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דבר העורך
שבעה חדשים חלפו מאז פרצה הקורונה לחיינו ושבשה סדרי עולם.
המגיפה לא רק קטלנית בריאותית אלא הרסנית כלכלית .נראה שחיינו לא יהיו כפי שהיו עד כה .ולו
כדי להקשות עליהם יותר נכנסה לתמונה שחקנית ישנה חדשה הלא היא הפוליטיקה .כאן ההשפעה
הרסנית במיוחד ובאה לביטוי בניסיון להרס המערכת החברתית ע”י ניתוץ הדמוקרטיה כמו גם
פתיחת הפצע הנורא של הגזענות ,נראה שאי אפשר שלא להיזכר בתופעות חברתיות שתהליכי ההרס
החברתי שחוו דומים למתרחש היום אצלנו.
לפני זמן מה פורסמה כתבה מעניינת בעיתון הארץ המתארת את חייה של אריקה מאן ,בתו של
הסופר המהולל תומס מאן .הכתבה מספרת על חייה בשלהי עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון,
באמצע שנות ה 30 -של המאה שעברה .אריקה הייתה שחקנית קברט במינכן .היא הופיעה כנסיך יפה
תואר ,עם כובע טייסים .לבושה במדי אס.אס שחורים
היא שרה שיר הלל לאמנות הנשגבת של השקר .וכך זה הולך :לא מאמינים למי שמשקר פעם אחת
אלא למי שמשקר תמיד .בביתו בארץ השקרים איש לא רשאי עוד לומר את האמת ,הממלכה כולה
מכוסה ברשת שקרים נהדרת ומעניקים בה אותות כבוד על שקרים מצטיינים ועל האומץ לשקר.
למותר לציין שהקברט נאלץ לנטוש את מינכן ולגלות לשוויץ.
מזכיר לכם משהו? יתכן שזה עדיין לא אצלנו אבל האם זה מתקרב?
למרות הקדרות שבפתיח “בניחותא” תוסס .הגיליון החדש שלנו מכיל עולם ומלואו :כתבות מגוונות
על אמנים יוצאי דופן במושבה ,אקולוגיה  -מפגעי זיהום אויר באזור ,תזונה נכונה והדילמות סביבה,
יהדות בעולם ,שירה ,היסטוריה מקומית ועוד ועוד.
לשמחתנו הצלחנו לגייס תרומה המאפשרת הדפסת כמות מוגבלת של חוברות בלבד.
זאת במקביל למשלוח הדיגיטלי.
ראש השנה בפתח ואחולינו לחג שמח ושנה של בריאות
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משימתו
של אמן
סיפורים מהרשת /מדור חדש
לעולם לא נוכל להגיע לכל הסיפורים
המעניינים שעולים לרשת ,לא תמיד יודעים
איך וגם אם יודעים זה עולם עמוק ,רחב
וגדול עלינו  -על כל אחד.
נשמח לפרסם סיפוריפ ראויים.

ב 18-בנובמבר  1995עלה לבמה הכנר יצחק
פרלמן באולם "אברי פישר הול"במרכז
לינקולן בניו יורק.
אם אי פעם הייתם או צפיתם בקונצרט של
פרלמן ,אז בוודאי אתם יודעים שעלייה לבמה זה
הישג לא קטן בשבילו .הוא חלה בפוליו כשהיה
ילד ומאז יש לו התקן תמיכה וריסון בשתי
רגליו והוא הולך בעזרת זוג קביים .לראות אותו
הולך לאורך הבמה ,צעד אחד בכל פעם בכאב
ובאיטיות  -זהו מראה שלא ניתן לשכוח.
הוא הולך בכאב אך עדיין באופן מלכותי ואצילי
עד שהוא מגיע לכסא .ואז הוא מתיישב באיטיות,
מניח את הקביים על הרצפה ,מתיר את התקן
התמיכה מרגליו ,מעביר רגל אחת לאחור ומושך
רגל שניה לפנים .ואז הוא מתכופף ,לוקח את
הכינור ,שם אותו תחת סנטרו ,מהנהן למנצח
ומתחיל לנגן.
הקהל של פרלמן מכיר את הטקס הזה ויושב
בדממה מלאת צפייה בשעה שהוא עושה את
דרכו ועד שהיה מוכן לנגן.
אך באותו ערב  -משהו השתבש .ברגע שהחל
לנגן את הצלילים הראשונים ,השתחרר אחד
ממיתרי הכינור .ניתן לשמוע את המיתר נקרע,
כאילו נורתה ירייה באולם .אי אפשר היה לטעות
במשמעות של הצליל הזה .הקהל ציפה שיקום,
יחבר מחדש את הרצועות לרגליו ,ירים את קביו
וילך באיטיות כל הדרך חזרה אל מאחורי הקלעים
כדי להחליף מיתר או לקחת כינור אחר.

אך פרלמן?  -פרלמן עצם את עיניו ,המתין מעט
ואז סימן למנצח להתחיל מחדש.
התזמורת התחילה לנגן שוב ופרלמן החל לנגן
בדיוק מהנקודה שבה פקע מיתרו .הוא ניגן
בעוצמה ובתשוקה ובבהירות כזו כפי שלא שמעו
מעולם.
לכל מי שיודע ומבין היה ברור שבלתי אפשרי לנגן
יצירה סימפונית מלאה שכזו בשלושה מיתרים
במקום ארבעה ,אבל באותו הערב יצחק פרלמן
התעלם מהמובן מאליו והתעלה על עצמו.
אפשר היה לראות ולחוש את פרלמן מתכוונן,
משתנה.מרכיב מחדש את היצירה במוחו ,נשמע
כאילו המיתרים השתנו ויצרו צלילים חדשים שלא
ניתן היה להפיק בעבר.
כשסיים השתררה דממה מדהימה באולם
לרגעים ארוכים  -ואז קם הקהל על רגליו והריע,
והתפרצות יוצאת דופן של מחיאות כפיים עלתה
מכל פינות האודיטוריום .כל הקהל נעמד צעק,
והריע ,מנסה להעביר לפרלמן את הערכתו למה
שהוא עשה.
פרלמן חייך ,ניגב את הזיעה ממצחו והרים את
הקשת של כינורו כדי להסות את הקהל.
"אתם יודעים" ,הוא אמר בקול מהורהר ושקט
"לפעמים זו המשימה של האמן למצוא כמה
מוזיקה הוא יודע עדיין להפיק ממה שנשאר".
אמירה חזקה זו מעלה מחשבות על יכולות
שנעלמות עם הגיל .יתכן שהמשימה שלנו היא
להפיק את "המוזיקה" של כל אחד מאיתנו "עם
כל מה שעדיין נשאר" לנו..
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מחצבת עירון  -ההר הפצוע
ד”ר מיכאל גרבר
התעניינותי במחצבת ורד-עירון (להלן,
מחצבת עירון) החלה בעיקבות פנייה אלי של גב’
כרמית מולכו ,תושבת קיבוץ ברקאי ,על המפגעים
הקשים של אבק (זיהום אוויר של חלקיקים) ומפגעי
רעש וזעזועים מפיצוצים שגורמת להם פעילות
הכרייה במחצבת עירון .מסתבר שביתה בקיבוץ
ממוקם במרחק של כ 500-מ’ מאזור הכרייה הפעיל
של מחצבת עירון (ראו מפה) .בעיקבות זאת קיימתי
פגישה עם כרמית באוויר הפתוח במרפסת ביתה
(כנדרש בתקופה זו ,תקופת הקורונה) ,על מנת
לקבל ממנה פרטים נוספים בנושא.
מהשיחה עימה מסתבר כי תלונות תושבים על
המפגעים שיוצרת פעילות מחצבת עירון מגיעים
גם מתושבי יישובים אחרים בסביבה ,ביניהם תושבי
אום אל קוטוף ,ברטעה ,חריש ואפילו קציר .התלונות
של תושבי ברקאי מתייחסות בעיקר לענני האבק
הכבדים הנפלטים מן המחצבה ונישאים עם הרוח
לעבר בתי התושבים ,וכן ,לפרקים די שכיחים,
פיצוצים אדירים המרעידים את הבתים ומזעזעים
את יסודות הבתים ותכולתם.

מסתבר שהמחצבה פועלת בלב אזור חורש טבעי
הידוע כיער עירון ,שהוגדר כבר בשנת  1945ע”י פקיד
היערות בזמן שלטון המנדט הבריטי כאזור המיועד
לשימור .ביער עירון ניתן למצוא ,כפי שמעידה
הכתבה ב”מסע אחר” הזמינה באינטרנט ,אלונים
וחרובים עתיקים שגיל חלק מהם הוא מאות רבות
של שנים .בנוסף ,כפי שמעידה כרמית ,ניתן לצפות
ביער עירון גם בחיות בר שונות ובעיקר צבאים.
יתר על כן ,בשנת  1986החליט משרד החקלאות
(של מדינת ישראל) לעבות את החורש ביער עירון
בנטיעת עצים נוספים במטרה לצמצם בעיות של
סחף הקרקע .למרות זאת ,לפי כתבה שהתפרסמה
ביום  24.4.2010ב ynet-נכרתו ביער עירון בחורף
 2009/2010כ 10,000-עצים בוגרים על פני שטח
של  130דונם ,שלקח  25שנים לטפחם ,זאת כדי
”ל,
קק ֶ
להרחיב את שטח החציבה של מחצבת עירוןֲ .
שפנתה בנושא זה לבית המשפט טענה כי השטח
מיועד לשימור וכי חברת שפיר הנדסה ,הבעלים
של מחצבת עירון ,לא קיבלה היתר כריתה כנדרש.
השופט שלפניו הובאה הפנייה של הקרן הקיימת
להוציא צו מניעה לחצוב בשטח יער עירון ,פסק כי
“אם כבר אין שם יער ,אין מניעה לחצוב”.
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בהמשך ,בשנת  ,2013הורה המשרד להגנת הסביבה
למחצבת עירון להקים מתקן יעודי במחצבה שימנע
את מפגעי האבק הבולטים לעין בצומת היציאה מן
המחצבה אל כביש  .65למרות זאת גם כיום כל מי
שעובר בכביש  65בצומת כביש היציאה ממחצבת
עירון יראה במו עיניו את תוצאות המפגע הזה.
מתברר כי בישובים הסמוכים למחצבת עירון נערכו
בשנים ( 2013בברטעה) ,ב( 2015-בברקאי) וב2016-
(בחריש) דגימות של ריכוזי האבק באוויר באמצעות
תחנת ניטור ניידת של המשרד להגנת הסביבה,
שהוצבה לפרקי זמן מוגבלים בישובים אלה .עיון
בדו”חות של דגימות אלה מראה כי באף אחת מהן
לא נרשמו ריכוזי אבק החורגים מהתקן הקבוע בחוק
למזהם זה אף כי בדגימות ב 2013-נרשמו ריכוזים
גבוהים מאד בעת שהתרחשה סופת האבק הכבדה,
וב ,2015-כאשר שררו תנאים מטאורולוגיים חריגים.
מן המידע הזמין באינטרנט מתברר כי בבית משפט
השלום בחדרה נידונה ביום  23.9.2014תלונה
של המשרד להגנת הסביבה נגד מחצבת עירון,
המואשמת בגרימת זיהום אוויר מעבר למותר בחוק
אוויר נקי ובתקנות למניעת מפגעי זיהום אוויר
ורעש ממחצבות .מסתבר כי דגימות שנערכו על
גבול המחצבה הראו ריכוזי אבק שהם נבוהים פי 3.5
מריכוז האבק המותר הקבוע בחוק.
מסתבר גם שהמשרד להגנת הסביבה נאלץ לפנות
לבית המשפט המחוזי בחיפה בערר על החלטת
שופט השלום בחדרה ,בדרישה לקבל את חומר
החקירה לגבי העברות הנ”ל שביצעה מחצבת עירון.

כמו כן ,עיון בדו”ח השנתי לשנת  2018של איגוד
הערים שרון כרמל (הזמין אף הוא באתר האינטרנט
שלהם) ,מונה בין תחנות הניטור הקבועות שהוא
מפעיל גם את תחנת הניטור המוצבת בקיבוץ
ברקאי .בהקשר לתחנת ניטור זו ,אוכל לציין כי
כאשר נפגשתי עם כרמית בברקאי ,הופתעתי למצוא
את תחנת הניטור הזו ניצבת מול ביתה ,ממש מצידו
השני של הרחוב .לצערי ,לא מצאתי בדו”ח השנתי
של איגוד הערים מידע על ריכוזי האבק שנדגמו
בברקאי במהלך .2018
נראה על כן כי המאמצים והמשאבים הרבים
שהושקעו במטרה להוכיח שמפגעי האבק שגורמת
מחצבת עירון לסביבתה נוגדים את החוק אינם
נושאים פרי .אי לכך ,אזרחים מן הישובים הסובבים
את מחצבת עירון התאגדו והחלו לנקוט צעדים
בכיוון שונה .בימים אלה הם מכינים פנייה לבית
המשפט בתביעה ייצוגית נגד מחצבת עירון ,ובה
כלולות כמה דרישות:
פעילות הכרייה במחצבה תופסק בהתאם
•
לחוזה של המחצבה עם רשות מינהל המקרקעין
(המועד לא ברור ,אך כנראה בשנת )2033
לאחר סיום פעולות הכרייה יש לשקם את
•
המחצבה ולהפכה לשמורת טבע ,כפי שנקבע כבר
בזמן המנדט הבריטי ב.1945-
יש להבטיח בשטח מחצבת עירון פרוזדור
•
אקלוגי לחיות הבר שביער עירון ,שיאפשר להן לנוע
בחופשיות בכל האזור .דרישה זו אינה תואמת כלל
תוכנית אחרת שמקורה במשרד הבינוי והשיכון
לספח לעיר חריש את שטחי המחצבה המושבתת.
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המלחמה על האוויר
כרמית מולכו
קבוץ ברקאי

מלחמות מלחמות מלחמות.
למדנו כבר מזמן שכל דבר במדינה הזו משיגים רק באמצעות מאבק ,וכך בדיוק אנחנו מרגישים לגבי
המאבק שאנחנו מנהלים במחצבת ורד.
המאבק באבק שמו .
קבוץ ברקאי הנמצא במובלעת של כבישים ,צריך בנוסף להתמודד עם מחצבת ורד המספקת לנו
זיהום אוויר ,מפגעי רעש הנובעים מפיצוצים המתקיימים שם ע״ב קבוע ונזק לשטחי החקלאות
מטעי האבוקדו של הקיבוץ).
ע ,.תושב ברקאי :״המחצבה פועלת באין מפריע ,מזהמת את האוויר שאנו וילדינו נושמים ונראה
שללא פיקוח או עמידה בדרישות איכות הסביבה .פשוט מצפצפים עלינו״.
איננו היחידים שסובלים מזיהום זה”.
ט ,.תושבת קציר מזה  24שנים ,מספרת“ :מדי בוקר האוטו שלנו מכוסה באבק המחצבה ומזכיר לנו
היטב  -שזה מה שאנחנו נושמים ,למרות שנדמה שהאויר בקציר מעולה”.

קציר ,ברקאי ,אום אל קוטוף ועכשיו גם חריש.
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במשך כעשור אנחנו מנסים לקבל את המגיע לנו :אוויר נקי ,אך לרשויות האכיפה יש כנראה תוכניות אחרות
 גרירת רגליים ,התעלמות ,ואפילו תשובות כגון“ :למה באתם לגור פה אם ידעתם שפועלת מחצבה”? ,הן רקחלק מהתגובות שקיבלנו מהגורמים המטפלים (איגוד ערים ,מועצת אזורית מנשה ,המשרד לאיכס).
לפני כשנה הועברה סוף סוף תחנת הניטור מהכניסה לקיבוץ (תחנה שנבנתה על מנת לנטר את ארובות
חדרה) לגבול מזרחי הקרוב למחצבה (ונמצא בקרבת שכונת ההרחבה בקיבוץ) .התחנה מודדת רמות זיהום
גבוהות ,החורגות לפרקים מהתקן ,אך המידע נופל על אוזניים ערלות ונקבר יחד עם אינסוף התלונות
שהוגשו בנושא המחצבה.
ואם הייתה לנו נקודת אור בדמות שיקום המחצבה והפיכתה לפארק לאחר סיום החציבה ,גם היא כבתה.
קבינט הדיור קבע בדצמבר  2015יעד אכלוס של  100אלף נפש בחריש .משמעותה של ההחלטה  -התקדמות
לכיוון המחצבה ודריסת שטחי חורש ויער טבעיים המהווים חלק ממסדרון אקולוגי.
פגיעה ביערות חריש שמהווים ליבה אקולוגית משמעותית תהווה פגיעה חמורה ביותר בתפקוד של המסדרון
האקולוגי באזור.
מסדרון זה מאפשר גם העברת מידע גנטי ,החיוני לקיומן של אוכלוסיות צמחים ובעלי חיים.
ביערות מצפון לחריש קיים עושר מינים רב הכולל בין השאר שועלים ,תנים ,חזירי-בר ,צבאים ,דורבנים,
חוגלות ,בזים ,ניצים ,חיוואים ,עקב עיטי ועוד.
כל זה כנראה אינו משכנע את היושבים במשרד הבינוי והשיכון ,שלהם מטרה אחת  -לבנות בניינים חסרי
אופי וזהות.
מאבקנו הנוכחי מתמקד כאמור בשני ערוצים מרכזיים :הפחתת זיהום האוויר ומפגעי הרעש הנוצרים
מפעילותה של המחצבה ,וכן ווידוא כי לאחר ההרס הרב שהיא זורעת ,היא גם תשקם ותחזיר קצת לאימא
טבע.
ניסיון העבר מלמד שהתאגדות ומאבק של תושבים בהחלטות ממשלה יכול להשתנות וכולנו תקווה שגם
מאבקנו ישא פרי ויחד נוכל גם לשפר את איכות חיינו וגם להציל עוד קצת מהחי והצומח ההולך ונכחד.

ענן האבק המתפשט מהמחצבה אל בתי קיבוץ
ברקאי ובתי הכפר אום-אל-קוטוף על רכס ההר
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כל אחד יכול  -האומנם?
מירי ספקטור צ’רניץ -
אמנית ברמ’’ח איבריה.
אורלי שטמלר
בימים טרופים אלו  -בעיתות הקורונה,
כאשר הפעילות במרחב הציבורי
מצטמצמת משהו ,אנשים מפתחים
להנאתם כישורים נוספים .אצלי זה
מאפשר להתרחק מפיתויי המקרר ,ולמלא
את הזמן שלא יוותר מקום למחשבות סרק.
ובעוד הרעש הסביבתי רב ,אני חושבת
כמה טוב היה אילו הייתי מסוגלת לשבת
מול כן ציור ,לאחוז במכחול טבול בצבע,
ולהעביר בהינף יד את רגשותיי אל יריעת
הבד הבתולית הממתינה להתפרצות
יצירה כל שהיא .חזיונות שווא אשר מן
הסתם לא יגיעו לידי מימוש ,ואשר יישארו
בגדר קנאה סתומה באלו שכן יכולים.
אלו שאומרים שציור הינו שפה שלומדים
להביע ,ומוסיפים שאמנם כישרון זה יתרון
מבורך ,אך כל אחד יכול .האומנם???...

סוס הנדנדה  -יצירה של מומו

בניחותא 8

יצאתי לפגוש את האמנית הציירת מירי ספקטור
צ’רניץ במגרשה הפרטי במושבה.
כבר בעמדי מול שער הכניסה לחצר הבית הבנתי
שהגעתי למקום עם אוירה מיוחדת .דרך שער
מפורזל פסעתי בשביל אבני מדרך העובר בתוך
צמחיה עבותה .גינה מדהימה עם צמחיה מגוונת
הגדלה כאילו ללא יד מכוונת .צמחי נוי ופינות ירק,
עצי פרי וקישוטים התלויים בינות הענפים .ריאה
ירוקה העוטפת ומשתלבת עם מבנה המגורים
הססגוני ,בעל קירות הצבועים בצבעים עזים
הרומזים על ססגוניות דייריו.
את פניי מקבלת מירי ,אישה נאה וחייכנית בעלת
שיער ארוך גולש ,המעודדת אותי להיכנס פנימה.
ואני נכנסת לעולם של צבע ויצירה .אנו נכנסות ישר
למטבח מזמין עם פסיפס לאורך הקירות מעשה
ידיה להתפאר ,וכלי מטבח משתלשלים מן התקרה
ומוכנים לכל קריאת תיגר .גם פנים הבית מאופיין
בקירות בצבעים גועשים ,המהווים מסגרת לחלונות
גדולים ומוארים המכניסים את ירוק הטבע הפורח
אל פנים הבית .מכל עבר מסתעפים מרחבי מחייה
ומגורים ופינות ישיבה נוחות .על הקירות תלויים
ציורים פרי מכחולה של מירי ואמנים חברים ,ומסביב
מפוזרות יצירות עץ מעשה ידי מומו ,שותפה לחיים.
רהיטים שבמהלך השנים מומו ניגר מסוס נדנדה ועד
מדפי ספריית ענק עמוסים לעייפה במגוון גדול של
ספרים ,ביניהם ספרי ילדים שנשמרו ומהנים כיום
את הנכדים ...חוויה ויזואלית כל הדרך אל הסטודיו
של מירי.
הסטודיו מהווה חלק אינטגרלי מהבית .מקום של
לימוד ויצירה .ישבנו מוקפות בכני ציור ,צבעים,
מכחולים וכלי ציור ורישום אחרים ,כשריח צבעים
וטרפנטין נישא באוויר .ריח היצירה !!! “הסטודיו
זה הבית שלי” אומרת מירי ,והחלה לשתף אותי
במשנתה:

צעיר מאוד עזבתי את הבית .הצורך לעשות דברים
בצורה שונה בער בי .בגיל הבגרות התחלתי
לצייר בשמן ,ציורים גדולים ,ואף בצבא ניצלתי כל
זמן פנוי לציור .סגנון עבודתי היה אז סוריאליסטי
לגמרי .אחרי מלחמת יום כיפור בן זוגי דאז ואני
נסענו ללמוד בניו יורק .התקבלתי ללימודים ב-
 School of Visual Artsעל סמך תיק העבודות
שהצגתי .כאשר חזרנו ארצה בשנת  1979למדתי
שנה במדרשה למורים לאומנות בבית ברל .סה’’כ יש
לי רצף של המון לימודים ,אך אין לי כל תעודת סיום
פורמלית .כל הזמן ציירתי וכתבתי .הכתיבה עונה לי
על הצורך להבין דברים .בצעירותי  -במקום כיתה
י’’ב  -לקחתי בספריה ספרי פסיכולוגיה ופילוסופיה,
חרשתי וכתבתי עד שהבנתי על עצמי ועל הסובב
אותי .זה היה זמן חשוב ומעצב בחיי .השתרשה בי
הידיעה שאני ,ורק אני ,אחראית על חיי .זו המתנה
הכי משמעותית שבן אדם יכול לקבל .התבוננות
מהווה חלק הכרחי מתהליך היצירה שלי .בדרך כלל
אני עובדת בו זמנית במגוון חומרים משתנה”.
ניעור

“נולדתי בפברואר  1953למשפחת ס’’ט דור תשיעי
בטבריה .משפחה מסורתית שהתגוררה במבנה בית
ערבי ,כשמהמרפסת האחורית נשקף מצפון לדרום
נוף ההרים והכנרת .אין ספק שהנוף הפתוח וקולות
מי הכנרת השאירו חותם עמוק באישיותי .אני לא
יכולה להפריד את זיכרונות הילדות שלי מתמונת
הנוף המדהים הזה .גדלתי בבית מאוד חם ,אך תמיד
הייתי שונה .כל הזמן חקרתי ושאלתי שאלות שונות
ומשונות .היה לי קשה לקבל דברים כהווייתם ללא
הסבר .תמיד אהבתי לצייר ,ואני זוכרת שאימי אמרה
שכבר מגיל שנתיים ,כשרצו שאהיה בשקט ,נתנו לי
עיפרון ונייר .לא סיימתי את לימודי התיכון ובגיל
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נביטות

“בשנת  1983הצגתי תערוכת יחיד ראשונה בגלריה
“מבט” בתל אביב .ברבות הזמן הצגתי תערוכות יחיד
רבות ,כשכל תערוכה היא סידרת ציורים העוסקת
באותו נושא .כעין חקירה ולפעמים חפירה ...הרבה
עבודות שלי נוגעות בכאב שלנו על האדמה הזו וכן
נוגעות גם במצבי תודעה שונים בהתפתחות .בכלל,
האדם ומקומו על הכדור מעניין אותי מאוד”.
“אחרי התערוכה הראשונה פנו אלי שאחליף בבית
ספר חברה שיצאה לחופשת לידה לשלושה חודשים.
בחיים לא חשבתי שאהיה מורה ,אך אז גיליתי כמה
שאני אוהבת את זה ,כמה יש לי לתת .מאוד נהניתי
מההוראה וכל השאר היסטוריה .מזה כ  35שנה
אני מלמדת בכל מיני מסגרות ואני יודעת שכל עוד
יהיו לי תלמידים אמשיך ללמד .בילדותי ,כל מורי
האמנות הכעיסו אותי והתמזל מזלי לתקן .היום אני
מלמדת ממקום שאני חושבת שהיה נכון לי כילדה”.
אומרת ומתגאה בעבודות תלמידיה המעטרות את
קירות הסטודיו.
על קיר הסטודיו מתנוסס ציור גדול מידות (205/220
ס’’מ) שזה עתה סיימה .לשאלתי למי ולאן הוא
מיועד ,והאם זו עבודה שהוזמנה עונה מירי “ :אני לא
עובדת בשיטה הזו .אני מציירת כי הציור מבקש
להצטייר ואח’’כ עושה את דרכו .עקרונית הציור
מיועד לעולם...ברגע שאני מסיימת הציור כבר לא
שייך לי אלא למתבונן .זו אנרגיה  -רעיון שקיבל את
דרכו בממשות וכרגע לא באמת יודעת מה יעלה
בגורלו  -יישאר מגולגל ,יוצג בתערוכה או יירכש על
ידי מישהו” .כשאני בוחנת את הציור הטרי שמולי,
מירי רוצה לדעת מה אני רואה בו .אני מנסה להפגין
איזו שהיא תובנה ,מנסה להצטייר כאחת שמבינה
מה היא רואה .אך לבסוף מירי מרגיעה אותי ואומרת
שהיפה הוא שהציור לוקח כל אחד לדמיונותיו
ומחוזותיו .אין מצב שראיית המתבונן תחטא לכוונת
המצייר“ .אני מאמינה שלכל אדם יש את האמת
הסובייקטיבית בה יוכל להתחבר .כמובן אם היצירה
מצליחה להחזיק מהות מסוימת”.

על הציור שמולי מירי מוסיפה ואומרת“ :לציור
הקודם נדרש זמן ארוך להתייבש .כשסוף סוף
פינה את מקומו עמדתי מול הבד הריק ,מבושלת
מצפייה ,וממש בתוך דקות הציור הופיע  -הצורות,
הקומפוזיציה והתנועה .ידעתי שהציור יהיה על כדור
הארץ אך לא ידעתי איך יראה .הוא עמד על הקיר
כארבעה חודשים עד שסיימתי .לקח את הזמן שלו...
בדרך כלל אני מתחילה מרעיון שאין לו צורה והיא
מתהווה תוך כדי תנועה .מוכרחה שבפעולה יהיה
חופש .שתהיה שם נשימה והתפתחות ולא לקבוע
את הגבולות.
חשוב לי להיות באי ידיעה .הידיעה כופה עצמה על
הציור והתענוג הגדול הוא הגילוי ביצירה .רק אי
הוודאות יכולה להוביל לשם ...ולכן הציור הזה לקח
לי הרבה מאוד זמן .קשה לי מאוד עם כל המהפכות
שקורות עכשיו ועם האלימות ,אצלינו ובכל העולם.
ברור לגמרי שהגיע גל גדול שמנער את השאננות
שלנו .הכדור עצמו מתלונן וזה בסופו של דבר מה
שמספר לי הציור.”...
מתוך ההקשבה למירי אני מבינה שזו בעצם
ההגדרה של אמן  -יוצר שמצליח להביא לידי ביטוי
את מה שמרגיש בתוכו פנימה  -בעיני זהו כישרון
נשגב .כאשר אני אומרת שהיא בורכה בכישרון
נפלא ,מירי טוענת שזו טכניקה“ .הציור הינו שפה.
שפה הנותנת כלים להביע ,שפה שיש להתאמן בה
כמו כל שפה אחרת” .מירי מראה לי שעל הקיר
כתובות חמש מילים המסבירות לדבריה את הדרך.
“השראה ,האטה ,התבוננות ,הקשבה והענות” .היא
מתרגמת לי“ :קודם כל צריך לאפשר להשראה
להגיע .מרגישה אותה ומאיטה ,מתבוננת ,מקשיבה
ונענית לה .אפילו מתמסרת .זהו בעצם כל הסיפור”.
לטענתה תהליך הציור דומה לכתיבת שיר .פתאום
מילה מגיעה ויש איזו שהיא האטה  -אי אפשר בלי
ההאטה להתבוננות והקשבה פנימית ,ואז הכתיבה
נמשכת.
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מירי מסבירה את השקפתה“ :הציור אינו אישי .הצייר הינו כלי אשר האישיות שלו מאפשרת את השימוש
בכלים המקצועיים כגון בחירת הצבעים ,הנחת המכחול ,בחירת הקומפוזיציה .רגעי החסד מתרחשים כאשר
יש תיאום בין הראש ,הלב והמרכז המוטורי .מאוד קשה לנתק אותם ,כי אף אחד מהמרכזים הללו לא
מתקיים בלי משנהו.
רגע כזה בשבילי הוא כעין שייט או מעוף .תחושת חיבור מאוד יציב ומאידך ללא גבולות .כשמישהו לומד
לצייר הוא מתחיל עם טכניקה .הגילוי שם .כשהטכניקה משתפרת אז מגיעים גילויים נוספים וכן הלאה,
ובסופו של דבר פעולת הציור הנכספת היא שחרור התודעה .לכן ציור מצריך אימון כמו בכל שפה נרכשת.
שפה שהיא אמצעי ביטוי ותקשורת המורכבת מדימויים ,צורות ,צבע וכו’ .השימוש בשפה הינו אינדיבידואלי.
בציור מופשט למשל רק צבע יכול לכווץ או להרחיב את לב המתבונן ,כמו מוזיקה שהצליל עצמו נוגע בשומע
ויכול לדבר אליו או להישמע לו צורם”.

השרדות-התחדשות
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מזבח
במהלך השנים נולדו למירי שלושה ילדים וארבעה נכדים .היא ומשפחתה הגיעו לפרדס חנה מהוד השרון
לפני  12שנים .תחילה גרו בשכירות במושבה ,תכננו ובנו את בית הקבע שלהם בעזרת הארכיטקטית יואלה
בהר שהייתה אז תושבת המקום .שמונה שנים עברו מאז כניסתם לביתם הנוכחי .מירי נזכרת בערגה איך
בשנים הראשונות נשקף מהבית נוף הרי השומרון ,נוף שהוסתר עם התפתחות השכונה סביבם ,ומתנחמת
בחלקת אלוהים הקטנה שמומו והיא בראו לעצמם במו ארבע ידיהם.
מירי אומרת “חלום חיי היה שיהיה לי סטודיו ליד הבית ועכשיו אני מה זה מקטרת !!! כי בדרך לסטודיו אני
עוברת בגינה ,ופתאום מתחילה לנכש עשבים או לגזום ולסדר ”...ומוסיפה בגיחוך “בסופו של דבר בסטודיו
יותר קשה לעבוד מאשר בגינה”.
מירי מסכמת“ :הציור זו מתנה שקיבלתי בחיים .היו שנים שניסיתי להיגמל ללא הצלחה ,והיום אני מבינה
שהציור וההוראה הם הנתינה שלי פה .שמחה להקנות את היכולת להתבונן ,לפתח את המודעות ולהבין את
התהליך לאנשים שהתשוקה קוראת להם אל היצירה ,כי בהחלט ,במידה זו או אחרת  -כל אחד יכול.”...
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ניר-דוד (תל-עמל) תבנית נוף מולדתי
נעמה מעוז
לאחרונה הקיבוץ שבו נולדתי וגדלתי נתון תחת מתקפות מילוליות ופיזיות המתיימרות
להיות חלק מ”מאבק לצדק חלוקתי” “ -צדק חלוקתי הוא מונח פוליטי המבטא את הרעיון כי
חלוקת העושר בחברה צריכה להיות תואמת לקריטריונים מסוימים כדי שתחשב הוגנת ,לרוב
קריטריונים של שוויון ...הוגים ליברלים וליברטריאנים טוענים כי חלוקת משאבים צודקת
היא כזו שאינה תולדה של כפייה או יזימת אלימות ,כלומר ,שהושגה בחליפין מרצון בשוק
החופשי ...מצב צודק הוא מצב שהתקבל כתוצאה מפעולות צודקות ,כלומר ,מצב שהתקבל
ללא יזימת אלימות כנגד אדם או רכוש ,מצד הממשלה או מצד פרטים בחברה( ”.ויקיפדיה).
סביר להניח שהקוראים נחשפו לויכוח הסוער המתקיים בנושא בכלי התקשורת השונים .להלן מכתב של בת
קיבוץ ניר דוד (החיה בקיבוץ) עם שינויים קלים שנעשו בעריכה.
“כשהייתי ילדה נהגנו ללכת לטייל למרגלות הגלבוע ,לגבעת החצבים ,להיכנס לתאנה האדירה שגדלה מעל מעיין
התאנה ,ללכת לג’וסק (עין שוקק) לפואר (הנביעה של נחל הקיבוצים)...
הנוף הזה שהוא נוף ילדותי ,השתנה ...היתה אז יותר תמימות והדברים היו (לפחות בעיניים שלי) יותר פשוטים.
ואז החלו להגיע הרכבים הפרטיים ורכבי השטח ,האירועים ,המסיבות בלילות וגרפיטי על מבנים ושלא כדרך
הטבע ,עם האנשים מגיעה גם האשפה ,וכשאין מי שינקה אז הפגיעה היא אדירה.
גופים ציבוריים כמו רשות הטבע והגנים ,המועצה האזורית ,רשות הניקוז ,קק”ל ומשרדי הממשלה  -חקלאות,
תיירות והגנת הסביבה ,החליטו להסדיר את השטח לטובת הציבור .לתפעל ולהנגיש אותו ללא תשלום ,לכולם!
בכך יצרו מקום נקי יותר שמאפשר שמירה על הטבע והסביבה.
ההחלטה הזו הביאה איתה הרבה טוב למקום ,לחיות ,לצמחים ולאדם המטייל .אבל בתוך ההסדרה גם הוחלט על-
ידי אותם גופים ,שהדרך למעיינות ברכב תיחסם .ההחלטה הזו הביאה איתה הרבה מאד כעס  -אז על מי נכעס?
על מי נוציא את הזעם על אי הנוחות  -הרי הסיבה לא מעניינת!? הגופים המדיניים רחוקים מדי .אי שם במגדל
השן שלהם מחליטים ,מבצעים ,אבל לא תמיד נשארים בשטח כדי להתמודד עם התוצאות...
אז נהדר ,יש על מי לכעוס :קיבוצניקים ,אשכנזים ,אמנם לא כולם (ממתי צריך להתנצל על זה?) ,שמאלנים ,כבר
ממש לא כולם (ואותו כנ”ל גם כאן) ובעיקר “מתנשאים”.
לעומתם ,קומץ לוחמי זכויות בעיני עצמם .האנדרדוג התקשורתי תמיד יניף את דגל ה”צדק” ,וזה הרי תמיד
לצידו ...כי כידוע אצל “לוחמי הצדק” אין מקום לשום מורכבות או שיח .שום פלאברה לא תעזור ל”שמאלנים”
האלה .אז מה יש לנו כאן? מהי המטרה? לנגוש באנשי הקיבוץ כדי להוציא קיטור ,או באמת ובתמים להגיע לשיח
ולהסכמות? הרי הסכם הפשרה שנחתם בבית המשפט לא מקובל על המפגינים בשערים וברשתות החברתיות .הם
רוצים את הכול ומייד!!! צדק חלוקתי אמרנו ,לא?!
האם פתיחת שערי הקיבוץ בפני כל עם ישראל והפיכת ניר-דוד  -הבית שלנו ל”סחנה” פתוח לציבור ,תקל על
העלבון ותחושות הקיפוח של הלוחמים? האם פגיעה באחד ,תביא לריפוי הפצע של האחר?
רק מבקשת שנזכור שמאחורי הגדרות והשערים שאתם כה אוהבים לתאר כסמל להתנשאות ולקיפוח ,מתגוררים
בני אדם כמוכם ,ובדיוק כמוכם הם אינם רוצים להיות מותקפים ומאויימים ,מה עוד שכל “חטאם” הוא שאבותיהם
יישבו עמק שחון ,היטו את מי הביצות לנחל ,והבנייה והטיפוח נמשכים בידיהם.
עם שוך הסערה אתם ,גברים ונשים כאחד ,המנאצים ,מקללים ,מאיימים ומכפישים ,תצטרכו לחיות עם עצמכם.
תיצטרכו לקום בבוקר ולהסתכל במראה ,או בעיניהם התמימות של ילדיכם ,ולהצדיק את ההתלהמות והאלימות
המילולית ,את פריצת גבולות השיח התרבותי.
תצטרכו לעבוד קשה מאד כדי למחוק את משפטי השנאה ,הטינה והקנאה מהמורשת שלכם לדורות הבאים.

תוכלו להסתתר מאחורי סיסמאות ושלטים על חוק וצדק ,אבל את הבושה והכלימה של המילים
הנוראות שאתם ממשיכים להטיח מעל כל במה באנשים ישרי דרך יקשה עליכם להצדיק בפניו של
השופט האולטימטיבי ,זה שבוחן כליות ולב ,זה שסולח על פשעים שבין אדם למקום ,אך אינו מוחל
על פשעים שבין אדם לחברו .עת סליחות היא
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הקוראת
בספרים
נעמה מעוז
בספר זה נעשה “ניסיון להקים לתחייה במילים
רחוב יהודי בוורשה שנמחה לחלוטין בשואה”.
הסיפור מורכב משברי פרסומי עיתונות וספרות של
התקופה ,מעדויות וצילומים.
אמא תמיד סיפרה לי על כ 100-איש ,בני משפחתנו
הקרובים ,שחיו בוורשה וניספו בשואה מבלי להשאיר
זכר.
היום ,כשאמא כבר מזמן איננה והסיפור על אותם
אנשים נשאר במגירה מעלת אבק ,אני מוצאת את
עצמי קוראת בשקיקה את הספר הזה .כאילו מחכה
לפגוש איזה מכר נושן של מי מאותם  100בני-
משפחה חסרי שם .מישהו שסיפור חייו אולי נגע
בסיפורם.
יודעת שגם אם יש ,לא אדע לעולם.

משהו מהגעגוע הזה מובע בשירו של בינם הלר ,בן
למשפחת חסידים ענייה שהתגוררה בסמוצ’ה:
הו סמוצ’ה של ביתי בשנות ילדות -
אתה עולה בעין ,מתרוצץ
ומדלג מנגד בעדות
נמחית ,בגרם מדרגות העץ
חוקר הספרות מתן חרמוני ,אשר בחר את סמוצ’ה
ל”ספר השנה” שלו ,מתאר :ההתחברות של הקורא
אל הגיבור הראשי ,רחוב היהודים “סמוצ’ה”  -הרחוב
של היהודים הפשוטים ביותר ,היא מיידית וחשמלית
כמעט .הרחוב קורם עור וגידים ובעיקר נשמה.
מבעד לאולמות התיאטרון העלובים ,בתי היתומים,
בתי התמחוי ,בתי המרקחת ,השחקנים ,הפושעים
וכיוצא בכל אותם “היהודים של כל ימות השנה” ,כמו
שנהוג היה לכנות את השדרות הרחבות של העם.
מתוך כל אלה מצטייר הלב הפועם של היהדות
הוורשאית ,ואולי המזרח אירופית כולה .הפשטות
והעליבות עטופים כאן באיזו חיות מלבבת ,שהופכת
טרגית במיוחד מתוקף הידיעה שאנחנו כאן ניצבים
עם הגרגרים האחרונים בשעון החול .אנחנו בשנות
השלושים .עוד מעט וסמוצ’ה יהפוך לחלק מהגטו,
ואת הסוף אנחנו כבר מכירים”.
(ויקיפדיה)
איור  -מיכאל אריאלי .הוצאת מאגנס.
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מתור ראיון עם הסופר ראיין אלעד נבו

מדוע רצית לכתוב דווקא את סיפורו של רחוב
סמוצ’ה? מדוע לא רחוב אחר?

לפעמים שיר אחד יכול לשלוח אדם למסע קיומי
ארוך .כזה הוא סיפורו של המתרגם והעורך בני מר.
לפני כעשרים שנה ,כשחווה אלברשטיין הוציאה
אלבום ג’אז ניסיוני שמוקדש כולו לשירי יידיש“ ,די
קרעניצע (הבאר)” ,לא יכול היה בני מר להתיק את
אוזניו מהשיר “מיין שוועסטער חיה” ,אחותי חיה.
משהו בו נרעד כששמע אותו לראשונה .השיר שכתב
בונים מלר מספר על אחות המשורר שגדלה לצידו
ונרצחה בטרבלינקה ,ובאמצעות השיר הוא מנסה
לזכור אותה ,להעלות אותה מתהום הנשייה ולתת לה
קיום כלשהו ,לירי .דמותה של חיה טלטלה את נפשו
של מר ,ושלחה אותו למסע חיים ,שלה ושלו“ .חיה
הייתה דמות אנגימטית עבורי .מיתוס” ,הוא מספר.
“רציתי להבין את ההיסטוריה שעומדת מאחורי
המיתוס הזה”.

“יכולתי לכתוב על העיר שאבא שלי גדל בה ,אך
לא רציתי .זה קרוב מדי .רציתי להרחיק עדות -
חמישים קילומטרים משם .סמוצ’ה הוא סיפור אחר,
שהרבה יותר שייך לי .וורשה  -עיר גדולה ,מטרופולין
בתאוצת פיתוח .המשמעות של סמוצ’ה בפולנית
היא ‘דרקון’ ,משהו אלביתי ,מאיים ,שמשדר אי־
נעימות .לכן אולי הפך הרחוב למשל ושנינה .אבל
רציתי להראות שהדימוי של רחוב מטונף ומלא
פשיעה רחוק מהאמת .אני מזדהה עם אותם אנשים
קטנים שחיו ברחוב .אני רואה את עצמי אחד מהם,
ולא ‘בני מארץ ישראל’ ,או ‘בני מתל אביב’ ,על אף
שכאן נולדתי”.

החיפוש אחר דמותה הממשית של חיה הוביל את
מר אל הרחוב שבו גדלה ,ובסופו של דבר אל כתיבת
“סמוצ’ה” ,ביוגרפיה מיוחדת במינה של רחוב יהודי
בוורשה שלפני מלחמת העולם השנייה .באמצעות
חיפוש קדחתני בארכיוני עיתונים ,עדויות ,שירים
ותמונות הרכיב מר את הפאזל האנושי של רחוב
שהיה ונמחק ,והתחקה אחר הפנים והשמות של
האנשים הקטנים“ ,קליינע מענטשעלעך” ,שמילאו
אותו“ .האנשים האלה היו יכולים להיות סבא
וסבתא שלי” ,הוא חושף מה הניע אותו לכתוב את
הספר“ ,האנשים האלה בנפשי ,והם קיימים היום
רק במילים .כמו להגיד ‘ה’ הוא נחלתם’ .אין להם
מקום ,אין להם קיום .מלבד האזכורים בעיתונות אין
לאנשים האלה נחלה”.

האם ניתן היה לכתוב ספר כזה גם לפני
חמישים שנה ,לפני שעלו הארכיונים
לאינטרנט?
“בפירוש לא .חלק מהעיתונים סרוקים ,אבל לחפש
בהם אזכור לסמוצ’ה זה כמו לחפש מחט בערמה
של שחת .זו משימה שאי אפשר שלא להיכשל
בה .היכולת לחפש את המילה ‘סמוצ’ה’ בארכיון
העיתונות היהודי אפשרה לי למצוא אלפי אזכורים
לרחוב .העיתונים כתבו גם על המאורעות היום־
יומיים שהתרחשו  -מלצר שמתאהב בנערה ואינו
יכול לשלם על החתונה ,ילדים ששיחקו בגפרורים
ושרפו את הבית .הנורמה העיתונאית של אותה
תקופה הייתה לציין את השם המלא והכתובת
המדויקת של כל אדם שנכתבה עליו כתבה .כך
יכולתי לבנות את הנרטיב של הספר ,לעבור מבית
לבית ,להכיר את האנשים שגרו שם.

כמו נווה שאנן
בספרו מבקש מר ליצור נחלה לאנשים שהיו ונמחקו,
מקום לחיות בו גם לאחר השמדתם .מקום חי ועשיר,
מלא בריחות וטעמים ותנועות חיים .קהילת היהודים
בוורשה שלפני מלחמת העולם השנייה הייתה
השנייה בגודלה בעולם  -שנייה רק לקהילה בניו
יורק .בתוכה ,רחוב סמוצ’ה היה רחוב קטן אך בולט,
“כמו רחוב נווה שאנן שליד התחנה המרכזית בתל
אביב .הפולנים ראו בו מובלעת זרה בלב פולין ,כמו
שיהודים משכונות אחרות רואים כיום בנווה שאנן
מובלעת זרה של אפריקה” .כדי לשחזר את הרחוב
נבר מר בארכיוני רשת של עיתוני התקופה ,מלקט
אזכורים של בתי הרחוב והדרים בו .הוא מספר בספר
את סיפורם של ילדי הרחוב ,של בעלי המלאכה,
של המשוררים והסופרים ואנשי התיאטרון ,וגם את
שכניהם הנוצרים והיחסים עמם.

צילום :ארכיון עיריית ורשה
הבית בסמוצ’ה  ,10פינת נובוליפקי ,ורשה.
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הבלון
ששינה
את חיי
חנה הרמן מראיינת תלמיד
לשעבר  -דורון גזית (בלום)

“היכרתי את דורון כתלמידי בכיתה ד’ בבי”ס אלונים
בפרדס חנה ואת משפחתו כולה :ההורים מרים
וישראל “רודי” בלום ואחותו תמי .גרנו בסמיכות
ברחוב הבוטנים .רודי היה מדריך חקלאי ואף גידל
מטע אבוקדו ליד הבית ,דורון ותמי עזרו בחריצות.
סבתא ארנה גידלה חלקת פרחים למכירה ,ואימא
..
(שלמדה עיצוב אופנה בנעוריה בלונדון)  -בין כל
שלל עיסוקיה תמיד מצאה זמן לאמנות :ציור ,פיסול
ויצירה מכל חומר שעורר בה השראה .כל חייה עסקה
בנתינה והתנדבות .הילדים ירשו את הגנים מאימם.
כשסיים את לימודיו בתיכון אורט נתניה התגייס
לצבא והוצב בחיל האוויר .בשעות הפנאי גילה את
מצבורי הפסולת של הבסיס והחל נובר במזבלות
ומלקט גרוטאות וחלקי מטוסים שנזרקו ומייצר מהם
פסלים .חברים החלו להזמין ממנו פסלים למתנות.
בבסיס קראו לו “הפסל“.
עם שחרורו מהצבא  -היה לו ברור שהוא הולך
ללימודי אמנות .הוריו לא היו מרוצים .הם חשבו
שמאחר שיש לו חוש טכני טבעי שעליו להיות
מהנדס .הוריו הייקים תמיד דגלו בגישה ”פרקטי
וקומפקטי” .אולם ה”ילד” חלם על משהו אחר.
דורון התקבל ללימודים במגמת ”עיצוב המוצר”
ב”בצלאל“ בירושליים לארבע שנות לימוד.
בשנה האחרונה ללימודיו גילה את עולם הבלונים
דרך המוצר הבנלי “ -בלוני הנחש” .הוא היה הראשון
בארץ שמכר את הבלונים המתקפלים .ההורים של
דורון היו מזועזעים :דורון מייצר דמויות מבלונים
והוא אף מצליח למכור? אני זוכרת שאביו אמר
לנו פעם” :עולם טיפש” שקונה שטויות מבלונים.
סבתו היתה מאוכזבת שזה מה שבחר הנכד המוכשר
לעשות ..אולם כשראתה אותו לראשונה מופיע

בטלוויזיה בתוכנית “החתול שמיל” (שמיל דה
קאצה) החלה להעריך את עיסוקו ומכאן  -השמים
הם הגבול .כשחזר דורון ארצה שלח לי מייל:
“שלום למורתי חנה ,אחרי  33שנה הגעתי עם
משפחתי חזרה לפרדס חנה (את הילדים  -בן ובת
שלחו לפניהם לפרויקט נעל”ה) ,ואני שמח לשוב
ולגור במקום הולדתי ”.התרגשתי לקרוא והזמנתי
אותו לראיון .לאחר שנים מאז עזב את הארץ ,לאחר
מסע חובק עולם של תובנות והצלחות רבות היקף.
הזכרתי לו את הספק שכירסם בלב הוריו כשהחליט
ללכת בדרכו בדרך שבחר עם הבלון .ואז אמר:
“שלוש שנים לאחר סיום לימודי בבצלאל ונסיעתי
ללוס אנג’לס בשנת  1984באו הורי לבקר אותי
ונדהמו לשמוע ולראות ולהיווכח עד כמה הצלחתי
ולהיכן הגעתי .עבדתי אז על תשעה אתרים
באולימפיאדה בלוס אנג’לס ,הם ראו את כל
הפירסומים והבינו שהבן שלהם יודע ‘להגשים
חלומות’‘ .יש לו ראש בעננים אבל רגליים יציבות על
הקרקע’”.
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הקו האדום בווילה דה מאזרבוונציה לזכר היער שנכחד בסופת
ציקלון ב2019 -
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 -1980עבודה עם שבט בדווי בסנטה קטרינה בסיני

חלק זה של הראיון התקיים בארה”ב למגזין
ISRAELIWEEK
על ידי העיתונאי הישראלי מיכה קינן
מתפרנס מבלונים
דורון מימן את לימודיו במכירת בלונים שיצר מהם
צורות .הוא עמד במדרחוב בן יהודה בירושלים,
שיעשע והשתעשע בבלוני הנחש ומכר לעוברים
ושבים ,ובקיץ השתתף בפסטיבל חוצות היוצר בעיר.
היום ,אם תראו אנשים מנפחים בלונים בחוצות
העיר ,סביר להניח שהם משתמשים במפוח .דורון
מנפח טבעי והיה חוזר מהעבודה עם כאב בטן מרוב
לחיצות ונשיפות .מי שהיה מופנם וביישן מטבעו
מצא את עצמו לא פעם במרכז קהל גדול.
"הייתי מבטיח לקונים אחריות שהבלון יתפוצץ רק
פעם אחת" .דורון הפך לדמות די מוכרת בירושלים -
דורון בלון .הוא הצטרף ל"אומנות לעם" ,יצר מופעי
יצירה בבלונים ואויר והופיע בעיירות פיתוח וישובי
גבול מרוחקים.
בעוד הבלונים הקטנים שמכר ברחובות פרנסו אותו,
ראשו "התפוצץ" מרעיונות.
"התלהבתי מכך שניתן ליצור נפח גדול ,בעצם
מכלום  -מאוויר עם מעטפת".

תובנות לגבי הבלון בעקבות מפגשים
עם הבדואים בסיני
"הצגתי את הבלונים שלי בפני בדואים שמעולם לא
ראו בלון .תגובתם הספונטנית ל"פלא" איששה את
תחושתי הראשונית שיש בבלון משהו מעבר לחומר,
מעבר לגומי צבעוני .היו כאלה שהתיחסו אל הפלא
שבבלון ,אל ה"רוח" שבתוכו ,שהיא כעין נשמה של
הבלון ,נשמה שפורחת כשהבלון מתפוצץ .מאידך
היו אחרים שתגובתם הראשונית לבלון הייתה של
צחוק .מה שעורר אותי לשאול איך זה שדבר כל כך
מופשט גורם דווקא לתגובה של צחוק?"
אז כמו שנאמר ,הראש של דורון "התפוצץ"
מרעיונות לכל מיני כיוונים .כאמן וכמעצב תעשייתי
התחיל לחשוב בגדול .הוא התחיל לחשוב על ציורי
ענק שיוכל ליצור במרחב הגדול בעזרת מתנפחים
ארוכים .כאילו שהמתנפח הוא קו תלת מימדי
שאיתו אפשר לצייר במרחב תלת ממדי ,כשהטבע,
או הנוף האורבני הם הקנווס שלו .כבר אז הוא
הושפע על ידי אמנים סביבתיים ובעיקר על ידי
קריסטו.
אז גם הבין שהמונח "בלון" מגביל מדי ,והחל
להשתמש במונח "מתנפח" ו"מתנפחים".
או ,כפי שדורון מוצא את עצמו חוזר ואומר :
I DON’T USE THE B WORD
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פרוייקט של פיסול הרוח עם סטודנטים מבצלאל בחולות ניצנה 1981 -

מה היו התגובות ,האם היתה חדשנות ומה
היו הקשיים והאילוצים?
בבצלאל התגובות של מורי היו מאוד מעורבות.
יצאתי למדבר יהודה ביחד עם כיתה של פרופ' אריה
אופיר ,שהעריך את עבודתי .שם יצרתי את המיצג
האומנותי הראשון עם "מתנפחים" בשיתוף עם
סטודנטים נוספים .לקראת המיצג הלכתי למפעל
פלסטיק בקיבוץ וייצרתי מתנפחים צבעוניים,
ארוכים מאוד ,ללא סגרים .הסטודנטים התפזרו
משני צידי נחל ערוגות ,ונתנו לרוח למלא את
המתנפחים .כך נוצרו מעין קשתות צבעוניות מעל
לוואדי .צילמתי את "ההפנינג" ,וזאת הייתה התחלת
הקריירה שלי כצלם שמנציח את יצירותיו הזמניות.

תחילת הדרך כאומן סביבתי וממציא
בשנה האחרונה של דורון בבצלאל הזמין ממנו
מוזיאון ישראל פסלי מתנפחים להצבה על גג אגף
חדש במוזיאון שבדיוק נפתח .דורון יצר צורות
מופשטות של כלב ,ג'ירפה ושאר חיות ,דוגמת
אלה שיצר מהבלונים הקטנים שמכר ברחוב ,אלא
שהצורות שיצר היו ענקיות (כ 15-מטרים) .לניפוח
יצירותיו הוא השתמש במפוחים ישנים של טנקי
שרמן שמצא .העיצוב היה מרשים ,אך המבחן הגדול
היה כנגד הרוח ,וכעבור יומיים הרוח ניצחה.
דורון ,שלמד עיצוב מוצר התחיל לחשוב גם על

חידושים בתחום הבלונים כמוצר ,ולא רק כמדיום
אומנותי .הוא יצא עם "הבלונק"  -שרוול פלסטיק
ארוך (כ 3-מטרים) שמתנפח בקלות ובמהירות.
זה בלון שמתנפח על ידי שנושפים בו ממרחק
(ניצול של עקרון ברנולי) .הלקוח הראשון היה בנק
הפועלים לתוכנית של "דן חסכן" ,דורון שהיה עדיין
סטודנט תפרן ,קיבל פתאום הזמנה כאילו הוא בעל
מפעל .הוא פיתח מכונת גלגול מיוחדת ,ובעזרת
מספר חברים סטודנטים וחברת מפתן להעסקת
מוגבלים השלים הזמנה של רבע מליון בלונקים.
בשלב ההוא דורון היה על הקו בין פרדס חנה ללוס
אנג'לס על בסיס די קבוע ,ובאחת הנסיעות ביקר
אצל חברה בניו יורק שהכירה לו את מי שהיה אז
סוכן הצעצועים הגדול ביותר בתעשיית הצעצועים.
ההוא ראה את דורון מנפנף בידיים ובצ'יק צ'ק
מעשה קוסם מנפח בלון גדול ברעש "בום" מהדהד.
מיד הוציא חוזה מהמגירה ואמר לדורוןIM GOING " :
" TO MAKE YOU RICH LIKE YOU NEVER BELIEVED
הסוכן סגר חוזה בין דורון לבין חברת ,Whma-o
שהיתה אז בשיאה לאחר המצאת הפריזבי וההולה-
הופ ,וה"בלונק" מפרדס חנה נועד להיות הדבר
הגדול הבא .אבל רצה הגורל והמוצר שיצרו לא היה
טוב ולא פעל כמו שצריך ,או כמו שאומרים בשפתו
של דורון . "THEY BLEW IT"-

בניחותא 19

מתנפח  -מדוזה
עיצוב חלל של האנגר
מטוסים בלוס אנג’לס

מפה לשם שהיותיו של דורון בלוס אנג'לס נהיו יותר
ויותר ארוכות ,עם אפשרויות חדשות שנפתחו ופיתו
אותו להישאר ולמצות את חלום המתנפחים .הוא
קיבל הזמנות רבות לעצב אירועים בינלאומיים,
ובתקופה מסוימת היה מתעורר במלון ולא יודע
באיזו עיר או מדינה הוא נמצא.
ב1986-הוא הקים את חברת
 ,AIRDD-AIR DIMENSIONAL DESIGNשממנה
המשיך לנפח ולהתנפח .הוא הוזמן לבצע עבודות
בכל רחבי העולם ,כולל הירידים הבינלאומיים
באוסטרליה ובספרד ,האולימפידאדה בדרום
קוריאה ,הבית הלבן וגם חגיגות ה 200-לפסל החרות
בניו יורק.
כשהגיע לאמריקה פתח חברה והעבודות שביצע עם
החברה היו יותר בבחינת עיצוב או קישוט שנעשו
ביד אמן-חדשן.
את היצר שלו לבטא את עצמו כאמן סביבתי המשיך
להגשים בכל מסעותיו ,על ידי שיצר עם המתנפחים
עיצובים בטבע ,כמצייר בקו תלת ממדי  -על חולות,
ליד הים ,בין עצים ובין גבעות.
כמו כן דורון יצר מיצגים של פיסול סביבתי חי עם
הרוח והשמש .זוהי סדרה בלתי נגמרת שבה דורון
נותן לרוח לבטא את עצמה דרך המתנפחים שלו.
ניצול הרוח עם הנשמה וזרימת האוויר.

אילו יצירות ,ביצועים ופרויקטים מיוחדים
עשיתם?
מאז שהתחלנו חלפו מים רבים מתחת לגשר ,או
כמו שאני נוהג לאמור 'אוויר רב זרם מתחת לגשר",
ובתוך זה נקראתי להשתתף בטקס הפתיחה של
המונדיאל (עם ויטני יוסטון) ולטקס הסיום של
האולימפיאדה באטלנטה .לאולימפיאדה התבקשתי
לעשות משהו שהעולם עוד לא ראה .ביחד עם מי
שעבד איתי אז ,אריה ("לולו") דרנגר ז"ל ,פיתחנו
את ה - FLY GUYS-אלה הדמויות הרוקדות,
שהופיעו לראשונה בטקס הסיום של האולימפיאה
באטלנטה .היו כ 16-דמויות כאלה ,כל אחת בגובה
 20מטרים .זה היה אפקט עצום .הדמויות היו
אמורות לרקוד מספר דקות על המגרש ,ובסוף הן
נשארו כ 45-דקות .על המצאה זו קיבלתי פטנט.
בתחילת הדרך ה FLY GUYS-והדמויות
המרקדות בכלל היו סנסציה עולמית .החברה שלנו
מכרה הרבה כאלה ובמחירים די גבוהים .פיתחנו
כל מיני עיצובים וצורות ,והיה עניין רב .עם הזמן
נכנסה תחרות מסין ,שהורידה את המחירים ואיכות
המוצר .ניסינו להתנחם בזה שהמחמאה הכי גדולה
היא התחרות .ללא ספק זה החמיא לי כשראיתי
את המתנפחים באפיזודה של הסימסונס .זה הפך
למין סמל תרבותי .מצד שני כסף כבר לא היה בזה,
ואפילו התחלנו להפסיד כספים .כיום אנחנו כבר לא
מיצרים את המתנפחים הרוקדים ,ובמקום זה
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אנחנו מקבלים תמלוגים מיצרנים אחרים עבור
רישיון להשתמש בפטנט.
אחד הפרויקטים האהובים עלי היה זה הפרויקט
שביצענו בדובאי .המזמינים בקשו שנסמן את
השטח שבו יוקם אתר קניות אדיר .לשם כך שלחנו
לדובאי משלוח של  3טון .על פני עשרה מגדלי
פיגומים שהוקמו במיוחד לצורך העבודות שלי ,כל
אחד בגובה  75רגל ( 25מטרים) יצרתי עיצובים
עם המתנפחים ,שיצרו מעין זרי פרחים ענקיים
מופשטים במדבר .הגעתי עם מספר עוזרים מלוס
אנג'לס ועבדנו עם כ 40-פועלים מפקיסטאן.
עבדתי פעמים רבות ביפן ,אבל הפרויקט המרשים
ביותר היה לרגל פתיחת בנין פוג'י ,בנין עצום בן 25
קומות .הבנין נבנה על אי מלאכותי במפרץ טוקיו
והייתה לנו התמודדות קשה עם הרוח מן הים .עבדנו
עם כ 30-פועלים יפנים ,שעבדו מהמעליות לניקוי
חלונות שרצו לאורך הבנין.
בנינו מגדלים במדבר מקסיקלי לקונצרט האחרון
של פבארוטי ל 50.000-איש ,התרסקנו עם הוריקן
שהרס הכול בטקסס ,אבל לאחרונה היה לנו הכבוד
להשתתף ב HALF TIME SHOW-של הסופר בול -
ייצרנו את אפקט השיער של ביונסה ,שיצא משני
צידי הבמה לקראת סוף ההופעה .הבד היה כל כך
גדול ,שגם אולם כדורסל ששכרנו לשם ההכנות לא
היה מספיק גדול לפריסה מלאה של הבד .ערכנו
ניסויים ובדיקות רבים לפני שיכולנו לאמר בוודאות
שניתן לבצע ניפוח בתוך מספר שניות של בד בכזה
קנה מידה  -כ 40-על  30מטרים .יחד עם זאת לא
היינו צריכים להתחיל מבראשית ,כי היה לנו ניסיון
מה HALF TIME SHOW-עם פרינס בשנת ,2007
שאז יצרנו מסך אנכי גדול להקרנת הצללית של
פרינס.

FLY GUYS
הדמויות המרקדות בפתיחת אולימפיאדת אטלנטה

עיצובים בטבע" ,ציור" בקו תלת ממדי
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בימת הסופרבול לקראת הופעתה של הזמרת ביונסה

FROZEN FLOW
גופי תאורה פיסוליים

ה ."FROZEN FLOW"-למרות שגופי התאורה
ֲ
החדשים אינם מתנפחים אלא עשויים מפלסטיק
קשיח ,גופי התאורה הללו משקפים את אותה
זרימה קסומה כמו בעבודות שבהן דורון מגלה את
הרוח .גופי התאורה נמכרים עתה בחנות העיצוב
היוקרתית בהוליווד ובסוהו שבניו יורק.
דורון הוא איש טורבו שלא נח לרגע .המוצר העיקרי
שהחברה שלו מיצרת כיום הוא קו של אורות
פיסוליים לאירועים ה HI-LIGHTS-המושכרים בכל
רחבי ארה"ב ונמכרים בכל העולם .החברה של דורון
ממוקמת בצפון הוליווד .לפני כשנתיים שמח על
ההזדמנות להשתתף בפסטיבל האור בירושלים
העתיקה  -כשלאורך מסלול ארוך בעיר העתיקה
הוצבו המתנפחים הפיסוליים שלו.
לפני החזרה ארצה מכר דורון את החברה.
הוא ממשיך לעבוד עבורה בעבורה בארצות השונות.
בעקבות הקורונה יצא האוויר מהבלונים .דורן מנצל
תקופה זו לפיתוח מוצרים וצעצועים המבוססים על
אוויר.

לאחרונה יצר דורון טכנולוגיה חדשה לעיבוד
פלסטיק ,שאפשרה לו להקפיא את החומר
במצב נוזלי ולקבל צורות אורגניות יחודיות ,כעין
זרימת מים שקפאו .הכול התחיל בתקלות ייצור
שנזרקו לפח ,ואחרי שאשתו כמעט השתגעה מכל
הפלסטיקים שנכנסו לבית  -פיתח את

בפגישה העלינו רעיון כיצד להנגיש כבר בבתי ספר
יסודיים את התלמידים לנושא שמעסיק אותו -
שמירה על הסביבה .הבטחתי לעזור.
לפני סיום שאלתי את דורון” :על מה אתה חושב
עכשיו?”
תשובתו היתה :עכשיו  -משחזרתי לפרדס חנה  -תמי
אחותי ואני רוצים לאסוף את כל עבודותיה ויצירותיה
של אימא ז”ל במשך השנים ולערוך תערוכה בבית
הראשונים לזיכרה .ממנה ספגנו את ההשראה
לאומנות.
תשובתו ריגשה אותי.
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בשלושים השנים האחרונות לעבודתו הסביבתית
ראה דורון את הפגיעה בטבע ההולך ונהרס.
לפני כחמש שנים נטש את כל הצבעים העליזים
והססגוניים והתמקד בקו האדום,
“בגלל ההתחממות של כדור הארץ ,אני מצביע בקו
האדום על המקומות שבהם מתרחשים האסונות,
ומראה כתמרור אדום וכאזהרה לעומד להתרחש
במקומות רבים בעולם .רוצה להחדיר מודעות זו
לילדים ולמבוגרים כאחד”.
ב 18-באוגוסט השנה נערך כנס מקוון בפלטפורמת
זום במכון ויצמן למורי מיל”ט בחטיבות הביניים ,בו
הירצה דורון על משבר האקלים העולמי.
בשער הביטאון של “קריאת ביניים” למדעים לנוער
שוחר מדע מופיעה יצירתו של דורון” .אני רוצה
להנגיש מדע בדרך ייחודית .זיהום האוויר והשפעתו
על הבריאות.
דורון ,שולף קטלוגים ותמונות מרהיבות ממצגות
שהציג ברחבי העולם ואינו חדל להתלהב ולתכנן.

”אתה יודע ,דורון ,שבכתבה אחת לא נוכל להכיל
הכול .ספר רק על השנה האחרונה” .קשה לדורון
לספר על דבר אחד בלבד ,אולם הוא בכל זאת
מספר
בקיצור“ :בקיץ בגנים של ווילה דה מזאר בוונציה
הוצגה בפעם הראשונה אמנות סביבתית
בהשתתפות אמנים מכל העולם .הייתי האמן
הישראלי היחיד” .אך הפרויקט שהוא בראש מעייניו
בחמש השנים האחרונות וממש בוער בעצמותיו הוא
הקו האדום

“הקו האדום התחיל בים המלח בשנת .2015
הקו האדום  -הבלון  -קו תלת מימדי משמש
כמטפורה לעורק דם של אימא אדמה .הטבע.
הקרקע .נהפכים לקו אדיר מימדים .בזכות זה אני
גורם להאנשה של הטבע ושל כדור הארץ .אני
עוזר ומקל על הילדים להבין את עוצמת האסונות
האקולוגיים שמתרחשים בכדור הארץ עקב
התנהגותו חסרת האחריות של האדם .אני מנסה
להפוך את הילדים לאקטיוויסטים .ההשלכות יהיו
של הדור הבא”.
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ה”יהודי
סיני”האחרון
נחום גנצרסקי

הקדמה
בשנה הרביעית ללימודי בטכניון ( )1970הצטרפתי
כסטודנט לצוות אגף תכנון ופיתוח שזה עתה קם,
במטרה להכניס את חברת צים לעידן הספנות
המודרנית .לאחר כשנה באגף תו”פ ביקשתי לצאת
ל”שטח” .העשייה קוסמת לי יותר מהתכנון ,אם כי
בעתיד לבוא עסקתי גם בזה וגם בזאת .ההצעה של
הנהלת החברה גרמה לי להרהר טוב טוב בעתידי:
“נחום ,תבחר אחת מההצעות הבאות  -תפקיד ל5-
שנים במשרד האירופאי של צים בגנואה שבאיטליה,
או למשך כמחצית השנה למשרד במזרח הרחוק
(טוקיו ,יפן)”.
בדילמות מסוג זה אני פונה לרעייתי חיה .לאחר
מחשבה ודיון ,אמרה לי בפשטות“ :איטליה קרובה,
תרבותה מוכרת ותמיד נוכל לבקר בה .יפן היא מעבר
להררי החושך .מי ביקר בה בשנת  ,1972תרבותה
שונה וכדאי שתקבל עליך את התפקיד ביפן גם אם
זה לזמן קצר ,אבל בתנאי שגם ילדינו ואני ניסע
אתך”.
מצויד בהחלטתנו זו פניתי להנהלת החברה בבקשה
לאשר לי יציאה לתפקיד ביפן ביחד עם משפחתי.
בקשתי נענתה בחיוב ,ואכן כך היה .בתחילת 1972
הגענו ליפן .הלם תרבות קיבל את פנינו אבל
השתדלנו להסתגל.

פעם ראשונה נחשפתי להיסטוריה העשירה של
המקום וגם לארכיאולוגיה המקומית .מסתבר שאחיו
של הקיסר הירוהיטו( ,כן זה שפתח במלחמה עם
ארה”ב) הוא ארכיאולוג והיסטוריון שהביע לא
פעם את דעתו כי היפנים הם צאצאי  10השבטים,
בהתבסס על  3ממצאים:
•  ההיסטוריה הכתובה של יפן מתחילה זמן מה
לאחר חורבן בית ראשון.
•  בדרום יפן (באזור נגסקי) ,נתגלה בית קברות
עתיק שבחלק ממצבותיו היו סימנים יהודיים ברורים
כמו מנורת שבעת הקנים.
•  בצפון יפן (האי הוקידו) חי שבט מקומי שבשעת
תפילה קושר לראשו אבן מיוחדת (זכר לתפילין?).
באותו זמן יצא לאור ספר שחובר על ידי סופר לא
ידוע בשם ישעיה בן דאסאן .הספר ראה אור בשפות
יפנית ואנגלית בשםTHE JAPANESE AND THE ” :
 .“JEWSהיו שיחסו את כתיבת הספר הזה לאחיו של
הקיסר.
סקרנותי התעוררה לגבי החיים היהודים במזרח
הרחוק במשך  2000השנים האחרונות .השאלה
הראשונה שעמדה בפני הייתה  -איך הגיעו היהודים
הראשונים למזרח הרחוק?
המסחר בין סין הקדומה לבין אירופה ,בעיקר עם
האימפריות היווניות והרומיות פרח עם תחילת
שושלת האן הראשונה ()202BC-220AD
הדרכים היבשתיות על הסתעפויותיהן הצדדיות
נקראו בשם הכולל “דרך המשי” בעיקר לאור יבוא
המשי מסין .הדרך התפרסמה מאוד לאחר מסעות
מרקו פולו במאה ה 13-לספירה.
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דרך המשי

צילום קבוצתי של יהודים-סינים בקאיפננ 1932
באחד מביקורי באחד המוזיאונים בסין (בעיר XIAN
שהייתה על דרך המשי) ראיתי תמונה שתיארה ביקור
של סוחר פרסי אצל הקיסר הסיני משושלת
האן הראשונה (במאה הראשונה לפני או אחרי
הספירה) .לסוחר הפרסי התלווה אדם (שהציור שלו
הזכיר לי את מי שהיה יו”ר הכנסת  ,ישראל ישעיה
 שרעבי) ,עליו נכתב כי הוא איש שלא אוכל גידיםשל בשר.

ידוע לנו על קיום קהילה יהודית בעיר
 - KAE FUNG FOOשמה העתיק של העיר אשר
היום היא נקראת קאיפנג .איננו יודעים בברור מתי
הוקמה הקהילה .המחקרים מראים כי היהודים
הראשונים הגיעו לאחר חורבן בית ראשון .היהודים
צאצאי ישראל ויהודה שהשתקעו בבבל (עירק ואירן
של היום) חלקם חזר לארץ עם עליית עזרא ,נחמיה
וזרובבל ,אבל חלק ניכר מהעם התפזר להודו ,חצי
האי ערב ותימן וסוחרים יהודים הגיעו כנראה עד
קצה דרך המשי בסין לעיר קאיפנג .דרך המשי
המקורית בקצה המערבי החלה בעיר הסורית חלב
(השם השתבש בצרפתית ל-אלפ ואחר כך באיטלקית
ובאנגלית ,עד היום  -אלפו) ואילו בקצה הסיני הדרך
הסתיימה בעיר קאיפנג .שם הקימו היהודים את בית
הכנסת שלהם.
דגם בית הכנסת היהודי בקאפינג ,שנבנה ב1163-

לא ניכנס להיסטוריה של היהודים בסין ,אבל ברור
שחלקם התאסלם כאשר האסלאם הגיע לסין (החל
מהמאה השביעית) חלקם התנצר כאשר הנוצרים
הישועים הגיעו לסין (החל מהמאה ה )16-וחלקם
התבולל בצורה כזו או אחרת (היהודים ,או לפחות
חלקם נהגו להתחתן עם אשה יהודייה ,אבל גם
לקחת פילגשים מקומיות).
ניתן לאמר כי הקהילה היהודית שמרה על גרעין
יהודי בעיר קאיפנג ,אבל היו גם משפחות יהודיות
בננקינג ובעוד ערים .רובם התבוללו באוכלוסייה
המקומית.
ה”יהודי-סיני” האחרון?
הרב מרוין טוקייר ,רבה של הקהילה היהודית בטוקיו,
צלצל יום אחד למשרדי בטאיוואן לבקש את עזרתי
(את הרב הכרתי בעת ששהינו ביפן)“ .בשמחה”,
עניתי וארגנתי עבורו ביקור בטאיוואן .קיבלתי את
פניו בשדה התעופה וישבנו במסעדה הקרובה לבית
המלון שלו (מראש ארגנתי עבורו ארוחה כשרה
מחברת תעופה אירופאית) ,ולשאלתי מה מטרת
ביקורו שלף הרב מתיקו שני גזרי עיתונים מ1949-
(אם זכרוני אינו בוגד בי  -מעיתון מעריב שזה עתה
יצא לאור ,מדור קוראינו כותבים) .באחד מהם
מבקש סיני בשם שה-הונג-מו מהקוראים לעזור לו
לעלות לארץ .הוא שמע שקמה מדינה ליהודים ,והוא
כיהודי-סיני ,שחי בעיר קאיפנג רוצה לעלות לארץ.
המכתב הבא הודפס באותו מדור מספר חודשים
לאחר מכן על ידי רב אלמוני מדרום אפריקה
שטען שאין יהודים סינים ,וכנראה הסיני שכתב את
הבקשה פשוט רוצה למצוא מקלט מאימת השלטון
הקומוניסטי ,שביסס מעמדו בהקמת הרפובליקה
העממית הסינית על ידי מאו צה טונג.לאחר שהראה
לי את שני הקטעים שאל את דעתי ,ובכל מקרה היה
רוצה לאתר את האיש ואם אוכל לעזור לו בזאת.
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לפני שנעניתי לפנייתו אמרתי לו כי על פי שמו
האמצעי של הכותב  -הונג  -יתכן והוא צאצא של
קונפוציוס (כל הצאצאים של קונפוציוס ( -כבר
“קונג”) .הרב
ֶ
למעלה מ 80-דורות נקראים “הונג” או
אמר לי שהוא יוכל לבדוק זאת רק לאחר שימצא
את האיש .שאלתיו ”:האיש כתב מסין העממית,
מדוע אתה מחפש אותו בסין הלאומנית?” ענה לי
בפשטות“ :לצערי לא ניתן להיכנס לסין העממית
(המהפכה התרבותית זה עתה הסתימה  -נ.ג,).
ולאור תשובת האיש מדרום אפריקה יש להניח שאם
לא הצליח לעלות לארץ בוודאי ברח עם צ’אנג קאי
שק לטאיוואן ”.הבטחתי לו לחפש עזרה מעשית
ובקשתיו לחכות בסבלנות יממה אחת.

התושייה הסינית
מספר שבועות קודם לכן בפגישה השבועית של
מועדון רוטרי טאיפיי ישבתי ליד גנרל ווגו ,בנו השני
של צ’אנג קאי שק .כנהוג ,החלפנו כרטיסי ביקור.
בשיחתנו תוך כדי ארוחת צהרים טובה (מלון הילטון
המקומי) סיפר לי שהוא משמש כמפקד פיקוד
ההדרכה של צבא טאיוואן ,ועיקר עיסוקו כמפקד
המכללות והחינוך הצבאי של הצבא הלאומני.
לאחר הפגישה עם הרב טוקייר צלצלתי לגנרל,
וסיפרתי לו את הסיפור .הוא מצידו הביע ענין בנושא
וביקש להיפגש עם הרב .בפגישה נדונה השאלה
העיקרית ,לא למה לחפש את האיש בטאיוואן (22
מיליון אזרחים באותו זמן) ולא בסין (מיליארד ורבע
אזרחים אותו זמן) ,אלא איך ניתן למצוא אותו אם
יש לנו רק את השם כתוב עברית וכלל לא ברור אם
האיות העברי תואם את האיות הסיני .העלינו כל מיני
אפשרויות ,ואז פנה גנרל ווגו אלינו ואמר“ :אם האיש
טוען שהוא יהודי ,יש סיכוי טוב שהוא גויס לצבא,
ולכן אבדוק אם יש מישהו עם שם זהה או דומה,
שבזמן גיוסו לצבא הצהיר כי הוא דובר עברית כשפה
זרה “אבל” הוא הוסיף“ ,ייקח לי קצת זמן ואינני יודע
מתי אוכל למסור לכם תשובה”
סיכמנו שהרב טוקייר יחזור ליפן ואני אהיה איש
הקשר עם הגנרל .הגנרל היה מעדכן אותי על סיכומי
הביניים של תוצאות החיפוש ואני הייתי מעדכן את
הרב.
יום אחד לאחר מספר שבועות מצלצל אלי הגנרל:
“מצאתי את האיש  -הוא מפקד בסיס חיל האוויר
שלנו בדרום האי” .שאלתי אם נוכל להיפגש ,הוא
מסר לי כי קיימת אפשרות והוא יחכה שהרב מטוקיו
יגיע ,כי הסיני לא רוצה להיפגש עם ישראלים
המתגוררים בטאיוואן פן יבולע לו.

הרב טוקייר מיהר להגיע ,פגש את מר שה ה”יהודי
סיני” ואף ביקר בביתו .שם מצא ספריה עשירה ,כולל
ספרי תורה ,הגדות של פסח ,חלק מספרי התלמוד
הבבלי ועוד .הרב שאל אותו אם יוכל לקבל את
הספרים שחלקם היו בני  600שנה ומעלה ולהעבירם
לישראל .גנרל שה ,ה”יהודי סיני” ,הבהיר לו כי אין
לו יורשים ,ולכן הוא ציווה את כל ספריתו לאוצר
הלאומי של טאיוואן.
לשאלת הרב למה לא ירצה להיפגש עם ישראלים
שיוכלו לעזור לו ,השיב כי הוא חושש שמעמדו ייפגע
עקב סוג של שנאת הזר .כל עוד הוא נפגש עם זרים
שאינם תושבי המקום  -אין לו בעיה ,אבל אינו רוצה
שמישהו ייראה אותו בפגישה עם ישראלי/יהודי
תושב טאיוואן.
כיבדתי את בקשתו  ,ובשיחה הטלפונית שלנו שאלתי
אותו מה הוא צריך  -ענה לי כי הוא מבקש לוחות
שנה עבריים .עד אז הוא ידע על חגי ישראל מלוחות
השנה של הצבא האמריקאי ,אבל הצבא האמריקאי
עוזב (לאחר שארה”ב הכירה בסין העממית במקום
בסין הלאומנית) ולא יהיו לו יותר לוחות המציינים
את חגי ישראל והוא חושש שלא יוכל לזכור את יום
כיפור.
מאז ,והנוהג נשאר לכל נציגי צים שהגיעו אחרי ,לפני
חגי תשרי וחגי ניסן היה ה”יהודי סיני” שולח את נהגו
למשרדי ,שם ציידתי אותו ביין לקידוש ,מצות ומיני
דברי מתיקה לאפשר לו לנהוג כמנהגו.
באחת משיחות הטלפון שלנו שאלתי אותו מדוע
כתב את המכתב לעיתון הישראלי .לזאת ענה לי כי
כשהיה ילד ,אביו שהיה סוחר לקח אותו לנסיעת
עסקים לפרס והם הגיעו עד חיפה ...ומאז שאף
לעלות לארץ ישראל  -לדאבונו הוא לא קיבל שום
עידוד לאחר ששלח את מכתבו.
יהודים בקאיפנג,
סוף המאה ה19-
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סוף דבר

האסטלות של קאיפנג *

לצערי לא שמרתי איתו על קשר ,אולם אישור
לסיפורי זה קיבלתי לפני מספר שנים .חבר  -לו
סיפרתי את סיפורי זה אמר לי שהוא שמע על כך.
אשתו קראה בספר שנקרא בתרגומו מאנגלית
לעברית “ :עריסת הבמבוק” שכתב אותו הרב
אברהם שוורצבאום ,והוא מספר איך הוא כפרופסור
אורח בטאיוואן פגש את היהודי-סיני האחרון.
למרות שהספר עוסק בנושא אחר ,אני ממליץ בחום
לקוראי כתב העת לקרוא אותו.

בקצה גרם המדרגות המוביל אל הקומה החמישית
במוזיאון העירוני הגדול של העיר קאיפנג ()Kaifeng
בסין ניצבת דלת סורגים מחלידה ,נעולה .כדי לפתוח
אותה ולהיכנס לחלל התצוגה היחידי של ההיסטוריה
של יהודי העיר צריך לקבל אישור מיוחד ממנהל
המוזיאון“ .אבל אסור לצלם” ,הוא הוסיף נחרצות.
מהפריטים החשובים ביותר במוזיאון העירוני הגדול
של העיר קאיפנג :טבלאות אבן בנות  500שנה
 אסטלות ,שבהן נחרטה בסינית ההיסטוריה שלקהילת יהודי קאיפנג.

משפחה יהודית בקאיפנג1910 ,
צילום :אדגר גייל ,ארכיון בית התפוצות

אם ובת ממשפת
איי ,אוחזות
תמונה של הסב,
בעבר ראש
הקהילה

בספרו“ :הכתובות על האסטלות של קאיפנג :מורשת
הקהילה היהודית בסין העתיקה” ,מציג טיבריו וייס,
מרצה להיסטוריה יהודית ולדת הסינית את נוסחי
התרגום שלו לכתובות שעל אסטלות האבן של יהודי
קאיפנג מ 1512 ,1489-ו .1663-בהתבסס על המידע
שלוקט מתרגום חדש זה מעלה וייס תאוריה שלאחר
גלות בבל במאה ה 6-לפנה”ס ,התפצלו כוהנים
ולוויים ,שהתאכזבו מעזרא הסופר ומתנועת שיבת
ציון והתיישבו בצפון-מערב הודו .בנקודת זמן כל
שהיא לאחר שנת  108לפני הספירה היגרו יהודים
אלו למחוז גאנסו שבסין והגנרל הסיני ,לי גואנגלי,
שנשלח להרחיב את גבולות סין של שושלת האן
הבחין בהם .מאות שנים לאחר מכן הורחקו היהודים
מסין רבתי ,במהלך הרדיפה האנטי-בודהיסטית
הגדולה ( ,)846-845אז הם חיו באזור נינגשיה .וייס
מאמין שמאוחר יותר ,במהלך תקופת שושלת סונג,
הם שבו לסין ,כאשר הקיסר השני של השושלת,
טאיצונג פרסם צו לחיפוש אחר מלומדים זרים.

* נספח המערכת (בהסכמת) מחבר הכתבה.
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מה פתאום ספר?
תרצה שביט
אצלנו בשכונה (פסטורליה) מתקיים תהליך קליטה מאיר פנים לבאים זה מקרוב,
מתוודעים ,מארחים וכו’ ...כאשר סיומה וזוגתו הגיעו לשכונה ,סיפרו יודעי דבר שסיומה
כבר כתב ספר.
זה מאד סיקרן אותי ,איך אדם קם בבוקר והופך להיות סופר ...אמרתי בליבי אם יצא לי
אראיין אותו ואספר לכם .וכך היה...
לפני שאספר על הראיון אספר שקראתי את הספר בעניין .העלילה קולחת ,מלאה
באירועים דרמטיים קשים ,שלצער הנפשות הפועלות היו בעצם קורות חייהם .בתור “לא
סופר” סיומה השכיל לכתוב ספר שיש בו דמויות עם תיאורי אופי ,יש בו גם תיאורי טבע
וכמובן גם ביטוי לימים ההיסטוריים הנוראים ההם ,דרך חייהם של בני משפחתו וחייו .וכך
הוא מספר:
הסיפור של חיי אבי ומשפחתו התנגן בראשי תמיד,
וההחלטה הסופית להעלות אותו על הכתב הייתה
כשנכדיי התחילו לשאול שאלות לצורך כתיבת עבודת
שורשים.
המשפחה המורחבת שלנו היא משפחה מאד גדולה.
באופן מפתיע כל שמונת הילדים של סבי וסבתי
(ארבעה בנים וארבע בנות)  -הדודים שלי  -כולם
ניצולי שואה ששרדו את מחנות העבודה בכפייה.
הם הוגלו לשם עי” השלטון האנטישמי ברומניה .גם
בשיחות בין בני הדודים עלה הנושא שצריך לספר את
הסיפורים שלנו כדי שהדור הצעיר ידע.
אני נולדתי באפריל  1944בשלהי מלחמת העולם
השנייה ,באוקראינה שהייתה קרועה תחת שרשראות
הטנקים הגרמנים וציפתה לשחרור בעזרת הדב
הרוסי.
חיי התגלגלו עם הורי ברומניה הקומוניסטית.
ב1959-עליתי ארצה עם משפחתי ,ואת נעורי
“ביליתי” במושב כפר שמאי בעבודת חקלאות

ובמפעל בצפת.
בהמשך ואחרי חוויה קצרה ולא מוצלחת בקיבוץ
התגייסתי לצבא ושירתי במסייעת של גולני .חיי
המשיכו להתגלגל :עבודה באגד ,נישואין ,ילדים.
כשהגיע הזמן לצאת לפנסיה גרנו בכרמיאל ועבדתי
במפעל בשר ,ושם בעידודו של חבר קרוב התחלתי
את מלאכת כתיבת הספר .הוא זה ששמע את
הסיפורים לפני הכתיבה ,הוא זה שדחף אותי
להעלות את הדברים על הכתב והוא היה הקורא
הראשון של הרצף ממנו התפתח אחר כך הספר.
הכתיבה נמשכה חמש שנים ולוותה בלא מעט
התלבטויות איך להתמודד עם החשיפה.
את מה שכתבתי  -כתבתי מתוך הזיכרון .מכיוון
שאבי היה סוג של מאצ’ו שהרבה לספר את עלילותיו
ומעשיו היה לי הרבה חומר .הוא היה אדם רב
פעלים ,ובימים הקשים התגלגל להרבה מקומות
ולהרבה תפקידים .מצד אימי לא ידעתי כמעט
דבר ,היא הייתה שותקת רוב הזמן .בתהליך הכתיבה
עשיתי עבודת תחקיר לוודא שהעובדות ההיסטוריות
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תואמות את מה שאבי סיפר.
היו ימים שישבתי מול המחשב ולא הצלחתי לצרף
מילה למילה והיו ימים שהייתי קם בבוקר והכול היה
זורם .וכך לאחר ימים רבים של עבודת כתיבה נוצר
הספר.
לא התכוונתי להוציא אותו לאור .המטרה הייתה
שיהיה תיעוד במשפחה ,ספר בשביל הנכדים...
כשסיימתי את הכתיבה ,סתם כך הראיתי את הספר
לחברים מכרמיאל שהייתה להם חנות ספרים.
הם התלהבו ואמרו שחבל שזה לא יהפוך לספר
לקריאה .יש פה הרבה תוכן ,הדמויות מעוצבות כך
שיש להן עומק ויש פה פרק בהיסטוריה של העם
שלנו...
והם היפנו אותי לעורכת ,וכאן מתחיל הסיפור של
הדרך והגלגולים שעברתי כאשר הקובץ המוגמר בידי
ואני יודע בפירוש איך אני רוצה שהספר ייראה ומה
יהיה כתוב בו.
ובתוך כל הדרך הזו קיים כל הזמן הקול הפנימי,
שקצת חושש מהחשיפה שהוצאה לאור של ספר כזה
תביא לחיי ולחיי משפחתי.
תוך כדי כך התחלתי ללמוד איך להתנהל מול הוצאה
לאור .יש אפשרויות שונות של הוצאה לאור לספר
של סופר לא ידוע ,יש עלויות שונות שבעל הכותר
נושא בהן .בסופו של דבר הוצאת הספרים סטימצקי
נאותה לפרסם את הספר.
כשישבתי עם העורכת שהם נתנו לי שוב מצאתי את
עצמי מתעקש על שלי ,כשאני ממשיך לאחוז בדעה
שמעבר לשגיאות כתיב וקצת בעיות סגנון לא תשנה
בספרי מאומה .גם עם הגרפיקאית התווכחתי על
ה”ציור” לעטיפה.
לי היה ברור שאני רוצה את תעודת הזהות של
סבתא שלי עם שמות ששת ילדיה .זה סיפור
ששווה לספר אותו.
סבתי ניצלה את ידיעת הגרמנית שלה ובזמן השלטון
הגרמני ברומניה שיקרה שהיא בעצם פליטה
גרמניה וקיבלה מהם תעודת זהות גרמנית .כאשר
האמריקאים כבשו את מקום מגוריה היא באה לקצין
הקישור האמריקאי ,ואמרה לו שהיא יהודייה שרוצה
לחזור לעיירת מולדתה מכיוון שהיא מקווה ששני
הילדים שלא איתה ואולי גם בעלה יחזרו לשם.

הקצין האמריקאי חייך ואמר “היום כולם רוצים
להיות יהודים” .סבתא הלכה הביתה ,הביאה את
הכרית בה החביאה את תעודת הזהות האמיתית
(הישנה) שלה ,ובנוכחות הקצין גזרה את הכרית
להוציא את התעודה שמעידה על יהדותה...
להצעותיו לנסוע בחסות הבונדס לארה”ב סירבה
והתעקשה על שלה  -לביתה לשעבר ברומניה.
ובאמת גם שני בניה שבו לבית ילדותם והמשפחה
נפגשה.
ואם כבר נגענו בקטע מתולדות המשפחה ,מבלי
לעשות ספוילר לספר נגלה שהאב עבר בימי חייו
בכלל ובימי המלחמה בפרט תלאות רבות .הוא היה
במחנה כפייה ,היה בגטו ,גויס לנ.ק.וו.ד ,היה פרטיזן,
לחם מלחמת קיום קשה ועיקשת .אדם שגילה
הרבה אומץ ותושייה גדולה במצבי לחץ וסכנה ,אבל
החוויות הקשות האלה עיצבו אותו כאדם נוקשה
ועקשן .אדם שלא נותן לטיפה של רגש או חיבה
לחלחל ליחסיו עם העולם .דמות של מנהיג אבל
דמות שלא חדלה להיות במלחמה גם בעיתות שקט,
מצב של כוננות מוחלטת ונכונות להגיב בשיא החוזק
כדי להתמודד עם כל התנגדות .אדם שלהיות בנו
הייתה התנסות לא פשוטה.
סיומה אומר שכתיבת הספר עזרה לו להשלים עם
אביו ועם זיכרונות ילדותו.
כשהספר יצא לאור סיומה התחיל לתת הרצאות
במקומות שונים בעיקר במחנות צה”ל .חשוב לו
מאוד שמה שקרה באותן שנים זוועתיות  -החיים
הכל כך לא נורמליים שאנשים נאלצו לחיות  -יהיה
ידוע .חשוב לו להוסיף הבנה גם למקרים הרבים של
ניצולים ששתקו ,כמו אימו שעליה ידע מעט מאוד
(וגם זה ביחוד ממה שדודו סיפר לו) .חשוב להסביר
על רגשות האשמה הקשים שהיו לניצולים רבים,
אשמה על כך שלא עשו מספיק ,אשמה על כך שלא
לחמו ואפילו אשמה על כך שנשארו בחיים .חשוב לו
שהזוועה הזו תהיה חלק מתוך הזיכרון הלאומי .יחד
עם זה הוא לא משוכנע שדווקא המסעות של בני
נוער לפולין הם הדרך הנכונה ונעשים בגיל הנכון.
את הראיון מסיים סיומה בציטוט משפט:
כל אדם צריך לבנות בית ,להוליד ילד ולכתוב ספר.
אכן סיומה מימש את המשפט הזה במלואו.

תעודת הזהות שלסבתא שלי עם שמות ששת ילדיה
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סיפור

שלום ,שמי אבי ,אבי סידי .אני כותב סיפורים קצרים שחלקכם
מכירים מספר מצומצם מהם .יש בידי בסביבות ארבעים סיפורים
באורכים שונים ,מסיפורים אינטרנטיים קצרצרים ועד לנובלות .אני
מתכוון להקליט את הסיפורים בקולי ולפרסם את ההקלטה בפייסבוק
להנאתכם .הסיפור הראשון יהיה זה:

סיפור קצר בו יסופר איך בערב מטלטל אחד עברתי אירועים מסעירים ומכונני עתיד .1 :גיליתי את כיכר
דיזנגוף  .2גיליתי את המין הנשי  .3גיליתי עד כמה אני אידיוט.
יום אחד שלחה אלי הסבתא שלי את אחותי הקטנה לבקש ממני לבוא לחדרה .בימים ההם ואני בן שתיים
עשרה מאדאם בואנה ,סבתא שלי ,גרה איתנו .הסבתא צוותה עלי להתלוות אליה אל אחותה ,הדודה קלרה,
לפגישת פרידה .הדודה קלרה חוזרת לאיטליה.
“אבל נונה ”...ועצרתי.
גדולים ממני לא עומדים בפני מאדאם בואנה ,ומי אני הקטן באדם שאעז .הרכנתי ראש וכל התוכניות שלי
למוצאי שבת התנפצו בקול רעש.
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לבשתי מכנסיים קצרים כחולים מקופלים עד המפשעה כמעט ,חולצה לבנה ,נעליים שחורות וגרביים לבנות.
עברתי את הביקורת של אימי ואחר כך של סבתי ,שמצאה קווצת שיער סוררת והחזירה אותה למקומה,
שאחר כך אני החזרתי את קווצת השיער למקומה הקודם ונסענו על פי הכתובת שבידי לסביבות קולנוע
אסתר ,שם ליד כיכר דיזנגוף.
מצאתי את הכתובת ומצאנו את הדודה קלרה.
שתי האחיות נפלו אישה על צוואר רעותה כאילו לא ראו אחת את השנייה שלשום .למען האמת ,הדודה
קלרה נפלה לתוך שדיה הענקיים של סבתי שנישקה את קדקודה של הדודה קלרה .קשה היה להאמין שהן
אחיות .אחת ענקית והשנייה פצפונת בגובה של אימי .סבתי ללא קמט בפניה ואילו בפרצופה של הדודה
קלרה לא נשארה פיסת עור לא מקומטת .בנוסף לכך הדודה קלרה עישנה בכבדות והייתה אשת העולם עם
ניחוח איטלקי.
הנשים דברו וקשקשו בלדינו ובשפה שנשמעה לי כאיטלקית ,שסבתי לא הבינה מילה ממנה .אחרי זמן נמאס
לי מהלהג של הנשים ,קמתי והלכתי לתור את השטח והגעתי איכשהו לכיכר דיזינגוף.
הייתי המום .מעולם לא ראיתי את כיכר דיזינגוף בלילה .מאות ילדים וילדות הסתובבו סביב האגם שבמרכז
הכיכר .אפלה שררה בחוץ והיא הייתה מוארת רק באור רך מהניאונים של החנויות שמסביב ושל קולנוע
אסתר.
לאט השתלבתי בתוך המעגל האינסופי של הילדים שסובבו את הכיכר פעם ועוד פעם ,והם צוחקים
ומתרוצצים ,יושבים על הספסלים ,קמים ושוב מסתובבים והם כולם ...צפונים !...אנחנו ילדי הדרום מעולם
לא חצינו בלילה את הקו של פלאפל “המיואש” שברחוב פינסקר.
עוד אני מנסה להסדיר את נשימתי התכופה והמתרגשת ,שמעתי קול מתוק ורך של ילדה שאומר:
“סלח לי ,אולי אתה רוצה להצטרף אלינו?”
הסתכלתי ימינה הסתכלתי שמאלה והנה שם ליד הספסל רכנה ילדה לסדר משהו בנעלי הסירה השטוחות
שלה .היא החזירה לי מבט שנצץ בתוך האפלולית של הכיכר .יכולתי להבחין בקוקו האסוף שלה ,בחצאית
התפוחה ואפילו בתחתונית שבצבצה.
עמדתי רגע ,חייכתי מין חיוך מזלזל ,כזה היורד בזווית הפה והמשכתי ללכת.
כעבור מספר צעדים עצרתי...
אוח ...איזה מטומטם! אוח ...איזה אידיוט !! אוח ...איזה חמור!!! הסתובבתי מהר לאחור והיא נעלמה.
שלוש שעות תמימות הסתובבתי סביב האגם ולא מצאתי אותה .הסתובבתי וקיללתי את עצמי :כמה מטומטם
אני ,אבל ,לא ראיתי אותה יותר !!! לא הצלחתי להבין למה לא אמרתי ,בענווה ,כן .אפשר בענווה ,גם בענווה
יש התנשאות ,משהו כמו למה לא? בטח”...
זה מה שהייתי צריך להגיד!!! ולא אמרתי!!!
חשתי תחושה קשה של חוסר אונים משפיל .מישהו היה צריך להסביר לי מה קורה פה! מישהו היה צריך
להסביר לי מה זאת הסערה הזאת .סערה שחונקת אותי! למה חשתי בדידות כל כך גדולה בתוך מאות
הילדים שהסתובבו וצחקו ,הסתובבו וצחקו.
בסביבות השעה אחת עשרה נזכרתי בשתי הנשים שבטח דואגות לי .בטח הן יוצאות מדעתן מדאגה .בטח
הזמינו משטרה לחפש אחרי .הרי נעדרתי שלוש שעות...
חזרתי בריצה לדודה קלרה ומה שראיתי היה בדיוק מה שלא רציתי לראות.
האחיות ישבו בתוך ענן עשן ,צוחקות ,מקשקשות ,שותות קפה ותה ,אוכלות עוגיות ומשחקות להן פוקר!!!
איפה המשטרה!!!? לא הזמינו משטרה!!!!? כלום!!!!? ככה?!!! פוקר?!!! מי משחק פוקר בשניים!!!?
בארבעה משחקים!!! צריך ארבעה לפוקר!!! לאף אחד לא אכפת ממני?!!!! לא?!!! לאף אחד?
“ואמוס נונה ,נפסיד את האוטובוס” ,אמרתי בקול רועד שבעוד רגע ילווה בדמעות .הן לא פרצו ,הדמעות.
בדרך לאוטובוס חבקה אותי נונה .היא לא שאלה ולא אמרה דבר .רק חבקה אותי.
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מסכה
לקורונה
מסכה
לניתוח

22.3.20
מתקשרים מבית החולים“ .אל תבואי .מפסיקים את
כל הניתוחים” .אנחת רווחה.

 , 7.4.20פסח תש”פ  -סדר בצל הקורונה

ורדה גיל
15.3.20

עברתי לגור עם אימא וסנג’י  -העובדת הזרה
שהגיעה מסרי לנקה לפני כחודש וחצי להיות עם
אימא .זה התחיל בזה שממילא הצעתי לאחי להחליף
אותו ואת אשתו ולהיות עם אימא בשבת .במוצאי
שבת לא התחשק לי לחזור הביתה ולהישאר בבית
ריק כשהסגר הולך וגדל ,ובכל מקרה תוכנן שלאחר
הניתוח להחלפת הברך ,שנקבע לעוד כמה ימים,
אהיה אצל אימא כי אני יודעת שהוא כל כך קשה
וכואב.
אחותי מציעה שאכתוב יומן על הקשרים שלי עם
סנג’י ועם אימא .לאט לאט הרעיון מחלחל בי .הבוקר
הרעיון מתחיל לקבל ממשות .החלטתי לכתוב יומן
שאולי אחרי ימי הקורונה (או אולי אחרי מותי?
מקורונה? ממשהו אחר?) יתפרסם .או שגם הוא ילך
לאיבוד בנבכי ה”מגירה/מחשב”.

חסרים עוד כמה מצרכים אחרונים כדי להכין את
הפריטים לליל הסדר :פלפל שחור ,מיונז ,ריבה והכי
חשוב  -אגוזים לחרוסת.
סנג’י מבקשת שאקנה לה צ’ילי ותבלין שצובע את
האורז בכתום .היא מצביעה לי על מיכל הכורכום
שייסגר תכף בארון של החמץ וגם חלב קוקוס.
בסופרמרקט אני שמחה לגלות שיש מי קוקוס
כשרים לפסח ,שורש כורכום טרי ואפילו חבילה של
פלפלים חריפים קטנים בצבעים שונים ,שאחר כך
סנג’י תשמח לקבל אותם.
ביחד אנחנו מכשירות את המטבח ,ואני מקפידה
כמה שאפשר על הלכות החמץ .נהייתי יותר צדיקה
מהאפיפיור .אנחנו ממשיכות בבישולים .את מרק
העוף אני מכינה במו ידי ,וסנג’י קוצצת בשבילי את
הבצל.
את ליל הסדר ערכנו לא לגמרי על פי ההוראות
מגבוה .גם אני ,כמו ביבי ,לא רציתי להשאיר את
הבן שלי לבד .כך ישבנו אימא ,אני ,הבן שלי וסנג’י
שמציצה מדי פעם בטלפון ,כותבת משהו ,וממשיכה
לקרוא איתנו את ההגדה באנגלית ,אף פעם לא
במקום שאנחנו נמצאים.

בחניה לבית החולים ,בתור לבדיקת אורתופד לפני
הניתוח“ ,הצלחתי” לעלות על מכסה של מערכת
תקשורת .מתנדב מעמותת “ידידים  -סיוע בדרכים”
הגיע יחד עם ילדיו ואחיינית לחלץ אותי .כשבתי
הספר סגורים בגלל הקורונה זה זמן טוב לחנך את
הילדים לערבות הדדית .לא הסכים לקחת ממני
אגורה שחוקה .תרמתי כסף לעמותה.

21.3.20
מחר אני אמורה להתאשפז בבית החולים לקראת
הניתוח .בחדשות מודיעים שמפסיקים ניתוחים
אלקטיביים .לא יודעת אם זה רלבנטי גם אלי
וחושבת שזה יהיה מצוין אם לא ידחו כי יהיו מעט
אנשים במחלקה ,כך שכל תשומת הלב תופנה אלינו,
הבודדים שהעזו להגיע לניתוח שאני כל כך חוששת
ממנו.
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אימא לא מוותרת על הכנת הקניידלך

23.3.2020
חזרתי הביתה .שהיתי עם אימא וסנג’י כמעט חודש.
לא יודעת אם זה היה בחוכמה לחזור הביתה .מצד
אחד כיף לי בבית שלי .מצד שני הבדידות מתחילה
לאיים עלי .להסתגר בבית .לא לצאת .לא להתרוצץ.
מסקנה :צריך לתכנן כל יום יציאה לאן שהוא .זה
מרגיע אותי .היום אצא לאימא .אקח את סנגי לטיול.
חייבים לשמור על שמחה כפי שאומר ג’ק קורנפליד
.NO MATTER WHAT

צריכה להמשיך לתרגל .לחזור למדיטציה .או לפחות
לכתיבת בוקר ,כי ממילא אני אוהבת לכתוב יותר
מאשר לעשות מדיטציה .כל אחד מה שמתאים לו.
וכך אני צייתנית וכותבת על פי הוראות שקראתי
פעם בספר ,על פיהן יש לכוון את השעון ל 20-דקות
ולכתוב ללא הפסקה .ולכן לפעמים כל הכתיבה
היא“ :אין לי מה לכתוב .אין לי מה לכתוב .אין לי מה
לכתוב”.
נזכרת בקטע שראיתי בפייסבוק כשנתנו לאנשים

לכתוב  500פעם שהם חייבים להישמע להוראות
בזמן הסגר .כמו ילדים טובים הם ישבו על החוף
וכתבו .לא יודעת אם זה אמיתי .אבל אולי זה היה
משחרר? “אין לי מה לכתוב .אין לי מה לכתוב”.
כותבת ומעלה חיוך על שפתי .המוח ריק .תוהה:
בשביל מה הכתיבה? מה זה? יומן? הרהורים? זרם
התודעה? לאן זה ילך? לפח? לרומן? לספר.
הכול מרגיש חסר טעם .יש כל כך הרבה ברבורים
בשטח .העולם מוצף בתוכן .בפטפוטים אין סופיים.
וגם אני משתתפת בזה.
הפועלים בחוץ צועקים זה לזה .רעש של דיסק .של
מכונית משא .אבל זה לא מפריע לי .רעש של חיים.
היום התחילו להרים בלוקים של קירות בבית של הבן
שלי ובבית השני שנבנה כבר מתחילה הקומה השניה.
לצאת החוצה זו סכנה בריאותית? אומרים שאנחנו
נכנסים להגדרת “קבוצת סיכון” בגיל  .67אני עוד לא
בת  .67אז יש לי עוד  5חודשים להתהולל.

מאגרי המים מלאים השנה במיוחד

 - 21.4.20יום השואה
מהבוקר מתקשקשת עם האחיות שלי ועם המשפחה
הרחבה והקרובה על מה שהיה אתמול ב”זום זיכרון
בסלון” .היו  55משתתפים וקיבלתי תגובות מרגשות.
היה מוצלח ואפילו משמח באיזו צורה .הרגשתי קצת
שוויצרית .ומיד “כיביתי” את האגו .זה הרי לא היה
לכבודי .זה היה לכבוד אבא וסבא וסבתא ,והזיכרון,
והעם היהודי ,והשואה ,והמסורת ,ו ...והצורך שלי
להתבטא .מותר להשוויץ? מותר להתגאות? מותר
ל”האכיל” את האגו? ואז כותבת לי חברה שהיא
מבינה מאיפה הצניעות שלי .איזו צניעות?

היום הפועלים הגיעו מוקדם .מאוד מרגש לראות את
הבניין גדל .כילדה תמיד התפעלתי מהקסם
שבו “פתאום” בנינים צומחים מהאדמה .אתמול
כשהסתובבתי במושבה ראיתי בית חדש ברחוב
הדקלים ,מול המאפיה .אני יודעת שבונים שם .אבל
זה מין משהו כזה שמתחיל לאט ובשקט ובבוקר אחד
את קמה ורואה את הבנין מולך .כאילו צמח שם בין
לילה.
אני מניחה את הידיים על השולחן ומתבוננת בהן .לא
יפות במיוחד .אבל יעילות .וכתמים חומים מתחילים
לבצבץ עליהן .אני דווקא אוהבת אותן .
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30.4.20
התעוררתי מוקדם עם כאב בגרון וליחה אחרי לילה
ארוך של בינג’ עם דוק מרטין הנפלא .לקחתי כדור
למציצה ומדדתי חום .נכנסתי ללחץ .ומה אם
נדבקתי? האם הנסיעה לנכדים היתה טעות? ואם
אני חולה עכשיו? אצטרך ליידע את כולם ,ולהתבייש,
ולהטיל עליהם סגר ,ולחץ ופחד .מה אני אעשה? אין
חום .בינתיים גם כאב הגרון והליחה פסקו .כמעט כל
בוקר זה כך כבר המון זמן .מהשפעת האחרונה .אבל
בכל פעם שהגרון קצת כואב אני נכנסת ללחץ.
שלשום הלכתי עם סנג’י לעין ארובות .הגזמתי
לגמרי .הלכנו כשעה וחצי .והברך נדפקה לגמרי.
בכוחות שאני לא יודעת מהיכן גייסתי ,תוך “דיבור”
מתמיד עם הכאב שיסתלק ,הצלחתי להגיע לאוטו.
בדרך חזרה גילינו פיסול סביבתי מקסים.
סנג’י בתוך עץ התאנה הענק
קוציץ סורי				

5.5.20
גוף ,לחפש את הזווית הנכונה ,ולפעמים מחייב גם
כריעה .מצוין .כי זה ממילא מה שאני צריכה לעשות
מתקשרים מבית החולים“ .בואי ביום שני .חוזרים
כדי לחזק את השרירים.
לניתוחים”.
אבל כשמצליחה להוציא תמונות מעניינות מגלה
עונה
אני
זה”.
על
לחשוב
יומיים
לי
תני
“רגע ,רגע.
שהמאמץ היה כדאי .
שנים
חמש
לפני
ימין
בברך
שעשיתי
הניתוח
בבהלה.
כבר מזמן למדתי שהרגליים שלי הן אחיות תאומות.
כאבים.
מרוב
הקירות”
על
“טיפסתי
קשה,
כך
היה כל
מה שהאחת עושה  -השניה מחקה .לפני כמה שנים,
כאן
יש
מה
דקות.
5
מהרהרת
הטלפון.
את
סוגרת
אני
בעוד אחד מהניסיונות שלי להבריא את הרגל ללא
אי
יהיה.
לא
זה
טוב
שיותר
יודעת
אני
הרי
לחשוב?
ניתוח ,פגשתי פיזיותרפיסטית שעוסקת בקשר בין
אפשר יותר לדחות .דחיתי כבר לפני שנתיים והמצב
המוח לתפקוד הפיזי .היא בדקה את הרגל שלי.
לא השתנה .להפך ,נעשה גרוע יותר .אני נזכרת
וכשהעבירה יד על רגל שמאל  -באורח פלא הרגשתי
אני
“בסדר,
בטיול לעין ארובות ומתקשרת למחלקה.
את המגע ברגל ימין .היא הסבירה לי איך המוח זוכר
באה”.
כאבים מפעם ומשדר אותות מצוקה גם כשאין כל
סיבה לכך. אז היום ,כשאני הולכת ,אני מכופפת
היטב את ברך ימין ושולחת אותה קדימה .קודם עקב
20.5.20
ואחר כך אצבעות .כדי ללכת “כמו שצריך” .והפלא
ופלא  -רגל שמאל מחקה אותה ועושה אותו דבר.
אחרי  10ימים אצל אימא (וסנגי’) חזרתי הביתה .
תשומת הלב להליכה ,שיפור מנח ,שיפור תנועה -
קצת פחדתי אבל עבר הרבה יותר קל ממה
הופכים לאט לאט לשגרה קבועה .גם הרופא המנתח
שחששתי .גיליתי שאני מסתדרת לא רע .מקפידה
וגם הפיזיותרפיסט אמרו שאני הולכת מצוין .עכשיו
לקחת משככי כאבים ,ואם לא  -סובלת ונזכרת שוב
צריך ללמד את הרגל להגדיל את טווח הכיפוף .ולא,
שלא להקל ראש בעניין.
תרגילים במיטה בשכיבה לא יקדמו את זה .צריך
כל בוקר יוצאת לסיבוב לאורך הכביש .בסה”כ הלוך
לשבת .לכופף את הברך ואז לדחוף אותה עוד ועוד
ושוב כ 500-מטר“ .לא רע” אומרים כולם.
פנימה ,כדי שהזווית תגדל .אבל אני מרחמת עלי ועל
בדרך עוצרת לצלם .מסתבר שגם לאורך  250מטר
הרגל .ולא מוכנה לסבול יותר מדי כאבים .משתדלת
אפשר לגלות בכל פעם משהו חדש .
מדי פעם לדחוף עוד קצת ועוד קצת.
מתלהבת לתפוס את קרני השמש בצילום ,כמו
ייסורי ההחלמה .
שלמדתי בקבוצת הפייסבוק של רונית בנארי .לא
פשוט .צריך להסתובב ימינה ושמאלה ,לשנות מנח
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בינתיים מעסיקה את עצמי בעיקר בבית .
אמנם התחלתי כבר לנהוג ברחבי המושבה אבל
מחוץ לה  -פוחדת .
לביקור אצל המנתח חיפשתי מי שייקח אותי .
כמה טוב שיש חברות שמוכנות לסייע .
התקשרתי לנ .וביקשתי והיא נענתה בחפץ לב .מכרה
משכבר הימים הציעה את עצמה כשראתה פוסט
שלי בקבוצות ווטצאפ ופייסבוק של טרמפים באזור.
אני תמיד אומרת לחברים שצריך ללמוד לבקש
כי אנשים רוצים לעזור ושמחים לעזור במה שאת
באמת צריכה ,ובכל זאת אני תמיד חוששת לבקש.
צריכה לאזור אומץ ,לחשוב היטב ממי לבקש ואיך.
“לא נעים” עובד שעות נוספות .ואולי לא ירצו? או
לא יוכלו? ואז איך ארגיש? לא אהובה .מסכנה .מזל
ששתיהן היו שם בשבילי .מודה להן על כך .לא רק
על העזרה .אלא גם על החיזוק בשבילי .לדעת לבקש.
לדעת לקבל עזרה.
עדיין יושבת על הכסא .עדיין דוחפת את הרגל
אחורה כדי להגדיל את טווח הכיפוף .עדיין כואבת.
משתדלת לא לוותר לעצמי וזה לא קל .מי אוהב
לסבול?
מלטפת את הברך .מחבקת אותה .מנחמת אותה
ואת עצמי .
רושמת ביומן כל יום מטלות .לאן ללכת .את מי
לפגוש .מטלה אחת ביום .לא להעמיס יותר מדי.
אבל גם לא להתבטל כל היום במיטה.

עוד ועוד אימונים לרגליים

27/06/2020
תם ולא נשלם .הקורונה לא נעלמה מחיינו אבל אותי
היא ,וגם השוטרים שנותנים דוחות ,פחות מפחידה.
אני נפגשת עם המשפחה ועם חברים תוך תשומת
לב למרחק ראוי ומסכות כשצריך .הולכת פעמיים
בשבוע לפיזיותרפיה ולאחר שהוציאו את הסיכות
גם מתחילה ללכת לבריכה של השכנה ולים .עדיין
כואבת ,עדיין נעזרת במקלות הליכה ,אבל כמות
משככי הכאבים פחתה באופן דרסטי.
ו ...לא מפסיקה לצלם.
חוף הים בקיסריה ,פרג נחות (כך נקרא הפרג שפורח
בתחילת הקיץ) בקצה הרחוב ,קרני השמש מלטפות
את כלי המטבח ,פריט מעניין זרוק ברחוב שלי.
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תוספי תזונה
צו השעהאו
צו האופנה?

לנוכח העניין הגובר ברפואה המשלימה
על הבטיה המגוונים  -עולות גם השאלות
לגבי יעילותה לרבות דרך השימוש והצורך
בתוספים של ויטמינים ,מינרלים ,נוגדי
חימצון ועוד.
לשם כך ובהמלצת יודעי דבר בחרתי לפנות
לנטורופת חן פרופסורסקי (ולא בגלל שמו
המשכנע) תושב יקנעם ,כדי שיפרוש לנו
בשפה נגישה את תובנותיו בתחום.
דובי קליד

חן פרופסורסקי

כשסיימתי את לימודי הנטורופתיה שכללו גם תזונה הוליסטית סברתי שניתן לקיים
אורח חיים בריא על בסיס של תזונה בריאה ושתוספי התזונה למיניהם  -ויטמינים,
מינרלים ומרכיבים אחרים יהוו גיבוי בעת מחלה בלבד .אבל  30שנות עבודה מעשית
הוכיחו אחרת.
הנחת העבודה באשר לדרך למימוש בריאות אופטימלית לבשה ופשטה צורה.
כיום אני משוכנע שמזון איכותי ,רצוי אורגני ,תוספי תזונה המותאמים אישית בעצה עם
איש מקצוע ושמירה על שגרת חיים חכמה מהווים בסיס לבריאות אופטימלית.
ראשית ,מה הם תוספי תזונה?
מדובר במשפחה של חומרים המשמשים את גופנו
כחומרי גלם בבנייתו ותחזוקתו .ויטמינים שמעצם
שמם ניתן להבין כי אילו חומרים חיוניים (ויטאליים)
לחיים ושרובם לא מיוצרים בגופנו ולכן חייבים
להתקבל מבחוץ .מינרלים כמו סידן ,מגנזיום ,אשלגן
ורבים אחרים אשר מסייעים לתהליכים רבים בגוף
וחשוב שנקבל מספיק מהם ביום יום לתפקוד תקין
של כל המערכות .חומצות שומן חיוניות שכשמן כך
הן  -חיוניות לחיים וחייבות להתקבל מבחוץ לתפקוד
ובניית הגוף .ויש עוד משפחות חומרים רבות שלא
אכנס אליהן בכדי לשמור על מאמר שיהיה לכם הכוח
לקרוא עד סופו...
כל מרכיב שכזה הוא סיפור בפני עצמו והחלטתי
להיעזר במספר מצומצם של מרכיבים בלבד בכדי
להמחיש את הדגשים של המאמר שלי.

לשימוש בתוספי תזונה יש המון כללים .תוספים לא
באים במקום מזון .יתרה מזאת ,הטיפול המקצועי
בתוספי תזונה מחייב המלצה על מזונות עשירים
במרכיב הנדרש להוספה לפני שמוסיפים אותו.
במקביל ,הכרחי שהתזונה כולה תהיה איכותית לפני
שמתחילים להשקיע בלהוסיף  /להעשיר בתוספי
תזונה.
להיעזר בתוספי תזונה תוך צריכת מזון ריק מערך זה
כמו לקנות את שירותיו של קבלן נהדר ואז לבקש
שיבנה על שפת הים ,באוגוסט בניין נהדר מ....
קרח....
התוספים הם רובם ככולם מרכיבי עזר אשר
מאפשרים שימוש מושכל ואיכותי באבני הבניין
הראשיות של הגוף ,קרי ,החלבונים ,פחמימות
ושומנים .אם איכות אבני הבניין העיקריות גרועה,
שום תוספת בתחום העזרים לא תועיל.
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כשמדברים על תוספי תזונה האם מדובר בצורך
חיוני שלא ניתן לפתור אותו בעזרת מזון ,או באופנה
שסתם מייקרת לאנשים את תהליכי הטיפול ואולי
אף מזיקה?
מבחן החיוניות הוא המבחן הפשוט ביותר במקרה זה
אז אתחיל איתו .יש מספר רכיבי תזונה שכבר הוכיחו
מזמן את חיוניותם הרבה כתוספים .אציין שניים
מהם :ויטמין  Eוויטמין .C
לגבי ויטמין  Eנערכו מחקרים רבים שהוכיחו
את ערכו וחשיבותו ,בין השאר בהפחתת הסיכון
לתחלואה ותמותה ממחלות לב וכלי דם .במחקר
נרחב בקרב אחיות שפורסם כבר ב 1993-באחד
מכתבי העת הרפואיים הידועים ביותר (New
 )England Journal of medicineעקבו חוקרים
אחר  87,245נשים ,אחיות במקצוען ,במהלך  8שנים
(!) ובחנו את הרגלי החיים שלהן ותחלואותם בתחום
הלב .המסקנה מהמחקר הייתה ברורה :צריכה של
ויטמין  Eמפחיתה תחלואה ותמותה ממחלות כלי
לב .השפעה זו הייתה תלויה במינון  -ככל שנטלו
יותר כך חלו פחות .תכלס ,מחקר זה הוכיח כי ויטמין
 Eמאריך חיים .המינונים המדוברים היו של מינימום
של כ 30-יחידות בינלאומיות אך הגיע למינונים של
 100יחידות ויותר ליום.
המינון התחזוקתי המומלץ היום מגיע גם לכדי 400
יחידות בינלאומיות  .לו רצינו לצרוך כמות כזאת
של ויטמין  Eמן המזון בלבד ומבלי להיעזר בתוסף
היינו צריכים לאכול ביום  )!( 7,000קלוריות של מזון
שרובו משומן .מובן שזה לא ריאלי.
עם ויטמין  Cהמצב דומה .מינון יומי ממוצע
(לפי בדיקות שערכתי במהלך השנים עבור אלפי
מטופלים) הוא בין  3ל 5-גרם ליום“ .אז נאכל הרבה
פירות”  -תגובה נפוצה .בהתחשב בזה שתפוז
שנחשב יחסית עשיר בוויטמין  Cמכיל בממוצע כ2-
מ”ג ויטמין ( Cירידה משמעותית מלפני  50שנה,
שאז המינון הממוצע היה כ 150-מ”ג לתפוז) הרי
שכדי לצרוך רק גרם אחד של ויטמין  Cצריך לאכול
כל יום  50תפוזים ...לא ממש ריאלי .עוד פחות אם
צריך  3או  5גרם ליום ובוודאי הזוי באותם מקרי
קיצון שבהם מטופליי נזקקו ל 30-או  40גרם ליום.

קוריוז מעניין הוא דווקא הסידן .ביום יום אנחנו
שומעים ממקורות מוסמכים רבים כמה חשוב שיכנס
לנו מספיק סידן לגוף וכמה חשוב להוסיף ממנו
אחרי “גיל המעבר” וכו’ .נסיוני מראה כי המצב הפוך.
לא חסר לנו כמעט סידן .מבין אלפי המטופלים
שראיתי זכורים לי אולי שניים או שלושה שבאמת
נזקקו לסידן .לשאר לא היו חסרים בו כלל (גם
במקרים של צפיפות עצם מופחתת .)...חשוב להבין
 לסידן יש תסמינים מאוד ברורים של מחסור מאודברורים  -שינה עמוקה מדי שקשה מאוד להעיר
ממנה ,שרירים שלא נושאים אותנו (ולא בגלל ניוון
של ישיבה תמידית על הספה אלא מתוך חולשה)
ודימומים לא מוסברים (ולא בגלל שלוקחים אספירין
במינון מיותר בעליל כי יש אחרי זה שטפי דם
מרובים) .זו תמונה מאוד לא שגרתית .רוב האנשים,
במיוחד אחרי גיל המעבר ,ישנים באופן לא סדיר,
שטחי מדי ,ומתעוררים תדיר .השרירים לא רופסים
אלא מכווצים מדי ודימומים כתופעה איננה ממש
רווחת מסיבות טבעיות .יוצא מכאן שבעצם מחסור
בסידן נדיר ביותר.
אז מה בעצם חסר כשצפיפות העצם יורדת? מהשטח
אני יכול לומר לכם על מספר מחסורים נפוצים:
מגנזיום (הבייבי סיטר של הסידן שדואג שיישאר
בעצמות ולא ילך לטייל בדם או לשקוע במפרקים),
ויטמין סי (שדואג לבניית רקמת חיבור מספקת ,מה
שמאפשר לשמור על המטריצה של השלד  -התשתית
שלתוכה הגוף מוזג את המינרלים) ,אבץ (חיוני אף
הוא לבניית רקמת החיבור) ועוד.
מרכיבים לדוגמא שדווקא ניתן לקבל מן המזון:
ליקופן  -זהו פלבנואיד חשוב שמופיע בשפע
בעגבניות ובמקורות נוספים שמצאו לו קישור
לבריאות הפרוסטטה כמו גם ערך רב במניעה או
הפחתה של ירידה קוגניטיבית עם הגיל .זה נכון
שאפשר גם לצרוך תוסף של ליקופן (ויש שפע של
מוצרי מדף המכילים אותו) ,אולם צריכת עגבניות
כמו גם קייל טרי ורענן ביום יום יש ערך רב (למעט
מי שיש לו מצוקת מפרקים)
אומגה  :3חומצות שומן חיוניות ממשפחה זו מצויות
בשפע בדגים (בעיקר בדגי ים שחיים במקומות קרים
ורצוי רחוק מבני אדם) .יש גם גרסאות שמצויות
בצומח (פשתן ,זרעי מרווה ואגוזים שונים) אולם
יעילות המקורות הצמחיים תלוייה במצב הכבד ולכן
יורדת עם הגיל .אכילה של דגים ,רצוי מהרזים יותר
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בצומח (פשתן ,זרעי מרווה ואגוזים שונים) אולם
יעילות המקורות הצמחיים תלוייה במצב הכבד ולכן
יורדת עם הגיל .אכילה של דגים ,רצוי מהרזים יותר,
פעמיים שלוש בשבוע תיתן יופי של מענה לרוב בני
האדם בתחום האומגה  .3רק במקרים שבעליל יש
מחסור למרות אכילת דגים או אצל טבעונים שלא
מצליחים להמיר את הגרסה הצמחית בגוף אני מוצא
לנכון להציע תוספים.
“איך הגענו למצב שכזה שבלי תוספים אין מספיק
הזנה”?
שאלה לגיטימית וחשובה זו עלתה מרבים מתלמידי
 /מטופליי וגם אני שאלתי אותה בתחילת דרכי.
התשובות שעלו מההיגיון אך גם ממחקר רב הן:
• המזון של היום כבר לא דומה למזון של
אבותינו .החקלאות המודרנית (אפילו האורגנית)
לא מספקת את אותה הזנה לירקות והפירות שהם
מגדלים כמו שהייתה פעם ,בונה על קרקע שכבר
לא מזינה באותה מידה .לא רק זה ,גם השינוע מרגע
הקטיף ועד לצלחת כל כך ארוך ומסורבל שחלק גדול
מערך המזון נעלם בדרך.
דוגמה מרתקת ממחקר שערך עמנואל צ’רסקין
בארה”ב :לקחו שני גזרים שגדלו זה לצד זה ,את
האחד שלחו מיד למעבדה להערכת כמות הביטא
קרוטן (הפיגמנט הכתום שבגזר  -נוגד חמצון
עשיר וחומר גלם לייצור ויטמין  Aבגוף) וקיבלו
כמות  .Xאת הגזר השני שלחו למסלול הרגיל –
איסוף ,שילוח לבית אריזה  /קירור ,המשך לתהליך
סיטונאי ומשם קמעונאי ,לסופר ומשם  -שוב
למעבדה .כמות הביטא קרוטן שנמצאה בגזר השני
הייתה אלפית מהכמות  Xבגזר הראשון .משמעות
הדבר שכשאנחנו צורכים מזון טרי אך כזה שעבר
מהחקלאי ,דרך תנובה ,המשך לרשת הסופרמרקט
 /בית הטבע ומשם לסניף שליד ביתנו  -אנחנו
מקבלים מזון שכבר איבד חלק לא מבוטל מערכו.
• המציאות שלנו כבר לא דומה לזו של
אבותינו :הזיהום הסביבתי ,אורח החיים הלחוץ,
הרגלי החיים הלא מותאמים ,צריכת התרופות
הרבות ,המזון המתועש וכו’  -כל אלה מעלים את
צריכת הוויטמינים שלנו לרמה שלא ריאלי למצוא
במזון בכל מקרה...

במצבי חולי הצרכים שלנו גדלים מאוד.
•
כמות הוויטמין  Cשאנחנו מנצלים בעת מצבי שפעת
נפוצים .כמות הוויטמין  Aבמהלך דלקת בריריות -
במיוחד בדלקת ריאות וכו’  -כל אלה גבוהים מאוד.
אם ביום יום אנחנו לא ממלאים את צרכינו רק
בעזרת מזון  -בוודאי שבעת מחלה כשצרכינו עוד
עולים אנחנו בבעייה.
עוד זווית שקשורה לחולי  -שימוש בתרופות.
•
לתרופות יש השפעה מאוד משמעותית על משק
מרכיבי ההזנה בגוף .לדוגמא :מרכיב מאוד חיוני
בהפקת אנרגיה בכל תא ותא בגוף נקרא קו אנזים
 Q10או בקיצור  .CoQ10מרכיב זה מצוי במזונות
מן החי ובגרסה שדורשת שדרוג גם בצומח .בלי
מרכיב זה אנחנו עייפים מאוד ,החניכיים סובלות
מנסיגות  /דימומים  /דלקות וכו’  -והכי חשוב –
ניצולת החמצן שבגוף שלנו יורדת .זה אומר שאם
יש ירידה באספקת הדם לאזור כלשהו כמו ללב
ולמוח (מה לעשות ,נפוץ יותר ויותר עם הגיל) ,אז
עם קיו  10מצבנו יהיה פי  3יותר טוב מאשר בעת
מחסור .פחות סיכון לסיבוכי אירוע מוחי ,פחות
כאב מתעוקת חזה ואלה רק דוגמאות .כשלוקחים
תרופות ממשפחת הסטטינים לטיפול (ארכאי
משהו) בכולסטרול ,הסטטינים פוגעים בשפעול של
הקיו  ,10ומעבר לכל מה שהזכרתי למעלה מופיעות
תופעות מאוד לא נעימות כגון כאבים ברגליים ,דבר
שמקשה על שמירה חיונית ביותר של פעילות גופנית
סדירה.
על זה צריך להוסיף שככל שאנחנו מתבגרים,
•
הספיגה במערכת העיכול יורדת ,ההמרה של
מרכיבים שונים בגוף יורדת (כגון  CoQ10מהפיסקה
לעיל) והצרכים רק עולים .זו אחת הסיבות שאומרים
שהגוף פחות ופחות סולח לשטויות שלנו ככל
שאנחנו מתבגרים...
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קוריוז מעניין הוא דווקא הסידן .ביום יום אנחנו
שומעים ממקורות מוסמכים רבים כמה חשוב
שייכנס לנו מספיק סידן לגוף וכמה חשוב להוסיף
ממנו אחרי “גיל המעבר” וכו’ .נסיוני מראה כי
המצב הפוך .לא חסר לנו כמעט סידן .מבין אלפי
המטופלים שראיתי זכורים לי אולי שניים או שלושה
שבאמת נזקקו לסידן .השאר לא היו חסרים בו
כלל (גם במקרים של צפיפות עצם מופחתת.)...
חשוב להבין :לסידן יש תסמינים של מחסור מאוד
ברורים :שינה עמוקה מדי שקשה מאוד להעיר
ממנה ,שרירים שלא נושאים אותנו (ולא בגלל ניוון
של ישיבה תמידית על הספה אלא מתוך חולשה)
ודימומים לא מוסברים (ולא בגלל שלוקחים
אספירין במינון מיותר בעליל ויש אחרי זה שטפי דם
מרובים) .זו תמונה מאוד לא שגרתית .רוב האנשים,
במיוחד אחרי גיל המעבר ,ישנים פחות טוב ,שטחי
מדי ,ומתעוררים תדיר .השרירים לא רופסים אלא
מכווצים מדי ,ודימומים כתופעה אינם ממש רווחים
מסיבות טבעיות .יוצא מכאן שבעצם מחסור בסידן
נדיר ביותר.
אז מה בעצם חסר כשצפיפות העצם יורדת?
מהשטח אני יכול לומר לכם על מספר מחסורים
נפוצים :מגנזיום (הבייבי סיטר של הסידן שדואג
שיישאר בעצמות ולא ילך לטייל בדם או לשקוע
במפרקים) ,ויטמין סי (שדואג לבניית רקמת
חיבור מספקת מה שמאפשר לשמור על המטריצה
של השלד  -התשתית שלתוכה הגוף מוזג את
המינרלים) ,אבץ (חיוני אף הוא לבניית רקמת
החיבור) ועוד.
מרכיבים לדוגמא שדווקא ניתן לקבל מן המזון:
ליקופן  -זהו פלבנואיד חשוב שמופיע בשפע
בעגבניות ובמקורות נוספים שמצאו לו קישור
לבריאות הפרוסטטה כמו גם ערך רב במניעה או
הפחתה של ירידה קוגניטיבית עם הגיל .זה נכון
שאפשר גם לצרוך תוסף של ליקופן (ויש שפע
של מוצרי מדף המכילים אותו)  -לדוגמה צריכת
עגבניות וקייל טרי ביום יום עשוייה לתת ערך רב
(למעט הסובלים מדלקת מפרקים).

לסיכום
חשוב לזכור שאין תחליף לאוכל .למי שזוכר את
העצלן מהספר  35במאי ,שותה כמוסה ומסתכל
על תמונות של מזון להנאתו ...זה לא זה .חשוב
מאוד שהמזון יהיה איכותי ,טעים ואסתטי כדי
שאיכות החיים שלנו תהיה במיטבה וכתוצאה מכך
גם הבריאות .מנגד קשה להבין עד כמה משמעותי
השדרוג בבריאות ,בתפקוד וכן גם באיכות החיים
כשמקבלים באמת את כל צרכינו ,וכל צרכינו ברוב
המקרים מחייבים להיעזר בתוספי תזונה.
חשוב לדעת :לא כל הוויטמינים אותו דבר .ויטמינים
סינתטיים ,למשל ,לא מתפקדים בגוף באופן דומה
לגרסה הטבעית.
אז מה כדאי לעשות כדי ליהנות מבריאות מיטבית?
כדאי להיעזר במטפלים בנטורופתיה ותזונה
הוליסטית בכדי לבדוק איך התזונה שלכם ,זה יכול
לעשות המון למען בריאותכם .במסגרת הבירור תבינו
עד כמה הגוף שלכם זקוק לתוספת מעבר למזון.
כמה שזה מייגע לבלוע טבליות (במיוחד למי שכבר
לוקח לא מעט תרופות) ,כשזה מגיע לתוספים ,זה
יהיה שווה את השדרוג באיכות החיים ,מניסיון!
(כולל מניסיונם של הוריי ,שניהם סביב גיל שמונים)
איחולי לבריאות טובה
ואריכות ימים
באיכות נהדרת
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מטרופלדור ועד אפלבוים -
מגליפולי לפרדס חנה
מחקר  -חיה מן

ביציאה הצפונית מפרדס חנה ,בראש גבעה ,מזרחה לשדרה בה שוכנת
“שלוות עולמים” ,עומד מבנה גדול עם באר מים ופרות רועות באחו .פעם
לפני שנים ליחכו את מרבד העשב פרדות עקשניות ,שהיו המילואימניקים
הראשונים בצה”ל .הן נקראו לשירות ,נפרדו מבעליהם בחווה וסופחו לצה”ל
עם מספר צה”לי על הפרסה ומספר המוטבע על רגליהן .הן גמאו קילומטרים
במעלה ההרים והגבעות ,ואפילו זכו להשתתף במצעד צה”ל ביום העצמאות
השני של המדינה.
בית הפרדות -חורבת סופסאפי
בשנת  1888הגיעה קבוצת מהגרים בוסנים מוסלמים
לאזור פרדס-חנה והתיישבה בחורבות סופסאפי.
האדמות סביב היו מכוסות ביצות והתושבים
החדשים סבלו מקדחת והם נדדו לקיסריה ולינון,
מזרחית לשכם ,שם צאצאיהם יושבים עד היום.
אחד מבני המשפחה ,עלי בק ,החזיק אחוזה  -בית
חוה במקום ,כחצי ק”מ מזרחית לכביש פרדס-חנה
בנימינה ,מדרום לנחל ברק הנשפך לנחל עדה .אל
בית האחוזה הוליכה דרך עפר שחיברה בינה לבין
אדמותיו של עלי בק ,שהגיעו עד כפר קרע שבמזרח.
באמצע שנות ה 30-התדלדל הישוב הבוסני באזור.
חלק מתושביו עברו לחיפה ואחרים עבדו בעבודות
חוץ .ערבים מוסלמים תפסו את מקומם של
הבוסנים וחכרו אדמות מפיק”א ועיבדו אותן.

עלי בק המשיך לעסוק בחקלאות עד לשנת 1947
ואז בית האחוזה פוצץ והאיש ומשפחתו עברו לטול-
כרם (צאצאיו חיים שם עד היום ועוסקים בהוראה
ומנהל) .במקום שרד רק חלק ממבנה אבנים ובאר,
בנוסף קיים קטע של רצפת פסיפס ,לבנה ,משקוף
גדול ושרידים נוספים .לאחר  1948הוקמו במקום
מבנים גדולים ששימשו את יחידת הפרדות של
צה”ל.

ֶּפ ֶרד (בנקבהְּ :פ ֵר ָדה) הוא בן-כלאיים של זיווג
חמור עם סוסה או של אתון עם סוס .ההכלאה
הנפוצה יותר היא הכלאת חמור וסוסה ,היות
שהפרד הנוצר מהכלאה זו חזק ויעיל יותר .הפרד
עקר ,אף כי יש לו אברי מין חיצוניים .הפגם
האחד של הפרד הוא עקשנותו .כאשר הוא מסרב
ללכת ,לשאת משא או לבצע פעולה אחרת כלשהי
קשה מאד להניעו לעשותה.
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גדוד נהגי הפרדות

גדוד נהגי הפרדות בצה”ל

זה היה הגדוד הראשון מבין הגדודים העבריים
שהוקמו על ידי הבריטים בתקופת מלחמת העולם
הראשונה ,וייחודו בהיותו היחידה הצבאית הסדירה
הראשונה לאחר כ 1,800-שנה שהורכבה כולה
מיהודים ושפתה הייתה עברית .סמל הגדוד היה מגן
דוד ובמרכזו גור אריה .נהגו לומר עליו“ :גור לארי
הבריטי המלכותי”.

היחידה הוקמה בינואר  1948והפעילה בהמות משא
להובלה ,ושמה ניתן לה על שם גדוד נהגי הפרדות
שנטל חלק במלחמת העולם הראשונה .הגדוד הוקם
כשירות הובלה של אגף האפסנאות (אג”א) לאזורים
הרריים ,והפעיל פרדות וסוסים ,גמלים וחמורים.
מפקדו הראשון היה הווטרינר חיים אפלבוים ומפקדו
השני במשך  4שנים עד לפירוקו היה פיליפ הרשברג.
במהלך מלחמת העצמאות השתתף הגדוד במבצעים
רבים בכל החזיתות ,לרבות קרבות עשרת הימים
ושיירות דרך בורמה לירושלים .במהלך המלחמה
הורחב לגדוד הובלה ,ובאוקטובר  1948סופחו אליו
שירות הכלבים והשירות הווטרינרי .בשיאו מנה
כ 300-חיילים וכ 200-פרדות.
הגדוד פורק בשנת  ,1949והפרדות הופעלו כפלוגת
תובלה רכובה של חיל ההספקה .הפלוגה הופעלה עד
מבצע קדש ( ,)1956וזמן קצר אחריו פורקה.
האזכור הראשון במסמכים על גדוד הפרדות הצה”לי
מוזכר ,משנת  ,1950והמסמך האחרון הוא מ.1958-
ממסמכים אלו ניתן ללמוד שיחידת פרדות סדירה
התקיימה עד שנת  1952ויחידת פרדות מילואים
התקיימה עד שנת  ,1954כלומר סומנו פרדות לגיוס
בשעת חירום כמתכונת גיוס רכב בשעת חירום.
פרדות אלו זכו לטיפול רפואי לשמירת כשירות
מבצעית לשעת חירום .במחנה גדוד נהגי הפרדות
רוכזו מגוון בעלי חיים :פרדות ,סוסים וחמורים
ואף כלבים ויוני דואר .מספר הבסיס שמוזכר הינו
 .654במסמכי הארכיון ניתן למצוא מסמכי תקציב
לפירזול ,מכירת זבל אורגני לחקלאים ,הצעות
תקציב שוטפות ,תקנים ליחידת משמר נע על
סוסים .מוזכר גם שירות סוסים ופרדות לתחנת
משטרה בכרכור הסמוכה ומבנה גדוד נהגי הפרדות
כפי שהשתמר עד ימינו בחורבת סופסאפי.

רעיון הקמת הגדודים הועלה במצרים על ידי
זאב ז’בוטינסקי בדצמבר  1914ונתמך בידי יוסף
טרומפלדור ,וב 1-באפריל  1915נשבעו החיילים
המתנדבים ,אמונים לגדוד שקיבל את השם “Zion
( ”Mule Corpsגדוד הפרדות של ציון) .מאחר שלא
נמצא לו בתחילה שם עברי כונה הגדוד בקיצור
זמ”ק ,ולאחר מכן נודע כגדוד נהגי הפרדות .הגדוד
היה למעשה יחידת תובלה שמנתה  650לוחמים
יהודים .מפקדו של הגדוד היה קצין בריטי ,לויטננט
קולונל ג’ון פטרסון ,שקשר את גורלו בגורל הגדודים
היהודים .סגנו היה טרומפלדור .לאחר תום הלחימה
עזב פטרסון את התפקיד בשל מחלה וטרומפלדור
פיקד על הגדוד בחודשים האחרונים לקיומו .לרופא
הגדודי מונה הד”ר משולם ליבונטין.
ב 27-באפריל ,אחרי שבועיים של אימונים ,הצטרף
הגדוד למערכת גליפולי והונחת בחוף גליפולי
שבטורקיה .שנים עשר מחיילי הגדוד נפלו וחמישה
נפצעו במערכה שהסתיימה בכישלון  -נסיגת כוחות
מדינות ההסכמה מחצי האי גליפולי.
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ד”ר חיים אפלבוים ורעייתו בתיה ,מפקד גדוד נהגי הפרדות של צה”ל ,האיש שרכב על סוסו
של עבדאללה מלך ירדן במצעד יום העצמאות הראשון.
בתקופת המנדט בארץ ישראל המשיך הצבא הבריטי
להשתמש בפרדות והן היו חלק ממערך התובלה.
מחנה  ,80שהיה אחד מתוך מערך גדול של מחנות
צבא בריטיים שימש כבסיס חיל השריון ,והכיל בתוכו
את גדוד מובילי הפרדות הבריטי .לאחר הקמת
מדינת ישראל הפך הבסיס למחנה צבאי של צה”ל.
קצין יהודי נוסף ששרת בחיל הצבא הבריטי,היה
ד”ר חיים אפלבוים וטרינר ,יליד זכרון-יעקב ()1901
ובן לאחת המשפחות המייסדות .חיים למד בבית
הספר היסודי בזכרון-יעקב ואח”כ בגימנסיה
“הרצליה” בתל-אביב .ב 1917-נסע ללמוד וטרינריה
באוניברסיטת פנסילבניה שבארצות הברית .בשנת
הס ַפר
 1928התקבל לעבודה בצבא הבריטי ,בחיל ְ
בעקבה TJFFֹ— Trans Jordan Frontier -
 .Forcesהוא חויב לרכוש גמל .אחזקת הגמל היתה
על חשבון  ,His Majesyממלכת אנגליה.
הוא הוצב לשרת בעקבה ושרת שם כמה שנים.
במסגרת תפקידו זה קשר אפלבאום קשרים אמיצים
עם המלך עבדאללה ואף קיבל ממנו סוס ערבי אציל
במתנה .לימים רכב אפלבאום על הסוס הזה במצעד
יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל ומאוחר
יותר העניקו למשטרת ישראל .בעת שהיה מוצב
במחנה מיוחד שהוקם בג’סר אל מג’מע (ליד קיבוץ
גשר) הקים במקום חוות סוסים מיוחדת .בחווה זו,
בנוסף לטיפול הווטרינרי השוטף בסוסי החיל דאג
גם לריבוי של סייחים לפי הצבעים הרצויים .שכן
הסוסים שעליהם רכבו לוחמי החיל חולקו לפלוגות
השונות לפי צבעים שונים ואפלבאום דאג לעתודה
מספקת של סוסים לפי החלוקה הנכונה של צבעים.
בהמשך מונה למפקד הבסיס של חיל הספר
בנהריים .ובצמח היכר את אשתו בתיה .המשפחה
התגוררה בנהריים ,שם נולדו להם שני ילדים,
דני ופנינה ,וכן יחזקאל ,בנה של בתיה מנישואים
קודמים.
בשנת  1946עברה המשפחה לגור בפרדס-חנה
מקורות:

ויקפדיה

בית הראשונים פרדס-חנה כרכור

וחיים המשיך לפקד על הבסיס בנהריים עד הכרזת
המדינה.
חיים דיבר וקרא  7שפות ונראה שידע לדבר גם
עם בעלי חיים ,ואכן לאחר תקופה קצרה בה עבד
כווטרינר עצמאי ומיד עם הקמת צה”ל נקרא לדגל
ונתבקש להקים את שב”ח — שירות בעלי חיים ,שכלל
סוסים ,פרדות ,כלבים ויונים .המחנה היה בחלקו
בשטח מחנה  80ומבנה גדוד נהגי הפרדות בחורבת
סופסאפי.
ב 11-באוגוסט  1948הפיץ מפקד הגדוד ,חיים
אפלבוים ,מסמך הנוגע לסימון בהמות המשא.
“כל בהמות המשא ורכיבה ששייכות ליחידות צבא
ישראל מסומנות באות צ’ על שוק הירך השמאלית
האחורית” ,כתב“ .המספר הסידורי לבהמה נקבע
על הפרסה השמאלית .הפרדות שנמצאות בשירות
הגדוד מסומנות ממספר  1עד  .”500על אפלבוים
הייתה האחריות לדאוג לגיוס הבהמות מבעליהן,
לדאוג להכשרת החיילים בגדוד וכמובן לדאוג
לבריאותן של החיות והזנתן .כמו כל תחזוקה של כלי
רכב בלחימה ,לא די היה באספקת עשב ומים לבעלי
החיים שעמדו לרשות הצבא.
בשנת  1949פרש מן הצבא והקים ,בשותפות עם
כמה חיילים ששרתו איתו ,משק כבשים .הם חכרו
שטח של  800דונם בקירבת פ”ח וגידלו עלי תלתן,
מזון לכבשים וכן ירקות .אז צרפו לשותפות את
קרקובר ז”ל מפרדס-חנה בתור חקלאי מומחה.
כעבור כמה שנים חוסל המשק ואפלבוים עבר לעבוד
בסוכנות .הוא היה ממונה באירופה על רכישת
בהמות עבודה להכשרת הקרקעות ביישובי העולים.
בסוכנות עבד עד סוף שנות החמישים ,אז חלה
ונפטר בשנת .1961
רעתו בתיה נולדה בוילנה בשנת  .1910ב1926-
עלתה לארץ ועבדה בסלילת הכביש טבריה-צמח .שם
פגשה את אפלבוים .היא נפטרה בשנת .1983
“מקום שמור” אדריכלות  ,היסטוריה ומרחבי מחיה פרדס חנה כרכור
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דליה סיני
שלושה שירים
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שנה טובה לכל האזרחים הוותיקים
לקראת השנה החדשה התחדשנו באתר אינטרנטי
ובו כל המידע אודות ארבעת המרכזים הקהילתיים
של המדור לאזרחים ותיקים
נאחל לכל אחת ואחד מכם
שנה טובה ,שנה מוצלחת
שנת בריאות ,שלווה ונחת
שנה של אושר ושמחה
שנת בריאות והצלחה
מצוות המדור לאזרחים ותיקים בקהילה
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