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האופק,קועלנמשחהיוקדתאשרצועת

ווזיפנר:דייועו"ד
אתבלחזקמאמינה"אני

שלושהעשיתיהחוזקות.
בעריאתלוןבחיי.מרתונים

אתהשאםלךאומרים

ופחותבאופנייםעוביותר

אתתחזקבשחייה

להשליםצריךהאופניים.
פחותשאנחנוהחלקיםעם

בהם"מושלמים

עו"דשלהדירהמרפסתרוחבמלואהמשתרע
זואבלשקיעה,הכולבסךוולפנר.דייןרות

להפיגשהצליחהמלבבת,פניםקבלתהייתה
הנשיםחבורתשלההתכנסותמבוכתאת

במגעעסוקהוולפנרדייןבעודובנותיהן.

בתהאופירשערכה,היפהלשולחןאהרון

נעמיהנוף:עלהמתענגותלכלייןמוזגת

במקאןסמנכ"ליתרות(,של)אחותהוולפנר

החיילת־ובתהבכוראיימיעו"דאריקסון,
דוגמנית

$TS1$החיילתדוגמנית$TS1$
$DN2$החיילתדוגמנית$DN2$ובתהאולמןאורטלבוני;ליאל

אשין,ריקימהצבא;השתחררהשאךגאיה,

ו׳טנג׳נטנשים׳׳מעגלארגוןנשיאתלשעבר

ואורנהשני;האדריכלית,בתהעםישראל',

הטכנולוגיהמכוןשלהגלריהמנהלתגטניו,

בחולון.
ביוםערבלארוחתנפגשוובנותאימהות

ובמהלךהצביעו,כברכולןהבחירות,
ניתןלאאחד:פההוחלטדמוקרטילגמרי

בדיוקלטלוויזיהונתחברלפלוש,לפוליטיקה
כשהיאלגמרינינוחהוולפנרדייןב־00:22.

שמתמחהשלה,במשרדבחברותיה.מוקפת

דין,עורכות15מעסיקההיאמשפחה,בדיני

אמונהומתוךכאידיאולוגיהנשים,כולן

אצליטיס,בקורס"כמונשית.בסולידריות
בסטנדרטלעמודשמצליחיםאלורקשורדים

מהגיוסיםכמחציתרקלצערי,לכן,הנדרש.

לאורךמעמדומחזיקיםכמוצלהיםמוגדרים
הצליחשלאגבראצליעבדמזמןלאזמן.
המשרדית".האינטנסיביותאתלשרוד

עמוקה.בנשימהנפרדתהיאהאחרונהמהשנה
ספרהאתפולטותהדפוסמכונותאלהבימים

הייתהשזואלאביץ".איז׳קארמההחדש,

באבההנחתכהוהאופוריהטלטלות,רבתשנה

חטףילדיה,אבידיין,ניבגדול.ובכאבאחת

אופנייםרכיבתבמהלךלבדוםהאחרוןבמרץ

נשואים"היינו.54בןכשהואומתאתגרית,

מספרת.היאשנה",13לפניונפרדנושנה,13

חגיםחגגנונהדר.וגרושנהדראבאהיה"הוא

חברהיהגםהואשישי.יוםארוחותביחד,

כשמאמןביחד.רכבווהםבעלי,דןשלטוב

תאונה,שהייתהלילהודיעהתקשרהקבוצה
חוסןלהרבהנזקקתימהם.למיידעתילא
שאיבדוילדיםשניעםזה,אתלעבורנפשי

אביהם".את

או/החוזקות7חזק

סבלנות,חוסרהןשליהגדולות"החולשות

למרותפגיעות.וגםלסיפשות,בעיקר

רועגילוייעבה,עורפיתחתיהשניםשעם

דמעותלהעלותבקלותיכוליםעיןוצרות

שהפגיעותמאמינהאנישני,מצדבעיניי.

חלקהיאחולשה,לחלוסיןשהיאהזו,
מגדירהאנישאותהשבימהאנושיות

מהירותהיאנוספתחוזקהבחוזקה.דווקא

בחקירותביסוילידישבאהמחשבה,

המשפס".בביתנגדיות

א1התחקותלעבודמעדיפהאתמהעל

החולשות?

אתבלחזקמאמינהאני"בגדול,

בחיי.מרתוניםשלושהעשיתיהחוזקות.

יותראתהאםלך,אומריםבסריאתלון

אתתחזקבשחייהופחותבאופנייםסוב

החלקיםעםלהשליםצריךהאופניים.
בהם".מושלמיםפחותשאנחנו

מאיתנו,מצפה"החברהגסניו:אורנה

ולאשלנו,החולשותעללעבודהנשים,

מבסזההחוזקות.עםעצמנועללעוף

לשנות".חייבותשאנחנוגברי

הערה




ביריבותאותנומציבים
באלגנטיותהערוךלשולחן,נקראותכולנו

שמסגיריםצבעוניות,וכוסותייןגביעיעם

המארחת.אצלשמסתתרתמהנועזותמשהו

מהרהועדבתה,לצדאםמתיישבותכולן

אולמן.אלוןהואכשהצירהקשרים,מתבררים
שלהשנתית׳ב׳נבהרתהשתתפוודןרות

חבריקשרנוצרחריגלגמריובאופןהמאמן,

אורטלמספרתמיידי",קליק"היההזוגות.בין

כיהריג,זהוהתעצם.הלך"והקשראולמן,

לעבודה".חבריםביןהפרדהישכללבדרך
טסתי"בדצמברמוסיפה:אולמן,גאיההבת,

כלאותי.וכייסוללונדון,שליהזוגבןעם

בוכייהצלצלתיהאשראי.כרטיסיכלהכסף,

טלפוןקיבלתידקות20ותוךשלי,לאמא
ומגיעהבלונדוןאניאת?איפהמרותי

הקשר".זהכסף.עםאלייך

גדולות,בקערותמוגשערמוניםמרק
נעמיבטעמים.עשירטבעוני,קטיפתי,

שמןשלבקבוקוןעםבינינועוברתוולפנר

אתשמקפיצותטיפות,שתיומטפטפתכמהין

עו"דהסוד.זהחיבורים,הנפלאים.הטעמים
כיריבה,להיתפסהייתהיכולהבכוראיימי

אבלמשפחה,לדינימשרדבעלתהיאאףשכן

הצבעוניותוהכוסותהייןגביעי

המארחתעולמהנועזותמעוהומסגירים

KT 13 ביוםערבלארוחתנפגשוובנותאימהות

הוחלסדמוקרסילגמריובמהלךהבחירות,

לפלושלפוליטיקהניתןלאאחד:פה

משבצת,אותהעליושבות"אנחנוכך.לא

אנימרחוק.רותאתהערצתישניםבמשך

טובזהמצליחה,אישהישואםעין,צרתלא

לכולנו.
נראתהוהיאמשפט,בבתיהרבה"נפגשנו

אחתתיקלנוהיהאחדיוםקשוחה.מאודלי

התראהמכתבליכתבהרותהשנייה.מול

בחריפות.יותרעודהשבנוואנחנוחריף,

יודעת׳אתהוסיפה:היאהתכתובתבסוף

לקפה.לצאתהחלטנוואזאותך',אוהבתשאני
והתאהבנו".שעות,שלושישבנו

ביתבמסדרונותזהעלאומריםומה

המשפט?

מעדיפיםאנשיםביריבות,אותנו"מציבים

כך.להיותחייבלאזהאבלודרמה,סכסוך
לא.כברעכשיוהקשר,אתהסתרנובהתחלה

נשמה,שחקניתלהשראה,מקורהיאבעיניי

מאיימתלאאניכיפחד,בליאותישהעצימה

אולמן,שלסדנאותעברנושתינועליה.
רובינסטוניהעולמי,למנטורהולכותועכשיו

הערה
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וולפנרנעמיבכור,איימי

דייןואופיר

געניו:אורנה

להתגרש"כשהחלעתי

מכילההייתהרותמבעלי,

שבגילמבוהלתאישהמולי,
משפחה.לפרקהתליעה57

היצרים"אתליבתהלאהיא

מאיתנומצפה"החברה

החולשותעללעבודהנשים

עצמנועללעוףולאשלנו,

גברימבעזההחוזקות.עם

לשנות"חייבותשאנחנו

בכור:איימיעו"ד

אתהערצתישנים"במשך

יושבותשתינומרחוק,רות

לאאנימשבצת.אותהעל
אישהישואםעין,צרת

לכולנו.עובזהמצליחה,
משפע,בבתיהרבהנפגשנו

מאודלינראתהוהיא

לנוהיהאחדיוםקשוחה.

רותהשנייה.מולאחתתיק

התראהמכתבליכתבה

יותרעודהשבתיואניחריף,

התכתובתבעוףבחריפות.

יודעת׳אתהועיפה:היא

ואזאותך',אוהבתשאני

ישבנולקפה.לצאתהחלענו

והתאהבנו.שעות,שלוש

אתהעתרנובהתחלה

לא"כברעכשיוהקשר,

אנהנודיןשכעורכותלומריכולהואני

ביומיום".כמאמנותמשמשות

בפנכהמוגשורענן,עדיןסלמון,מביצ׳ה

מנתגריסיני,במקלמלווהקטנה,אישית

מגיעיםאחריהמידוכיפית.קיציתביניים

קינואהסלטושופעים:גדוליםהגשהכלי
גבינות,עםפילומאפהבהפתעות,מלא

פסטהפיסטוקים,שלפציחבמעטהסלמון

הסהסלטירוקים,ירקותעםכמריםהונקי

ביתיותמנותבנדיבות.בגדול,הכולומנגו.

הפרטי.למטבחלאמץשמתחשקטעימות,

מתגלההבנות,שלזההשני,הדור

לפנידוגמניתשהייתהליאל,כפמיניסטי.

עללפקדמעדיפהשהיאמודהשהתגייסה,
פחותהןבנות,עםמסתדרתלא"אניבנים.

הבנים,דווקאומתמיד.מאזלימפרגנות

דייןוהערכה".כבודמפגיניםהדרוזים,בעיקר
הייתי"אניהצבאי:בשירותהנזכרתוולפנר

חיילוהיהצוערים,שלהראשונההמדריכה

אורנה

גסניו

גיבויקיבלתיתדריך.לאאישהאותישאמר

שמשתלבתבתה,אופיר,מהמפקדים".מלא
היןעריכתללמודוהולכתבעסקהאלהבימים

בקרבי.מדריכהשהייתהמספרתוחשבונאות,
קטנההייתיוהצי,מטראותי,רואה"ואת

חייל".מכלארבעהפיועבדתיוחלשה,

לגורמיםאותומפרקת
דייןשלספרהאוריראהכאמור,בקרוב,
השבועיהפוסטבעקבותנכתב"הואוולפנר.

חוויותייעלמספרתאנישבובפייסבוק,שלי

מרתקהכיבתהוםדיןכעורכתוניסיוני

המקריםאלפימתוךהמשפחה.דינישיש,
שלהדנ"אאתלעומקמבינהאנישליוויתי
אותומפרקתאנישליובספרהמשפחתי,התא

לגורמים".
מתגרשמיקטגוריתלקבועניתןראם

ישלמינשים?אוגבריםיותר,רבהבקלות

ולוותר?להתפשרבמוךנטייה

ביותרהרלוונטיהמשתנהמגדר.לכך"אין

אובהסכםיסתיימוהגירושיםהאםלשאלה

הנפשיבמצבתלוימשפטית,למלחמהיגיעו

אהדשצדמספיקהזוג.מבניאהדכלשל

שליליים,מרגשותומנוהללהסכם,בשלאינו
כמהמשנהולאמשפטי,להליךיגיעהתיק

הערה




להתפשר".מוכןיהיההשנישהצד
חברה.היאעכשיולקוחה,הייתהגטניואורנה

בסיפוראותהמייצגתעדייןוולפנרדיין

עליה"קיבלתיומייסר.ארוךגירושים
כלאתשמתארמכתבלהוכתבתיהמלצה,

שהיאליסיפרהרותיזוגי.בןעםחייקורות

היאהקשר.בינינונוצרככהובכתה.קראה

מבוהלתאישהמולי,ומכילהזמינההייתה
אוהבתאנימשפחה.לפרקהחליטה57שבגיל

הפרידההיצרים".אתליבתהלאשהיא

צוהרלגטניופתחהעוברתשהיאהמתישה

אותהשהובילבביטחון,מלאיםחדשים,לחיים

סוכנותכאןאין"לצערי,הדוגמנות.למסלולי

ואניקמפיינים,כמהעשיתימבוגרות.לנשים

בלונדון".לסוכנותרשומה
קינוחהדגל:מנתהקינוחים.זמןמגיעוהנה
מושחת:זהמהמושחת.הפתעהשכבות

חטיפישלערימותזהועלוקצפת,מוס

מזדרזותשכולנואינסטגרם,מנתשוקולד.

קטניםקינוחיםהמוןעודזהולצדלצלם,
השעהזהו,שמו.מיקיהקונדיטורששלח

הושלךובחדרהמדגם,זמןהגיע.22:00היא
התמלאהחדריותר,מאוחרדקותחמשהס.

הייתהולכאן.לכאןדעותבספקולציות,

לפיאחתכלפסימיות,הייתהאופטימיות,
בגירושים.כמובדיוקאופייה.

להתפשרנ7וייהישלמי
גירושים?בהסכמיולוותר

המשתנהמגדר.לכך"אין

לשאלהביותרהרלוונסי
יסתיימוהגירושיםהאם

למלחמהיגיעואובהסכם

במצבתלוימשפסית,

מבניאחדכלשלהנפשי

אחדשצדמספיקהזוג.

ומנוהללהסכם,בשלאינו
התיקשליליים,מרגשות
ולאמשפסי,להליךיגיע
השנישהצדכמהמשנה

להתפשר"מוכןיהיה

וולפנודייןעו"ד

במצוקהמצויהזוגמבנישאחדככלדברשל"בסופו
על׳לשלם׳צריךשכנגדשהצדסבירנפשית,
מתוךמתנהלשבמצוקההצדלהתגרש.ההחלסה
גםלמלחמה,התהליךאתהופךוזהלנקמה,רצון

גםישלהסכמות.להגיעמאודחפץהשניהצדאם

להגיערוצההגירושיםיוזםשבהםהפוכים,מצבים
מצפון,ייסוריידיעלמונעהואמיידיות,להסכמות

כניעה"הסכםעלחותםולכן

מחיר"בכללהסכםלהגיע"לא

בגירושיםעושיםשאנשיםהטעויותאתמנתחתורלמגרדייןעו"ד

אירועכידוע,הוא,נישואיםירוקן־ן

כלשלהנפשית"לתשתיתעראומעי.

הפירוד,נסיבותעםביחדהזוג,מבניאחד

וולפנר.דייןאומרתמכרעת",השפעהיש

הזוג,בניביןהתלותרמתאתתוסיפי"לזה

התמיכהואופיהאישיתהבשלותרמת

שמשמשותמשפחותישהמשפחתית

הכעסאתשמלבותישתומכת,משענת

כולה".התמונהאתוקיבלתוהיצרים

משכיליםשאנשיםלחשובטעות

יותר?יפהמתגרשים

הבנקחשבוןמצבאואקדמיים"תארים

הייתההאםלשאלהאפילורלוונטיים.לא

עלבדיוניםמשמעותכמעטאיןבגידה

להגיעהצלחנולפעמיםגירושים.תיקי

גםמיליונים,מאותחלוקתעללהסכמות

ישלעומתם,כואבת.בגידהכשהייתה

להגיעהצליחולאהצדדיםשבהםתיקים

והסדריהמשמורתבשאלתלהסכמות

האודדלרכוששהיהלמרותהשהייה,

לחלק".

המצנקהכע1מק
הזוגמבנישאחדככלדבר,של"בסופו

שכנגדשהצדסבירנפשית,במצוקהמצוי

הצדלהתגרש.ההחלטהעל'לשלם'צריך

וזהלנקמה,רצוןמתוךמתנהלשבמצוקה

הצדאםגםלמלחמה,התהליךאתהופך

גםישלהסכמות.להגיעמאודחפץהשני

הגירושיםיוזםשבהםהפוכים,הצבים

הונעהואמיידיות,להסכמותלהגיערוצה

הסכםעלחותםולכןמצפון,ייסוריידיעל

ומתפכח,מתעשתהואיותרמאוחרכניעה.

ההסכם.תנאישיפורעללהילחםומתחיל

תמידאניכןועלבמיוחד,קשהשלבזהו

מחיר.בכללהסכםלהגיעשלאהזהירה

ההסכם".עםטובלחיותצריך

הזה?במהלךלמשפחהישכ1חאיזה

להיותיכולההמשפחתית"המעורבות

הואהמוצאמשפחתתפקידהרסנית.

כלכלית,ולעתיםרגשית,תמיכהלספק
הםההוריםמסוימיםשבמקריםאלא

התאאתלפרקמהרצוןשפגועיםאלה

אתשמובילהקטרוהםהמשפחתי,

הייתילאחרונהרקהגירושים.מלחמת

שהגישובערעורהמחוזיהמשפטבבית

מלחמהלאישה׳הבטיחו'והםהבעל,הורי

שהםואמרוהעליוןהמשפטביתעד

בינתיים,התהליך.כלאתלבנםיממנו

קשהשנפגעובנותשלושעומדותבתווך

נגררמאודאהבשפעםוזוגמהמלחמה,

שנים".חמשכברמשפטלבתי

מציעה?אתמהאז

חובה".הנישואים.לפניטוב"הסכם

הערה
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ערמוניםמרק

שלמוןסביצ׳ה

עיקריות
קינואהשלש

גבינותעםפילומאפה

פיסשוקיםבמעשהסלמון

ירוקיםעםכמריםחונקיפסשה

ומנגוחסהשלש

קינוחים
הפתעהשכבותקינוח

מנגועםחסהשלש

Ml

רימוניםעםסלמוןסביציה

ראשונות

רימוניםעםם7מוןסביצ׳ה

ללאשריסלמוןפילהריבועימרכיבים:

רימוןגרגריקשנותלקוביותחתורעור,

קשנותלקוביותחתוךבשלאבוקדו

סחושלימוןמיץדקפרוסותצנוניות

פלפלמלח,קיקומןסויה

בסויההסלמוןאתמשריםההכנה:אופן

החומריםיתראתמערבביםשעה,כחצי

מיד.ומגישיםהגשהבקערת

ערמוניםמרק

קילוסלרישורשבצלמרכיבים:

ערמוניםחבילותירושלמיארשישוק

אבקתכפותגרוספלפלגסמלח

שמןקוקוסחלבקופסתעוףמרק

כמהין

בצל,גדולבסירמבשליםההכנה:אופן

וערמונים.ירושלמיארשישוקסלרי,

התיבול.חומריכלאתלהוסיף

ומפזריםהכולשוחניםרך,כשהארשישוק

כמהין.שמןלמעלה

הערה
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קינואהסלט

עיקריות

גבינותפילומאפה

למילוי:פילועליחבילתמרכיבים:

גבינהקובייתקשקבלגבינתגרם200

גביעחלבכוסביציםבולגרית

קוטג'

חומריכלאתמערבביםההכנה:אופן

מועכיםהתבניתבתחתיתבקערה.המילוי

מחציתעליהםומפזריםפילועליארבעה

אתומעלפילו,עלישובמניחיםמהבלילה.

עליבשניעוטפיםלסיום,הבלילה.יתרת

ל־081שחומםבתנוראופיםנוספים.פילו

דקות.כ־04מעלות

קינואהסלס
כוסחומהקינואהכוסמרכיבים:

שחוריםעדשיםכוסלבנהקינואה

ודלעת+חמניות(גרעיניםכוסבטטות

קצוץכוסברהצרורחמוציותכוס2/ו

פיסטוקיםבקראסטסלמון

-V

צנוניותיבשיםמשמשיםדק

חתוךירוקבצללקוביותחתוכות

לימוןמלחזיתשמןלרוטב:לרצועות
הטעםלפי

הבטטהאתחותכיםההכנה:אופן

התרככות.עדואופיםקטניםלריבועים

והצנוניותהמשמשיםאתגםחותכים

ומגישים.יחדהכולמערבביםלקוביות.

וירוקיםכמריםחונקיפססה
שעועיתזיתשמןשוםמרכיבים:

ברוקוליעדינהאפונהתרדירוקה
דבשלימוןפסטהחבילת

זיתבשמןשוםמטגניםההכנה:אופן

לבישולהירוקיםכלאתלמחבתומוסיפים

פלפלמלח,לימון,מיץמוסיפיםקצר.

הפסטהאתמבשליםדבש.ומעטשחור

לרוטב.ומוסיפיםדנטה,אלעשייהלמידת

פיססוקיםבקראססס7מון
סלמוןאוגדול,סלמוןפילהנתחמרכיבים:

מלחסויהרוטבחרדללנתחיםחתוך

טבעיפיסטוקגרם300ורודהימלאיה

סויהחרדל,בקערהמערבביםההכנה:אופן

התערובתאתמורחיםהימלאיה.ומלחללא

טוחניםשעה.לפחותוממתיניםהסלמוןעל

בודדיםבפולסיםהפיסטוקאתמזוןבמעבד

התערובתאתמפזריםקראנציי.שיישארכדי

בתנורואופיםהסלמוןנתחיעלבנדיבות

דקות.20מעלותב־002

אחרונות

מושחתשכבותקינוח
חצימתוקהשמנתליטר1.5מרכיבים:

כדוריחבילותקטנהנוטלהקופסת

ריבתפודינגאינסטנטחבילתקליק

וירוקיםכמריםחונקי

ונילפודינגאינסטנטחבילתחלב

מקופלת!]למשל:שוקולדחטיפימגוון

שמנתמ"ל500מקציפיםההכנה:אופן

כשמוכןהנוטלה.עםיחדמתוקה

אתקליק.כדוריחבילתלקערהמערבבים

הגשהכליבתחתיתמניחיםהתערובת

למקפיא.ומכניסיםמזכוכיתורחבגדול
שמנתמי׳ל500מקציפיםשנייה:שכבה

פודינגאינסטנטחבילתעםיחדמתוקה

קליקכדוריחבילתמוסיפיםחלב.ריבת
למקפיא.מחזיריםהזכוכית.לכליומעבירים
מ"ל500מקציפיםשלישית:שכבה

אינסטנטחבילתעםיחדמתוקהשמנת

קליקכדוריחבילתמוסיפיםוניל.פודינג
לפחותמקפיאיםהזכוכית.לכליומוסיפים

שעהלמקררומוציאיםשעותארבעעוד

שבריעםלמעלהמקשטיםהארוחה.לפני

השוקולד.חטיפי
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הערה



