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דבר המנכ"לים

דיירים ואנשי צוות יקרים,

דיירים וחברים יקרים,

דיירים ואנשי צוות יקרים,

המילים הללו נכתבות בשלהי הקיץ ,ימים מספר לקראת השנה החדשה.
הרוח הנושבת בימיו האחרונים של חודש אלול ,מעוררת בי תמיד תחושה של
אופטימיות ושל התחדשות ,שמחה לבאות .פתחהּ של שנה חדשה היא גם הזדמנות
לבחון את הנעשה ,ללמוד משגיאות ,כמו גם להביט בהישגים ובהצלחות ,ולתכנן
מהלכים ותכניות לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

אומרים שהזמן עובר מהר
כשנהנים .ואכן ,כמעט בלי
שהרגשנו ,חלפה לה השנה,
וזאת החדשה כבר עולה
במדרגות.

בכל פעם כשראש השנה
מגיע ,אני רואה בחג הזה
הזדמנות נהדרת להביט
לאחור ולפנים ,לחגוג את
בואה של שנה חדשה.

אני יכול לציין בשמחה ובגאווה שהשנה החולפת הייתה בסימן יישום החזון שלנו – ‘בתים מלאי תוכן’ – ובצעידה
בדרך .הפכנו רעיון לעשייה מלאת עניין ויצירה ,יצקנו ערך ומשמעות באמירה שבחרנו ,והבאנו הרבה שמחה.

אני שמח וגאה לפתוח אתכם את בואה של השנה
החדשה.

חודש השירה היה הסנונית הראשונה ,אחר כך חגגנו חודש גדוש ניחוחות וטעמים ,וסיימנו את השנה בחודש
שאמר ,דיבר ושר אהבה.

שנה וחצי חלפו מהרגע שפסעתי על השביל המוביל אל
הבית שלנו בפעם הראשונה .אני מברך על ההזדמנות
שניתנה לי לנהל את הבית ולהיות חלק מהמארג האנושי
הקסום שבו.

זו הפעם השלישית שאנחנו חוגגים יחד .שלוש
שנות עשייה – ואני חשה גאווה עמוקה וסיפוק עצום
מהשיפורים הרבים שנעשו כאן עבורכם ,בבית שלנו:

רוח טובה נושבת ,הרשת שלנו במגמת צמיחה.

עברנו שנה מדהימה ,שנה נפלאה שלימדתם אותי בה
לראות את המציאות דרך עיניכם ,שנה נפלאה שחלקתם
אתי בה את צורכיכם המשתנים ,שנה נפלאה שהכרתי
בה אתכם ואת משפחותיכם מקרוב .שנה גדושה בעשייה
בכל היבט.

בשנה הבאה נמשיך לרומם את השגרה ולרגש בחודשי קונספט מפתיעים ובכל מה שמעבר.
לפני כמה חודשים רכשנו מגרש במרכז העיר מודיעין ,ואנחנו מצויים כעת בתכנון הבית החדש.
בבתי הרשת מבוצעות התאמות הנדרשות מכוח תקנות וחוקים חדשים ,לרבות הצורך לתת מענה הולם
לצרכים המשתנים של דיירנו .אנחנו מוסיפים יחידות דיור ,מרחיבים מחלקות ,ועושים כל שאפשר לעמוד
בביקוש הגובר לרשת ‘עד .’120
כולנו עדים למגמת ההתפתחות והצמיחה המאפיינת את שוק הדיור המוגן.
תוחלת החיים העולה מגבירה את הביקוש .שחקנים חדשים נכנסים לתחום ,ובקרב הרשויות מתגברת ההבנה
כי חלקו של הגיל השלישי רק יגדל ויתפתח ,ויש צורך במענה הולם ,איכותי ומכובד.
אני מבטיח שגם בשנה הבאה תמשיך רשת ‘עד  ’120להוביל ,ליזום ולחדש בתחום הדיור המוגן היוקרתי ,ולהיות
מקור עבודה ראוי ומכבד לעובדינו היקרים.
אני רוצה להודות לצוות העובדים המסור שלנו המלווה את כל דיירי הרשת בנתינה ובהקשבה.
ולכם ,דיירי הבתים ומשפחותיכם ,אני מאחל שנה מלאת תוכן ,מרגשת ומפתיעה.
שלכם,
אבי קלפה,
מנכ"ל רשת 'עד '120

סיימנו חלק משמעותי בהתאמת הבית לייעודו .פתחנו
וחידשנו מחלקות ,חנכנו דירות חדשות ,העשרנו
והתעשרנו בתוכן וביצירה – ועוד ידינו נטויה .הן הבית והן
הרשת שלנו נמצאים בהתחדשות ובהתרחבות מתמדת,
בהתאמה לצרכים המשתנים.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל הצוות המסור,
העושה כל שביכולתו להנעים את זמנכם ודואג
לצורכיכם בבית.
אני מבטיח ,לכם ולי ,להמשיך להעשיר ולרגש ,לשמור
עליכם ועל בריאותכם ,ולאפשר למי שרק יבחר להגיע
אלינו ,להצטרף לקהילה חמה בבית מלא תוכן – כאן,
ב'עד  – '120הוד השרון.

מראה הבית ,שדרוג התשתיות והטכנולוגיה ,שיפור רמת
השירות בכל המחלקות,
ויותר מכך – היצירה ,התוכן ,העושר התרבותי.
בפתחהּ של השנה החדשה נמשיך ונשאל את עצמנו
במה להשתפר ,אילו יעדים עלינו להציב בפנינו ,אילו
חלומות להגשים ,ואילו חוויות לצבור ולשתף.
ביוני האחרון חגגנו את יום הולדתו ה 24-של הבית,
ואחריו ציינו את חודש האהבה.
באותם אירועים עלו על הבמה דיירים ואנשי צוות .הציגו,
שרו ובעיקר שמחו וריגשו.
הרגשתי שאכן אנחנו בית ,אנחנו משפחת 'עד '120
בראשון לציון.
כמו תמיד ,אני מודה לצוות העובדים המסור והמיוחד
שלנו ,והפעם באמצעות כמה
שורות משירם של רמי קליינשטיין ונועם חורב – 'אנשים
טובים':
"אנשים טובים,
נשארו עוד אנשים טובים
גם כשהשמיים עניים בכוכבים
הם ישלחו אליך יד ,הם יגיעו במיוחד

שנה טובה מכל הלב,

להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם

שאולי דור,
מנכ"ל 'עד  – '120הבית בהוד השרון

הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם"
בברכת שנה טובה ,שמחה ובריאה לכולנו ,מכל הלב.
שלכם,
חגית משעולי,
מנכ"לית 'עד  – '120הבית בראשון לציון
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לגמרי

הגברת הראשונה

"עזבי את התואר 'הגברת הראשונה' .נורא צפוף שם במקום של ההגדרה
הזאת ",אמרה לי יונה אליאן כשפתחתי את הריאיון איתה בשאלה איך
ההרגשה להיות הגברת הראשונה.
עם כמות האהבה האין־סופית והבלתי מתכלה שהיא מקבלת מהקהל כבר
שנים רבות ,אין פלא שהיא לא צריכה חותמת איכות של שום הגדרה ,פרס
או מבקר .את המקום הראשון ,כשחקנית המבוקשת ,העסוקה ,המצליחה
והאהובה בישראל ,אף אחד לא יכול לקחת ממנה ,למרות הצפיפות.
גם היום ,כשהיא בת שישים ושש אי אפשר להוריד ממנה
את העיניים .היא לא רק אישה יפה ,היא מהפנטת .יש בה
שילוב מיוחד של אישיות כובשת ,קול נעים ודיבור מתנגן
ומתערסל .שעה וחצי של שיחה עם יונה אליאן ,מלכת
התאטרון הישראלי ,השאירו טעם של עוד .מה שקטע
אותנו הייתה התזכורת להתכונן לצאת לתאטרון –
קודש הקודשים.
בימים אלה היא מופיעה בהצגה 'ביבר הזכוכית' ב'בית
לסין' ,תאטרון הבית שלה ("הופענו כבר בלמעלה
משמונים הצגות ועדיין אי אפשר להשיג מקום"),
מביימת את המופע המשותף של בעלה ששי קשת ,ודוד
ד'אור ("מאתגר ומהנה בטירוף") וכותבת גם את קטעי
הקישור ,מופיעה בסדרת הטלוויזיה המצליחה 'סברי
מרנן' ,מטפלת במכירת הבית הגדול והיפהפה שלה ברמת
אביב ("הילדים עזבו ,יש יותר מדיי חדרים ריקים") ותרה
אחר דירה ביפו ,עיר הולדתה ,אליה רוצה לחזור ("סוגרת
מעגל .מרגש אותי .אין כמו יפו").
יונה אליאן טורפת את החיים ללא הפסקה ,עייפה כל
הזמן ,אך מאושרת מכל שנייה.
מהם שלושת הדברים האהובים עלייך בתאטרון?
"חזרות .אוהבת את החיפוש ,את הלא נודע ,את הניסיונות.
זה תהליך מדהים לגלות את הדמות ,את הסיפור .ויש גם
את הקריאה הראשונה ,שהיא שונה לגמרי מקריאה עצמית
בבית .הדמויות פתאום מקבלות שחקנים ,מגלים את
המחזה .יש בזה קסם גדול .וכמובן את ההצגה הראשונה.

אחרי שבועות של חזרות ,המגע עם הקהל הופך את זה
לדבר האמתי .זה הרגע שההצגה נולדת באמת .אבל בכל
פעם מחדש יש את התחושה הזאת של הפעם הראשונה".
מה היית משנה?
"את הנסיעות .רק בישראל יש את המנהג הזה שהתאטרון
מגיע לאנשים .בכל העולם אנשים מגיעים לתאטרון ,וזה
הדבר הנכון .יש משהו מטלטל במובן השלילי בנסיעות
הללו .זה יוצר שחיקה מיותרת ,לא בריא להצגה ולא
נכון מבחינת התפישה .כל השחקנים ,בלי יוצא מן הכלל,
סובלים מזה".
במה תעדיפי לשחק ,במחזה מקורי או בקלסי?
"תלוי במחזה .לכל אחד מהם יש את הקסם שלו .מחזאות
ישראלית מדברת מאוד אל הקהל .היא נוגעת בנושאים
מוכרים שהם חלק מחיינו .החיבור של הצופה מיידי
ויש בזה יופי מסוג מסוים .קלסיקה לעומת זאת דורשת
תהליך של חיבור מצד הצופה אל התקופה ואל הסיפור.
הקהל צריך קצת יותר להתאמץ .עם זאת ,קלסיקה עוסקת
בדרך כלל בערכים אנושיים אוניברסליים שכל אחד יכול
להתחבר אליהם".
כמו הדמות של אמנדה האם שאת משחקת עכשיו ב'ביבר
הזכוכית'?
"כן .זו דוגמה טובה .מדובר בדמות מורכבת מאוד ,שנויה
במחלוקת ,הקהל מנהל איתה יחסי אהבה  -שנאה או
שאולי כעס היא המילה הנכונה ,אבל במהות שלה הדמות
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הזאת קרובה לכל אם ,לא רק בישראל ,אלא בעולם .המחזה
מגרה את העצבים החבויים והרגישים במערכת היחסים
המורכבת של הורים וילדים וקשה שלא להגיב לזה".
ואיזו אימא את?
"לגמרי אימא אווזה .אני תמיד מאחורי ילדיי כשהידיים
מושטות קדימה ,מוכנות לתפוס אותם.
השתמשת באינסטינקטים האימהיים שלך בתפקידים
שעשית?
"תראי ,בתהליך עבודה של כל תפקיד ,שחקן מחלץ
ושולף מנבכי נשמתו את המאפיינים שיש בו שרלוונטיים
לדמות ,ומעצים אותם .אני מאמינה שבכל אחד מאתנו
יש קצת מכל דבר :נדיב וקמצן ,חזק וחלש וכן הלאה.
תהליך החיפוש שנעשה בחזרות הוא בדיוק זה .לאתר
את התכונה הנדרשת עמוק בפנים ,ולתת לה את הבמה,
לתת לה לגיטימציה להשתלט .בתפקיד של אמנדה בהחלט
התחברתי לאינסטינקט האימהי של הגנה בכל מחיר על
הילדים .זה עזר לי להבין את הדמות".
איזו תכונה התקשית
למצוא בך?
"רוצחת .כשהייתי
צריכה לשחק אישה
שרצחה את בעלה
בהצגה 'פלדה' ,עברתי
ימים קשים מאוד.
לא ידעתי מאיפה
להביא את זה .לא
מצאתי בתוכי את
הרגש הזה שמאפשר
לעשות מעשה כזה.
הרגשתי אבודה בהיעדר
המשענת הפנימית
הזאת שמעניקה
אותנטיות לתפקיד .לא עזר שהייתי בכלא ,שישבתי עם
אישה שרצחה את בעלה .ניסיתי להרגיש את זה אצלה,
כלום לא עבד .עד שיום אחד התבהרה לי התובנה שהרגש
הזה אכן נמצא אצלי .חשבתי לעצמי שאם מישהו יאיים על
אחד מילדיי ויעמיד אותו בסכנת חיים ,אני לגמרי מסוגלת
להרוג אותו .שם מצאתי את היכולת הזאת אצלי .מהמקום
הזה הצלחתי להתחבר רגשית ,ומכאן ואילך העבודה זרמה
והתפקיד הזה הפך לאחד טובים שעשיתי".
איך את לומדת טקסט?
"זיכרון אסוציאטיבי .אני משחקת כמה פעמים את הסצנה
כאשר אני מחזיקה את הדף ביד ,ואני יודעת את הטקסט.
המוח שלי כבר כל כך מתוכנת ללמוד טקסטים ולמדר
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אותם .לפעמים אני משחקת בשלוש הצגות יחד ,מצלמת
סדרה ועושה חזרה להנחיה .אף פעם לא התבלבלתי
בטקסטים למרות העומס .כאילו לכל דבר יש את המגירה
שלו במוח .לעתים קורה שאני לא משחקת חודש בהצגה,
הטקסט שלה נשאר 'מאופסן' במגירת הזיכרון ,וכשמגיע
היום ,נפתחת המגירה ,הטקסט נשלף והוא דוחק אחורה
את כל היתר .לאחר שהצגה יורדת ,המוח באופן עצמאי
עושה  deleteעל הטקסט ויותר אני לא זוכרת מילה .הוא
כאילו מפנה מקום למלא את המגירה מחדש .לעומת
טקסטים – פרצופים ושמות הם כבר סיפור אחר .אנשים
ממש נעלבים ממני .קשה להם להבין כיצד מי שמסוגלת
לזכור כזאת כמות של טקסט ,לא בהכרח זוכרת דברים
אחרים .לצערי ,לא אני תכננתי את המכונה המופלאה
הנקראת מוח האדם".
בישראל יש יותר צופי תאטרון מצופי הכדורגל .איך את
מסבירה את זה?
"לחוויה שיש בתאטרון אין תחליף .המגע הבלתי
אמצעי בין הקהל לשחקן,
הקסם הזה שקורה לצופה,
החושים המעורבים ,העומק,
המשמעות ...בכל אלה יש משהו
שעונה על צורך מאוד ראשוני
ובסיסי .כשאנשים צופים בבלט
או בקונצרט הם צופים במופע
שיכול להיות טוב או פחות
טוב .בתאטרון אנשים עוברים
תהליך ,הם שותפים נסתרים
למה שמתרחש על הבמה".
לאיזה כיוון צועד התאטרון
הישראלי?
"הייתי רוצה לראות שההפרדה
בין התאטרון הרפרטוארי לבין
התאטרון המסחרי חוזרת למקומה הטבעי .היום הכול
מעורבב .תאטרון רפרטוארי מפיק הצגות מסחריות וזה
יוצר אנומליה מקצועית .זה לא בריא בשום היבט ,בטח
לא לשחקנים".
מה יש לך לומר למירי רגב?
"שתילחם בשבילנו ,לא בנו .אנחנו מאותו הצד של
השולחן .גם אנחנו רוצים לראות את התרבות הולכת
ומתחזקת במרכז ובפריפריה .הביקורת היא על הדרך
שלה .אני אומרת לה שתיזהר לא להרוס את מה שיש על
חשבון מה שהיא רוצה שיהיה .יש לנו תרבות עשירה ויפה
בארץ ,צריך קודם כול לשמור עליה ונוסף על כך לעשות
תכניות הרחבה ,לא החרבה"...

מזל טוב .השנה קיבלת פרס מפעל חיים .מרגש?
"האמת שמאוד .תמיד קיבלתי פרסים מהקהל,
זה הפרס החשוב לי .המחויבות שלי היא רק
אל הקהל שלי .אלה שבאים ,צוחקים ,בוכים,
מריעים ,שולחים לי מכתבים ומסרונים ,ומגיעים
אליי אל מאחורי הקלעים לשבח ולהחמיא.
הביקורת והאקדמיה נשארו איך שהוא מחוץ
למערכת היחסים הזאת עד היום .וגם אם
בהתחלה זה נראה לי לא כל כך חשוב ,כשעמדתי
על הבמה ,היה מרגש ביותר ,אי אפשר להישאר
אדישים למחווה שכזאת".
מה המוטו שלך בחיים?
"לחיות את הרגע .רוב האנשים עסוקים רוב
הזמן במה שהיה או במה שיהיה ומפספסים
בדרך את מה שקורה עכשיו ,את הרגע .קחי
למשל את הרגע הזה שאנחנו מדברות .להיות
בו ,להרגיש אותו ,ליהנות מהשיחה .זה לא פשוט
לסגל את היכולת הזאת ,ואני כל הזמן עובדת
על עצמי להיות נוכחת בכל מה שאני עושה".
מה זה בשבילך אושר?
"לדעת להעריך את הרגע .בסופו של דבר החיים
מורכבים מכל אותם רגעים ,ואם לא שמתי לב
שטוב לי ברגע הזה וברגע ההוא ,כי תשומת הלב
שלי נתונה לדברים אחרים ,אז איך אדע שאני
מאושרת?"
על מה לא תסלחי?
"כשמשקרים לי .אני יודעת להתמודד עם אמת
לא נעימה .משגע אותי כשמשקרים .אין לי כלים
להתמודד עם זה".
מה היא הצלחה בשבילך?
"הגשמה של הייעוד שלי .לדעת שעשיתי הכי טוב שאני
יכולה עבור עצמי ועבור הסביבה הקרובה החשובה לי .אם
עשיתי בחיי מה שרציתי ואני אוהבת את זה – הצלחתי".
עד כמה חשוב לך שיאהבו אותך?
"כשהייתי צעירה היה חשוב לי מאוד .היום אני כבר בגיל
החכם .זו אחת הפריווילגיות היחידות של התבגרות–
הבגרות שבאה עם הגיל .היום ,לא רק שאני לא מרגישה
צורך לרצות את כל העולם ,אני גם מוצאת את עצמי
מרחיקה ממני אנשים שלא נעימים לי ,ובוחרת עם מי
כן ועם מי לא להיות .האושר הזה מאפיל אפילו על
הקמטים"...
להיות יפה כל כך זו מתנה?
"ממרומי גילי התשובה היא כן .כשהייתי צעירה נלחמתי

להוכיח שאני יותר מיפה .שאני מוכשרת ,חכמה ,טובה".
איזה תפקיד את חולמת עוד לעשות?
"אף פעם לא חלמתי על תפקידים ולא רדפתי אחריהם.
הם תמיד הגיעו אליי .אולי דווקא בגלל שאני לא לוחצת–
הם באים".
עם איזה שחקן היית רוצה לעמוד על אותה במה?
"מרלון ברנדו .וואו".
יש מישהו קצת יותר נגיש ממנו?
"ג'ק ניקולסון יהיה תחליף ראוי".
לתשומת לבך ,ניקולסון ,יונה אליאן שלנו מחכה לך...

ירמיהו יז ,ח

"יום אחד ",חולם יובל כספין" ,אעזוב את ביתי המדהים בתל אביב ואעבור
לגליל ,ואפתח שם בית הארחה ייחודי שכל חדר בו יהיה בסגנון אחר ,וכמובן
יהיה מותר להביא לשם כלבים".
בינתיים הוא קורא בכל יום פרק מספר תהילים ,יוצא אל מרפסת ביתו ומול
שמים פתוחים ובכל מזג אוויר :חורף ,קיץ ,גשם או שרב ,מניח תפילין .אחר
כך מגיעה השיחה היומית שלו עם בורא עולם .היא מתחילה בתודה על היום
שהיה וממשיכה בבקשות לכל מה שבאמת חשוב לו.
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יובל כספין איש מאמין?
"אני לא איש דתי ,אבל אני מאמין בכל נפשי שיש מי
שמנהל אותנו כאן .שיש מי ששומע אותי".
איזה סוג של בקשות עולות בשיחה הזאת?
"בימים שיש לי הופעה למשל ,אני מבקש שיהיה בי הכוח
לתת את הכול ואת הקול ,ושהקהל יכיל אותי וייהנה.
לפעמים אני מבקש שביעות רצון ,שאדע לשמוח בחלקי.
בימים אחרים אהבה תופסת את המקום המרכזי".
כספין בן החמישים ותשע הוא גבר חסון ונאה וחיוכו כובש
כחיוך ילד קטן .יש לו עגילים באוזניים ,פס איפור בעיניים
וציצית משתלשלת מבין בגדיו .הוא ניחן בכריזמה ובקסם
אישי .לעתים הוא נראה אסרטיבי ופרובוקטיבי ,אך אלה
המכירים אותו היטב יודעים שמדובר באדם רגיש ,מודע
ומלא אהבה .יובל אחד ,הרבה ניגודים – וסיפור חיים
שנשמע כאילו לקוח מסדרת ריאליטי .הוא זמר מרגש ,מעצב
אפנה מבוקש ומעצב תלבושות לקולנוע ולתאטרון .הוא
בשלן מחונן והוא מארח בביתו מפגשי נשים .יש לו מופע
מצליח ודיסק בדרך ,ולדבריו ,הוא נהנה מכל רגע בחייו.
בחר מילה המגדירה אותך בצורה הטובה ביותר
ֵצר – ויצירתיות ,הנגזרת מאותו שורש".
"אני חושב שי ֶ
לפי המילון ,יובל הוא פלג ,נחל ,זרם מים ,ואדי ,ערוץ,
אפיק .אתה מרגיש שנרטיב הזרימה תופס מקום של
כבוד בחייך?
"אני מרגיש שיש סמליות רבה בדברים שקורים בחיי ,והרמז
למים ולזרימה שיש בשם שלי הוא רק אחד מהם .בואי
נתחיל מזה שאני ,מעצב אפנה ,גר בנחלת בנימין – רחוב
הבדים .הרחוב הזה היה ה'בית' שלי זמן רב לפני שגרתי
כאן .בפעם הראשונה שנכנסתי לבית הזה הוא היה נטוש,
מוזנח ומזוהם ,אבל אני ראיתי  140מ"ר של פוטנציאל,
ובאותו רגע ידעתי שיהיה שלי .כשהבאתי את אמי לראות
את המקום ,היא שאלה אותי מדוע אני צריך בית כזה גדול,
כי הרי אני חי לבד .אמרתי לה שאני רוצה מקום שיהיה
לי כיף לארח בו ,לעשות שמח לחברים ולעצמי .זמן קצר
אחרי אותה שיחה הסתבר לי שהמקום היה בעבר אולם
השמחות הראשון של תל אביב' :אולמי אורה'.
עוד לפני שהוא אוהב בדים ויצירה ,מילים ושירה ,בישול
ואפייה ,נראה שיובל כספין אוהב אנשים .ליתר דיוק ,אוהב
לשמח אנשים ,אבל לא תמיד היה קומוניקטיבי ופתוח.
תקופת גיל ההתבגרות התאפיינה במאבקים פנימיים על
זהותו המינית ,עד שבגיל תשע־עשרה יצא מהארון ,מעשה
שדרש אומץ רב והיה מאוד לא מקובל בימים ההם.
מה רצית להיות כשתהיה גדול?
"תכנית א שלי הייתה להיות זמר .במשך שנים למדתי
פיתוח קול .שרתי אופרה ונחשבתי לכישרון מבטיח.
התגייסתי לצה"ל ללהקה צבאית ולפני שהספקתי להבין
שאני חייל ,קיבלנו הודעה שפירקו את הלהקות הצבאיות.
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כשהשתחררתי מהצבא היה לי ברור שאני הולך להיות
זמר .קיבלו אותי לפסטיבל הזמר להיות אחד מזמרי הליווי
ׁשרי בשירּה 'לעולם בעקבות השמש' ,אבל גם
(כן ,כן) של ֶ
לסיפור הזה לא היה הפי אנד ובסופו של דבר ויתרו עליי
בהרכב ,כי לא הצלחתי להסתדר עם הכוריאוגרפיה".
ואז שלפת את תכנית המגרה?
"בדיוק .תכנית ב שלי הייתה לעצב תלבושות לתאטרון,
בעיקר למחזות זמר .צדי צרפתי נתן לי את ההזדמנות
הראשונה ב'ברנשים וחלומות' והשאר היסטוריה".
מאיפה הידע?
"בגיל שבע־עשרה למדתי קורס ציור ואפנה בגימנסיה
הריאלית בחיפה ,כמובן שהייתי הבן היחיד בקורס.
בהמשך ,למדתי גזירה ותפירה ב'מרים' בתל אביב .זו
השכלתי הרשמית וגם אליה הגעתי במקרה .אני מזכיר
שרציתי להיות בכלל זמר"...
בתור זמר בפוטנציה ,אפשר לומר שכספין עשה קריירה
פורחת ומצליחה כמעצב אפנה .הוא תפר תלבושות
לשחקניות במחזות זמר .זמרות ונשות חברה פקדו את
הסטודיו שלו בדיזינגוף ושמרו לו אמונים שנים רבות .הוא
הלביש מאות כלות במהלך השנים .היה המעצב הראשי של
'ראש אינדיאני' בשנים שבהן המותג היה נחשק ומצליח,
ואף הוכתר בתקופה זו על ידי עיתון 'אנשים' כ'מעצב
המבטיח של המדינה' .כמו דברים רבים בחייו ,גם לניו-
יורק הגיע לגמרי במקרה או אם תרצו על כנפי המזל.
"נסעתי לניו-יורק עם משתתפי הפסטיבל החסידי.
עיצבתי להם את בגדי ההופעה ,וכשהם היו על הבמה,
אני הסתובבתי בחנויות .באחד הימים עצר אותי מוכר
בחנות ושאל אותי של מי הבגדים שאני לובש .אמרתי לו
שהם שלי' .התכוונתי לשאול מי המעצב?' הסביר' .הבנתי',
עניתי .בסופו של דבר הוא לקח אותי אל בעל החנות שעל
המקום הציע לי לשווק את הבגדים שלי אצלו בחנות .זה
אמנם לא קרה .אבל בעקבות אותו אירוע קיבלתי החלטה
גורלית – עזבתי את הארץ כשבידי תיק עבודות ומזוודה,
כך התחלתי את הפרק שלי בתפוח הגדול".
ושוב חיכה לך המזל בפינה?
"במשך תקופה מסוימת זה היה נראה כך .בעלה של חברה
טובה שלי שחיה בניו-יורק החליט להשקיע בי ופתח עבורי
חנות שלי ,לא פחות ולא יותר מאשר במדיסון אווניו ,בין
חנות של ורסצ'ה וחנות של ארמני .עיצבתי קולקציה מדהימה
לנשים והתחלתי להתקדם לאט־לאט".
מה האירוע הכי מרגש שקרה לך בניו-יורק?
"הייתי בהופעה של דיאנה רוס ,שאני מעריץ מושבע
שלה .הגעתי לשם בגופיה שחורה ,ג'ינס ועליונית אדומה
מטריקו ,שכל בית השרוול שלה היה מלא ספוג עגול
מצופה בד וסרט עטלף שחור .אי אפשר היה להתעלם
מהעליונית הזאת .כשרוס עלתה לבמה לשיר הדרן ,ראיתי

שהיא החליפה לג'ינס ולבגד גוף אדום .החברה שהייתה
איתי הכריחה אותי להוריד את הז'קט .היא רצה לקדמת
הבמה והגישה אותו לרוס ,שלתדהמתי שיתפה פעולה.
רוס הניחה אותו על כתפיה במשך כל ארבעת שירי ההדרן,
זה היה מושלם .בסיום ניסתה להחזיר את הז'קט ,אבל
חברתי התעקשה להשאיר לה אותו מתנה .בהמשך שמענו
שהיא לובשת אותו בכל ההדרנים שלה .אחר כך הסתבר
שהמשרדים שלה נמצאים באותו רחוב ,ממש ליד החנות
שלי .לאחר כמה ניסיונות כושלים ליצור קשר ,ויתרתי
בסופו של דבר על החלום לעצב לה בגד להופעה .לימים
התברר שאנשיה חיפשו אותי ,אלא שבינתיים עזבתי את
המקום שגרתי בו והניסיון לא צלח .מי יודע היכן הייתי
היום לו היה מצליח"...
הרפתקת ניו-יורק הסתיימה לאחר חמש שנים (–1984
 .)1988חזרת לארץ והיום אתה בעיקר מלמד אפנה?
"נכון ,ומיד פתחתי בדיזינגוף חנות לבגדי נשים וגברים.
היום אני רק מלמד ,ואוהב את זה מאוד ,למרות שגם בזה,
בגלל סגנון העבודה שלי ,אני שנוי במחלוקת .אפנה ,עיצוב,
אסתטיקה תמיד יהיו חלק מחיי ותמיד באים ויבואו לידי
ביטוי בכל מה שאני עושה".
זה בולט מאוד בערבי הנשים שאתה מקיים בביתך.
"אכן .אני מקפיד על אירוח עשיר ,נעים ואסתטי היוצר
חוויה מסוג חדש .אני משלב בערב הזה גם הרצאה שאפשר
לקרוא לה' :מה לא ללבוש' ,והיא חלק מקונספט שלם
הכולל ארוחה שכולה מעשי ידיי וחמישה שירים שאני שר
הלקוחים מהמופע שלי 'שר משוררות' ,מופע שרץ בהצלחה
ב'הקאמרי' כבר שמונה שנים".

המופע שלך 'שר משוררות' ,גם הוא בעצם עוסק בנשים.
"בהחלט .זה מופע מחווה ליוצרות ישראליות מעוררות
השראה .כשהתחלתי לאסוף חומרים ,לא הגדרתי את זה
כך ,אבל עם זמן ראיתי שכל השירים שאני בוחר הם של
נשים .האינטליגנציה הרגשית שלהן והיכולת שלהן ללכת
עד הסוף ,כובשות אותי בכל פעם מחדש .כשסיימתי לאסוף
את השירים גיליתי ששלושה מתוך חמישה־עשר נכתבו על
ידי תרצה אתר .ערב לפני המופע הראשון ,קיבלתי מחבר
מתנה ,ספר של תרצה אתר .גיליתי שהיא נולדה ביום זהה
ליום הולדתי .באותו רגע הבנתי שני דברים :שאין זה מקרי
שבחרתי שלושה שירים שלה למופע ,ושאני רוצה להוסיף
למופע את 'תפילת יום הולדת' ,שיר שמילותיו כאילו
נכתבו עבורי .זה השיר היחיד במופע שאני מקריא ולא שר,
ומתרגש ממנו בכל פעם מחדש".
אני מבינה שדיסק חדש ואמיץ במיוחד בפתח?
"אני עובד היום על פרויקט הנקרא 'ממני אליך' .שירי
אהבה מגבר אל גבר .אני מבצע עיבודים חדשים (קאברים)
לשירים קיימים וכינויי הגוף במילות השירים יוחלפו
מנקבה לזכר .אני שלם עם עצמי היום ,ואני מסוגל להסתכל
לחיים ולמי שאני בעיניים .אני יודע בדיוק למי אני שר את
השירים הללו .מבחינתי זה הדבר הנכון ,בזמן הנכון ובמקום
הנכון .אני חושב שבסופו של דבר קובץ השירים שבדיסק
ייקרא 'נפלאה אהבתך אליי' – הציטוט הידוע מתוך קינת
דויד ליהונתן ושגם מקועקע על ידי השמאלית".
קצרה היריעה מלהכיל את שפע הסיפורים ,האירועים
וההגיגים .את קילוף הרבדים בחייו של יובל כספין היה
אפשר להמשיך עוד שעות רבות .נאלצנו להיפרד כשאנו
נשארים עם טעם של עוד.

מהי המגמה המסתמנת לחורף הקרוב?
"מגמת האוברסייז ( .)over sizeרחוק מהגוף .לתת אוויר.
לאפשר לנשום בשקט .נראה שמדובר בטרנד מתמשך,
ובהתאמה נכונה של הבגד ,המראה המתקבל עוזר לנשים
רבות הרוצות לטשטש .אני חושב שנחזור לראות גם את
מכנסי ה-סאן טרופז".

תוצר של הנראות הבלתי פוסקת של דאעש במהדורות
החדשות ,עד שהעין התרגלה כבר .כתום לא היה באפנה
זמן רב .מישהו מהמעצבים הרגיש שזה הזמן והקהל אהב
את המגמה .זה בהחלט מסביר את התאוריה שכל מגמות
האפנה במאה הזאת ובזו שקדמה לה הן תמיד ראי של
התקופה".

מי אומר את המילה האחרונה ,המעצבים או
הסטייליסטים?
"באופן חד-משמעי הסטייליסטים .ראינו את זה בסרט
'השטן לובשת פראדה' .גם ב'סקס והעיר הגדולה' ,מי
שהלבישה את השחקניות הייתה סטייליסטית ,פטרישה
פילדס".

מה עושים עם 'קצת בטן'?
•לא ללכת בבגדים צמודים .להשאיר אוויר בין הגוף
לבין הבגד.
•כאשר בוחרים מכנסיים וחולצה כדאי לבחור במראה
מונוכרומטי .המעטפת החיצונית (ז'קט ,בולרו ,צעיף)
יכולה להיות צבעונית יותר.
•בשמלות יש להשתדל לבחור שמלה שיש בה זרימה,
כלומר שאינה חתוכה בשום חיתוך רוחבי אלא רק
אורכי ,ולהיזהר מחגורות באזור הבטן.

מיהם המעצבים שאתה אוהב?
"דורין פרנקפורט – האחת והיחידה .ששון קדם .ירון
מינקובסקי עושה שמלות ערב יוצאות מגדר הרגיל".
מי לדעתך מתלבשת טוב?
"אוולין הגואל ,שכל בגד נראה עליה מיליון דולר ,גם
אם נקנה בחנות יד שנייה .אורנה דץ ,שיש לה גוף חצוף
שהכול מתלבש עליו כמו שצריך".
מה אתה יכול לומר על הגברים הישראלים בנושא
אפנה?
"במילה אחת – מהפך .הם נעשו צרכני אפנה .יש פתיחות.
יש אומץ".
את מי היית רוצה להלביש?
"את הילרי קלינטון".
כתום הוא השחור החדש?
"אז זהו ,שלא .כתום הוא טרנד שכבר בדרך החוצה ,והוא

איזו עצה טובה יש לך לנשים בנות הגיל השלישי?
•שרוולון או ז'קט מבד ג'רסי בצורת בולרו ,כזה שיכסה
את הזרועות .מגיל מסוים לזרועות ולבית השחי יש
צרכים משלהם.
•להרכיב את מלתחת הבגדים ממעט בגדים נכונים
שמשתלבים זה בזה (אפשר להתמקד בשלושה צבעים
האהובים עלינו).
•חשוב לזכור :בגד נועד להחמיא לנו ואם הוא לא
מחמיא – אין לו מקום במלתחה שלנו ,גם אם עיצב
אותו מעצב מפורסם.
•לא להתלבש באופן עדרי .ליצור שפה עיצובית
אינדיבידואלית.

מגלים חיים מלאים בהנאה ותוכן .עד .120
זה הזמן להתעורר בכל בוקר בבית מאיר פנים ומשפחתי ,עשיר בתוכן,
להצטרף לקהילה איכותית ,עם אנשים כמוכם .לחיות את החיים במלואם.
רשת עד  120מזמינה אתכם ליהנות מחיי חברה ותרבות עשירים ,מכל מה שעושה את החיים
למלאים ומרגשים :טיולים ,חוגים הרצאות וסרטים ,מסעדה ,בריכה וחדר כושר .שירותי
הבריאות המתקדמים בבית פעילים  24/7על ידי צוות רפואי עתיר ניסיון לצד מחלקת החלמה
ומחלקה סיעודית ברישיון ופיקוח משרד הבריאות.

נשמח לספר לכם יותר ,להכיר אתכם.
עד  - 120רשת בתי מגורים מלאי תוכן

www.ad-120.co.il | * 6120
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יוצרים עד

120

מפסל רגשות
יש לו קול חם ונמוך ,חוש הומור ,והוא מדבר בשפה גבוהה ומשובחת.
דן מלר ,בן שמונים ושלוש ,פרופסור לרפואה ומנתח פלסטי בכיר בגמלאות.
צייר ,פסל ,ומחברם של ספרים בתחומי הרפואה וחופש הדת ,מתגורר
בארבע השנים האחרונות ב'עד  – '120הבית בתל אביב ,ומאושר מכל רגע.
מה הוא חושב על פולחן היופי ,על קמטים והזרקות ועל מונותאיזם – הצצה
למוח מבריק של אמן מוכשר ואיש אשכולות.
לדן מלר ,מי שניהל את המחלקה לכירורגיה פלסטית
בבית חולים 'סורוקה' והיה אחד המנתחים הפלסטיים
המובילים בתחומו בישראל ,אין רגע דל; הוא מפסל באבן
פסלים אקספרסיוניסטיים עוצרי נשימה ,מאזין אובססיבי
למוזיקה קלסית ,לוקח את הנכדים לחו"ל ,וממשיך לייעץ
במרפאתו הפרטית ולכתוב חוֹות דעת .בריאיון אישי
נחשפת דמותו המרתקת של מי שמצליח לגעת במדע
ובאמנות במשיכות מכחול הומוריסטיות דקות.
מתי ולמה החלטתם לעבור לדיור מוגן?
"עד גיל מסוים אין מחלות והעתיד נראה ורוד ",מסביר
מלר" ,והגיע השלב שרצינו לקבל את כל השירותים
הנדרשים במקום אחד".
זה לא אומר כמובן שהוא לא יוצא מהבית .פעמיים בשבוע
נוסע מלר לסטודיו בקיבוץ חולדה ,אותו חולק עם אמנים
נוספים ,ומפסל באבן פסלים מרשימים.
למה דווקא אקספרסיוניזם ואיך זה מתקשר לעובדת
היותך מנתח פלסטי?
"כירורגיה פלסטית גם היא אמנות ",אומר מלר" .רפואה,
באופן כללי ,היא שילוב של אמנות ואנושיות .ברפואה
פלסטית מדובר בשיקום ,עיצוב ובנייה מחדש של איברים
פגומים .כשפיסלתי את הגוף הנשי ,הקפדתי תמיד להיות
מדויק ,סימטרי וצמוד למראה הטבעי ,אבל באמנות
פלסטית אני מעדיף בדיוק את ההפך ,אני אוהב לתת דרור
לדמיון ולפסל אישה שאיבריה אינם סימטריים .האמנות
האקספרסיוניסטית מבטאת דמיון ורגש מתפרץ ,אותי
מעניין לתאר את הרגש ,איך אני רואה וחושב ,ולא סתם
לחקות את הטבע".
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מי האמן האהוב עליך ומה מקורות ההשראה שלך?
"פיקאסו הוא מורה הדרך שלי ,וגם כל האמנים מהזרם
האקספרסיוניסטי הגרמני ,נפלאים בעיניי".
גם הזרקות מוגזמות יכולות ליצור מראה
אקספרסיוניסטי
"פולחן היופי לא התחיל היום ",משיב מלר בחיוך" ,הוא
התחיל עם הפיכתו ההדרגתית של הקוף להומו ספיינס.
מאז ומעולם סגדו ליופי ועשו הכול כדי להיות יפים ,ראי
מקרה קלאופטרה .זה בסדר ולגיטימי ,אלא שצריך לדעת
מתי להפסיק ומתי הבקשה של המטופלת מוגזמת .המנתח
הפלסטי צריך להיות זהיר מאוד ולא להיענות לכל גחמה
של מי שפונה אליו".
אז איך מחליטים מתי זה נכון ומתי לא?
"באופן כללי קמטים לטעמי ,זה לא דבר נורא כל כך ,קמטים
מופיעים אצל כל בני האדם בתבנית קבועה כבר מילדות.
כיעור ויופי הם מושגים יחסיים .הרי אם לכולם היה אף
כמו זה של סיראנו דה ברז'ראק ,ופתאום היה מופיע מישהו
בעל אף קטן וסולד ,הוא היה יוצא הדופן והחריג .זה הכול
עניין של נורמות .עם זאת ,אם בחורה בת שלושים נראית
מקומטת כמו בת שבעים ,וראיתי דברים כאלו ,חובה לעזור
לה ,אבל אם מישהי רוצה לנפח את השפתיים בהזרקות,
אני אומר לה שזה לא יקרה אצלי".

תעודת זהות

איך קרה שבחרת דווקא בתחום הזה?
"זו הייתה אהבה ממבט ראשון ",מתוודה מלר" .הייתי
מתמחה צעיר ויום אחד הגיע לבית החולים פרופסור צבי
נוימן שהגיע מירושלים לנתח ילד שהייתה לו שפה שסועה.
פרופסור נוימן היה זקוק לאסיסטנט בחדר הניתוח .כולם

שם :דן מלר
גיל83 :
מקום מגורים' :עד  ,'120הבית בתל אביב
סטטוס :נשוי

יוצרים עד

הביטו בבוז ועיקמו את האף .אף אחד לא רצה לעזור לו,
כי בעיניהם כירורגיה כללית אמתית היא ניתוח של המעי
הגס או של הקיבה ,לא פלסטיקה ,אבל כשביקשו ממני
שאהיה אסיסטנט בניתוח – הסכמתי .עד היום אני זוכר
את הרגע שבו חתך פרופסור נוימן את השפה העליונה
של הילד .צמרמורת ותדהמה ,הלב שלי עצר מלכת .איך
הוא יצא מזה? חשבתי ,איך יתקן את הדבר הזה? זה היה
נדמה לי בלתי אפשרי ,ואז כשהוא התחיל לתפור בעדינות
וביד אמן ,וראיתי את הילד מקבל לראשונה פנים נפלאות
ומתוקות ,הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות .חזרתי
הביתה נסער ולמחרת פניתי אליו וביקשתי שיקבל אותי
להתמחות אצלו .לא היה לו תקן פנוי עבורי ,אבל הוא
המליץ בפניי על בית חולים 'רמב"ם' בחיפה ,ולשם עברתי
להתמחות".
מה היה הרגע המספק מכול בעבודה?
"הסיפוק שלי נבע ישירות מהאושר שנגרם לפציינטים
בעקבות הניתוחים שערכתי; גידול סרטני שהוסר בהצלחה
והמטופל הבריא; מישהו שהיה לו אף עקום וכעור – ויצא
יפה יותר; פצע סוכרתי שלא החלים וברקע ריחפה סכנת
כריתה של הרגל ,ובזכות הניתוח הפלסטי שבצעתי ,רגלו
ניצלה .בכלל ",מוסיף מלר" ,הרגעים המשמעותיים ביותר
בקריירה שלי היו כשהצלחתי להציל איבר מאבדן .לא
פעם אמרו לי אורתופדים' :עזוב ,אין מה לעשות ,צריך
לקטוע את הרגל ',אבל אני לא רציתי .לקטוע יש תמיד זמן,
חשבתי ,וכל הרעיון הוא להשתמש בשיטות מתקדמות
כדי להציל איברים .זה אמנם מורכב מאוד להעביר רקמות
ושרירים ,אבל זה גם כל היופי".
מהן התחנות החשובות בחייך?
"אני חושב שיש שלוש מרכזיות .הראשונה הייתה בצבא.
הייתי מ"מ בגולני ושם הרגשתי באמת שהגעתי לבגרות.
לעמוד מול אנשים ולפקד עליהם ,לא היה דבר קל .השנייה
הייתה הקמת המשפחה :ההתאהבות בצופיה ,הולדת
הילדים ואז הנכדים .נקודת המפנה השלישית הייתה
כשקיבלתי את ניהול המחלקה בסורוקה .שם קבעתי את
המדיניות ,העמדתי דור חדש של תלמידים ,פיתחתי את
המקצוע ושאפתי כל הזמן ללמוד דברים חדשים ולחדש
בעצמי ,כמו באמנות ",הוא מוסיף.
כתבת כמה ספרים ,אחד אוטוביוגרפי העוסק בתחום
התמחותך ואחרים העוסקים במקומה של הדת בחיינו.
היית גם פעיל נגד כפייה דתית .מה הניע אותך?
"כשהייתי נער ,לא הייתה קיימת הפרדה בין ילד דתי
לחילוני .אף אחד לא אמר לי מה לאכול או חייב אותי
לשים כיפה ,כדי לא לפגוע ברגשות הזולת .הכפייה הדתית
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אם בחורה בת שלושים נראית
מקומטת כמו בת שבעים ,וראיתי דברים
כאלו ,חובה לעזור לה ,אבל אם מישהי
רוצה לנפח את השפתיים בהזרקות,
אני אומר לה שזה לא יקרה אצלי.
החמירה עם השנים והדתות המונותאיסטיות הביאו
דברים רעים .בשמן ,יש מי שמצווה על המאמינים להרוג,
לערוף ראשים ולהתנהג באכזריות .ומה בכלל אכפת
לך מה אני עושה? מי אתה שתגיד שהומוסקסואליות
היא דבר רע? הרי גם הקופים קיימו ומקיימים יחסים
הומוסקסואליים .נדרש לי זמן רב להבין שברית מילה
היא דבר נורא ,וגם נישואים ברבנות".
דן מלר נשוי באושר רב לאשתו צופיה ,ד"ר למתודולוגיה
של החינוך ,אותה הכיר באוניברסיטה בירושלים .יש להם
ארבעה ילדים ו'הרבה נכדים' כדבריו.
מה סוד הנישואים המאושרים?
"התאמה .נושאים ותחומי עניין משותפים ,הקשורים
לעיסוק של כל אחד מבני הזוג ,ואמונה באותם ערכים
חברתיים ואנושיים  -שבני הזוג יהיו מוכנים להיאבק
למען אותן מטרות ,ולא יהיו משני צדי המתרס".
משולש האושר שלו מתחלק בין פיסול ,האזנה למוזיקה
ובילוי עם הנכדים" ,כשנכד או נכדה פורשים לקראתי את
זרועותיהם לחיבוק ,מיוזמתם שלהם ,ואומרים' :סבא אני
אוהב אותך ',אני כבר לא זקוק לשום דבר נוסף ",הוא אומר
בחיוך.
באילו חוגים אתה משתתף?
"אני שומע את כל ההרצאות שמביאים לכאן ,יש לי מינוי
לפילהרמונית ,ואני אוהב במיוחד את החוג של שני בבוקר,
שבו מנתחת המורה יצירות מוזיקליות קלסיות".
אילו דברים נוספים היית רוצה ללמוד?
"שפה נוספת והיסטוריה של האמנות".
ולסיום ,מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה?
"רק בריאות .כל השאר כבר ייגזר מזה .אני רוצה בהזדמנות
זו לאחל בריאות טובה לכל חבריי וידידיי ,ולכל דיירי בית
'עד  ,'120ושנה מצוינת".
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להיות כל הזמן עסוק
זה הסוד של אריה פטמן מהוד השרון .מאז שהוא זוכר את עצמו ,הטמפרמנט
היה המתכון שלו לחיים טובים ,אחרי התופת שעבר במחנות .הוא נושק
לתשעים ,אופטימי ובעל חוש הומור ,ורק לאחר שהתאלמן ועבר לבית בהוד
השרון ,מצא זמן לעצור לרגע ,ומיד להמשיך לרוץ קדימה.
לאן אתה רץ כל הזמן?
"אני צריך להיות עסוק .לא מכיר את עצמי בשום מצב צבירה
אחר ",הוא עונה במהירות" ,אני מאמין שעשייה שומרת
עלינו חיוניים וערניים .מה עוד צריך בגילי?"
הוא הגיע ל'עד  '120חצי שנה לאחר שהתאלמן ולא רצה
להיות לבד .הוא לא ציפה להרבה אבל מצא כאן לא מעט.
בעיקר עולם חדש של גילוף ופיסול ,תחביב שאימץ בחום
ועוסק בו ללא הפסקה.
איך הגעת לעסוק בגילוף ובפיסול?
"לגמרי במקרה .מאחר שכל חיי עבדתי בידיים ,חיפשתי כאן
חוג המאפשר לי להמשיך לעשות זאת .באתי לשיעור ניסיון
והשאר היסטוריה ,כמו שאומרים".
באמת עשית היסטוריה .אחת מעבודותיך ,גילוף דמותו
של ואן גוך ,הוצגה בתערוכה ברוסיה.
"נכון .זו הייתה גאווה ,תמורה להשקעה ,אבל אני קודם כול
עושה את זה בשביל עצמי .זה מספק לי עיסוק והנאה".
פטמן נולד ב 1926-בהונגריה .מיום שהוא זוכר את עצמו
הוא עוסק בנעליים ,מסתובב בבית המלאכה ובחנות של
אביו שהיה מומחה בתחום .ב 1914-פתח האב עסק לנעלים
אורתופדיות ונעלים מיוחדות לנכים" .באופן טבעי המשכתי
את דרכו של אבי .למדתי ארבע שנים מגיל שתים־עשרה ועד
גיל שש־עשרה בבית ספר מקצועי ,ולא ידעתי אז שהתכניות
שלי עומדות להשתנות"...
הוא מתכוון כמובן למלחמה הארורה שבה איבד את הוריו ואת
אחותו הקטנה ,והוא נשלח למחנה עבודה" ,רק כשעברתי לבית
בהוד השרון ,מצאתי זמן להקרין לעצמי בראש את הסרט של
חיי ולהיזכר בימים הנוראים ההם .מתוך למעלה ממאתיים
יהודים נשארנו עשרה ,זה בלתי נתפש".
גם סיפור הישרדותו בלתי נתפש .לאחר שנתפס כשהוא
מנסה לגנוב מעט קליפות תפוחי אדמה שנערמו מתחת
לשלג ,קשרו אותו לעץ כשידיו מאחורי גבו וראשו מורכן .זו
הייתה התעללות מוכרת ביהודים שבמחנה .כללי המשחק
אמרו שמי שמחזיק מעמד כך שעה – מתירים את החבל.
ואיך שרדת בשעה הזאת?
"משפט שאמרה לי אמי לפני המלחמה הדהד לי בראש והכניס
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בי אנרגייה מטורפת לנצח אותם .היא אמרה לי ואז עוד לא
הבנתי' :בני ,אני לא אראה אותך יותר' .כשהייתי קשור ותלוי
שם ,לא ידעתי מה עלה בגורל הוריי וכל שחשבתי עליו הוא
מה היא תגיד אם לא אחזור .כל כך רציתי שהמשפט הזה לא
יהיה בבחינת נבואה המגשימה את עצמה ...אז נלחמתי .במשך
אותה שעה ספרתי מכוניות ,עד שהתירו את החבל .אפשר
לומר שאימא שלי הצילה אותי".
לארץ ישראל הוא עלה ב 1948-חדור מוטיווציה לפגוש את
אחיו שהגיע לארץ שנתיים קודם לכן ונפצע בגשר בנות יעקב.
הוא זכר משפט נוסף ,משפט ששמע פעם בהרצאה מפי חיים
גורי ונצרב לו בתודעה .עיקרו היה' :אתם נוסעים לארץ שהיא
שלכם .איך שתבנו אותה – כך היא תיראה'.
הוא היה חייל בגבעתי ורק לאחר שהשתחרר ,התחיל להכיר
את הארץ .הוא התחיל לעבוד בחברת 'גפים' המפורסמת
שהייתה שייכת למשרד הביטחון .אל החברה הגיע כשהוא
כבר בעל ניסיון מקצועי בתחום ייצור נעליים אורתופדיות
ופרותזות ,ניסיון שרכש במשך שנתיים וחצי בבודפשט .מהר
מאוד הבין שאין שום סיבה שיעבוד בשביל אחרים ,כשהוא
יכול לעבוד בשביל עצמו ,ופתח עסק עצמאי קטן בשם:
'אורתוסטייל' ואחר כך 'אורתופורם'.
"התחלתי ממש בקטן 16 .מ"ר .קניתי מכונות ועבדתי מבוקר
עד בוקר כשאני מייצר כמות מטורפת של כחמש מאות
זוגות נעליים אורתופדיות ביום .החלטתי לשווק לחנויות.
נסעתי לארה"ב לתערוכות וחזרתי עם הרבה הזמנות .מהר
מאד גדלתי ל 1000-מ"ר והמשכתי הלאה .מסתבר שהייתי
לא רע בשיווק של העסק ,אבל מה שבאמת אהבתי זה את
העבודה עצמה ,הייתי בין הטובים ביותר .קיבלתי תעודה של
אומן נעליים אורתופדיות ואני יקיר התאחדות בעלי המלאכה
והתעשייה ,גם הרצאתי ב'שנקר' בנושא 'האנטומיה של
הרגל' ,באותם ימים הייתי המומחה היחיד בארץ בתחום זה".
היום בנו ממשיך את העסק ומפתח אותו לכיוונים חדשים
המתאימים לעידן הנוכחי.
מה אתה מתכנן לעשר השנים הבאות?
"אני מניח שמתי שהוא במהלכן אני אעבור לעולם אחר ,אבל
נראה לי שיותר טוב בעולם הזה ,כי עובדה שאף אחד לא חוזר
משם"...

תעודת זהות
שם :אריה פטמן
גיל90 :
מקום מגורים' :עד  ,'120הבית בהוד השרון
סטטוס :אלמן ,בן ושתי נכדות

צילום :גיל לוין

תרועת הפסטיבלים

לקראת מופע משותף העונה לשם' :תרועת הפסטיבלים' נפגשנו עם הזוג
הבימתי החדש :חני נחמיאס ומשה דץ – ההוגים ,היוצרים והכוכבים של
המופע – לשיחה פתוחה וכנה על החיים ,על חברות ועל המופע שבפתח.
חני מזמינה תה עם נענע ,דץ הולך ישר על כריך בשרי .חני פוזלת לצלחת,
הוא מציע להתחלק ,היא מסרבת באלגנטיות' :מאמי אתה יודע שאני בדיאטה',
בסוף היא נשברת ומזמינה סלט .מתחילים.
איך נולד הרעיון למופע משותף?
חני" :יום אחד התקשרתי לדץ ואמרתי לו' :בוא נעשה
משהו יחד' .אני יודעת שדץ מקבל הצעות רבות ,שלרובן
הוא מסרב ,אבל זה הרגיש לי כל כך נכון לשנינו ,שלא
חשבתי פעמיים".
דץ" :הפתעתי את עצמי ומיד השבתי בחיוב .חני היא אחת
השחקניות והזמרות המקצועיות בתחום ,אבל הכי חשוב,
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היא חברה .ידעתי שיהיה בינינו פרגון אמתי ובונה ,בלי אגו.
ידעתי שכל מה שנעשה יהיה ברמה הגבוהה והמקצועית
ביותר ,ולא פחות חשוב ,ידעתי שניהנה מהדרך ,מתהליך
העבודה ,מהיצירה המשותפת – וצדקתי .יש בינינו הרבה
כבוד ואמון שגורמים לשלם להיות גדול מסכום חלקיו".
חני" :פשוט לא נתתי לו סיבה אחת טובה לומר לא".

כל הסימנים מצביעים על כך שאתם עומדים להעלות את
אחד ממופעי הדגל שייכנס לקלסיקה הישראלית .צומת
משמעותי בחייכם המקצועיים?
חני" :אנחנו מסתובבים כבר שבועות עם פרפרים בבטן,
ממש התרגשות עצומה .זה לא שאנחנו משתתפים במופע
– אנחנו עשינו את המופע .יחד .יצרנו אותו מכלום .ערכנו
תחקיר באורך הגלות ,במסגרתו נפגשנו גם עם חנוך חסון,
המפיק האגדי של כל הפסטיבלים ושמענו ממנו סיפורים
מפתיעים ופיקנטיים על מאחורי הקלעים של ההפקה
המורכבת הזאת ,שמקצתם נספר על הבמה .נפגשנו גם עם
יובל ניב ,עיתונאי שעבודת הדוקטורט שלו הייתה בנושא
פסטיבלי הזמר .ישבנו שעות עם יואב גינאי האחד והיחיד,
עורך התרבות של הערוץ הראשון ,ושוחחנו ,איך לא ,עם
המנחה המיתולוגית של הפסטיבלים  -רבקה מיכאלי .רק
כשהרגשנו שאנו מצוידים בידע רב ובמידע טוב התיישבנו
לכתוב ,לשזור את הסיפורים ואת קטעי הקישור בין
השירים ,שאנחנו מגניבים אליהם גם קורטוב מן הזווית
האישית שלנו".
דץ" :מילת המפתח של המופע הזה היא נוסטלגיה .אנחנו
מתעטפים בה בהתרפקות לאורך כל המופע .בחרנו כל שיר
בפינצטה ,רצינו שלכל שיר תהיה משמעות .בסופו של דבר
האוסף הנבחר הוא אותם שירים שליוו את המדינה כמה
עשורים והפכו לנכסי צאן ברזל ,הכי ישראלי שיש ,הכי
נותן כבוד להוויה הישראלית וליוצריה .אני גאה בזכות
שהתאפשרה לי לעשות מופע שכזה".
חני" :עבור דץ זו בעצם גם חזרה רשמית לעולם המבוגרים
לאחר שנים ,ולאחר שאלפי ועשרות ילדים גדלו על הקלטות
ועל המופעים שלו".
איך אתה מרגיש לגבי החזרה שלך לעולם המבוגרים?
דץ" :בעולם הילדים אני מרגיש הכי בבית שאפשר ,הכי
טבעי לי .במשך כמה עשורים אני בעיקר שם ,אבל בלב
פנימה ידעתי תמיד שיום יבוא ואסגור מעגל ,ואחזור
למקום שהכול התחיל בו חיכיתי לדבר הנכון ברגע הנכון,
ל'תרועת הפסטיבלים' ,כשחני לצדי .והיא ,ללא ספק ,הגשר
האולטימטיבי עבורי לעשות את השינוי הזה".
מתוך שש מאות שירים בחרתם עשרים .איך עושים
את זה?
חני":שעות של עבודה .הולכים קדימה ,אחורה ולצדדים.
בוחרים ,בוחנים שוב ,פוסלים ולפעמים בוחרים מחדש.
היה מאתגר מאוד .בסופו של דבר בחרנו שירים שאפשר
להגיש ולא רק לשיר ,ושירים שמתאימים לזוג".
אז אילו שירים נשמע במופע?
חני" :שירים כמו' :ערב בא'' ,אהבתיה'' ,על כפיו יביא'' ,שיר
לערב חג'' ,ליל חניה'' ,כשאהיה זקן'' ,חייך וחיי'".
דץ" :וגם להיטים שכבשו את העולם כמו' :הללויה'' ,אדון
עולם' ו'כאן' .עשינו עיבודים חדשים ועל כל המופע מנצח
המוסיקאי הצעיר והמחונן אביב קורן .וכמו שהבטחנו

זו פריווילגיה אדירה להתפרנס
ממשהו שאתה כל כך אוהב ,ואם יש
לך גם את הפרטנר הנכון לצדך – זה
בכלל הדבש הכי מזוקק בעולם ,דבש
מלכות.
לעצמנו ,אנחנו לא מתפשרים על כלום בכל מה שקשור
לאיכות ההפקה .על הבמה לצדנו יהיו גם שישה נגנים
שינגנו בשמונה כלי נגינה ,זו תהיה הפקה מכבדת ומכובדת".
איך הייתה חלוקת העבודה ביניכם? מי היה אחראי
למה?
חני" :נוסף על כל מעלותיו ועל כל כישרונותיו ,דץ הוא
מפיק בחסד כבר שנים רבות ,לכן המילה הסופית בבחירת
השירים ובהפקה המוזיקלית ניתנה לו מראש .אני סומכת
עליו בעיניים עצומות".
דץ" :חני מיד לקחה על עצמה את כל התפעול
והאדמיניסטרציה .קלסרים נערמו על שולחן העבודה
בסלון ביתה של חני ,שם התנהלו החזרות .אופרציה שלמה
נוהלה על ידה בשיא הקלילות והטבעיות.
היופי הוא שלא ממש ישבנו והחלטנו על חלוקה ,היא נוצרה
מעצמה .כל אחד השתלט על התחום החזק שלו ,ולשמחתי
גילינו שאנחנו ממש משלימים זה את זה".
מה ייחשב בעיניכם להצלחה?
חני" :אנחנו מקווים לחרוש את הארץ לאורכה ולרוחבה
עם המופע ולהגיע לכל קהל שרק ירצה להתענג על השירים
שמייצגים יותר מכל את ארץ ישראל שלנו".
דץ" :ואם ירצו את 'תרועת הפסטיבלים' גם בקהילות
יהודיות ברחבי העולם – נגיע בשמחה גם אליהם".
שניכם נמצאים על הבמה בערך מגיל עשר ולא ירדתם
ממנה ,תפילה שהתגשמה?
חני" :לא סתם אומרים שהמקצוע הזה בוחר אותך .אם לא
הייתי שחקנית ,הייתי...שחקנית .פשוט אין אופציה אחרת.
בגיל עשר אולי לא הגדרתי את זה כתפילה או כחלום ,אבל
אין ספק שזה בדיוק מה שזה ,על הבמה אני יכולה לומר:
'כאן נולדתי'".
דץ" :מאז שאני זוכר את עצמי רציתי לשיר .אף פעם לא
הייתי החתיך של השכונה ,גם לא של הכיתה .גם לא הייתי,
כפי שלא קשה לנחש ,ספורטאי מצטיין ,מאלה שהבנות
מתעלפות עליהם ,אבל תמיד הייתה לי גיטרה ביד ותמיד
שרתי בבית הספר ,וזה בנה אותי מבחינה חברתית.
הסיפור הכי מפורסם שלי בהקשר זה הוא שבאחת
החופשות נסעתי לדודים שלי בקריית חיים לחודש ימים.
זה הרבה זמן בשביל ילד .כדי להתחבר עם הילדים הזרים
שם ,המצאתי סיפור שהתקבלתי ל'פסטיבל הילדים' שהיה
אז אחד המופעים הנחשבים והנחשקים ביותר ,בערך כמו
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'כוכב נולד' של היום .מרוב שפחדתי שיגלו ששיקרתי,
הגשתי מועמדות והתחנפתי לאבא שלי שבועות רבים
שיסכים להיעדר מהעבודה ולקחת אותי לבחינה – נסיעה
מחיפה לתל אביב .ברוב חוצפתי בחרתי לי שלוש מלוות
וכך הגענו לבחינה .על המקום אמרו לי שהתקבלתי ושאני
לא צריך להגיע לאף אודישן ,רק לחזרה הראשונה שהייתה
במרתף ביתה של יפה ירקוני בתל אביב .אני לא יודע מה
שימח אותי יותר ,שאני מופיע בפסטיבל הילדים או ההקלה
העצומה שהחבר'ה בקריית חיים לא גילו שאני משקר".
נישאר ברשותכם רגע נוסף בעולם הילדים.
חני ,אותך גילו ב'חנה'לה ושמלת השבת' ומאז הופעת
במגוון מרשים של מחזות זמר לילדים ותכניות טלוויזיה
בהן' :בלי סודות' ו'החדר של חני' .איך את מרגישה עם
זה שדור שלם של ילדים בעצם גדל עלייך?
חני" :מחמיא מאוד .עד היום נגשים אליי אנשים ואומרים
לי 'גדלנו עלייך'' ,היית לנו מקור השראה' .זו זכות גדולה
לשמוע משפטים כאלו ,זה לא משהו שמתרגלים אליו".
דץ ,אתה יצרת שירים שלימים הפכו לקלסיקות של עולם
הילדים ,כמו למשל 'איפה העוגה' ורבים נוספים .איך זה
נולד?
דץ :זה נולד לאחר שילדיי נולדו .במסיבות בגן שמתי לב
שיש שיר יום הולדת אחד' :היום יום הולדת' .אז חשבתי
שנכון להעשיר את המגוון ולקחתי את יום ההולדת
כנושא .כשראיתי שילדים פוחדים מסבון בגלל שהוא
שורף בעיניים ,החלטתי לטפל בזה באמצעות שיר שירגיע
עד כמה שאפשר ,כך גם לגבי צחצוח שיניים ,הפחד ללכת
לישון לבד ועוד ,ברוך השם ,לא חסרים נושאים".
ואם בילדים עסקינן ,איזה אבא אתה דץ?
דץ" :טוטלי .מגונן .מפנק .במבחן המציאות ,כל עוד הילדים
שלי רוצים את חברתי ומסמסים לי כל הזמן לבדוק מתי
אני חוזר כבר הביתה ,אני יודע שכנראה עשיתי משהו נכון.
אגב ,אני מאד אוהב להיות אבא .היה לי מודל של אבא
מדהים ולמדתי ממנו הרבה מאוד .למרות שעבד בשלוש
עבודות כדי לפרנס אותנו ,הוא היה אבא מעורב ,אכפתי
ולא ויתר על זמן איכות אתנו ,גם אם המשמעות הייתה
לקום מוקדם יותר בחצי שעה כדי להיכנס למיטות שלנו
ולתת לכל ילד כמה דקות של חיבוק .אני נהנה מהאבהות,
חשוב לי להיות נוכח בחייהם של ילדיי ,נוכחות מכוונת
ותומכת .אני מקווה שהשארתי את החותם שרציתי".
ואת חני?
חני" :גם אני מחוברת לילדיי בעבותות .קשר בלתי מתפשר
וללא תנאים .נוסף על ההתמודדות עם העובדה שהם ילדים
של אם שחקנית ,עברנו שנים לא פשוטות והתמודדויות
מאתגרות בשל המחלה של אביהם ובשל פטירתו – וצלחנו.
כשלבת שלי יש חצי יום חופש מהעבודה ,לפני הכול היא
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מתקשרת לבדוק אם אני פנויה ,מבחינתי זה הצל"ש הגדול
ביותר שאני יכולה לקבל".
דץ ,עברו כמה שנים מאז הגירושין ואתה עדיין לבד.
אתה מאמין באהבה? בזוגיות?
דץ" :מאוד .אני בן אדם של אהבה .זה בנשמה שלי .אני
חושב שמנגנוני ההגנה עדיין פועלים אצלי ,עדיין לא
שחררו אותי לגמרי .אני מאמין שצריך לעשות הכול כדי
לשמור על מסגרת הנישואין ואני כועס מאוד על הקלות
הבלתי נסבלת של המתגרשים .מצפוני שקט ,עשיתי כל
מאמץ אפשרי לפני שבחרתי להתגרש .בין לבוא הביתה
לזוגיות לא טובה לבין להיות לבד ללא זוגיות ,אני בוחר
באופציה השנייה .אם אפגוש את הבחורה הנכונה ,אדע
את זה מיד .בינתיים אני נהנה להיות מחוזר"...
חני" :בחורות חופשי כותבות לו בווטסאפ שרוצות להיפגש
אתו ,מזמינות אותו לקפה".
מה אתם אוהבים במקצוע שלכם?
חני" :זו פריווילגיה אדירה להתפרנס ממשהו שאתה כל כך
אוהב ,ואם יש לך גם את הפרטנר הנכון לצדך – זה בכלל
הדבש הכי מזוקק בעולם ,דבש מלכות".
מה אתם לא אוהבים?
דץ :את הנסיעות הארוכות ,את חוסר הוודאות ,את
המלחמה הבלתי פוסקת בין הרצון לומר 'כן' לכל הצעה
ולא לרדת מהבמה ,לבין הניסיון לא להיות בני ערובה של
המקצוע הזה שבקלות משתלט לך על החיים".
יש חברות אמת בעולם השואו ביזנס?
דץ" :יש גם יש .את רואה דוגמה כזו לנגד עינייך .בסוף
כולנו בני אדם ,וזה קודם כול שאלה של איזה אדם אתה.
פרטנרים אמתיים הם כאלה שיזרקו לך את הכדור באופן
שיאפשר לך להחזיר אותו ולא באופן שמנסה להכשיל
אותך .מי שיש לו פרגון בנשמה יפרגן גם על הבמה".
חני ,איפה תהיי בעוד עשר שנים?
חני :בטח כבר אהיה נמוכה בעוד כמה סנטימטרים ,אם
זה בכלל אפשרי ...מקווה לשבת ,כמו היום ,על המרפסת
בשרונה ,ליהנות מהים ולהודות לבורא עולם .מקווה להיות
כבר סבתא לנכד או שניים או יותר ,ולעבוד ,לעבוד ,לעבוד.
כמה שיותר .אה ,ובטוח עוד תהיינה הופעות של 'תרועת
הפסטיבלים'.
דץ ,משפט לסיום?
ברשותך ציטוט מבית של אחד השירים מהמופע:
"הללויה על הכול,
הללו על מחר ואתמול.
הללויה ,ותנו יד ביד
ושירו מלב אחד -
הללויה".

עוזי ברעם – עד 120
לא נדרשו ניסיונות שכנוע רבים כדי לקבל את אישורו של
עוזי ברעם לריאיון זה .מילות הקסם' :גיל הזהב' ו'קהל
שוחר תרבות' פתחו את הדלת לרווחה .כך מצאתי את
עצמי שותה קפה עם אחד האנשים המרתקים והמוכשרים
של הפוליטיקה הישראלית .חלפו אמנם כמה שנים טובות
מאז נפרד ברעם ב 2001-מהמערכת הפוליטית ,וגם אם
לרגע השתעשעתי ברעיון של ריאיון נקי מפוליטיקה ,מיד
כשהתיישבתי מולו ,השאלה הראשונה הייתה ,ניחשתם
נכון ,על פוליטיקה.
מה אתה חושב על הפוליטיקה של היום? האם היא
שונה מזו שהייתה בתקופתך?
"שונה מהותית .אני חושב שזה מתחיל בשיח הציבורי
שהשתנה וברשתות החברתיות שנכנסו לתמונה .הסטנדרט
המוסרי התדרדר ולצערי גם איכות הפוליטיקאים ירדה
פלאים .מירי רגב ואורן חזן לא היו נמנים עם שדרת
השלטון בימים ההם".
לו היית צריך לקבל החלטה היום אם להיכנס
לפוליטיקה ,מה היא הייתה?
"בשום אופן לא .הפוליטיקה הישראלית הפכה לפוליטיקה
אוכלת יושביה .אין מחויבות אמיתית .נטישת מחנה ומעבר
למחנה אחר מתקבלת בהבנה ,אידיאולוגיה כבר מזמן אינה
גורם מחייב או מתווה דרך ,ההצבעות בכנסת כבר אינם כלי
לדיון ענייני או מהותי אלא נושא אפנתי ,ומי שיודע לכתוב
פוסטים יפים ולדבר אל המצלמה נכנס לרשימה .אין היום
קריטריונים ברורים מי מתאים למקצוע הזה .נבחרת – נכנסת.
יש זילות ונזילות שלא אפיינה את תקופתי".
למה בעצם פרשת?
"נשבר לי .אני חושב שלא מעט פוליטיקאים מרגישים דבר
דומה בצמתים כאלה ואחרים של חייהם המקצועיים ,אבל
לא מצליחים לקבל החלטה ולעשות מעשה .זה דורש אומץ
לב לא קטן לקום ולעזוב תפקיד פוליטי שיש בו עצמה ,כוח
והשפעה ,שלא רק באים לידי ביטוי ,אלא גם מחוללים שינוי.
שני שיקולים מרכזיים עזרו לי לקבל את ההחלטה הסופית:
חלון ההזדמנויות שנוצר בזמנו בעקבות ההפסד של ברק לשרון
– הבנתי שאני חוזר לכנסת למקום פסיבי יותר ממה שהיה
לי ,ואני מניח שלא הייתי עוזב אם הייתי בעיצומו של תפקיד
ביצועי .נוסף על כך ,חשבתי שנכון לפרוש בשיא ,וכך עשיתי".
שלושים ושש שנים בעשייה הפוליטית ,מתוכן עשרים
וארבע בכנסת .למה אתה הכי מתגעגע?
"הגעגועים מתעוררים בעיקר בעתות של מאורעות
ביטחוניים או מדיניים .ברגעים כאלה אני מצטער שאני כבר

לא שותף כמו שהייתי ,בוועדת חוץ וביטחון ,בסודות מודיעין,
בקבלת החלטות .אלה רגעים של שיא האדרנלין ,של מיקוד,
של אחריות".
זהו?
"אולי גם קצת למעמד שהיה לי .הכירו אותי בכל מקום .השם
'עוזי ברעם' פתח דלתות ,משך תשומת לב .אני לא אומר
שהפפרצי רדפו אחריי ,אבל שנים רבות נהניתי מתשומת לב
רבה ,שהייתה ברובה גם חיובית".
וגילית שלא לעולם חוסן?
"ידעתי את זה מראש .זה חלק מהמחיר של ההחלטה
שקיבלתי".
במבט לאחור  -יש חרטה בלבך?
"נתחיל מכך שאני לא מסתכל לאחור ,רק קדימה –
והתשובה שלילית .מהרגע שהחלטתי הייתי שלם עם עצמי
והתנתקתי לחלוטין .והראיה ,שלוש שנים לאחר פרישתי
פנו אליי שאגיש מועמדות לראשות מפלגת העבודה ועניתי
נחרצות שזה לא בא בחשבון".
אם היית יכול לשנות דבר אחד בפוליטיקה הישראלית,
מה הוא היה?
"להעיף את ביבי".
מה החותם שהשארת בעשייתך הפוליטית?
"כשהייתי מזכ"ל מפלגת העבודה בשנים 1984-1989
עשיתי מהפך בשינוי שיטת הבחירות לבחירות במרכז
ומשם לפריימריז .היום ,במסגרת כל השינויים ,סר חנו של
הפריימריז שהפך למחלבת כסף ולא מוכיח עצמו בבחירת
האנשים הנכונים ,אבל בזמנו זה היה 'וואו' גדול .כשר
תיירות הייתי אחראי לתכנית הצימרים הגדולה במסגרת
המהלך לחיזוק תיירות הפנים .הכנו תכנית שהיו בה
קריטריונים ברורים כיצד יש להקים צימר ומה הסטנדרט
הנדרש .דאגתי לאכוף את התכנית והכשרנו בעלי צימרים
בניהול נכון ועוד .גם כשר פנים לא ישבתי בחיבוק ידיים.
העשייה המשמעותית שלי בתפקיד זה הייתה העברת
קרקעות מהמועצה האזורית עמק יזרעאל לישובים
במצוקה ,כמו נצרת".
נפרדת מהפוליטיקה ,מה עושים ביום שאחרי?
"הקמתי חברת ייעוץ פוליטי ותקשורתי עם שני שותפים,
אריה רוטנברג וצבי (שישקו) פרידמן .בהמשך ,הקמנו יחד
פרויקט שאני גאה בו מאוד' :קלאב  '50לבני הגיל השלישי".
מה מושך אותך בעיסוק בגיל הזהב?
"בתור מי שהיה כבר בפלוס של החמישים ומסביבו אנשים
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בני הגיל הזה ומעלה ,מצאתי את עצמי יותר ויותר נתקל
בעוולות שהאוכלוסייה הזאת סובלת מהן .ראיתי אנשים
שנקלעו למצוקות רגשיות וכלכליות בשל היעדר מידע,
הכוונה ותמיכה ,וחשבתי שיש כאן בעיה שלא נותנים עליה
מספיק את הדעת .אנשים פורשים לגמלאות בשל אילוץ או
בגלל תכתיב ,כשהם עדיין בשיא כושרם המקצועי ולאחר
שצברו ידע וניסיון .וכך ,מאנשים חיוניים ופעילים הם
הופכים לקשישים בעל כורחם .הקמת 'קלאב  '50נעשתה
מתוך תחושת אחריות ,ערכיות והרגשה שאנחנו יכולים
לעשות שינוי".
מה הייתה מסגרת הפעילות של 'קלאב ?'50
"'קלאב  '50הוקם כמועדון הטבות ,אלא שהחיים תמיד
חזקים מהתכניות וכך נוספו לו תחומים שונים ,בהם:
ייעוץ בנושאים פיננסיים ופנסיוניים ,הרצאות ,כנסים,
טיולים וכן הלאה .ההצלחה הגדולה הייתה בתחום תרבות
הפנאי .בנינו חבילות לחברים וחבילות ל ,VIP-והביקוש
הלך וגדל .לאחר תשע שנים מכרנו את המועדון לחברת
'מגדל'".
מה טוב לדעתך בגיל הזה?
"מרבית האנשים יכולים בגיל הזה כבר באמת להתחיל
לטפח ולפנק את עצמם וליהנות מפריווילגיות שהחיים
מציעים להם :לפתח תחביבים ,למצוא תחומי עניין
חדשים ,ליהנות מהנכדים (ולהחזירם בלילה להורים),
לטייל ולהשקיע בזוגיות".
גילו נושק לשמונים ,אך זיכרונו לא קהה עם השנים .הוא
עדיין זוכר הרכבים של קבוצות כדורסל וכדורגל ואי אפשר
להתקיל אותו בשיא עולם שהוא אינו מכיר .גם תחומי
העניין האחרים שלו מעוררים קנאה :קולנוע ,תאטרון,
ספרות ,והוא מפגין בהם רמת בקיאות החורגת מהמקובל,
"יש לי חיידק קולנוע ",הוא מודה" ,אני רואה סרטים רבים
ונהנה מז'אנרים מגוונים ,מסרטים של ברגמן ופליני ועד
קומדיות ודרמות אמריקאיות שמשתתפות בהם שחקניות
כמו אנג'לינה ג'ולי ,וזה לא החיידק היחיד"...
אפשר לומר שתאטרון הוא אהבה נוספת שלך?
"אהבה גדולה מאוד .ינקתי תאטרון בבית .הוריי היו חובבי
תאטרון מושבעים .לא רק שהלכתי לכל ההצגות שהגיעו
לירושלים ,גם הייתי משתתף בערבי קריאה שהיו מקובלים
מאוד בילדותי .מרגלית ,רודנסקי ,פינקל היו מקריאים
מחזות ואני בלעתי בשקיקה כל מילה בערבים הללו".
איך התחיל הרומן עם 'בית לסין'?
"נקראתי על ידי עמיר פרץ לפני כמעט שתים־עשרה שנה
לעמוד בראש ההנהלה הציבורית של התאטרון .ברקע
היו מריבות וחוסר הסכמה בין נציגי ההסתדרות ונציגי
העירייה ,שהיו הבעלים המשותפים של התאטרון .היה
צריך לעשות סדר בבלגן".
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מה האתגר שלך בתפקיד יו"ר ההנהלה הציבורית?
"לאפשר לתאטרון להגיע למיצוי היכולת האמנותית שלו
באמצעות אופטימיזציה מנהלתית וכלכלית.
יזמתי את הקמת אגודת הידידים של התאטרון שהוסיפה
לו נופך ציבורי ותמיכה כלכלית ,אבל הוא עדיין מקושש
תרומות כדי להתקיים' .בית לסין' עדיין יצור כלאיים,
הוא אינו תאטרון ממלכתי כמו 'הבימה' ולא עירוני כמו
'הקאמרי'".
מה הדבר הראשון שהיית עושה לו היית שר התרבות?
"בתור שר תרבות שיש לו כוח פוליטי ,הייתי יוצא למאבק
איתנים כדי לעגן בחקיקה אחוז אחד מתקציב המדינה
לתחום התרבות .זה היה נותן לגיטימציה והכרה לתחום
ופותר הרבה מהבעיות שעליהן מדברת היום מירי רגב".
המלצה על הצגה טובה?
"שתי הצגות טובות של 'בית לסין'' :ביבר הזכוכית' ו'אילוף
הסוררת' .ב'הקאמרי' שמעתי על 'אישה בורחת מבשורה'.
אלך בקרוב לצפות".
וספר?
"אני קורא עכשיו את 'לקרוא מחדש את התנ"ך' ,ספרו של
פרופסור אליה ליבוביץ .תענוג .קראתי גם את 'הארץ מעבר
להרים' על הסכסוך הישראלי־פלסטיני מאת ניר ברעם".
מה לגבי טלוויזיה?
"כל לילה לפני השינה אני צופה בפרק של 'שובר שורות',
עונות ארבע וחמש .אהבתי מאד את 'מד מן' ,ואת 'האישה
הטובה' .אני צופה כל יום בתכניות ספורט ,חולה על טניס,
אתלטיקה ,שחייה וכמובן כדורסל וכדורגל".
מה היעד המועדף עליך לחופשה?
"לפני הכול ניו יורק ,אחרכך כל היתר .אוהב מאוד גם את
לונדון ופריז ,וקופץ לא מעט לאיי יוון".
מה ה'אני מאמין' שלך כאדם?
"חופש .אני מאמין בחופש ממרות ,מדת ,מדעות קדומות,
מתכתיבים ,ולמרות זאת נשארתי נשוי ",הוא מוסיף
בקריצה.
מה מכעיס אותך?
"התבטאויות כמו אלו שאמר לאחרונה הרב הראשי של
צה"ל ,הימין הקיצוני ...דברים שעומדים בסתירה לאמונה
שלי בנוגע לחופש".
אתה נעלב בקלות?
"יש לי תעודה מהגן שכתוב בה' :ילד רגיש ,נעלב בנקל',
אבל חל עליה חוק ההתיישנות .אני נעלב בעיקר ממה
שנתפש בעיניי ככפיות טובה".
מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה?
"להמשיך להיות מבסוט מהחיים ,לכתוב ספר נוסף ולא
להרגיש רע יותר ממה שאני מרגיש היום".

חשמלית ושמה
ציפי פינס
בעיצומן של חזרות על הצגה חדשה בבימויה ('האורחת') ,בתקופה הכי לחוצה
ועמוסה שלה ,היא מפנה זמן לריאיון שאני מבטיחה שיימשך לא יותר משעה,
וגולש לבסוף לכמעט שלוש שעות של שיחה מרתקת על ...תאטרון ,תאטרון
ותאטרון .היא מלמדת ,מביימת ,מעבירה סדנאות ,ומנהלת ביד רמה את מפעל
חייה 'בית ליסין' ,אותו הפכה ממועדון זניח לתאטרון השני בגודלו בישראל.
ציפי פינס – הבמה שלך.
שמה הולך לפניה כאישה קשוחה ,דעתנית ,חזקה
ואסרטיבית ,אבל מאחורי הקלעים ,כלומר מאחורי חומות
ההגנה והתדמית שנבנו עם השנים ,גיליתי אצל פינס מנעד
עשיר של צבעים וגוונים ,הרבה יותר ממה שנראה לעין
במבט ראשון.
שתים־עשרה שנים ניהלת את תאטרון באר שבע.
עשרים ושתיים שנים את מנהלת את תאטרון בית
לסין .את לא עייפה?
"על מה את מדברת? כשאני לא עובדת אני עייפה .העבודה
שלי היא זריקת האדרנלין והאושר הגדול ביותר שאני יכולה
לקבל .כל עוד אני תורמת ומביאה ערך מוסף – מבחינתי
אני שם .בית ליסין הוא לא מקום עבודה ,הוא מפעל חיים".
את מפעל החיים הזה היא החלה לבנות ב ,1994-עקב בצד
אגודל .היא קיבלה לידיה תאטרון על סף סגירה ("אם בכלל
אפשר לקרוא למה שהיה תאטרון") ,נטול תקציב ,נטול
הנהלה ,נטול שחקנים ,נטול רפרטואר ("שלוש הפקות בשנה,
זה מה שהעלו בו") ,כמעט נטול קהל ,תאטרון 'יתום' כדבריה.
מהיכן מתחילים? עשית תכנית הבראה?
"לא ישבתי ועשיתי תכנית .הפשלתי שרוולים ויצאתי
למלחמה מצוידת בחזון ,באמונה ובהמון מוטיווציה.
פעלתי במספר זירות בו־זמנית כדי לחולל את השינוי
ולבנות את היסודות .הגשתי עתירה לבג"ץ על אי־שוויוניות

בהקצבות ,והשתמשתי בתבונה בקריטריונים שנולדו
ממנו כדי להתחיל להזרים כסף לתאטרון .הבנתי שאני
צריכה לייצר לבית ליסין עוגנים חזקים .הדבר הראשון
שעשיתי בהקשר זה ,היה להביא גרעין של שחקנים טובים
ואיכותיים שהקהל ירצה לבוא ולראות .הפכתי את מרים
זוהר ,יונה אליאן ,ששון גבאי ואילן דר לשחקני הבית שלנו,
החלטה שהוכיחה את עצמה בגדול .החלטה חשובה נוספת
שקיבלתי הייתה שלבית ליסין תהיה אג'נדה משלו ,לבדל
אותו מהבימה ומהקאמרי .כך חרטתי על דגל התאטרון
את המחזאות הישראלית כסימן ההיכר שלנו .הטרילוגיה
של שמואל הספרי' :חמץ'' ,קידוש' ו'שבעה' הייתה יריית
הפתיחה המוצלחת מאוד של אותה החלטה".
בלקסיקון שלה אין מילים כמו לוותר ,להרים ידיים,
להיכשל" ,אבל אני בהחלט יכולה לומר ",משלימה פינס,
"שהדרך להצלחה הייתה רצופה אלפי רגעים ושעות ,לילות
כימים של עבודה ללא הפסקה .עברנו את כל המצבים
האפשריים :ניצחונות וכישלונות ,דמעות וחיוכים ,שמחה,
עצב ,קשיים ,מאבקים ,טעויות והצלחות .אני חושבת
שהיום התוצאה מדברת בעד עצמה .אני בהחלט גאה במה
שאני רואה" .ויש לציפי פינס הרבה סיבות טובות לחוש
סיפוק וגאווה .מלבד המקום המכובד שהתאטרון זכה
בו – כבר מזמן התברג לשלישייה הראשונה ונותן 'פייט'
חזק למתחרים שלו – לתאטרון בית ליסין יש היום אגודת
ידידים מכובדת ,שלושים אלף מנויים ,קהל נאמן שממלא
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אולמות ,את השחקנים הטובים בארץ' ,הורים' שפורשים
עליו חסות (ההסתדרות ועיריית תל אביב) ,והדבר החשוב
ביותר :הוא לא רק קיבל את ההכרה המגיעה לו ,הוא גם
מטביע חותם על התרבות הישראלית.
יש בבית ליסין עשייה רבה גם מאחורי הקלעים ,שלא
רבים יודעים עליה .ב 2012-הקים התאטרון בית ספר
למחזאות ,במסגרתו הוא מלווה ומכשיר מחזאים
מתחילים ומתקדמים .למה החלטת להרים פרויקט כזה?
"ברגע שקיבלתי החלטה שבית ליסין לוקח על עצמו לטפח
ולעודד את המחזאות הישראלית ,היה ברור לי שיש לזה
משמעות מלבד בחירת מחזות .כתיבת מחזה היא עבודה
סיזיפית וקשה מאין כמוה .סביון ליברכט כתבה תשעה־
עשר מחזות שלא הועלו עד שהתקבל מחזה אחד שלה.
מתוך עשרים מחזאים בפרויקט ,רק אחד זוכה להעלות
את המחזה שכתב .זה יחס מטורף .יזמנו עבור המחזאים
שלנו את הפרויקט 'פותחים במה' שעלה במשך שנים
והיה פסטיבל למחזאות ישראלית ,ושימש קרש הקפיצה
המשמעותי ביותר למחזאים בתחילת דרכם .לצערי ,בשל
אילוצי תקציב קיבלתי החלטה כואבת מאוד ונאלצתי
לוותר על המיזם החשוב הזה .אני מקווה שזה זמני ושנוכל
לחזור להעלות את 'פותחים במה' בעתיד".
בהקשר זה חשוב לציין גם את קבוצת הצעירים של בית
ליסין שהוקמה ב 2009-כחלק מהחזון האמנותי של
התאטרון לשמש בית ליצירה צעירה וחדשנית.
מה זה אומר ניהול בעולם התאטרון?
"קבלת החלטות בתנאי אי־ודאות .חוקי הניהול בעולם
העסקי לא מתקיימים במלואם כשמדובר בעולם הבמה,
בעיקר בגלל שעד לרגע שבו עולה ההצגה אי אפשר לחזות
את מידת הצלחתה .קחי לדוגמה את 'האבא' .חשבתי
שההצגה תרוץ חמישים פעם ,במקרה הטוב ,והיא רצה כבר
מעל למאה וחמישים הצגות .יש גם מקרים הפוכים שבהם
אנחנו מהמרים על שלאגר ומשהו לא עובד .בסופו של
דבר ,הצלחה של הצגה עומדת או נופלת בעיקר על הדבר
החמקמק הזה שמתרחש בין השחקנים לקהל .לכן יש אי־
ודאות רבה בעולם הזה".
איזו מנהלת את?
"קשה לי להעיד על עצמי ,אבל אני רוצה להאמין שאני
מנהלת שמעודדת יצירתיות ,חדשנות ושיח .יש יחסים
חמים מאוד בתאטרון .עובדים לא עוזבים .יש אווירה
נפלאה של עשייה ,וכן – יש גם את רוח המפקדת ,שבמקרה
זה דורשת רף גבוה  -קודם כול מעצמה .אני מאורגנת מאוד
ובשליטה על הכול".
בית ליסין הוא משפחה?
"לא .הוא מקום עבודה .חשוב לי שהעובדים שלי יקומו
בבוקר עם תשוקה ,שיהיה נעים לבוא לעבודה .לא חשוב
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להרגיש משפחה .למרות שבתהליך עבודה על הצגה נוצרת
מן אינטימיות מופלאה של יחסי עבודה ואחריות משותפת
של כולם .אולי כאן אפשר לומר שכל קאסט הוא משפחה
קטנה לזמן קצר ,עד שההצגה יורדת ונולדת לך משפחה
חדשה .זה טיבו של המקצוע הזה".
ספרי לנו על מערכת היחסים המקצועית בין ציפי פינס
מנכ"לית התאטרון לציפי פינס המנהלת האמנותית.
"אני חושבת שזה יתרון משמעותי שאני מחזיקה בשני
הכובעים .כל החלטה אמנותית נמדדת ומבוקרת בכלים
ניהוליים של מנכ"ל ,ובראשם השיקול הכלכלי .אני חייבת
לבנות תמהיל מגוון שיעמוד ,מצד אחד בקריטריונים
שאני מחויבת להם ,ומצד שני ייתן מענה לקהל מגוון ככל
האפשר .אם אני מעלה הצגה כמו 'הר לא זז' ,שמראש ברור
לי שהיא מתאימה לקהל מסוים מאוד ,אני אעלה בו־זמנית
הצגה כמו 'לצאת מהארון' ,שמדברת אל קהל רחב הרבה
יותר .ההחלטות הניהוליות והאמנותיות אינן מנותקות זו
מזו .מדובר בפאזל גדול ומורכב ,והיכולת שלי לראות את
התמונה המלאה משרתת את צורכי התאטרון".
נוסף על שני תפקידים אלה את מתעקשת גם לביים ,למה?
"הבימוי הוא מתנה גדולה מבחינתי ,ובאופן מסוים הוא
גם משלים את הראייה הכוללת שלי כמנכ"לית וכמנהלת
אמנותית .אבל לפני הכול ,הוא מאפשר לי להיות כמו
שאומרים 'בשטח' .לגעת בשחקנים שלי וליצור .הבימוי
מעניק לי ממד נוסף להבנת המתרחש על הבמה ומחוצה
לה .את יודעת ,דברים שרואים מכאן – לא רואים משם".
בימים אלה עלתה הצגה חדשה בבימויך' :האורחת' של
סביון ליברכט .עוד שלאגר?
"זו רק ההתחלה והכול עוד רגיש ומרגש .ובכל זאת ,היום,
לאחר שכבר עברנו כמה הצגות ,אני יכולה לומר שאני
מרגישה שזה עובד מצוין".
למה בחרת לביים שוב חומר של סביון?
"החומרים שלה נוגעים בי ,וכשזה נוגע בי אני יודעת
שאוכל לגעת בקהל שלי .לגרום לו להתרגש ,לצחוק,
לבכות .המחזה מדבר על מערכת יחסים משפחתית ,נושא
אוניברסלי שתמיד רלוונטי .האתגר שלי היה להצליח
להביא את הקהל לרגעי ריגוש שבהם תבצבץ דמעה או
שתיים ,למרות שזו קומדיה .נראה שהצלחתי".
ומה את יכולה לומר לנו על המורה ציפי?
"אוי אני כל כך אוהבת ללמד .לפגוש את דור המחר,
לראות איך הוא מתפתח ומתהווה ולתרום את
חלקי בעיצובו .זה שומר עליי רלוונטית .אני מקבלת
מהסטודנטים שלי הרבה אהבה".
עכשיו רק נשאר שתעלי לבמה .חוץ מזה את עושה כבר
הכול .לא מדגדג לך?
"לבמה אני לא אעלה כבר בגלגול הזה ,אבל ממש לאחרונה
סיפקתי את הצורך לשחק בטלוויזיה .הופעתי בסדרה

ההצגה ״האורחת״ בבימויה של ציפי פינס
חדשה הנקראת 'צ'ק אין' ,שבה אני מגלמת את אמו של רן
שריג .נהניתי בטירוף".
איך ייראה התאטרון הישראלי בעוד עשר שנים?
"קשה לנבא ,אבל בהחלט אפשר להצביע על שינויים
המתרחשים כבר היום .הקצב משתנה ,הכול היום מהיר
יותר מבעבר .קשה מאוד להעלות הצגה של שלוש שעות,
מרבית ההצגות מתקצרות לשעה וחצי ללא ההפסקה .היום
צריך פחות אקספוזיציה ,והקהל מתחבר בקלות רבה יותר
לחומרים מקוריים הקרובים ורלוונטיים אליו .חשוב לזהות
את המגמות ולזרום אתן ללא שיפוטיות".
בעוד כמה שנים ייפתח בית ליסין החדש בדיזינגוף .עוד
חלום שהגשמת?
"חלום גדול .בתאטרון החדש נוכל להעניק לקהל שלנו

חוויית לקוח שלא הייתה קודם .אבל מה שחשוב לי בעיקר
זה שהתאטרון שלנו ,כמו התאטראות בלונדון ובברודוויי,
יהיה במרכז העיר ,באמצע הרחוב ,נגיש לכולם .אני
מאמינה שזה יפיח חיים חדשים בדיזינגוף ויהפוך אותו
לאזור חי ודינמי שאנשים נוהרים אליו".
מה ההצלחה שאת הכי גאה בה?
"בכך שהפכתי את בית ליסין לתאטרון מוביל ומשמעותי.
אם לא הייתי מגיעה אליו בזמן שהגעתי ,אני מאמינה
שהוא היה נסגר .זו מחשבה שקשה לי להכיל".
מה תעשי ביום שאחרי?
"מי חושב על היום שאחרי כשיש לי עוד כל כך הרבה מה
לעשות ביום הזה?"

מגזין “משלנו“ | 33

סיפור חיינו

מיכאל ופולה
הנקמה המתוקה שלנו בנאצים
על אף שהוא ניצול שואה הוא שומר על חוש הומור ,וזה גם מה שמשאיר
אותו צעיר .מיכאל שמיביץ בן תשעים אמנם ,אבל מודה שייתכן שזו טעות ,כי
אשתו אומרת שהוא דווקא מתפקד יפה מאוד – והיא בהחלט מבינה משהו
בהישרדות .פולה שמיביץ בת שמונים וארבע ,עברה חמישה מחנות ריכוז
וכפייה (בהם ברגן בלזן) ,ולא רק שניצלה באורח פלא ועלתה לארץ ,אלא גם
הקימה משפחה לתפארת ,גידלה שני ילדים מוצלחים ונהנית היום מארבעה
נכדים ומשלושה נינים" ,זאת הנקמה המתוקה שלנו בנאצים" ,היא אומרת.
סיפורו של זוג מעורר השראה.
הוא בן תשעים ,הבריאות לא משהו ,אבל באופן כללי
הכול בסדר ואין לו תלונות .מיכאל שמיביץ ,איש חייכן
השומר גם בגילו המתקדם על רוח טובה ועל הומור שנון,
עלה מווילנה מעט לאחר קום המדינה במסגרת גח"ל .מיד
כשירד מהספינה נלקח לבסיס קליטה בכפר יונה ומשם
לשדה הקרב .התאריך היה  11ביולי  ,1948ומבין אלפי
העולים הוא היה היחיד שידע עברית על בורייה ,לכן נשלח
לקורס חבלה בחיל הנדסה.
מניין העברית?
"למדתי בבית ספר 'תרבות' בווילנה מכיתה א' ועד
שנלקחתי למחנות ",הוא מספר" ,אבל הגורל היה לצדי .שלא
כמו אחרים ,נלקחתי למחנה עבודה בווילנה או בליטא ,אני
כבר לא זוכר ,ולא למחנות הריכוז שאליהם נשלחו כל בני
משפחתי ושם גם נספו :הוריי ,סבי וסבתי ואחותי שהייתה
רק בת שתים־עשרה .שנתיים וחצי עבדתי בחפירות עד
שהצבא האדום שחרר אותנו והגרמנים ברחו".
הוא היה סמנכ"ל כספים של חברת 'כלל תעשיות' ,נשלח
לחמש שנים לפרנקפורט לייצג את החברה באירופה,
ופיתח קריירה מרשימה עד שיצא לגמלאות .בה בעת היה
גם יו"ר איגוד ניצולי וילנה – עמותה הפועלת למען אלפי
ניצולי שואה ולאחרונה העביר את השרביט לסגניתו.
לצד שמיביץ ,אדם הניחן בקסם אישי ובאישיות כובשת,

עומדת כבר שנים רבות פולה אשתו .את פולה הכיר
בארץ ,ומאז חייו השתנו .פולה עלתה מגרמניה ומהחזות
האופטימית והחזקה שלה אי אפשר לנחש מה עברה.
איפה היית במלחמת העולם השנייה?
היא נאנחת אנחה קטנה וקצרה ,יותר מזה לא מרשה
לעצמה .היא לא אחת הנתונה לרחמים עצמיים ויש לה כוח
וחוסן נפשי עצומים" ,קרוב לחמישים שנים שתקתי ,עד
שיום אחד המזכירה של סניף ויצו רמת גן ,שם התנדבתי
עשרות שנים ,שאלה אותי לקראת יום השואה איפה
הייתי ,וביקשה שאספר לקבוצה' .תעזבי אותי ',אמרתי,
'אני לא מדברת על זה ',אבל כשהגעתי הביתה קרו שני
דברים :הבת שלי אמרה לי שכדאי לי דווקא לפתוח את זה
ולדבר ,והנכדה שלי שהייתה בצבא אמרה' :סבתא אם את
מספרת להם ,אני באה לשמוע ',אז סיפרתי".
באיזה מחנה היית?
"הייתי בהרבה מחנות .בגטו לודז' ,באושוויץ ,בהמבורג
ובברגן בלזן".
וכל זה כשאת ילדה קטנה .היית לבד לגמרי?
"עברתי שבעת מדורי גיהנום ",היא אומרת בקול מאופק,
"בת עשר הייתי כשהוריי מתו במחנה באושוויץ ,מרוב
צער על כך שילדיהם פוזרו במחנות ונספו .נותרנו רק אני
ואחותי הגדולה ,ואח נוסף שהיה ברוסיה".
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מתי ואיך עלית לארץ?
"עליתי אחרי המלחמה במסגרת 'עליית הנוער' לקיבוץ
'רמת יוחנן' .היה לי מזל גדול ,כי שם בעצם קיבלנו בחזרה
את ילדותנו האבודה .היה לנו מחנך מיוחד במינו ,בעל
אישיות נפלאה שהיה כמו אבא עבורנו .קראו לו מתתיהו
שלם ,הוא היה רועה צאן ומשורר".
איך הייתה הקליטה בארץ?
"רצינו מאוד להשתלב .להיות כמו בני הנוער האחרים,
ולרוב הצלחנו ,אבל היה לזה מחיר .כל מה שהודחק ,התפרץ
מאוחר יותר בצורה של מחלות .אחותי ואחי נפטרו לפני
שנים רבות".
במה עסקת כל השנים? האם למדת?
"הייתי בבית עם הילדים וגידלתי שני ילדים למופת .הבת
שלי ,שהיום כבר בת שישים וחמש ,הייתה מורה ונעשתה
מפקחת על כל חטיבות הביניים בארץ .הבן שלי מתגורר
בארה"ב ומצליח שם .אבל כל הזמן למדתי .היה לי רעב בלתי
פוסק ללימודים .במסגרת התנדבותי ב'ויצו' השתלמתי
בקורסים רבים והשתתפתי בסמינריונים .גם מבעלי למדתי
הרבה .אפשר לומר שאלו הדברים שעיצבו אותי".
תארי לי שני רגעים בלתי נשכחים בחיים שלך.
"הראשון היה כשהייתי במחנה ומנגלה ערך את האקציה
המפורסמת שלו עם המקל .מצביע ימינה לחיים ושמאלה
לטור המתים .הייתי קטנה ,רזה וחיוורת .אחותי דקרה
לעצמה את האצבע ואת הדם מרחה על לחיי כדי שאראה
גם מבוגרת יותר וגם פחות חיוורת .רגע משמעותי נוסף
היה כשהיינו מיועדים ללכת למשרפות עם כולם ,ושלושה
שבועות לפני כן הגיעה הזמנה מהמבורג לשלוח כמה
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אנשים לעבודות ,כי המבורג הופצצה ונהרסה כליל .אין לי
מושג איך זה קרה ,כי נראיתי כמו צל .אני ואחותי שקלנו
יחד חמישים קילוגרם ,אבל נשלחנו שתינו להמבורג .עמדנו
בתוך ההריסות והעברנו אבנים ממקום למקום עד שבאו
האנגלים ושחררו אותנו".
מאין שואבים את הכוחות להמשיך הלאה ולהקים
משפחה?
"מיצר ההורות ",מסבירה שמיביץ" ,הרצון העז לגדל ילדים,
ולגדלם כך שלא יסבלו מהעובדה שאני עברתי גיהנום.
רציתי משפחה נורמטיבית ובאמת יצאו לנו ילדים חכמים,
יפים ומוצלחים".
תמיד גייסת את האופטימיות לצדך?
"בהחלט .חשוב לי תמיד לראות גם את הטוב בכל דבר.
למשל אפילו במחנות היו רגעים טובים .היה תאטרון
קטן שהקמנו ,וגם הייתי פעילה בתנועת נוער ,משהו כמו
'השומר הצעיר' ,שהייתה כמובן לא חוקית ,כי היה אסור.
היינו נפגשים בסתר באחת הדירות של אחד הילדים ,וזה
נתן לי תחושה שאני שייכת למשהו".
את מאזינה להרצאות ,משתתפת בחוגים?
"לא כל כך ",אומרת שמיביץ" ,חברות שואלות אותי מדוע
אינני באה לחוג הזה או להרצאה הזאת .אני פשוט רוצה
לנצל את הזמן שיש לי עם בעלי .אנחנו נשואים הרבה שנים
ואני רוצה להיות אתו כמה שיותר ",היא אומרת בפשטות
וללא פאתוס את המשפט הרומנטי ביותר ששמעתי בזמן
האחרון.
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לייק ללייקה
לייקה (לאה) ויסברגר חגגה בסוף אוגוסט תשעים ושתיים שנים" .יש לי גנים
טובים ",היא אומרת וחושפת סיפור חיים מרתק ומרגש כאחת .במהלך הריאיון
נשבר קולה מעת לעת ,בעיקר כשהיא מדברת על החיים בגטו ועל בעלה שכה
אהבה ,אבל היא לא מרשה לעצמה להתפרק ליותר משנייה או שתיים ומיד
אוספת מהר את מה שצריך כדי להמשיך בסיפור" .תודה שהייתה לך סבלנות
בשבילי ",היא אומרת לי בתום שיחתנו .ואז אני קצת נשברת.
קשה להאמין שהיא בת תשעים ושתיים .היא אמנם מדלגת
בקלילות רבה מדיי מסיפור לסיפור ,ולפעמים אף פותחת
סוגריים לסיפור בתוך סיפור ,מה שקצת מקשה עליי להבין
את רצף הדברים ("תעצרי אותי ותחזירי אותי למרכז"),
ונכון שהעיניים כבר לא משהו ("נראה לי אצטרך ניתוח"),
וגם הרגליים פגועות ("ככה זה כשנופלים פעם אחר פעם
בגיל הזה") ועוד כל מיני בעיות בריאות קלות עולות וצצות,
אבל לייקה לא נותנת הנחות לאף אחד ,גם לא לעצמה.
היא נולדה ב 1924-בלודז' שבפולין .המלחמה פרצה
כשהייתה נערה צעירה ,והחלומות נגדעו בבת אחת .לייקה
נשלחה לגטו ואחרי כמה תחנות נוספות בדרך ,הועברה עם
אלה שנראו כמי שאפשר 'לסחוט' מהם עוד קצת עבודה,
לבית חרושת לייצור חלקי מטוסים בעיר ויטנברג שבגרמניה.
"כאן הייתי עד סיום המלחמה ",היא אומרת בקצרה ואני
חשה בקושי שלה להרחיב ולספר על מה שהיה שם .אבל כן
חשוב לה לספר שבלילות בגטו ,למדה על ארץ ישראל ולמדה
להכיר משוררים עבריים'" ,קן לציפור' של ביאליק היה השיר
הראשון שלמדתי בגטו וידעתי אותו על־פה".
את המסע לאחר המלחמה חזרה לעיר הולדתה היא
מתארת כמלחמה נוספת .לילות כימים צעדו ברגל ,ללא
אוכל ובגדים ,אך בעיקר נטולי כוחות ,עד שהגיעו לרכבת
שהחזירה אותם הביתה ,ובעצם למה שפעם היה הבית,
"הכול היה חורבות .אבנים על אבנים ",היא אומרת.
למזלה ,מלבד כוח הרצון הרב שלה לחיות ,הייתה ללייקה
מעטפת הגנה נוספת :החברים מתנועת הנוער הציוני
'גורדוניה' שהייתה חברה בה עוד מתקופת השהות בגטו,

ואחותה ,היחידה שנותרה בחיים ,אותה פגשה כשחזרה
לפולין" ,היה לנו מזל גדול לאחותי ולי ,היינו בין חברי
הקבוצה הראשונה שהתארגנה לעלות לארץ ב.1945-
בקושי שאין לתאר הצלחנו להגיע לאיטליה ,כדי להפליג
ממנה לארץ ישראל בספינה רעועה של עשרה אנשים .היה
נורא ",היא נזכרת ,ועוצרת לרגע את השיחה לנשום עמוק
ולבלוע את הדמעות" .כשכבר היינו בקרבת חופי הארץ,
קיבל המדריך שלנו הודעה לא להתקרב לחוף ,כי האנגלים
מחכים לנו .הלשינו עלינו כמובן .כך מצאנו את עצמנו בלב
ים ,לכל נוסע גלגל הצלה צמוד ,וכולנו מתפללים לנס".
לאחר כמה ימים ,קיבלו אור ירוק להתקרב לחופי הארץ .הם
היו כבר באפיסת כוחות .פיזית ,נפשית ומורלית .עייפים,
רעבים ,צמאים ומלוכלכים ,אבל אז ,כשדרכו על אדמת ארץ
הקודש ,חזרה אליהם האנרגייה ,כאילו הוטענו מחדש.
"הבחור הראשון שדיבר אליי בעברית קיבל ממני בכוחותיי
האחרונים חיבוק ונשיקה .ברגע ההוא אושר גדול גבר על
כל הקשיים .הגענו לארץ ישראל ".עוד באותו לילה הגיעו
לקיבוץ בשרון ,שם חיכתה להם קבלת פנים חמה ,כזו שכה
היו זקוקים לה.
התאקלמותה של לייקה בארץ לא הייתה קלה ,אבל
קשיים לא הפחידו אותה" .התגלגלתי בין מוסדות ואיך
שהוא תמיד האיר לי המזל .אנשים אהבו אותי ועזרו לי,
והצלחתי לעלות על דרך המלך ".מקיבוץ 'אבוקה' שבעמק
בית שאן ,לשם עברה ,נשלחה לתל אביב ללמוד בבית
הספר לאחיות .ב 1948-נשלחה למחנות העולים ,לסייע
לאימהות צעירות ,עולות חדשות ,להיקלט בארץ ולטפל
בתינוקות שרובם הגיעו במצב בריאותי 'לא מי יודע מה',
כמו שלייקה אומרת .היא נאלצה לעבור ממחנה אחד
למשנהו עד שהגיעה ל'נווה חיים' – בית עולים בחדרה.
"הייתי אומללה מאוד ,לא ידעתי ששם בעצם יתחילו
חיי ",היא מספרת .בבית העולים הכירה את מנהל המקום,
יהודה ויסברגר ,שיהיה לימים אהבתה הגדולה ,בעלה
הנאמן ואבי ילדיה" .לאחר כמה מפגשים עם המנהל,
ידעתי שמשהו מתרחש בינינו .הוא עזר לי 'להתאקלם' ואני
לימדתי אותו עד כמה אחות יכולה להיות 'רחמנייה' ",היא
מעירה בשובבות .עוד באותה השנה התחתנו" ,כשזה זה –
זה זה ",היא אומרת בנחרצות .בהמשך ,עברו יחד למחנה
העולים הגדול בישראל' ,שער העלייה' במערב חיפה ,שם
ניהלה את בית החולים לילדי העולים .כשהמחנה נסגר,
השתלמה לייקה כאחות לבריאות הציבור ועברה לעבוד
בטיפת חלב ,בגני ילדים ובבתי ספר .בין הטיפול שלה
באחרים לבין השליחות הציונית של יהודה ,שבינתיים
עבר לעבוד בסוכנות היהודית והיה נוסע באופן תדיר

לחו"ל להביא עולים לישראל ,נולדו לזוג שלושת ילדיהם.
בשנת  ,1979חצי שנה לפני סיום השליחות מטעם הסוכנות
בהודו ,בעיצומה של משימת החזרת פליטים מווייטנאם,
לקה יהודה בלבו .הם הספיקו לחזור לארץ ,לניתוח שממנו
לא יצא בחיים .כשאני שואלת את לייקה על זוגיות נוספת,
בכל זאת עברו כבר שנים רבות ,היא עונה בביטול" ,לו היית
מכירה אותו ,לא היית שואלת את השאלה הזאת .אי אפשר
להיות במערכת יחסים אינטימית עם גבר אחר ,לאחר
שהיית נשואה לגבר כמו יהודה ",היא אומרת ,והגאווה
נשמעת בקולה ,כמו גם הגעגוע.
היא עבדה כאחות עד הפנסיה ולאחר שפרשה לגמלאות
החלה להרצות בפני גמלאים בנושאי בריאות .עד שיום אחד
הגיעה הצעה שלא יכלה לסרב לה ,להפיק תכניות לטלוויזיה
הקהילתית .ממשהו שנראה כמו רומן זמני ,התפתח
סיפור אהבה מקצועי הנפרש על פני ארבע־עשרה שנים.
"הכתבה הראשונה שהכנתי הייתה על יהודה ועל עבודתו
עם הפליטים שהעלה לארץ .ראיינתי בחורה שהגיעה
מווייטנאם ,שהיום היא קצינה בצה"ל ונמצאת כאן בזכות
יהודה .יש עוד מאות כמוה".
מאז ועד שפרשה ,עשתה לייקה שמונים וארבע תכניות.
הרעיונות שלה לכל תכנית צמחו מתוך היום־יום המקומי,
מאקטואליה ומהחדשות .אף פעם לא היה חסר לה חומר
טוב לעבוד עליו.
היא לא מאפשרת לי לסיים את הפרק הזה בלי ה'צימוק'.
הלוא הוא הסיפור שלה על מרואיין בשם יעקב רוזן שהכינה
עליו כתבה ,והוא במשך תקופה ארוכה חיפש דרך כיצד
להודות לה .עד שיום אחד היא אמרה לו' :מתקלקלות לנו
כל הזמן המצלמות .אתה רוצה להודות לי? תן לנו כסף
לקנות מצלמה חדשה לערוץ' .והוא נתן .עשרת אלפים
שקלים טבין ותקילין" .הייתי כל כך מאושרת כשהוא אמר
לי בטלפון שהוא מעביר לנו את הסכום ,שהתחלתי לשיר לו
את 'אלף נשיקות'".
עכשיו היא פנויה לטפל בעצמה ובבריאותה ,אבל אל תטעו,
לייקה עוד לא גמרה לתת מעצמה" .רקמתי פרוכת חדשה
לארון ספר התורה בבית הכנסת שלנו .ביקשתי מהמנכ"ל
לקנות ארון חדש במקום הארון הישן ,ובטקס חגיגי חנכנו
את הארון ואת הפרוכת המכסה אותו".
כשאני מתעניינת מה היא זוממת הלאה ,היא עונה שהמתנה
האחרונה שהיא עומדת לתת לבית היא מפה רקומה ,חדשה
ויפה ,לשולחן קבלת הפנים של שבת" .צריך לתת כבוד
לשבת ",היא אומרת ברצינות.
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ברוכים הבאים

רות צור

ח דש ה ב ב ית  . . .ו ג ם ע ל ה ב מ ה
היא דיירת בבית רק שלושה חודשים ,אבל כבר התחילה להפנים את המהפך שחל
בחייה .היא בת שבעים ותשע ,תושבת ראשון לציון ועברה עם בן זוגה אברהם
לגור ב'עד  .'120היא נהנית מהחופש ("לא צריכה לעמוד ולבשל כל יום"),
מהפעילויות ("כל-כך הרבה חוגים מרתקים") ומהתפקיד החדש בהצגה 'מה
עושים עם ג'ני?' המועלית על ידי הדיירים .האינטליגנציה הרגשית וחוש ההומור
שלה עוזרים לה להתבונן בקשיים באופטימיות רבה .רות צור – נעים מאוד להכיר.
כבר לפני עשר שנים רצתה רות לעבור לדיור מוגן .היא
הייתה כמעט בת שבעים ,עייפה מלתחזק דירה בת חמישה
חדרים ,מלעמוד שעות במטבח ,מהלחץ ומאי-הוודאות
בענייני בריאות ,מבגידת הגוף .היא חלמה על מקום שקט
ובטוח שידאג בשבילה לכל הדברים .אברהם ,בעלה בן
השמונים ,קצין קבע לשעבר ,התנגד ,אבל הבטיח שכאשר
ימלאו לו שמונים – יעברו .והוא אכן קיים את הבטחתו.
לפני כשלושה חודשים ארזו הכול ועברו לבית בראשון לציון.
איך ההרגשה בבית החדש?
"נהדרת ",אומרת צור" ,מרגישה כמו בתהליך החלמה בבית
מרגוע נפלא שיש בו אנשי צוות מסורים ומקצועיים הדואגים
לכול .גם ענייני החברה משתפרים לאט ,אבל בטוח".
למה דווקא לכאן?
"בגלל אשת המכירות המצוינת ",היא צוחקת ומיד מרצינה.
"האמת היא שראינו כמה מקומות ומצא חן בעינינו
שהמקום לא עמוס מדיי בדיירים ,ולכן אפשר לקבל שירות
ראוי .ואכן ",היא מוסיפה בהערכה" ,יש לי רק מילים טובות
על הצוות כולו .לא רק שאני מרגישה שמקשיבים לי ,אלא
גם מיד ממלאים כל בקשה והערה שלי".
יש לכם כבר חברים במקום?
"התיידדנו עם מקצת האנשים ועם השאר אני מבינה
שייקח קצת זמן .לא כולם נפתחים מיד".
קשה שלא להתאהב באישה העדינה וטובת הלב הזאת
ובפילוסופיית החיים שלה" ,הכי חשוב זה להסתכל על
הכול בהומור ",היא אומרת" ,רק לא להיכנס לדיכאון.
אפשר להתלהב גם מדברים פשוטים לכאורה ,שיחה טובה
עם חברה ,נוף יפה ,ציור מעניין".
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תארי לי את סדר היום שלך ,לאיזה חוגים בחרת ללכת?
"אני מאוד אוהבת לפתור תשבצים וסודוקו .יש כאן
הרבה הרצאות מעניינות ,אבל בעיקר יש מבחר גדול של
חוגים .אני שרה במקהלה ,הולכת לחוג 'האני האישי בגיל
השלישי' ומשתתפת בחוג דרמה ,ונהנית מכל רגע".
במסגרת אותו חוג מתקיימות בימים אלה חזרות להצגה
'מה עושים עם ג'ני?' ,וצור מגלמת את דמותה של אחת
מבנות הגיבורה .הצגה זו ,אגב ,מועלית במקביל גם
בתאטרון 'הבימה'.
חולמת על תפקיד ראשי?
"מה פתאום ,אני חדשה ",מצטנעת צור" ,ואני מרוצה
מהתפקיד שקיבלתי".
נראה שזה הסוד לחיים הטובים והאנרגטיים של האישה
המיוחדת הזאת .היא תמיד מרוצה מהקלפים שחילק לה
הגורל ולא עוסקת בחשבונאות ובקינאה" ,קינאה וטינה
מקצרות את החיים ולא תורמות לך כלום".
צור שהייתה פקידה בכירה בעיריית ראשון לציון ,תמיד
נמשכה לכתיבה ,לאמנות וליצירה .לכתיבה יש תפקיד
משמעותי בחייה – היא כותבת מאז למדה קרוא וכתוב.
מה את כותבת?
"פרוזה ושירים .כשהילדים היו קטנים כתבתי לילדים
ואחר כך למבוגרים .היום אני כותבת בעיקר שירה".
פרסמת את השירים והסיפורים שלך?
"פרסמתי בעיתונות לילדים .סיפורים ב'על המשמר' –
בעריכתו של בנימין טנא ,בעיתון 'דבר הפועלת' ובמגזין
'אורים להורים' השייך להסתדרות".
ובהוצאה לאור?

"ב 2006-יצא לאור במימון שלי ספר ילדים בהוצאת
'סער' .שמו של הספר' ,לברז יש נזלת' ".היא משתתקת ואז
משתפת" ,נאמר לי שהמפיץ אהב מאוד את הספר ולכן יפיץ
אותו בכל החנויות של רשת 'סטימצקי' .כמובן ששמחתי
והתרגשתי מאוד ,אבל יום אחד נכנסתי עם חברה לאחת
מחנויות הרשת והייתי בטוחה שערימה של ספרי תעמוד
לצד רבי מכר אחרים בשולחן המרכזי .מה רבה הייתה
תדהמתי כשמצאתי עותק אחד זרוק מתחת לפינה אפלה
שאי אפשר למצוא .כתבתי מכתב זועם למחלקת השירות
של סטימצקי וקיבלתי ,במקום התנצלות ,נזיפה מההוצאה
לאור שמיד החזירה לי את כל הספרים שהודפסו".
ומה עשית בהם?
"החברים של ילדיי התנפלו על הספר כמוצאים שלל רב וכל
המהדורה נמכרה בכמה ימים ,בלי הטובות של ההוצאה",
היא מחייכת" ,נותר לי עותק אחד למזכרת".
מה נותן לך השראה?
"כל דבר שקורה במהלך היום ",מסבירה צור" .משהו שמרגיז
אותי ,מישהו שמספר לי משהו ומעורר את האמפתיה שלי,
וגם סתם הלך נפש או הרהור שיורד עליי".

מה עוד את חולמת לעשות?
"יש כאן דיירים שמציירים באופן יוצא מן הכלל ",אומרת
צור" ,גם אני יודעת לצייר ושוקלת להצטרף לחוג ציור,
הבעיה היא שלא אדע מה לעשות בכל הציורים ,הקירות
בבתי ילדיי כבר מלאים בציורים ",רות מתכוונת כמובן
לשלושת ילדיה ולשבעת נכדיה המתוקים" ,ואיני בטוחה
שציוריי יוכלו להיתלות ליד ציורים אלה".
מתעמלת?
"פלדנקרייז ,אצל מדריכה מעולה שמשלבת בשעורים גם
את 'שיטת פאולה'".
ולקינוח ,איפה הכרת את בעלך ומה לדעתך הסוד לחיי
נישואים ארוכים ומאושרים?
ושוב הצחוק המתגלגל .את אברהם הכירה בצבא כשהייתה
חיילת והם נישאו בחתונה צבאית.
"הסוד פשוט :סבלנות ,סבלנות וסובלנות ",חותמת צור,
"ואהבה כל הזמן".
רות מבקשת לסיים באיחולי שנה טובה ובתודות לכל
העושים במלאכה בבית בראשון לציון.
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דליה וולבלסקי
א ח ת

ש י ו ד ע ת

ל ת ת

היא הייתה סגנית מלכת היופי של ישראל ,אבל גם משפטנית בהשכלתה.
היא מתגוררת כבר כמעט שנה בבית 'עד  ,'120אבל אין לה זמן להשתתף,
אף לא בחוג אחד ,כי דליה וולבלסקי ,בת השבעים ושבע ,מקדישה את
חייה לעזרה לזולת ,ומתנדבת ,כבר חמש-עשרה שנים ,בעמותת 'לילך'.
שיחה מעוררת השראה עם מורה ומנהלת לשעבר הממשיכה לדאוג לילדים
הזקוקים לכך ולעשות רק טוב בעולם .מתנדבת בלי הפסקה.
יום אחד ,כשדליה טיילה עם חברה בכיכר דיזנגוף בשעות
הצהריים ,היא הבחינה בילד ,ילקוט על כתפיו ועיניו
עצובות .כמחנכת וכמנהלת לשעבר חושיה נדרכו והיא מיד
פנתה ושאלה אותו' :למה אתה מסתובב כאן לבד במקום
לאכול ארוחת צהריים?' .הילד השיב שאימא שלו עובדת
עד שעה מאוחרת ,ואמנם יש לו מפתח ,אבל לא מתחשק לו
לחזור לבית ריק .דליה וחברתה ,ורדה זקהיים ,יושבת ראש
עמותת 'לילך' ,החליפו מבטים והבינו שוודאי יש עוד ילדים
רבים כאלה .דליה החליטה שחייבים לעשות משהו .אז
היא עשתה .היא הקימה את המועדונית הראשונה לילדים
בסיכון וממשפחות מצוקה או כאלה הגדלים במשפחות
חד־הוריות ואימותיהם מתקשות גם לעבוד וגם לדאוג לכל
מה שילד צריך :ארוחה חמה בצהריים ,חוגים והכנת שעורי
בית.
זה קרה לפני חמש־עשרה שנים ומאז עברו הרבה ילדים
בנהר הנדיבות השופע של דליה .יותר ויותר מועדוניות
קמו בעיר ,ועמותת 'לילך' שהקימה ,מונה כיום כמאתיים
מתנדבים .דליה לא נחה על זרי הדפנה .היא המשיכה
וממשיכה לעסוק במרץ בפעילות ההתנדבותית שלה .כיום
יש שבע מועדוניות כאלה ברחבי תל אביב.
איך מארגנים דבר כזה? מהיכן מתחילים?
"את המועדונית הראשונה פתחנו בדיזנגוף פינת פרישמן.
אימא של בעלי נולדה בעיר הורדוק השוכנת על גבול
רוסיה־פולין .הייתה להם דירה המוקדשת ליוצאי הורדוק.
יוצאי העיירה היו מתכנסים בה פעם בחודש ,מדברים
על העיירה ומעלים זיכרונות .פנינו אליהם ושאלנו אם
יסכימו שאנחנו נשלם את חשבונות הארנונה ,החשמל
והמים ,ובתמורה הילדים ישהו בדירה אחרי הלימודים,
וכשיוצאי הורדוק ירצו להיפגש בערב ,יוכלו לעשות זאת,

כי ממילא הילדים כבר נמצאים בביתם בשעה זו .בה בעת
פנינו לעירייה שתבטל את הארנונה והבאנו אנשי מקצוע
מתאימים לשיפוץ המועדונית והתאמתה לצורכי הילדים".
רעיון מקסים.
"זה ממש כמו בית ,לא סתם מועדון ",מתלהבת דליה.
"התעקשתי על שלושה דברים; על אם בית שמכינה אוכל
חם וטרי בכל יום ,כדי שתהיה תחושה אמתית של בית;
על מורה מקצועית שתעשה איתם שעורי בית; ועל עובדת
סוציאלית שתגשר בין האימהות והילדים ובין עובדי
המקום .כל אימא ששולחת לכאן את ילדּה ,עובדת אמנם
עד שש בערב וחוזרת ממוטטת ,אבל לפחות יודעת שהילד
שלה חוזר בערב הביתה שבע ומרוצה ,לאחר שאכל ארוחת
צהריים מעולה ,הכין שעורים ,השתתף בחוגים וקיבל ארוחה
נוספת ,קלה ,לפני שהלך הביתה וחוזר מאושר".
מי מממן את כל זה?
"תרומות .אף אחד זולת אם הבית ,המורה והעובדת
הסוציאלית לא מקבל כאן משכורת ,כולם עובדים
בהתנדבות" .את שטף דיבורה האנרגטי והעליז קוטע צחוק
מידבק" ,רתמתי גם את כל המשפחה שלי .הבן שלי למשל,
הוא עורך הדין של העמותה .האימהות משלמות  170שקלים
לחודש ,אבל מובן שזו בדיחה ,זה רק בשביל הכבוד ,וגם על
הסכום הזה אנחנו מוותרים ,אם אין אפשרות לשלם אותו".
לפי מה שאת מתארת ,שום דבר לא השתנה בחיים
הקודמים שלך לפני שעברת לבית 'עד .'120
"נכון ",היא צוחקת" ,עברתי לכאן ,אבל אין לי זמן לצערי
להשתתף בחוגים ובכל הפעילויות שמציע המקום .גם לא
הספקתי להכיר את כל הדיירים".

ובכל זאת עשיתם את הצעד הזה ,מכרתם את הדירה
הקודמת ועברתם לכאן.
"התלבטנו מאוד ",מתוודה דליה" ,הילדים שלי כמעט
התעלפו כשהודעתי להם על הרעיון .הם לא חשבו שאנחנו
מתאימים למה שהם חשבו כעל דיור מוגן ,אבל מה שקרה
זה שיותר ויותר חברים שלנו עברו לדיור מוגן בכל מיני
מקומות ,ולמרות שהיה לנו פנטהאוז משגע בן שתי קומות
ברמת גן ,החלטנו שגם אנחנו רוצים לעבור .היו לכך שתי
סיבות :קודם כול רציתי לעבור כשאנחנו עדיין עובדים.
בעלי עדיין הולך כל יום למשרד (משרד לעריכת דין
שהקים) ,ולא רציתי להגיע לרגע שבו אהיה חלשה ונטולת
כוח מכדי להחליט על כל מיני דברים בעצמי ,ואצטרך
לקבל מה שאחרים יבחרו בשבילי .העדפתי לעבור כשכוחי
במותניי ואני זו שאעצב את הדירה כראות עיניי .כמו כן,
אימא שלי ,שנפטרה בשנה שעברה בגיל מאה ושלוש ,לא
הסכימה לשמוע על דיור מוגן .היא הייתה קשורה מאוד
למטפלת שסעדה אותה והייתה תלויה בה כל הזמן ,לא
רציתי להגיע למצב שכזה".
ואת מרוצה מהמהלך?
"מאוד .אין לי מילים לתאר כמה שאני שמחה כאן בדירה
שעיצבנו לנו .בחרתי פריטים המשקפים את הטעם האישי
שלי".
והילדים הסתגלו?
"כשהודעתי לילדים שלי ,אחרי שכבר החלטתי שאני עוברת
לכאן ,דיברתי עם כל אחד מהם בנפרד ועשיתי תרגיל.
לקחתי את הבת שלי ואמרתי לה שאם הייתי בוחרת לעבור
לדיור מוגן ,יש כמה מקומות שהייתי רוצה שתראה אותם.

כשיצאנו היא אמרה לי' :אימא ,לו הייתי צריכה להחליט
בשבילך ,הייתי בוחרת את בית 'עד  .''120גם הבן שלי נכנס
לכאן ואמר 'וואו ,זה כמו מלון ".'Marriott
איך הגעת להשתתף בתחרות מלכת היופי?
"הייתי חיילת באג"ם מבצעים והמפקדים שלי המליצו עליי
לתחרות .באותה תקופה בחרו לפי ערים ,ואני נבחרתי
למלכת היופי של רמת גן .המלכה ושלוש סגניותיה נבחרו
מקרב המועמדות המייצגות את הערים השונות .אני
נבחרתי לאחת הסגניות".
ואז הלכת ללמוד משפטים ועסקת בזה?
"לא עסקתי בזה כי גם בעלי למד משפטים ולא רצינו
שמטפלת תגדל את שלושת הילדים שלנו ,אז החלטנו
ששנינו נצא לחפש עבודה ,ומי שיקבל את ההצעה הגבוהה
ביותר יצא לעבוד בעריכת דין ,והאחר יישאר בבית עם
הילדים .מובן שגברים תמיד קיבלו הצעות גבוהות יותר
מנשים".
את לא נראית כמו מי שיכולה להישאר במקום אחד
ולא לעשות כלום.
"אחרי כמה שנים באמת יצאתי מדעתי ,אז הלכתי ללמוד
הוראה והייתי מחנכת בבית הספר 'אילון' בנחלת יצחק
ואחר כך גם ניהלתי את בית הספר".
ולסיום ,מה את מאחלת לעצמך לשנה החדשה?
"באמת ,באמת ,שרק לא יהיה יותר גרוע .אני נהנית מאוד
מהילדים ,מהנכדים ,מהחברים לברידג' וכמובן מהעבודה
בעמותה .שהכול יימשך כך .בהזדמנות זו ,אני רוצה לציין
לטובה את הצוות בבית ברמת החייל ,מנהלים ועובדים
כאחד .היחס כאן חם ,לבבי ואכפתי ,והשירות למופת .זו
אחת הסיבות שהופכת את השהות כאן לנעימה וביתית".

מגזין “משלנו“ | 43

מדברים אהבה
ברשת ׳עד 120׳

'מה זאת אהבה?' כדברי ביאליק ,זו השאלה
שהוצגה לדיירי רשת 'עד  '120במסגרת אירועי
'חודש האהבה' שהתקיים בחודש יולי האחרון.
התשובות שקיבלנו מילאו את לבנו בהתרגשות.
לכבוד השנה החדשה בחרנו לשתף אתכם בשני
סיפורים מרגשים .אחרי הכול ,אין כמו אהבה.
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יצחק ויהודית:
סיפור אהבה

סיפורם של יצחק ויהודית פרולינגר הוא סיפור אהבה המתפרש על גבולות
וימים ,עתיר פרדות ואיחודים וסופו באיחוד מחודש .יצחק ,בן השמונים ושמונה,
ויהודית בת השמונים ושלוש ,מציינים כבר שישים וחמש שנות נישואים ,ומי
מאמין בכלל שיצחק חיזר בהתחלה אחרי האחות.
יצחק נולד ב 1928-בעיר טוקאיי שבהונגריה .רביעי מבין
שישה ילדים .מצבם באותן שנים היה טוב יחסית והמשפחה
חיה ברווחה כלכלית .הכול השתנה בשנת  1938כשבאוויר
החלו מנשבות רוחות רעות ,גבולות הונגריה נפרצו
והאנטישמיות החלה להרים את ראשה .ב 1943-סיים
את לימודי התיכון ,המלחמה טרם הגיעה להונגריה ,אבל
פוגרומים היו גם היו ,והחיידק הציוני שדבק בו כבר כשהיה
בכיתה ב' ,עת שמע לראשונה על העיר העברית הראשונה,
תל אביב ,התעצם וגבר .הוא היה אז בן חמש־עשרה.
"קראתי בעיתון של הקהילה שמתארגנת קבוצה של ילדים
שייסעו לבודפשט ללמוד 'גננות' ו'שתילה' ,שזה בעצם
סיפור כיסוי להביא את הילדים אל עיר הבירה .יום אחד
הופיע אצלנו בחור מבודפשט ,שליח של בח"ץ (ברית
חלוצים ציונים) .סיפרתי לו על כך וביקשתי ממנו שיצרף
אותי אל הקבוצה .שהיתי בהכשרה הזאת כמה חודשים.
ארבע שעות ביום הוקדשו לגננות ,בשביל הפורמליות,
ובשאר הרביצו בנו ציונות".

התחילו לסמן את בתי היהודים ואייכמן הגיע לבודפשט.
הילדים באותה הכשרה נשלחו מהר הביתה .שמונה־עשרה
ילדים היינו ,רובם עלו על הרכבת ,ובסופו של דבר נשלחו
גם אל גורלם המר שחיכה להם בהמשך – אושוויץ .אני ועוד
חמישה ילדים שהיינו בלי תעודות ,נתפסנו בידי חיילים
הונגרים משתפי פעולה והושלכנו לכלא .חמישה ימים
עמדנו שם ,בתא קטן ,מטונף וצפוף .לא ברור לי איך אזרתי
אומץ ,ביום החמישי הצלחתי להתקרב לאחד השערים
וברגע מסוים נתתי סימן ופשוט ברחנו דרך השער הפתוח
ובחסות משאית האספקה שבדיוק עמדה שם .חזרנו אל
הבית של ההכשרה ולבסוף פוזרנו בין המשפחות היהודיות
המקומיות .לילה אחד דפקו חיילי הגסטפו על הדלת ועצרו
את כל בני המשפחה שהתאכסנתי אצלה .המזל שוב האיר
לי פנים ,כי באותו לילה לנתי בקומה העליונה אצל אחותה
של האם ,וכך למעשה ניצלתי .מאותו רגע התחילו חיי
המחתרת שלי .בבקרים עבדתי ובערבים ,בגלל החזות 'הלא
יהודית' שלי ,ביצעתי שליחויות עבור 'ועד ההצלה היהודי'".

היית בסך הכול בן חמש־עשרה .נער ,גם במושגים של
אותם הימים.
"נכון ,אבל הבנתי שאין לי יותר מה לחפש בטוקאיי .אבא
שכבר חשד לאן פניי מועדות ,צייד אותי בעצה שאני נוצר
אותה בלבי עד היום' :כשאתה יוצא החוצה ,הדלתות
נפתחות כלפי חוץ ,וכשיש רוחות ,והסערות דוחפות אותך
לאחור ,חזור פנימה ,הביתה' .זאת הייתה הפעם האחרונה
שראיתי את הוריי בחיים".

האם הכרת את ד"ר קסטנר?
"בוודאי ,וגם את יתר חברי ועד ההצלה .אז עוד לא ידעתי
מיהו או מהו ,אבל הוא הכיר אותי .אדם שקול וקר רוח.
העברתי ממנו פתקים והודעות".

ומה קרה אז?
"גרמניה כבשה את הונגריה ותוך עשרים וארבע שעות

כמה זמן זה נמשך?
"כמה חודשים .גרתי בכל מיני מקומות שיכולתי להסתתר
בהם .בינתיים גם הקימו את הגטו והמצב החמיר מיום
ליום .בוקר אחד הוציאו את כל היהודים אל מגרש הכדורגל.
הם ריכזו את כולם במשאיות למחנות כפייה .הצבא הרוסי
החל להתקדם והם היו זקוקים לידיים עובדות ,מה שלא
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מנע מהם לירות כמעט בכל אדם עשירי .ראיתי שאין לי מה
להפסיד וקפצתי מאחת המשאיות .בדרך לא דרך הגעתי
אל שגרירות שווייץ בבודפשט ,שם ציידו אותי במסמכים
מזויפים והמשכתי לבצע תפקידים עבור המחתרת".
מה הייתה נקודת המפנה בשבילך?
"כשהרוסים כבשו את בודפשט בינואר  .1945כבר לא היו
כמעט יהודים בעיר .נשארנו קומץ ילדים וקיבלנו החלטה
לברוח לטרנסילבניה שברומניה ,להצטרף להכשרה ולעזור
שם ליהודים לעלות לארץ ישראל .הגעתי לעיר בשם אלבה
יוליה".
ושם הכרת את יהודית?
"שם הכרתי את אבא של יהודית .נתבקשתי לתת הרצאה
בבית הכנסת המקומי .בתום ההרצאה ניגש אליי אדם
מרשים ,משכיל ,ציוני נלהב וגם רופא ,ד"ר הילל פיליפ לוי,
שהציג את עצמו והזמין אותי להתארח בביתו .שם פגשתי
את כל המשפחה".
משפחה המונה ארבע בנות...
"כן ",הוא משיב בחיוך" .אני בכלל חיזרתי אחר מרים,
אחותה הגדולה של יהודית .הייתי בחור צעיר ,אל תשכחי",
הוא אומר בשובבות" ,ההורמונים אמנם פעלו ,אבל גם
שמתי לי למטרה לגייס אותה לפעילות של 'בני עקיבא' .אני
זוכר שיום אחד עברתי תחת חלון ביתם ,תפשתי ביטחון
ואמרתי לאימא של יהודית' :יש לך בנות ,אחת יותר יפה
מהשנייה' .היא השיבה לי' :יופי ,אז תבחר לך אחת מהן',
ואני במין תחושה נבואית אמרתי' :גברת לוי ,את השטר
הזה אני אגיש פעם לפירעון'".
אבל סיפור האהבה ביניכם מקבל עוד כמה תפניות.
"כן ,קיבלתי הוראה לחזור להונגריה .המלחמה נגמרה
וילדים יהודים התחילו לחזור ,לחזור בעצם לכלום .יתומים,
חסרי בית ומשפחה והיה צריך לדאוג להם .תפקידי היה
להדריך אותם ,אבל בכל פעם שיכולתי חזרתי לאלבה
יוליה ,אל משפחת לוי .בדצמבר  1945הגעתי שוב ומצאתי
את אבא של יהודית במצב קשה .התברר שאספסוף רומני־
פשיסטי הכה אותו וגרם לו נזק מוחי .הוא היה מודע
למצבו הקשה ואמר לי' :יצחק ,אני יודע שימיי ספורים ,יש
לי בקשה אחת ,עשה כל שביכולתך להעלות את משפחתי
לארץ ישראל' .לא יכולתי שלא להיענות לבקשתו ,חודש
אחר כך הוא הלך לעולמו .התחלתי לארגן את עלייתי
ואת עליית כל משפחתה של יהודית ארצה .היינו אמורים
להיפגש בזאגרב ,אולם אני הגעתי קודם ולא יכולתי
להמתין ,לכן השארתי הודעה באמצעות אחד השליחים –
'ניפגש בארץ'".
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בשלב הזה נוטלת יהודית את המושכות וממשיכה את
הסיפור:
"בזאגרב קיבלנו את ההודעה מיצחק שניפגש בארץ ,זאת
לאחר שתיאם קודם לכן את עלייתנו ארצה.
יצאנו מנמל בקאר שביוגוסלוויה על אנייה שקראו לה 'רפיח',
אנייה שהייתה טרנטה כבר מההתחלה ,נדחסנו לתוכה כמו
דגים מלוחים .אני סבלתי ממחלת ים ,הייתי ממש חולה.
אחרי כמה ימים התחילה סערה נוראית והאנייה התנגשה
בסלעים סמוך לאחד מאיי יוון .שמענו 'בום' נוראי ומים
התחילו לחדור .הצוות הורה לכולם לקפוץ למים הסוערים,
אל הגלים גבוהים ,בחשיכה ,כדי להציל את חייהם .מקצתם
קפצו אל הים ומקצתם קפצו אל הסלעים הסמוכים לחוף
של אחד האיים (האי סירנה) .זה היה בדצמבר ,חורף ,קור
כלבים ואני מותשת מההקאות .היינו צריכות להגיע מהר
לסיפון .בשארית כוחותיי זחלתי לסיפון ,אבל ליותר מזה
לא היה לי כוח .האנייה כבר הייתה מחציתה במים .אימא
תפסה את אחותי הקטנה ביד והצליחה לקפוץ ,כך גם שתי
אחיותיי ,אבל אני נותרתי שם לבד ,בגופייה ובתחתונים.
ישבתי שם ,ילדה בת שתים־עשרה בסך הכול וחיכיתי
לטבוע ...הרגשתי את המים מכסים את רגליי .לפתע דפיקה
חזקה בגב ואני מרגישה שאני נישאת ונופלת על הסלעים.
כשהסתובבתי כבר לא ראיתי את האנייה .בדיעבד התברר
לי שהאלחוטן הבין שהמשדר נשאר על האנייה ,ואף אחד
לא יידע עלינו .הוא חזר לאנייה וראה אותי .ביד אחת לקח
את המשדר וביד השנייה – אותי .הוא זה שהציל אותי ,הוא
המושיע שלי".
חתיכת סיפור .ויצא לך להכיר אותו אחר כך? לדבר
אתו?
"לאלחוטן קראו אברהם ליכובסקי ולצערי לא .גם זה
סיפור בפני עצמו .ב 2013-עשו סרט על הפרשה' :שם קוד
– רפיח' .צוות ההפקה שאיתר אותי ,שאל אותי מה הייתי
עושה לו הייתי פוגשת את האיש שהציל אותי' .מנשקת
אותו כמובן ',אמרתי' ,מנשקת ומחבקת' .ואז ,בלי הכנה
מוקדמת ,הם שלפו מולי ארגז עץ יפה ואמרו לי :הנה הוא
פה .פה נמצא העפר של ליכובסקי .הייתי בהלם כמובן .הם
סיפרו לי שאברהם ליכובסקי נפטר בארה"ב ובתור מחווה
הם דואגים להביא את עפרו לקבורה בארץ".
אז איך בסוף התאחדתם?
"אחרי שהאנייה שלנו התרסקה ,האנגלים ,כמחווה ,העלו
אותנו מוקדם יותר .הגענו לארץ בפברואר  .1947אחרי כמה
גלגולים הגעתי לבסוף לכפר הנוער הדתי 'כפר חסידים'
במסגרת עליית הנוער .שהיתי שם עם אחותי ארבע שנים,
מהיפות בחיי .בגיל שבע־עשרה לערך עזבתי את הכפר

והצטרפתי לאמי בטבריה .מרים בינתיים כבר הכירה את מי
שיהיה לימים בעלה ונישאה לו .לפני הגיוס התחלתי לעבוד
בקצין העיר טבריה .הייתי הפקידה הראשית והייתי טובה,
ויום אחד הקצין האחראי אמר לי' :כשתתגייסי את הולכת
ישר לקורס קצינות' .היו לי כמה ימים עד לקורס והחלטתי
לנסוע אל הדוד שלי בתל אביב ,לבלות קצת בעיר .דודי
ששמע את הסיפור על קורס הקצינות ,הודיע ליצחק והוא
בא לפגוש אותי .בילינו יחד בעיר ובאיזשהו שלב רציתי
לקנות ליצחק מתנה בשק"ם ,אמרתי לו' :בוא תבחר משהו,
מתנה ממני ,כי מחר אני נוסעת לקורס קצינות ',והוא
בנחישות האופיינית לו אמר' :את לא קונה לי דבר ,כי את
לא מתגייסת ,אנחנו מתחתנים!' .הברקתי לאימא מברק
ואמרתי לה שתכין סעודת שבת ,כי יצחק ביקש את ידי
ואנחנו מגיעים .זו הייתה השבת שלמחרת הייתי אמורה
להתייצב לקורס .באמצע הארוחה אחותי זרקה צלחת
לסימן 'מזל טוב' וזה היה טקס האירוסין שלנו".
יצחק ויהודית עברו עוד הרבה תחנות ומקומות בחייהם
המשותפים" ,את יודעת כמה דירות עברנו בחיינו? זו
הדירה הארבע־עשרה שלנו ",היא צוחקת .יצחק עבד במס
הכנסה בתור פקיד שומה ויהודית התחילה ללמד ואחר
כך גם הייתה מנהלת בית ספר .לימים החליטו להשתקע
בתל אביב ופתחו יחד חנות למוצרי חשמל" ,נפרדנו
מהשותפים הקודמים והחלטנו לצאת לדרך עצמאית.

מכרנו בתשלומים ,זו הייתה השיטה שלנו והיא הוכיחה את
עצמה ,היו אלה שנות השבעים והשמונים ,היו לנו סוכנים
פרושים בכל הארץ שהסתובבו עם קטלוגים ,צריך לזכור
שבאותן שנים לא היו רשתות הענק כפי שאנחנו מכירים
היום ,ובטח לא אינטרנט" .יצחק מספר שבזכות העסק
הצליחו להעניק לילדיהם רווחה והשכלה ,השכלה שנמנעה
ממנו עקב תהפוכות הגורל" ,לא זכיתי ללמוד לימודים
פורמליים ,אבל אני בוגר של האוניברסיטה החשובה
מכולם – אוניברסיטת החיים".
הזוג נישא בל"ג בעומר " ,1951האהבה למרים הייתה
אהבת בוסר .האהבה הגדולה שלי היא ליהודית ,היא הייתה
יפהפייה ,והכי חשוב – הייתה בה ,ויש בה – אופטימיות
לאין שיעור " .הם גידלו יחד שלושה בנים מוצלחים" ,אין
לנו בנות ,התברכנו בכלות ",אומרת יהודית ,והם חובקים
שמונה נכדים ועשרה נינים .בריאותה של יהודית התרופפה
לאחרונה" ,עברתי הרבה ניתוחים וכשהילדים חגגו לנו
שישים וחמש שנות נישואים ,באחת הברכות הם רשמו:
'הכול הוציאו מבפנים ,אך החיוך על הפנים'".
נו ,אז ספרו מה סוד החיים המשותפים שלכם יחד?
הם מביטים בי בחיוך ומשיבים לי כמעט בו־זמנית ובקול
אחד" :חוץ מאהבה כמובן ,הרבה הבנה הדדית ותמיכה .כל
הזמן תמיכה – אחד מחזק את השני".
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יוסף ושרה:

שלוש פרידות וחתונה
שלוש פעמים נפרדו דרכיהם ,אך זה לא מנע מהם לממש את אהבתם .סיפור
אהבתם של יוסף ושרה הרפניסט ,החוגגים שישים וחמש שנות נשואים.
כעבור שנתיים ייאלצו דרכיהם להיפרד בפעם השנייה.
יוסף ושרה הרפניסט נשואים שישים וחמש שנים .הם
משפחתו של יוסף מצליחה ,באמצעות קרובי משפחה,
מתגוררים בבית 'עד  '120בראשון לציון .יש להם שני ילדים,
לקבל אישורי הגירה לצרפת .המשפחה אמנם עוזבת את
חמישה נכדים ועשרה נינים .מרבית חייו היה יוסף קבלן
ואלבז'יך ,אך השניים ממשיכים לשמור על קשר באמצעות
פרטי ,ושרה ,האישה שאתו ,טיפחה את הבית ואת הזוגיות
מכתבים שהם כותבים זה לזה .בתוך כמה חודשים ,מצליחה
רבת השנים .גם היום הם מחזיקים ידיים ,מסתכלים זה
גם משפחתה של שרה להגר לצרפת והשניים נפגשים מחדש
לזה בעיניים ועושים הכול יחד .מה שמראה ,למי שתוהה,
בפריז .הם מתחילים להתראות אך שומרים על כך בסוד –
שיש תקווה לאהבה" .אני מאחל לכולם 'לסבול' כמו שאני
משפחתה של שרה אורתודוקסית ואילו יוסף היה חילוני
'סבלתי' בשישים וחמש השנים האחרונות ",הוא אומר
(משפחתו הייתה מסורתית) .בשנת  1949מתנתק הקשר
בחיוך כשהוא נשאל 'מה זאת אהבה?' ,וכשמקשיבים
בפעם השלישית – והאחרונה ,לשמחת הזוג .משפחתו של
לסיפור האהבה שהוא מגולל ,קשה שלא להתפעל.
יוסף עולה לארץ ומשפחתה
יוסף ושרה הרפניסט נולדו
יוסף משתהה בתשובתו ולבסוף של שרה עולה אף היא כעבור
וגדלו באותה עיר בפולין ,שרוב
תושביה היו יהודים .המשפחות משתמש במשפט היפה משירו של כמה חודשים .הקשר ביניהם
מתחדש רק בשנת 1951
הכירו זו את זו ואף גרו
בסמיכות זו לזו .כאשר פרצה אלתרמן'" :יש יפות יותר ממנה אך אין כאשר מכר משותף שביקר
מלחמת העולם השנייה בשנת יפה כמוה' ,זה מה שאני מרגיש וזה אצל משפחתה של שרה ,מגיע
אל יוסף ומדרבן אותו לחדש
 1939פוצלה העיר ,חלקה נמסר מה שאני אוהב בה ,לכן אין לי צורך
עמה את הקשר" ,הגעתי
לסטלין וכל תושביה גורשו .רק
לשנות ולו תכונה אחת.
לתל אביב בשבת והחלטתי
בתום המלחמה ,בשנת ,1945
להמתין לשרה מחוץ לבית
החלו יהודים ,אלה שניצלו,
הוריה .השעה הייתה שעת צהריים ,הסתתרתי בגינה קטנה
לחזור אל אדמת פולין ,כך גם עשו שתי המשפחות.
מול הבית והמתנתי שתצא .לאחר זמן רב שדמה כמו נצח,
"לאחר שהות של כמה שבועות במחנה עקורים בקרקוב",
היא יצאה .ממקום מחבואי קראתי בשמה והיא הבחינה בי,
מספר יוסף" ,התחלנו לחפש מקום מגורים חדש .המשפחה
ובמחוות יד ביקשה ממני להמתין" .שרה ,שהייתה בדרכה
שלי מצאה מקום בעיר ואלבז'יך באזור היער השחור
לפגוש בחור אחר ,ניגשה אל פינת הרחוב ,ביטלה את
שהולאמה על ידי הפולנים .כעבור כמה ימים גילינו כי בעיר
הפגישה ושבה אל יוסף" ,מאותו הרגע לא נפרדנו .מכרים
מתגוררות משפחות נוספות מהעיר שגדלתי בה ,בהן גם
ובני משפחה שכנעו בסופו של דבר את הוריה של שרה
משפחתה של שרה" .שרה ואחותו הצעירה של יוסף החלו
להסכים לנישואינו .אין מאושרים מאתנו בשישים וחמש
ללמוד יחד בבית ספר היהודי שנפתח בעיר וכך זכו השניים
השנים האחרונות ",מספר יוסף ומחייך.
להיפגש בשנית" ,שרה נהגה להגיע לביתנו אחרי שעות
הלימודים ואני נהגתי להסתכל בה ולהתפעל מיופייה.
שלוש פעמים נפרדו דרכיכם .שלוש פעמים חזרתם
נדרש לי זמן רב לפנות אליה ולהזמין אותה לצאת איתי.
ומצאתם זה את זה .גורל?
התביישתי מאוד ,אבל להפתעתי הרבה היא הסכימה".
"בהחלט גורל!"

אחרי שישים וחמש שנים יחד ,למה הופכת האהבה?
"חברות ,הרגל טוב .אנשים נוטים לחשוב שהרגל זה דבר
לא טוב ,אנחנו בהחלט רואים בהרגל – ברכה".

אומרת שרה" ,אני הייתי בת תשע־עשרה כשהתחתנתי
וידעתי שעל אף כל האהבה הגדולה ,אם לא נעשה ויתורים
ולא נכיל זה את זה ,זה לא יעבוד".

מה עשיתם לאורך השנים כדי לשמר את הזוגיות?
"הזוגיות שלנו מתבססת על אהבה גדולה ,על קשר חזק
ואמיץ שנמצא עמוק בלב ,ועם התחושות הללו ,הזוגיות
זרמה באופן טבעי .לא היינו צריכים להתאמץ".

לו יכולת לשנות בבן הזוג/בבת הזוג שלך תכונה אחת,
מה היא הייתה?
שרה מציינת שהייתה שמחה לו יוסף היה קצת יותר דואג
לעצמו מאשר לזולת ,ובחיוך קטן מוסיפה שגם הייתה
שמחה לו היה קצת פחות עקשן .יוסף משתהה בתשובתו
ולבסוף משתמש במשפט היפה משירו של אלתרמן'" :יש
יפות יותר ממנה אך אין יפה כמוה' ,זה מה שאני מרגיש
וזה מה שאני אוהב בה ,לכן אין לי צורך לשנות ולו תכונה
אחת".

אחרי כל כך הרבה שנים ,יש עדין הפתעות?
"אין הפתעות .יש הרבה התמודדויות משותפות".
מה דעתכם על אחוז הגירושים הגבוה היום?
"היום מתחתנים בגיל מבוגר יותר מפעם .הצעירים היום
עצמאיים ודעתניים יותר ולכן יכולת הוויתור קשה יותר",
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מהונגריה באהבה
הוא נולד בבודפשט אבל מבשל בישראל ,הוא אנין טעם אבל חושב שאוכל
טעים לא חייב להיות מתוחכם .אנדרש הנצל ,השף המוכשר של 'עד – '120
הבית בראשון לציון ,חושף את הסוד החשוב ביותר של הבישול הטעים,
מגלה מי לימד אותו להכין קציצות כאלה מדהימות ,ומה בדיוק הוא חושב על
תכניות ראליטי בתחום הבישול .ראיון מתובל בעדינות.
הוא נולד בבודפשט ועלה לארץ לפני שש־עשרה שנים.
עבד כשף בקייטרינג באולמות אירועים ,הוזמן לבשל אצל
לקוחות פרטיים ,וכבר למעלה משנתיים הוא מכין את
הארוחות לדיירי הבית .אנדרש הנצל ,בן ארבעים ,השף
הכי נחמד ומנומס שתפגשו ,פותח בפנינו את ארון המטבח
של לבו.
איך הגעת להיות שף?
"אבא שלי ניהל מסעדה באירופה .נוסף לכך ,אני בן מזל
טלה ,אני לא יכול לשבת מול שולחן ומחשב .אני אוהב את
הלחץ ואת האקשן שיש במטבח".
למדת את המקצוע או שכמו אצל שפים רבים ,הידע
בא עם הניסיון והכישרון?
"ברור שלמדתי .באירופה אי אפשר לפתוח מסעדה אם אין
לך תעודה מקצועית המעידה שסיימת לימודי התמחות
בטבחות ,בניהול מסעדה ובמלצרות".
למה בחרת לעבוד דווקא בארץ?
"רציתי לנסוע לחו"ל ,למקום אחר ,להכיר תרבויות אחרות
ולראות נופים אחרים .אני יכול להסתדר בכל מקום
שתשימי אותי .בהתחלה ,אמנם ,חשבתי לנסוע לבלגיה,
כי הזהירו אותי שכאן מסוכן מאוד בגלל הפיגועים והמצב
הביטחוני ,אבל בסוף ,אחרי שפגשתי חבר שאמר לי שמה
שרואים באירופה בטלוויזיה זה לא בדיוק מה שקורה
באמת ,החלטתי לבוא לכאן".
מי בישל אצלכם בבית ,מי היה המודל לחיקוי?
"סבתא שלי .היא הייתה ספר בישול מהלך .עד היום,
הקציצות שאני מכין לפי המתכון שלה ,נטרפות בהנאה
ובמהירות".
מהם התבשילים שאתה אוהב יותר מכול ,מתוך המבחר
של המטבח ההונגרי?
"המטבח ההונגרי עשיר מאוד ומגוון מאוד .הקונדיטוריה
של המטבח ההונגרי נחשבת לטובה בעולם ,אבל אני גם
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אוהב מאוד את המרקים ההונגריים ,וניוקי ,אותו אני שם
במרק או מגיש לצד עוף בתוספת רטבים או בגולאש".
איזה תיבול מאפיין את האוכל ההונגרי?
"בצל ,פפריקה ושום".
לכל שף יש סוד משלו ,מה הסוד שלך?
"אני יודע לעשות אוכל מכלום ",הוא אומר" ,אבל הסוד
הגדול של אוכל טעים הוא להגיש אותו טרי .אני מקפיד,
גם כאן וגם בבית ,להגיש רק אוכל טרי" .כשהוא אומר
בית ,הוא מתכוון לשני ילדיו :בתו בת השש ובנו בן החמש,
שכבר מגיל שלושה חודשים חשף אותם לסוגים שונים של
חומרי גלם ,ובישל להם אוכל טרי ,בריא וטעים.
מה למשל?
"סלק בתנור עם כמה טיפות שמן זית ,בלי מלח ובלי סוכר,
ומרוסק כמובן".
אז אתה מבשל לילדים?
"בשנתיים וחצי הראשונות לחייהם נשארתי איתם בבית,
הייתי מבשל להם ,ואז בערב הייתי יוצא לעבוד בקייטרינג
ובמקומות שהוזמנתי אליהם".
מה המאכל האהוב עליהם ביותר?
"הם אוהבים כל מה שאני מכין ,בתנאי שהוא יצא הרגע
מהסיר ,אבל הדבר שהם הכי אוהבים זה את כופתאות
הגבינה המתוקות שלי".
את אשתו ,אגב ,הכיר בקונדיטוריה ההונגרית המפורסמת,
'קפה יהודית' ,בגן העיר .אשתו שנולדה באוקראינה ,הייתה
סטודנטית לקרימינולוגיה ולפסיכולוגיה ועבדה כמלצרית
בקונדיטוריה שבה עבד גם הוא" .קונדיטוריה זה הכי קשה",
מסביר אנדרש" ,אם כתוב כוס אחת ,אסור לזייף .אם צריך
לסנן – חייבים לסנן .אם לא תיצמד למתכון בדייקנות ,זה
ֵצא כמו שצריך".
לא י ֵ
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מה מנחה אותך בעיצוב התפריט?
"תשעים ותשעה אחוז מהדיירים נולדו ברדיוס שאינו
עולה על חמש מאות קילומטר ממקום הולדתי ,כך שאנחנו
חולקים את אותם טעמים .התיבול הוא לרוב בטעם אשכנז
– לא חריף מדיי ,וצריך להקפיד על נושא הבריאות".
מניין הידע שלך בתפריט בריאותי?
"במסגרת לימודיי בהונגריה למדנו להכין גם תפריטים
דיאטטיים ,כדי שנוכל להשתלב בעבודה בבתי חולים או
במסגרות של דיור מוגן".
איך באמת מכינים אוכל שהוא גם בריא וגם טעים?
"שוב ,הסוד הוא בטריות .אני מבשל לדיירי הבית אוכל טרי
בכל יום ומתעקש שהבישול יהיה בסמוך להגשה ,בסדר
גודל של דקות אחדות .אם למשל ,אני מכין דג ,הוא חייב
להיכנס לתנור לזמן מדויק ,ואז אני מוציא את המנה ישר
החוצה .הדיירים יודעים ששווה להם לחכות כמה דקות ,כי
אז הם מקבלים מנה סופר טעימה .נוסף על כך ,יש מאכלים
המסייעים לשמור על רמת כולסטרול נמוכה כמו למשל
כוסמת ובורגול .אני מבשל במעט שמן ,מעט מלח ומעט
סוכר ,ומפצה על כך בתבלינים ובירקות".
מה דעתך על תכניות הריאליטי בתחום הבישול?
"לא סובל בכלל תכניות ריאליטי ובטח לא תכניות ריאליטי
על בישול .בשביל מה זה טוב כל התחרויות האלו? וזה גם
לא ממש אמיתי .אנשים אולי לא יודעים ,אבל בצילומי
אוכל של מגזינים משתמשים באוכל שאינו מבושל ,כדי
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שזה ייראה טוב .בחו"ל עבדתי בבית מלון יוקרתי ומפורסם
מאוד ,שהשף שלו אהב לעשות פוזות ולהצטלם לעיתונות
עם המנות שלו ,אבל כשהגיעו לצלם נדהמתי לגלות
שמצלמים דג שכלל לא בושל ,רק כדי שהצבע שלו יהיה
ורוד ויפה ,ולא כמו אחרי הבישול".
אנדרש הנצל מדבר מבטא קל ,אבל חוש ההומור שלו
ישראלי לגמרי .בשלוש שנותיו הראשונות בארץ לא
התקרב לחומוס ולטחינה" ,יש לי חברים הונגריים ששאלו
אותי מה זה הדבר הזה ",הוא צוחק ,אבל בינתיים הוא כבר
התרגל לטעם.
מה חומר הגלם המועדף עליך?
"ירקות".
איזה תבלין מכל התבלינים בעולם היית בוחר לו היית
צריך לבחור רק אחד?
"מלח .אני יכול להכין דג גורמה עם תבלין זה בלבד".
ולבסוף ,מה אתה אוהב לאכול?
"דברים מהים ,העדפה לסלמון מעושן .גבינת קממבר או
ברי עם באגט טרי וחמאה".
מה אתה מאחל לעצמך ולדיירים לשנה החדשה?
"בריאות ,שאמשיך לבשל להם אוכל טעים ,והלוואי שיהיה
שלום וקצת שקט".
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הבן יקיר לי
בן ראובן הוא איש האחזקה בבית בתל אביב .הוא בן עשרים ושמונה ,רווק,
גר עם ההורים ,אבל מת לעזוב,לשכור דירה קטנה בתל אביב ולחיות כמו שכל
רווק בגילו חי ,אלא שלחיים היו תכניות אחרות עבורו .סיפורו של בן הוא
סיפור עצוב־שמח ,אבל בעיקר הוא סיפור על אהבה ללא תנאי בין בן לאמו.
הם משפחה קטנה יחסית :אבא ,אימא ,בן ובת .הילדות
שלו בנתניה הייתה כמו של כל חבריו ,ילדות רגילה
וטובה – עד גיל שש .זה היה אמור להיות יום שגרתי
לחלוטין ,אלא שהצעקות העזות שהחרידו את שלוות
הבית באותו בוקר ,הקפיצו את בני הבית ממיטתם,
בישרו את תחילתה של התפנית הגדולה בחיי המשפחה.
בדרך לבית הספר עוד הספיק בן לראות את האמבולנס
מפלס את דרכו בצפירות רמות אל עבר ביתם כדי לפנות
את אמו לבית החולים .האבחנה לא איחרה לבוא –
מחלת כליות .מאז אותו יום לא שבו חייו למסלול הרגיל.

ערש דוויי ,כאשר לא הסתמן שום סיכוי למציאת תורם
לאמי ,היא לחשה באוזניה שהיא תעבור השתלה ,ממש
בימים הקרובים .אני לא יודע אם הייתה זו תקווה
שרצתה להעניק לאמי או שאכן ראתה נסתרות ,אבל
עובדתית ,ימים ספורים אחר כך נמצא תורם .הכליה
החזיקה מעמד חמש־עשרה שנים ,שזה אגב הזמן
הממוצע שכליה מחזיקה מעמד אצל מושתל".

את השנים הללו מתאר בן כשנים הנפלאות בחייו,
"חזרה להיות אימא בבית ,חזר להיות בית עם ריחות
של בישולים ,עם חברים ועם
"ילדות בצל מחלה כרונית קשה
הבנתי שמדובר בהתדרדרות הרבה אופטימיות וחיוכים .היה
מכריחה אותך להתבגר הרבה
נראה שהרע מכול מאחורינו".
או
הטוב
במקרה
הדרגתית
לפני שהגיל הביולוגי מצדיק
בינתיים סיים בן תיכון" ,למרות
זאת ",מספר בן" .ביום אחד מהירה ,במקרה הפחות טוב .שלימודים אף פעם לא היו הצד
נגמרה לי הילדות .במקום לשחק אבל נדרשו לי רק רגעים החזק שלי" .לעומת זאת עבודה
עם הילדים בכיתה ,נאלצתי לא
דווקא כן" .תמיד אהבתי לעבוד.
שטפתי
להתעשת.
מועטים
פעם להיות הילד המתחשב,
בגיל חמש־עשרה מצאתי את
המכיל ,המבין .לא יכולתי להזמין את פניי ,הסתכלתי במראה עצמי עובד למחייתי ,ובגיל תשע־
הביתה חברים ,כדי לא להקשות וקיבלתי החלטה  -הפעם תורי עשרה כבר ניהלתי פאב ,אחר
על אימא שאושפזה לאורך זמן
כך עבדתי במסעדות (כן ,אני
רב .למדתי לצפות בטלוויזיה להציל את אימא.
יודע לבשל ובעיקר לאפות) ,כך
ללא קול ,לדבר בשקט ,להתעלם
התגלגלתי ממקום עבודה אחד לשני".
מהצרכים שלי ,ובעיקר להתמודד עם הפחד .כל תשומת
בצל המחלה של האם ניסה בן לתפוס את החיים חזק
הלב הייתה מופנית לאימא ,כולנו התגייסנו למשימה:
ככל האפשר .הוא נוהג לדוג בשפיים ,בדרך כלל ביום
להציל את אימא".
שישי בחמש בבוקר" ,אלה הן שעות קסומות ",הוא
מסכת הטיפולים ,ההשתלות ,והביקורים החוזרים
אומר" ,הים יפהפה ,אנשים שאינך מכיר מברכים אותך
ונשנים בבית החולים נעשו שגרת חיים בבית.
לשלום ,והשקט מסביב כל כך מרגיע ומחייה את הנפש".
"ההשתלה הראשונה הייתה בשנת  .1996סבתי הייתה
כמו כן ,הוא אספן של רכבים עתיקים",יש לי בינתיים רק
התורמת ,והכליה תפקדה באופן מפתיע רק שלוש
שני רכבים אבל אני רק בראשית הדרך".
שנים .בשנת  2001גססה דודתי ממחלת הסרטן ועל
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ואז ,לפני שנה ,הגיע הטלפון ההוא...
"אחותי התקשרה ובישרה לי שאימא חזרה לעשות
דיאליזה".
איך הגבת?
"התפרקתי לפרק זמן קצר .ראיתי את כל שנות ילדותי
בצל המחלה חולפות לנגד עיניי כמו סרט זוועה.
המשמעות הייתה ברורה לי מיד .הבנתי שמדובר
בהתדרדרות הדרגתית במקרה הטוב או מהירה ,במקרה
הפחות טוב .אבל נדרשו לי רק רגעים מועטים להתעשת.
שטפתי את פניי ,הסתכלתי במראה וקיבלתי החלטה –
הפעם תורי להציל את אימא".
בן עבר בדיקות רבות לבחינת מידת התאמתו לתרומת
הכליה לאמו.
ואז הגיעה התשובה?
"בדיוק .עבדתי אצל אחד הדיירים ולמרות שאנחנו לא
נוהגים לענות לשיחות בטלפון הנייד כשאנחנו בדירה עם
דייר ,הייתה לי הרגשה שאני חייב לענות .עניתי בהיסוס

וכל מה שאני זוכר מהשיחה ההיא הן שתי מילים :יש
התאמה! אני זוכר שהידיים שלי ,כלי העבודה המרכזי
שלי שאף פעם לא אכזב אותי ,החלו לרעוד ,ולא הצלחתי
לסיים את המשימה .ביקשתי סליחה ורצתי ,נרגש ונרעש
למשרד ,שם פרצתי בבכי של הקלה ושמחה".
מתי מתוכננת ההשתלה?
"מועד סופי טרם נקבע ,סביר להניח שאחרי החגים .אני
נרגש מהמחשבה שאני מעניק חיים לאישה שהעניקה לי
את חיי".
נראה שרק לאחר שהכול יעבור בשלום ,יתפנה בן להעניק
תשומת לב רבה יותר לחייו שלו ,למצוא זוגיות ולבנות
משפחה .יום אחד ,כאשר ילדיו יהיו גדולים מספיק,
הם בוודאי ישמעו על המעשה מעורר ההשראה שעשה
אביהם ,ותהיה להם סיבה טובה לחוש גאווה גדולה,
ממש כשם שכולנו חשים בבית בתל אביב.
כי אין אהבה כמו אהבה לאמא....
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באוויר כבר נושבות רוחות הסתיו,
ושנה החדשה עומדת בפתח.
לכבוד כל זה ליקטנו עבורכם טיפים,
רעיונות והמלצות.
במדור החג תמצאו:
המלצה לבילוי בחיק הטבע,
רעיונות למתנות ,מתכונים לארוחת החג,
ספרים משובחים ,הצגה טובה,
וכל מה שצריך לדעת על הזר שיקשט
לנו את שולחן החג.
חג שמח ושנה טובה.
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ירקות צלויים עם טחינה והדרים כבושים
מתכון ל 4-מנות

זו דוגמה למנה קלה להכנה ואידיאלית לאירוח .היא חגיגית וקלילה ,והיא מרשימה בחזות שלה
ובטעמים המיוחדים שלה .קליפות הלימון והתפוז הכבושות במלח ,מוסיפות למנה ניחוח ייחודי.
אפשר כמובן להחליף את הירקות בהתאם לטעם האישי או בהתאם למה שאפשר למצוא בשוק.
ירקות:
 1/2כרובית
 1דלעת ערמונים
 4גזרים ננסיים
 2סלקים צהובים קטנים
 2סלקים אדומים קטנים
 8בצלצלי פנינה
 100גרם שעועית שטוחה/
אפונה סינית
 1כרשה

אופן ההכנה:
מפרידים את הכרוביות לפרחים גדולים .חוצים את דלעת הערמונים ומסירים את
הגרעינים .מחלקים כל חצי לפלחים ,משאירים את הקליפה .מסירים את השכבה
החיצונית של הכרשה וחותכים לחתיכות ברוחב של כ 5-ס"מ.
קולפים את הגזרים ומשאירים שארית של כ 2-ס"מ מהגבעולים .מקלפים את הסלקים
וחוצים לשניים .קולפים את בצלי הפנינה.
מסדרים את כל הירקות בתבנית רחבה מרופדת בנייר אפייה.
ממליחים ומפזרים מעט שמן זית.
צולים בתנור בחום של  200מעלות במשך  20-30דקות.
במהלך הצלייה מוציאים את הירקות המוכנים ,כדי שלא יבושלו יתר על המידה.

טחינה:
 100גרם טחינה גולמית
מים לפי הצורך
חופן עלי נענע

אופן ההכנה:
שופכים את הטחינה לכלי גבוה ,מוסיפים את המים ואת עלי הנענע.
טוחנים באמצעות בלנדר מוט עד לקבלת טחינה במרקם יציב.
מתבלים במלח ושומרים.

הדרים כבושים:
 1לימון
 1תפוז
 1כף מלח שטוחה

אופן ההכנה:
קולפים את הקליפה החיצונית של הלימון ושל התפוז ומניחים בכלי קטן.
מערבבים עם המלח וסוגרים למשך  24שעות.
מסירים את המלח ושומרים מכוסה במעט שמן זית.

דניס צלוי בתנור עם לימון כבוש ,זיתים ועגבניות
מתכון ל 4-מנות

המתכון הזה מרכז בתוכו את כל הטעמים של המטבח הדרום צרפתי :שום ,עגבניות ,בזיליקום
וכמובן לימון .הלימון עובר כאן בישול בסוכר המעניק למנה גוון מתקתק ,ומשלים את הטעמים
העדינים של הדג .אם אפשר ,כדאי להצטייד בזיתים שחורים המגיעים מצרפת .מקורו של הזן
הוא מניס והוא עדין ומתקתק ,ושולח את הסועד בדמיונו אל עולם הטעמים של דרום צרפת.
חומרים:
 4דגי דניס נקיים ללא
קשקשים
 2לימונים שטופים
 250גרם סוכר
 200מ"ל מים
 4עגבניות בשלות ויפות
 4שיני שום
 12עלי בזיליקום
 2כפות זיתים צרפתיים
שחורים מגולענים
 4כפות שמן זית

אופן ההכנה:
מרתיחים את המים בסיר קטן ומוספים אליהם את הסוכר .מבשלים מעט עד לקבלת
סירופ סוכר.
פורסים את הלימונים דק ככל האפשר ומבשלים בסירופ כ 15-דקות על אש נמוכה.
פורסים את העגבניות לפרוסות עבות בעובי של כ 1.5-ס"מ ,מסדרים אותן בשכבה
בתבנית על גבי נייר אפייה ,מתבלים אותן במלח ובפלפל ומפזרים עליהן את שיני
השום ,עלי הבזיליקום והזיתים .מעל מניחים חצי מכמות הלימונים בסוכר.
חורצים את הדגים משני הצדדים באמצעות סכין חדה .מתבלים את הדגים במלח
ובפלפל ומניחים אותם מעל הלימונים והעגבניות.
מניחים מעליהם את המחצית שנותרה מפרוסות הלימון המסוכר .מקפידים שהדגים
לא יהיו צמודים מדיי.
מכניסים לתנור בחום  200מעלות לכ 12-דקות או עד שהדגים מוכנים לחלוטין.
במהלך הצלייה מפזרים מעליהם מעט מהנוזלים שהצטברו בתחתית התבנית.
מגישים מיד.

הגשה:
מניחים מעט מהטחינה על צלחת הגשה מרכזית או על צלחות אישיות .מסדרים מעליה את הירקות הצלויים כשהם קרים.
מפזרים מעט נענע וקליפות כבושות של הדרים ,חתוכות לעיגולים או לפרוסות ,ומגישים.
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קדרת בקר וגזר
מתכון ל 4-6-מנות

טארט עדין של תפוחי עץ
מתכון ל 4-מנות

אחד מתבשילי הקדרה המפורסמים שכמעט כל צרפתי גדל עליו .נתח הבשר מבושל עם יין לבן
וציר בקר ,בשלמותו או בפרוסות עבות .בחלקו השני של הבישול מוסיפים לו כמות גדולה של
גזרים ,המעניקה לקדרה טעם מתקתק ועדין .בשנים האחרונות אפשר למצוא גזרים בצבעים
שונים ,הם מעניקים צבעוניות מעניינת והופכים את המנה לחגיגית אף יותר.

מספר המתכונים לטארט תפוחים זהה כמעט למספר השפים והקונדיטורים שמכינים אותו...
כל אחד אוהב את הטארט שלו מעט אחרת Tarte Fine .הוא גרסת קינוח לטארט הקלסי והוא
קינוח אולטימטיבי לארוחת החג .במסעדות הביסטרו הטובות של פריז מגישים אותו עם כדור
גלידה מיד עם צאתו מהתנור ,אבל גם קצפת טובה תעשה את העבודה.

חומרים:
 1כתף בקר מספר – 5
פולייקה
 1כוס יין לבן
 2כוסות ציר בקר
 2גבעולי סלרי ללא עלים
 2בצלים קטנים
 8גזרים גדולים
 4ענפי פטרוזיליה
 2ענפי תימין
 1עלה דפנה
 6שיני שום
 3כפות שמן סויה
מלח ,פלפל לבן
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אופן ההכנה:
מנקים את הפולייקה משומן חיצוני ומגידים ,ופורסים לפרוסות בעובי של  5ס"מ.
מתבלים במלח ובפלפל.
מחממים מעט שמן בסיר גדול ומשחימים את הבשר מכל צדיו .משליכים את שאריות
השמן ומוציאים לרגע את הבשר אל צלחת.
משחימים בסיר את הבצלים ואת גבעולי הסלרי כ 2-דקות ,מוסיפים את היין הלבן
ואת הציר ,את השום ,ואת עשבי התיבול .מחזירים את הבשר לסיר ומכסים.
מבשלים כשעתיים וחצי בתנור בחום  180מעלות .מדי שעה מסובבים את הבשר ,אם
במהלך הבישול הנוזלים מתאדים ,מוסיפים מעט מים.
בינתיים ,קולפים את הגזרים ופורסים למטבעות בעובי של כ 1/2-ס"מ .משחימים
במחבת את הגזרים במעט שמן.
לאחר שעתיים וחצי של בישול מוציאים שוב את הבשר ומסננים את הרוטב לקערה.
מנקים את הסיר ומחזירים את הבשר ואת הרוטב לסיר ,ומשליכים את הירקות
ששימשו לבישול הבשר.
מוסיפים את הגזרים לסיר ומוסיפים לבשל יחד כ 45-דקות.
בסיום הבישול מצמצמים את הרוטב למרקם הרצוי ,מתקנים תיבול ומגשים חם.

חומרים:
 4תפוחי עץ מסוג גולדן
 4דסקיות של בצק עלים
בקוטר  16–14ס"מ
 4כפות סוכר
 30גרם חמאה מומסת
 1ביצה
גלידת וניל או קצפת להגשה

אופן ההכנה:
מניחים את דסקיות הבצק בתבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה או במשטח סיליקון.
מורחים מעל ביצה טרופה ומפזרים  2כפות סוכר.
קולפים את התפוחים וחוצים לשניים ,מסירים את הגרעינים באמצעות כף פריזיאן,
ופורסים לפרוסות בעובי  2מ"מ.
מסדרים את פרוסות התפוחים על בצק העלים בצורת מניפה .מורחים את התפוחים
בחמאה מומסת ומפזרים שתי כפות סוכר נוספות.
אופים את הטארט בתנור בחום  200מעלות במשך  15דקות ומגישים מיד.

מתכוני החג באדיבות חברת הקייטרינג 'טעם וצבע' ,אחת מחברות הקייטרינג
המובילות בארץ ,המלווה במשך שני עשורים את נוף האירועים בישראל
ושותפה לשמחות משפחתיות .המתכונים של 'טעם וצבע' מתאפיינים ביצירת
מטבח עילי ובקו קולינרי חדשני והמנות מתעדכנות בהשפעת תרבויות אוכל
וטרנדים מובילים מן העולם.
השף עמית קאופמן אחראי לצד הקולינרי של החברה .בוגר ה'קורדון בלו' בפריז ובעל ניסיון
מסעדני עשיר בארץ ובצרפת.
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מתנות קטנות
אירוקה
משקפיים דולצ'ה גבאנה
₪ 1499
צילום :ערן תורג'מן

miller

טבעות לזרת ורוד  18קראט
₪ 33,900
צילום :לטלייר

מכונת קפה NESCAFE Dolce
 Gustoדגם Jovia

miller

H&O

₪ 399
צילום :דהלונגי

₪ 99.90
צילום :טל טרי

טבעות לזרת ורוד  18קראט
₪ 2360

H&O

₪ 99.90
צילום :טל טרי
יקב יתיר
קברנה סוביניון
₪ 130
צילום :יח״צ

גו מלון לונדון
מפיץ ריח בניחוח
PINE & EUCALYPTUS

₪ 380
תכולה  165גרם
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אודם לוריאל פריז קולור ריש גלוס
₪ 102
צילום :מוטי פישביין

ניין ווסט
₪ 549.9
צילום :ירון וינברג

בייבי ליס דגם 6611
₪ 399
צילום :יח״צ חול
()Custom
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ילנּות) .הרי אנשים רבים
רקע גיל הנקראת אייג'יזם (ּגִ ָ
בגיל מבוגר ,אפילו בני שמונים ותשעים ,מוחם עדיין
מבריק ,הכישרון שלהם לא התאדה ,והלהט מפעם בלב.
והנה ,גוזרים עליהם הרחקה ,משל היו מצורעים .זה היה
המניע הראשון שלי לכתיבת הספר .עניין אותי לחקור
את ההתמודדות עם משברים בחיים בכלל ,ומשבר הזקנה
בפרט .אדל ,הגיבורה שלי ,מתמודדת עם מצבה של האישה
הבוגרת בכל החזיתות :קריירה ,פנסיה ,בדידות ,אהבה
ומשמעות בחיים .הספר הזה הוא סוג של מרד נגד יחס
החברה לאנשים מבוגרים ,והוא מראה שאפשר גם אחרת".

ביקורת

'רגשות'

מאת :אלה מושקוביץ־וייס

אדל ,שחקנית מוכשרת בת שישים וחמש שהתאטרון הוא כל עולמה ,מפוטרת
כחודשיים לאחר מות בעלה ,וכשנדמה שלא נותר לה אלא להעביר את שארית
ימיה בצפייה לסוף ,היא יוצאת למלחמתה האחרונה לחיים בעלי משמעות.
זו נקודת הפתיחה של הרומן המרתק 'רגשות' ,ספרה
החמישי של הסופרת והמחזאית אלה מושקוביץ־וייס,
שדן באומץ ובתבונה במצבה של האישה הבוגרת מזווית
ייחודית ומקורית.
בגוף ראשון ,בשפה מאופקת ובראייה אירונית ,מתארת
הגיבורה האלגנטית והמפוכחת את מסעה הפיזי והנפשי
אל הגילוי המחודש של פשר חייה ואל הכוחות הטמונים

בה .היא מנהלת רומן עם מחזאי בוטה ושנוי במחלוקת,
הצעיר ממנה בעשור ,נוסעת למוסקבה – מולדת התאטרון
העברי – להשתתף בסדנת משחק עם שחקנים צעירים,
ומתעמתת עם האגו הפצוע שלה .חוזרת לארץ ומקבלת
הזדמנות לשוב בפעם האחרונה אל הבמה כמנצחת .ואז,
מתמודדת עם ההחלטה הגורלית בחייה.

ריאיון קצת אחר

זקנה

אלה מושקוביץ־וייס מדברת אתנו
על זקנה ,על התחקיר שעשתה
ועל מקורות ההשראה שלה –
שאלון אסוציאטיבי עם סופרת.
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"היום אנשים חיים יותר ופעילים יותר מבעבר .המוח פעיל
גם אם הגוף קצת פחות ,וצריך להבין את זה ולהכיר בכך.
לגיל השלישי יש דרישות ,אבל לא כמו שחושבים לתרופות,
אלא לחיים בעלי תוכן ומשמעות .יש איזו ציפייה מוזרה
שכשאדם מגיע לגיל הפרישה ,אז שיזוז קצת הצדה ,שלא
יפריע לצעירים שעדיין 'רלוונטיים' ,וימתין בשקט עד
המוות .זה מקומם אותי מאוד .זו חוצפה וזו אפליה על

"קיבלתי ביקורות מעולות על הספר ,אבל היו כמה שריגשו
אותי במיוחד :פרופסור גד קינר למשל ,שהיה ראש החוג
לתאטרון באוניברסיטת תל אביב ,כתב' :רק יוצרים
מעטים מעזים ומצליחים לחשוף את המתחולל בנפשם
של האמנים ,שקרשי הבמה ותשואות הקהל הם תמצית
קיומם .הרומן הסוחף והכובש 'רגשות' מצליח לעשות זאת.
למסמר אותנו לכורסת הקריאה בדרמת הנפש של אישה
המתנסה בייסורי התופת של אחת החוויות הקיומיות־
חברתיות הקשות ביותר ,חוויה המוכרת כמעט לכל אדם
בגיל השלישי :תחושת האפסות ,הייתור ,והצורך להתמודד
עם הכורח שבהכרה בכך ,ועל אף הטלפונים הדוממים
והמייל המתרוקן – לא לוותר ,ולנצח את הגורל'.
אבל האמת היא שהאושר הגדול נובע דווקא מקוראים
שכותבים לי שהספר נגע בהם באופן העמוק ביותר .היכולת
לגעת בלב של זר ,מישהו שמעולם לא פגשתי ואיני יודעת
עליו דבר ,וההבנה שעל אף שאנו שונים זה מזה ,בבסיס
כולנו דומים ,זה משהו שמפעים אותי".

תחקיר והשראה

"בכל ספר אני עורכת תחקיר נרחב ,עוד לפני שאני כותבת
אפילו אות אחת .עבור הספר הזה ראיינתי שחקניות
וקראתי ספרים רבים על תאטרון ועל תולדות התאטרון.
שמעתי הרצאות וקראתי ביוגרפיות של מחזאים ושל
שחקניות נפלאות מדור הנפילים של 'הבימה' כמו תמרה
רובינס ,שאסונן התבטא בכך שחיו בצלה של חנה רובינא".

סאב־טקסט

"כששחקן אומר טקסט ,מה שחשוב הוא הסאב־טקסט.
אפשר לומר 'אני אוהבת אותך' באירוניה ,בתחינה,
בביקורת ,בלעג .כך גם בספר .לכל ספר טוב יש סאב־טקסט,
וב'רגשות' מדובר לא רק בשאלת האמן והחברה ,בשאיפה
להכרה ,ביצרים המשחרים לטרף על בימת התאטרון
ובשאלת השאלות :אהבה או אמנות ,אלא גם בסאב־טקסט

המתייחס גם להיבטים אחרים – החשש מהתמוטטות
התרבות המקומית עקב רייטינג קפיטליסטי ושלטון
שמדכא את היצירתיות .לא לחינם נוסעת הגיבורה שלי
למוסקבה ,היכן שהתאטרון העברי החל ,ולא לחינם גילה
של אדל הוא ,פחות או יותר ,כגילה של המדינה".

מירי רגב

"כתבתי ספר ,רומן בדיוני ,המתאר בעקיפין את המנגנון
הקפיטליסטי המעודד צריכה של תרבות רדודה ורודפת
רייטינג כדי לעמעם חשיבה ביקורתית ,אינדיווידואליזם.
והנה ,חודש לפני שהספר יצא לאור ,מירי רגב ,שרת
התרבות שלנו ,טבעה את המשפט האלמותי' :העם צריך
לחם ושעשועים ,כי הוא סובל ,כי העילית מתעללת בו'.
באמת?! זה מה שהעם צריך? זה מה שהשלטון צריך ,כדי
להמשיך לשלוט במה שהוא מנסה לעשות מאתנו – אנשים
אטומים שלא חושבים ושאינם מהווים סכנה ,כי הם
מקבלים את כל מה שהשלטון מצניח עליהם ללא שום
ביקורת .הממשלה רוצה יציבות ,והיציבות הזו תתאפשר
אם האמנות 'תרגיע' ,תשעשע ,אם היא תזריק את ה'סם'
הזה .האמנות הרי צריכה לעשות בדיוק ההפך! וזה לא משנה
אם מדובר בספר ,בציור ,בהצגה ,בריקוד או בקריקטורה.
האמנות צריכה לעורר אותנו לחשוב ולהרגיש .לשם כך היא
צריכה לפעמים אולי להרגיז ,אולי לעורר אי־נוחות ,בטח
לא להתחנף ולרצות את הקהל".

שפה

"השפה העברית היא המולדת בעיניי .אני לא יכולה לראות
את עצמי חיה במקום אחר ,אבל לא כי אני קשורה לאדמה
אלא כי זאת השפה שלי וכאן נמצאים האנשים שאני
אוהבת וקשורה בהם".

מסקנה

"בסיום התחקיר ,העיוני והנפשי שערכתי ,הבנתי
שהאושר ,שמשמעות החיים ,זה לא להיות עשיר ולא
לטוס מסביב לגלובוס או לחפש איך ליהנות כמה שיותר,
אלא להרגיש שאתה מממש את הפוטנציאל שקיים בך,
כדי שלזמן שאתה מעביר כאן על הכדור תהיה משמעות
אישית .ובכל אחד לדעתי קיים פוטנציאל ,ויש אלפי
סוגים של פוטנציאל .אם אתה מסיט את כל הקולות
של החברה והמוסכמות ,ושל הפחדים שלך עצמך ,ואתה
מקשיב למהות .אתה שומע מה נכון לך ,ואז אתה יכול
לפעול בכיוון .הגיל אינו צריך להיות שום מגבלה ,אלא אם
כן המשמעות שלך היא להיות לוליין בקרקס".
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'הסיפור של
שם המשפחה החדש'
מאת :אלנה פרנטה

מאיטלקית :אלון אלטרס | הספריה החדשה
ספר זה הוא השני בסדרה של ארבעה חלקים ,והוא מתאר
את המשך מסען של אלנה ולילה ,שאותן הכרנו בתקופת
ילדותן בנאפולי של אחרי מלחמת העולם השנייה .החלק
הזה מתרחש במשך כשש שנים ,עד אמצע שנות השישים.
האנשים מתאוששים מעט מתקופת המלחמה ,מנסים
לבנות את חייהם מחדש ,ועל רקע זה אנו פוגשים את שתי
הנערות שבגרו.
בחלק הראשון ליווינו אותן עד תקופת נעוריהן ,ובחלק
זה אנו פוגשים אותן בתקופה שבה לילה נישאת לסטפנו,
ואלנה מתרחקת מנאפולי להמשך לימודים אקדמיים .שמו
של הספר מרמז על תוכנו – הסיפור שבעקבות הנישואים.
לילה ,שאותה הכרנו כנערה דעתנית ,עקשנית ,מוכשרת
וסקרנית ,בוחרת להינשא .נישואים אלה נראים כמבטיחים
מעמד חברתי וכלכלי מכובד ,יצירת משפחה ,אהבה .כל
זאת בהקבלה לבחירתה של אלנה ,שמראשית דרכה בחרה
להרחיב דעת ,ללמוד ,לקנות לה מעמד באמצעות השכלה,
ועם זאת ,נראית בודדה למדיי.
בחתונה עצמה מתגלה ללילה דמותו של הבעל כאיש של
שקרים ,וניפוץ הקשר מתחיל כבר במעמד זה .אלא ,שככל
המוכר לנו מן החיים ומן הספרות ,אנשים מגייסים יכולות
להעמיד פנים ש'הכול בסדר' .וכך גם לילה – הנעשית גברת
קאראצ'י – מעמידה פני גבירה בעלת אמצעים הנשואה
באושר ,במיטב הבגדים והתכשיטים ,שותפה לניהול עסקיו
של הבעל ומעוררת קנאה כלפי חוץ .שם המשפחה החדש
הקנה אושר מזויף ,בדומה לחיוכים המזויפים שלה ,שבאו
להסתיר סימני חבלה כחולים ,שספגה מנחת ידיו הזועמות
של בעלה .בנישואים אלה התקיימו חיים של סבל עמוק,
כשגופה של לילה המסרב להרות ,מסמל את שאט הנפש
ואת חוסר הרצון לבנות משפחה במלוא מובן המילה.
הקורא ,שהכיר את לילה כנערה עצמאית וחזקה ,משתאה
לנוכח קבלת הדין ,אפילו כלפי חוץ.
גם לאחר הנישואים של לילה נשארת אלנה הדמות הקרובה
לה ביותר ,אשת סודה והראי המשקף לה את חייה .אלנה
יוצאת מנאפולי ,מתקדמת בהצטיינותה בלימודים ,אך לא
פעם מהרהרת על חייה אלה ,ללא אהבה של בן זוג ,ללא
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אופק של בניית משפחה .היא מוצאת עניין בקשרים עם נינו,
סטודנט משכיל ,אך גם בהקשר זה היא נותרת חלשה מול
עצמת היצרים של חברתה .במהלכה של חופשת קיץ שוהות
השתיים בנופש מחוץ לעיר ,ושם מעזה לילה להגשים את
המרד שלה בסטפנו דרך פרשיית אהבים עם נינו ,כשאלנה
מקבלת את המצב בשתיקה ובוויתור ,ויותר מזאת – אפילו
כאשת סוד המחפה על מעשיה של לילה ...ובנאפולי של
הימים ההם ,כולם מכירים את כולם ,ונדמה לנו שהדמויות
מסביב משמשות כעין מקהלה בטרגדיה יוונית.
אנו מסיימים את הספר הזה שבסדרה ,כאשר המרד של
לילה בחיי הנישואין הולך ומתגלה לסטפנו בעלה ,ואנחנו
תמהים לדעת כיצד יתפתחו הדברים .באותה מידה אנו
ממשיכים להוקיר את צניעותה האנושית של אלנה ואת
יכולת התמיכה שלה בחברתה ,וגם ללוות את ההתלבטויות
שלה לגבי דרכה בחיים.
על פני הדברים ,יש מי שימצא ברומנים האלה את כל
היסודות של הרומן הרומנטי המלודרמטי .בדרך כלל נקשרת
סוגה זו לתחושת שטחיות .במקרה שלפנינו דרך התיאור
אמינה ביותר :מצבים של סערת רגשות נמסרים לנו במינון
מידתי; מצבים של קנאה מועברים באופן שאינו מתלהם
ושוצף; הסבל מוצג באופן מאופק ,וגם הכאב הנוגע ללב –
אינו סוחט דמעות .אני ,כמו גם חברותיי בנות גילי ,היינו
מרותקות אל הדברים בגלל היותם מקבילים אל תקופת
חיינו בגיל ההוא .גם אנו התחלנו אז בבניית משפחות,
טיפחנו זוגיות והעלינו שאלות לגבי דרכנו בחיים .ישראל של
תחילת שנות השישים החלה לבנות זהות של מדינה צעירה,
וההיכרות שלנו עם איטליה הייתה דרך הקולנוע .המתואר
בספר נראה לנו קרוב ומוכר ,על אף הבדלי המקום והתרבות.
הקוראים נותרים בשלב זה עם שאלות שונות :כיצד יימשכו
חייה של לילה? האם תיפרד מסטפנו? מה יהיה המשך דרכה
של אלנה? האם תזכה לאושר כאישה הכמהה לאהבה?
כיצד תתייחס הסביבה לבחירותיהן של הדמויות? ועוד .אנו
מצפים לחלק השלישי ,העומד להתפרסם בקרוב.

קריאה מהנה ,בתיה פולניקוב

'רביעייה'

הצגה שלא תרצו להחמיץ

'רביעייה' ,פרי עטו של המחזאי האמריקני דן קלאנזי היא קונצרט תאטרוני
קטן ומשובח על החיים ,על זוגיות ,ובעיקר על חברות .חברות שנולדה במקרה
בין שתי נשים ,והופכת להיות עוגן בלתי צפוי בחייהן האישיים והזוגיים.
"המחזה שלנו הוא מחזה זיכרון ",אומרת זוהר הנפלאה
הפותחת את ההצגה וגם זו שסוגרת אותה .היא היחידה
שנותרה לספר את סיפורה המרגש של החבורה .זהו בעיקר
סיפור על חברות .חברות המתפרשת על פני שלושים ושבע
שנים – אמיצה ,אנושית ,מרגשת ,שיש בה עליות ומורדות,
אי־הבנות ,התפייסויות ,רגעים כואבים ומשמחים ,ובעיקר
אהבה כנה ,שופעת הומור ,ותבונה אנושית .במלאכת
מחשבת בוחן המחזה מקרוב ובחכמה את כל פרטי חייהם
של ארבעת החברים ,את אישיותם כיחידים ואת ההרכב
המיוחד שהם יוצרים יחדיו .ואם דיברנו על הרכב ,אז
'שאפו' לבמאי על רביעיית השחקנים המובחרת שהצליח
לחבר להפקה זו .לא כל יום מזדמנות שתי כלות פרס
ישראל ושניים מטובי השחקנים ומוותיקי התאטרון על
במה אחת .מה כבר נותר לומר על יכולות שנצברו ביותר
משלוש מאות שנות במה שלהם?
החיבור של רות וג'ודי ,כמו גם החיבור בין זוהר לקניג ,הוא
כמו יין ויאנג – הן משלימות זו את זו וכל אחת מביאה את
העצמה והאיכויות הבלתי נדלות שלה .יחד אתן ,ובאותה
רוח ,ניצב הצמד הגברי :אילן דר המגלם את דמותו של ארי,
הג'נטלמן של החבורה ,ויהודה אפרוני ,כרון בעלה של רות,
שרק איתה אינו חש עצמו אידיוט ,ויודע למצוא רעות גברית
בחברות שלו עם ארי .שניהם פרטנרים אידיאליים לנשותיהם,
באנרגיות המיוחדות שכל אחד מהם מביא לזוגתו.

הכול התחיל מהתלהבותם של הבמאי רועי הורוביץ וליא
קניג ,מהמחזה .מרגע זה דבר הוליד דבר .קניג גייסה מיד
את חברתה הטובה ,מרים זוהר ,ואת שחקן ה'בימה'
הוותיק ,יהודה אפרוני .זוהר גייסה את אילן דר ,בן
זוגה הבימתי בשנים האחרונות בתאטרון 'בית ליסין',
וזה רתם להפקה את רעייתו ,רות דר ,כמעצבת הבמה.
הורוביץ תרגם את המחזה ,ואת הפזמונים שבו ,תרגם ירון
פריד .שמוליק נויפלד עיטר במוזיקה ואת כל החגיגה
האיר אורי מורג.

העיתונות משבחת וההצגה זוכה לביקורות מהללות:

"ההצגה 'רביעייה' ,שבנה הבמאי רועי הורוביץ ב'תאטרון
הספרייה' היא סוג של חגיגת מחזור של כוכבי גיל הזהב
בתאטרון הישראלי .ארבעת השחקנים מגישים ביצוע
עשיר בניואנסים ,אינטימי ,חכם ומלא הומור עדין ...וזה
עובד נהדר'( ".ידיעות אחרונות'.)30/3/2016 ,
"זכות גדולה לראות את השחקנים האלה .חכמת המחזאי
והבמאי והניסיון הבימתי של הרביעייה ,מאפשרים
להתחבר לסיפור הפשוט של החיים החולפים'( "...הארץ',
.)3/4/2016
והתוצאה – ערב אינטימי ,מרגש ,מהנה ,שלא ישאיר אתכם
אדישים.
משך ההצגה :שעה ועשרים דקות ללא הפסקה.
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טיול לימי הסתיו
עדי זרחי ,בת הגליל ומורת דרך ותיקה ,ממליצה על מסלול טיול קסום
בצפון לימי הסתיו – והפעם סובב הר שזור
אריות ונמרים? אצלנו בגליל? אז אכן כן...
מסלולנו הפעם יסייר בין הפסגות הגליליות הגבוהות
עטויות החורש :הר כפיר ,הר שחל והר הארי.
בהגיענו למצוק ולתצפית המרהיבה נראה גם את היישובים:
עין אל אסד ,דיר אל אסד – 'אסד' בערבית ,פירושו אריה.
אז בואו נעשה סדר.
מסלולנו מתחיל ממש ממזרח  -מחוץ לשער של
היישוב חרשים .שם ,במפרץ חניה מכורכר נשאיר את
רכבינו ונתמסר לשביל הצר בחורש הצפוף ,המזמין אותנו
להעמיק ולחקור .נלך לאורך כמה מאות מטרים ,בין עצי
אלון ,קטלב ,ער ואחרים ,גבוהים ומצלים.
זו עונת הסתיו ,אז חפשו על הקרקע או בינות לעלי
השלכת את פרחי הסתיו ,את הסתווניות והכרכומים,
ופרחים אחרים שוודאי תפגשו כאן.
לאחר הליכה בת כמה מאות מטרים נגיע אל מצוק גבוה,
והנה הגליל התחתון נפרש כולו באחת למרגלותינו –
תצפית פנורמית מרהיבה על הים התיכון ,עבור בכל פסגות
הגליל התחתון – הר כמון ,הר חזון והר תבור – עד לכנרת,

לרמת הגולן ולצפת.
נלך בשביל צר לאורך המצוק עוד כ 400-מטר .בנקודה
מסוימת השביל שלנו מתעקל חזק ימינה ,כלומר צפונה,
ואנו נטפס על סלעים גדולים ,עד שנגיע למבנה אבן
שגובהו כמטר וחצי.
שימו לב לחתיכות האבן העצומות שהונחו כאן זו על
גבי זו .בעזרתן הרכיבו מלכודת! אז אולי לא לאריות ,אך
מלכודת זו שימשה תושבים קדומים ללכידת נמרים שהיו
נפוצים כאן .בתוך המלכודת קשרו עז או תרנגולת כפיתיון,
וברגע שהטורף הגדול נכנס אליה ,סבכת ברזל גדולה הייתה
יורדת ולוכדת אותו.
השביל שלנו ממשיך לכיוון ברכת המים העגולה של היישוב
חרשים ,ובסופו נגיע לכביש הכניסה ליישוב .נפנה ימינה
ונצא דרך השער חזרה לרכבים.
אפשר לערוך פיקניק מתחת לעצי החורש בתחילת המסלול
או לשבת באחת המסעדות הרבות המצויות בכפר רמה או
בפקיעין .טיול נעים.

עדי זרחי ,בת הגליל ,מורת דרך ותיקה ,המתמחה בטיולי טבע וטיולי מפגשים אנושיים ייעודיים בגליל.
לתיאום ויצירת קשר050-7205679 :
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דברו אלינו
בפרחים
פרחים אינם רק קישוט או תפאורה אסתטית ,הם מציינים כוונה ,מביעים
רגש ,והם חלק מחיינו בטוב וברע .לקראת החגים קשה לדמיין את שולחן
האירוח ללא פרחים .ביקשנו מאלון לוין ,מעצב פרחים במקצועו ,לספר קצת
על התחום ולעשות לנו קצת סדר.
האם הישראלים דומים לאירופאים?
"ממש לא ,ויש לנו הרבה מה ללמוד על תרבות הצריכה
האירופית .באירופה קניית פרחים היא חלק בלתי נפרד
מהצריכה היום־יומית .האירופאים לא זקוקים ל'סיבה למסיבה'
כדי לקנות פרחים ,וכפי שהם רגילים לרכוש יין ,לחם ,וגבינות,
כך הם קונים גם פרחים .כמו כן ,האירופאי הממוצע קונה אך
ורק מה שהוא צריך – ולאותו יום ,בכמויות מדודות ומחושבות,
לכן גם צריכת הפרחים זהה באותה מידה .הם ירכשו מעט
פרחים ,ואפילו פרחים פתוחים ,כי הרי אין זה מנומס להביא זר
עם פרחים שטרם פרחו .בשונה מאתנו ,אצלם לא נהוג לשלוח
את הפרחים ,אלא להביאם באופן אישי .הזרים יהיו קטנים
ומאופקים ובהתאם לעונה ,או שיהיה זה צרור פרחים מאותו
הסוג ומאותו הצבע".
לאילו פרחים יש תמיד ביקוש?
"הפרחים הנפוצים ביותר והנדרשים ביותר הם כמובן הוורדים.
אפשר להשיג ורדים מסוגים ומצבעים שונים בכל ימות השנה.
כמו כן ,יש פרחים עונתיים שגם הם פופולריים מאוד ואהובים
ביותר :צבעונים ,נוריות וכלניות .הליליות גם הן מבוקשות מאוד,
ואפשר להשיג אותן בכל ימות השנה .בפרח זה יש מגוון עשיר.
קיימים סוגים שונים של ליליות והפרחים מופיעים בצבעים
שונים ,כגון 'ליליה קלסית'' ,סטאר גייזר לילי'' ,קזבלנקה לילי',
'אוריינטל לילי' ושושן צחור".
האם פרחים זאת אופנה?
"פרחים תמיד יהיו באופנה ,עוד משחר האנושות ,וכיום
פרחים משתלבים בחיינו בתחומים רבים :בעיצוב ,באופנה,
בקוסמטיקה ,בסטיילינג ועוד .אנו נתקלים בהם כמעט בכל
מגזין יוקרתי ,וכמעט בכל הפקה – פרחים משתלבים כעיצוב
משלים .יש לזכור שבכל שנה יוצאים אל השוק זנים חדשים של
פרחים ,והצרכנים נחשפים למבחר עצום שלא היו רגילים אליו
לפני שנים רבות".
האם יש אופנה בפרחים?
"בהחלט כן ,לדוגמה ,הסגנון המודרני תופס מקום משמעותי,
אבל בעיקר באירופה .בישראל ,לעומת זאת ,הגישה שמרנית

יותר והסגנון הקלסי עדיין שומר על מעמדו .אגב ,אין זה תוצר
של הצרכנים ,כי אם של בעלי חנויות הפרחים ושל השוזרים,
שעדיין מתקשים להתחבר אל הסגנון המודרני ,ולכן אינם
מציגים ללקוחות זרי פרחים או סידורי פרחים בסגנון זה.
הסגנון המודרני מינימליסטי ,כמעט ואין בו חוקים או כללים
– להבדיל מהסגנון הקלסי ,ולרוב ,טכניקות השזירה מורכבות
מאוד ,יצירתיות ופחות מסחריות".
האם זר יפה הוא בהכרח יקר?
"לאו דווקא .יופי זה עניין סלקטיבי .מה שחשוב הוא מבחן
התוצאה .אם עלה בידינו להרכיב זר בהתאם לתקציב שנקבע,
והצרכן שבע רצון מגודלו וממראהו ,אז הצלחנו".
מחירי הפרחים לצרכן בישראל ,יקרים או זולים יותר
בהשוואה למקומות אחרים?
"זה תלוי .בארץ הפרחים הם תוצרת מקומית והייתי מצפה
למחירים זולים יותר ,אבל לדאבוני השוק בישראל אינו שוק
פתוח או תחרותי .הוא שוק המבוסס על מונופול .משרד
החקלאות אינו מאפשר לייבא מהולנד כל פרח שרוצים ,בטענה
שהדבר עלול לפגוע בחקלאים מגדלי הפרחים .האומנם? את
הטענה הזאת אפשר לטעון לגבי כל מוצר אשר מיוצר בישראל
ובד בבד מיובא מחו"ל .אגב ,אפשר לייבא פרחים מהולנד אבל
רק במקרים של חוסר בלבד ,וגם צריך רישיון ייבוא מיוחד
מטעם משרד החקלאות ,ויש כמובן הגבלה על מה מותר לייבא
ומה אסור .שוק הפרחים בישראל ,רחוק שנות אור מהשוק
האירופי ,ויש לנו הרבה מה ללמוד ממנו ,הן מבחינת הרגולציה
והן מבחינת החוקים והנהלים .אנחנו ממש לא שם".
אז אילו פרחים נבחר לראש השנה?
"בדרך כלל נהוג לבחור לחג בפרחים לבנים .זה תמיד נראה נקי,
טהור וחדש .אבל אפשר לחרוג מהמקובל ,לתת דרור לדמיון
ולבחור למשל בפרחים בצבעים המאפיינים את עונות השנה.
השנה יחול החג בתחילת אוקטובר .זו תקופת ראשית הסתיו
וימי השלכת ,והצבעים המאפיינים את השלכת הם הגוונים
הירוקים הבהירים ,הכתומים ,הצהובים והוורדרדים .השילוב
ביניהם יכול להיות מעניין מאוד ואף עליז .מומלץ להשתמש

בכלים בצבעים ניטרליים כמו לבן או שחור .גם כלי זכוכית
שקופים יכולים לבוא בחשבון.
אפשר לבחור בעיצוב קלסי שהוא בדרך כלל עשיר ,מלא והרמוני
או בעיצוב מאופק ומינימליסטי ,המתאפיין בגוון אחד או
בשניים ,ולסדר את הפרחים בגושים או בקבוצות כדי ליצור
מראה דרמטי ונקי יותר.
היום ,רבים בוחרים בעיצוב האקלקטי .מה שמאפיין אותו הוא
אוסף של כלים בעלי אותו צבע ועשויים אותו חומר ,אך שונים
זה מזה בגודלם .אם מדובר בשולחן עגול או במרובע ,אפשר
להציב את הכלים עם הפרחים בקבוצה במרכז השולחן .אם
השולחן מלבני ,אז אפשר לקבץ אותם לשורה אחת צפופה.
כמו כן ,כדאי לשלב בסידורים או ביניהם תוספות שיעשירו
את העיצוב .אצטרובלים ,כוכבי אניס ,עלים או ענפים יבשים
ואלומות של מקלות קינמון מוסיפים חן וריח טוב.
המלצה נוספת ,אפשר לשלב בסידורי הפרחים אשכולות של
תמרים צהובים או אשכולות של ענבים שחורים .הצבע השחור
יוצר ניגודיות מעניינת לצבעים החמים ,ואפשר גם לשלב תפוחי
עץ או רימונים המשופדים על שיפודי עץ".
ולסיום אלון מצייד אותנו בכמה טיפים לטיפול בפרחים או
בסידורי פרחים שנקנו בחנות:
יש להציב את הפרחים בכלי עם מים נקיים .מומלץ שהמים יכסו
את כל הגבעולים.
אחת ליומיים־שלושה מומלץ להחליף את המים במים נקיים
למניעת היווצרות חיידקים ,ולחתוך את קצה הגבעול בזווית
אלכסונית באמצעות מקטפה או סכין .החיתוך מחדש את
הגבעול ומאפשר ספיגה מקסימאלית.
אם צורף לזר או לסידור הפרחים חומר 'מזון לפרחים' ,מומלץ
להשתמש בו .החומר מכיל בסיס סוכרי ,מלבין כלור הדוחה
חיידקים ושומר על מים נקיים ,ומלח לימון המווסת את חומציות
המים.

פרחים אינם אוהבים שמש או מיזוג ישיר ,בין אם הוא חם או
קר .מומלץ להסיר בעדינות פרח או עלה נבול ,כדי לשמור על
מראה רענן של הסידור.
אם מדובר בסידור פרחים שהורכב באמצעות ספוג ,יש
להקפיד על השקיה יום־יומית כדי לשמור על לחות הספוג ועל
טריות הפרחים.

אלון לוין – מעצב פרחים
רכש את השכלתו בנושא עיצוב הפרחים במשך שלוש שנים
בישראל במסגרת אקדמית מקצועית וסיים את לימודיו בהצלחה.
בעל תואר ראשון בין־לאומי בשזירת פרחים מטעם התאחדות
שוזרי הפרחים הבריטית .The society of floristry ltd :מציג
גלריה קריאטיבית וחדשנית ,המספקת עיצובים יצירתיים יוצאי
דופן ,זרי פרחים וסידורי פרחים למגוון לקוחות המבקשים
עיצובים ייחודיים ומרהיבים ,קלסיים ומודרניים.

ליצירת קשר1-700-500-524 :
כתובת החנות :דיזנגוף  ,237תל אביב
כתובת האתרwww.alonlevin.co.il :

ראשון לציון

הוד השרון

תל אביב

שנה חדשה ,התחלה חדשה ,פרק חדש בחיים
זה הזמן להתעורר בכל בוקר בבית מאיר פנים ומשפחתי ,עשיר בתוכן,
להצטרף לקהילה איכותית ,עם אנשים כמוכם .לחיות את החיים במלואם.
רשת עד  120מזמינה אתכם ליהנות מחיי חברה ותרבות עשירים ,מכל מה שעושה את החיים
למלאים ומרגשים :טיולים ,חוגים הרצאות וסרטים ,מסעדה ,בריכה וחדר כושר .שירותי
הבריאות המתקדמים בבית פעילים  24/7על ידי צוות רפואי עתיר ניסיון לצד מחלקת החלמה
ומחלקה סיעודית ברישיון ופיקוח משרד הבריאות.

נשמח לספר לכם יותר ,להכיר אתכם.
עד  - 120רשת בתי מגורים מלאי תוכן
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