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פת החולים בכל שעות היום. מקפידים על צום מוחלט 
של שלוש שעות לפני הבדיקה, אבל מותר לצחצח 

קשיניים. חשוב לא לקחת אנטיביוטיקה ותרופה נו
גדת צרבת כחודש לפני הבדיקה. בחדר הבדיקות 
שותים איזה נוזל שקוף וחמוץ, שואפים אוויר דרך 
הפה ונושפים חזק לתוך קשית ומבחנה שפוקקים 
אותה. ממתינים 30 דקות בישיבה, בלי פעילות 
גופנית, ושוב שותים ונושפים. התשובות מגיעות 
אחרי שבועיים, ואפשר לבקש אותן הביתה בפקס. 

לכו להיבדק אתמול!!!

איך "בולעים" את הלשון?

קיש לנו "מוח רצוני", השולט במערכות הרצוניות  )די
בור, אכילה (, ו"מוח  פרימיטיבי", השולט במערכות 
הלא רצוניות  )נשימה, תפקוד הלב והמוח, ומערכות 
קריטיות נוספות (. כשהבנאדם שרוי במצוקה גופנית 
גדולה  )עילפון, למשל (, המוח הפרימיטיבי "מכבה" 
מערכות רצוניות לא חיוניות, כדי שהדם ימשיך 
לזרום למערכות בלתי רצוניות חיוניות ולהבטיח 
בכך את המשך תפקודן. שריר הלשון הוא רצוני - 
לכן בזמן כיבוי המערכות הרצוניות הוא מתרפה, 
מתרחב כמו שלולית וסותם את מעברי האוויר בלוע. 

וזו בליעת הלשון המפורסמת.
קפותרים את המצב בעזרת כף מרק, או כף היד. מכ

ניסים את כף המרק או היד עמוק לתוך הלוע, עם 
הצד הקעור שלה מקביל ללשון, ומביאים "חפירה" 
או משיכה חזקה החוצה - בלי פחד - כאילו הלשון 

קהיא גלידה. "חופרים" בתוך הגלי
דה כדי להזיז את שלולית בשר 
הלשון מתוך הלוע, ולפתוח 
ככה את מעבר האוויר כדי 

למנוע חנק. ב

אהלן חברים,
לפני כמה ימים קיבלתי מייל מחברתי:

"...את לא מתארת לך איזה סרט זוועות היה לי 
השבוע - רק עכשיו אני יכולה שוב לחייך. אחי 
הצעיר והחתיך היה במוות קליני מכיב שהתפוצץ 
לו בתריסריון. לפני שנה היה לו איזה חיידק שגורם 
לחומציות בקיבה והוא לא ממש טיפל בו. חוץ מזה, 
אמרו לו שאחרי גיל 40 זה בריא לבלוע כל יום 
אספירין אחד לדילול הדם, אז הוא בלע. והשילוב 
הקטלני הזה של אספירין וחומציות בקיבה מהחיידק 
הזה, שהגיעה לכיב לא מאובחן, גרם לו לדמם כמה 
ימים לתוך הבטן בלי שהוא הרגיש דבר  )אבל ממש 

שום דבר! ( חוץ מצרבת קלה.
"הוא נסע לבאר שבע, ובדרך החליט לעצור במושב, 
לביקור חולים אצל חמותו שהוא מאוד אוהב. ישב 
לקפה, פתאום הרגיש מאוד לא טוב, נפל פרקדן, 
איבד את ההכרה ובלע את הלשון. היא אחות חדר 
מיון - מיד היא הרימה לו את הרגליים כדי שהדם 

קיזרום לו למוח, הזעיקה את בנה, בוגר יחידת דוב
דבן שבמזל היה בבית, ושניהם שלפו לו את הלשון 

בעזרת כף, עשו לו החייאה והזעיקו אמבולנס.
"הוא קיבל שמונה מנות דם. צרבו לו את המקום אבל 
הפצע היה כל כך גדול שכנראה המשיך לדמם. רצו 
לנתח אותו - בקיצור סיוט. רק היום מצבו התייצב, 
ההמוגלובין עלה והוא קיבל קצת מרק. היינו לידו 

כל השבוע במשמרות.
"והנה לך דוגמה שגם עצות טובות  )אני יודעת 

קשלא נתת אצלך, תרגיעי! ( יכולות להרוג. אספי
רין הוא מדלל דם טוב, אבל לא בלי ייעוץ רופא, 
עם התייחסות ספציפית לאדם עצמו. אם הוא היה 
ממשיך במכונית לבאר שבע - היום הוא לא היה חי. 

קבמקרה הטוב הוא היה עוצר בצד הדרך, ועד שמי
שהו היה פותח את דלת המכונית כדי לברר למה 
היא עומדת שם, הוא כבר לא היה איתנו. אלוהים 

ישמור. אחי היחיד.
"מה שמחמם את הלב, זה שאפשר להגיד שהוא 
חי בזכות זה שהוא אוהב את חמותו. יפה, לא? 

נשיקות".
בדקתי את הנתונים עם חברתי, ואחר כך עם ד"ר 
ראול רודריגז, מומחה גדול להדברת טפילי מעיים 
Raulive1@netvision.net.il ( והרי החדשות ועיק  (

קרן תחילה:

איזה חיידק מעיים שכיח כמעט הרג את אח 
של חברתי?

ק"הליקובקטר פילורי" - שהוא אחד המזהמים השכי
חים ביותר בעולם, ומצוי בכק70 אחוז מהאוכלוסייה. 
במדינות מסוימות הוא פוגע ביותר מק90 אחוז. יש 
סביבו קשר של הדחקה ואדישות מצד עולם הרפואה 
הקונבנציונלי, למרות היותו מידבק מאוד בין בני 

המשפחה ובעל פוטנציאל קטלני.

איזה דברים רעים הוא יודע לעשות?
הליקובקטר פילורי הוא הגורם העיקרי לדלקת רירית 
התריסריון והקיבה.  הוא גזלן של ויטמין B12, אבץ 

וברזל, שחסרונם בגוף יכול לגרום לאנמיה, לחולשה, 
לנשירת שיער ולשבירת ציפורניים.

1994 ההליקובקטר הוגדר על ידי הקWHO  )ארק קב
גון הבריאות הבינלאומי ( כחיידק מסרטן, ונמצא 
קשר ישיר למחלות קרדיוקואסקולריות, נמיכות 

קקומה בקרב ילדים  )! ( וחוסר תיאבון. הוא עשוי לג
רום למוות בעריסה, אלצהיימר, כאבים בזמן קיום 
יחסי מין והפלות חוזרות. בק2005 הוענק פרס נובל 
לפרופ' בארי מרשל על גילוי הקשר בין חיידק זה 

ובין האולקוס.
קהאנטיגנים הזרים של החיידק יכולים לגרום לאל
קרגיות ולמחלות אוטואימוניות, וברבות השנים לג
לאוקומה  )יתר לחץ תוך עיני ( וכן לסרטן הקיבה.

סימפטומים אופייניים
צרבות, ריפלוקס, ליחה מרובה, כאבים ונפיחות ברום 
הבטן, נשירת שיער, שבירות ציפורניים, אנמיה, 
B12, גלאוקומה, אלרק  חולשה, חוסר באבץ, ברזל,
גיות ואסתמה, אורטיקריה  )גרד כרוני בעור (, חריץ 
במרכז הלשון. אנשים מטופלים שנים בסטרואידים 

נגד גרד בעור, ובסוף זה הליקובקטר.

דרכי הטיפול
 הטיפול הקונבנציונלי נקרא "הטיפול המשולש" 
ובו משולבים שני סוגי אנטיביוטיקה ונוגד חומצה. 
הטיפול מצליח בכק60ק70 אחוז מהמטופלים - אבל 
פוגע בפלורת המעי  )"החיידקים הטובים" שחיים 

קבמערכת העיכול שלנו (. לרבים נרשם טיפול כרו
ני בנוגדי חומצה  )כמו לוסק, זוטון, קונטרלוק וכו' (. 

הבעיה היא, שהתרופות האלה גורמות לסביבה 
בסיסית יותר במעיים, שהיא גם נוחה יותר 

להתפתחות מזהמים במערכת העיכול, וגם 
מונעת את ספיגת המינרלים  )הזקוקים 

לשם כך לסביבה חומצית (.
ד"ר רודריגז מטפל בחיידק באמצעות 
תוספי מזון  )אומגה 3 בי קומפלקס עם 
ויטמין סי וגם אבץ ומגנזיום, בהתאם 
לבדיקות הדם (, כדורי פרוביוטיקה, קיו 
10, טינקטורה HBP  )שהיא מיצוי מר 
ויעיל של תמציות צמחים ייעודיים (, 

קשמן אורגנו  )שהוא אנטיביוטיקה טב
עית (, משקה אלוורה ושמן קוקוס  )ששמו 

טוהר ביג טיים, אחרי ששנים הוא נחשב 
למזיק בגלל ספין מסחרי (.

קנדבקים בחיידק דרך נשיקות רגילות, אכי
לה ושתייה מכלים של נשא, ומגע ידיים. 

קחשוב לציין שאם לא מטפלים בכל בני המש
פחה בו זמנית נגד החיידק הזה, הוא יחזור, 

בגלל הדבקה חוזרת.

איך מגלים את החיידק?
קמבקשים הפניה מרופא המש

קפחה  )בלי הפניה לא מתק
בלים (, והולכים להיבדק 

קבחדר האחיות שבקו
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שויות מפחדים מהם, לא עושים להם כלום. פקידים במס 
הכנסה אומרים לי, בשביל משכורת של 6,000 שקל שווה 
לנו להתאבד? לפני שבע שנים היה דיון על הריסת מבנים בוועדה 
המחוזית. בלילה הבדואים התקשרו אליי ואמרו לי, ‘תבטלו את 
הדיון מחר, חבל על הזמן שלכם’. אמרתי, ‘יהיה דיון, באבו אבוה 
יהיה’. בבוקר הבדואים הציתו את משרדי הוועדה המחוזית. בערב 

התקשרו ואמרו, ‘נו, בדש, אמרתי לך. לא תהיה ישיבה’”.
ועדיין, זו הכללה גסה.

“זו לא הכללה, זו שיטה מאורגנת. אחד הבדואים אמר לי 
פעם, ‘בדש, אתה הרי יודע שאנחנו ננצח. מהרחם של האישה 
נילחם בכם וננצח. כי אנחנו מתחתנים עם שש־שבע נשים ויש 
לנו המון זמן והמון ילדים’. לצערי, הוא צודק. עוד זמן לא רב 

־הבדואים יהיו פה הרוב. הלכתי לבקר יולדת בבית החולים סו
רוקה. בטעות הגעתי בשעת קבלת האורחים והרגשתי שאני 
הולך בתוך רחוב ראשי בעזה. היום, 80 אחוז מהלידות בדרום 
זה בדואים. אם אחותה של בדואית שמתגוררת ביריחו צריכה 
ללדת, בעלה מביא אותה לבית חולים בתור אשתו. ואז היא 
יולדת והוא מקבל את הצ’ק של הביטוח הלאומי ומארגן לעצמו 
תוכנית חיסכון. איך עלינו על זה? כשפתאום התברר שבדואית 

יולדת שלושה ילדים בשנה.
־“הבדואים מתחתנים עם שלוש־ארבע נשים, חלקן מחוץ למ

דינת ישראל, ומיד עושים להם איחוד משפחות וכל הקרובים 
של האישה מגיעים לישראל. זו זכות השיבה בדלת האחורית. 
את יודעת כמה באו אליי לבקש פיצויים בלי שהיתה להם בכלל 
תעודת זהות ישראלית? אלפים! הבוקר תפסתי לאחד מהם את 
הקוקו. אמרתי לו, ‘בא לי לשבור לך את השיניים, רק שאין לך 
אפילו שן אחת בפה’. אבל מה יהיה הסוף? הוא והחברים שלו 
עושים לנו תרגילים. אם יש להם ארבע נשים, הם מתגרשים 
ארבע פעמים, ואז האישה לחוד והגבר לחוד מקבלים פיצויים 
על האדמה. לפעמים אני אומר לעצמי, וואללה, שידפקו אותנו 

בעוד 180 אלף שקל. העיקר שיזוזו”.
אתה גזען?

“לא. אני ממש לא גזען. אני רק מציע לכל יפי הנפש לבוא 
־לכאן לכמה שבועות. לחוות את ההשתוללות של הבדואים בכ

בישים. את הגנבות, האלימות והפרוטקשן. אני עוד סובלן. אבל 
הבדואים מתנהגים כמו חולי אלצהיימר. שמונה שעות ניהלתי 
איתם משא ומתן, ואז הם נעלמו. ושבועיים אחר כך הגיעו אליי 

והתחילו הכל מחדש כאילו לא דיברנו על כלום”.

אזרח לא מייצג
50 אלף מבנים לא חוקיים קיימים כיום בנגב. מדי שנה נו־ ־כ
ספים להם עוד כ־2,000. ועדת גולדברג להסדרת התיישבות 
הבדואים המליצה להכיר בכפרים הבלתי חוקיים רק אם יש 
בהם כמות סבירה של תושבים, וכשדבר אינו עומדת בסתירה 
לתוכנית המתאר. כפרים שלא ניתן יהיה להכיר בהם, יוכלו 

־לבקש העברה למקום אחר ויקבלו פיצוי בקרקע ובכסף. “עש
רות אלפי בדואים אומרים, בואו תציעו לנו פתרון, ואיש לא 
שועה אליהם”, אומר ח”כ אורון. “החוק אמר, אם תתפנו, תקבלו 
קרקע חליפית בשווי 20 אחוז. ועדת גולדברג מציעה במקרים 
מסוימים להגיע אפילו עד 50 אחוז. ואני אומר, אפשר להגיע 

־ליותר, בפרט כשמדובר בדור רביעי וחמישי המשרש את הב
עלות, ובמיוחד כשהקרקע מצטמצמת והולכת כי היא צריכה 

להספיק לנכדים ולנינים”.
מצב הפזורה בנגב פתיר בכלל?

“בכמה מקומות כבר הצליחו להגיע עם תובעי הבעלות על 
הקרקעות להסכם שהניח את דעת שני הצדדים. הבעיה היא 

־שאין נכונות ממשלתית לטפל בבעיה הגדולה. רוב השרים חו
לפים על פני הבדואים בעיקר כשהם נוסעים לחופשה באילת. 

־הם מורידים את החלון ואומרים לילדים שלהם, תראו איך הב
־דואים השתלטו לנו על האדמות. הם רק שוכחים לציין שמדו

בר בשבטים שהיו כאן לפנינו, והתפשטו לגבעות כי אין להם 
איפה לחיות. אז נכון שיש גם תראבינים, אבל הם לא מייצגים 
את כלל הבדואים בדיוק כפי שפיני בדש לא מייצג את כלל 

היהודים בדרום”.
האזרח הלא מייצג בדש  )56 ( הוא מהנדס מכונות, חבר כנסת 
לשעבר  )צומת (, חבר מועצה זה 19 שנה, נשוי ואב לשני בנים, 
שגם הם נושאים נשק להגנתם, ולבת שמתגוררת בתל אביב. 
24 שעות הוא מס־  חייו נעים סביב ציר אבטחה בלתי נתפס.
תובב עם שומר ראש. מצלמות הותקנו סביב ביתו. מדי בוקר 
רכבו נבדק על ידי חבלן, לוודא שלא הוצמד אליו מטען חבלה. 
16 מקוצר ובלחצן מצוקה מיוחד שית־ ־בדש עצמו מצויד באם

ריע, אם יותקף.

“היום הכלים שעובדים בשכונה החדשה לא מאובטחים. אף אחד 
לא רוצה להביא לנו חול. אף חברת שמירה לא מוכנה לשמור. 
אף קבלן משנה לא מוכן לעבוד פה. לפני חודש, שוטר ששמר 
על טרקטור באתר הבנייה הלך לשירותים. באו אנשי התראבין, 
תפסו את הטרקטוריסט, שפכו עליו בנזין ורדפו אחריו עם מצית. 
באו השוטרים לכפר ותפסו בחור צעיר, רחוץ, נקי. הלך לשטוף 
את עצמו מהבנזין. אמרו לו, למה אתה כל כך נקי? אמר להם, 
הייתי בשירותים. לפני כן בטח לא התקלח חודש, אבל בבית 
המשפט אמר, ‘אצלנו אחרי כל פעם בשירותים נהוג להתקלח’, 

והשופט שחרר אותו על המקום”.
גם בעומר יש לא מעט עבירות בנייה.

“אם יהודי מקים משהו לא חוקי, נניח תחנת דלק על הכביש, 
תוך שעתיים הפקחים אצלו. כששמתי ביציאה מעומר שלט 
‘הדלקת אורות חובה בחורף’, בא מע”צ והוריד אותו תוך שעה. 
כשהקמנו אוהל מחאה בצומת, הגיע פקח וביקש לפרק כי הוא 
לא חוקי. אמרתי לו, ‘תעוף לי מהעיניים, תסתכל על הגבעות 
מסביב. אחרי שתוריד את הכל, תבוא לדבר איתי על אוהל 
אחד’. חוצפה! מישהו מהפרקליטות החליט שאני גזען שמוציא 
צווי הריסה רק נגד בדואים. אמר לי, ‘יש שמועות שיש בנייה 
לא חוקית גם בעומר’. אמרתי לו, ‘תת אלוף שמועתי, יש אצלי, 
אולי, פרגולה לא חוקית, שכרגע לא בסדר העדיפויות שלי. יש 
מאה אלף בתים לא חוקיים בנגב, ואותך מעניין מחסן של איקאה? 
תפסיק לעצום עיניים, כי גם אם תכניס את הראש לאדמה כמו 

בת יענה, תחטוף בעיטות בישבן’”.
מי עוצם עיניים?

“בתי המשפט. חיפשו את הלפלפים, הפחדנים הכי גדולים, 
ומינו אותם פה לשופטים. באחד הדיונים בדואי גידף את השופט. 
אמר לו, אינעל אבו אבוק. והשופט, במקום לזרוק אותו למעצר 
על ביזיון, הרים טלפון בשקט, מהר, מהר, תביאו עוד מאבטחים. 
אנחנו אוכלים חצץ, והשופטים יוצאים לפגרה. דוחים את הדיונים. 
וכשכבר מתקיים דיון מגיעים 20 בדואים עם זקן ומבט של רצח 
בעיניים, והם כל הזמן בתנועה. אם אני שם מצלמה מתחת לדוכן 

של השופט אני מבטיח לך שהרגליים שלו עם ויברציות”. 
)מבתי המשפט נמסר בתגובה: "תוכן הדברים והסגנון בו בחר 

הדובר להתבטא אינם ראויים לתגובת מערכת המשפט"(.
אז מה הפתרון?

“המדינה צריכה לקחת שר בכיר עם תקציבים של מיליארדים 
וסמכויות ובית משפט מיוחד, ולהגדיר חמש שנים להעלים את 

הבעיה”.
להעלים?

“כשלבדואי יש 30 ילדים, אין סיכוי שהוא ייצא ממעגל העוני. 
אנחנו בעצמנו הבאנו להם פחי אשפה לכפר והם מילאו בהם חיטה. 
צריך לחנך אותם ולהשקיע ביישובי הקבע, לאלץ את הבדואים 
לעבור אליהם ולמנות לכל יישוב מזכיר שיהיה אחראי על היתרי 
בנייה ואיכות חיים. עד היום לא היו מסים, חשמל או חינוך. לכן 
הספיק לבדואים מאה שקל לחודש. אבל ביישוב מוכר, כשרמת 

החיים תעלה, לא תהיה להם ברירה אלא לצאת לעבודה.
“אף אחד לא רוצה לגרש את הבדואים מהנגב. הם חלק מאיתנו 
וצריך לחיות ביחד בצורה הכי טובה שאפשר. אני עצמי מטפל 
בבדואים יום־יום. למי שמגיע משהו, אשכב בשבילו על הגדר. 
אני עובד עם סטף ורטהיימר על תוכנית תעסוקה לבדואים. אם 
הם ילמדו ויעבדו, הבעיה תיגמר. הבנים לא יתחתנו עם עשר 
30 ילדים. אני בעד להשקיע כמה שיותר בחי־  בנות ולא יעשו

נוך ובמקומות עבודה לבדואים. מבחינה אגואיסטית. ומצד שני, 
מי שלא ירצה לעבור, יקבל נבוט בראש. יפסיד את הפיצויים 
והרשויות יפסיקו לפחד ויטפלו בו ביד קשה. כמו שפינו גוש 

שלם של יישובים יהודים בצורה כוחנית”.
דוח גולדברג המליץ להלבין רבים מהיישובים במקום להעביר 

אותם ממקום למקום.
“אז הוא לא עשה שיעורי בית. ועדת קוברסקי לפניו החליטה 
להלבין 7,000 מבנים לא חוקיים ושבזה העניין ייגמר. ב־2008 
ועדת גולדברג המליצה להלבין 70־80 אלף בתים, וזהו. ב־2010 
ועדת גולדברובסקי תלבין 800 אלף? זה לא מעשי וגם לא נכון 

לתת פרס על עבריינות בנייה.
“אז אני דואג קודם כל לבית שלי. לפחות בעומר, עד סוף השנה 
התראבינים יתפנו. הם לא ירצו להפסיד את כספי הפיצויים. ואז 
נהיה יישוב מוגן, ברמה גבוהה, אחלה של חיים. רק מה, כשנצא 
משערי היישוב החוצה נגלה שלא פתרנו שום דבר. כשנבקר אצל 
השכנים ניזכר שהנגב בצרות. רק כשהממשלה תתפכח, ותגיע 
למצב שכל השרים יילחמו לקבל את תפקיד שר הנגב, רק אז 

אני אדע שמישהו שם למעלה הבין את גודל הבעיה”. ב
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היותר רווח של התופעה: מעבר לוורה ולגלינה, 
מקרים רבים של ישראלי־אוקראינית נגמרים רע, 

במקרה הטוב. במקרה הרע הם נגמרים במוות. 
נטאשה, אחת מהגיבורות של טל, היא צעירה אוקראינית 
יפהפייה ופעורת עיניים, שמגיעה לישראל בסרט הראשון 
של טל כדי להתחתן עם הלום הקרב מאיר. כשהיתה בת 
שנה, אביה השתכר ורצח את אמּה. בגיל 17 נישאה, עברה 
התעללות פיזית, ילדה בת והתגרשה. ומנקודת פתיחה 

כזאת, לא מפתיע לאן התגלגל התסריט של חייה.
"התפלאתי מאוד שמישהו בחר בי. לא האמנתי לזה", 
20, למצלמה. "לכן הל־  היא אומרת במבוכה אז, כולה בת
כתי וחשבתי שלא משנה מי זה, העיקר שיבחרו אותי. יש 
לי תינוקת לפרנס ולהבטיח את העתיד שלה". אבל כבר 
בליל החתונה נטאשה יוצאת לדייט עם גבר אחר. "מה 
קיבלתי? זיון עלוב אחד?", מתלונן הבעל הגלמוד בסרט. 
הוא שוקל להתגרש ממנה בבוקר, אבל מתחרט ומביא 
אותה לישראל. היא בורחת מביתו תוך שבועות. "איך 
אפשר להיכנס למיטה עם גבר שאת כמעט לא מכירה?", 

היא מספרת כיום, אחרי שחזרה לחרסון.
נילי טל: "יום אחד אני מקבלת ממנה טלפון, שהיא 
ברחה ממנו ושהיא לא יודעת איפה היא. היא נותנת את 
הטלפון למישהו והוא אומר לי איפה היא. מתברר שהיא 
ירדה לרחוב, אסף אותה נהג מונית גרוזיני והיא היתה 
איתו ארבעה ימים. אני מתקשרת אליו, ואומרת לו תביא 
את הבגדים שלה. הוא מביא אותם, ואז היא ישנה אצלי 
חודשיים בסלון. ואני מוצאת לה עבודה, והיא מרוויחה 

־כסף. מוצאת דירה, מתאהבת באליק, שעבד בסופר שלי
די. הם מאושרים".

בסרט רואים את נטאשה, גרסת 2009, אישה עוצרת 
נשימה, עומדת בכניסה לביתה הנוכחי בחרסון בין הרי 
אשפה. היא גרה בדיר חזירים שהוסב לבית, נשואה לאליק 
ומגדלת את שני ילדיה. "מאוד רציתי להישאר בארץ", 
היא אומרת בסרט, "אבל מאיר הגיש תלונה ואני חייבת 
לעזוב או שיסגירו אותי למשטרה. לא גנבתי לו גרוש. 
אז עזבתי ב־20 בינואר 2001, ואני עדיין מתגעגעת לים 
של תל אביב. אני לא מצטערת על כלום, גם אם עשיתי 
טעויות. אני מסתכלת על הבן שלי, ולא מבינה היום איך 

השארתי את הילדה כאן שנה וחצי", היא בוכה.
סיפור נוסף, העולה מסרטה של טל הוא זה של יוליה 
זכארוב, שמבליחה לרגע במהלך הסרט הראשון של טל. 
זכארוב, עוד בחורה יפה מדי, מודיעה שם, בשמלת מיני 
שחורה, ש"הגברים באוקראינה לא טובים, אין פה גברים 
טובים", כמו נבואה איומה שתגשים את עצמה בהמשך. 
היא נישאת בת 20, אחרי שבוע וחצי של היכרות לצעיר 

־מרחובות. בחתונה, המתועדת בסרט, הוא מסתלבט למ
צלמה על הכלה ש"היא מבינה קצת עברית, קצת נמוכה, 

קצת מכוערת". הכלה לא מגיבה.
לשניים נולד בן. ומשם, קצת קשה להבין בראשומון 

־מה קרה, איך ומתי. מה שבטוח הוא שהנישואים התפר
קו, הילד נשאר בישראל וזכארוב חזרה לחרסון. עובדה 
נוספת: שנתיים אחרי שחזרה לאוקראינה אחרי פירוק 
נישואיה, עברה זכארוב לגור עם צעיר מקומי. יום אחד, 
בן הזוג שמע אותה משוחחת באנגלית בטלפון סלולרי, 
הניח שמדובר באקס הישראלי - ושבר את מפרקתה. 
אמּה מצאה את גופתה כמה ימים אחר כך. החשוד ברצח 

שוחרר, איכשהו.
נו, ורה, אז מה המסקנות מכל הסיפור הזה?

־ורה: "על זוגיות צריך לעבוד. לדבר, אני לא כמו היש
ראליות האלה, שאומרות 'בעיטה בתחת ושילך לעזאזל'. 

־אנשים בארץ לא מחפשים פתרון. לכן מתגרשים. רומנ
־טיקה? זה לקרוא עיתון, להיות יחד, לראות סרט דוקומ

נטרי. רק שאבינועם יבריא, בעזרת השם".
גלינה: "קשה להיות רומנטיים בנישואים. רומנטיקה 
לא כל כך נשארת אם הרבה זמן חיים יחד. הכל יודעים 

־אחד על השני. יש דברים שכבר שמונה שנים הוא מב
טיח: שיפוץ בבית, לנסוע. ליגאל טוב ככה. אבל אני רוצה 
להתקדם. הנה עוד מעט יום הנישואים, והוא לא זוכר. 
הוא אף פעם לא זוכר. אבל עכשיו אני נורא רוצה ילד. 
להביא ילד לעולם. לפתוח חברה משלי. ילד זה לא הולך 
טוב עם קריירה, אבל לא נראה לי שזה יפריע לי. יש לי 

כלב, אני יכולה גם ילד, לא?". ב
sofash@maariv.co.il
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