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מעצבי האופנה גדעון וקארן אוברזון,
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ואלה גולן ,אחת מנשותיו של גואל רצון
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הנהלת רשת ‘עד  ’120בוחרת את העובדים
שעשו מעל ומעבר ונבחרו כמצטיינים.
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המצוינות היא מידת הרצון,
השאיפה למצוינות היא מידת ההשקעה,
והשמיים הם הגבול
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איריס פרידמן־שדה
עורכת משנה:
אורלי כרמי־פרום
דיירים יקרים,
יש משפט באידיש שאומר “התחלה טובה עושה חצי עבודה” ,וכמי
שכל כך אוהבת את האופטימיות שמזמנת התחלה חדשה ,אני מאחלת
לכולנו שההתחלה של השנה תהיה טובה אלינו וסימן לבאות.

תחקיר וכתיבה:
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תמי בן־גל
ורד מוסנזון
בתיה פולניקוב
עיצוב ועריכה גרפית:
סטודיו זהות ושפה

גיליון זה של ‘משלנו’ המושק בערב ראש השנה תשע"ט הפגיש אותי
עם סיפורי חיים מעוררי הערכה והשראה של התגברות על מהמורות
וקשיים ,כשאתם ,גיבורי הסיפורים ,לא נתתם לנסיבות להכתיב את
הדרך ,אלא בחרתם על אף הנסיבות בדרך משלכם.

עריכת לשון:
הילה חרפק

אני מודה לכם שפתחתם צוהר והסכמתם לשתף את כולנו בסיפוריכם.

צילום:
שי אפגין

גיליון חג זה מזמין אתכם לפגוש בגלריה מכובדת של אנשים ססגוניים
שחייהם מרתקים ומעניינים והם חלק מהמארג של החברה הישראלית,
כמו מעצבי האופנה גדעון וקארן אוברזון ,הקומיקאית האהובה שני
כהן ,הזמר אוהד חיטמן ,המלחין קובי אשרת ועוד.

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

בנוסף ,אנו שמחים להשיק ב‘משלנו’ מדור חדש – ‘קרוב ללב’ ,ובו
סיפורים קטנים ואישיים ומעשים מרגשים על נתינה ,אהבה למולדת
ובעיקר לזולת.

תודה מיוחדת:
לזואי רכטר
לאחימאיר פורת
קריאה נעימה

מאחלת מכל הלב ,שנה טובה לכם ולאהובים עליכם וקריאה מהנה.
שלכם,
איריס פרידמן־שדה,
מנהלת שיווק רשת ‘עד ’120
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דיירים ואנשי צוות יקרים,
בזמן כתיבת מילים אלה כשהשמש עדיין קופחת במלוא עוצמתה וצינת
הסתיו נראית רחוקה מאי פעם ,ההכנות לחג כבר בעיצומן והתחושה
האופטימית של משהו חדש באוויר מתחילה לחלחל.
חודש תשרי הוא חודש של חשבון נפש ,של סיכום השנה שחלפה ושל
החלטות ותכנון לשנה הבאה .סקרי שביעות הרצון שנעשו בחודשים
האחרונים בבתי הרשת אפשרו לנו לבחון את העשייה בכלים מדויקים.
בהזדמנות זו רציתי להודות מקרב לב לעשרות הדיירים בבתי הרשת שהשתתפו בסקרים .אני שמח לראות
בתוצאות הסקרים את שביעות הרצון שלכם מהרשת ומבטיח לאמץ בחום את ההערות הבונות ,להתאים
את מגוון השירותים הניתנים לדיירים וגם להמשיך ולקיים את ההבטחה לבתים מלאים בתוכן.
ברמה הלאומית ,חגיגות השבעים לעצמאותה של מדינת ישראל צוינו השנה בכל רחבי הארץ באופנים שונים
ומגוונים .גם אנחנו ,ברשת ‘עד  ,’120בחרנו להקדיש את חודש התוכן השישי שלנו לדור המייסדים  -לדור
שלכם ,שבנה והקים את המדינה הזאת .במהלך החודש נחשפנו לעשרות סיפורים קטנים כגדולים על העשייה
האמיצה והבלתי מתפשרת של כולנו ,לבנות חברה טובה הנשענת על ערכים של כבוד ,למידה ושיתוף.
ובאותו נושא ,אני שמח לברך את ד"ר תאה פרידמן ,דיירת הבית בתל-אביב ,שנבחרה ביום הזיכרון לשואה
והגבורה האחרון להדליק משואה .סיפורה האמיץ ומעורר ההשראה מופיע כאן במגזין החדש של ‘משלנו’.
גם השנה הבאה עלינו לטובה תהיה גדושה בעניין ובתוכן .בחודש נובמבר הקרוב נחגוג שוב חודש תוכן חדש
ומפתיע ,יש למה לצפות.
אני מודה לצוות העובדים המסור שממלא את תפקידו במקצועיות ,בגאווה ובמחויבות עמוקה ומעניק לכם
את השירות הטוב ביותר ומאחל לכם דיירים ,בני משפחות ,עובדים וחברים שנה טובה ונפלאה .שמשהו
חדש וטוב יתחיל עכשיו.

דיירים יקרים
וחברי צוות,
שנה חדשה בפתח.
בעוד ימים ספורים
נחגוג את בואה.
נקווה ששנה זו תהיה
טובה מקודמתה,
שתביא עימה משב רענן של בריאות ,אופטימיות
וציפייה.
אנחנו בבית ‘עד  ’120מתחייבים להמשיך ולדאוג לכם
ולרווחתכם.
אני גאה לומר שהשנה שחלפה עלינו הייתה ברוכת
אירועים משמחים ,שהחשוב שבהם היה חודש התוכן
שהוקדש לשבעים שנות עצמאות של מדינתנו .זהו
חודש שהוא בראש בראשונה מחווה לכם ,לפועלכם
ולחלקכם בהקמת המדינה.
פרויקט נוסף ומרחיב לב שאני גאה בו במיוחד הוא
מועדון סב-טף שיזמה הדיירת קלרי לוטמן ,מועדון קטן
ואינטימי שבו יתארחו נכדים ונינים.
כולי תקווה שצהלות ילדים וצחוק יישמעו בכל רחבי
הבית .אתם מוזמנים לארח בשמחה את הקטנטנים
שבבני משפחותיכם.

דיירים ואנשי צוות
יקרים,
כבכל שנה אני מנצלת
את הזדמנות לבחון את
הנעשה ,לשמוח על
ההישגים ,לשפר ולדייק
את שנדרש וצריך.
בשנה האחרונה
שיפרנו ושדרגנו אזורים משמעתיים בבית ,כמו מחלקות
הבריאות ,וזאת כדי לעמוד בדרישות ובתקנים החדשים
ולהנעים את זמנם של אלה השוהים בהם .כמו כן חידשנו
את חזות הלובי והקפיטריה והפכנו את האזורים הללו
למזמינים .אין מראה מלבב יותר מאשר לפגוש אתכם
שם ,נהנים מקפה טוב ,משוחחים על ענייני השעה או
וסורגות במרץ ובנחישות.
כמו בשנים שעברו גם השנה התמקדנו ביצירה ,בתוכן
ובעושר התרבותי המאפיינים את הרשת בכלל ואת
הבית בפרט ,וזאת ההזדמנות להודות לכם לא רק על
השתתפותכם בחודש התוכן לכבוד שבעים שנות
עצמאותה של המדינה ,אלא גם על תרומתכם בבנייתה
ובצביונה .אני גאה לראות את דיירי הבית משתתפים
בפעילויות שונות של הקהילה שמסביבנו ואת בני הנוער,
החיילים והתושבים מעורבים בפעילויות שלנו.
אני מודה לצוות הבית המסור שמאפשר את כל אלה
והופך את הבית הזה למשפחה.

שלכם,
אבי קלפה ,מנכ"ל

אני מנצל ברכה זו כדי להודות לחברי צוות הבית המסור
שעושה את עבודתו במסירות אין קץ כדי ששהותכם
בבית תהיה תמיד נעימה ושלווה .אני מאחל לכם ולבני
משפחותיכם שנה בריאה ומלאת שמחה.

לכבוד השנה החדשה אאחל לכם ,דיירים ואנשי צוות
יקרים ,שיהיו ימינו מלאים כרימון במעשים משמעותיים
ומתוקים כתפוח בדבש.
אני מאחלת לכולנו בריאות טובה ,שקט ושלווה.

שלכם מכל הלב,
שלכם תמיד,

שאולי דור ,מנכ"ל הבית בהוד השרון
חגית משעולי ,מנכ"לית הבית בראשון לציון
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הללויה
‘הללויה’ נרשם כשיא הקריירה המוסיקלית שלו ,ולמרות זאת החיים של קובי
אושרת אינם מתחלקים ללפני ואחרי הזכייה באירוויזיון .העשייה המקצועית
העשירה של אושרת מגוונת ,פורצת דרך וחשובה .השנה האחרונה ,שהייתה
אחת העמוסות והמשמעותיות בעבורו ,התחילה מאירועי השבעים למדינה
ועד לקבלת ד"ר של כבוד מאוניברסיטת בר-אילן .הללויה!
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אושרת נולד בחיפה כיעקב ונטורה ,שם מכובד ביהדות
הבלקן .כשנישא בפעם הראשונה ועבר לגור בקיבוץ
אפק עם אשתו אלישבע עברת את שמו ,כפי שהיה
נהוג אז ,לאושרת .הוא ידע שאביו נפגע מהצעד
הזה ,אף שלא אמר על כך מילה עד יום מותו .ובכל
זאת ,קובי שהיה רגיש לנושא ,ניסה לפצות את אביו
כשביקש כקונסול התרבות של ישראל בלוס אנג‘לס
שיציגו אותו בשם ונטורה-אושרת .קובי גדל בבית
מוסיקלי להורים שהיו ממוצא יווני וניגנו במנדולינה.
“יש לנו סיפור במשפחה שבכל פעם מחדש אני נרגש
לספר .במלחמת העולם הראשונה אמי הייתה ילדה.
כשהגרמנים כבשו את סלוניקי משפחתה ברחה לאזור
סמוך ובזמן המנוסה שכחו את המנדולינה בבית .אמי
לא הפסיקה לבכות ,לא אכלה ולא שתתה עד שאחיה
סיכן את נפשו ,חזר לבית כדי לחלץ את המנדולינה.
כל הבית נשרף חוץ מהמנדולינה שחיכתה שם בלי
שנפגעה .עד היום אני שומר על המנדולינה הזו”.
על איזו מוסיקה גדלת?
“מוסיקלית הושפעתי בעיקר מבית הספר היסודי-
רפורמי שבו למדתי .בכל שישי שרנו מזמורים במקהלה,
ובכל שבת ,בשעה אחת ,כל המשפחה התכנסה סביב
הרדיו להקשיב לפרקי חזנות .אני זוכר עד היום את
ההרמוניה הקולית המופלאה שכבר אז כילד נגעה בי.
בערבי הקיץ ניגנו ביחד ,הוריי ואני .הם במנדולינה
ואני בגיטרה .לאט-לאט התאספו סביבנו כל השכנים.
אלו זיכרונות קסומים בעבורי”.
מתי הבנת שמוסיקה זה אתה?
“כשהייתי בלהקת פיקוד צפון הבנתי עד כמה אני
מחובר וקשור למוסיקה .הבנתי שהיא בנשמתי ובגופי
ושזה מה שאני רוצה לעשות .ביני ובין הגשמת החלום
הייתה המציאות .לא הייתה לי השכלה מוסיקלית,
ואפילו לא יכולתי לחלום על קניית פסנתר .ידעתי
שהוריי לא יוכלו לממן לי את הלימודים .הלהקה הייתה
סוג של חממה .שרנו ,רקדנו ,ניגנו ,ואפילו שיחקנו בה.
השאלה הגדולה הייתה מה עושים הלאה?”
מה באמת עשית?
“לאחר השחרור חזרתי לחיפה .נישאתי לאשתי
הראשונה ,שהייתה זוגתי בלהקה ,ועברנו להתגורר
בקיבוץ .אני חייב להודות שהיה לי הרבה מזל כי לא
רק שניהלתי נכון את הקריירה ,הדברים התגלגלו מדבר
אחד לשני ובנו אותי למי שאני היום”.
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צילום מסך :הטלוויזיה הישראלית

קובי אושרת מסכם השנה חמישים שנות יצירה,
כשהוא חתום על יותר מאלף ומאתיים יצירות שהלחין
ועיבד .בחשבון פשוט ,כמעט כל זמר בישראל ביצע
לפחות שיר אחד שלו .הוא חתום על קלאסיקות
לילדים ולמבוגרים ,ביניהן ‘ילדונת’‘ ,דרך ארוכה’,
‘בת שישים’‘ ,גלגל ענק’‘ ,גלי’‘ ,אולי עוד קיץ’‘ ,לך
איתה’‘ ,יחד’‘ ,גשם בעיתו’ 16‘,מלאו לנער’ ועוד.

אין ספק שהללויה
היה רגע מכונן ואני מודה
לאלוהים על השיר הזה.
אני מאמין שהכול נכתב
מראש ושום דבר לא
קורה במקרה
למה כוונתך?
“בחיפה פגשתי את דב זעירא ,שהיה בעל חברת
תקליטים .הוא הציע לי להפיק איתו תקליט לזמרת
צעירה ומוכשרת בשם גילה אדרי ,שלא הייתה מוכרת.
הרמתי את הכפפה והבנתי שיש לי את זה .אחריה
הגיעה עדנה לב ,גם איתה צברתי קילומטרז’ מוצלח”.
ואז ,החלטת החלטה סופר אמיצה...
“כן .הייתי כבר אב לבת ,לקחתי את המשפחה ועברנו
לתל-אביב .הבנתי שאני צריך להיות במרכז העניינים
כדי להתפתח מקצועית .לא היה לי כאן כלום ,לא
עבודה ,לא הבטחה ,אפילו לא תואר .אבל היה לי דבר
חשוב אחד :אמונה בעצמי ,וזה בנה אותי .התחלתי
לכתוב ,לקחתי כל דבר ,השתתפתי בהצגות ולאט-
לאט ,מאוד לאט ,התחילו לפנות אליי ,וכך לאחר כמה
שנים מצאתי את עצמי ,בתחילת שנות השבעים במרכז
העשייה .אני מאמין שמה שדחף אותי היה הצורך
לפרנס בכבוד את משפחתי ,היו לי אז כבר שתי בנות,
והן היו ה‘דרייב’ שלי .עבדתי קשה כדי לצמצם פערים
ולחפות על שלא למדתי לימודים אקדמיים ושלמעשה
אין לי תואר .זה תמיד הפריע לי”.
זה אולי הפריע לך ,אבל לא לקריירה המרשימה שלך...
“בורכתי בשני מרכיבים חשובים להצלחה :בכישרון
ובמוטיבציה ולקחתי אותם לקצה גבול היכולת שלי”.
על איזה תחום במוסיקה הישראלית השפעת?
“על מסה של יצירות במגוון עשיר של תחומים .אחד
הדברים שבהם אני מתמקד בעשייה שלי הוא להעביר
לדור הצעיר איזו משמעות יש לטקסטים איכותיים
על המוסיקה .אני כואב את זילות השפה שבשירה
העברית ,ואולי בעזרת הנוער אפשר לשנות זאת
או לפחות להרחיב את המודעות לכך ,לכן נכנסתי
למיזם עם משרד החינוך .אני מסתובב בין בתי ספר
בארץ .בחיפה ,למשל ,ביקרתי כבר בשישה בתי ספר.
התלמידים בוחרים שירים ,מסבירים למה בחרו בהם
ושרים איתי על הבמה ,כשהבונוס הוא שילדים בני
שמונה ועשר מבקשים לעשות איתי ,בן השבעים
פלוס ,סלפי .תענוג .בעבודה איתם אני מרגיש שאני

משפיע .אני מלמד אותם להקשיב לתוכן ,להבחין
באיכות המילה הכתובה .חשוב לי שיכירו את היוצרים
שפעלו ופועלים כאן בשבעים השנים האחרונות ,את
שטקליס ,קיפניס ,ביאליק וגם שמרית אור ,אהוד מנור
ותלמה אליגון”.
בחרת לא להיות בקדמת הבמה .אתה מצטער על כך?
“ממש לא .הערך המוסף שלי הוא בהלחנה ,בעיבוד
ובהפקה ,ובהם התרכזתי .זה אפשר לי לעבוד עם מגוון
גדול של אמנים ותוך כדי כך לגלות צבעים וגוונים
שלא ידעתי שנמצאים בי”.
מה למשל?
“חשבתי שאני מחובר חזק לרוקנרול ,אז יצרתי שירים
כמו ‘מים מן הבאר’ או ‘בת  ’60של הגבעטרון ,ודרכם
גיליתי עוד צד שלי ,זה חלק מהצבעוניות המאפיינת
את היצירה שלי”.
אתה אוהב אתגרים מקצועיים?
“מאוד .זה מכניס חיים .לאחרונה ,זכיתי בפרס
‘מפעל חיים’ מאוניברסיטת בר-אילן ולכבוד הטקס
התבקשתי להלחין יצירה על פי ‘תפילה לשלום
המדינה’ ,שכתב הרב הרצוג ואת הנוסח הסופי ערך
ש“י עגנון .זה טקסט שאיך שלא נסתכל עליו הוא
אינו כתוב להלחנה .זה לקח לי שעות רבות ,אבל בסוף
פיצחתי את זה ואני גאה בתוצאה.
אחד האתגרים הגדולים שאיתו התמודדתי היה
בשנת  .2009פנתה אליי אז המנהלת של סימפונט
רעננה ,אורית פוגל .היא סיפרה לי סיפור מצמרר על
אישה ששמה אירנה סנדלר ,פולניה נוצרייה-קתולית,
שעבדה בצעירותה במשרד הבריאות הפולני ומתוקף
תפקידה הייתה לה גישה חופשית לגטו ורשה .במהלך
המלחמה היא קיבלה החלטה אמיצה שסיכנה את

חייה :להציל ילדים יהודיים .היא הוציאה מהגטו,
באמבולנסים ובארונות קבורה ,כאלפיים וחמש מאות
ילדים .צוות שלם עבד איתה וסייע לה .היא מצאה לכל
הילדים משפחות אומנות ,החליפה את שמם לשמות
פולניים וכתבה היכן נמצא כל ילד ,את שמו היהודי
ושמו הפולני .את רשימת השמות היא החביאה בכדים
שטמנה באדמה .אחרי המלחמה ,לאחר שנתפסה,
עונתה קשה ולבסוף שוחררה ,היא חזרה לכדים,
הוציאה את הכתובים והחזירה את הילדים למשפחות
ששרדו .הסיפור שלה התגלה במקרה ,בעבודת גמר
שהכינו תלמידי קולג‘ בארה“ב .מהרגע שהסיפור יצא
לאור היא רואיינה רבות בתקשורת ואף המחיזו את
סיפורה שנקרא ‘חיים בצנצנת’ .באחד הראיונות שאלו
אותה למה היא עשתה את זה .היא סיפרה שאבא שלה,
שהיה רופא וטיפל ללא תשלום ובסתר ביהודים ,אמר
לה כשהייתה בת שש‘ :זכרי בתי ,יש בעולם אנשים
טובים ואנשים רעים .תמיד תדאגי להיות בצד של
הטובים’”.
סיפור בלתי יאומן .איפה אתה נכנס לתמונה?
“אורית פוגל ביקשה שאכתוב יצירה סימפונית לכבודה.
עד לאותו הרגע לא כתבתי בחיים יצירה סימפונית,
אבל היה לי ברור שאין דבר שאני לא אעשה בשביל
האישה הזו .חברתי לתלמיד אקדמיה מוכשר ששמו
אודי ברנר ,ובמשך שלושה חודשים כתבתי בעזרתו את
היצירה”.
איך כותבים יצירה כזו?
“כתבתי אותה כמו סרט .היצירה מתקדמת עם
התמונות שעל המסך .וזה לא הכול .היה ברור לי שאני
חייב ילד ביצירה הזו .לא היה לי מושג מי יהיה הילד
הזה .בחיים ,כמו בחיים ,שום דבר אינו מקרי .באחד
הימים התקשר אליי חבר שביקש שאשמע ילד בן
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שמונה ששמו מנשה ,שמשפחתו עלתה לישראל ,ושר
נפלא .כשהילד פתח את הפה ידעתי שהוא הילד שישיר
ביצירה שלי .הוא שר את אריית הסיום שכתב בכישרון
מופלא אהוד מנור ז“ל”.

מעניינות ומאתגרות .המקום הזה הוא חלון ראווה
מרכזי ,ולא ייתכן שתהיה בו קונסוליה ישראלית ללא
נספח תרבות .בסופו של דבר הצלחנו לייצר שיתופי
פעולה ולקרב קהילות חדשות ולעמוד בכל הציפיות”.

נוכחת בכל ריאיון ,מופע ,או פעילות שלי .לאחר שהיא
סגרה את הבוטיק המצליח שהיה לה בכיכר המדינה,
היא הפכה באופן טבעי למנהלת העסקית ולמפיקה
שלי .יש לה את זה ובגדול”.

איפה הושמעה היצירה?
“ממשלת פולין הזמינה את סימפונט רעננה ואותי
לחמישה קונצרטים .הקונצרט הראשון התקיים בכנסייה
בת אלף ומאה שנה ,שבה פולין הוכרזה לראשונה
כרפובליקה .חוץ מעוגב לא נכנס עד אז לכנסייה כלי
נגינה .בסוף היצירה כשהילד שר את קטע הסיום הקהל
עמד על רגליו ,לא נותרה שם עין אחת יבשה”.

למה לא נשארת בארה“ב?
“קיבלתי הצעות שונות לכל מיני שיתופי פעולה וחוזי
עבודה ,אבל עדה ,אשתי השנייה ,הייתה חייבת לחזור
לישראל בגלל הוריה ובלעדיה כל הפיתוי הגדול לא
היה שווה כלום ,אז חזרנו”.

טוב ,אי אפשר לסיים ריאיון איתך בלי לדבר מילה
על הללויה
“אין ספק שהללויה היה רגע מכונן מקצועית וכלכלית,
ואני מודה לאלוהים על השיר הזה .ההצלחה שלו בלתי
נתפסת ,גם בארץ וגם בעולם .לשיר יש יותר מארבע
מאות ביצועים בעולם – זה תקדים .השיר נבחר לשיר
השבעים של המדינה .זו מחמאה עצומה ,אבל זה לא
מגדיר אותי .אגב ,השיר שלי ‘תחתונים וגופיות’ נבחר
על ידי צה“ל לשיר השבעים של הצבא ומקבל היום
חיים חדשים .זו הייתה ללא ספק שנה משמעותית”.

מה אתה עושה כשאתה לא עובד?
“מבלה עם אשתי והנכדים ,משחק טניס ,רואה סרט
טוב ונהנה מהים”.

אפרופו שנה משמעותית ,סיפרת שקיבלת בימים אלה
תואר דוקטור של כבוד מאוניברסיטת בר-אילן .איך
אתה מרגיש?
“זוהי התרגשות גדולה .אני ,שתמיד כל כך רציתי

מה התוכניות לעשור הקרוב?
“קודם כל להשתדל להיות תמיד בריא כדי להמשיך
בעשייה שהיא ההוויה שלי .אחד מהדברים שאני חולם
לעשות הוא אלבום שלי לבד .נראה”...

היית קונסול תרבות בלוס אנג‘לס במשך ארבע שנים.
מה הדבר המשמעותי שעשית במסגרת התפקיד הזה?
“הגעתי ללוס אנג‘לס בתחילת האינתיפאדה השנייה.
אני זוכר שהרגשנו כמו מצורעים .אף אחד לא רצה לדבר
איתנו או להתייחס אלינו .כל יום פורסמה תמונה של
ילד פלסטיני מול טנק ישראלי .העיתונות שם הייתה
מוטה נגדנו .היה מאוד קשה .אלה היו ארבע שנים מאוד
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איך הכרתם?
“לאחר הזכייה של הללויה הוזמנתי לתוכנית ‘ממני
מני’ עם להקת חלב ודבש .עדה הגיעה במקרה
לאולפן כחברה טובה של אשתו של חיים שלף ,שותפו
של שלמה צח ,שיחד איתי הפיקו את הללויה .היא
התיישבה בשורה הראשונה ליד החברה ואני ישבתי
מצדה השני .אני זוכר שהיא רצתה ללכת .אני לא יודע
למה ,אבל אמרתי לה שהיא חייבת להישאר לראות
את הריאיון איתי .מאז עברו ארבעים שנה ,והיא עדיין

ללמוד ,מקבל תואר ד“ר של כבוד על מפעל חיים
מאוניברסיטה כה מכובדת .זו בהחלט הכרה והוקרה,
ואני מודה שזה אחד הרגעים המרגשים בחיי”.
אתה לא מפחד שייגמר לך? שלא תצליח לכתוב?
“מוסיקה אפשר לכתוב עד גיל מאה .תמיד יש פחד
שזה לא יעבוד יותר ,אבל תודה לאל ,הראש כל הזמן
מלא ברעיונות וזה גורם לי להיות אופטימי”.
אתה מאמין בגורל?
“אני מאמין שהכול נכתב מראש ושום דבר לא במקרה”.
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כחוט השני

בנוסף לאוסף הדמויות המרשימות שהיא מנפקת ללא הפסקה בארץ
נהדרת ,היא כמובן גם מזכירתו הנאמנה של שוקה .בחמש השנים
האחרונות היא ילדה שלוש בנות וגם הצליחה להיות לייזה דוליטל בלתי
נשכחת“ .קורה לי משהו פיזי כשאולם שלם צוחק בזכותי .זה קסם”,
אומרת שני כהן ,אחת הקומיקאיות המוכשרות והעסוקות בישראל.
שני כהן נולדה ב 1980-בפתח תקווה .אביה עורך
דין לדיני עבודה ואמה אשת חינוך .בצה"ל ,למרבה
ההפתעה ,לא שירתה בלהקה צבאית .היא הייתה
מש"קית ת"ש בגדוד  101של חטיבת הצנחנים ומפקדת
בקורס מש"קיות ת"ש.

הוא המהות ושזה מה שאני רוצה לייצר”.
היום את בת יחידה?
“כן .אחותי שהייתה צעירה ממני בשלוש שנים נפטרה
כשהייתה בת תשע-עשרה .נשארתי לבד עם הוריי .לא
סתם מיהרתי לעשות שלושה ילדים .שלוש בנות ,ליתר
דיוק .בהתחלה הרגשתי שאני חייבת למלא את החלל
שהיא השאירה ,לקחתי על עצמי תפקיד בלתי אפשרי,
אבל מהר יחסית הבנתי שדווקא התפקיד הזה לא
נכתב בעבורי ושחררתי מעצמי את האחריות הבלתי
נסבלת הזו”.

מתי גילית שיש לך כישרון להצחיק אנשים?
“תמיד הייתי מצחיקה את החברות והמשפחה .בתיכון
עשיתי סדרת חיקויים של מורים ,אבל עדיין לא הבנתי
את המשמעות של הכישרון הזה .בצבא גיליתי לראשונה
שאני יכולה להצחיק גדוד שלם .זה היה במקרה באחד
המסדרים ,אמרתי משהו ואף אחד לא הצליח להישאר
אדיש .זו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי את העוצמה
שבלגרום לאנשים לצחוק .הפעם הבאה הייתה חודש
לאחר שאחותי הקטנה נפטרה מסרטן כשהיא רק בת
תשע-עשרה .הייתי סטודנטית בבית ספר למשחק של
יורם לוינשטיין .הייתה תחרות מונולוגים .בגלל מצבי
הרגשי כמעט שבחרתי במונולוג דרמטי ,אבל ברגע
האחרון החלטתי ללכת על הרמטכ"ל של סין של חנוך
לוין .לקחתי את הדמות של הזקנה למקום חדש שעוד
לא עשו לפניי .אני זוכרת את החברים שלי שוכבים
על הרצפה ומחזיקים את הבטן ...אגב ,זכיתי בתחרות
במקום הראשון .זה היה הרגע שהבנתי שהומור יהיה
התרופה של החיים שלי”.

את גורמת לאנשים לחייך יותר?
“קורה משהו מופלא .אנשים שאני לא מכירה עוברים
מולי ברחוב ,ומיד כשהם רואים אותי מופיע על פניהם
חיוך מאוזן לאוזן .הם לא אומרים כלום .הם פשוט
מחייכים .זו הנאה עצומה .זו תחושת סיפוק מופלאה
שאני ,שני הקטנה ,גורמת לאנשים לחייך בלי שאמרתי
כלום ,רק מעצם הנוכחות שלי”.

איך מתגברים על טרגדיה כזו?
“אי אפשר להתעלם מכך שהשתמשתי בהומור כדי
להקל על הכאב .כשהייתי בשנה ג בלוינשטיין העלנו
הצגה עם חמש מערכות .כל מערכה הייתה סיפור.
האחרון היה על הסרטן של אחותי .כל ערב הייתי
צריכה להיכנס לזה כשאני מדממת מכאב וחווה מחדש
את המחלה והפרידה ממנה .חוץ מהכאב והגעגוע היו
שם גם הרבה נגיעות קומיות ,והן הפיחו קסם וחיים.
הקהל בכה ותוך כדי גם צחק .זה גרם לי להבין שדרמה
וקומדיה הן חברות טובות ,שהחיבור בין צחוק לדמע

ארץ נהדרת  -איך זה עובד?
“חצי שנה אני בכיתת כוננות של התוכנית .אנחנו
מחויבים להיות זמינים להקפצות .הכול מאוד נזיל.
אם יש מזל ,יומיים לפני הצילומים אני יודעת איזה
דמויות אשחק ואיזה חלק יש לי בתוכנית .רוב
התוכנית מבוססת על מאורעות היום-יום ,ולכן
אנחנו תלויים באקטואליה כדי ליצור את התוכן
שלנו .יום לפני הצילומים אני לומדת את הטקסטים.
זה לא פשוט אבל התרגלתי ,והתוצאה שווה את כל
ההשקעה המטורפת”.

מה יש בהומור שעושה לך את זה?
“הריגוש שהוא גורם .אנשים עוברים מצחוק לבכי
ומבכי לצחוק .כשחקנית ,קורה לי משהו פיזי כשאולם
שלם צוחק בזכותי .זה מרומם .ממגנט .זה קסם”.

צילום :יח"צ
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אני מאמינה שאדם
צריך ללכת אחרי הלב שלו.
יש לי תיאבון אבל יש לי גם
סבלנות .אני יודעת שלכל
דבר יש את הזמן שלו ,ואני
כאן כדי להישאר
סיוון רהב העונה .אבל אני הכי מחוברת רגשית לרינה
מהצמד רינה ויעקב .בניתי אותה על פי המאפיינים
של אימא שלי ,כך שהיא יושבת על תדר מוכר ואהוב
שנמצא באזור הנוחות שלי”.
מה בכל זאת קשה?
“האינטנסיביות המטורפת .הריצות להספיק ,לקחת,
להחזיר ,לראות את הילדות .למרות ששלושתן עד
גיל שמונה חודשים היו איתי על הסט להנקות ,עדיין
כאם לשלוש ההתפצלויות מאוד מעיקות .יש עייפות
קבועה ונקיפות מצפון בלי הפסקה .השילוב של הכול
ביחד והרצון לעשות הכול באופן מדויק – שם הקושי
המרכזי”.

צילום :יח"צ

איך את עובדת על דמות חדשה?
“עם השנים זמן העבודה מצטמצם משמעותית.
האימהות המחייבת והניסיון המצטבר גורמים לפוקוס,
למיקוד שעושה את הכול ליותר יעיל .אין לי היום את
הפריבילגיה להתפזר .אני עובדת על דמות בשיטת
שלוש פעמים ,עשרים דקות .בפעם הראשונה אני
רואה סרטונים של הדמות ורושמת לעצמי הערות לגבי
המאפיינים שלה ,כמו תנועות שחוזרות על עצמן ,מבטא,
וכן הלאה .בפעם הבאה אני מקליטה את עצמי כדמות
הזו (בווידיאו) .רואה ,רושמת הערות ומתקנת .בפעם
השלישית אני מצפה מעצמי לחבר כבר משהו שיחזיק
את הדמות ,למרות שפעמים רבות הדמות מתחברת לי
רק בצילומי הראן (צילומים מקדימים) שיש לנו לפני
הצילומים .היו גם מקרים שגם בראן הדמות עוד לא
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הייתה שלמה ובצילומי התוכנית זה קרה”.
אתם עוזרים זה לזה? מה יש יותר ,חברות או תחרות?
“מאוד עוזרים .אנחנו נותנים טיפים ,מכוונים .אנחנו
צוות מאוד מגובש .תחרות? האמת שאני לא מרגישה
כזו .אנחנו באים ממקום נקי ומפרגן .יש על הסט
תחושה משפחתית טובה ,אני חושבת שהעובדה
שאנחנו הורים לילדים קטנים מכניסה אותנו
לפרופורציה .לכל אחד בקבוצה יש את המקום שלו.
נוצר תמהיל מושלם שעובד מצוין”.
לאיזה דמות את הכי מחוברת?
“וואו ,שאלה קשה .מאוד אהבתי את בת מיצווש
שהייתה דמות אייקונית .מאוד אותגרתי לעשות את

איזו אימא את?
“משתדלת לא להיות היסטרית .אם יש לי חרדות,
אני מכניסה אותן עמוק פנימה ,הן שלי ,ומול הבנות
אני זורמת ומשחררת .אני תמיד רואה את חצי הכוס
המלאה ומשתדלת להעביר להן את זה .אני אימא
מאוד נוכחת .אם אני רק יכולה אני מביאה בבוקר
לגן ומשתדלת להחזיר .אני מקפידה על זמן איכות
עם כל אחת מהן .אני מרגישה מי צריכה אותי יותר
ביום מסוים .ואם חלילה וחס אני ישנה במהלך היום
או בצהריים – יש לי נקיפות מצפון”.
ומה עם זמן איכות לשני? לזוגיות?
“חייבים לדבר על זה? אין זמן שני .הזוגיות היום יותר
במוד תפעולי ופחות רומנטי .אבל גלעד ואני כל כך
הרבה שנים ביחד ויש לנו זוגיות יציבה ובריאה שזה
ברור לנו שזה זמני לעוד שנה ,שנתיים ,עשר ...אנחנו
בסוג של הישרדות ,אבל עם גלעד אני יודעת שאגיע
לגמר”.
את חושבת שהבנות משלמות או תשלמנה מחיר על
הקריירה שלך?
“ממש לא .אני מאמינה שאדם צריך ללכת אחרי הלב
שלו .יש להן אימא מצליחה ומסופקת ,וזה הרבה יותר

בריא מאימא מתוסכלת בבית .המקצוע שלי מאפשר
גם גיוון .יש תקופות שאני פחות עובדת ,מבחירה .אני
אומרת הרבה יותר לא מ-כן והולכת רק על דברים
שאי אפשר לסרב להם”.
כמו גבירתי הנאווה?
“בדיוק .אגב ,בהתחלה גם לזה אמרתי לא .ושוב ניסו
ושוב אמרתי לא .פחדתי פחד מוות .ואז אודליה,
מנכ"לית הבימה התקשרה אליי וביקשה שאגיע לעשות
קריאה‘ .אם לא תרצי אחרי הקריאה ,לא נמשיך ללחוץ
עליך’ .אז הלכתי”.
ומה קרה במהלך הקריאה?
“נתן דטנר אמר לי משפט שהפך את ההחלטה שלי,
ואני לא שוכחת אותו עד היום‘ :יש רכבות שעוצרות
פעם בחיים בתחנה שלך ואם אתה לא עולה ,פיספסת
לתמיד ’.תודה לאל שעליתי .זו ללא ספק הנקודה הכי
עוצמתית בקריירה שלי עד היום .הדמות הזו של לייזה
צבעונית ומורכבת ויש בה כל מה ששחקן חולם לעשות.
ולעבוד עם פרטנר כמו דטנר – אי אפשר לבקש יותר.
כל הצגה הייתה בשבילי חגיגה”.
לסיום ,אולי תגלי לנו איך קוראים לה?
“למי?”
למזכירה האגדית של שוקה...
“אה ,אין לה שם .לא הצלחנו למצוא שם שהסכמנו
עליו אז השארנו ככה”.
מה מערכת היחסים ביניכן?
“וואו .אני מאוד קשורה אליה .היא חלק מהחיים שלי.
אני שותפה לכתיבת התסריטים ואוהבת מאוד את
הדמות הפנאטית ,האובססיבית ,שתחרף את נפשה
למען הבוס .היא חתיכת טיפוס ודמות נפלאה למשחק
ולקומדיה”.
את מוצאת את עצמך בבית נכנסת פתאום לדמות כזו
או אחרת?
“לא קרה ולא יקרה .כשאני מגיעה הביתה השלטר
נסגר .בבית אני שני .גם עם החברים ,השכנים וההורים
שבגן אני מאוד מחוברת לקרקע .לא מתבלבלת .לא
עושה עניין מעצמי ,כי אין עניין .אני מאוד ידידותית,
ולכן אני מקווה שמדברים איתי ולא עליי .אני אחת
מכולם .רק כשמישהו זורק הערה על שוקה ,אני נזכרת
שאני מפורסמת”.
מה הלאה?
“אני מאחלת לעצמי שתמיד אוכל לבחור מה לעשות
ותמיד יהיה לי החופש לעשות את מה שאני רוצה.
יש לי תיאבון אבל יש לי גם סבלנות .אני יודעת שלכל
דבר יש את הזמן שלו ,ואני כאן כדי להישאר”.
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סיפורי חיינו

ד"ר תאה פרידמן
כותרתו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה שהיה השנה בסימן שבעים
שנות עצמאות למדינת ישראל הייתה ‘-ניצולי שואה מעצבים זיכרון
ובונים מדינה’ .ד"ר תאה פרידמן ,דיירת בבית ‘עד  ’120תל-אביב,
הייתה אחת ממדליקי המשואה ,ואין ראוי ממנה .אנחנו גאים לספר
את סיפורה של ילדה אמיצה ואישה אצילה.
ד"ר תאה פרידמן נולדה ב ,1924-בצ'רנוביץ שברומניה,
עיר שאותה היא מכנה מקוללת .שנות ילדותה
הראשונות היו טובות .כבת יחידה למשפחה מבוססת
גדלה תאה במשפחה חמה ואוהבת .כשמלאו לה עשר
שנים היא בחרה ללמוד בגימנסיה הממשלתית ,ולמרות
שהישגיה היו טובים היא ידעה שכיהודייה היא תיתקל
בקשיים.

התחושה הייתה של
ייאוש טוטאלי .שמעתי אנשים
בוכים וראיתי מראות קורעי לב,
כשעל גבעה ישבו גרמנים ,הם
צילמו אותנו וצחקו

ספרי קצת על הקשיים?
“האנטישמיות הייתה בכל מקום ,מן הסתם גם בגימנסיה.
למרות שההישגים של היהודים היו טובים מעולם לא
קיבלנו ציון העולה על  ”.70עם פלישת הגרמנים לפולין,
בסתיו  ,1939התחילה ,לדבריה ,התופת.

כיצד זה בא לידי ביטוי?
“הדבר הראשון שהגרמים עשו כשהם נכנסו לעיר היה
לאסוף את כל הגברים לבית הקברות .שם ,הם ירו לעיני
כולם ברב ,בד“ר מרק ,ובהמשך ירו בכל גבר עשירי
שעמד בשורה .למזלנו ,אבי ,ששמע מחבר על אכזריותם
של הגרמנים ,הצליח להתחבא ולהימלט מפניהם.
באוגוסט  1941הוקם הגטו”.

מה קרה בסתיו ?1939
“שכבתי במיטה חולה ושמעתי צפירות וצרחות שבקעו
מהרחוב .כשיצאתי למרפסת ראיתי מאות אנשים
מיואשים ומבולבלים ,חלקם לבשו פיג'מות ,אחרים
אחזו בתיקים ובחבילות .אלה היו הפולנים שברחו
מבתיהם עם כניסת הצבא הגרמני לפולין .ב1940-
פלשו הסובייטים לצ'רנוביץ .יופייה של העיר והשפע
שאפיין אותה נהרסו ,הרכוש וכל הכספים הוחרמו,
החנויות והמחסנים נסגרו והחיילים הרוסים בזזו והרסו
בלי בושה .באותה תקופה עדיין למדתי .הסיוט הנוראי
התחיל בחודש יוני  1941כשהסובייטים הסתלקו
מהעיר .בהיעדר נציגי חוק שררה במשך שלושה ימים
אנדרלמוסיה נוראית ברחובות וההרס ניבט מכל פינה,
אך עם כניסתם של הגרמנים והרומנים ,הרוע והאכזריות
הגיע לשיאים שבן אנוש לא יכול לדמיין”.
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מתי עזבה משפחתך?
“ב 1.11.42-נגזר עלינו לעזוב .ארזנו ,אני ,הוריי ,דודתי
ובעלה ,רק את הדברים שהיו הכרחיים .אני זוכרת
שלקחתי איתי ספר ,שאת שמו אני לא זוכרת ,אבל הוא
סיפק לי שעות של חסד .לאחר המתנה של שעות ברציף
הרכבת נדחסנו כבהמות עם עוד עשרות אנשים לקרון
בקר .נסענו כשלושה ימים ,ובסיום הנסיעה נפתח הקרון
וחיילים ברובים שלופים פקדו עלינו לצאת ממנו .ירדנו
וכמעט טבענו בבוץ השחור של אוקראינה .החיילים
ציוו עלינו להניח בתוך קופסה את הניירת שלנו ואת
דברי הערך שהבאנו .הזהירו אותנו שלא להתחכם,
שמא נמצא את עצמנו מדממים בנהר .באמצעות
דוברה ,שהייתה מורכבת ממספר קורות עץ שחוברו
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על הפרק בבית
הסוהר אפשר לכתוב
ספר שלם ,אומר רק
בקצרה שלצד הקושי
הרב ,בבית הסוהר
התחיל גם פרק חדש
וטוב .יוסף ואני נפגשנו
בכלא .כנראה כבר אז
הניצוץ הוצת ,אבל רק עם
השחרור יכולנו לממש
את אהבתנו
בחבל ,חצינו את נהר הדניסטר לעבר הגדה השנייה.
המראות היו קשים ,אנשים נאלצו להיאבק זה בזה כדי
לעלות לדוברה .התחושה הייתה של ייאוש טוטאלי.
שמעתי אנשים בוכים וראיתי מראות קורעי לב ,כשעל
גבעה ישבו גרמנים ,הם צילמו אותנו וצחקו .כשירדנו
מהדוברה הם הורו לנו לצעוד בטור וללכת לעיירה
מוגילב פודולסק ,תוך כדי הליכה יצאו אנשים מהשיירה
ורצו ,עד היום אני לא יודעת מדוע הצטרפתי ורצתי”.
מה קרה בהמשך?
“מצאתי את עצמי עומדת לפני בית חשוך .פתאום
שמעתי מהבית קול של אישה ,אחר כך התברר לי שהיא
הכירה אותי ואת אבי .היא הייתה זו שיעצה לי את
העצה שאולי הצילה את חיינו”.
מה הייתה העצה?
“לעשות את כל המאמצים כדי להישאר במוגילב
פודולסק ,כי אם נגורש מהעיירה הזו נמות מיד ,אז
חזרתי לשיירה ועדכנתי את אבי .החיים בגטו מוגילב
פודולסק היו קשים .סבלנו מרעב תמידי אך שרדנו .את
מעט החפצים והבגדים שארזנו מכרנו לאיכרים .חולצה
בתמורה לכוס קמח תירס ,עשרה תפוחי אדמה בתמורה
לחצאית .עם הזמן המצב בגטו החמיר ואנשים מתו כמו
זבובים .הצפיפות נהייתה בלתי אפשרית ,ובשל מחסור
במזון ובתרופות פרצו מחלות ומגיפות ,כמו טיפוס.
למזלי עבדתי במשרד של הגטו בתמורה ל 150-גרם
לחם .בשלב מסוים הצלחתי לחזור לצ'רנוביץ .חשבתי
לתומי שכך אוכל לשלוח כסף ואוכל למשפחתי”.
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איך הייתה החזרה לצ'רנוביץ?
“נוראית .מצבם של היהודים שנשארו בעיר היה קשה,
וכל האנשים שניסיתי להיעזר בהם פחדו מנוכחותי
כמו ממוות .אקצר ואומר שנדדתי ממקום למקום.
נזקקתי לחסדם של אנשים שונים ,חלקם סייעו לי
ואחרים התנערו ממני .במרץ  1943הלכתי ברחובות
העיר מיואשת ,לא היה לי היכן להיות ורציתי למות.
התיישבתי בפארק על ספסל והחלטתי שאשב שם עד
שאקפא למוות ,אך הייתה לי משאלה אחרונה ,כמו של
נידון למוות ,והיא לפגוש את חברתי הטובה – מדי.
כנראה שיצר החיים עדיין קינן בי ובשארית כוחותיי
הלכתי לביתה .כשנפתחה הדלת קיבלתי חיבוק שלא
אשכח עד היום ,סוף-סוף מישהו שמח לראותי .באותו
ערב לאחר שסיפרתי למשפחתה את קורותיי ,החליט
אביה של מדי להסתכן והציע לי שאשאר אצלם .שהיתי
אצל משפחת גרוניך כשישה שבועות עד שסוכני חרש
של המשטרה החשאית (הסקוריטטה) של רומניה טענו
שהם יודעים שאני מסתתרת שם .לאחר שהם מצאו
אותי נלקחתי עם אב המשפחה לתחנת המשטרה”.
תפיסתך הייתה בחזקת גזר דין מוות?
“עקרונית ,כן .פרופסור גרוניך ,אביה של מדי ,היה מזכיר
התנועה הציונית ,וכשנודע דבר מאסרו נשלחו כספים
הן מהארץ והן משוויץ כדי לשחד את מי שצריך ולשחרר
אותו .מאחר שהוא שוחרר הם לא יכלו לדון אותי למוות,
ולכן השופט קבע שאשלח בחזרה לטרנסניסטריה ,וזה
היה בעבורי גזר דין מוות”.
כאן התרחש הנס?
“נשלחתי לעיר ששמה סדגורה עד לטרנספורט הבא
לטרנסניסטריה .למזלי ,החזית התקרבה .בעלות
הברית והרוסים הדפו את הגרמנים ,והרכבת שהייתה
אמורה להסיע אותי בחזרה לא הגיעה .גם פרופסור
גרוניך פעל לשחרורי ,כך שיום לפני יום הולדתי
התשע-עשרה שוחררתי”.

שברשותה הייתה מזויפת ,גם השהות בעיר הייתה
מסוכנת .לאחר שנודע לתאה שמנהיגי ‘גורדוניה’
נתפסו ,היא הבינה שימי החופש שלה מועטים מאוד,
וב 24.2.44-היא נתפסה שוב והובלה למעצר להמתין
למשפט“ .על הפרק בבית הסוהר אפשר לכתוב ספר
שלם ,אומר רק בקצרה שלצד הקושי הרב ,בבית הסוהר
התחיל גם פרק חדש וטוב”.

האם ידעת מה קרה למשפחתך?
“בכל התקופה הארוכה הזו לא ידעתי דבר ,ולצערי לא
היה לי פירור של מידע באשר לגורלם”.

ספרי מה קרה
“פגשתי אנשים שלא הייתי נתקלת בהם אלמלא
השהות בבית הסוהר ,רוצחות ,גנבות ,נחשפתי לתופעת
הלסביות .בכלא הכרתי גם את פילציה שוורץ ,זוגתו
של שוניה טבצ'ניק ,ושם התחילה החברות העמוקה
בינינו .עבדנו כאחיות בבית חולים ,בזכות העבודה הזו
יצאנו מידי יום לבית החולים .היינו עסוקות ,עבדנו
קשה והבאנו תועלת ,ורק בערב שבנו לבית הסוהר.
למזלנו ,הצלחנו להיפגש עם החברות של ‘גורדוניה’
שהמתינו גם הן למשפטן”.

כיצד הגעת לבוקרשט?
“באותה עת התגוררתי בבית משפחת גרוניך .יום
אחד הגיע בחור ששמו דוד טננבאום ,שהיה חלוץ
וחבר בהנהלת ‘גורדוניה’ (אחת מתנועות הנוער
הציוניות שפעלו במחתרת) ,כדי לאתר בני נוער
יהודים שמתאימים לעלות לישראל .למשפחת גרוניך
היו אישורי עלייה לארץ ,אבל לי לא היו אישורים,
ולכן פרופסור גרוניך שכנע אותי שאעזוב את צ'רנוביץ
ואגיע לבוקרשט ".באמצעות תעודה מזויפת עזבה
תאה את צ'רנוביץ והגיעה לבוקרשט .מאחר שהתעודה

איך עבדתן כאחיות בבית החולים בלי שהוכשרתן לכך?
“פילציה שהמתינה לגזר דינה בכלא הייתה בהכשרתה
אחות מוסמכת .המלצתי לה להגיע לבית החולים

הסמוך לכלא באמתלה שהיא חולה .כשאחד הרופאים
הבחין בה היא אמרה לו שהיא מחפשת עבודה כאחות,
לה ולקרובת משפחתה .מכיוון שהיה מחסור באחיות
הוא סיפח אותנו למחלקה הכירורגית .אומנם לא
הייתי אחות ,אך למדתי מהר מאוד את רזי המקצוע”.
בכל אותה העת המתנתם למשפט .מה היה גזר הדין?
“לדוד טננבאום ולשוניה טבצ'ניק פסקו עונשי מאסר
ארוכים ,אך למעשה הם שוחררו כחודש לאחר
המשפט ,עם כניסת הצבא הרוסי לעיר .לי ולשאר
החברים פסקו חמישה חודשי מאסר ,ומכיוון שכבר
ישבנו בכלא שוחררנו יום לפני יום הולדתי העשרים”.
ספרי לי על יוסף ,מי שלימים נהיה בעלך
“יוסף ואני נפגשנו בכלא .כנראה כבר אז הניצוץ הוצת,
אבל רק עם השחרור יכולנו לממש את אהבתנו .יוסף
שהיה ציוני נלהב הצליח להדביק אותי באהבה לארץ.
הוא היה תיקון להרבה מאוד עוולות וקשיים שחוויתי
במהלך המלחמה הארורה הזאת”.
עם השחרור מהכלא וההיכרות העמוקה עם יוסף
הגיעה הצעת הנישואין“ .יוסף פנה אליי ואמר‘ ,תאה
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אני רוצה להתחתן ,אבל אני לא בחור עשיר .אני צריך
אישה עם מקצוע ,את צריכה ללמוד משהו כדי שתוכלי
לעזור לנו להתפרנס .לא חשוב מה תלמדי ,מבחינתי,
הכול טוב ’.התשובה היחידה שיכולתי לתת לו הייתה
שאלמד רפואה”.
למה דווקא רפואה?
“מגיל שש נהגתי לפתוח את הבטן של הבובות שלי
כדי להבין מה יש בפנים .רופא המשפחה שלי אמר
לי כבר אז שיש לי עתיד כרופאה ,ואני הרגשתי שאני
צריכה לממש אותו .למרות שלא הייתה לי תעודת
בגרות יוסף לא ויתר ,הוא מצא לי מסגרת שבה אוכל
להשלים את הלימודים ,וב 1945-נרשמתי ללימודי
רפואה בטימישוארה שבטרנסילבניה .גם יוסף השלים
באותו הזמן את לימודי הרפואה שלו בבוקרשט ,הוא
התחיל ללמוד שם לפני פרוץ המלחמה .בהתחלה
התכתבנו ,את השנה השלישית בלימודי הרפואה כבר
עשיתי בבוקרשט .ב 1950-נישאתי ליוסף”.
עליתם לישראל רק בשנת  .1958מדוע?
“היינו מסורבי עלייה .במשך שמונה שנים הגשנו
אינספור בקשות ונענינו בשלילה .גם הוריי פעלו
מאחורי הקלעים וניסו במשך שנים לעזור לנו לקבל
היתרי יציאה .הם פנו בכתב למזכיר האו“ם וגוללו את
סיפור חיי ואת העובדה שאני בת יחידה”.
זה המקום לספר שרוב בני משפחתה של תאה שרדו
את השואה ועלו לישראל ,הפגישה עם המשפחה
התרחשה ברומניה לאחר שלוש וחצי שנים של ניתוק.
ב 1958-כשהיא חובקת תינוק בן שישה חודשים,
העונה לשם אכי ,עלתה משפחת פרידמן לישראל.
“כשבועיים לאחר שעליתי לארץ כבר עבדתי כרופאה
ובמקביל למדתי באולפן .בזכות היכולת שלי לקלוט
שפות קלטתי במהירות רבה את השפה”.
בשנים הראשונות התגוררה המשפחה בחיפה ,ורק
לאחר מכן עברו בני הזוג לרמת-גן .ד“ר פרידמן עבדה
כרופאת עיניים בקופת חולים ובבתי החולים בלינסון
ושיבא .היא מונתה למנהלת מחלקת עיניים בקופת
חולים וכשיצאה לפנסיה המשיכה לייעץ בתחום
העיניים .יוסף היה ממקימי רפואת המשפחה בישראל
ולזכותו נזקפת קריירה עשירה ועשייה מבורכת .גם
אכי ,בנם ,בחר בתחום הרפואה.
מדוע רפואת עיניים?
“בתחילת הדרך רציתי ללמוד רפואת נשים ולהתמחות
במיילדות ,אך המלחמה החלישה אותי ויוסף ייעץ לי
שאתמחה בתחום שיהיה לי קל יותר .חשוב לציין,
העיניים הם איבר חשוב וחיוני ,ויש האומרים שהם
ראי לנפש .אני שמחה בבחירה הזו ,אני יכולה לציין

22

| מגזין 'משלנו’

לאחר המלחמה הייתי
בטוחה שלפחות מאה שנים
ישרור פה שקט ולא יהיו
מלחמות .ולמרות זאת ,ראי
כמה מהר חזרו האכזריות,
הכוחניות והאלימות
בגאווה שבמהלך השנים היו הרבה פריצות דרך בתחום
והיו הרבה חידושים ,כמעט כמו בתחום הקרדיולוגיה”.
כיצד הגיעה ההזמנה להדלקת המשואה?
“לפני כשנתיים הרציתי בפני חיילים ,הם התרגשו
מהסיפור שלי והעבירו את פרטיי לוועדה שבוחרת
מי ראוי להדליק את המשואות .יום אחד התקשרו
אליי ושאלו אותי האם ארצה להדליק את המשואה.
כשעניתי שאני לא יודעת ,התברר לי שמבין מאה
וחמישים מועמדים בחרו בי .במקביל התגברו הקולות
של מכחישי השואה ,ומכיוון שאני העדות החיה לכך
שהשואה התרחשה נעניתי בחיוב”.
איך היה הטקס?
“מרגש מאוד .המעמד היה מכובד והתחושה הייתה
שניצחתי את אלה שרצו להשמיד אותנו .בסיום הטקס
שאלה אותי רעיית ראש הממשלה מאין היו לי כוחות
ללמוד ,לפתח קריירה ,לבנות חיים .תשובתי הייתה
שכל אלה קרו בעזרת שני דברים ,האחד ,בעלי היקר,
ד“ר יוסף פרידמן ז“ל והדבר השני – שילוב של סקרנות
ואמביציה”.
יש לך סיוטים?
“אני קוראת לזה חלומות רעים ,ככול שמתבגרים הם
חוזרים”.
את מאמינה ששואה יכולה להתרחש שוב?
“לאחר המלחמה הייתי בטוחה שלפחות מאה שנים
ישרור פה שקט ולא יהיו מלחמות .העולם פצוע מדי
ולמרות זאת ,ראי כמה מהר חזרו האכזריות ,הכוחניות
והאלימות”.
מה התוכניות לעתיד?
“אני תמיד אומרת שאלוהים לא זקוק לרופא עיניים
למרות שיש לי ספקות לגבי חדות הראייה שלו.
אני מבקשת לכשיזדקק לי ,שייקח אותי בבת אחת
ובאלגנטיות ,עד אז אני נהנית לקרוא ספר טוב ,לשחק
ברידג' ומהרבה שעות חסד עם בני ,כלתי וחמשת נכדיי
שגורמים לי להתגאות בהם”.

הדרך לישראל
סיפורו של אברהם ברוך
אברהם ברוך נולד בלבנון בשנת  ,1931בשנים שבהן
הייתה לבנון בשליטתה של צרפת .הוא בן למשפחה
מבוססת ואמידה .אמו בת למשפחה שורשית בירושלים
(דור שביעי) ואביו בן למשפחה יהודית שחיה בביירות.
ספר על ילדותך בלבנון
“הייתה לי ילדות שמחה ומאושרת ,חיינו ברווחה
ובשלווה ,והיחסים עם השכנים הנוצריים היו מצוינים.
אני זוכר את החופשות הנפלאות שבהן נפשנו בהרים
ונהנינו מיופייה של לבנון”.

כיצד החופש שתכננת בירושלים הפך לסיפור עלייתך
ארצה?
“באחת מחופשות הקיץ ,כשהייתי כבן שלוש-עשרה,
אימא שלי הציעה שאבקר את משפחתה שבירושלים.
לאחר שנעניתי בחיוב התחילה אימא בהכנות לנסיעתי,
שכללו בין השאר הוצאת דרכון .הנציגים מהתנועה
היהודית ידעו שהנפקת דרכון כרוכה בתשלום ,ולכן
הציעו שהיא תיתן להם את הכסף שיועד לדרכון והם
בתמורה ידאגו להביא אותי בבטחה לירושלים .וכך
היה ,כשהגעתי ביום היציאה לנקודת המפגש נוכחתי

מגזין 'משלנו’ | 23

שלמסע לארץ יוצאים עוד שנים-עשר ילדים מעיראק,
מלבנון ומסוריה .כשהגענו לגבולה הצפוני של הארץ
פגשנו באנשי הפלמ"ח שהעבירו אותנו לכפר גלעדי.
לאחר ששהינו שם למשך יום אחד נסענו לטבריה,
ומשם היינו אמורים להגיע לחיפה .בדרך ,באזור
סג'רה ,נעצרנו על ידי שוטרים ,האחד בריטי והשני
ערבי ,ונלקחנו לבית סוהר שבנצרת”.
איך הייתה השהות בכלא?
“היינו בכלא כחצי שנה ,במהלכה ספגנו מכות קשות
מהאסירים הערביים בגלל שסירבנו לשרת אותם.
אחד הילדים שבקבוצה ,שדיבר אנגלית רהוטה ,שלח
בהמלצתו של שוטר בריטי מכתב למנהל בית הסוהר
ובו הוא תיאר את מסכת הייסורים וגם את המכות
שספגנו בכלא .שמונה ימים לאחר שהמכתב נמסר
הגיע קצין בריטי בדרגה גבוהה ,הוא דאג להעניש את
המכים וגם הוציא אותנו מהכלא באמצעות משוריינים
למחנה שבעתלית .בעתלית שהינו כחצי שנה ,ביום
ניקינו את הצריפים ,הגשנו אוכל ,ובלילה שוטר אנגלי
או ערבי פיקח עלינו”.
ספר על הבריחה מעתלית
“ביום בהיר אחד אימא שלי הגיעה ובישרה לי שמחר
היא תשחרר אותי ושאנחנו חוזרים ללבנון ,אבל באותו
לילה אנשי הפלמ"ח ,בהנהגתו של יצחק רבין ,חילצו
אותנו מהמחנה .את מבצע הבריחה ממחנה המעצר
שבעתלית הגדירו אחר כך כמבצע הראשון של תנועת
המרי העברי”.
מה קרה בהמשך?
“מעתלית הלכנו עד לקיבוץ בית אורן .בסמוך לקיבוץ
נתקלנו במשוריין בריטי שירה עלינו .אנשי הפלמ"ח
שחיסלו את המשוריין העבירו אותנו לאלונים עד
שהרוחות יירגעו וכן החליפו לנו זהויות .היה ברור
לכולם שכעת אנחנו מבוקשים והבריטים ירדפו
אותנו .באותה עת הרגשתי שמשהו גדול משתנה
בתוכי ,הביטוי המשמעותי ביותר לשינוי היה זמן קצר
לאחר מכן כשאימא שלי הגיעה לקיבוץ כדי להחזיר
אותי הביתה ללבנון .היא עברה דרך חתחתים עד
לפגישה איתי ולא שיערה לעצמה שאסרב לה .המילים
שאמרתי לה חקוקות בליבי עד היום‘ ,אנשים נתנו את
חייהם להוציא אותי מהכלא ,לביירות אני לא חוזר’.
אגב ,ברבות השנים כל משפחתי עזבה את לבנון,
כולם התפזרו ברחבי העולם .את הוריי פגשתי מדי
פעם בצרפת .בשלב מסוים הצטרפתי לקיבוץ קדמה
ותפקדתי כשומר השדות של הקיבוץ”.
מה תפקידו של שומר השדות?
”לשמור על היבול שבשדות מפני שודדים וגנבים
ולעשות זאת כשרוכבים על סוס .בשנת  1945נרצח
שומר השדות של קיבוץ גבעת ברנר על ידי כנופיה של
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תוך כדי קרב יריות
קשה הצלחתי להגיע
אליהם ,לתקן את התקלה
ולהתקדם בחזרה לכיוון
התעלה .מטרים ספורים
מהתעלה חג מעלינו מטוס
מצרי והפציץ אותנו .היה לי
מזל ,הייתי היחיד שניצל.
המחזה שראיתי כשפקחתי
את עיניי היה מזעזע ,חלקי
גופות ונחלים של דם
ערבים ,ולכן ההגנה החליטה להקים יחידה מיוחדת של
אנשי מושבים וקיבוצים שתילחם בכנופיות ותתנקם
ברוצחים ,גם אני הצטרפתי ליחידה הזו .במשך שנה
וחצי העתקתי את מקום מגוריי לשדות ולפרדסים כדי
להסתתר מהבריטים ומהלגיון הערבי .בערב יצאנו
לשמור ולהגן על השטחים ולבצע פעולות נקם באלה
שניסו לפגע בנו .עם הקמת המדינה פורקה היחידה וכל
חבריה גויסו לצה"ל ,ליחידת גבעתי”.
ספר על פציעתך?
“ב 2.6.84-חליתי ,ובהוראת הרופא רותקתי למיטה
לשמונה ימים .לפנות ערב ביקש ממני מפקד היחידה
בגבעתי שאחזור בדחיפות ליחידה ,וכך עשיתי .נגבה
הייתה נצורה על ידי הצבא המצרי ,ובאותו לילה
תכננו לכבוש את הגבעות ששלטו על הדרך לנגבה
כדי לאפשר לשיירות לעבור בבטחה .הייתי משמעותי
בקרב הזה מכיוון שחושי היו מאוד מפותחים ,ידעתי
מאיפה צריך לתקוף ולהסתער והיחידה תמיד הלכה
אחריי .בבוקר הצלחנו לפתוח את הציר ולשחרר
את נגבה מהמצור .כל המשלטים היו בידינו ,אבל
נשארנו כדי להחזיק את המקום .אני ושישה חיילים
נוספים התמקמנו בתעלות .זמן קצר לאחר מכן הגיע
שליח ואמר שמפקד הגזרה השמאלית מותקף והברן
(מקלע) נעצר .תוך כדי קרב יריות קשה הצלחתי להגיע
אליהם ,לתקן את התקלה ולהתקדם בחזרה לכיוון
התעלה .מטרים ספורים מהתעלה חג מעלינו מטוס
מצרי והפציץ אותנו .היה לי מזל ,הייתי היחיד שניצל.
המחזה שראיתי כשפקחתי את עיניי היה מזעזע ,חלקי
גופות ונחלים של דם .הובהלתי לבית חולים וסבלתי
מפציעה חמורה ,אך בעיקר מטראומה קשה .עברתי
תקופת שיקום ארוכה שבסופה שוחררתי מהצבא .על

השתתפותי בקרב ועל גבורתי זכיתי בתעודת הוקרה
מטעם משרד הביטחון .התרגשתי לקבל אותה ובעיקר
להיות חלק מאותם חיילים רבים וטובים שהיו שותפים
להקמתה של המדינה”.
לאחר השיקום עבר אברהם לקיבוץ יראון והיה בין
מקימיו .הוא הכיר בקיבוץ פלמ"חניקית נחמדה –
את אשתו לעתיד ,סוניה ברנדט ,בת למשפחה של
מוסיקאים מוכרים מברלין .הוריה ברחו איתה מגרמניה
עם עליית הנאצים .בשנת  1962המשפחה העתיקה את
מקום מגוריה לחיפה ,ושם הם התגוררו עד שאברהם
עבר לבית שבתל-אביב.
מדוע עברת לתל-אביב?
“רציתי להיות קרוב לבנותיי ,דליה ונורית ,שגרות
באזור המרכז ,לששת נכדיי והיום גם לשלושת הנינים
שלי”.
מהלך נכון מבחינתך?
“עזבתי דירה גדולה ומרווחת בכרמל וגם חברים

טובים .בתחילת הדרך זה לא היה פשוט בכלל .היום
בדיעבד רבים היתרונות על החסרונות ,אני פעיל
שוחה ,מתעמל והחשוב ביותר משחק ברידג' .אני
מנצל את הריאיון להודות לצוות המסור והמקצועי על
דאגתו ומסירותו”.
מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה?
“שאצליח לבלות וליהנות מאיכות חיים ,מהחברים
הטובים שלי כאן וממשחקי הברידג' ,וכמובן והחשוב
ביותר לשמוח עם משפחתי האהובה ולאחל לכולנו רק
טוב”.
ב 15.5.2018-הוענקה לאברהם ברוך תעודת
הוקרה מטעם משרד הביטחון .בתעודה נכתב:
“במלאות שבעים שנה למדינה ,אנו מוקירים את
נכי צה"ל לוחמי תש"ח ,שלקחו חלק במערכה
על כינונה של מדינת ישראל וסייעו להגשים את
חלום הדורות :בית לאומי לעם היהודי בארץ
ישראל .תודת המדינה והוקרתה לך על תרומתך
האישית לביטחון ישראל”.
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המיתולוגית מגבעתיים

שולה דנאי ,ילידת  ,1935ירושלמית מבטן ומלידה.
אביה שנולד בפולין ואמה שנולדה בהונגריה עלו ארצה
לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה .היא הקטנה מבין
חמישה ילדים.

“הרגשתי גדולה כשעבדתי עם קטנים ”,במילים אלה מסיימת שולה
דנאי את הריאיון .במהלך חמישים שנים היא חינכה מאות ילדים ,ועל
ההערכה הרבה שזכתה יעידו מאות מכתבי תודה מרגשים שנכתבו על
ידי אותם הורים שזכו לשלוח את ילדיהם לגן שולה ,כמו גם כתבות
וראיונות שנעשו עימה במשך השנים .שולה הכשירה דורות רבים
של גננות ,שראו בה עמוד האש ההולך לפני המחנה ,וגם כיהנה כיו"ר
ארגון הגנים הפרטיים בישראל .הלהט למקצוע ,המסירות והאהבה
שהרעיפה על הילדים שאותם חינכה מעידים ששולה דנאי הייתה
ועודנה הגננת המיתולוגית של העיר גבעתיים.

ספרי על ילדותך
“גדלתי בבית דתי בשכונת מזכרת משה שבירושלים.
אבא שלי היה אחראי על מחסן הנשק של הבריטים
במגרש הרוסים ,ובשעת הצורך 'נידב' כמויות נכבדות
של נשק להגנה .אמי הייתה עקרת בית .המשאבים
הכלכליים היו צנועים ,אך לא חסר לנו דבר .כשבגרנו
יצאנו לעבוד ולסייע לכלכלת המשפחה .התחנכנו על
ערכים של אהבת הארץ ואהבת האדם ,היינו חניכים
ומדריכים בתנועות הנוער ,כך שהחיכוך בעולם החילוני
הרחיק אותנו מהדת ,אך לא מהמסורת”.
מלחמת השחרור פרצה כשהייתה בת שלוש-עשרה,
ופרט לשולה ולאחותה ,כל המשפחה גויסה .שולה
עדיין זוכרת את ההפצצות הבלתי פוסקות ואת
הפיגועים שהתרחשו חדשות לבקרים על ידי מחבלים
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שחדרו מהעיר העתיקה לשכונות השונות שבירושלים.
כשהייתה בת שש-עשרה היא הכירה את יענק'לה,
עימו היא חולקת את חייה כבר שישים וארבע שנים.
איך הכרת את יענק'לה?
“באחת מחופשות הקיץ יצאתי להתנדב בקבוצת השרון.
יום אחד הזמין אותנו המדריך ישעיהו בן -פורת (שלימים
נהיה עיתונאי) לחדר של אחד מהקיבוצניקים ,לחדרו של
יענק'לה .באותו ערב יענק'לה הזמין אותי לשחייה לילית,
וכשהגענו לבריכה השפלתי את מבטי ,לא מביישנות אלא
מבושה ,כי לא ידעתי לשחות ,בכל זאת אני ירושלמית.
יענק'לה הבטיח לי שבפעם הבאה שניפגש הוא ילמד
אותי לשחות .עברו שישים וארבע שנים ,ואני עדיין
ממתינה לשיעורי השחייה שהובטחו לי”.
כששולה הייתה כבת שמונה-עשרה וחצי ,לאחר
ששירתה בצבא כארבעה חודשים ,עמדה ביחד עם
יענק'לה מתחת לחופה .בגיל תשע-עשרה וכמה חודשים
נולד בנם הבכור – דורון ,היום קברניט באל-על.
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סיפורי חיינו
בהמשך המשפחה התרחבה והצטרפו אליה אייל ,שחי
היום בניו-יורק ומנהל שם את עסקיו ,והדר ,עורכת דין
ומגשרת .שולה ויענק'לה סבים גאים לנכדים ולנינים.
תמיד רצית להיות גננת?
“בילדותי רציתי להיות רופאה ,אולי בגלל שאימא שלי
הייתה מאושפזת הרבה מאוד פעמים והייתי מגיעה
לבית החולים כדי לטפל בה .הטיפול בה גרם לי לרצות
לעסוק בתחום ,אך הרופאה שטיפלה בה אמרה לי שאני
צריכה לבחור במקצוע עם הרבה שמחת חיים .את
לימודי הגיל הרך למדתי בתיכון שנקרא ‘סמינר לגננות
ומורות אשכול’ שבירושלים שהקנה לימודי הוראה
לגן או לכיתות הראשונות בבית הספר .מאז ומתמיד
הוקסמתי מילדים קטנים .לאחר החתונה יענק'לה
ואני התגוררנו בקיבוץ ,זה היה טבעי שאהיה גננת,
אבל העדיפו לאפשר לבנות הקיבוץ לעסוק בתחום,
ומכיוון שכבר אז חשתי שזה ייעודי ,העתקנו את
מגורינו לירושלים ,שם הייתה לי הזדמנות להיות גננת.
כשעברנו לגבעתיים התחילה הפריחה ,אולי אפילו
הפריצה הגדולה שלי בתחום  -הקמתי גן פרטי ,את
גן שולה .מאות ילדים התחנכו בגן ,חלקם מפורסמים
מאוד .חינכתי ילדים שבמרוצת השנים נהפכו להורים
וגם ילדיהם הגיעו לגן ,כך שזכיתי בדור שלישי”.
מה יש בגיל הזה שגרם לך להתאהב בו?
“הכול ,חום ,תמימות ,סקרנות ,שמחה ,אהבה ללא
גבולות ,צחוק שמרטיט את הלב .זו הפגישה הראשונה
של הילד מחוץ למסגרת המשפחתית ,והיא זו שמתווה
לו את הדרך להתמודד עם המסגרות החינוכיות שאיתן
ייפגש בהמשך חייו .הוא צריך להתחבר ,והתפקיד שלנו
הוא לגרום לו לרצות לשתף פעולה ,להבין את המסגרת
ולקבל אותה”.
מה היה סוד הקסם שמיצב אותך כגננת מיתולוגית?
“הפכתי את גן שולה לאוניברסיטה בזעיר אנפין.
שילבתי טעם של פעם לצד חדשנות ומצוינות ושמתי
דגש על השפה העברית ,על אהבת הארץ ,דרך ארץ.
הילדים צמאים לידע ,אין מראה שובה לב יותר
מהעיניים הנפערות כשהם לומדים משהו חדש ,אבל
החוכמה הגדולה הייתה לשלב את החומר הנלמד ואת
הידע שנרכש בחום ,בהמון אהבה וברוך .השילוב הזה
היה כנראה סוד קסמו של הגן”.
במכתבים הרבים שקיבלת כתבו ההורים לא אחת על
‘שיטת שולה’ ,תני דוגמה לשיטה שלך
“אתן דוגמה שלכאורה שולית ,אבל ממחישה את
‘שיטת שולה’ .הגיעו לגן שני ילדים עם רגישות לביצים,
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רגישות ברמה של סכנת חיים .הדרך הפשוטה הייתה
לדאוג שיאכלו מזון נטול ביצים ולא לערב את שאר
הילדים בסוגיה ,אבל אני החלטתי לשתף את הילדים
בחוויה שאותם חווים הילדים הללו .הסברתי לילדים
מהי רגישות ,מה הם מרגישים ועל מה הם צריכים
לוותר ,ובהמשך הכרזנו על יום ללא ביצים ,התוצאה
הייתה שרוב הילדים גם כהזדהות וגם מהבנה עמוקה
יותר ביקשו לוותר על אכילת ביצים בגן”.
זו עבודה תובענית?
“מאוד .השקעתי בגן אינספור שעות ,לילות כימים,
כדי להגיע לתוצאות שהצבתי לעצמי ,ובכל שנה הרף
היה גבוה יותר .אני חייבת לציין שהגן היה פרויקט
משפחתי ,ובלי תמיכה ועזרה פעילה של יענק'לה ושל
הילדים ,לא הייתי מצליחה כפי שהצלחתי .מנקודת
מבטם של ילדיי ,הגן היה כמו ילד רביעי של אימא
שהתחרה בהם על תשומת הלב”.
כיצד התמודדת עם הורים דעתניים?
“במרוצת הזמן השכלתי להבין שהמפתח להצלחה
טמון ,בין השאר ,בשיתופם של ההורים .הם מפקידים
מדי יום את היקר להם ,ולכן הם זכאים לטעום ,להכיר,
לחוש את הגן ,את האווירה .הזמנתי אותם להרצאות
העשרה במגוון רחב של נושאים הנוגעים להתפתחות,
לחוויות ולתכנים שהילדים רוכשים ,הפקתי ערבים
משותפים של הילדים וההורים ,הרבה מעבר למסיבות
החגים שאליהן מוזמנים ההורים ,וגם תערוכות של
היצירות של הילדים .עודדתי אותם להישאר עוד כמה
דקות בבוקר כדי שהפרידה תיעשה בחום ובשמחה
ולא בבכי ובכאב .שמחתי שהם נכנסו לאסוף את
הילדים בסיום יום הלימודים ונשארו מעט בגן ,וכך
ספגו את האווירה ,וכמובן שעשיתי עוד הרבה מאוד
פעולות קטנות כגדולות שהפכו את הגן לגן של ילדים
והורים”.
לאחרונה אנחנו עדים למקרי התעללות קשים של
סייעות ומטפלות ,מה דעתך?
“ראשית אציין שאני מזועזעת מהאלימות שנחשפה
לאחרונה ,לצערי זה לא חדש .בעבר התרעתי על
כשלים רבים הקשורים בכוח אדם בלתי מיומן ,במבנים
רעועים ובהיעדר של תקנים וחוקים ברורים .בחירת גן
ראשון לפעוט מתגלית לעתים כמשימה מסובכת .בשוק
הפרוץ הזה יש לא מעט גנים פרטיים שאינם עומדים
בתקן של משרד החינוך ,ולכן לפני שבוחרים גן ההורים
חייבים לבקר בו ,להתרשם מהמתקנים ,המראה הכללי
ובעיקר מהגננת .לדעתי ,גם הסייעות חייבות לעבור
בחינה קפדנית של ההורים .כשילד אינו הולך לגן מרצון

חייבת להידלק נורה אדומה אצל ההורים .ילד שמקבל
חום ואהבה בגן ירוץ אליו בבוקר”.
דור הגננות פוחת?
“יש עדיין גנים מצוינים וגננות משכמן ומעלה הרואות
בעבודתן שליחות ,אבל בהחלט יש זילות בתפקיד
ובמקצוע .זה אבסורד שכל אחת יכולה לפתוח מעון,
משפחתון או גנון”.
תופעת הריטלין כבר מהגיל הרך ,מהי עמדתך?
“יש בהחלט ילדים שסובלים מבעיות חמורות של קשב
וריכוז ,ולכן תרופות יכולות להעניק להם איכות חיים
במלוא מובן המילה .לצערי כיום כל ילד שני מאובחן
כסובל מבעיות קשב וריכוז ,כך שהיד קלה והתרופות
ניתנות בהגזמה .זה פתרון קל שאינו דורש מההורים,
מהמורות ומהגננות להתמודד עם הבעיה”.
מתי פרשת?
“כשעברתי לבית המשכתי לעבוד בגן ,אך לפני כשבע
שנים ,כשהייתי בת שבעים ושבע ,בעקבות פציעה לא
יכולתי יותר לתפקד ונאלצתי לפרוש”.
הקדמה הטכנולוגית לא הייתה בעוכרייך?
“ממש לא .אני חושבת שאם את בריאה ,מסוגלת
להעניק חוכמה ודעת ואהבת הילדים שרויה בכל רמ"ח
איברייך תפרשי רק שתרצי בכך ולא מחמת הגיל .בנוסף
הקניתי ידע והענקתי מהניסיון שלי לגננות רבות ,כך
שגם אם הן מסמסות מהר יותר ממני עדיין הניסיון
שלי שיחק לטובתי”.

לפני כשנתיים קיבלת את תואר הכבוד ‘הגננת המיתולוגית
של גבעתיים’ מראש העיר ,ספרי על המעמד
“המעמד היה מרגש מאוד .התואר והתעודה שהעניקו
לי שימחו אותי ,אבל מה שבאמת ריגש אותי ואת בני
משפחתי הוא שעדיין מעריכים ומוקירים איכות”.
איך את מסכמת קריירה מרשימה של גננת לחיים?
“אשמח לשתף אתכם בכמה מילים שכתבתי ואיגדתי
בחוברת שנתתי כמתנת פרידה בסיום כל שנה לילדי
הגן‘ :כשאני אומרת שאני גננת של ילדים קטנים,
האנשים מגיבים ב-אה ..כל כך בזלזול שהייתי רוצה
לקרוא בקול ולומר :היכן עוד יכולתי לקשור סרטים
בשיער ,להדק חגורות ולצפות בתצוגת אופנה מדי יום?
היכן צעירים נמרצים ומלאי חיים יחבקו אותי ויגידו
לי שהם אוהבים אותי? היכן עוד הייתי שוכחת את
צרותיי ,מכיוון שאני צריכה לטפל בלבבות מודאגים
ובוכיים? היכן עוד הייתי יכולה להדריך יד קטנה
בכתיבת אותיות ראשונות ,יד שאולי באחד הימים
תכתוב ספר? היכן עוד כל סיפור שאני מספרת יגרום
לכל כך הרבה התפעלות? באיזו עבודה כשאת מחסירה
יומיים מקבלים אותך בשמחה? מתי בכיתי כפי שבכיתי
כשסיימתי שנת לימודים פורייה ומוצלחת? אני מרגישה
גדולה כשאני עובדת עם קטנטנים’”.
מה את מאחלת לשולה לשנים הבאות?
“שיענק'לה יתחזק ויצליח להפעיל את עצמו ושאני
אהיה מספיק בריאה ללכת בימי רביעי למקהלה .אושר
זו לא מילה גסה ,אז גם אושר ,וכמובן שאמשיך להיות
שמחה וגאה בילדים ,בנכדים ובנינים שלי”.
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האוברזונים

צילום :יח"צ

האם הכישרון עובר בירושה? נראה שכן ,לפחות במשפחת אוברזון .מעצב
העל ,גדעון אוברזון ,נושק לשבעים וחמש ,אך הס מלהזכיר את המילה פנסיה
בנוכחותו .גם לא מנוחה .שותפתו לסטודיו היא בתו קארן ,מעצבת אופנה
מוכשרת בזכות עצמה ,שלה קו אופנה עצמאי ששמו  .KOהשניים עובדים יחד,
אך גם לחוד ,מפרים ומשלימים זה את זו ,עובדים קשה ,ועם זאת הם אינם
שוכחים ליהנות .הכול נשאר במשפחה.
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גדעון אוברזון נולד באיטליה .בסוף מלחמת העולם
השנייה עבר אוברזון ליוגוסלביה ,ובגיל שש עלה עם
הוריו לישראל ,לתל-אביב וגדל בה .הוא למד עיצוב
אופנה בבית הספר של איגוד האופנה העילית שבפריז,
וכשפתח בשנת  1968את הסטודיו לאופנה‘ ,הבית
העגול’ ,הביא לארץ סגנון עיצוב מודרני שהיה חדשני
אז .עד היום הוא אינו מפסיק להפתיע ,לחדש וללכת
בעקבות האני מאמין המקצועי שלו.
קצת אקטואליה כמנה ראשונה :מה חשבת על השמלה
של מיגן?
“קלאסית .יפה .רק אדם שיש לו חוט שדרה וביטחון
עצמי יכול לעשות בחירה כזו”.
ומה דעתך על ההחלטה להוריד את בגדי הים מתחרות
מלכת היופי בארה"ב?
“נראה לי יותר כמו ‘פייק ניוז’ .אם חושבים שפוגעים
באישה כשמשתמשים בגופה ,אז שיוותרו על התחרות
הזו .האמת שהיום ,בעידן האינסטגרם והפוטושופ,
התחרות הזו מיותרת .כמו שאני רואה את זה ,היופי
נמצא בסוג של קונפליקט .אני ארחיק לכת ואמר
שהכיעור הוא היופי החדש”.
מה זה אומר?
“הטרנד היום הוא בגדים קרועים,
לא מוכנים או משבצות עם פרחים
לא תואמים שלא ברור מי חיבר
יחד .הדיסוננס הזה צורם לעין
שלי ,אבל יש מי שיקרא לו
היופי המודרני .בשם החדשנות
מחזירים את הנשים המלאות
למרכז הבמה ,אבל עם יד על
הלב ,אנשים מעדיפים לראות
בגד ים על אישה במידה  .38מה
קרה לאידיאל היופי?”

פעם האופנאים החליטו
מה ילבשו :דיור ,שאנל,
מעצבים איטלקים מובילים
– השמות הגדולים הכתיבו
את הטון ועיצבו את מראה
האישה .היום הלקוחה
מחליטה איך היא תראה.
אנחנו כלים בידיה
את עצמן ונותנות יותר מקום לבגד לדבר אותן.
האינטרס שלי שהדוגמנית תדגמן את הבגד שלי ולא
את עצמה .נטע לובשת נטע .היא משתלטת על הבגד.
הצבעוניות ,ההגזמה  -זה לא אני .את תמי בן-עמי,
למשל ,אהבתי מאוד כדוגמנית .היא הייתה אחת
ויחידה .לא עבדתי איתה על המסלול בקולקציות שלי
כי כשהיא עלתה לבמה – תמי עלתה ולא הבגד .היא
הייתה דומיננטית מדי והבגד היה משני לנוכחות שלה”.
למה הלכת על בגדי ים בתחילת הדרך?
“האקלים שלנו מבקש קולקציות חוף .וחוץ מזה,
יש כאן בעיית בדים .בגד ים מצריך הרבה פחות בד
משמלת ערב ,אז חיברתי בין השניים ויצא בינגו”.
במה שונה עולם האופנה של היום מזה שהיה כאן
בתחילת דרכך כמעצב?
“הכול אחר .פעם האופנאים החליטו מה ילבשו :דיור,
שאנל ,מעצבים איטלקים מובילים – השמות הגדולים
הכתיבו את הטון ועיצבו את מראה האישה .היום
הלקוחה מחליטה איך היא תראה .אנחנו כלים בידיה.
היא תיקח את הז'קט שלי ותחבר לה חצאית של זארה.
פעם לא היה עולה על הדעת לעשות דבר כזה .אגב זה
קורה בכל התחומים ,לא רק באופנה .תראי מה קורה
היום בתחום הקולינרי ,אפילו באדריכלות משלבים
בין ענתיקה למודרני וכן הלאה .זו תקופה אחרת בכל
התחומים וזה מרתק”.

תראה את נטע שלנו .בחורה
מלאה ועדיין עם אמירה
אופנתית אינטליגנטית
“נטע מקסימה ,לעומת
נשים שמנות שמסתירות
את עצמן וכך יוצרות
ריחוק ,נטע משדרת ביטחון
מלא באמצעות הגוף שלה
שאומר‘ :הנה אני כאן .ויש
הרבה ממני .הרווחתם’”.

מה נראה ב 2019-בקולקציית בגדי הים שלך?
“אנחנו בדיוק לפני נסיעה לחו"ל לצילום הקולקציה.
הנרטיב שלה הוא עולם הדממה ,העולם שמתחת לפני
המים .אלמוגים ,קורלים ,דגים ,אצות”.

היית רוצה להלביש אותה?
"לא .כי יש לה את האופי שלה
וזה לא מתחבר אליי .אני רוצה
להלביש נשים שמדגישות פחות

איך אתה עובד על קולקציה?
“אני בוחר בנושא השראה כדי להיכנס למסגרת.
את ההשראה הזו אני כותב על לוח השראה הכולל
אלמנטים צילומיים ,אביזרים וחומרים שמבטאים את

הנושא .כשאני מחליט על לוח כזה ,אני מוציא ממנו
את הצבעים שמכתיבים את העונה ומשם הדפסים,
צורות ,גזרות ואחר כך מתקדמים לדגמים”.
והצצה לקולקציית השמלות לחורף ?2019
“במילה אחת :טבעי .נראה הרבה בז'ים של חול וכורכר
וגם צבעי פסטל גבריים :בז' ,אפור ,כחול כהה ושחור.
ויהיה גם הרבה עור .חומרים ומראה של לוק גברי-נשי
וכמובן סריגים כי אי אפשר בלי”...
מה חשוב לך שיגידו עליך?
“האמת שלא באמת חשוב לי מה אומרים עליי ,אבל
אם ישאלו אשמח שיגידו שאני חרוץ וכשרוני”.
איך אתה שומר על המראה הצעיר והנמרץ שלך?
“אני עובד קשה .עושה ,בלי הרבה חשק ,יוגה ,כושר.
עושה כל מה שצריך .והאמת? זה מתגמל אותי”.
איך אתה שומר על רלוונטיות בעולם שבו יש כל כך
הרבה כישרונות צעירים?
“נתחיל מזה שיש לי שותפה צעירה ומוכשרת .היא
שומרת עליי צעיר .בנוסף ,אני דואג שהעיניים שלי
יהיו פקוחות כל הזמן .לא נרדם בשמירה .אני מאמין
באיכות חיים שמטעינה באנרגיות טובות שיוצרות
השראה ,וכמובן מילת המפתח  -סקרנות ,היא המנוע
לכל יוצר”.
מה הרגע המרגש ביותר בקריירה שלך?
“יש שני רגעים כאלה .הראשון והבלתי מנוצח כשהוקרן
בגד הים בעיצובי על מסך ענק בטיים סקוור שבניו-
יורק .השני התרחש בחודש הראשון שלי כמעצב ,אשת
נשיא חוף השנהב קנתה אצלי מלתחה שלמה .זה היה
מעבר לכל חלום .בכסף קניתי את כל הרהיטים לבית”.
לאיזה מודל של אישה אתה אוהב לעצב בגדים?
“לכל אישה שיש לה ביטחון שיודעת לשאת בגד.
האופי חשוב לי יותר מהנראות .צריך שתהיה כימיה
בין הבגד לאופי של האישה הלובשת אותו”.
מה הלאה?
“יש לי עוד הרבה תוכניות .אני עוסק היום גם
באדריכלות ,יוצר עולמות תוכן השראתיים .אני אוהב
מאוד שיתופי פעולה ,סינרגיה .אני רוצה להשקיע יותר
זמן ולהעביר את ההבנה שלי ביופי ,באסתטיקה ובטעם
הטוב לעולמות תוכן אחרים מלבד אופנה”.
איך זה לעבוד עם הבת שלך?
“מדהים .זו גאווה גדולה .רוב הזמן אנחנו עובדים
יפה ביחד עם הרבה הערכה וכבוד .יש לנו את המעגל
המשותף ,ולכל אחד את הדברים שלו .וגם כשיש קצת
אי הסכמות ,בסופו של דבר ,הכול נשאר במשפחה”.
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למרות שגדלת על מחטים ובדים ,בכלל לא התכוונת
להיות מעצבת .איפה פגשה אותך המציאות?
“בית האופנה הראשון היה בבית .מהיום שאני זוכרת
את עצמי ,אני זוכרת בדים ומכונות תפירה .הייתי
אוכלת את הסנדויצ'ים של התופרות .כשהגיע הרגע
לבחור ,החלטתי ללכת ללמוד כלכלה ומינהל עסקים.
אחר כך למדתי פילוסופיה לתואר שני .הייתי צריכה
כנראה את הסיבוב הזה כדי לחזור שלמה לעולם
העיצוב .במהלך הלימודים ובחופשות תמיד עבדתי
בבית האופנה .התעסקתי עם קניינות בדים ,שיווק ,זה
תמיד משך אותי .לאט-לאט ,בלי לשים לב נשאבתי
פנימה .גיליתי את עצמי בעולם הזה והבנתי שזה מה
שאני רוצה”.
עברו כמה שנים עד שיצאת עם הליין שלך .למה?
“לקח לי זמן למצוא את המקום שלי .תמיד העדפתי
דברים ספורטיביים ,פחות שמלות זוהרות ומנצנצות.
הלכתי על ליין שמלביש מהבוקר עד הערב .השמלות
של אוברזון נתפרות גם בהזמנה והקולקציה שלי היא
קבועה ,רק שאפשר לשחק במידות .בית האופנה,
המתפרה ,הגזרה ,החנות ואנחנו ,הכול בלוקיישן אחד,
תחת קורת אוברזון אחת”.
בשבוע האופנה האחרון הלכתם על מסר חדש .מה
היה שם?
“הרעיון היה של מוטי רייף שמאמין שדוגמנית היא כל
אישה שיש לה נוכחות ולא כל אישה במידה  .38הוא
הציע שבמסגרת שבוע האופנה ידגמנו נשים בגילים
שונים ובמידות שונות במקום דוגמניות ,ואנחנו אמרנו
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נראה שכבר עשו הכול באופנה .חדשנות היא מילה
בעייתית?
“לכל אחד יש את הנישה שלו .יש היום התפתחויות
באיכויות חדשות של בדים נושמים .יש משי כביס,
שלא היה פעם .חייבים לחדש ולהתחדש ,אחרת אין
לנו זכות קיום”.
איזה חותם את רוצה להשאיר?
“אני רוצה שנשים שלובשות את הבגדים שלי ירגישו
בהם טוב וייהנו מהם ,שהן יגידו שהן מחייכות עם
הבגד .אני מאמינה שאת יפה יותר כשטוב לך עם
הבגד ,כשאת מרגישה שהוא נכון לך .הבגדים שלנו לא
זולים .כולם נתפרים אחד אחד בעבודת יד .כל הבדים
מיובאים מחו"ל .הקולקציה שלי היא ספורט-אלגנט.
אפשר ללבוש אותם מהבוקר עד הלילה ,פעם חולצה
לבוקר ואותה חולצה עם ג'ינס למסיבה”.
איך נולדת קולקציה?
“בכל פעם זה שונה .בקולקציה האחרונה שלי יש
הרבה יצורים מאוירים שבאו מעבודת הגמר של הבן
שלי שלומד בתיכון .ראיתי אותם ,ביקשתי אישור והם
נהיו נושא לקולקציה .הכול נמצא לנו מול העיניים,
וכל פעם ,בנקודת זמן מסוימת ,משהו אחר מושך את
תשומת ליבנו .זו נקודת ההתחלה ,ומכאן נולד סיפור”.
יש לך מעצב שהוא השראה בשבילך?
“לא .יש כל כך הרבה מעצבים ולא אחד שאחריו אני
הולכת .אצלי יש בדי השראה .תערוכות הטקסטיל
בעולם הן מקור להשראה בעבורי”.

צילום:עידו איז׳ק

קארן ,איך זה לגדול עם
אבא העונה לשם גדעון
אוברזון?
“תראי ,זה האבא היחיד
שאי פעם היה לי ,אז אין
לי מקור להשוואה ,אבל
אין תלונות .כמו לכל דבר
גם לזה יש שני צדדים.
המשפחה שלנו הייתה
מאוד מיוחדת .ההורים
שלי היו הורים צעירים
מאוד ,מבוגרים ממני בסך
הכול בעשרים שנה .זה
מייצר דינמיקה משפחתית
אחרת .נסענו הרבה
לחו"ל ,מה שהיה פחות
מקובל בזמנו .גדעון היה
אבא גזעי ,אבל לא מעורב.
תמיד צחקתי שהוא לא
ידע אם אני בכיתה ג או ד .החברות שלי תמיד אמרו
שאצלנו זה אחרת .עם זאת ,לא אהבתי שכתבו עלינו
בעיתונים ,עד היום יש לי בעיה עם רכילות”.

כן .לא האמנתי שתהיה
היענות כזו .היום כולם
מנסים להוכיח שליופי
אין גיל ,ואין מידה ואופנה
שמתאימה לכולם .למעשה
היו
שלנו
הלקוחות
הדוגמניות שלנו .אנחנו
מלבישים נשים כל יום.
בתצוגה היינו צריכים נשים
שילבשו את הקולקציה.
כאן התחיל האתגר .אישה
שצריכה ללבוש חולצה
ללא שרוולים ,צבע שהיא
חושבת שלא מחמיא לה,
או שרוצה ללבוש צבע
שאין לנו בתצוגה .היו
דיאלוגים מרתקים וזה
היה תהליך אחר לגמרי
מכל תצוגה רגילה .למרות
הקשיים ,אצל כולנו נרשמה חוויה מיוחדת במינה ,מה
שמלמד שחשוב לשמור על פתיחות”.

רגע מרגש או חשוב במיוחד?
“כל קולקציה היא כמו עוד ילד .גם היום ,אחרי
שלושים שנה ,אני מתרגשת ברגע האמת כשאני רואה
את הבגדים מטיילים על המסלול”.
אלו בדים את אוהבת?
“הכי כייף צמר .אין יפה מצמר ומסריגים למרות שאין
לנו טמפרטורה מתאימה בארץ .לבדים היפנים שאני
עובדת איתם יש איכות והרגשה של משי ,והם 100%
פוליאסטר .הם לא מתקמטים והם כביסים”.
איזה פריטים חייבים להיות בארון?
“חולצה שחורה ,ג'ינס ,ז'קט שחור ,שמלה שחורה,
ושמלה לבנה”.
מה הצבע שלך?
“שחור”.

אני רוצה שנשים
שלובשות את הבגדים
שלי ירגישו בהם טוב
וייהנו מהם ,שהן יגידו שהן
מחייכות עם הבגד .אני
מאמינה שאת יפה יותר
כשטוב לך עם הבגד

מגמות?
“אחרי צבעוניות של נייבי ,כתום ולבן  -נחזור לשחור”.

הוא מתעסק בכל הגזרות והתדמנות ובניהול הבוטיק.
הלקוחות זה הצד שלך?
“את הקולקציה שלי אני מעצבת ,אבל אני גם מתייעצת
איתו .כל אחד מחליט על הקולקציה שלו”.

מתי תלחשי לאבא שמספיק?
“הוא לא ישמע את זה ממני ,זו בחירה שלו .כל עוד הוא
יוצר ונהנה שימשיך .אין לזה גיל וזמן ואין חוקים”.

אתם רבים?
“לפעמים .אבל שנינו אחרי חמש דקות כבר לא זוכרים
על מה”.
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לימור לבנת
מאז ועד היום

“אין חברים בפוליטיקה ”,כך טוענת לימור לבנת .אחרי עשרים ושלוש
שנים כחברת כנסת ושרה ,היא כנראה יודעת מה היא אומרת .היא מסתכלת
אחורה בסיפוק ,אך לא בגעגוע“ .מיציתי .הקדשתי את מיטב שנותיי למדינה
מתוך תחושת שליחות ואמונה בדרך .אני שמחה שהייתי ,ושמחה לא פחות
שהיום אני לא שם ”.ולא ,היא לא מוכנה לדבר על מירי רגב.
הפרישה מהחיים הפוליטיים לא גרמה ללימור לבנת
להפסיק את העשייה והתרומה הציבורית שלה ,להיפך.
היא יו"ר הקרן לרווחת נפגעי השואה ,תפקיד שאותו
היא עושה בהתנדבות ,היא חברה בוועד המנהל של
אוניברסיטת אריאל ושל מרכז סוזן דלל ,גם בהתנדבות,
ודירקטורית בקרן הפנסיה מקפת.
נראה שאת לא מפסיקה לעבוד גם אחרי הפרישה
“כן .אני אדם של עשייה ,לא יודעת לשבת בבית .כל
עוד אני יכולה לתרום ,להשפיע ,להניע ולגייס את
השם והקשרים שלי לטובת דברים משמעותיים אני
מתכוונת לעבוד .אני מאמינה שהדברים שאני עושה
חשובים ,ולכן אני עושה אותם בהתנדבות .אני שם
בגלל המהות”.
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אחרי ארבעים ושש שנים בפוליטיקה ,יש הקלה
לצאת החוצה?
“הקלה גדולה .עם זאת ,חשוב לי להדגיש שהחיים
הפוליטיים היו מבחירה .נהניתי מאוד בשנים הללו,
הייתי פעילה ,עשיתי ,השפעתי ,תרמתי ,אני לא
מצטערת לרגע .נכון ,הפוליטיקה היא גם מקום בודד,

צילום :אלבום פרטי

את מתכוונת לקרן לרווחת ניצולי השואה? מה עושה
הקרן הזו?
“זו קרן חשובה מאין כמוה שהוקמה על ידי ניצולי
שואה למען ניצולי שואה .לא היה לי מושג כמה אשאב
פנימה ואתחבר למקום הזה ,לשליחות ולעשייה שבו.
תקציב הקרן הוא כ 800-מיליון  ₪בשנה .סכום יפה,
אך לא מספיק .אנחנו מספקים עוד תשע שעות סיעוד
בשבוע ,מעבר להקצאה של הביטוח לאומי לניצולי
שואה ,הזכאים לכך ועל פי קריטריונים שנקבעו.
המימון מגיע ממשרד האוצר וממשלת גרמניה
באמצעות ועידת התביעות .אנחנו הגוף המבצע .זו
אופרציה לא פשוטה לניהול.
אנחנו גם מגייסים תרומות לאפיקי סיוע נוספים ,כמו
הנגשה סיעודית בבתים ,טיפולי שיניים ,משקפי ראייה
חינם ,ואנחנו גם נותנים מענקים לסיוע מידי ,לדוגמה,

ניצול שואה שזקוק למקרר ,לתרופות מחוץ לסל וכן
הלאה .הכול על פי הפרוטוקול .העבודה מתבצעת
בשיתוף פעולה של מספר גורמים ובהם משרדי
הבריאות ,הרווחה ,השיכון וקרנות פילנטרופיות .יש
לנו מערך של עובדים סוציאליים ועובדי בריאות הנפש
שמסייעים לנו ומטפלים בניצולים שברחבי הארץ ,ויש
לנו גם כ 3,800-מתנדבים 2,500 .מתוכם מבקרים
ניצול שואה כל שבוע.
הקמנו פרויקט שנקרא ‘מחוברים’ ושותפים לו מורים
ותלמידים מרשת אורט .אחת לשבוע הם מבקרים
כארבע מאות ניצולי שואה .אנו נותנים להם ,לניצולי
השואה ,מחשב במתנה (מהתרומות שאנו מגייסים)
והתלמידים מלמדים אותם להשתמש בו .בזכות
הפרויקט הזה ניצולים רבים כותבים את סיפור
חייהם ,מתקשרים עם משפחה רחוקה בארץ ובחו"ל
ומתחברים לעידן המודרני .למרות שהעשייה שלנו
גדולה ומשמעותית ,היום אני מבינה כמה צריך עוד
לעשות כדי לעזור לאנשים האלה ,שאף אחד מאיתנו
לא יכול להבין מה הם עברו .הנזקים של המלחמה באים
לידי ביטוי באופן קיצוני בגיל המבוגר ,ומתעוררות גם
בעיות בריאות קשות הנובעות מכל מה שהם עברו
במחנות .לצערי ,אין מספיק פתרונות .זה כואב לי כל
יום מחדש”.
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כפוי טובה ,מקום של עבודה סיזיפית .מול רגעי הנחת
יש הרבה התמודדויות קשות ,כואבות ,חלקן צורבות.
פוליטיקאים נעים כל הזמן על ציר שמחייב אותם
לצד העשייה והביצוע לרצות את הבוחרים שלהם
וגם לעמוד בציפיות של המפלגה וראש הממשלה,
ובדרך נפגעים ונשרפים אלה שמתנגדים לעשייה.
ותמיד יש כאלה”.

מה למדת מהמשבר הזה?
“את שואלת האם בעקבותיו הגעתי למסקנה שלא
תמיד צריך ללכת עד הסוף? אז התשובה היא שלא .לא
באתי לכאן בשביל להיות פופולארית ,לא מעניין אותי
לקבל 'לייקים' או לחמם את הכיסא .אני לא מהשרים
שעושים שינויים קוסמטיים .תמיד עשיתי שינויי
עומק שלוקחים זמן ודורשים מאמץ ואומץ .גם אחרי
המאבק עם ארגון המורים נשארתי נאמנה לעצמי,
לדרכי ולשליחות שלי ,והייתי מוכנה לשלם את המחיר.
היום יש לי סיפוק רב כשאני רואה שאת הרפורמות
בדוח דוברת מיישמים כל השרים שבאו אחריי :יולי
תמיר ,גדעון סער ,שי פירון ונפתלי בנט”.
את רואה היום אלטרנטיבה לביבי?
“מצד אחד אומרים שאין אדם שאין לו תחליף .מצד
שני ,כרגע אין לביבי תחליף .לא באופוזיציה ולצערי
גם לא בקואליציה”.
מה היו ההישגים הגדולים שלך כשרה?
“בכל התפקידים שלי כשרה הייתה עשייה ענפה,
כי זה מה שבאתי לעשות .אם אני צריכה לבחור
כותרות לכל תחום ,אז נדמה לי שכשרת התקשורת
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( ,)1999-1996הכנסת הלוויין ( )YESנחשב לחותם
המשמעותי שהשארתי .נסעתי לארה"ב כדי ללמוד
על טכנולוגיית הלוויין ,וכשחזרתי עשינו בדיקות כדי
לראות האם עמוס ,הלוויין הישראלי ,מתאים ,וראינו
שצריך לתקן את החקיקה .לא היה קל לגייס רוב ,אבל
ניצחנו במלחמה הזו והלוויין יצא לדרך .את מסיבת
ההשקה עשו כשכבר לא הייתי בתפקידי ,ומי שהכין
את רשימת המוזמנים שכח לכלול אותי .נפגעתי ,אבל
מה שהיה חשוב שהטלוויזיה בלוויין הושקה ,ואני
יודעת ששמי חרוט על הפרויקט הזה כמי שעשתה
מהפכה בעולם התקשורת .אבני דרך משמעותיים
כשרת החינוך ( )2006-2001הם ,כמובן ,ועדת דוברת,
וגם הכנסת מבחני המייצב ומועדי ב לבגרויות שהיום
הם חלק בלתי נפרד ,אבל לא היו קיימים כשנכנסתי
לתפקיד ,ולכן רבים התנגדו לכך ,וזה לא היה פשוט.
בנוסף ,ביטלתי את שיטת ההוראה שהייתה נהוגה
במתמטיקה – שיטת הבדידים ,שהכשילה תלמידים,
כמו גם את שיטת ההוראה בקריאה לגיל הרך – קריאה
כמכלול .כשרת הספורט עשיתי שינויים מהותיים
בנושא טוהר המידות בספורט .יזמתי חקיקה שחייבה
להעביר ישירות את כספי הטוטו לאגודות ולמועדוני
הספורט בכל ענפי הספורט .החוק החדש החליש את
כוחם של מרכזי הספורט ששימשו כ'צינור' שדרכו
הועברו הכספים לקבוצות ,מה שגרם לרעש ולמסכת
של איומים כלפיי שלא פסקה מצד כל מי שגזר קופונים
והפסיד כסף מתיווך .המשימה שלי כשרת הספורט היה
להפוך את התחום לטהור ולנקי יותר ,והייתי מוכנה
להילחם על זה.
פעילותי כשרת התרבות ,תחום הקרוב מאוד לליבי,
הייתה מלאה בעשייה .יצרנו תוכניות שהנגישו את
התרבות לפריפריה ,וכך קירבנו את הפריפריה לעולם
התרבות .אני לא מדברת רק על הצגות תיאטרון ,אלא
גם על אירועי תרבות שמהם נהנים תושבי המרכז.
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מה הייתה המלחמה שהכי הרבה פצעה אותך?
"ב 2005-יזמתי את הקמת 'ועדת דוברת' כדי לבחון
לעומק את מערכת החינוך במדינת ישראל ולהמליץ
על תוכנית שינוי כוללת – פדגוגית ,מבנית וארגונית
ולהתוות דרך ליישמה .האמנתי שיש צורך אמיתי בכך
לאור ההישגים הנמוכים של התלמידים במבחנים
הבינלאומיים .עיקרי הרפורמה כללו קביעת סולם שכר
חדש למורים ,הנהגת יום לימודים ארוך והגדלת מספר
שעות ההוראה בכיתות ,העלאת הדרישות המקצועיות
ממורים ומתן אוטונומיה למנהלים .ארגון המורים
העל-יסודיים התנגד לרפורמה ויצא למאבק שכלל
קמפיין אישי ונרחב נגדי בעיתונות ובשלטי חוצות .עשו
לי רצח אופי .ניסו לחסל אותי .הם לא הצליחו ,אבל
פגעו בי פגיעה קשה מאוד ,גם פוליטית וגם אישית.
בעקבות הסיפור הזה חשבתי לפרוש ,אבל בסופו של
דבר החלטתי שכשאפרוש זה יהיה מבחירה ומתחושת
מיצוי ולא מסיבה אחרת .אף אחד לא ינצח אותי”.

לא מעניין אותי לקבל
'לייקים' או לחמם את
הכיסא .אני לא מהשרים
שעושים שינויים
קוסמטיים .תמיד עשיתי
שינויי עומק שלוקחים זמן
ודורשים מאמץ ואומץ

יצרנו שיתופי פעולה בין תיאטראות במרכז לגופי
תרבות בפריפריה וסייענו לטפח שם דור של שחקנים
שקיבלו הדרכה וסיוע משחקני המרכז .אני גם גאה
בפרויקט אופרה בקהילה .זוהי פעילות ייחודית שבה
צוות מקצועי של האופרה הישראלית ,הכולל במאים,
מנהלים מוסיקליים ,סולנים ,נגנים ומעצבים ,מצטרף
לקהילה ועם הכישרונות המקומיים מעלים הפקה
אופראית בימתית שבמרכזה הקהילה .הפרויקט
מתקיים ,לדעתי ,כבר למעלה מעשר שנים”.
מה נדרש כדי להיות פוליטיקאי טוב?
“שאלה קשה .תגדירי מה זה פוליטיקאי טוב ...בגדול
אני חושבת שנדרשות תכונות בסיסיות ,כמו ביטחון
עצמי ,נחישות ,שאפתנות ויחסי אנוש טובים כדי
לייצר בריתות פוליטיות ומנהיגות ונכונות לעבוד קשה
וגם מידה של אגו ,כנראה”.
יש חברים בפוליטיקה?
“זה מאוד עצוב אבל אין .אחרי כמעט חמישים שנה,
אני בקשר חברי עם שר אחד מהמפלגה שלי ,יובל
שטייניץ ,ויש עוד כמה קשרי ידידות שנשארו עם
בודדים מהמפלגה ובמפתיע גם ממפלגות אחרות .לבד
בצמרת ,זו ההגדרה הנכונה .לא משנה מה עשית ועם
מי ,ברגעי האמת אתה לבד ולפעמים גם בודד .תראי
את יועץ התקשורת הבכיר שביבי נתן בו את אמונו
המלא ובמשך שנים הקליט את השיחות איתו .אז לא,
אין חברים”.
האם את מרגישה שהדימוי הציבורי שלך הולם את
העשייה הציבורית שלך?
"אמרתי כבר שהפוליטיקה היא תחום כפוי טובה.
אין הלימה .הרבה פעמים הרגשתי שאני עושה את

החריש העמוק ,את עבודת השטח הקשה ,המלחמות
והמאבקים ,ומי שבא אחריי קוצר את הפירות .זו
המציאות ,ואי אפשר להתווכח איתה .כל עוד בחרתי
להיות חלק מהעולם הזה ,הפער הזה הוא חלק
מהסיפור".
הפוליטיקה היא עולם גברי במהותו .לפחות היה
כזה בשנים שבהן נכנסת אליו .איך מתמודדת אישה
בעולם גברי ומפוצץ באגו?
“ההתמודדות מאוד לא פשוטה .היו תקופות ששאלו
אותי איך בעלי מרשה לי לעבוד בלילות .אין לתאר את
החוצפה וההתנשאות .עשיתי לשואלים חינוך מחדש.
לימדתי אותם שלידי לא זורקים הערות סקסיסטיות
ולא מספרים בדיחות זולות על נשים .אימצתי חיתוך
דיבור נמוך ותקיף יותר ,הורדתי את כל הטבעות ,חוץ
מטבעת הנישואים ,והפכתי את עצמי לפחות נשית.
עברתי ללבוש שחור ,שלא יסתכלו על הבגדים ,שלא
אמשוך תשומת לב כי רציתי שרק יקשיבו לי ,שיסתכלו
עליי מהצוואר ומעלה .זו הייתה מלחמה מתמדת על
מקומי .מאז עשינו דרך ארוכה ,היום יותר ויותר נשים
מצטרפות לפוליטיקה והמצב בהחלט השתפר .ובכל
זאת ,כשאישה מדברת על נושאי חוץ וביטחון ,למשל,
הקשב הגברי אוטומטית פוחת ,כך שיש עוד עבודה
לעשות .רק שהיא כבר לא העבודה שלי”.
יש דברים שאת מצטערת עליהם? שהיית עושה
אחרת?
“אני לא במקום הזה ,לא מתעסקת בשאלות האלה.
אני מרוצה מאוד מהמהלכים שהובלתי ,מההישגים
שהשגתי במשך השנים ומהרפורמות שביצעתי,
שאותם המשיכו אחרי שסיימתי את תפקידיי השונים.
אני תמיד עם המבט קדימה לאתגרים הבאים”.
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ריקוד חייה
הסיפור של יהודית בן אמוץ
הקשיים הרבים שהחיים זימנו לה לא פגעו ביציבתה האיתנה
ובקומתה הזקופה של יהודית בן אמוץ המעידות גם היום על
הקריירה המרשימה שלה כרקדנית וכמורה למחול .בקשתה
היחידה היא למות בבוא היום כשהיא זקופה ויציבה כפי שחיה.
“נולדתי ב 1931-בירושלים ,בתקופת המנדט .הייתי
הבת השלישית והקטנה .אבי עבד במשרד הנסיעות
תומאס קוק .הבריטים ששירתו בארץ נסעו פעמים
רבות לאנגליה ובחזרה לארץ ,כך שפרנסה לא חסרה.
גרנו בבית יפיפה בירושלים ,בבית היו שלוש עוזרות
שטיפלו בנו ועסקו בעבודות הבית .בגיל ארבע כבר
למדתי לנגן בפסנתר הכנף שניצב במלוא הדרו בבית.
אימא שלי חיה חיי רווחה ,היא רכבה על סוסים ,שיחקה
טניס ,התלבשה כמו דוגמנית ממגזין ונהגה במכונית.
אגב ,היא הייתה הנהגת הראשונה בירושלים”.
איפה למדת?
“למדתי בבית ספר יהודי אנגלי על שם אוולינה דה
רוטשילד שבזמנו נחשב לבית הספר לבנות הטוב ביותר
במזרח התיכון .התחלתי ללמוד בגיל שש וכשסיימתי את
לימודיי ,בסוף כיתה י"ב ,קיבלתי תעודת גמר מלונדון
המקבילה לתעודת בגרות .רק כדי לסבר את האוזן ,לבית
הספר הזה נבחנו מאה וחמישים בנות ,התקבלו ארבעים
ושתיים וסיימו עשרים ושתיים .בשבתות למדתי לנגן,
הייתה לי מורה פרטית שהגיעה הביתה”.
למדת מוסיקה .איך הגעת לריקוד?
“בגיל שתיים-עשרה עברתי משבר ,לא הצלחתי לנגן.
נשאלתי אם ארצה לצייר ,ואמרתי שאני לא אוהבת
לצייר ,וכששאלו אותי אם ארצה לכתוב אמרתי שאני
לא יודעת לכתוב ,ואז נשאלתי אם ארצה ללמוד ריקוד.
לא ממש ידעתי מה זה מחול ,אז המורה שלי לקחה אותי
לסטודיו לבלט מודרני .ישבתי שם והרגשתי שאני צופה
באחד מפלאי הבריאה .בסטודיו הזה התחילה הקריירה
שלי בריקוד שנמשכה עד שפרשתי בגיל שישים”.
כשפרצה מלחמת השחרור הייתה יהודית נערה כבת
חמש-עשרה .חייה וחיי משפחתה התהפכו וממשפחה
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אמידה הם נהיו חסרי כול וחסרי בית .הם נאלצו לפנות
את ביתם ולנו בכל יום בבית של קרובים אחרים.
"אמי יצאה בפעם הראשונה בחייה לעבוד כדי לסייע
בפרנסת המשפחה ",אבל כפי שיהודית אומרת" ,מי
שקיבל בילדותו יסודות איתנים של אהבה וחום יכול
להתמודד עם כל קושי .חוסן לימים קשים".
לאחר שיהודית סיימה ב 1949-את לימודיה ,היא
ביקשה להצטרף לאקדמיה למחול שרק הוקמה ,אך
בשל גילה הצעיר סירבו לקבלה .יהודית התעקשה ורק
לאחר שהסכימו לבחון אותה התקבלה ללימודים ואף
קיבלה מלגה .יהודית למדה כשנה באקדמיה ועזבה
כשקיבלה צו גיוס.
היכן שירתת?
“בתחילה במטה של הגדנ"ע ואחר כך עבדתי עם נוער
שעלה מתימן והיה במעברה של ראש העין ”.באמצעות
חברה ששירתה איתה פגשה את מי שלימים נהיה
בעלה – אברהם כהן (המכונה ממה).
כיצד הכרתם?
“בתקופה שירותי בגדנ"ע יצאתי עם חברה לביתה
שבתל-אביב ,שם פגשתי את אחיה ובחור נוסף ,יפה
תואר .חודש לאחר מכן הציע לי אותו בחור נישואים.
כשהתחתנו הייתה ידיעה בעיתון ‘העולם הזה’ :מלך
היופי של השועלים מתחתן עם הרקדנית הירושלמית
יהודית בן אמוץ .היינו מה שמכונה היום ‘סלבס’.
אברהם (ממה) שירת בשועלי שמשון בגבעתי ואת
הכינוי ‘מלך היופי’ העניק לו אורי אבנרי בשל יופיו
המדהים .הוא ,כאמור ,היה יפה תואר אך גם טוב לב”.
תקופה קצרה לאחר מכן טס הזוג הטרי לאנגליה ,בעלה
של יהודית נשלח ללונדון להשתלמות בתחום הסכו"ם
(פשוטו כמשמעו) ויהודית למדה שם בבית ספר למחול.
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סיפורי חיינו

כשהזוג חזר לארץ הצטרפה יהודית ללהקת המחול
של גרטרוד קראוס ואחר כך רקדה בלהקה של נעמי
אליסקובסקי (רקדנית מוערכת).
במהלך השנים הופיעה באינספור הצגות ,כמו ‘הציפור
הכחולה’‘ ,פרגינט’ ו‘הלנה היפה’“ .בשלב מסוים
החליטו להקים בתל-אביב להקת מחול ,שלימים
נהפכה ללהקת בת שבע של היום .הסכמתי להצטרף
ללהקה רק בתנאי שאהיה חלק מהכוריאוגרפים ,וכשלא
קיבלתי תשובה חיובית יצאתי לדרך עצמאית והקמתי
בחולון את הסטודיו למחול ‘יהודית בן אמוץ’ ”.מאות
רקדניות עברו אצל יהודית שהייתה מורה קפדנית .הן
למדו את צעדי הבלט הקלסי והמודרני ,יציבה נכונה
ונחשפו לעולם מופלא של מוסיקה מגוונת ,אך בעיקר
למדו מהי התמדה ומשמעת עצמית.
מה הן התכונות שהופכות אותך לרקדנית טובה?
“כישרון ואהבה לתחום ,אבל זה לכשעצמו אינו מספיק.
אומן מוכשר ככל שיהיה חייב שתהיה לו משמעת
עצמית והתמדה .אין מקום לחובבנות או לפינוק”.
בגיל שישים ,לאחר שלימדה מאות תלמידות ולאחר
שנים של עבודה אינטנסיבית ותובענית ,החליטה
יהודית לפרוש ולצאת לפנסיה" .אני זוכרת שעלו אליי
לרגל קבוצות-קבוצות של הורים וביקשו שאמשיך
ללמד ,אבל הרגשתי שהפרק הזה הסתיים וצריך
להמשיך הלאה”.
לא פחדת מהחלל שעלול להיפער?
“ממש לא ,החלטתי שאעשה את מה שעשיתי כנערה
– אתנדב .למעשה ,כל חיי התנדבתי ,גם בתקופות
העמוסות ביותר ביקרתי אחת לשבוע בבית חולים
וולפסון .עם הפרישה מעולם המחול החלטתי להפוך
את ההתנדבות למקצוע .שנים התנדבתי בבית חולים,
בקופות חולים ,וגם כיום אני מגיעה שלוש פעמים
בשבוע למרפאה של קופת חולים כללית בקניון מרגלית
הסמוך לביתי ומסייעת בכל מה שאפשר .אני מרגישה
שלמגע שלי יש אפקט מרגיע וזה נותן סיפוק מדהים”.
ספרי לי על אודי שלך
“אודי שלי ,בני הבכור ,נולד בשנת  .1956היינו מחוברים
בלב ובנפש .הוא היה ילד יפה ולימים בחור מרשים
ותלמיד מצטיין ,מחונן במתמטיקה .אני זוכרת שכנער
נהג לומר לי' ,עכשיו אני הבן של יהודית בן אמוץ ,אבל
עוד כמה שנים את תהיי האימא של אהוד כהן'.
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לא ממש ידעתי מה
זה מחול ,אז המורה שלי
לקחה אותי לסטודיו
לבלט מודרני .ישבתי שם
והרגשתי שאני צופה
באחד מפלאי הבריאה
אודי התקבל לעתודה ,אך שינה את תוכניותיו בגלל
מלחמת יום כיפור .במהלך המלחמה איבדנו מספר
רב של טייסים ואודי החליט להתגייס במקום ללכת
לעתודה ,בטענה שחיל האוויר זקוק יותר מתמיד
לטייסים .בעלי שאל אותו מאין הביטחון שיתקבל
לקורס טיס והתשובה שלו הייתה' ,אני נולדתי להיות
טייס '.הוא התקבל לקורס טיס וכעבור שנה נשלח
עם עוד שלושה בחורים (שנהרגו יחד איתו במסוק)
לארה"ב להתמחות בהטסת מסוקים ,ושם גם סיים את
הקורס בהצטיינות.
ביום שהוא קיבל את הכנפיים הוא הגיע לבקר את
הגננות שלו ואת המורים מהיסודי ומתיכון אורט
חולון .בגאווה רבה אמר לגננת הראשונה שלו' ,תראי
מה עשית ממני '.אודי נהרג באסון המסוקים ,אסון
ה'-נד' ,שהתרחש בבקעה ב ,15.5.1977-היה לו עתיד
מובטח ,אבל לגורל היו תוכניות משלו”.
איך מתמודדים עם השכול?
“היום בדיעבד ובמבט לאחור אני מצירה על שלא
בכיתי מספיק ,עם זאת יכולתי להוציא את הכאב
באמצעות האומנות .חודש לאחר מותו הייתי אמורה
לעלות לבמה עם עוד עשרות רקדניות למופע הסיום
של השנה וכך עשיתי .שנתיים אחר כך העליתי ריקוד
לזכרו .סיפרתי ודיברתי עליו ללא הרף.
בעלי ,לעומת זאת ,לא התמודד .הוא שתה וחלה
בסרטן .אפילו לטיפולים לא תמיד הגיע והסוף ידוע.
חיל האוויר ניסה לסייע בכל דרך אפשרית ,אבל
התהום הזאת הולכת איתך לתמיד ולכל מקום .עם
השנים נולדו הנכדים ,ויש רגעי אושר ושמחה ,אבל
החלל נשאר לעד”.

התהום הזאת הולכת
איתך לתמיד ולכל
מקום .עם השנים נולדו
הנכדים ,ויש רגעי אושר
ושמחה ,אבל החלל
נשאר לעד
ספרי לי על רותי בתך
“רותי נולדה ב 1961-כשאודי היה בן חמש .ההחלטה
להרחיב את המשפחה הייתה בשל הלחץ של אודי
שטען שלכולם יש אחים מלבדו .לאחר שאודי נהרג,
רותי אמרה שלא תשרת בצבא שלקח את אחיה ,אבל
בסופו של דבר היא שירתה ואף סיימה קורס קצינות
ובהמשך שובצה בטייסת הקרנפים שבלוד ,שם הכירה

את בעלה ,רם רונן ,שאף הוא טייס .בדיעבד התברר
לנו שרם קיבל את כנפי הטייס ביום שאודי קיבל את
הכנפיים שלו .לאחר שרותי השתחררה מהצבא היא
הקימה את העמותה ‘לנצח אחי’ ,לאחים ולאחיות
שכולים של חללי כוחות הביטחון .זה הארגון היחיד
במדינה שמסייע לאחים להתמודד עם השכול,
עוזר להם ותומך בהם .היום היא אם לשלוש בנות
וסבתא לארבעה נכדים ,כך שאני חובקת גם נינים”.
מתי עברת ל‘עד  ’120הוד השרון?
“לפני כשלוש-עשרה שנים ,סמוך למותו של בעלי,
ארזתי את הזיכרונות והחיים והעתקתי את מקום
מגוריי לכאן ,לקרבת מקום מגוריה של רותי בתי”.
מה את מאחלת לעצמך לשנים הבאות?
“כרקדנית בלב ובנשמה ,שהיום קצת פחות בגוף,
אני מאחלת לעצמי להמשיך ללכת לקופת חולים כדי
להתנדב ולא משום סיבה אחרת ,וכשיגיע היום  -למות
כשאני זקופה”.
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מכפר קטן ברומניה
לצמרת העניינים בישראל

סיפורו של לוחם

דב קלי מספר על הכפר הקטן שבו נולד ברומניה בשנות השלושים,
בלי מים זורמים וחשמל ,על מלחמת העולם השנייה שלאחריה החליט
לעלות לבדו לישראל באוניית מעפילים ועל קריירה מפוארת בצבא
ובאזרחות .תחנות שבנו סיפור חיים.
דב קלי בן השמונים ושש זוכר היטב את הכפר הקטן
ברשט שברומניה ,שבו נולד וגדל בשנותיו הראשונות.
הכפר הזה דומה בתיאורו להווי שבסיפורי העיירה של
שלום עליכם .הגישה לכפר הייתה בדרכי עפר ,מים
זורמים לא היו ומובן שגם לא חשמל .חיי המסחר
התבססו על סחר חליפין והדרישות מהחיים היו
צנועות ביותר.
מה הן התמונות שמלוות אותך מימי ילדותך?
“אני זוכר את הדרך לחדר ובחזרה ,הייתי עוצר בביתו
של סבי ,משחיז סכין מעץ כדי להוציא את הבוץ שדבק
בנעליי .החיים התנהלו בתוך הקהילה ,הקניות ,הלימוד,
התפילה וגם הרחצה בבית המרחץ ,שאליו הלכנו פעם
בשבוע ,ביום שישי לפני התפילה בבית הכנסת .חיינו
בצמצום ,אבל אף פעם לא הרגשתי עני :למדתי בבית
הספר ,תמיד היה לי בגד נקי ללבוש ומשהו לאכול”.
ב 1935-נפטר אביו של דב .סבו הכריח את אמו להינשא
שוב .הייתה להם חנות לדברי ברזל ,זכוכית וכלי עבודה,
והסב רצה שיהיה בבית גבר שיסייע בפרנסת המשפחה
ובגידול הילדים – דב ואחיו שמעון ז"ל .על אביו החורג
אומר דב“ ,אני זוכר לו חסד על שפרנס אותנו ,אם כי
לא פעם סבלתי מנחת זרועו”.
היו גילויי אנטישמיות?
“החיים התנהלו בקהילה היהודית ,ולכן לא נחשפנו
לאנטישמיות קיצונית ,אבל בשנת  ,1939כשממשלת
רומניה חוקקה חוק שכל יהודי הכפרים יוגלו לערים
הגדולות ורכושם יולאם ,פרצה האנטישמיות בעוצמה
רבה .הייתה התנפלות וביזה על הרכוש של היהודים.
המשפחה הגרעינית הוגלתה לגלץ ,אבל המשפחה
המורחבת התפוררה – אחיו ואחיותיו של אבא עברו
לבוקרשט ,הם היו בעלי עסקים וכל אחד דאג לעצמו.
בגלץ שנחשבה לעיר אסטרטגית בשל מקומה נחשפתי
לחיים בעיר הגדולה .במהלך המלחמה ענדנו טלאי
צהוב ,ספגנו הפצצות (של בעלות הברית) ,אבל לא
היינו מודעים לזוועות שמתרחשות באירופה .כיהודים
השתדלנו לחיות מתחת לרדאר ולא לבלוט מדי”.
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כיצד ניצלתם מאימת השואה?
“לממשלת רומניה הייתה ברית עם הגרמנים ,המלך שמר
על אזרחיו ולא אפשר להגלותם ,הם נלקחו למחנות
עבודה ,אך עסקו בחפירות ובביצורים .חשוב לציין
שהצבא הרומני היה לא פחות אנטישמי מהגרמני והוא
עשה שמות ביהודים .בין השנים  1943-1942התרחשו
שני פרוגרומים איומים ,הפרוגרום ביאסי ובבוקרשט.
באוגוסט  1944כבשו הרוסים את רומניה ,ולאחר
מכן הוקמו תנועות הנוער הציוניות .אני הצטרפתי
ל‘גורדוניה’ ,תנועה שביססה את האידאולוגיה שלה על
תורתו של א"ד גורדון (ממייסדי דגניה) .באותה העת
חילקתי את זמני בין בית הספר לתנועת הנוער ,שם
רכשתי ערכים כמו אהבת האדם ,צדק ,יושר והגינות.
כאמור ,המלחמה ברומניה הסתיימה בשנת  ,1944ובמאי
 1946הודעתי למשפחתי שאני עולה לבד לארץ ישראל”.
ספר לי על העלייה?
“זה היה מסלול ארוך ומפותל .הגעתי לבוקרשט ומשם
יצאנו ברכבת לזאגרב שביוגוסלביה .ליד בלגרד הרכבת
הייתה צריכה לחצות את הדנובה ,אבל הגשר היה
מפוצץ ,עדות למלחמה ,ולכן נאלצנו לחצות את הנהר
ולעבור ברגל את הגשר הצר .זה היה בבוקר ,השמש זרחה
והכיפות הזהובות והכסופות של בלגרד בהקו .אני זוכר
את עצמי ,ילד בדרכו לארץ חדשה מוקסם מהיופי הזה.
בכל פעם שאני נזכר במראה היפיפה הזה ליבי מתמלא.
מזאגרב עברנו לנמל בקר שבים האדריאטי .שם ,עלו
אלפיים ושבע מאות אנשים על אונייה בשם הגנה ,וכך
הפלגנו לארץ ישראל .במהלך ההפלגה משחטת בריטית
נגחה באונייה וזו כמעט טבעה ,ולכן התבקשנו לזרוק
לים את מעט החפצים שהיו ברשותנו .ההפלגה ארכה
שמונה ימים ,ולאחר שהבריטים גילו אותנו ,האונייה
נגררה לנמל חיפה .שלושה ימים שהינו באונייה בלי
שהורשנו לרדת לחוף .בסופו של המסע הגענו לעתלית
למשך חודש וחצי (אגב ,זו הייתה האונייה האחרונה
שהורשתה להיכנס לארץ ,שאר האוניות הוגלו
לקפריסין) .הקבוצה שאיתה הפלגתי נקראה ניצנים,
והיא כללה ילדים מכל רחבי רומניה לרבות ילדים
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סיפורי חיינו

כשפרצה המלחמה
היינו במצור .הייתי אז
כבן שש-עשרה וחצי
והגנתי ברובה איטלקי
על חוות הלימוד
ניצולי שואה .מעתלית ובאחריותה של עליית הנוער
הועברנו לחוות הלימוד שבירושלים .בחווה למדנו,
עבדנו והתחלנו להתאמן לבאות במסגרת הגדנ"ע .בסוף
 1947הושבענו להגנה .מיקומה של חוות הלימודים היה
במקום המזרחי ביותר בירושלים .כשפרצה המלחמה
היינו במצור .הייתי אז כבן שש-עשרה וחצי והגנתי
ברובה איטלקי על חוות הלימוד”.
אלו זיכרונות יש לך מהתקופה בחוות הלימוד?
“זיכרונות חמים שאותם אני זוקף בעיקר לשתי נשים
יקרות .האחת ,רחל ינאית בן-צבי (אשתו של נשיא
מדינת ישראל ,יצחק בן-צבי) ,שניהלה את החווה.
אין בפי מילים לתאר את אישיותה יוצאת הדופן
ואת תרומתה לעשרות ילדים פצועים בנפשם שהגיעו
לחווה .השנייה היא מתי ,שלצערי אינני זוכר את שם
משפחתה ,אבל אני יכול להגיד בפה מלא שהיא הייתה
מורה יחידה בדורה ,מורה לחיים ,ולזכותה אני זוקף
את האהבה שלי לשפה העברית ולתנ"ך .שהינו בחוות
הלימוד עד שדרך בורמה נפתחה ,ומשם עברנו למקווה
ישראל (מחזור כ"ט) ,למדנו וגרנו במקום .אותה קבוצה,
ששהתה בעתלית ועברה לחוות הלימוד ,הגיעה אחר כך
למקווה ולרמת דוד שבעמק יזרעאל .באוקטובר 1950
התגייסנו לצה"ל”.
שירותך הצבאי היה ארוך ומכובד ,שתף אותנו בתחנות
המשמעותיות בדרך
“לאחר שהטירונות הסתיימה נשלחנו לקבוצת אורים
שבנגב .ב 1951-עברתי קורס קצינים ונשארתי להדריך
בבה"ד  ,1בהמשך הייתי מפקד פלוגת טירונים ומפקד
קורס סמלים קרביים ,נלחמתי במבצע קדש ,ובשנת
 1959השתחררתי מהצבא”.
מדוע השתחררת?
“רחלה ואני רצינו להרחיב את המשפחה .באותה תקופה
היינו הורים לניצה ,ורחלה אמרה שאם אני רוצה ילד
נוסף כדאי מאוד שאעזוב את הצבא ואגיע הביתה .וכך
היה ,בשנת  1961נולד ערן .במסגרת המילואים מוניתי
כמ"פ בגדוד שריון ,וכשפרצה מלחמת ששת הימים,
כשהייתי סמג"ד ,השתתפתי בקרב המפורסם באזור אבו
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עגילה שבחצי האי סיני .בהמשך כבשנו את קסיימה,
השתתפתי גם ב'מארב הגדול' שבמרכז סיני ובפיקודו
של מוטקה ציפורי ,אלו היו קרבות משמעותיים שהטו
את הכף והדפו את המצרים במהלך המלחמה .בשנת
 1969התבקשתי להצטרף למשלחת צה"ל בסינגפור
(לצוות השריון) שנשלחה כדי להקים את חיל השריון
שם .לטובת השליחות הזו גויסתי שוב לצה"ל”.
איך היו החיים בסינגפור?
“חיינו חיי נוחות ורווחה ,זו אולי התקופה הכי מפנקת
בהיבט הזה ,אבל התפקיד היה תובעני”.
איך היה לעבוד עם הסינגפורים?
“מנקודת המבט שלי מאתגר מאוד .הסינגפורים התגלו
כחרוצים ובעיקר ענייניים”.
עם החזרה לארץ עברה המשפחה להתגורר בגבעת
ברנר כדי לאפשר לניצה להשלים את תעודת הבגרות
בבית הספר האזורי .שום מוסד חינוכי אחר לא היה
גמיש מספיק כדי לקבל תלמידה מצטיינת שחזרה עם
משפחתה משליחות בסינגפור .רחלה מצאה עבודה
בקיבוץ כאחות ודב חזר לתפקידו הבא בשירות הקבע.
“באותה התקופה מוניתי במינוי חירום כמג"ד בגדוד 58
חטיבה  ,670ותקופה קצרה לאחר מכן פרצה מלחמת
יום כיפור .החטיבה השתתפה בהתקפת הנגד בדרום
רמת הגולן ,אלה היו הקרבות הקשים ביותר בחיי.
בפברואר  1974מוניתי כסמח"ט החטיבה ובהמשך
כסמח"ט של חטיבה  – 27חטיבת חיילי המילואים
של השריון שהחזיקה את הקו במפרץ סואץ .לאחר
תקופה קצרה הועליתי לדרגת אלוף משנה ומוניתי
למח"ט  ,27ועד לשחרור בשנת  1982הספקתי לעשות
עוד כמה תפקידים משמעותיים בצבא ,כמו סגן
מפקד אוגדה  440וגם תואר ראשון בהיסטוריה .את
הקריירה הצבאית שלי סיימתי בתפקיד מדריך ראשי
של המכללה לפיקוד ומטה .ערב שחרורי מהצבא פרצה
מלחמת שלום הגליל ,זו הייתה המלחמה הראשונה
שלא נתתי הוראות מבעד לעדשת הכוונת ,אלא בחדר
הפיקוד ובתפקיד מטה”.
ספר על הפגישה הראשונה עם רחלה
“ההורים שלי עלו ארצה כשקמה המדינה .הם קיבלו
דירת חדר ביפו ומדי פעם הייתי מבקר אותם .יום אחד
כשליוויתי חבר בדרכי אליהם ,ראיתי נערה יפיפייה
ונשימתי נעתקה ,ממש כך .שאלתי את ניה (החבר)
אם הוא מכיר אותה והוא השיב בחיוב .אחר כך פניתי
אליה .כששאלתי אותה לאן פניה מועדות היא אמרה
שהיא הולכת לבקר חברה .בלי לחשוב פעמיים אמרתי
לה שגם אני הולך לבקר את אותה החברה .כשהגענו
החברה הייתה מאוד מופתעת מהאורחים שהגיעו בלי

הזמנה .בנחישות שאפיינה אותי ,אולי עם קורטוב לא
מבוטל של חוצפה ,פניתי לחברה וביקשתי ממנה לסרב
להצעה שאני עומד להציע לשתיהן”.
מה הייתה ההצעה?
“הזמנה להצגה ‘אהבתה של יובל אור’ שהציגה
בקאמרי .החברה סירבה ,ולי ניתנה ההזדמנות לצאת
ביחידות עם רחלה ”.מאז יוצאים דב ורחלה בקביעות
ומציינים שישים וארבע שנות נישואים.
כמה מילים על רחלה
“רחלה ילידת הארץ ,בת למשפחה שורשית שגדלה
והתחנכה בירושלים .אביה עבד בעבור הממשלה
הבריטית ,ועם הקמתה של המדינה התבקש לעבוד
במשרדי החברה שבתל-אביב .הם גרו ביפו בסמיכות
להוריי .כשנפגשנו רחלה למדה בבית ספר לאחיות.
הקריירה של רחלה נגזרה מהקריירה שלי .במהלך
השנים היא הקריבה לא מעט כדי לאפשר לי קריירה
צבאית מאתגרת ,כמאמר הפסוק מספר ירמיהו ,פרק
ב‘ :זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי
במדבר בארץ לא זרועה’”.
מה עשית לאחר שפרשת סופית מהצבא?
“השתחררתי מהצבא בשנת 1982כשאני כבן חמישים,
ועברתי מיד לתעשייה ,בתחילה כמנכ"ל שטיחי כרמל
וכמה שנים לאחר מכן כמנכ"ל סלילים חולה”.
מקריירה צבאית לקריירה באזרחות ,שפה שונה? כמה
קשה היה המעבר?
“כחניך ב‘גורדוניה’ למדתי מהמדריך שלי (זולה)
שכל האנשים שווים וראויים לכבוד ושאפשר לפתור
הכול בשלום ובהידברות הוגנת .זה הנחה אותי בצבא
בשנותיי הרבות כמפקד וגם באזרחות ,אז אולי בצבא
ההיררכיה יותר ברורה והשפה מעט שונה ,אבל הערכים
הם אותם הערכים”.
ספר לנו על ילדיכם ניצה וערן
“ניצה נולדה בשנת  .1955היא הייתה ילדה מבריקה.
לאחר שסיימה את התיכון בגבעת ברנר ושירתה בצבא
למדה מלונאות ועבדה כמנהלת מכירות של מלון
חדש בחוף גיא שהוקם באותה העת בטבריה .ב1991-
נשלחה על ידי עמותת המלונאים בגליל במסגרת
טור גליליי לאנגליה .התפקיד שלה היה לשכנע את
הקבוצות שארגנו טיולים לתיירים לבקר בגליל וללון
שם במטרה לפתח את התיירות בגליל .באיזשהו שלב
ניצה החליטה להעתיק את חייה לאנגליה .בשנת 1996
היא חלתה בסרטן .היא נאבקה בגבורה ובאצילות
במחלה .אנחנו גרנו איתה שם וליווינו אותה במאבקה.
לצערי ,ב 18.6.98-ניצה שלנו נפטרה”.

איך מתמודדים עם האובדן?
בשלב זה רחלה מצטרפת לשיחה ואומרת“ ,זה פצע
שלא נרפא .אנשים רבים חוו כאן אובדנים ,כל אחד
מתמודד בדרכו .עברו עשרים שנה ולא התאוששתי
מהאובדן .התמונות שלה אינן עוזבות אותי .ניצה שלי
שוכבת בחדרה שבבית החולים ,מחוברת כמעט לכל
מכשיר רפואי שקיים ומחוסרת הכרה .סעדתי אותה עד
לנשימתה האחרונה .היא הייתה אצילת נפש .כשנכנסה
לניתוח האחרון היא נפרדה מאיתנו במילים‘ ,לילה
טוב הורים חמודים שלי ’,זה געגוע שאינו מרפה”.
יש גם רגעי חסד ונחת?
“כן בוודאי .ערן מספק לנו אותם בשפע" .ערן איש
הייטק ,שותף בחברה העוסקת בשיפור המצלמה ,מכהן
כסמנכ"ל בחברה .יש לו שני ילדים ,הבכור ,אסף שהיה
קצין הסייבר של מפקדת כוחות היבשה ולומד כעת
מחשבים והשני ,מיכאל שמשרת בקבע בחיל המודיעין.
מיכאל פיתח תוכנית שמשפרת במידה רבה את הנושא
שעסק בו בשירות החובה ,וזו גאווה גדולה”.
מתי החלטתם לעבור לדיור מוגן?
“ראשית אומר שאני הייתי בעד המהלך בניגוד לרחלה.
אני חושב שהסכנה הגדולה ביותר בהזדקנות היא
ההסתגרות .החברים נמוגים ומציאות החיים משתנה.
בדיור מוגן רואים אנשים ,עושים דברים ,פעילים.
בדיעבד ,למרות שעזבנו דירה גדולה ומרווחת בהוד
השרון ההחלטה הייתה נכונה”.
מה אתה מאחל לך ולרחלה עם כניסתה של השנה
החדשה?
“לרחלה אני מאחל בריאות ,ולשנינו הרבה רגעי נחת
ושמחה גם אם הם קטנים וזמניים”.

אל הגיהינום

ובחזרה

על רקע הקרנת סדרת הטלוויזיה ‘הרמון’ ,המספרת את סיפור
הכת של גואל רצון ,ביקשנו לראיין את אלה גולן ,אחת מנשותיו
ואם לחמישה מילדיו .בכנות נוגעת ללב היא חושפת ,מספרת,
משתפת ומעל הכול מתריעה :הקלות הבלתי נסבלת שבה אפשר
ליפול למקומות החשוכים ביותר מחייבת את כולנו ,הורים,
מורים ,בני נוער – להיות מודעים וערניים .לשאלה האם זה יכול
לקרות לכל אחד עונה גולן באופן שאינו משתמע לשתי פנים :כן.
גם לילדים ולנכדים שלכם .תמרור אזהרה אנושי.

אלה גולן נולדה ב 1981-בקיבוץ יקום למשפחה מהמעמד
הבינוני .בגיל שבע-עשרה ,כשהייתה תלמידת תיכון ,היא
הכירה את גואל רצון וחייה קיבלו תפנית משמעותית.
“אל גואל הגעתי בשביל חבר טוב שלי .שמענו שהוא יכול
לעזור לו להיגמל מהג'וינטים ומהבאנגים .הקסם שלו
לא פעל כבר מהפגישה הראשונה ,זה הרבה יותר מורכב
מכך .בזמן מאוד קצר גילינו שנינו ,דרך גואל ,את העולם
הרוחני כביכול והרגשנו סוג של ‘בום אינטלקטואלי’,
כאילו האופקים נפתחים וסודות העולם מתגלים לנו.
למעשה הוא יצר אצלנו תפיסה מעוותת על העולם,
ששאבה אותנו לדרך מחשבה מאוד קורבנית .לאט-לאט
התחלנו להרגיש תלויים בגואל כדי שנהיה בקשר לעולם
הרוחני הנעלה .בלי לשים לב נכנסתי עמוק לפיקציה
שהוא יצר .חוקרי כתות קוראים לזה ‘הפצצות אהבה’”.

לאט-לאט התחלנו
להרגיש תלויים בגואל כדי
שנהיה בקשר לעולם הרוחני
הנעלה .בלי לשים לב נכנסתי
עמוק לפיקציה שהוא יצר.
חוקרי כתות קוראים לזה
'הפצצות אהבה'

לאחר שעברה תהליך מתמשך של שטיפת מוח ,איומים
והפחדות ,הורחקה אלה גולן ממשפחתה ומחבריה
ונהפכה לחלק מהכת של רצון .בשלוש-עשרה השנים
הבאות היא חיה בקומונה עם נשותיו וילדיו ,בבית
שבשכונת התקווה ,והתפרנסה בדוחק מעבודות משק
בית .הטרור הפסיכולוגי שעברה שעבד אותה יותר ויותר
והעצים את הסגידה לגואל רצון .כלפי חוץ הפגינו נשותיו
של רצון הערצה כלפיו .רבות מהן קעקעו על זרוען ואף
על צווארן את שמו ופניו ואף הכריזו כי ללא רצון אין
להן חיים.
ה 11.1.2010-יירשם בתולדותיה של גולן ,כמו של שאר
חברותיה לכת וילדיהן ,כיום השחרור .המשטרה פשטה
על הבית וגואל רצון נעצר .ב 14.2.2010-הוגש כתב
אישום נגד רצון בבית המשפט המחוזי שבתל-אביב,
ובו הואשם בעשרות סעיפים של עבירות מין ובהן
אונס ,מעשי סדום ,בעילה אסורה בהסכמה ומעשים
מגונים .עוד הואשם רצון בהחזקת "נשותיו" בתנאי
עבדות ובסעיפים נוספים של קבלת דבר במרמה .כתב
האישום מנה עשרים ואחת נשים שנפלו קורבן למעשיו.
ב 28.10.2014-הורשע רצון בעבירות של פוליגמיה ,אונס,
בעילה אסורה בהסכמה ובעבירות מין נוספות ונגזרו
עליו שלושים שנות מאסר בפועל .היציאה לחופש הייתה
עירוב של שיכרון חושים המהול בהלם .היה ברור לאלה
גולן שעליה לגייס את כל תעצומות ועוצמות נפשה כדי
להתמודד עם אתגרים לא פשוטים ,כמו תהליך שיקום
עצמי ,שיקום הילדים ,פרנסה ותכנון העתיד תוך פיצוי
על שלוש-עשרה שנים אבודות.

קשה לה להבין שאדם ,אפילו מאוד קרוב ,יכול לגזול
ממך את השליטה על המחשבה וההחלטה העצמאית
שלך .היא מדברת על הצורך להגן באובססיביות
על התודעה שלה כדי ש‘אף אחד לא יצליח לעולם
לשלוט לי על המחשבות כמו שאבא עשה לאנשים
שמסביבי ’.הטיפול בה שואב ממני הרבה מאוד זמן
ואנרגיות ,אבל אני נחושה לעשות כל מה שצריך כדי
שבתי תחלים ותשתקם .יש בבית ארבעה ילדים נוספים
שזקוקים לי .מעבר לתשומת הלב הרגילה שכל ילד זקוק
לה מהורה ,אני כל הזמן עם יד על הדופק ,מוודאת שאף
אחד מהם לא מעורער רגשית בעקבות העבר שלנו.
הבנים קטנים ,ולכן לא זוכרים הכול (היום הם בני תשע
ושניים-עשר) ,אבל הבנות (היום בנות ארבע-עשרה
וחמש-עשרה וחצי) – זה כבר סיפור אחר .הן זוכרות,
ואני חייבת לדאוג שלא תגענה למצבה של אחותן.
אני צריכה להגן על הילדים ,כי הם לא גדלו בצורה
נורמטיבית .הייתי צריכה לשנות דפוסים וללמד אותם
נורמות חברתיות רגילות .אני מוצאת את עצמי נקרעת
בין הילדים לעבודה התובענית שבה אני עובדת כדי
לפרנס אותנו בכבוד ומבינה שלפעמים חייבים לקחת
פסק זמן ולחשב מסלול מחדש כי בשורה התחתונה
אף אחד לא מקבל את מה שהוא צריך .אני לא לגמרי
בעבודה ולא לגמרי בבית ומשהו כאן לא עובד”.

אז מה שלומך היום?
“את תופסת אותי בימים לא קלים .הבת הגדולה
שלי (בת שבע-עשרה וחצי) נמצאת במצב רגשי מאוד
קשה ,יש לה נטיות אובדניות .היא חווה טראומטיזציה
משנית עקב ההתמודדות הרגשית עם מה שאבא שלה
עשה לבנות הגדולות שלו ,שהן למעשה אחיותיה .מאוד
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סיימת תואר ראשון בפסיכולוגיה במסגרת התהליך
השיקומי שלך .במה את עובדת היום?
“אני רכזת השכלה בפנימייה לנערים בסיכון .אני
מאוד אוהבת את העבודה ומרגישה בה סיפוק אדיר.
אני יודעת שאני עושה דברים חשובים ,אבל כרגע
אני לא יכולה להמשיך בה .זו עבודה אינטנסיבית
מאוד והחיים שלי לא מאפשרים לי כרגע להתמסר
בטוטאליות שכזו .אז כל נושא הפרנסה נמצא בסימן
שאלה גדול מבחינתי ,ואין ספק שזה מקור לחץ לא
קטן .אני כל הזמן בסוג של דאגה בלתי פוסקת”.

המגורים בקיבוץ לא מקלים על הפרנסה?
“יקום הוא קיבוץ מופרט .אין תמיכה כלכלית .אני
שם בעיקר בגלל ההורים והחברים .הייתי צריכה את
המעטפת התומכת שלהם כשיצאנו מהבית שבשכונת
התקווה ,והיה חשוב לי מאוד לחבר את הילדים שלי,
שנפערה להם תהום נוראית כשנתלשו מהבית שבו
גדלו ,לשורשים שלי ,אבל כלכלית אני צריכה לפרנס.
אף אחד לא יעשה את זה בשבילי”.

בסופו של דבר רק
אני יכולה לעזור לעצמי.
למרות הכול ,אני אישה
אופטימית שמאמינה
בכוחות שלי להצליח

בואי נדבר עליך .את מרגישה שהשתקמת?
“אני מרגישה שהצלחתי לנרמל את עצמי ואת החיים
שלי .ככל שהזמן עובר ואני עוברת תהליכים ,אני מנקה
יותר ויותר פינות שעדיין נגועות בנפשי .הצלחתי
להבין מה זו מערכת יחסים בריאה ,לא רק במישור
הזוגי אלא גם בין אנשים”.

פחדת מאינטימיות חדשה?
"לא רק שלא פחדתי ,היה לי צורך בקרבה ובאהבה.
בעיקר כשהבנתי שלא ממש חוויתי אהבה .הילדים
שיוועו למישהו ,לאבא .פחדתי מאוד שהם ירצו את
גואל .ידעתי שאסור לי להשמיץ אותו ,ועם זאת שזה
לא נכון שיהיו איתו בקשר .היה ברור לי שהם צריכים
דמות אב חדשה שתעניק להם תפיסה בריאה של
יחסי קרבה שקיימים בין אב לילדיו .גואל לא היה אב
מעורב .הוא הגיע אחת לכמה ימים ,בעיקר הטיף על
מה שחשוב לו והלך .עיקר התפקוד של הילדים ,כמו
שלנו הנשים ,היה סביב הרצון לרצות אותו .יצאנו
משם עם כל כך הרבה דפוסים מעוותים ושליליים".

תני לי דוגמה
“חיינו שם במציאות מדומה .הייתי צריכה ללמוד מה זו
הורות בריאה .ללמוד התנהגויות שאינן מונעות מפחד
וממרות ,ללמוד להסתכל אחרת על אנשים כוחניים
ולא לתת לזה להשפיע עליי כפי שהיה בעבר .תהליך
השיקום יימשך כל החיים ,ובכל פעם אני רושמת הישג
נוסף ,שחרור חדש ,הצלחה נוספת”.
כמו למשל הזוגיות שיש לך כבר שש שנים?
“כן .זו אחת הדוגמאות .להצליח לבנות מערכת יחסים
נורמלית .בעבורי ובעבור הילדים זו חוויה מתקנת .הייתי
צריכה ללמוד הכול מהתחלה .אפילו לריב לא ידעתי"...

את סדרת הטלוויזיה ‘הרמון’ ראית?
"השתדלתי לראות .רציתי לדעת עם מה הבנות שלי
תתמודדנה בבית הספר .כעסנו מאוד שהעלו את הסדרה
בלי שחשבו מה זה יעשה לילדים .דיברנו עם ההפקה,
הפעלנו את הרווחה ואת המחלקה המשפטית ,אבל כלום
לא עזר .מלחמת הרייטינג מנצחת הכול .זו בושה וחרפה".

איבדתי שלוש-עשרה
שנים מהחיים ,אבל
הרווחתי חמישה ילדים
שאני אוהבת אהבת
נפש .החיים מתעתעים.
רגע אחד נראה שהגעתי
לנחלה ורגע אחר אני
מרגישה על פי תהום
עם מי את מדברת כשקשה?
“עם כל מי שאני רק יכולה .אין לי מחסומים .אני בן
אדם שמשתף .אני לא מתביישת .יש לי אחות בשבדיה.
שלושה אחים ,שניים בקיבוץ ואחד שגר במושב קרוב.
אנחנו ביחסים טובים ונפגשים אחת לשבועיים אצל
ההורים .אני מתייעצת איתם בהחלטות הגדולות,
כמו זו שקיבלתי עכשיו  -להפסיק לעבוד .הם שם
בשבילי .גם בן הזוג שלי .אבל בסופו של דבר רק
אני יכולה לעזור לעצמי .למרות הכול ,אני אישה
אופטימית שמאמינה בכוחות שלי להצליח .כשעצרו
את גואל והתמונה התחילה להתבהר הרגשתי שאני
בהישרדות .לקח לי לא מעט זמן לעבור לשלב הבא,
אבל אני נחושה להצליח ,נחושה להציל גם את עצמי
וגם את ילדיי .איבדתי שלוש-עשרה שנים מהחיים,
אבל הרווחתי חמישה ילדים שאני אוהבת אהבת נפש.
החיים מתעתעים .רגע אחד נראה שהגעתי לנחלה
ורגע אחר אני מרגישה על פי תהום”.
על מה את חולמת?
“על שקט ,שלווה ,ביטחון .לקחת אוויר מהאחריות
העצומה שרובצת עליי ,להתחבר למה שאני אוהבת
ורוצה”.
את חושבת שיש אנשים שמועדים יותר מאחרים
ליפול לכתות?
“כולנו מועדים .כל אדם בתקופות מסוימות ובמצבים
נפשיים שונים במהלך חייו יכול להיות קורבן של
כת או קבוצה פוגענית אחרת .להבדיל ממה שרבים
חושבים ,חלק ניכר מהאנשים שמגיעים לכתות
השונות לא עושים זאת עקב מחסור כלכלי או היעדר
משפחה תומכת .השאלות הרבות לעומת הפתרון
המידי שמציעות הכתות גורמות לרבים ולטובים ליפול
למלכודת הישועה של הכת .חשוב גם לזכור שאותו
אדם יכול בתקופות שונות בחייו להגיב אחרת לפיתוי.
יש סיכוי שאם הייתי פוגשת את גואל שנה אחרי ,אולי
הייתי היום במקום אחר”.
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יש סימני אזהרה?
“יש .הבעיה היא שכשהם כבר מובהקים ,זה לרוב
מאוחר מדי .עיקר העבודה היא מניעה .לשים לב
לשינויים בהתנהגות ,לכספים שנעלמים ,לשינוי בשפת
הדיבור ,לאובססיביות לדברים מסוימים ,ללבוש שיכול
להשתנות ,לניכור ולהתרחקות מההורים ,לסימנים
של שטיפת מוח :הילד נחרץ לרעיונות מסוימים ולא
מעוניין לשמוע שום דבר אחר ,כל אלה הם סימנים
מקדימים שחשוב לשים לב אליהם”.
ומה הדרך הנכונה לדעתך לטיפול מניעתי?
“בדיוק כמו שעושים עם בני נוער בנושא אלכוהול,
סמים ונהיגה .לדבר על זה .לשים את זה על השולחן.
לחשוף אותם לסכנות .החינוך הוא אמצעי ההגנה
החשוב ביותר וחשיבותו נמדדת בדיוק ברגעים של
קבלות החלטות משנות גורל .היכולת שלנו להימנע
מלהיכנס למצבים שמהם אין דרך חזרה אינה מוגבלת
רק לכתות ,אלא נמצאת בכל החלטה שלנו ותמיד
אפשר לשכלל ולשפר אותה.
יש הרבה מאוד כתות בארץ .ב 2011-יצא לאור דוח
של משרד הרווחה שטען שישנן מאה כתות מסוכנות
ברחבי הארץ שבהן יש מערכות מוגדרות של ניצול.
כעשרים אלף דיווחו שהם נפגעי כתות .אם כוללים
את המשפחות שלהם מגיעים לכמאה אלף איש .אלה
מספרים מצמררים .אם עושים חשבון ,כמעט כל
אחד מאיתנו מכיר לפחות בן מאדם אחד ,או יותר,
שנמצאים בכת ,בין שאנחנו מודעים לכך או לא .כמעט
בכל הרצאה שלי פונים אליי בסוף ומספרים לי על
קרוב משפחה ש”...
במבט לאחור ,האם יש משהו שההורים שלך היו
יכולים לעשות כדי להציל אותך?
“אולי רק לנתק אותי פיזית משטיפת המוח ,אם למשל
היינו נוסעים לשליחות לחו"ל .בכל מצב אחר התשובה
היא לא .במקרה שלי ההורים שלי פעלו בחוכמה
ובניגוד לכל טבע הורי ,הם הבינו שבשביל לשמור
איתי על קשר הם חייבים לתת לי תחושה שהם בעדי.
הם הבינו שככל שינסו לנער אותי אני אתרחק עוד
יותר .רק היום אני מבינה אלו תעצומות נפש ואיפוק
הם גזרו על עצמם רק כדי שגואל ואני לא נראה בהם
איום ונאפשר להם להיפגש איתי מדי פעם”.
את מבינה איך בכלל נפלת בשבי הזה?
“זה תהליך .פיתיון אחרי פיתיון .את לא רואה את
התמונה המלאה .רק את הפיתיון האחד שמונח לפניך.
זה הרבה יותר קל ממה שחושבים ליפול לכישוף
הזה .גואל עשה לנו שטיפת מוח מתמשכת שהלכה
והשתכללה כל הזמן .האיום הנתפס שהוא הציג
באמצעות התקשורת המניפולטיבית שלו נהפך מתי
שהוא למציאות הנתפסת שלנו”.

היכולת שלנו להימנע
מלהיכנס למצבים שמהם
אין דרך חזרה אינה
מוגבלת רק לכתות ,אלא
נמצאת בכל החלטה
שלנו ותמיד אפשר
לשכלל ולשפר אותה
איך התנהלו החיים בבית?
“היינו מחויבות לעמוד בכללים המפורטים שקבע
רצון ,שנכתבו במסמך סודי שנקרא 'ספר המשפחה'.
כל הנשים היו מחויבות לחזור על המסמך מדי שבוע
ולא להראותו לאיש .ליד כל כלל היה מפורט סכום
הקנס שעל העוברת עליו לשלם לקופת ה'משפחה'.
הכללים הקיפו תחומים רבים ,כמו חינוך הילדים,
הניהול היומיומי של משק הבית וסדרי יחסי האישות
עימו .לפי הכללים התלבשנו בצניעות ולא הורשנו
להביט בגברים אחרים או לדבר עימם .גם לא לגעת זו
בזו או בנשים אחרות .כמו כן נאסר על עישון סיגריות,
שתיית אלכוהול ואכילת בשר .הילדים חיו במציאות
מדומה והאלימות הבלתי נראית הייתה שם כל הזמן,
היא בעבעה מתחת לפני השטח”.

את בקשר עם הבנות שאיתן חיית שלוש-עשרה שנה?
“אנחנו שומרות על סוג של קשר ,כמו רשת ביטחון.
בעיקר מסתמסות .יש לנו קבוצת ווצאפ .אנחנו נעזרות
זו בזו במקומות שאף אחד אחר לא יכול להבין חוץ
מאיתנו”.
מה הזיכרון הכי קשה שלך מהחיים שם?
“שלקחו ממני את חופש הבחירה”.
ומה הזיכרון הכי משמח?
“הילדים שלי .כל לידה הייתה חגיגה”.
ההרצאה שלך מצליחה להוציא אנשים מאזור הנוחות
שלהם
“זה נכון .ואני שמחה על כך .כל נושא הכתות אינו
מטופל בתשומת הלב הראויה ולא מוקצים לו
המשאבים הנדרשים .כל כך הרבה נשמות אפשר להציל,
ואם ההצצה שאני מספקת בהרצאתי מסייעת באיזה
שהוא אופן ,אז דיינו .אני חייבת לומר שההרצאות
היו בעבורי חלק מהתהליך השיקומי .זו גם פרנסה וגם
תחושת שליחות .עם זאת ,היה חשוב לי לעשות דברים
נוספים שאני אוהבת וטובה בהם ,כדי שהנושא הזה
לא יהיה מה שמגדיר אותי גם היום”.
גולן מסתכלת קדימה באופטימיות האופיינית לה.
היא מאמינה בכוחותיה ובהזדמנות השנייה שניתנה
לה ונחושה לעשות לימונדה גם מהרגעים החמוצים
והמרים ביותר.
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היום ,כשהוא חובק בזרועותיו את אווה וברי הכובשים
ואת בן זוגו לחיים – רן הרוש ,חתום על אחד ממחזות
הזמר המצליחים שנכתבו והופקו בישראל ,בעיצומו
של סבב הופעות מוצלח המבוסס על אלבומו האחרון
‘רעידות’ ,מלמד סטודנטים ,כותב ומלחין ,נראה
שאוהד חיטמן יכול לנשום לרווחה.
החיים לא תמיד האירו פנים לאוהד חיטמן .הוא זוכר
מילדותו את המשפחה החמה והעוטפת ,אך גם את
הקשיים החברתיים שמהם סבל“ .הייתי ילד דחוי
חברתית ”,הוא מספר וממשיך“ ,לא הייתי מקובל,
הייתי סוג של חנון .הילדים עשו עליי חרמות .אני זוכר
תחושות קשות של בדידות ,שללא ספק עיצבו את האני
הבוגר שלי ,אלו היו זמנים אחרים .לא ממש ידעתי מה
לעשות עם התחושות שחשתי כלפי עצמי וכלפי הזהות
המינית שלי .כילד וכבוגר הבלבול הזה ניהל אותי ,גרם
לי לחוש חוסר ביטחון וקורבנות שעד היום מבצבצים
בחיי במצבים מסוימים”.

החיים על פי חיטמן
הוא זמר ,פזמונאי ,מלחין ומוזיקאי מוכשר,
אבל מעל הכול אוהד חיטמן הוא מאמן ומורה
דרך ליוצרים ולמבצעים .הילד הביישן והדחוי
הוא היום אחד האומנים המצליחים והעסוקים,
אב לתאומים בני שלוש ונשוי באושר לבן זוגו.
הוא חולם בגדול ועובד קשה כדי להגשים.

לא הכול היה קשה .הייתה שם גם קרן אור שחיממה,
עטפה ,הכילה ואפשרה לכישרון שלו ללבלב ולפרוח:
המוסיקה .אוהד מספר שהמילה הראשונה שלו בחיים
הייתה קקיט ,שזה כמובן תקליט .הוא התחיל לנגן
בגיל שמונה בפסנתר שקיבל מסבו ,החזן אברהם
חיטמן .סבו הבטיח לו שאם ישיר כל שבת בבית
הכנסת במשך שנה את שיר הכבוד (‘אנעים זמירות’)
יקבל פסנתר ,וכך היה .בהמשך למד חיטמן במגמת
מוזיקה במסלול ג'אז בבית הספר התיכון לאמנויות
‘תלמה ילין’ ,ובמקביל ללימודיו היה חבר ב‘להקת
צעירי תל-אביב’ שעימה הופיע בסדרות הטלוויזיה
ששודרו בערוץ הראשון‘ :לא כולל שירות’ ו‘-תלויים
באוויר’ ,שם פורסמו לראשונה שירים שכתב והלחין.
בצבא שירת בלהקת חיל החינוך ,ושם לראשונה
התחיל להיפתח חברתית ,להתקלף מחומות ההגנה
ולהתחבר לגרעין של חברים שאיתם הוא שומר
על קשר עד היום .יש לו תואר ראשון ושני במוזיקה
וקומפוזיציה מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים,
עבודת הגמר שלו לתואר השני הייתה הבסיס למחזמר
‘בילי שוורץ’.
‘בילי שוורץ’ .זו נקודת מפנה בעבורך?
“לגמרי .זוהי הפעם הראשונה בישראל שמחזמר
שנכתב והולחן בארץ מוצג בתיאטרון הרפרטוארי.
זה הישג בפני עצמו וכך גם העובדה שנחל הצלחה
מטורפת של יותר ממאתים הצגות .הקהל נוהר
ומגיע כל הזמן .התחנה הבאה של בילי ,אם הכול ילך
כמתוכנן ,היא ברודווי ,שגם זה יהיה תקדים .אחרי

יש משפט יפה של
רוברט מקי שמלווה אותי
בשנים האחרונות על כך
שכישרון הוא כמו שריר.
אם לא מניחים משהו
כנגדו הוא מתנוון ,לכן עלינו
להניח 'סלעים' במכוון
בדרכנו ,כאלה המעוררים
השראה והגורמים לנו
לפרוץ דרך
חודשים של עבודה ,שבו הותאם המחזמר לברודווי,
אני נוסע למספר שבועות לניו-יורק להתניע את
התהליך ,לנסות להפוך חלום למציאות .תראי עד כמה
לחיים יש תוכנית משלהם .בילי נכתב כפרויקט גמר
לתואר שני .לא יותר”.
מה למדת ממה שקרה עם בילי? מה הסקת ברמה
האישית?
“קודם כל הרבה סיפוק ,גאווה וביטחון .שנית ,זה חיזק
את המנטרה שלי שהצלחה באה רק כשאנחנו יוצאים
מאזור הנוחות .גם את התלמידים שלי אני מלמד
את זה .יש משפט יפה של רוברט מקי שמלווה אותי
בשנים האחרונות על כך שכישרון הוא כמו שריר .אם
לא מניחים משהו כנגדו הוא מתנוון ,לכן עלינו להניח
‘סלעים‘ במכוון בדרכנו ,כאלה המעוררים השראה
והגורמים לנו לפרוץ דרך .כל החיים חינכו אותנו לפרק
מכשולים ,ואני קולט שאני עושה הפוך ,וזה עובד.
למשל ,התיאטרון לא פנה אליי כיוצר ,במקום לוותר
יצרתי מחזמר משלי .בגיל ארבעים התחלתי לרוץ.
חתיכת סלע ההחלטה הזו ,אבל מאז השתתפתי כבר
בשלוש תחרויות והרגשתי נפלא למרות שזה אילץ
אותי לצאת מאזור הנוחות שלי .הסיפור עם ברודווי
זו גם חתיכת סלע ששמתי למרגלות חיי והחלטתי
להתחיל לגלגל .אף אחד לא מבטיח לי כלום ,אבל אני
יודע היום שרק מי שמסתכן ומעז ,מגיע רחוק .ואני
רוצה להגיע לשם”.

צילום :סלי בן אריה
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אני לא יושב בבית
ומחכה שזה יגיע אליי.
אני עובד ומאמין שכך
מגשימים חלומות

לאן בדיוק?
“ישנם שני דברים שאני מכוון אליהם ,רחוקים אך
אפשריים :הראשון ,לשיר דואט עם בילי ג'ואל ,השני
לזכות בפרס טוני .אני לא יושב בבית ומחכה שזה יגיע
אליי .אני עובד ומאמין שכך מגשימים חלומות”.
שנים רבות עבדת לבד .איך עובדים וכותבים ביחד?
“זה לא קל .בוודאי שלא לבחור כמוני שזקוק לקרדיטים,
שחשוב לו שידעו ויגידו שזה 'שלו' .בבילי למדתי
שהניצחון הוא קבוצתי .שאני יכול להיות המנצח הכי
דגול בעולם ,אך אם התזמורת שלי בינונית ,הקונצרט
לא יעבוד .שירילי דשא הנפלאה נכנסה לתמונה
כשהגרסה הראשונה של בילי הייתה כתובה אך איתה
הסיפור התחדד והתהדק ,הדיאלוגים התמקצעו ,היא
הביאה עומק חשוב לעלילה ,זה לא היה מה שזה
כיום בלעדיה .גם לא בלי טלי אורן שהפיכה חיים
בבילי או בלעדי מיקי קם .הן לא שחקניות בהצגה ,הן
שותפות לדרך .למדתי שכל אחד הוא חלק מהפאזל ,רק
כשלכל אחד יש את התפקיד שלו ורק כשכל החלקים
מתחברים יחד בצורה הרמונית ,יכולה להיות הצלחה
גדולה כמו בילי”.
המאמן אוהד .אתה עובד עם תלמידים .העבודה הזו
משמעותית בשבילך?
“מאוד .אני מאוד נהנה .אני מרגיש שאני משפיע,
שאני עוזר לחבר'ה הצעירים למצוא את הקול שלהם,
להיות מדויקים ונכונים יותר ,זה סיפוק עצום .החלק
שבי שמעניק בית ליוצרים ולמבצעים הוא חלק מאוד
משמעותי בקריירה שלי .חוץ מהתלמידים הפרטיים
שלי אני מלמד ברימון ,בבית הספר שבו למדתי
כתלמיד .יש לי כיתה שנקראת ‘פרויקט מחזמר’ .אני
מלמד שם רפרטואר מחזות זמר ,אסתטיקות כתיבה
ובסוף עובדים על הפקה שהתלמידים כותבים .עם
כיתה נוספת אני עושה קואצ'ינג קבוצתי ליוצרים.
אנחנו עובדים על דברים שבהם הם מתקשים ,אני
מאמין שרק כשנוגעים בקושי מתרחשת פריצת דרך.
זכיתי לגדל את הדור הבא .מה יותר טוב מזה?”

צילום :סלי בן אריה

הדוד עוזי חיטמן .עד כמה הוא חלק מהיצירה שלך?
“הוא היה שם כל הילדות והבגרות שלי .שמעתי את
השירים שלו בלי הפסקה ,אבל הוא לא היה מקור
ההשראה שלי .הוא גם לא ממש עזר לי או קידם אותי,
לפחות לא באופן נראה לעין .רק אחרי מותו ,התחלתי
לשמוע מאנשים שדיבר עליי כל הזמן ופרגן לי.
היום אני מודע לגאונות שלו ,לעובדה שהצליח לכתוב
שירי ילדים מדהימים בלי 'להתיילד' ,לדבר לילדים
ממקום של כבוד ,בגובה העיניים .תחשבי על המשפט,
‘ילד שלי ,אתה שואל ואבא לא תמיד יודע’ ,או על

56

| מגזין 'משלנו’

‘אלוהים שלי ,רציתי שתדע’ ,מבריק .אני חושב שאת
הצניעות והענווה לקחתי ממנו ,ואני שמח על כך”.
מה הלאה?
“ברודווי .בנוסף אני ממשיך ללמד כמובן ולהופיע
עם השירים מתוך האלבום החדש שלי – ‘רעידות’,
שעשיתי עם ניר דנן .בין לבין אני כותב עם שירילי
דשא את המחזמר הבא שנקרא ‘מושלמים’ .אני עובד
עליו כבר ארבע שנים .זה יהיה משהו מטורף .מחזמר
סאטירי על תעשיית השואו ביז הבלתי נסבלת שבה
ממליכים ומורידים אומנים .וגם לקהל יש שם מקום”...
איזה אבא יש לאווה ולברי?
“במקרה שלנו יש לאווה ולברי שני אבות .אני חושב
שהם ילדים מאושרים שגדלים בבית מאושר .אני
משתפר כל הזמן כהורה ,ואני יכול לומר שהם לגמרי
'ילדותי השנייה' ,כמילות השיר .הם מוציאים את
הילד שבי .הם מצחיקים ומרגשים אותי עם כל מיני
משפטים שהם אומרים .אני כל הזמן מנסה להיכנס
לראש שלהם ולהבין מה חשוב להם .למדתי בשלוש
השנים שלי כהורה לתאומים שני דברים חשובים:
מאוד חשוב הזמן שאני לא איתם שבו אני מטעין את
עצמי ולמדתי שחשוב להפריד ביניהם .יש כמה שעות
בשבוע שבהם כל אחד מאיתנו נמצא רק עם אחד מהם,
זה זמן איכות שבו הם לא צריכים להילחם על תשומת
הלב .אני חושב שרן ואני משלימים זה את זה .רן הוא
הקרקע היציבה ,הביטחון ,ואני יותר הרוח .יש הרבה
אתגרים בגידול תאומים ,ואני אצטט כאן משפט נפלא
שאני לא זוכר מי אמר 95% :מהזמן ילדים זה הדבר הכי
נורא וה 5%-האחרים מבטלים את כל ה”.95%-
יש לכם זוגיות יציבה וטובה .מה אתם עושים נכון?
“זה לקח זמן וזה לא היה סיפור אהבה ממבט ראשון.
אני מאמין שזה עובד כי למדנו לשמור על הלבד שלנו
במסגרת הביחד .אנחנו מפרגנים זה לזה ומאפשרים
לכל אחד מאיתנו לפרוח ,להצליח ולגדול .זה לא מאיים
עלינו .אנחנו באמת חברים הכי טובים .אנחנו מדברים,
משתפים ומתמודדים ביחד .במשך יותר משנתיים
ניסינו להביא ילד ולא הצלחנו .זה מבחן לזוגיות .צלחנו
הכול ובגדול ,וזה ,אני חייב לומר ,נותן הרבה תקווה
לזוגות הומואים אחרים .אנחנו משמשים להם דוגמה
שהדברים יכולים לעבוד ולהצליח”.
אתה אדם מאושר?
“אם נסתכל על חיי כסיפור ,אז אולי כן .אבל ביום-יום
העמוס ,המלא ,הקשה והמאתגר אני לא קם כל בוקר
ומרגיש מאושר .אני כן חווה הרבה רגעי אושר ,וזה
מספק אותי”.

מגזין 'משלנו’ | 57

סיפורי חיינו

מאתגר לאתגר ,ללא הרף
כשאברהם עופר היה בן חמש-עשרה הוא היה עד להפצצת חיל האוויר
המצרי על ראשון לציון ,הוא לא שיער אז ששנים מועטות אחר כך הוא
יהיה זה שיכשיר את שדה התעופה שבאל-עריש למטוסי צה"ל ,יוביל
משלחת רכש של סקייהוקים בארה"ב ויחולל מהפכה בניהול מלאי חלקי
החילוף בחיל האוויר .אברהם לא נח לרגע ,בגיל שמונים וחמש הוא עדיין
שותף לפרויקטים משמעותיים.
אברהם עופר שמתגורר בראשון לציון ונולד בה
מעולם לא עזב אותה או את האזור .סבו עלה לישראל
מבוקרשט ב 1895-היישר לעבודה ביקב כבונה חביות עץ
לשימור היין ועם קומץ חברים הם ייסדו ב 1913-את
המושב נחלת יהודה" .החיים במושב היו כמו חממה .זה
היה מקום קטן ,חברה סגורה .בכיתה שבבית הספר העממי
היינו רק שמונה תלמידים ,היינו מנותקים מההתרחשויות
הנוראיות שהתרחשו באותה עת בעולם בין השנים 1939
ל .1945-בבריטים נתקלנו לראשונה כשבוקר אחד הם
הגיעו במשאיות ענקיות כדי לקחת לבנים לבניית הבסיס
שבצריפין .אנו ,כילדים מחפשי הרפתקאות ,עצרנו אותם
בכניסה למושב כי רצינו להצטרף אליהם לנסיעה למפעל
הלבנים .הטיולים הרבים האלה הביאו עם הזמן לקשרי
ידידות בינינו ,בין הילדים ל‘כלניות’".
מלחמת השחרור פגשה אותו כשהיה נער בן חמש-
עשרה ולמד בגימנסיה .הוא זוכר שבאחד הימים ראה
עם חבריו בהפסקת הבוקר שני מטוסים חגים באוויר
מעל למרכז המושבה ומתוכם יורדות נקודות שחורות.
לאחר כמה דקות התברר שה"נקודות" האלה היו פצצות
שנפלו במרכז המושבה על תחנת האוטובוסים המרכזית
של דרום יהודה ,בצומת הרחובות הרצל ורוטשילד של
היום .בהפצצה הזו נהרגו יותר מעשרים אנשים ,עשרות
נפצעו וכל הבתים שבצומת נהרסו.
בשנת  1951לאחר שאברהם סיים את לימודיו בגימנסיה
של ראשון ,שנחשבה אז כמוסד חינוכי מכובד ,הוא נשלח
ללמוד בטכניון במסגרת העתודה האקדמית.
איך בן למשפחה חקלאית לומד בטכניון ולא במוסד חקלאי?

“הייתי בטוח שאמשיך ללמוד במקווה ישראל ,אבל מנהל
הגימנסיה הכיר ביכולותיי .הוא הבין הרבה לפניי שכנראה
חקלאי לא אהיה ,ולכן האיץ בי לצאת 'מהחממה' לעולם
הגדול ,לטכניון שבחיפה .למדתי שם הנדסת מכונות
ובקיץ עשיתי שירות צבאי .בסיום הטכניון גויסתי לצה"ל
כקצין ושירתי בחיל האוויר .אלו היו עשרים ואחת שנים
של שירות צבאי מאתגר ומגוון”.
ספר לי על תפקידך במלחמת סיני
“בשנת  1956פרצה מלחמת סיני .באותה תקופה הייתי
בקורס קצינים חילי שפוזר כשפרצה המלחמה .צורפתי
אז ליחידה קטנה שחייליה נשלחו להכשיר את שדה
התעופה אל-עריש שבסיני ולהפכו לבסיס לפעילות של
מטוסי חיל האוויר הישראלי ,כך שלמעשה הייתי בשדה
התעופה ששעתיים קודם לכן נכבש על ידי צה"ל .ראיתי
על המסלול את גופותיהם של החיילים המצריים ,תמונה
נוראית שלא אשכח מימיי".
מה קורה בהמשך?
“לאחר המלחמה סיימתי קורס קצינים ועשיתי עבודה
שגרתית בחיל .באותה עת מפקדי החיל ,שלא הצליחו
למנוע את פרישתם של קצינים מוערכים ,רצו להשאיר
אותי בצבא והציעו לי (ממש מהיום למחר) לנסוע
להשתלמות של שנה בחיל האוויר האמריקאי .נחתתי
בארה"ב בבסיס שהיה באמצע שום מקום .העיר
הקרובה ביותר הייתה במרחק של מאתים ק"מ .השנה
הזו בחיל האוויר האמריקאי הייתה חוויה מעצימה .בכל
כיתה שובצו עשרה קצינים ,תשעה טייסים אמריקאים
וסטודנט זר אחד .עם הזמן נוצרו יחסים חמים מאוד עם
קצינים ממדינות שונות ,כמו ירדן ומצרים”.
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מה היה הפיתוי הבא?
“עם המעבר ממטוסי בוכנה למטוסי סילון ,שבהם היו
מערכות חדשות ,היה צריך להקים בתי מלאכה ייעודים
שיטפלו במערכות הללו ,ואני זכיתי לא רק להקים בית
מלאכה כזה אלא גם לנהלו .למי שאינו מכיר זה אולי
נשמע טריוויאלי ,אבל לא מדובר רק במבנים ובמכונות,
אלא גם ובעיקר בהדרכת טכנאים כשהמטרה היא
להכשירם כך שידעו כיצד לטפל בציוד”.
נראה שהחיל התאים תוכנית אתגרים ייעודים לאברהם
“האתגר הבא הגיע מיד לאחר התפקיד הקודם .דה-גול
הטיל אמברגו על משלוחי מטוסים צרפתיים לישראל
והספק הבא היה ארה"ב .כבוגר קורס ניהול ואחזקה בחיל
האוויר האמריקאי ,זה היה טבעי שישלחו אותי למשלחת
הרכש לארה"ב כדי שאטפל ברכישת הסקיהוקים”.
ואכן בהמשך לפני שמטוסי הסקיהוק התקבלו נשלח
אברהם לניו-יורק למשלחת של משרד הביטחון כנציג
חיל האוויר .חצי שנה של שליחות התארכה לשלוש
שנים ,ובמהלכן נרכשו מטוסים והליקופטרים שונים
שחלקם משמשים את החיל עד היום“ .חרשתי את
ארה"ב לאורכה ולרוחבה וביקרתי במפעלים של יחידות
חיל האוויר והצי האמריקאי שטיפלו בפרויקטים הללו
כשאשתי מגדלת את הילדים בניו-יורק”.
כמה מילים על חנה אשתך
“את חנה הכרתי כשהייתי בן עשר .היא הייתה אז כבת
חמש .גרנו בשכנות .כשחזרתי מהקורס בארה"ב הייתי
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כבר בן עשרים ושש והיא הייתה בת עשרים ואחת.
התחלתי לחזר אחריה .היו לה מחזרים ,אבל אני המלצתי
לה באסרטיביות להיפטר מהם .להבדיל מהמחזרים
האחרים שלה אני כבר הייתי מבוסס ,היה לי רכב ,וזה
אפשר לחנה ולי להשתתף בפעילויות שמחזריה הקודמים
לא יכלו להציע לה .הצעתי לה להינשא לאחר שבועיים
והתחתנו כעבור שנה .ארבעה ימים לאחר ירח הדבש
כבר נסעתי לגרמניה מתוקף תפקידי .על העובדה שחנה
חזרה לבית ההורים מיד לאחר החתונה הוריה מעולם לא
סלחו לי .יש לנו שלושה ילדים ושישה נכדים”.
עם חזרתם ארצה המשיך אברהם בעשייתו המאתגרת
בחיל ,אך לא הפסיק להתלונן על הטיפול הלקוי בניהול
המלאי של חלקי החילוף של המטוסים“ .יום אחד ביקש
ממני מפקדי שאפסיק להתלונן ואתחיל לעשות .התוצאה
של השיחה הייתה שקיבלתי פיקוד על מערך המחסנים
של חיל האוויר .אני יכול להגיד בגאווה שבתפקיד הזה
גרמתי לשינוי בתפיסה בניהול מלאי חלקי החילוף בחיל
והחלפתי את המחסנים הבריטים הישנים למחסנים
אוטומטיים .המחסן האוטומטי הראשון בישראל נבנה
ב 1977-ואיתו נבנתה מערכת מיון והפצה אוטומטית.
רק אחר כך נוספו מחסנים אוטומטיים בשאר הבסיסים
שבצבא ובשוק האזרחי .אין ספק שזה ייעל את המערכת,
חסך בעלויות ואפשר לשלוט על מיקומו של כל פריט
ופריט .כדי להמחיש את השינוי והיעילות של המערכת
אספר לך סיפור קטן .יום אחד קיבלתי טלפון מאלוף
משנה ניצן (לימים ראש עיריית ראשון לציון) ,שבזמנו
היה מפקד בכיר בחיל החימוש .הוא סיפר לי שהצבא

אני בסך הכול בן
שמונים וחמש ומתכנן
לעשות עוד כמה
פרויקטים משמעותיים
האמריקאי הפנה אותו אליי בנוגע לחלק חילוף שהוא
זקוק לו מידית .כמה דקות לאחר שיחתנו איתרתי את
החלק וגיליתי שהוא נמצא באחד ממחסני חיל האוויר,
בדיוק במקום שזקוקים לו .תתארי לעצמך כמה זמן היה
לוקח לאתר חלק חיוני כזה במחסנים ידניים”.
ב 28/2/77-השתחרר עופר ויום לאחר מכן התייצב
לקריירה חדשה ולתפקיד ראש אגף הציוד של רשות
הנמלים והרכבות .הידע והניסיון שרכש בשנות שירותו
הצבאי אפשרו לו לבצע את התפקיד בתקופת ‘מהפכת
המכולות’ ,כשמערך התפעול והפיתוח של רכבת
ישראל עבר ממשרד התחבורה לאחריות של רשות
הנמלים והרכבות .במפתיע גם הקריירה הזו נמשכה
עשרים ואחת שנים .אחריה החליט עופר לפרוש לטובת
חיים רגועים ושלווים ,אך לאחר חצי שנה הוא אותגר
בקריירה חדשה שנמשכת עד היום“ .לאחר חצי שנה
שקטה קיבלתי טלפון מאחד הקבלנים שעבד איתי

ברשות הנמלים .הוא הציע לי הצעה שלא יכולתי לסרב
לה :ממשלת ארה"ב מסייעת בכספים המיועדים לבניית
מבנים מיוחדים לצה"ל ,והמילה מיוחדים כבר מגדירה
הכול .אני לא יכול לפרט ,אבל אומר בסיפוק שנעשו
פרויקטים מדהימים ,אחד מהם ,אולי אחד הקטנים
שבהם ,הוא הכנת משרדי השגריר האמריקאי בקונסוליה
האמריקאית שבירושלים”.
מה מעניקה לך העבודה היום?
“היא שומרת אותי רענן ,מדויק ,פעיל ובעיקר צעיר ,אני
בסך הכול בן שמונים וחמש ומתכנן לעשות עוד כמה
פרויקטים משמעותיים”.
ובזמנך הפנוי ,מה אתה אוהב לעשות?
“חדר כושר .חנה ואני גם צרכנים גדולים של תרבות,
אנחנו אוהבים מוסיקה קלאסית ,אופרה ,הצגות אבל
לא רק .בסוף אוגוסט ניסע לברלין למופע של אנדראה
בוצ'לי ,ובהמשך אנחנו מתכננים לנסוע לסין ,לניו זילנד
ואחר כך ,אלוהים גדול”.
כמה מילים על תפקידך כיו"ר ועד הדיירים בבית
“אני שמח שניתנה לי ההזדמנות לייצג את הדיירים .זו
הזדמנות לומר שהצוות פה מדהים ושיש לנו שיח פורה
ושיתוף פעולה נהדר .התלונה העיקרית שלי היא דווקא
לחברי הכנסת שאינם מבינים בנושא הדיור המוגן,
ובאמצעות החוקים שהם מעבירים הם הופכים לאט-לאט
את בתי הדיור המוגן לבתי אבות סיעודיים ,והמבין יבין”.
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סיפורי חיינו

החיים על פי בק
חיים בק ,ירושלמי מבטן ומלידה ,מגדיר את עצמו "כדור אחרון
לשעבוד וראשון לגאולה" ומספר על ילדותו בירושלים של ימי המנדט,
ההתנדבות לפלמ"ח ואיך חייו ניצלו בנס במלחמת השחרור .הוא מודאג
מאוד מצביונה ההולך ומשתנה של המדינה ומפחד מקטסטרופה.
חיים בן שמונים ושמונה ,דור שישי למשפחה
ירושלמית מסורתית ,נולד ,בגר ונשאר בירושלים עד
שעבר לבית שבראשון לציון לפני כשבע שנים .הוא
שמח בחלקו ,מרוצה מהבחירות שעשה בחייו ומודאג
ממצבה של המדינה.

כחובש בנגב .המחלקה שלי הייתה אמונה על השמירות
ותרומתי כחובש הייתה קטנה .לשמחתי סופחתי
למחלקת הסיירים .כשהחובש במחלקה התעלף בפעם
הראשונה שנתקל בפצוע ,התברר שאני מתאים יותר
להתמודד עם לחצים ומראות קשים בזמן אמת”.

ספר לי על ילדותך בירושלים טרום מלחמת העצמאות?
“החיים בירושלים היו די טובים .גדלתי בבית דתי
מסורתי (באוריינטציה של המפד"ל) ,למדתי בבית
ספר פרטי בשם ‘פרידמן’ ,שהוא המקבילה לבית ספר
ממלכתי דתי לבנים של היום .אומנם למדנו לימודי
ליבה ,אבל בעיקר למדנו תורה .בסיום הלימודים
עברתי לסמינר מזרחי ,שם למדתי כשנתיים .לאבי
הייתה חנות לכלי עבודה ,כך שבזמני החופשי סייעתי
יחד עם אחיי לאבא .היו לנו חיים צנועים ויחסית
רגועים”.

מה היה הרגע הקשה ביותר שלך כחובש?
“אני חושב שההתמודדות עם ההרוג הראשון .בפריצה
למחנה תותחנים של המצרים נפצע אחד מהמפקדים.
היה לו חור כניסה ויציאה .טיפלתי בחור היציאה ואת
חור הכניסה פספסתי .הוא מת לי בידיים ,וזה היה
טראומתי .חשתי רגשות אשם ,ולא רציתי להיות יותר
חובש ,אבל הרופא אמר שפציעתו הייתה כל כך אנושה
שסופו היה ידוע מראש .בנוסף ,היה מחסור בחובשים,
כך שלתחושות ולרצונות לא היה מקום .במשך כל
שירותי הצבאי ולאחר מכן גם במילואים הייתי חובש”.

מתי חל השינוי?
“לאחר מלחמת העולם השנייה .המחתרות פעלו
ביתר שאת כדי לסלק את השלטון הבריטי ,ועקב כך
הבריטים הפעילו את מדיניות היד הקשה והצרו את
צעדנו .כמעט כל ערב הוטל עוצר ונערכו חיפושים
אחר מבוקשים”.

ספר לי על הנס שהתרחש במהלך המלחמה?
“זה התרחש לאחר לילה ארוך וקשה של פעילות.
המצרים התקיפו את בארות יצחק ,ואנחנו נשלחנו כדי
לתפוס גבעה ולשלוט עליה וכך להגן על התותח היחיד
(והראשון) שבנגב .לאחר שחפרנו שוחות בעומק
של עשרים ס"מ וברוחב של שני מטרים המצרים
גילו אותנו ואת התותח והכבידו בהפגזות ,ואז הגיע
ההוראה להעמיק את השוחות מהצדדים .כפי שציינתי,
זה היה לאחר לילה ארוך ומתיש ,והחלטתי שאני לא
מבצע את ההוראה הזו .הייתי מספיק נחוש גם למנוע
מהחבר שלי לעשות זאת ,ולמרות שהוא התחיל
בחפירה ,כיסיתי את החלק שבו הרחיב את הגומה
בחול .הפגז שנפל לאחר מכן היה בדיוק שם ,במקום
שבו היינו אמורים לחפור וכך ניצלו חיי”.

מתי גויסת לפלמ"ח?
“בהתחלה הצטרפתי לגדנ"ע ,הדבר המסעיר ביותר
שעשיתי היה להדביק כרוזים .בשלב מסוים שאלו
אותנו מי רוצה להתגייס לפלמ"ח ,מובן שהשבתי
בחיוב .כך מצאתי את עצמי עם עוד עשרים ירושלמים
מוצבים בנגב ומתאמנים לבאות .במהלך האימונים
נשלחתי למחנה ‘דורה’ שבנתניה ושם עברתי קורס
חובשים .בשנת  ,1948עם פרוץ המלחמה ,הציבו אותי
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מה עשית בהמשך דרכך?
“לאחר השחרור עשיתי קורס מסגרות והתחלתי לעבוד
כמסגר בבית החולים הדסה .בהמשך קודמתי ,והייתי
אחראי על האחזקה הטכנית של בית החולים .בשלב
מסוים עברתי להדסה הר הצופים .תפקידי האחרון
היה כאחראי על מכשירי ההרדמה בבית החולים”.
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ציפורה ואני אנשים פעילים,
ובערבים התחלנו להרגיש ריקנות,
הטלוויזיה הפכה להיות דומיננטית,
והחלטנו לעבור למקום שייתן לנו
תוכן .הבית מספק לנו תוספת של
תוכן משמעותי ,וכמובן שהכרנו
אנשים נפלאים ובמרוצת השנים
נהיינו חברים טובים

איך הכרת את ציפורה?
“כשהיינו בני עשרים וחמש בילינו במועדון של
 YMCAבירושלים .היינו ביחד בקורס אנגלית,
ובדרכנו הביתה גילינו שאנחנו הולכים לאותו כיוון,
כך שליוויתי את ציפורה ערב-ערב .הוקסמתי מיופייה
מהרגע הראשון ,וכשהכרתי אותה גיליתי שהקנקן יפה
מבחוץ ,אך פנימיותו יפה שבעתיים .שישים ושתיים
שנים אנחנו חולקים חיים משותפים ,במהלכם נולדו
ארבעת ילדינו ,חגית שהייתה הרופאה המוטסת
הראשונה בצה"ל וגרה בארה"ב ,אייל שעובד כהנדסאי
ברפא"ל ובמהלך שירותו הצבאי היה מכונאי מוטס,
טלי שעובדת כגננת בארה"ב וקרן שנמצאת אף היא
בארה"ב בשליחות מטעם הסוכנות היהודית”.

באישיות שלנו”.
“לי יש רעיונות וחיים מבצע אותם ”,אומרת ציפורה
בחיוך כשהיא מצטרפת לשיחה ,וחיים מוסיף ואומר,
“יש הרמוניה ותיאום בחשיבה שלנו ,כך גם גידלנו את
הילדים”.

מה הסוד לחיי נישואים ארוכים וטובים?
“יש לנו קווי אופי דומים ,אנחנו משלימים זה את זה

שנים גרתם בירושלים ,מה סוד קסמה של העיר?
“ראשית ,גם ציפורה וגם אנוכי ילידי ירושלים
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ומחוברים לעיר בעבותות .שנית ,צורת החיים
בירושלים שונה מהחיים במרכז ,היא סולידית יותר וכך
גם האנשים ,ובנוסף העיר מדהימה ביופיה .נהגנו לטייל
בה ,וגם לאחר עשרות שנים של חיים בעיר גילינו בכל
פעם עוד פינות חמד”.
מדוע עזבתם את העיר?
“הילדים עזבו את ירושלים .הם אומנם דאגו שבכל
שבת לפחות אחד מהם יעלה לירושלים לבקר ,אבל
המרחק עשה את שלו .בתנו קרן התגוררה בזמנו בנס
ציונה ,כך שנראה לנו נכון לגור בסמיכות .המצחיק הוא
שעברנו למרכז כדי להתקרב לילדים ושלושת בנותינו
מתגוררות כעת בארה"ב”.
מה הערך המוסף שהמעבר לדיור המוגן העניק לכם?
“באופן טבעי מעגל החברים שלנו הצטמצם .ציפורה
ואני אנשים פעילים ,ובערבים התחלנו להרגיש ריקנות,
הטלוויזיה הפכה להיות דומיננטית ,והחלטנו לעבור
למקום שייתן לנו תוכן .היום ,בדיעבד ,אני חושב
שההחלטה הייתה בזמן הנכון ולמקום הנכון .הבית
בראשון לציון מספק לנו תוספת של תוכן משמעותי,
וכמובן שהכרנו אנשים נפלאים ובמרוצת השנים נהיינו
חברים טובים”.

לפני כשנה חיידק האומנות דבק גם בך ,ספר לנו על כך
“ראשית אקדים ואומר שציפורה ציירת מוכשרת,
ועם פרישתה לגמלאות היא התחילה לצייר באופן
קבוע ומקצועי .שלוש הבנות שלנו גם הן אומניות ,הן
מציירות ומפסלות ,וכפי שאת רואה סלון דירתנו מלא
בתמונות מרהיבות שלה ושל הבנות .מעולם לא חשבתי
שניחנתי בכישרון לצייר ולפסל ,ולכן לא ניסיתי ,אך
עם כניסתנו לבית הצטרפתי לחוג גילוף בעץ וגיליתי
את עולם האומנות .זה היה טבעי שאשחק גם במכחול,
ובאופן מפתיע הצליח לי ,וכמו שאומרים ,עם האוכל
בא התיאבון .עכשיו אני יכול לומר שהכישרון של
בנותיי בתחום הגיע גם ממני”.
מה אתה מאחל עם פרוש השנה החדשה?
“ברמה הלאומית אני מודאג מהקיצוניות .בני דורי
ואנוכי דור אחרון לשעבוד וראשון לחירות ,ולכן
חובה עלינו להזכיר לכול שכשם שנלחמנו על חירותנו,
אסור לנו להיות אטומים לחירות האחרים .לא אגזים
אם אומר שאם הקיצוניות לא תתמתן הקטסטרופה
תגיע .ברמה האישית אני מקווה לחוות עם ציפורה עוד
שנים טובות ומלאות ,לרוות נחת מהילדים ,מהנכדים
ומהנינים וכמובן למצוא עוד מקום על קירות הבית
ל'יצירות שלי'”.
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מגע הקסם של רג'י
טון הדיבור הנעים והמרגיע ,המראה האצילי והמטופח ומגע ידיה,
כל אלה כבר נהיו לשם דבר“ .היא מאפשרת לך להתמכר לשקט,
לשלווה ולהנאה ”,כך אומרות עליה הדיירות בהוד השרון .זהו
סיפורה של רג'י ,פקידת קבלה אהובה וקוסמטיקאית עם ידי קסם.
רג'אן שעשוע ,הידועה בשמה רג'י ,נולדה בשנת 1946
באיסטנבול שבטורקיה .כשהייתה כבת חמש-עשרה
עלתה לבד לארץ ,היישר לקיבוץ המעפיל ,עד ששאר בני
המשפחה עלו והצטרפו אליה.
ספרי לי על הילדות בטורקיה
“אני זוכרת ילדות יפה ומאושרת ”,היא אומרת ומספרת
על אבא שהיה סוחר בדים ואימא שהייתה עקרת בית.
“חיינו חיי רווחה .בחופשות ביקרנו את המשפחה
באיזמיר .זו הייתה חופשה ששילבה בין נופים יפים
לאוכל משובח”.
מדוע החלטתם לעלות לישראל?
“סבלנו מהיחס של שאר האזרחים כלפינו ,כלפי
היהודים .האווירה תמיד הייתה מתוחה ,ובבית הספר
נחשפנו לאנטישמיות מצד המורים .הייתי תלמידה
בינונית ,והיום במבט לאחור אני יכולה להעיד שהעובדה
שלא הצלחתי כל כך בלימודים נבעה מפחד”.
ומדוע בגיל חמש-עשרה עלית לבדך?
“הוריי תכננו לעלות לארץ ,אך הם החליטו לשלוח אותי
קודם לכן ,אולי כדי לבחון את התאקלמותי ואולי כי כך
נראה להם נכון”.
איך הייתה השנה הראשונה בקיבוץ?
“הלם מוחלט .הגעתי בלי הכנה ,בלי לדעת מילה אחת
בעברית ובלי משפחה .דבר אחד הבנתי די מהר – כולם
כאן יהודים ,אפילו לעובדה הזאת לא הייתי מודעת.
לאחר ההלם הבנתי שככל שאלמד מהר יותר את השפה,
כך אתאקלם טוב יותר ,ולכן הצטרפתי לאולפן שהיה
בקיבוץ .ייתכן שבזכות השפות הרבות שדיברתי או
בשל הכישרון לקלוט שפות הצלחתי ללמוד עברית מהר

מאוד ,אני חושבת שתוך כמה חודשים דיברתי עברית
שוטפת .השתלבתי מהר מאוד בקיבוץ ובד בבת עליתי
במשקל ,נראיתי טוב ואז ...הגיעו המחזרים”.
מה עשית?
“כילדה טורקיה טובה – כלום .המתנתי להוריי שיעלו
ארצה”.
ואכן שנה לאחר שעלתה ארצה הגיעו הוריה של רג'י,
ומאחר שמצבם הכלכלי היה מצוין הם בחרו לגור בנוחות
ברחוב גורדון שבלב תל-אביב“ .עברתי לעיר ,אך תמיד
אהיה אסירת תודה לשנה ששהיתי בקיבוץ ,שנה שאפשרה
לי ללמוד ,להתמודד ולבטוח בעצמי וביכולותיי”.
עם המעבר לתל-אביב גילתה רג'י את מנעמי העיר
הגדולה והשתלבה בה היטב“ .עבדתי קצת בחנות
האופטיקה של הגיסים שלי ,נחשפתי לתקופת המיני
(תל-אביב של שנות השישים המאוחרות) והשווצתי
בגופי הנאה .לצבא לא התגייסתי בשל המנטליות
הטורקית של אבי ומאחר שהייתי ילדה שעשתה מה
שההורים אומרים ,החלטה שעליה אצטער כל חיי.
במקום להתגייס החלטתי לרכוש מקצוע ,וכמי שעולם
הטיפוח משך אותי מאז ומתמיד זה היה אך טבעי
שאתמקד בתחום הזה .עבדתי במכון יופי של אחת
הקוסמטיקאיות הידועות אז – בלינה סלומון ובמקביל
הלכתי ללמוד”.
מאז ועד היום עוסקת רג'י בטיפוח הפנים ,אך לדעתה
ההגדרה של טיפוח הפנים חוטאת למציאות“ .ייתכן
שהטיפולים שלי מתמקדים באזור הפנים ,אבל הם
בעיקר קוסמטיקה לנפש .תחום הטיפוח עבר שינויים
רבים ואת מגע ידה של הקוסמטיקאית החליפו עם
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השנים מכשירים .אני עדיין נוגעת כי אני חושבת שאין
תחליף לידיים .אישה שמגיעה לטיפול רוצה לטפח את
עורה ,אך גם להירגע מטרדות היום-יום ,ושום מכשיר
לא יכול להעניק את החוויה הזו”.

ההצלחה הגדולה שלי
בחיים הם ארבעת ילדיי,
כל אחד ועולמו – גדי ,גלעד
מיכל ועודד .לשמחתי ,כל
אחד עשה את הבחירות
הנכונות בעבורו ,כולם
מצליחים בעשייתם

יש לך ארבעה ילדים ,כיצד שילבת בין העבודה לבית?
“עבדתי מהבית וכשהילדים בגרו פתחתי קליניקה
ברמת-גן .זה אפשר לי גם לעבוד וגם להיות זמינה
לילדיי”.

איך הגעת להוד השרון?
“לפני כשמונה-עשרה שנים פרצה שריפה במכון שלי
שברמת-גן .הנסיבות הכתיבו לי את הצורך בשינוי .אחת
מלקוחותיי בדיוק עברה לבית בהוד השרון שהיה ממש
בראשיתו .היא הרעיפה שבחים על המקום ושכנעה אותי
לבחון את האפשרות להקים קליניקה במקום .כל השאר
כמו שאומרים ...היסטוריה”.

ואם אנחנו כבר עוסקות בנושא הטיפוח ,מה דעתך על
הטיפולים הפולשניים שכל כך שכיחים היום?
“לדעתי הפנים הם שיקוף של מה שנמצא בנפש פנימה.
אני מברכת את הקדמה ואת מגוון הטיפולים שמאפשרים
לנו להיראות טוב יותר וצעירות יותר ,ועם זאת כמו כל
דבר בחיים דרושה מידתיות נכונה .לעתים אני נתקלת
בנשים שאיבדו לחלוטין את המבע ,או בכאלו שנראות
כמו בובות ברבי ,אני טוענת שגם לקמטים יש חן”.

כשרג'י מדברת על ילדיה אי אפשר שלא להבחין בגאווה
שמציפה אותה“ .ההצלחה הגדולה שלי בחיים הם
ארבעת ילדיי ,כל אחד ועולמו – גדי ,גלעד מיכל ועודד.
לשמחתי ,כל אחד עשה את הבחירות הנכונות בעבורו,
כולם מצליחים בעשייתם :גדי סמנכ"ל כספים בהום
סנטר ,גלעד מנהל תפעול בחברת תקשורת ,מיכל מפיקה
בסינימטק חולון ועודד כדורסלן מצליח ,מוכר ומוערך”.
ספרי לי על הקושי שחוויתם כמשפחה לפני כמה שנים
“מאחר שאני מעדיפה להמעיט בפרטים ,מה שאני
יכולה לספר הוא שבעבר היינו מבוססים כלכלית .עם
המשבר הכלכלי הגיעה הנפילה .מחיי שגשוג ורווחה
מצאנו את עצמנו מתמודדים עם קשיי פרנסה .אבל
כמו בכל דבר בחיים גם מהמשבר הזה יצאנו מחוזקים.
נחשפתי לתעצומות הנפש שבי ,למדתי להתמודד
וגיליתי שאופטימיות ונחישות הם מצרכים הכרחיים
ליציאה ממשבר .עד היום אני אומרת לילדיי שלא
ייתנו לקושי לנצח אותם .חשוב לי לציין שיצאנו
מהמשבר ההוא ,וכיום אנחנו גרים בדירה יפיפייה
בהוד השרון ומעריכים את הטוב וגם את הפחות טוב
שהחיים זימנו לנו”.
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איך העבודה עם בנות הגיל השלישי?
“זו הזדמנות נפלאה וזכות גדולה .לעתים אני מרגישה
שאני נהנית יותר מהמטופלות שלי”.
לפני שנתיים הפכת לחברת צוות מן המניין ,כיצד זה
קרה?
“שמעתי שמחפשים פקידת קבלה .באותה עת סיימתי
את לימודיי כמזכירה רפואית והרגשתי שזה הכי קרוב
לתחום .שאולי הסכים מיד והעניק לי את ההזדמנות
לשלב עבודה חלקית שיש בה אינטרקציה עם הדיירים
עם עבודתי כקוסמטיקאית ,שכאמור מבוססת על
אינטרקציה ומגע – מאוד מדויק בשבילי”.
מה רג'י מתכננת לרג'י בשנים הבאות?
“להתפתח וללמוד .במהלך השנים השלמתי תואר ראשון
בדרמטולגיה מטעם אוניברסיטת בר-אילן ,השתתפתי
בעשרות השתלמויות וקורסים הקשורים לגוף ולנפש,
ואני מאחלת לעצמי שאמשיך להתפתח גם ממרום גילי”.
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שמחה אך לא מאושרת
רחל סגל בריאיון חשוף
צחוקה המתגלגל נשמע למרחקים ,היא פצצת אנרגיה ,תזזיתית,
מלאת חוש הומור ,צינית במידה ,גלויה וטובת לב .בריאיון חושפני היא
פורסת את סיפור חייה המורכב ,מדברת על ההבדל בין שמחה לאושר
ומבהירה שלהיות שמחה זה לא בהכרח אומר להיות מאושרת .סיפור
חייה של רחל סגל ,מנהלת משרד המרפאה בבית בתל-אביב.
ספרי על ילדותך
“הורי עלו מרומניה ,אבי היה בן יחיד ,ואנחנו ,מן
הסתם ,היינו הנכדים היחידים ,כך שזכינו לתשומת
לב ולאהבה ללא גבולות .אחיי ואני גדלנו בדירה של
שניים וחצי חדרים ברמת-גן ,לא היה שפע ,אך לא
חסר לנו דבר .אני הבת הבכורה למשפחה בת חמש
נפשות .הייתי ילדה טובה ומרצה ,ההישגים שלי היו
בינוניים לחלוטין ,אבל הצד החברתי היה מפותח
להפליא והפה עבד שעות נוספות ,תרתי משמע”.
אביך היה דמות משמעותית בחייך ,ספרי לנו עליו
“אבי עבד כנהג מונית ,מבוקר ועד ערב .הוא היה איש
חרוץ ,צנוע ואוהב אדם .הדבר היחיד שעמד לנגד עיניו
הוא רווחת המשפחה .כל דבר קטן כגדול הקשור בנו
הסב לו אושר .הוא אהב אותנו אהבת נפש .לצערי
חייו היו קצרים ,והוא עבר מסכת ייסורים עד שנפטר
כשהוא רק בן חמישים ותשע”.
מה קרה?
“בגיל חמישים ושלוש הוא אושפז בבית חולים בגלל
דלקת ריאות .במהלך האשפוז גילו שהכליות שלו נהרסו
והוא נזקק לדיאליזה .הדיאליזה עשתה בו שמות ,ומהר
מאוד מאיש חזק ותומך ,מעמוד התווך של המשפחה,
הוא נהפך לשבר כלי .רצינו מאוד שיימצא תורם ושהוא
יעבור השתלת כליה ,בין השאר נבחנה התאמתי
כתורמת ,אך לא נמצאתי מתאימה .בין הבדיקות

והמרדף חסר הסיכוי אחר כליה גילו שהוא צריך לעבור
גם ניתוח מעקפים .הניתוח הסתבך ,ושום סבל לא נחסך
ממנו ,שיתוק ,כריתת אצבעות ,כריתת כף הרגל ועוד.
כל החיים נעו בין מחלקות האשפוז לחדרי הניתוח .אלו
היו ימים של ייאוש ורגעים של תקווה שנמוגו עם מותו,
ולמרות שהוא נהפך לשבר כלי הוא נאחז בחיים עד לרגע
האחרון .אימא שלי תמכה בו ועשתה לילות כימים לצד
מיטתו ,דבר שהשפיע גם על מצבה הבריאותי .היום,
כשהיא בת שישים ושש ,היא סובלת מתחלואים רבים
ונעזרת בהליכון”.
הנטל נפל בעיקר עלייך?
“אחי חזר בתשובה ,ולכן לא היה יכול לסייע בסופי
השבוע .גם אחותי אימצה אורח חיים דתי לאחר
נישואיה ,כך שסופי השבוע היו תמיד באחריותי,
ומכיוון שאני הבכורה ,אני משערת שהרגשתי
שמוטלים עליי האחריות והחובה להיות בשבילם כל
הזמן .יומיים לפני מותו הייתה לנו שיחה .אני חשבתי
לתומי שהוא מתחזק ,אבל הוא כנראה הרגיש שכלו
כוחותיו .הוא גולל את העבר ואמר לי משפט שזכור
לי עד היום‘ ,גם כשאהיה בקבר לעולם לא אשכח כל
מה שעשית בשבילי ’.אז לא הבנתי שאלו דברי סיכום.
יומיים לאחר מכן הוא נפטר ,ואני אמרתי לעצמי
ולאלוהים‘ ,תודה שסיימת עם ההתעללות הזאת’.
למות בכבוד זאת פריבילגיה שלא כל אחד זוכה לה.
לאחר מותו התיישב לי בבטן כאב עמוק שלא הרפה
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האובססיה שלי
ללימודים של הילדים
נבעה מהעובדה שאני
לא למדתי .דרכם עשיתי
תיקון .לא רציתי שהם
יחושו את תחושת
ההחמצה ואת חוסר
הערך שאני סחבתי כל
כך הרבה שנים
תקופה ארוכה .היום זה מתורגם לגעגוע ולתחושת
החמצה .מבחורה שמחה ומאושרת נהפכתי לכבויה
ולעצובה במשך תקופה ארוכה”.
בעבודתך הנוכחית בחרת להתעסק בקושי ובחולי,
מדוע?
“אולי זה יישמע כמו קלישאה ,אבל נשבעתי לעצמי
שאני אתקן את חוסר האונים שחוויתי לאחר שנים
ארוכות של התמודדות מול מערכות אטומות ועובדים
(לרבות רופאים) שאין בהם טיפת חמלה .אני חושבת
שזה מה שעושה אותי כל כך טוטאלית בעבודתי.
הדיירים יודעים שאני אשכב על הגדר בשבילם,
אתייחס לכל בקשה קטנה כגדולה ברצינות מלאה,
אקל על המנהלות עד כמה שניתן ותמיד תמיד אנהג
ברגישות .אני חייבת לציין שאף שהעבודה תובענית,
היא מעניינת ואין יום שדומה לקודמו ,והעיקר זה
האינטראקציה עם האנשים ,סיפורי החיים שאני
נחשפת אליהם ,החום והאהבה שמרעיפים עליי ושאני
מקווה שאני גם מעניקה בחזרה”.
זכית פעמיים באות העובדת המצטיינת .מה הרגשת?
“כבוד גדול שמישהו מכיר ומוקיר את עבודתי”.
נחזור לבגרותך ,היכן שרתת בצבא?
“בצוות הווי והדרכה דתי בחיל רבנות ראשית .אני
אשיב לך על השאלה המתבקשת :מה עושים שם?
בגדול כל דבר שמשיק לצד הדתי שבצבא ,כמו דאגה
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לסממנים של החגים השונים ,הכשרה של מטבחים
לפסח ,ארגון חידון התנ"ך ביום העצמאות ,ארגון
שירותי קבורה לחיילים ,ימי הדרכה בענייני דת ,ארגון
חתונות ועוד .הייתי החילונית היחידה בין דתיים
ונהניתי מכל דקה .תקופת הצבא הייתה בעבורי חממה
ומפנה בתפיסת הערך שלי כלפי עצמי .לאחר הצבא
הכרתי באקראי את בעלי ,ושנה וחצי לאחר ההיכרות
התחתנו”.
ספרי על הילדים
“עפרי נולד בקיץ  1996והיום הוא בן עשרים ושתיים.
הלידה התחילה רע ובסיומה הייתי מאושפזת במשך
ארבעה-עשר יום בטיפול נמרץ .הייתה לי רעלת היריון
שהתפרצה בסוף ההיריון .לאחר ההתחלה הקשה
נולד לי ילד שנראה כאילו הוא לקוח מהפרסומת
של שילב ,לרגע חשבתי שהתבלבלו בתינוקות .גם
כששחר נולדה והובאה למיטתי הייתי משוכנעת
שעוד מעט יבואו מהתינוקייה ויתנצלו על הבלבול
שחל ,היא הייתה יפה ונראתה כמו פייה .היא הייתה
ילדה מאוד נוחה ועד גיל חמש כמעט שלא היינו
מודעים לעובדה שיש בבית עוד ילדה ,אבל שילמנו על
שנותיה הראשונות בריבית דריבית בגיל ההתבגרות.
באופן כללי אומר ששני ילדיי סובלים מהפרעות קשב
וריכוז ,וכל השנים נלחמתי למענם .כשהם קיבלו את
תעודות הבגרות בהצטיינות הבנתי שעשיתי משהו
נכון ,ולאו דווקא בשל הציונים אלא בשל ההתמדה
והמלחמה העיקשת .ביטלתי את עצמי למענם,
הייתי מחויבת ללימודים שלהם ,אין יום שלא חזרתי
מהעבודה ולא פתחתי את הספרים ולמדתי איתם,
ממש כמו תלמידה מן המניין”.
אובססיה מסוימת?
“בהחלט .האובססיה שלי ללימודים של הילדים נבעה
מהעובדה שאני לא למדתי .דרכם עשיתי תיקון .לא
רציתי שהם יחושו את תחושת ההחמצה ואת חוסר
הערך שאני סחבתי כל כך הרבה שנים .שחר משרתת
כיום בצבא ,היא מפקדת נערצת ומתכננת ללמוד
באוניברסיטה חינוך מיוחד .עפרי סיים את שירותו
הצבאי ואף הוא מתכנן ללמוד בהמשך באוניברסיטה”.
וכמה מילים על ישראל בעלך
“בחלוקת בתפקידים בינינו אני שרת החינוך וישראל
שר הכלכלה .באמצעות התבונה שלו הצלחנו לרכוש
בית קסום ברמת-גן .אני סומכת עליו בעיניים עצומות
ושמחה שראה כמוני בחשיבות של השכלת הילדים”.

ספרי על בעיית המשקל שאיתה את מתמודדת שנים רבות
“אפתח ואומר שנתוני הפתיחה לא היו בעדי ,נולדתי
שמנה  5.2 -קילו וגדלתי בבית שהאביס אותנו .תמיד
הייתי שמנה ונראה שאמות שמנה .בילדותי שמעתי
לא אחת בדיחות על חשבוני ,אבל לא סבלתי מהצקות
מכיוון שהייתי בחורה מצחיקה .החברים אהבו להיות
עם מי שמצחיק אותם או עם מי שמשרה אווירה
נעימה וקלילה ,והבנות לא פחדו שאגנוב להן את
החברים ,וזה התאים לכולם .מחזרים לא עמדו אצלי
בתור ,אבל תמיד הייתי מוקפת בחברים .עם זאת,
במשך השנים הייתי מתוסכלת מהמראה שלי ותמיד
הייתה לי פנטזיה להיות חטובה ,להיכנס לחנות בגדים
רגילה ולא של מידות גדולות ולרכוש בגד לבן בניגוד
לבגד שחור שהוא קוד הלבוש של השמנות.
אני אמנם מתבדחת על עצמי בנושא ,אבל עמוק בפנים
אני מאוד רוצה לרדת במשקל ,ויעידו על כך עשרות
סוגי הדיאטות שעשיתי ,עם פחמימות ובלי ,לפי סוג
הדם ,צומות ,קבוצות שקילה ,קבוצות תמיכה ,אלוהים
יודע מה לא .אם הייתי חוסכת את הכסף שהשקעתי
בפרויקט החיטוב של רחל סגל ,אין לי ספק שהייתי
יכולה לרכוש דירה נוספת .מה שעצוב הוא שאני לא

משמינה מתאווה אמיתית לאוכל ,אלא כפיצוי רגשי
למצוקה .יום רע בעבודה שווה ערך לחפיסת שוקולד
גדולה ,בעיות עם הילדים שתי פיצות משפחתיות,
וכך הלאה .עכשיו ,בזמן הריאיון חזרתי למשטר ואני
מקווה שאשיל מספר קילוגרמים כי זה גם לא בריא,
בלשון המעטה”.
נראה שהחיים דווקא בעדך ,על מה יושב חוסר האושר?
“חרדות בלתי פוסקות ,פחדים ,כל דבר שמשתבש,
קטן כגדול מצליח לערער אותי .היום פחות ,אבל זה
עדיין כואב”.
מה מאחלת לעצמך?
“לראות את הילדים שלי מצליחים ,שירכשו השכלה
ויעסקו במה שירצו ,אולי נכון יותר לומר שיהיו
מאושרים”.
ולרחל?
"להשיל שלושים קילו ,כך אגשים לבעלי פנטזיה לא
ממומשת של אישה חטובה ,וגם לעצמי .אני בטוחה
שזה יגרום לי להיות קצת יותר מאושרת”.
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איש של אנשים
יוסי אשרם אומנם נפרד מהמדים ,אך הוא לא מוותר על החום
והמגע של האנשים .לאחר קריירה צבאית מכובדת של שלושים
ושש שנים התמנה לקצין ביטחון בבית ‘עד  ’120בראשון לציון
והוא נהנה מכל רגע" .העבודה במגזר הפרטי שונה בתכליתה
מהעבודה בצבא ,אך בסופו של יום אנשים הם אנשים ,ואני מודה
על הזכות לשרת אותם כאן".
יוסי נולד ב 1958-בראשון לציון .כבן בכור מבין
ארבעה ילדים מעולם לא חלם על קריירה צבאית,
נהפוך הוא .לפני שחרורו משירות סדיר ב 1979-ביקשו
ממנו שיחתום קבע כקצין רכב ,אבל הוא ,שכבר הרגיש
את החופש ואת נפלאות החיים האזרחיים שנראו
קורצים ומזמינים ,סירב בנימוס ובחר באזרחות.
וכך ,לאחר שלוש שנות שירות בחיל השריון ,שבהן
היה גם נהג ומדריך נהיגת זחל"ם בבית ספר לשריון,
השתחרר ויצא לכבוש את העולם .אלא שבחיים כמו
בחיים ,חלומות לחוד ומציאות לחוד .לאחר שעבד
בעבודות שונות וניסה לתקופה קצרה להיות עצמאי,
הגיעה הזדמנות שהבטיחה לו פרנסה טובה בתחום
שהכיר היטב מעברו הצבאי .כשהוא נשוי טרי לניצה
וכאב לתינוק קטן (לבנו הבכור הראל) ,הוא חזר
ב 1983-לצבא והתמנה לנהג משא כבד בגדוד אבירי
המרכז שבמרכז ההובלה ,אחד משניים-עשר המרכזים
הלוגיסטיים של צה"ל.
יוסי התחיל כנהג ,ומהר מאוד קודם לתפקיד מש"ק
בכיר .חצי שנה לאחר מכן מונה למפקד של אותה
מחלקה ולאחראי על כמאה ועשרים נהגים“ .מדובר
בתפקיד מאתגר מאוד .באחריותי היו חיילי החובה,
הקבע ,המילואימניקים וגם אזרחים עובדי צה"ל .זוהי
קבוצה הטרוגנית שקשה לפקד עליה .הייתי גם אחראי
על כשמונים רכבים כבדים פתוחים וסגורים ,שבכל
בוקר היו צריכים להעביר בהם לוחמים ,תחמושת,
ציוד ומזון .מדי יום הייתי צריך לדאוג לסידור עבודה,
לאייש את כל הרכבים ולוודא שהמשאיות יגיעו
לשטח למרות היעדרויות הנהגים .עם חיילי הקבע
והמילואימניקים היה הכי קשה .אני יכול לכתוב ספר
על סיפורים ותירוצים”.

שנה אחר כך קודם יוסי לתפקיד רס"פ בפלוגת הסדנה,
תפקיד שאותו עשה במשך שנתיים ,ואז הגיע קידום
נוסף ומכובד לתפקיד רס"ר הבסיס .עשרים ושמונה
שנים שירת בתפקיד זה ,במהלכו נולדו בנו ושתי בנותיו.
מה מהות התפקיד של רס"ר הבסיס?
“הרס"ר הוא המפקד של המחנה על כל המשתמע מכך.
הוא עמוד התווך של היחידה ויד ימינו של המפקד –
ידו בכול ויד כול בו ,ולכן הוא מכתיב את שגרת היום.
הוא אחראי על הסדר והארגון של היחידה ,על תחזוקת
היחידה ומתקניה וגם על הנראות ,הניקיון ,המשמעת
וההופעה המכובדת של החיילים .למרות שמחשיבים
מאוד את נושא המשמעת ,אחד התפקידים החשובים
ביותר של הרס"ר הוא לטפל בפניות הרבות של
החיילים ,המפקדים וההורים .להיות רס"ר משמעותו
להיות סוג של אבא – מחנך ומנחיל משמעת מצד אחד,
רגיש ומכיל מצד שני”.
בכל זאת ,זה לא כמו להיות בשדה הקרב...
“תאמיני לי שזה כמו שדה קרב יום-יומי .אף יום לא
דומה לקודמו .בלי עבודת עורף טובה ואיכותית ,בלי
תומכי לחימה טובים ,החיילים הקרביים שבשטח לא
היו יכולים לתפקד .כך שאני לא חושב שהתפקידים
הללו פחות חשובים ,הם היסודות של הצבא ,בעזרתם
יכולים החיילים שלנו לעשות את מה שהם עושים”.
איך מנהלים חיי משפחה כאיש קבע?
“הייתי יוצא מוקדם מאוד בבקרים ,עוד לפני שהילדים
התעוררו ושב בשעות הערב המאוחרות ,לרוב לאחר
שנרדמו .כך שבפועל אשתי ניצה הייתה המפקדת
של הבית ,והיא ניהלה אותו ביד רמה .את השבתות
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הקדשתי למשפחה .נהגתי לבלות זמן רב ככל האפשר
עם הילדים בטיולים משפחתיים ,בפעילויות פנאי
ובבילויים משותפים”.

המקום שיתקדמו ,יתפתחו ויעשו חיל .פרשתי בדרגת
רב נגד ,שזו דרגה המקבילה לסגן אלוף .זה מאוד מכובד
מבחינתי”.

היית אבא של שבת?
“אפשר לומר שכן .השתדלתי לסייע ככל האפשר ולא
להפריע לאשתי שעשתה עבודה מצוינת עם הילדים.
למרות שאי אפשר להתעלם מהקשיים ,הצלחנו לבנות
קשר משפחתי קרוב וחם שאני מאוד גאה בו .הילדים
יודעים שתמיד יש להם אוזן קשבת וכתף להישען עליה.
בכלל ,אנחנו משפחה חמה ואוהבת שמאוד נהנית
לארח ולהיות מוקפת באנשים אהובים ושמחים”.

איך עוברים לחיי אזרחות אחרי כמעט שלושה עשורים
שבהם לבשת מדים?
“בהתחלה קמים בשבת בבוקר ולובשים מדים .זה
כוחו של הרגל .הייתה תקופת הסתגלות ,אבל האמת
שהגעתי מוכן ,לאחר שנה של השתלמויות והכנה
לפרישה שעברתי בצבא .גם אשתי עזרה לי להתאקלם
מהר עם רשימת 'עבודות שירות' שהכינה לי ,כך
שהייתי עסוק בעשייה כמו שאני רגיל”.

שניים מילדיך הלכו בעקבותיך
“הבחירה של בני הראל לשרת כקצין בצה"ל (היום בדרגת
רב סרן) ובחירתה של בתי דורין לשרת בצה"ל (סיימה
בדרגת סרן) ,ומשם לעבור למשטרה ,ללמוד משפטים
ולכהן כתובעת במשטרת ישראל ,מסבים לי אושר .נראה
שעשינו משהו נכון .בבית חינכנו את הילדים על ערכים
של אהבת הארץ ,תרומה למדינה ,עשייה ללא לאות
ושליחות ,ואני גאה בהם על הדרך שבחרו”.

מה אתה עושה כאן ב‘עד ?’120
“כמנהל מחלקת הביטחון אני אחראי לביטחון הדיירים
בבית ומשתדל לעשות הכול כדי שהם ירגישו בכל יום
ובכל שעה תחושה של ביטחון .התפקיד כולל שמירה
פיזית ,כלומר סיורים ,טיפול באותות מצוקה בבתים,
חיישני חום ואש ,פיקוח על מצלמות האבטחה וכמובן
גם בדיקת רקע של כל עובד שמצטרף לבית ,אנחנו
בודקים בקפדנות את הפן ההתנהגותי שלו ולאחר מכן
מחליטים לגבי העסקתו”.

מה עם הבת הקטנה?
“דניאלה ,היא לכאורה ה'מורדת' .היא לא הייתה
מוכנה לשמוע על קבע ,למרות שהיו לה הנתונים
הדרושים והפוטנציאל .אני מכבד את הבחירה שלה.
כל אחד עושה את הבחירות שטובות ומתאימות לו.
הבחירות השונות מעידות שכל אחד הוא עולם ומלואו,
שאיננו דומים זה לזה ,ולמרות שאני מאמין שהצבא
הוא מסגרת טובה ותורמת לחיים ,אני חושב שהיא
לא מתאימה לכל אחד .בתי ,דניאלה ,סיימה לאחרונה
לימודי הנהלת חשבונות ובקרוב תינשא לבחיר ליבה,
אז כל עוד היא מאושרת ,אני מאושר”.
אלו אירועים משמחים זכורים לך משירות הקבע?
“זכורים לי כמה אירועים משמעותיים .אחד מהם הוא
שנבחרתי כנגד מצטיין של אגף האפסנאות וזכיתי
לנסוע מטעם הצבא לאירופה .קיבלתי גם תעודת
הערכה והוקרה על פועלי מקצין החיל הראשי ,מה
שהסב לי אושר גדול ,ולמרות שחוויתי הרבה רגעים
מרגשים ,רגעי ההתעלות והשמחה הגדולים היו כשבני
ובתי סיימו קורס קצינים”.
למה החלטת לפרוש מהצבא?
“הרגשתי שמיציתי .שלושים ושש שנים בקבע זה מעל
ומעבר ..העולם שייך לצעירים ,וצריך לפנות להם את
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מה אתה הכי אוהב בעבודה שלך בבית?
“אני איש של אנשים .אנשים מרתקים אותי .יש כאן
סיפורי חיים שאפשר ליצור מהם ספר .אני אוהב
לעזור ,לדאוג ולהיות שותף לעשייה שבמקום ,ובעיקר
חשוב לי לתת לדיירים תחושת ביטחון ושלווה”.
קשה לנהל אנשים במערכת פרטית לאחר החוקים
הברורים שקיימים בצבא?
“העבודה במגזר הפרטי שונה בתכליתה מהשירות
בצבא .היא לא קשה יותר ,אלא מאתגרת וחייבה אותי
להתרגל להתנהלות שונה .אבל בסופו של יום אנשים
הם אנשים ,וכפי שציינתי אני אוהב אנשים ושמח
לשרת את בני הגיל השלישי ,כי מי ראוי יותר?”
תחביבים ותוכניות לעתיד
“ההנאה שלי הן נכדותיי אליאן ואמילי .היום יותר
מתמיד יש לי זמן להיות סבא פעיל .אני גם אוהב לדוג
מדי פעם ,לשבת מול הים השליו והמרגיע ,ליהנות
מהשקט ומהשמים הכחולים .בכלל ,אני איש פשוט
שנהנה מהדברים הקטנים – שמח מאוד בחלקי ומאחל
לעצמי שאוכל להמשיך להיות פעיל ובעשייה שנים
רבות ושהחיים והמפגשים היומיומיים עם אנשים
ימשיכו להפתיע ולרגש אותי”.

לטובת הילדים
לדעת לתת ,מכל הלב,
לילדים המאושפזים בבית חולים שניידר
נראה שמילות השיר "לתת את הנשמה ואת הלב"
נכתבו על סיפורה המיוחד של עדנה.
לפני כארבע שנים פנו אל עדנה ביגר ,דיירת הבית בראשון
לציון ,מבית חולים שניידר בבקשה שתעזור לגייס תרומות
לחדר המתנות .חדר המתנות שבשניידר הוא חדר עמוס
בצעצועים המיועדים לילדים המגיעים להתאשפז בבית
החולים ,לילדים מאושפזים החוגגים ימי הולדת וכן לאלה
שמתמודדים עם מחלות קשות.
לפני כל טיפול הם מגיעים לחדר הקסום ובוחרים מתנה.
ייתכן שהמתנות אינן מקילות על הכאב ,אך הן מעניקות
להם רגעים קטנים של חסד.
עדנה יוזמת אירועים שונים שמטרתם לגייס כספים,
ביניהם ערבי התרמה בבית ,הפקת שוק קח-תן ועוד
פעולות שונות שהופקו לטובת הפרויקט והילדים“ .הדבר
היחיד שמניע אותי הוא שבאמצעות הפעילויות הללו
אני יכולה לראות שאני עושה משהו טוב למישהו”.
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צחוקם
של קטנטנים

"רקמת חיינו –
שבעים שנות מדינה"

חנוכת מועדון סב-טף בבית בהוד השרון

תערוכה שכולה ביטויי אהבה והערכה למדינת ישראל

אין דבר משמח יותר ונעים מצחוקם המתגלגל של
ילדים ומקולות הצהלה והשמחה שלהם .בחודש יוני
נחנך מועדון קטן וקסום ביוזמתה של הדיירת קלרי
לוטמן .בערב הפתיחה התמלא הבית בנכדים ובנינים
שהגיעו לאירוע ההשקה של מועדון סב-טף.
קלרי לוטמן שהייתה בעברה גננת וכל חייה עסקה בחינוך
מכירה בחשיבותם של המפגשים הבין-דוריים ,עם כניסתה
לבית חלמה ליצור חלל נעים ומטופח שיתאים לבילוי
משותף ולשעת איכות של דיירי הבית עם נכדיהם וניניהם.
בהתרגשות רבה שיתפה את מנכ"ל הבית שנענה לפרויקט,
ובסיוע של צוות העובדים והדיירת טובה עפרון  ,שהייתה
אמונה על קישוט המקום ,יצרו יחד מועדון מקסים.
הצעצועים שבמועדון נתרמו על ידי דיירי הבית .המועדון
נפתח פעמיים בשבוע ומאפשר לקרוא בו ספר ,לשחק
במשחק קופסה או בכל דבר אחר שתורם לחיזוק הקשר
שבין הדיירים לילדים ולהנאה המשותפת שלהם .שעת
סיפור ,הפעלה מוסיקלית ויריד ’קח-תן’של ספרי ילדים
היו בין הפעילות הראשונות שנעשו בו .הדיירים אספו את
ספרי הילדים ליריד ,וצוות העובדים והילדים הוזמנו לעיין
בספרים ולבחור לעצמם ספר במתנה.

חנה פלס ,דיירת הבית בתל-אביב ,השיקה בחודש מאי
האחרון תערוכה שכותרתה "רקמת חיינו  -שבעים
שנות מדינה" ,זוהי תערוכה שכולה ביטויי הערכה
ואהבה למדינה.
פלס ,שעסקה שנים ארוכות בעשייה חינוכית ,בעיבוד
ובהנגשה של מידע לתלמידיה ,מוצאת בשפה דידקטית
זו מקום בטוח וטבעי לבטא בשפע של יצירתיות את
תחושותיה ,את ההתרגשות שמרוממת אותה בחגיגות
השבעים למולדת האהובה .ההתבוננות במלאכת ידה
חושפת את תחושת השייכות העמוקה ,השותפות
וההזדהות שחשה היוצרת לתולדות המדינה ולחברה
הישראלית על גדולתה ועל כאביה.
פלס מציגה נקודות ציון חשובות בתולדות המדינה,
ולמעשה היא משרטטת בקו ,ברקמה ,בפיסול ובקולאז'
גם את סיפור חייה ,מסירותה לעשייה החינוכית ,אהבתה
למקצוע ולילדים ,התמסרותה הטוטאלית לנתינה ,לחשיבה
על הזולת וגאוותה במדינה  -מולדתה .בסוף חודש
אוקטובר ייתרמו היצירות השונות שבתערוכה למוסד
חינוכי ,וכך תאפשר חנה לרבים ליהנות מפרי יצירתה.

מדור חג
רגע לפני שמתחילים שנה בחרנו בעבורכם
המלצות ,ליקטנו רעיונות ומתכונים ,הצעות
למתנות שכיף להעניק ומשמח לקבל.
פגשנו את אביטל סבג ,שפית טבעונית ברוח
הזן שמשתפת אותנו במתכונים לארוחת חג
שאין דומה לה.
אנו שמחים להמליץ על ספר ילדים מקסים
בשם ‘דברים שאילון מספר’ שנכתב על ידי
לאה אביסרור ,מנהלת השירות לדייר בבית
בראשון לציון ,וגם על ספר לגדולים‘ ,היה
היתה’ ,ספרה המצוין של יעל נאמן ,שישמח
אתכם בחג.
שתהיה לכולנו שנה עשירה בתוכן ועניין.
חג שמח ומתוק.
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תופינים לחג

פלטת ברונזרים מאסטר ברונז
מייבלין ניו יורק
₪ 50
צילום :יח״צ חו״ל

מפות שולחן
רשת H&O
₪ 39.90
צילום :ישראל כהן

שעון
לונג'ין נים
₪ 7,555
צילום :יח״צ חו״ל

קומקום שורק
פלדה בציפוי אמייל 1.25 ,ליטר
LE CREUSET
₪ 339
צילום :יח״צ חו״ל

משקפיים
אירוקה ,סברובסקי
₪ 1,299
צילום :ערן תורגמן

טבעת ׳כוכב האהבה׳
סנדרה רינגלר לרשת אימפרס
משובצת יהלומים בזהב לבן או צהוב
₪ 1,490
צילום :יח״צ
קערות
 MERCI X SERAXלסטורי
₪ 59-129
צילום :יח״צ חו״ל

תיק מסדרת סטיבנס סאצ'ל
דניאלה להבי
₪ 2,290
צילום :דודי חסון

שרשרת
גולברי
₪ 89.90
צילום :ניר יפה
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סדרת בראשית  -שיראז
יקב היוצר
מבצע 3 :ב₪ 100-
צילום :אייל קרן
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היה

היתה
בתיה פולניקוב,
דיירת הבית בראשון לציון ממליצה

הכותרת של ספר זה "היה היתה" בניסוחה זה מזמינה,
לכאורה ,לפגישה עם סיפור אגדה .כך מתחילות אגדות
על נסיכות למיניהן הרוקמות חלומות על נסיכים,
ארמונות ואושר מלא עושר ,אלא שהפעם הכותרת
מתעתעת .זהו סיפור שכולו מציאות ,כמעט תיעודי,
על אישה שאולי פנימה שאפה לחיים שהם מעבר
למציאות ,אך עובדות החיים הסבוכות לא הניחו לה
להגשים את רוב ציפיותיה מעצמה .מדובר בפזית
(סילביה במקור ,מן הימים שבהם מחקו את השם
המקורי למען שם עברי) ,בת להורים ניצולי שואה,
שגדלה בחולון ,בשכונת מפדה אזרחי .למען הגילוי
הנאות ,לפנינו סיפור נעדר כמעט לחלוטין רגעים של
שמחה ולא ניתן להבטיח שהוא מרנין לב .עם זאת,
מזומנת כאן חוויית קריאה מרתקת ,וצפוי מפגש עם
גילויים אנושיים מעוררי התפעלות.
המספרת מעצבת את דמותה של הדמות הראשית
מתוך סיפוריהם של רבים שהכירו אותה ונשבו בקסמה
המיוחד ,שהיה גם תובעני ולוחץ במידה רבה .גם לאחר
שנים זכרו פרטי פרטים על אישיותה ,כישרונותיה,
ידענותה המגוונת ודרכה המיוחדת בכתיבה ובעריכה
ספרותית .במבט ראשון נראה כאילו לפנינו אוסף
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של עדויות ,המובאות כנראה בציטוטים מדויקים,
הנאגרות לסיפור סביב דמותה של פזית .אלא שהרומן
הזה הוא מלאכת מחשבת של חיבור העדויות ,הצגתן
בסדר מרתק וחיבורן למסמך נדיר .הדוברים חזרו
כמעט כולם על דברים דומים לגביה ,וכך הם מתקבלים
כעדויות של אמת .מפעים להיווכח עד כמה מיוחדת
בפני עצמה כל עדות  -בסגנון ,במבט האישי על
הדברים ,בהדגשים .כך מתקבלת יריעה רבת היקף
ומגוונת מאוד ,שכל אחד מחלקיה מתחבר אל השלם.
בין העדויות השונות באים דברי קישור של המחברת,
שגם לה זיכרונות מפזית .היא מהרהרת במתואר
מפיהם של ה"עדים" השונים ,מנתחת ,אמפתית,
מציגה שאלות ומגלה תובנות הן לגבי הדמות והן לגבי
החיים .קורות חייה של פזית הן הדרמה שבה מככבות
הדמויות השונות שסבבו אותה ,ודבריה של המחברת
הן מעין מקהלה יוונית מפיהם של הזקנים המנוסים
הכואבים את העובדות ,מנסים לייעץ ומחווים דעה של
יודעי דבר על החיים.
בין המעידים על פזית אנשים ידועים כיום בתחומי
התרבות והעשייה הציבורית בישראל  -אביגדור
פלדמן ,דנה אולמרט ,עליזה אולמרט ,יעקב גילדור,

צילום :תומר אפלבאום

מאת יעל נאמן
הוצאת אחוזת בית,
2018

מולי מלצר ,שרה בריטברג-סמל ועוד .הקשרים עם
פזית התבססו על קרבת משפחה ,שכנות ,קשרי
עבודה ובעיקר על ילדות ונעורים משותפים בשכונת
ילדותם שבחולון ,נעורים תוססים בשנות השישים
של המאה שעברה .למרות הרקע הכבד שנושאים בני
הדור השני לשואה אנו פוגשים חדוות נעורים ,חיים
מלאי חוויות ,לימודים ,עשייה וחברות .המאפיין
את כולם היא יכולת הנתינה שלהם בינם ובין עצמם
ובעיקר לפזית ,שהייתה דמות שתבעה מעצם אישיותה
תשומת לב מיוחדת ותמיכה מסיבית .בתקופות שונות
בחייה נזקקה לסיוע במובנים שונים ,אך לא אפרט
עוד כדי שלא לפגום בחוויית הקריאה של העתידים
לקרוא .למרות תובענות מצדה ופה ושם ,גילויים
כואבים של כפיות טובה וניתוקים ,הסובבים אותה
אינם מתייאשים וממשיכים לעשות למענה .היה משהו
מסקרן מאוד באישיותה ,היה משהו ממגנט באופייה,
היה משהו מעניין מאוד בידע ששפעה ואפילו בהומור
שהקרינה מתוך יריעת חיים של אי נחת וחוסר שקט.
הספר מרתק מבחינות שונות .הוא חודר אל המצב
הנפשי של בני הנוער וכך מתקבל שרטוט מיוחד של
חיים בשכונת עולים חולונית של שנות החמישים-
שישים .מתקבלת תמונת חיים של יחד מעורר כבוד

ונכונות לעשות למען הזולת ,מתקבלת תמונה המעוררת
הערכה לבני הנוער האלה ,שלמרות הרקע המשפחתי
שגדלו בו צמחו להיות צעירים מלאי סקרנות תרבותית
ואנשי מעש ,שעמדו באתגרים שבחייהם והגשימו את
עצמם בדרכים שונות.
דמותה של פזית הייתה חידה בלתי מפוענחת,
והגישה אליה לא הייתה פשוטה .לפזית היו תקופות
שבהן עשתה ניסיונות למחוק עדויות לקיומה ,ומצבי
הנפש המשתנים שלה הקשו על אלו שרצו לעזור לה.
פזית לא הצליחה למחוק את מה שרצתה .מתברר
שהסובבים אותה זכרו במשך השנים פרטי פרטים על
חייה ומכאוביה ,והפרטים האלה מצאו את דרכם אל
המספרת שלנו ,שידעה להתיך אותם ליצירה חשובה
האורגת את כל הפרטים הקטנים לדמות מעוררת עניין
מיוחד.
כאמור ,רומן מעורר אי שקט ,אך עם זאת מעמיק
את האמונה באדם ,התקווה מול היחד האנושי
והיכולת להתעלות לנתינה טהורה שלא על מנת לקבל.
מתקיימת בו חמלה ענקית ללא שמץ של התנשאות או
פטרונות .מומלץ בחום.
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והנה לפנינו ספרך במלוא הדרו .ספר שלם במלוא
מובן המילה .איך זה קרה?
"פתאום אני סבתא ,והפצפון הזה ששקל  3ק"ג התחיל
להוציא ממני את השירים בזרימה קולחת .הרגשתי
צורך לתעד כל חוויה למען עצמי וגם כמתנה לו,
כזיכרונות לימים שיגדל .שיתגאה בסבתא שלו! וגם
באביו נעם שאייר ,ובאמו מור שגיוונה בצבע .הכתיבה
הזאת נולדה יחד איתו”.
אני שמה לב שגם שם הספר וגם השירים כולם כתובים
מנקודת תצפית בגוף ראשון .אילון הוא המספר על
חוויותיו
“אכן כך .זאת איננה בחירה מודעת .זה קרה מעצמו .אני
חשה שהדברים כאילו יוצאים מתוכו בצורה תמימה
וגם מצחיקה .השירים מבטאים מניפת חיים שלמה
שנפרשה בשנת חייו הראשונה :המשפחה ,התפתחות
האני ,הצעצועים והפחדים ,גן הילדים ותופעות הטבע,
הצמיחה ,המבט לעתיד ,ובלי להצטנע  -דמותה של
סבתא לולי!”

שיחה בשתיים
בתיה פולניקוב ,דיירת הבית בראשון לציון ,בשיחה עם לאה אביסרור,
מנהלת השירות לדייר ,לרגל צאת ספרה‘דברים שאילון מספר’
ברכותיי ,לאה ,עם יציאתו לאור של ספר הילדים שכתבת
והגשת כשי לנכדך אילון במלאת לו שנה .נתחיל בקפיצה
קלה לעבר רחוק ,לספר ילדים שאהבת כילדה.
“מובן ש‘בוא אליי פרפר נחמד’ .אני זוכרת את
ההתרגשות שלי כל פעם מחדש כשקראתי את השיר
שאני זוכרת בעל פה גם היום‘ ...לפרה האדומה  /יש
עגלה קטנה חומה  /את ראשה היא ליקקה  /ונתנה לה
נשיקה ’.אני זוכרת את הכריכה הכחולה ,את הפרפרים
והפרחים”.
אכן ,זה הספר השמור גם בזיכרון שלי ...אני התלהבתי
מהאוטו הגדול והירוק המביא לתנובה ביצים וחלב...
זכור לך ספר ילדים אחר שריגש אותך?
“כמובן‘ ,אורה הכפולה’ של אריך קסטנר .מדובר
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בשתי ילדות תאומות זהות ,שהופרדו זו מזו עם
גירושי הוריהן ,ולימים נפגשו בקייטנה וגילו את
הקרבה שביניהן .ייתכן שהתרגשתי בגלל גירושי הוריי
והשתעשעתי בתקווה שגם אני אפגוש איזו אחות
אי שם .אהבתי לקרוא במשך השנים ,והייתה תקופה
שהתמקדתי בספרות בנושאים העוסקים בהתפתחות
אישית .זה התאים לשלב שבו שיניתי את המבט על
עצמי”.
האם נמשכת לאחוז בעט גם בעבר?
“כל השנים כתבתי וכתבתי .אני מרגישה שבכתב
הדברים זורמים אצלי ביתר קלות .כתבתי שירים
למגירה ולא שמרתי עליהם .כתבתי גם לאירועים
חגיגיים .הייתי זאת שבאופן טבעי התבקשה לכתוב,
וזכיתי למשוב נעים .הדברים התפזרו .לא נשמרו”.

ננסה לדפדף מעט ביחד
“בשיר ‘אני’ מספר אילון על התפתחותו מהיותו
‘זחלן אולימפי למרחקים ארוכים’ ועד להבטחתו
לדווח ‘אם פתאום אצליח לפצל את האטום’ .בשיר
‘הדברים שגורמים לי לבכות’ אילון מספר על ‘רעש של
מקדחה’‘ ,אנשים זרים’‘ ,כשהבלון האדום התפוצץ’,
'כשהאיש עשה לי פרצוף’‘,כשאימא עצובה’”.
אני חשה כאן את סבתא לולי המזדהה מאוד עם
הרחשים הפנימיים של הנכד האהוב
“בהחלט .רגע 'קשה' מתרחש בוקר-בוקר בגן הילדים,
אבל אילון הוא זה שמרגיע ורוצה לומר לאבא‘ ,אל
תדאג ,ניפגש שוב היום בארבע ’.גם על השפע שבחדר
הילדים אילון מספר  -קשקשן ,רעשן ,כדורים קופצים,
קופסה המוציאה צלילים ,שלל קוביות‘ ,אך מכל
המבחר  /מה שבשבילי הוא ממש אוצר  /זה הנייר
המרשרש שעטף את המוצר ’.ואיך אפשר בלי להקדיש
שיר לצמיחתן של השיניים הראשונות? ולכלבה צ'יקה
הנראית כמו בובה ויושבת לה כנסיכה? ואיך לא לחלום
על העתיד שבו יהיה כבאי או חזאי או דוקטור או ראש
ממשלה שיביא שלום עולמי? וכמובן על סבתא שהיא
לא מהסבתות האחרות ,היא צוחקת בקול וברעש גדול,
וממנה מקבל המון נשיקות חזקות חזקות!”
ניכר שבכל שורה ושורה מצטיירות החוויות שלך
סביב אילון
“יכול להיות שזו הדרך שלי לבטא את החוויות שאני
חווה דרכו ובזכותו .כשילדיי היו קטנים לא התפניתי
לחוות את הפרטים עד כדי כך .הייתי עסוקה בלגדל
ולחנך ולטפל ביומיומי .הפעם ,כסבתא ,אני פנויה

כל שיר הוא כמו ילד
אהוב בפני עצמו .כל אחד
ומקומו בליבי ,במקום שבו
חוותה סבתא את עולמו של
נכדה האהוב מכל ובו היא
פוגשת גם את עצמה
להתרשם מכל פרט ולבנות סיפור קטן דרך מבטו
של אילון .אני נזכרת בשורה משיר של אווה קילפי
‘כשנולדים נכדים’‘ :כשנולדים נכדים הסבתות סוף
סוף משליכות את עצמן הצידה מסחרחרת האימהות,
משתחררות לאהוב בלי שמץ של מבוכה כמו שלא חוו
מעולם’”.
כיצד זרמה הכתיבה?
“זה היה תהליך של הבשלה .החוויות נאספות ואחר
כך פורץ מה שנאגר פנימה .אני מרגישה שהדברים
משקפים באותנטיות את תהליך הצמיחה של אילון”.
ואחר כך בא תהליך העריכה והאיורים
“מדובר בפרויקט משפחתי .הבן צייר ,הכלה צבעה”.
את מרוצה מהתוצאה?
“נדמה לי שהציורים משלימים היטב את השירים ,כפי
שנכתבו .הייתה אפשרות שהציורים ייעשו בגרפיקת
מחשב ,אבל ההעדפה הייתה לציורי יד בסגנון נאיבי
משהו .הקפדנו שהצבעוניות לא תהיה מסיבית .גם
הרקע נבחר לבן .פשוט”.
יש עוד מבצע בדרך?
“יש סיפור על הכלב חמודי ,הכלב הפרוותי שנעם
הבן גדל איתו .לא נפרט עוד .אולי אמצא עוד קטעים
בסדקים שבין המגירות”...
כאן את מוכרת לנו כמנהלת השירות לדייר .את
מרגישה שכישרונותייך בכתיבה באים לידי ביטוי?
“בעקיפין ובעצם יום-יום .אני כותבת לאירועים .אני
מנחה מדי פעם את פרלמנט הדיירים .כתבתי קליפים
וטקסטים לסרטונים”.
ומהשירים  -יש אחד שהוא ציפור נפשך?
“קשה לענות .כל שיר הוא כמו ילד אהוב בפני עצמו.
כל אחד ומקומו בליבי ,במקום שבו חוותה סבתא את
עולמו של נכדה האהוב מכל ובו היא פוגשת גם את
עצמה”.
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זמן מעברים
המפתח למעבר דירה מוצלח מתחיל ומסתיים במלאכת המיון והאריזה.
נפגשנו עם ויוי קרביץ ,שותפה בחברת ‘בלאגן’ ,כדי לקבל כמה טיפים
עצות למעבר קל יותר.
בחודשי הקיץ ובחגים אלפי משפחות בישראל יארזו
את חפציהן וישנו את מקום מגוריהן .כל משפחה
וסיבותיה עימה .משפחות רבות יעברו לבתים גדולים
ומרווחים ,אחרות לדירות קטנות יותר ובני הגיל
השלישי שהחליטו לשנות את תפיסת המגורים שלהם
יעברו לדיור מוגן .המשותף לכולם הוא העול שכרוך
בתהליך המיון והאריזה .זהו תהליך רגשי שבמהלכו
ייאלצו רבים להיפרד מחפצים שהיו משמעותיים להם
במשך זמן רב .המפתח למעבר דירה מוצלח מתחיל
ומסתיים במלאכת המיון והאריזה.
מה אורזים ועל מה מוותרים?
“מעבר דירה הוא הזדמנות להיפטר מחפצים
מיותרים .אנחנו אורזים את החפצים השימושיים,
את אלה שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום ,את
אלה שמשרתים אותנו באופן שוטף .על חפצים שלא
השתמשנו בהם יותר משנה אנחנו ממליצים לוותר,
שכן מעבר דירה הוא זמן להתחדשות ולרענון”.
מה עושים עם חפצים שיש להם ערך סנטימנטלי?
“זה נתון לשיקולנו .חשוב שנשים לב ,אם לכל חפץ שני
יש ערך סנטימנטלי מדובר באגרנות ורצוי לשחרר .אם
מתלבטים לגבי כמה חפצים בודדים ,מומלץ לשמור
אותם .חפצים יקרי ערך ,מסמכים חשובים ותרופות,
יש לארוז בקופסה נפרדת ולהוביל באופן עצמאי”.
כמה זמן מומלץ להתארגן מראש?
“כחודש וחצי .במעבר דירה חשוב לבצע פעולות

שונות ,כמו לתאם הובלה ,למיין חפצים ,לארוז ,לפרוק
ולסדר .זהו תהליך ארוך ,ולכן יש להיות ערוכים אליו
מבעוד מועד .ניתן לחלק את התהליך לכמה שלבים:
חודש וחצי לפני המעבר
ממיינים את החפצים ונפטרים מכל החפצים
המיותרים .זה הזמן להחזיר את החפצים ששאלנו.
מתאמים מובילים ומקבלים מהם אמצעים שונים
לאריזה (כמו קרטונים או ארגזים) .רצוי לרכוש נייר
דבק ,פלסטיק ,ניילון בועות (פצפצים) ,מדבקות
ולורדים .אם לא עשינו זאת קודם ,זה הזמן למדוד את
גודלם ושטחם של החדרים שבבית החדש וגם לוודא
שהרהיטים והחפצים שלנו מתאימים ונכנסים.
חודש לפני המעבר
מתחילים לארוז את החפצים שבהם אנחנו משתמשים
פחות בבית .חפצים ומסמכים יקרי ערך :זה הזמן לאתר
או לשכפל את כל החפצים או המסמכים החשובים
ביותר ולארוז אותם בנפרד .מעדכנים את הרשויות,
הספקים ונותני השירותים בכתובת החדשה (חברת
הכבלים ,חברת החשמל ,האינטרנט ועוד).
שבועיים לפני המעבר
מסיימים לארוז ומשאירים רק חפצים בודדים
שהכרחיים לנו בדירה הנוכחית .מבצעים את התיקונים
שהתחייבנו להם בהסכם לקראת כניסתם של הדיירים
החדשים ,ומתקשרים לחברת ההובלה כדי לוודא
שתגיע במועד.

כמה ימים לפני המעבר
אורזים את החפצים האחרונים והשימושיים ביותר
שיעלו אחרונים למשאית וירדו ראשונים כדי שיהיה
לנו קל לאתר אותם במעבר .אורזים לכל בני המשפחה
מזוודה קטנה שמתאימה לחופשה קצרה ,כך שאם
משהו ישתבש נוכל לשהות אצל משפחה או חברים .זה
הזמן לרוקן את המקרר וולהפשירו.

לבד .מעבר לכך ,החיים ב"אתר אריזה" נחסכים ,שכן
כל התהליך מתבצע יום או יומיים לפני המעבר על ידי
צוות יעיל ומקצועי ,שמארגן את הבית החדש במהירות
וביעילות ,וכך עוזר לנו לנהל בית יעיל ומסודר יותר
בעתיד .לחברה חיצונית יש גם ניסיון ומידע באשר
לבחירת חברת הובלה מקצועית ואמינה שתביא את
החפצים שלנו בבטחה לבית החדש”.

יום המעבר
נציג המשפחה ממתין למובילים כדי לפקח על העמסת
החפצים .עליו לוודא שכל הקרטונים והחפצים
האחרונים שברשימה שברשותו הועמסו על המשאית.
נציג נוסף ממתין בבית החדש עם רשימה זהה של
החפצים והארגזים שיש לשים בכל חדר”.

במה שונה תהליך האריזה במעבר לדיור מוגן?
“תהליך המיון והפרידה מהחפצים הוא מורכב יותר,
שכן במעבר לדיור מוגן עוברים לדירה קטנה יותר
מהדירה הקודמת ,ואז המעבר מחייב תהליך מדויק
יותר של מיון ופרידה מחפצים שלרבים מהם יש
ערך סנטימנטלי .עם זאת ,חשוב לדעת מה להשאיר
כדי ליצור עם המעבר תחושה מידית של בית חם
ומוכר .בתהליך זה עלינו למצוא פתרונות לחפצים
סנטימנטליים שאותם אנחנו רוצים לשמור ,חפצים
המעלים בנו זיכרונות חשובים ,כמו ציורים ,תעודות,
אלבומי תמונות וחפצים של הילדים והנכדים.
שוני נוסף ומהותי הוא הצורך בנגישות בקרב בני הגיל
השלישי ,המחייב אותנו לסדר ולארגן את חלל הבית
על פי אורח החיים המשתנה והצרכים החדשים”.

יש לך טיפים שיקלו על הפירוק והסידור?
“לסמן את הקרטונים לפי היעד הסופי .למשל,
קרטונים ששייכים למטבח ,קרטונים ששייכים לסלון
ועוד .לכתוב אלו חפצים יש בכל קרטון ,לעטוף בנייר
רך חפצים שבירים ולרפדם בנייר עיתון .על הקרטון יש
לציין בגדול – שביר!”
מדוע מומלץ להיעזר בחברה חיצונית?
“מאחר שמעבר דירה כרוך בעבודה רבה ,בהיעדרות
מעבודה ובמאמץ פיזי ,מומלץ להיעזר בחברה חיצונית
שיש לה ניסיון רב בפירוק הארגזים ובהתארגנות קלה
ומהירה .תהליך מיון החפצים שנעשה בנוכחות אדם
זר מייעל את התהליך ,הוא עוזר לאנשים להיפרד
מחפצים מיותרים שלא היו זורקים אם היו עושים זאת

אודות חברת ‘בלאגן’:
חברת ‘בלאגן’ בניגוד לשמה מתמחה בסידור ובארגון
בתים ובליווי מקצועי בתהליכים של מעבר דירה.
החברה פועלת למעלה מ 14-שנים בתחום ועד היום
שירתה במקצועיות כ 6,000-לקוחות.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון.077-3270090 :

הדרך הטבעית

בחירתה של אביטל
“להיות טבעוני זה נפלא אם יודעים לאזן ולאכול נכון ”,במילים
אלו נפתח המפגש עם אביטל סבג שנערך במטבח ביתה הקסום
שבצהלה .בחיוך רך ,בקלילות מעוררת השתהות ובמיומנות
רבה היא מלהטטת ומכינה מנות יפות למראה וטעימות להפליא
המצליחות לגרום גם לסקפטית כמוני להתענג וליהנות מחוויה

קולינרית של המטבח הטבעוני.

אביטל סבג ,בת חמישים וארבע ,תל-אביבית ואימא
גאה לחמישה ילדים ,שכולם עוסקים במוסיקה
ובאומנות וממשיכים בצורה כזו או אחרת את דרכה
כנגנית ובעלת החנות המיתולוגית והמוסד המכובד
‘בית התקליט’ .בביתה שבצהלה היא מלמדת ,מטפלת,
אופה ,רוקחת ומבשלת אוכל טבעוני עם הרבה אהבה
לפרי האדמה.
בית הספר לבישול טבעוני נמצא בקומה הראשונה
שבביתה .במהלך השבוע מגיע קהל מגוון של אנשים,
מילדים ועד בני הגיל השלישי ,כדי ללמוד ,להתפתח
ולעשות שינוי באורח החיים שלהם.
בקומה התחתונה ממוקמת הקליניקה שלה ,שם היא
מקבלת קהל למעלה מעשרים וחמש שנים ,מייעצת
ומטפלת ברפואה סינית ונטורופתית ומלמדת זן
קוריאני.

צילום :מיכל לנרט

איך הכול התחיל?
“ב 1988-נולד בני הבכור יוסי זיו .המעבר לאימהות
והמחלה של אביו של יוסי פתחו בי צוהר והעמיקו
את הכמיהה שלי לחיים מאוזנים ,לסביבה אקולוגית
בריאה וגם את הרצון שהגיע מאוחר יותר לחקור
ולהבין לעמוק מהו מזון מזיק או מיטב ואיך אנחנו
יכולים לסייע לגופנו להחלים בדרך טבעית .מובן

שהחקירה והלימודים חידדו ושינו את אורח החיים
שלי מקצה לקצה .המטבח השתנה וגם חומרי הגלם
השתנו ,וגם אני נהפכתי לצמחונית .את הטבעונות
פגשתי בשמונה השנים האחרונות כשהתחלתי לתרגל
זן קוריאני .הסתובבתי במנזרים שבקוריאה והבנתי
שעליי להתאים את התזונה שלי לעצמי ולהשאיר
את הדגה בים .כיום אני מנהלת אורח חיים טבעוני
שממלא את חיי שמחה פשוטה .הטבעונות עוזרת לי
להרגיש חיונית ובריאה יותר”.
איך נולדו סדנאות הבישול?
“כשהתחלתי לטפל בקהל הבנתי שכדי ליישם את
השינוי התזונתי עליי להביא את הקהל למטבח כדי
שיחווה חוויה שמשתפת את כל חמשת החושים,
שיריח ,ימשש ,יראה ויטעם .רק כך אפשר לגרום
לשינוי לחלחל לעומק”.
בשנים האחרונות את מעבירה סדנאות מיצים,
מה זה בדיוק?
“בשלב מסוים הבנתי שמעבר לסדנאות והקורסים
שאני מעבירה במתחם שלי ,כדאי שאקבץ את הקהל
שלי ואעביר אותו גם ניקוי של כמה ימים ,כך נולד
החיבור הנפלא עם שותפי העסקי למסע ולדרך ‘זהר
צמח וילסון’ ,שאליו חברתי בשנים האחרונות .בצורה
נפלאה וקסומה אנחנו מעבירים ביחד כל חודשיים
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צילום :מיכל לנרט

לפני ארבע שנים השקת את ספרך ‘חמש עונות
במטבח ,בישול טבעוני ברוח הזן ’.ספרי עליו.
“הספר הוא פרויקט חיים שמכיל את כל הידע
שאספתי במשך השנים על מזון עונתי ואיכותי .רעיון
חמש העונות ,הלקוח מאסכולת חמשת האלמנטים של
הפילוסופיה הסינית ,הוא הבסיס למחקר ולעבודתי
בקליניקה ,המיושם במטבחי ובחיי .על פי המערב
עונות השנה מחולקות לארבע ,אך במזרח הסינים
הוסיפו עונה נוספת‘,הקיץ המאוחר’ ,זוהי עונה קצרה
שלה חשיבות רבה הנמצאת בין הקיץ לסתיו .הספר
מחולק לחמש עונות ,כל עונה נפתחת בשיר-פואם
ששולח את הקורא דרך מילות השיר לעונה ולאנרגיה
שלה .על חשיבות העונות ,הצבעים ,הטעמים ,מצב
הרוח ,האיברים הקשורים והפילוסופיה עצמה אפשר
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אפשר להשיג את הספר ברשת סטימצקי ,בחנות של
זהר צמח וילסון (פרדס-חנה ,תל-אביב) ,בחנויות
נבחרות ובאתר של אביטל המאפשר קנייה ישירה עם
שליח עד הבית.

צילום :מיכל לנרט

סופי שבוע של ניקוי מיצים ,במדבר ,בצפון ,בהרי
ירושלים ובכל מקום שאליו אנחנו מוזמנים .השינוי
שעובר על הקהל בסופשבוע הזה מרגש אותי בכל פעם
מחדש ,אני מתרגשת לראות איך אנשים שמגיעים
חסרי שקט ובפנים מכווצות יוצאים בסוף הסדנה עם
חיוך ואור בעיניים ומברכים על האפשרות להתחיל
בדרך חדשה ,אין אושר גדול מזה”.

לקרוא ולהעמיק בספרים השונים של הרפואה הסינית,
שחלקם ציינתי גם במראה מקום .המתכונים עצמם
מספרים מה מביאה-מניבה אימא אדמה בכל עונה.
הם קלילים ,טעימים מאוד ואינם מסובכים .חומרי
הגלם מדויקים ,איכותיים ומוקפדים ומאפשרים לנו
לקבל את המזון הטוב ביותר וכך לשמור על בריאות
תאי הגוף שלנו והחיוניות שלנו .גם מי שלא מבלה
הרבה במטבח או שלא אוהב את המטבח יכול ליהנות
מהיצירה ,זה ספר שמתאים לקבל כמתנה ושיונח לצד
ספרי אומנות אחרים.

סלט אנדיב לימוני עם גרגירי רימון
המצרכים ל 4-סועדים:

הרוטב לסלט:

 1חבילת נבטי ברוקולי
 1חבילת נבטי צנון
 2ראשי אנדיב
 1בצל סגול
חופן אגוזי מלך
 1רימון

 2כפות שמן זית ריש לקיש קורניאלי או ברנע
 1כף מיץ לימון
 1/2כפית רוטב מירין
 1כפית מלח גס אפור
 1/2כפית פלפל שחור גרוס גס
 2טיפות שמן צ'ילי

אופן ההכנה:
אביטל סבג
www.avitality.co.il
אביטל סבג בישול בריא טבעוני
054.4317255

מפרקים את הרימון לגרגירים (אפשר לזרוק בעדינות את הרימון לרצפה כדי לשחרר את גרגירי הרימון בקלות
מהמעטפת הלבנה שמחזיקה אותם) .שוטפים את האנדיב ,מפרקים את העלים ,פורסים לפרוסות עבות
ומערבבים בקערה יחד עם הנבטים ,אגוזי המלך וגרגירי הרימון .פורסים את הבצל הסגול לפרוסות דקות עגולות
ומוסיפים לסלט .מערבבים את כל חומרי הרוטב ויוצקים מעל הסלט ומגישים.
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מאפה ירקות של תרד וזיתים
לתבנית פאי בקוטר  26ס"מ (או ל 6-תבניות בקוטר  6ס"מ)
למילוי:

לבצק:

 3כפות שמן זית
 2בצלצלי שאלוט קצוצים
 4פטריות מלך היער קצוצות
רבע כוס זיתי קלמנטה ללא חרצנים
 2כוסות תרד
 2כוסות קרם מושרה
או  300מ"ל קרם מחלב אורז
 5עלי בזיליקום קצוצים
 3שיני שום כתושות
מלח ופלפל

 2כוסות קמח כוסמין
חצי כוס שמן זית
חצי כוס קרם קשיו
חצי כוס מים
כפית מיץ לימון

להכנת המילוי:

לקרם הקשיו:
יש להשרות את הקשיו ולהוסיף רבע כוס מים ואחר כך לרסק בבלנדר עד שמתקבל מרקם חלק.

להכנת הבצק:
מערבבים את הקמח וחצי כוס קרם הקשיו עם השמן עד שמתקבלת תערובת אחידה .אם יש
צורך מוסיפים מעט מים .מניחים את הבצק במקרר ל 30-דקות.

מרכיבים ואופים:

צילום :מיכל לנרט

מחממים תנור ל 180-מעלות .מרדדים את הבצק ומרפדים את התבנית או את התבניות
האישיות .דוקרים את הבצק בעזרת מזלג ויוצקים את התערובת .אופים כ 20-דקות .מנמיכים
את חום התנור ל 140-מעלות ואופים  25דקות נוספות.

צילום :מיכל לנרט

מחממים שמן זית במחבת רחבה ומאדים את בצלצלי השאלוט .מוסיפים את הפטריות ומאדים
כ 5-דקות .מוסיפים את התרד ומאדים כ 2-דקות .קוצצים לרצועות דקות ומוסיפים את הזיתים,
הבזיליקום ,השום והתבלינים לירקות ומערבבים עם קרם הקשיו.

טריו מסבחה שעועית ,עדשים ופטריות
למילוי:

אופן ההכנה:

המצרכים ל 4-סועדים:
 2כוסות שעועית בובעס או לבנה
 2כוסות עדשים כתומות או צהובות
כפית כורכום
כפית כמון
 5פטריות שיטאקי
 15פטריות שונות
בצל אדום
 2כפות רוטב סויה איכותי
חצי כפית פלפל שחור
 3שיני שום
רבע כוס יין אדום קברנה
מיץ מלימון וחצי-שניים
 3כפות מלח ים גס
רבע כוס בוטנים קצוצים
 1/2כוס שמן זית ברנע

משרים את השעועית כ 10-שעות במים .מעבירים
למסננת ושוטפים  3פעמים במהלך היום עד להנבטה.
מעבירים לסיר לחץ עם כף מלח 3 ,שיני שום ומבשלים
כשעה וחצי או שמבשלים בסיר רגיל למשך  4-3שעות
על אש קטנה עד שהשעועית תתרכך לגמרי ואחר כך
מעבירים למעבד מזון לטחינה קלה .שוטפים היטב את
העדשים ומבשלים עם  4כוסות מים ,כורכום וכמון עד
שהמים מתאדים והעדשים הופכות למחית.
קוצצים בצל לקוביות ומאדים במחבת ווק עם  2כפות
שמן זית עד שמזהיב .שוטפים את כל הפטריות ,קוצצים
לקוביות ומוסיפים לבצל ומקפיצים עד שהפטריות
מתרככות ,מוסיפים את התבלינים :רוטב סויה ,פלפל
שחור ויין אדום ומבשלים לעוד מספר דקות.
מסדרים בצלחת הגשה את ממרח השעועית ,מעליו את
ממרח העדשים ומעל שניהם את קונצרט הפטריות.
בוזקים בוטנים קצוצים ,שופכים שמן זית ומיץ לימון
מלמעלה ומגישים.
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צילום :מיכל לנרט

משקה רימונצ'לו
חומרים ל 4-כוסות:
 4רימונים
 16קוביות קרח
 1כף דבש
 1כפית ג'ינג'ר מגורר
מיץ מלימון אחד

עוגת תבלינים ותאנים
המצרכים הדרושים:

אופן ההכנה:

 2כוס קמח כוסמין
רבע כוס סירופ מייפל
שקית אבקת אפייה
כפית קינמון
 3פרחי ציפורן
כפית אגוז מוסקט
כוס רסק תפוחים
 2כפות טחינה גולמית
כוס מיץ תפוחים
רבע כוס שמן קוקוס
 2בננות בשלות
 6תאנים טריות חתוכות ל8-

טוחנים בבלנדר את הקרח עם דבש ,ג'ינג'ר ומיץ לימון.
סוחטים את הרימונים במסחטת הדרים (מסחטה ידנית
פשוטה ,או מסחטה עם ידית) ומערבבים עם תערובת
הקרח .מוזגים לכוס ומפזרים למעלה גרגירי רימון.

כדאי לדעת:
במסורת היהודית מסמל הרימון ברכה ,שפע ,יופי
וחוכמה ,וכנראה שלא סתם .בין סגולותיו וערכיו
התזונתיים תוכלו למצוא נוגדי חמצון ,ברזל ,ויטמינים
ומינרלים רבים .צבעו האדום העז מציב אותו בראש
רשימת מחזקי הדם ,והוא מצוין כתוספת לסלטים ,כמיץ
וכמובן בטעמו הטבעי.

אופן ההכנה:
מערבבים את כל החומרים היבשים ביחד ,מוסיפים לחומרים היבשים את
החומרים הרטובים ומעבירים לתבנית עגולה ,או אינגליש קייק .מחממים את
התנור ל 180-מעלות ואופים למשך שעה.

הרימון נחשב לפרי שלו חיי מדף ארוכים ,אפשר
לשמור אותו למעלה מחודש ללא קירור .שיאו של
הרימון בעונת הסתיו ,אז אני נוהגת לרכוש כמות גדולה
של רימונים כדי לסוחט מהם כמות מרשימה של
מיץ .אפשר לשמור את מיץ הרימונים במקרר למשך
חצי שנה .חיי מדף ארוכים ,כבר אמרנו?

תבלינים שמחממים ,כמו קינמון ,ציפורן והל ,אפשר לחלוט ולשתות כחליטה
כדי להניע את האנרגיה ולחזק אותה במצבים של קור ברחם ובעיות פריון .זוהי
עוגה בחושה בסיסית הקלה להכנה ,אפשר בכל עונה להוסיף את פרי העונה
כשהוא חתוך טרי לתוך הבלילה.
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צילום :מיכל לנרט

כדאי לדעת:
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ראשון לציון
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הוד השרון
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תל-אביב
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רשת בתי מגורים
מלאי תוכן
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