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באמצעות הקלטה והקלדה, ללא אישור מפורש 
בכתב מהמוציאה לאור, ידיעות תקשורת בע"מ
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† שם: נועם אקוטונס.
† גיל: 40.

† מקצוע: "קודם כול אני מוזיקאי, פעיל כבר הרבה שנים. 
אאני מנגן בגיטרה ובפסנתר וגם שר ומפיק אירועים מוזיק

ליים. אני גם מורה לקולנוע, מלמד ילדים בשתי צהרוניות 
גדולות בעיר וגם עובד כמפיק בספרייה לעיוורים". 

† במקור מ: "באר שבע".

† כמה זמן אתה גר בתל אביב? "אוטוטו 20 שנה". 
† מהי הפינה האהובה עליך בעיר ומדוע? "וואו, יש המון: 

הרחבה של הסינמטק, סמטת שלוש בנווה צדק, הגן החדש ביהודה הלוי, 
סמטאות שיוצאות מרחוב אברבנאל לכיוון הים, המושבה האמריקאית, חוף 

מנטה ריי". 
† מה החוויה הכי חזקה שחווית בתל אביב? "יש הרבה. רחצות ליליות 

אאקזוטיות למשל. בעבר, כשגרתי ביפו, הייתה איזושהי תהלוכה בשבת בר
חוב יפת. אנשים לבשו בגדי חג והיו כל כך יפים וצעדו באלפיהם. זה כנראה 
היה חג. נקלעתי לשם והתמזגתי בתהלוכה הזאת, וזה היה רגע מיוחד מאוד 

בשבילי". 
† עד כמה שונה תל אביב מבאר שבע? "הבדל של שמים וארץ. בבאר 
שבע, שאמנם היא כבר לא עיר קטנה, אבל היא בטח לא תל אביב, אין אותו 
היצע של אירועי תרבות, אמנות. באר שבעי שבא לחיות בתל אביב זה קצת 

כמו ישראלי שמגיע לניו יורק. תל אביב זו ניו יורק, רק בקטן".  
† מה היית רוצה לשנות בתל אביב? "הייתי רוצה שיהיו בה הרבה פחות 
כרישי נדל"ן שישלטו על פנינות. הייתי רוצה חוק שיגביל את ההשתלטות 

של כרישי נדל"ן על מבנים היסטוריים או מיוחדים. הייתי 
רוצה שהעיר לא תימכר לבעלי הון או לבעלי השפעה והייתי 

רוצה שתהיה יותר חניה". 
† מה הכי חסר לך בתל אביב, מלבד החניה? "אני יכול לציין 

אשבהקשר של המגורים ממש מצאתי את הכפר שלי בעיר עכ
אשיו. עברתי לשכונת שפירא, ואין הרבה מקומות היום שמא

פשרים את התחושה של הכפר. אולי קצת בנווה צדק. אני זקוק 
למקום הזה שיש בו המולה של עיר, אבל גם רחוק ממנה קצת, 

להנמיך את הווליום. כיף לי מאוד בשכונת שפירא".
מה יש בתל אביב שאין במקומות אחרים? "זו עיר שמאא † 
פשרת לכל אחד להיות מה שהוא רוצה ומי שהוא רוצה. זה נשמע טריוויאלי, 
אבל אני לא בטוח למשל שבעיר הבירה ירושלים קיימת התחושה הזאת. 
בתל אביב זה קיים, יש חופש, תחושה שהכול אפשרי, אני מת על תל אביב. 
הרבה אנשים בגיל מסוים משמיצים אותה, קוראים לה 'הבועה'. אני רוצה 
למות פה, ולא בשום מקום אחר. זו העיר שלי, כמו שניו יורק היא העיר 
בשביל וודי אלן. מעצבן אותי שיש טרנד לשנוא את תל אביב. מבחינתי זה 

הדופק של החיים, אם אני יוצא מפה, אני מת". 
תל אביבים הם: "אני לא חושב שאפשר להכליל. תל אביב זו עיר שמאא † 

גדת כל כך הרבה סוגים של אנשים. תל אביבים נתפסים כנהנתנים, אוהבי 
החיים הטובים, וזה נכון בחלקו, אבל אנשים שוכחים שאין בזה שום פסול, 
אלה החיים. האנשים בתל אביב קצת משועבדים לעניין הכלכלי בגלל יוקר 
המחיה, אבל הם אוהבי חיים יותר מאנשים בערים אחרות. מוצצים את לשד 

החיים, נהנים ממה שיש לעולם להציע".  
דניאל ברונשטיין
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