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המלצה על ספר

נעמה מעוז
רעיה צעירה ויפה  /טומי וירינחה
גיבור הספר ,אדוארד ,מאמין בכל ליבו כי כגבר
מתבגר הוא זכה בזכייה אמיתית  -ברעיה צעירה
ויפה" .שלא כמו נשים אחרות שהכיר ,נשים
אינטליגנטיות ונהדרות ,יופייה לא גרע ממנה".
(הוא האמין בכל לב כי נשים יפות וחכמות
מסתירות מרתפים נסתרים של פיצול פנימי
עמוק).
העובדה שהבחורה היא ,נו טוב ,גם משכילה,
מהווה רק עוד סוג של 'מדליה' לגבר שהשכיל
לבחור את הישבן הכי מושך בכרך ,שבאורח פלא
גם שייך לאשה יפהפיה ומשכילה .מה עוד שאין
מדובר בסתם יופי ,כי אם בכזה שמנקר עיניים,
מכתיר את הגבר ככובש ,מנצח ומושא להערצה
וקנאה ,ומציב אותו בפסגת העולם.
כשאדוארד הווירולוג המצליח והרווק בן
הארבעים פוגש את רות הצעירה ממנו בחמש
עשרה שנה הוא עדיין בשיא אונו .הוא לוכד אותה
ברשת ההבטחה לחיים נוחים ומלאי מותרות.
במקביל למבט הגברי (שכקוראת פמיניסטית
הייתי רוצה לחשוב שהוא ארכאי) ,הרואה בכיבוש
מעין זה את פסגת חלומו של כל גבר ,אדוארד גם
אחראי לפריצת דרך חשובה במחקר על האיידס
בשלבים הראשונים של התפרצות המחלה ,וזוכה
בשל כך בהכרה והוקרה .אף על פי כן נראה כי
אדוארד נותר שווה נפש להשפעת המחקר על
החולים ,וכל עניינו הוא קידום אישי בסולם
ההירארכיה המקצועית ,שמעניק לו בתמורה
קידום כלכלי.
בדרך לחתונה אדוארד פוגש את אבי הצעירה,
המתואר כנמוך ,חסון כמו מתאבק ,קבלן
בניין ,מעשן ,משחק פוקר ושותה (ארכיטיפים
פטריארכליים?) .בשעה שהאב מצביע על תמונה
משותפת של רות הילדה לצד פר צעיר ומבטיח,
הוא מוצא לנחוץ לתאר דווקא את הפר" :סאני בוי.
כשעוד היה צעיר ,עוד לא האלוף שהפך להיות
כמה שנים אחר כך .אבל איזו עוצמה הייתה בגופו
כבר אז ...כמעט מיליון צאצאים יש לו".

השיחה בין החתן המיועד לאבי הכלה מתגלגלת
(איך לא) ליכולת ההתרבות של אדוארד בגילו
המתקדם .באמצעות תיאורים גרפיים נוטפי
סרקזם ,מבהיר האב את שלבי ההזדקנות המצפים
לאדוארד ממש מעבר לפינה ,ותוהה מה הוא
מחפש עם הבת שלו .זה כמובן אינו מונע מהאב
לטפוח על זרועו של בן שיחו בסיום השיחה,
במחווה שמזכירה סיום של תהליך מכירה מוצלח
(יותר או פחות).
בחלקו השני של הספר מתואר תהליך הנפילה של
הגבר שצבר הצלחות כמו פרפרים בארון תצוגה.
יש בו בחלק הזה התפכחות העוברת דרך הכרת
הסבל ,סבלם של אחרים  -חיות ובני-אדם ,והבנה
שבלי רגשות של אהבה ,חמלה ונתינה אין אלו
חיים בעלי משמעות.
התרגום מהולנדית (אירית באומן) יפהפה ,וקשה
לזהות אם היופי נטוע רק בתיאורים המקוריים ,או
בתרגום" :רות כילדה קטנה ,ברייה של רקמה אור
וזהב" .או בתיאור חייו של אדוארד כאב לתינוק:
"כך נכנס הרעש לחייו של אדוארד ,כמו שביתה
של שיירת נהגי משאיות צופרות ,שקדמה לה
תהלוכת אגודת טוסטוסים ללא מפלט עם מאה
אלמנות שמיות מקוננות במאסף".
"רעיה צעירה ויפה" היא נובלה מבריקה בעיני.
מעט המחזיק במרובה.
זהו סיפור על ניסיון כמעט נואש להתחקות אחר
זהותו של אדם ,תוך הבנה שהחיים הם מה שאנחנו
מספרים לעצמנו עליהם ותו לא.
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נחום גנצרסקי

ראיון עם
חיה בן-צבי

יקירת פרדס חנה כרכור

שׁלְ וָ ה –
ֵאלִ יֵ ,תּן בִ ּי ֶאת הַ ַ ּ
ּׁנֹותם,
לְ ַקבֵ ּל ֶאת הַ ְדּבָ ִרים ֶש ֵׁאין בִ ּיכָ לְ ִתּי לְ ַש ָ
ֶאת הָ א ֶֹמץ – לְ ַשּׁנֹות ֵאת ֲא ֶשׁר בִ ּיכָ לְ ִ ּתי,
וְ ֵאת הַ ְתּבּונָ ה – לְ הַ בְ ִדיל בֵ ּינֵ יהֶ ם.

הילדה קלרה טרזה צירולניק שנולדה בארגנטינה ב 15-ביוני  1938נשאה ,כנראה ,תפילה זו בלי ידיעתה,
כאשר ברחה מצעירים אוהדי אווה פרון למטרו של בואנוס-איירס .הילדה הפכה לחיה בן צבי ,מטובי בני
הארץ הזו ,ואני יכול לומר שתפילתה של הילדה נענתה באופן מוחלט .חיה בן צבי תושבת פרדס חנה,
נשואה לבן המושבה עמוס (אף הוא זוכה בזכות ,באות יקיר פרדס חנה) מזה  57שנים .לזוג  4ילדים ו12-
נכדים בגילאים שונים.
כשנכנסים למעונם של חיה ועמוס מרגישים מיד
תחושה של בית שליו .הבית מלא במעשי ידיהם
של בני הבית והחמימות שולטת במרחב הביתי.
(גם הצבע החום)

"איזה צבע את אוהבת?" שאלתי

"ירוק וסגול" ענתה לי.

חיה נולדה בארגנטינה כבת בכורה (לאחר מכן
הגיעו  2אחים) .שמותיה שניתנו לה בהולדתה
היו על שמות סבא וסבתא הורי אביה שהיגרו
לארגנטינה מאוקראינה בתחילת המאה ה20-
לאחר מלחמת רוסיה-יפן (כנראה בעקבות
תוכניתו של הברון הירש  -נ.ג .).הבית לא היה
ציוני במיוחד .הערוב בין היותה יהודיה לבין
התערותה בתרבות הכללית הולך איתה לאורך
כל חייה .גן הילדים אליו הלכה היה יהודי ,אבל
בית הספר ולאחר מכן הסמינר לגננות היו של
האוכלוסייה הכללית .מחד הייתה חיה חברה
בתנועת נוער ציונית – השומר הצעיר ,אולם רק
עד גיל  ,12מאידך הייתה רשומה במועדוני ספורט
חברתיים ,ובילתה רבות במסיבות ובטיולים ככל
שארגנטינה באותם ימים איפשרה לצעירים.
כאן בישראל משפחתה הגרעינית ציונית ואוהבת
את הארץ בכל רמ"ח אבריה ,לעומת זאת ,חלק
ממשפחתה המורחבת שנשארה בארגנטינה
התבוללו .ואכן חיה הלכה נגד הזרם ,אבל רק
במקום בו יכלה להצליח ולהשפיע.

אין לחיה חוויות הקשורות לאנטישמיות ,ובכל
זאת כנגד כל הגיון בריא ,מזמן שעמדה על דעתה
רצתה לעלות לארץ ,אבל מצאה שהבירוקרטיה
המקומית הייתה לה למכשול .כבר ב1956-
(ימי מבצע קדש) רצתה להגיע ולהתנדב באחד
הקיבוצים בארץ ,אולם על פי החוק בארגנטינה
נמצאים הילדים בחזקת הוריהם עד גיל ,21
וההורים לא הסכימו לעלייתה ארצה .רק לאחר
שהשתחררה מהתלות בהורים הצליחה לקבל
מהסוכנות אישור עלייה ,וקנתה מכספה כרטיס
הפלגה לארץ המובטחת באוניה "תיאודור הרצל".

"למה בכל זאת החלטת לעלות לארץ? הרי היו
לך חיים טובים ,עתיד מובטח ,משפחה גדולה ,מה
בכל זאת משך אותך לארץ?"
עיניה מצטעפות בהזכרה בעבר" :אל תצחק" ,היא
אומרת לי" ,התלהבתי משושנה דמארי ששיחקה
בסרט "גבעה  24אינה עונה"
צחקנו שנינו.

"איך את מגדירה את בית אבא ואמא בארגנטינה?"
"המשפחה הייתה במעמד סוציואקונומי גבוה .לא
חסר לנו כלום .אבא היה בעל מפעל וחנות סריגים
והרווחה הייתה מורגשת .היה לנו בית קיץ על
חוף הים ,אמא נהגה לשחק בקזינו ואף טסנו
מספר פעמים לקזינו מעבר לנהר ,לאורוגוואי.
הבית היה אתאיסטי.
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למעט העובדה שידענו שאנחנו יהודים לא
נשמרה המסורת במשפחה ,ועובדתית חלק מבני
משפחתי התבוללו עם האוכלוסייה המקומית.
אבא היה פעמיים בחייו בבית כנסת – פעם אחת
בחתונה שלנו ופעם שניה בחגיגת הבר מצווה של
בננו הרביעי עוז .שתי הפעמים היו בארץ"
יתכן שאופייה המרדני של חיה והאסרטיביות
שלה עזרו לה להחליט להמיר את כרטיס
ההפלגה באוניה "תיאודור הרצל" לאוניה פחות
זוהרת "פלמיניה" ,ובלי משים קבעה לעצמה את
הקריירה העתידית שלה :באוניה התנדבה לשמש
כגננת/שמרטף לילדים שנשארו לבד כאשר
הוריהם שומעים הרצאות על מדינת ישראל
ולומדים מעט עברית .תמורת עבודתה זכתה חיה
לקבינה לשתיים – ממש לוקסוס באותם ימים.

את מגוריה בארץ קבעה אצל חברים ,אם זה
בשכונת "עזרא וביצרון" שבראשון לציון או בתל-
אביב ,אליה עברה במהירות בשאיפה להתערות
בחיי הצעירים בתל-אביב .מהר מאוד התערתה
בחיי הלילה של הבוהמה המקומית.
"אבל אני לא באתי לארץ לבלות" אומרת חיה,
"בערה בי התשוקה הישנה לחיות בקיבוץ על חוף
הים" .חבר סידר לה מקום בקיבוץ אלומות .אמנם,
לא על חוף הים אבל צופה אל ים כנרת...
כבר ברדתה מהאוטובוס שהביאה לקיבוץ פגשה
את עמוס ,אבל לא הייתה זו אהבה ממבט ראשון.
אפשר לומר שזו הייתה אהבה ממבט שני ,אחרי
שבדקה מיהו הבחור .עמוס טוען "איך שראיתי
אותה היה ברור לי שנתחתן" (התחתנו ב.)1964-

האוניה FLAMINIA

חיה לא הגיעה לבדה לארץ .איתה יחד עלו עוד
 4בחורים צעירים .כל החמישה ירדו מהאוניה
בנאפולי לטיול פרטי באיטליה ,ולאחר מכן
הגיעו לארץ והתפזרו לאורכה ולרוחבה...

לאחר מספר שנים בקיבוץ ,כשהרגישו
שמשהו לא טוב קורה בחיי הקיבוץ ,החליטו
לעזוב .חיה מימשה את זכותה כעולה חדשה
וקיבלה מהסוכנות דירת מגורים קטנה בפתח
תקווה .בהזדמנות הראשונה ,כשעמוס החל
לעבוד יחד עם אחיו בפרדס חנה (כן ,עמוס
הוא יליד פרדס חנה) רכשו את החלקה עליה
הקימו את ביתם ובו הם מתגוררים עד היום.
אייל הבן הבכור והתאומות אורית וטל נולדו
בקיבוץ ,ואילו עוז בן הזקונים נולד בפתח תקווה.
במשך השנים הראשונות בקיבוץ השתלמה חיה
בלימודי גננות לגיל הרך (סמינר אורנים) ,ניהול
בתי מלון (בתדמור) וגם השתלמה במנהל ציבורי.
הכשרה זו עזרה לה לקבל ניהול מחלקה במלב"ן
( היום  -מרכז גריאטרי שהם).
כאשר נעמ"ת החליטה לפתוח מעון לילדים
בפרדס חנה הייתה חיה בן-צבי המועמדת
הטבעית לניהול המקום .עם תכונותיה וכישוריה
החלה לפעול לשיתוף פעולה בין ארגון ויצ"ו
ונעמ"ת ומ 1974-עד  1988ניהלה את גן הילדים
של נעמ"׳ת בפרדס חנה.
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תוך כדי נכנסה לפעילות פוליטית מקומית,
כשעיקר מעייניה היו טיפול בילדים מצד אחד
וטיפול באוכלוסייה הקשישה מצד שני.
באמצע שנות ה 80-ניחתה על המשפחה מכה:
בעת שירותו בצידון אשר בלבנון נפצע אייל
קשה בראשו ממטען צד .שנה וחצי היה בשיקום
בבית לווינשטיין .ההיכרות עם הצוותים בבית
לווינשטיין עזרה לה כאשר נחתה עליהם מכה
נוספת :״חודש אחרי שפתחתי את הגן הפרטי
שלי אחרי שסיימתי לעבוד בגן נעמ"ת חליתי
בפוליו (שיתוק ילדים) .התפתחות המחלה הייתה
איטית ולא כל כך התייחסתי למצב ,עד אשר לא
יכולתי לנוע" .בבית החולים הלל יפה שכבה עד
שמצבה התייצב ולא נשקפה סכנה לחייה ואז
"עברתי לבית לווינשטיין .הייתי משותקת מכף
רגל ועד צוואר ,יכולתי להניע רק את ראשי ,ומהר
מאוד הבנתי כי כך לא חיים .החלטתי לשנות את
מצבי הגופני ומעבר ל 40-הדקות היומיות שבית
החולים הקציב לפיזיותרפיה שלי עבדתי על גופי
עוד כ 3-שעות כל יום".

כשחלית ,אייל עדיין פגוע ,עוז בן  ,12התאומות
באוניברסיטה ,מי טיפל בך ובבית?
"אני לא התביישתי לבקש עזרה .חברות נרתמו
למאמץ וכמובן עמוס הפך לעקר בית .הפעלת גן
הילדים הייתה באמצעות גננת מוסמכת וסייעות"
עד היום ,חיה לא מתביישת לבקש עזרה כשצריך,
ולהדוף את העזרה כשלא צריך.
בשנת  , 2006בהיותה בת  68החליטה לסגור את
הגן ולהיות פעילה במסגרות הפוליטיות המקומיות
במפלגת מרץ (עמוס היה פעיל במפלגת העבודה),
בסיעה של חיים געש ז"ל ולבסוף הקימה את
"סיעת האזרחים הוותיקים פח"כ".
בבחירות האחרונות זכתה להכניס מנדט אחד.
"מנדט וחצי" מתקנת חיה "עם עוד קצת מצביעים
היינו יכולים להכניס שני נציגים".
קרוב ל 13-שנים הייתה חיה חברה במועצה
כנציגת האזרחים הוותיקים" :הקמתי את ועדת
הגמלאים במועצה ,יחד עם חברים נוספים ,פיתחנו
חזון לטיפול באוכלוסייה המבוגרת.
עמוס עזר לי בפרויקט הרחבת המועדון ברחוב
אחוזה ,עם התאמת המועדון החדש בנווה
פרדסים לאוכלוסייה הבוגרת וכן עם השיפוצים

במועדון למרחב" .חיה השיגה תקציבים ייעודיים
לפעילות האוכלוסייה הבוגרת באמצעות אגף
הרווחה ושירותי הקהילה ובעיקר מהמדור
לאזרחים הוותיקים ,אשר בשיתוף פעולה עם
העמותה למען הקשיש מפעיל את המרכזים
השונים .אין ספק שפעולתה הציבורית של חיה
שינתה את מצב האזרחים הוותיקים ביישוב.

למה החלטת להתפטר מהמועצה?
"תראה ,אני בת ( 83אני מאחל לה אריכות ימים,
בריאות והרבה נחת מהמשפחה) והרגשתי כי
מיציתי את עצמי ,הגשמתי את חלומותיי וצריך
לתת לצעירים ממני את המושכות"

איך את מרגישה עם קבלת אות יקירת
פרדס חנה כרכור?
"האמת ,אני מתרגשת יותר מההכרה שניתנת
לעמוס ,שגם הוא מקבל את תואר יקיר פרדס חנה"
עמוס ממשיך " :הסיפוק שיש לשנינו הוא יותר
מההצלחה של מעשינו מאשר מההוקרה – אם
כי ההוקרה עוזרת .עדיין יש מה לעשות ולשפר.
ההתנדבות במושבה והפעילות למען האזרחים
הוותיקים חייבת להימשך .לצערי נדמה לי
שהמערכת לא יודעת לטפל במתנדבים (אני
מעיר לו כי יש שחושבים אחרת) אולי לא מטפלת
מספיק"

חיה ,ולפני סיום:
מה את משאירה לדורות הבאים:
"שני דברים שקשורים זה בזה :האחד תודות
והכרה בעזרתם של חברי לדרך ,לשיתוף הפעולה
של עובדי המועצה ,לתמיכה של בני משפחתי
והשני קשורה בנכדי אור ז"ל".
מכה נוספת ,ניחתה עליהם לפני מספר שנים,
כאשר נכדם אור נספה בנפאל ברעידת אדמה
(. )2015
"אור ,כשמו כן הוא ,היה אור לכולם ,ואני ,אנחנו,
משתדלים למלא את צוואתו כשכתב ביומנו:

"מתי בפעם האחרונה
עשית משהו בשביל מישהו?"
הערה אישית של המראיין :אור ,אם אתה צופה בנו
מלמעלה ,ברור לי שהתשובה לשאלתך נמצאת
במעשיהם של סבתא חיה וסבא עמוס.
תם ולא נשלם.
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הערות שול םי
כדור הטניס חוזר לבעליו מתי? / ..חנה הרמן
לאחר גל הקורונה השלישי במספר ובחלוף המגפה ,הגיח כדור הטניס ממקום
המסתור ,בציפייה לחזור לבעליו לאחר כ 50-שנה .כידוע  -אלי ,בהיותו תלמידי
בכיתה ג בבי"ס אלונים ,קיפץ ופיזז עם כדור זה בשיעורים בכיתה .אני כמורתו,
כשפגה סבלנותי לקחתי את הכדור מאלי כפיקדון .במשך כל השנים  -למרבית
הפליאה  -לא נפגשנו במושבתנו והכדור נשכח .אלי הגדיל לעשות :לאחר
שירותו הצבאי בקבע  -בהיותו בעל משפחה פתח מסעדה מפוארת.
כשרציתי להגיע למסעדה עם חבורה ,שאל את המזמינים אם גם מורתו חנה
תגיע ,וכשנענה בחיוב לא שכח לבקש את הפיקדון  -כדור הטניס שנלקח ממנו
בכיתה ג'.כשהגיע יום הפקודה הגיח הכדור ממחבואו ...עטפתי אותו בדחילו
ורחימו .מהצד האחד  -תמונת בי"ס אלונים בו נלקח הכדור מאלי ,ומהעבר השני
תמונת מסעדת "וילה נונה" שבבעלותו .במהלך הערב יוחזר הכדור לאחרחמישים שנה כשפניו בלו מזוקן ,וגם עלי עברו לא מעט שנים .בהתרגשות רבה
ובלב הולם פסעתי לעבר המסעדה לפגוש את תלמידי ולהחזיר לו את הפיקדון.
האם נכיר זה את זה?
בהיכנסי למסעדה ,קיבל אלי את פני בשמחה ואמר:
"לא השתנית בכלל" .וכך אמר" :את הכדור הזה
קיבלתי במתנה מדוד שלי ואת לקחת לי אותו".
הכיתי על חטא ,טיפסתי למרום קומתו וחיבקתיו.
הכדור קיבל מקום כבוד בדלפק המסעדה.

כדור הטניס המוחזר
לבעליו .עם תמונת ביה״ס

המשך וסיום הפרשה:
״התגלגלתי לגל הקורונה השני״ | בניחותא-ינואר 21
במסעדה  -אלי ואני לאחר חמישים שנה

הכבוד האבוד של גברת נחומי  /נעמה מעוז
גב' נחומי ,קטנת קומה וחמוצת סבר ,גרה בקומה השלישית .היא נוהגת להוריד את שקית הזבל שלה
לקומה השנייה ,ואז להשאירה ליד אחת הדלתות ולעלות בגניבה בחזרה לדירתה שבקומה השלישית.
לא עוזר שתופסים אותה ,ולשאלה על פשר מעשיה היא עונה בגרון ניחר" :השקית בכלל לא שלי .נראה
אותכם מוכיחים שזה שלי ".הבוקר תפסתי אותה על חם ושאלתי אם היא רוצה שאעזור לה לקחת את
הזבל למטה .היא הסתכלה בי בעיניים פעורות לרווחה וענתה :״רק שיהיה ברור ,זה לא הזבל שלי .אני
רק עוזרת לשכן ממול .הוא נכה ,את יודעת ,והוא בכסא גלגלים המסכן" ".אין בעייה ",עניתי" ,אשמח
להוריד את הזבל של שניכם ,רק תשאירי ליד הדלת שלך ".היא הנהנה בראשה בשתיקה ,ואני פניתי
ונכנסתי לדירתי.
מידי יום אני עולה למעלה ומחפשת את שקיות הזבל ,אבל אין להן זכר ,לא בקומה השלישית וגם לא
בשנייה.
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תרצה שביט

זה לא מאוחר מדי

לעשות כתבה על זוג אנשים בני  90מעורר בי יראת כבוד מראש...
ועם הרגש הזה הגעתי אל חנה קלמר וגבי ברשי.
תשעים שנות חיים  -זו בעצם יכולה להיות כתבה על ההיסטוריה של הארץ כפי שהתגלמה
בחייהם של בוניה ...אבל התבקשתי לכתוב על זוגיות שנייה בגיל המכובד הזה  .וכך יוצא
שדילגנו בין זוגיות והרמוניה שנוצרה בין אנשים לבין קורות חייהם
השזורים בתולדות העצמאות והתקומה של ישראל.
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גבי פותח את הריאיון ומספר בקצרה ,שחנה
היא ירושלמית והוא תל-אביבי ,הם הכירו לפני
שבעים וארבע שנים בפלמ"ח .היא הייתה בת
שש עשרה ,חברה בהכשרה מגויסת שנשלחה
לכפר בלום שבגליל ,והוא בן שבע עשרה ,חבר
הכשרת דגניה שמונה לפקד על אותה מחלקה
בכפר בלום.
אבל הוא מיד מדגיש" :שלא תהיה אי הבנה .היינו
בהתחלה יחד אבל לא כחברים .אני הייתי מפקד
המחלקה  .אמנם היא הייתה נחמדה ויפה ,אבל
לא כל כך התעניינתי בבנות של המחלקה  .אני
הייתי המפקד .אני זוכר שהיא התלוננה כמה
פעמים כשהייתי צריך לשלוח חוליות שלא
שולחים אותה לפעילות .באותה תקופה ידעתי
שהיא הגיעה מהאצ"ל לפלמ"ח .ידעתי שהיא
ברחה מירושלים ,נאלצה לברוח מהבריטים
והצטרפה למחלקה בכפר בלום יחד עם החבר'ה
הירושלמים .בתור אחת שהדביקה כרוזים
בירושלים החשיבו אותה ללוחמת .אני מניח
שהיו כמה משימות שהיא הייתה שותפה להן".
וחנה משלימה את הסיפור" :כאן צריך להבהיר.
אני כבת ירושלים עזבתי את הלימודים בתיכון
אחרי השישית .כשהייתי בכיתה ט' המצב
בירושלים היה מאד קשה .הבריטים עמדו לפני
עזיבת הארץ ,כל המחתרות רצו להשיג אחיזה
בשטח ולהפגין נוכחות .האצ"ל עשה את זה
בדרכים יותר אקטיביות .בשכונות הדתיות הלכו
לאצ"ל או ללח"י ואני ,היות ובאתי מהשכונות
היותר דתיות הלכתי לאצ"ל .ההגנה היה ארגון
של החילונים ...התפקיד שנתנו לי היה להדביק
כרוזים .הלך איתי ילד עם קופסת דבק .הוא מרח
במהירות את הדבק ואני הדבקתי את הכרזה
ומיד היה צריך לרוץ בזריזות הלאה .הילד היה
בקיא ממני במלאכה והבין שיש למהר ולברוח,
ואילו אני הקפדתי על ההדבקה וכך בהדבקה
השלישית תפסה אותי ניידת בריטית .הייתי בת
 15וחצי ...לקחו אותי לחקירה בבניין הבולשת
הבריטית ,אשר בהיותו מוקף במכשולים וגדרות
תיל ,כונה "בבינגרד" על שם שר החוץ הבריטי
האנטי ישראלי .חקרו אותי כאילו אני מרגלת או
לוחמת שיודעת סודות ...ואז קצין אחד אמר לי:
'ילדות בגילך בלונדון כבר ישנות בשעות האלה
ולא מתרוצצות ברחובות' ,עניתי לו ״לילדות

בלונדון יש להן מולדת״.
התקיים נגדי משפט ומכיוון שאני קטינה לא יכלו
לקחת אותי לבית סוהר .קבלתי עונש להתייצב
כל בוקר במשטרה מול שער מנדלבאום ולחתום
שם נוכחות .בערב הייתי צריכה להיות בבית,
ומידי לילה שוטרים היו באים לבדוק את זה,
באים ודופקים בדלת .אמי ממש נלחצה מה יגידו
השכיינים (השכנים) .כעבור זמן כבר לא הייתי
צריכה לחתום בכל יום אלא רק פעם בשבוע.
כך  9חודשים .אחרי  9חודשים החלטתי שאני
לא יכולה יותר ושאין לי ברירה אלא לעזוב.
התבלטתי לאן לפנות .מישהו סיפר שיש הכשרה
מהפלמ"ח שיוצאת לכפר בלום במתכונת של
שבועיים עבודה שבועיים אימונים.
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אמרתי לעצמי :מה חשוב באיזו תנועה נמצאים
 מתוך תחושה לא נעימה על עזיבת האצ"ל -הרי המטרה של כולם היא להוציא את הבריטים
ולפתוח את שערי הארץ לעלייה חופשית ,מה
אכפת לי אם אני בתנועה זו או בפלמ"ח .בקבוצת
ההכשרה כולם כבר היו בוגרי שמינית ואני רק
מהשישית .אבל לא הייתי הצעירה היחידה :גבי
עצמו  -המפקד  -היה רק בן ."17
גבי משתלב ומספר את הסיפור המקביל שלו:
"התגייסתי להגנה בגיל  12ונשבעתי על האקדח
ועל התנ"ך .בגיל  15נשלחתי לקורס מ"כים וכך
קרה שבגיל  16הייתי מ"כ ,הצטרפתי לפלמ"ח
וממש אחרי קורס מ"כים עשו ממני מ"מ .הגעתי
לפקד על מחלקת ההכשרה בכפר בלום .ידעתי
שאני צעיר באופן אובייקטיבי וכמובן גם צעיר
מכל פיקודי (חוץ מחנה) ,וזה עורר בי כל מיני
רגשות ומחשבות .ניתן לומר שבעיקר הפריעו
לי  3דברים:
הראשון  -שאני צעיר מכולם.
השני  -אני לא בוגר קורס מ"מ.
השלישי  -היה לי כבוד לבוגרי תיכון בזמן שאני
את הלימודים עזבתי כי החובה קראה לי.
אבל אף אחד לא הרגיש בזה .לא נתתי למחשבות
האלה לשבש את מה שחשבתי כנכון לעשות
כמ"מ .אפילו חנה כותבת שהייתי מ"מ קשוח...
המסע שלי בפלמ"ח התחיל בגליל העליון ונגמר
בפריצה לנגב .אנחנו  -חטיבת יפתח הגדוד
השלישי לחמנו במצודת כוח ,בצפת ,בסרפנד,
מבצע דני לכיבוש לוד ורמלה ואחר כך שחרור
הנגב".
כאשר גבי מונה את הקרבות חנה מסייעת לו,
וכך השניים מספרים את תולדות ישראל.
כשתמו הקרבות בנגב אספו אותם בבית
שאן לקראת שחרור .מפקדי הפלמ"ח אמרו
שתפקידם לא תם ,הם צריכים להמשיך את דרכם
בהגנה על גבולות הארץ באמצעות התיישבות
בגבולותיה .וכך התאחדו שתי ההכשרות של
התנועה המאוחדת  -זו של דגניה וזו של כפר
בלום והקימו את קיבוץ צרעה ,במסגרת כלל
קיבוצי יוצאי הפלמ"ח שפוזרו כמוצבי הגנה
לאורך כל גבולות המדינה.
בזמן שאנחנו משוחחים וחנה וגבי מעלים
זיכרונות מימים עברו ,שרק על זה אפשר לעשות
כתבה שלמה ,גבי בכל פעם ממקד אותנו ומזכיר
שהתכנסנו כדי לעשות כתבה על זוגיות שנייה

בגיל מבוגר וכך ממשיך הסיפור...
חנה מתארת איך עזבה את צרעה אחרי זמן
קצר כי בער בה הרצון ללמוד .היא החליטה
ללכת לסמינר בית הכרם  -מוסד ידוע לטוב
באותם ימים ,אבל לא רצתה להתקבל על
בסיס תעודותיה ,או נכון יותר על בסיס חסרון
תעודותיה (הרי עזבה לימודים כדי לשרת את
המולדת והיא ללא תעודת בגרות).
"באתי לביה"ס ,דברתי עם המנהל והסברתי
לו שאיננו יכול לדרוש שאכנס להשלים את
השביעית" .תן לי אפשרות לעשות בחינות.
לא בעיה בשבילי להשלים את החומר" .הוא
התלבט ,ואז בדיוק נכנס לחדר ד"ר ברנר
שהתרשם מההתלהבות והדבקות של חנה ואמר
שאי אפשר לעמוד בפני הרצון של הילדה...
סיימתי את בחינות הבגרות .מהבית חונכתי
שאם לומדים צריך שיהיה לך נייר ,צריך תעודה.
המשכתי לסמינר עוד שנתיים"
לפרדס חנה הגיעה בקיץ  51עם סיום הלימודים,
והתחילה לעבוד כמורה בעממי .התחתנה,
המשיכה לאוניברסיטה ,הייתה בשליחויות
בחו"ל ולאורך השנים התפתחה ועברה גלגולים
רבים.
באותו הזמן גבי הלך לקיבוץ לצרעה .כעבור
זמן מה אושר לו ללכת לשלוש שנים לצבא
ובתום התקופה דרשו שיחזור למשק .לאחר
מבצע קדש ,בו שירת במילואים כמפקד פלוגת
סיור חטיבתית ,נוכח ש"טרם הסתיימו מלחמות
ישראל" ,עזב את הקיבוץ עם אשתו וילדיו וחזר
לשרת בצה"ל.
חנה מוסיפה שגבי מצטנע" ,הוא היה בהרבה
מבצעים וקרבות ,היה מפקד מוערך מאד ונחשב
למפקד אמיץ ובעל תושייה".
ההצדעה שלו בפעם האחרונה במדים הייתה
בגיל תשעים בדרגת אל"מ ,והנה כבר שנה שהוא
משוחרר....
השנים חלפו מבלי שהתקיים בין השניים שום
קשר .גבי הגיע לכרכור עם אשתו בת שבע
ז"ל בעקבות בנו ומשפחתו שהתיישבו שם.
משהתברר לחנה כעבור כעשר שנים שחבריה
מימי הפלמ"ח וצרעה חיים בקרבתה היא נהגה
להזמינם אליה למפגשי חברים שארגנה מדי
פעם .לאחר שגבי התאלמן גם הוא ,היה זה ממש
טבעי שהם ימצאו אחד את השנייה.
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על תקופת אלמנותה היא מספרת שהייתה
עסוקה מאד .מגבלה כספית לא הייתה לה ,כך
שיכלה לממש את החופש שלה .בהתחלה עדיין
עבדה וכמובן היה העיסוק עם הילדים ועם
הנכדים ובכלל נושאי הבית .עם השנים נוספה
פעילות ציבורית והרבה עבודה התנדבותית
בער"ן ,בויצ"ו ,קו קשר ועוד ...היום היה מלא
בפעילויות .חשוב היה לה לתת תוכן ומשמעות
לחיים והיא מצטטת את לאה גולדברג "לבל יהיה
יומי כתמול שלשום ,לבל יהיה עלי יומי הרגל"...
על תקופת האלמנות שלו גבי מספר שהיה לו
קשה .השקט בבית כמעט הכניס אותו לדיכאון.
הוא היה קם בבוקר ופותח את הרדיו כדי לשמוע
קול אנושי .הייתה לו בעיית תחזוקה – מעולם
לא בישל לעצמו דבר חוץ מסלט או חביתה
ובכלל כל הצד הטכני של ניהול משק בית באופן
שוטף לא התאים לו ,אבל הכי קשה היה השקט.
כשאני שואלת (כמו פעם) מי התחיל עם מי ,גבי
אומר שחנה התחילה אתו על משקל "הכניסיני
תחת כנפך" .חנה מחייכת בשקט ואומרת ,טוב
שיגיד ...וממשיכה" :אנחנו יחד כבר שמונה שנים.
יש רצון לעשות טוב אחד לשני .לא התחברנו כדי
להרגיז או לנצל  ,התחברנו כשני אנשים מבוגרים
שמבינים שהחיים קצרים ,שכל יום ניתן במתנה
וצריך למצות כל יום ויום .כשאחד לא מרגיש טוב
חובה על השני לתמוך"..
מסתבר שהזוג "הצעיר" ממשיך ויוצר .חנה
מסיימת לכתוב ספר ,שמו "נוכרי לאחיו" .זה
ספר שמתאר את חיי הדוסים (הדתיים) של פעם
בשכונות ירושלים .שני ספרים קודמים שהיא
כתבה היו אחד על יהדות אירופה ,בו מונצחת
הסביבה בה גדל חיים בעלה ז"ל ,אירופה שלפני
מלה"ע השנייה .חיים עלה ארצה עם עליית
הנוער של הנרייטה סאלד ,למד וצמח ללא עורף
משפחתי ,וכפי שאנשי המקום יודעים היה מנהל
מהולל של ביה"ס החקלאי פרדס חנה...
ספר נוסף שכתבה מתעד את ימי הפלמ"ח ,מעין
יומן המתאר את מה שחוותה חנה באותם ימים
הרי גורל.
ואילו גבי ,שסיים לא מכבר דוקטורט על מזמורי
היחיד בספר תהילים ,ממשיך ומרחיב עכשיו את
היריעה ועומד להוציא ספר נוסף הקשור לנושא.

ושוב גבי מחזיר אותנו לנושא הכתבה ואומר
שהוא חשב על מסר שהיה רוצה להעביר לטובת
הכלל ,מסר שיכולה להיות לו משמעות רבה
בחיי זוגיות" :יתרונו של ה'סיבוב השני'  -בנוסף
לחיבור החיוני בין שני אנשים בודדים ולא חשוב
באיזה גיל ,המוצאים עניין אחד בשני ,במיוחד
כשיש להם רקע ישראלי משותף הוא בהיותו
'מקצה שיפורים' לסיבוב הראשון .זו הזדמנות
נפלאה לתקן את כל שגיאות זוגיות הסיבוב
הראשון ".גם חנה וגם גבי התחתנו בגיל צעיר
מאוד ,חיו שנים רבות עם אותו בן זוג ,ופיתחו כמו
כולם מערכת חיים עם עליות ומורדות ,קשיים
והתלבטויות .וכמו שחנה אומרת – "בנישואים
ראשונים יש לא פעם קיבוע התנהגויות מסוימות
שקשה לחרוג מהן" .בסיבוב השני ,כשהשניים
בגמלאות ,אפשר לתקן .אפשר להתחיל ב"רגל
ימין" .צריך רק להיות מודע לשגיאות ,להפנים
את הטעויות ולפעול באומץ לתקנן .עדיף,
אומר גבי בחיוך עצוב ,לעשות זאת עוד בסיבוב
הראשון .חנה מהנהנת בהסכמה .ומוסיפה:
"במיוחד כשזו זוגיות מוצלחת ...חשוב להיות
טוב .להיטיב עם הזולת זו סגולה מאד יפה ,וגם
אם יש לנו אי הסכמה מיישרים את המחלוקת
שהתגלתה בינינו".
ואכן ,חנה וגבי חיים יחד כבר שמונה שנים ללא
ויכוחים ,ללא הרמת קול ,ללא עלבונות ואי
הבנות ,ערים לצרכי האחד של השני ,מטפלים
בבית ,בגינה ובחצר ,שרים את אותם שירי ילדות,
נעורים ובגרות .ומבלים בטיולים בארץ ובעולם,
בהרצאות ובפעילות חברתית ענפה.
אז אם זוגיות מוצלחת היא מתכון לאריכות ימים,
הרי נכונו לחנה וגבי עוד שנים רבות וטובות.
מכיוון שחנה ציטטה את לאה גולדברג ארשה
לעצמי לסיים בשיר משירי הדרך:
"הדרך יפה עד מאד  -אמר הנער  /הדרך קשה עד
מאד  -אמר העלם  /הדרך ארכה עד מאד  -אמר
הגבר  /ישב הזקן לנוח בצד הדרך.
צובעת שקיעה שיבתו בפז ואודם  /הדשא מבהיק
לרגליו בטל הערב  /ציפור אחרונה של יום מעליו
מזמרת / :התזכור מה יפתה ,מה קשתה ,מה ארכה
הדרך?"

בניחותא 11

ישראל פלג

מפי עוללים ויונקים
דייל קארנגי היה איש עסקים ממולח .הוא
היה אחד הראשונים שהבין את הפוטנציאל
המסחרי הטמון במחקרים פסיכולוגיים וגם זיהה
את נקודת התורפה שלהם מבחינה מסחרית:
המחקרים הללו מורכבים ומסובכים מדי.
הם כתובים בשפה אקדמית ,ועל מנת שיהיו
ידידותיים למשתמש יש לפשט את ממצאיהם.
אמר ועשה .ספריו ,שהם חפים ממורכבויות,
מציידים את הקורא בנוסחאות ברורות כיצד
להצליח בחיים ומצביעים על כך שהאושר
והרגיעה הפנימית נמצאים בהישג ידו של כל
אדם .הספרים הללו תורגמו לשפות רבות ונמכרו
בעשרות מיליוני עותקים .ניתן ללמוד מהם כיצד
לרכוש ידידים והשפעה בחברה ,איך לדבר לפני
קהל ,כיצד לפתח מנהיגות ,מהי הדרך לא להיות
מודאג וכיוצא באלה עניינים שכל אדם מוצא
עצמו מוטרד בהם.
בעקבותיו קמו רבים נוספים .כל מיני מבטיחי
אושר למיניהם .מבול של ספרים וסדנאות
המתיימר לצייד אותנו ,המדשדשים במקום
והחיים במצב של יאוש שקט ,בכישורים
שיאפשרו לנו לחולל תפנית בחיינו .כל מה
שנדרש מאיתנו הוא לרכוש ספר או להירשם
לסדנה כלשהי ובעקבותיהם נוכל סוף סוף לומר
לא מבלי לחוש אשמה ,נצליח לשמר את הרעננות
ביחסים הזוגיים שלנו ,נוכל לקיים הרמוניה
משפחתית ,נצליח לגדל ילדים מאושרים וכיוצא
באלה נוסחאות פשוטות וברורות שעלותן נמוכה
ותועלתן רבה.
אפשר להאשים את דייל קארנגי ואת ספריו
בשטחיות ובפישוט יתר של מצבים מורכבים,
אבל לא יהיה נכון לבטל את כל התובנות שהעלה.
לדוגמא ,כדי לשנות את דעתו של אדם שדעתו
מנוגדת לדעתך הוא מציע ,כטקטיקה יעילה,
להסכים איתו בשלב הראשון .שכן אם תשלול
את דעתו בשלב הפתיחה הדיאלוג ביניכם יהפוך

מיד לויכוח ,ובויכוח אנשים מאבדים את גמישותם
ואינם מסוגלים להשתנות .בדרך שהוא מציע בן
השיח שלך נשאר פתוח לדיאלוג ,ומכאן ואילך
אתה יכול להתקדם בשיטת הסלאמי ,פרוסה אחר
פרוסה ,ולהשיג את מטרתך.
רעיון נוסף המצוי בספריו הוא העצה להתעניין
בזולת יותר מאשר לדבר על עצמך .במקום
לשתף אותו במכאוביך נסה להתעניין במכאוביו
שלו .חייבים לומר שזהו רעיון גדול שניתן
ליישמו בשורה של מצבים חברתיים .נכון שיש
בו אלמנט מניפולטיבי ,כמו ברעיונות נוספים
שלו ,שהרי הכוונה הסופית שלך היא אגואיסטית
לחלוטין ,להאדיר את עצמך ולבסס את מעמדך
שלך ,ונכון שהתעניינות בזולת דורשת לא מעט
תעצומות נפש שלא תמיד עומדות לרשותנו,
ואנחנו מחפשים ברגיל מסלולי קיצור ואין לנו
כוח וזמן לשמוע את האחר וככלל אנחנו הרי
תמיד מעניינים יותר וצודקים יותר וראיית
העולם שלנו נכונה יותר משל הזולת .אבל
מסתבר שהדרך הארוכה כאן היא הקצרה .בין אם
מדובר בדייט רומנטי או במפגש בין שתי סבתות.
האמצעים מקדשים את המטרה .אם אתה רוצה
בהמשך הדייט הרומנטי לעבור ממנח וורטיקלי
להוריזונטלי ,תקשיב לבת השיח שלך ותתפעל
ממנה ומיופיה ,ואם את רוצה שחברתך תתעניין
ותתפעל מהנכדים שלך ,תתענייני ותתפעלי
מנכדיה שלה .זה ישתלם בשני המקרים ויקרב
אתכם למטרותיכם.
לאחרונה ניסיתי לבדוק אם הרעיון הזה,
להתעניין בזולת ,מאפשר לשפר את הקשר הבין
דורי עם הנכדים .אחד הנכדים שלי ,גברבר בן
 ,12דבוק בכל רגע פנוי למסך כמנהג בני גילו.
לאור האמור לעיל החלטתי ,במקום ללכת בדרך
ההגיונית ,דהיינו לנזוף בו ולהגביל את שעות
המסך שלו ולהסביר לו את הנזק שהוא גורם
לעצמו ולסובבים אותו ,לנסות ללכת בדרך
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אחרת .התחלתי להתעניין במשחקים שלו .וראה
זה פלא ,הכל השתנה .בשלב הראשון ביקשתי
את רשותו לשבת לצדו רק כדי לראות .בשלב
השני התחלתי לשאול שאלות פה ושם וקיבלתי
תשובות לקוניות בעברית קלה .בשלב השלישי,
מאחר שראה שאני מתעניין ממש ,כבר בא
מיוזמתו והכניס אותי בסוד התמונות הרצות על
המסכים רצוא ושוב שהיו עד אז חידה בעיני.
הסביר לי מי נגד מי ומה מותר לכל דמות לעשות
וממה צריך להיזהר ואיך מנצחים .ואת כל זאת
עשה בלב שלם ובנפש חפצה .סוף סוף לא נוזפים
בו ולא מבקרים אותו אלא מתעניינים במה שהוא
עושה.
הבעיה העיקרית שלי היתה להבין את ההסברים.
אני ,שתמיד ראיתי את עצמי כתלמיד טוב,
ניסיתי להבין דברים שהיו עמוקים מכפי הבנתי.
שוב ושוב ניסה להסביר לי ,לפשט את הדברים
ככל האפשר ,ולא עלה בידו .בזמנו הילך סיפור
על חיים ויצמן ואלברט אינשטיין שמצאו עצמם
על סיפון אנייה בדרכם מאנגליה לארה"ב וכל
הדרך הסביר איינשטיין לוייצמן את תורת
היחסות .כשהגיעו ליעדם שאל מישהו את ויצמן:
"איך התרשמת?" ענה ויצמן" :התרשמתי שהוא
שולט היטב בתיאוריה שלו" .כך הרגשתי אני
לגבי ההסברים של נכדי .הבנתי שהוא שולט
היטב במשחקים המסובכים הללו .ואז ,אחרי
שהתחלתי להתעניין במה שקורה על המסכים
התחולל שינוי בקשר בינינו .ברגיל שנינו רגילים
לצעוד יחד במסלול ההליכה שלי אחת לשבוע.
אני צועד כי המומחים ממליצים על כך לאנשים
מבוגרים כדי לשמור על כושר וכדרך לדאוג
לבריאות בכלל .הוא ,הנכד ,צועד כדי להזיז את
עצמו מדי פעם ולא להפוך לבטטה מושלמת.
בעבר ,במהלך הצעידה ,הייתי מנסה לשוחח איתו
ואילו הוא היה צד פוקימונים ,והשיחה ,אם בכלל,
התנהלה בעצלתיים .ופתאום ,בעקבות הטקטיקה
השונה ,אנחנו מוצאים עצמנו משוחחים ממש,
לא רק על משחקי מסך .הוא משתף אותי
בין השאר בלבטי ההתבגרות שלו ,בכל מה
שכרוך באותו שלב שבו האדם מורכב מחלקים
המשתנים במהירות וללא סינכרוניזציה.
יום אחד ,בעודנו מתכוננים לצעידה ,אמר לי:
"היום הכנתי נושא לשיחה" .מסתבר שרצה
לחלוק אתי עניין חדש .הוא ,יחד עם חבר ,בנה

שרת במיינקראפט .ואז ,במהלך מסלול הצעידה
כולו הנמשך למעלה משעה והמתארך על פני
 6.5ק"מ נחשפתי לעולם חדש מופלא שהיה
בחינת חידה עבורי והתוודעתי לכל מיני דברים
שהביטוי "עומק המושג וקוצר המשיג" מתאים
להם .הוא ,הנכד ,צועד ומדבר ואני צועד ומקשיב.
וככל שאני מקשיב יותר גדלה ההתפעלות שלי
וככל שאני מקשיב יותר אני מבין פחות .כל
מה שהצלחתי בכוחותי הדלים ,הוא לעמוד
על גודל המעשה ,על המחשבה שהשקיע ,על
ההתלבטויות ,על החוקים והתקנות שהוא צריך
לקבוע ועל חלוקת התפקידים בינו ובין החבר.
פרוייקט אמיתי.
ובעודו מסביר לי מצאתי את עצמי מהרהר מה
מקומו ותפקידו של בית הספר בעניין ,וכיצד ,אם
בכלל ,הוא מתייחס לתלמידים הבונים בכוחות
עצמם שרתים .שהרי אם תפקידו של בית הספר,
פרט להקניית ערכים ,הוא להכין את התלמידים
לחיים האמיתיים ,ואם השרתים הללו וכל מה
שנלווה להם הם חלק מרכזי בחיים האמיתיים
הממתינים בחוץ ,הרי לא זו בלבד שראוי לכלול
אותו עניין באיזושהי צורה בתוכנית הלימודים.
לא רק לתת לו לגיטימציה אלא אף מעבר לכך,
לעודד יוזמות אישיות שכאלה .והמשכתי
והרהרתי ונזכרתי שמשרד החינוך בכל זאת
כנראה לא מתעלם מהנושא ומסיבה זו מעודד
ללמוד  5יחידות במתימטיקה ואז עלו בי
הרהורים מנגד על דעיכת מדעי הרוח הנלוויית
וכל מה שמשתמע ממנה בטווח הארוך אלא
שמסלול הצעידה שלנו הסתיים והגענו הביתה.
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ורדה גיל

״קהילות
וקולות"
ראשונה בסדרה

בתחילת  2018השתתפתי באירוע בתיאטרון
"הידית" שהיה מאורגן לעילא ולעילא ,כלל
מופעים ,דוכני אוכל ,מוסיקה ושיתוף של הקהל
– כדרכו של תיאטרון יחודי זה .אלא שכמו
בהרבה אירועים כאלו הקהל ,המוסיקה ודוכני
אוכל היו מסוג מסוים למדי.
בתגובה לדיווח על האירוע בפייסבוק כתבתי כך:
"אחד הדברים היפים בפרדס חנה-כרכור הוא
קיומן של קהילות רבות המעורבות בחיי החברה
והרוח של המושבה .אלא שקהילות אלו לא
נפגשות זו עם זו .אירועים מסוג זה הם אחת
הדרכים לחבר בין הקהילות .מה יותר מחבר
מאשר אישה יוצאת אתיופיה שתמכור אוכל
אתיופי בתיאטרון הידית ,תחווה את האירוע,
ואחר כך תספר לחברות שלה שכדאי להגיע?
שתוך כדי דיבור ומכירה תספר למשתתפים
על החיים שלה כאן בארץ ושם באתיופיה? על
המסורת שלה? נוח לי לדבר על קהילת יוצאי
אתיופיה ,כי אותה אני מכירה ,אך הדבר נכון
גם לגבי קהילות אחרות (קווקזית ,רוסית  -אם
נעסוק באלו שעלו לארץ בשנות ה .)90-השאלה
על מי האחריות לשתף את הקבוצות האחרות
במה שקורה בפרדס חנה-כרכור? מי יכול לקדם
את הנושא? ואיך?"
הפוסט זכה להדים רבים ובקריאה לעשות משהו
בעניין .התחלנו לארגן קבוצת חשיבה בסיועה
של מנהלת המתנ״ס דאז – אלא שהבחירות
לרשות המקומית ואירועים אחרים קטעו את
הפעילות הזו .אולי בגלל שגדלתי במשק שיתופי,
בקהילה מגובשת ותומכת (בדרך כלל) ,נושא

הלכידות החברתית בפרדס חנה–כרכור המשיך
להטריד אותי.
בחודשים האחרונים פורסמו מספר כתבות
בתקשורת הכתובה והאלקטרונית על קהילות
בפרדס חנה-כרכור כמו קהילות של בתי ספר
יחודיים ,קהילות של נישואים פתוחים (פולי
אמוריה) ועוד .אלא שהקהילות עליהן סופר
מהוות כ  10%מתושבי המקום.
כשבאתי לפני  35שנה לפרדס חנה-כרכור
אמרה לי שכנה שבאה לתהות על קנקני" :כל
עלייה שהגיעה לארץ השאירה נציגות בפרדס
חנה-כרכור" .יש לשער שחלק מההתארגנויות
הקהילתיות הן של אנשים מאותה ארץ מוצא,
בעיקר בדור הראשון של ההגירה .אולם מה
קורה כעבור זמן? האם החיבור לקהילת המוצא
עדיין מתקיים? באילו קהילות כן ובאילו לא? מה
מאפיין את הקהילות השונות? כיצד הן נולדות?
מה מאחד את המשתתפים בהן? האם גם בני
הדור השני והשלישי מחוברים לקהילות שבנו
הסבים ,הסבתות וההורים?
יצאתי לחפש תשובות ותוך כדי שיחות עם בני
הדור הראשון להגירה לפרדס חנה-כרכור צפו
ועלו עוד ועוד שאלות( .הערה :השיחות הוקלטו
ולכן לא תמיד יכולתי לזהות מי אמרה מה).
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פרק ראשון בסאגת הקהילות:
קהילת דוברי האנגלית
התחלתי מהמקום הכי מוכר לי .מאימא שלי.
הורי עלו לארץ מאנגליה ב  1952לקיבוץ של
דוברי אנגלית אך כעבור שנה עברו למשק
שיתופי שהיו בו יוצאי ארצות שונות .כמו
רבים באותה תקופה כמעט לאף אחד לא היו
הורים בארץ .חברי המשק היו תחליף למשפחה
שאיננה .כעבור זמן הורי עזבו את המשק,
התגלגלו לרמת הגולן ומשם לפרדס חנה-כרכור.
כאן פגשו את מי שהיו מדריכי תנועת הנוער של
אימא עוד באנגליה וחברו במהירות לקהילת
דוברי האנגלית בישוב .משחקי SCRABBLE
(שבצ-נא) ,אירועי תרומה לחברה ,מפגשי נשים
לשיחות ועוד.
את ה"צעירים" יותר ,בני גילי לערך ,הכרתי
בנסיבות שונות ומשונות .רומה הייתה רופאת
השיניים של הילדים כשהגענו לפרדס חנה ,עם
לאה השתתפתי בפרויקטים קהילתיים שונים ,עם
רינה טיילתי במסגרת חוג מטיילים עם מקלות
הליכה נורדית ואת נעמי פגשתי בהזדמנויות
אקראיות שונות .כקבוצה פגשתי אותן בגנים
הציבוריים בהתעמלות שמאורגנת על ידי מרכז
הפיס .כך התארגנה הפגישה עם לאה פינקס
שעלתה מארה"ב ,רומה ברוקס מאנגליה ,נעמי
רוזנבאום מארה"ב ורינה ספירסטין מדרום
אפריקה .ביקשתי לשמוע מהן על מקומה של
קהילת דוברי האנגלית בחייהן.

איך ולמה הגעתן דווקא
לפרדס חנה-כרכור,
לא בדיוק מקום מפורסם בארץ?
משפחת ברוקס הגיעה ממש במקרה" :כשעלינו
לארץ ,בתחילת שנות ה ,70-השליחה אמרה
לנו שיש רק שני מקומות בארץ עם אולפן
למתחילים :אחד בפרדס חנה ואחד בנצרת .אני
אמרתי 'אני לא באה לישראל כדי להיות בנצרת'.
מהסוכנות אמרו שאנחנו לא יכולים לקבל דירה
במבשרת ציון ,כי צריך לפחות שני ילדים .אבל
להפתעתנו ,באוניה פגשנו זוג בדיוק בגיל שלנו,
עם ילד בדיוק בגיל של הבת שלנו ,והם נשלחו
למבשרת ציון.
למה? או! הם היו מדרום אפריקה והאבא שלהם
היה ראש הקהילה שם .נו ,כך התחלנו ללמוד
איך מתנהלים בארץ .בחרנו בפרדס חנה .חשבנו

שנקבל חדר עם מיטה ומטבחון .אבל קיבלנו
דירה עם  2חדרי שינה וסלון ענק .היינו במרכז
קליטה  4חודשים ואחר כך קנינו בית בסוף
כרכור .למי שהיה מבקר היינו מסבירים' :תלך עד
סוף הכביש ,ומשם תמשיך עוד הלאה'".
סיד ,בעלה של לאה ,כבר הבין את מנהג
הפרוטקציה כמקובל במחוזותינו ,וכך הם
הגיעו לאזור" :אנחנו הגענו ב .79-היינו באולפן
בנצרת עילית וקיבלתי עבודה בתל אביב .נסעתי
באוטובוס וזה היה סיוט .ואחרי חודש בעלי אמר
שאי אפשר להמשיך ככה וביקשנו לעבור למרכז
קליטה קרוב למרכז .אבל במשרד הקליטה
אמרו 'זה מנוגד לעקרונות שלהם להעביר עולים
ממקום אחד לשני' .אבל בעלי לא ויתר .הוא
התקשר להתאחדות עולי אמריקה וקנדה ,ותוך
חודש אנחנו עברנו למרכז קליטה בנתניה .אני
אמרתי' :נתניה זה יפה .אבל אני לא רוצה לגור
כאן' .קיבלנו מ'תור ועלה' את השם של רומה
ומלווין ברוקס .התקשרתי לרומה ודבר ראשון
שהיא אמרה' :בואו לארוחה'  .וזהו .באנו .מלווין
לקח אותנו עם הוולבו הישנה שלו לסיבוב
בפרדס חנה ,ביום גשום ורטוב ,ואני אמרתי' :יום
אחד אני רוצה לעבור לגור במקום הזה' .וכך
היה".
רינה ,שהיתה מהמצטרפות האחרונות בקבוצה
להגיע למושבה ,מספרת" :עליתי לארץ ב.1960-
גרנו בתל אביב ובשנת  2000החלטנו לעשות
שינוי בחיים .מצאנו בית בשכירות בפרדס חנה,
ביפה נוף ,במחיר שבתל אביב יכולנו רק לחלום
עליו 5 .חדרים ב 450-דולר .ואז הצטערתי שלא
באתי קודם .לא הכרנו אף אחד .כל מה שידעתי
על פרדס חנה זה שנוסעים על כביש  65ורואים
את השלט של מחנה  80וזה פרדס חנה .זה מה
שידעתי".

מגיעים למקום חדש ,בלי משפחה,
בלי להכיר אף אחד  -מה עושים?
נעמי " :הגענו ב 98-וחוה לוין קלטה אותנו".
רומה" :הוותיקים הזמינו אותנו להופעה של
האופרה הישראלית .לפני עמד מישהו ובגלל
המבטא הבולט שלו התחלתי לדבר איתו .מאיפה
אתה? מאנגליה .מאיפה באנגליה? מלונדון.
מאיפה בלונדון? נו ,יצא שהוא למד בבית הספר
עם אבא של מלווין בעלי .אימא שלי הכירה
את עזרא שפהרד והיכרנו גם את שלמה שהיה
מ'אחוזת לונדון'".
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רינה" :ראיתי מודעה בג'רוסלם שבשבת הקרוב
עושים  .welcome to new comersהיה שם
טלפון של מישהי .התקשרתי ואמרתי שאנחנו
חדשים במושבה .באותו ערב פגשתי בפעם
הראשונה את לאה .זו הייתה ההכרות הראשונית
שלנו עם דוברי האנגלית .איך פוגשים עוד
אנשים? מתנדבים .ולאה היא 'מתנדבת סדרתית'.
אז לאן שלאה סחבה אותי – לשם הגעתי".
רינה פגשה את האדם הנכון שכן לאה וסיד הם
יצורים קהילתיים .הוא היה פעיל שנים רבות
בטלוויזיה הקהילתית בחדרה ואת לאה פגשתי
בקבוצות התנדבות נוספות כמו פרויקט כתיבת
סיפורי חיים עם נשים יוצאות אתיופיה ,חלוקת
אוכל לנצרכים ,וכאשר באתי לתרום דם במתנ"ס.
וכך היא מספרת" :נעמי הייתה הגננת של הילדים
שלנו .לאט לאט הכרנו .אני הרגשתי שאני חייבת
להכיר עוד אנשים .יצרתי קשר עם התאחדות
עולי אמריקה וקנדה בנתניה והם הציעו שנעשה
משהו בפרדס חנה .מלווין ברוקס כבר התחיל
לתת הרצאות בהתנדבות לדוברי אנגלית
במתנ"ס .התחלנו להיות מעורבים ויחד עם רומה
ומלווין הקמנו אתר שמחבר בין דוברי האנגלית
שגרים באזור ' .'Five Townsבהמשך ארגנו
 2-3פעמים בשנה התרמת דם במתנ"ס ,הצטרפנו
לפעילויות התנדבות של איסוף אוכל ועוד".

אז מה זו קהילה בשבילכן?
"דוברי אנגלית" זו קהילה?
הקהילה היתה תחליף לחסר באבא ,אימא ,סבא
וסבתא .היו כבר כמה משפחות דוברות אנגלית
כשהן הגיעו ,אך לא הרבה ,כמו משפחת לוין
וכמה משפחות של צאצאי "אחוזת לונדון" ,כמו
האריס.
"זו היתה קבוצת תמיכה ,אנשים שמבינים מאיפה
את באת .אפילו אם זה ממדינות אחרות .אנשים
עם מנטליות דומה .אנחנו זוכרים את אותם
השירים .והשפה כמובן מקרבת .דברים שלא
משתנים .אנחנו לא נידחף בתור כי 'יש לי רק
שאלה' ".למשפט הזה מגיבות מיד כולן בצחוק:
"."speak for yourself
מישהי מוסיפה" :הבת שלי ,למשל ,סיפרה שהיא
אף פעם לא אכלה את הסנדביץ' שהכנתי לה .היא
התביישה להוציא אותו מהתיק".
רינה" :למרות שאנחנו כבר מדברים עברית
שוטפת (ושוב התגובה וצחוק 'דברי בשם עצמך׳).

אני עדיין מתבלבלת עם זכר ונקבה וח' וה'.
ככל שהתחממה השיחה כך זרמו הזיכרונות:
ההשתתפות בשומרוניה ,מפגשים בחגים,
טיולים ,מסיבות ,מועדון ספרות ועוד.
היום יש הרבה חבר'ה דוברי אנגלית חדשים
שהגיעו למושבה .אין לנו קשר איתם .אולי הם
משתייכים לקהילה כלשהי".
לקראת סוף השיחה מתקבלת הודעה על פטירה
של מישהי מוכרת .מיד הן מתחילות לברר –
איפה היא גרה לאחרונה ,היכן תהיה הלוויה,
איך יתארגנו לנסוע לשבעה וכו' .הקשרים עדיין
נשמרים גם אם הם רופפים.

ומה קורה היום עם הקהילה?
היא עוד קיימת? הצעירים עוד נפגשים?
"יש כמה פעילויות באנגלית בנושאי יהדות:
פרשת השבוע ,גמרא .אבל כשראינו שאין
היענות לפעילות המקומיות של ( ACIארגון
יוצאי אמריקה וקנדה) הפסקנו את הפעילויות
המאורגנות .יש מפגשים חברתיים של מי
שהתארגנו כקבוצה .אנחנו מכירות שתי
קבוצות פעילות :האחת שלנו ,השניה  -הקבוצה
המבוגרת יותר ,אלו שבגיל של אימא שלך
שתיבדל לחיים ארוכים.
אבל הקבוצה הולכת וקטנה .חלק נפטרו ,חלק
חלו וחלק מתקשות להגיע .יש פעילויות ארציות
של דוברי אנגלית :יוצאי אמריקה וקנדה ,יוצאי
אנגליה וכדומה ,ולפעמים אנחנו משתתפות
בהן .הקורונה כמובן עצרה המון דברים .בזיכרון
יעקב יש קהילה גדולה של דוברי אנגלית ושם
יש פעילות .היום אנחנו נפגשות בקבוצה שלנו
וכמובן משתתפות בפעילויות ישוביות :הליכה
בשטח ביוזמה של הרפז ,פעילויות במרכז פיס
וכדומה .את בית הכנסת שלנו" ,היכל שלום",
יש המכנים 'בית הכנסת האנגלוסקסי' .הרבה
מתושבי חלומות כרכור מגיעים אליו כי זה בית
כנסת מאוד קהילתי ואין להם מקום אחר .אבל זו
כבר לא קהילת דוברי אנגלית".

ומה קורה עם הדור הבא?
"בדור השני אלו שנפגשים הם מי שהיו חברים
בילדות אבל לא כחלק מקהילה .הם לא 'דוברי
אנגלית' אם כי יש כאלו מדברים אנגלית עם
הילדים שלהם.
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חיה מן שמואלביץ

"ארי-הים"

 80שנה לכ"ג יורדי הסירה
בכרכור בבית משפחת יעקובסון מחכים כבר  80שנה לדפיקה בדלת ,לחזרתו של בורקה מהים.
 70שנה התהלך יוסף בין כרכור לקיבוץ כפר בלום בצפון ,לצפות כמשה רבנו ,על דן בנו של בורקה.
שליח נסתר למלא את שבועתו לאחיו הנעלם ולשמור על בנו דן.
עשור לאחר פטירתו של יוסף התחבקו בני הדודים דן ומשה
על יד המצבה לזכרו של בורקה בכפר בלום .ארי הים שאג בדממה.
לפני  80שנה באביב  1941יצאו מארץ ישראל
שתי יחידות לוחמים לסייע לצבא הבריטי
במלחמתו בנאצים .היו אלה ימים בהם חשכה
גדולה אימה על העולם החופשי .בזו אחר זו
קרסו צבאות ומדינות בפני המכבש האימתני
של גרמניה הנאצית .שתי מעצמות גדולות עמדו
מן הצד :ארה"ב הניטרלית וברה"מ שהיה לה
חוזה אי  -התקפה עם גרמניה הנאצית .בריטניה
נותרה לבדה מול האיום הנאצי שאיים להכריעה.
הסכנה הגיעה גם אל המזרח התיכון ואל היישוב
היהודי הקטן שבו .מאירופה מגיעות ידיעות על
התעללות הנאצים במיליוני היהודים שתחת
שלטונם ,מבוא לשואה המתקרבת .הצבא הגרמני
בפיקודו של גנרל רומל הגיע למצרים .בסוריה
ובלבנון שולט המשטר של וישי הצרפתי ,הפרו
נאצי  ...ודומה שאסון נורא אורב בפתח.
היישוב היהודי בארץ ישראל המסוכסך עם
שליטי הארץ הבריטים על רקע נסיגתם
מהבטחותיהם בהצהרת בלפור וקביעת מדיניות
ה"הספר הלבן" דוחק הצידה את רגשות האיבה
כלפי בריטניה ומציע לגייס את כוחותיו למאבק
משותף נגד היטלר וגרמניה הנאצית.
היענותם של הבריטים הייתה חלקית בלבד ,אבל
נפתח צוהר לשיתוף פעולה מודיעיני וצבאי הן

עם ההגנה והן עם האצ"ל.
ב 17-במאי  1941יוצאת לעיראק ,יחידת קומנדו
של האצ"ל בפיקודו של דוד רזיאל ,במטרה
לפוצץ את מתקני בתי הזיקוק בבגדאד שהיו
חיוניים לצבא הגרמני .בפעולה זו נהרג מפקד
האצ"ל דוד רזיאל.
ב 18-במאי  1941יוצאים ללבנון כ"ג לוחמים
של "ההגנה" בפיקודו של צבי ספקטור ,במטרה
לפוצץ את מתקני בתי הזיקוק בטריפולי שהיו
חיוניים לצבא הגרמני .אל הכוח מצטרף כמשקיף
מייג'ור סר אנתוני פאלמר ( ,)Palmerשהיה קצין
תותחנים בריטי ואיש ה– .SOEקברניט הספינה
"ארי-הים" היה כתריאל יפה.
באותם ימים מתגבש בבנימינה בגבעת הפועל,
הקיבוץ "האנגלו-בלטי" .מזכיר הקיבוץ הוא
ברוך בורקה יעקובסון .בורקה בן פרידה ומנדל
נולד בריגה לטביה ב .1916-בגיל צעיר הצטרף
לתנועת "השומר הצעיר" והתבלט בכישרון
השירה שלו ,ביוזמתו ,בערנותו ובמסירותו
הציבורית .בשנת  1937עלה ארצה והגיע עם חברי
קבוצתו לבנימינה .כאן הנהיג את תנועת "העבודה
העברית" ונאבק על זכותו של הפועל העברי
במשק העברי .למרות המאבקים האידיאולוגים
שהנהיג במושבה זכה לאהדה רבה בקרב האיכרים
והפועלים.
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כארבע שנים חולפות .דן הילד גדל .אמו נישאת
לנחמיה לבנון המגדל אותו כבנו ואנשי הקיבוץ
"האנגלו–בלטי" מניחים את אבן הפינה לקיבוץ
כפר בלום .במרחבי הדשא הירוקים נולדים
תינוקות רכים הנושאים את השם ברוך בורקה.
שניים מהם נפלו במלחמות ישראל .ברוך אבני
נפל ב 1967-ואחיינו ברוך אבני נפל ב .1997נדמה
שגם האדמה ולא רק הים מבקשת את בורקה.
ברוך בורקה יעקבסון

בשנת  ,1940עם הקמת היחידה הימית ב"הגנה",
התגייס בורקה ליחידה .במשק היססו אם
לאפשר לו את הדבר כי הרי הוא היה נחוץ עד
מאד לקיבוץ .אך בורקה האמין כי זה צו השעה
החלוצי והתעקש על מחויבותו ליחידה .וכך
באביב  ,1941לאחר ימי אימונים ארוכים וקשים
בשטחי גני התערוכה בתל –אביב ,הגיעו ההכנות
לסיומן בשבת ה 17-במאי .הייתה זו שבת אביבית
והמשתתפים במבצע הצפוי נפרדו מחבריהם
המתוסכלים שנותרו בביתן האימונים במגרשי
התערוכה.

בורקה ודן בן השנה

באותו ערב אביבי שאינו מבשר רעות התדפק
בורקה בפעם האחרונה על דלת ביתו של אחיו
בכרכור .בא לבקשו לשמור על דן בנו הקטן שאך
זה מלאו לו שנה ,כאילו משהו בתוכו אמר לו
שיתכן שלא ישוב לעולם .וכך כותב יוסף במלאת
חמש שנים להעדרו של בורקה" :כשנשלח
למגרשי התערוכה ושאלתיו לשם מה הלך? ענני:
אני חייל! הטילו עלי תפקיד ואני ממלא אותו.
ביום המר ,בהיותי בבנימינה קבלתי ממנו פתקה
בה כתב לי שהם יוצאים למספר ימים ומבקש לא
לדאוג לו .אכן לא דאגתי .האמנתי שיצא ויחזור.
רגילים היינו בכך שנים"....

"ארי-הים" שואג בתודעה הישראלית .כ"ג
הלוחמים דוממים ברעש ביננו כבר  80שנים
בהן עלו וירדו הערכות שונות באשר לגורלם.
האם ב"ארי-הים" אירע פיצוץ בהיותה בלב ים
וכתוצאה ממנו טבעה הסירה וכל אנשיה אבדו?
האם הגיעו לחוף ונשבו ע"י הצרפתים ,עונו
ונרצחו? האם פגז צרפתי פגע בסירה קרוב לחוף?
אין לאיש תשובה ברורה.
כל מה שברור הוא ששלושה ימים לפני היציאה
לפעולה הוחלט על הקמת פלוגות המחץ .יצחק
שדה ,האיש אשר נתמנה קצין לענייני פלמ"ח,
היה גם אחראי לפעולה זו .אנשי הכ"ג היו
"נערי יצחק שדה" והיו המעומדים הטבעיים
להתגייסות לפלמ"ח .המסורת רואה בהם את
ראשוני הפלמ"ח.
וכך כותבת פרופ' אניטה שפירא בספרה ״יגאל
אלון :אביב חלדו״ על מקומם של הכ"ג בדנ"א
הלאומי :יורדי הסירה היו לגיבורים הראשונים
של הפלמ"ח ,שבעצם טרם קם שעה שיצאו
לדרכם .היו בסיפור הסירה כל הסממנים
הדרושים לסיפור גבורה רומנטי :משימה נועזת,
פורצת גבולות במובן הגאוגרפי והמבצעי.
אנשים שנודעו בעלילותיהם עוד בטרם הפליגו
בסירה .מעטה הסודיות שעטף את המעשה ואת
עושיו ,ולבסוף ,המסתורין שלא נמוג מעולם ,של
היעלמות הסירה על נוסעיה .דומה שהמרכיב
האחרון יותר מכל האחרים הוא שהעניק לפרשת
הכ"ג את האופי של סיפור שלא נגמר שעדיין לא
נאמרה בו המילה האחרונה".
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לימים:
דן לבנון בנו של בורקה הוא חוקר בתחום הביוטכנולוגיה ,פרופסור אמריטוס במכללה האקדמית תל חי,
יוזם ומייסד מכון המחקר מיגל בקריית שמונה ומשמש כמנהלו המדעי .כיהן כראש המועצה האזורית
הגליל העליון בין השנים  ,1979–1975וכמדען הראשי של משרד החקלאות בין השנים .2007–1996
משה ורונית יעקובסון זכו לחדש את הקשר עם בן דודם דן ואת ברית האחים של אבותיהם.
נחמיה לבנון אביו המאמץ של דן היה לאיש מוסד רב פעלים.
שלוש אוניות מעפילים נקראו על שמם :כ"ג יורדי הסירה ,שהגיעה לארץ ב 13-באוגוסט  1946מאיטליה
ועל סיפונה  790מעפילים; כתריאל יפה ,שנקראה על שם רב-החובל של סירת הכ"ג ,נתפסה בידי
הבריטים ב 13-באוגוסט  ,1946ו 604-המעפילים שעל סיפונה הועברו למחנות המעצר בקפריסין;
ועמירם שוחט ,שהצליחה לפרוץ את ההסגר הבריטי הימי ולעגון בקיסריה ב 16-באוגוסט  ,1946ועל
סיפונה כ 180-מעפילים.
ב 22-במאי  1957נחנכה האנדרטה לזכר כ"ג יורדי הסירה בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.
במוזיאון ההעפלה וחיל הים נמצאת סירת האימונים "דב הוז" וסיפור יורדי הסירה מונצח לידה.
ברבות מערי ישראל נקראים רחובות על שם כ"ג יורדי הסירה.
בשנת  1968הקדים בית הספר לקציני-ים עכו לשמו את זכרם ,ומאז הוא נקרא כ"ג יורדי הסירה  -בית
הספר לקציני ים עכו.
שמו של פאלמר הונצח באנדרטה לחללי מלחמת העולם השנייה שמקום קבורתם לא נודע ,הניצבת
בבית הקברות הצבאי ברוקווד בבריטניה .בשנת  2017הוכרו כ"ג יורדי הסירה כחללים של הצבא הבריטי,
ושמותיהם נוספו לאנדרטה זו.

יושבים דן לבנון ומשה יעקובסון מאחורי משה עומדת רונית יעקובסון ולצידה אייל בנו של מנחם יעקובסון ז"ל

בניחותא 19

ד״ר מיכאל גרבר

מה הסיפור
של מחנה כרכור?
מחנות הצבא הבריטי בזמן המנדט שמוקמו באזור כביש  65היו מחנה ( 80כיום בסיס
טירונים דותן של צה"ל) ,מחנה ( 87שהפך בפרדס חנה-כרכור למרכז הרפואי הגריאטרי
"שוהם" וקניון ביג) ומחנה עין שמר (היום המרכז לבריאות הנפש "שער מנשה" ומנחת
מטוסים צה"לי).
אחרי שהבריטים עזבו את הארץ ב 1948-השאירו אחריהם תשתיות נרחבות של מבני
קבע ומתקנים שאיפשרו את הפעילויות בהם מאז קום המדינה .לעומת זאת ,מתברר כי
מחנה ( 82שבזמן המנדט היה ידוע יותר כ"מחנה כרכור" –  ,The Karkur Campשהוקם
בשנות ה 30-של המאה הקודמת באמצע יישוב יהודי אזרחי היה מחנה קטן וכמעט ללא
תשתיות קבע שניבנו ע"י הבריטים ,כפי שניתן לראות ממפת המתקנים של מחנה כרכור.

אם כך ,נשאלת השאלה
מה הסיפור של מחנה כרכור?
כפי שנראה בהמשך יש למחנה כרכור
לפחות שני סיפורים חשובים לספר.

מפה :מתקני מחנה כרכור נפרסו משני צידי רחוב נעורים בקטע שבין הצומת עם רחוב המושב לבין בריכת המים בלום,
במרחק של כחצי ק"מ בלבד לפי עדותו של נועם זרמי
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תצלום של מחנה ( 82אחרי קום המדינה ,משנת  ,)1952בו ניתן להבחין בבירור בבריכת בלום ובית פלסקובסקי מאחור.
מלפנים נראים הגדר ומבנים וצריפים של המחנה שהיום אינם קיימים עוד
(התמונה מאוסף גיל שלו ,שגם העניק צבע למקור בשחור/לבן)

הסיפור הראשון של מחנה כרכור
נוגע לסוסים:
צריך לזכור כי בשנות ה 30-מכוניות פרטיות
ואופנועים היו נדירים מאד .כדי להתנייע ממקום
למקום השתמשו האזרחים בתחבורה ציבורית
מנועית כגון אוטובוסים ועגלות רתומות לפרדות
(אך בעיקר ,בלית ברירה ,הלכו הרבה ברגל).
לעומת זאת ,לרשות הקצינים הבריטים במחנה
כרכור עמדו סוסי רכיבה ,וממה שמספר נועם
זרמי ,שנולד וגדל בכרכור בשנות ה 30-של
המאה הקודמת ,הם אכן השתמשו בהם להגיע
למחוזות חפצם.
כפי שתועד בסיפרה של טובה הורביץ "כרכור
מחצבתי" ( ,)2004במחנה כרכור הפעילו הבריטים
בשנים  1936עד  1939בית ספר לרכיבה .כמו כן,
כפי שמספר נועם זרמי ,עמדה במחנה כרכור
אורווה לא גדולה לסוסים (ראה תמונה) .אבל
מעבר למבנה אורוות הסוסים ,הנשקיה (ראה
כתבה על מחנה  82בגיליון הקודם) והשרידים
של מה שהיה בונקר של מחנה כרכור לא נשאר
היום זכר לקיומו של המחנה הזה בלב המושבה.

המבנה בכרכור ששרד מזמן המנדט ,ששימש בתחילה כאורוות
סוסים והוסב אחר כך למוסך לרכב מנועי .בתמונה רואים את נועם
זרמי ,שנולד בכרכור בשנות ה 30-וגדל שם.

בפגישתי עם נועם זרמי בביתו ברח' המייסדים
שבכרכור הוא הצביע כבדרך אגב על בית דו-
קומתי שממול ,שהיה שייך באותו זמן לקבלן
צבי ברייר .לצבי היו הרבה קשרים עם הממשל
הבריטי והוא נהג לארח בביתו קצינים בריטים
ממחנה כרכור שהגיעו רכובים על סוסיהם,
אותם קשרו למוטות ברזל בחזית הבית כשהם
משאירים את אחד מחייליהם בחוץ לשמור
עליהם .נועם זרמי מוסיף שהחייל השומר היה
טיפוס ידידותי מאד ,שנתן לילדים המקומיים -
למי שלא פחד  -לרכב על הסוסים .בהקשר זה,
בין תושבי כרכור מסתובבת השמועה שמוטות
הברזל המוזרים התקועים באדמה ובחבית בטון
בצד חזית בית סניף ויצו-כרכור ברח' המושב
(שהיה בזמן המנדט מלון/מסעדה פרוינד)
שימשו לקשירת הסוסים של אורחי המלון.
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מלון פרוינד ברח' המושב בזמן המנדט (כיום סניף ויצו-כרכור) ולצידו מוט ברזל,
שיתכן ששימש לקשירת הסוסים של אורחי המלון

כאן נראה עמוד הברזל בבירור

כזכור פרצה מלחמת העולם השנייה בספטמבר  1939בעיקבות הפלישה לפולין של הצבא הגרמני
המודרני ,שהיה מצויד היטב במטוסים ,טנקים ,משאיות ואופנועים .מולם התייצב צבא פולני מיושן
שעיקר כוחו יחידות של חיל פרשים .השתלטות הגרמנים על מחצית פולין הסתיימה תוך ימים ספורים
בתבוסה וטבח נוראים של הצבא הפולני (אגב ,על המחצית השנייה של פולין השתלטה רוסיה).
הבריטים ,אף שהם המציאו את הטנק והיו הראשונים להשתמש בנשק חדש זה עוד במלחמת העולם
הראשונה ,לא מיהרו להוציא מהשימוש את יחידות חיל הפרשים שלהם .יש לזכור כי ליחידות האלה
הייתה היסטוריה קרבית מזהירה בכל רחבי האימפריה הבריטית ,שנמשכה כמעט מאה וחמישים שנה.
בנוסף שמשו יחידות צבא אלה במושבות האימפריה למטרות שיטור ושמירת הסדר .ואכן ,באינטרנט
מתועד שבשנת  1938נשלחה יחידת הפרשים "רויאל דרגונז" לפלסטינה-א"י ,מן הסתם כדי לשמור
על הסדר במהלך המרד הערבי הגדול של ( 1936המכונה אצלנו מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט) .יתר על כן,
בבית הראשונים קיים תעוד שמחנה כרכור שימש כבסיס של ה"רויאל דרגונז" (ראו הכתבה על מחנה
 82בגיליון "בניחותא" הקודם) .התשתית הזאת לאחזקה וטיפול בסוסים שהייתה קיימת במחנה כרכור
מסבירה את העובדה שה"רויאל דרגונז" שוכנו במחנה כרכור.

מסדר של יחידת הפרשים
"רויאל דרגונז" בשכם
ביולי  ,1941לאחר שהיחידה
שבה ארצה מפעילות שיטור
בסוריה ובלבנון

בניחותא 22

לאור התוצאות האיומות של הפלישה של כוחות השריון הגרמנים לפולין ב 1939-קיבלה ממשלת
בריטניה החלטה היסטורית שזמנן של יחידות הפרשים בצבא מודרני הסתיים ,ויש להערך בדחיפות
להסבתן ליחידות שריון מודרניות ,וכך מצא את עצמו מחנה כרכור במוקד המאמץ.
מן המידע הזמין באינטרנט והמידע שבמכתביו של ג'ון סמקן מיחידת הפרשים "שרווד רנג'רז" אל
יעל קוק משנת ( 1991השמורים בארכיון בית הראשונים) ידוע לנו על שלוש יחידות פרשים שהגיעו
למחנה כרכור לצורך הסבה לשריון :ה"רויאל דרגונז" שהוזכרו קודם ,ה"סטאפורד יומאנרי" וה"שרווד
ריינג'רז".
בתמונה ייחודית שצילם ג'ון סמקן בביקורו במחנה כרכור בדצמבר  1940ניתן לראות את הסוסים של
יחידת הפרשים "סטאפורד יומאנרי" ,שקובצו במגרש פתוח במחנה כרכור .נועם זרמי זיהה את מיקומו
של המגרש במחנה כסמוך לרחוב המושב ,ואילו ג'ון סמקן כותב במכתבו הנ"ל ליעל קוק כי בסמוך
למגרש עבר כביש ,וכי ברקע התמונה ניתן לראות את פרדסי התפוזים של תושבי כרכור שגבלו עם
המגרש.
בהקשר למגרש הסוסים שבמחנה כרכור ,יש לציין כי לפי עדותו של נועם זרמי שהו במחנה כרכור
בתחילת מלחמת העולם השנייה מאות סוסים ,והאורווה של מחנה כרכור הייתה צרה מלהכיל כמות
כה גדולה של סוסים .הפתרון שמצאו לבעייה היה לרכז אותם בתוך המחנה במגרש פתוח ליד שער
המחנה בצמוד לרח' המושב.

מסדר של פרשי שרווד ריינג'רס בכרכור ביולי  ,1940כשהם נפרדים מהסוסים שלהם

מהמידע המוצג באתר הזכרון של יחידת הפרשים "שרווד ריינג'רז" באינטרנט מתברר שג'ון סמקן
סופח באוקטובר  1940ל"שרווד ריינג'רז" במחנה כרכור כקצין זוטר שתפקידו לתאם את נושא הסבת
היחידה לשריון( .על האירוח שזכה באותו זמן בביתה של חנה אלברט ,אימה של יעל קוק ראו את
הכתבה על מחנה  82בגיליון הקודם של "בניחותא) .מה קרה לג'ון סמקן לאחר שעזב את מחנה כרכור?
מהמידע באינטרנט אנו למדים שהוא השתתף כטנקיסט בכל קרבות השריון המפורסמים בצפון אפרימ
קה .ביוני  1944הוא השתתף בקרבות הנחיתה בנורמנדי שבצרפת וזכה לקבל מידיו של פילד-מרשל
מונטגומרי את עיטור הגבורה הבריטי הנחשב הצלב הצבאי ( .)MCבסוף  1944השתתף בקרב ההבקעה
של קו זיגפריד הגרמני ושם זכה לעיטור הגבורה הנחשב של הצבא האמריקאי כוכב הכסף (.)SC
באתר הזכרון של יחידת הפרשים "שרווד ריינג'רז" באינטרנט מוצגת עוד תמונה שצולמה באוגוסט
 1940של פרשי היחידה מבלים בחוף הים של קיסריה ,שאחד מהם מזוהה כג'ון ליינס .דברי ההסבר
המצורפים לתמונה מפרטים שהוא התגייס ל"שרווד ריינג'רז" -ב 1937-בגיל  17והגיע בשנת  1940ל�מ
חנה כרכור לצורך ההסבה לשריון .בהמשך מלחמת העולם השנייה השתתף ג'ון ליינס כמפקד טנק בכל
קרבות השריון שהתנהלו בצפון אפריקה ואחר כך גם בנחיתה בנורמנדי שבצרפת ופריצת קו ההגנה
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של גרמניה .בדברי ההסבר מציינים כי גם הוא זכה
לעיטור הגבורה הבריטי הצלב הצבאי" (.)MC

פרשי יחידת הפרשים "שרווד ריינג'רז" בחוף קיסריה ,אוגוסט .1940
על הסוסה מימין ,ששמה דולי ,רוכב הפרש ג'ון ליינס

סיפור אחר על מחנה כרכור נוגע לכך
שבזכותו הפכה כרכור למרכז בילויים ידוע
בכל הארץ:
הערכות מלומדות לגבי מספר החיילים הבריטים
שהגיעו בתחילת מלחמת העולם השנייה
למחנות הצבא הבריטי בפלסטינה-א"י ,כולל
מחנה כרכור ,נעות בין עשרות אלפים ומאות
אלפים ,מספר עצום בהשוואה לגודלה של
האוכלוסיה היהודית המקומית.
בהקשר זה נציין את דבריו של נועם זרמי שזוכר
היטב את חיילי הגורקה הבריטים (שמקורם
מאיזור ההימאליה שבצפון הודו ונודעו בכל
רחבי האימפריה באומץ ליבם ועוז רוחם) ,שכן
חיילים אלה נהגו להסתובב בחוצות כרכור
יחפים אבל עם חותלות (פאטס) על קרסוליהם,
כפי שנדרש מחיילים במדים בצבא הבריטי
(הערת אגב :באוסף בית הראשונים של חפצים
שהיו בשימוש בעבר ניתן לראות גם זוג חותלות/
פאטס כאלה).
לגבי הרכב האוכלוסיה של מחנה כרכור באותו
זמן מוסיף נועם זרמי כי היא כללה גם שבויי
מלחמה איטלקיים שנשבו בקרבות בצפון
אפריקה .בתחילה הקימו הבריטים גדרות תיל
סביבם למנוע את בריחתם ,אבל מהר מאד

השתכנעו שאין בזה צורך והסירו אותם .השבויים
האיטלקיים שהסתובבו חופשי בכל רחבי כרכור
הירבו לבקר בבתי הקפה והקולנוע במושבה
ואפילו הועסקו ע"י תושבי כרכור בחקלאות
ועבודות מזדמנות אחרות .יתר על כן ,נועם זרמי
נזכר בתושבת גן השומרון שהתחתנה עם אחד
מהשבויים האיטלקיים.
לאור הגידול הזה במספר האנשים במחנה כרכור
אין זה מפתיע שעד מהרה קמו בכרכור ובפרדס
חנה ,במרחק הליכה לא ארוכה מן המחנה ,כמה
וכמה בתי קפה ,מסעדות ובתי קולנוע ששרתו
לא רק את האוכלוסיה שגדלה במחנה כרכור
אלא גם את מחנות הצבא הבריטי האחרים
הקרובים (מחנה  ,80מחנה  87ומחנה עין שמר).
נועם זרמי מזכיר את קפה טיצ'ר ואת קפה פינתי,
את המסעדה במלון פרוינד ואת בית הקולנוע
אוריון ,ששרידיו ליד צומת הרחובות המייסדים
ואחוזה נמחקו לאחרונה כליל ,שהיו הומים אדם.
אילנה רייפר ,מוותיקות כרכור ומתנדבת בבית
הראשונים ,המתגוררת בקרבת צומת הרחובות
המייסדים-אחוזה ,מספרת שבאחת מנסיעותיה
ללונדון (בתקופה שלפני הקורונה) נתקלה
במקרה באדם מקומי ,שסיפר לה דרך אגב כי
הוא שהה במחנה כרכור בזמן המנדט וזוכר היטב
כיצד היטיב לבלות במרכז הבילויים בכרכור.
אשתי דפנא מציינת שכל אימת שהיתה פוגשת
בדוד שלה האלוף רפאל ורדי ז"ל ,שבשנות ה30-
היה חבר הגנה במחוז ת"א ,הוא היה מספר לה
שכרכור אז היוותה מרכז בילויים ידוע בכל
הארץ.
לבסוף נציין כי במסמכים באינטרנט ובבית
הראשונים יש תעוד של חיילים בריטים על כך
שהשהייה שלהם במחנה כרכור זכורה להם
בתור התקופה היפה ביותר במהלך מלחמת
העולם השנייה ,כפי שנאמר במפורש במכתבו
מפברואר  1991של ג'ון סמקן ליעל קוק .תשובה
שניה לשאלה שנשאלה בכותרת "מה הסיפור
של מחנה כרכור" ,היא כיצד הפכה כרכור
במלחמת העולם השנייה למרכז בילויים ידוע
בכל רחבי הארץ.
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חן פרופסורסקי

חשיבותה של
פעילות גופנית
לגיל השלישי
אומרים שמי המציא את הספורט היה העצלן
הראשון .למה? כי לפניו כולם זזו כל היום ולא
ממש היו זקוקים לספורט...
מה בכלל כל כך חשוב בספורט?
למה זה במיוחד נכון בגיל השלישי?
איזה סוגים של ספורט יותר מומלצים?
איזה דגשים חשובים כדאי לקחת בחשבון?
על כל השאלות האלה אני מתכוון לענות כאן –
וחשוב לי לפתוח בהמלצה פשוטה:
אם אינכם פעילים גופנית – חפשו מיד משהו
לעשות בתחום .עם דגש אחד :תהנו!
אבל בואו נתחיל מההתחלה.
מה כל כך חשוב בספורט?
כולנו יודעים את חשיבותו של המזון שאנחנו
אוכלים .חשוב שהוא יכיל את כל אבות המזון.
אנחנו גם יודעים כמה חשוב שמערכת העיכול
תתפקד טוב בכדי שהמזון יתעכל וייספג .בעצם
רובנו יודעים לעקוב אחר גלגולו של המזון עד
לדם ומשם ...משם לאן? האשליה של רבים
היא שהדם מגיע עד לתאים השונים של הגוף
במישרין .כאן יש חור בידע של רבים .התשובה
הנכונה היא שהדם מגיע לאזור קצת כמו שהדואר
בימינו מגיע לרוב לתיבות דואר .מהנים (כלי הדם
הקטן ביותר) אל התא יש תיווך של החלל הבין
תאי שיש צורך לגשר עליו .כאן ,בחלל הבין תאי
אין ללב השפעה .המעבר בין הנים לתא קורה
בפעפוע – תנועה ספונטנית .אם רק פעפוע היה
נדרש מצבנו היה טוב ,אבל לא כך המצב .פעפוע
לבד איננו יעיל כלל .מה שמשמש מעין משאבה
בחלל זה הינה פעולת השרירים באזור .כיווץ
והרפיה של שרירים מהווה מעין משאבה עבור
החלל הבין תאי .פירושו של דבר שבכדי שהמזון
שטרחנו רבות על הכנתו ,לעיסתו ,עיכולו ושינוע

שלו בדם יגיע ליעדו אל התאים שלנו – עלינו
לעזור לתנועתו על ידי תנועה של הגוף כולו.
אפשר לתמצת את הפיסקה הקצת מורכבת לעיל
למשפט פשוט :ספורט משלים את תנועת המזון
מהדם אל התא ובלעדיו בעצם איננו יכול להיזון
באופן מיטבי .נכון לומר באותה עת גם כי פסולת
התא יודעת להתפנות באותה הדרך וזקוקה
לתנועה באותה מידה.
יוצא מכל הנ"ל כי ספורט איננו "עוד כלי לבריאות"
כפי שנהוג לחשוב ,אלא צורך חיוני באותה מידה
כמו נשימה ואכילה.
יש לספורט עוד ערכים רבים נוספים:
 .1כלי להורדת מתחים
 .2מקור לקלילות הנדרשת ליהנות מהחיים /
טיולים  /התניידות וכו'
 .3חלק ממנגנון השמירה על צלילות הדעת
 .4במיוחד בגיל השלישי – המנוף לצאת מהבית
יש עוד המון ערך חיובי ומשמעותי בספורט אך
אסתפק ברשימה זו לעת עתה.
למה זה נכון במיוחד לגיל השלישי?
אחת התכונות של הגיל השלישי בימינו היא
שלאנשים בגילאים הללו אין בד"כ חובה לצאת
מהבית בכדי להתקיים .אין בהכרח שגרה כי בד"כ
אין כבר עבודה מסודרת .למי שבפנסיה (נושא
כאוב בזכות עצמו) .בעצם יש את ה"נוחיות"
שבחופש מדאגות פרנסה.
משמעות הדבר שלרבים בגילאים הללו אין ממש
שגרה פעילה .וכשאין שגרה פעילה בסיסית
לעיתים אין כמעט או אף בכלל תנועתיות .ללא
תנועתיות זו הגוף שוקע בפסולת ובעייפות של
חוסר הזנה (למרות שאוכלים הרבה ולעיתים
קרובות משמינים הרבה.)...
כל זה כמובן לא כורח המציאות .יש בין
הפנסיונרים רבים שפעילים מאוד .הורי למשל
פעילים בעשור האחרון יותר מאשר היו אי פעם
(חוגים  /טיולים  /נכדים וכו') .במציאות פעילה
יש פחות סכנה מיידית בחוסר בפעילות גופנית,
אך עדיין גם להם קל מאוד לשקוע כשיש אתגור
 /שינוי במציאות (ראו את עידן הקורונה כדוגמא
מצויינת) ,ואז פתאום הכול נעצר והיכן שאין
שגרה ספורטיבית – הכול שוקע.
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סיבה נוספת שבגיל השלישי הספורט חיוני
מתמיד הינה שבשלב הזה הטעויות שלנו במהלך
החיים עד כה כבר מתבטאות בד"כ בצורה של
חולי .בעת חולי תנועה היא מרכיב מאוד חיוני
להחלמה .אם לא זזים – החולי הולך ומחמיר.
חשוב לי להדגיש כי בכל מחלה יש צורך מוגבר
בתנועה (מחלות עור ,מפרקים ,לב וכלי דם ,נשימה
וכו') .יש כמובן גם צורך בתנועה מותאמת יכולת
ומצב ,אך על זה כבר יש צורך לדבר לגופו של
אדם ולא במאמר שכזה.
מה סוגי הספורט המומלצים יותר?
האם כל פעילות גופנית היא שווה או בטוחה
לבריאות? ברור שלא.
ישנן פעילויות מסוכנות יותר ,מאתגרות יותר
וקשות מנשוא לגיל השלישי .למשל לא מומלץ (!)
ללכת על הקצה בגיל זה (מרתונים  /איש הברזל /
טיפוס הרים וכו') למי שלא עשה את זה כל החיים
עד עכשיו .גם לא חכם להתחיל עם ספורט שדורש
המון שיווי משקל ועלול להביא לכדי חבלה אם
שיווי המשקל מופר (גלישת גלים למשל) .זה לא
בלתי אפשרי להעלות את הספורטיביות בהדרגה
ולעבוד על שיווי המשקל וכו' ואז כן להגיע לכל
אלה ,אך לא הייתי מתחיל משם בוודאי.
פעילויות מומלצות הן כאלה שמראש בונות את
הכישורים החסרים ,למשל טאי צ'י – ההתעמלות
הסינית העתיקה ,הידועה ביכולת שלה לבנות
שיווי משקל ,להפחית סבירות לנפילה בגיל
השלישי (נושא טעון וחשוב) ולחזק את הבריאות
באופן נפלא.
׳׳דוגמאות נוספות לפעילויות מתאימות במיוחד:
• שחייה (עדיף בים בחופים מתאימים עקב העדר
הכלור ויתרון מי המלח)
• יוגה (שילוב נהדר של חיזוק ,תנועה ,גמישות
ויציבה ,שיווי משקל וטיפוח הנשימה)
• פילאטיס (במיוחד בחוג מותאם לגיל) עוזר
לעצב את הגוף ולהגמיש אותו
• הליכה (פשוט יחסית ומוגבל במספר ערכים
חשובים שאזכיר בהמשך)
• הורי אוהבים במיוחד פינג פונג – עשוי לאתגר
מעט את מי שלא התחיל מזמן כי דורש מידה של
זריזות וקשר עין-יד טוב .מנגד ,למי שמתחיל היום
הרווח שבשיפור קואורדינציית עין-יד ותנועה
זריזה של הרגליים יכול להיות רב .רק להתחיל
לאט ובהקשבה ליכולת למי שלא שיחק

בעבר .יתרון חשוב – משחק זוגי!
איזה דגשים חשובים כדאי לקחת בחשבון ?
כדי שספורט יועיל ולא יזיק
ישנם מספר דגשים שכדאי לדעת:
 .1גמישות חשובה יותר מכוח! שריר חזק נוטה
להתקצר במהלך חיזוקו .שריר מגביל תנועה
ולכן עדיף לחזק את השריר ובמקביל להאריך
ולהגמיש אותו כדי לא לאבד את טווח התנועה
ואת היציבה  /מיצוי היכולת שטווח תנועה נותן.
 .2חשוב מאוד להעלות את הכושר בהדרגה.
קפיצות מהירות מדי בדרישה מהגוף עלולות
להביא לנזקים .יש לבדוק את גבולות היכולת
(למשל את שיווי המשקל) .המלצת אצבע:
להתחיל ברבע שעה ולהעלות כל יום בדקה .ככה
תוך חודש כבר יש לכם את היכולת להפעיל את
הגוף  40דקות ביום ואפשר להמשיך ולהעלות
כמידת הרצון שלכם לשעה ביום ואף ליותר .למי
שקשה ניתן להעלות אף יותר בהדרגה.
 .3פעילות גופנית פעם בשבוע או פעמיים זו
התחלה יפה אבל זה לא ממש נותן מענה לצרכים
שהזכרתי בתחילת המאמר .לפחות שעה ביום
צריכה להיות השאיפה שלכם.
 .4אם יש מגבלות (קרסול סובל או כאבים ברגליים,
מצוקת כתף כרונית או גב בתור דוגמאות) כדאי
להתחיל עם פעילות שלא מאתגרת אתכם ואז
אחרי שהתחזקתם ,התגמשתם ובריאותכם
השתפרה לשקול לשלב גם פעילויות שעלולות
לאתגר את נקודות התורפה .לא לחכות עד
שהבעייה תיפטר!...
 .5מומלץ להיעזר בהתחלה בבעל מקצוע שבקיא
בתחום ומדי פעם גם אחרי .חשוב שיהיה לכם
משוב אם אתם פועלים באופן מיטיב ולא עושים
טעויות מזיקות.
לסיכום:
ספורט חשוב לבריאות מאוד ,ויותר היום ממחר.
אל תחכו להתחיל ואל תתפתו להפסיק "לזמן
קצר" .יש מעט מאוד דברים שישפיעו כל כך על
בריאותכם ,איכות החיים ויכולתכם מחר להיות
בטוב יותר מהיום מאשר ספורט מנוהל כראוי.
יש באנגלית משפט קולעUse it or loose it . :
תשתמשו בגוף או שתאבדו אותו...
מאחל לכם בריאות קלילה ונוחות בגופכם עד
להודעה חדשה.
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נחום גנצרסקי

מבריחים ומברכים
סיפורי ההברחות ,בנמלי הים של כל מדינה הם
מהמפורסמים בסיפורי האגדות ,אבל חלקם
לפחות מבוססים על אמיתות.
מאז שהממשלות קבעו כי גביית מיסי המכס
תהיה בנמל ,החלו ההברחות.
מטבעות לשון נקבעו בסיפורים אלו .המפורסמת
שבהן היא" :ירצו יאכלו  -לא ירצו לא יאכלו"
(משפט שאמר מבריח קפה למוכסים ששאלו
אותו לאחר שהצהיר על קפה כמזון לציפורים,
"אבל קפה זה לא מזון לציפורים?") .או אותו ימאי
שאונייתו עגנה בנמל וכל יום היה יוצא משער
הנמל עם אופניים ועליהם שק חול .אנשי המכס
חיטטו בשק כל יום ולא מצאו דבר ,לבד מחול.
לבסוף שאלו אותו "ספר לנו מה הסוד? הרי לא
יתכן שבשק יש רק חול?" אמר להם" :זה לא השק
זה האופניים!" ועוד סיפורים מסיפורים שונים.
את ההקדמה אסיים עם סיפור הפוך על מוכס
פטריוט שהשתדל לעזור ולא הצליח .בשנות
ה 50-יצאו משחתות חיל הים הישראלי ,לנמל
מרסיי שבצרפת ,לביקור נימוסין .החיילים,
ניצלו את ההזדמנות לקניית מוצרים שלא היו
בנמצא בישראל שאחרי תקופת הצנע .בהגיעם
חזרה לארץ לקח כל חייל את שקנה לתחנת
המכס לקביעת שיעור המס שעליו לשלם .אחד
החיילים הביא "מגהץ אדים"  -מוצר שאפילו
שמו בלבד עורר התפעלות .המוכס בחן את
המוצר ושאל את החייל" :נדמה לי שזה מגהץ
יד-שנייה ,נכון?" (המיסוי למוצרים יד-שנייה או
משומשים היה נמוך בהרבה מהמיסוי למוצר
חדש והמוכס ניסה לעזור לחייל) .זה האחרון ענה
לו" :מה פתאום? אני לאמא שלי קונה רק חדש".
שאל אותו המוכס שנית" :אבל בוודאי הוצאת
אותו מהאריזה ואולי אפילו ניסית אותו לפחות
פעם אחת על המדים שלך?" והחייל בשלו" :מה
פתאום ,אני שומר את זכות הראשונים על שימוש
במגהץ לאמא שלי" ...המוכס בליית ברירה קבע
את שיעור המכס הרגיל...

בשנות ה 80-המאוחרות ניהלתי (במסגרת חברת
השיט הלאומית  -צים) את יחידת הספנות
"קווי אילת" .היחידה הייתה אחראית על
הובלת המטענים (החל ממכולות ומכוניות וכלה
בפוספטים ,נייר וברזל) מהעולם הגדול לנמל
אילת .עם הגעת אוניה לנמל אילת נהגתי לרדת
לאילת על מנת להיפגש עם צוות האוניה ומפקדיה
בהגיעם לרציף .אין כמו לשמוע ממקור ראשון את
חוויות ההפלגה מפי הימאים עצמם .בעודי ממתין,
נראתה האוניה באופק ,ואני שומע את הצופרים
של נמל חיל הים הנמצא בסמוך ,מייללים
בחוזקה ,ומיד יוצאת ספינת הצי במהירות לעבר
אונית המכולות שבאופק .מסתבר שבאותו זמן
ערך חיל הים תרגיל במשך  24שעות שכלל
את כל מערכות הגילוי והניווט של חיל הים.
התצפיות ,לאחר שגילו את הספינה שלנו ,הבחינו
בשורה של גופים צפים מאחורי האוניה הנעים
עם האוניה ובקצב שלה .מתוך מחשבה שאולי
אלו מוקשים הנעים לעבר האוניה (האינתיפאדה
הראשונה הייתה בעיצומה) ,הזעיקו את ספינת
חיל הים לביצוע בדיקה פיזית של הגושים הללו.
כאשר התקרבה ספינת חיל הים לאוניה ,נראתה
סירת מרוץ בצידה האחורי מנסה לשלות את
הגושים מהמים .בעל ספינת המרוץ ,בראותו
את חיל הים עזב הכול ,פתח במנוסה לעבר
החוף ונעלם בינות לסירות הרבות שהיו באזור.
לאחר חקירה נמצאה ספינת המרוץ טבועה באזור
החוף .הבדיקה העלתה כי הימאים השתמשו
בחביות ריקות שהועלו על האוניה בעוד מועד
והוסתרו מעיני הקצונה .המבריחים שבין הימאים
היו טומנים בתוך החביות את מכשירי הווידאו,
טלוויזיות ,מכשירי רדיו ועוד חפצים חשמליים
ואלקטרוניים ,ריתכו את מכסי החביות למניעת
נזילות ,ואז קשרו את החביות זו לזו .בהגיעם
לקירבת נמל אילת היו מורידים את החביות
לים זו אחר זו ,ובעל ספינת המרוץ היה אוסף
אותן מהים .לרוע מזלם ,נתקלו בתרגיל חיל הים
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וההברחה סוכלה .אבל כמה פעמים ההברחה
אכן הצליחה .המכס פתח בחקירה שהובילה
לאישומים ,אבל אם זכרוני אינו מטעני ,הסתפקו
בקנס-כופר ובזה הסתיים האירוע.
יום אחד ,פנה אלי לקוח ירושלמי ,יבואן
אלקטרוניקה ידוע בטענה שיש חוסר בכמות
המוצרים האלקטרוניים בתוך המכולות שהוא
מייבא מיפן .מובן שהוא הופנה לחברת הביטוח
שלו .לאחר שהתלונה חזרה ונישנתה ,ביקשתי
מאנשי משרדי ביפן לבדוק עם היצואן שהוא אכן
ממלא את המכולה בכמות המוצרים המוצהרת.
העניין נבחן עם שמאי מקומי שאישר את דברי
היצואן ,ספר בעצמו את היחידות הנכנסות
למכולה וגם סגר את המכולה עם "הסגר" ()seal
של צים .כל מכולה נחתמת ב"סגר" ,מעין מנעול
מפח דק ועליו טבוע מספר .אם דלתות המכולה
נפתחות באופן לא מורשה ,אזי ה SEALנקרע ואי
אפשר להחזירו לצורתו המקורית .ועדיין עם כל
הפלגה התלונן היבואן על חוסר .פתחתי בעזרת
חברי לעבודה ,בחקירה עצמאית משלי והגילויים
היו מעניינים ביותר :המכולות שנפתחו בחצר
היבואן היו חתומות ב"סגר" של צים אבל לא
אותו מספר של הסגר המקורי אשר אותו קיבע
היצואן על המכולה .מכאן המסקנה שלי הייתה
שהעלמות הסחורה מתבצעת בדרך מיפן (מקור
המכולות) לישראל .אבל איפה המטען הגנוב?
בחיפושים אקראיים באוניה ובתאי הימאים לא
נמצא דבר!!!
אחת המכולות הגיעה ליבואן עם "סגר" ירוק של
חברת ספנות אחרת .בבדיקה מהירה הסתבר לי
כי ה"סגר" הוחלף בנמל "פוסאן" שבקוריאה ,כי
רק באותו נמל היו פקידות גם של "צים" וגם של
אותה חברה ירוקה .מכאן המסקנה הייתה ברורה:
המבריחים הם ימאים ,יש בידם המידע על איזה
מכולות נמצא הציוד אותו רצו לגנוב ,והגניבה,
קרוב לוודאי ,מבוצעת בין נמל יוקוהמה היפני
לבין נמל פוסאן הקוריאני .עדיין נותרה התעלומה,
היכן הסחורה הגנובה? לא יכולתי לשתף את
פיקוד האוניה בהתלבטויות שלי ,מאחר ולא
ידעתי מיהם המבריחים .לטעמי כל הימאים מרב
החובל ועד אחרון הימאים היו בחזקת חשודים
באותו הזמן .ביקשתי פגישה עם מנכ"ל החברה
ועם קצין הביטחון .בתחילת הפגישה סיפרתי את
הידוע לי ואת מסקנותיי.

הבהרתי ,כי כל עוד הימאים רוכשים סחורה
מכספם ומנסים להבריח אותה ארצה דרך המכס,
אין זו בעייה שלי (ברור שימאי שנתפס והיה כנגדו
הליך פלילי ,ניתן היה לפטרו לאלתר .אולם ,אם
רק שילם כופר נאלצנו להמשיך ולהעסיקו) .אבל
במקרה הזה ,כאשר הימאים גונבים מטען של
לקוחות החברה נפגעת החברה עצמה .גנבה מעין
זו כמוה ככריתת הענף עליו כולנו יושבים ועל כך
אינני מוכן לעבור בשתיקה .ביקשתי עצה וכמובן
שמירת סודיות ,כי לא הייתי בטוח מי המעורבים.
לאחר התייעצות ובחינת דרכי הפעולה החלטנו
על תוכנית שנראתה לנו מושלמת.
שוטר סמוי מאחת מיחידות העלית של משטרת
ישראל נשלח ליפן עם סיפור כיסוי שהוא צוער
שוחר ימיה ,שהפליג ליפן על אוניה זרה וכרגע
הוא צריך לעלות לאוניה בדרך ארצה ,לעבוד
כימאי פשוט עד חזרתו לאילת .במקביל שלחתי
לרב החובל הוראה /הנחיה כי בנמל יוקוהמה
(יפן) יצטרף אליו ימאי נוסף שחוזר ארצה .לרב
החובל לא נמסר דבר וחצי דבר מיהו אותו ימאי,
אבל לשוטר עצמו נאמר שאם הוא חש בסכנה
עליו לגשת לרב החובל ולמסור לו כי אני שלחתי
אותו והוא זקוק להגנה .סמכתי על השוטר ועל רב
החובל שידעו כיצד לנהוג בעת הצורך.
ההפלגה עברה בשלום .בהגיע האוניה לאילת
מסר לי הימאי-השוטר הסמוי ,את תיק הצילומים
שצילם ,ואכן התחוור לי מה שקיוויתי לשמוע
– רב החובל והקצונה הבכירה אינם מעורבים.
עליתי כהרגלי לתאו של רב החובל לדרוש
בשלומו ולשמוע כיצד עברה ההפלגה .סיפרתי
לו את הסיפור .הוא כמובן כעס עלי שלא נתתי
בו אמון .אבל עם הזמן יושבו ההדורים ,ועד היום
אנחנו חברים.
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הברחת ענק של סיגריות דרך הים
תמונה להמחשה בלבד -אין קשר לכתבה

על פי העדויות ,על סמך תיק הצילומים ועדות
השוטר נעצרו  18ימאים מ 3-אוניות שונות
באותו קו הפלגה .קבוצה של  6ימאים קבועים
בכל צוות מטובי הימאים ,אנשי מקצוע
מעולים ,היו מעורבים בהברחה המתוחכמת הזו.
הימאים ידעו כי ביוקוהמה נטענות מכולות עם
אלקטרוניקה .ולכן כמעט כל מכולה שהכילה
ציוד ומכשור אלקטרוני נפרצה בדרך מנמל
יוקוהמה (יפן) לנמל פוסאן (קוריאה) .בנמל
פוסאן היו מקבלים בתירוץ כלשהו "סגרים"
של צים לנעילת המכולות שנפרצו .בדרך בין
קוריאה להונג-קונג הכניסו את הסחורה הגנובה
לשקי זבל שחורים ,ובנמל הונג קונג הורידו
את הסחורה הגנובה לתוך סירת האספקה של
האוניה .בעלת סירת האספקה ,הייתה אוספת
את השקים השחורים ומבריחה אותם דרך הים
לסין ,ושם מוכרת את הסחורה בשוק השחור.
ראש קבוצת הימאים /מבריחים ירד לחוף ופגש
את בעלת סירת האספקה בבית קפה קבוע ,ושם
הייתה מעבירה לו מעטפה עם הכסף ,וכשזה חזר
לאוניה ,חילק את הכסף לחבריו.
אין ספק ,מבצע מתוחכם .הקצונה באוניות לא
ידעה מכל הפעילות שמתרחשת מתחת לאפם,
לכאורה כמעט בכל הפלגה .הפעולה הראשונה
שנקטתי הייתה להתלונן במשטרה על גניבת
מטענים מהסחורה המובלת באניות צים ,ומיד
לאחר מכן להשעות לקראת פיטורין את כל
הימאים המעורבים .למחרת ההוראה והוצאת
המכתבים הרלוונטיים הופיע נציג איגוד הימאים
במשרדי ,כולו זועם ובצעקות דרש את ביטול
המכתבים .לשאלתי אם הוא מצדיק את מעשי
הימאים החל לגמגם ,אבל איים בהשבתת הצי.
הבהרתי לו שלא אתן יד לגנבות ממטען האוניות.
יידעתי אותו כי תיק ההוכחות נמסר למשטרה
ועד למשפט השעיתי את הימאים המעורבים
וכי אמשיך לפעול על פי תוצאות פסק הדין.
בנוסף אמרתי לנציג האיגוד כי אשחיר את פניו
ואת פני האיגוד כולו כתומכי גנבות ,תוך גיבוי
עם ציטוטים רלוונטיים מהסכמי העבודה של
הימאים.
אינני זוכר מה היה פסק הדין או אולי הייתה
איזושהי פשרה .בכל מקרה הימאים הנידונים,
לא חזרו לעבוד ,ובוודאי לא ,למיטב זיכרוני,
בחברת צים.

אכן ,קיבלתי ברכות על כך שלא נכנעתי והימאים
פוטרו (אולי פעם ראשונה מאז קיום הצי
הישראלי) ,אבל נדמה לי שאני היחיד שהצטערתי
על הגנבות הללו .הן הביאו לכך שהימאים
הכי טובים שלנו עזבו .אבל האם ההברחות
המתוחכמות פסקו?
לנמל חיפה הגיעה באחד הימים ,מכולה שהכילה
נעליים מספק איטלקי .היבואן בדק את הסחורה
בנמל ולהפתעתו מצא שכל הנעליים היו ימניות
בלבד .הוא פנה בתביעה לחברת הביטוח של
היצואן ובמקביל ויתר על המטען ,שנשאר
במחסני המכס בחיפה .באותו זמן הגיעה לנמל
אשדוד מכולה דומה עם נעליים מאותו יצרן
באיטליה .היבואן בדק את הסחורה בנמל וגילה
כי כל הנעליים הן שמאליות .שוב הגיש תביעת
ביטוח ליצואן ונטש את המטען במחסני המכס
באשדוד.
על פי חוק המדינה ונוהלי המכס ,מוציאים פריטים
שננטשו במחסני המכס למכירה פומבית .הקורא
לא יתפלא אם אותו יבואן קנה מהמכס גם בחיפה
וגם באשדוד את מטעני הנעלים שננטשו במחיר
זול יותר מדמי המכס על נעלים וכל שנותר לו
לעשות היה להתאים את נעל ימין מחיפה לנעל
שמאל מאשדוד ולהוציאן למכירה.
אין ספק :תחבולות ההברחות הפכו למתוחכמות
יותר ויותר.
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פרשת מאוריציוס

ראיון עם אראלה תלמי בעקבות ספרה ״לראותה בלבד״
״לראותה בלבד״ הוא רומן היסטורי ,ספר ביכורים פרי עטה של
אראלה תלמי ,שראה אור לאחרונה ומעורר עניין רב בשל העובדה שהוא
עוסק בפרשה היסטורית עלומה מימי מלחמת העולם השנייה המוכרת
למתי מעט והידועה בשם פרשת מאוריציוס.

זהו סיפורם של כאלף ושש מאות נשים ,גברים
וילדים שנכלאו בתוך חומות וגדרות במחנה
מעצר בריטי באי מאוריציוס בסוף  .1940כולם
היו מעפילים שנמלטו מאירופה הבוערת,
ובהגיעם לחופי הארץ אחרי מסע ימי ארוך
ומטלטל ,נכלאו בידי שלטונות המנדט הבריטי
במחנה סגור ,הורחקו מעיני כול ,ולאחר ימים
ספורים גורשו מהארץ בחשאי לאי הנידח
באוקיינוס ההודי .בהגיעם הופרדו הנשים
והילדים מהגברים ,שוכנו במבנים נפרדים,
הוחזקו על האי המרהיב ביופיו בתנאי שבי
ונשכחו מלב עד תום המלחמה .הם שבו לארץ
רק לאחר כחמש שנים .חרף הבידוד ואי-
הוודאות המתמדת שריחפה מעל ראשיהם,
ניהלו העצירים מאבק עיקש על זכותם לנהל
חיי משפחה ,חברה ותרבות.
סיפור העלילה ,המתרחש על רקע אירועים
היסטוריים ,הוא כולו פרי דמיונה של המחברת,
ומתאר את הקשר האמיץ הנרקם בתוך קבוצה
של גברים ונשים שנפגשו במהלך המסע הימי
הממושך אל האי .חברותם מתחשלת נוכח
חוסר אונים מייאש ומאבק נחוש בקשיחות
הבריטית בגן העדן המדומה ,וכל זאת על רקע

ההתרחשויות הגורליות המהדהדות מאירופה
הכבושה בידי הנאצים.
עד כה כל חייה של החלילנית אראלה תלמי,
ילידת קיבוץ אפיקים ,הוקדשו לקריירה
מוזיקלית ארוכת שנים ועתירת הופעות
והקלטות בארץ ובעולם .היא הופיעה כסולנית
בתזמורת הקאמרית הישראלית ובהרכבים
קאמריים שונים .לא אחת הופיעה גם עם בן
זוגה ,המנצח והמלחין יואב תלמי ,בהרכב
של חליל ופסנתר .מאז ראה אור זוכה הספר
לשבחי הקוראים בעיקר ברשתות החברתיות,
ובין המגיבים רבים מעידים על עצמם כי לא
ידעו כלל על הפרשה העלומה.
בשל העובדה שרק מעטים יודעים על פרשת
מאוריציוס החלטנו הפעם להפקיד את
מלאכת הצגת השאלות למחברת בידי עורכת
הספר ,רוני אמיר ,שליוותה את תלמי באופן
צמוד במהלך התהוות כתב היד ולכל אורך
תהליך הכתיבה והתוודעה אף היא לראשונה,
לפרשה ההיסטורית המרתקת .מבחינה זו היא
תיטיב לייצג בשאלותיה את הקורא המצוי
שאינו בקי בפרטי הפרשה.
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לפני שנדבר על הספר החדש שלך,
רציתי לשאול האם המוזיקה השפיעה
באיזשהו אופן על נושאי הכתיבה
ועל אופן הכתיבה שלך?
את החליל הנחתי בצד כאשר פרשתי מנגינה
לפני יותר מעשור כי הרגשתי ששרירי הפה
מתעייפים ,ולא רציתי להמשיך לנגן אם
הנגינה אינה באיכות שאליה הייתי רגילה.
מאז הפרישה השתעשעתי ברעיון לקשור
מוזיקה ואת אהבת הקריאה שלי גם לכתיבה.
שלושת נכדיי הם חובבי קריאה מושבעים,
והיו הטריגר הראשוני ליצירת סדרת ספרים
על מוזיקה לראשית גיל הקריאה בשם "ילדי
המנגינות" .כל ספר יוחד לסיפור מחורז
על כלי נגינה .בסדרה תוכננו לראות אור
אחד עשר ספרים בלוויית איוריה של הילה
חבקין .לצערי ,בסופו של דבר יצאו לאור
רק ארבעה .מסיבות מובנות הראשון שבהם
הוקדש לחליל [חיוך רחב] והאחרים הוקדשו
לחצוצרה ,לפסנתר ולקרן יער .הפרויקט נגדע
באבו בשל הקושי הגובר והולך של הוצאות
קטנות ,כהוצאת מבע שהוציאה את הספרים,
להתחרות בהפצת הספרים עם המו"לים
הגדולים ולהגיע אל שולחנות התצוגה
בחנויות .ובאשר להשפעת המוזיקה על אופי
הכתיבה ,הרי שספרי הילדים נכתבו בחריזה,
במקצב ובמשקל מדויקים התואמים את
ההטעמה בקריאה קולית – וכל אלה בהשפעה
ישירה של המוזיקה .המוזיקה חלחלה גם
לסצנות אחדות בעלילת הרומן .הרי נפרדתי
רק מהכלי ולא מהמוזיקה שמוסיפה להיות
חלק בלתי נפרד מחיי.

מה הניע אותך לכתוב
דווקא על פרשת מאוריציוס?
הייתי בת שלוש כשסבתי מלכה הגיעה ארצה.
הורי הביאו אותה מנמל חיפה לקיבוץ שלנו
ומהר מאוד הפכה דירתה הקטנה למרכז
המשפחה .כילדה קטנה ביליתי הרבה עם

סבתי ,שהפכה לי לאם שנייה ,אבל רק
כשהתבגרתי מעט התחלתי לתהות ולשאול
שאלות .הבנתי שכמו הוריי גם היא חייתה
בווינה ,אבל שלא כמוהם היא לא הגיעה
ישירות משם אלא מאיזשהו מקום רחוק
ומסתורי שאת שמו היה קשה לי לבטא –
מאוריציוס .שאלנו הרבה שאלות אבל סבתא
לא סיפרה דבר ,אנחנו הפסקנו לשאול,
והאי הנידח הזה שממנו הגיעה נשאר בגדר
תעלומה .סיפור עלייתה ארצה סיקרן אותי
במשך שנים ,והעבר העלום שלה ושל האי
מאוריציוס דחפו אותי לחקור את הפרשה
ולבסס עליה את הרומן הראשון שלי.

מאחר שמדובר ברומן היסטורי,
איך ניגשת לכתיבה?
ראשית ,התחלתי לנבור באינטרנט ולאסוף
מקורות מידע ראשוניים .הנבירה הזאת
הובילה אותי לאתרי אינטרנט שונים,
לארכיונים בארץ ובעולם ולמקורות ,לא
רבים ,מודפסים ומקוונים ,המצוינים כמובן
ברשימת המקורות בסוף הספר .בתחילה
התמקדתי בתיעוד של אוניות המעפילים
ובעיקר בהקשר של עלייה ב׳ ב־ .1940סיירתי
במחנה המעצר עתלית ,ביקרתי בכלא עכו,
בבית לוחמי הגטאות ,ביד ושם ,ובתוך כל זאת
ריכזתי את החומרים הרלוונטיים שעסקו
בנושא הבריחה מאירופה ,הגירוש מארץ
ישראל והגלות למאוריציוס .המחקר עצמו
היה מרתק ושימש לי מצע עשיר שעליו
בניתי את העלילה הבדויה.

האם הדמויות מבוססות
על אנשים מסוימים?
בספר מופיעות מספר דמויות היסטוריות
של גברים ונשים בתפקידים שונים ,בעיקר
אנגלים .נתתי לדמויות האלה את שמן
האמיתי .בין הגולים בחרתי לגעת ברמיזה
בלבד בשלוש דמויות שבסיפורן האמיתי

בניחותא 31

מצאתי עניין מיוחד אך אופיין ,קשריהן עם
הסביבה ,התנהלותן בהשתלשלות העלילה,
ובעיקר כל המילים ששמתי בפיהן הם פרי
דמיוני בלבד.

האם נפגשת עם יוצאי מאוריציוס או
צאצאיהם לצורך הכתיבה?
קיבלתי לא מעט המלצות והצעות להיפגש
עם מי שעברו את הגלות באי בגילאים שונים.
בחרתי להימנע ממפגשים כאלה משום
שרציתי לטוות את עלילת הסיפור בדרך שלי,
ולשזור אותה בתוך האירועים ההיסטוריים
שהתרחשו באותה עת ומטבע הדברים
היו קשורים בעיקר למנדט הבריטי בארץ,
להעפלה ולמלחמת העולם השנייה.
חשוב לי לציין שלאחר שכתיבת הספר
הסתיימה נתקלתי באחד האתרים בשמה של
ד"ר רוני מיקל-אריאלי ,שהדוקטורט שכתבה
עוסק בקהילות יהודיות באזור האוקיינוס
ההודי ,מחקר שהוביל אותה אל מאוריציוס
ואותי אליה .יצרתי עימה קשר שהניב שיחה
מרתקת .בסופו של דבר ,לרגל צאתו של הספר
לאור היא יזמה מפגש בזום בעיצומה של
הקורונה ,שאורגן בידי מוזיאון לוחמי הגטאות
והוקדש לפרשה .להפתעתי ,בין משתתפי
הזום היו רבים מצאצאי הגולים ,שגם הם,
כמוני ,לא ידעו הרבה על הפרשה ,אולי אפילו
מאותן סיבות שאני לא ידעתי עליה ,השתיקה
של מי ששרדו .הנוכחים הפנו אל מיקל-
אריאלי ואליי שאלות רבות .בין השאלות
והתשובות עלה גם סיפור שנגע ללבי מאוד,
שאחת מהנוכחות במפגש חלקה עם כל
משתתפי הזום .כל השנים משפחתה הייתה
בטוחה שסב המשפחה נרצח באושוויץ ,ורק
לאחר שמיקל-אריאלי סיפרה להם והראתה
להם צילומים אותנטיים של מצבות בבית
הקברות של האי נודע למשפחה שהאיש
הלך לעולמו במאורציוס ולא כפי שחשבו
במשך שנים .אגב ,אפשר לצפות במפגש הזום
בארכיון של מוזיאון לוחמי הגטאות.

בספר יש תיאורי מראות ריאליסטיים מאוד
ונראה כאילו את מכירה היטב את האי.
האם ביקרת במאוריציוס?
לצערי עדיין לא יצא לי לבקר במאוריציוס,
אבל זה יגיע .ללא היכרות אישית היה עלי
להקדיש זמן ללימוד האי בדרכים אחרות.
חקרתי את עולם החי והצומח של האי ,את מזג
האוויר הטרופי האופייני לאזור קו המשווה,
את הגיאוגרפיה והטופוגרפיה המיוחדות
והאוכלוסייה רבת הגוונים.
כשהיה עלי למקם את הדמויות במקומות
שונים באי נכנסתי למפות של גוגל .בצד
החיפוש במפות משורטטות נעזרתי גם במפות
מצולמות ,ואלה סייעו בידי לנוע לאורך
רחובות הבירה פֹור לּואי ולמצוא את אתריה
השונים .גם את הדרכים והנופים האופייניים
שהובילו ממחנה המעצר לעיר קורפיפ ולחוף
הים מצאתי בדרך זו.

את מקבלת הרבה תגובות לספרך.
האם תוכלי להתייחס כאן לאחת מהן
שנראית חשובה בעינייך?
באמת מגיעות אלי הרבה תגובות חמות במייל,
בפייסבוק ,במסרונים ובטלפון ,אבל אתייחס
כאן לתגובה אחת שחיזקה בי את התובנה
שגלות מאוריציוס היא אכן פרשה עלומה
והגיע הזמן להוציא אותה לאור :באחד מדפי
הפייסבוק המיועדים לאוהבי ספרים התפתחה
שרשרת התכתבות בהקשר של סקירה
שהופיעה על הספר .מישהי מהמשתתפים
הביעה את דעתה שפרשת מאוריציוס היא
פרשה ידועה שכבר נכתב עליה ספר בשם
זה .מיהרתי להבהיר שאין כל קשר בין
הרומן ״פרשת מאוריציוס״ שאותו ציינה
בדבריה לבין הרומן ״לראותה בלבד״ .״פרשת
מאוריציוס״ הוא רומן שכתב ב־ 1928הסופר
היהודי-גרמני יעקב וסרמן (.)1934-1873
הרומן של וסרמן מתאר פרשה בדויה לגמרי
של האשמת שווא בגרמניה בשנות העשרים
של המאה הקודמת.
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גיבור הרומן ,יהודי בשם לאונרד מאוריציוס,
מרצה לאמנות באוניברסיטה ,נאשם ברצח
שלא ביצע ונשלח למאסר עולם.

אמרת שהעבר השתוק של סבתך הוא שעורר
אותך לכתיבה .היה אפשר לצפות שתהפכי
אותה לגיבורת הספר אבל היא לא ניצבת
במרכז הספר .מה היו השיקולים בבחירה
שלך?
בכוונה נמנעתי מלהציב את סבתי במרכז
העלילה משום שבחרתי להתמקד בקבוצה
קטנה שהתגבשה בקרב העצירים ,שסיפורה
הוא פרי דמיוני .צרפתי לקבוצה את סבתי
שגם את דמותה והתנהלותה בתוך הקבוצה
בדיתי כמובן .בחיי המחנה ,שהתנהלו בצל
פיקוח קשוח ,משכה אותי דווקא הדינמיקה
המיוחדת שנוצרת בתוך חבורת אנשים
מלוכדת המורכבת מדמויות שונות מאוד זו
מזו אך כולן חדורות שליחות על מנת להקל
עד כמה שאפשר על מצוקות עצירי המחנה.
היה חשוב לי להראות כיצד בקבוצת אנשים
שנפגשו בפעם הראשונה ובתנאים קשים על
ספינת הגירוש שהובילה אותם מארץ ישראל
למאוריציוס כבר נטמנו זרעי הקשר האמיץ
שנרקם בין חבריה .הרגשתי שתיאור מגוון
הדמויות המרכיבות את החבורה שבדיתי על
יחסיהן ישפכו אור נאמן יותר על חיי העצירים
במחנה מאשר התמקדות בגיבורה אחת.

איך השפיעה מגפת הקורונה
על הוצאת הספר והפצתו?
למגפה הייתה השפעה קשה על כל עולם
האמנות וכמובן גם על הסופרים/ות וההוצאות
לאור .בתקופת הקורונה ראו אור פחות ספרים,
המכירות בחנויות פחתו מאוד ,למעט בחנויות
המקוונות .עם פרוץ המגפה ,ההסכם עם
״עולם חדש״ ,ההוצאה לאור ,היה סגור וחתום
והספר ערוך ומוכן להפקה .אלא שאז המשק
נסגר ,ופעילות ההוצאה לאור הואטה מאוד.

הדפסת הספר התעכבה ובינתיים גם חנויות
הספרים נסגרו לתקופה בלתי ידועה ודומה
היה שעולם הספרים נכנס לקיפאון עמוק.
סימן לכך היה היעלמותם מן הנוף של מדורי
סופה"ש שציינו כל שבוע ספרים חדשים
הרואים אור .מוסף הספרים של "הארץ"
בסופה"ש אוחד עם "גלריה" .אמנם המוסף
כלל ביקורות על ספרים אך הוקפא מדור
הספרים החדשים ,אחד הערוצים החשובים
ביותר להודעות על צאתם של ספרים חדשים,
ובפרט ספרי ביכורים .גם ב"ידיעות אחרונות"
הוקפא מדור הספרים החדשים .שוק הספרים
נפתח בסופו של דבר ,אבל כל בעיות ההפצה
הבררנית בחנויות רק החמירו .עכשיו מתחרים
כולם על התעניינות הקוראים ולא פחות
מכך על תשומת לבם של מבקרי הספרים.
והתחרות קשה.

האם את חוששת שהעובדה שכתבת רומן
ביכורים בעשור השמיני לחייך עלולה אולי
לעמוד בדרכו של הספר בשל הגילנות
הבולטת מאוד בארץ וגישת "העולם שייך
לצעירים"?
גילנות קיימת בכל תחום של חיינו .אני
מכירה אותה היטב מתחום המוזיקה .הייתי
עדה לפגיעתה במי שנאלצו לרדת מהבמה
בשל גילם ,לעתים בעודם בכושר מלא .איני
יודעת אם אפליה כזאת קיימת גם כלפי כותבי
סיפורים ,כי הרי שלא כמו נגינה הדורשת לא
אחת מאמץ פיזי ,לכתוב אפשר גם עד מאה
ועשרים אם המחשבה צלולה והיד יציבה .אני
אישית לא נתקלתי בתופעה הזאת אבל ימים
יגידו .בגיל שבעים ושמונה אני מרגישה מלאת
חיוניות והדחף היצירתי רק נשכר מריבוי
השנים והניסיון .אני מקווה שמי שיקראו
את רומן הביכורים שלי ידעו להתמקד בספר
עצמו .בימים אלה נמצא בשלבי עריכה ספרי
השני ,אף הוא רומן היסטורי .אין גיל שהוא
מבוגר מכדי לרצות ליצור .בכל גיל אפשר
להמשיך לחלום ,ליצור ולא לעצור.
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אוניית המעפילים ״אטלנטיק״ בדרך מאירופה לארץ ישראל (ארכיון בית לוחמי הגטאות)

מחנה המעצר של הנשים והילדים

(ארכיון בית לוחמי הגטאות)

מבט מהצד על כלא הגברים ותאי המעצר

(ארכיון בית לוחמי הגטאות)

בניחותא 34

הכניסה לכלא הגברים בו בסאן

(ארכיון בית לוחמי הגטאות)

.

ד״ר קרן אור-חן

הקשר בין הגוף והנפש
חשיבות השינה
השינה חשובה עבור ה ' 'well beingועבור בריאותו של האדם ,ועם זאת מיליוני אנשים לא ישנים
מספיק ורבים סובלים ממחסור בשינה .סקרים שנעשו ע"י ה  NSFב 2014-2019-חשפו שלפחות 40
מיליון אמריקנים סובלים מיותר מ 70-הפרעות שינה שונות ו 60%מהמבוגרים מדווחים על בעיות
בשינה כמה פעמים בשבוע או יותר .רובם של אלה הסובלים מהן אינם מאובחנים ואינם מטופלים,
ובנוסף ,יותר מ 40%מהמבוגרים חווים ישנוניות במשך היום שהינה חמורה מספיק על מנת להפריע
במטלות היומיומיום לפחות כמה ימים בכל חודש.

מהם הסימנים לעייפות מוגזמת?
לפי הפסיכולוג והרופא המומחה לשינה ,ד"ר
דינגס מאוניברסיטת פנסילבניה  -עצבנות,
מצב רוח רע וחוסר עכבות הם חלק מהסימנים
הראשונים שאדם חווה כתוצאה ממחסור
בשינה .אם אדם עייף לא יישן אחרי הסימנים
המקדימים הוא עלול להתחיל לחוות
אפאתיה ,דיבור איטי ,תגובות רגשיות רדודות,
זיכרון לקוי וחוסר יכולת לבצע כמה פעולות
במקביל עד כדי שחסך משמעותי עלול לגרום
לניתוקי קשב ,ולבסוף הלוצינציות ופגיעה
בשפיות האדם.

ובכללן :עייפות פסיכולוגית ,נדודי שינה
ותאונות ,יתר לחץ דם ועלייה בסיכונים
קרדיו-ווסקולארים (כדוגמת שבץ ואוטם
שריר הלב) .הפרעות רגשיות (דיכאון ,הפרעת
אישיות דו קוטבית) עודף משקל; תסמונת
מטאבולית (תרגום מילולי) וסכרת ,שימוש
באלכוהול וסמים .קבוצות סיכון בולטות
לחוסר שינה הנן :עובדי משמרות,מנהגי
משאית ,הורים וגם מתבגרים.

מה גורם לבעיות שינה?
פסיכולוגים ומדענים אחרים שחוקרים את
הסיבות לבעיות שינה מראים כי בעיות כאלה
יכולות להיות קשורות באופן ישיר או עקיף
לאבנורמאליות במערכות הבאות:
מערכות פיזיולוגיות
מוח ומערכת העצבים
מערכת הלב וכלי הדם
(המערכת הקרדיו-ווסקולארית)
תפקודים מטאבוליים
המערכת החיסונית
יתרה מכך ,מצבים בלתי ברירים ,הפרעות
ומחלות ,יכולים גם הם לגרום לבעיות שינה,
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כיצד הסביבה וההתנהגות משפיעים על
השינה של האדם?
מתח נפשי ( )stressהוא הגורם מס'  1לבעיות
שינה לטווח הקצר ,לפי מומחים לשינה.
ה"זרזים" הנפוצים כוללים לחצי בי"ס או
עבודה ,בעיות במשפחה או בנישואים וכן
מחלה קשה או מוות במשפחה .בד"כ בעיות
השינה נעלמות כשהסיטואציה המלחיצה
חולפת .עם זאת ,אם בעיות שינה בטווח
קצר כמו נדודי שינה אינן מטופלות כראוי
מההתחלה ,הן יכולות להימשך לאחר שהמתח
הראשוני חלף.
שתיית משקאות אלכוהוליים סמוך לשינה
או כאלו שמכילים קפאין רב אחה"צ או בערב
לאנשים הרגישים לקפאין ,התעמלות בסמוך
לשעת השינה ,לוח זמנים לא קבוע של יום
ולילה וכן עבודה או פעילות רגשית מאומצת
מיד לפני או מיד אחרי כניסה למיטה יכולים
לפגוע באיכות השינה.
עבודה במשמרות מכריחה אנשים לישון
כשהפעילות מסביבם  -וגם הקצב הביולוגי
שלהם  -מאותת להם להיות ערים .מחקר
מראה שלעובדים במשמרות יש סיכוי להירדם
יותר בזמן העבודה לעומת עובדי יום רגילים,
ביחס של .5:2
נסיעות מפרות שינה ,ובמיוחד תופעת יעפת
(ג'ט לג) ונסיעות חוצות אזורי זמן .הדבר יכול
לשבש את הקצב הביולוגי או הקצב המחזורי.
גורמים סביבתיים כמו חדר קר או חם מדי,
רועש או מואר ,רעש של ילדים או בני משפחה
אחרים יכולים להוות מחסום לשינה עמוקה
ושלווה .השפעות אחרות שיש לשים לב
אליהן הינן נוחות וגודל המיטה והרגלי השינה
של בן (/בת) הזוג הישן(/נה) עמך .אם עליך
לישון ליד מי שיש לו העדפות שינה אחרות,
מי שנוחר ,שלא יכול להרדם או שיש לו קשיי
שינה אחרים  -בד"כ זו הופכת להיות גם
הבעייה שלך! סגנון חיים של  24/7יכול גם
הוא להפריע לדפוסי שינה רגילים :הכלכלה
העולמית

שכוללת תעשיות שעובדות מסביב לשעון
כדי לנצח בתחרות ,שימוש נרחב במערכות
אוטומטיות הפועלות ללא הרף ע"מ לתקשר
ולהגדיל את היקף העבודה  -הופכות את
השינה בזמנים רגילים לקשה.

כיצד לזכות לשנת לילה טובה?
לפי חוקרי שינה ,שנת לילה מחולקת
לחמישה שלבים ממושכים המתחלפים
ביניהם ,המוגדרים ע"י סוגים של גלי מוח
שמשקפים שינה קלה יותר או עמוקה יותר.
לקראת הבוקר ,ישנה עליה בתכיפות תנועות
העיניים ( ,)Rapid Eye Movementאו שנת
 ,REMכשהשרירים רפויים וחלימה מתרחשת,
וזכרונות אחרונים עשויים להתאחד בתוך
המוח .המומחים אומרים שהפעלת "נודניק"
בשעון המעורר אינה הדרך הטובה ביותר
להרגיש נינוחים .הערך הבריאותי של
המנוחה נהרס ,במיוחד כאשר ההשהיות הנן
קצרות ואפקט זה של  on and offשחוזר על
עצמו בין נמנום להתעוררות גורם חילופים
בדפוסי גלי המוח .חסרי שינה ה"מכורים"
לכפתור ה"נודניק" עשויים לקצר את מכסת
שנת ה  REMשלהם ,ולפגוע בתפקוד המנטלי
שלהם במשך היום.
טיפולים מסוימים ,כמו טיפול קוגניטיבי
התנהגותי ( , )CBTמלמד אנשים כיצד לזהות
ולשנות דפוסי חשיבה והתנהגות לצורך
פתרון בעיותיהם.
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לאחרונה סוג טיפול זה הוכח כמאוד יעיל
בהבאת אנשים להרדם ולנצח את נדודי
השינה .טיפול ה CBT-מנסה לשנות את
האמונות ואת הגישות הלא תפקודיות אודות
השינה של הפציינט .זה חידוש בחשיבה ונוגד
את המחשבות 'אני חייב לישון שמונה שעות
בהלילה' או 'אני חייב לקחת כדורים כדי לישון'
או 'אני פשוט לא יכול לתפקד או שאני אחלה
אם אני לא ישן' .מחשבות אלה מתמקדות
יותר מדי בשינה ,שעשויה להפוך לחרדת
ביצוע וטענת המטפלים היא שהשינה תגיע
מתישהו כשלא תרדוף אחריה" .לאחר זיהוי
דפוסי החשיבה המפריעים לתפקוד ,מטפל
יכול להציע פרשנויות אלטרנטיביות לדברים
שגורמים לאדם להיות חרד ,כך שהאדם יוכל
לחשוב על נדודי השינה שלו בדרך אחרת.
לפי מחקר שפורסם בגיליון אוקטובר 2018
של ,The Archives of Internal Medicine
טיפול קוגניטיבי התנהגותי הינו יותר אפקטיבי
ומשתמר זמן רב יותר מאשר שימוש בכדורי
שינה לאורך זמן ( )Ambienבהפחתת נדודי
שינה .המחקר נערך בהשתתפות  63אנשים
בריאים עם נדודי שינה ,שבצורה אקראית
קיבלו כדורי  Ambienאו טיפול קוגניטיבי
התנהגותי או שניהם או פלסבו (תרופת
דמה) .הנבדקים בקבוצת הטיפול הקוגניטיבי
התנהגותי קיבלו  5טיפולים בני חצי שעה ב6-
שבועות .ניתנו להם תרגילים יומיים לחשיבת
זיהוי ,קריאת תיגר (על גורם המתח) ושינוי
הפקת מתחים ,ולימדו אותם טכניקות כמו
דחיית שעת השינה או קימה לקריאה במידה

שלא יצליחו להירדם לאחר  20דקות.
המטופלים שלקחו את הכדור קיבלו מנה
מלאה למשך חודש ,ואז הופחת המינון
בהדרגה .תוך שלושה שבועות 44%
מהנבדקים שקיבלו את הטיפול הקוגניטיבי
התנהגותי ואלה שקיבלו את הטיפול המשולב,
נרדמו מהר יותר בהשוואה ל 29%-מהנבדקים
שקיבלו רק טיפול תרופתי .שבועיים אחרי
שכל הטיפול נגמר ,המטופלים שקיבלו את
הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי נרדמו במחצית
מהזמן שלקח להם לפני המחקר ורק 17%
מהנבדקים שלקחו כדורי שינה נרדמו
במחצית מהזמן .לפי חוקרי שינה בכירים ישנן
טכניקות להבסת בעיות שינה נפוצות:
 שמירה על זמני שינה והתעוררות קבועים. לא לעשן ,בעיקר בסמוך לשעת השינה,או אם ערים במשך הלילה.
 להימנע מאלכוהול וארוחות כבדותלפני השינה
 להתעמל על בסיס קבוע הפחתה למינימום של רעש ,אורוטמפרטורות קיצוניות במקום השינה
 לפתח דפוס "זמן שינה" קבועוללכת לישון באותה שעה בכל לילה
 לנסות להתעורר ללא שעון מעוררלהשתדל ללכת לישון מוקדם יותר בכל לילהלמשך זמן מוגדר ,זה יבטיח שמקבלים
מספיק שעות שינה.

*שינה ,חלומות ,והתמודדות עם מצבי לחץ
זה נושא הסדרה בת  5הרצאות אותה תעביר הד״ר קרן אור-חן
במרכז הפיס החל מחודש אוקטובר הקרוב.
הכתבה המצורפת הינה הקדמה לסדרה בלבד
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קהילה לדורות
המדור לאזרחים וותיקים בקהילה

אגף שירותי רווחה וקהילה

האזרחים הוותיקים הופכים להיות מובילי קהילה,
יוצרים ומשפיעים על חייהם.

לפני כשלוש שנים נבחרנו על ידי קרן
הורביץ וארגון אשל (הג'וינט) להשתתף
בתכנית פיילוט ("קהילה לדורות") שבה
האזרחים הוותיקים הופכים להיות
מובילי קהילה ,יוצרים ומשפיעים על
חייהם .הרבה מים זרמו בנהר מאז ואנו
כבר חלק מתכניות הרשות של המדור
לאזרחים ותיקים וחלק מהנוף המקומי.
מטרת התכנית ליצור ,לפתח ולשפר את
מערכות התמיכה שישנן בקהילה אשר
תסייענה בשמירה ושיפור איכות חייהם
ורווחתם של האזרחים הוותיקים תוך
הגברת מעורבותם והשפעתם.

כיום אנו פועלים בארבעה מוקדים בישוב .בשכונת
נוה אשר ,בשכונת חלומות כרכור ,בשכונת נוה
פרדסים ובמרכז הפיס לגיל הזהב ברח' אחוזה.
לכל קבוצה הייחודיות שלה ,העשייה המגוונת
והנושאים המעסיקים אותה.
"קהילה לדורות" מפעילה כחמישים מיזמים
מגוונים בהם שותפים ולוקחים חלק כמה מאות
חברים (בתי קפה ,חגיגת ימי הולדת משותפת,
טיולים וסיורים ,ערבי זמר ,סרטים ,חוגי עניין,
יצירה ,משחקי שולחן ,ליווי ותמיכה בבית למי
שזקוק ,פעילות ספורט ,פרויקט סביבתי ובין דורי,
הרצאות ועוד) .החיבורים הנוצרים בין האנשים,
הקשרים הנרקמים ,צעד אחר צעד הם המטרה
והם הולכים ומתרחבים כמו אדוות באגם.
הובלת התכנית נעשית על ידי קבוצת הוותיקים
המתנדבים והם מלווים על ידי צוות מקצועי של
המדור לאזרחים ותיקים באופן קבוע.
אנחנו מזמינים אתכם להצטרך אלינו ולהיות חלק
מקהילה לדורות.

אנו יוצרים קהילות בהן יש לאנשים
כתובת כשזקוקים לה ,מקום להביע
ולהביא את עצמם ,מקום לחלום חלומות
ולהגשימם .בדרך זו אנו רוצים להבטיח
חיים מלאי עניין ,חברותא ,משמעות,
תמיכה ושמחה בגיל המבוגר.

מידע נוסף ניתן לראות באתר של המדור לאזרחים
ותיקים www.gilhazahav.com
תחת הכותרת "קהילה לדורות" ובהצטרפות
לקבוצת הוואטסאפ -
https://chat.whatsapp.com/
Dqk5wnHboys0c7DAGITudd
לטובת עדכונים ופעילות.
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יום ב'
16.8.21
20:00

גבי ארגוב | מופע משפחתי
עם שירי סשה ארגוב

בני משפחתו של סשה ארגוב שרים משיריו ובנו איתמר
מספר סיפורים אישיים ,מרגשים ומשעשעים

קיץ חם

במרכז
הפיס

יום ב'
11.10.21
20:00

יום ב'
13.9.21
20:00

אריאל הורביץ
במופע טריו אקוסטי
"על הבמה מתגלה הורוביץ כ"סטורי טלר"
אמיתי ,לא רק בתוך השירים
אלא גם ביניהם" .בואו לפגוש את אחד
מהטרובדורים הישראלים המקוריים
ביותר שפועלים היום
אריאל הורוביץ :שירה ופסנתר
רועי צעדי :גיטרה
מוטי מזרחי :כלי הקשה

אורי הרפז | במופע ארץ ישראלי

אורי הרפז ( -לשעבר מ"צמד הפרברים״) בחגיגה ישראלית
של שירים ישראלים משנות הקריירה של הרפז,
בליווי נגינה וירטואוזית על גיטרה.

מחיר למופע | ₪30
עקבו אחר הפרסומים למועדי הרשמה

מרכז פיס לגיל הזהב |
04-6230327 | 04-6376440 info.gilhazahav@gmail.
ר ח ' א ח ו ז ה  ,2 4כ ר כ ו ר

com

מופע
תיחת
פהשנה!

