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לא ברור איך ד״ר
זמן

יהודית

לעיסוקים

הרבים

משרתת

במילואים,

למסעות "מלכת
מדובר

בשגרת

שלה:

ממלאת

פרטית,

ובמרפאה

לפינסקי

רצה

המדבר"
והיא

חייה

לפחד ,לנסות ,לאתגר
רותי

את

בוסידן
בוםידן

מרעות

55

מוצאת

חולים

היא

רופאה

בבית

תפקיד

בכיר

בקופת חולים,

ובין לבין

מרתונים

אבל

בעיני

נהנת

מכל

האישה

רגע

רונן

הנמרצת

"חשוב לא

עצמך כל הזמן",

צילום:

יוצאת

אומרת

היא

כרם

$TS1$לפי$TS1$.
לפי־
חמש פעמים בשבוע ד״ר יהודית
nrrn
fcr
כשהיתה בת חמש וחצי עלתה עם הוריהלארץ.
1960
״אבא שלי היה אסירציון בגלל שהואלימד
משכימה קום ויוצאת
נסקי  55מרעות
פעמיים בסיביר .אמא שלי היתה בגטו ואחרי חצי שנה
לריצת בוקר ,עניין פעוט של 22
&? ££
בתקופת המלחמה .זה שאני
ברחה והפכהלפרטיזנית
$DN2$קילומטרים $DN2$.אדם ממוצע ודאי היה נזקק
לומטרים.
לטיפול רפואי אולאמבולנס צמוד אחרי ריצה כזאת,
שורדת ,זה ממנהלגמרי״ ,היא מספרת .״כדילהגיע
להונגריה שהיתה תחת שלטון סו־
$TS1$סובייטי$TS1$.
לארץ יצאנולטיול
אבל כשאני פוגשת אותה בביתה מיד אחרי שהיא סיימה
עלינו לארץ עם כלב
בבודפשט ואז
$DN2$סובייטי $DN2$.חיכינו חודש
בייטי.
לרוץ ,היא נראית כמו מישהי שסיימהג׳וגינגקליל.
ד״רלפינסקי בקושי מזיעה למרות מזג האוויר החם,
כשעלינו לארץ ההורים שלי ידעו עב־
$TS1$עברית$TS1$
סן ברנרדענקי.
$DN2$עברית $DN2$וגם סבתא שלי ידעה עברית .מיד כשהגענו אבא
רית
שמבחינתה
מתיחות שרירים ,ונראה
מסתפקת בכמה
לעבוד .גרנו בפתח תקווהוהתחלתי ללכתלגן.
התחיל
לחלוטין.
מדוברבעניין שגרתי
אם לא די בכך ,היא מספרת שהיא בדיוק חזרה ממירוץ
לא היהלנוחבליקליטה כי ההורים שלי דיברועברית״.
לפינםקי מר־
$TS1$מרגישה$TS1$
ואולי בגלל זה ,ד״ר
אף שלאנולדה כאן
׳הר לעמק׳ שכלל ריצה של עשרותקילומטרים,
$DN2$מרגישה $DN2$חיבור חזקלארץ .״איןלנו ארץ אחרת״ ,היא אומ־
$TS1$אומרת$TS1$
גישה
לי־ם׳ ושבו־
$TS1$ושבועיים$TS1$
השתתפה במירוץ ׳מים
וששבוע קודם כן
$DN2$אומרת$DN2$בהחלטיות .״ההורים של נאבקו כדילהגיעלכאן.
רת
ספטמבר
$DN2$ושבועיים $DN2$קודםלכן סיימה את מרתון פריז .בחודש
עיים
ההשמדה וכל פעם שאני
אני נוסעת כל שנהלמחנות
ברלין,ועוד היד נטויה.
היא מתוכננת להשתתף במרתון
״הריצה נותנת לי תחושת חופש״ ,היא מנסהלהסביר
שם ,בעיקר כשהייתי במדים ,ישלזה משמעותבעיניי.
לכן אין לנו שום אזרחות נוספת .אני ציונית ברמ״ח
את הקסם שבריצה" ,אתה מכיר את הגוף שלך ,אתה
איבריי וגאהלהיות ציונית ,אבל אני לא ימנית .אני
יודע מה אתהמסוגל ,זה מעלה אנדרופינים בגוף ,מר־
$TS1$מרגיע$TS1$,
ולעזורלזרולגר שב־
$TS1$שבתוכנו$TS1$.
חושבת שחייביםלהיות הומניים
$DN2$מרגיע $DN2$,זה זמןלחשוב ,ובעיקר תחושת חופשושליטה על
גיע,
לצערי ,שוכחים את זה למרות שזה
$DN2$שבתוכנו $DN2$.זאת מצווה.
תוכנו.
הגוף .את מכירה את הגוף שלך בזכות הריצה ,ואת מבי־
$TS1$מבינה$TS1$
אל״ף־בי״ת .חונכתי על ברכי הציונות הדתית ,אבל היא
נה
$DN2$מבינה $DN2$עד כמה הגוףמסוגל לרפא אתעצמו״.
לא היתה כמו שהיא עכשיו .זה מקומםאותי״.
אבל ד״רלפינםקי לא מסתפקת רק בריצה .כשהיא לא
ילדים ,רופאה
רצה היא רופאה כירורגית אף אוזן גרון
בכירה בביתחולים ׳אסף הרופא׳ובעלת מרפאה במודי־
$TS1$במודיעין$TS1$,
$DN2$במודיעין$DN2$,ומנהלת סיכונים בקופתחולים מאוחדת .נוסף על
עין,
משרתתבמילואים כרופאה,
כל העיסוקים האלה היא
משתתפת כרופאה מלווה במסעות
מטיילתבעולם,
• P'qjותר
nijynpriNi nvQiSN
לפולין.
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מרשימת התארים והעיסוקים של ד״ר
אין ספק שרק
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קוראת לי פרטיזנית כל דבר שצריךלעשות עושים.
נקודה .זה החינוךשקיבלתי ,תמיד אמרו לי שאין דבר
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שאני רוצה ולא אשיג .לא היתה לי מגבלה בשום דבר.
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צריך רק לרצותולעשות זמן לכל דבר״.
$DN2$לפי$DN2$.
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$TS1$קילומטרים$TS1$.

cf\n

f2prpon3

v53f

^niQvfy

cfi12 612.
n/v
cine
ncNa
&/ל"P'iig ufiD.

pijqn

אוהבת

את

הארץ

ד״רלפינםקי ,נשואהלחיים,
$DN2$במקצועו $DN2$ואמא של רז ,סטודנט בן  27נולדה בליטא
צועו

מהנדס חומרים במק־
$TS1$במקצועו$TS1$
בשנת

hn

ד״ר
למינסק
מאמינה
גם

"אני
בספורט

כרופאה,

■/היות

יהודית

ורוצה
דוגמה

אישית"

ד׳׳רלפינחקי
בתחרויות
שונות.
חמש

רצה
פעמים

בשבוע

צילומים
מהאלבום
הפרטי

ההתרחקות

של ד״רלפינםקימעולם

הדת החלה בתיכון .״עברתי לתיכון
ביולוגיה
החילוני .רציתי ללמוד
ברגר
ומתמטיקה ,וההורים

לא

התנגדו .יחד

עם זה הייתי מדריכה בבני עקיבא

גולן ,אבל
היא

בכיתה

י׳

מספרת.

כבר

לא

בשבט
הייתי

הייתי צריכהלבחור ,הייתי
שוב .היה ברור לי שאני הולכת ללמוד
רפואה והיה ברורלי שאני הולכת
לעזור
לאנשים .אין מקצוע יותר יפה מזה .אני
מברכת שזאת העבודהשלי .זה
כל יום
פשוט כיף ואין לי שום הרהורי חרטה.
אני אוהבת את מה שאני עושה ,זה אחלה
בוחרת בו

מוצאת זמן להתאמן
אני מחכהלך׳ .בלי להרגיש התחלתי
$DN2$בשבוע $DN2$.כדי לרוץ היא
בו
שהשתתפתי
לרוץ והמירוץ הראשון
בוע.
היה מירוץ

פארק

המים ב־ 2003

קילומטר .לאט לאט
הקילומטרז׳עלה,כולל
האחרון

את

עשר

רצתי עודועוד.
מרתונים.

בפסח

השתתפתי במרתון פריז ,עשיתי

מרתון
תל־אביב ,ואני מתכוונתלע־
$TS1$לעשות$TS1$

חמש פעמים בש־
$TS1$בשבוע$TS1$.

קמה בשעות

שבהן

רובנו עדיין ישנים .״אף פעם אין זמן

לאף

אחד״ ,היא

מדגישה ,״זמן עושים.

החיים קשים אבל
אני רוצה להספיק אין

מהנים וכייפים.
ברירה.

אם

בשבתות

אני עושה את הריצות הארוכות״.

דתייה׳/
$DN2$לעשות $DN2$את מרתוןברלין
שות
מקצוע״.
את הנושא של מני־
$TS1$מניעה$TS1$,
היא רואה בדליה קולדהם מנטורית
בנשמה
רופאה
לחשוב
לא
זה
חשוב
הכי
הדבר
כי
ומרגישה שבזכותה גילתה את נפלאות
על
עה,
$DN2$מניעה$DN2$,
בתנועה
תמיד
החולי ,אלא על תורת הבריאות.
תורת
מנטורלחיים״ ,היא
הספורט .״היא
בסיום התיכון התגייסה ד״ר לפי־
$TS1$לפינםקי$TS1$
אל תחפש למה בן אדםחולה ,אלא למה
לפינםקי חייבתלהיות בתנועה כל
ד״ר
$DN2$לפינםקי$DN2$לעתודה ואת יום הולדת ה־ 18
נםקי
מציינת ,״בהמון אימונים שאני עושה,
הזמן .״אני מאוד אוהבתלטייל ,אני בן
סטודנטית לרפואה
כשהיא
חגגה
הוא בריא ואת מה שהוא עושה תעשה.
גם כשהיא איננה ,אני רואה אותה עו־
$TS1$עומדת$TS1$
ספורט זה להישאר בריא .זה
$DN2$עומדת$DN2$מולי בראש ושומעת אותה מדברת
מדת
באוניברסיטת בן גוריון.״לדעתי זה
אדם של אנשים ,אני מאוד סקרנית ,לא
לעשות
סוכרת ובעודף שו־
$TS1$שומנים$TS1$.
עוזר במניעה של
אליי .היא מאמנת
יכולה לשבת
ולנוח .אני היפראקטיבית
בית ספר לרפואה הכי טוב בארץ״ ,היא
לחיים .דליה עיצבה
$DN2$שומנים$DN2$.הרמב׳׳ם ,שהיה רב ורופא ,אמר
מנים.
מאתגרת אותי״.
אותי בספורט .היא
ומאוד אוהבת ללמוד תרבויות חדשות.
מתגאה .״הייתי בוגרת המחזור החמישי
שנפש בריאה בגוף בריא .אני מאמינה
אין זה לרוץ מרתון?
כל דבר אני חוקרת ,כי זהמעניין אותי.
בחיתוליו .היו שם חיים חב־
$TS1$חברתיים$TS1$
כשהוא היה
בספורט גם כרופאה ,ורוצה להיות דו־
$TS1$דוגמה$TS1$
״כמו כל ריצה .יש תחושת חופש ,אתה
העולם כל כך רחב ידיים וצריך תמיד
נפלאים .זה בית ספר שמכין אותך
רתיים
$DN2$חברתיים$DN2$
גמה
$DN2$דוגמה $DN2$אישית .זה חשובלבריאות ,למצב
מכיר את הגוף שלך ויש זמןלחשוב.
ללמוד ,תמיד להשתאות .כל יום אני
להיות רופא אמפתי כמובן עם החלק
קמה כדי ללמוד משהו חדש .יום שלא
רוח ,מעלה אנדרופינים במוח ,מרגיע
אבל ריצה זה לא מספיק .צריךלעשות
המעולה .שמים שם דגש על
המקצועי
צריכה
כשאני
היפראקטיביים.
ילדים
מתאמנת בסטודיו
המון אימוני כוח .אני
למדתי בו משהו הוא יוםמבוזבז״.
להיות אדםלפניהכל".
לפתור בעיה ,אני יוצאתלריצה״.
של דליה ארבע פעמים בשבוע .ישלנו
אף שהיא מטיילת הרבה היא תמיד
הרפואה חזרה
כשסיימה אתלימודי
את לא
קבוצת בנות שרצות ביחד .עשינו שלוש
אוהבתלחזור לביתה ברעות .״ישלי פה
ד״רלפינםקי לצבא .״התחלתי בדרום,
חוששת מפציעות?
״ברור שאם אתה לא מקשיבלגוף שלך
הכל .יש לי המון אוספים של יודיאיקה
ושם הבן שלנונולד .אתבעלי הכרתי
פעמים את מירוץ ׳הרלעמק׳ ופעמיים
לפגוע בו ,אבל אם אתה קשוב
אתהיכול
לי־ם׳ .אין כמו להכיר
את מירוץ ׳מים
שהתחלתי לאסוף אחרי שאמי נפטרה״,
בבאר־שבע ,הוא למד הנדסת חומרים
לגוף שלךולא עושה מעברליכולת שלך
הרגליים .וחוץ מזה שא־
$TS1$שאנחנו$TS1$
התחתנתי
סטודנט לתואר שני.
את הארץ דרך
היא מספרת.
והיה
אז אין שום בעיה .נפצעים בספורט אבל
$DN2$שאנחנו $DN2$נהנותלהיות ביחד .הייחוד שלנו
המשפחה עברהלרעותלפני  22שנה
וילדתי את רז כשהייתי בת 27
בגיל 26
נחנו
זה לא צריךלהרתיע אף אחד .יש דרך
שהיא אוהבת מאוד את
והיא מציינת
וחצי״ ,היא מספרת .״בצבא נכנסתי לת־
$TS1$לתפקידי$TS1$
הוא שאנחנו לא תחרותיות .אחת עוזרת
להשתקםולחזור במצב לא פחות טוב.
לשנייה .זה הכוח של קבוצה כולן בש־
$TS1$בשביל$TS1$
האזור .״אני לא מוכנה
ניהול .עשיתי התמחות במינהל
פקידי
$DN2$לתפקידי$DN2$
לזוז מפה״ ,היא
שמתאמן ולא נפצע ,אבל זאת
אין אחד
כולן .אני אדם של קבוצה .אני הרבה
ביל
$DN2$בשביל$DN2$
שירתי בחיל רפואה בדרום
ותוך כדי
אומרת ,״יש לנו חברים שעברו לתל־
$TS1$לתלאביב$TS1$,
הוא
להיפצע .אין על ספורט
דרך מהנה
יותר נהנית מזה .אנחנו ישנות בצימר,
נמצאת
$DN2$לתלאביב $DN2$,אבל אני לא מוכנה .אני
אביב,
תפקידים כרופאה ותפקידים
בכל מיני
נותן לי את טעם החיים ,תורם לשלוות
מבשלות ביחד ,מקשקשות״.
בתל־אביב ,אבל אני רוצה את
הרבה
מינהליים .כיום אני עדיין עושה מי־
$TS1$מילואים$TS1$
הנפש שלי,לאנרגיות שליוליכולות
מהבית
לצאת
חלקתהאלוהים שלי
$DN2$מילואים $DN2$כראש ועדות רפואיות שונות״.
לואים
בשבילי״.
שלי .ספורט הוא מתתאלוהים
ולהתחיללרוץ .איפה אנייכולה להת־
$TS1$להתחיל$TS1$
ההתמחות עשתה ד״ר לפינסקי
את
החיים
\עם
ולהיות מיד בחיק הטבע? איפה
$DN2$להתחיל$DN2$לרוץ
חיל
בבית חולים ׳אסף הרופא׳ ,ומאז היא
עוד אפשר לקום בבוקר ,לראות את הז־
$TS1$הזריחה$TS1$,
עובדת שם .״התמחתי באף אוזן גרון
ד״רלפינסקי מאמינה מאוד בבוחן של
$DN2$הזריחה $DN2$,להתחיל לרוץ ותוך שנייהלהיות
ריחה,
ואחר כך עשיתי התמחות באף אוזן גרון
ומתקתקות
נשים .״נשים יותר מעשיות
שעלבים? פה יש
ביער בן שמן או באזור
ילדים .אף אוזן גרון הוא תחום שיש בו
דברים .הן לא מתעסקות באגו ולא בכ־
$TS1$בכבוד$TS1$.
הרבה
rnzon
״בתור
שנשים
חושבת
משמעית אני
$DN2$בכבוד $DN2$.חד
בוד.
לך שטח .אתה רץ ומתחבר
לטבע״.
הכל .אני מאוד אוהבת לפתור בעיות,
וגברים צריכים לקבל שוויון הזדמנויות.
זו הסיבה שלפינםקי נמנעת לשמוע
וזה תחום שיש בויכולת לפתור בעיות
לצערנו אנחנו עדיין נאבקות .אנחנו
מוזיקה בזמן ריצה .״זה השקט שלי,
די מהר ,יש בו מחקר ,יש את מגע עם
cine
 n'feכי
joae/n
אנשים ,ויש שילוב של הכירורגיה .הח־
$TS1$החלטתי$TS1$
שווים ואין שום סיבה .כל אחד צריךלע־
$TS1$לעשות$TS1$
המדיטציה שלי .אני כל היום עמוסה
מה
משנה
ולא
בו
טוב
שהוא
מה
את
שות
$DN2$לעשות$DN2$
הכי
ההחלטות
את
מקבלת
אני
ובריצה
$DN2$החלטתי $DN2$להתמחותבילדים כי יש לי קשר
לטתי
 connוב
כה tnifz
ילדים .עםילדים אתה צריך
אישה ,גבר ,צעיר ,דתי,
המגדר שלך
טובותשלי״.
נפלא עם
דבר1'nji .
p'2etn
להיות מאוד קשוב להורה ולילד כדי
שחור,לבן .איןלזה שום משמעות.כולנו
שווים״.
לאבחן מהר אתהבעיה״.
חיה
c/7/c:212
מאוחרת
אהבה
החולים ,לד״ר
נוסף על עבודתה בבית
בהקשר זה היא מציינת שגם היום החב־
$TS1$החברה$TS1$
p'finq\GO. pc .uk
מרפאה בקניון
לפינםקי יש
לעובדה שיש נשים
$DN2$החברה $DN2$מתקשה להתרגל
רה
אהבתה לספורט גילתה בגיל
את
עזריאלי
בתפקידים בכירים .״בתור רופאה הרבה
מאוחר יחסית .״לא רצתי עד גיל 43
במודיעין .״אני מאוד אוהבת את העבודה
12c
במרפאה״ ,היא מדגישה .״אני אדם של
פעמים ניגשים לרופא שלידי כי חוש־
$TS1$חושבים$TS1$
תמיד כשהייתי רצה ,הייתי מתחילה
קיר
בכיר
בת
בים
להתגרד .אז לא רצתי״ ,אומרת ד״ר
בניהול אין לך את המגע הישיר
אנשים.
$DN2$חושבים $DN2$שהוא הרופא ובצבא זה אותו דבר״,
היה
אומרת.
היא
בחיוך.
לפינסקי
ואני
במרפאה
שיש
כמו
האנשים
חושבים
״תמיד
לא
שבעלי
עם
ne'/z p'tzn <9n
מוכנהלוותר עלזה״.
מצ־
$TS1$מצפים$TS1$
בצבא ולא אני .גם בקופתחולים
לקראת פרישתה מצה״ל היאהחלי־
$TS1$החליטה$TS1$
מאיפה הגיע הרצוןלהיות רופאה?
פים
$DN2$החליטה $DN2$שהגיע הזמןלעשות ספורט .״באתי
טה
ניהולי בכיר
$DN2$מצפים $DN2$לראות גבר בתפקיד
״מתוך הרצוןלעזור לאנשים .אני
ופתאום רואים אישה״.
לדליה קולדהם והיא אמרה לי ׳בואי
מאוד אוהבת את המקצועשלי ,ואם היום
למרות עיסוקיה הרבים ד״רלפינסקי
נתחיללרוץ ,תתחילי לרוץ מפה לפה.
בספטמבר״.

מה חשיבותו של
״חשוב לי לקדם
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הספורט בחייך?

של

אישה

ניגודים

אין ספק שד״רלפינסקי
של ניגודים.ולכן גם

היא

אישה

מראה הטום בוי

שלה ,שכולל

שיער קצוץולוק ספור־
$TS1$ספורטיבי$TS1$,

טיבי,
$DN2$ספורטיבי $DN2$,מטעה,

שביום יום ה־א

ומתברר

הרגליים .היינו
דרך
מתכנניםלנסועלמרוקו

באפריקה ,ואנחנו

באירופה

של

הברית וכל עשור

ובארצות

אנחנו

נישואים

מסעדה בניו יורק.

בקרוב .היינו

חוגגים

באותה

באסיה היינו בסין,

מונגוליה ,יפן ,ובדרום
הודו,

אמריקה,

ולנפאל״.
לאינדוזיה
ובתכנוןלהגיע
בכלל אוהבת ללבוש שמלותונעלי
שמאמי־
$TS1$שמאמינה$TS1$
שאוהבתטיולים וכמי
כמי
עקב.
השתתפה
$DN2$שמאמינה $DN2$במין הנשי ,ד״רלפינםקי
נה
עם השנים הפך השיער הקצוץלסימן
ב״מלכת המדבר״ ואף זכתה בו .מאז
ההיכר שלה" .בשנה ב' שלהלימודים
היא יוצאת בכל שנהלמסע.״התחלתי
צבעתי את השיער ובדיוק אבי נפטר",
ללפלנד״ ,היא מספרת,
היא מספרת",הייתי צריכהלהוריד את
ב־  2010במסע
״היינו ארבע בנות בצוות ,מתוכן שלוש
נורמלי.
החלק עם הצבע כדי שייראה
הורדתי
$DN2$בעיניי $DN2$,אז
ניי,

את השיער וזה מצא חן בעי־
$TS1$בעיניי$TS1$,
נשארתי

קצוצה עד היום הזה.

נשיםממודיעין .זכינו ואז

נוסף ,ולאחר

יצאנו למסע

מכן התחלתי לצאת כרו־
$TS1$כרופאה$TS1$

$DN2$כרופאה $DN2$בהתנדבות של מלכת
פאה
אני ככהמגיל  19וחצי .ער היוםכולם
יצאתילסין,להימאליה,לגואטמלה.
מכירים אותי בזכות זה ובוכות זה שאני
כל מסע אורך בין שמונה ל־  13יום.
להגיד".
לא שותקת .ישלי תמיד מה
לפיליפינים .לא צריך לזה
כמובן שלשיער הקצר יש גם ם־בות
השנה אסע
כושר מיוחד .כל הכיף הוא שאת מכירה
פרקטיות" .שיער קצוץ מאוד נוח לס־
$TS1$לספורט$TS1$,
את עצמך בכל מיני מצבים בתוך סיר
$DN2$לספורט $DN2$,לא צריך לסדר באמצע הלילה
פורט,
ההיתוך של הג׳יפ ,את רואה נופים,
מתאפ־
$TS1$מתאפרת$TS1$.
ואת תמיר מסודרת .אני לא
זהלהיות את עצמךבלי חיי היום יום,
תמיד הייתי
פשוט.
אוהבת
$DN2$מתאפרת $DN2$.אני
רת.
באג׳נדה נשית״.לפינםקי סבורה שמ־
$TS1$שמלכת$TS1$
סוג של טום בוי ,אבל אני הולכת עם
$DN2$שמלכת $DN2$המדבר הוא מסע חובה לכל אישה.
לכת
עקביםלעבודה ושמלה שחורה קטנה
״מכירים אותך בלי דעות קדומות .מה
זה הסמל המסחרי שלי .אני אוהבת
המדבר.

$TS1$במלכת$TS1$
במל־
שאת זה מה שאת.להיות רופאה
רק צבע שחור .אני צבעונית באופי,
$DN2$במלכת $DN2$המדבר זה אתגר .אני חלק
כת
אבל בבגדים זה תמיד שחור .מצד שני,
כשאני מגיעה הביתה אני זורקת את
של אנשי צוות .אנימאוד מעורבת עם
הבנות כי אני אדם של אנשים .אני
הכל ולובשת בגדים נוחים .יש בי את
ממליצה לכל אחת רוצולהירשם״.
הכל .אני מורכבת ווה כל הכיף״.
האהבות הגדולות שלה ,חוץ
אחת
וטיולים ,הםבעלי חיים .היא
מריצה
מחושב
סיכון
מגדלת בביתה שני כלבים ענקיים,
והיו תקופות שהיאגידלה  13כלבים
עוד תחביב של ד״רלפינסקי הוא
מחפשת שני
בבת אחת .בימיםאלו היא
משת־
$TS1$משתרלים$TS1$
ובעולם .״אנחנו
לטייל בארץ
לאימוץ .״מאז ומתמיד
כלבים נוספים
$DN2$משתרלים$DN2$לטייל הרבה והיינו כמעט בכל
רלים
מקבוצה

העולם״,

מספרת .״אני מונעת

היא

מסקרנות .אני

מאמינהבלהכיר

ארצות

אני

אוהבתבעלי

חיים

ואוספת

אותם

ותמיד היו ליכלבים .כשהייתי סטוד־
$TS1$סטודנטית$TS1$

$DN2$סטודנטית $DN2$הייתי נוסעת מבאר־שבע לפתח
נטית
תקווה עם שני כלבים באוטובוס .הכלב
הוא באמת החבר הכי טוב של האדם,
הם מקבלים אותך בכל מצב ולא ביקו־
$TS1$ביקורתיים$TS1$
•jt
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רתיים
$DN2$ביקורתיים $DN2$אףפעם״.
ד״ר לפינםקי

pet

pi'n

לחיות על

מודה

שהיא

אוהבת

הקצה .״אני אוהבת סיכו־
$TS1$סיכונים״$TS1$,

t~un2fran3

אומרת בחיוך ,״אבל אני
$DN2$סיכונים״ $DN2$,היא
נים״,
מנהלת אותם .אני מאמינה שבכל
הייתי
בוחרת בו וב.
דבר
אם לא תיקח סיכונים החיים
נל־/ר^*
היה
vtzo
יהיו משעממים .חשוב לאלפחד,לנ־
$TS1$לנסות$TS1$,
$DN2$לנסות $DN2$,לאתגר את עצמך כל הזמן ,תמיד
סות,
והיה ברור
/0
להיות פתוח לדברים חדשים ,זה רק
/vies 'Cנל//קג/.ר
יעשה אותנו אנשים יותר טובים .אני

הו/כת

Nf
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/ר

אדם

מאוד אופטימי .אני

תמיד

רואה

את חצי הכוםהמלאה .זה גם דבר שקי־
$TS1$שקיבלתי$TS1$

^n
בלתי
$DN2$שקיבלתי$DN2$

מהבית״.

