בקרוב יכבשו את העולם אלפי כבשים בירוק,
בכחול ובאדום .זה לא עוד פיתוח חגיגי של
מכון וולקני ,אלא חיית ספוג שנוצרה בכפיו של
איתמר טל .המושבניק החולמני ,שהתחיל
בבסטה קטנה בשוק ,מתכוון להצעיד את העדר נטול
הגללים שלו לכל חור בגלובוס .הכל בזכות
חוקי הגלובליזציה החדשים ,עדת מעריצים משונה
ומיסטיקנית אמיתית מנחלתַײבנימין
צחי כהן  //צילום :אלעד גרשגורן
בשבת מופזת לפני שבועיים פתח איתמר טל,
אמן חולמני ,את דלת ביתו במושב מרחביה
העמק יזרעאלי לקהל פוטנציאלי של קוני
כבשים מספוג ,מעשה ידיו .עדר כבשים
הועמד על שולחן פינת האוכל ונחיל דקיק של מבקרים זרם
לחזות בהן .הנשים ,רחפניות משהו ,התחברו בקלות ואימצו
במהירות את הכבשים אל לבן .הגברים ,רגליהם נטועות
עמוק באדמה ,חיפשו את הקומבינה" .זה מה שנקרא
ספוגיאדה?" שאל אזרח שמן ,שנכנס עם אשתו השמנה
ובתם השמנה מחיפה" .כל הכבשים דומות ,אבל שונות",
פרש טל את משנתו" .זה מדגם מייצג .הסגולה ,למשל ,היא
סגולה להצלחה .לזו יש עין עצלה — כך שהיא חובשת
רטייה .הכבשה הכחולהַײלבנה מייצגת אותנו .לכבשה עם
הזר יש יום הולדת .לכל כבשה יש כלי למים" ,אמר והצביע
על כוסית פלסטיק שקופה ,שבאמצעותה הוא מכסה את
ראש הכבשה לבל יישבר בטלטלות הדרך" .למה מים?"
תמה האזרח" .שיהיה לה" ,פלט טל בביישנות .הוא נראה
קצת נואש מכך שאיש זולתו לא מאניש את יצירי כפיו.
"בקיצור ,כל העבודה זה הפימו?" גימד האזרח את פועלו
של טל" .וגם ספוג" ,ניסה טל להוכיח שאין כאן עבודה
בעיניים" .בקיצור ,זה חתיכת עבודה?" ניסה האזרח
להעריך את ההשקעה" .זה כיף" ,מחה טל" .אם קונים אותן
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— זה כיף" ,תיקן המבקר" .אתה בטח צובע את הספוג בצבעי
שמן .זה בעיה ,כי כל חומר כימי גומר את הספוג"" .לא .זה
ספריי" ,התגונן טל" .אה ,אז זה בטח יורד"" .הוא לא יורד",
ענה טל" ,אפשר לרחוץ כלים עם הספוג וגם להסתבן אתו".
בינתיים אחד הילדים האורחים התלהב מאוסף של 1,600
צעצועי ביצי קינדר ,שמכסה מדפים שלמים בחדר
השירותים של משפחת טל .הוא ביקש לקנות ביצת שוקולד
וטל הבהיר" :אני מתרכז רק בכבשים".

מותר לקווצ'ץ'

ואני ,כשקיבלתי לידי קופסה שקופה ובה כבשה מספוג,
שפניה חייכניות ורגליה עשויות מפימו מעוטר במשיחות
מכחול ,שאלתי רק אם מותר לגעת" .בטח .מותר אפילו
לקווצ'ץ'" ,הרשה לי טל ,שמהשבוע הבא מתכוון להציף את
הארץ באלפי כבשים דרך רשתות השיווק הגדולות .מכאן,
פלישת הכבשים לבריטניה והגירתן לארצותַײהברית הן רק
עניין של זמן .מכולות ובהן עשרותַײאלפי כבשים ממתינות
באורך רוח לחתימת הסכם הפצה שם ,שישחרר אותן

<<<

איתמר טל ועדרו.
"אני לא מוכר את
הכבשים ,אני מוצא
להן בית חם"
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טל וכבשה" .היא לא
טיפשה ,היא אהּבלה"
צילום :דוד עדיקא

איפור :נעמי דלאל

)המשך מעמוד קודם(
לרעות במשרדים ובבתים פרטיים בחו"ל.
את אביזר הנוי המשונה טל המציא במקרה.
"הכל התחיל בהארה פתאומית" ,הוא משחזר.
"למדתי לתואר ראשון בעיצוב גרפי ומאוד לא
נהניתי .לא התאמתי לעבודה עם מחשבים .אני
צריך לעבוד עם הידיים .בשנה הראשונה
ללימודים נחשפתי לכך שיש לי כישרון בפיסול.
עד אז — הייתי כבר בן  — 25לא פיסלתי ,לא
נגעתי באמנות .כשזרקו אותי מהלימודים לא
ידעתי מה אני עומד לעשות .מצאתי ספוג
משומש ,זרוק .יצרתי ממנו כבשה".
למה דווקא כבשה?
"יש לי כבשים ליד הבית .תמיד הן ליוו אותי.
בכבשה יש משהו תמים ,מתוק וטהור".
היא לא קצת טיפשה?
"אני חושב שהיא לא כל כך טיפשה .היא
אהבּלה .יש הבדל ,נגיד :אם הכבשה שמובילה את
העדר תוליך אותו לצוק — כולם יילכו אחריה
וייפלו .וזה קרה ,אגב .כמה פעמים".
עוד בילדותו שמע טל על יריד עבודות היד
והפיצ'פקעס ,שמתקיים במדרחוב נחלתַײבנימין
בתלַײאביב בימי שלישי ושישי" .התפללתי
וייחלתי שיקבלו אותי .יש ליריד ועדת קבלה
מחמירה כמו ב'כוכב נולד' .הם יכולים לבוא
אליך הביתה לבדוק שאתה עושה את זה לבד.
בנוסף ,יש שם  270אמנים ,ואתה לא יכול
לעשות משהו שמישהו אחר כבר עושה".
כשניגש לוועדה בפעם הראשונה ,לא הביא רק
את הכבשה :היו שם גם פרות מעיסת נייר .שם
אמרו לו לחזור ממוקד יותר .שיבחר משהו אחד
שהוא רוצה לעשות ולבוא רק אתו .הרשו לו
למכור רק כבשים" .לא האמנתי שאני אעבור
לתלַײאביב .אני מעמק יזרעאל .אני אוהב את
הירוק ,את השקט ,את הציפורים .כבר ביום
הראשון ,כשהגעתי לנחלה ,אנשים התאהבו
בכבשה".
כמה מכרת ביום הראשון?
"אני לא מוכר אותן .אני מוצא להן בית חם,
וביום הראשון מצאתי בית חם לַײ 40כבשים".
טל מספר שדי מהר התחיל לקבל הרבה
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הזמנות .אמא שלו עזבה את עיסוקיה והתחילה
לעבוד אתו בכבשים" .קיבלתי למשל הזמנה
מסלקום ,שרצתה לתת באירוע את הכבשים
כמתנה לעובדים המצטיינים .עשיתי להם כבשה
סגולה עם הכוכב של החברה ,במקום פרח.
קיבלתי הזמנות לייצר כבשה עורכת דין וכבשה
רופאה".
היו גם הזמנות יוצאות דופן?
"רשת למכירת אביזרי מין ביקשה שאייצר
כבשים עם איברי מין של בנים .לא
הסכמתי לכך ,למרות שההזמנה הייתה
של כמות נכבדת".

אתה ואתה מתקבלים

הוא עושה שם ,ניגשה אליו אישה ששמה גברַײ
ליה אלהַײחלפון .היא הייתה לבושה בגלימה
לבנה וענדה תכשיטים מוזרים .היא עצמה את
עיניה ואמרה שהיא רואה לו הצלחה מטאורית,
ושהיא רואה אותו מעבר לים .היא הציגה את
עצמה כמדיום שיכולה לחזות את העתיד ולעַײ
זור לאנשים להביא ילדים לעולם .היא הזמינה
את טל לביתה שבנשר .הוא ראה שאת קירות
ביתה מכסות תמונות של ילדים" .הייתי בטוח

שאלה הילדים שלה ,אבל אין לה ילדים .אלה
ילדים שבאו לעולם בזכותה" .לפגישה התבקש
טל להביא תחתונים רזרביים" :יש מצב שאתה
עושה פיפי מההתרגשות שנגרמת לך בשל
הדברים שהיא אומרת לך ,אז היא ממליצה
להביא זוג תחתונים להחלפה .היא הגישה לי
מים בכוס תה ,התחילה להשמיע קולות והורַײ
תה' :תחבור למי שהיה המפקד שלך בצבא .הוא
דמות מאוד חיובית' .בסוף היא בדקה עם מטוטַײ
לת וראתה שאני לא צריך לשלם לה".
אלהַײחלפון ,בת  ,51משחזרת את
רגעי השיא” :שנינו עמדנו באותו תור
לוועדת השיפוט של נחלתַײבנימין .אני
באתי לעשות ייעוצים בקלפי צבע
שפיתחתי .באותו שלב עדיין לא ידעתי
מה איתמר עושה .כשהידלדל מספר
האנשים הרמתי את ראשי ואמרתי לו
ולעוד כמה' :אתה ,אתה ואתה —
מתקבלים' .את איתמר שאלתי' :מה יש
לך להציע לוועדה?' הוא הוציא מקופסה
שהביא את הכבשה .אמרתי שאני רואה
הצלחה מאוד גדולה .גם מעבר לים.
אמרתי לו' :אתה תיסע הרבה לחו"ל'.
הוא התקומם ואמר' :מה פתאום? אני לא
אסע לחוצלארץ .כל ההצלחה תבוא
מהארץ' .הוספתי שאני רואה אדם
שמאוד יתאים לו לעבוד אתו ,ושהם
יצליחו ביחד .לא ידעתי מי האדם הזה .הוא לא
אמר כלום .אחרי חודשיים הוא בא למדרחוב
ואמר' :שלום לגדולה מכולם' .הוא ביקש
לבוא לייעוץ אצלי .כשהוא בא אליי
לנשר עשיתי לו ייעוץ בקלפי הצבע
שלי .השתמשתי בצלילי הקול שלי כדי
לפתוח לו דרך חדשה .הוא אומר שמאז
קרו לו נסים ונפלאות”.
מה הוא יעשה כשהכבשה תמצה
את עצמה?
”הוא כבר יחשוב לפתח מוצרים
חדשים".

"המכשפה גברליה אמרה לי
להביא תחתונים רזרביים :יש מצב
שאתה עושה פיפי מההתרגשות
בשל הדברים שהיא אומרת לך.
היא התחילה להשמיע
קולות והורתה' :תחבור למי שהיה
המפקד שלך בצבא'"

טל זוכר את עצמו כילד שונה ,שלא
התאים לאף מסגרת" .לא אהבתי
ספורט .אני מפחד מכדורסל .הייתי
התלמיד הכי גרוע לדורותיו של בית
הספר שלי .לא היה לי ציון יותר גבוה
מַײ .28אם הייתי בא לאמא עם מבחן
שבו קיבלתי  ,28היא חייכה בסיפוק.
היא לא שבעה ממני נחת .בכיתה י"א,
כשעמדו לזרוק אותי מבית הספר,
שלחו אותי לאבחון פסיכולוגי .עברתי
במשך כמה ימים סדרת מבחנים — וחזרַײ
תי למנהל בית הספר עם התוצאה :מנת
משכל של  .130זו הייתה הפתעה .תמיד
חשבו שאני טמבל .החליטו לאפשר לי
לגמור את הלימודים .את הבגרויות
עשיתי אחרי הצבא ,ואותן דווקא עברתי
בציונים מצוינים .כנראה שבנעוריי לא
הייתי פתוח ללימודים".
את השירות הצבאי העביר כצלם בחיל
הים .כשהשתחרר עבד בתחנת דלק.
"הבנתי שאני חייב לעשות עם עצמי משהו.
רציתי נורא להיות מעצב גרפי ונרשמתי
למכללת עמק יזרעאל .בשנה הראשונה אחד
המרצים אמר לי' :יש לך משהו מיוחד וחריג.
אין לך מה לעשות כאן .יקטלו אותך .לא יפרגנו
לך .תגשים את עצמך בפיסול'".
כשהכבשים הפכו ללהיט ,טל לא עמד בקצב
הייצור .הוא עצמו מסוגל לייצר  70ביום ,זה לא
הספיק .טל החליט לעבור לייצור המוני .הוא
גייס כמשקיעים את האחים עמי ,שמוליק
ובתַײשבע רוזנפלד ,שהזרימו כמיליון
שקלים למיזם.
אבל לפני שנה וחודשיים ,כשרק
בא לנחלתַײבנימין ובכלל לא הבין מה

קולה לכל פועל

כך ,אחרי שבע שנים שלא שמע ממנו,
התקשר טל למפקדו .הוא סיפר לו על פרויקט
הכבשה .הוא אמר לו שאנשים מאוד נהנים
ממנה ,מאוד אוהבים אותה ושיש לו המון
הזמנות .טל הציע לו שאולי יעשו משהו
במשותף .הוא חיבר אותו לעמי רוזנפלד .ביחד

<<<

כבשה צהובה.
בלי גללים

)המשך מעמוד קודם(
הקימו חברה ששמה "בהַײבה" .טל מחזיק שליש
מהמניות בה .רוזנפלד אומר שנכנס לפרויקט
הזה "מתוך ראייה של מוצר מדליק ומעניין
וחיבור עם בן אדם מיוחד ונחמד .אשתי אמרה
לי' :אני מוכנה לאמץ את איתמר' .לא הסתכלנו
רק על הצד המספרי לראות איך מחזירים את
ההשקעה ומתי מתחילים להרוויח כסף .נכנסנו
באמונה שלמה ,שאנחנו מאמינים במוצר,
שאפשר להתקדם אתו הלאה .שיהיו לנו עוד
בשורות אתו".
"רוזנפלד פרומושן" ,אחת החברות
שרוזנפלד עומד בראשן ,מתמחה בייצור
ובפיתוח מוצרים לקידום מכירות .היות שרובם
ככולם מיוצרים בסין ,רוזנפלד הציע שגם ייצור
הכבשים ייעשה שם .בקיץ שעבר טסו רוזנפלד
וטל לאתר שם מפעל .הייצור פוזר בין שישה
מפעלים כדי למנוע חיקויים .המפעל שייצר את
הספוגים לא ידע שהם נועדו לכבשים ,והמפעל
שייצר את הרגליים והראשים לא ידע לאיזה
מוצר זה מיועד .בינתיים יוצרו בסין  31אלף
יחידות 20 ,אלף שוגרו לארץ והשאר
לארצותַײהברית.
רוזנפלד" :פיקחנו על ההרכבה באופן אישי.
בשלושת הימים הראשונים איתמר אמר לי' :אין
כבשה שלא נגעתי בה' .הוא היה שם משבע
בבוקר עד חצות במשך כשבועיים".
למה לא לייצר בארץ?
טל" :חיפשתי מפעל במשך חודש ,נפגשתי
עם בעלי מפעלים מביתַײשאן ועד עזה .חצי
מהמפעלים לא לקחו אותי ברצינות .השאר נתנו
הצעות מטורפות ,שהיו מעלות את מחיר הכבשה
לצרכן לַײ 100שקלים ליחידה".
תוך כדי כך התוודע טל המושבניק מהעמק
לעידן הגלובליזציה .הוא עושה קולות
של מי שלא קל לו עם זה" :אני צריך
להיות המון במפעל בסין .אני מנהל
המפעל ,מנהל הייצור ,מנהל בקרת
האיכות ומנהל המחסן .לנהל עשרות
עובדים זה דבר שנפל עליי ביום בהיר
אחד .הם חושבים שאני האיש הכי חכם
שיש .פעם ראשונה שהם ראו אדם לבן
עם עיניים כחולות .הם חשבו שמשהו
לא בסדר עם העיניים שלי .פועל בסין
מרוויח כַײ 15שקלים ליום עבודה.
שילמנו להם משכורת כפולה ובונוס
של  20דולר .בַײ 21:00כל אחד קיבל
פחית קולה ,שעולה שם שקל .עכשיו
כולם רוצים לעבוד אתנו בפעם הבאה:
יש לנו רשימה עם טלפונים וכתובות של
העובדים .העסקנו אדם עיוור ,שעשה עבודה
מושלמת :הוא הרכיב את הכבשה ,ארז אותה
וסידר את הקופסאות כמו פלס אחת על גבי
השנייה".
מה עוד היה קשה בסין?
"היה לי מאוד קשה עם האוכל שם:
תמנונים ,נחשים ושרצים .אכלתי רק אורז
לבן נקי".
אז עכשיו יעתיקו ויחקו את המוצר?
טל" :יעתיקו אותו .אנחנו צריכים לייצר
כמות גדולה מאוד לפני שיתחילו ההעתקות.
ברגע שיהיו העתקות ,נדע שהצלחנו בענק".

מפוסל בעדינות ידנית לצורתן העגולה .וידיים
אנושיות גם אוספות את פניהן החייכניות
ורגליהן הצבעוניות — ומוודאות שהן מוכנות
לעבור לביתן העתידי ,איפשהו בעולם האמיתי.
כאשר הן מוכנות ,כל אחת מקבלת מספר זיהוי
בלעדי של  16ספרות ,שבעזרתו היא הופכת

לחברה רשמית בקהילת בהַײבה.
באתר האינטרנט של הכבשה ,באגף שמוקַײ
דש לטל ,אין אזכור לישראליותו" .טל נולד
בכפר קטן מוקף בהרים יפהפיים" ,נכתב.
"כילד ,בילה את רוב זמנו הפנוי בשדות הפתוַײ
חים ,תוך שהוא בונה מערכת יחסים קרובה עם
הטבע וערכיו .במשך שיטוטיו בסביַײ
בה החל לקושש דברים שהושארו
מאחור על ידי מטיילים .החפצים
האלה נחשבים על ידי האדם הסביר
לאשפה ,אבל איתמר מיחזר אותם
והפך אותם לפרטי אמנות" .רוזנפלד
מסביר שהאתר באנגלית ,כמו החובַײ
רת שנלווית לכבשה" ,כי אנחנו מכווַײ
נים לשוק הבינלאומי" .את החדירה
לשוק האמריקאי הקדים ניסוי על
קבוצת מיקוד :ישבה בחורה בבית
הקפה סטארבקס בניוַײיורק כשעל
השולחן שלפניה היו מונחים כמה
כבשים .אנשים ניגשו אליה ושאלו:
'מה זה?' היא הפנתה אליהם כמה
שאלות ומי שהסכים לענות קיבל שי :משקה
חינם .רוזנפלד" :רצינו להוציא מהמשאל איזה
שם הכי מתאים למוצר ,ואם הקהל האמריקאי
מחבב את המוצר או שהוא לא מעניין אותו
בכלל" ,מפרט רוזנפלד.
כאמור ,כל כבשה מגיעה ארוזה בתיבה
שקופה ,שמכילה דיסקית זיהוי אישית ,אבל
גם שני גללים ומספוא — ונמכרת בישראל
)ברשתות ניוַײפארם ,קרביץ ,סטימצקי,
סורפרייז והפנינג( תמורת  59שקלים.
"אני מטיילת להנאתי במדרחוב ואוהַײ
בת לראות דברים יפים" ,מסבירה אליאוַײ
רה שוורץ ,קניינית מחלקת פנאי והעשרה
בסטימצקי ,את ההימור על יצירותיו של
טל" .ראיתי את הכבשה ונזכרתי שלפני יותר
מַײ 15שנים ראיתי את מיכל נגרין יושבת כך
ומוכרת תכשיטים .אני לא יודעת אם הכבשים
יהיו אותה הצלחה .אבל כל המזכירות בסטימַײ
צקי התלהבו ורצו את זה ומיד הזמנו לכל
הרשת".
מוצר שנמכר במדרחוב יכול לזכות
בהצלחה מסחרית בחנויות?
”כן .למה לא? יש עוד פריטים נהדרים
במדרחוב ,שאם יזם ישקיע בהם אפשר יהיה

"הסינים חושבים שאני
האיש הכי חכם שיש .פעם ראשונה
שהם ראו אדם לבן עם עיניים
כחולות .שילמנו להם משכורת כפולה
ובערב כל אחד קיבל פחית קולה,
עכשיו כולם רוצים לעבוד אתנו"

להתנפל על כבש

עכשיו נאלצה הכבשה לעבור מיתוג אצל
המעצב ברוך נאה .סיעור מוחות הניב לה את שם
המותג "ּבָãהַײּבָãה" ,המקבילה ל"מֶñהַײמֶñה" רק
באנגלית .בנוסף חיבר אבי בללי שיר של
"בהַײבה" ,שמתנגן בעת הגלישה באתר
האינטרנט שהוקם לכבודה — באנגלית .כל אחת
מהכבשים באה לעולם כפרט יחיד ומיוחד .גופן
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למכור אותם בהצלחה מסחרית בכל העולם".
על פי התוכנית העסקית ,המותג יתרחב גם
למוצרים נלווים — מחברות ,רינגטון ומצעים.
בתערוכה של מתנות ,מוצרי פופ ונוי,
שתתקיים בהונגַײקונג בסוף אפריל ,תוצג
הכבשה לפני קניינים מרחבי העולם.
בארצותַײהברית הם נמצאים על סף חתימה עם
מפיץ מקומי .אבל הנה צרה :במשאל שנערך
ברשת הקפה סטארבקס התגלה שהאמריקאים
אינם מתחברים לגללים ולמספוא .לפיכך,
הכבשה תופץ שם בלי שני הפריטים הנלווים.
בינתיים ממאן טל לעזוב את כור מחצבתו,
נחלתַײבנימין .שותפיו לחברה אינם רואים זאת
בעין יפה ,שכן בדוכן הוא מוכר כבשים מעשה
ידיו — לא כאלה שירדו מפס הייצור בסין —
במחיר של  49שקל ,ובכך הוא מתחרה בעצמו.
"אני לא יכול להיפרד משם" ,הוא מסביר.
"הדוכן שלי מעוצב בצורת דיר .הכבשים
ניצבות על במות ואין מישהו שלא עובר ליד
הדוכן ונשמתו לא נעתקת .אנשים מתנפלים
על הכבשים .לפעמים נוצרים ריבים' :לא ,זאת
שלי!' אני מרגיש שיש לי מחויבות כלפי
האנשים האלה .אני אוהב לראות איך הם
מלטפים את הכבשה ,דואגים לה ושומרים
עליה .מציבים אותה במקום של כבוד .שולחים
לי איַײמיילים ,שבהם מספרים לי איפה שמו
אותה וכמה שהיא שמחה .יש כאלה שמגיעים
במיוחד מאילת .בכתבה על היריד בנחלה,
ששודרה בטלוויזיה הרוסית ,נראה — בין השאר
— גם הדוכן שלי .כתוצאה מכך יש תיירים
שמגיעים מרוסיה ובאים אליי כדי לקנות
כבשה".
בטח יש תגובות מוזרות.
"יש מכורים .אני מכיר לקוחה ,שחגגה את
קניית הכבשה הַײ 40שלה .היא קצינה בקריה,
שסידרה להן דשא במשרד .גם לעורך הדין בני
דון יחייא יש אוסף שלם .הוא חזר לפחות שבע
פעמים כדי לקחת להן מספוא".
שבע פעמים?
"הוא אמר שנגמר ,והוא צריך עוד".
דון יחייא ,מי אכל את המספוא של בהַײבה?
"מפעם לפעם המנקה משליכה את הקש
בטעות ואז אני צריך לחדש את המלאי" ,פותר
העו"ד את התעלומה.
טל גם מוסיף ומספר על אנשים ,שזו המתנה
האהובה עליהם" :כל פעם שהם צריכים לתת
מתנה הם באים וקונים כבשה .יש מישהי ,שכל
שלישי ושישי קונה כבשה".
קצת מוזר ,לא?
"היא מטרידה אותי .היא התחילה להתקשר
אליי ממספר חסוי ועכשיו ,כשהיא באה,
המאבטחים דואגים לקחת אותה כי היא עומדת
מול הדוכן שלוש שעות ומסתכלת .כשיש לי
איזה רגע פנוי ,היא מיד עטה עליי ומזמינה אותי
לבית קפה".
היא מנסה להתחיל אתך.
"היא מתחננת שאשב איתה שלושתַײרבעי
שעה ,חצי שעה ,אפילו רק עשר דקות .היא
מבקשת שאבוא איתה למוזיאונים".
תגיד ,חתיכת ספוג בַײ 59שקלים ,זה לא
קצת הרבה?
"אנחנו לא מתחזרים .הרצון הוא שהכבשה
תגיע לכמה שיותר בתים ושכל אחד יוכל
להרשות לעצמו לקנות אותה .החזון הוא שמי
שלא יוכל להרשות לעצמו יקבל כבשה
במתנה .אני לא בקטע העסקי .אני רק בקטע
האמנותי .אני באמת לא יודע כלום מכסף .אני
מוכן לעבוד גם לא בשביל כסף ,אני נורא נהנה
מזה".
יש הרבה אנשים שאיתמר טל רצה לתת להם
כבשה במתנה ,אבל אולי יותר מלכולם ביקש
להעניק אותה למנשה קדישמן" ,יקיר הגזע".
ואכן בשבוע שעבר ,ביום הבחירות ,פגש אותו
ברחוב" :מתברר שאנחנו שכנים .הסטודיו שלו
נמצא בית אחד ליד הבית שלי .הוא אמר שאני
מאוד רזה .סיפרתי לו שאני לא אוכל קמח .הוא
סיפר לי על אנשים כאלה שהוא מכיר .אחר כך
דיברנו על העמק .הוא אמר שהוא היה בקיבוץ
יזרעאל בילדותו .הוא נתן לי את מספר הטלפון
שלו .שתינו קפה שעתיים וחצי .נתתי לו שתי
כבשים ,אחת כתומה ואחת כחולה"¬ .
tsakhic@yedioth.co.il

