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ירושלים

ציירה יעל איקן

דבר המערכת
ביטאון מס'  13יוצא לאור וזה הזמן לחשבון נפש ולהרהורים בדבר המשך
דרכו של הביטאון.
"נוף נופים" אמור להוות אמצעי אחד – בין אחרים – לביטוי של חברי קהילת
נופים ולתקשורת ביניהם.
לאחר שלושה עשרה ביטאונים יש מקום לשאלות כגון:
•

האם יש לו בכלל מקום בהווי החיים של קהילת נופים? ואם כן ,מהי
התכיפות הרצויה של הופעתו?

•

האם רצוי לשנות את מתכונתו – להוסיף או להוריד מדורים (איזה)?

נודה על תגובות – בעל פה או בכתב (רצוי) :הערות ,הצעות לשיפור ,לשינוי,
שיינתנו למשרד או לתיבת הדואר של חברי המערכת.







נוף נופים ביטאון מס'  13אדר תש"פ ,מרץ 2020
מגדל נופים ,רח' הנרייטה סאלד מס'  ,2ירושלים  טל' 02-6580222
חברי המערכת :אורה ורמי בן-יוסף ,צבי לוי ,עדה פרידמן ,נירה קרן
עיצוב והפקה :סטודיו סקורפיו 88
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בבית
דבר יו"ר המועצה  /צבי לוי
אנקדוטה ישנה מספרת על אסטרונום ,שאמר בהרצאה לציבור של
זקנים" :העולם יגיע לקיצו בעוד  4ביליון שנים".
אחד המאזינים הרים יד רועדת ,ושאל "סליחה ,לא שמעתי היטב ,עוד
כמה שנים?" האסטרונום חזר על דבריו" :העולם יבוא אל קיצו בעוד 4
ביליון שנים".
הזקן התיישב באנחת רווחה" :איזו הקלה! אני שמעתי  4מיליון".
בימים אלה (ומתי לא היו ימים שכאלה?) כשאנחנו כל כך דואגים לעתידה
של המדינה וכל כך דואגים לעתידו של כדור הארץ ,אני מבין טוב יותר
ויותר ,שדאגה לעתיד ,בו לא נהייה שותפים ,היא חלק מחוויית הזיקנה.
הדאגה לצאצאינו ,הדאגה לכדור הארץ ,הדאגה למדינה שתרמנו
להקמתה ,הדאגה לתרבות ולערכים שלנו – הם מסימניה של זיקנה
פעילה ,מסימניהם של חיים אופטימיים ,למרות קשיי הזיקנה ומצוקותיה.
הרהור זה פוקד אותי מפני שב"מגדל נופים" ,אנחנו אלה שנושאים גם
בעול הדאגה לעתידו של המקום בו אנו חיים .ברוב הסדרי הדיור המוגן
פטורים הדיירים לחלוטין מדאגה זו .לכל דיור מוגן יש בעלים ,החייבים
להבטיח את תקינותו ואת עתידו .אנו ,כידוע ,הבעלים הבלעדיים של
בית זה והאחראים הבלעדיים לכך שיתקיימו בו תנאים נאותים לחיינו
אבל גם לכך ,שמרכיביו השונים יהיו יציבים ויוכלו לשרת גם את אלה
שיבואו לכאן אחרינו .אנו חייבים להבטיח את החוסן הכלכלי ,את אחזקת
הבניין והמערכות הפועלות בו ,את איכותו של סגל העובדים ,כמו גם את
מערכת הקשרים שלנו עם הגורמים מבחוץ שבהם אנו תלויים.
השנה ,כמידי שנתיים ,יהיה עלינו לבחור מוסדות חדשים לחברה המנהלת
את הבית:
מועצת-חברה ,ועדת ביקורת ,ובתהליך קצת שונה  -ועדות להכוונת
פעילויות החברה השונות ,כמו :כספים ,תרבות ,בריאות ,קליטת דיירים
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חדשים ועוד ועוד .בחירת המוסדות מתקיימת בדרך כלל באביב ,אחרי
שהמאזן הכספי ודו"חות אחרים על מצב החברה מוצגים בפנינו במלואם.
אני מוצא לנכון להאיץ בכל אחת ואחד מאיתנו להתחיל כבר עכשיו
בבחינת האפשרויות העומדות בפנינו להצטרף למוסדות אלה ולתרום
להם מיכולתנו .דרך נוספת היא דירבון חברים לשקול את האפשרות
להצטרף ולתרום .איכותו של הבית שלנו היא תולדה של מחשבות חכמות
ומעשים אחראיים של דייריו שהתגייסו לשירות הקהילה תקופה אחר
תקופה ,פרק אחר פרק ,במהלך התגבשותו של "מגדל נופים" לכלל מה
שהוא כיום .

יצירות בקולאז'  /רות קדמון
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בבית
דבר המנכ"ל  /רפי פולק
השנה האזרחית האחרונה הייתה שנה טובה ב"נופים" .אין זה אומר שלא
התמודדנו עם אתגרים ניהוליים שונים.
אתגר ראשון שמצא ביטויו השנה ביתר שׂאת ,היה האתגר הכספי .בשנים
האחרונות חל גידול ניכר בהוצאות השוטפות שנבע בעיקר מהגדלת
נפח השירותים ושיפור איכותם .הדבר ניכר בגידול המתמיד בתקציב
התרבות שלנו ,אך לא רק בו .טיפוח צוות העובדים וקידומו ,גם הוא נושא
משמעות כספית מובהקת .התיישנות המבנה שבו ממוקם "נופים" מחייב
יותר השקעה בתשתיות ואחזקה שוטפת .לצד הגידול בהוצאות היינו
עדים לצמצום ההכנסות מהשקעות הון בשל שנים של תשואות נמוכות
בבנקים .כל אלה ועוד הפכו את האתגר התקציבי לנושא בעל מעלה
ראשונה בעבודת הניהול .השינויים במבנה התקבולים מדיירים ותיקים
וחדשים כמו גם התקשרויות עם בתי השקעות מובילים ,הם חלק מתהליך
בחינה מדוקדק של העניין הכספי שאנו מצויים בו בימים אלה.
אתגר שני עימו אנו מתמודדים הוא תחלופה של אנשי סגל בכירים
שפרשו לגמלאות .שילבם של עובדים חדשים בעמדות מפתח הוא עניין
מורכב המצריך למידה ,היכרות עם אורחות הבית ,פתיחות לשינויים וכל
מה שמופיע תחת ההגדרה של "זמן הסתגלות" .חלק ממשתנים אלה הוא
הדדי ,כלומר גם הבית נדרש להסתגל לעובדים חדשים .כיום אנו עסוקים
בבניית מודל עבודה חדש המאפשר איזורי חפיפה של תחומי פעילות בין
חברי צוות המשרד .זאת כדי להבטיח המשכיות בעבודה וצמצום התלות
בגורם אנושי בודד .כן אנו עסוקים בבנייה והעמקה של הקשר ושיתוף
הפעולה בין כלל העובדים.
אחד הסופרים השנונים והמשעשעים שאני מכיר הוא הסופר הבריטי בן
המאה ה 18-הנרי פילדינג .בספרו המפורסם קורות טום ג'ונס מתאר
פילדינג דמות של אישה חסודה מאוד אך גם כעורה למדיי .וכך פוסק
בשנינה פילדינג:
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"העלמה אולוורת'י סברה שקסמי החן באישה אינם אלא פח יקוש לה
ולזולתה כאחד .ועם זאת הקפידה עם עצמה מאוד בענייני צניעות
וניצבה הכן על משמר תומתה ,משל כל הפחים שנטמנו לבנות מינה
מאז ומעולם ,לא נתכוונו אלא לה .ואכן כבר השגחתי שמשמר צניעות
זה ,ממש כחיל המשמר האזרחי שלנו ,להוט תמיד להיחלץ לפעולה
במקום שהסכנה בו מועטה".

גם אם "נופים" הוא מקום שבו הסכנה מועטה ,מוטלת עלינו החובה
להמשיך ולבחון בכל פעם את מצבנו .היסוד הדינאמי של חיינו מחייב
אותנו להישאר כל הזמן על המשמר כדי להבטיח את חוסנו של הבית .

יצירות בקולאז'  /רות קדמון
מרץ 2020
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בבית
פריחה של סתיו  /צילמה :יעל איקן
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ברוכים הבאים! פנינה קרצ'מר

1

ברוכים
הבאים

לאחרונה זכינו ונכנסו לביתנו דיירים חדשים:
יעל רז ,גרה בדירה מס'  ,707טלפון  – 301אנו זוכים לראותה משתתפת
בהרבה מהאירועים הנערכים בבית.

צ'רלס ארמן ,נכנס לדירה מס'  ,104טלפון  – 204לשמחתנו – הוא
משתתף באירועי קבלת השבת ,אף כי הוא מתקשה לדבר עברית.

יהודית אלקנה ,נכנסה לדירה מס'  ,111טלפון  .213יהודית היא אחותו
של מיקי קרן.

בשם דיירי "נופים" אני מאחלת לכם קליטה מהירה וקלה והנאה רבה
משהייתכם בביתנו החם.

 1פנינה קרצ'מר ,מרכזת ועדת הקליטה
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בבית
אסתר לדרור בת  / 100גדעון שוהם

1

על אימי
אסתר ,אימי ,היא ביתם הבכורה של גדליהו וזהבה רנרט שגרו בעיר מנהיים
בגרמניה .הם היגיעו לגרמניה מבוקובינה ,כל אחד לחוד ,ונפגשו במנהיים.
אימי נולדה ב 24.12.1919-ואחריה נולדו אחיה שֹלמה ואחותה פנינה.
בשנת  ,1934לאחר עליית הנאצים לשלטון ,עלתה כול משפחת רנרט
לארץ ישראל והשתקעה בירושלים .שם פתחו באמצע העיר את חנות
התמרוקים תמרה ,וגרו בשכונת רחביה.
אבי ,ארווין נתן שטיינהאור ,נוטר מקסים יליד גרמניה ,פגש את אסתר,
נערה יפהפייה בהירת שיער ותכולת עיניים ,בחנות של הוריה והתאהב
בה .הם נישאו במרץ  1938וגרו – כמו ההורים – בשכונת רחביה ,שם
נולדנו אחותי עדנה ואני – גדעון.
בשנת  ,1947בעיצומה של מלחמת השחרור ,עברה משפחתנו לשכונת
תלפיות.
ב 13.3.1948-נהרג אבי ארווין .אימי אסתר נשארה אלמנה עם שני ילדים
קטנים ,אך שרדה והמשיכה את חייה באומץ ובתבונה.
אחרי ארבע שנים נפגשה אסתר עם זאב (פליקס) לדרור .הם נישאו
בשנת  1952ונולדו להם התאומים אורי ונאוה.
אסתר ופליקס יצרו משפחה הדוקה ,חמה ומאושרת :הם עובדים ,מרבים
לטייל ומגדלים ביחד את ארבעת הילדים ,כשהגדולים עוזרים בגידול
הקטנים .הילדים לומדים ומבלים זמן רב ב"צופים".
עדנה ,אחותי הגדולה ,הייתה מורה .ב 1961-היא נישאה ליוסי קנטי .ב1962-
נולדה בתם איילת ,נכדה ראשונה לאסתר ונינה בכורה למשפחת רנרט.
אני ,גדעון ,התגייסתי לחיל האוויר .סיימתי קורס טייס .שיניתי את שמי
משטיינהאור לשוהם.
 1גדעון שוהם הוא בנה של אסתר לדרור מבעלה הראשון ,שנהרג במלחמת השחרור.
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בשנת  1963נפטר אביה של אימי והיא המשיכה לנהל את חנות התמרוקים
תמרה יחד עם אחותי עדנה.
אני נישאתי לרונה חבקין ב .1967-ביוני אותה שנה ,כזכור לנו ,פרצה
מלחמת ששת הימים ולאחריה גם מלחמת ההתשה ,בהן השתתפתי
כטייס קרב .תחשבו מה עבר על אימי באותן שנים.
במלחמת יום הכיפורים – אוקטובר  – 1973היו לאימי אסתר חתן ושלושה
ילדים מגוייסים .אחי אורי ואני נפצענו ,ואימי ,מתפקדת בגבורה ,נוסעת
בין בתי החולים לטפל בבניה ,שאחר כך ,בעזרתה אוספים את שבריהם.
אני חוזר לטוס ,אחיי נאוה ואורי משתחררים מן הצבא ומתחילים ללמוד
באוניברסיטה .אימי סוגרת את החנות תמרה ומתחילה קריירה חדשה:
מדריכת טיולים וגם מתנדבת ב"אלין" .חוץ מזה היא סבתא לשישה
נכדים – היא סורגת ותופרת ,מתעמלת ,שׂוחה ,לומדת ,מבקרת את נכדיה
ומארחת את כול בני המשפחה.
פליקס ,בעלה השני של אימי ,עובר – לבדו – לגור בבית אבות.
לאימי נולד הנין הראשון ועד ל 1996-היו לאימי ארבעה נינים.
אבל – למרבה הצער – בשנת  1997פוקד אותנו אסון כבד כאשר אחותי
נאוה נפטרה ממחלה קשה .אימי ,בדבקותה בחיים ,מחזירה באומץ את
כול המשפחה לחיים של משפחה מאושרת.
במאי  2000נפטר בעלה השני של אימי ,פליקס לדרור.
ב 1996-עברה אימי לבית דיור מוגן של צעירים – "מגדל נופים" שמו.
אבל גם שם היא ממשיכה במגוון רחב של פעילויות – ובעיקר בארגון
טיולים .המשפחה כולה ממשיכה לגדול ולהתפתח וכולם עובדים,
לומדים ,שמחים.
ואימי – זכתה לחבק גם צאצא חימשי ,נכד לנכדיה (ראו תמונה) ולהגיע
לגיל .100
עד !120
קהילת "נופים" מצטרפת לברכות 
מרץ 2020
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11

בבית

אסתר לדרור עם החימש שלה (הנכד של הנכד)
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בבית
נלי בן יעקב בת  - 100עד !120
לנלי בן יעקב מלאו  100שנים.
חגיגה נערכה בחוג המשפחה.
קהילת נופים מאחלת לה בריאות ,עניין והנאה מכל טוב העולם .
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בבית
הטלה  -או מעגל שנסגר  /אלישבע גרונדווג
בכל קיץ ,בשנים שלפני קום המדינה ,ירדו עדרי הצאן מקיבוצים בהרי
מנשה ,לרעות בשלפים בעמק יזרעאל המערבי.
בשדות ,סמוך למשק הוריי ,1הוקמו מכלאות ,שקתות ואוהלים אחדים
לרועים.
השכם בבוקר יצאו העדרים לשדות הרחוקים ליהנות משפעת המזון
הקיצי – גבעולי הקש – שנותרו לאחר קציר התבואה.
לפנות ערב התקרב ענן אבק שהעלו הכבשׂים במרוצתם לשקתות המים.
צפינו בבואם ,בחליבת הערב ,והתרגשנו כשנולד טלה .זה היה טעם
החופש הגדול לילדי הכפר.
בסתיו החל חריש השׂדות והכנתם לזריעה .העדרים חזרו לקיבוצים דליה,
עין השופט ורמת השופט .אנחנו חיכינו בכיליון עיניים לבואם בקיץ הבא.
הייתי בת  6או  7שנים ,רציתי מאוד טלה וביקשתי מהרועים .הם הבטיחו
להביא בשנה הבאה .ההבטחה קויימה .כשירדו העדרים שוב לעמק
קיבלתי טלה בן יומו :ציור בהדפס לינוליאום שצייר שֹלמה הרועה.
ה"טלה" שמור עימי עד היום.
עברו שנים .באביב  2018יצאנו מ"מגדל נופים" לטיול לאזור הכרמל והרי
מנשה .טיילנו בזיכרון יעקב ולאחר ביקור בקיבוץ דליה היגענו ,בשעות
הצהריים ,לרמת השופט.
לא הצטרפתי להליכה בקיבוץ ונשארתי בצל העצים סמוך למזכירות.
במקום היו באותו זמן שני חברי משק ותיקים שגילו עניין בטיול ,במטיילים
ובדיור המוגן .התפתחה שיחה ואני סיפרתי על ה"טלה" ושאלתי
על הרועים שלמה ויחיאל מקיבוץ דליה .הם ידעו על תקופת המרעה
 1במושב "בית שערים"
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בעמק וציינו ששלמה ויחיאל כבר אינם בחיים .במהרה עבר הסיפור מן
המזכירות ברמת השופט למשפחתו של יחיאל .להפתעתי התקשרה ביתו
של יחיאל ,חברת קיבוץ דליה ,אל מדריכי הטיול עדה וינאי וכך נוצר
קשר מרגש .הסיפור ותצלום "הטלה" נשלחו אליהם.
הרגשתי שנסגר מעגל .

הטלה – מאת שלמה הרועה מקיבוץ דליה.
מרץ 2020
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בבית
וירוס? אצלנו?!  /משה צורנמל
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עד לאן היגענו / ...משה צורנמל
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מסין למגדל נופים / 1סיפור של מאיר ויינר ז"ל
לפני כשבע שנים הופיע ב"מגדל נופים" שליח מיוחד מטעם ממשלת סין
וביקש להזמין לסין דייר מסויים ,כדי שישתתף בטקס השבעתו של נשיא
סין החדש ,שעתיד להיערך ב 14-במרץ .2013
ההזמנה הייתה ביוזמת הנשיא המיועד
שיי ג'ינפינג.
דייר נופים המוזמן היה מאיר ויינר ,וזה
סיפורו:
לפני שהיגיע למגדל נופים היה ד"ר מאיר
ויינר רופא שיניים בבוסטון שבארה"ב.
בשנת  1985היגיעה לבוסטון קבוצה שיי ג'ינפינג נשיא סין
של סינים צעירים כדי להכיר וללמוד
חידושים בתחום החקלאות וליישמם בסין .אחד הסינים גילה עניין ביהדות,
וביקש ללמוד עליה .הפגישו אותו עם ד"ר ויינר ,שקיבל אותו בשמחה,
נפגש איתו פעמים רבות לשיחות על עקרונות היהדות ,תולדותיה ,כתביה,
אישיה המפורסמים וכדו'.
במהלך השיחות נוצרה ביניהם ידידות עמוקה וחמה שנמשכה גם אחרי
שהקבוצה הסינית חזרה לסין .הקשרים ביניהם נמשכו באמצעות הטלפון
וכללו בעיקר ברכות לחגים ולאירועים משפחתיים .אותו צעיר סיני שיי
ג'ינפינג שמו ,עלה בינתיים לגדולה בסין ועמד להתמנות לנשיא סין.
הוא זכר את ידידו היהודי ושלח אדם מיוחד להזמינו לסין לטקס החשוב
הזה ,אבל ,מר ויינר היה כבר בן למעלה מתשעים שנה .הוא חשש שלא
יוכל לעמוד בקשיי הנסיעה – אף כי ממשלת סין היציעה לו תנאי נסיעה
(טיסה) ואירוח מפנקים ונוחים ביותר .לכן – למרות שמחתו על עלייתו
לגדולה של ידידו הוותיק – ויתר מר ויינר על ההזמנה ושלח את ברכותיו
מ"מגדל נופים" .
 1כפי שסיפר מאיר ויינר ז"ל למערכת "נוף נופים" .מסיבות אישיות – שעיקרן חשש
מפגיעה בפרטיותו  -ביקש מר ויינר שלא לפרסם סיפור זה .למרבה הצער –
לאחר מותו אפשר לפרסם את הסיפור – ת.נ.צ.ב.ה.
20
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בין חלום למציאות  /נירה קרן
אני וחבריי הסובבים אותי ,ילידי שנות ה 30-וה ,40-היינו ילדי רחוב וגם
ילדי מלחמות.
שיחקנו ברחוב קלאס ,מחניים ,תופסת וגולות – וגם ישבנו במקלטים
והאפלנו את בתינו בנייר שחור מפני התקפות אוויריות .התכרבלנו
בשמיכות אפורות-דוקרות במקלטים ושרנו שירים על חדרה ,ייבוש
ביצות ,קדחת וחלוצים.
היו במקלטים ספסלי
עץ מסומרים וריח של
טחב .תמיד הביא מישהו
סוכריות חמוצות וכל
הילדים לעסו בשיניים,
קריק ...קריק ...קרק...
וקיבלו הרבה חורים – כך
אמרו האימהות .חיכינו
בציפייה שיעבור איש
הג"א ברחובות ויצלצל
בפעמון המתכת הגדול
ההפצצה האיטלקית על חיפה בזמן מלחמת
לאות סיום ההפצצה.
העולם השנייה
בינתיים שיחקו הגדולים
משחקי חברה והקטנים נרדמו והתעוררו לחלופין .כך זה היה לפעמים
לילה-לילה ,לפעמים אפילו פעמים אחדות באותו לילה .באותם ימים
דיברו ההורים בלחש על "חוץ לארץ" ולאמא היו עיניים אדומות כמעט
כל בוקר .לפעמים קראו מכתבים בשפה זרה.
חלמתי שכאשר תיגמר המלחמה ,יחגגו כולם ,וברחוב שלנו יעמידו
שולחנות ארוכים מכוסים מפות לבנות ,יאכלו ממתקים ,עוגיות ופירות.
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חלמתי שבחנויות יימכרו הכל בחינם ושלא נצטרך יותר לבקש שני מיל
מההורים .החלום היה משמח ומלא תקווה.
לאחר זמן אמרו לנו המבוגרים שהכל נגמר ולא נשב יותר במקלט.
הורדנו מהחלונות את פסי ניירות הדבק וגם את נייר ההאפלה השחור
שכבר דהה .לא הייתה כבר מלחמה ,וכבר נגמרו גם החלומות ,אבל
הרחוב שלנו לא השתנה .לא היו שם שולחנות ארוכים ,ערוכים לסעודה
החגיגית ,והחנוונים המשיכו לרשום בפנקס השחור.
אז הבנתי שחלום הוא רק מה שהלב רוצה מאוד ומאמין שיהיה .והלב
העכשווי לא רוצה ,לא יכול יותר להכיל את הסבל והכאב של מלחמות
נוספות.
היום ,כל יום ,בוקר ,צהריים וערב ,מזכירים לנו העיתונים ,אמצעי הרדיו
והטלוויזיה את האפשרות של מלחמה נוספת .כן תהיה לא תהיה .לא
רוצים כן רוצים .

ילדים ישנים במקלט

22

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

מה עשה אפרים אילני?  /מרתה שקלובין
לפני שנים רבות בעלי ואני גרנו
בבואנוס איירס .בעלי – ראובן
שקלובין – היה עיתונאי בעיתון
שיצא ביידיש ונקרא "דער
יידישע צייטונג" .מעמדו של
עיתון זה ביהדות ארגנטינה היה
כמו אצלנו היום "הארץ".
כעיתונאי ,היה לבעלי קשר עם
שגרירות ישראל בארגנטינה
אפרים אילני
והיה לו יחס מיוחד למדינת
ישראל .הוריו עלו לארץ מברית המועצות בעלייה השנייה .לאחר שנים
אחדות ירדו לארגנטינה והשתקעו בבואנוס איירס .בעלי ידע עברית והיו
לו זיכרונות רבים מארץ-ישראל של תקופת המנדט הבריטי.
לבעלי היה קשר מיוחד עם המזכיר של השגרירות ,אפרים אילני שמו.
נוצר קשר חברתי הדוק בין משפחתנו לבין משפחת אילני .הם ביקרו
בביתנו ,אנחנו בביתם ,חגגנו יחד חגים יהודיים ויצאנו יחד לחופשות קיץ
בעיירת נופש מחוץ לבואנוס איירס .קשר זה התקיים בעיקר בין השנים
.1960-1957
אפרים אילני היה איש צנוע ומרשים .אני התרשמתי מאוד מהעיניים שלו,
שהיו גדולות מאוד ,בצבע אפור-בהיר והיה לו מבט חודר ,כאילו עיניו היו
מצלמה.
באותה תקופה לא ידעתי הרבה על תולדות חייו .לימים התברר לי כי
הוא היה ניצול שואה ,עלה ארצה מגרמניה (ברלין) ,שירת בהגנה ,בצבא
וב"מוסד" .ה"מוסד" גייס אותו בזכות כישרונו המיוחד בתחום הצילום.
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הוא למד צילום בברלין .שם עבד במעבדה של חברת הצילום "אגפא".
לאפרים היה אוסף גדול מאוד של צילומים (קרוב ל .)6000-האוסף
מצוי אצל בנו שחי בארה"ב והוא מעוניין מאוד שתוכן תערוכה מצילומיו
במוזיאון ישראל.
אחרי  ,1960באופן פתאומי ,עזבה משפחת אילני את בואנוס איירס מבלי
להיפרד מאיתנו .הם נעלמו ולא שמענו מהם דבר.
יום אחד ,בשנת  ,1977אמר לי בעלי" :הערב יש לנו אורח מיוחד ,אפרים".
הוא בא לארוחת ערב ,לבדו .ללא אשתו.
בעלי ואפרים דיברו ביניהם שעות רבות בעברית .אני ,שלא ידעתי אז
עברית ,לא הבנתי דבר.
הבנות שלנו עלו ארצה בשנת
 .1975בשנת  1979עלינו ארצה גם
אנחנו ,בעקבותיהן .בעלי הספיק
לחיות בארץ  12שנים ואז נפטר.
שנים אחדות אחר מותו ראיתי
בטלוויזיה סרט דוקומנטרי על
חטיפת אייכמן .ומה אני רואה?
אני רואה בסרט את אפרים אילני
כאיש ה"מוסד" ,שהיה בין חוטפי
משפט אייכמן
אייכמן!
אחרי שראיתי את הסרט טלפנתי
לחתני ,שהיה צלם עיתונות והיו לו קשרים עם אמצעי תקשורת שונים
וסיפרתי לו על קשרינו עם אפרים אילני .הוא פנה למי שפנה ושאל
אם ראובן ,בעלי היה מעורב בחטיפת אייכמן .אותם אנשים "יודעי דבר"
שאליהם פנה אמרו לו" :לא רצוי לפתוח את תיבת פנדורה".
אבל דמיוני פעיל ובעזרתו אני קושרת בין אירועים שונים שחוויתי
בארגנטינה בתקופה ההיא ומעניקה פירוש אפשרי חדש למעשיו של
ראובן בעלי ולקשריו עם אפרים אילני .
24
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הילד מהעיר העתיקה / 1אביבה ליפשיץ
זהו סיפורו של בעלי ,גרשון ז"ל ,שנהג לספר אותו לילדינו ולנכדינו.
גרשון יוסף נולד בשנת  1934בירושלים ,ברובע היהודי שבעיר העתיקה.
הוא היה הצעיר במשפחתו שמנתה שישה ילדים ,אבא ואמא.
המשפחה גרה בשכונת "בתי מחסה" ,שנועדה למגורי יהודים דלי
אמצעים .היה למשפחה חדר אחד – כולל מטבח .השירותים היו מחוץ
לדירה ,משותפים למספר משפחות .מים זורמים לא היו בדירה .גם
חשמל לא היה.
למרות הדלות והעוני היו
אז בעיר העתיקה מוסדות
יידר",
"ח ֶ
לימוד שונים ,כמוֵ :
תלמוד תורה אשכנזי
וספרדי (בהם למדו בנים)
ובית ספר מיוחד לבנות.
יידר" מגיל
ב"ח ֶ
גרשון למד ֵ
שלוש .אחר-כך – עד גיל
תשע  -למד בתלמוד תורה.
ל"ישיבה" – רשמו אותו
הוריו למוסד שהיה בעיר ילדים ירושלמיים מהעיר העתיקה חוזרים ממחנה
השבויים אום ג'מאל שבעבר הירדן ,תש"ט
החדשה .ההליכה היומית
לעיר החדשה והחזרה
ממנה לא עברה בקלות .הדרך עברה בשכונות הערביות ולעיתים קרובות
תקפו אותם במכות הנערים הערבים .לא פעם חזר גרשון לביתו כשהוא
פצוע וזב דם אבל התפאר שגם הוא פגע בנערים הערביים.
 1בביטאון זה נמצא החלק הראשון של הסיפור .חלקו השני יופיע בביטאון הבא.
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גרשון וחבריו ברובע היהודי היו ערים למצב הביטחוני ,לפעולות האצ"ל
והלח"י נגד השלטון הבריטי .בגלל גילם הצעיר לא יכלו להצטרף לאחד
הארגונים האלה ,לכן – הקימו ארגון משלהם כדי להילחם בבריטים.
לארגון קראו אמ"ה – ארגון מגיני המולדת .כך הם נהגו להטריד את
המכוניות הבריטיות שהסתובבו ברובע ונקראו "גסטפו" :היניחו על
הכביש קופסאות שימורים מלאות חול שמתוכן בצבצו חוטי משיכה.
הבריטים חשדו שאלה הם מוקשים ,עצרו את המכוניות והזעיקו חבלנים
שיפרקו אותם והיו עסוקים בכך שעה ארוכה ,לשמחתם של גרשון וחבריו.
היחסים בין היהודים תושבי הרובע לבין התושבים הערבים בעיר העתיקה
היו מורכבים וידעו עליות ומורדות :היו תקופות של שקט ,של שיתופי
פעולה ומסחר .והיו שנים של פרעות והתקפות אלימות של ערבים נגד
היהודים.
לאחר החלטת האומות המאוחדות על חלוקת הארץ הורע מאוד מצבם
הביטחוני של יהודי הרובע .התנפלויות הערבים התרבו .הבריטים ,שבאו
כדי לדאוג שיהיה "סדר" ו"שקט" ,לא הצליחו .במקרים רבים עזרו דווקא
לערבים.
במשך הזמן – הרובע היה
נצור – אין יוצא ואין בא.
הערבים תקפו בלי הרף –
במטחי ירי ובזריקות אבנים.
מזון לא היגיע .המים היו
במשׂורה .מספר הלוחמים
היה קטן מאוד ותגבורת לא
יכלה להגיע .רוב התושבים
– צעירים ומבוגרים – נלחמו
בשארית כוחותיהם .תושבי הרובע ,החרדים ברובם ,היו פסיביים ולא
שיתפו פעולה עם הלוחמים .מעט הנשק אזל ,מלאי התרופות התדלדל.
הרופאים והאחיות עשו נפלאות בכל הנוגע לטיפול בפצועים הרבים.
גרשון זכר כיצד ,למרות הסכנה ,הביאו את המתים לקבורה בקבר אחים.
חיילי הלגיון הירדני הם שנלחמו למען כיבוש העיר העתיקה .הלוחמים
26

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

היהודים המעטים ,יחד עם תושבי הרובע ,הקימו עמדות להגנה ולהתקפה.
הקשר בין העמדות נותק בגלל ההפגזות של הירדנים ואז עלה הרעיון
להפעיל את גרשון וחבריו כמקשרים בין העמדות :הם היו קטנים ,זריזים
וחכמים – והׂשכילו למלא את תפקידם כחיל הקשר של הרובע .חלק היו
תצפיתנים שהתריעו על סכנות ,חלק – וביניהם גרשון – אספו קופסאות
ריקות שמולאו בחומר נפץ.
הרעש שגרמו בהתנפצן –
הפחיד והרתיע את הירדנים.
הליגיון הירדני נכנס לרובע
עם נשק רב ולוחמים מיומנים,
כבש עמדה אחר עמדה ,עד
שהוחלט על כניעה .זה היה
ביום שישי ,י"ט באייר תש"ח .מראה הרובע היהודי בשלהי המאה ה:19-
לפי הסכם הכניעה – יילקחו בית הכנסת החורבה ומאחוריו בית הכנסת
בשבי רק הלוחמים .הזקנים ,תפארת ישראל
הנשים ,הילדים והפצועים
יעברו לשכונות היהודיות בירושלים המערבית – בעזרת הצלב האדום.
גרשון זכר שתושבי הרובע רוכזו כולם בכיכר של שכונת "בתי מחסה".
הייתה מהומה גדולה .בפעם הראשונה בחייו ראה גרשון קצין ערבי לבוש
מדים כשהוא כועס ומדבר בשצף קצף .זה היה עבדאללה ֶטל ,מפקד
הלגיון הירדני שנוכח לדעת שבצד היהודי היו רק  35חיילים .השאר היו
אזרחים .הוא לא האמין למראה עיניו ואמר" :אילו ידעתי זאת הייתי נלחם
בכם במקלות ובאבנים ",אבל ,הוא לא יכול היה לחזור לירדן עם שבויים
מעטים כל כך .לכן – ביקש לאסוף את כל הגברים המבוגרים וגם ילדים
ונערים צעירים שהיו גבוהים וחסונים .גרשון היה אז בן שלוש עשרה וחצי,
והיה גבוה וחסון .הוא זכר שנדחף על ידי חייל ירדני לשיירה שכללה
גברים מבוגרים ונערים צעירים .השיירה צעדה ברגל לכיוון ה"קישלה",
תחנת המשטרה שבעיר העתיקה .גרשון ניסה ללכת להיפרד מאימו – אך
לא ניתן לו .בסך הכל נלקחו בשבי  280נפש ,וגרשון היה הצעיר ביותר בין
השבויים .
(המשך בביטאון הבא)
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הרהורים ,זכרונות ,חוויות
מה קרה לשרה ברנר? / 1אורה בן-יוסף
לפעמים ,בגילי המופלג ,עולים בי זכרונות
של אנשים ואירועים מן העבר ,זכרונות
שהיו טמונים עמוק ,אי-שם במרתפי
זכרוני .זה אחד מהם.
לפני שנים רבות הייתי מורה צעירה
וחדשה בבית ספר ביפו ,שנועד לילדים
בעלי צרכים מיוחדים .בתי ספר אלה
נקראו אז "בתי ספר לחינוך מיוחד".
בימים ההם היו להם בעיות קשות –
והמורים – שהיו אז בעיקר מורות –
התקשו להתמודד איתן .לכן – ועדי מורים
בבתי ספר אלה הוזמנו לפגישה כדי לדון
בהן .אף כי הייתי מורה חדשה – אמרו לי לייצג את בית הספר באותה
פגישה .הלכתי.
את הפגישה ניהלה ביד רמה וקשה מורה בשם שרה ברנר ,שהייתה
אנטיפתית ,שתלטנית ,תוקפנית .היא לא איפשרה כמעט לאף אחת
להתבטא .התעלמה מהבעיות המשותפות והתמקדה בעיקר בבעיות
ספציפיות של שתיים מהנוכחות .חזרתי לבית הספר מאוכזבת וכועסת,
סיפרתי על הפגישה והיבנתי שהמורות הוותיקות שיערו מראש שכך יהיה
ושאותה שרה ברנר הייתה ידועה לשימצה .לכן שלחו אותי ,החדשה.
חלפו שנים רבות ,עברנו לירושלים והשתלבתי באגף לתכניות לימודים
אותו ניהל שבח אדן (שלימים היה דייר בנופים).
מידיי שנה "אימץ" האגף מורים ומורות שיצאו לשנת שבתון ,באו ללמוד
באוניברסיטה וביקשו ליצור חומרי למידה חדשים .ממני ביקשו "לחנוך"
קבוצה קטנה של מורות שבאו מהחינוך המיוחד .הסכמתי ברצון ונהגתי
 1הסיפור אמיתי .השמות בדויים.
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להיפגש איתן פעמיים בשבוע למשך שלוש-ארבע שעות.
אחת מהן ,מנהלת בשנת שבתון ,מאירה כרמון שמה ,הירשימה אותי
במיוחד .היא הייתה חרוצה מאוד ,נבונה ,נעימת הליכות ,ידידותית ,בעלת
מאור פנים ,תקשורתית .עם זאת – לא סיפרה דבר על חייה הפרטיים ,על
מצבה המשפחתי ,מקום מגוריה .החברות האחרות נהגו לספק פרטים
אישיים ,אבל מאירה דיברה רק על נושאים הקשורים בחינוך המיוחד או
באירועים אקטואליים.
לאחר פגישה או שתיים – היה לי נדמה שהיא מוכרת לי .לא יכולתי
להיזכר מאין ,ניסיתי לברר – אבל לא היצלחתי .יום אחד – פתאום – צץ
בי איזה זיכרון ישן .שאלתי אותה – כשהיינו שתינו לבד – אם היכירה פעם
איזו מורה מיפו ,תוקפנית ושתלטנית .היא שאלה :אולי את זוכרת את
שמה? התאמצתי ונזכרתי ,שרה ברנר ,אמרתי.
היא החווירה ,שתקה רגע ואמרה :זאת הייתי אני.
כעבור דקות אחדות נרגענו שתינו והיא סיפרה את הדברים הבאים:
היא הייתה מנהלת קפדנית וקשוחה .שמרה בבית הספר על סדר
ומשמעת .זה היה בית ספר לדוגמה ורבים באו לבקר וללמוד ממנו .אבל
פעם ,כאשר חזרו מחופש פסח ,ביקשה מהשרת לדחות את הצלצול
לרבע שעה ולבקש מהמורות להיכנס לחדרה ,חדר המנהלת .המורות
הנדהמות מיהרו לחדרה ואז ביקשה מהן להוציא עט ונייר ולהתחיל
לרשום.
ראשית ,אמרה להן ,מספר הטלפון שלי השתנה .זה המספר החדש .שנית
– גם הכתובת שלי השתנתה .זאת הכתובת החדשה .נוסף על זה – אמרה
– גם השם שלי השתנה .במקום שרה ברנר שמי הוא מעכשיו מאירה
כרמון .ואל תטעו בשם .אני אהיה סובלנית רק לטעות אחת – לא יותר.
ועכשיו – לכו לכיתות שלכן.
ומאירה הוסיפה" :הן לא טעון אפילו פען אחת .ואני – מאז – מאירה".
בתום שנת הלימודים נפרדתי מצוות המחנכות וממאירה ולא שמעתי
ממנה יותר עד יום .רציתי מאוד לדעת מה קרה לשרה ברנר ומה גרם
למהפך ,אבל הרגשתי שלא רצוי לשאול ומאירה שתקה.
ואני – עד עכשיו תוהה :מה באמת קרה לשרה ברנר? 
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הרהורים ,זכרונות ,חוויות
טיול במצרים  /אליסיה וסרטייל
הטיול במצרים ,השנה ,היה הטיול השני שלי בארץ הפרעונים.
הראשון התקיים בשנת  1982מייד אחרי שפרץ השלום וניתן היה לטייל שם.
בעיקרון ,הנושא המרכזי בשני הטיולים היה ביקור בשרידים ממצרים
העתיקה שאין דומה להם בעולם .כמו כן גם הפירמידות ,הספינקס
והמוזיאון בקהיר.
אחרי שהות קצרה בקהיה טסנו ללוקסור לצפות במקדשים המרשימים.
משם שטנו בספינה לאסואן ולאבו סימּבל שהוא מונומנט של פסלים
אשר הועלה על ידי צוות ארכיאולוגים איטלקי בשלמות (אחרי שנחתך
לקוביות) לגובה  62מ' מעל פני מי הסכר ,על מנת שלא יוצף .ביקרנו
בעמק המלכים והמלכות וכן במקדשי אדפו וקום אומבו .
להלן – כמה תצלומים מהטיול:

מקדש אבו סימבל בדרום מצרים,
על גדת סכר אסואן.
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מסיכת המוות  -מזהב טהור ומלא  -של
תוּת אנך אמוֹן ,שנמצאת במוזיאון בקהיר.

ספינקס בדמות המלכה החזקה
חצ'פסות .כאשר היא מוצגת עם פאית
זקן ופאת ראש שנהגו הפרעונים הגברים
לחבוש .היא מלכה במשך  16שנים
( )1486-1468ונמנתה עם השושלת ה18-
של מלכי מצרים העתיקה.

מראה הפירמידות מכיוון לא שגרתי ,עם
נשים מקומיות.
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הרהורים ,זכרונות ,חוויות
על הספר "חיים שלמים" / 1עדה פרידמן
"חיים שלמים" הוא אחד הספרים
היפים שקראתי באחרונה .זהו ספר
מרגש ועצוב .קשה להסביר מדוע
הוא מעורר אותה חווייה שמלווה
קריאת ספרים טובים באמת,
הנשארים איתנו זמן רב .אולי זה
משום שהוא חרישי ,כמו גיבורו
אנדריאס אגר.
בקיץ  1902היגיע אגר לכפר ,ילד
קטן בגיל ארבע ,ונמסר לאיכר
עשיר ,קרוב משפחה .האיכר
התעמר בו והיכהו ,אך אגר
מעולם לא בכה ,מה שהגביר את
הברוטליות של האיכר כלפיו.
בגיל שמונה הוכה אגר קשות על
ידי האיכר ששבר לו את עצם הירך ומאז עד סוף ימיו
צלע .חייו הקשים בבית האיכר לא מנעו מאגר הקטן להתפעל מהנוף,
מההרים ,מהעצים מהשלווה האינסופית של הכפר הקטן ששכן בלב
האלפים .למרות נכותו עשה כל עבודה קשה ללא כל טרוניות והפך
להיות איש חזק ,שתקן ומופנם.
" 1חיים שלמים" ,רוברט זטהאלר ,מגרמנית דפנה עמית ,ספריית פועלים –
סיפורת 126 ,עמודים.2017 ,
רוברט זטהאלר ,יליד וינה 1966 ,הוא סופר ,תסריטאי ושחקן אוסטרי ,חתן
פרסים ספרותיים רבים .ספרו "חיים שלמים" נכלל ברשימה הקצרה ,הסופית
והיוקרתית של פרס בוקר הבינלאומי ושל פרס  IMPACהיוקרתי.
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בגיל שמונה עשרה התחיל לעבוד בחברה מקומית ,בנה לעצמו את
הבית שחלם עליו ,בית בודד במורד ההר ,מעל הכפר ,והתאהב במרי.
לאט לאט רכש את ליבה והיציע לה הצעת נישואים מרגשת בעוצמתה
ובמקוריותה (דווקא משום שנעשתה על ידי אדם כל כך מופנם כאגר).
מרי ואגר התחתנו וגרו בבית הקטן שבנה .אגר אהב מאוד את מרי ,את
הטבע שהיקיף את ביתו ,את מזג האוויר הקשה ,גם כשזה התאכזר
אליו ותבע ממנו מחיר כבד ...הוא המשיך את חייו ,ובמלחמת העולם
השנייה גוייס לצבא הגרמני .למרות נכותו ,שרת בקווקז ונפל בשבי.
כשהשתחרר ב 1947-חזר לכפר וגילה שהחיים המשיכו בלעדיו
והמודרניזציה היגיעה גם למקום הקטן הזה .הוא הסתגל מהר לשינויים
וכשבכפר נבנה רּכֶ ֶב ל למבקרים ,השתלב בעבודה הקשה הכרוכה
בהתקנת הרכבל .כשהמקום הפך להיות מוקד לתיירים שבאו ליהנות
מההוד והיופי של המקום ,הובילים בשבילי האלפים ,אף כי אהב להיות
עם עצמו בבדידות ובשקט.
זטהאלר מספר את סיפורו של אגר במינוריות עוצמתית .זהו סיפורו
של אדם שהאמין במעשים ולא בדיבורים ,שחי חיים שלמים בכפר קטן
בהרי האלפים ,אהב את הטבע ,את הבדידות ,את החיים הפשוטים ,תוך
יכולת להסתגל לכל מצב ושינוי ,בזרימה ובפשטות מעוררת התפעלות.
זהו סיפור קצר המכיל חיים שלמים ומלאים ,נובלה מעמיקה ,חכמה
ואנושית שאי אפשר להניח מהיד.
מומלץ בחום! 
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הרהורים ,זכרונות ,חוויות
על הספר "לראות למרחוק כי בנפשי הדבר"/ 1
רמי בן-יוסף
ממרחק זמן של  47שנים
מתפרסמים בספר זה
זכרונותיו של שבתאי בריל,
ששירת במשך שנים ארוכות
בדרגת סגן אלוף ,ביחידת
המודיעין ( 8200לשעבר
 .)848האירועים המתוארים
בספר בערו בנפשו של שבתאי בריל
המחבר במשך זמן רב ,בלי
שיוכל לחשוף אותם במלואם .רק בשנים האחרונות ,כארבעים שנה
לאחר שפשט את מדיו ,הותר לו לפרסם את הסיפור במלוא מורכבותו,
יחד עם המסמכים שברשותו.
כמזרחן בהשכלתו וקצין מודיעין בדרום ובסיני ראה שבתאי והבין את
הסימנים הרבים שהעידו על כך שהמצרים מתכננים מלחמה שעומדת
לפרוץ ביום הכיפורים .הוא התריע על כך בפני מפקדיו ,אך למרבה
התדהמה והתסכול – התעלמו מכל אזהרותיו .הצבא לא נערך בזמן
ובאופן הראוי למלחמה הצפוייה ,וכולנו הופתענו.
נצחוננו במלחמה זו הושג במחיר דמים כואב מאוד .מהלכה ותוצאותיה
פגמו במורל הלאומי ובביטחוננו בעוצמתו של צה"ל.
שבתאי מתאר באופן מעניין ,מפורט ובהיר את מבנהו ואופן פעולתו של
אג"מ (אגף המודיען של צה"ל) באותה תקופה ,וכן את דרכי התקשורת
עם ראשי צה"ל ועם מנהיגי המדינה.
 1מאת שבתאי בריל ,הוצאת סטימצקי 341 ,2019 ,עמודים.
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בתחום הטכנולוגיה של פעילות
אג"מ יש לשבתאי בריל תרומה
ייחודית.
חזונו ותושייתו של שבתאי
כקצין מודיעין במלחמת
ההתשה לאורך תעלת סואץ,
הביאו אותו ,בשנת ,1969
להמצאת המזל"ט (מטוס
זעיר ללא טייס) :הוא תיכנן
טיסן-מונחה-רדיו ,שריחף מעל מוצבי האוייב שמעבר לתעלה,
וצילם את היערכותו של הצבא המצרי במצלמה הצמודה לגחונו.
למרות ההצלחה הרבה שהוכיחה את יעילות המצאתו ,חלפו ארבע שנים
של התעלמות ממנה ותחושת תסכול אצל שבתאי .רק לאחר מלחמת יום
כיפור התחילו לייצר מזל"טים .המזל"ט הביא לשיפור מהפכני ביכולות
המודיעין ,בדרכי הלחימה של צה"ל ולחיסכון רב בחיי אדם.
במשך הזמן – השתכללו המזל"טים והיו לכלי טייס רבי יכולת .הם
מיוצרים בישראל ומשווקים גם לצבאות אחרים בעולם.
שבתאי ,כמזרחן וכקצין מודיעין מנוסה ,היכיר מקרוב ,במהלך שירותו
הצבאי ,את הערבים והשקפת עולמם .בכתיבתו – הוא משלב את
הערכותיו וביקורתו על החלטות מדיניות של ישראל ועל משגים וכשלים
בפעולות המודיעין.
הספר מתועד בתצלומי אנשים,
מקומות ומסמכים שמחדשים
וממחישים לקורא את קורות
הימים ההם ומוסיפים על העניין
הרב שמצאתי בקריאתו .
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כדאי לדעת
על שיטת פלדנקרייז  /רות קדמון
החיים מתנהלים במדיום של תנועה – כל שיפור בתנועה ישפר את כל
תפקודי החיים .כל תנועה ,לכשעצמה ,היא טובה – תלוי איך עושים אותה:
לכן חשובה ההקשבה המתמדת ,המודעות.

המיוחד בשיטה זו לעומת שיטות אחרות:
עוסקים בלמידה ולא בתרגול ,באבחנה
ושליטה על העשייה – ולא בחזרה
מיכאנית .לכן כל שיעור שונה.
מדגישים בזמן העשייה הקשבה
ותשומת לב לעשייה( ,מודעות!) – וזאת
כדי לאפשר שינוי ושיפור מתכונות-
תנועה-גרועות אשר גורמות לכאבים.
מאמינים בשיפור שבא בעזרת ארגון
יותר טוב ויותר יעיל – לא כל ידי כוח
פלדנקרייז
ומאמץ (מתקשרים עם ה"הנהלה" ולא
עם ה"פועלים".)...
שואפים להגיע ליתר נוחות על ידי התייעלות של הארגון הפנימי ולא
על ידי סבל .מכיוון שזו למידה ,הקשבה ואבחנה חייבים בהתחלה לנוע
לאט ,קטן ,בזהירות ובעדינות .זו אחת הסיבות לכך שהרבה שיעורים הם
על הרצפה ,כדי לאפשר תנאי למידה יותר נוחים ,בלי התמודדות עם כוח
הכובד ועם שיווי המשקל .כך גם מנטרלים עיסוק מוחי במשהו אחר.
חשובה כאן ההשפעה של מה עושים .חשוב להבין איך מקבלות מערכות
הגוף את מה שעשו – ולכן יש הפסקות לצורך הקשבה ואבחנה .יש מעקב
מתמיד של מה ואיך התקבל.
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פלדנקרייז האמין כי עם לידת האדם תנועתו הטבעית נכונה ,אולם עם
השנים לעיתים מסגלים להם בני האדם הרגלי תנועה שגויים ואף מזיקים.
מצב זה ניתן לתיקון באופן מתון והדרגתי על ידי פיתוח המודעות לגוף.
מדוע נכללת ההתעמלות בשיטת פלדנקרייז בתחום הרפואה
המשלימה:
 .1תהליכי התנועה לקוחים מתנועות התפתחות הילד ,ממתכונות
ראשוניות שהטבע יצר .תהליכי תנועה אלה נותנים הזדמנות להבריא
את הגוף מכאבים שנוצרו על ידי הרגלי תנועה לא נכונים.
 .2השיטה מדגישה מודעות :התבוננות המקדימה ומלווה את העשייה
בכל שלביה .המודעות והאבחנה מונעות תנועות המזיקות לגוף.
 .3השיטה מלמדת חלוקת עומס תנועתי נכון יותר .אירגון ותיאום יעילים
יותר מונעים שחיקה וכאבים.
 .4השיטה משפיעה לטובה על תהליך בניית העצם ומונעת בריחת סידן.

הצטרפתי לשיעורים בשיטת פלדנקרייז ב"נופים"  /רמי בן-יוסף
לאחר שעברתי לפני שנה וחצי ניתוח לב להשתלת מעקפים ,חשתי
ירידה גדולה בכושר הגופני" .חלודה" החלה להצטבר במפרקים ,שגרמה
לכאבים והגבלות בהפעלת השרירים.
הצטרפתי לשיעורי
ההתעמלות בשיטת
פלדנקרייז ,פעילות שרות
קדמון מדריכה בהתנדבות.
אינני חדל ליהנות
ולהתפעל מההשפעה
המיטיבה והמשחררת
אצלי כתוצאה משיעוריה.
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כדאי לדעת
היא מצטברת בשיעורים שאת מהלכם רות מדריכה ומסבירה ברצף.
שיטתה נסמכת על הנלמד בשיעוריה הקודמים ומחדשת בכל שיעור
אפשרות נוספת .כך היא משפרת לנו את הרגשתנו ואת היכולות שגילנו
המתקדם פוגם בהן.

עוד משהו על משה פלדנקרייז ( / )1904-1984המערכת
פלדנקרייז התפרסם ברבים בעקבות הטיפול שהעניק לבן-גוריון
דוד בן-גוריון סבל מכאבי גב קשים ופנה לעזרתו של פלדנקרייז שהעניק
לבן-גוריון טיפול אינטנסיבי.
בניגוד לדעת רופאיו של בן-גוריון – לימד אותו פלדנקרייז לעמוד על
הראש וכך שחרר אותו מכאביו.
בן-גוריון אמר אז :פלדנקרייז לימד אותי לעמוד על הראש וכך יכולתי
לעמוד היטב על הרגליים וגם לפעול טוב יותר בעזרת הראש .
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יצירתיות ב"נופים"
פריחה פורימית (קולאז')  /רות קדמון

מרץ 2020
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יצירתיות ב"נופים"

זה חדש,
כמובן
לא
מתאים
לפורים.
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אור אחרון  /שרה אומסקי
אור אחרון מזמין
למין רגשות על הניר.
ואז ,מילה מעוּבּרת מבקשת
להוליד זה עתה שיר חדש.
תמונות מחוללות ְבּריק החדר
מילים מפגינות ברעם גדול
עצב ושימחה פורצים לפתע
ומחוסר סדר לא מוצאים מקום.
והעברית
או העברית! פראית ומפוזרת
ְמ ַשתקת לי ההגה והיד.
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ואני יושבת מול הדף
ומשרבטת סימנים ללא טעם.
ופתאום העייפות...
כי כבר חצות
האם חצות?
אז בדיוק קורה הנס
לאחר לא מעט
חבלי לידה
המוזה מאתרת
לכל אות
ִמשכּן.
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יצירתיות ב"נופים"
גִּ ְמלַ אי ָקם ַבּבּ ֶֹקר  /אלה ורקר
ליל חשֶׁ ְך ַאט ׅמ ְתבַּ הֵ ר
וּמ ְתעַ ְרטֵ ל
הַ חֶ דֶ ר הוֹלְֵך ׅ
הַ מֹּחַ כְּ בָ ר עֵ ר
ַאְך הַ גּוּף ׅמ ְתעַ צֵּ ל
ְקצָ ת עֲדַ יׅ ן עָ יֵף
שׁוֹאף ל ְׅה ְתכּ ְַרבֵּ ל
ֵ
ַועֲדַ יׅ ן ְמסָ ֵרב
ׅמן הַ ׅמּטָּ ה ל ְׅהפּ ֵָרד.
ַזכַּאי גּׅ ְמלַאי ְקצָ ת ל ְׅה ְתפּ ְָר ַקד
בַּ בּ ֶֹקר בַּ ׅמּטָּ ה
גַּם ׅאם נׅ צְ מָ ד לוֹ
ָק ְרטוֹב שׁל חֲ ָרטׇ ה.

42

גּׅ ְמלַאי ַאחֵ ר
עוֹרר
שׇׂ מֵ חַ עׅ ם בּ ֶֹקר ל ְׅה ְת ֵ
לְהֵ חׇ לֵץ ׅמן הַ ׅמּטׇּ ה
חֲ בָ ל עַ ל כׇּל דַּ ׇקּה
לׅ שׂחוֹת ְממַ הֵ ר
בְּ ׅה ְתעַ ְמּלוּת ל ְׅה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר
אוֹ ל ְׅטיוּל בּ ֶֹקר ׅמ ְתמַ כַּר.
אֲ נׅ י לְהַ ו ׇׅתי ְקצׇ ת ְמ ֻביֶּשֶׁ ת
ל ַׅטּיפּוּס הׇ ׅראשׁוֹן
מוֹצֵ את עַ צְ ׅמי שׁ ֶיּכֶת.
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אומנות בנופים  /יונה פלד
יש לנו בנופים גלריה לאומנות ברמה מקצועית מאוד.
מידיי כמה חודשים מתחלפות בה תערוכות בהן מוצגות יצירות של אומני
הבית.
לאחרונה נחשפנו ליצירותיהם של מרתה שקלובין ,יונה אילת ואומני
החוג לציור בהנחיית שוש גלעד.
1
לפני שבועות אחדים הוצגה תערוכת העבודות של אליסיה וסרטייל.
אליסיה מציירת בסטודיו של ציירת מהמעלה הראשונה ,ארנה מילוא.
בתערוכה שהיתה מוצגות עבודות מהשנה האחרונה וכן ציורי אקוורל
המשקפים את חוויותיה של אליסיה מהנופים בהם טיילה.
בתערוכה ישנן עבודות שנעשו על פי חלומות ,צילומים ותנועה:
צילום של שתי ילדות בנות שמונה פותח על ידי אליסיה באמצעות שיעתוק
שהופך את הצילום לציור בטכניקות כגון :העתק בנייר קופי ,העתקה על
ידי נעיצת סיכה ,רישום בעיפרון תוך הדגשת הרקע ואקריליק .בתמונה
נוספת שועטים השוורים בכחול ,בצבעים מגוונים והצופה חווה את
המעבר מהצילום ליצירה אומנותית בפני עצמה.
האם כל אחד מאיתנו מודע למראהו כאשר הוא שוכב על המיטה או על
הרצפה? הזדמנות נדירה לפנינו לצפות בדמות שוכבת בחופשיות על
הרצפה ודמות נוספת בשלוש תנוחות המצוירות זו על גבי זו בצבעים
שונים המבדילים בין התנוחות .הציורים הם על גליונות נייר עטיפה פשוט
והם יוצאי דופן ומעוררי סקרנות ,התנגדות וקבלה.
התערוכה היתה מיוחדת ועוררה תגובות שונות המעשירות את השיח על
נושאי העבודות ועל אומנות בכלל .

 1עכשיו מוצגת בקפטריה תערוכת עבודותיה של יעל איקן.
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יצירתיות ב"נופים"
אומנות בנופים  /יונה פלד
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יצירתיות ב"נופים"
עבודות קרמיקה  /מרקו מג'אר

1

 1בביטאון מס'  12הובאו בטעות ,בעמ'  ,35עבודות קרמיקה של אלישבע גרונדווג
בשמו של מרקו מג'אר .בביטאון זה אנו מתקנים את הטעות.
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עבודות קרמיקה  /אלישבע גרונדווג

1

 1בביטאון מס'  12הובאו בטעות עבודותיה של אלישבע גרונדווג תחת שמו של מרקו
מג'אר.
מרץ 2020
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יצירתיות ב"נופים"
צולל ובנות ים  /משה צורנמל
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תמנון אמיץ  /משה צורנמל
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יצירתיות ב"נופים"
סיפור בלשי – חלק שלישי / 1אסתר קובי
בבוקר של אותו יום חשבה נאוה על הפעולות
שעליה לעשות .היא החליטה שעליה להגיע
לקצה חוט עד אותו הערב ,גם כדי להרגיע
את הדיירים בדיור המוגן וגם להוכיח
למפקדה שהיא ראויה לתפקיד שהטיל עליה.
עליה ללכת לבנק לברר את מצבו הכלכלי של
הנרצח ,עליה לעמת זו עם זו את הנשים עימן
היה הנרצח ביחסים קרובים ,עליה לבדוק
את תוצאות הניתוח שלאחר המוות ,וכן את
תוצאות מבדקי המעבדה.
בתחילה היגיעה אל מנהל הבנק .המנהל סירב להראות לה את מצב
החשבון של יוסי ברזילי ,הוא טען שרק עם צו של בית משפט יוכל לעשות
זאת .לאחר שהפצירה בו רבות הסכים לומר לה שמצבו הכלכלי של יוסי
ברזילי בכי רע ,הוא נטל הלוואות רבות בסכומים גבוהים .הוא המשיך
ואמר שיוסי ברזילי הבטיח למכור את ביתו ולשלם את חובותיו.
כששאלה נאוה לשם מה יוסי ברזילי היה זקוק לכספים כה רבים ,האם
השקיע בעסק או בבורסה? האם קנה נכסים? ענה המנהל שזו שאלה
שיוסי סירב לענות עליה בחייו ,ועניין זה תעלומה בעיניו .נאוה הבינה
שעליה להמשיך לחקור עניין זה ,האם יכול להיות שיוסי נקלע לחובות
בשוק האפור והם היגיעו לנקום בו?
כאשר יצאה מהבנק טלפנו אליה מהמעבדה ואמרו כי נמצאה טביעת
אצבע ברורה על השמיכה שעטפה את יוסי ,אך אין בידיהם את טביעות
 1סיום הסיפור שהתחיל בביטאון  11ו12-
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האצבעות של האנשים הקשורים
ברצח זה ,ובקשו מנאוה לשגר
טביעות אצבע של כל האנשים
המעורבים.
נאוה חזרה לדיור המוגן וביקשה
מסגנה לאסוף את טביעות האצבע
של המעורבים .לאחר מכן זימנה
אליה את מדלן ואודליה ,ושאלה
אותן :האם ידעתן אחת על השניה?
האם יוסי גילה בפניכן שהוא מיודד
עם שתיכן? האם סיפר לך ,אודליה ,כי הוא עומד להינשא למדלן?
שתי הנשים נדהמו ,אף אחת מהן לא ידעה אודות השניה .נאוה הבינה
ששתיהן אינן חשודות ,הן נראו אמינות בעינה ודוברות אמת.
הרופא הפתולוג טלפן ומסר שבניתוח שלאחר המוות לא נמצאו רעלים
כלשהם ,נמצאו כמה חבורות שיכולות להעיד על מריבה ,אך הן מועטות
וחלשות.
גם מסלול חקירה זה נסגר.
נשאר רק מסלול החקירה הכלכלי.
נאוה זימנה את מנהל הבית ,יורם ,ושאלה אותו האם ידע שיוסי נתון
בבעיות כלכליות? המנהל השיב שלא ידע על כך .יוסי עמד בכל
התשלומים לבית ואין לו כל חוב .בינתיים חזר הסגן ואמר לה כי מסר את
טביעות האצבע שאסף למעבדה.
נאוה החליטה להיוועץ בו ולספר לו את כל הפרטים הידועים לה עד
עתה .היא שאלה אותו ,באיזו דרך היה בודק את העניין הכלכלי ,סגנה
יעץ לה לחקור את ביתו של הנרצח .נאוה אמרה שהבת שרויה באבל
כבד וחשבה שלא להטריד אותה ,אך הבינה שסגנה צודק וזימנה את
הבת לבוא אליה .ואכן כשהיגיעה ראתה כי הבת בוכה מאוד ,עצבנית,
ממצמצת בעיניה ומחזיקה את שתי ידיה בחוזקה.
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יצירתיות ב"נופים"
נאוה שאלה את הבת האם ידוע לה
על מצבו הכלכלי של אביה .הבת
ענתה כי ידוע לה שהמצב גרוע ,שכל
פניותיה לאביה ,שיעזור לה ,נענו
בשלילה .כמו כן אמרה שידוע לה כי
אביה עמד למכור את דירתו .נאוה
שאלה האם ידוע לבת שאביה עמד
לשאת אישה .הבת השיבה בחיוב.
בינתיים הצטרף אל הפגישה בעלה
של הבת ,הוא נהג בגסות ,כעס על
אשתו וביקש ממנה להפסיק לבכות.
נאוה שאלה מתי ראו את האב לאחרונה? הבעל השיב" :אתמול בערב
היינו כאן ורבנו מריבה עזה" .הוא טען כי האב התכוון למכור את דירתו,
ולכן דרש הוא ,בשם אשתו ,את חלקם בנכס .לאחר המריבה עזבו אותו
ושבו לביתם בכעס.
הטלפון צלצל .המעבדה מסרה לנאוה כי טביעת האצבע על השמיכה
זוהתה והיא של בעלה של הבת .כאשר אמרה להם זאת ,פרצה הבת בבכי
קורע לב .היא אמרה" :בעלי היגיע לפגישה עם אבא למרות שביקשתי
ממנו לא לעשות זאת ,הוא רצה בכל תוקף שאבא יחתום על מסמך
שקובע כי מגיע לי חלק מהכסף שיתקבל עם מכירת הדירה .איני יודעת
מדוע הביא אקדח עימו .בזמן שרבו וצעקו ,הוציא בעלי את האקדח ואיים,
אבי דחף את היד המושטת עם האקדח .כדור נפלט ואבא נפל לארץ".
התעלומה נפתרה .הבת ובעלה נלקחו לאחר כבוד אל המשטרה למסירת
עדות רשמית.
ההודעה על פתרון התעלומה העציבה מאוד את כל דיירי הבית .
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בבת צחוק
רגע של נחת  /ינאי פרידמן
זוג מגיע למסעדה ומתיישב ליד שולחן .ניגשת
אליהם המלצרית והגבר אומר לה:
"אנחנו רגישים ללקטוז ,ביצים,
בשר וגלוטן .מה את מציעה
לנו להזמין"? המלצרית
חושבת רגע ואומרת
"תזמינו מונית ותחזרו
הביתה"...

זמן קצר לאחר ההמראה של מטוס נוסעים
חדש ללא טייס ,המופעל על ידי מחשב,
נישמע קולו של הטייס האוטומטי הממוחשב:
"בוקר טוב לכל הנוסעים .אנחנו בגובה 1500
מטרים ,מזג האוויר בהיר ונוח .נגיע ליעד
בזמן ...בזמן ...בזמן ...בזמן ...בזמן."......
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בבת צחוק

2+2

מורה פונה לאחד התלמידים
ושואל" :כמה זה ?"2 + 2
התלמיד חושב כמה שניות
ועונה ."5 " :מסתכל עליו
המורה ואומר" :בחשבון
אתה אפס ,אבל במקוריות
אתה הראשון בכיתה"...

ך תמיד בכיוון
ני
שמור את פ ו א ז ה צ ל לי ם
ק ר ני ה ש מ ש
יפלו מאחוריך
(ולט ויטמן)

כשהשק
ר
מ
ק
י
ף
ח
צי
עולם ,ה
אמת עדיין
לא סיי
א מה ללבוש
ת
(ווינ המכנסיים
סט

ון צ'רצ'יל)

לשקל להאמין
100קר שנאמר
מ פעמים
שנאמדבר אמת
ר
( פעם אחת
א.א .מילן)
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סגולה לשלום בית:
פיקחו עיניים לרווחה
לפני הנישואין ועיצמו
אותן למחצה אחרי
הנישואין.
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תמונות מצחיקות של מבוגרים עושים חיים כמו צעירים

עוד קצת אימונים ואני באולימפיאדה
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עיצוב והפקה :סטודיו סקורפיו 02-6536446 88

