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חברי הארגון מוזמנים לשלוח תגובות לכתבות 
ו/או כתבות או מאמרים לקהילתון
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עולי מרכז אירופה ס. חיפה
גון 

אר

     
   

עולי מרכז אירופה ס. חיפה
גון 

אר



גיליון מס' 6    ספטמבר / אוקטובר 2017 4

משולחן המערכת

דברים שרציתי לומר
מיכה לימור

סיפורו של לוח השנה העברי

שפה מדויקת

"מלים מייצרות מציאות" – אמירה פילוסופית, יש אומרים קלישאית, בלי ספק 
עד  מוכיח  וברחוב  התקשורת  בכלי  המתנהל  הפרוע  הישראלי  השיח  נכונה. 
כמה ניתן, באמצעות הסטיית מלים ממשמעותן המדויקת, לייצר ערפול בדיון, 
תלויות  והתנהגות  תגובות  כך  ואגב  מעוותת  מציאות  תפיסת  לייצר  דיון,  בכל 
מניפולציה. חלק נכבד מהפוליטיקאים שלנו הפכו למומחים בפרקטיקה הנלוזה 

והמדרדרת הזאת.
למשל "כיבוש". המחלוקת האמתית בין שני ציבורים גדולים בחברה הישראלית 
איננה האם "די לכיבוש" )בגדה המערבית/יהודה ושומרון/שטחים מוחזקים( או 
שמא "זה בכלל לא כיבוש – זאת אדמתנו בתוקף זכות אבות/קושאן אלוהי". 

הדיון האמתי איננו "הכיבוש מול זכות אבות" אלא שלטון בעם/ציבור זר שאיננו חלק מהעם היהודי. זאת 
הסוגיה ועליה צריך לקיים את הדיון: האם אנו רוצים למשול בציבור גדול, זר, מבלי שנעניק לו שוויון זכויות? 

והאם שלטון כזה בכוח הזרוע אינו המתכון ההיסטורי ל"לנצח תאכל חרב"?
לפיה  לייצר מציאות מעוותת  זה הצליח המשחק המניפולטיבי במלים  ושמאל". במקרה  "ימין"  או למשל 
ישראלי ימני הוא "פטריוט אוהב ישראל ויהודים" והישראלי השמאלן הוא "בוגד, שונא יהודים ואוהב ערבים". 
וימניים אוהבים את המדינה במידה שווה, משרתים  המציאות האמתית כמובן שונה לחלוטין. שמאלנים 
ביחידות קרביות ומבקשים את טובת הארץ. הם נבדלים בתפיסת העולם המדינית ובדרך, לעתים בעולם 

הערכים, אך לעולם לא ביעד שהוא טובת הארץ ובניה. 
בפרוס השנה החדשה אני מייחל לטיהור השפה בשיח הציבורי. העברית שפה עשירה, עתיקה ויפה. עיוות 
משמעויות מילותיה, כמוהו כתסמין המעיד על מחלה חברתית. צריך מידה גדולה של אופטימיות תמימה 

כדי להאמין שניתן להביא מזור למחלה הזאת, אך אין כימים הנוראים להתפלל לכך. שנה טובה.       
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משולחן המערכת

דברים שרציתי לומר

סיפורו של לוח השנה העברי
רפי סיאנו

)ספטמבר- תשרי  בחודש  א'  ביום  העולם  בריאת  עם  מתחיל  העברי  הלוח 
אוקטובר( שחל בסתיו. בתנ"ך לעומת זאת "השנה העסקית" מתחילה ביום א' 
בחודש ניסן )אפריל( שחל באביב )"ראש החודשים"(. ואילו את תחילת השנה 
החקלאית מסמן יום ט"ו בשבט )ינואר- פברואר(. במקרא )התנ"ך( אין שמות 
לחודשים אלא מדובר על החודש הראשון, החודש השני וכן הלאה. הדבר תומך 
בגירסה שהיהודים אמצו את השמות הבבליים )תשרי, חשון, כסלו, טבת, שבט, 
אדר, ניסן,  אייר, סיון,  תמוז, אב, אלול(. בבבל העתיקה, כמו במצרים, היה קיים 
ידע אסטרונומי רב וגולי בבל הביאו אותו ארצה עם שובם. בלוח העברי קיימות 
בעצם ארבע התחלות של שנה, הן נקראות "תקופות". תקופת האביב מתחילה 
בניסן, תקופת הקיץ מתחילה בתמוז, תקופת הסתיו מתחילה בתשרי, תקופת החורף מתחילה בטבת. 

המילה "שנה" מלשון 'שניים' רומזת על המחזוריות שבלוח.

בין השמש לירח
הבסיס של הלוח העברי הוא מחזור הירח אשר משולב במחזור השמש. החודש מתחיל עם מולד הירח. 
היממה מתחילה עם שקיעת השמש. מאחר שהמחזוריות של הירח לא חופפת את השנה האסטרונומית 
הנשענת על מחזוריות הופעותיה של השמש, ושאורכה הוא 365 ימים ורבע יום בקירוב, מכיל לוח השנה 
שורה של תיקונים כדי להתגבר על ההפרשים שבין מחזוריות השמש למחזוריות הירח. משחר ההיסטוריה 
חיפשו שיטות כדי להגיע לסנכרון מרבי.  מהמאה החמישית לספירת העמים, התקיימו דיונים של חז"ל, 
אשר חלק גדול מזמנם הקדישו לקביעת מועדים לחגים על בסיס צפייה בירח וחישוב התיקונים הדרושים. 
אילו היו פוסחים על תיקונים אלה היה חג האביב למשל זז לעונת הקיץ. לפי המקרא יממה מתחילה בערב, 
שבוע מונה שבעה ימים. פחות ברורה היא תחילת החודש שבזמן עתיק נקבעה על ידי עדי ראייה. כל עוד 
היהודים ישבו בעיקר בארץ-ישראל, בבבל ובמצרים, היה אפשר לתקשר בסימנים מוסכמים כדי לבשר על 
ראש חודש. כדי 'לסנכרן' את הזמנים השתמשו במדורות בקו ראייה או בשליחים. שגיאות היו בסדר גודל 
של יממה ולכן נהגו בגולה להאריך חגים לשתי יממות. וכדי ליישר את הקו על-פני השנים ולהבטיח את 
שמירתן של עונות השנה האקלימיות נקבעו במהלך השנים, שנים מעוברות שבהן מוסיפים חודש 13 למניין 

חודשי השנה.
קביעתו של לוח מחושב באורח מתמטי

במאה השנייה לספירת הנוצרים העתיק רבי חנניה, אחד מחברי הסנהדרין )מועצת גדולי תורה( את מושבו 
מארץ ישראל לבבל. הוא ראה עצמו כסמכות עליונה לקביעת מועדי ישראל. אלה היו ימי שלטון רומי תחת 
קיסר אדריאנוס )135 לספירה( והארץ הייתה חרבה אחרי המרד הכושל של בר כוכבא.  חכמי הסנהדרין 
בארץ ישראל שהיו קנאים לזכותם על חישובי המועדים, שלחו משלחת לבבל עם המסר שקביעת מועדים 
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בניכר הינה עבירה על חוקי התורה ואינה  מקובלת עליהם. הם אילצו אפוא את חנניה לוותר על קביעותיו. 
את המעבר מקביעת הלוח המבוסס על עדויות ראייה של תחילת החודש )ראש חודש( ללוח מחושב באורח 
מתמטי מייחסים לרבי הילל הנשיא )הקרוי גם הילל השני או האחרון( בשנת 359 לספירת הנוצרים. ברקע 
עמדה כנראה התחרות עם התפיסות של אבות הכנסייה הנוצרית שקבעו בוועידה של ניקיא, בשנת 325  
לספירתם, את הלוח שלה. תחילתו של הלוח הנוצרי הינו היום בו מלו הוריו היהודים של ישוע את בנם. יום 
זה היה כידוע אחד בינואר, שבוע ימים אחרי יום הולדתו ב-24 בחודש דצמבר. היתרון הבולט ביותר של 

הלוח המחושב הוא שלא קיימת תלות בתצפית שיכולה להיות מושפעת ממזג אוויר. 
תאריך עברי בתוקף החוק

אך לא רק בימים רחוקים נדפס הלוח העברי כסימן למרכזיותה של ארץ ישראל. בשנת התשנ"ח )1998( 
התקבל בכנסת "חוק השימוש בתאריך העברי" ולפיו כל מסמך רשמי חייב לשאת את התאריך העברי. 
קיימות כמה הסתייגויות לגבי מי שאינו יהודי שיהיה פטור מחובה זו. סעיף 3 אומר: התאריך הלועזי יצויין 
בנוסף על התאריך העברי. אין מחלוקת איפא, ששימוש בלוח העברי בלבד היה מנתק מדינה מודרנית 

מיתר מדינות העולם. 
איך מחשבים?

ע-70,  ת-400,ש-300,   ,5000 ה-   - עבריות. למשל: התשע"ח  לסמן את השנה העברית בספרות  נהוג 
ח-8. מקובל להשמיט את האלפים כלומר את ה-'ה'. מניין השנים בחישוב העברי דהיינו החמשת אלפים 
שבראש הספירה מציינים את המספר לבריאת העולם על-פי חישובם של ראשי הסנהדרין. נהוג למשל 
לומר שמדינת ישראל קמה בשנת תש"ח שעה שלמעשה השנה על-פי הספירה העברית המדויקת שבה 
קמה המדינה היא התש"ח, כלומר 5708 שנה לבריאת העולם לפי פסיקת הסנהדרין. לפעמים נופל לידינו 
ספר עברי עתיק ובדף הכותרת מופיע למשל: "הודפס בשנת תקמ"א לפ"ק". את התאריך אנו מפענחים 
כך: ת-400, ק-100, מ-40, א-1, ביחד שווה 541. ניתן לחשב בקיצור את השנה על-פי ספירת הנוצרים 
על-ידי הוספת 1240 מה שמביא לתוצאה, ששנת ההדפסה הייתה 1781. ראשי התיבות לפ"ק הם "לפרט 
קטן" כלומר, ללא ציון ה-'ה', החמשת אלפים. באופן כללי נכונה הנוסחה לחישוב השנה על-פי הספירה 
הנוצרית כך: שנה עברית פחות 3760 בהתחשב באלפים. יכול להיות אי-דיוק של שנה אחת כי החודשים 
אינם חופפים במדויק. לשנת התשע"ח לא נותר לנו אלא לברך את הברכה עתיקת היומין  "לשנה טובה 

תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים".

הכרמל מאבד את גלימתו הירוקה
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הכרמל מאבד את גלימתו הירוקה
מיכאל מאיר-ברודניץ

האחרונות  בשנים  מבחינים  אנו  כרמל"  "פסגות  וכתושבי  ותיקים  כחיפאים 
בפעילות בנייה נמרצת מפוזרת ברחבי שכונות מגורים ותיקות בכל העיר. אנו 
קומות  שלוש  עד  שתיים  בני  קיימים  בתים  של  החלפתם  או  להגדלתם  עדים 
לבניינים בני למעלה משש קומות, להגדלת עד הכפלת מספר הדירות בבניינים, 
פרטית  חנייה  לצרכי  הצמחייה  מרבית  ולחיסול  הוותיקים  העצים  לעקירת 
במגרשים. בעיקר אנו עדים להרחבת כל קומה עד כי המרווחים לבניינים שכנים 
מצטמצמים וההצצות לנוף הכרמל שהיה מבצבץ ביניהם - לים, למדרון שממול 
או לשכונה אחרת -  כמעט נחסמות. בצורה נקודתית ובהדרגה – זעיר פה זעיר 
שם – מופיעה מתכונת בנייה חדשה במאות מגרשים וצביונו של "ההר הירוק 
האינטנסיבית  הבנייה  שבו  צפוף  למרקם  בהדרגה  משתנה  השנה"  ימות  כל 

דוחקת את הירק וחוסמת את הנוף. 

תכניות מתאר ומדיניות
רבים בציבור מודעים לכך כי בנייה חדשה זו מתרחשת בעקבות תכנית מתאר ארצית )תמ"א 38( והשינויים 
שהוכנסו בה. אנו עוקבים אחרי הדיון הציבורי בעיתונות שמרבה לעסוק בביקורת על כך. בחיפה קיימים 
בנוסף לתכנית המתאר גם מסמך מדיניות ותכנית מתאר מקומית וגם הם תומכים בהגברת צפיפות הבנייה 

בשכונות הוותיקות. איך נתייחס לשינויים הנגרמים לצביון הכרמל ולהשפעותיהם? 
עצים וחורשות ברכס הכרמל

כרקע דרוש להזכיר את תולדות הבנייה, הצמחיה והתכנון הסטאטוטורי - חוקי בכרמל. ראשית הדברים 
כשקיבלו הגרמנים הטמפלרים מהשלטון העותמני את קרקעות הכרמל המרכזי – החל מגבול איזור הכרמל 
הצרפתי )צומת שדרות הנשיא והציונות עם טשרניחובסקי( ועד רחוב קלר-קדימה - לפני 130 שנה! הם 
הבינו את פוטנציאל הנופש של האקלים והנוף בכרמל וחילקו את השטח בין המשפחות הגרמניות שאכלסו 
את המושבה הגרמנית. ואלה אכן הקימו בו בתי קיץ ומוסדות אירוח שאיפיינו את הכרמל במשך עשרות 
שנים. התכנון וחלוקת הקרקע לוו בנטיעות שיזמו הטמפלרים. הם טיפחו בארץ משתלות, וייבאו סוגי עצים, 
בין היתר אורן הסלע/הגלעין הבולט כיום בנוף הכרמל, וסימנו את גבולות המגרשים לפני הבנייה באמצעות 
נטיעת עצים בגבולות המגרשים, וגם בשולי הדרכים ובמגרשים ציבוריים. מהם למדו ועשו לאחר מלחמת 
העולם הראשונה גם רוכשי קרקע יהודים בקרקעותיהם שבהמשך רכס הכרמל. מורשת הכרמל הירוק היא 

תוצאת התבססות והתפשטות נורמה זו של נטיעות.
שמרו על הירוק

התכניות שעיצבו את אופי הבינוי בחיפה בתקופת המנדט הבריטי קבעו רחובות ולארכם מגרשים לבניית 
לצפיפות  ובהתאם  המגרשים  שטחי  פי  על  קומות,   4 עד   2 ב-  דירות    12 ועד   6  ,2 ובהם  דירות  בתי 
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שונות.  לשכונות  שנקבעה 
מרקם זה אפשר את המשך 
שסביב  במרווחים  הנטיעות 
הרחובות.  ובשולי  הבניינים 
והתבגרה  עלתה  הצמחייה 
ותרמה  הבניינים  עם  יחד 
לחיפה  המיוחדות  לאיכויות 
ולאחדות  הכרמל  שעל 
העירוני.  צביונו של המרקם 
מגוון  על  גובר  הירוק  הרצף 
שיכונים  הארכיטקטורה. 

שנבנו לאחר קום המדינה שינו את מתכונת הבנינים והעמדתם בשטח אך הם שמרו בדרך כלל על גובה 
מסות הבינוי ואף הגדילו את היקף שטחי הנטיעות בחלק מהשכונות. אושרו גם שכונות חדשות במתכונת 
יותר אך זאת בראייה כוללת שסיפקה גם שטחי ציבור ושטחים  וגובה בנינים גדולים  אחרת, בצפיפויות 

פתוחים ירוקים ציבוריים.
גילויים של רווחי נדל"ן

 לעומת זאת הציפוף של הבינוי בתוך מרקם השכונות הוותיקות, בכל רחבי העיר, המתרחש באחרונה 
משרטט תופעה שונה לחלוטין. תהליך זה מתקיים מזה כ-10 שנים, בעיקר לפי תמ"א 38. התכנית אושרה 
במקור ב-2005 כדי להמריץ בעלי בניינים ישנים לחזקם ולשפר את עמידותם ברעידות האדמה הצפויות 
בארץ. התכנית מאפשרת לוועדות התכנון לאשר היתרי בנייה הכוללים חיזוק הקונסטרוקציה של בניינים 
הזקוקים לכך. כתמריץ המיועד להקל על היזמים מבחינה כספית, מאפשרת התכנית הוספת שטחי בנייה 
לדירות הקיימות והוספת דירות וקומות שמחירן יכסה את עלויות חיזוק הבניין הקיים. התוספות אינן זכות 
מוקנית לבעלי הבניינים אלא כפופות לתנאים שבתכנית ולשיקול דעת מוסדות התכנון בדבר האפשרויות 
וההשלכות של מימוש תוספות הבנייה. בפועל החלו היזמים והבעלים להתייחס לאפשרויות המותוות בתמ"א 
מייגע  כתהליך  למימוש התמ"א התברר  היתר  לקבלת  מראש. הפעלת התכנית  מובטחות  הן  כאילו   38
הדורש פתרון בעיות תכנוניות לבניינים קיימים ונכונות להשביע את רצונם של בעלי הדירות והיזמים. אולם 
התברר שבאזורי הביקוש בערי אזור המרכז ובחיפה התהליך המוצע מניב רווחים טובים לכל המשתתפים 
בו. הכנסת אף הרחיבה עוד והגמישה את התכנית במספר שלבי תיקון עד מתן אפשרות כללית להריסת 
בניינים קיימים והקמת בניינים חדשים תחתם, מחוזקים נגד רעידות אדמה. ניתן גם להגדילם על-פי תמ"א 
38 לעומת הוראות התכניות החלות בשטח. אך דווקא בערי הארץ שבקרבת בקע הירדן, שבהן סכנת רעש 
אדמה היא הגבוהה ביותר - בית-שאן, טבריה, צפת, חצור וקריית שמונה - ובאזורים אחרים שאינם אזורי 

ביקוש - הכדאיות הכלכלית נמוכה וכך גם מימוש התכנית והשגת מטרתה המקורית. 
תכלית עיקרית – רעידת אדמה

הביקורת העיקרית על התכנית מאז אישורה היא על השלכות יישומה על המרקם הבנוי הקיים. בעתירה 



9גיליון מס' 6    ספטמבר / אוקטובר 2017

לבג"צ שנדחתה לאחרונה לביטול תיקון 3א לתמ"א 38 נטען על ידי מרכז השלטון המקומי ופורום הערים 
העצמאיות שהתכנית מתעלמת מכל העקרונות של תכנון ראוי וכופה על הערים תוספת דירות ללא בחינה 
ושטחי  פוטר את תוספת הדירות  כן, מאחר שהחוק  על  יתר  וההשפעות הנגזרות מכך)*(.  של הצרכים 
עבור  ציבור  שרותי  לפיתוח  הדרוש  המימון  מקור  המקומיות  מהרשויות  נמנע  השבחה  מהיטל  הבנייה 
האוכלוסייה הגדלה. הנטל מועמס על כלל תושבי הישוב בעוד שהרווח נשאר בידי בעלי הדירות החדשות 
והמשופרות, מעשיר את העשירים, וכך מוגבר אי השוויון החברתי-כלכלי בעיר ובמשק. דחיית העתירה 
נומקה בכך שהיא בעצם תוקפת את תמ"א 38 עצמה וזאת במועד מאוחר מדי ובלתי אפשרי ואילו חיזוק 

נגד רעשי אדמה ולו רק בחלק מהבניינים היא תכלית ראויה ביותר.
איכויות עירוניות חדשות

אך קיימות השלכות נוספות על הערים ובהקשר שלנו על עיר הכרמל. הוספת דירות בשכונות הוותיקות 
לטוב  ציבורית.  ותחבורה  תחבורה  ציבור,  שירותי  למסחר,  וביקושים  צעירה  אוכלוסייה  גם  אליהן  תביא 
צביונה  את  ויגוונו  ישנו  הכרמל,  בשכונות  האוכלוסייה  את  יגדילו  כיום  הנוספות  הדירות  מאות   - רע  או 
האנושי ויגבירו את האפיון העירוני של הרכס. היבטים איכותיים ייפגעו אך יתחזק הבסיס הכמותי שממנו 
יתכן ויצמחו איכויות חדשות. אז זהו! הזמן יעשה את שלו ובממקומות בהם היו פעם בתי דירות צנועים 
עם  ורחבים  גדולים  דירות  בתי  יקומו  אחרת  וצמחיה  שסק  תות,  ברוש,  אורן,  בעצי  גדושים  במגרשים 
וילדיהם  יגורו אנשים עסוקים רדופי אמביציות  מעליות, מרפסות, ממ"דים וחניונים תת-קרקעיים שבהם 
המרותקים למכשירי תקשורת ורשתות חברתיות. במקום רחש הרוח במחטי האורנים ועלים נשחקים תחת 
סוליות נעליהם ישמעו נכדינו ונינינו זמזום מנועי אופניים או קורקינטים בדרך אל הקניון או המתנ"ס הקרוב. 
זוהר מכוניות מבריקות החונות בכל פינה יסתיר מהם את מראה הוואדי והים מהרחוב ושטף תנועת רכב 
פרטית וציבורית )נקווה!( ידרוש את מלוא תשומת לבם ויביא אותם למקומות דומים. כנראה שכל דור רואה 

את הסביבה המשתנה במונחים של אבל על מה שהיה וחלף אבל מי יכול לעצור ולהימנע מכך?
the marker 10.8.2017 ראו גם נמרוד בוסו )*(
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 )Shaming – הביוש )מלשון בושה
תופעת הביוש במרשתת )Internet( וכיצד להתמודד עם תופעה זו

שופטת בית הדין לענייני משפחה )בדימוס( מרים רבס

ביוש  -  התופעה
באינטרנט מוגדרת פעולת הביוש כמתן פרסום להתנהגות שלילית של אדם או מותג 
מתוך כוונה לביישו. בימינו אמצעי נפוץ לביוש הוא פרסום במרשתת )אינטרנט( 
וברשתות החברתיות. פעולת הביוש נעשית ע"י כתיבת כתבה במרשתת הכוללת 
לעיתים את שמו, תמונתו של אדם  אותו רוצים לבייש או להכפיש שמו בצירוף 
פרטים אישיים נוספים. הכתוב על האדם אותו מבקשים לבייש מתפשט לידיעת 
אנשים רבים וחלקם אף יגיבו למקרא הכתבה, עובדה שתגביר את הביוש. תופעה 
זו נחשבת כשלילית בעיני הצבור. לעיתים הכתוב מכיל שפה גסה ומתאר מעשה 
של הזולת שעשה בנגוד לנורמות מקובלות. לעיתים מבקר הכתוב את התנהגותו 
של הזולת, עובדה הגורמת לו לתחושת בושה. קהל הקוראים מקבל את הכתוב 
כעובדה נכונה לפני שמי שמדובר בו הספיק לקרוא את הכתוב ולהתייחס לכתוב. 

לעיתים נמסרת תגובתו של האיש בו מדובר, אולם בדרך כלל היא אינה זוכה לתגובה, והנטייה היא לקבל 
את הדברים כפי שפורסמו כדבר אמת. האיש שביישו לא מצליח לסלק את העננה מעליו, הוא נותר פגוע, 

מבויש ומוכפש.  
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 )Shaming – הביוש )מלשון בושה
תופעת הביוש במרשתת )Internet( וכיצד להתמודד עם תופעה זו

המרשתת כאמצעי לביוש
תופעה זו של ביוש מוצאת לה מקום ברשתות החברתיות למיניהן, והנגשתן היא קלה ואפקטיבית. האדם 
המודרני מבלה זמן רב מול מסך המחשב, אף יותר אולי מאשר מול מסך הטלוויזיה, או מזמן ההאזנה לרדיו 
והקריאה בעיתון. כך נהפך מסך המחשב לכלי רב עוצמה להפצת מסרים שעלולים לשלוט בדעת הקהל 
בנושאים שונים כגון חדשות, צרכנות, רפואה ועוד. מצד אחד יש יתרונות בהפצת ידיעות בנושאים כה רבים, 
אולם לעיתים משמשת המרשתת כפלטפורמה להכפשת שמו של אדם, מקצועו או אישיותו. התופעה ידועה 

אף נפוצה בין בני הנוער.
כיצד להתמודד עם תופעת הביוש

תביעת לשון הרע נגד המפרסם דבר הכפשה במרשתת מהווה סעד למי שבויש או הוכפש או ששמו הטוב 
נרמס. בתביעה מסוג זה על בית המשפט למצוא את קו האיזון הנכון בין עקרון  חופש הביטוי לבין שמירה 
על שמו הטוב של אדם. עליו לתחום ולקבוע האם הפרסום היה בתחום חופש הביטוי הלגיטימי והמותר, 
או שמא פגע הפרסום בשמו הטוב של האדם. הסעד הניתן לאדם שהוכפש שמו במרשתת הוא כספי וככל 
נמוך עלול  יותר. אולם גם פיצוי כספי  כן סעד ההרתעה לפרסום משמעותי  יותר,  גבוה  שהעונש הכספי 
נוספת בבית המשפט  להגיש תביעה  יהיה  ניתן  ככל שימשיך לפרסם פרסום מבייש,  להרתיע מפרסום. 
ולהטיל על המפרסם פיצוי כספי גבוה יותר. ניתן לפרסם את שמו של מי שנמצא אשם בדבר לשון הרע 
ונמצא כי פרסומיו היו שקריים ואינם חוסים תחת הגנת החוק. סעדים נוספים לתביעות לשון הרע הם הסרת 
הפרסום מהמרשתת, תיקון, הכחשה, התנצלות או פרסום פסק הדין שקבע כי היה בפרסום המבייש דבר 
לשון הרע. בתביעת לשון הרע  קיים המסלול האזרחי המעניק סעד כספי, אולם קיים גם ההליך הפלילי 

הנותן  מענה של ענישה ע"י מאסר.
חוק איסור לשון הרע תשכ"ה – 1965 וטענות הגנה עפ"י החוק

סעיף 1 לחוק הנ"ל מגדיר את דבר לשון הרע שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות, או לעשותו מטרה 
לשנאה או לבוז או ללעג. במקרה קיצוני עלולה התוצאה של פרסום ידיעה משפילה להיות קריטית וטרגית 
כמו במקרה שאירע בשנת 2015. אריאל רוניס ששימש מנהל רשות האוכלוסין בתל אביב, התאבד לאחר 
שהתפרסם מכתב במרשתת. במכתב זה תיארה אישה את יחסו המחפיר כלפיה, לדעתה, בגלל צבע עורה. 
קיימת אפשרות להתגונן בפני תביעת לשון הרע באמצעות סעיף 14 או סעיף 15 לחוק הנ"ל. המפרסם דברי 

להגנה  לזכות  עשוי  אחר  אדם  על  הכפשה 
טובה בבית המשפט אם יקבע השופט/ת כי 
)בניגוד לחוק( אם  היה בפרסום לשון הרע 
היה  ידו  על  שפורסם  מה  כי  הנתבע  יטען 
דבר אמת והיה בפרסום ענין לציבור. )סעיף 
14 לחוק(. הסעיף הנוסף בחוק קובע כי יש 
לנתבע הגנה טובה מפני תביעת לשון הרע 
אם דבר הפרסום נעשה בתום לב בנסיבות 
דוגמא  הנה  בחוק.  המפורטות  מיוחדות 
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הטענה  שנטענה  לאחר  שנדחתה  הרע  לשון  לתביעת 
שדבר הפרסום היה בתום לב:  אישה חולת סרטן הייתה 
רופא  המחלקה,  ומנהל  יום  אשפוז  במחלקת  מטופלת 
בעל התמחות ברפואת פנים התכוון לבחון את תוצאות 
הבדיקות שנערכו לחולה והאם אפשר היה להמשיך את 
הטיפול בעזרת תרופה שניתנה לה. בנה של החולה כתב 
למשרד הבריאות ובמכתבו ייחס לרופא, מנהל מחלקת 
"בטיפול  פושעת  "רשלנות  של  ,התנהגות  יום  אשפוז 

הרפואי ואף ציין כי בתור בן של ניצולת שואה, )היא אמו החולה( התנהלות הרופא עוררה בו אסוציאציה 
לד"ר יוזף מנגלה הידוע לשמצה, מסמלי הרשע של המשטר הנאצי. הרופא טען בתביעתו כי תוכן המכתב 
שנשלח למשרד הבריאות מהווה עוולה של לשון הרע, כי כוונתו של הבן הכותב הייתה לפגוע בו, ברופא, 
לבזות אותו ולפגוע בשמו הטוב ובפרנסתו. בדיון המשפטי נקבע כי האמירות של הנתבע, בנה של החולה, 
יוזף מנגלה" ושהוא נגוע  בדבר "התנהגותו של הרופא התובע מעוררת אסוציאציה להתנהלותו של ד"ר 
ב"רשלנות רפואית " הן בגדר לשון הרע כמשמעותן בחוק. אולם הגנתו של הנתבע, בן החולה, הייתה כי 
המילים הקשות הללו נכתבו במכתב תלונתו למשרד הבריאות בתום לב, מתוך הגנה על האינטרסים שלו 
)אמו החולה( ומתוך מילוי חובה כי חשש שהטפול הרפואי הוא רשלני. הפרסום שניתן למכתב שכלל את 
הביטויים הקשים נעשה במסגרת ההליך של כתיבת מכתב למשרד הבריאות כדי שידון בתלונה. לאחר 
קריאת המכתב בשלמותו, התרשם השופט שבמהותו היה זה מכתב תלונה ביחס להתנהלות הרופא. היה 
לבן החולה בהחלט ענין כשר לפרסם את הדבר במסגרת תלונה לגוף מוסמך ויתכן אפילו שהייתה לו חובה 
כי האמירה  הוכח  אולם  חרגו מתחום הסביר  אכן  קבע שהתבטאויותיו  בית המשפט  כך.  לנהוג  מוסרית 

הפוגענית אינה שוללת את תום הלב שבה נכתבה ועל-כן נדחתה התביעה.
אמת דיברתי

דוגמה נוספת לדחייתה של תביעת לשון הרע כתוצאה מטענת הגנה לפיה "אמת דיברתי"  היא במקרהו 
פיצוי כספי ממשרד החקלאות  "בולדוזר" פרטים על חקלאי שקיבל  של כתב טלוויזיה שפרסם בתכניתו 
בגין החזר סחורה חקלאית והפסד כספי. לפי כתב הטלוויזיה היו חקלאים נוספים שגם הם סבלו הפסדים 
כספיים  באותו האופן כמו אותו חקלאי, אולם הם לא קיבלו פיצוי כספי כמוהו. בכתבה נאמר כי הסיבה 
בגללה החקלאים האחרים לא זכו לפיצויים הייתה שהם לא היו חברים במפלגה כמו אותו חקלאי. החקלאי 
תבע אפוא את מפיקי תכנית הטלוויזיה על הוצאת לשון הרע כנגדו. בית המשפט קבע כי כתב הטלוויזיה 

דיבר אמת, ולפיכך דבריו חוסים תחת הסעיף של אמת בפרסום. כתב התביעה נדחה.
חופש הביטוי מול שמו הטוב של הפרט

על בתי המשפט להתמודד אם כן בתחרות בין שתי זכויות מנוגדות: הזכות  לחופש הביטוי  מצד אחד, 
הזכות של הפרט לאי-פגיעה בשמו הטוב מצד שני. בשנת 1992 חוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. החוק 
הזה אמנם אינו מזכיר בשמו את הזכות לשם טוב ולחופש ביטוי, אולם לדעת מלומדים נגזרות מחוק יסוד 

זה שתי זכויות אלו, ובתי המשפט ממשיכים להתמודד ולאזן בין שתי הזכויות החשובות הללו.

'אחוזת ילדים'
בת 75 ובלב שכונת אחוזה
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'אחוזת ילדים'
בת 75 ובלב שכונת אחוזה

אורי ינאי )יונס(

ראש השנה הוא תמיד מועד ראוי להביט לאחור ולבחון דברים שהתרחשו ביננו 
'אחוזת  פנימיית  של  סיפורה  הוא  כזה  הראויה.  הלב  לתשומת  זכו  אם  וספק 
אנו  אחוזה.  בפרבר  הכרמל  על  לידנו,  ובשקט  במקצועיות  הפועלת  ילדים', 
עוברים ליד הפנימייה כמעט בכול יום כאשר אנו נוסעים בציר פרויד או במעלה 
רחוב חורב. הפנימיה ממוקמת בחורש שבין רחובות אלה ופועלת שם כשבעים 

וחמש שנה, מאז 1942, כשאחוזה הייתה כפרית, שקטה וצנועה. 

יש לטפל בילדים פצועים ויתומים
תנועת הנשים ויצ"ו הקימה את המוסד במענה לאסון קשה. 
'ההגנה' טמן אז פצצה בבטן אניית הגירוש "פטריה"  ארגון 
יהודיים,  מעפילים  סיפונה  כשעל  הפליגה  טרם  חיפה  בנמל 
חזרה לחו"ל. בפיצוץ נהרגו אמנם בריטים, אך גם מעפילים 
רבים שהותירו ילדים פצועים, ואף יתומים. ויצ"ו אימצה מיד 
ילדים אלה והעבירה אותם למבנה קייטנה שהיה בבעלותה 

על הכרמל, בשכונת אחוזה. את מבנה הקייטנה תרמה משפחת וילבוש )וילבושביץ( שהקימה את מפעל 
'שמן' במפרץ חיפה. כדי לטפל בקרבנות האסון, הפכה ויצ"ו את הקייטנה לפנימייה. הילדים ניצולי האנייה 
'פטריה' חסו בה תוך שהם נזקקים לטיפול מקיף. אבי, בנימין יונס הוזעק מכפר הילדים מאיר שפיה כדי 
לדאוג לילדי הפנימיה החדשה ולנהל אותה באורח מקצועי. הניהול חייב דאגה לשלומם של הילדים, מזונם, 

לבושם, חינוכם – אך יותר מכך, לבריאותם הגופנית ובעיקר הנפשית.
מחנכים יקים ושמיכות מאוסטרליה

אבי, בנימין יונס )1909-1986( יליד פירט )בוואריה, גרמניה( 
למד חינוך מיוחד בסמינר יהודי בקלן, שם הכיר את אמי, רות 
נאצי,  מצעיר  זכה  שלה  בעיטה  לאחר   ,1933 בשנת  בינט. 
שעתידו  והבין  וירצבורג  באוניברסיטת  לימודיו  את  הפסיק 
ליצור  בשאיפה  עלה   הוא  אחרים,  כרבים  א"י.  בפלשתינה 
כאן בית לעם היהודי. חדורי תחושת שליחות הגיעו אבי ואמי 
לשפיה, ומשם נקראו )1942( לקייטנה באחוזה. אמי הייתה 
אחות המוסד. למחנכים באותה תקופה, כמו גם היום, ברור 

אורי ינאי )יונס(

בנימין יונס
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היה שילדים ובני נוער הם נכס שאין שני לו. בראש מוסדות החינוך עמדו אז בעיקר מחנכים יקים שהתמסרו 
הפנימייה  במתחם  ומנהלו  המוסד  צוות  אנשי  גרו  אז,  כמקובל  הבא.  הדור  לחינוך  ומאודם  נפשם  בכל 
קצוב,  מזון  רעועים,  מבנים  אמצעים,  העדר  בשל  אדיר  היא  האתגר  ולילה.  יומם  הילדים  לרשות  ועמדו 
אישית.  ובדאגה  חינוכית  בהשקעה  החסר  על  לפצות  מאמץ  עשו  וצוותו  המוסד  אך   – 'שחוקים'  בגדים 
ויצ"ו אוסטרליה אימצה את המוסד ותרמה בדרכה. זכור לי שמשלוח שמיכות חמות שהגיע מאוסטרליה 

מאד שימח את הילדים ושיפר את איכות חייהם 
באותו חורף.

 אחוזת ילדים 
הצטרפו  "פטריה"  האנייה  ניצולי  הילדים  בצד 
לפנימייה ילדי מגויסים שיצאו לשרת בבריגדה 
העברית. אחריהם החלו להגיע אט אט ילדים 
הנאצים.  אימת  את  שרדו  אשר  שואה  ניצולי 
משפחה  בני  חיפשו  אך  יתומים  היו  חלקם 
שאבדו. האתגר של קליטת הילדים, בנות ובנים 
והטיפול בהם היה אדיר: כל ילד נזקק לתשומת 
צוות  ושיקום.  ריפוי  לדאגה,  ממש,  אישית  לב 
באתגר  לעמוד  מאמץ  כל  עשה  הפנימייה 
מילדים  אחד  לכל  בהתייחס  שנדרש  הטיפולי 

אלה. נעשה מאמץ למצוא שם מתאים למקום, שם שישקף את אופיו. באספה בה השתתפו כל אנשי הצוות 
והחניכים הוצעו שמות שונים. לבסוף נבחר השם "אחוזת ילדים". הייתה לכך הסכמה כללית כמעט שהרי 
השם ציין לא רק את מיקום הפנימייה אלא גם את היותה ביתם של הילדים, אחוזתם. השם הפך מותג. 
אחוזה של אותם הימים הייתה חורש אורנים זרוע שיחים בו פרחו כל חורף שלל כלניות, רקפות וגם צבעונים. 
חניכי המוסד נהגו לצאת עם המדריכים ללקט אורניות ולהכין מטעמים לרוב. גם צנוברים  )וחמציצים( היו 

בשפע. מה שלא נתן המטבח - העניק הטבע. 
ממתקים מחיילים ותצפית לטירה

פנסיון  ואוהדת.  נפלאה  הייתה  הסביבה 
טבל  למוסד,  סמוך  אידר,  ברחוב  'בודנהיימר' 
הצבא  מחנה  דאונס.  גבעת  גם  וכך  בחורש, 
שרתו  בו  הצבאית(  הפנימייה  )לימים  הבריטי 
בעיקר חיילים מהודו ומאוסטרליה היה ידידותי. 
חיילים ביקרו לא אחת והעניקו לחניכי המוסד 
הדרוזים  גם  הכרנו.  שלא  וצעצועים  ממתקים 

ארגון  של  חדר  היה  במוסד  נפלאים.  פירות  לילדים  והעניקו  בחיפה  לשוק  בדרכם  עצרו  הכרמל  ממרום 
ה"הגנה". בשעות הערב הגיעו 'שומרים' )מתנדבי ה"הגנה"(, רובם תושבי אחוזה, שהיו יוצאים מחדר נעול 

אחוזת ילדים בתחילת הדרך בשנות ה-40
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זה לסיורים שונים בגבעות שמעל לכפר הערבי 
עמדת  הייתה  בודנהיימר  פנסיון  גג  על  טירה. 
בהן  אחוזה,  נשות  )בעיקר  תיעדו  בה  תצפית 
אמי( תנועות בכפר טירה. כרבים מילדי אחוזה 
הספר  בבית  המוסד  חניכי  למדו  שנים  אותם 
'זיכרון יוסף' )ומנהלו ד"ר איילון( בשדרות סיני. 
הם יצאו מדי בוקר לבושים )ומסורקים( כיאות, 
הצטיינו  רובם  בו.  הפעילויות  בכל  השתתפו 
מי  גם  היו  אך  ובאמנות  בחקלאות  בספורט, 
שהובילו במקצועות עיוניים וברור היה שעתידם 
כתה  גם  במוסד  פעלה  במקביל,  זה.  בתחום 

מקדמת, שנועדה לילדים בעלי צרכים מיוחדים. היו חניכים שפקדו את בית הכנסת מול בית הספר, אך 
בחגים, ובעיקר בראש השנה היו תפילות במוסד, בחדר האוכל המרכזי אותו עיצב הארכיטקט יוחנן רטנר 

לבקשת רחל כגן, נשיאת ויצ"ו ותושבת הכרמל עצמה.
כבוד הדדי

כיקה, הקפיד מנהל המוסד, אבי, בנימין יונס בלבושו. הוא נהג ללבוש מקטורן )ג'קט( ולענוב עניבה. הוא 
הכיר כל ילד בשמו, והיה מברך כל ילד, דורש בשלומו ואם ילד רצה 'לדבר עם המנהל' היה פוגש אותו 
בשובו מבית הספר – במשרדו, כשהם ישובים ליד שולחן וממתיקים שיחה. נושאי השיחה היו דאגות הילד 
)לעצמו, להוריו(, יחסיו עם חבריו, עם המדריך)ה(. כבוד הילד היה בסיס לכל. לצוות היה ברור שאין לפגוע, 

לעלוב או להכות חניך. לעיתים קרובות החליטה 'הקבוצה' איך לטפל בבעיות משמעת, 
והחלטה כזו של הילדים הועילה, עשרת מונים, מעונש שהטיל מדריך. עם הקמת המדינה )1948( הגיעו גלי 
עלייה ובהם ילדים שמשפחתם לא הייתה ערוכה או מסוגלת לטפל בהם אותה שעה. הם הופנו בידי שירותי 
הרווחה ל'אחוזת ילדים'. בתחילת שנות החמישים מנה המוסד בשיאו כמאה ועשרים בנות ובנים גילאי 
12 - 18. בהעדר מבנים שוכנו הילדים באוהלים אך ויצ"ו דאגה להרחיב את המגורים והמתקנים. בנוסף 
הקימה במקום 'בית תרבות' ששימש את מי שבקשו לקרוא ספר, לעיין באנציקלופדיה או להאזין לרדיו. 
כיום מספרים בוגרי המוסד, שעבורם הייתה 'אחוזת ילדים' בית של ממש. לא תמיד יכולה הייתה משפחתם 

להציע שלוש ארוחות, מיטה, מקלחת חמה לימודים, 
שיעורי עזר ותשומת לב אישית. המוסד עשה כן, אך 
כאמור, מטרתו הייתה להכשיר את החניכים לעתיד.

ללמוד מקצוע
ואכן, החידוש ב'אחוזת ילדים' התרחש בשנת 1953 
במקום.  השוליה'  'בית  את  להקים  הוחלט  כאשר 
'בית  לחקלאות,  שחינכו  המוסדות  מרוב  להבדיל 
השוליה' שהוקם במוסד נועד להכשיר את מי שסיימו 

אחוזת ילדים היום
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ומפעלים  נגריות, מסגריות  בנים נשלחו למוסכים,  נדרשים.  עירוניים  לימודיהם היסודיים למקצועות  את 
– מתוך  יופי  ומכוני  בריאות  מוסדות  בנקים,  בעבודה במשרדים,  להתנסות  הוצע  לבנות  ללמוד מקצוע. 
כוונה להכינם לחיים בוגרים. במוסד פעל, כמקובל באותן שנים 'תיכון ערב' בראשו עמד המחנך מר אהרון 
בורשטיין. שם השלימו החניכים את השכלתם. אבי, בנימין יונס ניהל את המוסד 30 שנה )1942 – 1972(. 
ילדים' נותרה  'אחוזת  וקניונים אך פנימיית  הכרמל השתנה, חורשות פינו מקומן לבתים, בתים לחנויות 
במקומה וניצבת בשליחותה המקורית כבר 75 שנה. גם כיום משמש המקום בית לילדים ובני נוער במגמה 
רובם  והכלכלה.  המשק  ענפי  בכל  השתלבו  המוסד  בוגרי  ובריאים.  עצמאיים  לחיים  ולהכשירם  להכינם 
הפכו בעלי מקצוע מובילים בתחומם. רבים ביניהם למדו מקצועות אקדמיים וטכניים. רובם ככולם הקימו 

משפחות ונהגו, כפי שהם עושים גם כיום, לבקר ב'אחוזת ילדים' ולספר לנכדים על שהותם שם.
כבוד למייסדים

עתה, במלאת 75 שנים לייסוד 'אחוזת הילדים' החליטה עיריית חיפה להעלות על נס את זכר אבי ואת 
תרומת משפחת וילבושביץ ולהקים בשער הפנימיה )רח' חורב 36( שלט המנציח את תרומתם. הסרת 
הלוט מעל שלט זה תתקיים כמתוכנן בתאריך 26-9-2017 בשעה 14.00 וחברים מוזמנים. יקים רבים 
יונס, עשו זאת בדרכם. ראש השנה הוא  תרמו תרומה משמעותית לחברה בישראל. הורי, רות ובנימין 

מועד נכון לזכור תרומת רבים לקידום מדינתנו האהובה.

סוציאלית  לעבודה  אמריטוס  פרופסור  הוא  כיום  סוציאלי.  עובד  הוא  )יונס(  ינאי  אורי  פרופסור 
באוניברסיטה העברית בירושלים.    

uri.yanay@gmail.com
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העמוד של עדנה מרקוביץ

מתוך הספר "אף שרציתי עוד קצת עוד"
המשורר חיים גורי - 1923

   עץ ליסטרומריה צולם בכרמל: עדנה מרקוביץ

עדנה מרקוביץ

חיים גורי
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גיבוש משפחתי בתעלות הולנד  
אילנה זבירין

במשך שנים טיפחתי רעיון: לרגל אירוע מיוחד נעשה נסיעה גדולה ושונה 
עם המשפחה הגרעינית, דהיינו ילדים ונכדים. הרעיון קרם עור וגידים ותוכנן 
בקפידה במשך שנה שלמה. הרי קשה לקבוע ולתאם עם הדור השני, העובד 
והעסוק, ועם תאריכי החופשות של הילדים, ושיהיה מזג אויר טוב. כן הועלה 
נושא הבטיחות, ויכולת התפעול העצמית שלנו. נסיעה זו, עליה אספר כאן 
תוכננה אפוא בידינו, סבא וסבתא,  כדי לחזק קשרים עם הקטנים במשפחה.

הדילמות
ראיתי  וכך  אינטרנט,  יש  טוב שהיום  כמוני.  ניסיון  לחסרי  היה מסובך  פרויקט מציאת הסירה המתאימה 
בתלת-ממד את מגוון הסירות השונות של חברות רבות. ההיצע רב. הרבה תלוי בגודל, באורך וברוחב 
הוא  והאם  שלה  הפנימי  הסידור  חשוב  הכל:  לא  עוד  וזה  השירותים.  תאי  מספר  התאים,  גודל  הסירה, 
מתאים לגילאים שלנו וכיצד כולנו נסתדר לשינה. בארצות מסוימות צריך רישיון שייט. כך ששייט במדינות 
אלה ירד מהפרק. בארצות אחרות אין סירות מתאימות. בכמה מדינות משכירים רק לשבוע - וזה היה נראה 
לי מפחיד מידי - אולי ישתעממו הילדים? ייתכן ויריבו? ומה עם המבוגרים, מה יקרה לכולנו בצפיפות כזו 
במשך מספר ימים? ומי יהיה אחראי על השייט? לשניים מאתנו יש אמנם עבר בחיל הים אך לאו דווקא 
של סקיפר, דהיינו נווט.  לא ידעתי מה מחכה לנו. בקטע זה של התכנון כבר התענינו מאוד בני הדור השני 

ועזרו בבחירה.
הפתרון – שייט בתעלות הולנד

ולבסוף נפלה החלטה לשוט בתעלות ולא בנהר, הן בגלל הזרמים והן בגלל הסירות המוצעות. נותרו לנו 
מעט פחות אפשרויות בחירה: פולין, צרפת והולנד. החלטנו שלא נסתדר בפולין בגלל השפה, בצרפת לא 
הסתדר עקב מסלולי השייט, וסוף סוף, לאחר מחקר ותהייה שכרנו סירה מנמל מסוים בהולנד. זה התאים 
לנו, חסרי ניסיון שכמונו. חשבנו שנסתדר טוב יותר בסביבה נוחה, ושההולנדים יהיו נחמדים, )והם לא היו 
נחמדים(. כמו כן הסכימו להשכיר לנו סירה על בסיס של מסלול הלוך וחזור לארבעה ימים. עליכם לדעת- 

לכבדה  שצריך  כספית  התחייבות  זו  סירה,  כשמזמינים 
ויהי מה. כמה שבועות לפני ההפלגה התברר לנו שהסירה 
שלנו איננה תקינה. נפלו פנינו- אבל הכל הסתדר לטובה. 
הפנו אותנו למעגן אחר, נח יותר, בשםVinkeveen  , לא 
הרחק מאמסטרדם. הסידורים האחרים כבר היו רגילים. 
במהלך השנה שאלו הקטנים כל הזמן מתי נהיה בסירה. 
הראינו להם תמונות ודיברנו על מה שנעשה ומה שנראה 
)ועל זה  בדרך. הסברנו להם על הגשרים המתרוממים, 

אילנה זבירין נוהגת בסירה 

בני משפחתה של אילנה זבירין 
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היו בדיחות בדרך( המחסומים, הצורך בשמירת בטיחות, הציפורים והמראות שצפויים לנו בדרכנו, מה גיבוש משפחתי בתעלות הולנד  
יהיה על הארוחות והשינה ועוד ועוד.

משפחת ספנים
הגיע היום המיועד והגענו למעגן המתוכנן. ההסברים במשרד המעגן לתפעול הסירה היו קצרים ודלים. 
דאגנו. אבל כשהגענו לסירה אורו עינינו. הילדים התרגשו מאוד. פתאום נעשה מוחשי ענין חגורות ההצלה, 
בלילה.  לשוט  האיסור  האיטי,  השייט  מהות  התחוורה  לסיפונים.  בעלותו  תמיד  ללבוש  הצטווה  שהקטן 
ואיך  יבשלו  איך  מי,  עם  יישן  מי  ועוד.  לחנייה  החבלים  את  יקשרו  איך  העוגן,  את  לבדוק  דאגו  הילדים 
מטבח  עם  אמתית,  כיאכטה  היא התגלתה  לציפיות.  ומעבר  מעל  בכל,  מצוידת  הייתה  הסירה  יתרחצו. 
חדיש, חדרים קטנים אך אפשריים, כך גם השירותים. בשעה הראשונה כולם היו מתוחים. אחר-כך הכל 
הסתדר. נוסדו "צוות סיפון" ו " צוות ירכתיים" ,   שנעשו מיומנים תוך שעות במטלות שלהם. לא הוקם צוות 
מטבח ובמטלה זו היו תורנויות. כבר בערב הראשון כשישבנו לאכול בחדר שתיפקד כחדר-אוכל-סלון חדר 
משחקים, היינו יותר רגועים. כולם ישבו יחד ותכננו את יום המחרת. נפרשה מפת התעלות וכבר היה ברור 
שאי אפשר לעשות את כל מה שתוכנן. שטים לאט, רואים ברבורים, אווזים, ברווזים,  תחנות רוח וכמובן 
פרות. נוף שקט. אט- אט נכנסנו אחד אחד למצב של רוגע. כשמישהו אמר "ערוץ החיים הטובים" , ידענו 
במה מדובר. ולמרות זאת הייתה כל הזמן התרגשות של תפעול הסירה והחידוש שבדבר. וכך במשך כל 
השייט. ארוחות בוקר מאוחרות ורגועות. טיפוס על הסיפון העליון, כשאין יותר מדי גשם, עצירה בכפרים 

קטנים להליכות קצרות. בערבים שיחקנו משחקי חברה שההורים וגם הסבתא דאגו להביא.
חוויה כובשת לב

הילדים לא ראו צורך אף פעם לצפות בטלוויזיה גם לא נדרשו למשחקי מחשב - ממש שינוי. לא רבו ביניהם אף 
פעם. הייתה השתתפות ערה בניווט ובניהול הספינה. התפעלות 
מהגשר הנפתח עבורנו כשכל התנועה עוברת. היו שאלות לגבי 
תפקיד שומר המחסום, מדוע יש סירות שיש להן זכות קדימה, 
איך יש מים וחשמל בסירה. הייתה התעניינות בלתי רגילה של 
הילדים בטבע ובנוף שסביבנו ובתפעול כלי השייט. בדרך ראינו 
נופים  התעלה.  אל  שפנו  ממש,   של  ארמונות  יפהפיים,  בתים 
אחרים ממה שאפשר לראות בנסיעה בכבישים. בערב אחד עגנו 
בכפר קטן והלכנו לשתות בירה עם המקומיים. הרגשתי שנוצרה 
יותר לכידות בין הדורות. יותר קירבה. זאת הייתה חוויה מיוחדת 
עבור כולנו, כל הגילאים. אנחנו, דור הסבים-סבתות שנכדינו לא 
גרים לידינו הרגשנו שזו הייתה דרך נפלאה להיות יחד בכל שעות 
היום. זאת הייתה גם דרך נהדרת לבלות חופשה מעניינת ושונה. 
בבוקר האחרון כשעגנו בבסיס הסירות היה קשה להיפרד. לאחר 
שכל המשפחה ירדה לחוף הלכתי לבדוק את הסירה עם פקיד 

החברה לפני ההחזרה ונצבט לי הלב. כמה מיוחד היה!!
נ.ב. אינני נציגה של חברת ספנות או תיירות
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צחוק והומור- ענין רציני!
פיה פודושין

מחקרים רבים מצביעים על כך שצחוק והומור משפיעים לטובה על הגוף ועל 
המערכת  על  הדם,  וכלי  הלב  מערכת  על  משפיעים  וההומור  הצחוק  הנפש. 
החיסונית, על המערכת ההורמונאלית, על מערכת השרירים והשלד, על הנשימה 

ועל מערכת העצבים המרכזית.
 

סוד אריכות הימים
חיוך מופיע החל מגיל חודש. בגיל שלושה, ארבעה חדשים-  תינוקות צוחקים בקול 
ובגיל חמש -  ילדים צוחקים בממוצע 300-500  פעמים ביום. בהשפעת התרבות 
המערבית הצחוק פוחת בבגרות והממוצע היומי של הצחוק יורד ל15 וישנם אנשים 

שזה אף הממוצע השנתי של מספר הצחוקים שלהם. במחקר שנערך על קשישים בגיל מופלג )100 ומעלה(  
ניסו חוקרים לפענח את סוד אריכות הימים. להפתעתם לא נמצא מתאם כלשהו בין גילם לבין אורח החיים 
שלהם כמו הרגלי אכילה, עישון או פעילות גופנית. הנתון היחידי שהיה משותף לרובם היה יכולתם להסתכל 
על החיים באור משועשע ובעיקר ההומור העצמי שסיגלו לעצמם.  נמצא שנשים צוחקות בחמישים אחוז 

יותר מגברים ומחייכות פי 8 ויותר מגברים. יתכן שזה סוד אריכות הימים שלהן לעומת גברים. 
כיצד פועל הצחוק? 

לסייע  ביכולתם  אנדורפינים מהמוח שידועים  מוביל לשחרור  – הצחוק  ונפשי   פיסי  כאב  הצחוק מפחית 
לשיכוך כאבים ולשיפור מצב הרוח. הצחוק מגן על המערכת החיסונית  – הצחוק גורם לנטרול הורמוני 
זיהומים. הצחוק מגן על  ומביא להפרשה מוגברת של חלבון האחראי להגנה מפני  סטרס כמו קורטיזול 
הלב וכלי הדם –  הצחוק גורם להרחבת כלי הדם וכתוצאה מכך הדם זורם בחופשיות רבה יותר. הצחוק 
תורם לזרימת החמצן –  בעת פעולת הצחוק ננשף בעוצמה אויר רווי בדו-תחמוצת הפחמן ונשאף אויר נקי 
ומחומצן החודר לרקמות. הצחוק תורם לשיפור הזיכרון.  במחקר מצומצם שנעשה בהשתתפות 20  איש 
20 דקות ונהנו מכך, הראו יכולות משופרות יותר  70 נמצא כי אלה שצפו בקומדיה במשך   - 60 בגילאי 

בזיכרון לטווח קצר. 
לצחוק בחברותא

הצחוק עוזר לחשיבה חיובית. מחקר מצא כי צפייה של 15  דקות בקומדיה  
יכולה להקל על דאגות הנוגעות לבריאות או קריירה וצחקוק יכול להדוף 
ד"ר  בעיות.  עם  להתמודדות  תוכנית  בגיבוש  ולעזור  שליליות  מחשבות 
פץ' אדאמס הוא רופא אמריקאי המאמין שניתן לעזור לחולים באמצעות 
הפועלים  רפואיים  ליצנים  הוכשרו  בהשראתו  ובהומור.  בצחוק  שימוש 
בבתי חולים כולל בארץ ובדרכם הם מסייעים להקל על סבלם של החולים. 
מביא  מלאכותי,  צחוק  גם  ולו  שצחוק  טוען  מהודו  קאטאריה  מדאן  ד"ר 
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לשיפור תפקודה של מערכת החיסון צחוק והומור- ענין רציני!
יסד  הוא  ועליצות.  שמחה  מתוך 
לימד  ובהם  צחוק"   – "יוגה  מועדוני 
תרגילים  באמצעות  צחוק  לחוות 
בארץ  כולל  העולם  ברחבי  פשוטים. 
נוסדו מועדונים המאפשרים לאנשים 
מהיתרונות  וליהנות  יחד  לצחוק 

המופלאים של הצחוק. 
ניכרת  העולם  ברחבי  ולסיכום:  
של  המיטיבות  להשפעות  המגמה 
ההומור ושל הצחוק. בחירה בדרך זו 

מובילה לחיים עם שמחה והנאה והתגברות על קשיים ומכאובים. 

שלום לכם חברים!
אני, החתומה מטה, יהודית זוסמן, מתעדת להנאתי, 

בזמני הפנוי, קורות חיים של אנשים ומעבירה אותם לאתר 

הארגון.

אודה לכם אם תשתפו איתי פעולה.

המעוניינים בתיעוד, נא לפנות לענת מזכירת הקהילה,      

טלפון 04-8258989.

שנה טובה,

יהודית זוסמן
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על הסבא מאת הנכד
עומר גדיש

סבי, יעקב צור, נולד ב-21 באפריל, 1924, בגרמניה, בעיר רוסטוק השוכנת על 
נהר וורנו הנשפך לא רחוק ממנה לים הבלטי. הוא נולד בשם אלפרד צוקרמן 
והיה ראשון מבין ארבעה אחים. רוסטוק הייתה עיר נמל, שוקקת מסחר ואביו, 

יחיאל, היה בעליה של חנות משגשגת לבדים ולמנעולים.

ילדות אורתודוקסית מאושרת עד אשר...
משפחת צוקרמן, הייתה ייחודית ביהדות גרמניה של התקופה, שכן הקפידה על 
שמירת המצוות על פי ההלכה האורתודוקסית. החוק בגרמניה אסר באותה עת על 
שחיטה כשרה בשטח המדינה. על מנת להקפיד על דיני הכשרות, נאלץ אביו של 

סבי, לשחוט בעצמו כדי לאפשר הכנת מרק עוף לשבת. סבא מתאר את ילדותו כמאושרת ובטוחה. על אף 
היות המשפחה אורתודוקסית, למדו ילדיה בבית ספר כללי בעיר. לא היה בנמצא בית ספר יהודי. המציאות 
השתנתה באחת עם עליית היטלר לשלטון. המורה למתמטיקה הכריז כי מעתה לא יילמד עוד "היהודי" 
מתמטיקה על מנת שלא יסדר את הגרמנים ומורה נוספת הורתה לו לשבת לבד בפינה. אבי המשפחה, 
החליט כי על הילדים להמשיך וללמוד למרות ההתנכלויות. היום בו חזר הביתה פישל, אחיו של סבי והוא 
כולו כחול היה הקש ששבר את גב הגמל. הסתבר שילדים הטביעו אותו במהלך שיעור שחיה ואביו של סבא 

החליט להוציא את שלושת בניו מבית הספר ולשלוח אותם ללמוד בישיבה בפרנקפורט.

הסתלקות מגרמניה ברגע האחרון 
בהתחולל  סבי  שהה  בפרנקפורט  בישיבה 
ליל  )"ליל הבדולח"(. לאחר  נובמבר  פוגרום 
חזר  והוא  נעצר  אביו  כי  לו  נודע  האימה, 
לרוסטוק על מנת לפעול לשחרורו. לשם כך, 
נאלץ סבי בן ה-14 לגשת למשרדי הגסטאפו 
מחוץ  אל  ויזה  לאביו  להשיג  נדרש  שם 
המיוחלת  הוויזה  לשחרורו.  כתנאי  לגרמניה 
התקבלה בקונסוליה הבריטית ואביו שוחרר. 
אחיו  ועל  עליו  כי  לסבי  וברור  בכך  היה  די 
אפריל  בחודש  מגרמניה.  הם  אף  לצאת 
ישראל  לארץ  אחיו  ושני  סבי  יצאו   1939

במסגרת עליית הנוער. בבית, נשארו אמו של סבי, פנינה הי"ד ואחותו הקטנה, רות הי"ד שנספו בשואה. 
מנמל חיפה, נלקחו בני הקבוצה לביה"ס החקלאי "מקווה ישראל", שם שהו כשנה. לאחר סיום התקופה, 

משפחת צוקרמן

עומר גדיש
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לו על הסבא מאת הנכד המתאימה  החיים  דרך  כי  סבי  החליט 
לגרעין  הצטרף  הוא  דתי.  בקיבוץ  תהיה 
בית  בעמק  הנצי"ב  עין  קיבוץ  המייסד של 
שאן )קיבוץ שנוסד על-ידי גרעין של עולים 
את  פגש  שם  מגרמניה(  צעירים  דתיים 
אנטוורפן  ילידת  רוזנבלום,  אסתר  סבתי 
שבבלגיה. השניים נישאו וקבעו את ביתם 
דוד,  ילדיהם,  שלושת  נולדו  ובו  בקיבוץ 

ידידה וחיה, אמי. 

סבא שהוא גם היסטוריון
סבא התפתח כאיש חינוך ונשלח ללימודי חינוך בירושלים. כשחזר, שימש כמדריך חברות הנוער שהגיעו 
לקיבוץ ובהמשך כמחנך ומנהל בית הספר האזורי בשדה אליהו. תחום ההתמחות של סבי בלימודי התואר 
שני  בתואר  האקדמיים  לימודיו  את  והעמיק  המשיך  סבי  השנים,  עם  היסטוריה.  היה  ובהוראה  הראשון 
ודוקטורט בהיסטוריה ועיקר עיסוקו ביהדות גרמניה. המחקר שפרסם על יהדות גרמניה האורתודוקסית 
נחשב לשם דבר בתחומו. אני שגדלתי, בקבוצת יבנה, קיבוץ דתי הסמוך לאשדוד, ציפיתי תמיד להגיע 
לביקור בבית סבי וסבתי שבעין הנצי"ב. ביתם היה תמיד יעד מעניין ומפנק עבורנו, הנכדים. סבא, שהיה 
בלימודים, מה  הולך  איך  שונים. התעניין  ונושאים  ידע מתחומים  בנו  להכניס  וסיפור, הרבה  איש שיחה 
ונשתה  ודואגת שנאכל  סביבנו  טורחת  הייתה  כשנגדל. סבתא  לעשות  אנחנו שואפים  ומה  אותנו  מעניין 

וכשסיימנו מביאה לנו משחקים ובודקת שאלו מתאימים לגילנו ומעניינים ומהנים עבורנו.

 דוקטור לשם כבוד של העיר רוסטוק
הקשר עם גרמניה והתחושות הקשות על הדרך בה הפכה הארץ התרבותית ביותר למלכודת מוות לאמו, 
לאחותו ולשאר יהודי גרמניה ואירופה כולה העסיקו את סבי כל חייו. בכל ליל-סדר, בשעה שנוהגים לפתוח 
את הדלת לאליהו הנביא, הזכיר סבי בהתרגשות אדירה, שלא פחתה משנה לשנה, כי לפני קום המדינה, 
נוצרי  ילד  גופת  לביתם  הושלכה מחוץ  פותחים את הדלת בחשש. הם פחדו שמא  היהודים  היו  בגולה, 
שתבסס את עלילת הדם הבאה. סבי הדגיש כי הוא מזכיר זאת בכדי שנעריך את המובן מאליו עבורנו, 
יהודי בחופשיות. סבי הרבה לנסוע לגרמניה, לצורך מחקר. גורמים  והיכולת לקיים אורח חיים  הביטחון 
רבים בגרמניה ובהם עיריית רוסטוק, עיר הולדתו, הזמינו אותו לכנסים והרצאות וסייעו למחקרו במידע 
ובמימון. סבי אף קיבל תואר דוקטור לשם כבוד של העיר. סבי הלך לעולמו ב-29 באוקטובר בשנת 2013 
והוא בן 89. המורשת של סבי, עיצבה במידה ניכרת את תפיסת עולמי וגרמה לי לחפש חיים של שליחות 

ושל השפעה על המדיניות הציבורית. 
עומר גדיש, בן 28, נשוי ואב לאיילה בת 4 חודשים הינו סטודנט לתואר שני בטכניון, במגמת תכנון 

ערים. הוא זכה השנה במלגת לימודים מארגון יוצאי מרכז אירופה.

יעקב צור ז"ל



גיליון מס' 6    ספטמבר / אוקטובר 2017 24

גוטנברג לאן?
הרברט בטלהיים

)מגנצא(  מיינץ  העיר  של  להגמון  לותר  מרטין  כתב   1517 באוקטובר  ב-31 
בגרמניה מכתב בו הוא מגנה את מדיניות הכפרה של הכנסייה, טקסט שמאוחר 
יותר פורסם על דלת הכנסייה של העיר ויטנברג. תאריך זה נחשב לתחילתה 
של תקופת הרפורמציה, כך שאין זה פלא, שהכנסייה הפרוטסטנטית בגרמניה 
לותר  של  דעותיו  היו  איך  השאלה,  נשאלת  לאירוע.  שנה   500 השנה  חוגגת 
המציא  אלמלא  לגרמנית,  שלו  התנ"ך  ולתרגום  לפלוגתא  וגורמות  משפיעות 
יוהאנס גוטנברג את הדפוס, מה שאיפשר שכפול והפצת הכתוב לקהל הרחב.

הרבה עותקים בעשירית מן הזמן
היו,  לתואר  הנימוקים  השנה.  לאיש   2000 בשנת  נבחר  גוטנברג  יוהאנס 
יסודות חיי הרוח,  ניתן היה לשנות את   )1436 שבזכות המצאתו )בסביבות 
הפוליטיקה והדת במאות השנים העוקבות. המצאתו אפשרה לפצל טקסטים 
לחלקי חלקים ואפילו לאותיות בודדות, מהן נוצרו טקסטים חדשים. את כול 
אלה ניתן היה להדק ולהדפיס שחור על גבי לבן בעותקים רבים. עד אז נכתבו 

ספרים שלמים בעבודת נמלים ביד או בעץ. מעתה יכלו להשתמש באותיות השונות מוצקות בבדיל בגדלים 
ובצורות שונות. עבור התנ"ך של גוטנברג יצקו כ- 100.000 אותיות, מה שארך כמעט חצי שנה. העריכה 
ארכה שנתיים ולהדפסת 1282 העמודים של 180 עותקים נזקקו ל- 330 ימי עבודה ליד מכבש הדפוס. 
ניתן להניח, שעבודת ההדפסה כולה ארכה למעלה משנתיים, שעה שההעתקה ביד של עותק אחד בלבד 

הייתה נמשכת שלוש שנים.

תרגום התורה מעברית לגרמנית – 12 שנים
גוטנברג, שכלל גם את תרגום הברית החדשה של  התנ"ך הזה של 
לותר לגרמנית, הנגישה לראשונה את כתבי הקודש לאלה שלא ידעו 
אותו  שאבד,  לגרמנית,  הראשון  התרגום  אמנם  היה  לא  זה  לטינית. 
פרסם יוהאנס מנטלין ב- 1366. אך רק מי ששלט בדקדוק הלטיני יכול 
היה להבין אותו. לותר ערך את התנ"ך שלו על פי המקורות ביוונית 
 Nit Wort“ :ובעברית, אותם העביר לשפת היומיום הגרמנית. לדבריו
אלא  במילה  מילה  לא  כלומר   ,vss Wort, sunder Sin vss Sin
מילים חדשות,  גם המצאות של  נמצא שם  כך  משמעות במשמעות. 
ושל  בובר  של  לגרמנית  התנ"ך  בתרגום  יותר  מאוחר  שמוצאים  כפי 
אלא  התרגום  רק  היה  לא  ביותר  והחדשני  החשוב  אבל  רוזנצווייג.  יוהאנס גוטנברג
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גוטנברג לאן?

מכונת הדפוס הראשונה

פסלו של גוטנברג במיינץ

חינוך  היא  במבוא, שהתורה  לותר  כתב  כך  והערות השוליים.  המבוא 
 gute Botschaft, gute“ :וחוק ואילו הברית החדשה לעומת זאת היא
Mehre, gute newe Zeytung” – מסר טוב, סיפור טוב ומידע חדש 
וטוב. תוך כדי הדפסת הברית החדשה החל לותר כבר בתרגום התורה 
הן מהמקור בעברית והן מהוולגטה. התרגום הזה ארך 12 שנים בגלל 
ושותפיהם  מלאנכטון  לותר,  נזקקו  לרוב  מעברית.  בתרגום  הקושי 
רצה  הוא  בגרמנית.  המתאימה  המילה  את  למצוא  מנת  על  לשבועות 
לתרגם נקי וברור. כל כתבי הקודש הופיעו ב- 1546 וכללו תיקונים רבים 

של הטקסט.
הדפוס הדיגיטלי עקף את כולם

התפתחה  מהם  שניים,  או  דף  של  עלונים  הוצאת  גם  אפשר  הדפוס 
היה  אפשר  הללו  העלונים  באמצעות  היומית.  העיתונות  ה-17  במאה 

ידיעה אחת. העלונים הללו  להפיץ חדשות מסחריות או סנסציות. ה- Newe Zeytung הכילה לרוב רק 
סיפקו חדשות מאותה תקופה, לרוב מלוות בתמונות, כמו למשל הדיווח על נפילת מטאוריט ב- 7.11.1492 
באנזיסהיים. עם טכניקת הצילום והאופ-סט, לפני 70 שנה, הגיע עידן דפוס גוטנברג לסיומו, אך גם את 
ספרים,  להדפיס  כדי  ומדפסת  למחשב  רק  זקוקים  אנחנו  היום  הדיגיטלי.  הדפוס  עקף  המודרני  הדפוס 
עיתונים ומה עוד. הטלפון החכם מאפשר לקרוא  מהמסך ולהיות בקשר עם כל העולם. כל אחד יכול, מתי 
וזמן נכנס אלינו הביתה  שירצה, גם ללא הדפסה, להפיץ חומר, כך שכל מה שקורה בעולם, בכל מקום 
כמעט בו-זמנית. את כל הנתונים הללו אפשר לשמור בקלות, לגנוז, לקרוא ולהדפיס. ניתן בקלות לתקן 
שגיאות ולהדפיס רק את כמות העותקים הנדרשת. כך יכולים להדפיס עיתונים בינלאומיים במקום הפצתם 
ואפשר להדפיס או למחוק דיווחים מקומיים. השאלה הנשאלת כיום היא האם נמשיך בעתיד הנראה לעין 
כנתונים בטלפונים החכמים שלנו מבנק  רק   נקבלם  או שמא  או לשאול בספריות  לקנות ספרים בחנות 

הנתונים דהיינו הספרייה החדשה. והאם נרצה לקרוא אותם רק 
במכשירים החדשים שלנו ואף להדפיסם. היתרון בדפוס הדיגיטלי 
הוא שניתן להגדיל את הדפוס, מה שחשוב למתקשים בראייה. 
ייתכן שבעתיד הלא רחוק יוכלו המשתמשים גם לתרגם לעצמם 
גוטנברג  של  המצאתו  בזכות  לטקסטים.  ולהאזין  הספרים  את 
הצלחנו להתקשר עם העולם ולשלוח ספרים וחומר כתוב, אבל 
בעיקר להפיץ ידע ולאפשר לבריות ללמוד וללמד. הטכנולוגיות 
החדשות מנגישות אותנו לידע חדש ורחב ולמכלול של השכלה 
היום  ומפיצות את מה שקוראים  גם משפיעות  הן  כללית, אבל 
"פייק ניוז". כך שגם בעידן התקשורת הזה, כמו בקודמיו,  ניתן 

יהיה לנצל את המצאת הדפוס לטובה או לרעה.
”S. Fuessel: Gutenberg uns seine Wirkung” המקור

מגרמנית: מרים שטיין-גרוסמן
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צלילי המוזיקה

הסיפור של פר גינט
)Peer Gynt – Suite No. 1, Opus 46 / E. Grieg :על( 

יהל המר

פר גינט הוא מחזה ויצירה מוזיקלית המבוססת על אגדה נורווגית. המחזה 
1867 על ידי המחזאי הנורווגי הנודע הנריק איבסן )"בית  נכתב בשנת 
הבובות", "ברווז הפרא", "רוחות" ועוד(. המחזה מספר על הרפתקאותיו 
של צעיר בשם פר גינט, ומסעו מהרי נורבגיה אל המדבר בצפון אפריקה. 
וביקש ממנו  נורווגי(,  )גם הוא  מחבר המחזה פנה למלחין אדוורד גריג 
בשנים  חוברה  והמוזיקה  הסכים  המלחין  למחזה.  ליווי  מוזיקת  לחבר 

.1874/5

המחזה,  של  מערכה  בכל  העלילה  בין  היחס  את  לתאר  אנסה  זה  בקטע 
לבין המוזיקה המתאימה לכל מערכה שגריג הלחין, ואנסה לנתח אלמנטים 

במוזיקה. המוזיקה שגריג כתב כללה 2 סוויטות, אני אתייחס רק לראשונה )ולמוכרת יותר( מביניהן.

בעודו  בים  מתבונן  והוא  בנמל,  נמצא  גינט   פר  הנער  בוקר:   –  1 מערכה  
מפורסמת  זה  בקטע  המרכזית  הנעימה  למסע.  אותו  לאנייה שתיקח  מחכה 

מאד, חוזרת על עצמה פעמים 
בסולם  ומתאפיינת  רבות, 
מז'ורי פנטטוני )מודוס מוזיקלי 
צלילים  מחמישה  המורכב 
תחושה  הנותן  באוקטבה( 
משתמש  גריג  אופטימית. 
עוצמה  הים,  גלי  את  לתאר  כדי  משתנה  )ווליום(  בעוצמה 
נמוכה מתארת גלים קטנים ונמוכים, ועוצמה גדולה מתארת

גלים גדולים.
מערכה 2 – מות אוסה: חלק זה נפתח עם ידיעה על מחלה קשה של אוסה )Ase(, אימו של הגיבור. פר 
גינט ממהר לחזור לביתו אך הוא לא מספיק להגיע בזמן, והוא מגיע להלווייתה של אוסה. פרק זה מתאפיין 
בעיקר   – קשת  וכלי  מינורי  סולם  ארוכים,  צלילים  איטית,  )טמפו(  במהירות  שימוש  ע"י  מלנכולי,  באופי 

אדוור גריג

יהל המר

הנמל הנורבגי של פר גינט
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צ'לו וקונטרבס בעלי רגיסטר נמוך. הנעימה המרכזית בחלק 
הראשון של המוזיקה למערכה זו עולה בעוצמתה באיטיות 
שלבסוף  עד  מוזיקליים,  משפטים   2 כל  אחרי  )קרשנדו( 
היא מגיעה לעוצמה גבוהה מאד )פורטיסימו(. בחלק השני 
של המוזיקה לחלק זה המנגינה מעט משתנה. באופן כללי 
ניתן לשמוע בבירור את הרצינות ואת העצב העמוק הקיים 

במוזיקה בהתאם לנושא הפרק.
זו מסופר על  3 – הריקוד של אניטרה: במערכה  מערכה 

אניטרה, אישה בעלת יופי רב ומסתורין, אותה פוגש הגיבור באחד ממסעותיו. המוזיקה מתארת את ריקודה 
מהירות  משולש,  במקצב  מתאפיינת  והיא  אניטרה,  של 
יותר  קלילה  והיא  לבלט,  מוזיקה  מעט  מזכירה  בינונית, 

מהמוזיקה בחלק הקודם.
4 – בארמון של מלך ההרים: חלק זה מספר על  מערכה 
חגיגת חתונתה של בתו של מלך ההרים. בחלק זה נעשה 
 – טרולים  הם  האורחים  הנורבגי;  בפולקלור  נרחב  שימוש 
יצורים דמיוניים שקיימים באגדות העם הנורבגיות. פר גינט 
מסתתר מאחורי הסלעים בקרבת הארמון, ומביט בפליאה 
בחלק  המנגינה  בארמון.  הגדולה  השמחה  על  ובהנאה 
נמוך,  וברגיסטר  באיטיות  מתחילה  היא  מאד.  מוכרת  זה 
בהתאם  ובעוצמה,  במנעד  במהירות,  בהדרגה  ומתגברת 
לשמחה ולאקסטזה העולה בחגיגות החתונה של הטרולים.

באופן כללי אני חושב שהמלחין הצליח פה בצורה יפה לחבר מוזיקה שתתאים לאירועים השונים בסיפור 
המחזה. קיימים ניגודים רבים בין החלקים השונים של הסוויטה: בסולם, בעוצמה, במבנה, בגובה, במפעם 
)טמפו-קצב(, ניגודים שיוצרים תחושות שונות ומגוונות, בהתאם להרגשה המשתנה בכל חלק של המחזה. 
המוזיקה קיבלה את השראתה ממספר מקורות; מסיפור המחזה, ממעשיות עממיות וסיפורי עם עתיקים 
נורבגיים, ומהנוף הנורבגי: הרים, שלגים פיורדים וכדומה. ניתן לשמוע בכל חלקי הסוויטה איזו פלאיות, 

משחקים מעניינים בין תחושה מז'ורית ותחושה מינורית.
אני אישית ממליץ להאזין למוזיקה הזו תוך כדי קריאת הקטע שכתבתי או תוך כדי קריאת המחזה עצמו. 
קיימים שני תרגומים לעברית: הראשון של איתמר אבן זהר משנת 1971, שתורגם ישירות מנורבגית ושבו 

השתמשו בהצגת המחזה ב"הבימה". השני של לאה גולדברג משנת 1975.
יהל המר, בן 26, , נכד לסבא וסבתא שברחו לארץ-ישראל מהמבורג ומברלין בשנות ה-30 של המאה 
הקודמת, הינו סטודנט להנדסה כימית בטכניון, מוזיקאי חובב ופסנתרן בשעות הפנאי. יהל מעריץ את 

המוזיקה של גריג. השנה זכה במלגת לימודים מארגון יוצאי מרכז-אירופה.

מתוך המחזה המוזיקלי פר גינט
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ספרים רבותי, ספרים...

על ספרה של עוזית דגן "קיבוץ געגועים"
אברהם הופמן

הוצאת גוונים, 319 עמודים
בתקופה שהמסרונים הפכו ללחם חוקו של הדור הצעיר ואף של גיל הביניים והיעילות הרבה הולכת יחד 
עם רדידות לשונית ופיחות הביטוי הרגשי, יש בספרה של עוזית דגן משב רוח רענן ומרענן – בצד ערכה 

העצמי החשוב. פתיחתו של הספר הוא כעין סיפור בלשי: "בילדותנו 
ידעתי היכן מסתתרים הסודות המהלכים אחרי שאנחנו הולכים לישון 
בבית הילדים, בארגז העץ החום, שמכסהו תמיד סגור, שנמצא בחדר 
השינה הקטנטן של ההורים. שנים צריכות היו לעבור לפני שהרשתי 

לעצמי להרים את מכסהו הסגור של הארגז ולהיכנס אל תוכו."
"... ידעתי שהורי, אשר בזו לצבירת רכוש העדיפו נכסים רוחניים על 
פני חומריים.." ולכן החליטה הסופרת )אחרי מות ההורים( לקחת את 
הארגז כפי שהוא לביתה, שם למיין את תכולתו ולתרגמו מגרמנית 
ארצה  ועלתה  שמרדה  אמה  בין  מכתבים  נשמרו  בארגז  לעברית. 
–הציוני  החלוצי  החזון  את  להגשים  כדי  מיין  נהר  על  מפרנקפורט 
לבד  המכתבים,  חילופי  בפרנקפורט.  הוריה  לבין  –הסוציאליסטי 
מאופיים האישי והאינטימי, שופכים אור על ההידרדרות ההדרגתית 
שחלה במצבם של יהודי גרמניה בשנים 1935 עד 1941 )כפי שהדבר 

מוצא את ביטויו במכתבי הוריה( מחד גיסא ועל העשייה החלוצית של אם הסופרת, הבת מפרנקפורט על 
אדמת "שאטה" היא בית השיטה ואחר-כך בקיבוץ מעוז חיים מאידך גיסא. כותבת אם הסופרת להוריה: 
"אני מרגישה שדווקא כאן, במקום החם והקשה הזה, אני מצליחה להתחבר אל עצמי ממקום שלא הכרתי 
אף פעם. אני, הילדה המפונקת, הבת היחידה להורים שדאגו לתת לי את החינוך הטוב ביותר שיכלו, ישנה 
ובעיקר- מרגישה נהדר. אחרי הכל אני חלק  בידיים  נפט, אוכלת לפעמים  באוהל, קוראת לאור עששית 
מרעיון גדול כל כך, צודק כל כך, שלמי אכפת כל הקשיים שבדרך? התחושה שאני הקטנה, יכולה לעשות 

משהו כדי לשנות את העולם שסביבי- יש הרגשה טובה מזו?"
שבה  הדרך  לפי  במעיין,  כאן  לוחמיו,  את  בחר  גדעון  ש"השופט  למקום  שחזרה  התחושה  בין  נעה  היא 
בחרו ושתו מן המים" לבין התחושה הקשה של ההווה: "מי בחר בנו לבוא הנה לעמק הזה, המלא ביצות, 
נזכרת  "אני  יפה לכאורה. אבל:  זה: החלום הגדול  ועל רקע  ומלריה"?  ולהתמודד כאן עם רעב, בדידות 
עכשיו בחיים הפורחים ושוקקי התרבות שעזבתי שם" סבל פיזי ותרבותי מלווה את החלוצה. "עברנו ליישוב 

עוזית דגן
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הקבע שלנו! התלם הראשון, יצא אמנם עקום.. אבל העיקר שאנחנו כאן בשאטה )בית –השיטה(. המחברת 
מחזירה אותנו לרקע ההיסטורי: מרץ 1936 פלישת הצבא הגרמני לחבל הריין המפורז ובאוקטובר הסכם 
היטלר- מוסוליני על ציר רומא ברלין. ועל רקע מציאות זאת המתדרדרת מיום ליום, המעמד הבינוני היהודי 
בגרמניה מנסה להמשיך את מסכת חייו כבראשונה- כותב האב לבתו החלוצה מפרנקפורט על נהר מיין 
)20.5.37( אני רוצה להגיד לך שאת "חתונת הכסף" לא נחגוג בגדול- גם משום שאין לנו כסף. את גם 

יודעת שהזמנים עכשיו אינם מתאימים לחגיגות. 
באוקטובר 1938 כותב האב לבתו: " את בוודאי שלא עשית טעות כאשר נסעת לשם )לארץ ישראל(... מצד 
שני, אם נמשיך ונשאר פה.... הסיכוי שלי למצוא עבודה יקטן עוד יותר, בכלל, האם הקבוצה שלכם תהיה 
מספיק עשירה כדי לקבל עוד זוג הורים?" איזו מהפיכה בתפיסה- מה שלא הצליחה ההסברה הציונית, 
ההבנה שאין סיכוי ליהודי גרמניה חודרת לראשם. אך שערי הארץ נעולים ע"י המנדט הבריטי. גם הגישה 
המנוכרת ליהדות מתחילה להעלם במכתבי האב: "האין זה נפלא שנדע שכל היהודים בכל העולם חוגגים 
באותו זמן את ערב שבת, ושכולם קוראים באותו זמן את אותו פרק בתנ"ך?" הבת ממשיכה בקיבוצה באותו 
הלוך מחשבה ולמרות הצרות הפיזיות הנושא של הקיום הרוחני מעסיק אותה מאוד. בינתיים שינתה את 

"אנחנו,  גלים.  בת  לדרורה  ולר  מהילדה  שמה 
אלה שמגיעים לכאן כשרוחנו ונשמותינו ספוגות 
רואים את  בתרבות מערבית בת מאות שנים- 
הצורך להוכיח את יהדותנו על ידי יצירת תרבות 
גם  אבל  הארץ  נופי  מתוך  שצומחת  יהודית, 
משולבת עם ההיסטוריה היהודית רבת השנים 
שאותה ירשנו מאבותינו" והיא ממשיכה: "כשם 
שהפילוסופיה היא המצאה יוונית, האמונה באל 
מרביתנו   כיום  אבל  יהודית.  המצאה  היא  אחד 
לא  אבל  יהודים,  חושבים שאנחנו  אתאיסטים- 

מאמינים באל."
מסיימת  והיא  כתיבתה  את  מלווה  ההתלבטות 
מהדהדת  שנה  שמונים  לאחר  שעדיין  בשאלה 
החוט  היא  יהודית.  מסורת  קיימת  באוויר: 
ניתן  שלא  לחוט  נהפך  מסוימים  שבמקומות 
לקרוע אותו, חוט השני שמקשר בין כל הדורות. 
לחוט  אחר  קשר  ליצור  יכולים  פה  אנחנו  האם 
חייבים  אנחנו  ואולי  רוצים.  אנחנו  האם  הזה? 
אם  מפרנקפורט,  הבת  הבאים?  הדורות  למען 
ולבעלה  לה  ונולדו  נישאה  דגן,  עוזית  הסופרת 
הובטחה  המשפחה  המשכיות  ילדים.  חמישה 

דרך עלייתה ארצה.
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משיחה
סיפור מאת רעיה טילינגר

קמתי בבוקר. כמו בכול יום, פתחתי את הדלת הגדולה אל הגינה כדי לסקור את 
מצבה. לעץ הלימון היה קשור חמור לבן. הוא עמד לו בשקט וליחך את העשבים 
הגדלים תמיד בשולי גומת ההשקיה. עצמתי עיניים ופקחתי אותן שוב. הוא עדיין 
זו  יתפוגג,  צעדים לקראתו. הנחתי שהמראה  וליחך עשב. עשיתי כמה  עמד שם 
איזושהי תופעה כמו פאטה מורגנה. לך תדע מה מביא אתו הגיל. אבל הוא עדיין 
עמד שם בשלווה חמורית. הושטתי יד מהססת ונגעתי בו באצבע. היה לו עור רך 
ומשיי, נעים מאוד למגע. הבטתי בו והוא הביט בי בעיניים גדולות, רכות וחומות. 
ליטפתי אותו בזהירות על האף ובין האוזניים והוא הניע בראשו ונראה שבע רצון 

בהחלט.
טוב, זה לא דבר רגיל למצוא חמור לבן בחצר שלי. כבר מצאתי בה כול מיני בעלי חיים: פעם הציץ תן 
דרך שער הכניסה, חתול השאיר פגר של עכבר ופגר של ציפור. מתחת למחסן גרה משפחת גיריות שאני 
מכירה, אבל חמור? "איך הגעת?" שאלתי אותו. הוא הפסיק לרגע ללחך את העשב והפנה מבט לשמיים. 
הדברים התחילו להתבהר. כבר מזה זמן אני יודעת שהמדינה מתדרדרת מדחי אל דחי והחורבן קרב. מן 
החוג לקבלה שהצטרפתי אליו בזמן האחרון, הבנתי, כי לפני בואו של המשיח עתיד העולם להגיע למצב של 
תוהו ובוהו ורק אז הוא יופיע. העניין הזה מעסיק אותי עד מאוד. ממרומי גילי יש לי כול הכישורים הנחוצים 
כדי לסקור נכוחה את המצב העולמי, האזורי ומצבנו אנו בתוכו ולהגיע למסקנה כי אם לא תהייה התערבות 
משיחית מיד, הקץ קרב. מזה זמן אני מנסה לשכנע את הקרובים לי בתובנות שלי על הסכנות הצפויות 
למדינה ולשלומה, והם מציעים לי להפסיק לדאוג ולהתרכז בדברים שאני עושה טוב כול כך: בישול ואפייה. 
"תשאירי את הדאגות למבינים," הם אומרים. "את המדינה והעולם מנהיגים אנשי ביטחון וכלכלה, בעלי 
ניסיון עיוני ומעשי מוכח. איך את חושבת שאת מבינה יותר טוב מהם?" עכשיו יש לי הוכחה ניצחת שהם 
טעו ואני צדקתי. כלי הרכב של המשיח הגיע באופן פלאי לגינה שלי. תפקידי  למצוא את המשיח ולהעביר לו 
את כלי הרכב שלו. אבל איך אמצא אותו? ואז הכתה בי ההכרה: אם הוא נשלח לכאן, לגינה שלי, זה יותר 

מרמז שאני נבחרתי לתפקיד. הגיוני לגמרי, אחרת היה החמור עומד בגינה של מישהו אחר.
נשמתי נשימה עמוקה. גאווה מהולה בצניעות מילאה את לבי. אמנם אני רק גמלאית מהפריפריה, אבל 
לראות נכוחה את המצב ולהכיר בגודל השעה, בזאת הקדמתי את כולם ולכן נבחרתי. מיהרתי פנימה כדי 
לבחור את הבגד המתאים למשיח - משיחה, למען האמת. אחד שיהיה נוח מספיק כדי לרכב על חמור 
ייצוגי דיו למשיחה. כזה שמשדר מכובדות אבל לא התנשאות. הארון שלי גדוש להתפקע והיה  אבל גם 
קשה להחליט. בסופו של דבר נפלה הבחירה על חליפת מכנסיים לבנה שקניתי בגחמה של רגע בבית 
אופנה מפורסם באיטליה ולא לבשתי אותה מעולם. גם החליפה הייתה רמז ברור לתפקיד שהוטל עלי. לא 
סתם חיכתה בארון כול השנים האלה. "לכול זמן ועת לכול חפץ," פיזמתי את קהלת בשעה שהתלבשתי, 
התאפרתי וסקרתי בהנאה את דמותי במראה. קלסיקה לא מכזיבה אף פעם. התרתי את החמור מן החבל 
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שקשר אותו לעץ. הוא המשיך 
נראה  ולא  בשקט  לעמוד 
גילה  לא  וגם  בכלל  מוטרד 
נשארה  עכשיו  לברוח.  נטייה 
אני  איך  קטנה,  בעיה  רק 
מכורסת  הבאתי  עליו?  עולה 
הטלוויזיה את השמיכה שאני 
מתכרבלת בה והנחתי אותה 
גררתי  המטבח  מן  גבו.  על 
את שרפרף הפלסטיק הלבן, 
להגיע  כדי  נעזרת  אני  בו 
בעזרתו  הגבוהים.  לארונות 
טיפסתי אל האוכף המאולתר. 
לדרך  יצאנו  מוכן.  היה  הכול 
החמור  הגינה.  לשער  מבעד 
הקטנה  בחורשה  פסע 
המקיפה את ביתי כאילו הכיר 
אני  ומתמיד.  מאז  הדרך  את 
הקלים  הטלטולים  מן  נהניתי 
בהליכה,  אותי  שטלטל 
מנקודת הראות הלא שגרתית 
הרוח  ומן  החורשה  של 
פני.  את  שליטפה  הקלילה 
החורשה  של  למפגש  הגענו 
עם הכביש. החמור הפנה את 

ראשו ימינה ושמאלה, נחיריו רטטו והוא פנה במעלה רחוב שמשון בדרך המובילה למרכז חורב. זה היה 
עוד רמז. ללא כול הנחייה לוקח אותי החמור אל המקום הכי סביר, בו תהיה בסתם יום של חול, בחיפה, 
כמות לא קטנה של אנשים. הם יראו וישמעו אותי ומשם תצא הבשורה לכול הארץ. כתבנו אלי לוי יוזעק, 
אחריו יגיעו גם האחרים. בהתחלה לא קרה שום דבר. ברחובות שמשון ויותם כמעט ואין אנשים בשעה 
הזו של היום. המכוניות שעברו במקום האטו, אבל אי אפשר לעצור, זו צומת, הם הסתפקו בקריאות שלא 
חייכתי  "כן,"  המשיח?"  שאת,  חושבת  את  ו"מי  משוגעת?"  "את  רק:  לשמוע  הצלחתי  קלטתי.  כולן  את 
אליהם בהנאה ונופפתי בידי. במעבר החצייה במוריה קריית ספר התחילו הבעיות. זו הייתה בדיוק השעה 
וילדים גדשו  ילדים מן הגן ומבית הספר, הייתה תנועה צפופה של מכוניות והרבה אימהות  בה אוספים 
את המדרכה לפני מעבר החצייה. האימהות הצביעו עלי ואחת מהן שאלה בקול מודאג: "את רוצה שאני 

משיחה

איור: הגר סלעי )נכדתה של רעיה טלינגר(
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אתקשר למישהו?" הילדים לא הפסיקו לגעת בחמור. חלק ליטפו אותו בעדינות, אבל חלקם צבטו אותו 
וילד אחד דקר אותו במוט הסלפי של האייפון. החמור נער וחצה בדהרה את מעבר החצייה. מזל שבאותו 
הרגע התחלף האור ברמזור לירוק. מרגע זה ואילך דהר החמור ואחריו נהר קהל גדל והולך של אנשים. 
לא הצלחתי לראות אותם כי הייתי מוכרחה להתכופף קדימה ולהיאחז בחוזקה ברעמה שלו  כדי לא ליפול, 
אבל שמעתי את הקולות, הצעקות והלמות הצעדים. מרחוק גם שמעתי צפירה של מכונית משטרה. בסופו 
של דבר נעצר החמור במרכז חורב ליד חנות השוקולד. בעלי החנות השאירו מחוץ לחנות דלי למטריות, זה 
התמלא בלילה במי גשמים והחמור עצר לשתות. ייצבתי את ישיבתי וסקרתי בהנאה את הקהל הרב סביבי. 

הרמתי את ידי, הושלך הס. "הקשיבו הקשיבו," קראתי בקול. "ימות המשיח הגיעו."
"מה את אומרת?" אמר איש אחד,  "ואת המשיח?" 

"כמו שאתה רואה," עניתי. "לא יכול להיות, המשיח הוא גבר," אמר בביטחון.
"איך אתה יודע?" 

הקהל מסביב נראה מרותק וזה התאים לי. התכוונתי לנתח את המצב העולמי ולהסביר בדיוק מה ואיך 
צריך לעשות כדי לתקן את כול הרעות בעולם ולהביא לפריחה ושגשוג נצחיים, לשלום, לביטול השפעת 
הדת, הגלובליזציה והתחממות כדור הארץ. משנה סדורה שהכנתי משך שנים ולא ידעתי איך וכיצד אוכל 
להביא אותה לידיעת העולם כולו. היום, בצירוף נפלא של מקרים, הביא היקום לפתחי את החמור הלבן. 
ממרכז חורב בחיפה אתחיל להפיץ את מה שלקראתו נולדתי לפני יותר משבעים שנה: לתקן את העולם 
עד שיהפוך להיות למה שהוא יכול וצריך להיות, מקום מופלא שאך טוב ושלווה ישררו בו. האיש מולי לא 
הרפה: "כתוב משיח בן דוד ולא משיחה בת דוד. אם הכתוב היה חושב על משיחה היה כותב זאת בבירור." 
"תבין," אמרתי בסבלנות: "בימות המשיח שהגיעו אין הבדל בין גברים לנשים. כול התפקידים יפתחו בפני 

כולם. כמו שאתה רואה, אני..."
שוטר שרק בקול במשרוקית. "להתפזר, זאת התקהלות בלתי חוקית, ולך, גברת, אין רישיון."

"אני המשיחה," הסברתי לו, "ומשיחים לא צריכים רישיון להפגנה."
השוטר התבונן סביבו בחוסר אונים מחפש עזרה. הבנתי אותו, עד היום הוא לא פגש משיחה. מעמדתי 
המוגבהת מעל גב החמור ראיתי שני אנשים מוכרים. האחד היה הרופא של "מכבי," מן הסניף במרכז חורב. 
אתמול ביקרתי אצלו לאחר הפצרות רבות של ילדי שביקשו כי ייעשה לי אבחון. הוא שאל אותי כול מיני 
שאלות טיפשיות, ואני עניתי לו כפי שעונים על שאלות כאלה, בבדיחות הדעת. הרופא דיבר עם השוטר וזה 
הנהן בראשו בהבנה. השני היה חלבי, הגנן הדרוזי שמטפל בגינה שלי. הוא התקרב אלי. "גברת מדרוני," 
אמר, "את מכירה אותי, נכון? זה אני קשרתי את החמור לעץ הלימון שלך מוקדם בבוקר. קניתי אותו בשביל 
הילדים. התכוונתי לעבוד בגינה שלך מהצהריים ובינתיים קשרתי אותו  אצלך כדי לא להסתובב אתו בעיר. 

ידעתי שלא תכעסי."
הדמעות הארורות, אלה שפורצות אצלי תמיד במהירות עוד לפני שאני מצליחה להשתלט עליהן, התחילו 
להיקוות בזוויות העיניים שלי. העולם עוד לא בשל למשיחה. "בואי גברת מדרוני, אני אעזור לך לרדת מן 

החמור ונחזור יחד הביתה." אמר חלבי. "ואת תעשי לי כוס קפה כמו תמיד."

אבדות ומציאות
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אבדות ומציאות
סיפור מאת רות חשמונאי

אבדות נערמות במחלקות האבדות. מציאות מוצעות בשוק הפשפשים. במציאּות שלי 
היו הן אנשים והן חפצים שאינם עוד. את רוב החפצים ששמשו אותי ואינם, איני זוכרת 
אין תחליפים. חלקם  ואינם,  לי, מצאתי תחליפים. לאנשים שנגעו בחיי  ולאלה שחסרו 
השאירו בי מועקה ואחרים הקלה. בדרך מחשבתי ובהווייתי הם נוכחים, בשמחה וגם 
בעצב. חוק שימור האין לא נחקק אך מתקיים אצלי. בצד חששותיי מפני מחלות, יש בי 
פחד מפני הַאיִן - הפחד שאחדל להיות. לא רוצה לא להיות, אף שאולי גם אני אַשמר 

אצל הנשארים אחרי. בחוץ לחיפה, בחוץ לארץ, בבית הקולנוע, בתיאטרון, בספר ובמחברת אני מקווה 
למצוא הנאה, ריגוש, עניין ומיצוי הזמן שבכול רגע אובד לבלי שוב. פעם אבד לי כרטיס הכניסה לאופרה 
שמאוד רציתי לראות ולשמוע. השוער סרב להכניס אותי אף שזכרתי את מקומי שסומן בכרטיס האבוד. 
כעסתי על עצמי, על השוער ועל כל העולם ופניתי לכניסה סמויה. שם עצר אותי איש בטחון אשר חטט בתיק 
שלי ומצא את האולר השוויצרי הקטן על טבעת המפתחות שלי. מיד קרא לחברו לתפקיד אשר נהג על פי 
ההוראות והוביל אותי למעצר. בחדר המעצר כבר חיכו לי ולשופט כעשרים פושעים. היה צפוף, מסריח 
ובעיקר משעמם. פניתי אל האנשים והתעניינתי בפשעיהם. שמעתי מפיהם סיפורים קשים, מגוחכים וכאלה 
שנשמעו לי הזויים. בתום ההמתנה, הובאתי בפני השופט ששחרר אותי מחוסר מה שהו. חזרתי לביתי 
וחשבתי על החוויה שלה זכיתי בעקבות האבדה. עבר שבוע, לא שכחתי אך השלמתי עם הפשע שבצעתי 
ועם השתתפותי הסבילה בהתנהלות משמרות הביטחון במדינתי שוחרת האימה. בבוקר יום שלישי, משרד 

הפרקליטות היה על הקו. 
"אם אתם רוצים למכור לי כפתור מצוקה או שרות סעד דעו שאיני מעוניינת"

"או לא, השופט שבפניו נידון פשעך מבקש שתגיעי למשרדו מחר בשעה 10"
"תודה, אבוא" "להתראות מחר".

באותו לילה, כצפוי, נדדה שנתי. בבוקר תחבתי לארנקי תחתונים ומברשת שיניים ושמתי פעמיי לפגישה. 
פחדתי שמא יחזיר אותי השופט לתא המעצר וקיוויתי שאולי יטריד אותי מינית. המזכירה קבלה את פניי 
בדרך עניינית ואני נשארתי עם סקרנותי ועם חרדתי. השופט יצא לקראתי, הושיט את ידו ואמר "שמי לוי 

נאור" 
"ציפורה וינשטיין" עניתי.

הלכתי בעקבותיו לחדרו המרווח, הוא הציע לי כיסא והתיישב מאחורי שולחנו הקודר ופתח:
"הכרטיס נמצא, תוקפו פג. בקשתי מהנהלת האופרה כרטיס למופע הבא כדי לפצות אותך על הנזק שנגרם 

לך"
"הם התנצלו ושלחו שני כרטיסים" 

באותו ערב, בוטלה ההופעה בגלל פיגוע ואת פגישתנו מימשנו בפאב הסמוך. בפינה ישב שמעון, אהובי 
משכבר הימים ושתה הרבה ויסקי. בפיגוע נהרגה אשתו ומאז אני נהנית לנחם אותו יום ולילה. 
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פוליגמיה בישראל במבחן בית המשפט
שופטת בית הדין לענייני משפחה )בדימוס( מרים רבס

דיון משפטי שהתקיים בעת האחרונה בבית-משפט לענייני משפחה בבאר שבע נסוב סביב בקשת גבר 
בדואי ישראלי להצהיר על אבהותו ל-3 ילדים שנולדו לו במסגרת נישואיו לשתי נשותיו. המבקש הינו 
אב מוסלמי, היה נשוי ל-3 נשים בעבר, וכיום הוא נשוי ל-4 נשים. במסגרת נישואיו ל-7 נשים נולדו לו 

56 ילדים.

אב ישראלי, נשים פלשתינאיות
האב נישא עפ"י ההלכה המוסלמית בבית הדין השרעי המתיר נישואין ל-4 נשים בעת ובעונה אחת. אולם 
נישואין אלו אסורים בתכלית האיסור עפ"י הדין הישראלי ומהווים עבירה לפי החוק הישראלי סעיף 176 
לחוק העונשין תשל"ז – 1976. 3 ילדיו אלו, נשוא הבקשה לא נרשמו עדיין במרשם האוכלוסין, ובקשתו של 
האב מבית המשפט  שיצהיר על אבהותו אם תיענה, תאפשר רישומם במרשם האוכלוסין. המבקש, האב, 
יהיה זכאי לקבל קצבה מאת המוסד לביטוח-לאומי עבור 3 ילדיו אלו בנוסף לכל יתר הקצבאות, ויתכן כי גם 
3 ילדיו אלו יזכו למעמד מוכר, הואיל ושתי נשותיו, אימותיהן של 3 הילדים, הן נשים פלשתיניות שאין להן 

מעמד בישראל. 

המדינה והפוליגמיה
בקרב  פוליגמיים  נישואין  של  זה  מקרה 
מן  יוצא  אינו  בנגב  הבדואית  הפזורה 
הליכים  שמתקיימים  ולמרות  הכלל, 
קיימת.  עדיין  התופעה  מודרניזציה,  של 
המדינה באמצעות בתי המשפט נעתרת 
ומשקיעה  בדרך כלל לבקשות מעין אלו 
סכומי כסף רבים בסיוע למשפחות עניות 
להוציא  הסיכויים  אולם  ילדים,  מרובות 
משפחות אלה ממעגל העוני אינם גדולים. 
קצבאות  באמצעות  המדינה  תמיכת 
הבטוח הלאומי מזינה את התופעה של 

ריבוי נשים וילדים. 

בידואים בנגב 
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נשים מושפלות ומנוצלותפוליגמיה בישראל במבחן בית המשפט
תופעת הפוליגמיה מדאיגה הואיל והנשים מנוצלות ע"י הגבר לו הן נישאות. לעיתים הנשים "מיובאות" 
כלומר נשים פלשתיניות והן שוהות בארץ ללא מעמד משפטי, מנותקות ממשפחתן ותלויות לגמרי בגבר 
לו נישאו. תופעה זו של ריבוי נשים מרחיק את השאיפה לשוויון הנשים לגברים ומפלה אותן, מחליש את 
מעמדן   ולעיתים אף משפיל אותן. עובדה זו של ריבוי נשים יוצר מצב של שליטת הגבר בנשותיו, אווירה 
מתוחה בתא המשפחתי, בלבול וחוסר ודאות בין בני המשפחה. כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה מעיו 
זו, כלומר הצהרה בדבר מצב אישי – במקרה זה – אבהות, על המבקש לפנות לבית המשפט כשהוא נקי-

כפיים. בית המשפט מוסמך להיעתר לבקשה או לדחות אותה.  

מנסים לבלום את התופעה
במקרה זה קבע בית המשפט שהמבקש אינו ראוי לסעד של הכרזת 3 הילדים כילדיו  הואיל ולא בא בידיים 
הפוליגמיה  תופעת  קבלת  דהיינו,  לבקשה   ייעתר  אם  הקשות  לתוצאות  הכבד  החשש  בשל  וכן  נקיות, 
וחיזוקה. משרדי הממשלה השונים ערים לתופעה  חמורה זו ומנסים לפתור בעיה זו ולמגר אותה . ידוע כי 
הנושא המורכב הזה הינו בטפול עמותה מיוחדת ששמה לה למטרה לטפל בתופעה זו על מנת לשים לה 

קץ, או לכל הפחות להפחית את התפשטותה.
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משולחן הוועד המנהל

מודל של נתינה 
מיכל כצנלסון

"לא נאה לדבר על כסף"- כך אצל היקים ולכן נדבר על "תרומות"- זה אמנם כסף אבל אותו חלק המופרש 
מרצון למטרות שמעבר לשימוש העצמי. בתפקידי החדש כיו"ר המע"ה אני מנסה להבין את המבדיל בין 
חבר ארגון אימ'א ש"תורם" למפעל לעזרה הדדית, לבין חבר ש"אינו תורם" למפעל. שניהם חברי אותה 
עמותה חברתית שלא למטרות רווח. שניהם הצטרפו לארגון מרצונם החופשי ויודעים בעקרון את מטרות 
ממנה  מספיק  ינקו  שלא  אחרים,  היקים,  והערכים  המורשת  את  לשמר  רוצים  החברים  מרבית  הארגון. 
בילדותם, מצטרפים כדי לגעת בנוסטלגיה, בתרבות בית אבא, במנהגים ובעשייה היקית שכל כך הבדילה 
בין הוריהם לבין העולים האחרים בשנות העלייה הראשונות לא"י. בתוך כל המערך הרגשי הזה, לא סביר 
שלא שמעו על הפעילות הסוציאלית הענפה של המפעל בקהילה ובבתי ההורים שלה. לא יכול להיות שעינם 

לא נתקלה בבקשה לתרומה למען הזקוקים לעזרה מבני קהילתנו.
הטיפול במי "שאין לו"- הוא מנכסי צאן ברזל של הקהילה היקית עוד בימיה בפזורה בערי גרמניה. בראשית 
העלייה בשנות ה-30 החשיבה הסוציאלית של הארגון, והקמת המפעל לעזרה הדדית ב--1941 היו מאבני 
הדרך של המייסדים. המטרה: לעזור למי שזקוק לעזרה. בפניותיי  לחברים בבקשה לתרומות אני נתקלת 
אצל ה"מסרבים" בשתי תגובות: א. "אין יקים עניים" ב. "אני לא תורם כי הכל הולך לארגון מנופח". התגובה 
וחבל, היופי ברעיון החברתי של  הראשונה היא של אנשים שבעים, מסודרים שאינם רואים את האחר- 
ארגוננו הוא שיש תחושה של אחריות לחלש- זו אותה "עזרה הדדית" שאנחנו משתדלים לשמר. התגובה 
השנייה היא, לצערי, תולדה של פרסומים מלפני שנים אחדות אודות משכורות עתק של מנהלי עמותות 
)מעולם לא שלנו!(, אשר מרתיעים תורמים פוטנציאליים. באשר להתנהלות ארגוננו הרשו לי להבטיח לכם 
שאנחנו מתנהלים באחריות ובצניעות. הקדנציה הזו החלה בשינויים מנהליים וכלכליים מרחיקי לכת למען 
הגדלת החיסכון והיעילות הארגונית ולמען הבטחת שקיפות של מעשינו. העברנו, לראשונה, תקציב משותף 
לארגון ולמפעל. הורדנו משרת מנהל בשכר, ומנינו חשב אחד לשני הגופים. יש לנו 3 עובדות סוציאליות 
שעושות עבודה מקצועית מעולה, ולאף אחת אין משרה מלאה. אני פונה אל אותם חברים שעדיין לא תרמו 
לנו השנה, שיחשבו שוב על יעדי הארגון. אולי הסיפור הייחודי הבא יניע לבם- לתרום: שלושה נתמכים שלנו 
)שאין קשר ביניהם(, שנעזרו בדרכים שונות לאורך זמן בתמיכת המפעל- הודיעו לנו לאחרונה שהם מודים 
על כל שעשינו למענם ומבקשים להפסיק את התמיכה בהם, כי בינתיים נמצאו להם מקורות מחיה אחרים 
)פנסיה שנתאחרה, ביטוח לאומי של מדינה אחרת וכו'( . הוא שאמרתי: עזרה הדדית במיטבה- בעיני זו 

"יקיות" בהתגשמותה.
מיכל כצנלסון היא בתו של האדריכל ד"ר גדעון קמינקא )1904-1985( יליד וינה, תושב חיפה מ-1932

תחילה הדייר, אחר-כך העסק
)מהגיגיה של מנהלת ראשוני-כרמל(



37גיליון מס' 6    ספטמבר / אוקטובר 2017

תחילה הדייר, אחר-כך העסק
)מהגיגיה של מנהלת ראשוני-כרמל(

צלילה רצין-נוריאל

בתי הורים

מרכזיותו של הפרט
הגעתי ל"פסגות כרמל" לפני כשנה וקצת עם ניסיון רב בניהול דיורים מוגנים. הגעתי מארגון בעל מכוונות 
עסקית-כלכלית. לכן היה גם הניהול של הדיורים המוגנים ניהול עסקי. מקסום רווחים היה שם המשחק. 
כשהגעתי ל"פסגות כרמל" שמחתי למצוא ארגון שחרט על דיגלו את חשיבותה של איכות חיי הדייר, את 
השירות לדייר, את חשיבות הצוות לפני הכל. ברור לכולנו שהכנסות צריכות להיות כדי להתקיים ולהשתפר 
ראשון  תואר  בעלת  אני  )שכן  הטיפולי  מהתחום  שבאה  כמנהלת  תחושתי,  המוביל.  המוטו  זה  לא  אבל 
יכולה  שאני  יודעת  אני  וגווניו  חלקיו  כל  על  הבית  את  מנהלת  אני  כאשר  נהדרת.  הייתה  בפיזיותרפיה(, 
לחשוב קודם על הדייר ואחר כך על הכסף. תחושה זו קימת גם בין הדיירים ואיני שומעת משפטים שהייתי 

רגילה לשמוע במקומות אחרים, כגון מה שחשוב זה הכסף ולא הדייר.

הארגון מסתכל אל העתיד
הנהלת  עם  ביחד  לבחון  שתפקידה  חברה  נשכרה  ארוך.  לטווח  חשובה  פעילות  על  נתבשרנו  באחרונה 
ליבת  את  לשנות  כוונה  שאין  ומקווה  מאמינה  אני  הבאות.  לשנים  הארגון  של  האסטרטגיה  את  הארגון 

תפיסתו הרעיונית של הארגון. את תפיסתו האישית והאנושית. ברור לי 
שלכולנו "הזיזו את הגבינה" והסביבה בה הארגון פועל כבר לא דומה למה 
שהיה ויש צורך לעשות שינויים והתאמות. ממה שחוויתי עד כה נוכחתי 
לדעת שהארגון יודע לעשות שינויים כשהוא מבין שזה מה שנכון לעשות. 
אני מאמינה שהנהלת הארגון תקשיב לכל חלקי הארגון במהלך בדיקת 

האסטרטגיה העתידית. אשמח לקחת חלק ככל שיידרש. 

"יום הולדת" 80
בימים אלה אנחנו מתחילים גם לחשוב על יום הולדת 80 של הבית "שלי", 
בית 'ראשוני כרמל'. לפי הבדיקות שעשיתי הפך בית 'ראשוני כרמל' לבית 
הורים בשנת 1938 ולכן בשנת 2018 יחול יום הולדת 80. התחלנו לאסוף 

אפוא תמונות וסרטונים מאז 1938 ועד היום. 

צלילה רצין-נוריאל
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משולחן הקהילה

חברים וחברות יקרים,
 

בחיפה  השריפה  אירועי  הכל  על  העיבו  בתחילתה  חיש.  לה  חלפה  תשע"ז  שנת 
והצפון. חלק מבתי ההורים שלנו נאלצו להתפנות. למרבה המזל, הנזקים לא חייבו 
פינוי לאורך זמן וגם הודות לצוות העובדים המסור התאפשרה חזרה מהירה אליהם.  

אירוע שישי תרבות נדחה גם הוא בשל השריפה.
למרות אירועים אלו, שנה זו התאפיינה בפעילות ענפה, ביצירתיות והתחדשות.

הועמקו שיתופי הפעולה עם גורמים מחוץ לארגון. בשיתוף עם ארכיון חיפה הפעלנו את פרויקט "תיעוד 
סיפורי חיפה". הזמנה לתערוכה המציגה את הפרוייקט ותוצריו תמצאו בעמוד 39. פרויקט נוסף עם ארכיון 
חיפה היה  קורס "תיעוד סיפורי חיים". מתוכנן לאחר החגים קורס המשך. שיתוף פעולה רציף מתקיים עם 
הקליניקה לזכויות זקנים ועמותת המשפט בשירות הזקנה שבאוניברסיטת חיפה. סטודנטים למשפטים, 
בחסות הקליניקה, העניקו הרצאות לחברינו בנושאים משפטיים הקשורים לזכויות הגיל השלישי. בנוסף, 

ממשיך  לפעול המוקד המשפטי שמעניק ייעוץ אישי לחברים.
חלק גדול מהפעילות מתאפשר הודות לעשייה ההתנדבותית. חלק מהמתנדבים פועלים לכל אורך השנה, 
ביום ובשעה קבועים. אחרים מתנדבים לזמן קצוב לפי הפרוייקט.  כך, המלגאים, אותם סטודנטים המקבלים 
מלגה במסגרת פרויקט המלגות של הארגון, תורמים שעות התנדבות. תרומתם נותבה לתועלת העשרת 
הידע בקהילה, דרך מתן הרצאות בתחומי הידע של המילגאי. ניתנו הרצאות בנושא שיווי משקל, נפלאות 
לאור הביקוש, המשכנו בעוד שני קורסים.  ניידים.  והזיכרון, התקיימה הדרכה לשימוש בטלפונים  המוח 
פרויקט אחר, "המרצים שלנו", זוכה להיענות רבה בקהילה. חברים מתנדבים להעניק הרצאה בתחום הידע 

שלהם בפני החברים האחרים בקהילתנו.
אני מברכת על המשובים המתקבלים מכם על פעילות הקהילה. חברים טורחים להעביר משוב בטלפון, 
בדואר אלקטרוני, בפגישה, בעצם  ההשתתפות בפעילויות  שהינו מסר של עניין בפעילות.  משובים אלו 

חשובים לצורך התאמה מיטבית של כיווני הפעולה והתכנים המתקיימים בקהילה.
אני מודה לחברי וחברותי-צוות העובדות והעובדים של הארגון, הקהילה. כולם מסורים ואיכפתיים. 

תרומתם למינוף הפעילות שלנו גדולה.                                                                                                                                           
איחולים לשנה טובה לכל אחד ואחת ולבני המשפחה, שפע בריאות ונחת.

 

בקהילה
     

   
עולי מרכז אירופה ס. חיפה

גון 
אר

בתשבע וייס, מנהלת הקהילה, ארגון "פסגות כרמל"
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בקהילה

קהילת הארגון בשיתוף בית הורים "ראשוני הכרמל"
שמחים להזמינכם להשתתף בחוג חדש, משותף לדיירים ולחברים בארגון

חוג פניני ספרות וכתיבה יוצרת
חוג שבועי חדש שכולו חוויה- למידה – עניין

מבחר סיפורים קצרים ושירה, מהארץ ומהעולם. )סיפורת משל: שופמן, עגנון, פיכמן, צ'כוב, קפקא, אתגר 
קרת ועוד, שירים מאת ביאליק, יהודה עמיחי, ד. רביקוביץ, נתן זך, דוד אבידן ועוד(. במפגשים נקרא את 

היצירות להנאתנו ונדון בהן.
תשולב הפעלה בכתיבה בהקשר לנושא המפגש: כתיבה חופשית, אסוציאציות, שיר, סיפור. לכותבים 

המעוניינים ינתן משוב ו"טיפים" של טכניקות כתיבה.  לא חייבים ניסיון קודם.
מנחה: חברת הארגון רותי פיכמן

בעלת ניסיון רב שנים  כמנחה מקצועית בכתיבה יוצרת )מ.א.( וכמרצה 
באוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים.

החוג יתקיים בימי חמישי בין השעות 09.30-10.30 
בבית הורים ראשוני הכרמל, רחוב מאפו 7, חיפה

פתיחה:  יום חמישי 19.10 בשעה 09.30
2 מפגשי ניסיון ראשונים  ללא תשלום. 

עלות לחודש: לחברי ארגון 40 ₪, לאורח 60 ₪.
דיירי בית הורים "ראשוני הכרמל"-ללא תשלום. 

להרשמה, על בסיס מקום פנוי, נא לפנות לענת – מזכירת הקהילה טלפון:  8258989 – 04

 ארגון "פסגות כרמל" בשיתוף ארכיון העיר חיפה

 שמחים להזמינכם

 קט תיעוד סיפורי חיפה יפרו תערוכת
  "חיפה שלי: זיכרונות העבר נשמרים לעתיד"

 04-8258989. טלפון: , חיפה55במועדון הקהילתי, רחוב מוריה 

 30/11/2017: יום חמישי נעילה,   30/10/2017: יום שני פתיחה

 07.30-15.00ה  בין השעות -התערוכה פתוחה לקהל בימים א

   הכניסה חופשית.
זיכרונות חברים בקהילתנו הקשורים לעיר חיפה. זיכרונות ילדות, נעורים, בגרות ועוד,  על הפרוייקט:

בשאלון מובנה. הסיפורים . הראיונות נעזרו במשך כשלושה חודשים תועדו על ידי מראיינים מתנדבים

  ארכיון העיר חיפה ולמראיין.משמרת בהועברו ל בהם משולבים גם צילומים,, המתועדים

 הצילומים מאוסף ארכיון העיר חיפה 



גיליון מס' 6    ספטמבר / אוקטובר 2017 40

קורס לימוד ברידג'
פתיחה: יום חמישי  26 באוקטובר 2017  *

16 מפגשים, בימי חמישי בין השעות 09.00-11.00. במועדון הקהילתי, רח' מוריה 55 ,חיפה.
מחקרים מצאו כי הברידג' מחזק את פעילות המוח, את המערכת החיסונית, שומר 
על הזכרון, מאפשר הזדמנות לפגוש חברים חדשים ולהעשיר את שעות הפנאי. 
בהנחיית: גילה שני, מורה מוסמכת מטעם ההתאחדות הישראלית לברידג', בעלת 

נסיון עשיר בהדרכה.
 *מותנה במינימום משתתפים.

עלות: 580 ₪ לחבר ארגון, 630 ₪ למי שאינו חבר ארגון. 
בנוסף, ירכש ספר לימוד במרוכז  בעלות של כ-80 ₪.

לפרטים נוספים והרשמה על בסיס מקום פנוי , נא לפנות למשרדי הקהילה, רחוב מוריה 
55, חיפה , טל:   04-8258989

במסגרת "המרצים שלנו"
הרצאה בנושא: "שימור ושיפור הזיכרון בגיל המבוגר" 

יום שני, 23.10.17 , בשעה 10:00 בבית מיכ"ל, רחוב מיכ"ל 1 , חיפה .        
בכל גיל ניתן לשמור על יכולת הזכירה ואף לשפרה. בהרצאה נדון בשאלה 
קשיים  עם  להתמודד  נתן  וכיצד  בזכירה  לירידה  הסיבות  מהן  זיכרון,  מהו 
אלו בחיי היום יום. נצפה בסרט "על קצה הלשון " )בהפקת אש"ל ומשרד 
הבריאות בהנחיית הפסיכולוג אחי יותם ז"ל ( אשר ממחיש את הבעייתיות 

ומציע פתרונות.
מרצה ומנחה חברתנו, חוה בינדר- M.A;R.N במדעי הרוח, אחות מוסמכת. מורה ומדריכה קלינית במרכז 

הרפואי רמב"ם ועורכת סדנאות לימוד חווייתיות  לגיל המבוגר בקהילה.
ההרצאה לחברי הארגון ללא תשלום, למי שאינו חבר- המחיר: 20 ש"ח 

מפגשים חברתיים בהם חבר או חברה בארגון מעניקים הרצאה, כל אחד בתחומו. מפגש חברתי המאפשר 

הזדמנות להיכרות עם מגוון  נושאים, תוך היכרות עם חלק מעולמו של חבר/ה בקהילה.

אנו קוראים לכל אחד ואחת להתנדב וגם להשתתף בפרוייקט המיוחד הזה.

מתנדבים/ות מוזמנים לפנות לאיילת טל-ביתן רכזת הקהילה, טלפון : 04-8258989

"המרצים שלנו" - חברים מרצים בהתנדבות

חוה בינדר

הרשמה במשרדי הקהילה )במועדון(, רחוב מוריה 55, חיפה
טלפון: 04-8258989, ענת- מזכירות הקהילה
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טיול למגדלא, מגדל ומה שביניהם
יום שני 30.10.17

בהדרכת: אחיה יצחקי
 08.00 -  איסוף מתחנת האוטובוס מוריה 50 

              )ליד ויצו(, חיפה
 08.10 -  איסוף מ"גן יצחק"    

 08.25 -  איסוף מבית הורים "פסגת חן", 
              רח' בת חן 40* 

 08.50 -  איסוף מצומת מוצרט
 08.55 -  איסוף מצומת צבר

 * מותנה במינימום משתתפים
 בתוכנית:

* ביקור ב "מגדלא" – היישוב הקדום שנחשף לאחרונה,  ובו בית כנסת קדום, היחידי בגליל   )המוכר עד 
כה(, אשר פעל והתקיים במקביל לקיומו של בית המקדש בירושלים.  נבקר בשרידי וילות רחבות ידיים , 
מקוואות, נשמע על חיי התושבים במגדל של המאה הראשונה לספירה. נבקר גם בכנסייה המקסיקנית 

המרהיבה, הנושקת למי הכנרת, על פסיפסיה הנהדרים ומשמעותם, נשמע על המקום ואנשיו. 
*  עין נון, מעיין דגים, הנובע לתוך בריכת מים צלולים. 

*  מגדל -  מפגש מרתק עם קבוצת גרמנים-אוהבי ישראל, אשר הקימו במגדל קהילה
   שוקקת לפני למעלה מ 40 שנה. נשמע את סיפורם. סיור במושבה. 

המחיר לחבר ארגון: 150 ש"ח, מי שאינו חבר ארגון: 170 ש"ח. 
המחיר כולל הדרכה צמודה, הסעה, כניסה לאתרים וארוחת צהרים כשירה בקיבוץ חוקוק.

ארוחת בוקר עצמית-בדרך )מקום בו ניתן לקנות או להביא מהבית(.    
* ההרשמה על בסיס מקום פנוי.     * החזר כספי עבור ביטול של עד 48 שעות לפני הטיול

הרשמה במשרדי הקהילה )במועדון(, רחוב מוריה 55, חיפה
טלפון: 04-8258989, ענת- מזכירות הקהילה

רשמים בעקבות ההרצאה -"ייפוי כוח מתמשך"

שנושא  מילים   וללא  בנוכחותו  הצביע  הכרמל"  "ראשוני  הורים  בית  אודיטוריום  את  שמילא  הרב  הקהל 
ההרצאה העומדת להנתן הינו רלוונטי וחשוב. ההרצאה התקיימה ב 27.7,  בנושא "ייפוי כוח מתמשך" 
וניתנה על ידי גל אברהם וליאור שחר, סטודנטים למשפטים , במסגרת שיתוף הפעולה של ארגון פסגות 
כרמל עם הקליניקה ללזכויות זקנים-הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ועמותת המשפט בשירות 

בתשבע וייס ועו"ס יוליה רחלין-ברקון  
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מתכון מבית אמא! 

כדורי משמש )מרילן קניידל(
מאכל שהיה מקובל אצלנו במשפחה בעונה.

מצרכים:
25 משמשים רחוצים ויבשים +25 קוביות סוכר

2 כוסות מים
100 גרם חמאה,  קורט מלח

3כוסות קמח
4 ביצים

אופן ההכנה:
בסיר מרתיחים את המים+ החמאה + קורט מלח עד שהחמאה נמסה. מכניסים את הקמח בבת אחת 
מעט  להתקרר  נותנים  האש.  את  מכבים  ואז  הסיר  מדפנות  שיורד  גוש  שנוצר  עד  עץ  בכף  ומערבבים 

עליזה ברנד

הזקנה . שמענו על "ייפוי כוח מתמשך" ,  אפשרות 
חדשה לתכנון עתידי . למדנו שזהו מסמך המאפשר 
לאדם, בהיותו צלול, לשלוט על ענייניו ולהחליט מראש  
מי יקבל עבורו החלטות בעתיד במידה ויאבד חלילה 
מכל  הנחיות  לתת  וכן  לקבל החלטות.  כשירותו  את 
סוג כיצד יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים, הכספיים 
יוכל לקבל  ולא  ויאבד מכשירותו  והרכושיים  במידה 

החלטות אלו בעצמו.
ומצב  ,גוף  רכוש  לענייני  המתמשך   הכוח  ייפוי  על 

הכוח  ייפוי  את  עו"ד מפקיד  לאחר החתימה  מיוחדת,  דין שעבר הכשרה  עורך  בפניי  רק  חותמים  רפואי 
באפוטרופוס הכללי.  את רשימת עורכי הדין שעברו הכשרה מתאימה ניתן למצוא באתר  לשכת עורכי הדין 

בישראל, בכתובת:
http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=384804&catId=1138

ניתן לחתום על ייפוי כוח רפואי בלבד גם בפני עו"ס, פסיכולוג, רופא ועוד. 
ייפוי כוח מתמשך אינו מתייחס למצב שבו מייפה הכוח הוא )או יהיה בעתיד( חולה הנוטה למות   •
)חולה שרופא קבע לגביו שנשאר לו חצי שנה לחיות(. ניתן  להכין מראש הנחיות רפואיות מקדימות ו/או 

למנות מיופה כוח בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות.
חברי ארגון המעוניינים לחתום על ייפוי כוח רפואי מתמשך או על הנחיות רפואיות מקדימות מוזמנים 

ליצור קשר עם עו"ס הקהילה יוליה רחלין ברקון בטלפון: 04-8119464 )ימי שני ורביעי(. 
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אבות האומה
חנה כץ  

מים  עם  גדול  סיר  סוכר. מעמידים  קובית  ושמים במקומם  מוציאים את הגרעינים מהמשמשים  ובינתיים 
בגובה 3/4 + כף מלח. ומרתיחים.

חוזרים לבצק שהספיק קצת להתקרר מוסיפים ביצה אחרי ביצה תוך כדי ערבוב )צריך קצת כח( עד שנוצר 
בצק רך ונוח לעבודה.

מרטיבים את הידיים מניחים בצק על כף היד עליו משמש וסוגרים לכדור.
מניחים את כל הכדורים על מגש רטוב שלא ידבקו. כשהמים רותחים מכניסים את כל הכדורים אחד אחרי 
כף  ומוציאים עם  דקות   5 עוד  לצוף.  מחכים  וכדורים מתחילים  ירתחו שוב  למים. מחכים שהמים  השני 
מחוררת למגש גדול. במחבת ממיסים חמאה מוסיפים פרורי לחם ומגלגלים את הכדורים בפרורי הלחם. 

כשפותחים את הכדורים מוסיפים סוכר וקינמון לפי הטעם. 
                                                                                     בתאבון ובהצלחה.      

מבוא ביקורתי על אבות האומה ב'-)יצחק ורבקה(

נחזור נא לאברהם הבודד והזקן,
בניו רחקו ואשתו נפטרה,

ולמרות כל עושרו הוא מסכן.
ומי יטפל בו, יגיש לו כוס תה, ללא אישה?

פיליפיניות לא היו, לכן נשא את קטורה.
לצידו עבדו אליעזר – זקן ביתו,

איתו הוא נועץ על כל אשר לו.                                                                                        
אברהם אינו יכול לשכוח שלפניו עוד משימה

לדאוג לאישה ליצחק, הן רק כך תושג המטרה.
והוא רוצה אחת "משלנו", מהמשפחה,

שלא תהיינה בעיות עם נאמנות והתאמה.
וכך נשלח אליעזר לחרן

ומביא את הנערה רבקה משם.
בני הזוג המיועדים נפגשו ושניהם נדהמו:

יצחק התאהב מייד בצעירה היפה,
אך רבקה, למראה ה"ח'תיאר" מהגמל נפלה.
לא היה לה מנוס, הן ביתה רחוק אלפי מילין,

צריך, איפוא, להתרגל לחיים החדשים.

אבות האומה ג' - )יצחק ורבקה – המשך(

מה תפקידה של אישה באותם הימים?
לשרת את הבעל וללדת ילדים.

ורבקה, כמו שרה חמותה, אותה לא פגשה, 
גם היא, 20 שנה ללא ילדים – עקרה.

יצחק לא ביקש תחליף, רק מאישתו רצה ילדים,
ואכן משאלתו נתקיימה, נולדו תאומים – ויצחק בן 60.

אבותינו לא הצטיינו בחינוך בתוך המשפחה,
ואפילו לא הסתירו את אשר ליבם אבה.

יצחק אהב במוצהר את עשו בכורו, ואילו רבקה דבקה ביעקב – השני לו.
הדברים הגיעו לשיא במהרה:

רבקה רימתה את יצחק והדיחה את יעקב לדבר עברה.
לא פלא שהיחסים בין הבנים היו מעורערים,

ממכירת הבכורה של עשו ליעקב עבור נזיד עדשים,
ועד לסחיטת יעקב את ברכת האב לבנו בכורו,

כשרבקה יוזמת, מעודדת וכל הזמן לצידו.
רבקה, כמו ב- 8-200, במודיעין בישראל,

שומעת הכל ויודעת איך את זה לנצל.
היא דואגת לסלק את יעקב מהזירה

לפני שעשו יצליח להניח עליו יד, לא יד רכה.
יצחק מקבל ללא ערעור, קצת עיוור לנעשה בסביבה,

שעל יעקב ללכת - קרי לגשת לפדן ארם לחפש לו אישה.
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" ס ר פ ס ק א ם  י י ה " ר  ב ע ב

השער של בית הכנסת החדש במנהיים, גרמניה 

הוועד המנהל של ארגון "פסגות כרמל"
)ארגון עולי מרכז אירופה ס. חיפה(

מברך את כל חברי הארגון ועובדיו
בשנה טובה ומבורכת


