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מצידהושוקמסגדיםגדולים,אבןבתילצדפחמבניהסואנת:

חברהלהקים18בנותלצעירותשמאפשרזההאחר,העולםהשני:
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ייפול.רגעבעודהאספלט,עלעומדרהט

אתמחזיקותלידו,עומדותבנותחבורת

ברוחיעופושלאעליוהפרוסיםהברים

הח־שםהראשי,הרחובמהמולתלהבדילהחמה.

נויות

$TS1$החנויות$TS1$

$DN2$החנויות$DN2$מחוץהשולחןמתערבבת,ומרכולתןצפופות

שמו־פרסום,שלטיבלימאולתר,דוכןבורד.למתנ״ס

כר

$TS1$שמוכר$TS1$

$DN2$שמוכר$DN2$,לחצניםבאמצעותשנסגרתראשמטפחת״מודה״

ביטחון.סיכותבמקום

50ב־שתייםשקל,30ב־אחת״מטפחת
״,

אחתמנסה

בדואית()גלימהבג׳ילבאבלבושהאישהלשכנעהבנות

שהןמוצרזההחדש.בכיסויהראשכיסויאתלהחליף

״בעצםאותו.למכורמנסותהןועכשיוייצרו,המציאו,

משתיאחתאבו־זאיד,סוהאאומרתחברתי״,מוצרזה

מאוד״אנחנוהמודה,אתשמייצרתהחברהמנכ״ליות

בשמלתלבושהרהוטה,עבריתמדברתהיאבו״.גאות

בובה.נעליונועלתלג׳ילבאבהדומהארוכהלייקרה

18בתהיאשערה.אתמסתירהראשמטפחת

היאגםאבו־פריח.סונדוסלניהול,שותפתהלצידה

עדטפח.כלמסתירהשרוולים,ארוכתשחורהבשמלה

עכ־אבלפעם,מדימכנסייםלבשהעודתיכוןשסיימה

שיו

$TS1$עכשיו$TS1$

$DN2$עכשיו$DN2$גםמסורתית.אישהכמולהתלבששכדאיהחליטה

סיימוחודשייםלפנילמעשה,מכבר;לא18מלאולה

למבחןללמודמתכוונותהןועכשיוהבגרויות,את



והשכבהפתיחותאלקרינאוי.

לאוניברסיטה,להתקבלכדיהפסיכומטרי,

עמו־פעילותבמסגרתהקימושלהןהחברהאת

תת

$TS1$עמותת$TS1$

$DN2$עמותת$DN2$מרכזצארום.רוניהיזםשלברהט,״יוניסטרים״

הנגבלפיתוחהמשרדבשיתוףהוקםברהטהעמותה

באזו־לנוערלהעניקכדיהוקמההעמותהוהגליל.

רים

$TS1$באזורים$TS1$

$DN2$באזורים$DN2$העסקי,העולםעםלהתמודדכליםמבוססיםלא

גדלים.הםשבההמסגרתאתלפרוץשיוכלובתקווה

בפרויקטוהנערותהנעריםלמדושניםשלושבמשך

אנשישלמקצועיותסדנאותעברוהעסקי,העולםעל

לייצרמשקיעים,לגייסחברה,להקיםאיךולמדועסקים

ה״מודה״,נולדהכךבעצמם.שהכינומוצרולשווק

כולםבנות,ושבעבניםשלושהשלבבעלותםחברה

מרהט.בדואים

מודרני"מבית"בחורה

מאחוריהזכוכית.דלתישרהטשללמתנ״סבכניסה

מסג־הגדולים,אבןבתילצדפחמבניהסואנת:העיר

דים

$TS1$מסגדים$TS1$

$DN2$מסגדים$DN2$מגיעיםאזשלישי,בימיבעיקרארם,הומהושוק

מזוןצעצועים,ומציעיםיהודיםמוכריםגםלכאן

נמצאלדלתמעברליד.הבאומכל

הזדמנויות.שנותןזההאחר,העולם

כאןנמצא״יוניסטרים״שלהחדר

והלו־העוברהנוערשלסניףליד

מד,

$TS1$,והלומד$TS1$

$DN2$,והלומד$DN2$שולח־מחשב,פינותבוויש

נות,

$TS1$,שולחנות$TS1$

$DN2$,שולחנות$DN2$,כדיפופים,אפילומטבחון

הלי־בימיבבית.ירגישושהחבריה

מודים

$TS1$הלימודים$TS1$

$DN2$הלימודים$DN2$רבותשעותכאןבילוהם

ללמוד,כדירקלאהצהריים,אחר

חברתיים.למפגשיםסתםגםאלא

פהשאניאומרתהיתהשלי״אמא

סוהא.צוחקתבבית״,מאשריותר

פתיואלקרינאוי.בתלמשפחהשלישיתבתהיא

עצמהאתמגדירהילדים,שישה

מת־שבוהגדולהאבןביתמודרני״.מביתכ״בחורה

גוררת

$TS1$מתגוררת$TS1$

$DN2$מתגוררת$DN2$חי־שכונההבדואית,בפזורהנמצאהמשפחה

צונית

$TS1$חיצונית$TS1$

$DN2$חיצונית$DN2$דקותעשרמרחקרהט,לעירייתהמשתייכת

באזור,אריזהבביתעובדתהאםהעיר.ממרכזנסיעה

כל־לומדתהגדולותמאחיותיהאחתחשמלאי.האב

כלה

$TS1$כלכלה$TS1$

$DN2$כלכלה$DN2$במטרהבמכינהלומדתהשנייהאחווה,במכללת

הקטניםהאחיםשבע.בבארלמינהללמכללהלהתקבל

ברהט.הספרבביתלומדים

מגיעההיתהבעירלבילויאולמתנ״סהספר,לבית

המשפחה.מבניאחרעםטרמפתופסתאובאוטובוס

״יוניס־שלהפרויקטוגםהסתיימושהלימודיםמאז

טרים״,

$TS1$,״יוניסטרים״$TS1$

$DN2$,״יוניסטרים״$DN2$יוצאתהיאלפעמיםבבית.יותרנמצאתהיא

שבע.בארבאמת,הגדולהלעירגם

לאזהשליבגילעסקיתחברהשלמנכ״לית״להיות

אנחנוכזאת.רשמיתאחרת,התנהגותדורשזהקל.

בביתהזמןכלנשארתבדואיתשאישהבימיםלאכבר

לעבודלצאתהיוםיכולהאניבבית.דבריםועושה

כשהגיעלכןללמוד.לטייל,בחברה,לעבודאוכמורה

שלניהולזההתלהבתי.הזה,הפרויקטשלהרעיון

חדשים״.אנשיםוהכרתהתחרותילעולםכניסהעסק,

ילדים.שבהבמשפחהחמישיתבתהיאםונרום

שבע,בבארסניףעםברהטאלקטרוניקהחנותלאביה

קו־שתיבןבבנייןברהט,מתגורריםהםגננת.אמה

מות,

$TS1$,קומות$TS1$

$DN2$,קומות$DN2$משפחהכלשלה.הדודיםעם

לאכמעטהדלתותאךמשלה,בדירה

הםשישי,בערבילפעמים,נסגרות.

הבנייןשלהאחוריתלחצריוצאים

עלמעידההיאיחד.מנגלועושים

בעבודותהרבהעוזרתשהיאעצמה

מנקה.מכבסת,אוכל,מכינההבית,

בח־כמוכרתעובדתהיאעכשיו

נות

$TS1$בחנות$TS1$

$DN2$בחנות$DN2$קיבלהלאחרונהבעיר.בגרים

לע־אושלמתנ״סכךנהיגה,רישיון

בודה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$המשפחתי,ברכבמגיעההיא

המשפחה.מבנימלווהעםבינתיים

לבר.לנהוגתוכלכברבקרובוהשכלהוות

אומ־אותי״,ענייןהעסקים״עולם

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$.לה־אלגנט,ללבושחלמתי״מזמןהילדה־אישה

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$,חברהכמוהואהפרויקטהצלחתי.והנהמשהו

האחריותאתלוקחיםאנחנושבהדבר,לכלאמיתית

אניכיהמנהלת,תפקידאתעצמיעלקיבלתיעלינו.

אבלקשה,תפקידזהולנהל.אחריותלקחתאוהבת

לה־הצלחנובקלות.אותועושיםמשהו,כשאוהבים

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$מסכימים,וכולםפעולהמשתפיםשכולנולמצב

שלנו״.במוצרמאמיניםאנחנוכי

נצליח"בעצמנונאמין"אם

בכל03-04כ־בפרויקט,שהשתתפוהנוערבניכל

לפעילות.ההוריםאישוראתלקבלנדרשוגיל,שכבת

נוערבנישלקבוצהכלהראשונהבשנהפשוט:הרעיון

השנהועדלמכור,שירצולמוצררעיוןלפתחמתחילה

שהתלמידיםעדוגידים,עורקורםהרעיוןהשלישית

המוצר.אתומוכריםדברלכלחברהפותחים

לעו־שהחשיפהוהסבירהאביהעםישבהסונדוס

לם

$TS1$לעולם$TS1$

$DN2$לעולם$DN2$עול־להלפתוחויכולהאותהמעניינתהעסקי

מות

$TS1$עולמות$TS1$

$DN2$עולמות$DN2$.סוהא.שלאביהגםכךותמך.הסכיםהוארבים

חינוכיתפעילותלמצואיוכלושהבנותשמחושניהם

מעש.חסרותלהסתובבבמקוםהצהריים,אחרלשעות

הגדולות,אחיותיהןכמוהן,שגםמקוויםהםעכשיו

מכובד.מקצועוימצאויתחתנובאוניברסיטה,יצליחו

מהידענוכשלאבעיותלפתורליעזרו״במשפחה

אותישלימדוהעיקרי״הדברסוהא.אומרתלעשות״,

וככהעושות,שאנחנובמהלהאמיןצריךשתמידזה

להצליח״.נוכל

שאומרים,אנשיםפהשיהיולהיות״יכולסונדוס:

משהולאזהאבלחברה׳,ומנהלותהולכותהןזה׳מה

ואצלנו,לי,הירשהשליאבאכיעליו,נשמעשאנחנו

עלייגנושליההוריםפתוח.העולםמרשה,האבאאם

אבלמתקדמת,שלנוהחברהמשהו.יגידמישהואם

שלה״.בזמןמשפחהכללאט,לאט

סט־מוצר״זהבמקרה.חשבוהמטפחתרעיוןעל

נדרטי

$TS1$סטנדרטי$TS1$

$DN2$סטנדרטי$DN2$,מטפחת״,עםהולכותאנחנו13מגילאצלנו

עםקצתמסורבלתהיאלעשות,״ומהסונדוס.אומרת

בולעיםשלפעמיםתינוקותעללדברשלאהסיכות.

משהוחיפשנואזהרצפה.עלשנפלוכאלו,סיכות

לחצנים,עםמטפחתשלההצעהועלתהיותר,יעיל

בטיחותית״.יותרהרבהובצורהבקלותממששנסגרת

בזהשיש״הבנוסוהא.צוחקתאופנתית״,״וגם

אבו־זאיד:סוהא

מנכ״לית"להיות

עסקיתחברהשל

קל.לאזה18בגיל

התנהגותדורשזה

כזאת.רשמיתאחרת.

בימיםלאכבראנחנו

בדואיתשאישה

הזמןכלנשארת

היוםיכולהאניבבית.

לטייללעבוד,לצאת

ללמוד"או

אבו־פריח:סונדוס

פהשישלהיות"יכול

שאומרים,אנשים

הולכותהןזה'מה

חברה',ומנהלות

משהולאזהאבל

עליו,נשמעשאנחנו

הירשהשליאבאכי

האבאאםואצלנו,לי,

פתוח.העולםמרשה

עלייגנושליההורים

צורך"יהיהאם

יח״צצילום:שלנו״במוצרמאמינותאנחנוכימסכימות,וכולנופעולהמשתפותשכולנולמצבלהגיע"הצלחנוהצעירות.היזמיות



ברהטשינוי"־עוקבי.

הואאותנו.שישרתחברתימוצרגםוזהפוטנציאל,

יהודיות״.דתיותלנשיםגםמצוין

בדקושוק.סקרעשוהרעיוןעלשחשבואחרי

ישמוסלמיותכמהלסטטיסטיקההמרכזיתבלשכה

קונהמטפחותוכמהמטפחת,עםהולכותכמהברהט,

השקעותועדתבפניהופיעוהןבשנה.אישהכל

ראשוניהוןלקבללנסותכדיאביבבתלויולהבקרן

בעלותחברותבוחריםהוועדהחבריהמיזם.לפיתוח

כס־תרומהלחברהומעניקיםמהעמותה,פוטנציאל

פית,

$TS1$,כספית$TS1$

$DN2$,כספית$DN2$העסק.ניהוללהמשךכתקציב

גברים,הםמנהיגיהשרובבחברהשגרלותכנערות

ולה־לעמודאיךבדיוקידעולאהצעירותהנערות

ציג

$TS1$ולהציג$TS1$

$DN2$ולהציג$DN2$לדברשלאמפתח,אנשימולשלהןהרעיוןאת

חלקהדרוש.התקציבאתלהשיגכדיהתמקחותעל

כריהכליםאתלהןלתתהיהבפרויקטמהפעילות

המעמד.עםלהתמודד

סונדוס.אומרתמאוד״,מיוחדמשהובזה״יש
״קי־

בלתי

$TS1$״קיבלתי$TS1$

$DN2$״קיבלתי$DN2$מהאתולהציגעסקיםאנשימוללעמודביטחון

שאניזהכלעםשלי,המוצראתבו,מאמינהשאני

שאנשילהיותיכולכמוהם.מרקעבאהולאצעירה

ערביות,אנחנוכיאחרתעלינוהסתכלוהעסקים

ראואותנו,כיבדוהרבה,אלינוחייכודווקאאבל

שאיפותלנוושישהיכולותאתלנושישכנראה

רחוק״.להגיע

בקפידה.להתלבשהקפידוהןפתנטציותלקראת

מעליהוצנועה.סגורהאחיד,בצבעשמלהברהטקנו

כשסו־מכובדות.להיראותכרימכופתר,ז׳קטלבשו

נרוס

$TS1$כשסונרוס$TS1$

$DN2$כשסונרוס$DN2$חולצהלהםמוסיפההיתההיאמכנסיים,לבשה

וז׳קט.סגורהמכופתרת

אחוזמאהכאלו,בחליפותבאנואנחנואחת״פעם

מעמדלאותוהגיעואחריםממקומותוחבריהאלגנט,

כולםשלאהתבררספורט.ובנעליקצריםבמכנסיים

כזה״.למעמדבמיוחדלהתלבששצריךכמונו,מרגישים

אתשכןהפרויקט,בזכותהשתפרהשלהןהעברית

לעשותצריכותהיווהמצגותהעסקיתהתוכניתכל

נורמלימשפטלהרכיבידעתילאאז״ערבעברית.

שקשורמהבכללא״בטחסוהא,אומרתבעברית״,

אבלכאלו.פלאפללא,כן,רקלהגידידעתילעסקים.

בעבריתאנשיםמולמציגכשאתה

בעברית,מתנהליםכולםאתושומע

עברית״.ללמודאלאברירהלךאין

בדים"כמה"ניסינו

המקסימה,האישיותזואולי

השי־זהואוליהטוב,הרעיוןאולי

לוב

$TS1$השילוב$TS1$

$DN2$השילוב$DN2$הג־להצלחהשהובילוהכל,של

דולה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$.הןההשקעותבוועדתשלהן

005,4ויולהמקרןלגייסהצליחו

מענקקיבלושעברהובשנהשקלים,

במקוםהזכייהעלשקלים005,2של

שינוי־עוקבי.התק־עםהשנה.יזםבתחרותהשני

ול־לפרסםלייצר,התחילוהזהציב

שווק

$TS1$ולשווק$TS1$

$DN2$ולשווק$DN2$המתנ״ס.מולעצמאיתבמכירהבעיקרהמוצר,את

הבדזהשלייקרהשמצאנועדבדים,כמה״ניסינו

כאלוחתיכותכמה״הכנוסוהא.מספרתמתאים",הכי

לשוק,הספר,לביתאותןללבושהתחלתיופשוט

לזהשאיןשהתעניינוהנשיםלכלהראיתילטיולים.

התלהבו.כולןבקלות.נסגרתושהמטפחתסיכות,

למכור״.התחלנוככה

שבהההתלהבותהללו,הצעירותשלבעיניהןהברק

לה־היכולתעלהניהול,עלהמוצר,עלמדברותהן

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$רואותשהןלהביןכדימספיקותמשלהן,משהו

באקדמיהללימודיםלעתיד,כמקפצההפרויקטאת

העסקי.במגזרלעבודהואפילו

מנכ״ללומברד,איתןהפרויקט,שלהעסקיהמנהל

כילהביןלוגרםשהפרויקטאומר״סנסקום״,חברת

עסקיםאישפוגשהזהשהנוערבכךהואהערך״עיקר

ואתהדחףאתהחניכיםבעיניראיתיומדריך.שמשתף

שפיספסואחריהראשוןבמקוםהשנהלזכותהמחויבות

ועבדוממוקדיםהיוהםהשנהכלובמשךשעברה,בשנה

והעסק״.המוצרפיתוחעלהמרץבמלוא

לנוונתןשלו,ומהניסיוןמהידעהרבהתרם״איתן

״אפי־סוהא,מספרתנכון״,ולעבודללמודאיךכלים

לו

$TS1$״אפילו$TS1$

$DN2$״אפילו$DN2$שבעזרתהאשתו,שלהתפירהבמכונתנעזרנו

מוכןהכלהמכונהעםהלחצן.שלהתפראתחיזקנו

החוט״.עםבעצמנושעותלעבודבמקוםבצ׳יק־צ׳ק,

הר־בקוהיתהרהטגםאיתן,צוקמבצעבמהלך

קטות.

$TS1$.הרקטות$TS1$

$DN2$.הרקטות$DN2$אומרתבשבוע״,פעםאוליאזעקותפה״היו

לח־כולםכמוחיכינונורא.היהלאזה״אבלסוהא.

זור

$TS1$לחזור$TS1$

$DN2$לחזור$DN2$לשיגרה״.כבר

הח־כלמשכילה,האשהשאםבערבית,פתגם״יש

ברה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$,נשיאאלקרינאוי,עליאןפרופ׳אומרמשכילה״

שחוקרסוציאליתלעבודהפרופ׳אחווה,מכללת

הבדואית.החברהאתגםהשארבין

עוב־הבדואיתהחברהכללי,״באופן

רת

$TS1$עוברת$TS1$

$DN2$עוברת$DN2$פתי־מבחינתדרסטייםשינויים

חות

$TS1$פתיחות$TS1$

$DN2$פתיחות$DN2$.מת־הבדואיותהבנותוהשכלה

חילות

$TS1$מתחילות$TS1$

$DN2$מתחילות$DN2$למוסדותלהגיעדרך,לפרוץ

לבית.מחוץולעבודגבוההלהשכלה

יתרוןלראותאפשרבמכללהאצלנו

שהולכיםהבניםפניעללבנותברור

בת־ללמודללכתיכולותהןללמוד.

מיכה

$TS1$בתמיכה$TS1$

$DN2$בתמיכה$DN2$ויותרובאישורם,ההוריםשל

לרעיוןפתוחותהיוםמשפחותויותר

תלמד״.שהאישההזה

״יוניסט־שלהפרויקטמנהלתגםברהט

רים״

$TS1$״יוניסטרים״$TS1$

$DN2$״יוניסטרים״$DN2$,אומרתאל־עוקבי,דועאברהט

רווקה,25בתהיאהשתנה.הבדואיתבעירשהמצב

סטוד־וכיוםחשבונותבהנהלתתעודהלימודיסיימה

נטית

$TS1$סטודנטית$TS1$

$DN2$סטודנטית$DN2$באוניברסיטתוממשלבפוליטיקהראשוןלתואר

המתפתחת.מהחברהלבחורהמצוינתדוגמהבן־גוריון.

צרי־בנותאםבשאלהרעותמגווןאצלנו״יש

כות

$TS1$צריכות$TS1$

$DN2$צריכות$DN2$מס־כולם״לאאומרת.היאיזמיות״,להיות

כימים

$TS1$מסכימים$TS1$

$DN2$מסכימים$DN2$.שרוצותמשפחותהרבהיששני,מצדלזה

המשפחתי,בעסקחלקלוקחותהבנותאתלראות

יתרון.שזה

עבורהיתהגדולההכישההפתעהחושבת״אני

בחייהםהראשונהבפעםשפגשויהודים,עסקיםאנשי

בה־להםמוזרמאודהיהזהיזמיות.בדואיותנערות

תחלה,

$TS1$,בהתחלה$TS1$

$DN2$,בהתחלה$DN2$שלנו,החברהעלקדומותרעותהרבהישכי

שמ־חזקה,אישיותעםנערותפוגשיםהםופתאום

ציגות

$TS1$שמציגות$TS1$

$DN2$שמציגות$DN2$להת־ומוכנותבעבריתשלהןהתוכניותאת

ווכח

$TS1$להתווכח$TS1$

$DN2$להתווכח$DN2$.הער־בחברהגםאותם.הדהיםזהולהתמקח

בית

$TS1$הערבית$TS1$

$DN2$הערבית$DN2$משהושינוי.שלרוחותעלומראהמדהים,זה

שקורה״.מיוחד

40התחילועצמוהפרויקטשאתמספרתדועא

רגי־נשירהזו״אבלהשנים,במהלךשנשרוחניכים,

לה.

$TS1$.רגילה$TS1$

$DN2$.רגילה$DN2$ועוזבים״.שמתחיליםכאלהישתמיד

אחריות"לקחת"אוהבת

תחרותאת״יוניסטרים״תקייםהקרובראשוןביום

יקבלושבמסגרתושלה,השיאאירועלנוער,השנהיזם

כספיתותמיכהשהמציאובמוצריםהכרהנוערבני

שעב־בשנההשניהמקוםאחריפעילותם.להמשך

רה,

$TS1$,שעברה$TS1$

$DN2$,שעברה$DN2$בתחרות.השנהלזכותמצפותהמנכ״ליותשתי

רקלאהאחרונה,בשנהמאודקשה״עבדנוסוהא:

אנחנוהפעםאזתקציב.להשיגכדיאלאלזכותכדי

שנצליח״.מקוות

כפור־עצמןרואותהןאםאותןשואלתכשאני

צות

$TS1$כפורצות$TS1$

$DN2$כפורצות$DN2$,כיזה,אתלךלהגירלי״קשהצוחקות.הןדרך

אומרתהעסקי״,העולםאתשגילתההיחידהלאאני

שיכוליםיתרונותהרבהליישעכשיו״אבלסונדוס,

שלי,לאבאאעזוראוליבעסקים.להשתלבלילעזור

עצמי״.בזכותאצליחאולי

הפסיכו־המבחןהואלעצמןשסימנוהקרובהיעד

מטרי.

$TS1$.הפסיכומטרי$TS1$

$DN2$.הפסיכומטרי$DN2$:בגלליותר,קשההפסיכומטרי״אצלנוסוהא

מע־יותרמורכבהואשבערביתהספרות,שלהפרק

ברית.

$TS1$.מעברית$TS1$

$DN2$.מעברית$DN2$שםבחו״ל,ללמודשמעדיפיםכאלוישלכן

פסיכומטרי״.צריךלא

יודעותמהבנותמחציפחותבכיתה״אצלנוסונרוס:

במכללה.אובאוניברסיטהללמודללכתרוצותשהן

עדיין,ללמודרוצהאנימההחלטתילאאפילואני

ראיתילעסקים.קשוריהיהשזהגבוהסיכויישאבל

לקחתלנהל,אוהבתאנילי.מתאיםהזהשהעולם

טוב.זהאתעושהשאניליונראהאחריות,

שליוההוריםרחוקזהאבלבצפון,ללמוד״חשבתי

עסק,פהואפתחקרובאלמדאוליאזמרשים.לא

מהיודעאלוהיםרקחלומות,הכלבינתייםברהט.

בעתיד״.לקרותהולךבאמת

לאזהעסקיםשמינהלהבנתידווקא״אניסוהא:

אהבתיבפרויקט,שעשינומהאתאהבתיבשבילי.

נכנסתעצמיאתרואהלאאניאבלוליצור,ליזום

איךראיתילחיים.כמקצועהזההתחרותילעולם

להגידלשכנע,כסף,לגייסדבר,כלעללהילחםצריך

יודעתאנילעשות.ואיךלעשותמההזמןכללאנשים

אניאזשאמרתי.כמוילכולאדבריםאםשאתעצבן

אוסיעודאלמדאולירגועה,בסביבהלעבורצריכה

לי״.מגיעהכל,יכולהאנירפואה.

batchene@israelhayom.co.il

"אניאל־עוקבי:דועא

שההפתעהחושבת

היתהגדולההכי

עסקיםאנשיעבור

בפעםשפגשויהודים,

בחייהםהראשונה

בדואיותנערות

מאודהיהזהיזמיות.

בהתחלה,להםמוזר

הרבהישכי

עלקדומותדעות

שלנו"החברה

אבו־זאיד:סוהא

לאהפרויקט"לפני

משפטלהרכיבידעתי

בטחבעברית,נורמלי

שקשורמהבכללא

ידעתילעסקים.

לא,כן,רקלהגיד

אבלכאלו.פלאפל

מולמציגכשאתה

בעבריתאנשים

אלאברירהלךאין

עברית"ללמוד

לחצניםבאמצעותונסגרתשנפתחתרא/׳\מטפחתהמוצר.עם


