מגזין עד  .120גיליון מס 11 ,יולי 2009

דיירים ועובדים יקרים!
באפריל האחרון מלאו  5שנים לעבודתי ב"עד  ."120מהלך הימים בעבודתי במחיצתכם
מלאי עניין וסיפוק ,אין יום דומה למשנהו ובהחלט ניתן לומר שאני אסיר תודה על כך
שהזדמן לי למלא תפקיד כזה ,מלא עניין ואתגרים.
אך בהקשר לנושא המרכזי של גיליון זה המדבר על "אהבה ראשונה" בחיינו ,חייב אני
לציין שלמרות תפקידי היום כמנכ"ל רשת עד  120כולה ,נשמרת אצלי בלב פינה חמה
"לאהבתי הראשונה" במסגרת עבודתי ב"עד  "120והיא למרכז שלנו בראשון לציון.
כאשר הגעתי אליו בתחילת אפריל  2004היה המרכז לא במיטבו וזאת בלשון המעטה,
היה מספר רב יחסית של דירות לא מאוכלסות ,המבנה היה במצב ירוד והאווירה
שידרה עייפות.
בתוך זמן קצר יחסית הצלחנו ,במאמץ משותף עם כלל צוות העובדים והדיירים
הוותיקים להחזיר את המרכז בראשון לציון למסלול ,למלא אותו לחלוטין ,לשדרג אותו
ולבצע בו "מתיחת פנים" רצינית.
נכון להיום ,המרכז בראשון לציון ,בניהולה של אורלי גולן וצוותה ,רכש שם ההולך לפניו.
כל דירה מתפנית מתאכלסת במהרה ,ואנו מרחיבים ומוסיפים בו עוד  28יח‘ דיור חדשות.
אני מקפיד להגיע לראשון לציון לפחות אחת בשבוע .אני נהנה לפגוש את צוות העובדים
והדיירים במקום ולשאוף לריאותיי את האווירה הנהדרת השורה בו.
לכן לסיכום :אין ספק שכיום נהנה ואוהב אני את רשת "עד  "120אך "אהבה ראשונה"
תמיד נשארת כזו.

עידו נירן
מנכ"ל הרשת
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דיירים וצוות יקרים,
לקראת חג האהבה ,אנו מפרסמים כאן תמונות וסיפורי היכרות מרגשים ,שקיבלנו מדיירינו ובתוכם שזורים
פרקים מתוך ההיסטוריה שלנו בגולה ובמלחמתנו על הקמת מדינת ישראל.
אנו מודים לכם מאד על היענותכם.
הגיליון הבא יראה אור לקראת ראש השנה ונשמח לקבל מכם חומרים בנושא
"התחלות חדשות".
נא לשלוח אל :יפה שני ,עד  120הוד השרון
כתובת דוא"לshanyy@ad120.co.il :
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כל הכבוד לעובדי הרשת ,שיצאו בערב פסח לחלק
לנזקקים חבילות מזון ,פרחים וחיוך לתשומת הלב
במסגרת עמותת "שורשים".

למרים בן חיים על הוצאת ספרה "דברים שרציתי לומר" .אומרת
מרים" :הספר נכתב לזכרם של יהודי יאש שנספו במלחמת העולם
ה  ,2ביניהם אבי ז"ל שנספה בפוגרום .כולי תקווה שמילותיי יסייעו
להנציח את סיפורה של משפחתי בליבם של הדורות הבאים".

אנו מברכים את דיירינו היקרים ,שהצטרפו למשפחת "עד "120
ומאחלים לכם התאקלמות מהירה ,אושר בריאות ואריכות ימים.

דיירים חדשים ראשון לציון דיירים חדשים הוד השרון
חנה וישראל ליפשיץ

שרה לנדאו,
ציפורה לושקוב ואלתר פודלובסקי
שרה שפירא ,מרים אילת

מזל טוב

ברכות מקרב לב

לשבתאי כהן לנישואי בנך רונן עם בח"ל עינב
איחולינו לחיים משותפים של אושר ואהבה

לדיירי וצוות עד  120היקרים,
שחגגו ימי הולדת.
אנו מאחלים לכם חיים נפלאים,
בריאות טובה ,אושר ושמחה!

ÌÈÈÈËˆÓ ÌÈ„·ÂÚ
”‡“ÍÓˆÚÓ ıÂÁ Â‰˘ÈÓ „ÂÚ ˘È˘ ¨‰·‰‰ ‡È‰ ‰·‰
עובדים שצויינו לשבח בסקר דיירים

הוד השרון:

תודה לעובדינו המסורים על תרומתם לדיירינו
הרצל עייני  אחזקה
עוזי שגיב  ביטחון
דינה דלויה  קבלה
לודמילה מישוריי אן  משק
תיקי אלבו  סיעודית

ראשון לציון:

ולדימיר קישינבסקי מחלקת אחזקה
ילנה סמנובקר  מחלקת משק
ילנה
אתי אשכנזי  קבלה

≥

בראשון לציון חגגו את ל"ג בעומר בצבעי אש :כתום ,צהוב ,אדום .ליד הבמה הוצבה
מדורה מאל בד וקרשים .הכיבוד העשיר הותאם לחג,
להנאת הדיירים ,שיצאו בריקודים.
הצמד טובה ויענקל‘ה ארגנו שירה בציבור.

תלמידי כיתות ב‘ בבית ספר ”רעות“ בראשון לציון מפתיעים את הדיירים בחג השבועות
בהופעה שכללה שירים ,ריקודים וסיפורים על מהות החג .הילדים לווו
ע“י מורתם והוריהם ולבסוף אף הצטרפו לשירה עם מקהלת הדיירים.

צוות הוד השרון מטיילים בצפון ומכבדים את
הנופלים באסון המסוקים.
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דיירי הוד השרון בטיול ”מחבקים את הצפון“ הסיור
כלל גם את מוזיאון השומר בכפר גלעדי ,האנדרטה
לחללי אסון המסוקים ליד קיבוץ דפנה .נחל הבניאס.
תצפית מרהיבה במטולה על כל האיזור כולל לבנון.

דיירי ראשון לציון בגן הפיסגה ביפו במסגרת
 100שנה לתל אביב .הדיירים סיירו ברחובות
ובסימטאות תל אביביפו ובפסיפסים של
נחום גוטמן ודוד שריר המספרים על תולדות
תל אביב .הסיור היה מלווה במוזיקה ושירים.

צוות הוד השרון משתובב בקיאקים
בקיבוץ הגושרים.

ה“אורקסטרה“ של ראשון בהופעה בפני דיירי ראשון
לציון ,בנוכחות חברת הכנסת אורית נוקד ,שבירכה
את הדיירים והתרשמה מאוד מהמקום .אנו מודים
לציפי שטרק על עזרתה בארגון האירוע המכובד.

צוות הוד השרון בלילה לבן באורות
ירושלים העתיקה.

דיירי הוד השרון שומעים הסברים על מוזיאון ההגנה
בג‘וערה )צילום :עמנואל שחר(

שבת תרבות  העיתונאי איתן דנציג אירח
בראשון לציון ובהוד השרון ,את ח“כ האלוף
במילואים דני יתום ,ראש המוסד לשעבר,
בנושא צבא ובטחון.
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אליעזר אברבנאל יליד ורשה ,פולין,
עלה עם משפחתו לישראל בשנת .1933
המשפחה התמקמה בעיר תלאביב ופתחה עסק
משגשג לייצור נעליים  "סלון ורסאי" .לאחר שחרורו משירות
צבאי ,השתלב אליעזר בעסק המשפחתי ולימים ניהל אותו עד
לסגירתו בשנת .1988
עיסוקו היום יומי בצווי האופנה ,חשף אותו לעולם של צבע ,טקסטורה ורישום.
עולם שבו חוקי האסטתיקה והדיוק הינם מרכיב משמעותי.
עוד בהיותו ילד בן  ,10גילה את עולם הרישום והציור והחל משנת  1970מצייר
בשעות הפנאי .באופן קבוע ומתמשך הוא מצייר מזה כ 40שנים.
בתערוכה חושף האומן רגישות מופלאה מחד עין בוחנת ומדייקת מאידך .הנופים
בצבעי האקוורל משקפים רוגע ,איזון ונפש רגישה ומתחברים לכלל
הנופים שבלב .ב"טבע דומם" משתלבים המרקמים ,הצורות והצבעים לכדי
הרמוניה שקטה ומאוזנת .חוויה מרגשת מצפה למבקרים בתערוכה.

∂

טובה מניפז
.זוג בריא בונה את זוגיותו ללא הרף
. בשתיקה משותפת, במבט, בצליל, בהגה,יש לו שפת סתרים משלו
,הזוג מתכנן פעילויות ודרכי ביצוע ומטפח תחביבים משותפים
.תוך שהוא מכבד גם פעילויות עצמאיות של זולתו
... אם רק ידע להאמין בו, כאן ועכשיו,הזוג יודע שהאושר מצוי בתחומו

¨„·‡Ï Ï˜˜ ¨‡ÂˆÓÏ ‰˘˜˜ ≠ ¯ˆÂ‡
¨ÆÆÒ¯‰ ÏÎ‰Â ‰ÂÎ ‡Ï ˙Á‡ ‰ÈÈÙ ≠ ÍÂ·Ó
¨ÌÈÈÒÏ ‰˘˜ ÏÈÁ˙‰Ï Ï˜ ≠ ‰ÓÁÏÓ
¨ıÙ˙˙ ‡Ï˘ È„Î ‰ÈÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÍÈ¯ˆ ≠ ˙ÈÎÂÎÊ
¨ËËÂÓ˙‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ Ú‚¯ ÏÎ· ≠ ÌÈÙÏ˜ Ï„‚Ó
¨‰ÓÓ ¯¯ÂÚ˙‰Ï ‰˘˜ ÌÈÓÚÙÏ ≠ ÌÂÏÁ
¨‰˙Â‡ ˙Â·Ï ÔÓÊ Á˜ÂÏ ≠ ÏÊ‡Ù
¨‰˜Â˙Ó ÌÈÓÚÙÏÂ ‰˜È·„ ÌÈÓÚÙÏ ≠ ‰ÈÈ¯ÎÂÒ
¨ÌÓ‰Ó ÛÂ‰ ‰‚ÒÈÙ· Ï·‡ ¨ÒÙËÏ ‰˘˜ – ÌÈ¯‰
¨‰˙Â‡ ÍÈ¯ˆ „ÈÓ˙ ≠ È‡¯˘‡ ÒÈË¯Î
¨˙ÂÈÂË˘ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ˘‡Ï ˙Ó¯Â‚ ≠ ÔÈÈ
¨„ÂÚÏ ˜˘Á ˘È „ÈÓ˙ Ï·‡ ‰ÚÈ·˘Ó ≠ ÁÂÈ˜
¨˙ÂÏÂ·‚ ‰Ï ÔÈ‡ ≠ ÌÈÈÓ˘‰
¨ÌÈ˜ÓÚÓÏ ‰ÚÈ‚Ó ‡È‰ ≠ ÒÂÈÈ˜Â‡
¨ÌÈÙÈ ÈÎ‰ ÌÈÚ‚¯· ˙ÚË˜ ≠ ÌÂÏÁ
¨˙Ù¯Â˘ ÌÈÓÚÙÏÂ ˙Ë‰ÂÏ ÌÈÓÚÙÏ ≠ ˘‡
°¯˘Â‡‰ È¯Ú˘ ˙‡ ˙Á˙ÂÙ ≠ ÌÈÓÒ˜ Á˙ÙÓ
∑

כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה ,ברחתי לעיר
וילנה בליטא .הצטרפתי לחבורת נוער של השומר
הצעיר ,שהחלה להתארגן בעיר .שם הכרתי את
יוסף ,בעלי לעתיד ומאז הפכנו לזוג .לאחר כשנה,
עם כניסת הרוסים לווילנה ,נאלצו כל חברי השומר
הצעיר להתפזר.
לא רצינו להיפרד והחלטנו להתחתן .נישאנו בווילנה
בנוכחות  2עדים ולא היה לנו אפילו אוכל .זמן קצר
לאחר מכן ,פלשו הגרמנים לווילנה.
בעלי ואני הצלחנו לקבל ניירות מזוייפים והתחזינו
לפולנים .ערכנו שוב טקס נישואין אזרחי ונרשמנו
תחת שמותינו המזוייפים .בפעם השלישית נישאנו
שוב באוסטריה ,לשם הגענו אחרי המלחמה ,בדרכנו
לארץ ישראל .היינו חייבים אישור נישואין עם
שמותינו היהודיים.

הכרתי את בעלי בספטמבר  ,1938במועדון בית"ר בווינה.
הוא היה בן  15ואני הייתי בת  16וחצי .התראינו כל יום
ומיד ידענו שגם בעתיד נהיה ביחד ,אם הגורל ישחק לנו.
אריה )אז ברונו( עזב את וינה בפברואר  1939ועלה לארץ
ישראל .הבטחתי לו שאצטרף אליו בהקדם האפשרי .הורי
נאלצו לעזוב את וינה במרץ  1939אבל אני לא נסעתי
איתם ,בנימוק שאם אסע לא אראה עוד לעולם את אריה .בלב
כבד הסכימו ואני נשארתי אצל הדודה .למזלי השגתי מקום
בטרנספורט בלתי לגאלי שעזב את וינה באפריל .1939
ביוני הגעתי לארץ והצטרפתי לאריה בראש פינה.
התחתנו בשנת  ,1942לפני גיוסו לבריגאדה היהודית,
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בטקס צנוע בביתו של הרב עם  5אורחים .אחרי זה
הצטלמנו והלכנו לבית קפה לשתות קפה ולאכול עוגת
תות שדה עם קצפת .היו זמנים! הורי עלו ארצה בשנת
 1948וגרו איתנו עד מותם.
באוגוסט  1994עברנו לגור ב"עד  "120בראשון לציון.
לדאבוני ,בעלי חלה ונפטר אחרי  10חודשים .היינו נשואים
 52שנים ונולדו לנו  2ילדים .בטוחני שאם היה מאריך
ימים ,היינו ממשיכים את דרכנו המשותפת עוד שנים רבות
ומאושרות .היום יש לי  3נינות ונין קטן בין חצי שנה.

עליתי לארץ עם משפחתי וגרנו ב"מחנה ישראל" ליד לוד.
התקבלתי לעבודה כסייעת בגן ילדים ומאד התחברתי עם הגננת.
באחד הימים ביקשה ממני לעזור לה בהכנת הכיבוד ,למסיבת
שנת הנישואין הראשונה שלה .אחרי העבודה נסענו לביתה
ברמת גן והתחלנו בהכנת המטעמים .בשעה 19:30
החלו להגיע אורחים ,ביניהם חיים ,שהיה חבר של בעלה.
חברתי הכירה בינינו וכשהתחילו הריקודים ,הזמין אותי לרקוד
וכך רקדנו כל הערב .לאחר שהאורחים עזבו ,חיים נשאר
ודיברנו עד  3:00לפנות בוקר.
למחרת ,חזרתי מהעבודה והופתעתי למצוא אותו בבית הורי.
אמי הכריזה מיד שהתאהבה בו .וכך הגיע יום יום לבקר אותי
בביתי .חיים ניצול שואה .הוריו ניספו באושוויץ והוא עלה לארץ
לבדו בשנת  1947במסגרת עליית הנוער .עד גיל  18היה
לוחם אצ"ל ,ועם קום המדינה התגייס לצה"ל .אני הכרתי אותו
לאחר שחרורו מהצבא.
לאחר  4חודשי היכרות בהם נפגשנו בכל יום ,נישאנו בתל אביב
באולם "בן יהודה" ועברנו לגור בדירת חדר ביד אליהו .מאוחר
יותר עברנו לרמת גן .חיינו באושר רב ונולדו לנו  2ילדים מקסימים.

את זיגו בעלי הכרתי בחתונת אחותי .זיגו היה חבר של גיסי עוד מימי ביה"ס ברומניה .ישבתי ליד
אחותי והוא ניגש אליה לברכה לרגל נישואיה .אחותי ערכה בינינו היכרות ובאותו רגע ידענו שנינו
שנועדנו זה לזו .היתה בינינו כימיה מיידית והפכנו לזוג.
זיגו היה עדיין בשירות צבאי ואני גרתי עם אחותי בכפר סבא .נפגשנו בכל חופשה שקיבל מהצבא.
כעבור שנה נישאנו ,בראש חודש ניסן ,שהוא גם יום הולדתי.
זכיתי לזוגיות טובה מאד והיינו מאד מאושרים בכל שנות חיינו המשותפות:
"אך בכל הדרכים מעולם לא אבדה לי דרכינו
וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות
ואהבתי אותך והיה לנו טוב ,טוב עד גדותינו
והיה לנו רע ואהבתי אותך לא פחות"...

π

"כרמלי",
בחודש אוקטובר  ,1947בהיותי סגן מפקד גד'  21בחטיבת "כרמלי
חיים ,ביניה
נקראו להתייצב כמה עשרות בנות בבית הספר בקריית חיים
ביניהן
גם עדינה ,חברת "ההגנה" שביקשה להתגייס ליחידה קרבית ,לאחר
שהתנדבה ב"מפקד העם לשירות לאומי" שנערך ע"י "המוסדות
העליונים של המדינה שבדרך".
עדינה היתה המתגייסת האחרונה באותו יום .כשנכנסה לחדר,
בדרכה מהדלת לשולחן לידו ישבתי ,נפגשו מבטינו וקרה משהו
המכונה בימינו "אהבה ממבט ראשון" .לא יכולתי להסיר מבטי
ממנה וליבי החסיר פעימה.
לימים הסתבר לי מחברותיה ,שהמתינו לה מחוץ לחדר ,כי מה
שהרגשתי אני באותו יום לא היה שונה מהרגשתה שלה.
כאשר סיימנו את החלק הפורמלי ומסרתי לה את צו הגיוס ,שאלתי
אותה איך היא מתכננת לחגוג את התגייסותה והיא השיבה לי שאין
לה תוכניות מיוחדות .הצעתי לה להצטרף אלי לסרט בקולנוע קריית
חיים .היא נענתה להצעתי ומאז לא נפרדנו מזה  60שנה.
בתוך הפעילות המבצעית האינטנסיבית ,נמצא זמן לנישואינו
שנערכו ב 2.3.1949במלון "וייס" בחיפה .בין האורחים היו משה
כרמל מפקד חזית הצפון ,מפקד החטיבה יצחק פונדק וקציני המטה
של החזית והחטיבה ,חיילי הגדוד שלא היו בתפקיד .לירח הדבש
הוקצבו לנו  5ימים בלבד ובסיומן חזרנו ליחידותינו הצבאיות.

נפגשנו לראשונה בשנת  .1950כעולים חחדשים,
גרנו בשכונת "בלוקונים" ברעננה ובכל ערב
הלכתי להירשם בלשכת העבודה ,שם הכרתי
נערים ונערות בני גילי ,ביניהם גם את יוסף .אני
בת  16והוא בן  .21אני עולה חדשה מבולגריה
והוא עולה חדש ממצרים .מפגישה לפגישה
התקרבנו יותר ויותר עד שהפכנו לזוג.
נשלחתי לעבוד כאחות בביה"ח "לוינשטיין" ברעננה ,שהיה
בזמנו בי"ח לחולי שחפת .בבקרים למדתי בבי"ס לאחיות
ובלילות עבדתי.
יוסף ליווה אותי כל ערב למקום עבודתי ולא הסכים שאסתובב
לבד בלילות .לאחר מספר חודשים החליט להציג אותי בפני
משפחתו .הגעתי אליו הביתה וברגע הראשון הייתי
המומה מהרעש .אני גדלתי במשפחה בת  2ילדים והוא
במשפחה מרובת ילדים .לקח לי זמן להתרגל להמולה.
אהבתנו היתה גדולה מאד .הרגשתי מוגנת ומאושרת בחברתו.
באותם ימים נחשבה מחלת השחפת לקשה ואנשים פחדו
להתקרב לחולים .כאשר הציע לי להינשא לו העמיד בפני
∞ ±תנאי ,לבחור בינו לבין המשך עבודתי עם חולי

שחפת .אהבתי אליו היתה מאד גדולה ,התפטרתי מעבודתי
וכמובן שבחרתי להמשיך את חיי איתו )לימים חזרתי לעבוד
כאחות בבתי"ח שונים ,בהתאם למקום עבודתו של בעלי(.
החתונה אורגנה ע"י "ויצ"ו" והתקיימה במועדון "ויצ"ו" ברעננה.
במהלך השנים התמנה בעלי למנהל בכיר בבנק לאומי והפך
לדמות אהודה ומוכרת ברעננה .חיינו באושר רב ,עד היום בו
התבשרנו על מחלת הסרטן בה לקה .לאחר שנפטר החלטתי
שלא אשבר ואהיה עמוד השידרה של ילדי ונכדי.
היום אני בת  75ומאושרת בחיק המשפחה הנפלאה שהקמנו
יחד :ילדי ,נכדי וניני.

את דורה הכרתי כל חיי ,אבל
כיוון שהייתי מבוגר ממנה ב
 7שנים ,הבנתי שהיא צעירה
מדי בשבילי.
כשסיימתי את לימודי ההנד–
סה ,התכוננתי לנסוע לארצות
הברית להשתלם בתואר שני.
היינו כבר אז חברים במשך
שנה ופחדתי להשאירה ולנסוע
לבד לתקופה ארוכה כל כך.
הצעתי לה להינשא .להפתעתי אביה הסכים שכן היתה בת  17ואני בן  24ביום נישואינו .נישאנו בסנטיאגו ,צ'ילה
בנוכחות  500אורחים .למחרת החתונה יצאנו לשדה התעופה ,בדרכנו לארה"ב ,בליווי רוב האורחים שנכחו בה.
בחתונת הזהב שחגגנו כבר בישראל ,אירגנה המשפחה מסיבה וצילמו אותנו באותה פוזה ליד העוגה.

 .1937באחד הימים,
הלימודיםם 37
ב ,בראשית שנת הלימודי
בתלאביב,
"גאולה"" בתלאביב
הספרר "גאולה
תר )לבית כהן( לראשונה ,בבית הספ
אסתר
ת אסת
פגשתיי אאת
ת
בהפסקה ה"גדולה" כאשר אסתר ישבה בכיתה ואכלה ,הגענו  4תלמידי "שמינית" בתפקיד הסדרנים וגרשנו אותה לחצר.
לפי הוראות ביה"ס ,אסור להישאר בכיתה "בהפסקה הגדולה" .כמובן שהיא כעסה ואמרה "כך לא נוהגים בנערה".
כעבור מספר ימים פגשתי את אסתר ,במקרה ,בדרך לביה"ס .גרנו
באותו רחוב ועברנו דרך רח' נחלת בנימין ובדרך התפייסנו והפ–
כנו לחברים .עם סיום הלימודים ,אסתר התקבלה ללימודים בבית
הספר לאחיות בבית חולים בילינסון פ"ת ואני התחלתי לעבוד.
במשך  3שנים ביקרתי את אסתר בבילינסון בכל שבת שניה.
הבאתי מאכלים טעימים מאימה וכשאסתר באה לחופשה בשבת,
היינו באים לבית הורי ואוכלים ומבלים איתם .עם סיום לימודיה
והסמכתה כאחות מוסמכת באפריל  ,1942החלה לעבוד בבית
החולים בילינסון .כעבור זמן מה ,באחת מחופשות השבת ,בשעת
ארוחת הצהריים אצל הורי ,פנתה אלינו אמי ושאלה" :נו...מתי אתם
רוצים להתחתן? אצלי הכל מוכן" .חודש אחרי זה נפגשו שני זוגות
ההורים ואנו נישאנו ב1.7.1942באמצע מלחמת העולם השניה,
כשהגנרל הגרמני רומל איים על מצרים והמזרח התיכון.
החיים לא היו קלים ובסוף שנת  1943נולד בננו הבכור  דניאל
ובשנת  1947הגיע בננו השני  עמיחי .שני בנים נהדרים .עברנו את
כל מה שהתרחש בארץ ,מלחמת השחרור ,מלחמת סיני ועוד ועוד.
היו לנו ימים קשים של מחלות ,בעיות ,דאגה להורינו ועוד.
אבל היו לנו גם ימים יפים ומאושרים עם הולדת נכדינו .היו לנו 3
נכדים ונכדה אחת .אנו זקנו ועברנו לדיור מוגן "עד  "120בהוד השרון

בשנת  .2000טוב לנו כאן ,נח ונעים ורק דבר אחד מעיב על הכל
אובדן הצעיר בנכדינו דורי שניספה בגיל  24בתאונת צלילה
באילת ,בשנת  .2001מאז איננו יכולים יותר לשמוח ,כפי שהיינו
יכולים ורוצים .בינתיים נולדו גם ארבעת הנינים 2 ,הנינות
±±
ושני נינים וזאת נחמתנו.

אני יושבת באוטובוס ,העולה מיםהמלח לכיוון
ירושלים ,בצוותא עם חבריי מת"א ,אותם אקח לסיור
בעוד כמה שעות בעיר הולדתי .אנו עוצרים בקיוסק של
נבי מוסא .כדי לתת לאוטובוס לנוח מן העלייה הקשה,
ולאפשר לנו לשתות משהו בקיוסק .אנו מוכנים להמשיך
בדרכנו ופתאום נעצר מולנו אוטובוס אחר בדרכו ,אל
ים המלח.
מישהי קוראת לי לגשת אל חלון האוטובוס .אני ניגשת
ורואה את נורה ,חברתי הטובה ולידה עומד בחור נאה,
זהו דוד זלוטניק היא אומרת לי .עינינו נפגשות .נשימתי
נעתקת לרגע :האם זוהי נפשי התאומה? שנים אח"כ
יאמר לי דוד כי היה זה מבטי מחלון האוטובוס ,שכבש
אותו ברגע אחד.
כעבור כמה ימים אנו נפגשים שנית בירושלים .דוד עורך
בביתו שבארנונה נשף פורים ומזמין אותי להשתתף בו.
החבר'ה מבלים יפה עד אור הבוקר וכשהשמש עולה
במזרח אנו נערכים לצילום משותף .בבוקר פונה כל
אחד לדרכו ודוד מלווה אותי אל האוטובוס שלי למרכז
ירושלים .אנו נפרדים בלחיצת יד ואני חשה שזוהי יותר
מפרידת חברות רגילה .משם אני ממהרת לאוטובוס
הבא ,שלוקח אותי לסמינר בית הכרם ,אני מגיעה
לשיעור ,כותבת ומהרהרת במסיבה שזה עתה שבתי
ממנה וכמובן  בדוד .העט מצייר קו ארוך על הנייר ואני
נרדמת על המחברת.
חודשיים לאחר מכן ,כאשר דוד ואני כבר היינו
לידידים בנפש ,הוא לא סיפר לי שהאוטובוס לארנונה

≤±

מפסיק את נסיעתו בשעה  .11:00הוא לא אמר
שלאחר שמסתיימות פגישותינו הליליות הוא צועד
לביתו  7ק"מ ברגל ,חוצה שכונות ערביות ומחנות
צבא בריטיים.
דוד הציע לי נישואין בדרכו המיוחדת .היה זה כשהייתי
עדיין בשמינית .יום אחד הזמין אותי לטיול בגליל
המערבי ,לבקר את קרוביו באילון .טיילנו במקומות
שונים וחשתי ממש כשיכורה מיופיו של הגליל .דודו לא
הפסיק לצלם עד לרגע בו חזרנו לירושלים .לאחר שפיתח
את התמונות והראה לי אותן ,ביקשתי ממנו העתקים.
ואז ,בטבעיות האופיינית לו ,אמר" :אין צורך בהעתקים,
כי ממילא נתחתן וההעתקים יהיו מיותרים" ...הבטתי בו
והוא חייך אלי את חיוכו המקסים.
ב 14.8.1945באנו ,דוד ואני ,בברית הנישואין .החתונה
נערכה על גג מלון "תל אביב" בירושלים .וכמו שהיה
נהוג בימים ההם ,פורסמה מודעה בעיתון והגיעו המוני
אנשים .הייתה זו חוויה נפלאה .אני זוכרת את חבריו של
דודו ,שעבדו עד שנת  1944בשירות השידור הבריטי
 .P.B.Sהחברים שהגיעו היישר מתחנת השידור ,הכריזו:
"הבאנו לכם את המתנה היפה ביותר  את השלום".
היה זה בדיוק אותו יום בו צ'רצ'יל קבע את יום הניצחון
במלחמת העולם השניה את ה" ."VICTORY DAY
ומאז ...התא המשפחתי הלך והתפתח .תוך מלחמות
וקרבות ,תוך הנאות ואכזבות ,תוך התפתחות וצמיחה.
והיום  כאשר גם הדור השלישי משרת אף הוא בצה"ל,
ליבנו מלא תפילה להמשך של הצלחה ואחווה.

כילידת הונגריה ,נסחפתי גם אני ומשפחתי
ל
לתוך זוועות השואה .שוחררתי בגרמניה
ושבתי לארץ הולדתי לחפש את בני משפחתי.
קיוויתי שאולי מישהו ניצל .לאחר שנים של
חיפושים בכל הכלים שעמדו לרשותי,
הבנתי שאני הניצולה היחידה מבין כל
משפחתי .עליתי ארצה במסגרת עליית
הנוער ,חולה ,בודדה ,ללא קרוב משפחה או
מכר וללא ידיעת השפה העברית )היום אני דוברת  4שפות( .הייתי במצב קשה מאד .לא יכולתי להתגבר על העובדה
שאיבדתי את כל משפחתי .חבלי הקליטה לא היו קלים .עברתי לטבריה והחלטתי שעלי ללמוד את השפה העברית.
התקבלתי לעבודה כמלצרית במסעדה ושם פגשתי לראשונה את בעלי לעתיד .אלימלך עבד סמוך למסעדה ובאחד הימים
נכנס לאכול ארוחת צהריים וכך נפגשנו .יום יום הגיע לאכול צהריים והקשר בינינו התהדק עד שהפכנו לזוג .לאחר כ8
חודשים נישאנו בעיר טבריה ,הקמנו משפחה ושם גרתי במשך  56שנים ,עד שהגעתי ל"עד ."120

לקבלתת נוסעים והיתה גישה
מאורגניםם לקבל
הנמליםם עדיין ללא היו מאורגני
חיפה ..הנמלי
נמלל חיפה
ברציףף נמ
 ,,1949ברצי
עלי המיועד בפעם הראשונה בשנת 1949
בעלי
פגשתי את ל
הגיעו לקבלם
בניי משפחה או חברי קיבוץ הגיעו
אלאא אאםם בנ
עולים ,,אל
למעברותמחנותת עולים
עוליםם חדשים נשלחו מיד למעברותמחנו
לרציף ..עוללי
חופשית ף
לקבלם.
בסוף ינואר  ,1949נשלחתי על ידי סדרן העבודה בקיבוץ לפגוש שני חברים שהגיעו ממחנות עולים בצרפת .גם הם ,כמוני ,היו בהכשרה
באנגליה אבל ,במקום אחר .לא הכרתי אותם והם לא ידעו מי יבוא לפגוש אותם .חיכיתי על הרציף עד שכל האנשים ירדו מהאוניה ונשארו
רק שני בחורים על הסיפון .הגענו למסקנה משותפת שאותם באתי
לפגוש ,והם ירדו.
נשארנו ללון בחיפה ולמחרת נסענו לחדרה ,שם היו הילדים והאמהות
ועוד מספר חברות הקיבוץ .האתר בגליל היה עדיין על תקן של היאחזות
לשמירה על הגבול ולא מוגדר כמקום קבע .כעבור מספר ימים נסעתי
איתם למעברה לקחת את החפצים שלהם ,שנשלחו יחד עם כל מטען
האוניה ,ומשם הם נסעו לגליל .לאחר כחודש נשלחתי ל 3שבועות
לקיבוץ "אפיקים" .באחד הימים הגיע לשם יוסף ,אחד החברים מהאניה.
חשבתי שהוא בא לראות את הקיבוץ והסביבה ,למרות שהבנות
שעבדו איתי במתפרה חשבו אחרת .בספטמבר אותה שנה עברתי
מחדרה למקום הקבע בגליל .נוצר בינינו קשר ונישאנו ב .2.12.1949
חתונה בקיבוץ ספר הייתה חוויה מיוחדת .לחתן לא הייתה חליפה
ולכלה לא הייתה שמלה לבנה .אחת החברות ,שהתחתנה באנגליה,
נתנה לי הינומה ,אחרת השאילה לי חולצה לבנה וממחסן הבגדים
קיבלתי במתנה חצאית חדשה .הרב של ראש פינה לא רצה לבוא אלינו,
כי הקיבוץ שכן כ  3ק"מ מהפנייה לראש פינה בכביש הראשי לגליל
העליון ,והדרך מהקיבוץ לא הייתה סלולה .אפשר היה לעבור אותה רק
במשאית ,טרקטור ,או ברגל כמובן .נסענו ,איפא ,כ  15חברים
במשאית עד הכביש ,ומשם עלינו ברגל לבית הרב .החתונה הייתה בחוץ
ומוסיקת הרקע היו התרנגולות שקירקרו מסביב.
בערב חגגנו עם כל החברים ,וקיבלנו מתנה :המאפרה הראשונה
שיצאה מיצור מפעל המתכת החדש ,שהיה המפעל הראשון
הלא חקלאי של הקיבוץ.
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רחוק
גרנו ברובע היהודי בעיר קאליש שבפולין ,לא רח
המלחמה ל
מן הגבולל הגרמני .ללכן ,כאשר ל
החלה בשנת
 1939הגיעו הגרמנים במהירות .שנינו היינו חברים
במפלגת "ציונים כלליים" ,אבל היכרותנו היתה
שטחית .לאחר פעילות במפלגה ,ליוויתי לפעמים
את אירקה לביתה .היינו צעירים מאד ולא חשבנו על
חתונה .כשהגרמנים כבשו את העיר קאליש,
רוכזו כל היהודים ברובע לתוך מבנה גדול
והרחובות התרוקנו מיהודים .אחי ואני הודענו
להורינו שאנו רוצים לברוח מאימת הגרמנים .פניתי
לאירקה והצעתי לה להצטרף אלינו .הוריה התנגדו משום שלא היינו נשואים .חודשיים לאחר פרוץ המלחמה ,נישאנו בחשאי .את החופה ערכנו
בסתר ,כדי שהגרמנים לא ידעו על כך .התכנסנו בדירת קרובי משפחה של אירקה ונישאנו בנוכחות  15איש  ההורים ובני משפחה קרובים.
הגרמנים הוציאו פקודה על איסור כינוס של יותר מ 3יהודים במקום אחד .הרב כתב במהירות את הכתובה ובכך תם הטקס .יום לאחר
נישואינו עזבנו את קאליש בדרכנו אל הגבול הרוסי ,ועל גבינו תרמיל עם חפצים מעטים.
מיום נישואינו ועד עלייתנו ארצה ,חיינו בבריחה ממקום למקום תוך סיכון מתמיד של חיינו .ישנו בשדות ובכל מקום
שחשבנו שנוכל להעביר בו את הלילה ולא להיתפס .כאשר גוייסתי ע"י הרוסים ,נשלחה אירקה יחד עם נשים נוספות לכפר במקום
מרוחק והספיקה עוד להשאיר עבורי הודעה בידי חברתה .התחלתי לחפש אותה ולא הפסקתי עד שמצאתי אותה והמשכנו בבריחתנו.
לאחר המלחמה הצטרפנו ל"קיבוץ הציוני" ,במטרה לעלות לישראל.
עלינו באנייה "פאן יורק" ,האנייה הראשונה שהורשתה לצאת מאירופה לארץ ישראל באופן ליגאלי והגענו בחודש נובמבר .1948
הופנינו לפרדס חנה ,שם גרנו באוהלים .לימים עברנו לרחוב הכובשים בתל אביב לבית ערבי ,שלא היה בו כלום .רק קירות מקולפים.
נישאנו  3פעמים .פעם אחת בסתר בפולין ,פעם שנייה כאשר ברחנו לרוסיה ושם לא הכירו בתעודת הנישואין ,היות שהיתה כתובה בעברית.
נישאנו שוב בבית העירייה בטקס אזרחי ,בנוכחות  2עדים ובפעם השלישית עם הגיענו ארצהבטקס דתי מלא בנוכחות  2עדים בני עירנו.
למרות כל התלאות שעברנו ,לא איבדנו תקווה .היינו צעירים ונלחמנו כדי לשרוד .הקמנו משפחה ואנו מאושרים זה בחברת זו.

אנוו קקונים בקבוקי סודה בסופרמרקט .כשהכרתי את בעלי קנינו סודה
היוםם אנ
היו
בעלי ,ל
שהוכנה במקום .זאב ,ללימים ל
עלה ללארץ ללאחר השואה והתגורר
בבית משפחה שמכרה סודה בקיוסק שהיה בביתה .כאשר רצינו לשתות
סודה ,הלכנו לקיוסק ,שם מילאו לנו מי סודה בבקבוקים שהבאנו מהבית.
באחד הימים נשלחתי להביא סודה ובזמן שבעל הקיוסק מילא את הבקבוק,
ראיתי את זאב .מיד מצא חן בעיני .בדרכי הביתה שפכתי חלק מהסודה כדי
לחזור אליו ולמלא מחדש את הבקבוק .כך עשיתי מספר פעמים עד שהזמין
אותי לצאת איתו .כאשר נפגשנו ,טיילנו ובילינו ובדרכנו חזרה הביתה ,הלכנו
במרחק זה מזו כדי שלא יחשבו שאנו זוג ,משום שהתביישתי לספר להורי .זאב
הכיר את אבי מבית הכנסת ,שם התפלל בחגים והוא לא אהב את פגישות
הסתר שלנו ,כי לא רצה להסתירן מאבי .כאשר הציע לי להינשא לו והודענו
להורי ,סיפר לנו אבי ,שבכל פעם שראה את זאב בבית הכנסת חשב לעצמו
"הלוואי והוא יהיה חתני" .ב 7.10.1948נישאנו בבית הרב רובינשטיין .את
שמלת החתונה קיבלתי ממשפחה לאחר טקס הנישואין שלהם ומהצלם
קיבלתי את זר הפרחים וההינומה .באותם ימים זאב התנדב ל"שירות לעם"
וכיוון שלא עבד לא יכולנו לשכור דירה .אבי הציע לנו לגור עם המשפחה "יש
לי  3בנים ובת ,אז עכשיו יהיו לי  4בנים ובת" .כך גרנו עם הורי ושלושת אחי
בחדר אחד בשכונת "חאפ"  היום גבעתיים.
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גירסת אפרים

חיפה ,ימי האביב הראשונים שלפני חג הפסח תשי"ג.
אשתו של חבר לעבודה ,שהכירה גם את אמי,
הזמינה אותי לבוא אליהם באחד הערבים הקרובים,
תוך הפצרה שלא אשכח ואם אשכח אז אוי ואבוי לי.
הסתבר בדיעבד שהזמנה זהה ,מלווה בהפצרות
דומות ,הופנתה גם לבחורה בשם מרים קלר ,אחות
בבי"ח רמב"ם.
כעבור מספר ימים אמי ,אבי ,אחותי ואני היינו עסוקים
בניקוי הדירה אחרי הסיוד המסורתי שלפני החג .עוד
אנו עוסקים במלאכה ,נזכרתי בהזמנה .לא נותר זמן
למקלחת וגילוח כי דוד המים לא היה מוסק .רחצתי את
הידיים והפנים במים קרים ,הסתרקתי ,החלפתי חולצה
ויצאתי בריצה ,לא מגולח ,עם כתמי סיד על מכנסי
ונעלי ,אל עבר תחנת האוטובוס .בהיכנסי לדירת חברי
בשכונת בת גלים הבחנתי בכעסם בשל האיחור ובזעזוע
בשל הופעתי המבישה.
במרכז החדר עמד שולחן ולידו ישבו שתי נשים .האחת
הייתה דודתם הזקנה .השנייה הייתה בחורה נאת מראה
וחטובה ,לבושה חליפה מחויטת בצבע ירקרק ובעלת
שער חוםאדמדם הידוע בין ציירים כאדוםטיציאן על
שמו של הצייר .מתחת לשולחן הבחנתי ברגליה היפות
ובפניה עיניים בוחנות והבנתי את גודל האסון שגרמתי
בהופעתי .בהמשך הערב הצליחו המארחים והאורחת
להשכיח את תחילתו העגומה ובשיחה נעימה החלפנו,
מרים ואני ,פרטים על מוצאנו וקורותינו .בתום הביקור
יצאנו שנינו אל הרחוב ואל תחנת האוטובוס.
נסיעה קצרה הביאה אותנו אל התחנה הקרובה למקום
מגוריה של מרים .החלטתי לרדת עמה וללוותה הביתה.
הבית היה קרוב מאוד ,אך המשכנו לטייל ברחובות
הצרים של המושבה הגרמנית עד שעה אחת בלילה.
מרים גרה בחדר שכור אצל משפחה ,בקומה שנייה
של בית אבן ישן בליבה של המושבה .כאשר עמדנו
להיפרד ,הזמינה אותי מרים לעלות עמה לחדרה .באותו
רגע ,מופתע ונבוך ,הגעתי לתובנה שכנראה שינתה
את מהלך חיינו .פירשתי את ההזמנה כהבעת אימון
בי .היה זה יום רביעי בשבוע וקבענו להיפגש במוצאי
שבת ברחוב הנביאים וללכת לסרט  "גשר ווטרלו".
קשה לתאר סרט מתאים יותר לזוג שזה עתה החל את
דרכו בשבילי האהבה.

גירסת מיקי

הייתי רווקה בת  26ודי מודאגת .למרות הצלחות
קודמות עם בחורים .גרתי בחדר שכור .חסרו לי בית,
משפחה ובן זוג ,למרות שבעבודה מצאתי סיפוק וחברה.
על כן שמחתי לקבל את הזמנתה של חברתי ולהבטיח

שלא אשכח לבוא .בערבו של אותו יום לבשתי חליפה
חדשה ויפה והקפדתי להגיע בשעה היעודה .התפלאתי
שהזמינו אותי דווקא עם דודתם הזקנה ,אותה מצאתי
בהגיעי לביתם.
אחרי זמן מה הגיע בחור צעיר ומקסים ומיד הבנתי את
כוונתם של מארחי .לא הפריעה לי הופעתו המרושלת.
לא הייתה לכך כל חשיבות בעיני .תוך מספר שעות או
דקות ידעתי שקרה אצלי משהו שלא קרה כבר הרבה
זמן ,כי תמיד ידעתי בדיוק את אשר אני רוצה .ידעתי כי
לא אתן לו כל אפשרות להתחמק ממני .באותו ערב
סגרתי את הדלת .הציפייה עד אותה שבת של פגישתנו
השנייה נראתה לי כנצח .למחרת היום הודעתי לחברותי
בבית החולים שיש לי חבר.

שיר ללא כותרת  /אפרים רביד
בגדנו בכם אחינו ואחיותינו.
חולמי חלומות על ארץ זהובה,
חורשי השדות ואומרי שירה.
בגדנו בכם רוקמי התקוות,
לוחמי ישראל ,שומרי השדות,
משיבים אדמתה של מלכות ישראל
אל חיק העולים מן המצולות.
רוצחים גידלנו ,מוריהם הכתרנו,
שנאה עשינו נר לרגלינו,
רצחנו תקוות ,חדלנו לחלום,
בגדנו בכם ,בני דור התמימות.
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סילביהשרה גולדברג ושמואל אהוביה )מקודם גוטליב(;
הכרנו בקיבוץ בוכנוולד) ,כעת קהילת נצרסרני( ונישאנו שם ב.28.10.1949
שרה לבשה שמלת כלה והינומה שהוריה הביאו איתם בהשאלה מקנדה; שמואל לבש את החליפה של
שלמה שיף ,שכל החתנים בקיבוץ לבשו לחתונתם.
את ירחהדבש חגגנו בטיול לגליל למשך שבוע ,יחד עם ההורים של שרה ,לפני שהם חזרו לקנדה.
בעוד חודשים אחדים ימלאו  60שנים לנישואינו ,כשרה ושמואל אהוביה’ הורים לשלוש בנות,
סבים לתשעה נכדים וסביםרבא לשני נינים ועוד אחד בחודש הבא.
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אצלל
באקראיי אאצ
שרהה באקרא
ת שר
 11950הכרת
בחודש אפריל 950
הכרתיי אאת
קרובי משפחה משותפים .שרה הייתה נערה יפיפייה ))גם
היום( אדומת שיער ,עם צמות מסודרות מעל לראשה
והתאהבתי בה ממבט ראשון.
מספר שבועות לאחר היכרותנו היה יום העצמאות ואז
יצאנו בפעם הראשונה ביחידות .אני התגוררתי ברמת גן
ושרה ,עולה חדשה ,שהתה אצל משפחתה ביפו.
ליום העצמאות הזמנתי אותה לרמת גן שתחוש את יום
העצמאות הראשון להיותה בארץ .החגיגות ברמת גן
התקיימו ,ומתקיימות גם היום ,בכיכר אורדע ברחוב
ביאליק .היו ריקודי עם ,ריקודי הורה מעגלים ,מעגלים
והופעות מרשימות .שרה הייתה בהלם מתוך התרגשות.
הזמנתי אותה לבית הקפה הסמוך אכלנו עוגות וגלידות
ושתינו קפה.
באותה השנה ב 1בנובמבר נישאנו ,ונולדו לנו  2בנות
שהביאו לעולם  5נכדים.
התגוררנו כל השנים ברמת גן ובגבעתיים ובכל פעם
שהזדמן לנו לעבור ליד בית הקפה המוזכר ישבנו לשתות
קפה ועוגה.
אחרי  59שנות נישואים אנחנו חיים באושר בעד 120
בראשון לציון סמוך לביתה של אחת מבנותינו.
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הכרנו באחד מימי הקיץ שלל שנת .1947
חברים הזמינו אותי לבלות איתם על
שפת הים .מאוחר יותר הסתבר לי
שהזמינו גם את פנחס .כאמור ,בילינו
יום יפה על שפת הים ובערב הזמין אותי
פנחס לקולנוע .כנראה ,שהיה "קליק"
מיידי ,מצד שנינו ,ומאז לא נפרדנו.
נישאנו ב  .27.1.1948כזכור ,אותם
ימים היו ימים מתוחים ,לפני פרוץ
מלחמה ,ואף על פי כן החלטנו להתחתן.
החופה נערכה בחצרו של אחד הרבנים
בחיפה ,כאשר ברקע נשמעו יריות.
האורחים היו בני משפחה מחיפה וקומץ
חברים .בני המשפחה שגרו מחוץ לחיפה
לא יכלו להגיע ,בגלל הסכנה שארבה
בכבישי הארץ .הכיבוד היה צנוע למדי,
אבל השמחה על נישואינו היתה גדולה.
מאז ועד היום אנו חיים באושר ושמחים
בחלקנו.
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חברותי
חיילת ומוזמנת יחד עם חב
אוקטובר  ,1948אני ל
החיילות להופעה בחטיבת קרייתי ברמלה .ישבנו בשורה
הראשונה .החבר'ה החליטו ספונטאנית ,לערוך תחרות
מלכת יופי .ניגש אלי עלם חמודות ופתאום הניף אותי
לבימה .התביישתי וחזרתי מיד לשבת עם חברותי.
ביוני  1949השתחררתי מצה"ל והחלטנו ,כ  10חברות,
לצאת לשבוע נופש בנהריה .אני נסעתי לשם מספר ימים
אחריהן .לא ידעתי היכן הן מתאכסנות והתחלתי לחפש
אותן בחוף הים .לשמחתי פגשתי מכר שסיפר לי שהן
מתאכסנות בפנסיון "רוזנבלט" .הגעתי לשם בצהריים
ובעלת הפנסיון הודיעה לי שאין לה חדר עבורי .חברתי
הציעה לי לישון בחדרה לילה אחד ולכן בעלת הפנסיון
גבתה ממני רק  2.5לירות .ישבנו כולנו לאכול ארוחת
צהריים בחוץ ,בצל העצים .מרחוק שמעתי קול ששבה
את ליבי .אחת מחברותי ,ששמה לב להתעניינותי אמרה
לי" :אינך זוכרת אותו? זה הבחור שהעלה אותך לבימה
בהופעה".
למחרת ,בזמן ארוחת הבוקר ,ניגש אלי עלם החמודות,
בני ,ומספר לי שהוא גר בתלאביב ומציע לי לנסוע יחד.
הגענו לתחנת אגד והנהג הכריז שאין מקומות ישיבה.
יכול לעלות רק מי שמסכים לנסוע בעמידה .שנינו עלינו
לאוטובוס והתיישבנו על מדרגות הדלת האחורית .במשך
 4שעות הנסיעה לא הפסקנו לדבר וכאשר הגענו
לתלאביב הציע שניפגש באותו ערב .מאז לא נפרדנו.
כשחברותי שמעו שאני מתחתנת אמרו" :חצופה שכזו! היא
שילמה רק  2.5לירות וחזרה עם חתן .אנחנו שילמנו 50
לירות וחזרנו בידיים ריקות".
במלאת שנה לנישואינו חזרנו ל"מקום הפשע" לירח
דבש .כעבור  10שנים חזרנו לשם עם  2ילדינו החמודים.
בינתיים המלון התפתח ,אבל עבורי תמיד יהיה זיכרון מתוק
לחיים טובים.

את אברהם פגשתי לראשונה ברחוב
בנתניה ,אליה הגעתי לחופשה יחד עם
אחי ,שנינו תושבי צפת .אברהם ואחי
הכירו בקורס של חברי אצ"ל ודרך אחי
גם אני הכרתי אותו )גם אני הייתי חברת
אצ"ל( .במשך השבוע נפגשנו מספר פעמים.
אברהם הגיע לארץ בשנת  ,1938בגיל
 16בעלייה בלתי ליגאלית מצ'כוסלובקיה .כל משפחתו נספתה בשואה .היתה לו חברה ,אבל הוריה התנגדו
לקשר ביניהם משום שהיה פליט )בימינו  עולה חדש( .לי היה חבר שחיכה לי בצפת.
לימים עברנו ,אחי ואני ,לגור בעיר נתניה והשתלבנו בתעשיית היהלומים .באחד הלילות הגעתי למסיבה עם
אחד החברים ,בה היה גם אברהם .בסוף הערב הודיע לחבר איתו באתי "היום אני לוקח את חיה הביתה" .ומאז
אותו ערב לא נפרדנו .ב 29.2.1944נישאנו בצפת בבית מלון ,שאך פונה מהצבא הבריטי .הגיעו כל חברינו
מאצ"ל והפכו את החגיגה ליוצאת דופן .אבי היה ראש הקהילה היהודית בצפת ,דמות ציבורית ידועה בעיר והיה
בקשר קבוע עם הממשל לפני קום המדינה .כמובן שהגיעו גם מספר קצינים בריטים .כאשר מעגלי הרוקדים היו
בעיצומם וכולם יצאו במעגלים גדולים ,נראה מחזה הזוי  הקצינים הבריטים הצטרפו למעגלי הריקודים ואחזו
בידי חברי אצ"ל ,שהיו אויביהם המושבעים.

צולי שואה ולאחר המלחמה החלטנו לעלות לארץ ישראל .הכרנו במהלך
שנינו ניצולי
נסיעתנו לארץ באנייה "אומות מאוחדות" .ב  1.1.1948הגענו לחופי נהריה .אנשים וסירות
חיכו לנו בחוף ומיד פינו את הנשים,
הילדים והחולים .בדרך לקיבוץ "געתון",
קיבלתי תעודת זהות של חברת קיבוץ
וכך עברנו את מחסומי האנגלים.
הגברים קפצו למים עם המזוודות ורצו
להסתתר בשדות כדי שהאנגלים לא
יעצרו אותם .ישראל הסתתר בשדות,
יחד עם הגברים האחרים ,עד שהיה
בטוח לצאת .בערב הגיע לקיבוץ ומאז
לא נפרדנו .לאחר יומיים פינו אותנו
לקיבוץ "גשר" בעמק הירדן.
בשנת  ,1949כאשר החלה ההפוגה
בקרבות ,נישאנו אצל הרב במושבה
"כינרת" .למחרת עזבנו את הקיבוץ
והגענו לרעננה.
אנו חיים באושר עד היום ומתגוררים
כבר  8שנים ב"עד ."120
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נישאנו בגטו לודז' .במהלך המלחמה הועברנו למחנה
אושוויץבירקנאו ושם הפרידו בינינו .למזלנו ,שנינו שרדנו
ונפגשנו שוב אחרי המלחמה ,בשנת  1946בשוודיה ,גטובורג.

בוילהה בהרצ
ת בויל
פנוייםם פנויו
הכרנו במפגש של פנויי
צליה פפיתוח.
בהרצליה
פנויות
ל
בהתחלה התיישבנו
במפגש השתתפו בערך  50איש.
במעגל גדול באולם וכל אחד הציג את עצמו :שמו ,תואר,
גיל ותעסוקה .אחרי זה היה כיבוד ונוצרו זוגות לריקודים
וגם ניתנה ההזדמנות להיכרות בשיחות אישיות .היות שהצגתי את עצמי כבעלת גלריה לאומנות ,משכתי תשומת
לב מיוחדת .באותה הזדמנות הכרתי את האדריכל לבינוי ערים המהנדס אליעזר לאו שור ז"ל .מהרגע הראשון
מצאנו עניין משותף .הוא בנו של אהרון שאול שור ,מורה וצייר ידוע מ"בצלאל" בירושלים ,שביחד עם פרופסור
שץ פעל משנת  1913בהדרכת ציירים .שור נפטר ב 1945ועיזבונו הגדול  פורטרטים וציורים יוקרתיים ,עבר
לבנו יחידו אליעזר .הציורים היו לרוב לא ממוסגרים ושמורים בארגזים .כמובן שהגבתי למראה הציורים ושיתפנו
פעולה .ערכנו תערוכות במוזיאונים כמו :פתח תקווה ,הרצליה,
ב"בצלאל" בירושלים והאחרונה ,במוזיאון הלאומי בירושלים
ב 14לדצמבר  .1982גם העיתונות בארץ החלה לפרסם
מאמרים על תערוכות מיוחדות .רכשנו מוניטין ,נעשה ביקוש
ליצירות יוקרתיות.
באותו הזמן התהדקה הידידות בינינו .יצאנו לטיולים משותפים
בארץ ובחו"ל .ובמפגשים חברתיים היינו זוג מקובל בין השמנה
והסולטה של הארץ.
תמיד אהבתי להקשיב לסיפורים המרתקים של אליעזר על
הילדות שלו בירושלים בתחילת המאה .על בית ההורים ,אמא,
גננת של יגאל אלון ואבא מורה ב"בצלאל".
אליעזר ,שגדל בקהילה קטנה של גדולי ישראל ונסע לבריסל
לתקופה של  5שנים ללמוד אדריכלות באקדמיה ,איש ששלט
ב 10שפות ,סייר בכל העולם ,איש יפה גוף ויפה נפש.
אני פרחתי על ידו.
אחרי זמן מה שכרנו דירה משותפת בצפון תלאביב
קרוב לפארק הירקון .הכול היה אידיאלי .היו לנו תוכניות
גדולות ואז הוא חלה ...יום אחד כשחזרתי מהעבודה
בבנק לאומי הייתה דלת ביתי נעולה .כאשר פרצנו אותה
מצאנו אותו שרוע על הכורסא לבוש ומסודר
כרגיל ללא רוח חיים .על חזהו היו מונחות משקפיו
ובידו ספר שירים .הוא נפטר כמו איש קדוש .אני דאגתי
לקבור אותו בהר הזיתים בהפרש של  4קברים מהוריו
האהובים עליו .יהי זכרו ברוך!!
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בת  20הייתי ומדינתנו עדיין לא הייתה ,אבל חיילנו
הגיבורים כבר ידעו בליבם שהזמן קרב ובא ,והבריטים
יעזבו ואויבנו יובסו.
אחד מחיילנו הגיבורים ,צעיר יפה תואר ונועז ,מצא דרכו
אל ליבי הפועם .חייל עם עיניים ירוקות ויוקדות שלא
אמר נואש" .תהיה לנו מדינה" אמר לי" ...עוד תראי
אהובה" ,הוא הבטיח בחום .ממש חיכיתי לו במתח
ובדאגה .ביקשתיו להישאר במחנה ולא לסכן את חייו.
העוצר היה בעיצומו .כל לילה אני ובני משפחתי ישבנו
סגורים ומסוגרים בתוך ביתנו הקטן בתל אביב
החדשה .עצמתי את עיני ברגש וחשבתי על אהוב נפשי.
היכן הוא עכשיו ...מה הן מחשבותיו? האם יודע הוא עד

כמה אני דואגת לו? ישבתי ליד הכניסה לבית ,ופתאום
הפתעת חיי) .בעלי( אלי ,החייל שלי הגיע אלי תוך כדי
עוצר ,כשבחצרות תלאביב חיילים בריטים עורכים
פעילות כבדה לתפיסת חשודים בטרור נגדם .אבל החייל
שלי מצא את דרכו אלי למרות הכל .מתחבא
בחצרות ובין גדרות ,קופץ מעל שערים ובסכנת
נפשות ,הגיע אלי אהובי לשלוש שעות של אושר
שלעולם לא אשכח.
בעלי היקר ,אלי ,החייל האמיץ שלחם בכל מלחמות
ישראל ,נפטר ב ,14.7.06אבל הוא נשאר בלבי לנצח.
שום עוצר לא יפריד בינינו .חשבתי שידי עוד נטויה.
 65שנים זו תקופה שנהנינו מפינוקים .באמת פינקת
אותי ואני אותך בהרבה ריחות של שושנים .היו גם קוצים
בודדים ,אל הריח והיופי תמיד מתמזגים ,וזה היה נעים.
גם שני פרחים גידלנו ,שלהם גם צמחו פרחים ,שהם
הנכדים המקסימים שלנו ,חכמים ומוצלחים .כל שנה
שעוברת מרגישים שחגיגת יום הולדת מתקרבת ,אבל
איתך תמיד נהניתי ,כי מרגישים צעירים .מביטים על
החברים ועל שנינו  זוג האוהבים ,שכל קמט בפנים
מראה איך מזדקנים ,מדאגות או מגעגועים ,או
מסיבות בריאות מעצבנות .על כן שאפתי ליהנות
מהחיים ומכל פינה של ביתנו הפורח ,וביחד עם ציוץ
הציפורים שנמשיך לחגוג כבכל השנים .שנינו היינו
קשורים כל השנים .אין מילים להביע את אהבתי
אליך ואת תודתי העמוקה על העזרה ותשומת הלב
החמה שהענקת לי .דאגת לבריאותי כל השנים שהיינו
ביחד .חן חן לך יקירי ,כמה טוב שהתחתנו .היית בעל
מקסים ,אבא וסבא למופת .לעולם נזכור אותך אהובי.
יהיה זכרך ברוך.

משה ואני הכרנו משחר ילדותנו .היינו שכנים
בעיר מגורינו  איסטנבול שבתורכיה.
בשנת  ,1948עלה משה לישראל ללא הוריו,
בעזרת ”עליית הנוער“ .שנה אחריו ,בחודש
אפריל  ,1949עליתי גם אני יחד עם הורי.
נשלחנו לגור במחנה עולים ”באר יעקב“.
משה הגיע לבקר אותנו יחד עם חבריו ,שגם הם
היו בודדים בארץ .הורי קיבלו אותם בחום רב
וביתנו הפך להיות עבורם בית אליו היו מגיעים
בכל הזדמנות.
ביקוריו התכופים של משה העמיקו את הקשר
בינינו והפכנו לזוג .נישאנו בתל אביב בחוג
המשפחה והחברים בשנת .1950
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בשנות ה 40של המאה הקודמת ,נהגו הצעירים
והצעירות של ת"א לטייל הלוך ושוב על הטיילת לחוף
ימה של ת"א ,בין כיכר הרברט סמואל לבין רח'
פרישמן ,כדי ליהנות מהרוח הקרירה הנושבת מהים
ומהשמש השוקעת אט אט .אבל גם כדי להיראות
ולעשות היכרויות .ואכן באביב של שנת  ,1948ישבתי
עם חברי הטוב בבית קפה "גינתי" ,לגמנו קפה והעפנו
מבטים לעבר הטיילת .לפתע ננעצו עיני בנערה נאה
שטיילה עם חברתה .הסבתי את תשומת לבו של חברי
לזוג הנערות והוא ,בתגובה ,הניף את ידו וקרא:
"ירדנה!" .ירדנה היתה חברתה של יונה שאותה הכיר.
הנערות ניגשו לשולחננו ומאותו רגע התחיל להתרקם
הרומן ביני לבין יונה .קיבלתי ממנה את מספר
הטלפון במקום עבודתה )בנק אנגלופלשתינה(
ובהמשך התחלנו לצאת :לקולנוע ,לבתי קפה ,שייט
על הירקון ולמסיבות .הייתי מבוגר ממנה בשבע שנים
וכאשר הבאתי אותה בפעם הראשונה למסיבה
בביתו של אחד החברים ,העירו לי" :השתגעת ,התחלת
לצאת עם ילדות"? כן ,כך נראתה יונה כאשר היתה בת
שבע עשרה ומחצה וכך אהבתיה.
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בתחילתו של הרומן בינינו הייתי מגוייס ,גיוס מלא
ב"הגנה" וגם יונה פעלה במסגרת ההגנה .היא ליוותה
שיירות של אוטובוסים ומשאיות מתל אביב לראשון לציון
ולירושלים ,כאשר בין קיפלי שמלתה הסתירה כלי נשק
ותחמושות .כך ,שמלכתחילה היתה לנו שפה משותפת,
שתרמה לפריחת האהבה.
היחידה בה שירתי כמ"מ במלחמת העצמאות ,היתה
מזרחית לרמלה ובפרוזדור ירושלים .לא הגעתי הביתה
במשך שבועות ,טלפונים לא היו והתגעגעתי מאד ליונה.
אבל היא ,באומץ לב יוצא דופן ויוזמה ,הצליחה להגיע
למשלטים ולבקר אותי ,מה שחיזק יותר את הקשר בינינו.
בחודש יולי  1949שוחררתי מצה"ל ומספר שבועות
לאחר מכן החלטנו שנועדנו להמשיך את חיינו יחדיו.
ב 14.9.49נערכה החתונה בבית הציונים הכלליים
ברח' המלך ג'ורג' בתל אביב .חיינו יחדיו  55שנים
מאושרות וב 29.12.04הלכה יונה לעולמה אחרי
מחלה קשה  .יהי זיכרה ברוך.

בכוונתם היה
בשנת  1939הגיעה לבנגזי  לוב ,קבוצה של כ 300יהודים שברחו מדנציג גרמניה .בכוונ
להגיע לארץ ישראל דרך לוב ומצרים .בינתיים פרצה מלחמת העולם ה ,2הגבולות נסגרו והם נאלצו
להישאר בעיר .אבי ,שהיה אב בית הדין היהודי ,החליט לפזר את חברי הקבוצה שווה בשווה בין
משפחות היהודים בבנגזי .לביתנו הגיעו  9אנשים וביניהם גם אברהם גליקשטרן.
במהלך מלחמת העולם השניה נלקחו כל יהודי בנגזי למחנות הסגר וכך נפרדו דרכינו.
לאחר המלחמה עלינו לארץ ,כל אחד מבני משפחתי בנפרד ובשנת  1949הצטרפו אלינו הורינו.
בעיתונות התפרסמה ידיעה על הגעתם לארץ לעיר פתח תקווה .אברהם שהצליח לעלות
לישראל בשנת  ,1945קרא את הידיעה ומיד הגיע לביתנו .התחלנו לצאת כזוג ולאחר  3חודשים
ב 25.5.1950נישאנו בפתח תקוה וגרנו בעיר גבעתיים.
לאחר הולדת ילדינו ,החלטנו שעדיף לגדלם בטבע ולא בעיר ועברנו לגור במושב "אודים".

משחר ילדותי בפולין ,חלמתי חלומות
ובמהלך חיי הצלחתי ,למזלי ,להגשימם
 "יוסף בעל החלומות" .חלמתי שאקים
משפחה ולא יחסר לאשתי ולילדי מאום.
חלמתי שאפגוש נערה עם שתי צמות
ארוכות... .וכך התגלגלו הדברים...
נסעתי ברכבת לאורל לצורך עבודת בניין.
בשעה  2:00בלילה נעצרה הרכבת
וברמקול הכריזו ,שאנשים שלא קיבלו
הלוואה לנסיעה ,צריכים לרדת ולעמוד
בתור .התור היה ארוך ובסופו עמדה
בחורה יפה בעלת צמות ארוכות .נזכרתי
ב"פנטזיה" שלי ואמרתי בליבי "זאת תהיה
אשתי"  ומה שאני אומר ,אני מקיים.
חיזרתי אחריה במשך שנה ,וכאשר
הצעתי לה להינשא לי ,הסכימה.
נישאנו במשרד לרישום נישואין וחיינו יחד
 50שנים מאושרות ,עד שלדאבוני נפטרה.
הקמנו משפחה מדהימה ,בנות ,נכדים,
נכדות ונינים שיהיו בריאים .החום והאהבה
שהקיפו אותנו כל חיינו ,ממשיכים להקיף
אותי גם היום ,בזכותם.
חלמתי עוד בילדותי ,שכאשר אהיה מבוגר
אגור בבית מוגן מפואר .היום זה לא חלום
 זו מציאות .התברכתי!
לחטיבת
תנדבתי לחט
התנדבתי
הרשמי ,,הת
והאוהב ..עעוד בטרם גיוסי הרשמי
הטובב והאוהב
החם ,,הטו
בטעות "הרווחתי" את אהובי ושותפי לחיים ,החם
"אלכסנדרוני" ,לעזור בהקמת בית חולים צבאי במחנה "דורה" בנתניה .התחלנו בהוצאת הציוד מהאריזות
וסידורו והמשכנו בלימוד חבישת פצועים ,הזרקות וכד'.
מאחר ובילדותי לא נדבקתי מאחותי ואחי במחלות הילדות ,הרי שבבית החולים חליתי בכל מחלה מדבקת .צוות
הרופאים החליט ,שאין טעם לאשפז שוב ושוב ע"ח חולים אחרים והעבירו אותי "לחיל הנדסה" בפיקודו של ברוך צאן
ז"ל .גם כאן התחלתי מאלף .בזמני הפנוי ,נהגתי לשבת ליד חלון ,ממנו יכולתי לראות את העוברים ושבים .שמתי לב
לקצין שנהג לעבור ליד החלון הלוך ושוב ולהביט לעברי .באחד הימים ,אזר אומץ לדבר איתי וסיפר לי ,שהוא משרת
כמ"פ בגדוד  33בבית ליד והפציר בי לבקרו בגדוד .בכל פעם דחיתי את בקשתו עד שכבר לא היה לי נעים והסכמתי.
בזמנו ,קיבלנו פקודה האוסרת עלינו לנסוע בטרמפים ולכן נסעתי עם הנהג הצבאי .בדרך הוריד אותי והורה לי
להמשיך בכביש עד שאגיע לגדוד .בדרכי למחנה ,עצר לידי ג'יפ צבאי ,מלא בחיילים ,ששאלו אותי לאן אני הולכת.
אמרתי לגדוד  33והם צחקו ואמרו לי ,שאני טועה בדרך והציעו לי לעלות לג'יפ והם יקחו אותי לגדוד .ברור שלא
האמנתי להם .מה גם ,שהג'יפ היה מלא .פתאום הסתובבו אחורה ונסעו לכיוון המחנה שלהם ואני המשכתי
בדרכי .אחרי מס' דקות חזרו עם חייל אחד פחות
ושוב הציעו לי לעלות לג'יפ .הסתכלתי בפניהם
ביסודיות והנהג מצא חן בעיני .וכשעליתי לג'יפ הסתבר
לי ,שאכן טעיתי בדרך .הם ניסו לשכנע אותי לוותר על
המ"פ ורק חייל אחד ישב ושתק ולא השתתף בשיחה.
כשהגענו לגדוד  33כבר לא התחשק לי לרדת.
מאוחר יותר התברר לי ,שרק אותו חייל ששתק היה
רווק והאחרים ,נשואים .החייל "השתקן" אמנם לא
דיבר ,אבל לא ויתר עלי והחל לחזר אחרי במרץ
ובאהבה .ב 29.5.49השיא אותנו הרב גורן ,בבית
האזרח ברמת גן .את סיפור היכרותנו נהג בעלי
לספר בגירסה משעשעת ו"מרגיזה" ,שהתאהבתי בו
מיד כשראיתי אותו בג'יפ והתחננתי בפני החיילים
שיקחו אותי .כיוון שסירבו ,נשכבתי על הכביש מול
הג'יפ ואיימתי ,שאם הוא לא לוקח אותי אני...
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המרגיז בכל הסיפור  שהחבר‘ה האמינו לו.

מלכה ויוסף בראיון בתוכנית הטלויזיה ”על הבוקר“.
”  55שנים ועדיין מאוהביםמה סוד הקסם?“

רומניה .מלכה גרה עם הוריה בבוקרשט ואני עם משפחתי בעיירה
הכרנו אחד את השניה עוד בארץ הולדתנו  רומניה.
פלטיצן שבמולדובה .כקרובי משפחה ,נפגשנו מעת לעת וכבר אז מצאה חן בעיני.
בשנת  1947החלטנו אחי ואני לעלות לארץ וברחנו לבולגריה .בנמל בורגאס עלינו על אניית ”פאן יורק“ בדרך לישראל.
כשהגענו סמוך לארץ ,הקיפו אותנו משחתות בריטיות ואילצו אותנו ,בליווי שלהם ,להגיע לקפריסין .לאחר כ 3חודשים
בקפריסין ,עלינו על אנייה יוונית  ”דולורוס“ ,בעזרת חברי ההגנה .האנייה עגנה מול עתלית ושם חיכו לנו חברי הקיבוץ,
שהורידו אותנו בחבלים לחוף .התחזינו לחברי קיבוץ ותיקים והועברנו לקיבוץ ”חצור“ ,ששכן בין  7כפרים ערביים
וליד מחנה בריטי גדול.
מלכה עלתה לארץ עם הוריה בשנת  1950והם נשלחו למחנה עולים ”סנט לואיס“ בחיפה.
כאשר נודע לי היכן הם גרים ,נסעתי אליהם בטרמפים מהקיבוץ .מרגע שמלכה ואני נפגשנו הפכנו לזוג.
בשנת  ,1950הצלחתי להעלות ארצה גם את הורי והם עברו לגור בחדרה .משפחתה של מלכה עברה לגור בינתיים
בכפר סבא .לאחר שחרורי מהצבא ,בשנת  1952התהדק הקשר בין מלכה לביני ונישאנו בכפר סבא ב.2.5.1953
מספרת מלכה :בבוקר החתונה עוד הכנתי סנדוויצ‘ים לאורחים .יוסף הלך להביא לי את הזר וחזר עם פרחי
כלה יפהפיים .מאז ועד היום ,בתאריך נישואינו הוא מביא לי זר כלות כמספר שנותינו המשותפות.
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אליהו ואני היינו חברים בתנועת "הבונים" ברומניה.
בהיותי בת  16יצאתי למחנה קיץ של התנועה ושם
פגשתי אותו לראשונה .אליהו ,אז בן  ,19כבר היה
חלוץ בהכשרה והגיע להרצות בפנינו  החניכים  על
ההכשרה ועל המשמעות של להיות חלוץ.
נוצר בינינו קשר וכאשר חזר לעירו ,התחלנו להתכתב.
שנינו היינו מאד אידיאליסטים ושנינו הפכנו לחברים
בתנועה "מגשימה" לעלייה לארץ ישראל.
ב 1.9.1939הגעתי ארצה באוניית המעפילים
"טייגר היל" ,שהיתה האחרונה שהגיעה לארץ לפני
פרוץ מלחמת העולם ה .2האנגלים גילו אותנו ולא
יכולנו לרדת לחוף .האונייה נסוגה למים בינלאומיים
ושם נתקבלה החלטה להעלות את האונייה על שרטון
בחוף תל אביב ,כדי למנוע את גירושה .על האנייה היו
כ 2000איש וכ 120הצליחו לברוח ממנה ,בתוכם
גם אני ,ונאספנו ע"י תושבי תל אביב.
מתל אביב עברתי לקיבוץ "שער הנגב" ליד גדרה,
שם כבר חיכה לי אליהו ,אישי לעתיד ,שעלה לארץ
באוניית מעפילים  3חודשים לפני.
ב 26.5.1940נישאנו בטקס צנוע ,בתקופה כלכלית
קשה .יכולנו לכל הקשיים בזכות היותנו יחד .קיבלנו
את המצב כפי שהינו .החיים נמשכו ובמשך השנים גם
השתפרו.
בשנת  1941השתתפנו בהקמת קיבוץ חדש  "מעגן"
בעמק הירדן ושם הקמנו את משפחתנו.

הכרנו לראשונה במחנה הכשרה באיטליה ,שם
חיכינו לעלייתנו ארצה .אליעזר היה המדריך שלי.
בחודש אוגוסט  1946עלינו לארץ באנייה ’כ“ג‘ )ע“ש
כ“ג יורדי הסירה( .האנגלים עצרו אותנו והובילו את
האנייה לנמל חיפה ואסרו עלינו לרדת ממנה .יכולנו רק
”לראות את הארץ ולא להיכנס אליה“ .לאחר  3ימים,
עלה על האנייה נציג הסוכנות היהודית ובבכי אמר לנו
שהאנגלים שולחים אותנו לקפריסין.
 5חודשים חיינו באוהלים .אוכל ומים ניתנו לנו
בהקצבה .משם הועברנו למחנה ”עתלית“ ולאחר 3
חודשים הועברנו לקיבוץ ”אבוקה“ בעמק בית שאן.
באחד הימים ,בעודנו מתארגנים לקראת נסיעתנו
לקיבוץ ”גניגר“ ,לאזכרה של מאיר זרחי ז“ל ,שהיה שליח בהכשרה שלנו ,ניגש אלינו הגזבר ואומר לנו” :אם אתם
כבר נוסעים ,תעברו בדרך אצל הרב בעפולה  ותתחתנו“ .הוא נתן לנו  1לא“י כתשלום לרב ואמר לנו להתמקח
איתו .אולי יקח רק  1/2לא“י .קיבלנו ממנו גם כרטיסי נסיעה באוטובוס ,הלוך וחזור ,אבל לא קיבלנו גרוש לחגוג
את יום נישואינו ,אפילו לא עבור סודה .הגענו לרב ולא היו לנו עדים .הוא יצא לרפת וחזר עם  2רפתנים במגפיים
גבוהים ובבגדי עבודה והם שימשו לנו כעדים .בגדי הכלה שלי היו חצאית שתפרתי בעצמי וחולצה לבנה ששאלתי
מחברה .בקיבוץ היתה לנו ”טבעת קיבוצית“ .כל זוג שנישא קיבל את הטבעת לטקס ,אחריו הכלה היתה
∑≤
מעבירה את הטבעת לזוג הבא.

 ,1948אחרי ששרדתי עעם
הגעתי ארצה מקפריסין במרץ 1948
אחי הצעיר את השואה ,ואיבדתי את ההורים ועוד  40בני
משפחה ,הי"ד .שני אחים ואחות היו בארץ ,האחים עלו לפני
המלחמה והאחות הצליחה להיחלץ מציפורני הנאצים ולהגיע
ארצה תוך כדי המלחמה.
רציתי להגשים את חלומותיי החלוציים והגעתי לקבוצת
יבנה בדרום הארץ .באתי לקיבוץ ,נער בודד ,ללא חברים או
מכרים .השתלבתי יפה בעבודה והתחברתי עם כמה נערים,
עולים חדשים ,כמוני .אחרי אימון צבאי קצר גויסתי למחלקת
כוננות בקיבוץ ,במסגרת חטיבת גבעתי ,ושולבתי למשימות
בטחון  סיורים ,מארבים ,תפיסת משלטים וכמובן שמירה
במשק בלילות .כל זאת בנוסף לעבודות שגרתיות במשק.
בתקופה זו הגיעו לקיבוץ עובדות שכירות ,נערות צעירות
עולות חדשות ,שעבדו במשק לפרנסת משפחותיהן ,שגרו
במעברות ובעיירות פיתוח .הן הועסקו בעיקר בעבודות
מטבח וחדר אוכל .אחרי העבודה ,צריף מגורי הבנות היה
מקום מפגש של הנערים העולים עם הבנות השכירות .מצאנו
שפה משותפת איתן ,כי כולנו היינו עולים חדשים ,שלא כל כך
התערו עם הוותיקים.
בין הבנות היתה אחת ,צעירונת יפהפיה ומרים שמה ,שמצאה
מאד חן בעיני ,והתחלתי לחזר אחריה .מרים עבדה לרוב
במטבח בשטיפת כלים כלי אוכל מארוחת ערב של חברי
הקיבוץ וסירים ענקיים בהם בישלו את הארוחות ליותר
מ 100איש .היתה זו עבודה קשה מאד שנעשתה בלילות.
)לא היו אז מכונות לשטיפת כלים( .בלילות שמירה הארוכים,
בין סיבוב לסיבוב ,הייתי נכנס למטבח ,להיות קצת
במחיצתה ,התכבדתי בכוס תה חם ולחם בריבה וגם במילה
חמה .היו גם ערבים ולילות חופשיים ואז יצאנו לטייל בשדות
המשק או במטע הגוייבות .רק שנינו לבד ,צעדנו יד ביד .לאט
לאט התפתחה בינינו אהבה ,אהבת נעורים טהורה .ויום אחד
זה קרה! התנשקנו! הטעם המתוק של הנשיקה הראשונה! אז
ידענו שזהו זה .אנחנו רוצים לבנות את חיינו יחד .דברנו על
העתיד והגענו למסקנה כי מרים צריכה ללמוד מקצוע .אחרי
לבטים היא בחרה במקצוע גננת לילדים .עזבה את העבודה
בקיבוץ ונרשמה לסמינר לגננות "תלפיות" בתל אביב.
מרים הציגה אותי בפני הוריה ואחיותיה .היו לי חששות
לפני הפגישה ,איך יקבלו קיבוצניק חסר כל ויפקידו את
בתם בידיו .אבל התקבלתי בחמימות ונעשיתי בן בית
אצלם .התארחתי בביתם בשיכון עולים דל וצפוף ,אבל חם
ומשפחתי ,דבר שכה היה חסר לי .הצגתי את מרים בפני האחים
והאחות שלי .הם הוקסמו ,כמוני ,מהחן ,מהעליזות הטבועה
בה ומהנחישות שלה ללמוד מקצוע ולהקים בית בישראל.
מרים היתה זקוקה למימון לימודיה ולתמיכה בהוריה ,כיוון
שהפסיקה לעבוד ולהשתכר .ביקשתי מהקיבוץ חופשה לשנה,
כדי שאוכל לעזור לה כלכלית .לצערי ,ולשביעות רצונה של
מרים )היא לא כל כך התלהבה מחיי הקיבוץ( הקיבוץ סרב
לאשר לי את החופשה והחלטתי לעזוב.
נתקבלתי לעבודה כנגר במושב שיתופי ניר גלים ,לא רחוק
מקבוצת יבנה ,התחלנו לתכנן את החתונה והימים ימי
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ה"צנע"  מצרכי מזון חולקו בכמות מצומצמת לנפש ,על פי
תלושים .היתה בעייה לארגן אירוח ,אפילו למספר מצומצם
של מוזמנים .מושב ניר גלים בו עבדתי ,היה לנו לעזר רב
בעניין ,יחסם של חברי המשק אלי היה כאל אחד מהם,
למרות שהייתי שכיר .הם סיפקו לנו כמעט את כל צורכי
החתונה מתוצרת עצמית של המשק .בעזרתם יכולנו
להרכיב תפריט מכובד ,לכבד בו את אורחינו שהשתתפו
בשמחתנו .שכרנו אולם בפתח תקווה ,אולם "הצבי" אבל כל
הבישולים והאפיה נעשו בידיהן החרוצות של האחיות של מרים.
בשעה טובה ומוצלחת ובמזל טוב באנו בברית הנישואים
ביום ח' תמוז תשי"ב   .1.7.1952קיבלנו צריף מגורים
בניר גלים ,כמו כל זוג נשוי במשק .מרים סיימה את לימודיה
והתחילה לעבוד כגננת במושב עולים בן זכאי .היתה נוסעת
לעבודה כל יום בטרמפים ,כי לא היתה תחבורה מסודרת בין
שני היישובים.
חסכנו קצת כסף וגם קיבלתי פיצויים מגרמניה ,ורכשנו מגרש
ברחובות .התחלנו לבנות בית קבע בארבע ידיים ממש.
תחילה בנינו חדר בגודל  3X4מ' בקצה המגרש ועברנו לגור
בו .הקמנו מקלחת ושרותים בפחון קטן בחצר .בתנאים אלה
נולדה בתנו הבכורה ,שרה.
אחר כך זכינו לבת שנייה ענת וכבר גרנו בבית
שבנינו בינתיים .בשנת  1967זכינו לבן זכר ,נתנאל.
במשך הזמן הגוזלים גדלו ופרחו מהקן .נותרנו לבדינו בקן .הם
הקימו משפחות משלהם ובעז"ה זכינו מהם לנכדים ,שני בנים
ובת משרה ,שלושה בנים מענתגם נינה ונין מבכור בניה,
ושלוש בנות מנתנאל.
דרך ארוכה עברנו יחד ,חיי עבודה ,לימודים והשתלמויות וב"ה
זכינו לפרנסה טובה ולנחת מהילדים והנכדים .לפני שבע שנים
זכינו לחגוג את חתונת הזהב .היום אנחנו כאן ,ב"עד "120
בראשון לציון .וטוב לנו כאן ,טוב לנו ביחד 57 .שנים אחרי
החתונה ועדיין אוהבים .לא אהבה סוערת כמו לפני  57שנים
אבל אהבה על מי מנוחות ,אהבה שקטה מלטפת.
אנחנו מאושרים ומודים לקב"ה על כל חסדיו ועל כל הטוב
שהעניק לנו בחיינו המשותפים ואנו מתפללים שיתן לנו בריאות
ושנזכה ליהנות מצאצאינו ,לעת זקנתנו עד .120

משפחתי ומשפחת בעלי היו מיודדות עוד בבפולין.
שפחתי
במלחמת העולם ה 2שירת בעלי )לעתיד( בצבא
הפולני ונפל בשבי הגרמני ,ממנו הצליח לברוח
לרוסיה .בשנת  1947עלה ארצה.
כחברת הכשרה בארץ הולדתי ,ברזיל ,עליתי לארץ
לבדי בשנת  1955לקיבוץ "ברור חיל" .כאן השתלבתי
בעבודה כאחות .מאוחר יותר התחלתי ללמוד עבודה
סוציאלית .לאחר שהוסמכתי ,נאלצתי לעזוב את
הקיבוץ כדי להשתלב בעבודה במקצועי ,במשרד
הסעד .עם סיום התחייבותי במסגרת משרד זה,
התקבלתי לעבודה במשרד הבריאות.
באחד הימים קיבלתי מכתב מדודי ,בו הוא מבקש
ממני להיפגש עם בחור שהוא מכיר .הסכמתי בתנאי,
שניפגש בבית קפה ולא בביתו ,מתוך מחשבה שאוכל
לעזוב ,אם לא ימצא חן בעיני .נפגשנו בבית קפה
בתלאביב ומיד היתה בינינו "כימיה" .מצאנו נושאים משותפים רבים ושיחתנו גלשה מעבר לזמן שהקצבתי
לעצמי .כבר אז אמר לי פישל "האינסטינקט שלי לא מרמה אותי" .מאז אותו יום ,המשכנו להיפגש
בתכיפות .עברנו לגור ברמת גן ולאחר מספר חודשים נישאנו בבית הכנסת
"חיבת ציון" בתל אביב.
משאת נפשו של בעלי היתה לעסוק בחקלאות וכך ,ברבות הימים רכשנו משק פרטי
ב"גן שומרון".

נפלאה היא האהבה
על אי התגוררו כל הרגשות:
שמחה ,עצב ,ידע ,אהבה וכל השאר .יום אחד הגיעה הודעה לרגשות שהאי עומד לשקוע.
כל הרגשות עזבו את האי .האהבה רצתה להישאר עד הרגע האחרון של האי מעל פני הים.
כאשר שקע האי כמעט לגמרי ,החליטה לבקש עזרה מהעושר ,הגאווה והעצב שעברו לידה ,כל
אחד בסירתו שלו ,אבל נענתה בשלילה .העושר לא רצה לוותר על הכסף והזהב שהיו בסירתו.
הגאווה לא הסכימה שתרטיב את סירתה והעצב השתתף בצערה.
האושר ,שחלף לידה היה כל כך מאושר ,עד שאפילו לא שמע את קריאת העזרה שלה.
לפתע שמעה קול קורא לה .הסתובבה וראתה אדם ישיש ,שהציעה לה את עזרתו.
האהבה הרגישה כל כך מבורכת ומאושרת עד ששכחה לשאול אותו לשמו.
כשהגיעו ליבשה ,הלך הישיש לדרכו .האהבה הבינה עד כמה גדול חובה לו ,ושאלה את החכמה
אם ידוע לו מי היה האיש" .היה זה הזמן" ,ענתה החכמה" .זמן?" שאלה האהבה" .מדוע הזמן עזר
לי?" החכמה חייכה ובחכמתה העמוקה ענתה

כי רק הזמן מסוגל להבין עד כמה נפלאה היא האהבה.
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במקום מדורי הקבוע ,בחרתי הפעם לכתוב,
כדרכי  בהומור ,כמה דברי חוכמה על אהבה ונישואים:
בשנה הראשונה לנישואים הגבר מדבר ,האישה שומעת.
בשנה השנייה לנישואים האישה מדברת ,הגבר שומע.
בשנה השלישית לנישואים האישה והגבר
מדברים והשכנים שומעים!
אהבה היא ניצחון של הדמיון על האינטליגנציה!
אינך יכול לקנות אהבה .אבל אתה יכול בהחלט
לשלם עליה ביוקר.
נישואים זה לתת ולקבל .הגבר נותן והאישה מקבלת!
לעולם אל תתחתנו עם אדם שאפשר לחיות איתו,
תתחתנו עם אדם שאיאפשר לחיות בלעדיו!
אני מקווה שנהניתם.
אני מאחלת לכולנו הרבה אהבה ,כל אחת ואחד בדרכו!
בריאות ואושר פנימי!

אנשים נכנסים
לתוך חיינו

אנשים נכנסים לתוך חיינו לתקופה קצרה או לכל החיים ,כדי
למלא מטרה מסויימת.
לסייע לנו להתגבר על קושי כלשהו ,או לספק לנו הדרכה
ותמיכה ,לעזור לנו מבחינה פיזית ,רגשית או רוחנית .ואז,
בלא שעשינו משהו רע ,או בזמן שלא נוח לנו ,הם יוצאים שוב
מחיינו .לפעמים הם פשוט מסתלקים ,לפעמים הם מתים
ולפעמים הם עושים מעשה ומאלצים אותנו לנקוט עמדה.
הם מביאים לנו ניסיון ,שלווה או גורמים לנו לצחוק .הם
עשויים ללמד אותנו משהו שמעולם לא עשינו .הם מעניקים
לנו ,בדרך כלל ,עוצמה בלתי רגילה של שמחה .אבל רק
לתקופה קצרה.
התפקיד שלנו הוא ללמוד.
לאהוב אותם וליישם את אהבתנו בכל יחסינו עם
הסובבים אותנו ובכל תחומי חיינו.
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משחק ההגנה הוא התחום המעניין והיצירתי בברידג‘ ,בו שני בני הזוג מנסים לתקשר )באופן חוקי כמובן(
כאשר הקלפים של כל אחד מהמגינים נסתרים משותפו.
תחום ההגנה דורש הבנה ,התמצאות ושיתוף פעולה בין שני בני הזוג.
היד הבאה שוחקה בתחרות זוגות יוקרתית והיא מהווה דוגמה ליצירתיות ולתחכום במשחק ההגנה:
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דרום פתח בהכרזה של  1ולאחר שהראה סידרה שנייה בהארט נחת בחוזה הסופי של .4
מערב הוביל במלך דיימונד והמשיך באס דיימונד .הוא ניתח היטב שהסיכוי היחיד להפלת החוזה הוא
באם לשותפו במזרח יש את המלך קלאב )כיוון שהעקיפה בהארט יושבת( .הוא גם קיבל עזרה משותפו
ששיחק קלפים נמוכים בדיימונד והראה בכך שיש לו מכובדים בקלאב )היה משחק דיימונד גבוה לו היה
ברשותו האלוף ספייד(.
בהתאם הוא שיחק קלאב נמוך אל המלך של מזרח .מזרח מיהר לשחק דיימונד נוסף שנחתך עלידי
המלכה של הכרוז והמלך של מערב וכך הופל החוזה!
בכל המשך אחר היה הכרוז מבצע את החוזה בעזרת עקיפה בהארט.
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מי מאתנו אינו חולם? מה הם החלומות בעבורנו,
מה הם מבטאים ,מה הם מלמדים אותנו על עצמנו?
אז בואו נבדוק קודם מהו החלום?

חלום הוא חוויה סובייקטיבית של מראות דמיוניים
שינה .לחלום שיגרתי מספר
ותחושות במהלך השינה
מאפיינים ובהם חוסר מודעות לכך שמדובר בחלום ,אי
יכולת לשלוט ולכוון את השתלשלותו ,חוסר הפעלה של
מנגנון הביקורת והשיפוט .החלום הוא תופעה כלל
אנושית חוצה תרבויות ,שגם נצפתה בחיות ,ושגם
ילדים לומדים לזהותה כבר בגיל צעיר.
מדענים משערים כי כרבע מהשינה מוקדשת לחלום.
דמויות היסטוריות רבות ידועות כמי שהיו מושפעות
מחלומותיהן .לפותרי חלומות היה מעמד מיוחד
בחצרותיהם של מלכים ,ולרוב הם שימשו ככוהנים,
בשל החשיבות הרבה שבני אדם ייחסו לחלומות
בעולם העתיק.
ישנם סוגים שונים של חלומות ,ביניהם הסיוט
סיוט ,שהוא
חלום נורא ,מפחיד ומטיל אימה
אימה ,חלום טוב ,הגורם
לאדם לקום בהרגשה טובה וחיוניות .ישנם גם חלומות
אירוטיים ,המערבים תמונות ומראות הקשורים למין
אירוטיים
מין.
קיימות גישות רבות להסברת מהותו של החלום,
מתגובה לגירויים חיצוניים או פנימיים ,וגלישה של
הכוחות המודחקים שנכבשו עלידי האגו לעבר
המודעות ,ועד להבעת התודעה באופן סימבולי,
והתקשרות אל מה שמעבר לאינדיבידואל ,אם אל
התתמודע הקולקטיבי ואם אל הנשגב והנאצל.

פרופ‘ יצחק לוין ,מתאר את החלום במאפיינים הבאים:
לחלום ,יסודות מוחשיים ותחושתיים .אף שרובו של
החלום הוא חזותי ,מעורבים בחלומות גם תחושות של
שמיעה ,מישוש ולחץ .ולעומת זאת יסודות מילוליים
מופשטים נמוכים בו ובאים בדרך אגב.
אחדותו של החולם עם החלום .בניגוד למצב ערות,
שבו יש הפרדה בין החושב למחשבה .החולם משתלב
במסגרת של החלום.

≤≥

חוסר ביקורת עצמית וקבלה של החלום גם כאשר
הוא בלתי מציאותי בעליל ,חוויות כמו ריחוף ,נפילה
ממקום גבוה ללא פגע ,פגישה עם אנשים מתים וכדומה
מתקבלים כחלק מהמציאות.
חוסר הכוונה מודעת של החלום ,החולם בדרך כלל
לא יכול לכוון את החלום ואיננו יודע לצפות את מה
שיתרחש בו בעתיד.
התמקדות בסיפור של החלום ,שקיעה וקשב לחוויה
שלו ,ללא קפיצה של התודעה לנושאים אחרים ,כפי
שהדבר נעשה במצב של ערות.
)מתוך ויקופדיה(
החלומות הם עתיקים כמו האנושות לפחות .אנו פוגשים
בהם כבר במקרא בדרכים שונות ועם סמלים שונים.
הגישה הרווחת במקרא ובמיוחד בספר בראשית היא,
שלחלום יש תפקיד חשוב בתיקשור עם אלוהים ובגילוי
רצונו ואף העתיד לבני האדם .אמנם לא כל חלום הוא
נבואי ,אבל הנבואה חייבת להשתמש בצינור של
החלום ,ולעתים קשה להבדיל ביניהם .בין החלומות
המפורסמים שבמקרא נזכרים חלומותיהם של יעקב,
יוסף ,פרעה ונבוכדנצר .חלום יעקב מבטא את המורך
שלו בסעד בעת צרה ,חלומות יוסף המבטאים שאיפות,
חלומות פרעה המהווים פעמון אזעקה.
התפיסה העיקרית אצל רבים מפרשני המקרא
המסורתיים היא ,שהחלום או לפחות חלומות
המתוארים במקרא הם מסר מהקב"ה לאדם.

ומה הם החלומות שמעסיקים את בני הגיל השלישי?

חלומות של אנשים הם עבר והווה שזורים יחדיו .הם
שאיפות ,רצונות וחוויות ,הנכרכים יחד לכדי צרור אחד
בהיר יותר או פחות .רבים הסופרים ,המשוררים,
הפסיכולוגים ואנשי הרוח והיצירה שניסו ,חקרו וכתבו
על החלום ומהותו .קטונתי ואני יכולה להוסיף משלי רק
את מה שמספרים לי האנשים איתם אני נפגשת ,בהם
אני רואה כי אין הבדל בין צעירים למבוגרים .גם לאלו
וגם לאלו שבים ועולים תכנים של שאיפות ,רצונות,
כמיהה לטוב ורצון לתת ולקבל ממה שיש לחיים להציע.
נאחל לכולנו שחלומותינו יצאו מהכוח את הפועל
ונזכה במציאות ליהנות מהמשפחה ,החברים ,החוויות
והאנשים שממלאים את חיינו גם ביום וגם בלילה.
חלומות נעימים.
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נושא המיניות בגיל המבוגר היה בעבר טאבו ,סקס היה
נחלתם של הצעירים .מבוגרים רבים סבורים עדיין כי
יחסי מין צריכים להסתיים בגלל הגיל המבוגר .בשנים
האחרונות הולך נשבר הטאבו בנושא ,כתוצאה
מארבעה גורמים:
א .הבריאות בגיל השלישי טובה יותר מבעבר ,כיום
אנשים מבוגרים מטופלים טוב יותר ,קיימת הקפדה על
דיאטה ומשקל גוף קבוע ורוב המבוגרים נוהגים לעשות
בדיקות תקופתיות .הרגשה פיזית טובה מפנה משאבים
ליחסי מין בגיל המבוגר.
ב .מצב כלכלי שפיר ,שמשחרר מטרדות כלכליות
משפיע לטובה על התפקוד המיני.
ג .לגיטימאציה חברתית .היום יותר מבעבר אפשר
ומותר לדבר על מין בגלוי ,יותר מבוגרים פונים
לאמצעי התקשורת ושואלים על מין ,פונים לייעוץ
ומקבלים לגיטימאציה חברתית.

ד .טיפוח המראה החיצוני .מבוגרים מתלבשים בבגדים
אופנתיים ,מטפחים את עורם ושומרים על מראה אטרקטיבי.
משיחות רבות שניהלתי עם מבוגרים מסתבר ,כי
אנשים ממשיכים בחיי אהבה עד יומם האחרון אם יש
להם הזדמנות .מסקר שנערך בארה"ב בקרב גימלאים
התברר ,כי יחסי המין נמשכים בכל גיל ,כולל בגילאי
 ,90 ,80אצל אלו שיש להם פרטנר.
נכון שעם הגיל חלים שינויים ,אך באמצעות התייעצות
עם רופא ניתן למצוא מענה לקשיים.
להיות פעיל מינית אינו אומר רק לקיים יחסי מין אלא
גם לשוחח שיחה אינטימית ,לספר על רגשות חבויים,
ללטף ,לאחוז ידיים ,לעסות אחד את השני ולחוש
קירבה .לא רק המגע המיני חשוב אלא הקשר והמגע
באופן כללי.
חשוב להזכיר :מיניות היא לא רק סקס .מיניות כוללת
את הזכות לקבל ולהעניק מגע ,אהבה ,חיבה ואת
הזכות לשתף ברגשות ,מחשבות ותחושות .פעולות
אלו תורמות לשיפור המצב הבריאותי ,הפיזי והנפשי.
ילדים זקוקים לזה ,קשישים זקוקים לזה וגם בני הזוג
שלנו .במקום יחסי מין אפשר לגעת לחבק וללטף.
מומלץ למצוא זמן לשיחות אינטימיות ולשתף ברגשות,
בחששות ,ברגעי עצב או ברגעי שמחה.

אהבה אמיתית
˜ÊÙ ‰ÒÈ¯Ï

 /מילק קרמר

בעולם שלנו נתונה מידה לכל דבר וגם לאהבה.
אהבתי כיום היא אהבה אמיתית,
מתעוררת כמו בתוך חלום במציאות שלי.
אהבה חדשה התחילה מיום שהכרתי את זוגתי,
ליבי גדל ועולה על גדותיו מיום שהכרתיה.
אני אומר ומדגיש שזה מזל והצלחה לאהוב.
האהבה היא אינסופית ומשתבחת כמו יין.
אהבתי מתחלקת לכל כיוון שאני פונה -
משפחה וגם חברים
חיים ביחד ואוהבים,
זה דבר משמח
אהבה לנצח,
מקווים ורוצים גם לא להתבגר.
הרבה בריאות טובה
ואהבה לנצח!
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עם לידתנו אנו מתחילים במסע בזמן ,הלוקח
אותנו לתחנת הזיקנה .רבים פוחדים להגיע אליה ולהם
אני רוצה להסביר את האושר של להיות זקן ,כפי שאני
מרגישה אותו.
בפעם הראשונה חשתי בו כשהמתנתי לתורי במכון
הרנטגן .האחות ,לא צעירה במיוחד ,אך צעירה ממני,
הקריאה את רשימת השמות ולחשה לטכנאי הרטנגן:
"עכשיו תור הזקנה" .זו היתה החוליה הראשונה
בשרשרת .התחלתי לשים לב לצורות התנהגות,
למצבים ,ליחס .חלפו מספר ימים והתחלתי לעבד
במוחי את שאני כותבת עכשיו .אני חוזרת ואומרת  אני
מרגישה את האושר בלהיות זקנה .הייתי שמחה לגשת
לאותה אחות ולשאול אותה למה היא נכספת ,מה הן
תקוותיה ,ואיך היא רואה את העתיד? כי הדבר החשוב
ביותר שקורה לנו ,כשאנו מגיעים לתחנה המבורכת הזו
הוא ,שאנחנו כבר הגענו אליה ,אחרים נשרו בדרך.
אותם צעירים ,שעדיין לא הגיעו אליה ,צריכים עדיין
להתמודד עם אין סוף קשיים ,שאנחנו  הזקנים ,פטורים
מהם .אנחנו כבר שילמנו ביטוח חיים והוצאנו ממנו את
מירב ההטבות .האם מי מהצעירים יודע אם יגיע אל
התחנה שלנו? לא חשוב עד כמה יתאמצו להבטיח
את חייהם ,לשמור על בריאותם ,להיות זהירים
בדרכים .אף אחד אינו פטור מהלא צפוי ואם אחד
מאיתנו  הזקנים ,מצא את עצמו ,בשלב כלשהו אל
מול אחד מן המצבים שאני מתארת ,כבר עברנו את

כולם ואנחנו כאן .כל שנשאר לנו הוא ליהנות ,לחיות את
ההווה ,כי הוא כל כולוהיוםוהמחר ,חסר חשיבות.
ההנאה נמצאת בעובדה ,שהעתיד אינו מדאיג אותנו.
אנחנו חיים את ההיום בשלמותו ולא בשאלה מה יהיה
עתידנו .אנחנו כולנו  היום!
מוקפים בנכדינו ,אלה הנותנים לנו את מתנת החיים
בכל רגע ורגע ,ו"שותים בצימאון" את אהבתנו העמוקה.
בבנינו ,שבזיקנתנו צריכים לדאוג לנו ,בחברינו.
אני מקווה שכל אלה שהגיעו לתחנה זו יחד איתי
מרגישים ,שקשיי העבר כבר מאחוריהם ,מנצלים כל
רגע מהחיים בהווה ויחלקו את אושר הזיקנה יחד איתי.
אני מאחלת לכל הצעירים ,שיזכו להגיע אל תחנת
הזיקנה של חוסר הדאגות ושל ההנאה המלאה
ומיצוי הווה.
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אש האהבה

 /יעקב נימן

בסימן קריאה!!!
ספר החודש באדיבות
צוות סטימצקי ,הוד השרון

תמונות מחיי הכפר  /עמוס עוז
תייר מזדמן שיגיע לכפר הפסטורלי תל אילן
יראה בתיאיכרים בני מאה שנה ויותר ,ברושים
גבוהים ,גבעות מוריקות ומטעי פרי .ממש
טוסקנה בלב הרי מנשה .אבל מתחת לפני
השטח רוחשים סודות וחידות .זהו פסיפס
מהפנט של אנטי גיבורים שכבר נואשו
מהניסיון למצוא משמעות .הם מבקשים רק
להבין את חוקי המשחק.
טירוף  /לאורה רסטרפו
סיפור אהבה מופלא על גבר המאוהב נואשות
באשתו .הוא מחפש אחריה עד שלבסוף הוא
יכול לדמות שבאמת מצא אותה.
גבר חוזר לביתו אחרי נסיעה של  3ימים
ומוזעק לביתמלון לאסוף את אשתו ,שאיבדה
את שפיותה .מה קרה לה בימים הללו? כדי
להצילה ,הוא יוצא לחקור את התעלומה .הוא
צולל אל תהום הטירוף שהשתלט עליה לפתע,
חמוש רק באהבתו הסבלנית ,העקשנית.
נער קריאה  /ברנהארד שלינק
מיכאל ,תלמיד גימנסיה בגרמניה שלאחר
המלחמה ,מתמוטט ברחוב מחולשה אישה
כבת שלושים עוזרת לו להתאושש .אימו
דורשת שיביא זר פרחים לאישה ויודה לה.
פרשת אהבים נרקמת בין הנער לבין האישה,
האנה ,ובמהלכה היא מבקשת שיקרא באוזניה
קטעים מספרים שהוא אוהב.
מערכת היחסים בין השניים מסתיימת כאשר
האנה נעלמת יום אחד מדירתה ,וחוזרת לחייו
רק ביום שבו הוא  סטודנט מבריק למשפטים
 מזהה אותה כאחת הנאשמות המרכזיות
במשפט של פושעי מלחמה נאצים.
בלי לומר שלום  /ברקלי לינווד
אחרי לילה של שתייה מרובה ,מתעוררת סינתיה עם כאב ראש נוראי .בליל אמש היא רבה
עם אביה ,והיא חוששת שזה מה שמחכה לה גם היום .אולם הבית דומם לגמרי .הוריה ואחיה
אינם נמצאים בשום מקום .גם מכוניותיהם נעלמו 25 .שנים לאחר מכן ,למרות התנגדות
בעלה ,היא מחליטה להשתתף בתכנית תחקירים טלוויזיונית ,בתקווה שמישהו יוכל למסור
מידע ,שישפוך אור על היעלמותם המסתורית של בני משפחתה.
הסופר בוחן את אחד הפחדים האנושיים הבסיסיים ביותר :מה אם אתעורר יום אחד ואגלה
שהכול השתנה? שכל מי שאהב אותי אי פעם נעלם ,ולי לא ניתנה אפילו ההזדמנות
לשאול למה?
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www.forummorim.org/videomoreset

לאוהבי ארץ ישראל היפה ,אתר סרטים היסטוריים על ארץ ישראל ובו סרטים
מארכיון הסרטים הבריטי ומארכיונים אחרים על מדינת ישראל לפני ואחרי הקמתה.

www.7wonders.co.il/dat/list_page.php?pglng=1&lstnm=93

כל אתרי ישראל בלחיצה אחת.

www.tluna.co.il

אתר צרכנות הוגנת לקבלת שירות טוב יותר .כל אחד יכול להתלונן כלפי כל גוף אשר
הכעיס או איכזב אותו במתן שירות .כל גוף יידרש להגיב על תלונתכם תוך  14ימים.

http://translate.google.com

מתרגם דפים שלמים מכל שפה לכל שפה .מעתיקים את הטקסט שאותו
רוצים לתרגם ובוחרים בשפת תרגום.
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ÆÌÈÈ˘ ÌÈ¯‡˘ ˙‡Ê ÌÚÂ
קרוטונים ביתיים

מקפיאים פרוסות לחם לא טרי,
מברישים בחמאה מומסת ,ומפזרים
אבקת שום או בצל .חותכים לקוביות
ומשחימים ב“טוסטר אובן“.

ביצה סדוקה

כדי למנוע בריחת התוכן מביצה סדוקה בעת
ההרתחה ,יש להוסיף גפרור )ללא ראש הגופרית(
למים הרותחים.

טיגון בלילה )פנקייק למשל(

שליטה על כמות בלילה לטיגון )פנקייק למשל( 
שופכים את הבלילה לבקבוק לחיץ ,כמו בקבוק
ריק של קטשופ או מיונז ולוחצים החוצה בדיוק את
הכמות שרוצים ,לפי גודל הפנקייק והמחבת.
לא צריך מצקת ואין טפטופים.
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ביצה טריה או לא?...

ביצים טריות הינן בעלות קליפה
מחוספסת וגירית .ביצים לא טריות הן
בעלות קליפה חלקה ומבריקה.

הפרדת חלמון וחלבון ביצה

טיפות חלמון שצנחו לחלבון  לוקחים
חצי קליפת ביצה שבורה ומקרבים
אותה לטיפת החלמון .הטיפה כאילו
”נשאבת“ פנימה ומוציאים אותה.

ÆÆÆ¯Â˜Ó‰ ‰Ó
האהבה מקלקלת את השורה = ַא ֲהבָה עֲלוּל ָה ל ְהַטּוֹת מִֶּדֶר /הַיּשֶר ו ְ ַהּ ֶצֶדק
בראשית כ“ב” :ו ַּי ַחֲבשׁ ] ַאבְָרהָם[ אֶתחֲמוֹרוֹ  ַא ֲהבָה מְַקל ְֶקל ֶת אֶת הַשּׁוָּרהּ .כ ַ ּ ָמה ֲעבִָדים
וְכ ַ ּ ָמה שְ פָחוֹת הָיוּ לוֹ ל ְאוֹתוֹ צִַּדיק ,ו ְהוּא ּ ְב ַעצְמוֹ ָחבַשׁ אֶת חֲמוֹרוֹ ,ל ְל ַ ּ ֶמְד
ז ְִריזוּתוֹ ]ּ ְבֵראשִ ית ַרּ ָבה נה[.
השורה = שורת הדין ,מה שאמור להתבצע על פי הנוהל.
במקרה בו אדם אוהב מישהו אחר הוא עשוי לפעול כלפיו לפנים משורת הדין .לעגל
פינות ,לחוס ,לרחם.

שאֵינ ָהּ
שאֵינ ָהּ ַא ֲהבַת ֱאמֶתַ ,א ֲהבָה ֶ
אהבה התלויה בדבר = ַא ֲהבָה ֶ
של טוֹבַת ֲהנ ָאָה ל ָאוֹהֵב.
ֶאּל ָא מִתּוְֹ /מנ ִיעִים ֶ
שהִיא ּ ְתלוּי ָה ְב ָדבָר  ּ ָבטֵל ּ ָדבָר
מקורִ ּ ] :פְרֵקי אָבוֹת ּ ֶפֶרק ֲחמִישִ י מִשְ נ ָה כ[  ּכ ָל ַא ֲהבָה ֶ
שהִיא
שאֵינ ָהּ ּ ְתלוּי ָה ְב ָדבָר  אֵינ ָהּ ּ ְב ֵטל ָה ל ְעוֹל ָם .אֵיזוֹ הִיא ַא ֲהבָה ֶ
ּ ְב ֵטל ָה ַא ֲהבָה ,ו ְ ֶ
שאֵינ ָהּ ּ ְתלוּי ָה ְב ָדבָר? זוֹ ַא ֲהבַת ּ ָדו ִד ו ִיהוֹנ ָתָן.
ּ ְתלוּי ָה ְב ָדבָר? זוֹ ַא ֲהבַת ַאמְנוֹן ו ְ ָתמָר ,ו ְ ֶ

מודה ועוזב ,ירוחם = יש לסלוח לחוטא שעזב את דרכו הרעה
משלי ,פרק כ“חְ :מכ ַ ּ ֶסה פְשָ עָיוֹ ,לא י ַ ְצל ִיחַ; וּמוֶֹדה ו ְ ֹעז ֵב י ְֻרחָם.

טוֹבִים ַה ּ ְשנ ַי ִם מִן ָה ֶאחָד = עדיף להיות ביחד מאשר לבד ,בכל עניין בחיים.
שר י ֵשׁ ל ָהֶם שָ כ ָר טוֹבַ ּ ,ב ֲע ָמל ָם .י ּכ ִי אִם
קהלת פרק ד‘ :ט טוֹבִים ה ַּשְ נ ַי ִם מִן ָה ֶאחָדֲ :א ֶ
שנ ִי ל ַהֲִקימוֹ.
שיִּפּוֹל ,וְאֵין ֵ
י ִּ ֹפלוָּ ,ה ֶאחָד י ִָקים אֶת ֲחבֵרוֹ; וְאִילוָֹ ,ה ֶאחָד ֶ
יא ּגַם אִם י ִשְ ּכ ְבוּ שְ נ ַי ִם ,וְחַם ל ָהֶם; וּל ְ ֶאחָד ,אֵי /יֵחָם .יב וְאִם יִתְְקפוֹ,
שּל ָשׁ ֹלא ִב ְמהֵָרה י ִּנ ָתֵק.
ָה ֶאחָד ה ַּשְ נ ַי ִם ,י ַ ַעמְדוּ נ ֶגְדּוֹ; וְהַחוּט ַה ְמ ֻ

שיֵּשׁ בּוֹ = אַל ּ ְת ַחוֶּה ַּד ְע ּ ְת עַל ּ ִפי
אַל ּ ִת ְסּ ַתּכ ֵל ּ ְבַקנ ְַקןֶ ,אּל ָא ּ ְבמַה ּ ֶ
ַהחִיצוֹנ ִיּוּתְ ּ ,בדוק אֶת ַהּ ְפנ ִימִיּוּת.
שיֵּשׁ בּוֹ ] ּ ִפְרֵקי אָבוֹת,
מקורַ :רּ ִבי ֵמאִיר אוֹמֵר :אַל ּ ִת ְסּ ַתּכ ֵל ּ ְבַקנ ְַקןֶ ,אּל ָא ּ ְבמַה ּ ֶ
ּ ֶפֶרק ְרבִיעִי ,מִשְ נ ָה כז[.
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שיהיה בתיאבון
ÌÈ˙È˙Ù ËÏÒ

המצרכים:
 1/2ק"ג פתיתים
 2עגבניות
 1כפית מלח
 4כוסות מים רותחים
 1פלפל אדום
 1פלפל צהוב
 2גבעולי בצל ירוק
צרור נענע
מצרכים לרוטב:
 2כפות חומץ בןיין לבן
 6כפות שמן זית
 1כפית חרדל
מלח ,פלפל

אופן ההכנה:
לטגן פתיתים בשמן ,להוסיף מים ולבשל כ 6ד‘.
לכסות את הסיר ל 5ד‘ נוספות ולסנן.
לקצוץ עגבניות )ללא נוזל( ,פלפלים ונענע.
לערבב את כל הירקות.
לערבב את חומרי הרוטב ולצקת על הירקות.
להמתין כ 30ד‘ ולשפוך על הפתיתים החמים.
לערבב ולהגיש )טעים גם קר(.

˙·˘‰‡ÂÈ˜ ÏÈ

המצרכים:
 1כוס קינואה
 1בצל גדול קצוץ
 1עגבנייה גדולה מקולפת וקצוצה
 1.5כוסות מים
 1כוס פטריות
 1/2כוס תערובת עשבי תיבול
 23כפות שמן זית
מלח ,פלפל שחור

ÌÈ˙Â˙Â Ô·Ï „ÏÂ˜Â˘ ÒÂÓ

אופן ההכנה:
לטגן בסיר את הבצל ,להוסיף פטריות ולטגן דקה
נוספת .להוסיף קינואה ולערבב .להוסיף עגבניה
קצוצה ,מים ,מלח ,פלפל ולהרתיח .להנמיך את
האש ולבשל כ) 15עד שהמים נספגים( .לכבות
את האש ולהשאיר בסיר מכוסה כ 10דקות.
להוסיף עשבי תיבול ,לערבב ולהגיש.

המצרכים:
 400גר´ שוקולד לבן
 800מ“ל שמנת מתוקה
 2חלמונים
 150גר´ תותים
אופן ההכנה:
מנקים את התותים וחותכים לחצאים .מרתיחים בסיר  400מ´ל שמנת מתוקה ,מוסיפים את
השוקולד הלבן ,מכבים את האש ומכסים את הסיר במכסה .כאשר השוקולד נמס ,מכבים
את האש ומניחים להתקרר מעט בטמפרטורת החדר .מוסיפים את החלמונים ומערבבים
היטב .בכלי נפרד מקציפים  400מ´ל שמנת מתוקה ,ומקפלים אותה פנימה .מערבבים
היטב עד לקבלת תערובת בעלת מרקם אחיד .מסדרים בכוסות את התותים ,ועליהם
מפזרים את המוס .מכניסים למקפיא למשך שעה ,מקשטים בחצאי תותים ושומרים
במקרר עד להגשה.

∏≥

טיפים לאכילה בריאה
עדיף לאכול מוצרי חלב המכילים  53אחוזי שומן,
כי אפס אחוז שומן פוגע בספיגת הסידן.
כדי לשמור על הערך התזונתי של הירקות ,רצוי להוסיף
אותם למים רותחים ולא להרתיחם יחד עם המים.
להסמכת תבשילים ומרקים כדאי להשתמש בקוואקר
טחון במקום קמח או קורנפלור.
אגוזי מלך עדיפים על אגוזי פקאן ,כי הם מכילים
חומצות שומן בריאות יותר.
חשוב מאוד לאכול אגוזים רק כשהם טריים .אגוזים
ישנים מכילים חומצות רעילות .באגוזים )ובמיוחד
בוטנים( לא טריים מופיעות נקודות כהות ונוצרת עליהם
מעין אבקה .לשמירת טריות האגוזים רצוי לאחסנם
במקרר או במקפיא.
כדאי לצרוך אגוזי ברזיל מדי יום ,או לפחות בתדירות
גבוהה .הם עשירים מאד בסלניוםמינרל ,הידוע
בתכונותיו הטובות כמונע סרטן ומחלות שונות אחרות.
כדאי להפסיק להשתמש במרגרינה מכל
הסוגים ,כי המרגרינה מכילה חומצות שומן מסוג
טראנס ,שעבר חמצון ועלול לגרום לסתימת עורקים

ויש הטוענים אף לסרטן .אם בכל זאת חייבים ,רצוי
להשתמש במרגרינה בקופסא כי היא רכה יותר ולכן
פחות מזיקה.
בקניית אטריות או שקדי מרק ,יש לשים לב
שברשימת המרכיבים לא מופיע צבע מאכל צהוב
טרטזין ,שלא מומלץ באופן כללי ובמיוחד לא לילדים.
אכילת ביצה קשה בריאה יותר מחביתה .למי שאוהב
רק חביתה מומלץ לטגן אותה על להבה נמוכה מאוד
ועם מכסה סגור .הביצה ,ובמיוחד החלמון העשיר
בכולסטרול ,מכילה שמנים רוויים שמתחמצנים בקלות
בטיגון ממושך ,ועל כן עלולים לפגוע בכלי הדם ובגוף
כולו.
קלחי תירס רצוי לבשל בכמות קטנה ככל האפשר של
מים ואחר כך להשתמש בהם להכנת מרק .מי התירס
מכילים ויטמינים ומינרלים .כשהתירס מוכן יש להוציאו
מיד מהמים ,כדי למנוע פגיעה בערכו התזונתי.

‰ÁÈ„·· ÌÈÈÒÂ
∫Â˙˘‡ ÌÚ ¯Â˜È·Ï ÚÈ‚Ó˘ „ÎÏ ˙Â‡¯Â‰ ˙˙Â ‰ÈÏÂÙ ‡˙·Ò
‰ÒÈÎ· ÌÂ˜¯ËÈ‡· Æ‰·Ó‰ Ï˘ ˙È˘‡¯‰ ˙Ï„Ï ÚÈ‚Ó ‰˙‡¢
‡˙ÆÍÏ Á˙Ù‡ È‡Â ±¥∞≤ ¯ÙÒÓ ¯Â˙ÙÎ‰ ÏÚ ˜Ù¯Ó‰ ÌÚ ıÁÂÏ ‰
‡˜Ù¯Ó‰ ÌÚ Æ˙ÈÏÚÓ ˘È Ï‡Ó˘ „ˆÓÂ È·ÂÏÏ ÚÈ‚Ó ‰˙‡ ÍÎ≠¯Á
˙Æ‰ÈÓÈ ‰Ù˙ ‰ÓÂ˜Ï ÚÈ‚˙˘Î Æ±¥ ‰ÓÂ˜ Ï˘ ¯Â˙ÙÎ‰ ÏÚ ıÁÏ
Æ¢ÍÏ Á˙Ù‡ È‡Â ÔÂÓÚÙ‰ ÏÚ ıÁÏ˙ ˜Ù¯Ó‰ ÌÚ
¢ø˜Ù¯Ó‰ ÌÚ ıÂÁÏÏ ‰ÓÏ Ï·‡ ÆËÂ˘Ù „‡Ó ÚÓ˘ ‰Ê ‡˙·Ò¢
¢ø˙Â˜È¯ ÌÈÈ„È· ÌÈ‡· Ì˙‡ ‰Ó¢
≥π

פקס03-9672646 :

פקס09-7617555 :

