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מרדכינת אדרעחמועמדות:צילוםמרדכינתמוות

הש־השנהזוכאן,בישרנונובמברחורש

ך״

$TS1$השך״$TS1$

$DN2$השך״$DN2$**•«-»,רפפורטמשפחתקרןשלפרסעלנייה

וייחודי,גדולפרס״לאשה״,ושבועון

מחוללתשלהןשהעשייהלנשיםשיוענק!■■

הכ־אוהחברתיהציבורי,במרחבשינוי

לכלי

$TS1$הכלכלי$TS1$

$DN2$הכלכלי$DN2$.שקלאלף120כיכתבנובישראל

צעירהלאשהיינתנושקלאלף60חייםמפעלעללזוכהיוענקו

לנולהמליץאתכםהזמנוהדרך.בראשיתיוזמהעל40גילעד

אחרותלנשיםכוחשנותנותבמינן,מיוחדותמרשימות,נשיםעל

כות־אנחנושכמותןועלשעליהןנשים,ומופת.השראהומהוות

בים

$TS1$כותבים$TS1$

$DN2$כותבים$DN2$נהדרתהזדמנותלנונותןושהפרסאחת,לאב״לאשה״כאן

מע־רפפורטמשפחתקרןתודה.להןולהכירלהוקירדופןויוצאת

ניקה

$TS1$מעניקה$TS1$

$DN2$מעניקה$DN2$פעו־בשיתוףהאמנות,בתחוםמשמעותייםפרסיםשנהמדי

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$בשיתוףהביו־רפואי,המחקרובתחומיתל־אביב,מוזיאוןעם

הקרן,תחלקהשנייה,השנהזוכאמור,השנה,רפפורט.מכוןעם

המ־נשיתעשייהלציוןפרסגם"לאשה״,שבועוןעםבשיתוף

חוללת

$TS1$המחוללת$TS1$

$DN2$המחוללת$DN2$בטקס3.71ב־שיוענקפרסהישראליתבחברהשינוי

מאותהאחרים.רפפורטפרסיהענקתטקסבמסגרתשייערךחגיגי

אצל־התקבלולפרסמועמדותעלוממליצותממליציםשלפניות

נו.

$TS1$.אצלנו$TS1$

$DN2$.אצלנו$DN2$יוצאישמעשיהאישההיאשהוגשומהמועמדותואחתאחתכל

השופטותחברמאוד.קשההייתהוהבחירההשראה,ומעוררידופן

כרמי,רבקהפרופ׳רוטלוי,סביונהבדימוסהשופטתאת)הכולל

והגב׳אלחרדהוגטהגב׳סולומון,זהבהפרופ׳תמיר,יוליפרופ׳

עיריתוהגב׳רפפורטרותהגב׳הקרןנציגותאברמוביץ,תמר

והגב׳נופך־מוזסמריםהגב׳״לאשה״שבועוןונציגותרפפורט,

לפרסמועמדותמהן10נשים:14הגמרלשלבהעלהננר,אורנה

בראשיתצעירהליזמתלפרסמועמדותארבעחיים,מפעלעל

וב־בפניכם,היוםלהציגגאיםאנחנוהאלהמהנשיםכמההדרך.

שבועות

$TS1$ובשבועות$TS1$

$DN2$ובשבועות$DN2$הסופיותהזוכותעלכולן.עלכאןלקרואתוכלוהקרובים

הפרסים.יוענקושבוהחגיגיהטקסלקראתמרץ,בחודשנדווח

in1ly 771 nn a/7fi?/ 0~n39n 0td7!^

קהתחנהרחנבלוםאיריתעילםאסתראשכנזיתמרדייןרות

לוטם!חמומיכלהופמןענתטלעדינהריבקיןשריבנאענהאמנה

imuumtJk

שמשקרו

mirWiDחנץנטעמזי״אואלישבעשפרבראביגיל־־
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המועמדות

יוזמהעללפרט

הדרךבראשית

ארגוןקול-״בתמייסדתבמאית,

ומקימתשב״לדתיות״לסביות

puiuwמחנכיםמולבהסברה

הדתיבציבור

40גיל:

אביב.תלמגורימ:

חמש.לבןואפזוגבתעפחיהמשפחתי:מצב

הדתיבמגזרלסנית.המילהאתשמעתילאאפילו20גיל״ער

ילדיםוילדוהתחתנורבותונשיםמודחקתמאורהייתההמיניות

שליהראשונההאהבהאתשלהן.למיניותמודעותשהיולפניעוד

ולתסריטאותלקולנועהספרבביתללמודכשהתחלתיפגשתי

אסורשזהרקידענושם.לזהלתתשיכולנובליקרהזה׳מעלה׳.

גדולבפחדחיינושניםארבעבמשךלהיפרד.חייבותושנהיה

נוראה״.ובבדידות

מהארון?יצאתמתי

ואמרהלחדרינכנסהשליאמאמהארון.שהוצאתילומר״אפשר

עזבת־גדולה.הקלהחשתילסביות.שאנחנויודעתשהיאלשתינו

את

$TS1$עזבתאת$TS1$

$DN2$עזבתאת$DN2$עברתי25בגילשנפרדנו,לאחרשכורה.ברירהיחדוגרנוהבית

הלכתיגםאיתהדתייה.לאזוגבתעםוחייתיאביבלתל

עורשישראיתיפתאוםשלי.הראשוןהגאווהלמצעד

של־ההוריםשלהקבלהליסייעהכמוני.אנשיםהמון«—

והמסר

$TS1$שלוהמסר$TS1$

$DN2$שלוהמסר$DN2$:רננא־ם׳.ללאאותך,אוהבים׳אנחנושלהםiWWI

41■&^של־,הבח־רהעםקשהמאודלהםשה־הלמרות

שפרבר,חנהאמ־,כוח.הרבהל־נתנההמשפחה
■■

אימהותשלקבוצהשניםשבעלפניהקימהאף

סרטמביימתאניאלהבימיםללהט״בים.דתיות

שלי״.המיוחדתהמשפחהעל

ללסביותארגוןלהקיםאותדהניעמה

^^דתיות?
י^ביןסתירההרגשתישנים״במשך

הלסבית.לזהותישליהדתיתהזהות

קהילה״קלףשלשבועבסוףהשתתפתיואז,

TS1$$חיןTS1$$חי־נשיםסיפרושם,פמיניסטית״.לסבית

הקהילה,הקמתעלממני,מבוגרותלוגיות,

מהארון,לצאתשצרידהבנתיקודם.שנה20

TS1$$שי\TS1$$שי־ולדרוששלנוולקהילותלמשפחותללכת

$DN2$\שי$DN2$סטי־הוצאנוהדתית.בחברהגםאותנוקבלו

קרים

$TS1$סטיקרים$TS1$

$DN2$סטיקרים$DN2$ובמכללותבאולפנותהדבקנושאותם

במ־השתתפנובאינטרנט,פורוםהקמנודתיות,

צערי

$TS1$במצערי$TS1$

$DN2$במצערי$DN2$ב׳בתישהיוםבתקשורת.נחשפתיוגםגאווה

מודליםלראותשיכולותחברות300מ־יותרקול׳

שלדתיתמשפחההקמתושלבזוגיותחייםשל

נשים.שתי

לכבודו״(ברא)״שהכלשב״לאתגם״הקמתי

טיפולואנשימחנכיםמולבהסברהשעוסקארגון

ומתנדבים.מתנדבות60כברבושישהדתי,בציבור

במ־אותנו,לקבלשמוכןספרביתלכלמגיעיםאנחנו

טרה

$TS1$במטרה$TS1$

$DN2$במטרה$DN2$לתל־לסייעאיךטיפולולאנשילמוריםלהסביר

מידות

$TS1$לתלמידות$TS1$

$DN2$לתלמידות$DN2$שאנ־הסבלאתמהםולחסוךשלהםולתלמידים

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$.המקוםאתליצורהואבעולםשליהתפקידסבלנו

הריהרתי.מהעולםחלקלהיותדתיותללסביותשיאפשר

היהודיהעיקרוןאתנוגדלהט״ביםשלהקבלהחוסר

כמוך׳!״.לרעך׳ואהבתשלבסיסיהכי

__________________

חדשה״״רוחמותתמנכ״לית;

32גיל:

ירושליםמגורים:

רווקהמשפחתי:מצב

בת־הנוערמועצתאתהקמתיובתיכוןיזרעאלבעמק״גדלתי

מרת.

$TS1$.בתמרת$TS1$

$DN2$.בתמרת$DN2$כשה־8200ביחידתמרורראשוסגןמפקדתהייתיבצבא

געתי

$TS1$כשהגעתי$TS1$

$DN2$כשהגעתי$DN2$המרינהומדעכלכלהפילוסופיה,ללמודכדילירושלים

ואזלי.שתתאיםהפעילותאתחיפשתיהעברית,באוניברסיטה

שלהעגוםמצבהעלשדיברושגבויקירפולקמןרועיאתהכרתי

ולהת־מהספרייההסטודנטיםאתלהוציאשצריךזהועלירושלים

חיל

$TS1$ולהתחיל$TS1$

$DN2$ולהתחיל$DN2$יו׳׳רהיהברקתנירחדשה״,״רוחאתכשהקמנומעשה.לעשות

כיהזולפעילותהתגייסתילפעילותה.מכספוגםותרםהעמותה

מבחינתי,ישראל.אתלהצילבעצםזהירושליםאתלהצילבעיניי

בתחילתאביב.לתלגםיגיעזהכאן,שקורהבמהנטפללאאם

יותרומרגישיםמשתנההמצבהיום,בעיר.ייאושהמוןהיההדרך

מסביב״.אופטימיות

שנים?ששבברעומדתאתשבראשההעמותהעושהמה

וחצידולרמיליוןשלשנתיותקציבעובדים25שלצוות״בעזרת

קהילתיותזוכאן.שהתפתחההמיוחדתבקהילתיותמתמקדיםאנחנו

והיאקטניםיישוביםמאפיינתכללשבדרך

—^^^
בעיר.להישארצעיריםאנשיםמושכתמאוד

להתג־קטנותלקבוצותמסייעיםאנחנו

בש

$TS1$להתגבש$TS1$

$DN2$להתגבש$DN2$קהילותהקמתשלבתהליךולהתחיל

'■
כאלהקהילות35כברלנוישצעירות.

U^mUפעי־יוזמתכזוקהילהכלשכונות.בחמש

לויות,

$TS1$,פעילויות$TS1$

$DN2$,פעילויות$DN2$טוביותריהיההילדיםשגןדואגת

מדוברהאזור.שלהחזותאתומשפרת

מוס־שללתמיכהשזוכהבמהפיכה,

רות

$TS1$מוסרות$TS1$

$DN2$מוסרות$DN2$,בנקהממשלה,משרדיהעירייה

מחו״ל.יהודיותוקהילותהפועלים

מי־גםומפעיליםמפתחיםאנחנו

זמים

$TS1$מיזמים$TS1$

$DN2$מיזמים$DN2$והתרבותהתעסוקהבתחום

ויוצ־מקובלותחלוקותשובריםבירושלים.

רים

$TS1$ויוצרים$TS1$

$DN2$ויוצרים$DN2$למשל,לחילונים,דתייםביןמפגשים

הפת־זהאנשיםביןשחיבוריםאמונהמתוך

רון

$TS1$הפתרון$TS1$

$DN2$הפתרון$DN2$ביותר.הטוב

לחברהעיר.אתלחזקהיאשלנו״המטרה

בהשחיותהשונותהאוכלוסיהקבוצותבין

האוכ־שלהשליליתההגירהאתולהקטין

לוסייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$שלי,במקרהמירושלים.הצעירה

בטוחההייתילירושלים,כשהגעתיעבד.זה

בעירהתאהבתיממשאבלשנים,לשלוששזה

תוארגםכאןלסייםהספקת־הזו.המיוחדת

פולי־תקשורתבמסלולהמדינה,במדעשני

טית

$TS1$פוליטית$TS1$

$DN2$פוליטית$DN2$בעירליטובשלי.הביתהיאירושליםוהיום

להוציאתצליחאהבהשרקחושבתאניהזו.הנהדרת

מכאן״.אותי

חברתית?לפעילותבמודללךשימשמי

אמאשלטובהמאורהברהשהייתהגוב,״ענת

ההש־והייתהע״מ(מזי״אעדנה)המחזאיתשלי

ראה

$TS1$ההשראה$TS1$

$DN2$ההשראה$DN2$.זהשלךלסביבהשלראוגליהבהירהענתשלי

לצאתלמדתיממנהלעצמך.מלדאוגחשובפחותלא

חברהשנקראהזההדברעםולהתעסקהנוחמהמקום

ישראלית״.
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״בטרם״אתוןאתוניהלהייסדה

ומנכ״ליתמייסדת

וממשל״למנהיגות״המכון

49גיל

מתן.מגורים:

ילדיטחמישהמגדלתבשנית,נשואהמשפחתי:מצב

(.26עד15)מגילמשותפים

nrrn

rrciרפפורט

לאישה

שינויוללחלזוז

ילדים״,לבטיחות״בטרםארגוןאתהקמתי1995״בשנת

כרופאהכשעבדתישלנו.לילדיםיותרבטוחעולםליצורבמטרה

ילדיםהמוןראיתי״שניירר"החוליםביתשלמיוןבחדרצעירה

הספרביתכבוגרתמתים.אולנכיםהופכיםבתאונות,שנפצעים

וגי־הנתוניםאתלבדוקהחלטתימנדלמכוןשלחינוכיתלמנהיגות

ליתי

$TS1$וגיליתי$TS1$

$DN2$וגיליתי$DN2$היהתאונות.בגללילדיםשלמוותמקרי250יששנהשמרי

הבריאות,למשרדיפניתיהמצבאתלשנותוכדימגיפהשזוברורלי

הבטיחות.בתחוםשפעלואחריםולגופיםוהרווחההתמ״תהחינוך,

שה־קואליציהנוצרההזמןועםשליהחזוןאתאנשיםבפניהצגתי

חלה

$TS1$שהחלה$TS1$

$DN2$שהחלה$DN2$סייעהזההפעולהשיתוףמדהימות.תוצאותוהניבהלפעול

בטי־שלסטנדרטיםלבנותלילדים,בטוחביתמהולציבורלהסביר

חות

$TS1$בטיחות$TS1$

$DN2$בטיחות$DN2$קסדותחבישתחובתחוקכמוחוקיםולקדםילדיםבגני

וכיום,השתנההמצבמכךכתוצאהאופניים.רוכבילילדים

שנה״.כלכאלהמצעריםמקרים10רקיש

PPMולמ־לממשל׳־המכוןאתהקמת־למ־
Mm;—.־־.?

rco2008כרילג׳וינט,להצטרףל־הצ־עוJU|M
הציבו־מהמגזרמנהיגים־כש־רושבוגוףלהקים

רי,

$TS1$,הציבורי$TS1$

$DN2$,הציבורי$DN2$איכותאתלקדםבמטרהוהחברתי,העסקי

כ־עםנפגשתיהמר־נה.תושבישלהחיים

700

$1ST$700$1כST$

$2ND$700$2כND$מקו־רשויותראשיישראלים,מנהיגים

מיות,

$TS1$,מקומיות$TS1$

$DN2$,מקומיות$DN2$ממשלה,משרדימנכ״ליכנסת,חברי

בכיריםצבאקציניחולים,בתימנהלי

להם.חסרמהלהביןרציתיכירוח,ואנשי

פהישבישראל.מנהיגותשלבעיהשאיןהבנתי

מרשי־מאודוביצועהובלהיכולותעםאנשים

מות.

$TS1$.מרשימות$TS1$

$DN2$.מרשימות$DN2$יחדלעבוד־כולתזהחסרשבאמתמה

־הר,לעבודנלמדלאואםהשני.נגראחרולא

פה.נהיהלאפשוט

חזוןניסחתיהקיים,המצבאתלשפר"כרי

נית־שתוצאות־־פעולהתוכניתופיתחתי

נות

$TS1$ניתנות$TS1$

$DN2$ניתנות$DN2$.ול־לתמיכהזכתההתוכניתלמרידה

מימון

$TS1$ולמימון$TS1$

$DN2$ולמימון$DN2$תורמיםושלממשלהמשרדי13של

שייסדתיבמכוןפועלותכברהיום,יהודים.

נפגשיםשבהןתוכניות,36עומדתאניובראשו

ממשלה,משרדימנכ״ל־למשלכמושונים,מנהיגים

משר־שלמחוזותמנהליאומקומיותרשויותראשי

די

$TS1$משרדי$TS1$

$DN2$משרדי$DN2$זהמכיר־םהםהמכוןבפעילויותשונים.ממשלה

שברצונםנושא־הדבוחריםקשר־ם,קושריםזה,את

שהציבוהמטרותאתלבצעכד־־הדופועליםלקדם

לעצמם".

שלד?בעשייהאוהבתהכיאתמה

אתלשנותשיכוליםאנשיםביןחיבורים"ליצור

שעוב־אנשיםשקבוצתדברשאיןמאמינהאניהעתיד.

רת

$TS1$שעוברת$TS1$

$DN2$שעוברת$DN2$לעשות״.יכולהלאביחד

רות׳*■^

דייו

״משנית״אתהקימה

97גיל:

אביבתלמגורים:

נכדים,לעשרהסבתאלשלושה,אםגרושה,משפחתי:מצב

בדרךאחדועודניניםלעשרהרבתאסבתא

חייך?למפעלבעצםשהפך״משכית׳/אתהתחלתאיד

העצ־במלחמתירושליםלמפקדהתמנהדיין,משה"כשבעלי,

מאות,

$TS1$,העצמאות$TS1$

$DN2$,העצמאות$DN2$הת־ובירושליםהקלא־תהיית־בנהלללגמרי.השתנוהיינו

גוררנו

$TS1$התגוררנו$TS1$

$DN2$התגוררנו$DN2$הי־תישלאמאחרובישלה.שניקתהעוזרתוהיתהבווילה

חמו־בחקלאות.חרשיםעוליםלהדריךהלכתיבטל,שיישבהטיפוס

תי,

$TS1$,חמותי$TS1$

$DN2$,חמותי$DN2$הוותיקיםבמושביםהצעירותהנשיםאתאירגנהדיין,דבורה

קרובמושבאוריה,כפראתמהסוכנותקיבלתיואניעולים,לקלוט

חק־במדריכהלשםהגעתימבולגריה.עוליםיושבושבולירושלים

לאית,

$TS1$,חקלאית$TS1$

$DN2$,חקלאית$DN2$רוצהאנימההבינולאהםשתילים,עםאליהםכשבאת־אבל

ולחקלאות?להםמהמהם.

ארג־כולםאצלראית־עצמ־,אתלהציגלביתמבית"כשהלכתי

זי

$TS1$ארגזי$TS1$

$DN2$ארגזי$DN2$,חיישכלכיווןביד.רקוםהכלמפותכריות,וילונות,עםנדוניה

הנ־אתשאלתירעיון.ביעלהיד,מלאכותואהבתיוסרגתירקמתי

שים:

$TS1$:הנשים$TS1$

$DN2$:הנשים$DN2$רכשתיעליהם?לרקוםתוכלוהאםברים,שאריותלכןאתןאם

TS1$$שנו'TS1$$שנו־יוטה,שקילקנותמיוחדרישיוןקיבלתיברים,שאריות

$DN2$'שנו$DN2$

r,c/,nהבאתירקמושהןמהאתלהן.והבאתיצמרשאריותרדתי

להן.הבאתיהכספיתהתמורהואתבירושלים,ויצ״ולחנות

הבא־מנייר.חבליםליצורידעו״הבחורים

תי

$TS1$הבאתי$TS1$

$DN2$הבאתי$DN2$סלים.ועשוחבליםשזרווהםניירותלהם

cxcrrri KJUנמכרותהאלוהאומנותש־צ־רות

ליצי־שלהםהכישוריםלגיוספוטנציאלויש

רת

$TS1$ליצירת$TS1$

$DN2$ליצירת$DN2$,כפריםלעודהשיטהאתהרחבנופרנסה

עו־מקצועיים.מדר־כיסוגייסנוהארץ,ברחבי

לים

$TS1$עולים$TS1$

$DN2$עולים$DN2$עיראקים,כורדים,תימנים,העדות:מכל

יצרוואחריםיוגוסלב־םכורדים,מרוקאים,

המסורותפיעלואומנותאמנותעבודות

מפעלהתחילבעצם,מזה,איתם.שהביאו

׳משכית׳.אתהקמנו1954ב־חיי.

הכישרוןזהבוגאהשאנימשהויש״אם

אפשרויות.עםצרכיםולחברפוטנציאללזהות

לבקש,מתביישתלאואניליקשהלאדברשום

להגשמתלהובילשיכולהדרךרואהאניאם

משו־יעדהיה׳משכית'שלובמקרההמטרה.

לב:

$TS1$:משולב$TS1$

$DN2$:משולב$DN2$להחזירהלשות,לאוכלוסיותפרנסהלתת

מיעוטיםבניגםובהמשךעולים,לאנשים

שי־ידיעלהאנושיכבודםאתהעדותמכל

מור

$TS1$שימור$TS1$

$DN2$שימור$DN2$שלהם,האותנטיותוהמסורותיכולותיהם

ומבליבפטרונותאליהםלהתייחסמבלי

התרבותיים.ערכיהםאתלבטל

הייתיותמידהזאתבעשייההסתפקתילא

ביןכשהסתובבתינוספים.בתחומיםפעילה

אתלאסוףהגלם,חומריאתלספקהעולים,בת־

שהר־הכסףאתלהםולהביאשיצרוהסחורה

וויחו,

$TS1$,שהרוויחו$TS1$

$DN2$,שהרוויחו$DN2$דאגתיולבעיותיהם,לצרכ־הםהקשבתי

וע־בבתיםוההיגיינההבריאותתנאילשיפור

זרתי

$TS1$ועזרתי$TS1$

$DN2$ועזרתי$DN2$קטנותיומיומיות,חייםבעיותבפתרון

וגדולות״.

רומןצפורה

עמוד 4


