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המסבירנים של ישראל

"חושבים שאנחנו שילוב
של הייטק ופחד"

מהומות  1במאי בנצרת

איב הרו ,מורת דרך לתיירים ושדרנית רדיו ,מנסה להראות
שישראל היא הרבה יותר מהסכסוך הפלסטיני ומציגה בפני
המטיילים את האמנות ,האוכל והאנשים המרתקים
אילנה שטוטלנד

קולה של אמא
הרו מעבירה גם הרצאות בנושאי יהדות
ותנ"ך בחו"ל ,בעיקר בארצות הברית ובקנס
דה" .אני מוזמנת על ידי ארגונים או אנשים
פרטיים להרצות בבתי כנסת ובכנסיות ,ואני

צילום :ציפורה ליפשיץ

"

בשבילי הסברה זה לא רק לפטס
פט" ,אומרת איב הרו" ,זו שליס
חות .אם אני יכולה לשכנע אנשים
לגבי חשיבות קיומה של מדינת ישראל ,אולי
באיזושהי דרך זה גם ישמור על ילדיי ונכדיי".
הרו(  ) ,)57נשואה ,אמא לשבעה ילדים ו�ס
בתא לשבעה נכדים מהיישוב אפרת ,עלתה
ארצה לפנ י  30שנה מלוס אנג'לס .בנוסף ל�ע
בודתה כמורת דרך ,הרו גם עוסקת בהסברה.
היא מגישה תוכנית רדיו אינטרנטית שבוס
עית בשם  Rejuvenationבתחנה The
" .Land of Israel Networkהתוכנית
משודרת באנגלית ומיועדת בעיקר לאנשים
דוברי אנגלית בארצות הברית ובאירופה,
אבל יש לה גם מאזינים במדינות ערב .אני
עוסקת בזה יותר מ☻־ 15שנה" ,היא מספרת.
על מה את מדברת בתוכנית שלך?
"אני לא עוסקת באירועים או בפוליטיקאים
שנמצאים בכותרות ,אני מחפשת אנשים מהס
שטח ,לא מוכרים בהכרח .אנשים כביכול
'קטנים' ,אבל בשבילי הם עמוד השדרה של
המדינה שלנו  -מישהו ברמת הגולן שמתעסק
בחפירות ארכיאולוגיות ,או תושבים ביהודה
ושומרון .ראיינתי למשל את ורד בן־סעדון,
בעלת יקב 'טורא' ,וגם את ד"ר לורנס שיס
פמן ,מי שנחשב לאחד המומחים של מגילות
ים המלח .אני מנסה להביא אנשים שקשורים
ליהדות ולישראל".
איך עבודתך כמורת דרך משתלבת
בהסברה?
"בתוכנית הרדיו אני מדברת על מקוס
מות מעניינים בארץ ,וכמורת דרך אני מנסה
לקחת את התיירים שלי לכל מיני מקומות
שיפגשו אנשים ,כדי שירגישו את החיים כאן,
ולא רק את הטרור או השכול .חושבים שאנס
חנו שילוב של הייטק ופחד ,אבל אנחנו הרבה
מעבר לכך .יש פה גם אמנות ,תיירות ,אוכל
טוב ,והכי טוב שאנשים יגיעו לכאן ויראו זאת
בעצמם .אנו עדים כיום לגילויי אנטישמיות
בחו"ל ,ויש הרבה אנשים שמושפעים מכך ,כי
הם לא מבינים מה באמת קורה בישראל".
איך הגעת לזה?
"אחרי שעליתי ארצה ,ראיתי שיש פער בין
איך שאני חיה לבין מה שאני שומעת בחדס
שות ,בעיקר מה שקורה ביהודה ושומרון .התס
חלתי לדבר עם תיירים דוברי אנגלית שהגיעו
לגוש עציון ועם עיתונאים ,התחלתי להסס
ביר להם איך הדברים נראים מכאן ,ואיכשהו
מצאתי את עצמי חברה במועצה המקומית
אפרת במשך שתי קדנציות ,מה שבכלל לא
התכוונתי לעשות".

"ראיתי שיש פער בין איך שאני חיה לבין מה
שאני שומעת בחדשות" .איב הרו
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מרצה גם בפני יהודים וגם בפני נוצרים" ,היא
אומרת" .יש הרבה נוצרים שמעוניינים לשס
מוע .צריך להבין את המנטליות של האנשים
שחיים בחו"ל .אני עדיין אמריקאית ,ואני
מנסה לנסח את הדברים נכון ,כדי שיביס
נו אותם ויעריכו את המדינה .למשל ,חסרה
עכשיו בארצות הברית תחושת האחדות ,אין
מספיק פטריוטיזם שם ,ואני מדגישה שלמס
רות האתגרים בישראל ,יש כאן עדיין תחושה
של אחדות".
את משלבת את סיפורך האישי
בהרצאות?
"תלוי עם מי אני מדברת .אם זו קבוצה של
נשים ,זה יותר אינטימי ,ואני מנסה לשלב גם
את סיפור החיים שלי ולתאר איך זה לגדל
ילדים ביהודה ושומרון ,איך זה להיות אמא
של חיילים .אם אני מדברת עם נוצרים ,אני
יכולה לשלב גם הרבה אספקטים שקשורים
לתנ"ך ,כי הם בקיאים בתנ"ך .לפעמים אני
מדברת על פוליטיקה .אני מנסה להתאים את
עצמי לקהל ולהסביר לאנשים שלתמוך במס
דינת ישראל זה בעצם לתמוך בעצמם .אנחנו
חוד החנית ,כי האויב שלנו  -אלה שרוצים
שהאסלאם ישלוט בעולם  -זה האויב של העוס
לם הרחב .אבל מובן שאני מנסה לא לעשות
הכללות ,כי אנחנו גם חיים בשלום עם חלק
מהפלסטינים".
מהי מטרת ההרצאות שלך?
"שאנשים יבינו קצת יותר כמה מורכבת
המציאות בישראל ,וגם שיבינו שמדינת ישס
ראל היא דוגמה ומופת לעולם המערבי70 .
שנות קיום זה מעט ,ותראי לאן הגענו בשנים
הללו .זה באמת נס .אני יהודייה מאוד גאה.
לפני כמה חודשים ,למשל ,הדרכתי קבוצה של
ראשי כנסיות למיניהן .לקחתי אותם למקוס
מות מיוחדים ,ובסוף הטיול מישהו אמר לי:
'עכשיו אני חושב אחרת על יהודים' .הם מגיס
עים לארץ ,רואים אישה מאוד כנה ומאוד גאה
ביהדות שלה ,וזה משנה להם לגמרי את מה
שהם חושבים על יהודים ויהדות" .ד

יום ג' | ט"ז באייר תשע״ח | 1.5.2018

יום ג' |11ט"ז באייר תש

