
שלהידיעות של הידיעות
אריאלה

עיתון בית הספר לתקשורת, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
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הכי לא תל־אביבים
סטודנטים שגרים על הר טרשים קירח | עמ' 7-6

בן לו היה לי
הכאב, האכזבות, וחלום האמהּות שהתגשם | עמ' 15-14
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אייפון לכל 
סטודנט?

פרוייקט "אריאלים" מציע לסטודנטים 
במרכז אייפון 4 - כולל חבילת גלישה 

 ודקות שיחה - תמורת שיתוף 
מידע שהם יעשו בפורומים ייעודיים 

עם חברים ובעלי עניין
חולמים על אייפון? גנבו לכם את הקודם? אולי דווקא בתור 
סטודנטים הדרך אל המכשיר הנכסף קצרה יותר. בפרוייקט חדש, 
בשם "אריאלים", מחפשים סטודנטים נמרצים שישמשו שגרירים 

של המרכז ברשת, ומוכנים לתת בשביל זה הרבה.
רמיכל פרוינד, מרכזת הפרוייקט: "במסגרת 'אריאלים', שנפ

תח כבר כפיילוט בעבר וכעת צובר תאוצה, חברי הצוות יוצרים 
באינטרנט שיחה סטודנטיאלית, ומשתפים בה על את המתרחש 

רבלימודים. זה מאפשר לאנשים אחרים ללמוד על מה שקורה במ
חלקות, ולקבל את זווית המבט של סטודנטים ולא רק של הסגל 

וההנהלה".
רלסטודנטים הנבחרים חייבות להיות יכולות כתיבה וביטוי טו

בות, הם חייבים לחיות את האינטרנט ולהיות מוכנים לתרום. הם 
נדרשים למינימום של שלוש שעות פעילות שבועיות, שיכולות 

להתבצע גם בשעות הערב ובסופי שבוע.
לאחר מבחן התאמה, הסטודנטים חותמים על הסכם הצטרפות, 
4 ללא תשלום למשך השתתפותם בפר  וזוכים במכשיר אייפון
ררוייקט. בנוסף, הם יזכו להעשרה בתחומי השיווק והמדיה החבר
תית ולפעילויות ייחודיות נוספות במהלך כל שנת הלימודים.

למתעניינים: 03-9765748, 054-3394810 
michalfr@ariel.ac.il או במייל

בני כהן
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 מהנדסים
את העולם

יוזמה יוצאת דופן של המחלקה לארכיטקטורה הטיסה שלושה סטודנטים לאוניברסיטות בארגנטינה, גרמניה ופולין 
<<< אחרי סמסטר או שניים שם, הם חזרו להשלים את התואר כאן, עם הרבה תובנות והרבה יותר חוויות 

 שימור הרובע היהודי בקראקוב

מאת הדר מסלטון

־שלושה סטודנטים מהמחלקה לארכיטקטורה יצאו בשנה שעברה במשלחת של חי
לופי סטודנטים, ללמוד במקום קצת שונה מזה שהם רגילים אליו. השנה הם שבו לספסל 

הלימודים בארץ הקודש, על מנת להשלים את התואר.

"זהו מהלך חלוצי של המרכז", מסביר אדריכל בני לוי, ראש המחלקה. "סטודנטים נוספים 
צפויים לנסוע השנה לקנזס שבארצותרהברית ושניים נוספים ייסעו להאנובר שבגרמניה".

היוזמה נולדה לפני שלוש שנים, ונועדה לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים. הם זוכים 
ללמוד בקורסים שאינם קיימים בארץ, כשנקודות הזכות שהם צוברים שם נחשבות להם 

לתואר כאן. 

לוח וגיר בבואנוס־איירס

ישראלי ואיטלקיה נפגשים בגרמניה
התואר  כבר מתחילת  ידע   )28( רבינוביץ'  תומר 
אחרי  סטודנטים.  לחילופי  לצאת  מעוניין  שהוא 
לייבניץ'  באוניברסיטת  למד  בהם  חודשים,  שישה 
שבהאנובר, הוא שב ארצה לפני כחודשיים. שותפו 

לנסיעה, אלי קלר, נשאר לעבוד שם.
ולבביים,  חמים  מאוד  היו  "המארחים  רבינוביץ': 
וקיבלו אותנו בצורה מדהימה. לקחנו קורסים שאין 
כמוהם באריאל, כמו פיסול בבטון, הצגנו פרוייקטים 
לא רעים בכלל וזכינו לציונים מעולים. אפילו בחרו 
להציג עבודה שלי באתר הרשמי של האוניברסיטה.

ושילבנו תפיסות  בחורה איטלקייה,  "עבדתי עם 
רשונות לחלוטין, בהנחיה של מרצים גרמנים עם תפי

סה שלישית. זה לא היה פשוט, ונדרשנו לוותר, אבל 
רזה היה בונה ומעניין מאוד לשנינו. מרתק לעסוק בא

רכיטקטורה בעיר עם היסטוריה כל כך מעניינת ועם 
בנייה מתקופות שונות, שבנתה את עצמה  טיפוסי 

מחדש אחרי המלחמה".
בסטו גרמניה  ממשלת  של  האדירה  ר ההשקעה 

ברמה  מתקנים  מקום.  בכל  ניכרת  לדבריו,  דנטים, 
הכי גבוהה, חומרים, סדנאות ואביזרים שאין כמותם 

מגוח הארוחות לסטודנטים, למשל,  מחירי  רבארץ. 
רכים. ומעבר לכך, הסטודנטים בגרמניה זכאים לנסי

עות חינם ברכבות.
"היו כאלה ששאלו אותי לפני הנסיעה למה דווקא 
שאלה  מאמין  "אני  רבינוביץ'.  משחזר  לגרמניה", 
להתקרב.  לאנשים  לגרום  שיכולות  החוויות  בדיוק 
ואכן, יצרנו קשרים מעולים עם סטודנטים מקומיים, 
וחלקם עתידים להגיע בחודש הקרוב לביקור בארץ. 
ר"יצא לנו לעיתים להתמודד עם שאלות על התר

בות היהודית ועל המצב בישראל, ושמחנו שהן הגיעו 
רממקום אמיתי ומתעניין ולא מתוך בורות או ביקו

רת".

במקור  ארגנטינאית   ,)25( רויזין  נטלי 
ודוברת ספרדית, נשלחה לבואנוסראיירס 
בירת ארגנטינה והתגוררה שם אצל סבה 

וסבתה. 
למרות שנהוג לנסוע לסמסטר אחד היא 

רעשתה שם שניים - והיא בהחלט לא מצט
ערת: "יש ללמידה כזאת ערך מוסף שאת 
יכולה להבין רק כשאת באמת חווה את זה. 
יותר  אני שמחה שעכשיו מנסים להוציא 
הראשונה,  הייתי  אני  סטודנטים.  ויותר 
והמרכז – ובעיקר בני לוי - מאוד תמכו 

בי". 
 Universi-  "לאוניברסיטה בה למדה
)dad de Buenos Aires )UBA מגיר
עים מדי שנה כר200 סטודנטים ממדינות 

רשונות, וזה כמובן העשיר את החוויה הח

ברתית והלימודית גם יחד. “התחברתי עם 
לת חברים  והכרתי  העולם,  מכל  ראנשים 

חום שגם עכשיו, כשאני רחוקה מהם, אני 
מתייעצת איתם”.   

לארגנ ישראל  בין  הטכנולוגיה  רפערי 
טינה איתגרו את המעבר. “זה היה סוג של 
נסיעה בזמן”, היא מספרת. “המחשבים שם 

רמאוד ישנים, הסטודנטים לא כותבים במ
חשב, ובכיתה משתמשים בלוח עם גירים. 

לא ראיתי גירים מכיתה ד’”. 
לס אחד  עשתה,  שרויזין  רהפרוייקטים 

מסטר, עסקו בבעיות החברתיות בשכונות 
המצוקה של בואנוסראיירס: גשר מעל נהר 
מזוהם, אליו זורמים השפכים של שכונות 
העוני והמפעלים שבסביבה, ומגדל של 80 

קומות. 

סבי כהן )27( התרגשה מההחלטה שקיבלה להצטרף 
לפני  שנייה  ד',  בשנה  הסטודנטים  חילופי  לפרוייקט 
 שהסמסטר הראשון נגמר, אבל די מהר התעשתה ובחר
"Cracowבר בפניה  שהוצגו  האפשרויות  מבין   רה 
Technology University of", בקראקוב שבפולין. 

“מעבר לכל מה שלמדתי, הרגשתי שאני עושה שירות 
למדינת ישראל”, היא אומרת. “יצא לי לעשות הרבה 
הסברה, ופעם אפילו יצא לי להיכנס לוויכוח תרבותי 
עם סטודנט טורקי, ובסופו ניגשה אליי המרצה וטפחה 

לי על השכם”.
את הפרוייקט שלה בחרה סבי לעשות בנושא שימור. 
“קיבלנו מבנה ברובע היהודי, באזור תיירותי, כשסביבו 
מבנים היסטוריים. זה היה מבנה צר מאוד, הכולל קומת 

רמרתף ועוד שתי קומות, והיינו צריכים לשמור על ער
כיו ההיסטוריים ולהתאים אותו לרחוב. בחרתי לתכנן בו 

בוטיק יין, הכולל מסעדה קטנה ואולם לסדנאות יין. 
לצאת  חובה  אדריכלות,  בלימודי  במיוחד  “לדעתי, 

לו שאנחנו  הדברים  את  ולראות  סטודנטים  רלחילופי 
באירופה  מדהימה.  חוויה  זו  עינינו.  במו  עליהם  מדים 
ממש אפשר ללכת ולראות את כל מה ששומעים עליו 

בלימודים”.  
רסטודנטים נוספים צפויים לנסוע השנה לקנזס שבא

רצותרהברית ושוב להאנובר. “לא כל אחד שרוצה יכול 
מותנית  “הבחירה  לוי.  המחלקה  ראש  אומר  לנסוע”, 
הסמסטר  בתום  שישוב  ובהתחייבות  ההישגים  ברמת 

להשלים את לימודיו”.

“אם לא יושמע ההמנון בהפגנות, לא תראו 
שם סטודנטים“,  כך הצהיר יו“ר התאחדות 

־הסטודנטים הארצית ואחד ממנהיגיה הבול
טים של המחאה החברתית, איציק שמולי, מול 

מאות סטודנטים באודיטוריום ראאב.  
שמולי התארח במרכז בר1 בנובמבר, במסגרת 
פרוייקט של בית הספר לתקשורת, שבו יתקיימו 
מדי שבוע מפגשים עם אישי ציבור ותקשורת 

מהמובילים בישראל.
רשמולי סיפר במפגש על ההצלחות של המא

ובק, וסיפר: “חברות מזון מתקשרות אלינ ומור

דיעות על מהלכי צרכניים שהן מובילות”. מצד 
שני, הוא לא טייח את הכישלון של המחאה: “לא 

רהצלחנו לחבר בצורה מספקת את הקהלים השו
נים בחברה. נכשלנו במיוחד עם הציבור הדתיר

לאומי ועם ערביי ישראל”.
רבין היתר נשאל שמולי על הסכסוך המתוק

שר עם דפני ליף, וענה: “יש חילוקי דעות איתה 
םאפילו על דגל המדינה וא יושמע ההמנון בהר

פגנות. ואותי לא תראו מדבר אל ראש הממשלה 
באצבע מונפת או משתמש באולטימטום”.

ריחד עם זה, כשנשאל שמולי על המשך פעו

לות המחאה או התבקש למנות את הפתרונות, 
הוא התחמק מתשובות.

הדוכן  על  התייצב  מכן  לאחר  שבוע 
רבאודיטוריום שר ההסברה יולי אדלשטיין, שבי

עממית”. לדבריו,  “דיפלומטיה  על  לדבר  קש 
כוח הסברה עצום מצוי בידיהם של הסטודנטים:  
“הרבה תלוי בכם. אם כל אזרח יחשיב את עצמו 
אפילו  או  לחו”ל  בנסיעותיו  שגריר  של  לסוג 
ברשת, ויספר על הדברים החיוביים ולא רק על 

מלחמות, השינוי המיוחל יגיע”.
בני כהן

אני והתא נשנה 
את העולם

תא סטודנטיאלי "ציוני חברתי" 
חדש הוקם במרכז

תא סטודנטיאלי ציוני-חברתי – לביא - קם 
בחודשים האחרונים באריאל, במטרה "להעלות 

־את מודעות הסטודנטים לרעיונות ציוניים וח
־ברתיים ולחזק את מעמדו של המרכז האוניבר

סיטאי כאוניברסיטת מחקר".
באוניברר הפועלת  ארצית,  תנועה  היא  לביא 

סיטאות בכל הארץ – כולל ברראילן, תלראביב, 
חיפה וירושלים - במטרה לעודד מנהיגות צעירה 

איכותית וערכית. 
ידי  על  הוקם  "התא  התא:  יו"ר  פייל,  בנימין 
ערכים  חדורי  סטודנטים  של  מצומצמת  קבוצה 
ומוטיבציה, שראו צורך להביא נושאים יסודיים 

רלמרכז השיח החברתי. ענבל אביטל, בוגרת המ
צעדיו  את  שהחלה  היא  כימיה,  להנדסת  חלקה 
הראשונים של התא בשנה החולפת, וכעת קבוצת 
פעילים של 130 חברים ממשיכים ומרחיבים את 

המעגל". 
לדברי פייל, התא יקיים לאורך השנה פעילויות 
"עם  ובילוי  לגיבוש  הסטודנטים,  לכלל  פתוחות 

ערך מוסף ציוני". 
בני כהן

בית הספר לתקשורת מארח

אדלשטיין. "גם אתם דיפלומטים"שמולי.  "יש חילוקי דעות"
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רבינוביץ' וקלר בהאנובר. "הממשלה הגרמנית משקיעה המון בסטודנטים"

כהן וחברות בקרקוב. "שירות למדינת ישראל"

רויזין וידידה בבואנוס־איירס. "התחברתי עם אנשים מכל העולם"
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900 שקל 
לקרוואן?

 למרות המחאה החברתית של הקיץ האחרון ולמרות הפגנת הסטודנטים אשתקד נגד התייקרות 
המעונות - סטודנטים רבים מתלוננים שיקר מדי לחיות באריאל <<< כמה זה עולה באמת

אילנה שוחט

שוכנת  היא  נכון  פריפריה,  היא  אריאל  נכון, 
מעבר לקו הירוק, זו בהחלט לא תל־אביב – אבל 
סטודטים רבים מתלוננים כי מבחינת מחירי הדיור 

והמזון אריאל ממש קרובה למרכז. 
עוד לא שככו הדי המחאה החברתית ששטפה את 

רהארץ בקיץ, אנחנו עדיין זוכרים את הפגנות הסטו
דנטים באריאל נגד ייקור המעונות - אבל לר בטוח 

שכל זה לא ממש הועיל. 
רוצים לגור באריאל כדי להתקרב לכיתות ובדרך 
גם להוזיל את יוקר החיים ולאושש קצת את חשבון 
הבנק – קראו את הנתונים בכתבה הבאה ותחליטו אם 

זה משתלם.

ממש זול? רק בקרוואנים
ובכן, קצת נתונים: 

בקרבת המכללה )שכונת מוריה, רמת הגולן, יפה 
נוף(, דירת ארבעה חדרים תעלה לכם 1,300-1,100 
כל  ישלם  ובדירת שני חדרים  שקל לאדם לחודש, 

אחד מהשותפים 1,400-1,250 שקל. 
ככל שמתרחקים מהקמפוס המחירים יורדים )דרך 
הציונות, אורי בראון, דרך עפרון(, ואז דירת ארבעה 
1,050-800 שקל לאדם לחור  חדרים, למשל, עולה

דש, ובדירת שני חדרים ישלם כל דייר 1,100-850 
שקלים. תלוי, כמובן, אם הדירה נמצאת בקרבת מרכז 

קניות, משופצת או מרוהטת. 
למי שלא בחר לגור בעיר, על מנת לחסוך בהוצאות 
או מכל סיבה אחרת, דירת ארבעה שותפים במעונות 
עולה 880 שקל לסטודנט. בשלישייה - 1,200 שקל 

רלחודש )מקבלים כבר חדר לבד(, ודירת סטודיו לס
טודנט סולו – 1,300 שקל לחודש. 

אם אתם קצת פחות מפונקים ומה שחשוב לכם זה 
בעיקר חיי חברה, קרוואן לרביעייה עולה 530 שקל 
לחודש,  900 שקל   - בשלישייה  לחודש.  לסטודנט 

וקרוואן זוגי עולה 620 שקל לחודש.

נעבור לראש העין
סטודנט  מכריז  מטורף",  באריאל  המחיה  "יוקר 
למדעי המחשב שנה ב' שגר באריאל. "יקר פה כמו 
באיזור השרון, בלי התחשבות בעובדות חשובות, כמו 
מחסור ענק בתעסוקה. דמי השכירות פה אבסורדיים, 
לקראת  באים  ששם  לדוגמא,  מבאררשבע,  להבדיל 

הסטודנטים עם מחירים נוחים".
איפה אתה גר?

לא  במעונות  התנאים  כי  בדירה,  לגור  "בחרתי 
מתאימים לי, והמחירים לא משתלמים".

והמחירים ברשתות המזון?
"ב'יש' זול מאוד וב'מגה בעיר' יקר מאוד. הבעיה 

ב'מ קונים  כולם  אז  בקיבינימט,  נמצא  ש'יש'  רהיא 
גה'".

עזרה במ ־הפגנת הסטודנטים בשנה שעברה 
שהו? 

שגרים  הסטודנטים  כל  את  להחתים  צריך  "לא. 
שאם  לעירייה,  ישירות  שיכוון  איום  על  באריאל 
לא יוזילו את מחירי הדירות והסופרים תהיה הגירה 

המונית לראש העין".

אין תחרות
ר"יוקר המחיה באריאל ממש גבוה, כי לעומת מקו

מות אחרים פה אין תחרות בין כמה רשתות, והרשת 
מוטי  אומר  לרעה",  זאת  מנצלת  למכללה  שקרובה 
המחשב.  ומדעי  במתמטיקה  ב'  שנה  סטודנט  עמר, 
"הבעיה היא שאין תחרות גם בתוך המכללה בין מספר 

חברות, מה שגורם למחירים להיות לא סבירים".
למה בחרת לגור במעונות?

"במקור אני ממעלות, כך שלא היתה לי ברירה אלא 
לגור באזור. העדפתי את המעונות, כי רציתי להרגיש 

את חיי החברה. לא בגלל חיסכון".
מה אתה חושב על המחירים ברשתות השיווק?
ר"אין סיבה שסטודנטים ינוצלו כך. רק הכנסת רש

תות נוספות תוריד את המחירים".
הפגנות הסטודנטים אשתקד עזרו במשהו?

"לא. הן נועדו רק להשתיק את האנשים שדורשים 
מהאגודה לדאוג לרווחת הסטודנטים. העובדה שאני 
מוציא בסוף החודש יותר ממה שהייתי אמור מוכיחה 
זאת. הפגנות לא יועילו. צריך למצוא רעיון מקורי 

להפחתת יוקר המחיה פה. אחרת זה רק יעלה".

פריפריה, שטחים
"ממה שהספקתי להכיר, אריאל היא עיר יקרה. לא 
מתחשבים בסטודנטים שאין להם יותר מדי כסף או זמן 
לעבוד", אומרת גילי עמבר, סטודנטית לתקשורת שנה 

ג', שגרה במעונות. 
עמבר: "במגורים ובקפיטריות כאן הרבה יותר יקר 

רבהשוואה למוסדות אחרים בארץ, למרות שזו גם פרי
פריה וגם שטחים". 

למה בחרת לגור במעונות?
"כי הם קרובים מאוד לקמפוס, וזה נוח לי. בנוסף יש 
אווירה סטודנטיאלית שלא הייתי חווה אם הייתי גרה 
בעיר. ואני חוסכת לעצמי את העלויות של נסיעות. 

הכל כאן במרחק הליכה".
מה דעתך על המחירים ברשתות השיווק?

ר"גם אם יש בעיר כמה מקומות זולים, הם לא נמ
צאים לידינו והם פחות נגישים. לעומת זאת, 'מנטה' 

ו'מגה' ממש יקרים".
מה אפשר לעשות?

"לא יזיקו מחאות נוספות".

עדיף לנסוע
"זו לא אטרקציה גדולה לגור באריאל, ואין סיבה 

רשמחירי הדירות כאן יהיו כמעט כמו בתל-אביב. לד
עתי, זה ניצול", אומר דניאל גיטמן, סטודנט שנה ג' 

לתקשורת המתגורר בתל-אביב.
למה בחרת לגור בתל-אביב? 

לה  לעזור  רוצה  ואני  בתל-אביב,  שלי  "המשפחה 
ולהיות קרוב אליה".

כמה אתה מוציא בחודש על נסיעות?
"בסביבות 800 שקל. אבל אין לי ברירה. העבודה 
והחיים שלי במרכז, ואני מעדיף להישאר שם ולנסוע 
בשביל  במעונות  לגור  אולי  רוצה  הייתי  ללימודים. 

להיות עם כולם, אבל זה לא משתלם".
מה דעתך על המחירים בקפיטריות?

"זאת פשוט גניבה לאור יום. על סנדוויץ' שאני קונה 
בעבודה בשבעה שקלים, באריאל אני משלם 15".
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 7.5 שקלים
לנסטי?

מבדיקת מחירי הקפיטריות בשמונה מוסדות אקדמיים בארץ עולה שמצבנו לא הכי נורא <<< אגב, את 
המחירים הגבוהים ביותר דורשים באוניברסיטת תל־אביב, והכי מעט משלמים באוניברסיטת בן־גוריון

דודי אקשטיין

־חשבתם שהקפיטריות שלנו יקרות? תחש
בו שוב. מסתבר שיחסית למוסדות אקדמיים 
אחרים, המחירים כאן לא גבוהים, ואפילו די 

נמוכים. 
תלר אבל כשבאוניברסיטת  יחסי,  כמובן  הכל 
אביב אייס קפה גדול נמכר בר13 ש' וכאן בר10, 

אולי אין לנו על מה לבכות. 
רבסקר של "הידיעות של אריאלה" נבדקו שמו

שגם  מוכיחים  והממצאים  בסיסיים,  מוצרים  נה 
בקפיטריות יש מרכז ופריפריה. אוניברסיטת תלר
אביב, כאמור, הכי יקרה, ואילו הזולה ביותר היא 

אוניברסיטת בןרגוריון בבאררשבע. 
ואיפה המרכז האוניברסיטאי באריאל? במקום 
השישי המכובד, כשמתחתיו נמצאים רק המרכז 

רהביןרתחומי הרצליה )עניין שבמוסד ששכר הלי
מוד בו הוא הכי גבוה - הקפיטריות מאוד זולות(, 

ואוניברסיטת בןרגוריון. 
הבדלי המחירים, לרוב, לא היו גדולים, אבל 
גדולים  היו  הפערים  שבהם  מוצרים  גם  מצאנו 
מאוד. כך, לדוגמא, סנדוויץ' חביתה נמכר בבארר
מפי  יותר  בר14.  ובתלראביב  ש',  בר6.80  שבע 

שניים.
אבל בואו נחזור לאריאל, וכפי שתוכלו להיווכח 

בטבלה, המחירים כאן סבירים יחסית.

וקונה  בשבוע,  ימים  שלושה  שלומד  סטודנט 
170 שקר  בכל יום רק קפה ומאפה, מוציא עליהם

לים. מי שמתפנק בבוקר, ולא רוצה להכין לעצמו 
סנדוויץ' או לסחוב קופסת פלסטיק עם מה שאמא 

בישלה לו בשבת, יבזבז כמובן הרבה יותר. 
 מרגישים שעל הכיס שלכם זה ?

לחסוך  להצליח  שכדי  להבין,  חייב  "סטודנט 
את  להגביל  חייב  הוא  הלימודים,  בזמן  משהו 

עצמו בקניית מוצרים בקפיטריה", אומר היועץ 
הפיננסי מוטי כץ. "השיטה היא להביא סנדוויץ' 

רובקבוק שתייה מהבית, כדי לא להגיע בכלל לק
פיטריה ולא להתפתות לקנות".

תגובת המרכז: "יש מוצרי יסוד, כגון קפה, 
שנמצאים  וכדומה,  סנדוויצ'ים  מינרליים,  מים 
בפיקוח של ההנהלה ואגודת הסטודנטים. מעבר 

בקפיט המחירים  את  קובע  אינו  המרכז  רלכך, 

ריות, אלא כללי השוק התחרותי.
"אם סטודנטים מעוניינים בשינוי מחירים של 
מוצרים שאינם בפיקוח, הדרך הטובה ביותר היא 

לפנות למפעילים. 
כבר  צרכנים  שחרם  הרי  יעבוד,  לא  זה  "אם 
הוכיח את יכולתו מול 'שטראוס' וענקיות מזון 

ראחרות, ואין סיבה שהוא לא יפעל בקרב הסטו
דנטים שלנו".   

 קרואסון אייס קפהקפהקולהמארסבורקס גבינהנסטי
שוקולד

סנדוויץ 
חביתה

6.587.55.85.713814ת"א
756571256.8ב"ש

7.56555.71097בין-תחומי
6.5865.5610613אפקה
7765610812י-ם

7.576571079אריאל
 מכללה 
7.510658101210למנהל

674.94.5710814בר-אילן

דופו פסטה בר. זה רק נראה יקר | צילומים: דודי אקשטיין

הקפיטריה בקמפוס העליון. "השיטה היא להביא אוכל מהבית"

בר קפה בבניין 52. כוס קפה ב־7 שקלים

מקרא טבלה: כחול – הכי זול אדום  - הכי יקר

המעונות "המפוארים".  1,300 ש' אם אתה רוצה לגור לבד | צילומים:  אילנה שוחט

הקרוואנים. שווה 620 שקל בזוג?

אריאל. ככל שמתרחקים מהקמפוס, המחירים יורדים
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 במקום לגור אצל ההורים, במעונות או בדירה שכורה החליטו
 25 סטודנטים לחיות אי־שם ביישוב קטן על ראש הר <<<
התנאי לקבלה: תרומה לקהילה <<< התמורה: מילגה ושכר דירה 
 סימלי <<< כפר הסטודנטים מגדלים: ציונות נוסח
המאה ה־21 או פטנט לקבל מילגה בקלות? 

המיקום הגיאוגרפי המאיים, לדברי חברי הקהילה 
לא שוררת בכפר תחושת פחד. ששון: "אין הרבה 
הבדל בין מגורים באריאל או כאן. מגדלים נמצאת 

רבע שעה נסיעה מאריאל. 
"היו אנשים שחששו אם להגיע בכלל ללמוד 
באזור הזה, אבל כשאתה חי כאן, אתה מבין שרוב 
לטוב  מידה,  באותה  בטוחים  בישראל  המקומות 

ולרע".
גם דוידי לא מוטרד מהמיקום. "אני לא חושש, 
כי אני נמצא פה קודם כל ממניע אידיאולוגי. אני 
שמנסים  כפי  אותו  ולטפח  בשומרון  לגור  רוצה 

רלטפח את הנגב ואת הגליל, ובצעדים קטנים וב
טוחים אנחנו עושים זאת". 

מריבות בין דתיים לחילונים אין. אז יש לפחות 
ויכוחים פוליטיים?

ששון: "מה שחשוב בעינינו הוא שלאנשים תהיה 
כלשהי.  פוליטית  או  חינוכיתרחברתית  אג'נדה 
שתהיה להם עמדה. שיהיה להם רצון לשנות. ממש 
אדם  הפוליטית  המפה  של  צד  מאיזה  חשוב  לא 
סטודנטים  לומדים  שבאריאל  כמו  בדיוק  מגיע, 
בעלי שלל עמדות פוליטיות, אף על פי שהמקום 

נמצא מעבר לקו הירוק. 
"יחד עם זה, דיונים בכל נושא מהותי, כמו גם 
על פוליטיקה, מתקבלים בברכה כמו בכל מקום 

דמוקרטי". 
דּבורה אדג'ה, 19, היא דיירת ותיקה בכפר. היא 
גם זו שציירה את הדיוקנאות של עמיתיה התלויים 
על הקיר. "גדלתי בצרפת עד גיל 13, ואז עליתי 
ארצה וגרתי בנתניה", היא מספרת. היא לומדת 
הנדסת תעשייה וניהול, ואפילו קיבלה לאחרונה 

"מצטיינת דיקן". 
ר"לפני שהגעתי לכאן, כל החברים שלי היו צרפ

תים ודיברתי רק צרפתית", היא מספרת במבטא... 
צרפתי. "כשבאתי בשנה שעברה לכפר, הכרתי פה 
המון חברים צברים, וגם העברית שלי השתפרה 

מאוד".
לעומתה, דקלה אדרי, במקור מאשדוד, עברה רק 
30, לומדת שנה ראר  לאחרונה למגדלים. אדרי,

שונה ביולוגיה מולקולרית במסלול רפואה. "אני 
מרגישה פה כמו במשפחה גדולה", היא מחייכת. 
בתור  אבל  מינוסים,  לפעמים  יש  במשפחה  "גם 
וגרה בערים רבות בארץ,  בחורה שעברה הרבה, 
כמו אילת, פתחרתקווה וירושלים, מצאתי דווקא 

פה את השקט שלי, ואין כמו הנוף במקום הזה".
ספרו על ההתנדבויות שלכם?

אדג'ה: "בשנה החולפת עבדתי עם ילדי היישוב. 
יש במגדלים מין מתנ"ס, והעברנו להם שם חוגי 
חיים  להם  עשינו  פעילויות.  מיני  כל  עם  יצירה 

משוגעים. גם אני נהניתי מאוד, ולכן נשארתי".
דוידי: "אני התנדבתי ביקיר, בהכנת בני נוער 
לבגרויות. מדובר בנערים שהיו מועמדים לנשור 

רמהלימודים, ובסופו של דבר, הרבה בזכותנו ובעי
קר בזכות עצמם, כמעט כולם עברו את הבחינות 

בצורה יפה".
עם כל הכבוד לסיפוק הגדול מהעזרה לקהילה - 

למה לגור במקום מרוחק עם אקלים לא פשוט?
של  פתוח  יום  היה  במכינה  "כשלמדתי  אדרי: 
המרכז, והיה שם גם דוכן של הכפר. יהודית בןר

על  ההווי,  על  לנו  סיפרה  ותיקה,  תושבת  הלל, 
ואיך  הנוחים  המגורים  על  המיוחדות,  השבתות 
שהכל משתלב יחד עם ההתנדבות והלימודים - 

והשתכנעתי". 
ההת במדעי  ג'  שנה  סטודנטים  היא  רבן-הלל 

נהגות. "בשנה א' עדיין גרתי עם ההורים בקרני 
רשומרון", היא מספרת, "אבל בשנה שעברה, כש

נפתח הכפר, חברה טובה שלי נרשמה ואני הגעתי 
בעקבותיה כעבור חודשיים".

ציונות לא קונים במכולת
ובעיקר  פשוט,  אינו  היומיום  האחווה,  למרות 
הבידוד מהעולם החיצון. אין חנויות, החורף קשה 
במיוחד, ותחבורה ציבורית אינה זמינה. במציאות 

רשבה לרוב הסטודנטים אין רכב צמוד, מדובר בה
תמודדות לא פשוטה. 

ראיך מתמודדים עם הריחוק הגיאוגרפי, תחבו

רה ציבורית דלילה והעובדה שאין ביישוב אפילו 
מכולת?

רדוידי: "כשרוצים לצאת מפה, הכל אפשרי. הח
ברה שלי גרה בירושלים, וכשאני באמת רוצה, אני 

מוצא דרכים להגיע עד אליה".
בעזרת  הקשיים  על  לגשר  "אפשר  אדרי: 

רהאווירה המשפחתית. הרעיון הוא להפוך את המ
קום לבית".

ששון: "להסתדר במקום שאין בו מכולת זה סוג 
נמצא  שאני  התחושה  את  שמחזקת  הקרבה,  של 
במקום שאחרים אולי לא היו מוכנים לגור. יש בזה 
גם את הרצון לשנות ואת האמונה שבעוד כמה 

רשנים יקומו פה מכולת, מרפאה ועוד מתקנים צי
בוריים. 

"זה מאתגר שאין פיצוציה שפתוחה 24 שעות 
לעשות  ופשוט  לשרוד  ניתן  אבל  לבית,  מתחת 

רקניות קצת יותר מחושבות באריאל". ככה גם חו
סכים".

במהלך  כאן  להגשים  שתרצו  חלומות  יש 
השנה?

לעצמי  שהצבתי  הראשונה  "המטרה  פיטוסי: 
היא להקים לול תרנגולות. כך אני מתכוון להפיח 

קצת חיים בשממה".
ראדרי: "יש פרוייקט שהגיתי, ואני שואפת לה

גשים עם ילדי היישוב. אני קוראת לו 'אל עצמי'. 
נבכי  את  להבין  ינסו  הנוער  בני  הזאת  במסגרת 
הסביבה,  עם  היחסים שלהם  מערכת  ואת  נפשם 
באופן כזה שלא מתקיים במערכת החינוך. המטרה 
היא שהתלמידים ירכשו כלים שבאמצעותם יוכלו 

לחקור את עצמם".
אה, שכחנו רק דבר אחד קטן.

להיות שבאתם  יכול  אותם,  אני שואל  תגידו, 
לגור פה לא כל כך בגלל האידיאולוגיה והעזרה 

לזולת, אלא מפני שמקבלים כאן מילגה.
החברים מחליפים מבטים מחוייכים. "אין ספק 

רשהמילגה נותנת לנו ראש שקט ללימודים", מס
רבירה בןרהלל, "אבל אני תמיד חיפשתי לתת מעצ

מי, וההתנדבות בהחלט נותנת הרגשה טובה". 

יאללה 
חיים בכפר 

כ
פרי סטודנטים הפכו כבר לתופעה בכל רחבי 
הארץ, ולפני שנה היא הגיעה גם לאריאל. או 
ליתר דיוק: ליישוב מגדלים, אי שם מזרחית 

לאריאל, אחרי שכביש 5 כבר נגמר.
לכאורה, מי ירצה לגור בכפר הזה. על ראש 
בו רק  ביישוב שחיות  הר שגובהו 800 מטר, 

100 נפשות ואוטובוס מגיע אליו רק בכל כמה שעות. 
הס לעשרות  מיונים  נערכו  השנה  בתחילת  זאת,  רובכל 

 25 רק  מתוכם  ונבחרו  לכפר,  להצטרף  שביקשו  טודנטים 
מאושרים.

שהקריטריון העיקרי לבחירה היה נכונות לתרום לקהילה 
- וזה יכול להיות בכל תחום: יודע לנגן? תקבל במה פתוחה 
ועזרה לארגן מופעים. אוהב עבודת כפיים? יש לך אפשרות  

להקים מבנים ולטפח גינות. 
רכל אחד והכישרונות, הרצונות והחלומות שלו. כך, הם מא

מינים, כולם יכירו זה את זה לעומק, ירצו אולי להמשיך לגור 
ביחד גם בעתיד, וגם יסייעו בפיתוחו של היישוב.

רויש גם בונוס: הסטודנטים שחיים בכפר זוכים להוזלה מש
מעותית בשכר הלימוד, ומשלמים שכר דירה סימלי בלבד. 

ר"תוכנית כמו כפר הסטודנטים מומלצת לכל אדם שמר
גיש שהוא רוצה לחיות בחברה קרובה וחמה", אומרת מנהלת 
הכפר ורד ששון. "זה מתאים למי שאינם פוחדים מקצת קושי 

ואתגר, ואינם מחפשים את הנוחות בכל דבר. 
"המטרה היא להעביר את הימים לא רק בלימודים, אלא 
עם ערך מוסף: ליישם את הכישרונות, לעבוד קשה ולהיות 
חלק ממשהו גדול יותר מאשר אנחנו עצמנו - לקדם יישובים, 

לעזור בחינוך ולחתור לחיי שכנות קרובים וחזקים".

כשהכפור שובר שיאים
במבט ראשון המקום נראה שכוח אל ונטוש. באוטובוס 
בקו 161 יושבים חמישה אנשים, כולל הנהג ואני, והשיחה 
היא על מזג האוויר. אגב, אם חשבתם שבאריאל קר, חשבו 

ראת מסלולכם מחדש, כי הקור במגדלים מגיע לשיאים חד
שים.

ראני מתמקם  במועדון - חדר בסגנון צבאי עם מטבחון וס

לון, כולל מחשב, טלוויזיה וממיר של יס. על הקיר תלויים 
דיוקנאותיהם של הסטודנטים תושבי הכפר, מצויירים בדיוק 
מפתיע. למעלה נמצא חדר הישיבות, בו מתקבלות החלטות 

כמו איפה כל סטודנט יתנדב.
מדובר בעיקר בעבודה עם ילדים ונוער ברחבי השומרון, 
ובמגדלים בפרט: מסייעים בלמידה לבגרויות, מפעילים בתי 
נוער, מעבירים חוגי מוזיקה, ספורט, אמנות וסיור, מדריכים 
בתוכניות הכנה לצה"ל, תוכניות הכנה כלכלית לחיים כבוגר, 
מנהיגות צעירה ועוד. יש גם כאלה שמתנדבים בבית הזיכרון 

לשואה באריאל.
ר"בתוך מגדלים ההתנדבויות מקיפות את כל הגילאים, מי

לדים קטנים ועד קשישים שצריכים עזרה בבית או זקוקים 
לחברה", מספרת ששון. "כל מטרה טובה שיש מי שיאייש 

אותה - נשקלת אצלנו בחיוב".
איתי פיטוסי, 25, במקור מחדרה, החל את לימודיו בכימיה 
ביולוגית רק השנה. "שמעתי על המקום דרך חבר שגר פה 
נוער,  וממש התלהב", הוא מספר. "אני מתחבר מאוד לבני 

ומחכה כבר בקוצר רוח להיפגש עם הנערים בישוב".
למה לא לגור בנוחיות בעיר?

"התנאים שלנו בכפר דווקא נוחים. יש אחלה דירות, ואני 
מרגיש שהשילוב של לימודים עם התנדבות הולך להצליח".

20 דירות, בנות שלושה וארבעה חדרים, עומדות לרשות 
אפילו  ויש  בשלישיות.  או  בזוגות  בהן  שגרים  המתנדבים, 
מגורים משותפים לשני המינים. "בדיוק חצי מהכפר הם בנים 
והחצי השני בנות, והדינמיקה מעולה", אומרת ששון. "גם 
היחסים בין הדתיים לחילונים מצויינים. מקבלים אחד את 
רהשני, ומתחשבים במקומות שיש צורך - כמו ארוחות משות

פות כשרות ושבת בניחוח יהודי. 
"יחד עם זאת, כל אחד באמונתו יחיה, ואין התערבות של 

הכפר באופן שבו היחיד מנהל את חייו בתחום הדת".
ריאיר דוידי, סטודנט שנה ב' להנדסה אזרחית משתתף בפ

רוייקט זו השנה השנייה. "הגעתי לכאן בתור הדתי הראשון", 
הוא נזכר, "ואחריי הצטרפו עוד ארבעה. עד אז היו פה רק 

חילונים. אני יכול להעיד שהשילוב ממש מוצלח".

למה לי פוליטיקה עכשיו?
מגדלים ממוקם בין כפר תפוח למעלה אפרים, אך למרות 

בני כהן

יאיר: "התנדבתי בשנה 
שעברה בהכנת בני נוער 

לבגרויות. מדובר בנערים שהיו 
מועמדים לנשור מהלימודים, 

ובסופו של דבר, הרבה בזכותנו 
ובעיקר בזכות עצמם, כמעט 

 כולם עברו את הבחינות 
בצורה יפה"

ורד: "תוכנית כמו כפר 
הסטודנטים מומלצת לכל 

 אדם שמרגיש שהוא 
 רוצה לחיות בחברה קרובה.

 זה מתאים למי שאינם 
פוחדים מקצת קושי ואתגר, 
ואינם מחפשים את הנוחות 

בכל דבר"

דקלה: "אני מרגישה פה 
כמו במשפחה גדולה. 

בתור בחורה שעברה הרבה, 
וגרה בערים רבות בארץ, כמו 
אילת, פתח־תקווה וירושלים, 

 מצאתי דווקא פה את
 השקט שלי, ואין כמו 

הנוף במקום הזה"

יהודית: "אין ספק 
 שהמילגה נותנת לנו 
 ראש שקט ללימודים, אבל

אני תמיד חיפשתי לתת 
מעצמי, וההתנדבות בהחלט 

נותנת הרגשה טובה"

הכניסה לכפר. ציונות במאה ה־21 או מילגה בהישג יד  | צילומים:  דני כהן

דיקלה אדרי. "פרוייקט אל עצמי"

דירה בכפר. מי צריך קרוואן באריאל?

"הרעיון הוא להפוך את המקום לבית"הערסל ליד המועדון. בתכנון: פאב | צילומים: אורי ברגד
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 צע צבאי באישון לילה הרסו בו שלושה מבני קבע. 
כמובן, שהשכנים מרמת מגרון עשו הכל כדי לסכל 

ראת הריסת הבתים, אבל ידם היתה קצרה מכדי לע
צור את כוחות הצבא והמשטרה.

רמת מגרון היא גבעה חשופה, שהרוחות נושבות 
בה מכל מקום. האיזור עבר הרבה פינויים, והעדות 
לכך היא שאריות המבנים הפזורות ברחביה. אבל 

רבני הנוער על הגבעה לא מרימים דגל הלבן. מב
חינתם, המאבק כאן הוא הרבה יותר מאשר על עוד 
חתיכת שטח. הם רוצים להיות בכל מקום בארץ. זה 

עדיין לא קורה, כי אין מספיק אנשים.
רלנערים ולנערות בגבעה דעות מוצקות. הם הח
רליטו להתנתק מדניאלה וייס, שתמכה בהם מתחי

לת דרכם ועזרה להם בהקמת הגבעה. הפריע להם 
שהיא מקבלת החלטות מבלי להתייעץ איתם, והם 
הגיעו למסקנה שלא הגיוני שמי שיקבע את רוח 

הדברים הוא לא זה שנמצא בשטח.
כללי הצניעות ברמת מגרון אינם פשרנים בכלל: 
חיים במבנים נפרדים, במרחק רב  והבנות  הבנים 
אלה מאלה. הבנות אפילו לא יודעות את השמות 
שום  ביניהם  אין  ולמעשה  שכניהן,  של  הפרטיים 
קשר. רק בזמנים חריגים, כשיש צורך בבנים, ישנם 
מקשר ומקשרת, שנבחרו בקפידה ותפקידם לתאם 

בין שני המחנות בעזרת SMSים. 
רנזרי אומרת שהיא לא רוצה חבר. רק כשהיא תח

ליט להתחתן, היא תתחיל לצאת עם גברים. אבל 
אך ורק למען המטרה הזו.

רהחיים בגבעה אינם פשוטים, ולא כל אחד מסו

גל לשרוד את התנאים שבהם הילדים האלה חיים. 
)הקרוב ביותר הוא הכפר  מסביבם כפרים ערבים 
מוחמס כחצי שעה הליכה מהמאחז(, הקור מקפיא 
עצמות וחודר לכל פינה בגוף. אין חשמל ואין מים. 
בלילות ישנים עם הרבה שמיכות, וכשצריכים מים, 

ריורדים בטרמפים לתחנת הדלק בכוכב יעקב, מע
מיסים בקבוקים בתוך תיק ועושים את כל הדרך 

חזרה עם משקל כבד על הגב. 
רבלילות הצבא לא שומר עליהם, והתאורה היחי

דה שיש כאן באה מהפלאפונים. לבנות זה לא כל 
רכך מפריע. הן טוענות שההגנה הכי טובה היא הר
רתעה: "ערבים מפחדים לעלות לפה, כי בפעם האח

רונה הם יצאו מפה עם מסוקים, שפינו אותם לבית 
חולים. אם הם יבואו לפה שוב, יש לנו גז ואבנים", 

היא מזהירה.
הבנות ישנות בצריף מעץ, שבנו הבנים. אין לו 
דלת, אלא וילון שתלוי בכניסה ולא מונע מהרוחות 
להיכנס. הבנים גם הקימו מטבח מאולתר, אבל הוא 

זכה לביקור של חיילים ושוטרים שהרסו אותו. 
יש כמה מיטות, על הקיר תלויה  בתוך הצריף 
שולחן  מהבית,  להביא  שצריך  ציוד  של  רשימה 
עומד בצד החדר וסביבו כיסא בודד, שאר הכיסאות 
ארון קטן  יש  פזורים ברחבי הצריף. לצד המיטה 
וכמה  תנ"ך  ולצידו  עציץ  עומד  שעליה  ושידה, 

ספרי קודש. 
מתברר שיש עוד חומרי קריאה על הגבעה. בת 
רומן  בכה",  "כשניטשה  קוראת, למשל, את  אחת 
ריאליסטי מאת הפסיכיאטר ארווין יאלום. נזרי לא 

רכל כך בקטע של ספרים. היא מאזינה למוזיקה יש
ראלית ואוהבת במיוחד את דיאנה ועידן עמדי, ואת 

אריק איינשטיין של המגזר - אברהם פריד.
בנוסף לכל הבעיות הלוגיסטיות, הצעירים הללו 
מתמודדים גם עם המשטרה והצבא שבאים לפנות 
אותם ולהרוס את המבנים שעליהם עמלו זמן רב, 
כדי שיוכלו לחיות כאן בתנאים שלא היו מביישים 

חסרי בית בהודו. 
תסלחי לי על השאלה, אבל איפה אתן עושות 

את הצרכים שלכן? 
"כל אחת תופסת לה פינה מבודדת". 

ההורים פוחדים
בתפקיד ראש ממשלת ישראל היתה נזרי רוצה 

רלראות את ברוך מרזל או מיכאל בן ארי. "הם אנ
רשים ישרים, שאהבת עם ישראל זורמת אצלם בעו

רקים, ואלו תכונות חשובות ביותר למנהיג".
גיל הפעילים בגבעות נע בין 13 לשנות העשרים 

המוקדמות. לחלק מהם יש לא מעט עימותים עם 
ההורים. גם אם הם לא מתנגדים למאבק שמנהלים 
ילדיהם, הם היו מעדיפים שמישהו אחר יעשה את 

העבודה השחורה. 
כבר קרה שהורים הגיעו לגבעה ודרשו מהילד 
הגיעה  לא  אומנם  נזרי  למכונית.  איתם  לעלות 
למצב הזה, אבל גם הוריה מעדיפים שהיא לא תהיה 

שם, הם מטילים עליה סנקציות, בעיקר בכסף. 
 "ההורים שלי פוחדים", מספרת חברה של נזרי. 
יפתחו  לפה, שלא  אותם  לא מביאה  בכוונה  "אני 

רסיוטים. אח שלי היה פה ושיכנע אותם שזה מסו
כן".

למה הגעת הנה?
"זה בא גם מהבית, אבל הגישה ללכת בכוח נגד 

רהמדינה באה מדיונים שהתפתחו באינטרנט, והח
לטתי שאני רוצה ללכת בדרך הזאת".

בעיקר  מגיע  הגבעות  שנוער  חושבים  רבים 
ביניהם  אך מתברר שיש  ושומרון,  יהודה  מאיזור 
פתחרתקווה,  רמתרגן,  הארץ:  רחבי  מכל  פעילים 

אפילו מהצפון. 
נזרי, שהגיעה מירושלים, סיימה בשנה שעברה 
את לימודיה באולפנת מעלה לבונה הסמוכה לרמת 
מגרון. היא נעדרה רבות מהאולפנה, ובילתה את 
רוב זמנה בגבעה. זהו גורם נוסף למתיחות בינה לבין 

הוריה, שרצו שתקדיש זמן רב יותר ללימודים. 
מלאה  בגרות  סיימה  היא  ההפרעות,  למרות 
והשנה היא התחילה שירות לאומי בבית ספר יסודי 
בכוכב יעקב. מבחינתה, אין בעיה לעשות דברים 
למען המדינה, כמו שירות לאומי, כי זה שהממשלה 

טועה בדרך, לא אומר שאי אפשר לתרום. 
שירות  עושות  בגבעות  הבנות  רוב  לטענתה, 
לאומי או תורמות במסגרת אחרת. חלק מהבנים לא 

ריכולים לשרת בצבא, כיוון שיש להם תיקים במש
טרה, וחלקם גם לא מעוניינים להתגייס, כי אינם 

מאמינים במה שצה"ל מייצג. 

18 שנים, 29 מעצרים 
נזרי מכירה טוב מאוד את המשטרה, היא כבר 
הספיקה להיעצר הרבה פעמים בחייה הקצרים. 29 

פעמים ליתר דיוק. 
כשאני שואל אותה כמה תיקים יש לה? היא עונה 

רבחיוך שהיא לא זוכרת, אבל הרבה, חלקם על גר
פיטי, חלק על צעדות לא מאושרות ואף עימותים 

לא נעימים עם ערבים, המשטרה והצבא. 
לטענתה, המשטרה והשב"כ מנסים לשבור את 
היהודית  "המחלקה  יצליחו.  לא  הם  אבל  רוחם, 
נזרי.  אומרת  הנכון",  למקום  מופנית  לא  בשב"כ 

ר"במקום להתעסק עם שמאלנים, ששונאים את המ
דינה, הם מתעסקים בנו, שאנחנו בעד המדינה ובעד 

ההתיישבות. 
"אני לא יודעת למה השב"כ מתעסק בזה, הוא 
אמור להתעסק בטרור לא בשטח צבאי סגור. אנחנו 

רגם יודעים שהם עוקבים אחרינו, יש ציתותים לפ
לאפונים שלנו והם בודקים איפה אנחנו. הם עוצרים 

אותנו לפי דברים שהם שומעים בטלפון. 
"היו בחורים שהתקשרו ואמרו לי: עשינו כך וכך 

רוהשארנו את הספריי שלך במקום מסויים. כשהג
ענו לקחת אותו, כבר לא היה שם ספריי.

"השוטרים מרביצים לנו, מקללים אותנו ומנסים 
להשפיל אותנו", היא אומרת. 

המשטרה  לתחנת  נלקחה  היא  הפינויים  באחד 
בשער בנימין. לטענתה, זה היה ביקור לא סימפטי 
במיוחד, "לפני חודש וחצי עצרו אותנו בפינוי, היינו 
ארבע בנות, ואני ישבתי ושרקתי. השוטר, יוסי בן 

הרוש, ביקש ממני לשתוק. כשהמשכתי הוא נתן 
לי סטירה, העיף לי את המשקפיים והתחיל לרדת 

לי דם. 
הגיע  אז  לצרוח.  והתחלתי  אזיקים  עם  "הייתי 
יס"מניק והתחיל לבעוט בי. השוטר הכחיש וטען 
שרק הוריד לי את היד. אבל המג"בניקים ראו את 

הכל. 
"לא הגשתי תלונה, כי כשהגשתי בעבר רק שלחו 
לי מכתב שסגרו את התיק. אני מרגישה שאין לי 

טעם להתלונן".
בתגובה מסרה המשטרה: "משטרת מחוז ש"י 
החשודה.  של  תקיפתה  בדבר  הטענה  את  דוחה 
בניגוד לאמור, הטיפול בה נעשה באופן מקצועי 

ועל פי כללי האתיקה הנדרשים. 
עם  יחד  שהותה,  בזמן  כי  נציין  מכך  "יתרה 

רחשודות נוספות בתחנה, הן גילו התנהגות פרו
עה, השחיתו ציוד וגרמו נזק רב. בניסיון למנוע 
מהחשודה להתפרע, היא התנגדה, משכה את ידה 

ופגעה בעצמה.
בגין  החשודות  לחקירת  בנוסף  זאת,  "לאור 
הפרת צו שטח צבאי סגור, הן נחקרו בגין גרימת 

נזק ופגיעה ברכוש".

מועצת יש"ע היטעתה אותנו
הרבה אנשים לא מסכימים עם אופן הפעילות 

־שלכם, וזה גורם לפילוג ושנאה. את בטוחה שח
תיכת אדמה שווה את זה?

"אני חושבת שרוב העם דווקא בעד התיישבות 
אי  הערבים.  את  לגרש  ורוצה  ישראל,  ארץ  בכל 
אפשר לשתוק על זה שפוגעים ביהודים. אבל גם 
אלה שלא מסכימים איתי אני רוצה להגן עליהם, כי 

הם יהודים. זה מה שהתורה אומרת". 
את הכסף לפעילות הם משיגים בעזרת דוכנים 
בירושלים  פעם  מדי  מקימים  שהם  כספים  לגיוס 
ובחברון, ועל ידי התרמות מדלת לדלת ביישובים 
מגבעתיים,  חילוני  בחור  יש  בנוסף,  הסמוכים. 
שתומך במאבק שלהם למען ארץ ישראל השלמה, 

ומספק להם מיטות, מזרונים שמיכות ועוד.
איך מודיעים לכם על פינוי?

בדרך  מגיעים.  ואנחנו   ,smsבר לנו  "מודיעים 
כלל זה בהפתעה, ואז רק מי שיכול מגיע. אם יש 

רחשש פינוי, כולם מגיעים ערב קודם וישנים במ
קום".

ואיך אתם פועלים בכדי למנוע את הפינויים?
ר"כל אחד עושה מה שהוא חושב לנכון. אנחנו נל
רחמים על הבית. אני נכנסת לבית ומתיישבת בפ

נים, היס"מניק מנסה למשוך אותי, ואני לא נותנת 
לו. הוא מוציא אותי, ואני חוזרת פנימה. או שאני 

עולה על השופל ולא נותנת להם להרוס".
יש כאלה שיחבלו ברכב, למשל?

"זה יכול לקרות".
וכל האמצעים כשרים?

"לא נהרוג שוטרים וחיילים, אבל לחבל בג'יפ 
שבא להרוס את הבית שלך - זה הגיוני".

נוער הגבעות מקבל רוח גבית מהרב דב ליאור, 
לאחד  הנחשב  ארבע,  שבקרית  "ניר"  ישיבת  רב 
הגיע  הוא  הדתית.  בציונות  המובילים  מהרבנים 

רלהתארח במגרון בשבת, וביקר את בני הנוער בג
בעה יחד עם אשתו, עודד אותם ואף העביר להם 
הם  הילכתית,  שאלה  להם  וכשיש  תורה.  שיעור 

מפנים אותה אליו.
־שיניתם את התפיסה שלכם בעקבות ההתנת

קות מגוש קטיף?
"ההתנתקות גרמה לשינוי בדפוסי ההתנהגות. 
'באהבה  היתה  שלנו  הסיסמה  ההתנתקות  בזמן 
יש"ע  מועצת  עוזר.  לא  שזה  הבנו  אחריה  ננצח'. 
הנהיגה את הפעילים בזמן ההתנתקות, והם גם אלה 

שגרמו לנפילה. 
ר"אנחנו רואים את נציגי מועצת יש"ע בתור אנ

שים שהטעו את הציבור, הביאו לכפר מימון אנשים 
ואמרו שתהיה פריצה לגוש, ומלכתחילה הם בכלל 

לא התכוונו לפרוץ".
ולסיום, האם את מאמינה שיכול להיות שלום 

עם הערבים?
הפלסטינים,  עם  לשלום  סיכוי  רואה  לא  "אני 
ואני גם לא רוצה לתת להם שום חלק מארץ ישראל 

בשביל זה. אפילו לא כפר. תבין, 
"אני רוצה שלום, אבל שלא יישארו פה. אם גר 
רוצה לגור פה, אז רק בתנאים של גר תושב, ולא 

בשום דרך אחרת. 
"אבל ערבים כבר פתחו במלחמה, ולכן הם לא 
יכולים להישאר פה. כי הם כבר אויבים של ישראל. 
תמיד יש חשד שהם יגידו שזו הארץ שלהם וינסו 
לכבוש אותה. מה שבטוח, אנחנו נישאר כאן, גם אם 

יפנו והמקום הזה יהיה ברשות פלסטינית".

כ
בת  נזרי  אוריין  על  מסתכל  שאני 
עומדת  מבולבל.  קצת  אני  ה־18, 
מולי נערה שפרח ורדרד מעטר את 

־שערה השחור, פניה מכוסות בשי
־כבה דקה של מייק־אפ, לבושה במ

כנסי ג'ינס. אבל את הג'ינס מכסה 
מעיל  לובשת  אוריין  ומעליהם  חצאית שחורה. 
זית, וצעיף עוטף את צווארה, כדי  ירוק  בצבע 

להגן עליה מפני הקור העז ששולט ב"גבעות". 
אמיתי  בגודל  גבעות  נערת  ורבותיי:  גבירותיי 

ובצבעים טבעיים.
קצת קשה לראות בה דמות מאיימת או פורקת כל 
עול, שלא מצייתת לחוקי המדינה ופוגעת בערבים 

ללא סיבה. אבל אז אנחנו מתחילים לשוחח. 
על  ויילחמו  גאים  יהיו  שיהודים  הזמן  "הגיע 
ששוחטים  אלה  יהיו  "שלא  נזרי,  אומרת  שלהם", 
אותם כל הזמן. אלא יעמדו על שתי רגליים ויילחמו. 

הבא להורגך השכם להורגו. 
"לערבים אין זכות לחיות כאן, כיוון שהם הכריזו 
עלינו מלחמה. כל ערבי הוא בחזקת אויב שלי ושל 

עם ישראל". 
־ומה עם החוק הישראלי, החוק הבינלאומי, הז

כויות שלהם?
"על פי הלכות מלחמה של הרמב"ם, ברגע שעם 
פוגע בנו בארץ, אין לו יותר זכות לחיות פה. זאת 
הארץ שלי, ומי שנמצא כאן, יש לי מלחמה איתו. 

פוגעים  הם  מסכנים,  ולא  תמימים  לא  הערבים 
רביהודים והורסים הכל. זאת מלחמה. אנחנו במלח

מה עם כל הערבים. אם יש ערבי טוב, שילך לחיות 
בארץ ערבית". 

רלדברי נזרי, הכל התחיל בכיתה ח'. "נסעתי לכו
תל לסיבוב שערים, ופתאום נתקלתי בעלון של הרב 
כהנא על הרצפה. הרמתי את זה, כי עניין אותי במה 
בן  איתמר  את  וראיתי  לאינטרנט  נכנסתי  מדובר. 
רגביר וברוך מרזל, בכיתה ט' עברתי לאולפנה והת

חלתי ללכת לצעדות", היא משחזרת.
"הדרך שלי היום זאת התורה של הרב כהנא, הוא 
תמיד טען שישראל צריכה להיות מדינה יהודית, 

רמדינת הלכה. שצריך לגרש מכאן את הערבים, לה
תיישב בארץ ולהילחם על האמת עד הסוף. אהבת 

ישראל גם היא נקודה חשובה אצלו".

רבין רצח יהודים באלטלנה
האחרונים  בחודשים  מרחף  מחיר"  "תג  המושג 

שוב ושוב באוויר. 
ערבות  הוא  מחיר"  "תג  הגבעות,  נוער  פי  על 

רהדדית. בפועל, זוהי אסטרטגיה שלמה שנועדה לי
צור הרתעה. "אנחנו לא עושים זאת כנקמה", אומרת 

ראוריין. "זהו תמרור אזהרה לשלטונות החוק ולער
בים, במטרה למנוע את הדבר הבא. אם בוצע פינוי, 
נהרג  יהודי  אם  חדשה.  גבעה  על  מבנים  מקימים 
בגלל פגיעת אבנים במכוניתו, שורפים שדות של 

ערבים, מכוניות, בתים ומסגדים".

מי האנשים שמבצעים את פעולות תג מחיר?
"כל אחד שמאמין בזה, עושה את זה. אני מאמינה 

בתג מחיר". 
מאמינה ועושה? 

נזרי מצחקקת. "בוא נאמר שגם אם הייתי עושה, 
לא הייתי אומרת לך. אף אחד לא יודע מראש על 

הפעילויות האלו ולא מגלים מי ביצע אותן".
־מה את חושבת על ההשחתה של אנדרטת הזי

כרון ליצחק רבין?
אבל  זה,  את  עושה  הייתי  אם  יודעת  לא  "אני 
אני מאוד מבינה את מי שחילל אותה. רבין רצח 
16 יהודים באלטלנה )ספינה של האצ"ל שבעקבות 

רחילוקי דעות בין נוסעיה לבין הממשלה החלו חי
לופי אש בין חיילי צה"ל לבין אנשי האצ"ל מתוכם 
נהרגו 16 אנשים - א.ב(, והביא נשק למחבלים. אז 
לא כואב לי שמשחיתים לו את האנדרטה. 16 יהודים 
באופן ישיר ועוד אלפים באופן עקיף. הוא רצח אלפי 

יהודים. זה חלק מהמורשת שלו. 
"אני לא חושבת שאם משחררים מחבלים, צריך 
זה לא מפריע לי. אני  להרוס את האנדרטה, אבל 

רמבינה מאיפה מי שעשה את זה הגיע לזה, ומה המ
ניעים שלו, זה לא עניין של ימין ושמאל אלא התורה 

וההלכה".

התאורה - מהפלאפונים 
רנזרי עושה לילות כימים במאחז רמת מגרון, הצ
רמוד ליישוב מגרון שעלה לכותרות לאחרונה. במב

אוריין ברמת מגרון. "חיים במבנים מרוחקים, והבנים לא מכירים את השמות של הבנות   | צילומים:  אורי ברגד

בגבעות 
פגישה מקרית עם משנתו של הרב כהנא הגדירה לאוריין נזרי את מטרתה בחיים: "זאת 
הארץ שלי, ומי שנמצא כאן יש לי מלחמה איתו" <<< כך הגיעה מירושלים לרמת מגרון, 

והפכה לתומכת נלהבת ב"תג מחיר" <<< "זאת לא נקמה, זה תמרור אזהרה לשלטונות 
החוק ולערבים"

היא הלכה

אורי ברגד

הצריף של הנערות מבפנים

חתול	ועכבר	
הרעיון לייצר רצף התיישבותי בין עפרה 

רלביתראל הביא כמה צעירים מהציונות הד
תית להקים את מאחז מגרון באפריל 1999 
60, מרחק 12 ק"מ מירושר  - סמוך לכביש
רלים. בהמשך הצטרפו אליהם מספר משפ

חות, וכיום מונה היישוב 46 משפחות.
רהיישוב עלה לכותרות כשהמדינה החלי

טה להרוס חלק מהמבנים, שנבנו על קרקע 
פלסטינית. תושבי היישוב חתמו על "הסכם 
מגרון", המורה על פינויים מהמקום תמורת 

העברתם ליישוב חלופי.
במחאה על המהלך הקימה חבורת צעירים 
את רמת מגרון על גבעה סמוכה, ומאז הם 
נאבקים בכוחות הביטחון, כאשר המשטרה 
והצבא הורסים פעם אחר פעם את המבנים, 

והם מקימים אותם שוב.

"בלי חשמל ובלי מים". הצריף של הבנות 

"היינו ארבע בנות, 
ואני ישבתי ושרקתי. 

השוטר ביקש ממני לשתוק. 
כשהמשכתי הוא נתן 

לי סטירה, העיף לי את 
המשקפיים והתחיל לרדת 
לי דם. הייתי עם אזיקים 

והתחלתי לצרוח. אז הגיע 
יס"מניק והתחיל לבעוט בי"

"אני לא חושבת שאם 
משחררים מחבלים, צריך 

להרוס את האנדרטה, של 
רבין, אבל זה לא מפריע לי. 

אני מבינה מאיפה מי שעשה 
 את זה הגיע לזה. זה לא 

עניין של ימין ושמאל אלא 
התורה וההלכה"

"כל אחד שמאמין בתג 
מחיר עושה את זה. אני 

מאמינה". 
מאמינה ועושה? 

"בוא נאמר שגם אם הייתי 
עושה, לא הייתי אומרת לך. 
אף אחד לא יודע מראש על 

הפעילויות האלו ולא מגלים 
מי ביצע אותן"
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שכולו נשים. רבים מכם בטח יגידו "מגניב", אבל מה תעשו בהפסקת 
הסיגריה? תצטרפו לשיחה המרתקת על המבצע של שתי חזיות בר

100 שקל? מה תעשו אם ראיתם אתמול משחק מטורף של ברצלונה, 
אתם מתים לדבר על זה עם מישהו - ופשוט אין עם מי?

ואתן בנות, תחשבו שחבורת בנים סביבכן מדברת על הגול שמסי 
הבקיע אמש ועל איזה מחשוף היה להיא במסיבה.  איפה אתן שמות 

את עצמכן?
"ברור שאני מצטרפת!", אומרת זוהר. "אני ממש נהנית. זה מצחיק 
אותי. יום אחד הבנים טענו שאין ענף ספורט שבו בנות יותר טובות 
מבנים חוץ משחייה צורנית. מפה לשם זה התגלגל לכך שמישהו אמר 
שבנות גם מנקות את הבית יותר טוב. אני לא נפגעת מהדברים האלה. 

זה עובר לידי".
־בנים אוהבים לדבר על הצבא, מילואים. את מצטרפת לשי

חות?
"לא יוצא לי לדבר על הצבא יותר מדי, כי התפקיד שלי היה חסוי. 

ראני יכולה לספר שהתחלתי בתור תצפיתנית בגבול עזה, ומשם יצא
תי לקצונה והייתי קצינת מודיעין של גדוד בתותחנים. אני עושה כל 

שנה מילואים, בתפקיד שאני לא יכולה לדבר עליו. 
"הבנים מדברים פחות ממה שחשבתי על ענייני צבא. יותר מעניין 

אותם בנות, וכמובן כדורגל. המון כדורגל".
־מתייעצים איתך בעניינים שבינו לבינה? איך להתחיל עם מי

שהי, מה להגיד, מה להביא?
 "לפעמים. וזה מדהים, אני לומדת כאן המון. השיחות שיש בין בנים 
בקטע הרומנטי - זה הזוי כמה שהם פתוחים אחד עם השני. אני רק 

חושבת אם גם הדייטים שלי מדברים עליי ככה".
איך זה לצאת עם בחורה חולת כדורגל?

"אני לא אוהבת להגיד ישר שאני עובדת בלראות כדורגל, כדי 

שהבחור לא יקבל את הרושם שאני איזו בתרבן כזאת. אבל בשלב 
כלשהו מגיעה השאלה: 'אז מה, את יושבת בעבודה ורואה כדורגל?'. 
אלא שאז יש בעיה. אני לא רוצה להוציא אותו קטן ולהביך אותו בזה 
שאני כאילו נכנסת למגרש שלו. זה עלול לגרום לו להרגיש חוסר 

ביטחון לידי.
ר "אני לא רוצה להיות אחוקית. שלא ירגיש שיש כאן חילופי תפ

קידים. לא רוצה שהוא יגיד לי 'בואי נראה אצלי משחק'. אני רוצה 
לצאת בקטע רומנטי. הוא צריך להיות גבר, עם כל מה שכרוך בכך 

- אם זה לשלם בסוף הדייט או ללוות אותי לאוטו.
"אז אם אני מצליחה לדחוף את עניין הכדורגל לצד, זה עובד די 

רטוב. הבעיה היא שלפעמים בחורים לוקחים אותי, שלא במודע, למקו
מות שמשדרים משחקים, ואני בוהה בטלוויזיה ולא מצליחה להתרכז 

בבחור".

יוצא לך להתייעץ עם החברים בעבודה בענייני בנים?
"עדיין לא יצא לי, אבל זה דווקא נראה לי כיף. בכלל, בעבודה רק 
עם בנים הכל הרבה יותר זורם. אין את הרכילויות של הבנות, אין את 

החפירות שלהן והריבים השטותיים".
נשמע כאילו את ובנות לא הולכות ביחד.

"כשהייתי קטנה היו לי יותר חברים, והייתי משחקת מחניים, ולא 
נגעתי בברביות, אבל היום יש לי חברות ואני עושה איתן את הדברים 
הרגילים שבנות אוהבות לעשות – שופינג, מניקור וכאלה. מצד שני, 
לפעמים הן שואלות אותי אם בא לי לצאת איתן, ואני אומרת שאני 

אדבר איתן אחרי המשחק. במונדיאל אמרתי לחברות שלי: 'תשכחו 
ממני לחודש הקרוב'".

בעיני בחורה, איך נראית חבורת גברים שצופה במשחק?
"שמע, זו בעיה לשאול דווקא אותי, כי כשאני רואה משחק אני 
מתנהגת בדיוק כמוכם. אנחנו נראים כמו חבורה של חיות. צועקים, 

מקללים. בינינו, זה הכי כיף".

ההוא עם הנעליים
כשאת מתלבשת בבוקר, את לוקחת בחשבון שיקיפו אותך רק 

בנים?
"מיני לעבודה אני לא לובשת, ומשתדלת גם לא לדפוק מחשופים, 
אבל גופיות כן. הבנים הבינו שאני חלק מהנוף, והם מקבלים את זה. 
הם גורמים לי להרגיש בנוח עם מה שאני לובשת ולא נועצים מבטים. 

ואם יוצא לי לבוא עם שמלה, הם אפילו מפרגנים.
"יום אחד, שאל אותי בחור שעובד איתי, איפה קניתי את הנעליים. 

רפתאום נכנסתי לסרט: 'למה הוא שואל אותי? מה, הוא מתעניין בנע
ליים? אולי הן מכוערות? מה הקטע שלו?'. 

"הבחור היה מסכן, כי לא עזבתי אותו ודרשתי שיגיד למה הוא 
שאל את זה. בסופו של דבר, הוא לא ענה, ומאז לא באתי עם הנעליים 

האלה לעבודה". 
נתקלת בהערות בעלות אופי מיני מעמיתים שלך?

"ממש לא, להיפך, יש פירגון לא נורמלי. אומרים לי שאני נראית 
טוב וכאלה. בסך הכל כולם נותנים לי הרגשה מדהימה, שאני שייכת 
לכאן למרות שאני אישה. בהתחלה לא רציתי לדבר על כדורגל, כי 
פחדתי שיסתכלו עליי ויגידו 'מי זאת בכלל? מה היא יודעת?', אבל 

היום אין שיחה שאני לא מחווה את דעתי".
ומה את עושה כשהם מדברים על סקס?

"אני לא קמה והולכת, כי תכל'ס מצחיק לשמוע את הסיפורים 
האלה. לפעמים הם מנסים להרגיע. אומרים אחד לשני 'אחי, יש כאן 
בחורה, לא מתאים הדיבור הזה', אבל אני מסבירה שאין להם סיבה 

להרגיש לא נעים, והם יכולים לדבר חופשי".
מה את עוד אוהבת לעשות בחיים?

"עיצוב גרפי, צילום ועריכה. אני עושה הרבה עבודות בגרפיקה 
בלימודים  בחרתי  שלי.  החזק  הצד  היתה  תמיד  אמנות  ואנימציה. 
ריאליים בגלל האתגר, וכמובן בגלל הכסף, אבל בזמני הפנוי אני 

אוהבת לצלם ולערוך את התמונות. 
"לצלם כדורגל נראה לי אחד הענפים הכי מעניינים בצילום, כי 
אתה פתאום מבין מה הגוף האנושי מסוגל לעשות במצבים שבהם 
הוא מלא במוטיבציה. כששחקן עושה גליץ' או עולה למספרת, או 
כששוער מנסה להדוף בעיטה, רואים איך האנשים האלה מגיעים 

לשיא היכולת. 
"גם הבעת רגשות כמו כעס או שמחה יוצרת צילומים מדהימים, 

רולתפוס רגע כזה בתמונה נראה לי שווה הכל. איך שוב הגענו לכ
דורגל? 

"אני גם מטורפת על הים. בקיץ תמצא אותי רק בחוף. לא כדורגל 
חופים, סתם לשכב ולהשתזף. ואתה יודע, הדברים הרגילים: מסיבות, 

אלכוהול. אני בת 25. העולם עוד לפניי לא?".
את מסיימת השנה את הלימודים, מה התוכניות לעתיד? 

"אני לא ממש יודעת. אני ממש נהנית בעבודה, אז אולי אמשיך 
ללמוד עוד משהו, כדי שיהיה לי תירוץ להישאר בה עוד קצת. זה 
מזכיר לי שבראיון העבודה שאלו אותי איפה אני רואה את עצמי 
בעוד חמש שנים, ואמרתי שלא משנה איפה אני אהיה, העיקר שיהיה 

לי אלבום תמונות מהמונדיאל בברזיל".

אחת 
נגד

40

"השיחות שיש בין הבנים בקטע 
הרומנטי - זה הזוי כמה שהם 

פתוחים אחד עם השני. אני רק  שואלת 
את עצמי אם גם הדייטים שלי מדברים 

עליי ככה"

"אני לא רוצה להיות 'אחוקית' של 
הדייט שלי, ולא רוצה שהוא יגיד 
לי 'בואי נראה אצלי משחק'. אני רוצה 

לצאת איתו בקטע רומנטי. הוא צריך 
להיות הגבר"

"יש לנו בעבודה סוני פלייסטיישן, 
ופעם הובלתי על מישהו 2:4. הוא 

קם מהכיסא, כיבה את המכשיר וברח 
עם הזנב בין הרגליים. שלא יראו אותו 

מושפל על ידי בחורה"

זוהר. "כשאני רואה משחק אני מתנהגת בדיוק כמוכם. אנחנו חבורה של חיות. צועקים, מקללים. זה הכי כיף"

חלום רטוב או סיוט איום? <<< גיתית זוהר מבלה כמעט את כל היום, יום 
אחרי יום, כאישה יחידה בין 40 גברים <<< ואם זה לא מספיק, העבודה 

שלה היא ניתוח משחקי כדורגל <<< מצד אחד, "עם בנים הכל הרבה יותר 
זורם", היא אומרת. "אין רכילויות, אין חפירות ואין ריבים שטותיים" 

<<< מצד שני, "יש לי חברות, ואני עושה איתן את הדברים הרגילים 
שבנות אוהבות: שופינג, מניקור" <<< על כל מקרה, אם תקבע איתה 

דייט אל תיקח אותה למקום שמשדרים בו משחק, כי רוב הסיכויים 
שהיא לא תסתכל עליך

א
ין הרבה מקומות עבודה גבריים כמו זה שבו 
25, שנה רביעית בהנד־ זוהר,  עובדת גיתית 

סת תעשייה וניהול באריאל. 40 גברים, כמעט 
 כולם אגב סטודנטים, עובדים איתה במשרדי 
המספקת  בפתח־תקווה,   REDWOOD חברת 
זוהר -  סטטיסטיקות של הספורט האהוב על 

כדורגל. 
ר"כשהגעתי לראיון העבודה לפני ארבעה חודשים", היא מספ

רת, "פשוט פחדתי. פחדתי להגיד משהו מטומטם, והרגשתי שאני 
צריכה להוכיח את עצמי בתור בחורה, ועוד יותר מזה - בחורה 

שמבינה בכדורגל". 
הרומן שלה עם המשחק החל עוד בילדות, כשהיתה מצטרפת אל 
אביה, לצפות במשחקים בטלוויזיה. "תמיד אהבתי כדורגל, אבל לא 

רלשחק, רק לראות. כשאני רואה משחק בבית אני צועקת, מתעצב
נת, מקללת, כמו גבר טיפוסי".

ר"האהבה לספורט באה מאבא. חלק מהחינוך שלו היה לראות מש
חקים כבר מגיל צעיר. עד היום זמן האיכות שלנו זה לראות ביחד 
קצת ליגת אלופות, ליגה ספרדית ובעיקר משחקים של מכבי תלר
אביב בכדורסל. אני מעבירה את החינוך הזה הלאה, לאחי בן הר14. 

יובל מת על משחקי מחשב, וממנו בא הידע שלי ב'פרו אבולושן'. 

"במועדון בעבודה יש לנו סוני פלייסטיישן, ופעם אחת, שהיתה 
גם האחרונה, שיחקתי כמובן נגד בחור, וכשהובלתי עליו  2:4 הוא 
קם מהכיסא, כיבה את המכשיר וברח לחדר העבודה שלו עם הזנב 

בין הרגליים. שלא יראו אותו מושפל על ידי בחורה". 

בוהה במשחק ולא בבחור
שלא תבינו לא נכון. גיתית היא ממש לא הטיפוס הגברי. מדובר 

בבחורה שמתלבשת, מתנהגת ומדברת כמו בחורה.
גברים, תחשבו על זה רגע: נניח שהייתם היחידים במקום עבודה 

זוהר וידידים. "הגבולות בין נשיות לגבריות מטושטשים"
דודי אקשטיין
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־ש"ס שולחים את ילדיהם למוסדות חינוך אש
כנזיים, ובישיבות אשכנזיות יש מכסה מוגבלת 
לספרדים. איך קרה שמפלגה שהוקמה במטרה 

להיאבק באפליה העדתית דווקא נותנת לה יד?
"זו באמת בושה. הם צוחקים על הבוחרים שלהם. 
המפלגה הזו המציאה מוטציה שנקראת 'ליטאיות 

רספרדית'. הדור הצעיר, שהתחנך בישיבות האש
קיימות  היו  לא  שמעולם  נורמות  אימץ  כנזיות, 
כוחנות,  פשקווילים,  חרמות,  הספרדית:  ביהדות 

השמצות".
את ההשמצות אמסלם מכיר מקרוב. מאז הדחתו 

רמהמפלגה הוא מהווה מטרה נוחה לחיציה המור
רעלים של העיתונות החרדית. הגדיל לעשות בי

טאונה של ש"ס "יום ליום", שקרא לו "עמלק", זה 
רהכי חמור! כמו "רב החילונים" ו"תלמיד סורר ומו
ררה". בעקבות ההתקפות עליו אף הורה קצין הכנ
סת להצמיד לו מאבטח אישי בכל שעות היממה.

איך אתה ומשפחתך מתמודדים עם ההתקפות 
עליכם?

"העיתונים החרדיים הם סמרטוטים שלא שווים 
התייחסות. יש לנו משפחה חזקה ומלוכדת, ואנחנו 

כבר מנוסים ויודעים להסתדר".
איך קיבלו אותך בבית הכנסת, כשהתפוצצה 

הפרשה? לא ניסו לסלק אותך?
"רוב האנשים תמכו ועודדו. הציבור מבין שאני 
הולך עם האמת שלי, ולא התכוונתי לפגוע ברב. 
הרבה אנשים חושבים שהדעות שלי היו צריכות 

להיות המיינסטרים של ש"ס.
"מתחת לפני השטח אני זוכה לתמיכה עצומה, 
והמכתבים הרבים שאני מקבל יעידו על כך. המצב 

רעוד לא אבוד. מצביעי ש"ס מתחילים לקלוט שנע
שתה להם שטיפת מוח. אנשים מבינים שהמפלגה 

הזו גזלה להם את הזהות".
יש עתיד לש"ס?

"בטווח הקצר כן. כל עוד הרב עובדיה שם. אבל 
השיא מאחוריה. תראה, ש"ס היא פיספוס ענק של 
העולם הספרדי ושל היהדות המתונה. היא יכלה 
להיות מגדלור של קירוב לבבות וסובלנות דתית, 
אך איבדה את הכיוון, בגלל שהכפיפה את עצמה 

ליהדות הליטאית. 
"בטווח הארוך ציבור שלם לא יוכל להחזיק מעמד 
בלי לעבוד, בלי לעשות בגרות, בלי לשרת בצה"ל, 

לחיות בקונכייה ולדון את ילדיו לחרפת רעב".
מה יחסיך עם מנהיג ש"ס, אלי ישי?

ליהדות  זרה  לדרך  הנהגתו סטתה  "ש"ס תחת 
הספרדית, לכן נפרדה דרכי מדרכו".

החכמים  מועצת  שבה  השיטה  נכונה  האם 
ממנה את הפוליטיקאים?

"לא! רב שרוצה להשפיע מבחינה פוליטית, שלא 
יקים ישיבה עם מאות תלמידים, אברכים, בניינים, 

הפוליטי את  ינהל  ומשם  אינטרסים,  רתקציבים, 
קה של ישראל. אם רב רוצה מעורבות פוליטית, 

רבבקשה, יתכבד ויבוא לכנסת. בסרט שרבנים קוב
עים דירוג של פוליטיקאים כבר הייתי, וראיתי את 

העיוותים שנוצרים עקב כך".
רמסיעת ש"ס נמסר בתגובה: "מועצת חכמי התו

רה כבר הבהירה בעבר שאמסלם לא נשמע לדעת 
תורה, וכל המוסיף גורע".

ברית מילה זה נוח?
למשפחה  באלג'יריה  נולד   )52( אמסלם  הרב 
שהיגרה ממרוקו. בהיותו תינוק עבר עם משפחתו 

לצרפת, ובגיל 11 עלה עימה לישראל. 
רהוא למד בבני ברק בישיבת "כיסא רחמים", וב

גיל 21 הוסמך לרבנות על ידי הרב עובדיה יוסף. 
לאחר מכן כיהן כרב שכונה בנתיבות וכרב הקהילה 

רהספרדית בז'נבה שבשווייץ. בזמן הזה הספיק לפ
רסם ספרי הלכה והשקפה רבים, והאחרון שבהם, 
ואף  ביקורות  של  גל  עליו  עורר  ישראל",  "זרע 
רקריאות לחרם מצד פלגים קיצוניים. הסערה הת

יחסית  מקילה  גישה  נוקט  שהספר  כיוון  עוררה 
כלפי עולים מחבר העמים המעוניינים להתגייר.

להחזיר  ראשונה  ממדרגה  שליחות  רואה  "אני 
הוא מסביר.  היהדות",  הזו לחיק  את האוכלוסייה 
לא  ואם  רבים,  אלפים  של  באוכלוסייה  "מדובר 
קטסטרופות:  שתי  לקרות  עלולות  אותם  נקרב 

האחת, שתיווצר כאן מדינה בתוך מדינה, והשנייה, 
שתהיה כאן התבוללות במימדים שלא הכרנו".

האוניברסיטאי  ובמרכז  בכלל,  אריאל  בעיר 
בפרט, יש לא מעט עולים מחבר העמים שאינם 
מוגדרים כיהודים על פי ההלכה האורתודוקסית, 

־כיוון שרק אבא או סבא שלהם יהודי, והם מעו
ניינים להתגייר. כיצד ניתן לסייע להם?

לקולקטיב  להצטרף  מעוניין  שבאמת  "אדם 
היהודי, שירת שירות משמעותי בצה"ל וגם מוכן 
לקבל עליו את המצוות הקלאסיות שרוב היהודים 

רמקיימים כיום, כמו צום יום כיפור, להימנע מא
כילת חמץ בפסח ולעשות קידוש בערב שבת, יש 

להסדיר את מעמדו כיהודי. 
"אין שום צורך בביצוע מעקבים, בדיקה בציציות 
והפעלת משטרת מחשבות, כפי שנוהגים כיום חלק 

מבתי הדין הרבניים".
ממקום  נובע  להתגייר  שהרצון  תוודא  איך 

אמיתי ולא מטעמי נוחות?
ברית  לעבור  מוכן  יהיה  נורמלי  אדם  "בחייך, 

מילה בגיל מבוגר מטעמי נוחות?
הרבניים  הדין  בתי  האחרונות  השנים  "ב-30 
מינוי  שיטת  בגלל  מקצינה,  הלכתית  לדרך  פנו 

רהדיינים, המבוססת על קשרים ולא כישורים. החו
לי הזה נוצר באמצעות הפוליטיקה, וכדי לאזן את 

המצב יש להפעיל לחץ פוליטי מהכיוון ההפוך".
אתה מזהה הקצנה בכלל החברה החרדית?

"בהחלט. אוטובוסים נפרדים, מדרכות נפרדות, 
רוח  זוהי  חולים נפרדות, נשות הטליבאן.  קופות 
רעה שמקורה אינו בהלכה. מדרון חלקלק, שסופו 
מי ישורנו. שוליים קיצוניים ותמהוניים כופים את 

עמדתם על רובו המוחלט של הציבור".
מדוע הרבנים נותנים לזה יד?

ולהחמרות  להקצנות  מתנגדים  הרבנים  "רוב 
הללו, אבל מפחדים לומר את דעתם מאימת הרחוב 
החרדי, שהוא רחוב אלים. האמת, אני יכול להבין 
אותם. כבר היו מקרים שבהם המיעוט הדיקטטורי 

הזה תקף רבנים מכובדים".
של  התחרדות  על  הטענות  עם  מסכים  אתה 

המדינה?
"צריך לדון כל מקרה לגופו. בכל מה שקשור 
הלכה.  זו  הלכה  תימרון.  יכולת  לנו  אין  להלכה 
למשל, אני מצר על כך שהצבא בחר להכניס לכלא 
את הצוערים שסירבו לשמוע שירת נשים. צריך 
להבין שמקרים מסוג זה רק מקשים על שילובם של 

החרדים בצה"ל".

אוהלים ואיומים
החרדי  הפוליטיקאי  הוא  אמסלם  הכנסת  חבר 
הוזמן  ואף  החברתית,  במחאה  שהשתתף  היחיד 

רלנאום על ידי מנהיגיה. במסקנות ועדת טרכטנב
רג מופיע פרק שלם הנוגע לחברה החרדית, כשבין 
או  לצה"ל  המתגייסים  מספר  הגדלת  ההמלצות: 
לשירות אזרחי, צימצום מספר האברכים והכנסת 

לימודי ליבה לישיבות. 
כצפוי, המסקנות עוררו זעם בסיעות החרדיות, 
ויו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני מיהדות התורה, 

ראף אמר: "אני לא מכיר בדו"ח. הוא לא קיים מב
חינתי". וגפני אינו חריג. כל חברי הכנסת החרדים 

התייחסו לדו"ח בביטול ובחשדנות. חוץ מאחד. 
הדבר  "הוא  אמסלם,  הרב  אומר  "טרכטנברג", 
הטוב ביותר שקרה לנו. הדו"ח מצביע באומץ על 
הכשלים בחברה החרדית, ואני מקבל לחלוטין את 

המסקנות של הוועדה".
זה מה שיגרום לחרדים לצאת פתאום לעבוד?

אותם  ידחוף  כבר  העוני  טרכטנברג,  לא  "אם 
למעלה  עם  משפחות,  הרבה  כך  כל  יש  החוצה. 
מעשרה ילדים, שמתקשות להתפרנס. האבא כבר 
מזמן הבין שמקומו אינו בישיבה, והוא היה רוצה 
לצאת לעבוד. אבל אין לו מקצוע, אין לו תואר, 

אפילו אין לו בגרות. 
ילד במשפחה כזו לא ירצה להיות כמו אבא שלו. 
הוא ירצה לקחת אחריות על חייו ולדאוג לעתיד 

משפחתו".
אז מדוע הפוליטיקאים החרדים מתנגדים?

"מסקנות הוועדה יכולות לחלץ משפחות רבות 
רממעגל העוני, וזה מטריד אותם. המפלגות החר

דיות רוצות לשמר את העוני בחברה החרדית, על 
מנת להבטיח לעצמן בוחרים. הרעיון הוא שככול 

רשהציבור נזקק יותר, כך גוברת התלות שלו בפו
ליטיקאים".

זה מזעזע.
"אבל זו האמת".

־למה הציבור החרדי לא נטל חלק במחאה הח
ברתית?

"הציבור הזה סובל יותר מכולם מיוקר המחיה, 
אבל הוא פוחד למחות. בבית שמש ובאלעד החלו 
להקים אוהלים, ובגלל איומים מצד פוליטיקאים 

ועסקנים נאלצו להתקפל".

קרוב לציונות הדתית
רחיים וחנה אמסלם הם הורים לשמונה. חנה הול

כת איתו בדרך הקשה, והיא אף הקימה קרן מלגות, 
שמאפשרת לבנות מעוטות יכולת בחברה החרדית 

לרכוש השכלה גבוהה. 
אחד  כיום  בצבא.  שירתו  הגדולים  ילדיו  שני 

רמהם עוזר לו בעשייה הפרלמנטרית, והשני סטו
דנט להנדסה במכון לב. השישה האחרים עדיין לא 

בחרו את דרכם. 
למרות שהוא עצמו לא שירת בצה"ל, כי למד 
בישיבה, יש לו משנה סדורה בעניין גיוס החרדים. 

רלשיטתו, רק מעטים מתאימים ללימוד תורה אינ
טנסיבי כל החיים. "אבל", הוא מוסיף, "מי שבאמת 
מסוגל להקדיש את חייו ללימוד תורה, יש לסייע 
לו. ראוי לתת לו מילגה של 8,000 שקל בחודש, 

ולא מילגת רעב כמו היום". 
מה קורה עם אותם בחורים חרדים שאין להם 

הכישורים ללמוד שנים רבות בישיבה?
"מתרחשת כאן טרגדיה. 25 אלף בחורים - מה 

והמס מהמסגרות.  נפלטו   - שבבניקים  רשמכונה 
פרים רק גדלים. זה קורה כי לוקחים נערים שלא 
מתאימים ללימודים אינטנסיביים, וכופים עליהם 
אותם  לוחצות.  במסגרות  לימודים  שנים  במשך 
שבבניקים נגזר דינם להיזרק ברחובות, כיוון שלא 
נתנו להם שום אופציה אחרת. אז הם פורקים גם 

עול תורה וגם עול מלכות".
ברחוב  הנוער  את  שמעדיפים  רבנים  יש 

מאשר בצה"ל. 
יש  להם:  ואומר  להורים  ניגש  אני  אבל  "נכון. 

רלכם ארבעה בנים, ורק אחד מתאים ללמוד בישי
דנים את השאר לחיי אומללות?  בה. מדוע אתם 
הם לרוב מסכימים איתי, אבל אומרים שהם רוצים 

שהילדים יהיו חרדים. 
"אם כך, אין בעיה. אני אומר: נקים לכם מסגרות 
מתאימות להשתלבות בצה"ל, ומוסדות מתאימים 

רלרכישת השכלה, וכך תוכלו לסייע לילדיכם לה
שתלב בחברה תוך שמירה על זהותם הדתית".

מאז פרישתו מש"ס חרש הרב אמסלם את הארץ 
בניסיון לגייס אוהדים ותומכים לתנועתו החדשה, 

ואפ קיפוח  ולמטרותיה: מאבק בכל  ר"עם שלם", 
ליה, נשיאה משותפת בנטל הלאומי, פתרון בעיות 

הגיור וצמצום הפערים החברתיים. 
"השאיפה שלנו", אומר אמסלם, "היא שבכנסת 

הבאה נהווה כוח פוליטי משמעותי".
אריה דרעי מתכוון לחזור לפוליטיקה, וגם הוא 

לא חי בשלום עם אלי ישי. יש סיכוי שתחברו?
"לתנועת 'עם שלם' יש אג'נדה יהודית-חברתית 
מוזמן  שלנו,  העקרונות  עם  שמזדהה  מי  ברורה. 

להצטרף".
־יש שמועות ש"עם שלם" תשתלב בתוך הלי

כוד או הבית היהודי.
נעי והקולות  הקולות,  את  שומעים  ר"אנחנו 

מים לאוזן. כלל ידוע בפוליטיקה הוא שאף פעם 
אל תגיד 'אף פעם'. בכל מקרה, כרגע זה לא על 

הפרק".
ועבודה, מגדיר את  אתה בעד שילוב תורה 
לצה"ל. במה  בגיוס  ורואה ערך  כציוני,  עצמך 

אתה שונה מהכיפות הסרוגות?
"אני באמת מרגיש קרוב לבני הציונות הדתית. 

ריש לי איתם הרבה משותף. בכלל, שימת דגש לכי
פה – אם היא שחורה או סרוגה, מגבעת או לא - זו 

המצאה ליטאית. 
"נדמה לי, שההבדל ביני לבין המפלגות הדתיות 
הוא ביכולת ההכלה. אני פונה לציבורים רחבים 

ולא לסקטור".
מי הקהל שתומך בך?

מג מאוכלוסיות  אוהדות  תגובות  מקבל  ר"אני 
החרדיות  מהמפלגות  שהתאכזבו  מחרדים  וונות. 
דרך אוכלוסייה מסורתית רחבה ועד אנשי צבא, 

פרופסורים ואנשי מחקר". 
לפתרון שתי המדי ־בעבר הבעת התנגדות 

נות, ואתה חבר בשדולת ארץ ישראל בכנסת. 
אלו גם עמדות המפלגה?

ר"בתנועה יש חברים מכל קצות הקשת הפולי
טית, ימין אידיאולוגי, ימין מתון ושמאל".

איך תצליחו לשתף פעולה אם כל אחד ימשוך 
לכיוון אחר?

"נצליח. מדינת ישראל ממסמסת את עצמה כבר 
שנים בעניינים מדיניים. לצערי, השלום המיוחל 
לא יבוא בקרוב. כיוון שהבחירות הבאות יתמקדו 

רבנושאים של זהות יהודית ומדיניות חברתית-כל
רכלית, סיכמנו שאת הוויכוחים בנושאי חוץ וביט

חון נשאיר בצד".
"עם  של  ברשימה  נגלה  כוכבים  אלו  אז  נו, 

שלם" לכנסת?
ר"כשהבחירות יהיו רלוונטיות נפרסם את הרשי

מה. אני מתחייב שיינתן ייצוג לספרדים, אשכנזים, 
חרדים, דתיים וכאלה שאינם דתיים".

גם לנשים?
"כן".

אישה ברשימה עם חרדים? זה חידוש!
"יהיו עוד הרבה חידושים".

הרב חיים אמסלם. "העיתונות החרדית היא סמרטוט שלא שווה התייחסות"

 "המפלגות החרדיות
רוצות לשמר את העוני

בחברה החרדית, כדי
להבטיח לעצמן בוחרים"

למרות שגורש מש"ס, הוא 
מעריץ את הרב עובדיה 

יוסף )אבל: “הרב כבר 
מתקשה לצאת ולבוא, ולא 

מסוגל לדעת מה הולך 
בחוץ"( <<< למרות שהוא 
חרדי, הוא תומך בצמצום 
מספר תלמידי הישיבות, 

בגיוס לצה"ל וביציאה 
לעבודה )“אני אומר להורים: 

אתם דנים את הילדים 
שלכם לחיי אומללות"( <<< 

הוא מבקש להקל עם 
מתגיירים, הוא השתתף 
במחאה החברתית, והוא 
חרד מההקצנה הדתית: 

“אוטובוסים נפרדים, 
מדרכות נפרדות, קופות 

חולים נפרדות, נשות 
טליבאן. שוליים תמהוניים 

כופים את עמדתם, והרבנים 
מפחדים מהם" <<< ואם זה 
לא מספיק, ח"כ הרב חיים 

אמסלם לא שולל אישה 
ברשימה שלו לכנסת

להנ רוצות  החרדיות  ־המפלגות 
החרדית  בחברה  העוני  את  ציח 

הבוח את  לעצמן  להבטיח  ־כדי 
רים. שהרי ככל שהציבור החרדי 

־יהיה יותר נזקק, כך תגדל התלות שלו בפולי
טיקאים". 

על האמירה הזו חתום לא חבר כנסת ממרצ או 
קדימה, גם לא פרשן פוליטי כזה או אחר. המשפט 
הקשה הזה יוצא מפיו של רב חרדי, ח"כ מטעם ש"ס, 

רשסולק מהמפלגה אחרי שסירב ליישר קו עם העמ
דות שמשמיעים בכיריה.

לה אמסלם  חיים  הרב  העז  האחרונות  רבשנים 
קול הפוך משאר חברי הכנסת  ושוב  שמיע שוב 
החרדים. פרשיות אפליית הבנות המזרחיות בבית 
החולים  בבית  הקדמונים  קברי  בעמנואל,  הספר 
ברזילי באשקלון, פתיחת חניון קרתא בירושלים 

רבשבתות, הגיורים בצה"ל – אלה רק חלק מרשי
מה ארוכה. עד שלפני שנה החליטה "מועצת חכמי 
התורה" להדיחו מש"ס. מאז הוא אינו נוטל חלק 
רבישיבות הסיעה, אך מהכנסת אין בכוונתו להת

פטר. להיפך, הגירוש רק חיזק את המוטיבציה שלו 
להמשיך ולהיאבק על דעותיו.

עסקנים שולטים ברבנים ישישים
רב של  תמונות  מעטרות  לשכתו  קירות  ראת 

נים. הבולטת והמרכזית שבהן היא תמונה שלו עם 
הרב עובדיה יוסף. "אני מעריץ אותו", הוא אומר. 
"אני עושה הפרדה מוחלטת בין הרב, שהוא פוסק 
דגול ומנהיג ענק, לבין האנשים הקטנים שמקיפים 

אותו".
הרב עובדיה הוא זה שהדיח אותך מהמפלגה 

וקרא לך להחזיר את המנדט.
ישי ברבנים  שולטים  שעסקנים  חדש  לא  ר"זה 

שים, ומרן מוזן באופן שיטתי במידע שיקרי. הוא 
כבר מתקשה לצאת ולבוא, יושב בחדר ולא מסוגל 

לדעת מה הולך בחוץ. 
"הוא נאלץ לתת אמון בעוזריו. הוא תלוי בהם. 
אמרו  אותי,  הכפישו  חודשים  שבמשך  קרה  כך 
בשמי דברים שלא אמרתי, ומנעו ממני להיכנס לרב 

להבהיר את עמדותיי".
למה? מה הפריע להם בך? 

ר"לא מצא חן בעיניהם שסירבתי לשתוק על הע
וול בפרשת האפליה בעמנואל".

אם כבר העלית את הנושא, זה לא סוד שראשי 

ת"
ת אחרונו

דרעי. "אם הוא מזדהה איתנו - שיצטרףצילומים: אלכס קולומויסקי, גיא אסייג, "ידיעו

"מתחת לפני השטח אני זוכה 
לתמיכה עצומה. המצב לא אבוד. 

מצביעי ש"ס מתחילים לקלוט שנעשתה 
להם שטיפת מוח. אנשים מבינים 

שהמפלגה הזו גזלה להם את הזהות"

"ש"ס המציאה מוטציה שנקראת 
'ליטאיות ספרדית'. הדור הצעיר, 

שהתחנך בישיבות האשכנזיות, אימץ נורמות 
שמעולם לא היו קיימות ביהדות הספרדית: 

חרמות, פשקווילים, כוחנות, השמצות"

 "אני רואה שליחות ממדרגה 
 ראשונה להחזיר את האוכלוסייה 

 הרוסית לחיק היהדות. אם לא נקרב תיווצר 
כאן מדינה בתוך מדינה ותהיה התבוללות 

במימדים שלא הכרנו"

ישי. "נפרדה דרכי מדרכו"

הרב יוסף. "אני מעריץ אותו"

אלירן קרסנטי
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"את	מסתכלת	על	הילדים
שלה	ואומרת	לעצמך:	

"וואי, גם לי יכלו 
להיות כאלה ילדים"

שיר )שם בדוי(, סטודנטית נשואה, היא מה שנקרא "מאותגרת פוריות" <<< שלוש שנים היא עברה טיפולים
ובדיקות בין השיעורים לבחינות, כשהיא כל הזמן רואה סביבה איך עוד חברה מבשרת שהיא מצפה לילד ועוד אחת

מתעגלת <<< "הקנאה היא קשה וסוחפת. זה לא שאת מאחלת משהו רע למישהי אחרת. 
את פשוט רוצה שיהיה לך גם" <<< ואז הטיפול הצליח, ויש לה ילד גם

ה
שנים,  ארבע  לפני  התחתנו  ם 
(בעצם  בחייהם  המאושר  היום 
היום הוא כבר השני הכי מאו־
שר). הוא קידש אותה כדת משה 
וישראל והיא עם דמעות שמחה 
והמשפחה.  החברות  עם  רקדה 
הם לא חשבו שייקח להם שלוש שנים של ני־
סיונות, ציפיות ואכזבות עד שיוכלו לחבוק את 

בנם בכורם. 
אבל זה מה שקרה. וזה היה ארוך ומפרך, מתסכל 

ומדכא.
מתי בעצם הבנתם שיש לכם בעיה?

"בתחילה היו כמה איחורים במחזור, ובכל פעם 
שטעיתי  כשגיליתי  בהריון.  שאני  בטוחה  הייתי 
היתה אכזבה, ולאט לאט הבנו שזה כנראה לא יקרה 
בקלות ובמהירות. היתה לי תחושה שלא יהיו לנו 
ילדים כל כך מהר, וככל שעוברים החודשים נופל 

לך האסימון ואת קולטת".
שיר, )שם בדוי( היא סטודנטית להנדסה באריאל, 
שגרה באחד היישובים בסביבה ומשייכת את עצמה 

למגזר הדתירלאומי. 
כאישה נשואה כאן במרכז הרגשת לחץ מיוחד 

להיכנס להריון?
הרבה  יש  ששם  תחתון,  בקמפוס  למדתי  "לא 
בנות דתיות בהריון. אני לומדת הנדסה, ולא הרגר
שתי לחץ מהסוג הזה. מצד שני, למדה איתי בחור
רה דתייה שהתחתנה במהלך התואר וישר נכנסה 

להריון. 
אצל  יוצר  שזה  התחושה  את  להסביר  "קשה 
לא  זו  קשה.  ממש  סוגיה  זאת  פוריות.  מאותגרת 

צרות עין, אבל את מרגישה מפגרת. יש לי חברה 
טובה שילדה את הבן השלישי שלה לא מזמן. את 
מסתכלת על הילדים שלה ואומרת לעצמך: 'וואי, 

גם לי יכלו להיות כאלה ילדים'". 
מצליחים לפרגן במצב כזה?

"לא אגיד לך שתמיד פירגנתי. זה מאוד קשה. 
אבל השתדלתי לא לעשות אחד בפה ואחד בלב, 
והשתדלתי כמה שיותר לשמוח בשמחת החברות 
שלי. הדבר האחרון שרציתי זה  שלחברה שלי תהיה 

בעיה כמו שלי. 
"גיליתי פעם שחברה שהתחתנה אחריי נכנסה 
להריון, והתחלתי לבכות. כמובן שלא לידה. יצאו 
לי דמעות בלי שליטה, וישר התעוררו גם ייסורי 

מצפון, כי היא חברה שלי, אז למה אני בוכה? 
חווה  למי שלא  הזו  הקנאה  "קשה להסביר את 
אותה. היא קשה וסוחפת. כמעט אי אפשר להתר

נגד לה. ובעיניי זה לא דבר שלילי, כל עוד את לא 
מייחלת למישהי אחרת מצב דומה לשלך. את פשוט 

רוצה שיהיה לך גם!".
שיתפת מישהו במצוקה הזאת שלך?

"שיתפתי חברה חילונית שלמדה איתי בכל מה 
שעובר עליי, וזה באמת הקל עליי. כיום היא נשואה, 
ואיך שהיא הפסיקה לקחת את הגלולות וההיריון 
לא הגיע - ישר היא התקשרה לספר לי איך היא 
בכתה. אחרי עוד חודש, היא אמרה לי שפתאום היא 

מבינה מה עברתי שלוש וחצי שנים". 

המרצה שדאג לי
שיר ובעלה נפגשו עם הרב יוסף איתן ממכון פור

ע"ה, המסייע בפתרון בעיות פוריות על פי ההלכה, 
סיפק להם  הזה,  צוהר לעולם  בפניהם  והוא פתח 

הכוונה והמליץ על רופאה טובה. 

היא היפנתה אותם לבדיקות, ובאחת מהן התגר
לתה בעיה בזרע. "שאלנו את הרופאה אם אין סיר
כוי להיכנס להריון טבעי ועד כמה הבעיה חמורה. 
היינו נשואים אז שנה וחצי, ועוד ציפינו וקיווינו", 
משחזרת שיר. "היא אמרה שתמיד יש סיכוי, והיא 
לא היתה מגדירה זאת כנס. אבל היא אמרה שהר
סיכויים נמוכים מאוד, והמליצה לנו על הפריה חוץ 

גופית".
יש בעיה הלכתית עם בדיקות או טיפולים כל־

שהם?
"היינו בקשר תמידי עם הרב איתן. בעיקרון, יש 
בעיה הלכתית עם בדיקת זרע, אבל התייעצנו איתו 

ועשינו את הבדיקה כמו שהוא אמר לנו".
שיתפת מישהו במרכז בטיפול שאת עוברת? 
מרצים, למשל, כדי לקבל דחייה או להסביר היע־

דרות?
"לפני הטיפול הייתי מזריקה לעצמי תרופות פור
ריות. צריך לעשות את זה בזמן מסויים ודי מדוייק, 
אז כיוונתי לערב, לשעה של כניסת השבת ולשעה 
להזריק בשבת.  בעיה  יש  כי  יוצאת,  שבה השבת 
באותו זמן היה לי קורס בערב, והייתי צריכה לקחת 
את הזריקות איתי, כשבנוסף הן צריכות קירור. אבל 

זה הרי בדיוק לפני כניסת השבת, לא?
"לקחתי צידנית עם קרח, אבל פחדתי להשאיר 
אותה בכיתה, כי אולי הטמפרטורה תעלה ומשהו 
יתקלקל. וכאן שיתפתי מרצה. ביקשתי ממנו את 
המפתחות של המזכירות, כדי לשים במקרר את 
התרופות. לא אמרתי לו שמדובר בטיפול פוריות. 
וכך, בכל פעם הוא הביא לי את המפתחות, ודאג לי 

חבל על הזמן.
"בסוף הקורס היה לי אצלו מבחן בעל פה. הוא 
התקיל אותי עם שאלה קשה, ולא עניתי עליה טוב. 
מהחומר שלמדר אחרת,  ממנו שאלה  כשביקשתי 

"שיתפתי חברה חילונית 
בכל מה שעובר עליי. 

כיום היא נשואה, ואיך 
שהפסיקה לקחת את 

הגלולות וההריון לא הגיע 
- ישר היא התקשרה לספר לי 

איך היא בכתה. אחרי 
עוד חודש, היא אמרה לי 
שסוף סוף היא מבינה מה 
עברתי שלוש וחצי שנים"

"בחברה הדתית היה ברור 
לכולם שיש לנו קשיי 
פוריות. אנשים רואים אותי 

שומרת תורה ומצוות, מקפידה 
על קלה כחמורה, ודווקא את 

המצווה הזאת אני אחליט 
שאני לא ממלאת?"

תי, הוא הסכים אבל אמר שהשאלה הולכת להיות 
מאוד קשה, ושאל אם אני עדיין בטוחה שאני מוכר

נה לקחת את הסיכון שאולי זה יוריד לי את הציון. 
אמרתי לו שאני מוכנה, והוא אמר לי שאם אני כל 
כך בטוחה שאני יודעת את החומר, כנראה שאני 
באמת יודעת אותו, נתן לי 100 – ועשה לי את כל 

השבוע". 
איך באמת מצליחים לשלב את הטיפולים עם 

הלימודים?
"המשכתי את הלימודים כרגיל, ובהתחלה באמת 
התלבטתי אם להתחיל בטיפולים או שזה יפגע לי 
בלימודים. לא רציתי לגרור שנה, והלימודים מאוד 

תובעניים. 
ידענו מה  יצא שאחרי השנה הראשונה  "בסוף 
והטיפול  הבעיה, אבל היו המון בדיקות לעשות, 
נפל  בסוף סמסטר הקיץ של השנה האחרונה שלי 
ללימודים. עכשיו נשאר לי לסיים רק עוד עבודה 

אחת".
פוריות  מאותגרות  של  לנושא  מודעות  יש 

במרכז?
"בחברה הדתית ידעתי שברור לכולם שיש לנו 

תורה  שומרת  אותי  רואים  אנשים  פוריות.  קשיי 
ומצוות, מקפידה על קלה כחמורה, ודווקא את המר
צווה הזאת אני אחליט שאני לא ממלאת? במרכז זה 
היה אחרת. אני לומדת מקצוע קשה, אז יכול להיות 

שאני רוצה לחכות קצת עם הילדים".
הציפייה לילד כללה רגעים קשים, שבהם חבר
רות, גיסות ואחיות נכנסות להריון - ואצל שיר 

שום דבר לא מתקדם. 
המגורים ביישוב קהילתי דתי גם הם לא הועילו 
אף  ופעם  הזוג,  המורכבת שליוותה את  לתחושה 
ניסה אחיין של שיר, בן 7, להבין איך לכולם יש 

ילדים ורק לה אין, מה שגרם לבכי גדול. 
היה כעס כלפי אלוהים?

רוצה  לא  אני  מישהו  על  כועסת  כשאני  "לא. 
ובר לדבר איתו, ואל אלוהים כל הזמן התפללתי 

כיתי.
לאלוהים:  שאמרתי  אכזבה,  של  רגעים  "היו 
תראה כמה אנחנו משתדלים בשבילך, והרי הילד 
הזה יהיה גם בשבילך, לחנך אותו לדרכיך. 'עשה 
למען שמך'. וכשזה לא קורה גם באותו חודש, זה 

מאכזב מאוד שכביכול אלוהים מסנן אותנו".

רגעי  היו  הזה  והקשה  המטורף  המצב  ובכל 
צמיחה?

"בשלב מסויים תפסתי את עצמי, ואמרתי שבר
עצם אני לא יודעת מתי ייגמר המרתון לילד, אם 
בכלל, ואני לא יכולה לבזבז שנים בלהיות במקום 
הזה של העצב. אז החלטתי להתעלות מתוך הידיר

עה, מתוך המצב הזה, והשתדלתי להתקדם מבחינה 
רוחנית. 

"עבדתי על המידות שלי, וניסיתי להגיע למצב 
שכשאסתכל אחורה ביום מן הימים, אוכל לסמן וי 

על התקופה ולא רק איקס גדול. 
"היום, כשאני מסתכלת לאחור, אני לא בטוחה 
שעמדתי ביעד הזה. קל להגיד, וקשה מאוד ליישם. 
ממעגל  יציאה  היוותה  ההשתדלות  עצם  אולי 

העצב. 
"בכל מקרה, עם האמירה 'מה שיהיה, יהיה טוב' 
- לא השלמתי אף פעם. לא הייתי מוכנה שהחיים 
שלנו לא יכללו את הילדים שלנו. אני רוצה ללדת, 
להניק, לגדל ולחנך. אני רוצה לצחוק איתם ולבר

כות איתם. לא מקבלת את המציאות שבה זה לא 
קורה".

וואי, זה חיובי
חיכו  ובעלה  שיר  הראשונה.  ההפריה  הגיעה 
בקוצר רוח לתוצאות, שיבשרו אם היא הצליחה או 
לא. במקרה של כישלון, הם ידעו, יצטרכו לעבור 
את הטיפול שוב. טיפול ששואב המון כוחות פיזיים 

ונפשיים. 
"אני זוכרת את הרגע שהתקשרתי לאחות ושאר
לתי אם היא ראתה כבר את תוצאות בדיקת הדם 

שלי. ואז היא בדקה ואמרה לי: 'וואי, זה חיובי!'. 
"זה היה מדהים. התקשרתי לבעלי, כולי עם דמר
עות בעיניים, וסיפרתי לו. הרגשנו שקיבלנו את 

החיים שלנו בחזרה".    
זה בכלל נקלט באותו רגע?

"לא. לקח המון זמן לעכל את זה. עד היום אני לא 
מעכלת שיש לי ילד. זה בשיגרה שלי, אבל אני פשוט 

לא מצליחה להתרגל למחשבה שזה הילד שלי".
איך היית ממליצה לסטודנטית מאותגרת פו־
ריות לעבור את התקופה הזו? מה ממש חשוב 

לך להגיד?
צריך  שלא  חושבת  באמת  אני  לאחור,  "במבט 
לזרוק דברים אחרים הצידה כדי לעבור את הטיר
פולים, למרות שזה הדבר היחיד שנמצא במחשבה 

שלך. 
"לא היו לי בתקופה ההיא חיים שהם באמת חיים. 
היה לי משהו כבוי, משהו חשוך. היתה אצלנו עצר
בות מאוד מאוד גדולה הרבה זמן. אבל עדיין אני 
חושבת שעשיתי נכון כשלא נתתי לעצמי לזרוק 

"לא הייתי מוכנה שהחיים שלנו לא יכללו את הילדים שלנו"  | צילום אילוסטרציה:  שאטרסטוק

הפריה חוץ גופית (IVF) ”פשוטה“ היא 
תהליך רפואי, שבו שואבים מרחם האישה 
ביצית ומפרים אותה בזרע של בן זוגה במ־
המופרית  הביצית  את  מכן,  לאחר  עבדה. 

משתילים חזרה ברחם.
אינו  נשים שגופן  יותר,  במקרים מורכבים 
ביצית.  יכולות לקבל תרומת  ביציות  מייצר 
לעומת זאת, נשים שמייצרות ביציות אך לא 
יכולות להרות מסיבה כלשהי )או שההריונות 
לא מחזיקים מעמד(, יכולות להעביר את הביר

צית המופרית לאם פונדקאית.
כמה בעיות הלכתיות כרוכות בנושא. למשל, 
הוצאת זרע על ידי הגבר שלא באמצעות קיום 

יחסים, שעל פי ההלכה היא השחתת זרע. 
כאשר מדובר בזוג נשוי, שאחד מהם מאור

תגר פוריות והתהליך יגדיל משמעותית את 
סיכוייהם להיכנס להיריון, ובמיוחד כשמדובר 
בהחזרת הביצית המופרית לגוף האם, רוב הדר
עות ההלכתיות תומכות בגישה זו, מפני שזו 
והזרע  ורבו",  "פרו  מצוות  את  לקיים  הדרך 
למעשה לא הושחת אלא שימש להבאת צאר

צאים.
בעיה הלכתית אחרת היא החשש שזרע או 
ביצית יתערבבו במעבדה, ולא ניתן יהיה לדעת 
בוודאות אם התינוק הוא אכן בנם הביולוגי של 
אביו ואמו. בעיה זו נפתרת כיום על ידי הקפר

דה יתרה במעבדות.
מתעור הקשות  ההלכתיות  השאלות  אבל 
ררות במקרים שבהם נדרשות תרומת ביצית 
או שימוש באם פונדקאית. מיהי אז אמו של 

התינוק? זו שהתינוק נושא את הגנים שלה או 
זו שנשאה אותו ברחמה תשעה חודשים? משום 
האפשרויות  את  אוסרים  הפוסקים  רוב  כך, 

הללו.
גם  אלא  כאן,  יש  הלכתית  בעיה  רק  לא 
או  לאוקראינית  מגיע  האם  מוסרית:  שאלה 
על  אחרת  אישה  של  תינוק  שנשאה  הודית 
מנת לספק מזון למשפחתה לראות את התינוק 
מדי פעם? האם ילדים שנולדו מתרומת ביצית 
צריכים לצאת ולחפש את אמם הגנטית? מיהי 

באמת האם?
המצב הנוהג כיום הוא שלא משנה ממי הילד 
קיבל את צבע עיניו והגוף של מי איפשר לו 
להתפתח מעובר לתינוק, הילד יקרא אמא למי 

שמימנה את התהליך.

מה	זה	"הפריה	חוץ	גופית"	–	ומה	הבעיה?

"כשאני כועסת על מישהו 
אני לא רוצה לדבר איתו, ואל 

אלוהים כל הזמן התפללתי ובכיתי. 
היו רגעים שאמרתי לו: תראה כמה 

אנחנו משתדלים בשבילך, והרי 
הילד הזה יהיה גם בשבילך, לחנך 

אותו לדרכיך. וכשזה לא קורה 
גם באותו חודש, מאכזב מאוד 
שכביכול אלוהים מסנן אותנו" יעל רון
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עד גיל 7 היא רצה בשדות ירוקים, כשאביה מנגן לה על גיטרה שירים ישראליים <<< 
היא שונאת הגדרות, וחושבת שאנחנו כל הזמן משתנים <<< היא מדברת בשלווה, אך 

טוענת שהיא בחורה לחוצה <<< אחרי דממה של שלוש שנים חוזרת דנה עדיני 
להופיע, מוציאה את הדיסק "אשליה", ומוכיחה שקסם לא מתפוגג כל כך מהר

הייתי חייבת לקחת צעד אחד אחורה, 
הלאה.  מה  ולראות  לעצמי  להיכנס 
בגיל  היתה  שלי  הראשונה  החשיפה 
21, כשעוד לא הייתי בשלה. נשאבתי לזה. ופתאום 
אתה לא ישן. אתה נהיה רובוט. העולם הזה שואב 
אותך פנימה, ופתאום כשיש יומיים חופשיים אתה 
לא יודע מה לעשות בהם. מצד שני כל הזמן יש המון 

לחץ וגירויים ומאוד קשה לעזוב".
אבל דנה עדיני בכל זאת החליטה לעזוב, ונאלמה 
לשלוש שנים. עכשיו הזמרתרשחקניתריוצרת - חוזר

רת.
איך חוזרים?

"אני יודעת מה אני עושה ובמה אני טובה, ונעים 
לי להתחיל מהתחלה. יש בזה משהו טבעי. העניין הוא 

לעבוד קשה, אבל באתי משם ואני לא מפחדת מזה".
בתחילת דרכה ניסתה עדיני להיות שחקנית, ובצבא 
שירתה בתיאטרון צה"ל. אחר כך, כשהסתיים פרק המר
שחק והגיע שלב השירה, פתאום היא הרגישה שלווה 
ורוגע: "הרגיש לי נורא נעים לשיר", היא משחזרת. 
"חשבתי לעצמי: למה לא ללכת עם התחושה הזו? למה 

להיות בסטרס? מאז בחרתי בשירה". 
עדיני שרה בלהקת "הבנות נחמה", שיתפה פעולה 
והשתתפה  "מטרופולין",  ובהרכב  סלומון  דניאל  עם 
בסדרות טלוויזיה כמו "מסודרים" ו"השיר שלנו". לאר
חרונה הוציאה דיסק חדש בשם "אשליה", אותו הפיק 

יונתן גולדשטיין, ג'וני.
"הדיסק יצא לפני יותר מחודש, והשתתפו בו נגר
נים מדהימים", היא מתלהבת. "המפגש עם ג'וני היה 
בכלל התאהבות מוזיקלית ממבט ראשון. את כל הסר

קיצות הקלטנו בבית שלו. היינו נוסעים אליו כולנו 
באוטובוס, והעבודה היתה כל כך טובה, שרוב הטייקים 
בדיסק הם ראשוניים. בכל פעם שניסיתי לשנות ולר

שפר, זה לא עבד.
על מה כתבת?

"הדיסק משקף את מה שהיה, וזה כמו לפתוח יומן. 
אני כותבת שיר כשאני על הרצפה. זה מרים אותי. היה 

מאוד אישי וחושפני מצידי להוציא את זה החוצה".
ואין בזה גם משהו מאיים?

"אנחנו כל הזמן משתנים, וזו פיסה של עוד צד שיש 
בי".

בדיסק הראשון שלך שרת באנגלית. מה קרה עכ־
שיו?

יודעת לדבר  הייתי  ואם  "תמיד כתבתי באנגלית, 
רוסית הייתי כותבת ברוסית. לפעמים זה בא ככה ולר
פעמים זה בא ככה. הדיסק הראשון נכתב כשהייתי בת 
21 והוקלט שש שנים אחרי זה. אלה היו שירים שכתר

בתי באנגלית בתקופה שחייתי בניו-יורק. 
"אנגלית היא לא שפת האם שלי. כתבתי באנגלית 
של רגשות. אין מאחורי זה אג'נדה. זה בא באופן טבעי 
וזרמתי עם זה. במקביל כל הזמן המשכתי לכתוב בער

ברית, ומאוד נעים לי לשיר בעברית".

"סיימון, גרפונקל ואום כולתום
במועדון "אוזן בר" בתלראביב, בשבוע שעבר, כשר
עדיני שרה על הבמה נראה שהיא מרגישה כל מילה 
שיוצאת לה מהפה. בג'ינס ושיער שחור ארוך ופרוע 
היא מעבירה את הקהל חוויה. מנסה לתת לעצמה לזר
רום מול האנשים שבאו לשמוע אותה, ולגלות להם 

מי היא. 
אפרת גוש מתארחת אצלה, וברור שהן נהנות כשהן 

נהניר "מאוד  נפלאה.  בהרמוניה  קולות,  בשני  שרות 
תי לארח את אפרת", היא אומרת לאחר ההופעה, "זה 
היה כבוד גדול. היא חברה טובה שלי כבר הרבה שנים, 

היינו ביחד ב'מטרופולין' וכבר משם היה חיבור".
מה התחושה לפני הופעה? את עדיין מתרגשת?

אוהבת.  לא  נורא  שאני  תחושה  שזו  היא  "האמת 
צוחקת.  היא  מהיקום",  הייתי מעדיפה שהיא תימחק 
"לפעמים זה מרגיש שהזמן עוצר. אני מאוד לא אוהבת 
את הרגעים שבהם את מחכה לעלות לבמה. זה החלק 

הכי קשה מבחינתי. כל השאר ממש כיף".
דנה גדלה בבית מוזיקלי. אביה הוא גיטריסט חובב, 
ובכל יום שישי היו הוא והלהקה שלו עושים חזרות 
בביתם. "משם הכל התחיל", מתארת עדיני את ימי 
טבעי  הכי  באופן  בבית  מוזיקה  על  "גדלנו  ילדותה, 
שיש. לא היה מוזר שאבא מוציא גיטרה ומנגן אריק 

איינשטיין.
"גרנו במושב אלוני אבא, ואני זוכרת את עצמי בתור 
ילדה רצה בשדות הירוקים כשאבא מנגן לי בגיטרה".

מה היתה ההצעה הראשונה שקבלת?
"יום אחד בא אליי הגיטריסט יונתן לוי והציע לי 
לחמם הופעה ב'בארבי'. אמרתי שאין מצב שאני עושה 
את זה, והוא אמר שהוא ילווה אותי. הופענו שם עם 
חמישה שירים, וזה התגלגל לעוד הופעות. אני חושבת 
שבלי זה היה לוקח עוד המון זמן עד שהייתי פורצת. 

הייתי ממשיכה לנגן בסלון".
יוצא  שרק  למי  לתת  יכולה  את  טיפ  איזה  אז 

לדרך?
"לא לחשוב על הקשיים. לתת הופעה ומה שיקרה 

משם זה מה שיקרה".
לאיזה מוזיקה את הכי מתחברת היום?

"אפשר למצוא אצלי הכל. זה יכול להיות גם סיימון 
אנד גרפונקל וגם אום כולת'ום".

יש משהו בך שהיית רוצה לשנות?
"אני יכולה להיות בן אדם היסטרי", היא אומרת, 
למרות שקשה לדמיין אופציה כזאת. "אני סתם משחר

קת אותה קולית".
יש משהו שעשית לאורך הדרך והתחרטת עליו?
"אין משהו שהתחרטתי עליו, יש דברים שלא התר

חברתי אליהם או כאלה שהתחברתי אליהם יותר. אבל 
מכל דבר למדתי. לדוגמא, לא אהבתי את מה שרקר

דתי ושרתי בלהקה הצבאית. זאת לא היתה התקופה 
המדהימה בחיי. אבל למדתי ממנה משהו שלא הייתי 

לומדת בשום מקום אחר".
איך היית מגדירה את עצמך?

"לא הייתי מגדירה את עצמי. אני עושה מה שאני 
אוהבת, ולא צריך הגדרות ותבניות בשביל שיבינו מה 
אתה. תמיד יהיה מי שיאהב אותך ומי שישנא אותך. 
לכל אחד יש הדרך שלו והמקום שלו, מה שהוא מביא 

לעולם והעולם מביא לו".
יש חשש שכל ייגמר?

"ברור. זה אסון לחשוב שכל זה יימשך לנצח. במיוחד 
במקצוע שלי. יום אחד אתה במקום מסויים וביום אחר 
במקום אחר. אתה אף פעם לא יודע מה יקרה מחר ואם 
מה שעשית יצליח או לא. צריך לזכור תמיד שהגלגל 

מסתובב".
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"אני מאוד לא 
אוהבת את הרגעים 
שבהם את מחכה לעלות 

לבמה. זה החלק הכי 
קשה מבחינתי. כל 

השאר ממש כיף"

"לא אהבתי את מה 
שרקדתי ושרתי 

בלהקה הצבאית. זאת 
לא היתה התקופה 

המדהימה בחיי. אבל 
למדתי ממנה משהו 
שלא הייתי לומדת 
בשום מקום אחר"

עדיני. "אני יכולה להיות בן אדם היסטרי. אני סתם משחקת אותה קּולית"

דנה קמה

יעל רון

עדיני מארחת את אפרת גוש. ניתן להבחין בקלות בחברות החזקה

חזק	וקצר
מי שנכנס להופעה של דנה עדיני ב"אוזן בר" יכול להרגיש 
קסם באוויר. הבר היה חשוך ורק אורות עמומים היו על הבמה 
ועל הברמן. אינטימיות ומין תחושה שאנחנו חווים משהו שתל-

אביב שם בחוץ לא מרגישה.
כל המכוניות, האוטובוסים והסנטר שיושב ממול - הכל נעלם, 
וישבנו מול דנה עדיני ואפרת גוש, שתי זמרות עם קולות חזקים, 

זועקים. 
ניתן להבחין בקלות בחברות החזקה בין השתיים. דנה החמיאה 
לאפרת בלי סוף, ואז הן הרימו כוסית ונפרדו לשלום בחיבוק של 
חברות טובות. היה כיף לשמוע אותן מבצעות את השירים הקלאסיים 
"לראות את האור" ו"תמיד כשאתה בא". היה כיף לחזור כמה שנים 

אחורה. 
החלק הפחות נעים היה שזה היה קצר. תוך שנייה הקסם נעלם ולא 
הספקנו ליהנות ממנו. לא הבנתי מתי ההופעה מסתיימת. רגע אחד 
אפרת יצאה ורק דנה נשארה, ולפתע גם היא נעלמה ולא ידענו אם 

לצפות לשובה או לא. 
הייתי שמחה לשבת שם עוד, עם שתייה ביד, אורות עמומים ומור

זיקה נעימה אחרי יום עבודה מתיש.



היתה  זו  לא?".  שכבר  או  ציוני  עוד  אתה  תגיד, 
השאלה הראשונה ששאלתי את אילן הנהג במסג־
רת ההיכרות הקצרצרה בינינו, רגע לפני שעליתי 
לאוטו שלו, שלקח אותנו לבילעין, להפגנת יום שישי השבועית 

נגד תוואי גדר ההפרדה.

8:00, בילעין: מתח ערב חג הקורבן 
הכפר מתעורר. אלה ימים מתוחים לפני עיד אל אתחאד, חג הקור
רבן, "עקדת ישמעאל" לפי הפירוש האיסלאמי. המואזין מבקע את 
השקט בכפר, קורא לתושביו לבוא ולהתפלל את תפילת שישי הקר

דושה. 

10:00, תל־אביב: לא סתם יום שישי
אני יורד מקו 286 שהגיע מאריאל על דרך בגין בתלראביב, מביט 
יום  עוד  "לא סתם  ומתחיל לצעוד.  נשימה  לוקח  ושמאלה,  ימינה 
שישי", אני ממלמל לעצמי. החזאים הבטיחו יום גשום, אבל בינתיים 

אני לא יכול להאשים את השמש שמרקדת לי על הפרצוף. 
בצעדים קטנים, על מנת לסחוט את הדקות ולא להקדים מדי, אני 

מגיע לבית ספר "מנשר" לאמנויות ברחוב דוד חכמי 18, ומחכה. 

10:40: זה אריק שרון מדבר איתי?
מזדה זעירה בצבע בננה מתקרבת. הנהג מדומם, הדלת נפתחת, 
דמות קטנה יוצאת מהרכב הקטן. שיער מאפיר ומדובלל אסוף בקוקו 
לא סימטרי, משקפיים של פעם בעלי עדשות מרובעות ועבות ומסר
גרת שחורה, חולצה מכופתרת כמו של דייג נורדי ומכנסי קורדרוי 

אופנתיים של תחילת שנות הר90. 
"אתה אילן?", אני שואל אותו. הוא משיב בחיוב. "אתה עומר?", הוא 
שואל בחזרה. אני מהנהן לו בחזרה וחושב לעצמי שאם היו מכסים לי 

את העיניים, הייתי בטוח שאריק שרון מדבר איתי. כמה אירוני.
לא עוברות 10 דקות, ואני כבר מוקף בר13 יפי נפש, ביניהם קצינת 
צה"ל לשעבר בחיל החינוך, חקלאי מהשרון, בדואי מרהט שהיגר 
לתלראביב, לוחם שריון לשעבר ושני שחקני חיזוק מצ'כיה מחוררים 

בעגילים. 
מחשבות רבות עוברות לי בראש, אך הקול הצפצפני של אילן 
קוטע לי אותן: "יאללה! אנחנו הולכים להילחם במתנחלים השור

דדים", הוא מכריז בטון נחוש. 

12:00, בילעין: כאפיות, דגלים ורמקול
 האימאם כבר נושא את דרשת יום השישי, שנר
שמעת ברחבי הכפר הודות לרמקולים המותקנים 
על צריח המסגד. הטון תוקפני, מיליטנטי וצורם, 
רבים  אירופאים  מהתושבים.  רבים  אחריו  סוחף 
מנורווגיה, אנגליה, הולנד ואפילו גרמניה מגיעים 
לשמש כסעד להפגנות ביום כזה, נחושים ומיליטר
נטים לא פחות. עונדים סמלים ערבייםראיסלאמיים בדמות כאפיות, 

דגלי פלסטין, מניפים שלטים בגנות ישראל.
לטענת הפלסטינים, ישראל החליטה שגדר ההפרדה תנגוס בשר
טחי בילעין לא מטעמים ביטחוניים אלא כדי לאפשר את התרחבותה 
של מודיעין עילית. ארגוני זכויות אדם פנו לבג"ץ, שאכן פסק כי 

התוואי ייאלץ להשתנות - ואכן כך קרה. 
בילעין מוכרת בשש השנים האחרונות כמוקד חיכוך עם כוחות 
הביטחון. למרות שהורחקה קילומטר אחורה, ממשיכים תושבי הכפר 

להפגין נוכחות ליד הגדר מדי שישי, מנסים לחבל בה ולהורסה.

12:30: הלכה האלימות
בנהיגה מבולבלת, רוויה בדריכות קשות על דוושת הברקס, אילן 
שונה את מישנתו ליושבי הרכב. "מאז ומתמיד הייתי אופוזיציונר. 
עוד מימי בית הספר, כשהבנים היו נגד הבנות, אני הייתי עם הבנות. 
ברוסיה הייתי בעד האדומים ונגד הלבנים. זה בדם שלי, כנראה. מזלי 

שהתעוררתי עוד בשנת 66', לפני הכיבוש האיום".
אמיר, הבדואי הגולה, מתאונן על כך שההפגנות כבר לא אלימות 
כמו פעם ועל כך שההפגנה בשבוע שעבר היתה אנמית. "החבר'ה 
הרגילים כנראה נעצרו", הוא מוסיף. אני מגלה שבחייו הנורמטיביים 

הוא טבח ב"דיקסי" ומתגורר עם חברתו היהודייה ברחוב שפירא.
משמאלי יושב מיכאל, טיפוס די מוזר ושקט. קל להבחין שזו הפעם 

הראשונה שלו.
המילים של אילן רק נשמעות כעת בתוך החלל, אבל מזמן חדלתי 
להקשיב לו. הנוף מתחלף מעירוני לטרשי ברגע אחד, אנחנו כבר 

בתוך שטח B, שטח פלסטיני בשליטה ביטחונית ישראלית. 
בצידי הכביש מספר מוסכים פלסטיניים, בהם מטופלים כלי רכב 
עם לוחיות זיהוי צהובות. בעוד רגע קצר אנחנו כבר פונים לתוך 

בילעין.

13:00: באנו להילחם
ההפגנה.  תצא  מכאן  הכפר.  בתוך  רחבה  בכיכר  עוצרים  אנחנו 
כתובות גרפיטי מרוססות על קירות המבנים. דגלי פלסטין מתנור

ססים על עמודי התאורה. אני מבחין באקטיביסטים ישראלים וזרים 
יושבים יחד בחצר של בית, כשעל ידם סרט לבן עם כיתוב ערבי 
"כנפי החירות". כמה פלסטינים תפרו על דש בגדם טלאי צהוב עם 
הכיתוב "פלסטיני", אנלוגיה נלוזה לטלאי הצהוב היהודי מתקופת 

הגיטאות. 
"מתלר מגיע?  אני  מהיכן  אותי  שואלות  אנגליות  תיירות  שתי 
אביב", אני משיב. הן מביטות עליי בתדהמה ושואלות: "מה אתה 
עושה פה"? אני סטודנט, באתי להכין כתבה. "מה אתן עושות פה?", 
אני שואל. הן מביטות זו בזו ומשיבות לי: "באנו להילחם מול הישר

ראלים".

13:30: הסקרנות משחקת תפקיד חשוב
יוצאת שיירה  התופים רועמים. כמו צבא טרויאני בדרך לקרב 
ארוכה לכיוון הגדר. בחזית צעירי הכפר המשולהבים, נושאים דגלי 

פלסטין ופתח, מאחור האירופים שבאו להשגיח מהצד. 
קבוצה של פעילי שלום נורווגים צועקת את הסיסמאות המוכרות: 
"פרי פלסטיין", "סטופ דה אוקיופיישן". אני משתרך קצת מאחור. 
אילן נעלם לו מקדימה, ואני מוצא את עצמי מחליף מספר מילים 
עם ג'ורג' )56(, תייר אנגלי שמספר לי איך התגלגל לבילעין. "אני 
לא באמת יודע מה הולך פה, אני רק יודע שהפלסטינים חיים תחת 
כיבוש ישראלי, והסקרנות גם כן משחקת תפקיד חשוב. זה דבר גדול 
שבאנגליה לא מבינים, בייחוד שהתקשורת האנגלית כל כך פרור

ישראלית". 
ולא המקום.  ממש רציתי לענות לו, אבל הנחתי שזה לא הזמן 
אולי אחר כך. בדרך אנחנו עוברים את תוואי הגדר הישן בדרך אל 

החדשה.

13:45: אל תלך לשם, אתה תחטוף כדור
השיירה עוצרת. מלפנים גדר ההפרדה ומאחור
כאשר  עילית,  מודיעין  של  ההיקפית  הגדר  ריה 
ניתן לראות גגות של התנחלויות מבצבצים דרכה. 
בין היישוב לגדר ההיקפית מציצים ראשים חבור

שים קסדות צה"ליות. 
שקט בינתיים. אני מנסה לשפר עמדות כדי לתר
פוס תמונה וראות טובות יותר, ומוצא את עצמי מרחק קצר מהכוח 

הקדמי. 
נער פלסטיני ניגש לגדר ומתחיל לטלטל אותה. מיד לאחר מכן 
נשמע רעש נקירה חלולה, והדממה נסדקת. בשנייה שלאחר מכן 
רעשי נקירה נוספים נשמעים, והשמש מוסתרת על ידי ענני הגז 

שנפלט מהרימונים שנורו לשטח הפתוח. 
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ההפגנה נסוגה לאחור. רימון גז נופל 10 מטרים לפניי, ואני 
שובר ימינה. הרוח היום בוגדנית ונושאת את ענן הגז הסמיך 
היישר אליי. ריח של אבק שריפה כמו לאחר מטווח ממלא את 
ריאותיי, התחושה היא שהן מתכווצות לגודל של גלעין אפר

רסק. הנשימה נהיית כבדה עד כמעט בלתי אפשרית. העיניים 
בוערות מבפנים. 

חוסר האונים מסמא אותי נפשית ופיזית, אני נתקל באבן 
הסלעית  באדמה  משתפשפות  הידיים  בטרסה,  ומתגלגל 

והג'ינס נקרע. על סף עילפון מכמות הגז שנשמתי, אני מצליח 
להימלט למקום סטרילי. 

העיניים  לתוך  חלב  לשפוך  לי  מציעה  אירופאית  נציגה 
ולנסות לנשום חתיכת בצל. "זה יעזור לך, החלב מנטרל את 

הצריבה והבצל את הכבדות בנשימה", היא אומרת. 
השהות באיזור ההפגנה נעשית טורדנית בגלל הרוח שמר
תיזה עלינו את שיירי הגז. קבוצה של נערים פלסטינים מסר
תערת כעת על הגדר מצד ימין, קופצים עליה, רומסים אותה 
ומנסים להרים אותה עם מוט ארוך. לשם אני מחליט להתקדם, 

כדי לראות מקרוב. 
לפתע מישהו צועק: "אל תלך לשם, אתה תחטוף כדור". זה 
היה ינון, החקלאי מהשרון. "תישאר כאן", הוא אומר. "אתה 

עלול לשלם על זה ביוקר".

14:30: תה אצל וואג'י
מובסים, חוזרים המפגינים לכיוון הכפר. בדרך מלווה אותי 
קבוצה של אנרכיסטים גרמנים המתגוררים ברמאללה. השר
נאה לישראל לא נמוגה מעיניהם במשך כל הזמן שאני מדבר 
איתם. "הישראלים הם האויבים שלנו", הם אומרים לי. אני 
תוהה כיצד הם יכולים להגדיר את עצמם פעילי שלום, כשבר

מקביל הם מחרחרים מלחמה.
ההפגנה נחתמת סופית, ואני שומע את קולו המוכר של 

אילן. "בואו, הולכים לשתות תה אצל וואג'י". 
וואג'י הוא המארח הקבוע של משלחת השמאל. הם מפגינים 
בשבילו, והוא משלם להם במנעמים ומטעמים. אנחנו יושבים 
בפאטיו ומתכבדים בתה. זוג הצ'כים שהגיע איתנו  מתלראביב 
נראה אבוד בתמהיל האנשים, שחציו מדבר עברית וחציו ערר
בית, והם עוזבים. בר10 הדקות הבאות אני אשתה שלוש כוסות 

תה, אוכל שתי פיתות ואנגב צלחת חומוס.
כולם מעבירים חוויות מההפגנה האחרונה. אילן מתענג על 

סיגריית גולף ומאפר לצלחת החומוס. 

15:30: ועכשיו לשייח' ג'ראח 
ינון מפציר בנו להיכנס לרכב. הוא צריך להגיע הביתה לקר
בלת שבת עם אשתו והילדים, לאמיר יש משמרת ערב במר
סעדה, והשריונר קבע עם חברים. כלי הרכב של המשלחות 

האירופיות יוצאים מהכפר בדרכם לירושלים. 
אני ממהר הביתה לארוחה משפחתית. לפני שאני עוזב, אני 
שואל את אילן לאן הוא נוסע. הוא עונה לי בלי לחשוב שנייה: 

"להפגנה בשייח' ג'ראח".

להציק, 
להציק, 
להציק

צעירי הכפר המשולהבים 
נושאים דגלי פלסטין 

ופתח. קבוצה של פעילי שלום 
נורווגים צועקת את הסיסמאות 

המוכרות: "פרי פלסטיין", 
"סטופ דה אוקיופיישן". אני 

משתרך קצת מאחור 

אמיר, הבדואי הגולה, 
מתאונן על כך שההפגנות 

כבר לא אלימות כמו פעם ועל 
כך שההפגנה בשבוע שעבר 

היתה אנמית. "החבר'ה הרגילים 
כנראה נעצרו", הוא אומר

אקטיביסטים ישראלים 
וזרים יושבים יחד בחצר 

של בית, כשעל ידם סרט לבן עם 
כיתוב ערבי: "כנפי החירות". 

כמה פלסטינים תפרו על 
דש בגדם טלאי צהוב עם 

הכיתוב "פלסטיני"

גדר,	אלימות	
וגם	סרט

הכפר הפלסטיני בילעין שוכן מערבית לרמאללה 
ומזרחית למודיעין עילית, בשטח B שבשליטה בי־

טחונית ישראלית. 
השבור ההפגנות  בעקבות  לכותרות  עלה  המקום 
עיות נגד תוואי גדר ההפרדה, החותכת את אדמות 
הכפר ומותירה 1,647 דונם מסך 4,085 הדונמים של 

תושביו בצידה המערבי. 
בר2006 הוקרן סרט דוקומנטרי, "בילעין חביבתי", 
תושבי  של  ומחשבותיהם  תחושותיהם  את  שהביא 

הכפר.
שנה לאחר מכן הורה בג"ץ לשנות את תוואי הגדר, 

כדי להקטין את הפגיעה בתושבים. 
בר2009 שוב עולה בילעין לכותרות, כאשר אחד 
חייל,  ידי  על  נורה  רחמה,  אבו  אשרף  המפגינים, 
בהוראת המג"ד שלו, בעודו כפות. הם הורשעו בבית 

דין צבאי.
מאוחר יותר באותה שנה נהרג בהפגנה באסם, אחיו 

של אשרף, מפגיעה ישירה של רימון גז. 
בר2010 הצליחו מפגינים לפרק חלק מהגדר, ובילר

עין הוכרזה שטח צבאי סגור.
השנה שוב גבו ההפגנות חיי אדם, כשג'הוואר אבו 
רחמה מתה - או משאיפת גז, כפי שטוענים הפלסטיר

נים, או ממחלת הסרטן בה לקתה, כטענת ישראל.

מה המשותף לקצינת חינוך בדימוס, חקלאי מהשרון, בדואי מרהט וצמד צ'כים 
מחוררי פירסינג? <<< כולם יוצאים ביום שישי לכפר הפלסטיני בילעין, להילחם 

בצה"ל ובמתנחלים על תוואי גדר ההפרדה <<< אז מה אם בג"ץ כבר פסק לטובתם

עומר פרבר

איור: דודו גבע, באדיבות משפחת גבע

בר
פר

ר 
ומ

 ע
ם:

מי
לו

צי

בילעין מימין, מודיעין עילית  משמאל - ובאמצע הגדר

בדרך להפגנה. "התקשורת האנגלית פרו־ישראלית"

אמיר הבדואי עם פעיל נוסף

תה וחומוס אצל וואג'י

הכנות אחרונות לפני. "אחר כך נוסעים לשייח ג'ראח"
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"יש	עוד	2,000	
יהודים	שצריכים	
להיכנס	הלילה"

האוטובוסים הממוגנים, הרובים הטעונים, האדמו"ר הישיש ניצול אושוויץ והנשים שזמן תפילתן מוקצב <<< 
באישון לילה ותחת אבטחה כבדה נכנס כתב "הידיעות של אריאלה" לקבר יוסף בשכם, וחזר בחיים כדי לספר 

כל אחד מהם רוצה לגעת בקבר, בתקווה שזכותו של הצדיק תגן עליו  | צילומים:  שמחי מרובקה
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האוטובוס עוצר ומצטרפים אלינו צי
שני חיילים. הם לבושים באפוד, 

חובשים קסדה. לפני העלייה הם דורכים 
את הנשק ומכניסים כדור לקנה. זוהי 
עצירה אחרונה, התחנה הבאה - שכם

 "אני לא מפחדת להיכנס 
 לשכם", אומרת נערה צעירה, 

"אבל אני מתרגשת מאוד. זאת הפעם 
הראשונה שאני נוסעת לצדיק"

צעיר עם פיאות ארוכות מוציא 
גיטרה ומתחיל לנגן ולשיר. לאט 
לאט מצטרפים עוד מתפללים לשירה. 

חלק מהחיילים מנצלים את ההזדמנות, 
חובשים את הכומתה על ראשם 

ומתפללים גם הם

ש
מוכנים  הממוגנים  הרכבים   ,23:30 לישי, 
צבאי.  מחסום  מוצב  צומת  בכל  לתזוזה. 
להיכנס  לפקודה  מחכים  דרוכים,  הכוחות 

־לשכם, רק שהפעם לא מדובר במעצר מבו
קשים בעיר שכונתה בעבר "בירת הטרור", 

אלא בכניסת מתפללים לקבר יוסף. 
23:40. האישור ליציאה ניתן והאוטובוס יוצא. במהלך הלילה 
צפויים להיכנס לעיר מתפללים מכל רחבי הארץ. בדרך עוצר את 

רהאוטובוס מחסום משטרתי. כל מי שינסה להגיע לקבר באופן עצ
מאי, ייעצר. אישורים ניתנים רק למספר מוגבל של אנשים.

הנוסעים לא נראים מודאגים. "אני לא מפחדת להיכנס לשכם", 
ראומרת נערה צעירה, "אבל אני מתרגשת מאוד. זאת הפעם הרא

שונה שאני נוסעת לצדיק". 
רבצומת תפוח האוטובוס עוצר ומצטרפים אליו שני חיילים שמא

בטחים אותנו. הם לבושים באפוד, חובשים קסדה. לפני העלייה הם 
רדורכים את הנשק ומכניסים כדור לקנה. זוהי עצירה אחרונה, הת

חנה הבאה - שכם. 
מהירה.  בנסיעה  וממשיכים  חווארה,  מחסום  פני  על  חולפים 
באוטובוסים השונים נמצאים חסידי ברסלב וגם דתיים לאומיים, 

רנשים וגברים, צעירים ומבוגרים. חלקם מתחילים עוד בנסיעה לה
תפלל או לומר תהילים. 

ראדם מבוגר ניגש למיקרופון שבקדמת האוטובוס ואומר "תפי
לת הדרך". הפעם למילים "ותחזירנו לשלום" יש משמעות גדולה. 

בסיום התפילה כולם עונים "אמן" בהתרגשות.

גיטרה ותפילות
.חצות וחצי האוטובוסים הממוגנים נכנסים לשכם ומגיעים למר
תחם הקבר. הם נכנסים לאזור המאובטח על ידי כוחות הביטחון, 
וחונים בשורה אחד אחרי השני, כדי ליצור מסדרון מוגן, שמצידו 

האחד חומה ומצידו השני קיר אוטובוסים. 
הדלתות נפתחות וכולם ממהרים לרדת מהאוטובוס ולצעוד אל 
הקבר. התרגשות עצומה באוויר. יש כאלה שבשבילם זאת הפעם 

הראשונה.

להיכנס  לגברים  המורות  הודעות  ברמקולים  נשמעות  ברקע 
לאולם הקבר, ולנשים לחכות בינתיים בחוץ. הגברים מצטופפים 
באולם, שאינו מסוגל להכיל את כולם, ופותחים בתפילה. אלה שלא 

מצליחים להיכנס מתפללים בחוץ. 
רבמרכז האולם ניצבת המצבה ששופצה לא מזמן, לאחר שפלס

טינים ניפצו אותה. צעיר עם פיאות ארוכות מוציא גיטרה ומתחיל 
רלנגן ולשיר. לאט לאט מצטרפים עוד מתפללים לשירה. חלק מה

חובשים את הכומתה על ראשם  חיילים מנצלים את ההזדמנות, 
ומתפללים גם הם. 

 באולם נמצא גם האדמו"ר מקאליב, רבי מנחם מנדל טאוב בן הר
88. האדמו"ר הישיש הוא ניצול שואה, שאיבד את רוב בני משפחתו 
באושוויץ ונכלא במחנה עינויים וניסויים המונעים מזקנו לצמוח. 

היום האדמו"ר מקאליב הוא מגדולי מנציחי השואה, שמעודד 
אמירת "שמע ישראל" כזכר לנספים בסיום עצרות המוניות בציבור 
החרדי. בשנים האחרונות הוא החל במפעל האנציקלופדיה לשואה 
לציבור החרדי, ופועל גם להקמת מוזיאון לשואה עבורו. הרעיון 
הוא, שיהיה מוזיאון משלים ל"יד ושם", כי לדעת האדמו"ר לא 
מנציחים כיום כראוי את גבורתם של היהודים שמסרו נפשם כדי 

לקיים מצוות גם בשנים ההן. 
האדמו"ר מניח את ידיו על המצבה ומתפלל. לאחר מכן הוא אומר 
בקול חלש: "עם ישראל עבר את השואה, מיליונים הלכו על קידוש 
ה'. יש מסך המבדיל, חס ושלום, בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, ויש 

רלשבור אותו. יוסף הצדיק צועק לה': אני מסרתי נפשי עם כלל יש
ראל, יש לי זכות להתפלל על עם ישראל. כלל ישראל לא יכולים 

לסבול יותר. שלא יישפך יותר דם. 
"כשהייתי בגטו ובאושוויץ, לפני 65 שנים, לא חלמנו שהמשיח 
עדיין לא יבוא. ריבונו של עולם, פה יש לך את יוסף הצדיק, וכמו 

רששבר את הטומאה במצרים כך יכול הוא לשבור את מאות המי
ליונים שרוצים לפגוע בעם ישראל". 

רבזמן הדברים האולם דומם, רק קולו השבור מהדהד, וכולם רו
צים לשמוע את מילותיו. השיא מגיע כשהאדמו"ר קורא קריאת 
"שמע" בקול רם, וכל הציבור מצטרף אליו. המילים "שמע ישראל 

ה' אלוהינו ה' אחד" מהדהדות באולם בעוצמה אדירה.

לא משאירים אנשים בשכם
כשהאדמו"ר מסיים, המלווים מוציאים אותו מאולם הקבר ומיד 
מתחילים הסדרנים מטעם "שכם אחד" להוציא את הגברים, כדי 

שהנשים יוכלו להיכנס.
ונשארים באולם. כל אחד מהם רוצה  הגברים מתעלמים מהם 
לגעת בקבר, בתקווה שזכותו של הצדיק תגן עליו. האחד מבקש 
זיווג, השני מקווה לרפואה, השלישי מתחנן לפרנסה. יש הרבה על 

מה לבקש, והזמן דוחק. 
אחד הסדרנים צועק בקול: "בבקשה, צאו החוצה, יש עוד 2,000 
יהודים שצריכים להיכנס הלילה", אך עושה רושם שאף אחד לא 

מקשיב לו. 
לצאת  המתפללים  מתחילים  ותחינות  גערות  ועוד  עוד  אחרי 

רהחוצה, ומניחים לנשים להיכנס. כשהן מסיימות את התפילה, חוז
רים כולם לאוטובוסים. אחד מהמתפללים עוצר ליד כל אחד ואחד 

מהחיילים, לוחץ את ידיהם ואומר "תודה רבה". 
באוטובוסים נדחסים גם נוסעים שלא היו עליהם בדרך הלוך, אבל 
אף אחד לא מתכוון להשאיר אנשים בשכם. צריך לזוז כמה שיותר 
מהר, כדי לפנות את הדרך לדבוקת האוטובוסים הבאה שתיכנס 

למיתחם. 
כוחותינו שבו בשלום. שמחי מרובקה

	קבר	יוסף,	
קצת	היסטוריה

נמצא בפאתיה הדרוםרמערביים של  יוסף  מתחם קבר 
שכם. על פי המסורת היהודית, שם נקברו עצמותיו של 
יוסף בן יעקב, לאחר שהועלו ממצרים. אבל פרט ליהודים 

הקבר מקודש גם לנוצרים, למוסלמים ולשומרונים. 
באוקטובר 2000 הותקף הקבר על חמושים פלסטיניים, 

רוסמקום נהרג שוטר מג"ב מדחת יוסוף, לאחר שדימם למ
וות במשך שלוש שעות ולא חולץ. 

כשבוע לאחר מכן נסוג צה"ל מהקבר, והוא עבר לשליטה 
פלסטינית. מאז הושחת המקום כמה פעמים, ואף הוצת. 

של  כבדה  אבטחה  ותחת  שבועות  בכמה  פעם  כיום, 
צה"ל נכנסים בשעות הלילה אוטובוסים של מתפללים 
למתחם הקבר, ועוזבים לאחר כמה שעות. למרות שאסור 
להגיע למקום ללא ליווי צה"לי, חסידים בפלגים שונים 

רשל חסידות ברסלב וגם אחרים מסתננים לקבר ללא אב
טחה.

הכניסה לקבר יוסף. מי שלא מצליח להיכנס, מתפלל בחוץ

הגברים מתפללים. הנשים מחכות
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הלוחשות 
לסוסים

הנשירה מבית הספר והבעיות בבית העלו אותן על מסלול חיים בעייתי <<< רגע לפני שהיה מאוחר 
מדי, הן מצאו ישועה בחווה שהקימו נאווה וניר אפרתי, בבקעת הירדן <<< כאן הן משלימות בגרויות, 

מטפלות בחיות, בונות בתי בוץ, מבשלות לעצמן - ובעיקר לומדות לקחת את האחריות על חייהן

ב
נוף מדברי קסום, במקום שאליו 

שוכ מגיעים,  לא  ־אוטובוסים 
עדן"  "גינת  חווה בשם  לה  נת 
דתיות  לנערות  מפלט  מקום   -
לימודיות,  ממסגרות  שנשרו 
והחליטו ברגע האחרון לפתוח 

־דף חדש, דווקא בבקעת הירדן המרוחקת והש
קטה. 

סיגל בת הר15 )כל השמות של הנערות בדויים( 
היא אחת מהן, והיא נמצאת כאן כבר חצי שנה. 
"האווירה פה נותנת לי תחושה כיפית. הנוף כאן 
אחר לגמרי ממקומות אחרים שאנשים בדרך כלל 

חיים בהם".
"גינת עדן" הוקמה לפני תשע שנים על ידי ניר 
הבינו שנערות שאינן משת הם  אפרתי.  רונאווה 

לבות במסגרות הפורמליות צריכות מענה שונה 
"גינת  ואכן,  רגילים.  ספר  בבתי  שמספקים  מזה 

עדן" היא מקום שונה. אחר לגמרי.
רהוא נראה כמו כפר נופש, ולא כמו מוסד חינו

כי. מבני עץ בעלי גגות ירוקים המזכירים צימרים 
רמשמשים את הבנות למגורים. הם מסודרים בצו

רת ח' שבמרכזה כר דשא גדול, בו הבנות יכולות 
לשבת וליהנות מהשמש החמה של הבקעה. 

רעיזים, תרנגולים וסוסים הם חלק מהנוף הפס
טורלי של החווה. במרחב הפתוח נטועים עצי זית 
ובשלוש חממות מגדלים עגבניות שרי  ודקלים, 

ותבלינים למיניהם. 

הכנה לחיים
רמי שמתפעל את המקום הן הבנות עצמן. הן חו

לבות את העיזים, ומכינות מהחלב שלהן גבינות 
רמלוחות, יוגורטים בטעמים שונים ולבנה. התרנ
רגולות שמסתובבות בחווה מספקות ביצים. הברי

כה והסוסים הם הבילוי המועדף. 
לא הרחק ממגורי הבנות נמצאים שני מבנים 

רמבוץ, שהבנות בנו בעצמן. מעבר לכך, הן מחו
תחום  על  אחראי  צוות  כשכל  לצוותים,  לקות 

אחר. 
צוות דיר הוא הצוות שמשכים קום. הבנות קמות 
בשש וחצי בבוקר כדי לצאת למרעה, להאכיל את 

העיזים ולחלוב אותן. לאחר מכן הן מכינות גבינות 
ויוגורטים מהחלב, ובערב יחזרו שוב אל הדיר, כדי 
לבצע חליבת ערב, לרחוץ את הסוסים ולהאכיל 

את החיות.
הכנת  על  היום  שעות  רוב  עמל  מטבח  צוות 
מגוון,  תפריט  להכין  משתדלות  הבנות  האוכל. 
תירס,  קציצות  פשטידות,  נערה:  לכל  שיתאים 
פסטות ועוד. הן גם עושות על האש פעם בשבוע 

לפחות, ועוגות נאפות מדי יום.
הצוות השלישי הוא צוות אמנות, שיוצר כלים 
מחימר למכירה. בין היצירות שלהן אפשר למצוא 
מזוזות, מגשים ללחם, כלים למפיות, וגם חנוכיות 
את  ובא.  הקרב  החנוכה  חג  לקראת  וסביבונים 

רהמוצרים הן מוכרות בדוכנים בעין כרם בירוש
לים, והתמורה משמשת לפעילות המקום ודמי כיס 

לבנות.
בדרך כלל יש עוד שני תחומים - בנייה בבוץ 
וחממות - אך כרגע הם לא מאויישים בגלל מחסור 

בבנות.
"דרך העשייה והיצירה בטבע הן יקבלו אנרגיות 
חדשות. הן יראו תוצאות בשטח מהמעשים שלהן 
וכך האנרגיות יעלו ויגדלו. הדברים החיוביים יתנו 

להן את הכוח לגדול ולהתקדם", אומר ניר.
שהב הוא  זה  מאחורי  שעומד  נוסף  ר"רעיון 

נות יחוו הכנה לחיים. בעבודתן הן לומדות מהי 
מחוייבות, הן יודעות שאם יחדלו לעבוד לא יהיה 
וזה בערך מה  ואז המקום לא יתקיים,  שום דבר 

למ עובד  לא  אדם  אם  האמיתי:  בעולם  רשקורה 
חייתו, אין לו ממה להתקיים. באותה מידה - אם 
בת לא תכין ארוחת צהריים לא יהיה לכולן מה 

לאכול".
"אני מרגישה ששיניתי דברים בעקבות השהייה 
בוגרת  מרגישה  "אני  אביה.  מספרת  פה".  שלי 
יותר, הזזתי את האגו שלי לצד ואני שולטת יותר 

רעל העצבים שלי, אני מוציאה את העצבים על דב
רים אחרים".

בגרויות,  לעשות  מחוייבות  לא  בחווה  הבנות 
95% מהן יוצאות עם תעודת בגר שאבל ניר טוען 

רות. 
למה אינכם מחייבים אותן?

"דווקא משום שהן לא מחוייבות זה דוחף אותן 
לעשות את זה".

אביה: "השוני הוא כשיש לך בחירה ללכת. יש 
לך החופש. לא שוללים ממך ישר את הסמכות, 

ואתה מציב גבולות לעצמך".
ר"גינת עדן" הוקמה ביישוב בית חוגלה וההתח

לה היתה קשה. ללא מים וללא חשמל. 
המבנים לא היו ראויים למגורי אדם. ניר, נאווה 
בסככה  והבנות  בצריף,  ישנו  ילדיהם  וארבעת 
שבהם  מלוחים,  השקיה  מי  רק  שם  היו  צמודה. 

רהשתמשו למקלחות, ומי שתייה שניר הביא בג'
ריקנים מהיישוב הקרוב.

אבל התנאים במקום רק גיבשו יותר את הבנות 
הע הבנות  של  הוריהן  וגם  ומשפחתו,  ניר  רעם 

ריכו את המקום למרות התנאים הקשים. בשלב 
מסויים החווה עברה לנתיב הגדוד, ולאחר מכן 

התמקמה סופית במבואות יריחו.
כיום חיות בחווה שמונה בנות, שבאות מבתים 

רדתיים. אבל מבחינה מספרית המצב דינמי, וברג
רעים אלה ממש מחכות מספר בנות להיכנס ולהש

תלב בחווה: "צריך להדגיש שאין כאן הרבה בנות 
וזה טוב. ככה אפשר להתרכז באנשים", אומרת 

סיגל.
אביה: "אני ממליצה לבנות להגיע לפה, אבל 
שיבואו ממקום טוב, לא סתם בשביל להעביר את 

הזמן. כי המקום הזה נותן המון".

"נתנו לי להרגיש שאני בן אדם"
עלות תיפעול של מקום כזה היא סביב מיליון 
ממשרד  לסיבסוד  זוכה  ניר  כאשר  בשנה,  שקל 
הרווחה שנע בין 60% לר70%. שאר הכסף מגיע 

מתרומות שהוא מצליח לגייס. 
משרד החינוך לא מאשר את המקום, ולכן גם 

רלא מסבסד אותו, כיוון שמספר התלמידים המיני
מלי במוסד חינוכי מוכר הוא 60, וזה מספר שניר 
כלל לא שואף אליו. המטרה שלו היא שהמקום 

יישאר קטן ולא יחיו בו יותר מר30 בנות.
בלגן  לי  שהיה  בזמן  מהאולפנא  אותי  "העיפו 
שישבתי  חודשיים  "אחרי  סיגל.  מספרת  בבית", 

בבית הגעתי לגינת עדן". 
איכפת  שלצוות  לדבריה,  מרגישה,  היא  כאן 
מהבנות, והוא משתדל לעשות להן פעילויות שהן 

ראוהבות. "יש הקשבה אמיתית לצרכים שלנו. הר
גשתי שזה המקום שתמיד חיפשתי. לפני זה הייתי 
יותר סגורה, כאן אני נפתחת. כי פה לא מעניין 

אותי מה אנשים אחרים יחשבו עליי".
השם השני של גינת עדן הוא "בית". אין מצב 
שאחת הבנות תרצה להישאר בשבת או בחופשים 

במקום, והצוות לא יאפשר לה זאת. תמיד יהיה מי 
שיתמוך בה וילווה אותה, גם בחופשות.

אביה, 16, עוברת כבר ארבע שנים מפנימייה 
אחת לשנייה. "הגעתי לכאן כי הדיבור של הצוות 
היה שונה", היא מספרת. "נתנו לי להרגיש שאני 
בן אדם. במקומות אחרים הרגשתי ששולטים על 
החלטות  על  להגיב  זכות  לי  שאין  שלי.  החיים 

בחיים שלי".
רדבר נוסף שנדיר למצוא במוסדות חינוך פור

מליים הוא אנשי צוות במספר גדול יותר ממספר 
רהבנות. את העבודה החינוכית במקום מלווים:המ

נהל, רכזת חינוכית, אם בית, מדריכה, פסיכולוג, 
עובדת סוציאלית, מזכיר, מנהל אדמיניסטרטיבי, 

רמדריך לרכיבה על סוסים, מדריך לחקלאות, וט
רינר, מדריכה לאמנות, מדריכה למוזיקה, וכמובן 

מורות שמלמדות אותם לבגרויות.
מבחינת  המקום  של  המשמעות  את  הבין  ניר 
הבנות חודשים אחדים לאחר הקמתו. במהלך אחת 
מהן  כמה  לחופשה,  יצאו  הבנות  השבתות שבהן 
חזרו לחווה. הן סיפרו לניר על תקרית לא נעימה 
ומקום המפלט הראשון שלהן  מיעוטים,  בני  עם 

היה בית משפחת אפרתי. 

רבחזונו, ניר רואה את המקום עם כרם גדול וגי
דולים חקלאיים נוספים. לבנות הוא רוצה יום אחד 
לבנות בריכת קבע גדולה, שתחליף את בריכת 

הפלסטיק הקטנה שבה הן רוחצות. 

המנהל והמייסד, ניר: "דווקא משום שהן לא מחוייבות לעשות את 
הבגרויות, זה דוחף אותן כן ללמוד ולעבור את הבחינות"

אורי ברגד

בית בוץ שהבנות בנו

ועיזים בשביל היוגורט

יש גם תרנגולות לביצים

כמו צימרים בכפר נופש

אביה: "השוני הוא כשיש לך 
בחירה ללכת. יש לך החופש. 
לא שוללים ממך ישר את הסמכות, 

ואתה מציב גבולות לעצמך"

סיגל: "העיפו אותי מהאולפנא 
בזמן שהיה לי בלגן בבית. 

לפני זה הייתי יותר סגורה, כאן אני 
נפתחת. כי פה לא מעניין אותי מה 

אנשים אחרים יחשבו עליי"

הסוסים הם הבילוי המועדף | צילומים: אורי ברגד

"גורמים לי כאן להרגיש בנאדם"
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השקענו כל כך הרבה, גם כסף וגם זמן, זרקנו את עצמנו לבריכה בלי לדעת אם אנחנו יודעים לשחות או סתם נסחפים עם 
הזרם, הוצאנו כרטיס סטודנט, עשינו 13 מבחנים בסמסטר, ישבנו שעות בספרייה, הדפים נגמרו במכונת הצילום בדיוק 

כשהגיע תורנו לצלם <<< או קיי, אז עשינו תואר, אבל מי אמר שאנחנו מוכרחים גם להיתקע עם המקצוע הזה

ה
שתחררנו מהצבא, לחצו עלינו ללמוד, בדקנו, 

־ביררנו, אבל די מהר נרשמנו והתחלנו. נשא
רה רק שאלה קטנה: האם מה שבחרנו בגיל 21 
או 22 הוא באמת המקצוע שבו אנחנו צריכים 

לבלות את ימינו ב־50 השנים הבאות.
לא בטוח. 

האופנה המשפטית
)37( היתה בטוחה שהיא תהיה עורכת דין  שגית גוטרמן אבישי 
כשתהיה גדולה. היא למדה משפטים, עבדה במקצוע עוד שבע שנים 

ר– ואז הרגישה שהיא מיצתה העולם הזה, ועשתה הסבה לעולם האופ
נה. היום היא קניינית, יבואנית וגם הבעלים של שלוש חנויות בגדים 

בשם "אמה". 
יש סיכוי שתחזרי למשפטים?

"כרגע נראה שלא, כי אני אוהבת את מה שאני עושה ".
את יכולה עדיין למצוא יתרונות בתואר שבסופו של דבר לא 

קידם אותך מבחינה מקצועית? 
"כמובן. הידע שרכשתי בהחלט מסייע לי בעסקים".

יש לך טיפ למי שמתלבט אם לעזוב את המקצוע שלמד?
"אסור לפחד להתחיל מההתחלה. גם אם למדתם והשקעתם ואתם 
יישאר  תמיד  מה שלמדתם  אחר,  בתחום  מאפס  להתחיל  מחליטים 
איתכם ויעשיר אתכם. אין כמו לקום בבוקר ולאהוב את מה שאתם 
עושים, נסו לאתר את האהבה הזו, גם אם לא תמיד היא נמצאת שם 

מהרגע הראשון".

עיתונות תיאטרלית
שזו  חושבת  בתיאטרון,  ראשון  תואר  בעלת   ,  )48( עופר  אסנת 

רטעות לראות בלימודי תואר ראשון לימודי מקצוע. לדעתה, יש לב
חור ללימודים תחומים שירתקו אותנו ויעשירו את עולמנו, אבל לא 

להינעל.
"צריך לקחת בחשבון שהתוכניות והיומרות שלנו כשאנחנו בני 20 
ואפילו 30 יתהפכו בגילים מאוחרים יותר", אומרת עופר, שהפכה עם 
השנים מאשת תיאטרון לעיתונאית, "לכן צריך לבחור מקצוע בראייה 

רחבה, שתשרת גם בעשורים הבאים". 
מדוע בחרת ללמוד תיאטרון? 

10 נמשכתי לעולם התיאטרון ואפילו הופעתי בהפר  “כבר מגיל
רקות מקצועיות. חיפשתי לימודים אקדמיים שישלבו את הצד המע

שי והעיוני, ותיאטרון ענה על כל הצרכים שלי, גם האמנותיים וגם 
האינטלקטואליים".

אז למה את לא עוסקת בתחום שבו השקעת ועשית תואר?

30, כשהפכתי לאמא, נשברתי. לא התחשק לי יותר להתר  “בגיל
מודד עם הקשיים של המקצוע: לעמוד כל הזמן במבחנים ואודישנים, 
כשלרוב נכשלים בהם. בתיאטרון את תמיד נתונה לגחמות של אנשים 

אחרים. 
“לא הגעתי לשום מקום שבו הרגשתי ‘יופי, פה טוב לי’, ומצד שני 
הרגשתי שאי אפשר לנהל ככה חיי משפחה יציבים, והחלטתי שאני 

צריכה לנעוץ שיניים במשהו אחר". 

ביררת מראש עד כמה שוק התיאטרון רווי?
"זה לא היה רלוונטי מבחינתי. חיידק זה חיידק".

את יכולה למצוא יתרונות בתואר שבסופו של דבר לא מפרנס 
אותך?

וראייה  מטפורית  התבוננות  לי  מאפשר  בתיאטרון  העיסוק  "כן. 
רתרבותית ושפתית עשירה. הלימודים נתנו לי מיומנויות חקר ולי

מוד, חשיבה אקדמית, והעשירו את העולם שלי. זה בטח היה קורה גם 
אילו למדתי משהו אחר, אבל אני יכולה להגיד שלימודי התיאטרון לא 

נזרקו באופן מוחלט לפח".

פוליטיקה מסורקת
טל בן ארי )26( עשתה תואר ראשון בפוליטיקה וממשל ובניהול, 
אבל אם אתם מחפשים אותה היום, לא תמצאו אותה בכנסת, אלא 

מאפרת או מסרקת.
ר"אם יש אפשרות לשלב בין המקצוע שאוהבים ורמת ההכנסה הר

צויה, זה האידיאל", אומרת בן ארי. "אם לא, עדיף לבחור מקצוע 
שלא כל כך אוהבים אבל מרוויחים בו טוב מאשר מקצוע כיפי אבל 
לא משתלם. לתחביבים יש זמן אחרי שעות העבודה, וכסף הוא מצרך 

הכרחי כשחושבים על הקמת משפחה".
מדוע בחרת ללמוד את מה שלמדת? 
“רציתי להתברג במערכת הפוליטית".

אז למה חתכת? 
רווחי בשנים הראשונות, דורש  “גיליתי שהתחום הזה מאוד לא 
שעות ארוכות, שאינן פרקטיות לאם צעירה, וכולל הרבה אספקטים 

שדחו אותי".
הספקת לעבוד קצת בתחום הפוליטי?

ר“ממש מעט. במהלך הלימודים התנדבתי בארגון שמסייע לפלי
בארגון  עבדתי  הלימודים  בתום  קצרה  ולתקופה  האפריקאים,  טים 
אחר שעוסק בתחום. עזבתי כיוון שהתייאשתי מהלכלוך בתחום הזה 
ומאוזלת היד שלי ליצור שינוי של ממש. האמת היא שגם עברתי 

דירה".
ביררת לפני הלימודים עד כמה השוק רווי?

“לא. הנחתי שהשוק רווי בכל התחומים".
במה את עוסקת היום?

עוד לפני  בזה  ומסרקת עצמאית. התחלתי לעסוק  “אני מאפרת 
רהלימודים, ובשנים האחרונות התפניתי לעסוק בזה באופן מלא, והח

לטתי שזאת הקריירה הנכונה בשבילי".
יש סיכוי שעוד תחזרי לפוליטיקה?

“אני מקווה שכן. המערכת הפוליטית זקוקה לדם חדש, אבל ללא 
שינוי בשיטת הבחירות והשלטון אינני רואה את עצמי משתלבת בה. 
באיפור ותסרוקות אני אולי לא משנה את העולם, אבל אני מביאה 
אושר ללקוחות שלי ואני שואבת הנאה וסיפוק מזה שאני ממצה את 

אחד הכישרונות שלי".
קידמו  לא  דבר  של  שבסופו  בלימודים  יתרונות  מוצאת  את 

אותך מבחינה מקצועית?
ר"התואר בניהול משמש אותי כבעלת עסק בכל הקשור לצד הפי

ננסי והשיווקי. התואר בפוליטיקה פחות רלוונטי, ועדיין, כמו שכל 
אם פולנייה יודעת לומר: אף פעם לא מזיק שיש תואר".

התנהגות מיוחצנת
סוני  אומרת  בעבודה",  אותי  מלווה  בהחלט  שצברתי  "ההשכלה 
גרטל )30(, בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות והיום בעליו של 

משרד יחסי ציבור.
מדוע בחרת ללמוד מדעי ההתנהגות? 

“פסיכולוגיה תמיד משכה אותי". 
אז למה את לא עוסקת בתחום שבו השקעת ועשית תואר? 

יחסי  לתחום  להיכנס  הזדמנות  קיבלתי  הראשונה  השנה  “בסוף 
הציבור, ומאז הגעתי רק לבחינות. מעבר לכך, ללא תואר שני הכניסה 

לשוק העבודה מוגבלת מאוד". 
ביררת מראש עד כמה השוק רווי?

ר“ידעתי שיש צוואר בקבוק בקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה קלי
רנית ובהשגת התמחויות, אבל חשבתי שאלך למדעי המוח או לפסי

כולוגיה ארגונית".
את מתכוונת לשוב מתישהו למה שלמדת?

“ממש לא. המחשבה על תואר שני אפילו לא עוברת בראשי, ובלי 
זה קשה למצוא מישרה מעניינת. מה גם שאני מאוד אוהבת את תחום 
ציבור, כתיבת תכנים  יחסי  אורג בתוכו  הוא  הנוכחי שלי.  העיסוק 
למדיה האינטרנטית ואת האהבה שלי לתחום המיתוג. המקצוע הזה 

מספק גיוון ואתגרים, והעבודה כעצמאית מתאימה לאופי ולאישיות 
שלי".

את מוצאת עדיין יתרונות בתואר ההיסטורי ההוא?
"ללא ספק. הידע שלי בפסיכולוגיה עוזר לי בייצוג לקוחות כגון 

רפסיכולוגים וקואוצ'רים. באופן כללי יותר, רעיונות מתוך הפסיכו
לוגיה החברתית, הכלכלית והארגונית, כמו גם רעיונות סוציולוגיים, 

רמשתלבים לא פעם בתכנים שאני כותבת עבור הלקוחות שלי, ומ
סייעים לי להבהיר נקודות, לספר סיפור וליצור עניין אצל הקורא".

אבטלה פסיכולוגית 
של  בסוציולוגיהראנתרופולוגיה  תואר  בחצי  אוחזת   ,)29( מיכל 
אוניברסיטת תלראביב, תואר ראשון בפסיכולוגיה מברראילן ותעודה 

בפלנינג מ"הבצפר" של חברות הפירסום.
זה, היא עדיין לא עובדת. "בבית הספר סיפרו לנו  יחד עם כל 

רשתחום הפירסום צריך דם חדש, ושמחפשים אנשים בפלנינג ובתק
ציבאות, והבטיחו לעזור לנו בראיונות - אבל בפועל רק לקראת תום 

הלימודים גיליתי שהמצב בשטח שונה". 
מדוע בחרת ללמוד את מה שלמדת? 

“לכל תואר היתה סיבה אחרת. לסוציולוגיה נכנסתי כי באוניברסיטה 
הבטיחו לי שאוכל לעבור לכלכלה אם יהיו לי ציונים טובים. בפועל 
זו היתה הבטחת שווא. לפסיכולוגיה הלכתי מתוך כוונה להמשיך 
לתואר שני, אבל גיליתי שהתחום מעניין אותי ברמה הפרקטית, ואת 

זה התואר לא מסוגל לספק. 
ר“את התעודה בפירסום עשיתי במטרה להשתלב בעולם הזה, ולש

לב את היכולות שלי בתחומים השונים שלמדתי ועבדתי, אבל אני לא 
מצליחה להתברג. נכון להיום אני מובטלת. אני מבינה היום שעדיף 
היה לי להשקיע שנה בעבודה בהתנדבות בתחום הפירסום, לרכוש 
ניסיון, להשתלב באיזה משרד גם בלי שלמדתי או הראיתי תעודה. 

הייתי מפסידה ככה הרבה פחות כסף, ואולי אפילו מרוויחה".
אבל יש יתרונות בתארים שעשית?

"אפשר למצוא יתרונות, אבל כשמבינים שניתן היום ללמוד גם 
רלבד, ושתעודה בלאו הכי לא עוזרת, ייתכן שמטיול בחו"ל אפשר לה

פיק רווח לא קטן יותר מאשר מתואר במדעי הרוח או במדעי החברה, 
מה שנקרא מדעי הדשא".

משדר עקשנות
זמן  בניגוד למיכל, יש אנשים שדווקא מבינים שצריך להשקיע 

ולתת מעצמך, גם בלי לקבל תמורה כספית, כדי להשתפשף. 
"אני בטוח שאעסוק בתחום התקשורת, מפני שזאת היתה המטרה 
שלי מהרגע הראשון ואין לי ספק שאצליח", אומר בלי למצמץ רון 
יזרעאל,  )26(, בעל תואר ראשון בתקשורת ממכללת עמק  נוטקין 
שנמצא היום במסלול התנדבותי של שנה ואינו מקבל שכר עבור 
עבודתו כעורך חדשות בגלי צה"ל. מסקנתו מלימודי התואר היא 
שצריך לעבוד קשה ולא לבלות על הדשא או במסיבות. צריך לבנות 
תיק עבודות ולהשקיע, כי מעסיקים דורשים בראש ובראשונה ניסיון 

כלשהו בתחום. 
ר"יש בשוק עבודה – אם רק רוצים. לא קל להשתלב בתחום התק

שורת, אבל אם עובדים קשה - מצליחים".

לומדים,	לומדים,	
לומדים,

בוגרת פולטיקה עוזבים
וממשל שהפכה 

למאפרת: "באיפור 
ותסרוקות אני אולי 

לא משנה את העולם, 
אבל אני מביאה אושר 

ללקוחות שלי, ואני 
שואבת הנאה וסיפוק 
מזה שאני ממצה את 

אחד הכישרונות שלי"

הדר מסלטון

גרטל. "חייבים תואר שני"עופר. "בתור אמא נשברתי"

בן־ארי. "הכסף יותר חשוב מהכיף"

 איור: 
אילנה שוחט
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דעות
ראשונות

כל חיינו אנו עומדים בפני בחירות. בוחרים אם 
להתגייס ולהתמיין ליחידה כזו או אחרת, בוחרים 
אם לעשות קריירה צבאית או להשתחרר. בוחרים 
אם לעשות טיול אחרי צבא ולאן. בוחרים להתחיל 
ללמוד ישר או לחכות קצת. בוחרים מה ללמוד, 
והאם בכלל ללמוד. בוחרים את החברים שלנו, בור
חרים בני זוג, בוחרים איזו מערכת יחסים אנחנו 
מחפשים. בוחרים איפה לגור ובאיזה שלב להקים 
משפחה. בוחרים אם להביא ילדים לעולם ואולי 

גם כלב. 
אם היינו משנים רק בחירה אחת בחיינו, האם 

היינו מגיעים לאותה נקודה בה אנחנו נמצאים? 

כל בחירה - ואפילו הקטנה ביותר - יכולה לגר
רום לשינוי ענק בחיינו. החל מלצאת לפאב כזה 
או אחר, לשלוח קורות חיים לכאן או לשם. אם רק 
היינו יודעים באיזה פאב מחכה לנו אהבת חיינו 
ואיזו עבודה תגרום לנו להתעשר, החיים היו הופר

כים קלים יותר. 
בכל שלב שנחליט לעצור את עצמנו ולהסתכל 
על חיינו מהצד, נראה שאנו עומדים בעצם בפני 
פרשת דרכים, וכל פעם מחדש בוחרים בדרך הנר

כונה בעינינו. 
הרציונל,  חלקנו  ואת  הרגש  מניע  חלקנו  את 
ואולי את בני המזל שבינינו שניהם ביחד. אם רק 

היינו יודעים מתי לפעול מתוך רגש ומתי לאחר 
מחשבה, העולם כנראה היה טוב יותר. אבל אנחנו 
בסך הכל בני אדם, מותר לנו לעשות טעויות וזה 
אף טבעי. מי יודע, אולי טעות כלשהי תוביל דווקא 

למשהו טוב, שלא היה קורה אלמלא טעינו.  
השאלה החשובה היא האם מדובר בטעות בעיר
נינו או בעיני אחרים. לפחד לחיות כדי לא לעשות 
את מה שנראה בעינינו טעויות - זה דבר נורא. 
אבל לפחד לעשות את מה שנחשב לטעויות בעיני 

אחרים - זה נורא אפילו יותר. 
חיינו מורכבים גם מטעויות. לפעמים אנחנו בור
חרים לתקן אותן ולפעמים לא. לפעמים אנחנו אף 

לא מודעים לטעויות שעשינו.
לפעמים מה שמניע אותנו הוא הפחד. פחד להר
להגיע  או  בנג'י  לעשות  פחד  בחורה,  עם  תחיל 
יכולנו  אילו  מסויימת.  תוכנית  של  לאודישנים 
לשלוט בפחד ולא הוא בנו, אולי היינו עושים פחות 
טעויות. אבל אם היינו מאבדים את תחושת הפחד 
- אולי זה היה גורם לנו לקחת סיכונים מיותרים. 
רבים יגידו שזה בכלל לא נתון לשיקול דעתר
נו, כי הגורל הוא שקובע, והוא נקבע ברגע הלידה 
ואולי אף קודם. הגורל יסלול לנו את הדרך הכתור
בה לנו מראש, ואנחנו רק צריכים ללכת לפיו ולא 

לנסות להילחם. הכל כבר כתוב ממילא. 
לפי הגישה הזו חולים היו נשארים חולים ועניים 

נשארים עניים, כי זה מה שכתוב וחבל להילחם. 
והכל כבר  אם אין לנו על מה להילחם בחיים 
שלנו?  התפקיד  מהו  חיינו?  מטרת  מהי   - כתוב 

להיות בובות על חוטים? 
אף אחד לא רוצה להיות בובה. אחד נלחם כדי 
לנצח את המחלה, אחר נלחם כדי לסגור את החודש 
עם אוכל במקרר, וחייל נלחם כדי להגן על המולר
דת. כל חיינו הם מלחמה - מלחמה שאנו מנהלים 

נגד עצמנו ונגד אחרים, כל אחד לפי מטרותיו. 
כל חיינו מורכבים מטעויות, פחדים, מלחמות 
ופרשות דרכים. אילו הם לא היו מורכבים כל כך, 

אולי לא היו מעניינים ומאתגרים כל כך. 
שתהיה שנת לימודים מעניינת ומאתגרת.

כל בחירה יכולה לגרום 
לשינוי ענק בחיינו. החל 

מלצאת לפאב כזה או אחר, 
לשלוח קורות חיים לכאן או לשם. 

אם רק היינו יודעים באיזה 
פאב מחכה לנו אהבת חיינו ואיזו 

עבודה תגרום לנו להתעשר, 
החיים היו הופכים קלים יותר. 

הסטור לאגודת  הבחירות  יתקיימו  בקרוב 
דנטים. אני לא בטוח לגבי התאריך המדוייק 
- אולי בעוד חודש אולי בעוד חודשיים - אבל 

זה יגיע, אוטוטו.
אחוזי ההצבעה במרכז בשנים האחרונות הם 
האחרונות,  בבחירות  בארץ.  ביותר  הנמוכים 
בהן זכתה הדס לוי )יו"ר ראויה בהחלט(, שיעור 

ההצבעה היה כר7%)!( בלבד.
ולומדים  חיים  היינו  אילו  צורם.  נתון  זהו 
בסביבה אידיאלית, שבה היו לנו כל צרכינו, 
הייתי אומר ניחא. אבל כידוע לנו אין זה המצב, 
ובמהלך שנות לימודיי כאן שמעתי יותר מפעם 
אחת את הקיטורים: "המחירים גבוהים מדי", 
"חסר לי דוכן כזה וכזה", "למה לא הביאו את 

האמן ההוא למסיבה ולא את השני", וכו'.
אבל כשיש באפשרותנו לשנות דברים, לבר
חור את האנשים שיעמדו בראש מקבלי ההחר
לטות בקמפוס, להקשיב לדבריהם המלומדים 
)או לא( ואפילו להיבחר בעצמנו בתור נציגי 
מחלקות - שלא לומר חלילה וחס להיות מוער
מדים לראשות האגודה - כמעט כולנו נרתעים 

לפתע ולוקחים צעד לאחור. 
אז ניתן לומר שכולם אותו דבר ומה זה כבר 
בעצם משנה, כי הכל יישאר כפי שהוא בין כה 

וכה. ויש גם דרך אחרת, והיא הנכונה לדעתי: 
ללכת לאגודה, להוציא כרטיס סטודנט, לער
מוד מול הנציגים והמועמדים ולשאול אותם: 
למה דווקא אתכם? מה אתם מציעים לי? במה 
הקמפוס ישודרג? האם יהיו יותר עמדות קפה? 
האם המחירים יירדו? איך אתם מתכוונים לער

שות? כמה? מתי? 
וכשהתשובות שתשמעו יספקו אתכם, תגיר
עו בתאריך הנכון לקלפי ותאמרו את דברכם.
זו ההזדמנות שלנו, ושלא תגידו שלא ידער

תם. לכו להצביע, לכו להשפיע.

יש גם דרך אחרת: ללכת 
לאגודה, להוציא כרטיס 

סטודנט, לעמוד מול המועמדים 
ולשאול אותם: למה דווקא אתכם? 

במה הקמפוס ישודרג? האם יהיו 
יותר עמדות קפה? האם המחירים 

יירדו? איך אתם מתכוונים 
לעשות? כמה? מתי?

טיפ/תשר: מענק עבור שירות, תשורה, גמול, מתנה, שי, בונוס.
ולאחר שהוצגה ההגדרה המילונית, אציג שאלה: האם חובה להשאיר טיפ למלצר/

ית בפאב, מסעדה, בית קפה?
ברוב הפעמים שבהן ישבתי במסעדה השירות היה טוב ובמקרים מסויימים מעולה. 

אך לא פעם זה היה נורא: המנה קרה, השירות איטי, החשבונית לא נכונה.
במקרים שבהם השירות היה טוב, הטיפ שהשארתי היה עשרה אחוזים מהחשבון 

ואפילו יותר. במקרים שבהם השירות היה גרוע, לא תמיד השארתי טיפ כזה. 
הטיפ הוא בונוס שאני כלקוח חושב שראוי להשאיר למלצר ששירת אותי נאמר
נה. העובדה שנקבעה מוסכמה, ונהוג להשאיר מינימום עשרה אחוזים כטיפ אינה 
מחייבת. הרי אם אני רוצה לתת יותר אני יכול, אז מדוע כשאני רוצה להשאיר פחות 

אני לא יכול? 
מלצר שלא ביצע את עבודתו כראוי, והייתי צריך לבקש ממנו שלוש פעמים מים 

עם לימון, לא יקבל את הטיפ שכביכול מגיע לו.
המקרה האחרון: אנשים יצאו ממסעדה ומיד אחריהם רצה המלצרית. "שכחתם 
להשאיר טיפ", היא אמרה. במקרה הזה הם באמת שכחו. קורה. אבל המלצרית צריכה 

לרדוף אחרי לקוח שלא השאיר לה טיפ? אולי לא הגיע לה? 
לפני כחודש: אילת. מסעדה/פאב על החוף. אני והחבר'ה מבקשים חשבון ואחרי 
כמה דקות מגיעה המלצרית עם הצלוחית. "אל תשכחו את הטיפ", היא אומרת. חצור
פה! נשאיר לך טיפ, את יכולה להיות רגועה, אלא אם את בעצמך יודעת שהשירות 

שנתת היה גרוע. 
והסיפורים האלה הזכירו לי אירוע משמעותי שקרה לפני מספר שנים.

היתה  והיה שמח. אלא שהמלצרית  הגיעו הרבה אנשים  הולדתי. לשמחתי  יום 
איטית, שכחה כל מיני הזמנות, ואני הייתי צריך לסובב שולחנות ולהרים כיסאות 
כדי לארגן מקום לאנשים שלא היה להם איפה לשבת )למרות שאת מספר המוזמנים 
ציינתי מבעוד מועד(. במהלך הערב, חברים שהלכו מוקדם השאירו לי כסף, ואמרו 

שזה חלקם בתשלום עם קצת טיפ, כי השירות היה גרוע. 
לא אחד, לא שניים ולא שלושה נהגו באופן דומה. אני אמור להבין מזה שאנשים 

לא נהנו ביום הולדת שלי? 
בסוף הערב הגיע החשבון, וסכום נכבד נאסף מהאנשים שנשארו. ערך השטרות 
שבידי התאים לסך החשבון, כולל חמישה אחוזים טיפ. הגשנו את הכסף למלצרית 

)סכום כזה לא משאירים על השולחן( ויצאנו. 

הדלת לא הספיקה להיסגר, ושתי מלצריות יצאו החוצה. "סליחה, לא השארתם 
מספיק טיפ". במקום התפתחה מריבה. הסברנו שאנחנו  לא משאירים טיפ על שירות 

כזה. תגידי תודה שקיבלת גם את מה שקיבלת. 
ועכשיו, לכל התוקפים, מלצרים או סתם מתנגדים: אני יודע שמזה אתם חיים. יש 
כאלה שהשכר שלהם הוא רק הטיפים. אבל אם אתם רוצים טיפ, תהיו נחמדים ובצעו 
עבודתכם כראוי. לא בא לכם? אל תעבדו במלצרות. הלקוח מעצבן? בסוף המשמרת 

תתעצבנו עליו.
כל מה שמשלמים עבורו ראוי שיהיה שווה ערך לכסף שמוציאים עליו. כשצריך 
ומגיע, אני נותן טיפ יותר גבוה, ואף פעם לא נתקלתי במלצר שקיבל יותר מעשרה 

אחוזים ורדף אחריי אל מחוץ למסעדה כדי לומר לי תודה.

כל מה שמשלמים עבורו ראוי שיהיה שווה ערך לכסף 
שמוציאים עליו. כשצריך ומגיע, אני נותן טיפ יותר 
דבוה, ואף פעם לא נתקלתי במלצר שקיבל יותר מעשרה 
אחוזים ורדף אחריי אל מחוץ למסעדה כדי לומר לי תודה

יום שני, 8:20 בבוקר. אני נוסע ברכב מירושלים אל 
המרכז האוניברסיטאי באריאל. בעוד 40 דקות יחל השיר

עור הראשון, ובליבי מקננת ההרגשה שגם הבוקר אאחר 
כנראה לשיעור. 

40 דקות הן אומנם זמן סביר בהחלט לנסיעה של 35 
ק"מ, אך בל נשכח כי הדרך עוברת בכביש 60 המפוקפק. 
בסך הכל חמש דקות עוברות, ורכב בעל לוחית זיהוי 
לפס  מעבר  מולי  ושועט  משאית  בפראות  עוקף  לבנה 
ההפרדה הלבן. אני בולם בחוזקה ושובר את ההגה ימינה. 

הרכב העוקף חוזר רק בקושי אל הנתיב המקורי שלו. 
אני מתיישר חזרה למסלול הרגיל, מבין שניצלתי בנס, 
ומתחיל ברוטינת הברכות על בני דודינו ואופי נהיגתם. 

בכביש 60, הפס הלבן הוא הרי בגדר המלצה בלבד. 

אני ממשיך בנסיעה ומחליט לשמוע קצת מוזיקה. אני 
מעביר לתחנה החביבה עליי ברדיו ומגלה ללא הפתעה 

שגם על התדר הזה החליט מואזין מקומי להשתלט. 
הגעתי לאזור עלי. על הנייר המרחק לאריאל מכאן הוא 
10 דקות נסיעה. אך כמובן, מה שקורה על הנייר רחוק 

מהמציאות ובמיוחד בכביש הזה. 
אני מאט ונצמד אל אחוריו של סמי טריילר עמוס חיות 
לכל  אחד  נתיב  רק  יש  לפניי.  בעצלתיים  הנוסע  משק 
כיוון, וכמובן קו הפרדה. נגזר עליי לנסוע אחרי המשאית 

במהירות שהיא תכתיב. 
בצומת הבא המשאית פונה שמאלה וממשיכה את דרכה 
אל כפר כלשהו במעלה הגבעות. אני מגביר את המהירות 
ומתחיל לטפס בעליות. בכניסה לאריאל אני עובר את 

המחסום ומגיע לכיכר אליה מתנקזים כל באי המרכז. 
עוד שתי דקות עוברות, ואני כבר מעבר לכיכר בדרכי 
לחפש חניה פנויה, אם יש כזאת. לחיצה על השלט, האוטו 
הנידח  המקום  לעבר  מהירה  בהליכה  פותח  ואני  ננעל 

ביותר במרכז - בניין 21, תקשורת. 
 – הצצה מהירה לשעון מגלה שעה מאוחרת מהצפוי 
9:15. אני נכנס לכיתה ומתיישב, לא לפני שאני שומע את 

המרצה אומר שהוא "לא יקבל יותר איחורים".

אני ממשיך בנסיעה ומחליט 
לשמוע קצת מוזיקה. אני 

מעביר לתחנה החביבה עליי ברדיו 
ומגלה ללא הפתעה שגם על התדר הזה 

החליט מואזין מקומי להשתלט

ההורים שלי קראו לי יעל. אתם קוראים לי 
דתייה.

אני מגיעה למקומות עם כיסוי ראש שמסתיר 
כמעט את כל שערות ראשי, עם שרוול שמגיע 
עד המרפק וחצאיות שנמשכות עד אחרי הברך. 
לפעמים אתם רואים אותי מתפללת בצד - ותר

מיד אותה פליאה. 
תמיד היא מגיעה. אני מדברת איתכם חמש 
שאני  מופתעים  שאתם  אומרים  ואתם  דקות, 
כזאת דתייה ואיך אני מדברת בפתיחות ואיך 

אני לא כבדה כזו. 
כבר התרגלתי, וזה די משעשע.

אותנו  אני בטוחה שאתם מכירים  לפעמים 
טוב.  את אלה שעומדים עם כיפות בצד ומתר
פללים. אבל לפעמים אני מרגישה שאני טועה, 

פרזיטים  מקבוצת  חלק  אני  לפעמים  ובגדול. 
שמתבדלת  מקבוצה  וחלק  צבא  עושים  שלא 

ולא יודעת מה קורה מימינה ומשמאלה.
הוויכוחים האידיאולוגיים בינינו לא משנים 
כעת, כי ייתכן שיש בינינו אלפי מחלוקות. אני 
אנחר לגיטימי.  שזה  וחושבת  מהן  נבהלת  לא 
נו אחים, וככה זה אחים: לא תמיד מבינים, לא 

תמיד מסכימים.

הייתי רוצה שתקבלו אותי כמו שאני. כי אני 
מקבלת אתכם בדיוק כמו שאתם. אתם יכולים 
ללכת איך שאתם רוצים ולאכול אוכל לא כשר 
כל שבת בצהריים. לא אכפת לי מכל זה עכשיו, 
אכפת לי שנאהב אחד את השני ונדון על הדבר

רים מתוך חיבה ולא מתוך שנאה והאשמות.
היה לי קשה לשמוע לפני כמה שבועות מיר
כי חלקנו  לב,  ורעי  לנו אכזרים  קוראת  שהי 
התנגדו לשלם את המחיר שנדרש כדי להחזיר 
זה  חלקנו  אצל  וכן,  הביתה.  שליט  גלעד  את 

מגיע ממקום דתיראמוני. 
אני אחותך אז אל תדברי אליי ככה. אני לא 
קוראת לך בשמות, ולא מכריזה כלפיך הכרזות 
- אז אל תעשה לי אותו דבר. יש אנשים שעור
שים את זה אצלנו, וזה לא הופך אותם לצודקים. 

בכלל, גם אנחנו צריכים להשתפר. כולנו.
"אנחנו"  כשיש  מתחילה  שלנו  הבעיה 
ו"אתם", ואי אפשר היה לכתוב את הקטע הזה 
בלי לכתוב את ה"אנחנו" ו"אתם". זה רק מראה 
כמה פילוג יש בעם, ולי זה כואב. כואב שבא 
לצרוח ובא לבכות ובא לאחוז כמה אנשים ולר
נענע אותם, ולהגיד: תקשיבו לי. אני לא כזאת 
טיפשה, פרזיטית ורעת לב כפי שאני נראית, 

גם אצלי יש היגיון.
אני לא דתייה, לא חילונית, לא חרדית - אני 
חלק מעם ישראל, ואולי הצעד הראשון שלנו 
יהיה להוציא את ההגדרות המטופשות הללו 
מהליקסיקון, כי אתם אחים שלי ואני אוהבת 
שתאהבו  והלוואי  שאתם,  כמו  בדיוק  אתכם 

אותי בדיוק כמו שאני. 
העבודה הזאת היא עבודה של כל עם ישר
ראל, גם שלי. לכולנו יש לפעמים סטיגמות ולר
עיתים אנחנו חושבים שהאמת שלנו היא האמת 
היחידה, אבל זה מונע בעדנו לראות את הצד 

השני, לאהוב אותו, לכבד אותו.
שיהיה לנו בהצלחה.

ההורים שלי קראו לי יעל. 
אתם קוראים לי דתייה. אני 

מגיעה עם כיסוי ראש שמסתיר 
כמעט את כל שערות ראשי, עם 

שרוול שמגיע עד המרפק וחצאיות 
שנמשכות עד אחרי הברך. לפעמים 

אתם רואים אותי מתפללת בצד 
- ותמיד אותה פליאה

תארו לעצמכם שאתם בדרך לאירוע חשוב. הסתרקר
תם, התייפייפתם, לבשתם את מיטב מחלצותיכם. 

אתם יוצאים מהרכב ופוסעים בדרככם לאולם. בושם 
הוורסאצ'ה החדש אמור היה להדיף ריח נפלא, אלמלא 
חטוף  מבט  ומגעיל.  דוחה  חריף,  אחר:  בריח  התערבב 
לעבר הנעל ו...יופי, אין שם דבר. ממשיכים לצעוד. עד 

שנזכרים שיש עוד נעל. כל הבאסה. 
ניתן לחשוב על עוד כמה מקרים קשים. למשל, אם 
עליתם על ה"מוקש" כשאתם ממהרים לראיון עבודה. 
או גרוע מכך, אם אתם קולטים את זה רק אחרי שאתם 
יושבים מול הבוס הפוטנציאלי, שגם הוא, סביר להניח, 
לא תתרן. ואם זה קורה לכם במהלכו של דייט ראשון, או 

שמא לאדם שזה עתה הכרתם. 
כל אלה סיטואציות קשות, אבל בהחלט לא מופרכות. 
שצליחתם  מכשולים,  למסלולי  הפכו  שלמים  רחובות 

בשלום היא עניין של מילימטרים.
מה לא ניסו לעשות ברשויות המקומיות כדי למגר את 
צואת הכלבים מהרחובות. ברעננה החלו לקחת דגימות 
DNA מהגללים, על מנת לזהות את הכלב וכך גם את 
בעליו. בשכונת נווה עוז בפתחרתקווה העמידה העירייה 
מתקני "שקירקקי" בכל פינה ברחוב. בהרצליה הכפילה 
העירייה את מספר הפקחים שתפקידם לתפוס את הפור

שעים על חם. 
ואלו רק כמה דוגמאות מתוך רשימה של ערים "מחור
רבנות". אפילו החוק החדש, שמטיל קנס של 660 שקלים 

על אדם שהכלב שלו השאיר מזכרת, לא מועיל.
נראה כי הישועה לא תצמח מהגברת האכיפה, ושרצון 
טוב מצד העיריות לא יספיק, כיוון שמדובר בעניין חיר
נוכירתרבותי. ודווקא כאן גדלה התמיהה עליכם, בעלי 
הכלבים. שהרי אתם אלה שבחרתם להכניס לביתכם עוד 
יצור, להקדיש לו זמן יקר ולהוציא עליו אלפי שקלים 

בשנה. 
אתם בוודאי תטענו שלגדל כלב במסירות זו פעולה 
אנר מעצמכם  תופסים  בוודאי  אתם  להערכה.  שראויה 
שים מוסריים וטובי לב. לכן דווקא מכם מצופה להבין 
לבוא על חשבון הצער  יכולה   אינה  הזו  שההתחסדות 
שאתם גורמים לאמא האומללה עם עגלת התינוק, שנאר

יכולה לבוא על  גם לא  היא  בין הגללים.  לצת לתמרן 
חשבונה של אוכלוסיית העיוורים. בעצם, לא על חשבונו 

של אף אחד.
אחרי  ונקו  אדם  בני  תהיו  הבאה  בפעם  בבקשה,  אז 

הכלב. אל תהיו חארות.

דווקא כאן גדלה התמיהה עליכם, 
בעלי הכלבים. שהרי אתם אלה 
שבחרתם להכניס לביתכם עוד יצור, 

להקדיש לו זמן יקר ולהוציא עליו 
אלפי שקלים בשנה
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צילום: יובל חן, "ידיעות אחרונות"

פרשת 
דרכים

אילנה שוחט

לכו 
להצביע!

בני כהן

תקשיב, 
אחי

יעל רון

זהירות,
"מוקשים"

אלירן קרסנטי

טיפ על
טיפים

גל נובנשטרן

ה־60 
הפרוע

עמיר משה
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שכיח  מאוד  ביטוי  הוא  גזענות"  היא  "ציונות 
גזענות?  היא  ציונות  הרדיקלי.  השמאל  במחנה 

וואלה?
כיצד הפכה הציונות, שגוננה על יהודי הגולה 
מגזענות, לגזענית בעצמה? השמאל ודאי יתאונן 
על כך שעצם המינוח "מדינה יהודית" הוא גזעני, 
שהרי המדינה הינה דמוקרטית ליהודיה ויהודית 

לערביה. אז מדוע בעצם ישראל היא גזענית?
התשובה מגיעה דווקא מתחום הרפואה. השמאל 
הקיצוני חולה בנגיף המוסר הכפול הקטלני. עוטה 

על פניו את מסכת אביר זכויות האדם הנאור. אבל 
לעיתים, כאשר המסכה נופלת, הציבור כולו עד 

לפרצוף הארסי שמתחתיה. 
האולטימטיבית  הדוגמא  הם  השמאל  אנשי 
לביטוי "טובל ושרץ בידו". רוצה לומר שלא ניתן 
לקבל הטפת מוסר על ערכי הדמוקרטיה מאנשים 

שאין להם מושג קלוש  בדמוקרטיה. 

ולמה אין להם מושג קלוש בדמוקרטיה? מפני 
שכשלא ייבחר יהודי לשבת בכנסת זו תהיה דמור
קרטיה ושוויון הזדמנויות, אך כשלא ייבחר ערבי 

זו תהיה גזענות פושעת. 
מדינת ישראל היא גזענית כי היא יהודית, אך 
ארגנטינה, שבחוקתה מצויין כי רק נוצרי קתולי 
בירדן,  נאורה?  מדינה  היא  בראשה,  לעמוד  יוכל 
היא  ההנהגה  רק  פלסטינים,  מתושביה  שר70% 
האשמית, ותוכל להחליף אותה רק הנהגה האשר

מית אחרת. 
אושיות  לגבי  שלכם  הידע  את  לרענן  לי  תנו 
מתיישב  ולידו  באוטובוס  יושב  לבן  אדם  החיים: 
אדם שחור. הלבן מתרגז על כך ששחור תפס את 
המקום לידו רק בגלל צבע עורו. זו גזענות. לעומת 
זאת, כשאני לא בוחר בחבר כנסת ערבי זו לא גזר

ענות, זו דמוקרטיה.
נכבר והתקשורת  "הכיבוש משחית". האקדמיה 
שו על ידי מי שקוראים לעצמם הנאורים ומתוקי 
השפתיים. השמאל מנהל שלטון טוטליטרי בחסות 
ומנהל  ההתיישבות  בתנופת  נלחם  הדמוקרטיה, 

תעמולה דמונית נגד תושבי יהודה ושומרון. 
"הסתננות  נגד  ג'ראח  בשייח  יפגין  השמאל 
יהודית", אך הוא בעד הסתננות סודנית, שמעמידה 
בסכנה דמוגרפית, לאומית ותרבותית את תושבי 

דרום תלראביב. 
אמרו על סוקרטס כי הוא החכם באדם כיוון שלא 
ידע כלום. השמאל יטען כי אנשי הימין בורים בכל 
הקשור לדמוקרטיה. אני טוען שהשמאל הרדיקלי 

אוהב האדם הוא ימין לאומני פלסטיני.

המחאה החברתית כבר דעכה, ההמון הזועם לא גודש 
את הרחובות, ואפשר להגיד שרוב המפגינים חזרו לער
מבחינתי  כועס,  עדיין  עצבני,  עדיין  אני  אבל  נייניהם. 

המחאה הזאת היא סתם חארטה אחת גדולה.
כן, כן, אתם קוראים נכון. אני חושב שהמחאה הזאת רק 

חיפשה איפה לבכות ואיפה לקטר. 
שלא תבינו לא נכון: אני לא בעד ריכוזיות במשק, לא 
בעד שירכבו על הצרכן, לא בעד שנצטרך לשלם על מור
צרי יסוד מחירים מופקעים, וכמובן שגם אני רוצה לקנות 

דירה לפני גיל 60, שנייה לפני שאני הולך למות.  

אין ספק שאני בעד למחות - זו זכות שהיא חובה לכל 
אזרח במדינה דמוקרטית. אבל המחאה החמיצה הזדמנות 
נדירה לעשות שינוי, ועל הדרך פיספסה גם צדק חברתי 

אמיתי. 
כל הממשלות, כולל הנוכחית, עשו הרבה כדי שנגיע 

למצב הזה. מצב שבו כמה משפחות מחזיקות את הביצים 
של כל עם ישראל. והמצב הזה מצריך ללא ספק שינוי. 
דורש הסתכלות של הממשלה בלבן של העיניים של כל 

אחד מאיתנו. 
אין ספק שחייבים להוזיל את הדירות, אבל אפשר גם 
לצאת מהקופסא, ולחשוב איך לצאת מהבוץ בעזרת המוח 

היהודי שאנחנו כל כך אוהבים להתרברב בו. 
אפשר, למשל, להחליט שעוברים ללוד כקבוצה גדולה 
ומשקמים את העיר. בונים שם גרעין של חבר'ה איכותיים, 
מפשילים את השרוולים ומתרחקים קצת מתלראביב. ככה 
גם פועלים למען צדק חברתי וגם קונים בית במחיר שפוי, 
בלי להפסיד את התחתונים ולהשתעבד לבנק למשך כל 

החיים.
חוץ מזה, לא יקרה כלום אם יקימו כמה חברות מחוץ 
לתלראביב ולא יתרכזו רק בה. אני די בטוח שאפשר להר

קים מרכזי קניות ובילוי גם בלוד.
למה לוד? מה הוא רוצה מאיתנו? בלוד יש דוגמא חיה 
לקהילה שעשתה את זה: גרעין תורני המונה כיום מעל 
ובזכות  ולצמוח.  לגדול  ורק ממשיך  מאתיים משפחות, 
ההצלחה של הגרעין הזה קמו כמוהו עוד עשרות גרעינים 

תורניים, בכל הארץ: יפו, יוקנעם, עכו ועוד. 
יכול להיות שהלכתי קצת רחוק. בכל זאת קשה להר
תרחק מהעיר הגדולה, שמציאה מכל טוב. אז למה בעצם 
לא ללכת על אותו רעיון בתוך תלראביב, בשכונות החלר
שות, שהמחירים בהן נמוכים. או ללכת לערים הסמוכות, 
ששכונות המצוקה שלהן ישמחו לקבל כוח צעיר ואנרגר

טי. כוח שישנה את זהותן כחלשות ואנמיות. 
בקיצור, ברור שהמצב לא טוב וחייבים לשנות אותו, 
אבל אפשר גם לצעוק וגם לעשות על הדרך צדק חברתי 
אמיתי. שינוי שיבוא מלמטה, מהעם. אלא שאנחנו, הישר

ראלים, מעדיפים כנראה לצעוק.

 אני האדם האחרון שצריך לשאול אותו את השאלה 
שבכותרת, אבל אם אתם קוראים שורות אלו כנראה 
שהחלטתם בכל זאת ללמוד לתואר אקדמי, אולי אתם 

אפילו עומדים לסיים אותו. 
שבעתיד  כדי  ללמוד  באתם  שרובכם  להניח  סביר 
תשתכרו יותר טוב - אלא אם אתן בנות דתיות בגיל 
23-20 ובאתן כדי למצוא חתן. אבל על זה נדבר בסוף, 

ובשביל כל השאר הנה מספר נתונים
כמה מהעשירים הגדולים בעולם לא סיימו את לימור

דיהם באוניברסיטה. הדוגמאות המוכרות הן ביל גייטס, 
סטיב ג'ובס ומארק צוקרברג, אך יש עוד רבים. אתם 
מבינים, אנשים שמגלגלים מיליארדי דולרים לא סיימו 

תואר אקדמי, וחלקם אפילו לא התחילו. 
והנה עוד נתון מעניין: דוכן פלאפל או פיצריה שכור

אחד  מניח שאף  אני  ריווחים.  מאוד  עסקים  הם  נתית 
מכם לא רוצה להיות מוכר פלאפל, אבל מוכרי הפלאפל 
זה בלי שום  וכל  צחוקים עליכם כל הדרך אל הבנק, 

תואר אקדמי.
הרבה אנשים מסיימים תואר ועובדים במקצוע אחר, 
ויש כאלה שמחליטים אחרי שסיימו את התואר להתחיל 
ללמוד לתואר אחר. כלומר, תואר אקדמי הוא לא בהכרח 

מה שיביא לכם את הכסף. 
אני לא מנסה לשכנע אף אחד להפסיק ללמוד )טוב, 

אולי קצת(, אלא לתת לכם נקודת מבט שונה: אל תיר
כנעו ללחץ של ההורים. אם אתם לא מרגישים שאתם 
מוכנים ללמוד - אל תלמדו. חבל לעשות תואר ואז להר
בין שסתם למדתם שלוש או ארבע שנים. חפשו אופציות 

אחרות. 
אם רק עכשיו התחלתם ללמוד, תחשבו האם באמת 

קיבלתם את ההחלטה הנכונה. אל תלכו אחרי העדר ותר
עשו תואר כי כולם עושים, אתם עוד יכולים לשנות. 

שתדעו  כדאי   ,23-20 בגיל  דתיות  בנות  אתן  ואם 
שאת אשתי היפה הכרתי פה. כנראה שבכל זאת כדאי 

ללמוד באריאל.

דעות
לאיש המבוגר שישב ספסל לידי, נפלו על הרצפה שני שקלים שלא הבחין בהם. ראשונות

שמעתי את הרעש של המטבעות פוגעים ברצפה, אבל לא ראיתי אם הרים אותם 
או לא, אם בכלל הבחין בהם או לא. לאחר מספר דקות, כשהיה כבר טיפה רחוק, 

הבחנתי בהם, שוכבים על הרצפה. הרמתי אותם, והלכתי להחזיר לו. 
האיש נראה המום ושמח מהמחווה של הצעירה האלמונית. כשחזרתי לשבת 
בתחנה, האיש המשיך להסתכל עליי מתרחקת. ידעתי בדיוק מה הוא חושב. נתתי 

לו רגע קטן של אושר. 
בעודי מחכה לאוטובוס המייגע לאריאל, התחלתי לחשוב כמה העולם הזה יפה. 

כמה סיבות אפשר למצוא כדי לקום כל בוקר עם חיוך. 
"נמאס לי מהחיים האלה". זה היה משפט של אישה אחרת, מכיוון אחר של תחנת 
האוטובוס. היא פיספסה את האוטובוס שלה והחלה לעשן סיגריות בשרשרת. עד 
שהאוטובוס הבא הגיע, היא הספיקה לעשן חמש. בזמן שהיא היתה כל כך כעוסה 
וממורמרת, חייכתי לעצמי וחשבתי מה נורא בלחכות 10 דקות לאוטובוס הבא? 
הרשיתי לעצמי להצביע על המסך, שמראה שבדיוק בעוד כמה דקות יבוא אחד 

חדש. שתחכה בסבלנות. זה לא ממש עזר.    

להוציא את  גורם לאנשים  מה  יודעת  לא  אני  האלה".  לי מהחיים  "נמאס   
המשפט הזה מהפה. תסתכלו, החיים כל כך יפים. כל אחד חי אותם בקצב שלו, 
הולך ליעד שלו, עושה את העבודה שלו - וחוזר הביתה להניח את הראש על 

הכרית שלו.  
נכון שלפעמים החיים קשים, ויש המון מכשולים שעומדים בדרך ומפריעים 
לנו לחגוג, אבל בסוף עוברים אותם. עוברים הכל. רק צריך לחייך לעולם, לעזור 

לאנשים - ובסוף היום ללכת לישון בהרגשה שעשית היום טוב לעולם. 
לפעמים אני מסתכלת על שורת ההליכונים בחדר הכושר מהקומה למער
לה, ורואה את כולם זזים בקצב המוזיקה - רצים, הולכים, מתחממים. אלה 
אנשים שאוהבים את עצמם באמת. יודעים למצוא רגע של נחת בתוך שבוע 

מטורף. 
אז מה הם החיים האלה אם לא לתקן את כל מה שהרוס? החיים מסובכים ובכלל 
לא קלים, אבל מבט קטן אחד בבוקר, במראה לא הכי נקייה ועם רצון עז לחזור 
כדי  ולעבוד קשה  כאן. לתקן, לשפץ  לנו עבודה לעשות  מזכיר שיש  למיטה,  
שהחיים יהיו טובים. בלי לפחד ובלי להתעצל. באנו לכאן כדי לתקן את כל מה 

שלא טוב.
אם הכל היה נקי וטהור, למה היה צריך לקום בבוקר? שום לכלוך, שום אבק, שום 

כביסה שנערמה. מה יש כבר לעשות היום?
נראה שמה שיסדר לנו את החיים זה דירה, רכב או המון המון כסף, אבל המרדף 
אחרי העושר משכיח מאיתנו את האושר האמיתי. בדרך אנחנו מפספסים המון 
אנשים טובים. מפספסים בגלל שטויות, בגלל גחמות לא הגיוניות, בגלל אגו ענקי, 

בגלל משחקים לא צודקים. בואו נניח הכל בצד, וניתן לעצמנו להיפתח. 
שנת לימודים פוריה ומוצלחת. 

למה לוד? מה הוא רוצה מאיתנו? 
כי בלוד יש דוגמא חיה לקהילה 
שעשתה את זה: גרעין תורני של 
חבר'ה איכותיים, המונה כיום מעל 

מאתיים משפחות, ורק ממשיך לגדול 
ולצמוח. ככה גם פועלים למען צדק 
חברתי וגם קונים בית במחיר שפוי, 

בלי להפסיד את התחתונים 
ולהשתעבד לבנק למשך כל החיים

השמאל
הוא ימין

למה אין לשמאלנים מושג 
קלוש בדמוקרטיה? מפני 

שכשלא ייבחר יהודי לשבת 
בכנסת זו תהיה דמוקרטיה ושוויון 

הזדמנויות, אך כשלא ייבחר ערבי זו 
תהיה גזענות פושעת

חוויות 
מהתחנה

אז מה הם החיים האלה אם לא לתקן את כל מה 
שהרוס? מבט קטן אחד בבוקר, במראה לא הכי נקייה 
ועם רצון עז לחזור למיטה, מזכיר שיש לנו עבודה לעשות 
כאן. לתקן, לשפץ ולעבוד קשה כדי שהחיים יהיו טובים. 
בלי לפחד ובלי להתעצל. באנו כדי לתקן את מה שלא טוב

מחאה 
חברתית עאלק

למה לימודים
אקדמיים?

דוכן פלאפל או פיצריה שכונתית 
הם עסקים מאוד ריווחים. אני מניח 

שאף אחד מכם לא רוצה להיות מוכר 
פלאפל, אבל מוכרי הפלאפל צחוקים 

עליכם כל הדרך אל הבנק, וכל זה בלי 
שום תואר אקדמי

בשנים האחרונות, הלך וגבר השימוש בעונש 
של משחקים ללא קהל בליגת העל בכדורגל. 
משמעות העונש היא איסור מוחלט על כניסת 
אוהדים של קבוצת הבית והקבוצה האורחת, 
וגם אוהדים שלא פשעו אסורה עליהם הכניר

סה.
 בדרך כלל מדובר בקומץ אנשים )שלא לומר 
חיות אדם, עבריינים( שמתפרעים, ובגללם כל 
אוהדי הקבוצה נענשים. אנחנו מכירים את זה 
בבית  דיון  גוררת  ביציעים  התפרעות  כבר: 
הדין של ההתאחדות לכדורגל, שפוסק בסופו 
של דבר על עונש של משחק או שניים ללא 

קהל.  
ביקורות רבות נשמעו על העונש הזה מצד 
עסקנים, שחקנים וכמובן אוהדים. ענישה קור
לקטיבית  הרי אינה הוגנת. בגלל כמה חוליר
גנים, שמקומם אינו בין אנשים, נענשים כל 
אוהדי הקבוצה, כולל נשים וילדים, וזה חבל. 
שלא לדבר על המשחק עצמו, שמאבד מהער
רך הספורטיבי שלו. לא אחת התבטאו שחקנים 
בגנות העונש הזה. הם טענו שללא הקהל הם 

מאבדים חלק מהיכולת. ואגב, גם קבוצת החוץ 
נפגעת. מי שיצא לו לצפות בטלוויזיה במשחק 
כזה, יכול להעיד שהאווירה שם מזכירה בית 

קברות.
להפחית  אפשר  רבות.  לא  האלטרנטיבות 
זה  אבל  התפרעו,  שאוהדיה  לקבוצה  נקודות 
עונש קשה מדי. אפשר לסגור חלק מהיציעים, 
כל  את  להן  שסגרו  קבוצות  יבואו  אז  אבל 
היציעים ויתלוננו על קיפוח. אפשר לקנוס את 

הקבוצה, אך זהו עונש קל מדי. 
שאימצו  הטורקים,  מאחינו  ללמוד  ואפשר 

עונש מתוק במיוחד: בחודש ספטמבר התפרעו 
דווקא  אוהדיה של קבוצת הפאר פנרבחצ'ה, 
במשחק ידידות מול אלופת אוקראינה שחטאר 
דונייצק. על הקבוצה נגזרו שני משחקים ללא 
אישור  ניתן  בארץ,  מהנהוג  בשונה  אך  קהל, 
גיל 12,  ולילדים עד  כניסה ליציעים לנשים 

ובחינם.
וכך, במחזור השלישי של הליגה הטורקית 
באיצטדיון  מניאספור  את  פנרבחצ'ה  אירחה 
"שיקרי סראג'ולו" באיסטנבול לעיניהם של 
החגיגה  וילדים.  נשים  אלף  מר42  פחות  לא 

היתה צבעונית מתמיד. 
המצר מהזמן  חצי  במשחק.  לצפות  לי  יצא 
ליציעים.  אלא  למגרש  כלל  כוונו  לא  למות 
תמונות  סיפקה  שם  ששררה  החמה  האווירה 
יוצאות דופן של בחורות וילדים שרים, נהנים, 

ומעודדים - ולא מקללים.  
הרעיון  את  נאמץ  אנחנו  שגם  הזמן  הגיע 
המבריק הזה. אז מה אם יגידו שהעתקנו מהטור
רקים, שיחסינו איתם די קרירים בזמן האחרון. 
אז מה אם אף קבוצה בארץ לא תצליח למלא 

ולו חצי איצטדיון בנשים וילדים, גם אם הכניר
סה תהיה בחינם. בטוח שזה עדיף על הדיכאון 
ריקים  היציעים  כאשר  באיצטדיון  ששורר 
לגמרי, ואפשר לשמוע עד הבית את צעקות 

המאמן אל עבר השחקנים שלו. 
העונש הזה צריך לעבור מן העולם. גם ככה 
האירועים  מספר  עוזר.  לא  שהוא  רואים  אנו 
שבהם התפרעו אוהדים רק עלה בשנים האחר
רונות. אז עד שתמצאו שם בהתאחדות עונש 
גיוון,  מקצת  ליהנות  לנו  תנו  יותר,  מרתיע 

שחסר מאוד ביציעים בארץ.

תלמדו 
מהטורקים

אפשר ללמוד מאחינו הטורקים, שאימצו עונש מתוק במיוחד: 
לא פחות מ־42 אלף נשים וילדים - בלי אף גבר - מילאו את 

האיצטדיון באיסטנבול. במקום לשדר תמונות מהמשחק, הטלוויזיה 
צילמה בחורות וילדים שרים, נהנים, מעודדים - ולא מקללים
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בזמן	
שנסעתם

"זהות כפולה", מאת רם אורן
"זהות כפולה" הוא ספרו הר27 של רם אורן -
סופר, עיתונאי ועורך דין, ובמרכזו חוקר פרטי, 

פסיכיאטרית וחוקר משטרתי. 
ומר הולכת  העלילה  בספר  שקוראים  ככל 
סתבכת. החוקר הפרטי מתכנן רצח והתחזות 
מקרה  את  בודק  המשטרתי  החוקר  למשוגע, 
הרצח, מכיר את הפסיכיאטרית שטיפלה ברור

צח ומתאהב בה. והסוף, כרגיל, טוב. 

ספרי  מז'אנר  להיות  אמור  אומנם  הספר 
המתח, אך לא מרגישים את המתח, לפחות לא 
כפי שמצפים. הפרק נגמר, סוגרים את הספר 
עד  ולקרוא  להמשיך  במקום  לישון,  והולכים 
השעות הקטנות של הלילה, רק כדי לדעת מה 
קורה בהמשך. אין כאן מתח אמיתי כמו שמבר

טיח התקציר בכריכה. 
את  מכירים  הקוראים  הקודמים,  מספריו 
וארוטיים,  סוערים  רומנים  של  כסופר  אורן 
חלק יגידו רדודים ובנאליים, אף שאינני מסר
כימה עימם. ב"זהות כפולה" אנחנו עדים לרומן 
שמתפתח בין שתי דמויות, אך אורן לא מספר 
לנו עליו, ושלא כהרגלו, הוא אינו מתאר סצנות 
ארוטיות. ספר שאמור להיות רומן מותח, אין 
בו לא רומן ולא מתח, וכך הוא פשוט נופל בין 

הכיסאות. 
כמי שקראה את רוב ספריו של אורן, התאר
כזבתי מ"זהות כפולה". אבל מי שמחפש ספר 
באוטובוס,  בנסיעה  לקריאה  ופשוט  קליל 
ברכבת או בטיסה, מדובר באופציה לא רעה 

בכלל. 
אילנה שוחט

"סרוגים" - העונה השלישית
חיכינו להתרגש איתם, חיכינו לאהוב אותם. חיכינו לשנוא את מי שיר
שבור את ליבה של רעות ולהיאנח על כל צעד קלאסי שנתי יעשה, לרצות 
לנער את יפעת ולהגיד לה: צאי מהכבדות! ולייחל לרגע בו הודיה תצא מגיל 

הטיפשרעשרה המאוחר. 
חיכינו והנה זה הגיע, אנחנו בלב לבה של התוכנית "סרוגים", שעולה 
לאחר עונה קצת חלשה, שהשאירה אותנו עם המון סימני שאלה. מה יהיה 
עם יפעת ואמיר? האם הם יבנו את הזוגיות או יחליטו לפרק את החבילה? הם 
ילכו לטיפול זוגי? מה יהיה עם רועי וההתמודדות שלו עם אהבתו לגברים? 

הוא יממש אותה? ועוד שאלות. 
למען האמת, רציתי תשובות וחיכיתי שתתחיל כבר העונה, אלא שבפר
רקים הראשונים לא הופיעו התשובות כפי שציפיתי. העונה השנייה נגעה 
בנושאים מאוד מורכבים, שדי שכיחים בחברה הדתית ובכלל: בעיות זוגיות, 

יציאה מהארון, בעיות פוריות ואהבה שלא מתממשת. 
ציפיתי לראות את התהליך שכל אחד מהדמויות עוברת, כיצד היא מתר
מודדת עם המורכבות של החיים. רציתי לראות כיצד אמיר ויפעת משקמים 
את הזוגיות, איך פתאום היא סלחנית כלפיו ואיך הוא מפסיק לשקר. אלא 
שפתאום בפרק הראשון הם ביחד עם אהבה אינסופית בניגוד לעונה הקודר

מת, שרק ראינו את הרצון שלהם להתמודד עם הבעיות. 
פתאום בעיית הפוריות מסתדרת, פתאום היא בהריון ורועי מתחרד ומר

והנושאים שעלו, נשכחים, לפחות  והדילמות  תחתן עם בחורה מקסימה, 

בפרקים הראשונים. 
רציתי שהדילמות, הבעיות והקשיים האלה, שהופכים את חיינו למורכר
בים, יופיעו בכל הדרם, ולא רק שיציפו את הבעיות והלבטים, אלא שיראו 

תהליך, שיראו כיצד מגיעים לצמיחה, כי זה החיים והאמת, התאכזבתי. 
יעל רון

ספר

קולנוע

תמימות	קורעת
מיליארד סיבות לשוד

אם עוד לא ראיתם את "מיליארד סיבות לשוד", 
אולי כדאי לשקול זאת לפני שעוד גל של סרטים 

טובים יצא לאקרנים. 
גבי  מרפי,  אדי  סטילר,  בן  של  בכיכובם  הסרט, 
סידיבה )השמנמנה מ"פרשס"( ואחרים, עוסק ברוח 
המחאה החברתית. במרכזו עומדת קבוצה של גברים 
מהמעמד הבינוני )בן סטילר בראשה(, שעבדו קשה 
כל חייהם, ולפתע מגלים כי נפלו קורבן לאיש עסר
קים עשיר, אשר חיסל את כל כספי הפנסיה שלהם. 

בצעד נואש, מחליטים העובדים לקחת את החוק ליר
דיהם, ולהשיב לעצמם את כספם. 

מתברר, כי העובדים התמימים תמימים מדי, והם 
בכספם  כשמדובר  גם  החוק  כנגד  לצאת  מתקשים 
שלהם, ולכן פונים לעבריין שכונתי בשם סלייד )אדי 

מרפי(, שינהל עבורם את המזימה.
הסרט מצחיק )לעיתים עד דמעות(, קורע, מתוחכם 
ומקורי. מומלץ ביותר ומתאים גם לבנות - אל תגידו 

שלא אמרתי. 
הדר מסלטון

טלוויזיה

כיפה	עקומה

91'	עדיין	כאן
כמו כל השנים הקודמות, גם 2011 עומדת להסתיים.

אחת לכמה שבועות במהלך השנה ציינה התקשורת מסביב לעולם את 
  Out of Timeאירועי 20 שנה לאחד מאלבומי הרוק הגדולים - 20 שנה לר
 Useשל פרל ג’אם, לר Tenלאלבום השחור של מטאליקה, לר ,REM של
Your Illusion של Guns & Roses ומעל כולם, לדעת רבים, האלבום 

הטוב ביותר בכל הזמנים - Nevermind של נירוונה.
גם הפיקסיז, אליס אין צ’יינס, גרין דיי ורד הוט צ’ילי פפרז הוציאו אלר

בומים, שהפכו את שנת 1991 לשנה אגדית מבחינה מוזיקלית.
מאז עבר העולם את מהפיכת הפופ. שיר שאורכו יעבור את קו הארבע 
וחצי דקות, או שיכלול סולו גיטרה ארוך מר15 שניות, הוא מתכון בטוח 

להתעלמות מצד תחנות רדיו שמכבדות את עצמן.
המהפיכה הזו היא, בעיניי, תוצאה של חוסר סבלנות והתרגלות לסיפוק 
מהיר ושטחי של היצרים שלנו. תנו לנו מנגינה קליטה וזמר עם קול חלק, 
וקניתם אותנו. דרך אגב, אם יש משהו שלסולן נירוונה קורט קוביין לא 
היה, זה קול חלק ונעים. דבר נוסף שלא היה לו זה חוסן נפשי להתמודד עם 

ההצלחה.
הפופ הממוסחר יוצר שירים שנתקעים בראש למשך חודש, ואז נעלמים 
 Tickונשכחים. זוכרים שלפני שנה אולי קצת יותר כולנו היינו מכורים לר

Tock של קאשה? כמה שירים נראה לכם שמישהו יזכור בעוד 20 שנה?
2012 לא  גם  בהנחה שהחברה המערבית לא תעבור שינוי משמעותי, 
צפויה להיות דומה לר1991 האגדית. כשאני מסתכלת על רשימת האלר
בומים שיצאו בשנה זו, אני חוזרת בי מהמשפט שפתח את הטור - לא כל 

השנים הסתיימו. 1991, לפחות מבחינה מוזיקלית, כנראה תחיה לנצח.
יעל רון

מוזיקה

מאת הדר מסלטון

ב
ין הלימודים לעבודה, לחבר, לח־
ברה, יש לנו בדיוק כמה דקות 
וללכת  במיקרו  משהו  לחמם 
בין  הבאה.  המטלה  את  לבצע 
הביתה,  לנסיעות  המאמרים, 
זמן  לנו  אין  ולסושי  לפייסבוק 
לעשות את הדברים החשובים באמת, אולי כי 
לא  שלהם.  המשמעות  את  מבינים  לא  אנחנו 
מבינים עד כמה הם פשוטים. כמה קל לשמור על 

כושר, גם בלי להירשם לחדר כושר. 
עצלנות, חוסר זמן, חוסר רצון, חוסר כסף – כולנו 
מכירים את הסיבות, שמונעות מאיתנו לעסוק בפר
עילות גופנית. אז אם נהיה לכם ישבן בצורת כיסא, 

ואתם רוצים לשנות את המצב - זה לא מסובך. 
כל שנדרש הוא לפנות זמן קצר, שלוש פעמים 
בשבוע, שבו תוכלו לנצל את הזמן הזה גם לדברים 
אחרים. זו הזדמנות טובה, למשל, לשמוע מוזיקה 
 MPשכבר מזמן לא שמעתם ברדיו, ולעדכן את הר

או האייפון בשירים שעושים לכם טוב. 
ואם לא בא לכם על מוזיקה, אתם יכולים להזמין 
חבר/ה, ולהפוך את הפעילות הספורטיבית שלכם 

למפגש חברתי. 
כי  הראו  סטודנטים  בקרב  שנערכו  מחקרים 
כושר גופני משפיע על הצלחה בלימודים. הוכח 
שסטודנטים שעסקו בפעילות ספורטיבית קבועה 
שמרו על ממוצע ציונים גבוה יותר במשך שנתיים 
רצופות, לעומת סטודנטים שלא עסקו בפעילות 

גופנית קבועה. 
תורר הגופנית  הפעילות  כי  הוכיחו,  המחקרים 

מת לא רק במובן הפיזי, אלא גם לחדות המחשבה, 
בהירות, צלילות, ריכוז והרגשת נינוחות עקב הפר

רשת סרוטונין למוח, הורמון האחראי על תחושות 
ורגשות הקשורים לוויסות מצבי הרוח שלנו.

רוצים תחושת אופוריה? פעילות גופנית גורמת 
לשחרור חומרים מבלוטת יותרת המוח, והם פוער

לים כמשככי כאבים טבעיים, יוצרים היי ומעלים 
את סף הכאב. 

ב"הולמס  אישי  כושר  מאמן  פרלברג,  שחר 
להיכנס  נוכל  איך  מסביר  פתחרתקווה,  פלייס" 

לכושר בהדרגה וכמעט ללא מאמץ. 
"חשוב להשקיע בתרגילי גמישות ומתיחות חמש 
דקות לפני אימון וחמש דקות אחריו. לדוגמא, אם 
אתם יוצאים לצעוד, כדאי שתעשו כמה מתיחות 

לפני", הוא מסביר.  
לדבריו, בשבוע הראשון כדאי להתחיל עם הליר

כה מהירה, פעמייםרשלוש בשבוע חצי שעה.
שלם,  שבוע  להתמיד  הצלחתם  "אם  פרלברג: 
כל הכבוד! השלב הבא הוא אינטרוולים של הליכה 
חצי  במשך  ריצה,  בתוספת 
שעה. אחרי כל שלוש דקות 
של הליכה מהירה נסו לעבור 
לשתי דקות ריצה. רצוי למר
דוד זמנים, כדי שתוכלו לער
קוב אחר ההתקדמות שלכם".

פרלברג  השלישי  בשבוע 
ממליץ לנסות הליכה מהירה 
וריצה  דקות  שתי  במשך 
במשך שלוש דקות, דקה אחת 
יותר מאשר בשבוע שעבר. יש להתמיד כך במשך 
חצי שעה, ורצוי לעשות את הפעילות שלוש פער

מים בשבוע. 
אם התמדתם שלושה שבועות, בשבוע הרביעי 
לרוץ 30-25 דקות. "עכשיו", אומר פרלברג, "כבר 

יהיה לכם הרבה פחות קשה מאשר בהתחלה". 
למה עוד לשים לב?

וחצי- שעתיים  גדולה  ארוחה  לאכול  "חשוב 
הארוחה  את  פיספסתם  אם  האימון.  לפני  שלוש 
ואתם קרובים לאימון, יש לאכול רק ארוחה קלה, 

הכוללת חטיף אנרגיה, פרי או סנדוויץ' קל.
"חצי שעה או שעה לאחר האימון רצוי לאכול 
ארוחה הבנויה מחלבונים מן החי ופחמימה מן הצור

מח", הוא מסכם.

חצי:	מעשנים
האם	אתה		מעשן?

בנות    : כן      לאבנים:     כן       לא

53

47

47

53

52%	מהבנות	לא	קמות	מהכורסא
כמה	פעמים	בשבוע	אתה	

עושה	פעילות	גופנית?

בעיקר	רצים
איזו	פעילות	גופנית	אתה	מבצע	
בשביל	לשמור	על	כושר	גופני?

39%

29%
23%

9%

בנים:

7-5 2-1
4-3 0

בנות:

7-5
04-3

2-1

52%

20%

18%

10%

בנים:

הליכה
שחייה/אופנייםריצה

כוח

בנות:
הליכה

שחייה/אופניים

40%

27%

18%
15%

67%

19%

14%

ריצה

תתחילו לזוז,	
זה	טוב	(גם)	למוח

פעילות גופנית מפרישה את ההורמון סרוטונין, שגורם לתחושת אופוריה וגם לחדות מחשבה וריכוז <<< אז 
אם אתם לא רוצים לעשות כושר משום שאתם כבר נראים כמו בטטות, יש לכם תירוץ אקדמי

פרלברג

סרוגים 3. פתאום רועי מתחתן

נירוונה. אחרי 20 שנה

אדי מרפי ובן סטילר. ברוח המחאה החברתית

האופניים השניים משמאל, בשורה השנייה מלמעלה - מחכים לך

הדר מסלטון



אותו:  ושאלה  אליו  התקשרה  היא 
ענה  והוא  להתחתן?',  רוצה  'אתה 

לה 'כן, למה לא?". 
כך מספר וובה יונייב, רכז חברתי 
הדופן של  יוצאי  הנישואים  על  מס"ע,  בפרוייקט 
אלונה סטילמצ'נקו ואיגור )פרץ( קצ'לוב. השניים 
לזוג  והפכו  מחודשיים,  פחות  תוך  חתונה  הרימו 
המרכז  של  התחתון  בקמפוס  שמתחתן  הראשון 

האוניברסיטאי אריאל. 
)23( הגיעו כל אחד בנפרד  ואיגור   )22( אלונה 
והוא  מרוסיה  היא  שעבר,  יולי  בחודש  לישראל 
מאוקראינה, כדי להשתתף בפרוייקט מס"ע )מופת 
סובב עולם(. במסגרת מס"ע מגיעים למרכז יהודים 
מכל העולם כדי להתחזק בציונות, ולומדים לימודי 

תעודה בכלכלה או בתקשורת.
השניים הכירו ומיד התאהבו, ולאחר מחזור ליר
מודי התעודה הראשון הם שבו למחזור נוסף, שבער

קבותיו החליט איגור )או בשמו העברי פרץ( לעלות 
לארץ וללמוד עברית באולפן. לאחר מספר חודשים 

הצטרפה אליו גם אלונה )או רות, אם תרצו(. 
לעברית  באולפן  ללמוד  בקרוב  תסיים  אלונה 
ליבה.  בחיר  עם  יחד  בחיפה  ותתגורר  בירושלים, 
הוא מצידו הצטרף לגרעין "צבר", ועתיד להתגייס 

לצה"ל לשנתיים. 
שני  לתואר  להתקבל  מתכננת  הכלה  בהמשך, 
במדעים בטכניון, ובעלה יחזור מהצבא בסופי שבוע 

לדירתם בחיפה. 

אפטר פארטי בטראבין 
כל חניכי מס"ע התגייסו כדי לסייע בהפקת החר

תונה הלא שיגרתית. הם היו אחראים על התפאורה, 
הצילום, הווידיאו - ואפילו על התסרוקת והאיפור 
של הכלה. התוצאה הניבה כלה עדינה, אלגנטית 
ויפהפייה. איפור עדין על פניה, תלתלים בלונדינים 
ארוכים נופלים על כתפיה, המוצנעות תחת שרוול 

ארוך של שמלתה הלבנה.
החופה, שהיתה השלב הראשון באירוע, התקיימה 
האמנותית  והתוכנית  הכיבוד  התחתון.  בקמפוס 
היה  השלישי  והשלב   ,55 בבניין  למוזמנים  חיכו 

מסיבת ריקודים בפאב טראבין בעיר.
לחופה הוזמנו רק הקרובים ביותר לשניים, ולר

חגיגות בהמשך הצטרפו כל השאר. המוזיקה כללה 
שירים ברוסית, עברית ויידיש, ובפרק האמנותי של 

הערב הפתיעו חניכי מס"ע, שביצעו את כל השיר
רים במקצועיות השמורה לזמרים של ממש. אפילו 
לבעלה  שיר  והקדישה  בזמרה,  חלק  לקחה  הכלה 

הטרי, כשהיא מחבקת אותו, מסמיקה ומתרגר
שת. 

את האירוע הפיק, כאמור, וובה יונייב.
מה החלק שלך בהפקה? 

יונייב: "ניסיתי לעזור לזוג צעיר להר
רוצים  הזוג  שבני  הבנו  משפחה.  קים 
להתחתן בהקדם, וכשגילינו שאין להם 
אפשרות כלכלית לעשות זאת, נרתר

מנו למשימה. לקח חודשיים לארגן את 
החתונה, והיא נקבעה בכוונה ליום שבו 

נערך גם טקס הסיום של הפרוייקט".
מי היו הספונסרים?

את  מימן  האוניברסיטאי  "המרכז 
החתונה."

אתה רואה עוד אירועים כאלה מת־
רחשים בעתיד?

"כרגע קשה לי להגיד, כל מקרה נבדק 
לגופו. זה תלוי בתקציב, במקום ובמאמר

צים של אנשים נוספים".

עברית קשה שפה
מודה  "אני  מהמחווה.  נרגשת  הכלה 
לוובה שהציע את רעיון החתונה, וגם לסר

בטלנה וייסברוט, אינה רדיאנסקי ולריסה 
בצ'יויצקי, רכזות הפרוייקט, שלקחו חלק 
פעיל בהפקה. כולם עזרו: החברים, הקרור

בים והמדריכים. כל אחד עשה משהו".
קצת  ולבעלה  לה  יהיה  אולי  לדבריה, 
קשה בהתחלה עם העברית, אבל היא בטור

חה שיתמודדו. 
מי הגיע לחתונה מצד החתן?

"אמא שלו, אח שלו ועוד שבעה קרובים. 
את אמא שלי ואת אחותי הוא הכיר ביום 

החתונה".
פשוט התקשרת אליו ושאלת אותו אם 

הוא רוצה להתחתן?
"כן, אבל כבר חשבנו על זה, ודיברנו על 

זה קודם".
את ממליצה על חתונה בקמפוס?

"כן, נהניתי מאוד".

הידיעות 
של אריאלה

איגור קצ'לוב ואלונה סטילמנצ'נקו הכירו באריאל, כשלמדו כאן 
במסגרת פרוייקט מס"ע <<< היא באה מרוסיה, הוא מאוקראינה, 

החתונה נערכה באודיטוריום ראאב - והמימון על חשבון המרכז <<< 
את חמותו, אגב, איגור הכיר רק ביום החתונה

הרי את מקודשת לי... 
באודיטוריום	זה

הערב הפתיעו חניכי מס"ע, שביצעו את כל השיר
רים במקצועיות השמורה לזמרים של ממש. אפילו 
לבעלה  שיר  והקדישה  בזמרה,  חלק  לקחה  הכלה 

הטרי, כשהיא מחבקת אותו, מסמיקה ומתרגר

מודה  "אני  מהמחווה.  נרגשת  הכלה 
לוובה שהציע את רעיון החתונה, וגם לסר

בטלנה וייסברוט, אינה רדיאנסקי ולריסה 
בצ'יויצקי, רכזות הפרוייקט, שלקחו חלק 
פעיל בהפקה. כולם עזרו: החברים, הקרור

קצת  ולבעלה  לה  יהיה  אולי  לדבריה, 
קשה בהתחלה עם העברית, אבל היא בטור

"אמא שלו, אח שלו ועוד שבעה קרובים. 
את אמא שלי ואת אחותי הוא הכיר ביום 

פשוט התקשרת אליו ושאלת אותו אם 

"כן, אבל כבר חשבנו על זה, ודיברנו על 

במסגרת פרוייקט מס"ע <<< היא באה מרוסיה, הוא מאוקראינה, 
החתונה נערכה באודיטוריום ראאב - והמימון על חשבון המרכז <<< 

אילנה שוחט

אלונה ואיגור. בקרוב הוא מתגייס לשנתיים

דמעה ושיר


