
העורך לשעבר:
ד"ר ה. רוזנבלום ז"ל

יו"ר ההנהלה
הראשון:

יהודה מוזס ז"ל

העורך האחראי
הראשון:

נח מוזס ז"ל
העורך האחראי:
ארנון מוזס

עורך:
שילה דה־בר

דפוס גלעד
רח' מוזס 2,
תל אביב

Yedioth Ahronothיום ו', כ"ח בחשון, תשס"ח
9.11.2007 גליון מס' 24663

10.00 ש"ח
(כולל מע"מ)

8.70 ש"ח
(ללא מע"מ)

משנה לעורך:
רון ירון

הדלקת�נרותהדלקת�נרות

כניסת������צאת
השבת����השבת

צאת כניסת
השבת השבת
17:21  16:08 ירושלים 
17:23  16:23 תל-אביב 
17:21  16:13 חיפה 
17:24  16:26 באר-שבע 
17:24  16:29 אילת 

פרשתפרשת
תולדותתולדות

ידיעות אחרונות
09/11/07

”להחזיר את 
הילדים לכיתות“

את הקרקס הזה כבר צריך היה לסיים מזמן, 
כולל הסאלטות לאחור — מרהיבות ככל שיהיו 

— שהפגינו הצדדים לתפארת עם ישראל. 
מי  והשאלה  העניין,  את  הבנו  חודש  אחרי 
יכופף את מי לא רק מיותרת לנו, היא גם נמא־

סה. הגיע הזמן לומר די. המורים הוכיחו לכולנו 
להילחם  יודעים  הם  שגם  פראיירים,  לא  שהם 
על זכויותיהם. האוצר נשכב על הגדר במלחמה 
השבועות  על הקופה הציבורית. אבל במשך כל 
הפכו  ברחובות.  התרוצצו  שלנו  הילדים  האלה 
איפסנו  לימים,  הלילות  את  ללילות,  הימים  את 
נרכשו, מח־ עתה  שזה  הלימוד  ספרי  מחדש את 
כים שמבוגר אחראי ייכנס לתמונה ויחזיר אותם 

לסדר יום נורמלי.
נכון  או  היום.  לקרות  שצריך  מה  בדיוק  וזה 
או־קיי,  אז  אתמול.  כבר  לקרות  היה  צריך  יותר, 
ישפרו  שכר,  תוספות  יקבלו  העל־יסודיים  מורי 
ואין  לאומי,  אינטרס  זהו  העסקתם,  תנאי  את 
מוצא אחר. האוצר יצטרך לוותר ולהתפשר בע־
ניין. המורים יקבלו תוספת, אבל לא את כל מה 
שהם דורשים. האחריות לרדת מהעץ, להתפשר 

הצדדים.  שני  על  מוטלת  שפוי  להסדר  ולהגיע 
אולי,  הכואבת  הנכונּות,  את  גם  כוללת  והיא 
הכל  השאלה  על  לדלג  הכבוד,  על  קצת  לוותר 
כך  הכל  האמירה  על  ניצח”,  ”מי  ישראלית  כך 

קוסמת ”הראינו להם”.
אז אל תראו לנו, תמצאו פתרון, תגיעו להסדר, 
תחזירו את הילדים לכיתות, ותעשו טובה גדולה 

לנו ולכם ותסיימו את מופע האימים הזה. 

הילדה בת ה־12 שהתמוטטה
לאחר שתיית וודקה:

”אל תשתו 
אלכוהול, 
תראו מה 
קרה לי”

לפני שבועיים היא אושפזה במצב קשה 
לאחר משחק שתייה עם שני נערים בני 13, 
עכשיו היא מרצה לתלמידים בני גילה על 
הסכנות באלכוהול † איתן גליקמן, עמ׳ 5

אנחנו לא מפלצות
שני הילדים בני ה־13 שנחשדו באונס הילדה 

מדברים † ערן נבון, עמ׳ 5 ובמוסף לשבת

הבחינה של לשכת 
עוה“ד: חצי נכשלו

המתמחים: הלשכה הכשילה אותנו 
בכוונה † צביקה ברוט, עמ׳ 9

אריאלה רינגל הופמן

מבוי סתום במו”מ בין הצדדים † הבוקר: דיון בבית הדין לעבודה

עובדה שלא
סבר פלוצקר

בקדימונים הדרמטיים הבטיחה ”עובדה” לחשוף את כל האמת 
על פרשת אולמרט והפרטת בנק לאומי. אבל ההר לא הוליד 
(עמ‘ 2) עכבר, אפילו לא גרגר אבק.  

זליכה שוקל להתפטר
החשב הכללי באוצר עשוי להודיע על סיום 
תפקידו בימים הקרובים † מקורביו: 
ההחלטה טרם נפלה † צח שפיצן, עמ׳ 2

עודד קטש (משמאל) ומכבי ת“א ניצחו אמש את דיוויד בלאט ואפס פילזן. עמ׳ 15  

ניצחון ידידותי
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37 שנים אחרי העלייה מארגנטינה, 
אילנה דיין עדיין מרגישה שהיא 

הילדה הדחויה מבת ים
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52מי יציל את הגורילות?

22 שנה אחרי שנעצר באשמת ריגול למען ישראל, ג׳ונתן 
פולארד נמק בכלא האמריקאי עם רוצחים ופדופילים, ומאשים 

את פרס, ברק ואולמרט בהפקרתו. ”מבחינתם אני מת”

אמירה לם

16יניב חלילי, צפון קרוליינה
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"ערוץ 2 הוא לא מקום 
נפלא. להפך, זה מקום 
מאוד בעייתי". דיין

וב
 ט

ור
ימ

 ל
נג:

לי
טי

 ס
ל 

רא
ש

ה י
לכ

 מ
ר: 

פו
אי

כ"ח בחשון תשס"ח 9.11.2007|  7 ימים  |26

"אני חיה בתחושה שכל מה שיש 
לי יכול להתפוגג מחר ולעוף. אני 

מרגישה שהכל תלוי בשאלה עד כמה 
אצליח לאסוף את הדבר הזה שמסביבי 

- ולא משנה אם מדובר בזוגיות, 
משפחה או עבודה". אילנה דיין (43) 

חוזרת אל ילדותה כעולה חדשה 
מארגנטינה שעוררה לעג בבת ים; אל 

המוות של אחותה רחל; אל הניכור 
והזרות; ואל הרגע שבו החליטה להסיר 

עגילים, לוותר על שמלות וללבוש 
רק מכנסיים. ”את שואלת אם עברתי 
טיפול? התשובה היא לא. אין לי עניין 

לפרק דברים שלא כדאי לגעת בהם“

אילנה
אחרת

בתחקיר  דיין  אילנה  עסקה  האחרונים  השבועות  מהלך 
שנוגע לסיירת מטכ"ל, עניין סבוך שמעורב בו כאב רב. 
"עובדה"  של  הקרובה  בעונה  להשתלב  אמור  התחקיר 
שחזרה בשבוע שעבר למסך, והיא הירבתה להתלבט בו. 
תוך כדי סערת התחקיר שאלה את עצמה אם הנזק שעלול 
להיגרם לביטחון המדינה אינו גובר על התועלת שבחשיפה. לא כל 
עיתונאי שואל את עצמו שאלות מהסוג הזה, ודיין, 43, שהפגישה 
שלנו מצאה אותה בעיצומה של התלבטות, בהחלט מודעת לכך. "אני 
יודעת שזה נשמע ארכאי ולא מעודכן", אמרה, "אבל אני עוד תקועה 

במחשבות מהסוג הזה".
בשלב אחר של הראיון היא הראתה לי תמונה שצילמה בטלפון 
הסלולרי שלה לפני כמה שבועות בדרך המשלטים העולה לירוש־
לים. "זו פשוט חתיכת היסטוריה. פה, בנקודה הזו, היה מבצע מכבי, 
ופה לחמה הפלוגה הזאת של הפלמ"ח, וכשאת נמצאת שם את רואה 
מלמעלה, מהנקודה שבה צילמתי, על מה נלחמו. את מבי־

נה שנלחמו על הדרך לירושלים.
"ולמה אני מספרת לך את זה? כי כשעמדתי שם ירדו 

אמירה לם // צילומים: ורדי כהנא

<<<



לי דמעות והייתי קצת נבוכה מזה, אבל זה איזה 
מין חיבור שאני חושבת שאני יודעת מאיפה הוא 
בא. הוא בא דווקא מזה שלא נולדתי פה, ושכאילו 
אבסולוטית.  היא  בארץ  בחיים  שלי  הבחירה 
כאילו בחרתי לאהוב את המקום, להתחבר אליו, 
והבחירה הזו, שקורית כל יום מחדש, עושה אותי, 

באופן לגמרי קלישאי, בן־אדם מאוד ציוני".

הילדה עם העגילים
לחזור  בלי  דיין  אילנה  את  להבין  אי־אפשר 
אל הילדה בת השבע שעלתה עם ההורים מארג־
נטינה והייתה צריכה לכבוש את השפה העברית, 
עצמה  את  ולהמציא  הישראליות  את  להטמיע 
מחדש. זאת אולי הסיבה לכך שלמרות נטייתה 
לא להיסחף למחוזות סנטימנטליים מדי ולמרות 
על  תגיד  היא  מעט  שעוד  המלומדים  הדברים 
עניינים שברומו של עולם — לאורך כל הפגישה 
("המע־ שורש  במושב  בביתה  שנערכה  איתה, 

בר שלנו מגבעתיים להרי ירושלים בא גם הוא 
נסחפות  ושוב  שוב  אנחנו  האלה"),  מהמקומות 
לשכונת ילדותה ביד אליהו, לילדה ההיא שפי־
צחה את הקוד הגנטי הישראלי ובתוך כך נעשתה 

יותר ישראלית מישראלית.
"אני זוכרת שמעט אחרי שהגענו, בשנת 70׳", 
היא אומרת, "היה לנו שכן, אודי. הוא גר בבניין 
שבו גדלנו, ואני זוכרת שיום אחד הראיתי אותו 
לאח שלי, אריה. אודי היה לבוש כמו שדמיינתי 
ישראלי — ג׳ינס, חולצת פלנל משובצת, חולצת 
לאריה:  ואמרתי  פלדיום —  ונעלי  מתחת  טריקו 
׳אתה רואה, ככה אנחנו נתלבש׳. מהר מאוד הת־

חלתי להתלבש ככה, מה שהיה קצת טיפשי בגלל 
מאז  אבל  אחרת,  קצת  להתלבש  אמורה  שהייתי 
הפלנל  וחולצת  והג׳ינס  הטישירט  עם  נתקעתי 
הקוד  פרימיטיבי אחרי  חיפוש די  באמת  הזו. זה 

הישראלי".
גם בעלך, הראל אורבך, מ"פ בשריון שגדל 
הנכבשת  מהישראליות  חלק  הוא  בצהלה, 

הזאת?
"לא, זו הייתה סתם אהבה, אבל נכון שבדיע־

בד זה יפה להלביש על זה את זה".
גם לפגישה שלנו היא מתלבשת ככה: ג׳ינס, 
טישרט, נעלי התעמלות ואוזניים נטולות עגי־

לים. לעניין העגילים יש משמעות רבה בעיניה. 
"אחד הזיכרונות הראשונים שלי מהארץ זה רגע 
שבו אני מחליטה לתלוש מאוזניי את העגילים. 
הלכתי אז עם עגילי פנינה מיותרים בעליל, ואני 
זוכרת שעברנו ברחוב בבת ים, אח שלי ואני, והיו 
שם ילדות ששיחקו בגומי וצחקו על הילדה עם 
העגילים. הן חשבו שאני לא מבינה עברית בגלל 
שדיברתי עם אחי ספרדית. הגעתי הביתה והור־

דתי את העגילים ויותר לא שמתי עגילים בחיים. 
רק בתוכנית אני עונדת עגילים, אבל בתוכנית 

זה בן אדם אחר".
מה שילד עולה חדש שומע מקבוצת ילדים 

ברחוב, זה דבר שלא מרפה.
"לא מרפה. אני זוכרת שעוד הרבה שנים אחר 
ולה־ העלייה  גיל  את  לזייף  ניסיון  לי  היה  כך 
אגב,  זה,  שנים.  המון  לפני  הגענו  שבעצם  גיד 
לא באמת עזר לי, כי נשארתי אאוטסיידרית עד 
היום. אם תזמיני אותי לפרמיירה של הצגה בה־
בימה, ואני אראה שם את אגמון ואת גילה ואת 
כל האחרים, אני בחיים לא ארגיש חלק מזה. אני 
בדרך כלל גם אברח מהר מאוד, כי אני לא אבין 
מה אני עושה שם; לא בגלל שאני שונאת פר־
מיירות, כמו שכולם אוהבים להגיד — כי כולם 
אני  שבאמת  בגלל  אלא   — באים  אבל  שונאים 
אומרת לעצמי כשאני שם: רגע, הרי אף אחד לא 
אולי  שבינתיים  ולמרות  פה.  איתי  לדבר  רוצה 
אני  מהטלוויזיה,  ההיא  בתור  עליי  מסתכלים 

עדיין מרגישה ככה עד היום, נדבקת לקיר ואז 
בורחת".

ואת תולה את זה בעולה החדשה בת השבע 
שבך?

כשהגעתי  תחנה:  בכל  זה  את  ראיתי  "כן. 
בפעם  כשהגעתי  הספר,  לבית  הראשונה  בפעם 
והיה  צה"ל  לגלי  כשהגעתי  לתיכון,  הראשונה 
לי ברור שאף אחד לא בא מאזור חיוג 39, שזה 
יד אליהו, וכשהגעתי לאוניברסיטה וראיתי שזה 
מבצעים  סמלת  הייתה  וזאת  אוויר,  בחיל  טייס 
בחיל אוויר, וזאת דיילת באל על. ולמרות שבא־

תי ככתבת בגלי צה"ל, לא בתור איזו אידיוטית, 
עדיין הרגשתי מה שמלווה אותי תמיד, שמי אני 
לידם? תמיד הכבידה עליי השאלה הזו, מי יהיה 
ללמוד  בכלל  יסכים  ומי  לימוד  בקבוצת  איתי 

איתי. זה חוזר כל פעם מחדש".
וכל זה נעוץ בחבלי הקליטה הראשוניים?

מושלמת.  קליטה  של  מקרה  אנחנו  "דווקא 
שני ההורים שלי ידעו עברית. אמא שלי הייתה 
פה בקיבוץ יד מרדכי בשנות החמישים, עלתה 
חמש  פה  ושהתה  הצעיר  השומר  של  גרעין  עם 
שנים, ואבא שלי היה מורה לעברית בארגנטינה 
ואחר כך עסקן ציוני. הייתה לנו גם משפחה פה 

והיה לאן להגיע".
משפחת  עם  משותפים  שורשים  לכם  יש 

דיין.
"זה נכון, הסבים שלנו היו בני דודים, אבל לא 
הייתה לזה שום משמעות. לא הייתי שייכת להם, 

לא נולדתי בנהלל, גרנו ביד אליהו".
שגם זה, אני מניחה, סוג של חוויה מעצ־

בת.
"אני סוחבת משם רק דברים טובים. אני חו־
שבת שיד אליהו היא השכונה הפרולטרית האח־
רונה בתל אביב. נכון שלא הייתה רווחה כלכלית 
בבית, אבל היה בסדר. מצד אחד לא חסר שום 
דבר; מצד שני, לא הלכנו אף פעם למסעדה. עד 
שהייתי בכיתה י"ב לא הייתי במסעדה. גם חו־
פשות משפחתיות לא היו כי לא היה לנו אוטו. 
ואם כבר היינו יוצאים לחופשה, אז היינו נוסעים 
שלי.  דודה  של  מנשה  רמות  לקיבוץ  באוטובוס 

שם ביליתי כל קיץ.
"אגב, העובדה שלאבא שלי לא היה רישיון 
הייתה הסיבה שהגענו ליד אליהו. אחרי שאבא 
שלי ודוד שלי קנו שם דירות בשני בניינים צמו־
דים, הם באו ואמרו: ׳אתם לא מאמינים מה מצאנו 
— מקום שיש ממנו המון קווי אוטובוסים׳. הראל, 
אליהו  ביד  גדלה  הייתי  לא  שאם  אומר  בעלי, 
הייתי ממציאה את זה, כי כאילו אני צריכה את 

החוויה הפרולטרית הזאת בשביל הרזומה".
והוא צודק?

"לא, אבל מה שנשאר לי מיד אליהו זה הכבוד 
לאדם מן היישוב, זה שקם בבוקר, הולך לעבודה 
וחוזר הביתה בסוף החודש עם 7,000 שקל. הוא 
לא אדם עני, אבל הוא צריך לחשוב פעמיים לפני 
לע־ משתדל  הוא  לכיס.  היד  את  מכניס  שהוא 

שות את המיטב, והוא — זה משפט ששמעתי פעם 
מדויד גרוסמן — הוא החומר האפור של החברה. 

המילואים  ובנטל  המסים  בנטל  שנושא  זה  הוא 
משלם  הוא  השחיתות.  ובנטל  המלחמה  ובנטל 
את המחיר. ואני, אולי בגלל יד אליהו, מחוברת 
אליו. הוא זה שכל הזמן, בכל תוכנית, עומד לנגד 

עיניי.
"הרבה פעמים אני באה למערכת עם סיפור, 
ושואלים אותי: ׳טוב, אבל מה החידוש? מה הסי־

פור כאן?׳ ואני אומרת: ׳זה באמת לא חידוש, זה 
סתם סיפור של אנשים׳. אנחנו מחפשים תמיד 
את המחץ, את הסקופ, את החידוש, את הכות־

רת, אבל היד שלי נמשכת גם לחומרים האפורים 
האלה.

הכוח  על  סרט  על  עכשיו  עובדים  "אנחנו 
למ־ כשחזרתי  לוחמיו.  בין  היה  גרוסמן  שאורי 
ערכת שאלו אותי מה החידוש כאן. אמרתי: ׳אין 
נער  אורי,  על  ומספרת  באה  אני  אבל  חידוש, 
צעיר שהלך למלחמה ולא חזר, ואת הסיפור על 
החלום שאחותו חלמה בלילה שלפני יום הזיכרון, 
ועל מה שהוא אמר לחבר שלו בפעם האחרונה 
שלו הסיע  לשתות בירה, ואיך אבא  שהם יצאו 
אותו לנקודת האיסוף ביום שהוא נכנס ללבנון, 
ואבא שלו שאל אותו: ׳אתה רוצה להיכנס?׳ והוא 
ענה: ׳לא, אני מפחד׳. אז עוד פעם, זה לא סקופ, 
לא תחקיר, לא שחיתות, אבל אלה הדברים שהכי 

נוגעים בי".
לא ככה את נתפסת.

"הפרסונה הטלוויזיונית, לא רק שלי, היא דבר 
חד־ממדי: רפי גינת תמיד יהיה הרועם, ורפי רשף 
האמפתי והמדובב, ומיקי המזילה דמעה, ויונית 
הקרה. את כולם אנחנו מקטלגים וגומרים עניין. 
אני אומרת שאחד הדברים שאני נורא רוצה זה 
שאנשים יראו את הלבטים, שיבינו שלפני החד־
משמעיות הזאת יש המון התחבטויות, כי בסוף 
יש מישהו שעלול להיפגע, וזה לא עובר לידי. 
אחד הדברים שלמדתי עם השנים זה שאין כמעט 
לשבת  בלי  כתבה  ואשדר  אלך  אני  שבו  מקרה 

מול מי שעלול להיפגע ממנה ולדבר איתו".
השנים מרככות?

"מאוד. לומדים שאפשר להגיד אותו דבר, רק 
קצת יותר חלש, ולא יקרה כלום. הייתה לי היום 
אשכח  לא  ואני  ליפקין־שחק,  אמנון  עם  שיחה 
בדיזנגוף  הפיגוע  אחרי  איתו  שעשיתי  ראיון 
סנטר, ושאלתי אותו אם לא נחוץ לנו כרגע רמ־
טכ"ל של דם ואש ותמרות עשן. זו הייתה שאלה 
החוצ־ הילדה  של  חצופה,  מטומטמת,  מיותרת, 
שכבר  מקווה  ושאני  בגלי צה"ל,  שהייתי  פנית 
התבגרתי ממנה. אני מרגישה היום שכשעושים 
ראיון לא חייבים להרביץ, וכשעושים כתבה לא 
חייבים  לא  כתבה  וכשמסיימים  לחבוט,  חייבים 

פאנץ׳ מהדהד.
"לפני שנה וחצי בערך עשינו כתבה על ילדה 
על  ונפטרה  באסותא  פזילה  לניתוח  שנכנסה 
השולחן כי המרדימה נרדמה. פעם הייתי הולכת 
על כתבה מאוד ברורה: המרדימה נרדמה והילדה 
נפטרה. הפעם היה לי יותר חשוב לבדוק מכמה 
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"נשים יפות זה משהו 
שמדבר אליי. ראיתי 

השבוע את מילי אביטל 
ב׳נודל׳ ולא הפסקתי 

להתפעם. לי אין סיכוי 
בנקודה הזו, אז ויתרתי. 
אני נוטה לחשוב שאני 

כבר לא איראה כמו יעל 
בר־זוהר, אז ניחא"

"לפני כמה זמן הוזמנתי 
לבריתה במוזיאון ארץ 
ישראל וראיתי את כל 

השמנה והסלתה, וכולם 
היו נורא עשירים ונורא 
מטופחים ומדיפי בושם 

יקר ונוצצים. זה עורר בי 
גועל. ברחתי משם כל 

עוד נפשי בי"

אחרת
(המשך מעמוד קודם)

"לא הייתה 
רווחה כלכלית“.
דיין , תמונת ילדות

<<< ”לא ישכחו אותך". 
לרעם הבעל הראל
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זוויות. עם השנים מבינים שהמציאות מורכבת. 
איכשהו עם השנים אני גם יותר חשופה לכאב. 
היום ישבתי עם הורים של לוחם מסיירת מטכ"ל. 
ראיתי  ופתאום  עליו  זיכרון  סרט  לי  הראו  הם 
שאני והאם מתחילות להזיל דמעות. זה קורה לי 

הרבה בשנים האחרונות".
את חושבת שהדיאלוג שלך עם המוות מו־
רכב במיוחד בגלל האובדן שחווית, כשאחותך 

רחל נפטרה?
"אני לא יודעת להגיד. מגיל שבע אני כבר 
הולכת עם המוות שלה. זה קרה שנה אחרי שע־

לינו לארץ. היינו שתינו בקיבוץ, בחופשה. אני 
הייתי בחדר של דודה שלי, והיא הלכה לבקר את 
הבת דודה שלי במגורים של בני הנעורים, ובדרך 
זה קרה. בדיעבד התברר לנו שהייתה לה מחלה 
להסתיידות  שגורמת  בכלל,  עליה  ידענו  שלא 
אני  העורקים.  באבי  לה  פגע  וזה  הדם  כלי  של 
זוכרת שלקחו אותה לרמב"ם וזהו, היא נפטרה 
בדרך, ומאז באמת נפער בור. זה משהו שרואים 
רק ממרחק השנים, הבור הזה. זה לא ריסק אותנו 
לחתיכות — אני יכולה להניח שההורים שלי נל־

חמו בציפורניים כדי להישאר בחיים — אבל מה 
שראיתי מקרוב זה התמודדות.

"אבא שלי כבר עבר אובדן: אשתו הראשונה 
בחיים.  נאחזו  שלי  ההורים  בארגנטינה.  נפטרה 
ממרחק השנים אני רואה את ההתעקשות שלהם 
לא לתת לאסון להטביע אותם, אבל האסון נמצא 
כל הזמן. אני זוכרת שבלילה של אסון המסוקים 
ונסעתי חזרה הביתה; דיברתי  מהאולפן  יצאתי 
עם אבא שלי מהדרך, והוא אמר לי — והוא כמעט 
לא מדבר על הנושאים האלה — ׳אנחנו יודעים 
מה מחכה להם, לכל ההורים האלה׳. וכל הזמן יש 
את המחשבה הזו שהיום היא הייתה יכולה להיות 
בת 50, היום היא הייתה יכולה להיות אמא. בכל 

צומת חשוב בחיים זה נמצא.
"כילדות גרנו שתינו באותו חדר, ואחרי מותה 
התעקשתי לחלום עליה. זה ליווה אותי המון זמן. 
במהלך העבודה אני נפגשת הרבה בשכול, ואני 
מו־ ואני  הזמן,  לממד  תשובה  מחפשת  תמיד 

מדברות  רובן  אבל  שונות,  הן  שהתשובות  צאת 
על אותו דבר — על זה שמצד אחד אתה מפסיק 
להרגיש דברים, אבל מצד שני אתה לא מפסיק 

להתגעגע".
עד כמה את עצמך נוגעת בזה?

לא  אז  טיפול,  עברתי  אם  שואלת  את  "אם 
לי  אין  לזה;  אנטי  איזה  לי  יש  טיפול.  עברתי 
עניין בנבירה כזאת. יש לי תמיד תחושה שעלול 
להיגרם יותר נזק מתועלת; שבדרך נפרק דברים 
שלא כדאי לגעת בהם. אני חושבת שיש לי את 
המנגנונים האלה שמרימים אותי מהמיטה בבוקר 
האנ־ את  לנו  ונותנים  לעבודה,  אותי  ולוקחים 

רגיות ואת הכוח לשאת את משא החיים. אנחנו 
נורא צריכים אותם, לכן צריך להיזהר לא לפרק 

אותם בשביל גחמה של בירורים עם עצמנו".
ובכל זאת, איפה את עושה לעצמך בירו־

רים?
"יש לי שתי חברות טובות, אחת מהן חברת 
ביחד  כשלמדנו  הכרתי  השנייה  ואת  ילדות 
יש  מורכבות.  שיחות  לי  יש  ואיתה  משפטים, 
שמתחילות  האלה,  לשיחות  שמות  אפילו  לנו 
בדרך כלל ב־11 וחצי בלילה ונמשכות לשעות 
פי־ קרן  של  מנהלת  דין,  עורכת  היא  הקטנות. 

לנטרופית מסוימת, והראל הרבה פעמים אומר 
מה  מבין  הוא  שלנו  לשיחות  מקשיב  שכשהוא 
באמת עבר עליי במשך היום. יש משהו בשיחה 
המתמשכת הזאת, שנמשכת כבר 20 שנה, שמא־
פשר לנו כאילו לעבד את מה שקורה איתנו, לה־
חליט מה צריך להניח לצד הדרך ובמה להתמקד. 
אנחנו כמו הד אחת של השנייה, ואנחנו צריכות 
אחת את השנייה כדי לעשות לפעמים קצת סדר 

בתסבוכת".

את מרגישה שהקיום שלך מסובך?
"כן, כי יש לי את תחושת הוודאות הזאת שכל 
מה שיש לי, מחר יכול להתפוגג ולעוף באוויר. 
אני מרגישה שהכל תלוי בשאלה עד כמה אצליח 
לאסוף את הדבר הזה שמסביבי ולארגן אותו כך 
שלא יתפרק, וזה לא משנה אם לדבר הזה קוראים 
בטל־ תוכנית  או  עבודה  או  משפחה  או  זוגיות 
וויזיה. אני גם תמיד מרגישה שאני הולכת על 
רצפת זכוכית ונתקעת בתקרת זכוכית. זה באמת 
קיום מסובך. אני כל הזמן בחרדה. עכשיו, למשל, 
מבוהלת.  באמת  החדשה.  מהעונה  מבוהלת  אני 
ובכל פעם אהיה מבוהלת מהתוכנית הבאה. ככה 

אני, חיה מבהלה לבהלה".

לתפוס את הפרידמנים
”עובדה“  של  החדשה  העונה  פתיחת  ערב 
הייתה דיין מבוהלת במיוחד. בארבע לפנות בוקר 
הייתה  בחצות  ערה.  אותה  לתפוס  היה  אפשר 
עדיין עסוקה בשיחות אינטנסיביות עם העורך 
החדש של התוכנית, אבי זילברברג, ועם הבמאי 
מתלבטת,  לצוות,  מחוברת  היא  טוקטלי.  גלעד 
שואלת, מגביהה נושא, מנפצת אותו. השנה עו־

סקת "עובדה", בין השאר, בחקירות של אולמרט, 
בצה"ל ובבית המשפט העליון. התוכניות, עושה 
הנו־ "בחירת  בקלות.  אצלה  נולדות  לא  רושם, 

שאים היא הבעת העמדה שלי", היא אומרת.
בתוכניות עצמן את נמנעת מלהביע עמ־

דות פוליטיות חד־משמעיות.
בנושאים  נייטרליות  על  לשמור  לי  "חשוב 
שלי  באמינות  יפגום  נייטרליות  היעדר  שבהם 
כעיתונאית. כלומר, אם אני אהיה מזוהה עם צד 
מסוים ברמה הפוליטית, אני אאבד את האוטורי־
טה שלי כלפי הצד השני, ואת זה אני לא רוצה 
לעשות. אפשר בקלות לקרוא לזה פחדנות. לפ־
עמים אני בודקת את עצמי, אם מקומות שבהם 
אני כן מרשה לעצמי להביע דעה - האם אני לא 
עושה את זה דווקא שם בגלל שזה לא חוכמה, 
בגלל שאלה מקומות רכים. זה לא השטחים, לא 
הסיפוח, לא ההתנחלויות, לא הכיבוש, לא ההת־

נתקות; אלה מקומות שבהם נורא בטוח להביע 
עמדה. ואני לא בטוחה שאני מוציאה את עצמי 

זכאית".
הרצון לעמוד בנקודת הקונצנזוס נובע אולי 
ואמא  בליברלים  היה  שלך  שאבא  מהעובדה 
שלך בשומר הצעיר? זה ייצב אותך על נקודת 

האמצע?
"אני חושבת שזה נובע יותר מהעובדה שאין 

ברנע,  לנחום  שיש  הדחף  ואת  הכישרון  את  לי 
למשל, להביע דעה. אני לא בעלת טור. אבל זה 
עניין  לכל  אותי  חשף  מרדכי  שלי  שאבא  נכון 
הוויכוחים  בגלל  דווקא  לאו  הפוליטי;  הוויכוח 
עם אמא שלי, אלא יותר בגלל הדיונים שהיו לו 
עם המשפחה הרחבה יותר. במשפחה שלנו יש כל 
מיני דעות פוליטיות, קיצוניות ימינה וקיצוניות 
שמאלה, ואבא שלי, גם כשיש ויכוח לוהט שמיד 
מתלהטים,  והיצרים  גבוהות  לאוקטבות  מגיע 
יש  בדיחה.  איזו  עם  אותו  לשטוף  מסוגל  תמיד 
לו מין השקפת עולם שאומרת שהכל באמת די־
בורים ושום דבר מזה לא רציני, וזה לא כל כך 
משנה מה נגיד וזה גם לא משנה מי ינצח בוויכוח, 

כי העולם חזק מאיתנו והחיים חזקים".
איך השפיע הבית על החלטתך להיות עי־

תונאית?
"בעיקר בזה שכל החיים אבא שלי הביא הבי־
תה כמה עיתונים כל יום. הוא היה קונה את העי־
תונים בקיוסק באבן גבירול, וביום רביעי מוסיף 
גם את ׳העולם הזה׳. זה היה חשוב לו. הוא איש 
הקיימת.  ובקרן  בליברלים  פעיל  מעורב,  מאוד 
אני התחלתי לקרוא עיתונים בגיל עשר, וזה גם 
בזכות הבן דוד שלי שנהיה לאחרונה יו"ר מוע־
צת יש"ע — דני דיין. האבות שלנו אחים, עלינו 
באותו מטוס, גדלנו יחד. מאז שהיינו ילדים היו 
הרגשתי  ואני  פוליטיים,  ויכוחים  הזמן  כל  לנו 
חייבת  הייתי  קונטרה;  לו  להביא  חייבת  שאני 
לנצח אותו בוויכוח, אז התחלתי לבלוע עיתונים 

כדי להתחמש מולו. מפה התחיל הכל.
זוכרת  אני  קרובים.  נורא  אנחנו  היום  "עד 
שכשמינו אותי לכתבת מפלגות בגלי צה"ל, היה 
לי צורך בניידות — פתאום יש מסיבת עיתונאים 
היה  לא  ולי  שם —  קואליציוני  ומתן  משא  פה, 
אוטו. עשיתי רישיון, ודני, שהיה קצין בקבע, נתן 
לי ליום ההולדת ה־20 צ׳ק של מיליון לירות. זה 
היה בערך שליש ממה שהייתי צריכה כדי לקנות 
אוטו משומש, אז קניתי את הפיאט 127 הראשונה 
שלי ועם זה התחלתי לרוץ, כך שמכמה בחינות 

אני חייבת לדני את זה שאני עיתונאית".
סביר להניח שהוויכוחים בינה לבין דני דיין 
נשארו לוהטים עד היום, בעיקר בכל מה שקשור 
בבית המשפט העליון: זהו אחד הנושאים היחידים 
שאילנה דיין נוקטת לגביהם עמדה חד־משמעית. 
"זו פעם ראשונה שאני מרגישה צורך להגיד", היא 
מודה, "אולי כי הנושא הזה הוא חלק ממחזור הדם 
מדליק  היום  המשפט  למערכת  שנוגע  מה  שלי. 
אותי כי יש רצף של עיוותים שמגיע מרחוב סאלח 
א־דין, מלשכת שר המשפטים, והמכנה המשותף 
לכל העיוותים הללו הוא שתפקידם להשאיר סי־
מנים כחולים על גופה של דורית בייניש. אני לא 
מוצאת מכנה משותף אחר. ומה שעוד יותר מטריד 
מבין שהד־ שהציבור  בטוחה  אותי זה, שאני לא 

בר שעומד בסכנה עכשיו הוא הדבר‘ שלאורך 60 
שנה מפריד בינינו לבין קיום חשוך ובולשביקי, 

ולדבר הזה קוראים בית המשפט העליון".

אז ישכחו אותי, לא נורא
דיין למדה משפטים באוניברסיטת תל אביב 
והיא מרצה שם בנושא חופש הביטוי. את הדוק־

טורט שלה עשתה בייל בארצות הברית. מאז היא 
חצויה בין הקריירה העיתונאית לעולם המשפט.

שאני  בטוחה  שהייתי  מסוימים  שלבים  "היו 
הולכת למשפטים, ושלבים אחרים שהייתי בטוחה 
שאני בתקשורת. אחרי שחזרתי מייל עם הדוק־
טורט, התחלתי לעשות את ׳עובדה׳, ומאז אני שם. 
זה לא עניין של החלטות: זה דברים שקורים; כמו 
שהנסיעה לייל קרתה למרות שכבר הייתי בתוך 
העשייה התקשורתית. הגשתי אז את ׳ערב חדש׳, 
ישכחו  אז  ׳טוב,  להראל:  שאמרתי  זוכרת  ואני 
ישכחו׳.  לא  ׳ממש  אמר:  הראל  נורא׳.  לא  אותי, 

אני כאילו נסעתי במין השלמה כזו: אז ישכחו.
"נסענו לשם שלושה חודשים אחרי שהתחתנו. 
פרופ׳ מני מאוטנר, שלימד אותי דיני חוזים, הוא 
זה שדחף אותי לזה. הוא אמר שזאת חוויה שאין 
שני  רק  שיש  חושבת  אני  צדק.  והוא  לה,  דומה 
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”היה לנו שכן שהיה לבוש 
כמו שדמיינתי ישראלי: 

ג׳ינס, חולצת פלנל, 
חולצת טריקו מתחת 

ונעלי פלדיום. אמרתי 
לאחי: ׳אתה רואה, ככה 

אנחנו נתלבש׳. מאז 
נתקעתי עם הטישירט 

והג׳ינס וחולצת הפלנל“

”אם תזמיני אותי 
לפרמיירה בהבימה, ואני 

אראה את אגמון ואת 
גילה ואת כל האחרים, 
אני בחיים לא ארגיש 

חלק מזה. אני בדרך כלל 
גם אברח. כשאני שם אני 

אומרת לעצמי: אף אחד 
לא רוצה לדבר איתי פה“

"כל הזמן מותשת". 
עם הבן גונן

"מפה התחיל הכל". דני דיין
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מקומות שנכנסו לי ככה לנשמה במהלך חיי — ייל 
וגלי צה"ל. אלה שני מקומות שממש הפכו לחלק 

ממני, שהחוויה שלי בהם הייתה טוטאלית".
משמעו־ כך  כל  לחוויה  ייל  את  עשה  מה 

תית?
"זה היה כמו ללכת על עננים שלוש שנים. 
את נכנסת למקום, שברור לך שכל מה שרוצים 
להיות יותר חכמה — להע־ לאפשר לך  שם זה 
מיק יותר, לכתוב יותר, לחקור יותר. אני זוכרת 
שהלכתי בפעם בראשונה להחליף ספר בספרייה, 
והגעתי לדלפק עם כמה ספרים, והייתי בטוחה 
שאני צריכה לבחור רק אחד, כי באוניברסיטה 
אצלנו היה צריך לבחור רק אחד ולהחזיר אותו 
עד השעה עשר. אמרתי לספרנית: ׳אני עוד לא 
יודעת איזה ספר אני בוחרת׳. היא אמרה: ׳קחי 
׳ומתי אני צריכה להח־ כולם׳. אמרתי לה:  את 

זיר?׳ והיא אמרה: ׳מתי שתחזירי׳. שאלתי אותה: 
׳ועד מתי פתוח כאן?׳ היא אומרת לי: ׳24 שעות׳. 
הייתי בשוק. בסוף היא ראתה שאני מבולבלת, 
אז היא אמרה לי: ׳אנחנו כאן בשבילך׳. זו ממש 

הייתה התחושה".
הביטוי.  חופש  בנושא  עשתה  הדוקטורט  את 
בתזה שלה ניסתה להוכיח שהעובדה שגופי הת־

קשורת נתונים בידיים פרטיות, שהן תאוות רווח 
היא  הציבורי.  השיח  את  משחיתה  לא  ורייטינג, 
המסחרי,   2 בערוץ  שנה   14 כבר  עובדת  עצמה 
שאין לפקפק בתאוות הרווח והרייטינג של בע־
ליו או בהשפעתו על רדידות השיח הציבורי; אבל 
דיין מתעקשת שהתזה שלה מהאוניברסיטה עדיין 
תקפה. "מהזווית הזו יש דווקא משהו מאוד מפתיע 

בבריאות של האתוס בערוץ 2", היא טוענת.
להזכיר לך את פרשת ישראייר ואת הלחץ 
שהפעילו עליכם טייקונים כלכליים לדחות את 

שידור הכתבה?
"ישראייר היא דוגמה לא מייצגת, כי אחרי 
הכל לא קרה לנו דבר כזה ב׳עובדה׳, לא עד אז 
ולא מאז. מקרה ישראייר היה יוצא דופן, ואני לא 
הסתרתי את מורת הרוח שלנו מהעובדה שהדי־
השידור  את  לדחות  החליט  קשת  של  רקטוריון 
בשבועיים. אבל תראי מה קרה: שידור הכתבה 
השבועיים  שבמהלך  ולמרות  בשבועיים,  נדחה 
האלה מערך האינטרסים לא השתנה, ונוחי דנ־
קנר עדיין העדיף שהכתבה לא תשודר, הכתבה 

שודרה ולא שונה בה פסיק.
שטוב שקרה מה  חושבת  "במבט לאחור אני 
שקרה בפרשת ישראייר, כי זה המחיש את יכולת 
העמידה העיתונאית שלנו. זה גם הרים איזושהי 
תוכן  בין  ברורה,  מאוד־מאוד  היא  שמאז  חומה, 
הטלוויזיה  בתחנת  תוכן  שאיננו  מה  כל  לבין 
הזאת שקוראים לה קשת, לפחות בכל מה שנוגע 
לא  ומאז  אז  שעד  להגיד  יכולה  אני  ל׳עובדה׳. 
התעניין איש במה שאני משדרת, מתי אני מש־

דרת ואיך אני משדרת".
אל תגידי שאין עליכם לחצים.

פלדים  שהעוזי  זמן  כל  אבל  יש,  "לחצים 
והאבי נירים והצנגנים מבינים שהתפקיד שלהם 
זה לשמוע ולשתוק, הכל בסדר. אני זוכרת שכ־

בחאלד  ההתנקשות  על  הכתבה  את  ששידרנו 
משעל — והמון אינטרסים התנגשו שם — עוזי 
פלד עמד בקונטרול ושתק, ואני אמרתי לו: ׳זה 
התפקיד שלך, לעמוד בקונטרול ולשתוק׳. אני 
יודעת שגם אבי ניר נחשף ללחצים גדולים, אבל 
בפניי הוא שתק. כל זמן שזה ככה, זה בסדר גמור. 
נפלא.  מקום  הוא   2 שערוץ  אומר  לא  זה  אבל 

להפך, זה מקום מאוד בעייתי".
מאיזו בחינה?

הגדר־ מעצם  מסחרי,  שערוץ  היא  "הבעיה 
לחזר  באהבתם,  לזכות  צופים,  לרתק  צריך  תו, 
אחריהם, וזה מייצר הייררכיה בעייתית מבחינת 
השיח הציבורי. שיח ציבורי של מדינה דמוקרטית 
מחייב שהנושאים החשובים יעלו על סדר היום 

האלה  המושגים  אבל  ועמוק.  נוקב  דיון  ויקבלו 
זרים לחלוטין לערוץ מסחרי, כי ׳נוקב׳ זה מרגיז 
מדי ו׳עמוק׳ זה משעמם מדי. ׳עובדה׳, שמבקשת 
להצליח  גם  טיים,  בפריים  משודרת  להיות  גם 
עי־ לדבר  וגם  מסחרית  טלוויזיה  של  במונחים 

תונות גבוהה וחשובה, הופכת להיות, בהגדרה, 
קטטה אחת מתמשכת. אנחנו במקום הלא נכון; 

אנחנו כאילו היריון מחוץ לרחם".
וזה מחייב פשרות?

ומהבחינה  הזמן,  כל  קיימות  הפשרות  "כן. 
הזו הקיום שלי ב׳עובדה׳ הוא מיוסר. למשל, אני 
לעשות  החלטנו  ז׳נבה  הסכמי  שכשהיו  זוכרת 
על זה תוכנית. זה היה נושא בלתי סקסי בעליל 
וידענו שאין פה טלוויזיה ממגנטת, אבל חשב־
נו שזאת הזדמנות להראות איך זה עובד באמת, 
איך מתמקחים על הבודקה שליד הקישלה בעיר 
העתיקה. הלכנו על זה קוממיות אלי התרסקות 

ברייטינג, ואכן התרסקנו.
"שבוע אחרי הקרנו סרט חזק של דורון צברי 
על פסיכולוגית מחיפה, רננה סושרד, שנרצחה; 
סרט עם הרבה מתח והרבה דרמה שהביא רייטינג 
הקברניטים  אחד  אליי  התקשר  למחרת  גבוה. 
מהתחנה ואמר לי: ׳זה היה סרט חזק שגם הביא 
רייטינג טוב׳. אמרתי לו שקיוויתי לקבל ממנו 
ז׳נבה;  על  התוכנית  אחרי  קודם,  שבוע  טלפון 
יודע  מי  לא  ׳הרייטינג  לי:  יגיד  שהוא  קיוויתי 
מה, אבל לא תמיד צריך ללכת על הפופולרי׳. 
הודיתי לו על הטלפון הזה, אבל לא ממש הייתי 
מאושרת ממנו. אין מה לעשות: ברור לנו שאם 
הנושא הוא יותר מדמם ויותר צהוב ויותר נוגע 
ביצרים שהציבור אוהב להציץ בהם, אז שיעור 

הצפייה יותר גבוה".
הכתבה הראשונה שלך ב"עובדה" שודרה 
ב־4 בנובמבר 1993. זה היה ראיון עם יצחק 
רבין, שנתיים בדיוק לפני הירצחו. מה קרה כאן 

על רצף השנים הזה?
"פה אני מסכימה עם אבא שלי: לא קרה כלום. 
באמת לא קרה כלום. לפעמים כשאני אומרת לו: 
לי:  אומר  הוא  מטורפת׳,  מציאות  איזו  ׳תראה 
׳את לא מבינה שאף פעם לא הפסיקו למות פה 
פה  חיו  ותמיד  יהודים,  פה  מתו  תמיד  יהודים? 
יהודים, ותמיד גנבו פה יהודים׳. והוא צודק. נכון 
שיש היום כיסים עמוקים של שחיתות, ולעולם 
אני אעדיף את מי שחושף את השחיתות על פני 
מי שחשוד בה, אבל אני לא אגיד ׳מדינה מוש־

חתת׳ אף פעם.
"אני אגיד לך איפה יש לי עצב אמיתי. לפני 
כמה זמן הוזמנתי לבריתה אצל חברה שלי שאבא 
את  ומצאתי  ומחובר,  חשוב  די  איש  הוא  שלה 
עצמי במוזיאון ארץ ישראל ופתאום ראיתי את 
עשירים  נורא  היו  וכולם  והסלתה,  השמנה  כל 
ונורא מטופחים ומדיפי בושם יקר ונוצצים, ממש 
כאילו יצאו מתוך אמבטיה של חלב. זה עורר בי 
גועל שהם כל הזמן אחד בתוך השני וכל הזמן 
מעשירים זה את זה ומעצימים זה את זה. זה מעגל 

סגור. ברחתי משם כל עוד נפשי בי".
אוכלת  לא  בעיקרון  את  הזה  מהמקום  אז 

סושי?
"נכון. כי זה נתפס בעיניי יומרני".

שעת הטרנספורמציה
לא  אך  מרווח  מטופח,  בשורש  שלה  הבית 
סדר  לצלצל.  פוסקים  לא  הטלפונים  נובורישי. 
היום שלה לחוץ: מלבד העבודה על "עובדה" היא 
מלמדת בפקולטה למשפטים בתל אביב ומגישה 
בימי חמישי את תוכנית הבוקר של גלי צה"ל, 
 ,15 יעל,   — הילדים  שלושת  את  שיש  וכמובן 

זוהר, 11 וחצי, וגונן, 8.
מקדשת שום  מותשת ואני לא  הזמן  "אני כל 
דבר בסדר היום המשפחתי והאישי", היא אומרת. 
"השלמתי עם זה שכשאתה עושה משהו כל כך טו־

טאלי, ואתה לא יכול להרשות לעצמך את מרחב 
הפאדיחה, אתה לא מתחיל לקדש שטויות. אתה 
לא אומר: אני בחדר כושר עד תשע. אתה בחדר 

כושר עד שמתחיל הבלגן, ואז אתה כבר לא".
איפה בכל זאת את נחה?

שלפני  השעה  זו  שלי  והמנוחה  הכיף  "שעת 
השידור, כשאני עם מלכה המאפרת ועם לימור 
המלבישה. האיפור לוקח כמעט שעה, אז אנחנו 
שותות קפה ויש זמן לדבר ולקשקש ולרכל. זו 
המקצועי,  בהקשר  בשבוע  מקסימה  הכי  השעה 
ובה אני עוברת כל פעם מחדש את תהליך הט־

רנספורמציה".
טרנספורמציה במובן הזה שאת מתלבשת, 

מתאפרת ועונדת עגילים?
"כן".

את  מורידה  מיד  את  התוכנית  אחרי 
האיפור?

"אם קורה שאני צריכה לנסוע משם לחתונה, 
אז אני לא אוריד את האיפור".

או  שחורה  קטנה  שמלה  תלבשי  ולחתונה 
שגם לשם תלכי עם הג׳ינס הנצחיים?

לא  גם  היא  לצערי  שחורה.  שמלה  לי  "אין 
יכולה להיות קטנה. יש לי בארון רק מכנסיים. 

אין בו אף שמלה אחת".
זו החלטה משחררת, לוותר באופן גורף על 

נשיות, על טיפוח?
"כן, וזה לא תמיד לטובה. זה אומר שכאילו 

ויתרתי במשהו".
למה ויתרת?

לסחוב  מנסה  כשאתה  לזה.  תשובה  לי  "אין 
כל כך הרבה עגלות בבת אחת בכל החזיתות, אז 
צריך לפעמים לוותר. אני מניחה שאנחנו מוות־
רים איפה שהכי קל לנו לוותר. פה כנראה היה 
לי קל כי הנקודה הזו פחות חשובה לי, או בגלל 
שאני יודעת שאין לי סיכוי בה. אני נוטה לחשוב 
שאני כבר לא איראה כמו יעל בר־זוהר, אז ניחא. 
אבל זה עלול להיות ויתור קטלני. אני אומרת: 
אני לא במשחק הזה כי אין לי את הכלים לשחק 
בו. אבל בינינו, אני גם יודעת שאני לא מספיק 

משקיעה כדי שיהיו לי אפילו חצי מהכלים".
מה את מרגישה כשאת רואה נשים מטופ־

חות במיוחד?
"ראיתי השבוע את מילי אביטל בסרט ׳נודל׳ 
ולא הפסקתי להתפעם. נשים יפות זה משהו שמ־

דבר אליי".
וכשמאפרים אותך ואת מסתכלת במראה, 

את אוהבת את מה שאת רואה?
"פעם חשבתי שזאת אישה אחרת. היום אני 
כבר יותר מיודדת עם הבחורה הזאת שנשקפת 

מהמראה".
יש אילנה של המסך ואילנה של החיים?

בין  להתבלבל  לא  חיי  כל  נזהרת  ואני  "כן, 
השתיים. זה שהאנשים האלה מסביבי עושים את 
מה שהם עושים — מנהל הבמה שמביא לי כוס 
מים, פועל הבמה שממלא אותה שוב במים, המל־
בישה והמאפרת שמגיעות לרמת הפירור מהז׳קט 
או השערה שנתלשת רגע לפני שמתחיל השידור 
— הם עושים את זה כי זאת העבודה שלהם. הם 
לא עושים את זה כי אני בן אדם נורא חשוב. את 

זה אני לא שוכחת לרגע". ¿
amira-l@yedioth.co.il

כ"ח בחשון תשס"ח 9.11.2007|  7 ימים  |32

"מה שנשאר לי מיד 
אליהו זה הכבוד לאדם מן 

היישוב, זה שקם בבוקר, 
הולך לעבודה וחוזר 

הביתה עם 7,000 שקל. 
הוא לא אדם עני, 

אבל הוא צריך לחשוב 
פעמיים לפני שהוא 

מכניס את היד לכיס. 
אני מחוברת אליו"

"מגיל שבע אני הולכת 
עם המוות של אחותי. 

גרנו שתינו באותו חדר, 
ואחרי מותה התעקשתי 
לחלום עליה. זה ליווה 
אותי המון זמן. ההורים 
שלי התעקשו לא לתת 
לאסון להטביע אותם, 

אבל הוא נמצא כל הזמן"

אחרת
(המשך מעמוד קודם)

"חוויה טוטאלית". 
דיין באולפן גל"צ, 1985
צילום: זום 77
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