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פורצת דרך

מחדשת אהבות ישנות
עולם  את  שתמצה  עד  שנים  בסבלנות  חיכה  הוא  אבל  לה,  קסם  היצירה  עולם 
המספרים בו בחרה. ענת מייל שינתה קריירה מראיית חשבון לאשת עיצוב ויצירה 

ומאז סוחפת אחריה נשים רבות

לא באמת כ היא   ,47 מייל,  בענת  אשר השינוי בחר 
הופתעה. היה ברור לה שזה רק עניין של זמן עד 
אשר תעשה את הברור מאליו. כשהשינוי אכן הגיע 
הוא הפך את עולמה במאה שמונים מעלות ומאשת קריירה 
שעבדה שעות רבות מחוץ לבית וגידלה את ילדיה בשלט 
הסטודיו  שגם  ודאגה  ונוכחת  פעילה  לאם  הפכה  רחוק, 

שפתחה יהיה חלק מהבית.
השני  החצי  לרון,  נשואה  יהודה,  אבן  תושבת  מייל, 
שלה ואם לשלושה בנים - אוהבת את החיים. היא אוהבת 
החשוב  חדשות.  חוויות  לחוות  ובעיקר  דינמיות  שינויים, 
שלה  הפנימי  לקול  להקשיב  היה  עשתה  שהיא  ביותר 

ולהסכים לשינוי המתבקש כל - כך עבורה.

בואי נתחיל לפי הסדר
"עד לפני כ - 12 שנים, סמוך ללידה של הבן השלישי 
שלי הייתי מוטרפת. עבדתי כרואת חשבון בגופים גדולים. 

מוקדם  התחלתי 
וסיימתי  בבוקר 
מי  בערב.  מאוחר 
בפועל  שגידלה 
זו  הבנים  את 
הייתי  ולא  אימי 
בכלל.  מעורבת 
שנולד  לאחר 
בני  הראל, 
התחלתי  השלישי 
שיטת  את  ללמוד 
גיליתי  ימימה. 
שיש עולם מקביל 
ומה שחשוב בו זו 
גידול  המשפחה, 

התפטרתי  נוכחת.  אני  מאז  נוכחת.  להיות  ופשוט  הילדים 
המתנה  זו  שנתיים.  במשך  נטו  אמא  והייתי  מהעבודה 
ולמשפחתי. בהתחלה  ביותר שיכולתי לתת לעצמי  הטובה 
לי מושג מה עושים עם  זה היה מאוד לא פשוט. לא היה 
להיות  ולמדתי  א'  בכיתה  אז  היה  הבכור  ילדים.  שלושה 
אמא. לאחר מכן פנה אליי הבחור שהחליף אותי בתפקיד 
וביקש שאעבוד במשרה חלקית. עשיתי זאת מהבית והייתי 
בפנים  אחת  רגל  עם  הייתי  עדיין  הילדים.  בגידול  נוכחת 
בהתמדה  אותי  משך  משהו  אבל  המספרים,  עולם  בתוך 

לבנות את החלום שלי".

מהו החלום?
"לבנות מקום שיאפשר לנו הנשים לעצור לרגע, לקחת 
ההבנה  מתוך  הגיע  זה  עמוק.  ולנשום  לעצמנו  זמן  פסק 
והחשיבות של הטירוף שלנו הנשים להספיק הכל במירוץ 

החיים."

מה הקשר בין עולמות התוכן 
שלך?

"מאז שאני זוכרת את עצמי אני חיה יצירה. אמא שלי 
חדשים  דברים  ליצור  הפסיק  לא  הוא  קבלן.  ואבי  תופרת 
בשביל הכיף. ראיית חשבון למדתי כי 'זה מביא כסף'. יש לי 
תואר ראשון בראיית חשבון ותואר שני בביקורת פנים. עם 
זאת, כל חיי לקחתי קורסים שונים של יצירה, צביעה, חידוש 
רהיטים. נסעתי ברחבי הארץ כדי ללמוד מכל מי שיש לו 
משהו לחדש לי. היה לי טבעי מאוד לפתוח סטודיו שעוסק 
מפעילויות  התחלתי  רהיטים.  וחידוש  היצירה  נושא  בכל 
קטנות לנשים, סדנה פה סדנה שם והיום אני כבר מעבירה 
אותן ברצף וגם בארגונים. נשים רואות במפגשים הללו סוג 
ונוצרות  מעניינות  שיחות  כאן  יש  לפסיכולוג.  תחליף  של 

חברויות חדשות.
סדנת הדגל שלי היא סדנת חידוש רהיטים. אני מלמדת 
מהבסיס כיצד לשמר את הקיים ואז הן מביאות רהיט בית 
ואנו משפצות יחד. לכל רהיט יש סיפור. פעם מישהי הביאה 
האזינו  והם  הרדיו  את  הניחו  וסבתה  סבה  עליה  שידה 

לשידור שמודיע על הקמת המדינה.

וזה הרציונל של חידוש אהבות 
ישנות?

חידוש   - ישנות'  אהבות  'מחדשת  שלי  לעסק  קראתי 
זה בהצגה  נשים כמו פעם. ראיתי את  בין  וחיבור  רהיטים 

כיבסו  ביחד,  צחקו  ביחד.  הכל  עשו   - הספרדי"  "הבוסתן 
ביחד. יש משהו קסום בזה בעיניי. 

מלכת  כמו  מעצימים  נשים  טיולי  מאוד  אוהבת  אני   
המדבר. כל החיבור של קבוצות נשים עושה משהו בעיניי.

למלכת המדבר יש משמעות 
גדולה בעינייך....

"בהחלט. יצאתי למסע לפני שנתיים. זו הייתה הנקודה 
של,  אישה  אמא,  אני  לאיבוד.  הולכת  שאני  הרגשתי  בה 
לא  ואני  אותי  מכירים  כולם  אני.  מי  ושכחתי  עסק  בעלת 
מכירה את עצמי. יצאתי למסע הזה לבד ורציתי להיות 'אני' 
שעד  בטיול  מופלאות  נשים  פגשתי  ימים.  עשרה  במשך 
היום אני בקשר איתן. הן הסתכלו עלי ואני ראיתי את עצמי 
במראה שלהן. הן אמרו עליי דברים שאני כבר שכחתי. היה 
לי מדהים. היה לי כיף. מדובר במסע. לא בסתם טיול. אז גם 
הבנתי שאני רוצה להוציא נשים למסע מסוג אחר. אומנם 
של  סוג  יש  עדיין  אבל  פעמיים,  חד  מפגשים  יש  לעיתים 

תהליך - שלנו - גם אם הוא קצר".

והיום את כבר במקום אחר
"היום אני מרגישה שאני בבשלות אחרת. הילדים כבר 
הסטודיו.   את  לפתח  ונוח  נכון  לי  מרגיש  יותר.  עצמאיים 
העולם  את  לעזוב  החלטה  לוקחת  שאני  היא  המשמעות 
אליי.  מגיעים  והדברים  מוכנה  אני   - ובפועל  המשרדי 
מארגון  שהגיעו  נשים   30  - ל  כיף  יום  ארגנתי  פתאום 
ואז  אותו  ולארגן  המקום  את  להכין  נהניתי  כך  וכל  גדול 
בבקשה  קשר  איתי  שיצרה  לשעבר  תלמידה  אליי  פנתה 
לנשים  רהיטים  וחידוש  הבית  לעיצוב  סדנא  אעביר  שאני 
שלהן  הבית  את  לאהוב  להן  לעזור  כדי  מסמים  נגמלות 
יותר ולהתחבר אליו יותר. זו הייתה אחת החוויות הגדולות 
שלי. אני אומנם לימדתי אבל בעיקר למדתי מהן. ראיתי את 
מזה.  והתרגשתי מאוד  למפגש  ההתפתחות שלהן ממפגש 
נשים למדו לאהוב את הבתים שלהן - הן שיפרו פינה אחת 
בבית שלהן משם הן כבר המשיכו באופן עצמאי. התאהבתי 
כשהגעתי  בהן.  שיש  בעוצמה  לחיים  שלהן  באופטימיות 
הביתה והסתכלתי על הכל בפרופורציה אחרת והבנתי כמה 

עוד יש לי ללמוד".

מה את מאחלת לעצמך?
"אני מודה יום יום על חיי ועל הקיים ומאחלת לעצמי 

להמשיך להיות מאושרת ושמחה". 


