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כמו קשקוש . אני יודע איך זה נשמע, כן

' אייג-שמישהו אומר מסביב למדורה בסדנת ניו

אלא שלא . בזמן שהאבוקדו מרוח לו על הפנים

 .משם זה התחיל

תקופה רבקה מיכאלי  באותה. אחרי כמה ניסיונות מהוססים במיוחד בטלוויזיה, 72הייתי בן 

. ישבו לדיון חירום בשאלה מי יחליף אותה 1פרשה מהגשת התוכנית שלה בימי שישי ובערוץ 

מנהל התוכניות , אליעזר יערי. אמר שצריך מישהו צעיר, ל"שהיה אז המנכ, מוטי קירשנבאום

ראו ככה הם ק. ואולי כדאי לנסות אותו, אמר שהוא ראה את לפיד הצעיר באיזה שידור, דאז

עד היום אני חושד שההצעה באה רק כי מוטי רצה לעצבן את אבא ". לפיד הצעיר", לי אז

 .שלי

מאוד לא , מסובך מדי, זה נראה גדול עליי. הייתי מבולבל. יומיים אחר כך קיבלתי את הפנייה

היינו שמונה . שעות וכינסתי את כל האנשים שאני מעריך את דעתם 72ביקשתי . בטיימינג

וכולם אמרו אותו , מנוסים וחכמים יותר, כולם מבוגרים ממני, לון הקטן שלי בשינקיןאנשים בס

אסור לך ", הם הסבירו לי, "דווקא אם אתה רוצה לעבוד בטלוויזיה. "אל תיגע בזה: דבר

היה בזה ." אחרת תתרסק ככה שלא תוכל לקום מזה, להתחיל מנקודה שהיא גבוהה מדי

והבנתי , עם בקבוק בירה ביד, ישבתי בדירה שלי בחושך. בשתיים בלילה הם הלכו. משהו

 .אבל גם הגיוני יותר, קטן יותר, אני אצטרך להתחיל ממקום אחר. שאין לי ברירה אלא לסרב

את הקריירה , היא שינתה את חיי. והודעתי שאני מקבל את ההצעה 1בבוקר צלצלתי לערוץ 

? למה קיבלתי את ההצעה(. תבחרו, תאו טלוויזיה או פחמימו)אפילו את התפריט שלי , שלי

הדברים שאני מצטער עליהם . מאשר לא לנסות בכלל, מפני שאני מעדיף לנסות ולהיכשל

רובם . מאז אותה החלטה ראיינתי אלפי בני אדם. הם אלה שלא עשיתי, באמת בחיים

ו הם פעל: הסיפור שלהם הוא תמיד אותו סיפור. המכריע כאלה שהצליחו בחיים בדרך כלשהי

להעדיף , לא לקחת יותר מדי סיכונים, כי ההיגיון תמיד אומר לנו לשבת בשקט. בניגוד להיגיון

שגופים שעשויים טון מתכת לא יעופו , בלי סוסים וההיגיון אומר שכרכרות לא ייסע. את הקיים

אם : שאלה שתמיד הטרידה אותי)שאין איך לייצר מחבת שביצים לא נדבקות אליו , באוויר

 (.?איך הוא נדבק למחבת, א נדבק לכלוםטפלון ל

ככל שהן . אין לנו דרך לדעת לאן יובילו אותנו ההחלטות שלנו, למרות שאנחנו נורא רוצים

מה יותר , היי: "יושב שד קטן ואומר, עמוק, רק בפנים. מספר הנעלמים גדל, גדולות יותר



מקסימום . להקשיב לוהעצה שלי היא " ?מה שיש לך להפסיד או מה שיש לך להרוויח? חשוב

 .אפשר לחשוב שאלה שנזהרים כל היום לא טועים לפעמים. יתברר שטעיתם

לקבלת ערכות וידאו להדרכה   דוכנהשרונה , חיים-הרמוני דרך –" חזון אישי"סדנאות 
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