
מגזין

כמעיין 
המתגבר)ת(

אחרי שנים של עבודה קשה, מעיין אדם הפכה 
לאשת תקשורת ומובילת דעת קהל. בלי להתנצל, 
היא שוטחת את דעותיה בכל יום בתוכנית הבוקר 

של ניב רסקין, מעבירה סדנאות כתיבה משנות 
חיים, כותבת טורים מרגשים בעיתונות ומגישה 

תוכנית שבועית חדשה בקשת 12. למרות ההצלחה, 
היא מגלה שהמטרה האמיתית שלה אינה קשורה 
לקריירה. אחרי פרידה קשה ומתוקשרת מבן זוגה, 

היא משתפת ברצון העמוק שלה להיות אמא
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פוסט שפרסמה 
מעיין אדם )33( לפני 

כחודשיים, ככל הנראה 
לא הותיר אף עין 

יבשה. בעקבותיו, היא 
קיבלה אלפי תגובות 

עם עצות, חיזוקים ותמיכה רבה. 
בדברים שהעלתה על הכתב היא סיפרה 

על מערכת היחסים היציבה שטיפחה 
עם בן זוגה בשנה וחצי האחרונות, ועל 
ההחלטה לסיים אותה. זו הייתה בחירה 

מושכלת של שניהם, כתבה שם. מול 
הכמיהה שלה לילד ולמשפחה, הוא 
הרגיש שאינו בשל להורות והעדיף 

להמתין עם המהלך המשמעותי שישנה 
את חייו. “איבדתי את החבר הכי טוב 
שלי, אבל הייתי צריכה להסתכל על 
המציאות ולהגיד על מה אני לוקחת 

סיכון ולא מוותרת״, כתבה אדם. עניין 
ההורות, היא מספרת, היה על השולחן 

מהיום הראשון לקשר, אך כשחלף הזמן 
והם לא הצליחו להגיע להסכמה לגביו, 
החליטו להיפרד. “בהתחלה את חושבת 
שאולי זה ישתנה. אבל לא באמת אפשר 
לשנות את זה. מישהו יכול לעצור אישה 
מכמיהה לילד? וככל שהזמן עבר, אצלי 
הרצון התעצם והוא יותר נסגר, התרחק 

ונלחץ״. הרצון להקים שבט משל עצמה, 
אמר את דברו. 

“התקשיתי למצוא עבודה, אכלתי את כל החסכונות, 
לקחתי הלוואות עתק. הייתה לי אפשרות לחזור לדוברות, 
אבל יותר משפחדתי להיכנס לבור כלכלי פחדתי לא לנצל 
את ההזדמנות לעשות את מה שאני באמת רוצה לעשות״

הייתה לי אפשרות לחזור לדוברות, 
אבל יותר משפחדתי להיכנס לבור 

כלכלי פחדתי לא לנצל את ההזדמנות 
לעשות את מה שאני באמת רוצה 

לעשות. ההישרדות לא מפסיקה וגם 
היום אני בסוג של מלחמת הישרדות 

כדי להקים את המשפחה שלי וזה הכי 
הישרדותי״.

מכל תוכניות הריאליטי, למה בחרת 
ב״הישרדות״?

“מעולם לא רציתי ריאליטי או את 
‘הישרדות'. כשסיימתי את התפקיד 

אצל מירי רגב והדבר התפרסם, עשו 
עליי כתבת מגזין גדולה מאוד שתפסה 

את עינה של העורכת הראשית של 
‘הישרדות'. היא ביקשה מהמלהק, 
שמכיר אותי מהעשייה הפוליטית, 

לדבר איתי. הוא אמר שאין סיכוי, כי 
לריאליטי מגיעים אנשים שזו הזדמנות 

חייהם ואין להם מה להפסיד. ואני 
הייתי במקום גבוה ומוערך, והיה לי רק 

מה להפסיד״.
אז מה בכל זאת גרם לך להשתתף 

בתוכנית?
“רציתי לשחק ורציתי לנצח, אבל 

בעיקר רציתי להיות חודשיים על אי 
בודד בלי טלפון. בניגוד לכל ריאליטי 

אחר, רציתי את התואר ‘שורדת', 
כי זה כמו דרגה על הכתף. מה יכול 
להגיד לעצמו בן אדם שיצא מ'האח 

הגדול'? הרי זה לא תלוי בו, זה תלוי 
בקהל מהבית שמצביע. ב'הישרדות' זה 

לגמרי שלך. צריך המון כוח סיבולת, 
שלאנשים אין ולי יש יותר״.

בתום 15 דקות התהילה, הרגישה אדם 
שהיא צריכה למצוא מסלול לחייה. 

אחד הדברים שניתבו את דרכה למקום 
שבו היא נמצאת כיום היה ביקור 

אצל נומרולוגית, שבאופן מפתיע, 
בייחוד עבורה, יצר טוויסט בעלילה. 
“היא אמרה לי שאני צריכה לשחרר. 
אמרתי לה ‘עשי לי טובה, אני לעולם 
לא אשחרר. אם אני רוצה משהו, הוא 

לא יבוא עד אליי. אני צריכה ללכת 

בימים אלו, הקריירה שלה משגשגת 
ופורחת, אך התפקיד היחיד שאליו 

היא שואפת הוא האמהות. “מצד 
אחד, הרצון להשפיע ולהגדיל את 

היקף ההשפעה שלי מוביל אותי 
כל הזמן. יש לי שאיפות פוליטיות, 
אבל בגלל הניסיון שלי אני מודעת 

למחיר, ונשבעתי לעצמי שלפני שאני 
מקימה משפחה ומעניקה לה את מלוא 

האנרגיות ושמחת החיים, אני לא 
יוצאת להרפתקה הזאת. פוליטיקה 

היא פרויקט חיים, ופרויקט החיים שלי 
כרגע הוא משפחה. בפעם הראשונה 

בחיים התוכניות שלי אינן מקצועיות. 
אני מוכנה בחיי להנמיך ווליום ולמלא 
את הנשמה שלי במשהו אחר מהעשייה 

הציבורית, המקצועית״.
הרצון להיות אמא תמיד היה קיים בך, 

או שזה משהו שהתעצם עם השנים?
“זה לא לחץ חברתי ולא לחץ מצד 
ההורים שלי. זו כבר שנים כמיהה 
מהבטן ומהנשמה. יכולתי לחשוב 

שאולי הרצון בא מחוסר, אבל החיים 
שלי מלאים בתוכן ובמשמעות. ‘אייב 

גאט איט אול', אבל בהרגשה שלי אין 
לי כלום״.

איך הרצון הזה בא לידי ביטוי בחיי היום-
יום?

“מהבוקר עד הערב כל כולי במחשבות 
איך אני בונה בית. כי עם כל ההצלחה 
הזאת וה'גלאם', אחרי שכולם מגיבים 
לך על הטור שלך ואת חוזרת הביתה 

והוא ריק, זה לא שווה את זה. אם יגידו 
לי ‘את צריכה לבחור בין להיות פקידה 

במשרד רואה חשבון עם משפחה, 
או שתמשיכי בעשייה שלך ותגיעי 
לשמים, תהיי מגישת חדשות, תהיי 
שרה, ולא תהיה לך משפחה', אני 

מוותרת היום על הכל והולכת לסדר 
פקסים לפי נושאים במשרד רואה 

חשבון״. 
יש שיגידו שההחלטה על פרדה בנסיבות 

כאלה היא מהלך אמיץ מאוד. 
“זה לא אומץ. לא לחשוב על העתיד 
בעניין הילדים גובל בחוסר אחריות, 

ולי יש אחריות לדבר הזה. המניע 
לפרדה היה הפחד שלא יהיו לי ילדים. 
ואם אני כבר מפחדת, עדיף שזה יניע 

אותי לפעולה ולא יקפיא אותי״. 

15 דקות התהילה

הפריצה המרכזית של מעיין אדם 
למרקע חיינו התרחשה בשנת 2016 

כאשר השתתפה בעונה השמינית של 
תוכנית הריאליטי “הישרדות״. בעשייה 

הפוליטית והתקשורתית היא כבר 
הייתה דמות מוכרת. היא התחילה את 

עבודתה בכנסת כדוברת של ח״כ שאול 
מופז, מי שהיה יו״ר תנועת קדימה 
דאז, לאחר מכן הייתה הדוברת של 
ח״כ זאב אלקין, ובתפקידה האחרון 

בכנסת שימשה דוברת של השרה מירי 
רגב במשך שנה וחצי. בתום התפקיד 

השתתפה ב״הישרדות״, וכשחזרה 
מהתוכנית, המציאות סביבה נראתה 

אחרת.
איך היה המעבר מדמות שעובדת מאחורי 

הקלעים לדמות שמופיעה בחזית?
“זה לא קרה ביום אחד, וזו הייתה גם 

אחת הסיבות המרכזיות לכך שעזבתי. 
הרגשתי שמאחורי הקלעים אני 

מפספסת משהו שאני יכולה לעשות 
בקולי ובפניי. כדוברת את עובדת 

הרבה, אבל בסוף הפוליטיקאים הם 
אלו שנכווים ואלו שמקבלים פרחים, 

ואת מרגישה לפעמים מעט חסרת 
משמעות, כי במבחן התוצאה זה לא 

באמת שלך״.
איך נראו החיים שלך אחרי “הישרדות״?
“אנשים סביבי מהתעשייה הבהירו לי 
שאלה באמת 15 דקות של תהילה. יש 
איזו סחרחורת כשאתה יוצא ואתה לא 

מבין מה קורה סביבך, וכשאתה סוף-
סוף מבין, כל העסק כבר עבר וחלף. 

זה לא שאתה יוצא מ'הישרדות' ומקבל 
עבודה. גם אם כן, זה יהיה קמפיין 

קטן שיחזיק אותך חודש. התקשיתי 
מאוד למצוא עבודה, אכלתי את כל 

החסכונות, לקחתי הלוואות עתק. 

“התחושה שניסו לתת לי, 
כאילו אני פחות, תמיד 

הייתה הדלק שלי״. כחיילת 
בדובר צה״ל

ה

“קרעתי את עצמי מגיל 
17 ועבדתי כל כך קשה 

במשכורות לא מתגמלות 
ולא נחתי לרגע. אז זה בסדר 

לחיות חיים טובים. אני 
לא חייבת כל הזמן להיות 

בהישרדות״. אדם
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“הייתי בת 15 כשההורים שלי התגרשו, 
ואני עברתי לגור עם אבא״, היא 
משתפת. היחסים עם בת זוגו של 

אביה היו קשים והעכירו את האווירה 
בבית, עד שביום אחד, כשהייתה בת 
17, דברים יצאו משליטה. “נכנסתי 
הביתה, ואבא אמר לי: ‘תיקחי את 

הדברים שלך ולכי מפה'. לקחתי שקיות 
זבל ורק חשבתי איך אני לוקחת את 
הדברים ולאן. עזבתי את הלימודים, 

חייתי בדירה של חבר מהקיבוץ ובשלב 
מסוים תפסתי טרמפים, ירדתי לנהריה 

והתחלתי למלצר, כדי שיהיה לי כסף 
לאוכל. הפסקתי להגיע לבית ספר ועד 

היום לא סיימתי 12 שנות לימוד״.
כשאמה שמעה על כך, למרות שנים של 

נתק ביניהן היא הגיעה לקחת אותה. 
“היא אספה אותי עם הדברים, אבל לא 
יכלה באמת לשקם אותי או לשכן אותי, 

כי הגירושים הכניסו את כל המשפחה 
למצב כלכלי לא פשוט. הייתה לה דירה 

קטנה והבנתי שאני לא יכולה להפיל 
עליה עוד מעמסה. שכרתי דירה בכסף 

שהרווחתי וככה התחלתי את החיים 
שלי״. 

היום המעגל נסגר. היא השלימה עם 
אביה ועם המציאות שהוכתבה לה. 

“אבא שלי הוא שורד. הוא יתום משני 
הוריו מגיל מאוד צעיר והוא לימד 
אותנו להיות שורדים. השנים שלא 
היינו בקשר עשו את שלהן. היום, 

כאדם בוגר, אני מצליחה להבין מאיפה 
הוא בא, וגם יודעת שלא הייתי מי 

שאני היום אילולא מה שקרה״. 
מה זה אומר?

“אבא שלי חשב שבגלל חוסר 
המשמעת שלי לא אגיע לכלום, ואני 
רציתי להוכיח לו ולכל העולם שאני 

שווה. הרגשתי שכולם בזים לי, גם 
המורים והחברים בבית ספר. זה הפך 

את הצורך להוכיח שאני שווה למשימת 
חיי, ולא נרגעתי כנראה עד היום. 
הצורך הזה מושרש בי עמוק ואני 

מברכת עליו. כי בדיעבד, הזוי ככל שזה 
נשמע, זה עבד״. 

סגרת מעגל עם האירועים הקשים של 
שנות נעורייך?

“אחד הרגעים היותר מרגשים היה 

ולהשיג'. היא אמרה לי: ‘את רק 
חושבת ככה. כשאת לא תרדפי אחרי 
דברים, את תראי שהם יבואו אלייך, 
וזה יהיה הרבה יותר נכון וטוב'. אז 
אמרתי לעצמי, ‘מעיין, אם לא טוב 

לך בואי תנסי לפחות. תני הזדמנות 
למשהו אחר', ושחררתי״. באותו שבוע 

קרו לה שני דברים: התקשרה אליה 
הסוכנת שלה, “שהיא מי שבאמת 

מיצבה אותי בתחום התקשורת, מינפה 
לי את הקריירה והבטיחה את העתיד 

“בקיבוץ הייתי ‘נהריינית'. בדובר צה״ל הייתי החיילת 
מהחימוש. היום בתקשורת יש אנשים שבעיניהם אני פליטת 

ריאליטי ולא ראויה כמותם. אבל זה חלק מהדרייב שלי״

שלי -  מה שלא קרה לי עד אז״; 
והיא פגשה את בן זוגה.

נעורים בהישרדות

סיפור ההישרדות האמיתי של 
אדם מתחיל בשנות ילדותה 

בנהריה. בית טוב, עם פינוקים, 
טיולים ומשחקי שחמט מאתגרים 

בכל שבת מול אבא. כל זה 
השתנה כשהוריה התגרשו. 
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כשהזמינו אותי להרצות בבית הספר 
שממנו נשרתי. זה היה בפאנל מנהיגות 

והרגשתי שזה הקלוז'ר הכי מדהים 
שיכולתי לבקש״. 

היא מדברת בשטף על הזיכרונות הללו. 
אחד מהם היה רגע מכונן, שעיצב את 

המשך דרכה. “באיזשהו שלב של שנת 
השירות שלי, נכנסתי למרה שחורה 
ולתחושה שהכל חסר חשיבות. אתה 
נולד, חי קצת, מת, והעולם יתקיים 

גם אחריך. זו הייתה תקופה לא קלה 
עבורי. באחד הערבים ישבנו כמה 

חברים ושוחחנו על כך. אחד מהם אמר 
שכשאדם משאיר משהו אחריו - הוא 

קיים. שם הבנתי שאם אני רוצה לקום 
בבוקר, אהיה חייבת לעשות משהו 

משמעותי״.

להפוך לברבור

הצבא גייס אותה לחיל חימוש, אבל 
היא רצתה להגיע לדובר צה״ל. אף 

שמעבר כזה כמעט בלתי אפשרי, 
לאחר מאבק עיקש היא השיגה את 

מבוקשה ועברה לדובר צה״ל, אבל שם 
נחסמה דרכה. “הגעתי כקצינה ונתנו 

לי תפקידים שוליים. כשביקשתי להיות 
דוברת, הם אמרו לי שהם חושבים 

שאני לא מסוגלת״.
הרגשת שהסתכלו עלייך שם 

בהתנשאות?
“זה משהו שעובר כחוט השני בכל 

החיים שלי. בקיבוץ הייתי ‘נהריינית', 
אז דורגתי נמוך ביחס לקיבוצניקים. 

בדובר צה״ל הייתי החיילת מהחימוש. 
היום בתקשורת יש אנשים שבעיניהם 

אני פליטת ריאליטי ולא ראויה כמותם. 

אבל זה חלק מהדרייב שלי, להוכיח 
שלא רק שאני ראויה, אלא שזה עניין 
של זמן עד שאני אעלה מעל התפקיד 

של אלו שמסתכלים עליי מגבוה. 
התחושה שניסו לתת לי, כאילו אני 

פחות, תמיד הייתה הדלק שלי, למרות 
שכיום זה הולך ופוחת״.

אז הסירוב שספגת בדובר צה״ל היה 
הדלק להגיע לתפקיד דוברת בכנסת?

“כשאמרו לי בדובר צה״ל ‘אנחנו 
חושבים שאת לא תהיי מסוגלת', הם 
לא ידעו על איזה כפתור הם לוחצים. 

אמרתי למפקדת: ‘יש פער בין איך 
שאת תופסת אותי למה שאני מסוגלת, 

ולכן אני רוצה להשתחרר במיידי'. 
יום למחרת הפעלתי את כל הקשרים 

שצברתי בשנים שבדובר צה״ל, השגתי 

“הבחורה המושלמת או הגבר המושלם הם אלו שהיו הברווזון 
המכוער, ה'לא יוצלחים' של הכיתה, שהיו צריכים לפתח 
כישורים אחרים כדי למצוא את הדרך להתקבל בחברה״

“הרגשתי 
שמאחורי 

הקלעים אני 
מפספסת״. 

משמאל: 
מעיין אדם 

בתפקיד 
הדוברת של 
השרה מירי 
רגב מימין: 

בתוכנית 
הבוקר עם 

ניב סקין
למטה: 

בהשרדות
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לא עושה את זה הכי טוב שאני יכולה. 
איך אומרים? צריך להתחיל הכי חזק 
ולהגביר״. בתוכנית היא מעדכנת את 

הצופים בתוכניות הטלוויזיה החדשות, 
ממליצה, מייעצת ומקדימה את הבאזז 

על הסדרות הטובות ביותר שעולות 
בפלטפורמות השונות. 

את מופיעה בכל מיני חזיתות בתקשורת, 
ההתקדמות שלך ספונטנית או שאת 

מסמנת מטרות?
“אני לא ספונטנית, אבל אני באופן 

כללי חושבת שלהיות חד-ממדי 
זו תקשורת ישנה. כאחת שעושה 

תיאטרון, אני מבינה את הסגולות של 
דמות עגולה. אני יכולה להיות רצינית 

כל הזמן ולכוון את עצמי לתפקיד 
מגישת חדשות, אבל חבל לי לוותר על 
הדברים המצחיקים, הנועזים והפחות 

מעונבים, שהם חלק ממי שאני. את 
יכולה לראות אותי מנהלת דיון מאוד 

מקצועי ורציני, רגע אחר כך עושה 
חיקוי של דודו פארוק, או רוקדת ריקוד 

מטופש באינסטגרם. החוכמה ב-2020 
היא לא להיות דבר אחד״.

את מרגישה שונה בנוף התקשורתי?
“ברור, ואני מתה על זה. זה לא סוד 

שהתקשורת מורכבת ברובה מאנשים 
מאליטה מסוימת; פחות פריפריה, 

פחות קרובים לדת, יותר אשכנזים, 
משכילים, אנשי שמאל כמובן. זה לא 

דיכוטומי, אבל בקצה אחד יש מזרחים, 
פריפריה, ומעמד סוציו-אקונומי 

מסוים, ובקצה השני יש עושר, השכלה 
גבוהה, ומוצא מסוים. זה מצחיק, כי 

אני אשכנזייה וכשאני אומרת את זה 
לא מאמינים לי. אבל ודאי שאנשים 

שופטים אותי כמזרחית, מהפריפריה, 
חסרת השכלה. תוסיפי לזה דוברת 

של מירי רגב. מה שקרוי, שלא בצדק, 
‘כפיים שכונה'. מה זה ‘כפיים שכונה'? 

זה בדיוק הניסיון לגמד, להוריד 
ולהקטין, ואני אלחם בזה כל עוד יש 

ריאיון אצל שאול מופז, והתקבלתי תוך 
כדי הריאיון״.

איך את רואה את הדברים שחווית 
בעבר מהמקום שבו את נמצאת היום?

“הסיפור מאוד מאחוריי, אבל הוא 
מאוד מלווה אותי. היום אני מרגישה 
אדם מצליח, אבל אני חושבת שאין 

אדם מצליח בלי שיש לו איזושהי בערה 
פנימית שנובעת ממקום לא טוב. אדם 

שטוב לו, שגדל עם כפית זהב, איזה 
דרייב גורם לו להתקדם? הבחורה 

המושלמת או הגבר המושלם הם אלו 
שהיו הברווזון המכוער, ה'לא יוצלחים' 

של הכיתה, שהיו צריכים לפתח 

כישורים אחרים כדי למצוא את הדרך 
להתקבל בחברה ו'להפוך לברבור'״.

אדם הגישה תוכניות רדיו והשתתפה 
בתוכנית בערוץ 24. כיום, במקביל 
לטורים שאותם היא כותבת לעיתון 
“ישראל היום״, ולתוכנית “חדשות 

הבוקר״ עם ניב רסקין, שבה היא 
משתתפת כפאנליסטית בכל יום, יש לה 

גם תוכנית שבועית משלה. התוכנית 
נקראת TV BEE והיא משודרת 

במוצאי שבת בקשת 12. “לקבל תוכנית 
ב'קשת', אחרי שנה וחצי בטלוויזיה, זה 
כמעט לא הגיוני. בעיניי זו הבעת אמון 

בי של הנהלת קשת, ואין סיכוי שאני 

“אני יכולה להיות רצינית כל הזמן ולכוון את עצמי לתפקיד 
מגישת חדשות, אבל חבל לי לוותר על הדברים המצחיקים, 

הנועזים והפחות מעונבים שהם חלק ממי שאני״

“זה לא סוד שהתקשורת מורכבת ברובה 
מאנשים מאליטה מסוימת; פחות פריפריה, 

פחות קרובים לדת, יותר אשכנזים, 
משכילים, אנשי שמאל כמובן״
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לי אוויר בריאות. בכלל יש לי חיבה 
לאנדרדוג. תמיד אהיה בצד שלו״.

במילה אחת - אמביציה

הדעות הפוליטיות שלה אינן מיישרות 
קו עם המיינסטרים של אנשי 

התקשורת, אבל למרות זאת, ואולי 
דווקא בגלל זה, היא אינה מתכוונת 

לשתוק. “בסוף אתה יכול להגיד 
כל החיים ‘התקשורת שמאלנית', 

‘התקשורת מעוותת' וכדומה, ואתה 
יכול להיכנס פנימה ולעשות את 

השינוי שאתה רוצה לעשות, ואני עושה 
אותו בחלקת האלוהים הקטנה שלי. 
דעתי ברורה לכל, אני יכולה להביא 

עובדות ונתונים, אבל תמיד אוסיף 
גילוי נאות באשר לעמדותיי. אני 

מביעה קול ימני אידיאולוגי, ומנסה 
בכל נושא שאני מעלה לדיון לא להיות 

חלק מהעדר. זה הדבר שהכי מפריע 
לי בתקשורת. מישהו חורץ דעה וכולם 

מתיישרים על פיה״.
מה את ממליצה לנשים שרוצות להגיע 

לעמדות מפתח?
“אם אני יכולה להגיד משהו לנשים 

שרוצות להגיע לעמדות מפתח 
בפוליטיקה או בתקשורת, אז יש 

באמת טיפ אחד שהוא מנצח וסודי – 
אמביציה. ברגע שהחלטת וסימנת את 
המטרה ולא מעניין אותך כלום, ואת 

באמת רוצה את זה - את תגיעי לירח. 
אין משפט שהוא יותר קלישאה ויותר 

עוצמתי וזורם לי בדם יותר מזה, כי 
גם אני עשיתי את הבלתי אפשרי פעם 

אחר פעם״.
בתקופה האחרונה, אחרי שעבדה 
קשה על פתיחת סדנאות כתיבה, 

היוזמה קרמה עור וגידים. לפני הסדנה 
הראשונה החששות התגברו, אך מרגע 

שנפתחה ההרשמה, המקומות נתפסו 
בקצב מסחרר. “העבודה שלי משמחת 
אותי ומספקת אותי, אבל הסדנה היא 

התגלמות השאיפות שלי. קורה שם 
דבר מדהים. לא האמנתי איזה תהליך 

בן אדם יכול לעבור בסדנה. לא כיוונתי 
למקום טיפולי, אבל אנשים יוצאים 

משם ולא מפסיקים לכתוב לי שהסדנה 

שחררה להם מחסום ושנפלו להם 
אסימונים״.

מה הסדנה נותנת לך?
“בסדנאות יש רק רגש, רוך ואהבה. אין 

עימותים, זה לא אולפן, אני לא באה 
להוכיח שום דבר, אני באה לתת את 

הנשמה ואני מקבלת. הרגשתי לראשונה 
שיש לי מה לתת ויש מי שרוצה לקבל. זו 

התרפיה שלי״. 
את גם כותבת טורים לעיתונות ומעלה 

פוסטים. אילו תגובות את מקבלת?
“הריקושטים והתגובות ברחוב אינם 

‘אני מתה עלייך', או ‘ראיתי אותך 
בהישרדות', אלא ‘מה שכתבת גרם לי 

לעשות ככה ולחשוב בצורה אחרת'. 
פתאום את מבינה את העוצמות של כל 
העבודה הקשה שלך. היום סוף־סוף אני 
מצליחה להרגיש שיש לי סיבה לחיות, 

שאני לא עלה נידף, שדברים שאני 
עושה היום בקטן - בעתיד אני מקווה 

שאעשה בגדול יותר. חשוב לי להרגיש 
שיש לי השפעה ולא באתי סתם לעולם 

הזה״.
השנה וחצי האחרונות היו הטובות 

בחייה. “אני בעבודה שאני משוגעת 
עליה, עבודה שיש לה המון משמעות 

ויש לי גם אוויר. יש לי זמן לבית 
שלי, למשפחה שלי ולעצמי״. בפעם 
הראשונה זה זמן רב שהיא מרגישה 

שהיא זוכה להערכה בזכות מי שהיא. 
“כשהגעתי ל'הישרדות' הייתי ‘הדוברת 

של מירי רגב'. כשסיימתי את ‘הישרדות' 
והגעתי לטלוויזיה - הייתי ‘מעיין 

מהישרדות'. כיום אני מרגישה שקורה 
בדיוק מה שקיוויתי: אני כבר לא תלויה 
בדבר אחר, בישות או באישיות אחרת. 

היום אני בזכות מעיין אדם״. 
ואיך זה מרגיש?

“יש בי תמיד פחד שמשהו ישתבש, כי 
כל החיים שלי מאתגרים. אני חוזרת 
הביתה כשכולם יוצאים לעבודה ואני 

בנחת שלי ואני מרגישה לא נעים. 
אבל אני אומרת לעצמי שזה בסדר כי 
קרעתי את עצמי מגיל 17 ועבדתי כל 

כך קשה במשכורות לא מתגמלות ולא 
נחתי לרגע. אז זה בסדר לחיות חיים 

טובים. אני לא חייבת כל הזמן להיות 
  .בהישרדות״

“מה זה ‘כפיים שכונה'? זה בדיוק הניסיון לגמד, להוריד 
ולהקטין, ואני אלחם בזה כל עוד יש לי אוויר בריאות. בכלל 

יש לי חיבה לאנדרדוג. תמיד אהיה בצד שלו״

“בעיניי 
זאת הבעת 

אמון״. 
 ,tvbee
תוכנית 
חדשה 

בהגשתה 
בקשת 12
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