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האוטובוס של תמרה

מאז שסיימה את לימודיה בבית הספר הבינלאומי בכפר הירוק ,מתגוררת תמרה לי קנר)(18
מהוד השרון באוטובוס שהוצב בכפר • עד גיוסה לצה״ל היא מתנדבת בארגונים שונים ובית
מגוריה הייחודי מהווה אטרקציה • "זה כיף" ,אומרת מי שהורגלה לחיים בבתים מפוארים
בחודשיים האחרונים ניצב במתחם
 E9הקרקס שבכפר הירוק אוטובוס
יי' תלמידים ישן בצבע חאקי ,ששופץ
והותאם למגורים .באוטובוס מתגוררת בו
גרת בית הספר הבינלאומי"אמיס" שבכ
פר ,תמרה לי קנר) ,(18שסיימה לא מכבר
את לימודיה ,ממתינה לגיוסה ובינתיים
מתנדבת בכפר לעבודות גינון.
אוטובוס-הבית נרכש ועוצב על ידי מיכל,
אימה של תמרה ,בסוויטה לחמישה במלון
יוקרה  -חדר שינה עם מיטה זוגית ,שלוש
פינות שינה נוספות ,ארונות ,שירותים,
מקלחת ,מיזוג אוויר ,מטבח מצויד בתנור
גז ומקרר ,מיכלי מים ולוחות סולאריים
לייצור חשמל .לדברי הבת ,שיפוץ האוטו
בוס בן ה 15-נמשך כתשעה חודשים ועלה
כ 300-אלף שקל .רוב הזמן חנה האוטובוס
בחצר גדולה ששכרה האם ברמות השבים
והפך אטרקציה לחברים של בנותיה .לפע
מים ביקשו לשנות את הנוף הנשקף מהחלו
נות ונסעו באוטובוס לטיולים או לחוף הים.
באחרונה ,החליטה האם למכור את האוטו
בוס ובקרוב יימסר לבעליו החדשים .עד אז
הוא ימשיך לסקרן את חבריה של תמרה
בכפר הירוק" .זה כיף לגור באוטובוס" ,היא
אומרת ,לאחר שבמשך שנים הורגלה לחיות
בבתים גדולים ומפוארים ,עם בריכות ועו
זרות צמודות" .השטח של האוטובוס קטן

"הלימודים ב׳אנ7יס׳
היו קשים ותובעניים
ולמרות שהעדפתי תמיד
את העיסוק החברתי על
פני לימודים ,זכיתי
לציונים טובים .תעודת
הגמר שקיבלתי תאפשר
לי להתקבל לכל
אוניברסיטה בעולם"

בהרבה מהבתים שהייתי רגילה לחיות בהם,
אבל יש לי בו מספיק מקום לכל החפצים
שאני צריכה והוא מספיק קטן ואינטימי כדי
שארגיש בו כמו בבית שלי .כשכל המשפחה
גרה באוטובוס ,אמא ישנה בחדר השינה יחד
עם אחותי ואני ישנתי בפינת האוכל  -מנ
מיכים את השולחן ,פותחים את המשענות
של הכורסאות והרי לך מיטה .לפעמים אחו
תי ואני היינו מתחלפות ולפעמים ישנות על
מזרן באחת הפינות .האוטובוס כל כך שונה
מבתים רגילים .לא רק יפה ונוח והרבה יותר
זול ,הוא גם נייד .אתה יכול לנסוע למקומות
אחרים ולארח אנשים בבית שלך".

יתסיס בינזיאומי־ים
תמרה נולדה בסינגפור ,בת להורים יש
ראלים שעשו שנים ארוכות במזרח אסיה
לצורך עבודתם  -האב עבד בהיי-טק ,האם
בעיצוב פנים ובהמשך בעסקים נוספים.
בגיל שנה עברה עם הוריה לטייוואן ואחרי
שנתיים עברה המשפחה להונג קונג ,שם
נולדה אחותה גאיה) .(13בתום שלוש שנים
חזרה המשפחה לישראל ,התגוררה בהוד
השרון ולאחר כחצי שנה בלבד שבה לסי
נגפור למשך תשע שנים נוספות .במהלך
התקופה הזו התגרשו ההורים ולפני שנתיים
חזרו האם ושתי בנותיה לארץ והשתקעו
בדירה בהוד השרון.
כשהגיעה לארץ ,למדה תמרה במשך
כחודשיים בכיתת עולים בתיכון"מוסינ־
זוך בעיר ואז ביקשה לעבור לבית הספר
הבינלאומי "אמיס" בכפר הירוק ,שאופיו,
סגנונו ותוכנית הלימודים בו מתאימים
יותר למי שהורגל ,כמוה ,למערכת החי
נוך בסינגפור" .התלמידים שם ממושמעים
ומנומסים ,מתייחסים בכבוד למורים שלהם
ולובשים תלבושת אחידה" ,היא מספרת.
ב״אמיס" למדה תמרה במסגרת התוכ
נית לבגרות בינלאומית ונבחנה באנגלית,
אומנות חזותית ופוליטיקה בינלאומית
)שלושתם ברמה מוגברת( וכן במתמטיקה,
ספרדית ואקולוגיה .בנוסף ,למדה פילו

סופיה ,מחול ואימפרוביזציה ,ובמסגרת
המחויבות לשירות בקהילה התנדבה בכפר
"עופרים" לאוטיסטים" .הלימודים ב׳אמים׳
היו קשים ותובעניים ולמרות שהעדפתי
תמיד את העיסוק החברתי על פני לימו
דים ,זכיתי לציונים טובים" ,אומרת תמרה.
"הדיפלומה שקיבלתי תאפשר לי להתקבל
לכל אוניברסיטה בעולם".

"הכי ישראלי"
מאז סיימה את לימודיה ,היא משתתפת
בתוכנית מיוחדת Echo Peace" -״ ,לצד
צד תלמידים ירדנים ופלסטינים ושנועדה
למצוא פתרונות לבעיית חוסר המים בא
זור .השבוע סייעה לארגן בכיכר הבימה
בתל אביב אירוע חברתי מיוחד Global -
 ,Eye Contact Experimentבהש
תתפות כ 400-אנשים מכל הגילים ,שבילו
כמה שעות ביצירת היכרויות חדשות עם
בני אדם באמצעות קשר עין בלבד .באח
רונה אף הצטרפה לפרויקט נוסף ־ "הכי
ישראלי" ,סיירה בארץ והכירה אוכלוסיות
ממגזרים שונים ,שלא זכתה להכיר קודם
לכן" .כיום אני מכירה ומבינה את ישראל
הרבה יותר ,וכשאני משווה אותה לסינג
פור ,אני חושבת שאני אוהבת את ישראל
יותר" ,היא אומרת.
מאז הוכשר האוטובוס למגורים ,הוא כבר
חנה בשלושה מקומות שונים  -ברמות הש
בים ,בחוף הצוק )"שם אירחתי את כל הח
ברים שהיו איתי בפרויקט ׳הכי ישראלי׳(
ובכפר הירוק .כשהיא ,אימה ואחותה נוס
עות באוטובוס ,מיכל נוהגת ,והבנות יוש
בות מאחוריה ,על הכורסאות הצבעוניות
שמעליהן תלויים שני פוסטרים גדולים עם
התמונות של מיכל ושתי בנותיה .זה המקום
הכי אהוב על תמרה ,לדבריה בגלל שאפשר
לפתוח את החלונות הגדולים ולהרגיש את
משב האוויר הצח .לצערה ,אימה החליטה
כאמור למכור את האוטובוס" .חבל שהיא
לא השאירה לי אותו .אחרי הצבא אני מתכ
וונת לרכוש מיניבוס ולהפוך אותו לבית״■ .

