
 
 

 1פרק 
 
 

"אז לטובת מי שהצטרף אלינו ברגע זה ופספס את תחילת השידור המיוחד שלנו, הנה סיכום 
הדברים, כפי שידוע לנו עד כה. לפני כשבעה עשרה דקות בדיוק, נשמע רעש פיצוץ אדיר  

, שעשה את דרכו מתל אביב לאילת  394שהחריד את אזור הערבה. אוטובוס "אגד", מספר 
שנראה כרגע כמו עוד פיגוע בשרשרת הפיגועים הטרגית שידעה מדינת התפוצץ במה 

ישראל בשנים האחרונות. האוטובוס היה עמוס, כמדי יום, בכחמישים נוסעים ביניהם חיילים 
רבים שמשרתים באזור הדרום ולא מעט נופשים ותיירים שלא ידעו שהנסיעה הזאת, תהיה 

 נסיעתם אחרונה".
 

, ויש הרבה כאלו, לא דמיינתי שאמצא את עצמי ביום מן הימים,  בפנטזיה הכי מופרעת שלי
עומדת באמצע המדבר עם מיקרופון של ערוץ החדשות ומדווחת לאומה על פיגוע קטלני.  

לאור העובדה שלא הייתה לי שום הכנה מוקדמת לסיטואציה שנחתה עליי, אין לי שמץ של  
ות שכלל שלל קלישאות, לא מעט  מושג מאיפה שלפתי את זרגון הדיבור של כתבי החדש

וית שמאלה ושפע טריקים  וגמגומיי "אה, אה", ארשת פנים דרמטית עם הטיית הראש בז
עיתונאיים למריחת זמן. כנראה שלהיות מבוטלת במשך שנה, לסרוג צעיפים, כובעים וגרבי  

ת צמר לכל החברים שלי ולקטר למוות שתי קופסאות פרלמנט ליום מול הטלוויזיה עושה א
שלו. כך קרה שבלי שממש התכוונתי, למדתי את כל משפטי כתבי הטלוויזיה השחוקים 

 ביותר כולל סקלת מבטים דרמטית ומאיימת במיוחד.
 

בפנטזיה הכי פרועה שלי, לא חשבתי שאמצא את עצמי מנהלת בשידור חי, שיחת פינג פונג 
ות מדממות. הפנטזיה עם אורי אורן, מגיש החדשות המסוקס של ערוץ החדשות בנושא גופ

היחידה שהייתה לי בהקשר שלי אורי הייתה קשורה איכשהו למיטה, אזיקים וקוביית קרח 
 בהשראת יותר מדי סרטים שמאלצים שראיתי בשנה האחרונה. 

 
"יעל, האם את יכולה לתאר לנו את מה שאת רואה כרגע עד שהמצלמה שלנו תתמקם בזווית 

 צילום נוחה?" 
 

אנשים פונים אליי בשם שלי. שהם משתמשים בשם שנתנו לי הוריי אני מתה על זה ש
שהביאוני עד הלום. יש משהו מאוד קסום בעיניי כשמישהו משתמש בשם שלך. אני חושבת 
שהשם שלנו הוא הצליל הכי נעים שקיים בעולם רק שביומיום, אנשים כמעט ולא משתמשים 

מא שלי אני מאמי, סבתא שלי  בו. כבר הרבה זמן שלא שמעתי את השם שלי. בשביל א
קוראת לי אפרוח או אינגלה, החברים שלי קוראים לי טינקרבל בגלל שאני מעופפת, השותף  

שלי קורא לי שרלילית והפקידה מהבנק שמתקשרת לבשר על עוד צק שחזר קוראת לי  
 יס". כך שלשמוע את אורי אורן קורא בשמי, זה ממש עושה לי את זה, אני מוכרחהי"גברת ו

להודות. אפילו בפנטזיות המיניות הכי מופרעות שלי, הפנטזיות מגזרת האזיקים והקרח,  לא 
דמיינתי את אורי אורן, בכבודו ובעצמו, קורא לי בשמי. יעל. הו, יעל. יעל. אני לא יודעת למה, 

 אבל הפנטזיות שלי תמיד מגיחות לי בראש בלי קולות, בלי צלילים ובלי צבע. 
 עו להן בעידן הסרט האילם. הפנטזיות שלי נתק

 
"יעל? האם את איתנו?", ניסה אורי לפנות אליי בזמן ששקעתי בהלם מהמחזה שהיה מול 

עיניי, "יעל? ככל הנראה השידור עם יעל וייס, כתבתנו, נקטע אבל אנחנו נעשה בהמשך 
ר המשדר ניסיון נוסף ליצור קשר עם יעל שנמצא כרגע באזור הערבה, שם התרחש לפני מספ

 דקות פיגוע חבלני. עד אז אנחנו נעבור לאולפן שלנו בירושלים שם נמצא כבר .." 



"אורי, אני איתך. אני שומעת אותך קטוע אבל אני פה. ובכן, בהמשך לשאלתך, המראה פה 
מזעזע. אומנם בהיסטוריה של מדינת ישראל כבר זכינו לצערנו לראות לא מעט פיגועים  

להשתכללות גופי הטרור עם השנים מאז פיגוע התופת הראשון  ואירועי טרור וגם היינו עדים
בקו חמש בתל אביב, אורי, אבל התמונות פה קשות. קשות מאוד. אחת הסיבות שאנחנו 

בוחרים שלא להעביר אותן אליכן ברגעים אלו ועד שנתמקם בצורה מסודרת היא מכיוון 
, מעולם לא ראינו קודם לכן.  שמדובר בתמונות קשות ומזעזעות ביותר. תמונות שאני חוששת

אני לא אכנס לפרטים ותיאורים גראפיים ברגע זה, אורי, אבל אני יכולה לומר לך שאסון כזה  
 עוד לא נראה בישראל". 

 
 "האם ידוע לך על מספר ההרוגים ומה מצבם של הפצועים?"

 
לה "אורי, אנחנו נמצאים כרגע בלב המדבר, במרחק של כשעה נסיעה מאילת וכוחות ההצ 

טרם הגיעו לאזור כך שקשה מאוד להעריך את מצב הנוסעים. אני חייבת לציין שברגעים אלו  
ממש, אנחנו שומעים מעלינו רעש של מסוקים באוויר, ככל הנראה מסוקי חילוץ מבסיס חיל  

האוויר, עובדה, שנמצא במרחק אווירי קרוב. לסיכום, אין לנו אפשרות להעריך את מצב  
ות שאנחנו רואים מול העיניים, קשות. קשות מאוד. אני חוששת שמספר  הפגועים אבל התמונ 

 הקורבנות בסופו של דבר, יהיה גבוה מאוד". 
 

"יעל, בתור נציגת צוות החדשות הראשון שהגיע למקום והעדה היחידה לאירוע, מה את 
 בדיוק רואה? נסי בכל זאת לתאר לנו את מה שאפשר לדבר עליו" 

 
ן אדם הזה? אני אומרת לו שאין לי הערכה על מצב הפצועים והוא אלוהים, מה עובר על הב

לוחץ עליי. תמיד שנאתי את מריחת זמן הזאת בחדשות. אין לך משהו חדש לשאול, בן  
אדם? עבור הלאה. סיים את המשדר, תעביר לכתב הפלילי באולפן, תריץ תמונות ארכיון 

ם הזה יכול לקטוף בקלות את תואר ותרפה. אבל מה אני מצפה מאורי אורן להרפות. הבן אד
האדם העקשן ביותר בתולדות האנושות כולה. הוא תמיד חייב להתווכח בישיבות ולהשמיע 
את הקול שלו, הוא תמיד חייב להיות צודק ואפילו בהפסקת סיגריה הוא חייב להרוס לכולם  

ו בן גוריון  את ההנאה של מציצת הסיגריה עם כל מיני נאומים אידיאליסטים וערכים שאפיל
 עצמו לא להכיר. אפילו לא פרופסור אסא כשר מחבר "הקוד האתי". 

 
"אורי, כל מילה שלי מיותרת כרגע. כאמור, מדובר בפיגוע נוראי ולהערכתי, ואני מדגישה,  

להערכתי בלבד, כל נוסעי האוטובוס נספו. ככל הנראה מטען החבלה היה עצום, הצוות 
שאיתי ושכבר ראה לא מעט פיגועים, מעריכים את כמות חומר הנפץ בכטון, מה שגרם 

ין. קשה להאמין שעד לפני מספר דקות היה פה אוטובוס  לאוטובוס להתפייד כמעט לחלוט
שנסע והיה עמוס בנוסעים. כמעט ואין גופות באזור, אורי, והגופות שנמצאות במצב שריפה 

 נוראי.במקום שבו עמד האוטובוס, נוצר בור עצום, מכתש שנפער באמצע כביש הערבה". 
טח רענן, השותף שלי, יושב  אני לא מאמינה שאני אומרת את כל הבולשיט הדרמטי הזה. ב

 ות שלו ומתפקע מצחוק. עכשיו בדירה מול הטלוויזיה, מתמסטל עם החברים האוחצ 
הוא בטח חושב שהוא בהזיה רעה. אני חייבת להתקשר אליו בהפסקת פרסומות הקרובה. 

או שבעצם אני חייב לעשות קודם טלפון למוטי ירדני, מנהל הערוץ שבטח פותח עכשיו כמה 
שמפנייה על ההשג החדשותי שלנו ומשריין מקום לארוחת שחיתות מאוחרת  בקבוקי

 בסושייה הקרובה לביתו.
 

יותר רייטינג", זה המשפט הקבוע שלו בישיבות המערכת. לפעמים הייתי  –"יותר הרוגים 
מסתכלת עליו במהלך עוד ישיבה משעממת ומרחמת על הפתטיות שלו. הבן אדם, שיחגוג  

בקיץ הבא יום הולדת שישים, המציא את הטלוויזיה הישראלית, הרים את מהדורת החדשות 
כניות מוצלחות. אז במקום לפרוש וללכת והקים עשרות מערכות תו 2של ערוץ אחד, ערוץ 

הביתה לאישה הקטנה והפלצנית שלו, לקנות איזו וילה קטנה ויפה בקיסריה, לשחק כל היום 
גולף ולפתור סודוקו, הוא התעקש להיכנס לנעליים הגדולות של מנהל ערוץ החדשות 

יות שלו היו ", הוא חזר ואמר בכל ראיון עימו. התוכנ CNNהישראלי. "התשובה הישראלית ל



מרחיקות לכת לגבי הערוץ רק שהמציאות הייתה אחרת. ההתנתקות עברה בשלום, 
הפיגועים הלכו והתמעטו והסקופ הכי גדול של חברת החדשות הייתה על שחיתות בקופת 
חולים מכבי. מספיק היה לקרוא את הכותרות של עיתוני השנה האחרון שתהו "לאן נעלם  

וני?" או "מה עובר על מוטי ירדני?" ושניבאו לערוץ התרסקות הכישרון של הגאון הטלוויזי
 ולמוטי פרישה סופית מעולם הטלוויזיה על מנת להבין שהמצב המקצועי שלו לא טוב. 

 
"אני לא נבהל מפרסומים בעיתונות", הוא חוזר ואמר בישיבות, "זה הכל בולשיט, תאמינו לי.  

ילה בחדשות ובטח לא זוכרים את מה אנשים לא זוכרים את האייטם שהם ראו אתמול בל
שהם קראו ביום שישי בעיתון. אני מתעסק בזה כבר שנים. כעורך חדשות אני בעצמי  

הספדתי חצי מהפוליטיקאים במדינה וכולם קמו לתחייה. תראו את פרס, הבן אדם מסרב  
  ללכת הבית. אז שיכתבו מה שהם רוצים וישאלו שאלות העיקר שיאייתו נכון את השם שלי

 , שאנשים ידעו לאן לזפזפ". 55וישכתבו תמיד ליד השם של ערוץ החדשות, את הספרה 
 

בחודשים האחרונים, מוטי ניסה להוכיח לנו שהעניינים בערוץ כשורה אבל לא היינו צריכים 
לקרוא עיתונים או להציץ בנתוני הרייטינג הדלים על מנת להבין שאנחנו שקועים בדיפ שיט.  

תו יותר מדי שעות של אחד על אחד במשרד שלו, בישיבות ובשיחות בתור מי שבילתה אי
טלפון ליליות, ידעתי שהמצב לא טוב ושהאופטימיות שהוא מנסה לפזר לכולם במערכת 
פיקטיבית בערך כמו ההצלחה של הערוץ בקרב המפרסמים שבורחים מאיתנו מדי יום. 

ירה מתוחכמת אני משמשת אומנם בתור מזכירת המערכת אני בורג קטן אבל כמו כל מזכ
כבר שנה וחצי מנהלת לוחות הזמנים של כולם, גננת ופסיכולוגית בו זמנית. כבר יותר מדי 

חודשים אני משמשת צומת קבועה בדרך להפסקת הסיגריה של כולם וככה ידעתי לפני כולם 
ל על הרומן החשאי של אורי עם נירית, מגישת החדשות שלצידו, על הפיטורים המתקרבים ש

ועל האנורקסיה של   2רן אלוני, כתב הכלכלה, על העריקה של לירית עינב לחדשות ערוץ 
מיטל אוחיון, כתבת הבריאות שלנו. מצאתי את עצמי יותר מדי לילות מנהלת שעות של  

שיחות מוטיבציה עם מוטי ומקשיבה לו ארוכות תוך כדי זה שאני חושבת על כך שזאת הפעם  
פה אחרי שעות העבודה. הסשן התרפי איתו אף פעם לא הסתיים  האחרונה שאני מציעה לו ק

בזמן. הוא מסוגל לנאום במשך שעות על הימים המפוארים שלו בערוץ אחד וללכלך על כל  
העולם ואשתו מבלי להסתכל על עצמו אפילו פעם אחת .אני תמיד אומרת לעצמי אחרי שאני  

ר שבפעם הבאה שאני מציעה לו מטופל שאני צריכה לזכו-מסיימת איתו עוד שיחת מטפל
טיפול פסיכולוגי בחינם אני לפחות לא מחתימה כרטיס יציאה מהעבודה. לפחות שיחשיבו לי  

 את זה בתור שעות נוספות.  
 

האמת, שלמרות הטרחנות של מוטי, יש בו משהו מקסים. בעיקר בעובדה שהוא לא מוותר  
עבודה שלו בתור מנהל הערוץ, לאנשי המערכת ובטח שלא לעצמו. כשהוא חתם על חוזה ה

לפני חמש שנים, הוא חשב שהדברים יראו אחרת. אבל כמו אחרי שבירת כוס מתחת לחופה, 
כשכל ההבטחות והמילים היפות של החתן נעלמות, כך גם מוטי נותר עם המציאות העגומה. 

 הנחיתה הראשונית של ירדני לקרקע הייתה בימים הראשונים של הערוץ כשנכנס לבניין
המשרדים המיושן שבו פועל הערוץ כבר חמש שנים. בניין אפור ומתקלף, שהותקף בכל  

מלחמה אפשרית מהאוויר והיבשה אבל מסרב להתמוטט. "יש לבניין הזה מזל נאחס", נוהגת 
מיטל לומר בדרך לעוד הקאה בשירותים אחרי שסיימה לאכול עוד מלפפון עתיר קלוריות. 

בניין לא רק השתלט על הבניין אלא גם על היושבים שבו.  לפעמים נדמה לי שהנאחס של ה
אני בטוחה, למשל,  שאורי מצטער על הרגע שבו הוא חתם על עסקת חייו  ועל משכורת של  

יותר מדי אפסים כשעבר מהנחיית חדשות הספורט בערוץ הספורט להנחיה בערוץ החדשות. 
 לבנות. הבן אדם רק בן שלושים ושבע והראש שלו כבר עמוס בשערות

 
מוטי מתעקש כל הזמן לא להתייאש אבל מרוב ייאוש הוא כבר נעשה אובססיבי. הוא מעביר  
כל יומיים סדנאות צוות על איך מכינים כתבות, מחתים כל יוצא גל"צ שמוכן לעבוד במשכורת 

רעב, פתח את הערוץ לכל סטודנט לתקשורת שהיה מוכן לתת דקה של עבודה בחינם 
רעון שרק הולך  יו תרם חצי שנה של משכורת לקופת הערוץ שנמצאת בגתמורת סטאז ואפיל

 וגדל מיום ליום.



"אני מאמין שזה פשוט עניין של קארמה. יש לנו מזל רע. אבל את יודעת איך זה, לא?  
 הדברים מתחלפים. החיים הם כמו גלגל. פעם אתה למעלה ופעם אתה למטה", 

 מודעות עצמית בשנה שעברה,  ירה מוטי את משפטי המפתח שלו שלמד בסדנת
"גם למצרים במצריים העתיקה, היו שבע שנים רעות עד שהגיעו שבע השנים הטובות והכל 

 השתנה. גם אצלנו הדברים ישתנו. את עוד תראי". 
 

רק שלפי החישוב של מוטי ועד שהפרות הטובות יגיעו אלינו יש לנו לפחות עוד שנתיים של  
כבר אמצא לעצמי משרה אחרת, בערוץ אחר או פשוט אמות  סבל וסביר להניח שעד אז אני 

מצער או משעמום. מה שיגיע קודם. יש ימים שאני כמעט מתפתה להגיד לאחותי, "יאללה,  
אני באה לעבוד איתך בבנק".  יש ימים שממש בא לי לעבוד במשרה נורמאלית של בן אדם  

ם צהובים לארוחת צהריים נורמאלי עם שעות נורמאליות של שמונה עד חמש ולקבל תלושי
וסט סירים במתנה לפסח. אבל אני יודעת שזה לא יקרה. לפחות לא בקרוב. בעיקר כי אני לא  

 בן אדם ממוצע וגם לא ממש נורמאלית. את זה כל אחד בערוץ כבר חושב עליי מזמן.
במיוחד אחרי ששיתפתי פעולה עם התוכנית החשאית של מוטי לאילוף המערכת ועזרתי לו, 

 ני חודשיים, להקפיץ את כל המערכת באמצע הלילה לתרגיל מערכתי.לפ
 

"אני רוצה שתתקשרי לכולם בשתיים וחצי בלילה ותגיד לי הם שהגיע מידע על חטיפת מטוס 
אל על שהיה בדרך ללונדון מתל אביב. תגידי להם שלא ידוע מי אחראי על החטיפה ושאין לך  

סלול הטיסה של המטוס שונה והוא בדרך  ממש מידע מוצק אבל מה שכן ידוע, זה שמ
 לאלגיר". 

 
"אתה רוצה שאני אעביר מייל תפוצה לכולם על התרגיל?", שאלתי את מוטי, מקווה שלא  

 הבנתי את מה שהבנתי.
 

"לא, לא , לא . לגמרי לא. אם אני אגיד לאנשים שאני מפברק ידיעה ומקפיץ אותם לשידור 
 יחסו לזה ברצינות. אני רוצה שאף אחד לא ידע. פנימי הם יסגרו את הביפרים ולא יתי

את היחידה שאני משתף אותה בסוד כי אני סומך עלייך. היום בשתיים בלילה, את מקפיצה 
שני צוותי צילומים, אחד לשדה התעופה ואחד אל מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים. 

ה את כולם. עד לבן אחר כך את מביאה לפה את אורי, נירית וצוות הפרשנים. אני רוצה פ
אדם האחרון. מאפרות, מלבישות, טכנאים, צלמים. כולם פה. תגידי להם שאנחנו עולים 

 לאוויר עם מהדורה בשלוש בלילה". 
 

"מוטי, לא נראה לי שאנשים יקבלו את זה בהבנה. אולי בכל זאת נגיד להם מראש שאנחנו 
 עושים תרגיל, אני בטוחה שהרוב יבינו שאתה..." 

 
"יעלי, מתוקה. יש עניינים שתישארי לי. אוקי, מותק? אם אנשים פה לא יבינו שאנחנו פה 

בסיטואציה של חיים ומוות לא יישאר להם מקום עבודה לבוא אליו בקרוב וגם לא יהיה להם 
על מי להתעצבן שמקפיץ אותם בשתיים בלילה. תאמיני לי שהם יעדיפו לבכות על זה 

 לה מאשר לחתום על אבטלה". שהקפצנו אותם בשתיים בלי
 

אפשר להגיד על מוטי ירדני הרבה דברים רעים. אפשר לומר שהוא מגולמן, שחצן, מרוכז  
בעצמו, יהיר, תוקע מבטים ישירים מדי בחזה של כל אישה ללא קשר למידת החזייה שלה 

אבל דבר אחד טוב אפשר להגיד על מוטי ירדני,  הבן אדם לא יודע ולא אוהב להפסיד.  
אימון המלחמתי שלו השתלם בסופו שלדבר לכולנו. בזכותו אני עומדת עכשיו באמצע שום  ה

מקום ומשחקת בלהיות אהוד יערי. נו, טוב וגם תודות לשירה גרנות, כתבת התרבות 
 שהייתה אמורה לסקר את פריחת האביב בנגב וקיבלה פריחה אלרגית בעיניים.  

ן שלי לעשות את מה שרציתי לעשות כבר כה מצאתי את עצמי מקבלת את הצאנס הראשו
לפני שנה וחצי. בזכות המראה האקזוטי שצמח לה על הפנים, מצאתי את עצמי נגררת ביום 

הכי החם במאתיים שנים האחרונה בדרך לאילת בשביל לסקר את פריחת היקינטון או משהו 



ופו של דבר,  כזה ואת פסטיבל הריקודים הסלוניים הבינלאומי הראשון באילת. כנראה שבס
 הפרות השמנות והטובות, הקדימו מבלי לתאם את זה איתנו.

 
 14:56"אנחנו חוזרים לכתבתנו, יעל וייס שנמצאת בשטח האסון שהתרחש בדיוק בשעה 

 אחה"צ, לפני כשעה וחצי. יעל, האם יש לך עדכונים נוספים?"
 

לפסטיבל הריקודים הסלוניים "אורי, נמצא לידי אלון, תושב נתניה, שהיה בדרכו לאילת 
הבינלאומי הראשון לשם גם היו מועדות פנינו ושמצא את עצמו כמה מאות מטרים לפני 

האוטובוס שהתפוצץ. בשעה האחרונה, אלון עבר טיפול של צוותי החילוץ שהגיעו למקום הוא  
 סובל מחתך קל באזור הראש ומהלם קל. שלום אלון, בוא תתאר לנו מה בדיוק קרה בשעה

 אחה"צ?" 14:56
 

 פה... בדיוק זה היה בשעה שאני הייתי פה .. ונסעתי..."  "אה... אני נסעתי... אה..
 

"כפי שאתם רואים, אלון מאוד נסער מהאירוע העצוב שקרה מול עיניו. אלון, האם אתה יכול  
להעריך ממה נבע הפיצוץ? מחבל מתפוצץ? מטען צד? אולי מטען שהוטמן בתא המטען של  

 וס? האם אתה יכול להעריך מה כמות חומר הנפץ?"האוטוב
 

נסחפתי. לגמרי נסחפתי. מה עובר עליי? שעתיים שאני מחזיקה מיקרופון ביד ולקיתי בכל 
המחלות האפשריות של כתבי הטלוויזיה. אני שואלת שאלות ברצף בלי לתת למרואיין לדבר  

 א ידע לענות עליהם.  ומצפה ממנו לתשובות שאפילו רב פקד גונדר בכיר,  אזולאי ל
 מאיפה השוקיסט המסכן הזה צריך לדעת איזה חומר נפץ הטמינו באוטובוס. 

  
 מותק, אני קוראת אותך לסדר.

 
 "אני אנסח את השאלה שלי מחדש. איך אתה מרגיש ברגע זה, אלון?" 

 
"אני מזועזע. זה מסוג הדברים שאתה רואה בטלוויזיה ואתה לא חושב שיום אחד תראה את  

מול העיניים שלך. בכלל לא חשבתי על מצב שיכול להיות פיגוע, בטח לא מאז  זה 
ההתנתקות ומאז שהפסיקו הפיגועים. בטח לא חשבתי שיעשו פיגוע באמצע המדבר. אני לא  
יודע מה להגיד לך אפילו", אמר עד הראייה כשדמעות זולגות מעיניו הכחולות שבלטו במיוחד 

 ים שלו שעמדו להתפקע מהתופת שראה, על רקע נימי הדם הקטנים והאדומ
אני רק מקווה שהאנשים שאחראים על הפיגוע הזה יתפסו במהרה וילכו לכלא כמה שיותר 

מהר. נמאס כבר שמדינת ישראל והממשלה נותנת לכל המפלצות האנושיות את הבמה 
 למה.לעשות את כל הדברים האלה. אני .... אני.... אני....", הוא התחיל להתפתל מול המצ

 סיכום ביניים. כמה דברים לא צפויים קרו לי בשעתיים האחרונות.
 

מצאתי את עצמי נוסעת לאילת. באוטו לא ממוזג. אני שאחרי שנה וחצי בתל אביב  . א
לא מוכנה לעבור את גבול איקאה בצפון ואת גבול אבולעפיה בדרום, נסעתי יותר מדי 

קילומטרים לא ממוזגים בניידת שידור המקרטעת של המערכת בשביל לראיין  
י הכנה מוקדמת. ג. השתמשתי צמחים. ב. הפכתי להיות כתבת לענייני פיגועים בל

בכל הקלישאות האפשריות במשפט תחבירי אחד ויותר מדי פעמים. ד. מרואיין הקיא  
אחוזי רייטינג שבטח צופים בי   3.4עליי בשידור חי לעיניי כל עם ישראל או ליתר דיוק 

 כרגע.  
 

שר  "יעל, אני רואה שהתרעננת ממה שקרה מקודם ואנחנו בינתיים מצרפים לשידור את 
האוצר, עמירם רוזן, שנמצא באולפן בתל אביב ויצא ממש ברגעים אלו מישיבת חרום  

ממשלתית. אדוני, שר האוצר, מה ידוע לכם ברגעים אלו? האם ידוע לכם זהות המפגעים",  
שאל אורי את שר האוצר שהתחיל לדקלם כהרגל השרים את משפטי ה"משתתפים בצער 

אפשרות להביס אותנו" ושאר בלה בלה מתובלת המשפחות", "לא ניתן לברברים הללו 



בתעמולה עצמית לקראת הפריימריז שיתקיימו עוד חצי שנה. אני מדמיינת לעצמי עכשיו את  
כמות הטלפונים שהגיעו למערכת ולא מקנאה בשני, המרכזנית שהסכימה להחליף אותי  

ות בעבודה שלי בתור מזכירת המערכת, בשביל ההרפתקה הקטנה שלי ככתבת תרב
ניסיונית בדרום. אני חייבת לזכור לקנות לה איזה בקבוק חול צבעוני באילת. אם בכלל נגיע  
לשם הערב. אני מאוד מקווה שלא נצטרך לישון במדבר באיזה אוהל מאולתר או לא עלינו  

בניידת שידור. כבר שמעתי כמה סיפורי גבורה של מוטי על לילות נטולי שינה בגבול לבנון,  
לחת באינתיפאדה הראשונה ועוד כמה סיפורי חוסר היגיינה שלא ממש עושים  שבוע בלי מק

לי את זה. אם כבר להיות כתבת שטח אז אני מעדיפה שזה יהיה בתחום התרבות. משהו 
שיאפשר לי לסקר מופע מחול משמים שעולה במשכן לאומניות הממוזג או הפקת פרינג לא  

קיישן ממוזג ורצוי שתהיה בסביבתו פיצוציה מתקשרת בתיאטרון תמונע. בקיצור, שיהיה לו
בשביל אספקת חמצן בצורת סיגריות וסניף של ארומה. אחרי הכל, זה לא שאני אשת חדשות 
בדם שלי. אני סתם שחקנית מתוסכלת לשעבר, כמו בערך חצי מתל אביב, שהבינה שהדרך 

דפתי ללכת על הכי ריאלית להתפרסם מהר זה או לרוץ לדירה או להיות כתבת חדשות. הע
חדשות פשוט תחרויות לא עושות לי את זה. אני לא סובלת את המאמץ וזיעה הורסת לי את  

 השיער.
 

"אורי, הייתי רוצה להפנות בראשותך שאלה לשר האוצר", הבאתי אותה באילנה דיין שיק,  
"אדוני, שר האוצר, האם אתה לא חושב שההתנהלות הדו פרצופית של מדינת ישראל כלפי 

שתינים. התנהגות שמצד אחד מאפשרת להם להקים לאט לאט את המדינה שלהם  הפל
ומצד שני, מדיניות של הסגר גבולות ואיומים על ביטול ההסכם כל שני וחמישי היא למעשה  

 פצצת זמן שהובילה אותנו לפיגוע הקשה שאנחנו רואים פה?".
 

ל שלפתי את זה? אני  וואו. הרשמתי את עצמי. "התנהלות דו פרצופית". מאיפה לעזאז
 מפתיעה את עצמי כל רגע.

 
"ותודה לשר האוצר. אנחנו בשלב זה מסיימים את המשדר המיוחד. משדר שהתחיל לפני 

שעשה דרכו מתל אביב לאילת התפוצץ על  394כשלוש וחצי שעות כשאוטובוס אגד מספר 
ם במסגרת כתבה ידי גורם שעדיין לא לקח אחריות למעשה. כתבתנו, יעל וייס שהייתה במקו

אחרת עלייה עמלה, העבירה לנו דקות מעטות אחרי הפיגוע את התמונות הקשות של 
המכתש העצום שנפער בלב הכביש ואת שלד האוטובוס שהתמוסס כמעט לחלוטין. אנחנו 

מנהיג של שלום אמת"   –עושים כרגע הפסקה, נחזור לתוכנית הדוקומנטארית, "מנחם בגין 
ה ונשוב אליכם בשעה דקה לשמונה עם כל התמונות, העדויות, שקטענו בתחילת המהדור

התגובות ומידע חדש ועדכני. תודה ליעל וייס בכביש הערבה, לא רחוק מעין יהב ותודה לצוות 
 הטכני שעימה. להתראות".

 
אני סתומה. אני מטומטמת. מה אני עומדת כמו פאקצה בלונדינית ממוצעת ושולפת חיוך 

לעבור הלבנה בדחיפות בסוף המהדורה? מה חשבתי לעצמי. למה לא  עמוס שיניים שצריכות
 יכולתי לעשות איזה פרצוף דרמטי של כלבלב נטוש. מה זאת ההתלהבות הזאת?

 הו, הנה מוטי מצלצל לצרוח עליי את נשמתו על החיוך חסר הטקט שדפקתי לפיאנלה.
 

 "מותק, את רואה "כוכב נולד" לפעמים?
 "מה?"

ואה? לא משנה. עזבי. את לא צריכה לראות. כוכב נולד זה פאסה. זה  "כוכב נולד? את ר
אאוט. כוכבים נולדים אמיתיים, נולדים בערוץ החדשות. מותק, את היית מבריקה. מאז 

הופעת הבכורה של חיים יבין ב"מבט", לא הייתה הופעת בכורה טלוויזיונית כזאת מרשימה. 
 שיחקת אותה"

 
 את צהלות השמחה שלך, אבל זה ממש לא הזמן מבחינתי""מוטי, תסלח לי שאני קוטעת 



"מותק, זה אף פעם לא הזמן. אלו החיים. אף פעם אין זמן ואף פעם העיתוי לא נוח לכולם.  
מה שחשוב זה שאת הצלת אותנו. את הכוכבת שלנו. תאמיני לי שזה בדיוק הזמן להתענג 

 תשמחי".  על זה. מחר כבר ישכחו ממך וכבר יהיו כוכבים אחרים אז 
 

 "מוטי, אני באמת לא חושבת שזה עיתוי נכון לדבר איתי על זה" 
 

"יעלי, חיכית לרגע הזה שנה וחצי, לא? שנה וחצי היית מזכירה מתוסכלת, שנה וחצי את 
מתכננת שאני אתן לך לסקר איזה תערוכת כלבים או תערוכת מכוניות והנה ההזדמנות שלך 

הגיעה ובענק. אז נכון שזה לא ממש כתבה על פריחת היקינטון אבל הרווחת את זה ביג טיים 
 וניצלת את הרגע".

 
 

 "אוקי, מוטי. מה שתגיד. אני אוכל לחזור אלייך עוד כמה דקות? אני חייבת לשתות מים"
"בטח, בייביי שלי. תחזרי אליי אחר כך. יכול להיות שאני לא אהיה זמין כי אני נכנס לישיבת  
חרום בערוץ, אנחנו הולכים לבנות לוח שידורים מיוחד לשבוע הקרוב. אבל בכל מקרה אני 

 מונה במהדורה עצמה. ודרך אגב, מאמי, שימי עלייך קצת סומק, אוקיי? אראה אותך בש
 את נראית קצת חיוורת". 

 
 "אוקי, מוטי" 

 
"יאללה שחקי אותה. ותנסו לצלם איזה רגל או משהו, בסדר? לא יכול להיות שכל האנשים  

 נמסו שם, נכון?"
 

 "ביי מוטי". 
 

מוטי ירדני  גם את התואר חסר  עכשיו באופן רשמי, אפשר להוסיף לרשימת התארים של 
טקט, חסר אנושיות, חסר לב וציניקן גדול. אני יודעת שרגע כזה לא יחזור כל כך מהר אבל  

כשחלמתי חלומות על תהילה טלוויזיונית הם היו קצת יותר צנועים ופחות מפחידים ממה 
 שעבר עליי בשלוש שעות האחרונות. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2פרק 
 
 

אימא שלי היא סוג של גילה אלמגור. אם היא לא הייתה מורה של מתבגרים מחוצקנים 
בתיכון המקומי של כרמיאל היא בטח כבר הייתה שחקנית. לדעתי את הדרמטיות שלה צריך 

לעגן כפטנט וללמד את זה כשיטת משחק בבתי ספר למשחק. כשהלכתי לכיתה א היא  
ה אפשרית ופרצה בבכי קורע לב. כשסיימתי תיכון  צילמה אותי בשישה פילמים, בכל תנוח

היא הביכה אותי למוות כנציגת הורי מחזור ל"ט בנאום מרגש שכותרתו: "ילדה שלי, פרשי  
כנפיים. אל תפחדי לבכות" מול שבע מאות תיכוניסטים. וכשקיבלתי בצבא שרוך פיקודי של  

מים. כשהודעתי לה משטרה צבאית היא התעלפה, לא לפני שהספיקה לסיים שבעה פיל
שאני עוזבת את הבית ועוברת לגור בתל אביב, עשיתי את זה באמצעות מכתב שכותרתו 

היה "תמיד תהיי איתי" שכתבתי יחד עם הפסיכולוגית שלי. הייתי מאוד זהירה איתה כי לפי  
מפלס הרגש שהיא הפגינה בתחנות השונות בחיי, רוב הסיכויים הראו שהפעם זה יסתיים 

וזה באמת הדבר האחרון שהייתי רוצה על המצפון שלי. גם ככה הוא עמוס   בהתקף לב
 בייסורים על כל מה שעשיתי לה בגיל ההתבגרות.

 
"תשמרי על עצמך, מותק שלי ותבטיחי לי שאת מתקשרת אליי איך שאת מגיעה לתל אביב",  

בכרמיאל  נאמה לי מאמא אהובה, רגע לפני שנפרדתי מהחדר האהוב עליי בעליית הגג שלנו 
סיטי לטובת העיר הגדולה, "תודיעי לי אם יש בעיות עם השותף הזה שלך ואם את לא  

 מסתדרת איתו או שהוא עושה לך יותר מדי בעיות את ישר באה לישון פה, טוב?" 
 "טוב" 

 את מבטיחה?"
 "כן" 

 את מוכנה להפסיק לענות לי תשובות של שתי אותיות?"
 "כן" 

 "את צוחקת עליי?"
 "לא" 

די, את יודעת שאני דואגת לך. אני אמא שלך ואמא תמיד דואגת לילדים שלה לא   "יעלי,
 משנה בני כמה הם".

"אמא דואגת זה משהו אחד ואמא היסטרית זה משהו אחר. אמא,, אני מוכנה להסתפק 
 בדואגת" 

 "את בטוחה שאת בשלה לזה?", היא שאלה בפעם החמישים בשעה האחרונה.
 "בטוחה ביותר!"

הפעם ההיא שהחלטת שאת עוברת לחיפה, חזרת הביתה אחרי יומיים והיית  "בטוחה כמו
 צריכה לשלם קנס על ביטול החוזה עם בעל הדירה?"

 "נו, מה את שולפת לי את זה עכשיו? אז הייתי צעירה והיום אני כבר" 
 "עדיין צעירה" 

 "אני כבר זקנה"
 "עשרים וחמש זה לא זקנה" 
יודעת שאם נניח אני לא אסתדר כלכלית בתל אביב ואני ארצה "זה מאוד זקנה, אמא. את 

למכור את הביציות שלי לאיזו אישה שיש לה חצוצרות דפוקות, אף אחד לא ירצה לקנות 
 ממני את הביציות שלי כי אני כבר בלויה?". 

"איך את מדברת? למה הדיבור הזה? אף אחת לא צריכה למכור שום ביציות ואת תסתדרי . 
עלייך. יש לך את דודה רינת בגבעתיים שתמיד תשמח לעזור לך למצוא עבודה  אני סומכת

במשרד עורכי הדין שלה בתור מזכירה או משהו כזה. חוץ מזה, את יודעת שאנחנו פה לכל 
צרה. טלפון אחד לאבא והוא מפקיד לך קצת כסף בחשבון. חוץ מזה, שאנחנו לא נפרדים לכל 

 שבוע" החיים. נבוא לבקר אותך בכל סוף  



"נבוא לבקר אותך בכל סוף שבוע", זה המשפט האחרון שילדה שבורחת מהבית של ההורים 
באיחור של כמה שנים רוצה לשמוע ברגע הפרידה. הייתי מעדיפה לשמוע משפט כמו "נשלח 

לך מכתבים", "נשלח לך חבילות", "נפקיד לך כסף בלי גבולות" או במקרה הגרוע, "נפגש  
לראות אותם כל כך מהר. לפחות חודשיים. ולא שיש לי משהו נגד   בחגים" אבל העיקר לא

המשפחה שלי. הם דווקא די נחמדים. פרובינציאלים כאלה. לא מזיקים. אמא שלי מורה 
לספרות ומעריצה גדולה של ביאליק, אבא שלי מנהל מחלקה במפעל לייצור פלסטיק, אחותי 

קטן עדיין נטול אישיות בשביל לקבוע  הגדולה עובדת בבנק הפועלים ומעריצה אותי ואחי ה
איזו הפרעה נפשית הוא ירש וממי. האמת שהעשרים וחמש שנים האחרונות בבית של 
ההורים שלי היו די נחמדות. הם לא הציקו לי יותר מדי, לא חיטטו יותר מדי בנשמה או 

בעניינים שלי ולא ממש הפריע להם שאני מסתגרת בעליית הגג שבוע שלם בלי לתקשר  
איתם ומגיחה רק בשביל לאכול את הסלט חסה היומי שלי. זאת גם בערך הייתה הבעיה 

 העיקרית שלי איתם. הם אף פעם לא הציבו לנו, הילדים, רף גבוה ושאיפות מיוחדות. 
אהובה, אמא שלי, חיה חיים ממוצעים, "היפים והאמיצים" אחרי הצהריים, אפיית עוגות  

 רת ילדים מתוקים וזהו. זה תמצית האושר שלה.והחלפת מתכונים עם השכנות, יצי
ולא שהיא אישה פרימיטיבית או משהו כזה, פשוט יש לה ציפיות נמוכות מהחיים. מכיוון שאני 

מסתכלת על הדברים קצת אחרת ממנה, מהרגע הראשון שאמרתי שלום למדי המשטרה 
ותר מהר לתל הצבאית ויצאתי לחיים האמיתיים, רק חשבתי על איך אני עוברת כמה שי

 אביב, כובשת את שינקין בסערה והופכת לאייטם במדורי הרכילות.
 

בדרך משהו נתקע בתוכנית הגרנדיוזית שלי. אבל זה לא ממש הפתיע אף אחד. כל חיי הייתי  
"ההבטחה". בשלב מסוים, אי שם בתיכון, הפכתי להיות "ההבטחה שלא מומשה" ובשלוש  

ה שלעולם לא תמומש למרות שההתחלה שלה בעולם שנים האחרונות זכיתי לתואר "הבטח
הזה הייתה מבטיחה". כשנולדתי, נולדתי עם רעמת שיער בלונדינית ועיניים כחולות, כך 

שהייתי יפה מהיום הראשון שלי בעולם הזה. בגן הילדים הייתי יהודה המכבי בהצגת חנוכה 
רשום אותי לכל החוגים  ובגיל שש סומנתי כבר בתור הבטחת העיר אחרי שאמא שלי טרחה ל

האפשריים מבלט, התעמלות, משחק, כתיבה יצירתית, פיסול בחמר ואפייה באמייל חם או 
שזה היה פיסל באמייל ואפייה בחמר. משהו כזה. אמא שלי תכננה שיום אחד, אהיה עקרת 
בית למופת או במקרה של כשרון רב אהיה סוג של אודטה, אבל אני פנטזתי יותר על קטע 

 יות מפורסמת. של לה
 

בכיתה ו, כשנבחרתי כסולנית מקהלת "הפעמונים" של בית ספר "אלון" הבנתי שאני מכורה. 
מכורה לבמה, מכורה לתאורה על הפנים שלי ומכורה לקהל שמוחא לי כפיים. אפשר להגיד  

שהחיים שלי השתנו בטקס הסיום של כיתה ו כשחזרתי הביתה,  יצאתי מהארון והודעתי 
ואבא שאני הולכת להיות השחקנית הכי מפורסמת במדינת ישראל. כמו בכל  קבל אמא 

משפחת פולנייה ממוצעת, ניסו לעודד אותי כל השנים ללכת בכיוון שבחרתי תוך כדי יצירת 
מספיק ייסורי מצפון שיסייעו לי להבין שהבחירה שלי גרועה. זה התחיל ב"לא רק שאת לא  

מיד תהיי מוטרדת מהכסף שאין לך, בסוף גם תחזרי תוכלי לחיות כמו בן אדם נורמאלי ות
הביתה ותצטרכי לחיות על חשבוננו" והמשיך ב "את תגמרי בתור מסוממת" בכל פעם  

שהתפרסמה כתבה בעיתון על איזו שחקנית מטורללת שחזרה בתשובה, עישנה את עצמה 
 למוות או התרסקה כלכלית. 

 
רידה שלי באולמי "היכל דוד", גיליתי שכל  , רגע לפני שחגגתי את בת המצווה המח12בגיל 

הכיתה שלי החרימה אותי בגלל שהייתי הילדה הכי אהובה על ידי המנהלת, מנהלת 
המקהלה וגם בגלל שהייתי ניגסית לא קטנה. באותו הרגע, הבנתי שנועדתי לגדולות ושהם 

שניצני שדיים , כ 15עוד ירוצו אחרי. את המשבר החברתי, תודה לאל, השארתי מאחורי בגיל 
מחוזקים בצמר גפן וחזיית פוש אפ עשו את שלהם. אז גם הבהרתי את השיער עם ספריי  

אין והתחלתי ללכת עם פלטה ליישור שיניים. הבנים בשכבה שלי נשברו ראשונים -סאן
והתחילו לדבר איתי. זה גם היה השיעור הראשון שלי על גברים. אז למדתי שלגברים אין  

. למרות שהיה לי אז מראה 16ינוי הדרמטי והחיובי ביותר היה בגיל באמת עקרונות. הש
כללי של פועלת זרה עם גבות עבות, טבעות על השיניים וגוף גמלוני נרשמתי מתוך חוסר 



מודעות עצמית, כמובן, לתחרות היופי של "מלכת הצפון". תחרות נוצצת בסטנדרטים 
איר ובניו". התחרות הזאת הייתה חלומה מקומיים ובחסות, מאיר כהן, הבעלים של בוטיק "מ

הרטוב של כל מתבגרת בצפון כבר שני עשורים עד שלפני שלוש שנים תפסו את מאיר, מזיין  
בחזרה הגנרלית איזו קטינה אחת שנכנסה ממנו להריון והולידה לו עוד בן לבניו ומאז 

עליי, מה שלא  המסורת הופסקה בלחץ התושבים. כשאני התמודדתי, מאיר אפילו לא הסתכל 
מנע ממני לקטוף את תואר מלכת היופי של הצפון וגם את תואר חביבת הקהל שמנה בעיקר 

את המשפחה שלי בראשות אמא שלי וכל התלמידים בתיכון של אמא שלי שחויבו על ידה  
להגיע לקניון ולהצביע לי. כמו כל מלכת יופי ממוצעת  הייתי בטוחה שאני אביא את השלום,  

לא קרה, וגם הייתי בטוחה שהנה, אוטוטו, מיד אחרי הפרסומות, החיים שלי מה שכמובן 
 עומדים להשתנות מהקצה אל הקצה. 

 
אז אומנם ראיינו אותי למקומון של כרמיאל תחת הכותרת "אני עוד אכבוש את העולם" מלווה 

בתמונת מחרידה שלי בביקיני ומבט של עגל בוהה (באותה התקופה הייתי בדיאטת כסאח, 
הייתי רעבה באופן תמידי והייתה לי הבעה קבועה של סובלת) וגם קיבלתי פעם אחת במתנה 

גרביים מאיזה מוכרת בחנות בגדים, שזיהתה אותי מהעיתון. חוץ מזה, נאדה. החיים לא 
השתנו. האמת, שהם אפילו נהיו גרועים יותר. כי גם כשנפטרתי מכמה קילוגרמים מיותרים 

הפכתי את הגוונים בשיער לבלונד אפרוחי והורדתי את הפלטה של גיל הנעורים, גם כש
 הדברים נשארו אותו הדבר. 

 
הבנות שנאו אותי והבנים רק רצו להשכיב אותי. ככה מצאתי את עצמי יוצאת לאין סוף  
דייטים, מוציאה לעצמי שם של שרמוטה למרות שלמעשה עד לצבא שמרתי על בתוליי 

ת על סוד הגרעין שלה. בשלב הזה של חיי, הבנתי באדיקות כמו שמדינת ישראל שומר
שביום שאני משתחררת מהצבא אני מתחפפת כמה שיותר מהר מכרמיאל לתל אביב 

וממציאה את עצמי מחדש. לא שמתל אביב לא קיבלתי כמה כווית בעבר. קיבלתי  גם קיבלתי  
 לי באקט של  אפילו אחת בדרגה של מאה אחוזי כוויה. זה היה בקיץ שלפני הגיוס, אמא ש

if we cant bit them – join them  "או במילים אחרות "הבת שלך מטורללת? תעזרי לה
 גזרה לי מודעת עיתון שהבטיחה "עבודה במשחק לכל הגילאים".  

"קחי מאתיים שקלים ותיסעי לתל אביב בשבוע הבא. תראי אם זה באמת מה שאת רוצה 
 לעשות בחיים". 

 תלהבתי."ואם זה מה שאני רוצה?", ה
 "אז אחרי הצבא אני מבטיחה לעזור לך להגשים את החלום"

 "ואם אני לא אוהב את זה?" 
 אז אני רוצה שתבטחי לי שאת יורדת מהקשקוש הזה והולכת ללמוד משהו נורמלי?"

 
בפולניה כמו בפולניה למרות שגרנו בכלל בכרמיאל, שום דבר לא השתנה לאורך השנים. 

רגע אחרי זה נותנים לך כאפה מצלצלת לא לפני שאומרים לך מושיטים לך יד לעזרה אבל 
"אבל אל תגידי לאבא. אני לא רוצה שהוא ידע מזה". מדיניות ההסתרות שלטה אצלנו בבית 

בצורה חזקה. לא פלא שסבא שלי היה משת"פ של הבריטים וסבתא שלי הייתה לוחמת 
שרים שנה. אצלנו החשאיות  חשאית בשירות האצ"ל ואף אחד מהם לא ידע את זה עד לפני ע 

עוברת בדם. אם יש סיבה שעד היום, לא הצלחתי לקיים מערכת יחסים אחת נורמלית עם 
גבר זה בגלל ההורים שלי. אומנם שניהם אנשים טובים שעובדים קשה, עושים קניות 

בסופרמרקט כל שבוע ונוסעים לחופשה שנתית באילת אבל פה זה נגמר. חיבוקים, נשיקות 
גי והדדי הם מחוץ לתחום שלהם עד כדי כך שהיה איזה שלב בחיים שהייתי בטוחה וחום זו

 שאני והאחים שלי מאומצים. אחרת אין לי הסברים הגיוני לאיך זה שהגענו לעולם הזה. 
אני מוכנה להתערב על כל התוכניות חסכון שאין לי שההורים שלי לא מקיימים יחסי מין  

ת זה, זה היה תשעה חודשים לפני שאחי בן השלוש  ולדעתי הפעם האחרונה שהם עשו א
עשרה יצא לעולם. כל זה כמובן אם אנחנו באמת לא מאומצים. גם מדיניות ההסתרות שלהם 

 חינכה אותנו בעקיפין לשקר למרות ששיטת ההסתרות שלה הייתה חיובית מבחינתי.



יא תדע. בתור נצר היא דוחפת לנו דמי כיס בלי שהוא ידע והוא דוחף לנו דמי כיס בלי שה
למשפחה פולנית אסלית אני יודעת שמדיניות ההסתרות חלחלה לה עמוק לתודעה שלי. 

 בקיצור, אנחנו משפחה טובה אבל לא מספיק טובה.  
 

הדפקה שלי עם גברים התחילה כבר בבית ולא משנה כמה פעמים ניסיתי למכור את הסיפור 
ה. אפילו לא, אורן, מלך השכבה של תיכון  הזה לכל מי שיצאתי איתו. אף אחד לא קיבל את ז

אורט "הורוביץ" שלא הבין איך אפשר לשכב כל כך מהר אבל לא להתנשק נשיקה צרפתית. 
הסברתי לו שזה מהבית, שאף פעם לא ראיתי את ההורים שלי מתנשקים מולי למרות 
חרי  שהסיבה האמיתית הייתה שלא רציתי שהוא ייחתך מהטבעות שהיו לי על השיניים. א
שבועיים שסירבתי לנשק אותו ולמצוץ לו (פחדתי שהטבעות יחתכו לו את הקטן) אבל 

הסכמתי לשכב איתו הוא נפרד ממני וזאת בערך מערכת היחסים הכי ארוכה שהייתה לי 
הבנתי סופית שנגזר עליי להיות רווקה לנצח ושגם לחלום שלי  18בחיים עם גבר. בגיל 

ביי ביי. את זה הפנמתי סופית אחרי שהסוכן שפרסם את  להיות שחקנית אני יכולה לומר 
שקלים על בוק ונעלם. מכיוון   5,000המודעה בעיתון ההוא שאמא שלי שלפה לי גנב ממני 

שהבטחתי לפולנייה לפרוש במידה ותהיה תקלה, הייתי חייבת לעמוד במילה שלי. אז נכון  
ת, ללכת לחוג משחק בשביל הנפש היו לי ארבע מטרות בחיים: למצוא עבודה נורמלי 25לגיל 

המעורערת שלי, למצוא חתן ולהוריד שלושה קילו. לא לפי סדר כרונולוגי. מה שיבוא קודם,  
 יתקבל בברכה. רצוי כמובן חתן. אני מוכנה גם להתפשר על חבר. אפילו על יזיז קבוע.  

 
במשטרה צבאית, היה נדמה לי לרגע שהנה אני פורצת את מעגל הנכות הרגשית  כששירתתי

שלי ומצליחה לקיים מערכת יחסים ארוכת טווח עם גבר. הבעיה היחידה עם ערן חרובי 
הייתה שאני השתחררתי מהצבא ונפרדתי לשלום מהתפקיד שלי בתור סוהרת כלואים  אבל 

לל עריקה מהצבא. וזאת למרות שמלכתחילה שהוא היה צריך לשבת עוד שלושה חודשים בג
המפקדת שלי אמרה לי שרומן עם עצורים זה לא דבר נבון. ככה מערכת היחסים הכי ארוכה 

שהייתה לי בחיים הסתיימה לה בלי ששכבנו אפילו פעם אחת, מה שכמובן היה מבחינתי 
 שינוי מרענן. להיות עם גבר יותר מיומיים ולא לשכב איתו. 

 
שעכשיו הדברים יראו עבורי קצת אחרת. א. כי כבר אין לי ציפיות לכלום מעצמי  יש לי תחושה

ומהחיים וב. כי הודות לשירית, הפסיכולוגית שלי שבנתה בזכותי ובזכות הכסף של ההורים 
שלי דירת נופש במרכז, אני הרבה יותר מאושרת, או ליתר דיוק, פחות מדוכאת. היום הגעתי  

 הצטמצמו והדאונים שלי מתרחשים אחת לחודשיים ובחגים. למצב שתקופת הדיכאון שלי
אני שונאת את החגים. מתעבת אותם. שונאת את הדביקות המשפחתית, שונאת לראות את  

ההורים שלי מתאמצים להפגין זוגיות מלאכותית ובעיקר שונאת ומפחדת לחשוב שככה גם 
ק שנים ואהיה חייבת החיים שלי יראו עוד נניח, שלושים וחמש שנה כשאהיה בת מספי

 להשריץ איזה ילד אחד לפחות לעולם הזה.
 

"קחי את זה", שלפה הפולנייה מעטפה לבנה מהתיק שלה רגע לפני שנכנסתי לפיאט 
 המקרטעת שלי ועמוסת המזוודות בדרך לנסיעת הוואן וואי טיקט שלי לתל אביב.  

 "מה זה?"
 ודעת שתל אביב יקרה". "משהו קטן. שיהיה לך בשביל ההתחלה בתל אביב. אני י

"מה זה? אמא, מה זה כל הכסף הזה? יש פה אלף, אלפיים, שלושת אלפים, ארבעת אלפים,  
חמשת אלפים שקלים. זה יותר מהמשכורת שאת מרוויחה בחודש. אין מצב שאני נוגעת  

 בזה. את השתגעת?"
ילך מהיום "יעלי, אני לא רוצה להתווכח איתך. בטח לא היום. זה משהו קטן שחסכתי בשב

שהשתחררת. הרי את דיברת כל כך הרבה על לעבור לתל אביב שזה היה ברור שזה יקרה 
 באיזה שהוא שלב". 

"איזה מזל שלקח לי יותר מדי זמן לעבור. היה לך אפשרות לחסוך לי את הסכום המטורף 
 הזה. אמא, מה עכשיו? נו, את לא בוכה לי. את יודעת שאני שונאת שאת מתחילה לבכות".



כשאמא שלי מתחילה לבכות אי אפשר לעצור אותה. היא כל כך רגשנית שהיא יכולה לבכות 
מזה שיצאה לה עוגה מוצלחת במקרה הטוב או להלקות את עצמה ולאיים בהתאבדות אם 

 לא עלינו, העוגה "נפלה" לה. כנראה שאת השריטה האמיתית שלי קיבלתי ממני.
 

 לב אם. אני שונאת שהיא מתחילה לבכות.ינקתי את כל השיגעונות ממנה יחד עם הח
כשהיא בוכה אני ישרה מתחילה לבכות אחריה ואז העדשות מגע שלי מתחילות לזוז לי 

בעיניים ואני לא רואה כלום. נו, איפה עכשיו אני אמצא את הקופסא עם החומר לעדשות מגע  
 בין אלף התיקים שיש לי באוטו? איך אני אמורה לנסוע ככה לתל אביב?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3פרק 
 

  ברגע הראשון שפגשתי את רענן רונאל, היה ברור לי, שהוא הבן אדם האידיאלי לחיות איתו
תחת קורת גג אחת וחשבון חשמל משותף. מעבר לעובדה שמדובר בחתיך מעורר תאבון 

 מדובר בבן אדם עם חוש אסתטי מפואר במיוחד. 
 

 העובדה שהבן אדם חי בסניף של איקאה  
, הוא הקטלוג הכי נדיר 1975ומחזיק בשירותים קטלוגים ישנים של איקאה ("הקטלוג משנת 

השנה אבל בעיקר כי אז התחילו למכור באיקאה מיטות")   שיש לי. גם כי נולדתי באותה
הופכת אותו לשותף המושלם למגורים משותפים. ראשית כי מדובר בטיפוס תל אביבי שגם  
נולד בתל אביב, מה שמיד מעלה את ערכו לנדיר ביותר ובנוסף לכל זה הוא גם עובד כעוזר  

ר הטלפון שלו את מספרי ומתוקף זה מחזיק במכשי 2הפקה בתוכנית הבוקר של ערוץ 
הטלפונים של האנשים הכי לוהטים בביצה ויותר מזה, מתהדר בתואר "דו מסלולי". משמע,  

מקיים מערכות יחסים עם נשים וגברים. במילים אחרות, הומו אבל מטעמי נוחות, הורים 
 וארון, דו מיני.  

 
לפני חמש שנים הייתה  92למרות שהבחורה האחרונה שבילתה אצלו במיטת האיקאה מודל 

וגם זה כתוצאה מהתמסטלות יתר שהכריחה אותו לפנות לה קצת ספייס במיטת החלומות 
שלו. הפולנייה כמובן מחתה על הבחירה שלי ולא כל כך הבינה מה אני בוחרת לגור דווקא 

עם טיפוס "כזה". "כזה" זה הומו, " מעופש" זה מסומם ו"לא עושה כלום" זה מובטל 
 לנייה. שלל תארים שלעולם לא יצאו מפיה מטעמי חילול הקודש. בלקסיקון של הפו

 
"היית צריכה למצוא לך בחור טוב מבית טוב ואולי היה יוצא לך ממך גם חתונה. עם "כזה"  

 בחור אין לך עתיד, יעלי", היא חזרה ואמרה את זה יותר מדי פעמים עד שהסברתי לה 
שא. בימינו לא מתחתנים כל כך מהר ובטח לא עם אנשים זרים שחולקים איתם את אותה  

האסלה ב. שמדובר בבן אדם הכי מקושר בתל אביב וג. שבתוך סניף האיקאה בו הוא חי יש  
לו גם מחסן פרטי של סופרפארם. שיגדלו לי שערות שחורות ועבות על כל הרגליים ולא ירדו  

ת. מעולם, אבל מעולם לא ראיתי חדר אמבטיה עם כמות מסחרית ממני לעולם אם אני משקר
של קרמים לעיניים, לפנים, ללפני השינה, אחרי השינה, שעווה להורדת שיער, קרם להשלת 
שיער, פינצטות מכל הגדלים האפשריים, כלי איפור, מי פה נדירים מכל רחבי אירופה וחוטים 

ישראל משבר קוסמטי ונניח, יגמרו כל רצועת  דנטליים מאוסטרליה. אם אי פעם יהיה במדינת
ג, קומה  35השעווה הקרה להורדת שערות מהגב ניתן לפנות בכתב לרענן אוריה, הכרמל 

, תל אביב ולבקש ממנו אספקה. ואם כל הנתונים הללו לא הופכים את רענן רונאל  5, דירה 3
אינטימית שלו עם אמיר להיות כשיר כשותף, אז גם צריך לקחת בחשבון את החברות המאוד 

תר, האיש והמספריים, ספר הצמרת של דוגמניות ישראל, שהבטיח לי מהפך אישי  -מי
 במתנה.

 
"יעל כובשת את תל אביב" היה השלט שחיכה לי על דלת הפלדה הכחולה שמהווה כניסה 
לדירה החדשה שלי שעד לפני שנתיים ורגע לפני שהפכה מהפך על ידי רענן עדיין שימשה 

מ"ר. בפנטזיה הכי פרועה שלי  100עורכי דין, עם עשרים חדרים מגבס על שטח של  משרד
לא דמיינתי שביום מן הימים, כשאעבור לגור בתל אביב, אגור בדירה שהזיהוי שלה הוא  

"הכניסה היא מהבאסטה של הדגים". בדמיון שלי, הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה 
אורנה ואלה ומטר וחצי משלל בתי הקפה. אבל מכיוון  אמורה להיות ברחוב שינקין, מעל 

ששינקין כבר מזמן לא שינקין אלא מתפקדת כשלוחה ישירה לשוק הכרמל, אז הבנתי שזה 
לא ממש משנה אם אגור בשינקין או בשוק הכרמל. לפחות בשוק אפשר לקנות כל יום ירקות 

בפנטזיות הכי חסכוניות שלי דולר לדירה מיושנת. מצד שני, גם  700ובזול ולא צריך לשלם 
מיקה בע"מ, אמצא את עצמי גרה בדירה מעוצבת אך מגויפת  ולא דמיינתי שאני, גברת אקונ 

לפני הספירה הנוצרית ושהסאונד שמגיע לדירה  600ששרידה הראשונית התגלו בשנת 
כשפותחים בה את החלונות הוא "רק היום, בזיל הזול" ונוף לרחוב אלנבי, הרחוב עם  



ים הכי מכוערים בעיר. אם מחלון עליית הגג שלי בבית הייתה רגילה לראות צמרות האנש
עצים והרים הרי שעכשיו אני צריכה להתרגל לנוף אנושי כעור במיוחד שכולל אנשים מכל 
המינים, מכל הצבעים, מכל הדתות והלאומים וקבוצת קבצנים קבועה וטורדנית במיוחד. 

ירות המפואר שלנו", הציע לי רענן ביום שחתמנו על חוזה "תדמייני שהם הדורמנים בבית הד
טאואר שאתה מציע לי ושפשוט  -השכירות המשותף. "אני מעדיפה לוותר על נפלאות הסיטי

 הם ייעלמו לי מהעיניים".
 

כנראה שמישהו למעלה שמע אותי כי ביום שנחתתי בתל אביב לא חיכה לי בכניסה לבניין לא  
.  גם חנייה לא הייתה לי. אז גם חטפתי דו"ח של מאתיים שקלים  קבצן, לא דורמן ולא רענן

למרות ששמעתי פתק על החלון שמתריע: "פקח / שוטר שלום רב. הרגע עברתי דירה לתל 
אביב ואין לי עוד חנייה, חיים או כסף. אנא התחשבותכם". נאלצתי גם לעלות לבד שלוש  

כל המדרגות. בקיצור אם איזה מרפי מזוודות ענק, חמישה ארגזים ומערכת שהתרסקה לי מ
מנסה לומר לי משהו על כך שהיום הראשון שלי בתל אביב צריך להיות גם היום האחרון שלי 
בעיר, המסר נקלט. קבלתי, רות, עבור. אם כל הזוועה הזאת לא הייתה מספיקה בשביל מיני 

ת גיליתי בטעות ניסיון התאבדות מצידי או לחלופין חזרה מהירה לפולנייה שלי אז במקלח
 שהסתבנתי עם וזלין נוזלי שמשום מה רענן שומר בתוך בקבוק שמפו פנטן. 

 
התחלתי לבכות בהיסטריה כי כל התלתלים שלי הסתבכו, בלי שום קשר לזה שהייתי ביום 
שיער רע במיוחד. התחלתי לבכות כי הלכה לי המערכת, הדבר הכי יקר ערך שיש לי חוץ  

הוריד את ערכי הכלכלי בעולם הזה ובעיקר כי פתאום הרגשתי מהמכונית שלי, מה שמיד 
לבד. כן, עשיתי את זה. עזבתי את הפולנייה, עזבתי את כרמיאל, השארתי מאחורי את 

החברים שאין לי והגעתי לעיר הגדולה וכלום לא ממש השתנה. עכשיו רק נשאר לי למצוא  
שלי ויללתי כמו ילדה אבודה עד  עבודה, חברים, בעל וחיים אמיתיים. פרקתי את המזוודות

שהותשתי ונרדמתי על ערימת הטרנינגים שלי שהייתה פרוסה על המיטה החדשה שלי, 
תרומתו הנדיבה של רענן שהזמין שבוע קודם לכן מיטת "אמפריום" חדישה, מספר קטלוגי  
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מתוך השינה הלא מתוכננת קקקקקקק, יו אר אין טאון!", העירה אותי צווחה אדירה -ת-ו-"מ
שלי. אין לי מושג מה השעה הייתה אבל לפי החושך, הקמטים שנוצרו לי על הפנים כתוצאה 

מהשינה על המזוודה והרוק העצמי שריירתי על חצי חולצה יכולתי להניח שישנתי לפחות 
 ארבע שעות.  

 
 "לא! אל תפתח את האור. אני במצב נוראי"

 
מני. אני הולך לראות אותך בקרוב במצבים הרבה יותר מביכים "מותק, אין לך מה להסתיר מ

ממראה ההומלסית שיק שלך. גם את הולכת לראות אותי במצבים הכי אינטימיים שלי וגם  
 להוריד לי אחת לחודש שערות בגב. בקיצור, אין זמן יותר מתאים מזה להכרות בינינו",

 אמר רענן והרים את מתג החשמל בחדר שלי.
 

היית צריכה להזהיר אותי. את באמת במצב נוראי. מה עבר לך על הפנים לעזאזל?   "אלוהים,
 ולמה צד שמאל של החולצה שלך רטובה?"

 
לא היה לי כוח להסביר לו שעכשיו שיש לי חיים עצמיים גיליתי שאין לי בעצם חיים אז  

 התחלתי לבכות. 
 

"לא, לא, לא. אצלי בבית לא בוכים. את תאספי את עצמך, תנקי מעלייך את המסקרת פנינה 
רוזנבלום הזולה שנמרחה לך על חצי פרצוף ותספרי לי הכל. מהתחלה. רגע ואל תזוזי יותר 

 מדי. יש לי הפתעה בשבילך". 
 



ה "אתה כזה מתוק", מחקתי עם הטרנינג הראשון שראיתי על הרצפה את סימני המסקר
 מהפנים שלי.  

 
"טה דם! זה בשבילך", צווח רענן. אגב כל משפט ראשון שפותח אצל רענן שיחה מתחיל 

 מותק", "מאמי", "יפה שלי" ובדציבלים גבוהים שאומרים הנני כאן.  -ב"טה דם!", "מותק
 

 "מה זה?"
 

"שי צנוע לכניסתך לדירה החדשה שלך. תפתחי כבר את הניירות. גם ככה נראה לי שזה 
 הרס מהחום"נ 
 

 "תן לי לנחש? קנית לי תלושים לאיקאה?"
 

"קודם כל, לעולם אל תשאי את שם איקאה לשווא", עיקם רענן את הפנים שלו "ודבר שני,  
 בורה פרובנציאלית שכמוך, לאיקאה אין תלושי שי. מה זה פה? קסטרו? תפתחי כבר.

 
 "סושי. ממממ."

 
 "ממממ מה? ממממ טעים?"

 
 תודה" "מממממ

 
 "מה תודה? תאכלי את זה כבר לפני שזה הופך לעיסת אורז" 

 
 "לא יודעת, אני לא כל כך רעבה" 

 
"בשביל סושי לא צריכים להיות רעבים. סושי זה כמו חמצן וגם בשביל חמצן טרי לא צריך 

 צורך. זה משהו בסיסי במערכת הקיומית שלנו. חוץ מזה מתי אכלת היום?
 

 אחת בצהריים" "לא זוכרת. בדרך לפה.
 

 "ועכשיו שבע. אישה, תאכלי!" 
 

 "אחר כך" 
 

 "לא אחר כך, עכשיו". 
 

 "האמת שאני מעדיפה קודם קפה"
 

 "שיט" 
 

 "מה קרה?"
 

 "יש לי פה עסק עם ש"ס" 
 

 "ש"ס?" 
 

 "ש"ס. שונאת סושי" 
 

 "נו, די. אכלתי פעם סושי. מזמן". 



רוצים להמשיך לקרוא את הספר?
 את מוזמנים לחזור לחנות ולהתפנק,

 עם קוד ההנחה של 10%
 יש להזין  קוד קופון הרשימה10

בעת התשלום בקופה

בחזרה לחנות

https://uval.richserver.co.il/he/shop/books/category/?CategoryID=11
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