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ת ו ב ת כ

דובי קליד

בשער: אנרי מאטיס - הרמוני באדום 1909-1908

אילנה קליד שלנו נפרדה מאתנו 
2020 , יום הולדתה ה-81. ב-14 באוקטובר 

אדגיש את המילה שלנו, שכן אישיותה הקורנת 
בצד צניעותה והאופטימיות ששפעו ממנה היו 

לשם דבר בקרב מוקיריה הרבים.
זו גם ההזדמנות לספר לקןראינו שאילנה 

ליוותה את בניחותא עוד מהתקופה בה נקרא 
״הגימלאון״. היא סרבה בתוקף ששמה יופיע 

ברשימת העושים במלאכה, למרות שהייתה הכוח 
המניע בהיותה עורכת ומעצבת גרפית כאחת.

הקפדתי להתמיד בכתיבת דבר העורך למרות 
שלמעשה הסתפקתי בלתפקד כעזר שכנגד 

בייעוץ ובתושיה בלבד.
עצוב לכולנו בלעדיה. נעשה כל שביכולתנו 

להמשיך את הוצאת ב״ניחותא״ ברוחה.
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ד י ל ק ה  נ ל י א ל
נעמה מעוז

"מה שאבד בזמן: 
ביוגרפיה של ידידות" / נורית גרץ

אנחנו נוהגים לדבר על זמן אבוד, 
על הזמן כמשאב מתכלה עבורנו, על היחסיות של הזמן.

בספר הזה, שהוא מעין תיעוד מתמשך על פני שנים של שיח עם עמוס עוז, 
נורית מתארת רסיסי חיים שאובדים בזמן. 

האינטימיות של רגעי היחד בין משפחותיהם של נורית גרץ ועמוס עוז, 
לצד הליווי היום-יומי של עוז כשהוא על ערש דווי,

 הופכת את הספר עבורי למסמך נוגע ומרטיט.
באופן פרדוקסלי דבר אינו אובד בזמן. 

נורית מנציחה קטעי ספרות של עוז, פתקים והגיגים קטנים, 
לצד התכתבויות ודברי ביקורת של אחרים.

האופן בו כורכת הסופרת את חייו הפצועים והנסתרים של עוז
 עם שיאי חיי היצירה שלו, תוך כדי מעברים טבעיים אחורה וקדימה בזמן, 

הופך מה שביקש להיות ביוגרפיה של אדם לביוגרפיה של קשרים.
הספר של גרץ מאפשר למה שעשוי לאבד בזמן,

 להדהד ביתר שאת, ולדחוק את הזמן הצידה.

כתבתי לך בחגים ולא נעניתי. עכשיו אני יודעת שהיית כבר חולה מאד אז,  ושאת כבר לא איתנו.
נכנסת לחיי לפני מספר חודשים כשנפגשנו באקראי בספריה. אני הייתי בעמדת ההשאלה, ואת עמדת 
לך מעבר לדלפק עם עינייך התכולות והאור שקרן מפנייך הנאות ושאלת: "את כותבת?" ואני, עניתי 

בתמהון: "כן, אבל איך ידעת?" ואת: "הייתה לי מין תחושה כזאת".
שמחתי  הזהב,  גיל  לבני  מקומי  מגזין  של  תוכן  כעורכת  סדיר.  די  טלפוני  קשר  קיימנו  כבר  כך  אחר 
ליצור קשר עם אנשים כותבים. אני מצאתי בך אדם קורא, ומקור מעולה להמלצות ולשיח על הספרים 

שקראנו.
ידעתי שאת נושאת כאבי גוף, ושאת מחפשת מזור לדבר הזה שמחליש אותך ומשתק את פעילותך. 
הייתי בטוחה שמצאת. אבל אז, כשם שנכנסת לחיי לפתע כך יצאת, והד קולך השליו מהדהד בי את 
מעמקי העדרותך. אין זה עניין של מה בכך למצוא רעות של ממש. עוד לא הספקנו דבר מכל המילים 

שיכלו להיאמר, להתרגש ולתאר.
היי שלום אילנה, ומנוחה שלמה.



סיפורה של משפחה
בעקבות מותה של אילנה קליד )נודל(

הסאגה של העם היהודי בגלות בואך התקומה בארץ ישראל 
רקומה בסיפורים למכביר אודות גבורה, שואה, אנטישמיות, 

גאולה וסתם גלגולים של משפחות אשר הגורל זימנם להתאחד בארץ.
זהו סיפורה של משפחת נודל מוותיקי ובוני היישוב. 

תחילתו המתועדת במאה ה-19 בגרמניה וברוסיה והמשכו 
עד ימינו אלה בפרדס חנה.

אורי, איתן, רות ואילנה, סוף שנות ה 80

הנודלים
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אורי קליד



דוד והוריו
והאדריכל  המודד  אילנה,  של  אביה  נודל,  דוד 
נולד  היטב,  זוכרים  בודאי  המושבה  שוותיקי 
ולמלכה  נודל  ליעקב  בן   ,1906 בשנת  במוסקבה 
בריינה לבית רבדין. מלכה הייתה בת למשפחת 
שכל  שדאגה  ומודרנית  משכילה  אישה  רבנים, 
היה  ויעקב  רחבה,  כללית  להשכלה  יזכו  ילדיה 
סוחר בדים אמיד ובעל חנות לחליפות מהודרות 
המשפחה  כשוחט.  הוסמך  שאף  דתי  ואדם 
זכתה להתגורר במוסקבה בזכות אשרת מגורים 
שירות  שנות   40 לאחר  יעקב  של  אביו  שקיבל 
נולד  בה  השנה   ,1906 שנת  הצאר*.  בצבא  כפוי 
דוד, הייתה שנה של אי שקט במוסקבה, ושלוות 
חיי המשפחה האמידה הופרה כאשר כדור רובה 
מהפכנים.  אחרי  מרדף  בזמן  הבית  לחלון  חדר 
בהלה אחזה באם המשפחה וחלבה יבש, ומאותה 
התינוק.  דוד  את  מיניקה  גויה  מינקת  היתה  עת 
מנוחות  מי  על  התנהלה  המוקדמת  ילדותו 
בלבד  שמונה  בן  בהיותו   ,1914 בשנת  אולם 
התעצמות  בעקבות  לוילנה  המשפחה  עקרה 
עלילת  ימי  )הימים  במוסקבה  האנטישמיות 
אל  ברכבת  ראשון  נשלח  דוד  בייליס(.  נגד  הדם 
סבו שבכפר, כשהוא נושא מתחת לבגדיו חגורה 
ברכבת  המסע  זהב.  מטבעות  מוסתרות  ובה 
עמוסת הפליטים ממוסקבה, שמרביתם היו חולי 

דיזנטריה ומוכי כינים היה קשה עד מאוד.
באורח פלא נזכר דוד שבעיר כלשהי בדרך לסבו 
נעליו  ונטול  וחולה מתגרד  גרה קרובת משפחה 
שנגנבו ממנו, ירד בתחנת הרכבת והצליח בדרך 

פלא להגיע לביתה. 
והשיבה  אותו  רחצה  בגדיו,  את  שרפה  הקרובה 
אותו לאיתנו ואת הדרך לוילנה השלים עם סבו. 

מאחור  להותיר  המשפחה  נאלצה  רכושה  את 
לעבוד  נאלצו  הילדים  וכל  בדלות  חיו  ובוילנה 
הבית.  בכלכלת  לעזור  בכדי  שונות  במלאכות 
זכו  ברבות השנים השתפר מעט מצבם, הילדים 
להשכלה פורמלית ודוד הוכשר כחשמלאי בבית 
ספר מקצועי. כנער ציוני הצטרף דוד להסתדרות 
"החלוץ" ומיד עם סיום לימודיו ביוני 1925 החל 

את דרכו לארץ ישראל דרך רומניה. 

במוסקבה  המשפחה  קורות  על  ידוע  הרבה  לא 
רק  שרדו  ואחיות  אחים   12 מתוך  אך  ובוילנה, 
ואיך  התשעה  מתו  כיצד  ידוע  לא  שלושה. 
השפיע מותם על ההורים והאחים שנותרו. זכור 
רק סיפור על אח אחד שנספה במימי נהר קפוא 

לאחר שזינק להציל טובע.

דוד נודל היה ידוע במסירותו לעבודתו,  בצניעותו 
הרבה ובהיעדר כישורים עסקיים. במהלך השנים 
פיק"א  את  לעזוב  רבות  פעמים  בדעתו  עלה 
תמיד  אך  יותר,  טובים  בתנאים  עבודה  ולמצוא 
לקחת  ואף  להישאר  לשכנעו  הממונים  הצליחו 
על עצמו אחריות נוספת. הוא עבד בשבתות ובימי 
עבודתו  על  הולם  לתגמול  זכה  לא  אך  חופשה 
ובמשך 19 שנה לא עודכן שכרו. בתחילה חייתה 
המשפחה ללא חשמל מכיוון שחברת החשמל לא 

הסכימה לפרוס תשתיות לאנשים פרטיים. 

אנקדוטות מתוך אוסף בית הראשונים

מקטע  הכשרת  על  ממונה  היה  דוד  ה-30  • בראשית שנות 
הוא  אותה   80 למחנה  המשטרה  תחנת  שבין  הנדיב  דרך 
הפועלים  פסים.  על  קרוניות  עם  ידנית  כחפירה  מתאר 
שהועסקו במלאכה היו איכרים מגבעת עדה ומזכרון יעקב 

שהיו מחוסרי עבודה באותה תקופה.

• בראיון שנערך לפני שנים רבות הוא מתאר פעם בה חזר 
מוחלט.  בחושך  מבנימינה  ברגל  והלך  ערב  לעת  ברכבת 
בסיבוב גבעת עדה עשתה את דרכה אל מולו קבוצת ערבים 
אליהם  ישירות  והלך  אומץ  אזר  דוד  חמורים.  על  רכובים 

כשליבו פועם בחוזקה. למזלו, פינו לו הרוכבים את הדרך.

על  דוד  סיפר  איתו  שנערכו  הבודדים  הראיונות  באחד   •
אחמד  בשם  צ'רקסי  פקיד  עם  מורכבת  יחסים  מערכת 
שפרא שהיה מסייע לפיק"א בקשר עם הערבים בכל הנוגע 
לרכישת קרקעות. שפרא היה מוסלמי צ'רקסי בן למשפחה 
שמורת  בתחומי  )כיום  צ'רקס  מכפר  ששרדה  האחרונה 
בארץ.  הצ'רקסים  כפרי  שלושת  מבין  הגדול  שהיה  אלון( 
להתגורר  והמשפחה  מלריה  מגיפת  בעקבות  ננטש  הכפר 
כמוסלמי  שפרא  את  מתאר  דוד  בקיסריה.  הצ'רקסי  בכפר 
קנאי ולאומן ערבי קיצוני שהסכיל להסתיר את דעותיו, עזר 
רבות בהסדר הקרקעות בתקופת המאורעות וברח מהארץ 

בזמן מלחמת השחרור. 

*חטיפת ילדים יהודים לשירות צבאי החלה בעקבות גזירת הקנטוניסטים )ילדים בשירות הצבא( של הצאר ניקולאי הראשון והייתה נהוגה בין השנים 
1827-1856. ילדים בני 12-7 ומעלה נחטפו על-ידי "חאפרים" )"תפסנים" ביידיש(, לוכדים שעבדו תמורת תשלום והיו אחראים על איתור מועמדים 
מתאימים וחטיפתם במקרה שניסו להסתירם. החטופים "זכו" לחינוך קדם צבאי בתנאים קשים במסגרת יחידות של קנטוניסטים ועם הגיעם לבגרות 

גויסו לצבא ושירתו שנים רבות.
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התושיה,  רב  ודוד  לקריאה  שימשו  נפט  מנורות 
שכזכור היה חשמלאי בהכשרתו, הצליח להתקין 
תחנת רוח ביתית תוצרת אמריקה שמצא בחיפה. 
בטריה  טעינת  באמצעות  חשמל  ייצרה  התחנה 
בעיקר  חשמל  לספק  והצליחה  רכב  של  וולט   6
למקלט רדיו. כמו לדברים רבים באותה תקופה, 
רכישת בטריה של רכב הצריכה רשיון מנדטורי, 
נדרשו הוכחות שהמשפחה מחזיקה  כך  ולצורך 
ברכב. לכן אחרי מספר שנים מצאו פתרון חלופי 
בנפט,  שהופעל  ומקרר  בגז  שהופעלה  מנורה   -
דוד  הקים  החמישים  בשנות  שנה.   16 חיו  וכך 
במדידות  עסק  בו  ביתו,  בחצר  עצמאי  משרד 
במושבה,  רבים  בתים  תכנן  הוא  ואדריכלות. 
היפים  שאחד  הבינלאומי,  בסגנון  מעט  לא  מהם 
החרובים  ברחוב  בינט  משפחת  בית  מביניהם 
בבית  שמורים  האדריכליים  רישומיו  )תמונה(. 
הוריש  אותו  רב  כשרון  על  ומעידים  הראשונים 
אהבתו  גברה  עצמאי  בהיותו  גם  אילנה.  לביתו 
לעבודתו על כישוריו העסקיים, ופרויקטים רבים 

נותרו בגדר חובות אבודים. 

אנו נוטים להתרפק על מוסריות וערבות הדדית 
ירוד  תשלומים  מוסר  אבל  בעבר,  נפוצות  שהיו 

היה נפוץ כבר אז. 
לא רבים היודעים שדוד נודל היה גם ארכיאולוג 
הקרקע  את  ונושם  חי  היה  גדול.  וידען  חובב 
מבינות  אליו  דיברה  הארץ  של  וההיסטוריה 
לרגבים. החל מייבוש כאברה ומדידות ראשונות 
מצליחה  החדה  עינו  הייתה  תמיד  חנה,  בפרדס 
אותם  מעניינים,  ארכיאולוגיים  ממצאים  לצוד 
מצור  עבודה  כלי  בקפידה.  ומקטלג  אוסף  היה 
מוינו  הכרמל,  באזור  נאספו  הקדמון  האדם  של 
קיסריה  באזור  נאספו  רומיים  פריטים  ותויקו. 
וממצאים פולחניים מפתיעים מתקופת הברונזה 
נתגלו בשכונת התימנים בפרדס חנה )אולי היום 
היה מוקם כאן אתר של רשות הטבע והגנים(. כל 
פעמים  המדינה.  קום  שלפני  בימים  כמובן  זאת 
מספר ניסה דוד לעניין אוניברסיטאות באוספים, 
החיבה  את  פרי.  נשאו  לא  מעולם  המגעים  אך 
להיסטוריה והיחס העמוק לקרקע ירשו שלושת 
בעקבות  שהלך  ז"ל,  אורי  נודל:  משפחת  ילדי 
האח  איתן,  מידות,  ואיש  למודד  והיה  אביו 
הצעיר, שהיה מומחה למטבעות עתיקים ואספן 
בולים ואילנה הבכורה, עליה נרחיב את הדיבור 
הבאים,  הדורות  בלב  גם  נותר  הניצוץ  בהמשך. 
ועד היום בטיילנו בשבילי הארץ ובמיוחד אחרי 
בולשות  הקרקע,  את  תרות  העיניים  הגשמים 
או  מאובנים  מטבעות,  מעניינים;  ממצאים  אחרי 

סתם אבנים יפות.

בגיל   ,1986 ובשנת  ומופנם  רגיש  איש  היה  דוד 
80, נדם ליבו.

ציור לתוכנית בית משפחת בינט, רחוב הבוטנים 
)אוסף בית הראשונים(

דוד, רות ואילנה התינוקת שנת 1940
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תפוחי אדמה, בוטנים, תות גינה, ירקות ועצי פרי 
)זכרון ילדות שאילנה אהבה לחלוק היה שליית 
התפוח(,  עצי  מגזעי  האיומים  הנמר  סס  זחלי 
)הביצים נמכרו בשוק של  ועופות  שפנים, עזים 
המשפחה  ידעה  לא  המשק  בזכות  חנה(.  פרדס 
של  הקשות  השנים  בכל  במזון  ממשי  מחסור 
שבא  והצנע  השחרור  מלחמת  העולם,  מלחמת 
בעקבותיהן. דב ורוניה עברו גם הם לפרדס חנה, 
דוד  על-ידי  נתמכו  בה  ארוכה  תקופה  ואחרי 
ורות השתקעו ליד בית ספר אלונים ופתחו חנות 

ספרים מצליחה במרכז המושבה.

רות והוריה
שניהלה  מי  בעבודתו,  שקוע  היה  שדוד  בעוד 
בשנת  נולדה  רות  רות.  היתה  הבית  משק  את 
ברנארד  לדב  בת  שבגרמניה,  קלן  בעיר   1913
פרכנר ורוניה לבית ויינברג. דב היה יליד וורשה. 
לכובעים  גדול  מלאכה  בית  בעל  היה  אביו 
בפני  הוא  אף  שעמד  דב,  דגנים.  סוחר  היה  וסבו 
יחד  ללונדון  לברוח  הספיק  הצאר  לצבא  גיוס 
הגזרה.  מרוע  לחמוק  כדי  רוניה  ארוסתו  עם 
עקרו  ומשם  כשנתיים  הצעיר  הזוג  חי  בלונדון 
פתח  ובקלן  מפותח,  עסקי  חוש  היה  לדב  לקלן. 
לקרוב  חבר  יותר  ומאוחר  זהב  לתכשיטי  חנות 
תיקים  לייצור  גדול  במפעל  כשותף  משפחה 
ומזוודות מעור. בהמשך עזב את המפעל והקים 
חברת ביטוח עצמאית מצליחה. הוא הפך לחבר 
מוערך במועצת העיר קלן ואף ייצג את הקהילה 
מלחמת  פרוץ  עם  העולמי.  היהודי  בקונגרס 
הזרים  הנתינים  כל  הוגלו  הראשונה  העולם 
הוגלה  פולנית  נתינות  בעל  שהיה  ודב  מהעיר 
של  האישית  בהתערבותו  לקלן  לשוב  זכה  אך 
ראש העיר דאז קונרד אדנאואור, הזכור כקנצלר 
 .)1949-1963( המערבית  גרמניה  של  הראשון 
מגליציה  כורמים  למשפחת  בת  היתה  רוניה 
היא  מנכסיה.  שירדה  לאחר  לוורשה  שעקרה 
היתה אישה רבת פעלים, ובקלן עסקה בפעילות 
הצטיידות  מחסן  הקימה  ואף  וציונית  ציבורית 

גדול לבני נוער שעלו ארצה.

הנוער  בתנועת  פעילה  היתה  רות,  ביתם, 
החלוצות  בבית  הכשרה  עברה  ה"בונים", 
בהמבורג ולמדה בחוות עופות בפרבר של העיר. 
אחראית  והייתה  נוער  כמדריכת  פעלה  היא 
להעלת קבוצת חלוצים גדולה באוקטובר 1933. 
היא גם הייתה אצנית מצטיינת בקבוצת הספורט 
ונהגה לספר שכישורי הריצה עזרו  כוכבא"  "בר 
עליה  היטלראי  נוער  של  מהתקפות  לחמוק  לה 
ועל חניכיה. היא עלתה ארצה ב-1933 והצטרפה 
לקיבוץ רמת הכובש, שם חייתה בתנאים קשים 
את  לפרנס  מנת  על   1936 בשנת  שעזבה  עד 
לקבלם.  סירב  והקיבוץ  ארצה  שעלו  הוריה, 
באותה שנה נישאה לדוד אותו פגשה בחיפה. את 
הידע החקלאי שספגה ברמת הכובש ובהכשרה 
בגרמניה יישמה רות עם המעבר לביתם בפרדס 
חנה. היא עיבדה בזיעת אפיה ולרוב לבדה 5 דונם 
מגוונים להפליא לפרנסת הבית ולשימוש עצמי. 

חברתית  ומודעות  ציונות  מילדותה  שינקה  כמי 
בקהילה.  לעבודה  גם  זמן  למצוא  רות  הצליחה 
העולים  בבתי  סוציאלית  עובדת  הייתה  היא 
העליה  בשנות  עקיבא  ובאור  חנה  בפרדס 
השנים  וברבות  המדינה,  קום  שלאחר  ההמונית 
בחדרה.  מט"ב  סניף  את  וניהלה  הקימה  אף 
רב  מרץ  שהשקיעה  קפדנית  גננית  היתה  רות 
בטיפוח ורדיה ובזמנה הפנוי התמסרה לעבודות 
רקמה  מעשי  אינסוף  ידיה  מתחת  והוציאה  יד 

מופלאים. היא הלכה לעולמה בגיל 87.

אילנה, רות ואורי , תחילת שנות ה-40

דוד, איתן ואילנה , תחילת שנות ה-50
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אילנה
אינני מקנאה בהם", כתבה משם, וגם הפנתה חיצי 
ביקורת אל הקהילה המקומית: "...אחד הצדדים 
את  שלובשות  הנשים  אלו  בחגים  המגוחכים 
הכובעים  ומבחר  והתכשיטים,  המחלצות  מיטב 
שרואים בימים אלו לא תראו בשום מירוץ סוסים 
אלא  תפילה  לשם  תפילה  כאן  אין  באסקוט. 
חשפה  מפוטסמות'  במכתב  הראווה...".  לשם 
אותה  שאפיינו  הפנימיים  מהקונפליקטים  טפח 
וליוו אותה גם בעתיד למרות שלא הודתה בהם: 
מוצאת  אני  לפחות  לרישום  שביחס  לי  "נדמה 
אינכם   – אותי  שאוחז  ולשיתוק  לסלידה  סיבה 
עכשיו  לי  שנראית  הזו  התחושה  את  מכירים 
רואה  שאתה  וכל  לראות  של  מסוימת  כצביעות 
במבט  משהו  רשם,  של  בעיניים  עליו  לחשוב 
אותם  הופך  ואנשים,  נופים  על  הזה  המקצועי 
חומר  למין  מציאותיים,  לבלתי   – למפחידים 
לעבודה ולא למשהו שאפשר להנות ממנו בראש 
ולב ומחשבה צלולים... אבא צריך להבין את זה 
משום שדפיקות הלב שלו בלילות והמחשבה על 
העבודה שיש לעשות ולהספיק מחר ומחרתיים, 
 – מטיילת  כשאני  לי  שיש  התחושה  בדיוק  זו 
רושמת,  לא  וכשאני  הכול,  לרשום  להספיק 
הרגשת האשמה בלילה ומתיחות לקראת מחר... 

לא רוצה יותר לחוש את הפחד המוזר הזה...".
קליד,  דובי  את  אילנה  הכירה   1970 בשנת 
וכיום  והאמנות  התרבות  בתחומי  יזם  פסתנרן, 

עורך בניחותא, והשניים מיהרו להינשא.
ואף  גרפית  כמעצבת  לעבוד  המשיכה  אילנה 
זכתה לפרסים על עבודתה. למרות זאת לא חשה 
ללמוד  החלה   1970 ובשנת  באומנותה  סיפוק 
ה"מכללה  של  הראשון  במחזור  אופנה  עיצוב 
לטכנולוגיה של אופנה וטקסטיל", כיום מכללת 
הפסיקה  לא  שנים  עשרות  ובמשך  מאז  שנקר. 
קווילטים  ייחודיות,  בובות  וליצור  לתפור 
תחפושות  וכמובן  יפהפיים  טלאים(  )שמיכות 
נפלאות לפורים. רק הפרקים הנפוחים והכואבים 
היי  בת-שבע  אחייניתה,  אותה.  עצרו  לבסוף 
)ביתם של איתן וגייל הגרים בניו-יורק( שהפכה  

מפתיע  לא  מיוחדת,  כך  כל  למשפחה  כבת 
מרדנית  ילדה  מעלות.  רבת  הייתה  שאילנה 
בית  את  שעזבה  להפליא  ומוכשרת  יפהפיה 
בבית  גרפי  עיצוב  ללמוד  בלבד   15 בגיל  הוריה 
נודעה  בבצלאל  שבירושלים.  בצלאל  הספר 
לרדות  נוטה  שהייתה  וסיפרה  היפה",  כ"אילנה 
בחבריה. בגיל 18 התגייסה לצבא והחלה לשרת 
כמ"כית טירוניות בבה"ד 12 אך התקשתה לציית 
לחוקים הנוקשים. לאחר שהרחיקה לכת ולקחה 
את פקודותיה לבילוי בחוף הים הודחה ונשלחה 
שהכירה  תפקיד  שרטטת,  לתפקיד  אחר  לבסיס 
מפות  לשרטט  לאביה  שעזרה  מהימים  היטב 
מפוקחת  לבצלאל  שבה  השחרור  עם  מדידה. 
אילנה  עברה  לימודיה  סיום  עם  יותר.  ובוגרת 
גרפית  מעצבת  בתור  עבדה  שם  לתל-אביב, 
ללונדון  עברה   1965 בשנת  מובילים.  במשרדים 
כאו- ועבדה  אנגלית  למדה  שם  שנה,  למשך 

גדולה  די  "אומללות  יהודית.  משפחה  עבור  פר 
בלהיות יהודי אפילו בארץ מתקדמת וסימפטית 
של  זרות,  של  ההרגשה  ברקע  קיימת  תמיד   -
וחיו  כאן  נולדו  ואפילו  תלישות  של  שייכות,  אי 
כאן במשך דורות – תמיד קיים האנגלי והיהודי 
שלמרות שחי באנגליה איננו ולא יהיה אנגלי

לעולם. 
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בינלאומית,  אופנה  למעצבת  השנים  ברבות 
מספרת שהבובות של אילנה היוו עבורה השראה 
ההישגים  אחד  זאת,  כל  ולמרות  צעיר.  מגיל 
היה  ביותר  התגאתה  אילנה  בהם  האקדמיים 
בספרות,  שעסקה  סמינריונית  עבודה  דווקא 
עליה קיבלה שבחים רבים. כבר אז כתבה וניתחה 
שחיכה  כשרון  הכלל,  מן  יוצא  באופן  טקסטים 
שנים רבות עד שזכה לביטוי פומבי בעבודתה על 
מגזין זה, וגם אז )בצניעות אופיינית(  בעילום שם.

תופרת קווילט

ידיה  במו  תכננה  אותו  היפה  הדו-מפלסי  הבית 
בהמשך  הפך  המשפחתית  המסורת  כמיטב 
אותם  חנה  בפרדס  נוספים  בתים  עבור  למודל 
את  ניהלה  בתחילה  ז"ל.  עידן  אורי  אחיה,  תכנן 
שריפה  אולם  לתל-אביב  חנה  פרדס  בין  זמנה 
הימים  )באותם  המתנ"ס  בשטחי  שפרצה  איומה 
גן עדן של חורש טבעי( איימה לפלוש אל חצר 
הבית, והיא באינסטינקט אימהי החליטה לקטוע 

את הקריירה ולא להרחיק עוד מהבית. 
האמנית  עסקה  חייה  מרבית  ובמשך  מאז 
מתפשרת  והבלתי  הביקורתית  המוכשרת, 
מעט  זעירות,  פרטיות  גרפי  עיצוב  בעבודות 
לצרכי  בחנות  ובעבודה  וגרפיקה  ציור  בהוראת 

משרד. 
ציירה  והיא  לקנבס,  עבורה  הפכה  החצר  אדמת 
ועיצבה בצמחים ואבנים. עד כדי כך היתה גינתה 
"גן  במגזין  מחמיאה  לכתבה  שזכתה  ייחודית 
ונוף״. בשנים האחרונות לחייה התמסרה לעריכת 
הגמלאון שהפך ל"בניחותא", עבודה שהסבה לה 

עונג וסיפוק רב, יצירתי ואינטלקטואלי. 
ותמיד אמרה אשר על  וישרה  אילנה היתה כנה 
ליבה. לא ייחסה ערך לרכוש ותמיד ששה לתת 
על  לעמוד  רצתה  ולא  ידעה  לא  מתנות.  ולחלק 
בכנות  להאמין  נטתה  ואינסטינקטיבית  המקח 

כוונותיהם של אנשים.

ובעודה  הכיפורים  יום  מלחמת  של  בעיצומה 
ביתם  את  לבנות  ודובי  אילנה  החליטו  בהריון 

בפרדס חנה. 



כשנולד בנה היחיד, אורי, גמרה אומר לא ללדת 
וכשנולד  ילדים",  לעוד  בלב  מקום  "אין  כי  עוד 
ולא  כולה  כל  את  בו  השקיעה  הבכור  נכדה 

האמינה שתצליח לאהוב עוד נכדים. 
שנוסף  נכד  כל  עם  היה  כך  פליאתה  למרבה 
בן שלוש בלכתה. היא לימדה את  והרביעי היה 
הנכדים וחקרה איתם וציירה איתם וקנתה להם 
וצפתה  למתוקים  אותם  ומיכרה  ספרים  אינסוף 
היא  קץ.  אין  עד  אותם  ואהבה  בסרטים  איתם 
לימדה את המשפחה כולה לאהוב את המקום בו 
הטבע,  את  לחוש  הקרקע,  את  לאהוב  חיים,  אנו 
הבולבולים  )במיוחד  הציפורים  אחר  לעקוב 
של  לבואה  לצפות  נפשה(,  אהובי  והירגזים 
מלכת הפרפרים זנב הסנונית ולחפש את זחליה 
אבל  ומפגשים,  אנשים  אהבה  אילנה  הפיגם.  על 
שמחה  ובגינתה.  בביתה  להתבודד  העדיפה 
יותר מדי שלא  ולא  שעלו אליה לרגל מדי פעם 
במידה  לסביבתה  רגישה  היתה  היא  תתעייף. 
קיצונית שהשפיעה על בריאותה, וכשם שנפשה 
היתה חשופה כך גם עורה הדקיק והשביר לאחר 
על  הגן  לא  בקורטיזון  טיפול  של  שנים  עשרות 
גופה, וכל מגע קל הסב לה פציעות. למרות זאת 
וברוח החלוצית עליה התחנכה לא עשתה עניין 
ותמיד  ובדיקות  רופאים  אהבה  לא  דבר,  משום 

העדיפה להתמודד ולדאוג לעצמה. 
שכן  מלכתה,  מופתעים  היו  ומכריה  חבריה  כל 
החוצה  להקרין  מופלאה  יכולת  לאילנה  הייתה 
התייסרה  כמה  ידעו  ומעטים  הטוב  את  רק 
גיל  מאז  אותה  שליוותה  הפרקים  דלקת  מכאבי 
האחרונה  בשנה  באכזריות  אותה  ואימללה   50

לחייה וכמה היתה חלשה. 

לקתה  שלה  ה-80  ההולדת  יום  לפני  מעט 
בליבה בפעם הראשונה, צונתרה ושבה הביתה 
הולדת  יום  לחגיגת  סירבה  היא  מעודדת. 
גדולה והפצירה במשפחה לדחות את החגיגות 

ליום הולדתה ה-81. ביום הולדתה ה-81, 
ה-14 באוקטובר 2020 הלכה לעולמה.

את  גינת  ואשתו  בנה  אורי  הקימו  עשור  לפני 
ביתם על חצר המשפחה. הנכדים, דור שלישי 
הספר  בית  ספסלי  את  פוקדים  חנה,  בפרדס 
70 שנה  אלונים שם למדו אילנה ואחיה לפני 
אחיה  ואורי  הוריה  אילנה,  של  וזכרם  ויותר, 
שברחוב  המוריקה  בחלקה  ומפעם  מוחשי 

דרור.

יחותא 10 בנ
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אוי אילנה
זו אני חנה

אבלה על העלמך.
כך באמצע הכתבה

שעליך הייתה חביבה.
השקעת מכישרונך הרב
וממרצך,למרות מחלתך.

אך בצניעותך -
לא הסכמת שיוזכר אפילו שמך.

ביקשת מחברי המערכת
שלא יפסיקו זו המלאכת.

אילנה יקרה -
את לנו כבר חסרה.

חנה הרמן

אילנה – שלי
מכה בלב למשמע הידיעה הכואבת.

היינו מתראות  לעיתים די קרובות להכנת הגמלאון.  
המסירות שלה לעבודה הייתה טוטלית. היא עשתה 
הכול בכדי לערוך את החוברת ולמצוא חומרי רקע 

מתאימים לטקסטים.  ישבנו שעות בכדי להוציא את 
המיטב .

אילנה הייתה מסורה כולה למשימה ועבדנו ברצף ללא 
הפרעות או הפסקות וללא חילוקי דעות.

הקשר בינינו התבטא גם בנושאים אישיים שעליהם 
דיברה באותה שלמות וכנות של "זאת אני ואין מה 

להסתיר" אמיתית לגמרי. 
הייתה לי חוויה בלתי נשכחת להכיר אותה, לעבוד אתה 

ולאהוב אותה.
יעל קוק

ועם  איתה  ביתה  בחצר  קיץ  בערב  שיחה  זוכרת  אני 
זוגיות, חברות  על   – חיה ברנשטיין  חברתה הטובה 

וכל השאר.
עם הזמן קיבלתי משימות אחרות והקשר עם אילנה 
נותק. מדי פעם פגשתי אותה במושבה והחלפנו מידע 
עבודתו  את  סיים  שדובי  שמעתי  השנייה.  על  אחת 
באילת כמפיק, אורי חזר לפרדס חנה, ושהיא סובלת 

מדלקת פרקים אך לא מתלוננת. 
דובי  של  כניסתם  עם  ביחד  לעבוד  חזרנו  שוב  והנה 
את  החליף  שלימים   הגמלאון,  למערכת  ואילנה 
אלו  ימים  כמיטב  התקשורת  ל"בניחותא".  שמו 
ותמונות,  כתבות  שלחתי  במיילים.  בעיקרה  היתה 
להגהה  אחרונים  ועמודים  בקשות,  הערות,  קיבלתי 
סופית. כשהדברים הסתבכו – שיחות טלפון, ומעבר 
לקו קולה הנעים של אילנה ובראשי דמותה עטורת 

השיער הכסוף והיפה.
2020 נסעתי לחודש לבת שלי  בסוף חודש ספטמבר 
חומר  לשלוח  במייל  בקשה  הגיעה  ושוב  בגרמניה. 
שלחתי  אינטרנטי.  בפורמט  שיצא   – הבא  לעיתון 
ולא ידעתי שבמקום הכתבה על גרמניה – אכתוב על 

אילנה.
שלי  המקור  מהפייסבוק,  התנתקתי  שדי  מאחר 
ומפרדס  מהעולם  מהארץ,  עדכני   מידע  לקבלת 
חנה – נודע לי על לכתה מאיתנו רק כמה ימים אחרי 

שנפטרה. 
 חבל על דאבדין ולא משתכחין

יהי זכרה ברוך
ורדה גיל

אילנה קליד – לזכרה

35 שנה עברתי מירושלים לפרדס חנה.  אישה  לפני 
צעירה ) יחסית(, עם 4 ילדים קטנים )יחסית(, לקראת 
החינוך  במשרד  ועבודה  השני  התואר  לימודי  סיום 

במטה בירושלים, עם משרד באזור כפר סבא.
השנה  את  להקדיש  לי  ואושר  גדולים  היו  הקשיים 
המציעה  חוברת  בעריכת  בבית  לעבודה  הראשונה 
ויפה,  טוב  הכול  היסודי.  בחינוך  למחנכים  פעילויות 
וכאן לא. כבר   – גרפיקאים  אלא שבירושלים הכרתי 
כן  אני  אבל  אילנה,  אל  אותי  הפנה  מי  זוכרת  אינני 

זוכרת ישיבות נעימות אצלה בבית. 
היסודי",  הספר  בבית  הילדים  "חברת  החוברת 
 ,1987 בהוצאת משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, 
לוקטה ממקורות שונים, ולכן, כפי שכתבתי בהקדמה 
הגשת  ובדרך  הכתיבה  בצורת  בסגנון,  אחידות  "אין 
לגבי  והן  הטקסטים  לגבי  הן  נכון  היה  זה  החומר". 
קו  לפתח  כדי  השונות.  ההצעות  את  שליוו  האיורים 
מאחד בחרה אילנה במוטיב אחד שמופיע על הכריכה 
ואחר כך גם בצורות שונות בראשי פרקים ובהפעלות 
שונות. השנה חלפה לה במהירות,  ולמרות שהמשימה 
הושלמה הקשר עם אילנה לא נותק.  המשכתי לעבוד 
שכתבתי  חינוכיים  לחומרים  גרפית   כמעצבת  איתה 
או ערכתי. באותה תקופה גם התגלו בקיעים במערכת 
הזוגית שלי – ואילנה היתה אחת מאלו ששפכתי את 
ולא היינו  גיל  ליבי בפניה. למרות שלא היינו באותו 
ממש קרובות – כנראה הרגשתי מספיק בטוחה לשתף 

אותה. 
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ד״ר גבי ברשי

סבתא

היא שקעה בכיסא עליו ישבה והצטמקה תחתיה 
המומה ומבוישת. בחדר הושלך הס. כל העיניים 
הופנו אליה, מי בחשש ומי בדאגה. בניה וביתה, 
ביניהם,  הפזורים  והנכדים  וחתנה  כלותיה 
בנה  דממה.  הייתה  בפליאה.  בה  הסתכלו  כולם 
הטיח בה בקול שנשמע לה כשאגה: "אימא, את 
משהחלו  המתח,  קמעה  משפג  תתערבי".  אל 
העיניים לפנות לצדדים ולאט לאט כל אחד חזר 
גם  השיחה  שוב  ומשהחלה  הקודמים  לעיסוקיו 
היא התעשתה, הסתכלה על בנה ומחשבה עלתה 
בלבה: היכן טעיתי? מחשבותיה לא עסקו במקרה 
היכן טעתה עם  שלפניה. היא שאלה את עצמה 
באותו  שלושה  מתוך  הקטן  היה  הוא  הזה.  הבן 
בית בן שני חדרים וחצי. סביב פזורת בתים בחול, 
ומתקני הקהילה ושירותיה נטועים בטווח פרסה. 
לא  החליטה  היא  שלו  הלידה  חופשת  לאחר 
לחזור להוראה ולהתמסר לניהול ביתה ולגידול 
ילדיה. ההחלטה הייתה קשה ואיתה גם המעשה. 
לא היה קל לדחוף עגלת תינוק בחול ושני קטנים 

מצדייה, אם למרפאה, לצרכנייה או לספריה. 
הילדים גדלו לאיטם. גן ובית ספר. היא הופתעה 
להיווכח שלמרות היוולדם לאותו זוג הורים הם  

במראם,  מזה  זה  כך  כל  שונים  התפתחו 
בהעדפת  ואפילו  ברצונותיהם  בהתנהגותם, 
לפי  ילד  לכל  להתייחס  היה  צריך  מאכליהם. 
תוך  רבה  ובהבנה  בסבלנות  בזהירות,  דרכו 
בהם  הימים  מן  כמורה  ביניהם.  שיתוף  טיפוח 
ותחושת  בכיפה  שלטה  השליחות  תחושת 
האחריות לחינוך הדור הצעיר הרעידה לא פעם 
את הלב היא הקדישה את כל מאודה לחינוכם 
של ילדיה. חינוך פירושו הקניית ערכים. ילדים! 
העולם  דברים  שלושה  על  להם,  אמרה  היא 
ההתחשבות  ועל  היושר  על  הצדק,  על  עומד: 
באחר. היא לימדה אותם מהו צדק, טיפחה בהם 
אין  באחר  שהתחשבות  והסבירה  היושר  את 
פירושה רק להשלים עם קיומו, אלא גם ללמוד 

להבין אותו ולהתייחס אליו בהתאם. 
בעיניהם  הם  קטנים  ילדים  של  אוהבים  הורים 
הקיום.  וביטחון  צדק  ידע,  של  השלמות  שיא 
יש ילדים שיוצאים מגדרם לרצות את הוריהם, 
אף  זאת  לדעת  ומבלי  ידם,  על  נאהבים  להיות 
לחקות אותם ולהידמות להם. ככל שהם גדלים 
ומתרחבים,  הפערים  הולכים  מתבגרים  ובעיקר 

העצמאות תופסת עמדה והרצון האישי הולך  
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הולך  הערכים  טיפוח  מצטמצמת,  הסבלנות 
ומתפוגג. הצדק והיושר מוגדרים היום במושגים 
באחר  ההתחשבות  סובלת  במיוחד  חדשים. 
זאת  רואה  והיא  ככלל  נכון  זה  יתרה.  מהזנחה 
בדאגה רבה גם בתוך ביתה. הבת הקטנה של בנה, 
היא  אחרת.  היא  שלה  האהובה  הקטנה  הנכדה 
שונה. לא רגועה ולעיתים לא מובנת, לעיתים לא 
מובנים דבריה ובוודאי לא מעשיה. יש לה עולם 
כסהרורית.  לפעמים  בתוכו  נעה  והיא  משלה 
הדבר מפריע את מנוחתם של הוריה, ובעיקר של 
אביה שעובד הרבה שעות וחוזר עייף מהעבודה 
בניסיונותיהם  נוכחת  היא  מזדמן.  מבילוי  או 
הישר,   דרך  אל  להדריכה  פוסקים  הבלתי 
בלחץ,  קול,  בהרמת  לעיתים  המלווים  ניסיונות 
היא  פעם  מדי  סובלנות.  ובחוסר  רוח  במורת 
מדברת על כך עם בנה. מציעה לקחתה לבדיקות 
וטיפול, מזכירה לו את משנתה מימי ילדותו: אל 

תיווכח רק בקיומה, ראה גם איך להבין אתה. 
שנים  כבר  והיא  השולחן,   ליד  ערב  באותו 
פרט  כאחד,  והמשפחה  העבודה  מן  בגמלאות 
היה  האב  כמובן.  ומתנות  כשצריך  לתמיכה 
בענייני  לחוץ  אולי  או  במיוחד  עייף  כנראה 
שישבה  הקטנה  לבתו  להעיר  והרבה  ההייטק, 
זאת  ראתה  הסבתא  המוגבה.  בכיסאה  מבועתת 
הלחץ  באוזניה.  זאת  שמעה  היא  עיניה,  בזווית 
עד  אצלה,  וגם  הנכדה  אצל  גם  והצטבר  הלך 
לאוזנו  פיה  קרבה  יותר,  התאפקה  לא  שהיא 

ולחשה: בן, הנח לה.
הוא בקול גדול: אימא את אל תתערבי!

היא בשקט רב: היכן טעיתי?           

  

ומשתלט על ההתנהגות ועל התודעה, אך בסיס 
והבית  הילדות  ימי  של  והחינוך  היחס  ההוויה, 
לאשר  איתם  ונישאים  בליבם  חתומים  נשארים 
בבית,  הסמכות  הייתה  היא  ימים  באותם  ילכו. 
משמעותית ומעורבת יום ולילה בחיי ילדיה, על 

פיה קם דבר.
משגדלו הילדים בכמה שנים היא חזרה להוראה. 
לא עבר זמן רב והיא מונתה למנהלת. היא צברה 
בבית  סובביה.  מכל  רבה  והערכה  ומעמד  ניסיון 
מעמדה עוד התחזק. היא הפכה לכותל  דמעות 
ואל גיבור למודאגים, פלא יועץ למתוסכלים ושר 
חמיצות  במין  חשה  אלה  כל  ועם  לניצים.  שלום 
נמצא  הספר  בית  סביבה.  במתחולל  מובנת  לא 
ומכונת  ידע  למקנה  והופך  והולך  לחץ  תחת 
ציונים, וככל שאלה הופכים לעיקר, הולך ופוחת 
החינוך לערכים אישיים ולאומיים. מפעם לפעם 
היא מופתעת לשמוע שלחנך צריך בבית. הרעיון 
נשמע לה מוזר. הרי אלה שצריכים לחנך בבית 
עליהם  מאין  אז  ספר.  בית  באותו  כאן  למדו 
לשאוב את אוצר הערכים לחנך על פיהם, תהתה. 
הורים  מעט  לא  בה  חדשה,  בתופעה  מדובר 
מתקשרים מדי פעם לבית הספר או באים אליו, 
להביע דעתם הנחרצת באשר לקורה בין כתליו, 
היא  בלבד.  במילים  מסתכמת  דעתם  תמיד  ולא 
הרגישה שמרכיב השליחות בהוראה בבית הספר 

הולך ונעשה עם הזמן קשה יותר ויותר.
וכמו  לחמישה,  הפכו  וחצי  החדרים  ששני  וכמו 
וכמו  ומדרכה,  אספלט  לכבישי  הפך  שהחול 
למכונית  הפכה  בחול  הנגררת  התינוק  שעגלת 
ויש  גם השתנו הילדים. הם התחתנו  מונעת, כך 
הזה  הבן  משלהם.  וילדים  מכוניות  בית,  להם 
דין.  עורכת  אשתו  בהייטק.  היום  עובד  הקטן 
שהוא  הוא  בנה  של  ההייטק  על  לה  הידוע  כל 
ומגיע  כסף  הרבה  מרוויח  שעות,  הרבה  עובד 
עייף הביתה. כל שידוע לה על אשתו הוא שהיא 
זמן  לה  שאין  עד  העבודה,  עומס  תחת  כורעת 
וגם  לילדים  מטפלת  גם  בבית  יש  אז  לעצמה. 
ולהימנע  החיים  את  לאבד  אפשר  אי  כי  עוזרת, 

לחלוטין מחיי חברה ובילויים. 
במראם,  שונים  ילדים  שלושה  להם  גם 
מאכליהם.  ובהעדפת  ברצונותיהם  בהתנהגותם, 
בפערי  נוכחת  היא  מובנת  לא  חמיצות  במין 
החדשים  והתקשורת  הגישה  ודרכי  הדורות 
דוחסים  היום  החיים  הילדים.  לבין  ההורים  בין 

באכזריות את הזמן. הליווי הצמוד מתקצר, 
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נושמים ו  ר שאנחנ י ו האו

זיהום האוויר, שהחל עם המהפכה התעשייתית, 
המכוסות  ערים  יש  כולו.  בעולם  ועולה  הולך 
הפעילות  נזקי  היממה.  שעות  רוב  ערפיח 
פוסיליים  בדלקים  המואץ  השימוש  האנושית, 
לחקלאות  היערות  ברוא  בתחבורה,  בתעשייה, 
כימית  והדברה  דשנים  נזקי  מונוקולטורית, 
וחי  צמחים  מיני  להכחדת  שהביאו  ועוד,  ועוד 
כבמעגל  שבעטיה,  הגלובלית  ולהתחממות 
ע"י שריפות  הזיהום  וגובר  קסמים שלילי, הולך 
בשל  ובקליפורניה,  בסיביר  באמזונס,  הענק 
המסת הקרחונים, המשחררת גזים רעילים ועוד 
קצרת  האנושית  הפעילות  של  נוספות  תרומות 
לא  אך  אסון,  הרי  הללו  התהליכים  כל  הראות. 
במקומנו,  למתרחש  אלא  כאן,  אתייחס  אליהם 
במושבה שלנו ואל משהו שאנחנו יכולים לתרום 

לשיפור מצבנו.
בשפלת  גיאוגרפית  ממוקמת  חנה-כרכור  פרדס 
מתונות  הרוחות  ונמוכה,   מישורית  היא  החוף, 
שהזיהומים  כך  מספקת,  אינה  האויר  ותחלופת 
הזיהום  מקורות  המושבה.  על  "מתיישבים" 
ואסדת  הכוח  תחנת   - ממערב  הם  באזורנו 
המושבה  בתוך  פסולת.   שריפת   - ממזרח  הגז, 
נפח  בה,  הכרוך  וכל  עולה  מגורים  צפיפות   -
הבנייה  בשל  שנה  מדי  ועולה  הולך  תעבורה 
לתחבורה  בתוכה  המעבר  דרכי  ובשל  המואצת 
זיהום  גובר  הללו  התנאים  בשל  ארצית.   הכלל 
"עומד".  האויר  יותר.  אף  ובלילות  בכלל  האויר 
היום  ובמשך  היממה  כל  הנושמים  העצים 
מטהרים את האויר ע"י ספיגת הפחמן הדו חמצני 

ושחרור החמצן חזרה לאוויר, תהליך שהוא תלוי 
אור - תהליך הפוטוסינתזה. תהליך זה מצטמצם 
על  מה  במידת  בנו  מתחרים  העצים  ואז  בלילה, 
הירוק,  ביישוב  אצלנו,  כך  שבאוויר.  החמצן 
באופן פרדוקסאלי איכות האוויר בלילות נפגמת. 
החמצן.   על  בנו  מתחרה  הירוק  כל  לא  אבל 
הקקטוסים והסקולנטים קולטים מזהמים בלילה 
פתרון  על  ממליץ  אני  האוויר.  את  ומטהרים 
של  משתלה  בביתו  יגדל  אחד  כל  אינטגרטיבי: 
שמסתפקים  צמחים   - וסוקולנטים  קקטוסים 
במעט אור ומים ואינם זקוקים לעציצים גדולים. 
היא  סנסיוויריה.  לגדל  ונחוץ  כדאי  במיוחד 
נמשך  זה  ותהליך  טבעי  אוויר  מטהר  משמשת 
גם בלילה. כדאי מאד לישון עם סנסיוויריה  בה 
בחדר השינה!  סנסיוויריה ממשפחת השושניים, 
"לשון  הלועזי  בשמה  כידונן,   – העברי  בשמה 
עם  לישון  שהולך  "מי  נאמר:  עליה  החותנת", 
כאב  בלי  קם  שהוא  יתפלא  שלא  החותנת,  לשון 

ראש"!  

על מנת שנוכל לשבת ספונים בבתינו בנחת חשוב לוודא שהאוויר שאנו נושמים נקי וטוב.
פעם בימים הרחוקים, בצעירותנו, היו לעולם ריאות גדולות: יערות העד באמזונס, באפריקה, בצפון 

אמריקה, אירופה, איי המזרח הרחוק, סיביר ועוד. אז, בימי הבראשית ההם, כשרצינו לנשום אוויר צח 
די היה להיות בחוץ, או אם אתם בבית - לפתוח חלון...    כרגע אני יושב בביתי בחלונות סגורים. אם 
אפתח, ייכנס עשן מכוניות.  בלילה, כשנהר המכוניות רוגע מקצפו הקטלני, המשבים הקלים ממזרח 

מביאים עשן שריפות. אלו שממערב - זיהומי תחנת הכוח ואסדת הגז... אש תמיד בוערת בעולם. 

לזכרה של אילנה נודל  קליד העורכת הגרפית, 
שבשיחה איתה עלה הרעיון לרשימה הזו, שנושא זה היה קרוב לליבה.

גור רתם
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הנוכחית  בתקופה  שאת  וביתר  כיום,  חיינו  רוב 
בצל הקורונה, אנחנו מבלים בבתים, בין 4 קירות. 
איכות האוויר בבתים ובמשרדים טעונה שיפור. 
לפעמים אנחנו רדומים בבית בגלל עלייה בריכוז 
את  לנו  מספקים  הצמחים  חמצני.  הדו  הפחמן 
האבולוציה,  במהלך  לנו  מחוץ  שנשאר  האברון 
נמצא  לנו חמצן, הכלורופלסט. הוא  זה שמספק 
לראותם  ניתן  לכן  שירוק,  מה  בכל  בצמחים, 
כאילו הם איבר חיוני שלנו. גידולם הוא התרומה 

שלנו למאבק בזיהום האוויר ובמחסור החמצני.
אנחנו כולנו קורבנות של זיהום האוויר הגלובלי 
ושל שינויי האקלים. אנחנו כולנו קורבנות, אך גם 
הגורמים להם. כל אחד מאיתנו!  כל אחד מאיתנו 
בין הגורמים, אך גם כל אחד מאיתנו יכול לתרום 
נסיעות  להפחית  זיהום:  להפחתת  חלקו  את 
וטיסות, להימנע משימוש בפלסטיק ובכלים חד 
פעמיים, להפחית צריכה וקניות, להעדיף צרכנות 
סולאריים  פאנלים  להציב  שינוע.  ללא  מקומית, 
על כל גג אפשרי, לצמצם צריכת בשר שהתעשייה 
לייבש  אופנים,  בכמה  מזהמת  אליו  הקשורה 
כביסה בשמש ועוד כהנה וכהנה. כולנו נמצאים 
במחסור חמצני. גם בהכללה עולמית! לכן צריך 
להוסיף ירוק לחיינו  - לגדל כמה שיותר צמחים 
בגינה, במרפסת ובבית, צמחים לטיהור מיידי של 
הזיהום הכלל  וצמחים להפחתת  האוויר בבתינו 
עולמי וביניהם הסוקולנטים והקקטוסים, צמחים 
וביניהם  בתרומות  ונדיבים  בדרישות  צנועים 
לעזור  אשמח  במיוחד.  הנדיבה  הסנסיוויריה 

בידע ובחומר למי שרוצה להרבות. 

קישור לסרטון של נאסא
www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04&ab_

 channel=NASAGoddard

קיצוניים  לתנאים  גם  מאד  עמידה  הסנסיוויריה 
נוחה מאד לגידול בבית.  יובש וטמפרטורה.  של 
ירידת  עם  משתפר  שמצבו  היחיד  הצמח  זהו 
ואמבטיה.  שינה  לחדרי  מתאים  לכן  התאורה, 
אפשר  לפצלו,  אפשר   - פשוט  שלו  הריבוי  גם 
שהפצע  שבוע,  לחכות  עלה,  לחתוך  אפילו 
הקקטוסים  כל  עם  זאת  לעשות  )מומלץ  יגליד 
והסוקולנטים(, לשתול אותו בעציץ עם תערובת 
פעם  להשקות  די  בוגר  עציץ  מסחרית.  שתילה 
 20% להוסיף  )מומלץ  אחת.  מים  בכוס  בשבוע 
בתנאי  זה  אך  מהיר,  צימוח  להבטחת  שתן 
שהאדמה עשירה בקומפוסט. כן, כן, אני ממליץ 
היא  שלנו  הביולוגיה  אנושי,  בשתן  להשתמש 
חלק מן הביוספירה - נתמכת ותומכת בה!(. עציץ 
מלא  כשהוא  ספונג'ה(  דלי  )כמו  ליטר   10 בנפח 
בסנסיוויריה בוגרת קולט את כל הפחמן שאדם 

בוגר פולט בזמן הנשימה.  
ששימש  הצמחים  מן  אחד  היא  הסנסיוויריה 
במחקר שנערך בדלהי בהודו בבניין משרדים, בו 
ניסו שימוש בצמחים כמטהרי אוויר. בצידם גם 
פוטוס שניתן גם לגידול הידרופוני, ודקל אריקה, 

שהוא עדין ומתאים לגידול תוך ביתי. 

  :TED – קישור לסרטון בנושא ב
www.youtube.com/
watch?v=gmn7tjSNyAA&t=4s&ab_channel=TED

המחקר מצא יעילות גבוהה של הצמחים בטיהור 
האוויר ובשיפור איכות החיים של העובדים בבניין 
והצמחים הוכנסו לשימוש שגרתי כמטהרי אוויר. 
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חן פרופסורסקי

שנה מעט הזויה עברה עלינו והנה, אחרי שמתעסקים עם חולי שמתאים לחורף כל הקיץ, מגיע סוף 
סוף החורף... מה מחכה לנו מעבר לפינה? מה אפשר לעשות בכדי להתכונן למה שלא יבוא? איך אפשר 
היא  שלכם,  החולים  בקופת  האחות  את  תשאלו  אם  לתחלואה?  סבירות  ולהפחית  החיסון  את  לחזק 

תענה - תתחסנו. נכון?  
אז היום אני הולך להתעסק עם שתי שאלות חשובות:

1. מה הרפואה הטבעית חושבת על החיסונים?
2. מה יש לרפואה הטבעית להציע כרפואה מונעת למחלות החורף?

נתחיל משאלת החיסונים. זו שאלה טעונה מאוד בימינו, כי אנשים חכמים מאוד עובדים קשה מאוד 
מזה שנים לא מעטות לשכנע אותנו שאין בלתי. שאין אח ורע ובטוח מפתרון החיסונים.

הרעיון כאן פשוט - לתת לגוף מנה מרוככת של מה שמחכה לו בכדי שיתחיל לבנות את מערכת המגננה 
מפניו. התיאוריה נשמעת מאוד הגיונית. בפועל יש בתיאוריה המון חורים... למשל, כשאנחנו נחשפים 
שהמידע  היא  העיקרית  הבעיה  מבחינתי  אבל  בזריקה...  לא  הוא  הכניסה  ערוץ  בד"כ  חיצוני  למשהו 
שזורם מהעולם במהלך השנים מצביע על כך שהחיסונים יותר בעייתיים ומסוכנים ממה שמספרים לנו 

ושהם לא ממש מספקים את הסחורה. 
לא  עצמי  את  שפעת.  נגד  חיילים   200 לחסן  לי  יצא  קרבי  חובש  בתור  שנים,  לפני  דוגמא:  לכך  אתן 
חיסנתי... כולם, בלי יוצא מן הכלל חלו בשפעת קשה שהשכיבה אותם במיטה לשבועיים. אני טיפלתי 
בכולם, בתור החובש שלהם, ואחרי השבועיים הקשים הללו חליתי בעצמי בשפעת קלה שחלפה תוך 

שלושה ימים.
גם עם שפעת החזירים שהייתה לפני מספר שנים הסיפור דומה אבל ברמה ארצית... התגובות לחיסון 
היו כל כך קשות שאפילו משרד הבריאות, באמצעות נציג, הודה כי הבחירה לרכוש מיליוני חיסונים 

שכאלה הייתה טעות!
עם  אבל  חיסונים  בלי  מעשור.  יותר  מזה  שפעת  זוכרת  לא  לדוגמא,  השמונים,  בת  אמי  זאת,  לעומת 

מערכת חיסון מטופחת.
בעצם ברפואה נטורופתית יש ראייה כל כך שונה של חולי ובריאות, שאולי כדאי שאסביר מעט את 

התפיסה הפילוסופית שמאחורי הנטורופתיה בכדי שתבינו למה ומה אני הולך להציע.

ותר י א  ברי רף  חו לקראת 
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לפי הנטורופתיה, למען בריאות טובה של כל תא בגוף )וכנ"ל רקמה / איבר ואף לגוף כולו( 
יש לנו צורך בארבעה משתנים:

1. הזנה | 2. פינוי פסולת | 3. תנועה | 4. חיוניות / אנרגטיות

בכל  ובעצם  רוחני  מנטלי,  רגשי,  פיסי,  חיים:  מישור  בכל  תנאים  בארבעה  מדובר  כי  להדגיש  חשוב 
מישור אחר שתבדקו. כלומר, הזנה לא רק מתייחסת למזון / שתייה / חמצן אלא גם להזנה רגשית, 

למזון מנטלי ואף רוחני.
המשתנים  מארבעת  יותר  או  באחד  משיבוש  בעצם  מתחילה  הנטורופתית,  התפיסה  לפי  מחלה,  כל 

האלה. כל גורם אחר יחשב במקרה הטוב למשני )כולל החיידקים / וירוסים וכו'(.
עונה  שלא  חיים  אורח  של  רקע  על  מבפנים  מתחילה  תמיד  אבל  תמיד  מחלה  כל   - אחרות  במילים 

לצרכים שלנו.
אז מה בדיוק תפקיד מערכת החיסון שלנו לפי תפיסה זו? זו שאלה נהדרת... תפקיד אחר ברור יש לה, 
כפי הנראה, וזה לעמוד על המשמר בפני נזקי גוף שחושפים אותנו לזיהומים חיצוניים באופן שאיננו 
הנטורופתיה,  חשיבת  לפי  המקרים,  שאר  בכל  בעצם,  וכאלה(.  פציעות   / )תאונות  הגוף  עבור  "רגיל" 
עלינו  )ובעצם  יצורים שחיים סביבנו  ושאר המיקרו  וירוסים   / אין משמעות הרסנית לכל החיידקים 

ובתוכנו(.
אם תערכו משטח גרון לכל מי שאתם מכירים )במיוחד לבריאים בחבורה(, תגלו שלכולם יש שפע של 
חיידקים בגרון - כולל מסוגים שנחשבים לפי הרפואה התרופתית למסוכנים לבריאות. אז למה אנחנו 

לא חולים כל הזמן? תכלס, כי זה לא ממש התפקיד של היצורים האלה "להחלות" אותנו.
אז מה מקור המחלות שאנחנו חולים בהן? 

הרגלי החיים השגויים שלנו, המתח המצטבר שלא למדנו לנהל, הזיהום הסביבתי שהולך וגובר וכו'.
מסקנה:

אם אנחנו רוצים להיות בריאים - הדבר העיקרי שיש בידינו ושכדאי לעשות הוא לבחור לשפר את 
אורחות חיינו. זה לא משנה אם אנחנו כבר חולים או שאנחנו רוצים למנוע מחלות - הבסיס הטיפולי 

זהה: שיפור אורח החיים.
מובן שאם אנחנו כבר מבטאים תסמינים, רק רפואה מונעת כבר לא תעזור. גם שיפור אורחות חיים יכול 
לעזור אך לא תמיד יאפשר החלמה זריזה. כאן כבר נכנסים כלים נוספים לתמונה שמעודדים את מהלכי 

הריפוי והשיקום של הגוף. כאלה לא חסרים בעולם הרפואה הטבעית.
האתגר העיקרי של העוסקים במלאכה הוא לעזור לגוף וכך לעודד בריאות, ולא ללכת איתו ראש בראש 

או להפריע למנגנוני השיקום הטבעיים לעבוד.
אז איך נראית שגרה מונעת לקראת החורף לפי שיטת הנטורופתיה?

נפרק את ההמלצות לפי המודל שהכרנו למעלה:

הזנה: 
דבר ראשון, הזנה פיסית. אוכל בריא ומזין ייתן לגוף שלנו את המרכיבים לבנות את העמידות לה אנחנו 
זקוקים. אכילה מופרזת )של שומנים, סוכרים או חלבונים( תוביל לחולשה ונזקים רבים אחרים. אכילה 

במידה של מזונות איכותיים תבנה גוף יותר ויותר בריא. 
לא אכנס כאן לעובי הקורה כי אחרת המאמר הזה יהפוך מהר מאוד לספר... אבל לפחות בראשי פרקים:
דגנים מלאים - חיטה מלאה, כוסמת, אורז מלא ושאר חברי המשפחה המזינה הזאת. בצורה המלאה 

מזינים, בצורה הלבנה מזיקים.
קטניות - )רצוי מושרות ואף עדיף מונבטות( עדשים, שעועיות למיניהן, חומוס, אפונה וכו'. 

חלבון צמחי נהדר.
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זרעים ואגוזים: לא קלויים אלא טריים. מקור עשיר של חלבון, פחמימות וחומצות שומן מזינות כל עוד 
הם רעננים, לא מעופשים ולא קלויים או מומלחים.

שמנים בכבישה קרה בלבד )לא כולל קנולה(.
ירקות ופירות בשפע, טריים, רעננים, אורגניים - לב ליבה של התזונה הבריאה. טריים בסלט, אפויים / 

מוקפצים או מבושלים בתבשיל או מרקים. גיוון כאן שם המשחק.
הגוף  את  מזינים  מוקפאים,  סבירה  כשפשרה  או  טריים  אלא  משומרים  לא  עמוקים,  מים  דגי   - דגים 

בחומצות שומן ממשפחת אומגה 3 שחיוניות מאוד לגופנו.
ביצי חופש במידה סבירה ובבישול ראוי )בין עלומה לרכה או חביתה עדינה  – לא ביצים קשות(.

אכילת  של  הנזקים  את  יפחית  ופירות  ירקות  שפע  עם  איזון  בריאות.   = להמעיט   - הבשרים  לאוכלי 
הבשרים ויאפשר בריאות טובה גם בתפריט בשרי. )יש כמובן חריגים בהם לא אמליץ בשום ואופן על 

בשרים(.
מוצרי חלב - כאן אני מותח את הקו. פרט לחלב אם, מוצרי חלב, במיוחד בעונה זו של החורף, הם מקור 
)ולא, לא חסר כיום כמעט לאיש סידן ולא הייתי ממליץ על  יותר טוב.  לתחלואה רבה. כמה שפחות 

מוצרי חלב כמקור לסידן בכל מקרה.  הרחבה תבוא כבר במאמר אחר יותר קשור(.
אם חסרים לכם רעיונות כיצד הופכים חומרי גלם אלה ל"תזונה בריאה וטעימה" אתם מוזמנים לקרוא 

את ספרה של אשתי בשם זה )מצוי באופן דיגיטלי בלבד בימינו, לרכישה דרך האתר שלנו(.
מעבר להזנה הפיסית - לוודא כי יש לכם בחיים הזנה רגשית )בני אדם קרובים שאיתם אפשר לצחוק, 
לבכות או ללכת להצגות / קונצרטים ופעילויות מזינות רגש אחרות(, הזנה מנטלית )מצאו לכם זמן 
מעשירה  מנטלית  פעילות  כל  או  שפות  לימדו  חדשים,  ספרים  קראו  אתכם,  שמעניין  משהו  ללמוד 

אחרת( ורוחנית )איש / אישה והערוץ המתאים להם(.

פינוי פסולת:
מעבר לכך שכדאי שלכולנו יהיו יציאות מסודרות בשירותים - ערוץ פינוי מוכר וחשוב, גם שפשוף 
טוב של העור ונשימה נמרצת משמשים את גופנו לפינוי של פסולת. לוודא שכל אלה מקבלים יחס 

הולם מאוד משפר את הבריאות שלנו. אפשר לשלב תרגילי נשימה, להשתמש בליפה במקלחת או כל 
פטנט נחמד אחר וקיבלנו שדרוג לעמידות שלנו.

ברמה הרגשית חשוב שיהיה לנו עם מי לפרוק את הרגשות הקשים ממפגשינו עם קשיי החיים. ערוץ 
פורקן טוב בתחום הרגשי מאוד מרפה את שרירי הגוף שמאחסנים את הרגשות העודפים ומשפר את 

זרימת הדם בהתאם.
ברמה המנטלית כנ"ל - פורקן מנטלי טוב בין עם בשיח ובין אם בהסחה מנקה את מערכת העצבים 

שלנו ממטענים חורגים ומיותרים ומשפר מאוד את עומק השינה שלנו.
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תנועתיות:
הכי מוכר בתחום זה הוא כמובן הספורט. הנעת הגוף היא מאוד חשובה כדי להזין את התאים ולפנות 
מהם את הפסולת. החלל סביב התאים לא מושפע מהלב - המשאבה שלו היא השרירים בהתכווצותם 
והרפייתם. אם אין לנו מספיק תנועה בחיים ניתקע עם מזון שלא מגיע לתאים ופסולת שלא מתפנה 
ומכאן קצרה הדרך למחלות. גם תנועתיות רגשית חשובה מאוד - מי שתקוע כבר שנים באבל או עסוק 
כל היום בלכעוס לעולם לא יהיה בריא. מי שדעותיו נעולות בכספת ואין מקום לחשיבה רעננה גם הוא 

משלם מחיר על הקיבוע.

חיוניות:
להיות אנרגטי זה הבסיס לכך שמנגנוני הגוף יוכלו לעשות את מלאכתם. כשאנחנו עייפים כלום לא 

מתפקד. השאלה היא איך אנחנו נטענים ולמה זה לא תמיד קורה מספיק?
א. שינה: בלי שינה אין חיים - מי שינסה לא לישון מספר שבועות יגיע מהר לגלגול הבא... מצד שני, 
הטענה  אפשר...  אבל  טובה  בבריאות  לא  שנים.  לאורך  שינה  שעות   4-6 על  לחיות  שאפשר  מסתבר 
מלאה תגיע משינה של כשמונה שעות בלילה וחשוב להדגיש בלילה, קרי עד סביב שעות הזריחה. 

בד"כ סביב 22:00 עד 6:00 עובד מצוין.
ב. נשימה: אפשר לנשום מאוד מעט ולאט ועדיין לחיות. לא באיכות גבוהה אבל אפשר. 

לשכוח  לא  גם  חשוב  בגוף.  האנרגיה  ובכמות  באיכות  תהומי  הבדל  לעשות  יכול  יוגי  נשימה  תרגול 
לנשום. יושבים מולי לא פעם אנשים שבמשך דקות ארוכות בקושי לוקחים אוויר - למי יש זמן לנשום? 

הם אומרים.
ג. שתייה מספקת: לא לפי כוסות אלא לפי צלילות השתן. חשוב מאוד.

ד. הזנה איכותית: על זה כבר דיברנו למעלה.
אז חוץ מזה שרוב האנשים לא ישנים מספיק, בקושי נושמים, שותים פה ושם והרבה יותר מדי קפה 

־)כוס קפה = מינוס כוס מים( וחיים על ג'אנק פוד, יש המון סיבות לעייפות בכך שמבזבזים אנרגיה. רג
שות קשים, דאגות כרוניות, עבודה פיסית קשה בלי פרופורציות ליכולת או לשעות השינה וכו''.

והן על עבודת עומק  אם רוצים אנרגיה מספקת וטובה, כדאי לקחת אחריות הן על ההטענה הטובה 
לסילוק גורמי בזבוז אנרגיה בחיינו.
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אז לסכם עד כאן:
אם ניקח אחריות על צרכי הגוף, נקדיש להזנה טובה יותר, פינוי פסולת יעיל יותר, תנועה מספקת ושפע 

של חיוניות - הבריאות שלנו תרקיע שחקים ונדע הרבה פחות חולי.
מעבר לכל זה - מובן שיש המון כלים מרתקים. ויטמינים שונים שמשפיעים על יכולת הגוף להסתדר 
טוב יותר עם צרכי החיים, צמחי מרפא שיודעים לנקות, לאפשר הזנה, לעזור בתנועה ולהגביר חיוניות. 
טיפולי מגע שונים, טיפולים עם מים קרים / חמים או לסירוגין. שפע של כלים מעולם הרפואה הטבעית 

גם לרפואה מונעת.
אזכיר שניים חשובים במיוחד:

ויטמין סי: "מלך" הוויטמינים המוכתר. כשחסר ויטמין סי יש המון סיבות לחלות. כדאי לעשות בדיקת 
שתן לוויטמין זה ולדעת במקום לנחש. ]ניתן לרכוש באתר שלנו[ 

]https://www.naturopath.co.il[ מרשם סיני עתיק הקרוי "מחיצת הירקן" - תערובת של שלושה 
צמחים עם היסטוריה של אלפי שנים. מרשם זה "מחזק את החיצון" ומפחית את השפעת הרוח והקור 

על הבריאות )מניעה יעילה של מחלות חורף רבות(.

אבל אם אני יכול להציע עצה ידידותית לסיום - אל תשאירו את בריאותכם בידיים של פטנטים! מצאו 
לכם נטורופת / רופא סיני טובים והעזרו בהם לבניית תוכנית לרפואה מונעת יעילה ואם כבר חליתם – 

יעזרו לכם להירפא מהר יותר.

חורף קל ובריא!
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דר' מיכאל גרבר

ככמות  המקצוע  אנשי  אצל  מוגדר  אוויר  זיהום 
בישראל  כאשר  באוויר,  מזהמים  של  חריגה 
הכמות נחשבת כחריגה כשהיא גדולה מהערכים 
נקי  אוויר  בחוק  האוויר  איכות  לאפיון  שנקבעו 
אוויר  זיהום  של  במקרים  גם  כי  לציין  יש   .2008
קשה מהווים מזהמי האוויר אחוז מזערי בהרכב 
למיליון.  חלקים  של  ביחידות  הנמדדים  האוויר, 
כולו  כמעט  מורכב  הנקי  שהאוויר  מסתבר 
)99.95%( מ-3 גזים: חנקן, חמצן וארגון, בתוספת 
כמויות משתנות של אדי מים. ה-0.05% הנותרים 
כוללים מספר גזים אחרים, שהעיקרי ביניהם הוא 

הפחמן הדו-חמצני. 

שונים  חומרים  מ-20  למעלה  קיימים  בישראל 
המוגדרים כמזהמי אוויר, המחולקים לשני סוגים 
מצד  כגזים  באוויר  הנוכחים  מזהמים   - עיקריים 
העשויים  באוויר  המרחפים  ומזהמים  אחד, 
דוגמת אבק. בכתבה  זעירים  מחלקיקים מוצקים 
השני,  מהסוג  האוויר  במזהמי  נתמקד  להלן 
בעגה  וקרויים  מוצקים,  מחלקיקים  העשויים 
 Particulate( חלקיקי"  "חומר  המקצועית 

 .)Matter – PM

של  מגזר  יש  החלקיקי  בחומר  כי  לציין  חשוב 
מ-10  קטנים  שקוטריהם  קטנים  חלקיקים 
מיקרומטר )דהיינו מאית המילימטר(, המתמידים 
המדעית  בספרות  ומתויגים  באוויר  לרחף 
גדולים  שקוטריהם  קטנים  חלקיקים   .PM10-כ
ומכונים  בקרקע  לאט  שוקעים  מיקרומטר  מ-10 
גודלם  לגבי  נוספת  מדעית  הבחנה  שוקע.  אבק 
החלקיקים  מגזר  הוא  המרחפים  החלקיקים  של 
מיקרומטר  מ-2.5  קטנים  שקוטריהם  הזעירים 
אלה  שחלקיקים  מסתבר   .2.5PM-כ המתויגים 
הסינון  מערכת  דרך  לחלוף  כדי  מספיק  קטנים 
הטבעית הקבועה במערכת הנשימה של כל אדם 

ולחדור לעומק הריאות. 

זיהום אוויר של חלקיקים

 10PM איור 1 מציג בסכמה את גודלם של חלקיקי
של  לגודלו  בהשוואה  באוויר,  המצויים   2.5PM-ו
גרגיר חול עדין )90 מיקרומטר( ובהשוואה לעוביה 

של שערה אנושית )בין 50 ל-70 מיקרומטר(.

הוא  שבאוויר  החלקיקי  החומר  של  מקורו 
האבק,  סופות  תופעת  את  מכירים  כולנו  מגוון: 
אותנו  הסובבים  מהמדבריות  אלינו  המסיעות  
ואכן, מידי פעם כל שנה  כמויות אבק עצומות. 
אנו שומעים בכלי התקשורת את האזהרה של 
הרגישה  לאוכלוסיה  הסביבה  להגנת  המשרד 
להישאר  ולב(  ריאות  אסתמה,  חולי  )בפרט 
אין  לכך  מעבר  כי  לציין  יש  בבתיהם.  ספונים 
עם  יחד  זו.  טבע  מכת  כנגד  לעשות  מה  באמת 
זאת, יש לזכור כי אדמות הלס שבנגב הן תוצאה 
אבק  של  שנים  אלפי  במשך  הצטברות  של 

שהוסע אלינו מהמדבר ושקע  בקרקע. 
באוויר  חלקיקי  חומר  של  נוסף  טבעי  מקור 
אבקנים  לאוויר  המשחררים  ושיחים  עצים  הם 
)Pollen( בעת הפריחה, בעיקר באביב ובתחילת 
הקיץ. אבקנים אלה, שהם למעשה זרעונים של 
הצמח המיועדים להינשא עם הרוח אל הפרחים 
של צמחים אחרים, להפרות את השחלות שלהם 
ולאתחל את גידול הפרי של הצמחים המופרים.



מיקרומטר,  כ-15  הוא  האבקנים  של  קוטרם 
שעות  מספר  לאחר  בקרקע  שוקעים  הם  משמע 
עם  הבעייה  מוגבל.  הוא  התפשטותם  ומרחק 
של  תכונה  יש  שלחלקם  היא  אלה  אבקנים 
אלרגניות, דהיינו הם גורמים לבני אדם רגישים 
לגרויים קשים של אלרגיה )ַַַרֶגֶשת בעברית( בכלי 
שלהם  שהאבקנים  העצים  על  ובעור.  הנשימה 
האקליפטוס  הברוש,  הזית,  נמנים  אלרגניים 
ידועים  היותר  השיחים  אבקני  על  ואילו  והתמר 
המשרד  באתר  יהודה.  כתלית  נמנית  כאלרגן 
להגנת הסביבה אכן מתפרסמות בחודשי האביב 
גבוהים  ריכוזים  על  אזהרות  הקיץ  ותחילת 

באוויר של אבקני צמחים אלרגניים.

שמקורם  החלקיקים  של  הקטן  קוטרם  בגלל 
בשריפות יער )בין 0.6 ל-0.7 מיקרומטר( מתפשט 

עשן שריפות היער למרחק רב. 

הגורם  החלקיקי  מהחומר  ניכר  שחלק  מסתבר 
האדם  מפעילות  דווקא  מקורו  אוויר  לזיהום 
בתעשייה, בתחבורה ובחימום הבתים. יש לציין 
שמארובותיהם  מפעלים  היו  עברו  בשנים  כי 
ושחורות,  סמיכות  עשן  תימרות  לאוויר  נפלטו 
ראה  )לדוגמה  ולסיפוק  לגאווה  מקור  שהיוו 
המהנדס  גרבר,  ויקטור  של   1936 משנת  צילום 
רקע  על  חיפה"  "נשר  המלט  במפעל  הראשי 
נאות,  גילוי  המפעל.  של  המעשנת  הארובה 
כיום   דודו של הח"מ(. המצב  גרבר הוא  וויקטור 
בברור איננו כך. מבין מפעלי התעשייה הגדולים 
המהווים מקור ידוע לשמצה בזיהום האוויר  של 
חומר חלקיקי שהם גורמים, נמנים תחנות הכוח 
לייצור חשמל המשתמשות בפחם, מפעלי המלט, 

בתי זיקוק לנפט ומפעלים למחזור ברזל. 

ענף עץ זית

כתלית יהודה

היער  שריפות  על  רבות  שמענו  לאחרונה 
העצומות שפרצו בקליפורניה וגרמו שם לאיכות 
אוויר כל כך גרועה שרשויות המדינה הינחו את 

התושבים להסתגר בבתיהם. 

חב'  של  הראשי  המהנדס  גרבר,  ויקטור   )1936(
־"נשר מלט חיפה", על רקע הארובה הגבוהה הפול

טת תימרת אבק מהמפעל החדש "נשר חיפה"
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באוויר  מקור מאד משמעותי של חומר חלקיקי 
שאנו נושמים נמצא בכלי רכב המונעים במנועי 
האחרונות  בשנים  שהושקע  רב  מאמץ  דיזל. 
הביא לידי כך שכיום אוטובוסים ומשאיות דיזל 
מחזה  אינם  ושחור  סמיך  עשן  ענני  הפולטים 
יש  זאת  עם  יחד  בעבר.  המצב  שהיה  כפי  נפוץ 
להדגיש כי הפליטה מכל מנועי הדיזל, וגם אלה 
שהפליטה מהם בלתי נראית לעין, כוללת כמויות 
 ,2.5PM ענקיות של החלקיקים המסוכנים מסוג 

החודרים כאמור לעומק הריאות שלנו. 

המחקר  מרכז  של  מפרסום  שעולה  כפי  כן,  כמו 
והמידע של הכנסת בירושלים מתאריך 9.9.2019 
בשם "כלים להסדרת השימוש בקמינים לחימום 
ביתי בארץ ובעולם", מסתבר שהקמינים לחימום 
תורמים  דלק  כחומר  בעץ  המשתמשים  ביתי 
של  הכוללת  לכמות  ביותר  משמעותי  באופן 
מסוג  חלקיקים  של  בישראל  לאוויר  הפליטות 
)כ-  2.5PM מסוג  חלקיקים  ושל  )כ-8%(   10PM

 .)10%
לבסוף, יש לציין בסיפוק כי בישראל נחקק לפני 
בשמירת  המתמקד  ומתקדם  מקיף  חוק  כעשור 
פליטות  ולצמצום  נושמים  שאנו  האוויר  איכות 
החלקיקי  החומר  כולל  לאוויר  מזהמים  של 
שעדיין  בברור  מעיד  כיום  המצב  אבל  לסוגיו, 
מרובה המלאכה בישראל באכיפתם היעילה של 
פליטות  לצמצום  נקי  אוויר  שבחוק  הדרישות 

המזהמים לאוויר.
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ישראל פלג

כדי לא להלבין פניו של איש מקוראי "בניחותא" 
לא אקשה ואשאל מהיכן לקוחה הכותרת דלעיל 
של  חייו  מהלך  את  מה  במרירות  המתמצתת 
האדם. אבל מאחר שכולנו התוודענו אליה בעת 
לימודינו בבית הספר וגם נבָחנו על השיר בו היא 
בנכסים  להיכלל  אמור  שהוא  ומאחר  מופיעה, 
התרבותיים שבית הספר הנחיל לנו ואנחנו היינו 
אמורים לצאת איתו אל החיים האמיתיים, קצת 
מוזר שכל כך הרבה למדו אותו בנערותם וכל כך 

מעט זוכרים אותו בבגרותם.
סיפוקים,  בדחיית  שמתקשה  למי  ראשית,  אז 
הנה התשובה. השורה דלעיל מופיעה באידיליה 
בשיר  טשרניחובסקי.  שאול  של  "לביבות" 
השכם  המתעוררת  הרב,  אלמנת  גיטל,  מתוארת 
הרעב  ְלחתוָלּה,  חלב  יוצקת  שהיא  ותוך  בבוקר, 
ויללם  החתולים,  ימי  "הימים  שכן  נדודיו,  מליל 
נשמע בלילות", בא ריח החלב באפה "והרגישה 
פתאום בנפשה גם היא תאוות האוכל", או בלשון 
ימינו, בא לה תיאבון, וליתר דיוק באו לה לביבות 

ממולאות בגבינה.
בשני  גיטל  את  מלווה  השיר  ואילך  ומכאן 
מישורים. במישור האחד מופיעה מלאכת הכנת 
בהיידלברג  נכתב  שהשיר  ולמרות  הלביבות, 
בשנת 1903, כמעט לפני 120 שנים, אפשר להכין 
הן  בגבינה,  ממולאות  לביבות  היום  גם  פיו  על 
ההכנה.  דרך  מבחינת  והן  המרכיבים  מבחינת 
של  מחשבותיה  מופיעות  השני  במישור  ואילו 
גיטל בשעת הכנת הלביבות, שהן העניין העיקרי 
בשיר. חייה חולפים בתודעתה וכל שעבר עליה: 
...ילדה היא...  "שנים של עמל ודקות של אושר: 
כלה... כבר אם... ופעם נעורה - והנה זקנה כבר, 

ונכדה לה, רייזלה תחיה." 
ותיאור  רייזלה,  נכדה,  אותה  ליווי  כדי  ותוך 
לכלא  לכניסתה  עד  עוברת  שהיא  התהפוכות 
שוטח  המשורר  בו  נוסף,  מישור  בשיר  מתגלה 
את דעתו שלו על מערכת החינוך ומבקר אותה 
בחריפות, על שהיא מדכאת ורומסת ומוחקת את 
אישיותו האינדיבידואלית של הילד הרך והופכת 

שנים של עמל 
ודקות של אושר

אותו למוצר סטנדרטי על פי אמות המידה שלה. 
שיר מעניין ומעורר מחשבה.

גם   אלא  מעניין,  הזה  השיר  רק  לא  אבל 
טשרניחובסקי היה אדם מעניין. פרט לכך שהיה 
אנגלית,  בגרמנית,  שלט  רחבה,  השכלה  בעל 
לטינית  גם  ובעברית.  ברוסית  וכמובן  צרפתית, 
ויוונית למד, מה שאיפשר לו להתקבל ללימודי 
והאודיסיאה  האיליאדה  את  ולתרגם  רפואה 
מהיקף  קמצוץ  אך  למדנו  הספר  בבית  לעברית. 
בו  אפולו",  פסל  "לנוכח  את   - המרשים  יצירתו 
שעשתה  מה  ועל  הדת  על  דעתו  את  מביע  הוא 
שחקי"   "שחקי  את  השנים.  במהלך  ליהדות 
ההומניסטי המאמין באדם ולא באל. את "האדם 
סביבת  של  חשיבותה  את  המתאר  אלא"  אינו 
בו  "הימשן"  את  האדם.  של  הראשונית  הגדילה 
והפשוטים  הבסיסים  הדברים  על  מצביע  הוא 
בעין  "שאול  את  למולדתו,  האדם  את  הקושרים 
דור" ועוד ועוד. טשרניחובסקי התפרנס כמסתבר 
ממקצוע הרפואה, היה נשוי ללא יהודיה, מלאניה, 
ופרבוסלאבית  בצעירותה  אנרכיסטית  שהייתה 
שוו  חיים.  תאב  אדם  והיה  בזיקנתה,  מאמינה 
דוגמא  שמחפש  מי  חיים!  תאב  יהודי  בנפשכם, 
לאוקסימורון אולטימטיבי הנה היא לפניכם. שכן 
אם אמרת יהודי הרי שאיננו תאב חיים, ואם הוא 

תאב חיים הרי שאיננו יהודי.  
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מכך אפשר גם להבין מדוע קופח טשרניחובסקי 
זאת  "מה  השואל  זה  המיוסר,  ביאליק  מול  אל 
בדרך  יהודי  יותר  פשוט  הוא  ביאליק   אהבה?". 

כתיבתו מאשר טשרניחובסקי.
קצרה היריעה כאן מלתאר אדם כה מעניין, יוצר 
מה  מעניינים.  כה  חיים  קורות  עם  מעניין,  כה 
שנותר לנו הוא לחזור לרישא, לטענה המובלעת 
על היחס הבלתי סביר בעליל בין כמות ההשקעה 
והדמעות  היזע  העמל,  בחייו,  משקיע  שאדם 
שהם מנת חלקו ובין פירורי האושר שהוא מקבל 
כבר  ישנים.  וגם  יגעים  הדברים  והלא  בתמורה. 
בנקודת היציאה שלנו אל העולם האמיתי קוללנו 
ב"בזיעת אפיך תאכל לחם" וב"בעצב תלדי בנים", 
נושאים  אנחנו  הדעת  עץ  מפרי  שאכלנו  ומשום 
עלינו  רובצת  כבדה  אשמה  קדמון,  חטא  עלינו 
שעם  לכך  מודעים  אנחנו  השאר,  בין  שבגללה, 
היוולדנו נגזר עלינו למות ואיננו יכולים לעשות 
גם  לאכול  הספקנו  לא  שכן  בעניין,  דבר  שום 
מפרי עץ החיים. חבל. אם כבר לחטוא, היה כדאי 

לחטוא עד הסוף.
ניתן היה לחשוד שרק אצל יהודים רוב הימים הם 
סבל ומיעוטם הנאה. אצלנו, בעקבות ההיסטוריה 
התאהבות  של  פתולוגיה  התפתחה  הארוכה, 
אבל  ב"הדרשה".   הזז  חיים  של  כמאמרו  בסבל, 
מסתבר שלא כך הוא. חוסר המידתיות הזאת בין 
בתמורה  מקבל  שהוא  ומה  משקיע  שאדם  מה 
עובר כחוט השני ביצירות רבות אצל אנשי רוח 
רבים, ולא רק בתחום הספרות והשירה. ב"הקול 
אחד  אומר  לדוגמא,  פוקנר,  ויליאם  של  והזעם" 

הגיבורים: 

"אדם הוא סך כל תלאותיו", ב"וולדן" טוען דייויד 
הנרי ת'ורו שרוב האנשים חיים במצב של יאוש 
יכולה  מה  קשישא  פרויד  את  וכששאלו  שקט, 
לאדם,  לעשות  טיפולית  כשיטה  הפסיכואנליזה 
ענה שהיא יכולה להעביר אותו ממצב של חרדה 

נוירוטית למצב של סבל אנושי רגיל.
אכזרית,  די  היא  כן  אם  המתקבלת  התמונה 
זה.  עם  חיים  כיצד  היא  המתבקשת  והשאלה 
ואת  אושר  של  לסוג  העמל  את  להפוך  אפשר 
ללכת  אפשר  וזיכוך.  מירוק  של  לסוג  הסבל 
היא  לחיים  שגישתם  הפוריטנים  של  בדרכם 
שמותר לאדם לעשות מה שמתחשק לו כל עוד 
השכר  את  להבטיח  אפשר  מזה.  נהנה  לא  הוא 
ואת ההנאה לעולם הבא או לגלגול הבא, אפשר 
לעולם  כשמגיעים  הוא  האמת  רגע  אבל  הכול. 
טוב,  שכולו  בעולם  שם,  שם.  קורה  מה  האמת. 
תורת  סוף.  סוף  להסתדר  אמורים  הלא  הדברים 
ישולם  ששכרנו  ואומרת  אותנו  מנחמת  הגמול 
לנו בעולם הבא, ובלי קשר לתקופה הלא סבירה 
של הלנת השכר התעוררו אצלי בעניין זה שתי 
שאלות: האחת נוגעת למקומה של העבודה שם, 
בעולם שכולו טוב, והשנייה קשורה למה שקורה 

שם למין האחר.   
לגבי מקומה של העבודה שם, מימי לא שמעתי 
מבין  מישהו  המתאר  כלשהו  מדרש  קראתי  או 
אלה שנקראו לישיבה של מעלה עובד להנאתו. 
התורה,  שבו  הזה,  בעולם  כבר  הוא.  נהפוך 
הדברים  שלושת  הם  החסדים  וגמילות  העבודה 
עליהם הוא עומד, צדיקים נעשית מלאכתם בידי 
אתה  יותר  צדיק  שאתה  שככל  ללמדך  אחרים. 
מקבל פטור מאותו עיסוק שהרשעים חייבים בו. 
קל וחומר בגן עדן. בין אם מדובר בעיסוק בתורה 
מדובר  אם  ובין  הבר  ושור  לווייתן  ובאכילת 
של  חלקם  מנת  שהן  בתולות,  ושתיים  בשבעים 

הראויים. שם לא עובדים.
אנחנו  הבא  בעולם  לצדיקים  שקורה  מה  לגבי 
לאותן  או  לנשותיהם,  קורה  מה  אבל  יודעים. 
גרוע  שמצבן  מסתבר  בתולות?  ושתיים  שבעים 
גיהינום,  של  באישה  הניצלים  הרשעים  משל 
מוגבל  בגיהינום  הצלייה  זמן  שמשך  משום 
חודשים,   11 במשך  ניצלים  הכול  בסך  בזמן, 
הדום  הצדיקים  נשות  משמשות  עדן  בגן  ואילו 
אותן  גם  כך  תפוגה.  תאריך  ללא  בעליהן  לרגלי 
בתולות. הן, הנשים, מטבע בריאתן נועדו לשרת 
אותנו, קביעה היוצרת אצל כל אדם הגון תחושה 
עמוקה של חוסר צדק, הרי המצב הזה והמקום 
גן העדן של הגברים הוא ללא  הזה המתאר את 

ספק גיהינום עבור הנשים. 
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סמדר שדה

תכף  כתבה?  להכין  דעתך  ,מה  "ובואי  לחיות,  שנמשיך  וביקש  דובי  אלי  פנה  שבועות  מספר  לפני  אז 
ואז... אחרי שלושה  ימים"  "תן לחשוב על כך מספר  לו:  ואמרתי  גיליון חדש." לרגע הרהרתי  מוציאים 
ימים שבתי אליו והודעתי: "אוקיי, אני אצא לראיין פלח מסוים מאד, גברים שעברו את גיל 70 שיספרו, נו 

איך לא, מה עובר עליהם בתקופת הקורונה." דובי קיבל את הצעתי בשמחה. 

החבר׳ה הטובים

הכתבה הזו שאתם עומדים לקרוא, בעבורי היא גלעד  לזכרה של אילנה קליד היקרה שעזבה אותנו. 
בזיכרוני,   בעיניי,  תישאר  תמיד  היא  וכך  בזיכרון,  שהלכו  יקירינו  את  שומרים  בחיים,  הנותרים  אנחנו,  כי 
אישה מלאת חיים,  עם ניצוץ בעיניים. למרות שלא הכרנו זמן רב, חוטים ממנה אליי ובחזרה אליה נשזרו...

נכון, כבר אמרו כמעט הכול , כבר שחקו עד דק: 
ירוק, סגול.   , תחלואה, מגיפה, סגר, עוצר, אדום 
קבוצה  זו  כי  נדמה  זאת  ובכל  הקשת.  כל  כמעט 
שלא ממש שומעים אותה. מתי בפעם האחרונה 
הביאו גבר בן 80 למהדורת החדשות? לא רייטינג 
- לא מוכר. אבל כאן אנחנו מפנים זרקור למדגם 
למרות  להם.  מקשיבים  ופשוט  הזה  המייצג  
זקוקה  הייתי  באמת  לא  שאלות  מספר  שהכנתי 
ללא  וכך  להם.  שיקשיבו  רצו  פשוט  הם  כי  להן, 
שום בעיה יכולתי לקבוע ראיונות בשעות הבוקר, 
כאשר, איך נאמר, זמנם של המרואיינים בידיהם, 

והם אינם ממהרים לשום מקום. 

דגן  דני  של  לביתו  הגעתי  רבה  בשמחה 
המתגורר בחדרה. עם היכנסי לחצר הבית הייתי 
מחויבת כמובן בשמירת המרחק הראוי ובעטיית 
וזוגתו ארחו  דני  מסכה. התקבלתי במאור פנים. 
קפה  לשולחן  הוגשו  ומיד  ביתם,  במרפסת  אותי 
ייאמר  ביתית טעימה של מאפה תפוחים.  ועוגה 
כי תמיד קיימת תחושה של צורך לשבירת  מיד 
מקליטה  שאני  מכיוון  ובעיקר  קרח,  של  מעטה 
לא  אני  שלי.  הדרכים  יש  לי  אך  השיחה.  את 
מעודדת,  אני  מפני,  החיוך  את  לרגע  מסירה 
חוזרת על דברים, מאשרת דברים וכך לאט לאט 
חשים את הגלגלים מתחילים לנוע על המסילה. 

הראשון,  הסגר  על  לשאול  מתחילה  כן  אני  אז 
היכן הייתם האם פחדתם, איך התנהגתם. 

היינו  נזהרנו.  "מאד  מאשרים.  הם  כן",  "כן, 
יצאנו  רק  ולנכדים.  לילדים  התקרבנו  לא  בבית, 
כדי  בערב  מאוחר  או  בבוקר  מוקדם  לקניות 
מאוסטרליה,  חזרתי  בזמנו  "אני  להתקהל."  לא 
מאד  ובאוסטרליה  שם  ונכדיי  בני  את  בקרתי 
מאד הקפידו מההתחלה ובעצם לא היו שם מקרי 

מוות." מוסיף דני 
ואחר כך?

והנכדים,  הילדים  את  מארחים  אנחנו  כן,  "אז 
אבל רק בחוץ ומאד נזהרים." "האמת היא שאני 
פטליסט, לא מפחד מהמוות, רק חושש מהסבל. 

אני לא משתולל, אני נזהר אבל לא מפחד" 
ממש  הכול  כשפתחו  הראשון  הסגר  "אחרי 
ואז  צחקנו.   גלידה".  לאכול  הלכנו  השתוללנו, 
העשייה  על  טבעי  באופן  זורמת  כבר  השיחה 
נגע  שהוא  ומסתבר  דני  של  חייו  לאורך  הענפה 
רבים  למקומות  הגיע  ובעיקר  רבים  בתחומים 
פני הכדור הזה. הרבה מזמנו שהה בארצות  על 
אפריקה בעסקי מכונאות ועוד. ראה, חווה, עשה. 

וזה אחד המשפטים שהדגיש דני: 
שלא  תחתונים,  עם  שיצא  קיבוצניק  בתור  "אני, 
ירשתי אגורה שחוקה מהורי, בניתי את חיי במו 

ידי והגעתי לחיות ברווחה." 
עוד  ראיתי  כאן,  הכותבת  זו  סמדר,  אני,  אבל 
דרכו  את  שסלל  קיבוץ  בן  רק  לא  בדני:  דברים 
ימי חייה  בחיים, אלא איש הארץ הזו שתולדות 
קם  הוא  כאשר  וכך,  חייו.  לתולדות  מקבילים 
להכין את הקפה, הייתה תחושה כאילו אני רואה 
מתחת לרגליו את שורשיו הולכים אתו. סיפוריו 
ממש מתחילים ממבצע סיני ב-56 לששת הימים 
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ב-67 וכך הלאה לפי המלחמות, הקרבות, הימים 
בגדי  עם  נשזרו  עבודה  של  כחולים  בגדים  בהם 
חאקי, ירוק זית של הצבא.  וגם כיום, לאחר סיפור 
חיים כל כך עמוס הוא בוחר להישאר אופטימי,  
על  המביט  האדם  את  בו  ראיתי  משפט  ובכל 
העולם מתוך ראיית הטוב ובעיקר מתוך השלמה. 
אני כאן ועכשיו, חי את חיי ומקבל את כל הקורה, 

מנסה לראות את הטוב.

מתפתח  נולד,  דבר  "כל  לי,  אומר  הוא  "תראי",  
ומת, גם  הפלנטה שלנו, וזה חלק מההתפתחות 
החל,   כבר  שהשינוי  מרגיש  אני  הפלנטה.  של 
למשל יחסים בין בני אדם מתפתחים, משתפרים, 

אם לא נתייחס לפוליטיקה."
אני שואלת על הפחד מהמוות.

מה  יודע  אני  כי  מהמוות,  מפחד  לא  ממש  "לא, 
קורה אחרי שמתים".

אני ממשיכה ושואלת על הסגר השני ומה צפוי 
שיקרה הלאה. 

ענייני.  לא  פוליטי,  הפך  הכול   השני  "מהסגר 
כל עוד ההוא שיושב למעלה נשאר בשלטון זה 

יימשך. צפוי שגם יהיה עוד סגר".
אני  לדעתך?"  נפגע  הכי  מי  מפריע,  הכי  "מה 
היא  קשה  הכי  שהפגיעה  חושב  "אני  שואלת 
על  רואים  בדידות,  חשים  אנשים  הבדידות. 
הפנים שלהם. לא מעט אנשים מחפשים דרכים 
הרבה  ההגבלות.  למרות  אחרים  עם  להיפגש 
אנשים חווים בדידות וזה עוד ייתן את אותותיו".  
אז אולי באמת , אם הבנתי נכון, עוד יהיה הרבה 
רע לפני הטוב, אבל הטוב מובטח לנו, הוא יגיע.

ללא לאות כבר אני מדלגת אל הצעיר שבחבורה, 
שנותיו  מניין  אשר  ירושלמי,  דוד  הטוב  חברי 
72.  דוד היקר,  המשותק בגפיו התחתונות  הוא 
ממחלת הפוליו, תמיד הקסים אותי בידע הנרחב  
שלו על נושאים רבים ומגוונים. בחייו עשה רבות 
בעיקר  הנוגעים  ספרים   מספר  לאור  והוציא 
הבקרים  ובאחד  המיסטיים-רוחניים.   בתחומים 
לא  שנבנו  המגדלים  באחד  הגר  דוד,  אל  הגעתי 
נשקפת  המרפסת  מן  שלנו.  חנה  בפרדס  מכבר 
כל השכונה ואפילו יותר מכך בימים טובים. דוד 
מגדל צמחיה ענפה ומקסימה במרפסת והמראה 
הראשון  הסגר  על  שואלת  אני  שוב  מרהיב. 
וכיצד הוא חש. "לא התרגשתי במיוחד. הקשבתי 
שונה  לא  אבל  סגר,  נעים  ממש  לא  לחדשות, 

בהרבה מחיי לפני כן" עוד הוא מוסיף: 
"הקורונה באה לכדור הארץ כי צריך היה שיקרה 
פה שינוי ולא רק לבני אדם".  ואז הוא לוקח אותי 
למחוזות בהם אני הולכת לאיבוד ולרעיונות כמו  
"לכול יש תודעה, לא רק לבני אדם - גם לצמחים, 
אך  אותם,  מבינים  אנחנו  תמיד  לא  לאבנים.  גם 
תודעה קיימת".  אני מהנהנת בראשי, מקשיבה. 
לא ממש מגיבה כי אני לא יודעת מה להגיד על 

רעיונות כאלה. 
אני רק מעירה "אוקיי, מעניין" 

אני שואלת מה בעצם דורש את השינוי?
השנים  מאה  של  הרוע  "הצטברות  עונה:  הוא 
האחרונות". אנחנו רק חושבים שקורונה זה דבר 
נורא, אבל לא הרבה יותר משפעת. הקורונה באה 

לעשות את המהפכה". 

לחבר הבא הגעתי בשעות אחר הצהריים, והערב 
כמו  נראה  בערב  שש  מוקדם.  כך  כל  יורד  כבר 
במודרנה  חיים  שאנו  מזל  איזה  הלילה.  אמצע 
כל  כי  מזל,  ממש  לא  אולי  או  חשמל,  לנו  ויש 
הטוב מלווה בכל כך הרבה רע. הגיג זה עוד היה 

בהשראת ירושלמי הפילוסוף. 
בן  וילנאי,  יוסי  נקרא  שלי  הבא  החבר  אז 
שתחיה  המקסימה  זוגתו  עם  בבנימינה  גר   ,76
לבית  נכנסתי  בשמחה.  התקבלתי  שוב  נורית.  
מואר מאד, בהיר מאד, נקי ומסודר מאד. שניהם 
ישובים בסלון, כך ללא עיסוק מיוחד, מחכים לי.  
וילנאי, כך הוא נקרא בפי כול, הוא דמות ציורית 
ורבת פנים. הוא התגלמות המאצ'ו הישראלי, אך 
6 שנים  זאת מנגן באקורדיון. עד לפני  יחד עם 

עדיין התנדב לצה"ל למילואים. 
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הוא רוכב על אופנוע, וכמובן, איך לא , הוא נוהג 
בג'יפ. 

לצערו, וגם לצערנו, הוא חלה בשנים האחרונות 
והיה חייב להוריד הילוך, אך רוחו לא נפלה. 

על  מוותר  לא  אך  קצת,  ונחלש  מאד  רזה  הוא 
המכירים  וילנאי  כמו  הרבה  תמצא  לא  עיסוקיו. 
כל רגב אדמה בארץ הזו, והוא עדיין מדריך טיולי 

ג'יפים פה ושם עד כמה שניתן בימי הקורונה.  
אז שוב משקים אותי בקפה, תה וקצת כיבוד כמו 
משהו  נוגסת  שותה,  אני   פומלה.  או  קלמנטינה 

קטן והשיחה מתחילה. 

היא  שהקורונה  בעצם  הבנתי  וילנאי  עם  בראיון 
והם  חברתיים  יצורים  הם  אנשים  כי  תירוץ,  רק 
רוצים לדבר, לשתף, לשמוע את עצמם ולהשמיע 
על  שמצהיר  מישהו  יש  אם  בעיקר  לאחרים. 
אז  להקשיב.  באתי  ואני  להקשיב,  בא  שהוא  כך 
דומים.  די  דברים  בעצם  נאמרו  הקורונה  בעניין 
הם, וילנאי ונורית, מקפידים לצאת לצעידה בכל 
בוקר - פעילות המוסיפה להם עניין ואנרגיה בכל 
העובדה  עקב  ובעיקר   , נזהרים  הם  גם  כן,  יום.  
המחלה  את  ועבר  אושפז  חלה,  ליאור,  שחתנם 
לא  גם  אך  מזלזלים  לא  הם  קשה.  די  בצורה 

שרויים בפחד מתמיד. 
בעיקר  ליבי  תשומת  את  שריתק  הדבר  אבל 
האחד  השניים.  בין  המוחלטת  הסימביוזה  היה 
משלים את השנייה וההיפך. וילנאי מודה:  "אני 

לגמרי תלוי בנורית, היא מנהלת הכול."
והיא,  זוגתו,  אחרי  כרוך  הזה  האדיר  המאצ'ו   
בעדינות  ובנועם, בכל פעם מחזירה אותו לעניין 
והוא  אותו.  מתקנת  אותו,  מדייקת  יגלוש,  שלא 
כך אולי הם הזוג שהכי  פיה.   רק מחכה למוצא 
במובן  אחד"  לבשר  "והיו  הפסוק  את  מבטא 

הנשמתי של הביטוי.  
מעניין לראות שבכפיפה אחת חיים בוילנאי שני 
קרבות  למוד  מסוקס,  חת  ללא  מאצ'ו  צדדים: 
צמוד  אוהב,  רגיש,  ילד  למול  ואופנועים   ג'יפים 
אמר  מי  אז  וחזקה.  דומיננטית  כה  חיק  לאשת 

שניגודים לא חיים בשלום?

אז  מבית על הקרקע בבנימינה לקומה 11 בפרדס 
חנה. סחרחורת אחזה בי מעט, ואני מגיעה לעוד 
שגם הוא חווה דבר או  אלון מרון,  חבר חביב, 
שניים בימי חלדו. אלון, בן 71, התאלמן מאשתו 
מפתיע.   באופן  כך  שנים,  מספר  לפני  האהובה 
בעברו עסק בתחומים מגוונים מאד: מנהל סניף 
וגם  "ינשוף"(  )הוצאת  ספרים  הוצאת  בעל  בנק, 
מושבניק  וחקלאי. ניתן לראות על פניו של אלון 

שהוא שבע. 
הוא עשה, הוא חווה וראה הרבה טוב בחייו. שני 
והכלבה  הוא  זה  וכיום  נכדים,  ובת,  בן   - ילדים 
ממה  להנות  מנסה  נח,  הוא  שלו.  היפיפיה 

שמסביב ללא לחץ או דאגה.  
המנוחה,  אשתו  של  ביצירותיה  מלא  הבית 
מיפי  מתרשמת  אני  ופסלת.  ציירת  שהייתה 
לעצב  דוממות  עדות  היצירות,  הן,  היצירות. 
העמוק שבאובדן של אלון, שיישאר אתו עד יום 

מותו. 
קשור  ובעכשיו,  בכאן  חי  אלון  זאת  כל  למרות 
מאד לילדיו ולנכדיו. הוא מסוגל להתלהב מיופי, 
אוהב לשיר, נהנה מאוכל טוב והסיגריה הנצחית 

בין אצבעותיו כמו גם אצלי. 
רב  מספר  וכנראה  ירושלמי  הוא  שבמקור  אלון, 
של דורות בארץ, מייצג כמו רבים וטובים אחרים 
משפחתו  שם  הזה.  העם  של  ההיסטוריה  את 
יעיד: מרון. מקור המשפחה הוא ממגורשי ספרד 
לברוח  הצליחו  לבסוף  או  עונו  מתו,  שחלקם 
משפחתו  לארץ.  הגיעו  דרכים  לא  ובדרכים 
שנים  מאות  כמה  לפני  לארץ  הגיעה  אלון  של 
והתיישבה בצפת. לאחר רעידת האדמה הגדולה 
משפחתו  עברה  ה-19  במאה  שהתרחשה 
לירושלים ומאז הם נשארו בעיר הקודש. שפתם 
המרתקת  השיחה  למרות  לדינו.  הייתה  כמובן 
נזכרתי  אובדנים,  על  עצב,  על  חוויות,  על  שלנו 
כי עליי לשאול אותו על הקורונה. "לא, לא פוחד 
ונושם  לחתונות  הולך  לא  אמנם  אני  מהקורונה, 
על איזה חרדי, אבל כן, מסכה, ריחוק וכל העניין.  
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סידי מספר: "בסגר הראשון הייתי בבונקר שלי. 
יש חדר שהוא מרתף,  סידי  בביתו של  )הבהרה: 
בכלל.  נבהלתי  לא  אני  בונקר(.  לזה  קורא  וסידי 
עצבן אותי במיוחד שמאשימים אותנו שבגללנו 
המצב כזה, וכדאי שהקשישים ימותו. ואני בעצם 
כתבתי יומן שהעליתי לפייסבוק, שנקרא "מיומנו 
להידבק.  פחדתי  ממש  לא  למוות".   הנידון  של 
אמיתית  מחלה  שזוהי  ידעתי  מלכתחילה  אני 
ולא שפעת. גם אצלי בבית לא האמינו שזו ממש 

מחלה. אני ידעתי שזו מחלה קשה". 
דעות  והיו  הרבה  קראתי  "אני  מוסיף:  עמרי 

מנוגדות."
 סידי אומר: "אני ראיתי מה שקורה בעולם, וגם 

הארגון העולמי אמר. כן זו מחלה, מגיפה."
מאד  וירוס  שזהו  שבטוח  שמה  מוסיף  עמרי 

מדביק והרבה פחות מסוכן. 
אבל לא התנהלו נכון בארץ.  שימי לב, בטיוואן 
מתנהגים אחרת כי זו מדינה שחטפה את הסארס 
שהתחיל  ברגע  ברצינות.  זאת  לקחו  והם  קשה 
זאת?  איך עשו  נכנסו לפעולה.  בסין הם  בהוואן 
כל המגיע נכנס לבידוד, מערך בדיקות טוטאלי,  

הנכדים לא מגיעים. בסגר השני פחות נזהרנו. אני זהיר אבל אני לא מתאבד שיעי."
 אני שואלת "אתה מפחד למות?"  "לא".

"תראי, אנחנו החיה היחידה שיודעת שהיא תמות, רק לא יודעים מתי, וזו המתנה הכי גדולה. לכן אנחנו 
חיים, יוצרים, עושים, כי לא נדע מתי נמות."

שאלתי מה דעתו על תאוריות הקונספירציות.  
"לא ממש מאמין בכל אלה, אבל הנזקים עוד יהיו גדולים מהקורונה, עוד נלך עם זה שנים רבות."

"אוקי אלון, איזה מסר לאומה?"
"הביבי, הביבי, זה גרוע מאד, די, די, תעזוב אותנו, לך. עשית דברים טובים, עכשיו אתה מקלקל לעצמך. 

עזוב אותנו כבר. מנהיגות חדשה תצמח פה, זה בעיקר מה שעומד עכשיו לנגד עיניי"
שוב אני יוצאת בתחושה כי נפתח לי צוהר לעוד רבדים בחייו של אלון שלא הכרתי לפני כן. נפרדנו ואני 
התגלגלתי במורד הקומות בעזרת המעלית  המיופיפת של הבניין בעל 11 הקומות. על האדמה, תמיד 

אני חשה בטוחה יותר. 
לקחתי פסק זמן של כמה ימים, אך ידעתי כי יש דדליין לעיתון )אל  תעלו לעצמכם רעיונות מקאבריים(, 
אז אצתי רצתי לשניים האחרונים, שככה, בין חברים אנחנו קוראים להם אריק ובנץ, אך באמת קוראים 

להם  עומרי רבינא ואבי סידי, שבחייהם לא  נפרדו.

תדיר  אבל  טובים  חברים  כזה,  חמד  צמד  מן 
מתנצחים על משהו. אז למען הרקורד, עמרי בן 
74. שני צעירים לנצח שמוחם  71, ואבי סידי בן 
שני  ובכלל   מילים  השחזת  יודעי  כתער,  חד 

טיפוסים. 
רבינא,  וצביה  עמרי  של  בביתם  מתארחת  אני 
לשם הגיע גם אבי סידי. בית יפיפה לכל הדעות, 
נבנה לפני כשנתיים. הגינה מטופחת מאד והבית 
שאלתו  בברכה.  קדמוני  שניהם  ביותר.  נעים 
עניתי  הצלם.   איפה  הייתה  סידי  של  הראשונה 
שאני גם הצלמת. נו, מה לעשות, הכול פה עבודה 
בסגר  היה  מה  רשמי:  מאד  התחלנו  עצמית.  

הראשון. עמרי מתחיל: 
חירום,  תחושת  הייתה  רציניים,  מאד  "היינו 
הרגשנו כי הממשל יודע מה הוא עושה. הקפדנו 
להליכות  רק  יוצא  הייתי  הנהלים.  על  מאד 
כל  ידיים  שטפנו  ולא  בפניקה  היינו  לא  בשדות. 
הזמן, אבל שמרנו ונזהרנו. בסדר פסח היינו לבד, 
מה  שיודעים  תחושה  הייתה  באו.  לא  הילדים 
עושים. הציבור שיתף פעולה, הסגר חיוני. האמנו 

שאחרי זה יהיה יותר טוב." 
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"תודיעי בראיון שאני, אבי סידי אומר: החרדים 
הוציאו את עצמם מכלל ישראל"
עמרי שוב חוזר לנושא הממשל:

יהיה לכולם. משטרה  "אין פה סדר, שחוק אחד 
הנהלים.  על  שמרו  שלא  למוקדים  נכנסה   לא 
אלא  מדעיים  מנימוקים  היו  לא  ההחלטות 
וים  אילת  את  לפתוח  רצו  פוליטיים.  מנימוקים 
המלח, החרדים זעקו על טבריה אז החליטו לא 

לפתוח."
סידי שהתבקש לצפות את העתיד אומר: "אנחנו 
מה  זה  חרדים.  יש  עוד  כל  לסגר  מסגר  נעבור 

שיהיה". עמרי מנסה לסכם: 
על  חתם  שהוא  מודיע  הזה  הממשלה  "ראש 
הספקה של חיסון, הוא חתם על אופציה לקניית 
חיסונים.   בעצם נקבל במסורה, וזו בעצם עבודה 

בעיניים. אי אפשר לבנות על דבר שלא יהיה."
אתם  האם  הקונספירציה:  לעניין  חזרנו 
וכוח  חושבים שיש קבוצת משפחות בעלות הון 

המשפיעות על כל העולם?
עמרי אומר: "לטמטום אין גבול"

אחד  טמטום  זה  משפחות  "קבוצת  מוסיף:  סידי 
גדול,  אבל הרפובליקנים בארצות הברית עוסקים 
בעבודה מיסיונרית כדי לשמר את השמרנות. יש 

משהו כזה  של ניסיון  להשפיע על העולם."
השפעות לעתיד?

עיסוקים  למצוא  שהתחילו  אנשים  יש  "דווקא 
חדשים, עוזרים בקהילה ואפילו מפתחים תחומי 

יצירה חדשים, למשל ציור, כתיבה ועוד. " 
כי  הרגשתי  והנחוש,  הנמרץ  הזה,  הצמד  אחרי  
משהו בכל זאת עשיתי, פתחתי צוהר קטן לשכן 

ממול, שהוא  אחד מאיתנו.
מרתון...  ריצת  אחרי  כמו  שהרגשתי  האמת   
יכול  צעיר  איזה  אוויר.  ללא  נותרתי  פוףףף, 
הזה  הלהט  הזה,  המרץ  כל  עם  פה  להתחרות 

שנובע מהם, ממש מעיין הנעורים.  
החבר׳ה הטובים, כבר אמרנו?

מערך חקירות טוטאלי  וקנסות דרקוניים. 
של  קנס  מקבל  מהבית  לצאת  המעז  מבודד  כל 

מאה אלף שקל. 
ואני חוזרת: בואו נחזור אלינו. 

אחרי הסגר הראשון  פתחו לנו את הכול. 
כל האשמים הם  וחלק,  לך חד  "אני אומר  סידי: 

החרדים וזהו״ 
"ועמרי ואני מוסיפים: "והערבים".

"כן, והערבים" סידי מוסיף. 
פסח.  בסדר  התחיל   הציבור   של  האמון  חוסר 
עם  ישבו  הגדולים  כל  הסדר  בליל  כאשר 
משפחותיהם איבדנו את האמון בממשל. "ובסגר 
השני?" אני שואלת. עמרי מוסיף: "אנחנו אנשים 
לא  שאני  כמו  מסכה.  חובש  אני  ממושמעים. 
עבריין על הכביש, כך אני גם הולך עם מסכה. אני 
רוצה לחיות. אנחנו בעיקר לא מתקהלים. גם ככה 
אני לא הולך למשחקי כדורגל ולא לבית כנסת. 
רק חסר לי נסיעות לחו"ל והופעות, קונצרטים". 

סידי, בעיקר דואג להגיד: "אמנם אני מאד צעיר, 
אני  סיכון.  בקבוצות  אני  לעשות,  מה  אין  אבל 
נזהר.  אני עושה קצת ספורט בחוץ, יש מתקנים 
בפארק. קצת אני מבלה שם.  לא נבהל יותר מדי, 
אתמול  כמו  ציבורי,  במקום  הולך  אני  אם  אבל 
בטיול  שהיו בו הרבה אנשים, אז אני שם מסכה." 
ואני מעלה את נושא הקונספירציות. עמרי אומר: 
עכשיו.  גם  וכך  קונספירציות,  יש  מלחמה  "בכל 
היו  קונספירציות,  יש  אז  מלחמה,  של  סוג  זה 
הוא   חשוב  שבאמת  מה  יהיו.  גם  כנראה  ותמיד 
פלא.  לא  וזה  מוחלט,  כישלון  נכשל  שהממשל 

הטיפול הוא פוליטי, ולכן אנחנו בסגר." 
או  בסין  כמו  שנהיה  רוצה  "אתה  שואלת:  אני 
בכוח  אנשים  שגורר  דיקטטורי  משטר  טיוואן, 

מהבתים, שכולא אנשים?"
לא  זה  לסגר  שלמה  מדינה  "ולהכניס  עמרי: 
שזה  במוקדים,  לטפל  העזו  לא  דיקטטורה? 
ההחלטות  כל  התוצאה.  וזאת  החרדים,  בעיקר 
לא היו מקצועיות". וסידי מתרומם ומתקרב אליי 
משל הוא מצולם לאיזה ראיון בטלוויזיה וקורא 

בקול: 
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ראשית הקהילה היהודית בטאיפיי 
)טאיוואן – סין הלאומנית(

הקדמה
במקומות  ביקרתי  תפקידי   במסגרת  יפן.  בירת  בטוקיו,  צים  חברת  במשרד  לעבודתי  התיצבתי   1972 בינואר 
עליהם הייתי אחראי: הפיליפינים, הונג קונג וטאיוואן.  העבודה הייתה מעניינת ביותר בעיקר בגלל התרבות 
יוקוהמה,  בעיר  והשתקענו  משפחתי  את  להביא  ארצה  חזרתי  שנה  אותה  באפריל  ומקום.  מקום  בכל  השונה 
שהייתה עיר בינלאומית והייתה  גם עיר הנמל אותה פקדו האוניות שלנו. בשבתות היינו נוסעים לטוקיו לבית 

הקהילה היהודית, שכלל כמובן בית כנסת מפואר, מסעדה כשרה ועוד. 
חברי  של  חבר  ודמי  יהודים  פילנתרופים  בזכות  בעיקר  קונג(  בהונג  גם  )כמו  בטוקיו  פרחה  היהודית  התרבות 
- לבנות את מערך צים המודרנית בטאיוואן.  ניתן לסרב לה"  לי "הצעה שלא  1973 הוגשה  הקהילה. באמצע 
באותה עת היה לנו סוכן מקומי שטיפל באוניות צים שהיו מגיעות בתדירות נמוכה - כ-10 פעמים בשנה, אולם 
עכשיו היינו צריכים להקים מערכת שתטפל במערך הפלגות שונה ובתדירות  גבוהה הרבה יותר: כ-35 פעמים 
בשנה. עם סיום שנת הלימודים ביפן )בתי ענת הייתה בכיתה ב'( עברנו להתגורר בשכונת טיין-מו בצפון העיר 
טאיפיי אשר בטאיוואן - אזור של בתים בודדים בו התגוררו מרבית הזרים, ביניהן כ-10 משפחות יהודיות )כולל 
5 ישראליות(. בנוסף היו גם מעט יהודים בצבא האמריקאי. בחגים, בעיקר בראש השנה וביום כיפור, פתח הצבא 

האמריקאי את שעריו לכל היהודים אשר רצו להשתתף בתפילות.

נחום גנצרסקי

החיים היהודיים
הצבא האמריקאי נותן שרותי דת לחייליו.

למרכז  קרוב  היה  האמריקאי  הצבא  ממחנות  אחד 
הדת  לבני  תפילה  )מקום  ה"צ'אפל"  היה  ובו  העיר 
הצ'אפל  ליהודים(.  וגם  הרבות  כיתותיה  על  הנוצרית 
ומבואה.  לתפילה  אחד  אולם  שכלל  עץ  צריף  היה 
בסוף האולם הייתה בנויה מחיצת עץ גדולה שחוברה 
הצלב  היה  האחד  בצידה  בציר.  ולתקרה  לרצפה 
בימי  ובצידה השני היה ארון הקודש עם ספר תורה. 
מסובב  הצבאי(   )הכומר  הממונה  היה  בערב  שישי 
את המחיצה כך שארון הקודש יפנה לאולם לתפילת 
וביום שבת בערב היה מסובב את המחיצה  היהודים, 
שולח  היה  הצבא  אולם  במקום,  רב  היה  לא  בחזרה. 
מפעם לפעם את הרב הצבאי האמריקאי מבסיס הצי 
הקשר  איתנו.  להיות  מקוריאה  או  מיפן  בפיליפינים, 
עם היהודים במסגרת קהילה יהודית היה חשוב לנו, 
כי היו לנו כבר 3 ילדים שחשבנו לנכון לחנך אותם על 

ברכי התרבות היהודית. 
הצבאי  הכומר  עם  בשלום  חיינו  כשנתיים  במשך  כך 
שכל יום שישי היה מכין את הצ'אפל לתפילות שלנו 
ועם הצבא האמריקאי שהיה שולח לנו מידי פעם את 

אחד מהרבנים הצבאיים שלו.

התעורר  הנכונה  בדרך  הולכים  לא  אנו  שמא  הספק 
בפסח 1975 כאשר הצבא האמריקאי שלח לנו לשבת 
יושבים  בעודנו  מקוריאה.  הצבאי  הרב  את  פסח  של 
שהוא  ואמר  זה  פתח  הרב,  לתפילת  ומחכים  באולם 
אבל   ציבור,  כשליח  להתפלל  יכול  אינו  ולכן  צרוד 
"הבאתי עימי את הטייפרקורדר ונשמיע את התפילות 
דרכו". היה לנו מוזר מאוד. אף אחד מהיהודים שהיה 
דרך  תפילות  להשמיע  אולם  מצוות,  שמר  לא  נוכח 
מופרך  לנו  נראה  כנסת,  בבית  בשבת,  הטייפרקורדר 

ביותר. 
התחלנו לחשוב מה עושים, אבל הזמן עבר בדיבורים 
ולא במעשים עד שהגיע ראש השנה של 1975. בערב 
יהודי טאיפיי לבשו  כל  ראש השנה ב-5  בספטמבר 
היה  לתפילה.  האמריקאי  הצבא  למחנה  והלכו  חג 
גם רב צבאי אמריקאי והמעמד היה חגיגי ביותר. כך 
היה גם ביום שבת א' ראש השנה תשל"ו, אולם כאשר 
השנה(  ראש  של  ב'  )יום  להתפלל  ראשון  ביום  באנו 
זה היום שלו.  א'  לנו שיום  ואמר  יצא הכומר הצבאי 
לא הועילו כל ההסברים - הכומר בשלו. כך יצא שאת 

ראש השנה ההוא חגגנו יום אחד בלבד.  
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הקמת המועדון היהודי
מקום  חיפוש  השונים:  התפקידים  את  בינינו  חילקנו 
מתאים, פרסום, חוק ומשפט וכו'.  עיקר הבעיה הייתה 
כספית. על מנת לשכור מבנה עם חצר, במקום סביר 
טיין  שכונות:  בשתי  )בעיקר  היהודים  למגורי  קרוב 
כ-10,000  של  בסכום  צורך  היה  שאן(  מין  ויאנג  מו  
מראש  תשלום  עבור  במזומן  אמריקאיים  דולר 
לשנתיים ימים - סכום עתק במושגים של ישראלים 
שכירים בחו"ל. נתקלנו גם בבעיה משפטית: כארגון 
לקבל  צריך  הארגון  בית.  לשכור  יכולים  לא  אנו 
אישור ממשרד הפנים, כאשר היה ידוע  כי שלטונות 
טאיוואן בפרט והשלטון הסיני בכלל לא רואים בעין 

יפה הקמת ארגונים דתיים.
בסוחרים  מוצפת  הייתה  ימים  באותם  טאיוואן 
ובקניינים יהודים אשר היו באים לביקורי בזק לשם 
האמריקאי   השוק  עבור  בעיקר  מוצרים,  רכישת 
בשלל  נענו  תרומות  לקבלת  פניותינו  והאירופאי. 
תירוצים: "אתם צריכים לבנות ולתחזק את הקהילה 
או  הילדים",  של  תורה  לתלמוד  "נתרום  או  שלכם", 

"לאחר שתקימו את המועדון נתרום" ועוד.
יום אחד קיבלתי הודעה שסוחר יהודי בשם ס. )שמו 
שמור עימי לעד(, אשר היה לקוח של חברת צים מגיע 
לביקור, והפעם הוא בא עם אשתו. סידרתי להם מלון 
המלון  העסקים.  לאנשי  הרגילים  מהמלונות   שונה 
צפה על פני העיר והיה שייך, כך אומרים, למשפחת 

צ'אן קאי שק. 
הזמנו אותם ומספר חברים יהודים נוספים )משפחות 
ליברמן, צ'אטיאט, מוריס, פרידמן ופיליפס( לארוחת 
אירחה  כהרגלה  רעייתי  חיה  בבית.  אצלנו  שישי 
למופת, ולאחר הסעודה, כטוב ליבנו ביין, קפה ועוגה, 
בצל  היהודיים  מהחיים  חוויותינו  את  להם  סיפרתי 
יהודי  מרכז  להקים  שאיפתנו  ועל  האמריקאי  הצבא 
חלבי,  ממוצא  אמריקאי  יהודי   בעצמו  ס',  עצמאי. 
התשובות  את  לי  לתת  החל  גדול,  נעליים  סוחר 
הרגילות של האחרים. הבהרתי להם כי אין ביכולתנו 
להרים סכום נכבד כזה כי כולנו שכירים, והמשכורות 
שלנו הן כאלו שלא ניתן להפריש מהן את הסכומים 
הקהילה  רוב  את  זה  בחדר  רואה  "אתה  הנדרשים: 
היהודית, ואתה יכול להיות בטוח כי אם תתרום לנו 
את הסכום המבוקש הוא ישמש אותנו אך ורק לצורכי 
ס'  כי  היה  נראה  ימים".  לשנתיים  המבנה  שכירות 
"אני  שלנו.  אוהדת  להיות  הפכה  אשתו  וגם  נתרצה, 
מוכן לתרום את הסכום המבוקש בתנאי שתשמרו על 
כשרות", פלט לפתע. הסתכלנו אחד על השני, ולאחר 

מבוכה קלה אמרתי לו: "מר ס', אנחנו לא יכולים 

זה היה הקש ששבר את גב הגמל. התכנסנו 5 יהודים 
ישראלים )אף אחד מאיתנו איננו דתי(, חדורי הכרה 

כי חייבים להקים מועדון יהודי כולל בית כנסת...

להבטיח לך שמירה על כשרות, אני כן יכולל הבטיח 
שום  חלביים.  מצרכים  רק  נספק  הזה   שבמקום  לך 
מאכל בשרי לא יכנס לכאן".  "ומה עם האוכל של אב 
אב  שלכשייבחר  לו  עניתי  ס'.  הקשה  הסיני?"  הבית 
- נקנה עבורו  ויותר מזה  הבית נבהיר לו את המצב, 
מאכליו  בין  ערוב  יהיה  שלא  מנת  על  מיוחד   מקרר 
לי  אמר  ס'  הבהרות  מספר  עוד  לאחר  שלנו.  לאלה 
לבוא למפעל שלו  בבוקר למחרת. כמובן נסעתי אליו 
בבעיה  גם  מקומי.  במטבע  ערך  בשווי  צ'ק  וקיבלתי 
פנינו למשרד הפנים  הלגלית טיפלנו בהצלחה רבה. 
"גוואילו"  כל כך שמח לראות חבורת  המקומי, שלא 
להקים  מבקשים  אשר  לבנים"(  "שדים  )בסינית 
הבינו  לא  המנהלים  כולל  הפקידים  יהודית.  קהילה 
יהודים, למען האמת גם לא הכירו  ידעו מה הם  ולא 
נצרות מהי .התחוור לי בזמן השיחה כי צריך "שובר 
שוויון" על מנת להחזיר את השיחה לכיוון חיובי לנו, 
"ציוני-סיני": "אתם מייצגים את  ולכן פתחתי בנאום 
אתם  כממשלה  אולם  הגדולה,  הסינית  האומה  כל 
נמצאים בגלות עיר טאיפיי, מקום המושב הזמני של 
ישבה  הסינית  הממשלה  כאשר  הסינית.  הממשלה 
יהודית  קהילה  בשנחאי  הייתה   1949 עד  בבייג'ינג 
משגשגת שנאלצה לסגור את שעריה  וחברי הקהילה 
היהודית עזבו לכאן יחד עם צ'אן קאי שק, לכן אנחנו, 
היהודים שחיים אתכם מבקשים לאשר לנו להמשיך 
את חיי הקהילה היהודית  של שנחאי במקום מושבה 
המבנה,  את  שכרנו  ניתן.  האישור  טאיפיי"   - הזמני 
וכמובטח  הבית  ואב  כאם   לעבודה  סיני  זוג  קיבלנו 
רכשנו עבורם מקרר. הבהרנו להם את כללי הכשרות 
ובעיקר  ובשר  חלב  ערוב  ללא  חזיר,  בלי  הבסיסיים: 
אף אחד לא מכניס אתו אוכל מבחוץ וכו'. נשארה לנו 

בעיית הריהוט.
באותה שנה נפטר אביו של אחד  הצעירים  הרווקים 
לבנוני  ממוצא  יהודי  בחור   - בטאיוון  היהודיים 
שמשפחתו ברחה מלבנון עם פרוץ מלחמת האזרחים 
שם. פנינו אליו והוא תרם את ארון הקודש לזכר אביו 
כולל הפרוכת. בתי ענת שזה עתה מלאו לה 12 ציירה 
לנגריה המקומית את אותיות הא"ב העבריות, והנגר 

אכן שיבץ אותן בארון.
נשארה עוד בעיה - ספסלי המתפללים.

במשרדיו  לביקור  איזנברג  שאול  הגיע  זמן  באותו 
אשר בטאיוואן. נציגו במקום היה ג'ק ליברמן )מיהודי 
והוא הכין את  חרבין( שהיה שותף לבניית הקהילה, 
תרומתו  נושא  את  העליתי  איתי.  למפגש  איזנברג 
של  דרכה  את  הממשיכה  היהודית  הקהילה  לחיי 
הקהילה בשנחאי. )כידוע עם עליית הנאצים לשלטון 
לשנחאי,  מאוסטריה  ברחה  איזנברג  של  משפחתו 
היהודית(.  הקהילה  את  היטב  והכירה  שם  התישבה 
נפגשנו  גנצרסקי,  "מר  הייתה:  הראשונה  תשובתו 
כבר בטוקיו ואתה יודע שאני תורם לאחזקת הקהילה 

בטוקיו. לא אוכל להחזיק שתי קהילות". 
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בלבד  איש  כ-50  להכיל  היה  יכול  שהמבנה  מאחר 
את  והעברנו  המלון  מבתי  באחד  אולם  שכרנו 
איש  כ-200  השנה,  ראש  ערב  אליו.  התפילה  מקום 
שומר  אחד  יהודי  אין  כאשר  במקום,  מצטופפים 
)מהצבא  תפילה  מחזורי  עם  כולם  אבל  מצוות 
האמריקאי קיבלנו גם מחזורים וסידורים, שופר ועוד 

אביזרי פולחן( 
אולם  מצאנו  )אגב,  לפודיום  עליתי  השקיעה  לפני 
שפונה מערבה לעבר ירושלים( ושאלתי אם יש בקהל 
והניגונים.  התפילה  נוסח  את  שמכיר  מישהו  הזה 
התפילה.  את  לנהל  ממני  ציפו  כזה  היה  ולא  מאחר 
כיפור  יום  ועוד  השנה  ראש  של  יומיים  במשך  ואכן 
ובעל תקיעה, ממה שזכרתי  אחד שימשתי כחזן, רב 
שלא  לתפילות  ניגונים  בעצמי  וחיברתי  אבא,  מבית 

זכרתי...
בספרו "עריסת הבמבוק" כותב המחבר הרב  אברהם 
זמן  )באותו  ימים  מאותם  מזיכרונותיו  שוורצבאום 

היה המחבר בתחילת תהליך חזרה בתשובה(: 
עמדה  דממה  אפור,  יום  זה  היה  הכיפורים...  "יום 
ללמוד  הזדמנות  לנו  הייתה  בוקר  באותו  באוויר... 
התנהגותו  שלנו...  החובב  החזן  נחום,  אודות  מעט 
פנימיותו  על  להגן  שבא  שריון  היוותה  המחוספסת 
בנו  ואף  כיפור  ביום  שנולד  לנו  סיפר  הוא  הפגיעה. 
החולים  מבית  הביתה  וכששב  זה,  ביום  נולד  הצעיר 
אחיו  כי  נאמר  בה  הודעה  מצא  בנו  נולד  בו  ביום 
)למעשה גיסי, סגן אילן שמעיה ז"ל - נ.ג.( נפל בקרב 
לליבנו,  עמוק  נגע  סיפורו  הכיפורים.  יום  במלחמת 
שלנו  נדרי"  "כל  תפילת  על  אף  איכשהו  והשפיע 
שקיבלה, משום מה, משמעות עמוקה יותר... לקראת 
ערב, ... עם הישמע קול השופר אפף גל התרגשות את 
לאחור  מבטי  החזרתי  החוצה  בדרכי  הקטן...  החדר 
לרגע. ידו של הרב כרוכה הייתה סביב כתפיו הרחבות 
של נחום, ובעיני נחום עמדו דמעות". בעזרת יהודים 
נדיבים מכל העולם הקהילה היהודית קמה יש מאין. 

לאחרונה קהילת חב"ד הקימה מרכז נוסף.

שהיה   )למרות  ליברמן  מר  של  ובעזרתו  הרפינו,  לא 
בניגוד עניינים( זכינו שהחברה של מר איזנברג תממן 
הקודש(  ארון  )למעט  הדרוש  הריהוט  רכישת  את 
שאחת  לי  הבטיח  אישית  הוא  הקהילתי.  למרכז 
לשנה, בעת פרסום המאזן של הקהילה הוא ייקח על 
עצמו כל  הפסד )אם יהיה( עד 3000 דולר אמריקאים 
לנו  היו  בטאיוואן  היותי  זמן  כל   - היה  וכך  לשנה. 

הפסדים שנתיים של עד 3000 דולר.
עם הפרסום על הקמת המועדון היהודי החלו להגיע 
לנו  אפשרו  שזרמו  התרומות  העולם.  מכל  אנשים 
לקיים פעילויות שונות למען הקהילה: חוגים לילדים, 
בימי  למבוגרים  ויכוחים  פרלמנט  בחגים,  מסיבות  
לילדי  ראשון  יום  של  ספר  בית  הקמנו  ואף  שישי 
במקום  יהודים  עוד  השתקעו  )בינתיים  הקהילה 

והקהילה התרחבה(.
חסרים היו לנו ספרי תורה. שמענו שהצבא האמריקאי 
מתעתד לעזוב את האי )לאחר כינון היחסים עם סין(, 
וסיפרתי  הצבאי  הכומר  עם  להיפגש  ביקשתי  ומיד 
אנו  וכי  היהודית  לקהילה  המרכז  הקמת  על  לו 
להצטרף  ארה"ב  שבצבא  היהודים  כל  את  מזמינים 
כחברים ללא עלות. הכומר, איש חכם, שאל אותי מה 
ספרי  שני  את  לו:  אמרתי  מבקשים?  שאנו  התרומה 
התורה הנמצאים מאחורי המחיצה שבאולם התפילה 
למשמורת במרכז היהודי. )בזמנו כל ספר תורה עלה 

כ-15,000 דולר(. ואכן כך היה.
וכך הוקם מועדון הקהילה היהודית בטאיוואן. 

שעת המבחן הגיעה בראש השנה של 1976. פרסמנו 
ובעיתון  טאיוואן  של  האנגלית  בעיתונות  ידיעה 
עדיין  ממנו  ושחלק  שבאזור  האמריקאי   הצבא 
והתפילות  הקהילה  בית  פתיחת  על  בטאיוואן  היה 
שתערכנה בתאריכים ובשעות האלה ואלה, ושכל מי 
להכין  מנת  על  להירשם  מתבקש  להשתתף  שרוצה 
מקום. כמות האנשים שנרשמו הייתה מדהימה: מעל 
אמא  סיני,  )אבא  מעורבת  משפחה  כולל  איש   200

יהודייה-רוסיה עם שני ילדים(. 

כיום בית הכנסת בטייפה  
 בקומת המרתף של בית חב"ד

ברובע דא'אן של טאיפיי. 
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תרצה שביט

תוצרת ברת גניבה 
או לנסות לעזור לחקלאים

עומדים אנו במשמרת
מעל ראשנו כוכבים

שומר חבר, חברה שומרת
ובידינו הרובים..)א. שלונסקי(

נומה עמק, ארץ תפארת
אנו לך משמרת )נ. אלתרמן(

שירה  פסוקי  הרבה  עוד  להביא  יכולה  והייתי 
השמירה  בשבח  שמדברים  הארץ  וזימרת 

וחשיבותה בארצנו.
כך היה בשכבר הימים... ואילו בימינו אלו יצאתי 

לבדוק מה קורה פה באזורים הקרובים לבתינו. 
בעל  נושא  עדיין  הוא  השמירה  נושא  האם 
על  ששומרים  הם  החקלאים  האם  חשיבות, 
קורונה,  כמו  עדכני  נושא  לא  אולי  חלקותיהם. 

אבל בהחלט נושא שמשקף פן בחיינו היום. 
גדול  שוני  מראה  עדה  לבנימינה-גבעת  הצצה 
בהתנהלות בין מה שקורה אצלנו – בפרדס חנה 

- כרכור )פרכור( לבינם.
ראשונה שוחחתי עם דורין לפר, שיש להם משק 

חי בבנימינה.
דורין מספרת ומשחזרת איך הכל התחיל. 

לפני מספר מועט של שנים הם חוו  נסיון גניבה 
מאד  הזדעזעה  דורין  שלהם.  המשק  חיות  של 
מצליחים  היו  הגנבים  שאם  התחושה  מהאירוע. 
היה   שנים  של  עמל  בעצם  מזימתם  את  לממש 
יורד לטמיון כך בהרף עין. התעורר בה כעס על 
ולא טרחו מגיעות  עמלו  ידיים שלא  המצב שבו 
ונוסעות   לשטח עם כלי רכב, מכנסות את העדר 

אין יודע אנה...

דורין   של  בסביבתה  החקלאים  בין  הרוח  הלך 
התבטא באמירות: ככה זה, אין מה לעשות, קבלי 
כאלה  אמירות  ועוד  תמשיכי.  העובדות.,  את 
לא  והיא  ויאוש...  יד  אזלת  שמבטאות  ואחרות 

יכלה לשקוט ולקבל את המצב.  
שלה  חברה  עם  ביחד  נרגש  פוסט  כתבה  היא 
לתכנן  התחילו  הן  ובהמשך  נוטמן,  שמרית 
נעזרו  הן  לחקלאים.  שמירה  לנושא  ולדאוג 
רעיונות  תרמו  אלו  החדש׳,  ׳השומר  באנשי 
מצב   וליצור  להתארגן  איך  שלהם   ומהניסיון 
שחיי החקלאים לא יהיו הפקר. הן חשבו לא רק 
הגנבות  על  גם  אם  כי  חיים  בעלי  של  גנבות  על 

בחלקות ובמטעים.  
ישנם  סוגים,  מיני  מכל  יש  גנבים  הרב  לצערנו 
וממלאים  המשפחה  עם  בשבת  שבאים  אלה 
שקיות סתם על הדרך, ולדעתם הם גם בכלל לא 
קצת  ותוכנית  רכב  עם  שבאים  כאלו  יש  גונבים. 
יותר גדולה ויש את אלו שבאים ממש עם משאית 

וצוות שמנקה את השטח. 
השאיפה שלהן הייתה, לתת לחקלאים,  אפשרות 
עבודה  ליום  לקום  כדי  בשקט  בלילה  לישון 
למחרת וזאת מתוך הידיעה שיש מי ששומר על 

השטחים ועל היבולים.
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מטכל   סיירת  בוגרי  עם   נמנות  שלא  נשים  שתי 
יצאו  נשים  שתי  מג"דים,   קורס  סיימו  ולא 
הכפפה  את  הרימו  לעשות",  מה  ה"אין  מאוירת 
הזו והחלו להפעיל שמירה התנדבותית בחלקות 
נתן  החדש׳  ׳השומר  עדה.  בנימינה-גבעת  של 
את הכיסוי הביטוחי וכל יתר ההתעסקות הייתה 
עליהן. הן הצליחו לגייס לשמירות כמאה אנשים, 
שיצאו כל אחד בתורו לשמור. בכל יום היו שתי 
בסך  לשמירה  היוצאים  המתנדבים  משמרות. 
וקפה  קומזיץ  בשטחים,  משיטוט  נהנו  הכול 
שחור. נוצר הווי של ישראל היפה, נוצרו קשרים 

וחברויות.
אולי זה נראה פשוט: יש מתנדבים, יש חקלאות 
עבודה.  הרבה  כאן  יש  למעשה  אבל  ושישמרו... 
לא  לו,  שנוחות  והשעות  היום  יש  מתנדב  לכל 
לכל מתנדב יש רכב 4X4, יש מתנדבים שרוצים 
לשמור בזוג והם יודעים עם מי, יש כאלו שצריך 
חודש   בכל  וכך  וכו׳...   וכו׳  זוג...  בן  להם  לצוות 
השיבוץ  בטבלת  האפשרויות  כשמיגוון  רשימה 

הוא גדול. 
לה  איפשרה  שלא  עבודה  התחילה  שמרית 
נהייה קשה. אחרי  גם לדורין  ואחריה  להמשיך  
הכול  בנוסף לקטע ההתנדבותי הזה יש לה משק 
חי,  וגם שלושה ילדים )שיהיו בריאים(... בתזמון 
ומעשיו(  סיפורו  את  נספר  )תכף  עומרי  מצויין 
נכנס לנושאי הביטחון במועצה  ולטעמו זה היה 
לו ברור שנושא  השמירה החקלאית צריך להיות 

כלול בתחום הביטחון הקהילתי.
לדורין חשוב להדגיש את המסר שהרבה פעמים 
מצליח/ה  את/ה  אם  להזדמנות.  הופך  קושי 
להתרומם מעל השבר את/ה יכול למצוא עצמך 
 - אופנתי  כך  הכל  במשפט  או  ומצמיח,  צומח 

לעשות מהלימון לימונדה!!! 
בבנימינה-גבעת  למועצה  פניתי  טבעי  באופן 
עדה.  והופניתי אל  עומרי מרקוביץ', שהוא מנהל 
הביטחון הקהילתי והוא גם זה שאחראי לנושא 

השמירות. 

עומרי התחיל בתור מתנדב בשומר החדש. 
שבא  התנדבותי  ארגון  אותו   - החדש  השומר 
לעזור לחקלאים להתמודד עם הכמות העצומה 
של גניבות ונזקים לרכוש שקורים בתוך השטחים 
המעובדים. הארגון הוקם על ידי קבוצת צעירים 
המצב  את  עוד  לשאת  יכלו  שלא  מושבים,  בני 

המתסכל והמייאש של החקלאים. 
עומרי  עדה  בגבעת  מגורים  שנות  שלוש  אחרי 
הביטחון  ניהול   תפקיד  את  עצמו  על  לקח 
את  לצרף  נכון  יהיה  שזה  חשב  והוא  הקהילתי 
של  התחום  לכל  החקלאיות  השמירות  נושא 

הביטחון בקהילה.
למיטב ידיעתו זה המקום היחיד בארץ שהנושא 

מתפקד בצורה כזו -  תחת הגג של המועצה. 
הם  השומרים  יתר  כל  שלו,  מהתפקיד  חוץ 
הכשרה.  עובר  שומר  כל  מתנדבים.  שומרים 
השכלול הטכנולוגי שהקורונה הביאה לחיינו   -  
הזום - הביא את עומרי לבנות הכשרה בזום ובכך 

מאד להקל את תהליך ההדרכה.
בכל יום המשמרת מתחילה עם תדריך. התדריך 
קטיפים  פירות   יש  בהן  החלקות  את  מפרט 
ומועדים לגניבות. כל שומר מתחבר עם הטלפון 
המשמרת  לאורך  רואים  שבה  אקטיבית  למפה 
להזעיק  וצריך  במידה  בשטח,  נמצא  הוא  היכן 

לשם כוחות.
המתנדבים הם ג'יפאים או רוכבי אופניים. יחידת 
ייחודי  משהו  זה  אופניים  על  רכובים  שומרים 
לאזור. היה רצון להקים גם קבוצת פרשים, אבל 
רצון  מתוך  שבאים  אנשים  אלה  צלח.  לא  זה 
טוב לעזור לחקלאים. חוץ מגניבות של יבול או 
 – חקלאי  ציוד  בגניבות  גם  נתקלים  חיים,  בעלי 

טרקטורים וכו׳... 
אומנם השמירה היא  בשטחים החקלאיים, אבל 
באזורים  לבתים  לפריצות  התייחסות  גם  יש 
כאל  היא  לעניין  ההתייחסות  לגניבות.  מועדים 
הם  המקום,  אנשי  הם  האנשים  קהילתי  עניין 
בשטח  להתמצא  יודעים  השטחים,  את  מכירים 

הן בשמירת יום והן בשמירת לילה.
בקורונה  הבידודים  בתקופת    - מהחיים  עובדה 
איפשרה  ההתנדבות  עלתה.  המתנדבים  כמות 
לצאת מהסגר  ולהסתובב חופשי בשטח, אנשים 

היו פנויים ויכלו לתרום ביתר קלות מזמנם
חקלאי  של  הפעולה  שיתוף  מידת  על  לשאלתי 
יודעים  החקלאים  שרוב  עונה  עומרי  המקום. 
שמשתפים  יש  הזו.  הפעילות  על  תודה  להכיר 

פעולה יותר עם נושא השמירה, כולל לעדכן 
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מחירו   - גניב   מאד  פרי  הוא  שאבוקדו  מסתבר 
להתקלקל...  ממהר  לא  לקטיף,  קל  הוא  גבוה, 
האבוקדו.  קטיף  בעונת  אנחנו  עכשיו  והנה 
גניבה  של  טעמה  יודעים  שהמטעים  ומסתבר 
בדרום  שיש  ויקר,  נחשב  כך  כל  הפרי  היא.   מה 
ובעונה  עיסוקם.  שזה  מאפיה  ארגוני  אמריקה 
זו הסכנה ליבול המטעים גדולה וכל הזמן מקנן 
חשש בלב שלא החקלאי יהיה זה שיהנה מפירות 

עמלו.
אם  מאד  שמח  היה  הוא  דודי,  את  שואלים  אם 
בנוסף לשמירה הממוסדת – זו בשכר – היה נוצר 
יש  גם ארגון של שמירה בהתנדבות. ארגון כזה 

לו ערך אזרחי וקהילתי מאד גדולים. 
 לדבריו, כבר היו דברים מעולם. 

רב לפני שקם ארגון  זמן  וזה    - זוכר  הוא עדיין 
׳השומר החדש׳ -  שהתקיימה  בפרכור  שמירה  

גם בהתנדבות.
השונה  להתנהלות   באשר  ואומר,  מסיים  דודי 
"תמיד  עדה,  בנימינה-גבעת  ובין  בינינו  כך  כל 
ידענו שיש הבדל בין המושבות, ההתנהלות של 
כל מושבה הייתה שונה מאז ומעולם וכך כנראה 

שנשארו דברים עד היום."

מה הצרכים שלהם, ובאופן טבעי יש שמעורבים 
פחות...

גניבה  תפסו  לא  אומנם  והשומרים  עומרי 
ענקית,  אבל כל מיני רכבים חשודים שחנו בצד 
מים  צינורות  השטח.  את  לעזוב  נאלצו  מטעים 
באו  לחינם  גדולות  כמויות  והזרימו  שהתפוצצו 
על תיקונם. וכן,  ניתן לחשוב  שמכיוון שהנוכחות 
של השומרים בשטח גלויה. - נוסעים עם אורות 
של  סוג  מהווה  וזה  יתכן   - ופרוז׳קטור  גבוהים 

הרתעה.
ואז פניתי לבדוק מה קורה אצלנו, בצד החצרות 
כרכור,  וגם  חנה  פרדס  גם  הרי  שלנו.  והגדרות 

מושבות עם עבר חקלאי מפואר.
בן  המקום.  מותיקי  שליט  דודי  עם  שוחחתי 
ובררתי קצת על החקלאות  דור המייסדים,  של 
שבמקומותינו. מסתבר שבפרכור יש עדיין 5000 
דונמים מעובדים בתחומי גידול שונים. במטעים 
יש  הפתוחים  בשטחים  ואבוקדו.  הדרים  הרוב 

גזר, תפוחי אדמה, בטטות.
כעשרה  חנה  בפרדס  נותרו  פעילים  כחקלאים 
הוא  שאותי  הזה,  הנתון  כחמישה...  ובכרכור 
ברוב  לנעשה  מצב  תמונת  מהווה  מעציב, 
שהוא  מספר  דודי  בארץ.  והמושבות  המושבים 
שיתופית  אגודה  שזו  נצרים,  באגודת  חבר 
מתוך   הנוכחי  ובשלב  ימימה,  מימים  חקלאית 
25 חברים  נשארו 3 חקלאים פעילים שחוכרים 
את יתר החלקות.  מבחינה סטטיסטית השטחים 

קטנו בשליש ומספר החקלאים קטן ב-90%. 
בפרדס חנה יש מוסדות חקלאיים מאד מסודרים. 
קיימת ועדה חקלאית, שהיא גוף על יד המועצה 
המתקיים  על פי חוק. תפקיד הוועדה החקלאית 
המועצה  לא  החקלאיים,  העניינים  לכל  לדאוג 
להתערב   יכולים  אינם  המועצה  ראש  לא  וגם 
בתקציב הועדה ובהחלטותיה. הועדה החקלאית 
יש   בשכר,  שמירה  זו  מסודרת,  לשמירה  דואגת 
גם אמצעי אבטחה פיזיים כמו שערים שננעלים...

ועדיין ובכל זאת, עדיין יש גניבות. 
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הגדת הטלפרינטר
אחרי שהשתחררתי מצה"ל בסיום שירות החובה 
קצינים  קורס  סייwwמתי  לשירות,  חזרתי 
בצבא  שרתתי  האויר.  חיל  למודיעין  והצטרפתי 
בזמן מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים ומלחמת 
יום הכיפורים, אבל הזכות הגדולה ביותר הייתה 
השלום  הסכם  של  הניסוח  בזמן  בצבא  לשרת 
מהצבא  השתחררתי  חתימתו  שעם  מצרים,  עם 
לגמלאות. היום מותר לספר שתהליך הניסוח של 
הדרמטי  הביקור  לפני  עוד  החל  השלום  הסכם 
באג"ת  שרתתי  זמן  באותו  בארץ.  סאדאת  של 
)אגף תכנון( בפיקודו של אברהם )אברשה( תמיר, 
המשא  לקראת  בהתארגנות  חשוב  חלק  והיינו 
של  ביקורו  לאחר  ובמהלכו.  המצרים  עם  ומתן 
סאדאת הוטל על אברשה לנהל את דיוני הוועדה 
פעולה  בשיתוף   - לכתוב  עליה  שהיה  הצבאית, 
עם המצרים - את הנספח הצבאי להסכם השלום. 
דיוני הוועדה התקיימו באל עריש. בקהיר היתה 
בעצם  היתה  שחשיבותה  משלחת  זמן  באותו 
ישראל  מדינת  של  ייצוגית  כמשלחת  שהותה 
במצרים. היום קל לשכוח שמצרים הייתה מדינת 
אויב שעמדה בחוד המאבק נגד קיומה של מדינת 
ישראל, ובמבט לאחור למעשה רוב שנות קיומה 
של מדינת ישראל הן תוך כדי שלום עם שכנתנו 
לי  כך שהיה  גאה מאד על  ואני  הגדולה מדרום, 

חלק בניסוחו.
הסיפור שאספר כאן קשור לחג הפסח. קל להבין 
את הסמליות שבחגיגה רשמית של חג הפסח על 
אדמת מצרים. אני הייתי מתוכנן לטוס למצרים 
פניתי  הצוות.  מחברי  אחד  את  שם  ולהחליף 
גד  הרב  כבוד  זמן  באותו   - הראשי  הצבאי  לרב 
נבון, וביקשתי הגדות  עבור חברי הצוות שישהו 
כהלכתו.  פסח  סדר  לקיים  שנוכל  כדי  במצרים, 
כדי  הדרוש  האחר  הציוד  וכל  למצות  גם  דאגנו 

לשמור על הלכות החג במהלך כל אותו שבוע. 
הצטיינה  המצרים  עם  ומתן  המשא  תקופת 
ושום דבר  בין הצדדים,  ומורדות במתח  בעליות 

לא היה ברור מאליו. והנה, כמה ימים לפני חג 

למטוס  יינתן  שלא  המצרים  לנו  הודיעו  הפסח 
אישור נחיתה בקהיר או במקום אחר על אדמת 
מצרים. החל מאמץ דיפלומטי אדיר כדי לשנות 
הלך  והחג  והתקצר  הלך  הזמן  אך  דעתם,  את 
בקהיר  המשלחת  אנשי  של  אכזבתם  והתקרב. 
היתה מרה. חלקם היו אמורים לחזור עם המטוס 
משפחתם,  בחיק  הפסח  את  לחגוג  כדי  ארצה 
וצ'ופרים  מכתבים  לקבל  מתוכננים  היו  וחלקם 
ברגעי  התחושה   - ובכלל  שלחו,  שהמשפחות 
של  בסופו  שאולי  הייתה  תמיד  הללו  המשבר 

דבר התקווה לשלום תתברר כתקוות שווא. 
כדי  התגייסה  קהיר  של  היהודית  הקהילה 
לאפשר למשלחת לאכול אוכל כשר, אבל חברי 
הם  בו  המלון  את  לעזוב  הורשו  לא  המשלחת 
וממילא  הקהילה,  חברי  אצל  ולהתארח  שהו 
אפשר  לא  הקהילה  לרשות  שעמד  הקצר  הזמן 
לארגן  מנת  על  שדרוש  מה  כל  את  לספק  להם 

ליל סדר חגיגי.
של  קיומו  את  ונזכיר  רגע  נעצור  עכשיו 
הטלפרינטר. אם המילה הזו מזכירה לכם או לכן 
היה  הטלפרינטר  גילנו...  את  מסגיר  זה  משהו, 
מכשיר קשר. איוש הטלפרינטר בצבא היה בדרך 
קלדנית  השולח  בצד  חיילות.  של  תפקיד  כלל 
ישבה מול מקלדת כמו מכונת כתיבה. המכשיר 
השני  ובצד  מקודדים,  האותות  את  מעביר  היה 
ובהדפסה.  המסך  על  ההודעה  את  מקבלים  היו 
השולח והמקבל קיבלו סרט מחורר, שהיווה את 

הקידוד של התווים שנשלחו )ראו תמונה(.

חיים מרקן
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בתקשורת  נדיר  דבר  ארוכות,  היו  כשההודעות 
בדרך-כלל, היו קודם מקלידים את כל הטקסט, 
המכשיר  את  מזינים  ואז  להגהה,  עליו  עוברים 

בסרט המחורר כך שהתוכן יישלח במהירות. 
המרה  ולאכזבה  בקהיר  שלנו  למשלחת  נחזור 
הקהילה  אמנם  המטוס:  לנחיתת  הסירוב  נוכח 
היהודית הצליחה לארגן מצות ועוד כמה פריטי 
ידועה האמירה  יהיה עם ההגדות?  מזון, אך מה 
ידי  יצא  כאילו  ומרור"  מצה  "פסח,  שאמר  שמי 
הגדה  שיש  לי  אמר  נבון  הרב  כבוד  אבל  חובתו, 
מקוצרת, "הגדה לשעת חרום", בעריכת הרבנות 
הצבאית הראשית, והחלטנו לעשות את המאמץ 
ולשלוח את ההגדה הזו באמצעות הטלפרינטר. 
המקוצרת,  ההגדה  את  והקלידה  ישבה  חיילת 
מכובד  לא  הרי   - מוקפדת  הגהה  עליה  עשינו 
ובמשך כמה   - כתיב!  שתהיה הגדה עם טעויות 
המשלחת  אל  ההגדה  לשליחת  דאגנו  שעות 

בקהיר. 

העתק מההגדה הזו שמור ברשותי למזכרת עד 
היום הזה. את ההגדות שלא טסו למצרים העניק 
לי הרב גד נבון כתודה על המאמץ לאפשר לחברי 
המשלחת לקיים סדר כהלכתו במצוקה שנוצרה, 
את  ומעלים  בהן  משתמשים  אנו  הפסח  ובחגי 

זכרו של אותו פסח במצרים. 
של  נחיתה  המצרים  הרשו  שוב  הפסח  לאחר 

מטוסים, והשיחות חזרו למסלולן. 
אירחנו  ומתן  המשא  של  יותר  מאוחר  בשלב 
בישראל,  המצרית  הצבאית  הוועדה  חברי  את 
מקבילי,  את  לארח  קיבלנו  ואני  ז"ל  ואשתי 
האל"מ המהנדס המצרי שקיבל את מפות שדות 

המוקשים והתיאורים הנלווים. 
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התגלגלתי...לגל הקורונה השני
יש כדורים לרוב.

אקמול להורדת הטמפרטורה כאשר ארגיש רע.
ויש כדור ריטלין, שעל תוצאות המבחן לא אלין.

ואותי - כדור קטן - טניס המורה רצתה להניס.
כי אותה הרביתי להכעיס. כי בכיתה קיפצתי, דילגתי,

ואז המורה אמרה על כל מעללי -  די!
למרות שלא רציתי להרגיזה - בחיי!!!

אך למורתי חנה זה הספיק!
והכניסתני לאן? - ישר לתיק, ומשם לגנזך במחשך ואני נשכח.

לא נפגשנו במשך השנים אפילו פעם או פעמיים - נחשו כמה שנים? 
מי מונה? ארבעים ושמונה.

עברתי  בסתר סידרת חינוך. הצלחתי להעלות  אפילו חיוך.
כשלפתע  גונב לאזני שמורתי חנה  מוזמנת עם חוג המושבה

למסעדה של אלי, להתארח - לאכול מטעמים עם טעם  ועם ריח.
הצצתי מהגנזך ושאלתי: ומה איתי? גם אני זקוק לארוחות חמות מנחמות

קיפצתי, פיזזתי, הזכרתי וצעקתי 
" נ ש כ ח ת י "....

חנה הרמן

נכתב בערב סוכות  תשפ"א תהא שנה פחות איומה.

אך אללי! לאלי לא הגעתי כי מגל הקורונה נסתי ונמלטתי.
לא הלכתי לאיבוד - פשוט נכנסתי לבידוד והרגשתי גלמוד.

החבורה הצטמצמה  לקפסולות  למסיבה ומי שבא – בא.
הוצאו אנשים לחל"ת - מהם נבצר לקנות אפילו חלת שבת.

ובמדינה – מריבות, פלגנות ,וחוסר סבלנות
ובשלטון - ריב ומדון ורדיפת ממון

ומקורונה הרבה מאומתים ואפילו מתים.
ושוב הוכנסנו כולנו לסגר וזה לא בסדר.

מתי אוחזר לאלי, חברי הרע
שאליו אני כה מ ת ג ע ג ע?

מתי תימצא התרופה למגפה ונעיף את זה הנגיף?
תנו לגמזו המלאכה למגר את המחלה הזו

שאלו עצמכם :
מהם גבולות האמון במי שאין אמון?

לא נארח בחג סוכות זה אושפיזין
נשלח אותם לברך על החלמת המאושפזים.



קהילה לדורות
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