להם איך עבר עליך יומך ומה 
בכוונתך לעשות. שיחות הטלפון הארוכות שבהן אתה משתף את החבר 

בכל דבר אפשרי  - לא יוכלו לתת את החיבוק או את החיוך כשצריך. 
־אז כן, גם השיתוף הבסיסי הוא לא מובן מאליו, וטוב שיש לא מעט דר

כים לשתף ולתקשר, אבל איפה ההבחנה הדקה בין שיתוף לחיבור?
־הטכנולוגיה מעניקה לנו כלים לתקשר מרחוק ומקרוב, נותנת לנו לה

רגיש קרובים בכל דקה - אולם ככל שהטכנולוגיה תהיה קרובה אלינו, 
כך נהיה רחוקים יותר מבני האדם. רוב הזמן אנו נמצאים מול מכונות 

תקשורת ולא מול האנשים.
־גם אני חיה את הקידמה הזו, כי זו המציאות שיצרנו, אני והסביבה שמ
־קיפה אותי. זו המציאות שלנו היום, זו המודרניזציה. אבל זה המקום לע

שות את ההפרדה בין שיתוף לחיבור. לדעת שאם יש לי למעלה מ־800 
חברים בפייסבוק  - ברגע שאצטרך עזרה לא כל ה־800 יעמדו לצידי. 

גם ב־2012, החיבור הכן ביותר, החזק ביותר, הוא החיבור עם מי שאני 
עושה קצת יותר מאמץ כדי לתקשר איתו, עם מי שבשבילו אני שמה את 

כל הקידמה בצד ומקדמת את עצמי אליו. ¿

מורן סקיטל • המאה ה-21

מחוברים?

כחלק מההתנסות שלנו בלהיות עיתונאים, אנחנו 
־מתבקשים לכתוב טור אישי. טור דעה בעל חשי

בות, בו אנו פורשים את משנתנו על העולם ואת 
דעתנו הנחרצת בעניין כזה או אחר. 

־מבנה הממשלה, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, העי
האדרת  נשים,  הדרת  וחד־צדדית,  כמגמתית  תונות 
נשים, חרם על תנובה, שטראוס, מעשים טובים ועצות 
לחיים מפי סטודנט פישר, שעוד לא סיים לימודים. כל 

־אלה נכללו ויכללו במניפסטים שאנו מעלים על הכתב מדי חודש בחו
דשו. 

קרוב לחודשיים אני יושבת מול קובץ וורד בוהק מלובן, וחושבת. אני 
חושבת מה דעתי על מפלס הכנרת שעלה, על עם ישראל שעט על אתר 
החרמון וגרם לי לפקקים בדרך הביתה, על ביטול ההופעה המאכזב של 
קאט־פאוור מסיבות פוליטיות. אני חושבת על תאונות הדרכים בכביש 
60, על השביתה ברכבת, התקלות ברכבת וההיתקלויות ברכבת. אני חו־

שבת וחושבת.

כיאה לעיתונאית במעמדי, חשוב שתהיה לי דעה נחרצת בכל נושא. 
מעבר לכך, חשוב שאשתף בה את העולם. אני סטודנטית לתקשורת בשנת 

2012. יש לי מה להגיד, וחשוב שתשמעו.
־אני ממשיכה לשבת מול הדף הלבן, והמילים לא יוצאות. הדעות הנ

חרצות לא עולות על הכתב, וטור הדעה משנה העולמות שלי לא קורם 
עור וגידים. 

בסוף אני מבינה. אין לי מעמד או דעה נחרצת בכל נושא. וגם כשיש, 
לרוב אעדיף לשמור אותה לעצמי. המבוכה הכרוכה בכל זאטוט שהחליט 

להביע את דעתו בראש חוצות היא ממני והלאה. ¿

 קרוב לחודשיים אני יושבת מול
קובץ וורד בוהק מלובן, וחושבת. 

כיאה לעיתונאית במעמדי, חשוב 
שתהיה לי דעה נחרצת בכל נושא

עפרה פסדר • טור דעה

אין לי מה לכתוב
לאח עלה  בשבת  הציבורית  התחבורה  ־נושא 

עיריית  מועצת  החלטת  בעקבות  לכותרות,  רונה 
־תל־אביב לפנות למשרד התחבורה בבקשה לאפ

שר זאת, שהעלתה לדיון את השאלה: איך פותרים 
סכסוכים בין דתיים לחילונים  - בכפייה או בדרכי 

נועם? 
סיפור ששמעתי לפני כמה שנים מהרב הראשי של 
תל־אביב ולשעבר הרב הראשי לישראל, הרב ישראל 

מאיר לאו, יכול אולי לתת את התשובה.
79’ שימש הרב לאו כרב העיר נתניה, ונ־  בשנת
בראש  שעמד  ונמרץ,  צעיר  מועצה  חבר  עם  פגש 
סיעה בת שלושה )מתוך 17( חברים במועצת העיר, 

־בשם "מנוף". שמו של האיש היה יצחק. יצחק תשו
בה. אותו יצחק תשובה המוכר כיום כאחד מעשירי 

ישראל.

מלבד הכובע הזה היו לתשובה עוד שני תפקידים 
בכדורגל  נתניה  מכבי  קבוצת  גזבר  תקופה:  באותה 

"ישו הממלכתי־דתי  הספר  בבית  הורים  ועד  ־ויו"ר 
רון".

באחד הימים פנה לאו לתשובה, ושאל אותו מה הוא 
בשבת  הבית  את  לעזוב  נאלץ  כשהוא  לילדיו  אומר 
בצהריים וללכת למשחק. תשובה השיב, שהוא מספר 

שהוא הולך לבקר את סבתא. הרב בתגובה אמר לו שזה 
מה שנקרא סיפורי סבתא, ושאל עד מתי הוא חושב 

שהילדים יקנו את הסיפור.
הם קבעו שהרב יגיע לאחד מאימוני הקבוצה, כדי 
המשחקים  את  להזיז  השחקנים  על  להשפיע  לנסות 
היה. ארבעת השחקנים שדחפו את  וכך  לימי שישי. 
דוד  גריאני,  מושיקו  היו  לבקשה  להסכים  חבריהם 
לביא, יגאל מנחם ושלום תקווה, שנהגו להניח תפילין 

מדי בוקר.
המשחק הראשון ביום שישי היה מול הפועל לוד. 
כות־  .0:6 - נתניה  של  מוחץ  בניצחון  הסתיים   הוא 
היתה:  ראשון  ביום  "מעריב"  הספורט של  מוסף  רת 
"רוח הרב לאו היתה בגבם של המכנסים" )המכנסים 
היו עודד וגדי מכנס, תאומים ששיחקו בקבוצה והיו 

מהבולטים בה(.
הרב התראיין ברשת ב’, ונשאל מדוע השבת עזרה 
שיחקו  לא  לוד  שחקני  גם  הרי  נתניה,  לשחקני  רק 
בשבת. הוא ענה בהומור, ששחקני נתניה הלכו אחרי 
המשחק לבית הכנסת בשביל לכה דודי וקבלת שבת, 
ושחקני לוד נאלצו לעלות על אוטובוס חזרה הביתה, 

ונאלצו לחלל שבת.
־אני לא יודע אם הסיפור הזה עונה על השאלה שה

עליתי, אבל הוא נותן כיוון איך צריך להתנהל במקרים 
של חיכוך.

שני משפטים נאמרו על השבת: "ארץ ישראל בלי 
שבת לא תיבנה אלא תיחרב" ו"יותר מששמרו ישראל 
את השבת, שמרה השבת על ישראל" - ואת שניהם 
לא אמרו רבנים. את המשפט הראשון כתב המשורר 
הלאומי חיים נחמן ביאליק, במכתב לחבר קיבוץ גבע, 
בעקבות חילול שבת המוני. המשפט השני נאמר על 

ידי אחד העם, מראשי הוגי הציונות.
ישראל לאורך כל הדורות,  השבת שמרה על עם 

־והשאלה שצריכה להעסיק אותנו היא לא תחבורה צי
בורית כן או לא. צריך לשמור את הצביון המיוחד של 
השבת בעם ישראל. כל אחד צריך להחליט מהי השבת 

בשבילו, וכך לשמור אותה. ¿

יהודה ליבוביץ • זה לא האוטובוס

שבת שלום

אריק פלדמר • הו מייקל

מותם של גיבורי הספורט

קורין אלבז • חוק הזנות

נסו סיבוב ברים

לפני ימים אחדים, בעודי נוסעת באוטובוס, החליט 
הנהג להנעים את זמננו עם אחת מתוכניות הבוקר 
המוכרות. לשידור עלה בחור בן 28, שסיפר שהוא 
יותר מעשר  והם חברים כבר  נעוריו,  נשוי לאהבת 

שנים. 
והיא  שלה  הראשון  "אתה  בהלם:  השדרן  אליו  פנה 

הראשונה שלך?". 
בחור: "כן".

החיים  כל  לצאת  כמו  זה  לך?  משעמם  "לא  שדרן: 
לאותה מסעדה, בלי לנסות אף מסעדה אחרת".

־נגעלתי, ושאלתי את עצמי מי תהיה זאת שתקום ות
פגין גם נגד זלזול בנשים מהסוג הזה? האם הדרך שבה 

־נהגו החרדים בבית שמש כלפי נשות העיר היא התנה
גות פוגענית יותר מאשר צורת דיבורו של השדרן? 

לא מעט גברים בוחרים להתבטא כך, וזו לא תופעה 
מוקעת  לא  הזאת  ההתנהגות  מדוע  אז  וחדשה.  נדירה 
ולא מוקאת מתוכנו? האם החיפוש אחרי כבוד האישה 
הוא אמיתי? לעיתים יש לי תחושה שזוהי סתם התנכלות 

למגזר החרדי, ולא חיפוש אמיתי אחר הכבוד. 
־למה נשים רבות לא מכבדות את עצמן בלבושן ובה

תנהגותן, ונותנות לגברים לדבר עליהן ואליהן בצורה 
כזו? 

עלינו,  הנשים",  "הדרת  של  הסערה  שנרגעה  אחרי 
הבנות, לעשות חשבון נפש ולראות מהו הכבוד האמיתי 
שאותו אנחנו מחפשות. עלינו לחפש אותו לא רק איפה 

־שנוח לנו, אלא בכל מקום - גם אם הוא אצל סלב שאנ
חנו מעריצות. עלינו לפעול למענו גם אם זה עולה לנו 

ביוקר. ¿

ליאור כהן • כבוד האישה

לא משעמם לך?
סער סקלי, בחור שמאלני רדיקלי, נכנס לבית "האח הגדול". 
הוא החל לפרוש את משנתו הפוליטית בפריים־טיים של 

ערוץ 2 והכעיס הרבה אנשים. 
אפשר להבין אותם: זו תוכנית בידור, אמורים ליהנות ממנה 
הפיוזים לשלושת־רבעי  את  מעלה  הפה,  את  פותח  וסער   –

מדינה והורס את הכיף.
־תוכנית אחת הספיקה וכבר מיהרו להתלונן עליו, קראו לה

עיף אותו וטענו שאסור לתת במה לדעות ההזויות שלו.
אני מסכימה שהדעות שלו הזויות, אבל לא כל כך מפריע 

־לי שהוא מביע אותן. זכותו להגיד שאריאל מונעת מדינה פל
־סטינית, כפי שזכותו של עזמי בשארה להגיד שהאומה הפל

סטינית היא המצאה )והוא אכן אמר זאת, ולצערו זה מתועד 
ביוטיוב(.

מקרה אחר הפריע לי יותר. גל אוחובסקי ראיין את רונן 
שובל מתנועת "אם תרצו" בנוגע להפגנה שאירגנו נגד מוחמד 
בכרי, יוצר הסרט "ג’נין ג’נין", שבג"ץ קבע כי הפיץ שקרים 

על ישראל.
כבר בתחילת הראיון אוחובסקי פתח בנאום נגד ההפגנה 
והרעיף מחמאות על בכרי )שנבין בצד של מי אנחנו(. מנגד, 
על שובל הוא אמר: "אתה בחור אשכנזי... נראה מבית טוב, הכי 

נראה נחמד, שמאלני - ואתה בדיוק ההיפך", "אתה מפלצת", 
ולקינוח אף הישווה את דבריו לאמירות של גרמנים מתחילת 
ניסה להגיב, אך בקושי הצליח להשחיל  שנות ה־30. שובל 

מילה. מיותר לציין, שבכרי דווקא דיבר ללא הפרעה.
אוחובסקי  החליט  "בגרות",  של  ברגע  הספיק,  לא  זה  אם 

־לשתוק ולתת לשובל לדבר, תוך שהוא מפנה לו את גבו בה
פגנתיות.

אז נכון, רבים התלוננו ואוחובסקי שירבט איזו "התנצלות", 
ידי  על  נאמרים  האלה  הדברים  את  לדמיין  מנסה  אני  אבל 
מראיין ימני לאדם ערבי או שמאלני. מעניין כמה כותרות זה 

היה תופס.
־הפילוסוף הצרפתי וולטר אמר פעם, "אינני מסכים למי

לה אחת שאתה אומר, אך אגן עד מוות על זכותך להביע את 
־דעתך". רבים לקחו את המשפט הזה כמוטו, אבל אצלנו, ביש

ראל, נראה שהמוטו אחר. אנחנו נלחמים לסתום את הפה של 
־מי שחושב אחרת. אם כבר נשמיע דעה שונה, נדאג קודם למ
סגר את הדובר כמטורלל, בעל אינטרס, טיפש או הכל ביחד.

אחר כך נסביר שנהגנו כך בגלל שהדעות שלו "מסוכנות 
אוחובסקי(  ה"התנצלות" של  )ע"ע  הישראלית"  לדמוקרטיה 

ונשכח שהפוסל - במומו פוסל. ¿

אפרת בוסאני לוי • זו דעתו

דבר ותן לדבר

 אצלנו, בישראל, אנחנו נלחמים לסתום את הפה של מי 
 שחושב אחרת. אם כבר נשמיע דעה שונה, נדאג קודם למסגר 

את הדובר כמטורלל, בעל אינטרס, טיפש או הכל ביחד

השבת שמרה על עם 
ישראל לאורך כל הדורות, 

והשאלה שצריכה 
להעסיק אותנו היא לא 
תחבורה ציבורית כן או 

לא. כל אחד צריך להחליט 
מהי השבת בשבילו, וכך 

לשמור אותה

 עלינו, הבנות, לעשות חשבון נפש ולראות מהו הכבוד 
 האמיתי שאנחנו מחפשות. עלינו לחפש אותו לא רק איפה שנוח

לנו, אלא בכל מקום - גם אם הוא אצל סלב שאנחנו מעריצות
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 שאול אייזנברג לא מבין מה לא הגיוני בעובדה שהפועל תל־אביב הפכה להפועל תל־אביב-אריאל
 ומקיימת את משחקי הבית שלה באריאל <<< מהספסל באולם הספורט העירוני הוא משתלח באוהדי 
הפועל אוסישקין, ברון חולדאי, ב"יציע העיתונות" ובמי לא, אבל מאוהב בדמות שלו ב"בובה של לילה"

יהודה ליבוביץ

א 
ת שאול אייזנברג, האיש והסיגר, קשה לפספס. 
טיפוס צבעוני, שלא מבזבז אף הזדמנות להגיד 
בפנים את מה שיש לו בפנים. והדברים עושים 

לרוב הרבה רעש.
הוא היה קצין העיתונות של נבחרת ישראל ודובר 
ההתאחדות לכדורגל. והוא היה הבעלים של הפועל 
תל־אביב בכדורסל שתי קדנציות, עד שנת 2010. אחר כך הוא עבר 
תקופה קצרה של שנה כבעל הבית של עירוני נהריה, וכיום נותר 

הבעלים של קבוצת כדורסל הנשים של הפועל תל־אביב. 
אייזנברג, כתב ספורט בעיתון "חדשות" בדימוס, חתום גם על כמה 
ספרים. הבולט בהם הוא "סדום ועמורה 2", שיצא לאור בשנת 2008, 

־עורר מהומות וחשף פרשיות מחדרי החדרים של הכדורגל הישרא
לי.

הראיון עם אייזנברג נערך על ספסל ליד חדר השופטים באולם 
הספורט באריאל, לפני משחק בין הפועל תל־אביב-אריאל למכבי 
רמת־חן. בכל כמה דקות השיחה נפסקת, כי אייזנברג מתחבק עם כל 

שחקנית שעוברת לידינו. 
גם שופטי המשחק לא אדישים לנוכחות שלו. "אל תעצבן לי אותו 

לפני המשחק", אומר לי אחד מהם. 
המשחק, אגב, נגמר בהפסד נוסף של הקבוצה שלו - 81:84, הפסד 

עשירי ב־12 מחזורים.

למה הקבוצה משחקת באריאל ולא בתל־אביב, הרי לא חסרים 
שם אולמות?

"אני לא משחק בתל־אביב מאז שרון חולדאי הרס את אוסישקין. 
שיחקתי ביהוד שנה אחת, ביד־מרדכי שנתיים ועכשיו באריאל. טוב 

לי פה".
)תגובת עיריית תל־אביב: "מר אייזנברג השאיר אחריו חובות 
כספיים, וכיוון שלא הסדיר את תשלומי המועדון לא משחקת הקבוצה 

בעיר"(.
אז גם בשנה הבאה תישארו פה?

"בטח, וגם אחרי השנה הבאה".

"ספורט צריך להיות גם באריאל'
־לפני משחק הבית הראשון של הקבוצה התקיימו הפגנות של אר

גוני שמאל נגד קיומו באריאל, בדומה להפגנות שהתקיימו מספר 
חודשים לפני כן ליד היכל התרבות הסמוך.

מה אתה חושב על ההפגנות ההן?
־"אני איש שמאל, אבל אני גם איש ספורט, וספורט לא שייך לפולי

טיקה. אמרו לי: 'מה? אתה הולך לאריאל?!'. אמרתי: 'כן, ספורט צריך 
להיות גם באריאל. יש פה בני אדם, ובני אדם טובים, וספורט צריך 

להיות לכולם'".

השנה שעברה החלה בצליעה קשה, כשהקבוצה לא הצליחה 
לרשום יותר מחמש שחקניות לסגל, הובסה בכל המשחקים, 
ליגה  ירידת  סכנת  עליה  איימה  הזרות  אחת  עזיבת  ולאחר 

אוטומטית.
סיפור ביזארי נוסף היה החתמתה של אלופת אירופה לנוער 
לשעבר בטקוואנדו, יוליה קוקשרוב )21(, ששיחקה 40 דקות 
למדה  כי  אף  העל,  בליגת  משחקים,  שישה  במשך  ערב  כל 

באותה עת לראשונה את חוקי הכדורסל.
־לבסוף, לאחר שני הפסדים טכניים, הוחלט באיגוד הכדו

רסל לחרוג מהתקנון, ובמקום לפרק את הקבוצה, לאפשר לה 
להחתים שחקניות נוספות שלא במועד הקבוע, תחת ההתניה 

שבקבוצה תופיע לכל משחקיה עד סיום העונה.
באיזה מקום תסיימו את הליגה?

"יש העונה ליגה מאוד קשה. אם לא היינו מתחילים מאוחר, 
הכל היה נראה אחרת, הנה, היום יש לנו שתי שחקניות חדשות 
שעוד לא יכולות לשחק, אבל בשבוע הבא הן ישחקו. נקווה 

שיהיה בסדר".

גם קאפלו ופרגוסון לא יעזרו
18 שנה שימש אייזנברג כקצין העיתונות של נבחרת ישראל 
2007. התחל־  ודובר ההתאחדות, עד שסיים את תפקידו בשנת
פו לו בשנים הללו חמישה מאמני נבחרת וחמישה יושבי ראש.

מה דעתך על האנשים שממלאים היום את התפקיד שלך? 
יש היום אגף דוברות שלם.

"בכל מקום שאני הולך ממנו, חמישה־שישה אנשים צריכים 
לעשות את מה שעשיתי לבד. גם בכדורסל 1,000 איש עושים 
את מה שאני עשיתי לבד, ולא מצליחים להביא את הפועל תל־

אביב לליגת העל".
מה דעתך על אלי גוטמן, המאמן החדש של הנבחרת?

"מאמן מצויין".
הוא יכול להצליח?

"כולם יכולים להצליח".
אז למה לא הצליחו עד עכשיו?

"הכי קרוב היה גרנט, אבל זה קשה. יכול להיות שאנחנו 
פשוט פחות טובים, ואם זה כך, לא יעזור גם אם נביא את קאפלו 

או את פרגוסון".
לואיס פרננדז היה כישלון?

"לא. הוא היה ממוצע".
ומה דעתך על אבי לוזון כיו"ר ההתאחדות?

"אבי לוזון הוא יושב ראש מצויין, רק אין לו דובר כמוני. אף 
אחד לא יכול לעשות את מה שאני עשיתי. אם אני הייתי לידו, 

הוא היה מלך העולם".

"אני בעד תוצאות"
פרק משמעותי בחייו של אייזנברג היה הבעלות על קבוצת 
כדורסל הגברים של הפועל תל־אביב, בשנים 1995-2001 וב־

.2005-2010
ובראשם  ביזאריים,  אירועים  באינספור  לוו  הללו  השנים 
בסידרת  ניצחון  לאחר  ב־2005.  לעניים"  ה"אליפות  חגיגות 
יצאו מחדר  חצי הגמר מול עירוני אשקלון, שחקני הקבוצה 
ההלבשה עם חולצות ועליהן הכיתוב "הפועל תל־אביב אלופת 
ליגת העל 2004/2005", גזרו את הרשתות, שפכו מים וחגגו 
עם עשרות האוהדים שנשארו באולם. האלופה הרשמית של 
אותה עונה, מיותר להזכיר, היתה כמובן האויבת הגדולה מכבי 

תל־אביב
־הפרק הזה נחתם בדירדור הקבוצה עד לליגה הארצית ופי

רוקה בדצמבר 2009. אייזנברג העביר את הזכויות על שמה 
של הפועל תל־אביב לאוהד אנונימי, וזה העניק אותן להפועל 
אוסישקין - שהוקמה על ידי אוהדי הקבוצה כמחאה נגד חוסר 
האונים של ההנהלה בראשות אייזנברג מול החלטת עיריית 

תל־אביב להרוס את אולם אוסישקין.
־"חולדאי הוציא אותנו מאוסישקין ועשה מניפולציה, שי

בו,  להילחם  והפסיקו  נשברו  כולם  איתו.  יחד  חשבו שהייתי 
והיחיד שממשיך להילחם בו זה אני", אומר אייזנברג.

אז למה האוהדים שונאים אותך? עד היום מקללים אותך 
במשחקים של הפועל תל־אביב?

שש  לפני  עד  בלעדיי?  תל־אביב  הפועל  איפה  לי,  "תגיד 
שנים, כל שנה גמר פלייאוף, גמר גביע, גביע אירופה. איפה 

הפועל תל־אביב מאז? איפה הם? איפה הם?".
אתה מתנגד לרעיון של עמותת אוהדים?

"אני בעד כולם, אבל אני בעד תוצאות. איפה הם? באיזה 
ליגה?".

יכול להיות שהם יעלו לליגת העל בסוף העונה?
"הלוואי. אבל בליגת העל שם המשחק הוא כסף. מאיפה הם 

יביאו כסף?".
למה כולם נגדך?

־"למה הם נגד אלי טביב? כי הם רוצים לעשות מה שהם רו
צים".

"שלא יפסיקו לתת אותי"
השיא היה בשנה שעברה, במהלך משחק של הפועל תל־אביב 

נגד עירוני נהריה, שהיתה אז, כאמור, בבעלות אייזנברג.

לאורך כל המשחק המטיר הקהל האדום על אייזנברג קללות 
נמרצות, כולל הקריאות "נאצי". בסיום המשחק יצא אייזנברג 

מהאולם כשהוא מלווה בשוטרי יס"מ וסדרנים.
מאיפה נובע הדם הרע הזה?

"אין דם רע. הדם הרע זה 300-200 אנשים בלבד, שאי אפשר 
הייתי  עליהם,  להשתלט  יכול  הייתי  אם  עליהם.  להשתלט 

נשאר.
"הרי הפועל לא ירדה. אני ויתרתי על המקום בליגת העל, 
כי נשבר לי מהם. כמה אפשר? אתה נותן, נותן ולא טוב להם 

שום דבר".
לא פחדת שמישהו יפגע בך?

"אני לא מפחד משום דבר, העיקר שאני יכול לקום בבוקר 
ולהסתכל במראה".

אייזנברג אוהב מאוד להתראיין, אלא שהיחס של אמצעי 
התקשורת אליו לא ממש מחמיא. למשל ב"יציע העיתונות" 

של ערוץ הספורט. 
מה דעתך על התוכנית הזאת?

"זאת תוכנית? הדבר הזה מבייש את המילה עיתונות".
למה אתה לא בא לשם ומגן על עצמך?

"אני לא רוצה לבוא אל האנשים האלה. אני טיפש? יש מישהו 
שרואה את 'יציע העיתונות' ומתייחס ברצינות לרון קופמן? 

הוא טוב לרייטינג. אף אחד לא בודק מה הוא אומר".
:)רון קופמן "אני לא מגיב לראיונות, קח תגובה מערוץ הס־

פורט". למרות פנייתנו, תגובת ערוץ הספורט לא  התקבלה(.
היא  מחמאות  עליה  מרעיף  שאייזנברג  תוכנית  שני,  מצד 
"בובה של לילה", שם הוא זוכה על בסיס קבוע לחיקוי על ידי 

השחקן אסי ישראלוף.
"זו התוכנית הכי טובה שיש. הומוריסטית, יוצאת מן הכלל. 

רק שלא יפסיקו לתת אותי".
מה המטרות שלך בעתיד?

בספורט. שאחרים  בכדורסל,  - לעשות  "להמשיך לעשות 
ידברו, ואני אמשיך לעשות".

גם לדבר זה חשוב?
"אבל יש כאלה שמדברים בלי כיסוי. מי שמכיר אותי, יודע 
מי אני. אי אפשר לשנות אותי בגיל הזה. אני עשיתי כל כך 

הרבה, שאי אפשר להתווכח עם זה". 

"עשיתי 
כל כך 
הרבה, 

שאי 
אפשר 

להתווכח 
עם זה"

"הדם הרע זה 300-200 
אוהדים. אם הייתי יכול 

להשתלט עליהם, הייתי נשאר 
בהפועל תל־אביב. ויתרתי על 

המקום בליגת העל, כי נשבר לי 
מהם, כמה אפשר? אתה נותן, נותן 

ולא טוב להם שום דבר"

"איפה הפועל תל־אביב 
בלעדיי? עד לפני שש שנים, 

כל שנה, גמר פלייאוף, גמר 
גביע, גביע אירופה משחקים. איפה 

הם מאז? איפה הם?"

תשחץ / ליאור כהן
אייזנברג. "אם הייתי היום 

ליד אבי לוזון, הוא היה מלך 
העולם" | צילום: יובל חן, 

"ידיעות אחרונות"

"בכל מקום שאני הולך, חמישה־שישה 
 אנשים צריכים לעשות את מה 

 שעשיתי לבד. גם בכדורסל 1,000 איש עושים 
 את מה שאני עשיתי לבד, ולא מצליחים 

להביא את הפועל לליגת העל"

"אני איש שמאל, אבל אני גם איש 
ספורט, וספורט לא שייך לפוליטיקה. 

 אמרו לי: 'מה? אתה הולך לאריאל?!', אמרתי: 
 'כן, ספורט צריך להיות גם באריאל'. יש 

פה בני אדם, ובני אדם טובים"

"בובה של לילה". אסי ישראלוף כאייזנברג ואלי יצפאן כאיזי שירצקי



 הידיעות 
של אריאלה

להתחיל 
את 

הסמסטר 
ברגל ימין

כתבה וצילמה: מורן סקיטל

שם: אורטל חדד
מה לומדת? כלכלה, 

שנה א'
מאיפה הנעליים? 

"זארה"
כמה זוגות יש לך 

בבית? 6
נעליים - נוחּות או 

יופי? גם וגם
המוטו לסמסטר 

החדש: ליהנות 
ולהצליח

שם: יהודה מקונן
מה לומד? הנדסאי 

מכונות, שנה א'
מאיפה הנעליים? 

מתנה מידידה שהיתה 
בחו"ל

כמה זוגות יש לך 
בבית? 7

נעליים - נוחּות או 
יופי? נוחות ושיהיו של 

"נייקי"
המוטו לסמסטר 
החדש: יהיה טוב

שם: זיו אכנשטיין
מה לומד? פיזיותרפיה, 

שנה ג'
מאיפה הנעליים? חנות 

ספורט בהרצליה
כמה זוגות יש לך 

בבית? 8
נעליים - נוחּות או 

יופי? גם וגם
המוטו לסמסטר 

החדש: יאללה שייגמר!

שם: דנה כהן
מה לומדת? תקשורת, 

שנה ב'
מאיפה הנעליים? 

"קסטרו"
כמה זוגות יש לך 

בבית? 70
נעליים - נוחּות או 

יופי? יופי
המוטו לסמסטר 

החדש: שיעבור מהר 
ועם אחלה ממוצע

שם: שיר לבוביץ'
מה לומדת? 

פסיכולוגיה ארגונית 
ומשאבי אנוש, שנה א'

מאיפה הנעליים? 
"המעבדה"

כמה זוגות יש לך 
בבית? 30

נעליים - נוחּות או 
יופי? גם וגם

המוטו לסמסטר 
החדש: שיעבור בכיף

שם: שני ידייב
מה לומדת? 

סוציולוגיה־פסיכולוגיה, 
שנה ב'

מאיפה הנעליים? 
תחנה מרכזית, תל־אביב

כמה זוגות יש לך 
בבית? 150

נעליים - נוחּות או 
יופי? יופי

המוטו לסמסטר 
החדש: גם אם נכשלים, 

מתחשלים

שם: דימה צחנסקי
מה לומד? תקשורת, 

שנה א'
מאיפה הנעליים? חנות 

באלנבי, תל־אביב
כמה זוגות יש לך בבית? 

5
נעליים - נוחּות או יופי? 

נוחּות
המוטו לסמסטר החדש: 

ללמוד ולהצליח

שם: אופיר יהודה
מה לומד? הנדסאי 

בניין, שנה א'
מאיפה הנעליים? "פול 

אנד בר"
כמה זוגות יש לך 

בבית? 4
נעליים - נוחּות או 

יופי? גם וגם
המוטו לסמסטר 

החדש: ההצלחה טמונה 
בהתמדה

שם: נופר דניאלי
מה לומדת? מדעי 
ההתנהגות, שנה ג'

מאיפה הנעליים? וגאס 
כמה זוגות יש לך 

בבית? 10
נעליים - נוחּות או 

יופי? נוחּות
המוטו לסמסטר 

החדש: מי שמשקיע 
רואה תוצאות

שם: אושרת אברהם
מה לומדת? תקשורת 

חזותית, שנה ב'
מאיפה הנעליים? 

"מנסיני"
כמה זוגות יש לך בבית? 

15
נעליים - נוחּות או יופי? 

גם וגם
המוטו לסמסטר החדש: 

לנצל כל רגע


