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מנכ"לי הבתים

דבר מנכ"ל הרשת

כשהאביב פורח מסביב – מרגישים חג
דיירים ואנשי צוות יקרים,

דיירים יקרים
וחברי צוות,

מילים אלה נכתבות כשהאביב כבר בפתח והפריחה והלבלוב בכל פינה.
זה זמן נפלא לפתוח את הלב ואת החלונות ,לאוורר ,לנשום עמוק ,להרגיש
חג .גיליון זה של ‘משלנו’ חוגג את האביב בבית ובחוץ ,הוא מביא אלינו,
כמו תמיד ,את הסיפור המשותף  -והפעם בניחוח חג.

כשהניצנים המבשרים
את בוא האביב
פורחים בכל פינה
משהו בלב מתרחב.

יש לנו סיבות רבות לשמוח .הבתים שלנו שוקקים מפעילות והרשת גדלה ומתרחבת .אני שמח לבשר לכם
כי רכשנו קרקע בקריית מוצקין שבה עתיד להיבנות הבית החמישי של רשת‘עד  ,’120בנוסף לבית שאת
בנייתו אנחנו צפויים להתחיל בימים אלה במרכז העיר מודיעין .אין לי ספק שהבתים החדשים שיצטרפו
לבתים הקיימים ישמרו על הסטנדרטים הגבוהים של רשת ‘עד  ,’120יהנו מעיצוב עדכני המותאם לבני הגיל
השלישי וכמובן מעולמות תוכן ותרבות מרגשים וממלאים.

ייתכן שאלה הם הריחות המשכרים של הפריחה או
הצבעים העזים שעל רקע שמי התכלת .אין מרגש מזה,
מהאביב המסמל זמן של התחדשות.

אני שמח לשתף אתכם בהתרגשות שחוויתי כשזכיתי להשיק את תערוכות חוגי הדיירים בבית שבראשון
לציון ובבית שבתל-אביב .אין דבר שמרחיב לב מהעולם היצירתי הזה :צבעים ,מכחולים ,חומרים ודבקים,
יצירות אומנות ,תמונות ופסלים ,חרוזים ,מפסלות ופצירות ובעיקר דיירים  -אמנים שמחי לב החוגגים את
חדוות היצירה .הרי כולנו יודעים כי אין גיל ליצירה.
אירוע נוסף מרחיב לב שבו השתתפתי בט"ו בשבט האחרון היה טקס הנטיעות בבית שבהוד השרון שנערך
בהשתתפות עיריית הוד השרון ,חיילים ,תלמידי בית ספר ,דיירי הבית ואנשי הצוות .הפעילות הקהילתית הזו
היא סמל ומופת לשיתוף פעולה בן-דורי בין הבית לקהילה החובקת אותו.
אני מודה לצוות המסור שלנו על תשומת הלב וההשקעה ומאחל לכולנו  -דיירים ,עובדים ,בני משפחה
וחברים ,בריאות אושר ושלווה עד .120

כולנו עוסקים בימים אלה בהכנות לחג שמסמל יותר
מכול את החירות והחופש לבחור .בסיום שנתי הרביעית
בבית אני יכול להגיד בפה מלא שאני בחרתי נכון.
אני גאה בפעילויות התרבות והתוכן שלנו ,במסיבות,
בתערוכות המרגשות ובמפגשים המגוונים והמעשירים
וכמובן ברוח התנדבות שבבית שקיימת בזכותכם.
אני שמח לבשר שלמרות העיכוב בשיפוץ הלובי
הפרויקט מתקדם ,ובסופו של התהליך הבית של כולנו
יהיה נוח ,נעים והרבה יותר יפה.
אני מברך על העשייה המשותפת המאפיינת את הבית
שלנו ומודה מקרב לב לצוות המדהים שלנו.

"פתאום נפל עלי אביב
ישר מן האויר
פתאום בכל המרחבים
צועק ירוק בהיר
פתאום נפל עלי אביב
צעיר ורענן
והוא המיס בהבל פיו
גם רוח ,גם ענן"
מילים :אילן גולדהירש

דיירים ואנשי צוות יקרים,
פתאום נפל עלינו אביב שאופף אותנו באנרגיות של
התחדשות חגיגית .העונה הנהדרת הזו ,הפריחה והשפע
הירוק ,ממלאים אותנו בשמחה.
לאחרונה השתתפנו במיזם מיוחד שנקרא בשם 'תן
דייז' ,מיזם המעשים הטובים ,שבו בחרנו לעשות ולתרום
בפעילויות שונות ומגוונות :קבוצת הסורגות שלנו סרגה
לפגייה שבאסף הרופא כובעים וגרביים ,נסענו ,דיירים
ואנשי צוות ,למחסום ארז וחילקנו לצנחנים את העוגות
והדברים הטובים שאפינו ,וגם הכנו הפנינג לכל השכונה
שבו מכרו הדיירים בגדים וחפצים .בכסף שנאסף קנינו
מתנות לילדים המאושפזים בבית חולים שניידר לילדים .זו
השנה השנייה שההפנינג המבורך הזה מתקיים ובכוונתנו
להפכו לנוהג .הפעילויות הללו מרגשות ומעידות על הבית
החם שלנו ,על חשיבות הנתינה כדרך חיים ועל שגרה של
עשייה מבורכת ומתגמלת מאוד.

חג אביב שמח.
חג פסח שמח ואביב פורח לכם ולבני משפחותיכם.
שלכם,
שלכם מכל הלב,

אני מודה לאנשי הצוות על עבודתם המסורה ,המחויבות
והדאגה לרווחת הדיירים ,תשומת לב והסיוע שהם
מעניקים תמיד ובכל זמן ,כי זו המחויבות שלנו.

אבי קלפה ,מנכ"ל
שאולי דור ,מנכ"ל הבית בהוד השרון

אני מאחלת לכולנו שנחגוג פסח כהלכתו ונצא לנפוש
ולטייל בארץ המדהימה שלנו ,נהנה ביחד משפעת המים
ומהפריחה.
שלכם תמיד,
חגית משעולי ,מנכ"לית הבית בראשון לציון
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הוא נולד בשנות השמונים בתל-אביב למשפחה
שעלתה מעיראק .בגיל שלוש עברה משפחתו לגור
ברמת-גן ,וכשהיה בן שמונה-עשרה התגייס לחיל
השריון ,שם שובץ בחטיבה  7ושירת בשטחים ובלבנון.
בטיול אחרי צבא התנדב בבית יתומים שבבואנוס
איירס ,וכשחזר למד וכיהן כיו"ר אגודת הסטודנטים.
הוא נמנה עם הפעילים הבולטים של המחאה החברתית
של  ,2011כיהן בכנסת בשתי קדנציות ,ולאחרונה נבחר
למקום הראשון בפריימריז של מפלגת העבודה.
ברכות על ההישג המרשים ,מקום ראשון בפריימריז
של העבודה
"אני רוצה להודות ל 28,865-חברי מפלגה שהאמינו
בי .תשעה מכל עשרה מצביעים תמכו בי בפריימריז
האחרונים ,וזו גאווה אדירה שמביאה עמה מחויבות
גדולה .יש לנו נבחרת מצוינת ,מגוונת ולוחמת שתעלה
על המגרש ותסתער בלי פחד על האמת של מפלגת
העבודה".
אתה יושב במפלגה שהסקרים אינם מחמיאים לה,
אינך חושש מעט לעתידך הפוליטי?
"ממש לא .אני מביט קדימה בביטחון רב ובאמונה.
עד כה הציבור ובעיקר ציבור הגמלאים ידע לגמול לי
במבחן הקלפי .אני משוכנע שכשהוא יבחן את הישגיי
בקדנציה הזאת ,הוא ידע להביע את הערכתו לכל
הפעילויות שאעשה .מדי יום אני פוקד חברים חדשים
למפלגת העבודה".

מכוון גבוה
צילום :אופיר אייב

המנצח הרשמי בפריימריז ,ח"כ איציק שמולי ,בשיחה אישית
על העשייה החברתית והבחירה לפעול למען בני הגיל השלישי,
הקריצה לתיק הבריאות ,האופטימיות הדרוכה לעתידה של מדינת
ישראל ,מצבה של מפלגת העבודה בסקרים והשאיפות לעתיד.

הזכרת גמלאים ,מה מניע אותך לעסוק בנושאים
הקשורים לגיל השלישי ולא בביטחון או בהייטק?
"לצעירים יש חוב מוסרי כלפי דור המייסדים .בן-
גוריון הקים את המדינה בזעת אפו ולעתים גם בדמו,
וכך גם בני הגיל השלישי ,הם הקריבו רבות למען הדור
שחי כאן היום .לצערי המדינה אינה יודעת להוקיר
ולהעריך אותם ,ובמקרים רבים אינה מאפשרת להם
לחיות בכבוד ,ברווחה ובביטחון .אנחנו הראשונים
שצריכים לצאת להילחם על הזכויות שלהם ,להילחם
על הפנסיה ,הביטוח הסיעודי ,הקצבאות וכל המשתמע
מכך .יש לנו מדינה משגשגת ,וזה לא מובן מאליו .הכי
קל להגיד לקשישים ,אתם עשיתם את שלכם ,אבל אני
בחרתי להילחם נגד התפיסה המעוותת הזו .יגאל אלון
ז"ל ,שהשתייך בעבר למפלגתי ,אמר שעם שלא יודע
את עברו ,העתיד שלו הוא לוט בערפל ,ואני מאמין
בכך .זה נכון שאני מקדם את העשייה החברתית למען
הקשישים ,אך יש תחומים רבים ונוספים שאני עוסק
בהם ,כמו דיור לצעירים .רק אל תבלבלו ,איני עוצר
כאן ,אני מכוון הכי גבוה שאפשר ,להנהגת המדינה".

אם המדינה לא
תספק רשת ביטחון
טובה יותר כל התחום
הסיעודי יתמוטט,
ולכן צריך לחוקק חוק
סיעוד ממלכתי
לא פעם בוועדות הכנסת הזכרת את סבתך סעידה,
כיצד היא קשורה לעשייה שלך?
"אחת הסיבות שגרמו לי להוביל תיקון חברתי למען
רווחת האזרחים הוותיקים במדינת ישראל היא סבתי
סעידה ,היא עלתה לארץ מעיראק אחרי תלאות קשות.
היא הייתה אישה טובה ,חרוצה וצנועה ,שילמה מסים
וביטוחים ,בנתה בית ומשפחה בעשר אצבעותיה,
ולמרות זאת אין גוף במדינת ישראל שלא התעלל
בה .ברגע האמת ,כשנזקקה לעזרה ,היא הייתה לבד.
הגופים הגדולים התעקשו שלא לתת לה את המגיע לה,
וגרמו לה לעבור במטחנות הבירוקרטיה".
ספר על התמודדות קשה הזכורה לך במיוחד?
"התקופה הקשה ביותר הייתה כשסבתי התגוררה
בבית אבות .גילינו שכדי להתגבר על מצוקת כוח
האדם נותנים שם לקשישים תרופות הרגעה במינונים
שמעל המותר כדי להשיג שליטה טובה יותר עליהם.
סבתי הייתה סיעודית מבחינה פיזית ,אך לא מבחינה
שכלית ,לצערי בעקבות 'הטיפול' הזה תוך פרק זמן
קצר גם היכולת המנטלית שלה נפגעה".
מה הפריע לך בתהליך?
"מהרגע שקופות החולים מגדירות מצב סיעודי ויש
לכך אישורים כתובים ,הקשישים עוברים מבחנים
משפילים כדי לקבל את הזכויות (הנקראים מבחני
סיעוד) ,ולרוב תוך כדי התהליך המסורבל הזה
הקשישים נענים בשלילה ,והם אינם מקבלים את
הזכויות המגיעות להם .זה לא מסתיים כאן ,יש גם
חקירות סמויות אחרי קשישים וילדים חולים ,ועוד כל
מיני תופעות שחייבות לחלוף מהעולם".
אלו שתי יוזמות חשוב לך להשלים בחמש השנים
הקרובות?
"להעלות את קצבאות הקשישים לשכר המינימום,
גם אם זה יקרה בפעימות ,וגם את הביטוח הסיעודי
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ממלכתי .כבר התחלתי לקדם את היוזמה הזו ,רתמתי
לכך ח"כים מכל סיעות הכנסת .מדובר בחוק שיש
לו הסכמה רחבה בכנסת ובממשלה .כולם מתחילים
להבין שזה צו השעה ,אמנם הממשלה הגדילה את
שעות הסיעוד לקשישים סיעודיים שתפקודם מדורג
כחמור ,אך מבחינתי זו טיפה בים ,ולכן צריך לחוקק
חוק סיעוד ממלכתי".
האם אתה מעוניין שהמדינה תחליף את התפקיד של
הביטוחים הפרטיים?
"לחלוטין לא ,אני רוצה להגדיל את הרובד האלמנטרי.
כיום הקשישים מקבלים בסך הכול עשרים ושמונה
שעות טיפול בשבוע ,כך שאם הם או בני משפחותיהם
אינם יכולים לגייס מימון למאה וארבעים שעות
נוספות בשבוע ,כלומר סכום של ,₪ 12,000-10,000
הם נתונים לסכנת חיים .הצעת החוק שלי מכוונת לכך
שקשיש סיעודי יקבל ארבעים שעות מהמדינה ,שמונה
שעות ביום ,כך שהוא יוכל להמשיך לחיות בכבוד
בביתו ובקהילתו .אני מעוניין להגדיל את המינימום
וליצור סטנדרט חדש .איני כופר בביטוח סיעוד פרטי,
אני רוצה להעלות אותו מהרובד האלמנטרי לרובד
הפריבילגי ולהגדיל את מספר שעות הסיעוד הניתנות
מהמדינה".
האם אתה מאמין שתצליח לקדם את החוק הזה
וליישמו ,או שמדובר בעוד הצהרת חוק שנשמעת טוב
בתקשורת ותיעלם?
"אני מאמין שזה יקרה ,לא רק חברתית גם כלכלית.
זו סוגיה בוערת שעוסקת באזרחים הוותיקים ובכל
תחום הסיעוד .אם המדינה לא תספק רשת ביטחון
טובה יותר כל התחום הסיעודי יתמוטט ו200,000-
קשישים ובני משפחותיהם ירגישו זאת ,וזה יכול
לגרום להם לקרוס כלכלית".
איך אתה מצליח לקדם יוזמות מהאופוזיציה למרות
היריבות הפוליטית?
"נקודות המחלוקת שביני ובין הממשלה ברורות.
אני חושב שהמדיניות של הממשלה בכל התחומים,
הביטחוני ,החברתי-כלכלי וגם הדמוקרטי היא הרת
אסון למדינת ישראל ,עם זאת אם יש מקומות שבהם
אני יכול לייצר שיתופי פעולה בכנסת ,לפעול למען
אוכלוסיות ולגרום לשינוי משמעותי ,אעשה זאת".
אם לא תהיה במפלגת העבודה  -איפה תהיה?
"מפלגת העבודה היא הבית שלי".

10

| מגזין 'משלנו’

אני מכוון להכי
גבוה שיש .אבא שלי
לימד אותי תמיד
להסתכל שלב אחד
קדימה בסולם
למה?
"מפלגת העבודה משלבת מורשת מפוארת ,היא
הקימה את המדינה ומוסדותיה וצלחה את האתגרים
הראשונים .למפלגת העבודה יש חזון מרהיב ומדויק
באשר למקום שבו המדינה הזו צריכה להיות בכל
התחומים הרלוונטיים .מבחינתי זה כולל גם היפרדות
מהפלשתינים כדי לשמור כאן על רוב יהודי וצביון
דמוקרטי ,הגנה על הדמוקרטיה ,חופש הביטוי וזכויות
האדם וגם מבחינה חברתית-כלכלית ,לדעת לספק
שירותים חברתיים לאזרחים ,מה שלא קורה היום".
מה באשר ליחס שלכם למתיישבים?
"יש לנו מחלוקת אמתית אידיאולוגית עם המתיישבים,
לא מדובר במחלוקת פרסונלית ,אלא במחלוקת
פוליטית .אנחנו טוענים שהמתנחלים שמחוץ לגושים
מסכנים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית מכיוון שהם מפריעים לחזון של שתי
המדינות ,עם זאת איננו מכנים את ציבור המתיישבים
בכינויים שאינם לגיטימיים .אין בעיה שבפוליטיקה
תהיה מחלוקת ,אבל כשהנהגת הימין ,ולא כל מחנה
הימין ,משתמשת בכל מחלוקת לקמפיין דה לגיטימציה
לכל מי שחושב אחרת ,מבחינתי זה דבר שאסור
להסכים לו".
מי החברים שלך בכנסת?
"מכל סיעה יש לי לפחות חבר טוב אחד".
איך אתה רואה את עתידה של ישראל ,האם אתה
אופטימי?
"אני מאוד אופטימי .אני מביט אחורה בגאווה רבה
ובסיפוק וקדימה בביטחון רב ובדריכות מסוימת לנוכח
האתגרים".

איפה תהיה עוד עשר שנים?
"אני מכוון להכי גבוה שיש".
לאן?
"אבא שלי לימד אותי תמיד להסתכל שלב אחד קדימה
בסולם".
אני אקל עליך ,מה השלב הבא בסולם?
"שר הבריאות ,ואני לא מתכוון לעצור שם".
האם תתמודד בעתיד על הנהגת מפלגת העבודה?
"כן".
מתי?
"נראה .כמו שאמרנו ,אני עולה שלב אחר שלב בסולם".
מה אתה עושה בזמנך הפנוי?
"אין לי כמעט זמן פנוי .אני עובד קשה גם בסופי שבוע
ולעתים כותב הצעות חוק בלילות .כל דקה שמתפנה
לי אני מקדיש למשפחתי שהיא העוגן שלי .לאחרונה
אני לוקח מאימא מתכונים ומבשל בעצמי .בנוסף ,אני
מאוד מסור ומחויב לטיפול בבעלי החיים כתחביב
וכדרך חיים".
לאחרונה התראיין ח"כ שמולי לאמצעי התקשורת
ושיתף כי הוא ובן זוגו נמצאים בהליך פונדקאות" :אני
במקום מאוד שלם בחיים שלי ,אבל תמיד יש מרכיב
חסר ,ההורות .בשבילכם ,הסטרייטים ,ברור מאליו
שיקראו לכם אבא או אימא ,בשבילי ובשביל הקהילה
הגאה – זה חלום רחוק .בהליך הפונדקאות שלנו
התבשרנו בתחילה על תאומים ,אך בחודש הרביעי
להריונה של האם הפונדקאית ,יום לאחר ששוחחנו
עם הרופא ,עודכנו במייל בשפה יבשה עד כאב שלאחד
העוברים לא נמצא דופק .הרגשתי שהקרקע נשמטה לי
מתחת לרגליי ,הייתי מבולבל ,לא ידעתי אם לשמוח
על התינוק שייוולד או לכאוב על האובדן .כתאום זו
חוויה מסוג אחר .הייתה לי ילדות מאוד מיוחדת ,ואחי
תמיד היה דמות משמעותית בשבילי".
בתגובה לנפילת חוק הפונדקאות מסר ח"כ שמולי:
"קשה להתמודד עם העובדה שהמדינה שאתה כל-
כך אוהב ועושה רבות למענה מקשה על זכות כל-כך
טבעית כמו הורות .איך זה שבמדינה הזאת יגאל עמיר,
רוצחים ,אנסים וטרוריסטים יכולים להתייחד ולממש
את החלום להורות ואני לא?"
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ושוב איתכם
הזמרת והיוצרת אילנית (חנה דרזנר) ,שנולדה בארץ לפני
קום המדינה ,התחנכה בתלמה ילין ,הייתה הראשונה שייצגה
את ישראל בתחרות האירוויזיון ,הפיקה למעלה משש מאות
שירים ,שלושים אלבומים רבי מכר ואף זכתה שבע פעמים
ברציפות בתואר "זמרת השנה" ,בשיחה אישית על חמישים
שנות קריירה ,ההתמודדות עם פרידה בפעם השלישית ומצב
התרבות בישראל.

צילום :אוהד אלימלך
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באיזו תקופה אנחנו תופסים אותך?
"אני נמצאת בתקופה טובה בקריירה ,לפני מספר
שבועות הוצאתי את הסינגל החדש 'המחשבה על
המים' .במישור האישי עברתי לגור לבד אחרי קשר זוגי
של למעלה משלושה עשורים ,מאוד לא קל לעשות את
הצעד הזה בגיל שבעים".

איך את מתמודדת עם הסיקור התקשורתי על הפרידה?
"היום כותבים עליי ,מחר יכתבו על מישהו אחר.
ניסיתי לשמור על דיסקרטיות ,וברגע שהמידע יצא
החוצה אמרתי שאני שומרת על ילדיי ונכדיי ולא רוצה
לפגוע בהם .הפרידה היא עניין אישי שלי ושל בן זוגי,
אין לי שום דבר רע להגיד עליו".
האם במבט קדימה את מאמינה במוסד הנישואין?
"את מוסד הנישואים צריך לבנות .לא הייתי נשואה
לבן זוגי האחרון כי אני מאמינה שלא משנה החתימה
על הנייר ,אלא ההרגשה ועומק החברות בין בני הזוג.
המהות פה היא הקשר .לא הפלטפורמה".
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מה דעתך על הנציגים שישראל שולחת?
"נכון שהשנה הצלחנו עם נטע ברזילי שלדעתי היא
כישרונית ומוסיקלית בפני עצמה ,בלי כל קשר לשירה
 TOYשהתאפיין במעט מנגינה ובהרבה פעלולים .אני
מעדיפה שישלחו אמנים עם הרבה יותר ניסיון בימתי.
לא פעם שלחנו זמרים בוגרי 'הכוכב הבא' שהיו חסרי
ניסיון ,שלא ידעו להתמודד עם התהילה הפתאומית.
צריך לחשוב אם הנפש של האמן יכולה לחוות ולהכיל
את התהילה הזו".

הוצאת לאחרונה שיר חדש 'המחשבה על המים' ,את
מרגישה הזדהות איתו?
"את השיר כתבה רחל שפירא לפני שלוש שנים ,אני
רואה בה משוררת מעולה שיודעת לבטא במילים את
עולם הרגש .כששמעתי את השיר והמנגינה התאהבתי
בהם ,השיר מציג את המים ככוח שעוזר לחצות
מדבריות ומבטא את המשכיות החיים .בנימה אישית
ולאור השינויים שעברתי לאחר שסיימתי את הקשר
שלי ,רציתי להעביר מסרים של חוזק ונחישות ,חשוב
לי שאנשים ידעו שאפשר לקבל החלטות גורליות
ועדיין לצאת ממערבולות".

היכן לדעתך ראוי לקיים את האירוויזיון  -בירושלים
או בתל-אביב?
"התחרות צריכה להתקיים במקום שיכול להכיל
כמה שיותר תיירים .אין לי כוונה להיכנס לעניין
הפוליטי ,תל-אביב היא עיר קוסמופוליטית היודעת
להכיל כל אדם ,יש בה תיירים רבים והבחירה לארח
בה את התחרות ראויה מאוד בעיניי .העובדה
שהתחרות מתקיימת בתל-אביב לא גורעת מירושלים
המתאפיינת באווירת הקדושה הייחודית לה ,ועם זאת
לא כל דבר צריך להתקיים בבירה".

במעבר חד לאירוויזיון ,מה את חושבת על הייצוג של
ישראל בתחרות?
"אנחנו עדים היום לזמרים ששרים בסגנונות מגוונים,
יש הרבה השקעה ב'תפאורה' ,בבימוי ,בתאורה,
בגימיקים ,רואים את הטכנולוגיות החדשות מחלחלות
גם לעולם המוסיקה ,אך עדיין אני מרגישה שיש יותר
שואו ממוסיקה עם מסר .יש בי כיסופים לאירוויזיון
שאני השתתפתי בו עם תזמורת של שישים נגנים
ושופטים בלי אינטרנט".

עם הצלחה כמו שהייתה לך ,איך זה שלא בנית קריירה
בינלאומית?
"לאחר שהשתתפתי באירוויזיון הראשון חתמתי על
חוזה תקליטים בצרפת ובגרמניה .הציעו לי פעמים
רבות לנהל שם את הקריירה ומאוד רצו שאשאר ,אבל
הלב שלי תמיד כאן .עשיתי ויתורים גדולים לטובת
החיים בארץ וכדי להקים פה משפחה .במציאות של
היום יש הרבה אמנים 'עם הפנים החוצה' ,שרוצים
לכבוש את השוק העולמי ,למרות שהוא בכלל לא קל".
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צילום :איתן טל

מה גרם לך לסיים את הקשר?
"לפני ההחלטה להיפרד היו לי הרבה פחדים וחרדות,
הרגשתי שאני היחידה בעולם שעושה את הצעד הזה,
דאגתי מאוד איך הילדים ישלימו עם הפרידה בגלל
שגרתי וגם היום אני גרה בקרבת ביתו של אלי ,הפרוד
שלי .בחרתי ללכת ולטפל בעצמי ,עם הזמן הבנתי
שאיני היחידה שעושה את זה ,הלכתי אחרי הלב".

לא הייתי נשואה
לבן זוגי האחרון כי אני
מאמינה שלא משנה
החתימה על הנייר,
אלא ההרגשה ועומק
החברות בין בני הזוג.
המהות פה היא הקשר,
לא הפלטפורמה

היית זמרת השנה שבע פעמים ברציפות ,מה הסוד?
"אני מגיעה לקהל עם השירים שלי ולא תלויה במה
שיחשבו או יגידו .במשך חמישים ושתיים שנות
קריירה הקלטתי למעלה משש מאות שירים ,יאמר
לזכותו של שלמה צח שהוא תמיד ידע לבחור את
השירים המוצלחים ביותר שמצאו חן בעיני הקהל .אני
חושבת גם שהציבור התחבר לגוון הקול שלי ולאישיות
שאני מקרינה".

אני יוצרת את
השירים שלי בלי תנאים
ובלי שיקולים אם
ישמיעו או לא ישמיעו
אותם .היצירה שלי
היא קודם כל בשבילי
ובשביל הנפש

זה מעניין .אילנית היא סבתא שעושה בייביסיטר
באופן קבוע?
"בהחלט ,אני שמחה לעזור לילדים ולבלות זמן איכות
עם נכדיי ,בימי שני אני בדרך כלל אצל הבת של בן זוגי
לשעבר ,אני גם עוזרת לבן שלי עם הילדים".

אמרתי שכשהקול שלי לא יהיה מספיק טוב אפרוש
לעשייה חברתית".

בעשור השישי לקריירה שלך ,את מצליחה למצוא זמן
גם למשפחה?
"הילדים והנכדים הם במקום הראשון ,אני לא אפספס
יום הולדת של ילד או אירוע משפחתי .המשרד שלי
יודע מתי לתאם לי פגישות עסקיות ,וזמני קריירה הם
על פי העוגנים המשפחתיים".

במבט קדימה  -יש תכניות מעניינות להמשך קריירה?
"קודם כל אני מאחלת לעצמי להיות בריאה כמו שאני
עכשיו ,שקולי יישמר בדיוק כמו שהוא היום .תמיד

איך מצליחים עם הגיל לשמור על הקול?
"כמו בכל דבר בחיים גם בזה צריך להשקיע .גם היום,
בגיל שבעים ,אני עדיין מתמידה ומתאמנת בכל יום
שישי בשיעורי פיתוח קול אצל חיים פנירי ,לומדת
טכניקות וגם כיצד לנקות את הקול שלי ,וכמובן  -לא
מפסיקה לעשות תרגילים לפני כל הופעה".
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לכל שיר יש
רגשות ,זוויות ,השיר
הוא לא רק מנגינה,
הוא גם מילים
מה הסיכוי שנראה אותך שופטת בריאליטי  -אולי
בכוכב הבא?
"אין סיכוי .אני אדם ישיר שאומר את האמת בפנים,
לא הייתי מוכנה לשנות את התכונה הזו בי ולעשות
'טריק' לזמר רק כדי ליצור מתח בטלוויזיה .פעם אחת
ויחידה שימשתי כשופטת בקדם ,בתקופה שמורן מזור
נבחרה לייצג את ישראל באירוויזיון".
האם את מרגישה מאוימת מול הזמרים וזוכי הריאליטי
הצעירים?
"מעולם לא הרגשתי מאוימת ,לא היום ולא בעבר ,אני
יוצרת את השירים שלי בלי תנאים ובלי שיקולים אם
ישמיעו או לא ישמיעו אותם .יש הרבה תחנות רדיו
שיכולות לבחור בהם ולהשמיע אותם .היצירה שלי
היא קודם כל בשבילי ובשביל הנפש".
הקהל הבוגר גדל על השירים שלך ,האם את מרגישה
רלוונטית גם לקהל הצעיר?
"בהחלט ,יש קהל צעיר שבא לראות אותי .לא מזמן
הגיעה להופעה שלי ילדה קטנה עם הוריה ,היא ביקשה
מהם לבוא לצפות במופע שלי ובסופו ניגשה אליי
והעניקה ציור שציירה בשבילי ,זה היה מרגש".
איפה את מופיעה היום?
"יש לי מופע בזאפה המשלב בין קלאסיקה ישראלית
לשיריי החדשים .השתתפתי גם בפסטיבל 'ימי זמר
בחולון' ובעוד אירועים רבים".
מה את חושבת על מהפכת התרבות שהשרה מירי רגב
הובילה?
"אני לא חושבת שצריך לערבב בין פוליטיקה לאמנות.
אנחנו חיים במדינה דמוקרטית ,והתפקיד שלי הוא
להעביר מסרים יפים ומוסיקה איכותית לקהל ,וכל
אמן יעשה זאת בדרכו .האמנים הישראלים יוצרים
מהלב והנשמה ,הם אינם צריכים להישבע אמונים או
להתחייב להיות נאמנים למדינה .הבחירה לגור פה די
בה כדי להעיד על נאמנותם".

האם תסכימי להופיע ביהודה ושומרון?
"קהל הוא קהל ,לא משנה לי איפה הוא גר ,אני באה
לשיר בכל מקום שאליו אני מוזמנת".
האם גם היום ישנה אפליה כלפי הזמר הים תיכוני?
"אין אפליה ,עומר אדם ואייל גולן הם המרוויחים
הגדולים במדינה ,היום הזיזו הצדה את המוזיקה ,לא
את המוזיקה המזרחית".
האם זמר ים תיכוני הוא מקביל לקלאסיקה הישראלית
או משתלב בה?
"זוהר ארגוב ז"ל הוא חלק מקלאסיקה ישראלית בזכות
שיריו המפורסמים ,כמוהו גם אייל גולן ושיריו .המונח
מוזיקה ים תיכונית מעט מפלג ,הרי כולנו חיים ויוצרים
באותו מזרח תיכון".
עם מי בתחום המוזיקה היית רוצה לשתף פעולה
ולשיר איתו?
"אני פתוחה להצעות ואיני מגבילה את עצמי .כשחגגתי
יום הולדת שבעים אייל גולן הסכים להשתתף בחגיגה
ושר לי ,אני מעריכה את המוסיקה של עידן רייכל,
אמיר דדון ,קרן פלס ומוכנה לשתף פעולה גם עם
אמנים בתחילת דרכם ,הכול תלוי בחיבור ליצירה".
איזה שיר ישראלי מרגש אותך?
"השיר 'על כל אלה' של נעמי שמר ז"ל תמיד מרגש
אותי ,זהו שיר המבטא את האהבה העמוקה והחיבור
שיש לי לארץ הזאת".
האם את מאמינה שיש עתיד לקלאסיקה הישראלית
גם בקרב הדור הצעיר?
"אני חושבת שיש מקום לקלאסיקה הישראלית,
עובדה שיש ייצוג וקאברים לשירים נוסטלגיים גם
בתכניות ריאליטי ,כמו עיבודים מעניינים וחדשים.
צר לי שברדיו החליטו במקום מסוים להשמיע רק
שירים משנות השמונים ואילך ,הם דוחקים לפינה
ולשעות לא סבירות את השירים של משה וילנסקי,
חוה אלברשטיין ואמנים נוספים ,לדעתי אסור לשכוח
את המורשת והמייסדים של התרבות".
שאלה לסיום ,מה צריך אמן ויוצר ישראלי היום כדי
להצליח?
"הרבה סבלנות ,הרבה מוסיקליות ולא משנה אם
הוא כותב או לא ,חשוב שירגיש את השירים ויעביר
אותם לקהל בצורה הנכונה ולא ישיר כמו רובוט .לכל
שיר יש רגשות ,זוויות ,השיר הוא לא רק מנגינה,
הוא גם מילים".

חביבה נויברגר
דיירת הבית בהוד השרון

החברים שלכם מוזמנים
להצטרף לבית שלנו
אנו מאמינים כי הדרך הטובה ביותר לשמור על צביונה ועל אופייה המיוחד
של הרשת היא להזמין את החברים שלכם להצטרף לבתים שלנו.
רוצים לדעת יותר? נשמח לספר.
לפרטים ולמידע נוסף התקשרו למחלקת מכירות.

* 6120

רשת ‘עד ’120
דיור מוגן לגיל השלישי

הבית בראשון לציון • הבית בהוד השרון • הבית בתל אביב
בקרוב  -הבית במודיעין והבית בקריית מוצקין
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האימא של

הפמיניסטיות
סיפורה של מאיה צמרת
עם כוח רצון של ברזל ,תעצומות נפש ועקשנות יוצאת דופן סללה
מאיה צמרת את דרכה מעובדת פשוטה במפעל שבמולדביה לתפקידים
ניהוליים בכירים בישראל .הקשיים שבהם נתקלה לא מנעו ממנה
להתקדם ,נישואיה שכשלו לא כופפו את ראשה ותנאי המחייה הרעועים
לא הפילו את רוחה .פמיניסטית? מי ידע אז מה זה?
מאיה נולדה בארמניה ,בפברואר  ,1944בעיצומה של
מלחמת העולם השנייה ,אך גדלה במולדביה .אביה
הכיר את אמה בבוקרשט והשניים נישאו ב.1939-
כשבסרביה סופחה לברית המועצות חזרו הוריה לעיר,
למקום שבו גדלה אמה של מאיה .ב ,1941-כשפרצה
המלחמה ,האב גויס לצבא הרוסי .האם ,שטיפלה אז
בתינוקת כבת חמישה חודשים ,ברחה עם משפחתה
המורחבת .בתחילה הם נסעו בעגלת סוסים ובהמשך
ברכבת של בהמות עד שהגיעו לקרבת נהר הוולגה
והתיישבו בקולחוז (משק שיתופי) .לאחר שהגרמנים
התקרבו לאזור הם ברחו לארמניה .אב המשפחה
שוחרר מהצבא לאחר שנפצע ברגלו ,ולאחר חיפושים
רבים הוא מצא את משפחתו בארמניה ,שבה נולדה
מאיה .בשלהי המלחמה וכשמלאו למאיה שלושה
חודשים אפשרו הרוסים למשפחה לחזור לרפובליקה
הסובייטית ,למולדביה .כשהמשפחה חזרה למקום
הולדתה ובגרותה של האם הם גילו שהעיר הופצצה
ונהרסה" .הוריי היו אנשים משכילים .הם אמנם לא
סיימו את לימודיהם ,אבל באו מבתים אמידים ודיברו
שפות רבות .לסבי ,אביה של אמי ,היה בית קולנוע
ובית דפוס שהיו מקור פרנסתו .לאחר סיום המלחמה
כשהוריי חזרו למולדביה הם חוו תקופה קשה של צנע,
מחסור והרס ".הזיכרון הראשון של מאיה מילדותה
היה שהצטרף אח חדש למשפחה" .אני ילדת סנדוויץ'",
היא אומרת" .אחותי נפגעה בזמן המלחמה ,כך שלא
זכיתי לתשומת לב רבה ,עם זאת הייתה לי ילדות
מאושרת .הייתי ילדה עצמאית שידעה להסתדר.
רקדתי ,שרתי והיו לי חברים רבים ,לרוב בנים ,ותמיד
הנהגתי את החבורה".
בגיל שש הצטרפה מאיה לבית ספר ועברה מסלול
לימודים הזהה למסלול שעוברים רוב הילדים
הסובייטים .היא הייתה טובה במדעים וסיימה את
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בית הספר בהצטיינות יתרה .משאת חייה הייתה
ללמוד רפואה ,אבל סיכוייה להתקבל ללימודי הרפואה
שבקישינב היו קלושים .הוריה החליטו שלימודים
במקום מרוחק כמו סיביר יקרים מאוד ומאחר שהיא
אישה המאמץ אינו מוצדק ,ולכן נשלחה מאיה ללמוד
בבית ספר להנדסאים .חרושצוב שהיה אז ראש
ממשלה החליט שהסטודנטים ללימודים גבוהים
אינם יודעים מה זו עבודה ,ולכן הסטודנטים נאלצו
לעבוד ביום וללמוד בערב" .נשלחתי אז למפעל ליצור
אלמנטים מבטון ועבדתי בו כברזלנית (מלשון ברזל).
העבודה הייתה קשה ופיזית .עבדנו בחוץ ,בקור הנוראי
של אירופה .עם הזמן התקדמתי והועברתי למחלקה
לבקרת טיב .באותה תקופה סיימתי את לימודיי
וקודמתי לתפקיד ניהולי במפעל".
מה עם גברים?
"ב 1961-פגשתי את האהבה הראשונה שלי .הוא היה
גבר יפה ומוצלח ,בן יחיד להורים ,שבלשון המעטה
לא ממש רצו אותי .הם דרשו נדוניה מכובדת שהוריי
לא יכלו לספק ,כך שחוויתי פרידה קשה וכואבת.
אבל באהבה כמו באהבה ,נפגשנו שוב ומימשנו את
אהבתנו .הוריו סירבו להשתתף בחתונה שלנו ובהמשך
גם סירבו לעזור לנו ,ולכן הוריי היו אלה שסייעו לנו
לרכוש דירה".
ומה קרה בהמשך?
"הוא היה בחור יפה ושרמנטי והבגידות לא איחרו
לבוא .הוא נהג להיעלם מהבית .בינתיים נכנסתי
להיריון ,הוא סירב שאמשיך בו ודרש שאעשה הפלה.
אבי רצה שאלד את התינוק והציע שיסייע בגידולו ,אך
בתקופה ההיא ברוסיה להיות גרושה עם ילד היה כמו
אות קלון".
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סיפורי חיינו
התאקלמתי מהר מאוד .הצוות היה רב-גוני ומורכב
מעולים רבים ואיכותיים וזכינו בפרס קפלן על קיצור
לוחות הזמנים ושימוש בטכנולוגיות חדשניות .במקביל
לעבודתי למדתי עברית .סיימתי את עבודתי בבורסת
היהלומים כמנהלת הפרויקט .בהמשך ניהלתי פרויקטים
רבים ושונים ,כמו פרויקט ההקמה של בית התעשיינים,
בית הטקסטיל ומגדל דיזינגוף .ב 1989-עברתי לחברת
אזורים ,וגם שם הייתה לי הזכות לנהל פרויקטים
משמעותיים ,כמו מלון אוקיינוס בהרצליה ושכונת
מגורים בגדרה .לשמחתי גם שם זכיתי בפרסים רבים".

מה עשית?
"עשיתי הפלה ,וחודשיים אחר כך נפרדנו .זה היה הקיץ
הנוראי בחיי .הייתי בת עשרים וחמש ,אבא שלי נפטר
וחוויתי אובדן גדול ,פרידה כואבת ,עלבון וכאב פיזי
קשה .לקח לי זמן רב לאסוף את השברים ולחשוב
שאני מסוגלת להקים משפחה ,ולכן בינתיים השקעתי
בעבודה והמשכתי להתקדם".
היית אישה במעמד בכיר ,בעולם גברי .איך התמודדת?
"זה לא היה פשוט ,אינספור פעמים סבלתי מהטרדות
מיניות .באחת מהן הייתי קרובה לאונס".
באמצעות בן דודה הכירה מאיה את מי שלימים יהיה
בעלה ואבי בתה היחידה אביבה ,את אלכס .מה הייתה
הסיבה שעליתם לישראל ב?1974-
"בעיקר כי חברים רבים עלו לישראל .בזמנו לא
הייתה לי כל זיקה ליהדות או לציונות .היו גילויי
אנטישמיות ,אבל אני אישית לא חוויתי אותם .תמיד
אמרו לי' ,למרות שאת יהודייה את אחת משלנו'".
"אלכס ,בעלי ,אביבה ואנוכי עלינו לארץ .בלי משפחה.
אני עדיין שואלת את עצמי איך יכולתי לעזוב הכול
ולעלות .אני חושבת שבלי תמיכתה של אמי לא הייתי
מסוגלת לעשות את הצעד הזה ,פרט לה איש לא תמך
בי .באותה תקופה זה היה מאוד מסוכן להיות מקורב
למישהו שעוזב לישראל".
מי בכל זאת סייע לכם בתהליך העלייה לישראל?
"המנהלים בחברה שבה עבדתי היו יהודים ,היו להם
קשרים במקומות הנכונים ,והם עזרו לי לקבל במהירות
אישור עלייה .מובן שהיה עליי לשלם שוחד ,שני רובי ציד.
תוך שלושה חודשים מצאתי את עצמי בדרך לישראל".
איך הייתה ההתחלה?
"מורכבת למדי ,שכן הגענו לבד ובלי משפחה ,ולא היו
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לנו כאן חברים חוץ מזוג חברים שעלו כמה חודשים
לפנינו .משדה התעופה נשלחנו הישר לאולפן בדימונה,
שם שהינו שישה חודשים .בהמשך קיבלנו אישור לעבור
למרכז וקיבלנו דירה קטנה מעמידר ,בראשון לציון".
ספרי על החברות הראשונה שיצרת כאן בישראל
"קיבלנו דירה חדשה שעדיין לא חוברה לחשמל או
למים ,זה היה בסוף דצמבר ,היה קר וחשוך .בעלי יצא
לחפש את החברים כדי לבשר להם שגם אנחנו גרים
בראשון ,ואני החלטתי לפתוח את דלת הדירה החשוכה
כדי שיחדרו קרני אור .פתאום שמעתי דפיקות בדלת.
מולי עמדה אישה זרה לחלוטין .היא שאלה אלו שפות
אני דוברת ,וכשציינתי שאני דוברת גם רומנית ,הבנתי
שנשלח אליי מלאך .שמה היה טובה וכשמה כן הייתה,
מאגר בלתי נדלה של טוב .כמה דקות לאחר אותו
מפגש חזרה טובה עם מגש עמוס בכל טוב וחמישים
לירות להתחלה .היא הבטיחה לשמור על אביבה בזמן
שאחפש עבודה וסייעה לי להתנהל מול המוסדות .עם
מעטפת הביטחון שהיא העניקה לי התחלתי לעבוד,
חודש לאחר מכן מצאתי עבודה כמהנדסת בצוות
ההקמה של בורסת היהלומים שברמת גן.
טובה הייתה אחד הדברים הטובים ביותר שקרו לי
בחיי .היא הייתה שם בשבילי בכל צומת ובכל מקום.
נרקם בינינו קשר שכל הגדרה תחטא לעוצמתו .היא
הייתה משפחה ,חברה אחות ואם .טובה כבר נפטרה,
אך אני בקשר טוב עם בנותיה .אני מקווה שברבות
השנים ידעתי להחזיר לה מהטוב שהעניקה לי .במיוחד
לאור המשבר הקשה שפקד אותה כשבתה נהרגה".
ספרי על הקריירה שעשית בישראל
"התפקיד הראשון שלי בישראל היה כמהנדסת בצוות
ההקמה של בורסת היהלומים שברמת-גן .נבחרתי
מכיוון שרואיינתי על ידי המהנדסת הראשית של סולל
בונה שכבר אז ראתה את היתרון שבהעסקת נשים.

מה קרה עם אלכס?
"לצערי הקשר עם אלכס לא האריך ימים ,וב,1978-
לאחר שמונה שנים ,נפרדנו .כדי להימנע מעורכי דין
נאלצתי לוותר על הכול .הדבר היחיד שהיה לי חשוב
הוא שאביבה תישאר איתי .גירושים כמו גירושים
תמיד קשים ,והעובדה שמשפחתי הייתה רחוקה
הקשתה שבעיים .לשמחתי אמי ,אחי ואחותי עלו
לישראל ב".1979-
מתי הפכת למאיה צמרת?
"כשהכרתי את יעקב צמרת .הוא היה אלמן ,אב לילד בן
שמונה שגדל בלי אם מגיל שלוש ולשתי בנות נשואות
ושני נכדים .פתאום ממשפחה קטנה נהפכנו למשפחה
גדולה .הפכתי להיות אימא וסבתא במשרה מלאה.
מעבר לקושי הטבעי של איחוד שתי משפחות לאחת,
יעקב לא הצטיין בפרגון .הוא התגלה כקנאי לעבודתי,
להצלחתי ,לקשר שלי עם אביבה ולכל מה שהחיים
שלי הכילו .הקושי הגדול ביותר היה ההתמודדות עם
בנו ,שלא בחל בכלום ואף הרים עליי ידיים .עם הזמן
החיים נהפכו לבלתי נסבלים ,ואביבה לא יכלה לשאת
את החיים בבית ,וכשהייתה בת שלוש-עשרה ברחה
לאביה שחי בארצות הברית".
מה קרה בהמשך?
"ב ,1993-לאחר שלוש-עשרה שנים שניסיתי לחיות
בצוותא ,ואלוהים עדי עד כמה רציתי והשתדלתי,
החלטתי שאיני יכולה יותר ופשוט ארזתי ועזבתי .שוב
מצאתי את עצמי מתמודדת לבד עם השבר .אימא שלי
נפטרה כמה שנים לפני כן .זמן קצר אחר כך איבדתי
את אחותי ממחלת הסרטן ושנתיים לאחר מכן אחי
נפטר בפתאומיות מדום לב".
איך היו הגירושים האלה?
"עזבתי את הבית כשאני מצוידת בשתי מזוודות.
נאלצתי לגור אצל חברים .בעלי ,שהיה סגן אלוף
בפנסיה ,הגיש כנגדי תביעת מזונות בתואנה של הרעת
תנאים .הפעם ,בניגוד לעצתו של עורך הדין שלי,
החלטתי להיאבק ולהילחם".

ב 2005-לאחר אינספור תפקידים ופרויקטים
משמעותיים יוצאת מאיה לגמלאות ,אך זמן קצר
לאחר מכן היא עוברת למוסקבה לטובת עבודה חדשה.
מה הסיפור עם מוסקבה?
"עם יציאתי לפנסיה קיבלתי מדניה-סיבוס הצעה
אטרקטיבית שלא יכולתי לסרב לה  -לנהל פרויקט
ענקי במוסקבה ,את קניון אפי מול שהוא אחד
הקניונים הגדולים בעולם .רק כדי לסבר את האוזן,
הקניון משתרע על  540,000מ"ר .בהמשך התמניתי
למשנה למנכ"ל ביצוע בדניה-סיבוס מוסקבה.
בשנת  ,2008לאחר שבתי אביבה חזרה עם משפחתה
לארץ ,החלטתי שהגיע הזמן להיות סבתא .הנכד
הקטן היה בן שנתיים ,ומיד נהייתי 'סבתא כדורגל',
סבתא שכל הילדים בכיתה מכירים ואוהבים .היום
הנכד הגדול בן עשרים ואחת ,לומד פילוסופיה והנכד
הקטן כבן ארבע-עשרה ,כך שתפקידי כסבתא שעוזרת
בגידולם הסתיים".
מתי ולמה החלטת לעבור ל‘עד ?’120
"הנכדים גדלו וכבר לא נזקקו לי .טובה ,חברתי הטובה,
נפטרה ,ולזמן הפנוי חלחלה תחושת בדידות .החלטתי
שזה זמן נכון לבחון את האפשרות של דיור מוגן ,ודי
מהר החלטתי לעבור לכאן .הבאתי את החפצים שאני
מרגישה איתם טוב ,ומיד הרגשתי תחושה של בית .אני
נהנית .יש מגוון של פעילויות ובעיקר נוחות .הגיע זמן
להתפנק לא?"
החיים לא פינקו אותך
"נכון ,התמודדתי עם אינסוף קשיים ,אבל הנחמה
הגדולה היא אביבה בתי .היא החברה הכי טובה שלי,
הדבר הכי אמתי בחיי ,מקור לגאווה ולשמחה (אביבה
ובעלה דוקטורים למדעים) .גם הנכדים שלי ממלאים
את לבי כמו האחיינים וקבוצה גדולה וטובה של
חברים".
בדיעבד ולאור ההחלטות האמיצות שעשית בחייך,
שבהן שילבת קריירה תובענית עם סביבה נוקשה
וגברית ,האם את יכולה להצהיר על עצמך כפמיניסטית?
"אני חייבת לציין שמעולם לא החשבתי את עצמי
פמיניסטית ובוודאי לא התעסקתי עם הגדרות .עשיתי
את מה שנכון היה לי ובנחישות .הבת שלי תמיד אומרת
לי שאני לא רק פמיניסטית ,אני אם הפמיניסטיות ,לא
בהגדרה אלא הלכה למעשה".
מה את מאחלת למאיה לשנים הקרובות?
"שנים רבות של צלילות דעת .אני רוצה ליהנות
מדברים קטנים כגדולים ולצפות בנכדים שלי שגדלים
ומתפתחים".
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סיפורי חיינו

על הנסים והנפלאות
שעיצבו את חייו של בנצי [בן ציון] דברת
הוא הגיח לעולם לתוך גיגית כשלאמו לא היה מושג שהוא בבטנה .עם
התחלה לא חגיגית שכזו הוא היה חייב להתריס כנגד המוות .לעזרתו
שלחה ההשגחה שלמעלה נסים ועוד נסים ,שעזרו לו ולבני משפחתו
לשרוד את תלאות המלחמה ,לעלות לארץ ולהישלח למעברות ולהקים
משפחה לתפארת .בנצי דברת הוא בפירוש נס מהלך.
בנצי נולד ב 1938-בעיר טורדה שבטרנסילבניה רומניה
למשפחה יהודית ציונית דתית .משפחתו האמידה
התגוררה בבית גדול ומרווח שבו שישה חדרים,
כשהחצר משותפת לארבע משפחות נוספות .אביו
היה שוחט ,מוהל וחזן נודע ברחבי טרנסילבניה ,אלה
היו נישואיו השניים .לאחר שאשתו הראשונה נפטרה
ממחלה שידכו לו את אמו של בנצי ,שהגיעה לנישואים
האלה עם "נדוניה" של ארבעה ילדים.
סיפור הולדתך הוא בגדר נס .ספר
"אמי הייתה בהיריון עם תאומים .מי חשב אז על היריון
כזה? בימים ההם ילדו בבית בעזרת מיילדת .אחותי
התאומה ,רבקה'לה ,הגיחה לעולם ראשונה ,ואמי
שכבה לנוח ממאמצי הלידה .היא לא שיערה לעצמה
שיש עוד תינוק בדרך .היא ביקשה מאבי גיגית לעשיית
הצרכים ,וכשאבי הלך להשליך את תכולת הגיגית הוא
נדהם לראות יצור חי ,אותי".
ספר לי על ילדותך
"אני זוכר ילדות מאושרת .הייתי בן זקונים למשפחה
שבה שישה ילדים .זה היה בית שמח ,מאיר פנים
ומזמין .התגוררנו במרכז העיר ,ובשל צביונו הדתי
של הבית כל עובר אורח יהודי שביקר בעיר התארח
אצלנו .בגיל שלוש נשלחתי ללמוד בחדר .הלימודים
היו ביידיש ,אם כי בבית דיברנו בשפות רבות".
מתי הכול התהפך?
"ב 1941-הוקמה בעיר מפקדה של נאצים .הם לא
הטרידו אותנו ,וחלקם אף חיבבו אותי וכיבדו את
אבי .את המידע על המלחמה שמענו ממקלט הרדיו
שהכין אחד המתפללים שבבית הכנסת שגם האזין
לשידורי ה .BBC-ב ,1944-כשהייתי כבן שש,
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פשטה שמועה בבית הכנסת שלמחרת אנחנו אמורים
להישלח למחנות .כל מי שיכול היה ארז צרור קטן
ובו צידה לדרך עם מעט כסף ותרופות ונמלט מהעיר
לכיוון הרי הקרפטים ,שם שלטו הפרטיזנים .עליי
לציין שהפרטיזנים קלטו אותנו לא מאהבת מרדכי,
הם פשוט נזקקו לכוח עבודה נוסף .אחיי הבוגרים לא
רצו לעזוב ,ולכן רק הוריי ,אחי שלמה ואנוכי (אחותי
התאומה נפטרה מדלקת ריאות) עלינו על רכבת לכיוון
הקרפטים".
מה קרה בדרך?
"הגרמנים הפגיזו באמצעות מטוסים את הרכבת וירו
עליה אש עזה .כבר במטח הראשון נפגעו רבים ,אך
הרכבת המשיכה לנסוע .הגרמנים תקפו שוב ושוב
עד שהקטר הקדמי הופצץ ועף מהמסילה .לאבי היה
ברור שאם הגרמנים ישבו לתקוף אנחנו נמות ,ולכן
בהפוגה הראשונה ירדנו מהקרונות והסתתרנו מתחת
לקרונות הרכבת ובין הגלגלים .רצפת הקרונות הייתה
מברזל ,וכך ניצלנו .אחי נפצע ,ואצבעות ידו הימנית
נקטעו .כעבור כמה שעות הלך אבי לכפר הסמוך כדי
לקנות סוס ועגלה כדי שנוכל להסיע את אחי הפצוע
לבית חולים .הוא הצליח בקושי רב לרכוש סוס חלש
ועגלה מקרטעת מגוי זקן ושיכור ,ועל העגלה הזאת
הועמסו הפצועים והזקנים עד שהגענו ליער שבאזור
הקרפטים".
ואז מתרחש נס נוסף .ספר
"כאמור ,אחי נפצע והיה צריך לקבל טיפול ,ולכן
החביא אבי את אמי ואותי באסם תבואה ויצא עם
אחי לעבר בית החולים .נראינו יהודים לכל דבר,
ראשה של אמי היה עטוף במטפחת ולי היו פאות.
פתאום נפתחו דלתות האסם ושלושה גברים במדי
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הצבא הרוסי ,שאחד מהם קצין מעוטר בדרגות ,האירו
לעברנו בפנסיהם .דקה לאחר מכן הם הסתובבו על
עקבותיהם .לקראת הבוקר הם שוב חזרו ,רק שהפעם
הם נתנו לאימא כיכר לחם שחור וקילו סוכר .הקצין
אמר לאימא ,'Ia Evrei' :שפירושו אני יהודי".
לאחר שהאב חזר הצטרפו בני המשפחה לפרטיזנים,
מתנגדי המשטר ,שנזקקו לעזרה במאבקם בשלטון.
האב שמר והגן עם הפרטיזנים ,ובנצי נשלח עם
ילדים נוספים לגנוב אוכל מבתי האיכרים שבכפרים
הסמוכים .המשפחה שהתה שם כתשעה חודשים,
ובשלהי הקיץ יצאה לעבר העיר סיביו ,שבעת ההיא
הייתה כבר נקייה מגרמנים ,ושבה התגוררה משפחת
האם .השמועה על הגעתו של השוחט והחזן המפורסם
פשטה ,ומהר מאוד הוא נרתם לעזרת השוחטים
המקומיים.
ספר לנו צירוף המקרים שהתרחש בסיביו ,בערב יום
כיפור?
"כאלף יהודים עטופים בטליתות התכנסו בבית הכנסת
לתפילת כל נדרי .אבי ניהל את התפילה כשפתאום
שלושה חיילים רוסיים חגורים באקדחים נכנסו לבית
הכנסת ונשענו על הדלתות .השתרר שקט מהול בפחד,
אלה היו אותם חיילים שהביאו לאימא ולי חודשים
קודם לכן אוכל .דקות ספורות לאחר מכן הם עזבו.
כששחזרתי את האירוע שנים לאחר מכן חשבתי
שאולי הקצין היהודי רצה לחוות משהו מהיהדות ,אולי
זה היה אליהו הנביא".
מה קרה כשהסתיימה המלחמה?
"במאי  1945חזרנו לטורדה ומצאנו גל חורבות .רוב בתי
העיר היו הרוסים ,וכך גם התשתיות .רק בית הכנסת
עמד על תילו ,את הנס הזה איני יכול להסביר .זמן קצר
לאחר מכן אבא שלי הוזמן להיות שוחט וחזן ראשי
בעיר המחוז קלוז ,קיבלנו שם דירה והחיים לכאורה
חזרו להיות נורמליים .בבוקר למדתי בבית ספר רומני
ואחר הצהריים בתלמוד תורה אצל רבי".
מה עלה בגורלם של אחותך ואחיך הגדולים?
"לשמחתי הם שרדו את המלחמה .אחותי הבכורה
ובעלה נתפסו במהלך המלחמה ונשלחו למחנות .בעלה
לא שרד ,והיא עברה שבעה מדורי גיהינום בקבוצת
הניסויים של ד"ר מנגלה ,אך זכתה לעלות לארץ,
להכיר את בעלה השני ולהביא לעולם שתי בנות .אחי,
יעקב ,החליט לעלות לארץ ,ולאחר מסע ייסורים הגיע
לירושלים .מאחר שרכש מקצוע והיה דפס נקלט בבית
הדפוס המחתרתי של האצ"ל .בהמשך הוכרז כמבוקש
על ידי הבריטים .רק ב 1950-המשפחה קיבלה אישור
עלייה .כל אחד היה רשאי לארוז שבעים קילו של
מטלטלין .באוגוסט של אותה שנה הגענו לנמל חיפה,
ומשם לשער העלייה שבפאתי חיפה".
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כשהבדידות הנוראה
והריק חנקו לי את הנשמה
הבנתי שקיימות שתי
אפשרויות ,לדעוך או
לחיות .בחרתי בחיים .לא
טוב היות האדם לבדו
איך הייתה הקליטה בשער העלייה?
"לא פשוטה .שוכנו באוהלים גדולים מאוד .בכל אוהל
היו כעשר משפחות ,כששמיכות מרופטות מפרידות
בין משפחה למשפחה .החום באוהל הגיע לארבעים
ושש מעלות ורוססנו בדי.די.טי כדי למנוע מחלות.
שלושה ימים לאחר מכן הועברנו למה שנקרא בית
עולים ,בתי אבן בכפרים ערביים נטושים ,ולאחר מכן
הועברנו למעברה הגדולה שבחולון".
איך היו החיים במעברה?
"בהחלט לא פשוטים .החום במהלך היום היה בלתי
נסבל והצינה בלילה הקפיאה את העצמות .חורף
 1951ידוע עד היום כאחד החורפים הקשים .רצפות
החול של האוהלים הוצפו ,מעט הרכוש נסחף ונותרנו
חשופים .כשהייתי כבן שלוש-עשרה נשלחתי עם שאר
ילדי המעברה לישיבה הליטאית קמיניץ שבירושלים.
זה היה מגדל בבל אחד גדול .אף אחד לא הבין את
שפתו של האחר ,אבל כולנו למדנו ביידיש .התערינו,
למדנו את השפה ,ומה שהכי חימם את לבנו היה
שהעדה החרדית התגייסה למעננו .לאחר שלוש שנים
הודעתי לאבי שלא מתאים לי להיות אברך והתגייסתי
לצבא שהיה בשבילי כור היתוך .אני יכול לומר בפה
מלא שזה עשה אותי בנאדם טוב יותר .פגשתי את בני
הארץ ,דוברי השפה ,חדורי הציונות".
מה עשית לאחר שהשתחררת מהצבא?
"כשסיימתי את שירותי הצבאי אבי היה חולה מאוד,
ולא היה מי שיפרנס את אמי .עבדתי כנהג משאית
עד שמלאו לי עשרים ואחת ,ורק אז יכולתי להוציא
רישיון נהיגה על אוטובוס ,וכך עשיתי .הצטרפתי לאגד
ועבדתי כנהג .עבדתי בתחילה כשכיר ובסתיו 1962
נהייתי חבר מהמניין .בשלב מסוים וכתנאי לקביעות
עברנו לגור בבאר שבע .באגד עבדתי כארבעים שנה".
מתי עשית הסבה למורה דרך?
"כשגרנו בבאר שבע פתחו באגד קורס למורי דרך.

זו הייתה הזדמנות פז בעבורי ,למדתי במשך שבעה
חודשים וחייתי בתנאי פנימייה בשבי ציון .בהתחלה
הרגשתי בור ועם הארץ במיוחד בהשוואה לחברים
הנוספים שלמדו בקורס ,אך בהמשך הבנתי שזו
הזדמנות להתערות .השקעתי ולמדתי בלילות ,וסיימתי
את הקורס בהצטיינות ,ותוך כדי עבודה עברתי את
בחינות ההסמכה של משרד התיירות ושובצתי כמדריך
באגד תיור .כעשרים ושבע שנים עבדתי כמדריך
טיולים ,והודות לשפות הרבות שאני דובר עבדתי גם
כמלווה טיולים בחו"ל".
ספר על שוש ,אשתך ,ז"ל
"שושנה הייתה שכנתי כשגרנו בשיכון הפרוגרסיבים
שבחולון .כשמה כך הייתה ,יפה וכובשת .אני הייתי אז
בזוגיות אחרת .בזמנו ההורים השפיעו על בחירת בני
הזוג ,ואמי לא חשבה שיש עתיד לקשר שבו הייתי אז,
ובאופן מודע או בלתי מודע עובדה זו גרמה לפרידה.
שושנה ,מתברר ,סימנה אותי זמן רב לפני כן ,כך
שכבר בפגישתנו הראשונה נוצר קשר עמוק שהוביל
לחתונה .התחתנו במאי  1961ובפברואר  1962נולדה
בתנו הבכורה ,חני .ביולי  ,1964כשהתגוררנו בבאר
שבע ,הצטרפה למשפחה איריס ,ובדצמבר  1971טלי.
ב 1970-עברנו לראשון לציון .שושנה פרגנה לי ,וחיינו
המשותפים התבססו על אהבה ,אמון והערכה.
עם השנים המשפחה התרחבה ,התווספו נכדים ,הבנות

הסבו לנו נחת רבה בבחירותיהן ובהצלחותיהן .ב1991-
שושנה חלתה ,ועד למותה ,ב ,2017-עברה אינסוף
ניתוחים ,אשפוזים וכאבים שלא נתנו לה מנוח".
קיבלתם תמיכה מהמשפחה ומהחברים?
"לצערי החברים התפוגגו .אני טיפלתי בה כמיטב
יכולתי .ויתרתי על רוב עיסוקיי כדי להיות שם בשבילה.
גזרנו על עצמנו חמש-עשרה שנים של בדידות .שושנה
נפטרה בפברואר  ,2017והפחד הגדול שלי היה שלא
יהיה אפילו מניין בהלוויה שלה ,אבל חששותיי התבדו.
הצלחנו לארגן לה הלוויה המונית בעזרתו של חבר,
שביקש מהמתפללים בבית הכנסת לחלוק לאישה שלי
כבוד אחרון וראוי".
מתי החלטת לעבור לדיור מוגן?
"כשהבדידות הנוראה והריק חנקו לי את הנשמה
הבנתי שקיימות שתי אפשרויות ,לדעוך או לחיות.
בחרתי בחיים .לא טוב היות האדם לבדו ,והחכם
באדם ,המלך שלמה ,אמר' ,לכל זמן ,ועת לכל חפץ
תחת השמים' וגם 'עת לטעת ,ועת לעקור נטוע ',ולכן
אמרתי שהגיעה העת שלי ".הכניסה ל‘עד  ’120לוותה
בחום ובתמיכה של צוות ההנהלה והעובדים ,דבר
שהקל מאוד על קליטתי והסתגלותי ,ועל כך מגיעה
להם התודה והברכה".
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ה ב ח י ר ו ת
של תמי חומסקי
הפגישה עם מעצבת האופנה תמי חומסקי מתקיימת בסטודיו מעורר
ההשראה שלה בדרום תל-אביב .תמי אישה מרשימה ,שהקולקציה
הראשונה שלה הוצגה בסלון ביתה ,הפכה תוך עשר שנים לאחת
המעצבות הבולטות בישראל .אולי זו השלווה שלה שאינה מסגירה
את המשברים והאסונות שחוותה ,אולי אלה הן היצירתיות והענווה
שמאפיינות אותה ואולי הכול יחד .תמי מאמינה שיש חיים לצד הכאב,
אבל הם מחייבים טיפול ועבודה.
תמי חומסקי נולדה וגדלה ברמת אשכול שבירושלים.
היא בת בכורה למשפחה ערכית ושורשית (חמישה
דורות בארץ) שהאהבה לארץ וליושבים בה היו נר
לרגליה .כבר בגן ,היא מספרת ,נחשפה לחוגי האומנות,
היא ציירה ,רקדה וניגנה.
"הוריי היו אנשי עבודה .לאבי היה מוסך ואמי הייתה
קוסמטיקאית שלא ויתרה על ההגשמה העצמית שלה
אף שגידלה חמישה ילדים .את הקרבה והחשיבות
לנושאי הרוח והיצירה ספגתי בבית".
את שירותה הצבאי עשתה בבית ספר שדה חרמון
כמדריכת טיולים בחברה להגנת הטבע ,ולאחר מכן
התנדבה במשך שנה בקיבוץ דן ,כך הושלם הפרק
החלוצי שבחייה.

צילום :עידו לביא

מה קרה בהמשך?
"לאחר שנה התקבלתי לבצלאל ,למחלקה לתקשורת
חזותית .כשסיימתי את לימודיי התקבלתי לעבוד
בסטודיו אדלר ,התמחיתי שם בעיצוב אריזות".
את איל חומסקי ,מבעלי משרד הפרסום המצליח
והמוביל אדלר חומסקי ,היא הכירה כבר בתיכון ומאז
הם יחד" .איל נפצע בצבא והשתחרר מוקדם הצפוי.
הוא התחיל את לימודיו במנהל עסקים ובשיווק כשאני
למדתי בבצלאל .לימים עבד בקשר בראל ,ומשם פנה
לדרך עצמאית".
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כשהוקם המשרד החדש ונוצרה השותפות בין ראובן
אדלר לאייל חומסקי נאלצה תמי לעזוב את סטודיו
אדלר .באותה העת הוצע לה ללמד בבצלאל במחלקה
לתקשורת חזותית.
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מה גרם לך לעבור לתחום ההוראה?
"תמיד אהבתי להדריך ,ללמד ,לחלוק את הידע שלי
עם סטודנטים מוכשרים כשהם עדיין בוסריים ולהיות
חלק מההתפתחות שלהם .סיבה משמעותית נוספת
היא שרציתי חוויה מתקנת .כשלמדתי בבצלאל חוויתי
ניכור שגבל בהתנשאות .לא אהבתי את האופן שבו
ניתנה ביקורת על העבודות .אני חושבת שכמורה
הבאתי גישה שונה .אני מבקרת את העבודות שלהם
בצורה מכבדת ומנומקת ,אני נותנת ביקורת בונה
ולא הורסת .מאז ועד היום אני מלמדת במשך עשרים
ושתיים שנים בבצלאל ובשנקר לסירוגין".
ספרי על המשברים הקשים שחווית במהלך השנים
"כפי שציינתי היינו חמישה אחים ,שני בנים ושלוש
בנות .אמיר ,אחי ,התגייס לצנחנים ונהרג ב1995-
בפיגוע בבית ליד .הוא נהרג בפיצוץ השני כשניסה
להציל פצועים מהפיגוע הראשון".
כיצד התמודדתם עם השבר?
"תמיד היינו משפחה תומכת ומלוכדת ,אבל עם האסון
התקרבנו יותר .בכל שישי נסענו כל האחים להורים
כדי להיות איתם .לי היו כבר שני ילדים ,אחותי רק
נישאה ,אבל לא ויתרנו".
ואז...
"חמש שנים לאחר האסון ,ב ,2000-חברו הטוב ביותר
של אלעד אחי נהרג בנצרים .אלעד היה קשור מאוד
לאמיר ,אחי הגדול ,והחלל העצום שהוא השאיר לא
הרפה ממנו והוא נשבר .הוא התאבד כשבוע לאחר
מותו של חברו הטוב ביותר ,בתחנה ,בגלי צה"ל".
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איך שורדים את האסון הזה?
"אם באסון הראשון הדקנו את התמיכה שלנו בהורים,
באסון השני לא עזבנו אותם לרגע .העברנו אותם ואת
חפציהם לביתנו והעסקנו אותם בכל דבר שאפשר,
עשרים וארבע שעות ביממה .בעצם לקחנו אחריות על
חייהם .ממש עבדנו בזה כדי שהם ירגישו שיש חיים
ויש עתיד לצד הכאב .מובן שלילדים הקטנים (הנכדים)
היה תפקיד משקם ומשמעותי .אני חסידה גדולה של
טיפול ומאמינה שלכל אדם מגיעה איכות חיים ,אבל
היא מחייבת עבודה".
פרויקט הפועל ירושלים .ספרי לי עליו
"אמיר היה אוהד מושבע של הפועל ירושלים .הוא
גיבש גרעין של אוהדים נאמנים שליוו את הקבוצה,
השתתפו בכל משחקיה ותמכו בה גם כשהפסידה.
בשבעה הגיעו לבית נציגים מההנהלה כדי לראות מי
הם ההורים של הילד המדהים הזה ,ומאז הפכנו לחלק
מהקבוצה .אני עיצבתי את הלוגו ,איל רתם ספונסרים
לפרויקט וכל המשפחה המורחבת הייתה מעורבת .יש
לנו עשרים וחמישה מנויים ,וכל משחק הוא חגיגה,
ממש מפעל חיים ,או אולי נכון יותר  -מפעל מתים".

תפרתי לעצמי
פריטים ,ופתאום חברות
ביקשו שאתפור בעבורן.
בגלל שאני יסודית וצריכה
להבין הכול ,נרשמתי
ללימודים בשנקר
מתי נולדה תמי חומסקי מעצבת האופנה?
"כשהבנתי שילדים תמיד יצרכו זמן והסיפור
המשפחתי המורכב יישאר כנראה לנצח ,הרגשתי שגם
אני צריכה לעשות משהו לנפש .נרשמתי לחוג כדרות
ולחוג תפירה ,אפשר להגיד שהתפירה פתחה צוהר
למה שהיה שם בפוטנציה .תפרתי לעצמי פריטים,
ופתאום חברות ביקשו שאתפור בעבורן .בגלל שאני
יסודית וצריכה להבין הכול ,נרשמתי ללימודים בשנקר
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לא רוצות לבלוט מדי אבל בהחלט אוהבות טוויסט
קטן .נוכחות לא מתלהמת וכמובן נוחות".
מאיפה באה ההשראה?
"אני תמיד מתחילה מהטקסטיל .אוהבת חומרים
ולהפוך את הדו-ממד לתלת ממד .בכל עונה אני
מחפשת אזור שלא ביקרתי בו קודם .לדוגמה,
להכניס צבע שונה למלתחה המונוכרומאטית ,או
לשלב טקסטורות וחומרים שונים ואחרים .ההשראה
חשובה ,היא מחייבת לצאת מאזור הנוחות ,ולתפיסתי
היא מעידה על פתיחות מחשבתית".
מה חייב להיות במלתחה?
"טי שרט איכותי וצעיף טוב מסדרים כמעט כל
הופעה".
מה את פחות אוהבת במקצוע?
"את הניהול היומיומי והשוחק".
ובמקביל לקחתי גם מורה פרטית .הקולקציה הראשונה
שלי הושקה אצלי בסלון הבית .התחלתי עם טי שרט,
ג'קטים וחולצות ובהמשך הייתה לי קולקציה מגוונת
של פריטים".
נכנסת לתחום בתקופה לא פשוטה שבה הרבה
מעצבים אינם מצליחים לצלוח ,והשאלה האם אפשר
לחיות מאופנה?
"חשוב לי להדגיש שהצלחה נמדדת בסופו של יום
במכירות .אני לא תופרת למגירה .אין ספק שזה נעשה
יותר ויותר קשה .הקניות המקוונות באתרים מקשות
אף יותר ,ועם זאת הישראליות יודעות להעריך
איכות ומוכנות לשלם תמורתה .מובן שלצד זה אנחנו
מטפחים את האופציה של מכירות לחו"ל".
מה הם היחסים בין דגמי הבייסיק שמאפיינים את
הקו שלך לחידוש ולתעוזה?
"לכל מעצבת יש קולקציית בייסיק שחוזרת על
עצמה לעתים בבדים ובצבעוניות שונה ,אך מדובר
בדגמים מנצחים .לצד הבייסיק תמיד תהיינה הפתעות
המחייבות אותי לצאת מאזור הנוחות שלי ,להעז,
לגלות ,לגדול".
איך את מגדירה את קהל היעד שלך?
"נשים שמודעות לעצמן ,מעריכות איכות ,פרקטיות,

איך את מעצבת קולקציה?
"בתחילת כל עונה אני יושבת עם מסקנות
מהעונות הקודמות ומשתדלת ליישם ,להקשיב
ולשפר .הקולקציה מורכבת מכמה קבוצות:
מדגמי בייסיק ,המלווים כל עונה ובה מרקמים,
צבעים וחומרים ,מדגמים מוצלחים שבהם אני עושה
שינויים קלים ומדגמים חדשים לגמרי ,שבהם אני
מנסה לאתגר את עצמי ואת הקהל.
השנה למשל ,כשתכננתי את בגדי הערב ,המתאימים
למאפייני הקהל שלי שרוצה לבלוט ולנצוץ אך לא
מדי ובעיקר לא להתחרט ביום שאחרי ,החלטתי
לבנות מערכות שלמות ,כלומר חליפות ,שהן קלילות
ויכולות ללוות בכמה אירועים .חליפה אחת ,למשל,
מורכבת מחצאית ארוכה ומחולצה תואמת ,והשנייה
היא חליפת מכנסיים קלילה .מאפיין נוסף בקולקצייה
הוא טקסטורות אפריקאיות בהשראת טיול שעשיתי
ביבשת לפני כמה חודשים ,משם גם הבאתי בדים
שהפכו לתיקים שלהם טקסטורות גרפיות בצבעים
עמוקים וזורחים".
מה את מאחלת לעצמך?
"להמשיך לעבוד ,לענות על הצורך של הלקוחות שלי,
להגיע לשווקים בינלאומיים כי הקהל מצטמצם והכי
חשוב להיות שלמה ומאושרת עם כל מה שקורה מסביב".
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סיפורי חיינו

תחנות הכוח
בחייו של גדי שלייפר
הוא היה ממקימי תחנת הכוח של חברת החשמל שבאשדוד .הוא
הקים את מערך הביטחון של תחנת הכוח שבאשקלון ואף צוין על כך
לשבח .אבל הכוח האמתי של גדי שלייפר היא טובה אשתו ,שמלווה
אותו כבר  62שנים ,ואחיו התאום דן ז"ל ,שהיה יד ימינו .עם עוצמות
כאלה גדי שלייפר הוא מודל להתמדה ,להתנדבות ולאהבת הארץ.
גדי שלייפר נולד בתל-אביב ב ,1938-הוא אח תאום
לדן ז"ל .אמו ,שהייתה ילידת פולין ,ואביו ,שהיה
יליד ריגה ,הגיעו לארץ לפני מלחמת העולם השנייה.
זיכרונות ילדותו טובים וחמים .האב עבד בחברת
החשמל שהייתה אז בשלבי הקמה .המצב הכלכלי היה
טוב ,והוא ואחיו התאום והאהוב בנו לעצמם חומת
מגן ששמרה עליהם .שום דבר לא היה יכול לחדור
דרכה ולפגוע בהם ,אבל כמו בכל סיפור טוב ,גם כאן
התחולל משבר ושבר.
מה קטע את הפסטורליות של ילדותכם?
"כשהיינו כבני אחת-עשרה אבי חלה בסרטן ונפטר".
מה הרגשת?
"אובדן טוטלי .אבי היה בעבורי מדריך ומודל להשראה,
אדם שאהבתי והערצתי .הוא היה איש עבודה חרוץ,
אדם אמיץ שלא פחד להסתכן וכחבר בהגנה פעל נגד
הבריטים .אני זוכר שכשחלה ולא היה מסוגל בערב
מלחמת השחרור לתפקד ,הוא ביקש מאמי שתתנדב
במקומו .לעשות ולתרום היה טבוע בו ,ורוח ההתנדבות
הזו חלחלה גם בקרבנו .ולראייה ,אני התנדבתי במשך
שנים במשטרה".
מה קרה לאחר מותו?
"חברת החשמל נתנה לנו מעטפת ביטחון .הם קיבלו
את אימא לעבודה כדי שתוכל לפרנס אותנו ,אבל
המצב בבית היה קשה .אימא הייתה אישה נוקשה
וקפדנית .חויבנו לסייע ולעזור ופעמים רבות גם
נענשנו .אני ודני ,אחי ,צעדנו קילומטרים מגבעתיים
לתל-אביב ,לתנועת הנוער ,וגם יצאנו למחנות עבודה,
רק כדי שלא נהיה בבית .הקשר האמיץ בינינו והצורך
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להגן זה על זה היה הכוח שלנו .כשהגיע זמן ללכת
לתיכון אימא החליטה שאנחנו צריכים לרכוש מקצוע
כדי לסייע ולעזור בפרנסת המשפחה ,ולכן נשלחנו
לבית ספר מקצועי 'שבח' שבתל-אביב ,שם למדנו
מסגרות מכנית .גם כשגויסנו היא זו שקבעה את
עתידנו הצבאי ,היא לא הסכימה לחתום לנו על מסלול
התנדבותי בחטיבת הצנחנים .היינו מאוד מתוסכלים,
בעיקר מכך שלא מימשנו את הפוטנציאל שלנו".
מה עשית עם שחרורך מהצבא?
"כארבעה חודשים לפני השחרור הגעתי לחברת
החשמל ופגשתי את יו"ר הארגון שהיה חבר טוב של
אבי .כשהתייעצתי איתו לגבי העתיד ,התשובה שלו
מאוד הפתיעה אותי .הוא שאל אותי האם יש לי חברה,
האם אני אוהב אותה והאם אני מעוניין להתחתן
איתה .כשציינתי בפניו שאין לי משאבים כלכליים,
הוא הציע לי שאתחתן ואעבור לאשדוד כי כך אוכל
להצטרף לפרויקט בניית תחנת הכוח החדשה ,לקבל
דירת שירות שאותה אוכל לרכוש אחר כך .הוא גם
הוסיף שאם תהיה לי מוטיבציה ואהיה רציני אצליח
להתקדם ולבסס את עצמי בחיים .וכך היה .תוך פרק
זמן מהיר יחסית הגעתי למעמד של מנהל בכיר".
אז לטובת העניין התחתנת עם טובה?
"טובה ואני יצאנו עוד לפני שקיבלתי את ההצעה.
הייתי בשל לנישואים אף שטובה הייתה צעירה מאוד,
היא הייתה אז כבת תשע-עשרה".
איך הכרת את טובה?
"הכרתי אותה במסיבת ריקודים אצל חברים בזמן
שירותי הצבאי .הזמנתי אותה לריקוד ,ובזמן שרקדנו

אפפה אותנו תחושה
של חלוציות .היינו שותפים
לבנייה של עיר חדשה ,וזו
הייתה הרגשה נפלאה
נדלקתי עליה .משם המשכנו לקיוסק .הזמנתי אותה
לגזוז ותוך כדי שתיית הגזוז הצעתי לה חברות .אנחנו
ביחד שישים ושתיים שנים ונשואים שישים שנים".
איך היו החיים באשדוד?
"כשהגענו לאשדוד העיר מנתה שלושת אלפים
תושבים .רוב התושבים היו עולים מרומניה ,ממרוקו,
מתוניס ומאלג'יריה .זה לא היה פשוט .היינו זוג תל-
אביבי צעיר בנשמתו שאהב לצאת ולבלות ,ואשדוד,
בהיבט הזה ,הייתה ממש שממה .בנוסף ,רוב החברים
שלנו גרו במרכז ,כך שחשנו די בודדים בתחילת

הדרך .גם התנאים הפיזיים לא ממש הקלו עלינו:
חנות המכולת ,לדוגמה ,הייתה פחון שמוקם במרחק
של ארבע מאות מטרים של הליכה בחול .לא היה לנו
טלפון ולא מכונת כביסה".
אז מה עושים?
"עושים אהבה והרבה .והתוצאה ,תוך פחות משנה
נולדו לנו שני ילדים".
אז בכל זאת מה החזיק אתכם שם?
"חוץ ממוטיבציה לבנות את עצמנו אפפה אותנו
תחושה של חלוציות .היינו שותפים לבנייה של עיר
חדשה ,וזו הייתה הרגשה נפלאה .גם הנוף והמרחב
עשה איתנו חסד :גרנו במרחק של מאתים וחמישים
מטרים מהים ,מוקפים בדיונות חול אינסופיות.
המראה שנשקף מחלוננו היה מרהיב".
איך היו חיי החברה?
"הקבוצה שהגיעה לפרויקט חברת החשמל הורכבה
מצברים ,והם נתנו את הטון .לאט-לאט נרקמו חברויות
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וחיי חברה מדהימים .הצטרפתי ל ,JCI-ארגון הדומה
בפעילותו לבני ברית .לאחר שנה כבר מוניתי לנשיא
הלשכה ,והפעילות הייתה מעצימה מאוד".
עבדת קשה?
"עבדתי סביב השעון .לעתים עשרים וארבע שעות
ביממה .התמודדתי עם אתגרים שונים ,אבל לצד
ההשקעה והקושי הגיעה גם התמורה ,כלומר הקידום,
כשלטובה חלק משמעותי בביסוס המשפחה .מעבר
להיותה אימא במשרה מלאה ,בתחילת הדרך היא גם
עבדה כמורה ובהמשך כמנהלת בית ספר".
לאחר עשרים ושלוש שנים ,חלק מהם בתפקיד
בכיר ,הרגיש גדי שהוא זקוק לשינוי ,ולכן הציע את
מועמדותו למכרז על תפקיד קצין הביטחון של תחנת
הכוח החדשה שבאשקלון.
מה עשית בתפקידך החדש?
"הקמתי את מערך הביטחון בתחנה שבאשקלון.
עשרים שנים לאחר מכן ,בביקורת שנעשתה על ידי
השב"כ ,נאמר לי שהתחנה הזו היא 'היהלום שבכתר'
בהיבט הביטחוני ,ומי שרוצה ללמוד איך עושים
ביטחון מוזמן להגיע לתחנה".
ובכל זאת החלטת לפרוש .מדוע?
"עבדתי בחברת החשמל ארבעים ושמונה שנים,
והחלטתי שהגיעה העת לפרוש .למעשה נותרה לי שנה
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לפרישה ,אך מכיוון שקיבלתי ציון לשבח אפשרו לי
לפרוש .אני זוכר שאמרתי אז לקצין הביטחון הראשי
של חברת החשמל שאני עכשיו בשיא ,ומכאן אפשר
רק לרדת .הוא כיבד את רצוני ואפשר לי לפרוש".

היכן הייתם?
"לאחרונה חזרנו מיפן ,מסין ומדרום קוריאה .לפני
כן הפלגנו לאלסקה ולקאריביים .היינו גם בבורמה,
בקמבודיה ,בפיליפינים ובעצם איפה לא".

מה עשית עם פרישתך?
"במהלך השנים עברתי קורס קצינים מתנדבים,
וכשהתנדבתי במשטרה הקמתי באשקלון את היחידה
למניעת עבריינות .עם פרישתי מחברת החשמל היה
לי הרבה זמן פנוי ,כך שיכולתי להצטרף לעמותת הלם
שהוקמה אז .במשך שלוש וחצי שנים ,עד למעבר לתל-
אביב ,יצאתי בלילות ,במסגרת התנדבותי בעמותה,
לפגוש נוער שוליים אבוד שהסתובב ברחובות ללא
מעש .אספנו אותם ,נתנו להם כיבוד ומשחקים,
וכך רכשנו את אמונם ונכנסנו ללבם .אני יכול לציין
בסיפוק שטפחתי ילד אתיופי שהיו לו לא מעט
תיקים במשטרה .הוא חזר למוטב ,וכיום הוא חי חיים
נורמטיביים .מה יותר מספק מזה?"

מה היה היעד האטרקטיבי ביותר?
"הנסיעה שלנו עם הבן הקטן אחרי שירותו הצבאי
לאקוודור ולאיי גאלאפגוס".

מתי התחלת לשחק שחמט?
"כשהייתי בן שתיים-עשרה למדתי מחברים לשחק
שחמט .למעלה משישים שנה לא שיחקתי ורק
כשהגעתי לבית חזרתי לשחק ,ותתפלאי שום דבר
לא נשכח .הידע ,הטקטיקה ,הכול חזר ובגדול .אני
גם הכרזתי על עצמי כאלוף הבית בשחמט ".בחיוך
האופייני לגדי שלייפר הוא מוסיף" ,טוב ,זו לא חוכמה
לנוכח מיעוט המשתתפים".

מתי החלטתם לעבור לדיור מוגן?
"כשהחלטנו לחזור לתל-אביב הבנו שכדאי שנתכנן
איך יראו חיינו בגיל השלישי ,ומעבר לדיור מוגן היה
מבחינתנו אפשרות ראויה ונכונה .בחנו כמה מקומות,
והגענו ל‘עד  ’120תל-אביב שהיה בהקמה .ב2010-
עברנו לבית ,ואנחנו יכולים להגיד בפה מלא שזה
שינה את חיינו מקצה לקצה .איננו מוטרדים מדבר,
ומתעסקים רק בפעילות מעשירה וממלאת .אני חייב
לציין שהבנייה הצפויה מטרידה אותי מאוד ,ואני
מקווה שיימצא פתרון".

חוגי אומנות?
"אני לא ,אבל יש לי נציגה ראויה ,טובה מציירת
ומעצבת תכשיטים".

ספר על הנסיעות האקזוטיות שלכם ברחבי העולם
"זה עוד אחד מהדברים שהפרישה לגמלאות אפשרה
לנו ,לטייל ברחבי העולם .ביקרנו בשמונים ארצות
במגוון אופנים :טיולים מאורגנים ,טיולים עם קבוצה
של חברים טובים ,הפלגות וטיולים עם הילדים .זה
אפשר לנו לחוות ,לראות ,לטעום ובעיקר למלא את
המצברים".

באלו פעילויות אתה משתתף?
"אני חבר במקהלה .תמיד אהבתי לשיר ,ועכשיו
מימשתי את החלום .אני אפילו מקבל סולו פה ושם.
אני גם משחק שחמט וברידג' ועושה ספורט ,בעיקר
שוחה".

איך שורדים ביחד שישים ושתיים שנים?
טובה מצטרפת לשיחה" :גדי מטבעו אופטימי ,אך
אני לא ,ובמובן הזה אנחנו משלימים ומאזנים זה את
זו .בנוסף ,אחרי כל כך הרבה שנים ביחד ,אפילו קו
המחשבה שלנו מאוחד ".וגדי מוסיף" :קורה לא מעט
שטובה אומרת משהו ,ואני מרגיש שהיא מדברת את
מחשבותיי .אולי הסוד האמתי לחיים המשותפים הוא
מרחב המחייה שאנחנו מעניקים זה לזו".
מה אתם מאחלים לעצמכם לעתיד?
"בריאות ,שלווה ,שקט ותמיד לעמוד על הרגליים.
תרתי משמע".
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תעצומות הנפש
של ד"ר פיאמטה בן ישי
פיאמטה נולדה שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ,בבוטושן
שברומניה ,עיר בעלת צביון יהודי .היא גדלה על ברכי "אימא שידעה
להשיג כל דבר שחפצה בו" ,מה שהפך אותה לאישה חזקה .היא למדה
רפואה ,נהייתה רופאה בכירה בתפקיד ניהולי ואימא עם רגשות אשם
שמפצה על כך כסבתא למופת .במהלך הקריירה שלה עברה השמצות
שהתגלו כלא כלום ויכלה להן .המוטו שלה " -רק לבד מוצאים את
תעצומות הנפש .רק לבד".
כמעט אין לה זיכרונות ממלחמת העולם השנייה מאחר
שהמלחמה לא הגיעה לאזורים שבהם גרה .היו פה
ושם הפגזות ,אך גילויי אנטישמיות היו גם היו .אביה,
שהיה עורך דין מכובד ,נזרק מלשכת עורכי הדין ונאסר
עליו לעבוד במקצוע .הרומנים נעשו עם השנים יותר
ויותר אנטישמיים .מקצת מהיהודים נשלחו למחנות,
אבל היו פוגרומים של קבוצות מיליציה שתפסו את
היהודים והרגו אותם ,לעתים אף בתלייה.
"אני זוכרת שאבא קנה רכב משא ונעלם מהבית.
אין לי מושג אם זו הייתה בחירה שלו או דרישה של
המוסדות .כשהמלחמה הסתיימה הרוסים כבר כבשו
את כל צפון מזרח רומניה .תקופת הילדות שלי תמה
כשברחנו ברכב המשא מהעיר לבוקרשט".
מה הייתה התוכנית?
"לעלות מיד לפלשתינה ,אבל זה לקח שתיים-עשרה
שנים .מהיום שהוריי התחתנו הם חלמו לעלות
לישראל' .בשנה הבאה בירושלים הבנויה' היה המשפט
השגור בבית .אני זוכרת שכילדה טובה וממושמעת
אמרו לי שאיני צריכה להתחבר ולהכיר חברות כי
אנחנו כבר נוסעים לפלשתינה".
איך היו השנים בבוקרשט?
"צנועות מאוד .אבא לא חזר לעבוד במקצוע ,ולכן לא
היה לנו כסף .התרבות הייתה זולה ונגישה ,אבל לא
יכולתי ללמוד לנגן בפסנתר או לרקוד בשל האמצעים
הדלים שהיו למשפחתי .כדי לפצותי הוריי לימדו אותי
את השפה הצרפתית ,שפה האהובה עליי עד היום".
את לימודי התיכון התחילה פיאמטה בבית ספר
צרפתי יוקרתי לבנות ,בית הספר נסגר כעבור שנה
כשהמשטר הקומוניסטי התבסס ,ומשם עברה לבית
ספר ממלכתי שאותו סיימה בהצטיינות .בהמשך היא
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נרשמה ללימודי רפואה .לרוע מזלה ,במקום להתקבל
אוטומטית לאוניברסיטה בשל ציוניה הגבוהים היה
עליה לעבור מבחן קבלה ,עקב שינוי במדיניות.
"נכשלתי במבחן .אבל אימא שלי ידעה להשיג כל
דבר שהיא חפצה בו .בנוסף לעובדה שהייתה אישה
יפה ומרשימה ,היא הפכה עולמות כדי שאלמד
באוניברסיטה אף שנכשלתי במבחן ,וכך היה .כשאימא
נלחמה שאתקבל ללימודי רפואה היא שמעה שאפשר
להגיש במשרד הפנים בקשה לעלות ארצה .היא ניגשה
לשם ומילאה את הטפסים ובמשך שתיים-עשרה שנים
פתחנו בזהירות את תיבת הדואר כי חששנו מהשכנים,
ועם זאת קיוונו שהאישורים יגיעו".
מה קרה בינתיים?
"ב 1958-נודע לאוניברסיטה שהגשתי בקשה לעלות
ארצה .הגישה של הממשל הייתה חד-משמעית :מי
שמבקש לעזוב את המדינה נענש .הזמינו אותנו ,שלוש
בנות יהודיות ,למשפט שדה ואמרו לנו שאנחנו בוגדות
שרוצות לנסוע לארץ קפיטליסטית .למחרת ,כשהגעתי
לאוניברסיטה ,המרצה אמר לי שרצוי שלא אגיע
ללימודים ,אך אני המשכתי להגיע וללמוד עד שזומנתי
לדיקן שהודיע לי שאני מסולקת מהאוניברסיטה .לא
היה טעם להתווכח ונאלצתי לעזוב".
מה עשית?
"עבדתי כאחות בבית חולים".
איך הכרת את דודי בעלך?
"דודי היה בן דוד של חברה שלי .הכרתי אותו ונהיינו
חברים טובים .הוא היה גבר מרשים ,בנוי לתלפיות,
שרמנטי וחכם .ידעתי שהיו לו חברות רבות לפניי.
כשהייתי כבר בת עשרים ושתיים הוא חיזר אחריי,
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סיפורי חיינו

אם אתה רוצה
להיות חזק ,תלמד
להיות לבד ,לא בודד.
רק לבד מוצאים את
תעצומות הנפש
ואחרי כתשעה חודשים החלטנו שהגיע הזמן שאכיר
אותו להוריי ,אך מיד לאחר מכן הוא נעלם".
ספרי על ההיעלמות שלו
"תכננו לצאת לשייט בים השחור ,והוא פשוט נעלם.
הוא לא טלפן אליי ולא בא .דודי עבד כמהנדס במשרד
השיכון הרומני ,החברים שלו סיפרו לי שהוא זומן
לממונה עליו בעבודה ומאז לא חזר .הייתי בדילמה
ולא ידעתי אם לצאת לשייט .בעצת חבריו יצאתי
לשייט ,בדיעבד נודע לי שעקבו גם אחריי .באוגוסט
 1961הוריי ואני עלינו ארצה ,ועדיין לא ידענו מה עלה
בגורלו של דודי .היו שמועות שראו אותו ,אבל שום
דבר לא היה ברור .לאחר מכן התברר שהשב"כ הרומני
חקר אותו במשך תשעה חודשים ושהוא עבר חקירות
קשות אך שרד אותן".
מה קרה בהמשך?
"הכרתי את אמו והיא סיפרה לי שהמוסד קנה את
החירות של היהודים ,פשוטו כמשמעו ,בעבור כסף
או סחורות .כך קרה כשהרומנים חפצו בזן מיוחד של
חזירים .המוסד הרדים כמה חזירים והעביר אותם
במזוודה .את דודי קנו בהרבה מאוד כסף 3,000 -
דולרים ,מכיוון שהיה צעיר ונחשב לבוגד".
איך היה המפגש?
"לפני שדודי עלה לארץ ובמשך שלושה חודשים הוא
כתב לי מכתבים מקסימים .ביום שעלה לארץ לא
יכולתי לקבל את פניו בחיפה מכיוון שהיה לי מבחן
באוניברסיטה .בערב הוא הגיע לבית הוריי .אכלנו
ממליגה והודענו שאנחנו מתחתנים .נישאנו באוקטובר
 ,1962ומאז ועד יום מותו הוא היה החבר הכי טוב שלי.
איש גדול עם נשמה אדירה".
ספרי על הלימודים בישראל
"לאחר שעלינו לארץ התקבלתי לבית ספר לרפואה
באוניברסיטה העברית שבירושלים ,התקבלתי
לשנה רביעית במקום חמישית בשל הפערים בין
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האוניברסיטאות .למדתי שלוש שנים ,השקעתי
בתקופה הזו את כל מרצי ויכולותיי .כשדודי עלה
ארצה הוא התקבל כאסיר ציון ,מה שסייע לו לקבל
דירה ולהתקבל לעבודה ,כך שאפשר לומר שהתחלנו
את דרכנו ברגל ימין .שנינו עבדנו קשה וסביב השעון
ונפגשנו רק בשעות הלילה .עשיתי במרוצת השנים
שלוש התמחויות ברפואת מינהל ,ברפואת ילדים
ובבריאות הציבור ,אך למרות ההצלחות במשך שנים
הרגשתי קטנה במובן השלילי של המילה ,נחותה
מהצברים ,זרה ואחרת".
פיאמטה עבדה במחלקת ילדים שבבית החולים הדסה
שבעין כרם במשך חמש-עשרה שנים ומשם עברה
ללשכת הבריאות בירושלים כמנהלת לשכה וכרופאת
מחוז במשך עשרים וחמש שנים.
ספרי על התפקיד כמנהלת מחוז
"התפקיד כלל מגוון רחב של תחומים ,כמו מניעת
מחלות ,בקרת חיסונים ,פיקוח על בתי חולים ובתי
מרקחת וכן את תחום בריאות הסביבה ופיקוח על
איכות המים ,אשפוז חולים סיעודיים ועוד".
איך הצלחת לשלב בין קריירה תובענית לאימהות?
"בלי עזרתם של הוריי אין סיכוי שהייתי מצליחה
לסיים את ההתמחות .אני לא בטוחה שהצלחתי
לשלב בין הקריירה לאימהות .הבנות שלי חשו בחסך,
ועד היום הן זוכרות לי את זה .המצחיק הוא ששתיהן
קרייריסטיות ,האחת רופאה רדיולוגית והשנייה
רופאת שיניים .לטענתן ,הן עושות את זה אחרת
ומצליחות לשלב טוב יותר בין המשפחה לקריירה.
יש לי שישה הנכדים ,נינה ונין אחד בדרך .אני מנסה
לפצות כסבתא".
את אחת הבנות עזבת לכמה חודשים ,מדוע?
"ב 1966-נשלח דודי להתמחות של שלושה חודשים
בפריז .חמותי ,שהייתה אישה חכמה מאוד ,אמרה לי
שגבר אינו נוסע לבד לפריז ,בוודאי שלא גבר כמו דודי,
הוא היה מרשים ושרמנטי .הוריי הבטיחו שיטפלו
בבתי בזמן היעדרותנו ,וכך היה .נסענו לבד לחמישה
חודשים בלי הבת ,ולא ,לא הייתי חוזרת על זה שוב".
מדינת ישראל נגד בן ישי ,מה היה שם?
"במשך עשרים שנה הייתי בתפקידי ניהול ,ואני יכולה
להגיד שעשיתי עבודה טובה ,התקדמתי אבל היו לי גם
מתחרים ואויבים .למשרד הבריאות נשלחו מכתבים
אנונימיים בטענה שאני מקדמת רומנים ועוד מיני
השמצות שאין להן בסיס .הדבר היחיד שהיה נכון
הוא תאונת עבודה שלטענתם התרחשה בבית ,ואילו
אני הצהרתי שהתרחשה בעבודה .היו חקירות ,של

המשטרה ,של הביטוח הלאומי ,ומה לא .מיותר לציין
שהכול היה השמצות .המשפט ארך שנתיים ,במהלכן
הושהיתי מעבודתי .בסוף המשפט זוכיתי ,אבל
פרקליטות המדינה פנתה לערער .כשנכנסתי לבית
המשפט המחוזי השופטים דרשו מהפרקליטות לבטל
את הערער .כששלושת השופטים זיכו אותי החלטתי
באותו הרגע שאני חוזרת לעבודה ולאותו תפקיד על
אפם ועל חמתם של אותם אלה שרצו להרע לי".

מתי עברת ל‘עד ?’120
"בזמן השבעה בנותיי העלו את הרעיון שאעבור לגור
קרוב אליהן .עד אז גרנו בירושלים .לאחר סקר שוק
הגעתי לכאן ,ואני חושבת שההחלטה הייתה נכונה.
האמת היא שאני מתגעגעת לירושלים ,לרבדים
העמוקים שבה ,לשוני וליופי .את תל-אביב איני
אוהבת .אמנם עזבתי את ירושלים ,אבל היא מעולם
לא עזבה אותי ונראה שלא תעזוב".

אמרת לי שאת מזדהה עם נתניהו .במה?
"חשוב לי לציין שאיני תומכת בו או בעמדותיו ,אבל
כמי שעברה תקופה שאפשר להגדירה כגיהינום עלי
אדמות ,ממאמרים משמיצים ,עיתונאים צמאי דם
ועד פפראצי ,שמבחינתם הייתי אשמה לפני שהוכחה
חפותי ,אני יכולה להבין חלקית מה עובר עליו
ולהזדהות עם תחושת הרדיפה".

מה את אוהבת לעשות היום?
"אני צרכנית כבדה של תרבות .אני שומעת הרצאות
בקתדרה ,יש לי מינוי לפילהרמונית ,אני צופה
בתאטרון ,קוראת ספרים ובכל הזדמנות נוסעת
לחו"ל ,את האהבה והתשוקה לחו"ל מימשתי עם דודי
באינספור נסיעות אקזוטיות ברחבי העולם ,לשמחתי
אני ממשיכה לטייל ולגלות עולמות גם עכשיו".

בזמן הריאיון מציינת פיאמטה שבזכות דודי היא שרדה
את התקופה הקשה ההיא ושזה יום השנה לפטירתו.
"החלל עצום .אין עם מי לדבר ,אפילו אין עם מי לריב".

מוטו בחיים?
"אם אתה רוצה להיות חזק ,תלמד להיות לבד ,לא
בודד .רק לבד מוצאים את תעצומות הנפש".
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מסע חייה
סיפורה המרתק של ד"ר פריד
מרים פריד נולדה באמצע מלחמת העולם השנייה ,חוותה ילדות של
נדודים ,קור ועוני וכשבגרה נהייתה לרופאה .היא עלתה לישראל
ב ,1967-במלחמת ששת הימים ,ובחרה לגור בדימונה ולטפל עם שני
רופאים נוספים בתושבי העיר .במלחמת יום כיפור כונתה "מלאך המוות"
כשבישרה להורים על נפילת בנם במלחמה ,מה ששבר את נפשה .היא
לא הפסיקה לטפל בחולים גם כשמלאו לה שבעים ומונתה לרופאה
ב‘עד  - ’120הבית שבתל-אביב .ד"ר מרים פריד ,אישה שכל כולה נתינה.
מרים נולדה ב 1940-בסלובקיה בתחילתה של מלחמת
העולם .אביה ,שהיה בעל בית דפוס הוגדר כיהודי
"אקונומי חשוב" לכלכלת המדינה .בביתם התגוררה
טרודה ,פליטה יהודייה תושבת וינה ,שהייתה לה כאם
שנייה ,בזכותה דיברה מרים גרמנית על בוריה .למרים
אין הרבה זיכרונות מהתקופה ההיא חוץ ממה שאירע
באוגוסט " .1944בעת ההיא התרחשה המהפכה
בסלובקיה ,ואבא כבר לא הוגדר כחשוב".
מה את זוכרת?
"בין לילה היינו צריכים לברוח לעבר ההרים .היינו
מחוסרי כול וחיפשנו בקור המקפיא מקום ללון .מצאנו
מקום באחד השדות .למחרת שמענו את הגרמנים
מחפשים עם כלביהם אחר הגברים היהודים .הנשים
והילדים היו פחות חשובים מבחינתם ,ולכן אבא
וחבר טוב שלו נאלצו לברוח .אותי ,את אימא ואת
המשפחה של החבר של אבא תפסו .לאחר שהציעו לנו
לחזור לעיר כי שם לא יאונה לנו רע החלטנו לחזור,
ובאותו לילה צעדנו יחפים כארבעה-עשר קילומטרים.
כשהיינו בגבולה של העיר נתפסנו שוב והובאנו למקום
שבו רוכזו כל היהודים .למחרת היינו אמורים לצאת
בטרנספר לאושוויץ".
כיצד ניצלתם מאושוויץ?
"נלקחנו לבית הכנסת והוכנסו פנימה .אני הייתי ילדה
שובבה שרצתה לשחק ,ומכיוון שלא הבנתי את המצב
נשארתי בחוץ ושיחקתי עם החיילים הגרמנים .היה שם
חייל גרמני שלא הצליח להבין כיצד ילדה בלונדינית עם
עיניים כחולות שדוברת גרמנית רהוטה יכולה להיות
יהודייה .אני חושבת שבדיעבד זה ערער לו את הדימוי
שהיה לו על היהודיים .לאחר שעתיים ביקשתי ללכת
לשירותים אבל רק עם אימא .החייל הוציא את אימא
מבית הכנסת ,וכך צעדנו שלושתנו לעבר השירותים.
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אימא שלי ביקשה מהחייל סיגריה ותשובתו הייתה,
'אני מצטער גברת נחמדה ,אני לא מעשן' .לאימא
הייתה תושייה ,היא הבינה שהחייל הגרמני הזה הוא
הנס שלנו ואמרה לו שהיא אינה זקוקה לסיגריה אלא
חייבת ללכת משם .למעשה ,היא ביקשה ממנו שיסייע
לנו לברוח ,וכך היה .כשקנה הרובה שלו צמוד לגופנו
הוביל אותנו החייל לגבול ושלח אותנו לחופשי .אמי
שאלה אותו לשמו ,אך הוא סירב לומר לה בתואנה
שאם ניתפס נסגיר את שמו .לצערי המשפחה שנשארה
בבית הכנסת נשלחה למחרת לאושוויץ".
מה היה בהמשך?
"צעדנו שוב ארבעה-עשר קילומטרים ופגשנו את אבא.
היינו ביער בלי מזון ושתייה ,מעיל או נעליים .חיינו
ממה שמצאנו לאכול .יום אחד פגשנו את קטרינה,
נוצרייה פשוטה שאספה אותנו לביתה הקט .היא
הייתה אלמנה וגידלה את חמשת ילדיה ,ששלושה מהם
הצטרפו לפרטיזנים ושניים התגוררו בבית .קטרינה
אמרה להוריי שהיא תוכל להציל רק אותי ,ולכן הוריי
עזבו והצטרפו לפרטיזנים ,ואני נותרתי שם לבד".
מה זכור לך מהתקופה הזו?
"להפתעתי אני זוכרת את התקופה הזו לטובה .קטרינה
הייתה אופה ,וליד התנור היה מקום שבו יכולנו לישון.
ישנתי במחיצתה כל לילה .בימי ראשון היא לקחה
אותי לכנסייה אף שהכומר ידע שאני יהודייה".
לא הלשינו עליך?
"אחד השכנים אמר לקטרינה שמסוכן להחביא ילדה
יהודייה ,ואם יגלו אותי כל תושבי הכפר יוצאו להורג.
הוא התכוון להלשין עליי כדי להציל את עצמו ,אך היא
הייתה אמיצה ותשובתה הייתה שאם ילשין ,כשיחזור
לא יהיה לו בית .לפני כשנתיים קטרינה קיבלה את
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סיפורי חיינו
התואר חסידת אומות העולם מטעם יד ושם ,שמחתי
להיות בטקס המרגש הזה".
הוריה של מרים הצטרפו לפרטיזנים ,במהלך אותם
חודשים לא ידעה האם מה עלה בגורלו של האב.
כשהמלחמה הסתיימה הגיעה אימא של מרים כדי
לקחת אותה ובהמשך הצטרף גם האב .המשפחה חזרה
לביתה ,אך החיים לא המשיכו מהמקום שהופסקו.
הפעם היה עליהם להתמודד עם המשטר הקומוניסטי.
מה את זוכרת מהתקופה הזו?
"החיים היו פשוטים וצנועים .לאף אחד לא היו
אמצעים ,אבל התרבות הייתה זולה ובשפע והלימודים
והבריאות בחינם ,בתחום הדתי היה אסור להתפלל
בבתי כנסת או בכנסיות ,כל סממן של דת נחשב
כהתרסה כנגד השלטון ".בשנים האלה התרחבה
משפחתה של מרים ולמשפחה הצטרף אח שחי עד
היום בסלובקיה .מרים סיימה את בחינות הבגרות
כשהיא בת שבע-עשרה ולאחר מכן התקבלה ללימודי
רפואה באוניברסיטה שבברטיסלבה .כשסיימה את
לימודיה שכללו תקופת סטאז' של שנתיים ברפואה
כללית הרגישה שהגיע הזמן להתמסד.
איך פגשת את מנחם פריד שלימים נהיה בעלך?
"הוא היה בחור דתי שהגיע כתייר מישראל לברטיסלבה,
למעשה הוא עלה לארץ מטרנסילבניה .פגשתי אותו
והוא מאוד מצא חן בעיניי .לאחר ששב לישראל
הוא נתן ייפוי כוח לאחיו ,שיהיה החתן ,וכך התחתנו
בחתונה אזרחית .בלי חתונה אזרחית לא יכולתי לעזוב
לישראל .במאי  ,1967כמה ימים לפני שפרצה מלחמת
ששת הימים ,עליתי ארצה לבד".
שבע שנים חייתם בדימונה ,ספרי על פרק זה שבחייך
"בעלי היה מורה ולימד בתיכון שבדימונה ,ולכן טבעי
היה שאצטרף אליו .בתקופה הזו היה מחסור ברופאים
בדימונה .רק כדי לסבר את האוזן ,על אוכלוסייה
שמנתה  25,000תושבים היו שלושה רופאים .כשהגעתי
לשם גיליתי שאף אחד מהתושבים אינו דובר עברית.
כולם היו עולים חדשים .היה בליל של שפות כי כל
אחד למד לדבר בשפתו של האחר .הייתי בדימונה
שבע שנים במהלכם נולדו שני בניי  -מיכאל וגבריאל.
דימונה הייתה תקופה נפלאה .כולם הכירו את כולם
וכולם היו חברים של כולם .עד היום בדרכי לים המלח
אני עוצרת בדימונה וגל של רגשות חמים מציף אותי".
מדוע עזבת?
"כשפרצה מלחמת יום כיפור הגיע קצין העיר לבית
הכנסת שבו הייתי עם בעלי וביקש שאצא מבית הכנסת.
הוא עדכן אותי שמאחר ששני רופאים ,שהיו חבריי
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עשר פעמים הייתי
'מלאך המוות' ,ובכל
פעם שבישרתי להורים
שבנם נהרג הרגשתי
איך עוד פיסה של
נשמה נתלשת ממני
לעבודה ,גויסו ,מוניתי לרופאה הצבאית של דימונה.
לאחר עשרה ימים שוב התייצב קצין העיר ,הפעם
במרפאה עם רבה של העיר .הם ביקשו ממני שאכין
ערכה עם כדורי הרגעה כי היינו צריכים לבשר להורים
שבנם נפל במלחמה .את אותו ילד ,שעל נפילתו בישרתי,
הכרתי היטב .עשר פעמים הייתי 'מלאך המוות' ,ובכל
פעם שבישרתי להורים שבנם נהרג הרגשתי איך עוד
פיסה של נשמה נתלשת ממני .השיא היה כשבישרתי
לאימא על מותם של שני בניה בתעלה .בסיום המלחמה
ובפעם העשירית שבישרתי את בשורת האיוב הרגשתי
שכוחותיי אוזלים .פשוט נשברתי".
מה עשית?
"ארזנו מזוודה ועזבנו ל ,ESSEN-עיר גדולה בקרבת
דיסלדורף .סיימתי שם את ההתמחות ברפואת משפחה
וברפואה פנימית .עבדתי במחלקה פנימית בבית
חולים ,ובשלב מסוים פתחתי מרפאה פרטית .בעלי
גידל את הילדים ,ואני פרנסתי את המשפחה .היינו
שם חמש-עשרה שנים .הילדים גדלו והנישואים שלנו
כבר לא היו טובים .התגרשתי ועליתי שוב לארץ ,גם
הפעם לבד ,בלי אף אחד .לאחר שעליתי לארץ עבדתי
כשנה בקופת חולים מכבי כרופאת משפחה ולאחר
מכן כרופאה עצמאית מטעם מכבי בתל-אביב .לאחר
עשרים ושתיים שנים מלאות ,מעשירות ומוצלחות
יצאתי לפנסיה כשאני בת שבעים".
הייתה לך זוגיות נוספת?
"חשוב לי לציין שלמרות הגירושים נשארתי ביחסים
טובים עם בעלי ,וכשחלה היה ברור לי שאטפל בו עד
יום מותו .בהמשך הייתה לי זוגיות טובה שנמשכה
חמש שנים עם פרופסור לרדיולוגיה ,כשהזוגיות כבר
לא הייתה כל-כך מוצלחת נפרדנו".
איך הגעת ל‘עד ?’120
"יצאתי לפנסיה כשהייתי בת שבעים .המשפחה שלי

לא הייתה כאן והייתי די לבד ,ובאותה עת הרעיון של
דיור מוגן נראה לי נכון ביותר בעבורי".
איך נהיית רופאת הבית ב‘עד ?’120
"במהלך המשא ומתן לכניסתי הציע לי המנהל דאז
שאעבוד כאן כרופאה ומיד הסכמתי .יש לי אהבה
אינסופית למקצוע ,למגע ,לטיפול באנשים .עשיתי
זאת ארבע שנים נוספות ואחר כך פרשתי".
אם לא היית רופאה במה היית בוחרת לעסוק?
"רופאה .רק רופאה".
מה יש במקצוע הזה שכל-כך מושך אותך?
"הכול .המגע ,העזרה ,התקווה ,החמלה ,האנושיות
וכמובן הטיפול".
במה שונה ,לדעתך ,הרופא של היום מהרופא
בתקופתך?
"הרפואה מתקדמת ,אין ספק .אבל כל ההיבט
האנושי פשוט נמחק .הרופא של היום נראה לפעמים

כמו הייטקיסט ,כזה שלעתים אינו מרים את עיניו
מהמחשב .החום ,המגע ,מתן התקווה  -נעלמו .וחבל.
הרפואה אינה קורסת ,היא קרסה .אם לא יהיה שינוי
דרסטי תהיה קטסטרופה .פשוט מאוד".
מה את אוהבת לעשות בזמנך החופשי?
"אני אוהבת לשחות ועושה זאת הרבה .יש לי
חבורה מדהימה של כשלושים חברים ,חלקם עוד
מצ'כוסלובקיה ,אנחנו מרבים להיפגש ומובן שיש לי
את המשפחה שלי .שני בניי רופאים ,האחד אמנם
מתגורר באנטוורפן והשני עובד בציריך כרדיולוג ,אבל
משפחתו מתגוררת כאן בגבעת שמואל .למרות שהם
דתיים הם מכבדים את אורח חיי החילוני ,והקשרים
עם כולם מצוינים".
מה את מאחלת לך או לנו ערב הבחירות?
"למדינה אני מאחלת לשנות כיוון .די עם ההסתה,
השנאה והגזענות .ולעצמי  -ליהנות מהמשפחה .יש לי
שישה נכדים ושני נינים .אני רוצה לבלות זמן איכות
עם החברים הטובים שלי ובעיקר להישאר עצמאית".
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כבר עברו

השנים

"לי ולזוהר הייתה אהבה טהורה עד שהאמון בינינו התערער ,זה קרה הרבה
לפני הסוף הטרגי .גם הנישואים השניים לא צלחו ,איבדתי תאומים בחודש
השישי להיריון ,חווינו קריסה כלכלית והתגרשתי בשנית .נשארתי חסרת
כל והתגוררתי במרפסת של אחותי כשהציוד שלי אוחסן בשקיות".
ברכה צברי ארגוב ,אהבת נעוריו של מלך הזמר ים תיכוני ,זוהר ארגוב ז"ל,
בשיחה אישית במלאת שלושים ואחת שנים למותו הטרגי.

ספרי על הבית שבו גדלת
"נולדתי למשפחה יוצאת תימן .גרנו ברמת אליהו
בבית קטן וצנוע ,אני ,ששת אחיי ,אבי ז"ל שהיה
אלכוהוליסט ואימי שרה תבדל"א ,שתמיד הייתה
אישה חזקה .לאימא היה כלל בבית ,היא הרשתה
לאבא לשתות רק בחדר הקטן ,וכך הוא לא הפריע לבני
המשפחה .בשנה האחרונה גיליתי שהייתה לי אחות
שנחטפה בפרשת ילדי תימן מזרח ובלקן ,ולדאבוני
איבדתי גם את אחותי הבכורה שנפטרה ממחלה קשה.
בבית הוריי ספגנו חינוך לערכים שהיו שונים מנסיבות
החיים ומאווירת העוני והדוחק שאפיינה את השכונה.
בזכות החינוך הנוקשה שהנחילה לנו אמי כל הילדים
למדו מקצוע והצליחו בחייהם האישיים והמקצועיים".

כשזוהר ארגוב היה
זוהר עורקבי ,למרות
הקול המדהים שלו,
הוא לא הצליח לפרוץ
את המחסום העדתי
ברדיו ואצל הציבור
הרחב ,ולכן שינינו את
שם המשפחה ,זה היה
מהלך אסטרטגי

ספרי על רגע מרגש מילדותך?
"כילדה קטנה עזרתי לאימא בעבודתה כמנקה בבית
ספר .יום אחד הצצתי לשיעור בלט שהתקיים באחת
הכיתות ,אימא ראתה את הכמיהה וההתלהבות שלי,
והציעה לי להירשם .בזכותה רקדתי שלוש שנים בלט,
השתתפתי בהופעות ,בין השאר ,גם לפני חיילים".

שתתחתנו או שאת יוצאת מהבית ,אז התחתנו .במשך
שנתיים המשפחה שלי נידתה אותי ,לא רצו לדבר איתי".

איזו ילדה היית?
"הייתי ילדה שקטה ,אפשר לומר ביישנית .בבית הספר
הייתי תלמידה ממוצעת וחברותית ,תמיד היו סביבי
חברים .באותה תקופה כולנו גדלנו בבתים צנועים
וקטנים ,לא היו בהם תנאים מתאימים להכין שיעורי
בית ,לפעמים הכנתי אותם על תנור האפייה ,ואם
התמזל מזלי אז היה מעט מקום על הספה".

איך הכרת את זוהר ארגוב שהיה אז זוהר עורקבי?
"כל פעם שהייתה חתונה באזור משאית מהשכונה
הסיעה את האנשים לאירוע ,אהבנו לשמוח ותמיד
נסענו לאירועים האלה .באחת הנסיעות הכרתי את
זוהר שהיה צעיר ממני ,הוא היה אז כבן חמש-עשרה
וחצי .מאז הוא לא הפסיק לחזר אחריי עד שהסכמתי
להצעת החברות שלו .זוהר היה הגבר הראשון בחיי".
מספרים על זוהר שהוא ידע לחזר ,את זוכרת איך הוא
חיזר אחריך?
"כשזוהר הציע לי חברות והסכמתי הוא לקח את היד
שלי ונישק אותה ,זו הייתה פעם ראשונה שגבר נישק
לי את היד ,לא היה לי חבר לפני זה .אחרי שזוהר נישק
את ידי חששתי שאכנס מהנשיקה להיריון" .
למה המשפחה שלך לא חיבבה את הקשר שלך עם
זוהר עוד לפני שהוא הסתבך בסמים?
"לזוהר הייתה תדמית של שובב גדול ,חלק ממנה
בגללו וחלק לא .פעם ,כשעבד באבטחה ,אנשי כוחות
הביטחון עצרו אותו כי הוא נשא נשק למרות שזה היה
מתוקף תפקידו ,הוא תמיד משך תשומת לב ולעתים זו
הייתה תשומת לב שלילית .המשפחה שלי אמרה לי או
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איך הייתה הזוגיות הטרייה שלכם?
"בתחילת הנישואים גרנו בדירת חדר כשהשירותים
והמקלחות היו בחוץ .האהבה שלנו הייתה טהורה
והדדית ,הבאנו לעולם את גילי .מיד לאחר החתונה
התחלתי לעבוד ב VISHI -כפקידה במשרד הראשי,
כשזוהר לפעמים מלווה אותי לעבודה ונוסע איתי
באוטובוסים .במקביל הוא שר בהתנדבות באירועים
משפחתיים וחברתיים ,ועם הזמן הוא התחיל לעבוד
בבקרים בשיפוצים ובלילות שר במועדון ברחובות
שנקרא ‘פיאנו  ’66בתמורה לכרטיסים ולשתייה .לא
היה לנו רכב ,ולכן נסענו וחזרנו בטרמפים .אחר כך
זוהר הצטרף להרכב והתחיל להתפרנס מקולו המדהים,
אך השכר היה זעום".
כיצד עזרת לזוהר לקדם את האמנות שלו?
"כל יום אחרי שחזרתי מהעבודה השמעתי בפטיפון
שירים ביוונית .תמללתי לזוהר שירים שלמים מיוונית
לעברית כדי שהוא ילמד אותם ויחדש את הרפטואר
שלו .אחרי שכתבתי את המילים זוהר למד את השירים
במהירות ,הוא היה גאון ווקאלי .בנוסף לכך ,לאחר
שסיימתי לעבוד ב VISHI-עבדתי כפקידה בבית
דפוס ,הכנסתי גם את אחותי לעבוד שם כגרפיקאית,
ויחד עיצבנו את התקליט הראשון ‘מה לך ילדה’ .זוהר
שיווק את התקליט בתחנה המרכזית ,אחר זמן מה
יהודה קיסר הסכים לארח אותו במועדונים ,וזו הייתה
פריצת הדרך שלו".

בתחילת הדרך לא השמיעו את זוהר ברדיו ,איך הוא
הצליח לפרוץ את המחסום הזה?
"זמן קצר לאחר שיצא התקליט הראשון של זוהר
פגשתי באחת מנסיעותיי לעבודה נהג שהסיע חיילים,
הוא עבד גם ברשות השידור .החלטתי שאשים תקליט
של זוהר בתיק למקרה שאפגוש בו שוב .למזלי נפגשנו
אחרי כמה זמן ,עליתי עם חיילים לטרמפ וביקשתי
ממנו שידאג שישמיע את התקליט ברדיו ,אחרי
אינספור תזכורות השיר הושמע".
איך זוהר הגיב?
"זוהר רץ בבית ,הרים אותי ואמר' ,אני מלך'".
המלצת לזוהר שישנה את שם משפחתו לארגוב ,זה
אומר שהשלמת עם השד העדתי?
"כשזוהר ארגוב היה זוהר עורקבי ,למרות הקול
המדהים שלו ,הוא לא הצליח לפרוץ את המחסום
העדתי ברדיו ואצל הציבור הרחב ,וכשהוא הושמע זה
קרה פעמים בודדות .תמיד הערכתי את המוסיקה שלו,
ידעתי שהוא ראוי להיות מושמע הרבה יותר ,ולכן
שינינו את שם המשפחה ,זה היה מהלך אסטרטגי".
גם את סבלת מאפליה?
"מעולם לא הרגשתי שמפלים אותי ,יכולת להיות שזה
בגלל העור הבהיר שלי או בגלל שאין לי מבטא כבד.
פעם אחת כשגילו בעבודה שאני ממשפחה יוצאת
תימן אחד הקולגות התבטא בגזעניות' :פעם ראשונה
שאני רואה תימנייה יותר יפה מאשכנזייה'".

התדמית של זוהר בציבור הישראלי שנויה במחלוקת,
קשה לאנשים להפריד בין הכישרון הטבעי שלו
לנפילה הקשה ,מה איננו יודעים על זוהר?
"חוץ מהעובדה שהיה זמר גדול זוהר היה תולעת
ספרים וקרא רומנים עד הבוקר .היה לו לב ענק והוא
היה אדם אכפתי שדואג לאנשים .הוא היה כמו אבא
בבית שבו גדל ,בעיקר לאחר מות אביו ,עובדיה ארגוב
ז"ל .כשהוא נסע באוטובוסים הוא שר ,גם תוך כדי
נסיעה ,ואיש לא הפסיק אותו .זוהר היה גם נדיב מאוד,
את הכסף שהרוויח בהופעות חילק לנגנים וגם למנקי
הרחובות שפגש בדרכו הביתה".
יכולת להמשיך לחיות עם זוהר ב"חיי הזוהר" ,אהבת
אותו ,הקריירה שלו נסקה והוא התעשר ,נשים רבות
היו נשארות וחיות לצד האירועים ,למה עזבת?
"זוהר היה אהבת נעוריי ,אהבנו זה את זו ,אך לצערי
במקביל לתהילה האמון שלי התערער .ראיתי הרבה
נשים מסביבו ולא הייתי מוכנה להמשיך כך .לאחר
הגירושים נשארנו מיודדים ,הוא תמיד התקשר ושאל
על גילי ועליי ,ומדי פעם הגיע עם המרצדס החדשה שלו
והזמין את גילי ואותי להצטרף אליו לאולפנים .ביום
שהתגרשנו המשכנו מהרבנות לאכול יחד במסעדה".
יש הטוענים שהתגרשת מזוהר בעקבות החשד לאונס,
מהי תגובתך לטענה הזו?
"זה שקר ,אנחנו התגרשנו לפני שהוגשה תלונה נגד
זוהר ולפני שהוא נשלח למאסר ,על החשד לאירוע הזה
קראתי כמו כולם בעיתון".

זוהר ניסה לחזור אלייך?
"מעולם לא ,וההיפך הוא הנכון .אחרי שהתגרשתי
עברתי לגור עם גילי אצל הוריי ,אבל לא מצאתי
שם את המקום שלי ,ולכן הצעתי לו לחזור ולהיות
זוג .זוהר שהיה אז כוכב עולה סירב באלגנטיות ואני
בחרתי להמשיך הלאה ,רציתי להמשיך את חיי ולהקים
משפחה".
איזה אבא היה זוהר?
"הקשר עם זוהר לא היה רצוף ,אבל דיברנו מדי פעם
בטלפון ,כשהוא התקשר הוא שאל על גילי ולפעמים
גם עליי .מדי פעם הוא לקח את גילי להופעות
ולטיולים .זוהר אהב מאוד את גילי ,אבל לא ידע באמת
איך להיות אבא ,הוא גדל כמוני לאבא אלכוהוליסט
ולאימא שניהלה את הבית".
את כמו כל הציבור רואה את זוהר שוקע לסמים,
ניסית לעצור את זה?
"זה יישמע תמים מאוד ,אבל באמת שלא ידעתי מה
זה סמים .ידעתי על השפעות האלכוהול כי לשנינו היו
אבות אלכוהוליסטים ,אך לא באמת הבנתי מה זה
סמים ומה ההשפעה שלהם .באותה תקופה המודעות
הייתה נמוכה ,הצריכה הייתה בסתר וגם הגמילה לא
הייתה מפותחת".
הסרט 'זוהר' שמוקרן בתדירות גבוהה מציג את
האובססיביות שלו כלפייך  -האם הרגשת זאת?
"לזוהר היה כבוד עצמי .בניגוד לדרך שבה הוא מוצג
בסרט ,הוא הגיב באדישות לחתונה השנייה שלי ,וכפי
שאמרתי הוא גם לא רצה לחזור ולהיות זוג כשהצעתי
לו .יותר מזה ,למרות שהוא הביע אהבה והיה מחזר
מושלם ,הוא מעולם לא אמר לי אני אוהב אותך".
האם ספגת אלימות בבית?
"לא ,זוהר לא היה אלים ,למרות שהסרטים מציגים
אותו כאובססיבי ואלים בשל השימוש בסמים ,אך
זה לא היה כך בתקופת הנישואים שלנו .כל אחד יודע
שסרט טוב צריך לעניין את הקהל ,ליצור יותר דרמה
ובסרט 'זוהר' זה בא לידי ביטוי".
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אחרי כמה זמן התחתנת בשנית?
"אחרי שלוש שנים .הכרתי חוקר בכיר מהמשטרה
והתחתנתי איתו".

באדיבות ארכיון צה״ל ,מאוסף במחנה

איך הסברת לגילי את הסיטואציה ,הרי לא כל בן
מבקר את אביו בכלא?
"גילי היה בן שש כשזוהר נשלח לכלא .הוא תמיד היה
ילד חכם שמרגיש כל דבר ,כשהוא שאל אותי על בית
הכלא' ,מה זה המקום הזה?' אמרתי לו שזה קיבוץ,
שאנשים גרים בו .למזלי היה פסל של סוס שתרם
לתיאור שלי .בגלל האירועים הקשים שחווינו בחיים
ניסיתי ליפות את החיים כמה שרק אפשר".

היום בדיעבד ,את מתחרטת שהתגרשת מזוהר?
"עם השנים חזרתי בתשובה ,למדתי שבכל רגע בהווה
אנחנו מקבלים את ההחלטות המדויקות לנו .לאחר
שביקשתי מזוהר לחזור והוא סירב ,המשכתי הלאה בחיי".

איך זוהר הגיב?
"כשסיפרתי לזוהר על החתונה הוא איחל לי באדישות
מזל טוב".
מה קרה בנישואיך השניים?
"התחתנתי עם חוקר בכיר במשטרת ישראל .הקשר
בינינו היה מצוין ,בעלי השני היה איש עדין ,חברותי
ונחמד ,היינו ביחד שמונה שנים .לא הצלחתי להיכנס
להיריון ,ולכן ניסינו טיפולי הפרייה עד שהריתי עם
תאומים ,אך בחודש השישי ההיריון הסתבך והייתה
לי לידה מוקדמת .התאומים לא שרדו ,ולאחר מכן
חווינו קריסה כלכלית בעקבות החלטה שגויה לפתוח
עסק .איבדתי את הבית שלי ,התגרשתי ושוב נשארתי
חסרת כל עם ילד ,אפילו רהיטים לא היו לי".
לאן המשכת מהנקודה הזו?
"גרתי אצל אחותי במרפסת .הציוד שלי היה בתוך
שקיות .בתקופה הזו גילי עבר לגור אצל סבתא שלו
בשיכון המזרח".
ספרי על הבוקר שנודע לך שזוהר נפטר
"ביום שזוהר נפטר נסעתי למשרד ,הופתעתי לשמוע
שכל הדרך השמיעו ברדיו שירים שלו .כשהגעתי
לעבודה המנכ"ל חיכה לי בכניסה ,כשהוא סיפר לי
שזוהר נפטר ברחתי משם .נסעתי לגילי ,בדרך קניתי
שוקו ולחמנייה כדי להרגיע אותו לפני שאבשר לו את
הבשורה הקשה .לצערי כמה רגעים לאחר שאספתי את
גילי הוא שמע על מות אביו ברדיו תוך כדי הנסיעה,
לפני הספקתי לשוחח עמו".
על אף כל הדרמות את מצליחה לפתח קריירה ולהגיע
לתפקידים בכירים ,איך עשית את זה?
"לא ויתרתי על לימודים אקדמיים ועל פיתוח מקצועי.
כמעט כל חיי הייתי המפרנסת היחידה .בתחילת
דרכי התפתחתי בתחומי הפקידות והמזכירות ,זו
הסיבה שביקשתי ממך לכתוב תאריך על כל טיוטה,
זה משהו שנשאר איתי עד היום .אחרי הנישואים
השניים שלי למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה מטעם
אוניברסיטת בר-אילן והתחלתי תואר בדיני חוזים

שאותו אני מתכוונת להמשיך בתקופת הפנסיה .עם
הזמן התקדמתי והתמניתי למנהלת משרד בדלק
מכשירי תנועה וכיהנתי כסגנית מנהלת איכות במרכז
הלוגיסטי של גוש דן שבחברת תנובה".
איך הצלחת להתרכז וללמוד עם נסיבות החיים
שחלקן היו טרגיות?
"כשלא הצלחתי להתרכז בבית לקחתי את חומרי
הלימוד ולמדתי ברכב .היה לי כלל לגבי העבודה ,גם
אם לא ישנתי לילות שלמים ,כל בוקר התאפרתי,
התלבשתי יפה ,הגעתי בזמן לעבודה והתחלתי יום
חדש עם אמונה בלב .אני אספר לך משהו ,ברוב
מקומות העבודה שלי ,לפחות בהתחלה ,לא ידעו
שהייתי 'אשתו של המלך' ,שמרתי על מקצועיות".
בכל זאת ,מה הניע אותך להצליח?
"כמי שחוותה נידוי ,הצמיחה שלי הייתה מאחר
שרציתי להוכיח לאימא שלי ששמרתי על הערכים של
הבית והצלחתי להתקדם בחיים".
עברת הרבה אירועים מאתגרים גם עם הבן שלך ,איך
בחרת להתמודד איתם כאימא?
"תמיד דאגתי לבריאות של גילי גם במצבים הקשים
ביותר ,כשיכולתי הבאתי לגילי אוכל בריא ,ויטמינים
טובים ומגוונים ודאגתי שלא יחסר לו כלום .קניתי לו
בגדים ,קרמים לשמירה ולטיפוח העור ,בשמים טובים,
חשוב היה לי שתמיד גילי יכבד ויעריך את עצמו בכל
מצב .מעולם לא שפטתי את הבן שלי ,כיבדתי אותו
ושמרתי על קשר ואהבה .מטבעי אני אדם אופטימי,
הרגשתי והאמנתי שיום יבוא והמצב ישתפר,
והמציאות בע"ה הוכיחה את עצמה".
האם לדעתך יש קשר בין העבר של הגברים במשפחה

לנטייה להתמכרות ,לחיים המאתגרים שגילי חווה?
"ייתכן שזה גנטי ,אבל במשפחה שלי רק אבא שלי היה
אלכוהוליסט .הדבר שבאמת פגע בגילי וגרם לנפילה
שלו הוא שגילי נחשף מוקדם מדי לעולם המוסיקה
ואיבד את אביו בגיל צעיר ,מעט זמן לאחר בר המצווה
שלו .לגילי כמעט שלא הייתה ילדות אמתית .אחרי
המוות הטרגי של זוהר גילי התחיל לשיר ולהופיע ,לא
הייתה לו אפשרות אמתית להתאבל עליו ולהתייחס
לכאב שלו".
איך החיים שלך היום?
"היום החיים שלי שלווים ורגועים ,ואני נהנית
מהמשפחה .גילי נשוי ,יש לי נכדה בת שנה וארבעה
חודשים ששמה זוהר ארגוב ,תיבדל לחיים ארוכים,
על שם סבה המנוח ,ונכד בן שלושה חודשים ששמו
מיכאל .הבן שלי מקדם את האלבום החדש שלו 'מרוב
אהבה' ,מופיע ברחבי הארץ ועושה את מה שהוא אוהב.
לשמחתי ,יש לי זמן להתנדב למען ילדים עם צרכים
מיוחדים ,כל יום רביעי אני מתנדבת באסף הרופא ,וגם
מוצאת זמן לחיי חברה ודברים שאני אוהבת לעשות.
בקרוב אני אעלה מופע שבו אספר על חיי".
מה דעתך על הזמר הים תיכוני של היום?
"הזמר הים תיכוני של היום פרץ דרך ולזוהר יש נקודות
זכות במהלך הזה .אני מאוד אוהבת את הזמר הים
תיכוני ואת תכניות הריאליטי שמסייעות לצמיחתו.
הזמר הים תיכוני הוא חלק מהותי מהזמר העברי
ושווה בין שווים".
שאלה לסיום ,איזה שיר של זוהר את הכי אוהבת?
"תמיד בעיתונים אמרתי ‘עינייך החומות’ ,אך יש שיר
שכמעט לא משמיעים שנקרא ‘על הספסל שם בשדרה’,
זה שיר שגרם לי להבין את הבדידות של זוהר".
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חריצות

היא התרופה הטובה ביותר
יצחק סיטון נולד בקהיר .הוא חלם להיות רופא ,אבל החיים חשבו אחרת,
והוא למד רוקחות .הוא נאלץ לעבור לפריז ,שם שיפר את השפה העברית,
בהמשך עלה ארצה ,ומיד התקבל לעבוד באתר לייצור תרופות של קופת
חולים כללית .הוא התקדם מתפקיד לתפקיד ,הקים תוך שבועיים את בית
המרקחת של בית חולים יוספטל שבאילת ועבד במשך שנים בחברת טבע.
בזכות החריצות ,הכישרון וההתמדה שלו החיים רקחו ליצחק סיטון קריירה
מפוארת ומרשימה.
יצחק סיטון נולד בקהיר ב .1929-את ימי ילדותו הוא
זוכר כצנועים ודלים .אביו עבד כפקיד אצל עורך דין
ואמו הייתה עקרת בית וגידלה את שבעת ילדיה:
שישה אחים ואחות .כשהיה כבן שמונה התייתם
מאביו .מאחר שהלימודים בבית הספר היו בתשלום
והמשאבים הכלכליים היו מעטים ,שני אחיו הגדולים
נאלצו לנשור מלימודיהם ולעבוד כדי לפרנס את
המשפחה ,אך בעזרת מימון של עו"ד עשיר הוא ואחיו
הצעירים המשיכו בלימודיהם.
היכן גרתם?
"גרנו בדירה בבניין שהיה שייך לאישה מוסלמית בעלת
אמצעים .כשאבי נפטר והמצב הכלכלי היה קשה,
התשלום שגבתה בעבור הדירה היה סמלי .היא הייתה
אישה נפלאה עם לב רחב".
מה קרה בסיום לימודיך?
"סיימתי את בית הספר התיכון בהצטיינות .מי
שהצטיין אז ,במצרים ,קיבל אישור ללמוד בחינם
באוניברסיטה .רציתי ללמוד רפואה ,אבל מכיוון
שהלימודים היו מאוד יקרים וארכו שבע שנים ,בחרתי
ללמוד רוקחות ,לימודים שנמשכו ארבע שנים".
ב 1952-סיים יצחק את לימודיו .על פי הכללים שהיו
נהוגים אז במצרים הוא היה חייב לעבוד בבית מרקחת
במשך שנה וללא תשלום ,בשנה זו הוא הגיש מועמדות
לכמה מקומות ,ובסיומה התקבל לעבוד בחברה של
ייבוא וייצוא תרופות.

48

| מגזין 'משלנו’

"החוק במצרים חייב כל יבואן של תרופות להעסיק
רוקח שינהל את העסק מבחינה מקצועית ",מספר
יצחק" .העובדה ששלטתי בארבע שפות וביניהן גם
באנגלית ובערבית סייעה לי בעבודה שחלק הארי שלה
היה רישום התרופות במשרד הבריאות ,כך שתהליך
הרישום נעשה ביעילות .עבדתי בחברה במשך חמש
שנים והגעתי למעמד מכובד ולהכרה מקצועית של
רשויות הבריאות".
מה קרה בהמשך?
"פרצה מלחמת סיני .תוך יום הולאמו העסקים של
היהודים ובמקומי הביאו רוקח אחר".
מדוע נסעת לפריז?
"לאמי ולאחותי היו דרכונים צרפתיים ,ולכן הן גורשו
לצרפת .אמי הייתה מבוגרת ולא רציתי שהיא ואחותי
יתמודדו לבד עם הנסיעה לצרפת ,ומאחר שהייתי
מובטל החלטתי לגרש את עצמי ממצרים ולנסוע איתן
לצרפת".
מה קרה בצרפת?
"אמי ואחותי שוכנו במלון בקרבת העיר ניס ,ואני
נשלחתי למרסיי ,שם גמלה בלבי ההחלטה לעלות
לישראל .כשמילאתי את הטפסים וחתמתי בעברית
עמד לידי איש מכובד שהבחין בחתימתי .הוא התחיל
לשוחח איתי בעברית והציע שאצטרף לאולפן של
ההסתדרות הציונית שבפריז ,אשפר את העברית
ולאחר מכן אעלה לארץ .ההצעה קסמה לי ,ומכיוון
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סיפורי חיינו
שהמגורים והלימודים היו בחינם נעניתי מיד .סיימתי
את הלימודים בהצטיינות ,ולמרות שהציעו לי להישאר
וללמד באולפן ,העלייה לארץ קרצה לי יותר".
ב 1958-עלו יצחק ,אמו ואחותו לישראל ונשלחו
למעברה שבקריית נחום .המשפחה קיבלה צריף דל
מאסבסט" .אני זוכר שהציוד שקיבלנו היה בסיסי,
בחודשים הראשונים לא היה חשמל והאוכל בושל על
פתיליה .אבל זה היה מספק".
מה היה מקום עבודתך הראשון בישראל?
"למעברה הגעתי בערב שבת ,וביום ראשון כבר נסעתי
לחיפה עם מכתב מטעם הסוכנות לאתר התרופות של
קופת חולים כללית שבחיפה .הפנו אותי שם לרוקח
הראשי .אני זוכר שהוא שאל אותי מתי עליתי ארצה,
וכשאמרתי לו שרק שלשום הוא הופתע מהעברית
שלי .הוא כל-כך התלהב שכבר באותו היום קיבל אותי
לעבוד במקום .לאחר שהתקבלתי לעבודה עדכנתי
אותו שאני מתכנן להתגייס לצבא ,וכך היה .לאחר שנה
התגייסתי".
מה עשית בצבא?
"שירתי בחיל רפואה ,עשיתי קורס קציני רפואה
והשתחררתי כעבור שמונה-עשר חודשים בדרגת סגן
משנה .במלחמת יום כיפור גויסתי למילואים ,ובמשך
ארבעה חודשים הייתי האחראי על אספקת הציוד
הרפואי לחטיבה  ,36במשך שנים עשיתי מילואים
בחיל הרפואה ופרשתי בדרגת רב סרן".
ספר על הקריירה המפוארת שלך
"לאחר השחרור מהצבא חזרתי לקופת חולים כללית
ועבדתי במחסן תרופות ,משם עברתי לנהל את בית
המרקחת ברחוב אלנבי שבתל-אביב .לאחר מכן
מוניתי לאחד המפקחים על ענף הרוקחות של קופת
חולים .באותו זמן הוקם בית חולים יוספטל באילת,
אך בתום לב שכחו להקים בית מרקחת במקום ,ולכן
ביקשו ממני שאקים תוך שבועיים את בית המרקחת
במקלט בית החולים ,אתגר שהיה כמעט בלתי אפשרי".
הצלחת במשימה?
"בוודאי .כדי לעמוד בלוחות הזמנים נסעתי לאילת,
ובמשך שבועיים עבדתי עם רוקח נוסף במשך שמונה-
עשרה שעות ביממה .ביום הפתיחה בית המרקחת היה
ערוך ומוכן".
ספר על עגמת הנפש שחווית בסיום הפרויקט
"עבדנו לילות כימים ,אלא שביום הפתיחה לא הוזמנו
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ביקשו ממני שאקים
תוך שבועיים את בית
המרקחת במקלט בית
החולים ,אתגר שהיה
כמעט בלתי אפשרי.
נסעתי לאילת ,ובמשך
שבועיים עבדתי עם רוקח
נוסף במשך שמונה-
עשרה שעות ביממה .ביום
הפתיחה בית המרקחת
היה ערוך ומוכן
להשקה והתבקשנו לאכול מוקדם כדי שלא נפריע
לטקס .נסעתי מאוכזב לתל-אביב ונפגשתי שם עם
מנהל אגף הרוקחות ,אך לאחר ששטחתי בפניו את
האכזבה ועוגמת הנפש שנגרמה לנו וביקשתי שמנהל
בית החולים יתנצל על ההתנהלות הוא השיב' ,אצלנו
בקופת חולים לא מתנצלים' .בו במקום החלטתי
שמקומי אינו בארגון הזה והתפטרתי".
התחנה הבאה בקריירה המפוארת של יצחק הייתה
בחברת טבע
"לאור הידע הרחב שהיה לי ברישום תרופות ומכשירים
רפואיים והשפות הרבות שבהן שלטתי ,התקבלתי מיד
לאגף הרפואי של חברת טבע שבמחלקת הרישום.
זמן קצר לאחר מכן מוניתי למנהל המחלקה לרישום
תרופות בארץ ובחו"ל .הקריירה שלי נסקה .במהלך
השנים ומתוקף עבודתי בטבע ביקרתי באינספור
מקומות בעולם .בכל מקום שהייתי לא שכחתי את
הילד מקהיר שרק רצה ללמוד ,להתפתח ולהיות טוב
יותר .עשרים וחמש שנים עבדתי במחלקה ,וכשהגעתי
לגיל הפרישה חשבתי שאצא לגמלאות ,אבל לחברת
טבע היו תוכניות אחרות בעבורי .הם צירפו אותי
למחלקה המשפטית ,וכך מצאתי את עצמי עובד עוד
אחת-עשרה שנים לאחר גיל הפרישה .טבע הייתה
בשבילי בית חם ,מקצועי שבו חוויתי סיפוק והצלחה".

במהלך הקריירה המפוארת של יצחק הוא היה גם
חבר מערכת של העיתון המפורסם The Regulatory
 .Affair's Journalבמשך שמונה-עשרה שנים הוא
כתב עשרות מאמרים חשובים על ניהול ורישום
תרופות .יצחק היה גם העורך הראשי של Israel Drug
 ,Compendiumספר שמקיף את כל המידע על כל
התרופות שיוצרו בארץ .על הספר נאמר שהוא נכתב
ונערך בסטנדרט המקובל בארצות הברית ובאירופה.

וזלדה הגיעה במקומה .שלושה חודשים לאחר מכן,
בשנת  ,1967כבר התחתנו .היינו נשואים חמישים שנה,
והחיים במחיצתה היו פשוט נפלאים .הייתה אהבה
גדולה והיה כבוד הדדי .התגוררנו במעוז אביב .זלדה
עבדה כרוקחת בקופת חולים .יצחק מספר בגאווה על
הקן המשפחתי המונה שתי בנות ושמונה נכדים.
"בת אחת עורכת דין והשנייה רופאה ,ומעבר להיותן
מוצלחות הן בנות נפלאות ומסורות".

ספר לי על האישה שהייתה איתך חמישים שנה
"זלדה היא ילידת טורקיה .כשהייתה כבת שנתיים
משפחתה עברה למצרים ,וכמוני ,גם היא למדה
רוקחות באוניברסיטת קהיר ,אבל לא הכרתי אותה
אז .בסיום לימודיה היא עברה לאנגליה ,ושם עבדה
כרוקחת במשך עשור .עליי לציין שלימודי הרוקחות
במצרים היו ברמה גבוהה ובשפה האנגלית ,ולכן בוגרי
האוניברסיטה יכלו לעסוק במקצוע באנגליה".

מתי עברתם לבית בהוד השרון?
"שתי בנותינו מתגוררות בהוד השרון ,הן לחצו שנעבור
לדיור מוגן הקרוב אליהן .קיבלנו את הרעיון בשמחה,
ולפני כשנתיים עברנו לכאן .בדיעבד הצטערנו שלא
עשינו זאת קודם לכן .לצערי זלדה לא הספיקה ליהנות.
היא נפטרה לפני כשנה ,והחלל שהותירה עצום".

איך נפגשתם?
"באופן מקרי או יד הגורל .כשעבדתי בבית המרקחת
שבתל-אביב אחת הרוקחות יצאה לחופשת לידה

מה אתה אוהב לעשות בזמנך החופשי?
"אני נהנה לקרוא ספרים ומאמרים במגוון רחב של
נושאים ,אני יכול להקדיש לזה לילות וימים ,אני עוסק
בספורט ,ומדי בוקר משתתף בשיעור התעמלות ושוחה
בבריכה ,ובעיקר אני נהנה להיות אבא וסבא מאושר".
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תמונה אחת

בעלה התאהב בה כשראה תמונה שלה בחנות צילום .בלומה
אקרמן ,אישה יפה גם היום ,לוקחת אותנו למסע חייה שמתחיל
בהונגריה ,עובר דרך אוסטריה ,רחובות ,ירושלים הנצורה ומגיע עד
לנתניה .מילדה מפוחדת עם גינונים אירופאיים למתנדבת פעילה
ויקירת העיר נתניה .בלומה לא מפסיקה לצעוד קדימה ,גם היום.

סיפורי חיינו

בלומה אקרמן ,אישה יפה ,שמראה פניה אינו מסגיר
את גילה הביולוגי ,נולדה בהונגריה בשנת  .1926בגילוי
לב ובחן כובש היא מספרת על ילדותה הלא פשוטה.
הוריה הכירו כשאביה ,שהיה יליד טרנסילבניה ,הגיע
להונגריה ללמוד בישיבה .לזוג נולדו שישה ילדים.
בלומה היא הבכורה .כשהייתה כבת שנתיים דרשו
ההונגרים מאמה שתתגרש מאביה או שתעזוב את
הונגריה ,והאם שבחרה ,כמובן ,לעזוב עברה עם
משפחתה לעיירה מטסבורג שבאוסטריה .עד כיתה
ג למדה בלומה בבית ספר יהודי וב 1935-עלתה
המשפחה לישראל.
מה הייתה הסיבה שעליתם ארצה?
"אבא נסע ברכבת ובמהלך הנסיעה התנכלו לו .הוא
הגיע נסער הביתה והחליט שעתיד המשפחה אינו
באוסטריה .הרב ניסה להניא אותו מהחלטתו וטען
שלא יהיה לנו מה לאכול בפלשתינה ושהמצב קשה,
אבל אבא היה נחוש בדעתו".
איך קיבלתם אישורי עלייה?
"הבריטים אפשרו לעלות לארץ בתנאי שלעולים
יהיו מקצועות חיוניים ,לכן אבי עשה קורס טייחות
באוסטריה .החומה שמקיפה את בית הקברות היהודי
שבאוסטריה הייתה פרויקט שאבי השתתף בבנייתו.
לימים ,בטיול שורשים שעשיתי עם בתי ,ראינו את
אותה חומה מפורסמת".
המשפחה המונה שישה ילדים מפליגה באוניית פאר
לישראל ,עוגנת בחיפה ומשם מגיעה לרחובות.
איך התאקלמתם בארץ?
"הגעתי לארץ כשהייתי בת שמונה .היה לי מראה
אירופאי ונימוסים אירופאיים והרגשתי זרה ,בעיקר
בגלל הצבריות .בבית הספר בחנו אותי ושיבצו אותי
בכיתה ב ,אף שהייתי אמורה להיות בכיתה ג .השפה לא
הייתה שגורה בפי ,אך למזלי הייתה לי מורה מדהימה
שנשארה איתי לאחר יום הלימודים ולימדה אותי
עברית .תוך זמן קצר יחסית העבירו אותי לכיתה ג".
בלומה מסיימת את לימודיה בבית הספר היסודי ולאור
ציוניה הטובים היא יכולה לקבל מלגה שתממן את
לימודיה בתיכון ,אך הוריה מסרבים וטוענים שעליה
לרכוש מקצוע כדי שתוכל ,בהמשך ,לסייע בפרנסת
המשפחה .במשך כשנתיים היא לומדת תפירה
בירושלים אצל תופרת עילית מצ'כיה ובסיום לימודיה

54

| מגזין 'משלנו’

כשהחבר ונפתלי
טיילו ברחוב הם חלפו
ליד חנות צילום שבה
הייתה תמונה שלי בחלון
הראווה .כשהחבר ציין
בפני נפתלי שזו התמונה
של הבחורה שתכנן להכיר
לו ,הוא החליט להישאר
בעיר ולהיפגש איתי
היא חוזרת לרחובות ומתחילה לתפור בגדים ,בין
היתר ,גם לגב' ורה וייצמן .את הכסף שהיא מרוויחה
היא נותנת להוריה.
איך הכרת את בעלך נפתלי?
"לחברה טובה שלי היה חבר שהתגורר בנתניה .נפתלי
היה חבר שלו .החבר הזמין את נפתלי לבקר ברחובות
ולהכיר אותי .נפתלי הגיע ,אבל הוא לא רצה 'לבזבז'
את השבת ברחובות .מכיוון ששמרתי שבת לא יכולתי
לפגוש אותו במהלך השבת .כשהחבר ונפתלי טיילו
ברחוב הם חלפו ליד חנות צילום שבה הייתה תמונה
שלי בחלון הראווה .כשהחבר ציין בפני נפתלי שזו
התמונה של הבחורה שתכנן להכיר לו ,הוא החליט
להישאר בעיר ולהיפגש איתי".
איך הייתה הפגישה ביניכם?
"הכרנו בשבת אחר הצהריים .כל החבורה תכננה
לנסוע לים ,ומהר מאוד הבנתי שאם לא אצטרף
לנסיעה אישאר לבד .זו הייתה הפעם הראשונה
שחיללתי שבת .כנראה הרגשתי שהוא ראוי .בהמשך
הוא שלח לי מכתבים שהגיעו אליי באמצעות חברה
שלי ונקראו בהיחבא".

סיפורי חיינו

איך ההורים שלך קיבלו את מערכת היחסים שלך עם
בחור חילוני?
"נפתלי הגיע לרחובות בשישי ובשבת הסתובבנו בעיר.
יום אחד אבא שלי ראה אותי מטיילת עם בחור שאינו
חובש כיפה .במקביל הוא גילה את המכתבים ואסר עליי
להיפגש איתו .הפעם לא ויתרתי ונפגשתי איתו בסתר".
כיצד הורייך התרצו?
"באיזשהו שלב נפתלי רצה שהיחסים שלנו יהיו גלויים,
ולכן הציע להיפגש עם אמי ,לספר לה על הרקע שלו
(הוא בא מבית דתי) ולשתף אותה בכוונותיו הרציניות
כלפיי ,וכך היה".
ובסוף מי שפסק בעניין היה הרב הרצוג
"נכון .לאחר שנפתלי סיפר לאמי על כוונותיו הרציניות
היא הציעה שנלך לרב וננהג על פי החלטתו .כשהגענו
לרב הרצוג נפתלי הצהיר שהוא רוצה להתחתן איתי,
וכשהרב שאל את נפתלי על מוצאו ,הוא סיפר לו שנולד
למשפחה דתית ממונקץ – עיירה שבה ישיבות רבות".
מה החליט הרב הרצוג?
"הוא פסק' :אתה בחור טוב ממשפחה דתית .את
בחורה נחמדה .שיהיה במזל טוב' .התחתנו בערב פסח
 .1946לימים ,ההורים שלי אהבו את נפתלי אהבת
נפש .הוא הכיר להם את הארץ וכיבד אותם".
איך היו החיים במחיצתו?
"נפתלי היה גבר יפה תואר ובעל מדהים .החולשה
היחידה שלו הייתה שקינא לי ולא איפשר לי לעבוד
מחוץ לבית .הוא עבד בתחום היהלומים והצליח מאוד.
התגוררנו בנתניה .עם השנים נולדו לנו שלושה ילדים:
ורדה ,שמוליק ודודי".
מה קרה במלחמת השחרור?
"לאחר נישואיי הוריי עברו להתגורר בירושלים .הם לא
רצו שאחיי ילכו בעקבותיי ויינשאו לבני זוג חילוניים.
עם פרוץ המלחמה העיר הייתה נצורה .כדי לספק מזון
היה צריך רישיון מיוחד .לא ראיתי אותם כחצי שנה.
יום אחד הגיע אלינו מכר טוב עם חבר שלו .החבר אמר
לנו שהוא צריך לנסוע למסור משהו בקרבת ירושלים.
מיד ובלי לחשוב יותר מדי ביקשתי להצטרף אליו כדי
לבקר את הוריי ולהביא להם מעט מזון .הבחור אמר
לי שרק חיילים רשאים להיכנס לעיר ,אז אמרתי לו
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חבר אמר לנו שהוא
צריך לנסוע למסור משהו
בקרבת ירושלים .מיד ובלי
לחשוב יותר מדי ביקשתי
להצטרף אליו כדי לבקר
את הוריי ולהביא להם מעט
מזון .הבחור אמר לי שרק
חיילים רשאים להיכנס
לעיר ,אז אמרתי לו שאלבש
מדים ואתחזה לחיילת
שאלבש מדים ואתחזה לחיילת .וכך היה .כשהחשיך
נסעתי איתו לירושלים .הדרך הייתה מסוכנת מכיוון
שעל הגבעות היו ערבים .בסביבות אחת לפנות בוקר
הגענו לשכונת קטמון .ידעתי שהוריי עברו לשם ,אך
לא ידעתי את הכתובת המדויקת .עצרנו ליד קבוצה
של בני נוער .כשהבחור הלך לכיוון הכניסה של הבית
הוא שאל אותי בקול מה שם המשפחה ,וכשצעקתי
לעברו את השם הבחנתי באבי עומד בחלון .המפגש
היה מרגש .בשלוש לפנות בוקר נפרדנו והמכר ואני
חזרנו הביתה .בדרכנו חזרה הוא שאל אותי כיצד בעלי
הסכים שאסע באמצע הלילה עם בחור שאיני מכירה.
שאלתו גרמה לי להרהר בכך ,וכשהגעתי הביתה
ושאלתי את בעלי תשובתו הייתה שבפעם הראשונה
ראה אותי כל-כך נחושה ושבעצם לא שאלתי אותו,
אלא החלטתי".

נפתלי נפטר לפני שש-עשרה שנים ולאחר שנה בלומה
הכירה את יעקב.

ספרי לי על פרויקט ההתנדבות שלך ושל נפתלי
"ההתנדבות הייתה בעבורנו דרך חיים .במשך שנים
התנדבתי בויצ"ו נתניה וקלטתי עולים .עם השנים הגיעו
לעיר עולים רבים מרוסיה שנזקקו לעזרה בתחומים
רבים .פניתי לתושבי נתניה שיתרמו ויעזרו להם לרהט

ספרי לנו על יעקב
"את יעקב הכרתי דרך שכנה .זו הייתה פגישה אקראית
שהובילה למערכת יחסים שנמשכה כמה שנים .יעקב
היה תל-אביבי והוא נהג לבקר אותי פעמיים בשבוע.
הוא היה אדם אדיב וחכם .טיילנו ,יצאנו ונהנינו מרגעים

את הדירות ,ובאמצעות טנדר של מכר העברנו את
הריהוט לבתי העולים .בנוסף ,סייעתי לעולים למצוא
עבודה וגייסתי מורים שעזרו לילדי העולים באנגלית.
לימים התנדבתי גם בבני ברית .גם נפתלי נרתם למפעל
ההתנדבות והיה יו"ר אגודת העיוורים בנתניה .במהלך
ההתנדבות הקים קבוצה משותפת של עיוורים וחרשים
ששיתפו פעולה בפרויקטים שונים .נפתלי ואני זכינו
בתואר יקירי העיר נתניה".

קסומים .כשהוא נפטר לפני חמש שנים חוויתי בדידות
גדולה .שלושת ילדיי חיו אז בארצות הברית".
איך הגעת לבית עד  120שבהוד השרון?
"הייתי בודדה ובלי משפחה ,והבנתי שאני צריכה
להצטרף לדיור מוגן .דודי ,הבן הצעיר שלי ,שחזר
לישראל לפני כעשר שנים ,בחן איתי כמה אפשרויות,
וכשהגענו לכאן הרגשתי שזה המקום הנכון בעבורי".
באיזה חוגים את משתתפת?
"קרמיקה ורקמה .לאחרונה הצטרפתי גם לחוג
מיניאטורות .אני מאזינה להרצאות ושמחה על
החברים החדשים שהכרתי כאן".
מה את מאחלת לעצמך לשנים הבאות?
"להמשיך ככה .אני צועדת בשבתות ומקווה לצעוד
ולצעוד".
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עובדים מכל הלב

האימא של כולנו
כאם לארבעה בנים ,בוגרת גרעין נח"ל ,פעילה מושבעת בנוער העובד
והלומד וכמתנדבת פעילה בארגון נשים בינלאומי ,תמיד הייתה בתיה
גזית האימא של כולם .היום היא מממשת את תכונותיה האימהיות
בעבודה עם הגיל השלישי ובשקט-בשקט מגשימה חלום.
ספרי לי קצת עליך ועל משפחתך
"נולדתי בערד ,וכשהייתי בת שמונה עברנו לבת ים,
גרנו ממש קרוב לחוף .כשהייתי בת ארבע-עשרה
עברנו לשכונת ורבר שבפתח תקווה ,לדירה מול גן
החיות האגדי כשעוד היו בו אריות ונמרים.
הייתי חניכה ומדריכה פעילה בתנועת הנוער העובד
והלומד ,ושם ,בגיל ארבע-עשרה ,הכרתי את בעלי
אייל .הוא היה דון ג'ואן והתחיל עם כל הבנות
שבשכונה ,ואני הייתי אשת סודו הנאמנה .היינו
ידידים טובים במשך ארבע שנים ולא חשבנו להפוך
את החברות שלנו לקשר רומנטי .יום אחד ,כששוחחנו
על החיים ,אמר לי אייל' ,בתיה ,אני כל-כך רוצה להכיר
את האישה של חיי' .באותה השנייה לחשה לי בת קול
שזו תהיה אני ,וכך היה.
כשהיינו בני שמונה-עשרה הפכנו לזוג ,ומאותו רגע
לא נפרדנו .הזוגיות שלנו מבוססת על חברות עמוקה,
אהבה ,פרגון הדדי והכלה .אייל משקיע בשוק ההון,
הוא איש חכם ,מצחיק ונהנתן ,ולרגע אחד לא משעמם
איתו .התחתנו בגיל עשרים ושלוש והבאנו לעולם
ארבעה בנים מקסימים .הגדול ,גל בן העשרים ושש,
חייל בקבע ,מלח הארץ .מגיל צעיר הוא רודף צדק ומגן
על חלשים ,אוהב לטייל ובזמנו הפנוי מתנדב ומלווה
נוער בסיכון .הבן האמצעי ,רון גזית ,תזכרו את השם.
בן עשרים וארבע' ,שחקן נשמה' .לומד משחק בסטודיו
של יורם לוינשטיין ,ממש ילד פלא .השלישי ,יובל בן
השמונה-עשרה ,נמצא כרגע בשנת שירות בקיבוץ
מחניים שבצפון ,הוא מתנדב שם כקומונר של הנוער
העובד .קסם של ילד ,נעים הליכות ,ונדב בן העשר,
בן הזקונים ,שומר שהבית יישאר צעיר .ילד חכם עם
חוש הומור ,רגיש שאוהב את הבריות .מובן שאיני
אובייקטיבית .אפשר לומר שכל סיר שאני מבשלת
תמיד עשיר וגדוש באוכל להם ולכל החברים שיום-
יום ממלאים את הבית .ארבעה בנים זה כיף לא רגיל".

ספרי על הבית שבו גדלת
"גדלתי כבת זקונים ,שלישית במספר ,בבית שהמשפחה
היא ערך עליון .אבי נפטר בגיל שישים ושש כשהייתי
רק בת עשרים ושמונה .הוא היה ניצול שואה ,אך זה
לא מנע ממנו להיות איש פתוח ,חם ועוטף שאהב
מאוד לחבק ולהעניק לנו ביטחון .ממנו למדתי שכל
מילה טובה חשובה ושכל אדם זקוק לפרגון ולאהבה.
אמי נפטרה כשהייתה בת שמונים ,ממנה הבנתי עד
כמה חשוב התא המשפחתי ,וכשהיא נפטרה החלטתי
להמשיך במשימתה ,להשריש את ערך המשפחה בכל
מקום בו אני יכולה להשפיע .כי הרי כולנו משפחה
אחת ,נכון?"
ספרי לנו על פועלך במעגל נשים .מה זה בדיוק?
"זוהי עוד הזדמנות בעבורי לממש את היצר האימהי
שבי כלפי הזולת ולהיות אימא למשפחה מורחבת.
ארגון מעגל נשים וטנג'נט ,ארגון ההמשך שאליו אני
שייכת ,הם למעשה ארגונים התנדבותיים בינלאומיים
א-פוליטיים ,שפועלות ומתנדבות בהם כחמש-עשרה
אלף נשים מארבעים מדינות ברחבי העולם .מטרות
הארגונים לעודד נשים להיות פעילות חברתית ,להגביר
את התעניינותן ומעורבותן בפעילות הציבורית ולקדם
נשים מתרבויות ומרקע שונים.
מעגל נשים הוקם באנגליה ב 1959-ובישראל ב.1990-
כיום פועלים בארץ שלושים ואחד מעגלים ובהם
חברות כארבע מאות נשים.
לפני כחמש-עשרה שנה חברותיי ואני יסדנו את עמותת
מעגל נשים בהוד השרון והמושבים ,כשהמטרה הייתה
להיות מעורבות בקהילה ,לתמוך ולעזור לאוכלוסיות
נזקקות בעיר ובסביבה ולשתף פעולה עם מחלקת
הרווחה שבעיר .מאז הקמנו גם את ארגון ההמשך,
טנג'נט ,שמשתף פעולה עם מעגל נשים .אנחנו מלוות
באופן שוטף כמה פרויקטים ומדי פעם גם נרתמות
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לפרויקטים חד-פעמיים ,כמו העזרה שאנחנו מעניקות
להוסטל של נוער בסיכון .אנו מגיעות בימי שישי
לאפות עם החוסים עוגות לשבת ,וכך מעניקות חום
אימהי למקום .פעם בשבועיים אנחנו עושות פעילות
כיפית לבנות בבית עמיחי שהוא מרכז לבוגרות
מוגבלות שכלית התפתחותית ,או משפצות ומעצבות
חדרים בפנימיות ,מלוות קשישים ,ניצולי שואה וכן
הלאה .את המימון לפעילויות אנחנו מגייסות באירועי
התרמה שאנחנו עושות במהלך השנה (כמו הרצאות,
סרטים ומסיבות) ובפנייה לבתי עסק ולאנשי מקצוע.
ההיענות של האנשים והתמיכה שאנחנו מקבלות
מהם מרחיבים את הלב ומחזקים אותנו להמשיך
לתווך ולעזור .מאד חשוב לי שמשפחתי תיחשף לכל
הפעילויות ההתנדבותיות שלי בקהילה ,וכשיש להם
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הזדמנות הם משתתפים בה .חשוב לי שייקחו דוגמה
אישית ויפנימו שזו היא דרכנו לומר תודה על כל מה
שקיבלנו".
איך הגעת ל‘עד ?’120
"לשמחתי זכיתי להיות אימא במשרה כמעט מלאה
ולגדל את בניי .למדתי במכללה למנהל קורס למזכירות
בכירות ,ובמשך השנים עבדתי בעיקר בחצאי משרות,
אבל יותר מהכול הייתי אימא .לפני שהגעתי לפה
עבדתי בתאטרון הילדים ,אפשר לומר שגם שם הייתי
סוג של 'אימא' ,שכן הייתי מתאמת ,מארגנת ,מפיקה
ומסדרת ,ואת כולם עטפתי באהבה .לימים התאטרון
צמצם את פעילותו ,ובחיפושי אחרי עבודה חדשה
נתקלתי במודעה בפייסבוק שבה נכתב כך' :דרושה

עוזרת למנהלת תרבות בבית דיור מוגן ‘עד  ’120הוד
השרון' .כשקראתי אותה ידעתי שהיא בול בשבילי.
באותו הרגע נפל לי האסימון שזה הייעוד שלי .לעבוד
עם הגיל השלישי .זה היה בדיוק מה שחיפשתי ,רק
שלא ידעתי לומר .כשהגעתי לריאיון אמרתי לשאולי
המנכ"ל ולליאת מנהלת התרבות' ,אני חייבת את
העבודה הזו ,נראה שתפרתם לי חליפה ואני רק
צריכה להיכנס לתוכה' .לשמחתי הם הקשיבו לבקשתי
וקיבלתי את התפקיד .עד היום איני מפסיקה להודות
להם ,מבחינתי זה לא מובן מאליו ,אני מרגישה
שנולדתי פה .שאולי תמיד אומר ששמע שאני אימא
לארבעה בנים החליט מיד לקבל אותי ,כי אם צלחתי
את זה ,אז אין לי בעיה להיות אימא של כולם.
בתפקידי אני מלווה דיירים חדשים מרגע חתימתם

על חוזה עם מחלקת המכירות ועד שהם מתאקלמים
בבית בחודשים הראשונים .אני האוזן הקשבת שלהם,
זו שמוודאת שהם נקלטים חברתית ,אני אשת הקשר
שלהם מול המחלקות והמנהלים השונים עד שהם
מרגישים מספיק בנוח לעשות זאת בעצמם .בנוסף,
אני עוזרת למנהלת התרבות ,כך שאני משלבת בין שני
התפקידים שמבחינתי הם הכי מתאימים לי וגורמים
לי לסיפוק אדיר.
הבית בהוד השרון הוא בית מקסים ומיוחד ,הדיירים
והעובדים מרגישים פה כמשפחה אחת גדולה ,יש פה
אהבה ודאגה הדדית .עבודת הצוות ושיתוף הפעולה
בין כולם ,זה משהו שלא רואים בכל מקום ,והתחושה
החמה והאנרגיות הטובות כשנכנסים אלינו לבית
מורגשות בכל פינה ופינה".
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באה מאהבה
מיה שאולוב-יפה
פותחת את הלב

סיפורה של מיה שאולוב-יפה ,מנהלת התרבות בבית ‘עד ’120
בראשון לציון ,הוא סיפור על נבואות שמתגשמות ועל החלטה
ללכת בעקבות הלב .מאז ומתמיד ידעה מיה שתעבוד עם הגיל
השלישי ,העבודה עם הגיל הזה היא מבחינתה תיקון ,בעזרתה
היא מתמודדת עם פרידות ועם חרדת הנטישה שהם חלק בלתי
נפרד מאישיותה .בצל אבא אלוף משנה רב-תארים ,ואימא,
חנה שאולוב ,אופה קרייריסטית שכולם אוהבים ,היא מדייקת
ומגשימה את עצמה ,נאמנה לדרכה.
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עוד לפני שהספקתי לשאול את מיה על עצמה ,היא
התחילה את השיחה כשאמרה" ,שלושה דברים ידעתי
בחיי בלי להבין למה ואיך ,אבל פשוט ידעתי :שאתחתן
עם בעלי מתן ,אהבתי הראשונה ,שאותו הכרתי בגיל
שש-עשרה ,שתהיה לי בת ושיום יבוא ואעבוד עם
הגיל השלישי".
אם כך נתחיל מהמשפחה ,ספרי לנו על משפחתך
"את מתן הכרתי במסיבה כשחיכיתי לחברותיי בחוץ.
התקרבתי ונעמדתי לידו וליד כמה חברים שהכרתי.
כשאחד מהם שאל אותי' ,אז איפה החברות שלך?'
אמרתי בחיוך שהן נטשו אותי ,אבל גם שאני בטוחה
שהן מיד יגיעו .וכשהוא הוסיף ושאל' ,ואיפה חבר
שלך?' עניתי בטבעיות שגם הוא נטש אותי .מתן עם
עיניו הכחולות והציניות ,שלימים גיליתי שיש בהן גם
המון חן ,אמר' ,עם פרצוף כמו שלך עוד הרבה יינטשו
אותך' ,ואני צחקתי לי בלב וחשבתי שהוא עדיין לא
יודע ,אבל עם הפרצוף הזה הוא יהיה לנצח.
יש לנו שני בנים ובת (שידעתי שתהיה לי) :רואי
( ,)11.5טומי ( )9.5ולני ( .)4.5את רואי (מלשון ראייה,
התבוננות נכונה) ילדתי שלוש שנים אחרי הנישואים,
ובדיעבד אני יכולה לומר שהוא היה התינוק המושלם,
בלונדיני עם עיניים כחולות ,ילד שנוח לגדל .ממש
לפי הספר .אבל אני הייתי בהלם ,הרגשתי שמעכשיו
אהיה בייביסיטר לכל חיי ,שקרה לי משהו שלא זימנתי
או רציתי .לא הבנתי מאיפה זה נפל עליי ,וכעסתי על
כולם ובעיקר על אמי ואחיותיי שלא הכנו אותי להיות
אימא .למזלי רואי עשה לי טובה גדולה ,הוא היה
ועדיין הוא ילד מקסים .טומי ,אחיו ,הגיע מתשוקה
עזה שלי לעוד ילד ,קצת מוזר אחרי המשבר שחוויתי.
איני יודעת להסביר זאת ,פשוט רציתי עוד ילד ,ואולי
הוא זה שרצה כל-כך להיוולד .אפשר לומר שהוא
המאהב הקטן שלי .יש לו שיער שחור ,עיני שקד ושתי
רגליים על הקרקע ,הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה וגם
איך לדרוש זאת .חשבתי אז שאני כבר אימא מנוסה,
יודעת הכול ,אך הופתעתי לגלות שהילד נולד עם
ריפלוקס [דלקת בוושט] ושהוא מלמד אותי שוב איך
להיות אימא .שני האחים חברים ממש טובים שישנים
יחד באותו חדר ,כך אם אנחנו רוצים להעניש אותם,
כל אחד נשלח לישון בחדר נפרד.
אחריהם ילדתי את לני שתמיד ידעתי שתגיע ,כי
חייבת להיות לי בת ,ושולחן אוכל לארבעה מבחינתי
זה שולחן קטן מדי .לשמחתי ,הריתי כשחברת ילדות
שלי ,שגרה ממולי וגם לה שני בנים ,הרתה ,רק שלה
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מי שגידלה אותי
והייתה לי לאם שנייה היא
סבתי בת ציון ז"ל .כשהיא
הלכה לעולמה כשהייתי
בת חמש-עשרה חרב עליי
עולמי .לקחתי מאוד קשה
את המוות שלה .אבל היא
זו שהניעה אותי קדימה
ובעיקר נטעה בי את
תחושת השליחות שיש
בי כלפי הגיל השלישי
נולד שוב בן ולי בת .בשלושת החודשים הראשונים
אמי עזרה לי ,הייתי אחרי ניתוח קיסרי מאתגר (כי
כל ילד חייב להביא איתו את האתגרים שלו) ,ואחרי
שכבר יכולתי לתפקד לבד ,אמי חזרה הביתה לתמוך
באבי החולה בשלושת החודשים האחרונים לחיו.
אבי שהיה מעשן סדרתי גילה שהוא חולה באינפיזמה,
מחלה נוראית שתוקפת את הריאות עד שהן קרסו.
כשהוא יצא לפנסיה השתגעתי שאדם שיש לו כל-כך
הרבה תארים ,ידע ,שכל ואינטליגנציה לא יחלוק את
הידע שלו עם אחרים .לא יכולתי לראות אותו הולך
ודועך ,עשיתי הכול כדי לחבר אותו עם יזמים במגזר
העסקי ולברר איך אפשר לשלוח אותו לסדנאות
ולהרצאות באוניברסיטה כדי שיוכל להמשיך ולהפעיל
את הראש .תמיד היה לו תירוץ למה לא ,גם בגלל
המחלה שהתקשתה עליו ,אז חיפשתי איך להנגיש לו
את הידע .אז לא היו אותם אמצעים שיש היום .לא
הבנתי איך זה יכול להיות שאין מענה לגיל השלישי?"
אז בזכות אבא ידעת שתעבדי עם הגיל השלישי?
"אני בטוחה שזו אחת הסיבות .גדלתי בבית של
שלוש בנות ,אני בת הזקונים שתמיד אמרו עליי שאני
בוגרת לגילי .אני חושבת שזה מאחר שתמיד הייתה לי

עובדים מכל הלב

כשעושים את מה
שאוהבים ומעניקים
מהלב ,זה יוצא הכי טוב.
אחרת אי אפשר .הגיל
השלישי זה המקום הכי
אותנטי שיש ,הם לא רק
רואים ,הם גם מרגישים
כשזה לא מהלב
נטייה להיות כמה צעדים קדימה ,בניגוד לבנות גילי,
קונפליקט מאוד גדול שליווה אותי כל השנים.
אבי היה אלוף משנה בשריון ומנהל כוח אדם בהדסה
עין כרם ובהר הצופים .אמי ,חנה שאולוב ,כתבה ספרי
בישול ואפייה ,והייתה הראשונה שהוציאה בארץ ספר
אפייה שנקרא עוגות ועוגיות ,ואחר כך כתבה עוד
שישה-עשר ספרים .היא הייתה אשת קריירה ,כך שמי
שגידלה אותי והייתה לי לאם שנייה היא סבתי בת
ציון ז"ל .כשהיא הלכה לעולמה כשהייתי בת חמש-
עשרה חרב עליי עולמי .אני לא טובה בפרידות ,לקחתי
מאוד קשה את המוות שלה .משם נולדה בי השאלה
הכואבת והמטרידה 'למה הגעתי לעולם אם בסוף גם
אני אמות?' ,שאלה שלימים מצאתי לה חלקי תשובות,
אבל היא זו שהניעה אותי קדימה ובעיקר נטעה בי את
הצורך לממש את עצמי ואת תחושת השליחות שיש בי
כלפי הגיל השלישי.
אפשר לומר שמבוגרים תמיד 'עשו לי את זה' עוד יותר
מילדים .בכל הזדמנות שהייתה לי התנדבתי ועבדתי
איתם .כל זקנה שהתקשתה עם הסלים מיד רצתי
לעזרתה ,וכשמנכ"ל ‘עד  ’120בהוד השרון ,שאולי
דור ,שאל אותי בריאיון העבודה איך אתמודד עם אופי
התפקיד ,כי לצערנו אנו נאלצים לפעמים גם להיפרד
מקהל לקוחותינו ,עניתי שמבחינתי זה תיקון ושיעור
בעבורי ועל אף שאולי יהיה לי קשה ,חשוב לי לעבור
אותו ולשנות בתוכי את היחס לפרידות בלתי רצויות".

66

| מגזין 'משלנו’

ספרי לי קצת על הרקע המקצועי שלך
"בצבא שירתי במודיעין מחקר ,ומשם ,בעקבות אבי,
הלכתי ללמוד באוניברסיטת בן-גוריון משאבי אנוש
וכוח אדם בחוג למדעי ההתנהגות ,ניהול וכלכלה.
באותה שנה אבחנו שיש לי הפרעת קשב וריכוז ,וזה
מאוד הקל עליי .כשסיימתי את לימודיי התחלתי
לעבוד ברשת המתנ"סים חוויות כרכזת חוגים וגם
למדתי בבית הספר לבישול תדמור קונדיטוריה
מורחבת .אבי תמיד אמר לי שאכזבתי אותו ושלדעתו
זו לא הדרך המתאימה לי ,גם אמי אמרה לנו שלא
ניכנס לתחום הקונדיטוריה עם המשפט הקבוע שלה,
'את רוצה שבגיל ארבעים יהיו לך ורידים ברגלים?'.
מאחר שאין דבר העומד בפני הרצון פתחנו אני ואחותי
הגדולה ,מירב כרמלי ,עסק פטיפורים לאירועים
שנקרא בשם שאולוב סיסטרס .לאחר שלוש שנים
נפרדו דרכנו ,ואני הרגשתי שאבי צדק ושאני צריכה
'דרגות' ,ולכן ניסיתי להתקבל לעתודה הניהולית של
בנק הפועלים ועברתי את המבחנים בהצטיינות ,אבל
סבלתי מכל רגע בעבודה .האפרוריות של הבנק שברה
אותי ,ומהר מאוד הבנתי שאיפה שלא טוב לי אני
לא נשארת .עברתי לעבוד בעסק משפחתי ,גם הוא
בתחום האירועים וההפקות ,אוהלי ישראל .עסקתי
שם בהכול ,בהפקה ובעיצוב ,בלוגיסטיקה ובשיווק
ונהניתי מכל רגע ,אך הקול הפנימי לא הניח לי וקרא
לי לממש את ייעודי ולמצוא את מקומי בעבודה עם
הגיל השלישי.
לא נחתי וחיפשתי אחר התפקיד הנכון לי ,רציתי
להיות רכזת תרבות בדיור מוגן .כולם צחקו ,אמרו לי
שאני חולמת ,כי בכל בית כזה יש רק רכזת אחת ושזו
משימה כמעט בלתי אפשרית ,אבל לא ויתרתי והפצתי
את השמועה .מפה לשם הגעתי לריאיון עבודה כרכזת
תרבות ב‘עד  ’120שבהוד השרון כממלאת מקום של
ליאת ,שיצאה אז לחופשת לידה .אני זוכרת שאמרתי
להם בפגישה ולא ממקום יומרני או מתנשא ,אלא
ממקום שבאמת יודע שסוף-סוף מצאתי את ייעודי –
'אתם תרצו שאני אשאר' .כשיצאתי מהריאיון נכנסתי
לאוטו ,התקשרתי לבעלי והתחלתי לבכות .הוא נבהל
ושאל אותי' ,מיה ,מה קרה?' ובגרון מלא עניתי שאני
מרגישה שחזרתי הביתה.
ביום הראשון בעבודה הזמינו אותי להרמת כוסית
שאותה ארגן ועד הדיירים .נכנסתי ונעמדתי בצד ,ואז
ניגש אלי דייר יקר ,דב קלי ,שהסתכל עליי ואמר' ,בואי
עלמת החן ,שבי פה לידי' .התחלנו לדבר ומפה לשם

הבנו שהוא ואבי שירתו יחד בשריון ,ושוב התחלתי
לבכות".
איך את מסכמת את הדרך שעברת?
"הנחיתה בבית בהוד השרון הייתה מושלמת .מההיכרות
שלי עם הדיירים גיליתי שסיפוריהם מצטלבים זה בזה,
זה מכיר את זה והיא מכירה את ההוא ,ובכלל ,כולם
מכירים את כולם ,ממש כמו משפחה אחת גדולה.
העבודה עם הצוות הייתה מדהימה והייתה לי נחיתה
רכה וזורמת .מאחר שהחלפתי את ליאת שהייתה
בחופשת לידה התפקיד היה זמני ,אבל ידעתי שמה
שלא יהיה ,יהיה בסדר .ואכן לשמחתי התפנה תפקיד
חדש ,פה בבית ,בראשון לציון ,ואני מאושרת שאני
מממשת את הייעוד שלי במקום הכי מדויק לי .בזכות
המעבר זכיתי להכיר גם את חגית משעולי ,מנכ"לית
ראשון לציון ,התברכתי בשני מנהלים מדהימים

ומעצימים שמאפשרים לי לעשות וליצור ובארגון הזה,
ברשת ‘עד  ,’120שמאפשר להתקדם ולצמוח מבפנים,
זו זכות גדולה ,כך שלמעשה יש לי בית גדול ורחב
לצמוח בו.
כשעושים את מה שאוהבים ומעניקים מהלב ,זה יוצא
הכי טוב .אחרת אי אפשר .הגיל השלישי זה המקום
הכי אותנטי שיש ,הם לא רק רואים ,הם גם מרגישים
כשזה לא מהלב .המעטפת הזו של הבית ,הרוויה
בניסיון עשיר חיים ,היא המקור שממנו אני רוצה
לינוק .כל-כך חשוב לי לתת להם ולשמח אותם .אם
יש הרצאה שהם לא נהנו ממנה אני מתאכזבת ,ואם
יש משהו שלא מצליח אני נהיית עצובה ,כי אני רוצה
שבוקר ,צהריים וערב יהיה להם טוב ,אני רוצה לדייק
בעבורם כמה שיותר .זו השליחות שלי ,זה האני מאמין
שלי .אהבה היא הכוח המניע והתרופה לכול".
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להיות אחות זה לא
מקצוע .זה מהות.
היא גדלה בקיבוץ של פעם .חברי הילדות שעמם גדלה היו
המשפחה שלה .את הוריה ביקרה רק אחרי הצהריים לכמה
שעות .יש לה שם ייחודי ושליחות ייחודית לא פחות  -לסעוד,
לסייע ,להרגיש את המטופלים .נאורה רייס היא אישה שכל
מהותה הוא הטיפול באחר .היום היא מטפלת גם בנכדיה .זהו
פרופיל של צברית ואחות.
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נאורה נולדה להורים שנולדו ביוגוסלביה ושהגיעו
להכשרה בפלשתינה לפני מלחמת העולם השנייה .הם
היו בין מקימי קיבוץ גת ,אוהבי ישראל ,אידיאליסטים,
אנשי עבודה ואנשי אמת .מיום הולדתה ועד לגיל
שמונה-עשרה גדלה והתחנכה בקיבוץ.
נתחיל עם השאלה המתבקשת ,יש לך שם שאינו
סטנדרטי .מה הסיפור שמאחוריו?
"אני הולכת לאכזב קצת מכיוון שאין סיפור מיוחד
מאחורי השם שלי .זו הייתה הצעה של מטפלת
בקיבוץ ,והשם הזה לא הפסיק לעשות לי בעיות משתי
סיבות .האחת ,שלאחותי קוראים נאווה .השמות שלנו
מאוד דומים ,וזה יצר לא פעם בלבול .והסיבה האחרת
היא שפשוט לא יודעים להגות אותו .במשך השנים
זכיתי לאינספור כינויים ושמות אחרים ,כמו אורה
וליאורה"...
מה את זוכרת מהילדות?
"הייתה לי ילדות מאושרת .מהרגע שנולדנו ועד לכיתה
ו היינו שישה-עשר ילדים שחלקו ביחד הכול ,עשרים
וארבע שעות ביממה .אכלנו ,התרחצנו ,למדנו ,שיחקנו
וכמובן ישנו ביחד .בתיכון התאחדנו עם ילדי קיבוץ
גלאון ,שממוקם בסמוך לקיבוץ שלי ,ואחר הצהריים
ראינו את ההורים".
במהלך השנים הייתה ביקורת קשה על גידול הילדים
בקיבוץ ,מה דעתך?
"אני נולדתי לקונספט הזה ובעבורי זה היה טבעי .לא
הכרתי דרך אחרת .במבט לאחור אלה היו השנים הכי
טובות שלי ,ולכן איני מצטרפת למקטרגים בנושא.
חונכנו לערכים של מוסר ,עבודה ,שיתוף וויתור ,ויצרנו
חברויות שעומדות במבחן הזמן".
מה היה סדר היום שלכם?
"למדנו עד השעה  .12:30לאחר ארוחת הצהריים יצאנו
לעבוד (כבר מכיתה א) עד השעה  .16:00אחר הצהריים
הוקדש למשפחה הגרעינית ,ביקרנו בבית ההורים
ובערב חזרנו לבית הילדים".
בגיל שמונה-עשרה החלטת לדחות את הגיוס לצבא
וללמוד בבית ספר לאחיות .מה הסיבה?
"למעשה רציתי להיות מורה להיסטוריה ,אבל בכיתה
י"ב נחשפתי למידעון ,שיש לי עד היום ,שכותרתו
הייתה 'הזכות לשאת שביס לבן' ,הכוונה לכובע שהיה
בזמנו חלק ממדי האחיות .לאחר שקראתי אותו ידעתי
שזה הייעוד שלי .בנוסף ,אחות של חברה שלי הייתה
אחות ,היא הייתה בשבילי דמות לחיקוי .מכיוון שלא
הייתה לי תעודת בגרות מנהלת בית הספר לאחיות
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שבתל-השומר קיבלה אותי בתנאי שהציונים שלי
בבחינות הכניסה יהיו גבוהים יותר מהציונים של
מועמדות בעלות תעודת בגרות ,וכך היה".
איך היו הלימודים?
"אלה היו שלוש שנים אינטנסיביות .מבחינה חברתית
היה לי קל ,שכן הייתי מתורגלת מהקיבוץ לחיות ביחד.
הלימודים כללו שנתיים וחצי של לימודים וחצי שנת
התמחות"'.
במהלך לימודייך פרצה מלחמת יום כיפור .ספרי כיצד
התמודדת עם הפצועים שהגיעו לבית החולים
"כשהמלחמה פרצה שובצתי עם עוד שתי סטודנטיות
למיון חירום שבתל-השומר .המראות שנחשפתי
אליהם היו קשים ,וזה בלשון המעטה .חיילים קטועי
איברים ,חיילים שרופים .הייתי בסך הכול ילדה כבת
עשרים .לאחר שבועיים נשברתי וביקשתי לעבור
מחלקה .הועברתי למחלקת כירורגית חזה ,גם שם
טיפלתי בעשרות פצועי מלחמה .לקראת סוף המלחמה
נודע לי שאדם אלטמן ,חבר ילדות שלי ,נהרג בתעלה,
ולצערי הוא לא היה היחיד .חבר נוסף ששמו דן תורן
נפצע ,אבל אסור היה לי לעדכן את ההורים מכיוון
שהודעות מסוג זה היו שמורות רק לצבא .הייתי
בדילמה ,שכן בתוך האנדרלמוסיה שהייתה אז רק
לאחר יומיים עדכנו את המשפחה .לאחר שהמלחמה
והלימודים הסתיימו התגייסתי ועשיתי קורס קצינות.
את שירותי הצבאי עשיתי במחלקה פנימית שבתל-
השומר שהיה אז בית חולים צבאי".
מתי עזבת את הקיבוץ?
"בזמנו היה הסדר בין משרד הבריאות לצבא שאחיות
שמשרתות בקבע יקבלו משכורת מתחילת עבודתן.
באמצעות הכסף שחסכתי יכולתי לשכור עם שותף
דירה בתל-אביב".
ספרי על משפחתך
"עם סיום השירות פגשתי את רון ,ולאחר תקופה
קצרה התחתנו .לרון הייתה חנות רהיטים ,ולאחר מכן
כשהעסק שלו גדל והתרחב היו לו שלוש חנויות .אבל
החלום שלו היה ללמוד משפטים ,והוא אכן הגשים
אותו .היום הוא עורך דין מצליח .בתחילת נישואינו
התגוררנו בגבעתיים ובהמשך עברנו לחולון ,ובסוף
בנינו את ביתנו בכפר סבא .במהלך השנים נולדו ילדינו
 שירלי ואביב .לפני מספר שנים רון ואני התגרשנוודרכינו נפרדו".
ספרי על ילדייך
"שירלי בת השלושים ושבע עורכת דין במקצועה ,אם

לשני ילדים – נכדיי ,שאני יכולה להגיד שאני חיה ונושמת
בשבילם .אביב שנולד דווקא בקיץ ,בן שלושים וחמש,
בוגר משפטים ומנהל עסקים ,עובד כאחת-עשרה שנים
כאיש ביטחון בחברות התעופה הישראליות .בנוסף הוא
עובד על פיתוח אפליקציה חברתית .הוא בחור מחונן,
בעל מודעות חברתית מפותחת ,אך יפה מדי ובררן מדי,
ולצערי עדיין לא התמסד".

את עובדת כאחות משנת  ,1974אין שחיקה?
"אני זוכרת שהבטחתי לעצמי שאם ארגיש ולו טיפה
אחת של עייפות מהמקצוע אני לא אעסוק בו .אני
חושבת שלא איבדתי לרגע מהרגישות ומהחמלה
המתבקשת .הטיפול והמגע נותנים לי סיפוק אדיר,
יכולת להזדהות ותחושת שליחות אמתית .קשה לי
לדמיין את עצמי עוסקת במשהו אחר".

מה עשית בהמשך הקריירה?
"הייתי מורה בתיכון במגמת סיעוד ,וכשהמגמה נסגרה
חזרתי לתל-השומר .במהלך השנים השלמתי תואר
ראשון בסיעוד ,שאותו סיימתי בהצטיינות ,ותואר שני
במנהל מערכות בריאות .השתתפתי בקורסים רבים
והתמקצעתי בטיפול בפצעים ,בטיפול בכאב ועוד.
לאחר שעזבתי את תל-השומר עבדתי כעשרים שנה
בבתי אבות סיעודיים כאחות ראשית וכמנהלת".

מה מיוחד בעבודה ב‘עד ?’120
"אני מרגישה שכאן אני יכולה לשלב בין כישוריי
הניהול שלי למקצוע ,והחשוב ביותר  -אני רואה
בתפקיד שליחות ונהנית מכל רגע".

מדוע בחרת את עולם הסיעוד הגריאטרי?
"במהלך לימודיי בבית ספר לאחיות ובהמשך הקריירה
המקצועית שלי הבנתי שאני מתרכזת בטיפול באנשים
מבוגרים ,הן במחלקות פנימיות והן בגריאטריה .לא
אחת תהיתי בלבי מדוע נמשכתי דווקא לסקטור הזה,
אני חושבת שזה נבע מהחסך שחוויתי ,לא הכרתי את
סבא או סבתא שלי כי הם נרצחו בשואה".
מה הם העקרונות שהנחו אותך בעבודתך?
"ירידה לפרטים ,יסודיות ושיתוף הצוות שעמו עבדתי.
אני חושבת שרק באמצעות עבודת צוות איכותית
אפשר להגיע להישגים".

מה את חושבת על שירותי הרפואה בישראל ?2019
"הרפואה התקדמה ,אבל השירות הולך ונשחק .לצערי,
רפואת המנע אינה מפותחת ,במיוחד לא בגיל השלישי.
אפשר לשמור על אורח חיים בריא ,להאריך את
תוחלת חיים ,אבל היא כוללת גם איכות ומודעות ,וזו
אחת המשימות שהצבתי לעצמי כאן בבית בתפקידי
כמנהלת".
מה את אוהבת לעשות בזמן שאת לא אחות ומנהלת?
"אומנות ,יצירה ,תכשיטנות .כשהייתי בקיבוץ
נסעתי עם חברה פעם בשבוע לתל-אביב לסטודיו
לתכשיטנות .אני יכולה להגדיר את עצמי גם כתולעת
ספרים .לצד המיטה תמיד יהיו שני ספרים .זה שאני
קוראת וזה שאקרא .והחשוב ביותר ,אני סבתא במשרה
מלאה ,ואני חיה בשביל התואר ונהנית מכול רגע
במחיצת הנכדים שלי".
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תתעוררו
הכתובת על הקיר!
הריאיון עם אורנה לשם ,מנכ"לית עמותת אל סם בשנים האחרונות,
מתקיים בצל הסכנה לסגור את מרכזי אל סם ולאחר שהרשות למלחמה
בסמים נסגרה" .זה יהיה אסון ",היא אומרת בדאגה ובחרדה אמתית.
אורנה שרואה בעבודתה שליחות הגיעה לעמותת אל סם לפני שש
שנים .בעבר היא ניהלה את אגודת החירשים (אח"א) ואת אגף הרווחה
שבעיריית רעננה .יש לה תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני
בעבודה סוציאלית ובמנהל עסקים .היא שמחה שבתפקידה הנוכחי היא
יכולה לשלב בין ניהול לטיפול.
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כיצד נולדה העמותה?
"עמותת אל-סם נוסדה בשנת  1974כעמותה ציבורית.
את העמותה הקימו הגב' עדה מכנס ז"ל וקבוצה של
אנשי ציבור ,מתנדבים ,בעלי מודעות חברתית שרצו
לפעול כדי למנוע את השימוש בסמים בקרב בני הנוער.
עם השנים הורחבו השירותים גם לטיפול בהתמכרות
באלכוהול ובהימורים .עד היום המימון לפעילות
העמותה ,המבוסס על תעריף קבוע לכל נער מטופל,
הגיע ממשרד הרווחה דרך הרשות המקומית ,אך
מתחילת יולי  2019יעביר משרד הרווחה את התקציב
לרשויות על פי התקנים הנדרשים ,והמשמעות היא
שאל סם לא תתוקצב ,ומאחר שאין מימון היחידה
תיסגר .רשויות מעטות ,אולי רק המבוססות שביניהן,
יצליחו להקים יחידה שתטפל בבני הנוער אבל ,כאמור,
מדובר במיעוט ,והמשמעות הנוראית היא שאותם
מכורים ימצאו את עצמם ברחובות.
קל יותר לגמול בני נוער מאנשים מבוגרים שמכורים
במשך שנים רבות כי כל מעגלי החיים והתמיכה
שלהם נהרסו וכמעט כולם כבר התייאשו מהם ,אבל
אף אחד לא מתעורר ",אומרת אורנה בכאב" .כיום
ישנם שמונה-עשרה סניפים הפרוסים ברחבי הארץ.
הסניף הדרומי ביותר נמצא בתל-אביב ,המקום נראה
כמובלעת כפרית בעיר האורבנית .באל סם מופעל קו
חם שכל אחד יכול להתקשר אליו .מגיעות אלינו כארבע
מאות שיחות בחודש ,הורים רבים שחשים במצוקה
מאחר שלידיהם משתמשים ומכורים מתקשרים אלינו
לקו החם".
מהי ההגדרה להתמכרות?
"ישנם שלושה מאפיינים לאדם שמוגדר כמכור:
הראשון הוא המישור הפיזי-גופני המורכב משני
גורמים ,מתלות המערכת בגורם הממכר ומתסמונת
הגמילה ,כלומר מכאבים פיזיים שחווה המכור כשלא
מסופק לו החומר הממכר .המישור השני נקרא
באנגלית  ,Cravingכלומר השתוקקות מתמדת לעסוק
בפעילות ממכרת והמישור השלישי הוא ההזנחה של
כל פעילות נורמטיבית יומיומית".
האם יש יותר מכורים היום?
"בחיים המודרניים של היום יש הרבה יותר גירויים
להתמכרויות ,בנוסף הזמינות והנגישות לסם קלה
יותר .בעבר כדי לרכוש סמים היית צריך לנסוע ללוד
או לרמלה ,לאזור מפוקפק .היום לא די בכך שילדים
נחשפים לסמים בביתם כשהוריהם מעשנים ,לעתים
ההורים הם אלה שרוכשים סמים בעבורם .גם ידוענים
רבים רואים בעישון כדבר לגיטימי ,ולא אחת הם
מתפארים ומצהירים שהם משתמשים בסמים ,ובנוסף
לכל התופעות האלה יש אוכלוסייה לא קטנה שפשוט
מגדלת קאנביס בחצר ביתה".
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סמים במהותם
מזיקים במיוחד בקרב
ילדים ובני נוער.
חשוב להפנים שככל
שהשימוש נעשה
בגיל צעיר יותר ,הנזק
למוח גדול יותר
מי מועד לפורענות?
"חשוב להדגיש שהתמכרות קיימת בכל סוגי
האוכלוסייה :יהודים ,ערבים ,אשכנזים ,מזרחיים,
תושבי הצפון ,הדרום או המרכז ,בעלי חתך סוציו-
אקונומי גבוה או נמוך ,עם זאת ישנם דפוסי התנהגות
או בעלי אישיות שההתמכרות רווחת בקרבם יותר.
לדוגמה ,אנשים שלהם הפרעות חמורות של קשב
וריכוז ,ילדים שהוריהם התגרשו והקן המשפחתי
התפרק או לא תפקד ,ילדים שלהם הפרעות אישיות
וכמובן קורבנות מין שהם ,אגב 11% ,מקרב המכורים".
מה הן ההתמכרויות הנפוצות היום בישראל?
"התמכרות לסמים ,לאלכוהול ,להימורים ,לפורנו
ולקניות".
האם הלגיטימציה של שימוש בסמים לצרכים רפואיים
גרמו לעלייה בצריכה?
"בהחלט כן .יש תחושה שאם השימוש בקאנביס טוב
לחולים אז הוא פחות מזיק ,וזו טעות .סמים במהותם
מזיקים במיוחד בקרב ילדים ובני נוער .חשוב להפנים
שככל שהשימוש נעשה בגיל צעיר יותר ,הנזק למוח
גדול יותר .השימוש הקבוע בקאנביס גורם לפגיעה
ארוכת טווח ביכולות הקוגנטיביות של הקשב ,בפגיעה
בזיכרון לטווח קצר ,בלמידה ועוד .לרוב השימוש
בסמים אינו מסתיים במריחואנה או בקאנביס והמעבר
לסמים קשים יותר הוא רק עניין של זמן".
מי מגיע לאל סם?
"ילדים ובני נוער מגיל שתיים-עשרה ועד עשרים
וארבע 41% .מופנים על ידי שירות מבחן בעקבות
פתיחת תיק במשטרה ,משכנעים אותם ללכת לטיפול
אצלנו בתמורת לסגירת התיק 27% .מופנים על ידי
מסגרות חינוכיות ,כמו בתי ספר ,אם כי מנהלים רבים
מעדיפים להתעלם רק כדי שהמוניטין של בית ספר לא

ייפגע 15% .מופנים על ידי ההורים ואחוז מזערי מגיע
בפנייה אישית".
יש הבדל מגדרי בכמות המכורים?
"בהחלט .בשנת  80% 2017היו גברים ו 20%-נשים.
ההבדל המהותי הוא שבנות יודעות להסתיר את
ההתמכרות .לעתים הן ממנות את הסם בשימוש בגופן
לעומת בנים שנאלצים לבצע פשעים ולעתים רבות
נתפסים במהלכם".
מהו משך הטיפול?
"הממוצע הוא תשעה חודשים ,אך הטיפול יכול
להימשך גם שנתיים ואף שנתיים וחצי ,בקרב הבנות
הטיפול תמיד יהיה ארוך יותר .המפגשים נעשים אחת
לשבוע ובאווירה נינוחה .הם חייבים לבצע בדיקות
שתן ,יש מפגשים קבוצתיים ,שיחות ובעיקר תמיכה
נפשית .הנוער שמגיע לכאן הוא יליד הארץ (,)87%
מעטים הם ילידי חבר העמים ( ,)5%ורק  3%יוצאי
אתיופיה".
מהו פרופיל המטפלים בעמותה?
"כל העובדים המטפלים בעמותה הם עובדים
סוציאלים ,לחלקם תואר שני ולכולם יש ניסיון ,אבל
היתרון הבולט של אל סם ומטפליה היא שאנחנו
מגיעים למכור ולא מצפים שהמכור יגיע אלינו.

במדיניות החדשה המכור אמור להגיע למרכז ,ודי ברור
שילד בן ארבע-עשרה ,לדוגמה ,שאין לו מוטיבציה לא
יטרח להגיע למרכז גמילה".
מה השימוש הכי רווח?
" 82%מריחואנה 13% ,אלכוהול ו 3%-סמי פיצוציות
שהם הנוראיים ביותר".
מה הם אחוזי ההצלחה?
"קשה להגדיר .בעבר אחוזי ההצלחה היו גבוהים .היום
מאחר שהשימוש בסמים מקובל יותר ונרחב יותר,
קשה יותר להיגמל .גם אם נער או נערה התנקו לחלוטין
באל סם ,הם עלולים לחזור לחברה שמאפשרת סמים
ומשתמשת בהם .לצערי צריכת חומרים ממכרים
היא תפקיד מרכזי ומשמעותי בתרבות הפנאי של בני
הנוער".
מה החזון שלך כמנכ"לית העמותה?
"אם לפני כמה חודשים רציתי שיהיה משרד אחד
שיאחד את הטיפול ולא טיפול מבוזר בין המשרדים
והרשויות ,עכשיו אני זועקת למי שצריך ,שיתעורר.
הרשות למלחמה בסמים נסגרה ,אל סם בסכנת סגירה
אמתית והשימוש בקאנביס תופס תאוצה .מהו המסר
שאנחנו משדרים לדור הבא? תתעוררו ,הכתובת על
הקיר".
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בימים אלה ,שבהם האביב פורח בכל פינה,
זה הזמן להסתכל מסביב ,להרגיש חג .לכבוד
החג ליקטנו בעבורכם רעיונות למתנות,
המלצה על ספר טוב ,מתכונים ומסלול טיול
עם חברים או בחיק המשפחה.
בתיה פולניקוב מספרת על הספר ממה
עשוי התפוח שבו שירה חדד משוחחת עם
עמוס עוז .שיחה מרתקת הנוגעת במקומות
עדינים וחשובים .תמיד טוב לפגוש מחדש
את הכותב האהוב הזה ,והפעם ,בשיחה
אישית שנוגעת בכל נקודות החיים והזמן.
והרי החג אינו חג בלי ניחוחות של תבשילים.
השפית איילת לטוביץ' מציעה מתכונים
לארוחת חג בסגנון קצת אחר.
שיהיה לנו חג שמח ואביב פורח.
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תופינים לחג

שרשרת בייגלה עם ציפוי זהב
עדן חברוני
מחיר ₪ 350
צילום :יח״ץ

משקפי דולצ'ה אנד גבנה
מחיר ₪ 1,270
צילום :יח״ץ

סט  24חלקים של באצ'י מילאנו
מחיר ₪1,895
צילום :שקל בית מותגים

קוניאק XO Dupuy
מחיר לצרכן ₪ 600
צילום :יח״ץ

סט שתי כוסות של באצ'י מילאנו
מחיר  139ש"ח
צילום :שקל בית מותגים

טבעת אור ספירים
מירב שביט
החל מ₪ 5,200
צילום :יח״ץ

קערת סלט של באצ'י מילאנו
מחיר  189ש"ח
צילום :שקל בית מותגים

מזוודה חכמה עם מד משקל
של ROLLINK
מחיר ₪ 545
צילום :יח״ץ

סט  6כוסות שוט CHIC & ZEN
מחיר  129ש"ח
צילום :שקל בית מותגים

שעון הוגו בוס
מחיר ₪ 599
צילום :נלפלאנט
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ממה עשוי
התפוח
בתיה פולניקוב,
דיירת הבית בראשון לציון ממליצה
ספר זה ,שיצא לאור סמוך למותו של עמוס עוז ,מביא
לנו סדרת שיחות שקיים עם שירה חדד ,שהייתה
העורכת של חלק מספריו .התהליך התחיל כשיחות
שלא היו מתוכננות לפרסום ,אך אט-אט התגבשו
ליצירה המוגשת לקוראים והמגלה עוד ועוד על היוצר,
השקפת עולמו ,הגיגיו על ספרות וביקורת וקטעים
מחייו .מי שמכיר את יצירותיו של עוז ימצא בספר זה
מורה דרך ,המאפשר להעמיק בהן ולחפוץ לקרוא עוד
ועוד .מי שאינו מכיר את יצירותיו ודאי יגלה סקרנות
לקראת מפגש כזה.
מהי יצירה ספרותית? זו שאלה שהניסיונות להשיב עליה
ממלאים אלפי עמודים מתחום הביקורת הספרותית,
תולדות האמנות ועוד .מטבע הדברים עלתה שאלה
זו כפתיחה לספר שלפנינו ,ומובן שלא זכתה לתשובה
מתמטית אלא לדימוי המהווה אף כותרת לספר  -ממה
עשוי התפוח .הוא מדמה את עצמו לבלש העוקב ומאזין
לאנשים שמסביבו ,בכל מקום ,ומהם נארגים סיפוריו.
וכך הוא מסביר" :קחי תפוח .ממה תפוח עשוי? מים,
אדמה ,שמש ,עץ תפוחים וקצת זבל .אבל הוא לא דומה
לאף אחד מהם ככה זה סיפור .הוא עשוי מסך הכול של
פגישות והתנסויות והקשבות" .ביסוד הכתיבה קיים
הרצון "להציל את הסיפורים מציפורני הזמן והשכחה".
הנושאים שבהם עוסקים ספריו של עוז ,הן בסיפורת
והן בדברי העיון ,נעדרים תיאורי מלחמות וקרבות.
לעניין זה הוא מתעכב ומסביר ,שמניסיונו זכורים לו
שדות הקרב כשהם עמוסים בריחות של עשן ,בבשר
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חרוך וברקב .הריחות כה קשים בעיניו ובלתי ניתנים
לתיאור מילולי ...אין בשפה מספיק מילים לתאר את
הריחות הנוראים האלה.
באשר לתהליך הכתיבה ,הוא לעולם אינו מגיע לסיומו
בתחושה של שלמות ובשביעות רצון .לא אחת נדרש
לפשרה עם עצמו" .חושבים שפשרה זה דבר נכלולי,
רכרוכיות ,אי יושר ,אופורטוניזם .לא בעיניי .בעיניי
המילה פשרה היא נרדפת לחיים .ההיפך מפשרה זה
קנאות ומוות" .אלמלא הפשרה הזאת לא היה מגיע
לשלב הפרסום של יצירותיו .כשאינו מרוצה מהתוצאה,
אינו מטמין במגירה" :לא גנזתי .השמדתי ,אני לא גונז.
אני קורע לחתיכות" .אגב ,בעניין הפשרה הוא מרמז
גם על גישתו לחיים וגם על הצורך לפתור את בעיותינו
בארץ בפשרה עם שכנינו.
מאחר שמדובר בסופר אמן מרכזי וידוע ,מובן שהיה
אף הוא חשוף לביקורת ולא תמיד מחמיאה .מוכרת
לנו האכזריות הבלתי מבוקרת של מבקרי ספרות
ואמנות למיניהם .גם מעמוס עוז לא נחסכה ביקורת
לגווניה הכואבים ,ובצד ההכרה שזכה לה בארץ
ובעולם בפרסים יוקרתיים ,לא נחלץ מחציה הפוגעים.
הוא מעיד על לא מעט כאב שהיה כרוך במפגש כזה עם
הביקורת ומעיר ,ש"אם הייתי טורח לכתוב פעם על
ספר שאני לא אוהב ,בשום אופן לא הייתי כותב את זה
בשיניים ובציפורניים ועם סכינים מושחזים".
מקום נכבד מוקדש בשיחות לשאלות העוסקות במה
שבין נשים לגברים .הכרנו את ההתלבטות הזאת

צילוםMichiel Hendryckx:

מאת עמוס עוז עם
שירה חדד
הוצאת כתר2018 ,

בכל יצירותיו .ב"מיכאל שלי" מנסה המספר לצלול
לדמותה של אישה ,כשהוא מאמץ גוף ראשון ואת
נקודת התצפית שלה ,ועוד אהבות שונות וכואבות
מתקיימות במה שכתב .האהבה החשוכה שבין הוריו,
הקשר הרגשי המיוחד למורה זלדה ,והעיסוק הקומי
בשאלה זו של סבו אלכסנדר שנעל את הדלת כדי
לספר לנכד על נשים .ייתכן שעל רקע אישיותה של
אמו והתאבדותה הגיע למסקנה ,ש"אישה זה דבר
שצריך לגעת בו יותר בזהירות מאשר בכלי זכוכית...
אישה זה דבר שעשוי מחלומות ,מגעגועים ,מרגישות
ומכאב" .בשיחות שלפנינו אנו פוגשים אדם בוגר
ומנוסה שמביא את התובנות המרגשות שלו בנושא.
הוא מעיין בנושא בגילוי לב ובפתיחות" .התכונה הכי
מקסימה .הכי מושכת בעיניי ,גם בגבר וגם האישה
היא הנדיבות ...אני יודע שאין בת זוג יותר מושכת
מאשר אישה נדיבה ,ונדמה לי שאין גם בן זוג יותר
מושך מאשר גבר נדיב .אין לי מתנה יותר יפה באוצר
המתנות שיש להציע לבת זוג יותר מאשר נדיבות,
סקרנות ודמיון ארוטי בלתי נרווה".
פרק בשיחה עוסק בתקופת חייו המשמעותית בקיבוץ
חולדה .נחשפים בו לא מעט כאבים על הזמן המועט
שהוקצב לו לכתיבה ועל היעדר מקום פיזי לכתיבה.
את "מיכאל שלי" כתב עוז בחדר השירותים של דירתו
הקטנטנה .כשנאלצו לעזוב ולעבור לאקלים של ערד
בגלל מחלת הבן ,לא קיבל סיוע כלכלי כמקובל לעוזב

קיבוץ ,כל זאת מוצג בסגנון בלתי מתלהם ,והכאב
מובע בפיוס מסוים .גם רגשי האשמה בנושא הלינה
המשותפת מובעים בחסכנות רבה.
השיחות כולן מתנהלות באווירה של רוגע ומתוך
תובנות של אדם שבע ניסיון ,המסוגל לתפוס עמדה
מרוחקת מהאירועים ולשוחח עליהם בשלווה .כך
מעיד על עצמו עוז" ,ב'שלום לקנאים' אני מנסה,
לשם שינוי ,לדבר בשקט ,לומר בשקט דברים שפעם
הייתי צועק אותם" .בת השיח ,שירה חדד ,אורגת
את הדברים בעדינות רבה ,וגם השאלות האינטימיות
ביותר מתקבלות כמכבדות מאוד את הנמען .בתהליך
העריכה נשמרת האותנטיות של שיחות שבעל פה
ומורגשים תיקוני לשון מינימאליים בלבד.
מרגש היה לשמוע מעין דברי סיכום כה בוטחים על
החיים ועל הסובבים" :אני אוהב אדם כי גברים ונשים
עשו לי טוב .ואולי כי הילדות שלי הייתה לא טובה,
ולכן למדתי להיות אסיר תודה בכל פעם שמישהו
עושה לי משהו טוב".
לסיום ,ובנימה אישית ,לא ידעתי דבר על מחלתו
של עמוס עוז .במהלך הקריאה בלטו מאוד הסגנון
הרגוע ,הנינוחות ,הפתיחות ,המבט הספוג בשלווה על
החיים .הרגשתי באי רצון ובחשש שלפניי מעין דברים
של פרידה .הידיעה על מותו הגיעה באמצע הקריאה
והעציבה מאוד.
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טיול ליום אביב
עדי זרחי ,בת הגליל ומורת דרך ותיקה ,ממליצה על טיול קסום בצפון,
ממש מתחת להר מירון – נחל פרוד.
החורף המבורך וכמויות המים העצומות מזמינים
אותנו לצאת לדרך ,לגלות את נחל פרוד שזורם השנה
כפי שלא זרם עשרות שנים .אף שמדובר בנחל צלמון,
הקטע שבין עין רמיאל ,שליד מושב שפר ,לעין פרוד
מכונה גם נחל פרוד.

לטיילים החרוצים שבינינו ,המעוניינים להאריך את
החוויה ,המשיכו לצעוד מהמקום שבו חניתם וחצו את
הכביש בגשר שעובר מתחתיו .המשיכו לטייל במורד
הנחל .בדרך תחלפו בסמוך לשריד המרשים של טחנת
קמח ולשני קברי צדיקים בעלי הכיפה הכחולה.

המפלים והנחל מצוינים במפת סימון שבילים ומומלץ
לחנות בחניון שפר (שמופיע כך גם ביישומון וויז).
בימים אלו האזור כולו מרהיב ביופיו ,ירוק ומשופע
במרבדים של פריחה.

כשתגיעו לקטע התלול יותר של הנחל תוכלו לבחור אם
לשוב על עקבותיכם ולחזור לחניון או להמשיך למקטע
האתגרי של הנחל ,שאורכו כארבע מאות מטרים ,שבו
תרדו לאורך מפלים וברכות עמוקות יותר.

לבחירתכם ,מסלול ארוך ויפהפה ,אך אפשר לטייל
רק בחלקו ,במסלול מקוצר .כדי להגיע לאשדות הנחל
עליכם לעלות במעלה החניון ,בשביל הצר שבצמוד
לזרימת המים (שימו לב המסלול עלול להיות רטוב
וחלקלק) עד לגדר שתחסום את המשך המסלול.
משך ההליכה (הלוך וחזור) לאורך האשדות  -שלושים
עד ארבעים דקות.

אחרי הטיול אני ממליצה לחובבי האוכל הצמחוני
להמשיך ולבקר במושב אמירים וליהנות מארוחה
צמחונית באחת המסעדות .לחובבי החומוס אני
ממליצה לנסוע לכפר ראמה ,לחומוס אבו רמי או
לבקר במסעדת עזבה המתמחה במטבח ערבי אותנטי.

עדי זרחי ,מורת דרך
ותיקה ,המתמחה בטיולי
טבע וטיולי מפגשים
אנושיים ייעודיים בגליל.
לתיאום וליצירת קשר:
050-7205679
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הכול מתחיל
בשום ,פלפל ושמן זית
"מתכון הוא אינו תורה מסיני ",קובעת איילת לטוביץ',
שפית מוכרת ואהובה מהתקופה שקדמה לתוכניות האוכל,
במתכונים פשוטים ומשמחים לכבוד החג
כולנו מכירים את איילת מהמסך הביתי עוד הרבה
לפני שהתחילו תחרויות הבישול למיניהן .כבר
שמונה-עשרה שנה שהיא אינה מככבת אצלנו בסלון,
שכן היא עושה חיל ומאכילה אלפי פיות בצפון תל-
אביב באוכל ביתי ,טעים ויוצא דופן.
אז כאן את מסתתרת?
"איני מסתתרת ,נעלמתי מבחירה .נהניתי מאוד בזמנו,
אף שעבדתי קשה מאוד ,אבל כשהחוזה התפוצץ כי
דרשתי להשוות את שכרי לזה של גיל חובב החלטתי
שדי .הפיצוץ הזה גרם לי להתבונן בדרכי ,להגיע להבנות
ולעשות בחירות חדשות .לפני שלוש-עשרה שנים
מצאתי את המקום שיכולתי להתגאות בו ולומר' ,אני
השפית שלו' .הבנתי שאני צריכה להיות פינת האוכל
של הלקוחות שלי ,שמה שאני מחפשת הוא להכין
להם אוכל אמתי ,כמו שאימא מכינה לילדים שלה.
מטבח ביתי שאינו עדתי ,אלא ביתי ,שכונתי ומודרני
שמציע אוכל מזין המלא בירקות ובערכים תזונתיים,
אך גם טעים ומענג .להזין אלפיים איש ביום זה רגע
של נחת ,לא פחות מרומם מאור הזרקורים".

צילום :יעל אילן

את מתחרטת? יכולת להיות היום כוכבת
"יש רגעים שחולפת בראשי מחשבה כמו 'מדברים על
כולם ועליי לא' .נכון ,יכולתי להיות מפורסמת יותר,
אלא שאז אני מזכירה לעצמי את הבחירה שעשיתי
ונזכרת שהמציאות תומכת בה ואני מאושרת .אם
בימיי במסעדת קרן ,כשעבדתי לצד השף משה כהן,
נהגתי להשוויץ בצלקות שעל ידיי וראיתי בהן מעין
דרגות ,הרי עם השנים הן הפכו לנטל .המקצוע הזה
פיזי ,טובעני וקשה ,זו גם הסיבה שלגברים קל יותר

לשרוד בו מאשר לנשים .כיום חשובה לי יותר הפינה
שלי ,והבחירה המושכלת מבחינתי היא להאכיל את
הסקטור הרחב ,ביומיום .כשבאים לכאן ילדים כי הם
אוהבים את רוטב העגבניות שלי לפסטה  -זה סיפוק
אדיר .האוכל שלנו הוא כמו האוכל בבית של אימא,
אבל אימא של פעם ,זו שעוד הייתה פנויה לבשל
ולהכין אותו עם כוונה ואהבה".
ממי למדת לבשל?
"מאימא כמובן .אמי ממוצא פרסי ,היא התחילה לבשל
רק אחרי שאימא שלה ,סבתי ,נפטרה .ממנה למדתי
לבשל ושבישול הוא יצירה ,שמתכון הוא אינו תורה
מסיני ושהאוכל הכי טעים הוא הפשוט ,היומיומי,
והוא מוצלח הרבה יותר מזה שמוגש במסעדות
מפונפנות .מנה טובה אינה זקוקה לתהליכים מורכבים
וליצירתיות מוגזמת ,רק לחומרי גלם מעולים והמון
אהבה".
לטוביץ' גם עושה הומאז' לאוכל הפרסי עם סבזי־
נייטס ,בביתא קפה בימי ראשון פעם בשבועיים.
תוכלו למצוא שם סלט זיתים ורימונים ,סלט חצילים
ושום ,קוקו סבזי (חביתת ירק) ,תבשיל סלק ,אורז
ורימונים וגם כדורי בשר ,דגים או אגוזים ברוטב
פירות יבשים .בעיקריות מוגשים גורמה סבזי טבעוני
או בשרי ,חורשט פירות ,עשבים ובקר על אורז ירוק
ופילה דג בסירופ רימונים ,טרגון ולימון פרסי על אורז
ירוק" .איני מחפשת לעשות אוריינטליזם ,אלא להגיש
את המטבח שלאורו אני מבשלת .הבנתי שכל האושר
והעילאיות שבאוכל נמצאים לנו ממש מתחת לאף".
הכותבת היא שפית הבית של רשת ביתא קפה.

צילום :אנטולי מיכאלוב

צילום :יח"צ

פרי האדמה  -סלט סלק ודלעת ערמונים
החומרים:

לאגוזים:

החומרים ל 6-4-מנות:

אופן ההכנה:

 1ק"ג סלק מבושל בקליפתו ,רצוי כשעתיים
 1ק"ג דלעת ערמונים
 4כפות סילאן
 1/2כוס טחינה גולמית

 300גרם אגוזי מלך
 1/2כוס מים
 1/4כפית מלח
 1/2כוס סילאן

 4מנות ( 800גרם) פילה סלמון טרי
שמן זית ,מלח ופלפל
לחרדל דבש
 6כפות חרדל דיז'ון חלק
 1כף מיץ לימון
 4כפות דבש
מלח ,פלפל
לכרוב האדום
 1/3כוס שמן זית
 1כרוב סגול קטן פרוס דק
מלח ,פלפל
1תפוח עץ גרנד קלוף וחתוך לקוביות של  1ס"מ
 1קולורבי בינוני קלוף וחתוך לקוביות של  1ס"מ
 2כפות מיץ לימון
לתפוחי האדמה הפריכים
 1ק"ג תפוחי אדמה קטנים (פריזיאן)
מלח גס (לבישול במים)
שמן זית (כ 1/2-כוס)
 1/2כפית כוסברה טחונה
 1/4כפית שאטה טחונה
מלח ,פלפל

לתפוחי האדמה :מבשלים את תפוחי האדמה במים עם
הרבה מלח גס עד שהם מתרככים ומסננים את המים.
מחממים את התנור לחום גבוה של  250מעלות .מצפים
תבנית בשמן זית ,מוסיפים את תפוחי האדמה ובעזרת ספל
זכוכית מועכים אותם .בוזקים מעל תבלינים וזולפים שמן
זית בנדיבות .אופים למשך  20דקות עד שתפוחי האדמה
נצרבים והופכים לפריכים.

אופן ההכנה:
מכינים את דלעת הערמונים :מחממים תנור לחום גבוה של  220מעלות .חותכים את הדלעת
לשמיניות ,אין צורך לקלפן .מערבבים עם מלח ,פלפל ושמן זית ,מסדרים בתבנית בשכבה אחת
וצולים למשך  25דקות.
לאגוזים :שמים את האגוזים במחבת גדולה עם המים והמלח .מערבבים על להבה חזקה עד שהנוזלים
רותחים ומצטמצמים .מוסיפים את הסילאן ומערבבים היטב עד שהכול מצופה בו .מעבירים למגש
אפייה ויוצרים שכבה אחידה ודקה .אופים בחום של  170מעלות למשך  9דקות .מכבים את התנור,
פותחים קצת את הדלת ומשאירים שעה.
להרכבת המנה :חותכים את הסלקים לשמיניות ומחממים בתנור בחום בינוני .מחממים גם את דלעת
הערמונים ומערבבים את שני סוגי הירקות עם שמן זית חריף ומלח ים אטלנטי .מפזרים יפה את תערובת
הירקות על צלחת הגשה ,זורים אגוזי מלך מסוכרים וזולפים מעל טחינה גולמית וסילאן (הצעת הגשה
נוספת מופיעה בתמונה ,מחליפים את הטחינה הגולמית בכדורי לבנה חמוצה .מעדן!)
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לכרוב :מחממים בסיר רחב את השמן ,מוסיפים את הכרוב
ומניחים לכרוב להיצרב ולהיטגן בלי לערבב במשך  4דקות.
מערבבים וחוזרים על פעולת הצריבה ומתבלים .מוסיפים
את קוביות הקולורבי ,התפוח ואת מיץ לימון ומבשלים
כשהכרוב מכוסה ועל להבה חזקה למשך  8-5דקות.
לסלמון :מחממים את התנור לחום של  220מעלות.
מערבבים בקערה את כל מרכיבי רוטב החרדל-דבש.
מעבירים את מנות הפילה לתבנית משומנת ומרווחים
ביניהן .מתבלים ומורחים את הפילה ברוטב ,צולים למשך
 15-12דקות ומגישים לצד התוספות החמות.
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צילום :שרית גופן

צילום :יעל אילן

חורשט חבושים

מלבי פרג

תבשיל חגיגי מהמטבח הפרסי .מתקתק וערב מאוד לחך.

שיטת ההכנה זהה להכנת מלבי רגיל ,אך התוצאה שמתקבלת בסוף דומה יותר
לפנקוטה .בבית אני מגישה את הקינוח הזה עם רוטב דובדבנים ופיסטוקים קלויים

החומרים ל 6-4-מנות:

אופן ההכנה:

 650גרם שריר או צלי כתף חתוכים לקוביות

בסיר כבד מחממים את השמן .מתבלים את קוביות הבשר
במלח ובפלפל ומשחימים היטב מכל הצדדים .נוהגים
באותו אופן בנתחי האוסובוקו .שומרים את כל נתחי
הבשר בצד.

 4בצל לבן ,חצוי ופרוס דק

מוסיפים לסיר (לאחר שמנקים אותו ושופכים לתוכו שמן
חדש ,אם יש צורך) את הבצל ומזהיבים על אש קטנה-
בינונית ,כלומר לאט .מוסיפים לסיר את השום והתבלינים
ומערבבים כדקה ואחר כך מוסיפים את רסק העגבניות
ומערבבים דקה נוספת.

 2נתחי אוסובוקו בקר (כ 650-גרם)
 4כפות שמן
 8שיני שום ,פרוסות גס
 1קופסת רסק עגבניות קטנה ( 100גרם)
 1/4כפית כמון
 1/2כפית כורכום
מלח ,פלפל
כ 10 -חוטי זעפרן
כ 3-כפות סוכר חום כהה (אפשרי ,לא חובה)

מחזירים לסיר את כל נתחי הבשר ויוצקים פנימה כ1.5-
ליטר מים ,כך שיכסו את הבשר בנדיבות .מביאים לרתיחה
ומסירים את הקצף שנוצר .מוסיפים את הזעפרן ,הסוכר,
מלח ופלפל ,מכסים ומבשלים על אש קטנה כשעה וחצי
עד שהבשר נימוח.

 2חבושים גדולים ,חתוכים לפלחים בעובי  2ס"מ

כארבעים דקות לפני תום הבישול מחממים עוד שמן
במחבת ומזהיבים את פרוסות החבושים .מוסיפים
אותם לסיר התבשיל עם השזיפים המיובשים והעשבים
ומסיימים את הבישול.

 1/2כוס תערובת של עשבי תיבול קצוצים
(פטרוזיליה ,שמיר ,כוסברה)

התבשיל יהיה הכי טעים ביום למחרת! אפשר להגיש
אותו על אורז כשלידו צלחת של עשבים למאכל.

 8שזיפים מיובשים ,מגולענים
 2כפות שמן נוספות

המצרכים הדרושים:
 1כוס שמנת מתוקה 32%
 1כוס חלב
 1/2כוס סוכר
 1כף פרג
 3כפות קורנפלור ו 1/4-כוס מים

אופן ההכנה:
שמים בסיר את השמנת ,החלב ,הסוכר והפרג ומבשלים על להבה בינונית עד שהסוכר נמס.
מביאים לרתיחה קלה ,מוסיפים את תערובת הקורנפלור והמים ומערבבים במטרף ללא הרף
כדי למנוע גושים .כשהמלבי מבעבע מבשלים  4דקות נוספות ויוצקים מיד לכלים .מכסים את
המלבי ומקררים אותו למשך שעתיים עד שהוא מתייצב.
אפשר להפוך את המלבי לקערית הגשה או לאכול אותו מהקעריות שאליהן יצקתם אותו.
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ראשון לציון
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הוד השרון
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תל-אביב
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מלאי תוכן
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