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נעמה מעוז

המלצה על ספר

את  החוקר  ניגודים,  של  יפהפה  בסיפור  מדובר 
בשני  האחד  משולבים  הם  וכיצד  והמוות  החיים 

בתרבות המערבית לעומת תרבויות אחרות.
הספר רצוף הגיגים על יחסי הגומלין בין מוות לבין 
חולי,  לבין  אחד,  מצד  ויצירתיות  אהבה  חברות, 
כאב ודעיכה מצד שני. הוא מלא כרימון בדימויים 
המתגבשים לתמונות, ובתיאורים של יחסי אהבה/

עוינות עם הגוף על נעוריו והזדקנותו.

וממה  מהמוות  מהחיים,  התפעמות  של  ספר  זהו 
שביניהם. ריבוי הקטעים בהם הרגשתי צורך דחוף 
להבין  לי  גרם  שלמים  משפטים  ולרשום  לעצור 
בביתי,  המדף  על  הוא  הספר  של  הנכון  שמיקומו 
כשמתוכו מבצבצות אין-ספור סימניות צבעוניות 

המצביעות על קטעים שראוי לשוב אליהם.

של  הטוב  חברו  ליווי  של  הציר  על  נעה  העלילה 
המזמנים  אחרי,  והחיים  מותו  אל  אז'ן   - קלודל 
מרגיש  "אני  חדשים.  חיים  ויצירת  אהבה  לכותב 
סידורו  אופן  שצורתו,  הזה  לסיפור  שהודות  היום 
מכריח  שאני  בלבד  זו  לא  רופפים,  פרישתו  ואופן 
אותו  מקיים  גם  אני  לצידי,  להישאר  אז'ן  את 
בתרדמת  מלאכותית  הנשמה  מכונת  באמצעות 
... הספר הזה הפך למקום  שאינה מוות של ממש 
כאן,  נמצא  אז'ן  שלנו.  החברות  מתקיימת  שבו 
בדפים, בשורות או ביניהם. הסיפור הוא חדרו לא 

פחות מאשר קברו"... )ע' 144(.

קולנוען  פרסים,  עטור  סופר  הוא  קלודל  פיליפ 
גדי  "היא  אומר,  הוא  "הספרות",  צרפתי.  ומחזאי 
האמנות  צורת  היא  יכולה.  כל  היא  רסן.  שלוח 

החופשית ביותר" )ע' 34-35(. 
את:  למצוא  ניתן  לעברית  המתורגמים  ספריו  בין 
'הנפשות האפורות', 'הנכדה של מר לין' ו'שיקשוק 

המפתחות'.

העץ של בני טורג'ה 
פיליפ קלודל )ביקורת(

"האדם איננו שמח בחלקו אלא במהלך עשרים או 
אולי שלושים שנה. לפני כן, ובעיקר אחרי כן, הוא 

נאבק" )ע' 68(.

כבר בתחילת הספר אנחנו מתוודעים לתיאור נוגע 
מכפרי  באחד  הוד"  ועתיר  "מרשים  עץ  על  ללב 
קברות  בית  מעין  המהווה  )אינדונזיה(,  טורג'ה 
של  הסמליות  ללידתם.  סמוך  שמתו  לתינוקות 

מוות שמזין את החיים מלווה את הספר כולו.
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שירלי אברמי

תוחלת החיים עולה משנה לשנה, אך החברה עדיין נרתעת מאנשים זקנים. 
במקום לדרוש מהם להיות תוססים ונמרצים, כדאי להניח להם להיות בגילם

הדמויות  ומעולם.  מאז  היו  זקנים  אנשים 
הראשונות המופיעות בתנ"ך האריכו ימים: "ויהיו 
ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלושים  כל 
שנה וימת"... ימי שת — "שתים עשרה שנה ותשע 
מאות  ותשע  שנים  "חמש   — אנוש  שנה";  מאות 
שנה". גם בהנחה המקובלת, שאין מדובר בשנות 
לשים  יש  היום,  אותן  מכירים  שאנחנו  כפי  חיים 
לב לשאיפת הסופר המקראי לכבד אותם במספר 
תרבויות  של  מכוננים  אתוסים  רב.  חיים  שנות 
ואת  ספציפיים  זקנים  הם  גם  מפארים  שנות 
חכמתם. אבל זיקנה, כקבוצת גיל מובחנת, בעלת 
תופעה  היא  משלה,  ורצונות  צרכים  מאפיינים, 
ועם  החיים.  בתוחלת  העלייה  של  נגזרת  חדשה, 
הזקנים,  של  מספרם  שגדל  ככל  כי  נדמה  זאת 
ככל שמתרחבת תפוצתה של הזיקנה — כך קטנה 
זקנים,  יותר  שיש  ככל  ואליה:  אליהם  האהדה 
מהזיקנה  הפחד  יותר.  מפחידה  הופכת  התופעה 
מייצר את הגילנּות, את ה–ageism. הגילנות היא 
ככל דעה קדומה אחרת. היא דעה קדומה הנובעת 
זקנים  לגבי  בסטריאוטיפים  וביטוייה  מגיל, 
מהשונה,  מהאחר,  מהפחד  נולדת  היא  ובאפליה. 
יכול  אינו  אדם  "אחר":  תמיד  הוא  שזקן  משום 
הרבה  מייצר  הזה  הפחד  זקן.  עצמו  את  לדמיין 
השלכות, בהן הקושי של אנשים מבוגרים למצוא 
הם  כאילו  לעתים  לזקנים  התייחסות  או  עבודה; 
במסעדה,  סבא  עם  יושבים  אם  בשכלם.  רפים 
המלצר תמיד יפנה לצעירים, ואם ידבר עם הסבא

שליווה  ומי  פשוטה;  ובשפה  רך  בקול  אליו  יפנה 
הדיבור  את  מכיר  באשפוז  מבוגר  משפחה  קרוב 
של הצוות אתו, מעל ראשו של המטופל. כל אלו 

הם גילנות. 
של  החוכמה  ספרי  כך?  להיות  חייב  זה  האם 
ובהם  זיקנה,  בגיל  נכתבו  וקהלת,  משלי  התנ"ך, 
 — וחוכמתו  גילו  מנסיונו,  שמוסר  זה  הוא  הזקן 
ומפני שיבה תקום" היא  זקן,  פני  "והדרת  לצעיר; 
השבטיות  בתרבויות  מהתורה.  עֵׂשה"  "מצוות 
שמאנים  כוהנים,  החיים:  לניסיון  מוסף  ערך  היה 
מצעיריו.  ולא  השבט,  מזקני  כולם  היו  ושמאניות 
כולו  השבט  ועבור  עצמם  עבור  היוותה  זיקנתם 
לדור.  מדור  המועברת  מצטברת,  לחוכמה  מקור 
לפני  עד  רוזנטל,  רוביק  והמילונאי  הבלשן  לפי 
כבוד.  של  מילה  היתה  "זקן"  שנים,  עשרות  כמה 
להערכה  כאות  כך,  כונו  שדה  ויצחק  בן־גוריון 
שהמילה  ולמרות  שלהם;  הארבעים  בשנות  כבר 
 ,age-מ בשונה  גיל,  חסרת  היא  בעברית  "גיל" 
רבים  שביטויים  הרי  זיקנה,  לגיל  המתקשרת 
הקשורים לגיל מבוגר נושאים קונוטציה שלילית, 
ימיו", כאשר הערב  "בערוב  "גיל הְּבלּות", או  כגון 
מרמז לערבו של יום, לקרבת הסוף. הביטוי "תרח 
זקן", שמקורו בגילו המופלג של תרח אבי אברהם, 
גם הוא משמש לגנאי. כאן נכלל גם "כיבוס" המילה 
אזרחים  כמו  יותר,  רכות  במילים  והָמרתה  זיקנה 
כי  לזכור  צריך  אבל  השלישי.  הגיל  או  וותיקים 
כמו בתחומים אחרים, לא מהמילה אנחנו מפחדים

זה  ה-70 החדש70 
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צריך  מהתופעה  הפחד  ועל  מהתופעה,  אלא   -  
להתגבר לא על ידי זה שאין קוראים לה בשמה, 
משום שבכך משדרים כי זו אכן תופעה מפחידה, 

שצריך "לכבס" אותה במילים ולהתרחק ממנה. 
הדרתם  בין  חשוב  הבדל  זאת  בכל  ישנו  אולם 
בעוד  אחרות:  מודרות  קבוצות  לבין  זקנים  של 
שקופים  מודרת  לקבוצה  השייכים  שאנשים 
במקרים רבים בעיני אחרים, הרי שזקנים שקופים 
או  מחזור,  בכנס  עלינו,  חישבו  עצמם.  בעיני  גם 
רב.  זמן  ראינו  שלא  גילנו,  בני  עם  אחר  במפגש 
אנחנו אומרים לעצמנו - מה אנחנו עושים כאן עם 
ואיננו  כך...  כל  שהשתנו  חבל  האלה,  הזקנים  כל 
מעלים בדעתנו כי באותו הזמן הם חושבים בליבם 
זקנים  אנחנו  שגם  להבין  עלינו.  הדבר  אותו  את 
מחשבתי,  שינוי  דורש  זה  אולם  קשה,  אכן  זה 
שזיקנה  התפיסה  להשתנות  צריכה  שבתוכו 
היא דבר שצריך להסתיר, לשאוף לא להיות בה, 
ולהעלים את גילוייה, את הסימפטומים שלה, ואת 
מאפייניה: לרצות "להיות צעיר", על כל מה שזה 
חי  בעודך  מגילך  המתבקש  הניכור  כולל  אומר, 
בו. לאחרונה השבתי על שאלון העוסק ב"מצבנו 
הוטב,  או  הורע  מצבך  האם  הקורונה".  בתקופת 
הופיעו,  השאלון  בסוף  ועוד.  בודדה,  את  האם 
השכלה,  הכנסה,  דמוגרפיות.  שאלות  כמקובל, 
וכיוצא באלה; בשאלת הגיל היו שתי שאלות: בת 
הנטייה  שאת.  מרגישה  את  כמה  ו-בת  את,  כמה 
צעירה  מרגישה  שאני  לכתוב  היתה  האוטומטית 
אני  עניתי:  ואז  קצת,  זה  על  חשבתי  אבל  מגילי, 
בת שישים, ומרגישה בת שישים. הבנתי שבהצגת 
שלהיות  מובלעת  הנחה  יש  כזה,  באופן  השאלה 
טוב,  מרגישה  את  אם  מצופה,  שאת  רע;  זה  זקן 
להרגיש צעירה מגילך. ואני, לעומת זאת, מרגישה 
שנקרא  מה  של  המשמעות  בעיני  זו  בגילי.  טוב 
"מהפכת הזיקנה": לא לרצות להרגיש, ולהיראות 
בגילנו  טוב  להרגיש  לרצות  אלא  צעירים,  יותר 
הגיל   - הסובייקטיבי"  "הגיל  שאלת  גילנו.  ועם 
שבו אתה מרגיש שאתה, לעומת גילך הכרונולוגי, 
אליה  להתייחס  מתחיל  שהמחקר  שאלה  היא 
טיימס  יורק  בניו  שפרסמה  במאמר  עכשיו. 
שלאנשים  לייבר־וורן  אמילי  העיתונאית  דיווחה 
יותר  צעירים  מרגישים  שהם  בשאלונים  שענו 
מגילם הביולוגי היו גם מדדי בריאות טובים יותר, 
או  בגילו  מרגיש  שהוא  שענה  למי  בהשוואה 
מבוגר יותר מגילו. היא הסבירה שהמחקר הזה לא

 מאפשר לדבר על קשר סיבתי, כי אין דרך לדעת 
"מה הביצה ומה התרנגולת": האם מי שבריא יותר 
ההרגשה  שמא  או  יותר,  צעיר  כך  בשל  מרגיש 
הרעננה תורמת לבריאות הממשית. מאידך, עורכי 
מחקרים אלה מודים שהם לא משקללים רכיבים 
כמו הפעילות הספורטיבית של הנחקרים, ושאולי 
הם אלו שמשפיעים על מצב הבריאות, וכתוצאה 

ממנה על תפיסת הגיל הסובייקטיבי. 
עצמם  עם  טוב  שמרגישים  שנחקרים  הציפיה 
ישיבו שהם מרגישים צעירים יותר מגילם האמיתי  
שבגללה  האינטואיטיבית  התחושה  את  מחזקת 
"בת  השאלה  על  לענות  כשהתבקשתי  עצרתי 
של  בהפנמה  שמדובר  שאת":  מרגישה  את  כמה 
צעירים.  להישאר  המערבית,  החברתית  ההבניה 
כפי שאומר פרופ' דיוויד וייס, פרופ' לפסיכולוגיה 
"אם  לייפציג:  מאוניברסיטת  החיים  תוחלת  של 
אנשים  שלילי,  כמשהו  נתפסת  היתה  לא  זיקנה 
מרגישים  שהם  לענות  צורך  מרגישים  היו  לא 
צעירים מגילם". ד"ר טרייסי גנדרון, גרונטולוגית 
הזו:  לתפיסה  תורמת  וירג'יניה,  מאוניברסיטת 
אנשים נוטים להרגיש שמחים ומסופקים יותר עם 
שאתה  ואומר  שישים  בן  כשאתה  בגיל.  העלייה 
שהיית  כפי  מרגיש  לא  אתה  ארבעים,  בן  מרגיש 
לפני עשרים שנה — הרי התבגרת והשתנית. איזה 
בן ארבעים אתה מרגיש שאתה? אולי מי שהיית 
שצברת  החיים  וחוכמת  הניסיון  עם  אבל  אז, 
על  שהמחקר  הציעה  אפילו  גנדרון  ד"ר  מאז. 
גיל סובייקטיבי, והשאלה "בת כמה את מרגישה 
שתורמת  וכתפיסה  כלא־אתיים,  יוגדרו  שאת", 
והמסר  שלה;  להקטנה  לתרום  במקום  לגילנות 
שלה הוא שצריך לעודד אנשים לשמוח בגילם, 
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ולא לראות בו משהו שלילי. אני סבורה שהשאלה 
עומדת  אינה  אכן  שאת"  מרגישה  את  כמה  "בת 
שאינה  משום  לא  מחקר.  של  האתיקה  בכללי 
מוסרית, אלא משום שנחקרת אינה אמורה לדעת 
זו  אחרת,  לענות.  ממנה  שמצפים  התשובה  מה 
אינה תשובה: זו נבואה שמגשימה את עצמה. ועל 
כן, כשעניתי, לאחר מחשבה, שאני בגילי, ומרגישה 
שאני בגילי, הוספתי גם הערה: את יכולה להרגיש 

טוב עם עצמך, גם כשאת מרגישה שאת בגילך. 

ילדות שנייה
וגם  סיכומים  של  זמן  היא  שהזדקנות  התפיסה 
היא  התחלות,  של  וגם  מחלות  של  תוכניות,  של 
תפיסה שעדיין אינה מקובלת בחברה המערבית. 
איתה,  להיות  כדאי  הזיקנה  נגד  להיות  במקום 
ובעדה; במקום "אנטי־אייג'ינג" — "פרו־אייג'ינג". 
בישראל  שמובילה  "פרו־אייג'ינג",  של  התפיסה 
מי  על  גם  מקובלת  גנזי,  סמדר  ההווה"  "דוגמנית 
כירורגיות  קוסמטיות  התערבויות  כנגד  שיוצא 
ולהכחיד  להעלים  מטרתן  שעיקר  מבוגר,  בגיל 
וממה  מהם,  הפחד  בשל  הזיקנה,  סממני  את 
מתחיל  בעולם  מוחשי;  ביטוי  לידי  מביאים  שהם 
 Positive  – הביטוי  גם  במקביל  להשתרש 
התרבות  חוקר  חיובית".  "הזדקנות   –  aging
המגמה  אם  כי  זה  בהקשר  אומר  הרצוג  עמרי 
העכשווית של ניתוחים, מתיחות ותוספים כחלק 
חיוני מההזדקנות תימשך, הדבר יהפוך בעוד דור 
לחלק מובן מאליו מסגנון החיים; משום שהמטרה 
היא מודל יופי מלאכותי, שמאפשר ריטוש הפנים 
והגוף לא רק באמצעים דיגיטליים, אלא גם באופן 

ממשי. 
ד"ר יורם מערבי, רופא המערך לשיקום וגריאטריה 
הקפיצה  כי  מסביר  וגרונטולוג,  גריאטר  בהדסה, 
המאה  במהלך  חלה  החיים  בתוחלת  העיקרית 
נוספות  שנים  בשלוש  עולה  היא  וכיום  העשרים, 
רוב  צפויים  ה-22  במאה  לדבריו,  עשור.  מדי 
הילדים שייוולדו להגיע לגיל מאה. הוא מוסיף כי 
זיקנה היא תופעה חדשה שהעולם לא חווה אותה 
כתופעה גילית נרחבת עד לפני פחות ממאה שנה; 
ולמידה  להכרתה  זמן  דורשת  הבנתה  גם  כן  על 
יש  כי  היום  יודעים  שאנחנו  כשם  מאפייניה:  של 
גברים  אצל  מחלות  לאותן  שונים  סימפטומים 
רגישת־מגדר  רפואה  ומתפתחת  נשים,  ואצל 
בהתאם, כך גם יש מאפיינים ייחודיים לאופן שבו 

זה ענף  וגם  זקנים חווים מחלות לעומת צעירים, 
דרכו.  בתחילת  עדיין  שנמצא  הזיקנה  בחקר 
החיים  בתוחלת  העלייה  שמייצרת  נוסף  תחום 
הינו הענף המשפטי הייחודי שהתפתח בעשורים 
)איסי(  ישראל  פרופ'  בזיקנה.  העוסק  האחרונים 
הפקולטה  דיקן  וגרונטולוג,  משפטן  דורון, 
לחקר  המרכז  וראש  ובריאות  רווחה  ללימודי 
מזכיר  חיפה,  באוניברסיטת  הזיקנה  ולימוד 
 Elder הייחודי,  הענף  התפתחות  כי  זה  בהקשר 
, מקורה בארה"ב, וממנה התפשטה לרחבי    Law
העולם, המתמודד כולו עם היבטים ייחודיים אלו 
ועם העלייה בהיקפם, ובדרישה למצוא פתרונות 

חדשניים לבעיות שונות הקשורות בו. 
ישראל  העולמי,  הבריאות  ארגון  נתוני  פי  על 
תוחלת  בדירוג  בעולם  התשיעי  במקום  נמצאת 
החיים הממוצעת. במקום הראשון בעולם ניצבת 
יפן, אולם ביפן לא רק שתוחלת החיים הממוצעת 
מהווה  הזיקנה  לגיל  שהיחס  אלא  גבוהה,  היא 
בשפה  ועמוקה.  שלמה  תרבותית  תפיסה  בה 
מהגילאים  לחלק  יש  שישים  מגיל  החל  היפנית, 
אצלנו.  שמונים  לגיל  ל"גבורות"  בדומה  שמות, 
וכך, שישים, "ָקאְנֶרִקי", ביפנית פירושו: "הגיל של 
וייחודית,  קסומה  תפיסה  זו  מחדש".  ההתחלה 
שמביאה לידי ביטוי גם את ההבנה שההגעה לגיל 
זה אינה סותמת את הגולל על תקווה ואופטימיות, 
משקפת  שהיא  משום  וגם  ויצרנות;  יצירתיות 
מעגל  על  התבוננות  יכולת  של  חדשים  אופנים 
החיים, על מקומם של הזקנים בו, על תפיסתם את 

עצמם, ועל תפיסת האחרים אותם.
בעיקר  )כיום  ביפן  מצוינת  שישים  לגיל  ההגעה 
בכפרים(, בשורה של חגיגות. קאנרקי נחגג משום 
שיש  וחידלון  הזדקנות  של  כגיל  נתפס  שאינו 
של  מחדש,  לידה  של  כגיל  אלא  עליו,  להתאבל 
הזדמנות, שיש לחגוג אותו. כחלק מהתפיסה הזו, 
ליום  שייחודיים  טקסים  של  שורה  ישנה  ביפן 
של  בביתו  בארוחה  אותו  מציינים  הזה.  ההולדת 
כסא  על  השולחן,  בראש  יושב  כשהוא  החוגג, 
שעליו כרית אדומה, ולבוש בגדים אדומים. ביפן 
אדום זהו צבע שמשויך לתינוקות, ומטרתו לציין 
את החוגג כמי שמותר לו "להיוולד מחדש". ביפן 
מאכלים  יש  מזל.  שמסמל  צבע  גם  הוא  אדום 
שכבות,  שתי  של  אורז  עוגת  לקאנרקי:  מיוחדים 
ומעליה — אלו  אחת מסמלת את השנים שעברו 

שיבואו, סמל לחיים ארוכים.
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שתי  עליה  שמוצבות  הולדת  יום  עוגת  גם  יש 
וצב.  עגור  ארוכים:  חיים  המסמלות  דמויות 
הקאנרקי  בחגיגות  המסורתיים  הקישוטים  רוב 
צמח  הוא  כי  הבמבוק  ואורן.  במבוק  עשויים 
האורן  בעת;  בה  וגמיש  חזק  בהיותו  שמתאפיין 
מסמל ביפן חיי נצח, ואיחול לחוגג חיים ארוכים 
נהוג להביא מתנות, שגם הן  ב"ילדותו השנייה". 

צריכות להיות בצבע אדום. 
ממי  האחריות  העברת  את  גם  מסמל  קאנרקי 
מהקסם  חלק  הבא.  לדור  שישים  לגיל  שהגיע 
הקאנרקי  שמאחורי  העמוקה  בתפיסה  הגלום 
הוא שמצופה מבני השישים לשנות מעכשיו את 
סדרי העדיפויות שלהם, מתוך הבטחה שחובות 
ידי  על  מעתה  ימולאו  פרנסה,  כולל  המשפחה, 
מעבירה  החוגג  של  אשתו  לכך,  כאות  הצעירים. 
את צלחת האורז האדום לאשתו של הבן הבכור: 
המשפחה.  של  החדשים  המנהלים  הם  מעתה 
לרפלקציה:  מוקדשת  שישים  גיל  שאחרי  השנה 
לבחינת  אותה  מקדישים  הזה,  לגיל  שהגיעו  מי 
מה שהשיגו עד עכשיו, ואילו יעדים הם מציבים 

לעצמם בהמשך. 

להתחיל בגיל מאה
צח  של  מאמרו  השנה  בינואר  פורסם  זה  במוסף 
כותרת  להזדקן",  חייבים  לא  אנחנו  "ואולי  יוקד, 
כאל  לא  לזיקנה:  אחרת  כהתייחסות  שנראית 
שלב  מצב,  כאל  אלא  לנו,  לקרות  שחייב  משהו 
בתיאור  נפתח  המאמר  לבחירה.  הניתן  חיים, 
בגיל  לעולמה  שהלכה  גלפאגוס,  ָצּבת  של  חייה 
שהייתה  כפי  ותוססת,  חיוניות  "מלאת   ,175
בגיל שלושים". המאמר הינו שיר הלל להעלמת 
להיות  השאיפה  גילוייה:  ולהסתרת  הזיקנה 
ד"ר  החוקר,  של  המסר   .ageless גיל",  "חסרי 
אנדרו סטיל, הינו שאם רק ניטול מספיק תרופות 
בשילוב תוספי מזון, נהיה חיים, צעירים ובריאים 
מצד  כפול:  מסר  הזו  בגישה  יש  אבל  לנצח. 
שלדבריו  הארוכים,  החיים  את  מהלל  הוא  אחד 
הוא  הנשימה  באותה  אבל  סודם.  את  גילה 
"סוג של מחלה  מציע להתייחס להזדקנות כאל 
ביולוגית, שצריך לרפא". אם הזיקנה היא מחלה, 
חיים  שלב  להיות  הזמן  באותו  יכולה  לא  היא 
מופלא. ואכן, ההזדקנות, כשלעצמה, אינה מחלה, 
זה  מופלא;  חיים  שלב  להיות  יכולה  היא  ובאמת 
יקרה אם ההתייחסות אליה לא תהיה כאל משהו 

שצריך להיפטר ממנו, אלא כאל תקופה שצריך 

בשלום.  אתה  לחיות  איך  ולהבין  אותה,  ללמוד 
ותרופות  רבות  ישנן מחלות  זו תקופה שבה  נכון, 
עם  להיות  צריכה  ההתמודדות  אולם  מתאימות, 
"הזיקנה  עם  ולא  מביאה,  שהזיקנה  המחלות 
להתכחש  יכול  אינו  הזה  הדיון  ואולם,  כמחלה". 
הוא  ומלמד,  מאתגר  מרתק,  היותו  שעם  למסע, 

עדיין מסע שסופו ידוע מראש. 
כמה  החיים  במעגל  נפגשים  אנחנו  המוות  עם 
כשסבא  כלל,  בדרך  הראשונה,  בפעם  פעמים. 
נולדנו  שכאשר  בגלל  גם  אבל  מתים.  סבתא  או 
חוצצים  שהורינו  בגלל  וגם  זקנים,  היו  כבר  הם 
אבל  מאד,  עצוב  מוות  זה  העולם,  לבין  בינינו  אז 
משהו  כבר  זה  מתים  שלנו  כשההורים  רחוק. 
אבל  ולרע;  לטוב  עבורנו,  שהיו  מי  בשל  גם  אחר. 
בעיקר משום שנעלם גג־המגן שמעל ראשנו, ואין 
שמוכן  מי  גם  מותנו.  לבין  בינינו,  עוד  שחוצץ  מי 
לדבר על הזיקנה, לאהוב אותה ולהשלים איתה, 
רק  לא  לדבר  כדי  דרך  כברת  לעבור  צריך  עדיין 
על  רק  לא  ההזדקנות,  על  גם  אלא  הזיקנה  על 
שזה  בגלל  במיוחד  התהליך.  על  גם  אלא  המצב 
תהליך שסופו ידוע מראש, ושם אין שום מכבסת 
מותה  לאחר  מוות.  מכולן:  המפחידה  לזו  מילים 
של רות בונדי מצאה ִּביתה, העיתונאית טל בשן, 
בחייה,  לאור  הוציאה  שלא  שלה  כתובים  דברים 
בין  אחרונים".  "דברים  בספר  אותם  ופרסמה 
עור  עם  משלימה  "אני  בונדי:  שם  אומרת  השאר 
ועיניים מתעמעמות. אבל  ושיער מלבין  מתפורר 
אני לא מוכנה להשלים עם העובדה שגם הזיכרון 
כתבה  זלדה  ואילו  ומתפורר".  ומלבין  מתעמעם 
בשירה "אישה שהגיעה לזיקנה מופלגת": "ִאָׁשה 
ָׂשִריד  ָּבה  נֹוַתר  ְוֹלא   / מּוְפֶלֶגת  ְלִזְקָנה  ֶׁשִהִּגיָעה 
ָהַפְך  ַהַּדק  ְּבָׂשָרּה  ַהַּקִיץ.  ֵמָעִסיס  ָהֵאׁש/  ִמֵּטירּוף 
ְמעֹוֵרר   / ַעִתיק.  ְּכָמָׁשל  ָּבחֹוֶׁשְך  ּוַמְבִהיק   / ְלֲאִוויר 
ְסִליָדה ְּבֲאָנִׁשים ְמגּוָׁשִמים/ ּוְבָעִלים ְירּוִקים ֶׁשל ֵעץ 

ַהּתּות".
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הביניים  בימי  כי  מזכירה  נצר  רות  הפסיכולוגית 
המוות,  את  זכרו  מורי",  "ממנטו  הרעיון  נטבע 
ודוחף להתפתחות  במשמעות של המוות כמאיץ 
עם  בראיון  כי  מציינת  היא  ומסיים.  כמכלה  ולא 
הצייר רנואר, שנערך לפני מותו הוא אמר, "נדמה 
לי שסוף סוף אני מתחיל להבין משהו. אני עדיין 
אמר:  הוקוסאי  המופלא  היפני  הצייר  מתקדם". 
לכל  אבל  הדברים.  צורת  את  ציירתי  שש  "מגיל 
מה שציירתי לפני גיל שבעים אין באמת חשיבות. 
סוף  להבין  איכשהו  הגעתי  ושלוש  שבעים  בגיל 
סוף את המהות האמיתית של ציפורים, חיות, את 
עד  לכן,  והעצים.  העשבים  של  הוויטאלי  הטבע 
גיל שמונים אתקדם בהדרגה, בגיל תשעים אחדור 
עוד יותר אל עומק המשמעות של הדברים, בגיל 
מאה אהיה באמת נפלא, ובגיל מאה ועשר — כל 

קו יכיל בוודאי חיים משלו". 
גם  פירושה  הקאנרקי  של  מחדש"  ה"התחלה 
אלא  הילדות,  לזיכרונות  רק  לא  לילדות.  חזרה 
לילדות עצמה: למי שהיינו לפני שהפכנו לאנשים 
בוגרים; לפני שהפנמנו ערכים ומציאויות וציפיות 
זקנים.  עצמנו  את  לאהוב  ללמוד  ואז  מאיתנו, 
על  באהבה  "אלי"  בשירה  כותבת  גולדברג  לאה 
הקמטים, על הֵׂשיבה ועל המבט פנימה, שמייצרת 
ֲאָהבֹות/  ְּבִזְכרֹון  ָּפַני/  ֶאת  ִּפְרְּכסּו  ִנים  "ַהּׁשָ הזיקנה: 
ְמאֹד/  ָיִפיִּתי  ַעד  ָקִלים/  ֶּכֶסף  חּוֵטי  ְלרֹאִׁשי  ְוֲעְנדּו 
ִייְׁשרּו  ֶׁשֲעָבְרִּתי  ּוְּדָרִכים  ַהּנֹוִפים/  ִנְׁשָקִפים  ְּבֵעיַני 
ֹלא  ְעְכָׁשיו/  ִּתְרֶאִני  ִאם   / ְוָיִפים.  ֲעֵייִפים  ְצָעָדי/ 
ְּבָפִנים  ֵאַלי/  הֹוֶלֶכת  ֲאִני  ְּתמֹוֶליָך/  ֶאת  ַּתִּכיר 
ב"שירי  וגם  ֵאֶליָך".  ְּכֶׁשָהַלְכִּתי  ְווא/  ַלּׁשָ ֶׁשִּביַקְׁשָּת 
אל  ובחמלה  באהבה  מתייחסת  היא  הדרך"  סוף 
את  שעשה  לאחר  הדרך,  בצד  לנוח  שישב  הזקן 
"למדני  בתפילת  והארוכה;  הקשה,  היפה,  הדרך 
זו,  אלוהי" שפותחת את השלישי בסדרת שירים 
הקטנים  בדברים  ההכרה  סוד  את  מבקשת  היא 

ובאהבתם, "לבל יהיה עלי יומי הרגל". 

אל  מחדש,  ההתחלה  אל  השירה  חוזרת  ושוב 
הקאנֶרקי, אצל חיים גורי, שכתב שני ספרי שירה 
העשירי  בעשור  מתשעים,  למעלה  בן  כשהיה 
עוד".  קצת  עוד  שרציתי  ו"מה  "עיבל"  חייו,  של 
ַהְּמאּוֶחֶרת/  ָעה  ַהּׁשָ "ַלְמרֹות  כותב,  הוא  ב״עיבל״ 

ָמה ֶׁשֹלא ָהִייָּת / ִיְתָּבֵקׁש ְּבָך ָלׁשּוב ְוִלְהיֹות". 

אחד ההיבטים המעניינים, המפחידים והמאתגרים 
בגיל הזיקנה הוא שאלת הזהות. 

של  הכובע  בלי  שלי?  הכובעים  בלי  אני  מי 
הקריירה, בלי מי שאני בעבודה? מי ומה נשאר? 
והמשפחתיים:  האישיים  התפקידים   — וכמובן 
הורה, בת זוג, סבתא... התרבות המערבית סוגדת 
סימני  את  שיעלימו  ניתוחים  מעודדת  לנעורים, 
ניתן  ורואה בזיקנה טורח;  הגיל ואת קמטי הזמן, 
שהמסר  רבים  בקמפיינים  היטב  זאת  לראות 
הוא  אם  לצעירים.  שייך  העולם  הוא:  שלהם 
"שייך" לצעירים, מה מקומם של הזקנים בו? למי 
הם שייכים? וכאן המשימה היא לא רק לחשוב על 
הזיקנה כעל פרידה מהמשמעויות הקודמות, אלא 
גם על בניית משמעויות חדשות, ועל התחדשות. 

מותר לדבר על מין כשהיינו בגיל ההתבגרות, בת 
דודתי לאה ואני, היינו מחכות שסבא וסבתא ייצאו 
לחפש,  כדי  במשק  לעבודתם  בקיבוץ  מחדרם 
היטב.  שהוחבאו  כאלה  בעיקר  אוצרות,  ולמצוא, 
המהוגנים  הספרים  מדף  שמאחורי  גילינו  וכך 
פחות.  קצת  מהוגנים  ספרים,  של  נוסף  מדף  יש 
את  אבל  הבנו,  שלא  בגרמנית,  קריקטורות  ספרי 
קשה,  בכריכה  אחד  וספר  היטב;  הבנו  הציורים 
שהכותרת שלו נראתה לנו אז, בנות שתים־עשרה 
וארבע־עשרה, כמדע בדיוני: "חיי המין לאחר גיל 
כאילו  ממש  סביר  היה  זה  אז  בשבילנו  שישים". 
לאחר  המין  "חיי  שכותרתו   ספר  מוצאות  היינו 
לא  אז,  בגילם  כשאני  היום,  שישים־אלף".  גיל 
השנים;  ממרחק  כך,  על  אותם  אוהבת  שאני  רק 
החלה,  לא  כלל  אולי  שהמהפכה  חושבת  גם  אני 
כי מיניות בגיל הזיקנה מושתקת היום לא פחות, 
ואולי אפילו יותר, מאשר אז. בכנס "נשים בזיקנה", 
שנערך בחודש מרץ על ידי עמותת "נשים לגופן" 
במיניות  המושבים  אחד  עסק  ישראל,  וג'וינט 
ד"ר  כתבה  המושב  על  דבריה  בסיכום  בזיקנה. 
"נושא שכמעט אין  כי המיניות היא  איריס ברקן 
ביטוי את  לידי  והביאה בכך  זה",  בגיל  בו  מדובר 

הקושי של החברה לקבל את 
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הדורות.  משרשרת  חלק  להיות  של  התחושה 
הסבתות  אל  ישר  אותי  חיברה  נכדתי  הולדת 
הייתי  שבהן  שעות  אל  מהן,  זיכרונות  אל  שלי, 
סיפור.  לי  מקריאות  כשהיו  או  במטבח  אתן 
פתאום יכולתי  ממש לשמוע את קולה של סבתא 
שנה  שישים  כמעט  חלפו  לא  כאילו  לי,  מקריאה 
את  ישבנו,  איפה  האינטונציה,  את  זכרתי  מאז. 
מגע הספר ואת קסם הְּבַיַחְדֵנס. והנה, כל החזרה 
אל העולם הילדי, אל גן העדן האבוד, לפני היות 
הקסום  בחיוכה  פתאום  מתגלמים  כולם   — הכל 
ובאור עיניה של ילדה בת שנה. לנכדתי, על רגע 
הקסם שבו יצאה מחדר הלידה במיטה קטנטנה, 

ואצבעה אחוזה באצבעה של בתי, כתבתי:
ֶקֶסם  ְוֱהיֹוָתּה/  ֵצאָתּה  ֶקֶסם  ִּבָתּה/  ְּבָיד  ִּבִתי  "ָיד 
ִאָמהּות ִּבִתי ְלַיְלָּדָתּה/ ַׁשְרֶׁשֶרת ַהֵּלב ֶׁשֵאין ִּבְלָתּה".

אולי עדיף לאמץ גישה אחרת: לא לצפות מזקנים, 
להיות  סטיל,  אנדרו  של  הגלפאגוס  מצבת  כמו 
"מלאי חיוניות ותוססים כפי שהיו בגיל שלושים", 
הגיל  ממנעמי  ליהנות  בגילם.  להיות  פשוט,  אלא 
המבוגר ומהחופש שהוא מאפשר, ולטפל במחלות 
כתופעה  ההזדקנות  עם  להשלים  כשיגיעו. 
המביאה איתה ברכה, במקום לראות בה גיל הגוזר 
על מי שהגיע אליו לחיות בתוך מחלה. את הפחד 
צריך  אליה  האהבה  ואת  לשרש,  צריך  מהזיקנה 
בשינויים  הטיפול  במקום,  ואולי  לפני,  להטמיע, 

שהיא מביאה איתה.

המין, והמיניות של נשים זקנות, אך לא פחות מכך 
אף  שהקושי  לי  נדמה  עצמן.  שלהן  הקושי  את 
היכולת  שככלל  בגברים,  מדובר  כאשר  מתעצם 
של  מאשר  יותר  מצומצמת  הינה  לשתף  שלהם 
וודאי בגיל הזיקנה,  נשים, כל החיים, בכל נושא, 

ועל מיניות. 
לאחרונה  בן־אליהו  בלהה  ד"ר  שנתנה  בהרצאה 
"שירה",  את  ניתחה  היא  עגנון,  בית  במסגרת 
מנפרד  הד"ר  של  אהבתו  על  עגנון  של  ספרו  
שב  הוא  דרכה  שירה.  הצעירה  לאחות  הרבסט 
אליה  אהבתו  את  אשתו,  הנרייטה  את  ומגלה 
ואת מיניותם, וכולם מבעד לפריזמה של הזיקנה 
הגדירה  שבן־אליהו  מה  המתקרב,  והמוות 
לנכד,  סבים  כבר  כשהם  ההידלדלות".  כ"חוויית 
כשהם  אחד  בחדר  בטעות  אותם  משכנת  בתם 
לאחר  אחינועם,  הדמיוני  בקיבוץ  לבקרה  באים 
עגנון  בנפרד.  ישנים  כבר  הם  שבהן  רבות  שנים 
מתאר את הנרייטה לא רק כאשה שבעלה חושק 
השנים,  במתנות  שניחנה  ככזו  אלא  לפתע,  בה 
באתי  "אילו  מעניקות:  שהן  התבונה  ובנפלאות 
לצייר צורת אשה משכלת שלא קיפחו השנים כל 
חיוניות שבה, הייתי מצייר את הנרייטה כבשעה 
נפלאות  לא  האוכל...  בחדר  הבנות  בין  שישבה 
והפתעות הלב צריך, אלא מענה על שאלות שלא 
מנפרד  של  להפתעתם  ובהמשך,  מילים";  מצאו 
והנרייטה, "... נשקה לו על פיו ואף הוא נשק לה 
כוחו  בכל  אותה  חיבק  ארוכה...  נשיקה  פיה,  על 
והיו  שניהם  שדבקו  עד  אותו  חיבקה  היא  ואף 

לבשר אחד". 
ועם כל אלה, עם הכוח של היות בגילנו, והלמידה 
ליהנות ממנו, יש משמעות עמוקה גם ל"העברת 
היא  המובהקות  הזיקנה  ממתנות  אחת  המקל". 
הסבאּות והסבתאּות. אומרים: לא תבינו עד שלא 
אפשר  שאי  בגלל  לא  אבל  נכון;  זה  לשם.  תגיעו 
כמו  בדיוק  הסבתאּות,  שאת  בגלל  אלא  להסביר, 
שלא  בגוף  ממקום  מרגישים  לפניה,  ההורּות  את 

היה שם קודם. 
עם  שבזמן  ההנאה  על  דברים:  הרבה  שמעתי 
להרשות  יכולנו  שלא  הפנוי  הזמן  ועל  נכדינו, 
במקביל  עסוקים  כשהיינו  הילדים,  עם  לעצמנו 
החיים  ופיתוח  וקריירה  עבודה  בניית  במטלות 
עצמם. ושמעתי גם על הקסם בלראות את הילד 
על  שמעתי  לא  אחד  מאף  אבל  הורה.   — שלך 
צרוף:  וקסם  גמורה  הפתעה  היה  שמבחינתי  מה 

פרסום הכתבה באדיבות עיתון ״הארץ״
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"חירות בפרישה יוספה דרשר
היא להמשיך לחפש 

את המטרות 
המעניקות משמעות 

לחיינו"  
על פי

סימון דה בובואר

מנחה,  שאני  בתוכניות  המשתתפות  אחת  ציפי, 
כאילו  הרגישה  לפנסיה  שכשיצאה  לי  סיפרה 
של  שנה  אחרי  אבל  הגדול.  החופש  התחיל 
"חופש גדול" היא הרגישה שמיצתה את החוויה. 
לימוד  של  שנה  בין  זמן  הוא  הגדול  החופש  הרי 
יכול להימשך על  הוא  לא  וככזה  אחת לשנייה, 
פני שנים רבות. כשהוא ממשיך וממשיך וממשיך 

אנחנו חשים שעמום וחוסר סיפוק. 
באופן  השתנה  לא  בישראל  הפרישה  גיל 
לעומת  החיים,  תוחלת  שנקבע.   מאז  משמעותי 
כיצד  השתאות.  מעוררת  במהירות  גדלה  זאת, 
מה  ועשייה?  ביצירה  האלה  השנים  את  נמלא 
אפשרות  יש  האם  האלה?  לשנים  אותנו  מכין 

לשרטט תוואי להמשך הדרך?
ביסמרק טבע את מונח הפנסיה אי אז בשנת 1889  
לאזרחיה  מעניקה  שהמדינה  מהזכויות  כחלק 
בגרמניה  החיים  תוחלת  העבודה.  גיל  אחרי 
המופלג  לגיל  שהגיע  שמי  כך  שנים,   45 הייתה 
זיקנה  קצבת  לקבלת  שנקבע   הגיל  )זהו   70 של 

מהמדינה( זכה לקבל אותה.
רואה  כיום  החברה  כלכלית-חברתית  מבחינה 
העומד  כלכלי  כאסון  הגדלה  החיים  תוחלת  את 
בפתח. הצפי הוא שבמדינות המפותחות עד 2050 
כלומר   ,65 לגיל  מעל  תהיה  מהאוכלוסייה  רבע 

אחוז האנשים שהינם בגיל עבודה יקטן מאוד. 
מעבר לבעיה הכלכלית הנובעת מתשלום 

כיום  תפיסתית.  בעיה  גם  קיימת  הפנסיה 
בפנסיה  הנמצאים  האנשים  לכל  מתייחסים 
כמקשה אחת.   כיצד ניתן לשים באותה קבוצת 
שתיהן  ה65?   בת  בתה  ואת   90 בת  אמא  גיל 
"בפנסיה" אבל במקום שונה מאוד בחיים. תוחלת 

החיים המתארכת יצרה קבוצת גיל חדשה. 
הפכו  ומייד  לפנסיה"  "יצאו  אנשים    - בעבר   
לפנסיה  היוצאים  האנשים  לרוב  והיום  לזקנים, 
ויכולות  בריאות  של  רבות  שנים  עוד  צפויות 
לה  התפתחה  משים  מבלי  כי   נראה  עשירות. 
הפסקת  שבין  השנים   - חדשה  חיים  תקופת 
לתקופה  מצאו  לא  עדיין  הזיקנה.  לבין  העבודה 
זאת שם הולם. יש המכנים אותה "הגיל השלישי" 
"גיל  לה  הקוראים  יש  הרביעי(,  לגיל  )בניגוד 
הזאת  לתקופה  לקרוא  אוהבת  אני  התבונה". 
"הגיל החדש", כי נראה שמדובר בגיל חדש שלא 
היה קיים בעבר. הגיל שבו אנחנו כבר לא עובדים 
אנחנו  אבל  אותנו,  המפרנסת  יומיומית  בעבודה 
עדיין לא זקנים. מה נעשה בתקופת הגיל הזאת? 

לקראת   ישראליים   צעירים  שעוברים  המסלול 
 - ספר  בית  מובנה:  שלהם  המקצועית  הקריירה 
אולם  ועבודה.  לימודים   - הגדול  הטיול   - צבא 
בקצה השני של הקריירה המצב שונה לחלוטין. 
עבודה  במקום  תעסוקתם   בסיום  האנשים  רוב 
הכנה  לכנס  הטוב  במקרה  מוזמנים  מסודר 
הפנסיוניות.  בזכויות  דנים  בעיקר  בו  לפרישה, 
לעיתים מדברים בו  גם על איך תשפיע הפרישה 
על חיי המשפחה )קצת באיך זה לבלות עם בן או 
בת הזוג יום שלם באותו הבית( וזהו, יאללה צאו 
מהחופש  תהנו  במשהו,  חייכם  את  מלאו  לדרך. 

הגדול הארוך מדי העומד לפתחכם...
סדר  לנו  היה  רבות  שנים  שבמשך  לאחר  וכך 
לנו מה המשימות שלנו,  ובוס שאומר  יום קבוע 
שעלינו  זמן  של  אינסופי  מרחב  נוצר  פתאום 

"למלא".

חירות עם 
      הפרישה
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איך נהפוך את הגיל החדש לגיל של התפתחות 
וצמיחה? 

וושינגטון  ג'ורג'  באוניברסיטת  שנערך  מחקר 
מצא  אינגלנד  ניו  של  הרפואה  בירחון  ופורסם 
שלקראת גיל 70 הקשרים בין האונה השמאלית 
מה  הרמוניים,  נעשים  במוח  הימנית  לאונה 
שמרחיב את היכולת היצירתית שלנו ואף מביא 

ליכולת גבוהה יותר לפתרון בעיות מורכבות. 
יצירתי  במוח  מצוידים  החדש  הגיל  בני   כלומר 

יותר מבעבר.
עלינו למצוא תהליך שיכין אותנו לשינוי הגדול 

מאוד המתחולל בחיינו.
אני  בחיינו  הבא  לשלב  הכנה  אחר  בחיפוש 
מבקשת להציג כאן את אחת מתיאוריות השינוי 
והחדשנות שמעוררות עניין רב כיום בעולם היא 

:U-תיאוריית ה
 The U theory leading from the emerging"
מהעתיד  הנהגה   U-ה "תיאוריית   "future
שארמר  אוטו  ד"ר  ידי  על  פותחה  המתהווה", 
הטכנולוגי  במכון  עסקים  למנהל  מהפקולטה 
תיאורטי  במודל  מדובר   .MIT מסצ'וסטס,  של 

המתורגם לשיטת עבודה. 
שיטה זו  נבנתה כתוצאה מחקר מערכות, נוסתה 
בהתחלה על ארגונים גדולים ומערכות מורכבות  
גרמניה(,  בדרום  במחוז  הבריאות  מערכת  )כמו 
האו"ם  של  שונות  בסוכנויות  גם  בה  השתמשו 
כדי להבנות תהליכים מדויקים יותר. גם חברות 
באבא  ועלי  הצרפתית  דקטלון  כגון  עסקיות 

הסינית השתמשו בתהליך כדי לגדול ולצמוח. 
של  מקוון  קורס  השיקה   MIT  2015 בשנת 
בספטמבר.  שנה  כל  שמתחיל    U-ה תיאוריית 
מדינות  ב-185  אנשים  אלפי  ומאות  חינמי  הוא 
הקורס  השקת  בעקבות  היום.  עד  בו  השתתפו 
המקוון תפסה התיאוריה מקום של כבוד כאחד 
הנחשבים  האישיים  והצמיחה  השינוי  מתהליכי 
בעולם. המטרה של מתווה ה-U  היא "להתחבר 
שלנו".  ביותר  הגבוהה  העתידית  האפשרות  אל 
והכלים  שהמהלך  מאחר   U נקראת  השיטה 
של  צורה  פני  על  נמצאים  במהלך  הקשורים 

האות U.  )ראה איור( 

 ?U-מה מיוחד ושונה בתיאוריית ה
מתרכזות  היום  שקיימות  הלימוד  שיטות  רוב 
אנחנו  כאשר  אבל  מהעבר,  מסקנות  בהסקת 
מנהיגים צוות או ארגון או את עצמנו האתגרים 
העומדים בפנינו פעמים רבות הם חדשים עבורנו 
צריכים  אנחנו  מהעבר.  ללמוד  דרך  לנו  ואין 
להתרחש.  העומד  ומהעתיד  מהווה  ללמוד 
וגם  מהסביבה  ללמוד  פירושו   מההווה  ללמוד 
טוב  להקשיב  בתוכי,  שקורה  למה  מודע  להיות 
מתאים  מה  ולהבין  והחוצה  פנימה  חושי  בכל 

ונכון לי. 
הזאת  המיוחדת  הזמן  לנקודת  מתאים  המתווה 
מאחר  מהעבודה,  הפרישה  שלאחר  לחיים   -
על  החיפוש,  על  הדגש  את  שמה  שהשיטה 
מעצמי  הלמידה  על  ההכלה,  על  ההקשבה, 

ומהאחר. אלה  יכולות המבשילות בגיל הזה. 
גם  וגם.  גם  הרבה  בתוכה  משלבת  התיאוריה 
והקשבה  אינטואיציה  וגם  ומחקר  קוגניציה 
החוצה,  רחבה  הסתכלות  הבטן".  ל"תחושות 
)כולל  כולו  ומהמרחב  מיזמות  מהסביבה,  לימוד 
הסתכלות  וגם   והמודרים(  השקופים  המקומות 
עמוקה פנימה למה מניע אותי, מהו החותם שאני 

רוצה להשאיר אחרי בעולם. 

לשם כך יש להקשיב ביותר מכל החושים. להעז 
לגשת אל הלא נודע. בספר שמות  נכתב:   

"ּוֹמֶשׁה ִנַגּׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶשׁר ָשׁם ָהֱאֹלִהים."   
להקשיב  נודע,  בלא  להיות  להעז  צריכים  אנחנו 
טוב טוב ולנסות ללמוד, לנסות להבין.  להסכים 
עצמנו  בצמצום  להתנסות  מראש.  לדעת  לא 

וידיעתנו. 
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 ? U-איפה ניתן ללמוד את ה
כסף.  עולה  שאינו    MIT של  מקוון  קורס  יש 
מספטמבר.  החל  שנה  כל  אליו  להירשם  ניתן 
מתקדמים בקצב אישי מול המחשב. הקורס הוא 
וידאו.  סרטוני  וגם  קריאה  חומרי  יש  באנגלית. 

הנה קישור לקורס
 .www.presencing.org/ulab-1x-2021

מנחים  איתי  העובדים  והמנחים  אני  בנוסף 
פרישה  ואחרי  לקראת  אנשים  של  קבוצות 
בקבוצה מונחית הנפגשת לשבעה מפגשים, בה 
התרגילים  את  ומבצעים  התיאוריה  את  לומדים 
כוללים  )הכלים  התיאוריה.  של  הכלים  שהם 
בין השאר ראיונות עם בעלי עניין, כתיבת רצף, 
עמוקה,  הקשבה  תרגול  מיינדפולנס,  תרגול 
תוכנית  כתיבת  חזון,  כתיבת  היוועצות,  מעגל 
ליומיים  לצאת  גם  ניתן  כן  כמו  ועוד(.  פעולה 
)עם  בטבע   U-ה שיטת  של  והנחיה  לימוד  של 

מקומות לינה וארוחות מסודרות( .
יכולתי(  כמיטב  )אענה  ותהיות  לשאלות  מייל 

yosephoto@gmail.com   052-86515756

להקשיב  במוח.  להקשיב  קשב.  רוב  להקשיב 
מצויה  כבר  היא  חדשה.  אינה  זו  תובנה  בגוף. 
גם  היא  ועכשיו  בבודהיזים  מצויה  היא  בתנ"ך,  
למנהל  הספר  בבית  שנעשו  במחקרים  הוכחה 

.MIT-עסקים ב
בו   U-ה של  השמאלי  בצד  מתחיל  התהליך 
נמצאות משימות וניתנים כלים לחקירה, ללמידה 
ולהקשבה לסביבה בה אנחנו פועלים. הכרות עם  
אנחנו  מהם  השראה  מעוררי  ואנשים  מיזמים 

רוצים ללמוד.

אנשים  עם  דיברנו  ולמדנו,  שחקרנו  אחרי 
מעוררי השראה, ראינו מיזמים ופעולות שנראה 
רוצים  שאנחנו  מה  על  מהן  ללמוד  שנוכל  לנו 
אנחנו  זה  בשלב   .U-ה לתחתית  הגענו  לעשות 
יוצאים מאזור הידיעה אל הלא נודע, אל האזור 
המפחיד שמחוץ לאזור הנוחות, אל הערפל של 

אי הידיעה.
להשאיר  רוצים  שאנחנו  החותם  מהו  נבדוק 
יכול  )זה  מאיתנו?  מבקש  העולם  מה  בעולם? 
דוקטורט,  לכתוב  הנכדים,  על  לשמור  להיות 
לחזור לנהל חברה, להתנדב, להקים מיזם חדש, 
להקים קבוצת טיול או כל דבר קטן כגדול אבל 
חשוב שזה יהיה מבחירה ומתוך היכרות שלי את 
וחלומותי. דבר שבחרתי  יכולותי  כוחותי,  עצמי, 

לעשות(. 
  U-ה בתחתית  הידיעה  באי  השהות  לאחר 
 .U מתחילים לטפס במעלה הצד הימני של האות
כצעד ראשון במעלה נגבש מטרה, חזון, רעיון של 

עשייה ויצירה חדשה בעולם. 
לאחר גיבוש הרעיון נצא לעשייה כל שהיא, ולו 
הקטנה ביותר, מעשה שיקדם את המטרה אותה 
האבטיפוס  הזאת  העשייה  )את  לעצמנו.  גיבשנו 
לחכות   מבלי  הזמן(  כל  ומתקנים  מכיילים  הזה 
בגיבוש  ההשקעה  לאחר  המושלמת.  לתוכנית 

המטרה יוצאים לביצוע מיידי. 
יוספה דרשר מנכ"לית עמותת מסע חי. 
בעלת תואר שני במנהל עסקים, מנחת 
קבוצות. בוגרת קורס תיאוריית ה-U של 
פסיכולוגיה  ולימודי   NLP קורס   ,MIT
חיובית. בוגרת ומנחת תוכניות מנהיגות. 
לשנים   רכות  מיומנויות  תוכניות  מנחת 

שאחרי הפרישה מהעבודה.



יחותא 13 בנ

היא  אם  בין  הבדידות,  את  לאפיין  ניתן  האם 
חריגה או אוניברסלית, באופן אחר כאשר אנחנו 
אנשים  של  אוכלוסיות  בקרב  אותה  מוצאים 
ה-75  בן  הקשיש  של  בדידותו  האם  מבוגרים? 
או  ה-8  בן  הילד  של  מבדידותו  מהותית  שונה 

הצעיר בן ה-29?
כמובן אין סתירה הכרחית בין ההגדרות השונות 
של מצב הבדידות, והן יכולות להתקיים זו לצד 
יכול  מאיתנו  אחד  כל  עליו  ספירלי  כמנעד  זו 
למצוא את עצמו בכל גיל. יחד עם זאת, אין ספק 
כי בגיל השלישי חלק ממאפייני וגורמי הבדידות 

הם ייחודיים.
הגורם הראשי לבדידות בגיל השלישי הוא כמובן 
באובדן  מדובר  אם  בין  קרוב.  אדם  של  אובדן 
התרחקות  זוג,  בת  או  בן  של  ממוות  כתוצאה 
ביכולת  פגיעה  או  צאצאים  של  גיאוגרפית 
להיות  יכולות  האובדן  השלכות   - החברתית 
מוצא  זוגו  בן  או  בת  את  שאיבד  אדם  קשות. 
הנוכחות  ללא  בחייו  לראשונה  אולי  עצמו  את 
המוכרת שליוותה אותו לאורך חייו הבוגרים. גם 
היא  הרמונית,  הייתה  לא  הזוגיות  בהם  במקרים 
לסמוך  היה  שניתן  יציבה  חיים  מסגרת  קיימה 
עליה גם כאשר היא היוותה מטרד מסויים. רבים 
זוגו  בת  או  בן  את  שאיבד  אדם  בהם  המקרים 
לאחר  דיכאוניים  תסמינים  מפתח  מבוגר  בגיל 
יכולים להיות  תום תקופת האבל. תסמינים אלו 
קלים ואולי אף ברי חלוף בעזרת תמיכה חברתית 
יכולים להתעצם למימדים  גם  וטיפול רגשי, אך 
להביא  אף  קיצונים  ובמקרים  פתולוגיים 
זיגמונד  אובדניים.  למעשים  ואף  למחשבות 
ואולי  הפסיכואנליזה  אבי   ,1856-1939 פרוינד, 
המערבית  התרבות  על  ביותר  המשפיע  ההוגה 
חשובה  אבחנה  עשה  האחרונות,  השנים  במאה 
על  מדובר  המקרים  בשני  דיכאון.  לבין  אבל  בין 
זאת  בכל  מה  לאובדן.  טבעית  רגשית  תגובה 

מבחין בין השתיים, שאל פרויד?

התשובה הייתה באופן שבו תגובת האבל פוגעת 
האבל.  האדם  של  העצמית  ובהערכה  בדימוי 
רב  זמן  נמשכת  האבל  תגובת  בהם  במקרים 
עצמית,  ופגיעה  אשמה  חווית  בתוכה  ומעורבת 
מתגובה  שחורג  באבל  שמדובר  לדעת  נוכל 
שיש  דיכאוני  תהליך  של  ובתחילתו  סבירה 
אבל  כי  להזכיר,  זאת  עם  יחד  חשוב  בו.  לטפל 
מתמשך שלעצמו, כלומר שמירה על קשר רגשי 
אינטנסיבי עם הנפטר, אינה בעייתית כלל וכלל. 
בניגוד למה שהיה נהוג לחשוב בעבר, אין באמת 
השלמה מלאה עם מותו של אדם אהוב. הקשר 
עם הנפטר נשמר ומקבל ביטויים ייחודיים אצל 

כל אדם ואדם גם שנים רבות לאחר מותו.
עם  רגשי  קשר  המקיים  הבודד,  הקשיש  האדם 
האדם האהוב אותו הוא איבד אינו זקוק להפגת 
משמעותו.  את  יאבד,  זה  שקשר  בכדי  הבדידות 
ממקורות  דווקא  נובע  הבדידות  בהפגת  הצורך 
עם  הקשר  ולהווה.  לחיים  החיבור  שהם  אחרים 
הנמשכת  התשוקה  חשבון  על  בא  אינו  הנפטר 
של  בחייו  להתקיים  יכולה  בדידות  לחיים. 
מובן  אובדן.  מלבד  אחרים  במקרים  גם  הקשיש 
מלכתחילה,  זוגיות  יצרו  שלא  אנשים  שישנם 
וללא קשר  ניהלו את חייהם באופן עצמאי  ולכן 
קשרים  להם  שאין  אומר  הדבר  אין  כמובן,  זוגי. 
משמעות  המעניקים  משמעותיים  חברתיים 
לחייהם, אולם עם חלוף השנים, קיימת אפשרות 
מתרחקים  עצמם  את  ימצאו  שהם  למדי  סבירה 
יכול  זה  עבורם.  משענת  שהיוו  חברים  מאותם 
להיות בגלל שאותם חברים בעצם חלק ממערך 
או בגלל  ויותר,  יותר  בו הם מושקעים  משפחתי 
גיאוגרפי  מעבר  מחלה,  כמו  אחרות  סיבות 
חייו  רוב  במהלך  שנהנה  הרווק  האדם  וכדומה. 
נשואים  חברים  עם  ענפים  חברתיים  מקשרים 
מתקשה  הימים  ברבות  עצמו  את  למצוא  עלול 

יותר ויותר לקיים את אותם קשרים בצורה
מתגמלת והדדית. ישנה גם דרך נוספת ומשלימה 

ד״ר רוני אלפנדרי

המתרחש  חריג  קיומי  במצב  מדובר  האם  בדידות?  על  מדברים  אנחנו  כאשר  מדברים  אנחנו  מה  על 
בעקבות אובדן של אדם קרוב או שינוי קיצוני בנסיבות החיים, או אולי מאפיין בסיסי, אוניברסלי ושכיח 

של החוויה האנושית, במיוחד בעת המודרנית?

ת ו ד י ד ב
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זקוק למרחב פרטי  כל אדם  להביט על בדידות. 
גם  ליצור,  לתשוקתו  ביטוי  לתת  יוכל  בו  ואישי 
כאשר לא מדובר באמן מוכר. לכל אחד מאיתנו 
כל אחד בתחום העניין שלו.  ליצור,  יש היכולת 
ורק  אך  ומתמקד  נובע  שאינו  בחיינו  עיסוק  כל 
את  להבנתי  מהווה  שלנו  ההישרדותי  בצורך 
הכותבים,  כאלה  ישנם  בחיינו.  היצירתי  התחום 
הליכה,  בקרמיקה,  עוסקים  מציירים,  שרים, 
יצירתיות  הלאה.  וכן  חיים  בבעלי  טיפול  איסוף, 
ולבריאותנו הנפשית לא פחות  חיונית לחיינו  זו 
התנאים  אחד  ובשינה.  במזון  שלנו  מהצורך 
זה  יצירתי  לתחום  מרחב  לתת  בכדי  הנדרשים 
לבד,  להיות  שלנו  ביכולת  כרוך  להיות  עשוי 
כלומר להיות בודדים. הפסיכואנליטיקאי ורופא 
 ,1896-1971 ויניקוט,  דונלד  הבריטי  הילדים 
לתינוק  ההורה  בין  הקשר  בהבנת  שהתמחה 
היכולת  כי  טען  האדם,  בחיי  הבסיסית  כיחידה 
לבריאות  היסוד  מאבני  אחת  היא  לבד  לשחק 
זקוק  התינוק  חייו  בתחילת  ושגשוג.  נפשית 
ההורה  או  האם  של  המתמדת  הפיזית  לנוכחות 
עם  ולהתפתח.  בטוח  להרגיש  בכדי  המטפל 
הזמן ובהינתן סביבה בטוחה דיה התינוק מסוגל 
לשאת את העדרה הזמני של האם, ומפתח חווית 
עולם פנימית שאינה תלויה באופן בלעדי ורציף 
בנוכחות הזולת. היעדרות זו מהווה אף הזדמנות 
והיכולת  הזו  הדמיון  יכולת  לדמיין.  בכדי  עבורו 
את  מהווה  בעקבותיה  שמתפתחת  המשחקית 
הבסיס לרכישת השפה ובמהלך הזמן את יכולתו 
להיות  לומד  התינוק  אחרות,  במילים  ליצור. 
לבד עם עצמו, בודד בתוך מחשבותיו ורגשותיו, 
זו לומד להכיר את עצמו, לטפח  ומתוך בדידות 
את יכולתו לחשוב ולדמיין. התינוק שגדל לילד, 
לנער ולאדם בוגר לומד לשחק לבדו מתוך הכרה 
שהסביבה הטובה דיה היא חלק מעולמו הפנימי, 
ורציף.  מוחשי  באופן  לה  זקוק  אינו  הוא  ולכן 
הוא יכול להרגיש חלק מהסביבה גם כאשר הוא 
לבדו, בבדידות. מובן שיכולת זו, היכולת להיות 
ובמהלכם  חייו  שבתחילת  כך  על  נשענת  לבד, 
להכיר  שידעה  סביבה  לתינוק\ילד\נער  הייתה 
ולהיענות באופן טוב דיו לצרכיו. ילדים שגדלים 
ובהעדר אחרים שערים  בסביבה של חסך רגשי 
לצרכיהם, מתקשים לפתח את היכולת הזו להיות 
לבד, כלומר את היכולת לפתח את עולמם הפנימי 

באופן יצירתי ומשחקי.

לורנס  של  לחייו  להתייחס  רוצה  אני  כדוגמה 
דארל, 1912–1990, סופר בריטי שיצירתו הייתה 
כוכבו  השישים.  בשנות  בעיקר  בעולם  מוכרת 
פרסום  עם  המערבית  התרבות  בשמי  הבליח 
שאף  השישים,  בשנות  אלכסנדריה"  "רביעיית 
זיכתה אותו במועמדות לפרס נובל לספרות. מבין 
הראשונים  השניים  רק  הרביעייה  ספרי  ארבעת 
תורגמו לעברית על ידי אהרן אמיר ז"ל, וראו אור 
בארץ  מוכר  הוא  כיום  השמונים.  שנות  בשלהי 
ג'רלד  הזואולוג  לאחיו,  הייחוס  בזכות  בעיקר 
וחיות  "משפחתי  את  היתר  בין  שכתב  דארל 
מובהק  ביטוי  מהווים  ויצירתו  חייו  אחרות". 
אחר  לחיפוש  המודרני  האדם  של  למאבקו 
השנייה  המחצית  של  המערבי  בעולם  משמעות 

של המאה העשרים.
שעליה  כמחבר,  דארל  של  הבסיסית  תפיסתו 
שב וחזר כל חייו, היא כי הערוץ היצירתי היחיד 
הפתוח בפני האמן להעניק משמעות לחייו הוא 
הערוץ האישי.  מבחינתו הגישה ה'נכונה' לאדם 
בסביבתו  הקורה  כלפי  וסקפטיות  אדישות  היא 
התרבותית, כיוון שאין לסביבה השפעה מכרעת 
על חייו ועל מהלך יצירתו. עבור דארל ההגשמה 
ולהקשר  הפוליטית  למציאות  אדישה  העצמית 

ההיסטורי. 
עולמו הפנימי של היחיד הוא בהכרח עולם של 
ליצריו  דרור  למתן  המוקדשת  קיומית  בדידות 
וליצירתיותו. יהיה זה עולם שבו לא תוכל להיות 
לאדם  שבו  עולם  היחיד,  האדם  עם  אי-הסכמה 

שליטה מוחלטת. 
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האדם  הוא  שבה  במולדת  עצמו  את  רואה  הוא 
היחיד, שבה קולו הוא היחיד הנשמע. בעולם כזה 
אין מקום לאחר, זהו עולם שבו האדם ממשיך את 

בדידותו הנוראה, בדידותו של הזר.
הכרחי  כתנאי  לה  מטיף  שדארל  הבדידות 
פופולרית  תפיסה  מבטאת  האדם  של  ליצירתו 
למדי באותן שנים. סטור, פסיכולוג חברתי, טוען 
כי דגש רב מדי מושם  "בדידות"  לדוגמה בספרו 
בעת המודרנית על חשיבות היחסים החברתיים 
של האדם. הוא מבקר את התובנה הפסיכולוגית 
המרכזית לדעתו של המאה העשרים, כי רווחתו 
של האדם טמונה באיכות מערכות היחסים שלו. 
הבין-אישיים  היחסים  לחשיבות  כי  אומר  סטור 
בעיצוב האדם יש להוסיף גורם נוסף שהשפעתו 
לא פחותה. לטענתו כאשר האמן מצליח, תשומת 
ופחות בחייו  לב קהל קוראיו מתמקדת ביצירתו 
הפרטיים. הוא מרחיק עוד ואומר כי גם אם חייו 
הפרטיים של האמן נגועים למשל ביחסים קשים 
זה  גורם  על  תושתת  לא  הצלחתו  משפחתו,  עם 

בלבד אלא על איכות יצירותיו.
של  פילוסופיות  תפיסות  על  נשענת  זו  תפיסה 
ניטשה  פרידריך  אשר  התשע-עשרה  המאה 
פרויד  ביותר.  העז  באופן  ביטא   )1900–1844(
ממנו  ושאב  השראה  מקור  בניטשה  ראה  עצמו 
הבסיס  להיות  שהפכו  מהמושגים  ניכר  חלק 
לתאוריה הפסיכואנליטית; הוא אף ראה בניטשה 
בחקר  אחר  אדם  מכל  יותר  שעסק  האדם  את 

העצמי.  
תהליך הסבל שניטשה כותב עליו, המהווה חלק 
כדי  לעבור  חייב  שהאמן  ההתבגרות  מתהליך 
להגיע לאותה בהירות הנדרשת לשם כינון עולמו 
ניטשה.  של  הגותו  בלב  כמובן  מצוי  הפנימי, 
בספרו "הנה האיש" )1888( כתב ניטשה על אודות 
הבדידות הנדרשת לחוויית היצירה, ומספקת לו 

את בהירות המחשבה.
כדי להגיע לבהירות מחשבתית, כדי להתעלות או 
לרדת לעומקם של דברים, על היוצר לבודד את 
מוסריות-תרבותיות  השפעות  אותן  מכל  עצמו 
שַמתנות את מחשבתו. רק כאשר היוצר לבד עם 
מחשבותיו, הרחק מהתרבות ומשאלות מוסריות 
הדברים  את  להבין  יכול  הוא  רע,  או  טוב  של 
לרצונו  ביטוי  היא  היוצר  של  בדידותו  לעומקם. 
שיוכל  כדי  ממנה  שבא  מהתרבות  להתרחק 

להבינה. מקום ההשתייכות הבראשיתי נתפס 

באופן פרדוקסלי כמקום שיש להתרחק ממנו כדי 
גם כמקום שהאדם  יצירתי, אך  להתקיים באופן 
הזה,  ההשתייכות  מקום  אליו.  לחזור  שואף 
ידי  על  תואר  אליה,  השתייך  שהיוצר  התרבות 
להתנהגות  האדם  את  המאלפת  כחוויה  ניטשה 
בזויה. תוצרי התרבות הם אלה שגורמים למחלה 
אותו  שעושה  האדם,  כחולשת  מתאר  שניטשה 
יצור נחות החי בפחד מפני סביבתו ומנסה לכפות 
עליה את ערכיו המוסריים הדקדנטיים הנובעים 
ולחזרה  להחלמה  הדרך  הירוד.  ממעמדו 
לאנושיות היא על ידי התגברות על כך בתנאים 

שהבדידות מאפשרת. 
הפרויקט המרכזי של דארל בכתיבתו היה כינון 
בית.  לו  לקרוא  שיוכל  כמקום  הפנימי  עולמו 
עצמו  את  לתפוס  לו  גרמו  האישיות  נסיבותיו 
מעמדה  העולם  אל  שמביטה  בודדה  כישות 
לו  גרמה  זו  בדידות  חוויית  ומתנשאת.  מרוחקת 
להדגיש את מאמציו של האדם להגשמה עצמית 
קרובות  ולעיתים  כזרה  נחווית  הסביבה  כאשר 
כנחותה. הוא שאב השראה מסביבה זו, אולם לא 

הכיר בערכה העצום בכינון זהותו כסופר.
לסיכום, כיצד עלינו להתייחס לסימני הבדידות? 
האדם  של  לחירותו  עדות  מהווים  הם  האם 
ויצירתית או  לכונן את עצמו כהוויה אוטונומית 
כביטוי למצוקתו וסבלו בעקבות נסיבות אישיות 
וחברתיות שנכפו עליו בגלל אובדן כזה או אחר?

בין  מסוים  בשילוב  מצויה  הסתם,  מן  התשובה, 
בבדידות  להיות  לבד,  להיות  היכולת  השניים. 
ולסבל,  נפשית  למועקה  יגרום  שהדבר  מבלי 
אדם  עבור  היחיד.  התפתח  שבו  באופן  תלויה 
מנוחה,  של  מקום  להוות  יכולה  בדידות  אחד 
רגיעה ויצירה, בעוד שעבור אדם אחר הבדידות 

היא תא כלא של ייסורים.
הזולת  של  נוכחותו  כולנו  שעבור  ספק  אין 
ויצירתיים.  בריאים  נפש  חיי  לקיום  הכרחית 
אפשרויות  תהיינה  מאיתנו  אחד  ולכל  יתן  מי 

הבחירה בין המצבים השונים.

ד"ר רוני אלפנדרי, עובד סוציאלי קליני, סופר ומשורר. 
 ראש התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת 

בר אילן ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית 
באוניברסיטת חיפה.  

ד״ר רוני אלפנדרי מקיים קליניקה פרטית בכרכור. 
פרסם עד היום 8 ספרי פרוזה, שירה ועיון.

www.ronyalfandary.com :אתר הבית שלו
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                              על תפוחי אדמה וקיקיון  | דודיק שליט
גידולים חדשים, תוך מחשבה  שיש לעשות  דברים "אחרים"  בהיותי חקלאי צעיר בשנות ה-50 חיפשתי 
הקדשתי  קטנים.  חקלאים  נחלת  היו  לא  שמעולם  גדולים  לרווחים   ולהגיע  "הפתעה"   להיות  גם  ובכוונה 
כמה ימים לנסות ולהכיר אנשים  שחשבתי  שיכולים להיות לי לעזר בדרך המבוקשת. איתרע  מזלי  ובאחד 
הימים הופיע במושבה  סוחר ירקות שהציע לי להצטרף אליו  ולהיות לו לשותף. הוא היה נמוך קומה, חבש 
מגבעת  גלותית וכולו היה ההפך ממני – צעיר, חזק ובטוח בעצמו.  שמו  היה שלמה . הוא לא גידל דבר אבל 
האמין שבמסחר  חקלאי יש ברכה. לא כך ראיתי את הדברים בימים של "התישבות עובדת" עם שיווק מאורגן  
במכון  טכנאי  מחברי,  אחד  והנה  שלוימה.  ר"  של  הצעתו  את  שפסלתי  מובן   . ודומיהם  "עמיר"  ב"תנובה", 
וולקני סיפר לי על גידול מתחדש הידוע בשם "קיקיון". לדבריו,  שמן הקיקיון עתיד להיות מוצר מבוקש 
בתעשיית האווירונים, ומדען בשם  פרופסור שמעון ...)?( מוביל טיפוח  של זני קיקיון חדשים. המכון מחפש 
חקלאים שיגדלו שדות קיקיון תמורת תשלום קבוע שנראה לי מאד אטרקטיבי. מאליו מובן שנטיתי לגדל 
וגם התרחבו למימדי ענק.  10 דונם שהתנשאו לגובה רב, ובשנה שלאחריה גבהו  השיחים  קיקיון. זרעתי 
כשהגיע מועד האסיף לא נמצאה מכונה מתאימה לדיש. ההבטחה של המדען  לתשלום לא קוימה, כי  לא 

ידעתי שצריך לקבל מראש את הסכמת האמרכלות של מכון וולקני ואין להאמין למדען.
במשך חמש שנים כיסחתי  את הקמה של הקיקיון, חרשתי את השדה כל אימת שהקיקיון הזריע את עצמו, 
ולמי שמכיר, הקיקיון  קל לתפוצה ונובט מספר פעמים בשנה. לא קל היה להיפטר מהספיח של הקיקיון. 
שנים עוד צחקו חברי החקלאים על "מגדל הקיקיון". מאידך ר" שלוימה הנודע לימים כשלמה שרון הפך 
להיות למגדל תפוחי  אדמה הגדול ביותר בארץ. הוא רכש גם נכסי נדל"ן, קרקעות ובתי קירור בתל אביב. 

נפגשנו פעמים רבות והוא לא שכח  לי את סירובי לשותפות עימו.

צליל אחד | סיפור הודי 
*קיימת מקבילה בסיפורי נאסר-א-דין  

)סיפרה: שרון אביב(

היה היה מורה למוזיקה שישב במרכז הכפר וניגן על כלי 
הימים.  כל  וניגן  ישב  כך  אחד.  צליל  רק  אחד  מיתר  ובו 
:"מורי, איני  יום אחד פנה אליו אחד התלמידים ואמר לו 
מבין, כשהייתי בכפר השכן ראיתי נגנים יושבים ומנגנים 
ושניים  שלושים  ואפילו  שמונה,  ארבעה,  ובהם  כלים  על 
הימים,  כל  כאן  יושב  שאתה  יתכן  זה  איך  מורי,  מיתרים. 
ומנגן על כלי ובו מיתר אחד, יושב ומנגן רק צליל אחד?". 

עוד  הם  "תראה,  לו:  ואמר  רבה  בשלווה  בו  הביט  המורה 
מחפשים, אני את הצליל שלי כבר מצאתי!". 

הערות שוליים

ּבֹואּו/ ָדִּפי ֱאָיל

ּבֹואּו ַבּבֶֹּקר, ּבֹואּו ָבֶּעֶרב,
ֹלא ָחׁשּוב ָמַתי- ַרק ּבֹואּו ֵאַלי.

ֹלא ֻכָּלּם ְבַּבת ַאַחת
ֶאָחד ֶאָחד, ּבֹואּו - 

ּבֹואּו ִלְצֹחק, ּבֹואּו ֶלֱאֹכל,
ּבֹואּו ְלַלֵטּף ֶאת ַהַכְּלָבּה.
ּבֹואּו ִעם בֹּץ, ְנַנֶקּה ַהכֹּל,

ּבֹואּו ִעם ְיָלִדים ּוְסעּו ְבִּלי מֹוְצִצים,
ּבֹואּו ִעם ְמִריבֹות ּוֶבִכי

ְוקֹולֹות ָרִמים
ַאל ַתֲּחִזירּו ִכְּסאֹות

ּבֹואּו ְבָּבָלָגן
ַהְשִׁאירּו ֻקִבּּיֹות ְמֻפָזּרֹות.

ּבֹואּו ְבַּיַחד, ּבֹואּו ְלַבד
ּבֹואּו ְכָּבר, ַעד

ֶשַׁאִגּיד ָלֶכם ָלֶלֶכת.
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אני חושב שזה היה בקיץ 1943. דרך העיירה שלנו בומסטרוי בחבל קראסנויארסק, סיביר עברו כמאה או 
יותר אסירים אוזבקים. הם חבשו לראשם את הירמולקות המסורתיות שלהם ולגופם חלוק ארוך שוליים. 

על שכם כל אחד מהם היה שק, שהתברר אחר כך שהיה מלא במישמש יבש אוזבקי )אוריוק(.
בשבילי ובשביל שאר הילדים היהודיים היה זה מחזה חדש. אף פעם לא נתקלנו באנשים כאלה. אבל 
הילדים הרוסיים כמסתבר הכירו, מפני שהם קיפלו את קצה חולצתם בצורה הדומה לאוזן חזיר והתגרו 

בהם: "צ'ושקה!  צ'ושקה!*
האוזבקים הם מוסלמים וכמונו אינם אוכלים חזיר. בחיזיון הזה של ביזוי, קללות והתגרות ליבי היה עם 

האוזבקים.
שביל העפר שבו עברו האסירים לא הוביל לשום מקום מיוחד, ואין פלא אפוא שבומסטרוי הייתה תחנתם 
הסופית. אני לא חושב שהשלטון המקומי קיבל איזושהי הוראה מה לעשות איתם. הם לא שוכנו בשום 

מבנה או צריף, לא הועסקו בשום עבודה. קרוב לוודאי שהם הובאו לכאן כדי למות וזהו.
הקיץ בסיביר קצר. כל עוד מזג האוויר אפשר זאת, הם התעטפו בחלוק הארוך שלהם וישנו בחוץ. הם 
התקיימו על האוריוק שהביאו איתם. מדי פעם ראיתי אותם בשוק, מוכרים את האוריוק כדי לקנות לחם 

או מזון אחר. גם אימא שלי קנתה מהם את הפרי הטעים בגוון זהב כהה.
אחר כך הגיע החורף. במרחק מה ממקום מגורינו עברו צינורות יציקה גדולים שהוליכו מים חמים מתחנת 
חשמל בקירבת בומסטרוי. המסכנים הללו ישנו בלילה שם, אבל ככל שהחורף התגבר והמישמש שלהם 

הלך ואזל, כך גדל מספר החללים ביניהם.
אימי זושיה, זיכרונה לברכה, הייתה אישה רחמנייה. גם כשלנו לא היה מה לאכול היא הייתה מוסרת 

לעיתים קערה של תפוחי אדמה למשפחה גוועת מרעב בצריף שלנו או בצריף שכן.
יום אחד ניראה בסביבה אחד האוזבקים – שלד אדם מהלך. ראיתי את אימי נוטלת פרוסת לחם בחיפזון. 
אך בטרם הספיקה אימי להתקרב אליו, עצרה אותה שכנתנו הרוסייה קאטיה. אנשים התלחשו שבעלה 
של קאטיה היה שוטר חרש של N.K.V.D. "לא זושיה, אל תעשי את זה", אמרה קאטיה לאימי כשהיא 

אוחזת בה בחוזקה. "את מסכנת את עצמך והמשפחה שלך".
או  משמונה  יותר  לא  נותרו  בעוזבם.  אותם  ראיתי  למולדתם.  לחזור  לאוזבקים  הותר  מכן  לאחר  שנה 
עשרה מהם. חלקם היו נכים וחבריהם תמכו בהם. הירמולקות והחלוקים שלהם נעלמו. הם לבשו בגדים 

רגילים אך חדשים. הם מיהרו מאד לחזור לארצם אוזבקיסטאן.

*צ'ושקה - חזיר

 משה ענבל

מישמש אוזבקי



ישראל פלג

מדריך לְמַשֵֹחק 
בכלים השחורים

למועדון  שהגיע  אדם  על  מספרת  ישנה  בדיחה 
שאלו  ימים  מספר  לאחר  בצד.  וישב  שחמט 
רוצה  אדוני  "אולי  הוותיקים:  השחקנים  אותו 
אני  תודה,  "לא,  ענה:  והוא  למשחק?"   להצטרף 
לא רוצה  לשחק ובכלל אני לא סובל את המשחק 
הזה". שאלו: "אם כך, מדוע אתה בא למועדון?" 
כמה  ללמוד  יכולים  אתם  היתה:"מזה  ותשובתו 

אני אוהב את אשתי".
נכון שאנשים יכולים להצטרף למועדוני שחמט 
וגם לחוגים נוספים, מתוך סיבות שונות ומשונות 
המוצהרות,  למטרות  בהכרח  קשורות  שאינן 
אבל בילדותנו ונערותנו עסקנו בשחמט כעיסוק 
הבילוי  שאפשרויות  משום  אולי  נורמטיבי, 
בתוך  היום.  של  לאלה  יחסית  מוגבלות  היו  אז 
במדור  עקבנו  המשחק,  לחוקי  התוודענו  כך 
המשחקים  אחרי  השבוע"  ב"דבר  השחמט 
בשקיקה  קראנו  וגם  וסמיסלוב  בוטביניק  של 
מבלי  צווייג  סטפן  של  המלכים"  "משחק  את 
המלכה"  ל"גמביט  בדומה  שכן  לעומקו,  לרדת 
אלא  בשחמט,  רק  לא  עסק  הספר  ימינו,  של 
בעניינים שהיו עמוקים ורחבים מיכולת השגתנו.                                                                                                                  
ואנחנו  בחיינו  חדשים  פרקים  הגיעו  כך  אחר 
זיכרון  איזשהו  עם  נשארנו  השחמט.  את  עזבנו 
המשחק,  כללי  את  יודעים  עדיין  ואנחנו  חיסוני 
קיביצערים,  להיות  היותר  לכל  מסוגלים  אבל 
דהיינו להתבונן מהצד ולתת עצות לשחקנים.     

אחד הכללים הראשונים בשחמט קובע שתמיד 
שנותר  מה  הלבנים.  הכלים  בעל  במשחק  פותח 
להגיב  הוא  השחורים,  הכלים  בעל  ליריבו, 
למהלכיו של הראשון. מצבו של המחזיק בכלים 
בעל  היוזם.  הוא  שכן  יותר  טוב  תמיד  הלבנים 
מזימותיו  את  לזהות  חייב  השחורים  הכלים 
ניתן  עוד  כל  אותן,  ולסכל  הלבן  של  ויוזמותיו 

לסכל אותן. 

הבעייה היא שבחיים האמיתיים, בשונה משחמט, 
אנחנו מחזיקים תמיד בכלים השחורים.

בחיים האמיתיים אנחנו נמצאים במגננה קבועה.
אותנו  ומשדלים  לנו  וממליצים  אותנו  מבקשים 
ולעתים תוקפים אותנו בנושאים שונים ומשונים, 
וכל שנותר לנו הוא להגיב. מתקשרים עם סיפור 
קורע לב שבסיומו בקשת תרומה, מזמינים אותנו 
לכוס קפה כדי שנכיר את הדיור המוגן, משכנעים 
המערכת  את  המשפר  תוסף  שנרכוש  אותנו 
מתנצלים,  ואנחנו  וכו'.  הזיכרון  ואת  החיסונית 
לסכל  כוחנו  בכל  ומנסים  מתגוננים  מתפתלים, 

את כוונותיו של הלבן. 
בעלי  בפנינו,  עומד  הזה  מהמצב  לצאת  כדי 
במהלך  להגיב  עלינו  אתגר.  השחורים,  הכלים 
ההופך את היוצרות. כזה המחייב את בעל הכלים 
ליזום,  להמשיך  במקום  להגיב  להתחיל  הלבנים 
ואין הדבר קל. ואכן מי שעוקב אחרי המשחקים 
של רבי האמנים במדורי השחמט בעיתונים יכול 
בניצחונם  מסתיימים  המשחקים  שרוב  להעיד 

של בעלי הכלים הלבנים.
שמתקשר  ממי  לקחת  הוא  עלי  החביב  המהלך 
לקבוע  לו  לתת  במקום  השיחה.  הובלת  את  אלי 
אני  התגובה  זכות  את  לי  ולהותיר  הכללים  את 
תנאי:  איתו  ומתנה  זכויות  כשווה  לשיחה  נכנס 
אני אקשיב לך בתנאי שאתה תקשיב לי. לדוגמא, 
כלשהו,  מוגן  דיור  נציגת  אלי  מתקשרת  כאשר 
איננו  שהסירוב שלי מלפני מספר חודשים שוב 
קשב,  רוב  לה  מקשיב  אני  מבחינתה,  תופס 
מנצל  אני  ולהתגונן  ולהתנצל  להתפתל  ובמקום 
חייבת לנשום  מרווח כלשהו אצלה, שהלא היא 
מתישהו, ושואל אותה אם היא מזמינה אותי ואת 
שהיא  או  חברים  נעשינו  כי  קפה  לכוס  רעייתי 
קפה  כוס  שתחילתו  משהו  לנו  למכור  מתכוונת 

בחינם וסופו רכישת יחידה דיור יקרה. ובעודה 
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שואל  אני  הדעת  את  מניחה  תשובה  מחפשת 
אותה אם היא מכירה את ספרה של ד"ר אביבה 

קפלן "מבוא לגן עדן" העוסק בדיור מוגן. 
נוזף  אני  מכירה,  שאיננה  על  מתנצלת  וכשהיא 
בה קלות על שלא הכינה שיעורי בית כראוי, ואני 
מתאר לה את המחקר שעשתה המחברת לצורך 
עבודת הדוקטורט שלה, מה היה מערך המחקר, 
מה היו הממצאים, מה היו מסקנות המחקר ומה 
הן המלצותיה של החוקרת. ואת כל זה אני עושה 
שכן  הנימוס,  חשבון  על  באה  שאיננה  ברהיטות 
אני לא רוצה לשרוף שום גשר שאולי אזדקק לו 

ביום מן הימים, שהלא כל אחד בא יומו. 
מאיתנו  אחד  שכל  סיטואציה  נוספת,  דוגמא 
נתקל בה לעתים בסופרמרקט או במרכז קניות, 
מוצר  לך  למכור  במטרה  עליך  עט  כשמישהו 
מה  יודע  הוא  אם  אותו  שואל  אני  ואז  כלשהו. 
היה אומר סוקרטס כשהיה עובר בשוק באתונה, 
שהיה  אותו  מיידע  אני  יודע  שאיננו  ומאחר 
חפץ  לי  שאין  הדברים  רבים  מה  "הו,  אומר 
גם  אותו  מיידע  אני  הזדמנות  ובאותה  בהם", 
שאגורה הוא שוק ביוונית. ובעוד הוא, אותו סוכן 
לנושא  חוזר  אני  בעיניו  ומפלבל  עומד  מכירות, 
שלשמו פנה אלי מלכתחילה ומציע לו שנתחלף 
צריך,  אני  מה  לי  יגיד  שהוא  במקום  בתפקידים, 
אני אגיד לו מה אני צריך, וכל אחד משנינו הולך 
לדרכו כשחצי תאוותו בידו. הוא על שלא הצליח 
למכור לי ואני על שאינני בטוח שקלט את כל מה 

שאמרתי לו. 
שתי הדוגמאות דלעיל נוגעות במעגלים חיצוניים 
קושי  אין  הללו  במעגלים  במיוחד.  חשובים  ולא 
ממשי לנער מעליך את אלה המתעלקים עליך גם 

בצורות נוספות. 
לזירה  אלא שהדוגמאות הללו משמשות  מבוא 
הדברים  מתחוללים  שבו  למעגל  האמיתית, 
שבינו  ביחסים  העוסק  המעגל  באמת,  הגדולים 
שעליו  מעגל  אותו  המשפחתי.  המעגל  לבינה, 
מלב  )להבדיל  טולסטוי  אלכסיי  הסופר  אמר 
"אנה  ושל  ושלום"  "מלחמה  של  טולסטוי 
מול  מתגמדות  העולם  מלחמות  שכל  קרנינה"( 
כותב  נבו  אשכול  המיטות.  חדר  של  המלחמה 
גברית  מבט  שמנקודת  שלו  הספרים  באחד 
ב"סיפור  עוז,  ועמוס  מהלכים,  רצונות  הן  נשים 
רוצה  היתה  שכשאמו  מספר  וחושך",  אהבה  על 
על לשבת  עליו  פוקדת  היתה  אביו,  את  לייסר 

החשמלי",  "הפוטל  כינה  שאביו  הכורסה 
וההקבלה למצבו של נידון למוות  מעידה כאלף 

עדים על מצבו הנפשי בסיטואציה המתוארת. 
החשוב  הזה,  שבמעגל  היא  אלה  מכל  המסקנה 
אדם,  של  בחייו  מרכזי  היותו  משום  כך  כל 
בעמדת  ונמצא  השחורים  בכלים  מחזיק  הגבר 
נחיתות דרך קבע. וכך, כשאישה אומרת לבעלה: 
"אנחנו צריכים לדבר", הוא נכנס לכוננות ספיגה 
בסדר  לא  שהוא  יודע  הוא  שהרי  ומתחלחל, 

ותוהה במה יואשם הפעם.
דוגמא למהלך המעביר את היוזמה לבעל הכלים 
מפי  שמעתי  הזה,  המסוכן  באיזור  השחורים 
אותה  עבדתי.  שבו  אקדמי  במוסד  סטודנטית 
לילדים.  ואמא  נשואה  אישה  היתה  סטודנטית 
מסוג הנשים המצויות בעומס יתר - גם עובדות, 
מנסות  וגם  בילדים  מטפלות  גם  לומדות,  גם 
במערכת  מהיותן  שמתחייב  מה  כל  את  למלא 
ממלאות  שהן  מרגישות  נשים  שבו  שלב  זוגית. 
את  מאשר  חוץ  אותן,  הסובבים  כל  צורכי  את 
אותה  לי  סיפרה  כך  אחד,  יום  שלהן.  צורכיהן 
סטודנטית, במסגרת מאמציה להתמודד עם שלל 
התפקידים שהיא נושאת על כתפיה, הושיבה את 
חלק  נוטל  שאיננו  כלפיו  וטענה  לשיחה  בעלה 
העול  עיקר  ולפיכך  המשפחתית,  במערכת  ראוי 

נופל עליה. 
הבעל הקשיב לדבריה והציע לה, עם הרבה רצון 
מהעבודה  הביתה  שובו  עם  ואילך  שמכאן  טוב, 
ירחץ  אותם,  יאכיל  הילדים.  על  אחריות  יקח 
לפני  סיפור  להם  ויספר  אותם  ישכיב  אותם, 
הבעל  כולם.  את  הפתיעה  התוצאה  השינה. 
שהפך  הזה  החדש  בסידור  התאהבו  והילדים 
האמא,  היא,  ואילו  מבחינתם,  מושלם  להפנינג 
הזה,  מההסדר  מרוצה  להיות  אמורה  שהיתה 
על  התלוננה  כן  לפני  לחרדות.  לדבריה  נכנסה 
וכעת,  במשחק,  מספיק  משתתף  לא  שבעלה 
במצב החדש, פיתחה חרדות על שהוציאו אותה 
מהלך  שליטה.  שאיבדה  על  ובעצם  מהמשחק 
והסתיים  מהלבן  היוזמה  את  שנטל  מחוכם 

בניצחונו של בעל הכלים השחורים.
האחרונה.  לדוגמא  ביחס  דוגמא.  רק  זו  אבל 
ולהפוך  אחרות  דוגמאות  למצוא  כמובן  אפשר 
תגיד/י  נאמר:  כך  ועל  פיה.  על  התיאוריה  את 
איך  לך  ואגיד  שייך/ת  את/ה  מגדר  לאיזה  לי 

העובדות מסתדרות אצלך.
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תרצה שביט

השבת אבדה
אפרת וצבי פרבדה

התחלה ראשונה
הימים ימי מלחמת יום כיפור. ימים סוערים, ימים 
ברמת  הלוחמים  הכוחות  עם  נמצא  צבי  קשים. 
הגולן. הפלוגה שלו מטפסת במורדות ההרריים. 

צבי, מפקד טנק, מוצא את עצמו כל פעם מתמודד 
בחלק  הטנק.  של  אחרת  או  כזו  תקלה  עם 
הטנק  את   לתקן  כדי  התעכבו  בהן  מהפעמים 
הטכניות  מהתקלות  חוץ  בשטח.  לבד  נמצאו 
והמחסור בחימוש גם מזון לא היה על הטנק. תוך 
הצבאית  שבשפה  לשטח  הגיעו  הם  תנועה  כדי 
ואולי  פעם  של  שריון  לוחמי  "עגבניה".  נקרא 
הזה  השטח  את  מכירים  ימינו,  של  הלוחמים  גם 

כשטח אימונים שנמצא ליד חושנייה.
תמונה  להם  התגלתה  בעגבנייה  ושם 
על  ח,  בצורת  ערוכים  שולחנות  סוריאליסטית, 
וגם כמה  סידורי  תפילה. היה  השולחנות  מזון 
ברור שהמקום נעזב בבהילות רבה. בדיעבד ידוע 
לנו שהכוח קיבל פקודה לעלות על הכלים ולנוע 
באותו  שהתחוללו  מהקרבות  הקרבות  אחד  אל 
ואכלו  מהטנק  ירדו  הרעבים  הטנק  אנשי  אזור. 
ממה שאפשר היה לאכול מאותו מזנון שמישהו 
טרח לערוך, לא להם. תוך כדי שהם אוכלים מכל 
איתו  לקח  פעמיים,  לחשוב  בלי  צבי,  ליד  הבא 
ספר סידור אחד. באופן מעורפל הוא חשב לעצמו 
הספר  בעל  את  אחפש  הקרבות  לכשיסתיימו 
ואשיבו לבעליו. צבי איננו אדם דתי, אבל בימים 
בהם נמצאים בסכנת חיים, ימים בהם האדם נמדד 
במבחני אישיות מהקשים שיש, הייתה לו הרגשה 
טובה שהסידור נמצא אתו.. הכוח שלו נע קדימה 

והוא עם הסידור בין חפציו. 
כשהוא מעלה זיכרונות ממה שחווה שם, הוא 

הליקופטרים  ארבעה  של  במראה  באימה  נזכר 
קומנדו  אנשי  מתוכם  ופרקו   בקרבתם  שנחתו 
סורי. כוח הקומנדו הסורי היה ידוע ככוח לחימה 
אמיצים.  וגם  נחושים  חיילים  היטב,  מאומן 
אחרי  אצלנו  שנבנה  לסטריאוטיפ  בניגוד  זאת 
מלחמת ששת הימים, של חיילים שחולצים את 
היה  איתם  המפגש  נפשם...  על  ונסים  נעליהם 
יכול להיות הרה גורל. למזלו של הכוח הישראלי 
שניים  והשמידו  שלנו  קרב  מטוסי  שני  הגיחו 
מתוך ההליקופטרים. גם כוח חי"ר ישראלי חבר 
 למערכה ועזר בהשמדת אנשי הקומנדו כולם.... 

שאנחנו  כמו  ברמה.  הלחימה  בימי  המשיך  צבי 
התחושה  קשים.  לחימה  ימי  היו  אלה  מכירים 
בארץ הייתה של מלחמה על הבית. לצבי הייתה 
איזו שהיא הרגשה של רגש קמאי, של כוח עליון 
עתיק יומין ששומר עליו. זה לא היה  משהו  ברור 
וגלוי המנוסח במילים. והוא ממש לא הגיע לכלל 
מצב שיוציא את הסידור מהמקום בו הניח אותו 
התקיימה  בליבו  הפינות  באחת  אבל  ויתפלל, 
ידיעה שיש אתו סידור תפילה,  אותו  חפץ בעל 
היהודי  העם  את  ששימש  רוחנית  משמעות 

לדורותיו. 

ֲהָשַׁבת ֲאֵבָדה היא מצוות עשה שבין אדם לחברו המחייבת להחזיר אבדה 
לבעליה. במצווה זו מחויב המוצא כל זמן שהאבדה אצלו גם אם הבעלים 
התייאש מהאבדה )לאחר שמצאה(, וכל זמן שלא רוצה להשיב את האבדה 

מבטל מצוות עשה. 
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תמו ימי הקרבות, הגיעה החופשה הראשונה. צבי 
הגיע הביתה לאפרת, עם כל ההתרגשות שהייתה 
הסידור  את  להוציא  שכח  לא  צבי  כזה  במפגש 
מבין חפציו ולבקש מאפרת שתנסה לאתר של מי 

הוא ולהחזירו לבעליו.
ומספרת  בשיחה  משתלבת  הנמרצת  אפרת  כאן 
הספר  של  הראשון  בדף  הכתוב  סמך  על  איך 
היא צלצלה לישיבת דרום )כך היה כתוב על דף 
ושם  הספר(  של  ברורה,  כך  כל  הלא  ההקדשה, 
לצערה הרב לא התרגשו יותר מדי, לא התגייסו 
מאנשיהם  מי  לראות  לנסות  רבה  בהתלהבות 
איבד סידור. היא מאד התאכזבה שלא הצליחה 
השבת  למצוות  בטלפון  לה  שענה  מי  את  לגייס 

הסידור לבעליו.
בכל בית יש מגירה כזו לפעמים בפינת המטבח, 
כל  שצוברת  מגירה  הכניסה.  דלת  ליד  לפעמים 
ולמצוא  אותם  לסווג  בדיוק  שקשה  חפצים  מיני 
הגיע  שכזו  מגירה  למין  מסודר.  מקום  להם 

הסידור.

עברה שנה למלחמה, ברדיו ובטלוויזיה תוכניות 
רבות המספרות זיכרונות מימי הקרבות, עלילות 
הנופלים.  זכר  את  שמעלות  תוכניות  גבורה... 
הסידור יוצא מהמגירה ושוב נעשה ניסיון לחפש 
חוזר  והסידור  צלח  לא  הניסיון  שוב  בעליו.  את 
מידי  פעמים  מספר  וכך  בסלון.  במגירה  למקומו 

כמה שנים.
מידי פעם צבי היה אומר לעצמו, אקח את הסידור 
גניזה  לו  שיעשו  אותו  ואתן  הכנסת  לבית  הזה 
)המנהג שלא זורקים ספרי קודש סתם כך, כי אם 
דואגים לגנוז אותם(, ואיך שהוא לכלל ביצוע לא 

הגיע... הסידור לא זז ממקומו ה"ארעי" במגירה.

נמצא  בעליו  ללא  והסידור  שנים   47 עברו  כך 
בידיים בטוחות - אצל צבי ואפרת.

התחלה שנייה
מעשה בנסיעת שורשים לפולין. שורשיו של צבי 
נטועים בארץ ההיא. החליטו אפרת והוא לקבץ 
הזו  והשונה  הקרה  לארץ  לנסיעה  ילדיהם  את 
בימי  ילדותו  צבי  של  ילדותו  אחרי  להתחקות 

מלחמת העולם השנייה.
וכאן הערת ביניים: אתה רוצה לספר סיפור אחד 
ותוך כדי שיחה עם אנשים אתה מגלה שקורות 
ומעניינים.  רבים  סיפורים  עוד  מזמנות  חייהם 
אנחנו התכנסנו לצורך סיפורו של הסידור, אבל 
על  ומרתקת  דרמטית  עלילה  כאן  שיש  ברור 

ילדות בפולין בזמנים ההם.
גם הילדים הבינו מיד את המשמעות של נסיעה 
לקבוע  קשה  בהן  הפעמים  לכל  ובניגוד  כזו, 
נקבע   התאריך  הפעם  לכולם,  שיתאים  תאריך 
בבוסטון,   שגרה  הבת  את  כולל  בהחלטיות, 

והמסע יצא לדרכו.
את  שיודעת  פולנייה  מדריכה  לקחה  המשפחה 
השפה ומתמצאת בכל הנהלים. המדריכה ארגנה 
נולד  בה  העיר  של  העיריה  בבית  ביקור  להם 
באותם  בדיוק  למזלם  הוריו.  התחתנו  ובה  צבי 
שיפוץ  לאחר  מחדש  העיריה  בית  נפתח  ימים 
העירוני  הספר  את  לראות  זכו  הם  שעבר.  יסודי 
לידות,   – החשובים  האירועים  כל  נרשמים  בו 
מאד  בצורה  רשום  הכול  נישואין.  פטירות, 
מסודרת. שם  אחרי שם: שמות בני הזוג, שם הרב 
בטקס.   שהיו  העדים  שמות  החתונה,  את  שערך 
להפתעתם גילו שהם הגיעו בדיוק ביום הנישואין 
של הוריו של צבי. זה היה מאד מרגש לגלות מין 

צרוף מקרים שכזה. 
עמומים  זיכרונות  העלה  הפולנית  בעיר  הטיול 
שצבי נשא איתו  וגם  פרטים מסיפוריה של אימו. 
סיפורים על נהר שעובר באמצע העיר, סיפור על 
שלג לבן וצח, סיפורים על ילדות בין הגויים וחיי 

קהילה יהודית.
שקורות  רוצים  שהם  החליטו  ארצה  כששבו 
שלא  כדי  מסודרת  בצורה  ייכתבו  צבי  של  חייו 
זיכרון אצל הילדים  יקרה שהכול נשאר כפרורי 
המורשת  לצורך  נכתב  הספר  כמובן  והנכדים. 

המשפחתית...
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משפחת  של  שהוייז  יצא  המפגש  נקבע  כאשר 
הבת לא עבד, ואנחנו הרי יודעים שמעטים היום 
כולם  במחוזותינו.  ברגל  שהולכים  האנשים 
ועכשיו לך תמצא מישהו כדי לשאול  ממונעים. 
משפחת  גרה  איפה  חנה  פרדס  ברחבי  אותו 
פרבדה. רצה הגורל ובדיוק אחד מהוותיקים הלך 
המשפחה  איפה  במדויק  להדריך  וידע  בדרכו 
גרה. על אופי המפגש לאפרת פשוט אין מילים, 
עם  מעץ  קופסא  הכין  צבי  עצומה.  התרגשות 
חריטה יפהפייה כדי שהסידור יהיה במקום ראוי 
והושב  הספר  הועבר  וטקס  הדר  וברוב  ומכובד 
למשפחת בעליו. הבת מיד אמרה שהסידור הזה 
יעבור אל הנכדים ויהיה סוג של מורשת ממעשיו 

של הסבא. 
משפחת פרבדה ומשפחתה של הבת נפגשו כאן 
ואפרת.  צבי  של  המטופח  בביתם  חנה  בפרדס 
אי אפשר לומר "ביתם המטופח" מבלי להקדיש 
וגם  בבית  גם  פינה  בכל  שניים.  או  משפט  לזה 
בחצר רואים חותם של יצירתיות והרבה מחשבה 
איך לעשות שהכול יהיה הרמוני ויפה.  עבודות 
בנקודות  הבית  את  ממלאות  צבי  של  הויטראג' 
משותף  תכנון  פרי  הרהיטים  וצבע.  אור  של 
וביצוע של צבי... אהבת בני הבית למעונם ניכרת  
בין  אצלם  לשבת  הנאה  פשוט  וזו  פינה  בכל 

העבודות הנהדרות ולשוחח. 
באופן כל כך מסתורי יצא, שאת המשפחה בעלת 
נעילה  שעת  כשהסדרה  בדיוק  מצאו  הסידור 
אחד  מצד  שנסגרים:   מעגלים  וכמו  הסתיימה. 
הסתיימה הסדרה,  והרי זו הייתה סדרה שהציפה 
ברמת  המלחמה  מימי  סיפורים  הרבה  כך  כל 
שנים   47 שהמתין  הסידור   - שני  ומצד  הגולן, 
למשפחת  מהודרת  עץ  בקופסת  שב  במגירה 

בעליו.

לארגן  בידם  שיסייע  הורוביץ  לאהוד  פנו  הם 
מקצועי  באופן  התעצל,  לא  אודי  המידע.  את 
הוא התחיל לנהל תחקיר סביב הסיפורים שצבי 

סיפר לו על העלילות שהן קורות חייו.
הוא הרחיק בחקירותיו עד למציאת שם האנייה 
נובר  שהוא  כדי  ותוך  ארצה,  עלה  צבי  שבה 
הזיכרונות  עולים  צבי  אצל  הישנה  בניירת 

מאותם ימים רחוקים.
ימי הקרבות במלחמת  גם את  התחקירים כללו 
יום הכיפורים. אודי יצר מפה של תנועת הכוחות 
שהייתה  שהיחידה  גילה  התחקיר  כדי  ותוך 
בבהילות  שהוקפצה  יחידה  הייתה  ב"עגבניה" 
צבי  של  הטנק  הגיע  וכך  לסואץ.  מהרמה 
שעזבו  מהחבר'ה  שנותרו  הסעודה  לשאריות 

בבהילות.
וכאן שתי ההתחלות מגיעות לכלל חיבור.

ולנסות  לשוב  החליטו  אפרת  עם  ביחד  אודי 
למצוא את בעל הסידור האובד. לפי הכתוב על 
הכריכה בכל הניסיונות שלהם הם הלכו בכיוון 
גם  ניסו  הם  אודי(  של  )בעצתו  הפעם  כהן.  של 
שמות שדומים לכהן , ניסו כגן, ניסו  קוהן. אחרי 
השם  שאכן  לאדם  הגיעו  הם  טלפונים   הרבה 
קהין  מוכר לו ולא רק שהוא מכיר את השם, הוא 
התרגשה  כך  כל  אפרת  הסידור.  בעל  של  אחיו 
שהיא לא יכלה לנהל את השיחה, אודי היה לה 
לפני  נפטר  כבר  הספר   שבעל  מסתבר  לפה... 

שבע שנים אבל אחיו נתן את המספר של ביתו.
בזמן  הבת.  עם  מאד  מאד  מרגשת  שיחה  ושוב 
הייתה  אימה  ובסיני  ברמה  נלחם  שאביה 
כשהאב  הקרבות  אחרי  נולדה  והבת  בהריון 
שאחזה  ההתרגשות  מידת  הביתה.   חזר  כבר 
קורא,  לכל  ברורה  בודאי  ובמשפחתה  בבת 
ספר  על  לשמוע  והתרגשו  שמחו  כך  כל  הם 
במגירה  חיכה  שנים  ושבע  שארבעים  הסידור 
שלו.  הבעלים  למשפחת  לחזור  שיוכל   לרגע 
כללה  המשפחות  שתי  בין  שהתקיימה  השיחה 
הרבה קריאות נרגשות וגם בכי משני צידי הקו. 
שתקבל  החליטו  הסידור  שייך  לה  במשפחה 

אותו הבת השנייה, 
)בת שחזרה בתשובה. 

ואיננה מעוניינת 
בפרסום, לכן לא 

נחלוק תמונות מטקס 
המסירה עצמו(.
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גבי ברשי 

קרב תל מוטילה

השנה מלאו שבעים שנה לאותו קרב הנושא את שם התל המתנשא בשטח ההפקר המשתרע מצפון 
מלחמת  תום  לאחר  שהתחולל  הראשון  הקרב  זה  היה  הבטיחה.  עמק  פתחת  על   והחולש  לכינרת, 

העצמאות והסכמי שביתת הנשק בין צה"ל לבין צבא סדיר כלשהו.
בקרב הזה השתתפו שתי פלוגות חיל רגלים מגדוד 21 של גולני, בסיוע גדודי, ארטילרי וחיל האוויר 
תחת פיקודו של רחבעם זאבי )גנדי(, מפקד גדוד 13 של אותה החטיבה. על אחת הפלוגות הלוחמות 

פיקדתי אני, ועל השנייה פיקד זאב סלעי ז"ל. רובם המוחלט של חיילינו היו עולים חדשים. 
הערוץ  של  עולמית"  "שבת  התוכנית  במסגרת  רדיופונית  שיחה  עליו  נערכה  לקרב  שנה   70 במלאת 
הראשון, בהנחייתו של יצחק נוי ובהשתתפותי. בעקבות אותו שידור ולאור התאריך המיוחד נתבקשתי 

לכתוב לעיתוננו על חוויותיי מאותו הקרב.  
לאחר הקרב הוקמה מטעם המטכ"ל ועדת חקירה צבאית לשם לימוד לקחים ממנו. למרות שמסרתי 
היו לקרב הזה שתי  פנים,  כל  היו לקחיה. על  אין מושג מה  היום  ומפורטת, עד  לוועדה עדות רחבה 
שיועדה  בישראל,  העברי  הנוער  טהרת  על   101 יחידת  שהוקמה  האחת,  ומיידיות:  ברורות  תוצאות 
להגיב במהירות וביעילות על התנכלויות נגד המדינה המשתקמת, והשנייה, לאחר שכל יחידות הצבא 
וגם גורמים אזרחיים רבים עלו לרגל לתל, לשמוע מפינו את אשר התרחש שם. נדמו הקולות, ודבר לא 

נשמע יותר בישראל על הקרב הזה.  
מאז לאורך שנים רבות, כמעט כל מי שחושב את עצמו להיסטוריון או חוקר קרבות חקר, כתב, פירש 
והפליג בתיאורים וחיווה דעתו, כשכולם  כאחד חוזרים על אותה המנטרה, שהקרב הזה היה כישלון 

בכל הרמות וביזיון לגולני ולצה"ל, קרב שרק רוצים לשכוח ממנו.

במלאת 70 שנה לקרב

אין לי מושג מי היה הראשון, ועל סמך מה הוא 
קבע שהיה זה "כישלון וביזיון", אך מאחר ומצד 
הצד  ומן  הזה,  הקרב  על  יותר  דובר  לא  אחד 
השני היה ידוע שאנחנו איבדנו ארבעים לוחמים 
באותה הלחימה, הסיקו החכמים הראשונים את 
מסקנתם, והאחרונים החרו החזיקו אחריהם בלי 

כל בדיקה מעמיקה ובלי כל פקפוק. 
מי שרוצה לדעת מה היו המהלכים והשלבים שם, 
שיקרא בחשדנות את הפרסומים שהזכרתי. הרי 
כל הכותבים האלה לא היו שם, ספק אם ביקרו 

במקום, ולמעשה עדיין לא היו קיימים בכלל.
הם בונים לבנה על לבנה קודמת המהווה עבורם 

תורה מסיני.  
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ותיקים.  ישראלים  הסתם  מן  היו  המפקדים  רוב 
להערצה,  מושא  החדשים  לעולים  שמשו  הם 
להם  נשמעו  עליהם,  וסמכו  בהם  בטחו  העולים 
ברצון, ובקרב הלכו אחריהם הן בתחושת תלות 
והן בתחושת ביטחון בשל הפגנת דוגמא אישית 

מחייבת.
שתי הפלוגות שלנו "נזרקו" לקרב ללא התראה 
תל  על  שהגנה  המילואים  פלוגת  מוקדמת. 
שלי  והפלוגה  מעמד,  החזיקה  לא  מוטילה 
לילה  של  במהלך  לעכשיו"  "מעכשיו  נשלחה 
את  שתקפה  זאב,  של  לפלוגה  להחליפם.  אחד 
מאות  כמה  ה"דמות",  במוצב  שהחזיקו  הסורים 
יום  ניתן  מוטילה,  מתל  ונמוך  מדרום  מטרים 

הכנות נוסף אחד.
גדולים,  בזלת  בסלעי  זרוע  היה  כולו  השטח 
להתחפר  יכולת  ללא  כמעט  וצפופים,  גבוהים 
הגנה.  כעמדות  בהם  להשתמש  אלא  ביניהם, 
דומה,  היה  הסורים  ומצב  מצבנו  הזה  בנושא 
בכל  הצליחו  שהם  התברר  הקרב  לאחר  אך 
לפלוגה  זאת,  לעומת  יותר.  להתבצר  זאת 
לתנועה  קשה  מחסום  הסלעים  שמשו  התוקפת 
חשף  מעליהם  לדלג  ניסיון  שכל  ולהתקדמות, 
נוחה ומטווח  את הלוחם לאש מדויקת, מעמדה 

קרוב.  
הפלוגה שלי החזיקה בתל במשך 5 ימים רצופים, 
והדפה כל ניסיון סורי לחזור ולכבשו. החום היה 
להטו.  הסלעים  צל.  טיפת  ללא  מנשוא,  קשה 
נהגנו לאכול ארוחה אחת עם שחר, ואת השנייה 
חמין,  כולל  קר  אוכל  קבלנו  לשבת  ערב.  לעת 
השפיעו  אלה  כל  קיבה.  לקלקולי  לרבים  שגרם 
הופעתה  מיום  החל  התוקפת,  הפלוגה  על  גם 

בשטח ועד לגמר הקרב.
המשמעותי  אך  הקטן"  ה"פרט  היחידה,  הבעיה 
ההחלטות  מקבלי  כל  בפני  שעמד  והמכריע 
במהלך הקרב היה חוסר ידע מוחלט על האויב, 
האדם  כוח  מבחינת  עוצמתו  היערכותו,  סוגו, 
ימים  כמה  התחיל  העניין  כל  שלו.  הנשק  וסוגי 
מילואים  יחידת  של  סיור  המדובר.  הקרב  לפני 
נתקל בשטח המפורז בעדר פרות עם כמה רועים, 
ובעקבות  אנשים,  נפגעו  יריות,  חילופי  התפתחו 
תל  לאזור.  כוחות  הסורים  הכניסו  האירוע 
מוטילה עבר מיד ליד, ובסופו של דבר התבצרו 
הסורים במוצב שכן, שקיבל את הכינוי "הדמות".
או  מזויינים  באזרחים  מדובר  אם  ברור  היה  לא 

בחיילים או בשניהם. 

הסכמתי לכתוב לעיתון משום שאני רוצה לספר 
על  המסירות, על הגבורה ועל ה"דבקות במטרה" 
רבים  שאין  מנשוא,  קשים  ואקלים  שטח  בתנאי 
כדוגמתם במלחמות ישראל. מגיע להם ללוחמים 
לגול  השכולות  למשפחות  ובעיקר  ולנופלים 
מעל  ולתמיד  אחת  הזאת  הזדונית  החרפה  את 

לראשם.
הייתה  לא  שגולני  כתב  ההיסטוריונים  אחד 
יחידה לוחמת אלא "מרכז קליטה", שלא הייתה 
שפה משותפת בין המפקדים לחיילים, ולמעשה 
מוטעות  "עובדות"  שלוש  ביניהם.  נתק  שרר 
ודעתו  מחשבתו  הלך  על  בבירור  המצביעות 
שלחמו  הפלוגות  שתי  המחבר.  של  הקדומה 
במוטילה, היו מאומנות  ברמה הנדרשת ואף מעל 
יעד  על  בלחימה  והן  מוצב  על  בהגנה  הן   לכך, 
לקרב  שקדמו  הארוכים  האימון  בחודשי  אויב. 
שניתנו  הפקודות  וכל  משותפת,  שפה  נבנתה 
לפעולה כלשהי היו מובנות וברורות. הכרנו את 

החיילים, הקשר היה קבוע, מתמיד ומהודק.
המאפיין המיוחד של העולים החדשים הצעירים 
אליה  המדינה  את  לשרת  הגאווה  היה  האלה 
ולהילחם  עליה  להגן  והנכונות  הרצון  הגיעו, 
למענה. זה היה המפתח, המניע והדחף לרצינות 
זו  בקרב.  והן  באימון  הן  לתפקידם,  התייחסותם 
האש  למרות  הרפה  ולא  נסוג  לא  שאיש  הסיבה 

הכבדה והנפגעים הרבים.
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קיפאון,  בשטח  נוצר  הצוהריים  לקראת 
קרב  מטוסי  להפעיל  הוחלט  שבעקבותיו 
המוטלות  המגבלות  בשל  היעד.  לעבר  שיצללו 
לא  הוראה  קבלו  הם  המפורזים  השטחים  על 
נמוך מאוד, ברעש  ירדו  לפתוח באש. המטוסים 
מחריש אוזניים, ואחד הטייסים ירה צרור ארוך 
וצורם, ובעקבותיו קמו כל ה"תגבורות" ממקומן, 
ובשאגות קרב הסתערו על היעד. כל אלה ביחד, 
גרמו לסורים לקום ולברוח ובזה תם הקרב. היעד 
נכבש, המשימה בוצעה, המטרה הושגה, והחזרנו 

את השליטה הישראלית על כל השטח המפורז.

בתצפית על הכוחות הנסוגים התברר לי שמדובר 
בהמון אדם. לאור הממצאים שנתגלו לאחר מכן 
פלוגות  שתי  לפחות  התבצרו  שבמוצב  התברר 

מכוחות העילית של הצבא הסורי.
לא צריך להיות היסטוריון בכדי לקרוא את עדותו 
במוטילה,  שאחז  הכוח  על  שפיקד  מפקד  של 
שסייע לפלוגה התוקפת, ותיווך בקשר בין המ"פ 
היה  שלא  למסקנה,  להגיע  בכדי  למג"ד,  התוקף 
גבורה  מלחמת  אלא  כישלון,  ולא  ביזיון  לא  כאן 
של חיילים ומפקדים זוטרים שדבקו במשימה עד 
כלות, ולא נסוגו אחור למרות הקשיים העצומים 

של  שטח, אקלים ואויב מיומן ונחוש. 
מי שבוחן כישלון או ביזיון על פי מספר הנפגעים 
ומוטב  מלחמה,  בניהול  דבר  מבין  לא  בקרב 

שיידום. 

שלמחרת   אספר  זו  טראגית  עובדה  להמחשת 
עלי  הממונה  מהמג"ד  קבלתי  התל  על  עלייתנו 
את  נפגיז  מחר  בו:  כתוב  היה  היתר  ובין  פתק, 
ה"דמות" במשך 20 דקות. לאחר מכן שלח פטרול 
מספר  לשטחנו  ויביא  ה"דמות"  את  שיסרוק 
גופות. ההפגזה הונחתה, הפטרול יצא ונע במבנה 
גוויות  לאסוף  ליעד  ובהתקרבו  סריקה,  של 
נהרג  המוביל  הקצין  תופת.  אש  עליו  נפתחה 
ויתר הכוח נחלץ בעור שיניו. הדיווח על תוצאות 
במפקדה  כראוי  נקלט  לא  כנראה  ה"סריקה" 
הממונה. עובדה שנייה היא שלכיבוש ה"דמות" 
נשלחה פלוגה. במושגים של הימים ההם. פירוש 
הדבר היה שלפי ההערכה הכוח הסורי מונה לא 

יותר ממחלקה ושלפחות חלקם אזרחים. 
הפלוגה תקפה את ה"דמות" בלילה בסיוע שוטף 
נתקלה  היא  מהרה  עד  ומרגמות.  תותחים  של 
בהתנגדות עזה והתקדמותה הואטה. התחמושת 
הלכה ואזלה ומספר הנפגעים הלך ורב. לבקשת 
וחומרי  תחמושת  מהמוטילה  לו  שלחתי  המ"פ 

וחבישה.
עם שחר, נוצר מצב של "משלט משותף". המ"פ 
ואלה  להתקדם  בחייליו  דחק  שנפצע  סלעי  זאב 
עשו כמיטב יכולתם, צעד אחר צעד עד שלמעשה 
את  הגבירה  הממונה  המפקדה  במקומם.  נעצרו 
באנשינו,  גם  פגעה  הכוחות  קרבת  שבשל  האש, 
וכן החלה להזרים לשטח תגבורות מכל יחידות 
מחסות  ותפסו  התפרשו  אלה  כוחות  החטיבה. 
לפלוגה  וממערב  מאחוריי  ורבצו  היורד  במדרון 

התוקפת. 
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נחום גנצרסקי 

מכוניות    3,173,300 מתוכם  ממונעים,  רכב  כלי    3,689,300 ישראל  בכבישי  נעו    2020 בשנת 
אלף   89 של  גידול  אלף.   227 רק  ונגרטו  רכב  כלי   316,000 לארץ  יובאו  שנה  באותה  פרטיות. 
)ממוצע(  מכוניות. בישראל בשנים האחרונות סוללים כ-2 מיליון מ"ר כביש חדש בשנה אחת 
ועוד כ-4 מיליון מ"ר שיפוצים של כבישים קיימים.  100 אלף כלי רכב חדשים שנעים בכביש, 
תופסים שטח של 1,5 מיליון מ"ר ועד 15 מיליון )ללא מרווחים ועד מרווח סביר  בהתאמה(, לכן, 

סלילת יתר לא תביא לפתרון המצוקה בכביש. 

זמן מה אחרי שרפול )רב אלוף בדימוס רפאל איתן 
ז"ל( השתחרר מהצבא ומתפקידו כרמטכ"ל, נשאל 
רמטכ"ל  להיות  בין  ההבדל  מה  עיתונאי  ידי  על 
איש צבא  לבין היותו אזרח. השיב: " הייתי צריך 
ללמוד איך ממלאים דלק באוטו". אולי הציטוט לא 
מדויק, אבל היחס של גבר לאוטו  שלו הוא אחד 

הדברים המפתיעים אותי  כל פעם מחדש.

ידי אחד ממכריי שרצה לרכוש  נשאלתי פעם על 
רכב  4X4   איזהו לדעתי הרכב הכי מוצלח? השבתי 
לו שהרכב 4X4 הכי מוצלח הוא כל רכב שמספקת 
לך החברה בה אתה מועסק.  ואכן, הפורד פייסטה, 
 " 4X4 הרכב הראשון שקיבלתי מהחברה היה "רכב
הכי טוב שלי. נסעתי אתו בדרכים לא דרכים בהרים 
הגעתי  כאשר  תמיד  ובכביש.  בשטח  ובגאיות, 
ניקה  בו,  טיפל  הרכב  ממחלקת  מישהו  למשרד 
אותו ומילא לי דלק. לימים סידרו דלקן באוטו, כך 
שהתשלום עבור דלק שמן וכד' נעשה ישירות על 

ידי החברה. )חסכון בטופסולוגיה והחזר הוצאות(.

פיאט D-300  רכשתי   – את הרכב הראשון שלי 
בחיפה בראשית 1971.  7500 לירות. יד  שלישית 
שזה  לי  אמרו  רכב,  מכירת  ממגרש  רביעית  או 
אוטו טוב  - מנוע עם ראש אלומיניום!!!  הסתבר 
לי שהראש שלי היה מאלומיניום. כל נסיעה מעל  
למדתי:   אבל  למוסך.   לגשת  נאלצתי  ק"מ  מאה 
אני לא יודע לקנות ובוודאי לא למכור רכב שלי. 
לחו"ל   לצאת  צריך  הייתי  כאשר  כשנה,  לאחר 
אשר  לחמי,  הרכב  את  מסרתי  החברה  בשליחות 

צבע אותו ומכר למישהו בשרשרת המזון.
הרכבים  כל  כמעט  לגמלאות  שיצאתי   ועד  מאז 
שהיו לי , היו בבעלות החברה, אבל היו גם מעט 

הרפתקאות שעליהן אספר כאן.
)א' נוחו עדן(  בתקופת שהייתנו ביפן היה לי בוס 
בעל ידע מעמיק בתחום תפעול הספנות. למדתי 
מערכת  של  יומית  יום  הפעלה  על  רבות  ממנו 
למכור  או  לקנות  קשה  בזכותו,  מורכבת.  ספנות 
היה  הוא   – אחת  בעיה  לו  הייתה  בתחום.  אותי 
בגפו  בטוקיו  התגורר  א'  המרה.  הטיפה  חובב 
לאחר גירושיו השניים ונהג לבוא לבקרני  בביתי 

אשר ביוקוהמה, לפחות אחת לשבוע.  לביקור כזה 
הייתי מזמין אנשי מקצוע נוספים מתחום הספנות, 
ומקומיים,   - כמוני   – בשליחות  היו  אשר  זרים 
אלו  באירועים  השתייה  ומלידה.  מבטן  יפנים 
טהרת  ועל  אחשוורוש  משתאות  כדת  הייתה 
הגברים. א' היה שותה בדרך כלל יתר על המידה,

לנהוג   צריך  הוא  כי  שיפסיק  הפצרותיי  למרות 

אני 
והרכב 

אהבה שאינה תלויה בדברשלי 
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יש  ביתי  שליד  אותו  הזהרתי  בטוקיו.  לביתו 
נקודת משטרה והוא עלול להיתפס נוהג בשכרות 
)ליפנים כבר בשנות ה-70 המוקדמות היה סוג של 
ינשוף לבדיקת שכרות לנהגים(, אבל הוא התעלם.

בסיום הערב, התפזרו המוזמנים וא' נסע לביתו. 10 
וביקש שאבוא להציל  דקות לאחר מכן צלצל א' 
שלו  הנהיגה  רישיון  המשטרה.  מתחנת  אותו 
הוחרם ל3 חודשים. כך זכיתי לאוטו ביפן. לאחר 
בה  וחצי  כשנה  במשך  הסיפור.  חזר  חודשים   3
עמד  א'  של  רכבו  כי  רכב,  קניתי  לא  ביפן  שהינו 
לרשותי כמעט כל הזמן. ברכב הזה טיילנו ברחבי 
יפן. זכורה לי חוויה אחת מנסיעתנו להר פוג'י, לא 
 4 במשך  בפקק  המתנה  לאחר  מיוקוהמה,  רחוק 

שעות חזרנו הביתה ללא טיפוס על ההר.
אחד  לטאיוואן.  החברה  אותי  העבירה   ,73 בסוף 
לרשותי  תעמיד  שהחברה  היה  ההסכם  מסעיפי 
בלי  הייתי  חודשים   3 חשבונה.  על  חברה"  "רכב 
היום  עד  לי  ברורים  לא  מטעמים  החברה  רכב. 
הסעיף  את  למלא  ומבקשתי  ממני  התעלמה 
לחברה  שותף  שהיה  המקומי  הסוכן  המוסכם. 
המקומית ראה את מצוקתי והציע לקנות לי רכב 
על חשבון החברה המקומית. לא הסכמתי, מאחר 
שלדעתי אינני  צריך להיות תלוי בנציג המקומי 
חלפו.  חדשים  שלושה  עוד  תפקידי.  למילוי 
בינתיים התחלף מנהל האזור, ובביקורו בטאיוואן 
לא  החברה  כי  לו  ואמר  הקודם  המנהל  התוודה 
עליו,  ולדעתו  עמי  בהסדר  חלקה  את  מילאה 
המנהל החדש, למלא את ההסכם. ואכן , שבועיים 
לאחר מכן טלפן אלי המנהל החדש מ' והציע לתת 
לי הלוואה לקניית רכב שישרת אותי.  גם כאן לא 
הוא  אם  לכבד.  יש  שהסכם  לו  והודעתי  הסכמתי 
כנציג ממונה של  החברה לא מכבד את ההסכם 
למקום  ממקום  לנוע  המשכתי  אני  שלו.  בעיה  זו 

במוניות, הוצאות מוכרות על ידי החברה.
היותר  הלקוחות  אחד  לביקור  אלי  הגיע   לימים 
מיימדים   גדול  עשיר,  אדם  לחברה.  משמעותיים 

)120-150 ק"ג(. 
אחד  "פרזידנט",  במלון  בוקר  לארוחת  נפגשנו 
המלונות לאנשי עסקים בטאיפיי. לאחר הארוחה 
ביקש להצטרף אלי לנסיעה למשרד שלי לסידור 
והובלתי  לכביש  מהמלון  יצאנו  עניינים.  מספר 
מכונית  ללא  שאני  כשהבין  המוניות.  לטור  אותו 
במוסך.  שלי  המכונית  עם  אותי  שאל  נהג,  עם 
השבתי  לו: "לא, אין לי מכונית, כי החברה חושבת

שאני יכול להסתדר בלי מכונית ואכן אני מסתדר".  

להשתחל  הצליח  הוא  רבים  מאמצים  לאחר 
מה  את  סידרנו  למשרד,  והגענו  הקטנה  למונית 

שצריך היה לסדר . 
הוא חזר למלון עם מכונית מנהל הסוכנות. לאחר 
המשרד  מנהל  עם   לפגישה  לטוקיו  טס  יומיים 
האזורי  )אותו מ' שהזכרתי קודם( לטיפול בשינוע 

מטעניו בכל המזרח הרחוק.
שבוע לאחר מכן, מטלפן אלי א', הבוס שלי ביפן, 
ושואל אותי אם אני יודע את פשר הצעקות שהיו 
בין הלקוח לבין מ'?  "לא" עניתי "ולמה זה קשור 
אלי?" "כי השם שלך ומקום שרותך הוזכר במשך 
השיחה מספר פעמים, ולכן אני שואל אותך שנית, 
מה אתה יודע על העניין". עניתי לו שאין לי מושג.
למחרת  התקשר אלי א' שנית ומסר לי שהלקוח 
קונה  לא  החברה  שאם  האזורי  המנהל  על  איים 
"חברה  יותר.  שלה  לקוח  יהיה  לא  הוא  אוטו  לי 
שלא מכבדת את נציגיה בחו"ל - לא מכבדת את 
יום  באותו  עוד  הדיון.  את  סיכם  כך  לקוחותיה". 
בסיס  על  מכונית  לעצמי  לקנות  הנחיה  קיבלתי 
"פורד  זו,  מכונית  גם  בעבר.   עמי  שהיו  ההבנות 
אותי  שימשה  בטאיוואן,  שהורכבה  קורטינה" 

כ"רכב 4X4 " במשך 5 שנות שהותנו במקום. 

׳

בקיץ,  אורכו,  לכל  הזה  היפה  האי  את  חרשנו 
בחורף, בעונת הקור ובעונת הגשמים.

ברכב.  צורך  לנו  היה  לא  כאן  קונג.  להונג  עברנו 
ובכל מקרה התחבורה הציבורית  אין לאן לנסוע 

היא למופת. 
הזמינות  תדירות  התחבורה,  אמצעי  מגוון 
הכלל,  מן  יוצאת  בצורה  מאורגנים  והיעדים 
24/7. ובכל זאת, בהמלצת ידידי ש' )"אתה צריך 
להראות למקומיים  כי אתה בעל מכונית - אחד 
"סאאב"  מכונית  רכשתי  למעמד!"(  הסממנים 
ולאחר פחות משנתיים,  נסעתי הרבה  בכספי. לא 
באותו  כמעט  ממנו   אותה  שקניתי  למי  מכרתיה 

מחיר )על פי הסכם מראש(.
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חזרנו לארץ ושוב הוצעו לי מכוניות שונות. שוב 
בקאיה- בחרתי  והפעם  מדידה  סרט  עם  הלכתי 
גדול.  פנימי  מרווח   - סיבה  מאותה  מג'נטיס, 

המכונית שרתה אותי מספר שנים.
בארץ  הציבורית  התחבורה  יודעים,  שאנו  כפי 
מהמוצלחות  איננה  בפרט  חנה  ובפרדס  בכלל 
מהתושבים   שחלק  מוצאים  אנו  וכך  ביותר, 
לזיהום  ומוסיפים  ויותר  מכוניות  בשתי  מחזיקים 
האויר בארץ, לצפיפות בכבישים וגורמים למחסור 

בחניות ציבוריות...
היפניות  החברות  אחת  נציג  את  פעם  שאלתי 
הישראלי  לשוק  נכנסו  מדוע  מכוניות  לייצור 
הקטן יחסית. תשובתו הייתה מפתיעה: "המודלים 
שלה  היכולת  מבחינת  ישראל  כי  מראים  שלנו 
לשוויץ".  דומה  חדשות  מכוניות  ולהכיל  לייבא 
שנות  בתחילת  שנה   40 לפני  ניתנה  התשובה 
מכוניות  אלפי  ישראל  בכבישי  עברו  מאז  ה-80. 

ויש לי הרושם שהיום אולי שוויץ דומה לנו... 

בלב  אני  רבות  במדינות  וחייתי  שעברתי  לאחר 
בפרט  התחבורה  לשר)ת(  להמליץ  יכול  שלם 
ולממשלה כולה לחשוב על פתרונות תחבורתיים 

אפשריים. 

כשהגעתי לארץ, סיפקה לי החברה מכונית "פורד 
פייסטה" עליה  כבר קראתם, ולאחר מכן  הציעה 
לי לבחור מכונית חדשה, אחת משלושת הדגמים: 
יש  למכונית  עבורי,  טויוטה.  או  מזדה  יונדאי, 
מטרה אחת – להסיע אותי ממקום למקום. אני לא 
רואה בה סמל סטטוס או מופע לניקור עיניים ולכן 
ירדתי עם מטר ובדקתי את רוחב  פנים המכוניות. 
יונדאי  שרוחבה הפנימי  הזוכה, מבחינתי הייתה 
)מקום הכתפיים( היה הגדול ביותר. ושוב, המכונית 

שימשה אותי לכל מטרותיי.
ביותר  בכיר  לתפקיד  בהונג–קונג,  הוצבתי  שוב 
לתפקיד  )מקביל  לישראל  מחוץ  החברה  של 
המכונית.  שאלת  עלתה  ושוב  באמריקה(,  הנציג 
)המכונית של קודמי הייתה בת 9 שנים  ואת רוב 
ימיה בלתה במוסך(. הפעם הקציבה החברה סכום 

סביר לרכישת רכב מנהלים חדש.  
בשיחה עם המנכ"ל סיפרתי לו שהחלטתי לקנות 
מכונית תוצרת רולס-רויס בת 20 שנה אבל נראית 
כמו חדשה והמחיר הוא בתחום המתוקצב. הייתה 
דקה  ולאחר  הטלפון,  קו  של  השני  בצד  דממה 
ההתפרצות: "בשום פנים ואופן לא. לא יתכן שאני, 
המנכ"ל אסע במכונית שברולט ואתה הנציג שלי 
ברולס-רויס. לא יקום ולא יהיה. אני אוסר עליך 

לקנות את המכונית הזו" .

היו  התשובות  האמת,  )למען  השנייה  ההצעה 
הילד  זאת  בכל  אבל  מלכתחילה,  לי  ברורות 
הקונדסי שבי החליט לברר, אולי אצליח?( הייתה 
מכונית מרצדס  בת  8 שנים, ושוב, הבקשה שלי 
מדוע  לשאלתי  המנכ"ל.  של  השלילית  ותשובתו 
ההתנגדות הפעם ענה "חלקי החילוף והתחזוקה 
יפן   תוצרת  מכונית  ורכשתי  נכנעתי  יקרים". 
)טויוטה קמרי( ששימשה אותי 8 שנים ללא ביקור  

אחד במוסך כלשהו.

מכונית הרולס-רויס שנות ה-70 
בהונג קונג )חלום שנגוז(

u השקעה מסיבית בתחבורה ציבורית בתוך הערים
    )יותר נקודות מוצא ויעד, תדירות סבירה - כל 

    15 דקות, גם אם יידרש סבסוד(. אזי  מי שעובד 
    בתחומי עיר )או יישוב( מגוריו לא צריך להחזיק

   מכונית.
u בתחומי הערים  הגדולות לא לאשר בנייה  למגורים

     עם חניות פרטיות. 
u  מחוץ לערים הגדולות להגדיל את תקן מקומות

      החנייה לבית מגורים ל2.5  חניות לדירת מגורים.
u להתייחס  למכוניות כמו אל מוצר למיחזור – יבואן

    יורשה לייבא כמות מכוניות חדשות, בסדר גודל
   של כמות המכוניות שהצליח לגרוט. הגבלות אלו

    יהיו ל-5 שנים וניתנות להארכה.
u להמשיך ולסלול כבישים ודרכים חדשות 

     ברחבי הארץ.
u לפתח את התחבורה הרכבתית במדינה ממטולה

     ועד אילת.
u  והדבר הכי משפיע לדעתי, הוא ביטול ההכרה 

    בהוצאות הרכב כהוצאה לצרכי מס. קל יותר
   למעביד לתגמל את העובד בהוצאות רכב או
   ברכב חברה מאשר לתת לו משכורת גבוהה

   יותר. כאשר לעובד יש רכב, הוא משתמש בו בלי 
   קשר לטיב התחבורה הציבורית, 



יחותא 29 בנ

ורדה גיל

״קהילות 
  וקולות" 

ה ר ד ס ב ה   י י נ ש ה  ב ת כ                  

בחודשים האחרונים פורסמו מספר כתבות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית על קהילות בפרדס חנה-
35 שנה לפרדס  לפני  10% מתושבי המקום. כשבאתי  כ  כרכור, אלא שהקהילות עליהן סופר מהוות 
נציגות  השאירה  לארץ  שהגיעה  עלייה  "כל  קנקני:  על  לתהות  שבאה  שכנה  לי  אמרה  חנה-כרכור 
בפרדס חנה-כרכור". יש לשער שחלק מההתארגנויות הקהילתיות הן של אנשים מאותה ארץ מוצא, 
עדיין  המוצא  לקהילת  החיבור  האם  זמן?  כעבור  קורה  מה  אולם  ההגירה.  של  הראשון  בדור  בעיקר 
מתקיים? באילו קהילות כן ובאילו לא?  מה מאפיין את הקהילות השונות? כיצד הן נולדות? מי מארגן 
שבנו  לקהילות  מחוברים  והשלישי  השני  הדור  בני  גם  האם  בהן?  המשתתפים  את  מאחד  מה  אותן? 

הסבים, הסבתות וההורים? 
נפגשתי לשיחות עם בני הדור הראשון להגירה לפרדס חנה-כרכור. חלק מהקהילות נוצר מתוך צורך 
של חבריהן ובהתארגנות אישית )מלמטה למעלה( וחלקן בעקבות הבנת הצורך על ידי הממסד והקמת 
שפה  מבוססות  הקהילות  בסאגת  הראשון  הפרק  עלה  הקודם  בגיליון  מלמטה(.  )מלמעלה  קהילות 

ותרבות של קבוצת דוברי אנגלית והפעם:  

30 איש בערך  כשהגעתי כבר הייתה קבוצה של 
שהיו מחוברים ביניהם, לכן היה קל יותר להעביר 
לעוד  הגענו  הראשון  הגרעין  סביב  המסר.  את 
תמיד  המועדון  קהילה.  ובנינו  מעגלים  ועוד 
רב  במאמץ  מותאמות  והפעילויות  הטרוגני  היה 

להטרוגניות של הקבוצה.
המועדון ממומן על ידי המועצה, וגם קצת מדמי 
משרד  הקליטה.  למשרד  קשור  לא  זה  חבר. 
ארוך  משהו  לא  פרויקטים.  עושים  הקליטה 

טווח". 
מנהלת  הייתי  גבוהה.  השכלה  לי  "יש  אסיה: 
לעבוד  יכולה  שאני  דיפלומה  לי  ויש  מעבדה 
לפרדס  באתי  כמטפלת.  עבדתי  אבל  במקצוע 
באחת  לצעוד.  אהבנו  ובעלי  אני  ב-1997.  חנה 
איטונג  מצד  וכשעברנו  גשם  קצת  היה  הפעמים 
אוטו  הגשר  אחרי  החציה  במעבר  חנה,  לפרדס 

קהילת דוברי רוסית - התארגנות מלמעלה

מטעם  המופעל  למרחב,  שבדרך  הפיס  במועדון 
המדור לגמלאים בקהילה של מחלקת הרווחה, 
של  גדולה  קבוצה  בשבוע  פעמים   4 מתכנסת 
כ-50 דוברי רוסית. הוא התחיל כמועדון חברתי 
דרך  פגשתי  בו.  מועשר  מועדון  להיות  והפך 

אחרת בה נוצרת קהילה. 
תמר: "כשבאתי לנהל את המועדון היו כבר כמה 
פעילויות: 'בית חם' - פרויקט בו נשים מארחות 
אוכלים  אנשים,  של  קטנה  קבוצה  שלהן  בבית 
ביחד, משוחחים, מביאים פעילות תרבות, מעלים 
הקליטה  ממשרד  מקבלת  המארחת  מחזות. 
בעיקר  תפס  זה  האוכל.  את  לממן  כדי  תקציב 
אצל ניצולי שואה ממוצא רוסי. יש פעילות של 
ומי  מזדקנים  הם  כי  מתמסמס  זה  אבל  וטרנים, 
דור  זה  איתנו.  לא  כבר  הוא  גם  זה  את  שארגן 

הולך ונעלם. 
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והוא מת מול העיניים שלי. מת  אחד דחף אותו 
מיד. הייתי במצב מאוד מאוד לא טוב. העובדים 
כדי שלא אהיה  לי להתנדב  הסוציאליים הציעו 
לבד, לצאת מהדיכאון. כל מה שהציעו - מועדון 
הייתה עבודה  זו  כי  לי  ויצ"ו, ספריה לא התאים 
אקהויז  לימור  אנשים.  לפגוש  רציתי  ואני  לבד 
מהמחלקה לעבודה קהילתית שאלה אותי היכן 
לעשות?  אוהבת  אני  מה  להתנדב.  רוצה  אני 
ושתמיד  שואה  ניצול  היה  שבעלי  לה  סיפרתי 
הלכתי לעזור לאנשים ניצולי שואה. היא קישרה 
אני  יפה.  מאוד  אותי  שקיבלה  תמר,  עם  אותי 
לעשות  התחילה  היא  לאט  ולאט  'גמורה'  הייתי 
חם.  לבית  אותי  להכניס  בשביל  דברים  מיני  כל 
ככה נכנסתי למועדון ולקהילה. היום אני בקשר 
עם כולם פה. לכולם יש  הטלפון אחד של השני. 
ותמר  חשוב,  מאוד  היה  זה  הקורונה  בתקופת 
לבד  נישאר  ושלא  למועדון  שנבוא  התעקשה 

בבית".
אותה.  לנצל  הצלחתי  "כן.  בצחוק:  אומרת  תמר 
מישהי  צריכה  והייתי  רוסית  דוברת  לא  אני 
מספיק  היו  לא  הצטרפה  כשהיא  שתתרגם. 
כי  יותר,  כבר  יש  היום  לתרגם.  שיכולים  אנשים 
שיצאו   60+ בני  יותר,  צעירים  חבר'ה  מגיעים 

לפנסיה אחרי שעבדו כבר ולמדו את השפה". 
שפה מחברת וגם מבדלת.

המשתתפים  רוב  אבל  מקווקז  הגיעה  אסיה 
"אנחנו  "הלבנה":  מרוסיה  הם  הרוסית  דוברי 
מדברים את אותה שפה, שרים את אותם שירים, 
את  קיבלו  כולם  אמנם  אחר.  קצת  האופי  אבל 
בקווקז  אצלנו  שונה.  הבית  אבל  חינוך  אותו 
למשל,  במשפחה,  אצלי  גדולות.  היו  המשפחות 
כמה  גרו  כלל  בדרך  וגם  ואחיות.  אחים   6 היינו 
על  לחשוב  צריכים  היו  ההורים  ביחד.  דורות 
כמובן  אז  אחד  ילד  יש  לי  הפרנסה.  על  האוכל, 
כי הכול הרי בא  יותר  לו הרבה  יכולה לתת  אני 
מהחינוך בבית. אנחנו גרנו בתוך חברה מוסלמית 
הקווקזים  תרבותית.  יותר  חברה  בתוך  גרו  והם 
כנסת  בית  יש  ה'אשכנזים'.  לעומת  דתיים  מאוד 
של  כנסת  בית  יש  אם  יודעת  לא  קווקזים.  של 
רוסים אשכנזים. ובכל זאת יש הרבה יותר דברים 
טובים  ביחסים  אני  מבדילים.  מאשר  משותפים 

עם כולם - לא חשוב ישראלי. רוסי. 'אשכנזי'. 

כי  אם  הבדל  שיש  מרגישה  לא  אני  עכשיו 
הצעירים  אצל  הבדל.  יש  כן  המבוגרים  אצל 
הוא  'קווקזי.'  לא  הוא  שלי  הבן  לא.  בכלל 
אותו  לימדתי  אני  ישראלי.  'צבר',  כמעט 
'חלק',  ולדבר  ולכתוב  לקרא  יכול  והוא  רוסית. 
לו  יש  'חלק'.  מדבר  הוא  אנגלית  גם  אבל 
בעברית".  איתם  מדבר  והוא  רוסים  חברים 
תמר: "כשבאו לפה העולים החדשים היה מאוד 
מקובל שהילדים גרים עם ההורים. היום יש מעט 
איתם.  שחיים  ילדים  להם  שיש  אנשים  מאוד 

החברים  של  ובהיטמעות  במסורתיות  שינוי  יש 
בתוך הקהילה הישראלית, אם כי לא אצל כולם. 
ומבחירה  מתבדלים  שממש  כאלה  עדיין  יש 
המקומית.  הישראלית  לקהילה  נכנסו  לא  עדיין 
ברגע שאתה ממשיך לדבר בשפה שלך בין היתר 
נשאר  אתה  השפה,  את  ללמוד  דרך  לך  אין  כי 
בקהילה סגורה. לכן אני מלמדת עברית כי מאוד 
בצחוק(  מוסיפה  )היא  כי  אם  אולפן.  פה  חסר 
כשהמנהלת לא דוברת רוסית אז אין להם ברירה. 
הבדלים,  ביניהם  יש  וקווקזים.  רוסים  פה  יש 
כור  מעין  ביניהם,  מחבר  המועדון  אבל 
הם  לשני.  אחד  מחוברים  מאוד  והם  היתוך, 
התאקלמות,  לאותה  שותפים  הם  יחד,  עלו 
שהם  למשותף  לחוויות,  להצלחה,  לקושי, 
השני  את  אחד  הכירו  כולם  לא  איתם.  הביאו 
ודברים  קהילתיות  יש  כאן.  הכירו  הם  בחו"ל. 
במועדון". לא  וגם  במועדון  יחד  עושים  שהם 
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אסיה: "בזמן הקורונה תמר אמרה לאנשים לבוא 
לפה במקום להישאר בבית לבד. אפילו פעם אחת 
לא  נדבק,  לא  אחד  ואף  סגור  היה  לא  המועדון 
היה חולה ולא היה בבידוד. תמר שמרה על הסגר 
כמו תרנגולת על אפרוחים. הקפידה על מסכות, 

לשטוף ידיים אבל העיקר שלא יהיו לבד".
גן כורש – מקום מפגש מחוץ למועדון:

בכל  פוגשת  אני  הרוסית  דוברות  קבוצת  את 
מטעם  השבועית  בהתעמלות  כורש  בגן  שבוע 
לשוחח  מהן  ביקשתי  הזהב.  לגיל  הפיס  מרכז 
בשיחה  בשבילן.  הקהילה  חיי  משמעות  על 
בארץ;  שנה   25 מרוסיה,   – סבטלנה  השתתפו: 
 - לריסה  בארץ;  שנה   30 מאוקראינה,   - אנה 
ברוסיה  בולדה   - מריה  שנה;   18 מאוקראינה, 
אך גדלה בטשקנט, אוזבקיסטן, 25 שנה. למרות 
שכולן חיות בארץ כבר כמה עשורים – העברית 
שדוברת  מסבטלנה,  ביקשתי  משהו.  לא  שלהן 

עברית טובה לתרגם ולסייע לי בראיון.

מהו המועדון בשבילכן?

השיחה בגן מתחילה בתיאור נלהב של המסיבה 
חגיגה  "הייתה  השניה:  העולם  מלחמת  לסיום 
ריקודים,  נהדרת. אוכל,  גדולה במועדון, מסיבה 
היה  זה  בשבילנו  שירים,  כתבו  מוסיקה,  הצגה, 

נפלא".
"נכנסתי לדירה כאן במוסקוביץ' ב-92. עבדתי

לחדרה.  גם  ועברו  התחתנו  והילדים  בחדרה 
להם,  לעזור  צריכה  והייתי  קטנים  היו  הנכדים 
כך שפה הכרתי מעט אנשים. רוב החברות שלי, 
עד היום, הן מחדרה, מהעבודה.  עבדתי עד גיל 
ידעתי  ולא  לפנסיה  יצאתי  השנה  ובינואר   70
למועדון.  לבוא  לי  הציעו  עצמי.  עם  לעשות  מה 
חדש.  משהו  לקנות  מהבית.  לצאת  סיבה  יש  אז 
זמן?  היה  למי  למועדון.  הגעתי  לא  כשעבדתי 
אבל לאט לאט אני מכירה עוד ועוד. מובן שמתוך 
חלק  כי  כולם,  את  להכיר  אפשר  אי  אנשים   50

יותר שקטים. אבל לאט לאט".
תמר,  לכאן,  שמגיעה  רוסית  דוברת  "משפחה 
מנהלת המועדון, יוצרת קשר. זה לא ספונטי. אם 
כי אני מניחה שבמשך הזמן אנשים היו נפגשים 

בכל מקרה". 
אני  ברצון.  והולכת  במועדון   שנתיים  רק  "אני 
לא  אם  שייכת.  מרגישה  שלי.  שכולם  מרגישה 

היה המועדון – הייתי מרגישה יותר לבד."
לפעמים   – למועדון  מחוץ  גם  נפגשות  "אנחנו 
בבית  בשישי-שבת  לפעמים  ביחד.  להליכה 

למשחקי קלפים, שחמט וכדומה".

איך הגעתן לפרדס חנה?

"הייתה לי כבר משפחה בארץ כשעלינו, בחיפה. 
אחרי שנה בעלי אמר שהוא לא רוצה לשלם שכר 
אני  כסף.  לנו  היה  לזה  כי  פה.  קנינו  ואז  דירה. 
לא ממש מרוצה, אבל זה מה שיש. עכשיו הבת 
שלי, שיש לה שלושה ילדים, גרה בבית שקנינו, 

ואנחנו גרים בדירה המאוד קטנה שלהם". 

איך הקשר עם הקווקזים והגרוזינים? 

"אין קשר, למרות שיש קשר של שפה. אני גדלתי 
יום  ביום  השפה  גם  דבר.  אותו  לא  זה  בגרוזיה. 

אחרת. הם יותר חופשיים". 
מי אמור לחבר בין כולם???

הממסד,   נציגת  שהיא  תמר,  פרדוקסלי  באופן 
מתלוננת על כך שאין שום דבר לרוסים מבחינת 
הרשויות. כל אחד מארגן  לעצמו את ה'תימניאדה' 
לא  "אני  הרשויות:  מבחינת  דבר  שום  אבל  שלו 
יודעת באיזו מידה אנחנו מאפשרים להם להיכנס 
לתוך החברה הישראלית. לא שמים לב לקהילה 
 27.1 ב  לא  בעיתונים.  לא  פעם  אף  הם  הרוסית, 
אף  גרמניה.  על  הניצחון  ביום  ולא  אושוויץ  יום 
נפגשת  בתרבות  אני  אחד לא בא. כאן במועדון 

מטורפת. חבל שאחרים לא מכירים את זה. 



יחותא 32 בנ

למה רק אני נהנית מזה?! מאוד הייתי רוצה שתהיה להם נוכחות. 
הם כותבים שירים נפלאים, מעלים מחזות, יש ניצולי שואה שיכולים לספר על המלחמה. 

צריכים לשים לב לזה". 
אני שואלת אותה: 

"את אומרת שאין שום איזכור או התיחסות מיוחדת לעולים מרוסיה. הרי יש פה מועדון שמשרת את 
הצורך הזה. כאן הם מקבלים ביטוי. למה שלא תציעי ל'בניחותא" לפרסם שירים שלהם? יש מי שיכול 

לתרגם? למה לא תיצרו קשר עם 'תיאטרון הידית' למשל?"

תמר: "את צודקת. אלו רעיונות מצוינים. יש מישהי במועדון שהייתה עיתונאית, והיא בהחלט יכולה 
לתרגם. צריכים לתת מקום לתרבות הרוסית. אולי אפילו להביא מופעים ברוסית".

בדבריה אלו מחזקת תמר את התסכול שלי מההפרדה בין הקהילות השונות בפרדס חנה. בגן כורש, 
לשבוע  אחת  במשותף  ומתעמלים  מתעמלות  הזהב,  לגיל  הפיס  מרכז  מטעם  השבועית  בהתעמלות 
קבוצת דוברות הרוסית, הנשים "דוברות האנגלית" ואחרים, כמוני, שאין להם סימן זהות בולט, אולם 

מיד לאחר השיעור כולן מתפזרות לביתן. למרות ההזדמנות לקשר – זה לא קורה.
מי אמור לבנות את הקשרים האלו? 

על כך, על סוגים נוספים של קהילות ועל המשמעות של קהילתיות בכלל- בגיליונות הבאים.

רוצים להעשיר אותי במידע בנושא זה? 
אשמח אם תיצרו קשר 

) varda2002@gmail.com במייל
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תוספי תזונה וצמחי מרפא
הוראות שימוש כלליות

 חן פרופסורסקי

אז בואו נתחיל מההתחלה. 
מה חשוב לדעת על שימוש נכון ואחראי בתוספי תזונה? 

ראשית, כדאי מאוד להיעזר בבעלי מקצוע בתחום ולא להסתפק בייעוץ בבית הטבע / פארם על ידי מי 
שאיננו בעל מקצוע בתחום או שהוא משמש כמקדם מכירות מטעם חברה פלונית או אלמונית. בעל 
מקצוע, שעבר הכשרה מספקת, יידע להתאים לכם את הטיפול באופן שעונה לצרכים המדויקים שלכם.

כן חשוב לשאול את בעל המקצוע שאלה מקדימה לפני שאתם מתאמים איתם: 
האם אתם מציעים את הטיפול לפי התסמינים או מתאימים לפי המצב האישי של המטופל? )כלומר 
שלכם  למטופל  יש  אם  לבדוק  יודעים  שאתם  או  סי  ויטמין  שפעת  שיש  מי  לכל  מציעים  אתם  האם 

מחסור בוויטמין סי ולתת לו לפי התמונה האישית שלו את שיעזור לו?(

לצריכת  מדויקת  הנחייה  לכם  לתת  תפקידו/תפקידה  זה  יהיה  מקצוע  לבעל  פניתם  כבר  שאם  מובן 
התוספים )או צמחי המרפא(.

למרות זאת חשוב לי שלכם, הצרכנים, יהיו כלים בסיסיים של ידע בנושא בכדי שלא תיפלו בפח של 
מקצועניות קלוקלת, או אם יצא לכם בכל זאת לקנות על דעתכם – תדעו איך לצרוך את התוסף באופן 

אופטימלי.
חשוב: לא מדובר בהמון כללים ולכן לא מדובר בסיפור מורכב ללמוד ולהבין.

על השאלה האם כדאי בכלל לקחת תוספי תזונה או צמחי מרפא לא אענה במאמר זה באופן מעמיק, די 
אם אומר שאני בהחלט בעד ככלל וכי יש כללים ברורים מתי / אם ואיך.

במאמר זה אני כן הולך להתייחס ל"איך" וחשוב שאעשה זאת, מכיוון שמה שכתוב על הקופסאות לא 
משקף בד"כ את ההנחיה האופטימלית. מי שקובע מה כתוב על קופסה של תוספי תזונה זהו מפעל היצרן 
אבל... משרד הבריאות מתערב ברשום ומחייב הכנסה של הנחיות שבמקרים רבים מטעות את הצרכן. לא 
מתוך רוע – פשוט מתוך בורות. )חשוב לי להדגיש – זוהי לא דעה, עשיתי תרגיל לפני שנים ולמדתי על 

בשרי בדיוק מה קורה בתהליך היבוא ואילו התערבויות נכנסות מצד משרד הבריאות(.
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חריף  המצב  אם  אחרים.  מסוגים  יותר  הרבה   –
ויטמין  של  לרוויה  הגוף  את  להביא  לנו  ובוער 
סי מהר, הליפוזומלי אכן יהיה יותר חכם. בשאר 
המצבים, במיוחד לתחזוקה, אין לכך הצדקה. כל 
עוד אין תגובה לא נוחה אני ממליץ על סי חומצי 

פשוט )וטבעי!(
v ישנם מקרים שבהם מרכיבים מסוימים עלולים 
ואף במקרי קיצון למנוע שינה אם  לעורר אותנו 
יילקחו מאוחר ביום או לעת ערב. במקרים כאלה 
מוקדם  יותר  הללו  התוספים  את  לקחת  כדאי 
בכדי  בהדרגה  מאוד  המינון  את  ולהעלות  ביום 
לאפשר לגוף להסתגל לכל הטוב הזה. דוגמאות: 
B ויש גם צמחים  ויטמין סי, ויטמינים ממשפחת 
מעוררים וממריצים ואף מחזקים רבים שיכולים 
לעורר תופעות כאלה לעתים.  )לא אצל כל אחד(.

מינרלים:
קיבה  על  לקחת  חשוב  המינרלים  את  ככלל   v
ריקה – רחוק מהאוכל ובעיקר מהסיבים שבמזון 
אשר עלולים לפגוע בספיגתם. כלל האצבע כאן 
הוא: לפחות חצי שעה לפני האוכל או שעה וחצי 

אחרי.
לתחרות  במיוחד  רגיש  מינרל  שהוא  אבץ,   v
בספיגה, רצוי לקחת דבר אחרון לפני השינה. אם 
המינון  את  מחלק  הייתי  אחת  ממנה  יותר  צריך 
קיבה  על  מקרה  )בכל  לערב  הבוקר  בין  היומי 

ריקה כאמור(.
אבץ  של  גבוה  מינון  של  זמן  לאורך  צריכה   v
שעלולה  נחושת  של  גם  תיסוף  לשקול  מחייבת 

להיפגע מהתחרות.
בעזרת  בקלות  לקבוע  ניתן  אבץ  של  מינון   v
ייחודית. אין צורך לנחש או לחפש  בדיקת טעם 
מקורות )שסותרים זה את זה לא פעם(. )בקישור 
כזאת  לרכוש  ואף  הבדיקה  על  ללמוד  ניתן  הבא 

.)https://www.naturopath.co.il/tests

ויטמינים:
vx באופן כללי ועקרוני, ויטמינים נלקחים עם  

לחום  רגישים  חמצון  נוגדי  בהם  כשיש  האוכל. 
E בעיקר( חשוב  סביבתי )מולטי ויטמין / ויטמין 
גם לשמור אותם במקרר. כשאני אומר עם אוכל 
אני מתכוון לתחילת ארוחה או תוך כדי הארוחה 
או עד רבע שעה אחרי האוכל )למי ששכח לקחת 

בזמן(
או  קומפלקס   B כשנוטלים  הרגעה*:  *הארת   v
B קומפלקס – זה נורמלי  ב  ויטמין עשיר  מולטי 
מה  אין  זרחני...  ירקרק   – צהוב  נעשה  שהשתן 

.B2 לדאוג. זה בסה"כ ויטמין
v עדיף *לא* לצרוך יותר חומצה פולית. זה לא 
לשאר  או  להריון  חשוב  לא  שזה  הבנו  שפתאום 
מצבי הבריאות הרלוונטיים, לא, פשוט יצאה סוף 
טבעית(  )ויותר  לשימוש  בטוחה  יותר  גרסה  סוף 
לעבור  אמורה  פולית  חומצה  פולאט.  הקרויה 
או  קורה  זה  תמיד  ולא  לפולאט  בגוף  התמרה 
קורה באופן מלא ולכן יש לחומצה פולית נטייה 

להצטבר בגוף וזה כנראה לא בריא.
 B ממשפחת  בודד  מרכיב  של  נטילה  בעת   v
במקביל  לקחת  חשוב   )B12 או  פולאט  )למשל: 
 B ב  עשיר  מולטי  כבר  עדיף  או  קומפלקס   B
המשפחה  כל  של  נטילה  אי  במקביל.  קומפלקס 

במקביל עלולה לגרור שבירת איזון בין בני
משפחה ומחסורים שייווצרו יגרמו לנזק מיותר.

יצליח  שהוא  בכך  דופן  יוצא  סי  ויטמין   v
להיספג מצוין גם אם ניקח אותו על קיבה ריקה. 

לשיקולכם.
על  בקלות  לקבוע  ניתן  סי  ויטמין  של  מינון   v
)בקישור  בשתן.  הבדיקה  בערכת  שימוש  ידי 
כזאת  לרכוש  ואף  הבדיקה  על  ללמוד  ניתן  הבא 

)https://www.naturopath.co.il/tests
v האם באמת שווה לשלם הרבה יותר על ויטמין 
סי ליפוזומלי? ובכן, ויטמין סי ליפוזומלי שעטוף 
בשכבה שומנית נחשב לתוסף עם ספיגה מעולה 
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על הכמוסה ופשוט לבלוע את האבקה )המתוקה 
 .)FOS מה

v המינון של פרוביוטיקה איננו באמת פונקציה 
חיידקים  של  מיליארדים  או  מיליונים  כמה  של 
יודעים  החיידקים  דבר  של  בסופו  בתוסף.  יש 
של  הנפח  הוא  שקובע  מה  בעצמם.  להתרבות 
הטיפול. טווח המינון שאני ממליץ עליו הוא בין 
אם  למשל:  לצורך.  בהתאם  ליום  כמוסות   6 ל   1
נוטלים אנטיביוטיקה או סטירואידים שקוטלים 
ליום   6 אז  הטובים  המעיים  חיידקי  את  יסודי 
מפוזרים לשלוש מנות של 2 כמוסות, או אם יש 
שלשול חזק / מצוקה עיכולית אחרת אז המינון 

יהיה בהתאם לחומרת המצוקה. 
לאחר  במקרר  תמיד  הפרוביוטיקה  אכסון   v
הפתיחה )לא משנה מה כתוב על הקופסה( ]אותו 
רגישים  ומרכיבים  ויטמינים  מולטי  לגבי  דבר 

.]E במיוחד לחמצון כמו ויטמין

חשיבותו של צורת התוסף
v מה ההבדל בין הצורות השונות שיש לתוספים 
בכמוסה,  בטבלייה,  תוספים  ישנם  בימינו? 
אין  ועוד.  לשונית  תת  בספיגה  בנוזל,  באבקה, 
סתם  חלופות  הרבה  כך  כל  יצרו  שלא  ספק 
עקרוניות.  הן  הבאות  ההמלצות  היופי...  בשביל 
חשוב לזכור כי יש לא מעט יוצאים מן הכלל ולכן 
ההמלצה הגורפת היא להתייעץ עם בעל מקצוע 
בחירה  בשביל  תוספים.  לרכוש  שרצים  לפני 
ה"תוספים  לעמוד  לגשת  פשוט  אפשר  איכותית 
המומלצים שלנו" כאן )אבל עדיין לא כתוב שם 

איזה מהם הכי מוצלח עבורכם בכל רגע נתון(.
www.naturopath.co.il/post/supp-link-list

חומצות שומן חיוניות:
שומן  )חומצות   3 או   6 אומגה  של  צריכה   v
יודע  ולא  מהמזון  לקבל  חייב  שהגוף  חיוניות 
בו  שיש  מזון  עם  שייכנסו  חשוב   – לבד(  ליצור 

מרכיב שומני טבעי ואיכותי.

חומצות אמינו:
קיבה  על  צורכים  אמינו  חומצות  ככלל   v
אבני  של  תחרות  רוצים  ואיננו  היות  ריקה 
במזון.  חלבון  לצריכת  במקביל  חלבוניים  בניין 
אישי  מטפל  ידי  על  יונחו  אלה  אך  חריגים  יש 
ובמקרים החריגים הם יצטרכו לדעת את מצבכם 
לחומצות  דוגמאות  ההנחיות.  את  לשקול  בכדי 
טראונין  טאורין,  ארגינין,  ליזין,  מצויות:  אמינו 

ויש עוד רבות נוספות.
כיצד  בטוחים  ואינכם  ייחודי  בתוסף  נתקלתם 
בכתב  שירות  לכם  להעניק  נשמח   – בו  לנהוג 
לתמוך בצרכים שלכם. פשוט כתבו אלינו מייל ל 
chen@naturopath.co.il עם שם המוצר )רצוי 
הצד  של  ותמונה  השם  צד  של  תמונה  עם  גם 
מענה  לכם  לתת  ונשמח  המרכיבים(  פירוט  עם 
איכותי  מוצר  בחירת  לגבי  נכון  גם  זה  בנושא. 
בשירות  מודבר  לא  )*חשוב*  תרצו.  אם  בתחום 
ייעוץ לגבי מה כדאי שתיקחו – נשמח לסייע גם 

בזה אך בפגישה מסודרת בלבד( 

פרוביוטיקה – חיידקים טובים
נוסיף על קיבה ריקה  v את החיידקים הטובים 
אחרי  וחצי  שעה  או  לפני  שעה  חצי  )לפחות 
)צידה לדרך   FOS נבחר כאלה שמכילים  אוכל(, 
עבור החיידקים( ובכך נדע שבחרנו איכות טובה 
ובנוסף הרווחנו אפשרות נעימה לנטילה: לוותר 
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m אבקה: בד"כ נספגת מעולה כי אין צורך לפרק 
אותה, תינוקות וילדים יוכלו לצרוך ממנה מאוד 
בקלות, ניתן לשלב אבקות במזון היכן שרלוונטי 
ביותר.  הזולה  העלות  תהיה  לאבקה  פעם  ולא 
חשוב לזכור כי לאבקה יהיה טעם ולא תמיד הוא 
יתאים לנו או לילדים, עם כל הנוחיות ישנם רבים 
שיוצאים  )במיוחד  זו.  צורה  עם  מסתדרים  שלא 
ולא  ויטמינים  של  אבקה  שזו  תוכיח  ולך  לחו"ל 

משהו אחר...(
כל  וגם  לאבקה  בדומה  היתרונות  כל  נוזל:   m
המרכיב  אם   – חשוב  נוסף  חסרון  החסרונות. 
תיהרס  הנוזלית  הצורה  חמצון,  נוגד  הוא  בנוזל 

יותר מהר לאח הפתיחה.
m טבליה: תוצר דחוס שכזה פשוט לבליעה )תלוי 
בשביל   – חסרונות  לניוד.  ונוח  כמובן(  בגודל 
שאם  שאומר  מה  אותה  דוחסים  טבלייה  לייצר 
לא מרכיבים אותה נכון ואיכות היצרן גרועה אז 
קרובות  לעתים  שנכנסה.  כמו  לעתים  תצא  היא 
קבלת  לשם  לטבלייה  רבים  מרכיבים  מוסיפים 
לוודא  וכדאי  וכו'  לעין  נעים  צבע   / חלק  מרקם 

שמה שמוסיפים לא מזיק יותר ממועיל.
עטופים  תוסף  של  נוזל  או  אבקה  כמוסה:   m
מג'לטין  או  שעשויה  מעטפת  בתוך  וחתומים 
מצליחה  הכמוסה  עוד  כל  מהצומח.  או  החי  מן 
ספיגה באיכות  מוצר  נקבל  אזי  בזמן  להתפרק 

של  הנוחות  ועם  בהתאמה  נוזל   / לאבקה  דומה 
באופן  עגלגלה  היא  כמוסה  פשוטה.  בליעה 
שבד"כ יותר קל לבלוע מטבלייה. אפשר, במקרים 
רבים, לפתוח כמוסות ולהשתמש בתוכן )יתרונות 
שרגישים  אנשים  יש  מנגד,  ומגוונים(.  רבים 
שלא  כאלה  מהצומח(,  והן  החי  מן  )הן  לג'לטין 
ואחרים  שלהם  בתוספים  מהחי  מרכיבים  רוצים 

שמתקשים דווקא עם הכמוסות בבליעה. 
m תת לשוני: טבליות או נוזל של תוסף שהכינו 
ישירות  להיספג  היכול  את  לו  שיש  באופן  אותו 
זוהי ספיגה  לדם דרך כלי הדם שמתחת ללשון. 
ולכן  העיכול  מערכת  במצב  תלויה  שלא  מעולה 
כזאת  אפשרות  שיש  היכן  במיוחד  מומלצת 
ליטול  שאין  לזכור   .)B12 מוכרת:  הכי  )דוגמא 
 B משפחת  את  לגוף  לספק  מבלי  לבד   B12

השלמה במקביל.

אומרים  הנטילה  כללי  מה   – מרפא  צמחי  לגבי 
לשתי  מתחלקים  מרפא  צמחי  בעיקרון,  כאן? 

קבוצות: 
v הצמחים המרים – כדאי להכניסם כמה דקות
   לפני אוכל בכדי שלא יעירו מיצי קיבה על ריק

v שאר הצמחים – באופן עקרוני יעשו הכי טוב 
את עבודתם על קיבה ריקה

הצמחים  את  למהול  כדאי  המקרים  ברוב   v
לכלל  חריגים  ישנם  אותם.  לשתות  ואז  במים 
ההנחיה  שבדי  בביטר  בשימוש  למשל  כמובן, 
שלנו היא לא לדלל ככלל אלא להכניס את המנה 
שניות  עשר  לגלגל  ואף  לפה  ישירות  הטיפולית 
על הלשון לפני הבליעה. הסבר לכך יגיע כנראה 

במאמר נפרד.
כמובן שאם קיבלתם את המרשם מבעל מקצוע 
את  לקבל  בכדי  הנחיותיו  לפי  ללכת  חשוב   –

השירות הטוב ביותר להבנתו. 

לבין  לעיל  האמור  בין  בסתירה  נתקלתם  אם 
מוזמנים  אתם   – שקיבלתם  מקצועיות  הנחיות 
בכם  שמטפל  המקצוע  לבעל  זה  מאמר  להעביר 
מאוד  ייתכן  איתנו.  לדבר  מוזמן  מצידו  והוא 
שיש לנו מה לחדש לו. )מזכיר כי אני מרצה מזה 

שלושים שנה בתחום(.

בריאות טובה ושנה טובה ונהדרת לכולנו
https://www.naturopath.co.il

04--9890966



מי מאיתנו אינו פוקד רופא מפעם לפעם? לא 
-כשיש  אלא  היפוכונדר  דווקא  להיות  חייב 
סיבה מספקת לכך כמו ביקורת עיניים. הדבר 
בדק  העיניים,  רופא  אחדות.  שנים  לפני  קרה 
את עיניו של אישי ז"ל ופסק נחרצות: "תעלות 
העיניים  חסומות. חייב ניתוח על מנת לשחרר 
את החסימות". פתח יומן, קבע תאריך לביה"ח 
לפני  לביצוע  בדיקות  שורת  ומסר  לניאדו 
מייד  רצים  אנו  אין  בקודש  כדרכנו  הניתוח. 
רופא  אצל  תחילה  מבררים  אלא  לניתוח, 
 .second opinion :מומחה נוסף, מה שנקרא
ואמר:  העיניים.  את  המומחה  הרופא  בדק 
צורך."  אין  לניתוח?  תור  לדבריכם  "נקבע 
שלף שני חוטים. תחילה העביר בתעלת העין 
השנייה  העיין  בתעלת  מכן,  ולאחר  האחת, 
"זה כל הניתוח". הסתכלתי על הרופא   ופסק: 
בתימהון  וגם כאל קוסם ושאלתי: "אתה מוכן 

לבדוק גם אותי?" 
פניו  חוורו  ומייד  בדק  הרופא.  אמר  "שבי" 
ושאל: "מתי היית אצל רופא בפעם האחרונה?"

 "לפני שבועיים," אמרתי "כשהרופא בדק את 
בסדר!"   "הכול  הרופא?"  אמר  "ומה  מיכה". 

"הכול בסדר? את קרובה לעיוורון." 
מעיי התהפכו בקירבי."הלחץ התוך עיני שלך 
מאוד מאוד גבוה״. היפנה אותי מייד לסידרת 
בדיקות דחופות וכשחזרתי אליו - לפי תוצאות 
הבדיקות קבע  חד משמעית: גלאוקומה. ממש 
שהרגשתי  מבלי  עיוורון.  לפני  האחרון  ברגע 
מאז  כלשהו.  אזהרה  תמרור  או  סימפטום  כל 
שלוש  ומזלפת  במעקב  נמצאת  אני  היום  ועד 

פעמים ביום  טיפות עיניים מיוחדות.
ולא  במתנה  הראייה  את  לקבל  שמחתי 
מתוכנן  דבר  "אין  ייאמר:  כך  ועל  בהשאלה. 
האחרוןבביה"ח  בביקורי  מהמקרה".  יותר 
ד"ר  המחלקה  מנהלת  עם  נפגשתי  יפה  הלל 
ביאטריס טיאסנו וקיבלתי את אישורה לפרסם 
ליידע  לי  חשוב  הגלאוקומה.  על  זה  מאמר 
ציבור רחב ככל האפשר על "הגנב השקט של 

הראייה".
שמא יש מי שאיננו יודע עדיין!!! 

חנה הרמן

יד המקרה
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גלאוקומה 
״הגנב השקט של הראייה״

ד"ר ביאטריס טיאסנו

הנגרמת  הראייה  עצב  של  מחלה  גלאוקומה, 
בשל לחץ תוך עיני בלתי מורגש, היא הגורם 
הוא  הקושי  המערבי.  בעולם  לעיוורון  השני 
בגילויה בזמן ומניעתה לפני שנגרם נזק בלתי 
הפיך. עלייה במודעות, בדיקה במכשיר ייעודי 
את  לעשות  עשויים   – מונע  וטיפול  ומתקדם 

ההבדל.
מחלקת  מנהלת  טיאסנו,  ביאטריס  ד"ר 
ומומחית  יפה  הלל  הרפואי  במרכז  עיניים 
גלאוקומה, מרחיבה: "נתחיל מהסוף" מסבירה 
אותה  לגלאוקומה,  המומחית  טיאסנו,  ד"ר 
אינה  אם  לעיוורון  לגרום  שעלולה  מחלה 
יש  או   50 גיל  מעל  אתם  "אם  בזמן.  מאותרת 
בואו   – מגלאוקומה  שסבל  במשפחה  מישהו 
לא  מהירה,  פשוטה,  היא  הבדיקה  להיבדק. 
כואבת ונעשית על ידי רופא עיניים באמצעות 
 -  )OCT )ׁoptical coherence tomography
מכשיר אופטי מתקדם,  שהמרכז הרפואי הלל 
יפה גם גאה להיות מהראשונים בארץ שעשה 
בו שימוש.  הבדיקה דורשת הפניה של רופא 
)קופת  הרפואי  מהמוסד  התחייבות  וטופס 

חולים( זה הכול. 

ועכשיו מהתחלה – מהי מחלת הגלאוקומה?
הראייה  עצב  בסיבי  הפוגעת  במחלה  מדובר 
כרונית  מחלה  זוהי  שלהם.  לאיבוד  וגורמת 
בשתי  כלל  בדרך  המופיעה  ופרוגרסיבית 
היא  המשמעות  תפקודית,  מבחינה  העיניים. 
דהיינו  הדרגתי,  באופן  ראייה  שדה  איבוד 
שהפגיעה   ככל  ההיקפית.   הראייה  איבוד 
הראייה  שדה  גם  קטן  כך  יותר,  רבה  בסיבים 
של האדם, עד שהאובדן  מגיע למרכז השדה, 
טוטאלית  בצורה  הראייה  איבוד  לכדי  וכך 
ברוב  שהמחלה  מכיוון  החמורים(.  )במקרים 
המכריע של המקרים אינה מתבטאת בכאבים

)בגלל  ראייה  שדה  איבוד  של  בתחושה  או 
ידי  על  החולה  שמבצע  אוטומטי   תיקון 
גדול  חלק  החסר(,  הצד  לכיוון  הראש  הזזת 
מהחוליםמגיע לטיפול רק כשהנזק כבר במצב 
מתקדם. שכיחותה של המחלה הולך וגדל עם 
האוכלוסייה  מכלל  אחוז  כחצי  התבגרותנו. 
בגילאי ה-50 וכ-3% מעל גיל 75 יחלו במחלה 
צעיר,  בגיל  מופיעה  הגלאוקומה  לפעמים  זו. 
אם כי הדבר נדיר ביותר וקשור לרוב לפגמים 

התפתחותיים או פגמים גנטיים.
הגלאוקומה,  למחלת  רבים  גורמים  ישנם 
לחץ  הוא  המשמעותי  הסיכון  גורם  כאשר 
של  משפחתית  היסטוריה  גבוה.  עיני  תוך 
כיוון  חשוב,  סיכון  גורם  גם  היא  גלאוקומה 

שהמחלה נוטה להיות תורשתית.



 

מהיווצרות  להימנע  דרך  כל  אין  "לצערנו, 
כאמור  "אך  טיאסנו,  ד"ר  מציינת  גלאוקומה" 
המחלה  של  מוקדם  לגילוי  בדיקות  ביצוע 
הבדיקות  אותה.  לבלום  בהחלט  עשוי 
הראייה,  עצב  בדיקת  ראשית,  הן  הקיימות 

ושנית, בדיקת הלחץ התוך עיני.
לחלות  משפחתית  נטייה  שישנה  לציין,  יש 
בגלאוקומה, ולכן אדם שיודע שאחד מהוריו 
יבצע  יעשה אם  – טוב  או אחיו לקה במחלה 
 ,30–20 בגיל  כבר  עיני  תוך  לחץ  של  בדיקה 

ולאחרים מגיל 40.
החדשות  נעשה  זה  כך   – ומהיר  יעיל  אבחון 
 OCT - ה  מכשיר  הן  זה,  בתחום  הטובות 
מכשיר    .OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPY

עובי  את  ומדויק  אובייקטיבי  באופן  המודד 
בכך  הראייה.  לעצב  כניסתם  לפני  הסיבים 
על  ללמוד  הזה  המהפכני  המכשיר  מאפשר 
קיומה  באבחון  ולעזור  הסיבים  איבוד  כמות 
של הגלאוקומה שיצדיק תחילת טיפול קבוע 

ובשלב מוקדם. 
יותר מבעבר.  המכשיר מאפשר מעקב מדויק 
הבדיקה ב- OCT הינה פשוטה  ביותר וכוללת 
הרחבת אישונים והתמקדות של עין המטופל 
יפה  בהלל  העיניים  מחלקת  מהבהב.   באור 
את  שהביאה  בארץ  הראשונה  כאמור  הייתה 
המכשיר ועשתה בו שימוש בגרסה המתקדמת 
שימוש  ישנו  למכשיר  זה.  מכשיר  של  ביותר 
נוסף חדיש וייחודי והוא ככלי מעקב והצלחה 
כימות  של  בהקשר  בעין  ניתוח  ביצוע  לאחר 

ניקוז הנוזל מתוך העין.

גלאוקומה – מהם הטיפולים הקיימים?
בשל היותו של עצב הראייה עצב המשכי של 
המוח מדובר, כאמור, בנזק שהוא בלתי הפיך. 
יש לזכור שהטיפול במחלה עוצר או מאט את 
ונועד לשימור המצב הקיים  התפתחות הנזק 
בלבד. מטרת הטיפול הניתן היא להוריד את 
הלחץ התוך עיני, ולנסות להגן תרופתית על 
תרופתי  הוא  הראשוני  הטיפול  העצב.  חיות 
גם  לעיתים  כדורים.  או  בטיפות  כלל  בדרך 
כאשר  מסוימים  במקרים  לייזר.  עם  בשילוב 
הנזק הינו מתקדם או שהטיפול התרופתי אינו 

יעיל יש צורך בהתערבות ניתוחית.

הטיפול הניתוחי בגלאוקומה נקבע על פי סוג 
אומדן  ביצוע  תוך  חומרתה,  ודרגת  המחלה 
שקיימות  במידה  נוספות,  עיניות  לבעיות 
הנפוץ  הניתוח  כללי.  בריאותי  מצב  וכן 
סינוני  ניתוח  הינו  עיני  התוך  הלחץ  להורדת 
פתרון  המהווה   ,)TRABECULECTOMY(

ברוב סוגי הגלאוקומות. 
חור  פשטני  באופן  מייצרים  הניתוח  במהלך 
מלאכותי בעין, דרכו מתנקז הנוזל התוך עיני 
את  להוריד  במטרה  הדם,  למחזור  ישירות 

הלחץ בעין ובכך לשמר את הראייה.
כוללת  בגלאוקומה,  לטיפול  נוספת  טכניקה 
  EX  PRESS החדרת שתל תוך עיני זעיר מסוג
ללא הסרת חלק מרקמת דופן העין. שתל זה 
על  ושמירה  העין  נוזל  עודפי  ניקוז  מאפשר 
והוא  לחץ מאוזן. הנקז עשוי מתכת אל חלד, 
מושתל מתחת לדופן העין )sclera(, וממוקם 
ניתוחית  בטכניקה   )IRIS( הקשתית  מעל 

ייחודית המתבצעת בהרדמה מקומית.
נקז  הוא  בארץ  בשימוש  שנמצא  נוסף  נקז 
לוויסות  שסתום  שלו   )AHMED( ע"ש 
ולכן  מורכב  הוא  זה  ניתוח  מהעין.  הניקוז 
מבוצע לרוב בהרדמה כללית. מאחר שבדרך 
עיני  התוך  הלחץ  להורדת  הניתוחים  כלל 
לאחר  המחלה,  של  מאוחר  בשלב  מבוצעים 
הרי  אחרים,  טיפולים  של  הצלחה  חוסר 
יותר:  מוקדמת   גישה  לשקול  מקום  שקיים 
מסוגים  פולשניים  זעיר  גלאוקומה  ניתוחי 
 glaucoma surgery זווית  )ניתוחי  שונים 
  Istent-ו  XEN כגון    minimally invasive
ניתוחית חלופית חיצונית  ניתוחים בגישה  או 
 PENETRATING DEEP לטרבקולקטומיה 

SCLERECTOMY – NPDS  )NON  ועוד.
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דלית דרוריסאני עזיקרי כרמל

תרגול בכפות 
הידיים 

ושורש כף היד
היי לכם,

בתרגול/ להתמקד  החלטנו  הזה  בגיליון 
טיפול כפות הידיים ושורש כף יד. אם תשאלו 
יהיה  שהראשון  רבדים  בכמה  אענה  מדוע, 
הידיים  כפות  שורשי  חיזוק  פונקציונאלי: 
למשל  הידיים  על  להישען  לנו  יאפשר 
כשברצוננו לקום מהכיסא, או לפתוח צנצנת/ 
בקבוק מים, או למשל דוגמא פחות נעימה אך 
מועדים/נופלים.  אנו  כאשר  שכיחה:  בהחלט 
וחזק   יציב  יד  כף  שורש  רוצים  אנחנו  אז 
על  מנפילה  נמנע  ובכך  הנפילה  את  שיבלום 
ואלו  הנפילה  בזמן  ישבר  שלא  כמובן  הפנים, 

הם תרגילים מחזקים. 
עיסוי  תרגילי  גם  לבצע  ממליצה  דם:  זרימת 
הן  הידיים  כפות  הידיים.  לכפות  ומתיחה 
הדם  זרימת  ולכן  העליון,  הגוף  פלג  בקצות 
עוזרים  ומגע  עיסוי  בפריפריה,  מוחלשת 
תנועה  טווחי  ושימור  הדם  זרימת  בהגברת 
ויכולים למנוע דלקות, כאבים ואובדן טווחים.

יש  הידיים  בכפות  עדינה:  מוטוריקה  בנוסף 
מגע,  חיישני  מלאה  עצומה  סנסורית  מערכת 
על  האצבעות  את  להעביר  יכולים  שאנו  כך 
העור ולמצוא קוץ קטן שהעין אפילו לא רואה, 
או נגיעה בריחוף עדין מעל משטח ואנחנו כבר 
יכולים לדעת מהו סוג המשטח מבלי לראותו. 
כפות הידיים שלנו מתרגמות לנו את העולם, 
מנגישות  בו,  המעשי  החלק  את  בעיקר 
אנחנו  מה  מול  במהירות  לנו  ומספרות 
עומדים: חום, קור, נעים מחוספס, ועוד, ערות 
להגיב  שיודעים  חיישנים  הידיים,  בכפות 
אלפית  לנו  לאותת  שיכולים  רצפטורים  מהר, 
ארון  בדלת  נכנסת  שהאצבע  לפני  השנייה 

המטבח...

תחושת  את  מגביר  זה  חזקות  כשהידיים 
הביטחון העצמי, תנועות עדינות מתאפשרות 
כוח,  שדורשות  תנועות  ומחט(  )חוט  בקלות, 
לפתוח  באוטובוס,  העמוד  את  חזק  )להחזיק 
)לקלוע  גמישות  שדורשות  תנועות  צנצנת( 
ועוד המון תנועות עדינות  צמה/חלה לשבת( 
חזקות מורכבות שכפות הידיים שלנו מבצעות. 
בעט  למשתמשים  ויציב  יפה  יד  כתב  אפילו 

ונייר....

                                     

                
                                                        

או  משקולות  איחזו  היד.  כף  לשורש  העמסה 
כדורי משקל או בקבוקי מים חצי ליטר ותעלו 
בשכיבה,  לבצע  ניתן  וחצי.  לליטר  בהדרגה 

בישיבה, או בעמידה. 
ולאחור  לפנים  היד  כף  את  מניעים  כאשר 
חזרות  מקסימום  לבצע  נסו  )פשיטה/כפיפה( 
משקל(,  עוד  העמיסו  בקלות   12 עברתם  )אם 
הרצוייה  העומס  מידת  את  שבחרתם  לאחר 
ל-12 חזרות נסו לחזור על כל הסט 3 פעמים. 

מנוחה קלה בין הסטים.
 8 המעגלים  היד  כף  שורש  את  הניעו  עכשיו 
נסו לחזור על  ולנוח.  8 לצד השני.  לצד אחד 

הסט שלוש פעמים.  
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 מתיחה לאצבעות בעזרת גומייה וללא גומייה
הניחו את כף היד על השולחן, הרימו בעדינות 
כאב  ללא  פשיטה,  למקסימום  האצבע  את 
בעדינות, עברו על כל האצבעות כולל האגודל, 
תנו לפחות 5 שניות לכל אצבע, חזרו על הסבב 
אצבעות  לפתוח  לקמוץ  מכן  לאחר  פעמיים, 

כ-10 פעמים ולעבור ליד השנייה.
בצעו שילוב אצבעות במשך היום ונסו להחליף 
מעל  הגב,  מאחורי  לשלב  נסו  השילוב,  את 
לראש ולייצר מעגלים כשהאצבעות שלובות. 
חשוב להניע לעורר את כפות הידיים במהלך 
פשוט  לאימון,  זמן  לפנות  צריך  לא  היום. 
לבצע תוך כדי ובין לבין. ממליצה לתלות את 

התרגילים על המקרר לשם תזכורת.

ועד לפעם הבאה,
שמרו על עצמכם, תנועו ותחייכו 

באהבה דלית וסאני 

לייעוץ, סדנאות או מוצרים
  www.holisticfit.co.il 

 info@holisticfit.co.il מייל
הכותבת: סאני עזיקרי כרמל ספורט- 

תרפיסטית ומורה הוראה בכירה לפילאטיס 
והתעמלות לגיל השלישי במכון וינגייט.

החזיקו  מטאטא:  מקל  עם  בהתנגדות  תרגול 
את המקל כמו שמחזיקים סמרטוט, והתחילו 
מכן  ולאחר  אחד,  בכיוון  המקל  את  לסחוט 
סחיטות   8 הקצב  עם  שחקו  השני,  לכיוון 
הידיים  התנגדות.  הפעילו  איטיות.   8 מהירות 

לא מחליקות על המקל. 

לכיוון  לחץ  הפעילו  המקל  על  לחיצות 
את  לשבור  מבקשים  אתם  כאילו  האגודלים 
זרדים  לשבור  שנהוג  )כפי  מטה  כלפי  המקל 
הקצב  עם  שחקו  הזה  במקרה  גם  למדורה(. 
לכיוון  לחץ  הפעילו  איטיים,   8 מהירים   8
את  לשבור  מבקשים  אתם  כאילו  הזרתות, 

המקל כלפי מעלה שחקו עם הקצב.

יחותא 41 בנ



קהילה לדורות
אגף שירותי רווחה וקהילה                         

המדור לאזרחים וותיקים בקהילה

״הנושא הוא רק תירוץ״...
מפגשים חברתיים סביב תחום עניין משותף
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