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מנכ"לי הבתים

דבר מנכ"ל הרשת

דיירים ואנשי צוות יקרים,

משפחת 'עד  '120היקרה,

חג שמח דיירים יקרים,

בימים אלה ,שבהם האביב מתדפק בחלונות ,כולנו מתעזשים לקעאת ניחוחות
החז המתקעב ,המשמח את הבאים ומצית בעק בעיניים .אביב תמיד מביא אִ תו
תחושה של אופטימיות ,העזשה שהכול אפשעי.

איזו תחושה נפלאה היא
תחושת חז הפסח .תחושה
של יחד ,של משפחה.

"בכל דור ודור חייב אדם
לראות את עצמו
כאילו הוא יצא ממצרים".

בתחילת  ,2015לפני יותע משנתיים ,הצבנו לעצמנו מטעה :לחזק ולבסס את
העחבת הדעת ואת היציעה על כל סוזיה – ספעות ,שיעה ,אמנות – בכל בתי העשת שלנו ב'עד .'120
עשינו זאת באמצעות 'חודשי תוכן' שבהם אנו חוקעים וחוזזים נושא מוביל ,יוצעים עניין והתעזשות
ונהנים יחד מתוך חדוות יציעה ועשייה .את חודש התוכן העביעי' :לוקלי־זלובלי – הזווית הישעאלית
במפה העולמית' חזזנו בסמוך לפתיחתה של השנה האזעחית החדשה .במהלכו חקענו תופעות
המתעחשות אצלנו ובעולם הזדול וחשפנו את היציעה ,התעוזה והחשיבה פועצת הדעך בישעאל הקטנה,
אשע מעצבות לעתים את העתיד זם בעולם הסובב אותנו .בין האיעועים המעזשים שחווינו במהלך החודש
היו מפזשים עם חיילים בודדים שאותם איעחנו בבתים שלנו .המפזשים המיוחדים הללו הפיחו בלב כולנו
תחושת זאווה ותקווה נוכח אלה שבחעו לשעת בצה"ל על אף הקשיים ,הקיומיים לעתים ,הניצבים בפניהם.

כולם עוסקים בניקיון
ובהתחדשות ,כשהאביב פועח בעקע .כך זם תחושתי
בשנתי השלישית בבית שלנו בהוד השעון ,תחושה של
התעוממות עוח.

כך אנו נוהזים לומע בכל שנה
בפעוס חז הפסח.

החודש נחתם במופע העשתי 'דטנע על הזז' אשע היה אקועד סיום יפהפה לחודש מלא תוכן.
חודשי התוכן הם עק אחד מהעכיבים בתפישת העשת שלנו ,העואה בהעחבת הדעת וביציעת עניין ,דעכים
ליציעת מעכזים תעבותיים ואמנותיים .אני מזמין אתכם ,דייענו ,זם באביב זה ,לקחת חלק במאעז היציעה
המשותפת ,כל אחד בתחומו ,וליצוע משמעות חווייתית בעלת עעך עבועכם.
בהזדמנות זו ,אני עוצה לחזוע ולהודות לצוות העובדים המסוע ,המקצועי והמחויב שלנו ,העושה לילות
כימים כדי להעניק שיעות מכל הלב.
אני מאחל לכולנו :דייעים ,משפחות ,עובדים ,חבעים – חז חיעות שמח.
שלכם,
אבי קלפה,
מנכ"ל

עבענו יחד שנתיים נפלאות של עשייה ,התעזשויות
והזשמת חלומות משותפים.
אני עואה זאת זכות זדולה שלי להיות אתכם חלק
ממשפחתנו הזדולה .זכות היא לי לעמוד לעשותכם
בכל צועך ובכל עניין אישי או קבוצתי ,וזו זם מחויבותי
ושליחותי היום־יומית.
מחכה לנו שנה נפלאה ומעזשת של התחדשות פיזית של
הבית ושל העחבת שטחיו הציבועיים.
אני שמח וזאה בכך.
מי ייתן שההתחדשות וההתפתחות יאפיינו את השנה הבאה
בכל אשע תפנו ,ושבעיאות תקינה תלווה אתכם תמיד.
כבשנה שעבעה – נתעאה באעוחת ליל הסדע המשותפת.

חשיבות האמיעה טמונה במושז 'חיעות' .על עיצוב
דמותה של אותה חיעות ,בכל תחומי חיינו ,אנחנו עמלים
יום־יום.
חיעות – לבחוע בין חלופות שונות ולקוות שבחענו
נכון; לבחוע בטוב על פני העע; לבחוע במעשים על פני
דיבועים; לבחוע ב-יחד במקום ב-לבד.
בפתחו של חז החיעות ,בימים המעזשים הללו ,הלובשים
אוויעת חז ,חשוב שנזכוע את החשוב באמת – בית,
משפחה ,חבעים – ונקדיש להם את מעצנו ומשאבינו.
האביב המלווה את החז מוסיף לשמחה ,מוסיף לתחושת
ההתחדשות והעעננות הניבטות אלינו מכל עבע.
נתפעל ונתפעם משפעת היעוק ונאחל לעצמנו שנמשיך
לזוע בקהילה משפחתית ,חמה ותומכת .קהילה הנהנית
'מבית מלא תוכן' – הלכה למעשה ,ומדייעים שהם
שותפים מלאים לעשייה עבת הפנים המתעחשת בו.

חז שמח לכם ולמשפחותיכם.

נאחל לעצמנו שהבית שלנו יהיה חזק ויציב ,שישעעו בו
תמיד אחווה ושלום ,בעיאות ושמחה.

שלכם,

בעכה מיוחדת שלוחה לצוות העובדים שלנו ,העואה
בעבודתו שליחות ,יום־יום ,שעה־שעה.

שאולי דור,
מנכ"ל הבית בהוד השעון

נבעך אתכם ,דייעים יקעים וצוות עובדים נפלא,
בבעכת חז אביב שמח.
שלכם,
חגית משעולי,
מנכ"לית הבית בעאשון לציון
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הסמל של
התיאטעון הישעאלי
אחעי עשעים וחמש שנה כמנהלו האזדי של תיאטעון הקאמעי קצת
קשה לעשות את ההפעדה בין השניים .במובנים עבים אמעתם תיאטעון
הקאמעי – אמעתם נעם סמל .אין ספק שנעם סמל טבע את חותמו על
התעבות בישעאל ,חותם שיהדהד שנים עבות זם לאחע פעישתו בחודש
יוני הקעוב .יש לו כבע מחליף ,אבל ספק אם יש לו תחליף
לשכתו של סמל בקומה השלישית של תיאטרון הקאמרי
נעימה ,צנועה ומשדרת אותנטיות .קירותיה העמוסים
בתמונות מתוך הפקות התיאטרון מאז ועד היום ,משרים
בחדר נוסטלגיה נעימה .עבור נועם סמל מדובר בסם
החיים .התיאטרון עבורו אינו מקום עבודה ,הוא מקור
ההוויה .ארבעים שנה הוא עוסק בתרבות .בתחילת דרכו
היה מפיק פרטי ,בהמשך כיהן כמנכ"ל התיאטרון העירוני
של חיפה ,אחר כך שימש קונסול ישראל לתרבות בארצות
הברית ,ובעשרים וחמש השנים האחרונות הוא מנכ"ל
הקאמרי .הוא מדבר מהר ,צועד מהר ,מבין מהר ,מחליט
מהר ,ונחשב לגורו של תיאטרון בכל מה שקשור לנושאי
ניהול ותפעול.
לפי המרץ שלך אפשר לחשוב שאתה בתחילת הדרך .לא
נמאס? לא מתעייפים? לא משתעממים?
"על מה את מדברת? אני מתעייף משעמום .מעשייה אני
חי ,אני מרותק .זכיתי לעסוק בעולם הכי דינמי ,מרתק,
משמעותי ומרגש שיש .תרבות ותיאטרון הם אהבות חיי
הגדולות אחרי משפחתי ,והם גם המקצוע שלי .מה עוד
יכול אדם לבקש?"

צילום :אליצור ראובני

הוא למד בכלל משפטים ואל עולם השואו ביזנס התגלגל
לגמרי במקרה ,כשחיפש עבודה נוספת ונתקל במודעה שבה
ראה כי מחפשים במשרדו של המפיק פשנל מישהו שינהל
הצגה .הוא התקבל מיד ותוך שנייה וחצי הוא היה הכול:
הקופאי ,הנהג ,המפיק ,מנהל ההצגה ,האחראי לאביזרים.
מאז נעם הוא גם וגם – וגם היום הוא מטאטא את הבמה,
מושיב את קהל ,מכוון את הפנסים ,מנקה בדלי סיגריות.
אפשר לומר שהוא תופש את עצמו כמשרתו של בית
המקדש הזה הנקרא תיאטרון.

החיבור לתיאטרון התחיל עוד בימי ילדותו במושבה נס
ציונה" ,בתור ילד ,הייתי מתפלח לאמפי בנס ציונה לראות
כל הצגה שהגיעה .ראיתי שוב ושוב את ' 12המושבעים',
'מעגל הגיר הקווקזי'' ,בראשית' וכן הלאה .החברים שלי
היו מחכים שיגיע קרקס ואני הייתי מתפלל לעוד הצגה".
איזה קסם יש בו בתיאטרון שכישף אותך כך?
"התיאטרון הוא חוויה המערבת ומפעילה את כל החושים,
נוגעת ברגש ,בדמיון ובמציאות .ההתלכדות הזאת של
שמונה מאות איש באולם ,המרוכזים בנקודת אור אחת
בתוך החושך הגדול היורד עם תחילת ההצגה ,היא קסם
שאין לו תחליף .האנרגייה העוברת מהשחקנים אל הקהל
וממנו חזרה אליהם ,גם היא קסם שאין לו תחליף .היכולת
של השחקנים למצוא בכל ערב עומק נוסף ומשמעות
חדשה באותם טקסטים ,גם היא קסם שאין לו תחליף.
מחיאות הכפיים המריעות בסוף כל הצגה – עוד רגע של
קסם".
מה נשתנה בתיאטרון הישראלי בשנים האחרונות?
"מה שחשוב הוא מה שלא השתנה ,והכוונה לנשמה של
התיאטרון .מלבד זאת אפשר בהחלט להצביע על מגמות
של שינוי .נתחיל מכך שהתיאטרון של היום משוכלל יותר
מבחינת ההיבט הטכני .יש וידאו ארט ,הגברה ,תאורה
מתקדמת ואפקטים חדשניים .נוסף לכך ,המחזאות
הישראלית תופסת חלק גדול יותר ברפרטואר בהשוואה
למה שהיה בעבר .גם הקלסיקות נעשות בראי המציאות
העכשווית ופחות נאמנות למקור .מנקודת המבט של
השחקנים – בעבר היו פחות שחקנים והיה צורך ,לא
פעם ,להתאים את הרפרטואר לשחקנים .היום ,בתי הספר
למשחק מכשירים מדי שנה כמאתיים שחקנים חדשים,
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כך שההיצע גדל משמעותית .לכל אלה חשוב להוסיף
את ז'אנר מחזות הזמר שהחל להתפתח בשני העשורים
האחרונים ומאפשר שילוב של שחקן־זמר־רקדן".
מה הכי קשה בניהול שחקנים?
"לספק אותם .יום לאחר הצגת הבכורה הם כבר מחפשים
את התפקיד הבא .אין ספק שהאינטראקציה עם שחקנים
מאתגרת מאוד .צריך בו־זמנית לעודד אותם ,לחבק אותם,
להחמיא להם ,ולפעמים גם להעמיד אותם במקום .שחקן
שווה אגו .עכשיו לכי תחברי עשרות אגואים ותעשי מהם
קולקטיב אחד .לפעמים זו מלאכת מחשבת".
איך אתה רואה את התיאטרון הישראלי בעשור הקרוב?
"אני מאמין שהתיאטרון רק ילך ויתפתח ,ישמור על מקומו
כנכס צאן ברזל של התרבות הישראלית .על הבמה עדיין
נאמרים הדברים המעניינים ביותר על המצב החברתי
והפוליטי .הטלוויזיה מצליפה בו ,הרשתות החברתיות
מצליפות בו ,אבל הוא גדול וחזק מכולם .התיאטרון כבר
הוכיח שאין לו תחליף והוא
חוצה גבולות של זמן ומקום".
ערב־ערב אתה בתיאטרון.
אג'נדה ניהולית או קונטרול
פריק?
"לגמרי אג'נדה ניהולית של
קולקטיב שיש בו שחקנים
וטכנאים וסדרנים ותאורנים
ואנשי קול ומקימי במה ,וכולם
צריכים לראות את המפקד
בשדה הקרב כל הזמן .אני
מאמין ברוח המפקד .נוסף
על כך ,זו דרך מצוינת להכיר
מקרוב את הבעיות ,להיות עם האצבע על הדופק ולנווט
לפי הצורך .אותי לא צריך לחפש ,אני תמיד שם ִאתם".
ואיך זה משתלב עם אישה ושלושה ילדים בבית?
"עובדה .כשרוצים מוצאים את הדרך לגרום לדברים
לעבוד .נאווה שותפה מלאה שלי .היא והילדים הם חלק
מהדרך הזאת .בלי התמיכה והגיבוי שלהם לא הייתי יכול
לעשות את הדברים כפי שאני עושה .אני לא סופר שעות
בבית ,אני מתייחס לזמן האיכות שלנו ,ובזמן הזה קורה
הרבה .אני במסע דילוגים מתמיד בין הבית לתיאטרון ,וגם
אם אני נמצא פיזית הרבה יותר שעות בתיאטרון מאשר
בבית ,נאווה והילדים תמיד היו ותמיד יהיו במקום הראשון".
לראשונה הסכמת לחגוג רשמית עם דמויות מפתח
בתיאטרון הישראלי את יום הולדתך .למה דווקא עכשיו?
"באמת קרה פה משהו ,שאיכשהו הסכמתי .אמרתי
לעצמי :בכל זאת אני פורש מהקאמרי ,וגם אני בן שבעים,
שזה כבר מספר בכל זאת רציני ,ויש דור שלא ידע את
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יוסף ,אז בסדר ,נעשה מסיבה .מה שלא ידעתי הוא שיעשו
כזה 'חיים שכאלה' כמו שעשו לי".
איך הרגשת?
"בפעם הראשונה הייתי במרכז הבמה ,בסנטר של הפוקוס.
לאדם שכל חייו היו בצד הבמה ,שהסתכל מהצד בשחקנים
ובאמנים ,ביוצרים ובקהל ,זה היה שינוי מרענן ,ובעיקר מרגש
מאין כמוהו .הרגשתי שאני יושב בראש השולחן של משפחה
אחת גדולה וכולם הגיעו לעשות לי כבוד ,לתת לי חיבוק חם,
להרעיף עליי אהבה .גם משפחתי הגרעינית ,שעושה את זה
כל הזמן ,וגם משפחת התרבות בישראל .עשו לי את חגיגת
החגיגות כמו שאומרים ,והרגשתי בר־מזל".
לו היית שר התרבות ,מהם שלושת הדברים שהיו בראש
הרשימה שלך?
"הייתי מקים מרכזי יצירה בפריפריה שיעסקו בתחומי
אמנות שונים ובחסות אמנים מובילים ,בדומה למה
שעשתה נולה צ'לטון בקריית שמונה בתחילת שנות
השבעים ויצרה את החיבור
המופלא בין התיאטרון
לחברה הישראלית .נושא
חשוב נוסף הוא מקומו של
התיאטרון הישראלי בקהילה
הבין־לאומית .יש כאן עשייה
מופלאה ,גם של קולנוע
וגם של תיאטרון ,שאינה
באה לביטוי הולם במשפחת
העמים .הייתי פועל להשבחת
היצירה המקורית בתוך
מוסדות התרבות ,ואחרון
חביב ,הייתי מקים קרן
לגיוס תרומות מהעם היהודי
בתפוצות למען התרבות בישראל".
מה ההצלחה הגדולה שלך כמנכ"ל הקאמרי?
"בהקשר זה הייתי מתייחס לשני דברים חשובים .הראשון
הוא היזמה והביצוע של הקמת הקאמרי החדש .לראשונה
מאז הקמתו ב 1944-יש לתיאטרון בית ראוי .הוא חלק
מהמשכן לאמנויות הבמה ויש לנו כיום חמישה אולמות
ואולם קפה־תיאטרון .הדבר השני הוא קידום ועידוד
המחזאות הישראלית והפריצה הגדולה שלנו ִאתה
לעולם הגדול .היינו בכל העולם עם מחזות מקוריים .את
'אשכבה' של חנוך לוין העלינו בסין ,ברומניה ,בצ'כיה,
בפולין ובמקומות נוספים .את 'פלונטר' ,מחזה של יעל
רונן העוסק בנושא הסכסוך הערבי־ישראלי ,הצגנו בדרום
קוריאה ,דרום אפריקה ,ספרד ,רומניה ,גרמניה ועוד.
נסענו בכל העולם עם 'המלט' .מחזה שאינו ישראלי ,אבל
יצירת פאר ישראלית בכיכובו של איתי טיראן .נוסף על
כל אלה ,אני גאה בעשייה רבה במהלך השנים".

מה למשל?
"הקאמרי נותן חסות ל'מכון למחזאות ישראלית על
שם חנוך לוין' .עידוד ,קידום ,ופיתוח מחזאות ישראלית
איכותית עומדים בראש סדר העדיפות שלנו ,והקאמרי
פועל בנושא זה באופן אקטיבי .אנחנו משתפים פעולה
עם כל בתי הספר למשחק .יוזמים שיתופי פעולה עם
התלמידים ,מעלים הפקות משותפות ,וכמובן קולטים
בוגרים מכל בתי הספר ונותנים להם בית .נוסף לכך,
כחמישים אלף תלמידי מגמות תיאטרון מבתי ספר
תיכוניים מגיעים להצגות שלנו ,נהנים מהסדנאות שלנו,
נפגשים ומשוחחים עם יוצרים ועם שחקנים .אחת
היזמות המרגשות ביותר היא שיתוף הפעולה שלנו עם
חיילים במסגרת 'קרן ליאור' על שם ליאור וישינסקי
ז"ל .הקרן משקיעה עשרות אלפי שקלים בשנה בקידום
התרבות והאמנות בקרב חיילי צה"ל .אנחנו עורכים
ערבי יחידה עם השחקנים ועם האמנים שלנו ,וערבי
ספרות עם סופרים הקשורים לקאמרי .הקמנו כבר
עשרים ספריות ביחידות קרביות והשקנו קונספט הנקרא
'תרבות יום א' .במסגרתו ,במקום לחזור ביום ראשון
לבסיס ,החיילים מגיעים אלינו ,לקאמרי ,לראות הצגה
ולשוחח עם היוצרים ועם השחקנים .בערב יום השואה
הקרוב יהיו כאן קרוב לאלף ושש מאות חיילים בהצגות:
'הכיתה שלנו'' ,יומנה של אנה פרנק' ו'-רישיון לחיים'.
זה שיתוף פעולה ייחודי מסוגו עם מפקדת קצין חינוך
ראשי בצה"ל".
איזה חותם אתה משאיר?
"את זה ההיסטוריה תגיד .חשוב לי לציין שאני לא לבד.

החצי השני והלא פחות חשוב שלי הוא עמרי ניצן ,מנהלו
האמנותי של התיאטרון .ויש כאן צוות נפלא שעובד
ִאתנו .תיאטרון הוא קולקטיב ,וסטארים יש רק על הבמה.
אני אולי ראשון ,אבל ראשון בין שווים".
אתה מסיים את תפקידך כמנכ"ל התיאטרון ,אבל יש לי
הרגשה שנעם סמל עוד לא אמר את המילה האחרונה.
האם אני צודקת?
"אמשיך להיות מעורב בעשייה תרבותית ככל שאוכל.
ואחרי כן אמשיך ,כמו כל שוחר תיאטרון טוב ,לשבת
באולמות התיאטרון ולצפות בהצגות ובמופעים .כל עוד
אני חי ,התיאטרון יהיה תמיד חלק ממני".
אז יש חיים אחרי הקאמרי? יש תכניות?
"בהחלט .קודם כול ,אני ממלא בהתנדבות את תפקיד
יו"ר אגף האירועים והטקסים של המכביה ,וכידוע בחודש
יולי הקרוב צפויה להיערך המכביה העשרים .באפריל
ייפתח התאגיד הציבורי החדש ולפי התכנון אגיש עם
לוסי איוב ,אמנית ושחקנית ,רצועה העוסקת בתרבות
ובאמנות .אני אהיה יועץ עצמאי למוסדות תרבות
ואומנות ,ואני חושב אולי ללמד ניהול מוסדות תרבות
באחת האוניברסיטאות .הייתי שמח להכשיר את הדור
הבא של מנהלי התרבות של ישראל ,בדגש בפריפריה".
ומי שמכיר את נעם סמל יודע שזוהי רק ההתחלה.
בשבילו ,שבעים הוא החמישים החדש.

אור לנו
היא עצה מוועדה לישיבה ,מפזישה לפזישה ,מהצבעה להצבעה .נוסעת מבית
שאן ליעושלים ובחזעה .היא פעילה ,משפיעה ,משנה ומטביעה חותם חבעתי.
תוך כדי ,היא מזדלת אעבעה ילדים ומשתדלת להקדיש תשומת לב זם לבעל
ולמשפחה המועחבת .אועלי לוי־אבקסיס – האישה ,האם והח"כית
איך נראה יום בחייך?
"עמוס ...בתחילת כל יום אני משתדלת מאוד לקחת חלק
בארגון ובהכנת הילדים למוסדות החינוך ,ובסופו להגיע
הביתה ,גם אם בשעת לילה מאוחרת .יש שלושה ימים
בשבוע שהם ימי הכנסת שלי ,ובהם אני על המסלול
ירושלים–בית שאן .ביומיים הנותרים אני מנסה לדחוס
את כל הפגישות הנחוצות לקידום הנושאים שאני עוסקת
בהם .אפשר לומר שהיומן שלי צפוף מאוד־מאוד".
ומתי זמן משפחה?
"יש לנו את סופי השבוע .לעובדה שאנחנו שומרים שבת יש
יתרונות רבים ,והחשוב שבהם הוא זמן האיכות המשפחתי.
אני נטו עם המשפחה .קשה להאמין עד כמה הוא חשוב ועד
כמה הוא מפצה על הימים שאני פחות נוכחת בהם .מלבד
סופי השבוע ,אני משתדלת להקדיש זמן לכל אחד מהילדים,
ובכל מקרה אני מעורבת לגמרי במה שקורה אתם במסגרות
החינוך ומחוצה להן".

תמונות באדיבות דוברות הכנסת

איך מצליחים לשלב עשייה כל כך תובענית עם גידול
ילדים ,בית וחיים?
״כמו כולן גם אני מג'גלגת .אבל האמת היא שאם לא
הייתה לי את רשת הביטחון שבעלי ושהמשפחה הגרה
בסמוך מספקים לי ,אני לא חושבת שהייתי יכולה לעשות
את זה .רשת הביטחון מאפשרת לי להיות פנויה ,כי אני
יודעת שהילדים מטופלים .יש מסגרת ,יש כתובת ,ויש
הורה נוכח .לא אומר שאין לזה מחיר ,כשאני הולכת עם
בתי בת השש־עשרה וניגשים אליי אנשים ו'גוזלים' ממנה

את תשומת הלב שלי ,היא כועסת מאוד .קשה מאוד
לעשות את ההפרדה ,אבל אני משתדלת מאוד .בבית,
בשכונה ,בבתי הספר אני אימא של ...לא חברת כנסת ולא
שליחת ציבור".
יש נקיפות מצפון?
"תמיד .כל הזמן .אני חושבת שזה אינהרנטי לכל אישה
שמנהלת קריירה לצד משפחה .אבל בסופו של דבר ,אני
יודעת שהעשייה שלי היא מקור גאווה לילדיי ושאני
משמשת להם מודל חינוכי ראוי ,וזה חשוב לא פחות
מאימא שמבשלת ומסיעה לחוגים".
איך בעצם הכול התחיל? למה פוליטיקה?
"האמת שפוליטיקה הייתה במשך שנים סדין אדום.
אבל כשאתה גדל בבית כל כך פעיל ומעורב חברתית,
הדברים מחלחלים .תחילת דרכי הייתה בתקשורת .גם
שם יכולתי לעורר סוגיות להפוך אותם ל'אישו' ,ולקוות
שנבחרי הציבור ימשיכו לעשות את העבודה ,אבל מהר
מאוד הבנתי שאם אני רוצה שהעבודה תיעשה ,אני צריכה
לעשות אותה ולא להעביר את האחריות הלאה .פעמים
מספר סירבתי להצעות ,עד שקיבלתי הצעה שלא יכולתי
לסרב לה".
'ישראל ביתנו'?
"פעמיים סירבתי גם לישראל ביתנו ,אבל כשהבטיחו לי
שאקבל יד חופשית לפעול ולעשות שינוי בנושאי רווחה
וילדים בסיכון – הבנתי שזה הסימן שלי לעשות את הצעד.
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נכנסתי לזירה שלא ממש רציתי להיכנס אליה ,מתוך אמונה
שיהיה לי מנדט לפעול ולקדם נושאים החשובים בעיניי".
מה הכי הפחיד אותך בפוליטיקה?
"הפוליטיקה יכולה להיות אכזרית .כילדה אני זוכרת את
אבא שלי שבא מתוך כוונה לעשות עבודה טובה ,ואת
המאבקים שעשה למען העשייה שלו שהביאו עליו לא מעט
רשעות וגזענות .גדלתי על הבדיחות שרצו על אבא שלי ,הן
אפילו נכנסו למערכת החינוך .לי כילדה זה היה טראומטי.
אולי החלטתי שרק אם אפעל בזירה הזאת ממקום אחר
שהוא חזק ובטוח ,יתבצע תיקון".
ומה גילית? הכצעקתה?
"בואי נאמר שאני ממש מקווה שתהיה לנו כאן פוליטיקה
אחרת .פוליטיקה של קידום אג'נדות ולא של קידום אינטרסים".
מה הכי קשה לך בעבודתך הציבורית?
"אטימות .אני לא טובה בלדבר לקירות".

מהם תחומי הפעילות המרכזיים שאת מקדמת בעשייה
הציבורית?
"גיל הזהב הוא אחד התחומים הקרובים ללבי .גדלתי
וחונכתי על ברכי הפסוקים' :והדרת פני זקן' ,ו'-אל
תשליכיני לעת זקנה' .אני מאמינה בזה בכל לבי ואין לי
כוונה להרפות מהטיפול בסוגיות הקשורות לאוכלוסייה
המבוגרת במדינה".
ומה את עושה בתחום גיל הזהב?
"עם הח"כיות שלי יחימוביץ' וזהבה גלאון ניהלתי מאבק
נגד העלאת גיל הפרישה .הצלחנו להשיג החלטה לדחיית
הדיונים בנושא גיל הפרישה ,למען גיבוש סעדים נוספים
עבור נשים מוחלשות הנפגעות מדחיית גיל הפרישה .עוד
בתחום זה ,זיהיתי ששינויי חקיקה שנועדו להיטיב עם
הגמלאים ולהגדיל את קצבתם ,דווקא שוללים ,בטעות,
מהמוחלשים שבהם הטבות בארנונה ,בחשמל ובשירותים
נוספים .השנה ,בטרם ייכנסו השינויים לתוקף יתקיים דיון
נוסף בוועדת העבודה והרווחה במטרה לתקן זאת .הבאתי
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את פעילה מאוד גם בענייני הדיור הציבורי .מהם עיקרי
הפעילות שלך בתחום זה?
"יזמתי את חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי ,המעגן
לראשונה את החובות של החברות המשכנות כלפי הדיירים.
בסוף  2015עצרתי מהלך של מכירה במחירי רצפה של
מאות דירות של הדיור הציבורי לעמותות ומוסדות ,בחסות
שר השיכון דאז ,אורי אריאל .הובלתי מאבק חשוב מאוד
בעיניי בנושא התחדשות עירונית .בזכותו ,דיירי הדיור
הציבורי הגרים בבניינים העוברים התחדשות עירונית יזכו
להישאר בדירות בלי שתושת עליהם עלות נוספת בשל
החידוש .ויש עוד ,תודה לאל ,לא חסר".
טיפול בילדים בסיכון הוא בליבת העשייה שלך .מה
הצלחת לעשות בנושא זה?
"עוד מהכנסת הראשונה שלי אני עובדת על הצעת חוק
בנושא שיתוף מידע בין רשויות לשם איתור ילדים בסיכון".
מה זה אומר?
"אחרי הרצח של רוז פיזם ז"ל הוקמה ועדה בין־משרדית
שהגישה את דו"ח וינטר שהמליץ על מדיניות שתמנע
הישנות של מקרים כאלה .שיתוף מידע בין גורמים שונים:
אנשי חינוך ,עובדים סוציאליים ,משטרה ,בתי חולים
ומטפלים מסוגים שונים – יכול לסייע לאיתור ילדים
הסובלים מהתעללות ,מהזנחה ומסכנת נפשות .לו החוק
הזה היה נחקק כבר בעבר ,ילדיה של לילך שם טוב אולי
היו היום בחיים .נושא 'חם' נוסף על סדר היום שלי עוסק
בהשלכות הנובעות מהיעדר תיאום בין משרד הרווחה
למשרד השיכון .תמונת המצב מזעזעת :משרד השיכון
מפנה 'פולשים' ובעלי חוב מדירותיהם ,ובכך מקשה עוד
יותר על משרד הרווחה לטפל בהם .משרד השיכון לא
מספק קורת גג לכל הנזקקים ,ואז משרד הרווחה מוציא
את הילדים מחזקת הוריהם ומעביר אותם למוסדות .מלבד
הנזק הנפשי שזה גורם לילדים ולהורים ,יש כאן גם בזבוז
כספי ציבור :מתן דיור ציבורי למשפחה עולה למדינה כמה
מאות שקלים ,אולי אלפים בודדים בחודש .לעומת זאת,
החזקת ילד אחד בפנימייה בחסות המדינה עולה למדינה
כעשרת אלפים שקלים בחודש".
בואי נדבר על פעילותך בכל הקשור לנפגעי ולנפגעות
תקיפה מינית.
"זה נושא כל כך חשוב .נתחיל מכך שהצלחתי לחוקק חוק
שקבע שקווי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית יהיו
חינמיים וחסויים .הגשתי הצעת חוק לביטול האיסור על
נפגעות תקיפה מינית להיחשף .כיום נפגעת תקיפה מינית
הרוצה להיחשף בכל במה שהיא ,צריכה לקבל את אישורו

תמונות באדיבות דוברות הכנסת

עשייתה הציבורית נוגעת בתחומים רבים .היא מקבלת
פניות מאזרחים לטפל בעוולות למיניהן ,בנושאים פרטיים,
בבעיות ובבקשות ,וכשהיא רואה שהבעיה הפרטית
משקפת נושא רחב יותר ושיש בו עניין לקבוצת אוכלוסייה
גדולה יותר ,היא משתדלת להיכנס לעובי הקורה ,ללמוד את
הדברים ,לבחון ולקדם לקראת פתרון .יש נושאים שאינם
'תחומי הליבה' של עשייתה ,אבל היא מתעקשת לא להיות
מקובעת ,אלא פתוחה וקשובה" .כל נושא שיש בו תרומה
לחברה ראוי בעיניי ",היא אומרת ומוסיפה" :יש נושאים
שאפשר לקדם ולהביא לתוצאות בטווח הקצר ,יש עניינים
הכרוכים בחקיקה ובאישורי תקציב שהם יותר ארוכי טווח,
ויש נושאים שמה שחשוב הוא להתחיל לשנות את השיח
החברתי לגביהם ,וגם זה הישג מבחינתי".

לסדר היום דיון בנושא השלכות המעבר לפנסיה צוברת על
הפורשים בעשורים הקרובים ,ואני עוסקת רבות בצמצום
הפערים בשירותי הבריאות בין המרכז לפריפריה ובין
עניים לעשירים ,כפי שנחשף בתחקיר השערורייתי על בתי
האבות הסיעודיים".

של בית המשפט – אפילו אם לא הגישה תלונה ,ואפילו
אם היא לא מציינת את המקום שהיא הותקפה בו ואת
שם או פרטי הזיהוי של התוקף או התוקפים .היא חשופה
לסכנה של שנת מאסר .כך גם גופי התקשורת המפרסמים
את הסיפור ללא צו .בהצעת החוק שלי ,ההחלטה נתונה
בידי הנפגע או הנפגעת ,וגופי התקשורת חשופים לענישה
במקרה שהשיגו את הפרסום תוך הטרדות בפניות חוזרות
ונשנות .הצעת החוק הוגשה למזכירות הכנסת".
מה לגבי נושאי הבריאות בפריפריה שאת מקדמת?
"כפי שאת רואה הפערים בין הפריפריה למרכז מעסיקים
אותי בכמה תחומים ,ובריאות היא בהחלט אחד מהם.
הובלתי מאבק על תקציבים למען בתי החולים בפריפריה,
לקראת ההצבעה על התקציב .אני מקדמת בחקיקה את
שינוי שיטת תקצוב בתי החולים בארץ לאופן תקצוב

שוויוני יותר ,מנסה לטפל בסוגיות כמו אורך התורים
בפריפריה בהשוואה למרכז ,היעדר שירותי שיקום ושירותי
רפואה לילדים בפריפריה וכן הלאה".
יש בחיים שלך גם 'זמן אורלי'?
"נראה לך? אני רוצה מאוד למשל ללמוד לתואר שני ולא
מצליחה בשום אופן לפנות את הזמן .היה שלב שנלחמתי
בזה ,אבל ויתרתי והנחתי בצד .חייבים לעשות איזונים
וסדרי עדיפות .את מכירה את המשפט 'כשהילדים יגדלו'?
אז כשהם יגדלו"...
בואי ניקח לרגע 'זום אאוט' ונסתכל בחייך .את מרוצה?
"כן ,מאוד .יש לי בעל מדהים .ארבעה ילדים נפלאים,
מוצלחים ובריאים .תודה לאל .יש לי קריירה מרתקת של
עשייה ושל תרומה לחברה ולמדינה .מה עוד אפשר לבקש?"

לתת כדרך חיים

למילים יש כוח מעפא
עדינה אופק ,דייעת הבית בתל אביב זה שנתיים ,חזעה לאעץ אחעי שהות
של שלושים ושבע שנים באעה"ב .בכל תחנה מתחנות חייה המקצועיות
עבעו כחוט השני שני תחומים מעכזיים :ספעות עבעית וחינוך מיוחד .זם
עתה ,לאחע שפעשה לזמלאות היא ממשיכה במעץ לעסוק בהם בהתנדבות
עדינה ילידת צ'כיה ,עלתה לישראל כשהייתה כבת שלוש.
עם הפלישה של גרמניה לצ'כיה הצליחה משפחתה במזל
רב לברוח לאיטליה ובהמשך לעלות לארץ .את רוב ילדותה
עשתה בקריית ביאליק .את 'חיים שלה' ,כפי שהיא מגדירה
את בעלה ,הכירה בתנועת 'מחנות העולים' .הם נישאו
ועברו לירושלים .עדינה וחיים הם הורים לבת ולבן ,וסבים
לשלושה נכדים .חיים ,פרופסור לכלכלה ,נמצא עדיין
בארה"ב מתוקף תפקידו ,ובקרוב היא מקווה ,יצטרף אליה.
איך התפתחה השהות הארוכה בארה"ב?
"לאחר מלחמת ששת הימים קיבל חיים מלגה ללימודי
דוקטורט באוניברסיטת קולומביה ,ואני כמובן הצטרפתי
אליו .במקור חשבנו שהשהות תהיה קצרה ,אך לחיים יש
דינמיקה משלהם והשהות הקצרה התארכה לשלושים
ושבע שנים".
במהלך השנים המשיכה עדינה את לימודיה וסיימה תואר
שני ושלישי .היא עסקה בהוראת עברית ,ספרות וחינוך.
לימדה סטודנטים לתארים גבוהים ,רבנים ורבות לעתיד,
ומנהלי בתי ספר יהודיים מכל רחבי ארצות הברית.
זה בטח לא קל לעזוב הכול ולחזור אחרי כל כך הרבה
שנים של היעדרות מהארץ.
"כן זה נכון .אבל לאחר שנים של פרידה מבתי ומנכדיי
הרגשתי שהם זקוקים לי".
כיצד בא לידי ביטוי תחום החינוך המיוחד בחייך
המקצועיים?
"במהלך הלימודים בארץ לתואר ראשון לימדתי ב'מסילה',
מוסד סגור לעבריינים צעירים .שם הבנתי שהילדים
שהיו שם מעולם לא רכשו מיומנויות בסיסיות כמו שפה,
והתפקיד שלי היה להעניק להם כלים לבטא את עצמם.
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לחלק מהם המילה הכתובה הייתה לעתים מפלט ,כוח
מרפא ממש .לאחר שיצאתי לפנסיה השתלמתי בקורס של
עבודה עם נשים שחוו אלימות פיזית .תפקידי היה להנחות
את הנשים הללו בכתיבת סיפורי חייהן .אלה הם המקומות
שיכולתי לחבר בין ספרות לחינוך מיוחד".
וכיצד את משלבת היום את שני התחומים?
"פה אני מנחה בהתנדבות חוג לספרות עברית ,אך את עיקר
מרצי אני משקיעה בקבוצת הגמלאים במרכז הטיפולי של
עמותת 'צ'יימס'".
איך התפתחו שיעורי הספרות בבית?
"כאן בבית שמעו שלימדתי ספרות ופנו אליי בבקשה
לפתוח מעין חוג לסיפורת עברית ,בעיקר סיפורים קצרים.
אנחנו קוראים ומנתחים יחד טקסטים מכל הזמנים.
לדוגמה ,לרגל ציון חמישים שנה לזכייתו בנובל התעמקנו
בעגנון ,אבל לא רק .אני דואגת לשלב טקסטים של יוצרים
שונים כמו למשל סביון ליברכט או בנימין תמוז ,כדי שיהיה
מעניין ומגוון .במהלך המפגשים הללו אני עוברת בקצרה
על מושגים מתחום הספרות ,וכל אחד מחווה את דעתו,
אבל בעיניי לא מדובר בשיעור ספרות .להפתעתי זיהיתי
צורך נוסף שלא קיבל מענה עד כה ,והוא הצורך להתבטא
ולקרוא לפני הקבוצה".
איך התפתח הרעיון של התנדבות בקהילה?
"שנה שעברה ישבתי בדירתי והקשבתי לטקס הענקת פרסי
ישראל ששודר ברדיו .שמעתי את נאומו המרגש של דורון
אלמוג ,את סיפורו האישי והנוגע ללב על בנו ,והרגשתי
שזה הזמן לחזור ולתרום לקהילה .כעבור זמן מה שאלתי
את בתי אם היא חושבת שאני גם יכולה לעשות משהו,
והיא אמרה' :אימא ,לכי על זה' .אז הלכתי על זה ,ממש
הלכתי ,אני מתכוונת .הגעתי פיזית למרכז צ'יימס הנמצא
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'את לא יודעת כמה
זה חשוב לי'' ,פתאום
שומעים אותנו,
עואים אותנו ,אנחנו
כבע לא שקופים'

במהלך הזמן כתוצאה מזקנה או מהיעדר גירויים סביבתיים
הנגרם עקב הפסקת עבודה .אני מקריאה להם סיפורים,
טקסטים של אתגר קרת למשל ,מעובדים לרמתם ובעברית
קלה .לימדתי אותם על ציפורי הבר בחצר הבית וצפינו
בציפורים שונות באמצעות משקפות .אנחנו גם משוחחים
על פרשת השבוע או על ענייני אקטואליה .לעתים אני
מזמינה דיירים מהבית לבוא ולדבר לפני החניכים על
תחום עיסוקם בעבר .אבל הדבר המרגש ביותר בעיניי
בעבודה ִאתם הוא לשבת ולהקשיב להם .לשמוע את
סיפור חייהם .זה מרגש .מישהו מקשיב להם ,מישהו שומע
את קולם ,את הסיפור האישי שלהם .אני נפגשת אתם
באופן אישי וכל אחד מהם מספר לי את סיפור חייו .אנחנו
מעלים את הכול על הכתב ואחר כך קוראים את הסיפור
בפני הקבוצה .ההתרגשות רבה כי הסיפורים האלה לרוב
נוגעים בעצבים חשופים ,מעלים שאלות של יחסי אנוש
ושל קרבה ,שאלות בענייני משפחה וזוגיות".

ממש סמוך אלינו ברמת החייל ,פניתי אל השומר ,אמרתי
לו שבאתי להתנדב ושאלתי איך עושים את זה .הוא שלח
אותי למזכירה ומכאן זה התגלגל הלאה".

והתגובות?
"מרגשות ביותר .הם אומרים לי משפטים כמו' :את לא
יודעת כמה זה חשוב לי'' ,פתאום שומעים אותנו ,רואים
אותנו ,אנחנו כבר לא שקופים'".

ומה את עושה בעמותת צ'יימס?
"עמותת צ'יימס מספקת מערך שירותים לקידום ולשילוב
אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה .אני מתנדבת
במרכז הטיפולי־סיעודי ועובדת עם גמלאים בעלי צרכים
מיוחדים .מדובר באנשים מבוגרים שנוסף על מוגבלותם
גם פרשו ממקום תעסוקתם .גיל הפרישה עבור אוכלוסייה
זו הוא צעיר יותר ,חמישים וחמש .חשבי על כך ,לעתים
קרובות אנשים נורמטיביים דוחים את פרישתם ככל
האפשר כדי לא להיקלע לחיים של בדידות או שעמום,
אז על אחת כמה וכמה כשמדובר בבוגרים בעלי צרכים
מיוחדים .לרוב אין להם ילדים ורק לאחדים מהם יש בן
או בת זוג .הם מגיעים למרכז כדי להפיג את הבדידות,
למצוא חברה ועניין ".במרכז הם מתנסים במגוון תחומים
ופעילויות :צילום ,תיאטרון ,יוגה ,עבודות יד ועוד.

מה מעניקה לך חוויית ההתנדבות?
"סיפוק והתרגשות .הרבה זמן לא עסקתי בזה .הכול חדש
ואני מרגישה שאני נתרמת ולא רק תורמת .זו חוויה
מעשירה מאין כמוה .אני אוהבת אותם מאוד ,את כולם.
חשוב לי שידעו שהאנשים האלה צמאים למגע עם אנשים,
רוצים להכיר ולשמוע כל מי שמוכן לספר להם על דברים
שעשה בחייו או על תחום עיסוקו .היו לנו שני אורחים:
מהנדס מים ושופטת בין־לאומית בתחרויות כלבים ,והם
בלעו בשקיקה את דבריהם .כל הזמן הם שואלים' :מתי
יבואו שוב?' 'מתי יבואו לספר לנו?' .גייסתי שתי חברות
שיבואו לספר להם קצת על לפלנד ועל הספארי באפריקה.
אני אשמח מאוד אם יבואו אנשים נוספים ,כל אחד יתקבל
בברכה ,באהבה ובהתרגשות גדולה .חשוב לי לשתף את זה,
אני רוצה שיבואו עוד".

ומה את עושה אִתם?
"אני עובדת ִאתם על מה שקרוי 'שימור למידה' ,כלומר
לנסות לשמר מיומנויות וידע שנרכשו ,כדי שלא יאבדו

וכשאני שואלת אותה מה היא מאחלת לעצמה היא
משיבה בענווה" :בריאות ,צלילות ,התלהבות וכוח
להמשיך בעשייה .זה הדבר החשוב ביותר".

התזובות מעזשות ביותע.
הם אומעים לי משפטים כמו:
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לתת כדרך חיים

בתיה פולניקוב
יקיעה זם לנו
'על תעומתה לחינוך ולהועאה בעאשון לציון ,על עשייתה ההתנדבותית
בחיי התעבות של העיע ,ועל פעילותה למען אוכלוסיית האוטיסטים
בישעאל' – אלה הן מקצת הסיבות לזכייתה של בתיה פולניקוב באות
'יקיעת העיע עאשון לציון' .במשך שנים הייתה לבתיה הזכות להשתתף
בעעיכת הטקס המעזש ובכתיבת החובעות ליקיעים .אבל בזה לא
מסתכמת עוח ההתנדבות והתעומה שלה לקהילה .תעומתה לבית
בעאשון לציון מועזשת וניכעת כל הזמן ,ועיאיון זה הוא הדעך שלנו
להעניק לה את אות 'יקיעת הבית'
בתיה פולניקוב בת השבעים וחמש היא נצר למשפחה
שהתגוררה בצפת זה שבעה דורות .את שנות ילדותה
המוקדמות עשתה בצפת ,וזיכרונות ילדותה הקסומים
מהעיר שייכים לימים אחרים של חיי שיתוף ואחווה בין
ערבים ליהודים בתקופה שקדמה למלחמת השחרור" :אני
עדיין זוכרת בערגה את הירקות הרעננים שהביאו ערבים
לחצר ביתנו ואת הוריי מדברים בערבית עם שכניהם".
כשהייתה בכיתה א' השתנה המצב .הימים ימי המצור
על צפת .היישוב הקטן היה מוקף ערבים ,האוכל אזל
ומים כמעט אין ,ובקרב המבוגרים שוררת חרדה גדולה
שביטאה פחד קיומי ממשי .היישוב היהודי ניצל בזכות
מחלקת פלמ"ח שהגיעה בקושי רב דרך ההרים ובזכות נס
ה'דוידקה' .כשהייתה בכיתה ח' עברה המשפחה לראשון
לציון" .הקליטה הייתה נהדרת וזכורות לי חוויות נעורים
טובות ,אבל בלב תמיד נשארה תחושה עמומה של 'עולה
חדשה' .עזבנו עיר כל כך ייחודית :הסמטאות ,האמנים,
המסורת המפוארת ואוויר הפסגות – התגעגעתי לכל זה".
את לימודיה עשתה בגימנסיה הריאלית בראשון לציון,
ואליה שבה מאוחר יותר כמורה .לאחר השירות הצבאי
למדה ספרות ,מקרא וחינוך באוניברסיטת תל אביב ,ומאז
ועד היום היא מקפידה להקדיש לפחות יום אחד בשבוע
ללימודים .עם השנים צברה ידע רב בתחומים מגוונים:
קולנוע ,עריכה ,תיאטרון ,ייעוץ חינוכי ועוד .למעלה משנות
דור לימדה בתיה בגימנסיה הריאלית בראשון לציון ,עסקה
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בהדרכת מורים ובהמשך במתן הרצאות בקתדרה העירונית
ובמסגרות רבות נוספות.
האם אהבת את תחום ההוראה?
"אהבתי בעיקר את עבודתי כמורה לספרות .מה נפלא
יותר ממפגש עם יצירות מופת ,כאשר בני הנוער סקרנים
ושותפים לדיאלוג? אני נזכרת בגעגוע איך התרחשו אז
דברים מופלאים .הצעירים קראו רומנים כמו 'החטא
ועונשו'' ,אנה קרנינה' ,אפילו 'מלחמה ושלום' ,ובהמשך
שוחחנו עליהם .הנוער קרא והיה על מה לשוחח .היה
מרתק להיות שותפה לדילמות שעוררו בהם הטקסטים.
בימינו זה נראה פחות ופחות אפשרי ,כשאנו עדים ל'תרבות
האינסטנט' של 'האח הגדול' ודומיו .ובכל זאת אני עדיין
שמחה לפגוש צעירים הקוראים ויוצרים ספרות ,ויש לי
הכבוד והנחת לפגוש ולראיין סופרים צעירים ומבטיחים,
כמו למשל יניב איצקוביץ ,סופר צעיר ומבטיח שהייתה לי
הזכות לקיים עמו לאחרונה סדרת שיחות".
בתיה היא אם לשני ילדים .בתה הבכורה נולדה ביום
שהוכרז בו דבר זכייתו של הסופר ש"י עגנון בפרס נובל,
ובאופן טבעי העניקה לה בתיה את השם תהילה – על שם
אחד מסיפוריו .בנה הנוסף ,אביעד ,לוקה באוטיזם.
האם לפני ארבעים שנה הייתה מודעות לנושא?
"לא הייתה מודעות כלל .הרופאים לא ידעו לאבחן ,וגם
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מעזע פעישתי ידעתי
שאני עוצה לתעום
לקהילה בתחומים שאני
מיומנת בהם .ומאז,
כחמש־עשעה שנה ,אני
פעילה במזוון תחומים
כמו עעיכת חובעת
העובד המצטיין של
העיעייה ,ליווי טקס יקיעי
העיע  ,ייעוץ לזבי תכניות
תעבות ועוד
כשנעשה אבחון נכון ,לא היה טיפול הולם .חוסר האונים
של ההורים היה קשה מנשוא ,עד שהחלטנו לעשות מעשה".
ומה היה המעשה?
"היינו קבוצת הורים קטנה ויחד הקמנו את 'אלו"ט' .כל
אחד תרם בהתאם לתחום מקצועו או עיסוקו .אני ערכתי
חומר מקצועי ,לרבות עריכת כתב עת בנושא ,עסקתי
בהסברה ,בהופעות בכל אמצעי המדיה .בנינו את הכול
מהתחלה :טיפול לגיל הרך ,ייסוד בית ספר ,ובהמשך יזמנו
את הפרויקט 'בית לחיים' – 'כפר עופרים' – מודל למסגרת
שיקומית לאנשים עם אוטיזם .זאת הייתה דרך ארוכה
וקשה ,ובצניעות רבה אפשר לומר שבמובנים רבים הפכנו
להיות 'אור לגויים' .למרות שאין מרפא ללקות ,הרבה
נעשה כדי להעניק חיים של תוכן ושל עשייה לילדינו ,ולאה
רבין ז"ל סייעה לנו מאוד".
ספרי לי על בעלך.
"הוזמנתי להאזין למוזיקה קלסית אצל חברים ושם הכרתי את
אלי ז"ל .התבוננתי בו וחשבתי לעצמי :עם האיש הזה ארצה
לחלוק את חיי .נראה שגם הוא חשב כך ,ולימים נישאנו".

בתיה אינה מעוניינת לפרט לגבי עיסוקו של בעלה" :בואי
נאמר שהוא השקיע את חייו בתחום הביטחון של מדינת
ישראל .היו לנו חיים מאושרים ,מלאי עשייה וסיפוק ואני
מתגעגעת אליו מאוד־מאוד".

אנחנו מאמינים שליצירה
אין גבול ואין גיל.

מתי גמלה ההחלטה לעבור לבית בראשון לציון?
"אני עד היום אסירת תודה לאלי על היזמה שלו להגיע
לכאן .זה נבע מגישתו הפרקטית לחיים .הוא אמר שצריך
לראות את המציאות בעיניים .האחריות שגילה בעניין
הביאו אותי לסביבה התומכת והמוגנת הזאת .הצורך
בדיור מוגן בולט שבעתיים בהיעדרו".
ספרי לי על פועלך מאז פרישתך לפנסיה.
"מרגע פרישתי ידעתי שאני רוצה לתרום לקהילה והגעתי
למסקנה שתרומתי תהיה משמעותית בתחומים שאני
מיומנת בהם .פניתי למחלקת התרבות בעיריית ראשון
לציון ומאז ,כחמש־עשרה שנה ,אני פעילה במגוון תחומים
כמו עריכת חוברת העובד המצטיין של העירייה ,ליווי טקס
יקירי העיר הנחשב ממש ל'מוסד' ,פעילות בשבוע הספר
העברי ,ייעוץ לגבי תכניות תרבות ועוד".
לפני כארבע שנים הוענק לה תואר 'יקירת העיר ראשון
לציון' .כמי שליוותה את הטקס במהלך עשרים שנה עמדה
הפעם נרגשת מהצד השני .ובזה לא מסתיימת פעילותה
ההתנדבותית .עם כניסתה לבית 'עד  '120רצתה להרגיש
כבת משפחה ,ומיד נשאבה לוועדת תרבות" .אני נהנית
מאוד מהטקסטים שכתבתי לתערוכות השונות בבית ,כמו
כן אני מקיימת מפגשים בתחום השירה – 'מפגש עם שיר'.
במהלך המפגש אנחנו מנתחים שיר ,בכל פעם אני בוחרת
משורר אחר ,אסכולה או תקופה אחרת .המפגש מתקיים
מדי פעם בפעם ,בדרך כלל לאחר שדיירים עוצרים אותי
ומבררים מתי מתוכנן המפגש הבא .יותר מכול אני מוצאת
משמעות עמוקה בעריכת הטקס לערב יום הזיכרון לחללי
צה"ל ובסרטון שהפקתי להנצחת הנופלים – הבנים של
הדיירים שלנו".
בין כל עיסוקיה בתיה מוצאת זמן גם לסרוג .היא 'סרגנית'
חרוצה המשתתפת ונותנת את חלקּה ב'מפעל' הסריגה
המדהים של קוקה ,שכל פעילותו מגויסת למען ילדים בעלי
צרכים מיוחדים.
מה את מאחלת לעצמך לעתיד?
"אני עומדת לומר דברים מאוד לא מקוריים .אני מבקשת
עיניים לראות ,אוזניים לשמוע ולב שמבין .מאחלת
בריאות ושמחת לב לילדיי ולנכדיי .מייחלת לימים של
סובלנות בקרבנו ולהסדר בינינו לבין שכנינו .אם אכן אזכה
לכך ,אוכל להרגיש שאפשר לסגור את המעגל".

חביבה נויברגר ,ציירת
דיירת ברשת 'עד '120

חיים מלאים בתוכן .עד .120
זה הזמן להתעורר בכל בוקר בבית מאיר פנים ומשפחתי ,עשיר בתוכן,
להצטרף לקהילה איכותית ,עם אנשים כמוכם .לחיות את החיים במלואם.
רשת עד  120מזמינה אתכם ליהנות מחיי חברה ותרבות עשירים ,מכל מה שעושה את
החיים למלאים ומרגשים :טיולים ,חוגים ,הרצאות וסרטים ,מסעדה ,בריכה וחדר כושר.
נשמח להכיר אתכם ,לספר לכם יותר.

עד  - 120רשת בתי מגורים לגיל השלישי www.ad-120.co.il | * 6120
הבית בראשון לציון • הבית בהוד השרון • הבית בתל אביב • בקרוב  -הבית במודיעין
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לו הייתי דטנע
לא קל להיות נתן דטנע ,אבל נעאה שזה שווה כל עזע .בתוך מעטה של כעיזמה
מעשימה דעים להם בכפיפה אחת :זוף מלא נוכחות ,מבט חודע בעל משמעות,
חיוך כובש ,קול עמוק ונוכח ,ועבליות מענזת ,כישעון משחק יחיד במינו ,ונפש
עדינה ,עזישה ומעזישה .עעב־עעב הוא נותן את הזעסה הכי טובה שלו כדי
למלא את שליחותו בחיים – להעניק לקהל שלו תיאטעון במיטבו

מה אתה עושה בימים אלו?
"עסוק מאוד .ב'הבימה' אני מביים את 'סיפור אהבה
בשלושה פרקים' ,הצגה ששיחקתי בה לפני שלושים שנה.
אני מופיע ב'פליישר' ונוסע עם ההצגה בכל הארץ .בימי
שישי אני מגיש בגלי צה"ל תכנית רדיו עם אודיה קורן,
ומופיע בהצגת היחיד שלי' :דטנר על הגג' בכל רחבי הארץ".

לאחרונה חגגת יום הולדת שישים .איך הרגשת?
"וואו .אני יכול לומר שעברתי תהליך שהתחיל בהכחשה
והסתיים בהכלה .בגדול ,לא נעים להיות בן שישים .אני
גם לא מרגיש בן שישים .אבל אז לאט־לאט ,כשמעבדים
את המשמעות מבינים את הטוב שבכך .אני מודע למשל
לניסיון רב־השנים שצברתי שאני מביא ִאתי לעבודה
שלי .גיליתי שאין לי יותר זמן לשטויות .אני מתחיל
לנפות מחיי את הדברים שאינם חשובים לי ,את האנשים
שאינם נעימים לי ,הופך יותר ויותר נאמן לעצמי .יש סוג
של השלמה וקבלה עצמית .היום אני יודע בדיוק מי אני,
מה אני ,ובעיקר מה אני לא ,ולכן אני פחות מבזבז זמן
ואנרגייה על דברים שאינם מתאימים או מדויקים לי .זו
פריווילגיה לא קטנה".

אז אתה כבר לא בטלן?
הוא צוחק" .ימי הבטלנים היו ימים נפלאים .חוויה ייחודית.
קושניר הוא פרטנר יוצא מן הכלל .מיצינו כל רגע ,נהנינו
בטירוף ,וחזרנו למציאות".
להיות שחקן שמביים קשה יותר מאשר במאי שמביים?
"אני לא בטוח שהמילה 'קשה' היא המילה המתאימה כאן,
אבל לשחקן יש בהחלט נקודת מבט אחרת לגבי בימוי
הנולדת מתוך העבודה שלו עם במאים ,מתוך החוויה שלו
מן הצד השני .זו פרספקטיבה שאין לבמאי שאינו שחקן.
כשחקן קל לי לעבוד עם שחקנים .אני מבין את המצוקות,
ער יותר לקשיים שצריך לפתור להם ,ורגיש יותר לצרכים.
אני יודע ללחוץ במקומות הנכונים ולהרפות היכן שצריך.
אני חושב ששחקנים מרגישים בטוחים ִאתי כבמאי".
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היה חשוב לך שיחגגו לך בגדול?
"לראשונה בחיי כן .אף פעם לא חגגתי ימי הולדת .כבן לניצולי
שואה ,יום ההולדת הראשון שחגגו לי היה בר המצווה שלי,
וגם אז הנאומים היו על השואה ,כך שהרבה שמחה לא הייתה
שם .לקראת יום הולדת שישים הרגשתי שזה הזמן הנכון
לשמוע את מה שיש לומר עליי כשאני עוד בחיים ,הרגשתי
שאני רוצה לקבל את החיבוק הזה מכולם .יום הולדת שישים

צילום :גיל לוין

הוא לא רק אחד השחקנים המבוקשים והמצליחים
בישראל ,אלא גם אדם עמוק ובעל ידע נרחב .הוא ניחן
באינטליגנציה רגשית מפותחת ,ויש בו באהבה כנה
ועמוקה לתיאטרון .לא חשוב באיזו הצגה מדובר ,מה
התפקיד ומי בקאסט  -בכל פעם מחדש ,נראה שהקהל
והבמה מתמסרים לו לחלוטין ,והוא יודע היטב לרקוד ִאתם
את הריקוד ,כל הדרך לקתרזיס.

אתה שחקן ,מנחה ,בדרן ומאלתר ,מדבב ,במאי ,שדרן,
מנהל ...איך זה ?All in one
"שאלה טובה .אני חושב שהכול נולד מהסקרנות שלי שלא
נותנת לי מנוח .אני מאתגר את עצמי בכל תחום אפשרי,
ולשמחתי הרבה אני גם מצליח .אבל המזל הגדול הוא
שמאפשרים לי .רוצים אותי .זה לא מובן מאליו .אני רואה
את עצמי בר־מזל".
הוא מסתבר ,תירוץ טוב כדי להרגיש נאהב".
ואיך הרגשת באירוע הגדול שעשו לכבודך ב'הבימה'?
"נפלא .מרגש .בדיוק כמו שרציתי .ימים מספר אחרי עוד
הרגשתי שאני מתהלך בתוך חלום שאני לא רוצה להתעורר
ממנו .זה לא היה מהמקום של להיות במרכז הבמה בהכרח,
אלא הפוך ,כמו במאי הצופה בהצגה מהאולם .הפתעתי את
עצמי בכך ששחררתי .אפשרתי לעצמי להתרגש .עד חמש
דקות לפני תחילת האירוע עוד הייתי בתסמונת 'הקיץ של
אביה' ,כלומר :אנשים לא יגיעו ...האולם לא יהיה מלא...
ממש התקף חרדה".
אתה? התקף חרדה? מאיפה חוסר הביטחון הזה?
"מאז ומתמיד .חבר קרוב .מסתבר שגם הבשלות והניסיון
לא מפחיתים מחוסר הביטחון האינהרנטי .עד היום ,בכל
הצגה ,אני עולה לבמה בחשש שהפעם זה לא יצליח ,לא
יעבוד".
זה לא מתיש?
"בטח מתיש .אבל מצד שני זה מפעיל .מניע .שומר שלא
אירדם בשמירה".

מה מספר ההצגות הרב ביותר ששיחקת בהן בו־זמנית?
"אני חושב שארבע הצגות .זה היה מטורף באמת".
לא התבלבלת בטקסטים?
"לא .אבל היה מקרה אחד שבהצגה 'גבירתי הנאווה'
דיברתי פתאום אל שני כהן בטון מצווה שהיה שייך להצגה
'גורודיש' ששיחקתי בה במקביל .ואז שני לחשה לי" :אתה
קצת גורודיש עליי היום" .זה הספיק כדי לאפס אותי".
מה לגבי בלקאאוט ,היו מקרים?
"היו גם היו .בדרך כלל מה שמציל אותי זה המאלתר שבי.
אבל אני זוכר מקרה אחד שאפילו זה לא עזר .זה היה בהצגת
בוקר של 'גטו' בתיאטרון 'הקאמרי' .באחת היציאות
מהבמה נתקלתי בכבל מאחורי הקלעים ,עפתי קדימה
ושברתי את המרפק .הבהילו אותי לאיכילוב הסמוך ,עשו לי
קיבוע והשקו אותי במשככי כאבים .מאיכילוב אספה אותי
מונית להצגת 'כולם היו בניי' בזכרון יעקב שהייתה מיועדת
לאותו הערב .כמו שאת יודעת ,ההצגה חייבת להימשך,
ואם אתה לא מת – אתה על הבמה .באמצע ההצגה
החלה כנראה לפוג ההשפעה של משככי הכאבים והתחילו
כאבים נוראיים ,הייתי מטושטש מכל התרופות ופתאום –
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אתה עדיין מושפע מביקורות?
"מאוד .ביקורת טובה מרימה אותי .פחות טובה מעליבה
אותי .הניסיון לא מחשל אותך ולא מייתר את הצורך שלנו,
השחקנים ,בשבחים ובהוקרה .ההבדל היחיד הוא שעם
השנים זמן התגובה מצטמצם .אם פעם לקח לי חודש
להתאושש ,היום אחרי יום־יומיים אני מצליח לחזור
לשגרה".
חשוב לך שכולם יאהבו אותך?
"אני חושב שזו מהותו של שחקן .זה לא רק המקצוע שלנו ,זה
החיים שלנו .אנחנו זקוקים לאהבה .היא ההנעה שלנו .היא
מאפשרת לנו להוציא מעצמנו בכל ערב מחדש את הטוב
ביותר שבנו .לכן כשאני מביים ,אני עוטף את השחקנים
שלי באהבה ,כי זו האווירה הנכונה ליצירה טובה".
קשה להאמין ,אבל נתן דטנר אינו בוגר בית ספר למשחק...
"נכון .לא למדתי משחק .גרי בילו ז"ל היה האיש שאפשר
לי לצלול פנימה .הוא אמר לי" :אתה בטרייה של כישרון
ואין לך מושג בתיאטרון .תעשה מה שאני אומר לך ותהיה
שחקן" .אז עשיתי .עשרים תפקידים בשנתיים .הייתי
תלמיד ושחקן עד שהפכתי יותר שחקן מתלמיד".

צילום :יצחקי

בלקאאוט ,לא זוכר את המשפט הבא .היה שקט על הבמה
והשחקן שעמד מולי הצליח לחלץ אותי .המשכנו הלאה.
לדעתי הקהל אפילו לא הרגיש .שתי רפליקות נוספות וזה
קרה שוב .בלאקאאוט .הבנתי שהפעם אין ניצולים .לקח
לי כמה שניות להחליט .פניתי אל הקהל ואמרתי לו" :קהל
יקר ,אני עם מרפק שבור מהבוקר ,מלא באופטלגין נוזלי,
סובל מכאבים והאמת היא שאני לא זוכר מה שאני צריך
לומר" .ביקשתי כמה דקות .יצאתי אל מאחורי הקלעים,
עשיתי ' 'restartוחזרתי לבמה .מובן שקיבלתי מחיאות
כפיים שאני לא שוכח עד היום .זה היה עד כדי כך מוצלח,
שהקניין של ההצגה ניגש אליי בסיומה וביקש שגם בהצגה
למחרת אחזור על זה".
לא הרבה יודעים ,אבל עד גיל ארבע־עשרה היית ילד דתי.
מה נשאר מזה?
"בעיקר מה שנצרב ב'הארד דיסק' שלי ,וקידוש כל שישי
בערב אצל ההורים של סמדר .זהו .אני לא מאמין בדרך
ביניים בנושא הזה .אדם – או שהוא דתי או שלא .דת היא
מחויבות .היא עול .אתה בפנים או בחוץ .הגישה החדשה
של אנשים לקחת מהדת רק את מה שמתאים להם ,אינה
מדברת אלי".

26

| מגזין “משלנו“

נלחמת מלחמת חָרמה כדי להיות טוביה החולב ב'כנר על
הגג' .למה?
"טוב ,זו פסגת החלומות ,תפקיד של פעם בחיים .הרגשתי
את טוביה בעצמותיי .בכל זאת עד גיל ארבע־עשרה הדת
הייתה ההוויה שלי .הגֶן היהודי שלי זעק ממעמקים כשהחל
הליהוק לתפקיד .לא הייתי צריך שידריכו אותי איך זה
לדבר עם אלוהים .עשיתי את זה בכל יום .לפעמים חשבתי
שכל שנותיי כילד דתי הכינו אותי לתפקיד הענק הזה".
תחושתו של דטנר כי 'נולד לתפקיד' הוכיחה את עצמה
והפקת 'כנר על הגג' בכיכובו הפכה לשלאגר גדול .תמימות
דעים לגבי תפקיד החלבן היהודי שררה גם בקרב הקהל
והוא הגיב בהתלהבות .גם הביקורת עצמה היללה את
המחזה" .בשביל מחזות זמר כמו 'כנר על הגג' יש תיאטרון",
כתבה הביקורת והוסיפה" :ההפקה החדשה של 'הקאמרי'
היא מעשה אמנות צרוף המשאיר את הקהל בסוף ההצגה
חסר נשימה וחנוק מדמעות"" ,דטנר מוכיח על הבמה שיש
בו את החן ,ההומור ,השבירות ,הכאב והיכולות הווקאליות
שדורש התפקיד המורכב הזה ",כתבה מירב יודילוביץ
ב.YNET-

איך חיים עם חוסר הוודאות לגבי התפקיד הבא?
"חוסר ודאות הוא שחקן משנה בחיי כל שחקן .אני כל
הזמן עסוק בדבר הבא כדי להרגיע את עצמי ולדעת שאני
עדיין 'על המפה'".
דטנר של היום מול דטנר של לפני עשרים שנה .יש
תובנות חדשות?
"היום אני יודע לומר שלניסיון יש יתרון משמעותי .בעיקר
בלהרגיע .בעבר הייתי הרבה יותר אגרסיבי וחסר ביטחון.
היום אני יותר קשוב ובוטח בעצמי .זה סוג של הקלה
שבאה עם הגיל".
מופע היחיד שלו' :דטנר על הגג' רץ ברחבי הארץ בהצלחה
רבה .בחירתו המוצלחת של שם המופע מרמזת כמובן
על תפקידו כטוביה החולב ,אך גם על מעמדו בתיאטרון
הישראלי .שעה וחצי של כישרון צרוף .יכולת ההגשה של
דטנר ,בין בטקסטים ובין בשירים ,נעשית ברגישות יוצאת
דופן ובמיומנות .הוא חש את הקהל שלו ומתאים עצמו
אליו .משתף את צופיו באנקדוטות ובסיפורים מרגשים
מחייו האישיים :ילדותו ,הוריו ומשפחתו ,שאיפותיו
וחלומותיו ,ומעניק טעימה בלתי נשכחת מהישגיו
המקצועיים.
עם לו"ז עמוס כמו שלך ,מי צריך גם הצגת יחיד?
"הצגת יחיד היא סוג אחר של מחויבות .בניתי את המופע
כך שהוא מייצר הרבה אינטימיות עם הקהל ,כמעט כאילו
אנחנו יושבים לשיח בבית קפה .זה ריגוש אחר ,זו הגשה

אחרת ,וזה מעניק סיפוק שונה מזה שאני מקבל בתיאטרון
המסחרי .השלם שלי בנוי מסך חלקיו והצגת היחיד היא
חלק משמעותי ממנו".
יש חברי אמת בברנז'ה?
"אפשר למצוא ,אבל בודדים".
אחת מאלו שמצאת עונה לשם אודיה קורן?
"אודיה היא מתנה גדולה בחיי .החברות ִאתה חזקה
ואמתית והזוגיות המקצועית עובדת מצוין .אנחנו יִין
ויאנג .אולי כי אנחנו מאותו בית יוצר ,גם במישור האישי
וגם במישור המקצועי".
תכנית הרדיו שלכם 'בטלים בשישי' ,איך זה עובד?
"כל אחד מאתנו מביא רשימה של נושאים .אין לי מושג
על מה היא הולכת לדבר ולהפך .זה חלק מהמתח הבונה
והחיובי שאנחנו יוצרים בשידור .זה מחייב אותנו להיות
בשיא הפוקוס כל הזמן .אין טקסטים כתובים מראש.
הכול אלתור בשידור חי .דואט חי כזה חייב להיות מבוסס
על התאמה מלאה ,רגישות הדדית ,ראייה קונספטואלית
אחידה וסופר מקצוענות .אין עריכה ,אין שידור חוזר.
אנחנו מחויבים לאפס תקלות בזמן אמת .זה מתיש ,אבל
מהנה ומתגמל".
אתה נשוי לסמדר ואתם מטפחים זוגיות מגיל שש־עשרה.
מה הסוד?
"קודם כול מזל גדול .שנית ,הקריירות שלנו תמכו זו בזו
ואפשרו את הדרך המשותפת הזאת .לחיות עם שחקן מלא
אמביציה כמוני דורש יכולת הכלה עצומה .יש הרבה רגעים
אפורים וקשים בתוך הזוהר הבימתי .סמדר הייתה חכמה
מספיק להתנהל ולנהל אותנו נכון .לתמוך ,לאפשר ,אבל גם
להציב סטנדרטים משפחתיים .לי היה השכל להבין שהיא
צודקת ולשתף פעולה".
חופשה אולטימטיבית?
"לונדון .אוכל ,תיאטרון ,כדורגל – השילוש הקדוש .למרות
שאני חייב לומר שבשנים האחרונות נפתחתי גם לסוג של
חופשות אחרות עם כל המשפחה .היינו בספארי לפלנד,
ספארי אפריקה ,סין .הופתעתי מכך שכל כך נהניתי ,גם בלי
הצגה בכל ערב .זה לא היה עובר לפני עשר שנים ,אבל היום
יש בי משהו משוחרר יותר המאפשר לצאת מהקיבעון".
שני דברים שלא יודעים על דטנר?
"הייתי שחקן טניס מצוין ואני חולה על תירס .בכל הצורות
והמוטציות שלו .כל מאכל שיש בו תירס שובה את לבי".
טיפ לשחקן צעיר בתחילת הדרך?
"במקצוע הזה אין קיצורי דרך .הדרך הארוכה היא הדרך
הנכונה".
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פסקל בעקוביץ
אישה השעאה
ביום אחד מושלז במיוחד ,בתחנת עכבת אחת בפעיז ,נעעה אחת בת שבע־עשעה,
שלא עצתה לאחע לבית הספע ,עצה והחליקה על הפסים .בעזע אחד מצאה עצמה
תחת זלזלי עכבת נוסעת ,ואחד הזלזלים קטע את שתי עזליה במהלך הדהיעה
קדימה .כך 13 ,בדצמבע  ,1984יום שאמוע היה להיות עוד יום שזעתי ,כמעט והיה
יום מותה של פסקל בעקוביץ ,אלא שהיא בחעה בחיים או אולי החיים בחעו בה
ארבעים ושבע דקות שכבה פסקל ברקוביץ מרותקת אל
הפסים ללא יכולת תנועה ,בתוך שלולית דם אחת גדולה.
למזלה הרב ,הפרמדיק שהגיע למקום הציל את חייה
כשהחליט שפינוי באמבולנס לבית החולים הקרוב מסוכן
מדיי ,והזמין מסוק שפינה אותה לבית חולים רחוק יותר,
שם נאבקו הרופאים על חייה במשך שבועיים ,ונאלצו
לקטוע את שתי רגליה .זמן מה אף הייתה במצב של מוות
קליני ,כך הסבירו לה מאוחר יותר.
צילום :אלון ברוקשטיין

מה את זוכרת מאותו רגע נורא?
"אני זוכרת היטב את התחושה שאני עולה למעלה לכיוון
אור גדול ומזמין .זוכרת שקט ,שלווה .מקום נעים ,מחויך,
ללא דאגות ,ללא געגועים .בקלות בלתי נסבלת אפשר
להתמסר לתחושה הטובה הזאת".
אז מה החזיר אותך?
"האמת היא שאין לי מושג .פתאום הרגשתי שאני שוב כאן".
היו מחשבות כלשהן?
"הייתה הארה .זה היה עניין של שניות ,כששכבתי שם
ומעליי שעטו קרון אחר קרון ,באותו רגע הבנתי מה
שאנשים בגיל ארבעים או חמישים מבינים ,שהכול
בידיים שלי .זה סוג של פרדוקס ,כי דווקא במצב שהייתי
בו למעשה ללא שליטה ,הרגשתי המון כוח .הבנתי שיש
מציאות חיצונית ויש מציאות פנימית ,שהיא אפילו חזקה
יותר .הבנתי שהכוחות שבי לא פחות משמעותיים ממה
שהמציאות מכתיבה לי .במקום לפחד מהיקום ,הרגשתי
שהיקום ואני שווים .לצד הכאב שאין לתאר במילים ,לצד
ההלם וחוסר האונים הפיזי ,חשתי שהכול תלוי בי .באותם
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רגעים קיבלתי החלטה שלפיה אני חיה עד היום – אני
מנהלת את מה שקורה לי בחיים ,ולא החיים הם שמנהלים
אותי".
כך ,מתוך מה שהיה הכאוס הנורא של חייה ,החליטה פסקל
ברקוביץ להפוך את הקערה על פיה ,מכוח החלטה בלבד.
לאחר התאונה לא שאלת את עצמך 'למה אני?' ,לא חשת
שאת קרבן?
"אני לא מאמינה בשאלה 'למה' לדברים שהם מעבר
לבינתי .השאלה אינה רלוונטית .את יכולה להסביר לי
למה ילד בן שנתיים חוטף סרטן ומת? מישהו יכול? אני
לא מנסה להבין דברים שאין להם הסבר .ואם הייתי מבינה
למה ,זה היה מחזיר לי את הרגליים? הייתה לי סיבה טובה
לחוש כמו קרבן' ,להתמסכן' ולחיות כך את חיי .אבל
בחרתי אחרת .בחרתי לנצח".No matter what ,
מה זה אומר?
"שתמיד ,בכל מצב אעשה את הכי טוב שאני יכולה
ואוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר .אם לפני
התאונה חשבתי שאולי אהיה רקדנית ,כי במשך שנים
הייתי מתאמנת קרקע ורקדתי בלט באופן מקצועי ,אז
אחריה בחרתי להיות ספורטאית אולימפית .אולי שיניתי
את הייעוד ,אבל לא את התוצאה .בכל סיטואציה ,גם אם
היא קשה ,אני יודעת לא רק לראות את הטוב ,אלא גם
להתחבר אליו ולפעול ממקומות חיוביים .ושלא תחשבי
שוויתרתי לגמרי על הריקוד .כשאני מוצאת זמן אני רוקדת
בלהקת 'ורטיגו' .הלהקה הקימה קבוצת ריקוד לאנשים
בעלי מוגבלויות".
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במה את מאמינה?
"בהרמוניה .במה שטוב לנו
כאן ועכשיו .מאמינה בלחיות
ולמצות את הרגע הזה".
נראה שאת מודעת מאוד
לעצמך.
"זה נכון .השלב העמוק יותר
של מודעות הוא לקבל את
עצמנו .שיפוטיות מסרסת.
הכלה עצמית היא הדרך .כמו
שיש לי עיניים כחולות ושיער
מתולתל ,כך אני גובה מטר ,שוקלת שלושים ותשעה קילו
ויושבת על כיסא גלגלים .אני לא טובה בבישולים ,אני
לא יודעת לצייר ואני זייפנית .אני טובה בספורט ,בשפות
ובעוד מיליון דברים .זו אני ,ועם זה אני מנצחת".
ואם הזכרנו ניצחונות ,זה הזמן לספר שפסקל היא
ספורטאית אולימפית .את הקריירה האולימפית שלה
התחילה לפני עשור בלבד ,בהיותה אם לשתי ילדות צעירות
ובגיל שאחרים כבר פורשים בו מפעילות תחרותית .היא
החליטה על כך יחד עם בן זוגה ,והיא עושה את זה כמו כל
דבר אחר שהיא עושה – הכי טוב שהיא יכולה.
היא ייצגה את ישראל במשחקים הפרלימפיים בבייג׳ינג
בשנת  2008והגיעה למקום השמיני בחתירה .ב,2012-
במשחקים הפרלימפיים של לונדון ייצגה את ישראל בענף
אופני היד והגיעה למקום השישי ,וכן באליפות העולם
בטיפוס ,שם הגיעה למקום הרביעי והמכובד .בריו דה ז'נרו
ב 2016-זכתה במקום השמיני בחתירה בקאנו־קאיק.
מחכה לפודיום?
"ברור .אבל הפודיום הוא לא העניין .כל מה שקורה בדרך
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למה?
"כי זה עושה לי טוב .זו הרגשה מטורפת .זה הסיפוק שלי.
אני מאמינה שזה גם מה שעושה אותי לטובה יותר בכל מה
שאני עושה .אני מאמינה שאם
לא רוצים – לא עושים ,אבל
מה שעושים ,צריך לעשות הכי
טוב .לא מתוך תחרותיות ,אלא
מתוך הצורך למצות כל יום
באופן המקסימלי שאפשר".
פסקל חיה עם בן זוגה ,עוז
סקופ ,מאמן נבחרת ישראל
בטיפוס והבעלים של מועדון
הטיפוס 'ונגה' בתל אביב.
לשניים בת משותפת ,מיקה,
היום בת שבע .לפסקל בת
נוספת מנישואיה הראשונים,
עדן בת החמש־עשרה.
איזו אימא את?
"אימא לביאה .אני קשורה
ומחוברת מאוד לבנות .קיבלתי
לפיקדון שני אוצרות ומדי יום
ביומו אני מברכת על כך שהן
ִאתי .אני אחראית לחינוך שלהן ,לאיכות החיים שלהן.
בכל יום אני מנסה להיות אימא קצת יותר טובה מזו של
אתמול".
מה זה אומר?
"יום אחד ,כשעדן הייתה בת שמונה ,היא באה אליי
בתלונות שאני רואה הכול ורוד ולא מבינה שהחיים שלה
קשים .זה היה אחרי ריב עם חברה שלא רצתה לתת לה
עוגייה .במקום לנפנף אותה או לתת לה נאום חוצב להבות
על מה זה קושי בחיים ,ניסיתי לראות את זה מהעיניים
שלה ,ולמדתי מזה המון .הבנתי שלפעמים לא נכון
להראות לה כמודל את כמה שאני חזקה ומתמודדת ויכולה
לכל קושי ,אלא להזדהות עם הקושי שלה ולספר לה על
החולשות שלי .מתוך זה מגיעה ההעצמה".
היו לבנות קשיים להתמודד עם אימא שונה מאימהות
אחרות?
"במשך תקופה קצרה מיקה התמודדה עם קושי .אמרה לי
שהיא רוצה אימא עם רגליים כמו כל האימהות .עניתי לה
שאני מבינה אותה ,שזה נכון שהיא לא בחרה אימא ללא
רגליים ,אבל זה לא משהו שאפשר לשנות ,כי רגליים לא

צילום :עידו לביא

האם אפשר לומר שלמרות הכול את אישה אופטימית?
"למה למרות הכול? בעיניי זה בזכות הכול ,ותוסיפי גם
חסרת תקנה .אני אופטימית נגד כל הסיכויים .הוכחתי
לעצמי שאפשר .אני חיה מתוך תפישה תודעתית שהעולם
הזה הוא שלי .הוא בשבילי .אני לא מצפה שדברים יגיעו
בקלות ,ולכן אני גם כמעט לא מתאכזבת מכלום .לקח לי
שנים לקבל את הרכב שמגיע לי עקב אחוזי הנכות שיש
לי .יכולתי לכעוס ולהתעצבן
ולהילחם .אני בוחרת לנהל
את זה ממקום אחר .והנה
הרכב הגיע .הזמן שנמשך
עד לקבלתו היה זהה בכל
מקרה ,רק שבגישה שלי ,אני
לא שוחקת את עצמי בדרך
לתוצאה".

לתחרות ,זה מה שחשוב .אני קמה בכל בוקר ומאתגרת את
עצמי להוציא את הכי טוב שאני יכולה באותו היום .להיות
קצת יותר טובה ממה שהייתי".

יצמחו לי .לצד העימות עם העובדות ,ניסיתי להראות לה
את היתרונות שהיא נהנית מהם .כמו למשל שאני מסיעה
אותה על כיסא גלגלים .אמרתי לה שרק לה יש אימא על
גלגלים .הפכתי את החיסרון ליתרון באופן שאפילו חיזק
אותה מול החברים ,וכולם התחילו לבקש סיבוב עם אימא
של מיקה".
זו בעצם תפישת העולם שלך ,נכון?
"בדיוק .אני מאמינה שתמיד אפשר להפוך חיסרון ליתרון
ושחייבים להסתכל על חצי הכוס המלאה כמשהו שנותן
פוקוס בחיים .זה המסר גם בהרצאות שלי ,שלמעלה מחצי
מיליון איש ברחבי העולם כבר שמעו אותן .זו אמנם
הפרנסה שלי ,אבל בעיקר הייעוד שלי בחיים ,לתת לאנשים
כוח".
את בטוחה שעשרים וארבע שעות ביממה מספיקות
לך? אימונים מפרכים ,הרצאות בכל העולם ,את כותבת
ספרים ,עובדת בלמצוא ספונסרים ואימא במשרה מלאה...
איך מתעדפים? מה לפני מה?
"מילת המפתח היא בהחלט תיעדוף ,והבחירות שלי
משתנות לפי הצורך .הבנות תמיד במקום הראשון ,אחר
כך עוז ,ואז מתחילים ל'שחק' .לקראת אולימפיאדה,
האימונים עולים למקום השלישי וההרצאות ,שמהן אני
מתפרנסת ,יבואו אחרי .לאחר שהתחרות מסתיימת אני
שמה פוקוס על הפרנסה ,כדי לאזן את המשוואה לאחר
תקופת האימונים".
הפוליטיקה מחכה מעבר לפינה?
"פנו אליי לא פעם ,ואשקר אם אומר שזה לא מחמיא לי,
אפילו מדגדג לי בקצות האצבעות .אני חושבת שבהיבט
החברתי יש לי הרבה מה לתרום .אני לא שמאלנית ולא
ימנית ,לא דתייה ולא חילונית .אני ישראלית ,ואני פועלת
מתוך המקום הזה .זה חסר בפוליטיקה שלנו .אני אוהבת
את המדינה שלנו ואני מאמינה שיש לי את היכולת להשפיע
לטובה .כרגע המחיר גבוה מדיי עבורי ,אבל אני לא פוסלת

שבהמשך ,כשהבנות תגדלנה ואולי הספורט האולימפי כבר
לא יתפוס בחיי את המקום שהוא תופס היום – בכל זאת
אני נושקת לחמישים ,אולי תיכנס הפוליטיקה .כל דבר
והזמן שלו".
ממה את מפחדת?
"שיקרה משהו לבנות שלי .מלונה פארק ומכבישים".
מהו אושר עבורך?
"רגעים קטנים של שמחה".
ולסיום  -טיפ לקוראים שלנו.
"ליהנות מכל רגע .להיות ברגע הזה .למצות אותו".

ולתפאעת מדינת ישעאל
ב 5-במאי  ,2014יום הולדתה ה 66-של מדינת ישראל,
זכתה פסקל לכבוד שרק מעטים זוכים לו והדליקה משואה
לתפארת מדינת ישראל.
הנערה שבחרה לעלות לבדה לישראל מיד עם שחרורה
מבית החולים ,שהתנדבה לצה"ל ,ושלא מפסיקה לפעול
למען המדינה ולמען אנשיה ,נבחרה על ידי שרת התרבות
והספורט דאז ,לימור לבנת ,להיות אחת מארבע־עשרה
מדליקות המשואה בטקס שעמד בסימן' :זמן נשים –
הישגים ואתגרים' .על בימת הטקס ומול קהל מריע,
בהתרגשות גדולה נשאה את הדברים הבאים..." :לכבוד
עמיתיי הספורטאיות והספורטאים הנכים ,המסמלים
מסע מופלא ומשמשים מורי דרך לרבים .לכבוד הספורט
והתנועה המהווים דרך חיים ומסמלים ניצחון ...לכבוד
כוחו האדיר של האדם ,הגובר על כל מגבלותיו ...לכבוד
החולמים הגדולים החותרים להמשיך את חלומם ,לעתים
מאתנו,
כנגד כל הסיכויים ...לכבוד הנר הבוער בכל אחד ִ
המבקש להאיר בטוב את העולם כולו"...
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סיפורי חיינו

עוקדת את החיים

שני איעועים משבעיים השפיעו יותע מכול על חייה של יעדנה ילון .אחד מהם
הביא אותה אל עולם הבלט והפך אותה עקדנית ,והאחע אילץ אותה להפסיק
את קעייעת העיקוד המקצועית .היום ,בזיל שמונים ואחת ,היא כבע אינה
עוקדת ,אבל הנשמה שלה תעקוד תמיד .היא אימא לשניים ,סבתא לחמישה
נכדים ואוהבת את החיים ב'עד '120
משברים בחיים הם גם הזדמנות.
לפעמים הם ההזדמנות בהא הידיעה.
בגיל חמש שלח האורתופד את ירדנה ללמוד
מחול כטיפול הנועד ליישר את שתי רגליה
העקומות" ,זה יעשה את העבודה ",אמר
הרופא לאמה .וכך בגלל בעיה רפואית,
התוודעה ירדנה למה שהיה בהמשך
אהבת חייה .היא למדה אצל רינה ניקובה,
מי שהייתה אחת המורות הידועות
בירושלים ,והייתה בטוחה שתהפוך את
האהבה לבלט גם לקריירה.
בשנת  1960נסעה מטעם הפדרציה
הציונית לכנס להקות ריקוד בדרום
אפריקה .בתום אחת ההופעות
נפצעה קשה בתאונת דרכים
ונפגעה בראש ובאחת הרגליים,
"הייתי מחוסרת הכרה במשך
שלושה ימים ונאלצתי לעבור ניתוח
בצדו השמאלי של הראש ".בעקבות התאונה
הפסיקה ירדנה לרקוד ורק כעבור שנים חזרה
אל אהבתה ,הפעם כמורה" ,פתחתי סטודיו
למחול לגיל הרך ולילדות עד גיל שתים־עשרה".
למה דווקא לגיל הרך?
"הרגשתי שזה נכון לי .המטרה שלי הייתה
פחות ללמד ריקוד מקצועי ויותר לחזק
באמצעות המחול ,את הביטחון העצמי שלהן.
לטפל ביציבה ,לעבוד על דימוי הגוף ועל
הדימוי העצמי .הריקוד היה כאן יותר אמצעי
ממטרה .אני לא אשכח את היום שבו אחת
האימהות התקשרה אליי ואמרה לי שבזכותי
הבת שלה מצביעה בכיתה .הייתי בעננים .זה
בדיוק מה שכיוונתי אליו והבנתי שאני כנראה
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עושה ִאתן עבודה טובה .הייתה בסטודיו אווירה חמה
מאוד ונעימה ,שמרתי על פתיחות עם הבנות והרגשתי
שהן אוהבות להגיע לשיעורים".
במקביל לסטודיו למחול ,שהיה יותר תחביב ממקצוע,
עבדה ירדנה במהלך השנים ב'בונדס' וניהלה את מחלקת
האורחים" .העבודה הייתה מרתקת .אהבתי אותה מאוד.
תמיד היו כנסים ואורחים וועידות ,והייתי בקשרים
שוטפים עם אנשים רבים .עבדתי קשה אבל נהניתי מאוד".
המעבר מירושלים לדיור מוגן בהוד השרון היה קשה?
"מה שחשוב הוא שאני אוהבת את הבית כאן .יש אווירה
משפחתית ,יש לי כאן חברות חדשות וקבלת הפנים הייתה
חמה ועזרה לי להרגיש מיד שייכת".
מה את אוהבת לעשות מתוך מגוון הפעילויות?
"אוהבת מאוד את ההרצאות .הן מגוונות ומעניינות.
שומרים על רמה .אני עושה כל יום ספורט .בכל בוקר
פותחת את היום בפעילות גופנית באחד החוגים .אוהבת
לשנות ולבחור בכל פעם חוג אחר .הגיוון טוב לגוף.
בשבתות ,כשאין חוגים ,אני צועדת בבקרים .ויש את
החוג לריקודי עם ,שאני לא מפסידה .נוסף לכך ,אני פעילה
בוועדת התרבות של הבית ונהנית לתרום ,להשפיע על
תוכן הפעילויות".
כשהיא לבד היא אוהבת לקרוא ,לצפות בטלוויזיה ,להאזין
לרדיו" ,אבל האמת היא שכמעט שאין לי זמן פנוי ",היא
אומרת" ,דואגים לנו כאן לעיסוקים מסביב לשעון .זה
נהדר".
לאחר שישים שנות נישואים נותרה אלמנה והייתה צריכה
לאסוף את עצמה מחדש" .לא היה קל ",היא מספרת" ,אבל
אני אדם מלא אופטימיות ובחרתי בחיים ".מלבד בריאות
ושהראש יישאר צלול עד לרגע האחרון ,חשובה לה ֶחברה
טובה" ,עם כל היתר נסתדר ",היא מבטיחה.
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בגיל שמונים ואחת החיים נראים יפים בעיניה של מרים.
המעבר לבית בהוד השרון התגלה כאחת ההחלטות הטובות
שקיבלה לאחר פטירתו של בעלה .היא מצאה כאן את
הפינה שלה ומרגישה לגמרי בבית" .הזיכרונות בבית שלנו
בחיפה הרגו אותי .הם היו בכל מקום ,בכל פינה ,והבנתי
שכדי להמשיך הלאה אני חייבת לעזוב את הבית ",היא
מספרת" .החברים עשו לי חיים קשים עם ההחלטה לעזוב,
לא הבינו אותי .היה קשה להסביר להם שאני מחפשת
מקום שיהיה לי נעים להיות בו לבד ,ושאני לא יכולה להיות
לבד במקום שהייתי בו כל כך הרבה שנים ביחד ".מאחר
שילדיה גרים באזור הוד השרון ,חיפשה להקים את ביתה
החדש שם' .עד  '120היה המקום הראשון שבחנה ,ולאחר
סבב בדיקות בחרה בו.
מה את אוהבת כאן?
"בחבר'ה שלנו בחיפה תמיד הייתי זו שמארגנת ומתאמת
ויוזמת .לאחר שבעלי נפטר פחדתי שלא אהיה כבר פעילה
כפי שהייתי ,אבל כאן חזרתי לפרוח בזכות מגוון החוגים
המצוין ובזכות העיסוקים השונים והחברה הנעימה".

צעיעה בת
שמונים ואחת
מרים רביב שייכת לדור הולך ונעלם של אנשים שאנחנו מכנים 'מלח הארץ' .עשרים ושבע
שנים עבדה במערכת החינוך .היא הייתה מורה לתזונה ולהיסטוריה ,מחנכת ומפקחת,
ואז פרשה לגמלאות והתחילה קריירה חדשה בתחום התיירות כמארגנת טיולים .לפני
שמונה שנים ולאחר חמישים ושתיים שנות נישואים התאלמנה ,וכשאני שואלת אותה
על אהבה ,היא עונה' :הייתה אחת ואין בלתה ',אבל למרים יש דברים רבים אחרים בחייה

כשהיא אומרת עיסוקים ,היא מתכוונת לכך שהיא הצלמת
הרשמית של הבית .נוסף לכך היא נבחרה לקדנציה שנייה
כראש ועד הדיירים .תוסיפו לזה את חוגי מלאכת היד שהיא
משתתפת בהם ,את פעילות הספורט ,את השחייה שהיא
מתמידה בה ואת לימוד האנגלית ,ותבינו שכשמרים אומרת
שהיא אוהבת להיות פעילה – היא לגמרי מתכוונת לכך.
קדנציה שנייה כראש ועד הדיירים ,זו מחמאה גדולה ,לא?
"אני מניחה שעשיתי עבודה טובה אם נבחרתי שוב .אבל
חשוב לי לומר שאני לא לבד .אנחנו צוות בוועד .לכל אחד
יש תחומי פעילות ואחריות ,ואנחנו מייצגים את הדיירים
מול ההנהלה ולהפך ,בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים".
את מגייסת לתפקיד את ניסיונך רב השנים כמחנכת?
"גם את זה ",היא מחייכת" .יש נקודות דמיון"...
מהם עיקרי הנושאים שאתם מטפלים בהם בוועד?
"בריאות ,תרבות ,משק ,אחזקה ,ביטחון .לא חסר .לכל נושא
יש מישהו שאחראי לו בוועד .בכל ישיבה אנחנו כותבים
פרוטוקול ומפיצים בין הדיירים .אנחנו מחויבים למעשים,
לא רק לדיבורים .לוודא שההחלטות יוצאות אל הפועל".

יש נושא חדש מיוחד על הפרק לשנת ?2017
"השנה אני רוצה להשיק אמנה חברתית שמחייבת שמירת
כללים חברתיים לטובת הדיירים ,ויש עוד רעיונות ליוזמות".
את נהנית?
"אני נהנית להיות פעילה ויש לי סיפוק מזה שאני תורמת
ועוזרת לאחרים".
איך הגעת להיות צלמת הבית?
"צילום הוא תחביב שלי כבר שנים רבות .בעיקר אוהבת
לצלם טבע .אין לי ציוד מקצועי ,אבל אני מסתדרת לא רע
עם מה שיש .המנכ"ל שאולי ביקר גם אצלי באחד מביקורי
הבית שהוא עורך ,והתפתחה שיחה בנושא צילום .שאולי
שאל אם אהיה מוכנה להיות צלמת הבית ומאחר שאינני
יודעת לומר לא – אמרתי כן".
כך הפכה מרים להיות צלמת הבית .היא מצלמת אירועים,
ימי הולדת ,טיולים ואת שאר פעילויות הבית ,מה שגורם
לה להיות פעילה ומעורבת יותר – בדיוק מה שהיא אוהבת.
היא לא מביטה לאחור ולא מתגעגעת אל מערכת החינוך,
"היום ",היא אומרת" ,הכול לגמרי שונה .פעם הוראה
הייתה ייעוד .היום היא עבודה".
מה לגבי טיולים? עדיין נוסעת הרבה?
"פחות .מאז שאני לבד זו בעיה .אבל נסעתי הרבה בעולם.
אני סקרנית גדולה ואוהבת מאוד להיות בכל פעם במקום
חדש .נהנית להיחשף לתרבויות שונות ,למנהגים חדשים,
לנופים אחרים .רק באוכל אני קצת בררנית".
מה את אוהבת לעשות כשאת לבדך בדירה?
"קוראת הרבה .אוהבת לפתור תשבצים .טלוויזיה .מחשב.
האמת שאף פעם לא משעמם לי".
איך הקשר עם הילדים ועם הנכדים?
"מצוין .אני מדברת עם הילדים בכל יום ,ואין שבוע
שאנחנו לא מתראים .הנכדים באים לבקר ואפילו נשארים
ללון .הם קוראים למקום כאן 'קייטנת סבתא' .לצערי ,ככל
שהם מתבגרים התענוג הזה הולך ופוחת".
לשאלה מה היא מאחלת לעצמה ,עונה מרים" :לראות
רופאים כמה שפחות ,להיות עסוקה וליהנות".
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האהבות החדשות של מתיה
מתיה שובל ,דייעת הבית בתל אביב זה שש שנים ,מצאה בשנים האחעונות
שתי אהבות חדשות :אהבה לציוע ולפיסול ואהבה לבן זוזה – יהושע צוע
מתיה בת השבעים ושבע היא אם לשתי בנות ,סבתא
לחמישה נכדים ,וסבתא רבתא לשני נינים – והיא תמיד
מחייכת .אבל מאחורי העיניים הבורקות ,החיוך וההומור
מסתתר סיפור חיים רצוף בקשיים.
מתיה ,צברית ילידת חיפה ,חוותה לא מעט קשיים
בילדותה .כשהייתה בת שש התגרשו הוריה .אביה עזב את
הבית והמצב הכלכלי אילץ את אמה לעבוד מסביב השעון,
אבל הקושי העיקרי באותה תקופה היה התדמית של
הילדים להורים גרושים" :צריך להבין שלפני שבעים שנה
לא היה מקובל להתגרש וילדים להורים גרושים נחשבו
למוקצים".
תקופה קצרה לאחר הגירושים נישאה אמה לגבר ניצול
שואה שמצבו הנפשי היה מעורער" ,החיים בבית הפכו
לבלתי נסבלים ,ממש גיהינום .ולגיהינום הזה נולדה
אחותי הצעירה .עד גיל ארבע־עשרה הייתי בבית ולמעשה
גידלתי את אחותי ,אבל ככל שנקפו השנים המצב החמיר
ונאלצו לשלוח אותי לחיות כילדת חוץ בקיבוץ מזרע.
לצערי גם חיי הקיבוץ היו קשים .אתה חי בקרב קבוצת
ילדים המורכבת מילדים שחוו קשיים עצומים ומצבם היה
בעייתי מלכתחילה ,ולזה התווספו ילדי הקיבוץ שהתייחסו
אלינו בהתנשאות ובזלזול .בהחלט לא פשוט".
לאחר שסיימה את שירותה הצבאי עברה לירושלים
בעקבות אחיה שלמד באוניברסיטה .ימים מועטים לאחר
הגעתה לירושלים פגשה במיכה ,מי שלימים יהיה בעלה:
"כבר במפגש הראשון בינינו הוא אמר לי' :אל תסתכלי על
אחרים ,חבל לבזבז אנרגייה ,הרי בסוף תהיי שלי' .אמר וכך
היה .נישאנו זמן קצר לאחר המפגש".
שמחה וטובת לב הייתה בטוחה שעכשיו הגיע הפרק הטוב
של חייה ,אבל שנה לאחר החתונה חלה מיכה ובמהלך
שתים־עשרה שנות נישואים טיפלה בו מתיה במסירות
בתקופות הקשות של המחלה" .עם זאת הצלחנו להביא
לעולם שתי בנות שהן האושר ,הכוח וההישג הכי גדול שלי
בחיים ",היא אומרת.
בגיל שלושים ושלוש התאלמנה מתיה ושוב נאלצה לגייס
את כוחותיה ולשרוד ,בעיקר לשרוד כלכלית" .העתקתי
את מקום מגוריי לתל אביב ,למדתי הנהלת חשבונות,
התקבלתי לבנק מסד ,ועבדתי קשה מאוד כדי להעניק
למשפחה שלי את התנאים הנאותים לגדול ולצמוח". .
מתי הגיע פרק האמנות בחייך?
"מעט כישרון כנראה היה ,אבל נסיבות החיים לא

אפשרו לי לפתח או לעשות שום דבר הנחשב כתחביב.
זה היה בבחינת מותרות .אהבתי לשרבט אבל מעולם לא
התמסרתי לתחום".
אז איך זה התחיל?
"בסביבות גיל שבעים ,שנים רבות לאחר שהבנות שלי
כבר הסתדרו ,החלטתי שהגיע 'זמן מתיה' וזה אומר לדאוג
לעצמי לעת זקנה .הצעד הראשון היה לעבור לדיור מוגן.
לאחר שהגעתי לבית ונחשפתי למגוון החוגים ,מה שהיה
חבוי אי שם – יצא .החלטתי להתמקד בציור ,ולאט־לאט
גיליתי שיש גם קצת כישרון .בהמשך עברתי גם לפיסול".
מה את אוהבת לצייר?
"בעיקר נוף ,טבע ,זריחה ,אור והרבה צבע .דרך אגב מי
ששם לב ,אני כמעט לא משתמשת בצבע השחור".
למה?
"אסוציאציות לדברים רעים ,קשים ,אפילו בביגוד .רק
לאחרונה התחלתי פה ושם ללבוש שחור ,וגם רק בגלל
שאומרים שהוא מרזה".
בואי נדבר על פרק ב .איך זה שכל כך הרבה שנים נשארת לבד?
"לא הייתי פנויה מבחינה רגשית .הייתי עסוקה בלשרוד.
פה ושם הכרתי ,יצאתי ,אבל אף אחד לא גרם לי לרצות
ולהתמסד שוב".
אז מה קרה כאן?
"לפני חמש שנים יהושע הצטרף לבית .חברה הסבה את
תשומת לבי לעצם נוכחותו וגם לכך שהוא מתעניין בי .זמן
קצר אחר כך מבטינו הצטלבו ,ויהושע ,שאינו אדם ביישן,
פנה אליי ומשם הדברים התפתחו הלאה .גיליתי איש חם,
מצחיק ,בעל ידע רב ומידה נכונה של ציניות ושל הומור".
אהבה?
"אהבה בגיל שלנו היא אהבה שונה .היא מושתתת יותר על
חיבה ועל הערכה הדדית .על נושאי שיחה ועניין משותפים,
ומבחינתי על הומור ,הרבה הומור".
מה את מאחלת לעצמך לעתיד?
"להתמקד בטוב ובמה שעושה לי טוב ,לצייר הרבה וליהנות
עם יהושע .מספיק ,לא?"
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החיים על פי
דורין פרנקפורט
למעות שכבע שנים עבות היא אחת ממעצבות האופנה המובילות בישעאל
ומותז אופנה מצליח ,דועין פענקפועט לא מתבלבלת .היא אישה צנועה,
מחובעת לקעקע ,לא שוכחת מה באמת חשוב בחיים – "הבנות שלי הן היציעה
המוצלחת ביותע שלי" – ולא מאבדת את התשוקה ליציעה .העיאיון אִ תה היה
נעים ,זועם ובעיקע מפתיע .למה? תקעאו
תענוג להיכנס לראש הנון־קונפורמיסטי של דורין
פרנקפורט .אישה מיוחדת ,כובשת ומעצבת מוכשרת.
מאחורי האופנה שלה עומדים סיפורי השראה שאותם היא
מתרגמת לדגמים ,בדים ,צורות וצבעים .היא בת שישים
ושש ועדיין חושבת לפעמים מה תרצה לעשות כשתהיה
גדולה .אצל דורין פרנקפורט מרחב האפשרויות פתוח
והכול אפשרי ,בתנאי שתיהנה מהדרך ומהעשייה ולא
תפסיק ללמוד.
מתי ידעת שאופנה זו את?
"האמת שלגמרי במקרה .הלכתי בכלל ללמוד עיצוב גרפי,
שהיום נקרא תקשורת חזותית ומצאתי את עצמי פוזלת כל
הזמן למחלקת האופנה".
היה לך ניסיון בתפירה? בעבודה עם בדים?
"כבר בתיכון התחלתי לתפור לעצמי את הבגדים שלי .אנחנו
תפרניות בגֶנים .גם סבתי ,גם אמי".

צילום :אריק סולטן

כבר אז הִכתבת אופנה?
"ממש לא .הייתי נערה שונה ולא קונבנציונלית .לעומת
הבנות השזופות והספורטיביות ,הייתי לבנה וחיוורת.
רחוקה מלהיות בקונצנזוס של ה'שאפה' .הייתי לובשת
בגדים של סבתא שלי ,חולצות משי ,חצאיות ארוכות,
חולצות של גברים .בואי נאמר שלא ממש הייתי מודל
לחיקוי ,אבל הייתי מאד נאמנה לעצמי' .להיות שונה' לקח
אותי כבר אז למחוזות אחרים שיותר דיברו אליי .מה שהיה
באמת חשוב לי זה שמשפחתי קיבלה אותי כמו שאני
ואפשרה לי להיות מי שאני רוצה".

לאחר שסיימת את לימודי האופנה בפריז חזרת לארץ .היה
לך קל להשתלב ולעלות על דרך המלך?
דורין צוחקת" .קל? לא מכירה .נדרשו הרבה מאוד שנים עד
שהתחלתי להשפיע כאן .כשחזרתי מפריז חיפשתי עבודה
כאסיסטנטית ולא הצלחתי למצוא .מאחר שהייתי חייבת
להתפרנס ,התחלתי לעבוד עם צלם האופנה בן לם .אפשר
לומר שנכנסתי בדלת האחורית .התחלתי לעצב בגדי
הופעה לאמנים כמו עופרה חזה  -שלה עיצבתי בין היתר
גם את הבגד שלבשה לאירוויזיון ,לירדנה ארזי ,תיסלם,
שלום חנוך ,ואת בגדי ההופעה של יזהר כהן באירוויזיון
שבו ניצח .בהמשך ,עיצבתי תלבושות להצגות תיאטרון
ולסרטי קולנוע".
אבל בכל אלו לא רואה דורין עיצוב אופנה .לא לשם כך
הלכה ללמוד ולא על כך חלמה" .עיצוב אופנה קורה כשאתה
מתחיל לשרת את האג'נדה של עצמך ולא של אחרים .לקח
לי המון זמן להבין ולהתחבר לאג'נדה שלי".
ומה היא?
"אלגנטיות אגבית ים־תיכונית ששואבת את השראתה
מהמקום שאני חיה בו .אני ומרגיט ,שותפתי מאז ,1983
מייצרות בגדים איכותיים בסדרות קטנות שתמיד ,אבל
תמיד ,יהיו מיוצרים כאן בארץ .זה המוטו שלנו".
ייצור מקומי קצת בעייתי היום ,לא?
"למה קצת? הרבה .בתחילת הדרך המדינה עוד תמכה בייצור
מקומי .ראו בכך ערך עליון בפיתוח התעשייה הישראלית.
אבל למרות שהממשלה נטשה כבר מזמן את הספינה

מגזין “משלנו“ | 39

הזאת ,הצלחתי ,ולא בקלות ,להישאר נאמנה להחלטה של
ייצור מקומי .אני חייבת את הקריירה לאנשים שעובדים
ִאתי כבר עשרות שנים .נוסף לכך ,אין תחליף בעיניי לייצור
שהוא מתחת לאף .אני קרובה נגישה ,נוגעת בכל בגד ,רואה
בעין כל שלב .יש לנו תענוג עצום מייצור שכולו כחול־לבן.
כמו ההבדל בין להיות במאפייה ולהריח את המאפים
מהתנור ,להוציא אותם חמים ומעלי אדים ,ובין לקנות
לחם בסופר .אני מוכנה לשלם את המחיר ולהרוויח פחות.
זו לא המלצה כלכלית טובה אבל בהחלט המלצה חברתית
ראויה ואמיצה .לשמחתי מרגיט ואני באותו הראש בעניין
הזה".
איך היית מתארת את עולם האופנה הישראלי בימים אלה?
"רותח".
למה הכוונה?
"הוא מעניין .דינמי .אינו שוקט אל שמריו .יש הרבה עשייה
ותענוג גדול לעבוד עם הכישרונות
הצעירים בתחום".
מה את עושה עם מעצבים צעירים?
"אני עובדת עם מעצבים באופן
פרטני .בדרך כלל זה מתחיל
כסופרוויז'ן לשנה הראשונה אבל
זה לא נגמר שם .אני מרגישה
אחריות ושומרת על קשר עוד
הרבה אחרי".
מה כוללת העבודה אִתם?
"אנחנו מגדירים חזון ,אני מעניקה
להם ארגז כלים כמו :איך עובדים
עם חו"ל ,איך מתנהל השוק
הבין־לאומי ,כל נושא התמחור,
איך מתמודדים עם תחרות,
איך מייצרים קולקציה שתהיה
הומוגנית ולא פריטים בודדים
שאין ביניהם קשר וכן הלאה .חשוב מאוד שבתחילת הדרך
תהיה כתובת ,יהיה את מי לשאול .כל שנה אני לוקחת
תחת חסותי מעצב מתחיל ל'מנטורינג' אישי ,ללא תשלום
כמובן".
קשה להיות מעצב בישראל?
"קשה מאוד .אנחנו מדינה שלא השכילה להבין שתעשייה
קטנה ובינונית היא חוזק כלכלי וחוסן לאומי .המדינה ממש
כורתת את ענף הכישרון המקומי .להיות מעצב כשאין
תמיכה ואין תעשייה מקומית ,זה כמעט בלתי אפשרי.
המעצבים הצעירים חבולים כלכלית .במצב כזה קשה מאוד
להתחיל ליצור .אני עובדת ִאתם גם על זה .מנסה לעזור להם
להשתחרר .אני משתפת פעולה עם מפעל הפיס בתכנית
מקסימה למעצבים צעירים .במסגרת החסות שהם מקבלים
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ממפעל הפיס ,אני מלווה אותם משלב הסקיצות ועד למכירה.
זו השקעה של זמן רב ,אבל זה סיפוק עצום".
מה מיוחד באופנה הישראלית של היום?
"אני חושבת שאחד הדברים היפים באופנה של היום הוא
שאין הגדרות .הכול פתוח .אין תכתיבים מלמעלה .זה
עושה אותו ליותר מעניין ומכניס הרבה יותר אפשרויות.
יש את ה'קז'ואל' ,את ה'אלגנטי' ,יש את מראה ה'שופוני'.
יש הכול .כשאני משווה לתחילת הדרך שלי ,אני מבינה
באיזה עולם מקובע עבדנו אז".
מי היא אישה האופנתית?
"אני חושבת שאישה שבטוחה בעצמה נראית הכי טוב.
אישה שלבושה טוב היא אישה בעלת ביקורת עצמית,
אינטואיציה ,לבושה באופן המחמיא לה ,ללא מאמץ נראה
לעין .ולא פחות חשוב ,אישה היודעת להשתנות עם השנים,
לבחון ולהתאים מה הולם בנקודת הזמן העכשווית".
האם עיצוב אופנה הוא אמנות
בעינייך?
"לצערי לא .בעיצוב אופנה יש
רגעים אמנותיים אך הוא אינו
אמנות .אמנות יש לה תפקיד
בהעברת מסרים ,גם אם אינם
פופולריים ,בעוד שאופנה צריכה
לשמש ,לשרת ולהחמיא .ברגע
שזה הקו המנחה ,זה כבר לא
אמנות".

מהם פרטי הלבוש ההכרחיים בארון?
"אני לא מאמינה בפרטי חובה .באופן אישי ,אני לובשת
תמיד את הבגדים שבקולקציה העכשווית שלי ,ומדי עונה
נפרדת מהקולקציה הקודמת .יש אנשים שעבורם ג'ינס או
טי־שרט לבנה הם פרטי חובה ויש כאלה שעבורם פרטי
החובה הם שמלה שחורה או ז'קט קלסי .זה גמיש מאוד .אין
לדעתי פריט חובה גורף".

איך את מתחילה לעצב קולקציה
חדשה?
"אני עובדת מתוך עולם הפנימי.
כל קולקציה מתחילה אצלי
בסיפור .מקור ההשראה לסיפור
יכול להיות שיר ,טקסט ,אמן,
צלם .הטריגרים שונים ומשתנים,
מרביתם יהיו מקומיים ,מהמקום שאני חיה בו .ברגע
שלכדתי ברשת את הנושא ,אני מתחילה לחקור וללמוד
אותו .אם זה אדם ,אני אלמד על ההיסטוריה שלו ,על פועלו
ומשנתו ,עד שאהיה בטוחה שאני והדמיון שלי מחוברים
נכון .מכאן אני מתחילה לספר את הסיפור שלי ולתרגם
אותו לבדים ,לצבעים ,לצורה".

למי את מעצבת? מיהן הנשים שלך?
"אני חושבת שההצלחה הגדולה ביותר של בית האופנה
שלנו נעוץ במכנה המשותף הרחב כל כך של הלקוחות.
יש אצלי נערות מתבגרות ונשים בנות שמונים .לפעמים
במשפחה אחת קונים שלושה דורות .בעיניי זה הישג גדול".

תני לי שם של מעצב שהיה לך מקור השראה.
"רק אחד? אני אוהבת מאוד מעצבים ובכל תקופה יש
מעצב אחר המשמש לי מקור השראה .לכל עשור יש את
הרשימה שלו .אבל מאחר שאצלי הכול מחובר גם לרגש,
יכול לקרות שאני אפסול מעצב לאחר שקראתי ריאיון ִאתו
ולהפך .דעותיו של האיש משפיעות על מה שאני חושבת
על עבודתו".

אנשי אופנה רבים טוענים שלסטייליסט יש היום יותר כוח
ממעצב אופנה ,האם את מסכימה עם האמירה הזאת?
"סטייליסט ומעצב הם לא במאבקי כוח .הם עובדים
בסינרגיה זה עם זה ,כמו שמעצב פנים עובד עם רהיט.
המעצב מייצר את הבגד והסטייליסט נותן לו את הפרשנות
שלו .ללא המעצב לא היה לסטייליסט עם מה לעבוד ,וטוב
שיש מעצבים וסטייליסטים שעוזרים 'לכפתר' את המראה".

המלצה לנשים בגיל הזהב?
"ללבוש בגדים מרווחים .כאלו שיאפשרו אוויר בין הגוף לבגד.
באופן כללי כל בגד שאישה חשה נינוחה בו הוא בגד נכון".

איך מחזיקים בתחום כל כך הרבה שנים?
"בואי נדייק :ארבעים שנה .ומדובר במקצוע תובעני ביותר.
אני חושבת שכשלא מזייפים ועובדים עם אמת פנימית,
זה מביא תוצאות .כפי שסיפרתי לך ,מגיל צעיר אני צועדת
בגאווה עם המוטו שאני מאמינה בו .הוא יכול להשתנות,
אבל הוא תמיד שלי .כל עוד אני נאמנה לעצמי ,עובדת
מתוך תשוקה ומתוך אהבה למה שאני עושה ,אני מאמינה
שזה ימשיך להצליח".
במה את הכי גאה בעשייה שלך?
"בזה שאנחנו פה .מצליחות ליישם חלום ולעשות אופנה
במפעל מקומי .אבל האמת היא שאני הכי גאה בבנותיי .הן
היצירה הכי מוצלחת שלי".
הן צועדות בעקבות אימא?
"בת אחת שלי סיימה את 'שנקר' והשנייה את 'בצלאל'.
ולא ,הן לא תלכנה בעקבותיי .כל אחת מהן תלך בעקבות
החלום שלה .כך חינכתי אותן".
נסיים בטיפ למעצבים בתחילת הדרך.
"הכי חשוב להיות קשוב .לקחת את הזמן כדי לבסס את
הכיוון שלך .חשוב לתת מקום וזמן לתהליך .להבין שסיום
הלימודים הוא רק ההתחלה .ודבר אחרון ,שיתופי פעולה.
מעצבים אחרים לא חייבים להיות מתחרים .קבוצה תמיד
חזקה יותר מיחידים".
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רונה
רמון
"להעז ,ליזום ,לעודד ,לפעוץ דעך,
להזשים חלומות" – אלה הם מקצת
הציטוטים המופעים באתע 'קען עמון'.
הם משקפים את מועשת משפחת
עמון ,והם אבני היסוד בפועלה של
מייסדת הקען ,עונה עמון ,אישה
המעועעת השעאה בכולנו .בכל יום
היא מוכיחה שצמיחה אפשעית זם
לאחע האובדן הנועא מכול .עונה
אוהבת את החיים ,את הטבע ,אוהבת
לטייל באעץ ובעולם ,אוהבת לאכול,
לעקוד ולאהוב" :יש לי שאיפות ויש לי
חלומות כמו לכל אדם ",היא אומעת.
צילום :תמי בר שי

רונה רמון מסרבת לראות בעצמה סמל ואינה נותנת
לטרגדיות שעברה לנצח .ההפך בדיוק .היא נחושה להסתכל
לחיים בעיניים ולחיות אותם באופן המיטבי והמשמעותי
ביותר שאפשר .העוגן המרכזי עבורה הוא קודם כול
שלושת ילדיה :טל ,יפתח ונועה" ,לפני הכול אני אימא",
היא אומרת ,ולצדם היא שואבת משמעות מפרויקט החיים
שלה' :קרן רמון'.
הקרן נועדה להנציח את שלושת הערכים המרכזיים שאילן
ואסף רמון ז"ל ייצגו יותר מכול :מצוינות אקדמית ,מנהיגות
חברתית ותעוזה פורצת דרך .הערכים הללו מונחלים בקרב
בני נוער באמצעות תכניות חברתיות שונות שהקרן מפעילה.
רונה מאמינה שבאמצעות פעילותה ההולכת ומתרחבת של
הקרן היא מובילה אג'נדה המטביעה את מורשתם של אילן
ואסף ומחוללת שינוי" :אני אמנם מכהנת כנשיאת הקרן,
אבל אני גם מעורבת מאוד בכל הפעילויות ,משקיעה הרבה
בפיתוחה ובטיפוחה ,ואת עיקר הכוח וסיפוק אני שואבת
מהשינוי שאנו מצליחים לעשות בשטח".
תני לי דוגמה.
"במסגרת קרן רמון יש לנו את תכנית' :אות רמון' ,שהיא
תכנית המנהיגות המובילה בישראל לתלמידי כיתות
י״ב ונעשית בשיתוף משרד החינוך ומשרד המדע .בכל
שנה אנו בוחרים בין שנים־עשר לחמישה־עשר מסיימי
כיתות י״ב ,מתוך שלוש מאות מועמדים ,כאלה שהצטיינו
בלימודיהם ,הוכיחו יכולת מנהיגותית ותרמו תרומה
יוצאת דופן לחברה ולקהילה .תלמידים אלה משתתפים
בתכנית מנהיגות שנתית ,מעשירה ומעצימה ,המטפחת
בהם כישורי מנהיגות ומציידת אותם בארגז כלים ניהוליים
המסייעים בידם להוביל בעתיד את החברה הישראלית.
לצדה פועלת תכנית נוספת הנקראת' :מועדון הטייסת' .גם
היא תכנית מנהיגות חברתית־ערכית הפועלת בכעשרים
ושבע מסגרות חינוכיות ברחבי הארץ ,רובן בפריפריה
חברתית וגאוגרפית ומטרתה :פיתוח וטיפוח מנהיגות
חברתית־ערכית בקרב צעירי ישראל ,מתוך שאיפה ליצור
בסיס לאזרחות אחראית ,שהיא עמוד התווך לקיומה ארוך
הטווח של מדינה דמוקרטית .תכנית העצמה זו מיועדת
לתלמידי כיתות ה'–ח' והיא מופעלת בבית התלמיד עם
הוריו ,ובבתי הספר באמצעות עבודה אישית וקבוצתית,
ומלווים אותה מדריכים מוסמכים .אלה הן רק חלק
מהפעילויות שלנו".
ויש את 'שבוע החלל הישראלי' ,מיזם שגם תופס את מקומו
כפותח אופקים ומחולל שינוי.
"שבוע החלל הישראלי ,המתקיים מדי שנה בשנה בתחילת
פברואר ,סמוך ליום השנה של אילן ,הוא הפנינג אחד גדול
הכולל פעילויות לכל המשפחה ,כנסים מקצועיים המלווים
באנשי מקצוע מכל העולם ,ופעילות בבתי הספר .אני גאה
לראות שבכל שנה הולך וגדל העניין סביבו".
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אני שמחה כשאני
זועמת לאנשים לחזוע
הביתה ולהתבונן אחעת
במה שיש להם ולא
לקחת אותו כמובן
מאליו.
נוסף על מעורבותה הרבה בקרן ,מרבה רונה להופיע ולהרצות
ברחבי הארץ ובעולם .סדרת ההרצאות שלה ,רובה ככולה,
עוסקת בתהליכי צמיחה ושינוי לאחר אירועי שכול ואובדן,
ומבוססות על סיפורה האישי לצד מחקר ייחודי שעשתה
במסגרת לימודי תואר שני בתחום הבריאות הוליסטית ,הבודק
את תרומתה של הגישה ההוליסטית לצמיחה מתוך משבר.
את אוהבת לעמוד מול קהל?
"אני אוהבת את המפגש עם האנשים .אני אוהבת את
התחושה שתרמתי להם .שהעשרתי אותם .שיש בי את
היכולת לשנות לאנשים עמדות או תפישות מקבעות .אני
שמחה כשאני גורמת לאנשים לחזור הביתה ולהתבונן
אחרת במה שיש להם ולא לקחת אותו כמובן מאליו.
והיופי הוא שזה עושה את אותה עבודה בכל מקום בעולם.
לשכול ,לאובדן ,למשבר אין שפה ,דת או לאום .במובן
זה ההרצאות שלי חוצות גבולות ,ימים ועמים .זה מעניק
משמעות לעשייה שלי".
מה עושה לך טוב? איפה את הכי מאושרת?
"בטבע .הטבע הוא תרפיה עבורי לגוף ולנפש .בטבע אני
מרגישה חופשייה ומשוחררת .לכן ,אני מקדישה חלק ניכר
מזמני הפנוי לצעידה בשבילי ישראל .גם חופשות בחו"ל
מאפשרות לי פסק זמן חשוב לחידוש אנרגיות .חזרתי
לאחרונה מטיול נפלא באיסלנד .גם שם אני מחפשת
בעיקר את הטבע .אני לא טיפוס אורבני".
מה עוד את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי?
"לצייר .אני מציירת ציור אינטואיטיבי .זורמת עם מה
שיוצא .היופי בזה הוא שאין כללים ואין חוקים .אפשר
בידיים ,במכחול ,על דף או על קנבס .הכול מותר ,אפשרי,
מקובל .אין בקרות ,אין 'בסדר' או 'לא בסדר' ,וזה מוציא
דברים אחרים מעמקי הנשמה".

מתי התחלת לצייר?
"נחשפתי לציור דרך לימודי התואר השני והתאהבתי בזה.
לאחר תקופה שלא ציירתי חזרתי לאחרונה לאהבה הזאת
והתחושה טובה".

את יודעת לבקש עזרה?
"אני לא רק יודעת ,אני מעודדת אנשים לקבל עזרה .זה
משחרר מחוסר האונים ומקל מאוד את ההתמודדות
בימים הקשים".

מה המוטו שלך בחיים?
"להיות אדם טוב .למצות וליהנות מהדרך .עשייה והשפעה.
אלה בהחלט עקרונות שעל פיהם אני משתדלת לחיות".

את חיה בשלום עם העובדה שהפכת לסמל?
"אני לא רואה עצמי ככזאת ולא מרגישה כך .אבל זה לא
תלוי בי .זה בעיני המתבונן .אם זה עוזר למישהו לראות בי
סמל ,אז אני מוכנה להיות סמל".

האם את מרגישה שהפקיעו ממך את השכול הפרטי לטובת
שכול לאומי? שאילן ואסף הם של כולם?
"אני ממש לא רואה זאת כך .יש אצלי הפרדה ברורה בין מה
ששייך רק לנו – למשפחה ובין החלק שהציבור יכול להיות
שותף בו .אני בהחלט מודה לאהדה הציבורית על החיבוק
הגדול ,על התמיכה שאני מקבלת ,ומנסה גם לעשות עם
זה עבודה ,להשפיע ולשנות .להשתמש באהבת הציבור
ובהזדהות שלו גם כמקפצה לעשייה ערכית ברמה הלאומית.
חוץ מזה ,את הכאב האישי והמשפחתי אף אחד לא חולק
ולא יכול לחלוק ִאתנו".
אומרים שבכל רע יש טוב .שכל משבר הוא גם הזדמנות.
את מאמינה במשפט הזה?
"בערבון מוגבל .אני חושבת שהוא אולי נכון למצבים רבים
בחיים ,אבל הוא לא רלוונטי כשמדברים על אובדן .עם
זאת ,אני מאמינה מאוד בצמיחה מתוך משבר .אני מאמינה
ביכולת של אנשים להתרומם מעל לכאב ולכאוס אל תוך
משהוא חיובי".

איך הרגשת כשנבחרת להדליק משואה ביום העצמאות
האחרון?
"קודם כול הופתעתי מאוד מהבחירה בי .זה כבוד עצום
להיות במעמד המרגש הזה .הבחירה בי להיות אחת
ממדליקי המשואה ,הייתה מבחינתי תעודת הכרה במורשת
רמון ותמריץ רציני להמשיך בעשייה ולהעביר הלאה את
ההשראה של אילן ואסף .הבמה הזאת נתנה לי גם באופן
אישי חיבוק גדול ונעים מעם ישראל".
יש עוד חלומות אישיים?
"יש עוד הרבה יעדים שלא כבשנו .אני רוצה להפיץ את
פעילות קרן רמון גם בקרב בני נוער ברחבי העולם .אני
מקבלת השראה מפרויקט הצ'לנג'ר סנטר שפותח יפה
ברמה הבין־לאומית .אני מקווה שאוכל להגיע למקומות
שונים ,לפתח וליישם תכניות .אני עובדת כל הזמן על
ההתפתחות האישית והמקצועית שלי .ובעיקר מחכה כבר
להיות סבתא לכמה שיותר נכדים".
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ברוכים הבאים

"אלוהים נתן
לי אומץ"
לפני כחצי שנה עבעו בני הזוז יצחק ושושנה שילוני לבית בעאשון לציון .שושנה,
נצע למשפחה חסידית ,שמעה על אועח חיים דתי זם בתקופות הקשות ביותע,
וכשמקשיבים לסיפוע הצלתה מבינים עד כמה לאמונה היה תפקיד מכעיע בו
שושנה שילוני נולדה ב 1932-למשפחה חסידית בעיר
בוצ'אץ' שבפולין .ביולי  1941נפלה בוצ'אץ' לידי הוורמאכט
ורדיפת היהודים החלה .המשפחה ניסתה לשרוד את
האקציות האכזריות ,אולם לאחר ארבע אקציות יעץ הסב
לאם להחביא את הילדה אצל נוצרייה מהכפר הסמוך כדי
שלפחות מישהו מהמשפחה יינצל .שושנה ,אז בת עשר
וחצי ,הסתתרה בעליית הגג של הרפת בין חבילות החציר,
ובמשך תקופה ארוכה מזונה היחיד היה שלוש פרוסות
לחם ביום וכוס חלב.
לאחר ששוחררה העיר חזרה שושנה וגילתה את הנורא
מכול :כל בני משפחתה נרצחו .היא מצאה מקלט אצל אחת
המשפחות היהודיות בעיר ,בין הבודדות שניצלו ,אולם
קולות הירי שנמשכו כל הזמן לא נתנו לה מנוח" ,הרגשתי
כאילו אלוהים מדבר אליי ,רומז לי לברוח מהר מהעיר.
פניתי לכפר סמוך והתחלתי לדפוק על דלתות הבתים".
בסופו של דבר נפתחה אחת הדלתות ובפתח עמד קצין
למפקדה של הצבא הרוסי.
רוסי .מבלי דעת ,היא הגיעה ִ
החיילים שראו ילדה כחושה ותשושה ,נתנו לה מעט מזון
ומשקה ,מרחו את ראשה בנפט כדי להיפטר מהכינים
הרבות שדבקו בשערה ,ונתנו לה לישון מעט .אולם המנוחה
לא נמשכה זמן רב .כבר בחצות הלילה נאלצו כולם לברוח
מפני הגרמנים שחזרו לעיר .את שושנה הניחו בעגלה כי
רגליה לא יכלו לשאת אותה – היא סבלה מתת־תזונה,
ובכל אותה עת נמשכו הפצצות ,יריות וקרבות אוויר .כך
עברו מכפר לכפר והקצין ,בעצמו יהודי ,דאג שתקבל מזון
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טוב ותתחזק .בהמשך הדרך עצרה המפקדה בעיירה אחת
והקצין הביא אותה לבית ניצולים .שושנה מיד ביקשה
לדעת אם האוכל בבית כשר .בני המשפחה שהיו המומים
מבקשתה אמרו לה" :ילדה ,פה זה מלחמה ,פה אוכלים כל
מה שמזדמן .אם את רוצה אוכל כשר ,נביא אותך לשומרת
בית הקברות היהודי ,אישה נוצרייה .היא תקבל אותך והיא
תדאג לך לאוכל כשר" .וכך היה .האישה טיפלה בה ,דאגה
למזון כשר ולהכשיר את הכלים" .בערב לפני השינה היא
הייתה מתפללת את התפילות הנוצריות שלה ואני הייתי
אומרת 'שמע ישראל' ".כשהקרבות שככו שבה שושנה
בפעם האחרונה אל בוצ'אץ' כדי להבין שאף אחד מבני
משפחתה כבר לא יחזור .אחד האנשים הציע לה להגיע
לטשרנוביץ' כיוון ששם נשארה קהילה יהודית .היא הייתה
אז בת שתים־עשרה אולם נראתה כבת תשע ,ולבדה
בעולם" .נסעתי בטרמפים עם חיילי הצבא האדום .הגענו
לטשרנוביץ' ושם חיפשתי בית יתומים ".בבית היתומים
שאלה שוב" :האוכל כאן כשר?" .היה זה בית יתומים
כללי בפיקוח ממשלתי ואוכל כשר כלל לא בא בחשבון.
אחת הנשים שהבינה ששושנה באה מבית דתי ,מסרה לה
כתובת של אדם שאצלו תוכל לחיות ולקיים אורח חיים
יהודי .כך הגיעה אל ביתו של הרב אליעזר זוסיא פורטוגל,
לימים האדמו"ר מסוקלן .הרב ואשתו קיבלו אותה אל
ביתם ,חלקו ִאתה את המעט שהיה להם ,ואף רשמו אותה
לבית הספר המקומי .בערב ראש השנה היא חלתה בטיפוס
הבטן .חום גופה עלה במהירות ומצבה הלך והחמיר .היא

הובאה במהירות אל בית החולים במצב אנוש ,אולם
הרופאים סירבו לטפל בה בתואנה שאין סיכוי שתשרוד.
חייה ניצלו הודות לתושייתה של האחות הראשית שהייתה
אף היא יהודייה .לאחר שהתאוששה מעט חזרה לבית
הרב" ,שכבתי במיטה במשך חודשיים והרב התיר לי לאכול
חמאה של גויים ודאג שכל הדיירים בבניין יתרמו ממזונם".
באביב  1945נפתח הגבול הרומני .זאת הייתה ההזדמנות
של שושנה להגיע לבוקרשט ומשם בהמשך לארץ ישראל.
בעצת הרב התלוותה לאלמנה רומנייה ובמסווה של סיפור
פיקטיבי הצליחו השתיים לחצות את הגבול לרומניה
ולהגיע לעיירה דורוהוי ,שם נפרדו דרכיהן .שושנה נשארה
שוב לבדה ,אבל בתושייה רבה הצליחה לאתר בית אבות
יהודי .הטבחית של בית האבות ראתה ילדה ,כולה עור
ועצמות ושכל שערה נשר ,ריחמה עליה וקלטה אותה מיד:
"את תישארי ִאתנו לפחות שבועיים עד שתבריאי ותתחזקי
מעט ,כי כך לא תוכלי להמשיך לבוקרשט".
אחרי תלאות מרובות ,הגיעה שושנה לבית יתומים
בבוקרשט שהיה בפיקוח הג'וינט .המוסד היה שייך לזרם
של 'בני עקיבא' ושמרו בו על כשרות ,אולם גם שם היא
הייתה הילדה החרדית היחידה מקרב היתומים שהתפללה
והקפידה על קיום מצוות .היא שהתה שם קרוב לשנה
ובמאי  ,1946בגיל ארבע־עשרה ,עלתה לארץ במסגרת
עליית הנוער" :הגענו לעתלית ומיד שלחו אותנו למקוה
ישראל ושם התחילו החיים הנורמליים" .ב'מקוה ישראל'
גם הכירה את יצחק ,בעלה לעתיד .השניים נישאו ב1950-
והקימו משפחה לתפארת .שושנה עבדה במשך שנים
רבות כמזכירה במוסדות חינוך שונים ובמקביל פרסמה
שבעה ספרי ילדים ונוער העוסקים בתיעוד ובהנצחת
השואה .סיפוריה התפרסמו גם בעיתוני הילדים' :דבר
לילדים'' ,הארץ שלנו' ו'זרקור' .יצחק ושושנה הם הורים
לשני בנים ,יש להם שישה נכדים וארבעה נינים.
שושנה ,כשמתבוננים בסיפור חייך ,קשה להישאר אדישים
נוכח המרכיב של הדת ,של היהדות ,של האמונה שקיים
בסיפור הצלתך.
"כן ,נכון .אין כמובן הסבר רציונלי לכך .כל מה שאני יכולה
לומר זה שאלוהים נתן לי אומץ וקרו לי הרבה ניסים ,כך
הצלחתי לשרוד".
כתבת ספרים רבים לילדים ולנוער .ספרי על הכתיבה,
איך היא נולדה?
"את 'אחת ממשפחה' כתבתי בגיל שלושים כשהייתי
בשמירת היריון .הספר מבוסס על יומן שכתבתי בזמן
שהייתי בבית היתומים בבוקרשט .ייתכן שבגלל שהוא
ספרי הראשון בחרתי באותה עת להשתמש בגוף שלישי
ולגיבורה נתתי את השם מרי ,לא את שמי ,אבל בספר
'חגים במסתור' סגרתי מעגל – הנצחתי בו את שמותיהם
האמתיים של כל בני משפחתי".
ִ

ומאז הצטרפו ספרים נוספים שלך' :הנסיעה הגורלית',
'גיבורי החדר הלבן'' ,פנימיית הניצולים'' ,סולם במחבואים'
ועוד .האם את חושבת שהאירועים שעברת בשואה עיצבו
את הבחירה שלך בכתיבה?
"לא בהכרח ,כישרון הכתיבה היה טבוע בי כבר מגיל צעיר.
כבר בכיתה א' כתבתי חיבורים וסיפורים קצרים".
חלק מהספרים שלך אינם עוסקים ישירות בשואה,
למשל 'גיבורי החדר הלבן'.
"נכון ,הספר מספר את סיפורם של ארבעה ילדים
המאושפזים יחד באותו חדר בבית חולים ,כל אחד מהם
מרקע שונה .הספר נכתב לפני ארבעים שנה ,בתקופה שעוד
לא הייתה קיימת מודעות פסיכולוגית ורפואית כפי שיש
היום לגבי חווית השהות של ילדים בבית חולים .זיכרונותיי
משמשים כבסיס ,אבל לא יותר מזה ,וכפי שהסופר ש"י
עגנון אמר לי' :תדאגי שבכל סיפור יהיה קמצוץ של אמת'".
ובמעבר חד כמו שאומרים ,איך התבשלה ההחלטה לעבור
לבית 'עד  '120בראשון לציון?
"גרנו בדירה נהדרת במרכז העיר ,עם שמירה ובתנאים
נהדרים ,אבל הבנו ,יצחק ואני ,שאנחנו מזדקנים והמצב
הבריאותי משתנה לרעה ,וזה היה השיקול המכריע .ההחלטה
התקבלה מיד ,ממש בבת אחת .התקשרתי וקבעתי פגישה.
במקרה התפנתה דירה ושבוע לפני ראש השנה עברנו לכאן".
אתם אנשים דתיים ,שומרים על כשרות ,לא נוסעים
בשבת .איך העובדה הזאת השפיעה על ההחלטה לגור כאן?
"הדבר הראשון ששאלתי הוא אם יש בבית בית כנסת .זה
חשוב לנו מאוד ,וזו אחת הסיבות שאנחנו כאן .היה לי כבר
קשה ללכת לבית הכנסת שהתפללתי בו כל השנים ,וכאן
יש בית כנסת וחזן .בחגים אפשר לראות לא רק מתפללים
מדיירי הבית ,אלא גם משפחות הגרות פה בסביבה ,הורים
וילדיהם הבאים להתפלל כאן ִאתנו ,וזה נפלא בעיניי .בערב
שבת ,נוסף על הקידוש שאנו עורכים בדירה ,אני מצטרפת
לכמה מחברותיי הדתיות ואנו יורדות יחד לקידוש הנערך
סמוך לבית הכנסת ,לבושות במיטב מחלצותינו או כמו
שאומרים ביידיש' :שאבעס׳דיק' .תענוג לראות את השולחן
הערוך ,את היין והחלות ולהקשיב לשירי השבת ול'לכה
דודי' הבוקעים מבית הכנסת".
לפני עשרים ושתיים שנים איבדה שושנה את אחת מעיניה.
היא מספרת שגם את המבחן הזה עזרה לה האמונה לצלוח:
"זה עוד ניסיון שאני צריכה להתנסות בו ,ואני מודה
לאלוהים על מה שיש".

אביב חדש .התחלות חדשות.
זה הזמן להתעורר בכל בוקר בבית מאיר פנים ומשפחתי ,עשיר בתוכן,
להצטרף לקהילה איכותית ,עם אנשים כמוכם .לחיות את החיים במלואם.
רשת עד  120מזמינה אתכם ליהנות מחיי חברה ותרבות עשירים ,מכל מה שעושה את
החיים למלאים ומרגשים :טיולים ,חוגים ,הרצאות וסרטים ,מסעדה ,בריכה וחדר כושר.
נשמח להכיר אתכם ,לספר לכם יותר.

ולסיום מה את מאחלת לעצמך?
"בקצרה ,רק בריאות .ליצחק ולי ,וכמובן לבני משפחתי .אני
נהנית לראות את נכדיי וניניי גדלים ומתפתחים .לא דרוש
לי יותר מכך".

עד  - 120רשת בתי מגורים לגיל השלישי www.ad-120.co.il | * 6120
הבית בראשון לציון • הבית בהוד השרון • הבית בתל אביב • בקרוב  -הבית במודיעין
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ברוכים הבאים

יעל בחובע
עושה חיים
השיחה עם יעל נעימה ונינוחה .יש שמחה טבעית בקולה המחויך וקל להאמין לה
כשהיא אומעת שהיא ממש מעוצה מחייה ,ושטוב לה מאוד ב'עד " .'120אני אדם
שמח ומאושע בחלקו ",היא אומעת ,ובואו נודה ,לא קל למצוא אנשים כאלו
יעל בחובר בת השבעים ושמונה היא אימא לשתי בנות,
סבתא לארבעה נכדים ,והיא אף מתגאה בשתי נינות .יעל
צברית בנשמה ,בת לאימא צברית ואם לבנות צבריות.
היא נולדה בצפון תל אביב ,מה שהיום מכונה הצפון הישן,
ומספרת על ילדות מאושרת" :לא היינו עשירים ,אבל
גם לא היה חסר לנו כלום ".בבית ובתנועת הנוער ספגה
הווי וערכים שעיצבו את אישיותה .היא סיימה את תיכון
לוינסקי במגמת גננות ,אך מעולם לא עבדה במקצוע.
לאחר הצבא השלימה יעל תעודת הוראה ,אך גם במקצוע
זה בחרה בסופו של דבר שלא לעבוד .אך משהו במשיכה
למערכת החינוך בכל זאת עשה את שלו ,ובמשך שתים־
עשרה שנה הייתה מזכירה בתיכון אקסטרני בתל אביב
והקיפה עצמה בתלמידים ובמורים" .עבדתי משרה חלקית",
היא מספרת" ,וזה התאים לי מאוד בשנים של גידול הבנות.
הייתי יוצאת ִאתן בבוקר ,חוזרת ִאתן בצהריים ונהנית
מכל העולמות ".כשגדלו הילדות הרשתה לעצמה לעבור
לקריירה משמעותית יותר כיועצת לניירות ערך .היא
התקדמה בתפקיד והייתה ליועצת בכירה בבנק לאומי.
לצורך כך למדה בקורסים שונים ובהשתלמויות רלוונטיות,
סיימה את המבחנים בהצלחה וקיבלה הסמכה .היא החזיקה
בתפקיד ,שאותו היא מגדירה כמרתק ,עד יציאתה לפנסיה
בגיל שישים ושתיים.
הפרישה לגמלאות רק אתגרה את יעל .היא הייתה עבורה
מעין 'סיבה למסיבה'" .מילאתי את זמני בכל כך הרבה
פעילויות ועשייה שלפעמים הייתי מגיעה לערב עייפה הרבה
יותר מאשר בשנים שעבדתי בהן ".הדבר הראשון שעשתה
היה להתנדב ל'אגודה למלחמה בסרטן' .היא הגיעה באופן
קבוע ,פעם בשבוע ,אל מוקד המידע 'טלמידע'" .הייתי
עונה בטלפון לאנשים שביקשו חומרים על מחלות שונות,
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מפנה לאנשי מקצוע ומנסה לסייע ככל יכולתי .אני ממליצה
לכל אדם להקדיש תקופה מחייו להתנדבות ,לעזרה לזולת,
לנתינה .אני מוצאת שזה תרם לי הרבה מאוד ,ויצאתי
נשכרת למרות הקושי הרגעי".
באותה תקופה ולראשונה בחייה עזבה יעל עם בעלה שחלה
את תל אביב ועברה להתגורר בקריית אונו" .בכל מקום
אני נופלת על הרגליים ",היא מעידה על עצמה .כהרף עין
הייתה מוקפת חברות וחברים ויומנה החל להתמלא :שיעור
התעמלות ,חדר כושר ,הרצאות ,טיולים .היא ניגנה בפסנתר,
צפתה בטלוויזיה והייתה חברה טובה של המחשב שלה" .אני
מאמינה שצריך להפוך כל לימון ללימונדה ,למצות ולסחוט
עד הסוף ,וליהנות כל הדרך ",וזה בדיוק מה שעשתה .על אף
מחלתו של בעלה ,החלו השניים לבלות הרבה יחד" ,צירפתי
אותו לכל פעילות שהיה אפשר וצברנו לא מעט זיכרונות
יפים מהשנים הללו".
כשנפטר בעלה לפני כשנתיים ,החלה יעל להרגיש מועקה,
ולמרות פעלתנותה הרבה ,חשה בדידות בבית בערבים .היא
הבינה שזה הזמן לדיור מוגן" :הייתי כל כך בשלה למעבר
הזה ,מגיל חמישים אני כבר מתכננת אותו בראש ".אולי זאת
הסיבה ,ואולי אופייה החברותי ותפישת עולמה המאפשרת
לה להיות שמחה בחלקה ,עשו את המעבר לבית בהוד
השרון חלק ,נעים ומוצלח" .התקבלתי יפה מאוד בבית 'עד
 '120בהוד השרון ,בחרתי בו ללא התלבטות גדולה ,באמת.
זה לא מובן מאליו .לא הכרתי כאן אף אחד ,אבל מהר מאוד
הרגשתי שייכת .התחברתי בקלות והתאקלמתי נהדר .אני
ממש אוהבת את הבית הזה ",היא אומרת בקולה התוסס.
אל תתפלאו אם תפגשו את יעל כמעט בכל חוג אפשרי
בבית :קרמיקה ,רקמה ומלאכת יד ,התעמלות ,תנ"ך ,ברידג',

רמיקוב והרצאה כמעט בכל ערב .לזה תוסיפו מפגשים עם
החברים מקריית אונו שהיא מקפידה לא להזניח ,נסיעות
לטיולים בארץ ובחו"ל ,ונכדים שגם להם היא מפנה לא
מעט זמן .זוגיות שנייה היא פוסלת מכול וכול" ,טוב לי

כך ",היא מצהירה וסוגרת עניין .הגיל אמנם מתחיל לתת
אותותיו ,אבל בסך הכול היא מודה על הבריאות הטובה
המאפשרת לה ליהנות ,למצות ,לשמוח ולשמח.
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בעוכה הבאה
נועה
נועה עינסקי עונה להזדעה של דייעת טעייה – עוד לא חלף חודש מאז שהזיעה
ל'עד  '120בתל אביב .הכול עדיין חדש והיא עדיין לא מעזישה ממש בבית.
"זה ייקח זמן" אומעת נועה בקול דק כשל בחועה צעיעה ובמבטא מתזלזל
כיאה לילידת אעזנטינה .היא בת שמונים ואעבע ויש לה ניסיון חיים מעשים.
עכשיו צעיך להתחיל מחדש
טרם חלפה חצי שנה מאז נפטר חורחה רפאל ,בעלה של
נורה .הם חיו יחד שישים ואחת שנים" .אני לא ממש יודעת
לחיות בלעדיו ",אומרת נורה בשקט ,מסגירה את הכאב
המלווה את הפרידה ממנו .לאחר מותו מצאה את עצמה
לבדה בארץ מולדתה ,ארגנטינה ,אליה חזרו לאחר פרישתו
לגמלאות לפני כעשור .אבל בואו נתחיל מהתחלה .נורה
עלתה לישראל בשנת  1963עם בעלה ושני בניה.

האסון הנורא מכול .בנה הבכור נהרג בתאונת דרכים .השבר
היה כל כך גדול ,שבשלב מסוים החליט בעלה להרחיק אותה
מהמקום שהיה לתזכורת מתמדת של אבדנם .הם עזבו את
מישיגן ועברו לניו יורק .עיר גדולה ,הזדמנויות רבות ,ואולי
גם קצת אמונה במשפט' :משנה מקום – משנה מזל'.
"בניו יורק לא הצלחתי להשיג עבודה במקצוע שלי ובסופו
של דבר החלטתי לעשות הסבה מקצועית ולפתוח קריירה
חדשה בתחום הנדל"ן .התחלתי למכור דירות והלך לי ממש
לא רע .אפשר לומר אפילו טוב .חיינו בניו יורק כמה שנים,
עד לפרישתו של בעלי בגיל שמונים ושתיים .לאחר לבטים
החלטנו לחזור לארץ מולדתנו ועברנו לארגנטינה .היו לנו
עשר שנים יפות שם ,למרות שבמהלכן חלה בעלי בסרטן.
בד בבד עם ההתמודדות עם המחלה ,החלטנו ליהנות ממה
שאפשר ,כל עוד אפשר .קנינו דירה יפה שיהיה לנו נעים
לחיות בה ,היינו הרבה יחד ,בילינו לבד ועם חברים ,יצאנו,
נסענו לטיולים וגם הגענו לישראל לבקר את הבן הצעיר
שבינתיים התחתן והפך אותנו לסבא וסבתא".

עשר שנים אחרי ,בעת שהיא בשיא הצלחתה ,מקבל בעלה,
רופא במקצועו ,הזמנה לנסוע לארה"ב לשנתיים של מחקר
בתחום אלכוהול וסמים .נורה סוגרת את המכון ,אורזת
את עצמה ואת שני הבנים ,והמשפחה עוברת למישיגן.
השנתיים התארכו לשלושים ואחת שנים .במהלך השנים
הללו השלימה נורה תואר שני בתזונה ועמדה בראש
מחלקה בבית החולים במישיגן .נורה אהבה את עבודתה.
היא נהנתה מתרומתה ומהשינוי שהצליחה לחולל בקרב
מטופליה ,ודווקא כשחשה שהיא שוב על המסלול ,התרחש

מותו של בעלה טרף את הקלפים ובנה לא השאיר לה בררה
אחרת מלבד לארוז את עצמה שוב ולבוא ִאתו לישראל,
"היה קשה לחזור לארץ ללא בעלי ",מספרת נורה.

במה עסקת כאן?
"אני קוסמטיקאית ודיאטנית מוסמכת ,והחלטתי לפתוח
במרכז תל אביב מכון ליופי ולהרזיה – 'סילואט' .המכון,
ששכן ברחוב אבן גבירול פינת רחוב ז'בוטינסקי ,נתן מענה
מקצועי ,העניק שירות אישי ומפנק ,והתוצאות נראו לעין.
עבדתי קשה מאוד ,אבל ההשקעה השתלמה .השמועה עליו
עברה מפה לאוזן והתורים החלו להתמלא ,עד שאפילו
נוצרה רשימת המתנה בת שלושה חודשים .על הצלחה
כזאת אפילו לא העזתי לחלום".
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היה קשה לעבור שוב?
"עברתי בחיי עשרים ושמונה פעמים .אני מאד מתורגלת
בלהעתיק את חיי ממקום למקום ,רק שאף פעם לא עשיתי
זאת לבד .כאן הקושי האמתי .נוסף לכך אני מרגישה די זרה
ולא מחוברת .ישראל ארץ נהדרת אבל היא לא הבית שלי,

עברית אינה שפת האם שלי ,אין לי כאן חברים ,ובגילי זו
הסתגלות לא פשוטה".
היא מקבלת תמיכה עצומה ממשפחתה הקטנה :בנה,
הנכדים וכלתה .עם בנה יש לה דייט קבוע .הוא קופץ אליה
בכל יום ,ובימי חמישי בערב הם יוצאים לקולנוע ולארוחת
ערב .נכדּה שגם גר בתל אביב בא לבקר כשהוא יכול
ולפעמים הם אוכלים יחד ארוחת בוקר בבית קפה ,וכלתה
שולחת לה אוכל מבושל לחיזוק תחושת הביתיות" .הם
נהדרים ",היא אומרת" ,כרגע הם כל מה שיש לי".
למה בחרת ב'עד  '120להיות ביתך החדש?
"נתחיל מכך שזה ממש קרוב לבית של בני .היה חשוב
לנו שאהיה בקרבת מקום כדי שיהיה לו קל ונוח לקפוץ
אליי .והאמת היא שכשנכנסתי הנה לסיור היכרות,

הרגשתי שזה המקום הנכון לי".
איך את מעבירה את הזמן?
"מנסה להשתלב לאט־לאט .אוהבת מאוד מוזיקה .למדתי
פסנתר עשר שנים ואתמול הייתה כאן הרצאה יפה על
צ'ייקובסקי .למרות שאני לא מבינה הכול ,אני משתדלת
ללכת ולהקשיב להרצאות .מה שנכנס יותר טוב מכלום .יש
לי גם מינוי לפילהרמונית ואני מניחה שמוזיקה ותרבות יהיו
חלק בלתי נפרד מחיי כאן .אני אוהבת מאוד לקרוא ואני
מתכננת להתחיל התעמלות ושחייה".
מי ייתן ובעוד שנה מהיום נוכל לפגוש את נורה ,דיירת
פעילה ומרוצה ,הרואה ב'-עד  ,'120כמו דיירים רבים
אחרים  -בית.
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עובדים מכל הלב

אופנוענית ושמה שולה
שולה בעי היא מנהלת החשבונות
בבית בהוד השעון ,והיא עושה
זאת כבע שש־עשעה שנה .היא
בת שישים ואעבע ,אם לאעבעה
ילדים ,סבתא לאחד־עשע נכדים,
ובת לניצולי שואה .לפני כעשוע
התאלמנה ,אך לא נתנה לכאב
להזדיע אותה .היום היא חיה עם בן
זוזה ,דועון שפע ,ויחד הם מטפחים
תחביב לא שזעתי
שולה נולדה בחיפה .הוריה ,שניהם ילידי פולין ,היו ניצולי
שואה .הם הכירו זה את זה באוזבקיסטן בזמן המלחמה.
אמה הייתה אחות בצבא הפולני ,ואביה שהיה חייל נשלח
אליה לטיפול עקב מחלת הטיפוס שלקה בה" .שני הוריי היו
נשואים קודם .כשהסתיימה המלחמה ניסה כל אחד מהם
לברר מה עלה בגורל בן או בת הזוג שלו .לצערם לא נותר
איש ,גם לא קרובי משפחה אחרים ".ההורים עלו לארץ
בשנת  .1949שולה שנולדה כבר בארץ ,קרויה על שם סבה
– שולמן .היא גדלה בנשר ולאחר נישואיה עברה לרמת גן.
כיום היא מתגוררת בכפר סבא.
איך נראו החיים עם הורים ניצולי שואה?
"לא פשוטים .בית עם הרבה שקט ,לחישות וסודות ,וצד
פרקטי עד כאב".
תוכלי להסביר למה הכוונה?
"ניצולי שואה רבים למדו שכדי לשרוד חייבים להיות
מעשיים ,לקבל החלטות פרקטיות .אין מקום לרגש ,לחום
ולקרבה .הפרקטיות הזאת באה לידי ביטוי בכל היבטי
החיים .לדוגמה ,כשהייתי תלמידה אהבתי מאוד ביולוגיה.
בחלומות שלי ראיתי את עצמי לבורנטית .אני זוכרת
שכשהייתי מבקרת את אבא במקום העבודה שלו בטכניון,
הייתי מביטה בערגה בחדרי המעבדות .היה לי ברור שזה מה
שאבחר ללמוד בתיכון ,אבל אבא טען שקודם כול לומדים
מקצוע ,וככה מצאתי את עצמי לומדת הנהלת חשבונות".
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אני חושבת שזאת זכות
זדולה .הקשע עם הדייעים,
הסיפועים ,עולמם הפעטי
הנחשף לעתים בפניי ,מלא
תוכן ועניין
את שירותה הצבאי עשתה בפרקליטות הצבאית ונישאה
בגיל צעיר יחסית .בת תשע־עשרה הייתה כשהתחתנה,
"יכול להיות שזה גם מה שמאפיין ילדים להורים ניצולי
שואה :לעזוב ,לבנות את הקן שלך בלי הכאב והשקט
המכביד" .בגיל עשרים ילדה את איל ,בנה הבכור ,ובהמשך
הצטרפו למשפחה עוד שלושה ילדים .עיניה בורקות כשהיא
מדברת על איל ,עינת ,יעל ונועה החיילת .לפני כעשר שנים
התאלמנה" :עם כל הכאב החלטתי שהעצב לא יגדיר אותי.
כבת להורים עצובים בחרתי בשמחה ובחיים .נועה הייתה
אז בת שבע־עשרה ,וילדּות שמחה כמו שהענקנו לשלושת
הילדים הגדולים הייתה מבחינתי כמו צוואה לא כתובה של
בעלי".
מתי החל הפרק של האופנוענות בחייך?
"עם כניסתו של דורון לחיי .זאת הנדוניה שהוא הביא עמו.
שנינו אוהבים לטייל ,ההבדל היה באופן הטיול".
אז איך זה התחיל?
"כפי שאמרתי הבסיס למכנה משותף כבר היה .השאלה
שהתבקשה הייתה באיזו צורה מטיילים .טיול באופנוע
שונה בתכלית מטיול אחר .אני משערת שדורון חשש
שמעתה הטיולים יהיו מפונפנים ,מתוכננים .הצעתי לו
להתחיל בקטן ,התאהבתי בחוויות שטיול באופנוע מזמן,
ועכשיו אני כבר לא בטוחה מי היוזם הראשי".
במה שונה טיול באופנוע?
"קודם כול אתה צריך להיות ספונטני וקליל ,זה בא לידי
ביטוי גם במטען שאתה אורז .פעם ,רק לתכשירי הטיפוח
הייתי צריכה מזוודה .תנאי מזג האוויר מאלצים אותך
לשנות מסלול ,לישון במקום אחר ממה שתכננת ,והיתרון
הוא שאתה רואה מקומות שבאמצעות רכב רגיל ודאי
שלא היית מגיע אליהם .אבל הבונוס העיקרי בעיניי הוא
האנשים ,להתוודע אל אנשים שלא היה שום סיכוי להכיר
אותם בדרך אחרת".
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תני דוגמה.
"יורד גשם זלעפות ,אתה מחפש מקום מסתור ,מוריד את
הקסדה ומכיר אנשים מדהימים .לעתים הם מסייעים לך,
מזמינים אותך אליהם הביתה .אלה חוויות המרחיבות את
הלב ,אתה מגלה שיש כל כך הרבה אנשים יפים בעולם".
לעתים נתקלים בקבוצות גדולות של אופנוענים מקועקעים
המסרבים להתבגר .זה לא קצת פתטי?
"ממש לא .בארץ זה פחות מקובל ,אבל באירופה אפשר
לראות קבוצות כאלה בכל מקום ,וכשהאנשים מסירים
את הקסדות ,אתה מגלה פנים מבוגרות .בעיניי זה אפילו
מעורר השראה".
מסוכן?
"זה היתרון בלהיות מבוגר .אנחנו מקפידים על כל כללי
הזהירות .לבושים בהתאם ,לרבות כל הציוד הדרוש להגנה:
קסדה ,מגני ברכיים וידיים ,כפפות ומעיל .תודה לאל ,עד
היום אפילו לא החלקנו".
מלבד טיולים ואהבת האופנוע ,שולה מעידה על עצמה
שהיא תולעת ספרים .תמיד יהיה ספר פתוח לצד המיטה.
אבל הדבר החשוב לה ביותר הוא האהבה לאנשים ,לכן אין
זה מפתיע שהיא 'מתחזקת' קבוצת חברות העונה לשם
'ברית ורשה' ,כולן ממוצא פולני" .חברות של החיים ",היא
אומרת" ,כאלה שצלחו את כל המבחנים שהחיים זימנו
להן".
ואם אנחנו עוסקות בפולניּוּת ,מה מאפיין אתכן כפולניֹות?
"הדאגה לילדים ,הדרישה בהכרת תודה וכמובן המשפטים
שאי אפשר להתחמק מהם כמו' :עכשיו מגיעים?' ו'אני כבר
אנוח בקבר'".
ספרי לנו משהו על העבודה במחיצת בני הגיל השלישי?
"אני חושבת שזאת זכות גדולה .הקשר עם הדיירים,
הסיפורים ,עולמם הפרטי הנחשף לעתים בפניי ,מלא תוכן
ועניין ,וגם נותן פרספקטיבה אחרת על החיים .בכלל ,יש
בבית תחושה חמה של משפחה ,של עבודת צוות ושל עזרה
הדדית".
מה את מאחלת לעצמך?
"שאמשיך להיות אדם שמח המתמקד במה שטוב ,שאמשיך
לתפקד כסבתא במשרה מלאה ולהיות מוקפת אנשים שאני
אוהבת ,וכמובן – עוד כמה טיולים אקזוטיים לנשמה".
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הלבנון המושלגים .אני זוכרת שבמקומות שהתגוררנו בהם
הקהילה הייתה מעורבת .יהודים ,נוצרים ומוסלמים גרו
יחד והחיים התבססו על אחווה ,שיתוף וערבות הדדית".

כמו ימי הולדת ,לא יכולתי להשתתף ,כי לא היו לי בגדים
מכובדים ללבוש או כאשר נאלצתי לעבוד בניקוי חדרי
מדרגות בימי שישי כדי לסייע בפרנסת המשפחה".

איך זה בא לידי ביטוי?
"כשאימא שלי ילדה אותי ,מי שסייע לה בבישול היו
השכנים המוסלמים או הנוצרים .כל דת כיבדה את החגים
ואת המנהגים של הדת האחרת .חיינו בהתאם לאמרה:
'איש באמונתו יחיה'".

והיו הצלחות?
"אני יכולה לספר שאת התיכון סיימתי בהצטיינות".

אז למה עליתם לארץ?
"בשנת  1970התחילו פרעות בלבנון .היו פלוגות שלימים
כונו בשם 'פלנגות' שהחלו להילחם .אבא שלי היה משווק
אריזות לבתי עסק ,ומתוקף עבודתו הסתובב כל הזמן
בשווקים .השלטון שהחל לעקוב אחר הפלנגות ,חיבר
את אבא שלי איכשהו לפעילות שלהם ,מה שלחלוטין לא
היה נכון .בכל מקרה ביום בהיר אחד הוא נעלם .לאחר
התערבות של אחיו ,שהיה בנקאי מפורסם וגם מקורב
לשלטון ,גילינו שאבא נאסר ועונה קשה במשך שבוע ימים.
הוא הואשם בריגול לטובת ישראל רק משום שהיה יהודי.
כאמור ,בעזרת התערבותו של דודי אבא שוחרר ,אבל
למשפחה היה ברור שהוא נתון במעקב והאפיזודה של
האשמות שווא יכולה לחזור על עצמה".
באין בררה נאלצה המשפחה לעזוב עוד באותו לילה.
מצוידים במזוודה אחת בלבד הגיעו ליוון באמצעות ספינת
דייגים .הם שהו שם כמה ימים עד להוצאת דרכונים וארגון
כרטיסי טיסה לישראל.

אמילי שלנו
אמילי אבנע היא המזכיעה העפואית של המחלקה הסיעודית ודיוע תומך בבית
בעאשון לציון .אישה מטופחת ,בת אעבעים ותשע ,נשואה ,אימא לשלושה
ילדים וסבתא טעייה לנכד
אמילי נולדה בביירות והיא זוכרת היטב את יופייה של
ארץ הולדתה ,זו שנודעה בכינוי 'שוויצריה הקטנה' .חיי
המשפחה היו מלאי שמחה .הם נהנו מרווחה כלכלית
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והיו מוקפים קהילה חמה ותומכת" ,גרנו בביירות ובימי
הקיץ היינו מבלים בבית הקיט בעאליי ,ובימי החורף
ַחלֶה ליהנות מהנוף המושלג וממראה ארזי
היינו עולים לז ְ

איך הייתה הקליטה?
"קשה מאוד .מאחר שהיו לנו קרובי משפחה בחולון שיכנו
אותנו בעיר בדירת עמידר קטנה .ממצב כלכלי איתן עברנו
לחיות על חסדי המשפחה המורחבת ובעוני רב .היינו
ארבע נפשות :אני ,שהייתי אז בת חמש ,אחותי הצעירה
ממני בשנתיים ,אבא ,ואימא שהייתה אז בהיריון מתקדם,
ולמרות זאת נאלצה לעבוד בכל עבודה מזדמנת ,לרבות
עבודה פיזית .וכך גם אבא .היו קשיי שפה והאפשרות ללכת
לאולפן ולרכוש מיומנויות בסיסיות בשפה כלל לא הייתה
קיימת .אולם הוריי היו חדורי מוטיווציה הם רצו להצליח,
להשתלב .בשלב כלשהו הצליחו לרכוש דירה ,אבל איבדו
אותה במפולת הגדולה של הבורסה בשנת  1984ונאלצו
שוב להתחיל את הכול".
וכיצד זה השפיע עלייך?
"כשאתה מתמודד עם קשיים יש לך שתי אפשרויות ,להיות
מסכן וממורמר או לגייס את כל תעצומות הנפש ולהילחם
כדי להשתייך ,כדי להצליח ולהתקדם ,וזה מה שעשיתי .זה
לא אומר שלא היו לי ימים קשים .כשהוזמנתי לאירועים

היו אנשים טובים שסייעו בדרך?
"היה לי כישרון במלאכת יד ובאומנות כלומר בפיסול,
בציור ,ובקרמיקה .למדתי במרכז האומנויות ביפו .בשלב
מסוים לא יכולתי לממן את החוגים האלה ונאלצתי להודיע
בשיברון לב שאני עוזבת .אני זוכרת שהרגשתי שאפילו
מקום המפלט האחרון שלי נלקח ממני .מנהלת המוסד
שהייתה מודעת לכישרון שלי ,סירבה לוותר עליי ודאגה
שאמשיך ללמוד ללא תשלום".
מתי הגיעה התקופה הטובה של אמילי?
"בצבא ,התקבלתי לחיל הים בתור שרטטת מבצעים בסיווג
בטחוני גבוה ,ושם היכולות שלי באו לידי ביטוי".
את דני ,בעלה ,הכירה אמילי בגיל צעיר .הם נישאו ונולדו
להם שלושה ילדים :מור ,שני ואופק ,עליהם היא מדברת
בגאווה עצומה .בחריצות ובעבודה קשה רכשו דירה קטנה
בבת־ים ,משם עברו לראשון לציון והיום הם מתגוררים
בגדרה.
יש לך שני ילדים בוגרים ,מעל גיל עשרים ,ובן זקונים
בן שש .איך זה להיות אימא לילד צעיר לאחר כל כך
הרבה שנים?
"אופק ,בני הצעיר ,הגיע כמו מתנה אחרי הרבה שנים
שרצינו ילד נוסף ולא הצלחנו .יום אחד ,בגיל ארבעים
ושתיים גיליתי שאני בהיריון .ההורות לילד בגיל הזה
משאירה אותנו צעירים .היא מחייבת אותנו להיות עם
אנרגיות רעננות וחיוביות ,וכן ,זה אומר לחזור לגינות,
לפארקי השעשועים ולאספות בגן".
איך הגעת לעבוד ב'עד  '120בראשון לציון.
"באותה תקופה עבדתי בדואר ולינה (ע' מנהלת חשבונות)
הייתה מגיעה כל חודש לסניף שעבדתי בו עם פנקסי
התשלומים .אני משערת שהיא הבחינה בשירות האדיב
שהענקתי ללקוחות ,ובהמשך הציעה לי לעבוד ב'עד ,'120
תחילה כאחראית לחלוקת התרופות לדיירים ,ולאחר
שהוענק לי התואר 'עובדת מצטיינת' נשלחתי על ידי
הרשת ללימודי מזכירות רפואית".
איך את מתארת את העבודה במחיצת בני הגיל השלישי?
"מלאת סיפוק ,אני קשורה מאוד לדיירים ,ואני לא רק חשה
מחויבות לפן הרפואי מתוקף תפקידי ,אני באמת באמת
אוהבת אותם.
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כטוב בעיניו
מה אתה מאחל לעצמך?
"להיות אדם טוב".
אבל אתה כבע אדם טוב.
"לא מספיק ,לא מספיק".
עוני זעינבעז .תשפטו אתם.
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רוני ,מה זה להיות אדם טוב?
"לחיות מתוך כוונה .להיות נקי ,אותנטי .אם מישהו
מכעיס אותי ,לא מספיק שאני מתאפק ולא עונה ,אני
רוצה להגיע למצב שלא ארגיש כעס גם בלב .שחלילה
לא אפגע באף אחד ,אפילו לא בכוונה תחילה .זה סוג של
טוהר .אני עוד לא שם".

האמונה מחזקת אותי ,והדיירים כאן בבית .מהם אני
שואב את תעצומות הנפש הגדולות ביותר".

למה הכוונה?
"הדיירים כאן בבית לימדו אותי את השיעור הטוב ביותר
– איך להיות בן אדם .יש כאן אנשים עתירי ניסיון בשכול,
והשיחות איתם היו מקור לעידוד ולמידה עבורי .תפישת
הריאיון ִאתו היה מרגש במיוחד .לא רק בגלל סיפור חייו,
העולם שלהם ,החכמה שלהם ,ובעיקר הניסיון שמאפשר
אלא בעיקר בגלל מי שהוא .יש בו רגישות נוגעת ללב,
להם להבין אותי ללא מילים רבות .קיבלתי מהם חיבוק
הוא ניחן באינטליגנציה
גדול ,חום ,הבנה ,הכלה .זה
רגשית גבוהה ,וכאב והומור
הדיירים כאן בבית לימדו אותי את נתן לי את ההרגשה שאני
מתערבבים זה בזה בדיבורו .השיעור הטוב ביותר  -איך להיות בן לא לבד בסיפור הזה .יש לי
טובו האמתי בא לידי ביטוי
קשר חזק ומיוחד מאוד עם
החכמה
שלהם,
העולם
תפישת
אדם.
גם בקולו ובאינטונציית
הדיירים כאן בבית".
הדיבור שלו ,וללא כל ספק שלהם ,ובעיקר הניסיון שמאפשר
– רוני גרינברג הוא איש של
יש מחשבות על פרק ב?
להם להבין אותי ללא מילים רבות
אנשים בכל רמ"ח איבריו.
"כרגע לא בא בחשבון .עד
שהילדים לא ימצאו את מקומם בחיים מחוץ לבית אני
שש שנים הוא עובד בבית בתל אביב כמנהל חדר הכושר,
מקדיש את כל כולי להם ,אבל אני לא פוסל קשר נוסף
"הגעתי חצי שנה לאחר הפתיחה ומצאתי כאן בית",
בעתיד .אני צעיר בסך הכול ,בן ארבעים וארבע .כל דבר
הוא אומר .רוני אלמן זה שש שנים ומגדל לבד את שני
מגיע בזמן הנכון".
ילדיו ,בן ובת .הוא מנהל בית מסורתי ורואה באמונה
עוגן בחיים" :במיוחד לאחר מותה של אשתי ,עזרה לי
הוא עובד כל יום מחמש בבוקר עד שבע בערב ,למעט
האמונה מאוד".
ימי שישי ושבת כמובן .בזמנו החופשי המועט הוא כותב
שירים ופרוזה" ,יש לי במגירה שישה ספרי שירה .כתבתי
איך ממשיכים להאמין אחרי אסון כזה?
כבר שני ספרים ,ועכשיו אני כותב את השלישי".
מאתנו מגיע לעולם הזה
"האמונה נותנת כוח .כל אחד ִ
לעשות תיקון כלשהו .התיקון שלה היה כנראה להביא
על מה אתה כותב?
את שני הילדים שלנו לעולם ולהמשיך הלאה .התיקון
"על החיים .מקורות ההשראה שלי הם החיים ,בשירה
שלי הוא כנראה להתמודד עם הגידול שלהם לבד .זו
אני מתמקד בזווית הרגשית והפרוזה שלי מלאה בהומור.
כמובן משימה מאתגרת במיוחד .מבחינתי זו פרידה
אלו שני צדדים דומיננטיים באישיות שלי".
זמנית בלבד ואנחנו עוד ניפגש במקום אחר ,בעולם אחר,
בזמן אחר .אומרים שלוקחים את הטובים ביותר ,לכן אני
למה כתיבה?
מבין מדוע בחרו בה ,היא הייתה מהטובות במיוחד".
"משחר ילדותי אני כותב .כנראה זה הפורקן שלי ,מקום
שאני מבטא בו דברים .כתיבה עבורי היא כמו אוכל ,כמו
רוני מבקש לא להרחיב בנושא זה .ההתמודדות עדיין
שינה .היא סם החיים".
קשה וכואבת" .אני רק מתחיל לדבר עליה והדמעות
מציפות אותי ",הוא אומר.
כבוגר וינגייט בהדרכת כושר גופני ,מדוע בחרת לעבוד
בחברת אנשים בני הגיל השלישי?
מה נותן לך כוח להמשיך?
"נתחיל מזה שאני אוהב מאוד את הגיל הזה .עוד
"בחודשים הראשונים לאחר האסון לא הצלחתי לעמוד
בילדותי אהבתי אנשים מבוגרים .ישבתי הרבה עם סביי
על הרגליים .הייתי משותק .אבל החיים חזקים מהכול.
וסבותיי ותמיד חיכיתי לשמוע את הסיפורים שלהם.
הילדים שלי היו צריכים אותי וזה מקור כוח אדיר.
כנראה בגלל שאני כותב וגם אולי בגלל שזה האופי שלי,
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אני אוהב מאוד לשמוע סיפורי חיים של אנשים ,ללמוד
דרכם פרקים בהיסטוריה של המדינה ,להכיר תחנות
בחייהם .מעבר לכך ,אני קשוב מאוד ורגיש לנפשו של
האדם .חשוב לי לדבר עם אנשים ,להקשיב להם ,לנסות
לעזור ,ללמוד על התנהגויות במצבים שונים .קשה לתאר
במילים את עומקה של הנשמה .המצולות מרתקות אותי.
נוסף לכך ,עבודה עם בני הגיל הזה מאפשרת לי להתחבר
למהות של עשיית מעשים טובים".
מה נדרש ממך בעבודה זאת עם בני הגיל המבוגר?
"לפני הכול להיות קשוב .לרצונות ,לבקשות ,לקשיים.
אני כל הזמן עם היד על הדופק .חשוב מאד גם לעודד
אותם .אם אני רואה שדייר הפסיק להגיע ,אני מתקשר,
לפעמים עולה אליו לדירה ומנסה להחזיר אותו לפעילות.
מתאמנים שקשה להם ,אני מנסה לטעת בהם מוטיווציה,
להראות את האופק ,לגרום להם לרצות להתקדם .נוסף
על כך ,בגילים האלה חשוב ומשמעותי מאוד להכיר היטב
את מצבם הבריאותי ולהתאים את תכנית האימונים.
אין כאן מקום לטעויות .עוד אני יכול לספר שבבית
בתל אביב ,חדר הכושר הוא גם סוג של מועדון חברתי.
כשמגיעים דיירים חדשים אני מכיר להם את המתאמנים.
מספר כמה מילים על כל אחד .זה חשוב מאוד לדעתי .יש
דיירים שההנעה שלהם להגיע היא החברה ,ומבחינתי,
לא משנה מה מביא אותם ,העיקר שיהיו בתנועה".
למה יום העבודה שלך מתחיל בחמש בבוקר?
"אני אוהב להכין הכול לפני שהמתאמן הראשון מגיע.
אנשים מבוגרים קמים מוקדם בדרך כלל ,ולכן המקום
פעיל משעות הבוקר המוקדמות .אני מגיע קודם ,עושה
סיבוב במלתחות לבדוק שהכול נקי ומוכן ,שיש סבון,
נייר טואלט ,שלא שכחו כלום .אני עובד הרבה מאוד
שעות ביום ,אבל נהנה מכל רגע ,כך שיש לי הרבה מאוד
שעות הנאה בכל יום .הכול שאלה של נקודת מבט".
האם אתה רואה שיפור במצב הבריאותי של הדיירים
המקפידים להתאמן?
"בוודאי .דייר שהתחיל עם חמש דקות אופניים והיום
עושה עשרים דקות ,וגם מצליח לשלב אימון משקולות
קל אחרי – זה ניצחון גדול .אבל ההבדל המשמעותי
שאני רואה ,הוא השיפור במצב הרוח שלהם ,וזה בעיניי
ההצלחה הגדולה שלנו ,כי כשהנפש מתוחזקת היטב ,יש
לה את הכוח להרים את הגוף מעלה־מעלה".

החוגים שלנו

"מה ,את הכנת את זה?"
בחוז ליציעת תכשיטים בבית בתל
אביב בהנחייתה של תקוה סנדעוביץ
מתקבצת חבועה מופלאה של נשים
אשע תמיד עסקו במלאכת יד.
התכשיטים המדהימים שהן יוצעות
לא היו מביישים את מיטב הבוטיקים
וסוחטים קעיאות התפעלות בפי כל.
הן עונדות אותם ,מעניקות אותם
מתנה ,ואחת מהן אף הכינה לנכדתה
את השעשעת והצמיד שזו ענדה
ביום חתונתה .נפזשנו לשוחח עם
כמה מהן .היציעה והחבעותא .לעאות
ולהתמוזז.
עולם האמנות והיצירה הוא חלק בלתי נפרד מחייה של
תקוה סנדרוביץ .היא למדה עיצוב גרפי בבצלאל ,עסקה
באומנות שנים רבות ,והיום היא מדריכה בסדנאות
ובחוגים .החוג ליצירת תכשיטים שהיא מלמדת בבית בתל
אביב מתקיים כבר שש שנים.
האם כל אחת יכולה?
"בהחלט .דרך העבודה שלי היא כזאת שמראש אני דואגת
להביא בפניהן אפשרויות המתאימות ליכולות שלהן,
ובשיעור עצמו אני מלווה כל אחת ואחת מהן בהתאם
לקצב התקדמותה .מנחה ומדריכה באופן אישי .אין דבר
כזה שלא יוצאים עם תוצרת ,עם שרשרת או עם תכשיט
חדש .מובן שנדרשים סבלנות ורצון ,אבל זה נכון לגבי כל
תחום חדש שנלמד ,ואני חייבת לציין שהנשים ,כל אחת
מהן ,חשות סיפוק עצום בעשייה הזאת ,ביצירה של משהו
אישי".
באילו חומרים אתן משתמשות?
"החרוזים יכולים להיות חרוזי זכוכית ,מתכת ,או חרוזי
קרמיקה .החוטים צריכים להיות מתאימים לסוג התכשיט.
בדרך כלל משתמשים בחוט המיועד לשזירה ,אבל לעתים
גם ברצועות עור".

חוגים

יש בתחום הזה חידושים?
"כל הזמן נכנסים דברים חדשים לשוק .המגמה האחרונה
היא חרוזים שאין להם צורה קלסית של חרוז .חייבים
להיחשף למגמות ולטרנדים ,לשמור על ראש פתוח ,כדי
שהתכשיטים יהיו רלוונטיים ואופנתיים .לאחרונה התחלנו
לשלב בתכשיטים גם חרוזים עשויים פימו .זה חומר נהדר
לעבודה והצבעוניות שלו מגוונת מאוד .קל לעבד אותו,
לחמר הוא נאפה בקלות בתנור הביתי .זו עוד דרך
ובניגוד ֵ
לגוון ולהתחדש".
אי אפשר שלא להתפעם מאוסף השרשראות ,הצמידים
והעגילים המונחים על השולחן ,כל אחד ואחד מהם הוא
מלאכת מחשבת .עבודה דקדקנית הדורשת מיומנות,
סבלנות ואורך רוח .אחת השרשראות – ברוח הוינטג' –
צדה את עיני .היא שזורה כולה חרוזים זעירים בצבעי זהב,
נחושת וכסף ,בשילוב חרוזים שחורים.
מרתה קוטון
מרתה משתתפת בחוג כבר ארבע שנים ,למעשה מהרגע
שעברה להתגורר בבית בתל אביב" .באתי לשיעור ניסיון,
אהבתי את מה שראיתי ,אז הצטרפתי".
למה דווקא חוג זה?
"כל השנים עסקתי ביצירה ובמלאכת יד .תפרתי ,סרגתי,
גם רקמתי על בד .העשייה נותנת לי סיפוק ,אני אוהבת
שיש לי תעסוקה ,שתמיד יש לי מה לעשות .אני לא עובדת
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חוגים

רק בשיעור עצמו ,אלא ממשיכה גם בבית ,כשיש לי זמן ,זה
אחד היתרונות שהחוג הזה מאפשר".
מרתה מעידה על עצמה שהיא מקפידה לענוד את
התכשיטים שהיא מכינה .את השרשרת או הצמיד היא
תתאים לבגד שתלבש באותו יום .את השאר היא מחלקת
לחברים או לבני משפחתה" .גם הנכדה שלי למשל ,אוהבת
לגוון בהופעה ,ולעבודה היא הולכת בכל פעם עם שרשרת
אחרת שלי .היתר נמצא בארון ,יש לי קולב שלם עמוס
תכשיטים פרי יצירתי".
בזמן שאנו משוחחות ,מכינה מרתה את חומרי הגלם
הנדרשים לה להכנת השרשרת החדשה שהתחילה לעבוד
עליה .היא מרוקנת את החרוזים אל קופסאות קטנות ,ואני
שמה לב שנותרו כמה חרוזים בכל שקית .כשאני מסבה
את תשומת לבה ,אני לומדת שיעור קטן" ,בכוונה אני לא
מרוקנת את כל השקית ,כי אם יחסרו לי חרוזים בהמשך,
אדע מה לקנות לפי הדוגמה שנותרה בשקית" .חוכמת
הניסיון.
אסתר אילן
אסתר ,מהוותיקות בחוג ,משתתפת בו מהיום שהתחיל
לפני כשש שנים .היא חובבת אמנות ואומנות ותמיד עסקה
ביצירה ובמלאכת יד .בעבר השתתפה בחוג נגרות ,ציירה
על משי ולמדה הדפס ותחריט .היא גם מאזינה בתכיפות
להרצאות בנושאים שונים בתולדות האמנות.

מה את אוהבת בחוג?
"את הכול ,את ההתעסקות ,את העשייה עצמה .אני אוהבת
שאפשר לחדש ולהתחדש ,להמציא כל הזמן דברים חדשים,
לגוון .גם בבית אני יושבת בערב ועושה כל מיני ניסיונות.
לאחרונה התחלתי לשלב בתכשיטים גם חרוזים מפימו.
וכמובן את החברותא שהקבוצה מעניקה ,זה כיף לעבוד
יחד ,יש גיבוש ,יש הפרייה הדדית .זה נחמד".
חוה רכניץ
"כבר חמש שנים שאני בחוג ותמיד אהבתי עבודות יד.
כשהילדים היו קטנים הייתי מכינה עבודות טלאים ,תמונות
מלֶבד ,גם תפרתי ורקמתי .בסופו של דבר הבית התמלא
בעבודות שיצרתי במהלך השנים וכבר אין בו סנטימטר
פנוי ,אז התחלתי להכין תכשיטים .זה נותן לי סיפוק ולא
תופס מקום".
האם את עונדת את התכשיטים שאת יוצרת?
"בטח ,ואני גם דואגת להחליף את התכשיט בכל יום.
את צריכה לשמוע את קריאות ההתפעלות שאני מקבלת
מנשים שרואות אותי עם אחת מהשרשראות שלי' :מה,
את הכנת את זה בעצמך?' את היתר אני מחלקת ,נותנת
לבת ,לנכדה".

מראשיתו .זה לא חוג היצירה היחיד שאני משתתפת בו.
אני לומדת גם בחוג ציור ,שם גיליתי שאני יודעת גם לצייר.
ולא רק זה ,הילדים שלי התחילו להזמין ממני תמונות".
ומה את עושה עם כל התכשיטים שאת מכינה?
"את התכשיטים שלי אני שומרת לאירועים מיוחדים".
לא סתם מיוחדים ,ציפור קטנה לחשה לי שאת הכנת את
התכשיטים שנכדתך ענדה ביום חתונתה.
"כן ,זה היה כמובן מרגש מאוד .הכנתי לנכדתי ליום
חתונתה סט מדהים ,שרשרת וצמיד מאבני סברובסקי,
בצבע לבן כמובן ,ובגדלים שונים .עבדתי על הפרויקט הזה
קרוב לחמישה שבועות .זאת הייתה הפתעה גמורה .היא
אהבה אותם מאוד ,והם התאימו בול לשמלה".
לפני שאני נפרדת מהחבורה המופלאה הזאת ,אני לא
יכולה שלא לשאול מה דעתן על ההיצע הרב שיש בתחום
התכשיטים ,תחת כל עץ רענן ובכל בזאר או קניון ,ואז אני
לומדת שיעור נוסף" :תראי ",הן משיבות לי כמעט במקהלה,
"תמיד אפשר לקנות שרשרת בעשרה שקלים ,אבל זה לא
משתווה לתחושת הסיפוק והגאווה שיש בהכנת שרשרת
מרשימה .שרשרת שהיא לא תוצר של פס ייצור ,וכשאת
עונדת אותה ,גם לגרוף מחמאות – זה הכי כיף".

איריס מימון
"מהרגע שהגעתי לבית התחלתי ליצור ואני בחוג הזה כבר
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"עקמה היא עולם ומלואו,
לא עק חוט ומחט"
הניחו בצד כל מה שחשבתם על עקמה .חוטים ,בדים ,חעוזים,
פאייטים מתעועעים לחיים ,יוצעים עולם צבעוני ומעהיב .בחוז לעקמה,
בהנחייתה של כעמלה זק בבית בהוד השעון ,השלם עולה על סך חלקיו
כרמלה זק התחילה ללמד בבית בהוד השרון עוד מיום
שהבית הוקם לפני שבע־עשרה שנים .את אהבתה לבדים
ולרקמה רכשה בגיל צעיר מאוד ,כשהייתה בת חמש .אמה
שהייתה תופרת לימדה אותה את יסודות הרקמה .ברבות
השנים חזרה אל התחום ,וכדבריה ,חזרה לאן שהלב
משך אותה .היא נרשמה לקורס רקמה ועד מהרה הפכה
מתלמידה למורה .כרמלה המשיכה להעמיק את ידיעותיה
וזה שנים שהיא עוסקת בהוראה ומדריכה בסדנאות
ובחוגים.
אז מה זו בעצם רקמה?
"להגיד רקמה בלבד זו דרך צרה לתאר את מה שאנחנו
עושות כאן .אני מאמינה ,וזה גם מה שאני מעבירה
לתלמידות ,שרקמה היא דרך לספר סיפור ,לתאר מעשייה.
אנחנו משלבות חוטים ,בדים ,חרוזים ,פאייטים וחומרים
נוספים לעשייה על אריג .אבל לא רק .בחוג יש רבדים
אומנותיים רבים שהם אינם רקמה במשמעות הצרה
של המילה .העבודה כאן מושפעת מטכניקות אחרות,
ממלאכות אחרות ,עבודת טלאים או אוריגמי למשל ,ואני
אוהבת לשלב אותם בעבודות שאני מציעה לתלמידות,
ליצור גיוון ועומק".
אז רקמה היא לא רק גובלן?
"הגובלן ,כבודו במקומו מונח ,אבל עולם הרקמה התקדם
רבות מאז עידן הגובלנים .פעם לרקום גובלן נחשב לשיא
העניין ,כיום תחום הרקמה סופג אליו השפעות ממקומות
אחרים ,תרתי משמע .רקמת עמים למשל ,הולכת ותופסת
מקום בולט בעולם הרקמה .רקמה תימנית ,מרוקאית,
אוזבקית – כל אחת נבדלת מרעותה במשיכת המחט,
בצבעי החוטים ,במוטיבים הנשזרים .עולם שלם של
רקמות שאינו רק נחלתם הבלעדית של יודעי ח"ן".

במה מתחילים?
"העבודה הראשונה שכל תלמידה חדשה רוקמת היא
חמסה .קודם כול זה טוב למזל .לי כמורה זה מאפשר לראות
איך היד עובדת ,ולתלמידה זו עבודה המסייעת לה לשוב
ולהיזכר בתכים שהכירה בעבר .החמסה היא בעצם סוג של
עבודת סטאז' .בהמשך ,כאשר מחליטים על נושא חדש ,כל
אחת מקבלת ממני ייעוץ והדרכה צמודה .הידע תמיד ניתן
בהתאם לקצב ההתקדמות של התלמידה".
מהם הנושאים שנבחרים?
"מה שמצוי וקרוב אלינו :נופי הארץ ונופי ירושלים ,פרחי
ארץ ישראל ,הים ,שדות התבואה והבר ,ארבע עונות
השנה".
אבל כרמלה ותלמידותיה אינן שוקדות רק על נופים
ופרחים .בחוג לרקמה רוקמים גם דברים נוספים – עשייה
חברתית מבורכת ועשייה ענפה למען הקהילה.
מה תוכלי לספר על מיזם 'ריבועי השלום'?
"נרתמנו למיזם 'נשים עושות שלום' המופעל על ידי
שלוש נשים מהצפון :יהודייה ,מוסלמית ונוצרייה .הרעיון
העומד מאחורי המיזם הוא שגם נשים ,באמצעים
העומדים לרשותן ,יכולות לעשות שלום .הרעיון הופץ,
היינו הראשונות שהתגייסנו אליו ,ואנו עושות זאת כמובן
באמצעות הרקמה .על ריבועי בד התלמידות רוקמות
ומביעות ,כל אחת בדרכה ,מהו 'שלום' בעיניה .השאיפה
היא להגיע למיליון ריבועים ,ובסופו של דבר ליצור שטיח
ענקי שיוצג באו"ם .לאור ההצלחה של מיזם ריבועי השלום
החלטנו להכין לבית ,כאן ב'עד  '120בהוד השרון ,עבודה
משותפת .שטיח קיר שיהיה תלוי בכניסה ,יקדם בברכה
את הנכנסים בשערי הבית ויביע תקווה ושאיפה לשלום.
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בהתאם לאותו עיקרון המאפשר לכל אחת לבטא את
עצמה ,הזמנו את כולן ,ובכוונה לא הגבלנו את העשייה
לטכניקה מסוימת או רק לרקמה .אפשר לצייר או לצבוע,
מה שרוצים ,הכול כדי שגם נשים שאינן מיומנות ברקמה
תוכלנה להשתתף".
העשייה של הנשים בחוג חורגת מחוץ לגבולות הבית
ונוגעת באוכלוסיות רבות ומגוונות" ,סרגנו כובעים
לחיילים ,תפרנו שמיכה לכל תינוק בן הקהילה האתיופית
שנולד בכפר סבא .לילדים המאושפזים בבית חולים שניידר
תפרנו בובות .הבובות היו חסרי פנים ,ואלו צוירו על ידי
הילדים לאחר החלמתם ,ולנערים חוסים במעון תפרנו
בעבודת טלאים שמיכות מעוטרות".
עליזה נוה משתתפת בחוג כבר שנתיים .בעברה הייתה
מרצה לתולדות האמנות וכל חייה המקצועיים עסקו בצד
התאורטי של עולם האמנות" :למעשה מעולם לא רקמתי,
מעולם לא נגעתי במחט .עד היום הבן שלי דואג להזכיר לי,
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בהומור כמובן ,שהוא היחיד בכיתה שלא הייתה לו חולצת
בית ספר רקומה".

שנים תרמתי עבודות שלי למעון 'שקמה' ברעננה ,מעון
לאוכלוסיות מיוחדות".

מה גרם לך להתחיל?
"ראיתי את הנשים האחרות בחוג והחלטתי שגם אני רוצה
לנסות .בהתחלה נרתעתי קצת ,חשבתי שרקמה היא רק
חוט ומחט ,אבל עכשיו אין מה לדבר ,אני כל כך נהנית.
גיליתי עולם ומלואו".

מה את עושה עם כל עבודות הרקמה?
"לפני שאני גומרת את העבודה כבר יש לי קונים ",היא
משיבה בצחוק" .יש לי שלושה בנים ,שמונה נכדים ותשעה
נינים .הם עומדים בתור ואומרים לי' :סבתא ,זה בשבילי'".

מה מעניין אותך בתחום הזה?
"החשיבה ,הרעיונות ,בחירת הצבעים ,השילובים שאפשר
לעשות בבדים ,בחוטים ,בחרוזים .זה מפעיל את הראש
ונותן ליצירתיות לבעבע החוצה ,היום אני עושה דברים
מורכבים יותר ממה שעשיתי כשהתחלתי".
לאה קרת היא מן הוותיקות בחוג ,כבר עשר שנים שהיא
משתתפת בו" .החוג הזה חשוב לי מאוד .כל חיי רקמתי,
תפרתי וסרגתי ,תמיד יצרתי דברים יפים .עד לפני כמה

עליזה גורן משתתפת בחוג שנה וחצי .באמתחתה כבר
ארבע חמסות וארבע מנדלות והיא בעיצומה של רקמת
מנדלה מרהיבה נוספת ,דמוית פרח ובצבעוניות יפהפייה
של כחולים וירוקים .מלבד הרקמה משולבים בבד גם
חרוזים ופאייטים תואמים.
עסקת בעבר במלאכת יד?
"לפני הרבה שנים רקמתי על חולצות .הייתה אז אופנה של
רקמה רוסית על חולצות גבריות ,בהמשך רקמתי גם על מפות.
כשהילדים היו קטנים סרגתי הרבה .היום אני מכורה לרקמה,
מחכה בקוצר רוח ליום ראשון ,להתחיל עבודה חדשה".

איטה גולוב משתתפת בחוג למעלה מעשר שנים .עד לפני
חצי שנה עוד עבדה בעסק המשפחתי בתחום הביטוח,
"אבל גם אז ",היא אומרת" ,לא ויתרתי והקפדתי להגיע.
הפעם ראשונה שהחזקתי מחט ביד הייתה בחוג ,לא רקמתי
מעולם והתאהבתי במלאכה הזאת מיד .זו הייתה אהבה
ממבט ראשון" .איטה שוקדת על עבודת רקמה של שדה
כלניות ובשונה מהרגיל גם הרקע עשוי מחיבורים של בדים
שונים בצבעי חול ואדמה.
ציפורה זיטמן תחגוג בקרוב יום הולדת שמונים ושבע.
היא משתתפת בחוג מאז שהגיעה לבית לפני ארבע־עשרה
שנים ,ולמרות שעברה לאחרונה ניתוח היא לא מוותרת על
אף שיעור" :אני אוהבת לרקום .זה מרגיע אותי ומעניק לי
שקט ושלווה .גם בבית אני רוקמת ויש לי הרבה עבודות
יפות .רקמתי לכל בני משפחתי ,לילדים ,לנכדים ולנינים,
מפיות שבת ,קרוב לעשרים מפיות .יש לי נינה שעומדת
להתחתן וגם היא תקבל ממני בקרוב מפית שבת".
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"כבר מיום שישי אני מחכה ליום
חמישי ,לשיעור הבא"
על השולחנות מונחים בחן של בלזן יציעתי משטחי עץ ,מפסלות ,פציעות ומקבות.
שביבי העץ מתחילים להיעעם ,וזושי העץ שקודם היו פלטות מעובעות ומשעממות,
מתחילים לקבל צועה; עצים ,נופים ,בעלי חיים ,דמויות .הכול מתעועע לחיים .בעקע
נשמעים צלילים של שיעים ישעאליים ועבעיים קלסיים .הם לא בוקעים מהעדיו או
מעעוץ יוטיוב בטלפון החכם .האנשים שבחדע שעים אותם .אלה הם משתתפי החוז
לזילוף בעץ בהנחייתו של אלכס זליצקי בבית בעאשון לציון .עשמים מביקוע שמחזיע
אל עיחו הטוב של העץ משיעועי המלאכה בבית הספע
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אלכס גליצקי מסתובב בין תלמידיו .הוא מכוון ,מדריך,
נותן עצות ומחלק טיפים :כאן צריך להוריד עוד חומר ,פה
צריך ללטש .הוא עוקב אחר כולם ולא מפספס אף אחד.
"כפי שאת רואה אין צורך בסדנה ענקית או במכונות.
מדובר בכלים קטנים שקל להשתמש בהם ולכן האווירה
בסדנה היא חמה ואינטימית .בכלל ,יש הרבה רומנטיקה
בהתמודדות עם החומר .לחלק מהמשתתפים הייתה
היכרות כזו או אחרת עם עבודת כפיים ,חלקם אפילו עם
עץ .ריח השבבים והלּכה מחזיר אותם אל מחוזות הילדות,
אל בית ההורים בגולה".

האם יש טכניקה שצריך ללמוד?
"צריך לדעת איך להחזיק את המפסלת .אלה כלים חדים
וחשוב להיזהר ולא להיפצע ,אבל בסופו של דבר כל אחד
יכול .אני מקפיד להתקדם לפי הקצב האישי של כל משתתף.
לא מדובר בהפעלת כוח אלא בבחירה בכלי הנכון".
זאת מלאכה הדורשת סבלנות?
"כל מלאכת כפיים דורשת סבלנות ,אבל ההתמודדות עם
הכלים היא סוג של כיף ,והחבר'ה כאן יסודיים ודייקניים,
יש להם זמן והם אוהבים את העבודה ,את היצירה .הם
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מעוניינים בתוצאה יפה ,כי לרוב הם נותנים את העבודות
מתנה לנכדים ולנינים .המשפחות מלאות ביצירות האלה,
לכן זה יקר וחשוב להם".
ספר לי קצת על כלי העבודה.
"קודם כול יש את משטחי העץ .אני אוסף אותם מנגריות
ומשתדל להביא עצים מגוונים ומיוחדים שטובים לגילוף
ושנותנים תוצאות יפות .כפי שאת רואה כל אחד מגלף
בעץ שונה .יש פה מהגוני ,בוק ,אגוז וגם אורן .העץ נבחר
בהתאם לציור ,בהתאם לסקיצה ,שיתאים לה באופיו .אחר
כך באים כלי העבודה :מפסלות ,פצירות גסות ,פצירות
עדינות וכמובן מקבות .מקבת היא הפטיש שבעזרתו מכים
במפסלות הגורעות את החומר ,את העץ ,מפני המשטח.
אלה הם כלים מקצועיים מהמעלה הראשונה שאני בורר
אותם בקפדנות .כשמלאכת הגילוף מסתיימת יש צורך
לשייף וללטש את התגליף בנייר זכוכית .לבסוף מורחים
וקס דבורים או לכה כדי להעניק לעבודה מראה בוהק ,חלק
ויפה".
מה לגבי התמונות ,הסקיצות?
"בדרך כלל אני מביא את הסקיצות .רעיונות וציורים
שמצאתי ברשת .אני עושה להם עיבוד קל בבית כדי
שיתאימו לגודל המשטחים ,אבל גם התלמידים מביאים
את הרעיונות בעצמם ,דברים שהם מצאו ואהבו .אחרי
שבוחרים את הציור ,מעתיקים אותו למשטח בעזרת נייר
קופי ואז מתחילה מלאכת הגילוף".
אלכס גאה בתלמידיו ויש לו סיבה טובה .חלק מהעבודות
הוצגו בתערוכות בין־לאומיות .האחרונה שבהן התקיימה
במוסקבה בשנה שעברה כחלק מהאירועים לציון עשרים
וחמש שנה לחידוש היחסים הדיפלומטיים עם רוסיה .על
עצמו הוא מספר שעשה כמה שינויים בחייו המקצועיים,
והחשוב שבהם" :עברתי מהיי־טק ללואו־טק ,אבל במובן
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הטוב של המילה .הייתי ארט דירקטור במט"ח והייתי זקוק
לשינוי .ברוסיה ,לפני שעליתי לארץ ,למדתי גילוף עץ,
החזרה לתחום הייתה לי טבעית".
האווירה בשיעור חמה ולבבית .כולם חברים של כולם ,וניכר
שבין האנשים התפתחו יחסי רעות וקרבה ,אם מישהו לא
מגיע ,מיד מבררים מה מצבו ומה שלומו ,וכמו בכל קבוצה,
התפתח הווי :אחד שר ,אחר מספר בדיחות ,ובמילותיו של
אלכס" :האווירה היא שחשובה ,כל השאר זה בונוס".
דוד ציפרמן הוא אחד הוותיקים בחוג ,הוא משתתף בו
כבר שמונה שנים ,ומתגאה במספר מרשים של עשרים
וחמש עבודות גילוף התלויות בגאווה על הקיר בדירתו.
את הסקיצה לעבודתו הנוכחית ,שני עצי דקל ,בחר לגלף
על מגש מעץ אפריקאי שקיבל מתנה והתאים באיכויותיו
ובצבעו לעבודה הזאת .דוד מדגיש בפניי שחשוב לו
שהתוצאה תהיה קרובה ככל האפשר למראה עץ הדקל
בטבע" ,בעבודת אומנות יש הרבה יזמה של האדם,
ההחלטה איך תיראה העבודה נתונה בידי האמן .אני מגלף
רק בעץ כהה ,לא צובע ,רק מורח לכה" .הוא ממשיך ומספר:
"כל חיי כשעבדתי אמרתי לעצמי שכשאצא לפנסיה אעבוד
בעץ .קניתי לי את כל הכלים ,אבל רק כשהגעתי לכאן הדבר
התאפשר .בקוצר רוח אני מחכה לשיעור ,כבר מיום שישי
אני מחכה ליום חמישי ,לשיעור הבא" .דוד הוא גם ה'מגייס'
של החוג .הוא זה שעושה לו נפשות" ,ברגע שמגיע דייר
חדש לבית ,אני מכיר אותו ,מדבר ִאתו ,ומציע לו להצטרף
אלינו" ,מה לעשות? אני אוהב אנשים ",הוא אומר בחצי
חיוך" ,ורוצה שיגיעו עוד".
חיים בק גם הוא בוותיקים .חיים בחר לגלף סצנה מורכבת:
דוב עומד בתוך מערה ומולו שני כלבים" .זה בהחלט ציור
מורכב כי יש בו כמה מישורים ,כמו בתמונה טופוגרפית".
כשאני מעירה שהתמונה נראית קשה לביצוע ושהעבודה
בוודאי תארך זמן רב ,הוא צוחק ואומר" :ייקח כמה שייקח.

לא אכפת לי כמה זמן תימשך העבודה ,אני נהנה מכול רגע.
בחיי המקצועיים התחלתי כמסגר מכני והתקדמתי הלאה,
ותמיד אהבתי עבודת כפיים .אני משתתף בחוג מעל לחמש
שנים וזה החוג שהכי משך אותי .בבית יש לי אוסף של
תגליפים .העבודה הראשונה שגילפתי הייתה של חיות.
היא לא כל כך מוצלחת לטעמי ,אז החלטתי לנסות שוב".
משה מאיר משתתף בחוג כבר שלוש שנים" :באתי לשיעור
ניסיון ומיד התאהבתי בעבודה" .הוא מספר שמעולם
לא עסק בגילוף עץ" ,אבל בצעירותי במינסק ,כשהייתי
חייל ,עבדתי בכריתת עצים .מי יודע? אולי משם נשארה
לי האהבה אל החומר" .הוא בדיוק סיים תגליף של שתי
דמויות הנושקות זו לזו .התמונה מעט מופשטת ויש צורך
במעט תיקונים כדי שהדמויות תהיינה ברורות .עתה הוא
מתפנה לעבודה חדשה .סצנה הלקוחה מהווי החיים היהודי
בגולה :שלושה רבנים עבי זקן מרימים כוסית 'לחיים'.
הפעם יעבוד על עץ בוק ,חומר הנחשב קשה לגילוף ,אבל
מעניק לעבודה איכות ששווה את המאמץ.
רודריג שבתאי מספר שהתוודע אל עבודת הגילוף בפעם
הראשונה רק כשהגיע לבית בראשון לציון לפני כשנתיים
וחצי ,אבל יש לו ניסיון בעבודת כפיים אחרת מתחביב אחר
שלו .הוא היה מנסר מטבעות והופך אותם לתכשיטים.
עכשיו הוא עובד על דמות אפריקאית שאותה יגלף בעץ
מהגוני" .העבודה הזאת היא בכלל בשביל הבת שלי .היא
רצתה משהו שנראה קצת אקזוטי .היא הביאה לי את
התמונה ואמרה לי' :אבא זה מה שאני רוצה ',כך שהעבודה
הזאת הולכת ישר אליה".
חיים דקלו מגלף את דמותו של 'האדם החושב'" ,הוא לא
חושב ,סתם כואב לו הראש ",הוא אומר לי בבדיחות הדעת,
ובכלל הומור ואווירה טובה מורגשים היטב בסדנה .זאת
עבודתו הראשונה ,הוא משתתף בחוג חודשיים בסך הכול,

וגם אל הבית הגיע לא מזמן" .השתדלתי להשתלב בבית
בכל מיני חוגים ,במיוחד כאלה שעובדים בהם בידיים ,אבל
גם צריך להפעיל את הראש .אני אחד כזה שאם אני לא
נהנה ,אני לא ממשיך .בעברי הייתי איש של ים ,בבולגריה
שירתי בחיל הים ,ובארץ עבדתי בנמל אשדוד .החוגים
נותנים לי הפוגה ,ריפוי בעיסוק ,איבדתי את האישה
ואני משתדל להעסיק את עצמי ולמלא את היום בצורה
מבורכת".
כמו חיים ,גם שם טוב אלימלך חדש יחסית בקבוצה ובבית.
"כשהגעתי לבית ,החבר'ה מיד משכו אותי לכאן .זו הפעם
ראשונה שאני מתנסה בכך ,אני בא מתחום של הנדסת
ייצור ,אבל מעולם לא חשבתי על גילוף בעץ כעל משהו
שאעסוק בו פעם .אני מרוצה ונהנה מהעבודה ,אך לא
פחות מהחברותא".
עמנואל ישעיה הוא הרוח החיה בסדנה .יש לו תפקיד קבוע,
החבר'ה בחוג קוראים לו הזמר של הסדנה .עבודתו הנוכחית
מחכה לו על השולחן ,אבל הוא לא יגיע בלי הקלסר הכחול
שבו מתויקים שירים ופזמונים .תוך כדי שיוף ,גילוף ומירוק
מצטרפים כולם אל עמנואל ופוצחים בשירה .שירי ארץ
ישראל היפים והטובים ואפילו שירים רוסיים" .דוד השפיע
עליי לבוא .לא היה לי שום ניסיון במלאכה ,עבדתי בתחום
של מערכות שכר וכוח אדם .שירה לירית ופרוזה מוכרים
לי יותר ,אבל להפתעתי השתלבתי יפה מאוד ,ובתקופה של
שלוש שנים הספקתי לגלף חמש עשרה עבודות".
בחוג משתתפים גם משה אברמוביץ ומאיר שביט אבל
אם חשבתם לרגע שחוג הגילוף בעץ הוא על טהרת המין
הגברי ,הרי שטעיתם .בחוג משתתפות גם נשים :ציפורה
בק ,אשתו של חיים ,ומרים אילת מהוותיקות שבחוג ,ולה
אוסף מרשים של עבודות ובהן גם דיוקנאות של בניה.
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דיירים כותבים

המשאלות של חיי
שיע מאת צוע עות

טיול קצע ומפתיע

סיפוע קצע מאת שושנה שילוני

בפרוח נעוריי עליי ,ביום בהיר ואביבי,
ביקשתי כי אשמח תמיד בכל שמסביבי
ואם יבוא הזמן מהאביב להיפרד,
לכשיבוא ,אמשיך לחיות ,לשמוח ,לתפקד.
השיב לי האביב רועד מצחוק וממשובה:
“יבוא הקיץ הבשל בו תמצאי תשובה“.
היה אביב חיי פזיז ,מהיר וקופצני.
לפני שכלל הבנתי הוא נשק לי חופזני,
עבר־חלף בחטף ,לא חזר אל מעוני.
הקיץ שאפף אותי היה כה חם ומתחשב.
לימדני איך לבנות ביתי ,לשיר ולהרנין כל לב,
כיצד לתת ,איך לקבל מבלי לדרוש רק עוד ועוד,
לצעוד יחדיו בטוב ,ברע ,מבלי לפחוד ,מבלי למעוד.
ביקשתי“ :הישאר ִאתי ואל נא אל תלך“.
השיב“ :בסתיו זכרי אותי ואחמם את לבבך“.
אדיב וגם מבשיל היה הקיץ של חיי.
כאביונית וכמלכה בירך את ֵפרותיי,
חישל רוחי ,כל דרכי ,עידן מחשבותיי.
סתיו ,פזר נא ענניך ,עד שמיך לי יאירו,
עם החורף של חיי ,גשמי ברכה עליי המטירו,
את כולם אגמע ,אפרח ללא חשש ,ללא הסתר,
אמשיך כמו בהתחלה ,רק חכמה הרבה יותר.

היה זה בשכונה חדשה שנבנתה במיוחד לאנשי צבא הקבע
בדרומה של תל אביב .הבתים היו בני שתי קומות .ארבע
דירות בכל בניין .לדיירי הקומה השנייה הוקצתה חלקת
אדמה .הייתי אז בת עשרים ובהיריון של בני הבכור .החלטתי
לטעת עץ בחלקת האדמה שלי ,שיצמח עם התינוק שאלד.
בישראל הצעירה בת ארבע השנים ,החיים היו אז די קשים
להרבה אנשים .לארץ הגיעו הרבה עולים חדשים חסרי כול.
אנשים בודדים ,יתומים ללא משפחה שעברו את השואה
באירופה ,אך גם עולים מארצות המזרח ,ובאין דירה עבורם
– היה צריך לשכן אותם במעברות.
הארץ הייתה אז ענייה והונהג בה משטר צנע .לחלק
מהאנשים היה קשה מאוד להשיג את המצרכים החיוניים
ביותר לקיום .בעלי ,שהיה חייל צעיר ,הציע שנעבד את חלקת
האדמה שלנו ונשתול בה ירקות לקיומנו ,אך בטבורה של
החלקה רצוי שנשתול עץ .הוא שמע מפי שכנים ילדי הארץ
על עץ הגויאבה .בהונגריה שבה נולד וחי עד גיל שש־עשרה,
פרי זה לא היה .השכנים אמרו שמהפרי אפשר להכין ריבה
והוא טוב למרק ֵפרות .ריחו אמנם חריף ,אך מתרגלים אליו
במשך הזמן .מסביב לשתיל הגויאבה זרעתי גם תירס ,בוטנים
וכן פרג.
בדיוק כאשר סיימתי את הזריעה החלו צירי לידה .נסעתי עם
בעלי באוטובוס לבית חולים בקריה בתל אביב ללדת את בני
הבכור .חמישה ימים אחר כך ,כאשר חזרתי לביתנו ,ראיתי
לשמחתי הרבה שהזרעים נבטו ושתיל הגויאבה החל להעלות
עלים ירוקים.

כאשר גדל בני מעט והתחיל כבר ללכת בבטחה ,הוא היה
בא ִאתי לחלקה ,עוזר לי להשקות את כל הצמחים ומסתובב
מסביב לעץ הגויאבה.
כעבור שנים אחדות ,כאשר התחיל בני ללמוד בכתה א’ בבית
הספר היסודי שבשכונה ,החלו לצמוח על העץ הגויאבות
הראשונות .כיום אנחנו זקנים וגרים ב’עד  ,’120דיור מוגן
בראשון לציון .באחד מביקוריו בדירתנו הקטנה כאן ,הציע
לנו בננו לבוא עמו לטיול קצר .שמחנו לקבל את הצעתו
והתרגשנו מאוד.
נכנסנו למכוניתו ,סקרנים לדעת לאן מועדות פנינו ,נהנים
מהדרך שהזכירה לנו מקומות שבעבר היינו מרבים לטייל
בהם ברגל .אך לאחר שיצאנו מתחומי העיר ,גברה סקרנותנו,
לאן בננו מתכוון להגיע?
לא עבר זמן רב ופתאום מצאנו את עצמנו באותה שכונה
ותיקה בדרומה של תל אביב שהתחלנו בה את חיינו
כמשפחה .בננו זכר היטב את הרחוב ואת מספר הבית .החנה
את המכונית ואנו ירדנו ממנה בזהירות ,נעזרים במקלות
ההליכה שלנו .הלכנו בעקבותיו לחצר הבית שגרנו בו .קרבנו
אל חלקת האדמה שלפני שישים שנה הייתה שייכת לנו,
וראינו את עץ הגויאבה שהזקין כמונו ,אך עדיין חי ומצמיח
עלים ירוקים.
בננו הבכור ,בעצמו סבא לארבעה נכדים ,התרגש כמונו ואף
דמעה ראינו בעיניו .עמדנו ליד העץ ,ובמשך דקות אחדות,
כמו בסרט קולנוע ,עלו בזיכרוננו אותם ימים רחוקים שבהם
שתלנו את עץ הגויאבה.

מגזין “משלנו“ | 77

מדוע חז
האביב כבר כאן ,הפריחה בשיאה
וחג הפסח בא עלינו לטובה.
לכבוד כל זה ליקטנו עבורכם
כמה טיפים ,רעיונות והמלצות
לבילוי בחיק המשפחה או עם חברים.
במדור תמצאו :רעיונות למתנות חג,
מתכונים לארוחת חג בסגנון מזרח־אירופי,
והמלצות לבילוי :ספר משובח ותערוכה.
שיהיה לנו חג שמח ואביב פורח.

תופינים לחז

מייק-אפ הידעה בוסט
קעליין
₪ 99
צלם :מוטי פישביין

sam edelman
עשת עמנואל
₪ 950
צילום יח"צ
PURE WOMAN INTENSO
בושם לאישה מבית עובעטו ועינו
₪ 179
צילום יח"צ

 - MAYAYAבזדי ילדים
www.mayayakids.com
צלם :עמיע מייבלט

עיפעון זבות
קעליין
₪ 40
צלם :מוטי פישביין

סיע כחול
FOX HOME
₪ 360
צלמת :אפעת אשל
צללית קולוע עיש
לועיאל פעיז
₪ 120
צלם :מוטי פישביין

שמיכת קיץ
FOX HOME
החל מ₪ 140-
צלמת :אפעת אשל

מאזמה 2013
יקב בזלת הזולן
₪ 95
צלם :אייל קוען

שעון DW
עשת אימפעס
₪ 1050
צילום יח"צ

שעון אן קליין
₪ 499
צילום יח"צ

משקפי שמש טעייבקה פאשן
בלעדי בסופע-פאעם
₪ 149
צילום יח"צ
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קנקן LE CREUSET
חנות הדזל בקניון עזעיאלי
₪ 169
צילום יח"צ
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המסעדה

של שמוליק
אין זה מובן מאליו :בקצה רחוב הרצל בתל אביב ,באזור של בתי מלאכה ,מוסכים ,מחסנים ,רחובות
מפויחים ובתים מוזנחים – שם קם לתחייה חלום .על רקע ההתפתחות הקולינרית המואצת שחלה
בשנים האחרונות ועם הופעתן של עשרות מסעדות חדשות – 'המסעדה של שמוליק' בולטת
בייחודה ,מוסד קולינרי של ממש
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הכול התחיל כקיוסק קטן שהוקם על ידי רבקה ,אמו
של שמוליק ,ושהציע כריכים לבעלי המוסכים ששכנו
בגבול שבין יפו לתל אביב .כאשר הצטרף שמוליק
לעסק הקטן ,נוספו לצד הכריכים גם ארוחות צהריים.
עם השנים התפתח המוסד והפך לעסק משגשג ,ועל
המטבח פיקדו שמוליק וכרמלה רעייתו .בחלוף השנים
הועבר שרביט הניהול לבת ציפי שעוד בילדותה בחשה
בסירים והתרוצצה בין השולחנות .כיום ,בדיוק באותו
המקום ,מנהלים ציפי ותומר הנכד את המסעדה
ומגישים לסועדים אוכל יהודי מזרח־אירופי איכותי
באווירה נוסטלגית.
במסעדה הקטנה יש כארבעים מקומות ישיבה .היא
אינטימית וביתית במלוא מובן המילה ,ואת קירותיה

גודשות תמונות של סועדים רמי מעלה מזמנים אחרים.
כשאני שואלת את תומר מי הקהל של היום הוא עונה
בחיוך" :כל מי שקצה נפשו במסעדות 'מפונפנות',
שלא לומר ,מנוכרות" .וכשאני ממשיכה ומתעקשת,
הוא מוסיף" :כל אלה שגדלו על האוכל היהודי שלנו
– ומתגעגעים ,וגם כאלה שהתאהבו בו .כן תתפלאי,
האוכל הזה זוכה לעדנה .לצד חילונים ,יושבים כאן
חרדים שיורדים מירושלים ,תימנים ומרוקאים לצד
אשכנזים ,בקיצור – קיבוץ גלויות אחד גדול".
את תפריט הפסח של 'משלנו' באדיבותה של
'המסעדה של שמוליק' אנו מקדישים הפעם למען אלה
שהניחוחות והטעמים של פעם מעוררים בהם זיכרונות
חמים .בתיאבון.
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גפילטע פיש

כבד קצוץ

מתכון ל 10-8-מנות

מתכון ל 8-6-מנות

מצרכים:
 1ק"ג קרפיונים
 3ביצים קשות
 3ביצים טריות
 1/4כוס סוכר
 3כפות קמח מצה
 1כפית מלח
 1/2כפית פלפל שחור

אופן ההכנה:
 .1מסירים את ראש הדג.
 .2טוחנים את הדג עם העצמות.
 .3מוסיפים את יתרת החומרים וטוחנים שוב ,רצוי במכונת בשר.
 .4להכנת הציר :שמים מים בסיר גדול ,מוסיפים את יתר חומרי הציר
ומביאים לרתיחה.
 .5צרים קציצות מהתערובת ,מוסיפים לציר ,מכסים את הסיר ומנמיכים
את האש .מבשלים שעתיים וחצי על אש בינונית.

מצרכים:
 1/2ק"ג כבד עוף
 4בצלים קצוצים דק
שמן לטיגון
 4ביצים קשות
 1/2כפית מלח
 1/2כפית פלפל
 1/2כוס שומן אווז

אופן ההכנה:
 .1צולים את הכבדים על האש (מטעמי כשרות).
 .2מטגנים את הבצל בשמן עד שיזהיב .מנקזים את השמן ושומרים את הבצל
המטוגן.
 .3מטגנים את הכבדים בשמן על אש קטנה כ 15-דקות או עד שיתייבשו .מסננים
את השמן.
 .4טוחנים יחד את הכבד ,הבצל המטוגן והביצים הקשות עם המלח והפלפל.
 .5מוסיפים את שומן האווז וטוחנים שנית.
 .6מעבירים לכלי מכוסה ומאחסנים במקרר.

מצרכים לציר:
 6כוסות מים
 1/4כוס סוכר
 1כף מלח
 1כפית פלפל לבן
 2בצלים בינוניים פרוסים
 3–2גזרים פרוסים לעיגולים
מים כדי כיסוי הדגים
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גלילי מצות במלית בשר
מתכון ל 12-מנות
מצרכים:
 4מצות
 1בצל קצוץ
שמן לטיגון
 1/2ק"ג בשר טחון
 2ביצים
מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה:
 .1מרטיבים את המצות במעט מים ,ומניחים על מגבת לחה ל 15-דקות או עד
שהמצות נעשות גמישות.
 .2למלית :מטגנים את הבצל בשמן .מטגנים את הבשר עד שצבעו משתנה .מוסיפים
את הביצים ,מתבלים במלח ובפלפל ,ומערבבים היטב .מניחים רבע מהתערובת
הבשר בקצה המצה ומגלגלים לגלילה.
 .3חותכים כל גלילה לשלושה חלקים .טובלים כל חלק בביצה הטרופה ומטגנים בשמן
חם עד שהגלילה מזהיבה מכל הצדדים.

מצרכים לטיגון:
 1ביצה טרופה
שמן

קלופס
מתכון ל 8-6-מנות
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מצרכים:
 1תפוח אדמה קלוף
 2בצלים קלופים
 4שיני שום
 4מצות שרויות במים וסחוטות
או  50גר' קמח מצה
 2ביצים

אופן ההכנה:
 .1מחממים תנור לחום בינוני ( 180מעלות).
 .2במטחנת בשר טוחנים יחד את הבשר ,תפוח האדמה ,הבצלים ,השום והמצות.
 .3מערבבים וטוחנים שנית .מוסיפים את הביצים ומערבבים היטב.
 .4צרים את התערובת בצורת גלילה מוארכת ומכניסים לתבנית מוארכת .מכניסים
את הביצים פנימה אל תוך הגלילה עד שמכוסות כליל .מכסים בתערובת נוספת
אם צריך ,ומהדקים.

לעיטור:
 2ביצים קשות
רוטב צלי

הקלופס טעים גם כשהוא קר ופרוס לפרוסות ומתוך כל אחת מהן 'קורצת' הביצה
הקשה.
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עוגת תפוחים לפסח
מצרכים לבצק:
 5ביצים
 1/4כוס שמן
 1כוס קמח תפוח אדמה
 1/2כוס קמח מצה
 1/4כוס סוכר
קורט מלח

מצרכים לציפוי:
 1/4כוס סוכר
 1/4כוס אגוזים קצוצים גס
 2כפיות קינמון טחון
תבנית עגולה (קוטר  )28משומנת

מצרכים למלית:
 4תפוחי עץ גרנד קלופים,
מנוקים מליבות ופרוסים
 1/2כוס סוכר
 1/4כוס צימוקים
 2כפיות קינמון טחון
מעט מיץ לימון

אופן ההכנה:
 .1מחממים תנור לחום בינוני ( 180מעלות).
 .2טורפים יחד את כל חומרי הבצק לתערובת אחידה ושוטחים בתחתית התבנית.
 .3למלית :מערבבים יחד את כל חומרי המלית ,ושוטחים על הבצק שבתבנית.
מערבבים יחד את חומרי הציפוי וזורים על פני המלית.
 .4אופים כ 45-דקות.
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'שעלוטה'
מאת :דויד פואנקינוס
מצעפתית :לי עבעון־ועקנין | הוצאת כתע

בתיה פולניקוב,
דייעת הבית בעאשון לציון ממליצה
הגיבורה ביצירה זו היא שרלוטה סלומון ,אישה יהודייה
צעירה שקיוותה להחזיק מעמד בתוך התופת הנורא ,אך
בסופו של דבר נספתה באושוויץ בהיותה בת עשרים ושש
ובתחילת הריונה.
נעוריה חולפים באווירה מלנכולית בימים שלאחר מלחמת
העולם הראשונה .היא יתומה מאם; סבתה וסבה ,אביה
אלברט ופאולה אשתו החדשה אינם מסוגלים להעניק לה
חיים של שמחת הלב .הבית כולו עטוף יגון ִמסיבות שילכו
ויתבררו במהלך הקריאה .מצעירותה בולט כישרונה בציור,
ועיסוק זה ממלא את חייה ומאפשר לה תקווה כלשהי גם
בימים שבהם החלו להצר את צעדיהם של היהודים .כישרונה
בולט עד כדי כך שהיא מתקבלת ללימודים באקדמיה
לאמנות בברלין ,על אף האיסור לקלוט שם יהודים .כשהיא
זוכה בפרס ראשון על עבודתה ,נמנעת ממנה האפשרות
לקבלו ,והכבוד מוענק לחברתה ברברה .הלב זועק מול
העוול .הגזֵרות הולכות ומחמירות ,אך שרלוטה מקבלת
היתר לעבור למקום מסתור בדרום צרפת .היא ממשיכה
לצייר תוך שהיא סובלת מן הניתוק ממשפחתה ואינה
יודעת מה עלה בגורלם ובגורלו של אלפרד אהוב לבה.
בהיעדר תקווה היא מוצאת מרגוע כלשהו בידידותו של
אלכסנדר ,ויחד הם מאמינים שיוכלו לבנות עתיד .התקווה
נקטעת בשל הלשנה של אנשים רעי לב ,ושרלוטה מובלת
ברכבת מוות לאושוויץ.
אין זה ספר תיעודי .לפנינו יצירה שמתבוננת ביחיד ,ללא
גודש של פרטים ,כבמשיחת מכחול עדינה ומינימליסטית.
בעיקרו ,נראה שהמספר מבקש להתמקד הפעם בכוחו של
האדם ליצור בכל תנאי ,ובכוחה של האמנות לספק לו נתיב
להישרדות .המציאות מתוארת באיפוק רב ,כמעט בשתיקה.
השורות קצרות ומאפשרות נשימת־מה בין האירועים
הלוחצים .כך מתקבלת פרוזה פיוטית.
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נקודת התצפית של המספר בולטת .הוא מופיע כדמות
פעילה לאורכה של היצירה .הוא זה שמגלה את דמותה
של שרלוטה דרך ספרּה 'חיים? או תיאטרון?' שבו מוצגים
ציוריה ,לצד טקסט והנחיות לליווי מוזיקלי .ספרה שרד
בדרך מעוררת התרגשות ופליאה ונחשף בשנות השישים
של המאה שעברה .היצירות הוצגו בתערוכות שונות ברחבי
העולם וזכו להכרה ולהוקרה .בעקבות הספר והיצירות
יוצא המספר למסע אל תחנות חייה של שרלוטה ,מנסה
להתחקות אחרי אנשים שהכירו את המשפחה ,עושה
עבודת בילוש של ממש כדי להבין עוד ועוד את נבכי נפשה
של הצעירה הייחודית מבחינות שונות .אנו מוצאים קטעים
שבהם אנו פוגשים את שרלוטה בהרהוריה ,כפי שחווה
אותם המספר בדמיונו ,ובמהדורה העברית של 'שרלוטה'
מצורפים כמה וכמה ציורים מעבודתה .עיון בהם מגלה את
קורות חייה העגומים .צבעים כהים בעיקר ,צפיפות חונקת
של פרטים ,דיכאון באוויר .דיוקן עצמי של שרלוטה על
הכריכה מציג נערה יפה ,כולה הגות וחכמה ,חסרת חיוך
ומלאת תבונה.
הספר ריגש אותי מאוד .אנו חוזרים ושואלים את עצמנו
לגבי כוחו של האדם להתקיים ולשרוד בתנאים של הימים
החשוכים ההם .הספר הזה מדגיש את ייחודו של האדם
כבעל יכולת ליצור ,ואת היכולת הזאת שלו להעניק לו חיים.
חזרתי והוקרתי את הדמויות החיוביות השונות ,שאפשרו
לשרלוטה לשרוד ,ולא יכולתי לתת הסבר לרוע ששלח את
שרלוטה אל מותה .נותר כאב מהול בהערכה רבה לעבודתו
העדינה של המחבר ולנגיעתו הרגישה בכאב האנושי.

מצבי קיצון – נייע ישעאלי
מוזיאון ארץ ישראל ,אוצרת :ענת ג׳טניו
פתיחה  | 24.3.17נעילה 30.7.17

נייר – חומר זמין המּוּכר לנו היטב מחיי היום־יום ,הוא
גיבור התערוכה המוצגת בימים אלה במוזיאון ארץ ישראל
בתל אביב .התערוכה הנושאת את השם' :מצבי קיצון
– נייר ישראלי' מבקשת לבדוק את גבולות החומר ואת
ואתו .תכונותיו הייחודיות של הנייר
גבולות היצירה בו ִ
נחקרו על ידי שישים וחמישה יוצרים ישראלים שהשכילו
להביא אותו למצבי קיצון מפתיעים ומעוררי השתאות.
העבודות המוצגות מתייחסות אל הנייר כאל חומר גלם
או כאבן בנייה ,ולא כאל מצע ליצירה כנהוג בדרך כלל.
התוצאה המרהיבה היא מפגש של מסורות עמלניות
וחדשנות טכנולוגית ,וכשמתבוננים בהן ניכרת התחושה
שהן מותחות את תכונותיו הגלויות והסמויות של הנייר עד
למימושן המרבי ולהתגלמותן במופעים מפתיעים ומגוונים.
אמנים ומעצבים מתחומים שונים הפועלים בשדות שונים
של עולם האמנות והעיצוב יצרו לתערוכה זו יצירות
מקוריות שלמעלה ממחציתן הן מיצבים מותאמי חלל (סייט
ספספיק) ,עבודות זעירות לצד מיצבי ענק ועבודות המעלות
סוגיות ביחס שבין טכנולוגיה לקראפט ,וביחס שבין דו־
ממד לתלת־ממד – במנעד רחב של מצבים חומריים .אפשר

לראות בעבודות ביטויים מנוגדים וסותרים של מאפייני
הנייר :רכּות וקושי ,שקיפות ואטימות ,עדינות וגסות,
גמישות ונוקשות .מופעים קוטביים אלה של הנייר פותחו
על ידי היוצרים תוך הכרת תכונותיו המהותיות של החומר
ושימושן במגוון דרכי עיבוד.
בולטת בתערוכה תופעת החזרה למלאכות היד העמלניות
והמסורתיות (קראפט) ,ולצדן מהלך עכשווי המשלב בין
תהליך ידני לאמצעים טכנולוגיים ודיגיטליים המוליד
'קראפט חדש' בעולם הולך ומשתנה.
בהצגת עבודות מתחומים שונים מתגבשת תמונה רחבה
ועכשווית של היצירה המקומית בנייר כחומר .זו התערוכה
השלישית שמוזיאון ארץ ישראל מקדיש לנושא הנייר והיא
הנועזת ופורצת הדרך שבהן .התערוכה מלווה בסדרת
מפגשים עם אמנים ,שיחי גלריה ,פרפורמנס ארט ,מופעים
וסדנאות.
הטבה לדייעי 'עד  '120ולצוות העובדים,
 10%הנחה  -לא כולל אעוחות בוקע
ואעוחות עסקיות ,תקף עד 31.12.2017

רמת אביב
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ראשון לציון
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הוד השרון
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תל אביב
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לו ָֹקלִי

ְגּל ֹו ָ ּבלִי

זווית ישראלית

במפה העולמית

" אנחנו על המפה
ונשארים על המפה.
לא רק בספורט ,בהכול.
"
טל ברודי ,כדורסלן עבר במכבי תל אביב
וחתן פרס ישראל.

זמן מלא תוכן .עד .120
אנחנו מאמינים שהחיים הם מה שעושים בהם ,איך מתבלים אותם ועם מי
שמחים לגלות דברים חדשים .רשת 'עד  '120שמה לה למטרה ליצור בתים
מלאים בעשייה ,ביצירה ובתוכן .בפברואר חגגנו את חודש הקונספט הרביעי
שעסק ב'זווית הישראלית במפה העולמית' .חקרנו יחד את המתרחש במגרש
הגלובלי ,וגילינו איך היצירתיות ,התעוזה והחשיבה פורצת הדרך בישראל
הקטנה ,מעצבות לעתים את העתיד בעולם הסובב אותנו.
נתראה בחודש הקונספט הבא.
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רשת בתי מגורים
מלאי תוכן
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