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בכל

שהשנים
נועה ירון־דייןתלוי שלט קטן על

החילונים
עוברות,

הלב:
לפני
במהלך

יצאתי לגלות,
שנה
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היא

תכף

חזרה

מתוקשר ,ומאז

בתשובה

לא

בבית .והיא עדיין זוכרת

אשוב.

הרגישה

את הרגע

ההוא ,שבו הבינה לראשונה
בעולם החרדי היא לא
״רציתי לרשום את הילדה שלילמו־
$TS1$למוסר$TS1$
שגם

מגדילים

אותי:

שדרנית,
טכבת רדיו,

זה

בהתחלה
אחרי
אחרי

תמצא

מקומה.

$DN2$למוסר $DN2$חסידי
סר

כל
$DN

מספרת .״הייתי

מוכנה לעשות הכל .הגעתי לשם
המנהלת אמרהלי ,למה את באה לפה? למה
את רוצה לשים אתהילדים שלךאצלנו? אתם
לא כמונו .אתם אחרים .הלכתי לאוטו וישב־
$TS1$וישבתי$TS1$
$DN2$וישבתי $DN2$ובכיתי .אמרתילעצמי פאק איט! בשביל
תי
הצ׳ולנט.
מה עשיתי הכל? למה? כיוונתי לתוך
לא הבנתי שרק מי שנולד בתוךהצ׳ולנטיכול
לכווןלשם״.
זו בדידות מאודגדולה .עזבתעולמ אחד ולא
לעולם אחר.
התקבלתלגמרי
״נכון .זה סוג של גלותבעולם הזה .היינו
חילונים ואנחנו אאוט־
$TS1$אאוטסייררים$TS1$
אאוטסיידרים כשהיינו
$DN2$אאוטסייררים $DN2$כחרדים .והרבה שנים הלקיתי את
סייררים
עצמי על זה שאני חייבת להפוךלהיות אישה
מכובדת ,כמו הנשים החרדיות שהסתכלתי
עליהן בהערצה ,ששתולות טוב־טוב דורות
אחורה .בעיקרנכשלתי בתוך התשובהשלי .לא
הצלחתילהיות כמו הנשים האלה .אני תמיד
לעצמך ,ניסית לשנות
אהיה אחרת .את אומרת
את עצמך והרי נכשלת .אז תלמדי לאהוב את
והתבזיתי.

טלוויזי
זה כוכבת
אחרי זה אייקון תרבות־
$TS1$תרבותכל$TS1$
הזמן אני נהיית

מאוד נחשב״ ,היא

את

עצמך .תפסיקי עם השנאההעצמית״.
ומה שאת מגדירהכבישלון לא
״לא .כי אם אני הצלחתילהפוך את חיי ,אז
כל אחדיכול .כי אני בן ארם כל כך קטן ,וכל
כך גרועוכל כך לא מחונך ולאאיכותי״.
מרפה ידיימ?

די ,נו.

$TS1$להתמיד$TS1$.
לה־
״באמת .אני לא מחונכת ואני לא יודעת
לפעמים .ואנימקולקלת״.
$DN2$להתמיד $DN2$.ואני מפונקת
תמיד.
שנאה עצמית קלאסית.כלומר ,מי
שהיית
הוא גמ מי שתהיי?

״יש שאריות ,כן ,אבל למדתי להתמודד עם

יותר

מפורסמת

ונעו־־צת.יאללה,
זה עושה לכם טוב

זה .בטח שיש רגעי משבר ,אבל
׳היהלי רע ,חזרתי בתשובה ונהיה לי
מאושרת׳ היא לא האמת .זה לא העיקר .אושר
זה רגעים קטנים .לא בגלל זה חוזרים בתשובה.
הנשק מספר אחד של ברסלב זה התחדשות .אם
תחשבי על מה שהיה אתמול את תמותי".
חושבת כדי להישאר בחייט?
אז על מה את
״שבאמת ,בעומק של העומק ,לא עזבתי את
החילוני כדילעבור צדולהיות חרדית
העולם
נורמטיבית .גם אם היה לי נדמה שזה מה שאני
רוצה ,זה לא בפנימיות שלי .חיפשתי לחיות
על הקצה ומהצד הקדוש של הקצה .אז המנהלת
ההיא צדקה .היא אמרהלי ,הבת שלך לא תהיה
פה מאושרת .ואני אמרתי ,סנובית ,ולא ידעתי
אז מה שאני יודעת היום ,וזה שישהבדל .הם
לא רוצים להתחתן איתנה אז מה ,גם אנחנו לא
רוצים להתחתן איתם!
התבנית הזו

של

טוב ואני

אם

n7 riinwrn
העבירה את נועה ירוךדיין לעולם שכולו
niTnn
אור .היא גם לא הפכה אותה לאדם נורמטיבי .אבל
בזכותה
בצניעות ועם פמיניזם של ימי
המשיח.
הקצה
למדה ללכת על
לכן
החדשה על פי
בסדרה
רב־המכר שלה',מקימי /לא יהיו
סצנות מין ואפילו לא
שהתגנבה לה
מאחת
נשיקות .חוץ

״אני

תמיד

אומרת
לעצמי,

אז מה ,אנחנו סוג

היו קוראים לזה
$TS1$פרינג׳$TS1$.
פרי־

שלשוליים?תל־אביבים
$DN2$פרינג׳ $DN2$.אבל
נג׳.
$DN2$שפתאום $DN2$כחרדית אהפוך לאדם נורמטיבי ,איכותי,
תאום
שחי בקונצנזוס? בחיים לא הייתי בוועד הבית,
אז אניאתחיל עם זה כי חזרתי בתשובה?לא!״
אני תמיד הייתיפרינג׳ ,אז למה שפ־
$TS1$שפתאום$TS1$
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שנה עברו מאז
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עשתה

החילוני,
מספר שנים שחיהבעולם
$TS1$ילדים$TS1$
יל־
בבית־שמש ,כחסידת ברםלב פלוס שבעה
מתחת
(הגדולה שבהם בת 17וחצי) .אבל
דים
$DN2$ילדים$DN2$
לשביס ולשמלה ארוכתהשרוולים זו לגמרי
אותה נועה ירון ,טאלנטית הרריו
והטלוויזיה
בצד השני,

גבי

ברחיים

צילום:

גבריאל

בהרליה

המעון10111

>»

זהשלי״.
חששת להפקיד
לא

שלך

את הבייבי

בידיים

לא

מאמינות?

״קיבלתי הרבה הצעות מיוצרים דתיים ,והכל
היהבעיניי קטן ומגזרי .לא כי האנשים לא היו מו־
$TS1$מוכשרים$TS1$,
כשרים,
$DN2$מוכשרים $DN2$,אבל זה לא הרגיש לי נכון.אולי אני גם
קצת מפונקת ופרימהבלרינה ורציתי את זה יותר
בגדול .ואז הגיעואליי רם ותמר ,הפריקים האלה.
את תמר הכרתימגל״צ ,וכשיצא הספר ,בין היתר
שלחתי אותו גם לה .אני זוכרת ששאלתי אותם,
מה

אתם רואים בזה? אמרו ,אנחנו רואים

מאבק .עלמלחמה.

סיפור על

אנחנו מזדהים עם זה .זה

מצא

חןבעיניי.
״הם היו צריכים עזרה כי הם קלטו שהם מתחב־
$TS1$מתחברים$TS1$

$DN2$מתחברים$DN2$לזה אבל לא הבינו את המהות הפנימית ויובל
רים
ולהסביר .ואז
ואני ישבנו איתםוהתחלנו להסביר
קלטנו שאנחנו לאיכולים רקלהסביר ,גם רצינו
להיות חלק מזה .את קוראת
דראפט ואומרת ,פה
זה לא מדויק .הם גם היו כל כך מתוקים.התחילו
לבואאלינו הביתה ,ואז גרנו בשורה ממש חסידית.
ואני אמרתי מה יהיה? שלא יזרקועליהם אבנים!
(צוחקת)״.

היו דברים שמלכתחילה היו לך
״איןלי רב שהיה צריך לתת לי אישור .לא היית*
צריכהלבקש .אבל יש לי רבנים שכבר שנים אומ־
$TS1$אומרים$TS1$
$DN2$אומרים $DN2$לי תעשי .מההתחלה אמרתילרם ,אני הולכת
רים
לאתגר אותך .נראה אותך עושה סיפור אהבה שאין
בו מין,אפילו נשיקות .הייתה אחת ,על הפה ,בלי
נוזלים וזה מטעמי דת ומצפון
ערבובים של כל מיני
(צוחקת) .אמרתילו ,נראה אותך .וזההדליק אותו.
חשובים?

אם אני ,בן

אדם כל

כך

קטן,וגרוע ,ולא מחונך ולא

איכותי,

הצלחתי להפוך

את חיי ,אז

בחילונית עם בעלהיובל
אחד
יכול.

כל

ד״ן

כמובן שבהתחלה דמיינתי איך אעמוד עם
ואהיה משגיח
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הרגשתי
״לא ניחנתי בימקימי' לחרדים .לא
הופתעתי כשקיבלתי
נישואים .נורא
שם
אסור ,כי יש
מחשופים ויחסים בלי
שחורות מיד ליד״
בשקיות
שהספר עובר
ושמעתי
חכמים
תגובות מתלמידי

זה

של העסק ,לא

הכשרות

הקונספציה

״צריך

כשאת

שווה

ולא

מוצאת

הילדים שלך
״הילדההגדולה שלי
יראו

את

הסדרה?הקהילה שלך?
ראתה

כבר

שאניאעלים

אוף .יש קטע אחד

את המייקינג

ממנה ,כי הוא

מה

המעון מ₪ו

ביוגרפית
$DN2$אוטוביוגרפית$DN2$

את

החזרה

בתשובה

שלה ושלבעלה,

שלי כל

שעוברעל

מהניינטיז :הדיבור המהיר ,הכריזמה ,ההומור העצ־
$TS1$העצמי$TS1$.

צמי$DN2$.׳׳הרבנית מייק־אפ" היא
מי.

מכנה

אחריהצילומיםלכתבה" .אבל
אני

עצמהבלעג

את

הרבנית מטבוחה״.

בדרך כלל

(חוסר משמעות ,סמים,

$DN2$מדכדכים) $DN2$והמגויסות
דכים)

$TS1$לרגעים$TS1$,
לר־
לירון רטוריקה משכנעת מאור ,מטרידה
יש
געים $DN2$,כשהיא עוברת לדבר
ברסלבית .והיא בעיקר
געים,

מה זה עשה לך?
״קורם כל

רכדכת,זיונים ,זיונים מדכ־
$TS1$מדכדכים)$TS1$

המחברתלמטרה ,אבל לא על

של

העובדה שירון היא

כותבת מצוינת.

החילוניתלשעבר ,שנ־
$TS1$שנצרך$TS1$
הפרטי של

ניסוי הכלים
הלא־אמוני ,הפך למוצר
צרך
אישה שיש בה אש .פעם הבערה הזאת הייתה מכ־
$TS1$מכתנת$TS1$
$DN2$שנצרך $DN2$יפה גםבעולם
במגזרהרתי־לאומי ולנחשק בחברה החרדית .״זה
מוקדשת לדברים אח־
$TS1$אחרים$TS1$,
מכתנת$DN2$לפריים טיים ,היום היא
תנת
נהיה ספר קאלט כזה של חוזרים בתשובה״ ,היא גאה.
חרים $DN2$,בעיקרלעבודה רוחנית,מול עצמה,מולילדיה
רים,
שזה אנשים שקראו את
״נהיה מושג׳ילדת מקימי׳
ומול קהל.ועדיין ,ירון היא הוכחה לזה שאתה לא
הספר ועשו שינוי .ואני לא כיוונתילחרדים .לא
יכוללברוח מעצמך .המקסימום הוא להשתדרג

זה הוציא אותי

מהבונקר

המאוד חרדי

בידיעה
בזמנו

בעולם

שהבאגים יישארו גם
החזרה

בתוכנה

בתשובה שלה הרעישה

התקשורת .בני

מטבען ,ישר השליכו
חייהם,
ונעלבו.

החדשה.

כמו

ארם,

בריות

מהאקט הרוחני
שאמרו

כמה

את

חבריה

הרגשתי
יש

שכנראה אני רצינית״.

אנשים הבינו

נרקיסיסטיות חילוניים של
הופתעתיכשקיבלתי
של ירון על

מחשופים

שהכירו אותה
מעת־
$DN2$ושמעת$DN2$

השבוע ,היה להם בלתי אפשרילהבין
היא ,שהיו לה קריירה וכסף ויופיושכל ,בחרה לה־
$TS1$להפנות$TS1$
$להפנות $DN2$לכל זה עורף .״זה היה כמו יריקה בפנים״,
פנות

איך דווקא

שהספר עובר

מה זה עשה להמ?
"זה ריענן אצלם
חילוני,
שארםנולד

ויחסים בלי

בשקיות

שחורות

ליד״.
מיד

את

הנקודה

הפנימית.

הדבר הכי

מתוך

הפרי

התהווה

הראשון

הסדרה ׳מקימי׳

השני:
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את העי־
$TS1$העיבוד$TS1$

למסך
יחד

$TS1$ירוןריין$TS1$
ירון־
יצרו בני הזוג

עם

והתסריטאית

של

פרפרזה

הבמאי

רם

תמר

על

נהרי

מרום .סוג

פרפרזה,

כמו

שירון מתארת אותהבבהלה
שחסוחלילה לא יקשרו
ואתבעלהיוכל עם בני דמותם על
פוליאקובומיקי) .עם זאת,
המסך
(יעל
הופעתו שליובל בתפקיד חסיד ברסלב

מרוב שאתה מתעסק בא־ך אתה שוכח את הלמה.
סיכם אחד מהם.
הספר נתן להם בעיטה בבטן .ואנינבהלתי כי לא
שמחזיר בתשובה את הגיבורים מבהירה ,שעם כל
"כשהתחלתי לחזור בתשובה ירדתילבונקר״,
חברתית של שום דבר .אני
ראיתי בעצמי מנהיגה
עליהם ,בני הזוג בהחלט מפלר־
$TS1$מפלרטטים$TS1$
שהסדרה
ההכחשה
חוזרת ירון אל התקופה ההיא .״הסתגרתילגמרי.
$DN2$מפלרטטים $DN2$עם הדמיוןלסיפורם האישי.
טטים
ברסלבית אצלנולהנהיג זו מילה גסה .אני כל
ניתקתי קשרים .גם הייתי בכזו דהרה שאף אחד
הזמן אומרת ,אני לא ראויה שתלכואחריי״.
את החלל',
בניגוד ליצירות כמו ׳למלא
מהחיים הקודמים שלי לא רצה קשר איתי ,חוץ מה־
$TS1$מהמשפחה$TS1$.
חשבתי שזה מה
$מהמשפחה $DN2$.זה היה הכרחי .בהתחלה
את מצטנעת .אני כן חושבת שרציתלהיות אור ו׳שטיסל' ,שחושפות אתהעולם החרדי ,הניסיון של
משפחה.
בדרך .פשוט כשזה קרהנבהלת.
שאני אכרית את הכל ואעשה הכל
שרצו משמיים
׳מקימי׳ שאפתני יותר מכיוון שהיא מנסה לתאר
עליי .האג׳נדה הרו־
״נכון .הרגשתי שזה גדול
$TS1$הרוחנית$TS1$טלוויזיונית תהליך פנימי ומורכב של חזרה בת־
$TS1$בתשובה$TS1$.
מחרש .אבל מי שהוא טיפוס של במה ,הוא טיפוס
$DN2$הרוחנית $DN2$שלי היא לא לשקר לאף אחד שלי יש משהו
חנית
מאפשר את זה ובמובן הזה ,זה
שובה.
של במה .ורבי נחמן
$DN2$בתשובה $DN2$.התוצאה לא פשוטה ,במובן הטוב שלהמילה:
שלו אין ,שראיתי איזה אור ששייךלי .התשובה לא
מהחברה החרדית .כשרבי נחמן צעק על הח־
$TS1$החסידים$TS1$
שונה
פוליאקוב ומוקי(בן דמותו שליובלריין) לא עושים
המפתחות.ונבהלתי מזה .בת־
$TS1$בתכנון$TS1$
תלויה ל־ על מחזיק
החסידים $DN2$שלו אל תהיו עצים יבשים ,תעשו פירות
סידים
חיים ,אלא נאבקים בעצמם ואחד בשני .ובמשפחה.
חשבתי שאני יוצאת
$DN2$בתכנון $DN2$שלי
כנון
ובעולם .אין האפי אנד .יש חיפוש .״אמרו
ובקריירה.
מהמטבחשלי ,עושה
הוא התכוון פירות במובן הרוחני שלהמילה.תפעלו
שבועיים יחס־ ציבור וחוזרתלמטבח .זה לא קרה .כי
לי כבר שזה לא עושה השקלחזור בתשובה״ ,צוחקת
בעולם .אחרת זה כמו רצה של עצמך".
לא לקחתי בחשבוןשליצירה יש כוח משלה ושהיא
הספר
הראשון של ירון היה
הציבור־
הפרי
מהסדרה
ירון .״כבר ארבע שנים יש לי כאבי בטן
פועלת על היוצר לא פחות מאשר על הקורא".
בצורה חצי אוטו־
$TS1$אוטוביוגרפית$TS1$
׳מקימי /שיצא ב־ 2007וגולל
הזאת .נתתי את הבייבי של־ בידיים טובות,ועדיין

$TS1$שקשור$TS1$
שק־
התעוררות בכל מה

החרדית.

החברה

חיובי?

״איך אתם מתים על הצצות לח־
$TS1$לחרדים$TS1$,

שתעלה

כדי

אדםנולד חרדי .הרבה פעמים

הסדרה הזו היא

למבט מציצני על
זה תהליך

הפרי

אותה

כמו

עשרות פעמים

באדיר.
האחרונות יש

שור
$DN2$שקשור$DN2$

אותם .זה גם אסור ,כי
$DN2$העיבוד$DN2$
בוד

תגובותמתלמידי חכמים וש־
$TS1$ושמעת$TS1$

פיק ברכיים

תוך כרי העבודה ,כי

בשנים

ריין
$DN2$ירוןריין$DN2$
מקובל ,ותיאורים
שם סיפור אהבה ,שזה דבר לא

נישואים .נורא

מישהו יגיד

לא

מבין שום

רבר

חשוך על ׳ראיתי אתהאור׳ .היא לא מטיפהלחזרה
גם מה שזה עשה לאנשים מס־
$TS1$מסביב$TS1$.
בתשובה .ממשלא .היא הפוכה .היאלוקחת את כל
אחד לא האמיןלי .אמרו ,טוב,
הדילמות ,הדברים הבלתי אפש־
$TS1$אפשריים$TS1$
אלינו .אז גחמה
את עושה מסע ועוד מעט את חוזרת
הקשיים ,הכיעור,
ריים
$DN2$אפשריים $DN2$להתגבראליהם .ואני חושבת שמה שבעיקר
גחמה ,עברו שנים ,יש לך שבעהילדים ואת עומדת
לא מצחיק! שם
במטבח עם פרצוף של מטבוחה
עובר בה זה שעלמה ובן הזוג הם חבריםלמסע.

חובה

שיש לי מה ללמד

מה

המסך.
את זה הוא

מהחייםשלו .היה לי

יובלריין ,מלבהמאפליה ,כפישתל־אביב
הגילוי שקיים פתח לצורת חיים אחרת.
שהייתי בו .מעניין
שם ,ועד
$DN2$מסביב $DN2$.כמה שנים אף
ביב.
אפשר להתווכח על הסטריאוטיפיםהחילוניים
מתוארת

זה נדיר.

קצת

חשוף מבחינתי.הקהילה?
שבאינטרנט וקשור לדת ,יש הרבה אנשים שמגי־
$TS1$שמגיעים$TS1$
שבאופן אישי ראיתי מה זה
עבודה .רק
שעושות
כמו מרב מיכאלי
$DN2$שמגיעים$DN2$לזה .לא צריךלהיות האקר כדי למצוא אתזה".
עים
לוקחת את כל הכוח הזה כדי לבנות לך
משפחה וזוגיות יציבה,
במו במפר ,גם בסדרה יש קטעיםשיכולים להתפ־
$TS1$להתפרש$TS1$
$DN2$להתפרש $DN2$כמיסיונריימ .את אמרת בעצמך שלא חוזרים
רש
התעסקת בלעלות על בריקדות״
עצמך בגיל  40בלי ילדים כי
את
בתשובה בדילהיות מאושרים ,אבל זהלאו דווקא
״אם

>»

שאחרי

קרסה.לגמרי״.

מהניסיון

נשים

משנה

השוט

רדים,
$DN2$לחרדים$DN2$,

הא?

יש

הרי

התעוררות

בשנים האחרונות של
יהודית .היה שולי
עם
שקדםל׳מקימי',
׳האושפיזין׳
ואז היהשולי עם ׳נקודהטובה׳.
יש את׳שטיסל׳ בעיניי סדרה
מהממת .למה ראיתי? כי זה רוסי
ודאגו לשלוח לי .או ׳למלא את
חברתי
החלל׳ של
רמה בורשטיין.
אנחנו מכירות עודמהזבל ,כשהתחלנו את
התהליך ,גרנו יחד .הסרט שלה מדהים ,אבל שונה
חילוני אחר.
לגמרימ׳מקימי׳ .הוא דוסילגמרי .אץ
כשגמרתי לראות אותו אמרתי לה ,חנוקלי ,רמה.
איפה
החילונים?״
״יש חברותא של החוזרים .יש את אביתר בנאי,
בעלי .הם
הרזאלים.ושולי הוא החבר הכי טוב של
בכלל נשואים באיזשהו אופן .הוא חסיד ברסלב
כולנו באיזה אופן קצת
אמיתי .שבור .מעור.דרור.
תרבות

רנד

מעוכים״.
למה מעוכים?

מכובד

האמונה?

״רב־ נחמן אומר ,מצווה גדולה להיות
תמיר .ואיכשהו את כל הריכאונים

בשמחה

והמיואשים

את

לא
״לא,
$DN2$עליתי $DN2$אלפי מדרגות רוחניות מבין הסירים במטבח,
תי
והלירות .גדלתי משם .ותמיר
ומתוךהטיטולים
יצאתי .עבדתי בכל מיני ארגונים .זה לא הפריע
לי .אני זוכרת שהוא ישב איזה יום ואני בדיוק
הייתי בניקיונות והוא אמרתהילים ,והוא הרים
את העיניים ואמר ,תעשי לי קפה .ישר כל הדם
הפמיניסטי שלי עלה לראש ,ואז פתאום באה לי
מחשבה .אמרתילו ,אני אעשה לך קפה ,אבל אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
בתהילים ,כן?״
$DN2$אנחנו $DN2$חצי־חצי
חנו
קינאת בו?

עםהילדים .קצת מפרנסת.עלי־
$TS1$עליתי$TS1$

אז אני

את

פמיניסטית?

׳׳מאוד״.
בדרכך.
״כן .זה פמיניזם

של

ימי משיח״.

מה זה אומר?
״זה אומר שאני

מאמינה בכוח

של

נשים .וזה

לא

אני,חז״ל מאמינים בכוח של
בזכות נשים צדיקותנגאלו
עולמי .מי
גאולה זה שינוי כלל

יביא את זה? נשים״.

הפירושים .כי

לא

נשים .הם אומרים:

ממצרים .מה זה אומר?

בי מה? כי
״גם .זה

הןילדו?
אחד

במצרים

ילדים .אמרו ,למה?
רצולהביא
סליחה ,איפה הפמיניזם פה?
״אני מאמינה בכוח של נשים ,בזה שישלהן הש־
$TS1$השפעה$TS1$
בעולם.נדלקתי
$DN2$השפעה $DN2$מאורגדולה על מה שקורה
פעה
ממונטריאול שהל־
$TS1$שהלכה$TS1$
ויז׳ניץ
על מינדיפולק ,חסידת
לפוליטיקה .אישהיכולהלעשותהכל .השאלה
כה
$DN2$שהלכה$DN2$
היא אם זה נכוןלה".
בארץ אוהב לשמור את נשות
הממסד החרדי
מונטריאול .באן
החיל שלו קטנטנות .אנחנו לא
זה לא יקרה.
המרה,
של
מונטריאול ,אני מחזיקה
״נכון.ובגלל שאנחנו לא
לכם ,תביאו
פולי־
$TS1$פוליטיות$TS1$
ממנה .זה לא מצער אותי .איןלי שאיפות לא
דעתי על האחר״
$DN2$פוליטיות $DN2$ולא הנהגתיות .זו סוגיה מאוד מורכבת ,היחס
טיות
של היהדותלנשים ,והיא לא מפלה אותןלרעה.
זה

שיעורים
בתשובה .הציעו לי בזמנו להעביר
מחזירה
״אני לא
לשבת אם בא
בעיניי זה יומרני ושקרי .תבואו
מחילוני לדתי

קרמבו לילדים.

עד כאן

העזות

מצח שלי לבוא ולהשליט

את

החוזרים .יש את
חברותא של
״יש
החבר הכי טוב של בעלי .הם בכלל
אמיתי .שבור .מעור .דרור.כולנו באיזה אופן קןצת מעוכים"
אביתר בנאי,

נשואים

הצר הנשי

הרזאלים .ושולי

באיזשהו אופן.

גברים

רנד
חסיד

הוא

הוא

ברסלב

נמצאבעלייהבעולם

חייםזבל״.

ב־ 80 70

השנים

האחרונות ,ואני בעד להילחם בממסד הגברי ,אבל
אני חושבת שזה נורא מסוכן לאישה כשהיא מקבלת
כוח ורוצהלפוצץ את
העולם".
למה זה בסדר כשגבר מקבל כוח ולאישה זה מסו־
$TS1$מסו״כי$TS1$
כן?

$DN2$מסו״כי $DN2$גבר יותרחלש .מה נתנולהם?
״כי
משכורות יותר גבוהות? זה מה שיש להם כדי לש־
$TS1$לשלוט$TS1$
$DN2$בנארם $DN2$ואומרת לו שם יש חושך ,כאן יש אור .יש אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
רם
עד כאן העזות מצח שלילבואולהשליט את דעתי
»> 811nyn p11M
$DN2$לשלוט$DN2$בעולםכביכול? זה שיש שוויון אומר שמותר
לוט
על האחר.ולא שאני לא חוטאת בזה מדי פעם ,אבל
$DN2$אנשים $DN2$שעושים את זה בכיף .לא רואים ממטר .אני
שים
לך גםלהיות אישה ,לא רק גבר .מותר לך ללדת
אני תמיד עושה תשובה על זה .זה מקום מפתה .וזו
לא .הציעו לי בזמנולהעביר שיעורים של המרה,
אצלו״.
מוצאת
להיניק שנה ,מותר לךלאכול
כל שנתיים ,מותר לך
גם פרנסה״.
מחילוני לדתי בעיניי זה יומרני ושקרי .זה נכון
.נ שלכמ.
אולי הוא
חבילת עוגיות .זה בעיניי יותר פמיניסטי
שחיים של מצוות הםנפלאים ,טובים,ממלאים.
״הואהציפרלקס של השם יתברךלדור הזה .והוא
באמת אתויובל ניתבתם מה שעברעליכם
מלהנהיג .נשים היום משועבדות לק־
$TS1$לקריירה$TS1$
יורע מהלעשות עם אנשים כמונו ,כי אף אחר לא
המקסימום שאנייכולהלהגיד זה שמי שיעבור את לפרנסה .מההגבול בין ביזנסלעבודת
ריירה
ולרזוןשלהם".
$DN2$לקריירה $DN2$שלהם
השם?
התהליך הזה יהיה יותר הוא״.
יודע מהלעשות איתנו.אצלי ,מה שקללאחרים לי
קי־
$TS1$קירוב$TS1$
״כסף זה לא דברמלוכלך .זה
שמטרתו היא
אמרת על הספר בזמנו
רק
קשה :לקום בבוקר .להרים את עצמי.להיות.
אגב פמיניזם ,מה את אומרת על
עדיין,
דבר קדוש .ובגלל שהוא כל
$DN2$קירוב $DN2$רחוקים .ואני אצטט :״המניע הכי חזק שלי
רוב
להיות .זה קשה״.
הקריירה של חברתך לשעבר
מרבמיכאלי?
כך קדוש ,הוא מסוכן .כול־
$TS1$כולנו$TS1$
הוא לעשות שלום בין ישראללאבינו שבשמיים,
$DN2$כולנו $DN2$מתאוויםאליו ,בגלל מה
נו
לעורר הרהור תשובה״.
״מעולה .אני מאוד מעריכה
אותה .צריך נשים כמו מרב מי־
$TS1$מיכאלי$TS1$
שיש בתוך הדבר .אני לא מת־
$TS1$מתביישת$TS1$
״הרהור תשובה זה לא תשובה .זה לתת לאדם
אנחנו יושבות במרכז׳התהוות׳ ,שפתחו היא וב־
$TS1$ובעלה$TS1$
כאלי
מתפרנסת
שאני
במה
ביישת
$DN2$מתביישת$DN2$
מחשבה להסתכל על חייו
בפריזמה
תובנה או
ה$DN2$ללימוד תורתברםלב .לופט יפה באזור מוס־
$TS1$מוסכים$TS1$
$DN2$מיכאלי $DN2$שעושות עבורה .אני בעד
עלה
משכורות שוות ושיהיה שוויון
ממנו .שמתי דלק באוטו ,לקחתי
אחרת .סה טו .לא תקבלו ממני החזרה בתשובה.
סכים$DN2$בתל־אביב :שולחןגדול ,ספות ,סטיקרים של
כים
רק
אישי
שבאופן
הזדמנויות,
בייביסיטר ובאתי ללמד .מה הג־
$TS1$הגבול?$TS1$
תבואו לשבת אם בא לכם ,תביאו קרמבולילדים.
״ברסלב
נגעת נסעת״ .תפאורה הולמתלשיעור
ראיתי מה זה שווה כשאת לוקחת
בול?
קבוע לנשים שירון מעבירה .בשנים האחרונות היא
$DN2$הגבול? $DN2$התורה בחינם ,הקירותעולים
את כל הכוח הזה כדילבנות לך זוגיות
כסף .המהות היא התורה ,אבל על מה
מתזזת ביןגידולהילדיםלבין
דבורהעמלנית
שמסביב משלמים :על החשמל ,המים ,הקי־
$TS1$הקירות$TS1$,
שתחזיק שנים ,בשביל לבנות לך משפ־
$TS1$משפחה$TS1$
יציבה
הרצאותלנשים ,נסיעותלאומן בהדרכתה ,כתי־
$TS1$כתיבה$TS1$
$DN2$הקירות $DN2$,הקפה .כי זו
ההגשמה העצמית שלך כמו
חה
אי־אפשר
באמת לא סחורה.
רות,
סטנד־אפ שלה בשם
בה
יבה$DN2$
$DN2$משפחה $DN2$ולא מפרפרת על
לעיתונים חרדיים ,ערב
ילדה בחנות
למכור תורה בכסף .אתה כןיכול לתת את הזמן
ממתקים ומוצאת את עצמךבגיל 40
׳הדרת גברים׳ ,והייתה גם העבודה על הסדרה.
והכישרון שלך.
נשארתטאלנט ,גם אם היא שמה
בליילדים כי הגשמת ומימשת והתעסקתבלעלות
בקיצור ,טאלנט
יותר שרירים?

מטפחת על
לדבר.

הנושא:

ונה $DN2$כמו
נה

ידיים

מלא

הראש.

לברור

הופך

העניין

מפטפטתבענייני חולץ

שהיא

בתשובה בכיסויי

ובדתיותלאומיות

הרצאה $DN2$זו או
רצאה

אחרת ונשבו

מישהי

בתנועות
החדר

בהומור עסיסי ,בבהירות.

כחוזרות

בהססנות,

יותר

כשירון

מתחילה

׳פרשתויצא׳ .היא מרצה על אמו־
$TS1$אמונה$TS1$

רחבות,

עוגה.

״אני יותר

ראש

שנקשרו

שנתקלו בירון בה־
$TS1$בהרצאה$TS1$

בקסמה.

מישהי

בלהיטות .אחרת תולה
כותבת

הביאה
בירון

עיניים מעריצות.
את

אומרת

שאין

בה,
ובה $DN2$,אבל בשיעור

ממקופ

חורות
בחורות$DN2$

את

זה

שרואות בך

״אני לא

מדברת על

הרצון

מרגישות תקועות בו .על הש־
$TS1$השחרור$TS1$

שאנחנו

שחרור $DN2$שבתפילה.
חרור

לך

בתשו־
$TS1$בתשובה$TS1$,
כוונה להחזיר

לצאת

מחזירה

קצת נשמע כמו הטפה לב־
$TS1$לבחורות$TS1$
סמכות.
בתשובה .אני לאלוקחת בנא־
$TS1$בנארם$TS1$

שנים

על

במות דתיות

מאשר

על

שמצחיק אותי שככל שהש־
$TS1$שהשנים$TS1$

עלבריקדות״.
עברת בין
עולמות.

חילוניות.
במות
אליו?
החילוניםמגרילים אותי עוד יותר:
נים
$DN2$שהשנים $DN2$עוברות,
״זה לא קשור למשהו
בהתחלה הייתי שדרנית ,אחרי זה כוכבת רדיו,
חילוני או דתי .אני מת־
$TS1$מתגעגעת$TS1$
אחרי זה כוכבת
בשש בערב ואף
$DN2$מתגעגעת $DN2$לזה שאני הולכת ברחוב
טלוויזיה ,אחרי זה אייקון תרבות
געגעת
אחד לא מחכה לי בשום מקום .אני מתגעגעת לזה
כל הזמן אני נהיית יותר מפורסמת ונערצת.
יאללה ,אם זה עושה לכםטוב״.
שאף אחר לאתלוי בי ,כי היום אני גנרטור ומסביבו
כולם .אין מצב שאף אחר לא מחכה לי בשום מקום.
ילד?
"הכי טוב בעסקים האלה זה למותצעיר .קורט
״כולנו מתגעגעים
לנעוריםשלנו.כולנו מתגע־
$TS1$מתגעגים$TS1$
גים
$DN2$מתגעגים$DN2$
לחבר׳ה ,ולא משנה אם הן הבנותמהאולפנה או
קוב־ין ,ג׳ים מוריסון .אלה שלא התבזובגיל 60
מתגעגעת למקום שאין
הסטלניםמתל־אביב .את
והגישו תוכנית בוקר ,כמו שקורה להרבה כוכ־
$TS1$כוכבים$TS1$
בים
לך כלום על הראש לא משכנתה ולאילדים ולא
$DN2$כוכבים $DN2$אדירים .תוכניות בוקר זה הגיהינום (מג־
($TS1$מגחכת)$TS1$.
עבודה .זו לא אמירה דתית ,זו אמירה אנושית .כו־
$TS1$כולנו$TS1$
החילונים מתתי צעירה ,ואז
($DN2$מגחכת) $DN2$.אז בשביל
חכת).
$DN2$כולנו $DN2$מתגעגעיםלימי החופש
נולדתי מחדש״.
העליזים .אבל הם לא
לנו
ומה

שניב שיובל למד
$DN2$מפרנסת $DN2$.זה לא
רנסת.

חרה

ואת

לד

הילדים ,מפ־
$TS1$מפרנסת$TS1$.
חיית עם
שאת לאיכולהללמוד?

יחזרו ,ואז

לא

חשבנו

יש

משהו

שהם
עליזים.

שאת

אין

מתגעגעת

מה
לעשות״.
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