
 ענת צור   – נא להכיר  

 

 

 ב ליאור.היא בת הזוג של יעק ענת

 במרכול.  במענית נפגשים במרכול.  עד שתפתח הבריכה...  , אני והיא, נפגשנו פעם ראשונה

 ענת פנתה אלי והחמיאה על הראיונות. הודיתי לה והתביישתי לשאול מי היא.  רק אחרי שהלכה שאלתי את בריזיט. 

 אז השגתי טלפון שלה ופניתי אליה שתתראיין.  היא התלבטה ובסוף העיזה.

 לא הפסקתי עם הראיונות. יש כאן עוד הרבה אנשים שכדאי להכיר. מי שלא חושש, מוזמן לפנות אלי.

 מי שהסכים לא מצטער. עד עכשיו, טיחה לשמור עליכם.  מב

 ענת צור. –נא להכיר 

 

 כאן   תמה אוהב   ,  כמה שנים במענית.ה קצת ביוגרפיה, ילדים, מה עוש תי,מאיפה בא –  י מי אנ

   שנה.  30גרתי במושב בית חרות   התחתנתי מיד עם השחרור מהצבא.. נולדתי וגדלתי בנתניה. 59אני בת  – ענת   

 .  הבת לומדת הוראה.עובדים בהייטק , לכל אחד יש בן ובת.יש לי שני בנים ובת. הבנים נשואים                 

 עברתי למענית. שנים  3ולפני שנים   7שנה התגרשתי ועברתי לגור בחדרה. גרתי שם  30אחרי            

 צורות ההתיישבות העיקריות בישראל: עיר, מושב וקיבוץ. ב ריםמגוכך סגרתי מעגל של             

 רכזת כח אדם לאתי מספר תפקידים ועכשיו אני ימאזורית עמק חפר.  הבמועצה שנים  33אני עובדת            

 . " שחר –ין מעי" בתיכון  בהוראה               

 מרפאה נהדרת שמלווה בכל מחלה וקושי.יש יש כאן קהילה חמה ותומכת.   אני מאד אוהבת את מענית.

 הכרתי אנשים נחמדים. במשך הזמן לצעוד בשבילי הקיבוץ. לי כייף  



 

 איך הכרתי את יעקב  

 קשרי עבודה. ביננו ב ניהל את התרבות במנשה. היו י במחלקת התרבות של עמק חפר. יעקלפני לא מעט שנים עבדת

 ב והפכנו לזוג. בגן שמואל. שם פגשתי שוב את יעק סרטיםב הגעתי לצפותאחרי שעברתי לחדרה, 

 בזרועות פתוחות. אני מודה להם על כך. ואת הזוגיות שלנו אותי   מקבליםב הילדים של יעק

 

 איך חווים את הסגר ? הבידוד ? מה הכי קשה ? משהו טוב ? 

 דקק לעזרהזבימי הסגר שנכפה עלינו והבידוד שהגן עלינו לא הרגשתי לבד. היתה לי תחושה שאם נ

 בנוסף השידורים בטלויזיה ה הניתוק מהילדים והנכדים.  הקושי הי.  יהיה מי שיעזור לנו בנוסף לבני המשפחה 

 הצליחו להפחיד אותי מאוד. חוויתי תקופה של חרדה עצומה מהקורונה. 

 .  משלוחים  וזקקנו לו. מרכול שנעים לקנות בו ואם צריך עשנהיה לנו כל מה שב היה הקיבוץ.  החלק הטו

 יציאה מארבע הקירות אפשר מרחב כפרי ש זה לא מובן מאליו. ולסיום .שהיה זמין רוב הזמןמרפאה צוות נפלא ב

 אותי   הובילו  בבית והיציאה מהשגרה. הזמן יםיאינטנסיבהחיים הלחץ של הגיליתי שטוב לי בלי  הליכות וטיולים.ל

 שנים. קבלתי החלטות והתחלתי לפעול  מספרמחשבות על איפה אני רוצה להיות ומה אני רוצה לעשות בעוד ל

 .שאני רוצהשינויים לקראת ה

עד  להתמיד בחיפושבכל דבר אני מחפשת את הדברים הטובים. לעיתים קל מאוד למצוא ולעיתים אני צריכה 

 שאמצא.

 

 ?  ךחוויה או אירוע או אדם שעיצבו או השפיעו על חיי

 ישנם מספר אירועים ומספר אנשים שהשפיעו על חיי. 

סבתי גרה בביתנו והיא זו נפטרה כשהייתי בת תשע.  . היאסבתא שלי –  אתחיל בדמות משמעותית מאוד עבורי

בות מחוץ לבית. הכי אהבתי לשבת לידה ולסרוג.  ה בבית כשחזרתי מהגן ומבית הספר, כי הורי עבדו שעות רשהית

 והעבירה אלי את האהבה לסריגה. סבתי סרגה המון

.  עבור יומייםכאני זוכרת אותה יוצאת מהבית כשהיא שוכבת על אלונקה. סבתי נפטרה אמבולנס,  הגיע יום אחד 

 חוויה קשה שהשפיעה עלי מאד בהמשך. ומותה הםמחיי לה שההיעלמות 

בעקבות היציאה לחיים   התחתנתי מאד צעירה.לבד, כי  חיות.  בעצם לא הספקתי להגירושיםאירוע משמעותי הוא 

 חדשים גיליתי שיש בי המון כוחות ותעצומות נפש להתמודד לבד עם החיים ומה שהם מזמנים לי.

 

   ?  ת או יותר ישראלי ה יותר יהודי   איתו.  ךמה היחס של  יש אלוהים ? אין ?  לפעמים ? 

 קורים. הם אבל יש דברים שצריכים לקרות ואז והים, אני לא מאמינה באל

 אנחנו מאד רוצים משהו, באופן טבעי נחשוב עליו הרבה. יש לנו השפעה על זה. אם אני חושבת ש

 . יעדינויובילו אותנו להשיג את שנקרים בדרכינו, והם כך נשים לב לדברים 

    אני הרבה יותר ישראלית מיהודייה. מאד אוהבת את המדינה.

 



 .  או לקבל קבלת השונה והזר. דעה ששמעת והיה לך קשה לשמוע

 אני אוהבת אנשים ואשמח לדבר עם כל אחד.  

 אני לא מקבלת אפליה על רקע מיגדרי , עדתי וארץ מוצא.  

 

   זה מתאים ? ?  עכשיו   פוליטיקה

 אני כועסת על המוסר הנמוך שלאורו הם מתנהגים. .אוהבת את המנהיגים שלנואני מאוד לא 

 מנהיגות טובה וראויה.  תהיה לנושבעוד מספר שנים  יודעתאני אופטימית ויחד עם זאת, 

 

 שיהיה אחרי הקורונה.   המה יהיה   בעולם ?  מה היית רוצ 

 אני חושבת שחלקה של העבודה מהבית יגדל מאוד.  נראה לי שאנשים יהיו פחות חומריים. 

 ויהיו לנו חיי קהילה מעניינים ומפרים.  במענית תשמר הערבות ההדדיתאני מאמינה ש

 

 זכרון ילדות 

 שבו חזרתי לביתי ברגל מהמרכול ואכלתי  ,יום אחד בתקופת הקורונה ,בחרתי לשתף אתכם בזיכרון שעלה בראשי

 גם  . אני קניתי לעצמימספר מוצרים חה אותי למכולת לקנותשל , לעיתים,  אמיתי ארטיק . כשהייתי קטנהאלהנ

                     כדי שאספיק לסיים אותו לפני שאמא שלי תראה... אותו אכלתי במהירות בדרך הביתה, ארטיק 

 תה כועסת עלי.יהיה  ריאלי. אמא שלי לא הילא כשגדלתי הבנתי שהפחד שלי 

 

 

 ימי  קורונה  הם אכן זמן לשינויים, כמו שציינה ענת.  - שלימשהו אישי 

 זה שינוי שנכפה עלינו והכריח אותנו לבדוק מה חשוב לנו ומה לא. לא רק של העולם אלא שלנו באופן אישי.  

 ומה היינו רוצים לעשות בחיים שנותרו לנו. מי פחות ומי יותר.   ובעיקר מי חשוב לנו ומי פחות.... 

  ולעשות שינוי.בור מיד לשגרה של קודם, אלא לנצל את ההזדמנות כדאי לא לע

 נילי שדמי.                                                                                                                     


