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%?

$TS1$%?סטודנ$TS1$

$DN2$%?סטודנ$DN2$באוניברסיטתראשוןלתוארטית

שלמשרדהדלתעלשבארה״ביוטה

שהייתהשדה,אורלישלה,המרצה

עסקיםבמינהלהדוקטורטבשלהיאז

באההסטודנטיתאוניברסיטה.באותה

תוארללימודילהמשיךהאםדילמה:עם

התוארסיוםעםמידעסקיםבמינהלשני

יתחילשלההארוסכשבמקבילהראשון,

לרצוןלהיענותאורפואה,בלימודי

הפסקהלעשותבהשדוחקשלההארוס

ולפ־לעבודשתוכלכךלימודיה,ברצף

רנס

$TS1$ולפרנס$TS1$

$DN2$ולפרנס$DN2$לימודיו.בתקופתשניהםאת

רוצהאינהכילסטודנטיתאמרהשדה

אבלהזוג,בנישביןבשיקוליםלהתערב

שדווקאהואהאופטימליהפתרוןאולי

הרפואה,לימודיעםמעטיחכההארוס

השניהתוארלימודיאתשתסייםעד

כךאחרשהריבלבד.שנתייםשנמשכים

במש־משמעותיתלקפיצהתזכההיא

כורת,

$TS1$,במשכורת$TS1$

$DN2$,במשכורת$DN2$נשימהמרחבלשניהםשתאפשר

גדול.יותרהרבה

אניהחליטה?הסטודנטיתמהאז

אתהאירועאחרימעשוריותרשואלת

הספרבביתלמימוןפרופ׳כיוםשדה,

העברית.באוניברסיטהעסקיםלמינהל

התבק־חודשיםמספראחרי״לשמחתי,

שתי

$TS1$התבקשתי$TS1$

$DN2$התבקשתי$DN2$לקראתלסטודנטיתהמלצהלכתוב

משיבה.היאהשני״,לתוארלימודיה

אותךהפכהאישהשאתהעוםדההאם

סטודנטיתאותהעבורלחיקוימודל

בבחירתה?להוסייעה

להשהיהגםייתכןייתכן.״מאור

מרצהשללמשרדלהיכנסנוחפחות

הנושא״.עלאיתוולדברגבר

וסטודנטיםסטודנטיותכיוםכך,אוכך

העבריתבאוניברסיטהעסקיםלמינהל

למש־לסורבנוחלהרגישרקלאיכולים

רדה

$TS1$למשרדה$TS1$

$DN2$למשרדה$DN2$בעוברהלהתהדרגםאלאשדה,של

מכלשלהם,האקדמיתבאכסניהשרק

אפשרבישראל,האקדמייםהמוסדות

למימון.פרופסורשהיאאישהלמצוא

השניבעשורמוזרלהישמעעשויזה

הפרופ־הענקתאךהאלפיים,שנותשל

סורה

$TS1$הפרופסורה$TS1$

$DN2$הפרופסורה$DN2$האוני־מטעםהאחרוןביולילשדה

ברסיטה

$TS1$האוניברסיטה$TS1$

$DN2$האוניברסיטה$DN2$היסטורי:תקדיםהיאהעברית

המי־בתחוםזהתוארהוענקלאעתהער

מון

$TS1$המימון$TS1$

$DN2$המימון$DN2$נוכחותןעצםגםבארץ.אישהלאף

בפקו־למימוןהמחלקותבסגלנשיםשל

לטות

$TS1$בפקולטות$TS1$

$DN2$בפקולטות$DN2$עס־למינהלהספרובבתילניהול

קים

$TS1$עסקים$TS1$

$DN2$עסקים$DN2$השונותובמכללותבאוניברסיטאות

חריג.בגדרהיאובעולםבישראל

אחרונות״ל״ידיעותבלעדיבראיון

עלההאחרוןשבקיץשרהמספרת

הממונהאתלהחליףכמועמדתשמה

מההאוצרבמשרדההוןשוקאגףעל

בממלכתהנשיםמיעוטעלחושבתהיא

דר־אתפילסהכיצרבאקדמיה,המימון

כה

$TS1$דרכה$TS1$

$DN2$דרכה$DN2$,המגווניםהמחקרנושאיעלוגםשם

בכיתה.אצלהשהולךומהשלה

מזהותבבדידות

המחקריםעלחומרלךשאכין״תרצי

בי־הפגישהלקראתשדהשאלהשלי?״

נינו

$TS1$בינינו$TS1$

$DN2$בינינו$DN2$עדיףשלך,״במקרההראיון.לצורך

ופרצנועניתי,לעוגה״,מתכוןשתביאי

הראיוןשלצורךידענושתינובצחוק.

תוכלושלאאישה״,כל״קודםהיאעמה

מגדרביןהקשרעלמשאלותלהימלט

לשדהברורמידהבאותהאבלואקדמיה.

המקצו־פועלהאתשמכירולמיעצמה

עי,

$TS1$,המקצועי$TS1$

$DN2$,המקצועי$DN2$האקדמיברקורדלפקפקניסיוןשכל

בתחוםלהציעלהשישבתכניםאושלה

בדיחה.רקלהיותיכולהתמחותה,

האקד־דרכהאתהחלה44שדה

מית

$TS1$האקדמית$TS1$

$DN2$האקדמית$DN2$אח־מידתל־אביב,באוניברסיטת

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$היאהצבאאחרישלהגדולהטיול(

שריוןבגדודחינוךכמש״קיתשירתה

בכ־ראשוןתוארהשלימהשםובגולני(,

לכלה

$TS1$בכלכלה$TS1$

$DN2$בכלכלה$DN2$עסקים.במינהלשניותוארוניהול

התחום״,שלהדואליותאתאוהבת״אני

תיאורטיגםשהואזה״אתאומרת.היא

שואליםרקלאהיוםושבסוףפרקטי,וגם

צריכיםגםאלאפילוסופיות,שאלות

שבחוץ״.לעולםתשובותלתת

הראשוןלתוארלימודיהבמהלך

התוארואחריישראל,בבנקשדהעבדה

לטובתשנהשלהפסקהעשתההשני

עולמיהשקעותבנקשלבמיזםעבודה

שבהמהרהעראבלבארץ.אזשהושק

״היההדוקטורט:לטובתהאקדמיהלחיק

מא־שהאקרמיההעומקמאורליחמר

פשרת״.

למה

$TS1$מאלמה$TS1$

$DN2$מאלמה$DN2$במימון?דווקאלהתמחותבחרת

במ־ההון,בשוקשעוסקהזה,״בתחום

כשירים

$TS1$במכשירים$TS1$

$DN2$במכשירים$DN2$ישחברות,ובמימוןפיננסיים

ומתמטייםאנליטייםאלמנטיםהרבה

מצראליו.התחברתישתמירמשהושזה

הרבהבושישדינמימאודתחוםזהשני,

מתמטיקהשלהזההשילובקומון־סנם.

אותי״.משךמאודהחברהמרעיעם

בעיקרפונותעסקיםמינהלבוגרות

אר־התנהגותכמואחרים,לתחומים

גונית

$TS1$ארגונית$TS1$

$DN2$ארגונית$DN2$,למה?למימון.ולאושיווק

ונתפסנחשבשהיםטוריתתחום״זה

לאהאקדמיה.לכותלימחוץגםכגברי,

למ־ישאבללזה,הגורמיםאתחקרתי

של

$TS1$למשל$TS1$

$DN2$למשל$DN2$גניזיאוריד״רהכלכלןשלמחקר

שלקריטיתמסהביןקשרשיששמראה

התח־מידתלביןנתונהבמסגרתנשים

רותיות

$TS1$התחרותיות$TS1$

$DN2$התחרותיות$DN2$משפ־שנשיםכלומרנשים,של

רות

$TS1$משפרות$TS1$

$DN2$משפרות$DN2$יותרשישככלשלהןהביצועיםאת

ממיעוטחלקאתבמימון,בסביבתן.נשים

למימוןבמחלקהגםהטוב.במקרה

שהיא(,nyuניו־יורקבאוניברסיטת

נשים״.תמצאיבקושיגדולה,מאוד

הבדידותשדה,שלבמקרהלפחות

שנהאחריחסם.היוותהלאהמזהרת

לדוקטו־קורסיםעשתהבמהלכה

רט

$TS1$לדוקטורט$TS1$

$DN2$לדוקטורט$DN2$המשיכהתל־אביב,באוניברסיטת

השלישיהתוארלימודיאתוסיימה

פרופ׳שלבהנחייתויוטה,באוניברסיטת

2002ב־לימודיה,סיוםעםקלעי.אבנר

העב־באוניברסיטהמשרהלההוצעה

רית,

$TS1$,העברית$TS1$

$DN2$,העברית$DN2$בק־כךכלהנכספתהקביעותואת

רב

$TS1$בקרב$TS1$

$DN2$בקרב$DN2$לפניעורקיבלההיאהאקדמיהאנשי

מקציבהשהאוניברסיטההתקופהתום

האקד־הישגיהלאורלחוקריםכךלשם

מיים

$TS1$האקדמיים$TS1$

$DN2$האקדמיים$DN2$לפרסם.שהספיקהוהמאמרים

העב־באוניברסיטהלמשרהבמקביל

רית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$פרופסורשלבמשרהשדהמחזיקה

למי־ביה״סשללמימוןבמחלקהאורח

נהל

$TS1$למינהל$TS1$

$DN2$למינהל$DN2$עסקיםNYirnמלמדתהיאשם

קיץמדי
שניםשלושבתשהייהאחרי

זהמלמדתהיאכןכמוזו.באוניברסיטה

באוניברסיטתאורחתכמרצהשניםכמה

ie,המובילותלאחתשנחשבתבמדריד

באירופה.עסקיםמינהלבלימודי

הבינ־ולכנסיםלהרצאותבנוסף

לאומיים

$TS1$הבינלאומיים$TS1$

$DN2$הבינלאומיים$DN2$ולרשימההשתתפהשבהם

המחקרומענקיהפרסיםשלהמרשימה

השניםלאורךמילאהגםשדהשקיבלה,

הלירהחופשת

שליהראשונה

פחותנמשכה

לאאנימחורש.

תצנוערתעל

ואניההחלמה,

שהיאחושבת

במסלולהכרחית

לזהיששבחרתי.

מחיר״גם
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שליהמטרה

לתתהיא

כלילסטודנטים

חשיבה.

שיידעוחשוב

אתלעומקלהבין

שביסודההנחות

אבלהמודלים,

מיישמיםאיךגם

בפועל״אותם

המימון״בתחום

ממיעוטחלקאת

הטוב.במקרה

במחלקהגם

למימון

באוניברסיטת

ניו־יורק,שהיא

גדולה,מאוד

תמצאיבקושי

נשים״

כיוםהציבורי.במגזרתפקידיםשורת

המייעצתבוועדהכחברהמכהנתהיא

ובחברתבאוצרההוןשוקאגףשל

ני״ע.רשותמליאת

למציאדתהתיאדריהבין

בת־נושאיםבשללשעוסקתלשרה,

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$,פי־שווקיםמבנהובהםהמימון

ננסיים,

$TS1$,פיננסיים$TS1$

$DN2$,פיננסיים$DN2$ואוריינותארוךלטווחחיסכון

כלעללומרמההרבהישפיננסית,

שלה,המחקרייםמהפרויקטיםאחד

אצלהמציתהההוראהמלאכתגםאבל

לעבודאוהבתמאוד״אניבעיניים.זיק

שלי,המחקריםבמסגרת׳תעלומות׳על

אנח־ההוראה.אתאוהבתמאורגםאבל

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$ונחשפיםמסטודנטיםפידבקמקבלים

ששדהנוסףפידבקרעננים״.לרעיונות

בחירתההואשלהמהסטודנטיםמקבלת

גםמצטיינת,למרצהפעמיםמספרזה

NYmוגםהעבריתבאוניברסיטה

האוניברסיטהשלהסטודנטיםבעיתון

דווקאכ״מבוקשת״הוגדרתהעברית

שנח־המימון״,״יסודותהקורםבגלל

שב

$TS1$שנחשב$TS1$

$DN2$שנחשב$DN2$ראשוןלתוארהסטודנטיםלאימת

שלך?הסודמהעסקים.במינהל

ניתוחעלהקורסאתלבסס״אפשר

למציאות,קשרבליומודליםמשוואות

מכשיריםלהציגהרצףשלהשניובקצה

עושיםמהולהסבירקיימיםפיננסיים

באופןהקורםאתלבנותהחלטתיאיתם.

שי־אותו:ללמודרוצההייתיאנישבו

שלב

$TS1$שישלב$TS1$

$DN2$שישלב$DN2$התיאוריהעימותלביןתיאוריהבין

לםטו־לתתהיאהמטרההמציאות.עם

רנטים

$TS1$לםטורנטים$TS1$

$DN2$לםטורנטים$DN2$חשובאחרמצדחשיבה.כלישלי

שביסודההנחותאתלעומקשיבינו

אותםמיישמיםאיךשניומצרהמודלים,

המעשה״.בחיישלהםהמגבלותומה

דוגמה.ליתני

עס־מינהלבוגריהרבהלמשל,״יש,

קים

$TS1$עסקים$TS1$

$DN2$עסקים$DN2$הסיסמהאתשמשנניםוכלכלה

שלהמודללפיכיסיכון׳,מוריד׳פיזור

השקעותבתיקהסיכוןסיכונים,פיזור

שוניםבושהנכסיםככלופוחתהולך

סיכוןמפחיתהפיזורבעצםאבלמזה.זה

השוניםהנכסיםביןקורלציהאיןאםרק

לסטודנטים,זהאתממחישהאניבתיק.

הםאב־פרייםמשברשלהדוגמהדרך

דירוגחברותוגםמשקיעיםבארה״ב.

משכנתאותמגובישהאג״חיםחשבו

בסיסעלהונפקוכיסיכון,נטוליהם

ומפוזרתגדולהקבוצהשלמשכנתאות

מביניםאםאבלמשכנתאות.נוטלישל

המסקנההקורלציה,ענייןאתלעומק

אוהנדל״ןבענףשמשברברורמשתנה.

באבטלהלגידולשמביאבמשקמשבר

נוטליבהרבהזמניתבולפגועיכולים

באג״חהסיכוןגםומכאןמשכנתאות,

משכנתאות.מגובה

גםמלמדתאתהמימון,יסודותמלבד

עוסקבמההתנהגותי.במימוןקורסים

הזה?התחום

שמאת־תחוםהואהתנהגותי״מימון

גר

$TS1$שמאתגר$TS1$

$DN2$שמאתגר$DN2$רציונלייםהםשאנשיםהתפיסהאת

מביניםאנחנויעילים.הםושהשווקים

לאוהחלטותמקבליםשאנשיםכיום

להביןומנסיםמושכלת,בצורהדווקא

זהואיךבפועלהחלטותמתקבלותאיך

הענייןשווקים.שליעילותעלמשפיע

המשבראחריהתחילהזהבתחוםשלי

השאלהאותיהטרידההעולמי.הפיננסי

לע־לתכנןכליםלאנשיםישכמהעד

צמם

$TS1$לעצמם$TS1$

$DN2$לעצמם$DN2$שלהםארוךלטווחהחיסכוןאת

אנילכןוכדומה.שלהםהפנסיהאת

כלו־פיננסית,באוריינותגםמתעניינת

מר

$TS1$כלומר$TS1$

$DN2$כלומר$DN2$הזה״.בתחוםלאנשיםשישבידע

האלה.בנושאיםלמחקרדוגמהליתני

עםשעשיתי,המחקרים״באחד

לכלכלהמהחוגשעיומשהר״ר

יבגניד״רועםהעבריתבאוניברסיטה

רפורמתהשפיעהכיצרבדקנומוגרמן,

ההש־קרנותאתלבחורשאפשרהבכר,

תלמות

$TS1$ההשתלמות$TS1$

$DN2$ההשתלמות$DN2$בהקשראנשיםשלבחירותעל

הש־בקרןבחרו%7שרקגילינוהזה.

תלמות

$TS1$השתלמות$TS1$

$DN2$השתלמות$DN2$כברירתשהוצעהמזואחרת

ושגםשלהם,המעסיקידיעלמחדל

בעי־הושפעואחרתלקרןשעברומי

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$עברולאולרובלעבודה,מחבריהם

עםאויותרטוביםביצועיםעםלקרנות

יותר״.נמוכיםניהולדמי

שווקיםלמבנהנוגעשלךהדוקטורט

זה?אתחוקרתעדייןאתפיננסיים.

אמ־חוקריםלקבוצתשותפהאני״כן.

ריקאיים

$TS1$אמריקאיים$TS1$

$DN2$אמריקאיים$DN2$שעור־מכרזיםתנאישבוחנת

כות

$TS1$שעורכות$TS1$

$DN2$שעורכות$DN2$אניאג״ח.מנפיקותכשהןמדינות

בבורסותעכשוויותמגמותבוחנתגם

ת״א״.בורסתעלהשפעתןואתבעולם

עלהממונהאתלהחליףמועמדתהיית

דו־אתמינההאוצרשראךההון,שוק

רית

$TS1$דורית$TS1$

$DN2$דורית$DN2$.למנותשעדיףשטענוהיוסלינגר

מהאקדמיה.ולאמ״השטח״מישהי

דעתך?מה

משוקבמישהיהשרשל״הבחירה

מקרה,ובכלבעיניי,לגיטימיתהיאההון

חוש־אנישיקוליו.היומהמושגליאין

בת

$TS1$חושבת$TS1$

$DN2$חושבת$DN2$הםאקדמיהשאנשיהעובדהשעצם

להתרחשויותחשופיםוגםתלוייםבלתי

החיסרוןיתרון.היאמבחוץההוןבשוק

הפוליטיקהאתחייםלאשאנחנוהוא

הרלוונטי״.הארגוןשלהפנימית

בהמשך?התפקידאתלךיציעוואם

אוג־להיותכמוזהכזולהצעה״לסרב

רונר

$TS1$אוגרונר$TS1$

$DN2$אוגרונר$DN2$מל־בזמןלדגללבואלאשמחליט

חמה.

$TS1$.מלחמה$TS1$

$DN2$.מלחמה$DN2$ציונית,מאודממשפחהבאהאני

שלנו״.בדי־אן-אייהציבוריוהשירות

להצלחהדחפרההררים

מנהלבן־עמי,לרפינשואהשדה

ואםמטיריאלס,אפליירבחברתחטיבה

מתגו־היאשםבר״ג,גדלההיאלשניים.

ררת

$TS1$מתגוררת$TS1$

$DN2$מתגוררת$DN2$האווירהעלמספרתהיאכיום.גם

הוא)אביההוריהבביתשספגההתומכת

במיסויעוסקתואמהמקרקעיןשמאי

משפחתיתהיסטוריהועלמקרקעין(

ביןשוויוןשלבהקשרליברליותשל

אביה,מצדשלההמבא-רבאהמינים.

הרבהיהעוזיאל,חימאירבן-ציוןהרב

ישראל,שלהראשוןהספרדיהראשי

בהענקתהיישובבתקופתעורשדגל

ואףציבור,למוסדותלנשיםבחירהזכות

ללמודשדה,שלסבתהלבתו,אפשר

הרצליה.גימנסיההחילוניבתיכון

שקיבלתהחינוךביןקשררואהאת

האקדמית?דרכךלביןבבית

אניגםבמקרהשלאחושבתאני״כן.

בחברתמוצרמנהלתשהיאאחותי,וגם

ל׳־שנחשביםלתחומיםפנינוהיי-טק,

גבריים׳

$TS1$ל׳גבריים׳$TS1$

$DN2$ל׳גבריים׳$DN2$.המסראתקיבלנותמיריותר

עצמנו,בזכותלעמודצריכותשאנחנו

אח־במישוריםוגםהכלכליבמישורגם

רים.

$TS1$.אחרים$TS1$

$DN2$.אחרים$DN2$מגבלותשאיןהיההמסרזה,לצר

מאחורייך״.אנחנושתעשיושמה

בי־חוויתלאקדמיההגעתכשכבר

טויים

$TS1$ביטויים$TS1$

$DN2$ביטויים$DN2$הזכוכית״?ל״תקרת

שו־ליהיולמזלילא.אישית״אני

תפים

$TS1$שותפים$TS1$

$DN2$שותפים$DN2$שליהמנחהכמולדרך,מצוינים

המ־שלוהסגלקלעי,פרופ׳לדוקטורט,

חלקה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$אבלהעברית.באוניברסיטהשלי

אחרות״.תחושותעלמנשיםשמעתי

מההאקדמי,העולםעםמהיכרותך

בסולם?בהתקדמותנשיםמגביל

נשיםשעוצריםהדבריםשאחדלי״נראה

גדולהחשיבותישבחו״ל.לשהייהנוגע

וחייביםבינלאומית,לנוכחותבאקדמיה

ההפריהבשבילבחו״לתקופהלשהות

החשו־האקדמייםהמגזיניםהמקצועית.

בים

$TS1$החשובים$TS1$

$DN2$החשובים$DN2$הח־והכנסיםבארה״במתפרסמים

שובים

$TS1$החשובים$TS1$

$DN2$החשובים$DN2$אבלכולו.העולםברחבינערכים

זוגבתאוזוגבןצריךלחו״ללנסועכדי

בעקבו־ללכתמוכניםשיהיותומכים,

תיך.

$TS1$.בעקבותיך$TS1$

$DN2$.בעקבותיך$DN2$טריוויאלי״.דברלאזה

לדוק־כשנסעתשלך,במקרההיהמה

טורט

$TS1$לדוקטורט$TS1$

$DN2$לדוקטורט$DN2$?ביוטה

בהתחלה.טריוויאליהיהלא״זה

לנסועליהמליץשליהמנחהאחר,מצר

לר־נשואההייתיכברשניומצדלחו״ל,

פי

$TS1$לרפי$TS1$

$DN2$לרפי$DN2$הכללעזובלולהגידסבירנראהולא

בארה״ב,כלשהולמקוםשניםלחמש

אמ־עבודה.אישורלויהיהלאגםשבו

רתי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$שאתחילהציעוהואלקלעי,זהאת

ואזבתל־אביבבהנחייתוהדוקטורטאת

אמרהואליוטה.ניסיוןלשנתאעבור

ליאומרתואתלאסון,הופךזה׳אםלי:

ות־לארץתחזריגירושין,סףעלשאתם

סיימי׳.

$TS1$.ותסיימי׳$TS1$

$DN2$.ותסיימי׳$DN2$עבד״.וזהכעצתועשיתי

אתמזכירהשלךהמנחהשלהעצה

ביוטה:לסטודנטיתשלךההמלצה

הזכוכית.תקרתאתלעקוף

משהו״.בזה״יש

קריירהביןלמתחלהתייחםמקובל

חווהאתהאםאמהות.לביןנשיםשל

כזה?מתח

שהק־מוקדםבשלבהחלטה״קיבלתי

ריירה

$TS1$שהקריירה$TS1$

$DN2$שהקריירה$DN2$הלידהחופשתלמשל,לי.חשובה

פחותנמשכהביוטה,שלי,הראשונה

מצטערתלאשאניהחלטהזומחורש.

במ־הכרחיתשהיאחושבתואניעליה,

סלול

$TS1$במסלול$TS1$

$DN2$במסלול$DN2$.השנה,מחיר.גםלזהיששבחרתי

ולאח׳כיתהסיימהשליהבתלמשל,

נסעתיכישלה,הסיוםבמסיבתהייתי

שלאלךלהגידאזבניו־יורק.ללמד

חושבתאניאבלהיה.בלב?טיקליהיה

מהבחי־מרוויחהגםהיאמידהשבאותה

רה

$TS1$מהבחירה$TS1$

$DN2$מהבחירה$DN2$.קיץכללהיותזוכההיאלמשל,שלי

בניו־יורק״.

פיננסיחינוך

בלבדבניםלא

שאורליהמקצועייםההישגיםאחד

בקורותמופיעוגםלהציג,גאהשדה

לבניספרהואשלה,הרשמייםהחיים

גי־בארה״ב.ושפורסםשכתבהנוער

בורת

$TS1$גיבורת$TS1$

$DN2$גיבורת$DN2$ניו-יור־ילדהאלה,היאהספר

קית

$TS1$ניו-יורקית$TS1$

$DN2$ניו-יורקית$DN2$חשמליתלגיטרהשמשתוקקת

מהוריהמבקשתכשהיאאךחדשה,

ש״כםףמסביריםהםאותהלהלקנות

עצים״.עלצומחאינו

קו־אתהספרמתארואילך,מכאן

רותיה

$TS1$קורותיה$TS1$

$DN2$קורותיה$DN2$ול־לממןבניסיונהאלהשל

ממש

$TS1$ולממש$TS1$

$DN2$ולממש$DN2$תלאותעוברתהיאחלומה.את

היאבדרך.מעטיםלאוכישלונות

תסייעלאשהבורסהלמשל,מבינה,

עסקלהקיםושגםזה,במקרהלה

לימונדה,למכירתרוכןכמומשלה,

טוב,הסוףאבלפשוט.דברלאזה

עלידיהאתלשיםמצליחהואלה

ראויה.גיטרה

בעקבותהספראת״כתבתישדה:

שלי,שהבתאחריבניו־יורק,שהייתנו

עםראתהד׳,בכיתהאזשהייתהמור,

להןשגרמהטלוויזיהתוכניתחברה

התחילוהןמשלהן.עסקעללפנטז

בנושאישאלותמיניכלאותילשאול

עסוקה.הייתיאבלומימון,כלכלה

ספרבאמזוןעבורהלחפשהחלטתי

הספרים,כלכימצאתי,ולאמתאים,

לילדים,כביכולשמותאמיםאלהגם

יבשיםוהיולימודכספרבנוייםהיו

ולכתובמתנהלהלתתהחלטתימדי.

שלושהגיבורהוכזהבעצמי,ספרלה

ממחקריםיודעתאניילדה.תהיה

ושלנשיםשלפיננסיתשאוריינות

גב־שלמזובממוצענמוכהנערות

רים.

$TS1$.גברים$TS1$

$DN2$.גברים$DN2$איז־ייתןשהספרחשובליהיה

שהו

$TS1$איזשהו$TS1$

$DN2$איזשהו$DN2$ילדות״.עבורלחיקוימודל

להדים?זכההספר

לרשימותנכנםהוא״בהחלט.

וגםבארה״בשוניםספרבבתיקריאה

שעוסקיםבבלוגיםהרבהעליונכתב

במגדר״.

עמוד 7


