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ראיון עם מחבר רב-המכר הישראלי 'בחזרה מטואיצ'י' ,עליו מבוסס הסרט בכיכובו של דניאל רדקליף (הארי פוטר)

מאת :זבולון שלו

ה

סרט שפתח השנה את פסטיבל הסרטים הבינלאומי של מלבורן
בהקרנת בכורה עולמית ,היה סרטו של גרג מקלין JUNGLE
בכיכובו של דניאל רדקליף .הסרט מבוסס על רב המכר העולמי
של יוסי גינסברג“ ,בחזרה מטואיצ’י” ,המשחזר את חווית הישרדותו ביערות
בוליביה .לקראת צאתו של הסרט להקרנה ברחבי העולם ,ניהלנו שיחה
קצרה עם יוסי גינסברג על קו הטלפון שחיבר בין מלבורן לקווינסלנד.

יוסי ,הקרנת בכורה עולמית בפסטיבל
הסרטים הבינלאומי של מלבורן ,שטיח אדום,
ה–  ,Regent Theatreזה חלום שהתגשם?
“בהחלט חלום שהתגשם .ה– ,Regent Theatreמלא פאר ,לעיני קהל אוהד
של אלפיים איש .זה היה פשוט ארוע גרנד .לאחר ההקרנה ירדו אלף וחמש
מאות איש לאולם התחתון לקבלת הפנים עם מוזיקה ,אוכל ומשקאות .בנוסף
לבמאי ולמפיקים ,נכחו בהקרנה גם ג’ואל ג’קסון ,אחד השחקנים הראשיים,
ולילי סאליבן ,שחקנית משנה .זה היה ערב מרגש מאוד שחיכיתי לו  27שנה”.
מתי התחיל להתגלגל רעיון הפקת הסרט?
“ההפקה הנוכחית החלה להתגלגל לפני כעשר שנים .אני שמח
שהסרט מספר את הסיפור שלי כפי שאכן קרה ,ויוצא תחת
הכיתוב ‘סיפור אמיתי’ ,בניגוד ל–’מבוסס על מקרה אמיתי’,
‘בהשראת’ וכדומה .היה לי חשוב מאוד שהדבר יודגש ולכן גם
היה שווה לחכות .הצעות קודמות שקיבלתי ביקשו לבצע שינויים
בתסריט ,למשל שהגיבור יהיה אמריקאי ,״כי אין סיכוי שסרט
יצליח אם הגיבור הוא בחור ישראלי״ .ב’ג’ונגל’ ,הבימאי לקח את
הספר שלי‘ ,בחזרה לטואיצ’י’ ,כבסיס לסרט .כתבתי את הספר
מיד לאחר שחזרתי כך שהסרט נאמן למהלך המאורעות כפי
שאכן קרו .החופש האמנותי ניכר יותר בדמויות עצמן .אני מקווה
שהסרט יהווה השראה לקהל הרחב מעבר לבידור של שעתיים”.
איך הייתה עבורך החוויה של עשיית הסרט?
“הייתי מעורב בכל שלבי העשייה ,מהתסריט ,דרך ייעוץ ,להפקה
במהלך ההסרטה ועד לעריכה הסופית .כאמור היה לי חשוב
שהסרט יהיה נאמן לסיפור שלי ,אך בשלב מסוים הבנתי שצריך
לשחרר .נכון שיש דברים חשובים שאתה חושב שצריכים להיעשות
בדרך מסוימת אבל זהו פרויקט ענק ,הרבה מאוד אנשים עובדים
עליו וכולם מביאים איתם ערך מוסף  -הביטוי האינדיבידואלי
שלהם ,וצריך לאפשר את זה למרות שזה הסיפור שלי”.
היו לך שיחות הכנה עם דניאל רדקליף,
שמגלם אותך בסרט?
“כן ודאי .לפני תחילת הצילומים ולפני שנפגשנו פנים מול פנים ,היו
בינינו שני מפגשים בסקייפ ,אחד של ארבע שעות ואחד של שעתיים
וחצי ,והוא ממש שקע לתוך הדמות .הוא רצה לקרוא ספרים שקראתי
בגיל הזה ,לשמוע את המוזיקה ששמעתי ,להבין את הרקע שלי וכל
דבר שיוכל לעזור לו להכיר אותי יותר טוב .הוא גם לקח מאמן אישי
כדי לסגל לעצמו מבטא כמו שלי .הוא שחקן מאוד רציני ואדם מאוד

צחי
הלוי

רדקליף וגינסברג

נחמד ונגיש .בפעם הראשונה נפגשנו בקולומביה זה היה מרגש ,למרות
שדניאל קצת נבהל כשראה אותי כי אנחנו שונים מאוד פיזית  -אני
כמעט כפול ממנו בגודל”.

הצילומים נערכו בקולומביה וקווינסלנד ,האם
הייתה זו סוג של פשרה מבחינתך  -שלא
לצלם בבוליביה?
“זו אחת הבעיות היותר גדולות שלי עם הסרט ,למרות שכפי הנראה
חוץ ממני אף אחד לא מתרגש או שם לב לכך .הנהרות בקולומביה
הם לא האמזונס ,לא בגודל ולא בעוצמה ,והיער בקווינסלנד הוא סאב
טרופי ,כלומר הרבה פחות צפוף מהיערות הטרופיים של האמזונס.
אפשר לומר שהוא ג’ונגל לייט לעומת הג’ונגל של האמזונס .אבל
לשמחתי לפי תגובות הקהל אני מרגיש שזה עובר”.
יצא לך לראות בשנים האחרונות תכניות
ריאליטי שונות של הישרדות?
“בישראל הציעו לי להשתתף בתכניות מהסוג הזה במסגרות שונות ,אם
כמתמודד ואם כאורח ,הצעות שסרבתי להן .לפני כשנה הסכמתי להשתתף
בפרויקט אחר :בשיתוף עם החברה הגיאוגרפית לקחתי קבוצת מטיילים
לאמזונס ,והמסע צולם על ידי ערוץ שתיים של הטלוויזיה הישראלית.
ראיתי מספר פרקים של ‘הישרדות’ בגירסה הישראלית ,כסוג של חיזוק
הקשר עם הבת שלי שאהבה לראות את זה .אין בתכנית את העוצמה
הרגשית שבידיעה שאתה באמת אבוד ולבד אי שם ,ואין מי שיעזור
לך .אני חושב שלא הייתי שורד שם שבוע ,כי לא הייתי מחזיק מעמד
עם התככים בין חברי הקבוצה .אם זו הישרדות ,כנראה שהייתי נכחד
בין הראשונים .מה שכן אהבתי בתכניות הריאליטי זה שהן הפכו את
האדם הפשוט לסלבריטאי ,כלומר זו העצמה עבור הצופים שאומרים
לעצמם  -הנה אנשים רגילים שנהיו סלבריטאים ,לכן גם אני יכול”.
הילדים שלך ,הם נגועים בחיידק הטיולים
וההרפתקנות?
“הבת הגדולה שלי אוהבת לטייל ,אבל לא מחפשת הרפתקאות אלא
לחוות את האקזוטיקה .הבת הקטנה ,בת ה– ,14דווקא מתעניינת .היא
הייתה איתי על הסט של הסרט ובהקרנת הבכורה במלבורן ובעוד
מספר שבועות אני שוקל לקחת אותה איתי לאמזונס ,לבוליביה ,למרות

שזה לא יהיה ביקור הרפתקני ,כי אני נוסע לפגישה עסקית .אנשי
השבט שהציל את חיי מודאגים מעתיד הכפר מאחר וצעירי הקהילה
נוטשים לטובת העיר ,והם ביקשו את עזרתי בתכניתם לבנות אתר
נופש ליד הכפר ,כדי שלצעירים תהיה סיבה להישאר ,דרך להרוויח
כסף ,וסיבה להיות גאים במסורת שלהם ובסביבתם .נעניתי בשמחה
וביחד בנינו שם אתר נופש .לאחר הצבעה שנערכה בין חברי השבט עם
חותמת בטביעת אצבע ושאר אלמנטים טקסיים ,הוכרזתי כאחד מהם
וכשגריר שלהם בעולם .עבורי זוהי סגירת מעגל נפלאה ,והזדמנות
לתת בחזרה ולהודות לאנשי השבט שהצילו את חיי .כיום אני גם
מארגן קבוצות מטיילים ומשלחות לפיתוח מנהיגות באזור האמזונס.
הקשר הרציף עם השבט נותן לי הרבה כח בהרצאות שאני מעביר
לארגונים ותאגידים שונים בעולם ,מאחר ואני לא מדבר על משהו שקרה
לפני עשרות שנים אלא על משהו שהוא חלק ממשי מחיי גם כיום”.
במבט לאחור ,למרות שהצלחת לעשות מהלימונים
לימונדה לא רעה ,זה כמעט עלה לך בחייך.
“ברור לי שזה היה חוסר אחריות מוחלט .אף פעם לא האשמתי את
היער ,זה היה נטו מעשה שטות שלי .אבל בסופו של דבר מה שבאמת
חשוב עבורי זו הלימונדה .הסיפור שלי נתן השראה למיליוני אנשים
שקראו את ‘בחזרה לטואיצ’י’ ורבים אחרים שהרציתי בפניהם ,והסרט
אולי ייתן השראה לעוד עשרות מליונים .אני מאוד נהנה היום ממה
שאני עושה .בהרצאות שלי אני לא מדבר על מה שקרה לפני שלושים
שנה ,אלא על המקום אליו כל זה הביא אותי כבן אדם .לילד בן ה–22
לא היה ניסיון חיים ,פשוט קרה לו משהו .אני חולק איתם את ניסיון
החיים שלי כיום ,כאדם בן חמישים ושמונה.
לפני שבוע בהרצאה במלבורן בפני מנהלי טלסטרה ,אנשים ניגשו אלי
וכתבו לי ואמרו ‘ -שינית לי את החיים היום’ הפידבקים האלה לאורך
השנים תמיד מרגשים”.

יש מקומות שחשוב לך או ירגש אותך לדעת
שהסרט הצליח בהם במיוחד?
“הייתי רוצה שהסרט ידבר לאנשים כחוויה מעבר לבידור .אשמח אם
הסרט יצליח כך שהשם שלי יהיה מוכר .הכרה מביאה הזדמנויות
נוספות .הדבר השני שחשוב לי זה שהסרט ישרת את החלק ההוא של
העולם ,חבל הארץ הספציפי שבו התרחש הכל ,כך שהשבט עצמו
יוכל להרוויח מהצלחת הסרט .בזמנו הספר עשה שרות אדיר לכל
האזור ,משך לשם מאות אלפי תיירים ,מה שתרם לפיתוח האזור כולו.
אני מקווה שהסרט יעשה אף יותר לטובת הקהילה שם ,לכן השווקים
החשובים יהיו ארצות הברית ,אירופה ואוסטרליה .חשוב לי שהסרט
יצליח גם בישראל שם הספר לא יצא מדפוס זה שלושים וחמש שנה.
הסיפור שלי מוכר והוא חלק מהתרבות של המטיילים הישראלים.
הסרט מסתיים בסצנה בה אני ניצל ומביאים אותי לכפר בג’ונגל ואז
מופיעות שקופיות שמספרות בקצרה מה קרה לי ,לשותפי למסע קווין
ולשבט עצמו לאחר האירועים המתוארים בסרט .קווין ,בחור אמריקאי
מאורגון ,עלה לישראל ,התגייר והתחתן עם ישראלית .אז קווין בישראל
ואני באוסטרליה ,אבל הגורלות שלנו קשורים ,זה לזה וגם לישראל”.

” נאור” מפאודה ,אחת הסדרות המובילות בנטפליקס,
מגיע הישר מסט הצילומים של העונה השניה אלינו !
הנכם מוזמנים להצטרף לערב ישראלי (הכולל ארוחת ערב קלה ושתיה) עם צחי הלוי ,שחקן
טלויזיה וקולנוע ,זמר ישראלי וזוכה פרס אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותר לשנת . 2013
צחי יחלוק את סיפורו האישי המרתק וידבר על המסע המוזיקאלי הרב תרבותי שלו .הופעתו תכלול
מספר קטעי משחק ,נגינה ושירים מסרטים וסדרות כגון “פאודה” ו“בית לחם ”.
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ראיון עם הזמרת
אחינועם ניני לקראת
ביקורה הראשון
באוסטרליה
האם יש משהו שאת מתחרטת עליו או היית עושה אחרת?
"תמיד יש ,בפרטים .אני כל הזמן לומדת .אך כעיקרון ,לא מתעסקת
בחרטות .צועדת קדימה".
אם הייתה לך יכולת בחירה – איך היית רוצה שיזכרו
אותך?
״As Fearless״
מה הכי מרגש אותך כשאת מופיעה?
"כשאני מופיעה אני מאושרת .מאושרת מההזדמנות להתפלל
במקדשו של אל המוזיקה ,כעבדו הנאמן ,לנסות בכל פעם מחדש
להיות מצוינת יותר ,מדויקת יותר ,מעניינת יותר ,פשוטה יותר.
מתרגשת מההזדמנות לגעת באנשים ,לפתוח ליבם ,להעשיר אותם
ובתהליך גם להתעשר .אני נרגשת מאד לפני כל הופעה כאילו היתה
הראשונה .כבוד עצום הוא לי לחיות לצד המוזיקה ,ועימה לבנות
גשר אל בני אדם כה רבים .אני מאד אוהבת אנשים ,אוהבת להכיר
אותם ,להקשיב להם ,לחבק אותם".
אם למנות רק מעט משיתופי הפעולה המוזיקליים שלך –
פט מתיני ,סטינג ,מרסדס סוסה ,סטיבי וונדר ,מירה עווד
(גם בארוויזיון) ,ועוד רבים אחרים ,איזה מהם חרוט אצלך
כחוויה יחודית?
"כווווולם!"
איזה אמן/ית נמצאים אצלך ברשימת הוויש ליסט החלומי
להופיע יחד?
"פול סיימון ,גיבור ילדותי"..
כפעילה בלתי נלאית למען השלום ,יש אמנים ממדינות
ערב שהמחשבה של להופיע איתם על הבמה מעיפה אותך
לכוכבים?
"זה היה יכול להיות נפלא! כל שיתוף פעולה עם אמן ערבי הוא
חשוב ומרגש .אך גם הופעה שהיתה לי לא מזמן עם זמר יהודי
חרדי ששר בערבית (יש כזה דבר והוא מדהים .שמו זיו יחזקאל)
העיפה אותי לשמים".
איטליה ,נאפולי .יש לך סיפור אהבה מדהים עם איטליה
(כולל אלבום) ,אהבה דו כיוונית כפי הנראה והנשמע
(ראיתי אפילו בפייס הודעה של בחור איטלקי במלבורן
שפירסם הודעה על ההופעה הקרבה שלך בעיר) .מה
לדעתך עושה את הקשר הזה לכל כך מיוחד עבורך?
"אחח ,איטליה ,אין כמוה! ארץ מהממת ,שב– 25השנים האחרונות
אני מופיעה בה אין סוף ומקבלת בה אהבה ללא תנאי .האפיפיור,
רוברטו בניני ,הפעילות למען השלום ,שיתופי פעולה רבים,
האלבומים הנפוליטניים ,ומאות הופעות בכל חור בארץ המהממת
הזו קירבו אותי אליה ואותה אלי בקשר נפלא ונדיר שהוא אחד
מהמתנות הגדולות של חיי .עד שבסוף ,נשיא איטליה נתן לי תואר
'אבירת האומה האיטלקית'".
ולסיום ,נראה שלכל מקום אליו את מגיעה ,את מוצאת
אמנים מקומיים לשתף איתם פעולה .יש לך מושג את מי
היית רוצה לפגוש כאן באוסטרליה בביקור הראשון שלך
אי פעם? אמנים יהודים מקומיים? פעילים למען השלום
(למשל מישהו מהאירגון האוסטרלי נגד חימוש גרעיני
שזכה רק עכשיו בפרס נובל לשלום)? אמנים ילידים –
אבוריג'ינים?
אחינועם :כן כן כן וכן!

¯˙È¯·Ú ¯·Â„ ‰ÁÙ˘Ó ‡ÙÂ
„˙ÂÓÂÏÙÈ„ ¯‚Â· ¨Ï‚Ò≠ÔÓ È„ ¯¢
·¯˙‡ÂÙ¯Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙‡ÂÙ
Æ·È·‡≠Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ó Ë¯ÂÙÒ
¯Æ˙È‡¯Á‡Â ˙È˙ÂÎÈ‡ ‰‡ÂÙ

We are currently
accepting new patients.
Consults also available in
Hebrew & Russian.
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בנאי & מייקל צ'פמן EB=MC²-
אהוד
מאת :זבולון שלו

ב

חורף  ,2013הגשים אהוד בנאי חלום כאשר מייקל צ'פמן ,גיבור הגיטרה הבריטי
שלו ,הגיע לסיבוב הופעות בישראל .שנתיים לאחר מכן שב צ'פמן לסיבוב נוסף.
בשני הסיבובים האלה השתתף אהוד בנאי כמופע חימום לאמן הגיטרה וכאורח .לכן
זה היה טבעי מאוד שבסופו של דבר הם מצאו את עצמם משתפים פעולה לא רק על הבמה,
אלא גם באלבום משותף' :אהוד בנאי & מייקל צ'פמן  ,'EB=MC² -אלבום בן עשרה קטעים
בו הגיטרה הפולקית של צ'פמן נפגשת עם סלסולי הגיטרה של בנאי.
אהוד בנאי מספר כי בשנות השבעים ,אחד השירים האהובים עליו היה  ,Kodak Ghostמתוך
האלבום של צ'פמן ,שיר שלא הפסיק להתנגן על קלטת בטייפ הנייד הקטן שלו .והנה ,שנים
רבות אחר כך ,בנאי מוצא את עצמו באולפן עם צ'פמן ,מנגנים יחד את האקורדים של השיר,
בהם משתלבות מילים שכתב בנאי ,ושניהם יחד מביאים לעולם שיר חדש בשם 'מלאך' .Angle
פנינים נוספות באלבום החדש הם 'ראש פינה' ,המבוסס על קטע אינסטרומנטלי של צ'פמן ,עם מילים חדשות ושירה של בנאי' ,איש ציפור' של
אהוד בעיבוד שונה מהמוכר ,ועוד .לפני שהתישבתי להקשיב לאלבום ,ומאחר שלא ראיתי את שניהם ביחד בהופעה ,הייתי סקרן לשמוע איך
השילוב בין השניים יעבוד .לשמחתי המפגש זורם בטבעיות בין השדות הירוקים ,אם של אנגליה ואם של הגליל.
ניתן להקשיב וגם לרכוש את האלבום בקישור הבאmichael-ehud.bandcamp.com/album/eb-mc :

איימי ווינהאוס :פורטרט משפחתי /

מערכת Eתון

Amy Winehouse: A Family Portrait

ה

מוזיאון היהודי של מלבורן ,באדיבות המוזיאון היהודי של לונדון ,מציג בימים אלו (עד ל– 25במרץ ,)2018
תערוכה הסוקרת את חייה של הזמרת עם הנשמה הענקית  -איימי ווינהאוס .התערוכה מאפשרת לצופים הצצה
אל חייה של איימי ,ילדה מבית יהודי חילוני מצפון לונדון ,שיותר מכל רצתה להיות ולהישאר נאמנה למקורותיה.
׳איימי ווינהאוס :פורטרט משפחתי׳ ,היא תערוכה אינטימית שסוקרת את עולמה הפנימי של איימי ווינהאוס ( ,)1983-2011את
ההשפעות המוזיקליות שעיצבו את הקריירה המוזיקלית שלה ואת חייה האישיים  -בת למשפחת מהגרים שהיגרה מבלרוסיה
ללונדון בסוף המאה ה– .19התערוכה המכילה פרטים אישיים רבים של איימי ווינהאוס ,שנתרמו על ידי אחיה אלכס וגיסתה
 ריבה ,הוצגה לראשונה בלונדון בשנת  2013ומאז נדדה בעולם והגיעה עתה ,לחמישה חדשים ,למוזיאון היהודי של מלבורן.בנוסף לקיום התערוכה יוכלו מעריצי ווינהאוס ליהנות במהלך החודשים הקרובים ,מאירועים רבים הנוגעים לווינהאוס שיתקיימו
במקביל לתערוכה ,כמו למשל שיחות על המוזיקה והקריירה שלה ,מופע של הזמרת  Ashleigh Kreveldשמבצעת גרסאות
כיסוי לשיריה ,ערב הצדעה לשיריה בהשתתפות זמרים מקומיים שונים ,וארועים רבים אחרים .פרטים על כל הארועים ,כמו גם
על התערוכה ,ניתן למצוא באתר המוזיאון היהודי של מלבורן בכתובתwww.jewishmuseum.com.au :

מועדון האנשים הערים באמצע הלילה

ה

מאת :סיון קופמן

ילה בן–גרא מעלה במהלך נובמבר בתאטרון לה–מאמא במלבורן את ההצגה ‘אנשים בודדים תמיד ערים באמצע הלילה’.
במהלכו של לילה קר בעיר עלומה נפגשים על הבמה טיפוסים שונים שבאופן נואש מחפשים רגעי חסד ,טוב לב ,אושר ויופי ,האחד
בחברתו של האחר .הצגתה של הלה בן–גרא "אנשים בודדים תמיד ערים באמצע הלילה" עוסקת ,בעזרת הומור ,בתשוקה האנושית
לקשר ושואלת האם אנחנו ,האנשים ,צריכים אחד את השני?
הילה סיימה את לימודיה בסטודיו למשחק של ירון לוינשטיין בשנת  ,2008ולאחר מכן הקימה ,עם חברותיה ללימודים ,את אנסמבל ‘כביסה
שחורה’ שהעלה מחזה על חמש נשים שנפגשות במכבסה ציבורית .ההצגה רצה בצוותא כשלוש שנים .לאחר ירידת ההצגה נסעה הילה לניו
יורק ,שם נשארה שבע שנים ,במהלכן למדה מחזאות ובימוי“ .לא ידעתי אם אני מסוגלת לכתוב באנגלית” ,מספרת הילה“ ,זה היה מאוד מאתגר.
במשך שלוש שנים ,תוך כדי הלימודים ,כתבתי מחזה ,אך לאחר שסיימתי את הלימודים זרקתי את המחזה לפח ותוך חודשיים כתבתי מחזה חדש
בשם “המקומות אליהם תגיע” .מחזה זה דן בשאלות שהעסיקו אותי במהלך שנות מגורי בניו יורק כמו  -למה אנשים רצים כל הזמן? לאן הם
כולם ממהרים? מה הם רוצים להשיג? מה זו הצלחה?”.
“העליתי את ההצגה במסגרת קבוצת התאטרון ‘למה’ ( )Lamaאותה הקמתי לאחר סיום הלמודים .השתתפתי בהצגה כשחקנית והזמנתי מישהו
מבחוץ לביים אותה .האמריקאים מאמינים בהפרדה בתיאטרון :במאי ההצגה לא יכול גם לשחק בה .ההצגה הצליחה ואהבתי מאוד כשצופים ניגשו
אלי לאחר ההופעה ואמרו לי דברים כמו ‘ -אני עכשיו צריך לחשוב על החיים שלי’ .בהמשך ,במסגרת קבוצת התאטרון ‘למה’ ,העליתי ערבי
תיאטרון מיוחדים בהם שאלתי כל חודש שאלה שונה ,שקראתי לה השאלה החודשית :האם אנחנו חופשיים? למה מונוגמיה? ועוד שאלות דומות”.
בזמן שהותה בניו–יורק ,שמעה הילה שבחים על פסטיבל הפרינג’ של אדלייד והחליטה להגיע אליו עם ההצגה ‘המקומות אליהם תגיע’‘ .הגעתי
לאוסטרליה ללא במאי או שחקנים ,ובלי להכיר אנשי מקצוע מקומיים .גייסתי קבוצת שחקנים מאוד מוכשרים ממלבורן .במקביל לגיוס צוות
השחקנים ,בחרתי במאית לאחר שיחה דרך סקייפ .לאחר שהקבוצה התארגנה ,עבדנו על המחזה ועשינו חזרות בביתן של ‘הבונים דרור’ במלבורן.
אני אוהבת להחליף כובעים ,כך יצא ששיחקתי בהצגה ,כתבתי אותה ,ויום אחד גם אביים .לאחר שהכל היה מוכן ,נסענו בשתי מכוניות לאדלייד
ושם הצטופפנו בבית בן שני חדרים .ההצגה התקבלה יפה מאוד בפסטיבל ,הביקורות שיבחו אותה כמעוררת מחשבה ,מפתיעה ,מלאת דמיון
ושמחת חיים .ההצגה גם נבחרה להצגת השבוע בפסטיבל .עבורי זו הייתה זריקת עידוד נהדרת .דברי המבקרים מאוד שימחו אותי כי זה בדיוק
סוג התאטרון שאני מעוניינת להמשיך וליצור” .למלבורן ,כאמור ,באה הילה עם הצגה חדשה‘ ,אנשים בודדים תמיד ערים באמצע הלילה’ .ההצגה
תועלה במשך שלושה ימים בין ה– 18ל– 20בנובמבר בתאטרון האינטימי לה–מאמא בקרלטון.
לפרטים נוספיםLa Mama Courthouse 349 Drummond St, Carlton :
lamama.com.au
Quality healthcare for all ages:
Family Medicine
Women’s Health
Men’s Health
Children’s Health
Travel Medicine
Immunisations
Health Assessments
Onsite Pathology
Allied Health

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NORTH ROAD MEDICAL est. 1925
QUALITY & CONVENIENT CARE
Drs Noelene Jacka, Daniel Mann-Segal,
Lynette Hatherley, Millie Leykin, Simon
Cooper and Somnath Ghosal

409 North Road, South Caulfield Phone (03) 9576 9311

*Fly to Israel from $1,585
Book early for cruises
Special discount on Insurance • Special insurance for over 80’s

NEW ADDRESS:

697 Glen Huntly Rd, Caulfield

T: 03 9576 9122 • M: 0402 794 008 • F: 03 9578 5852
E: breakaway@breakaway-travel.com.au
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אהשירה ,הקול והכל
מאת :רעות רובין

חרי יותר מ– 30שנות קריירה אחינועם ניני היא עדיין אחת
מהזמרות הישראליות המפורסמות ביותר בישראל ובעולם.
היא משתמשת באמנות כבמה לקידום נושא זכויות האדם
והאזרח ,נלחמת על הערכים בהם היא מאמינה ומעוררת הרבה
מאוד ביקורת ציבורית ,לעיתים קשה ובוטה ,בעקבות עמדותיה
הפוליטיות .קבלו את הגרסה הבלתי מצונזרת של אחינועם ניני.

האם זה הביקור הראשון שלך באוסטרליה ומה מביא אותך
לכאן אחרי כל כך הרבה שנים?
"אכן ,זהו הביקור הראשון שלי ואני מאד מתרגשת להגיע לארץ שכה
רבים מספרים עליה שהיא מופלאה! שנים חלמתי להגיע לאוסטרליה
אך לא נוצרה הזדמנות ,הקריירה שלי התפתחה במקומות אחרים,
באירופה ובאמריקה ,והנה נוצרה הזדמנות דרך מוזיקאי אוסטרלי
נפלא בשם סיימון סטאר ,ואמרגן שהוא חיבר אותי אליו ,להגיע
למספר הופעות .אני מאושרת!".
הופעת בוותיקן בפני האפיפיור ,בבית הלבן מול ביל
קלינטון ,בעצרת השלום בה נרצח יצחק רבין ,טקס זיכרון
ישראלי-פלסטינאי אלטרנטיבי ,ואירועים רבים אחרים.
איזה הכי השפיע על ההחלטה שלך לפעול וללכת בדרך בה
את הולכת?
"כולם! אך ההופעה הראשונה (מיני רבות) בוותיקן ,ובאותה
השנה ממש ,בעצרת השלום בה נרצח יצחק רבין ,היו משמעותיות
במיוחד .בראשונה ,הבנתי את כוחה האדיר של המוזיקה לשבור
חומות ולקרב לבבות .בשנייה ,הטראומטית כל כך ,הבנתי שאין לי,
או לאף אדם ,הפריבילגיה להישען אחורה ולתת לאחרים לעשות
עבורי את העבודה .הבנתי שאת הלפיד שנפל מידו המדממת של
רבין ,אנו כולנו ,החפצים חיים ושלום ,חייבים להרים ,ולרוץ איתו
קדימה עד שנשיג את המטרה ,וכך אני עושה מאז".
את מצטיירת כאופטימיסטית חסרת תקנה ופועלת ומשמיעה
קול שוב ושוב למען השלום ,נגד כיבוש ,נגד מלחמות,
בעד הידברות ופיוס .האם ישנם אירועים ,קולות או רגעים
שלפעמים מרפים את ידייך?
"ראשית אינני אופטימית חסרת תקנה ,לצערי .אני פשוט אדם
ריאלי מאד .אני קוראת ,לומדת ,נפגשת ,מדברת ,חוקרת ,מתעניינת,
ומפרידה את ה'מיתולוגיה' מהעובדות בשטח ,מבינה היטב שלא
חסרים שקרים ,סילופים והסתה ,אך יש בני אדם רבים מאד בשני
הצדדים שהם שותפים מצוינים למטרה משותפת ,ועם המידע הזה
אני מסיקה מסקנות :אין אפשרות אחרת לקיום החיים בארצנו מלבד
הידברות מתוך כבוד הדדי ופשרה ,בדרך לשלום ,וזה אפשרי ומעשי.
כל אופציה אחרת היא הזויה ,או כמו שכתב גבריאל גרסייה מרקס,
'כרוניקה של מוות ידוע מראש' .ולי אין שום עניין בפולחן המוות.
לא טוב למות בעד ארצינו .טוב מאד לחיות בה .לגבי אירועים
מדכאים :ברור ,יום ביומו .העולם נהיה מקום קשה ,רוחות רעות
מאד מנשבות בו ,כאילו מישהו פתח את תיבת פנדורה המיתולוגית
(כן ,הזמנים מבקשים דימויים כאלה) וכל השדים מרקדים להם על
אדמותינו .אבל יש גם הרבה סיבות לחשוב ולהאמין שאפשר אחרת.
חשוב לי לציין ,שלצד הביקורת שמופנית כלפי ,אני מקבלת גם
את תמיכתם והערכתם של רבבות בני אדם שתומכים ומעודדים,
ומרגישים שאני משמיעה את הקול השקט שלהם .חשוב מאד להזכיר,
שוב ושוב ,שיש אין סוף בני אדם בארץ ובעולם שמאמינים ,כמו
במילות השיר שכתבתי לאירווזיון עבורי ועבור מירה עווד שותפתי
הפלסטינית ,ש'חייבת להיות דרך אחרת'".
אחת מההופעות שלך במלבורן בביקור זה היא בחסות
אירגון הקרן החדשה לישראל ,שאת חברה בו .מה דעתך
על הביקורות של הממשלה הנוכחית ושל גופים יהודיים
ברחבי העולם על פעילות הארגון?
"הביקורת ברובה שקרית ,מוסתת והזויה .ביקורת שבאה משילוב
של בורות ,גזענות ,פחד ורשעות ,המשרתת אג'נדה לאומנית
קיצונית ,משיחית ועיוורת .הקרן החדשה היא ארגון נפלא ,אחד
החשובים והראויים בישראל ובעולם היהודי ,ואני גאה אין–סוף
להיות חברת הנהלה שלו".
לא פעם הצהרת שאת ציונית ופעילותך הפוליטית מבטאת
את אהבתך למדינה .איך זה מתיישב עם הביקורת הקשה
שלך על המדינה?
"יש לי ביקורת על ממשלת ישראל הנוכחית ,כשאני מרגישה
שפעולותיה מעודדות שנאה וגזענות ,מפלגות את העם ,מרחיקות
אותנו משלום עם שכנינו ומסכנות את עתידנו .הממשלה איננה
המדינה ואיננה העם כולו .היא תופעה זמנית (הנוכחית ,כולי תקווה,
תחלוף ותישכח כמה שיותר מהר).
הציונות נוסדה במטרה להקים מדינה .המדינה הוקמה .הציונות לפי
ראות עיניי צריכה כרגע להתפתח לתוך מציאות חדשה ,ולהגדיר
את מטרותיה מחדש .כמו שאמא יולדת ילד רק פעם אחת ,ומאותו
הרגע מטרתה לגדל אותו להיות בריא ומאושר ,ככה הציונות שילדה

את מדינת ישראל צריכה עכשיו לגדל
אותה "א
ני
ל
א
מ
ע
ו
ני
י
נ
רק
לעשות
לבריאות ואושר ,ואת זה אפשר
ת
להיות
נ
א
ה
ב
ת
ב
כ
ל
מ
הציונית
הפעילות
בתנאי שלום .ולכן,
מבחינתי,בה זמן ואנרגיה את האומנות שחיר .אני עושה
להשקיע
היחידה שראוי
לי ברמה הכי
ג
היא כזאת המעודדת שלום ,שוויון זכויות בוהה שא
והזדמנויות לכל אזרחי ישראל ,וחינוך ערכי .הערכים שניליי וכועללה ונלחמת על
במשך  27שנות הקריירה שלי ,אני
מייצגת מדינת ישראל .ביתי ,שהוא
כבוד
לה
את ישראל בכל רחבי תבל
ומביאההכי קשים ,מאות אלפי אנהופעתי בפני
רב .אני עושה את זה גם בזמנים
כשהכי קל היה לברוח מהזהות הישראלית ב  4 9 -א ר צ ו ת (שים בעולם,
שלי או מכל קשר למדינה ,אך אני מתעקשת היא ה )!50-בה א ו ס ט ר ל י ה
תמיד ללכת בגאווה עם השלט 'ישראל'
מעל ועל הקריירה הצלחה רבה,
עצמי
ראשי .פעמים רבות אני מוצאת
נ
ואזרחיה,אתבעיקר אני מודה לאל .פלאה הזו
מגנה על מדינת ישראל
כשאני שומעת דעות חד צדדיות ,פשטניות ומעוניין לגלות מי שסקרן,
ולא מלומדות לגבי מצבנו המורכב .אך
לתת ,מוזמה שיש לי
לפי ראות עיניי ,רק אוהביך יבקרוך ,רק
מן
"
למי שאכפת לו ממך יהיה הכוח להתעמת
אתך ולעזור לך להבחין בבעיות ולחזור לדרך הישר כשאינך מסוגל
לעשות זאת בעצמך .זו גם תפקידה של האמנות לדעתי ,לעורר,
להאיר ,להזהיר כשצריך ,לשקף מציאות גם כשהיא קשה ,לצלצל
בפעמון .ובמקרה שלי ,זה נעשה באהבה עצומה למולדתי".

ההופעה הראשונה שלך במלבורן מתקיימת ,לא במקרה,
בטמפל בית ישראל ,בית הכנסת של הקהילה הרפורמית.
איך את רואה את הגישה של הממסד בארץ כלפי דרכים לא
אורתודוקסיות לקיום היהדות?
"מצערת מאד .זאת אחת מיני סיבות רבות שאני חושבת שלטובת
מדינת ישראל ועתידה ,העם בישראל חייב להחליף את השלטון
הנוכחי במהירות הבזק".
את מביעה את דעתך וקולך נגד עוולות וגם נגד פוליטיקאים
שונים .האם את מאמינה ביכולת האמנים והאמנות לשנות?
האם לדעתך התבטאויות כגון זו כנגד טראמפ בה כינית
אותו 'היטלר בן זמננו' ,משפיעות על אנשים לשנות דעתם?
עוזרות להם להקשיב? לנהל דיאלוג מפויס?
"חלק מההתבטאויות שלי הן קשות ,אך ,לצערי ,הן בדרך כלל
מדויקות .אינני פוליטיקאית ,ואינני מתעסקת ב"תקינות פוליטית".
אין הרבה מקום לכפפות לבנות בימינו .לגבי טראמפ ,ראי ערך אירועי
שרלוטביל ועוד אין סוף אירועים המצביעים על אופייו החולני,
הגזעני ,השרלטני וההרסני .לדעה זו שלי שותפים מיליוני בני אדם
בכל העולם .התבטאויות חזקות מעוררות דיאלוג .מטלטלות את
הרדומים ,עושות גלים .לפעמים גם מעוררות כעס ,אך אי אפשר לדעתי
תמיד להתנהל בצורה חלשלושה
וחביבה ,בטח לא כשדברים כל
כך מסוכנים קורים בעולם .מה
אפקטיבי? שאלת השאלות
שאין עליה מענה .זה מורכב.
מה שבטוח ,הישיבה על הגדר
איננה אופציה מבחינתי.
"דבר נוסף :אני מפרידה
מאד בין כתיבת
מאמרים,
בלוגים ומדיה
חברתית,
לבין השירה
והפואטיקה.
במוזיקה ,אני
מעבירה את מסריי
בדרך אחרת לגמרי.
זוהי בחירתי .אך הכל,
השירה ,הקול ,והכל ,הם
חלק ממכלול אחד :האנושיות,
האכפתיות ,הדאגה לזולת ולעולם
החי ,המאבק על ערכים אנושיים
אוניברסלים שהם בבסיס קיומי,
כאישה ואימא ,כיהודייה ,כאמנית".
כמישהי שמצד אחד פועלת
ללא הרף למען שלום,
פיוס ,סיום הכיבוש
ושאר פעולות

הומניטריות בעולם ,איך
ההרגשה להיקלע למקום
בו את מוצאת עצמך לפתע
מוחרמת על ידי אנשים
(למשל אנשי ימין או
קהילות יהודיות שמתנגדות
לדעותייך ופעילותך)?
ומה דעתך על ארגונים
כמו  BDSשקוראים לחרם
כולל על ישראל?
"אנשים פועלים בכל מיני צורות
בשביל להשיג מטרותיהם .חרם
הוא כלי נשק ,מקדמת דנא ,המשמש
בני אדם להבעת דעה ולמחאה .אני
מתנגדת ל– ,BDSכי בעיניי התנועה
הזאת איננה מקדמת את השלום כלל.
היא תנועה הרסנית לכל הצדדים,
לדעתי.
אני לא מעוניינת להיות נאהבת בכל
מחיר .אני עושה את האומנות שלי ברמה
הכי גבוהה שאני יכולה ונלחמת על
הערכים שלי ועל ביתי ,שהוא
מדינת ישראל .הופעתי בפני
מאות אלפי אנשים בעולם,
ב– 49ארצות (אוסטרליה היא
ה– )!50בהצלחה רבה ,ועל
הקריירה הנפלאה הזו אני
מודה לאל .מי שסקרן,
ומעוניין לגלות מה שיש
לי לתת ,מוזמן".

אחינועם ניני
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הַּבְ לֹוג ֶׁשל ָדנ ִיאֶל
ּנִּׂשּואִים חַד-מִינִּיִים

ֲאנ ִי מְַרּגִיׁשָה ׁשֶּבְ כֹל מָקֹום ְמדַּבְ ִרים ַע ְכׁשָו עַל נ ִּׂשּואִים חַד-
ׁשאַל עַם ּבַ ּנֹוׂשֵאּ ,פֹולִיטִי ָקאִים
מִינִּיִיםּ .בַ ֲחדָׁשֹות ְמדַּבְ ִרים עַל ִמ ְ
ִמתְעַּסְ קִים ּבְ ז ֶה ,וְגַם ֶא ְצלִי ּבַ ּבַ יִת  -הַהֹוִרים ׁשֶּלִ י ּבְ לִי ַה ְפ ָסקָה
ִמתְוַּכְ חִים :אַּבָ א ׁשֶּלִ י טֹועֵן ׁשֶּנִּׂשּואִים חַד-מִינִּיִים הֵם ּבְ נ ִּגּוד ְליַהֲדּות וְגַם ּבְ נ ִּגּוד לַּטֶ בַע
 ִמתְ ַחּתְנ ִים ּבִ ְכדֵי ְל ָהבִיא יְ ָלדִים .אִּמָ א טֹו ֶענ ֶת ׁשֶּנִּׂשּואִים הֵם ּבְ חִיָרה ּבְ ַחּיִים ְמׁשֻּתָפִיםוְזֹו ז ְכּותֹו ׁשֶל ּכָ ל ֶאחָד ִל ְבחֹר עִם מִי ַלחְֹלק אֶת ַחּיָיו .מָה ּדַ ְעּתְכֶם? ַהאִם צִָריְך ְלׁשַּנֹות
אֶת הָחֹוק ּו ְל ַא ְפׁשֵר נ ִּׂשּואִים חַד מִינִּיִים?
ּדָ נ ִיאֶל

ָדנ ִיאֶל,

ּכְ קֹוֵרא קָבּו ַע ׁשֶל הַּבְ לֹוג ׁשֶּלָ ְךֲ ,אנ ִי רֹוצֶה ַלחְֹלק ִאּתְָך אֶת ּדַ ְעּתִי
ּבְ נֹוׂשֵא ַהּנִּׂשּואִים ַהחַד מִינִּיִיםְ .לדַ ְעּתִי ,ז ֶה ּבַ ּכְ לָל ֹלא נֹוׂשֵא
ת ַחּתֵןֲ .אנ ִי חֹוׁשֵב
ֶלדִיּוןָ ,עלֵינּו ְל ַא ְפׁשֵר זֹאת ְלכָל מִי ׁשֶרֹוצֶה ְל ִה ְ
ׁשֶּזֹאת ּפָ ׁשּוט ּבּוׁשָה ׁשֶּבְ עִּדָ ן ׁשֶל הַּמֵ אָה ַה 21-זֹו ֲעדַיִן ׁשְ ֵאלָה
ׁשֶּדָ נ ִים ּבָ ּהִ .ל ְפּגֹ ַע ּבִ ז ְכּותֹו הַּבְ סִיסִית ׁשֶל ּכֹל ָאדָםָ ,ל ַקחַת מִּמֶ ּנּו
אֶת ַהּזְכּות ְל ִהתְ ַחּתֵן ,ז ֶה ּפָ ׁשּוט ּפֶ ׁשַע!
ֲאנ ִי ּגַם חֹוׁשֵב ׁשֶהַּטְ עָנֹות ׁשֶל אַּבָ א ׁשֶּלָ ְך ּפָ ׁשּוט ְמבִיכֹות ,מָה ז ֶה "ּבְ נ ִּגּוד לַּטֶ בַע"ֲ ,אנ ִי ֹלא
יֹודֵ ַע ּכַ ּמָ ה אַּבָ א ׁשֶּלָ ְך ִמתְמַּצֵ א ּבְ עֹולָם ַהחַיֲ ,אבָל ּגַם ּבַ ּטֶ בַע יֵׁש חַּיֹות ׁשֶחַּיֹות ּבְ זּוגִּיּות
חַד-מִינ ִית .מָה ז ֶה "ּבְ נ ִּגּוד ְליַהֲדּות" ,הֵָרי ֲהלָכֹות ִמׁשְּתַּנֹות ּכֹל ַהּזְמַןּ ,גַם ּבַ ּיַהֲדּות.
ּדָ נִּיֵאלֲ ,אנ ִי ְמ ַקּוֶה ׁשֶ ָעז ְַרּתִי לְָך ְל ַהּגִי ַע ְל ַה ְח ָלטָה ּבַ ּנֹוׂשֵא.
ּבֶ ן קרוכמלּ ,כִ ּתָה יא'ּ ,בֵ ית ֵספֶר ביאליק

ָׁשלֹום ָדנ ִיאֶל,

ּגַם ֲאנ ִי מְַרּגִיׁש ׁשֶּבְ כֹל מָקֹום ְמדַּבְ ִרים ַעכְׁשָו עַל נִּׂשּואִים חַד-
מִינִּיִיםֲ .אנ ִי ּגָר ּבְ אֹו ְסטְַר ְליָה וְנִּׂשּואִים חַד-מִינִּיִים ֹלא ח ֻּקִ ּיִים
ּפֹהֲ ,אבָל הְַרּבֵ ה ֲאנָׁשִים נ ִ ְל ָחמִים עַל ז ֶהֲ .אנ ִי ּבְ אֹפֶן אִיׁשִי חֹוׁשֵב
ׁשֶּצְ ִריכִים ְל ַא ְפׁשֵר נִּׂשּואִים ְלכ ֻּלָ ם .זּוגֹות חַד מִינִּיִים אֵינ ָם ׁשֹונ ִים
מִּזּוגֹות ְמעָֹרבִיםְ .לכֹל ֶאחָד יֵׁש ז ְכּות ֶל ֱאהֹב וְ ִלהְיֹות נ ֶ ֱאהָב.
ׁשֶּלָ ְך,
גיא רֹותֵםּ ,כִ ּתָה יא'ּ ,בֵ ית ֵספֶר קינג דיוויד
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הַי ָדנ ִיאֶל,

ׁש ֵאלָה מְאֹוד ְמ ַענ ְ ֶינ ֶתׁ ,שֶּבֶ ֱאמֶת
ּת ַמ ֲעלָה ְ
ּכְמֹו ּבְ כֹל הַּפֹו ְסטִים ׁשֶּלְָךַ ,א ְ
עֹולָה ּגַם הְַרּבֵ ה ּבִ כְלֵי ַהּתִ ְקׁשֶֹרתַ ,האִם יֵׁש ְל ַא ְפׁשֵר נִּׂשּואִים חַד-
מִינִּיִים? לִי אֵין ּכֹל ָספֵק ׁשֶ ַהּתְׁשּובָה הִיא ׁשֶּיֵׁש ְל ַא ְפׁשֵר נִּׂשּואִים
חַד מִינִּיִים .לָּמָ ה?
יֵׁש ּכָ אֵּלֶ הּ ,כְמֹו אַּבָא ׁשֶּלְָךׁ ,שֶּטֹו ֲענ ִים ׁשֶּמִ ּבְ חִינ ָה ּדָ תִית הַּדָ בָר אָסּור,
ֲאבָל ֲאנ ִי חֹוׁשֵב ׁשֶֹּלא נ ָכֹון ִל ְבחֹן ּדְ בִָרים ֵמ ַהּזָוִית הַּזֹוֲ .אנ ִי ַאסְּבִ יר.
ְמדִינ ַת יִׂשְָראֵל הִיא ְמדִינ ָה יְהּודִית ,נ ָכֹון? אָז לָּמָ ה ֹלא אֹוסְִרים
ּבָ ּה נְהִיג ָה ּבְ ׁשַּבָ ת אֹו ֲאכִילַת ֲחז ִיר ,הֲֵרי ז ֶה ּגַם ּבְ נ ִּגּוד ְלח ֻּקֵ י הַּתֹוָרה .לָּמָ ה ֲאנַחְנּו חֹוׁשְבִים
ׁשֶּזֹאת ּבְ חִיָרה אִיׁשִית ׁשֶל ּכֹל ֶאחָד ִלנְסֹ ַע ּבְ ׁשַּבָ ת אֹו ֶל ֱאכֹל ֲחז ִירֲ ,אבָל ֹלא ְל ִהתְ ַחּתֵן?
חּוץ ִמּזֶהְ ,לדַ ְעּתִיַ ,רק טֹוב יָכֹל ָלצֵאת ִמּׁשִּנּוי ַהחֹק ַהּזֶה .הֹומֹואִים וְ ֶלסְּבִ ּיּות יִהְיּו יֹותֵר
ְמאֻּׁשִָריםּ ,כִ י יֵׁש ָלהֶם אֶת הַּכָ בֹוד וְ ַההַּכָ ָרה ׁשֶּׁשְאַר ָהאֻכְלּו ִסּיָה ְמקַּבֶ לֶת אֹותָםּ .ו ְלג ַּבֵ י
הַּמִ תְנ ַ ְּגדִים ,אֵיְך ּבְ דִּיּוק ַהּׁשִּנּוי ַהּזֶה יַׁשְּפִ י ַע ֲעלֵיהֶם?
ֲאנ ִי מְאֹוד ְמ ַקּוֶה ׁשֶּסֹוף סֹוף ּגַם הֹומֹואִים וְ ֶלסְּבִ ּיּות יּוכְלּו ְל ִהתְ ַחּתֵן!
ַסהַר ׁשָבִיטּ ,כִ ּתָה יא'ּ ,בֵ ית ֵספֶר ביאליק

ָדנ ִיאֶל,

ּגַם ּבְ בֵיתִי ֹלא ַמ ְפסִיקִים ְלדַּבֵ ר עַל הַּנֹוׂשֵאֲ .אנ ִי ֹלא ְמבִינ ָה אֵיְך
ז ֶה ׁשֶעֹוד ֹלא ׁשִּנּו אֶת ַהחֹק ׁשֶל נ ִּׂשּואִים חַד-מִינִּיִיםֲ .אנ ִי ֹלא
חֹוׁשֶבֶת ׁשֶּיֵׁש צֶֹרְך ּבְ ִמׁשְאָלָ ,האֻכְלּו ִסּיָה וְהַּפֹולִיטִי ָקאִים ַחּיָבִים
ְל ָהבִין ׁשֶּיֵׁש ְלכָל ֶאחָד ז ְכּות ְל ַה ְחלִיט עִם מִי ַלחְֹלק אֶת ַחּיָיו.
ֹלא ּבָ רּור לִי אֵיְך ֲאנָׁשִים חֹוׁשְבִים ׁשֶּיֵׁש ָלהֶם אֶת ַהּזְכּות ְל ַא ְפׁשֵר
אֹו ֹלא ְל ַא ְפׁשֵר ֶל ַאנָשִים ֲאחִֵרים ְל ִהתְ ַחּתֵן עִם מִי ׁשֶהֵם רֹוצִים.
אֵיְך ז ֶה ׁשֶּבְ אְַרצֹות ֲאחֵרֹות ֶה ֱעבִירּו אֶת ַהחֹק ׁשֶּמְ ַא ְפׁשֵר נִּׂשּואִים חַד-מִינִּיִים ּובְאֹו ְסטְַר ְליָה
ֲעדַיִן ֹלא? ז ֶה ֹלא ֶהג ְיֹונ ִי! אִם הַּפֹולִיטִי ָקאִים ֹלא יְׁשַּנּו אֶת ַהחֹק ּבְ קָרֹובֲ ,אנַחְנּו ֹלא נ ִַראֶה
טֹוב ּבְ עֵינ ֵי הָעֹולָם.
מַאיָה ָמגֵן ּדָ וִדּ ,כִ ּתָה יא'ּ ,בֵ ית ֵספֶר קינג דיוויד

‘מה י ְִקרֶה ִאם ַאּמֹות ָמ ָחר ַּבּב ֶֹקר'
ָ

ּכַ ּתָבֹות ּוּפֹו ְסטִים נֹו ָספִים ׁשֶל ּתַ ְלמִידֵי ּבָ ּתֵי הַּסֵ פֶר ֶא ְפׁשָר ִל ְמצֹא ּבָ ֲאתָר ׁשֶל הַ–AJN
ּו ָב ֲאתָר ׁשֶל Eתון Etonisraeli.com.au

 /יִ ְפ ַעת ֶא ְר ִליְך

ֵמ ֵאת :לורן ָּג ִדי סייבל

ֶּב

קֹורא ְל ִׁשּתּוף ְּפ ֻע ָּלה
קֹול ֵ

ַמ ֲע ֶר ֶכת Eתון

ָר

ׁשּות ַה ַחדְׁשָנּות ׁשֶל ִמׂשְַרד ַה ַּכ ְל ָּכלָה ּבְ ִיׂשְָראֵל ַמ ְפעִילָה ָּתכְנִּיֹות ׁשֹונֹות
ְלקִּדּום ֶמ ְחקָר ּופִּתּו ַח ּבְ ִיׂשְָראֵלּ ,בֵינ ֵיהֶן ָּת ְכנִּיֹות ּדּו ְלא ֻּמִ ּיּות ִל ְתמִיכָה
ׁשלֶת ִיׂשְָראֵל
ׁש ֶּנ ְחּתַם ּבֵין ֶמ ְמ ֶ
ַמקְּבִילָהּ .בְ ִעקְבֹות ֶהסְּכֵם ׁשִּתּוף ּפְ ע ֻּלָה ֶ
ׁשנ ַת  ,2016נ ִ ְפ ְּתחָה ָּתכְנ ִית ּדּו ְצדָדִית
ׁשלֶת ניו סאות' ווילס ׁשֶּבְאֹו ְסטְַר ְליָה ּבִ ְ
ּו ֶמ ְמ ֶ
ׁשֶּמַ ּטְ ָרתָּה ְל ַס ֵּי ַע ּבְ מִּמּון ּפְ רֹו ֶי ְקטִים ׁשֶל ֶמ ְחקָר ּופִּתּו ַח ֲאׁשֶר יֵׁש ּבָ הֶם ּפֹו ֶטנ ְ ְציָאל
ִמ ְסחִָריַ .ה ָּתכְנ ִית ְּת ַא ְפׁשֵר חִּבּור ּבֵין ֲחבָרֹות אֹו ְסטְָרלִּיֹות הַּמְ מֻּקָ מֹות בְניו סאות'
ׁש ָּתפִים ִיׂשְְר ֵאלִיםּ ,ו ְת ַס ֵּי ַע ּבְ מִּמּון ַּת ֲהלִיכֵי ֶמ ְחקָר ּופִּתּוחַַ .ה ָּתכְנ ִית ּפְתּוחָה
ווילס ְל ֻ
ּבִ ְפנ ֵי ּכֹל הַּמִ גְז ִָרים ּבִ תְחּום הַּמֶ ְחקָר ְוהַּפִ ּתּוחֲַ ,אבָל ִּת ָּנתֵן ֲעדִיפּות לֶּפְ רֹו ֶי ְקטִים
ּבִ תְחּום ַא ְב ָטחַת ַסיְּבֶרַ ,מיִם ְו ֶטכְנֹולֹוג ְיֹות ַח ְק ָלאִּיֹות ּו ְל ֳחבָרֹות ֵמאֲזֹוִרים מְֻר ָחקִים
בְניו סאות' ווילס.
ֲחבָרֹות ִיׂשְְר ֵאלִּיֹות יּוכְלּו ְל ַהּגִיׁש ּבַּקָׁשֹות ְלסִּיּו ַע ּבְ מִּמּון ׁשֶל עַד  50%לֶּפְרֹו ֶי ְקטִים
ׁש ָּתפִים עִם ֲח ָברֹות ֵמאֹו ְסטְַר ְליָהַ .ה ֲח ָברֹות ָהאֹו ְסטְָר ִלּיֹות ז ַ ָּכ ִאּיֹות
ׁשֶל ֶמ ְחקָר ּו ִפּתּו ַח ְמ ֻ
ְל ַהּגִיׁש ּבַּקָ ׁשָה ְל ַמ ֲענ ַק חַד ּפַ ֲעמִי ּבִ סְכּומִים ׁשֶל עַד ֶ 250אלֶף ּדֹולָר אֹו ְסטְָרלִי.
ּפְ ָרטִים נֹו ָספִים אֹודֹות ַה ָּתכְנ ִית ּבָ ֲאתָר.https://goo.gl/UPMcif :
אֶת הַּמֹו ֳעמָדּות יֵׁש ְל ַהּגִיׁש עַד ְל ַתאֲִריְך ְ 18ליָנּואָר ָ 2018לאִי ֵמיְל:
.dor.tal@innovationisrael.com

יפעת ארליך ,צילום :גור דותן

ּ 17בְ יָנּואָר  2016נ ְִר ְצחָה ּדַ ְפנ ָה ֵמאִיר עַל יְדֵי ְמחַּבֵ ל הַּתֹו ָצאָה ִהּנֵה ּבִ יֹוג ְַר ְפיָה ְרג ִיׁשָה הַּכְ תּובָה ּבִ ׁשְנ ֵי קֹולֹות :קֹולָּה
ָפ ַל ְסטִינ ִי ּבְ בֵיתָּה שבעתניאלּ ,בִ זְמַן ׁשֶּיְ ָלדֶי ָה הָיּו ּבַ ּבַ יִתׁ .שֶל ּדַ ְפנ ָה ַע ְצמָּה ,הַּמּובָא ּבְ צִּטּוטִים ַרּבִ ים מִּתֹוְך ּכְ תָבֶיהָ ,וְקֹולָּה
ָה עִּתֹו נ ָאִית י ִ ְפ עַת אְֶר לִיְךּ ,פָ ג ְׁש ָה אֶת הַּמִ ׁש ְּפָ חָה לִָראׁשֹו נ ָה הַעָדִין יֹותֵר ׁשֶל ְמסַּפֶ ֶרת הַּסִ ּפּור ׁשֶּלָ ּה  -יִ ְפעַת.
ּכְ ׁשֶ ִּנׁשְ ְלחָה מִּטַ עַם ָהעִּתֹון 'יְדִיעֹות ַאחֲרֹונֹות' ְלבֵית ָה ֲא ֵבלִים.
הִיא ִהתְחַּבְ ָרה ִמּיָד לַּמִ ׁשְּפָ חָה וְ ַאחֲֵרי ּפִ ְרסּום הַּכַ ּתָבָה הְִרּגִיׁשָה ּדַ ְפנ ָה ָּגדְלָה ּבִ ְפנ ִימִּיֹות ּו ְב ֶחבְַרת נֹעַר ּבְ קִּבּוץּ ,בָ נְתָה עִם ּבַ ֲעלָּה,
נָתַן ,קֵן חַם וְאֹוהֵב ׁשֶּבֹו ּגִּדְ לּו ׁשִּׁשָה יְ ָלדִים  -אְַרּבָ עָה ׁשֶ ֵהבִיאּו
ּכִ י ו ָעלֶי ָה ְלסַּפֵ ר אֶת הַּסִ ּפּור.
ׁשנ ֵי ַילְּדֵ יי אֹו ְמנ ָהְ .לצַד עֲבֹודָתָּה ּכְ אָחֹות ּבְ בֵית הַחֹולִים
ּבְ ַהסְּכָ מַת ּבַ ֲעלָּה ׁשֶל הַּמְ נֹוחָה ,נתן ,קִּבְ לָה יִ ְפעַת ּגִיׁשָה ְל ַחּיֶי ָה לָעֹולָם ּו ְ
ָהאִיׁשִּיִים ּבְ יֹותֵר ׁשֶל ּדַ ְפנ ָה ֵמאִיר .הּוא נָתַן לָּה אֶת הַּסִ י ְסמָא ִסּיְעָה ְלנָׁשִים ַלהֲרֹות ּו ְלתַכְנ ֵן יְל ֻּדָ ה ,קְָראָה ּתָמִיד ּכַ ּמָ ה ְספִָרים
ָלאִי ֵמיְל ָהאִיׁשִי ׁשֶּלָ ּה וְאֶת ַהסְּכָ מָתֹו ִלכְּתֹב עַל ּבְ סִיס ֶה ֳחמִָרים ּבְ ַמקְּבִ ילָ ,ל ְמדָה עֲָרבִית ּכְ דֵי ָלדַעַת ְלדַּבֵ ר עִם הַחֹולִים ׁשֶּבָ הֶם
הַּלָ לּו ,אֶת הַּבִ יֹוג ְַר ְפיָה ׁשֶּלָ ּה' :מָה יִקְֶרה אִם אָמּות ָמחָר ּבַ ּבֹקֶר’ .טִּפְ לָה וְ ִהתְנ ַּדְ בָה ּבְ וַעַד עתניאלַ ,הּיִּׁשּוב ׁשֶּבֹו ּגָָרה.
יִ ְפעַת עְָרכָה הֶּכֵ רּות עִם ּדַ ְפנ ָה עַל ּבְ סִיס ַה ִהתְּכַ ּתְב ֻּיֹות ׁשֶל
ּת ְקוָה,
ׁשהַּסֵ פֶר ּכָתּוב ּבְ צֵל הַּמָ וֶת ,הַּמֶ סֶר ׁשֶּלֹו הּוא ֶמסֶר ׁשֶל ִ
ּדַ ְפנ ָה עִם מֵאֹות ֲאנָׁשִיםִ .מ ְסּתַּבֵ ר ּכִ י הַּכְ תִיבָה ָהיְתָה ֵחלֶק ּבִ ְלּתִי ַלמְרֹות ֶ
ׂש ְמחַת ַחּיִיםּ .דַ ְפנ ָה ַחּיָה אֶת ַחּיֶי ָה לַּמַ ְקסִימּוםַ ,ו ֲאנ ִי,
נִפְָרד ֵמ ַחּיֶיהָ ,הִיא ָהיְתָה ּכֹותֶבֶת ְלכ ֻּלָ ם וְכָל ַהּזְמַן ִ -מכְּתָבִים ,אֹוּפְ טִימִּיּות ְו ִ
אִי ֵמיְלִים ,הֹודָעֹות ווטס-אַּפ וְכַּדֹומֶה .יִ ְפעַת קְָראָה ּו ִמּיְנ ָה אֶת ָה ַפכְּתִי אֶת הַּדַ ף ָה ַאחֲרֹון ּבַ ּסֵ פֶר וְהְִר ַּגׁשְּתִי ׁשֶ ֲאנ ִי רֹוצֶה ַלעֲׂשֹות
אֵין ְספֹר ָהאִי ֵמיְלִים וְהַּטֶ ְק ְסטִים ׁשֶּלִ ּמְ דּו עַל ִאּׁשָה יֹוצֵאת ּדֹפֶן אֶת אֹותֹו הַּדָ בָר.
ּומְעֹוֶרֶרת ַהׁשְָראָה.

ַּביִת
מה ַ
סְ פִָרים ֵ

ּכֹ

ל ּכָ ְך הְַרּבֵ ה ֵמהַּיֹוז ְמֹות ׁשֶּלָ נּו ,הַּמְ ַהּגְִריםְ ,מכֻּוָנֹות ַלעֲנֹות עַל צֶֹרְך ֶאחָד ָחז ָק וְחָׁשּובְ :להְַרּגִיׁש ּבַ ּבַ יִתְ .ספִָרים
ּבְ ִעבְִרית נֹוׂשְאִים עִּמָ ם אֶת ַהחֹם וְ ַהּיִחּודִּיּות ׁשֶל ַהּתְַרּבּות ַהּיִׂשְְר ֵאלִית ,אֶת ֵרי ַח ַהחֶֹרף ּבִ ירּוׁשָ ַליִם ,אֶת ַמּגַע
קְַרנ ֵי ַהּׁשֶמֶׁש ַה ִּנג ְּבִ ית ,אֶת ּבְ ִריז ַת ַהּיָם ּבְ תֵל ָאבִיב ,אֶת הַּנֹוף ַהּיָפֶה ׁשֶל הַּכִ ּנֶֶרתֵ .ספֶרּ ,בְ כֹל ז'אנר ׁשֶהּואּ ,בֵ ין אִם
מְקֹוִרי אֹו ְמתְֻרּגָםּ ,בְ כֹוחֹו ָל ַקחַת אֹותָנּו ְלמָקֹום ַאחֵרְ ,ל ַהׁשְּכִ יחְַ ,ל ַהז ְּכִ ירְ ,ליַּדֵ עְַ ,ל ַחּזֵקְ ,לחַּבֵ ר אֹותָנּוְ ,לבַּדֵ ר.
ֲאבִיׁשַג רגר ,יִשַֹר ֶאלִית ַה ִּנ ְמצֵאת ּבִ ׁשְלִיחּות ּבְ ֶמלְּבֹוְרן ,ז ִ ֲהתָה אֶת ַהּצֶֹרְך ַהּזֶה ּבְ קֶֶרב הַּקְ הִּלָ ה
ַהּיִׂשְְר ֵאלִית ּבַ ּיַּבֶ ׁשֶת ,וְ ֵהקִימָה אֶת ָה ֲאתָרְ ' :ספִָרים ֵמהַּבַ יִת' ַ -החֲנּות הַּמְ קֻּוֶנ ֶת הִָראׁשֹונ ָה
ִל ְמכִיַרת ִספְֵרי ִעבְִרית יָד ׁשְנִּיָה ּבְ אֹו ְסטְַר ְליָהּ .בָ ֲאתָר נִּתָן ִל ְמצֹא ִמ ְבחַר ְספִָרים ּבְ ִעבְִרית
ְלכֹל ַהּגִי ָלאִיםּ ,כֹולֵל רֹו ָמנ ִים לִי ָלדִים וְ ִל ְמבֻּגִָריםִ ,ספְֵרי יִעּוץ ּו ְפנ ַאיִ ,ספְֵרי ּבִ ּׁשּולַ ,רבֵי
ׁשנ ִיםָ .ה ֲאתָר
ֶמכֶר ִמּזָ'אנ ִֶרים ׁשֹונ ִים וְעֹודּ .בָ ֲאתָר נִּתָן ִלקְנֹות ְוג ַם ִל ְמּכֹר ְספִָרים ֲחדָׁשִים וִי ָ
ַמזְמִין ֶאתְכֶם הַּקֹוְראִים ְל ָהכִין ְל ַע ְצ ְמכֶם ּכֹוס ּתֵהְ ,ל ַטּיֵל ּבְ ָקטָלֹוג הַּסְ פִָרים ּו ְל ַפּנֵק אֶת
ַע ְצ ְמכֶם עִם ֵספֶר טֹובּ .כִ י 'אֵין ּכְ מֹו ֵספֶר ּבְ ִעבְִרית ּבִ כְדֵי ְלהְַרּגִיׁש ּבַ ּבַ יִת'.
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