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רשת בתי מגורים
מלאי תוכן

משלנו מארח את האלופה הראשונה בצה"ל אורנה ברביבאי,
את השחקנים מיקי קם ואילן דר ,מעצב האופנה ששון קדם
את המחזאי והבימאי הלל מיטלפונקט ,הסופר רם אורן,
ואת הסקסולוג ד"ר עידן מיליצ'ר.

דבר המערכת

מצוינים בכל דרך
מערכת 'משלנו'

העובדים המצטיינים של ׳עד 120׳
הנהלת רשת ׳עד 120׳ בוחרת את העובדים
שעשו מעל ומעבר ,ונבחרו כמצטיינים.
ברצוננו להודות לכם ולשמוח שאתם איתנו.
הבית בראשון לציון:
קסה תדלה
סוניה פוקס
זהבה גולדברג
ג'אנה נורילוב
הבית בתל אביב:
יגאל פלד
אהרון חכם
אנה בלוך
מיכאל קיארקובסקי
הבית בהוד השרון:
אילנה משען
יוסי מאיה
נרמיאן עמאר
סוניה ג'אבלי

עורכת:
איריס פרידמן־שדה

דיירים יקרים,

תחקיר וכתיבה:
תמי בן־גל
איריס פרידמן־שדה
מיכל פריד־אפרתי

בימים אלה ,על סִ ּ ָפהּ של שנה חדשה ,אנו משיקים את 'משלנו'
במתכונת חגיגית ומקווים שהקריאה בו תסב עניין והנאה.

עיצוב ועריכה גרפית:
סטודיו זהות ושפה

כמו תמיד' ,משלנו' מוקדש לכם ,וחלק הארי שבו הוא סיפורי חייכם
המרתקים והמסעות שעברתם.

עריכת לשון:
מיכל פריד־אפרתי

מגיליון לגיליון אני לומדת להכיר אתכם טוב יותר .נחשפת אל הסיפור
המפעים שיש לכל אחד ואחד מכם ,ומבינה שיש עוד הרבה מה ללמוד.

צילום:
שי אפגין

המפגשים עמכם במהלך הכתיבה והפקת המגזין הם עבורי ,לא אחת,
מקור השראה .אני מקווה שהצוהר הנפתח אל עברכם ואל פועלכם
יהיה מקור גאווה לכם וליקיריכם.

תודות:
לדיירים ,למרואיינים,
לעובדים ולכל מי שתרם
וסייע ליצירת גיליון זה

בחלקו האחר של העיתון תפגשו דמויות מוכרות מתחומי התרבות
והחברה בישראל .אנו גאים לארח את האלופה הראשונה בצה"ל
אורנה ברביבאי ,את השחקנים מיקי קם ואילן דר ,את המחזאי
והבימאי הלל מיטלפונקט ,הסופר רם אורן ,מעצב האופנה ששון קדם
ואת הסקסולוג ד"ר עידן מיליצ'ר.
עשיית המגזין כרוכה בעבודה מרובה ואנשים רבים מעורבים בו .זאת
הזדמנות טובה להודות לכל העושים במלאכה ותודה מיוחדת שמורה
לאורלי כרמי־פרום.

תודה מיוחדת:
לבתיה פולניקוב
לזואי רכטר
לורד מוסנזון
קריאה נעימה

מאחלת לנו שנה שלווה ושקטה ושרק טוב י ׁ ְִשרֶה במעונכם.

"המצוינות היא מידת הרצון,
השאיפה למצוינות היא מידת ההשקעה
והשמיים הם הגבול".
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מנכ"לי הבתים

דבר מנכ"ל הרשת

דיירים ואנשי צוות יקרים,
כשמילים אלה נכתבות עדיין מכה חום הקיץ במלוא עוצמתו .גם השנה
יאמרו זקני צפת שאינם זוכרים קיץ חם כל כך .ועם זאת מתחילים לראות,
פה ושם על אם הדרך ,חצבים ראשונים המעידים על בוא הסתיו ועמו חגי
תשרי .חגים אלה הם גם ימים של חשבון נפש ,ימים שבהם אנו בוחנים את
השנה החולפת ומקווים שהשנה החדשה תהיה טובה יותר.
כשאני בוחן את השנה שחלפה ,ובכלל את שלוש השנים האחרונות מאז
הושקה האסטרטגיה של 'בתים מלאי תוכן' ,אני יכול לומר בגאווה שעולם התוכן העשיר הפך להיות חלק
ממהותה ומצביונה של רשת 'עד  .'120בימים אלה ממש אנחנו מגבשים תוכנית עשירה לחודש הקונספט
הבא שיתקיים בנובמבר ויוקדש לנוסטלגיה .אני מנצל הזדמנות זו וקורא לכם להשתתף במגוון פעילויות
התוכן והתרבות בבתים שלנו.
במהלך השנה המשכנו בשיפוץ ובשדרוג הבתים ברשת .בבית בראשון לציון שיפצנו את המחלקה הסיעודית,
בבית בהוד השרון סיימנו את שיפוץ המסדרונות ,ובבית בתל אביב אנחנו לקראת סיום פרויקט הקומה
השנייה .מטרת הפרויקטים הללו ,וגם של אלה העומדים לבוא היא להתאים ,מתוך ראייה לעתיד ,את הבתים
לצרכים המשתנים של דיירינו.
ואם בעתיד עסקנו – יותר ויותר דיירים מתחברים לאינטרנט .שיעורים הנערכים באופן קבוע מסייעים להנגיש
את העולמות החדשים האלה לדיירים.
בהזדמנות זאת אני שמח לבשר לכם על שיתוף פעולה אסטרטגי בין המוסד המכובד  HITמכון טכנולוגי חולון
ובין רשת 'עד  '120שמטרתו לאתר ולפתח מוצרים ושירותים מתקדמים לבני הגיל השלישי .אתם דיירינו תהיו
מקור השראה להבנת הצרכים ולהתאמתם ,וקבוצת המיקוד הראשונה כבר יצאה לדרך .שיתוף הפעולה
יכלול גם הרצאות מרתקות שיועברו על ידי מיטב המרצים והחוקרים במכון .אנו מקווים שהפרויקט יקרום
עור וגידים ,ובני הגיל השלישי יוכלו ליהנות מפירות העבודה המשותפת.

דיירים ואנשי צוות
יקרים,
בימים אלה ,בשלהי
אלול ,כשחום הקיץ
בעיצומו והסתיו נראה
רחוק מאי פעם,
אופפת אותי תחושה
של התחדשות ,כזאת
המבשרת את בואה של שנה חדשה.
אני רואה בימים אלה הזדמנות להביט לאחור ולבחון
את שנעשה בשנה שחלפה ,שהייתה ללא ספק שנה
ברוכת עשייה בכל היבט.
שנה של התחדשות מסדרונות הבית  -שלב ראשון
בתהליך כולל של שיפור חזות הבית .שנה גדושת תוכן
ויצירה שבמהלכה השקנו תערוכות מפרי יצירותיכם.
שנה שבה ציינו אירועים משמעותיים כמו חמישים
שנה לאיחודה של ירושלים ,ושלחנו בקשות שנטמנו
בין אבני הכותל – כן ירבו.
חשוב לי להודות לצוות המסור שלנו בבית בהוד השרון,
העושה לילות כימים למען רווחת דיירינו.
אני מאחל לכולנו בריאות טובה ,שמחה ותקווה,
ושנקבל בברכה את בואה של השנה מסביב לשולחן
החג.

כבכל הזדמנות ,אני מודה לצוות העובדים הנפלא והמסור כל כך ,על תרומתו הרבה.
אני מאחל לכולנו שנה נפלאה ,שקטה ושלווה ,מלאת שמחה ויצירה.
שנה טובה וגמר חתימה טובה לכם ולבני משפחותיכם.

מי ייתן ויבואו ימים טובים עלינו ועל כל ישראל.

שלכם,

שנה טובה מכל הלב,

אבי קלפה ,מנכ"ל

שאולי דור ,מנכ"ל הבית בהוד השרון

"כמו חצב להתבצר
במעבה האדמה
ולחכות לסיומה של
העונה הכי חמה
ואחר כך להיתמר
וכעמוד עשן לבן
שמועה טובה להעביר
שהחגים כבר באוויר"...
נעמי שמר
לכל משפחת 'עד  ,'120השנה חגגנו יום הולדת עשרים
וחמישה לבית בראשון לציון ולרשת כולה .הייתה זו
שמחה אמיתית וגאווה גדולה .כל כך הרבה הושג בחצי
יובל .זה הזמן להסתכל לאחור בסיפוק ,ולהביט לפנים
בציפייה נרגשת.
כבכל שנה ,גם השנה העשרנו את עולמות התוכן שלנו
באירועי תרבות ויצירה מרגשים :השקנו תערוכות ,יצאנו
לטיולים ,צפינו בהצגות ,האזנו לקונצרטים .יצקנו תוכן
בעשייה משמעותית.
בד בבד המשכנו במלאכת השיפוצים והשיפורים ,ובקרוב
נסיים שיפוץ מקיף במחלקות אשר יאפשר לנו להעניק
שירות טוב יותר ורווחה לדיירנו.
אני מודה לצוות המיוחד שלנו המאפשר כל זאת .צוות
שהחיוך והנתינה הם סימני ההיכר שלו.
בפתחה של שנה חדשה אני מאחלת לכם ,דיירים ואנשי
צוות יקרים ,שתחגגו שנה של שגשוג ושל בריאות טובה,
שנדע להיות טובים יותר ,שנמשיך ליהנות מהקהילה
החמה שלנו ,שאותה אנו אוהבים ושבה אנו גאים.
שנה טובה וחג שמח,
שלכם,
חגית משעולי ,מנכ"לית הבית בראשון לציון
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האלופה

היא אומנם נפרדה מדרגת האלוף שעל כתפיה ,אבל אורנה ברביבאי היא
לפני הכול אלופה בנשמתה .מסע חייה יכול וצריך להיות השראה לכך
שמכשולים הם הדבר הזה שרואים רק כשמסיטים את העיניים מן המטרה.
שיחה מרתקת בארבע עיניים עם אלופה מבפנים ומבחוץ.
היא אישה כובשת ,מלאת עוצמה ,חכמה ,בלתי אמצעית,
מדברת בכנות ,מעוררת התפעלות ,והכי חשוב ,למרות
שפרצה את תקרת הזכוכית והייתה לאלופה הראשונה
בצה"ל ,היא לא התבלבלה לרגע אחד .ההצלחה לא עלתה
לה לראש ,ולאורך כל הדרך היה התפקיד עבורה אמצעי
ולא מטרה .היא דעתנית ,בטוחה בעצמה ועם זאת רגישה
מאוד ואנושית ,ויש לה גומת חן הורסת .שלושים השנים
שהייתה בצבא ,רובן בתפקידי ניהול בכירים ,לא הצליחו
להקשיח את מהותה כאדם אוהב ,מכיל ,אמפתי ,ועל זה
מגיע לה שאפו.
לא נעשה לברביבאי הנחות .היא קיבלה בחייה החלטות
קשות ,שהיא ,ילדיה ובעלה שילמו את מחירן .היא מודעת
לכך ,לא מטאטאת ,לא מסתירה וגם לא מתנצלת“ .אני לא
קורבן של נסיבות .אני ניהלתי את מסלול הקריירה שלי,
בשיתוף מלא עם בעלי ,וההחלטות שקיבלנו היו מושכלות.
ידענו שיש להן מחיר משפחתי ,זוגי ואישי .בסופו של דבר,
עם כל הקשיים ,אני גאה באופן שבו ניהלנו את חיינו.
מאמינה שכולנו יצאנו נשכרים ,והכי חשוב – מאוחדים .זה
חתיכת ניצחון בפני עצמו”.
עוד נחזור למשפחתה של אורנה ,לילדיה ולמשה בעלה,
דמות מפתח בחייה .בשלב מסוים בריאיון היא אומרת
שמשה הוא האלוף האמיתי במשפחה .הוא מפעל הפיס
שלה .האיש שנתן לה רוח גבית ,קיבל עליו את האחריות
ואפשר לה להגשים את עצמה.
לבית ולשלושת הילדים ִ
נשים רבות עוצרות בצמתים שבהם הן עשויות ‘לעקוף’ את
הבעל ,כדי לא לערער את המערכת הזוגית והמשפחתית.
ואצלה? המודל האידיאלי של בן זוג שלוקח צעד אחורה
כדי לאפשר לה לקחת עשרה קדימה .והיא ,יותר מכול אחד
אחר ,יודעת להעריך ,מאחר שבבית הוריה לא זכתה למודל
מיטבי של זוגיות ,והבטיחה לעצמה שאצלה זה יהיה אחרת.
עד כמה עיצבו הקשיים שחווית בילדותך את הבחירות
שעשית לאורך כל הדרך?
“אני מאמינה שהם בנו אותי והכינו אותי למי שאני היום.
נולדתי ברמלה ,אבל גדלתי בעפולה ,מאחר שאמי עזבה
את אבי ולקחה אותי – הבכורה במשפחה של שמונה ילדים

– איתה .כבר כילדה קיבלתי עליי את האחריות לדאוג
לאחיי הקטנים ולעזור לאימא בעול הפרנסה .שטפתי
רצפות ,עשיתי בייביסיטר ולא בחלתי בשום עבודה,
למרות שהייתי ילדה .אני חושבת שכבר אז התגבשה
באישיותי ההכרה שבהמשך הפכה לאמונה ,שהכול תלוי
בי ,ושאני לא תוצר של נסיבות ,אלא אני מייצרת לעצמי
את ההזדמנויות .קבלת אחריות על עצמך ועל החיים שלך
היא כלי חשוב בארגז הכלים לחיים”.
גם הרצון שלא יעשו לך הנחות בגלל הקשיים שהתמודדת
איתם אפיין אותך עוד כילדה.
“נכון .וזה המשיך לאפיין אותי גם בהמשך הדרך ובכל
שנות הקריירה הצבאית שלי .כשהייתי ילדה הסתרתי
ככל יכולתי את מצבנו הכלכלי הקשה .לא רציתי שאף
אחד ידע שאני מכינה שיעורי בית על הרצפה ועובדת כדי
לעזור לאימא בעוד כמה גרושים בחודש .לא רציתי תנאים
מיוחדים ובטח לא רחמים .כל קושי שצלחתי רק חישל
אותי לקראת הבא אחריו ,ותמיד אמרתי לעצמי שאם
עברתי את זה ,אני יכולה לעבור הכול .לאט־לאט התגבשה
בי האמונה בעצמי שאני באמת יכולה לכל קושי .יש גם
יתרונות לצמיחה מהמקום הכי נמוך”.
מי הייתה דמות ההשראה שלך כילדה?
“קודם כול אימא שלי .תמיד אימא שלי .אישה חזקה,
אופטימית שלא איבדה תקווה .היא תמיד דחפה אותנו
קדימה ותמיד האמינה שיהיה טוב .היה לה משפט מפתח
שליווה אותי שנים רבות‘ :מאחורי ההר הגדול הזה שמטיל
צל בימים קודרים ,יש מציאות אחרת שכדאי להתאמץ
להגיע אליה’ .זה חתיכת משפט מניע .אני חושבת שאת
האמונה בטוב ובטּוב האדם לקחתי ממנה.
דמות נוספת שהייתה בחיי – מעט שנים ,אך הייתה לה
השפעה גדולה מאוד עליהם – הייתה אביבה פלג ז"ל,
המחנכת שלי בכיתות ה–ו .היא הכניסה אותי לביתה,
עזרה לי מאוד בלי שארגיש לרגע מושפלת ,והאמינה בי
מעל ומעבר .היא ראתה את הפוטנציאל שלי הרבה לפני
אחרים .ממנה למדתי את מודל הזוגיות שאני רוצה בחיי.
עד היום ,למרות שנפטרה כבר לפני שנים ,אני חושבת
עליה בצמתים מסוימים בחיי”.
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הדמות הבאה המשמעותית בחייך היא משה בעלך?
“משה הוא מורה הדרך והשותף האולטימטיבי לחיים.
כשהכרנו הוא כבר היה קצין בשלישות .בעפולה דאז לא
היו הרבה קצינים .ראיתי את העבודה שהוא עושה ,את
האתגרים ,את הלהט ,והרגשתי איך זה מדביק אותי.
כשהתגייסתי היה לי ברור שאני רוצה לטפל באנשים .זה
מה שאני אוהבת ויש לי כבר ניסיון ,אם לוקחים בחשבון
גם את הוותק שיש לי בטיפול במשפחתי”...
נישאתם כשהיית צעירה מאוד והיום אתם חוגגים ארבעים
שנות זוגיות עם הרבה אתגרים בדרך .איך עושים את זה?
“התחתנתי בגיל תשע־עשרה וחצי .הייתי כבר קצינה ולכן
נשארתי בצבא .היינו שנינו באותה סביבה – בשלישות ,מה
שלא עשה לנו חיים קלים ,כי בצבא כמו בצבא ,התחרות
גלויה לעין ,מונצחת על הכתפיים .גם העובדה שהיינו
באותו החיל ובאותו ִמ ְיליֶה תרמה להגדלת החיכוכים.
במשך שנים היינו צריכים להתחרות גם בתוך הבית :על
זמן ,על קשב ,על חלוקת תפקידים .מי מוציא את הילדים,
מי אחראי ְלמה ,אבל בבסיס הקשר בינינו ,חזקה מכול,
עמדה ההחלטה המשותפת שלנו שלעולם ,ולא חשוב
מה ,בראש סדר העדיפות של שנינו ,יחד וכל אחד לחוד,
תעמוד המשפחה שלנו .היא הייתה הבסיס להתנהלות
וזה בדיעבד מה ששמר עלינו .כשהיה ברור שהסיכויים
שלי לפרוץ קדימה גבוהים ,התיישבנו לשיחה על ניהול
הזדמנויות .משה היה ברור וחד־משמעי‘ :רוצי קדימה’.
ברגע שהחלטנו נעשה היפוך תפקידים מוחלט ומשה קיבל
את האחריות הלכה למעשה .ככל שהתקדמתי בתפקידים
היו רגעים שגם אני דאגתי ,כי הבנתי שאין יום ואין לילה,
ושעוד לא הייתה אימא שמילאה תפקידים כאלו .בכל זאת
מדובר בשלושה ילדים קטנים .גם אז משה הרגיע ואמר
שיהיה בסדר ונתן לי את הכוח ללכת הלאה .אני לא בטוחה
ששנינו הבנו לעומקן את המשמעויות ,את המחויבות ואת
הטוטאליות הנדרשת עד שכבר היינו עמוק בפנים”.
יש רגשות אשמה כלפי המשפחה?
“האמת שלא .מעולם לא שידרתי לילדים שלי חוסר ביטחון
או התנהלתי מולם ממקום מתנצל .גם כאן ייאמר לזכותו
של משה שבחוכמתו הרבה הוא שמר על המשמעות ועל
הדומיננטיות שלי מול הילדים מכל משמר”.
איך זה בא לביטוי?
“היו פעמים שהילדים היו מתקשרים אליי לבקש רשות,
או להתייעץ .להשיג אותי לא היה קל ,היה צריך להתאמץ.
וכשכבר תפסו אותי ,הייתי עונה‘ :אבל תשאלו את אבא,
הוא אתכם בבית’ .ואז הם אמרו‘ :אבא אמר לשאול
אותך’ .זו הייתה הדרך שלו לגרום לי להיות נוכחת ,למרות
שלא הייתי במקום .את מבינה ,לא חייבים דרגה על הכתף
כדי להיות אלוף אמיתי”.
הילדה קשת היום ,המנהלת מלחמת הישרדות ,רשמה
תקדים ונעשתה לאלופה הראשונה והיחידה ,נכון להיום,
בצה"ל .איך הרגשת?
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“באחד הראיונות שעשיתי עם קבלת התפקיד ,שאלו אותי
אם  23ביוני  ,2011היום שבו ענדו לי את דרגות האלופה,
הוא היום המאושר בחיי .עניתי שהימים שבהם ילדתי את
ילדיי הם המאושרים בחיי .הם המהות האמיתית שלי.
קבלת התפקיד הייתה בהחלט בין הימים המרגשים .כולם
דיברו על התואר ‘אלופה’ ועל כך שאני האלופה הראשונה
בצה"ל .הכול נכון ,אבל מה שבאמת עשה אותי מאושרת
בהקשר הזה זאת ההזדמנות שקיבלתי לעשייה בעלת
השפעה אמיתית .עבורי מדובר בשליחות”.
על מה היה הכי חשוב לך להשפיע בתפקידך כראש אכ"א?
“האג'נדה כללה נושאים רבים ,אבל פעילותי המרכזית
התמקדה בשתי גזרות :חוק השוויון בנטל ,המטפל בסוגיית
גיוס חרדים לצבא ,לצד המלחמה ליישום מודל הקבע
החדש .אני מאמינה שהדאגה להשאיר אנשים איכותיים
בצבא צריכה להיות אינטרס חברתי ולאומי .עוד אומר
שהעובדה ש 42%-מהנשים אינן מתגייסות לצה״ל היא
תופעה שאסור להסכים איתה ,בשל ההשפעה שיש לכך
על החברה ועל הצבא .שימור מודל ‘צבא העם’ ,למרות
השחיקה שחלה בו ,נבע מהבנת האתגרים הביטחוניים
ומהצורך להתמודד איתם ומחשיבות ה‘גיוס לכול’ .עוד
פעלתי למניעת נשירה של חיילים במהלך השירות .סברתי
שנכון לתת מענה אחר לשילובם של יוצאי אתיופיה
בשירות ,ולשמחתי ,חל שיפור משמעותי בשילובם
ובמאפייני השירות שלהם ,גם בדרגות קצונה”.
במה לא הצלחת?
“באופן טבעי העיסוק בפיתוח המשאב האנושי מתבטא
בריצה למרחקים ארוכים .לכן קצרתי את פירות העשייה
של קודמיי ,וזרעתי עבור הבאים אחריי פתרונות לאתגרי
העתיד ,שיבשילו לאו דווקא במהלך כהונתי .אני סבורה
שברמה הלאומית צריך לעשות כל שנדרש כדי להביא
לקבורה את אורון שאול והדר גולדין זכרם לברכה”.
יש האומרים שהיית מפקדת קשוחה ,עקשנית ,חסרת
פשרות ,המתעקשת להבין גם את הפרטים הקטנים .איזו
מפקדת היית מנקודת המבט שלך?
“השתדלתי להיות מפקדת של אנשים .השתדלתי
לגעת בהם .להניע .לאתגר וגם לתת מענים .לתפיסתי,
הישענות על פתרונות גנריים אינה תואמת את האתגר
האנושי המחייב התייחסות מותאמת ,בוודאי כאשר
מדובר בנושא נפגעים ,כמו למשל ההחלטות שהתקבלו
בנושא אורון שאול והדר גולדין זכרם לברכה בעיצומו
של מבצע צוק איתן”.
איך קיבל האגו הגברי של עשרות מפקדים בכירים תחתייך
את העובדה שהם קמים לאישה שנכנסת לחדר ,מצדיעים
לה והם הפקודים שלה? מה נדרש כדי לצלוח את המשימה?
“אני חושבת שהעובדה שאני לקחתי את הסיטואציה
בטבעיות ולא עשיתי מזה עניין ,עזרה גם למי מהם
שהתקשה לקבל את העובדה שהמפקד שלו הוא אישה.
צה"ל של  2017הוא צבא שונה מהצבא שאני התגייסתי

אליו בכל הנוגע לשירות נשים ,לאקלים השירות המשותף
ולתרבותו .בפני נשים פתוחים היום רוב המקצועות,
וניתנת להן אפשרות להשפיע על ביטחון המדינה באוויר,
בים וביבשה”.
ביום העצמאות השישים ושישה למדינה נבחרת להדליק
משואה .איך הרגשת?
“המעמד הזה מרגש בצורה בלתי רגילה ,וריגש אותי – כמי
שייצגה את צבא ההגנה לישראל – על אחת כמה וכמה ,כי
עמדתי בצדן של נשים נפלאות שתרמו לחברה בישראל.
מאז ועד היום אמי חוזרת ואומרת שהיה זה עבורה
המעמד המרגש ביותר בחייה .זו מתנה כפולה”.
כמה קשה היה להיפרד מהמדים ומהדרגות?
“קשה אולי להאמין אבל בכלל לא ,אולי כי אני לא נפרדת
מהעשייה ומהרצון שלי להשפיע על החברה הישראלית.
אמרתי לאורך כל הדרך שהתפקיד הוא הפלטפורמה
לעשייה .מה שמשתנה עכשיו זו הפלטפורמה .זה הכול .לכן
אין משברים ,אין דרמות ,וגם תקופת ההסתגלות עוברת
לי נפלא .יש לי זמן לבעלי ,לילדיי ,לשתי נכדותיי ואפילו,
הפלא ופלא ,לעצמי .זה חדש לי וזו תחושה מצוינת .אני
לא ממהרת לשום מקום .זה הזמן לחישוב מסלול מחדש
ליעד הבא”.
ממהרת או לא ,אל תתבלבלו .ברביבאי לא יושבת בבית
ונחה על זרי הדפנה .היא כבר פועלת נמרצות כמנכ"לית
קרן פילנתרופית חדשה המקדמת שיתופי פעולה
בין המגזרים השונים ,כדי לחולל שינוי ולקדם פתרון
לסוגיות מורכבות ברמה הלאומית .המיזם הראשון
עוסק בנושא חשוב מאין כמוהו :הפחתת התמותה
מזיהומים בבתי חולים.
אז את כבר שוב עמוק בעשייה...
“זה לא  ,24/7אבל כן ,אני בעשייה חשובה ומשמעותית.
פועלת למען פתרון בעיות ציבוריות הקשורות לאיכות
החיים של כולנו .במיזם הראשון אנו פועלים עם משרד
הבריאות בפיילוט המתבצע בבית החולים שיבא
ובבית החולים בנהריה .המטרה :לצמצם בתוך שנתיים
ב 30%-את התמותה מזיהומים בבתי חולים – תמותה
העומדת היום על המספר הלא ייאמן של ארבעת
אלפים איש בשנה”.
לסיום ,פוליטיקה היא מילה גסה מבחינתך?
“ממש לא .מצד אחד ,אני לא בטוחה שאני מעוניינת
לשלם את המחירים של הפוליטיקה .מצד שני אני מבינה
שזו זירה משמעותית להשפעה .יש כאן דואליות שעוד לא
פתרתי .ימים יגידו”.
בין שתעסוק בפוליטיקה ובין שתבחר בפלטפורמה אחרת,
אין ספק שקולה עוד יישמע ,וכהרגלה – היא עוד תשבור
כאן שיאים.

מי שלא מכיר
את מיקי קם,
שיקום...
שיעור קומתה ,תרתי משמע ,אינו מאפשר לפספס אותה .מה היא לא עושה?
היא מדבבת ושרה ,מופיעה בטלוויזיה ,בתיאטרון רפרטוארי ,במופעי בידור
ובמופעים לילדים .היא בת שישים ושתיים ויש לה אנרגייה של בת עשרים
ושש וכישרון של הרבה אנשים המרוכז באדם אחד .הקריירה שלה עשירה,
מעניינת ומגוונת ,אבל העוגן שלה היה ונשאר הבית והמשפחה :יהודה והילדים.
“הם הפרס הכי גדול שקיבלתי בחיים ”,היא אומרת.
היא הכי ישראלית שיש ,הכי כחול־לבן .מיקי קם נולדה
בקיבוץ מנרה ,גדלה בתל אביב ,למדה בכפר הנוער ה‘כפר
הירוק’ ושירתה בלהקת הנח"ל .ועכשיו ,בגיל שאפשר קצת
לנוח ,היא מנהלת חיים מאתגרים ועמוסי עשייה.
בואי נתחיל ממה שאת עושה בימים אלה.
“רק שישה פרויקטים בו־זמנית .בכל יום אני במקום אחר”.

צילום זראר אלון

אהה .ממש בקטנה .פרטי והסבירי בבקשה.
“אני משחקת ב‘עלובי החיים’ וב‘סיפור אהבה בשלושה
פרקים’ בתיאטרון הבימה ,רצה עם מופע היחיד שלי:
‘מיקי דוט קום’ ,מופיעה עם גיל שוחט ,משתתפת בהצגת
הילדים ‘בת הים הקטנה’ המועלית באילת בחודשי הקיץ,
ומתחילה חזרות לפסטיגל שיעלה בחנוכה ומתוכננות לו
מאה ועשר הופעות ,לא פחות ולא יותר .אני גם מלמדת
בבית צבי הגשת שירים .נהנית מזה מאוד”.

איך בדיוק מצליחים לתאם את הכול ביומן?
“בכל הצגה יש כמה תפקידים שיש להם ליהוק כפול.
ב‘עלובי החיים’ אני מתחלפת עם חנה לסלאו וב’סיפור
אהבה בשלושה פרקים’ עם רבקה מיכאלי .הגמישות
הזאת מאפשרת לי לתאם בין כל העבודות .כשהילדים
היו קטנים אמרתי הרבה ‘לא’ .היום אני מוצאת את עצמי
אומרת ‘כן’ ,ועוד ‘כן’ ,ועוד אחד .אני חייבת להודות
שזה נעים מאוד להיות מחוזר בגיל שישים ושתיים”.
מה את הכי? שחקנית? זמרת? קומיקאית?
“אני הכי הכול .למה לתייג? למה לבחור? זה כמו
לשאול איזה ילד את אוהבת יותר .אני ורסטילית מאוד,
ומשתדלת לגעת בכל אחד מהכישרונות שלי .במיוזיקל
אני יכולה לשלב באותו תפקיד :שירה ,משחק וריקוד,
שזה מושלם עבורי”.
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אם הזכרת ריקוד ,בואי נדבר על ‘רוקדים עם כוכבים’ .מה
גרם לך לומר ‘כן’?
“למה לא? אני אוהבת לרקוד .ידעתי שאיהנה מזה
ושאשביח את מיומנות הריקוד שלי .ידעתי שלא ‘אפדח’
את עצמי כי אני רוקדת לא רע .יש לי חברה שאומרת שכדי
לומר ‘כן’ להצעת עבודה צריכות להתקיים לפחות שתי
כ"ף מתוך שלוש :כיף ,כבוד וכסף .כאן שלושתן התקיימו
בהרמוניה ,כך שלא הייתה לי שום סיבה לא ללכת על זה.
אפילו שילבתי קטע שלם משם בערב היחיד שלי”.
ונהנית?
“מאוד .זו הייתה חוויה מופלאה .העבודה הייתה קשה,
אבל אני לא מפחדת לעבוד קשה ,אני בנויה לזה ,זה
המקצוע שלי”.
המקצוע שלך הוא גם תחרותי מאוד .איך את מסתדרת
עם זה?
“אני לא במשחק הזה .אף פעם לא הייתי .אני כאן כדי
לעבוד .מי שעובד יותר ,אני מפרגנת לו .אני לא בתחרות
עם אף אחד .למזלי הרב תמיד היו הצעות ,תמיד עבדתי.
הכדור הזה לא הפסיק להתגלגל .אני חושבת שזה שילוב
של כישרון ,אופטימיות וטיפ־טיפת מזל .טוב ,אולי קצת
יותר”.

עם איזה טקסט היה לך הכי קשה להתמודד?
“שיחקתי בווינה את ‘גטו’ בגרמנית .אני לא יודעת גרמנית,
אפילו לא מילה .לקחתי שיעורים פרטיים כדי ללמוד להגות
נכון את הטקסט שלי .למזלי אני מוזיקלית ,וגרמנית היא
שפה פונטית ,אז הסתדרתי .אבל זה בהחלט היה מאתגר”.
נראה שאת אוהבת אתגרים.
“נכון .רוקדים עם כוכבים היה חתיכת אתגר .גם ללמד
בבית צבי זה אתגר עבורי .זו שנה ראשונה שאני עושה
את זה ואני מוצאת את עצמי מלמדת ולומדת ‘תוך כדי
תנועה’ .גם להיות סבתא בעידן המודרני זה מאתגר”.
את עושה ספורט?
“ברור .איך אני אשחק תופסת עם הנכד שלי? אני עושה
אימוני עצימות עם מורה פרטי ,אימוני משקולות ו”.TRX-
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איך עובדים על תפקיד? בואי ניקח לדוגמה את מאדאם
ת'נרדייה ב‘עלובי החיים’.
“אני משתמשת בקווי המתאר הכלליים שיש על הגברת
הזאת מההתנהגות שלה לאורך המחזה :היא אישה לא
נחמדה‘ ,גרידית’ מאוד .המטרה שלה היא לשרוד וכל
האמצעים כשרים מבחינתה .אני לומדת איך היא רואה
את עצמה ואיך היא רואה דמויות מרכזיות סביבה ,בעלה
למשל ,בעל הפונדק ,שהיא מבינה שהוא לא מציאה גדולה,
ברור שהיא מתנשאת מעליו .התלבושות ,גם הן כלי
עזר נוסף להיכנס לדמות ,הן מגדירות את האדם .הפאה
שחובשים ,צבע השיער ,המראה שלו .כל אלו יחד עוזרים
לבנות את הדמות ואת ההתפתחות שלה במהלך המחזה.
אגב ,אני פחות מנתחת את הדמויות שאני משחקת
ויותר מרגישה אותן .כך למשל ,לאחר עשרים הצגות
הוספתי צליעה קלה להליכה שלה .זה נראה לי נכון לדמות
ה’צולעת’ שלה .הגוף שלי הוביל אותי לזה .אני נכנסת
לדמות כל כך עמוק וחזק כך שאני מרגישה שאני לא
משחקת אותה ,אני פשוט היא .אותו הדבר ב‘סיפור אהבה
בשלושה פרקים’ .האימא ,שאותה אני משחקת ,אומרת
לבנה דברים שאני בחיים לא הייתי חושבת ,קל וחומר
אומרת .ובכל זאת ,בכל הצגה אני מתחברת אליה ,מרגישה
אותה ,נכנסת לנשמתה ,ועל הבמה היא אני – ואני היא.
אחרת זה לא עובד .בקונצרטים עם גיל שוחט אני נועלת
נעלי עקב .מוזר ,אבל הנעליים מגדירות את האופן שבו אני
עומדת .מחייבות אותי לשמור על טונוס מסוים כדי שלא
אפול .צריך לארגן את הגוף .זו נוכחות מסוג אחר ,נוכחות
המשפיעה על השירה שלי .תאמיני או לא ,אני שרה אחרת
על עקב מאשר על שטוח”.
את זוכה להיות הרבה אנשים ואישיויות .יש בזה שחרור?
“אני עובדת במקצוע הכי מופלא ,מתגמל ,מבריא ומשחרר.
הוא מאפשר לי להיות מטורפת ,מופרעת ,קנאית ,ולהוציא
מעצמי התנהגויות שבשום סיטואציה אחרת לא היו באות
לכדי ביטוי .יש בנו השחקנים יכולת מופלאה להתבונן
בהתנהגות ולהטמיע אותה .לעבד אותה ולמצוא אותה
בעצמנו .אני אפילו מצליחה להרגיש תחושות של טעם,
העדפות רגשיות ,מחשבות אצל הדמויות שאני משחקת”.
אם כך ,התפקיד שאת עושה והתפקיד שעושה הדאבל
שלך לאותה הדמות לא יכול להיות זהה...
“נכון .חנה לסלאו ב‘עלובי החיים’ או רבקה מיכאלי
ב‘אהבה בשלושה פרקים’ שונות ממני כשהן נכנסות
לדמות .כל אחת מביאה אליה את האינטליגנציה הרגשית
ואת הפרשנות שלה .במובן מסוים זה דומה לבישול .גם אם
את ואני נכין את אותו המתכון בדיוק ,הוא יצא אחרת לכל
אחת מאיתנו”.

צילום :יח"צ

איך את לומדת טקסטים?
“בעיקר דרך הרגליים .תוך כדי עבודה .בתיאטרון למשל,
אחרי הקריאה הראשונה מתחילה ה‘העמדה’ .אצלי
הרגלים מובילות את הטקסט .אני פשוט זוכרת שכשאני
עומדת כאן אני אומרת את זה ,וכשאני הולכת לשם את
ההוא .יש לי זיכרון אסוציאטיבי וזה מקל עליי .יש גם
הבדל בין למידת מונולוג ,שבו אני שמה לי סימני דרך ,לבין
דיאלוג ,שבו סימני הדרך הם הפרטנר .לשירים יש נשימה
אחרת .הזיכרון המוביל שלהם הוא הלחן .בכל תחום,
הלמידה קצת שונה”.

מה לגבי דיאטות?
“אני לא פנטית ,אבל כמו אצל כל אישה ,גם אצלי יש
חמישה קילוגרם שמפרידים ביני לבין האושר”.

מה הקושי הכי גדול במקצוע הזה?
“אני לא יודעת לקחת חופש ,ובגלל זה אני מגיעה לתשישות
מטורפת .זה מקצוע ללא גבולות”.
את סלב?
“אני לא מרגישה סלב .אני מדברת עם אנשים ברחוב .לא
נכנסת לסרטים בחושך .אני מיקי .פועלת שחורה במפעל
לייצור אנרגיות חיוביות .הפרסום הוא פועל יוצא של
העבודה הקשה ,אבל אני לא עובדת בלהיות מפורסמת”.
מה צריך היום כדי להצליח במקצוע הזה?
“אני מאמינה שאין קיצורי דרך .בשביל להיות טוב ,לעבור
במה ,לעבור מצלמה – צריך להשקיע ,לעבוד קשה ,ללמוד
ולקבל כלים  -לדבר ולהבין תיאטרון עוד לפני שקופצים
על הבמה .זו פריווילגיה מטורפת ללמוד”.
מה לגבי בימוי?
“זה יקרה .אין לי ספק .עוד קצת”.

בואי נדבר על פרסים .חשוב לך לקבל?
“תראי ,זה נעים ,זה נחמד ,זה מחמיא ,אבל זה לא הכרחי.
זה לא מגדיר אותי .הקהל הוא השופט שלי .כשאני יוצאת
במופע יחיד ,פותחת קופות והאולם מלא – זה פרס בעל
משמעות .העובדה שרוצים אותי לפסטיגל עם כל הצעירים,
שמציעים לי סדרות טלוויזיה – היא הפרס האמיתי”.
ב 2015-קיבלת את פרס התיאטרון לשחקנית המשנה
ב‘בילי שוורץ’ שעלתה בתיאטרון חיפה .מה הפרס הכי
חשוב או הכי מרגש שקיבלת?
“המשפחה שלי .אין שאלה בכלל .היא הפרס הגדול של
חיי .היא העוגן .לחזור הביתה ולמצוא את יהודה ,אחרי
יותר מארבעים שנות נישואים ,מחכה לי ושואל איך
היה ,ובא לראות אותי בהצגות .הילדים ,הנכדים .הם
התחנה המרכזית שלי ,ממנה יוצאים האוטובוסים של חיי.
בלעדיהם אף אוטובוס לא היה יוצא או נכנס”.
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לתת כדרך חיים

גומות החן של לאה
כשפוגשים את לאה וולקוב בת השבעים וחמש ,אישה פעילה ונמרצת,
אי אפשר שלא לשים לב לגומות החן שלה המחייכות אליך .לאה רבת
הכישרונות היא פסנתרנית מוכשרת ,דוברת שפות רבות ,שוזרת פרחים,
מציירת ויוצרת ,ומתנדבת בקהילה ,והיא תמיד מזוהה כ‘אישה היפה עם
גומות החן’ .זה סימן ההיכר ,זו החותמת והזהות.
לאה נולדה בשנת  1941בתל אביב .הוריה היו ניצולי שואה
שהצליחו להיחלץ מהתופת באירופה ועלו ארצה שנה לפני
שנולדה .חייהם היו קשים והעלייה לארץ ,כל שכן הולדת
הבת – לאחר שאיבדו בת אחת – הייתה נקודת המפנה
בחייהם“ .אימא ילדה אותי בגיל מאוחר יחסית – בת
ארבעים ושלוש הייתה – חרף הסכנה שהייתה טמונה
בלידה בגיל כזה ,אבל בפעם הראשונה שהניחו אותי
בזרועותיה הבחינה בגומות החן שלי ,ומבחינתה היה זה
סמל למהפך ,לשמחה שבפתח ,לחיים טובים שיהיו בבית”.
החיים בבית של הורים ניצולי שואה לא היו פשוטים
עבור לאה הצעירה“ .גידלו אותי בצמר גפן ונאסרה עליי
השתתפות בכל פעילות שנחשבה בעיניהם כמסוכנת,
לרבות טיולים וחברות בתנועת נוער ,שלא לדבר על
מסיבות .עם זאת שררה בבית אווירה של חום ואהבה.
הייתי ילדה ממושמעת וקיבלתי את האיסורים בהבנה.
הנגינה בפסנתר מילאה את חיי וסייעה לי להתמודד עם
האיסורים .המרד הראשון והמשמעותי שלי פרץ עם קבלת
צו הגיוס .פה עמדתי על רגליי האחוריות ,גייסתי את כל
המשאבים ואת כל יכולת השכנוע שלי והתגייסתי לצבא.
המרד השני שלי היה כשבחרתי ללמוד חינוך מיוחד ולא
רפואה ,כפי שהוריי ציפו ממני”.
כיצד הכרת את אריה בעלך?
“הייתי במסיבה עם חבר והסתבר שעינו צדה אותי .שנים
מאוחר יותר הוא אמר לי שברגע שראה אותי ידע שאהיה
אשתו .בכל מקרה הוא היה צבר ,דור חמישי מזכרון יעקב,
מבוגר ממני בשמונה שנים והתגורר בראשון לציון ,ואני,
דור ראשון לניצולי שואה מתל אביב .לא ממש חשבתי שזה
יצליח .הייתי עדיין נתונה במשטר הקפדני של הוריי ,כזה
שאילץ אותי למשל לחזור הביתה עד עשר בלילה ,אבל
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משהו בנימוסים ובאורך הרוח שלו שבה אותי ,וכבר בגיל
תשע־עשרה וחצי נישאתי ונולדו לנו שלושה ילדים”.
ספרי לי על הפרק האיראני בחייך.
“בעבודתו של אריה ,שפרטים עליה אינני יכולה לחשוף,
הציעו לו לעבור לאיראן .ההחלטה לא הייתה פשוטה.
הייתי בת יחידה וחששתי לעזוב את הוריי ,אולם בסופו
של דבר הבנו שזאת הזדמנות של פעם בחיים ועברנו לגור
באיראן”.
איך הייתה ההתאקלמות?
“חשבתי שאני נוסעת לארץ מדברית ולא מפותחת ,ומה
שנגלה לעיניי היה עבורי הלם מוחלט .פרסית נחשבת לשפה
מורכבת מאוד והיו קשיים בלימוד השפה .היה קשה לדבר,
אבל הבנתי הכול .עברנו לאיראן עם שני ילדים קטנים,
שזאת התמודדות בפני עצמה ,אבל זאת הייתה הפעם
הראשונה שהייתי משוחררת מהכבלים של הוריי ובלי צורך
לתת דין וחשבון .היו אלה שלוש שנים מופלאות שבזכותן
גם הצלחנו ,עם שובנו ,לרכוש דירה בראשון לציון”.
איך הייתה החזרה?
“העזיבה הייתה נוראית .נאלצנו לעזוב באישון לילה.
חשוב לציין שסוף תקופת השהות שלנו באיראן הייתה גם
סוף תקופת השאה ותחילת המהפכה .לא נפרדנו ,אפילו
את החפצים שלנו לא יכולנו לארוז ורק מאוחר יותר הם
נשלחו אלינו לישראל .הציעו לבעלי לעבור למקום אחר,
אבל אני הרגשתי שתקופת הנדודים הגיעה לקיצה וכדאי
שנתבסס בארץ .עם חזרתנו התמקדתי בעבודתי כגננת
ובמשך שלושים שנים חינכתי עשרות ילדים ,את מקצתם
פגשתי כאן ,וזה היה מרגש מאוד כשהם זיהו אותי כ‘לאה
הגננת’”.

זה כעשר שנים שלאה מתנדבת בפגייה בבית חולים אסף
הרופא .פעמיים בשבוע היא ממתינה מוקדם בבוקר למונית
שתאסוף אותה למקום שהיא כל כך אוהבת להיות בו.
כיצד התחילה ההתנדבות?
“לקראת פרישתי מההוראה ,הלכתי לבדיקות התאמה
שמשרד החינוך עורך כדי לאפשר לפורשים להתנדב
במקומות שונים .לי הומלץ להתנדב בפגייה .מובן שהייתי
צריכה לעבור בדיקות קפדניות שונות ,לרבות בדיקות
הקשורות לאמינות וליושרה”.
מה את עושה שם?
“רוחצת ,מאכילה ,מלטפת ,מנחה הורים כיצד לטפל
בפגים .הסיפוק אדיר במיוחד כשמשחררים תינוק לאחר
שהות ארוכה בפגייה ,שזוכים לראות כיצד פג שסיכוייו
לשרוד היו קלושים ,גדל ומתפתח .מאידך גיסא יש גם רגעי
ייאוש ,מצבים שבהם הלב נקרע כאשר פגים אינם שורדים
או כאשר משפחה זונחת את התינוק מפאת אי־מסוגלות
לטפל בו ,וצריכים למצוא פתרון”.
לאחרונה נבחרה לאה להיות חברה בהנהלת מתנדבי אסף
הרופא שזה פרויקט בפני עצמו“ ,עיקר עבודתנו מתמקדת
בגיוס כספים ולצורך כך פתחנו לאחרונה מזנון”.

במה את גאה?
“באנשים טובים שעושים בצנעה מעשים לטובת הזולת.
בילדיי ,ובעיקר בשבעת נכדיי ,שחמישה מהם הם חיילים
המשרתים בסיירות ”.נראה שרוח הנתינה והתרומה עברה
בתורשה.
מתי עברת ל‘עד ?’120
“לפני כשנה וחצי ,כמה חודשים לאחר פטירת בעלי .לאחר
שנים של חברות וזוגיות נפלאה נוצר חלל גדול .אני חושבת
שזאת החלטה נכונה ,לא להיות לבד ,לא להגיע לבית ריק,
לא לפתח תלות בילדים ,ומצד שני להיות עצמאית .אני
נהנית מחיים מלאים בבית ומחוצה לו .חסרים לי רק עוד
שעה בכל יום ,ויום נוסף בשבוע ”,היא מוסיפה ומחייכת
חיוך רחב מלא גומות חן.

"כי יפיתן ,בנות ,עד לפלא
ורכה ,ודקה גזרתכן ,אבל לה
יש ,נוסף לכל אלה ,גומות חן,
גומות חן ,גומות חן".
יוסי גמזו
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הספרנית
מרחוב הטווס
ביום הריאיון מלאו שבע־עשרה שנים לכניסתה של אסתר שטיין לבית בהוד השרון.
היא מן הוותיקות בבית ,למעשה הצטרפה אליו חודש לאחר פתיחתו .למועד
זה יש משמעות נוספת – זה שבע־עשרה שנה שאסתר היא הראש והלב של
ספריית הבית .מה שהתחיל כעזרה קטנה במיון ספרים הפך עם השנים למפעל
חיים קטן .אין בבית אדם המזוהה יותר עם הספרייה מאשר אסתר .אמרתם
ספרייה – אמרתם אסתר .ואת הכול ,יש לומר ,היא עושה בהתנדבות.
ספרי קצת על חייך.
“הייתי כמעט בת ארבע כשעליתי ארצה עם הוריי מפולין
ב .1934-למזלנו הצלחנו להגיע לפני שהתחילה התופת
באירופה .הייתי אז בת יחידה ,אחותי הצעירה נולדה שנים
אחר כך .בארץ היו לנו כמה תחנות :ירושלים ,חיפה ,עד
שהתיישבנו לבסוף בקיבוץ רמת הכובש שהיה אז יישוב
ספר .לאחר כמה שנים עברו הוריי לתל אביב ושם התגוררו
עד סוף חייהם”.
היית מורה במשך שלושים וארבע שנים ,זה לא הולך ברגל...
“נכון .בתחילה יועדתי להיות מורה לטבע כי היה חסר
מורה לטבע בקיבוץ ,אבל בסופו של דבר לימדתי את
מקצועות העברית :הבעה בכתב ובעל פה ,לשון וספרות,
וגם תנ"ך והיסטוריה .וגם יצא ככה שהייתי מורה בקיבוץ,
בעיר ,ובכפר”.
תוכלי להסביר?
“תחילת דרכי המקצועית הייתה בקיבוץ שדה נחום שבעמק
בית שאן .עבדתי שם שנתיים כמורה שכירה ולימדתי את
ילדי הקיבוץ ,קיבוצניקים בני קיבוצניקים .אחר כך עברתי
ללמד בחולון .היו אלה שנות העלייה ההמונית ומחסור
במורים הורגש היטב .לימדתי בכיתות שהיו בהן חמישים
וחמישה תלמידים .למדו ולימדו אז בשתי משמרות.
מחצית מהילדים היו ילידי הארץ ומחצית היו ילדים עולים
חדשים שהגיעו מכל הארצות :עירק ,רומניה ,פולניה .שם
הרגשתי לראשונה את המשמעות האמיתית של הביטוי
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‘קיבוץ גלויות’ .את חולון עזבתי בתחילת שנות השישים
והתחלתי ללמד בבית הספר בכפר מל"ל .באותה תקופה
כבר הייתי נשואה ,אימא לשני ילדים והתגוררתי עם
משפחתי ברמתיים ,לימים הוד השרון”.
ואיך הכרת את בעלך גרשון?
“למדנו יחד במשך שנתיים בבית ספר הגבוה להשתלמות
מורים”.
שני מורים בבית?
“כן ,הוא לימד בסמינר למורים בגבעת השלושה .איש
משכיל שהחזיק בשני תארים גבוהים .איש ספר ותרבות,
אינטלקטואל שהיה יקה במוצאו וגם באופיו”.
ספרי על המעבר מהוראה לספרנות?
“זה לא היה מעבר כי אם שילוב .כשעברתי את גיל ארבעים
פחדתי שלא יהיה לי כוח ללמד עד גיל הפרישה .ידעתי
שאצטרך לעבוד ,לכן רכשתי מקצוע נוסף .בבית ברל נפתח
קורס לספרנות והלכתי ללמוד .למזלי הצלחתי לשלב בין
השניים; חלק מהמשרה היה בהוראה והמשכתי לעבוד
עם ילדים – דבר שאהבתי מאוד ,ובחלק האחר הייתי
במחיצתם של ילדים ושל ספרים – שגם אהבתי מאוד.
הספרייה בבית הספר הייתה מוזנחת מאוד .כמעט כמו
להקים אותה מהיסוד .מלבד רישום וקטלוג הספרים הייתי
אחראית גם להכנת מערכי שיעור ללימוד בקבוצות ,לתכנון
ולכתיבה של הנושאים ושל התכנים”.
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עיקר התפקיד שלי הוא
כלפי הדיירים .אני לומדת
להכיר איש איש את טעמו.
רבים מהקוראים לא ניגשים
כלל אל המדפים .הם באים
אלי ישירות אל עמדת
ההשאלה ומבקשים ממני.
הם יודעים שאני מכירה
אותם ויודעת להתאים להם
את הספר הנכון ,בחזקת ‘מה
שאסתר תיתן לי ,זה מצוין’.
כאמור ב 1962-עברה אסתר עם משפחתה להתגורר בהוד
השרון ואת עשרים שנות ההוראה האחרונות שלה עשתה
בבית הספר בכפר מל"ל .היא הייתה נשואה במשך ארבעים
וחמש שנה ,ולאחר פטירת בעלה הצטרפה אל הבית.
“בני צבי מתגורר בארה"ב אבל בתי אפרת מתגוררת כאן
בעיר וזה היה פתרון נוח וטוב .ממרפסת הדירה שלי אני
רואה את הבית שלה .יש לי דירה מרווחת ויפה ,טוב לי
בדירה וטוב לי כאן בבית .הבית הזה הוא כמו משפחה
בשבילי ”,היא מסכמת בחיוך.
ואיך קמה הספרייה כאן בבית?
“הגעתי לכאן כאמור חודש לאחר שהבית נפתח .לא הייתה
אז ספרייה .הנהלת הבית פנתה לדיירים וביקשה מהם
להביא ספרים שאין להם צורך בהם .היו פה ערימות על
ערימות של קרטונים .ספרים מכל הסוגים ובכל התחומים:
ספרי לימוד ,ספרי זיכרונות ,אנציקלופדיות ,ספרות יפה,
בקיצור ,סלט שלם .כששמעו שהייתי ספרנית ביקשו ממני
שאקח על עצמי את ניהול הספרייה .בהתחלה לא כל כך
התלהבתי מהרעיון ,אבל תוך כדי עבודה התאהבתי בזה.
הספרייה ,יש לזכור ,לא הייתה אז בחדר המרווח הזה שאת
רואה עכשיו .היא הייתה בממ"ד ,חלל צפוף ודחוס ,וגם לא
היה לנו מחשב .היה צריך למיין את כל הספרים ,לנפות,
לקטלג ,לתת לכל ספר תווית ומספר .זו הייתה עבודה בלתי
פוסקת.
ב 2008-קיבלנו מחשב .בתחילה לא היה מי שידריך אותי.
בסופו של דבר השיגו לי תוכנה חינמית לניהול ספרייה,
והצלחתי ,למרות הקשיים שיש בגיל מתקדם לעבוד
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במחשב ,להשתמש בה .ישבתי בערבים והזנתי ארבעת
אלפים כותרים ,הרבה מאוד עבודה”.
את מקבלת עזרה?
“כן ,בהחלט .וחשוב לי לציין שלבד לא הייתי עושה את זה.
בכל פעם שהספרייה פתוחה יש שני תורנים המסייעים לי.
כל העזרה שאני מקבלת היא מהדיירים והיא בהתנדבות”,
מדגישה אסתר.
הספרייה אכן מרשימה ומזמינה .חדר נעים ,עמוס מדפי
ספרים ,אבל לא עמוס מדי ,והכול מסודר באופן מופתי.
במרכז החדר שני שולחנות .על אחד מהם מונחים ספרים
ועל האחר ירחונים ,כתבי עת ומגזינים שונים ,את כולם –
מדגישה אסתר – אפשר לקחת ,לא רק לשאול.
השאלת ספרים נעשית בימים קבועים ובשעות קבועות.
פעמיים בשבוע :פעם בבוקר ופעם אחר הצהריים ,אבל
הספרייה עצמה פתוחה כל הזמן ותמיד אפשר להיכנס.
“אנשים אוהבים לבוא לכאן לא רק בשעות ההשאלה”,
אומרת אסתר“ ,זה מקום נעים ולפעמים צריך את השקט
שאין בטרקלין”.
בכל חודש יוצאים לאור עשרות ספרים ,איך את מצליחה
לשמור מצד אחד על כותרים קלסיים ומצד שני שתישאר
רלוונטית ועדכנית?
“זאת אכן משימה לא פשוטה ,אבל אין ברירה ,המקום על
המדף מוגבל .כל הזמן צריך לדלל וכל הזמן צריך להפעיל
שיקול דעת .ליצור נוסחת פשרה שתאפשר לספרות קלסית,
לספרות עכשווית טובה ,לספרים ישראליים ולספרים
שהם להיט רגעי לחיות זה בצד זה ,תרתי משמע .הספרייה
צריכה להחזיק טווח רחב של סגנונות ,מרומנים למשרתות
ועד ספרות איכותית ,וספרים חדשים או מבוקשים ,אני
דואגת שיהיה לפחות פריט אחד מהם”.
איך באמת הספרייה מתחדשת בספרים חדשים?
“הספרייה מקבלת תקציב חודשי מהבית לשם רכישת
ספרים חדשים .גם ועד הדיירים תורם סכום יפה .אני
משתדלת לקנות ספרים בתקופת שבוע הספר ,כדי לנצל
את ההנחות שיש ,אבל קונה גם במהלך השנה .הדיירים
עצמם תורמים ספרים שקיבלו במתנה ,ולעתים כשאני
רואה דייר או דיירת קוראים ספר מעניין או ספר מבוקש
מאוד שאין לנו בספרייה ,אני מבקשת שיתרמו אותו לאחר
שיסיימו”.
את אחראית במידה רבה לעיצוב פניה של הספרייה .לפי
מה את בוחרת את הספרים?
“אני מקבלת מהדיירים את כל מוספי הספרים
המתפרסמים בעיתונות ,קוראת הרבה מאוד מאמרי
ביקורת על ספרים ,שומעת ברדיו תוכניות הקשורות אל
עולם הספרות וגם צופה בהן בטלוויזיה .ואחרון חביב ולא

פחות חשוב ,קשובה לרצונות הדיירים .אם למשל מישהו
מבקש את הספר החדש של ג'ודי פיקו‘ ,צעד גדול קטן’,
אני נעתרת לבקשה ,אבל אני לא מקבלת כל ספר או קונה
כל ספר”.
איך את רואה את תפקידך כספרנית הבית?
“יש את עבודת התחזוק השוטף אבל עיקר התפקיד שלי
הוא כלפי הדיירים .אני לומדת להכיר איש איש את טעמו.
כשמגיע דייר חדש אני מבררת איתו מה הוא אוהב לקרוא,
מה הסגנון או הז'אנר המועדף עליו .לא כולם יודעים להגדיר
מייד מהן העדפותיהם .אחרי זמן מה ואחרי שמחליפים
כמה ספרים ,יש לי כבר תמונה ברורה של הטעם הספרותי
שלהם .רבים מהקוראים לא ניגשים כלל אל המדפים .הם
באים אליי ישירות אל עמדת ההשאלה ומבקשים ממני.
הם יודעים שאני מכירה אותם ויודעת להתאים להם את
הספר הנכון ,בחזקת ‘מה שאסתר תיתן לי ,זה מצוין’.
לפעמים דייר שומע על ספר מסוים או שקיבל עליו המלצה.
אני יודעת שהספר אינו מתאים לו ,שהוא לא יעניין אותו,
אבל הוא מתעקש ,כי לפעמים ספרים מסוימים מקבלים הד
תקשורתי נרחב ,ובאמת אחרי יומיים הוא מחזיר את הספר
בלי שסיים לקרוא”.
התרומה שלך לספרייה ברורה ,אבל מה לדעתך תורמת
הספרייה לך?
“הספרייה מחזיקה אותי ,גורמת לי להישאר מרוכזת,
ממוקדת .בגילנו הגוף לא תמיד במיטבו ,אבל כשהראש
נשאר צלול ,זה חשוב מאוד”.

את רואה בזה מעין מפעל חיים קטן?
“אני גאה מאוד במה שעשיתי ,אבל בואי לא נתבלבל.
הספרייה אינה כל עולמי .נכדיי הם כל עולמי .יש לי קשר
מיוחד עם כל השלושה :שני נכדיי ,אורן ועפרי ונכדתי שי.
אני נהנית מהם יום־יום”.
ולסיום  -אי אפשר שלא לשאול מה קוראת הספרנית?
“אני אוהבת ספרים שיש בהם עלילה אבל גם משאירים
אחרי קריאתם חותם בלבי ,מקום למחשבה ,להרהור,
המעניקים לי תחושה שגם אחרי שסיימתי לקרוא אותם,
הם ממשיכים ללוות אותי”.
דוגמאות?
“סיימתי לא מזמן את הספר הנפלא של מיכל בן נפתלי,
‘המורה’ .הספר זכה בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס
לשנת  .2016ספר נפלא ומשובח .נהניתי לקרוא את ספריו
של חאלד חוסייני ,סופר אמריקני ממוצא אפגני שכתב את
‘רודף העפיפונים’ והוציא אחר כך שני ספרים נוספים:
‘אלף שמשות זוהרות’ ו’קולות מן ההרים’ .ואם אנחנו
כבר באווירת המזרח הרחוק ,אז שני הספרים של שילפי
סומאיה גוודה ,סופרת קנדית ממוצא הודי שכתבה את
‘הבת הסודית’ ואת ‘הבן המושלם’ ,והספר ‘סיפור כתוב
במניפה’ שכתבה הסופרת האמריקאית ממוצא סיני,
ליסה סי ,שהוא אחד הטובים שקראתי .נהנית גם מספרים
הומוריסטיים .ספרו של בני דון־יחייא למשל‘ ,במשפחות
הכי טובות’ או ‘מטבח משפחתי’ של גיל חובב .מעת לעת
אני גם חוזרת אל קלסיקות לקריאה מחודשת”.
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הִ לֵּלוּיָה
הלל מיטלפונקט ,ממוביליה הבכירים של מחזאות מקורית
ואיכותית ,לא נח לרגע .הוא כותב ,מביים ,מתרגם ומתסרט,
והוא אחד מאנשי המקצוע העסוקים בתיאטרון הישראלי.
לידתו של כל מחזה ,כמו של כל ילד ,שונה ואחרת ,אבל המכנה
המשותף – בכל זאת בית יוצר אחד – הוא העיסוק בחברה
הישראלית ,בפניה של מדינת ישראל ,בהשפעות השואה
ובשאר נושאים שהוא חפץ להביע עמדה לגביהם או להעניק
להם נקודת מבט חדשה .הוא אינו מפחד משחיקה או מאובדן
המוזה ,והכי חשוב ,הוא נהנה מכל רגע .גם אנחנו.

מיטלפונקט ,בוגר החוג לתיאטרון ולספרות עברית
באוניברסיטת תל אביב ,ניהל רומן עם הכתיבה כבר מגיל
צעיר וסימן את עולם התיאטרון כביתו המקצועי .מחזות
הבוסר שלו הועלו עוד כשהיה תלמיד במגמת אומנות
בתיכון ‘רננים’ ,והוא אפילו שיחק בכמה מהם .פסק הזמן
שלקח מהתחום במהלך שירותו הצבאי בחטיבת גולני
רק גרם לו להבין שכתיבה לתיאטרון היא דחף הבוער
בעצמותיו .לולא הטלפון ההוא מתיאטרון חיפה היה
מיטלפונקט היום בוגר תואר שני באוניברסיטה ,אבל
כשעמד מול הבחירה בין לימודים ובין תיאטרון חי ונושם,
לא הייתה כלל שאלה ,אפילו לא ספק קל .לאחר ששני
מחזות שכתב התקבלו על ידי התיאטרון ,ארז את מטלטליו
ועבר אל חיפה ,העיר שבה נעשה הצעד הראשון בהגשמת
החלום.

יש לי תזה ,כנראה
מופרכת ,אבל אני מרגיש
שהמחזות כבר אצלי
בראש .כל מחזה רק
צריך את הטיימינג הנכון
לצאת החוצה.

“הגעתי לתיאטרון חיפה כדי לצפות במלאכת התיאטרון
וללמוד אותה .המחזה הראשון שעבדנו עליו היה ‘התקווה
האחרונה של רחוב נחמני’ .במחזה הזה למדתי עד כמה
חשובה ,אפילו הכרחית ,נוכחותו של המחזאי במהלך
החזרות .הבנתי שכתיבת המחזה מסתיימת סופית רק
בהצגה הראשונה .עד אז לא הפסקתי לעשות שינויים,
שיפורים ,התאמות ומה לא .אני זוכר שהייתי מהופנט
מהתהליך .לימים הבנתי שהיה זה ,בלי שידעתי ,גם בית
הספר שלי לבימוי”.

לקחת את המחזה למקום פרוע לחלוטין בעיניי .נוסף על
כך ,חשוב להבין שמחזה מגיע עם הוראות במה כתובות,
כך שגם זה סוג של מנגנון הגנה .כשאני מביים יש גם יתרון
גדול בעבודה שלי עם השחקנים על הדמויות שאני כתבתי.
אני מכיר ומבין אותן כל כך טוב ,יודע מה הן חושבות ,איך
הן מרגישות ,כך שהעבודה על הפסיכולוגיה של הדמות
איכותית יותר כאשר הבמאי הוא גם המחזאי”.

במהלך השנים היו הצגות רבות שהיית המחזאי וגם
הבמאי או במילים אחרות ,ביימת את עצמך .זה אתגר
גדול יותר מלביים מחזות של אחרים?
“עם הזמן למדתי שכשאתה מביים את המחזה של עצמך,
אתה חייב כבר בנקודת ההתחלה להיות מוכן בכמעט מאה
אחוז עם המחזה .אין את הלוקסוס של לשפר ‘תוך כדי
תנועה’ .זו מחויבות לא פשוטה .לעומת זאת כשאני מביים
חומר שאינו שלי ,אני יכול לעבוד עם המחזאי ‘תוך כדי
תנועה’ .אותו הדבר גם כשבמאי אחר מביים מחזה שאני
כתבתי”.
מה היתרון בלביים מחזה שאתה כתבת?
“בדרך כלל במהלך הכתיבה אני רואה לנגד עיניי את הבמה,
את השחקנים ,את הבימוי .יש לי יכולת ויזואליזציה טובה
ולכן קל לי יחסית לביים את עצמי .אבל זה לא אומר שזו
הדרך היחידה או הנכונה לביים את ההצגה .יש הצגות
שביימתי ושהפיקו שוב לאחר כמה שנים ,וזה מרתק לראות
את הפרשנות שהמחזה מקבל מבמאי אחר .אני כמובן
מעורב בתהליך וזכותי כמחזאי להטיל וטו ,אם רוצים
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מתי הרגשת שגם חיידק הבימוי מקנן בך?
“אני חושב שמהתחלה הרומן שלי כלל כתיבה ,משחק
ובימוי .הכתיבה הייתה ראש החץ ,ובתיכון ובאוניברסיטה
גם שיחקתי ,והיה לי ברור שבימוי זה רק עניין של זמן.
נדרשו לי כמה שנים כדי להרגיש בשל ,מנוסה ואחראי
מספיק כדי לתת לעצמי דרור גם בתחום הזה”.

כשאתה מביים מחזה שכתב מחזאי אחר ,לא מתעורר
הכותב שבך ומשגע אותך לתקן טקסטים?
“אני מרשה לעצמי לעשות את זה רק כשאני מתרגם
מחזות .שם אני מכניס קצת את הניואנסים שלי ,את הקצב
שלי .אגב ,אני כמעט לא מביים מחזות מקור בדיוק בגלל
ניגוד האינטרסים הצפוי בין הבמאי שבי למחזאי שבי,
ובגלל הפחד שלא אצליח להשתחרר מכך שהייתי רוצה
לכתוב את זה קצת אחרת”.
איך אתה בוחר נושאים למחזה?
“לדעתי הם בוחרים בי .אין לזה חוקיות ,כל מחזה נולד
קצת אחרת .כמו תינוק”...
איך נולדה למשל ההצגה ‘אנדה’ ,שקטפה בפרס
התיאטרון לשנת  2008שני פרסים :הצגת השנה ומחזאי
השנה?
“לא תאמיני אבל ההצגה הזאת נולדה משיחה עם אימא
שלי .בעצם משיחות איתה לאורך השנים על התקופה
‘ההיא’ .שמתי פחות פוקוס על הסיפור האישי שלה,
ויותר תפסו אותי הסיפורים על היחס המנוכר שהיה כאן
בארץ אל ניצולי השואה .לא הצלחתי להירגע מהעלבון
האיום של היהודים ששרדו את התופת ,הגיעו לישראל
והחברה כאן לא חיבקה אותם כראוי ,בלשון המעטה.
נקודת המבט הזאת נראתה לי מעניינת .במהלך תקופת
הדגירה על הסיפור הגעתי במקרה אל ספר שכתבה חנה
יבלונקה בשם‘ :מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן’ .במרכז
הספר עומד לדיון מפגשּה המשמעותי הראשון של החברה
הישראלית עם השואה ועם חצי מיליון ניצולי שואה שחיו

אז בארץ .החיבור בין השניים הוליד את הרעיון לכתוב
את סיפורה של אנדה המעוניינת להעיד במשפט אייכמן,
אך נפסלת על ידי הממסד הפוליטי הבן־גוריוני .נוחי,
פרקליט צעיר ומבריק בצוות התביעה של משפט אייכמן,
מסכן את הקריירה שלו ואת מערכת היחסים הרומנטית
שלו ,ונקרע בין הקונפליקט להישאר נאמן לעקרונותיו או
להיכנע לתכתיבים פוליטיים .במסעו המרתק הוא מתוודע
אל שורשיו ואל זהותו כבן לניצולי שואה .המחזה מעלה
לסדר היום כמה נושאים מהותיים :מאבקם של יחידים
בממסד ,פרנויות פוליטיות ,מעורבותו של הדרג הפוליטי
בהליך השיפוטי ,וראשית התמודדות המדינה עם ֵאימות
השואה של רבים מאזרחיה .והרי לך כיצד נולד מחזה
בנושא חברתי־ציבורי דרך האימא הפרטית שלי והדיאלוג
שיש בינינו כל השנים”.

לטובת מי שלא ראה ,חשוב לציין כי המחזה נחשב לדרמה
אמיצה הנוגעת בפצעים הפתוחים של החברה הישראלית
והביקורת ציינה אותו כ‘אחד השיאים ביצירתו של
מיטלפונקט’.
כל מחזה עובר בעצם דרך הפילטר האישי ,הפרטי שלך?
“אענה לך בסיפור .כששאלו את פלובר גוסטב ,מי שכתב
את ‘מאדאם בובארי’ ,איך הצליח לחדור בצורה כה
מיטבית לנימי־הנימים של האישה ,ענה‘ :מה זאת אומרת?
הלוא אני הוא מאדם בובארי’”.
אתה כותב מחזות לפי הזמנה?
“אני כותב כי אני לא יכול שלא לכתוב .זה לגמרי לא
מותנה בכך שיעלו אותו או לא .יש מחזות שכבר בתהליך
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הכתיבה אני יודע לאיזה תיאטרון אציע אותם ,ויש כאלו
שגם לאחר סיומם אין לי מושג היכן הייתי רוצה שיוצגו”.
האם אתה רואה לנגד עיניך שחקנים מסוימים בתהליך
כתיבת הדמויות?
“במרבית המקרים לא ,אבל כבר היו מקרים שזה קרה.
למשל ,את ‘מדריך למטייל בוורשה’ כתבתי לליא קניג.
הסיפור של ‘מסילה לדמשק’ אפילו מעניין יותר .ישבתי
עם אילן רונן וסיפרתי לו את הסיפור שהסתובב לי בראש
עוד לפני שהתיישבתי לכתוב .הוא אמר לי שככל שאני
מדבר ,כך הוא רואה את יבגניה דודינה בתפקיד .החלטתי
להיפגש איתה .סיפרתי לה את הסיפור והיא מייד אמרה
‘כן’ .וכתבתי את הדמות במיוחד עבורה”.
מהו תהליך הכתיבה של מחזה?
"גם כאן רב הנסתר על הגלוי .יש מחזות שאני רואה בעיני
רוחי את הסוף ואין לי מושג איך הם יתחילו .ב'איסמעיליה'
למשל ,עוד לפני שכתבתי מילה ,ראיתי בעיני רוחי חבורת
גברים ,בפנטהאוז העובר שיפוץ ,מנסים לשחזר קרב
שהשתתפו בו במלחמת יום כיפור .היה לי ברור שהתמונה
הזאת היא סוף המחזה .עכשיו צריך לחשוב איך הוא
מתחיל .במקרה הזה הייתה לי בראש הרפליקה האחרונה
של המחזה עוד לפני שהדמויות שלו נתגבשו .מכאן התחיל
תהליך שאילת השאלות :מי הם הגברים הללו? למה הם
כאן? וכן הלאה .אני חושב שזה היופי בכתיבה .אין חוקים.
אין כללים .הכול אפשרי ובכל פעם אני יכול להפתיע את
עצמי מחדש".
מה הבדל בין כתיבת מחזה לכתיבת ספר?
“לא התנסיתי בכתיבת ספרים ,אבל משיחות עם סופרים
שניסו לכתוב מחזות הבנתי שזו אומנות אחרת לחלוטין.
בתהליך כתיבת מחזה יש כללים שונים לחלוטין מכתיבת
ספר .למשל העובדה שהצופה אמור להבין בחמש הדקות
הראשונות של ההצגה היכן מתרחש המחזה ,מי האנשים
ומה הנושא ,ואילו בספר אפשר שיעברו גם חמישים
עמודים בלי שהדברים יהיו לגמרי ברורים .דבר נוסף,
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יש מחזות שאני
רואה בעיני רוחי את
הסוף ואין לי מושג
איך הם יתחילו.
עכשיו צריך לחשוב
איך הוא מתחיל.
הסיפור במחזה נמסר בזמן הווה ,אחד לאחד .ההווה של
המחזה ,גם אם התרחש במאה ה־ ,15הוא ההווה של הצופה
במאה ה־ 21והכול אמור להתחבר .עוד אומר ,שבספר
הקורא יכול לבחור לדלג על קטעים שלמים ולהמשיך
את הקריאה בנקודה אחרת בעלילה שיכולה להתרחש גם
בזמן אחר .בהצגה כל המסע מתרחש בנקודת זמן אחת,
שההתחלה והסוף שלה תחומים .צריך להחזיק את הקהל
לאורך כל העלילה .אין את הלוקסוס הזה של לאבד מתח
אפילו לשנייה .אילוץ נוסף החל על מחזאי בהשוואה לסופר
הוא למשל העובדה שהמידע הרב המועבר לצופה במהלך
ההתרחשות צריך להיות קל לעיכול בזמן קצר יחסית,
לעומת ספר שבו הקורא יכול לחזור אחורה להשלים מידע.
העלילה ,המידע ,הדמויות ,המסרים – הכול צריך להיכנס
בשעה וחצי ולאפשר לקהל לצאת מהצגה בתחושה שקיבל
תמונה מלאה וממצה של הנושא ושל התקופה”.

אין לזה חוקיות ,כל מחזה נולד
קצת אחרת .כמו תינוק ...אין חוקים.
אין כללים .הכול אפשרי ובכל פעם
אני יכול להפתיע את עצמי מחדש.

כמה זמן נדרש לך לכתוב מחזה?
“בין חצי שנה לשנה”.
האם לדעתך מעודדים מספיק בארץ מחזאות מקורית?
“יותר ויותר תיאטרונים רוצים להציג מחזאות מקורית ,כי
הקהל הישראלי הכי מחובר לז'אנר המקורי .זו תופעה כלל־
עולמית .להוציא קלסיקות ,המחזאות המוצלחת ביותר
היא הלוקלית”.
לאיזה מחזה שלך אתה הכי מחובר?
“אני תמיד הכי מחובר למחזה האחרון שעדיין רץ.
ולמרות שכולם היו בניי ,אפשר לומר ש‘גורודיש’‘ ,אנדה’,
‘מכולת’‘ ,הזאבים’ ו‘מאמי’ ,שהייתה אופרת רוק
מטורפת ,הם בטופ של המועדפים”.
יש תקופות שאתה לא מצליח לכתוב? יש ‘בלוקים’?
אין ‘מוזה’?
“האמת שלא .יש לי תזה ,כנראה מופרכת ,אבל אני
מרגיש שהמחזות כבר אצלי בראש .כל מחזה רק צריך את
הטיימינג הנכון לצאת החוצה”.

אתה לא מפחד שייגמרו הרעיונות ,הנושאים ,הכישרון?
“לא .אולי בגלל שאני לא מפחד ,זה לא קורה .אם ייגמר ,אז
ייגמר .זה לא תנאי קיומי שלי”.
מה אתה עושה כשאינך כותב?
“קורא .אוהב סרטים .אוהב מאד טיולים .הכתיבה היא חלק
מרכזי בחיי ,אבל יש בהם מקום לדברים נוספים”.
מה אתה אוהב לקרוא?
“הכול .בחופשות אני אוהב לקרוא ספרי בילוש .מנקה
את הראש .זה מעניין .גיליתי שבתקופות של כתיבה
אינטנסיבית אני לא מסוגל לקרוא בכלל ,למעט חומרים
הקשורים לנושא שעליו אני כותב .בתקופות שאני לא כותב
אני משלים”.

מה תעשה כשתפרוש לגמלאות?
“כשהייתי ילד ציירתי והמשכתי בזה עד גיל עשרים .בשלב
מסוים הייתי צריך לבחור בין כתיבה לציור – מה יהיה
המקצוע ומה יתפוס את מקומו כתחביב .אולי כשלא יהיה
תיאטרון בחיי ,אחזור לצייר”.
מה לגבי חלומות? יש?
“האמת שלא .כל רעיון למחזה חדש הוא חלום חדש ,כך
שאני חי כל הזמן מחלום לחלום או אם תרצי את החלום
הפרטי שלי”.
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"אני לא קורא את

שולה ברי היא מנהלת החשבונות
בבית בהוד השרון ,והיא עושה
זאת כבר שש־עשרה שנה .היא
בת שישים וארבע ,אם לארבעה
ילדים ,סבתא לאחד־עשר נכדים,
ובת לניצולי שואה .לפני כעשור
התאלמנה ,אך לא נתנה לכאב
להגדיר אותה .היום היא חיה עם בן
זוגה ,דורון שפר ,ויחד הם מטפחים
תחביב לא שגרתי

הספרים שלי
לאחר פרסומם”

שניים מספריו‘ :פיתוי’ ו’אות קין’ הם מהנמכרים בישראל ויתר ספריו,
כארבעים במספר ,זכו רובם בפרסי זהב ופלטינה .הוא עיתונאי ועורך
דין ,ובשני העשורים האחרונים הוא אחד הסופרים המצליחים בישראל.
הוא כותב בעיקר ספרים שהוא חושב שאנשים יאהבו וייהנו לקרוא,
לא מתיימר ולא מנסה להרשים אף אחד .למרות ההצלחה הוא נשאר
אדם צנוע ,פרטי ,היודע להעריך את העובדה שזכה לעסוק במה שהוא
אוהב ולאהוב את מה שהוא עושה.
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כשיש לי את הנושא
בראש ,אני בונה את הסיפור.
הכול בראש .עוד לא כותב
מילה .כשאני ניגש לכתוב,
אני יודע איפה מתחיל הספר,
איפה נגמר ומה קורה בין
ההתחלה לסוף
הריאיון עם רם אורן נערך בסמוך לפתיחתו של שבוע
הספר ולהשקתו של ספר נוסף מבית היוצר שלו‘ :הגירוש
מן הארמון’ .זה הספר הישראלי הראשון המגולל את
סיפור חייו של פארוק הראשון מלך מצרים שהשתוקק
להיות מנהיג העולם המוסלמי וגורש מארצו בבושת פנים.
הסיפור ,פרי מחקר של שלוש שנים ,מביא גם את סיפוריהם
של מרגלים יהודים מישראל שניסו לחדור לארמונותיו של
המלך ולחשוף את סודותיו.
מזל טוב .ספר חדש .התרגשות חדשה .איך הגעת לפארוק?
“חיפשתי נושא היסטורי מעניין לכתוב עליו ובמהלך
החיפוש הגעתי באופן אקראי אל הסיפור של פארוק.
להפתעתי גיליתי אוצר מרתק”.
את מי זה מעניין בכלל?
“מסתבר שיש עניין רב בסיפורים כאלה .בעיקר בקרב
חובבי סיפורים היסטוריים”.
אתה בודק מראש את מידת העניין בנושא לפני שאתה
מחליט לכתוב עליו?
“האמת שכאן הלכתי עם האינטואיציה שלי .לא תמיד היא
מוכיחה את עצמה”.
מתי האינטואיציה אכזבה אותך?
“אחת הפעמים שהלכתי עם הבטן וההחלטה התבררה
כטעות הייתה כשהחלטתי לכתוב ספר על ‘אקסודוס’.
עבדתי עליו שנתיים .ראיינתי הרבה מאוד אנשים ,ערכתי
תחקירים והשקעתי לילות כימים .כשסיימתי וקראתי את
הספר ,החלטתי שמקומו במגירה ,לא כי הנושא לא מעניין,
אלא כי חשתי שלא הבאתי חידוש ,שלא פיצחתי נקודת
מבט אחרת ,שהוא לא מספיק מעניין .אז גנזתי”.
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את ‘אקסודוס’ גנזת ,אבל מה לגבי ‘שבועה’?
"כנראה הייתי צריך לכתוב על אקסודוס ,רק לא את
הספר ההוא .סיפור שהיה כך היה :לימים פגשתי אישה
שהייתה על אקסודוס וסיפרתי לה על הספר הגנוז .בשיחה
בינינו היא סיפרה לי את סיפורו המצמרר של מיכאל
סטולוביצקי ,ילד קטן שהיה איתה על האונייה .הרגשתי
שהמציאות כתבה לי ספר .לאחר מאמצים הצלחתי לאתר
את מיכאל בניו יורק ,הזמנתי אותו לארץ ושמעתי מפיו
את השתלשלות המאורעות .רק לאחר אישורו ,כתבתי את
'שבועה'".
אז מה היה כל כך מיוחד בסיפורו של מיכאל?
"מיכאל סטולוביצקי היה ילד יהודי בן עשירים ,יורש יחיד
של אימפריית עסקים מצליחה .כשנכנסו הגרמנים לוורשה,
ארזה אמו כמה מזוודות עם חפצי ערך ובגדים וברחה איתו
לווינה .נהג המשפחה שהסיע אותם ניצל את ההזדמנות,
איים על האם ועל בנה באקדח ,לקח את כל המזוודות,
והשאיר אותם חסרי כול בעיצומה של המלחמה .אמו של
מיכאל לקתה בהתקף לב ,כנראה בשל האירוע ,ואושפזה
בבית החולים .כשהגיעה האומנת הקתולית גרטרודה
בבילינסקה לבקר אותה ,השביעה אותה האם שתשמור על
מיכאל במהלך המלחמה ושתדאג שיגיע לארץ ישראל.
גרטרודה עמדה בהבטחתה ,ולאחר שהחביאה את מיכאל
במהלך המלחמה ,עלתה איתו על אקסודוס וליוותה אותו
עד שהגיעו לארץ ישראל .אגב ,על פועלה זה הוענק לה
אות חסידת אומות העולם של יד ושם‘ .שבועה’ הוא
סיפורם המופלא של השניים ,אישה וילד שנקלעו לעין
הסערה במלחמת העולם השנייה והיטלטלו ללא רחם
בין ייאוש לתקווה ,בין סכנת חיים לנס גדול .הספר נמכר
ביותר משלוש־עשרה מדינות בעולם וגם הפך לסרט
בהפקת ברברה סטרייסנד ,והוא ללא ספק אחת ההצלחות
הגדולות שלי .סביר להניח שלולא הייתי גונז את הספר
הראשון על אקסודוס ,הוא לא היה נכתב כלל".
איך אתה יודע מה הקהל רוצה?
"אני מאמין ששבע שנותיי בתפקיד עורך ‘ 7ימים’ תרמו
את חלקן בהכרת טעמו ורצונו של הקורא הישראלי".
איך אתה עושה את התחקירים לספרים שלך?
"זה משתנה מספר לספר .בספר החדש על פארוק
השתמשתי בתחקירנים כי הייתי צריך להשיג חומרים
במדריד ובלונדון .יש ספרים שאת התחקיר שלהם
עשיתי בעצמי .זה תלוי במורכבות הנושא והיכן צריך
לעשות את התחקיר .בספרים ההיסטוריים אני מקפיד
על דיוק מקסימלי".
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האם אפשר לזהות את סגנון הכתיבה שלך?
"ברור .סגנון הכתיבה שלי דומה בכל הספרים .יש לכך
יתרונות וחסרונות ,אבל אני שלם עם זה .אני חושב שזה
מה שעוזר לאנשים שאוהבים את הסגנון הזה לקרוא גם
את הספרים ההיסטוריים ,שאולי לא היו קוראים לּו היו
כתובים בסגנון שאינו מוכר ואינו זורם להם .עד היום
כתבתי תשעה ספרים היסטוריים".
מה אתה עושה בין ספר לספר?
"חושב על הספר הבא".
תאר לי את התהליך ,איך זה קורה?
"את רואה את המרפסת הגדולה והמדהימה הזאת? מצד
אחד ים וצמרות עצים ומהצד השני ,שמיים מעל .אני והסיגר
יוצאים לדרך ,מתחיל לחשוב על מה עוד לא כתבתי".
אז על מה עוד לא כתבת?
"מסתובב לי בראש לכתוב על תעשיית ההייטק ,אבל אני
עוד לא יודע כמה 'בשר' יש לי שם .יידרשו עוד כמה סיגרים
ועוד כמה שעות מרפסת כדי לקבל החלטה".
מה קורה לאחר שבחרת נושא?
"כשיש לי את הנושא בראש ,אני בונה את הסיפור .הכול
בראש .עוד לא כותב מילה .כשאני ניגש לכתוב ,אני יודע
איפה מתחיל הספר ,איפה נגמר ומה קורה בין ההתחלה
לסוף .המבנה של הסיפור כבר חייב להיות מהודק ומדויק,
אחרת זה לא מתפתח לי נכון .אני כבר יודע מי יהיו הדמויות
המרכזיות ,בונה את המאפיינים שלהן ,איך הן תתנהגנה,
מה יקרה להן ,וכן הלאה .כשהכול מגובש לי בראש ,אני
מתיישב לכתוב".
ואיך נראה סדר היום שלך בתהליך כתיבת ספר?
"אני קם מוקדם בבוקר .חוץ מבהפסקת צהריים ,אני כותב
רצוף עד הערב ,כולל שבתות וחגים .מנטרל את עצמי,
פותח חלונות ,מכניס אוויר ואור ,וכותב".
את כל הספרים אתה כותב מהבית? אין איזה מקום
המעניק לך השראה בכתיבה?
"לפני הרבה שנים הייתי באיי הבתולה בשליחות מטעם
ידיעות אחרונות .ביקרתי באי קטן וקסום וחשבתי לעצמי
שיום אחד הייתי רוצה לבוא לכתוב כאן .כשהגיע הרגע
החלטתי שזה לא זה .אני כותב רק בבית .לא יכול לכתוב
בשום מקום אחר".
מה נותן לך השראה?
"לא תאמיני אבל סיגרים .הם נותנים לי אדרנלין .פותחים
לי את הראש .קשה להסביר"...
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הסופרים בארץ נמצאים
במצב די קשה .מצד אחד זה
מקצוע שבוחר אותך והוא
טוטלי מאוד ,שואב אותך
פנימה .מצד שני ,קשה מאוד
להתפרנס מכתיבה .לו הייתי
צריך לחיות מהכתיבה ,לא
הייתי כותב .זה עצוב ,אבל זה
כך .זו לא פרנסה מכובדת.
חוץ מסיגרים?
"נושאים מעניינים למחקר עושים לי את זה ,ואנשים שהם
סיפור דרמטי ,כמו למשל סיפור האהבה המופלא שהיה
לנפתלי הרץ אימבר עם אשתו של נדבן בריטי .זה סיפור
השראה".
אתה מתגעגע לעיתונות?
"ממש לא .אני אפילו לא קורא עיתונים .צופה בטלוויזיה
ממש מעט .אפשר לומר שאני די מנותק .לא נותן לשום
דבר להסיח את דעתי".
מה לגבי ספרים .אתה קורא?
"בעיקר ספרי עיון ,רומנים .משתדל בכל ערב לקרוא קצת".
סופר שאתה אוהב במיוחד?
"יש סופר אמריקאי בשם ג'ונתן פרנז'ן .הוציא עד היום
כמה ספרים ,ולי הוציא את המיץ .אני מקנא ביכולת
הכתיבה שלו".
אתה נחשב לאחד הסופרים המצליחים בארץ.
ההצלחה שינתה אותך?
"אני חושב שלא .שנים שאני נוסע באותו הרכב ,טס הרבה
פחות לחו"ל מבעבר .החלפנו את הבית הפרטי בדירה קטנה
יותר המתאימה לצרכים של היום .אני כנראה מפורסם
ומוּכר יותר ממה שהייתי .זה הכול .ההצלחה לא שינתה
אותי ,אבל היא מאפשרת לי לעשות רק את מה שאני רוצה
ואוהב .אני לא כפוף לאף אחד ולא צריך לקחת בחשבון
פוליטיקה ואינטרסים".

מי נותן לך משוב בתהליך הכתיבה?
"יש לי קבוצת מיקוד של כעשרים איש מכל שכבות
האוכלוסייה .אם חוות הדעת חיובית אני ממשיך
ומסיים ,וכמובן מתייחס להערות .הם מבחינתי הקוראים
הפוטנציאלים שלי ומייצגים את קול הקורא .אם הם
אוהבים ,אני יודע שאני בכיוון".
תמיד ידעת שאתה רוצה להיות סופר?
"תמיד .לעיתונות הגעתי בתור פשרה ,לאחר שאבא שלי
שכנע אותי שלא כדאי להיות סופר ,כי לא מרוויחים מזה
מספיק .בחרתי בעיתונות כי חשבתי שזה מקום שאצליח
גם לכתוב .בסיכומו של דבר הייתי שם יותר מדי זמן"...
לא נהנית בתקופה שהיית עיתונאי ב 7'-ימים' והעורך
שלו?
"היו דברים שאהבתי ,אבל בגדול היו הרבה אנרגיות
שליליות ואינטרסים כלכליים שהכתיבו החלטות ופגעו
במידת העצמאות .רציתי יותר חופש פעולה ושיקול דעת".
חולקים כבוד לסופר הישראלי?
"האמת היא שהסופרים בארץ נמצאים במצב די קשה .מצד
אחד זה מקצוע שבוחר אותך והוא טוטלי מאוד ,שואב
אותך פנימה .מצד שני ,קשה מאוד להתפרנס מכתיבה.
המצב הזה מחייב שינוי מהיר לפני שיהיה גזר דין מוות על
הכתיבה המקורית".
בגלל זה הקמת הוצאה לאור משלך?
"כן .הקמת 'קשת' אפשרה לעקוף חלקית את הבעיה .לו
הייתי צריך לחיות מהכתיבה ,לא הייתי כותב .זה עצוב ,אבל
זה כך .זו לא פרנסה מכובדת".

מה היא הצלחה בעיניך?
"מעל מאתיים אלף עותקים של 'שבועה' נמכרו בארץ
ובחו"ל .זה מעל ומעבר לכל הציפיות .בארץ ,עשרת אלפים
עותקים נחשבים הצלחה".
אתה מתרגש בכל פעם שיוצא ספר חדש?
"ברור שיש התרגשות ,אבל כבר אין את הפרפרים בבטן.
זו העבודה שלי .אני כותב .נהנה .מוציא לאור ומקווה
שהתגובות תהיינה טובות .זהו".
מה לגבי תחביבים?
"אני עובד בתחביב שלי .הגשמתי את החלום הכי גדול שלי.
זה מה שאני אוהב לעשות .אני טוב בזה ,וזה ממלא אותי.
אני מסתפק בכך".
מה סוד ההצלחה?
"אני מאמין שהצלחה מורכבת משלושה חלקים :כישרון,
מוטיווציה חזקה ומזל".
אתה מרגיש שהמזל מאיר לך פנים?
"כן .בהחלט .אני בצד של ברי המזל .מוטיווציה לא חסרה,
ולגבי כישרון – הקהל הוא השופט".
מהו החותם שחשוב לך להשאיר?
"אין לי יומרות מלבד הרצון שלי לגרום לאנשים הנאה .אני
רוצה שירגישו שלהיות עם ספר שלי זה בילוי טוב".
מתי תפסיק לכתוב?
"כשאפסיק להתקיים".
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דיירים יוצרים

הכול תלוי
בנקודת המבט
יעקב פיסנטה – דייר רב כישרון בבית בראשון לציון :אדריכל ,צייר ,כותב
שירה .מתבונן בחיים מנקודת המבט הייחודית לו .לפני חודש חגג יעקב יום
הולדת תשעים וחמישה ,אבל במקרה של יעקב פיסנטה ,גיל הוא רק מספר.
הוא רהוט ומדויק ,יש לו חוש הומור מהול בקורטוב של ציניות ,והוא אומן
בכל רמ"ח אבריו.

יעקב פיסנטה ,שמשפחתו היא נצר למגורשי ספרד ,נולד
ברוסאריו שבארגנטינה בשנת  .1922ב 1951-עלה ארצה
עם משפחתו והחל לעבוד במחלקה הטכנית של 'הקיבוץ
הארצי' .לאחר מכן היה אדריכל מחוז מרכז בחברת
'שיכון עובדים' ,ובמשרה זו החזיק עד צאתו לגמלאות .רק
בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת החל לרשום
ולצייר באופן קבוע .מאז השתתף בעשרות תערוכות
קבוצתיות ובתערוכות יחיד .יצירותיו מוצגות בגלריות
ברחבי הארץ .פיסנטה הוא חבר באגודת המיניאטורות
בישראל ,בקבוצת 'צבע בטבע' ובקבוצת 'כפתורי' .כמו כן
חבר באגודת הציירים והפסלים בחולון ובעמותה לאמנות
חזותית בראשון לציון ,שהעניקה לו בימים אלה תעודת
הוקרה על מפעל חיים.
ספר לי על ילדותך.
"נולדתי וגדלתי בעיר רוסאריו .הייתי בן שלישי מבין חמישה
ילדים .לאחר שני בנים ,אמי רצתה מאוד בת ,ומכיוון ששוב
נולד בן – אני – היא החליטה להלביש אותי בבגדי בנות,
לרבות שמלות .אני חושב שהיא חדלה ממנהגה רק אחרי
שאחותי נולדה .בכל מקרה הייתי ילד סקרן ושובב .היום
קרוב לוודאי שהייתי מאובחן כהיפר־אקטיבי .ככזה הייתי
הוגה רעיונות – לא סטנדרטיים – בלשון המעטה .רעיונות
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שגרמו לאחיי ששיתפו איתי פעולה להיענש .הייתה זו
תקופה של חיים צנועים .להוריי לא היו אמצעים מרובים,
לכן ייצרתי בעצמי צעצועים שונים .בין לבין הייתי צופה
שעות בנמלים ,גיליתי שהן יצורים חכמים מאוד".
מאין השפה העשירה?
"אבא הבין מהר מאוד שיש לעתים צורך להפריד בין
שלושת הבנים .הוא דאג להעסיק אותי בכל מיני עיסוקים.
הוא היה מושיב אותי בחדר הרחצה בזמן שהתגלח והיה
מבקש ממני להקריא לו את דבר המערכת בעיתון ספרותי.
מן הסתם בהתחלה לא הבנתי כלום ,אבל עושרה של
השפה חלחל .כתבתי חיבורים מדהימים בבית הספר,
ובאופן טבעי חשבתי שאלך ללמוד בבית ספר עיוני ואף
אמשיך ללימודי משפטים ,אבל אבא סבר אחרת".
מדוע?
"נולדתי עם מום באוזן שמאל .הייתי חירש לחלוטין.
אבא שהיה אדם מעשי טען שאני חייב לרכוש מקצוע
טכני ,במיוחד לנוכח העובדה שהיו לי ,כמו שאומרים,
'ידיים טובות' .מובן שעם עלייתי לישראל נאלצתי לרכוש
שפה חדשה .אני שמח שבורכתי בקליטה מהירה .לכן גם
העברית שלי היא די טובה".
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ואכן יעקב סיים את לימודיו כהנדסאי ולאחר מכן למד
אדריכלות .בד בבד ,ובשל אהבתו למילה הכתובה ולשירה
במיוחד ,נרשם לאוניברסיטה הפתוחה ולמד ספרות .עם
סיום לימודיו הקים עם חבר ֶחברה לבנייה" ,בארגנטינה
אדריכל יכול להיות גם מתכנן וגם מבצע ",הוא מסביר.
איך הכרת את דליה אשתך?
"דליה ,אשתי זיכרונה לברכה ,הייתה איתי יחד בבית ספר
מכיתה ה .היא הייתה התלמידה הכי טובה ואני מייד אחריה.
מעולם לא סלחתי לה על זה ",הוא אומר בהומור האופייני
לו" .היינו נפגשים בימי ראשון במועדון בשם 'דגל יהודה',
מועדון של צעירים יהודים פילוסופים ומתקני עולמות".
איך נולדה ההחלטה לעלות לישראל?
"אחת המסקנות שלנו הייתה שהעם היהודי בנוי כמו
פירמידה הפוכה ,והמטרה שלנו הייתה להפוך את הפירמידה
ולהיות פועלים .חיפשנו קיבוץ שיקבל אותנו .בסופו של
דבר עלינו לישראל ונקלטנו בקיבוץ רמת השופט".
איך באמת הייתה הקליטה?
"היינו שני רופאים ,שלושה מהנדסים ושתי רוקחות ,אחת
מהן אשתי .גרנו בקיבוץ חמש שנים .במשך שנה הייתי פועל
בניין בקיבוץ ואחר כך עברתי לעבוד במחלקה הטכנית
של הקיבוץ הארצי .ב 1955-עזבנו את הקיבוץ .לשמחתי
הסוכנות הכירה בנו כעולים חדשים ושיכנה אותנו ברמת
חן .המשכתי לעבוד במחלקה הטכנית ואשתי גידלה את
שלוש בנותינו .לאחר מכן עברתי לעבוד בשיכון עובדים
כאדריכל של מחוז מרכז עד ליום פרישתי".
מתי נהיית צייר?
"הציור היה ברקע כל הזמן .אני משער שהיה לי כישרון וגם
סקרנות ורצון ללמוד .משרדי חברת שיכון עובדים שכנו
סמוך מאוד למוזיאון תל אביב .בכל יום הייתי מדלג על
הפסקת הצהריים וקופץ אל המוזיאון לשעה קלה .מבקר
בתערוכות ,מתבונן .אחר כך הייתי יושב ורושם .למדתי,
קראתי ושפת הביטוי שלי התחלפה; הציור החליף את
השירה ואת הספרות".
ציוריו של יעקב חושפים עולם מורכב שיש בו הרבה
עצב ,ביקורת והומור .בציוריו מככבים יצורים קטנים,
ה'מענטשלך' כפי שהוא מכנה אותם.
מה סגנון הציור שלך?
"לא באמת מוגדר .הרבה נוף ,ציורי מחשבה ,ערבוב
של אירועים ,ביטוי למחשבות ולרעיונות שלי .הרבה
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ציוריו של יעקב חושפים
עולם מורכב שיש בו הרבה
עצב ,ביקורת והומור.
בציוריו מככבים יצורים
קטנים ,ה'מענטשלך' כפי
שהוא מכנה אותם.
סוריאליזם".
מה זו מיניאטורה? ציור זעיר?
"המשמעות של מיניאטורה היא לא ציור קטן ,אלא הקטנה
פרופורציונלית של ציור ,בדרך כלל לא יותר מתשעה על
תשעה סנטימטרים .עבודת מיניאטורה דורשת דיוק
וסבלנות רבה .רוב המיניאטורות מצוירות בציפורן ובדיו
סיני ,והצבעוניות שבהן ,באקוורל".
למה בחרת לצייר מיניאטורות?
"הצפייה במיניאטורות מחייבת תשומת לב ,צניעות
והקשבה".
מהי לדעתך היצירה המשמעותית ביותר שלך?
"שלוש הבנות שלי ",הוא עונה בחיוך" ,וכמובן גם עשרת
הנכדים וארבעה־עשר הנינים שיש לי".
בשש־עשרה השנים האחרונות חולק יעקב את חייו
עם ציפורה ,חברתו לחיים .לפני כשש שנים עבר הזוג
להתגורר בבית בראשון לציון ,הם שמחים על החלטתם
לעשות את הצעד הנכון ולעבור לגור יחד.
לסיום אני חייבת לשאול מאיפה האנרגיות הטובות האלה?
"זה משהו שטבוע בי מילדותי ,אולי גם מהעובדה שאני
ארגנטינאי ועל הארגנטינאים תמיד אומרים שהם צוחקים
כי אין להם כוח לבכות .אין לי כוח או רצון לבכות ,לכן
האלטרנטיבה היא לצחוק ,לשמח ולשמוח – כמו שצריך".
אחרי שעתיים מחויכות במחיצת יעקב עולה בי המחשבה,
כמה נעים וטוב היה יכול להיות לו היו עוד כמה פיסנטות
בסביבה.
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יצירותיו של דן נעות
על התפר שבין פיסול
לרישום .לכן העבודות
נראות לפעמים כמו
רישום פיסולי או
כמו ציור תלוי
באוויר.

דן ,אתה דובר לפחות שלוש שפות .כל שפה היא תחנה
בחייך ,תוכל לספר מעט על ילדותך?
“נולדתי בשנת  1925בדרזדן בגרמניה .אני הבן הצעיר והיה
לי אח מבוגר ממני בארבע שנים”.

“גיליתי את הייעוד שלי”
הוא חשמלאי וסוציאליסט לשעבר ,אבל ידי הזהב שלו הן מה שמאפיינות אותו
בעיקר .בגיל תשעים ושתיים דן גורן לא מפסיק ליצור יצירות יפהפיות ושובות
לב ,ספק פסלים ספק רישומים – הכול עשוי מחוטי מתכת .עבודותיו הן סצנות
קטנות מהחיים המקבלות תחת ידיו פרשנות אחרת ,ואפשר למצוא בהן דמויות
מוכרות ובלתי מוכרות .דן גורן יודע לברוא עולמות קטנים ולספר סיפורים,
הכול בחוט מתכת ובקו לירי שיש בו רגישות הטבולה בהומור ובחוכמת חיים.
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תקופה לא פשוטה להיוולד בגרמניה ,מתי התחילה
הקרקע לבעור תחת רגליכם?
“הייתי בן שלוש־עשרה כשפרצו מאורעות ליל הבדולח.
אני עוד זוכר שעמדתי מול הגחלים המעשנות של מה
שהיה בית הכנסת היפה שלנו .אבא ,כמו כל היהודים ,נשלח
למחנה הריכוז בוכנוואלד ,ואימא הבינה שחייבים לברוח
כמה שיותר מהר .היא פעלה להשיג ויזה לארץ כלשהי ,לא
חשוב לאן ,העיקר לצאת .קיבלנו ויזה לאורוגוואי – ארץ
ששמענו עליה מעט מאוד .למזלנו הספקנו להגיע לשם
לפני המלחמה”.
למה דווקא אורוגוואי?
“אבא שהיה קצין במלחמת העולם הראשונה הבין שרוחות
המלחמה הנישאות באוויר יביאו לכך שאחי הבכור ורנר
יגויס ,לכן הוא נשלח זמן רב קודם לכן לאורוגוואי”.
ושם התחלתם חיים חדשים.
“אכן כך .לא הלכתי לבית הספר ,במקום זה רכשתי מקצוע,
משלח יד .הייתי שוליה בבית מלאכה ,ובד בבד למדתי את
השפה”.
עשר שנים שהה דן באורוגוואי .בגיל עשרים ושלוש
ועם הקמת המדינה ,עלה ארצה לבדו“ .הייתי ציוני גאה

וסוציאליסט .רציתי לבנות את המולדת ולשפר את העולם,
והמקום הנכון לעשות את זה היה בעיניי הקיבוץ .נקלטתי
בקיבוץ געש שאוכלוסייתו הייתה אז על טהרת עולים
מדרום אמריקה .הייתי החשמלאי של הקיבוץ ,ובקיבוץ גם
הכרתי את אשתי רבקה זיכרונה לברכה ,ובו גם נולדו שני
ילדינו ,בני תמיר ובתי עמית”.
ומה קרה לחלום הסוציאליסטי?
“החלום הסוציאליזם התגלה כבלוף .נמאס לי וחיפשתי
עבודה מחוץ למשק .הוריי כבר עלו לארץ ואבא הביא איתו
מכונית ,אבל לא היה לו רישיון ,כך שלמעשה הרכב היה
ברשותי .נסעתי ממקום למקום וחיפשתי עבודה .עברתי
מפעל־מפעל ושאלתי אם מחפשים חשמלאי .הגעתי
במקרה למפעל בפתח תקווה שקראו לו ‘אסיא’ ,שלימים
התאחד עם ענקית התרופות ‘טבע’ .אחד הבעלים ,אדון
סולומון ,שהיה נכדו של הרב יואל משה סלומון ממייסדי
המושבה פתח תקווה ,קיבל אותי בזרועות פתוחות ואמר
לי ‘אני כבר מחכה לך’”.
אסיא הפכה לטבע ואתה התקדמת בתפקידך.
“המפעל גדל ואני גדלתי איתו .התפתחתי בתפקיד והגעתי
לעמדה בכירה‘ :ממונה על בקרת תהליכים אוטומטיים
וחשמל’ .כמובן שכל הזמן התפתחתי ,למדתי והשתלמתי”.
שלושים ואחת שנים עבדת באסיא ובטבע ,איך פורשים
אחרי כל כך הרבה זמן?
“בלי בעיות ובלי חוכמות .בגיל שישים וחמש פרשתי ,ולא
הבטתי לאחור”.
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כמו ציור תלוי באוויר .אחת העבודות המוקדמות שלו היא
של חמור ושור ניצבים יחד על בסיס עץ .כל אחד מבעלי
החיים נוצר מחוט תיל רציף אחד .העבודה מזכירה משחק
שהשתעשענו בו בילדותנו – לצייר ציור בקו אחד ובלי
להרים אף פעם את העיפרון.

אנחנו מאמינים שליצירה
אין גבול ואין גיל

מאין באים הרעיונות?
“מפה ”,הוא אומר ומצביע בידו על הראש“ .אני רואה
משהו וזה נותן לי רעיון ,אבל אני תמיד מעבד אותו ,נותן לו
טוויסט קטן ,מעניק לו את הפרשנות האישית שלי”.
ידיו הטובות ,ראשו הנוטה להמצאות וההומור שנתברך בו
בהחלט מקנים לעבודות של דן פרשנות אישית ומיוחדת.
הדימוי המוכר לנו היטב של מרילין מונרו ושמלתה
המתעופפת זוכה לטיפול רענן תחת ידיו של דן .את הדמות
יצר בחוטים ,הלביש עליה שמלה לבנה ,הציב אותה על
בסיס עץ ,ובמקום נסתר קיבע מפוח חשמלי קטן ,כך שבכל
פעם שהמפוח מופעל שמלתה מתנופפת באוויר ,כמעט־
כמעט כמו בסרט.
אילו תגובות אתה זוכה לקבל?
“יש כאלה שזה מדבר אליהם ,ואז זה עושה טוב על הנשמה
כאשר אתה חש שאנשים באמת מתרשמים ,ויש כאלה
שלא ,שזה בסדר ,אבל לי לא אכפת ,שזה גם בסדר”.

ואיך התחיל העיסוק בחוטי מתכת?
“שנה לפני פרישתי נשלחתי מהמפעל ְלמה שנקרא קורס
הכנה לפנסיה .הדגישו שם עניינים פיננסיים ,ענייני בריאות
וגם תחביבים .ביקרנו במוזיאון ישראל ובעקבות הביקור
חשתי דחף לעסוק ביצירה .התחלתי לצייר ולרשום ,אבל
חוש הביקורת העצמית שלי הוא בעוכריי .הרגשתי שאני
לא מספיק טוב ושאני עדיין צריך לגלות את החומר הנכון.
במקרה הייתי בביקור אצל בת דודתי באנגליה ,ובביתה
הבחנתי בחפץ נוי ששבה את עיניי .היה זה ינשוף עשוי
חוט ברזל .אמרתי לעצמי שגם אני יכול ומשם הכול התחיל.
מצאתי את החומר ,את המדיום הנכון לי ליצירה ,ומצאתי
גם את הייעוד שלי .אט־אט גם השתכללתי בעבודה .למדתי
להכיר את החוטים השונים ואת היתרונות שכל חוט נותן
לי ,למשל את חוט האלפקה שאפשר להלחים אותו”.

מה אתה עושה עם כל העבודות?
“רוב העבודות נשארות אצלי .מקצתן אני מחלק לבני
המשפחה ,לנכדים .לאחר שגמרתי את העבודה של בן
גוריון ,הנכד שלי ראה ,התלהב ורצה גם .הכנתי לו העתק
ועכשיו גם לו יש את בן גוריון בבית”.
אתה ממשיך ליצור באותו הקצב?
“האמת ,פחות .עכשיו אני יותר כותב .ילדיי רוצים לשמוע
על הילדות שלי ,אז אני מעלה על הכתב את זיכרונותיי.
כעת הידיים נחות ,אבל הראש ,הראש לא מפסיק לעבוד”...

פרופסור דן מלר ,פסל
דייר 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.

יצירותיו של דן נעות על התפר שבין פיסול לרישום .מצד
אחד הן עשויות חומר תלת מימדי ,מצד שני מדובר בחוט,
בקו .לכן העבודות נראות לפעמים כמו רישום פיסולי או

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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קול ששון
כשמו כן הוא .מלא שמחה .ואם במקרה מדברים על גזרות ,בדים ,צבעים ,עיצובים
– התשוקה נשמעת בקולו ,והששון ממלא את עיניו .ששון קדם ,גרוש ואב לשני
בנים ,חי ,נושם ,חולם ומדבר אופנה .הוא מאמין בהרמוניה בין האדם לבגד .והיום
עם שלושה מותגים באמתחתו‘ :פטיט’‘ ,אמה’ ו‘קדם’ ,הוא שועט קדימה אל
קולקציה חדשה של חורף  2018—2017וגם מקבל פרס הוקרה על תרומה לקהילה.

המותג הנושא את שמך מזוהה שנים רבות עם עיצוב
בגדים לנשים מלאות .למה נשים מלאות?
“התחלתי ממה שהיה לי בבית .מי שהייתה אשתי ומקור
ההשראה שלי עד היום .לפני עשרים וחמש שנה זו הייתה
נישה לא מטופלת .זיהיתי את הצורך ויישמתי אותו קודם
כול על המודל הפרטי שלי .היא הייתה הטריגר .גם היום
אני בוחן את כל הקולקציה של ‘קדם’ ,קודם כול עליה”.
‘קדם’ הוא המותג הגדול והמפורסם שלך?
“בהחלט .הוא הברנד לנשים גדולות ,אבל לא רק .הוא
מתאים בעיקר לנשים שלא מפחדות מעצמן .נשים מלאות
היודעות להתלבש ,החוגגות את החיים עם שני מטרים
ויסקוזה”.

היו כישלונות?
“לא מעט .אי אפשר בלי .הם גם חשובים כי לומדים מהם
הרבה .כל כישלון מלמד אותי מה לא לעשות בפעם הבאה.
לפעמים נדרש רק שינוי בדגם ,לפעמים זה פשוט לא עובד,
ויש דגמים שמקדימים את זמנם והם ישובו בעוד כמה
שנים”.

‘פטיט’ הוא מותג הנמצא בקצה השני של הסקאלה?
“פטיט הוא מותג אורבני־שיקי־סקסי .מכסה ומגלה ,לא
מתאמץ ,עדכני .מתאים יותר לצעירות ,ומיוצר במידות
”.40–36

יש הבדלים משמעותיים בין עיצוב למידות גדולות ובין
עיצוב למידות קטנות?
“יש דומה ויש שונה .זו חשיבה אחרת ,פרופורציות אחרות,
קימורים שונים ,ועם זאת ,יש את השפה שלי שהיא ברורה
מאוד ובאה לידי ביטוי בכל הברנדים שלי”.

והמותג החדש‘ :אמה’ ,למי הוא מיועד?
“זהו קו אופנתי ברוח המותג קדם רק למידות קטנות יותר:
 .42–38יש בו סוג של שיק בוהמייני‘ .בגדי חופש’ ,כך
אני קורא לזה .פחות הדוק על הגוף ,מעניק לגוף תכונות
אחרות ,זה פחות הגוף ויותר הבגד”.

הגדר לי את ‘שפת קדם’.
“ביטחון .חופש .לא מתחנף .לא מתווך .אני חושב
שהבגדים שלי הם בגדים עם אופי .בתהליך העבודה שלי
אני לא מתחיל מאופנה ,אני מתחיל ממחשבה ,יוצר עולם,
שפה ,ורק אז מתחיל לעבוד”.

על פי קדם ,כלל הברזל באופנה הוא מודעות .אישה צריכה
להיות בעלת מודעות עצמית גדולה .לא פתטית בבחירותיה
ולא מתאמצת .השילוב ,הדיאלוג שבין הבגד לגוף ,הוא
שיוצר את הגביע הקדוש של עולם האופנה :הרמוניה.

מה כולל תהליך יצירה של קולקציה?
“אני מצטער לאכזב ,אבל אין לי סיפורים על מסע ,או על
השראה של משורר כזה או אחר .הבלילה של החיים נכנסת
למטחנה שלי ויוצאת כסיפור קולקציה .אני מגייס את
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צילום :גדי דגון
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עדיין מתרגש לקראת קולקציה חדשה?
“מאוד .מכל דגם חדש אני מתרגש .כל דגם הוא חגיגה .הוא
שומר שאשאר רלוונטי ,מוכיח לי שאני עדיין ‘שווה’ .כל
דגם חדש שאני מאשר מעלה אותי כיתה ,גם אם הוא לא
עובר את מבחן הקהל”.

עיצוב אופנה עבורי הוא
לא מקצוע – הוא תרבות.
מקצוע נגמר בחמש.
תרבות היא חיים .אני
חי את מה שאני עושה
וזה מחיה אותי .הרצון
לשמור על עצמי רלוונטי
בצד הסקרנות שלי – זו
התשוקה
אירועי היום־יום שלי כדי לייצר סיפור שלם .אני לוגם קפה
ומדבר איתך – זו ההשראה של הרגע הזה .הרבה רגעים
כאלה מתחברים לכדי סיפור”.
איפה נמצא הסטודיו שלך?
“בלבונטין ,מדינת תל אביב”.
הייצור המקומי הוא בחירה או אילוץ?
“לגמרי בחירה .הפרפקציוניזם שלי אינו מאפשר אחרת.
אני חייב להיות מעורב בכל שלב ,לאשר כל דבר .זה לא
יכול לעבוד בשלט רחוק”.
אתה מעצב גם לתיאטרון ולמחול .למה?
“קשה לתאר את ההתרגשות לראות בגד שלך על הבמה.
לראות איך שחקן מגיש את הבגד שלך בדיוק כפי שהוא
מגיש שיר או טקסט .זה אושר גדול .אגב ,תהליך העבודה
של בגד לתיאטרון מרתק ושונה מקולקציה רגילה .אני צריך
לחקור את הדמות ,להכיר אותה ,להבין אותה ,ולה לתפור
את הסיפור של הבגד .זו חוויה שאני רוצה לשמור לעצמי
לעוד שנים רבות”.
למי עיצבת בתחום המחול?
“לרנה שיינפילד ,סאלי אן פרידלנד ,להקת אדמה ,עידו
תדמור ,ורטיגו ועוד”.
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מקצוע קשה בחרת לך?
“מאוד .אם אינך יכול לחיות במנעד של בין בכי גדול
לשמחה ענקית – אינך יכול להיות מעצב”.
מה הכי קשה?
“לשמור על עצמנו כמעצבים טובים .לקום כל בוקר עם
התשוקה ועם הסקרנות לדבר הבא”.
אתה עובד בהתנדבות עם סטודנטים לעיצוב?
“הרבה מאוד ,ועושה את זה באהבה .אני מראה להם את
האמת שלי ,ממליץ על ארגז הכלים שלי ,ומלמד אותם
מה שבעיניי הכי חשוב :לא לפחד לעשות טעויות וליהנות
מהדרך ,למרות הקשיים .על פעילות זו אני מקבל בימים
אלה פרס הוקרה על תרומתי לקהילה .כבוד גדול עבורי”.

אני ממליץ לכל אישה
בגיל הזה להשתמש
בחוכמת הזמן ולנצל את
הניסיון ואת המודעות.
זה גיל שיש בו מנוחה
והשלמה .כבר לא צריך
להוכיח שום דבר לאף
אחד.
מה היה הרגע המשמעותי ביותר בקריירה שלך?
“תערוכת  COTERIEבניו יורק .זו הייתה התערוכה
הראשונה שהצגתי בה .קיבלתי כל כך הרבה אהבה
מקניינים חדשים .שם הבנתי שמפרובנציונליות אני יכול
לעבור לאוניברסליות”.
נסיים עם טיפ לקוראות הזהב שלנו?
“אני ממליץ לכל אישה בגיל הזה להשתמש בחוכמת הזמן
ולנצל את הניסיון ואת המודעות .זה גיל שיש בו מנוחה
והשלמה .כבר לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד .אפשר
להיות חף מטרנדים וללבוש מה שטוב ומתאים .הכי חשוב
להרגיש נוח וטבעי בבגד ,ללבוש בגד שמכבד את האישה
ומסונכרן עם גילה”.
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צילום:שרון שושן

אילו מעצבים מעוררים בך השראה?
“כמעט אצל כל מעצב יש דגם אחד שמעורר אותי,
כך שבעצם אני רואה השראה סביבי כל הזמן .אבל
הגדולים מכולם עבורי הם :יוז'י ימאמוטו ,קום דה גרסון
ובלנסיאגה”.

איך שומרים על תשוקה כל כך הרבה שנים?
“עיצוב אופנה עבורי הוא לא מקצוע – הוא תרבות .מקצוע
נגמר בחמש .תרבות היא חיים .אני חי את מה שאני עושה
וזה מחיה אותי .הרצון לשמור על עצמי רלוונטי בצד
הסקרנות שלי – זו התשוקה”.

אילן דר נשאר

קרוב־קרוב
עשרות רבות של תפקידים גילם אילן דר על בימות
התיאטרון ,בקולנוע ובטלוויזיה בחמישים ושמונה שנות
הקריירה המצליחה שלו כשחקן – ועוד ידו נטויה .איך
מחזיקים מעמד כל כך הרבה שנים? “אנחנו לא מחזיקים
מעמד ,הבמה מחזיקה אותנו בחיים ”,הוא אומר .אילן דר
קרוב־קרוב ,גם בגיל שמונים וקצת.

צילום :כפיר בולוטין

אני אוהב לצחוק ועוד
יותר להצחיק .הומור
הוא כלי עבודה חשוב
בחיים ועל הבמה.

תיאטרון האוהל היה הראשון שהזמין אותו לאודישן
ב 1958-להצגה ‘השבת השחורה’ של יגאל מוסינזון.
“חיפשו שחקן בלונדיני ,גבוה ונאה שישחק חייל אנגלי,
ובהחלט עניתי על הדרישות .לגבי כשרוני כשחקן ,אני
בספק אם זה מה שהביא לכך שהתקבלתי ,מכיוון שהייתה
לי שורה אחת בלבד ,ועוד באנגלית :״one step forward״.
אבל זה הספיק לו כדי להיות מאושר ולהרגיש שזו תחילתה
של קריירה מופלאה .הרי גם מסע של אלף מילין מתחיל
בצעד אחד קטן .ואכן ,התפקיד הבא שקיבל היה כבר
תפקיד ראשי בהצגה ‘תרגיל בחמש אצבעות’ שאותה ביים
הבמאי האנגלי ג'ון מודי .הביקורות שיבחו ,היללו וכתבו:
‘כוכב נולד’“ .באותו הרגע הבנתי שמכאן הדרך היא רק
למטה ”,אומר דר בהומור הציני האופייני לו.
הוא לא למד משחק ,אבל מיוזמתו הלך ללמוד דיקציה
ופיתוח קול ,לאחר שבאחת ההצגות שבהן שיחק ישב
גדעון זינגר בשורה הראשונה באולם ודר שמע אותו שואל
כל הזמן‘ :מה הוא אמר?’“ .הרגשתי נורא ,אבל הבנתי שזה
סימן מבחינתי ועשיתי מעשה .בדיעבד אני מודה לזינגר על
הרגע ההוא”.
ב 1962-החלה התחנה הבאה בחייו :תיאטרון חיפה .שבע־
עשרה שנה היה שחקן הבית והיו לו תפקידים רבים ויפים,
בהם :סימון ב‘מעגל הגיר הקווקזי’ ,וניה ב‘הדוד וניה’,
טוזנבך ב‘שלוש אחיות’ ועוד .במהלך שנים אלו הכיר את
רותי אישתו .התחתן ,קיבל מלגה מ‘קרן תרבות אמריקה־
ישראל’ ונסע לשנת לימודי תיאטרון מרתקת בלונדון ,שם
למדה רותי קורס לעיצוב תלבושות ותפאורות ,והשאר
היסטוריה .ב 1978-הצטרף דר לקאמרי ,ששאל אותו
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משלל התפקידים ששיחקת ,יש תפקיד שאתה מחובר
אליו במיוחד?
“אני אוהב כל תפקיד טוב ,אבל אם צריך לבחור אחד ,אז
אולי את הרבסט ,המאהב בהצגה ‘שירה’ .נסענו עם ההצגה
גם לסבב הופעות בעולם .אהבתי את הדמות ואת התגובה
של הקהל אליה .אני אוהב מאוד את ‘הרביעייה’ ,הצגה
שבה אני מופיע בימים אלה עם שלושה חברים מוכשרים
ומופלאים :ליא קניג ,מרים זוהר ואלברט כהן .ב‘קומה
השלישית’ ,הצגה נוספת שרצה עכשיו בבית לסין ומבוססת
על ספרו של אשכול נבו ,אני משחק אבא המתאכזר לבנו.
אני אוהב את התפקיד של האיש הרע .הוא מאתגר ,ואני
חושב שאני מצליח לגרום לקהל לאהוב את הדמות”.

צילום :כפיר בולוטין

הוא לא ידע את זה בזמנו ,אבל לימים התברר שאת הקריירה
שלו כשחקן החל בחוג הדרמטי של גימנסיה הרצליה ,עם
מורים כמו אברהם ניניו ,מנחם גולן ושרגא פרידמן זכרם
לברכה .שם דבק בו החיידק  -בתחילה רק קינן בו בחשאי,
שאפשר לו לסיים את הצבא כמדריך בחיל הקשר
מה ִ
וללכת ללמוד הנדסת חשמל בטכניון ,לשביעות רצון הוריו
 אבל לאחר שנה בטכניון ,החליט חיידק הבמה שהגיעהזמן ‘לצאת מהארון’ וגרם לדר להסתכל לאמת בעיניים.
להודות בפני עצמו ובפני הוריו שהתיאטרון הוא התשוקה
האמיתית שלו ,ולשם פניו.

מחיפה לתפקיד ג'ורג' שניידר בהצגה ‘פרק ב'’ .הוא הגיע,
התאהב ונשאר .הקאמרי נעשה תיאטרון הבית שלו ובו
ביצע רפרטואר נפלא של תפקידים‘ :ייסורי איוב’‘ ,כולם
רוצים לחיות’‘ ,אורזי המזוודות’‘ ,קסטנר’ (בה גילם את
אייכמן)‘ ,אמא קוראז’’ ועוד.

מה אתה מעדיף ,מחזאות מקורית או קלסית?
“מעדיף גם וגם .אבל הכי מעדיף תפקיד טוב”.
אתה נהנה לעבוד עם הדור הצעיר?
“מאוד .יש חבר'ה מוכשרים .אני מגלה שרוכשים אליי
הרבה כבוד וזו הרגשה טובה .אני מנהל איתם קשר מקצועי
בעיקר ,ונהנה לראות את אלה שאני מאמין שיגיעו רחוק”.
מי הם הבמאים שהכי נהנית לעבוד איתם?
“טוב יש את ַהיי ֶקיילּוס המיתולוגי .אהבתי לעבוד עם חנוך
לוין .והיום יש לנו את הפרח הזה העונה לשם גלעד קמחי.
וואו כמה שהבחור הזה מוכשר .תענוג”.
מה חשוב לך בעבודה עם במאי?
“שיהיה בן אדם .שיגלה רגישות .שידע להוביל שחקן
ויעודד אותו להוציא מעצמו את הדמות”.
יש לך חוש הומור ציני .זה עוזר לך בחיים?
“ראית את הממשלה שלנו בזמן האחרון? איך אפשר שלא
להיות ציניים? אני אוהב לצחוק ועוד יותר להצחיק .הומור
הוא כלי עבודה חשוב בחיים ועל הבמה”.
התיאטרון הוא מראה חברתית לדעתך?
“הוא יכול להיות לפעמים כזה ,אבל זה לא התפקיד המרכזי
שלו .תיאטרון לא יכול לעשות מהפכות ,גם כשהוא נוגע
בנושאים פוליטיים .אגב ,שמתי לב שהמנהיגים של היום
כמעט שאינם צופים בתיאטרון .התרבות מהם והלאה.
לעומת שנים עברו שבהן שמעון פרס ,יצחק רבין ,אהוד
ברק ואחרים היו פוקדים את התיאטרון באופן קבוע”.

לאחר שנים רבות בקאמרי עבר דר לשחק בבית לסין
והשתתף בהצגות גם בתיאטראות נוספים“ .המעבר
לבית לסין הגיע עם ההצעה לשחק בטרילוגיה של הספרי:
‘חמץ’‘ ,קידוש’ ו‘שבעה’ – הצגות נפלאות שנהניתי מאד
להיות חלק מהן ,וכמו שכבר קרה בעבר ,הצצתי ונשביתי.
לאחר הטרילוגיה המשכתי בבית לסין ואני שם גם היום.
לא באופן בלעדי ,אבל אני מרגיש שזה בית ”.ואכן בבית
לסין גילם דר תפקידים רבים וטובים בהצגות‘ :סתיו ימיו’,
‘המים זוכרים’‘ ,שבר ענן’‘ ,אנדה’ ועוד.
הקריירה שלך התפרשה על פני תחומים רבים ,בהם
טלוויזיה וקולנוע .מי לא זוכר את אילן מ‘קרובים קרובים’?
התפקיד הזה עדיין רודף אחריך?
“זה לא ייאמן אורך החיים שיש לסדרות טלוויזיוניות.
האמת שאהבתי מאוד את העבודה שעשינו .את התפקיד,
את התסריט ,את החברים לסט .במשך שלוש שנים צילמנו
שלושים וחמישה פרקים .העבודה אז הייתה שונה לחלוטין
מהיום .היום מצלמים שני פרקים ביום ,לא לפני קהל חי.
אנחנו עבדנו שבוע על כל פרק בחזרות לא קלות ,וצילמנו
מול קהל .זה נשמע ,מרגיש ועובר אחרת לגמרי .כששותלים
צחוק במשפטים לא מצחיקים ,מרגישים את הזיוף .יותר
מכך ,המגע עם הקהל באולפן מוציא ממך ,השחקן ,תוצאה
אחרת”.
מה סוד ההצלחה של ‘קרובים קרובים’?
“ראשית ,היא הייתה סדרה פורצת דרך .לא היו אז
סיטקומים כאלו .שנית ,היו לנו כותבים מהוללים :אפרים

סידון וב .מיכאל שעשו עבודה מופלאה”.
והיה גם קולנוע...
“הסרט שאני הכי גאה בו הוא ‘מיתה טובה’ .סיפור אנושי
על בני אדם בבית אבות ועל שאלת המתת חסד ,שאני
באופן אישי מתומכיה .זה סרט איכותי וחשוב ואני שמח
שהשתתפתי בו .שלא לדבר על ההומו החביב ששיחקתי,
תפקיד מאתגר ביותר”.
איך אתה מחליט על איזה תפקיד לוותר ועל איזה לא?
“אם אני אוהב ,אני אומר כן .חשוב לי שזה יהיה מחזה או
תסריט ברמה ,שהתפקיד יהיה ראוי ורצוי ,ושיהיה גם קצת
כסף”.
מה אתה עושה כשאתה לא עובד?
“אני כל הזמן עובד ,טפו ,טפו ,טפו”.
ספורט?
“חס וחלילה .זה לא בריא .היה לנו רופא בתיאטרון שמת
במהלך משחק טניס .לא בריא .אני צועד ברגל ,אבל לא כדי
ללכת ,אלא כדי להגיע”.
מה לגבי פרסים? חשוב לך?
“זכיתי בכמה פרסים במהלך הקריירה שלי ,בהם פרס
רובינא ופרס עיריית תל אביב ,וב 2012-קיבלתי פרס מפעל
חיים .זה נעים מאוד ,אבל זה לא מגדיר אותי .היום אני כבר
לא צריך פרסים כדי לדעת שאני טוב”.
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יוסף ואחיו
בגיל עשר לערך חדל יוסף גריסרו להיות ילד .התופת באירופה אילצה אותו
להסתגל – ומהר .כמעט בבת אחת הפך מילד בכור במשפחה מאושרת למבוגר
האחראי לשני אחיו ,ובהיעדר אבא ואימא ,אף למפרנס .הרבה תושייה ומזל
מעורבבים בסיפור של יוסף – סיפורו של מי שמעיד על עצמו שאת ילדותו
השאיר באירופה.
ספר בבקשה על ילדותך.
“נולדתי ברומניה ב 1931-בעיירה פלטיצ'ן שבאזור
מולדובה .הייתי הבכור מבין שלושה בנים .אמי הייתה
עקרת בית ואבי היה סנדלר .ילדותי המוקדמת הייתה
מאושרת עד להופעתם ב 1937-של אנשי ה‘קוגה קוזה’,
רומנים אנטישמים שונאי ישראל .עם עלייתם לשלטון
החלו פוגרומים ורצח וגזל של יהודים .המשפחה הסתגרה
והתחבאה בבית ללא יכולת לצאת .המצב השתפר מעט
לאחר שהשלטון הצורר הופל בידי המלך קרול השני ,אבל
לא לאורך זמן”.
כי אז הגיעו הגרמנים...
“כן .השלטון הרומני שיתף פעולה עם הנאצים ,ובשנת
 1941אבא נלקח לעבודות כפייה והגלו אותו לטרספול
שבאוקראינה .המשפחה נשארה ללא מפרנס .אני ואחי
אהרון ,הצעיר ממני בשנתיים ,חיפשנו דרכים להביא
אוכל הביתה .למזלנו פגשנו סוחר גוי .חיפשנו ברחובות
סמרטוטים ושאריות של בדים ומכרנו לו .אחר כך התקבלתי
לעבודה כשוליה בבית מלאכה לחייטות .הייתי בן עשר,
ובערבים הייתי הולך לבתי הגויים ותופר להם מכנסיים או
מתקן להם את הבגדים .כך התקיימנו .ב 1942-נלקחה גם
אמי לעבודות כפייה בשדות הסלק בכפרים שמסביב”.
נשארתם שלושה ילדים קטנים לבד בסביבה כל כך עוינת,
איך מסתדרים?
“מתבגרים מהר .נשארנו לבד והבנתי שאין ברירה ושצריך
לעזור לאימא כדי שתצליח לעמוד במכסה שהוקצבה
לה .בכל יום צעדנו ברגל – שלושה ילדים צעירים ,אחי
הקטן היה אז רק בן חמש – עשרה קילומטרים כדי
לעזור לאימא בשדה .ובמשך כל אותה עת המשכנו
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להסתתר מפני הגרמנים .למדנו לשרוד בתנאים קשים
ובלתי נסבלים ודאגנו זה לזה”.
כל כך הרבה דאגה מוטלת על כתפיים של ילד כל כך
צעיר...
“לא הייתה ברירה .במידה מסוימת נשארתי ילד ,כי לא
הייתה לי ילדות .את ילדותי השארתי ברומניה”.
ומה קרה ב?1943-
“למזלנו ארגון ה‘ג'וינט’ פרש עלינו את חסותו .הלנה
מלכת רומניה הייתה האפוטרופוסית של כל הילדים שלא
היו להם הורים .בחסות המלכה אספו את כל הילדים
והלכנו ברגל עד לטרנסילבניה .שם שיכנו אותנו במוסד
של הג’וינט ושם גם למדנו עברית .שהינו שם כשנה עד
שחזרנו לעיירה .גם אז נאלצנו לברוח ממקום למקום.
שרדנו בעזרת תושייה ובעזרת מזל וטוב לב של האנשים
שעבדו אצל אבא בסנדלרייה ושעזרו לנו .ב 1946-יצרו
איתנו קשר שליחי הסוכנות היהודית ,ושנה לאחר מכן
עליתי ארצה עם אחי אהרון”.
הגעת בעלייה בלתי לגאלית ,תוכל לספר קצת?
“עלינו ,אלפי יהודים מרומניה ,בשתי אוניות משא גדולות
שהוסבו לאוניות נוסעים .הגענו לחיפה ולקראתנו יצאו
שתי משחתות אנגליות .האנגלים לא נתנו לאף אחד לרדת.
הם השתלטו על האוניות וסובבו אותן לכיוון קפריסין .שם
הועברנו למחנה ושם גם למדנו להתאמן ברובים ,רובי עץ
שההגנה שלחה .לאחר שלושה חודשים ברחנו באמצעות
אונייה יוונית שההגנה שלחה והגענו לעתלית בחסות
החשיכה .התערבנו מהר בין בני הקיבוצים והמושבים
שמסביב ,והאנגלים כמובן לא הצליחו לזהות מי זה מי”.
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האהבה פושטת
ומקבלת צורה במהלך
החיים .בהתחלה יש
אהבה בוערת ,אחר כך
זו אהבה מסוג אחר...

בסופו של דבר הגעת לקיבוץ חצור.
“כן ,אז קיבוץ צעיר ואנחנו נמנינו עם עליית הנוער
הראשונה בקיבוץ זה .בקיבוץ ישנו באוהלים .חצי יום
עבדנו ,חצי יום למדנו ,ובלילה שמרנו .בתקופה שקדמה
למלחמת העצמאות ,הצטרפתי לפלמ"ח .כל חברי המשק
התגייסו לעמדות שמירה ולהגנה .בזמן המלחמה הקיבוץ
הופגז על ידי המצרים ,ובאזור התנהלו קרבות קשים .עם
זאת תקופה זו זכורה לי כתקופה היפה ביותר בחיי”.
לימים עזבת את הקיבוץ ולמדת מקצוע ,ראיית חשבון.
“לאחר שדאגתי והצלחתי להביא את הוריי ארצה,
התחלתי לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות ,ובערב למדתי
ראיית חשבון ורכשתי מקצוע .במשך חמש־עשרה שנה
הייתי מנהל הכספים והגזבר של מכללת בית ברל .לאחר
מכן ובמשך עשרים ושמונה שנים ,עד לפרישתי לגמלאות
בגיל שמונים ואחת ,הייתי מזכיר וגזבר במועצה האזורית
דרום השרון”.
איך הכרת את אשתך מלכה?
“היא עלתה ארצה עם הוריה ב .1950-הם הועברו למחנה
עולים בפרדס חנה .באתי לבקר אותם ומאז לא עזבתי
אותה”.
כן ,אבל יש כאן סיפור ,תסביר בבקשה.
“אשתי היא בת דודתי מצד אימא .הכרנו ברומניה
והתאהבתי בה בפעם הראשונה כשביקרה בעירי פלטיצ'ן,
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אבל הקשר אז לא היה הדוק .וכשבאתי לקבל את פניהם
במחנה ,התאהבתי בה בפעם השנייה .זאת אהבה ממבט
ראשון־שני”.
יוסף ומלכה הקימו כאן בארץ משפחה לתפארת .נולדו
להם בן ובת ,ומהם יש להם ארבעה נכדים ,והם חובקים
אף ארבעה נינים.

מסלול הבריחה
של חיה'לה

אתם נשואים קרוב לשישים וארבע שנים .מה הסוד של
נישואים מאושרים וארוכים?
“האהבה פושטת ומקבלת צורה במהלך החיים .בהתחלה
יש אהבה בוערת ,אחר כך זו אהבה מסוג אחר .האהבה
נהפכת לדאגה .אנו דואגים זה לזה ,שומרים זה על זה ,יש
הבנה אחרת .התאהבתי בכנות של מלכה .היא לא יודעת
לשקר ,והנאמנות שלה כבשה אותי .חוץ מזה אני תמיד
מתבדח שכשאני רב עם אשתי אני בסוף הולך לישון עם
בת דודתי”.

את סיפור הישרדותה של חיה שרפמן קשה לתמצת לכדי כתבה .זה סיפור
קשה ,רב תהפוכות של ילדה קטנה שנעקרה בפתאומיות ובאכזריות מביתה
ומחייה ,ברחה ממקום מסתור אחד למשנהו ,ובזכות אביה ,איש רב תושייה ,וכן
בזכות קומץ אנשים טובים שסיכנו את חייהם למענה ולמען משפחתה ,שרדה
בתופת ,עלתה לישראל והקימה משפחה.

ספר על המעבר לבית בהוד השרון?
“גרנו בבית פרטי בכפר סבא .היה לנו טוב שם ,ולי היה
קשה לעזוב .בהתחלה התנגדתי ,אבל מלכה ,אישה פיקחית
הרואה את הנולד ,התעקשה .במשך שנה היא באה לכאן
לברר ולבדוק .נרשמנו ,אבל עבר זמן מה עד שהתפנה מקום.
כשעברנו עוד עבדתי וזה הקל עליי את המעבר ,אבל עכשיו
אני מודה לה על כך .אני קם בבוקר ,לובש את החלוק ,יורד
לבריכה ,אחר כך הולך לחוג תנ"ך או התעמלות ,בקיצור זו
העסקה הכי טובה שעשיתי”.

לראות אותן שעות מועטות לפני הפלישה הגרמנית“ .אחד
המראות והקולות שלא יעזוב אותי לעולם הוא נקישות
המגפיים השחורים של מאות חיילים גרמנים כובשים את
העיר ”,היא מספרת .בד בבד החלו ההפצצות .חיה ,אמה
שהייתה בהיריון באותה עת ,והמשפחה שבביתה התארחו
ברחו למקום שנקרא קלשין ,אך הפגזות הגרמנים הגיעו
גם לשם .הם נדדו כמה שבועות עד אשר הצליחה הסבתא,
באמצעות שק קמח ,לשחד איש פולני והוא בדרך לא דרך
החזירן לעיירה“ .זמן קצר לאחר חזרתנו פלשו הרוסים

חיה נולדה ב 1934-בפולין בעיירה קטנה בשם ויגודה,
שפירושה בפולנית :נוחות .ואכן חייה של חיה היו נוחים
מאוד בראשיתם .היא הייתה אז בת יחידה למשפחת
אופים אמידה ומבוססת בעיירה .בשנת  1938גויס אביה
לצבא הפולני ושירת בוורשה .שנה לאחר מכן ,ימים
ספורים לפני פרוץ המלחמה ,ביקש האב מהאם שתבוא
לבקר אותו .כך ,שעות ספורות לפני פלישת הצבא הגרמני
לעיר ,מצאו את עצמן ,האם וחיה'לה ,ברכבת לוורשה.
כשהגיעו לעיר התארחו אצל קרובי משפחה והאב הספיק
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לעיירה ואת ביתנו הפכו למפקדה ולנו הקצו חדר אחד.
אבא שבינתיים הצליח לחזור לעיירה הפך להיות האופה
של הצבא הרוסי באזור .אני חייבת לציין שבאותה תקופה
ובהשוואה לשאר היהודים ,חיינו היו סבירים”.
בתקופה זו נולדה לחיה אחות שלא שרדה .ב 1940-כבשו
הגרמנים את ויגודה .הרוסים ברחו על נפשם ובית המשפחה
הפך עכשיו למפקדה של הצבא הגרמני“ .אמי ודודתי לבשו
את מיטב בגדיהן והיו למעין משרתות של הגרמנים .אבא
נהיה עכשיו האופה של הצבא הגרמני”.
כשהשמועות על איסוף יהודים בערים הגדולות החלו
להגיע ,הבין האב שהם חיים על זמן שאול .בתושייה
שתאפיין אותו לאורך כל המלחמה ,קבר שתי חביות
ובתוכן דברי ערך שהיו בהמשך מקור מחייתם“ .הפשיטות
על היהודים נעשו בלילות ,לכן בכל לילה ,מצוידים במעט
אוכל ,ברחנו אל היערות שהקיפו את העיירה ,ובכל בוקר
סבתא שעדיין התגוררה בביתּה הייתה תולה סדין לבן
שסימן לנו כי הסכנה חלפה ואפשר לשוב הביתה .בוקר
אחד הסדין הלבן כבר לא נראה על החבל ואנחנו הבנו
שמכאן ואילך עלינו להסתתר ולברוח ,לברוח ולהסתתר”.
איך הצלחתם לברוח כשהגרמנים וגם הפולנים צדים כל
הזמן יהודים?
“בגלל שמשפחתי הייתה מבוססת מבחינה כלכלית
ומוכרת מאוד במחוז ,ניתנה פקודה על ידי מושל האזור
שאין לגעת בנו או להלשין עלינו .במנוסתנו ביער הגענו אל
איש פולני בשם טישקה שהיה בשעתו בקשרי מסחר עם
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משפחתי .האדמות באזור שמסביב היו בבעלות משפחתו,
ואבי ביקש ממנו להסתיר אותנו אצלו בגורן .שם התחבאנו
כמה חודשים”.
הייתם שמונה אנשים שהסתתרתם ,איך הצלחתם לא
לעורר חשד?
“נכון ,היינו קבוצה לא קטנה :אבי ואמי ,דודיי ובני דודיי,
וגם סבא מצד אימא שחי בפלשתינה דאז ,אבל הגיע
לביקור משפחתי ומצא את עצמו נקלע אל עין הסערה
בזמן המלחמה ובלי יכולת לחזור .ובאמת לאחר תקופה
מסוימת שהסתתרנו בגורן סיפר טישקה לאבא שמשפחתו
חושדת ,ולמעננו ולמענו עלינו למצוא מקום חדש”.
לאן ברחתם?
“טישקה בנה עבורנו בונקר ביער שהיה שייך למשפחתו,
ושם הסתתרנו”.
איך התקיימתם בתקופה הזאת?
“אבי ודודי היו בקשר עם איכר פולני בשם גוסק .לגוסק
היה תפקיד מכריע בסיפור הצלתנו בכמה נקודות גורליות.
כשהיינו בבונקר היה זה גוסק שרכש עבורנו מזון ומצרכים,
ומכיוון שהיינו קבוצה גדולה ,את האוכל והמצרכים קנה
במקומות שונים כדי לא עורר חשד”.
בבונקר הזה הם שרדו .מי שלא שרד היה תינוק נוסף שנולד.
כיצד התרחשה הלידה בבונקר?
“אבא יילד את התינוק ,וכדי שלא אחזה בלידה תלו סדין.

מכיוון שהיה ברור שאין אפשרות לגדל תינוק במצב כזה,
הוריי סיכמו עם המושל שהיה חשוך ילדים שהוא ומשפחתו
יגדלו את התינוק ,אולם התינוק לא שרד אפילו לא לילה
אחד .היה צריך לקבור אותו באופן שלא יעורר חשד”.
מדוע עזבתם את הבונקר?
“נאלצנו לעזוב כי רועה צאן שעבר באזור שמע רעשים
מכיוון הבונקר .רועה הצאן הלך לאחד האחים של טישקה
וטען ששמע ביער קולות של אנשים .האח והרועה חזרו
לבונקר ואבא יצא לקראתם .הוא שיחד את האח והזהיר את
שניהם שאם ילשינו עלינו ,ביתם יישרף על ידי הפרטיזנים.
חשוב לציין שהפרטיזנים היו אימת הפולנים”.
היה לכם קשר עם הפרטיזנים?
“כן ,אבי היה יוצא מדי פעם להיפגש איתם ,ולמרות האיום
של אבא היה ברור שאי אפשר לסמוך על אף אחד .עם
אור ראשון ברחנו מהמקום .היו אלה ימים של נדודים,
התחבאנו בשדות התבואה ובשדות תפוחי אדמה”.
לאחר ימים רבים של נדודים הגיעה המשפחה לטחנת
קמח נטושה .הגרמנים נעלו את הטחנה על מנעול ובריח,
אבל הדוד והאב שהבינו שגורל המשפחה מוטל על הכף,
פרצו למקום.
כמה זמן הייתם בטחנה?
“כחצי שנה ,ולעומת שאר המקומות שהסתתרנו בהם
עד אז ,טחנת הקמח הייתה כמו מלון בן חמישה כוכבים.

המקור שאפשר לנו לרכוש מצרכים היה מאותן שתי חביות
שאבא קבר עם פרוץ המלחמה”.
לילה אחד נשמעו דפיקות רמות בדלת .המשפחה הייתה
בטוחה שהגרמנים איתרו את מקום מחבואם ושקיצם קרב.
הם התחבקו זה עם זה ולחשו זה לזה מילות פרידה ואהבה.
כששככו הדפיקות גילה האב שבעל הטחנה הפולני הגיע
לטחנה כדי להחביא חפצים אישיים שלו .הוא ניסה לפתוח
את הדלתות אך ללא הצלחה .למחרת בדרכו לעבודה
הבחין בעל הטחנה בנצנוץ ובסוף יום העבודה חזר שוב,
הפעם מצויד בסולם ובכלים .אביה של חיה'לה חיכה לו עם
חופן דולרים ,וגם הוא הוזהר פן ילשין על המשפחה .אביה
של חיה'לה ידע שגם במקרה זה הצליח לעכב את הסכנה
רק לזמן קצר ,והמשפחה נאלצה שוב לברוח ולנדוד.
היה לכם נוהל בריחה?
“כן ,אבא היה מתרגל איתנו ערב־ערב .ההוראות שלו
היו ברורות :להתפצל ,להסתתר כשהתנאים מאפשרים,
ולברוח – בלי לחכות זה לזה .מסלולי בריחה היו מתוכננים
וידועים מראש”.
באותה בריחה קרה נס נוסף ,יכולה לספר?
“כשברחנו מטחנת הקמח ,סבא ,שכבר היה אדם מבוגר,
עזב אחרון את הטחנה ועקבותיו נעלמו .לאחר כמה ימים
מצאנו אותו תשוש ,אך בריא ושלם”.
התחנה הבאה בסיפור בריחתם המופלא הייתה בכפר אצל
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גוסק טוב הלב שכאמור דאג כל הזמן לספק אוכל למשפחה.
גוסק שחי עם בנו ועם כלתו ונכדו החביא אותם אצלו בגורן
במשך כמה חודשים ,וכשהמצב נעשה מסוכן יותר ויותר,
אף בנה עבורם בונקר מתחת לדיר החזירים שבחצר“ .בשלב
הזה המשפחה התפצלה .החלק האחר של המשפחה הצטרף
לפרטיזנים .היינו רק ארבעתנו ,אבל המקום היה צפוף
וקטן .אי אפשר היה לעמוד זקוף ,כל שכן לצאת .בדיר הזה
הסתתרנו אחד־עשר חודשים לערך”.
הכוחות הגרמניים החלו לסגת אבל עדיין היו אכזריים
ותאבי דם .הם הגיעו לכפר והודיעו לגוסק שעליו לפנות
את הבית ומייד .גוסק שהבין שביתו והכפר כולו עומדים
להישרף כליל – כי באותה עת הגרמנים נהגו לשרוף כפרים
שלמים – רצה להצילם והציע להם לחבור אליו כאילו היו
חלק ממשפחתו .אולם היה ברור שהמראה שלהם יסגיר
אותם ,ולכן בעצת האב שיכולת המילוט שלו כבר הוכיחה
את עצמה ,הצליחו שוב לברוח .על מעשה ההסתרה וההצלה,
ועל ההקרבה העצומה והסיכון הגדול שלקח על עצמו ולא
הפקיר את המשפחה ,הוענק לגוסק התואר ‘חסיד אומות
העולם’.
הבריחה האחרונה הייתה לדברי חיה'לה הקשה מכולן.
“אדמת היער הייתה בוצית ואנחנו היינו כבר תשושים.
התקיימנו על קליפות ושאריות אוכל של הגרמנים מצד
אחד ושל הרוסים מהצד השני .היה צריך לשאת את סבא על
הידיים בגלל מצבו הגופני .הנדודים נמשכו כשלושה שבועות
עד שחייל רוסי גילה אותנו .המלחמה הייתה לקראת סופה
והחייל הבין שאנחנו נמלטים .הוא כיוון אותנו למסלול של
הצבא הרוסי ופקד עלינו לברוח לשם .בסופו של דבר ולאחר
חמש שנות בריחה והסתתרות חזרנו אל אזור מגורינו”.
המלחמה הסתיימה אך לא השנאה והאנטישמיות כלפי
היהודים ,ופרק הנדודים של בני המשפחה עדיין לא תם.
ב 1946-באמצעות מסמכים מזויפים הצליחה המשפחה
לעבור לגרמניה .בהתחלה התיישבה בברלין המזרחית
ולאחר זמן מה עקרה לברלין המערבית .בשנת 1948
הועברו בני המשפחה ברכבת למרסיי שבצרפת ומשם
הפליגו לישראל באונייה ‘גלילה’ .האונייה יועדה לשאת
אלף איש ,אולם בפועל נדחסו בה חמשת אלפים והצפיפות
הייתה איומה ,אבל למשפחה שכבר הורגלה לחיות שנים
בבריחות ובצפיפות ,סיימה העלייה לארץ פרק ארוך ורב
תלאות של חיים עקורים ושל נדודים“ .הגענו לנמל חיפה
ומשם העבירו אותנו לעתלית ללינת לילה .למחרת הגיעו
לקבל אותנו סבתא וסבא ,שחזר לארץ עם סיום המלחמה,
והביאו אותנו אל ביתם שבגבעתיים”.
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לעולם ועד נהיה
חייבים לגוסק את
חיינו .סיפור חיי חשוב
שיישמר בלב ויהיה
זיכרון עד להיסטוריה
שלנו ויהיה המספר
בשם כל האנשים
שלא זכו לכך.
חיה הייתה בת ארבע־עשרה כשעלתה ארצה .ב 1947-עוד
כשהיו בגרמניה נולדה אחותה רבקה ,ואחיה שמוליק כבר
נולד בארץ – צבר בארץ ישראל.
“הייתי נערה בת ארבע־עשרה כשהגעתי לארץ ,ולמרות
כל מה שעברתי נקלטתי בקלות .עוד בגרמניה הצלחתי
להשלים בהצטיינות את לימודי בית ספר שהחסרתי,
ובארץ סיימתי לימודי תיכון .עברית ידעתי מצוין ,יותר
טוב מהיום .בגיל שבע־עשרה נישאתי לחיים שרפמן שהיה
אהבת חיי והקמנו משפחה נהדרת :שני ילדים ,חמישה
נכדים ואחד־עשר נינים .היו לנו יחד חמישים וחמש שנות
נישואים טובות ומאושרות”.
האם נשארתם בקשר עם המצילים שלכם?
“לצערי הקשר עם משפחתו של טישקה שבזכותו ניצלנו
בתקופה הראשונה ניתק ואינני יודעת מה עלה בגורלו
או בגורל משפחתו ,אולם עם משפחתו של גוסק מצילנו
אנחנו בקשר אמיץ וחם עד היום .גוסק ביקר בארץ כמה
פעמים ואנחנו עזרנו לו להסתדר כלכלית .ב 2016-הקמנו
על השטח של דיר החזירים אנדרטת הנצחה וזיכרון.
הנצחנו בה את הוריי ואת גוסק שנפטר בינתיים .היום
תלמידים וחיילים מישראל שמגיעים למקום ,שומעים
את סיפור ההצלה ומתוודעים אליו .לעולם ועד נהיה
חייבים לגוסק את חיינו .סיפור חיי חשוב שיישמר בלב
ויהיה זיכרון עד להיסטוריה שלנו ויהיה המספר בשם כל
האנשים שלא זכו לכך”.

דרך המשי של רחל
עד לפני שבע שנים גרה רחל נוימן בדירה מרווחת באחת השכונות הנאות
של תל אביב .נהנית מסביבת מגורים ירוקה ונעימה ומשכנוּת טובה שנרקמה
במהלך השנים ,עד שבהחלטה של רגע עברו ,היא ובעלה ,אל הבית בתל אביב.
השינוי המשמעותי הזה לא היה הראשון בחייה של רחל .שלושים שנה קודם,
בגיל חמישים ולאחר שנים שהייתה אימא במשרה מלאה ,החליטה לחזור אל
אהבה ישנה ולפתוח סטודיו מצליח לעיצוב אופנה.
איך התבשלה ההחלטה לעבור ל‘עד ?’120
“היה לנו טוב היכן שגרנו אבל משהו היה חסר .כשראיתי
את הדירה לדוגמה מייד אמרתי למרדכי‘ :זהו זה’ .הרגשתי
שמצאתי את הצבעים ,הריחות ,השמחה ,הפעילות
והעשייה שאבדו לנו”.

ואחרי שבע שנים איך את מסכמת את ההחלטה?
“החלטה חכמה .אני בקשר מצוין עם חברותיי הוותיקות
והטובות ,והכרתי כאן נשים נוספות ,חברות שאני בקשר
איתן .אני מרגישה מוקפת ֶחברה שאני אוהבת ושאוהבת
אותי”.

רחל ,אם לשתי בנות ,סבתא לחמישה נכדים וסבתא רבתא
לשלושה נינים ,מספרת שהיא כמעט לא נמצאת בבית
במהלך היום .מדי יום יוצאים היא ובעלה לבילוי בעיר
הגדולה וכמה פעמים בשבוע היא נפגשת עם חברותיה.

עד גיל חמישים בחרת להיות בבית ולגדל את הבנות.
“כן ,תודה לאל ,לא היה חסר לנו כלום .מרדכי פרנס את
המשפחה בכבוד כל השנים ואני נהניתי להיות בבית .גם
אם אישה אינה עובדת לפרנסתה ,אין זה אומר שהיא אינה
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עסוקה .לא הרגשתי לרגע שאני מבוזבזת .הייתי כל הזמן עסוקה”.
ובכל זאת החלטת לצאת לדרך חדשה ,פתחת בית אופנה .איך
זה קרה?
“לחץ מהבית .תמיד ידעתי שיש לי כישרון לאופנה .בילדותי הייתי
תופרת לבובות בגדים במכונת התפירה שהייתה לנו בבית אימא.
כשהתבגרתי תפרתי לעצמי את כל הבגדים ,ובהמשך גם לבנותיי.
עיצוב בגדים היה תמיד חלק מהזהות ומהתשוקה שלי .זה חלום
שהוגשם הרבה בזכות בנותיי שעודדו אותי ללכת על זה”.
הלכת ללמוד?
“לפני נישואיי למדתי ציור אופנה .זה השלב הבסיסי שחייבים
לדעת כדי לצייר דגם .רק לאחר שכבר תפרתי לעצמי בגדים,
הלכתי ללמוד לימודי גזרה .כל היתר זרם מעצמו”.
החלטה נועזת לפתוח עסק עצמאי בגיל חמישים.
“כן ,יש בזה הרבה חוצפה .ובמשך עשר שנים הסטודיו הצליח
מאוד .הלבשתי הרבה נשים מפורסמות והרבה נשים שאינן
מפורסמות .היה לי חוג לקוחות נאמן .השתתפתי בתצוגות
אופנה מכובדות ודוגמניות הבית שלי היו תמי בן עמי ,פינצ'י
מור ועוד”.
ספרי על הקולקציות שלך?
“הייתי ייחודית מאוד כי פעמיים בשנה השקתי קולקציות
שכל אחת מהן מנתה שבעים דגמים ,ומכל דגם היה רק
פריט אחד .כלומר לא היה מצב ששתי נשים לבשו את
אותו הבגד .עבורי זו הייתה כמובן עבודה מסביב לשעון.
היום כשאני חושבת על כך ,זה נראה לי טירוף ,אבל כל
כך אהבתי את תהליך היצירה ונהניתי ממנו ,שזה היה
שווה את כל העבודה הקשה”.
מה הסגנון שאפיין אותך?
“אופנת עילית אלגנטית .שמלות וחליפות ערב,
חליפות אחר הצהריים ,ביגוד יוקרתי ,אבל לא יקר”.
אילו בדים האהובים עליך במיוחד?
“משי נקי .סטן .תחרה בשילוב שיפון”.
מה לדעתך הייתה החוזקה של המותג שנקרא רחל
נוימן?
“אני חושבת שהתאמת צבעים .הייתי נועזת מאוד
בזמנו .שילבתי צבעים שעד אז לא חלמו לעצב יחד ,כמו
למשל :בז' עם אדום ,כחול עם ירוק ,סגול עם צהוב .זה
היה חידוש מרענן בזמנו ,וקהילת המעצבים אימצה את
הרעננות הזאת מהר מאוד”.
עשר שנים החזקת סטודיו אופנה משגשג .למה סגרת?
“התעייפתי .עבדתי קשה מאוד והחלטתי עם בעלי שמספיק”.
סגירת העסק הייתה עבורה התחלתו של עידן – ציור על בדי
משי .היא נכנסה לעולם יצירה חדש ובהדרכתה של בתיה עוזיאל

רבים טועים לחשוב
שלהתלבש טוב זה
עניין של כסף .אז זהו
שלא .זה עניין של טעם
ושל מודעות .להתאים
את הגזרה הנכונה ואת
הצבע הנכון לך.
למדה את התחום ,התפתחה בו ועשתה חיל .המעבר מציור
על משי אל עולם האופנה היה בלתי נמנע“ .אימצתי את
הטכניקה של ציור על משי אל תחום האופנה ועיצבתי
קולקציה מצומצמת של בגדי משי מצוירים ”.הקולקציה
הזאת ,אגב ,מוצגת בימים אלה בבית בתל אביב בתערוכה
המאגדת מגוון רחב מיצירותיה של רחל ,ונושאת את השם:
אמנות האופנה – מבד לקנבס.
גם היום את תופרת את כל בגדייך?
“כבר לא .היום אני גם קונה .למזלי אני יודעת מה לקנות,
ואיפה”.
איפה באמת?
“בעיקר ב‘זארה’ .יש להם יופי של דברים ,מבחינת איכות
התפירה וגם מבחינת ה‘לוק’ .היום אני פחות מקפידה על
סגנון אלגנטי מעדיפה את המראה הקלסי ולכן מוצאת
שם אופציות לא רעות בכלל .הייתי קונה גם לא מעט
ב‘קסידי’”.
מה הסוד? איך מתלבשים נכון?
“רבים טועים לחשוב שלהתלבש טוב זה עניין של כסף.
אז זהו שלא .זה עניין של טעם ושל מודעות .להתאים את
הגזרה הנכונה ואת הצבע הנכון לך”.
מי המעצב שנתן לך השראה?
“לא יודעת אם השראה ,אבל אהבתי מאד את היד ,הטעם,
הדמיון ,הכישרון והתוצאה של גדעון אוברזון”.
יש לך טיפ לחברותייך בבית?
“אני משתדלת שלא לתת טיפים ולא להתערב ,אבל מאחר
שביקשת אז הכי חשוב :בגילנו לא נכון ללכת בשרוול חשוף
או בחצאית קצרה .את הידיים ואת הרגליים שלנו כבר לא
חייבים לראות .אני תמיד בעד בגד המכבד את האישה
הלובשת אותו וגם את מי שרואה אותו”.
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גלוריה
בכל יום ,באותה שעה בדיוק – כמה דקות לפני חמש – יוצאת גלוריה קרויט
מפתח דירתה אל אולם הברידג' בבית ברמת החייל .תמיד אדיבה ומאירת פנים
ותמיד אלגנטית ומטופחת .במהלך הריאיון עמה אני נדהמת לגלות שלאישה
החיונית והאופטימית הזאת מלאו שמונים ושמונה שנים ,אבל לא רק זאת.
המפגש עם גלוריה מותיר בי תובנות ברורות :האופטימיות מנצחת ,וגישה
חיובית ואצילות נפש הן תכונות שאפשר לבחור בהן.
גלוריה נולדה בפילדלפיה .בשלב מסוים עברה משפחתה
למיאמי ,שם עשתה את מרבית שנות נעוריה .ב,1948-
כשהייתה בת תשע־עשרה החליטו היא ובעלה דניאל
לעלות לישראל .בעלה שהיה טייס מיומן נקלט במהירות
בחיל האוויר שהיה בראשית דרכו .התגייסותו לחיל הייתה
בבחינת תרומה עצומה .הוא ניהל את מערך ההדרכה של
החיל ואימן עשרות טייסים .בתקופת שירותו התגורר הזוג
הצעיר בתל אביב ,אחר כך עברו לחיפה ובשלב מסוים גם
גרו ביפו .גלוריה ,שאנגלית כאמור היא שפת האם שלה,
התגייסה אף היא לטובת החיל ולזכותה נזקפת החוברת
הראשונה של נוהלי הוראות טיסה של החיל שהודפסה
באנגלית.
בשנת  1950חזר הזוג לארצות הברית כדי לסייע לגיסתה
בהכנות לחתונה" ,בעלי היה קשור מאוד לאחותו ומכיוון
שהאם נפטרה ,הנוכחות שלנו בתקופה הזאת הייתה חיונית
מאוד" .הם תכננו לשוב מהר ככל האפשר לישראל ,אך גילו
שהחזרה לארץ כרוכה בהוצאות רבות שלא יכלו לממן.
כך חלפו להן כמה שנים .בחגיגות העשור למדינה הוזמן
בעלה ,שהיה כאמור קצין בכיר בחיל האוויר ,להיות אורח
כבוד בישראל .מאותו ביקור לא היה ספק בלבם שמקומם
בארץ" ,הרגשנו צורך עז לעלות לישראל ,לתרום למדינה
ולהיות חלק ממנה" .עד שהבשיל הצעד הם ביקרו בישראל
תשע פעמים" ,בכל ביקור כזה ,נקשר לבנו יותר ויותר
לארץ" .בשנת  1969ועם שלושה ילדים הבינו שהצעד צריך
להיעשות עתה או שלעולם לא ייעשה" .מכיוון שהיו לנו
קשרים טובים עם אנשים רבים בצבא ובממשלה ,המעבר
היה קל והקליטה הייתה מהירה .בעלי קיבל משרה בחברת
הביטוח 'מגדל' והיה גם ממקימי 'דפי זהב'".
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איך קיבלו הילדים את המעבר?
"הילדים לא ממש הבינו למה אנחנו עושים את הצעד הזה.
חשוב לציין שחיינו בארצות הברית היו טובים ומבוססים.
לא דיברנו עברית ,והם לא הפסיקו לשאול בשביל מה.
חזרנו ואמרנו להם שאין מקום טוב ,בטוח או נכון יותר
ליהודים מאשר ישראל .לאחר סיום לימודיהם ושירותם
בצבא יוכלו לבחור לגור בכל מקום שיתאים להם ,עד אז
הם בישראל".
זה מסביר את השמות הישראליים מאוד שלהם :רבקה,
יהושע ושירה.
"כן ,כי תמיד ידעתי שנעלה לישראל ,וידעתי שילדיי יצטרכו
לשנות כל דבר בחייהם :מקום מגורים ,בתי ספר ,חברים,
אבל היה לי חשוב שדבר אחד הם לא יצטרכו לשנות או
לעברת – את השמות שלהם".
הם חיים בישראל?
"בת אחת חיה בארצות הברית ,השנייה במזרח הרחוק
והשלישית בישראל ,בתל אביב ,קרוב מאוד לכאן".
כיצד אחרי כל כך הרבה שנים בישראל אינך דוברת את
השפה?
"כשהגענו לישראל הכרנו לא מעט אנשים .רובם ככולם
דיברו אנגלית .היינו מעורים בקהילה הדרום־אפריקאית
ובקהילה האנגלו־סקסית .גם הילדים כמובן דיברו אנגלית,
כך שנוצר מצב שלא היה לי צורך אז ללמוד עברית .כמו
כן הייתי מורה פרטית לאנגלית ,אז גם עבודתי ,מן הסתם,
הייתה בשפה האנגלית .בדיעבד אני מצטערת על כך ,כי
ככל שאתה מתבגר כך קשה יותר לרכוש שפה.
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אני מבינה עברית אבל מרגישה שהשפה שלי דלה ,לכן לא
מדברת .הייתי שמחה אם היו כאן שיעורים בעברית לדוברי
שפות אחרות ,כפי שהיה בעבר".
כאמור מדי יום מגיעה גלוריה אל אולם הברידג' .היא
תופסת את מקומה וממתינה לקבוצת המשחק שלה .ליתר
דיוק לארבע קבוצות שונות שהיא משתתפת בהן ומשחקת
במהלך השבוע .היא שחקנית מנוסה ואדוקה שלא מחמיצה
כמעט אף משחק.
מה יש במשחק הברידג' שהוא כל כך משמעותי עבורך?
"ראשית והחשוב ביותר ,אני נהנית מהמשחק ומהאנשים
שאני משחקת במחיצתם .שנית ,במהלך המשחק אתה
חייב לקבל החלטות ,טובות או רעות ,זה לא כל כך חשוב.
מה שחשוב הוא לאמן שוב ושוב את המוח בקבלת
החלטות .זה לא עניין של לנצח או להפסיד ,זה בהחלט
לנסות לקבל את ההחלטה הנכונה בזמן קצר .אני משחקת
בארבע קבוצות שונות ,ארבעה סגנונות שונים .יש לא מעט
שחקנים טובים ,וזה מאתגר".
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את תמיד נראית כל כך אלגנטית ומטופחת .משהו שעבר
בתורשה או תרבות נרכשת?
"אימא שלי חיה עד גיל מאה וחמש ונראתה כמעט עד
יומה האחרון מטופחת ונאה .נראה שזה משהו שהועבר
אליי כבר מילדותי ,וגם אני מייחסת לזה חשיבות לא
קטנה .בכל שבוע אני מסדרת את השיער ,עושה פדיקור
ומניקור ,אוהבת בגדים ,שדרך אגב אינם חייבים בהכרח
להיות יקרים ,רק שיהיו נאים ומחמיאים ,ולעולם לא תראי
אותי ללא איפור .אני חושבת שגם בתקופות קשות האיפור
והבגדים מסייעים ,ולו במעט ,בהרגשה .אני אומרת את זה
לחברות המתמודדות עם קשיים ועם אובדן .זה שתיראי
מוזנחת לא יעזור לך ,לא יקל את הסבל ,אז עדיף תמיד
להיראות טוב".

מסעות קרני

מאיפה הגישה החיובית כל כך לחיים?
"היו לי ,ויש לי עדיין חיים נפלאים ,ובמובן הזה בורכתי .אני
קשורה לילדיי בלי קשר למקום שהם נמצאים בו בעולם.
עם הבת שלי בישראל יש לי נוהל יומי של שיחת בוקר.
בכל בוקר אנו משוחחות ,ואני מספרת לה איך אני מרגישה
ומה התוכניות שלי .אני מרגישה שיש לי על מי לסמוך,
וממה שאני רואה ,פה ושם ,זה לחלוטין לא ברור ולא
מובן מאליו .יתר על כן ,יום־יום אני מברכת על ההחלטה
לעלות לישראל .זה לא אומר שהכול טוב כאן ,יש פה הרבה
דברים לתקן ,לשפר ,לשנות ,אבל זה עדיין המקום שאני
מרגישה הכי בטוחה בו .ועוד דבר מה :ממרומי גילי אני
שומעת מצוין והמוח שלי מתפקד .מה צריך יותר מזה?"
היא אומרת ,מחייכת ושלמה בדרכה.

זה יותר משני עשורים שקרני חזן ,דיירת הבית בראשון לציון ,מטיילת
כתרמילאית ברחבי העולם .קרני בת השבעים ושתיים היא אם לשני
בנים וסבתא לשני נכדים ,והמושג 'אירופה הקלסית' לא נמצא אצלה
בלקסיקון .לעומת זאת ,אם תרצו לקבל טיפים על טיול ליעדים אקזוטיים
או רחוקים ,בעיקר במרכז או בדרום אמריקה ,באסיה או באפריקה –
הגעתם אל האדם הנכון.

בעולם הגדול
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קרני שנולדה בתל אביב היא צברית טיפוסית :עניינית
וישירה .היא טיילה כמעט בכל יעד הפתוח בפני
ישראלים ואחרי שיחה בת שעתיים אני מרגישה שכל
טיוליי בעולם הם צל חיוור לעומת מסעותיה של קרני –
האישה המגלה עולמות כדרך חיים.

ומתי התחיל שלב התרמילאות בחייך?
"לפני כעשרים שנה עבר בעלי ניתוח מעקפים .לטייל
בחו"ל היה מסובך עבורו .אז גמלה בלבי החלטה להמשיך
ולטייל ,אבל מעכשיו לתקופות ארוכות יותר ,באופן בלתי
אמצעי ועם תרמיל על הגב".

לפני שנתחיל לחקור במוטיב המרכזי בחייך ,אנא ספרי
מעט על מוצאך ועל ילדותך.
"אבי ,יליד פולין ,עלה ארצה בגיל שבע־עשרה עם אחותו.
כל שאר המשפחה נספתה בשואה .אמי ,ילידת פראג
וקרובת משפחה של פרנץ קפקא ,עלתה עם משפחתה
כשהייתה ילדה .ההורים נקלטו ביישוב היהודי בתקופה
שקדמה להקמת המדינה והצטרפו לאצ"ל .אבא היה מפקד
המודיעין של אצ"ל וזיכרון ילדות שלא מרפה ממני הוא
מכות הרצח שאבי חטף בגלל שאנשי ההגנה הלשינו עליו
שהוא משתייך לארגון".

מה נחשב בעינייך לתקופת טיול ארוכה?
"בתקופה שעבדתי במרכז קהילתי הייתי מחויבת לצאת
לחופשות הנהוגות במקום .יצאתי אז לטיולים שנמשכו
חמישים יום .לאחר שפרשתי לגמלאות ,הזמן שעמד
לרשותי היה בלתי מוגבל ,רק האמצעים נשארו מוגבלים.
אני מטיילת כשלושה חודשים בשנה".

קרני מספרת שהייתה ילדה פעילה מאוד :חניכה בתנועת
הצופים ,התאמנה בשחייה באגודת 'ברית מכבים עתיד'
ואף השתתפה בתחרויות .בשירותה הצבאי הוצבה
במשטרה הצבאית אבל לא ויתרה עד אשר הצליחה לקבל
הצבה חדשה ולהיות מדריכת ספורט .באופן טבעי לאחר
הצבא נרשמה ללימודים במכון וינגייט .בהמשך לימדה
במשך כמה שנים חינוך גופני בתיכון ,אבל עקב בעיה
רפואית נאלצה לפרוש מתחום הוראת הספורט .במהלך
השנים נישאה ונולדו לה שני בנים :געש וארז ,שעליהם
היא מדברת בגאווה גדולה.
מתי דבק בך 'חיידק הטיולים'?
"מאז שאני זוכרת את עצמי אהבתי לטייל.
אפילו את בעלי לשעבר הכרתי בנופש
באוהלו שלמרגלות הכינרת ,במסגרת
טיול של החברה להגנת הטבע .הטיולים
אז התמקדו בגבולות הארץ .כמו כן
הצטרפנו ,כל המשפחה ,אל יוזמה
פרטית – קבוצת טיולים בשם צב"ר
– ראשי תיבות של 'ציבור בלתי
רציני' ,וטיילנו לאורכה ולרוחבה
של הארץ .אהבת הטיולים חלחלה גם
לילדים ,כולם מטיילים".
מתי התחיל הפרק של הנסיעות לחו"ל?
"כשהנסיעות לעולם הגדול נהיו נגישות יותר לישראלים.
הטיול הראשון היה טיול מאורגן לאירופה .עם השנים
התחלנו לטייל באופן עצמאי באמצעות רכב שכור .תמיד
לנו במקומות צנועים .באופן כללי התנהלנו בצניעות רבה.
כל פרוטה נחסכה לטובת הטיול הבא".
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יש תקופות המועדפות עלייך?
"בהתאם לאקלים האידאלי במקום שבו ארצה לטייל".
איך מטיילים שלושה חודשים בתקציב מוגבל?
"רוכשים כרטיסי טיסה זולים .לדוגמה כשרציתי לטוס
לנפאל ,כרטיס טיסה דרך בנגקוק עלה כ 1800-דולר.
מצאתי כרטיס טיסה אחר ,דרך ירדן ,שהיה זול באופן
משמעותי – מעט יותר משליש ממחיר הכרטיס הרגיל.
עברתי את הגבול במסוף בית שאן ,לקחתי מונית לשדה
התעופה בירדן .מירדן טסתי לדוח'א שבקטאר .שם לנתי
בשדה התעופה על כורסאות ההמתנה והמשכתי לנפאל.
ארוך אך חסכוני .בטיול עצמו אני מתניידת
ְשנה באכסניות
באמצעות תחבורה ציבורית ,י ֵ
צנועות ,לעתים זולות מאוד .היו מקרים
שהשירותים והמקלחת היו בחוץ ,היו
מקרים שלא היה בהן חשמל או מים
חמים .אם עושים מחקר מעמיק לפני
שיוצאים ,מגלים שיש גם אפשרויות
לינה ללא תשלום .לדוגמה ,ביפן
יש כת נוצרית האוהדת את
ישראל ונקראת 'בית ישראל'.
חברי הכת מאפשרים לישראלים
ללון חינם במשך שלושה ימים
בכל עיר שישראלים מבקרים בה ,וזה כולל גם ארוחת
בוקר .לגבי תזונה ,אני תמיד אוכלת את אוכל הרחוב של
המקומיים ,שהוא לטעמי גם הטוב ביותר".
מלבד העובדה שטיול צנוע מאפשר שהות ארוכה,
האם יש עוד יתרונות?
"בוודאי .ההיכרות עם האנשים היא בלתי אמצעית .את לא
רק מבקרת ,אלא חווה את המקומות ואת האנשים באופן
אותנטי .נוסף לכך ,את חשופה יותר למפגשים מעניינים
עם מטיילים מכל העולם ,את מתמודדת עם מצבים שונים
ויכולה להם ,וזאת תחושת סיפוק ועצמאות אדירה".

האנגלית שלי טובה.
הספרדית שלי עילגת.
לפעמים כשצריך אני
מדברת עם הידיים,
עם הרגליים ,אני
מ'המסתדרים'.
היו גם חוויות מלחיצות?
"יש לא מעט התמודדויות ,אבל היו שני מקרים שגרמו לי
לחוש חוסר אונים .האחת התרחשה בפרו .נסעתי באוטובוס
לכיוון יעד כלשהו והאוטובוס עצר בעיירה קטנה .אמרתי
לעוזר הנהג שאני יורדת לשירותים ושימתין לי .כשחזרתי
גיליתי לתדהמתי שהאוטובוס עזב ועליו התרמיל שלי ובו
כל רכושי בטיול .חשוב לציין שזה לא היה כמו היום שיש
אמצעים להתקשר .רצתי לכביש הראשי וראיתי עוזר נהג
– שבדיעבד התברר שהוא שייך בכלל לאוטובוס אחר –
שסימן לי לעלות .עליתי ובמהלך הנסיעה גיליתי שזה לא
האוטובוס הנכון ולא היעד הנכון .עצרתי את האוטובוס,
ירדתי וחזרתי לכיוון העיר שבה עצרנו .לא ממש ידעתי מה
לעשות .לפתע הגיח האוטובוס המקורי .עוזר הנהג הבחין
בוודאי שאני לא נמצאת ובא לאסוף אותי.
מקרה נוסף התרחש בדוח'א בדרכי חזרה מנפאל .הבעיה
הייתה שפספסתי את טיסת ההמשך לירדן וכישראלית לא
יכולתי להיכנס לקטאר ,הרי אין לי ויזה .בסופו של דבר
סידרו לי ויזה ולנתי במלון הסמוך לשדה התעופה ,חוויה
מפוקפקת שהייתי מוותרת עליה".
אני משערת שאת דוברת שפות רבות?
"האנגלית שלי טובה .הספרדית שלי עילגת .לפעמים
כשצריך אני מדברת עם הידיים ,עם הרגליים ,אני
מ'המסתדרים'".
איפה טיילת?
"כמעט בכל מקום בעולם ,פרט למדינות המחייבות אותך
לטייל באופן מאורגן ,כמו אינדונזיה או צפון קוריאה
ומדינות שבעלי דרכון ישראלי אינם יכולים לבקר בהן".
באילו מדינות לא תבקרי לעולם?
"במדינות ערביות .לא אתרום שקל לפרנסתן ,למרות
שתימן למשל היא ארץ שהייתי רוצה לבקר בה .אירופה,
כפי שציינתי ,פשוט לא מעניינת אותי".

ממה את הכי נהנית בטיולים השונים?
"מקדשים ,מוזיאונים ובתי כנסת אינם ברשימת המועדפים
שלי .אני אדם חובב טבע ,לכן בראש ובראשונה אני נהנית
מנוף המרחיב את הלב ,מטבע פראי ונשגב ומתרבות
אנושית".
אילו מקומות למשל?
"בכל מה שקשור לנוף ,יש כמה מקומות שהם יעדים
מומלצים בעיניי .קוסטה ריקה ,הפארקים הלאומיים
בארצות הברית ,איי גלאפגוס ,מדגסקר ,וסין כמובן".
ומבחינת התרבות האנושית?
"האנשים המקסימים ביותר נמצאים ביפן ,קולומביה,
טיוואן וסין כמובן"...
אילו יעדים את רוצה לכבוש?
"הייתי שמחה לחזור ולטייל בארצות הברית .אני רוצה
מאוד להיות בפפואה גינאה החדשה ,מדינה הנמצאת
בחציו המזרחי של האי גינאה החדשה הנמצא מצפון
לאוסטרליה ,אך לצערי עלות הטיסה ,כ 3,000-דולר ,גבוהה
ואינה מתאימה לכיסי .הייתי שמחה לבקר באינדונזיה.
נכון להיום ,ישראלים יכולים לטייל במדינה זו רק בטיול
מאורגן .בינתיים אני מחכה ומקווה שבעתיד אפשר יהיה
לקבל ויזה ולטייל לבד".
ספרי לי על המעבר ל'עד .'120
"לפני שלוש שנים החלטתי לעבור לדיור מוגן .דרך
החיים הזאת נכונה עבורי .מצד אחד אני מנהלת חיים
עצמאיים לחלוטין שיש בהם פעילויות רבות מחוץ
לבית ,ומצד שני יש לי כאן דירה קטנה וצנועה ואת כל
השירותים שאני זקוקה להם".
מה עוד חשוב שנדע על קרני חזן?
"שנוסף על מגוון עיסוקיה וחייה האינטנסיביים היא
מוצאת זמן גם להתנדבות .אחת־עשרה שנים התנדבתי
ב'יד שרה' ואני גם שייכת לקבוצת הסורגות של קוקה,
שעליה שווה לספר בנפרד – איך סורגים אהבה".
ולסיום מה היעד הבא?
"שבתי לא מזמן מדרום קוריאה ומהפיליפינים .לצערי
חזרתי מוקדם מהצפוי בשל בעיות רפואיות .אני משערת
שאחרי שאתחזק מעט ,אכבוש בסערה את היעד הבא –
טיול נוסף בסין – בפעם הרביעית".
ולנו לא נותר אלא לאחל – כן ירבו.
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יחסי מין
הם קודם כול יחסים
לאן שלא נסובב את הראש נפגוש בה :מיניות .היא
נמצאת בדת ,ברפואה ,בפסיכולוגיה ,בספרות ,באומנות,
במוזיקה .היא שם מסיפור הבריאה והיא קובעת לא מעט
את זהותו של האדם .נפגשתי עם הסקסולוג ד"ר עידן
מיליצ'ר לשיחה על מיניות ,גיל ומה שביניהם.
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בוא נתחיל במספרים ,מה אומרים הנתונים?
“מחקרים שונים שנערכו בישראל מגלים שכ90%-
מהגברים וכ 70%-מהנשים בטווח הגילים  60עד  80קיימו
יחסי מין בשנה האחרונה 62% .מהנשים ו 86%-מהגברים
העידו שחיי המין חשובים עד חשובים מאוד לשימור
הזוגיות בגיל הזהב 51% .מהנשים ו 21%-מהגברים בגיל
הזהב מקיימים יחסי מין פעם בשבוע ,נתון המפריך את
דרך החשיבה הגורסת ש’מבוגרים כבר לא עושים את זה’”.
ובכל זאת הגיל משנה את הגוף .מה קורה בגיל השלישי?
“בדומה לצרכים פיזיולוגיים אחרים :אכילה ,שתייה ,שינה,
גם הצורך בקרבה ,באינטימיות ,במגע גופני ומיני הוא צורך
טבעי של האדם והוא קיים לאורך כל מעגל החיים .חשוב
להבין שפעילות מינית אינה מסתכמת באקט עצמו .היא
מורכבת מפעילות הרמונית ,תנועתית ,תחושתית ,רוחנית,
גופנית ונפשית .יש לה השפעה על הרגשת הבריאות
הכללית של האדם והיא חלק מזהותו בכל גיל.
לסיכום ,נכון לומר שיחסי מין הם קודם כול יחסים .באשר
לתשוקה – היא קיימת .הצורך לא משתנה .מה שמשתנה
הוא הביולוגיה .תהליכי ההזדקנות פוגעים בפעילות
הפיזיולוגית של כל מערכות הגוף ,גם במערכת המין”.
איך באים השינויים הללו לידי ביטוי?
“בגיל השלישי הם מתבטאים בירידה בתשוקה ובחשק
המיני ,ובקשיים בקצב הגירוי – גברים ונשים כאחד .גברים
חווים קושי בהשגת זקפה ונשים סובלות מיובש בנרתיק
ומכאבים בעת החדירה”.
אז איך בכל זאת שומרים על מיניות טובה ומהנה על אף
הקשיים?
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למשך הקשר על מידת החשק המיני ,והגורם הדומיננטי
הוא כאמור איכות הקשר ומידת ההשקעה הרגשית מצד בן
הזוג ,ובקרב נשים מחוזרות לא נצפתה ירידה בחשק המיני
או בתדירות קיום יחסי מין עם העלייה בגיל .המסקנה
היא שתקשורת זוגית פתוחה ,חברּות ,תמיכה והכלה הן
כלי מפתח לשמירת הפעילות המינית גם בגיל הזהב .בגיל
זה הדגש הוא יותר על ה( outercourse-פעילות מינית
שאינה מערבת חדירה) מאשר על ה( intercourse-יחסי
מין מלאים/משגל)”.

“החדשות הטובות הן כי הודות להתפתחות הטכנולוגיה
הרפואית ,לגילוי תרופות חדשות ,ולהבנה טובה יותר של
מנגנוני הגירוי ושל התגובה המינית ,אפשר כיום להתגבר
על חלק מהקשיים בקלות יחסית .ראשית ,יש להכיר ולהבין
את השפעת השינויים הפיזיולוגיים על הפעילות המינית
ולקבלם ,גם אם הם יוצרים מגבלות שונות או מחייבים
אותנו לשנות את דפוסי ההתנהגות המינית שלנו.
שנית ,יש לגשת בפתיחות ובקבלה אל האמצעים ואל
הפתרונות העומדים בפנינו .המרפאות לייעוץ ולטיפול
מיני מעמידות בפנינו שיטות אבחון מגוונות ,קשת רחבה
של טיפולים תרופתיים או טיפולים סקסולוגיים זוגיים
המסוגלים לתת מענה למרבית הבעיות בתפקוד המיני של
אוכלוסיית גיל הזהב ,וחבל שלא להיעזר בהן.
ואחרון חביב :למרות שספונטניות ביחסי מין היא דבר
נחמד ,אפשר גם אחרת .הכנת אווירה מתאימה למשל,
והכנה אישית מבעוד מועד יכולות להעלות את החשק
המיני ולשפר את התפקוד”.

מה חדש בתחום הטיפול התרופתי?
“בשנה האחרונה יצאה לשוק תרופה חדשה להעלאת
החשק המיני בקרב נשים .אם תרצי הגרסה הנשית
לוויאגרה .היא נקראת פליבנסרין והיא אושרה על ידי
מנהל המזון והתרופות האמריקאי ,ה .FDA-אני חייב
להודות שיש הסתייגויות לגבי יעילותה ,למרות שעדיין
מוקדם לדעת משום שהיא טרם נכנסה לשימוש המוני”.

האם יש חשיבות לטיב הקשר הזוגי בשימור התשוקה
והחשק המיני בגילים הללו?
“שאלה מצוינת והתשובה היא בהחלט כן .במחקרים רבים
בארץ ובעולם דיווחו נשים על ירידה מהותית בחשק המיני
המביאה לעתים עד מצב של הימנעות ,עקב הימצאות
בן זוג שאינו רגיש וקשוב לצרכיהן וחסר סבלנות והבנה.
חוסר סובלנות והבנה הדדית והתחושה של האישה ש’היא
שם’ לסיפוק צורכי בן הזוג בלבד ,הן זרז לירידה בחשק
המיני אצל נשים ולהימנעות מפעילות מינית .לעומת
זאת ,כאשר בן הזוג השקיע יותר ,חיזר ,הביע רגשות והיה
קשוב לצורכי האישה ,גם אם מתוך כוונה להרשים אותה
– התשוקה המינית עולה .המחקרים מראים שאין השפעה

מה האתגר בטיפול בבני הגיל השלישי?
“האתגר דומה בכל גיל ,רק אופן המימוש שלו שונה .אני
מנסה לתת מענה לצרכים ולמאוויים של המטופל שמולי.
למיניות בריאה יש משקל משמעותי בדימוי העצמי
ובתחושת הערך והביטחון בכל גיל ,ובגיל הזהב היא תורמת
גם לבריאות הנפשית והפיזית 30% .מהמטופלים שלי הם
בני ובנות שישים וחמש ומעלה ,ואני שמח על הזכות לסייע
להם .אני מאמין שבגיל זה חיי מין איכותיים ובריאים
חשובים לא פחות מאשר בכל גיל אחר ,אולי אפילו יותר.
הגישה שלי היא שכמו שמטפלים בכולסטרול גבוה ,לחץ
דם לא מאוזן ומחלות נוספות המאפיינות את הגיל ,כך
חייבים לטפל גם בנושא הזה ,אם מתעוררות בעיות”.

זה לא פשוט לשבת מול אדם זר ולדבר על מין.
“נכון .אבל אל תשכחי שאני סקסולוג ופסיכולוג .יש לי
את הכלים הדרושים ואת הניסיון רב השנים שצברתי כדי
להקל את המבוכה ולאפשר להם להרגיש נוח”.

טיפים לשמירה על זוגיות מינית טובה
חשוב להקפיד על בילוי משותף מחוץ לבית בשעות הפנאי.
חשוב להקפיד על זמן אישי – כל אחד בענייניו.
חשוב למצוא תחביב שימלא את זמננו ואת לבנו.
חשוב לעסוק בפעילות גופנית המתאימה למצב הבריאותי.
חשוב לפנות זמן לשיחה הדדית בענייני הנפש ,ולא רק על
הבריאות או על הנכדים (אם יש).
חשוב לשמור על תקשורת זוגית פתוחה ,על חברות ,ועל
תמיכה והכלה.
בגיל הזהב חשוב כאמור לשים דגש על הoutercourse-
יותר מאשר על ה.intercourse-
הדבר החשוב בגיל הזהב הוא הנתינה והעזרה ההדדית ואז
תוחלת חיי המין היא כתוחלת החיים בכלל.

ד"ר עידן מיליצ'ר ,סקסולוג המרפאה לייעוץ מיני במרכז
הרפואי איכילוב .בהשכלתו הוא גם פסיכולוג ומטפל זוגי
ומשפחתי.
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מה קרה בהמשך?
“כשהייתי בת שמונה ,אחי הבכור יעקב נהרג במהלך
שירותו הצבאי והבית החשיך – פשוטו כמשמעו .מלבד
היותו בן בכור היה יעקב ילד עם נשמה גדולה והיה מחובר
לאמי בכל נימי נפשו .בערב יום הלוויה ילדה אמי בן נוסף,
אך החיים החדשים לא הצליחו להקל את הכאב בשלב זה.
נדרשו לאימא בערך שנתיים עד שהצליחה להרים מעט את
הראש ,ואז נחתה עלינו המכה השנייה .אחי השני יצחק,
שנפצע אנושות במלחמת ששת הימים בעת שהיה במארב,
נפטר מפצעיו לאחר שנה שבה נאבק על חייו .אני ושבעת
אחיי היינו שקופים ,הלכנו על ביצים ,ולמרות שאימא
תפקדה לכאורה וניסתה בכל מאודה לשמור על שפיות,
הכאב והעצב היו קשים מנשוא”.

הנבואה על פי ציונה
ציונה מליחי בת השישים ואחת ,אישה טמפרמנטית וישירה ,מנהלת
זה שבע־עשרה שנה את מחלקת המשק בבית בהוד השרון .היא גרושה,
אם לחמישה ילדים וסבתא לעשרה נכדים .ריאיון עם אישה חזקה שהחיים
לא תמיד האירו לה פנים ,אבל מאמינה שלבזבז אותם על כעס ועל מלחמות
זה בזבוז אנרגיות משווע.
ציונה נולדה באשקלון .אביה יוצא תימן ואמה האתיופית
נפגשו באתיופיה כאשר האב חיפש כלה ‘כשרה’ או במילים
אחרות בתולה .למרות שהנישואים היו פרי שידוך ,ולמרות
שפער גילים בן שמונה־עשרה שנה עמד בין השניים ,היה
זה זיווג משמיים .האהבה פרחה ובין בני הזוג שרר כבוד
הדדי.
אביך נולד בתימן ,מה הביא אותו לאתיופיה?
“אבי התייתם בגיל צעיר .הוא סייע לאמו בגידול אחיו ,אך
לאחר שהאם התחתנה בשנית נאלץ לעזוב ,כי אביו החורג
היה אלים .הוא הגיע לאתיופיה חסר כול ,אבל תושייה,
חריצות והיכולת שלו להתחבב על הזולת סייעו לו לפלס את
דרכו ולבסס את עצמו .כשהיה כבן ארבעים הרגיש שהגיעה
העת להתחתן והשאר כפי שאומרים – היסטוריה”.
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באתיופיה נולדו לבני הזוג חמישה בנים .שניים נפטרו
סמוך ללידתם .בשנת  ,1955בזמן שהאם נושאת ברחמה
את ציונה ,עלו לארץ .תחילה שוכנו במעברה ואחר כך עברו
לאשקלון.
איך זכורה לך ילדותך המוקדמת?
“הייתי בת ראשונה לאחר שלושה בנים .מן הסתם הייתי
ילדה מפונקת ,אבל במונחים של אז .חרף האמצעים הדלים
והעוני מעולם לא חשתי מחסור .אימא ידעה להסתדר.
אוכל היה תמיד ,גם אם היה דל .אני זוכרת שגם את רגלי
העוף בישלו במרק – שום חלק לא נזרק .הבית היה נקי ואני
הייתי ילדה מטופחת .ילדּות שמחה וטובה – אבל כל זה לא
נמשך זמן רב”.

עשרה שנים ,מתוכם חמש־עשרה שנים כמנהלת משק,
ותפקידי אחד הוא – לתת שירות למי שבחר בנו וזקוק לנו.
אני פרפקציוניסטית בעבודה ,לא תמיד קלה ,אבל לעולם
הוגנת ומסורה”.
שעות ארוכות?
“השעון היפה שאני עונדת הוא תכשיט בלבד .מעולם
לא הסתכלתי בשעון או התחשבנתי על הזמן .אני עובדת
שעות ארוכות ובאינטנסיביות רבה ,אבל נהנית מכל רגע”.
פרט לעבודה מה עוד את אוהבת לעשות?
“כל מה שעושים בידיים :יצירה ,רקמה ,בישול ,אפייה.
בעיקרון אני לא קונה שום דבר מוכן ,אם אני יכולה להכין
אותו בעצמי .נוסף לכך אני תולעת ספרים ומההיצע שיש
לי בבית אפשר בהחלט לפתוח ספרייה”.

ואם זה לא הספיק ,כשמלאו לציונה ארבע־עשרה היא
החל לסבול מחום גבוה ומכאבי בטן .כדי לברר מה גורם
לתופעות האלה עברה ציונה לא מעט ‘ניתוחים חוקרים’
בבטנה ,שבמהלכם התגלה שיש לה כליה אחת בלבד“ .אין
ספק שהרפואה אז לא הייתה מפותחת כמו היום .הייתי
שפן ניסיונות לשלל השערות .המחלה נמשכה כחמש שנים
ורק בגיל תשע־עשרה חזרתי לתפקוד מלא”.

במהלך שיחתנו את מתבלת את דברייך בהרבה הומור .מה
תפקידו של ההומור בחייך?
“הומור הציל אותי מעצב ,סייע לי במצבים קשים .הומור
בשבילי הוא מעין תחליף לתרופות ,גם הומור שחור”.

בגיל עשרים ארזה ציונה מזוודה קטנה ועזבה את בית
הוריה“ .הרגשתי שאני ראויה לחיים אחרים ,לדף חדש ,וזה
מוכרח להיות במקום אחר ולבד .אבא שלי חשש מהמהלך,
אבל סמך עליי .אני חושבת שגם הוא הרגיש שאני זקוקה
לשינוי”.

במה את דוגלת?
“בפתיחות .אני חושבת שסודות ,כעסים ששומרים בבטן,
התחשבנויות הם כמו רעל .צריך לשים את הכול על
השולחן .להתווכח ,לכעוס ולהתנקות .וכמובן הכול בכבוד
הדדי ובקבלת הבחירות של האחר”.

איך הסתדרת?
“מכיוון שעזבתי ללא משאבים כלכליים ,מצאתי מקומות
עבודה המספקים מגורים ולינה במוסד עצמו .תחילת דרכי
הייתה בראש העין ,במוסד לאנשים בעלי פיגור שכלי.
משם עברתי לבית אבות ברמת גן ,שם עבדתי כמטפלת,
ובהמשך עברתי לסנטוריום נועם ברעננה ,שם הכרתי את
מי שלימים יהיה בעלי .הייתי נשואה כעשרים וחמש שנים.
במהלכם נולדו לי חמישה ילדים :שני בנים ושלוש בנות.
כשבתי הצעירה הייתה בת ארבע־עשרה ,התגרשתי”.

למה הכוונה?
“אני שומרת שבת .ילדיי לא .אז מה? כל אחד והבחירות
שלו .לכבד ,לכבד ,זה מה שאני אומרת”.

היא אינה מעוניינת להרחיב את הדיבור על הסיבות
שהביאו לגירושין ,אבל חשוב לה לציין שהכול נעשה בכבוד
הדדי ובשקט ,ומוסיפה“ ,אין צורך לפרוץ במלחמת עולם.
את מתגרשת ממי שהיה פעם אהבתך ואיתו ילדת ילדים.
כעס ומלחמות אינם מובילים לשום מקום ,וכמי שחוותה
כל כך הרבה יגון וצער בילדותה ,אני רואה בזה בזבוז
אנרגיות משווע”.
במהלך הריאיון היא לא מפסיקה לענות לטלפון ,לעובדים,
לדיירים .היא משירה מבט ,ספק מתנצלת ,אבל ברור לכול
מה הם סדרי העדיפויות שלה“ .אני עובדת כאן כשבע־

את חצי תימנייה וחצי אתיופית ,לאן הלב לוקח אותך?
“באופן עקרוני גם וגם ,אבל מבחינת המוזיקה ,הקצב,
השמחה ,האוכל – המסורת האתיופית דומיננטית יותר”
לסיום  -יש לך סיפור מיוחד הקשור בחייך ,תרצי לחלוק
איתנו?
“מעשה שהיה כך היה :לפני שאמי עמדה לעלות לארץ היא
הלכה למגדת עתידות ,דבר שהיה נהוג מאוד אז .אותה
אישה אמרה לה לנסוע לארץ ישראל – שם גורלה ושם
נמצא עתידה ,אבל ,הוסיפה האישה ,היא תאבד שני בנים
לטובת הארץ והמולדת .ילד נוסף (בן או בת) ייוולד עם
מום ויהיה חולה מאוד ,אבל יצא מזה ,ואחר כך יהיה עשיר
מאוד ,והמילה ‘ג'ובות’ הוזכרה באותה ‘נבואה’ של מגדת
העתידות .אם שואלים אותי אם אני מאושרת ו‘מעושרת’,
אז אומר שאני מרגישה אדם עשיר מאוד ברוח .זכיתי
במשפחה נפלאה .הן ילדיי ,הן אחיי – אבל לג'ובות – להן
אני עדיין מחכה”.
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"תחשבו טוב – יהיה טוב"
הניגון שבקולה ,החיוך הקטן בזווית הפה ,הרי"ש המתגלגלת ועיניה הטובות
תמיד משרים עליי תחושה של חום ושל שמחת חיים .ככה זה עם יוצאי דרום
אמריקה ,וזה מה שעושה את הריאיון עם ליליאנה סיביסי לשעה גדושה
באנרגיות טובות וחיוביות.
ליליאנה בת השישים ושתיים נולדה בארגנטינה.
היא נשואה ,אם לשתי בנות ,מתגוררת בראשון
לציון ,וכבר למעלה מעשרים שנה שהיא עובדת בבית
'עד  '120שבעיר – מוותיקות אנשי הצוות בבית .רצינו
לשאול ,להקשיב ,לספר.
באילו נסיבות החליטה משפחתך לעלות לישראל?
"כשהייתי בת שש־עשרה ,אבא שלי ,שהיה הבעלים של
מפעל לתיקי יוקרה ,פשט את הרגל .הוא החליט שאם
כבר צריך להתחיל הכול מחדש ,אז כדאי לעשות את זה
גם במקום חדש – ישראל .הרצון לעזוב את ארגנטינה
קינן בו עוד קודם .כשהייתי ילדה הוא נסע לארצות הברית
כדי לבחון אפשרות של מעבר ,אבל חזר כעבור שלושה
חודשים .אני זוכרת שהוא חזר מזועזע מהמתירנות
ששררה שם והחליט שארצות הברית היא לא מקום לגדל
שלוש בנות".
ליליאנה ,אחות בכורה של אליסיה ושל מוניקה ,זוכרת
את ילדותה בארגנטינה כתקופה מאושרת .התא משפחתי
היה חם ותומך ,וההורים עבדו קשה כדי לאפשר לבנותיהם
לחיות ברמת חיים טובה .ואכן מדובר בארץ יפהפייה
ובאוכל טוב ומשובח – המטבח הארגנטיני ידוע בחיבתו
לבשר .משפחתה של ליליאנה זכתה לחיבוק חם מצד
הקהילה היהודית ,בצד קשרים טובים וחברויות אמיצות
עם האוכלוסייה הנוצרית.
ועם זאת שמחת שההורים החליטו לעלות לישראל?
"מאוד ,חשוב לציין שמגיל צעיר התחנכתי במוסדות
יהודיים :גן ילדים ,בית ספר ,תנועת נוער (מכבי הצעיר),
כך שסיפורים על ישראל ועל ציונות חלחלו לעומק .נוסף
על כך ידעתי עברית ולכן העלייה לישראל הצטיירה יותר
כהרפתקה מרתקת ופחות כקושי".
ואיך הייתה הקליטה?
"נפלאה! הפלגנו באונייה במשך שבועיים .עגנו באיטליה
ולאחר שבוע הגענו לישראל – היישר לרמלה .מכיוון
שאנחנו ,הבנות ,כבר ידענו עברית ,לא היה צורך לשלוח
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אותנו לאולפן .תקופה קצרה לאחר שעלינו עברנו ,אחותי
האמצעית ואני ,לפנימיית 'אלוני יצחק' שבאזור גבעת
עדה".
פנימייה בדרך כלל נתפשת כפתרון לילדים ממשפחות
בסיכון?
"ממש לא ,בפנימייה שהו ילדים רבים שעלו לארץ ורצו
להיטמע בחברה הישראלית מהר ככל האפשר .הוריי קנו
רכב והרבו לבקר אותנו ,וגם הביקורים שלנו בבית ההורים
תמיד היו מלאי שמחה .ההורים שלי היו חדורי מוטיווציה.
הם רצו להסתדר ולהיקלט ,והצליחו בתוך תקופה קצרה
ללמוד עברית ולמצוא משרות ראויות ומכבדות שאפשרו
להם עם הזמן חיי רווחה".
מה בנוגע לשירות צבאי?
"מכיוון שבכל זאת הייתי עולה חדשה ולא בקיאה בכל
החוקים ,עם סיום הלימודים נרשמתי לסמינר .סביר להניח
שצו גיוס נשלח לבית ההורים ,אבל תהליך הגיוס נפל בין
הכיסאות .יום אחד ,בביקור מפתיע ,הגיע נציג מהצבא
שהביע תמיהה על כך שלא גויסתי .בסופו של דבר מאחר
שכבר הייתי במהלך הלימודים ,הוחלט שלאחר שאסיים
את הלימודים בסמינר אצטרף לצבא .רצה הגורל ונישאתי
ומייד גם הריתי ,כך שאת הפרק של הצבא – החמצתי".
שבע שנים הייתה ליליאנה גננת בשכונת רמת אליהו,
"היו אלה שנים מאתגרות מכיוון שעבדתי עם אוכלוסייה
קשה .אני זוכרת מקרים של ילדים שהגיעו לגן מוכים
וחבולים ,והתברר שאחד ההורים נהג באלימות .אני זוכרת
ילדים שהגיעו רעבים והיו עוד מקרים קשים .לאחר שבע
שנים החלטתי לשנות כיוון ולמדתי את תחום המזכירות
הרפואית" .ל'עד  '120הגיעה די במקרה" ,מודעה צדה את
עיניי שמחפשים פקידת קבלה .זה היה בשנת  1997ומאז
אני כאן" .שש־עשרה שנים עבדה ליליאנה בקבלה וזה
ארבע שנים שהיא מזכירת רכש ואחזקה.
איך את מתארת העבודה בקרב בני הגיל השלישי?
"עבורי זו חוויה מלאת השראה .כשאני בוחנת את חיי

אני יכולה לומר שהתמודדתי עם קשיים כאלה ואחרים,
אבל הם לא היו טלטלות מרסקות חיים .כאן בבית הכרתי
דיירים רבים שעברו בחייהם שבעה מדורי גיהינום ועם
זאת שרדו ובחרו בחיים של עשייה ובחיים של חיפוש
אחר הטוב .נחשפתי לאנשים רבים וטובים שהיו שותפים
לבניית הארץ ,וזה בהחלט כבוד עבורי לעבוד עבורם".

תלכו לרופאים ותבררו .גילוי מוקדם מגביר באופן ניכר
את סיכויי ההחלמה .לי באופן אישי אני מאחלת שלוות
נפש ואהבת החיים .וביחס למה שקורה בארץ אני מאחלת
לכולנו שנפסיק להיות רפובליקת בננות .מה שקורה כאן
היום מזכיר לי את הימים החשוכים שידעה ארגנטינה ,וזה
עצוב ,עצוב מאוד".

חזרת לבקר בארגנטינה?
"פעמיים .בפעם הראשונה לפני כשלושים שנה ושוב לפני
כעשר שנים".

ספרי קצת על הבנות שלך.
"יש לי שתי בנות :חנה בת ארבעים ואחת ,ודנה בת שלושים
ושבע .שתיהן אינן נשואות .דנה נמצאת בזוגיות ולא רוצה
להביא ילדים לעולם ,מתוך תפישת חיים הנכונה עבורה.
אני חייבת להגיד שגם אם זה לא תואם את תפישתי בנידון,
אני מקבלת את מה שנכון עבורה ומאחלת לה שהבחירות
שהיא עושה ושתעשה בעתיד תמיד יגרמו לה להיות שלמה
עם עצמה ומאושרת בחייה .אני מוקפת משפחה חמה ואת
הצורך להיות סבתא אממש באמצעות האחיינים שלי".

ומה מצאת?
"חזרתי להתפעל מיופייה של ארגנטינה וליהנות מהאוכל
המדהים .גיליתי שהכול נשאר אותו דבר .אפילו אותם
החורים במדרכות שזכרתי מילדותי .כאילו הזמן עצר
מלכת .אני אמורה לבקר שוב בקרוב ,וכבר עולים בנחיריי
ריחם של נתחי הבשר העסיסיים ,ושל ריבת החלב
המפורסמת שלנו ,הדולצ'ה דה לצ'ה".
השנה החדשה בפתח ,מה את מאחלת לעצמך ,לאחרים?
"כרגיל כמו שכולם מאחלים :בריאות .ובמיוחד לבעלי
שהתמודד השנה עם מחלת הסרטן ,ותודה לאל ,עכשיו
הוא בסדר .אני שמחה שתפסנו את זה בזמן ,וכאן אני
רוצה להעביר מסר לכולם :תבדקו כל דבר הנראה חשוד,

את תמיד מחייכת ,מאין הגישה החיובית הזאת לחיים?
"אני חייבת לציין שהיכולת לראות את חצי הכוס המלאה
לא תמיד הייתה חלק ממני .זה ממש לא אפיין אותי .אני
משערת שזה בא עם הגיל ,עם הניסיון ובעזרת עבודה קשה.
וזה בהחלט משתלם .תחשבו טוב – יהיה טוב .אני באמת
מאמינה בזה .זה עובד".
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עובדים מכל הלב
מכתיבה דיסטנס שלא אפשר שיתוף ,ובבית שררה בעיקר
אווירה של מתח .היו הרבה ריבים וויכוחים ,חלק גדול מהם
נסב על נושאים כספיים”.
באיזו שפה דיברתם בבית?
“אימא שלי דיברה עם אחי ואיתי בלדינו או בטורקית.
אף מילה בעברית .היתרון הגדול הוא שאני שולטת בשתי
שפות אלו על בוריין”.
במבט לאחור ,הייתה לך ילדות טובה?
“לא היה לי כלום ,אבל הייתה לי תחושה שיש לי הכול”.
מה היה הכי קשה?
“חיינו – הוריי ,אחי ואני – בשני חדרים .הוריי ישנו בסלון,
ואני ואחי בחדר השינה .רק כשהייתי בת שבע־עשרה
עברנו לבית מרווח יותר וקיבלתי חדר משלי .אני זוכרת
את ההלם .רק אז נפל לי האסימון שכל השנים האלה חייתי
בלי אף טיפת פרטיות”.
איזו ילדה היית?
“שמחה .הכי שמחה .הכי בדרנית .הכי סוחפת אחריה .אי
אפשר היה לנחש כמה קשה היה לי”.

איך הילדים עברו את המשבר הזה?
“הבן הגדול עבר את המשבר באופן סביר יחסית .פחות
נזקים והשפעות .הבת שלי לעומת זאת ,הגיעה למצב
שחששתי לחייה .היא ראתה דברים קשים שלא הייתה
צריכה להיחשף אליהם”.
ואז את חוזרת לבית ההורים?
“כפי שציינתי קודם ,כשהתגרשתי ,אימא שלי שגרה איתנו
כמה שנים ,חזרה לבית של אבא ,למרות שכבר שנים הם
היו גרושים ,ואחריה הגענו ,בלית ברירה ,גם הילדים ואני”.
תוך כדי תהליך הגירושים הארוך והקשה את מוצאת את
עצמך גם ללא עבודה .מה קרה?
“עבדתי עשרים שנה בחברת תרופות .מקום עבודה מדהים.
לרוע המזל ,התחילו שם קיצוצים ופיטרו את הוותיקים.
היה זה משבר נוסף שנאלצתי להתמודד איתו ,אבל הכול
לטובה ,כי בזכותו הגעתי ל‘עד ”.’120

הזמן של תמי

קצת לפני שהיית בת שמונה־עשרה הכרת את בעלך.
אהבה ממבט ראשון?
“את בעלי הכרתי במסיבת סילבסטר שלא הייתי אמורה
ללכת אליה כלל .ה’קליק’ היה מיידי .התחלנו לצאת,
התאהבנו ,ושש שנים לאחר מכן התחתנו”.

סיפורה של תמי כהן היה יכול להיות בקלות חומר גלם לטלנובלה משובחת עם כל
המאפיינים העסיסיים :מאבקים ,קשיים כלכליים ,משפחה מורכבת ,אהבה שלא
שרדה ועוד כהנה וכהנה .כל אלו מקופלים בתוך אישה אחת – תוססת ,מלאת
חיים ,מצחיקה ואנרגטית ,כזו שאינה מוותרת לחיים ונחושה לנצח ,יהי מה.

קיבלת הצעת נישואים מרגשת?
“אז זהו שלא .ההורים שלי דחפו ולחצו ,ובסוף הסכמנו .לא
רומנטי מדי”...

מה התפקיד שאת ממלאת היום?
“אני מזכירת מנכ"ל הרשת .הגעתי בלי ידע ולמדתי הכול
תוך כדי תנועה ,ועם הרבה גיבוי ותמיכה מצד ההנהלה”.

עשרים שנה אחרי אתם מתגרשים בטונים צורמים מאוד.
מה קרה?
“בהתחלה זה נראה מבטיח .הוא איזן אותי מאוד .אני
דרמטית ,חריפה ,והוא אדיש ,לא לוקח קשה את הדברים.
הייתה אהבה .היה רצון שלי לעשות תיקון ְלמה שראיתי
בבית .אבל כמו שאומרים ,אנחנו מתכננים תוכניות
והחיים צוחקים ...סלע המחלוקת היה הנושא הכספי .הוא
עשה הרבה מאוד טעויות בכסף שלנו ,ולאט־לאט נכנסנו
לחובות מטורפים .קיוויתי שדברים יסתדרו ,אבל בשלב
מסוים הבנתי שאני חייבת להציל את עצמי ואת ילדיי”.

אנחנו בפתחה של שנה חדשה .איזו שנה את מאחלת
לעצמך?
“אל השנה החדשה אני מגיעה עם אופטימיות זהירה.
מרגישה שהתחלתי לנשום ונראה שבאמת יש אור בקצה
המנהרה החשוכה שצעדתי בה .קניתי את הדירה שאני
גרה בה עם הוריי .אנו עומדים לעזוב אותה כי היא נכנסה
לתהליך של פינוי־בינוי ,וזה אומר שערכה בשוק יעלה
בעתיד .אני מאחלת לעצמי בריאות ושלוות נפש .שנים לא
הרגשתי שלווה .מנסה ללמד את עצמי לחיות באיזון .כמו
כן מקווה למצוא זוגיות ראויה ,טובה ותומכת .הגיע הזמן”.

ואני מבינה שהפרידה לא הייתה קלה.
“בלשון המעטה .הגענו למצבים קשים מאוד .הוא השאיר
אותי בלי כלום ועם ‘בונוס’ של חובות גדולים .עברתי

ואכן הזמן הטוב מגיע לתמי.

“אני לא פרי אהבה ”,כך מתחילה תמי את הריאיון“ ,לילה
מיותר אחד של משיכה מינית לא משמעותית בין שני
אחים חורגים שאין ביניהם קרבת דם ,יצר אותי בבטנה
של אמי בת השבע־עשרה .התוצאה – חתונה כפויה ללא
אהבה”.
הצעד הזה הכתיב במידה רבה את שארית חייה של תמי.
הוריה נישאו בטורקיה ,שם חיו ,וחודשיים לאחר מכן
עלו לישראל ,בלי שידעו מילה בעברית ,כשבאופק עתידה
להיוולד להם ,שלושה חודשים מאוחר יותר ,תינוקת
מהיריון לא רצוי.
“הורי הפכו להורים בגיל שמונה־עשרה ,בעצמם עוד ילדים.
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תקופה קשה מאוד .הגעתי למצב שחברים מהעבודה
הקודמת שלי אספו כסף לקנות לילדים ציוד לבית ספר
לקראת שנת הלימודים .פשוט לא היה לי .מהר מאוד
הבנתי שאם אני לא אפסיק את מערכת היחסים הזאת ,אף
אחד לא יעשה את זה בשבילי”.
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שלושים וחמש שנה מאוחר יותר ולאחר מאבקים קשים
הם התגרשו .ושנים אחר כך ,לאחר שאני התגרשתי ,חזרה
אמי לגור עם אבי בדירה שלנו למרות שהם גרושים ,יחד
איתי ועם ילדיי ”.מרגישים מבולבלים? מייד נעשה סדר.
תמי ,בואי נחזור לילדות .לזיכרונות שלך מבית אבא
ואימא .באיזה בית גדלת?
“הבית שלנו היה בית מודרני וחילוני .מה שהכי אהבתי זה
שהוא היה בית פתוח .תמיד היו אצלנו אנשים .החברות
שלי העדיפו לבוא אליי מאשר לכל ילדה אחרת .העובדה
שהוריי היו צעירים בגילם וברוחם יצרה אווירה כיפית
ונעימה .הם הרשו לי דברים שלא הרשו במשפחות אחרות.
מצד שני ,הוא לא היה בית חם .המנטליות הטורקית

איך באמת הגעת להנהלת הרשת?
“ראיתי מודעה ,ניסיתי את מזלי ,והשאר היסטוריה .עברתי
פה תהליך גדילה וצמיחה מטורף .קיבלו אותי בזרועות
פתוחות .המנכ"ל האמין בי ואפשר לי להתפתח ,להתקדם
ולגדול בתפקיד .אני לא אשכח לו את זה בחיים”.

מגזין “משלנו“ | 75

אפשר לעשות הכול
כשנכנסים לחדר החוגים בבית בתל אביב אפשר להסתנוור מרוב צבעוניות .זה
בצד זה מונחים בבלגן יצירתי :צבעים ,מכחולים ,דבקים שונים ,ספרי אמנות
ותמונות .אבל מה שלוכד את העין הם ללא ספק הפסלים המרשימים ,בגודל
טבעי לפעמים ,הנעשים בחוג לפיסול בנייר .ולא רק הם .גם מגנטים למקרר,
קערות ,קישוטים לקיר וחפצי נוי אחרים – והכול מלא הומור וצבוע בצבעוניות
עליזה ומלאת חיים .טלי ירון המדריכה עוברת בין המשתתפים ,מכוונת ,מייעצת
ועוזרת בהתלבטות לגבי מה תהיה העבודה הבאה.
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מה זה פיסול בנייר?
“בפיסול בנייר משתמשים במגוון רחב של סוגי נייר כדי
לעצב וליצור אובייקטים .טכניקות העבודה משתנות
בהתאם לאופי התוצרים .בכלי שימושי כמו קערה או כלי
קיבול כלשהו ,משתמשים בטכניקה של יציקה .מרטיבים
את הנייר ויוצרים עיסה שאותה מצפים על כלי אחר
המשמש כתבנית .כשהחומר העיסתי מתייבש נוצר כלי
עשוי עיסת נייר שאותו מעבדים ולבסוף צובעים .כאשר
רוצים ליצור אלמנט פיסולי כמו בובה או כל פסל אחר,
משתמשים בטכניקה אחרת .במקרה זה יש לבנות קודם
שלד .לעתים השלד יהיה עשוי חוטי מתכת ולעתים יהיה

עשוי מצורות נפחיות כלשהן שאותן מצפים בשכבות
שונות ,מעיתונים ועד סוגים שונים של עיסות .מובן שיש
גם שלבי עיבוד וצביעה ,אבל זה בגדול הרעיון”.
נשמע שיש כאן סדר פעולות ,שיש שלבים מוגדרים.
“כן בהחלט ,יש סדר פעולות ורצוי לא לדלג על שלבים.
מדובר בעבודה תהליכית .קודם צריך ללמוד איך להכין
את חומרי הגלם ואת העיסה .משתתפים חדשים יתחילו
בעבודות יציקה ואחר כך יוכלו לעבור לעבודות מורכבות
יותר .גם בעניין הגודל מתחילים ב‘קטן’ ,וגדלים עם הזמן.
אפשר להגיע עד דמות אנושית בגודל טבעי”.
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החוגים שלנו

מהם נושאי העבודות?
“כל אחד מהמשתתפים בוחר באופן עצמאי את העבודה
שהוא רוצה להכין .אני מביאה ספרים וחוברות אמנות
בשביל לקבל השראה ,אבל רבים מהתלמידים מביאים
רעיונות משל עצמם .אפשר לומר שנטיית הלב שלהם היא
נושאים הנעים בין ריאליזם לפנטסטי והרבה הומור”.
יש מגבלה כלשהי מבחינת החומר?
“ממש לא .כל עוד אין מגבלה בריאותית ואפשר לעבוד
בידיים ,אז באמת כשמדובר בנייר ,השמיים הם הגבול .הם
אומרים לי מה הם רוצים ,ואני עוזרת לכוון בכיוון הנכון.
ובאותה נשימה אומר שאני ממש ממליצה לראות את
תערוכת הנייר המוצגת במוזיאון ארץ ישראל‘ :מצבי קיצון
– נייר ישראלי’ .כשרואים שם את העבודות מקבלים מושג
מה אפשר לעשות מנייר .תערוכה מדהימה ביופייה”.
טלי ,פסלת ובובנאית של בובות תיאטרון ,מספרת על
המפגש האנושי שמזמן לה החוג“ .זה נפלא להכיר אנשים
חדשים ,עולמות מעניינים .לכל אחד מהם ניסיון חיים עשיר
וסיפורים מרתקים .אני נדהמת בכל פעם מחדש לראות
כמה צעירים הם האנשים שנדמה לנו שהם מבוגרים .זה רק
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למראית עין ,אחר כך אתה מגלה שהם חיים חיים תוססים
ומלאים ,ובכלל בחוג הזה נלחמים בדעות קדומות”.
מה מעניקה לדעתך עבודת היצירה למשתתפים?
“העיסוק ביצירה הוא תרפויטי מאוד .אני חושבת
שהיצירה בחוג מאפשרת לאנשים להיות במגע עם מקומות
בעצמם שלא היו מגיעים אליהם לולא החוג ,שלא ידעו על
עצם קיומם .אני מאמינה שהאמנות מחברת אותנו לילד
שבתוכנו”.
בתיה פרלא מספרת שהיא מחכה בכמיהה לימי שני“ ,זה
הדבר הכי טוב שיש לי בבית ושנים חיכיתי לזמן הזה.
מעולם לא עסקתי ביצירה .אני פסיכולוגית קלינית ,שזו
יצירה בדרך אחרת .בהתחלה שקלתי להצטרף לחוג פיסול
בעץ ,אבל דרושה שם הפעלת כוח ולי יש מגבלה קטנה
בידיים .בפיסול בנייר החומר רך יותר ואינו דורש מאמץ.
יש הרבה חוגי יצירה בבית ואני חושבת שחשוב מאוד
לכל דייר ,לכל אחת ואחד מאיתנו למצוא את הפעילות
המתאימה לו ולעסוק בה .יש בהתעסקות הזאת ערך מוסף
הרבה מעבר לתוצר המוגמר”.

בתיה שוקדת על השלבים האחרונים בהכנתו של פסל יפה
ומרשים שאי אפשר להתעלם מריבוי הפרטים ומתשומת
הלב שהושקעה בו“ .כשראיתי מה עושים בחוג היה לי
ברור מייד שזה בשבילי .בכל פעם אני מפסלת משהו אחר
שעולה בדעתי; זיכרונות מהעבר ,מקומות שהייתי בהם,
כמו הטיול לאפריקה שעשיתי לפני כמה שנים או מראות
המעלים בי אסוציאציות ,ואני גם אוהבת לשלב הומור
בעבודות שלי .הכי כיף להפעיל את הדמיון ,להתפרע ,לא
צריך להתחייב לשבלונות .יש לנו את כל הזמן שבעולם,
ולאן אני ממהרת?”
טובה פסט משתתפת בחוג מתחילתו ,למעלה מארבע
שנים .היא מספרת שמעולם לא עסקה בפיסול בנייר,
“בעבר סרגתי וארגתי בתור תחביב וכשראיתי את הדברים
היפים שעושים כאן בחוג החלטתי לנסות וראיתי כי טוב”.
טובה עובדת כרגע על פסל של כלב בגודל טבעי“ ,הכלב
הזה הוא כלב אמיתי .שמו בנג'י והוא הכלב של המשפחה.
בהתחלה היה צריך לפסל את הגוף בקלקר ,אחר כך לעטוף
בנייר עיתון .עכשיו אני בשלב של הציפוי בעיסת נייר.
העיסה יוצרת גימור חלק ומעניקה לפסל מראה אחיד

ותחושת נפח .אני עובדת עליו כבר כמה חודשים ,וטלי
עוזרת ומכוונת .זה חלק מהכיף .להתחיל משהו ,לחקור,
לצאת למסע .למעשה אף אחת מהעבודות שלי לא נמצאת
אצלי בבית ,כולן נחטפות על ידי בני המשפחה .כל אחד
בוחר לעצמו משהו שמצא חן בעיניו ,ואני מתמוגגת
מלראות אותם נהנים .זה תענוג בשבילי לראות את
העבודות שלי בבתים שלהם”.
פרנסין לוי ,כפי שאפשר לזהות משמּה ,נולדה בצרפת
ולימדה צרפתית בחוג לצרפתית באוניברסיטת תל
אביב .את חומרי ההשראה שלה היא מביאה בעצמה,
וכן ניחשתם נכון ,יש להם ניחוח צרפתי“ .הייתה חתונה
במשפחה ורציתי לתת לזוג הצעיר משהו מיוחד ,יוצא דופן,
שיתאים למעמד .הכנתי להם פסל של זוג אוהבים יושב
על ספסל ,מחובקים ומעליהם חגות ציפורים כחולות .את
ההשראה קיבלתי מקריקטוריסט צרפתי שמצייר סצנות
פריזאיות קטנות ושובות לב .גם העבודה הנוכחית היא
בהשפעה צרפתית .אני מכינה תבליט המתבסס על ציור
מפורסם בשם ‘הנדנדה’ של צייר בן תקופת הרוקוקו ,ז'אן
אונורה פרגונאר.
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שירת המקהלה
שירת הללויה בוקעת מאולם האירועים בבית בהוד השרון ,ומילותיו של המזמור
הידוע מתהילים מושרות בשני קולות ומהדהדות ברחבי הבית‘ :כל הנשמה
תהלל יה הללו יה’ .חדי האוזן ישימו לב שתוך כדי שירה נשמע גם קולה של
מי שמנצחת ,תרתי משמע ,על המפעל המוזיקלי הזה ,מרינה קורנביט .קבלו
בבקשה את מקהלת הבית בהוד השרון – ‘הצעירים של אתמול’.
מצוידת בקלסרים ובעמידה מול הפסנתר ניצבת מרינה
קורנביט המנצחת ,המלווה המוזיקלית והמדריכה של
המקהלה .לבקשת המשתתפות נפתח המפגש הפעם
בשתי גרסאות של ‘הללויה’ .בהמשך ישירו את ‘שי’ –
שירּה היפהפה של רחל המשוררת ואחר כך את ‘תכול
המטפחת’ הוותיק והטוב .תוך כדי נגינה מחלקת מרינה
הנחיות כיצד יש לבצע את השירים“ :עכשיו ננסה לשיר
קאנון ובזמן שאתן עוברות לגבוה הן רק מתחילות .קול ב
אתן איתי?” אין זה פשוט ,כי את הכול היא עושה בעצמה:
מנגנת ,מנצחת ,מסבירה ,וגם מצטרפת אל השירה – הכול
בו־זמנית.
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מרינה ,פסנתרנית בהשכלתה ומורה לפיתוח קול ומנצחת
על מקהלות ,מספרת שהיא עובדת עם בני הגיל השלישי
ברשת כבר שנים רבות“ ,המקהלה קמה ב ,2001-פחות
משנה לאחר הקמת הבית .התחלנו קבוצה קטנה ,אבל
כמובן שיש דינמיקה .מקצת האנשים שהתחילו נשארו,
מקצת פרשו ,אבל הגרעין שמקפיד באדיקות לבוא ולשיר,
עדיין קיים.
אז מה זו בעצם מקהלה?
“מקהלה היא קבוצה של אנשים ששרה באופן מתואם,
שרה בקולות ובהרמוניה ,וזה שונה משירה בציבור .בשירה

בציבור בדרך כלל שרים את המקור ,את מה שהמלחין כתב
או בהתאם לביצוע של זמר או זמרת .במקהלה השיר מקבל
עיבוד ויש קולות שונים”.
ומי מכין את העיבודים?
“אני ”,היא אומרת בצניעות“ .המקהלה מחולקת לשני
קולות :סופרן – קול נשי גבוה ,ואלט – קול נשי נמוך .אני
בונה את העיבוד ומוסיפה לו תוספות שאני משלבת .יש לי
שיעורי בית ”,היא צוחקת.
אז איך מתקבלים? כל אחד יכול?
“אני לא בוחרת אנשים לפי יכולת וגם אין מבחני קבלה.
אדם שלא למד שירה או מוזיקה בחייו ,ברור שאינו מתמצא
או מבין ,ולכן מה הטעם במבחן? אנחנו לומדים תוך כדי
עשייה .הקריטריון היחיד הוא האהבה למוזיקה .אם יש,
אז בבקשה .לכולם יש את הזכות לשיר .אני מלמדת ובזמן
השיעור מדריכה ומתקנת”.
ואיך מגיבות המשתתפות?
“הן באות בשמחה .זה נותן להן כוח לשבוע קדימה ,והן
מחזירות לי כוח .אנחנו מזינות זו את זו .קורים בחיים
גם דברים עצובים והמוזיקה נותנת תמיכה בכל הרגעים
הקשים .המקהלה היא תרופה לכל המחלות ונגד מצב רוח
רע .השירה מאפשרת לאנשים לשכוח ,לשעה קלה ,את כל
הצרות ,את כל מה שיש ‘מאחורי הקלעים’”.

מה אתן שרות? מה הרפרטואר?
“קודם כול מה שנקרא שירי ארץ ישראל הישנה והטובה,
שירים של נעמי שמר ,נורית הירש ,וגם שירים מתורגמים
לעברית כמו השירים הרוסיים המוכרים לנו היטב‘ :בואי
אמא’‘ ,רוח מבדרת’‘ ,קלינקה’‘ ,עץ התפוח’ או שירים
שהלחן שלהם אינו בהכרח ישראלי ,כמו למשל השיר
‘תודה’ שאת מילותיו כתב עוזי חיטמן ללחן היווני של
דאלארס .לא מזמן התחלנו ללמוד שיר ידוע בלדינו שיש
לו גרסאות רבות –  .Adio Keridaאנחנו נשיר בית
ופזמון בלדינו ואת היתר בעברית .אני בונה את הרפרטואר
כך שיתאים להן ,שידבר אליהן .אני בוחרת שירים
המשמעותיים להן ,המעלים בהן זיכרונות ומחזירים אותן
לכל מיני תקופות בחיים .וכמובן בהתאם לחגים ולעונות
השנה ,כל שיר מתאים לאירוע ולזמן”.
מול מי המקהלה מופיעה?
“אנחנו מופיעות בכל מיני אירועים המתקיימים בבית
ובאירועים של החגים :ראש השנה ,חנוכה ,פסח .בפברואר
האחרון היה בבית אירוע של ערב שירי אירוויזיון .הופיע
זמר והמקהלה פתחה את הערב .שרנו את ‘עולה עולה’,
‘אי שם’ וכמובן את ‘הללויה’”.
איילה גולן היא מוותיקות המקהלה והיא מספרת בהנאה
גלויה שהתגובות שהיא מקבלת לאחר שהמקהלה מופיעה
הן נפלאות“ .אנשים אומרים‘ :שומעים שיש פה מקהלה,
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שנעשתה עבודה’ .מרינה מקבלת את כולם .לא דוחה אף
אחת ואף אחד .להפך ,מקבלים פה רק זייפנים ”,היא אומרת
בהומור“ ,והשירים – תענוג .שירים שליוו אותנו בחיים,
שירים שגדלנו עליהם בילדות ,ועכשיו הם נוסטלגיה .היא
גם שמה דגש על תוכן השירים ומסבירה .מעשירה את
הידע שלנו בפיסות טריוויה קטנות .אני מלאת התפעלות”.
לאה גלעדי משתתפת במקהלה כבר שש־עשרה שנה“ .כל
יום רביעי בשבילי הוא חג .אני מרגישה שאני באה למפגש
רעים ,לא רק למקהלה .אני אוהבת מאוד לשיר ושרתי הרבה
מאוד בעברי .הייתי גננת ושרתי לילדים ,אבל אף פעם לא
שרתי במקהלה .בהתחלה חששתי ,אבל מרינה קיבלה אותי
בהרבה אהבה ובסבלנות אין קץ”.
פנינה עמית מספרת שבמקצועה הייתה אחות ושירה
הייתה ממנה והלאה“ .מעולם לא שרתי ובטח לא
השתתפתי במקהלה .הגעתי ,התחלתי לשיר ,ומצאתי שאני
כל כך נהנית עד כדי כך שלקחתי על עצמי לעזור ולנהל את
כל הארגון של המקהלה .לדאוג שלכל אחת יהיו את מילות
השיר ,לצלם את הדפים אם צריך ,לוודא שהפסנתר יעמוד
במקום הנכון ,דברים מעין אלה ,ועשיתי זאת באהבה
במשך כמה שנים”.
חנה שוורץ היא מוותיקות הוד השרון“ ,נולדתי כאן ”,היא
אומרת ,ובמקהלה היא משתתפת כבר קרוב לחמש שנים.
“אני אוהבת לשיר ואף מנגנת על מנדולינה .בעבר אפילו

ניגנתי בתזמורת במשך כמה שנים .גם עכשיו אני מנגנת
– זה היתרון של המנדולינה ,שהיא כלי קטן וקומפקטי”.
סוניה גרוס משתתפת במקהלה כבר שש־עשרה שנה .היא
נולדה בפולין ומספרת שבבית הספר היסודי בפולין אכן
שרו“ ,אבל לא חוויתי את חווית השירה שיש למקצת
הנשים כאן .לא גדלתי על שירי ילדות ארץ־ישראליים
ורוב השירים היו זרים לי בהתחלה .זו לי הפעם ראשונה
שאני במקהלה ,וזה ֶה ֱחיָה אותי .הייתי במצב רוח ירוד אבל
המקהלה הרימה אותי והשתלבתי .מרינה בוחרת שירים
נהדרים .כל שיר עולם ומלואו”.
בלומה אקרמן הגיעה אל הבית לפני שנה ורבע“ .שמעתי
שיש חוג מקהלה ומייד הצטרפתי .לשיר אני אוהבת ,ואני
באה מבית שתמיד שרו בו ,כולם .אבי היה חזן בבית הכנסת
וזמירות השבת מילאו את הבית .עכשיו מיתרי הקול אולי
החלידו מעט ,אבל השירה מעניקה לי התרוממות רוח”.
תמימה הוכדורף היא חקלאית והגיעה אל הבית בהוד
השרון ממושב כפר חסידים“ .כל חיי עסקתי בחקלאות,
אבל תמיד שרנו וניגנו בבית .למדתי ביגור בבית הספר
האזורי ושם שרתי במקהלה של יהודה שרת (שרתוק) .היה
לי אז קול צלול ושרתי בקול סופרן .מבחינתי זו השעה הכי
נהדרת ונעימה של השבוע .ואם מרינה הצליחה לעשות
מאיתנו מקהלה ,כזו היכולה להופיע בפני קהל ,והאנשים
ששומעים אותנו אומרים שהם נהנו מאוד ,אז כל הכבוד
לה .זה בהחלט הישג שהיא יכולה להתברך בו”.

חדש!
מבחר מסלולים
בהתאמה אישית

שנה חדשה ,אהבה חדשה ,פרק חדש בחיים
זה הזמן להתעורר בכל בוקר בבית מאיר פנים ומשפחתי ,עשיר בתוכן,
להצטרף לקהילה איכותית ,עם אנשים כמוכם .לחיות את החיים במלואם.
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שעושה את החיים למלאים ומרגשים :טיולים ,חוגים ,הרצאות וסרטים ,מסעדה,
בריכה וחדר כושר .נשמח להכיר אתכם ,לספר לכם יותר.
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החוגים שלנו
אז מה זה סידור בעצם? במה הוא שונה מפרחים
שמונחים באגרטל?
“פרחים באגרטל הם אגד של פרחים ונחשבים לזר או בוקה,
אם תרצי .הספוג שבכלי עושה את זה לסידור ,לflower-
 .arrangementבסידור יש קונספט ומתודה ,ויש חוקים של
קומפוזיציה ושל בנייה .כשחושבים על סידור צריך לתכנן.
צריך לראות מראש את צורתו הסופית של הסידור ,לדמיין
איך אוסף של פרחים הופך למכלול יפה ,הרמוני ואסתטי”.
יש בתחום הזה טרנדים ,מגמות ,אופנות?
“כן בוודאי .זה עולם שלם ,אבל אני פועלת בהתאם
לנתונים .משתדלת להתאים את אופי ואת סוג הסידור
לגודל של החדר .אי אפשר להכין כאן סידורים גדולים.
מדובר בהרבה מאוד פרחים וענפים לקישוט ,לכן גם הכלי
שהן קיבלו ממני הוא בהתאם ,ועדיין הסידור מרשים
ויפה .הכלי הזה מתאים למגוון רחב של סידורים ומאפשר
גמישות ,אבל לעתים הן גם מביאות כלים שלהן מהבית.
הן יכולות לעשות מה שהן רוצות ,ההסבר שלי הוא בגדר
המלצה בלבד .באותו אופן ,אבל בכיוון ההפוך ,לא אלמד
אותן סידור פרחים יפני – איקבנה – כי מעצם טבעו הוא
מינימליסטי מאוד .יש בו כמות מצומצמת של פרחים,
לפעמים אולי קישוט נוסף כמו פרי ,ענף או אבן ,והכנת
הסידור נגמרת מהר מאוד .אבל אני בהחלט מספרת להן,
מסבירה ,מרחיבה את הנושא ,חושפת אותן למגוון עצום
של פרחים ושל דרכי טיפול”.

עדנה מורזאי־דיק ,המדריכה של החוג ,מתחילה לחלק את
הפרחים .הפעם הסידור יהיה של ורדים וליזיאנטוסים .כל
אחת מהמשתתפות מקבלת שישה ורדים אדומים כדם,
שישה פרחי ליזיאנטוס לבנים ,ארבעה עלי שרך טריים
וענף גיבסנית רענן .מולן מונח הכלי ובתוכו הספוג.
עדנה מתחילה להדגים ובה בעת גם מסבירה ,והנשים
מבצעות אחריה“ :לוקחים את הוורד הראשון ,מקלפים
ממנו את עלי כותרת ואת עלים התחתונים של הגבעול.
חותכים את הגבעול באלכסון ונועצים את הפרח במרכז
הספוג .הוורד השני יהיה נמוך בסנטימטר מהפרח
הראשון .העיקרון בסידור הזה הוא משחקי הגובה –
הפרח הגבוה ביותר יהיה במרכז ומסביבו יתקבצו פרחים
נוספים בגבהים שונים”.
הנשים מתחילות לעבוד והסידורים מתחילים להתמלא.
תורם של הליזיאנטוסים הגיע ועדנה ממשיכה בהסבר:
“בכל גבעול ליזיאנטוס יש כמה פרחים .ככל שתפרקו את
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הליזיאנטוס לפרחים קטנים יותר ,כך תקבלו סידור עשיר
יותר .את הפרח המרכזי תנעצו בסמוך לוורד הגבוה
ואת השאר תפזרו מסביב” .בהמשך יבואו עלי השרך
והגיבסנית ,והסידורים יקבלו את מראם הסופי.
עדנה עוברת בין הנשים .אינה פוסחת על אף אחת ועל
אף סידור .היא מעודדת ,מכוונת ,מתקנת אם צריך.
קוטמת גבעול ,מיישרת פרח .ניכר שחשוב לה שכל אחת
מהמשתתפות תצא ובידה סידור שהיא אוהבת ושהכינה
בעצמה ,גם אלה הזקוקות לעזרה מעט יותר.
עדנה ותיקה במקצוע ,כבר ארבעים שנה שהיא שוזרת
פרחים .מילדות גדלה עם פרחים וצמחייה – לאביה
הייתה חנות פרחים בחולון ,ולאחר הצבא פנתה ללמוד
את התחום .הידע שלה רב; היא מכירה את מגדלי
הפרחים ,יודעת איך צריך לגדל ואיך צריך לטפל בכל ציץ
ובכל פרח ,ושולטת בכל שמות הפרחים ומכירה אותם
על בוריים.

ולפי מה את מחליטה מה יהיה הסידור בכל שבוע?
“אני תמיד מתאימה את הסידור למה שגדל באותו הזמן
ובהתאם לעונות השנה .רק פרחי העונה ,לא נגד הזרם,
וכמובן בהתאם לאירועים ולחגי השנה .בחגים הסידור
יהיה שונה .הסידורים של פסח ושל ראש השנה תמיד
יהיו מרשימים וחגיגיים .בשבועות למשל ,הכנו סידור
משיבולים ,ובחנוכה הפרחים היו בצבעי האש :כתומים
וצהובים”.
מה לפי דעתך מעניק החוג למשתתפות?
“אני חושבת שהעשייה מעניקה להן תחושת סיפוק
ויכולת .חשוב לי לתת להן להתנסות לבד ,להיות עצמאיות,
גם בקבלת ההחלטה וגם בעשייה .מדי פעם עוצרת לתקן,
לכוון .זה מעניק להן תחושת ביטחון ועצמאות .לא תמיד
הן במיטבן ,אבל הן כמעט אף פעם לא מוותרות .הכי כיף
זה לשמוע מהן את החוויות; איך שהילד אהב את הסידור,
הכלה ,הנכדים .לפעמים הילדים אפילו באים לבקר בחוג.
הנשים כאן מעבירות שעה של כיף יחד .הן מדברות,
צוחקות ,מתבדחות ,ואגב כך עובדות .אני בהחלט רואה
בזה תרפיה .תרפיה באמצעות פרחים”.
אביבה שולמן היא מהוותיקות בחוג“ ,אני אוהבת מאוד
את החוג .אוהבת פרחים ואוהבת את מלאכת הסידור.
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פרחים זה דבר נפלא וזה נפלא שבעתיים כשאת מכינה
בעצמך את הסידור ולא קונה אחד מוכן .בבית הקודם
בירושלים הייתה לי גינה קטנה במרפסת ,גם פה יש לי גינה
במרפסת ,זה התענוג שלי”.
סאלה פיגנבאום משתתפת בחוג מעל שנתיים וחצי.
היא מעידה על עצמה שפרחים היא אוהבת מאוד ,אבל
את העשייה קצת פחות“ ,אבל עדנה לא מוותרת לי.
היא מדריכה בנשמה ומעודדת כל אחת מאיתנו לעשות,
להתקדם .אני מסתדרת ,אבל אוהבת שעדנה נותנת את
הטאץ' הסופי”.
את לאה וולקוב אפשר לכנות יד ימינה של עדנה .היא עוזרת
בחלוקת הפרחים ובכל הארגון של החוג“ .החוג מעניק לי
סיפוק רב ואני תמיד שמחה לעזור לעדנה וליתר הנשים .כל
שבוע אני מכינה סידור גם לדלפק הכניסה של הבית .אני
עושה זאת באהבה ובשמחה – אני אוהבת יופי ואני אוהבת
פרחים .יופי ,אמנות ואסתטיקה היו תמיד חלק מחיי”.
פיה גלבר משתתפת בחוג מעל לשלוש שנים“ .אני זוכרת
שפעם אחת הבחנתי באחת הדיירות הולכת ובידה סידור
שהרשים אותי מאוד .שאלתי אותה מאין הסידור והיא
סיפרה לי על החוג .החלטתי לנסות והתאהבתי מייד ,מאז
אני פה .אוהבת מאוד פרחים וחייבת שתמיד יהיו בבית.
אני משתדלת להגיע בכל שבוע וכשאני הולכת לביקור אצל
אחד מילדיי אני מקפידה להכין מראש שני סידורים”.
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זהבה כהן מספרת שבכל שישי היא מתארחת אצל הבת.
“התלבטתי מה להביא לה וסידור הפרחים הוא פתרון
מצוין .אני נהנית לתת משהו שאני הכנתי – והיא נהנית
לקבל .אין לי ידיים יצירתיות ,אני באה מהתחום הריאלי,
אבל עדנה אמרה לי שאנסה ובאמת ניסיתי וראיתי כי
טוב .הכול בזכות עדנה .היא כל הזמן עודדה אותי ותמכה
בי .היום יש לי ביטחון ואני יכולה לספר בגאווה שלכבוד
חתונת נכדתי שאירעה לא מזמן הכנתי ,לפי בקשתה ,עשרה
סידורי פרחים שהוצבו על השולחנות .כולם ‘נחטפו’ בסוף
החתונה .נכדתי הייתה גאה בי מאוד ואמרה בגאווה שאת
הסידורים סבתא הכינה .כולם שמחו ,שיבחו אותי וקרני
עלה”.
דורה מנש מגיעה לחוג כדבריה“ :כל שבוע כמו פק"ל .בימי
שישי אני הולכת אל הבן ודואגת להביא לכלתי סידור –
העיקר לא לבוא בידיים ריקות .פרחים זה דבר יפה ,אסתטי,
ואני חושבת שהיא מבסוטית .אני אוהבת את החוג ,את
מלאכת הסידור ,את היופי שבפרחים וכמובן את האווירה
הטובה ששוררת בינינו”.
כל המשתתפות מרעיפות שבחים על החוג ועל המדריכה.
“היופי של הפרחים על הבוקר נותן מצב רוח טוב לכל
היום ”,הן אומרות“ ,ועדנה מדריכה נפלאה ,קשובה
וסבלנית .בזכותה גם נשים שנרתעו בהתחלה התחילו
להכין סידורים יפהפיים”.

טיפים לטיפול בפרחים
עדנה מורזאי־דיק
אם צריך לקצר את הפרח ,יש
לחתוך את הגבעול באלכסון
– באופן זה שטח הפנים של
הגבעול גדול יותר והפרח יונק
יותר מים.
לפרחים באגרטל – כדאי
לשפוך שבע טיפות של סנו
ז'אוול – שומר על טריות הפרח,
מונע התפתחות של חיידקים
ושומר על צלילות המים.

חרציות ,חמניות ,אסטרים –
חותכים חתך אלכסוני ושמים
במים רותחים.
גרברות וחמניות – מומלץ לחזק
את הגבעול בעזרת חוט ברזל.
פרחים נועדו לאהבה ,להנאה,
לשמח לבב אנוש ,כמו בשיר
‘דבר אליי בפרחים’.
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אהבה רכה

משפחה שכזאת

סיפור קצר מאת רות צור
דיירת הבית בראשון לציון

שיר מאת שושנה שילוני
דיירת הבית בראשון לציון

יום ששי ,אחרי הדלקת הנרות ואימא עייפה עד
מאוד .התינוקת השובבה שוכבת במיטתה שבעה
ורחוצה ,והאם מחליטה כי עד שובו של אבא מבית
הכנסת ,תשכב גם היא ותנמנם מעט.
שוכבת האם על המיטה הזוגית הגדולה ,בוהה
בתקרה ,איבריה כבדים ולאים .היא מחכה לשינה,
אך זו מתמהמהת ...ולפתע“ :אימא ,אימא!”
“מה קרה?” שואלת האם בכבדות ומוסיפה“ :לישון
מהר ,גם אימא ישנה!”
“אוצה מיטה אימא! אוצה מיטה אימא!” קוראת
השובבה ומקפצת במיטתה.
האם יודעת כי הפעם לא יעזור שוב סירוב ,אך אם
תיקח את הקטנה ותשכיב אותה לידה ,קרוב לוודאי
שהן תרדמנה יחד כעבור זמן קצר.
עתה שוכבות השתיים במיטה הגדולה ,בחיקה
של האם מכורבלת השובבה ,מסתכלת בפני אמה,
מתבוננת ומוצצת את אגודלה.
עוקבת הקטנה אחרי קו הצדודית של אמה ,מסתכלת
ומסתכלת .לפתע היא שולחת אצבע קטנה ומעבירה
אותה בעדינות ,הלוך ושוב ,הלוך ושוב ,על הקווים
המאוזנים המקשטים את מצחה של אמה.

ומשם עולה האצבע הסקרנית ,נוגעת־לא־נוגעת
באף ,קופצת לסיור קצר על העפעפיים המּורדים,
על הגבות דמויות הקשת ,עולה לומר שלום לקווים
שעל המצח ,ושוב יורדת לאורך האף ומלטפת את
הסנטר.

הוא צמח בן חצי יובל,
צמח חזק שאינו נובל.
בבוא האביב הוא פורח,
פרחיו אדומים ללא ריח.
פריחתו נמשכת כשבועיים
והוא אינו צורך הרבה מים.
משמאלו בערוגה שיח בוגנוויליה
ומימינו נובטת לה פטרוזיליה.

כאשר חזר האב מבית הכנסת ,מצא את השתיים
ישנות ,ראשה של הבת על זרועה של האם ,ידה
הקטנה על לחיה של אמה וחיוך מלאכים על שפתיה.
רצה האב להקל על האם ,הרים את השובבה הנמה
בזהירות־בזהירות ונשא אותה אל מיטתה .אך בו
ברגע שהוקל לזרועה של האם ,היא התעוררה.

חלפו כמה חודשים וליד הצבר
קורה תהליך מאוד מוזר.
באדמת הערוגה נולד עובר.
בן יום הוא ועליו זעירים,
מאוד חזקים וכמובן ירוקים.

נוגעת־לא־נוגעת הבת בפניה של אמה ,מלטפת,
חורטת את הקווים בזיכרונה ,ואילו האם – נשימתה
נעשית איטית יותר ויותר ,שלווה יותר ויותר – היא
שוקעת בענן כבד וסמיך ,בשינה עמוקה־עמוקה.

חזר האב לחדר המיטות ומצא את האם ועיניה
פקוחות .לחש לה ברוך“ :שני עוד קצת ,אני רואה
שאת עייפה מאוד .ארוחת השבת עוד לפנינו ואחריה
ניקיונות ...את יכולה לישון עוד קצת ולאסוף כוח”.

מחייכת האם ועוצמת את עיניה ,אך לא! העיניים
העצומות אינן לרוחה של האורחת השובבה .היא
מושכת בריסים ובעפעפיים של האם בכל הכוח:
“אוצה ראות עין! אוצה ראות עין!”
“אבל זה כואב!” מוחה האם וזוכה מייד בשתי
נשיקות ,אחת לכל עין.
“זה טוב ”...לוחשת האם ועוצמת את עיניה.

“לא ”,השיבה האם ובעצמה התפלאה שאינה עייפה
יותר“ .אינני עייפה ...ישנתי מספיק ...בעצם”...
העיפה מבט בשעון“ ,בעצם רק רבע שעה?” גמגמה
בהשתאות“ .רק רבע שעה ,אבל אני מרגישה רעננה
כל כך ,קלה כל כך .זו הייתה רבע שעה של שינה־
שינה!” צחקקה.

השפתיים שנעו באותו הרגע ,מרכזות את תשומת
לבה של השובבה הקטנה .היא מעבירה עליהן את
אצבעה הקטנה ואחר נוגעת ,מרפרפת מסביב לפה,

אכן ,הייתה זו שינה מופלאה ויקרה מאוד ,שינה
שבאה מידּה הקטנה של התינוקת האהובה,
מאהבתה הרכה.

שנים חולפות והוא לגובה צומח
ובאביב לראשונה פורח.
כעבור שנתיים הוא מצמיח צאצא,
אך שכנתו הבוגנוויליה אינה מרוצה.
היא מפזרת את פרחיה האדומים
ומונעת מהתינוק הירוק חיים,
אך הקטן עקשן ובכל כוחותיו
פוגע בשיח הפורח ובשורשיו,
והוא נובל ,ולצבר עכשיו מרחב.
שמח הוא ,והוא מצמיח לאט את עליו.
הוא בעל משפחה גדולה עכשיו,
סבא שעדיין חי ולידו בניו ,נכדיו וניניו.
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מדור חג
חום יולי־אוגוסט שהכה בנו במלוא עוזו
טרם שכך.
החצבים הראשונים כבר פרחו והטבע
מאותת לנו שהסתיו ,ועמו חגי תשרי
קרבים ובאים.
כמו תמיד ליקטנו עבורכם רעיונות,
המלצות ומתכונים.
במדור החג תמצאו :רעיונות למתנות,
המלצה על ספר שהוא הצגה ,מתכונים
לחג מבית היוצר של השף אבי לוי ,זוכה
מאסטר שף ובעל המסעדות ‘המוציא’
בירושלים ו‘צ'יריפום’ בתל אביב ,ולרגל
חמישים שנה לאיחוד ירושלים נקנח
בחמש פינות חמד בבירת ישראל.
חג שמח ושנה טובה

תופינים לחג
DOLCE&GABBANA
₪ 1,059
צילום :יח״צ

פריטי בלרינס
קולקציית סתיו  -חורף
2017-2018
₪ 849
צילום :ניר יפה

שפתון טיפולי
מבית ג׳יבנשי לה רוג׳ פרפקטו
₪ 170
צילום :יח״צ

הובלו לאימפרס
₪ 161,500
צילום :יח״צ

YVEL
₪ 2,820
צילום :יח״צ

פסל פורצלן  -טולמנ׳ס
בעיצוב חיימה חיון לחברת ללידרו
החל מ₪ 1,435-
צילום :יח״צ

שכמייה מבית רונן חן
סתיו  -חורף
2017-2018
₪ 490
צילום :שי יחזקאל

דגם היידי צד גדול
מבית דניאלה להבי
קולקציית סתיו  -חורף
2017-2018
₪ 1,190
צילום :איליה מלינקוב

בלנדר קנווד מקצועי
₪ 1,990
צילום :יח״צ
UNCOVER DESIRE
הבושם החדש מבית קרליין
₪ 110
צילום :מוטי פישביין
נעל מתקפלת עם תיק תואם
מבית גלי
₪ 59.90
צילום :מנחם עוז

וויסקי מסקוטלנד אנטיקרי
הסקוטית מבית ישרקו
₪ 329
צילום :אסף לוי
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שרשרת פולימר
בעבודת יד
מבית סטודיו oh
₪ 250
צילום :מיכל קגן
studioohdesign.com

פריזמה
הסומק החדש מבית ג׳יבנשי
₪ 240
צילום :יח״צ
| מגזין “משלנו“

כלי הגשה ואירוח  -טולמנ׳ס
מבית העיצוב אלסי
₪ 485
צילום :יח״צ
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מדור חג

סוס אחד
נכנס לבר

חמישים ושבע ,והוא עדיין נושא את הכאב במלוא עוצמתו.
את מחאתו ואת סבלו הוא היה חייב לפרוק מול עיניו של
מי שהיה חבר נעוריו ,אך מאז לא נפגשו .באולם יושבת
גם האישה פיץ שמידותיה ננסיות .היא זוכרת את דובלה
הבן של השכנים ,ומתוך סבלּה כילדה שונה נטתה לו חיבה
ושמרה את דמותו בלבה .כאמור ,במהלך המופע משתלט
על הערב סיפור חייו העגום של דובלה .הקהל מתמרד –
הרי לא לשם כך קנו כרטיסים .דובלה מנסה להרוויח זמן.
הוא חוזר אל הבדיחות ואל סיפורו ,וחוזר חלילה .הקהל
ממשיך להתרעם ,מקצתו עוזב ומקצתו נשאב אל הצער ואל
הסיפור הקשה .המספר ,אבישי לזר ,מתכנס פנימה ,ניכר
שהוא נדהם מסיפורו של דובלה ,אך גם מעצמו ועולות בו
תהיות .האם הוא אדם מתנכר ואדיש? איך לא הבין כיצד
זנח כך את חברו? תהליך זה הוא עיקרה של היצירה לטעמי,
וקשה שלא להבחין בהתכתבות עם הסיפור ‘יגון’ מאת
צ'כוב ,יצירת מופת על בדידותו של אדם ביגונו; בכרך הגדול
אין מי שישמע את סיפורו של העגלון על מות בנו ,ודומה
שרק סוסתו מסוגלת להקשיב לו ולהבין את גודל מצוקתו.

סיפור שהוא הצגה
הצגה שהיא סיפור
מאת :דויד גרוסמן
ספרייה חדשה 2014
בתיה פולניקוב,
דיירת הבית בראשון לציון ממליצה
“שלושה גברים :איטלקי ,צרפתי ויהודי יושבים בבר”...
“אחד ,היה לו תוכי שלא הפסיק לקלל .מהרגע שפתח
עיניים ועד שהלך לישון היה מקלל קללות הכי גסות”...
“סוס אחד נכנס לבר ומבקש מהברמן גולדסטאר
מהחבית”...
כל אלה כפי שהבנתם הם משפטי פתיחה של בדיחות.
הבדיחות הללו שזורות לאורך כל ספרו של דויד גרוסמן
‘סוס אחד נכנס לבר’ ,שזיכה אותו לאחרונה בפרס ‘מאן
בוקר’ היוקרתי .בסיפור זה אנו הקוראים כמו משתתפים
במופע סטנדאפ ,מופע שמעלה בפנינו הדמות הראשית –
דובלה ג'י .האירוע מתרחש במועדון בנתניה בנוכחות קהל
שבא לבלות ולצחוק .דמות בולטת בקהל היא אבישי לזר,
שופט ידוע בפנסיה שהוזמן על ידי דובלה .לזר היה בן כיתתו
וחברו מילדות של דובלה ,ולימים נשכח האחרון מזיכרונו
ומלבו .חשוב היה לדובלה ,שתכנן כנראה להביא למופע
זה את סיפור חייו הכואב ,לעמת את חברו עם הכאבים,
עם הניכור ועם השכחה .בשיחת טלפון הוא משכנע אותו
להגיע למופע כדי לראות אותו ולספר אחר כך מה ראה.
הסיפור מוצג מנקודת התצפית של אבישי .הוא מספר על
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המופע ,מציג את קטעי הסטנדאפ במקורם ,ואגב כך משתף
אותנו ברחשי לבו על המתרחש.
דובלה פותח בבדיחות שאט־אט מתפוגגות ,ואת מקומן
תופסים תיאורי ילדותו הקשה :הורים ניצולי שואה ,קשי
יום ,החיים בדלות ובחרדה קיומית וביניהם שורר שיממון
רגשי .לא אחת סופג דובלה הילד את נחת זרועו של אביו.
דובלה הילד חש עצמו דחוי ,בלתי נראה ,אולי משום כך נהג
מדי פעם ללכת על ידיו .כך היו שמים לב אליו ,כך הצליח
להיות נראה .בימי התיכון יצא למחנה גדנ"ע עם בני כיתתו.
האווירה הקבוצתית במחנה מעוררת ,כידוע ,אפשרויות
להתעלל בחלש .הפעם היה זה דובלה ,והוא שם עצמו
כמי שאינו מרגיש ואינו מתקומם .באחד מימי האימונים
נקרא בבהילות ובחוסר רגישות לשוב הביתה להלוויה ,ללא
התייחסות מצד המבוגרים שבמחנה ובלי שיקבל הסבר במי
מדובר ובמה מדובר .הדרך מבאר אורה לירושלים ארוכה
מאוד .במהלכה מנסה הנהג לשנות את אווירת הנכאים
בעזרת בדיחות מן הסוג הנמוך ביותר .דובלה מגיע ללוויה.
את הפרטים ימצא הקורא במפגש עם היצירה עצמה.
דובלה נשכח מהלב .החברים לא טרחו להתעניין מה
קרה לו .איש לא חשב להשתתף בצערו או לסייע במשהו.
העלבון והצער הובלעו פנימה ,ואנו פוגשים את דובלה בן

גרוסמן מציג בפנינו תופעה אנושית אוניברסלית .בני אדם
אינם מסוגלים או אינם מעוניינים להתמודד עם סבלו
של האחר .כל יחיד לעצמו ,כל יחיד ליגונו .כל אחד מנסה
לחטוף פירורי בדיחות במופעי סטנדאפ ,לגונן על עצמו
בכוסית אלכוהול בבר .בעידן המודרני – עידן של כרכים
ענקיים ובהם אנשים אצים־רצים ללא הפסקה בלי להקדיש
דקה מזמנם לזולתם או להתבונן בתוך עצמם לרגע – בולט
הדבר היטב .אין זה עידן שיש בו זמן לקשב אמיתי .מוכרים
לנו רבים המחשיבים את עצמם ליפי נפש ולעתירי רגישות,
ומתוך כך מתירים לעצמם להתרחק מאזורי מצוקה .בכאלה
עוסק הספר שלפנינו ,ובהכרח ל‘שחד את הזולת בבדיחות’
כדי לזכות בכמה דקות של קשב ושל אמפתיה .אין פלא
אפוא שהיצירה עוררה הדים ברחבי העולם ,תורגמה
לשפות שונות וזכתה להוקרה ולהכרה הראויות.
ובנימה אישית אומר כי בסיומה של הקריאה מצאתי עצמי
נתונה בטלטלה של ממש .הכנות שבה גרוסמן מציג לפנינו
את המציאות ,הרגישות למצבו של האדם ,ובעיקר למצבם
של ילדים ,והיכולת שלו בו־בזמן להציג גם את החמלה – כל
אלה מזמנים חוויית קריאה מיוחדת ונדירה .שפת הסלנג
של המועדונים קולחת מאוד בפי המחבר ואפילו מפתיעה
מאוד את מי שמכיר את לשונו הפיוטית של גרוסמן.
במקרה שלפנינו גם הסלנג הזול והבדיחות המפולפלות
קיבלו גוונים של פיוט והמחישו עד כמה קשוב היוצר הזה
לשפה על גווניה השונים כמבטאת את מצוקתו של האדם.

בסיומה של הקריאה
מצאתי עצמי נתונה
בטלטלה של ממש.
גרוסמן מציג בפנינו
תופעה אנושית
אוניברסלית .בני אדם
אינם מסוגלים או אינם
מעוניינים להתמודד עם
סבלו של האחר .כל יחיד
לעצמו ,כל יחיד ליגונו.
הסיפור עובד להצגה בתיאטרון הקאמרי בכיכובו של
השחקן דרור קרן ובבימויו .בשל קוצר היריעה מוותר העיבוד
הבימתי על חלקו החשוב של המספר – אבישי – ומתמקד
בדמותו של דובלה .במת התיאטרון הופכת לבר והצופים
בהצגה ממלאים את תפקידו של הקהל בנתניה .הם צוחקים
מהבדיחות ומשתנקים מצער לשמע הסיפור הכואב .בקרב
הצופים יושבים כמה וכמה שתולים ה‘מפריעים’ לשחקן
בדרישותיהם לחדול מן הסיפור ולחזור אל הנדרש מערב
סטנדאפ .דרור קרן נכנס באופן מושלם לדמותו של דובלה.
רגיש וכועס ,כואב וצוחק ,שונא וחומל ,סוחף ומטלטל.
היצירה כאילו נכתבה למענו .הוא לובש ופושט צורה
באופן גאוני – ‘דרור קרן מגשים את חזונו של גרוסמן
בשלמות’ קבעה גם הביקורת .גם פיץ ,האישה הננסית,
מקבלת כמה דקות של הופעה על הבמה ,ואיה גרניט־
שבא מגלמת את דמותה בדרך מכמירת לב .השחקן יגאל
זקס ,המגלם את אבישי ,עולה אל הבמה למפגש עם חברו
מילדות .שתיקתו כלפי עצמו ניכרת במשחקו המאופק .ערב
עצוב ,מטלטל ,בלתי נשכח ומזמין לחשבון נפש.
מהרו לקרוא את הספר .רוצו לקנות כרטיסים.
הכותבת היא מורה ומרצה לספרות.
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צילום :דן לב

דג חריף ברוטב אלג'ירי
מתכון ל 6-מנות

המאסטר שף מציג:

טעמים וניחוחות
תפריט החג שלנו הפעם מגיע ממטבחו של השף
המוערך אבי לוי ,זוכה 'מאסטר שף' והבעלים של מסעדת
'המוציא' בירושלים ו'צ'יריפום' בתל אביב .המתכונים
המומלצים משלבים טעמים ,ניחוחות וצבעים מהמטבח
הצפון־אפריקאי לצד אלמנטים ירושלמיים מקומיים.
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מצרכים:

אופן ההכנה:

 1כוס שמן קנולה
 8שיני שום שלמות
 1כף פפריקה מתוקה
 1כף מלח גס
 3עגבניות קלופות ,חתוכות לקוביות
 1חבילה כוסברה קצוצה גס
 1כף פלפל שאטה גרוס
 6פרוסות דג טונה אדומה או לבנה,
מושרות לפחות שעתיים בלימון
ובמלח גס
 1/2כף גרידת לימון טרי
 3-2פלפלי שאטה שלמים

מחממים במחבת רחבה חצי מכמות השמן.
זורקים את שיני השום לשמן לטיגון קל מאוד.
מתבלים את השמן בפפריקה ובמלח גס.
מוסיפים את העגבניות ואחר כך את הכוסברה ואת הפלפל הגרוס.
מערבבים היטב ,מכסים את הסיר ומנמיכים את הלהבה לחום נמוך .מבשלים
ארבעים וחמש דקות עד לקבלת רוטב סמיך ואדום.
מנערים את רצועות הדג (בלי לשטוף) ומוסיפים למחבת.
מפזרים מעל הדגים את גרידת הלימון ומניחים מעל את הפלפלים השלמים.
מבשלים עוד שעה על להבה נמוכה מאוד.
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צילום :אפרת ליכטנשטט

צילום :אפרת ליכטנשטט

מעקוד לה פוארו

תבשיל שעועית עם קציצות מרגז

מתכון ל 10—12-קציצות בגודל בינוני

מתכון ל 4—6-מנות

מצרכים:

אופן ההכנה:

מצרכים:

אופן ההכנה:

 3תפוחי אדמה מסוג דזירה
 2בטטות
כ 2-כפות מלח גס
 1בצל קצוץ
 5גבעולי כרשה קצוצים
 1שן שום קצוצה
 1/2כוס כוסברה קצוצה
 1כוס פטרוזיליה קצוצה
½ 1כפות פלפל גרוס
 1כפית כורכום
 1כפית קארי
 4-3ביצים

מבשלים את תפוחי האדמה ואת הבטטות בקליפתם בסיר מלא מים עד שהם
מתרככים לחלוטין ומסננים.
מחממים תנור ל 200-מעלות.
מעבירים את תפוחי האדמה ואת הבטטות לתבנית גדולה ומפזרים מסביב
מלח גס כדי שיספגו את הנוזלים.
אופים כ 20-דקות ,מוציאים ומצננים.
לאחר שהתקררו מקלפים את הבטטות ואת תפוחי האדמה ומועכים אותם
בקערה לחתיכות גסות.
מוסיפים את שאר המצרכים ומערבבים לתערובת אחידה.
מחממים היטב במחבת שמן לטיגון עד שהוא חם מאוד.
מעבירים למחבת כף תערובת בכל פעם .מטגנים עד להזהבה ,הופכים ומזהיבים
גם מהצד השני.

לתבשיל השעועית:
 4כפות שמן זית
 5שיני שום פרוסות
 2כפיות פפריקה מתוקה
 6עגבניות קלופות קצוצות היטב
 1כפית פלפל שאטה גרוס
 1כפית כמון
 1כף מלח גס
 2פלחי לימון כבוש
 2כוסות שעועית לבנה שהושרתה במשך
הלילה במים קרים ובושלה במים עד לריכוך

תבשיל:
מחממים שמן זית בסיר רחב ומטגנים את שיני השום בעדינות עד שיזהיבו
מעט .מתבלים בפפריקה.
מוסיפים את העגבניות ,מכסים ומבשלים על להבה בינונית כעשר דקות.
מוסיפים את יתר התבלינים ,ואת הלימון הכבוש ואת השעועית וממשיכים
לבשל כשעה על להבה נמוכה.

מוציאים אל נייר סופג ,ואוכלים חם או קר.
אפשר להגיש לצד טחינה ירוקה או מטבוחה אלג'ירית.
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לקציצות
 500גרם בשר בקר טחון
(מומלץ לערבב עם  100גרם שומן כבש)
 2כפיות פלפל שאטה גרוס
 1פלפל ירוק חריף ,קצוץ היטב
 1כף כמון
 1/2כוס כוסברה קצוצה
 1כפית פפריקה מתוקה
 1כף מלח גס
 5שיני שום כתושות

קציצות:
מערבבים היטב את כל החומרים בקערה גדולה עד לקבלת תערובת אחידה.
טועמים ומתקנים תיבול במידת הצורך.
יוצרים כעשרים כדורים קטנים מאוד.
מחממים שתי כפות שמן זית במחבת רחבה וצורבים את הקציצות מכל
הצדדים.
מעבירים את הקציצות אל סיר השעועית ,מכסים ומבשלים עשרים דקות על
להבה נמוכה .אם חסרים נוזלים ,אפשר להוסיף חצי כוס מים חמים.
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צילום :דן לב

עוגיות יויו אלג'יריות מטוגנות
במילוי קרם שקדים

טחול ממולא
מתכון ל 4—6-מנות
מצרכים:

אופן ההכנה:

מתכון ל 12-מנות

 1טחול בקר מוכשר ,מנוקה ופתוח מצד
אחד למילוי
 1ק"ג בשר טחון גס :צוואר או שפונדרה
 350גרם שומן כבש או שומן לב טחון גס
 250גרם כבדי עוף חתוכים לרבעים
 4כפות שום כתושות
 4כוסות כוסברה קצוצה
½ 1כפות מלח גס
 2כפות כמון
 1כף פלפל שאטה גרוס לחריפות מעודנת.
אפשר להוסיף אם רוצים חריף יותר.

מחממים תנור ל 175-מעלות.
מעבירים לקערה את הבשר הטחון עם השומן ועם כבדי העוף .מוסיפים את
השום ,הכוסברה והתבלינים ,ולשים היטב למשך כמה דקות עד לקבלת תערובת
אחידה .טועמים ובודקים אם חסר תיבול.
דוחסים בעדינות ובאיטיות את תערובת הבשרים אל תוך הטחול .המילוי צריך
להיות דחוס ולא משוחרר.
מהדקים היטב וסוגרים .את הסגירה אפשר לבצע באחד משני האופנים הבאים:
א .תפירת צדו הפתוח של הטחול.
ב .דקירת הטחול באמצעות קיסמים וקיפול השוליים כלפי פנים.
מעבירים את הטחול אל תבנית מרופדת נייר אפייה ומכניסים לתנור למשך
שעתיים.

מצרכים:

אופן ההכנה:

לבצק:
 5ביצים שלמות
 3/4כוס שמן קנולה
 1/2כוס סוכר
 2שקיות אבקת אפייה ( 20גרם)
 650גרם קמח מנופה
לסירופ:
 3כוסות מים
 3כוסות סוכר
 3פרוסות לימון
 1גבעול של למון גראס
למילוי:
 200גרם שקדים מולבנים קלופים
 1/2כוס סוכר
 1כפית תמצית שקדים
 100גרם חמאה (או מרגרינה בטעם
חמאה) מומסת
לטיגון:
שמן קנולה
לציפוי:
 1חבילת קוקוס

מתחילים עם הבצק:
מערבבים את הביצים במיקסר עם וו לישה כשתי דקות ,עד שהן מתפרקות (לא
מקציפים) .מוסיפים את השמן וממשיכים לערבב בעוצמה בינונית עד שהוא
מתאחד עם הביצים .מוסיפים את הסוכר ואבקת האפייה ולשים כשלוש דקות,
עד שהכול מתאחד .מנמיכים את מהירות הלישה ,מוסיפים בהדרגה את הקמח
וממשיכים לעבד כעשר דקות עד לקבלת בצק אחיד ודביק.
מעבירים לקערה ,מכסים ומניחים למנוחה של שעתיים.

מוציאים ומצננים מעט .פורסים לפרוסות.
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מכינים את המילוי:
מכניסים את כל החומרים למעבד מזון ,טוחנים למרציפן נעים ומניחים לקירור.
מכינים את הסירופ:
מחממים את כל המרכיבים על להבה בינונית למשך כחצי שעה .מנמיכים את
האש ומבשלים עוד חצי שעה.
מכינים את העוגיות:
יוצרים מהבצק כדורים (כמו קובה) ,ממלאים במילוי ,סוגרים היטב ומטגנים
כשמונה דקות על להבה נמוכה־בינונית בשמן חמים אך לא רותח (הטיגון האיטי
חשוב ,כדי שהעוגייה תהיה מוכנה גם מבפנים וגם מבחוץ) .מוציאים ומעבירים
לסירופ (רצוי שיהיה חמים) לכארבעים וחמש שניות שניות .מצפים בקוקוס,
מכינים תה ומגישים.
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ירושלים
לרגל חמישים שנה לאיחודה של העיר החלטנו להקדיש את טיול הסתיו שלנו
לירושלים ולהביא בפניכם המלצות על חמש פינות חמד קסומות בעיר.
דורון יושע ,מורה דרך שחי ,חוקר ,מדריך ונושם את ירושלים ,ממליץ לנו על
מקומות שלעתים נסתרים מן העין ,אך מעניקים חוויה מעט שונה.
לחברת  Bee Travelניסיון עשיר של למעלה מעשר שנים בתחום טיולי תוכן ,הפקת
ימי כיף וארגון סיורים בירושלים ובארץ .טלפוןbeetravel.co.il 02-5619955 :

104

| מגזין “משלנו“

מגזין “משלנו“ | 105

1

מערת צדקיהו

חנות הבדים של בילאל אבו כלאף

מדובר באחד האתרים המרהיבים בירושלים .מערת צדקיהו היא
המערה המלאכותית הגדולה בישראל .היא שוכנת מתחת לבתיה
של העיר העתיקה ובתוכה מעיין הזורם עד לב האדמה מתחת לעיר.
המערה שהייתה חסומה למבקרים במשך דורות רבים ,עוצרת
נשימה בגודלה וביופייה.

כבר למעלה מעשרים ושמונה שנה מייבא בילאל אבו כלאף בדים
נדירים ויוצאי דופן מכל מקום בעולם .חנותו שוכנת במבנה חדש
בשוק אבטימוס בקרבה לכנסיית הקבר ,ואפשר למצוא בה בדים
ייחודיים ממרוקו ומסוריה ,ובד מהודו הארוג בנול ידני .לקוחותיו
מרכיבים את הפסיפס האנושי המרתק המזוהה כל כך עם ירושלים;
נזירות ופטריארכים ,כלות וחתנים מוסלמים ,וחרדים מחצרות
ומפלגים שונים הרוכשים את הבדים המפוספסים לתלבושתם
המסורתית .בילאל יכול להעביר קורס מזורז על כל בד; מהיכן הגיע,
מי לובש אותו ,ולשם איזו מטרה.

ממדיה עצומים ואורכה כ 225-מטר .היא שימשה בעבר כמחצבה
ובה חצבו את האבן הידועה בשמה הערבי 'מלכה' ,אבן בנייה
משובחת ששימשה לבניית מבני הפאר של ירושלים .למערה
נקשרו מסורות רבות ,והמפורסמת שבהן קשורה במנוסתו
של צדקיהו מלך יהודה מפני הבבלים עם חורבן בית המקדש
הראשון – ומכאן שמה.

בעליית הגג הוא מחזיק את הבדים היקרים באמת ,בהם בד משי
רקום חוטי זהב טהור .ארבעים ימי אריגה נדרשים כדי להכין עשרה
מטרים מבד זה .מקצת הבדים היקרים הביא בילאל באופן אישי
מתדמור שבסוריה ,לפני שנפלה בידי כוחות דעא"ש .את הבדים
מתדמור אפשר למצוא רק בחמש חנויות בעולם :בסוריה ,בדובאי
וכאן בירושלים.

האכסניה האוסטרית

2

האכסניה האוסטרית בירושלים או בשמה הרשמי ההוספיס
האוסטרי של המשפחה הקדושה היא בית הארחה לצליינים
הממוקם בפינת רחוב ויה דולורוזה ורחוב הגיא ברובע המוסלמי
של העיר העתיקה .כשנכנסים למקום מרגישים כאילו עברנו יבשה
והנה אנו באירופה של לפני מאה שנה.
בגינה המטופחת תוכלו ליהנות משטרודל תפוחי עץ כמו בווינה.
החלל בפנים קריר ,עתיק ומואר באור רך הנשפך מן החלונות
הגותיים .התצפית מדהימה ,ולשעה קלה אפשר לשכוח מההמולה
שבחוץ .לפרטים נוספים .www.austrianhospice.com

4

החומוסייה של כארים

בור הלנה

3
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בור הלנה הוא בור מים עתיק מהתקופה הביזנטית הממוקם
במתחם הקופטי מתחת לכנסיית הקבר ,במנזר דיר אנטוניוס,
סמוך לתחנה התשיעית בדרך הייסורים.
אל בור המים הגדול שבמקור שימש כמחצבה מובילות חמישים
ואחת מדרגות חצובות בסלע .המים המטפטפים ועיטורי האיקונות
יוצרים תפאורה מרשימה ואווירה מסתורית .ולידיעת חובבי
האופרה – ההד במקום מיוחד מאוד.

אטרקציה נוספת בחנות היא שרידים של כנסייה צלבנית בשם
'סנטה מריה מיור' אשר נתגלו במקרה בעת שמשפחת אבו כלאף
חפרה ברצפת החנות כדי להגדילה .שרידי הכנסייה הצלבנית
מתוארכים לתקופה של לפני אלף ושלוש מאות שנה .בהחלטה
משותפת לרשות העתיקות ולבילאל הוחלט להניח מעל הממצאים
הארכיאולוגיים של כנסיית סנטה מריה מיור רצפת זכוכית ולאפשר
הצגתם בחנות.

ולסיום – אי אפשר בלי לרפד קצת את הבטן .בחומוסייה של כארים
תמצאו חומוס משובח היכול להרגיע כל רעב .המקום קטן וביתי,

5

במרחק של חמש דקות הליכה משער שכם .כדי ליהנות מהחומוס
מומלץ להגיע בין השעות  .14:00–12:00מדי פעם מוגשות במקום
מנות מיוחדות ,כמו קציצת בשר עטופה עלי גפן או מקלובה.
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ראשון לציון
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הוד השרון
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תל אביב
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רשת בתי מגורים
מלאי תוכן
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