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 דיבור צפוף  עם ניצה דביר
מגייסת  היא  הולדת  יום  בכל  במשחק,  רקע  שום  ללא  חייה  על  יחיד  במופע  יצאה  היא  שנה  לפני 
תרומות לנזקקים. היא מפיצה את מוצרי ניקן ששיפרו את איכות חייה ומקפידה לעשות מצוות מדי 

יום ולעזור לזולת. שיחה כנה, שקשה לתמצת רק לעמוד אחד, עם ניצה דביר

לורן  סגל- כהן  

ילדות לצד נתינה
ו“כשהייתי קטנה הייתי עושה שיעורים רק אחרי שסיימתי מט
הכנ בית  את  לנכים, לשטוף  אבות,  בבית  לזקנים  לעזור  ולות: 

סת, לעזור לזקן ערירי שגר מעבר לכביש. אלה הדברים שאמי 
לשכנים  קוסקוס  אחד  יום  וחילקתי  לרעות  כשהגעתי  עשתה. 
אמרו לי שזה מאוד טעים ושאתחיל למכור את זה. הייתי בהלם. 

מה זאת אומרת למכור אוכל?”

יום הולדת בסימן תרומה
“בגיל 50, התחלתי עם מסורת התרומה בימי הולדת. אמרו לי 
שזה גיל עגול ואולי נעשה מסיבה, אבל התנגדתי להוציא כסף 

ועל אוכל ומסיבות. קראתי בעיתון על שאלי יצפאן, ביום הולד
תו, אסף צעצועים עבור בית חולים שניידר. אימצתי את הרעיון 
– להקדיש את יום ההולדת למטרה ומאז, בכל שנה אני מגייסת 
תרומות למשפחות נזקקות. מאחר ויום הולדתי יוצא בסמוך לליל 

הסדר, כסף שאני מגייסת משמש מיעוטי יכולת בליל הסדר”.

להעביר את זה הלאה
“בעקבות ימי ההולדת שלי, לא מעט חברות החלו לאמץ את 
הרעיון, כל אחת למטרות שחשובות לה. המוטו שלי זה להעביר 
את זה הלאה. השיא היה כשילדה בת שש תרמה את המתנות שלה 

לילדים נזקקים”.

התחלה על הבמה
“תוך כדי טיפול רפלקסולוגי, המטפלת אמרה לי שהיא רואה 
לפי כף הרגל שמשהו בוער בי ואמרתי לה שאני רוצה לעשות 
אותי  לאמן  התחילה  היא  להתחיל.  איך  יודעת  לא  אבל  מופע, 
ואחר כך עבדתי עם עדנה רמות, המנכ”לית לשעבר של בנייני 
האומה שהיא קואוצ’רית. היא ביקשה ממני לכתוב את הסיפור 
שלי כדי לראות אם יש בסיס למופע. אחרי שהחלטנו ללכת על 
זה, פניתי לבתיה חרמון, מספרת סיפורים, שעבדה אתי במשך 

וחודשים רבים על המופע. היה לי כל הזמן חשוב להישאר אותנ
טית ולא להפוך את זה למשחק”.

“נשבעת לא לנסוע בטרמפים”
“המופע ‘נשבעת לא לנסוע בטרמפים’ מדבר על תקופה קשה 
בחיי.  ועל התמודדויות רבות  והצבא  שעברתי בתקופת התיכון 
חזק  מאוד  ביטוי  לידי  בא  מציאות’  יוצרת  ‘מחשבה  של  הנושא 
במופע. כמו כן, המוטו העיקרי: מה שחשוב זה ערכים כמו עזרה 

לזולת, אהבה, כבוד הדדי. אלה ערכים שגדלנו עליהם”.

לא קשור לתואר 
“היה לי דימוי עצמי נמוך כי מעולם לא הייתה לי שום תעודה, 
גם לא תעודת בגרות כי היה לי שלילי בשני מקצועות. תמיד 

וחשבתי שזה המפתח לחיים ולי לא היו קבלות. זה גרם לי להרג
שה שאני לא מספיק שווה. אנשים תמיד אמרו לי שיש לי הרבה 
מה להציע וכשהבנתי שזה לא שייך לתואר אקדמי, אלא לטוהר 

המידות, הבנתי שאני מסוגלת”.

מדברת מהלב
הצלחתי  לא  אבל  ולדבר,  אנשים  מול  לעמוד  רציתי  “תמיד 
אני מדברת  בהצגה,  זה  זאת. עכשיו, כשאני עושה את  לעשות 

ומהלב, אבל עברתי תהליך. עדנה אימנה אותי במשך שנה. הבט
חתי לעצמי שבפעם הראשונה אעשה את זה, זה יהיה במודיעין. 

סגרתי את אולם ‘עינן’ בתאריך העברי של יום הולדתי”.

חשיפה
את  שיתפתי  לא  עדיין  האמצעית.  אני  אחים,  שישה  “אנחנו 
יכולים  לא  עדיין  שהם  חושבת  אני  כי  במופע  שלי  המשפחה 
להכיל את זה ברמה של הפתיחות. המופע חושף מאוד את החיים 

שלי, אני מאוד משתפת”.

המופע הראשון - תרומה
250 איש והוקדש לתרוו  “המופע הראשון היה באולם ‘עינן’ מול

מות לנזקקים, כפי שאני נוהגת כל שנה ביום הולדתי”.

תחרות תיאטרונטו
“הגעתי לשלב האחרון של תחרות ‘תיאטרונטו’. המופע שלי נבחר 
בין השמונה האחרונים מתוך מאה והייתי צריכה לתת פרזנטציה 
של  קטע  להיות  אמור  היה  זה  אגמון.  יעקב  בראשות  ועדה  בפני 
עשר דקות אבל הם נתנו לי להופיע כמעט 20. בכל זאת לא זכיתי 

כי אמרו לי שזה אותנטי מדי ולא משחק. מאוד רציתי לזכות”.

הופעות
ו“אני מופיעה דרך עמותת ‘אור ירוק’, מתנ”סים, הופעתי בתי

אטרון רמת גן, גדרה, בית יד לבנים במודיעין, רחובות. יש לי 
וכוונה לעשות שיתוף פעולה עם הרשות למלחמה בתאונות דר

כים. אני נמצאת בשיאו של סבב הופעות ותמיד שמחה להופיע 
בעוד מקומות”.

צבא קבע
“שירתי 23 שנה בחיל האוויר בתפקידי כוח אדם. מה שנתן לי 

וביטחון בצבא אלה המדים, אבל זאת רק תחפושת שנותנת תחו
שת כוח. תמיד היו לי תפקידים של טיפול באנשים, תמיד עזרתי 

לאנשים בדרך כזו או אחרת”.

השנתיים הקשות
להגיע  פחדתי  לרעות.  בדרום  מהבסיס  עברנו  “כשפרשתי, 

לי  היה  הראשונות  בשנתיים  הייתי.  בו  הנמוך  מהמקום  לרעות 
היו  חברתית.  בריאותית,  כלכלית,  הבחינות:  מכל  קשה  מאוד 
ואני  בחו”ל  יוצאים לשליחות  רעות  חובות. הרבה מתושבי  לנו 
הרגשתי שאני הגעתי לשליחות ברעות. נפגשתי עם הגרפולוג 
אילון בן יוסף והוא אמר לי לתת לזה צ’אנס במשך שנתיים. ואכן 

אחרי שנתיים, המצב השתפר”.

גמילות חסדים
מכשירים  שונים,  חפצים  בגדים,  תרומות  אוספת  “אני 

וחשמליים, צעצועים. מתווכת בין תורמים לאנשים שזקו
קים לכך. יש לי אנשי קשר בכל הארץ. מביאים לי המון 

וילקוטים. אני רק מבקשת שיבי ושקים של בגדים, ציוד 
או רק דברים שניתנים לשימוש, לא קרועים או מוכתמים 
יושבת לבד  אני  כי  נפש  יחסכו ממני הרבה עוגמת  ובכך 

למיין את זה”.

מצוות
מספיקה,  לא  אני  ואם  מצוות  חמש  יום  כל  לעשות  “החלטתי 
אז בסופר אני נותנת לאנשים לעבור לפניי בקופה. רק אחר כך 
אני ניגשת ומבקשת מהם שיעשו גם מצווה קטנה למען מישהו 

אחר”.

איכות חיים
“כשהעתי לרעות הייתי במצב בריאותי ירוד וטופלתי בתרופות 

ווזאת בעקבות תאונת הדרכים שעברתי. איכות החיים שלי היי
תה מאוד נמוכה. נחשפתי למוצרים של ‘ניקן’ והיום בזכותם אני 
לא מטופלת תרופתית, אני יכולה לעמוד על הרגליים כל היום 

ומבלי להתעייף, איכות החיים שלי ושל משפחתי השתפרה פל
אים. כשהבנו שהתחום הזה הוא בעזרה לאחר ואפשר לעסוק בזה 
בלי בוס על הראש, התחלנו לעבוד כסוכנים עצמאיים של ‘ניקן’ 
ואנחנו בתחום הזה כבר 11 שנה. אני מזמינה אנשים לפתוח שלב 
אחד בתריס ולתת לקרן אור אחת להיכנס: לשמוע, לקבל מידע. 

נסו, מקסימום תצליחו”.

דת
יותר, אני שומרת שבת, מרוצה מאורח  “עם השנים התחזקתי 

החיים המסורתי: בית כנסת, ארוחות שבת”.

ים ואנשים
אישית,  התפתחות  של  ספרים  לקרוא  לים,  ללכת  “אוהבת 
שלי  אמא  חברות.  עם  לשבת  להצגות,  ללכת  תהילים,  לקרוא 

תמיד אמרה לי להתחבר לאנשים שאפשר ללמוד מהם”.

מה היית אומרת לנערה של פעם?
זה, תלמדי רק את הדברים הטובים ות ו“אל תפחדי, לכי על 

אמיני בעצמך”. ב


