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המשך בעמוד הבא <

היציאה לחופשי לוותה בפרידה מהחבר, זכייה בתואר חיילת 
אפשרות לבחור היכן להיות בשירות  מצטיינת בטירונות, 
הסדיר, ובעיקר בפריחה ולבלוב אמיתיים של היהלום מכנרת 

שהתחיל לנצנץ ולזהור.
היו לה מחזרים רבים ואחד עקשן מכולם, היה דווקא מהקיבוץ 
שלה, רפי רימשון, שגם הוא כמו החבר הקודם היה מבוגר 
ממנה בשבע שנים. הוא נדלק עליה כשהכינה כוריאוגרפיה 

לחתונה של אחותו והחל לנג’ס לה שתהיה חברה שלו. 
ענת: ‘’רפי היה ידוע כאחד שמחליף בחורות לא כל שבוע, 
אלא כל יום ולא רציתי אותו בכלל. אבל כשהתגייסתי הוא 
התחיל להפציץ אותי במכתבי אהבה מקסימים. היה לי אז 
הוא ניסה  חבר וכל פעם שהייתי מגיעה לכנרת לחופשה, 
לשכנע אותי שכדאי לי להיות חברה שלו. הייתי אז ענקית, 
ממש ענקית, וזה לא היה לו אכפת. אמרתי לו: רפי, תעזוב, 
יש לי חבר, לך יש חברה. עזוב. אך הוא לא הירפה ואמר 
כל הזמן: אני אגמור איתה בשבילך. היה עוקץ אותי ומעיר 
הערות ציניות ולא עזב אותי. בסוף הסכמתי, נהיינו חברים, 
זוג. התאהבתי בו ואחרי חודשיים, כשבאתי לחופשה מסיני, 
הוא הודיע לי שיש לו מישהי אחרת. לא הבנתי. מה זאת 
אומרת? שאלתי אותו -  אנחנו לא חברים? הוא אמר שכבר 
לא...  נפגעתי ובכיתי, חזרתי לצבא אבלה וחפויית ראש. אבל 

המשכתי הלאה. הלאה לסיני.

גשם של פצצות
בחרתי לשרת בסיני, כי רציתי שירות קרבי. הלכתי לקורס 
מפקדות ח”ן בשטח, של יחידות שדה. היינו צריכות לחתום 
שאנחנו יודעות לאן אנחנו הולכות. עשינו הכול עם וכמו 
‘בול  שירותים  בשטח,  מקלחות  באוהלים,  שינה   - הבנים 
קליעה’, ביקורים בבית ‘כשעולים לארץ’ רק פעם בשלושה 
שבועות, לפעמים פעם בחודש, נסיעות של -12 15 שעות 
מסיני לארץ באוטובוסים, חום אימים, תנאים קשים באמת. 

אבל רציתי שירות משמעותי וקיבלתי את מה שרציתי. 

- קיבלת גם מה שלא רצית: מלחמה ופציעה קשה מאד 
שכמעט לקחה את חייך ולנצח שינתה אותם.

בקשה.  הגשתי  כבר  קצינות.  לקורס  לצאת  רציתי  “נכון. 
המג”ד שלי אמר שאני צעירה מדי לזה. כמה שבועות לפני 
המלחמה הגיע לגדוד מג”ד חדש, שאול שלו, איש יוצא דופן, 
מדהים. הוא היה בעלה של גבי שלו, כיום שגרירת ישראל 
בגדוד  להישאר  הסכמתי  המג”דים  חילופי  אחרי  באו”ם. 

ולוותר על קצונה. 
הרומן עם רפי נגמר, ולמרות שהוא ניסה תקופה ארוכה לחזור 
אלי ולהחזיר אותי אליו - סירבתי. השקעתי הכול בצבא. לא 

בו  להיתקל  אותו,  לפגוש  רציתי  לא  בכלל.  הביתה  באתי 
במקרה, או שלא במקרה. נשארתי שבתות בבסיס עם המפקד 
החדש שהיה אדם מעניין בצורה יוצאת דופן. היה לי מעמד 

חזק מאד בבסיס ומאחורי הגב כינו אותי ‘המג’’דית’. 
גם ביום כיפור 73’ נשארתי בבסיס. היה מתח גדול ותכונה 
לקראת משהו. דיברו על מלחמה. ביום שישי קיבלתי הוראה 
לארץ.  צפונה,  מהבסיס,  הבנות  כל  את  לפנות  והספקתי 

נשארתי בת יחידה. 
בשבת בחמש בבוקר שאול המג”ד הזעיק אותי ללישכה. כל 
היום היינו עסוקים עם טלפונים והוראות ופקודות. בצהרים 
הוא יצא מהלישכה לישיבת מטה בחמ”ל. כשיצא אמר לי: 
‘העבירי לי לשם כל מידע שמגיע. אני יורד לישיבת מטה 
עם קציני הגדוד ואת שמרי על עצמך. אולי את השבת הבאה 
נעשה ביחד, בצד השני של התעלה’. נשארתי לבד בלישכה. 
בשעה שתיים וחמישה בצהרים היה רעש נורא. רצתי לדלת, 
הבטתי לשמיים. ראיתי מטס של ארבעה מטילי פצצות. שנייה 

אחרי כך המבנה חטף פגיעה ישירה וקרס. נפצעתי”. 
שלושה ימים מאוחר יותר, במהלך הקרבות לכיבוש מוצב 

“טלוויזיה” נהרג המג”ד סגן אלוף שאול שלו ז”ל. 
לפני שנה, פירסמה ענת דברים לזכרו של מפקדה, באתר 
ההנצחה של  החטיבה. הקטע הכתוב הינו מתוך ספר שהיא 

עתידה להוציא לאור בקרוב - ‘סיני ארץ אהובה’. 

ם ביום כיפור הקרוב, כמו בימי כיפור קודמים - 
ענת יהלום לא תצום. ענת לא תלך לבית כנסת, 

לא תיסע לחו”ל ולא תעשה שום דווקא. 
בכיפור הקרוב, ענת תישאר בבית ותבכה. תבכה על 
חבריה, שנפלו במלחמה ההיא, על שאול שלו, 
המג”ד המיוחד שלה, שנהרג במלחמה ההיא, 
תבכה על כל הכאבים הפנימיים והחיצוניים, 
שנים מאז    37 והגופניים שמלווים אותה כבר  הרגשיים 
נפצעה בשבת, 6 באוקטובר, קצת אחרי שתיים בצהרים, 
במטס הפתיחה של מלחמת יום הכיפורים, כאשר להק של 
מטוסים מצריים הפציץ בטסה, הבסיס בו שירתה בסיני, 
ריסק את מבנה המפקדה בו שהתה, גרם לפציעתה, ניפץ 
את גופה, הדביק וחיבר מחדש את רוחה, שמאותו רגע עפה 
באמונה  בדמעות,  בכאבים,  בהתמדה,  בנחישות,  קדימה, 

שלמה בכוחם של החיים, בכוחה שלה.  
ענת יהלום, 55, בת קיבוץ כנרת, נשואה לרפי רימשון 
 )35( גיורא  לשלושה:  אימא  היא  כנרת,  בן  הוא  אף 
עיתונאי מחזאי, מורה לקולנוע ותסריטאי; רועי )33( איש 
חינוך; נמרוד )28( איש תקשורת, עוסק בהפקות קולנוע 

וטלוויזיה.
ענת עזבה את הקיבוץ בגיל 40, לבדה. רפי והילדים הצטרפו 
אליה מאוחר יותר. היא עזבה עם מזוודה אחת, וולבו ממשרד 
הביטחון, רגל מרוסקת, גוף שבור שאוחה מחדש, לב כואב 

ומטרה ברורה: להתחיל מהתחלה. 
חמש שנים ארוכות לקח לה להשלים עם הקיבוץ, להתגבר 
עם  להתפייס  ולהיסלח,  לסלוח  לקבל,  להבין,  כעסים,  על 
זיכרונות וכעסי עבר, להיות מסוגלת להגיד בקול רם לאחרים 
ובעיקר לעצמה: ‘’החיים בקיבוץ העניקו לי את הבסיס האיתן, 
החינוך, המורשת, שילכו איתי תמיד ולכל מקום בו אהיה. 

הקיבוץ הוא מקום שאני גאה להשתייך אליו”.
זה אינו מובן מאליו לשמוע את ענת אומרת את הדברים האלו. 
כילדה, לא הייתה מקובלת במיוחד. חשה דחויה, שונה ואחרת 
מכולם. ילדה קטנה ושמנמנה, בת להורים פעילים וחזקים: 
פנינה )84( ויוסקה )85( יהלום. אביה שרת שנים בצבא 
קבע, ואחרי שחרורו גוייס למוסד ונעדר הרבה מהבית. לענת 
ושלוש אחיותיה, שחשו בחסרונו בחיי היומיום, היה אסור 
והדברים לא הקלו על  לדבר ולספר על פעילותו במוסד, 

השתלבותה בין שאר הילדים.
חיילת  )מאד(,  מלאה  נערה  שמנמונת,  ילדה  הייתה  היא 
יותר(  )הרבה  יותר  עוד  משוחררת  ואח”כ  )מאד(  שמנה 
שמנה, סוג של הר קטן. היום היא כבר מחייכת כשהיא 
מדברת על ילדותה, אבל אז, לפני יותר מחמישים שנה - 

היא שפכה הרבה דמעות: “הייתי ילדה מאד בכיינית, תמיד 
בשולי החברה, אף פעם לא הייתי מחוברת עם ילדי כנרת. 
בגיל חמש וחצי כבר עליתי לכיתה א’, אז גם הייתי הכי קטנה, 
חסרת ביטחון, צעירה מכולם, בכלל לא חלק מהחברה. לא 
אהבתי את היחד הקיבוצי הזה. אני לא חושבת שידעתי בדיוק 
מה זה אומר, אבל כבר כילדה הרגשתי וידעתי שאני רוצה 

משהו אחר’’.
‘’משהו אחר’’ הזדמן לה בגיל 11 כשהמשפחה: ענת, אמה 
יצאו   - )ז”ל(  ונעה  יעל,  תמי,   - אחיותיה  ושלוש  פנינה 
לשנתיים לפריז, שם הצטרפו אל האב, ששהה בשליחות 

המוסד להבאת יהודי מרוקו לארץ. 
החיים בעיר האורות פקחו לה את העיניים, עוררו את בלוטות 

הטעם והריח, החשק והשמחה והיא נשמה לרווחה.

יש עולם מחוץ לכנרת 
- מה קרה שם?

ענת: “פתאום הבנתי שיש עולם מחוץ לכנרת ואפשר להלך 
בו חופשי וליהנות. למדתי בבית ספר ישראלי לילדים של 
דיפלומטיים, שלימדו בו מורים נפלאים כמו א.ב. יהושע, נעמי 
שמר, יהושע סובול, מיכאל בר זוהר, הדה אורן - הם פתחו 
לי את העיניים ואת הלב. גיליתי את האמנות, את האסטטיקה, 
את היופי, שמצוי בכל מקום ובכל דבר. קיבלתי המון ביטחון, 
נהניתי מהשהות המשותפת עם המשפחה. למדתי צרפתית, 
טיילנו המון בכל אירופה, ראיתי מקומות חדשים, קסומים 
שמי בכלל יכול היה להגיע אליהם באותם ימים. לפני פריז 
בכלל לא ידעתי מה זו עיר ופריז מאד עיצבה את האישיות 
שלי. גיליתי את היכולות שלי ליצור מעגלי חברות עם אנשים 
שונים, למדתי להשתלב בין אנשים שונים, להתחבר, לקבל 
ולתת. בעיקר גיליתי שם את היכולות האישיות שלי. קיבלתי 
ולא התגעגעתי  למדתי להכיר בערכי  ביטחון עצמי,  המון 

לכנרת אפילו יום אחד.”

- וכשחזרת?
”הייתי בת 14 ולא יכולתי יותר להשתלב בחברה בכנרת. 
מחונכת  אני  כי  ממני,  שציפו  כמו  התנהגתי  בהתחלה 
וממושמעת ועשיתי מה שכולם עושים, אבל בגיל 15 הפכתי 

‘’מרדנית’’ ובעייתית…”

- מה זה להיות ‘’מרדנית ובעייתית’’? 
”לפני פריז ראיתי את עצמי כאחת, שלא טובה לכלום. לא 

מי יודע מה מצליחה בלימודים, לא כשרונית למחול, כי אני 
שמנה, לא כשרונית למוזיקה, לא בת כל–כך טובה... 

התפנית הראשונה הגיעה בשנת 1969, כשהוקם הסטודיו 
למחול של אושרה אלקיים וכל בנות עמק–הירדן הוזמנו 
לאודישנים. הטנדר של המדגה עמד לנסוע עם כל הבנות של 
כנרת, רציתי גם אני להצטרף ולעלות עליו, אך הן אמרו לי:  
‘את לא עולה’. אבל הפעם לא ויתרתי וממש בשבריר של 
שנייה, כשהטנדר כבר כמעט זז, קפצתי עליו בלי ‘’רשותן’’ 

והגעתי עם כולן למבחנים.
בכלל לא האמנתי  נעמדתי בשורה האחרונה.  באודישנים 
‘’תתקדמי,  לי:  אמרה  אושרה  מוקדם  די  בשלב  בעצמי. 
תתקדמי, אל תתביישי, גם אני שמנמנה’’. לאט, לאט קודמו 
אלה שהיו מאחור בעוד אחרות מהשורות הקדמיות נשרו. 
בסוף נשארו שמונה בנות ואני הייתי ביניהן. את העוז לעמוד 
עכשיו מימשתי  קיבלתי בפריז.  והיפות  מול כל החתיכות 
רקדתי בסטודיו  את ההישג. התחלתי לרקוד וחיי השתנו. 
של אושרה עד הגיוס לצה“ל, אני זוכרת שאחרי שנפצעתי, 

חשבתי לעצמי - איזה מזל שהספקתי לרקוד. 
ריקוד בשבילי הוא עונג עילאי. לפני כמה שנים רקדתי אצל 
אוהד נהרין בקבוצת מחול מיוחדת לבעלי מוגבלויות פיזיות. 
זה היה לקבל בחזרה את היכולות של הגוף, את השליטה שלי 

בו. אושר שאין מילים לתאר אותו’’. 
הריקוד והשיפור בדימוי העצמי הוצאו מענת את המרדנות 
שקיננה בה וחיכתה להתפרצות. בת חמש עשרה וחצי נהייתה 
חברה של רמי מאפיקים, שהיה מבוגר ממנה בשבע שנים. 

הם היו יחד כמעט ארבע שנים. 

- לא הגזמת בכלל...
ענת צוחקת. “הוא גידל אותי. הוא היה המדריך של הפרבר 
באפיקים, והכרתי אותו בטיול של החטיבה. נכון, נחשבתי 
על  עולה  הייתי  בבקרים  בהחלט.  ובעייתית.  למרדנית 
האוטובוס לבית–ירח באפיקים, וזה היה לא מקובל, אבל לא 
עניין אותי מה שאומרים. הדימוי שלי בעיני עצמי השתפר 
מאד. היה לי חבר מקסים, חתיך, שחקן כדור מים, אני רקדתי 
אצל אושרה, בסוף השיעורים רמי היה מחכה לי עם הג’יפ 
של הפלחה. בינתיים החלטתי שאני רוצה וצריכה לרזות - אז 
הוא היה לוקח אותי לפגישות של שומרי משקל שהתחילו אז, 
וכשרזיתי הוא לקח אותי לקנות בגדים בתל–אביב. הרגשתי 

קצת כמו פעם, בפריז... 
בכנרת בכלל לא התחברתי עם בני גילי. סיימתי את בית–
ירח, ולא רציתי להישאר בכנרת. הרגשתי חנק. לא חיכיתי 
ומיד התגייסתי עם מחזור אוגוסט של עירוניות. זהו. יצאתי 

לחופשי...” 

הייתי ילדה 
בכיינית, 

תמיד בשולי 
החברה, 
אף פעם 
לא הייתי 

מחוברת עם 
ילדי כנרת. 
בגיל חמש 
וחצי כבר 

עליתי לכיתה 
א’, חסרת 

ביטחון, בכלל 
לא חלק 

מהחברה. 
לא אהבתי 
את היחד 

הקיבוצי הזה. 
כבר כילדה 

הרגשתי 
וידעתי שאני 
רוצה משהו 

אחר

‘’משהו אחר’’ 
הזדמן לי בגיל 

11 כשאבי 
יצא לפריז 
בשליחות 

המוסד להבאת 
יהודי מרוקו 
לארץ. פריז 
מאד עיצבה 
את האישיות 
שלי. למדתי 

להשתלב בין 
אנשים שונים, 

להתחבר, 
לקבל ולתת. 

בעיקר גיליתי 
שם את 

היכולות שלי. 
ולא התגעגעתי 

לכנרת אפילו 
יום אחד  

כיפורים
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- הכול ‘היה בסדר’. אבל ביום שקמתי על הרגליים, תרתי 
משמע, והייתי בגובה של כולם, כי קודם ישבתי על כסא 
גלגלים, והנה הצלחתי לקום, לעמוד וללכת!  - זה בלבל 

אותם וזה בלבל גם אותי. 
פתאום נהייתה דואליות שלא מתקבלת בחברה. כשיצאנו 
לשליחות, לא הבינו איך נכה יכולה להיות שליחה. כי אם 
את נכה שצריכה לנסוע בוולבו - למה את יוצאת לשליחות? 
ואצלנו זה היה עוד יותר קיצוני, כי אני הייתי השליחה ולא 

אשתו של השליח.
עליה  שהגבתי  תוקפנות,  הזמינו  האלה  הדברים  וכל 
בתוקפנות, בעיקר ברמה הערכית, יותר מאשר החומרית. 
בשלב מסוים, אני הפרטתי את עצמי הרבה לפני ההפרטה 

הקיבוצית. 
אמרתי: ‘ענת יהלום היא נכת צה”ל, רק היא נושאת בנטל 
הזה והמדינה מכירה בכך ולכן מפצה על התקלה הזו - 
החלטתי שזה צריך להיות שלי ולא של הקיבוץ. החלטתי 
שאני צריכה לנסוע לשליחות, ואני צריכה לנסוע בוולבו 
ואני צריכה ללמוד באוניברסיטה, והקוקטייל הזה - בין 

כנרת לביני - בזמן הזה - לא יכול היה להימשך.” 

- היום, בעידן ההפרטה והקיבוץ המתחדש - האם היית 
נשארת בכנרת? 

בעיקרון, לא מתאים לי לחיות בקהילה. אבל למרות זאת, 
בכל שנותיי בכנרת כן הקפדתי להיות מעורבת, להשתתף 
של  בנסיבות  אולי,  האירועים.  בכל  בחגים,  בפעילויות, 
היום, הדברים היו נראים אחרת. אני מעריכה גם שאלמלא 
הייתי נפצעת מסלול חיי היה שונה. באיזה שהוא מקום. 
וכל  הפציעה  הייתה   - דבר  של  בסופו  העזיבה,  סיבת 

הגורמים והדברים שנלוו אליה. 

- ועדיין, למרות כל הויכוחים והקשיים, עזבתם את 
הקיבוץ כשהיית בת 40?

נכון. הגעתי למצב שלא יכולתי להמשיך לחיות בקיבוץ 
ולא יכולתי יותר להילחם. קרו כל מיני דברים, ובסוף זה 
הגיע לפיצוץ. הילדים היו כבר גדולים. רפי לא רצה לעזוב. 
היה לו טוב. הוא עבד במחצבה, לא אכל את כל מה שאני 
אכלתי. אמרתי לו שאני לא יכולה יותר להישאר בכנרת. 
שאם אשאר - פשוט אמות. זה היה אחרי שכבר חצי שנה 

עבדתי בחוץ וניסיתי להישאר מחוברת ולא יכולתי. 
לא רצינו להיפרד. הזוגיות של רפי ושלי הייתה מצויינת. 
חזקה. אמיצה. הכי טובה שאפשר. ולי היה כל כך טוב בחוץ. 
רפי אמר: “אז תחיי בחוץ ותבואי הביתה רק בסופי שבוע“. 
אבל לא יכולתי להתחבר יותר לכלום. לא העמדתי לרפי 
תנאים, אמרתי שאני לא יכולה יותר ועזבתי את הקיבוץ. 
הלכתי לגורלי עם מברשת שיניים לחפש עבודה, דירה 

וחיים. אחרי כמה חודשים רפי עזב והצטרף אלי.”

- מצטערת? 
”לא. בתקופה ההיא היחסים ביני ובין כנרת היו אהבה 
נכזבת, אבל גם אהבה נכזבת היא אהבה. זה היה מצב של 
‘אוהבת אותך- עוזבת אותך’ וזה משפט נכון שתאם את 
המצב הכואב שהייתי בו. היום אני רואה את הכול ביותר 

חמלה, בהבנה. כולנו התבגרנו.” 

- איך את מרגישה היום בכנרת? 
אנחנו מגיעים הרבה. הוריי חיים בכנרת ויש לי בה אחות, 
אין  גיס ואחיינים. אנחנו מתקבלים בלבביות ע”י כולם, 
דלת אחת בכנרת שאם נדפוק עליה ולא נתקבל בה בחום. 
אבל זה לקח לי חמש שנים למצוא את עצמי באה לכנרת 
ממקום של אהבה עם הזיכרונות הטובים. עם התחושה שזו 
תבנית נוף מולדתי. אנחנו מגיעים להלוויות, לחגים, היום 

אנחנו מרגישים מחוברים יותר מפעם. 
כשאנחנו מגיעים לסוף שבוע בכנרת - אין מצב שרפי לא 
ילך בשבת בשעה עשר בבוקר ל’חדר נהגים’ להתעדכן 

ולשמוע רכילויות. הוא לא מוותר על זה.”
עזיבת הקיבוץ עשתה לה טוב, לענת יהלום, שלפני 37 
שתי  על  הליכה  ולגבי  בספק,  מוטלים  היו  חייה  שנים 

רגליים - איש לא האמין שזה יהיה אפשרי.
אחרי שעזבה את הקיבוץ החליטה לשנות ייעוד ופנתה 
ללימודי תזונה. היא מצאה את הקשר בין תזונה נכונה, 
ספורט וחיים בריאים. השילה 40 קילוגרמים ממשקלה 
למוסדות  ולייעץ  הרצאות  סדנאות,  להעביר  והחלה 
וארגונים ולאנשים פרטיים כיצד לכלכל נכון את חייהם 
הכנתו  שימורו,  דרך  המזון,  וקניית  תכנון  משלב  החל 

ואכילתו. 
”לשיטת העבודה שלי קוראים ‘’כמה, למה, איך ומתי’’ 
ומיישמת את השיטה על עצמי לפני הכל. אם בזמן הפציעה 
משקלי העודף הציל את חיי - אחר–כך המשקל העודף 
הקשה מאד על שיקומי ועל הדרך להחלמה ולעמידה על 
הרגליים. אז הבנתי את הקשר בין משקל לבריאות. בין 

אורח חיים נכון לבריאות גופנית ונפשית.”
מתמקדת  היא  ותזונה,  לייעוץ  פרטית  קליניקה  לה  יש 
בעבודה עם משפחות ועם ‘’מטבחים מוסדיים’’ הכוללים 

נוספים  מוסדות  בתי–אבות,  קיבוצים,  מפעלים,  מטבחי 
גופני  לחינוך  הלאומי  המרכז  וינגייט,  מכון  גם  ובהם 

ולספורט. 

המנוע שלי הם הידיים והלב
שנים  כבר  לקוחותיה.  בין  וינגייט  נכלל  במקרה  לא 
שהספורט הוא חלק בלתי נפרד מענת וענת היא חלק בלתי 

נפרד מהספורט.
כחברה מן המניין ב‘ארגון נכי צה”ל‘ ו‘בבית–הלוחם‘ 
בתל אביב, כבר שש שנים שהיא רוכבת נלהבת מסורה 
הרוכבים  נבחרת  אופני–יד.  על  מתפשרת  ובלתי 
ומגייסת  והעולם  הארץ  ברחבי  במרתונים  משתתפת 
תרומות לטובת הארגון ולטובת גופים נוספים. הרכיבה 
על אופני יד ידועה כקשה במיוחד. האופניים בנויים על 
יכול לדווש עם רגליו.  ידיים של הנכה, שאינו  עבודת 
הטיילת של תל אביב מכירה את עשרות הרוכבים על 
האופניים הנמוכים, המצחיקים, שחוצים אותה במהירות 
עצומה מוקדם מאד בבקרים, מצפון לדרום וחזרה, כאשר 
כידוני האופניים  על  בעליזות  דגלים קטנים מתנופפים 

הצבעוניים והמהירים.
ציבורי  גם תפקיד  מסוימת  מילאה במשך תקופה  ענת, 
בארגון נכי צה”ל, מחוייבת לרכיבה עם חבריה הנכים ללא 
משטר  וקשים.  ארוכים  והמרוצים  המרתונים  ויתורים. 
האימונים  שיגרת  מפרכים.  ואימונים  נוקשה  האימונים 
כוללת שלושה אימוני רכיבה שבועיים, שני אימוני שחייה 
פיזיופילאטיס  אימוני  ושני  בשבוע,  בבריכה  ופעילות 
שבועיים. הרכיבה מתחילה בפארק הירקון בתל–אביב, 
יפו,  ממשיכה דרומה עד נמל  על הטיילת,  לאורך הים, 
היציאה.  לנקודת  וחזרה  אביב  לנמל תל  צפונה,  חוזרת 
אימוני הקיץ מסתפקים בשלושים ק”מ של רכיבה בכל 

פעם. בחורף מגיעים לחמישים ק”מ ויותר. 

- מה נותנת לך הרכיבה? 
הספורט מטפל בגוף ובנפש. זו לא קלישאה. הרכיבה היא 
אושר גדול. היא מפחיתה את כאבי הפנטום שלא נגמרים, 
היא  ההזדקנות,  את  עוצרת  היא  מקילה.  הרכיבה  אבל 
מחזירה את הגוף לתנועה, ורק מי שזה ניטל ממנו יכול 
להבין מה זה אומר. המנוע שלי הם הידיים שלי והלב שלי, 
וזה אושר גדול לנסוע במהירות ברוח, מול הים, להגיע 
לנקודה ולעצור בה, ולהתפלל ולהגיד תודה, כל יום מחדש 

- על מה שקיבלתי במתנה. 

- זה קשה? 
”זה מאד מחייב. זה אומר להקפיד על תזונה נכונה, על 
שינה. לקום בארבע בבוקר, להתארגן, לארוז את הקביים, 
לצאת לאימון ואחריו ישר  בגדים להחלפה,  תחבושות, 
לעבודה. הרבה פעמים אני מגיעה חזרה הביתה מאוחר 
מאוד, אחרי יום שהתחיל מוקדם במאמץ פיזי אדיר, אבל 

זה נפלא.” 

- איפה רכבת? 
כבר השתתפתי במרתון ניו–יורק, שנחשב לגדול בעולם, 
בארץ השתתפתי ארבע פעמים במרתון טבריה, מרתון 
סובב כנרת, עין גדי, תל אביב. באוקטובר יהיו חמישה ימי 
מסע בצפון. כל המרוצים והמרתונים נפתחים במקצה של 
אופני יד עם קבוצת הרוכבים של הארגון, ותמיד אנחנו 
מגייסים בהם תרומות וכספים לטובת ארגונים שונים. 
פעם זה לילדים חולי סרטן, פעם לאד”י, כבר כמה פעמים 
שליט.  גלעד  להשבת  המאבק  למטה  תרומות  שגייסנו 
הרכיבה במסגרת המועדון מהווה ספורט, גם מטרה, גם 

הנאה וגם הכול. 

- וגם סכנה. בכבישים. בדרכים. 
כן, נכון. היו ויש תאונות כל הזמן. אנחנו רוכבים עם קסדות 

לא סתם. זה מסוכן.
אבל לסכנות היא כבר רגילה ועל סכנות וקשיים היא כבר 
התגברה. כמו גם על הכעסים והטינה. אבל לא על הכאב 

שמלווה אותה כל החיים ומתגבר בכל יום כיפור מחדש.

- מה את עושה ביום כיפור?
בוכה. אני לא צמה ולא נוסעת לשום מקום. פעם אחת נסענו 
לחו”ל ביום כיפור וזה היה נורא. זה יום בו אני מתכנסת 
בתוך עצמי, כותבת, חושבת ובוכה. ותמיד לוקח לי כמה 
ימים לצאת מזה. ממצב הרוח, מהזיכרונות, מהכאב. יום 

כיפור הוא יום נורא בשבילי וזה לא עובר אף פעם.”
אבל הכעסים על הקיבוץ כן עברו לה. היום היא מפוייסת 
חדש  לנכד  סבתא  כשהיא  עכשיו,  ושמחה.  ומחוייכת 
לצפון  יותר  הרבה  מגיעה  היא  כחל  ביישוב  המתגורר 
ותמיד משלבת ביקור בכנרת, אצל הוריה שחיים שם ואצל 
אחותה יעל שנשואה גם היא לבן הקיבוץ, ירון, שנפצע גם 
הוא באותה המלחמה ופונה יחד איתה באותו היום, באותה 

שעה, מאותו מקום ובאותו מסוק. ענת נפגעה ברגלה. גיסה 
ירון נפגע בידו. היא עזבה. הוא נישא לאחותה ונשאר. 
המשפחה נטועה עמוק בין התמרים לחורשת האיקליפטוס 
של כנרת, אותה החורשה שניטעה בקבוצה, כשאימא באה 

הנה יפה וצעירה...  

- ענת, התנועה הקיבוצית חוגגת מאה שנה להיווסדה. 
מה יש לך להגיד? 

קיבוץ הוא המצאה כל–כך ייחודית, שנתנה מענה להמון 
אנשים שאלמלא הקיבוץ - אולי לא היו שורדים את החיים 
בארץ - ועל כך גאוותי. קיבוץ כנרת הוא מקום שאני גאה 
להשתייך אליו. החינוך הקיבוצי הוא נכס שילך איתי בכל 
מקום. אני מאד שמחה שילדיי התחנכו בקיבוץ. זה עשה 

אותם אנשים טובים יותר. 
היום, כשהתנועה הקיבוצית מציינת מאה שנה, הרגשתי 
היא שהקיבוץ שינה את פניו, כמו המדינה, כמו העולם. 

הקיבוץ לא ייעלם. הוא יהיה אחר, אבל יהיה. 
לגיוס  בעולם  שונים  ובמקומות  בארץ  שלי  ההרצאות 
כספים תמיד מתחילות במילים: ‘נולדתי וגדלתי בקיבוץ 
כנרת, וישראל היא המדינה היחידה בעולם,  בעצם המקום 
היחידי בעולם עם צורת חיים כזו, ואני גאה להיות שייכת 

לקיבוץ. אני חושבת שזו מתנה. 

הילדה  את  להוציא  ‘אפשר  שאומר:  משפט  יש   -
מהקיבוץ, אי אפשר להוציא את הקיבוץ מהילדה’. 

היא צוחקת: “אנחנו גרים ברעננה וכל החברים שלנו שם 
ובתל אביב, בלי יוצא מן הכלל - הם יוצאי קיבוץ, ואנחנו 
תמיד מתכנסים וחוגגים יחד. השירים הם קיבוציים והתוכן 
הוא קיבוצי והחברות בינינו היא חברות קיבוצית. אין מה 

לעשות. זה כנראה בדם.

וכך כתבה: 
את  פותחת  אני  כיפור...  בצהריי  אוזניים  “...רעש מחריש 
דלת הלשכה... מביטה אל השמיים. מולי מטס של ארבעה 
מטילי פצצות. ‘גשם של פצצות’, כמו מלח מן השמים. אין 
לאן לברוח! עוברת מחשבה במוחי המתורגל מימי הקרבות 
בעמק הירדן של ילדותי. אז היו לנו מקלטים ומחסה מבטון 
אך כאן... אין... ומיד חוטף המבנה כולו פגיעה ישירה של מטח 

מן האוויר. המבנה כולו קורס... 
המוח שלי מתפקד כמו מכונה ופוקד עלי הוראות בצרורות 
 כאילו דיבר למישהי זרה. לזחול החוצה! לצעוק לעזרה!...
אני מתהפכת על גבי וסילון של דם פורץ מרגלי המרוטשת 
פעם קילוח גבוה ואחריו קילוח נמוך, גבוה, נמוך... זה עורק 
ראשי אני אומרת בקול לעצמי. הסנדלים עפו מרגליי מכנסיי 
קרועים הדם פורץ מכמה מקומות, אני מתהפכת שוב על 
יוצאים  נהגי הלשכה  שני  פתח הדלת...  אל  וזוחלת  הבטן 
מהצריף הסמוך מביטים בי המומים וקפואים. אני פוקדת 
עליהם: תביאו מהחדר שלכם מזרון... תפנו אותי על הנגמ”ש 
של הלשכה לתאג”ד... תגיד למג”ד שנפגעתי, תגיד לתאג”ד... 
אני צמאה נורא, תביא לי מים מהלשכה... אל תסתכל עלי 
ככה... עזוב, לא כואב לי כלום... שים את המזרון, על החול...
לתאג”ד... אותי  קח  לנגמ”ש,  למזרון...  לעלות  לי   תעזור 
לפתע אני רואה מול עיני את הוריי עומדים על פי הבור 
מדרבנת  ומחשבה  כנרת  של  הקברות  בבית  קבורתי  של 
כלום  ההורים שלי לא יקברו אותי’  ‘רק לא זה,  את רוחי 
החול  על  מונחת  אני  כלום.  מרגישה  איני  לי,  כואב  לא 
השמים  באמצע  עומדת  השמש  תחתיי.  הרועד  החם 
ומכה על עיני. דמות רוכנת על פני לבושה במדים ודרגות 
אוחזת  אני  נשימה.  מרחק  לשלי  קרובים  פניו  סא”ל. 
שאני אחיה... אני שואלת תגיד לי,  אני אחיה?   בחולצתו 
הוא מתרומם ופוקד על העומדים פנו אותה לתאג”ד מהר!... 
נהגי הלשכה עומסים אותי על רכב הפינוי כשאני מסייעת להם 
 בהרמת עיסת הדבק הדמית שפעם קראו לה ‘הרגלים שלי’... 
ענת הגיעה לתל השומר. 12 ימים הייתה ללא הכרה כשחייה 

מטלטלים בין ייאוש לתקווה. 
‘’היה שם יותר ייאוש מתקווה’, היא אומרת. “מה שהציל 
אותי זה שהייתי שמנה. אמנם אחר כך העובדה הזו פעלה נגדי 
בתהליכי הטיפול, השיקום וההחלמה, אבל בשלב הפציעה, 

שכבת השומן הזו הייתה שכבת המגן שלי.

- כמה שמנה?
שמנה, שמנה... מאד... יותר ממאה ק”ג.

היו  ולחיות,  להשתקם  והרצון  הפציעה  דווקא  בדיעבד, 
הטריגר שלה לשינוי משמעותי באורח חייה והביאו אותה 
למקום בו היא נמצאת היום. אבל עד השינוי הדרך הייתה 

ארוכה וכואבת.

חתונה בחורשת האקליפטוס
הפגיעה הייתה רב מערכתית. רגלה רוסקה. כלי דם נפגעו. 
רסיסים חדרו לכל גופה, לריאות, לאברים פנימיים. במהלך 
מתוכם מצילי חיים   18 - ניתוחים  השנים היא עברה 27 
כולה,  נבנתה מחדש,  רגלה השמאלית  שיקומיים.  והשאר 
בניתוחים קשים ומורכבים. כל גופה הודבק והורכב ואוחה 

מחדש. 
לא  ‘’הגוף  אומרת.  היא  נגמר’’  אינו  לעולם  הזה  “הסיפור 
באמת נרפא. הגיל המתקדם לא מיטיב עם הפגיעות. כאבי 
הפנטום לא פוסקים גם 37 שנים אחרי. בלי להיכנס לפרטים 
אינטימיים מדי – אני יכולה רק לספר שמה שמתחת לבגדים, 
למכנסיים, לנעליים המיוחדות שאני חייבת לנעול ולא יכולה 
ומחובר בעשרות  ותפור  ומטולא  מצולק,   - לנעול אחרות 

ניתוחים כואבים, קשים ובלתי נגמרים’’.
השכיבה במיטה לאורך חודשים העלתה עוד ועוד קילוגרמים 
על גופה. הוריה לא עזבו את מיטתה. היא ניהלה את המלחמה 
על חייה, שוכבת על הבטן, מחלקת פקודות לכולם. פצועה 

תחת שליטה. 
קצת אחרי שהסתיימה המלחמה, רפי רימשון קיבל חופשה 
לקיבוץ.  ובא מעיסמאלייה הביתה,  שעות   24 בת  קצרה 
כשצעד עם המדים המיוזעים שלו אל המכבסה, הוא פגש 
את יוסקה, אבא של  ענת שהודיע לו: ‘אנחנו נוסעים עכשיו 

לתל–השומר ואתה מצטרף אלינו’. 
רפי לא רצה: “זה לא היה בראש שלי’’ הוא אומר. ‘יוסקה 
די הכריח אותי. הוא הוציא את נעה מהאוטו, כדי לפנות לי 
מקום וממש דחף אותי בכוח פנימה. הגענו לתל–השומר, 

ואני רואה אותה  היה לה חדר לבד  נכנסים לחדר שלה. 
שוכבת על הבטן, הגב ערום, היא הייתה ע נ ק י ת. מחוברת 
לצינורות, משאבות, מה לא היה מחובר אליה. הראש שלה 
היה מוטה הצידה והיא חילקה הוראות לכולם. אבל הדבר 
שהכה בי היה ריח הדם הקרוש שמתחת לגבס, ריח שהכרתי 
מהצד השני של התעלה. לא ידעתי מה נפל עלי... לא היה לי 

ראש לזה בכלל’...
עכשיו שניהם צוחקים. ענת: ‘’נו, אפשר להגיד שהתחתנת 

איתי בכפייה....כפו אותי עליך’’. 
רפי: ‘’וטוב שכך...’’. 

בקיץ 74, פחות משנה אחרי פציעתה, שמחה הולצברג ז”ל, 
אבי הפצועים, הוביל את כסא הגלגלים של ענת אל החופה. 
בשמלת כלולות לבנה והינומה, עם אינפוזיה מחוברת אל 
פרק כף ידה, כשהיא פצועה, שמנה, חיוורת ומאושרת - ענת 

ורפי התחתנו בחורשת האקליפטוס של קיבוץ כנרת.
הרבה אנשים הרימו גבות. בעיקר לא הבינו איך רפי יכול 
ורוצה להתחתן עם בחורה פצועה שלא הולכת, שמי יודע 
אם תלך אי–פעם. רפי אומר, כי אחרי הפגישה הראשונה 
בתל–השומר: ”היחסים ביננו נדלקו שוב. כבר לא היינו 
סדירניקים עם פרפרים של רווקים בראש. אחרי המלחמה 
כזה למלא את השורות החסרות...  אינסטינקט  מין  נולד 
היחסים בינינו הלכו והתהדקו, ולי היה ברור שכל הפגיעה 
הזו והפצעים והצלקות - הכול יעבור. היו כאלה ששאלו: 
“מה התחתנת עם הגרוטאה הזו’? ואני עניתי לכולם - ‘היא 

תבריא’. זה היה לי ברור לגמרי.” אומר רפי.

- גם לך, ענת, זה היה ברור? 
אחרי הביקור שלו בבית חולים רפי ניסה לחדש את הקשר 
והתחילה דפנסיבה של מכתבי אהבה. אבל אני מאד היססתי. 
הייתי  שוב.  להיפגע  פחדתי  לי  עשה  הקטע שהוא  אחרי 
פגועה מספיק מבחינה פיזית. אבל הוא התעקש... ובסך הכל 
אהבתי אותו. הרי הקשר ביננו לא נגמר, כי הפסקתי לאהוב 
... והנה אנחנו נשואים כבר 36 שנים, יש לנו שלושה ילדים 

מדהימים ונכד מהמם...
- בכל זאת, רפי הכיר אותך שלמה ובריאה, ועכשיו היית 

פצועה, מצולקת, כואבת, מרוסקת. זה לא מפחיד? 
”בהתחלה היתרון שלי היה החיסרון שלי - הייתי ‘טיפשה’. 
מה  כל  ליום.  מיום  חייתי  קדימה.  בכלל  הסתכלתי  לא 
שרציתי זה לעבור עוד יום. בלי לחשוב מה יקרה מחר. 
אז  היו  לא  בעצמן.  שנפגעו  נשים  בשיחת  עלו  הדברים 
הרבה נשים שנפצעו. אבל בבית החולים השכילו להביא 
אותן, כדי שידברו ויעודדו. הגיעו חנה מרון ועירית זהרוני, 
שנפצעה בתעלה ואנטוניה דויטש שנפגעה במתקפה של 
קוזו אוקמוטו, והן כולן העלו את הסוגיות האלו של קשר 
בין גבר לאישה במצב כזה של נכות, ובעצם רק אז עלתה לי 
לתודעה העובדה שיכולה להיות בעיה...  לפני זה לא חשבתי 
על הבעיה האסטטית של מה זה להיות אישה פצועה. איך 
מתמודדים עם הפגיעות, עם הצלקות, עם החלקים החסרים. 
עם המראה. איך להביט בעצמי בראי? איך אני רואה את 
עצמי? איך גבר יוכל לראות אותי? איך אני אוכל להיראות 

בעיניו של גבר? זה לא פשוט בכלל. 

אני זוכרת שיחה שהייתה לי עם חנה מרון על מה זה אומר 
לגבר, לחיות עם אישה שחייה התחרבשו, שסובלת מכאבי 

פנטום, שכל עולמה השתנה. 
למרות זאת, חשתי בטחון, שאצלי לא תהיה בעיה. ידעתי 
שהיכולת שלי ליצור קשר ולהיות נאהבת עברה כברת דרך 
כל–כך ארוכה מהימים שהייתי ילדה דחויה וחסרת ביטחון. 
ידעתי והרגשתי שלמרות שלא הייתי חתיכה ולא יפהפייה 
- היה משהו מאד חזק בתוכי והאמנתי בעצמי ובקשר עם 

רפי.“

- איך במצב כל כך קשה ופגיע שואבים ביטחון כזה? 
אני משוכנעת שבין שאר הדברים - הריקוד הוא זה שבנה 
לי את הביטחון בעצמי. הביא לי את הכוח הזה, חיזק אותי, 
יצר בי את היכולת להתמודד עם הגוף, הנפש, הרוח - עם 

כל דבר.” 
התחזקות הגוף. הרוח והנפש, החזירו אותה הביתה, לכנרת. 
נשואה, נחושה, לא מוותרת על כלום. נולדו שלושה בנים, 
בין ההריונות והלידות היא המשיכה לעבור ניתוחים, יצאה 
ללימודים, השלימה תואר באמנות ובחינוך, עבדה בהוראה, 
עם  ועבדה  דיאטות  עשתה  ובאורנים,  בבית–ירח  לימדה 
שומרי משקל,  הצטרפה לאקדמיה ולא הסכימה לוותר על 

כלום.

הפרטה עצמית
של  הנחישות  ואת  העצמאות  את  אהבו  כולם  לא  בכנרת 
האישה הנכה, שמצד אחד נסעה בוולבו של משרד הביטחון 
ורצתה להכניס את כספי התגמולים על פציעתה לכיסה, ומצד 
שני ניסתה לחיות חיים רגילים, להתקדם, לבנות את עצמה 

כאישה שלמה. 
גם  עליה.  לדרום אפריקה כשליחת  נשלחה   1987 בשנת 
השליחות הזו לא הייתה מובנת מאליה. גם נכה, גם שליחה, 

צירוף משונה לכל הדעות. 
ענת ורפי ושלושת הבנים נסעו לשנתיים ובשובם לכנרת 
החליטה ענת ”להפריט“ את עצמה. היא נזהרת במילותיה 
כשהיא חוזרת לאותם ימים של מאבקים עם הקיבוץ, מאבקים 

רגשיים ומעשיים.  
גם מבחוץ וגם   - “הפציעה העמידה אותי בעמדת מתבונן 
ביקורת על היחס  לי המון  היא אומרת. “הייתה  מבפנים’’ 
לחריג, לשונה. המצב שלי היה חדש ושונה לכולם בכנרת 
על  ‘הכנרתיות’,  על  לשמור  גם  אבל  לעזור,  ניסו  ומאד 
שאסור לחרוג מהם.  של השוויון,  ‘העקרונות הקיבוציים’ 
למשל, כשנולדו הילדים רצו בכנרת שהם ישנו כמו כולם 
במיטת קומותיים, ואף אחד לא יכול היה לקבל שאני לא 
או  להעלות  כדי  המיטה,  של  שנייה  לקומה  לטפס  יכולה 
להוריד ילד. זה לא בא מרוע, אלא מניסיון לשמור על ערכים 

שאז עוד היו מקודשים. אבל לי הם היו קשים מדי. 
זה לא רק קבוץ כנרת. העובדה היא שרוב נכי צה”ל של 

התנועה הקיבוצית אינם חיים כיום בתנועה הקיבוצית. 
כל עוד הייתי הנכה הקטנה והמסכנה שזקוקה לעזרה ורחמים 

קצרים
נשארתי לבד 

בלישכה. 
בשעה שתיים 

וחמישה 
בצהריים 
היה רעש 

נורא. רצתי 
לדלת, הבטתי 

לשמיים. 
ראיתי מטס 
של ארבעה 

מטילי פצצות. 
שנייה אחרי כך 

המבנה חטף 
פגיעה ישירה 

וקרס. נפצעתי. 
נהגי הלישכה 
עומסים אותי 

על רכב הפינוי 
כשאני מסייעת 

להם בהרמת 
עיסת הדבק 

הדמית שפעם 
קראו לה 

‘הרגלים שלי’

- הפינה האהובה עלייך בקבוץ כנרת. 
 בית הורי, וארון הספרים המופלא שלהם.

- הפינה האהובה עלייך בעמק.
 ‘המעיין הנעלם’ בהר כנרת.

- מאכל ילדות.
שתי קוביות שוקולד של יום שישי

- סרט ילדות.
 ‘היה שלום מיסטר צ’יפס’.

- שיר ילדות.
 ‘הורה מיסטית’ - שיר שלימד אותנו שלמה כנרתי 

ורק ילדי כנרת הכירו אותו.
- חדר אוכל.

 נקודת מפגש, לטוב ולרע.
- הכנרת או הים התיכון? 

ים תיכון, בלי לחשוב פעמיים...
- המשורר/ת האהוב/ה עלייך. 

נתן אלתרמן, הכי בעולם.
- ומבין משוררי התנועה הקיבוצית? 

נעמי שמר, מה זאת אומרת. מילים ומנגינה.
- הסופר/ת האהוב/ה עלייך מבין סופרי התנועה 

הקיבוצית? 
יצחק בן אהרון.

התנועה  מזמרי  עלייך  האהוב/ה  הזמר/ת   -
הקיבוצית? 

דודו זכאי.  
- מי האנשים שהשפיעו ביותר על חייך? 

שאול  בפריז,  שלי  המורה  שהיה  סובול  יהושע 
נהרין,  אוהד  במלחמה,  שנהרג  מפקדי  ז”ל,  שלו 
איש מפתח בחיי שעזר לי להגשים חלום ואיפשר 
לי לחזור לרקוד בשיטת ‘גאגא’ שפיתח עם כיתה, 
שפתח במיוחד לנכים ופגועי רגלים והחזיר לחייהם 
את הריקוד ויותר מכך את היכולת לרקוד ואת האמון 

בגופם. 
- מי האדם שהשפיע עליך יותר מכולם בקיבוץ? 
ישנם שניים: מאיר ספיר, אבא של נעמי שמר. הוא 
אמנם נפטר כשהייתי בסה”כ בת שש, אבל הוא זכור 
לי כאדם שלפניו ואחריו - כנרת היתה שונה. השני 
הוא  הראשון שעשה וצייר כרזות,  מקס צור,  הוא 
האיש שכתב וצייר את הכתובה שלנו והוא היה אבא 
של גיורא צור ז”ל שנהרג ביום כיפור ועל שמו נקרא 

גיורא שלנו. 
- רגע מכונן בחיים: 

היציאה לשליחות בפריז כשהייתי בת 11. 
- כל לילה לפני השינה  

אני מתמוטטת למיטה... אחרי יום שמתחיל בארבע 
בבוקר - אין לי כוח לפעילויות רוחניות, מדיטציות, 

תפילות הודיה וכאלה... רק לישון. 

12 ימים שכבתי 
ללא הכרה כשחיי 

מטלטלים בין 
ייאוש לתקווה. 

יותר יאוש 
מתקווה. מה 

שהציל אותי זה 
שהייתי שמנה. 

אמנם אחר 
כך העובדה 

הזו פעלה 
נגדי בתהליכי 

הטיפול, השיקום 
וההחלמה, אבל 
בשלב הפציעה, 

שכבת השומן 
הזו הייתה שכבת 

המגן שלי

הגוף לא באמת 
נרפא. הגיל 

המתקדם ולא 
מיטיב עם 

הפגיעות. כאבי 
הפנטום לא 

פוסקים גם 37 
שנים אחרי. 

מה שמתחת 
לבגדים, לנעליים 
המיוחדות שאני 

חייבת לנעול - 
מצולק, ומטולא 

ותפור ומחובר 
בעשרות ניתוחים 

כואבים, קשים 
ובלתי נגמרים

הביאו לי נשים 
שנפגעו בעצמן 

לפני זה לא 
חשבתי על הבעיה 

האסטטית של 
מה זה להיות 

אישה פצועה. 
איך מתמודדים 

עם הפגיעות, 
עם הצלקות, עם 

החלקים החסרים. 
עם המראה. איך 

להביט בעצמי 
בראי? איך אני 

רואה את עצמי? 
איך גבר יוכל 

לראות אותי? איך 
אני אוכל להיראות 

בעיניו של גבר? 
זה לא פשוט בכלל

יום כיפור זה 
יום בו אני 

מתכנסת בתוך 
עצמי, כותבת, 
חושבת ובוכה. 

ותמיד לוקח 
לי כמה ימים 
לצאת מזה. 

ממצב הרוח, 
מהזיכרונות, 
מהכאב. יום 

כיפור הוא יום 
נורא בשבילי 
וזה לא עובר 

אף פעם


