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דיירים ואנשי צוות יקרים,
מילים אלה נכתבות בפתחה של העונה היפה בשנה – האביב ,ובכל פעם
מחדש ליבנו מתמלא לבלוב ופריחה עם הגעתו.
גיליון ‘משלנו’ זה רואה אור סמוך ליום העצמאות השבעים של ישראל.
זאת הזדמנות נפלאה לבשר לכם על חודש התוכן הבא ,השישי במספר,
אשר ייוחד כולו לשבעים שנות עצמאותה של מדינתנו ,מדינת ישראל.
בבסיס ההחלטה לבחור בחודש הזה כחודש קונספט ,ראינו לנגד עינינו אתכם – דיירים יקרים – מייסדי
המדינה ובוניה .כל משפחה ותרומתה וכל אדם והעשייה שבחר בה .אנחנו מלאי הערכה ותודה לפועלכם,
ונשמח אם תיטלו חלק פעיל באירועי חודש זה ,באמצעות הסיפורים האישיים שלכם מהימים של טרום
המדינה ,כאשר הדבר נראה כחזון רחוק ובלתי אפשרי ,ומהשנים הראשונות של המדינה הצעירה .שנים של
חבלי לידה ,התמודדויות ואתגרים.
גם היום ,שבעים שנה אחרי ,אני מאמין שלצד הבעיות ,יש לנו ארץ מופלאה ומיוחדת ,מלאת עשייה וברוכת
כישרונות .גם אם לעתים קשה הדרך ונראית בלתי אפשרית ,אין לנו ארץ אחרת ,ושבעים שנה הן בהחלט
סיבה טובה וראויה למסיבה.
במהלך חודש נובמבר  2017חגגנו בבתי הרשת את חודש הנוסטלגיה .שמחנו כל כך שבחרתם לשתף אותנו
בפיסות הנוסטלגיה הפרטית שלכם .תערוכות הנוסטלגיה שהשקנו בבתים הזכירו לנו שוב ושוב שלא נס
לֵחָ ם של דברים בעלי משמעות.
במסגרת שדרוג בתי הרשת ,אני שמח לבשר שבבית בראשון לציון סיימנו זה עתה לשפץ את מחלקות
הבריאות ,לצד שדרוג הלובי .בבית בתל אביב הוספנו שמונה דירות גן יפהפיות ,לצד הרחבת המחלקה
הסיעודית ושדרוג המרפאה ,ובבית בהוד השרון אנחנו בעיצומן של ההכנות להרחבת הלובי ושדרוג אולם
האירועים.
הפרויקטים הללו נועדו להתאים את בתי הרשת לצרכים המשתנים שלכם ,דיירנו ,ושל אלה המבקשים
להצטרף לבתי הרשת.

דיירים ואנשי צוות
יקרים,
חג הפסח אינו מאכזב,
ובכל שנה עם בוא
האביב ,הוא מגיע
ומשרה את האווירה
המיוחדת לו – תחושת
חידוש והתחדשות.
כידוע לכם ,בימים אלה אנחנו פותחים בפרויקט שיפוץ
נרחב של הבית בהוד השרון .השטחים הציבוריים
עתידים לעבור שינוי :שטחי הלובי והמסעדה יורחבו,
מערכות התאורה ,השמע והמיזוג יחודשו ,הריהוט,
הווילונות והשטיחים יוחלפו בדגמים ובעיצובים חדשים.
מדובר בפרויקט גדול ורחב היקף ,ואני מודע למשמעות
שיש לו על שגרת חיינו .אני שמח שהגענו לכדי מימושו
ומאחל לכולנו הצלחה רבה.
אני רוצה להודות לכם על תקופה נפלאה מרובת
עשייה ,במהלכה חגגנו חודש תוכן בסימן נוסטלגיה.
שיתפתם אותנו ברגעים ובמקומות מעברכם והיה זה
מרגש עד מאוד .אנחנו נמשיך לחדש ולחגוג ,לשתף
ולהתחזק יחד.
חג פסח שמח לכם ולבני משפחותיכם ,בשורות טובות,
בריאות תקינה ,אושר והתרגשות .עד .120

"רוח אביבית נושבת
מבריחה את העצב,
העולם עליז ללא סיבה,
אך הנפש משתוקקת
רק לומר פשוט בשקט
לאביב ששב ברוך הבא".
מילים :מנוס חאג'ידאקיס
תרגום :יואל ריפל

חג שמח ,דיירים ,אנשי צוות ,חברים,
כשפסח מתקרב – כולם מרגישים .האביב חוגג מסביב:
הימים מתארכים ,הפריחה נפלאה ותחושת חג בכל פינה.
בימים אלה אנחנו זוכרים להעניק משמעות לסובב
אותנו ,זוכרים להעריך את כל ה'יש' שבורכנו בו .וכמו בכל
שנה ,אנחנו חוזרים ומודים על כך שאנו מוקפים משפחה
אוהבת וקהילה תומכת ,בבתים מלאי עניין ותוכן.
לכן ,כשנתכנס כולנו סביב שולחן החג ,נדאג להזמין אלינו
גם אורחים הזקוקים לחיבוק החברי־משפחתי הזה.
השנה בחרנו לחגוג את האביב בסימן יום העצמאות
השבעים למדינת ישראל .את החג המשמעותי הזה
נציין בבתים בדרך הייחודית האופיינית לרשת .יש הרבה
תוכניות ויש למה לצפות.
מה נאחל לעצמנו באביב זה?
לפרוח ,להתחדש ,להתרענן ,להתמלא באנרגיות טובות
ולהתבשם מהפריחה.

שאולי דור ,מנכ"ל הבית בהוד השרון
חג שמח לכם ולבני משפחותיכם,

אני מודה לצוות העובדים המחויב והמסור ,הרואה בעבודתו שליחות ,ומאחל לכם דיירים ,בני משפחות,
עובדים וחברים – חג אביב שמח ופסח כשר.

שלכם תמיד,

שלכם,

חגית משעולי ,מנכ"לית הבית בראשון לציון

אבי קלפה ,מנכ"ל
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תעלה ותבוא רבקה מיכאלי
“הכול עניין של גישה בחיים ”,אומרת רבקה מיכאלי ,החוגגת שמונים
בימים אלה ממש .היא לא עושה עניין מהגיל (“נראה שרפואה אני כבר לא
אלמד”) ,מתגעגעת לחברים שכבר לא איתנו (“יוסי בנאי ,נעמי שמר ,אהוד
מנור”) ,מודאגת מאוד ממה שקורה במדינה שלנו (“איבדנו את המצפון”)
ומאמינה שהסקרנות הרבה שלה שומרת עליה צעירה ורלוונטית.
בגיל שמונים רבקה מיכאלי עסוקה מתמיד .רק עכשיו
חזרה משתי נסיעות לחצי השני של הכדור :צילומי
תוכנית ריאליטי חדשה בהשתתפותה – ‘לעולם לא
מאוחר’ שהתקיימו בתאילנד ,ומייד לאחר מכן טסה
לארה"ב לביקור משפחתי ,אל שני ילדיה החיים שם.
בשבוע שהייתה בארץ בין נסיעות ,הספיקה להופיע
בהצגה שהיא משתתפת בה בהבימה‘ :סיפור אהבה
בשלושה פרקים’ ולהקליט את תוכנית הרדיו שלה,
‘באה שבת’ ב–.103FM
נראה שאצלך עם האוכל בא התיאבון .מה זה הדרייב הזה?
“קודם כול ,אצלי עם האוכל בא עוד אוכל .ודבר נוסף,
כל עוד רוצים אותי ואני יכולה – אני עושה .זה נהדר
ושומר עליי חיונית .האמת היא שאני אדם מאוד סקרן
– לכול .זו מתנה ואני סוחטת את הלימון הזה עד
הסוף ,ואפילו עושה ממנו לימונדה טעימה ומתוקה .יש
לי תוכניות לפחות לעוד עשר שנים .אחר כך אחשוב
על מנוחה”.
נוסף להצגה בהבימה מופיעה מיכאלי בסדרה חדשה של
תאגיד ‘כאן’ העונה לשם ‘איפה אתה חי?’ ,ומשתתפת
בעונה נוספת של הסדרה ‘אלישע’ .פעם בשבוע היא
מנחה את תוכנית הרדיו שלה ,ותתחיל בקרוב חזרות
להצגה חדשה בבית לסין בשם ‘היורשת’ .ואם זה לא
מספיק ,יש לה תוכנית של שירים ומערכונים שהיא
מופיעה בה ברחבי הארץ.
זהו? אפשר לנשום?
“רגע ,אני מתעמלת פעמיים בשבוע ,שילוב של יוגה
ופלדנקרייז .פעם בשבוע יש לי מאמנת כושר פרטית
ואחר כך אני צועדת על ההליכון .עכשיו זהו”.
נראה שהגיל שלך הוא דבר אחד ורבקה היא דבר אחר
שלא קשור אליו...
“האמת שאני יודעת בת כמה אני ,ואם אני שוכחת,
הברכיים שולחות ד"ש ,אז אני נזכרת שוב .אבל בינינו,
מה אני יכולה לעשות עם זה? יעזור לי אם אתמרד?

אני פשוט לא עושה עניין ,לא מהגיל ולא מתופעות
הלוואי”.
נחזור לבמה ולתפקיד ָהאֵם ב‘סיפור אהבה בשלושה
פרקים’ .מה את אוהבת בתפקיד הזה?
“קודם כול אני אוהבת את ההצגה .מחזה נפלא ,כתוב
מצוין ,בימוי מעניין ומדויק של נתן דטנר .ומורדי
גרשון נפלא בתפקיד הבן ההומו שלי .מעבר לטקסטים
הטובים ,הדמות שלי עוברת תהליך של שינוי משמעותי
במהלך ההצגה ,וכשחקנית זה אתגר מרתק .אני מאוד
נהנית”.
את מרגישה שאת עדיין רלוונטית מול כל הסלבס
הצעירים?
“טוב ,אני לא גל גדות ...אבל אין לי תלונות .בזכות
הסדרה ‘אלישע’ ילדים באים לעשות איתי סלפי,
ויש את האוכלוסייה המבוגרת שעוד זוכרת .אז אני
ממוקמת אולי בקצוות ,אבל עדיין קיימת .לפני מספר
ימים נכנסתי לסניף של  yellowוהמוכר אמר לי‘ :את
לא סוג של סלב?’‘ .סוג של’ ,הבנת? סיפור נחמד נוסף
התרחש כשהייתי בניו יורק אצל חברים לארוחת ערב.
היה שם זוג נוסף ופתאום הגבר אומר לי‘ :אמרו לך
פעם שאת דומה לרבקה מיכאלי?’ עניתי לו‘ :אני?’
הוא הוסיף‘ :טוב ,לא כמו שהיא נראית עכשיו’”.
מה הכי מדליק אותך מכל הדברים שאת עושה?
“אני באמת אוהבת הכול .לכל דבר יש את היופי
והייחודיות שלו .אבל אם לבחור אז אולי הרדיו .הוא
מחזיק אותי בעניינים .חדה ,מעורבת .הגשת תוכנית
שבועית היא אחריות גדולה .אני בוחרת את המוזיקה
וזה אומר ששולחים אליי המון חומרים שאני צריכה
לראות ולשמוע .אני כותבת את טקסט ההנחיה
לשעתיים בכל שבוע .לפחות יומיים בשבוע מוקדשים
להכנת התוכנית יחד עם הצוות הנפלא שלי ,ואז יש
את ההקלטה ,בכל יום חמישי .אני נשמרת ערנית
בזכות הרדיו .אני אפילו עונה כשצריך ,בפייסבוק”.
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רוב הזמן אני אדישה.
שקטה .אבל אם
מעצבנים אותי או דורכים
לי על נקודה כואבת ,יוצא
ממני הצד שלי .בשוטף
אני אשכנזייה נחמדה
והשמועות אומרות בכלל
שאני די מצחיקה
עם הגיל נעשה קשה יותר ללמוד טקסטים או שזה
כמו יין טוב  -משתבח?
“בטח שלא משתבח .אני חושבת שזה לא נהיה קשה
יותר ,אלא שאני חסרת ביטחון יותר .פעם הייתי
סומכת על עצמי יותר ,מאלתרת יותר אם צריך .היה
הרבה יותר משוחרר .היום אני מפחדת .לפני כל הצגה,
חוזרת על הטקסט”.
את מתרגזת מהר? חמת מזג או נוחה לבריות?
“רוב הזמן אני אדישה .שקטה .אבל אם מעצבנים
אותי או דורכים לי על נקודה כואבת ,יוצא ממני הצד
שלי .בשוטף אני אשכנזייה נחמדה והשמועות אומרות
בכלל שאני די מצחיקה”.
ישראל  ,2018מה מפריע לך? מה כואב?
“בלשון המעטה אפשר לומר שאני לא מאושרת בכלל
ממה שקורה כאן .לא משנאת האחים ,לא מהפחד
לקרוא לכיבוש בשמו ,לא מהניסיון לגזול מאנשים
זכויות בסיסיות רק כי הם לא יהודים ,לא מההדתה של
ירושלים .אני לא אוהבת מה שקורה לשפה העברית
שהולכת ונעלמת לנו; לא קם כאן בית קפה חדש
הנושא שם עברי כבר הרבה זמן ,כל הילדים נהיו שון
וליאם .משהו לא טוב קורה לנו .איבדנו את המצפון
שלנו .לאן נגיע בלעדיו?”
ומה לגבי התרבות בישראל? איך את מרגישה בנושא
הזה?
“דווקא בנושא זה אני חושבת שאנחנו במקום מצוין.
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יש כותבים מעולים ,יש לנו קולנוע מצוין ,רפרטואר
תיאטרון מגוון ומעניין ,השחקנים הצעירים מוכשרים,
ורובם גם יודעים לתת את כל החבילה :משחק ,שירה,
ריקוד .אני חושבת שהיצירה בארץ פורחת ,חבל רק
שיש מרחק גדול כל כך בין היצירה ובין הממונה עליה.
אני מתכוונת כמובן למירי רגב ,שאת דעתי על דעותיה
ועל ההתבטאויות שלה הבעתי כבר אין־ספור פעמים”.
למי את מתגעגעת מחבריך הטובים שכבר לא איתנו?
“החבר הכי טוב שלי שלא איתנו הוא אחי ,דן מיכאלי,
שהיה העוגן של המשפחה וקשה לי בלעדיו .אני כמובן
מאוד חסרה את יוסי בנאי ,נעמי שמר ,אהוד מנור ,מוטי
קירשנבאום .חבריי הטובים והקרובים .אני מתגעגעת
לשיחות ,לחברות המפרה כל כך שהתקיימה איתם,
תמיד מאירה ומלאת תובנות .מותם השאיר ריק גדול
בליבי וגעגוע מתמשך למשהו שאי אפשר להחליף”.
בתור הגברת הראשונה של הסאטירה הישראלית ,מה
את אוהבת היום?
“אני מכורה ל‘ארץ נהדרת’ ול‘גב האומה’ .שתיהן
מבריקות ,שנונות ,מעיזות ,חריפות ומקוריות מאוד.
רמה גבוהה של סאטירה .כשצריך דמות של סבתא,
קוראים לי לפעמים ל‘ארץ נהדרת’ .אני מאוד נהנית
לעבוד עם הטאלנטים המוכשרים הללו”.
איך עברת את הפרידה מרשות השידור?
“ייללתי יחד עם גאולה אבן .זה היה הבית שלי הרבה
שנים .לא היה לי קל ,אבל זה דרכו של עולם .אני שמחה
ששומרים על הארכיון ,זו פיסת היסטוריה של מדינת
ישראל”.

משתדלת ככל יכולתי לנסוע אליהם והם גם מגיעים
לכאן .יש לי בן ובת ,שניהם ילדים טובים ,וארבעה
נכדים מופלאים .זה אושר גדול .אני מציפה אותם
במתנות בכל ביקור ,אוהבת להסתובב איתם ,לקנות
להם .יש לנו קשר מצוין ,עד כמה שאפשר כשמנהלים
מערכת יחסים בשלט רחוק”.
על אילו הרגלים היית מוותרת?
“בזבוז זמן .אני מלכה בלמרוח .למה לעשות היום אם
אפשר מחר? דחיינית מדופלמת .הייתי שמחה להיפרד
מהאספנות שלי .בעיקר מבגדים ,שאני מכירה להם
טובה ולא מצליחה להוציא אותם מהארון .זה נורא.
עישון כמובן – מנסה ומנסה .אני מאחרת כרונית.
עובדת על זה .יש מגמת שיפור .ואחרון חביב – אכילת
יתר .הייתי שמחה מאוד להפסיק את המלחמה עם
הפחמימות המנחמות”.
הזכרת אוכל ,מה המאכל האהוב עלייך?
“יש מעט מאוד דברים שאני לא אוהבת”.
מי השחקן האהוב עלייך?
“קווין ספייסי”.
מה עושה אותך שמחה?
“נכדים .אוכל .הצגה טובה”.
מהי זוגיות טובה?
“לתת מרחב מחיה ,אבל להיות מחוברים וחברים”.
מה הדבר המשמעותי ביותר שעשית?
“חוץ מלהביא לעולם שני ילדים מקסימים ,אני חושבת
ש‘ניקוי ראש’ היה סוג של פסגה”.

מה את אוהבת לעשות כשאת לא עובדת?
“אני קוראת המון .עכשיו סיימתי ספר מרתק של חיים
באר‘ ,קשר לאחד’ ,על ירושלים .בתור ירושלמית
במקור הייתי מרותקת .אפילו יש התייחסות לשכונת
ילדותי‘ ,זיכרון משה’ ,מה שמאוד ריגש אותי .אני
אוהבת לקרוא את עמוס עוז ,גרוסמן ,א“ב יהושע,
מתחברת מאוד לתכנים ולסגנון שלהם .גם שירה אני
אוהבת לקרוא .אני מקפידה לעשות התעמלות ,להזיז
את הגוף .מודעת לחשיבות של זה .אני כמובן מנצלת
כל רגע פנוי לצרוך תרבות :מופעי בלט ,תיאטרון,
קונצרטים .מה שאפשר ,כמה שאפשר .ואני ,לא
תאמיני ,נהנית מאוד ממשחקי מחשב”.

מה את מאחלת למדינה לכבוד יום הולדתה השבעים?
“לחזור לעשתונות”.

הילדים שלך חיים בארה“ב .קשה?
“מאוד ,אבל התרגלתי .זה כבר שנים רבות כך .אני

מה את מאחלת לעצמך?
“לא לאבד אותם”...

טיפ לשחקנים צעירים?
“ללמוד ,ללמוד ,ללמוד .להרחיב אופקים ,לגעת בכמה
שיותר ,להתמקצע ,להבין תיאטרון”.
מה הלאה?
“לא יודעת .אני זורמת .מדגדג לי לעשות תוכנית יחיד,
אבל יש זמן ,אני לא ממהרת”.

"שכחו
במדינה שלנו
מהי צניעות”
רוני דניאל ,מוותיקי הכתבים והפרשנים של חברת החדשות ,מודאג
מפניה של החברה הישראלית בימים אלה ,מיהירותה של ההנהגה,
מהשחיתויות הבלתי פוסקות ,ומהעובדה שהמרדף אחר האמת
הוחלף במרדף מבייש אחר כוחניות“ .תחזרו להיות בני אדם ”,הוא
קורא לכל מי שמוכן לשמוע ,ואומר שראוי שכולנו נפגין יותר צניעות,
נעשה חשבון נפש ,ויפה שעה אחת קודם.

אין רגע דל בחייו של רוני דניאל ,הכתב לענייני צבא
וביטחון של חברת החדשות .תפקידו המרתק מזמן לו
חיים דינמיים ,מעניינים ומספקים .בגיל שבעים הוא
נמרץ ומלא אנרגייה ,רהוט ומדויק ,ופניו קדימה אל
עוד ועוד דיווחים ,פרשנויות וחשיפת האמת.
כילד ,חייו בקיבוץ מעוז חיים היו הרבה יותר רגועים.
הוא זוכר ילדות נפלאה של ריצה בשדות פתוחים
באוויר הצח ,עבודת כפיים בשדה (“הכי אהבתי
כשהיינו צריכים לעבוד על חשבון הלימודים”) ,חיי
חברה תוססים (“הייתי פרחח לא קטן”) ותחושה של
צניעות מכובדת ומכבדת .עברו אומנם שנים רבות
מאז שעזב את הקיבוץ ,אבל נראה שהקיבוץ מעולם
לא עזב אותו .הנכונות לעבוד קשה למען הכלל,
היכולת לראות את התמונה הגדולה ,לחיות חיים
בעלי משמעות ,ולהיות אדם צנוע ושוחר אמת ,כל
אלו נצרבו באישיותו במהלך שנותיו בקיבוץ והפכו
אותו למי שהוא היום :רוני דניאל אורח קבוע בכל בית
בישראל ,משדר ומפרש לנו את האירועים הביטחוניים
החמים ביותר ,ותודה לאל ,לא חסר לנו.
כמי שגדל בפסטורליה של הקיבוץ ,בשקט ושלווה,
בחר דניאל בחיים הנמצאים בקצה השני בדיוק“ .אני
אדם סקרן .מאוד .אני חושב שקיבוץ הוא צורת חיים
מושלמת לשנות הילדות והזקנה .באמצע – כדאי
לצאת למדינת תל אביב למשל או למקומות אחרים.
ללמוד ,לחוות ,להתנסות וליהנות מכל מה שהחיים
מזמנים לנו וממה שאנו מאפשרים לעצמנו”.
האם זה אומר שלאחר הפרישה לגמלאות נראה את
דניאל חוזר ליהנות מעבודת האדמה? מדשן ,זורע
וקוצר להנאתו?
“אני בכלל לא פוסל את האפשרות לסיים את חיי
באיזה מושב או קיבוץ בגליל ”,הוא אומר ,אבל בינתיים
לפחות ,דניאל אינו מתכוון ללכת לשום מקום.
איך התחילה הקריירה העיתונאית שלך?
“לגמרי במקרה .הייתה זו החלטה של רגע ללכת
להיבחן ברדיו והשאר כמו שאומרים – היסטוריה.
במבחן הזמן ההחלטה הזאת התבררה כנכונה
וכמתאימה לי .הפוליטיקה למשל ,להבדיל מהצבא,
מורכבת מאוסף של אנשים שהאמת מהם והלאה ,ולא
הייתי יכול לחיות ,בטח שלא לעבוד בסביבה אנושית
כזו .בצבא יש בני אדם .הם לא חפים מטעויות ,אבל
המניעים שלהם הם המניעים הנכונים ,ולכן אני נמצא
באזור הנוחות שלי”.
עברו של רוני דניאל ,למי שאינו בקיא ,כולל היסטוריה
צבאית מכובדת ומרשימה .ב 1965-התגייס לצה“ל
לגדוד  906של הנח“ל .עבר מסלול הכשרה של לוחם,
קורס מ“כים ,קורס חי“ר וקורס קציני חי“ר .בתום
הקורס שב לנח“ל כמפקד מחלקה .במלחמת ששת
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אני חושב שצה“ל הוא
צבא חזק מאוד עם יכולות
בלתי רגילות .אני מאמין
שביום פקודה הוא יוכיח
את עצמו בגדול
הימים לחם בחזית המצרית ,נפצע מרסיס ,אך חזר
לחזית .בשנות השישים הפך דניאל למפקד פלוגה
ולחם במלחמת ההתשה .במלחמת יום כיפור ,זמן קצר
לאחר שחרורו מצה“ל ,נלווה ככתב קול ישראל לגדוד
 ,51ומאוחר יותר מונה על ידי יורם יאיר למפקד גדוד
מילואים של גולני .בהמשך שירת כמג“ד בחטיבת הנגב
וכסמח“ט מילואים ,והוא בעל דרגת סא“ל במילואים.
מעל לכול ,לנצח כל דעה אישית ,כל תחרות מקצועית”.
יש פוליטיזציה בצבא של היום?
“יש פוליטיקה ארגונית .יש קצינים שרוצים להתקדם,
אבל בראיית מקרו ,הצבא שלנו הוא מסגרת רצינית
ואחראית שאין בה אינטרסים לא ראויים .אין ‘מאחורי
הקלעים’ .כשמתגלה משהו שאינו כשיר ,הטיפול בזה
הוא חד־משמעי .אין הנחות ואין עצימת עיניים .כללי
המשחק בצבא מתונים יותר ,הוגנים יותר ונקיים יותר
מאלה שבפוליטיקה”.
צה“ל הוא צבא מוסרי?
“מוסרי מאוד .איפה בודקים מוסריות? קודם כול
בפקודות שהצבא מוציא לחייליו – מה מותר? מה
אסור? המדד השני הוא מה עושים עם מי שפועל
בניגוד להוראות .בשני המדדים הללו הצבא שלנו עומד
לגמרי במבחן המוסריות”.
מה לגבי צבא חזק?
“אני חושב שצה“ל הוא צבא חזק מאוד עם יכולות
בלתי רגילות .הוא צבא המקפיד להישאר רלוונטי
ולהתאים את עצמו לזירה המשתנה ללא הפסקה .אני
מאמין שביום פקודה הוא יוכיח את עצמו בגדול”.
מה מאפיין את רוני דניאל ככתב צבאי?
“את זה אולי כדאי לשאול אנשים אחרים”...
אבל אני שואלת אותך.
“אני חושב שאני קר מזג במידה הראויה לתפקיד .בכל
סיקור אני זוכר את האחריות הגדולה שיש על כתפיי
כלפי הלוחמים .נזהר לא ללבות ,לא לזרוע פחד או
פאניקה .גם כשיש ביקורת ,אני מקפיד שהיא תהיה
עניינית ולא לועגת .והכי חשוב ,בכל בוקר אני שואל
את עצמי אם אני עושה את הכי טוב שאני יכול .כפרשן
וככתב ,היושרה האישית והמקצועית שלי צריכה להיות

בוא נדבר רגע על עניין התחרות המקצועית .איך זה
משפיע עליך?
“יש תחרות מתמדת בין אנשי המקצוע באמצעי
התקשורת ,ואתה תמיד רוצה לנצח בתחרות .להיות
הראשון שמדווח ,שמביא את הסקופ ,להיות זה שנתן
את הפרשנות המדויקת ביותר ,שהביא את הסיפור
ואת נקודת המבט המעניינת ביותר .זה בסדר אם זה
עומד בסטנדרט של אחריות מקצועית .אסור לוותר
למשל על דיווחים אותנטיים ומדויקים ועל בירור
מעמיק של העובדות ,רק כדי להיות ראשון ,רק כדי
לעלות ראשון לשידור וכן הלאה .זה לא תמיד פשוט,
אבל זו חובתנו המקצועית .אני חושב שמידה מסוימת
של צניעות יפה לכולנו .אנחנו העיתונאים לא תמיד
יודעים הכול ולא יודעים יותר טוב מכולם”.
יש דברים שאתה מצטער שעשית במהלך הקריירה
או מצבים שנקלעת אליהם שלא עמדו בסטנדרטים
שאתה מציב לעצמך?
“לשמחתי לא הרבה .היה מקרה אחד משמעותי כזה.
הוא התרחש במהלך מבצע עופרת יצוקה .בלהט
הדיווחים וההתלהבות דיווחתי על העיתוי הצפוי של
פתיחת המערכה הקרקעית ,וכך הסגרתי בעצם את
העובדה שהיא עומדת להתחיל .אני זוכר שחשבתי
שאם בגלל הידיעה הזאת הכוחות שלנו ייחשפו בדרכם
לשם – אני מתפטר .המחשבה שחייל צה“ל ייפגע
בגלל טעות שלי עשתה אותי חולה .בדיעבד התברר
שהשידור לא עשה נזק ואבן ענקית נגולה מעל ליבי”.
מה אתה מעדיף ,רדיו או טלוויזיה?
“היתרון הגדול ברדיו הוא שיש זמן לדבר .לצלול
לעומק .לתת נקודות מבט .בטלוויזיה הכול מהיר
ושטחי .יותר דיווחי ,פחות פרשני .לכן אני פחות נהנה.

וגם כמובן פחות אוהב את הז‘קט ואת העניבה .ברדיו
אני בטי שרט ובסנדלים .כמו שנוח לי”.
קל יותר היום להיות כתב או לפני עשרים שנה?
“בהרבה מובנים אין הבדל גדול .השינוי המרכזי
הוא האמצעים המתקדמים העומדים לרשותנו היום
לבירור הפרטים ולחקר העובדות .גם הצבא עצמו
יותר פתוח ,יותר מדווח ומשתף ,למרות שמובן
שהוא מוציא החוצה את הדברים שהוא רוצה שיצאו.
התפקיד שלנו ,בין היתר ,הוא לחשוף גם את הדברים
שמתחת לפני השטח .באופן כללי אני חושב שהיום
התקשורת שטוחה ורדודה יותר מזו שהייתה לפני
עשרים ושלושים שנה ,וחבל”.
אתה נשוי ואב לשלושה .איך השפיעה הקריירה שלך
על המשפחה?
“יש בקריירה הזאת דברים טובים יותר ופחות ,כמו
בכל קריירה .לא בטוח שלבן של רופא קל יותר .נכון,
יש את הכוננות ,ואני תמיד במרחק הקפצה .יודעים
שלא משנה באיזו פעילות משפחתית אני נמצא ,אם
קורה משהו ,אני נעלם .וברוך השם במדינה שלנו לא
חסר .לפעמים אני בשטח וזה יכול להיראות מפחיד
למי שנשאר בבית ,אבל בסך הכול עברנו את זה בשלום
וגידלנו שלושה ילדים מקסימים .העובדה שאף אחד
מהם לא הולך בדרכי מדברת בעד עצמה ,אני חושב”.
מתי די?
“כל עוד אני קם בבוקר לעבודה בהתלהבות ובתשוקה,
אני אמשיך .זכיתי לעבוד במה שאני אוהב .זו מתנה
גדולה ואני מתכוון ליהנות ממנה כל עוד אני יכול וכל
עוד אני מרגיש שאני תורם ,מביא ערך ועושה את
עבודתי נאמנה”.
נראה שהאדמה והדשן בגליל יחכו עוד קצת...
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להסתכל על החיים
בפרופורציות נכונות
נראה שמסלול חייה של אילנה הופטמן כוּון כבר מגיל צעיר לקראת
עזרה לזולת .כמי שגדלה על ערכי הסוציאליזם והתחנכה בקיבוץ אף
על פי שנולדה בעיר ,עזרה ונתינה לא היו זרות לה .למעשה רוב חייה
הייתה אילנה בצד המעניק והנותן .עכשיו ,לאחר ארבעים שנה של
נתינה לזולת ,היא מנסה להתרגל גם לצד השני.
אילנה הופטמן תחגוג באוגוסט הקרוב יום הולדת
שמונים ושניים .היא אימא לשתי בנות ,סבתא גאה
לארבעה נכדים ,חובקת נין ונינה ,והיא דיירת חדשה
יחסית בבית בהוד השרון.
אילנה ,נולדת בעיר אבל גדלת בקיבוץ .תוכלי לספר
קצת?
“נולדתי ברמת גן והתחנכתי בשכונת בורוכוב הוותיקה
בגבעתיים על ברכי הזרם הסוציאליסטי .הלהט של
תנועת הפועלים היה כה חזק באותם ימים – שנות
החמישים של המאה הקודמת – עד כדי כך שקבוצת
ילדים ,ואני בהם ,החליטה לעבור לחיות בקיבוץ .עשר
שנים חייתי כילדת חוץ בקיבוץ חולדה ,הייתי אז בת
ארבע־עשרה .שם סיימתי את לימודיי ,שם הכרתי
את מי שלימים יהיה בעלי ,ושם גם נולדה עמית ,בתי
הבכורה”.
איך נשמר הקשר עם ההורים?
“הקשר עם ההורים היה הדוק ומצוין .ההורים היו
מעורבים בחיי ובחיי הקהילה בקיבוץ .הם ביקרו אותי
כשהתאפשר ,באו בחגים ובשבתות ,וגם הכירו את
חברי הקיבוץ”.
עברו שנים ובסופו של דבר חזרת לחיות בעיר .מדוע
נגמר הרומן עם הקיבוץ?
“כשעמית נולדה היה לי קשה להתרגל אל הטיפול
המשותף ואל הלינה המשותפת .לא יכולתי לשאת
את הרעיון שבתי התינוקת לא תישן או תשהה לידי
במהלך הלילה ,אז החלטנו לעזוב”.
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אילנה כאמור עזבה את הקיבוץ וחזרה עם משפחתה
הצעירה לגור ברמת גן .רעות ,בת הזקונים ,נולדה,
ופרק חדש נפתח בחייה של אילנה .בגיל שלושים וחמש
הרגישה שהגיע הזמן לעשות משהו נוסף חוץ מלהיות
אימא ומצאה משרה בביטוח לאומי בתחנת ייעוץ
לקשיש“ .זאת הייתה אומנם עבודה משרדית ובאותו
זמן לא ידעתי זאת ,אבל מרגע זה ואילך חיי החלו לסוב
סביב אנשים מבוגרים וקשישים .עשר שנים עבדתי
בתחנת הייעוץ ומשם עברתי לנהל את מרכז היום
לקשיש ברמת גן .המרכז לקשיש היה הראשון מסוגו
בארץ ,בשעתו זה היה רעיון חדשני לגמרי .את המודל
הביא מחו“ל ד“ר רבינוביץ .הוא יזם את הקמת המרכז
ואני ניהלתי אותו בעזרת צוות חם ואוהב”.
מה זה מרכז יום לקשיש? תוכלי להסביר?
“המרכז לקשיש הוא מסגרת חברתית־תפעולית
המיועדת לקשישים המרותקים לביתם בגלל מחלה
או אירוע טראומתי .עד אותה תקופה קשישים אלה
נשארו בביתם ללא התייחסות הולמת מצד המערכת.
המרכז ברמת גן שימש להם בית שני .הצוות ואני
דאגנו לתכנים ולפעילויות .הם היו מגיעים בבוקר
בהסעה מיוחדת וחוזרים לביתם אחר הצהריים,
לאחר ששהו במרכז רוב שעות היום ולאחר שקיבלו
ארוחת בוקר וצהריים .צוות רב־תחומי שכלל מרפאים
בעיסוק ,עובדים סוציאליים ופסיכולוגים טיפל בהם
ודאג לרווחתם מכל בחינה אפשרית .מורים העבירו
שיעורי העשרה ,מדריכים הפעילו חוגים ופעילויות
יצירתיות ,הכול נעשה כדי להחזיר לאנשים הללו את
חדוות החיים ולתת להם סיבה טובה לקום בבוקר”.
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במשך עשרים שנה יצרת מקום מלא תקווה לאנשים
מרותקים ,נתת להם בית שני .מה את מרגישה
שהתפקיד הזה נתן לך ,לאילנה?
“מקום העבודה הזה היה בשבילי האוניברסיטה
של החיים .שם הבנתי איך להסתכל על החיים
בפרופורציות הנכונות .הפרופורציות האלה ,אגב ,עזרו
לי לא פעם להתגבר על משברים בחיי .שם ראיתי איך
אנשים שברגע אחד חרב עליהם עולמם ,שהיו עובדים
ורצים ומתפקדים ומנהלים אורח חיים רגיל ושגרתי
כמו כולנו ,פתאום חלו ולא יכלו לתפקד יותר .המרכז
היה להם בית חם עם הרבה אהבה ויחס .זה נותן מבט
אחר לחיים ,הנתינה הזאת העניקה לי הרבה מאוד
סיפוק”.
אחרי עשרים שנה במרכז ובגיל שישים וארבע הרגישה
אילנה שדי ,שהיא מיצתה את עצמה והגיע הזמן
לפרוש ,ואולי לשים קצת את עצמה במוקד תשומת
הלב .היא נסעה לסין לחודש ימים להתאוורר קצת,
אולם מייד כשחזרה כבר חיכה לה האתגר הבא.
“כשחזרתי פנו אליי מהנהלת ויצ“ו ברמת גן ,סניף
שהייתי פעילה בו הרבה שנים ,וביקשו ממני ,מאחר
שאני באה מהתחום ,שארכז את מועדון הגמלאים
שלהם .ביקשתי שלושה חודשי ניסיון ונשארתי שבע־
עשרה שנה .באותה תקופה כבר גרתי בכפר סבא.
האוטו נסע מעצמו שלוש פעמים בשבוע לרמת גן”.
במשך שבע־עשרה שנה ניהלה אילנה בהתנדבות את
מועדון הגמלאים .כשהתחילה ביקרו במועדון חמישה־
עשר איש בלבד .תחת שרביטה הלך והתרחב מעגל
המשתתפים והגיע בשיאו לשמונים גמלאים שפקדו
את המועדון ונהנו מכל מה שהיה לו להציע“ :המועדון
שימש מקום מפגש חברתי וביתי לכל באיו .הצוות ואני
דאגנו לספק להם תכנים ופעילויות מכל תחום ובכל
נושא אפשרי :חוגים ,הרצאות ,טיולים ,חגגנו יחד ימי
הולדת וחגים .הייתה הרגשה של שמחה ושל בית חם.
נהניתי מכל רגע ,נהניתי מהעשייה ומהנתינה”.
בינואר  2017עשתה אילנה שינוי נוסף בחייה .היא
עברה להתגורר בבית בהוד השרון“ ,הגעתי בדיוק ברגע
המתאים ,ברגע שהבנתי שאני מפסיקה להיות פעילה
ברמה שהייתי רגילה אליה .הגעתי לגיל שמונים והגוף
התחיל לאותת לי ,אז עלתה המחשבה שצריך להתחיל
לשקול מעבר לדיור מוגן .הייתי זקוקה לביטחון שמקום
כזה מספק .לאחר מחקר שוק רציני ובתמיכתן המלאה
של שתי בנותיי ,הגעתי למסקנה שרשת ‘עד  ’120היא
המקום הטוב ביותר עבורי .ההחלטה על הבית בהוד
השרון הייתה קלה ומהירה .ההתארגנות עצמה לקראת
המעבר – זה מה שהיה קשה”.
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תמיד הייתי בעמדה של זו
שנותנת ,זו שמעניקה .לפתע
פתאום מצאתי את עצמי בצד
השני בצד המקבל .צד שלא
חוויתי אותו על בשרי באופן
הזה .אז אפשר להבין כמה
קשה לעבור מהצד הנותן
לצד המקבל ,אבל לאט־לאט
הבנתי שזו הדרך ,שאין מה
לעשות וזו דרכו של עולם
הסבירי בבקשה.
“לא קל להיפרד מדירה גדולה ומרווחת ולעבור לדירת
קטנה הרבה יותר ,וזה גם לא פשוט להיפרד מחלק גדול
של כל החפצים שאת אוספת במהלך חייך ,נקשרת
אליהם והם חלק מזהותך ,זה קשה ,אבל סידרתי לי פה
פינת חמד עם הרבה אווירה והתרגלתי מהר מאוד”.
איך באמת הייתה הקליטה?
מאחר שרוב חיי הבוגרים עבדתי בחברתם של אנשים
בגיל השלישי ,הרבה דברים היו מוכרים לי .הקושי שלי
היה אחר .לפתע פתאום מצאתי את עצמי בצד השני,
בצד המקבל .צד שלא חוויתי אותו על בשרי באופן
הזה .תמיד הייתי בעמדה של זו שנותנת ,זו שמעניקה.
רק בשביל לסבר את האוזן ,נכנסתי לבית בינואר ועד
יולי עוד נסעתי מפה למועדון ברמת גן ,אז אפשר
להבין כמה קשה לעבור מהצד הנותן לצד המקבל ,אבל
לאט־לאט הבנתי שזו הדרך ,שאין מה לעשות וזו דרכו
של עולם .יש לי כאן חברים שעזרו לי להתארגן ,דאגו
לי והיו לי לעוגן ,ואני עשיתי סוויץ‘ בראש והפכתי
להיות יותר פעילה ומעורבת .העשייה והמעורבות הן
אלה המעניקות בסופו של דבר את תחושת הביתיות.
אני חברה בוועדת התרבות של הבית ותורמת מהידע
ומהניסיון שלי בתחום ,וביתר הזמן נהנית ממה שהבית
נותן :משתתפת בחוג רקמה ובפיסול קרמי ,נהנית
מאוד מחוג כתיבה יוצרת – לאחרונה גיליתי שאני
אוהבת מאוד לכתוב .מתעמלת ,משחקת רמיקוב,
וכמעט בכל ערב הולכת להאזין להרצאה היומית.
מצאתי כאן צוות מעולה שעוטף את הדייר ושחשוב
לו לתת את היחס הטוב ביותר שאפשר .יש פה את
כל השירותים שצריך ואין צורך לצאת מהבית .כאן
בהוד השרון מצאתי את המקום המתאים לי ביותר,
זה הבית שלי ,זו המנוחה והנחלה”.
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דאס הערט זיך אויס
בעסער אין יידיש*
*ביידיש זה נשמע טוב יותר

ההומור הפתלתל הרווי באמת המהולה בעצב ,הוא חלק בלתי נפרד
מהשפה ומהתרבות היידית ,והן חלק בלתי נפרד מאופיו ומאישיותו
של חנן לרנר – יהודי טוב המתגורר בבית בהוד השרון ומספר סיפורים
העושים טוב על הלב בשפה המסרבת ,ובצדק ,להיעלם מן העולם.
תשמעו בדיחה :יהודי עני מאחת העיירות במזרח
אירופה שלח מכתב אל הברון רוטשילד ובו כתב:
‘כבוד הברון ,אני יכול להבטיח לך חיי נצח’.
הברון המשועשע השיב לו‘ :רבים וטובים הבטיחו ולא
קיימו ,הכיצד אתה יותר טוב מכולם?’.
ענה לו‘ :אני יכול ,אך בתנאי אחד .כדי לזכות בחיי
נצח עליך להגיע אל העיירה שלנו’.
בשלב זה הברון כבר היה יותר סקרן ממשועשע:
הייתכן שהיהודי דובר אמת? דחק בו ושאל‘ :אבוא
לעיירה שלך ,רק אמור לי ,מה יש בה בעיירה שלך?
מעיין פלאים? מערה נסתרת? חכם קבלה?’ .ענה לו
היהודי העני‘ :אף יהודי אמיד ועשיר לא מת אצלנו
בעיירה ,פשוט מאוד ,כי אין לנו אף אחד כזה’...
חנן לרנר נולד ב ,1926-בקרוב יחגוג יום הולדת
תשעים ושניים .הוא אבא לשתי בנות ,סבא לשבעה
נכדים והוא מתגאה בחמישה נינים .אשתו האהובה,
ברכה ,נפטרה לפני שבע וחצי שנים ,וזמן קצר אחר
כך הצטרף אל הבית בהוד השרון .חנן נולד בעיירה
בריצ‘יני שבבסרביה ,חבל ארץ שהיה שייך לרומניה
ונמצא כיום בשטחה של רפובליקת מולדובה .הוא
צעיר האחים במשפחה שמנתה שלושה ילדים -
אחיו ואחותו נספו במהלך המלחמה .את אשתו הכיר
ברומניה לאחר המלחמה ויחד בעבודת נמלים הקימו
כאן משפחה לתפארת.
חנן ,מה אתה זוכר מילדותך?
“אני זוכר ילדות מאושרת .לא היינו משפחה ענייה,

אבל גם לא היינו עשירים .לאבא היה עסק של פרוות
והיו כמה פועלים שעבדו איתו .גם לא היינו משפחה
אדוקה .שמרנו שבת ,בהחלט ,וכמובן גם הקפדנו על
כשרות ,שחיטה כשרה ועל כל מצוות החגים”.
ואת הכול עשיתם ביידיש?
“ברור ”,הוא משיב וצוחק“ ,כל יהודי בסרביה דיברו
יידיש ,כל יהודי מזרח אירופה דיברו יידיש .עברית
הייתה שפת הקודש והייתה שמורה לתפילות בלבד”.
בזמן המלחמה ,האזור שנולדת בו עבר כמו מטוטלת
מצד לצד ,מה תוכל לספר על כך?
“ב 1940-כבשו הרוסים את בסרביה .כמו כולם גם
אני הלכתי לבית הספר ללמוד רוסית ,ככה זה עבד.
בָ 1941-ח ְברּו הרומנים לגרמנים ותחת חסותם החזירו
לעצמם את השטחים שהרוסים כבשו מהם שנה קודם,
וגירשו את כל היהודים לטרנסניסטריה”.
טרנסניסטריה היא חבל ארץ גדול הנמצא מעבר לנהר
דנייסטר .לאחר שנכבשה על ידי גרמניה ורומניה,
הוסב שטחה לאזור ריכוז ליהודי בסרביה ,בוקובינה
וצפון מולדובה שגורשו כאמור בידי השלטונות
הרומניים .בשונה ממחנות הריכוז וההשמדה של
הגרמנים ,הרומנים לא ייעדו את הכלואים לעבודה ואף
לא להשמדה מאורגנת ,אלא הפקירו אותם לגורלם,
ללא אספקת מזון ,טיפול רפואי או הגנה מינימלית
מתנאי אקלים קשים .המגורשים גוועו בהמוניהם
ברעב ,בקור ובמחלות.

מגזין 'משלנו’ | 21

לתת כדרך חיים

יידיש זו לא רק שפה,
זו תרבות שלמה .היא
מבטאת בהומור ולעתים
גם בעצב את הווי החיים
של יהודי מזרח אירופה,
היא הקול של יהודי
אשכנז .הסיפורים של
שלום עליכם אף על פי
שנפטר לפני מאה שנה,
רלוונטיים לדעתי גם היום
ואפשר להזדהות איתם
“הייתי אז בן חמש־עשרה .הלכנו ברגל ,בחורף מזרח
אירופי טיפוסי של חודש אוקטובר .רבים מתו בדרך.
הגענו לעיירה בשם פופיווצי .הביאו אותנו לבניין
שהיו בו רק גג וקירות ,בלי אף חלון ,והחזיקו אותנו
שם חודשים בתנאים קשים מאוד .בהתחלה עוד שמרו
עלינו ,ואחרי זמן מה הפקירו אותנו לנפשנו .לעומת
יהודי פולין שנטבחו ,כאן לא ירו ולא שרפו .הרביצו
לנו ,קיללו אותנו ,אבל הוצאות להורג לא היו .עם
הזמן אבא הצליח למצוא חדר אצל יהודי אוקראיני.
הצטופפנו אחד־עשר איש בחדר ,אבל לפחות היינו
יחד ,כל המשפחה המורחבת .אוכל לא היה ,גם לא
תרופות .שלוש שנים היינו בחדר הזה ,ושם נפטרה
אחותי בגיל עשרים ושתיים ממחלת הטיפוס”.
מה קרה כשנגמרה המלחמה?
“ב 1944-הרוסים חזרו ,כבשו שוב את השטח ולקחו
את כל הצעירים בגיל גיוס לצבא .אחי ,שהיה גדול
ממני בשלוש שנים ,גויס לצבא הרוסי ונהרג על אדמת
גרמניה .קיבלנו הודעה לקונית וזה הכול .רק אני נותרתי
עם ההורים .לאחר המלחמה שבנו הביתה לבריצ‘יני.
הייתי אז בן שמונה־עשרה ,נרשמתי ללימודי בניין
בטכניקום בטשרנוביץ‘ ולראשונה הגיעו אליי הקולות
והקריאות לעלייה לארץ ישראל”.
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אבל עד שעלית הייתה לך עוד תחנה משמעותית
בחייך ,יכול לספר?
“ב 1946-אבא דאג שנעבור לעיר פוקשאן .הסתובבנו
שם כמו כפליטים .שלוש שנים וחצי היינו שם ,ושם גם
הכרתי את ברכה .כמוני ,גם היא הגיעה לשם רק עם
מי שהצליח לשרוד ממשפחתה .התאהבנו .התחתנו.
וב 1950-עלינו ארצה”.
איך הייתה ההיקלטות בארץ?
“הגענו באונייה אל מחנה ‘שער העלייה’ בחיפה.
ברכה שכבר ברומניה ידעה היטב עברית כי למדה
שם בבית ספר ‘תרבות’ ,נקלטה מייד כמורה בחיפה.
העבירו אותנו למעברה ברמת ישי .נתנו לנו אוהל
צבאי וארבע יתדות ,וזהו .יותר מזה לא קיבלנו .זאת
הייתה תקופה מעצבת .את הכול הרווחנו בעבודה
קשה .לברכה היה משפט‘ :אין לנו כלום ,הנעורים הם
הקפיטל שלנו’ .וזה באמת מה שהיה ,היינו בני עשרים
וחמש ,עשרים וארבע .בבוקר עבדתי בבניין – בניתי
את הבסיס ברמת דוד – ובערב הלכתי ללמוד הנהלת
חשבונות .אחרי זמן מה ברכה הצליחה למצוא לנו
חדר בדמי מפתח בעיר התחתית בחיפה .בכל חדר
גרה משפחה ,אבל לראשונה היו שירותים ומקלחות
בתוך הבית .שם נולדה בתנו הבכורה .התחלתי לעבוד
במנהל מקרקעי ישראל .הצטמצמנו מאוד והיה לנו
הסכם שלא קונים שום דבר בתשלומים ,רק אם יש
כסף קונים .ברכה לימדה בבתי ספר שונים ,בהתחלה
בעיר התחתית ולבסוף בבית ספר בכרמל”.
לאט־לאט ובעבודה קשה התחילו העניינים להשתפר
עבור הזוג הצעיר .אחרי זמן מה הם זכו בדירה צנועה
של שיכון עממי“ ,הרגשנו כל כך בני מזל .דירה
משלנו עם מטבח ומרפסת .עם השנים החלפנו עוד
כמה פעמים מקום מגורים ,אבל הדירה ההיא צרובה
בזיכרון ,כי שם ,אחרי הרבה זמן ,כבר לא הרגשנו כמו
פליטים .כל השנים עבדתי במנהל מקרקעי ישראל.
סיימתי את תפקידי כמנהל הכללי של כל אזור הצפון
שמנה אז שבעה סניפים .הייתי הפקיד הבכיר ביותר
של מנהל מקרקעי ישראל באזור הצפון”.
חנן וברכה היו נשואים מעל לשישים שנה“ .למרות
שעברו כבר כמה שנים אני עדיין חולם עליה בלילות.
נשארתי לבד וגם החברים התדלדלו .היה קשה לי
להישאר בדירה בחיפה .הבנות התלוו אליי ויחד נסענו
לראות כמה מקומות .מה ששכנע אותי לגבי המקום
הזה היה המיקום שלו והסמיכות שלו לקניון ,לבתי

קפה ולסופר .הכרתי כאן אנשים נעימים ומעניינים,
אני שומע הרצאות ,פעיל ועסוק ”,הוא מסכם.
בוא נחזור ליידיש בבקשה ,ספר איך התחיל הרומן?
“כמו שאמרתי יידיש הייתה שפת האם שלי .לאחר
שפרשתי לגמלאות בגיל שישים וחמש התחלתי
להתנדב כגמלאי באגף הייעוץ לקשיש של ביטוח לאומי
בחיפה .הייתי יוצא לביקורי בית ,עוזר לקשישים בכל
מה שצריך ומדבר איתם ביידיש .עשיתי את זה במשך
עשרים שנה .ערב אחד הלכתי לשמוע ערב תרבות
ופולקלור ביידיש במרכז לתרבות יידיש בבית הכט
בחיפה .היה זה ערב מהנה מאוד וכך גם הכרתי את מי
שריכזה את כל הפעילות החשובה הזאת ,הגברת מירי
רן .מירי חיפשה אנשים דוברי יידיש היכולים לעזור לה
בעשייה ואני הצעתי את עצמי”.
וכך נולד הרעיון של ערב סיפורי יידיש?
“כן ”,הוא אומר ומוסיף בחיוך “אבל קודם עשו לי
מבחן בקיאות ,ולאחר שמירי ראתה שאני שולט בשפה
היא אמרה לי‘ :אדון לרנר ,איר בלייבט ָדא’ ,כלומר,
אתה נשאר פה!”
ומה בתוכנית?
“קודם כול חשוב לי לומר שאני לא מחבר את הקטעים,
אני מקריא קטעי ספרות שנכתבו על ידי מיטב סופרי
היידיש ,ובראשם כמובן שלום עליכם .סיפורים קצרים
של נודלמןְ ,מ ָש ִלים של שטיינברג ועוד .בכל אחד מהם
ארוגה חוכמה כלשהי ,תובנה לחיים או מוסר השכל”.
ואיך אתה בוחר את הקטעים?
“הם צריכים להיות קצרים ומבדרים”.
מעל עשר שנים עסק חנן בפעילות זו בהתנדבות.
השמועה על אודות מספר הסיפורים ביידיש התפשטה
והוא הוזמן למקומות נוספים באזור הצפון ,אל בתי
הורים בקריית טבעון ,קריית מוצקין וקריית אתא.
עשרות תעודות ההוקרה שבדירתו ומילות ההערכה
שבהן מעידות על כך שחנן וסיפורי היידיש שלו מצאו
קהל חם ואוזן קשבת.
ואיך היו התגובות?
“נפלאות .יש ציבור שלם הצמא לסיפורים הללו .אפילו
הנכד שלי גייס אותי כשהיה סטודנט ועבד בהתנדבות
בבית דיור מוגן ברמת אביב .מובן שנעניתי בחיוב.
באתי לשם ובקושי נתנו לי ללכת”.

מה מיוחד כל כך בשפה הזאת ,בסיפורים הללו?
“יידיש זו לא רק שפה ,זו תרבות שלמה .היא מבטאת
בהומור ולעתים גם בעצב את הווי החיים של יהודי
מזרח אירופה ,היא הקול של יהודי אשכנז .הסיפורים
של שלום עליכם ,אף על פי שנפטר לפני מאה שנה,
רלוונטיים לדעתי גם היום ואפשר להזדהות איתם”.
הדור הולך ופוחת?
“הדור הולך ופוחת ,זה ברור .מבחינת היידיש ,אני לא
הסמכות לומר .יש התעוררות מסוימת אצל הצעירים,
נכונות לשמר את השפה ,ללמוד אותה .יידיש היא
גם השפה הנהוגה בציבור החרדי ,אז בהחלט עדיין
מדברים יידיש .אני יכול לספר רק שלפני כמה שנים
קראתי ידיעה על סטודנט יהודי אמריקאי שסרק את
ארה“ב לאורכה ולרוחבה ואסף מאנשים פרטיים
ספרים ביידיש .אנשים עמדו עם דמעות בעיניים
ונתנו לו ספרים שעברו במשפחה ,מתוך הבנה שעדיף
שהספרים הללו ישוכנו בספרייה גדולה ויישמרו,
מאשר ילכו לאבדון ,הם וכל הספרות והתרבות
המונצחות בהם”.
חנן מקווה שיחזור לספר סיפורי יידיש יפים ומצחיקים
בבית בהוד השרון או כמו שהוא אומר“ :מיקען בלייבין
לייבין” – אפשר להישאר בחיים.
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מיסיונרית
ושמה מרב
צילום :רון קדמי

מרב מיכאלי רואה בפוליטיקה עוד אמצעי המקדם אותה לעבר
המטרה הגדולה :לשנות את העולם .היא כאן כדי להביא את השלום,
לטפל באוכלוסיות חלשות ולהפוך כל אבן שצריך במטרה לייצר סוף־
סוף שוויון מגדרי וחברתי ,שהפך כבר לשם השני שלה .היא פועלת
ללא הפסקה למען מציאות טובה יותר לנשים בפרט ,ולאנשים בכלל.
אוהבת (מאוד) את מה שעושה ,ועושה בדיוק את מה שהיא אוהבת.
יש לה דרייב מטורף ,והיא לא מתכוונת להוריד את הרגל מהגז.

השחורה והנאווה בעלת עיני השקד הפתוחות לרווחה
(שאינן מפספסות דבר) ,עם השנינות הכובשת
(והחצופה משהו) וכושר הביטוי שאינו משאיר אף
אוזן אדישה ,פרצה אל חיינו במהלך שירותה הצבאי
כקריינית בגלי צה“ל ,ובהמשך הייתה ממקימי גלגלצ
והמנהלת הראשונה של התחנה .אם עוד לא ניחשתם,
היא עונה לשם :מרב מיכאלי .מיכאלי החלה את צעדיה
בעולם התקשורת בראשית שנות התשעים .היא הגישה
תוכניות בכל הערוצים :חינוכית ,הערוץ הראשון ,ערוץ
 2וערוץ  ,10הפיקה תוכניות דוקומנטריות והגישה גם
ברדיו תל אביב וברדיו ללא הפסקה.
מתגעגעת לימים ההם של טלוויזיה ,רדיו ,עיתונות?
“אולי נוסטלגיה היא המילה הנכונה .אהבתי את כל
העשייה התקשורתית ונהניתי ממנה מאוד ,ובדיעבד
אני יודעת שהיא בנתה אותי .אז כן ,שמורה לה פינה
חמה בליבי .עם זאת ,היום אני במקום הנכון לי.
יותר מכך ,אני מסתכלת על חיי ויודעת להודות על
הזכות הגדולה שנפלה בחלקי לבחור בעשייה שאני
אוהבת אותה ומאמינה בה .בעיניי חשוב שאדם יגדיר
לעצמו גבולות ,ידע בבירור מה לא ,ולא רק מה כן.
האתגר הגדול שלנו כבני אדם נמצא במצבי הקיצון.
שם מתנהל המשא ומתן הכי צפוף עם הגבולות ועם
ההגדרה העצמית שלנו .לא במקרה שוכנת השחיתות
לצד הכוח”.

ואת מחוסנת? איך תדעי שלך זה לא יקרה?
“החיסון שלי הוא המודעות .אני נזהרת מזה כמו מאש,
אני משקיעה בזה מחשבה ,מקפידה להיצמד לניקיון
הכפיים ,לחוקים ,לערכים .מקפידה לזכור שהכוח שיש
לי הוא למען אלה שאין להם :קשישים ,נכים ,אנשים
החיים מתחת לקו העוני ,נשים ,שרובן רחוקות מתקרת
הזכוכית ונאבקות בנחיתות מול גברים”.
האג‘נדה הפמיניסטית של מיכאלי הולכת לפניה
ובמובן מסוים הפכה לשם השני שלה .בשביל מי
שנושא זכויות הנשים ואפליה מגדרית טבוע בה מאז
שהיא זוכרת את עצמה ,מדובר במחמאה גדולה.
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מתי פגשת את הפמיניסטית שבך?
“נראה לי שהיא נולדה איתי או שאני איתה .כבר
כילדה ,הייתי מאוד דעתנית ובעלת חוש צדק מפותח.
התודעה הפמיניסטית שלי כל הזמן מתפתחת ,אבל לא
היה רגע של ‘גילוי’ .זה פשוט חלק ממני .בבית הספר
נלחמתי בחלוקה מראש של בנות לחוג רקמה ובנים
לנגרות .בגלל שיש לי שחלות אני חייבת לדעת לרקום?
כשחילקו את הכיתה – בנות לכלכלת בית ובנים
לאלקטרוניקה – סירבתי והלכתי ללמוד אלקטרוניקה
עם הבנים”.
מיכאלי נולדה בפתח תקווה לעמי מיכאלי ולסוזן־
לאילה קסטנר .אחותה מיכל היא ממקימות קרן הון
סיכון  ,EVA Venturesואחות אחרת ,עו“ד קרן
מיכאלי ,היא ראש המחלקה המשפטית בנציבות
האו“ם לפליטים .היא נכדתם של נחמיה מיכאלי,
מזכירּה האחרון של תנועת מפ“ם ,ושל ישראל קסטנר.
עד כמה השפיעו עליך שני הסבים שלך?
“גדלתי בבית עם שורשים הטבועים חזק באדמתה
של מדינת ישראל .אני חושבת שעשייתו של סבא
מיכאלי מחד גיסא ,וסיפורו של סבא קסטנר מאידך
גיסא ,הצמיחו משפחה מיוחדת במינה .גדלתי בבית
שבו השיח המשפחתי היה על ערכים של שלום,
אחווה וצדק .מגיל אפס למדתי מאימא שלי שאין
דבר כזה אנשים לא חשובים או חשובים פחות .אני
באה מבית מאוד פוליטי משני הצדדים ,תמיד דיברו
פוליטיקה .אני זוכרת את עצמי בכיתה י“א מתנגדת
למלחמת לבנון ,הלכתי להדריך בשעריה ,עשיתי שנת
שירות בירוחם .היה לי עניין להבין את הסיפור של
המוחלשים ,של עיירות הפיתוח .סבא נחמיה מיכאלי
נפטר לפני שנתיים וחצי בגיל תשעים ושש .הוא היה

את סבא קסטנר ,היא כמובן לא הכירה ולא זכתה
שישתתף בחייה ,אך הוא היה נוכח מאוד בחייה,
ופועלו עיצב במידה רבה את המורשת המשפחתית.
מה לדעתך מוסר ההשכל מסיפורו של קסטנר?
“הבחירה לא להיות קורבן .לא להרגיש קורבן .בכל
מצב .סבא שלי לקח את גורלו בידיו ,היה יצירתי ,נועז,
לא קונפורמיסט ,לקח סיכון אדיר ,לבש את השריון
הכי כבד ועבה שאפשר ועשה את מה שהאמין בו .היום,
המחקר ההיסטורי כבר מכיר במשמעות של עשייתו
כחבר ועד ההצלה בבודפשט בזמן השואה ,ובכך שידו
בפעילות הצלת יהודים הייתה הגדולה ביותר בתקופה
ההיא – לפי ‘יד ושם’ כעשרים אלף איש .למרות שסיכן
את חייו ועשה מה שעשה ,כשהגיע הביתה וחשב שכאן
הוא יכול להסיר את השריון הכבד ,הוא חטף את
סטירת הלחי הגדולה בדמות עוול משווע .המשפט שלו
החל כשאמי הייתה בת תשע וצרב את ילדותה בכאב
אחד גדול .ההסתה נגדו על ידי הימין הקיצוני הייתה
בשיאה .היא הייתה חוטפת מכות ,קללות והתעללות
בדרכים שונות בבית הספר ומחוצה לו .לפחות היום
היא זוכה לראות את השינוי בדעת הקהל הציבורית
ולסגור באיזה שהוא אופן את המעגל”.
במשך שנים היית אשת תקשורת מוערכת .למה
פוליטיקה?
“ביום שהתחלתי להשתמש בפלטפורמות שעמדו
לרשותי ולדבר על אונס ונשים מוכות ,בעצם התחילה
העשייה הפוליטית ,רק שאז היא לא הייתה מפלגתית.
הייתי מסתובבת ברחבי הארץ ומרצה .קידמתי
אג‘נדות ,גייסתי כספים ,השפעתי בדרכי .נעשיתי
חברת כנסת מטעם המחנה הציוני בגיל ארבעים ושש,
בשל ,מאוזן .חשוב לי לומר שהפוליטיקה
וזה גיל מצויןֵ ,
היא מבחינתי אמצעי .היא לגמרי לא מטרה .היא הבמה
המרכזית לעשייה שלי וככזו היא משרתת אותי מצוין
ומצדיקה את כל המחירים שהיא גובה”.
על אילו מחירים אנחנו מדברות?
“ברגע שאת נכנסת לפוליטיקה ,את הופכת להיות
רכוש הציבור באופן מוחלט .אני ,שהייתי חשופה
לתקשורת מגיל צעיר ,מודה שזה סיפור אחר
לגמרי .כאשת תקשורת יכולתי לסגור את הדלת,
כפוליטיקאית – כמעט שלא .החשיפה היא ברמה יום־
יומית של איפה הייתי ,מתי ,מה עשיתי ,עם מי נפגשתי
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בממשלה את מתכוונת...
“בדיוק .יש הבדל גדול בין חבר או חברת כנסת לבין
שר או שרה בממשלה .שם נמצא מרכז הכובד של
הכוח ויכולת ההשפעה .כשאדם נמצא יותר מדיי זמן
עם יותר מדיי כוח בידיים ,גבולותיו עומדים למבחן.
לצערי ,במקרים רבים מדיי משהו משתבש בשילוב
הזה ,וכולנו עדים לניצול לרעה שנעשה במקרים אלו.
לכן ,הצורך להחליף את השלטון ,כבר חצה את גבולות
האידיאולוגיה ,הוא מזמן עניין של ערכים”.

ברגע שאת נכנסת
לפוליטיקה ,את הופכת להיות
רכוש הציבור באופן מוחלט.
החשיפה היא ברמה יום־יומית
של איפה הייתי ,מה עשיתי,
עם מי נפגשתי ולמה ,מאוד
אינטנסיבי .את הופכת להיות
שק חבטות לגיטימי

דמות מאוד משמעותית בחיי .איש מהמם ,עם ראש
פתוח וללא אגו .האמין בשוויון ובשלום והיה לי מורה
דרך חשוב”.

ולמה ,ועל מה דיברתי ,מאוד אינטנסיבי .את הופכת
להיות שק חבטות לגיטימי .לא כיף .היקף העבודה
בלתי נתפש .אני עובדת מצאת החמה לפעמים עד
צאת הנשמה .אבל השאלה החשובה היא לא המחירים
אלא הרווחים ,והם – גדולים ועצומים”.
תני דוגמה למה שאת מכנה רווחים?
“אני ממש זוכה להשפיע על המציאות .להיות חלק
מעשייה משמעותית המשפיעה על ההיסטוריה שלנו
כבני אדם וכאומה .לראות את התהוות השינוי .קחי
את קמפיין ‘ ’ME TOOשמוכיח את הדרך הארוכה
שנעשתה במודעות הציבורית ובגיוס דעת הקהל.
נשים היום לא מפחדות לקום ולומר את דברן .להודות,
לחשוף ולדרוש צדק ושינוי .זה תוצר ,בין היתר ,של
עשייה בלתי מתפשרת בנושא הפמיניסטי ואני גאה
בכך וחשה סיפוק גדול .דוגמה חשובה נוספת היא
טרמינולוגיה .היום יותר ויותר אנשי ציבור פונים לקהל
גם בלשון נקבה :גבירותיי ורבותיי ,חיילים וחיילות,
עובדים ועובדות .פתאום לא מתעלמים מנוכחות
נשית .זה עוד ניצחון .כשנבחרתי לכנסת היה יום עיון
לחברי ולחברות כנסת חדשים ,ורובי ריבלין היה עדיין
יו“ר הכנסת .הוא בא לפתוח ולברך ,ואמר בהתרגשות:
‘חברות וחברי כנסת חדשים’ .כמעט התחלתי לבכות,
הייתי עם דמעות .איפה כל זה היה לפני עשור? אז כן,
משהו טוב קורה בעניין הזה ,אבל אסור להתבלבל,
זוהי רק ההתחלה .אנחנו רחוקים מקו הגמר .הדרך
ארוכה וקשה אבל היום צועדות הרבה יותר נשים יחד
בדרך הזאת וזה עושה את ההבדל”.
בהרצאת  TEDהמפורסמת שלך את ממליצה לבטל
את מוסד הנישואים .מה המסר המרכזי שלך שם?
“אני חושבת שאנחנו חייבים לעשות שינוי בתפישת
מוסד הנישואים .זה נושא גדול שיכול להחזיק ריאיון
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העובדה שאת מנהלת זוגיות ארוכת שנים עם ליאור
שליין ,אך שומרת על הפרדת כוחות היא חלק
מהעניין?
“אני חושבת שיש לא מעט אנשים שהיו אולי רוצים
לחיות כך ,אך לא יכולים להרשות את זה לעצמם מסיבות
כלכליות ,תרבותיות או חברתיות .אנשים מפחדים
מהדרך שבה זה נתפש .חושבים שזה אומר שבדרך זו
הקשר פחות מחייב .לא מעיזים או מעיזות להציע את
זה לבן הזוג .אני פוגשת רבות ורבים שאומרים שזה
גאוני ,אבל לא ממשיכים עוד צעד קדימה ל‘בואו נעשה
את זה’ .אנשים עוצרים ב‘זה גאוני’”.
מהי זוגיות טובה אליבא דמרב מיכאלי?
“אהבה חזקה ,שותפות לדרך וסקס טוב”.
למה בחרת להיות ‘האישה בשחור’?
“אני לובשת רק שחור הרבה לפני שאני בפוליטיקה .זה
מסר לכך שאני לא מוכנה לשתף פעולה עם ההבחנה
המגדרית המתוחזקת על ידי הנִ ראּות החיצונית .גברים
לובשים חליפה ,וכמו שאומר קולין פירת‘‘ :החליפה
היא השריון של הגבר המודרני’ .היא מבטלת את
הגוף ,משאירה רק אינטלקט ,סובייקט ,אישיות ,דעה,
מקצועיות ,רציונליות .לא שיער ארוך ,לא צבעים על
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אני מדברת על ביטול
הנישואים כמוסד משפטי.
צריך לבטל את הדבר הזה
שמקורו בזה שגברים היו
צריכים ‘לכתוב בטאבו’
רחם ,שמי שיצא ממנו,
יהיה רשום על שמם

שלם ,אבל אם לצמצם לכמה מילים ,אז אני מדברת
על ביטול הנישואים כמוסד משפטי .צריך לבטל את
הדבר הזה שמקורו בזה שגברים היו צריכים ‘לכתוב
בטאבו’ רחם ,שמי שיצא ממנו ,יהיה רשום על שמם.
הדבר המדהים הוא שהיום ,עם כל השוויון הפורמלי
ועם היכולת של נשים גם לפרנס ,הנישואים עדיין
קיימים וילדים הולכים עם השם של האבא .למה?
ולמה זה נכון שלעבודות הבית וגידול הילדים לא יהיה
ערך כלכלי ,והן ימשיכו להיות עבודות שקופות שנשים
עושות בחינם? אני חותרת לאפשר הסכם חוקי לניהול
משק בית משותף בקרב כל מי שרוצות ורוצים לחיות
יחד .הסכם שאינו מבוסס על רומנטיקה ,על זוגיות או
אפילו על אהבה ,שאנשים יוכלו באופן חוקי לבחור
לנהל את חייהם המשותפים בכל דרך שירצו.
אנחנו למשל בעיצומו של מאבק למען האחיות
פישמן ,שחיו כל חייהן יחד תחת קורת גג אחת .היום
הן בנות תשעים ותשעים וארבע .חיות יחד בבית דיור
מוגן ומבקשות שכשאחת מהן תמות ,תוכל האחרת
לקבל את קצבת השארים שלה .מאחר שהן אינן
עונות על ההגדרות בחוק ,אין להן אישור לכך .זה לא
בסדר בעיניי .עוד אני פועלת להכרה בערך הכלכלי
של עבודות הבית וגידול ילדים ,לחופשת לידה גם
לגברים ועוד”.

אני לובשת רק שחור
הרבה לפני שאני
בפוליטיקה .נטרלתי
באופן זה את סוגיית
הנראות ,וחיפשתי
משהו נקי ,צנוע .אני רוצה
שיתמקדו בפנים שלי
הפנים ,לא תכשיטים .ומה אנחנו? לובשות רק דברים
ששמים את הגוף בפרונט ,וגם את הפנים מסתירות
עם צבעים ,תכשיטים ושיער גולש .נטרלתי באופן זה
את סוגיית הנראות ,וחיפשתי משהו נקי ,צנוע .אני
רוצה שיתמקדו בפנים שלי”.
איזו שרה היית רוצה להיות?
“הכול מפתה ומעניין אותי :חינוך ,בריאות ,רווחה.
תפישת העולם שלי היא שהכול קשור לכול .ביטחון
לכלכלה ,חברה לדת ומדינה ,וכן הלאה .כל תחום הוא
עוד צד של אותו המטבע ,אבל אם הייתי צריכה לבחור,

הייתי בוחרת במשרד המשפטים .הוא ְמ ַר ֵכּז הכי הרבה
מהפעילות הקרובה לליבי ,הנמצאת במרכז העשייה
שלי – זכויות נשים ואוכלוסיות מוחלשות .ויש בו גם
את הפוקוס שאני שמה בקידום חדשנות”.
מה התכונה הנדרשת ביותר לפוליטיקאית טובה?
“נחישות”.
יש חברים בכנסת?
“יש ,ולפעמים זה מגיע מהכיוון הכי לא צפוי”.
נתניהו בשלושים שניות?
“ביבי איש מרשים ,אבל הוא ראש ממשלה גרוע .הוא
מּונע מהדברים הלא נכונים ,ובעיקר כואב לי לראות
את המחירים הבלתי נסבלים שהוא גורם למדינת
ישראל ולחברה הישראלית לשלם .תחת ניהולו אנחנו
חלשים יותר כמעט בכל תחום .הוא מסכן את הבריתות
האסטרטגיות שלנו .הוא חזק בשיסוי ובהסתה ,אלוף
בזיהוי חולשות של אנשים ובניצולן .הוא בעיניי ציניקן
וחסר אחריות”.
אנחנו עומדים בפתחן של חגיגות השבעים למדינת
ישראל .מה המתנה הכי יפה שאפשר לתת לה?
“לשחרר אותה מנתניהו ולבנות מחדש את הממלכתיות
המכילה את כולנו”.
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מעניין אותי
לגלם תפקיד של

רוצחת
אסי לוי היא אחת השחקניות המוכשרות והעסוקות בישראל .היא מצליחה
לשלב הופעות על הבמה ובקולנוע ,לגדל את שתי בנותיה ,להיות בזוגיות
עם תמר ,לכתוב ,ליצור ,ומנסה למצוא פה ושם רגעים של שקט – בשביל
הנשמה“ .החיים קצרים ואני חיה כל רגע כאילו הוא האחרון ,כי יום אחד
זה יהיה נכון ”,היא אומרת ,אבל עד אז ,יש לה עוד הרבה תוכניות.

צילום :יואב אוטיאל

יש דברים שאי אפשר ללמוד בשום בית ספר בעולם.
לאסי לוי יש את ‘הדבר’ הזה .קוראים לו כישרון .כזה
שמגיע ממעמקי הקישקעס .דוגמה לכך אפשר לראות
בהצגה הנוכחית שהיא מככבת בה – ‘אנשים טובים’.
בהצגה מגלמת אסי את מרגרט ,אישה קשת יום ,החיה
בשכונת עוני בבוסטון ומגדלת את בתּה הסובלת
מפיגור שכלי .מתוך ייאושה של הדמות צפות ועולות
לאורך המחזה שאלות מורכבות על פערים חברתיים,
ניידות חברתית ,בחירות (או היעדר בחירות) ומזל.
אפרופו בחירות ,את מוכרת כשחקנית האומרת ‘כן’ רק
לתפקידים שאת ממש רוצה .מה משך אותך במרגרט?
למה השבת בחיוב ל‘אנשים טובים’?
“אמרתי ‘כן’ להצגה בגלל שאני כועסת .אני כועסת
שהקדמה הרסה לנו את האנושיות .על כך שהיא
ִ
על כך
גורמת לנו לקהות חושים לגבי מה אסור להחליף,
הישן ומתי זה בסדר לדאוג לחדש.
איפה לשמור על ָ
האנושות נסחפת כמו עדר אחרי הקדמה ומפקירה
בדרך אנשים כמו מרגרט ,שאינם עומדים בקצב,
שלא מתאימים למשוואה ,שמפוספסים ואין להם מי
שיושיט יד ויעזור להם לעמוד זקוף מול החיים הקשים
שלהם .הזעקה של מרג‘י עוררה אותי ואני מנסה
להעביר את זה הלאה ולומר דרכה :אנשים טובים,
תתעוררו .תנפצו כבר את הבועה השקרית שמפיצה
החברה הקפיטליסטית ,שאומרת שהעזרה נמצאת
שם עבור כולם וצריך רק לרצות .זה שקר וכזב .מאז

ומתמיד הייתי הילדה שצועקת :המלך הוא עירום.
תמיד הייתי רגישה לעוולות .הייתי בוכה מלראות
קבצן מסכן ,ועד היום אני מזכירה לעצמי שהחיים
יכולים להתהפך ברגע ומחר יכול להיות שאני אהיה זו
שאשיר ואקבץ ברחוב מטבעות .זה הדבק שלי איתה.
באופיי אני תמיד רואה את האחר וחשופה לכאבים
שלו .תודה לאל ,נולדתי בבית אמיד ואני לא מרג‘י
בסיפור החיים שלי ,אבל יש בי משהו מהנשמה שלה,
ולכן החיבור וההזדהות החזקים כל כך .אם יש אמירה
או זעקה חברתית ,אני חושבת שהבמה היא המקום
הכי נכון לתקשר אותה .אומנות היא הדרך המעניינת
ביותר להביא את הפוליטיקה החברתית ולשים אותה
על השולחן .להסתכל בעיניים לאמיתות החיים באופן
המאפשר הכלה ולפעמים מצליח גם לייצר שינוי .אני
בטוחה שאנשים שיוצאים מההצגה יחשבו פעמיים
לפני פיטורי עובדים ,יסתכלו יותר לצדדים”.
חוץ מ‘אנשים טובים’ ,במה עוד היית עסוקה לאחרונה?
“השנה האחרונה הייתה שנה ללא הפסקה .צילמתי שני
סרטים‘ :געגוע’ ו‘הנשף’ ועוד שני סרטי סטודנטים.
ממש לאחרונה סיימתי צילומים לסדרת טלוויזיה
חדשה הנקראת ‘הרמון’ ומבוססת על סיפורו של
גואל רצון .אני מגלמת שם אם ששתי בנותיה נלקחות
בזו אחר זו אל הכת שלו .היה מרתק לעבוד על הדמות
ולצלול פנימה אל סיפור המסגרת .אני מודה שכאימא
לשתי בנות זה עורר בי הרבה שדים”.
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צילום :יואב אוטיאל

נשאר זמן חופשי?
“לא הרבה .אבל זה לא מפריע לי להיות בעיצומו של
תהליך כתיבת תסריט .אני גם מצלמת הרבה ,יש לי
אוסף תמונות מטורף ,מגיל שלוש־עשרה ועד היום –
אני הארכיון המשפחתי .המוזיקה נמצאת בנשמתי.
כילדה ניגנתי בפסנתר מגיל שש ועד שש־עשרה.
כשהייתי בת שבע־עשרה קניתי לעצמי גיטרה חשמלית
ב‘כלי זמר’ ולימדתי את עצמי לנגן .בהתחלה בגיטרה,
בהמשך בתופים ,ואז לכתוב מוזיקה ולערוך .אני מאוד
אוהבת לימודים עצמיים”.
אם מדברים על לימודים ,איך את לומדת טקסטים?
“הרבה פעמים למידת הטקסטים שלי מאוד
אינטואיטיבית .אני בוחרת תפקיד שאני מתחברת
אליו .במהלך הקריאה הראשונה אני מבינה את הדמות
ולאן הסיפור לוקח .זה פשוט קורה מעצמו תוך כדי
העבודה .בחזרה שלישית ורביעית אני יודעת את
הטקסט כמעט בעל פה .בתפקידים מורכבים יותר,
אני נעזרת בשיטת השאלות של סטניסלבסקי :מי אני?
מה אני? לאן אני הולכת? מה אני רוצה לומר? מהיכן
באתי? לאן אני ממשיכה? וכאמור תפקידים שאני לא
מתחברת אליהם אני פשוט לא לוקחת ,אז אין לי בעיה
ללמוד טקסט שהוא זר לי”.
עם אילו במאים את אוהבת לעבוד?
“במאים מוכשרים .אני לא שחקנית הזקוקה לבמאי
כדי לבנות דמות .אני שחקנית עצמאית ויוצרת .עם
זאת ,קולנוע ותיאטרון הם עבודת צוות ,לכן חשוב לי
מצד אחד ,שיקשיבו לאינטרפרטציה שלי של הדמות,
ומצד שני להקשיב לאחרים .במאי טוב רואה את
התמונה המלאה ,הגדולה .אני יותר מרוכזת בדמות
שלי .יחד זה שילוב מנצח”.
איזה סוג של תפקידים את אוהבת במיוחד?
“אני אוהבת תפקידי עומק המאפשרים לי להתעסק
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בסיבה יותר מאשר בתוצאה .כל דבר טוב שיש בו
קונפליקט ואמירה – אני אוהבת ,אבל בגדול אני לא
מגדירה את עצמי .אני מוכנה לעשות הכול ,כל עוד יש
הצדקה למה שעושים .אני נאמנה לשתי ישויות בחיי:
לבנות שלי ולתפקידים שאני מגלמת”.

בחיים שמוציאים מהם רוע ומאפשרים לו להשתלט
עליהם ,הרבה פעמים כמנגנון הגנה .התפקיד שלי
כשחקנית הוא לספר סיפור ,ולספר סיפור של רוצחת,
באופן שיגרום לקהל להסתכל מעבר למעשה עצמו –
זה אתגר גדול”.

מה היית משנה בתיאטרון הישראלי?
“את הסיבה שבגללה עושים תיאטרון .בפנטזיה שלי
הייתי שמחה להקים תיאטרון מקבוצת שחקנים
איכותית ,שהיו בו יותר בחירות של מחזות פוליטיים־
חברתיים ,יותר קלאסיקות .פחות התפשרות על
מה שהקהל אוהב ,על משך ההצגה .באופן כללי –
פחות מסחריות .תיאטרון צריך להיות נאמן לסיבה
שלשמה הוקם :לצעוק את העוולות ,את הכאבים,
את האמיתות .לעשות את זה באופן חווייתי ומרגש.
להעביר את הקהל חוויה .תיאטרון בעיניי הוא מרָאה
חברתית בשילוב פנטזיה בלתי ממומשת”.

עם איזה תפקיד את הכי מזדהה?
אימהות .חד־משמעית .התפקיד של חיי .אם הייתי
יכולה ,הייתי מצמידה את בנותיי ( )16 ,14אליי .24/7
אני אימא רגשית ,משתפת .בעד שיח פתוח וכן .אין
דמוקרטיה ,אבל אנחנו מדברות המון .ואני מודה שאני
גם אימא היסטרית ,חרדתית ופחדנית”.

קולנוע או במה?
“אומנות .כל מדיום מוציא שימוש אחר מהיכולות
שלי .זה כמו אימון ספורט :יש אימון סיבולת ויש
אימון כוח .כל אחד עובד על שרירים אחרים .בקולנוע
יש את הכוח של הקלוז־אפ .המבט ,העיניים ,יכולים
להעביר סיפור שלם ששום תיאטרון אינו יכול
להחליף .המצלמה היא כמו אימא ,אי אפשר לשקר לה.
היא עושה לך רנטגן במקום ,קולטת כל זיוף הכי קטן.
על הבמה יש את האינטראקציה עם הקהל שמרגשת
אותי בטירוף”.
יש תפקיד שהיית רוצה במיוחד?
“אשמח לגלם תפקיד של רוצחת סדרתית .מעניין
אותי לחפש את הסיבה לדמות כזו .אני לא שופטת את
הדמויות שאני מגלמת ,אני מנסה להיכנס להן לנשמה,
להבין מה מניע אותן ,למה הן עושות מה שעושות.
אנשים לא נולדים רעים ,הם פשוט עוברים דברים

מה הכי חשוב לך כהורה?
“להיות בשליטה .לדעת איפה הן בכל רגע נתון .חשוב
לי לדעת שטוב להן ,שהן לא מושפעות ומה שהן עושות
הוא מתוך בחירה שלהן .חשוב לי שתלכנה בעקבות
ליבן .שתהיינה מחוברות לעצמן ולאמת שלהן”.
מה היית מגדירה אצלך כחולשה?
“הרגישות .היא משתלטת לפעמים על ההיגיון .היא
גורמת לי להגיב במקומות שעדיף היה לשתוק .אני
מתפרנסת אומנם מהיכולת להתחבר לרגש ,אבל כל
דבר שיש בו כוח ,יש בו גם חולשה .הרגישות גורמת לי
להיות חשופה יותר”.
ספרי לי על הזוגיות עם תמר.
“אנחנו כבר שבע שנים יחד .תמר נפלאה .גיליתי
באמצעותה את העונג של אהבת אישה .לא רק אהבה
פיזית .היא אישה מיוחדת ,אינטליגנטית מאוד ,מעניין
לנו יחד ,יש לנו הרבה מהמשותף ,אבל אנחנו גם שונות
במידה הראויה לזוגיות טובה .יש בינינו אהבה חזקה
המצליחה לשרוד את העליות והירידות ,את הפחדים
ואת סימני השאלה”.

מה מרגש אותך?
“אנשים אותנטיים .נדיבים .הומור”.
מה בחיים לא תעשי?
“בחיים לא אפנה את גבי למי שחשוב לי”.
מהי הצלחה בשבילך?
“להיות שמח בחלקך .להיות מבסוט ממה שיש לך ולא
עצוב על מה שאין לך”.
ממה את פוחדת?
“ממחלות .להיות תלויה באנשים”.
את מאושרת?
“יש רגעים של טוב ,של שמחה ,של התרגשות .לחיות את
חיי בעולם מגוון של רגשות זה אושר עבורי .להגיע לקצה
גבול היכולת שלי ולהרגיש שהלכתי עד הסוף עם מה שאני
עושה ,זה אושר .להיות מוקפת באנשים שאני אוהבת
ואוהבים אותי ,זה אושר .אוסף של רגעים ,של נגיעות”.
יש דברים שאת מצטערת עליהם במבט לאחור?
“לא מצטערת .שמחה על מה שעשיתי ,ולא פחות על
מה שבחרתי לא לעשות”.
חשוב לך שיאהבו אותך?
“כולם רוצים שיאהבו אותם .אבל אני לא ‘פליזרית’.
אני לא אעשה דברים כדי שיאהבו אותי .אני מאוד
מרדנית ובועטת ,ובעיקר אני נאמנה לעצמי והולכת
עם האמת שלי”.
מה את מאחלת לעצמך לשנה הקרובה?
“שיהיה לי זמן לעשות את מה שאני אוהבת ,להיות עם
האנשים שאני אוהבת .החיים קצרים ואני חיה כל רגע
כאילו הוא האחרון ,כי יום אחד ,זה יהיה נכון”.
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שם המשחק :סקרנות
הסקרנות מניעה אותה ,מעוררת אותה ,נותנת לה עניין ושומרת
עליה בעניינים .תנו לה לחשוב ,לאתגר את עצמה ,להרים פרויקטים
חדשים ,ותראו איך אישה בת שמונים וארבע מתגייסת ומתרגשת
כמו נערה צעירה .הכירו את חנה איש־הורביץ.
הם נמנו עם הדיירים הראשונים שהגיעו לבית בתל
אביב לפני למעלה משבע שנים .יצחק ,בעלה של חנה,
החליט יום בהיר אחד שזה מה שנכון לעשות ,והיא
הלכה אחריו .בהתחלה הרגישה קצת לא בנוח בסטטוס
החדש שלה כדיירת בדיור מוגן ,אבל מהר מאוד התחלף
חוסר הנוחות בתחושת שייכות ,והיא מצאה את מקומה
במה שלימים הפך להיות ‘הבית שלנו’.
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מה שאולי עזר לכך הייתה הפעילות האינטנסיבית
של חנה בנציגות הדיירים .כעורכת דין במקצועה היא
סייעה לאפיין ולהגדיר את תפקיד נציגות הדיירים.
לכתוב את התקנון וחומרים נוספים שהיו הבסיס
לפעילות בהמשך“ .זה היה מרתק ”,היא אומרת,
“להקים יש מאין .נהניתי מהצורך לחשוב ומההשפעה
שיש לדברים היפים שעשינו על הדיירים” .היא פרשה

לאחר ארבע שנים כפי שמחייב התקנון ,שהיא עצמה
הייתה שותפה לכתיבתו“ .לאחר שתי קדנציות חייבים
לפרוש ולפנות מקום לאחרים ”,היא אומרת ,אבל
כדרכה ,ישיבה בבית ללא עשייה משמעותית ,אינה
אופציה מבחינתה .היא נבחרה להיות חברת הנהלה
בעמותת דיירי הדיור המוגן – ארגון המאגד בתוכו
עשרות בתים של דיור מוגן בארץ .לאחר שנה של
פעילות בתפקיד דוברת העמותה ,שבו התמודדה בין
היתר גם עם הקמת אתר האינטרנט של העמותה,
פרשה ,אך חזרה שוב לפעילות כשנבחרה להיות
ממלאת מקום יו“ר נציגות הבית של ‘עד  ’120בתל
אביב“ .בנושא הדיור המוגן בארץ יש התפתחות גדולה
מאוד בשנים האחרונות ”,אומרת חנה“ ,מדובר במגמה
חיובית ומשמחת ,אבל כמו בכל עשייה ,מתעוררות
בעיות שאף אחד לא צפה אותן ,לדוגמה היעדר זכויות
משפטיות הולמות לדיירי דיור מוגן .מדובר באוכלוסייה
הולכת וגדלה ,וכולנו ,כולל המדינה ,צריכים להתגייס
ולמצוא פתרונות אסטרטגיים לסוגיות שאנו יודעים
היום שהן מהוות בעיה ”,היא מסכמת.

לחנה ולבעלה שלושה ילדים ,שמונה נכדים ונינה
אחת .היא מנהלת משק בית ,מבשלת ,מארחת ומנסה
לנצל כל דקה בצורה משמעותית“ .אני גולשת שעות
באינטרנט ”,היא מספרת“ ,זה חלון מרתק לעולם .אני
יוצרת קשרים עם אנשים ומקבלת רעיונות חדשים”.
היא קוראת כמעט את כל העיתונים“ ,אני חייבת
להרגיש מעודכנת ”,והיא גם תולעת ספרים“ ,כמה
שיותר – יותר טוב ”,היא מוסיפה בחיוך.
מה לגבי פעילות פיזית?
“אני מבקרת בחדר כושר פעם בכמה זמן ,ומקפידה על
פלדנקרייז פעמיים בשבוע .מספיק”.
היא בוחרת להאזין להרצאות בנושאים הקרובים
לליבה ולא מפסידה כל דבר הקשור למוזיקה ,אחד
התחומים האהובים עליה ביותר.
חנה נולדה בירושלים ,דור עשירי בארץ .סבה היה אדם
דתי ,הוריה היו מסורתיים והיא מגדירה את עצמה
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זו לא ירושלים שלי,
העיר שינתה את פניה.
אני מרגישה שאני
מסתובבת במקום
זר לי .אפילו הנשמה
הירושלמית כבר לא
שם יותר
חילונית .היא אוהבת את ירושלים בכל ליבה וכואבת
את מצבה של העיר כיום“ .זו לא ירושלים שלי”,
היא אומרת“ ,העיר שינתה את פניה .אני מרגישה
שאני מסתובבת במקום זר לי” .היא אוהבת את בתי
האבן ,את הסמטאות הירושלמיות הטיפוסיות ,אבל
הכול השתנה ,המעטפת ,האווירה“ ,אפילו הנשמה
הירושלמית כבר לא שם יותר ”,היא מחדדת והעצב
ניכר בעיניה.
לאחר שסיימה את לימודי התיכון ולאחר שצה“ל
הודיע לה על דחיית גיוס ,נרשמה ללימודי משפטים
באוניברסיטה העברית“ .היו לי מרצים נפלאים
שעיצבו את החשיבה ,התפישה והאישיות שלי ”,היא
נזכרת בחיוך ומוסיפה שהיא אסירת תודה לשנים
הללו .לצבא התגייסה כמשפטנית היישר לפרקליטות
הצבאית ואת ההתמחות השלימה רק לאחר השחרור.
את יצחק בעלה הכירה בצבא“ .היינו שנינו קצינים
בפיקוד דרום ”,מספרת חנה .מייד לאחר מבצע סיני,
ארגן חיים לסקוב ,שהיה אז אלוף הפיקוד ,סיור
קצינים בסיני .שם פגשתי את יצחק ,ושנה אחרי זה
כבר התחתנו .אנחנו יחד למעלה משישים שנה ”.לאחר
שחרורה מצה“ל פנתה לעבוד במשרד מבקר המדינה
והתמנתה לראש אגף העוסק בביקורת משרד הביטחון
וכן בביקורת תקציב הביטחון“ .זו הייתה הזדמנות
לנתח תהליכים חשובים ומרכזיים במשק .השנים שם
תרמו להתפתחותי האישית והמקצועית .הם הביאו
הרבה אנרגייה טובה ושמחה לחיי ,כי כשאני מאותגרת,
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מסוקרנת וצריכה להפעיל כל הזמן את הראש – אני
במיטבי ”.עשר שנים עבדה חנה במשרד מבקר המדינה.
היא עזבה רק לחופשה זמנית כדי להטמיע מערך
של ביקורת במפעל הפיס“ .כשהגעתי לשם המקום
נוהל ללא מערך ביקורת .לאט־לאט הכנסתי מערכות
בקרה והטמעתי מדיניות של ביצוע מכרזים .הפעולות
שהמלצתי עליהן חסכו כסף רב .היה מרתק ללמוד את
תהליך ההגרלות ואת הפיקוח עליהן ”,מסכמת חנה.
לאחר הפרק במפעל הפיס היא שבה אל משרד מבקר
המדינה לשנתיים נוספות ומשם עברה לתפקיד חדש
ומרתק והפעם באקדמיה :מבקרת אוניברסיטת תל
אביב“ .נחשפתי לתחומים שהיו חדשים עבורי כמו
מאזן הכוחות  -הוראה־מחקר־מדע ,מדיניות קבלת
תלמידים ,מערך הסטודנטים ,עצמאות אקדמית ומנהל
תקין”.
לאחר חמש שנים ,כשהרגישה שהיא מיצתה ,פנתה
לתחום חדש מעניין לא פחות – עיתונות ,והלכה
ללמוד קורס בתחום באוניברסיטת תל אביב .באותה
תקופה הוצע לבעלה תפקיד בכיר בהנהלת תדיראן
בניו יורק והרעיון קסם לה .היא לא הסתפקה
בישיבה בבתי קפה בתפוח הגדול ,אלא נעשתה
נציגת עיתון ‘על המשמר’ בניו יורק והפכה את
השליחות הזאת לתקופה היפה בחייה“ .הייתי בכל
מקום שיש לישראל עניין בו או קשר אליו .הייתי
חברה באיגוד העיתונאים הזרים .התרוצצתי מאירוע
לאירוע .הלכתי להקשיב למשפט של אריאל שרון
נגד עיתון  TIMEשהתקיים בדיוק במהלך שהותנו
שם ודיווחתי באופן שוטף למערכת העיתון .מכיוון
שהייתה לי השכלה משפטית ,הבנתי היטב מה קורה
שם ותיווכתי את הדברים לקוראי העיתון .הוזמנתי
למפגשים בביתו של מי שהיה אז שגריר ישראל
באו“ם – בנימין נתניהו ,הזכורים לי אגב כחוויה
נעימה ”.במהלך שלוש השנים ששהתה בניו יורק,
הייתה חנה שליחת העיתון“ ,כל יום היה עניין אחר.
זו הייתה תקופה מרתקת ”,היא מסכמת.

האישה .הפעילות הזאת אתגרה אותי מאוד מצד
אחד ,ומצד שני העניקה לי סיפוק עצום”.

היא חזרה לארץ והמשיכה את הקריירה העיתונאית
שלה ב‘על המשמר’ במדור קבוע לענייני משפט
ולאחר מכן ככתבת בעיתון ‘גלובס’ .בד בבד עסקה
בפעילת התנדבותית בויצ“ו כחברת הנהלה“ .הייתי
חברה בוועדות שונות ,סייעתי בחיבור התקנון שלהן
ועסקתי בנושאים חברתיים ובנושאים מתחום מעמד

לצד הפעילות העיתונאית המשיכה חנה אל פרק חדש
בחייה – טלוויזיה קהילתית .היא למדה את התחום ואף
הפיקה כמה סרטונים קצרים“ .לרגל מאה שנה לעיר
תל אביב הפקתי סרטון שבו ראיינתי תושבים שונים
לגבי מה היא תל אביב עבורם .השתתפתי בסרטון על
רחוב הגלבוע בתל אביב ,ובסרט בשם‘ :שרה עוברת

אני בעיקר מודאגת.
יש כל כך הרבה
מאבקים ,שנאה בין
ציבורים שונים השייכים
כולם לעם אחד

למקום אחר’ ,העוסק באישה העוברת לדיור מוגן .אז
לא חלמתי על זה בכלל”...
הקריירה שלה כיוצרת סרטים באה אל סופה ,אך
הזיקה לתחום לא פגה .היא קיבלה הצעה להיות חברה
באקדמיה לקולנוע ,שבה היא פעילה עד עצם היום הזה,
“כאוהדת מושבעת של התחום קפצתי על ההצעה .אני
לא בטוחה שהבנתי אז בכמה עבודה מדובר .שעות על
גבי שעות של צפייה בסרטים ,ויש אחריות לא מבוטלת
בבחירתם”.
בסיום הריאיון ,כשאני שואלת אותה מה דעתה על
מצב המדינה כיום ,היא משיבה:
“אני בעיקר מודאגת .יש כל כך הרבה מאבקים,
שנאה בין ציבורים שונים השייכים כולם לעם אחד,
יש קונטרסט עצום בחברה הישראלית שלא היה
בעבר ,הכול מסובך וקיצוני ”.ליום הולדת שבעים,
היא מאחלת למדינה להיות מבוססת על יותר אהבה
ואחווה ,דו־קיום ,הבנה ושיתוף פעולה ,ולעצמה היא
מאחלת להיות סקרנית ופעילה עד הרגע האחרון.
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מה אתה זוכר מילדותך בפולין?
"היינו חמישה אחים .אני הייתי שובב ופעלתן ,שוער
כדורגל בקבוצת הילדים .תלמיד מוביל בחדר ואחר כך
בבית הספר וחבר במקהלה של החזן בבית הכנסת.
המשפחה שלנו הייתה מבוססת כלכלית והאחים של
הוריי ,שבעה במספר ,גרו בבית של סבא ,כך שהייתה
תחושה של משפחה אחת גדולה ,ערבות הדדית ,עזרה
ותמיכה .לאבא הייתה נגרייה והוא העסיק שישה
פועלים .אני זוכר נסיעות לנופש בזאקופנה ,חברים,
ילדות מאושרת".
היו גילויי אנטישמיות?
"כן ,רבים .זה התחיל עם המורה בבית הספר שהייתה
קוראת לי בלעג ז'יד אוזיאש (אוזיאש היה השם השני
שלי) ,והמשיך כשהתלמידים בכיתה היו ממתינים לנו
בשער בית הספר ומכים אותנו עד זוב דם .היינו כשבעה
יהודים בכיתה של עשרים וחמישה נערים .מראש לא
היה לנו סיכוי לחמוק מההתעללות הפיזית מדי יום.
אומנם למדנו להשיב ,אבל העימותים היו קשים".

יומן המסע של יהושע
יהושע צור זוכר את הכול .כמי שניחן בזיכרון חד ,הוא נוצר הכול לפרטי
פרטים .תמונות חייו חולפות כמו קרונות רכבת :הילדות המאושרת
בפולין ,ה'חיידר' ,השכונה והבית שגדל בו ,המלחמה שקרעה אותו
באכזריות ממשפחתו ,המסע הקשה עם האחות לארץ ישראל ,השבר
הגדול עם נפילת בכורו ,מותה של אשתו ,הבדידות הקשה שלאחר
מכן .וכן – ההחלטה להמשיך לחיות – 'ובחרת בחיים' .יהושע צור לוקח
אותנו ליומן המסע הפרטי שלו.
סמוך להורדת העיתון לדפוס הגיעה אלינו הבשורה הקשה בדבר מותה של אורנה ,בתו של
יהושע צור .הכתבה הזאת הייתה אמורה להסתיים בנימה אופטימית ,אולם המציאות כידוע
חזקה מכל תכנון .כפי שתראו בחרנו להשאיר את סוף הכתבה כפי שהוא .אנו משתתפים
באבלו של חברנו ושולחים מכאן את תנחומינו הכנים.
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מה קרה עם פרוץ המלחמה?
"לפני שהצבא הגרמני פלש לעיר ,אבא הצליח לברוח
לצד הרוסי .אנחנו נשארנו .סמוך לכניסתם של הגרמנים
גודר האזור ,הגטו הוקם והיהודים נדרשו לענוד טלאי
צהוב .באותה תקופה לא ענדתי את הטלאי ,כך הצלחתי
להסתובב בעיר ולהביא מעט אוכל הביתה .הגרמנים
התייחסו לאימא בתחילה כפי שהתייחסו לכולם ,בבוז
ובמכות ,לעיתים עד עילפון .בשלב מסוים הם הבינו
שאימא יכולה לשמש כמתורגמנית בזכות העובדה
שדיברה שפות רבות ,לרבות גרמנית ,בשל מוצאה –
ילידת אוסטריה ,ואז היחס השתנה .היא אף קיבלה
מוצרי מזון עבור שירותי התרגום ,מצד שני האנשים
בגטו לא אהבו את זה .במהלך העבודה עם הצבא
הגרמני אימא הייתה מקריאה שמות של יהודים שהיו
אמורים לכאורה לצאת לעבודה ,אבל עם הזמן שמנו
לב שהם לא חוזרים ,ולאט־לאט הבנו שלא לעבודה הם
יוצאים אלא למוות".
כיצד ניצלתם מהמשלוחים?
"יום אחד הגיע קצין יליד וינה ,מקום הולדתה של
אמי .נראה שמוצאם המשותף ריכך אותו .הוא עדכן
אותה שלמחרת הגסטפו ייכנס ויחסל את הגטו ,ולכן
אם יש לה כסף הוא יוכל לסייע לנו לברוח .התברר
שאבא שלי הכין קופה לזמנים קשים וככה סידרו לנו
רישיונות ,ולמחרת אכן הגיע גוי עם עגלה .הוסתרנו

במהלך העבודה עם
הצבא הגרמני אימא
הייתה מקריאה שמות
של יהודים שאמורים
לכאורה לצאת לעבודה,
אבל עם הזמן שמנו לב
שהם לא חוזרים ,ולאט־
לאט הבנו שלא לעבודה
הם יוצאים אלא למוות
מתחת לתרנגולות ויצאנו לדרך .העגלון קיבל כאלף
דולר מראש ,אבל סמוך לנקודת המעבר דרש תשלום
נוסף ואף איים עלינו שילשין אם נסרב לתת לו .אימא,
שכבר עברה כברת דרך במלחמת הקיום ,איימה עליו
בחזרה שהיא תלשין עליו כמסייע ליהודים .הגענו
לנהר סנוק ועמדנו לחצות אותו .אימא והאחים שלי
כבר היו באמצע הדרך .העגלון אחז בי בחוזקה ואיים
שלא ייתן לי לעבור אם לא אמסור את הכסף .בתושייה
של ילד שאלתי אותו איך אני יכול להוציא את הכסף
כשהוא לופת אותי כל כך חזק .בזמן ששחרר אותי כדי
לקבל את מבוקשו קפצתי לנהר כל עוד נפשי בי .הוא
צעק 'יודה ,יודה' ,אבל למזלי ירו בו ולא בי".
מה הייתה התחנה הבאה במסע ההימלטות?
"התחנה הבאה שלנו הייתה בעיר פשמיש ושם מצא
אותנו אבא .גרנו בבית הכנסת .שלוש משפחות מאותה
עיירה .בשלב מסוים הרוסים דרשו מאיתנו לקבל
אזרחות רוסית או שנוגלה לסיביר .מכיוון שהחלטנו
להישאר אזרחים פולנים ,אכן הוגלנו לסיביר .השהות
בסיביר הייתה במחנה סגור עם פושעים .אבא עבד
במנסרות ואנחנו למדנו בבית ספר .שרדנו בדוחק,
אבל שרדנו .היינו שם שנתיים .בסוף  1942הרוסים
הקימו ממשלה גולה במוסקבה והחליטו לשחרר את כל
בעלי הדרכונים הזרים מסיביר .התחנה הבאה במסענו
הייתה סמרקנד לשם הגיעו מיליוני פליטים .למותר
לציין שהרעב והמחלות היכו באכזריות ולצערי איבדנו
שם את הורינו".
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אני זוכר שלוי אשכול
היה המורה שלי ונעמי
שמר הייתה מנגנת
בפסנתר .למדנו ,עבדנו.
בשנת  1947כשגויסתי
להגנה ,הבנתי שימיי
כעולה תשוש תמו.
אני גבר חזק שיכול
להגן על הארץ
ספר לי על 'ילדי טהרן'.
"באותה תקופה בהוראת סטלין החלו לאסוף את
הילדים העזובים לבתי יתומים ,הכינוי שלהם היה
'ילדי סטלין' .החלוקה לבתי היתומים הייתה בהתאם
לגיל .הגעתי עם אחותי גולדה לבית יתומים ,אבל
בשל מוצאנו גם שם ספגנו התעללות .החלטנו לברוח
ובמשך שנה שרדנו ברחובות .גנבנו אוכל ובגדים,
ברחנו מהמשטרה ,נסענו ברכבות .הפרק הזה הסתיים
בבת אחת כאשר יום אחד הקונדוקטור גילה אותנו
מתחבאים באחת הרכבות .הוא צעק ואיים שיסגיר
אותנו למשטרה .לפתע הגיע גבר ושאל אותי אם אני
מדבר יידיש .לאחר שעניתי בחיוב הוא אמר לי לנסוע
עוד תחנה ,לרדת ולעמוד בתור .משם נגיע לפלשתינה.
יום שלם עמדנו בתור וכשהגענו לתחילתו עמד מולי
כומר ששאל אם אני פולני .בעזרת חושיי הבנתי
שהתשובה חייבת להיות חיובית .אני יודע שהוא הבין
שאנחנו לא פולנים ,והוא צייד אותנו בצלב .כעבור
יומיים קיבלנו בגדים ,זכינו למקלחת ואוכל ,ונשלחנו
ברכבת לקרסנובודסק ומשם באונייה לפאחלווי ,עיר

נמל באיראן .כשהגענו לחוף אושפזתי בשל הרעלת
מזון חמורה והייתי בין החיים למוות .לאחר שלושה
ימים בבית חולים התאוששתי והועברתי למחנה של
יהודים בטהרן .גם אחותי הועברה ,אבל היא הגיעה
למחנה של הגויים והיה צריך להוציא אותה משם
בתחבולות .בטהרן זכיתי לפגוש את הנרייטה סאלד
ואת רחל ינאית בן־צבי שהיו אמונות על איסוף
הילדים היהודים והבאתם ארצה".
תאר את המפגש עם הנרייטה סאלד?
"זומנתי לשיחה ובמהלכה נשאלתי מה הכי אהבתי בחג
הפסח .השבתי שמצות ותפוחי זהב ,ואז היא אמרה:
'אם תיסע לפלשתינה אני אדאג שתקבל ארגז של
תפוחי זהב' .וכך ,בשיאה של המלחמה ,דרך אין־ספור
תחנות ,הגעתי בסופו של המסע לרחובות .שם קוימה
ההבטחה וארגז תפוזים חיכה לי .אחרי שהתחזקתי
והבראתי עברתי לחוות לימוד בירושלים".
כיצד הגעת לקיבוץ דגניה ב'?
"נשאלנו לאיזה קיבוץ נרצה להצטרף .במהלך הטיולים
שארגנו לנו בארץ ,הגעתי לעמק הירדן ושם הנוף עוצר
הנשימה של הכנרת ,הקסים אותי .ידעתי ששם ארצה
להתחנך ולגדול".
מה זכור לך מהימים בדגניה?
"רק זיכרונות טובים .שם עשו ממני בן אדם .אני זוכר
שלוי אשכול היה המורה שלי ונעמי שמר הייתה מנגנת
בפסנתר .למדנו ,עבדנו .בשנת  1947כשגויסתי להגנה,
הבנתי שימיי כעולה תשוש תמו .אני גבר חזק שיכול
להגן על הארץ".
ספר על שירותך הצבאי.
"ב 1947-צורפתי ל'ההגנה' .נפצעתי במארב ,החלמתי
וב 1948-התגייסתי לצה"ל .התנדבתי ליחידת קומנדו
בחטיבת גולני .אני יכול להעיד שביצענו הרבה פעולות
בקווי האויב ,לרבות צניחה בערב הסעודית והשמדתה
של יחידת קומנדו .במהלך השירות יצאתי לקורס
קצינים .נשארתי להדריך בבה"ד  1כשלושה מחזורים.
בהמשך יצאתי ללימודים באוניברסיטת חיפה ובשנת
 1969פרשתי מהצבא .במהלך שירותי הצבאי נישאתי
לעליזה ונולדו לנו שלושה ילדים :אלון אורנה וארז".
עם פרישתו מהצבא מצטרף יהושע למכון ההעתקות
וצילומים שהקימה אשתו .בני הזוג רכשו קרקע בנתניה
ושם בנו את ביתם.
מה תוכל לספר על אלון בנך ,זיכרונו לברכה?
אלון נולד ביוני  .1954כינו אותו 'השוודי' בשל שיערו
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הבהיר ועיני התכלת .כילד וכנער הוא היה שובה לב.
הוא הצליח תמיד להשתלב בכל מקום שאליו הגיע
ולהפוך לדמות משמעותית .הוא גויס ערב מלחמת
יום כיפור ,נשלח לתעלה ,נפצע ושוחרר בגין פציעתו.
בשנת  1973עבדתי בוועד למען החייל ומכיוון שאני
דובר שפות רבות ,אחד התפקידים שביצעתי היה ליווי
אורחים רמי מעלה .ב 1978-ליוויתי את שר התרבות
והספורט של אוסטריה ובביקורו השני הצטרפה אליו
גם בתו בת השמונה־עשרה .אלון פגש אותה וככה נוצר
לו זוג .אלון עבר לאוסטריה .הם נישאו ויעל ,נכדתי
הבכורה ,נולדה .חיי הנישואין עלו על שרטון ואלון חזר
ארצה .ב 1984-התחתן בשנית עם בת קיבוץ שמיר,
וחודש לאחר נישואיו גויס למילואים ונהרג".
איך ממשיכים?
"כניצול שואה למוד סבל ואסונות למדתי שתמיד יש
בשביל מה לחיות ,גם כשמתרחש אסון .לא הפסקתי
לבכות במשך חודשיים ואז אתה מבין שהתחושה
תהיה לעולם כמו מי שחסר לו איבר בגוף .כואב ,קשה,
אבל יש אפשרות להמשיך ולתפקד .להמשיך ולחיות.
אתה נע בין שני קטבים ,חווה חושך ,אובדן ,כריתה.
ומצד שני :יש חיים ,יש ילדים ,אישה ,יש סיבה .אשתי
לעומת זאת ,לא שרדה באובדן הזה .כחודשיים לאחר
האסון היא קיבלה התקף לב ,אחר כך התקף שני.
בהמשך חלתה בסרטן .כל ניסיונותיי לשנות את כיוון
המחשבה שלה ,להתעודד – עלו בתוהו .החיים שלה
נגמרו עם מותו של אלון .אני זוכר שהפעם היחידה
שראיתי אותה מחייכת באמת הייתה בהוספיס ,ימים
ספורים לפני שנפטרה ,כשהיא הבינה שהמסע שלה
עומד להסתיים .אז היא חשה כנראה שלווה".
מתי גמלה בליבך ההחלטה לעבור ל'עד ?'120
"עם מותה של אשתי הייתי במצב נפשי קשה .נפער חלל
עמוק של עצב ובדידות שלא הצלחתי למלא .תקופה
מסוימת התגוררתי אצל אורנה בתי ברעות והתכנון
היה שאעבור לגור ביחידת דיור בבית שבנתה בסביון.
נסעתי לנכדתי יעל המתגוררת באוסטריה ,ולאחר
חודש הבנתי שלכל אחד יש את החיים שלו ,ואני
צריך למלא את חיי בתוכן משלי .בדקתי כמה חלופות
והבית ברמת החייל היה הנכון ביותר עבורי .מכאן ועד
להגעתי לבית הדרך הייתה קצרה .בבית פגשתי את
מתיה ,חברתי היקרה אשר מצליחה להכניס לחיי הרבה
רגעי שמחה .היא חברה טוב ,אישה מקסימה ,יפת
מראה וטובת לב .כל מה שחיפשתי בשנים האחרונות".
מה אתה מאחל לעצמך?
"ליהנות ממה שיש".
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זיכרונות מתל מונד
ריחות משכרים של פרדסים ,בריכה כחולה ומנצנצת ומרחבים פתוחים
עד האופק  -אלה הם החומרים שילדוּתה של רחל עשויה מהם .אבל
לא הכול סוגה בשושנים ,גם כשאת ילדה צעירה .רחל ארם חוזרת אל
סיפור ילדותה דרך פרק בתולדות היישוב של המדינה שבדרך.
רחל ארם נולדה ב 1942-ברחובות .אמה ילידת רומניה
ואביה יליד אוסטריה שהצליח להימלט מאירועי ליל
הבדולח בארצו ,ועלה בחשאי כפליט לארץ ישראל.
ההורים נישאו בגיל צעיר וחיו חיים פשוטים וצנועים
כנהוג באותה תקופה; רחל חולקת חדר עם סבא וסבתא
והמטבח והשירותים משותפים להם ולשכנים .הפרק
המשמעותי בילדותה מתחיל בשנת  ,1945כאשר הייתה
בת ארבע ,עת שעברה עם משפחתה לתל מונד בעקבות
הצעת עבודה שקיבל אביה.
כאן המקום לשיעור קטן בהיסטוריה המקומית שלנו.
בשנות השלושים של המאה העשרים רכש סר אלפרד
מוריץ מונד ,המוכר גם בשם לורד מלצ‘ט ,עם קבוצת
בעלי הון בריטיים ,שטחי קרקע נרחבים בארץ ישראל.
לצורך העסקה הוקמה חברה בשם ‘חברת מטעי ארץ
ישראל’ .הרוכשים נטעו פרדסים והציעו אותם למכירה
לשם הקמת יישובים חקלאיים באזור השרון ,בין כפר
סבא לחדרה .לימים נוסדה במקום מושבה שנקראה על
שמו של אלפרד מונד – הלוא היא תל מונד – כיום מועצה
מקומית .סיפורנו לא תם בנקודה זאת .סמוך לאותה
תקופה קנתה משפחת הלורד ישראל משה זיו שמונה
מאות דונם בתל מונד מ‘חברת מטעי ארץ ישראל’.
ב 1935-עברו בני הזוג ישראל ורבקה זיו אל וילה רחבת
ידיים שהקימו בלב פרדסי תל מונד ,סמוך לווילה של
הלורד מלצ‘ט‘ .וילה זיו’ נבנתה בסגנון הבין־לאומי
בתכנונו של האדריכל ריכרד קאופמן .הבית היה מוקף
גן פורח והיו בו בריכת שחיה ומגרש טניס .רבקה זיו,
פעילה ציונית ,הייתה ממייסדות ארגון ויצ“ו והנשיאה
העולמית של הארגון .כאשת חברה היא ערכה בווילה
מסיבות ואירועי צדקה שנכחו בהם כל הסולתה
והשמנה של החברה הארצישראלית .הבית הפך למעון
האירוח הרשמי ביישוב והתקיימו בו אירועים רשמיים
בהשתתפות הפקידּות הבריטית הגבוהה ומנהיגי
האומה ,בהם דוד בן גוריון .בזמן מלחמת השחרור הפך
המקום למטה צבאי ומשכן ליחידות צבאיות.

בנקודה זאת אנו חוזרים אל רחל.
רחל ,מה את זוכרת מילדותך מאותה תקופה?
“אני זוכרת שארזנו את המעט שהיה לנו ועברנו לתל
מונד .אבא התמנה להיות הגנן ומנהל האחוזה של
משפחת זיו ,ואמי הייתה אמונה על ניקיון הווילה לצד
הטיפול בכל ענייני האירוח בזמן שמשפחת זיו שהתה
במקום”.
מה את יכולה לספר על החיים ב‘ווילה זיו’?
“הגענו אל מתחם מוקף פרדסים וחורשות אורנים.
במרכז הגן הייתה בריכת דגי זהב ,הווילה הייתה מוקפת
מדשאות ,ערוגות פרחים ומרחבים שלא ראיתי מעודי.
מייד אחריהם בריכת שחייה ומגרש טניס ,ובהמשכם
השתרעו מטעי מנגו ואבוקדו ,שלא נודעו אז בארץ.
במזרח התנוסס מגדל מים ובדרום שכנה האורווה
במבנה על עמודים .המקום היה מבודד לחלוטין
ללא שכנים בסביבתו .היה קשה להכיל את כל הגודל
והמרחב ,במיוחד על רקע המקום הקטן שבאנו ממנו.
פנים הבית היה מפואר לא פחות .בעיקר הרשים אותי
האבזור המתקדם :מקררים במטבח ,טלפונים ,ריהוט
יוקרתי .בקומה העליונה היו כמה חדרי שינה ומקלחות.
להוריי הוקצה חדר שהיו לו מקלחת ושירותים צמודים
ומרפסת מוקפת חומה .זה היה שדרוג משמעותי מתנאי
חייהם קודם לכן”.
כשש שנים שהתה רחל במקום ,ולמרות היופי והפאר
היא חיה בבדידות נוראית .ילדים לא היו במקום,
האינטראקציה היחידה עם בני גילה הייתה כששהתה
בגן או בבית הספר .ביתר הזמן נהגה להסתובב ברחבי
האחוזה לבדה ,לאסוף אצטרובלים ולהשתאות מיופיו
הקסום של המקום“ .עם רדת החשיכה היה המקום
מאיים בשקט שלו .קולות צפרדעים ותנים נשמעו
ואליהם הצטרפו מדי פעם קולות ירי של צלפים .לא
מקום נעים לילדים קטנים”.

מגזין 'משלנו’ | 43

סיפורי חיינו

לפחות חיית חיי פאר?
“ממש לא .התייחסו אלינו כאל משרתים .אבא היה
עסוק בעבודות הגינון ואימא הייתה עסוקה בניקיון
הבית ובאירוח כאשר גברת זיו הגיעה לאחוזה ונהגה
לארח .הטבילה בבריכה נאסרה עליי ,כמו דברים אחרים.
גם בנושא המזון לא היו ממש נדיבים כלפינו .אני זוכרת
שבאחד האירועים היה שפע של מטעמים לאורחים.
אימא העזה לתת מעט אוכל גם לבנות המטבח .לשונה
החדה של בעלת הבית לא חסה עליה .היא שלפה קופסת
שימורים ואמרה לאימא שזה האוכל שלנו”.
מה קרה עם הקמת המדינה?
“כשפרצה מלחמת השחרור ,המתח היה רב ,הרוחות
סערו ואבא שלי גויס .אני זוכרת שישנתי עם אמי
במיטה ורובה הציד היה מונח בינינו ,למקרה שמסתנן
ערבי יחדור אל המבנה .עבור ילדה זו חוויה מאיימת
מאוד .כשהחלו צליפות הכדורים מכיוון ה‘משולש’,
עברנו לישון במקלט הגדול של המבנה והצטרפו אלינו
ילדים מכפר הס השכן”.
ב 1949-נולד אחיה של רחל“ ,שמחתי מאוד שכן
הייתי משוכנעת שעם בואו של תינוק חדש למשפחה
תפוג בדידותי מעט ,אך לדאבוני אמי סבלה מדיכאון
שלאחר הלידה ,שלא היה מוכר אז בספרות הרפואית,
ולא תפקדה כלל .כך מצאתי את עצמי בודדה ועצובה
אף יותר”.
מדוע עזבתם את ‘וילה זיו’?
“יום אחד הוזמנתי על ידי גברת זיו לטיול ברחבי
האחוזה .תוך כדי הטיול נשאלתי מה אבא עושה עם
הפטריות הגדלות פרא בחורשה .בהתלהבות ובתמימות
של ילדה סיפרתי לה שאנחנו אוספים אותן יחד ולאחר
מכן אבא מוכר אותן לתנובה ,ואף ציינתי שכך הצלחנו
לרכוש מיטה ,חיתולים ובגדים עבור אחי התינוק.
בעקבות דבריי אבא ננזף והושפל בטענה שהשתמש
ברכושה ללא רשות”.
משא רגשי כבד על כתפיים של ילדה...
“עד היום אני חשה רגשות אשם על כך שהייתי
הגורם לכך .וחשוב לי לציין שאבי היה אדם ישר והגון,
והסיטואציה הזאת פגעה בו ובמעמדו באחוזה .הוא
החליט להתפטר בו במקום”.
משפחתה של רחל שבה לרחובות .אביה עבד כגנן
בסוכנות היהודית ,והאם הייתה שרויה בדיכאון קשה.
רחל התמודדה עם קשיי הסתגלות.
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התייחסו אלינו כאל
משרתים .אבא היה עסוק
בעבודות הגינון ואימא הייתה
עסוקה בניקיון הבית .הטבילה
בבריכה נאסרה עליי ,כמו
דברים אחרים .גם בנושא המזון
לא היו ממש נדיבים כלפינו
איך התמודדת עם המעבר?
“הייתי תלמידה טובה וממושמעת ,כך צלחתי שנים
לא פשוטות .החלום שלי היה להיות אחות מוסמכת.
לאחר התיכון הצטרפתי ללימודי אחיות בבית חולים
קפלן ,שהיו אינטנסיביים מאוד .בשנה השנייה ללימודיי
פגשתי את מי שיהיה לימים בעלי – ברוך”.
התחתנת בגיל צעיר מאוד ,באמצע לימודים שכל כך
רצית.
“למדתי שלעיתוי יש משמעות בחיים .ברוך היה גדול
ממני בשבע שנים וכבר בשל .הלימודים בקפלן התנהלו
בתנאי פנימייה קפדניים ובאיזה שהוא שלב הרגשתי
שזה לא מתאים ולא נכון ,ועזבתי את הלימודים .בהמשך
הצטרפתי ללימודי ערב בסמינר למורים .כתשע־עשרה
שנים הייתי מורה לגיל הרך .למדתי גם ספרנות מקצועית
והשתלמתי בקורס בן שנה של מספרי סיפורים”.

“לפעמים אני מדמיינת
את בעלי מחבק אותי”

גם היום בגיל שבעים ושש ,בהיותה אם לשלושה ילדים
וסבתא לתשעה נכדים ,מלווים אותה געגועים לגן
היפה ,לחיבור לטבע ,לפרק אחר בנוף ילדותה ,אולם
הם מהולים בתחושת פחד מתמדת ,תחושות של בידוד
ובדידות ,זיכרונות של חשיכה וקולות נפץ“ .איך שהוא”,
אומרת רחל“ ,זו הייתה התקופה שהשפיעה על חיי ועל
ילדותי יותר מכל תקופה אחרת” .נראה שהפרק של תל
מונד עדיין חי ונושם בקרבה ,לפחות מדי פעם.

נדרשות דקות מעטות של שיחה עם לינדה ישראלי כדי שהיא תיכנס
אליכם אל הלב .היא אותנטית ,כנה וישירה ,וההתרגשות האוחזת בה
כשהיא מספרת את סיפור חייה – מדבקת .היא נושאת על כתפיה מסע
חיים מורכב שהשאיר צלקות לצד חוויות .את כולן יחד היא מלטפת
באהבה ומקפלת אל תוך שירים וסיפורים שהיא כותבת.

אל הבית בראשון לציון הגיעה ב 2011-עם בעלה שחלה
ונפטר .חמישים ושלוש שנים היו נשואים ולא פשוט
להמשיך הלאה לבד .רחל אוהבת את המקום שלה כאן.
היא מצאה בבית חברים שיש לה איתם שפה משותפת.
היא נהנית מהפעילויות השונות ,ובעיקר מהביטחון
שהיא לא לבד“ ,את זה היה לי די והותר בילדותי ”,היא
אומרת וחותמת את הריאיון.

לינדה עברה לבית בראשון לציון לפני כשלוש שנים.
על המעבר החליטה לאחר שנפלה בבית הספר שהיא
מתנדבת בו .נוסף לנפילה ההיא ,סובלת לינדה מבעיית
עיניים חמורה כבר תקופה ארוכה .היא הבינה שהמצב
לא ילך וישתפר עם השנים ושיש צורך במקום תומך
ומחבק .לינדה מצאה אותו בבית בראשון לציון .היא
אלמנת צה“ל זה ארבעים וארבע שנה .אימא לשני
בנים ,יש לה ארבעה נכדים והיא חובקת שני נינים.

איך את מרגישה כאן בבית בראשון לציון?
“אני שמחה שידעתי לחסוך במשך השנים ,כדי שאוכל
להיות היום במקום טוב .בהתחלה הרגשתי יותר כמו
בנופש ארוך והנה תכף אני חוזרת הביתה .ברגעים
קשים ,כשאני מחפשת את התחושה שהייתה לי בבית
שלי ,אני מדמיינת את בעלי מחבק אותי ,אבל טוב לי
כאן ,וזה מה שחשוב”.
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סיפורי חיינו
מה עוד מרגיע אותך?
“להקשיב להרצאות ולשמוע מוזיקה .זה מרגיע אותי
ומרחיק אותי מדברים שהייתי אולי רוצה לעשות ,אך
לא יכולה”.
לינדה נולדה בבולגריה בעיר פלובדיב ועלתה לארץ
בגיל שלוש־עשרה ,ב 15-במאי  ,1949שנה בדיוק
לאחר ההכרזה על הקמת המדינה .מהילדּות בבולגריה
היא זוכרת היטב שני אירועים משמעותיים שהותירו
בה חותם .שניהם התרחשו בזמן המלחמה .האחד
התרחש כאשר העירו אותה באמצע הלילה – שוטרים
הובילו קבוצה גדולה של יהודים לאושוויץ .ה‘משלוח’
לאושוויץ נמנע בסופו של דבר הודות למלך בולגריה
בוריס השלישי ,ששילם על כך בחייו .האירוע השני
קרה בזמן שהיה ֶסגר בפלובדיב .לינדה שיצאה לפגוש
חברות ,הותקפה בידי שלושה בחורים בגלל היותה
יהדייה .הם הדפו אותה אל הקיר ומנעו ממנה לעבור.
היא הדפה אותם במרפקיה ,הצליחה להיחלץ מידם
והמשיכה בדרכה.
אל הארץ עלתה עם הוריה ,אחיה הקטן ,ועם סבתא
ודוד .המשפחה שוכנה באוהל בבית עולים בבית חנן
ולינדה עברה ,במסגרת ‘עליית הנוער’ ,אל קיבוץ
החותרים שהיה אז בתחילת דרכו .בית ספר לא היה
בקיבוץ החדש וילדים בגילה של לינדה סייעו למבוגרים
בעבודות המשק ובכל עבודה שהייתה .עם הזמן החלה
לחוש בושה שהיא לא לומדת“ ,משהו שנחרת לי
בתודעה מהשנים בבולגריה ,שמי שלא הולך ללמוד
או נשאר כיתה ,זו בושה גדולה ”,היא אומרת .כילדה
אסרטיבית היודעת מה שהיא רוצה ,ביקשה לינדה
מהוריה לשוב איתם הביתה ,אל הצריף הקטן בן החדר
בבית חנן כדי שתוכל ללמוד בבית ספר“ .לשמחתי
הוריי נענו לי ,למרות הקושי של מגורים משותפים
בחדר יחיד בצריף .נדמה לי שגם הם הבינו שהמצב
לא טוב לי ”.היא הגיעה אל בית הספר המקומי לאחר
שפספסה שתי שנות לימוד .מנהל בית הספר רצה
לשבץ אותה עם ילדים צעירים ממנה כדי שתשלים
את הפער ,אולם היא כדרכה התעקשה ועמדה על כך
שייתן לה הזדמנות להיות עם בני גילה .הוא נעתר
לבסוף והכניס אותה היישר לכיתה ח‘“ ,לא אשכח
את היום הראשון שנכנסתי לכיתה ,עולה חדשה שלא
מכירה אף אחד .הייתה ילדה אחת שהזמינה אותי
לשבת על ידה .עד היום ,אגב ,אנחנו חברות טובות”.
בצבא הייתה לינדה חובשת במרפאה במחנה  80של
חטיבת הנח“ל .את שנותיה כחיילת היא זוכרת בחיבה
גדולה“ ,היה לי שירות מספק ומעניין ”,היא מסכמת
את הפרק הזה בחייה.
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זה היה כמו פצצת
אטום שנפלה עלינו.
הייתי נסערת מאוד אבל
חשבתי כל הזמן על
הילדים .ידעתי שאני
חייבת להחזיק את
עצמי בשבילם .עכשיו
זה רק הם ואני.
איך הכרת את בעלך?
“חופשת השחרור שלי הייתה הפעם הראשונה שראיתי
אותו .ההורים שלו ושלי היו שכנים .התגוררנו בבניין
שיכון עולי בולגריה בשדרות ירושלים ביפו .את אימא
שלו זכרתי עוד מבולגריה .באחד הבקרים ,כשהוריי היו
בעבודה היא הזמינה אותי לבוא אליהם בערב למפגש
חברים של ילדיה שבו מקשיבים למוזיקה קלאסית.
כשנכנסתי הבית היה מלא מפה לפה בחבר‘ה צעירים.
עיניי צדו בחור חמוד שעמד ליד הפטיפון .ניגשתי
אליו והוא היה מנומס מאוד ושאל אותי מה אני רוצה
לשמוע .היה ערב נחמד מאוד ,אבל לא חשבתי שיהיה
לו המשך .עד שלאחר שבוע שמעתי מישהו שורק
מתחת לחלון שלי .זו הייתה דרכו של הבחור הצעיר
להזמין אותי פעם נוספת לשמוע מוזיקה אצל חבר.
אחרי שנה של חברות הוא הציע לי נישואין”.
איך ידעת שהוא ה‘אחד’?
“הוא עבר כל מיני ‘מבחני קבלה’ קטנים .למשל ממש
בהתחלה ,יצאנו ערב אחד לבלות ביפו .עברנו דרך שטח
הרוס שנחשב לאזור מסוכן ונידח .בהתחלה נלחצתי
קצת שהוא בחר בדרך זו כדי להגיע ליעד שלנו ,אבל
משהו בחושים שלי אמר לי שאני יכולה ללכת אחריו.
זה היה מקום כל כך נידח והייתי במצב פגיע לחלוטין.
הרגע היחיד שהוא נגע בי היה כשהושיט לי יד לעזור
לי לטפס בין ההריסות .באותו רגע ידעתי שהוא בחור
הגון ושאני יכולה לסמוך עליו”.
איזה קשר היה לכם?
“היינו חברים טובים .אהבנו להקשיב יחד למוזיקה
קלאסית .הוא היה ידען גדול בתחום ,למרות שבמקצועו
היה איש ביטוח .המוזיקה הייתה גם החיבור הראשוני
בינינו ונשארה כך לאורך כל הדרך”.

ואז נולדו הילדים ובחרת להישאר בבית?
“בשנים הראשונות היה לי חשוב להיות איתם ולגדל
אותם .לא העליתי על דעתי שמישהי אחרת תעשה
את זה .כשהחלו ללכת לגן ,התחלתי לעבוד אצל הוריי
בבית המלאכה שלהם .כך תרמתי את חלקי בפרנסת
המשפחה .לא היה חסר לנו כלום ,אבל חיינו מאוד
בצניעות .דאגתי שהילדים יאכלו כל יום מנת בשר .גם
אם לנו לא היה ,בשביל הילדים היה תמיד”.
איזה בית מלאכה היה לכם?
“הוריי תפרו בגדים פשוטים מטריקו לילדים והייתה
להם גם סדרת מוצרים של ְלבנים לילדים ולמבוגרים.
קולקציות של מוצרי ביגוד בסיסיים שכולם צריכים”.
מה עם לימודים?
“התחלתי ללמוד בשלוחה של האוניברסיטה
האמריקאית ,אבל לא סיימתי .התשלום העיק עלינו
וזה דרש ממני לשבת עד השעות הקטנות של הלילה
ולהכין שיעורים לאחר יום עבודה וניהול הבית”.
במלחמת יום כיפור גויסו למילואים בעלה של לינדה
ואחיה שהיה קצין קשר לאו“ם .במהלך המלחמה נפל
אחיה ליד תעלת סואץ .הוא נפגע מהפצצות המצרים.
ביום האחרון של השבעה ,נתבשרה לינדה שבעלה נהרג
אף הוא“ ,הוא היה בדרך לירושלים ”,היא מספרת,
“הרכב שהוא היה בו התנגש במשאית שהובילה פצצות”.
היכן תפסה אותך הבשורה הקשה הזאת?
“זה היה ביום האחרון של השבעה .חזרתי הביתה בערב,
כולי כואבת פיזית ונפשית .אהבתי מאוד את אחי
והייתי קשורה אליו .פתאום התחילו להגיע חברים שלנו
הביתה .בהתחלה חשבתי שהם באים כי הם לא רוצים
שאהיה לבד בתום השבעה ,ואז נכנס חבר טוב שלנו
שהגיע ישר מהמילואים והחל לומר את שמו של בעלי
ואז הפסיק .שוב אמר את שמו ,ושוב הפסיק .הבנתי
מייד .זה היה כמו פצצת אטום שנפלה עלינו .מאוחר
יותר הגיעה משלחת מהצבא .הייתי נסערת מאוד אבל
חשבתי כל הזמן על הילדים .ידעתי שאני חייבת להחזיק
את עצמי בשבילם .עכשיו זה רק הם ואני”.
את הלילה העבירה עם הילדים במיטה הגדולה בחדר
השינה כשהיא מתנחמת מנוכחותם לצדה“ .בבוקר
החלטתי לשלוח אותם לבית הספר ,למרות הקושי
הגדול .יותר מזה ,נכנסתי לחדר המורים ,הסברתי מה
קרה ,וביקשתי שיתנהגו איתם כרגיל .לא לתת להם את
ההרגשה שהם מסכנים או שמרחמים עליהם .ידעתי
שככל שיחזרו מהר יותר לשגרת החיים שלהם ,כך יהיה
להם טוב יותר”.

לאט־לאט חזרה גם לינדה לשגרה ,לפחות כלפי חוץ.
היא המשיכה לעבוד עם הוריה ובהמשך השתלמה
בקורס מזכירות דרך משרד הביטחון ועבדה כמזכירה
במשרד המשפטים .עם השנים לקחה קורסי העשרה
בנושאים שונים ,התמסרה לגידול הילדים ,ולא חשבה
ולא רצתה פרק ב‘ בחייה.
אילו קורסי העשרה לקחת?
“עיתונות לגיל השלישי .בהמשך כתבתי לעיתון ‘כיוון
חדש’ של גמלאי ראשון לציון .נוסף לכך למדתי
צילום לטלוויזיה ,ובמשך זמן מה צילמתי לטלוויזיה
הקהילתית .אני אדם סקרן מאוד .אוהבת ללמוד.
אוהבת לדבר עם אנשים ,לשמוע דעות ,לשוחח איתם”.
מה עושה לך טוב?
“כשאני מחבקת את הילדים והנכדים שלי .זה מחזק
אותי .אני מרגישה אהבה גדולה .מוזיקה עושה לי טוב,
וגם כתיבת שירים .עוד כשהייתי ילדה בבולגריה הייתי
כותבת וזה מלווה אותי כל השנים”.
מתי את כותבת?
“כשהמוזה באה לבקר .אני יכולה להיות באמצע
משהו ופתאום זה קורא לי .מרגישה צורך לקחת דף
ועט ולשפוך .במשך השנים הוצאתי כמה ספרי שירה
במהדורות מצומצמות .כתבתי גם ספר של סיפורי
ילדים ובו ריכזתי את כל הסיפורים שהמצאתי במהלך
השנים ,אבל הוא לא יצא לאור”.
מה את מאחלת לעצמך?
“בריאות טובה .כרגע זה הדבר היחיד שחסר לי .עם כל
השאר אני מסתדרת”.
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מודרניסט מלא חן
רונן חן הוא אחד ממעצבי האופנה המצליחים בישראל  -רשת של עשרים
חנויות ,חנות וירטואלית ורשת של סוכנים ברחבי העולם המוכרים את
הקולקציות שלו לחנויות מעצבים מובילות .כששאלתי מה הסוד שלו,
הוא שתק ולבסוף ענה“ :אני פשוט אוהב את מה שאני עושה ועושה
בדיוק מה שאני אוהב” .אחר כך הוסיף שאולי עוזר גם התמהיל המוצלח
בין עיצוב נכון לניהול נכון .ובואו נודה ,כל החן הזה בטח לא מזיק.
רונן חן הוא אב לשתי בנות והוא חי במשפחה שהיום
נהוג לקרוא לה ‘אלטרנטיבית’“ .נוסחה מנצחת ”,הוא
אומר“ ,יש לי מאה אחוז זמן לעצמי כשהבנות אצל
האימא ,וכשהן אצלי ,אני אב במשרה מלאה .זה מייצר
אי של שפיות .כמו גירושים טובים רק בלי להתגרש”.
אופנה בשבילו היא דרך חיים .הוא לא קם בבוקר והולך
לעבודה .הוא קם בבוקר וחי את העבודה שלו.
קשה להיות מעצב על?
“קשה להיות מעצב .נקודה .עבורי זה אורח חיים טוטלי
ואינטנסיבי מאוד .אני נוסע המון בעולם ,מחפש חומרי
גלם ,ממשש ,בוחן ,מרגיש ,מופיע בתערוכות בחו“ל על
בסיס קבוע ,ויש לתחזק כאן בארץ רשת חנויות ענפה.
היום אני אחרי חורף  19-18שכבר מעוצב ונשלח
לחו“ל .הרכבת של חיי לא עוצרת בתחנות”.
איך נוצרת קולקציה?
“אני נאמן לכתב היד שלי .דברים שמזוהים עם הסגנון
שלי .ומצד שני אני מודע לצורך לחדש ,להפתיע .היכן
שהוא בין שניהם נוצרת הקולקציה”.
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צבעים מיוחדים?
“בעיקר קלאסיים :שחור ,אפור ,שמנת ,וכחולים על
כל הסקאלה .ובכל עונה אני מכניס כמה נקודות צבע
שיהיו נכונות בדיוק לאותה עונה”.
למה אתה מעצב רק לנשים?
“לא מספיק מעניין אותי לייצר לגברים .אין את הדרמה
והמעוף של בגדי נשים”.
מי הלקוחות שלך?
“נשים בעלות הכנסה בינונית ומעלה .נשים אופנתיות,
אך כאלה שאינן מוכנות להיות קורבנות אופנה,
שיודעות מה מתאים להן ואוהבות את האווירה
הבוטיקית־משפחתית שלנו .נשים שכבר יודעות
שהבגדים שלי יושבים עליהן טוב ,שזה בול .אחד
המשפטים שאני שומע כל השנים‘ :וואו אני מרגישה
שעיצבת את זה במיוחד בשבילי’ .זו מחמאה ,כי זה
פיצוח נכון”.
מתי ידעת שאופנה זה אתה?
“אני אאכזב אותך אם אומר שאמא שלי לא הייתה
תופרת ולא עשיתי בגדים לבובות? החלום שלי היה
בכלל להיות אדריכל .יש משהו בקונסטרוקציות
שמושך אותי .באופן מקרי התגלגלתי ללימודים
בשנקר וגיליתי שאני נהנה מאוד .גיליתי את התשוקה,
והשאר היסטוריה”.
מה נותן לך השראה?
“דף לבן ,עיפרון ודמיון .אין אצלי לצאת לחופשה
ולחזור מלא השראה .ההשראה שלי היא העבודה .מול

צילום :גיא כושי ויריב פיין

כמה דגמים יש בקולקציה?
“מאה ועשרים דגמים שהם אבות טיפוס .משכפלים
אותם לפי מספר הארצות שאני מוכר להן .הסוכנים
שלי מסתובבים בעולם עם הדגמים ולפי מספר
ההזמנות מייצרים”.
אתה מייצר בעיקר בארץ ,למה בעצם?
“נכון ,רוב הדגמים מיוצרים כאן .כשלושים אחוז בסין
ובתורכיה .חשוב לי מאוד להיות קרוב לייצור ושהוא
יהיה קרוב אליי .רק כך יש לי שליטה מלאה .אני מפקח
על בדיקות האיכות לבדים ועל תהליך גזירת הבד,
שהוא החלק החשוב ביותר .הרגע הזה שהבד הופך
מסתם בד לגזיר בגד”.

איך אתה מגדיר את הקו שלך?
“אופנה מינימליסטית מודרנית קלאסית עם טוויסט”.

יש היום שפע מטורף
של בדים וגזרות ,ובתי אופנה
כבר לא מכתיבים .הלקוחות
הם המכתיבים את האופנה.
צריך לדעת לקרוא את
המפה המשתנה
הדף הלבן אני משחק עם סקיצות ונולד מזה עיצוב או
שאני משחק עם בדים על בובת דיגום וככה נולדים
רעיונות חדשים”.
יש מעצב שהיה עבורך מקור השראה?
“אין מקור השראה נצחי .זה משתנה לפי תקופות.
אבל אפשר לציין בהקשר זה את בית האופנה הספרדי
דלפוזו ,את ולנטינו ואת בלנסיאגה”.
מה דעתך על קניית בגדים באינטרנט?
“העולם הזה הולך ומתפתח .נכון שלגברים ולילדים קל
יותר ,אבל נשים הקונות מותגים שהן מכירות ובטוחות
במידה המתאימה להן ,יכולות גם ליהנות מנפלאות
השופינג מהבית .הקטע המצחיק הוא שמרביתן
בוחרות לבוא לקחת את הפריט שהזמינו מהחנות
עצמה .אני חושב שקנייה אינטרנטית משרתת את
הצורך של קנייה רגעית – ‘עכשיו בא לי’ .מבחינתי
חנות האון־ליין היא החנות ה־ 21שלי”.

מה הצבע האהוב עליך באופן אישי?
“לגמרי כחולים .זה הצבע הנכון לי”.
לאן הולך עולם האופנה?
“נראה לי שלקצוות .בתי אופנה יקרים הופכים
יקרים יותר .הזולים נעשים יותר זולים .והרבה מאלה
שבאמצע נעלמים .אולי בגלל שאין להם מספיק ייחוד.
יש היום שפע מטורף של בדים וגזרות ,ובתי אופנה כבר
לא מכתיבים .הלקוחות הם המכתיבים את האופנה.
צריך לדעת לקרוא את המפה המשתנה”.
ציין שלוש נשים המתלבשות בסטייל בעיניך.
“רונית אלקבץ ז“ל .בלוגרית האופנה מיטל וינברג
וגלית גוטמן יבל“א”.
אילו נשים הכי מאתגר להלביש?
“נשים עם מבנה גוף מאתגר ,כאשר הפרופורציות אינן
קלאסיות או נשים נמוכות או גבוהות מדי”.

בכל קניה אני ממליץ
לצאת טיפה מאזור הנוחות,
שיהיה שונה ממה שיש לי
כבר בארון ,ועם זאת לרכוש
בגדים שקל להתאים למה
שיש בבית

איך נכון לבחור בגד?
“לפני הכול ,שיהיה ייעוד לבגד הזה .בכל קניה אני
ממליץ לצאת טיפה מאזור הנוחות ,שיהיה שונה
ממה שיש לי כבר בארון ,ועם זאת לרכוש בגדים שקל
להתאים למה שיש בבית”.

מה אתה אוהב בחיים שלך?
“אני אוהב את האינטנסיביות .את ה‘אקשן’ .יש לי
המון עניין וצבע ותפאורה ,ובכל פעם אני במקום אחר.
אני עובד קשה וסביבי יש הרבה לחץ ,אבל נראה שאני
נהנה מזה”.

מה נראה בקיץ הקרוב?
“הרבה בגדים בסגנון חופשה .בדים טבעיים נושמים.
הצבע הכחול על גווניו הרבים יככב .גם לבן ואפור .בדי
פשתן וכותנה .ג‘ינס וקופרו .לערב :טול ,סטן ,שיפון.
יש יופי של קולקציה לקיץ הקרוב”.

הבנות שלך מראות סימנים שהן בכיוון?
“נראה שמתחילים להתגלות חושים אסתטיים אצל
שתיהן .הקטנה כבר מציירת לי קולקציות”...

מה אתה מאחל לעצמך?
“אנרגיות טובות ,יצירתיות ,הפריה מחודשת”.

צילום :דנה קרן

איך מצליחים להצליח כל כך הרבה שנים?
“זה הרבה עבודה! צריך לדחוף את המכונית הזאת
בעלייה כל הזמן .אני חושב שיש לי פיזור סיכונים טוב
בין חו“ל לישראל .היכולת שלי לתת מענה גם כאן וגם
שם ,מאפשרת לי הצלחה גדולה יותר .אני חושב שאני
מבין את הלקוחות שלי .יודע לתת להן מענה וערך
לכסף שהן משלמות”.

מה אתה אוהב לעשות כשאתה לא מעצב?
“אני מבשל הרבה ומכל הסוגים :סיני ,תאילנדי,
איטלקי .ואוהב לארח .זה גם עבודה עם הידיים ,עבודה
עם חומרי גלם והרבה אסתטיקה .גם עבודה במטבח
היא יצירה .אני גם מאוד נהנה מחופשות בחו“ל .תמיד
משלב גם קצת עבודה ,אבל גם מנוחה”.

קצב ,התקפי לב ,אירועים מוחיים ,סוכרת ,מחלות
מטבוליות ,דיכאון וחרדה.
אז מה עושים?
“רפואת שינה היא אומנם מקצוע צעיר יחסית”,
מסבירה ד“ר טאומן“ ,אך פורה מאוד מבחינה
מחקרית .מחקרים מן השנים האחרונות מדגישים
את חשיבות השינה .היא אינה אחראית רק לערנות
היומית התקינה ,אלא מגינה מפני מחלות ומשפרת את
תוחלת החיים ואת איכותם ,ומכאן ברורה חשיבותם
של האבחון והטיפול .הטיפול כיום בבעיות שינה מגוון
ומורכב .הוא מותאם באופן אישי לכל מטופל ,בהתאם
לבעיית השינה שלו ועל סמך שיקולים רבים”.
ולידיעה כללית :משך השינה המומלץ לאדם בוגר הוא
בין שבע לשמונה שעות .בגיל מבוגר יש הזקוקים לשש
שעות בלבד .אלה לא יידרשו ל‘פיצוי’ של שעות שינה
כל כמה ימים או בסופי השבוע .מי שישן פחות משש
שעות סובל מ‘חסך שינה’ ,השכיחה בהפרעות השינה,
ומוגדרת על ידי הגורמים המקצועיים גם כ‘מגיפה של
העידן המודרני’.

כדאי שתישנו על זה
רפואת השינה התקדמה רבות בשנים האחרונות ומחקרים חדשים
מגלים כמה תובנות החשובות לכל אדם הסובל מנדודי ,מבעיות או
מהפרעות שינה .על הדרך מתנפצים כמה מיתוסים .אם חשבתם,
למשל ,שכדורי שינה הם האויב הגדול שלכם ,כדאי שתדעו – עדיף
להירדם בעזרת כדור שינה מאשר לא להירדם כלל .שיחה עם ד"ר
ריבי טאומן על בריאות ,על שינה ,ועל מה שביניהן.
סובלים מבעיות שינה? אתם לא לבד .כרבע
מאוכלוסיית הגיל המבוגר (בני חמישים ומעלה)
סובלת מבעיות שינה .לבעיית השינה ולחומרתה יש
הגדרות שונות ,אך בדרך כלל נכלל בהן לפחות אחד
מהמצבים הבאים :קושי בהירדמות ,התעוררות במהלך
הלילה וקושי בחזרה לשינה ,שינה לא עמוקה ,ותחושה
של חוסר מנוחה או התעוררות מוקדמת.
“כשליש מחיינו אנו ישנים או אמורים לישון ”,אומרת
ד“ר ריבי טאומן מהמרכז לרפואת שינה באיכילוב,
מנהלת רפואית של רשת מרפאות השינה במכון מור
ויו“ר החברה הישראלית לחקר השינה“ .הפרעות שינה
הן מקור לתופעות רבות המשפיעות על בריאותנו
הפיזית והנפשית ועל איכות חיינו .כיום ברור יותר
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מתמיד שלהפרעת שינה יש השפעה מזיקה בטווח
הקצר על יכולת התפקוד של הגוף ,וחמור לא פחות –
השפעה מזיקה בטווח הארוך הקשורה למחלות שבהן
מעורבות מערכות גוף נוספות .רשימת הנזקים קצרי
וארוכי הטווח של הפרעות שינה ארוכה ומאיימת ולא
מומלץ להתעלם ממנה”.
ובאילו נזקים מדובר?
משך שינה קצר גורם לעייפות ,לישנוניות ,לקשיי קשב
וריכוז ,לעצבנות ,לירידה בחדות המחשבה ולאיחור
בתגובה – וכל אלה מעלים את הסיכון לטעויות
ולתאונות .עוד הוכח שמשך שינה קצר לאורך שנים
מוביל לעלייה בסיכון להשמנה .משך שינה קצר הוא
גם גורם סיכון להתפתחות יתר לחץ דם ,הפרעות

מה זה בדיוק חסך שינה?
“משך השינה של האדם המערבי התקצר בעשורים
האחרונים בכמעט שעתיים .הסיבה העיקרית לכך
נעוצה באורח החיים המערבי הכולל שעות עבודה
מרובות ושימוש רב במסכים ובאמצעים אלקטרוניים.
נוסף על כך ,עקב עליית המודעות בחשיבות הפעילות
גופנית ,נוצר קיצור נוסף של משך השינה .הפרעה
שכיחה נוספת היא דום נשימה בשינה .הפרעה זו נובעת
מחסימה מלאה או חלקית של דרכי האוויר העליונות
בזמן השינה ומתבטאת בהפסקות נשימה ובקיטוע של
השינה .כתשעה אחוזים מהגברים וכארבעה אחוזים
מהנשים סובלים מהפרעה זו”.
כיצד היא באה לידי ביטוי?
“הסימן הקליני העיקרי של דום נשימה בשינה ”,מסבירה
ד“ר טאומן ,הוא נחירות בשינה .דום נשימה בשינה אחראי
לסיבוכים רבים ובהם :ישנוניות יומית ,דיכאון ,מחלות
לב ,יתר לחץ דם ,סוכרת ,אירועים מוחיים ועוד .לכן,
מבקשת ד“ר טאומן להדגיש ,אסור להתעלם מנחירות
או לזלזל בהן .וכשעולה חשד לדום נשימה בשינה ,חשוב
לבצע בדיקת שינה ,במעבדת שינה או בבית.
איך יודעים מתי אפשר להיבדק בבית ומתי זקוקים
למעבדת שינה?
“כשהשאלה האבחנתית היחידה היא אם יש דום
נשימה בשינה או אין ,בדיקת השינה הביתית מספיקה
ברוב הגדול של המקרים ואין צורך בשינה במעבדת
השינה .חשוב לציין שרק רופא שינה יכול להחליט אם
אפשר להסתפק בבדיקה ביתית או שיש להפנות את
המטופל לבדיקת שינה מלאה במעבדת שינה”.

איך אפשר לטפל בבעיה?
“הטיפול העיקרי בדום נשימה בשינה בדרגה בינונית־
קשה הוא מכשיר המספק אוויר בלחץ באמצעות
מסיכה המולבשת על האף ( .)CPAPמדובר בטיפול
יעיל מאוד בתיקון הבעיה הנשימתית ,בהפסקת
הנחירות ובשיפור בעיית הישנוניות במשך היום.
הבעיה העיקרית של טיפול זה היא ההיענות הנמוכה
בשל חוסר הנוחות הנגרם לאדם הישן עם מסכה
על הפנים .הבנת ההשלכות של דום נשימה בשינה
והחשיבות שיש לטיפול ,משפרת מאוד את ההיענות
לטיפול ב .CPAP-קיימות אפשרויות טיפוליות
אחרות אך הן יעילות פחות במקרים של דום נשימה
בדרגה קשה”.
תופעה נוספת המוכרת לרבים מאיתנו היא אינסומניה,
ובעברית – נדודי שינה .שכיחות התופעה עולה עם
הגיל ורווחת בעיקר בקרב נשים .אינסומניה יכולה
להתבטא בקשיי הירדמות ,התעוררויות ליליות
מרובות או השכמה מוקדמת ,ומביאה לקיצור משך
השינה ולמחלות הנלוות לכך .יש קשר דו־כיווני בין
אינסומניה ובין דיכאון או חרדה .הטיפול באינסומניה
כולל הקניית הרגלי שינה ודפוסי שינה נכונים .טיפול
אחר הוא טיפול קוגניטיבי־התנהגותי קצר מועד ,ויש
גם טיפול תרופתי .וכאן מגיעה שאלת מיליון הדולר
– ליטול כדור שינה או לא? את התשובה גילינו כבר
בתחילת הכתבה ,אך בשל חשיבותה נחזור עליה שנית:
עדיף לקחת כדור שינה מאשר לא לקחת ולא להירדם.
מה לגבי החשש מהתמכרות?
ובכן ,כאן מסתבר השתרש מיתוס שיש לעקרו“ .הפחד
מהתמכרות ”,אומרת ד“ר טאומן“ ,נובע ממאמרים
ישנים שאין בהם התייחסות לתרופות הנמצאות
כיום בשימוש בטיפול באינסומניה .ברוב המקרים
‘ההתמכרות’ היא חשש של המטופל לא להירדם ללא
כדור ולא התמכרות פיזיולוגית”.
אז כדי לישון טוב ,הגיע הזמן להתעורר ,לאבחן ולטפל.
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פיסול הוא בעצם
הבעת חלום באבן ,בעץ
או בכל חומר תלת־ממדי
אחר .יצירת פסל היא מין
קונצפציה של לידה ואהבה
ורוגע נפשי .השאיפה
היא להגיע לשלמות עד
כמה שאפשר
מה היה הסגנון שלך אז?
“עסקתי אז בפיסול מונומנטלי .עבדתי בכל מיני
חומרים :אבן ,שיש וברזל .למדתי איך לפסל ב‘גדול’
והצגתי בכל מיני תערוכות קבוצתיות .אפשר לומר
שהסגנון שלי נמצא על התפר שבין מופשט למופשט
פיגורטיבי”.
בגיל שבעים התאהב ג‘ק בפיסול מיניאטורי“ ,יצרתי
כמה פסלים קטנים ושלחתי תמונות לחבר־עמית,
ַּפ ָּסל גרמני־הולנדי .הוא התלהב ועודד אותי להמשיך
להתנסות גם בחומרים אחרים”.

“כשהמפסלת נוגעת בעץ,
אני בעולם של אופוריה”
כבר מהפסיעה הראשונה אל סלון ביתם של ג‘ק בן ואשתו מוניק
בהוד השרון ,אפשר היה לראות שמדובר באומן שאינו נרתע
מאתגרים ומחקירה של חומרים חדשים .רשמים מביקור אצל
אומן שאינו מפסיק לחקור כיוונים חדשים.
ג‘ק בן נולד באלג‘יריה ב .1935-הוא גדל בצרפת
ועלה לארץ לבדו .בעברו היה מהנדס מים ,הוא אב
לשני בנים וסבא לארבעה נכדים.
איך הכול התחיל? מאין נולדה האהבה הזאת לפיסול?
“למעשה אני מפסל מגיל צעיר מאוד .לאבי הייתה
נגרייה וכבר מילדות באתי במגע עם העץ כחומר.
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השאריות והחתיכות שנותרו על רצפת הנגרייה תמיד
סיקרנו אותי והייתי יוצר מהן כל מיני דברים .בגיל
שמונה לערך יצרתי את הפסל הראשון שלי .לימים
גדלתי ,בגרתי ולמדתי פיסול באקדמיה לאומנות
בצרפת .במשך שלוש שנים ,כשהייתי כבר בארץ,
הייתי שוליה של הפסל ברונו סיימון שהיה תלמידו
הישיר של הנרי מור”.

מה זה בעצם פסל מיניאטורי?
“כשמו כן הוא .פסל זעיר ,קטן .הממדים המקובלים
הם עד שמונה־עשר סנטימטרים בגובה ועד תשעה
סנטימטר ברוחב”.
מה גרם לך לעשות את השינוי ,את המעבר הזה
לפיסול מיניאטורי?
“קודם כול התאהבתי ,אבל גם רציתי להתמודד עם
קשיים שלא עמדתי בהם אף פעם .נראה שתמיד היה
גרעין של התעסקות בממדים קטנים .הושפעתי גם
מספרות ומאומנות יפנית”.
האהבה שלו למיניאטורות גולשת גם לעבודות
הזכוכית הקטנות שהוא מכין :דגיגים קטנים מזכוכית
ממוחזרת .בחומר למשל ,יצר ראשים קטנים ,אולם
מרבית הפסלים המיניאטוריים עשויים עץ .יש בהם
בעלי חיים כמו עופות וציפורים ,דמויות אנוש שלמות
או חלקיות ,פיגורטיביות למחצה או מופשטות,
ודמויות המזכירות צלמיות פריון מהעולם הקדום.
“העץ הוא חומר שאני אוהב לעבוד בו ”,אומר ג‘ק,
“יש לו טקסטורה ,אופי וריח מיוחד .לעץ יש את
המוזיקה שלו”.

לאחרונה התחיל ליצור בחומרים חדשים יחסית
עבורו; עצמות ,ואף שנהב – שנקנה כחוק – הוא
מבקש להדגיש .הוא מפסל מסכות קטנות ,עלים,
ציפורים“ ,דמויות ממלאות את חיי .הגוף האנושי,
חיות ,פרחים ,ציפורים ופטריות”.
כמה זמן נדרש לך לעבוד על פסל?
“זמן הביצוע עצמו הוא פחות חשוב .הזמן החשוב
הוא כאשר הרעיון מתבשל בראש .צריך לזכור גם
שהכול דינמי .לפעמים הרעיון שיש בראש דווקא
מוביל לפסל אחר או שהפסל צומח מתוך העבודה,
מהזיעה ומהתרגולת”.
ג‘ק ,מייצר בעצמו מקצת מכלי העבודה ומהמפסלות
שלו“ ,כשהמפסלת נוגעת בעץ ,מתרוננת נפשי .אני
בעולם של אופוריה”.
מהו פיסול בשבילך?
“פיסול הוא בעצם הבעת חלום באבן ,בעץ או בכל
חומר תלת־ממדי אחר .יצירת פסל היא מין קונצפציה
של לידה ואהבה ורוגע נפשי .השאיפה היא להגיע
לשלמות עד כמה שאפשר”.
ב 2010-הציג ג‘ק את עבודותיו בתערוכה עולמית
בוושינגטון וזכה במקום השלישי בתחרות בין־לאומית
עם פסלו ‘זוגיות’ .עבודותיו הוצגו גם במוזיאון בית
דיזינגוף בתל אביב ובבית יד לבנים בהוד השרון.
פסליו הגדולים מוצבים בארץ ,בבלגיה ובארה“ב.
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גיבורה בעל כורחה
היא ג'ינג'ית במראה וגם באופי ,יש לה נוכחות סוערת ,היא
סוחפת באנרגיות שלה ,וקשה להישאר אדיש אליה .יעל מני,
מנהלת התרבות בבית בראשון לציון ,מתעקשת לחייך גם כאשר
הנסיבות אינן כה משמחות.
יעל שנולדה בישראל ב ,1969-נשואה ואם לשני בנים,
מספרת על המסע שהפך אותה ,לדבריה ,לגיבורה בעל
כורחה.
איזו ילדות הייתה לך?
“הגעתי לעולם אחרי שתי בנות ואמי באופן טבעי
קיוותה לבן ,אז אני הייתי סוג של טומבוי .ג‘ינג‘ית
סוערת שסיפקה את הסחורה .כל היום הייתי על
גלגלים ברחוב :אופניים ,רולר בליידס ,קורקינט ,כדור.
היה לי איזה ביטחון עצמי מופרז שגרם לי להצביע
בשיעור עוד לפני שהמורה שאלה את השאלה .היו לי
ילדות ונעורים סוערים בחופי בת־ים .הייתי משחקת
מטקות עם המצילים ,מבלה במועדוני רוק בתל אביב,
שוברת מוסכמות ,סוג של ילדת חופש”.
לאחר שסיימה את התיכון בחרה יעל לעשות קורס
קדם־צבאי בחיל המודיעין“ .מבחינתי הקדמתי
רפואה למכה .לא רציתי להיות פקידה בצבא ולעשות
שירות שאינו משמעותי .באחד הימים פגשתי במקרה
עיתונאי יוצא גל“צ ובחוצפה האופיינית לי אמרתי
לו שאני כותבת טוב ממנו .כל חיי כתבתי למגירה
והגיעה העת לפרוץ .זאת הייתה הנקודה שבה נסללה
דרכי כעיתונאית .בתחילה במקומון בבת־ים ,בהמשך
בידיעות תקשורת ואחר כך ככתבת טלוויזיה במת“ב.
בד בבד למדתי פרסום ושיווק באיגוד המפרסמים”.
מדוע פרשת מהתחום?
“נמאס לי לחפש כל היום דברים רעים שקורים ולדווח
עליהם .הרגשתי שהמרדף העיתונאי אחרי חדשות
משאיר אותי במקום של אנרגיות שליליות ולא התאים
לי לאורך זמן .השתניתי”.
ומתי החלטת להתחתן?
“כשפרשתי מהתקשורת העורך שלי דאז ניסה להניא

אותי מהחלטתי .הוא הציע לי תוספת שכר והטבות
ואני אמרתי בנחרצות‘ :אני רוצה להתחתן ובוחרת
לצאת לדרך חדשה’ .באותה תקופה אפילו לא היה
לי חבר ,ועם זאת ,חצי שנה לאחר מכן שלחתי לכולם
הזמנות לחתונה”.
איך הכרת את אלי בעלך?
“את אלי הכרתי דרך חברה משותפת .יצאנו חודש
בערך והחצוף פשוט זרק אותי בתואנה שאני מהירה
מדיי .כעבור שלוש שנים נפגשנו שוב .שנינו השתנינו.
אני עברתי תהליך שבמהלכו ניתקתי קשרים שלא היו
נכונים לי ומיקדתי את מטרותיי ואת כוונותיי בהתאם.
זה היה כנראה הזמן הנכון להיפגש שוב”.
זמן קצר לאחר מיסוד הקשר ,ילדה יעל את בנה הראשון
דניאל ובהמשך נולד גם אורי“ .עם הולדת דניאל הייתי
אימא במשרה מלאה וכאשר אורי הגיע לעולם פתחתי
עסק שקראתי לו ‘כתיבה באהבה’ .ראיתי את עצמי
כתופרת טקסטים אישית והייתי מעין סופרת צללים.
כתבתי נאומים ,ברכות בחרוזים ולעתים אף מכתבים
שעניינם גישור בסכסוכים משפחתיים”.
ואז ,חודש לפני גיל שלושים וארבע ,הרגישה יעל
לא טוב; כאב עמום בגרון ,כאב מטריד שאינו חולף
וחולשה תהומית .התחילה ריצה בין רופאים ,וצילום
רנטגן שהראה צל גדול על הלב הביא איתו את הבשורה
המרה“ .אני זוכרת כאילו היה זה אתמול .זה היה ערב
פורים ,חג שנוצר עבור אנשים כמוני .התארגנתי
למסיבה מדליקה .הכנתי תחפושת יפהפייה של פרח.
נכנסתי לרופאה עם הצילום ,והיא בלי טיפת טקט או
רחמים פלטה בזעזוע‘ :אוי ואבוי ,טוב שבאת ,זה בטח
סרטן’ .התמוטטתי בבכי שעה באוטו .נהגתי דומעת
הביתה ,בישרתי לאמי ולבעלי ,וקיבלתי את ההחלטה
הראשונה שלי בהתמודדות עם המחלה”.
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מה עשית?
“יבבתי את הכאב החוצה ,ייבשתי את הדמעות,
לבשתי את התחפושת היפה ,ויצאתי נתמכת על ידי
בעלי למסיבה ,כי החגיגה חייבת להימשך .רקדתי
ובכיתי וצחקתי – ולא ויתרתי .כזאת אני .למחרת
התייצבתי בבית החולים לבדיקת מח עצם ולשאר
‘פינוקים’ שחיכו לי באשפוז .ברגעי הבהלה והכאב
התלוצצתי עם הרופאים .ההומור ריכך לי את הכאב
ואת הפחד ,וריכך גם את האחרים סביבי .הוא סלל את
דרכי והתווה את נתיב חיי .אפשר לומר שזו תמצית
חיי – החיוך מאיר ומעיר את דרכי”.
ובכל זאת ,ספרי על ההתמודדות.
“עשיתי בדרך לא מעט טעויות .התחלתי בדרך
ה‘מסורתית’ – חצי שנה של טיפולים כימותרפיים.
לצערי לא הייתה נסיגה מלאה של המחלה .נדרשתי
לעבור תהליך מורכב ומסוכן יותר שכלל השתלת
מח עצם .כאן עצרתי ועשיתי חישוב מסלול מחדש.
החלטתי לנסות טיפול טבעי ופחות אגרסיבי ,למרות
שהצוות הרפואי יעץ בדיוק להפך .הרגשתי שלא
אוכל לסלוח לעצמי אם לא אנסה את הדרך הטבעית.
לאחר כמה חודשים של שתיית עשב חיטה ,תרגול צ‘י
קונג ושאר אמצעים שלא הוכיחו את עצמם ,חזרתי
‘על ארבע’ לתל השומר במצב מדורדר וגם ‘זכיתי
בכל הקופה’ – טיפולים כימותרפיים אינטנסיביים,
השתלת מח עצם ו‘לקינוח’ – חודש הקרנות”.
כיצד מתנהלים עם הילדים בתקופת מחלה קשה
וממושכת?
“הילדים שלי היו במסגרות של חינוך אנתרופוסופי.
ההורים שם מאוד מגויסים באופן כללי ,ועל אחת כמה
וכמה בעתות משבר .כיאה לקונטרול פריק ,ניהלתי
את המשבר הזה כמו מפיקת על .נוסף לעזרה צמודה
מבעלי ,מהוריי ,מבני משפחתי ומחבריי הקרובים,
פנו אליי המון חברים מקסימים בהצעות לעזרה ואני
מיינתי אותם למשימות מכל הסוגים .ממיטת האשפוז
תפעלתי מערך לוגיסטי מורכב .באמצעות המחשב
הנייד ובעזרת טבלאות ניהלתי תורנויות של הסעות
הילדים לחוגים ,אספקת אוכל מבושל ,עזרה בקניות,
ואפילו עזרה בניקיון .ההתנהלות הזאת אפשרה לבעלי
היקר להמשיך לפרנס את המשפחה ולגדל את הילדים”.
איך שומרים על קרקע יציבה עבור הילדים?
“עשיתי כל פעולה אפשרית כדי שהם לא יחושו חסך
אם .ליוויתי לטיולים למרות החולשה והגעתי לאספות
הורים בגן ובבית הספר ככל שהתאפשר לי .לקראת
האשפוז הארוך הכנתי להם מתנות קטנות בצירוף
מכתבי אהבה שהם קיבלו בכל יום ,גם כשאימא לא
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הייתה הידיעה שאין לי
ברירה ,שאני חייבת להצליח,
שיש לי ילדים לגדל ועוד
הרבה דברים להשיג בחיים,
וטרם הגיעה העת להיפרד.
ולכן כשאמרו לי כל הזמן
‘וואו איזו גיבורה את’ ,עניתי:
‘אני גיבורה בלית ברירה’
הייתה בבית .הקלטתי עשרות סיפורים כתחליף לסיפור
של לפני השינה .חברה שלי ,עורכת וידאו ,הכינה
יחד איתי סרט משעשע לילדים שבעלי הקרין להם
כשהתגעגעו .הם כמובן באו לבקר אותי כשהייתי במצב
שאפשר זאת .תמיד היה אפשר למצוא בובת פרווה
צבעונית משתלשלת על עמוד האינפוזיה שלי ,כתם
של צבע ושמחה בתוך האפור והעצב .גם כשנעדרתי –
הייתי נוכחת ככל האפשר .לפני שנכנסתי לחודש בידוד
להשתלת מח העצם (מסע שלא כולם חוזרים ממנו),
ישבתי עם בני הבכור שהיה אז רק בן שבע וציירתי
לו את המסלול שאנו נעבור .מלא מהמורות ,סלעים,
עליות וירידות .בכינו שנינו כשציירתי את זה ,אבל
הבטחתי לו שבסוף המסלול ,כולנו נהיה יחד ונקבל
גביע ומדליות של גיבורים שצלחו את המסע”.
ואכן ,לאחר שנתיים אינטנסיביות של מלחמה נחרצת
על חייה הגיעה יעל בריאה אל סוף המסע“ ,עשיתי הכול
כדי להבריא ,באמת .שילבתי טיפולים קונבנציונליים
עם טבעיים ,התנסיתי בדמיון מודרך ,בהילינג ,בכל
מה שרק אפשר להיאחז בו .ומעבר לכך הייתה הידיעה
שאין לי ברירה ,שאני חייבת להצליח ,שיש לי ילדים
לגדל ועוד הרבה דברים להשיג בחיים ,וטרם הגיעה
העת להיפרד .ולכן כשאמרו לי כל הזמן ‘וואו איזו
גיבורה את’ ,עניתי‘ :אני גיבורה בלית ברירה’ .תמיד
יש ברירה ,אבל אני הרגשתי שלי אין ,שהסיפור שלי לא
ייגמר כאן ,ויהי מה .אשריי שזכיתי לכך”.
חגגת את ההבראה?
“מה נראה לך? בגדול! ערכתי מסיבה ענקית במועדון
בתל אביב ,הוזמנו המוני אנשים שליוו אותי במעגל
אהבה אין־סופי ,חברים ,בני משפחה ,בעלי וילדיי.
חגגתי יום הולדת מחדש”.

איך הגעת לעבוד בדיור מוגן?
“צדה את עיני מודעה קטנה .חיפשו עובדת בשירות
לקוחות עם קשישים במקום יוקרתי ברמת גן .שלחתי
קורות חיים ,סתם כך ,שיהיה ,וקיבלתי שיחת טלפון
מהירה מהמנכ“ל .הוא לא הבין מדוע פניתי למשרה
הזאת עם רזומה של עיתונאית והנחיית קבוצות.
הוא זיהה את הפוטנציאל והזמין אותי לראיון עבודה
כמנהלת תרבות .התברגתי לתפקיד כמו כפפה ליד
ושאלתי את עצמי איך לא חשבתי על זה קודם”.
הסבירי בבקשה?
“התפקיד במהותו נועד לעשות טוב לאנשים,
ובהגדרתו משתלבות כל יכולותיי :ניהול ,הפקה ,אהבת
אדם ,עבודה בממשקי עבודה מרובים ,הנחיה ,כתיבה.
תענוג אמיתי”.
ספרי קצת על פורום המנהלים שהקמת.
“אני וקולגה מהתחום – ציפי ברקוביץ מרשת משען –
זיהינו את הצורך בשיתוף פעולה ובהחלפת מידע בין
מנהלי התרבות בבתי הדיור המוגן .זה התחיל בקטן
והיום הפורום מונה כתשעים מנהלות ומנהלי תרבות.
זה פורום פעיל ביותר .אני מפיקה כנסים וגם פתחתי

קבוצת ווטסאפ מקצועית המאפשרת לעוסקים בתחום
להיחשף למגוון רחב של פעילויות ,למרצים שונים,
להצגות ולמידע על אירועי תרבות לגיל הזהב”.
ואיך הגעת אל רשת ‘עד ?’120
“אחרי שמונה שנים שבמהלכן למדתי ניהול בתי
אבות בבר אילן ,הרגשתי שהגיע הזמן לעשות שינוי
ולהתקדם לרשת גדולה ומבטיחה ,שתחום התרבות
נמצא אצלה במרכז ,הן מבחינת המוטו והן מבחינת
התקציב .אתגר חדש לפצח”.
מה את אוהבת בבית בראשון לציון?
“זה בית אוהב עם צוות עובדים מסור .פשוט צוות
מנצח .מתגייסים לכל משימה בכל הכוח ונותנים את
כל מה שיש .יש כאן לב ענקי שלא פוגשים בכל מקום.
וכמובן ,דיירים אהובים שתענוג לפנק”.
מה את מאחלת לעצמך?
“לזכות להיות בבוא העת סבתא לנכדים ולנינים.
להמשיך ולהתפתח בתחום הגיל השלישי .לתרום מהידע
ומהיכולת שלי .וכמובן ,שיהיו לי ולאהוביי הרבה סיבות
לצחוק ולשמוח עוד הרבה שנים טובות ובריאות”.
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צניעות כובשת
לא היה קל לשכנע את צביה להתראיין .היא חזרה ואמרה שסיפור
חייה אינו מיוחד ,אולם אופן הילוכה ,שלוות הנפש שלה ,צניעותה,
שפתה העשירה והמעט שידעתי על עולמה הרוחני ,גרמו לי
להתעקש .הצצה קטנה אל עולמה הפרטי של צביה צובל ,העובדת
הסוציאלית בבית בתל אביב – סיפור על צניעות שכבשה את ליבנו.
צביה נולדה בישראל .היא בת שישים וארבע לערך,
נשואה לאבי ,אימא לשלושה ילדים וסבתא לחמישה
נכדים .היא נולדה שנה לאחר שהוריה ,ניצולי שואה
מהונגריה ,עלו לארץ.
מה את יכולה לספר על ילדּות בבית של ניצולי שואה?
“ההורים שלי עלו לישראל מהונגריה ,ולמרות שהיו
ניצולי שואה ,זוועות הנאצים בהונגריה נמשכו תקופה
קצרה יחסית .אימא שלי חוותה את השואה מההיבט
של גילויי הגבורה שהיו בה .היא הייתה פעילה
בתנועת נוער בשם ‘הבונים דרור’ ונשארה בבודפשט
באמצעות תעודה מזויפת .היא עצמה אף עסקה בזיוף
תעודות .אומנם הציעו לה להצטרף לרכבת של קסטנר,
אך היא לא רצתה לעזוב את הוריה ,ולמזלה אכן עלתה
עמם לארץ .עם זאת ,השואה לא נשארה מאחור .אבא,
שהיה במחנה עבודה ,המעיט בדיבורים כך שהשואה
הייתה קיימת ברקע ,אבל לא הגדירה את החיים בבית.
החינוך שלי היה על טוהרת השפה ,התרבות והאוכל
ההונגריים .אבא היה אופטומטריסט ידוע ומבוסס בתל
אביב .קפדן מאוד בכל הנוגע לחינוך וללימודים .גדלתי
ביד אליהו ובכיתה ה‘ עברתי לצפונה של העיר .חוויתי
חיי רווחה ,ובמושגים של אז אפילו חיי מותרות”.
אז אפשר להגדיר אותך ‘צפונית’?
“אולי מההיבט הגאוגרפי ,אבל בהחלט לא באופי.
ויש לי רק מילים חמות להגיד על יד אליהו ,השכונה
שגדלתי בה בשנותיי הראשונות .הייתה בה תחושה של
משפחה ,חום ,משחקים ברחוב ,מארחים ומתארחים
אצל החברים .אומנם המעבר לחלקה הצפוני של העיר
בא עם רווחה כלכלית ,אבל במקום החדש הייתה לי
תחושה של זרות וקור”.

את בת להורים חילונים ,כיצד חזרת בתשובה?
“ההגדרה של חזרה בתשובה קצת גדולה עליי .אני
מקיימת מצוות ושומרת על אורח חיים דתי ,אבל גם
בביתי החילוני הייתה זיקה לדת ולמסורת .אימא שלי
בכלל הגיעה מבית דתי ואבא שלי ,שדווקא בא מבית
של מתבוללים ,שמח על החיבור שלי לדת .אני חושבת
שעם המעבר לצפון תל אביב חיפשתי חברים עם זיקה
למסורת ולערכים ומצאתי את עצמי מוזמנת למסיבת
פורים של חבר‘ה מבני עקיבא .באותה מסיבה הכרתי
את אבי ,לימים בעלי ,שהיה בחור דתי .התאהבתי
בערבי השבת ,בארוחות המשפחתיות ,בעומקן של
השיחות ובעולם הרוחני העשיר שמצאתי בדתיות
הלאומית”.
איך נפגשתם?
“כפי שציינתי הפגישה התקיימה במסיבת פורים.
המבטים הצטלבו ואבי נראה בחור מעניין ,ממעט
בדיבור .הוא ליווה אותי הביתה ואף העז להחזיק את
ידי .לימים שאלתי אותו כיצד בחור דתי שזה עתה
הכיר בחורה נוטל את ידה בכף ידו .והוא השיב שחשב
שבחורות חילוניות פתוחות יותר ,ולא רצה שאחשוב
שהוא חנון ,לכן עשה את המעשה הנועז הזה”.
עם סיום הלימודים מתגייסת צביה לצבא ומשרתת
בשכם כצפט“ית .שם נסללה הקריירה שלה כעובדת
סוציאלית.
מה קרה בצבא שגרם לך ללמוד עבודה סוציאלית?
“במהלך השירות בבסיס סגור בשכם נחשפתי בפעם
הראשונה לאוכלוסייה אחרת .חבר‘ה טובים שהחיים
לא תמיד הטיבו עמם ,שהרקע שממנו באו לא נתן
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להם כלים כפי שאני קבלתי .כל הזמן הדהדה במוחי
המחשבה לאן היו יכולים להגיע בעזרת הכוונה נכונה”.
עם תום מלחמת יום הכיפורים – אשר במהלכה
שירתה שלושה חודשים במילואים – נרשמה צביה
ללימודי עבודה סוציאלית באוניברסיטת בר־אילן.
לאחר הלימודים התקבלה לעבודה בלשכה לשירותים
חברתיים בעיריית רמת־גן.
“באותה תקופה תחום העבודה הסוציאלית עסק
ברווחה נפשית לצד טיפול מן ההיבט הכלכלי .התחום
הופרד עם השנים והסעד הכלכלי מוגדר כיום תחת
הכותרת ‘זכאות’ .העבודה הייתה מגוונת .בין השאר
טיפלתי בבעיות של תלמידים ומשפחותיהם בבית
הספר ‘הלל’ ברמת־גן (שם הכרתי את לייקה שלנו,
שהייתה האחות המיתולוגית של כל התלמידים וכולם
מצאו אצלה כתף חמה ויד מלטפת) .הצורך להכריע
בסוגיית העזרה הכלכלית ,שמלכתחילה הייתה
מעטה ,גרם לי לתסכול נוראי .הייתי ממררת בבכי
לפני הביקורים הביתיים .לעומת זאת ,בעבודה בבית
הספר – פרחתי .בסופו של דבר הבנתי שהייעוד שלי
הוא עבודה עם ילדים בתחום החינוך המיוחד .שתים־
עשרה שנים עסקתי בתחום”.
ספרי מעט על הפרק האילתי בחייך.
“אבי קיבל הצעה לנהל סניף בנק באילת .ירדנו
לשנתיים ונשארנו חמש שנים ,שבמהלכן ,מתוקף
תפקידו ,הוזמנו לכל אירוע פתיחה ולכל השקה של בית
מלון או יאכטה אקזוטית .ומכיוון שמרבית המשפחות
של אנשי ההוראה התגוררו הרחק מאילת ,נוצרה בצד
הקלילות הזאת ,גם מעין משפחה חמה בקרב אנשי
ההוראה בעיר”.
אז למה חזרתם?
“כי אילת לא הייתה מקום אידאלי לגדל בו ילדים,
כל שכן מסורתיים .החלטנו שעם כניסת הבן הבכור
לכיתה א‘ – חוזרים למרכז ,והפעם לרעננה”.
לאחר שתים־עשרה שנים בחינוך המיוחד וגיחה
קצרצרה לעבודה בחנות האופטיקה של ההורים –
עזרה לאם בחנות לאחר מות האב – מצטרפת צביה
לחברת סיעוד ,ומשם לתפקיד משמעותי בתחום הגיל
השליש – ניהול מרכז יום בבני ציון.
ספרי מעט על תפקידך כמנהלת מרכז היום בבני ציון.
“ראשית המעבר מעולם הילדים לעולם המבוגרים היה
נפלא .הרגשתי שזאת זכות לסייע לאנשים הנמנים עם
בוני הארץ ,כל אחד ועולמו האישי .מצד שני הבנתי
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שלימודי עבודה סוציאלית אינם מספיקים ויש צורך
להבין את מהות הגיל השלישי על כל המורכבות
שבו ונרשמתי ללימודי גרונטולוגיה וניהול מוסדות
לקשישים .במסגרת עבודתי הייתי אחראית לכל היבטי
החיים בזמן שהקשישים שהו במרכז .החל מהסעות,
דרך תזונה ,פעילות תעסוקתית ,פעילות תרבותית ועד
קשרים ויחסים עם בני המשפחה”.
מדוע פרשת?
“בתום עשר שנות עבודה הרגשתי תחושת מיצוי ונוסף
על כך עייפתי מהטיפול הרב בכל הצד המנהלתי”.
התחנה הבאה של צביה הייתה כבר פה – בבית ברמת
החייל .כאן היא מלווה את דיירי הבית והיא עושה זאת
מיום הקמתו.
איך את רואה את תפקידך?
“תפקידי הוא לדאוג לאיכות חייהם של הדיירים
מההיבט הנפשי .לתהליך הקליטה בבית יש חשיבות
מכרעת בהשתלבותם של הדיירים ובעיצוב איכות
חייהם בהמשך ,ואני משקיעה בכך מאמצים רבים.
נוסף לכך אני מסייעת לדיירים להתמודד עם אובדן.
לא רק אובדן מוחלט .אובדן באשר הוא אובדן,
כמו התערערות המסוגלות הגופנית ,ירידה בחדות
המחשבה ,הצטמצמותם של מעגלים חברתיים וכמובן
מחלות ומוות”.
יש הישג שאת גאה בו במיוחד?
“אני גאה מאד בקבוצות התמיכה שפתחתי לדיירים
חדשים בבית .הקבוצות נוצרות על בסיס היות החברים
דיירים חדשים בבית .יחד הם מתמודדים עם המעבר
ועם השינוי המשמעותי והלא כל כך פשוט הזה .באחת
הקבוצות הדיירים ממשיכים להיפגש עד היום .נוסף
לכך ,הרמתי בבית את פרויקט ‘פרח לניצול’ שהפך
למסורת”.
ותחביבים יש?
“אני חובבת גדולה של נסיעות וטיולים בארץ ובעולם.
אחת לחודש אני מטיילת ב‘שביל ישראל’ .אני תמיד
נענית בחיוב לטייל בחו“ל ולהיחשף לתרבויות
מגוונות .נוסף על כך אני חובבת ספרות טובה ,הצגות
וסרטים .כל מה שמרחיב את הלב והנשמה”.
ולסיכום ,מה את מאחלת לעצמך?
“איך לא? בריאות ,שנים רבות של זוגיות טובה עם אבי
שלי ,והרבה־הרבה ‘שעות סבתא’”.

העולם של יונה
היא נולדה וגדלה בשכונת שבזי שבנווה צדק .בת למשפחה ברוכת
ילדים – ילדה רביעית מתוך שמונה .מצד אחד היא מספרת על
ילדות שמחה ומאושרת ,ומצד שני צל כבד העיב על ילדותה –
חיים במחיצת אב אלכוהוליסט .יונה ארביב ,בת השישים ושתיים,
אחראית המסעדת בבית בהוד השרון ,פותחת לנו צוהר אל עולמה.

עובדים מכל הלב
מה את זוכרת מילדותך בשכונת שבזי של אז?
"גדלתי בבית של יוצאי תימן .אבי היה נהג בחברת
'דן' ואמי הייתה עקרת בית .הזיכרונות שמציפים
אותי רוויים בתחושה של 'ביחד' .צריך לזכור שדלתות
הבתים היו פתוחות לכול – וכך גם החיים בשכונה.
גרנו ברחוב ,במובן היפה של המילה .כולם דיברו עם
כולם ,שיחקו עם כולם :קלפים ,חבל ,חמש אבנים .רוח
הים התערבבה בריחות התבשילים ממטבחי הבתים.
מעולם לא הרגשנו מחסור והעולם שלנו היה גדוש
באחווה ובחברּות".
איזו ילדה היית?
"ילדה שמחה ,תמיד מחייכת .אימא נהגה לומר שאני
מעירה את הבית בצחוק שלי .הייתי ספורטאית מעולה.
אני זוכרת שחצר בית הספר היסודי שבו למדתי –
'יחיאלי' – גבלה בבית ספר תיכון והייתי צופה באסתר
רוט־שחמורוב ,הספורטאית האגדית ,בזמן שהייתה
מתעמלת .היא הייתה עבורי מודל לחיקוי ,אבל לא
יכולתי לעשות עם זה כלום".
למה את מתכוונת?
"המורה להתעמלות המליצה שאתאמן באחת
מאגודות הספורט .היא שלחה להוריי מכתב בנידון,
אבל אבא שלי שלל את זה על הסף ,וככה נגוז החלום.
בזמנו לא היו לי כלים להתמודד עם הסירוב שלו .עד
היום נשארתי טיפוס ספורטיבי".
את לימודי התיכון עשתה יונה בצפון תל אביב במגמת
אומנות" .בתיה עוזיאל הייתה המורה שלי ,גם היא
האמינה בי ובכישרון שלי .הייתי מציירת פורטרט תוך
שלוש דקות .היא ניבאה לי הצלחה בתחום".
איך התנהלו החיים במשפחה?
"חיינו בסוג של פיצול אישיות .מצד אחד משפחה
נורמטיבית המתנהלת כפי שהרבה משפחות עולים
יוצאי תימן חיו באותה תקופה .מצד שני ,חווינו,
בתקופות מסוימות ,אימה ופחד בגלל ההתפרצויות
של אבא .כשחיים עם אלכוהוליסט אתה נע כל הזמן
בין שני קטבים .האחד ,לחיות עם איש משפחה שקול,
אחראי ,מסור ,מפרנס .והאחר  -בתקופות ששתה -
לפגוש איש אלים וחסר אחריות .אימא שלי ספגה לא
מעט ,אך שמרה בקנאות על שלמות המשפחה .לעתים
נאלצנו להזמין משטרה ,והיו פעמים שהוא הורחק
מהבית .גם רשויות הרווחה היו בתמונה ואף המליצו
לפזר אותנו במשפחות אומנה .אני מודה לאימא שלי
על שהצליחה לתפקד ,לגונן ולשמור עלינו יחד ,ועל כך
שהייתה מלאת חמלה כלפיו .היא סלחה לו ,וברבות
הימים גם אנחנו .עם השנים פחתה תדירות השתייה
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בזמנו היה נהוג לשלוח
מכתבים לחיילים שצורפו
לחבילות אשר הועברו
אליהם באמצעות האגודה
למען החייל .שלחתי מכתב
כזה והוא הגיע אל יעקב.
יעקב השיב לי ,וכך נוצר
קשר שהתחיל במכתבים
ונגמר בנישואים
וכשאימא שלי חלתה הוא טיפל בה במסירות .חשוב לי
לציין שהוא היה אדם טוב אשר חווה קשיים בילדותו.
חלק נכבד מהתסכול שחווה נבע מפערי המנטליות
והתרבות שהיו בין תימן לישראל .כנהג הוא מעולם
לא עלה שיכור לאוטובוס ואף פעם לא סיכן את ציבור
נוסעיו".
כיצד המצוקה הזאת עיצבה אותך?
"אני משערת שהיא חיזקה אותי .מעולם לא בחרתי
להיות קורבן ,ומצחיק לומר שבסיטואציות כאלה יש
גם רווחים .אצלנו היו אלה האחדות ,הערבות ההדדית
והחברות בין האחים .באופן לא מודע נעזרנו בהומור
ובצחוק בהתמודדות שלנו עם ההתמכרות".
עם סיום התיכון מתגייסת יונה לצבא ואת שירותה
היא עושה כמדריכת נוער שוליים באילת .בגיל עשרים
ואחת היא מתחתנת עם חברּה מימי התיכון – יעקב.
איך הכרת את בעלך?
"בזמנו היה נהוג לשלוח מכתבים לחיילים שצורפו
לחבילות אשר הועברו אליהם באמצעות האגודה
למען החייל .שלחתי מכתב כזה והוא הגיע אל יעקב.
יעקב השיב לי ,וכך נוצר קשר שהתחיל במכתבים ונגמר
בנישואים .הוא התגורר אז בצפון העיר ואני כידוע
בדרומה".
לאחר החתונה העתיקו יונה ובעלה את מקום מגוריהם
לפתח תקווה ,שם הייתה להוריו חנות לחומרי בניין.
יעקב ניהל את החנות ויונה סייעה לו לפרקים .לבני
הזוג ארבעה בנים ,כולם חזרו בתשובה.

מה הסיבה?
"הבית תמיד היה מסורתי וכשר .יעקב נהג לבקר בבית
הכנסת עם הילדים .שחר ,בני הבכור ,התחזק במהלך
שירותו הצבאי .התהליך היה איטי אבל עקבי ,ובהמשך
הוא סחף גם את שאר הבנים ,לרבות את יעקב .אני
היחידה בכל המשפחה שאינה דתייה .הבית כשר
ומתנהל כבית דתי לכל דבר ,אבל אני לא יכולה להיות
מה שאני לא .העיקרון שאנחנו חיים על פיו הוא 'חיה
ותן לחיות' .אני תמיד אומרת שאלוהים אוהב אותי
ולכן שלח לי ארבעה צדיקים".
איך הגעת ל'עד ?'120
"לבית בהוד שרון הגעתי לפני כתשע שנים .הבן שלי
עבד אז בדפי זהב והגיע לכאן כדי למסור ספרים.
כדרך אגב שאל אם מחפשים עובדים .התשובה הייתה
חיובית ומאז הכול היסטוריה .התחלתי כמטפלת
לדיירים עצמאים .סייעתי לדיירים בתקופות שחשו
קושי תפקודי :עזרה ברחצה ,קניות וכדומה .בד בבד
הייתי אחראית במרפאה לזימון תורים לבדיקות,
לחלוקת תרופות ועוד .לפני שנתיים חשתי שמיציתי

ולשמחתי נוצרה הזדמנות לנהל את חדר האוכל.
התפקיד כולל סידור המסעדה וארגונּה ,רישום
הסועדים ,סיוע בהבאת האוכל לשולחן לדיירים
מתקשים ודברים נוספים .התפקיד קשה כי הוא פיזי,
אבל כפי שאת כבר יודעת אני ספורטאית .לשמחתי
התגמול הוא האינטראקציה עם הדיירים והכרת טובה.
גם זכיתי פעמיים בפרס העובד המצטיין הנהוג ברשת".
ספרו לי שיש לך רומן מיוחד עם חג פורים ,ספרי לנו.
"פורים הוא אחד מחגי ישראל היפים ביותר .מתאים
בול לאישיות השמחה שלי .אני לא מפספסת שום
הזדמנות לחגוג וכמובן להתחפש .כל שנה אני הוגה
רעיון מקורי לתחפושת ולפעמים לכמה לתחפושות.
בשנה שעברה הופעתי עם מזוודה והחלפתי כמה
תחפושות במהלך המסיבה .עבורי נכתב הפסוק' :מדוע
לא יבוא פורים פעמיים בשבוע'".
מה את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי?
"כפי שציינתי ספורט ,וגם לבשל ,לאפות ,לפתור
שעשועוני סודוקו ולהיות סבתא במשרה חלקית".
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“רק בתיאטרון אני יכולה
להיות גם הרוצחת וגם
האלמנה המסכנה”

כל אחת הצטרפה ממניעיה שלה :זו כדי להתגבר קצת על ביישנותה,
אחרת כדי לתרגל את הזיכרון ולהשאיר את המוח רענן ,ואילו ההיא חוזרת
אחרי הרבה שנים אל אהבה ישנה נושנה .יחד הן יוצרות אנסמבל מופלא
של שחקניות ,ותחת שרביטו של גיא הררי המסור ,המתפקד כמפעל של
אדם אחד ,מעלות הפקות אשר אינן מביישות גם תיאטרונים ממוסדים.
והן כמובן נאמנות לחוק מספר אחת בתיאטרון :ההצגה חייבת להימשך.
66

| מגזין “משלנו“

גיא הררי ,המדריך בחוג לדרמה בבית בראשון לציון
זה חמש שנים ,לא נפרד מהכוס התרמית שלו ,ובצדק.
במשך כמה שעות ,וכיאה לאמרגן ,מפיק ובמאי הוא
נדרש להפעיל הרבה את קולו כדי לכוון ,להדריך ולביים
את קבוצת התיאטרון של הבית .גיא הוא בוגר להקת
חיל האוויר ובוגר בית צבי ,בית הספר הגבוה לאומנויות
הבמה ,ומעל לעשרים שנה בתחום .הוא מלמד ,מופיע,
שר ,מביים ,כוריאוגראף של שלוש להקות מחול ועושה
גם דברים נוספים ,כפי שניווכח בהמשך.

גיא ,למי מיועד החוג?
“החוג פתוח לכולם ,אין מבחני קבלה .מי שמתעניין
יכול לבוא ללמוד ולהתקדם .לומדים כאן את עקרונות
המשחק .הרבה מאוד תרגילים שעובדים על ביטחון
עצמי ,על יכולת אלתור ,ניתוח טקסט ,דיקציה ,תנועה,
שימוש באביזרים”.
אילו הצגות אתם מעלים?
“הכול פתוח ואין הגבלה .ממחזות קלאסיים ועד
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החוגים שלנו
מחזות ישראליים עכשוויים .ותמיד אפשר למצוא את
נקודת החיבור אל ה‘כאן’ וה‘עכשיו’ .אני מתייחס
אליהן כאילו הן סטודנטיות למשחק לכל דבר .לא
חוסך מהן דבר ולא נותן להן להרגיש שבגלל שהן
מבוגרות ,הן לא מסוגלות או לא יכולות .עיקר התפקיד
שלי ,כפי שאני רואה אותו ,הוא לטעת בהן תחושת
ביטחון .חשוב לי שהן ירגישו בנוח וכל העבודה נעשית
ברוח טובה ובאווירה טובה”.
ספר קצת על הפקות קודמות.
“בהתחלה עבדנו רק על מונולוגים ,אחר כך הוספנו
דיאלוגים ,ורק אחרי שנתיים התחלנו לעלות הצגות
שלמות .גם ההתחלה הייתה צנועה – התחלנו במערכון
של עשרים דקות .קראנו לו ‘אנחנו גרים ב‘עד ,’’120
והוא התבסס על חומרים מהחיים שלהן כאן .אחר
כך העלנו הצגה בשם ‘אחוזת הולו’ על פי מחזה של
אגאתה כריסטי ,ובסוף שנה שעברה העלנו הפקה בשם
‘חטאים מאוחרים’ ,עיבוד שעשיתי למחזה המוכר
בשם ‘מה עושים עם ג‘ני?’”
דרך ארוכה עברתם.
“כן ,וחשוב להדגיש שאף אחת מהן לא למדה לפני כן
משחק .את הכול אנחנו עושים באופן הדרגתי ואיטי.
יש כאלה שהתחילו מנקודת אפס והיום הן עומדות
ונותנות מונולוגים ודיאלוגים שלמים בעל פה .הכול
עניין של רצון והתמדה .שחקן חדש שיצטרף יקבל
כאן הרבה תמיכה וחיבוק ,והתפקידים שיקבל יהיו
הדרגתיים ו‘תפורים’ במיוחד בשבילו ,כדי לחזק את
תחושת הביטחון”.
איך נרקמת הצגה? מהם השלבים?
“בהתחלה קוראים את המחזה ומכירים את הדמויות.
אחר כך תבוא חלוקת התפקידים :מי עושה מה,
ובהמשך יבואו החזרות .החזרות הראשונות הן חזרות
טקסטואליות והן מהותיות לעבודה ,כי באמצעותן
כל אחת מהשחקניות מתחילה להבין את המחזה ,את
המניעים של הדמויות ,ובאופן ספציפי את המניעים
של הדמות שלה .הדבר חיוני כדי שתוכל להיכנס
לתפקיד בצורה הטובה ביותר”.
אז איך באמת עושים את זה? איך ‘נכנסים לדמות’?
“אני נותן להן כל מיני תרגילים המסייעים להבנה
טובה יותר של הטקסט ומכניסים את הקריאה להילוך
גבוה יותר .למשל ,כל אחת צריכה למצוא בטקסט את
הרפליקה שלדעתה מייצגת באופן הברור ביותר את
הדמות שהיא מגלמת .אנחנו גם מנהלים פינג־פונג
של שאלות ותשובות כדי לחשוף את הפן הרגשי של
הדמויות .מה המטרות שלהן? מה האינטרסים שלהן?
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מה דוחף אותן? הגילוי הזה חשוב כי בסופו של דבר זה
מה ש‘צובע’ את גוון הקול ,את האינטונציה”.
ומה השלב הבא?
“השלב הבא הוא העמדת הסצנות .בהתחלה כל
סצנה בנפרד ו‘על נקי’ ,כלומר ללא אביזרים ,ואחר
כך עם האביזרים המתאימים .אחרי שכל הסצנות
עומדות באופן מושלם ,מחברים את הכול .מוסיפים
את המוזיקה ,את התלבושות והאיפור ואת התפאורה
לחזרה אחת מלאה”.
כשאני שואלת אותו ,מי מלביש את השחקניות ,מי
מאפר אותן ,הוא מחייך במבוכה ואומר“ :אני מאפר
אותן .למדתי איפור מיוחד לתיאטרון ולקולנוע ,ואני
דואג גם לפאות ולתלבושות .מביא אביזרים מהבית
כשצריך :כריות ,וילונות ,מנורות לילה .הכול כמובן
בהתאם לאופי המחזה”.
ומי דואג לתפאורה?
“גם את התפאורה אני מעצב ,אבל כולנו יחד מרכיבים
ומעמידים אותה .וגם מכין את הליווי המוזיקלי של
ההצגה”.
בקיצור אתה מפעל של איש אחד...
“אולי ”,הוא עונה בצניעות“ ,אבל אני חייב לציין
שאנחנו מקבלים הרבה מאוד תמיכה ועזרה מהבית,
ובלי זה כל העסק לא היה מתרומם .לפני כל הפקה אני
מכין רשימה מסודרת ליעל מני והיא דואגת לספק את
הריהוט הדרוש ,אפילו לכרזות המפרסמות את ההצגה
היא דואגת”.
וכל כמה זמן אתם מעלים הפקה?
“אני משתדל שכל חצי שנה תעלה הפקה חדשה ,ואז
לערב אחד אנחנו כולנו סינדרלה”...
וכל המאמץ הזה לערב אחד בלבד?
“כן ,האולם פה בבית מפוצץ ואי אפשר להכניס סיכה.
בני המשפחה של השחקניות יודעים על האירוע זמן
רב מראש .את צריכה לראות את הנכדים ,הם באים
עם מצלמות וידיאו ,וכמובן יתר הדיירים באים לצפות.
יש ממש התנפלות על האולם .אנשים תופסים כיסאות
שעה לפני שההצגה מתחילה .אנחנו זוכים להרבה
פרגון ,הודות ליכולת שהנשים מפגינות ובזכות ההצגה
עצמה ,שאני דואג שתדבר אל כולם”.
הקבוצה עובדת כרגע על מחזה חדש ,מחזה מקורי
שגיא כתב ונושא את השם‘ :שתי אחיות’ .מדובר
בקומדיית מצבים משפחתית ,ויותר מכך לא נגלה ,כדי
לא לקלקל.

גיא ,מה לדעתך נותן החוג למשתתפות?
“הרבה ביטחון עצמי ,הרבה מעוף ולמידה והרבה־הרבה
התרגשות טובה .הן זוכות לפרגון רב מהמשפחות,
מהדיירים האחרים וכמו שציינתי קודם ,גם מהבית.
מדובר בקבוצה נהדרת ההולכת יחד כבר כמה שנים.
הן מאוד מסורות לעניין ,ואם ,חס וחלילה ,מישהי
בבית חולים ,אני מייד מקבל טלפון‘ :אל תוציא אותי
מההפקה’‘ ,קח אותי בחשבון’ וכדומה .הן מעדכנות
זו את זו בשינויים ,מפרגנות זו לזו ,חוגגות יחד ימי
הולדת ,יוצאות יחד לראות הצגות ,ויש להן כבוד
לשיעור ולמורה .הן מקבלות את ההערות ,מעריכות
את הלמידה ומנסות להפנים ,הכול ביחס טוב והדדי”.
תמר רביץ “אני בחוג מאז שהתחיל .אני נהנית מאוד
להופיע וגיא עושה איתנו עבודה נהדרת ,מעולם לא
שיחקתי בעבר .זה משהו שקרה רק כאן כשהגעתי
לבית .ניסיתי וראיתי כי טוב .עד עכשיו השתתפתי
בהפקה ‘אנו גרים ב‘עד  ,’120ב‘אחוזת הולו’
וב‘חטאים מאוחרים’”.
איבט בטט משתתפת בחוג כבר שנתיים ,מאז שהגיעה
לבית“ .אני יכולה לומר שממש ניסיתי את כל החוגים
ונשארתי רק במה שמצא חן בעיניי .החוג הזה בעדיפות
ראשונה אצלי ואני ממש מפנה את היום בשבילו.
התפקיד הראשון שקיבלתי היה במערכון והוא היה
יחסית תפקיד די גדול .ההצלחה הייתה גדולה .נדהמתי
מהתגובות שקיבלתי .פעם ראשונה שלי ולא היה לי
פחד במה .אמרו לי שהייתי מאוד טבעית”.
בתיה מיכאלי “אני משתתפת בחוג מאז שהתחיל לפני
שש שנים .אני זוכרת כשהייתי ילדה קטנה ,גרנו בבית
צמוד קרקע עם מרפסת פתוחה .אני והחברות היינו
חוזרות מבית הספר ועושות כל מיני הצגות במרפסת,
מופיעות ונהנות .אהבתי את זה כבר מילדּות ,זה אצלי

בדם ,אבל רק כשהגעתי לכאן לבית יכולתי להתפנות
לזה שוב .בהצגה הראשונה שלי שיחקתי תפקיד של
גבר .זכיתי לפידבקים ממש טובים .הילדים מעודדים
אותי ואומרים‘ :אימא ,יפה מאוד ,תמשיכי ,תמשיכי’.
החוג מעניק לי שמחה וסיפוק ,וגיא יודע היטב את
העבודה .הכול זה בזכותו וממש כיף לעבוד איתו”.
יונה לוי "אני משתתפת בחוג ארבע שנים .הצטרפתי
כמעט מייד לאחר שנכנסתי לבית .רציתי לצאת קצת
מהביישנות שלי .זו הזדמנות להיפתח לפני קהל .אני
עובדת על עצמי והחוג נתן לי המון ,אני מרגישה הרבה
יותר ביטחון עצמי .חוץ מזה שתמיד אהבתי תיאטרון,
נהגתי לראות הרבה הצגות .הייתי אשתו של הרופא
המסכן ב‘אחוזת הולו’ ,אז הייתי גם הרוצחת וגם
האלמנה ‘המסכנה’ ,הייתה לי אישיות מפוצלת ,רק
בתאטרון ,תודה לאל .התגובות שאני מקבלת נהדרות.
מפרגנים לי במשפחה ,ומכיוון שאני גם שרה במקהלה
הנכדות מחמיאות לי ואומרות‘ :סבתא שחקנית וגם
זמרת’ .אשמח לשחק בקומדיה ,משהו מצחיק ושיהיה
גם עם קצת ריקוד ,כי אני אוהבת לרקוד ,אולי מחזמר.
מי יודע?”
רחל ארם “הסיבה המקורית שלי להצטרף לחוג
הייתה שהוא יכול להיות כלי נהדר לשמור על הזיכרון,
לשמר את המוח רענן ועובד כל הזמן ,כי צריך לזכור
טקסטים .בהתחלה התחלנו מהקראת מונולוגים,
אבל גיא הנהדר אתגר אותנו ואנחנו נענינו לו ברצון
ובאהבה .צריך לזכור שבשונה מחוגים אחרים יש פה
מרכיב משמעותי של ערבות הדדית .אנחנו יחד כולנו
מעלים הצגה או הפקה ,וגם אם קשה לא נוטשים כי
התחייבת .ובסופו של דבר ,אחרי כל ההכנות והחזרות,
והתלבושות והכול ,אני נהנית מאוד מההופעה עצמה,
זה מרגש מאוד”.
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“לכל פסל ופסל יש
את האישיות של היוצר"
כשנכנסתי לראשונה אל חדר החוגים בבית בהוד השרון הרגשתי כאילו
פסעתי אל תוך מפעל קטן .כולם עובדים ,מרוכזים ,שקדנים בעבודתם.
אילנה שוחט־וינשטיין ,המורה לפיסול קרמי‘ ,הזהירה’ אותי מראש‘ :תבואי
מוקדם ’,היא אמרה‘ ,כי מתשע כולם כבר בעשייה’ .ועל כל החריצות הזאת
היא מנצחת ברוגע ובסבלנות אין קץ – יודעת להוציא לאור את מעיינות
היצירה של כל אחד ואחד ממשתתפי החוג לפיסול קרמי.

החוגים שלנו

אילנה שוחט־וינשטיין אינה נראית כמו המורה
ה‘טיפוסית’ לקדרות; סינר גדול אינו מכסה את גופה,
שערה אינו מאובק מחומר ובגדיה אינם מוכתמים
בגלזורה .היא מצודדת ואלגנטית ורק השרוולונים
המכסים את זרועותיה מרמזים על עיסוקה .אילנה,
פסלת ומורה לפיסול קרמי ,ותיקה מאוד בתחום והיא
מלמדת את בני הגיל השלישי כבר למעלה משלושה
עשורים .את השכלתה רכשה במכללת מימד ,במכון
אבני ובמדרשה לאומנות ברמת השרון – כיום מכללת
בית ברל .בבית בהוד השרון היא מלמדת כבר שבע־
עשרה שנה ,כמעט מהיום שהוא נפתח.
בואי נתחיל מפסלי הינשופים היפיפיים הללו הלוכדים
את תשומת הלב ,מה תוכלי לספר עליהם?
“הינשופים האלה חזרו לא מזמן ממוזיאון ארץ ישראל.
הם חלק ממיזם חברתי־אומנותי שהגתה אותו אומנית
בשם שלומית חפר .המיזם החשוב הזה מביא לידי
ביטוי את חיוניותם ואת כושרם היצירתי של בני הגיל
השלישי .הנושא הראשון במיזם היה פרחים והמיצב
נקרא ‘פורחים בגיל’ .כאלף ושש מאות מבוגרים יצרו
עשרת אלפים פרחי קרמיקה מדהימים ביופיים והם
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הוצגו ברחבה במוזיאון ארץ ישראל .הנושא השני היה
ציפורים – ‘ציפורי גיל’ – ואנחנו בחוג בחרנו כאמור
בינשופים”.
מה נדרש כדי לפסל בחומר? כוח? מיומנות? טכניקה?
“לדעתי נדרשת בעיקר סבלנות .מיומנות או טכניקה
אפשר לשפר או ללמוד .וזה מה שאני עושה ,אני
מלמדת ,מכוונת ומדריכה .כל אחד עובד על משהו
אחר ,נמצא בנקודה אחרת בתהליך ,ומתנסה לעתים
גם בטכניקה שונה”.
איך מלמדים פיסול בחומר?
“אני מאמינה שצריך ללמוד להתאהב בחומר .חשוב
לי להביא את היצירה אל עולמו הפנימי של כל אחד
מהמשתתפים ,לאפשר להם להתבטא ,כל אחד בדרכו,
והכול בהתאם ליכולת ולקצב שלו ובאווירה תומכת
וביחס אישי .אני דואגת שיהיו להם מקורות השראה,
תמונות של פסלים ,תבליטים ,כלים שונים .זה מרחיב
את האופקים ומפתח את היצירתיות .כמובן שיש
כאלה המביאים רעיונות משלהם ויודעים בדיוק מה
שהם רוצים לעשות”.

והשראה ברוך השם יש .המדפים בחדר כמעט קורסים
משפע היצירתיות ומהמבחר העשיר והמגוון של
העבודות :קערות ,צלחות ,פסלי ציפורים ,כלבים ושאר
בעלי חיים ,פיסול פיגורטיבי ומופשט ,תבליטים וחפצי
נוי שונים .ממש פלורליזם של עשייה העושה נעים
בעין ובלב .ואם לא די בכך ,גם בוויטרינות שבמבואה
מחוץ לחדר יש עבודות נהדרות ,מקצתן פרי ידיו של
יוסף ראובני .יוסף הצטרף אל הבית בשנת אלפיים
ומאז הוא פעיל בחוג ,ועל אף שהוא טוען בהומור
ש‘המוזה ברחה לו’ ,פסליו שובי לב ומלאי רגש; אימא
וילד ,נגן צ‘לו ,זוג כלבים .אחד מפסליו – פסל מרגש
של זוג קשישים שקשה להישאר אדיש אליו – נבחר
להופיע בלוח השנה שהפיק המוסד לביטוח הלאומי
עבור מתנדביו.
החבר‘ה פה מציינים שדבר לא חומק מעינייך ,שאת
רואה כל מה שדורש תיקון או שיפור.
“כן ,זה התפקיד שלי ”,היא צוחקת“ ,ואני לא מוותרת
להם וגם לא לחומר .אני עוברת בין כולם ,אחד אחד,
כמה שנדרש .יש לי סבלנות רבה ואני לא מרימה ידיים,
ולכן גם מהם אני דורשת עבודה ברמה מסוימת .ואם

היצירה והחברותא
מעניקים שמחת חיים.
מתפתחות פה חברויות.
הפכנו למשפחה .אנחנו
מביאים עוגות לימי הולדת,
מציינים יחד את החגים
ואנחנו תמיד שמחים לקבל
חברים חדשים
הראש בפסל גדול מדיי או שהפרופורציות של הידיים
אינן נכונות ,אז אני עוצרת ,מכוונת ומסבירה .אני
עקשנית ומקפידה ,ואני עושה הכול כדי שלא יהיו אחר
כך אכזבות אחרי השריפה”.
מה לדעתך מעניק החוג למשתתפיו?
“בראש ובראשונה – ביטחון .ביטחון בעצמי שאני
מסוגל ליצור ולעשות .יותר טוב ,פחות טוב – זה כבר
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החוגים שלנו

פחות ְמשנֶה .הדגש שלי הוא שהעשייה היא ההצלחה,
וכל אחד יוצר בהתאם ליכולתו .דבר נוסף ,העבודה
בחומר היא אימון טוב לידיים .ולא פחות חשוב,
היצירה והחברותא מעניקים שמחת חיים .מתפתחות
פה חברויות .יש אנשים שהם יותר מסוגרים מטבעם,
יותר מופנמים והחוג מוציא אותם קצת מהסגירות
שלהם .הפכנו למשפחה .אנחנו מביאים עוגות לימי
הולדת ,מציינים יחד את החגים ,יצאנו כמה פעמים
לסיורים במוזיאון .כיף ונעים להיכנס לפה ואנחנו
תמיד שמחים לקבל חברים חדשים”.
לאה גלעדי קורצת לי בשובבות ואומרת“ :אני לא
מהתלמידות הצייתניות ,לא יכולה לפי תמונה ואין לי
תוכנית מוגדרת מראש .אני יוצאת לדרך עם החומר
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ומה שיוצא אני מרוצה .את רואה את הגוש הזה? ַל ְש ִּתי
אותו ופתאום יצא לי חתול ,אז שיהיה חתול! אילנה
המדריכה ,כשמה כן היא ,אילן תמיר המנצח על כולם.
היא מדברת אל החומר כאילו היה נשמה .אנחנו לא
מעזים להוסיף טבעת בלי לקרוא לה ‘אילנה ,אילנה’,
אבל שלא תביני לא נכון ,השיעור עובר בצחוק ,ממש
הגשש החיוור פה ,ולכל פסל ופסל יש את האישיות
של היוצר”.
הינשופים של ליליה בורשובסקי מעוררי השתאות .הם
יפים ומדויקים וקשה להתעלם מהם .ליליה משתתפת
בחוג כבר אחת־עשרה שנה .היא מעידה על עצמה
שתמיד אהבה אומנות ומלאכת יד ,והיא אף עסקה
בתחום – היא עבדה בתאטרון הבימה כמאפרת

הּפָאנִ ית של האופרה החדשה ,אבל בחומר
והייתה ֵ
נגעה רק כשהגיעה אל הבית.
את רחל כץ ‘תפסנו’ באמצע רידוד החומר .היא עומדת
להכין קערה שתעטר באמצעות מפית סרוגה – דוגמת
התחרה תוטבע בחומר“ .אני חדשה יחסית בחוג ,בסך
הכול שנתיים .לא עבדתי קודם בחומר .בעברי הייתי
אחות מיילדת ,עזרתי להביא לעולם ‘יצירות’ אחרות.
בזמן האחרון אני עובדת יותר על קערות ,כי קצת קשה
לי לפסל .מה שחשוב זה שאני עסוקה ,אני אוהבת את
החוג והעיקר שאני עובדת”.
גם בלומה אקרמן נמצאת בחוג שנתיים“ :ניסיתי
לעבוד בחומר לפני ארבעים שנה .זה היה נחמד מאוד,

אבל לא יכולתי להמשיך ,וכשהגעתי אל הבית מייד
הצטרפתי לחוג .כשעבדתי על הינשוף שלי הרגשתי
איך משיעור לשיעור הוא משתנה ומקבל צורה וחיים.
זה ריגש אותי ממש .אני לא עושה כלים .יותר פסלים
ותבליטים .אני אוהבת את כל שלבי העבודה ,הכול
מעניין”.
מלכה טכורש מספרת שתמיד חלמה לכייר ,אבל מעולם
לא הייתה לה הזדמנות“ ,כשהייתי מבקרת בתערוכות
תמיד עניינה אותי הטכניקה .כשהגעתי לכאן והתחלתי
לעבוד חשתי בהתחלה אכזבה קלה מעצמי .לא הכול
התגלה לי כפשוט ,אבל עם זאת אני ממשיכה ליצור,
בעיקר פסלי חיות .יש לי גלריה שלמה של חיות בבית.
לא בוער שום דבר ,יש לי את כל הזמן שבעולם”.

החוגים שלנו

החוגים שלנו

להקשיב להוראות היצרן
בלי משקולות ,רצועות ,כדורי כוח או כל אביזר אחר ,אלא רק
בעזרת כיסא פשוט ומזרן מלמד אורי עתריה ,מומחה ליציבה
ולתנועה גופנית ובוגר המגמה לטיפוח היציבה במכון וינגייט ,איך
להחזיר את הגוף לתפקד ללא כאב וגם להרגיש נהדר ,כל זאת
בתנאי שמקשיבים ל‘הוראות היצרן’.
באולם הספורט המרווח ,המשקיף על הבריכה בבית
בתל אביב מתקיים חוג הנושא את השם המיוחד
‘לימוד עקרונות התנועה’ בהדרכתו של אורי עתריה.
על הרצפה פרושים מזרנים וכמה כיסאות מפוזרים
באולם .אין הרבה ציוד בחדר ,אבל ניסים קטנים של
הגוף אינם זקוקים כנראה לגימיקים.
אל השיעור שהתקיים בבוקרו של יום רביעי הגיעו
שמונה משתתפים .ארבעה גברים וארבע נשים .אורי
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המדריך מסביר את התרגילים ומדגים אותם כמובן.
אחר כך יעבור בין כולם ויתקן אם צריך“ :המרפק צריך
להיות על הברך”“ ,הכתף יותר נמוכה”“ ,כאן המטרה
היא מתיחה ,צריכים להרגיש את המתיחה ,השרירים
כואבים בגלל שהם קצרים”.
ניכר היטב שהוא מכיר את המשתתפים ואת המחושים
שמהם הם סובלים .הוא יודע למשל מי המתעמל
שיהיה זקוק לתמיכה נוספת בתרגיל הבא ,ויבדוק אצל

אחרת היכן הרגישה את המתיחה בתרגיל הקודם ,בגב
או ברגל .לאורך כל השיעור ובמהלך כל התרגילים הוא
לא שוכח לחזור שוב ושוב על עקרונות הברזל שלו.
הוא משנן אותם כמו מנטרות באדיקות של נזיר קנאי:
“את כאבי הגב אפשר למנוע כאשר הם לא קיימים”,
“הזמן הטוב ביותר למנוע כאבים הוא כשלא כואב”.
כפי שכבר הבנתם שיטתו של אורי מבוססת בראש
ובראשונה על מניעה או כפי הוא קורא לה‘ :להקשיב
להוראות היצרן’ – ביטוי שיחזור בהמשך הרבה מאוד.
אורי ,למי מיועד החוג?
“החוג מיועד לכל אדם הרוצה לתחזק את עצמו
ברמה טובה יותר .לא בהכרח לכאלה שכואב להם ,גם
לאלה שלא כואב להם ,אבל לאלה הסובלים מכאבים
ומבעיות אמליץ להצטרף ,ויפה שעה אחת קודם”.
במהלך השיעור אתה משתמש הרבה בצירוף ‘להקשיב
להוראות היצרן’ ,למה אתה מתכוון?
“כל בעלי החיים בטבע ,והאדם בכלל זה ,נועדו
לחיות בבריאות מושלמת כל חייהם .מצב זה עשוי
להתקיים אם נאפשר לגוף להתקיים ולתפקד בהתאם
ל‘הוראות היצרן’ .לדוגמה ,בהתאם ל‘הוראות

היצרן’ יש לשאוף לריאות אוויר נקי .כל שאיפת
חומר אחר כמו עשן סיגריות ,גזי פליטה של מכוניות
או מפעלים היא חריגה מ‘הוראות היצרן’ והחריגה
הזאת גורמת לנזקים ההולכים ומצטברים עם הזמן”.
כן ,אבל לא כל סיגריה גורמת חס וחלילה למחלות...
“נכון ,לגוף יכולת ספיגת נזקים מרשימה .לא כל סיגריה
שנעשן מייד תגרום לנזק בריאותי חמור ,אך כל סיגריה
שנעשן תגרום לנזק קטן שילך ויצטבר עם הזמן”.
הבנתי ,ועכשיו בוא נעביר את זה לתחום התנועה
והיציבה.
“העיקרון דומה .הצטברות נזקים הנגרמים מאי ציות
ל‘הוראות היצרן’ היא הסיבה העיקרית לבעיות בכפות
הרגליים ,בברכיים ,בגב ,בעורף ובכתפיים – בגוף
בכללו ,ובלי קשר לגיל .הצטברות הנזקים תיפסק רק
כאשר האדם ישנה את אותם הרגלים שאימץ בחייו
שאינם בהתאם ל‘הוראות היצרן’ .הכאבים הללו הם
תמיד תוצאה של נזק שהצטבר לאחר שיכולת ספיגת
הנזקים של הגוף מוצתה .תרגול מתאים מאפשר לפצות
את הגוף על אותם נזקים שהצטברו בגלל אותם הרגלים
שאינם עולים בקנה אחד עם הצרכים האמיתיים,
ושומר על מאזן מספיק טוב כדי שלא יכאב”.
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החוגים שלנו

לפני כמה שנים ,נגרם
לי קרע בגידים של זרוע
שמאל .סבלתי מכאבים
איומים ,אולם האורתופד
אמר שאין הרבה מה
לעשות .כשהגעתי לכאן,
סיפרו לי על החוג של
אורי .הצטרפתי ואין
בכלל מה לדבר .השינוי
מורגש ולטובה
רגע ,אתה אומר שלגיל אין משמעות? בכל זאת הגוף
מזדקן .מה שעשינו בגיל עשרים או חמישים כבר אי
אפשר לעשות בגיל שבעים.
“ברור שהגוף מזדקן .אני לא מתכחש לכך או מתעלם
מכך ,אבל שימי לב ,צריך להבחין בין ביטויי זקנה
שהגיל גרם להם ,כמו קמטים בעור או קרחת ובין נזקים
שהסיבה האמיתית להם היא התנהגותית .בעיות ,קשיים
או כאב באיברי התנועה והיציבה אינם בהכרח תוצאה
של העובדה שהגענו לגיל ארבעים ,חמישים או שבעים,
אלא פועל יוצא של העובדה שבמהלך השנים השתמשנו
בגוף ונהגנו בו שלא בהתאם ‘להוראות היצרן’ .הרעיון
החשוב הוא תחזוקה שוטפת ונכונה של הגוף”.
אז מה אתה אומר ,שסבא ונכד ,למשל ,יקבלו אותה
סדרת תרגילים?
“בדיוק .משפחה שלמה :סבא ,אבא ונכד יתרגלו את
אותם התרגילים בדיוק כדי לתת מענה לאותו סוג
של בעיה .באותו הקשר אני יכול לומר שמבחינת
התרגילים ,אין הבדל בין גברים לנשים .אישה וגבר
יקבלו אותם תרגילים ,כי ההבדלים הפיזיולוגיים בין
גברים לנשים אינם משמעותיים כשזה מגיע לתחום
מערכת התנועה”.
ואיפה נכנס הסיפור האישי? הרי לכל אחד יש את
המיחושים שלו ,את הבעיות שלו.
“יש הבדל כמובן בין שיעור קבוצתי לטיפול אישי.
במהלך השיעור אני מתייחס לכל הנושאים ולכל
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הבעיות האפשריות .עובר בין כולם ,מקדיש תשומת
לב אישית לכל מתעמל ומתקן את הביצוע ,אם צריך,
ביחס לבעיה או לקושי שלו .אנשים שונים מצאו
פתרונות שונים ,כל אחד לבעיה שלו ,במסגרת אותו
שיעור .בעת התרגול האישי כל אדם צריך לשים דגש
על נקודות התורפה האופייניות לו”.
מהן הטעויות הנפוצות שכולנו עושים?
“בקצרה אפשר לנסח זאת כך :תפקוד לקוי של כפות
הרגליים ותפקוד לקוי של שרירי הבטן ,אך מובן
שהרשימה עוד ארוכה”.
אז מה ההבדל בין מה שאתה עושה לבין שיטות כמו
יוגה ,פלדנקרייז או פילאטיס?
“ברמה העקרונית אין שום משמעות לשם של השיטה,
אלא רק לאיכות ולרמה המקצועית בעבודה ,ועבודה
נכונה תמיד תוביל לשיפור ולפתרון בעיות”.
איך הגעת לשיטה הזאת? כיצד היא התפתחה?
“הגישה שלי היא תוצאה של לימוד קפדני וממושך
מאנשים שיודעים ,בראש ובראשונה מד“ר אריה כלב.
כמו כן נדרשת התבוננות אין־סופית באנשים ,במצבים
ובמקרים שונים – עשרות שנים של ניסיון באבחון,
בהדרכה ובטיפול בתחום היציבה והתנועה .וכמובן
תרגול אישי והתבוננות עצמית – קודם כול שיפור
הטעון שיפור בי ,בעצמי”.
אתה רואה שינוי אצל המתעמלים בחוג?
“בהחלט .מי שבא ,מתרגל ומתחזק את הגוף ,ירגיש
את השינוי ,אבל צריך לזכור שגם כאשר יש הטבה
ונראה שהבעיה נעלמה ,ברגע שמפסיקים לתרגל
באופן שוטף ,הבעיות עלולות להתחדש”.
נתן פרלא “אני משתתף בחוג כבר ארבע וחצי שנים.
בגלל טעות טיפשית שקרתה לי לפני כמה שנים,
נגרם לי קרע בגידים של זרוע שמאל .סבלתי מכאבים
איומים ,אולם האורתופד אמר שאין הרבה מה לעשות.
כשהגעתי לכאן ,סיפרו לי על החוג של אורי .הצטרפתי
ואין בכלל מה לדבר .השינוי מורגש ולטובה .חשוב
לומר שבזמן השיעור הגוף עובד .כלומר מי שעושה את
התרגילים נכון והיטב ,ירגיש בהחלט מאמץ .אנחנו
מותחים איברים שאחרי הרבה שנים של תפקוד לא
נכון ,התקצרו ,אבל אחר כך ,בהמשך הדרך ,התחושה
טובה .זו התכלית של העניין ,לא? את התרגילים שאורי
נותן לי אני מבצע באדיקות של יהודי לובש ציצית”.
יורם אלרון “אני מכיר את אורי משנת  ,1988עוד
מתקופת מועדון הספורט ברמת השרון כשהוא עבד

שיעור התנועה של
אורי הוא השיעור היחיד
שאני מכוון בשבילו שעון
מעורר בבוקר
שם .התחלתי להשתתף בשיעורים שלו ומאז אני איתו.
כשעברתי לכאן פניתי להנהלת הבית ,הסברתי להם
את חשיבות השיעורים של אורי ואני שמח שאורי
איתנו .אורי הוא אחד האנשים היחידים בעולם ,ובכלל
זה רופאים אורתופדיים ,שבאמת מכירים את ‘הוראות
היצרן’ של גוף האדם .בזכות השיטה של אורי אני
מרגיש מצוין .אני שומר על כושר והמצב הגופני שלי
טוב”.
הדסה בן דרור “אני בבית בתל אביב חמש וחצי שנים
והצטרפתי אל החוג כמעט מייד לאחר שהגעתי .עשיתי
זאת בהמלצתו של יורם אלרון ,כי באותה תקופה
סבלתי מכאבים עזים באזור כף הרגל .הרופאים כבר
המליצו על ניתוח ויורם אמר לי‘ :מה אכפת לך? תנסי’.
באתי לאורי וסיפרתי לו את הבעיה .הוא הורה לי

לבצע סדרת תרגילים ואמר שאם אקפיד לבצע אותם
באדיקות ,הכאב ייעלם .וכך היה .לאחר חודשיים הכאב
נעלם כלא היה ומאז אני מתרגלת בנאמנות רבה את
התרגילים ,והכאבים ,ברוך השם ,לא חזרו .אני אסירת
תודה לאורי .הסיפור שלי הוא הוכחה ממשית לנכונות
השיטה שלו ולא דברים בעלמא”.
מרתה בלינדה “אני בעצמי מורה ליוגה ואני חייבת
לומר שהתמכרתי לשיעורים של אורי .עמוד השדרה
שלי מתוחזק וברוך השם ,מאז שאני מתעמלת ,אין לי
כאבים בגב .אורי מקנה הרגלים מסוימים ,הוא מטיף
להתנהגויות מסוימות ,וזה נקלט בסופו של דבר .למשל
הנזק שעקבים גבוהים גורמים לעמוד השדרה .גם אני
נדבקתי ממנו ,ואני יכולה לספר בחיוך שהתחלתי
לטפטף לנכדותיי אחרי שראיתי אותן עומדות על
עקב סטילטו .ההסברים שלי עזרו ואחרי זמן מה הן
באו אליי ואמרו‘ :סבתא זה ישמח אותך .בחרנו מגף
בעל עקב נמוך יותר”.
ולאלה שעוד נותרו ספקנים – עבורם נסיים בדבריו
של ישראל כהן ,משתתף נוסף בחוג“ :שיעור התנועה
של אורי הוא השיעור היחיד שאני מכוון בשבילו שעון
מעורר בבוקר”.
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מדור חג
בימים אלה שבהם ניבט האביב מכל פינה
במלוא תפארתו ,הפריחה בשיאה וחג
הפסח כבר כאן ,ליקטנו עבורכם מבחר
רעיונות ,המלצות ומתכונים.
במדור החג האביבי של ‘משלנו’ רעיונות
למתנות שעושות חג ,המלצה על ספר
של משוררת שהחלה לכתוב לראשונה
בגיל תשעים ואחת ,מתכונים לחג
מהמטבח הבוכרי של תמרה פוזיילוב,
טיול במעלות־תרשיחא ,ולקינוח  -פסיפס
צבעוני מהווי החיים בבתים שלנו.
שיהיה לנו חג שמח ואביב פורח .עד .120
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תופינים לחג

ולנטינו
קולקציית קיץ 2018
₪ 1226
צילום :יח״צ חו״ל

תיק צד
פולו ראלף לורן
₪ 2050
צילום :יח״צ חו״ל

מאוורר וינטג'
www.contrast-il.com
₪ 210
צילום :יח"צ

שיראז אסטייס 2016
יקב דלתון
₪ 59
צילום :יח״צ

קרן שביט
karen-shavit.com
₪ 380
צילום :ניר יפה

RONI ALBERT
JEWELRY DESIGN
ww.ronialbert.com
₪ 699
צילום :עמית אופק

KEDS KIDS
אביב  -קיץ 2018
ניתן להשיג ברשת KEDS
צילום :אלון שפרינצק

ספלי קרמיקה בעבודת יד
גלוריה מונדי POLS POTTEN -
₪ 310
צילום :יח״צ

קנקן פורצלן מוזהב
גלוריה מונדי POLS POTTEN -
₪ 412
צילום :יח״צ

82

| מגזין 'משלנו’

שרשרת בעבודת יד
סטודיו oh
₪ 550
ניתן לרכוש בסטודיו
במכבים וברמת חן
054-4200688

פריטי בלרינס
קיץ 2018
₪ 799
צילום :ניר יפה

ג׳נטלמן
הבושם החדש לגבר
מבית ג׳יבנשי
₪ 399
צילום :יח״צ חו״ל
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מדור חג

הבוקר
בא תמיד
מאת שיבטה טויו
הוצאת לוקוס
מיפנית :איתן בולוקן
בתיה פולניקוב,
דיירת הבית בראשון לציון ממליצה
ספר שירה נדיר מאוד נוסף אל מדף הספרים שלנו
ותרגומיו לשפות שונות כבר תופשים מקום של כבוד
ברחבי העולם .הכותבת ,שיּבַ טה טֹויֹו (,)2013-1911
אישה יפנית שגילתה את סוד יכולתה לכתוב בגיל
תשעים ואחת וממרומי גילה זכתה למבט מעמיק על
החיים ועל העולם ,משתפת את הקורא במתרחש
במעמקי לבה מתוך פתיחות ,כנות וצניעות .שיבטה
טויו חוותה את המאה שעברה .ניסיון החיים שצברה
מקופל בשיריה ומניב מניפה עשירה של רגשות
ותובנות צנועות בטבען ,בשורות קצרות ובסגנון
מינימליסטי.
מקום בולט שמור לדמותה של אמה .הקורא יכול
לחוש בגעגועיה של שיבטה לאמה .היא נזכרת
בביקורים בבית האבות שבו שהתה האם“ :היא נהגה
ללוות אותי במבטה /בדרכי חזרה” ,ונוגעת בכאב
שהיה כרוך בכך .היא מתגעגעת אל ימי ילדותה עת היו
קלועות בשיערה צמות ונזכרת ,בגיל תשעים ושתיים,
בקול אמה הקורא לה מרחוק“ .כשאמי סובבה את
ראשה וחייכה אליי /הרגשתי כה בטוחה /וכבר רציתי
לגדול /כדי שאוכל להשיב לה”.
דמות נוספת בשיריה הוא בנה היחיד ,קנאיצ’י .היא
זוכרת את הבטחתו של בעלה לעבוד קשה בשעה
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שסיפרה לו על הריונה ואת צעידתם המשותפת לאורך
שדרת עצי הדובדבן .בשיר ‘משפחה’ אנו מתוודעים
למערכת היחסים עם בנה ולנימוסים במשפחה יפנית,
“ביום שבו בני וכלתי רבו /קדרו השמים באחת” ,והיא
מייחלת שמשפחתה הקטנה והפשוטה תחיה תמיד
תחת שמים בהירים.
מטבע הדברים רוב השירים מבטאים את עולמה בגילה
המופלג .אנו מגלים דרך מבטה של הכותבת עולם
מלא אושר ויכולת למצוא טעם בדברים הקטנים .היא
חוזרת ומציינת בחלק מהשירים את עובדת גילה:
עכשיו כשאני בת תשעים ושתיים ,עכשיו כשאני
בת תשעים ושש .יש כאן מעין היתר לעצמה לקבוע
אמיתות חיים על סמך התנסויות של שנים רבות.
הקורא מכבד .קשוב .אולי לומד מן הניסיון הזה שלה.
שיבטה טויו מודעת לקשיים הכרוכים בזקנה ,אך
מוצאת נחמה ביכולת לראות לליבם של אנשים
ובאוזניה השומעות את רחש הרוח .היא יודעת לבטא
את תחושותיה במילים ,נהנית מן המשוב של הסביבה
ומן המחמאות“ :ואני שמחה על כך ויש לי כוח
להמשיך” .היא עומדת בגבורה ובנחישות מול קריאתה
של הרוח“ :בואי ,הגיע זמנך לעבור לעולם הבא”,
ומודיעה שעליה לעשות עוד כמה דברים“ ,ופניה של

הרוח נופלים והיא שבה על עקבותיה באחת” .בשיר
‘שוכחת’ היא מקבלת על עצמה בטבעיות את תופעת
השכחה ומתנחמת בשירת הערב של הציקדות.
היא מודעת למצבים שבהם מילים שאמרה בחיפזון
מכאיבות לָ ַאחֵר ומתוך כך מתבוננת אל תוך ליבה
ואומרת ‘סליחה’ ללא היסוס .מתוך ניסיון חייה היא
מציעה לא לוותר בגלל חשש מכישלון“ :אז עמוד על
רגליך /מצא משהו להיאחז בו /לבל תותיר חרטות”.
מראות הטבע חוזרים כמוטיב לאורך השירים ,והיא
מתארת אותם ככוח מנחם .קרני שמש ,טיפות מים
ואור הבוקר  -בכל אלה היא מוצאת מקור הנאה ונחת.
גם הומור עדין אינו נעדר בדבריה .בשיר הפונה אל
רופא אנו מרגישים את האמירה המחויכת שבה היא
מתארת את דרכם של רופאים לבדוק את הקשישים
בשאלות חשבון פשוטות ובבקשה שיציינו את היום
בשבוע .היא מציעה לרופא לשאול אותה על שירתו
של סיג’ו יסו (משורר יפני) ועל הממשלה“ :אם תשאל
שאלות כאלה /אשמח מאוד”.
אנו מוצאים לצד השירים גם אחרית דבר מאת
המשוררת .גם בה בולטות פתיחות הלב ,כנות ,פשטות
וצניעות .היא מספרת על חייה לאורכה של מאה רבת
אסונות :הפצצות ,רעידות אדמה ,מצוקות אישיות
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גם הומור עדין אינו
נעדר בדבריה .בשיר הפונה
אל רופא אנו מרגישים את
האמירה המחויכת ,המתארת
את דרכם של רופאים לבדוק
את הקשישים בשאלות
חשבון פשוטות ובבקשה
שיציינו את היום בשבוע.
היא מציעה לרופא לשאול
אותה על שירתו של סיג’ו יסו
(משורר יפני) ועל הממשלה:
“אם תשאל שאלות כאלה/
אשמח מאוד”

וקשיים נוספים שהחיים מזמנים ,אבל היא אומרת
לעצמה“ :קדימה ,קדימה ,אל תרימי ידיים” .היא
משתפת אותנו בקורות חייה ,מספרת על האנשים
הקרובים לליבה ,על הוריה ,על האיש שאהבה שהיה
לבעלה ועל הולדת בנה קאיצ’י ,מקור אושרה בחיים.
בהמלצתו החלה לכתוב שירה .הוא האמין שהכתיבה
תעודד את רוחה ,ואכן כך היה“ .השירים נולדים
בלילה ,כשאני שוכבת במיטה או צופה בטלוויזיה.
ברגע שרעיון מסוים עולה בראשי אני לוקחת עיפרון
ורושמת אותו” .מתוך כתיבת השירים הבינה שהחיים
אינם רק עצב .את המבוא הזה היא מסיימת במשפט
מפתח“ :כבר עשרים שנה שאני גרה לבד  -ואני חיה
בכל ליבי” .משפט שכל אדם היה מבקש לאמץ לעצמו.
איתן בולוקן המתרגם משתף אותנו בלבטיו ובקושי
להעביר את דקויות הרגש השזור בשירים .דבריו
מאפשרים מבט נוסף אל הטקסטים המופלאים.
אני אישית מצאתי את עצמי משוחחת עם אישה יפנית
שחיה בקצווי עולם .חשה שיתוף של רגשות ,תאבה
ללמוד מניסיון חייה המופלא ,מתבונת הלב שלה ומן
הכוח ליהנות מהדברים הקטנים .ממליצה בכל לב.
הנאה ,התרגשות ,והתעלות הנפש  -מובטחות.
הכותבת היא מורה ומרצה לספרות.
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מעלות־תרשיחא
מופת של דו־קיום

במורדות הרי הגליל המערבי ,קילומטרים ספורים מגבול
ישראל־לבנון ובגובה של כשש מאות מטרים מעל פני הים,
שוכנים הכפר המוסלמי־נוצרי תרשיחא והיישוב היהודי
מעלות .בשנות השישים אוחדו השניים למועצה מקומית
אחת וכעבור שלושים שנה קיבלה המועצה מעמד של
עיר .המיקרוקוסמוס היהודי־מוסלמי־נוצרי הזה הפך את
העיר הגלילית למוקד קולינרי המשלב בין מטבחים שונים,
מסורות עתיקות וגישות מודרניות.

במעלות־תרשיחא תוכלו למצוא ברים אופנתיים המגישים
פירות ים ואלכוהול לצד מאכלים מסורתיים כמו קובה
וממולאים .שוק הבלאדי המפורסם פועל בשבת ותוכלו
ליהנות בו מחוויה קולינרית עשירה במיוחד .להתענג
על מיצים סחוטים במקום ,לטעום מהפירות היבשים,
להתבשם מהתבלינים הגליליים ,ולנגב פיתה חמה בלבנה
חמצמצה לצד זיתים ביתיים .וכמובן לקנח בחלווה גלילית,
תאווה לחך.

את הטיול שלנו נתחיל באזור הנוצרי במעלה ההר ליד
הכנסייה הקתולית .דרך הסמטאות ושביל האבנים
המשולבות נעבור בין בתי מלאכה של מלאכות ישנות
אשר מזכירות תקופה יפה שבה קראו לתרשיחא ַערּוס
ַ'ליל – כלת הגליל – ולא בכדי ,כי מלבד היותה יפה
אלג ִ
ְ
ומיוחדת הייתה תרשיחא מרכז מסחרי חשוב על צומת
הדרכים שבין צפת לעכו .לצד תושבי הגליל אפשר היה
לפגוש אז את הסוחרים מירדן שבאו להציע את מרכולתם,
וכן את תושבי בינת ג'בייל שהגיעו מלבנון השכנה .כולם
התערבבו עם כולם ובתום הסחר־מכר ישבו כולם על קפה
ונרגילה בחמארות הקטנות .לסמטה הציורית והיפה ביותר
בתרשיחא קוראים סמטת האומנים .בסמטה הקטנה
מרוכזים אומנים ויוצרים ממגוון תחומים :בניית כלי נגינה,
פריטה על עּוד ,תיפוף על דרבוקה ,ויש גם שף־קונדיטור
שהוא אומן מאפים ,אומן נפחות ברזל ואומן המתמחה

בייצור סכינים מיוחדות בעלות קת עשויה מקרן אייל.
הסמטאות הציוריות של תרשיחא יכולות בהחלט להזכיר
נוף של כפר ציורי בסיציליה או ביוון.
בשנים האחרונות זוכה תרשיחא לעדנה מחודשת המעלה
אותה על מפת התיירות .היא התעוררה לחיים הרבה בזכות
צעירי הכפר המזרימים אליה אנרגיות חדשות בדמות
יוזמות עסקיות ושיתופי פעולה .במקום התפתחה כאמור
סצנה קולינרית מרתקת וסצנת חיי לילה מדליקה .שתיהן
מושכות למקום תיירים רבים .כל אלה משתלבות נפלא עם
כל מה שכבר יש למקום להציע – בתים יפים וסמטאות
אבן ציוריות ,מסגדים וכנסיות ,נוף פנורמי מרהיב ,חנויות
של בעלי מלאכה בניחוח של פעם ,שוק צבעוני ,חומוסיות
ומאפיות .תוסיפו לכל אלו רב־תרבותיות ותושבים מאירי
פנים ומכניסי אורחים ,וקיבלתם יעד תיירותי מעניין
ומרתק ששווה להגיע אליו גם מרחוק.

מקומות מומלצים:
השוק של שבת

ממתקי אבו ג'ימי

לשוק היסטוריה של יותר ממאה שנה ,אבל בשנים
האחרונות הוא זוכה לעדנה מחודשת ולפופולריות
רבה .בשיטוט בין הדוכנים תמצאו תבלינים ,פיצוחים,
שמן זית ,הררי זיתים ,עשבי בר עונתיים ,פירות בטעם
של פעם וירקות בלאדי שנשלפו עם שחר מהאדמה.
הכיכר המרכזית מעלות־תרשיחא

פינת חמד נוספת הנחבאת בין דוכני השוק של יום שבת
ומציעה סוגים שונים של בקלאווה ,ויש אפילו בקלאווה
טבעונית .אבל עם כל הכבוד לבקלאווה ,הסיבה האמיתית
לעצור כאן היא הכנאפה בוואריאציות שונות :הנמורה עם
תערובת המלבי וקפה הפוך עם הל.
השוק  8מעלות־תרשיחא04-9974552 ,

אלאמיר

בוזה

חובבי חומוס רבים טוענים בתוקף כי כאן מתחבאת אחת
ממנות החומוס הטובות בארץ .מלבדה מגישים פה גם אוכל
לבנוני ביתי נהדר ומנחם .בעלת המקום ,חיאת ,מכינה מנות
לבנוניות פשוטות אך נדירות בטעמן ,כמו תבשיל בורגול
וחומוס ,תפוח אדמה במילוי בשר עסיסי וצנוברים וקובה.
השוק  22מעלות־תרשיחא077-9100141 ,

לפני שש שנים פתחו אדם זיו מקיבוץ סאסא ועלאא
סוויטאת ממעלות־תרשיחא גלידרייה .מה שהתחיל כסיפור
מרגש של דו־קיום הפך במהרה לרשת גלידריות פופולרית.
טעמי הגלידה ב‘בוזה’ (גלידה בערבית) מבטאים את כל
מה שמזוהה עם הגליל; גלידת קשיו עם טופי מלוח או
גלידת ערק עם מלון ושקדים .נוסף לטעמים אלו תמצאו
גם גלידת קפה ברוטב באטר סקוטש וגלידת שוקולד מלח־
ים .ואם כל זה לא מספיק ,אז כדאי לדעת שהקונדיטורית
מיכל בוטון יצרה עבור הרשת גביעים בטעמים הל וקינמון
ושוקולד מלוח .שמות הטעמים כתובים בערבית ובעברית.
בוזה אגב אינה רק גאווה מקומית .האו"ם בחר בגלידרייה
לאחד משבעה־עשר עסקים ברחבי תבל ההופכים את
העולם למקום טוב יותר.
השוק  1מעלות־תרשיחא04-8738984 ,

פלאפל יוסף
הפלאפל הכי טעים והכי מפורסם בעיר מסתתר בין
דוכני השוק .הכדורים הזהובים מטוגנים בשיטה מיוחדת,
והתיבול העדין יחסית מעניק להם טעם מקורי וטוב
כמו פלאפל של פעם .מלבד הכדורים הזהובים הפריכים,
נערמים בתוך הפיתה גם סלטים טריים וטחינה מצוינת.
השוק  13מעלות־תרשיחא050-4778129 ,

נורית פורן ממליצה לנו על עולם המסתתר בסמטאות כפרים,
ברחובות צבעוניים ,בשווקים סואנים .עולם של אוכל
טוב ,של חוויות והרפתקאות ,של סיפורים ,של אנשים,
של טעמים וריחות.
www.nuritporan.co.il | 052-8283022

88

| מגזין 'משלנו’

מגזין 'משלנו’ | 89

אין זה סוד שהמטבח הישראלי מורכב משפע טעמים
וניחוחות המגיעים אלינו מכל קצוות תבל ,ואף
ידוע שגם באוכל ,אופנות באות והולכות .לכן אין
דבר מרגש יותר מלבקר במוסד קולינרי ותיק ,בעל
שורשים עמוקים ,הפועל כעשרים וחמש שנים .פרי
חזונו של אדם אחד ,סב המשפחה ,אליהו פוזיילוב
אשר עלה מבוכרה לישראל עם כל משפחתו בסוף
שנות השמונים ופתח באור יהודה את המסעדה
הבוכרית הראשונה בישראל – 'סמרקנד'.
ימיה הראשונים של 'סמרקנד' לא היו קלים .בעוד
שהמסעדות המזרחיות סביבה היו מלאות עד אפס

מקום ,נותרה המסעדה של פוזיילוב ריקה ושוממת.
רבים מבני העדה הרימו גבה והביעו הסתייגות .לא
אחת נאלץ פוזיילוב להציע את מטעמיו לעוברים
ושבים חינם אין כסף .אבל כשאתה מסעדן בכל רמ"ח
איבריך ,חבלי לידה מסוג זה לא יחבלו בחזון .ואכן עם
השנים התבססה המסעדה ומעגל לקוחותיה גדל ,בין
היתר בזכות כתבה מפרגנת של גיל חובב.
בהמשך הורחבה המסעדה באור יהודה ובשנת
 1997נוספה מסעדה בתל אביב .לפני כחמש שנים
נפתח אולם אירועים קטן סמוך למסעדה בתל אביב
שמטבחו מבוסס ,איך לא ,על טוהרת המטבח הבוכרי.

כלל הוא בקרב יהודי סמרקנד שהעין אוכלת תמיד
לפני הפה .הביקור במסעדה הוא חוויה לעין ולחך וכל
ארוחה מוגשת בשפע רב .סוד קסמם של המאכלים
הבוכריים טמון בתיבול המיוחד כל כך; שימוש נכון
ומדויק בכמון ,בכוסברה ובתבלינים אחרים .הכול
נעשה ביד בעבודה כירורגית עדינה והחשוב ביותר –
הכול טרי ונעשה יום־יום .בתפריט אפשר למצוא את
ה'גוז'גיז'ה' – מאפה בצק ממולא בשר ואפוי בתנור,
את ה'מאנטו' – כיסוני בצק מאודים במילוי בשר,
וכמובן את מנת הדגל – ה'אושפלו' – תבשיל אורז עם
בשר .סלט הירקות יהיה על פי רוב מבוסס על עגבניות

ובצל .הקהל מגוון ורחב .החל מיוצאי העדה הבוכרית
ויוצאי ברה"מ לשעבר אשר מתענגים על אוכל אותנטי
ביתי ,עבור דרך חובבי בשר ,וכלה בסועדים המחפשים
ריגושים וטעמים חדשים .המתכונים המצורפים ניתנו
לנו באדיבותה של הגברת תמרה פוזיילוב אשר עדיין
מבשלת מדי יום ב'סמרקנד אור יהודה' .מומלץ בחום.
סמרקנד אור יהודה :יחזקאל קזז 03-5333448 | 18
סמרקנד תל אביב :דרך בן צבי 03-6811122 | 34
שעות פתיחה :ימים א' עד ה' :מ 11:00-עד 24:00
ימי ו' :מ 11:00-עד חצי שעה לפני כניסת שבת

אושפלו
מתכון ל 7-מנות
מצרכים:

אופן ההכנה:

 1ק"ג אורז עגול
 1כוס שמן
 1ק"ג בשר כבש או עגל
 2בצלים גדולים חתוכים לקוביות
 1ק"ג גזר חתוך לקוביות
 1כף מלח
 1כף כמון טחון
½ כף פלפל שחור
 4כוסות מים

שמים את השמן בסיר ומטגנים את הבצל עד שייעשה שקוף.
מוסיפים את הבשר ומטגנים.
מוסיפים  200גרם גזר חתוך ואת כל המים ומרתיחים.
מבשלים על אש נמוכה כחצי שעה.
מוסיפים את הגזר שנותר ואת כל התבלינים .אפשר להוסיף ראש שום שלם
באמצע הגזר.
מוסיפים את האורז מלמעלה.
מכסים ומבשלים על אש נמוכה כחצי שעה ,עד שכל המים נספגים באורז.
לא מערבבים.

סלט עגבניות מוגש ליד האושפלו
מתכון ל 7-מנות
 5עגבניות חתוכות לקוביות
 2בצלים חתוכים לקוביות
הרבה לימון ,שמן זית ,מלח ,פלפל

בחש אורז ירוק
מתכון ל 7-מנות

תפריט החג מבוסס על טהרת המטבח הבוכרי
באדיבותה של רשת מסעדות סמרקנד

מצרכים:

אופן ההכנה:

 1ק"ג אורז עגול
 3בצלים גדולים קצוצים דק
 4כוסות מים
 1כוס שמן
 1ק"ג בשר כבש או עגל
חתוך לקוביות קטנות
 4חבילות כוסברה קצוצה דק
 1חבילה שמיר קצוץ דק
מעט נענע קצוצה דק
 1חבילה בצל ירוק – לקצוץ
את החלק הירוק
½ כף כמון
 1כף מלח
½ כף פלפל שחור

מטגנים את הבצל עד שישחים.
מוסיפים את הבשר ואת המים.
מבשלים על אש נמוכה כרבע שעה.
שוטפים את האורז .מערבבים את האורז עם כל הירק הקצוץ.
מוסיפים את התבלינים ומערבבים.
מוסיפים את האורז עם התבלינים והירק אל סיר הבשר.
מכסים את הסיר .לאחר שהמים נספגים באורז
מבשלים עוד חצי שעה על אש נמוכה.
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עוף טבקה

מרק בוכרי לפסח

מתכון ל 7-מנות

מתכון ל 5-מנות

מצרכים:

אופן ההכנה:

מחבת עם מכסה
 1עוף שלם
 4כפות שמן
 1כף מלח גס
 1כפית פלפל שחור גרוס

רוטב:
מערבבים את כל חומרי הרוטב יחד.

מצרכים:

מצרכים לרוטב שום:
 10שיני שום כתושות
 1חבילה כוסברה קצוצה
מעט עלי נענע
מיץ לימון סחוט מ 2-לימונים
 10כפות חומץ
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עוף:
פותחים את העוף באמצע.
שמים מעט שמן במחבת.
משטחים את העוף על המחבת ודופקים עליו מעט בעזרת פטיש שניצל.
מפזרים מלח ופלפל ,מניחים מעל את המכסה.
לאחר שהתבשל הופכים את העוף לצד שני ומניחים להתבשל.
כשהעוף מוכן מוציאים מהמחבת וחותכים לקוביות.
יוצקים את הרוטב על העוף.

 1בצל גדול
½ ק"ג בשר עגל חתוך לקוביות
 2תפוחי אדמה חתוכים לקוביות
½  1ליטר מים
 1חבילה שמיר
 1חבילה כוסברה
 1חבילה בצל ירוק
½ חבילה כרפס
 1כף מלח
½ כף פלפל שחור
 4ביצים

אופן ההכנה:
מטגנים בשמן זית את הבצל.
מוסיפים את הבשר ואחר כך את קוביות תפוחי האדמה.
מוסיפים את המים ומרתיחים.
מוסיפים את הירק ואת התבלינים.
מבשלים כחצי שעה על אש קטנה.
בכלי נפרד טורפים את הביצים במזלג ושופכים אל המרק.
אחרי כמה דקות מערבבים את הביצים שבסיר בעזרת מזלג.
מגישים עם מצה ליד.

מגזין 'משלנו’ | 95

ראשון לציון

הוד השרון

תל אביב

למדינה שלנו ימלאו השנה .70
חודש הקונספט הבא יוקדש לתאריך משמעותי זה.
במשך החודש נחגוג  70שנה למדינה,
נכיר את הסיפורים האישיים שלכם,
נזכור יחד את מה שהיה ואיך שהיה.
נתרגש יחד .מחכים לכם.

רשת בתי מגורים
מלאי תוכן

רשת בתי מגורים
מלאי תוכן
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