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ביטאון מגדל נופים

'

דיור מוגן

'

ירושלים

דבר המערכת*
הדברים שהיגיעו למערכת ,וממילא הדברים המתפרסמים בביטאון ,משקפים
את רוח "ימי הקורונה" :השתנה היחס בין המאמרים העוסקים בחיינו המשותפים
לבין המאמרים המבטאים את היותנו ספונים איש ואישה בפינתם ,מוצאים עניין
ומפלט בזיכרונות ובהגיגים הצפים ועולים תוך שאנו מתבוננים בחיינו.
אנו מקווים ,שבביטאונים הבאים יינתן כבר ביטוי לשינויים שהתחוללו בחיינו
ולהצלחות ,או לכישלונות ,של הדרכים שבחרנו כדי להתמודד עם המצב החדש,
מצב שלא היכרנו מעולם .משברים אינם זרים לבני דורנו .אלא שהמשברים גרמו
בדרך כלל להידוק המרקם החברתי ,להגברת הסולידריות ,להגברת האמפתיה,
לסובלנות לקשיים שהמשברים יצרו.
המצב שונה במשבר הנוכחי.
זהו משבר שהוליד תערובת מוזרה של רגשות והתנהגויות :לצד תחושות של אי-
ודאות וחרדה ,הייתה גם נכונות רבה להתנדב ולעזור בשעת צרה .כמו כן – נוצרו
אצלנו גם הרגשות של קוצר רוח ,חוסר סובלנות ,ריבוי תלונות ,נטיות להטיל
אשמה על אחרים.
אבל ,הקהילה הקטנה שלנו שהתנסתה בכל אלה ,מחפשת בקדחתנות דרכים
להתמודד בהצלחה עם המשבר ולהקטין את נזקיו .בביטאון זה יש ביטוי גם
לדרכים אלו .נקווה שבביטאונים הבאים יימצא לכך הד רחב וחזק יותר.
ועד אז – הלוואי שדברי החברים המצויים בביטאון זה יעוררו בקהילתנו עניין
רחב ואולי גם יהיה רצון לשמוע מחלק מהם דברים מפורטים יותר על סיפורי
החיים המרתקים שחלקו עימנו.
ולסיום – תקווה :הלוואי שנצליח להיות "שליליים" לגמרי בשנת  ,2021הבאה
עלינו לטובה ,יותר מזו הקודמת .שנה טובה ומשעממת לכל קהילת "נופים".
* עקב המצב המאתגר שנכפה עלינו זכה ביטאון זה לרשימות רבות .לכן  -הוא יוצא לאור בהיקף גדול
יותר מאלו שהופיעו לפניו ויופיעו אחריו.
תמונת השער :פסיפס שיצרה שרה מור על-פי רצפת בית כנסת מהתקופה הביזנטית שנמצא בעין גדי .כל
תמונות הפסיפס בביטאון זה נוצרו על ידי שרה מור בהשראת פסיפסים עתיקים שנמצאו בארץ.

מגדל נופים ,רח' הנרייטה סאלד מס'  ,2ירושלים  טל' 02-6580222
חברי המערכת :אורה ורמי בן-יוסף ,רחל בן-בסט ,צבי לוי ,עדה פרידמן ,נירה קרן
עיצוב והפקה :סטודיו סקורפיו 88
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תוכן הביטאון
דבר המערכת

54

סיפורם של בניינים בירושלים  /עדה פרידמן
הוא היה אדם פשוט  /רמי בן-יוסף
שתלתי דשא במדבר  /אביבה שטיינברג

בבית
דבר יו"ר המועצה  /צבי לוי
דבר המנכ"ל  /רפי פולק
איגרת לדייר ולדיירת  /אסתר קובי
ברוכות הבאות  /פנינה קרצ'מר
שעשועים בנופים  /משה צורנמל
תודה למתנדבים בנופים  /יונה פלד
חלומות בהקיץ ,הגיגים ותובנות  /אורי כפרי
על חשיבות פינת החי למבוגרים  /עליזה יידוב
בקבוקים לעזרת העם  /נתניה גינצבורג
החזרה ל"נופים"  /שושנה קדמון
חברות בסוף העולם  /יונה פלד
תובנות הקורונה בצל מלחמת העצמאות /
רות אשכנזי

5 59
5 64

5 27

5 34

אירוע אישי
ביקור בשוק מחנה יהודה  /שולי גבע
גלגולו של סיר פלא  /אסתר מושל
אם תרצו / ...אינה בת ישראל
מפגש אקראי ומרגש  /מרתה שקלובין
מקרה יפה  /בתיה פרידמן

5 77

כדאי לדעת
מעט על התנועה ללא שם  /אורה בן-יוסף

יצירות
התרנגולת שאימצה ברווזונים  /יהודית מואב
שחור ,לבן ועוד צבע  /אליסיה וסרטייל
איך קרה  /אלה אמיתי
הגיל הנעלם  /רן אברהמי
הרהורים על מסע לא מושכל  /שושנה בן
אברהם
חוה  /שרה אומסקי
בית הוריי  /שרה אומסקי
קומפוזיציה מצולמת  /רות קדמון

בבת צחוק
שיח חתולים  /משה צורנמל
רגע של נחת  /ינאי פרידמן

זכרונות ,חוויות ,הרהורים
זכרונות מצפת  /יהודית ביטוב
זכרונות על עבר של עם וארץ  /רות אשכנזי
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בבית

״ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ,ארץ זית שמן ודבש (דברים פרק ח׳),
לפי הפסיפס שנמצא ברצפת בית כנסת עתיק.
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דבר יו"ר המועצה  /צבי לוי
הקורונה – ושגרת החיים בתנאי
המגיפה – עדיין עימנו ,כנראה לעוד
פרק זמן ממושך .בעיצומו של מצב
בלתי מוכר זה נבחרה מועצת-
חברה חדשה ,כמתחייב מן המבנה המשפטי שלנו.
חבורה מצויינת ,בעלת ניסיון בתחומים שונים וחדורה ברוח ההתנדבות
העושה את "מגדל נופים" למה שהינו.
"מגדל נופים" לוקה בחסרים שיש בהם כדי לשבש את איכותו של
דיור מוגן בן-זמננו .עד לבוא הקורונה – הצלחנו להפוך את חולשותיו
למקורות כוח.
מהן החולשות?
•"מגדל נופים" אינו ממוקם על מרכז מסחרי עירוני .זו לא רק שאלה
של נוחות .זו שאלה של קשר עם דופק החיים .לכאורה ,צריך היה מצב
זה לגרום לתחושת ניתוק .איכשהו – עד לימי הקורונה  -ההיפך היה
הנכון.
•אין לנו בריכה ,מתקנים משוכללים לספורט ,לתרבות ,לרווחה ,חצר
מרווחת .לכאורה ,צריכה הייתה להיווצר תחושת דלות ועליבות.
איכשהו – ההיפך היה הנכון.
•מספר הדירות קטן .ההוצאות ,שאין להימנע מהן ,כמעט שוות בדיור
מוגן בן  300דירות לזה שבו רק  150דירות .לכאורה ,צריך היה הדבר
לגרום לדמי אחזקה גבוהים .למעשה – ההיפך הוא הנכון.
•אין ל"מגדל נופים" "בעל בית" מוגדר :יזם פרטי ,או רשת .לכאורה
עלול היה מצב זה לגרום לניהול בלתי יציב .למעשה – אנו מתנהלים
מאז ומעולם באופן מניח את הדעת.
•מה הסוד? הרי איש מאיתנו אינו מאמין ב"מזל" ההולך ונמשך  40שנה.
חייב להיות הסבר רציונאלי.
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בבית
לטעמי ,סוד כוחנו הוא במרקם האנושי ,הקהילתי ,שנוצר – ונשמר.
•הקשיים והמחסור שתיארתי לעיל סייעו לקיים מרקם כזה .צריך היה
"להסתדר" ולעשות זאת ללא סמכות חיצונית .חיפושי פתרון לקשיים
חיזקו את הקשר בין הדיירים.
•רוח הבית מאפשרת לדיירים ליהנות מתחושת בעלות מחד
ומאוטונומיה אישית מאידך .תחושות נפלאות לעת זיקנה.
•הסגל המקצועי ,המטפלות למיניהן וקבלני השירותים ,הם חלק מן
הקהילה .הם אינם "שקופים" .הם אינם מנוכרים.
•איש לא מעלה בדעתו הסדרי "הדרה" שיגבילו חברים במצבים קשים
מהשתתפות בחיי הקהילה.
•מצבנו הכספי מעולה והבית מתוחזק היטב .גם צבירת ההון וגם שימור
ושדרוג מערכות הבית נובעים מרוח השיתוף רבת השנים ,רוח השוררת
גם בסגל.
שורשינו נמתחים אל עבר הקהילה היהודית בגולה .יהודים לא יכולים
לחיות ללא בית כנסת ,מקווה טהרה ,בית עלמין ומוסדות חינוך .השלטונות
הזרים לא העלו בדעתם לספק את כול אלה .היה הכרח להתארגן ולפתור
את האתגר הכלכלי-ארגוני הזה ללא כוח כפייה .כך נוצרה מסורת של
חיי קהילה ,שהתקיימה אלפי שנים .היא עוד זורמת בדמנו.
הקורונה היכתה קשות במרקם הרגיש הזה .למרות שאנו עומדים היטב
בהפעלת מערכת השירותים הדרושים לחיי היום-יום אנו מתקשים
להתמודד עם ִהלכי הנפש שהקורונה עוררה .נפגעה קשות תחושת "טוב
ונעים שבת אחים גם יחד".
אבוי לנו אם לא נמצא דרכים לשמר את כוחנו .החולשות והחסרים
שהוזכרו בראשית הדברים עלולים לקום עלינו במלוא עוזם .אנו זקוקים
היום יותר מתמיד למקורות הכוח שלנו :הרוח הקהילתית ורוח ההתנדבות.
אני רואה זאת כמשימה העיקרית של המועצה ושל יתר החברים-
המתנדבים המשקיעים את מיטבם בשיפור אינות חיינו .
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דבר המנכ"ל  /רפי פולק
דיירים יקרים,
המציאות של חיינו התהפכה עלינו בשל מגיפת הקורונה .כולנו עדים
לנעשה בארץ ובעולם והמציאות מעיקה ומתישה כאחת .ענף הדיורים
המוגנים חווה כולו טלטלה ואף אנו חווים זאת .אף על פי כן ,אנו ממשיכים
למכור דירות ויש לנו מצטרפים חדשים .הבשורות על חיסון אפשרי כבר
במהלך החורף מעודדות ,ואנו מקווים לשיבה אל סדרי חיים תקינים יותר.
עד אז ניאלץ להמשיך ולהילחם בכוחות משותפים באתגרים הגדולים
שהקורונה העמידה.
במשך חודשים ארוכים אנו עמילים בניסיון להגן על הבית מן הנגיף ובו
בזמן להדוף מעלינו את ההשפעות הקשות של הבדידות .הדילמות הן
יומיומיות והטיפול בהן מורכב .לכל אחד צרכים שונים ,לכל דייר מצוקות
שונות .אנו טורחים ללא ליאות לתת מענה לדיירים בתנאים מסובכים
למדי .אני משוכנע שהדיירים מבינים זאת ומעריכים את עבודתנו.
"מגדל נופים" מתייחד בנוף הדיורים המוגנים בכך שהדיירים הם חברי
קהילה .קיימת ערבות הדדית המובנית באופי הארגוני שלנו .זהו כוח
מניע נפלא בימים כתיקונם .אך בתקופות של קושי ומכאוב הכוח הזה
עלול להיות חרב פיפיות .מרגע שניצתת אש מריבה ,היא עלולה לשרוף
כל חלקה טובה .גורלו של הבית נתון בידינו .בואו נשמור עליו יחדיו.
תקופות של משברים או דרמות נוטות לקפל בתוכן משמעויות כפולות.
כפי שכתב הסופר האנגלי צ'רלס דיקנס על ימי המהפכה הצרפתית:
"היה זה הטוב בזמנים ,היה זה הרע בזמנים; היה זה עידן החוכמה,
היה זה עידן הטיפשות; היה זה תור האמונה ,היה זה תור הספקנות;
היו אלה ימים של אור ,היו אלה ימים אפלים; היה זה אביב התקווה,
היה זה חורפו של ייאוש; הכול היה אפשרי ,דבר לא היה אפשרי".

תקוותי שבעוד זמן לא רב נביט על התקופה הזאת ונראה בה ,לצד הקושי,
גם את היופי .
ינואר 2021
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בבית
איגרת לדייר ולדיירת  /אסתר קובי
חברות וחברים יקרים,
הנה עברנו את חג האורים ,ונכנסנו לשנה החדשה .נקווה שהביאו עימם
רפואה ואור לכולנו.
במסגרת תפקידי כסגנית יו"ר המועצה אני בודקת דברים ברחבי הבית.
אני מקווה להביא לשינוי צעד אחר צעד .קשה לשנות דברים במקום בו
הדברים מקובעים ויש החושבים שכללי הבית מצוינים ואין צורך לשנות
דבר.
עסקתי בעניין הניקיון ,בעיקר בנושא עמידה בלוח זמנים ,אני מקווה
ששינוי זה יצא לפועל בעזרת מיכל ,וכולנו נחוש בכך.
ברצוני להתמקד עתה בשינוי הבא והוא הבאת מבקר פנים חיצוני לבית.
הדבר הומלץ על ידי רואי חשבון שבחנו את הבית בבדיקת עומק .עין
מקצועית נוספת ,בבקרה על כספים ,על יחסי עובד-מעביד ,חשובה מאוד.
אני נושאת עימי את ֵאמונכם בי ומרגישה את הרוח הגבית שאתם נותנים
לי ,ועל כך אני מודה לכם .
חברות וחברים יקרים,
הנה עברנו את חג האורים ,נקווה
שהביא עימו רפואה ואור לכולנו.
בה מסגרת ת פקידי כ סגנית יו"ר
מועצה אני בודקת דברים ברחבי
הבית .אני מקווה להביא לשינוי צעד
בואחר צעד .קשה לשנות דברים במקום
הדברים מקובעים ויש החושבים שכללי
הבית מצוינים ואין צורך לשנות דבר.
עסקתי בעניין הניקיון ,בעיקר בנושא
עמידה בלוח זמנים ,אני מקווה ששינוי
זה
נחוש יצא לפועל בעזרת מיכל ,וכולנו
בכך.
ברצוני
ל
התמקד
עתה
בשינוי הבא והוא
הבאת מבקר פנים חיצוני לבית .הדבר
הומלץ על ידי רואי חשבון שבחנו את
הבית בבדיקת עומק .עין מקצועית
נוספת ,בבקרה על כספים ,על יחסי
עובד-מעביד ,חשובה מאוד.
ואני נושאת עימי את א ימונכם בי
מרגישה את הרוח הגבית שאתם
נותנים לי ,ועל כך אני מודה לכם
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ברוכות הבאות  /פנינה קרצ'מר

ברוכים
הבאים

למרות המצב הקשה עקב מגיפת הקורונה הצטרפו אלינו לאחרונה
שלוש דיירות חדשות:

רחל גבעוני,

דירה מס'  ,802טלפון מס' .315

יהודית מואב,
רבקה פרצ'ק,

דירה מס'  ,412טלפון .259

דירה מס'  ,1105טלפון מס' .348

נאחל לכן קליטה מהירה ונעימה ושהות ממושכת בקהילת "נופים".
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בבית
שעשועים ב"מגדל נופים"  /שירבט :משה צורנמל
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תודה למתנדבים בנופים  /יונה פלד
הבית שלנו מצטיין במיגוון
עשיר מאד של פעילות
התנדבותית בתחומים רבים
ומגוונים שהדיירים יוזמים,
מארגנים ומפעילים לאורך זמן.
ההתנדבות היא מרכיב מרכזי וחשוב בחיי
הקהילה שלנו ועל כך גאוותנו והיא מאפיינת את "נופים" ונותנת לה את
צביונה המיוחד.
כולנו מודים על הנתינה ,הנדיבות ,המסירות ,המקצועיות וההתמדה גם
בימים קשים אלו.
אומנם ,הקורונה אילצה אותנו לנקוט אמצעי זהירות ולהצטמצם ,אך
גם עכשיו מתקיימות פעילויות בהתאם לנסיבות ובכפוף להנחיות .כולנו
מקווים שימי השגרה הטובים יחזרו במהרה.
כל אחד מאיתנו מוזמן להשתתף בחיי הקהילה כמתנדב או כנהנה ,וכן -
ליזום ולהציע פעילויות ונושאים נוספים ,לרווחת הדיירים ולהנאתם.
החוגים ותחומי ההתנדבות ב"נופים"*:
•איסוף בקבוקים ופחיות למיחזור והשתתפות בהתרמות למען נזקקים,
המתקיימות ב"בית רחל" בשכונות קריית היובל וקריית מנחם
•ארגון הרצאות וקונצרטים
•ארגון פאב*
•ארגון קבלות שבת
•ארגון שי לחגים
* הפעילויות המסומנות ב *-מושהות בשל מגיפת הקורונה.
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בבית
•ארגון תערוכות של יצירות הדיירים :פיסול ,קרמיקה ,ציור ,רקמה,
צילום ,הצגת אוספים ,ועוד.
•בדיקת הסרת התגים האדומים בבוקר
•ביקורי חולים
•הוצאת הביטאון "נוף נופים"
•הכנת כיבוד לאירועים חגיגיים
•העברת הדואר של דיירי נופים לדואר ישראל
•הפעלה בשיטת פלדנקרייז
•הפעלת המפגש וארגון התורנויות בו*
•הפעלת חוגים :ברידג' ,ציור ,קרמיקה ,ריקוד יצירתי ,ריקודי עם,
שחמט ,מפגשים לקריאת שירה.
•הפעלת הספרייה
•הקרנת סרטים
•השתתפות בוועדות קבלה וקליטה של דיירים חדשים
•חברות במועצה ובוועדות :בריאות ,הבית ,כספים ,מזון :מסעדה
ומכולת ,תרבות וועדת ביקורת.
•טיפול בפינת החי
•כתיבה ומשלוח ברכות לימי הולדת
•מפעילי משחקים (פעילות חדשה)
•קבוצות דוברי צרפתית ויידיש
•קישוט האזורים הציבוריים
•תכנון ,הגינון וטיפול בגינות הציבוריות של נופים
•תכנון ,ארגון והדרכה של טיולים ברחבי ישראל
•תמיכה בתקשורת דיגיטאלית – חוגי מחשב ושימוש בטלפונים חכמים
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התגייסות מרשימה בעת הסגר הכללי:
אספקת מצרכים לדיירים
התגייסות לשיחות אישיות יומיומיות עם כל הדיירים
מתן מענה לצרכי החברים בבידוד
סיוע בארגון הבדיקות
רשימת הפעילויות ההתנדבותיות מרשימה ,מעוררת גאווה בלב כולנו
ותורמת לחיזוק הקהילה שלנו ב"נופים" .

תוׂדה

______________
הערת המערכת :אם ישנן התנדבויות נוספות ,שלא צויינו כאן – נא להביאן לידיעת חברי
המערכת והן יצויינו בביטאונים הבאים.
ינואר 2021
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בבית
חלומות בהקיץ ,הגיגים ותובנות  /אורי כפרי
נפלה עליי תרדמת אלוהים וחלמתי חלום.
ובחלומי חלמתי שלעת בלותי הייתה לי עדנה ,כלומר ,רעייתי ואנוכי
הסתפחנו למגדל השן הקרוי גם "מגדל נופים" .ממש נופת צופים.
נקלענו לחבורה תוססת וערנית השייכת לדור הבילויים העוסקת בבילויים
ובפעילות תרבותית מגוונת ובהמשך גם בתקשורת ורבלית אינטנסיבית
ברשת החברתית ווטסאפ (מה פה קורה פה).
כרעם ביום בהיר נחתה עלינו ,או הוכתרנו במגפת הקורונה .כותרנו
ונסגרנו אך נאחזנו בציפורנינו ,והמשכנו לקיים פעילות חברתית
ותרבותית.
"עוד זה מדבר וזה בא" ותיפול עלינו גזרת הבחירות .בתהליך הקדם-
בחירה (בכי-רע) דשנו ודנו במועמדים אותם היינו אמורים לבחור למועצת
החכמים שתנהל את חיינו .הדבר לוווה בהגברת הפעילות התקשורתית
ברשת עד כדי כך שנשכחה האימרה החז"לית "מילה בסלע ַמשתוּקא בּ
תרן"** ונשקלה ,מרוב מלל ,האפשרות להסב את שמו של "מגדל נופים"
ְ
ל"כפר מלל" .במערכת (או מעכרת) הבחירות שלט הסלוגן "עוצו עצה
ותופר ...במועצה".
לרוע המזל נבחרתי אני הביש גדא ,העני ממעש ,לשרת כחבר במועצה
ובכך הפכתי לאברך (בחור ישיבה) .במהלך הישיבות המועטות בהם
נכחתי נזכרתי באחד ממשלי אזופוס – לה פונטיין קרילוב על החיות
שניסו להקים תזמורת או רביעיה .הם פתחו בנגינה ושומו שמיים ,התוצאה
הייתה קקפוניה מושלמתִ .הציעה אחת החיות שישנו את סדר הישיבה
ומשזה לא צלח מספר פעמים ,אמר להם הזמיר כמדומני ,בתרגומו של
חנניה רייכמן הזכור לטוב" :שבו כרצונכם אם כך או כך ,מכם תזמורת
לא תצמח".
* תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,י"ח ,א.
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התעוררתי שטוף זיעה ואפוף חרדה ושאלתי את עצמי האם היה או
חלמתי חלום.
הרגעתי את עצמי ,הפניתי את מבטי מ"מגדל נופים" מזרחה ובעתיד גם
מערבה ולעיניי נגלו מנופים רבים .במוחי הקודח צמחה התובנה שלמרות
הכול ,יש לעשות את המירב כדי למנף את המיזם הייחודי הקרוי "מגדל
נופים" .

עוצו עצה ותופר
...במועצה
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בבית
על חשיבות פינת החי למבוגרים  /עליזה ידווב
בעיתון "מעריב" מ 6.11.2020-התפרסמה כתבה הנקראת "בית חוות".
המקום הזה הוא מיזם חדש שהוקם במוצא עלית ,הוא מחבר בין בני
הגיל השלישי ובעלי חיים .בכתבה נאמר בין השאר:
"מחקרים מדעיים קובעים שקרבה פיזית ,פעילות בחברתם ודאגה
לצורכיהם של בעלי החיים מגבירה את האקטיביות ומחזקת מיומנויות
קוגניטיביות ומוטוריות של זקנים .פעילות
זו מצמצמת את ההשלכות השליליות של
הזיקנה ומשפרת את הסיכויים להזדקנות
מוצלחת .המגע והדאגה לאחר מגבירים
אצל הקשיש את תחושת השליטה בחייו
שלו ועונה על הצורך האנושי הבסיסי
לאהוב ולהיות נאהב".
פינת החי בביתנו יכולה למלא תפקיד זה .לכן רצוי מאוד
לטפח פינה זו.

על פינת החי בביתנו
היה הייתה בביתנו פינת חי שוקקת חיים .בגדרה התרוצצו שרקנים,
משתוקקים ליד מלטפת .הדגו* השתעשעו במתקנים שונים שבכלוב,
הצחיקו את הצופים בהם .הצ'ינצ'לות טיפסו על
הסולמות והתענגו על הצימוקים שנתנו להם.
הפינקים ,הבנגלזים והקנרים הנעימו ברינתם.
ציפורי האהבה משכו בצבעיהם את עין הדיירים
באקווריום שטו להנאתם דגיגים צבעוניים .ועוד
בעלי חיים מילאו את כלובי הפינה .גם קיפוד
* דגו – סוג של מכרסמים.
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לבקן וחמוס מצאו בפינה מקלט,
מתנדבים העניקו לבעלי החיים
טיפול ואהבה.
ועתה ...במקום הפינה שוקקת חיים
יש ריהוט מודרני ,אך חסר חיים.
צריך לשכן בפינה בעלי חיים
נוספים ,להכניס בפינה עציצים,
לתת לפינה חיים והיא יכולה להעניק לנו חיים .להוות הנאה לכל הדיירים
כולל דייר המחלקה הסיעודית.
עוד לא מאוחר .
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בבית
בקבוקים לעזרת העם  /נתניה גינזבורג
הערת המערכת:
לפני שנים רבות מאוד כתב ח.נ .ביאליק:
"לִ בשו נא עוז ִדרכו נא עוז ,לעזרת העם ...במה? אל תשאלו באשר
נמצאה ,במי? אל תבדוקו כול ליבו ידבנו"...
והנה אנו רואים שדבריו אלה מתאימים גם לימינו ,כפי שמספרת נתניה
במשולב עם פרטים מסיפור חייה.

למה ממיינים בקבוקים?
ברצוני לספר לכם כי בכול יום חמישי ,באופן קבוע ,מתכנסת בשכונת
גבעת משואה חבורת מתנדבים – גברים ונשים – כדי למיין ערימה גדולה
של בקבוקים ריקים מזכוכית ומחומר פלסטי וקופסאות מתכת ריקות,
שנאספו ממרכולים ומבתים פרטיים.
משאית של אגודת אל"ה (איסוף למען הסביבה)
אוספת את הבקבוקים הממויינים והם נשלחים
המחזּור משלמת תמורתם והכסף
למחזּור .חברת ִ
ִ
נכנס ישירות לקרן מילגות התומכת בילדים בעלי צרכים מיוחדים
שבאים ל"מרכז רחל" הפועל במסגרת המינהל הקהילתי בקרית מנחם
(וגם בקרית היובל ,סמוך ל"מגדל נופים") .ראוי לציין שהקרן מעניקה
הדרכה ותמיכה גם להוריהם של הילדים בעלי הצרכים המיוחדים ולבני
משפחתם.
אני אחת המתנדבות בקבוצה זו .רציתי לספר איך היגעתי אליה.

מאין באתי ולאן היגעתי
גדלתי בעיירה קטנה בדרום אפריקה .היו בה מעט אנשים .שמי היה אז
נטליה .בארץ שיניתי אותו לנתניה.
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באותה עיירה היכרתי את הרב ואת בנו מייקל .עם שניהם לא הסתדרתי.
לא נהגתי לקיים את מצוות היהדות שהיו מקובלות על הרב וברוב חוצפתי
רציתי שיערכו לי בת מצווה ,בניגוד לדעתו של הרב.
אבל – מה לעשות – אני ומייקל ,בנו של הרב ,היינו היחידים שעלו לארץ
מאותה עיירה .אני ב 1963-ומייקל קצת אחרי .נאלצתי להיות איתו בקשר.
מייקל התחתן עם רחל ,בחורה מקסימה ילידת עיראק .תמיד אמרתי לו
שלא מגיע לו אישה כזאת חכמה ,טובה ויפה.
יצרתי קשר טוב עם רחל ועם הילדים שלהם והמשכתי את הקשר גם
אחרי מותה של רחל בגיל צעיר .אחרי שנים מעטות גם מייקל נפטר.
אני גרתי בקרית היובל ושמעתי שבגבעת משואה יש רב שנותן שיעורים
מעניינים בתורה .כאשר באתי לשם בפעם הראשונה נכנס למקום זוג לא
מוכר שאמר לי" :שלום נטלי" – שמי מדרום אפריקה .התברר שאלה היו
עירית ויעקב פטל ,ויעקב הוא אחיה של רחל ז"ל ,אשתו של מייקל .הם
סיפרו לי כי הם אלה שהקימו במתנ"ס של קרית מנחם את "בית רחל"
עליו סופר לעיל.
את הפרוייקט הזה מנהלת  -בהתנדבות – עירית פטל ,גיסתה של רחל
ז"ל .הפרוייקט ממומן בכספי תורמים נדיבים וגם בעזרת הבקבוקים
הנאספים ממקורות שונים על ידי מתנדבים.
אני הצטרפתי מייד לקבוצת המתנדבים שאוספים בקבוקים וקופסאות
שימורים ריקות – ונפגשים כדי למיין אותם.
עזרתי גם בגיוס מתנדבים נוספים ואני עוזרת למשפחת פטל כמיטב
יכולתי .אני ערירית ,אין לי משפחה קרובה – ומשפחת פטל עזרה לי
לעבור ל"מגדל נופים".
לסיום :אני מזמינה את דיירי נופים לסייע לפרוייקט זה :לאסוף מהבית
פחיות מתכת ובקבוקים (אבל לא בקבוקי שמן) לשים בשקית ולהניח
אותה או על דלת הספריה או בחדר האשפה הסמוך לדירתם .אני – נתניה
– אאסוף את השקיות ואביא אותן לנקודת המיון בגבעת משואה.
(יש כבר מספר דיירים שאוספים מביתם בקבוקים וקופסאות ושמים
אותם על דלת הספריה).
ותודה מקרב לב לכול הנענים לבקשתי .
ינואר 2021
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בבית
החזרה ל"נופים"  /שושנה קדמון
חזרתי ל"נופים" אחרי היעדרות
בת חצי שנה וזה לא היה פשוט
וקל.
לפני שנה בערך היו לי בעיות
רפואיות .בגללן נאלצתי
לעזוב את ביתי ב"נופים" ואת
בעלי נפתלי ,שהיה במחלקה
הסיעודית ,ועברתי ניתוח מבנים ב"נאות סמדר"
ב"שערי צדק" .אחר כך עברתי
לבית החולים "הרצוג" לצורך שיקום .הניתוח נעשה כבר בתקופת
הקורונה.
אחרי הניתוח והשיקום ב"הרצוג" הייתי במצב גופני ונפשי קשה ולא היה
בכוחי לשוב ל"נופים" .לכן עברתי לחיות אצל ביתי בקיבוץ "נאות סמדר"
ומצבי התחיל להשתפר .בימים הראשונים הרגשתי כזרה אבל מהר מאוד
הרגשתי שעברתי לעולם אחר ,חדש ומופלא ,בו התקבלתי בחמימות.
עד אותו זמן נהגנו – נפתלי ואני – לערוך ב"נאות סמדר" ביקורים קצרים.
ערכנו לשם גם טיול לדיירי "נופים" .ביקרנו ,נהנינו – אבל לא הצלחנו
לעמוד על מלוא קסמו וייחודו של המקום .הפעם הצלחתי יותר.
ב"נאות סמדר" לא הרגישו את הקורונה .הכל היה חופשי ופתוח – הרגשה
נפלאה!
הקיבוץ "נאות סמדר" נמצא בנגב ,במקום מבודד ורחוק ממרכז הארץ.
עצם קיומו והאופי הייחודי של אורח חייו אינם ידועים .לדעתי – זהו חלק
מהארץ שלא התקלקל על ידי הציוויליזציה המודרנית .הנוף טבעי ושובה
לב .כל היום הייתי יושבת בחוץ לבדי .השקפתי על הנוף ,הסתכלתי על
הציפורים ועל הצמחים ונשמתי לרווחה.
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בלילות שבת ,לפנות ערב ,נוהגים חברי הקיבוץ להתאסף ברחבה שליד
חדר האוכל .שומעים מוסיקה מיוחדת ,רוקדים ,משוחחים על נושאים
שונים ,בעיקר על נושאים של יחסים בין אדם לחברו ובין אדם לסביבתו.
לפעמים – ישנן הרצאות בנושאים אלה.
לארוחת הערב היו מביאים שולחנות ערוכים יפה ואוכלים בחוץ ,כולם
יחד .האוכל היה לי טעים מאוד ,המזון ב"נאות סמדר" הוא צמחוני,
אורגני ,בריא וטרי ,כולו תוצרת המקום.
האכילה בחוץ ,בנוף המדברי הקסום הייתה חווייה מרשימה.
חברי הקיבוץ אינם עובדים מחוץ לקיבוץ ,רק בתוכו .הם מגדלים ירקות
ופירות (בעיקר תמרים) ,מכינים גבינות מהחלב של עדר העיזים שלהם,
רועים את העדר ומטפלים בו.
כידוע ,חברי "נאות סמדר" (וגם חברי הקיבוצים השכנים) משתדלים
מאוד לשמור על אופיו המקורי של הטבע והנוף המדברי.
יש בקיבוץ "בית אומנויות" שבו מוצגת תערוכה של עבודות אומנות יפות
שנעשו על ידי חברי הקיבוץ מחומרים המצויים בסביבה .הבניין תוכנן
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בבית
ונבנה על ידי חברי הקיבוץ מחומרי המקום .גם המבנים השונים ב"נאות
סמדר" נעשו על ידי חברי הקיבוץ מחומרי המקום.
במשך חצי שנה לא הייתי ב"נופים" .חזרתי ומצאתי שהמקום השתנה מאוד.
אבל גם לפני הניתוח ,בצל הקורונה ,היה לי קשה מאוד ב"נופים" .לא
יכולתי להיות עם נפתלי במחלקה הסיעודית .לא הייתה מסעדה ולא
היה מינימרקט (אומנם היו
משלוחים אבל זה לא אותו
הדבר) .הכל היה מסובך,
שונה ומלחיץ ,אבל בכל זאת
ידעתי שבסיעודית מטפלים
יפה מאוד בנפתלי וזה קצת
הרגיע אותי.
עכשיו עדיין לא מרשים לי
לבקר את נפתלי בסיעודית
בית האומנויות בנאות סמדר
אבל אנו נוהגים להיפגש
בחוץ (כשמזג האוויר מאפשר) .נפתלי מגיע לרחבת הכניסה בכיסא
גלגלים עם המטפל/ת שלו.
אבל בנופים  -אנשים שהיכרתי – כבר אינם ,יש אנשים חדשים שאיני
מכירה אותם ,המסעדה סגורה .פעולות התרבות הצטמצמו והשתנו .אך
– בחזרתי – התקבלתי יפה .השיקום שלי הצליח ,עדיין אני משתדלת
להסתגל למצב החדש .אבל מצב רוחי השתפר.
לסיכום :היום אני מרגישה שבאתי מעולם אחר – טוב ויפה – ("נאות
סמדר") למקום שפעם היכרתי ואהבתי ועכשיו השתנה מאוד ,שורה בו
רוח אחרת.
עם זאת – מצבי הגופני והרגשי השתפר ואני מקווה לטוב.
על אף הקשיים השונים – נפתלי ואני מברכים כל יום על כך שאנחנו
נמצאים בבית מוגן שמתפקד היטב בתנאים שנכפו עלינו .
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חברות ב"סוף העולם"  /יונה פלד
לפני שנים הצטרפתי לטיול לאזור מרוחק ומיוחד בהודו ,ל.Nagaland-
כידוע ,הודו היא פדרציה של מדינות –  Nagalandהיא אחת מהן .נסענו
כדי לחוות את ימי הפסטיבל של שבטי ה Naga -שנמשך כמה ימים.
 Nagalandהיא היחידה בהודו שהדת השלטת בה היא נצרות המושפעת
מאוד מהטקסים והמנהגים העכו"מים.
היגענו ביום שישי בצהרים לקוהימה הבירה ,לאחר נסיעה ארוכה בג'יפים
בדרכים משובשות .שוכנו בכיתות בית ספר ששימש גם כמלון .בערב
התכנסנו באחת הכיתות לקבלת שבת .לכמה מהשירים ששרנו חוברו
ריקודים וכמה בנות החלו לרקוד "אל גינת אגוז" ועוד .לא הכרתי את מי
שישבה לידי ,שאמרה :הן רוקדות כל כך יפה ...הסכמתי והחלפנו רשמים
מהמקום המוזר אליו היגענו.
זו הייתה אליסיה.
התפזרנו לשינה .באמצע הלילה העיר אותי צלצול טלפון מחריש אוזנים.
על הקו הייתה מישהי שאמרה :בואי מהר ,אליסיה נפלה במקלחת.
מיהרתי לשם ואכן אליסיה הייתה במצוקה גדולה ,שכובה על הרצפה
ללא הכרה.
ג'יפ של אחד המלווים המקומיים ועליו קרש לקח את אליסיה לבית
החולים המקומי .בבוקר בהתארגנות ליציאה לפסטיבל התברר שכולם
יוצאים .באותו רגע החלטתי לנסוע לבית החולים אל אליסיה .הגעתי
לחדרה .לידה עמדו שני צעירים שהיציגו עצמם כרופא ואחות .הם היו
עסוקים בתפירת חתך גדול שקרה לה בנפילה במקלחת .היו להם כמה
השערות לסיבות לחוסר ההכרה שנמשך עדיין .עמדתי על כך שיקחו
אותה ל .C.T-כדי לברר מה קרה .לשמחתי הכל היה תקין אבל אליסיה
הייתה עדיין ללא הכרה.
חזרנו בדרך החתחתים ,בג'יפ ,אליסיה על הקרש ,אני ליד הנהג מחזיקה
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בבית
את הקרש ככל יכולתי ואליסיה באותו מצב .כעבור שעות רבות חזרה
להכרה והועברה לארץ בטיסה.
התברר שאליסיה סבלה מהתקף אפילפטי נדיר וחד פעמי שטופל היטב
בארץ.
כעבור שנתיים צלצל הטלפון ,אליסיה הייתה על הקו .בקול מהוסס
שאלה אותי :תסכימי להצטרף אליי לטיול לדרום איטליה?
מאז טיילנו יחד בארצות רבות וגם ל"מגדל נופים" היגעתי בעקבותיה .
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תובנות הקורונה בצל מלחמת העצמאות* /רות אשכנזי
"מה אברך לו ,במה יבורך ,זה הילד? שאל המלאך"
כן ,זה אני הילד ויש לי שאלות:
למה במלחמת  ,1948כשחיינו תחת מטר ההפגזות ,כשבקושי היה מה
לאכול ,המבוגרים לא עבדו והילדים לא למדו .עמדנו בתור לקבל מים
בפחים שהבאנו ,מילאנו שקי חול ושמנו בפתחי הבתים שלא ניפגע
מהיריות ומהפגזים .אך חיינו בצניעות כל אחד עם מה שהיה לו .הסתפקנו
בחלוקת המנות תמורת תלושים.
אז למה לא התלוננו אז ולא קמו
מחאות?
מה אברך לו לילד הזה.
"וברך לו חיוך שכמוהו כאור
וברך לו עיניים גדולות ורואות
לתפוש בן כל פרח וחי וציפור
ולב להרגיש בו את כל המראות"
2
"מה אברך לו במה יבורך ,זה העלם?
שאל המלאך"
מילוי שקי חול במלחמת 1948
כן זה אני העלם ויש לי תשובות.
למה לא התלוננו ,לא היה את מי
להאשים ,לא היה נגד מי להפגין.
חיפשנו פתרונות לעצמנו.
"מה אברך לו אמר המלאך,
* בהשראת השיר "מה אברך" מאת רחל שפירא.
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בבית
וברך כי ידיו הלמודות בפרחים
יצלחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה
ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים
ושפתיו השרות את מקצב הפקודה".
3
"מה אברך לו במה יבורך ,זה הגבר? שאל המלאך"
כן זה אני הגבר שקיבלתי את כל השפע והטוב שבחיים,
שחיינו חיים מוגזמים כאילו אין מחר" .אכול ושתה כי מחר נמות".
עד שבא הנגיף הזעיר משום מקום ,הרואה ואינו נראה שהפך בין רגע
לטפיל.
שהרס עולמות ושיבש חיים .שבבת אחת נקודת מבטינו השתנתה.
מה אברך לו במה יבורך? שתדע ש"לא לעולם חוסן" שתלמד לחיות
בצניעות ובאיזון .ששחר חדש יאיר לך את הימים.
4
"מה אברך לו במה יבורך ,זה אתם? שאל המלאך .כן זה אנחנו.
מה אברך לכם? במה תבורכו? שאל המלאך.
ברך אותנו שנגלה את האהבה שיש בקרבנו ,שנדע לשחרר ולשמוט כמו
בשנת שמיטה שהחקלאים עוצרים מהמירוץ והאדמה נחה .עצם השמיטה
מגבירה את התפוקה .הכוח לשמוט היא עדות לעוצמה.
לכל אחד מאיתנו יש את הידיעה על הטוב האמיתי שבחיים ,רק
שהתבלבלנו קצת.
ברך אותנו שניראה את היופי של הטבע ,את הזריחות ,את חילופי העונות.
שהגשם יבוא בעיתו ובאביב יהיו לנו פרחים...
וכך ,בנימה אופטימית ,אנו נתגבר.
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אירוע אישי

נעשה לפי פריט מפסיפס גדול ועתיק שנמצא בארץ.
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אירוע אישי
ביקרתי בשוק מחנה יהודה  /שולי גבע
בגלל הקורונה אנחנו לא יכולים לנסוע לחו"ל .אך ביקור בשוק מחנה
יהודה הוא כמו טיול בשווקים בחו"ל ,אבל – יותר קרוב ,יותר בזול ופחות
טרחה.
אני אוהבת ללכת למחנה יהודה .זה כיף גדול! בכניסה לשוק יושב אדם
שמנגן על גיטרה ,מולו יושב אדם אחר שמתופף על פח בעזרת שני
מקלות ,בקול רם מאוד שמחריש אוזניים.
בתוך השוק – ישנה תצוגה מרהיבה של שפע פירות וירקות במגוון צבעים.
אפשר למצוא שם פירות שלא היכרנו אותם בילדותנו ,למשל :מנגו,
אנונות ,פיטאיה ועוד ועוד .יש בשוק ירקות ,פירות ועשבי תיבול שלא
נראים בסופר או במינימרקט ,רק בשוק .במשך השנים למדנו לגדל
וליצור זנים חדשים של שזיפים ,אפרסקים ,ענבים ועוד ועוד .אבל לפי
דעתי – הפירות והירקות של פעם היו יותר טעימים.
הטיול בשוק מעייף ,לא נורא! אפשר לשבת בבלקון של אחת המסעדות,
לשתות משהו ,אולי גם לטעום ,לשמוע מוסיקה ולהתבונן בקבוצות של
תיירים מארצות שונות ,מלווים על ידי מדריכי-תיירות ,מסיירים בשוק
והולכים גם אל השכונות הוותיקות הסובבות אותו.
כאשר אני יושבת בבלקון ומתבוננת בתיירים ,בקונים ,במוכרים – אני
מרגישה שאני
נמצאת במופע
מופלא של תיאטרון
החיים הממשיים,
ונהנית בכל
החושים.
אני ממליצה :תגיעו
לשוק מחנה יהודה
בירושלים – ותיהנו.
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גִ לגוּלוֹ של סיר פלא  /אסתר מושל
בימים אלה ,כאשר אנו ספונים בדירותינו ועוסקים – בין השאר – בבישול
ואפייה – עולים בי זכרונות מן העבר הרחוק .הנה אחד מהם.
התקופה :שנות הארבעים והחמישים .המודרנה עדיין לא היגיעה לארצנו
ובבית הוריי אין כיריים ,אין תנור אפייה ובוודאי אין מיקסר .אך עוגות
ופשטידות למיניהן – תאווה לחיך ,אפויות בסיר פלא (בלשון שכנינו
האשכנזים "וונדר טאפ") היו תמיד בסופי שבוע.
"סיר פלא" זהו סיר עגול מאלומיניום ,שבמרכזו חלל – מעין ארובה ,בעל
מכסה עם חרכי "עיניים" סביב ,ומתחתיו יש להניח על הפתיליה "צלחת"
ברזל שדופנותיה מעוגלות כלפי מעלה .בעזרתה החום מתפזר בצורה
אחידה.
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אירוע אישי
כשרוצים להבטיח שהחום יגיע גם מעל רצוי להניח על הסיר קומקום עם
מים .וכשהריח מציף את הבית יש להסתכל  -בעזרת גפרור דולק  -דרך
החרכים ולראות אם העוגה כבר גבוהה וזהובה .אסור – חלילה – לפתוח
את הסיר בזמן האפייה או מייד לאחריה .יש לחכות שיצטנן ,ואז להפוך
אותו על גבי צלחת שטוחה ,להכות עליו בטפיחות קלות כדי שהעוגה
תתנתק בקלות.
עליי הוטלה המלאכה להכנת העוגה מידי יום חמישי ועל כן הפך סיר
הפלא להיות הסיר "שלי" .בינתיים נישאתי ,הקמתי משפחה והסיר נשכח.
אך לפעמים זיכרונות ילדות ,עולים לתודעה דווקא במקרה .לימים פגשתי
את הסיר בביתה של ידידתי מרגלית לוי ,שהיום היא דיירת בנופים .היא
ירשה אותו מאימה שהייתה שכנתנו וידידתה של אימי .אימהּ היא זו
שקיבלה את הסיר מאימי .קיבלתי אותו חזרה ממנה בגלל שהיא עוברת
ל"נופים" .ממני עבר הסיר לביתי מאותה סיבה .גם אני עברתי לנופים
שנים אחדות אחרי מרגלית לוי.
התצלומים המצורפים הם תוצר של סדנת הצילום שאנו עוברות ב"נופים"
דרך הזום ,בהנחיית המדריך הנפלא זאב.
וכך היגעתי מסיר הפלא הישן לשיטת הצילום העכשווית בפלאפון .
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אם תרצו / ...אינה בת ישראל*
כשהייתי בת שנה אחת ,בחו"ל ,חליתי
בש נית ,שמו אותי בצריף של
קשה ָ
ילדים חולים בחצבת ,לכן קיבלתי
בנוסף גם חצבת .רופאים היציעו
להוריי להפסיק את כל המאמצים
(זריקות וכו') ולתת לילדה "ללכת".
אותו הדבר היציעו גם פרופסורים
מהעיר הגדולה הקרובה שאבי הזמין
אותם לקונסיליאום .רק אימי לא
הסכימה ודרשה עירוי דם שלה,
שכנראה הכניס בי את העקשנות שלה
ורצון עז לחיות.
...למרות הכול שרדתי.
עברו שנים לא קלות .עליתי ארצה ,הייתי מאושרת להיות בארץ יפה –
יהודית.
אחרי חודשים ספורים היציעו לי באופן פתאומי ניתוח רציני .כשעברתי
את הניתוח שאלתי את האונקולוג" :לפי הסטטיסטיקה כמה זמן נשאר לי
לחיות?" הרופא לא רצה לענות ,אך אחרי בקשות רבות אמר לי "חמש-
שש שנים".
אז הייתי בת .56
...חגגתי כבר יום הולדת של  83שנים .ניצחתי את הסטטיסטיקה.
מסקנה :אם בן אדם רוצה לחיות ,אף רופא לא יגיד לו מתי "ללכת".
בייחוד בארץ היפה והטובה שלנו .
* אינסה מורוז.
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אירוע אישי
מפגש אקראי ומרגש  /מרתה שקלובין
בקיץ ,לפני שנים אחדות ,בשעות אחר הצהריים המאוחרות ,ישבתי על
ספסל מול הנוף .פתאום נעמד על ידי אדון מלווה בכלב קטן שניסה
ל"תפוש" עם המצלמה שלו את שקיעת השמש.
הוא צילם כמה תמונות וכאשר עבר על ידי ציינתי בפניו שנראה לי
שהוא הצליח "לתפוש" את הדקה המיוחדת של השקיעה .הוא אמר "כן"
והתיישב על ידי.
פתאום ,באופן מפתיע ביותר ,הוא היניח את ראשו על הכתף שלי והתחיל
לבכות .הכלב הקטן שלו קפץ על ברכיו וליקק בעדינות את הדמעות
שזלגו על פניו.
הוא סיפר לי שלפני שנה בנו נפל בעת מילוי תפקידו בצבא .הוא שיתף
אותי בכאבו ואני ניסיתי לתמוך בו ולנחם אותו כמיטב יכולתי .ישבנו יחד
על הספסל קרוב לשעה .הוא דיבר ודיבר ואני הקשבתי לו בשקט .זה
כנראה מה שהוא היה צריך באותו רגע :הקשבה ולא מילים גדולות.
האיש ביקש את מספר הטלפון שלי כדי להזמין אותי לאזכרה של בנו
שתתקיים בחלקה הצבאית בבית הקברות שבהר הרצל.
אני זוכרת אותו עד
היום .זאת הייתה פגישה
חד-פעמית ,מיוחדת
במינה ומרגשת ,בייחוד
בגלל שכנראה היקלתי
עליו קצת ברגעים
שהקשבתי לו.
אני מרגישה שהיו אלה
רגעי חסד אמיתיים .
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מקרה יפה  /בתיה פרידמן
בימים קשים אלה טוב לדעת שישנם גם מקרים יפים וטובים .על אחד
מהם אספר כאן.
באחד הימים הזמנתי מונית מ"מוניות הפסגה" .היגיעה מונית עם הנהג
שמואל דר .כאשר היגעתי למחוז חפצי התברר ששכחתי בבית את
הארנק עם הכסף .הייתי במבוכה גדולה .אבל הנהג לא התרגש ולא כעס.
הוא אמר" :תשאירי את התשלום ב"קבלה" שלכם ואני כבר אבוא לקחת
אותו" .להפתעתי – הוציא הנהג מכיסו  70שקלים ואמר לי" :הא לך עבור
הנסיעה הבייתה".
מקרה זה מלווה אותי בשעות קשות .
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זכרונות ,חוויות ,הרהורים

נוצר בהשראת פסיפס שנמצא בטבריה ברצפת בית כנסת מהתקופה הביזנטית.

34

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

זכרונות מצפת  /יהודית ביטוב
עד לא מזמן הדרכתי תיירים בטיולים ברחבי הארץ .במיוחד אהבתי
לטייל איתם בצפת .כידוע – צפת נזכרת בתנך (שופטים פרק א') ובכתביו
של יוסף בן מתתיהו .היא אחת מארבע ערי הקודש – ירושלים ,טבריה,
חברון ,צפת – שבהן התרכזו רוב בני היישוב הישן ,מסוף ימי הביניים ועד
סוף המאה ה.19-

בית הכנסת האר"י הספרדי בצפת

בימים אלה ,כאשר כבר איני מסוגלת לטייל ולהדריך ואני יושבת בבית
מבודדת וסגורה בגלל הקורונה ,עולים בי זכרונות מימים יפים וטובים,
בעיקר – מהביקורים בצפת.
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יש בצפת נוף הררי נפלא ,יש בה שכונות עתיקות עם סמטאות צרות בהן
אהבתי לטייל לבדי ועם התיירים .יש לה היסטוריה מעניינת ומוזיאונים
יפים (כגון" :המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית" ,מוזיאון
"המאירי" לתולדות צפת) בתי כנסת בעלי עניין תיירותי (כגון :בית כנסת
האר"י הספרדי,
שהוא העתיק ביותר
בצפת" ,בית כנסת
אבוהב" ועוד).
כמו כן יש בצפת
רובע אומנים שבו
ציירים ,פסלים,
קרמיקאים ,מציגים
את יצירותיהם.
לדעתי – צפת היא
אתר התיירות היפה
והמעניין ביותר אחת הסמטאות הקסומות של צפת העתיקה
בארץ .לצפת הבאתי
את הנכדים של אחותי שבאו מארה"ב במסגרת פרוייקט "תגלית" – והם
התרשמו מאוד.
אספר מעט על זכרונותי מהביקורים בצפת:

איפה מויש'לה?
כאשר היינו מבקרים בצפת בבית הכנסת של האר"י הקדוש – היינו
פוגשים שם איש זקן מאוד ,שהיה מוזנח ,מלוכלך ,שערו מגודל פרא,
לבושו מרופט ובלוי .הוא מכר לתיירים גלויות מצויירות ומצולמות על
צפת .תמיד קניתי ממנו גלויות ונתתי לו מתנה כספית .גם שאר התיירים
היו קונים ממנו גלויות .קראו לו מוישה'לה .פעם היגעתי לבית הכנסת
של האר"י הקדוש עם קבוצת תיירים נוצרים – אבל מוישה'לה לא היה
שם .שאלתי עליו – ואמרו לי שהוא חולה מאוד ועבר לבית אבות שנמצא
36
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בראש-פינה .זה היה בפסח שלנו ופסחא של הנוצרים .שלחתי את
התיירים הנוצרים לכנסיה ואני הלכתי לחפש את מוישה'לה .קניתי לו
תפוחים ,לקחתי מונית ונסעתי לראש פינה .היו אז בראש פינה כמה בתי
אבות שלא היה קל למצוא אותם .חיפשנו הרבה זמן – עד שפתאום ,ליד
אחד מבתי האבות ,ראינו את מוישה'לה הולך ברחוב בעזרת הליכון .אבל
הפעם הוא היה מטופח ,נקי ,מסופר ומגולח ,לבוש חליפה ישנה – אבל
נקיה ולא קרועה .יצאתי מהמונית ,ניגשתי אליו ונתתי לו את התפוחים.
הוא מייד זכר אותי ואמר בשמחה" :את המדריכה! תגידי לכול התיירים
שיבואו לבקר אותי"?
אני כול כך שמחתי לראות אותו במצב טוב מבחינה נפשית וגופנית .זה
עשה לי את כול החודש וזה משמח אותי עכשיו כשאני נזכרת בזה.

התמונה של סבא שלי
פעם נכנסתי עם קבוצת תיירים
לחנות של דברי אמנות בצפת.
להפתעתי – ראיתי שם תמונה יפה
של רב זקן  -דומה מאוד לתצלום
של סבא שלי ,אותו אהבתי מאוד.
התרגשתי מאוד .פתאום פגשתי
את סבא שלי בצפת! קניתי את
התמונה ,מסגרתי אותה והיא
תלויה בדירתי – תמיד לנגד עיניי
 ומזכירה לי גם את סבא וגם אתצפת .
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זיכרונות על עבר של עם וארץ  /רות אשכנזי
פועלו של "החכם באשי"  -אברהם אשכנזי  -במאה ה 19-בארץ ישראל
בחרתי לכתוב על הראש"ל כדי לספר לכם
שמלבד היותו איש חשוב מאוד ,היה גם
אדם ערכי שהנחיל למשפחה שלנו מסורת
מיוחדת במינה שקיימת עד היום.
בעת ביקורו של השר מונטיפיורי בירושלים,
נתן מונטיפיורי מתנה לראש"ל אברהם
אשכנזי ,גביע כסף שקיבל מהמלכה
ויקטוריה ,מלכת בריטניה .על הגביע חרוט
גם סמל בריטניה וגם חרוט בעברית שמו של
הראש"ל וברכה בעברית (מצ"ב תמונה).
הגביע ניתן על ידי הראש"ל לבנו יצחק וממנו
לאברהם – אבא של בעלי וממנו ליצחק
בעלי וממנו לבני אברהם ועכשיו הוא נשאר
במשפחתנו( .שימו לב למסורת השמות –
אברהם ,יצחק ,אברהם ,יצחק ,אברהם).
מסורת הייתה בקרב משפחתנו שבכול
חג פסח עבר הגביע בין האחים של בעלי
וכול אח שהגביע היה אצלו היה מזמין את
כול המשפחה אליו .המטרה הייתה לשמור
על קשר חם ועל האחדות במשפחה .בכול
שמחה שהייתה במשפחה היינו מקדשים עם
הגביע וזה היה כעין סמל .בחתונות ,בבריתות,
בפדיון הבן ובעוד שמחות.
אברהם אשכנזי נולד בשנת  1811בלריסה אשר ביוון והגיע לירושלים
בשנת ( 1820בגיל  ,)9קיבל את חינוכו אצל רבני ירושלים וכך עלה
38
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לגדולת "הראשון לציון".
הוא התמנה לראשון לציון
בשנת  1869וכיהן בתפקיד
זה  11שנים עד פטירתו
בשנת  .1880מינוי זה
נעשהנ בתחילתו על ידי
השלטון הטורקי בצירוף
רבני ירושלים ופרנסי ועד
העדה הספרדית .תוארו
הטורקי של הראש"ל היה
"החכם באשי".
האימפריה העותמאנית
הייתה בנויה מדתות
ולאומים .לכל אחת
מהקבוצות האתניות האלו
היה נציג אחד .מאוחר יותר
תוארו העברי של "החכם
באשי" היה "הראשון לציון"
ומינויו היה בהסכמה
הדדית של כ 25-רבנים.
כך כתב עליו אברהם משה לונץ*:
"הרב הזה מלבד גודלו בתורה היה גם חכם ונבון ,בעל מידות תרומיות
והדרת פנים נעלה .גבה הקומה ,שער ראשו הלבין ככסף וזקנו הלבן
ירד על פי מידותיו ורשמי פניו הלבנים וכל יצורי גוו הביעו טוהר נפשו
ומזגו הטוב .ובראותי אותו בפעם הראשונה בשובו מבית פקידות
הפחה – ששם נקרא לפניו מאמר המלך המאשר אותו בכהונתו –
לבוש מעיל מרוקם זהב ופתיל זהב חבוש במצנפתו רוכב על סוס
* אברהם משה לונץ( :ליטא  – 1854ירושלים  )1918היה סופר ,מו"ל ,עיתונאי וחוקר ארץ-ישראל.
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אביר ולפניו אנשי צבא ושני קוואסים ומטות כסף בידיהם ומסביביו
חכמי העדה ראשיה ונכבדיה ,כולם מלובשים בגדי מועד.
אמרתי בלבי הנה יש לנו נצר משורשי ראש הגולה שבבבל".
(אברהם משה לונץ ,לוח ארץ ישראל לשנת תרע"ה ( ,)1915מצוטט אצל דוד תדהר)

תפקידיו היו כפולים ,היה ראש העדה ,טיפל בעניינים הפנימיים של
היהודים בעיר ובארץ וגם היה מייצגם מול השלטונות .כמו כן גאל אדמות,
ביניהן את האדמה ברחבת קבר "שמעון הצדיק" ואת הקבר עצמו ,שעד
היום המאמינים עולים לקברו.
הראש"ל הוציא מספר כתבי-עת בשפה רש"י-ארמית (בכתב חצי
קולמוס) ,שלאחר שנים תורגמו לעברית וקובצו בספר עב כרס הידוע
"כשו"ת (שאלות ותשובות) מהרב הגאון אברהם אשכנז".
את הספר הזה מצא בעלי ב"בויידם" לאחר מות אימו ותרם אותו
לאוניברסיטה העברית .הוא היה
כבר ישן מאוד ,קצת מתפורר
והיה צריך לעבור רסטורציה.
היו מוסדות ואנשים המעוניינים
בעתיקות שביקשו לקנות את
הספר עתיק היומין הזה ,אך
בעלי סירב ותרם את הספר
לאוניברסיטה ,כפי שתרם את
רוב הספרים שהיו בבית אימו.
אחרי שתורגם הספר לעברית,
קנו אותו ישיבות אחדות שם
לומדים בספר השו"ת הזה .בעלי
קיבל מכתב תודה מהישיבה וכן
שני ספרים שנמצאים אצל שני
בניי .
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סיפורם של בניינים בירושלים  /עדה פרידמן
בעקבות אבי ,המהנדס ד"ר אשר הלוי
בתקופת המנדט הבריטי נבנו בירושלים בנייני ציבור רבים שעיצבו את
דמותה וטבעו בה את סגנונה המיוחד .לילידי ירושלים ואוהביה ,בכללם
גם חלק מדיירי נופים .בניינים אלה קשורים בסיפור ילדותם כמו בסיפורי
ילדותי.
זכה אבי ,אשר הלוי ,שהיה מהנדס בניין ,לקחת חלק נכבד בהקמתם.
אבי נולד בירושלים בשנת  .1906למד בבית הספר "העזרה" שהלימודים
בו התקיימו בשפה הגרמנית .ב 1913-כשהתחוללה "מלחמת השפות",
נשלח אבי ללמוד בבית הספר לבנים שנתמך על-ידי דויד ילין ,ושפת
הלימוד בו הייתה עברית .בשנת  1920עבר ללמוד ב"בית המדרש למורים
העברי" ,בניהולו של דוד ילין .לאחר סיום לימודיו בסמינר קיבל מלגה
מאגודת "דנטה אליגיירי" האיטלקית .בשנת  1925נסע ללמוד הנדסה
באיטליה ,הוא סיים את לימודיו בהצטיינות יתירה וקיבל תואר דוקטור
להנדסה מאוניברסיטת פיזה .ב ,1931-לאחר סיום לימודיו ,חזר לירושלים
בתקופה שתנופת הבנייה בה הייתה בעיצומה.
אבא עבד כמהנדס בתקופת המנדט ובתקופת המדינה .בשתי התקופות
התמקד בבניית מבנים ממשלתיים ומבני ציבור מרכזיים בירושלים ומחוצה
לה .אספר על מבנים אחדים מתוך רבים שבנה ,בעיקר בירושלים*.
א .בניינים שנבנו בתקופת המנדט ()1948-1931
בראשית דרכו השתלב אבי כמהנדס צעיר בחברת הנדסה איטלקית
בינלאומית בשם דה-פארו .יש לזכור כי בתקופה זו שלט באיטליה
מוסוליני ( .)1943-1922הוא עודד פעילות איטלקית מחוץ לגבולות
איטליה כחלק מרצונו להחזיר עטרה ליושנה ,כבימי האימפריה הרומית
* בביטאונים הבאים אמשיך בסדרת הסיפורים על בניינים בירושלים בעקבות אבי ,אשר הלוי.
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העתיקה .אבא זכה להתקבל כמהנדס בחברת דה פארו הן בשל היותו
בוגר הנדסה באיטליה והן בשל שליטתו בשפות רבות וביניהן עברית,
ערבית אנגלית ,איטלקית ,גרמנית ,אידיש ולדינו .שליטה בשפות אלו
נתנה לו יתרון בכל הנוגע לקשר עם יהודים ,בריטים ,ערבים ונציגי
החברה האיטלקית.
בין המבנים המפורסמים שבנתה החברה אציין רק שלושה שאבי היה
מעורב בבנייתם :בניין ג'נרלי ,ארמון הנציב ומוזיאון רוקפלר.
בניין ג'נרלי – במפגש הרחובות יפו ושלומציון המלכה.
הבניין הוקם על ידי חברת ביטוח
איטלקית בשם "אסיסקורציוני ג’נרלי"
(בתרגום" :ביטוח כללי") שהחליטה
להקים בירושלים את הסניף המרכזי
שלה בארץ ישראל .האדריכל היה מרצ’לו
פיאצ’ניני שתכנן אותו בסגנון הבינלאומי
שהיה מקובל בתקופה ההיא ,בשילוב
עם סגנון בנייה עוצמתי האופייני לבנייה
באיטליה בימי מוסוליני.
בניין ג’נרלי מפורסם בשל פסל האריה
המכונף הניצב על גגו .סמל האריה המכונף הוא סמלו של מרקוס
הקדוש אחד מכותבי ספרי "הבשורה" בברית החדשה .מרקוס נחשב
לפטרונה של העיר ונציה וחברת הביטוח לקחה את סימלו והשתמשה בו
כסימלה.
האריה מונח על גבי ספר שעליו חקוק "שלום עליך מרקוס האוונגליסט
שלי" .הוא מחזיק בכפו האחת את לוחות הברית .בחזית חקוקה שנת
ייסוד החברה  1831( MDCCCXXIבספרות רומיות) .את האריה פיסל
מאבן גיר ירושלמית הפסל הירושלמי דוד אוזרנסקי יחד עם עוד שני
פסלים איטלקים.
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כיצד העלו את פסל האריה המכונף על גג הבניין?
אבי סיפר לנו כיצד העלו את
האריה ,שהיה גדול וכבד,
לגג הבניין :פיסלו את האריה
בחמישה חלקים נפרדים ,התקינו
עמודים עם גלגלות והעלו כל
חלק על גג הבניין ,שם חיברו את
כל החלקים ביחד.
חנוכת הבניין הייתה בשנת .1935
ארמון הנציב – בדרומה של ירושלים ,על פסגת "הר העצה הרעה"
("ג'בל מוכאבר")
חברת ההנדסה דה פארו
האיטלקית הייתה החברה אשר
הקימה את ארמון הנציב ,ואבא,
כמהנדס בחברה ,היה מעורב
בעבודות ההנדסה ועבודות
האבן( .לימים כתב אבא את
התקן לעבודות אבן בישראל).
המבנה הוקם כדי לשמש מקום
מגוריו ולשכתו של הנציב העליון
הבריטי וכמרכז שלטוני של הממשל הבריטי בארץ.
בשנת  1927פקד רעש כבד את ירושלים ומקום משכנו של הנציב העליון
הרברט פלמר ,באוגוסטה ויקטוריה ,על הר הצופים ,נפגע מהרעש.
לאחר שנבדקו אתרים רבים ברחבי ירושלים ,הוחלט לרכוש שטח נרחב
ב"ג'בל מוכאבר" ,רכס בדרומה של ירושלים ,הצופה על העיר העתיקה
ונשקף ממנו גם הר הבית .הארכיטקט היה אוסטין סיינט בארב הריסון,
האדריכל הראשי של מחלקת העבודות הציבוריות המנדטוריות.
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מתחם ארמון הנציב משתרע על שטח גדול של  65דונם .עלות בנייתו
הייתה  53,000לירות ארץ ישראליות (שטרלינג) סכום עתק באותם זמנים.
הממשלה הבריטית בלונדון מתחה ביקורת קשה על גודלו ועלותו ,אך
בכל זאת הבנייה אושרה.
בשנת  1933נחנך הבניין בטקס מפואר .בארמון התגוררו  4נציבים משנת
 1933עד תום המנדט הבריטי בשנת .1948
כיום מהווה ארמון הנציב כמקום משכנו של האו"ם.
מוזיאון רוקפלר – מול החומה הצפונית של העיר העתיקה
ארץ ישראל היוותה מוקד התעניינות לחוקרים ,היסטוריונים
וארכיאולוגים .המחקר הלך וגבר במאה ה 19-עם התערבותן של מעצמות
אירופה במרחב.
עם התבססות שלטון המנדט הבריטי והתגברות המחקר המדעי בארץ-
ישראל ,החלו ממצאים ארכיאולוגיים להיערם במשרדי מחלקת העתיקות
של ממשלת המנדט והוחלט להקים מוזיאון שירכז את הממצאים
הארכיאולוגיים ואת המחקר הארכיאולוגי של ארץ-ישראל.
המיליונר האמריקאי ג'ון ד .רוקפלר תרם שני מיליון דולר להקמת
המוזיאון.
לביצוע מלאכת הבנייה נשכרו שירותיה של החברה הקבלנית דה פארו
שאבא עבד בה כמהנדס .האדריכל הראשי של הפרויקט היה אוסטן
סיינט בארב הריסון ,אשר היה גם האדריכל של ארמון הנציב.
המוזיאון נבנה בשילוב של טכנולוגיות מסורתיות וטכנולוגיות מודרניות.
במבנה שולבו אלמנטים של גגות מעוטרים בכיפות ומגדל מתומן
המתנשא מעל הכניסה הראשית למוזיאון .הריסון חיפש אבן ייחודית
לציפוי הקירות ולאחר חיפושים מרובים מצא אבן גיר לבנה בוהקת ורכה
בה השתמש לציפוי הקירות .הבניין נחנך בשנת .1938
לאחר מלחמת העצמאות היה המוזיאון בשלטון ירדן .לאחר מלחמת
ששת הימים הוא נכלל בתחומה של ירושלים הישראלית .כיום מסונף
מוזיאון רוקפלר למוזיאון ישראל.
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שיקומו של בניין המוזיאון לאחר מלחמת ששת הימים
בניין המוזיאון ניזוק בזמן הקרבות של מלחמת ששת הימים והיה צורך
לשקם את הפגיעות החיצוניות .אבל התעוררה בעיה קשה ,לא היה ידוע
מקום המחצבה ממנה הובא ציפוי האבן .אבי ,היה מעורב בעבר בבניית
המוזיאון ,ידע היכן נמצאת המחצבה ממנה נלקחו האבנים ,והתנדב
לאתר את מקומה .בליווי של משמר הגבול ,יצא ברכב  ,4X4בפיקודו של
חיים אלבלדס*לדרך יריחו הישנה ושם איתר את המחצבה שכבר לא
הייתה בשימוש .איתור המחצבה איפשר לשקם את מזיאון רוקפלר באבן
המקורית .

מוזיאון רוקפלר

* לימים  -ניצב במשטרת ישראל בתפקיד מפקד מחוז ירושלים
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אבי ,אשר הלוי ביום סיום לימודי ההנדסה.
ובידו עבודת הדוקטורט שלו ()1931
ברקע אוניברסיטת פיזה
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הוא היה אדם פשוט  /רמי בן-יוסף
"הוא היה אדם פשוט ,רבבות ישנם כמוהו ,רחב הגרם ,איש עמל".
(אלכסנדר פן" ,נגד").
בביטאון זה מסופר על קרובי משפחה מפורסמים ,שפעלו רבות למען
העם ,המדינה והעיר ירושלים .אני החלטתי לכתוב על סבא שלי ,מנחם
מנדל בלסקי ,שהיה אדם פשוט ,צנוע וביישן .איש מעשה ולא איש דברים,
חקלאי ,מושבניק בבגדי עבודה ובכובע קסקט אפור .זקנו הלבן גזוז כשל
הרצל .רק בשבתות ובחגים לבש חולצה לבנה וירמולקה שחורה ,ללא
ז'קט ועניבה.
סבא אהב אותנו – נכדיו ,בלי לנשק וללטף .גם סיפורים הוא לא סיפר
לנו .כששאלנו על תולדותיו ,היו תשובותיו תמציתיות ,כאילו העבר שלו
לא חשוב .אילו סבא חי בתקופתנו ,לא היה הרבה מה לכתוב עליו .אבל
התהפוכות והאירועים שקרו בחייו ,עשו גם את פשטותו למיוחדת.
סבא נולד בשנת  1870למשפחת בלסקי ,יהודים מסורתיים בעלי טחנת
קמח ,בלב שדות הדגן הרחבים שבאוקראינה ,בחבל פולטבה .טחנתם
המודרנית כבר הונעה בקיטור ופירנסה אותם ברווחה .סבא למד ב"חדר"
וידע לקרוא עברית ,יידיש ורוסית .נדמה לי שכבר אחרי הבר-מצווה החל
			
להשתלב בעבודת המשפחה בטחנה.

נחטף לשירות צבאי
הצאר הרוסי ניקולאי דרש מהיהודים להתגייס לצבא באחוז השווה לשאר
נתיניו .היהודים השתמטו מגיוס בניהם ,לכן שליחי הצאר חטפו לצבא בני
יהודים .סבא מנדל נחטף כשהיה בן  17וגוייס לשרת  10שנים בגדוד קלעי
הצאר שבמזרח סיביר .הוא סיפר שקיבל שיחרור מהשתתפות באירועי
הדת הנוצרית וכמיטב יכולתו שמר בצנעה על יהדותו .כשהתרחץ או
התפנה לשירותים הוא למד להסתיר שהוא נימול .בליבו בירך על המזון
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בכל ארוחה ,גם כשכללה בשר חזיר .בכיס מעילו הצבאי הגדול החביא
טלית ותפילין קטנים ובלילות ,כששמר לבדו ,התעטף בטלית והיניח
תפילין בסתר .כשנתנו יין בערב שבת ערך קידוש בליבו.
לאחר  5שנות שירות החיילים קיבלו חופשה אחת למשך  3שבועות,
(שבוע להגיע ממזרח סיביר הביתה ,שבוע לשהות בבית ושבוע לשוב
לגדוד במזרח סיביר) .סבא שמר את סדר החודשים והמועדים העבריים
בהתכתבות עם הוריו ועל-פי מולד הירח ,ותיכנן לקבל את חופשתו כך
שישתתף בבית הוריו בליל הסדר.

שחרור ונישואין
סבא מנדל היה בן 27
כשהשתחרר מצבא הצאר.
חבריו כבר היו נשואים והורים
לילדים ,לכן מיהרו לשדך לו בת
למשפחה מכובדת בפולטבה.
סבתא ק ּוּנה שהיתה בת ,17
כבר נחשבה "בתולה זקנה" ,כי
חברותיה שנישאו בנות  14-13קונה ומנדל בלסקי בשנת 1923
כבר היו אימהות לילדים .היופי
לא היה ממעלותיה ,אבל היתה חכמה ומשכילה והיטיבה לקרוא יידיש
וגם רוסית וכבר קראה חלק מספרי גדולי הספרות הרוסית .הגבר הנאה
עם החיוך הביישני מצא-חן בעיניה והם נישאו .נולדו להם שלושה בנים:
גרשון ,אהרון ויונה ,ואחריהם שתי בנות :עליזה וחנה בת הזקונים (אימא
שלי) .המשפחה הצעירה חיה כזוג דתי-מסורתי ,ברווחה כלכלית.
זיקה פעילה לציונות עדיין לא היתה להם והמהפך קרה ב .1913-לרגל
עסקיו נסעו סבא מנדל והבן גרשון בר המצווה לאודיסה .לראשונה
בחייהם הם הלכו לראות הצגת ראינוע ,שהוקרן בה סרט תעמולה ציונית
בהפקת הקרן הקיימת .החידושים המתחוללים בארץ הרשימו אותם
מאוד :עבודת החלוצים בשדות ,ברפתות ,בפרדסים ,בגני הפרי בפתח-
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תקווה וביקב בראשון-לציון .במיוחד התפעלו למראה בני משפחת לֶ ֶרר
בנס-ציונה ,האוכלים בכפות את הדבש שרדו מכוורותיהם (ממש "ארץ
זבת חלב ודבש") .הסרט הסתיים בכנס הספורט של "המכביה" הראשונה
בארץ ,במושבה רחובות .סבא מנדל כל-כך התפעם מהסרט ,שהחליט
עם סבתא קונה לנסוע עם חמשת ילדיהם לארץ-ישראל כתיירים כבר
באותה שנה ,ולחזות בפלא החדש( .סבא היה אז בן ,43 -כבר נחשב על
גבול הזיקנה בהשוואה לחלוצים הצעירים שבאו לארץ).

בקבוצת חולדה
בבואם לארץ ,כבשה את ליבו של סבא החקלאות החלוצית .הוא החליט
להישאר ,לרכוש אדמה בנס-ציונה ולגדל שקדים .סבתא קונה חששה
לחיי הילדים .היא פחדה להישאר בארץ לא מפותחת ,נגועה בקדחת,
בטיפוס ובמחלות עינים .חנה ,אימי ,היתה פעוטה בת  .3סבא היציע
שתחזור עם הילדים לאוקראינה ,עד שהוא יבסס להם משק ואז הם
ישובו ארצה .סבתא לא הסכימה שייפרדו .בינתיים פרצה מלחמת העולם
הראשונה וכבר לא ניתן לשוב לרוסיה אויבת הטורקים שליטי הארץ.
כפיתרון זמני הצטרפה המשפחה לקבוצת צעירים שהתיישבו בבית אבן
ערבי גדול בחולדה (על-יד הקיבוץ כיום) והתחילו לטעת יער על שם
הרצל .תלאות קשות עברו עליהם במלחמת העולם הראשונה וכספם
אזל .הרכב הקבוצה בחולדה השתנה ,חברים נוספו וחברים עזבו .סבא,
שעבד בייעור ,התאמץ לא לפגר אחרי הצעירים .סבתא קונה ,נוסף
בטאּבּון ל-
לטיפול בחמשת ילדיה ,יום-יום בישלה ארוחות ואפתה לחם ָ
 40חברי הקבוצה .אבל הצעירים החילוניים לא העריכו את מאמצי הזוג
הבוגר .סבא וסבתא לא התאימו להווייתם ולא רצו להמשיך לחיות איתם
כקיבוץ.

ייסוד מושב בן-שמן הישן
המשפחה עזבה את חולדה והצטרפה לקבוצה של עשר משפחות שאימצו
רעיון של האגרונומים יצחק וילקנסקי ואליעזר יפה :לייסד מושבי עובדים
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בעלי משקים פרטיים ,שבעזרה הדדית ביניהם יהיו שותפים במיכון
החקלאי היקר ,ובשיווק תוצרתם.
כ 3-ק"מ מזרחית ללוד ,בלב כפרים ערביים ,הקק"ל רכשה אדמה סמוך
למקום שיקום בו כפר הנוער בן-שמן .רוב השטח היה על גבעות טרשים
שאינן ראויות לעיבוד חקלאי ,והוחלט לנטוע עליהן המשך ליער הרצל.
זה שבחולדה נותר כחורשה על שטח מצומצם .מתיישבי מושב בן-שמן
התפרנסו תחילה מנטיעת היער .כול משפחה קיבלה  100דונם ובאר
עלובה סיפקה להם בצמצום מים שריחם מצחין ממימן גופריתי כביצים
סרוחות .מי הבאר הספיקו רק להשקות  5דונם של גן-ירק לכול משפחה.
עשר משפחות לבדן אינן יכולות לבסס מושב עובדים עצמאי .אבל איכרי
בן-שמן פיתחו משקים גדולים שהתבססו על חלב וירקות .נוספו אליהם
עוד שני משקים בתחום כפר הנוער שהוקם בשכנותם ונעזרו בשירותיו
לאספקה ולחינוך ילדיהם ..סבא מנדל ,זקן מתיישבי המושב ,התמנה
ל"מוכתר" .הוא ניהל קשרים עם ערביי הסביבה שחמדו את הרכוש ואת
היבול במשקי המושב המפותחים ,ניסו לגנוב ולעתים הטרידו ביריות
בלילות (בחוברת נוף-נופים  11סיפרתי על דודי יונה ועאמר הגנב).
סביב למושב הקטן הוקמה חומת בטון עם עמדות ירי ושער ברזל .במעט

האחים לבית בלסקי גרשון אהרון ויונה רוכבים לעזרת חולדה
שהותקפה על ידי פורעים ערבים במאורעות .39-36
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ערבית שהיתה מתובלת ביידיש ,סבא אסר על הערבים להיכנס למושב.
קומץ המתיישבים רכשו נשק ואחרי יום עמל במשקיהם משחר עד לילה,
נאלצו גם לשמור בלילות .במאורעות  1921הוטרד מושב בן-שמן ביריות.
בגלל הכביש אל המחנה הצבאי הבריטי בבית -נבאללה ,שעבר דרך
כפר הנוער והיה צמוד לחומת המושב ,נמנעו הערבים לנסות לכבוש את
בן-שמן .גם במאורעות  ,1936-9מושב בן-שמן סבל מהטרדות הערבים.
נתפשו ונרצחו שני שומרים שהקק"ל שכרה לשמור על יער הרצל
מהצתות .אחד ממייסדי המושב עזב וגרשון הבכור ,שכבר היה נשוי ,רכש
את משקו והתאחד לעיבוד משותף עם המשק של סבא .לימים הצטרף
למשקם המשותף גם האח אהרון ,ובית סבא הורחב לקליטת משפחתו.
שלוש המשפחות חיו מתנובת המשק הכפול ומכיבוש מלפפונים וזיתים,
לפי מתכון שהביאה סבתא קוּנה ,שהיטיבה לייעץ ולתכנן.

פינוי מושב בן-שמן הישן
ב 29-בנובמבר  1948אושרה באו"מ הקמת מדינת ישראל .מיד החלו
התנכלויות למתחם בן-שמן ,שהיה מבודד כאי בים של כפרים ערבים
ממזרח ללוד ורמלה .כשעבר בהן האוטובוס המשוריין בדרכו לתל-
אביב וממנה ,תקפו אותו באבנים ויריות .היה ברור שהערבים ינסו לכבוש
את בן-שמן מיד בצאת הבריטים מהארץ .לכן ,הקדימו לפנות מכפר-
הנוער את הילדים הקטנים ,ונשארו בו חלק מבני הנוער הבוגר שמסוגל
להילחם ומהעובדים הבוגרים .מרחק של חצי קילומטר בין כפר הנוער
והמושב הקטנטן לא איפשר הגנה על מתחם גדול כזה .הוחלט שהמושב
יפונה וימוקש .שיירת משאיות מאובטחת בשני משורייני הצבא הבריטי,
פינתה את אנשי המושב ותכולת בתיהם ופרותיהם הרבות .למרות הליווי
המשוריין ,הותקפה השיירה בבקבוקי תבערה .המשאית שהיה בה כל
תכולת ביתם של סבא וסבתא ,נשרפה כליל .אל ביתנו בכפר-ויתקין הם
היגיעו רק בבגדים שעליהם .עם אובדן רכושם הם השלימו בלי להתלונן
ושמחו שלא היו אבידות בנפש ובפרות .במשך מלחמת השחרור הם גרו
בביתנו .יום-יום סבא הוציא למרעה את שתי העיזים שלנו .כאב לי לראות
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את סבא שלי לפני בוא החורף ,חסר מנוחה וממלמל בכאב" :בשדות
שעיבדנו  30שנה ,עכשיו יגדלו קוצים".

בשנת  1947בני משפחת בלסקי התאספו בבן-שמן לחגוג את "חתונת הזהב"
להורים קונה ומנדל בלסקי.

שבים לבן-שמן
חברי המושב שנעזב מכרו את פרותיהם והסתדרו ברווחה במקומות
שעברו אליהם .אחרי המלחמה הם לא רצו לשוב ולהתחיל מחדש לשקם
את משקיהם השרופים .במושב שהופגז נותרו רק בתי האבן והבטון ללא
דלתות וחלונות .סבא מנדל בן ה 80 -שמע שחבריו לא ישובו והודיע" :גם
אם הם לא חוזרים ,אני שב לבן-שמן" .בית סבא וסבתא שופץ וחודש
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והוריי החליטו שהוריהם הזקנים לא ישובו לבדם .עם אחי בן ה 10 -גם
הוריי חזרו לבן-שמן .סבא דרש לעבד מיד את כל אדמות המושב שניטשו.
המשפחה שכרה שני טרקטורים שחרשו כ 1000 -דונם וזרעו בהם חציר.
זו היתה שנה שחונה והחציר היה דל ומלא קוצים .מכירתו כיסתה רק
בקושי את הוצאות העיבוד .בשנה שאחריה עברו אדמות המושב למנהל
מקרקעי ישראל ,שתכנן להקים עליהן ישובים לעולים חדשים .לסבא
השאירו רק  30דונם .ליד הבית הקימה אימי משק עזר קטן ועד מותה
דאגה לעיבוד שאר האדמות.
רוב בני המשפחה של סבא מנדל התבססו לאחר מלחמת השחרור
ביישובים חקלאיים .רק רוני אחי ונכדתו של השכן – עדיין חיים בבן-שמן,
המושב הישן.

אחרית דבר
בשנת  1952סבא מנדל ,האדם הפשוט ,נפטר שבע מעשים ונקבר בבית
העלמין הקטן שביער בן-שמן .בראשית שנות ה 60-נפטרה גם אימא
שלי ,ובזה אחר זה גם אחיה ,הדודים גרשון ואהרון .שלושתם נקברו
סמוך לקברו של סבא .אחרי  30שנה גם סבתה קונה נקברה לצידו.
אחריה נקבר הדוד יונה ובני משפחה נוספים והיום יש שם אחוזת קבורה
למשפחתנו.
קצת דרומית לכפר הנוער נוסד מושב בן-שמן חדש וגדול .מושב בן-שמן
הישן שומר על צביונו כישוב קטנטן שאינו חקלאי ,ושמו הוסב לכרם בן-
שמן.
אחי הצעיר ירש את משקו של סבא וחי בו כבר  70שנה .ביתו שופץ
בתוספת של קומה שניה .נינת סבא ,בת אחי הצעירה ,שנולדה בבית הזה,
ממשיכה לחיות בו עם ילדיה.
בשנת  ,2013העיתון "ידיעות אחרונות" ערך כנס למלאת  100שנים
לעליית משפחת בלסקי לארץ .השתתפו אז יותר מ 150-בני משפחה.
כולם מבוססים היטב בארץ .

ינואר 2021

'

טבת תשפ"א

53

זכרונות ,חוויות ,הרהורים
שתלתי דשא במדבר* /אביבה שטיינברג
רקע :רק חול וחול
בין הזכרונות היפים שמלווים אותי
במהלך חיי נמצאות שש השנים
( )1962-1956שחייתי בירוחם והייתי
שם מורה ומנהלת בית הספר.
כידוע ,ירוחם נוסדה בשנת 1951
כמעברה שהייתה מיושבת בעיקר
על ידי עולים חדשים מרומניה
ופולין והייתה אמורה להתפתח
לעיירת פיתוח שעומדת ברשות עצמה.
כאשר היגעתי לשם – עם עוד שתי מורות  -היו ביישוב גם עולים ממרוקו.
יושב ראש המועצה המקומית היה פנחס מענית (מוצ'ניק) ,נהללי שעזב
את ביתו בנהלל ועבר עם משפחתו לירוחם כדי לסייע ליישוב החדש
שבנגב.
הרושם הראשון שקיבלתי מירוחם היה קשה ביותר .זה היה מקום קטן,
נידח ,דל ,עלוב ,יבש ,משרה דיכאון ,עם חום בלתי נסבל ,בלי צל ,עם
מעט מאוד מים ,מסביב – כדברי השיר הידוע "ימין ושמאל ,רק חול
וחול ,מצהיב מדבר ללא משעול" .בלי ירק ,בלי עצים או פרחים שילבלבו
וישמחו מעט עיניים ונשמה.
היינו צוות של שלוש מורות צעירות .באנו עם נכונות רבה להשקיע
מחשבה ועבודה קשה כדי להיטיב עם המקום .אך לא היו לנו "כלים"
מתאימים ,לא הידע ולא הניסיון הדרושים כדי לעשות זאת .היגענו
למציאות בלתי מוכרת לנו מבחינה פיזית ותרבותית ,אותה היינו חייבות
ללמוד ולהכיר בזמן קצר .אף-על-פי-כן – הסכמתי להתמנות למנהלת
* הכותרת בהשראת שירו של עוזי חיטמן "כאן נולדתי".
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בית הספר כשאני מצויידת
בעיקר בתמימות ,בחוצפה
והעזה של בחורה בת
עשרים ושתיים.
שני נושאים היו חשובים
לי ביותר :הכנת תוכנית
לימודים וסדר יום שהולמים
את תנאי המקום ואת צרכיו.
זה היה תפקידנו הרשמי,
מעברת ירוחם
אבל לנו – לי כמנהלת
ולחברותיי בצוות המורים  -היה חשוב דבר נוסף :שיפור איכותו וצורתו
האסתטית של מבנה בית הספר וסביבתו הקרובה ,כך שיהיה מקום נאה
ונעים ,פורח ומלבלב ,על אף היותו בנוי על אדמת לס שאינה מעודדת
צמיחה ופריחה.
כאמור ,היינו אז שלוש נשים צעירות (היום היו קוראים לנו "ילדות") ,עם
שאיפות "בשמיים" אך יכולת מועטה להגשימן .ובכל זאת – לא ויתרנו,
התעקשנו.

מעט על בית הספר שמצאנו בירוחם
זה היה בית אבן מוזנח ,קטן ודל בן חמישה חדרים ,כיתות רב-גיליות,
הטרוגניות מכל בחינה אפשרית.
כמות התלמידים משתנה באופן קבוע :רבים עוזבים למרכז הארץ
ובמקומם באים תלמידים חדשים – ישר מהאוניה .השתדלנו לקלוט
את החדשים באווירה נינוחה וחמה ,למרות אי היציבות עקב התחלפות
התושבים .עם זאת – השקענו הרבה מאמצים בעריכת תוכניות וחומרי
לימוד בנושאים ומקצועות בסיסיים :שפה ,חשבון ,ידיעות הארץ .כמו כן –
השתדלנו לקרב אותם להווי חיי הארץ :לימדנו שירי ארץ-ישראל ,ריקודי
עם ,חגגנו את חגי ישראל בנוסח המקובל בארץ ,עסקנו בהיגיינה ותזונה
בהתאם לתנאי המקום והזמן .כאמור לעיל – ספרי הלימוד הקיימים לא
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התאימו לתושבי ירוחם והיה עלינו ליצור אותם כמיטב יכולתנו .עזר לנו
בכך המפקח הכולל על מחוז הדרום אריה סימון.
גם ראש המועצה המקומית – פנחס מענית (מוצ'ניק) איש נהלל  -עזר
לנו הרבה כי ראה בחינוך את התקווה לעתיד המקום.
אבל לילדים – וגם למבוגרים – היה חסר – בין היתר – גם צמחיה ירוקה
בסביבתם .זה היה בגדר של חלום רחוק עד ש...

משהו קטן התחיל לצמוח
באחת ההפסקות ,כשעמדתי ליד הברזייה שבחצר ,ראיתי פתאום קבוצת
עשבים קטנה ובה עלים קטנים ,נמוכים .המראה הפעים אותי והדליק בי
את הרעיון של גינה בחצר בית הספר .התאהבתי ברעיון – אף כי הוא לא
נראה בר-מימוש .גם חברותיי "נדלקו" .כל פעם שהיינו נוסעות בחופשים
צפונה – היינו חוזרות עם שתילים ,זרעים ,ייחורים – בתקווה שמשהו
ייקלט .אבל – לשווא .חצר בית הספר הפכה להיות בית קברות לצמחים.
אף אחד לא ידע לייעץ לנו ולהדריך אותנו – כולל המפקח על החקלאות
מטעם משרד החינוך שהיגיע אלינו מידי פעם .אבל – ראה בעין יפה את

אביבה שטיינברג
עם תלמידים
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שאיפותינו ועודד אותנו להמשיך בהן .ואנחנו המשכנו.
יום אחד ,בעומדי ליד הברזייה ,ראיתי שמתוך האדמה בוקע נבט קטן
חדש ,מיד זיהיתי שזה נבט אמיתי של כובע הנזיר ,שלו פרח יפה .זאת
הייתה חווייה חד-פעמית! שיתפתי בה את כל מי שהיה בסביבה והיה
מוכן לבוא ולראות במו עיניו את ההפתעה .יש תקווה! אפשר לממש את
החלום .גם יו"ר המועצה המקומית וגם המפקח על החקלאות באו ,ראו
והבטיחו לעזור (אבל לא ידעו איך).
ליד בית הספר ,מעבר לכביש ,הוקצתה חלקת אדמה מיוחדת לגינות בית
הספר .רוזה ,אשתו הנהללית של פנחס מוצ'ניק ,התמנתה להיות מורה
לחקלאות ,וגם דוד הברי ,שהיה אז מדריך הנוער ,הצטרף למשימה.
את החלקה המיועדת סיקלו ,שטפו ,מילאו באדמה טובה שהובאה ממרכז
הארץ ,העשירו בקומפוסט ,סידרו השקייה ,הילדים זרעו ,שתלו ,עישבו
וליוו כל צמח וצמח ,ספרו ניצנים ופרחים.
אבל אני דאגתי גם לנוי בחצר בית הספר .רציתי שיהיה שם דשא.
יו"ר המועצה ,פנחס ,התלהב ועודד ,אך לא היגענו לידי תכנית עבודה
מפורטת :מאין ניקח את הצמחים? איך יגיעו לירוחם? מי ישתול ואיך?
בגלל טיב האדמה (כאמור – אדמת לס) חשב פנחס שלא תהיה ברירה
אלא להניח דשא מלאכותי .לא הסכמתי .התאכזבתי והחלטתי ליצור
עובדות בשטח.
הרפז ,המפקח על החקלאות ,סיפר לי שיש בבית הספר במושב באר-
טוביה דשא טוב ויפה .בוקר אחד הצטיידתי בארבעה שקים ונסעתי
באוטובוס לבאר-טוביה .מנהל בית הספר; קיבל אותי יפה ,הסכים שאקח
מהדשא של בית-הספר .התפלא מאוד שהיגעתי לבדי ,אבל הראה לי
איך עוקרים דשא ופנה לענייניו .זה היה יום חם מאוד ,העבודה הייתה
קשה הרבה יותר מששיערתי מראש .עבדתי כפופה ,משכתי בכוח רב את
הצמח שהיו לו שורשים רבים עמוקים ,והשמש היכתה בי .המנהל האדיב
בא מידי פעם והביא לי מים קרים ,החמיא לי על התקדמותי ושב לענייניו.
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זכרונות ,חוויות ,הרהורים
ידיי מלאו שלפוחיות .התאמצתי מאוד לא להתעלף וכבר הצטערתי
שיצאתי להרפתקה הזאת .השעה התאחרה ,ארבעת השקים עוד לא
התמלאו והאוטובוס לירוחם יעבור רק בשעה חמש או שש בערב.
לא הייתה לי ברירה אלא להמשיך לעבוד עד שהשקים יתמלאו כולם.
בקושי גררתי את עצמי ואותם לתחנת האוטובוס ,ואז – האוטובוס היגיע.
אבל – הנהג לא הסכים להכניס את השקים לאוטובוס .מה עושים?
פתאום נמצא מתנדב מנוסעי האוטובוס .בחור צעיר מירוחם ,העלה את
השקים על גג האוטובוס ובירוחם – הוריד אותם ,והביא אותם לחצר
בית הספר .פנחס מוצ'ניק שמע ממני את הסיפור וגער בי קשות :למה
הסתכנתי ,למה לא ביקשתי עזרה ...אבל הוא שלח פועלים שהכינו את
השטח לשתילת הדשא ובעבודות אלה שותפו גם הילדים .בכליון עיניים
חיכינו כולנו לתוצאות :האם הדשא ייקלט באדמה הרזה הזאת?
ואכן ,כך היה .סוף סוף היה לנו בבית הספר דשא .אומנם – היו בו קרחות
פה ושם – אבל – זה היה דשא אמיתי ,טבעי ,ירוק שעשה טוב ללב
ולעיניים!
ומעבר לכביש ,בגינה ,ראינו פרי לעמלנו :היו לנו שם מגוון עשיר של
פרחים וירקות ,שנמכרו על ידי הילדים לתושבי המקום והכסף היה מיועד
לשיפור הגינה והדשא.
מישהו – לא ידענו מי – היגיש אותו כמועמדים בתחרות ארצית של גינות
בית ספר .ועדת הפרס ביקרה ,ראתה ,שוחחה איתנו ועם הילדים וכעבור
זמן מה הודיעו לנו :בית הספר בירוחם הנידחת זכה בפרס הראשון
בארץ לגינות בתי ספר.
חגגנו ברוב עם :באו אורחים רבים ,נישאו נאומים ,בורכו ברכות ,הובעו
תקוות לעתיד וירוחם כולה התגאתה.
לסיום :היום ירוחם היא עיירה נאה.עד היום יש לחברותיי ולי קשרים
חמים עם תלמידינו מירוחם שהתפזרו בכל הארץ .רובם המשיכו ללמוד
ולהתפתח ועדיין זוכרים אותנו לטובה .ואנחנו ,זקנות אך גאות ,זוכרות
אותם באהבה וגאווה .
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כדאי לדעת
מעט על "התנועה ללא שם*"  /אורה בן-יוסף

זכרונות משכבר הימים

הקדמה :בימים אלה ,כאשר אנו ספונים בבתינו ,מתקשרים באמצעים
אלקטרוניים עם בני משפחה וחברים ותיקים (שעדיין נותרו עימנו
בגופם ובנפשם) – אנו מעלים זכרונות מהעבר .בין השאר – עלו זכרונות
מפעילותנו ב"תנועה ללא שם" – שבה בני ההתיישבות העובדת הוותיקה
(מעט בני קיבוצים ומאות בני מושבים) ,עזבו את בתיהם ,סגרו או צמצמו
משקים ,ועברו – עם משפחותיהם – לחיות במושבים החדשים שקמו
בנגב ובדרום הארץ .שם חיו יחד עם העולים החדשים (שבאו בעיקר
מאסיה ואפריקה) – הדריכו אותם וסייעו להם בחייהם החדשים.
היום ,כאשר קבוצות שונות של אזרחים דואגות בעיקר לעצמן ,ראוי
להיזכר בתקופה אחרת ,שונה ,שבה אזרחים מבוססים עזבו את בתיהם
ובאו לעזרת אזרחים אחרים.
נתן אלתרמן כתב עליהם ב"טור השביעי" בעיתון "דבר"**:
מעשה בני המושבים בהיחלצם לעזרת יישובי העולים
מה קרה? לא הרבה  /בני הארץ ,בני כפר
את הצעד שקלו בדיון יסודי  /וצעדוהו ,זינקו מנופם המואר
משפתם ושירם ונירם שמכבר  /אל ָאפלו ֻוסּבכוׄ של העם היהודי.
לא לתור כי לגור ,ההבדל הוא קטן  /אבל יש בו ניצוץ הנשלח כמו אות
ומאיר בהבהוב את עדות כורדיסטן  /ופרס ומרוקו ,עולה מן הסדן
צליל חדש ,מתערב בקיבוץ גלויות.
יש לראות איך פתאום מתחלפות היוצרות  /איך אלי נערי נהלל וכפר הס
מביא שבט זקן ,כבד תכנים וצורות  /תהיותיו ,תגרותיו ,צרותיו הצרורות
כאל אח ומצביא ושופט על כס.
* כך נקראה התנועה על ידי העיתונאות ברכה חבסי.
** מובאים כאן רק קטעים אחדים מהשיר.
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כדאי לדעת
מתי ואיך קמה התנועה שיצאה לקרב למען העם היהודי
התנועה קמה בערך בשנת  1954-5ביוזמת דוד בן גוריון ובהשראת חזונו
בו "חקלאות" ו"יישוב הנגב" היו במקום ראשון.
העולים החדשים ,שיושבו במושבים חקלאיים ,באו בעיקר מארצות
באסיה ובצפון אפריקה .לרובם לא היה כל קשר עם חקלאות ועם חיים
ביישוב שיתופי כמו מושב.
בן-גוריון ,שדאג לעולים החדשים והיכיר את מצוקתם ,פנה למשה דיין
(שהיה אז רמטכ"ל) ,ודיין "גייס" כמה מחבריו בני נהלל לשיחה עם בן
גוריון .הם "גייסו" משפחות ובודדים מבני הדור הצעיר של המושבים
הוותיקים כדי שיצאו לעזרת המושבים החדשים.
רבים מהם היו "למודי קרבות" :בצבא הבריטי ,בפלמ"ח ,בהגנה ,ונלחמו
במלחמת העצמאות .הפעם נקראו לקרבות מסוג אחר.
בן גוריון – באסיפות שנערכו בכפר ויתקין ,בנהלל ובעוד מקומות – קרא
לבני המושבים "לצאת לקרב על העם היהודי" .לדברי בן-גוריון "צריך
להציל את המדינה והפעם לא ברובה או בתותח אלא באת ובמחרשה".
והם יצאו .את ה"מלחמה" הזאת לא היכירו ועליה למדו לאט לאט בכוחות
עצמם .הם היגיעו למציאות שאינה מוכרת להם ולבד מרצון טוב ,סבלנות
וסובלנות ,לא היו בידם שום "כלים" הדרושים למלא את משימתם .היה
עליהם ללמוד הכל תוך כדי עשייה – לתעות ולטעות ,להפיק לקחים
ולהמשיך במלוא הכוח הנפשי והפיזי ,עד אשר היישובים עמדו ברשות
עצמם ופעלות בכוחות עצמם .רק אז – חזרו בני המושבים הוותיקים
לביתם והקימו מחדש את משקיהם שנעזבו.
אבל בשנות החמישים – מושבי העולים היו זקוקים לעזרה .ובני המושבים
הוותיקים הדריכו אותם וסייעו להם במגוון רחב מאוד של תחומים ,כגון:
בעיות ביטחון ,כי מחבלים – ("פדאיון")  -הסתננו לארץ ופגעו ברכוש,
בגוף ובנפש ,מגעים עם המוסדות הממלכתיים הרלוונטיים ,הקמה
ותפעול של מוסדות החינוך ,עבודה חקלאית ,טיפול שוטף בבעיות
בריאות ,יחסים בין אדם לחברו בתוך היישוב כגון :השכנת שלום בין
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בני חמולות שונות ,בין שכנים ,בין בני זוג,
ובעיקר :דאגה למים וחשמל.
מי שהלכה לא חזרה – הייתה הנערה
ורדה פרידמן (מכפר ויתקין) שבאה לגור
במושב "פטיש" ופעלה רבות בתחומי חברה
ותרבות במושב ,בין השאר – הייתה הרוח
החיה בתכנון חגיגת חתונה במושב (בשנת
 )1955בה השתתפו אורחים רבים מהמושב
וממושבי הסביבה .חוליית מסתננים מעבר
לגבול היגיעה למושב ,זרקה רימון לעבר ורדה פרידמן ז"ל
החוגגגים ,רבים נפצעו וורדה פרידמן
נהרגה .נתן אלתרמן כתב עליה ב"טור השביעי" בעיתון "דבר":

בחודש האביב*
"...את יצאת מכפרך ונירך בקמה שדבקת בעמי בשבועה ואלה
וקיבלת עול בדידות וזכות ורוב צער שחטבת לו עצים ושאבת לו מים
שהשכלת לשמח חתן וכלה
והלכת אחרי עבותת צמה
אל מקום בו מופתי ניצבים בשער .ונפלת בפתאום עצומת עיניים"
חברותיי ,שהיו מורות צעירות ,באו למושבים החדשים וגילו שהסמינרים
למורים בהם למדו – לא הכשירו אותן להיות מורות ומחנכות במציאות
בה פגשו.
היה עליהן ליצור מחדש ,יש מאין ,את כל הדרוש ליצירת מערכת חינוך:
לדאוג להקמת מבנים ,לצייד אותם ,ליצור יחסי אימון עם התושבים (שהיו
רגילים למורים גברים – מבוגרים סמכותיים) ליצור תכנית לימודים
* קטעים.
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כדאי לדעת
וחומרי לימוד מתאימים לנסיבות ,לעסוק בהנחלת הלשון העברית,
ועוד ועוד .כולן סיפרו שעבדו אז מהבוקר עד שעות הערב המאוחרות
(בהנחלת הלשון העברית) אבל כעבור שנתיים של עבודה קשה – היו בתי
ספר טובים ומתאימים לתנאי המקום והזמן*.מורות צעירות אלו פיתחו
בעבודתן שיטות הוראה וחינוך חדשות שיושמו ברחבי הארץ ונלמדו
בסמינרים למורים.
"התנועה ללא שם" נמשכה כשש שנים ,על אף חשיבותה הרבה בקליטת
עולים חדשים ובביסוס מושבים חדשים – תנועה .זו לא התפרסמה ברבים
ובמשך הזמן נשכחה (ואולי הושכחה? מעניין למה.)...
אבל אלה שהשתתפו בה – זוכרים אותה בגאווה כחלק חשוב במהלך
חייהם.
היום – רוב המושבים בנגב הם יישובים משגשגים ,ברוח חזונו של דוד בן
גוריון.

ראש הממשלה דוד בן גוירון מקבל הסברים על התקפת המחבלים בפטיש.
* ראו כאן את הרשימה של אביבה שטיינברג שניהלה בית ספר בירוחם.
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הערה אישית:
בעקבות זעקתם של המורות ושל המפקח המחוזי אריה סימון על כך
שספרי הלימוד הקיימים אינם מתאימים לתלמידי היישובים החדשים
בדרום ובנגב (וגם בצפון הארץ) ,הקים משרד החינוך ועדה מיוחדת
שתפעל כדי להכין ספרי לימוד מתאימים במקצועות היסוד .בין השאר –
פנתה הוועדה גם אליי.
בהתייעצות עם מומחים מהאוניברסיטה העברית ולאחר ניסויים שהודרכו
על ידם ,הכנתי אז מקראה לכיתות ו'-ז' בשם "עמיר" ,שתתאים לנסיבות
החדשות .זאת הייתה אחת הדרכים בהן הייתי קשורה ל"תנועה ללא שם" .

מושב פטיש כיום

מושב פורת כיום
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יצירתיות

שרה מור יצרה בהשראת פסיפס עתיק ממבנה ציבורי.
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התרנגולת שאימצה ברווזונים  /יהודית מואב
כל יום הטילה הברווזה הלבנה ביצה בקן מרופד
בקש נסתר בין השיחים .וביום השמיני לא
חזרה להטיל.
נחו הביצים היתומות בקן והאם לא נראתה
יותר בחצר.
ילדינו ,שעקבו אחרי ההטלה בהתרגשות
גדולה וספרו יום יום את הביצים ,היו מודאגים
ומאוכזבים .מה לעשות?
הנה נמצא פתרון – יש לנו פה תרנגולת חומה ואימהית שמתעקשת
לדגור על שלוש ביציה למרות שאין בכלל תרנגול בשטח ולא ייצא מן
הביצים שום דבר .אז צרפנו את ביצי הברווזה לקן של התרנגולת .שמחה
התרנגולת – פתאום רבו צאצאיה והיא התרחבה והתנפחה וכיסתה את
כל עשר הביצים שמתחתיה .את שלוש ביצי התרנגולת העקרות סילקנו
בהזדמנות ראשונה.
התרנגולת דגרה במסירות ובנאמנות על הביצים הזרות .הייתה עוזבת
אותן רק לפרקי זמן קצרצרים לאכול ולשתות ומיד חוזרת למשמרתה.
כעבור עשרים ואחד ימי הדגירה של אפרוחי תרנגולת חששנו לביצי
הברווזה שמא תנטוש אותן האם המאמצת .אבל להפתעתנו נשארה
בתפקיד והמשיכה לדגור בסבלנות עוד שבעה ימים .ומשמלאו ימיהם
לבקוע ניכרה התרגשות בהתנהגות האם ובציפייה דרוכה האזינה לקולות
הבוקעים מן הביצים הנסדקות .אחד אחד בקעו אפרוחי ברווזה זהובים
ורכים .כולם התכרבלו מתחת למחסה כנפיה של אמא תרנגולת ונשארו
שם כל היום וכל הלילה.
למחרת ,עם אור ,התרוממה הדוגרת מעל לאוצרה ,קרקרה להם מספר
קריאות עידוד והזמינה אותם לשוטט בחצר .הלכה התרנגולת בראש
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יצירתיות
ומאחוריה שבעה ברווזונים בשורה עורפית .ניקרה פה ושם והקטנטנים
אחריה מנקרים ובולעים את המזון שהיא ממליצה להם .בשלב זה
לא התרחקה מן הקן וכאשר נטה היום והאוויר התקרר חזרה עם כל
המשפחה למבטח החם של הקן .הברווזונים התכנסו מתחת לכנפיה
מציצים פה ושם ומצייצים ציוצים תינוקיים עדינים .מבט רוגע של שביעות
רצון התפשט על פני האם המאושרת .הנה כל ילדיה בקן ישנים בחיקה
החם.
למחרת התרחב מעגל הסיורים .שוב התרנגולת בראש ושבעה ברווזונים
בטור אחריה .מנקרים ומלקטים והאם הגיבורה מרחיקה מעליהם
באיומים את הארנבונים הסקרנים ואת החתלתול האורב.
ביום השלישי הרחיקו נדוד ועברו ליד בריכת המים שבחצר .התרנגולת
שמרה על מרחק בטחון מן המים המסוכנים אך ילדיה התרגשו מאוד
למראה הרטוב הזה ואצו רצו כאחוזי דיבוק לעבר המים .לא הועילו
גערותיה ואזהרותיה של האם .לשווא הכתה בכנפיה וזעקה בכל גרון
מזהירה את הקטנטנים מטביעה .הם לא שעו אליה וברגל קלה עם קרומי
השחייה שעטו לתוך המים שחו וצללו שמחים וטובי לב .הם היו כל כך
עסוקים בשעשועיהם שלא שמו לב למצוקותה של אמא-תרנגולת .זו
כמעט יצאה מדעתה מרוב חרדה – פרי דגירתה הארוכה עומדים לטבוע
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בים ואין מושיע .היא היתה בהיסטריה גמורה .לא הייתה ברירה אלא
לסלק אותה מן המקום ולכלוא אותה בכלוב הרחק מן המתרחש כדי
שתירגע.
לאחר שעה ארוכה יצאו הברווזונים מן המים ואחרי שהתנערו והתייבשו
בשמש שחררנו את האם ואפשרנו לה להזמין את התינוקות לחסות בצל
כנפיה .היא ישבה בקן וכל אפרוחיה תחתיה אבל המבט המאושר נגוז
מפניה וצל דאגה קינן בהם.
למחרת תפסו הקטנים עצמאות והקדימו לצאת לטיול לפני האם ושמו
פעמיהם הישר לבריכה .אחרי שחיית שחרית מרעננת הכניסו למקורם
תערובת וכמנהג הברווזים בלעו את המזון עם מי הבריכה .האם הייתה
נדהמת – לא כך חינכה אותם לאכול .צריך לנקר בקרקע ולבלוע את
המזון יבש ונקי יחד עם אבנים קטנות כדי להקל על הטחינה בקיבה.
איזו מין אכילה ברברית זו! ושוב חזר המחזה ההיסטרי מן היום הקודם
– זעקות אזהרה של האם המבוהלת וציוצי שמחה עליזים של האפרוחים
המאושרים המשכשכים במים.
לאחר מספר ימים נוספים התברר שהתרנגולת לא תתרגל לעובדה שיש
לה אפרוחים יוצאי דופן שלא זו בלבד שאינם פוחדים ממים הם דווקא
כמהים אליהם .וגם נראה כי המסכנה מאבדת את שפיות דעתה מרוב
דאגה לילדיה .אפילו הלינה המשותפת עם האפרוחים לא היה בה כדי
להפיס את דעתה ולהרגיעה.
לבסוף ,בלית ברירה ,נאלצנו להפריד לצמיתות בין האם המאמצת ובין
הברווזונים .
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יצירתיות
שחור ,לבן ועוד צבע  /אליסיה וסרטייל
התערוכה שאני מציגה במפגש נעשתה כולה בשנה האחרונה .אלה
רישומים על נייר לבן או שחור .הרישום נעשה בגיר לבן או שחור ועוד
צבע אחד בלבד .לעיתים – גם רישום בעיפרון על נייר לבן .יש מספר
מצומצם של מודלים אשר רשומים באופנים השונים ובטכניקות השונות.
ניתן לקרוא לתערוכה שחור לבן ועוד צבע .
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יצירתיות
עבודות מתערוכה של משתתפי החוג לקרמיקה בהדרכתה של אליסיה וסרטייל

ורה אייל

יונה אילת
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יצירתיות
איך קרה  /אלה אמיתי
זה הקטן ,חלש היה
דחוי ,כפוף
כמעט שבור
לרצפּה.
כּשטיח דק הדוּק ִ
ַ
ַפּרוּס
הֽבריק בּרק ,נִ דלק ניצוץ,
ָקם
קם על רגליו
ִהכריז בּקוׂל "אני כּאן"
אני...
אני ֶהחשוּב אני ַהמיוחד
אני היַ דען – על פּי יִ שק דבר,
אין בלעדיי ,אין!
ודאי...
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הגיל הנעלם* /רן אברהמי
ימים גולשים שנים זורמות
ומשאירים רק זיכרונות
ימים טובים ימים קשים
ימים יפים ימים רכים
ימים של זוהר ושל אור
ימים של חורף ושל קור
ימים קטנים ימים גדולים...
מה יפה הוא יום הבר מצווה...
בו ישן עם חדש נקשרים
בן אחד מתחבר עם רבים

ובגרות כמו פרח מפקעת צומחת
כשילדות מזינה לה חיים
אז לרגע סרגל הימים נעלם
כשארוך וקצר מתמזגים ואינם
וכמו בעירפול מומטרים זכרונות
וטלית תתעטף ברסיסי נגוהות
ואני לתוכי מסתכל ושולח
אהבה וחיוך ושירי ליואב
המחר בליבך בחשאי כבר צומח
והזמן עוד ממשיך והולך ולא שב.

זריחה מעל הגלבוע
– צילמתי מחלון ביתי
במושב רם און בחבל
התענך

* כתבתי לבר המצווה של בכור נכדיי .והיום נראה לי כי הוא מתאים לכל גיל ולכל זמן.
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יצירתיות
הרהורים על מסע לא מושכל / ...שושנה בן אברהם

יש המפליגים על כנפי הדמיון
ומגיעים לכל מחוזות חפצם.

יש הנוסעים בלא תנועה,
בין סימנים ומשטחים מתים
ושכרם ,עולמות שוקקי חיים.
יש וכל מסעם מכוון אל ההון
והמוצאות אותם,
זה עברי פי פחת או שלטון.

יש העורכים מסעות ,פנימה
אל נפשם
ולעולם לא מגיעים אל יעדם.

יש ונוהים אחר תשוקה
למקומות שם הם אינם.
בשל הריגוש שבחידוש
או כדי לברוח מעצמם.

יש וכל מסעם נועד לקרבם
אל האל/ים אותם יצרו,
ומרחיקם מהאחריות לעוולות
שבמו ידם ביצעו.

יש ומסעם אינו מרחיקם
כפסע מביתם,
ובכל זאת אין הדבר מעיב על
סיפוקם.

ובסוף כל מסע בין אם איטי
או נחפז,
חד כיווני או רב גווני ,חלקי או
מושלם,
עת יפתח השער אל הנצח,
אין יודע מי יכנס בעדו
בהשלמה
.........באימה.

יש העוברים בחטף בין הרבה
בני אדם
ובסוף נותרים רק הם לעצמם.
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ַחּוָה  /שרה אומסקי
הּוא נָ ַתן
וְהּוא לָ ַקח
"ה ָאדֹון"
ּכִ י הּוא ָ
ְמלֵ ַאת ְׁש ֵאלֹות
ִמ ְת ַר ֶח ֶקת ֵמ ֵע ֶדן
ְּבלִ י ַּד ַעת לָ ָּמה.
ָּד ָמה ֶׁש ָר ַתח ָּבּה
נַ ֲע ָׂשה לְ ֶק ַרח
ו ְֶצלַ ע ָה ָא ָדם
ּדֹוקר ִּב ְק ָר ֶב ָיה.
ֵ
ֲע ֻר ָּמה
ּכְ ֵערֹם ַהּנָ ָחׁש
ֶׁשּנִ ְׁשלַ ח לְ ָפנֶ ָיה
ִמ ְת ַהּלֶ כֶ ת ֻמ ֶּק ֶפת
רֹומ ֵתאּוס.
תּ-פ ֵ
ִהּלַ ְ
יּ-ד ַעת
יֹוד ַעת :זֵ ְרעֹונֵ ַ
ַ
סּופים ַּב ִּבינָ ה
ֵאּלֶ ה ָה ֲא ִ
יִ ְּתנּו ְּפ ִרי ַּומ ֲח ָסה
ן-ח ָדׁש
ו ְִתצוֹר ּגַ ָ
ְּביָ ֶד ָיה
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ִּת ָּשׁכַ ח ַהּכְ לִ ָּמה
ּכִ י ֶח ְר ַּפת ָה ֵערֹום
ֹלא ְׁשרּויָ ה
מּותה
תּ-ת ָ
ְּב ַב ְ
ּנֹוצ ֶרת ְּב ֶצלֶ ם.
ַה ֶ
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יצירתיות
בית הוריי  /שרה אומסקי
נֹוׂשאת ָּת ִמיד ִע ִּמי
הֹורי ֵ
ִמ ֵּבית ַ
ִר ְׁשרּוׁש ָה ֵהד ָה ָר ָחב ֵמ ֲח ָד ָריו
אד ָמה
ֵצל ַהּגְ ָפנִ ים ַה ָּשׁזּור ַעל ָ
ְעֹודּנִ י ְמ ֻב ֶּשׂ ֶמת ִמ ִּפ ְר ֵחי ָה ָדר.
ו ֶ
אֹותי
ֶּוב ַטח ַעד עֹולָ ם ְּתלַ ּוֶה ִ
אבה
ּלֹוה ֶטת ְּב ַט ֲע ֵמי ּגּויָ ָ
ַה ִּס ֶיא ְס ָטה ַה ֶ
ו ְִס ְימפֹונְ יַ ת ַהּגַ ְחלִ ילִ ּיֹות ַּב ֲח ֵׁשכָ ה.
ֲא ָבל ַהּסֹודֹות ַה ֵהםֶׁ ,ש ַה ַּביִ ת ָׁש ַמר
ֵּבין ַה ִּקירֹות לַ ְּק ָׁשתֹות ַהּקֹולֹונְ יָ אלִ ּיִ ים
אחרֶׁ ,שּכֵ ן
ֹלא יִ ְתּגַ ּלּו לְ עֹולָ ם לְ ֶא ָחד ֵ
דּותי
ָהיָ ה ִמי ֶׁש ָח ַׁשב ֶׁש ֵּבית ַה ְּצלָ לִ ים ֶׁשל יַ לְ ִ
זָ ֵקן ִמ ַּדי לַ ֲעמֹד ַּב ְּשׁכּונָ ה ּכֹה ַאלְ גַ נְ ִטית
ֶׁשל וִ ילֹות ִמ ַּב ְרזֶ ל ,זְ כּוכִ ית ְּופלַ ְס ִטיק.
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בבת צחוק
רישומים  /שירבט :משה צורנמל
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בבת צחוק
רגע של נחת  /ינאי פרידמן
הרופא מודיע לחולה שנותרו לו 6
חודשים לחיות.
"אני לא מאמין" צועק החולה "יש
משהו שאני יכול לעשות בעניין"?
"כן" אומר הרופא" ,אני מציע לך
לעשות כל יום אמבט בוץ"
"וזה יכול לעזור לרפא אותי"
שואל החולה בתקווה.
"לא" עונה לו הרופא" ,אך זה
בוודאי יעזור לך להתרגל לריח
האדמה"...

בעל שכב על ערש דווי
וגסס כשלצדו ישב בנו.
לפתע התמלא הבית בריח
נפלא של עוגת תפוחים.
פנה האב אל בנו ואמר
"אנא הבא לי פרוסת עוגה,
שלפחות אסתלק מהעולם
עם טעם טוב בפה" .אחרי
דקה חזר הבן ואמר "אימא
לא מסכימה ,היא אומרת
שזה לשבעה"...

גבר ואישה הנשואים כבר עשר שנים לא מפסיקים
לריב .יום אחד במריבה שגרתית אומרת האישה
"הייתי טיפשה גדולה כשהתחתנתי אתך".
"כן" אומר הגבר" ,גם אני הבחנתי בזה – אך מה
לעשות ,הייתי מאוהב".
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מאמרותיו של קונפוציוס:

גי אנשים אינם
שני סו
במהלך חייהם
נים
משת מאוד וטיפשים
– חכמים
מאוד.

מי
שחי כאילו
לעולם
ימות לא ימות –
בסו
כאילו פו של דבר
מע
ולם לא חי.

אוסקר ויילד אמר:
אומרים שהזִ קנה מחכימה – הבעיה היא
שהזקנים אינם מודעים לכך.
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נוצר בהשראת פסיפס מרצפת מבנה ציבורי בבית שאן בתקופה הביזנטית.

