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 :בתנאי מינימום משתתפיםאחרי החגים,  פתיחה -קורסיםהרשמה ל**  

 
 ש"ל. 45מפגשים, 15 :לימוד גרמניתקורס      
    . כון גתהמ  מטעם  ניסיון בהוראת גרמנית מורה מוסמכת, בעלת, לנה ברנדנבורסקיבהנחיית: גב'       
      
 11.00-13.15ימי ראשון  -גרמנית למתחילים     
 08.30-10.45ימי ראשון         -גרמנית בינונית     
            מפגשים. בהדרכת גב' גילה שני. מורה מוסמכת מטעם ההתאחדות  16 לימוד ברידג':קורס          

 .ישראלית לברידג' ה      
 

 המתוכננים.על הטיולים  ניתן להירשם, ללא תשלום למועדון המטיילים שלנו ולקבל עדכונים :טיולים        
 

 , חיפה,55נא לפנות למועדון הקהילתי, רחוב מוריה לפרטים נוספים והרשמה:   
 04-8258989טל:     07.30-14.30ה בשעות: -בימים א
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פוליטיקה אז...והיום? - הרברט בטלהיים
דברים שרציתי לומר - מיכה לימור

על מה בדיוק נאבקים הנכים? - השופטת מרים רבס
ממשלת ישראל - קחי אחריות- דוד בועז

העמוד של עדנה מרקוביץ
מקריות היא מציאות - רעיה טילינגר

שיעור בהיסטוריה - רפי סיאנו
אנקדוטות מימי מפלתה הסופית של ברלין במלה"ע השנייה - קורט רודן

צוללן ישראלי עם שורשים בסין - ישראל קרני

ספרים רבותי ספרים - רעיה טילינגר; מיכאל מאיר-ברודניץ
פלורנס נייטינגייל – מסטטיסטיקאית לאחות מובילה- פיה פודושין

משולחן הועד המנהל - בני זוסמן
בתי הורים - הנה מאיר-ברודניץ; אריאלה חורב; יהודית זוסמן; הרברט בטלהיים

בקהילה - בתשבע וייס

עמוד 5-6

עמוד 4-5

עמוד 7-8

עמוד 9-10

עמוד 11 

עמוד 12-13

עמוד 14-16

עמוד 17-18

עמוד 19-21

עמוד 23-27

עמוד 28-29

עמוד 22

עמוד 30-35

עמוד 36-43

קהילתון
כתב-עת לענייני חברה, תרבות והיסטוריה

מו"ל: ארגון "פסגות כרמל" )ארגון עולי מרכז אירופה ס. חיפה(
micha.kehilaton@beit-horim.org.il עורך: מיכה לימור

מערכת: הרברט בטלהיים, מרים שטיין-גרוסמן, איילת טל ביתן, מיכאל מאיר-ברודניץ, בתשבע וייס, אילנה 
זבירין, רעיה טילינגר, רות חשמונאי, עדנה מרקוביץ, רפי סיאנו, פיה פודושין, חווה קרפס, מירי רבס, קורט רודן 

 Design Studio | עיצוב: כרמל פרינט דף אור

חברי הארגון מוזמנים לשלוח כתבות או מאמרים 
לקהילתון

micha.kehilaton@beit-horim.org.il - חומר למערכת יש לשלוח לכתובת

.jpeg צילומים בפורמט ,word בקובץ

חומרים יפורסמו לאחר עריכה והגהה.

חומרים ערוכים לא יועברו לאישור הכותבים ולא יוחזרו במידה ויוחלט שלא 

לפרסמם.
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משולחן המערכת

דברים שרציתי לומר
מיכה לימור

המסלול לדמוקטטורה
סוגיה שחוזרת ונדונה אצלנו בימים אלה בחוגים רבים ורחבים: האם אנו מידרדרים 
לתאוקרטיה? )תאוקרטיה – שלטון האל בידי אלה המתיימרים לייצגו ולפרש את 
חוקיו(. האם אנו מידרדרים למשטר אוטוריטרי? )אוטוריטרי קרי משטר סמכותני, 
ולרוב הדומם מזה(. מלים אחרות: האם  ריכוזי, המתנכר לקבוצות מיעוטים מזה 
באמת, כתחזיתם הקודרת של רבים, אנו מזדחלים באיטיות אך בעקביות, ממשטר 
דמוקרטי על-פי הגדרתו המערבית, המודרנית, לדמוקטטורה, משמע דפוס משילות 

סמכותנית על סף הדיקטטורית נוסח כמה ממדינות המזרח התיכון ואסיה? 
רמזים מטרידים בעניין זה נובטים במרחב הציבורי שלנו חדשות לבקרים. דוגמא מובהקת היא מעורבותו 
המעמיקה והולכת של הממסד הפוליטי בפרקטיקה הדתית. למשל סיפור החלטות הממשלה בנושא התפילות 
בכותל. למשל החקיקה הממשלתית בנושא הגיורים. ההיסטוריוגרפיה של תולדות המדינה מלמדת כי מאז 
קומה של המדינה התמודדה החברה הישראלית עם מעורבות פוליטית בחיי הדת והאמונה של האזרחים, 

אולם דומה כי תדירות ה"הנחתות" והיקף חדירתן למרקם החברתי הולכת וגדלה, הולכת ומתרחבת.
זה באשר לתאוקרטיה. ובאשר לאוטוריטה, גם כאן הסימנים מדאיגים. אחד הסימנים המובהקים לכיסופי 
סמכותנות של הממסד הפוליטי הוא הדיון בחופש הביטוי. כלל ידוע ואוניברסלי אומר כי מי שנכסף להנהיג 
שכן  בטורקיה(.  התמורות  )ראה  ההמונים  בתקשורת  תחילה  ידו  שולח  סמי-דיקטטורי,  סמכותני,  ממשל 
החופש המוחלט להזרים דעות ומידע רלוונטי וחשוב לציבור מאיים על החופש של הממשל לעשות בציבור 
ככל העולה על רוחו. ביקורת חופשית מערערת על הסמכותנות השרירותית. היא דורשת הסברים ותשלום 
מחיר, לעתים כבד, על "פשלות" מנהיגותיות. האם חקיקות היתר בתחום התקשורת שנחתו עלינו בשנה 

האחרונה אינן מרמזות על מאוויי סמכותיות יתירה של הממסד הפוליטי? 
גם מערכת משפט עצמאית ממגע ידיה הגסות של הרשות המבצעת ושל הממסד הפוליטי, כזאת הנשענת 
על ערכי כבוד האדם וחירותו, על שוויונו המלא של כל אזרח בפני החוק, בלא הבדלי דת גזע או מין )כלשון 
לסכל את  עלולה  יקים(  על-ידי משפטנים  )כפי שהוקמה  כזאת  גם מערכת משפטית  מגילת העצמאות(, 
תאוות הסמכותנות המופרזת של הממשל. מרגע שנולדת יוזמה להצר את צעדיה של הרשות השופטת 
ולהגדיל את השפעתה הנוגסת של הרשות המבצעת בתוך קרבי הרשות השופטת, נטמן הזרע של המשטר 

הסמכותני, האוטוריטרי. וגם זה מתרחש בימים אלה לנגד עינינו. )ראו העימות מי ימנה שופטים ואיך(. 
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משולחן המערכת

דברים שרציתי לומר

אלה אם כן הרמזים, אם תרצו הסימנים המטרידים, שיכולים לתת אינדיקציה לגבי סוגיית "השתלבותנו 
והכיסופים המתעוררים  סוגיית התפוררותה של הדמוקרטיה  הישראלית.  במרחב" מבחינת הדמוקרטיה 
לדמוקטטורות מעסיקה למעשה לא רק את הדמוקרטיות והסמי-דמוקרטיות במזרח התיכון ובאסיה. גם 
ומתלווים לתופעת הטרור, בעיקר  ובארה"ב בוקעים קולות כאלה המערערים על הסדר הקיים  באירופה 
האיסלאמי אך לא רק איסלאמי, המקיף חברות ואוכלוסיות. וכרבים וטובים אני תוהה בחשש מסוים: האם 
נוכל להמשיך עוד זמן רב ולאחוז בתואר 'מדינה יהודית ודמוקרטית'? נראה שזה עדיין רצון הרוב בחברה 

הישראלית על גווניה השונים וכנגד כל איום או סכנה לרצון זה יש לזעוק. אסור לשתוק. 

פוליטיקה אז... והיום?
הרברט בטלהיים

לפני שבועות אחדים קיבלתי את שלושת הכרכים של הסופר וההיסטוריון האנגלי 
רוברט האריס על חייו של ציצרו. הביוגרפיה של הנואם והפוליטיקאי הזה מתבססת 
על כתבים שהתקבלו מציצרו וגם ממזכירו טוליוס טירו. טירו הוא ממציא הקצרנות, 
שאפשרה לו לרשום נאומים ושיחות, בהם השתמש בערוב ימיו )הוא הגיע כנראה 

לגיל 100( לכתוב את הכתבים שלו. 
תולדות ציצרו הזכירו לי במעומעם את שלמדתי על חייו בזמנו בגימנסיה בווינה, 
לי במיוחד בספר, הייתה העובדה, שבפוליטיקה כמעט דבר לא  אבל מה שקסם 

השתנה. הפוליטיקאים של היום מפרסמים כמובן את מחשבותיהם ברשת ולא תולים אותם בפרהסיה על 
לוח הפורום, אבל כשאנו מצטטים את דברי ציצרו על פוליטיקה, נדמה לנו, שהם נכתבו עבורנו היום: "...
)יש( המאמינים שפוליטיקה היא מאבק למען צדק, אבל פוליטיקה 
זה מקצוע". ובהמשך: "פוליטיקה היא היסטוריה בפועל. איזה תחום 
וגם את הנקלה שבאדם?  אחר של החיים מעורר גם את הנעלה 
כך  כל  מוחשית  בצורה  או החושף  יותר?  יש משהו מסעיר  וכלום 
גנרלים אחדים,  עם  ואחרי שיחה  והחלשים".  צדדינו החזקים  את 
אומר ציצרו: "זו בעיה, כאשר חיילים סבורים, שהם חייבים ללכת 
פקודה,  לתת  רק  שעליהם  עצמם,  את  משלים  הם  לפוליטיקה. 
שהופך  מה  שדווקא  לעולם,  יבינו  לא  אם  קופצים.  כולם  וכבר 
אותם לפופולריים כל כך – המוניטין שלהם כפטריוטים מהמעלה 
דווקא  הפוליטיקה,   של  לשפלות  מעל  אותם  והמרומם  הראשונה 
זה יהיה להם לרועץ: משום שאו הם באמת מורמים מעל לשפלות 
שבפוליטיקה, הרי שלא ישיגו דבר, או שאם הם הולכים לפוליטיקה 
יסתבר, שאפשר לקנות אותם בדיוק כמו את כל האחרים". ובהמשך אפשר לקרוא "בחלום לא הייתי מעלה 
ממני".  טוב  בפוליטיקה  מתמצאים  שהם  מאמינים,  הם  אבל  הקרב,  בשדה  למצביא  עצות  לתת  בדעתי 
בשיחה אחרת נאמר על המועמדים לבחירה: "אבל האיש טיפש" והתשובה: "ממתי טיפשות עומדת בדרכה 

ציצרו
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של קריירה פוליטית".
על  פוליטיקאים  השפיעו   – קודם  אף  ואולי   – אז  שכבר  דבר,  עוד  מהספר  ללמוד  יכולים  אנחנו 

בחירות בהבטחות ובשוחד – לחם ושעשועים, או בקוראנו על בחירתו של יוליוס קיסר לפונטפקס 
מקסימוס, שבה, כך כותב טירו: "יוליוס קיסר נתן כל כך הרבה שוחד לאזורי הבחירה, עד שהיה 

צורך להעביר את המטבעות במריצות... עשרים מיליון!". 
בספר מסופר גם על מאמציי המושלים להפוך את רומא לדיקטטורה. באחת השיחות של ציצרו עם 
יוליוס קיסר, עונה האחרון על השאלה: "האם לשם כך לא זקוקים לאישור הסנאט?" ב: "אני הסנאט 
המאשר" וכאשר ציצרו מעיר, שמכך ניתן להסיק שיוליוס קיסר לא מתכוון להחזיר את הרפובליקה 
מספר,  הוא  בהמשך  חדש".  משהו  להקים  אי-אפשר  רקוב  עץ  "עם  קיסר:  יוליוס  עונה  כנה,  על 
מסיק  וציצרו  אלוהים"  אני  כי  "לא,  מהמוות:  מפחד  הוא  האם  השאלה,  על  השיב  קיסר  שיוליוס 
מכך שהוא לא שפוי. בתאווה לדיקטטורה רואה האיש, שנלחם כל חייו על קיומה של הרפובליקה 
ומדינת חוק, טירוף הדעת. טירו מספר על רצח הדיקטטור שהוביל למלחמת אזרחים כדי לתפוס 

את השלטון, והיא אשר הרסה את הרפובליקה, הכריזה על ציצרו כאויב המדינה ורצחה אותו.
ובכן, ברצוני לסיים את מאמרי על פוליטיקה בדברים שהושמעו גם בסנאט הרומי: "סנאטורים, אל 
תעלו בדעתכם, שאבותינו הפכו מדינה שולית לרפובליקה הזאת בכוח הנשק. אילו היה זה כך, היו 
ניצבים היום בשיא תהילתם. יש לנו היום יותר נתינים ואזרחים, יותר נשק וסוסים מאי-פעם. לא, 
זה היה משהו שונה בתכלית, שהעלה את אבותינו לגדולה... הם עבדו קשה בארצם, שלטו בכוח 

הצדק מחוצה לה ובסנאט ולא היו גברים עמוסי אשם או עבדים לתאוותיהם".

מגרמנית: מרים שטיין-גרוסמן

על מה בדיוק נאבקים הנכים?

ציצרו נואם לפני הסינט ברומי
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על מה בדיוק נאבקים הנכים?
שופטת בית הדין לענייני משפחה )בדימוס( מרים רבס

את  התקשורת  באמצעי  תכופות  ולעיתים  אלו  בימים  ושומעים  רואים  אנו 
להם  המשולמות  הנמוכות   הקצבאות  בדבר  הנכים   של  המרות  תלונותיהם 
ע"י המוסד לבטוח לאומי. לטענת הנכים אין בסכום הקצבה כדי  לאפשר להם 
לקיים אורח חיים סביר  והם נקלעים לעיתים לעוני ותנאי חיים משפילים. כל 
זאת מאחר וקצבת הנכות נבחנה והוערכה לפני שנים רבות ואין היא מתאימה 

לימינו אנו.

מי זכאי לקצבת נכות?
לעבור שני שלבים של מבחן.  על המבקש  לאומי  לבטוח  נכות מאת המוסד  לקצבת  זכאי  מי  לקבוע  כדי 
בשלב הראשון על המבקש לעמוד בפני ועדה רפואית ולהיבדק על ידה. הוועדה תקבע את הליקוי הרפואי 
ממנו סובל המבקש. היא תקבע את אחוזי הנכות הרפואית בהתאם לרשימת הליקויים המפורטת בתוספת 
לתקנות הבטוח הלאומי. אחוזי הנכות יוצמדו לכל ליקוי רפואי לפי המפורט ברשימה. רף המינימום לקבל 
40% נכות רפואית. רק מי שעבר את הרף, יכול להמשיך לשלב השני בקביעת הנכות  קצבת נכות הינו 
התפקודית. בשלב זה נקבע עד כמה מונעת הנכות התפקודית מהמבקש להשתלב בשוק העבודה, לעבוד 

ולהתפרנס.

ההצעות החדשות
גובה הקצבה של הנכה כיום הינו 2342 ש"ח ובתוספת קצבת אי-כושר מלאה גדל הסכום למקסימום של 
2793 ש"ח. עפ"י המלצות ועדת פרופסור שמחון, החל מחדש ינואר 2018 יתוסף סך של 500 ש"ח בחודש 
סכום  ועדת שמחון  לדעת  3200 ש"ח.  סך של  על  אפוא  יעמוד  וסכום הקצבה  עניים  נכים  אלף  לכ-100 
זה  יסייע לקבוצה זו של עניים לעבור אל מעבר לקו העוני. ועוד מציעה הוועדה לתמרץ נכים כדי שיצאו 

לעבודה באופן שגם אם ישתכרו מעל 4000 – 5000 
ש"ח לא תקוזז הקצבה מהכנסתם. אולם כאמור הצעה 
נכון  תאושר.  וכאשר  אם  לעתיד  תכנית  בגדר  היא  זו 
להיום, מחייב החוק את קיזוזה של הקצבה מהכנסת 
הנכה, גם אם הכנסתו 2000 ש"ח בלבד. יש לציין כי 
 500 לפי הצעת שמחון והמלצתה, התוספת בסך של 
 75% ש"ח  תשולם רק למי שנכותו היא בשיעור של 

והוגדר כעני ללא משפחה.

הפגנת הנכים
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סיפוק הצרכים המינימליים
הנכים תובעים גם שיינתן להם סכום גלובלי לכיסוי כל הוצאותיהם הכוללות מזון, תרופות, שכר דירה, מים, 
חשמל וכדומה המהווים הוצאות קיום בסיסיות. הם מבקשים שהוצאות אלה יהיו רכיב אחד בקצבה. שכן 
אם הקצבה לא תכלול את כל אלו, יאלצו  לפנות פעם אחר פעם למשרדים השונים על מנת לקבל הנחה 
חוק בדבר  כמה חדשים הצעת  לפני  בכנסת  גלאון הציע  אילן  זכאים. חבר הכנסת  להם הם  בתשלומים 
השוואת קצבת נכים לשכר המינימום  המשתלם במשק. הקצבה הנמוכה, טוענים הנכים, אינה מספיקה 
הפרוצדורה  כנגד  מופנות  והן  הנכים  תלונות  נשמעות  המינימליים.  צרכיהם  את  לספק  להם  לסייע  כדי 
הבירוקרטית לצורך קבלת קצבת נכות, מועלה גם החשש והקושי שנוצר עקב התלות בין חברי הוועדה 
הרפואית שהם עובדי המוסד לביטוח לאומי לבין המוסד עצמו. לפיכך יש חשש ל כ א ו ר ה  לפיו רצון חברי 
הוועדה הרפואית הוא למזער את התשלומים. ועוד נשמעו טענות הנכים בדבר חוסר רגישות חברי הועדה 

הרפואית  כלפיהם.

מה עכשיו?
השאלות  לפתרון  המלצות   לגבש  כדי  זו  שנה  אוקטובר  בחדש  להתכנס  אמורה  לחקיקה  השרים  ועדת 
שבמחלוקת. נוכח ההפגנות הסוערות שמקיימים הנכים )כולל איומים ואזהרות כי יציתו את עצמם( יתכן 

שיימצא פתרון מוסכם אחר להליך קביעת זכאות הקצבה וגובה הקצבה במועד מוקדם יותר. 

מירי רבס, פעילה בארגון, הינה שופטת בדימוס בבית המשפט לענייני משפחה. 

ממשלת ישראל – קחי אחריות!
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ממשלת ישראל – קחי אחריות!
דוד בועז

יכול  איננו  ישראל  במדינת  הציבורי  הסיעודי  האשפוז  תחום  את  שמכיר  מי 
לישון בלילה בשקט. אלפי קשישים )כולל גם סיעודיים שאינם קשישים( שאינם 
יכולים לתפקד באופן עצמאי ולעתים קרובות, גם לא לבטא את רצונם וצרכיהם 
ישראל לגורלם המר מבלי לסייע להם  ננטשים באופן ברוטלי ע"י ממשלת   –

בסיפוק צרכיהם הראשונים וביחס משפיל ומעליב. 

הממשלה מונעת להביא מטפלים מחו"ל
מעבר לחרפה המוסרית של חברה שנוטשת את חוליה וזקניה, מקוממת התנהגות הממשלה שבאמצעות 
כוח אדם שיהיה מוכן לעסוק בסיעוד הקשישים. קשה עד בלתי  ייבוא  משרד הבריאות איננה מאפשרת 
למדיניות  בניגוד  והעבודה קשה.  בגלל תנאי השכר העלובים  בעיקר  זה  עובדים במקצוע  למצוא  אפשרי 
והתיירות, ענף האשפוז הסיעודי מעסיק  זרים לענפי החקלאות הבניה  יבוא עובדים  הממשלה שמתירה 
במקרים רבים מחוסר אפשרות אחרת עובדים זרים באופן לא חוקי. שר הבריאות מודה שיש בעיה, אך 
"משרדו בודק אפשרויות אחרות" לפתרון הבעיה. אולי הוא מתכוון לניסיונות המדעיים שפורסמו לאחרונה 
בשיבוט בני אדם. אם נחזור למציאות, מקוממת בעיקר הטענה המתחסדת של משרד הבריאות על מגבלת 
התקציב. שאלה לאנשי משרד הבריאות ששומרים על תקציב המדינה בקנאות של "גיבורים על חלשים 
וחסרי ישע": שמעתם על פרויקט החמקן, הצוללות, מתווה הגז, מימון המפלגות, תקצוב חברי כנסת ועוד 
ועוד. כל אלה ממומנים מתקציב המדינה בדיוק כמו תעריפי האשפוז הסיעודיים של משרד הבריאות שאינם 

ריאליים ביחס לדרישות התקן של אותו משרד הבריאות.

אין למשרד הבריאות כוון או יעד
קשה להבין את רוח הגבורה והמוטיבציה הגבוהה המפעמת בקברניטי משרד הבריאות במלחמתם בחולים 
חסרי הישע הסיעודיים. כלום נמצא מישהו שילחש על אוזני )באופן חסוי לגמרי(, מה בעצם רוצה משרד 
הבריאות להשיג בתחום האשפוז הסיעודי? להביא לסגירת המוסדות? להוציא את המאושפזים לרחובות? 
הרי רובם לא מסוגלים אפילו לקבץ נדבות! האם יש מישהו במשרד הבריאות שמוכן לטעון שמדיניות זו 
ישראל  ויגיד! אני קורא לממשלת  ובתמים ממגבלת תקציב? או ממגבלה אחרת? שיקום  נובעת, באמת 
להכריז לאלתר, נוכח המספר הרב של חולים שנפטרים ונפגעים בגלל טיפול לקוי, על מצב חירום לאומי 
בתחום האשפוז הגריאטרי הציבורי. על הממשלה לגבש תכנית לאומית לטיפול בקשישים שתאפשר להם 
חיים בכבוד כיאה לחברה אזרחית שיש לה ערכים של חמלה ואנושיות במיוחד כלפי זקניה. הציבור בישראל 
איננו יכול לקבל יותר את התמונות הקשות של התעללות באוכלוסייה כה פגיעה. אנשים אלה  יכולים להיות 
לצעירים  זה הגורל הצפוי   - לזכור  יש  ישראל.  כל אזרח במדינת  או הסבתא של  האימא, האבא, הסבא 

שבינינו לכשיגיעו לגיל הזה!
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 מה הייתה הממשלה עושה עם מספר נפגעים דומה?
אם היה מספר נפגעים דומה כתוצאה מפעולות איבה, הייתה ממשלת ישראל מתכנסת זה מכבר להתייעצויות 
דחופות ומכריזה על מצב-חירום לאומי. כאדם העומד בראש "ארגון יוצאי מרכז אירופה", ארגון אח לארגון 
"פסגות כרמל", אני קורא, יחד עם מקבילי החיפאי בני זוסמן לממשלת ישראל לקחת אחריות על התחום הזה 
ולדאוג להקלת סבלם של אלפי קשישים. זוהי חובתנו האזרחית, אך יותר מכך – האנושית – לפעול למען אלו 
שהקימו את המדינה הזאת, נלחמו עליה, ועכשיו נותרים עזובים בקרב שבה המדינה מתנהגת כאילו היא 

אדישה לו לחלוטין. 
בתל-אביב  הורים  בתי  שלושה  בת  רשת  מחזיק  אירופה  מרכז  יוצאי  ארגון  הארגונית:  ההבהרה  )למען 
ובירושלים. ארגון  "פסגות כרמל" השייך לארגון עולי מרכז אירופה ס. חיפה ע"ר מחזיק באורח עצמאי רשת 
יחדיו את המורשת  ובקריות. שני הארגונים מטפחים  בחיפה  הידועים במצוינותם  הורים  בת חמישה בתי 

היקית המושתת על ערכי חירות האדם וכבודו.( 
 

דוד בועז, בעבר הממונה על התקציבים במשרד האוצר וכלכלן נודע, יליד קריית חיים וצאצא למשפחה 
יקית, מכהן כיום כיו"ר נשיאות ארגון יוצאי מרכז אירופה )ארגון צאצאי היקים(, שהוא ארגון אח לארגוננו 

"פסגות כרמל". 

העמוד של עדנה מרקוביץ



11גיליון מס' 5    יולי / אוגוסט 2017

העמוד של עדנה מרקוביץ

ְהיּו ֲאֶׁשר ִיְהיּו, – כָֻּּלם
סֹוָפם: ֶאל קֹול ׁשֹוָפר

ִיְּפלּו נֹוְפִלים, ְּביֹום ִנְבָלם
ַּבֲעֵרמֹות ַעל ְּפֵני ָעָפר,

ַּכֲעֵרמֹות ִּפְרֵחי-ִליַלְך
ַהיָָּקַרְנָדה.

 
ּוִמי יֹוֵדַע ֲחלֹוָמם
ָחְלמּו ַעל ָּפָרַׁשת

ֵצל ִּדְמיֹונֹוֵתיֶהם, ַהָּנם
ַּבֲעָרֶפל ָנמֹוג ְלַאט,

ַּכֲעָרֶפל ַּדק ֶׁשל ִליַלְך
ַהיָָּקַרְנָדה?

 
ִצְוַחת ִצּפֹור, ִצְוַחת ִּפְתאֹם...

ֵהיִליל ַהַּתן ַּבְּסָבְך...
הֹום... ָּכל ַהּקֹולֹות ּבֹוַלַעת תְּ
ִמי אֹוֵכל ִמי?  ָלאו ַהְינּו ַהְך?

ְּבמֹוֲעדֹו ִיְפׁשֹוט ִליַלְך
ַהיָָּקַרְנָדה – – –

 
ְוָלּה?  ַמה ָלּה ָלֲאָדָמה

ְוַלַחִּיים ָסִביב?
ִּתְתַגל ִעם סֹוף-ְסָתו, ָקָמה
ָרָמה ִתְלַּבׁש ִעם ּבֹא ָאִביב,

ּוְבָרָמה ִליָלְך – ָּתכֹל
ֶׁשל ָיָקַרְנָדה.

 
וְֵיׁש עֹוד ָּבעֹוָלם ִׁשיָרה
)ִאם ֵיׁש אֹו ֵאין עֹוִנים(

ַקֶּיֶמת ְּכִעְקבֹות ִסיָרה...
ַאְׁשַרי ְוַאְׁשַרִיְך ַהּמֹוִנים
ַאְך ְלִמְניַן ָקמֹות-ִחָּטה

וְָיָקַרְנָדה!
 

ְּבסֹוד ֶׁשל ַמְנִּגינֹות ְּגלּומֹות,
ֵמֵעֶבר ְזָמן, ָמקֹום,

ְּדָגִנָּיה ָּבֲאֻלּמֹות
ֲהיִי ַגם ַאְּת, – ַעד ֶׁשִּתְרקֹום

ֶאת ֲחלֹוָמּה, ֲחלֹום ִליַלְך
ַהיָָּקַרְנָדה.

שאול טשרניחובסקי

ִׁשיַרת ַהיָָּקַרְנָדה )ג'קרנדה(

עץ הג'קרנדה )סיגלון(     צילום: עדנה מרקוביץ
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מקריות היא המציאות
רעיה טילינגר

כולם יודעים שאני כותבת. זה כבר לא סוד, הספר שלי )"עתידה"( נמצא בכול 
החנויות. מן הרגע שהספר התפרסם הוא יצא מרשותי. זו תקופה משונה. כול 
מיני אנשים שהכרתי אי אז לפני עשרות שנים, וגם זרים גמורים, מתקשרים, 
משבחים, שואלים שאלות, וגם...מבקרים. זה לא כול כך נעים תמיד, הביקורת, 
אבל אני מזכירה לעצמי כי מרגע שבחרתי לחשוף את כתיבתי לעיני כול יהיו גם 

כאלה שלא יאהבו אותה.
חלק מן המבקרים טוענים כי בכתיבתי יש צירופי מקרים רבים מדי. פגישות בלתי 
צפויות המניעות את העלילה - דאוס אקס מכינה. אני מבינה את הביקורת הזו אבל 
דברים  הגמור. הרבה  ההיפך  אומר את  למדי,  רב  כבר  שלי, שהוא  החיים  ניסיון 

בחיי הונעו מתוקף מפגשים אקראיים, בלתי צפויים, בלתי הגיוניים, כאלה שכשאתה כותב עליהם בספר 
אומרים המבקרים: "העלילה מונעת על ידי צירופי מקרים." הסיפור הזה כאן הוא על אחד מצירופי המקרים 
הבלתי יאמנו שקורים לי כול הזמן. אני חברה במערכת כתב העת הזה שבו אתם קוראים עתה, )שמו כידוע 
"קהילתון"( והוא מוצא לאור  על-ידי קהילת "פסגות כרמל" בחיפה. איך הגעתי לשם? לא כול כך חשוב, זה 

לסיפור אחר על צירופי מקרים.
השבוע הגיע אלי הגיליון האחרון. דפדפתי בו בסקרנות. הייתה בו המלצת קריאה שכתבתי למדור "ספרים" 
וגם ביקורת שכתב העורך, מיכה לימור, על הספר שלי. קראתי, שמחתי בביקורת והמשכתי לעלעל בו עד 
סופו. בגב העיתון היה מאמר קצר שדיווח על תערוכה לכבוד יום העצמאות שהוצגה בבית הדיור המוגן 
"ראשוני כרמל" ונקראה: "זו ארצי מולדתי." אצר אותה גיל רובין. רפרפתי על פני רשימת המוצגים: מעטפות, 
גלויות, מאפרות, שנים טובות, העיתון המקורי של "הארץ" ביום הכרזת המדינה, וגם: "עבודה מקסימה של 
נורית בר אור על מלחמת השחרור בכתב ידה." הלב שלי החסיר פעימה. נורית בר אור היא היום נורית 
ישראלי חברת נפשי יותר מחמישים שנה וכבר ארבעים וכמה שנים היא חיה בלונג איילנד. מי שמכיר את 

נורית יודע שמעולם לא יצאה מתחת ידה עבודה שאיננה נהדרת. 
מצטיינת  משקיענית,  אמביציוזית,  יסודית,  מוכשרת,  היא:  כזאת 
אפשרות  אין  אצלה  הדוקטורט.  לעבודת  ועד  הילדים  מגן  תמיד, 

אחרת. 
אבל מי זה גיל רובין? איך הגיעה אליו עבודה שכתבה נורית לפני 
כמעט שישים שנה בבית ספר "חוגים"? מחקר קצר העלה שגיל 
רובין הוא מנהל הרכש של בתי הדיור המוגן של "פסגות כרמל", 
ואספן בלתי נלאה של נוסטלגיה. הוא מקפיד להכין תערוכה לכול 
הבתים.  מן  באחד  אותה  ולהציג  הפרטיים  מאוספיו  ומועד  חג 
אספן  כמו  הסיפור.  את  לו  וסיפרתי  בהתרגשות  אליו  גיל רוביןהתקשרתי 
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נוסטלגיה אמתי הוא התרגש אתי יחד. "מצאתי את העבודה הזו בחנות של דברים ישנים בשוק הפשפשים" מקריות היא המציאות
סיפר לי. "הסוחר שבחנותו מצאתי אותה ראה בעבודה הזו משהו מיוחד ושמר אותה. גם אני זיהיתי בה מיד 
קסם וקניתי אותה ממנו." הוא שלח לי בווטסאפ צילומי דפים מתוך העבודה ואני שלחתי אותם מיד לנורית 

שהתרגשה עד דמעות מדרישת השלום הלא צפויה מעברה. 
איך הגיעה העבודה לשוק הפשפשים? אני מניחה שכשפורק בית הוריה שנפטרו הושלכה העבודה יחד עם 
הרבה חפצים אחרים לתוך אותה ערימה גדולה של פריטים הנשארים אחרי כול אדם ההולך לעולמו. פעם 
היו יקרים ואהובים ועם מותו נעשו חסרי כול ערך, מועמדים לזריקה לפח הזבל של השכונה וההיסטוריה. 
הערימה הזו היא כול מה שנשאר בסופו של דבר מבית, מאנשים שחיו בו, אהבו, גידלו ילדה, שמרו עבורה 
בקפידה מחברות בית ספר, ציורים מן הגן. לעיתים התבוננו בהם, נזכרו בבתם הקטנה שבגרה וחשבו: היא 
תמצא אחרי מותנו את כול מה ששמרנו עבורה, תיזכר בילדותה, תספר לילדיה ונכדיה עלינו ועליה. אולי ירצו 
הנכדים את המזכרת הזו מסבתא. בדרך כלל הכול מושלך ונעלם מן העולם. למי יש מקום בבית ובלב לכול 
הנוסטלגיה הזו? לעיתים יד רחומה מצילה משהו מן האבדון, כמו בסיפור הזה, ואוצר שנועד להיות  שמור 
לבעליו חוזר אליו אחרי עשרות שנים ומעלה דמעות בעיניים וזיכרונות בלב. מה הסיכוי שדווקא אני אפגש 
עם העבודה של נורית חברתי ואהיה השליחה שתחזיר לה את מה שהוריה תכננו שיגיע אליה אחרי מאה 

ועשרים?
יש צירופי מקרים בעולם והם מניעים סיפורים. 

דפי העבודה של נורית מתקופת בית הספר 
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שיעור בהיסטוריה – כך החלה תנועה ציונית בגרמניה
רפי סיאנו

שנאה נמשכת ליהודים
אחרי מאות שנים בהן נבדלו היהודים בארצות דוברות גרמנית מן החברה הכללית 
וחיו כקהילה נפרדת, סגורה בגטאות ומושפלת ע"י הכנסייה, הפציע השחר בסוף 
שוות  זכויות  למתן  הובילו  הצרפתית  והמהפכה  הנאורות   רעיונות  ה-18.  המאה 
ליהודים. אך מה גדולה הייתה האכזבה כאשר גם לאחר ייסוד הקיסרות הגרמנית 
ב-1871 לא נמוגה האנטישמיות. שירותם של אלפי יהודים   בשורות הצבא הגרמני 
לא הניבה קץ לשנאת היהודים. היהודים אמנם נהנו מזכויות אזרח, אך בפועל לא 
גם  בכירות בפקידות.  לא למשרות  ואף  קצונה  לדרגת  כישוריהם  פי  על  התקדמו 
לפיכך  שיתנצרו.  בתנאי  רק  אלא  המניין  מן  כפרופסורים  התקבלו  לא  באקדמיה 
היו היהודים פעילים בעיקר בבנקאות, בתעשייה ובמסחר מה שהעצים את קינאת ושנאת חלקים נרחבים 
היא  שהמדינה  המקובלת  לתובנה  בנוגע  הקיסר  מפי  אנטישמיים  ביטויים  נוספו  לכך  כלפיהם.  בחברה  

נוצרית ביסודה ושאין בה מקום לדת היהודית.

תגובת היהודים
אותנו מעניינת התגובה של היהודים. רוב היהודים המשכילים נכנעו לפיתויים שנלוו להתנצרות והתבוללו. 
יהודים  וביחס דומה מתוך 1,5 מיליון  יהודי פרוסיה  ל-85%  מתוך 100,000  לפי אומדנים הגיע חלקם 
שחיו באירופה בהתחלת המאה ה-19. מפורסמת האמרה של המשורר היינריך היינה, שכינה את הטבילה 
"כרטיס הכניסה לתרבות אירופה". מנגד קמו בחברה היהודית מספר תנועות שדגלו במודרניזציה והעיקריות 

ביניהן היו: 
- התנועה "מדע היהדות" שמחקריה והשיגיה מעשירים אפילו את חיי היהודים בימינו. 

- התנועה הרפורמית שהיום חזקה ביותר בקרב יהדות ארצות הברית ויסודה בגרמניה של התחלת   
  המאה ה-19.

- התנועה הניו-אורתודוקסית מיסודו של שמשון רפאל הירש. )נציגה המפורסם בחיפה היה הצייר הרמן     
  צבי שטרוק.(

בין נוטשי היהדות, רבים אמצו תפיסה חדשה שהבטיחה צדק חברתי ופתרון לבעיות העולם הכולל יהודים. 
קרל מרקס, שהיה נכד של רב, פיתח תיאוריה כלכלית והשקפת עולם דטרמיניסטית )מקובעת( שכבשה 
חצי עולם, פרדיננד לסאל יסד את תנועת הפועלים בגרמניה, אדוארד ברנשטיין היה מנהיג ומייסד המפלגה 
הסוציאל-דמוקרטית. אך בשלהי המאה ה-19 נוכחו היהודים  לדעת שכל הדרכים אינן מסמנות פתרון וחרף 

כל המאמצים, היהודים לא התקבלו כאזרחים גרמניים שווים. 
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תגובת היהודים הצעירים שיעור בהיסטוריה – כך החלה תנועה ציונית בגרמניה
סטודנטים יהודים היו הראשונים שהבינו שמשהו חייב להשתנות. ב-1886 נוסד  בברסלאו מועדון סטודנטים 
בשם "ויאדרינה" . מועדון זה היה תחילה חיקוי של התאגדות סטודנטים נוצרים עם "הצגת  צבעים" )חלקי 
לבוש אחידים( ומנהגי דו-קרב חרבות לשם כבוד. קדמה למועדון התאגדות "קדימה" בווינה ששמה לה 
למטרה את המלחמה בהתבוללות, טיפוח מודעות לאומית והתמודדות עם האנטישמיות. באספות דברו 
תחילה במונחים פילנתרופים, בטאו רגשותיהם כלפי יהודי רוסיה ורומניה הנרדפים. אך עם הזמן חל שינוי 
באווירה, כלומר, הוסכם שיש לפתח ולטפח את הרעיונות לפיהם היהודים הם עם ולהם תרבות בת אלפיים 
ומכאן  בית שני  על העצמאות הפוליטית בתקופת  למדו  לו מולדת בארץ-ישראל. הם  שנה, עם שהייתה 

מדינת היהודים היא שתהווה פתרון לפליטות  ואשר תעניק ליהודים מקום וכבוד בין העמים.

תנועה הומניטרית
ד"ר  היה  כיוון  ששינה  הצעירים  האקדמאים  ראשון 
למשפטים בן 26 מקס בודנהיימר משטוטגרט שפרסם 
את החיבור "יהודי רוסיה - לאן ?" בו הציע ליישב את 
סוריה, ז.א. את ארץ ישראל כשהוא מתייחס לחלוצים 
כעבור  לחיקוי.  כדגם  ביל"ו  תנועת  של  הראשונים 
ייסדו  וולפסון,  דוד  העסקים  איש  עם  יחד  שנתיים, 
בקלן  "האגודה  את  ריין  שבחבל  קלן  בעיר  השניים 
לקידום החקלאות והמלאכה בארץ ישראל". ניכרת כאן 

ההשראה של "ועד אודסה", מתנועת "חובבי ציון" 
בשם  שבחרה  בברלין,  ההתאגדות  של  השם  היה  להיסוסים  אופייני  נעוריו.  בימי  וולפסון  הכיר  שאותה 
ורבים  ורוברט הנטקה  בודנהיימר, ארתור  כמו  היו אנשים   בין החברים  "החברה ההומניטרית")1893(. 

שנכנסו בהמשך השנים  לפנתיאון הפעילים הציונים.

חלוצי הציונות בגרמניה
את  הדגיש  האחד  מתחרים,  סטודנטים  איגודי  שני  נוסדו  ואילך   1895 משנת 
הגרמניות )הקרטל קונוונט( והשני הדגיש את הלאום היהודי )איגוד סטודנטים 
לווה.    היינריך  ד"ר  המחנה,  לפני  שהלך  החלוץ  שם  את  להזכיר  יש  יהודיים(. 
איש זה היה פעיל בתנועת הסטודנטים ומוציא לאור של שני עיתונים ציוניים את 
ה"יודישה פולקסצייטונג" )1893\1894(  ואת הירחון "ציון" )1895\1896(. לאחר 
מכן הוציא לאור את ה"יודישה רונדשאו" הנודע )1902-1908(. הוא נסע בסתיו  
1895, יחד עם חברו, ווילי במבוס, לארץ-ישראל שהייתה עוד בשליטת הטורקים. 
שם הם פגשו את חלוציי ההתיישבות ממוצא רוסי : ד"ר הילל יופה, נחום קייזרמן, 
הביתה  בדרכם  גרזובזקי.  ויהודה  מרגוליס-קלווריסקי  חיים  אייזנשטט,  יהושוע 

ד"ר מקס בודנהיימר
1865-1940 

היינריך לווה
1869-1951

דוד וולפסון
1855-1910
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ארתור רופין
1876-1943

בקהיר הם פגשו מהנדס גרמני שהכין תערוכה לציון ההישגים של הקולוניאליזם הגרמני שתוכננה לשנת 
1896 בברלין.  לווה ובמבוס הצליחו לשכנע את האיש להציג את תוצרת היקב בראשון לציון ואת עיתוני 
ארץ-ישראל כגון "האיכר" ו"הצבי". עד אז יהודי גרמניה לא ידעו כלל על קיומו של יישוב יהודי בארץ ישראל.

פילוגים ופיתוחים
ביום 11 ביולי 1897, כחודש וחצי לפני הקונגרס הציוני הראשון אותו כינס בבזל ההוזה והחוזה תיאודור 
הרצל, התכנסה בעיירה בינגן שעל הריין ועידה שנחשבת לנקודת הייסוד של התנועה הציונית בגרמניה. 
השתתפו בה 11 אנשים שבהמשך היו למובילים, ביניהם מקס בודנהיימר )מייסד הקרן הקיימת לישראל(  
יריבות  )נשיא התנועה הציונית אחרי הרצל(. הציונות גרמה ליהדות גרמניה פילוג למחנות  וולפסון  ודוד 
מרות. מספר הציונים הרשומים עד למלחמת העולם הראשונה הגיע לאלפים בודדים מתוך כ-600,00 יהודי 
גרמניה ועד עליית היטלר לשלטון הגיע מספרם בקושי ל-20 אלף חברים. הרבה רעיונות עלו שם  לקידום 
בניית הישוב בפלשתינה. חרף היריבויות הצליחו לשתף פעולה ולפתח תכניות להקמת טכניון ואוניברסיטה 
עברית, להתניע מחקר מדעי, ולהרחיב פעילויות של חינוך הגופני, של חברות התיישבותיות,  של הרפואה 

והאומנות. 

"המצאת" הקיבוץ
מספר ציונים גרמנים הטביעו את חותמם על המפעל הציוני: ארתור רופין הפעיל 
החל משנת 1908 את המשרד הארץ ישראלי ביפו והיה גם לפרופסור לסוציולוגיה 
באוניברסיטה העברית. הודות לרופין הוקמו ישובים קולקטיביים )קיבוצים( לפי 
אוטו  את  לציין  יש  הזכויות  בעלי  בין האנשים  אופנהיימר.  פרנץ  התיאוריות של 
גם דאג למימון  ורבורג  ואיש שדגל ב"ציונות מעשית".  ורבורג, מדען בבוטניקה 
בתי ספר לחקלאות, העסיק כמאה עובדים בנטיעות עצים ונתן הלוואה לחברת 
"אחוזת בית" שייסדה את תל אביב. הוא תמך ברכישות קרקע של רופין, השתתף 
בהקמת בית הספר לאומנות "בצלאל" בהנהלת בוריס ש"ץ, ואף חקר את עולם 
הצומח בארץ ישראל. הוא היה שותף בייסוד "חברת הכשרת היישוב", השתתף 
בחקר המלריה והיה לנשיא השלישי של ההסתדרות הציונית בין השנים 1911-1921. בשנת 1909 עברה 
1914 נטרפו  ההנהלה של התנועה הציונית מקלן לברלין. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, באוגוסט 
בירת  ולקונסטנטינופול  לקופנהגן  פעילות  מרכזי  והעבירה  ניטראליות  להפגין  הצליחה  הקלפים. התנועה 

הגרמנית  הציונות  של  מרכזיותה  ירדה   ,1920 בשנת  המלחמה,  אחרי  טורקיה. 
וההנהגה הפוליטית עברה לאנגליה בה הצליחה התנועה לקשור קשרים הדוקים 

עם הממשל. 

עריכה לשונית: רות חשמונאי

אנקדוטות מימי מפלתה הסופית של ברלין במלה"ע השנייה
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אנקדוטות מימי מפלתה הסופית של ברלין במלה"ע השנייה
קורט רודן    תרגום מגרמנית: אוה כרפס

ראלף ג'ורדאנו, עיתונאי והוגה דעות גרמני יהודי שרד, יחד עם הוריו ושני אחיו, את מלחמת העולם  
השנייה במרתף מסתור בעיר הנמל החשובה המבורג. האב היה אמנם נוצרי אולם האם יהודייה ולכן 
הסתתרו. לאחר המלחמה כתב ג'ורדנו מספר ספרים על תקופת הנאצים. אחד מהם בשם "אילו ניצח 
היטלר במלחמה" יצא לאור ב-1989. בהתבסס על תוכניות שנמצאו לאחר המלחמה מתאר ג'ורדנו 

אילו תוצאות היו יכולות להיות אילו ניצחו הגרמנים במלחמת העולם השנייה. 

ריבוי נשים וגירוש הסלאבים
בספר מתוארות תוכניותיו של היטלר לכיבוש מדינות נוספות. גם תוכננה התקפה צבאית על ארצות הברית 
וחלקים  צרפת  צפון  אלזס-לוריין,  כגון  לגרמניה  שיסופחו  כבושות  מדינות  של  המשאבים  ניצול  ומתואר 
וביטול  במשפחה  נשים  ריבוי  כגון  עצמה  גרמניה  במדינת  בשינויים  עוסקים  אחרים  פרקים  משוויצריה. 
פעילות הכנסיות. רוב האוכלוסייה הסלאבית תחוסל, אזרחים בעלי מראה ארי "יגורמנו" כאשר האחרים 
ישמשו כפועלים שחורים למען הגרמנים. בשטחים הסלאביים שיתפנו  ועד לים הצפוני והרי האורל יושיבו 

גרמנים מדרום טירול האיטלקית.
 

 אונס בברלין המזרחית
 קורנליוס ריין היה עיתונאי אירי שזכה לפרסום הודות לספריו על מלחמת העולם השנייה.  בשנת 1968  
הופיע ספרו "הקרב האחרון" על השבועיים האחרונים והנוראים של המלחמה עד לכיבוש ברלין. מטוסי קרב 
אמריקאים ובריטים הפציצו יומם וליל את עיר הבירה הגרמנית.  הם טסו כול כך גבוה שכלי ההגנה של חיל 

האוויר הגרמני לא יכלו לפגוע בהם ומטוסי הקרב הגרמנים היו עסוקים בחזית.

השדרה הנודעת "אונטר דר לינדן"
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נתינים שבדים עזבו את ברלין פרט לאחד שטייל מדי יום עם הכלבים שלו ברחובות. תושבי ברלין התפעלו 
ממנו כשבדי שהוא פטריות גרמני. הם לא ידעו שהוא מרגל אנגלי שחיפש בעזרת הכלבים את הבונקר של 
היטלר. אם יגלה את מקומו, יודיע על כך לאנגלים בעזרת המשדר שלו.  הבונקר היה כול כך עמוק באדמה 
יכלו להגיע אליו. כאשר שמעו אנשי ברלין על הרצח והאונס שבוצעו בידי החיילים הרוסים  שפצצות לא 

בברלין המזרחית, קיוו  שהאמריקאים יגיעו אליהם לפני הרוסים.

חיילים גרמנים נשלחו למחנות השמדה
 הכביש המוביל לברלין מכיוון מערב עובר על גבי גשר ארוך. האמריקאים תכננו להגיע לברלין בכביש הזה 
וע"י כך אפשרו לרוסים להגיע לברלין ראשונים. היטלר  לפני הרוסים אך אנשי ה-  SS  פוצצו את הגשר 
מלא  לא  שפר   אלברט  למוסקבה.  נפוליאון  של  הגעתו  לפני  זאת  עשו  כפי שהרוסים  בתים  להרוס  ציווה 
פקודה זו לאחר שלא הצליח לשכנע את היטלר שזה יוביל לרעב באוכלוסייה הגרמנית שעוד נותרה בעיר. 
היטלר שלח לחזית את בני משפחות התערובת הנוצרים-יהודים, כדי שילחמו נגד הרוסים. החיילים שחזרו 

לגרמניה לאחר שנפצעו בחזית לא יכלו כבר לשרת את היטלר ונשלחו לכן למחנות השמדה.

דמיונו הפרוע של יוזף גבלס
 במלחמת שבע השנים איבד פרידריך הגדול את צבאו, את סוסו ורק נותר בחיים כי קופסת הטבק שבכיס 
חולצתו עצרה בעד קליע מלהרוג אותו. הוא רצה להתאבד אך אז שמע שאשת הצאר אליזבט נפטרה. היורש 
שלה, פטר השלישי, העריץ את פרידריך וכרת אתו ברית. כאשר נודע לשר התעמולה של היטלר, יוזף גבלס 
על מותו של נשיא ארה"ב רוזוולט טרם תבוסתם הסופית, הוא ביקש להאמין שהנשיא הנכנס טרומן יפעל 
כמו פטר השלישי ומתוך הערצה להיטלר ימנע את העונש הסופי. האו כבר פתח בקבוקי שמפנייה. אלא 

שכידוע היה זה דמיונו הפרוע של גבלס. כשהתבררה לו המציאות התאבד יחד עם אשתו וילדיו.

שער ברנדבורגר

צוללן ישראלי עם שורשים בסין
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צוללן ישראלי עם שורשים בסין
ישראל קרני 

ימיה, עורר את סקרנותי לגבי  ספרה של אמי "מסע חיי" אותו כתבה בערוב 
היא  קרני(. תחילתו של הספר  )לימים  קרימצ'נסקי  שורשי משפחתי משפחת 
תיאור המשפחה ברוסיה ומסעם הארוך, שהסתיים בסין. שתי משפחות הורי, 
קרימצ'נסקי ושניידר, עברו לסין בגלל הפוגרומים והמצב הבלתי-יציב בתקופת 
המהפכה ברוסיה. משפחתה של אמי, השניידרים, נדדה ולבסוף הגיעה לשנחאי. 
משפחת אבי, הקרימצ'נסקים, נדדה תחילה לחרבין, אחר-כך לטיינז'ין ובסוף 
לשנחאי. כילד חייתי אפוא בטיינז'ין ובשנחאי. מעולם לא ביקרתי בחרבין, שם 
החלה כאמור הסאגה הסינית של משפחת קרני. רק ב-2017 התאפשר לי מסע שורשים לחרבין כדי 

לבקר במקומות הקשורים לשורשיי משפחתי. 

מצאתי את סבא בחרבין
 MODERN הזמנו, חברי למסע ואני מלון באינטרנט, מישראל, בשם
לאירועים רשמיים  ב-1913  יהודי  רוסי  סוחר  בנה  אותו   ,HOTEL
של הקהילה היהודית. לקחתי עמי צילום של אחד האירועים הללו, 
בה רואים בבירור את סבי. בכניסה למלון, בדרכי לדלפק הקבלה, 
ראיתי כוננית זכוכית גדולה ובה ספרים על אודות המורשת היהודית 
של העיר חרבין. בעוד חברי, יורם, נרשם בקבלה, בקשתי מהשוער 
העבה,  בספר  דפדפתי  בחרבין".  "יהודים  הספר  את  לי  להראות 
ומיד ראיתי בעמוד 30 תצלום של סבי עטוף בטלית. לצערי הרב, 
היה  קרימצ'נסקי,  יעקב  במקום  שגוייה.  הייתה  לתמונה  הכתובית 
אחד  של  סבו  קיסליוב,  שמולביץ'  מובשה  אהרון  רבי  שם  כתוב 
המקורי,  עדיין  התצלום  בידי  בישראל.  עכשיו  מסין, שחי  מחבריי 
ומעניין לציין, שמצוין עליו גם שם הצלם: מר ליפשיץ מחרבין, אחד 

מראשוני צלמיי העיר. בעמוד 33 מצאתי עוד תצלום מ-1930, של
 מסיבת הפרידה למר סוסקין, שערכה במלון "חברת היהודים 

משמאל.  הרביעית  בשורה  שלישי  יושב  סבי  חרבין".  של  הדתיים 
שנים.  מאה  מלפני  משפחתי  עקבות  מצאתי  להתרגש,  התחלתי 

הראיתי את התמונות הללו למנהל הקבלה וקמה מהומה גדולה.
.V.I.P   כך הפכנו ל

מנהל הקבלה קרא מיד למנהלת התורנית )גברת מאוד נחמדה(, 
וציינה,  למלון,  בואנו  על  אותנו  ברכה  קצרה,  התייעצות  שלאחר 

צילומו של הסבא שלי כפי שהוא מופיע עד 
היום במלון ובספר בחרבין

צילום מסיבת הפרידה מסוסקין באולם 
המלון בחרבין
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שארוחת הערב ב"חדר האוכל הרוסי הרשמי" תהיה על חשבון המלון. הוזמנו לשתות בירה חינם בפאב 
לאחר- תכניותינו  מה  ונשאלנו,  הסמוך 

הצהרים. אמרנו, שאנחנו מתכוונים לבקר 
למוזיאון  שהפך  היהודי,  הכנסת  בבית 
העמידה  המנהלת  היהודית.  המורשת 
כדי לקחת  נהג,  לרשותנו מיד מכונית עם 
אותנו לבית הכנסת, והורתה לו לחכות לנו, 
ולקחת אותנו אחר כך לכל מקום שנחפוץ. 
אחרי שהתמקמנו בחדרים, נסענו  למוזיאון 
היהודי, שם עמדו שוב לנגד עיניי תצלומים 
של סבי. בעוד אנו מתהלכים בין המוצגים, 
מקנדה,  סינית  משפחה  אחרינו  עקבה 

שרצתה לשמוע הכל על אודות שורשינו. 
לבקר  ובאו  מחרבין,  במקור  היו  הם  גם 
המשולבת  ממורשתם  חלק  ולראות 

במורשת של יהודי חרבין.
הטוב מכל התרבויות

לאכול  והלכנו  התרעננו  למלון,  כשחזרנו 
בדרך,  הרשמי".  הרוסי  האוכל  ב"חדר 
בעוברנו במסדרון רחב, חלפנו שוב על פני 
התצלום של סבי. זה היה כאילו אנו הולכים 
ראינו  האוכל,  לחדר  כשנכנסנו  בעקבותיו. 

רק סועדים סיניים. אנחנו היינו האירופאים היחידים שם, אבל המוסיקה הייתה רוסית והתפריט כלל רק 
והאורחים  המלצרים  כאשר  רוסית,  מוסיקה  לשמוע  בסין,  להיות  מוזר:  מאוד  הרגשתי  רוסיים.  מאכלים 
מדברים סינית, בעוד אנו אוכלים בורשט רוסי טעים ביותר, שהזכיר לי את תבשיליה של סבתי. זה משהו 
שלא יאמן, תערובת התרבויות הזאת בכפיפה אחת: סינית, רוסית, אנגלית, יהודית. הרגשתי, שהורי ספגו 

את הטוב ביותר מכל התרבויות הללו.

כך הפכתי ל"סלב" מקומי
למחרת בבוקר נשמעה נקישה על דלתי. בפתח עמדה עלמה צעירה )כיום כולם נראים לי צעירים( וצלם, 
ששאלו אותי בנימוס, אם אני מוכן שיראיינו אותי. הם היו צוות ממחלקת יחסי הציבור של המלון. התיישבנו 
ספר שבחרתי:  לי  העניקו  ולבסוף  רשימות  ונרשמו  צילומים  צולמו  לראיון.  המלון  של  הראשית  במבואה 
"המילון המרוכז של יהודי חרבין", בעטיפה מפלסטיק. אחרי שנפרדנו, חזרתי לחדרי, פתחתי את הספר 

באקראי ולהפתעתי, בדף שנפתח היה תצלום 

 אולם המוזיאון היהודי בחרבין

שני צוללנים ישראלים )חברי למסע יורם בר-ים ואני( במוזיאון היהודי בחרבין
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של סבי. הספר כולו היה בסינית. הסתכלתי במפתח התוכן ובו רשימת האנשים המוזכרים בספר. שם 
מצאתי שוב את שמותיהם של סבי, אבי ואמי, כתובים באנגלית, רוסית וסינית. נרגש מהתגלית, מיהרתי 
בחזרה למבואת המלון לחפש את גומלי חסדי כדי לספר להם על התגלית. למזלי, הם לא עזבו את מתחם 
המלון ותוך דקות ספורות עלה בידי להראות להם בספר את שמות בני משפחתי, יתרה מכך, כיצד נכתב 
השם "קרימצ'נסקי" בסינית. בעודנו מסתכלים בדפים הנוגעים למשפחתי, הצטרפה אלינו עלמה צעירה, 
שדיברה אתם בסינית מאוד מהר. הם פנו אליי ושאלו אותי, אם אני מוכן לעוד ראיון עם העלמה, שהייתה 
כתבת העיתון המקומי Modern Evening Times. הסכמתי להתראיין והופתעתי מכמות השאלות שלה. 
שתי שאלות עדיין נותרו בזיכרוני. הראשונה הייתה: מה דעתנו על חרבין ותושביה? על כך עניתי לה, 
שהעיר נראית לנו מאוד מיוחדת. האדריכלות הסינית/רוסית הקנתה לעיר אווירה מאוד מיוחדת. באשר 
לתושבים, אמרתי להם, שמעולם לא שכחנו את העזרה והסיוע שנתנו ליהודים בעת צרה. השאלה השנייה 
נגעה לי אישית. נשאלתי, איך הרגשתי במהלך הביקור בחרבין. כאן השתלטו עליי שורשיי. סיפרתי להם, 
שהרגשתי את נוכחותו של סבי, ובשכבי במיטה בחדרי השכור, משחזר את אירועי היום, הרגשתי את 
דמותו שומרת עלי. בתום הריאיון רצתה הכתבת להתלוות אלינו לסיור בעיר ולקניית מזכרות לנכדינו. היא 
הסיעה אותנו בעיר, עשתה אתנו קניות, הראתה לנו את הכנסייה הרוסית הגדולה והלכה אתנו לגדות 
הנהר סונגורי. נהנינו לראות גברים בגילנו מעיפים עפיפונים לאורך גדות הנהר. המשכנו לטייל במדרחוב 
המעניין מאוד, שם עדיין נושאות חנויות רבות שלטים ברוסית. מרוצה מאוד ואפוף ברוחות בני משפחתי, 

חזרתי לחדרי. למחרת  המשכנו לשנחאי.
מאנגלית: מרים שטיין-גרוסמן

ישראל קרני )קרימצ'נסקי( עלה ארצה כנער צעיר עם משפחתו מסין, שירת כקצין צוללות בחיל הים 
וכיהן לאחר שנות שירותו כמנהל בכיר בחברת המלט "נשר".   

הפכתי ל – V.I.P. בחרבין 
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פלורנס נייטינגייל – מסטטיסטיקאית לאחות מובילה 
פיה פודושין

ב-12 במאי צוין ברחבי העולם יום האחיות והאחים הבינלאומי. ארגוננו )"פסגות 
כרמל"( ציין אף הוא את האירוע בכינוס מכובד ומעשיר של האחיות והאחים 

העובדים במרפאות בדיור העצמאי ובמחלקות הסיעודיות הקיימות בבתים. 
מתמטיקאית ואחות

מדוע נבחר תאריך זה לציון היום הבין-לאומי? כיוון שה-12 במאי הוא יום הולדתה 
של אישה אנגליה הנושאת את השם פלורנס נייטינגייל וידועה בעיקר בזכות התרומה 
שתרמה להתפתחות מקצוע הסיעוד והפיכתו לדיסציפלינה מודרנית. יחד עם זאת 
נמנית פלורנס נייטינגייל עם  חלוצי הסטטיסטיקה המודרנית. פלורנס נקראה ע"ש 
העיר פירנצה באיטליה שם נולדה ב-12 במאי 1820  במהלך טיול באירופה שערכו 

הוריה בני האצולה הבריטית. בהיותה בת 20  פנתה ללמוד מקצוע "לא נשי", קרי מתמטיקה, וכך הייתה 
בחולים.  בטיפול  גם  לעסוק  אותה  הובילה  חברתיים  בנושאים  שהתעניינותה  אלא  למתמטיקה.  למורה 
את הכשרתה כאחות רכשה בבית הספר הפרוטסטנטי לסיעוד חולים בגרמניה "קייזרוורט" )דבר הקיסר 

בגרמנית( שם למדה בשנת 1851.
"הגברת עם הפנס"  

כעבור שנה פרצה "מלחמת קרים" )1853 עד 1856 – בריטניה וצרפת בברית עם האימפריה העותומאנית 
המתפוררת נגד רוסיה(. פלורנס התייצבה יחד עם עוד 38 אחיות וטיפלה במסירות וללא לאות בחיילים 
הפצועים. נוכח מסירותה חסרת המנוחה כולל שיטוטיה הליליים בין הפצועים ופנס בידה זכתה לכינוי "הגברת 
עם הפנס". ידיעותיה בסטטיסטיקה אפשרו לה לאסוף נתונים סטטיסטיים על-אודות שעורי התמותה של 
ירודה שגרמה לזיהומים קטלניים בבתי החולים. היא הנהיגה שיטות  חיילים פצועים כתוצאה מסניטציה 

סניטציה חדשות וכך הוכיחה ששיעור התמותה ירד מ-80% ל-2% בלבד!
 לא נחה על זרי הדפנה

עם סיום "מלחמת קרים" חזרה פלורנס לאנגליה ונתקבלה כגיבורה. היא לא נחה על זרי הדפנה והמשיכה 
את  לקדם  כדי  צבאיים  חולים  בבתי  שעורי התמותה  על  נתונים  לאסוף 
שנבחרה  הראשונה  לאשה  הייתה  ב-1857  שפיתחה.  הניהול  שיטות 
לחברה הסטטיסטית המלכותית בזכות תרומתה לתחום הסטטיסטיקה 
האחות  מעמד  לקידום  מעמדה  את  פלורנס  ניצלה  במקביל  הרפואית. 
וליצירת מקצוע הסיעוד כפרופסיה מוכרת. היא הקימה בית ספר לסיעוד 
מחשבתה.  ודפוסי  המקצוע  את  תפיסתה  ברוח  אחיות  הכשיר  אשר 
פלורנס נייטינגייל פרסמה יותר ממאתיים ספרים ומאמרים בנושאי סיעוד 
תארי  לפלורנס  הוענקו   1907 ו-    1883 בשנים  רפואית.  וסטטיסטיקה 

אצולה. פלורנס נפטרה ב 13  באוגוסט 1910 והיא בת 90. פלורנס ניינטינגייל
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ספרים רבותי, ספרים...פלורנס נייטינגייל – מסטטיסטיקאית לאחות מובילה 

על ספרו של דוד גרוסמן "סוס אחד נכנס לבר" 
רעיה טילינגר

הוצאת הספרייה החדשה 2014 198 עמודים

מאן  בפרס  גרוסמן  דוד  הסופר  זכה  אלה  בימים 
זה.  ספרו  על  מתורגמת  לספרות  הבריטי  בוקר 
העצוב,  הספר  את  להזכיר  מצוינת  הזדמנות  זו 
למי  קריאתו  על  ולהמליץ  הזה  והחכם  המצחיק 

שעדיין לא קראו.
עלילת הספר מתרחשת במשך שעה וחצי, בערב 
אחד, במועדון בנתניה. בערב זה מופיע במועדון 
בקהל  מלא  המועדון  הסטנדאפיסט.  ג'יי  דובל'ה 
שניים  הזה  בתוך הקהל  להופעה מבדרת.  שבא 
הם יוצאי דופן: האחד הוא שופט ירושלמי בדימוס 

שהיה חברו של דובל'ה ג'יי לתקופה קצרה כשהיו ילדים. דובל'ה הזמין אותו להופעה. השופט אינו יודע 
ילדותם. היא קטנת  וגם היא מכירה אותו משכונת  גילו של דובל'ה  מדוע הוזמן. השנייה היא אישה בת 
קומה מאוד, על גבול הפיגור, חוסה בכפר סמוך המאכלס אנשים כמותה. להופעה הגיעה בטעות כי חשבה 

שבמקום יתקיים מופע קריוקי.
האם הוזמן השופט לשפוט את חייו של דובל'ה כפי שיתגלו עוד מעט על הבמה? האם האורחת הלא קרואה 

תהיה גם היא שופטת?
ההופעה מתחילה כשם שמתחילות כול ההופעות הללו, בבדיחות שחלקן על המופיע וחלקן על הקהל. ככול 
שהולך הערב ומתקדם הולכת ההופעה ומשתבשת. הסטנדאפיסט במקום לשעשע את הקהל חוזר לסיפור 
ילדותו בירושלים, בן יחיד למשפחה סגורה מאוד בתוך עצמה, ילד דחוי בחברת הילדים. המאורע המכונן של 
חייו ששינה את מסלולם קרה כשהיה בן ארבע- עשרה. הוא יצא עם כיתתו למחנה גדנ"ע בבאר אורה והוזעק 
משם בדחיפות חזרה לירושלים להשתתף בהלוויה של אחד מהוריו. אין אומרים לו במחנה, כששולחים 
אותו לירושלים להשתתף בלוויה, מי מהוריו מת, ולו אין אומץ לשאול מי מהם. לירושלים הוא נשלח במכונית 
צבאית עם נהג זר לו שמתגלה כאחת הדמויות האנושיות הרחומות בסיפור הקשה הזה. לאורך כול הדרך 
הוא מנסה לשעשע את הילד האומלל שהצמידו לו. בנסיעה בת ארבע השעות מדמיין הילד לעצמו שעד 
שלא יחליט מי מבין הוריו מת, אותו הורה לא ימות. הוא מנהל עם עצמו משא ומתן, לוקח על עצמו אחריות 

דוד גרוסמן
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וכמובן  ומותם  חייהם  הוריו,  על 
אשמה לכול החיים על ההחלטה.
תחילה  שניהל  במופע  הקהל 
דובל'ה  עם  עליז  שיח  דו 
מרומה  מרגיש  הסטנדאפיסט, 
לחשיפה  הופכת  כשההופעה 
אישית כואבת ולחשבון נפש נוקב 
במקום  שהוחמצו.  החיים  על 
סטריפטיז  קיבל  משעשע  מופע 
מגיב  הוא  תחילה  מטלטל.  נפשי 
את  לכוון  בניסיון  בתדהמה, 
אותו  ולהחזיר  הסטנדאפיסט 
פוקעת,  וכשסבלנותו  למסלול, 
בעלבונות  וולגריות,  בקריאות 
בקהל  אין  המועדון.  ובעזיבת 
על  העומד  לאדם  חמלה  מעט 
השבר  את  מולו  וחושף  הבמה 
הנורא של חייו ואת המקום בו הם 
לב  מכמיר  סיפור  זהו  השתבשו. 
נוקבת  פוליטית  ביקורת  גם  אבל 
להיות:  שהפכנו  החברה  על 
וולגרית,  גסה,  אלימה,  חברה 

אטומה לסבלו של האחר. 
לנו:  אומר  שגרוסמן  מניחה  אני 
יכולת  בלי  כחברה  תיקון  לנו  אין 
מוכנות  ובלי  כאבנו  את  לחשוף 
של  כאבו  את  ולהכיל  לשמוע 
האחר. רק אם לא נאטום את המבט ואת הלב נוכל להביא תקנה לחיינו כאן. אני ממליצה אפוא לקרוא את 

הספר עד תומו.



25גיליון מס' 5    יולי / אוגוסט 2017

ללמוד מקרוב על המזרח הקרוב
מיכאל מאיר-ברודניץ

"קו בחול -  בריטניה ,צרפת והמאבק שעיצב את המזרח התיכון" מאת ג'יימס 
באר,  הוצאת  אופוס בע"מ, 2015 

)James Barr:  A  LINE IN THE SAND , FELICITY BRYAN ASS. 2011 :באנגלית (

בתהליכים  מתעניינים  בינינו  רבים  ישראלים 
הקרוב  במזרח  שהתרחשו  פוליטיים  ובאירועים 
המדינה  והתפתחה  קמה  נוסדה,  שבה  בתקופה 
ובעיקר ברקע ובהקשרים להקמת מדינת ישראל. 
ב-  בלפור  הצהרת  היה  זו  בתקופה  חשוב  אירוע 
להצהרה  הרקע  ואכן,  שנה.   כ-100  לפני   ,1917
והמדיניות המשתקפת ממנה ניתנות להבנה טובה 
שהיו  המעצמות  בין  היחסים  מערך  מלימוד  יותר 
מעורבות באזור באותה עת. לכך תורם ג'ימס באר 

בספר "קו בחול". 

שהתוו  הגבול  קו  בהתגבשות  מתמקד  בספר  הדיון 
השטחים  את  ביניהם  לחלק  כדי  וצרפת  בריטניה 
העולם  במלחמת  העות'מאנית  מהאימפריה  שכבשו 
הראשונה ולתיחום תחומי ההשפעה והאינטרסים בקו 
ברור בין שתי מעצמות מנצחות אלה. קו זה מכונה 
נציגי המעצמות  "הסכם סייקס פיקו" על שמות שני 
שקבעו אותו. אולם העניין בספר חורג בהרבה מהשפעת ההסכם על ארץ ישראל, כי הוא חושף ביריעה רחבה 

מיכאל מאיר-ברודניץ
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ולאורך כל המחצית הראשונה של המאה ה-20, אישים, עמדות, וצורות פעולה של המעצמות הקולוניאליות 
באזור המזרח הקרוב. לפעילויות אלה יש ללא ספק גם השלכות נמשכות שמשתקפות בהתערערות הסדר 

מדיני המתרחשת כיום באזור במעורבות מעצמות נוספות.
סיפור של מאבקים ועימותים

המחבר מעמיד ברקע עימותים בין המעצמות שקדמו למלחמת העולם הראשונה, עימותים שהביאו לידי 
ביטוי שאיפות לחלוקת האימפריה העות'מאנית ששלטה באזור למעלה מ-400 שנה, אך נחשבה למעצמה 
ובמסעי  בנצרות  ששורשיה  ארוכה  היסטוריה  יש  המזרח  לארצות  אירופה  מדינות  של  לקשר  בשקיעה. 
הצלב. עוד במאה ה-19 היה ביטוי ברור לשאיפות הממשיות של צרפת לגבי צפון אפריקה במערב וסוריה 
ולבנון במזרח וכך גם לכוונות בריטניה לגבי מצרים, ארם נהריים וארץ ישראל. עם פרוץ מלחמת העולם 
ב-1914 הפכו  הכוונות לאקטואליות ולמרות הצלחות הגרמנים, שנתמכו ע"י בני בריתם העות'מאנים, החלו 
מעצמות הברית לפעול למימוש שאיפותיהם. המאבקים למימוש השאיפות, קבוצות מקומיות שהמעצמות 
הקולוניאליות פעלו מולן, העימותים השונים שהתחוללו בתהליך והאנשים שייצגו והובילו את המאבקים - 
מהווים את הסיפור המרתק שממנו מורכב הספר. הוא מתייחס בעיקר לתקופה בין שתי מלחמות העולם 

ועד עצמאות סוריה, לבנון ומדינת ישראל ב-1948.
איך נקבעו הגבולות במזרח הקרוב

הספר בנוי לפי חלוקה לתקופות. החלק הראשון מסתיים ב- 1919 עם סיום מלחמת העולם הראשונה, הוא 
מתאר את בניית היחסים בין המעצמות בינן לבין עצמן ובינן לבין גורמים מקומיים שהחלו לחתור להגדרה 
עצמית, תוך כדי מלחמה בעות'מאנים. למרות העיסוק העיקרי של צרפת ושל בריטניה במלחמה הכבדה 
מאוד בחזית המערבית בצרפת, הוקדש מאמץ צבאי ומדיני רב לקידום החזון הקולוניאלי במזרח. התהליכים 
המורכבים המנוהלים על ידי נציגי המעצמות באזור תוך תחרות בינן באו לידי ביטוי בפגישות ובמסמכים 
כמו אגרות מקמהון לשריף חוסיין, הצהרת בלפור והסכם סייקס-פיקו, הלא הוא ה"קו בחול", שבהמשך זכו 
לפרושים שונים ואשר תרמו להמשך הניגודים. העימותים העיקריים שהסתמנו  היו בין תחומי שליטה של 
המעצמות שהוגדרו לאחר המלחמה כ"מנדטים" במדינות לבנון וארץ ישראל לבין תיחום דרישות העצמאות 
הערבית בסוריה ובעיראק ובהתוויית גבולות בין צרפת ובריטניה להמשך השפעתן באזור לפי האינטרסים 

של כל אחת מהן. 
אינטרסים מעצמתיים ולאומיות מקומית

בחלק השני מתמקד באר בתקופה הבאה, עד מלחמת העולם השנייה, תקופה שבה התגבשו בהדרגה 
המדינות והסדרי שלטון והשפעה באזור תוך התמודדות ושינויים בתחומי אי ההסכמה שהיו גלויים וידועים 
להתחשבות  ציפתה  כי  המסתמנים  בהסדרים  מקופחת  חשה  צרפת  ועידות.  במספר  עת  באותה  ונדונו 
ופיצוי לאור הנטל העיקרי שנפל עליה במלחמה מול גרמניה בחזית המערבית. סוגיות נוספות כמו דרישות 
לעצמאות מלאה של הערבים בעיראק ובסוריה, מרד הדרוזים בסוריה, שליטה באזור הנפט במוסול, תוואי 
רכבות, דרכים, וצינורות נפט וכן התחזקות הציונות ופריצת המרד הערבי בארץ ישראל, הם שהביאו להמשך 
חיכוכים והבהירו למעצמות מה רופפים היו ההסדרים שקבעו. לקראת פרוץ מלחמת העולם השנייה חשו 
המעצמות שדרוש להרגיע את התסיסה באזור וללכת לקראת הכוחות המקומיים. דוגמה לכך הוא הספר 

הלבן של 1939 שהגביל את העלייה היהודית ורכישת הקרקע בארץ ישראל.
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השפעת "המלחמה הגדולה" על התגבשות המזרח הקרוב
בחלק השלישי דן הסופר בתקופת מלחמת העולם השנייה. בארץ ישראל אכן חלה רגיעה והבריטים פיתחו 
ובתעלת סואץ.  ולשליטה בים התיכון  גדול לתמיכה בכוחותיהם שנלחמו בצפון אפריקה  בה בסיס עורפי 
לעומת זאת בסוריה ובלבנון שלטה צרפת של וישי בחסות הגרמנים, והבריטים לא תמכו בכוונות דה-גול 
לבריטניה כחלק ממערך ההתרחשויות. בעיראק פרצה  בין צרפת  לכן, חזר העימות  להשתלט במקומה. 
הפיכה לאומנית אנטי-בריטית שפנתה לכיוון הגרמני וסיכנה את הספקת הדלק לבריטים ואת האגף הצפוני-
מזרחי בשליטה על תעלת סואץ. בריטניה דיכאה את ההפיכה בעיראק וגם חיסלה את משטר וישי בלבנט, 
האזור  על  הלחץ  פחת  בריטניה,  לטובת  בצפון-אפריקה  המלחמה   1942 בסוף  שהוכרעה  לאחר  רק  אך 
והקונפליקטים המקומיים חזרו בהדרגה למרכז הבמה, בעיקר בלבנון, סוריה וארץ ישראל. באותה עת שקלו 
הבריטים )בניגוד לעמדת צרפת( לקדם את רעיון "סוריה הגדולה" כמשקל נגדי למחויבותם לישוב היהודי 

בארץ אך לכך לא היה להם הכוח ולא תמיכה מהערבים.
פוסט מלחמה – המעצמות יוצאות, ישראל קמה

בחלק הרביעי והאחרון של הספר דן באר בשנים 1945 – 1949 שבהן זכו המדינות במזרח התיכון לעצמאות 
זו בולט המאבק  יצאו מהאזור, לפחות מבחינה פורמאלית. בתקופה  והמעצמות הקולוניאליות המותשות 
להצלת שארית הפליטה מאירופה והקמת מדינת ישראל. המחבר מציג את תפקידם המיוחד של הצרפתים 
ותמיכתם הסמויה חלקית במדינה שבדרך וזאת בין היתר כגמול לבריטים על תמיכתם בהשתחררות סוריה 

מהצרפתים.
מדוע הספר חשוב ומעניין

מצאתי עניין בספר זה כי בו מתאר המחבר את היווסדות המדינות באזור בתקופה בה הסתיימה  התקופה 
האינטרסים  את  שראו  המעצמות  של  השתלטנית  המחשבה  דרך  עם  אותנו  מפגיש  הוא  הקולוניאלית. 
האימפריאליים שלהן כזכויות מוקנות ומובנות מאליהן והתעלמו במידה רבה מזהויות, שאיפות וקשרים של 
העמים שישבו במקום ומהצהרות בין לאומיות על זכות ההגדרה העצמית של העמים. המחבר מצליח להציג 
עמדות אלה באמצעות תיאור מוחשי של דמויות המפתח שייצגו את המעצמות ואת הגורמים המקומיים, על 
סמך מה שעשו, אמרו וכתבו. בין אנשים אלה הידועים לרובנו היו לורנס, אלנבי ודה גול אך רובם מוכרים רק 
למי שמצוי בנושא. כולם פעלו מתוך נאמנות ושכנוע עצמי עמוק ובסמכות ואמון שהוקנו להם על ידי המעצמות 
ששלחו אותם. הם היו עובדי ציבור בכירים ונבחרים ובפעולתם בשטח, במקום נידח ורחוק ממרכז השלטון, 
האופי  אך  וטלפונים  במברקים  השתמשו  כבר  המתוארת  בתקופה  עליהם.  בעיקר  והאחריות  היזמה  היו 
ושיקול הדעת האישי בהחלטות במקום היו גורם קובע. התיאור המוחשי של דמויות אלה ושל התרחשויות, 
עושה את הסיפור כה מרתק. כפי שאנו רואים במאבקים המתרחשים היום, המדינות שהוקמו לאחר מלחמת 
העולם הראשונה, על פי "קווים בחול", ביטאו אינטרסים של מעצמות אירופה במזרח "הקרוב" )לאירופה(, 
ולא הביאו ליציבות. כפי שהמצב נראה בימינו לא התחשבו  בהקמת המדינות באזורנו  בצורה נכונה במבנה 
הזהויות הקבוצתיות והאינטרסים המקומיים שהיו קיימים כבר אז, ואלה התפרצו לאחרונה בעיראק ובסוריה 
בצורה הרסנית, בהשתתפות פעילה של מעצמות אזוריות ועולמיות. בזאת תורם הספר להבנת הרקע למצב 

אזורנו עד היום.  
עריכה לשונית: רותי חשמונאי
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משולחן הוועד המנהל

סיכום שנתי – מוועידה לוועידה
בני זוסמן

ארגון עולי מרכז-אירופה ס. חיפה )ע"ר(, או בשמו החדש ארגון "פסגות כרמל", 
קיים כבר 85 שנים. רשת בתי ההורים של הארגון תציין בשנה הבאה 80 שנה 
פועל  הארגון  ורע.  אח  הישראלי,  בנוף  זאת,  ארגונית  לתופעה  אין  להקמתה. 
בשלושה רבדים  מרכזיים שהם: 1. בתחום הקהילה הרחבה בעיר לרבות הפעלתו 
של מועדון חברים; 2. בתחום בתי ההורים – חמישה במספר. 3. ברובד הקרוי 

"דיור מושלם" המשלב שירותי דיור מוגן לאוכלוסייה החיה בביתה.
באחרונה מיתגנו כאמור את הארגון בשם ובסמל חדשים - פסגות כרמל. שדרגנו 
גייסנו  "קהילתון".  והקרוי  בידיכם  כרגע  המצוי  הקהילתי  הביטאון  את  והרחבנו 
מערכת נרחבת, צוות כותבים נוסף וחדש והפקנו סרט תדמית לארגון. כל אלה 
הם סממנים חיצוניים המלמדים על התחדשות פנימית המבקשת להתאים את 

הארגון הוותיק למציאות ימינו.
דרכו  ולגיבוש  החלטות  לקבלת  כבסיס  לשמש  שתוכל  לארגון  אסטרטגית  בחינה  על  החליטה  ההנהלה 
לעתיד. הצערת הארגון כבר החלה, בקבלת חברים חדשים צעירים יחסית אשר השתבצו בוועדות השונות 
ובהנהלה. אנחנו מקיימים שיתופי פעולה עם גופים רבים ביניהם אוניברסיטת חיפה, הקליניקה למשפט 
והחוג לגרונטולוגיה. הנושאים העיקריים בהם קיים שיתוף פעולה הינם: זכויות האזרח הוותיק, מוקד מידע 

וסיוע  משפטי, מחקרים וחידושים אחרים בנושא הזקנה.
כמו כן מיסדנו את שיתוף הפעולה עם ארכיון העיר חיפה. אתר האינטרנט לבש פנים חדשות ואף פתחנו 
דף פייסבוק עסקי חדש. בית ההורים "פסגת-חן" זכה ב-5 כוכבי יופי בתחרות הארצית של אגודת "ארץ 
משרד  על-ידי  יסודי  באורח  נבדקה  "פסגת-אחוזה"  ההורים  בית  של  הסיעודית  והמחלקה  יפה"  ישראל 
הבריאות וקיבלה רישיון הפעלה לשנתיים נוספות נוכח הצטיינותה בבדיקה. )בדרך כלל מתחדש הרישיון 

משנה לשנה(.
בקהילה - ברובד הקהילתי צמח מספר החברים והגיע לכדי 980 חברים. הפעילויות של הקהילה כוללות: 
אירועי תרבות, עבודה סוציאלית קהילתית, מיצוי זכויות ניצולי שואה טיולים ועוד. צוות החשיבה האסטרטגי 
של הקהילה מפעיל פרויקטים כגון הרצאות בנושאי קריירה חדשה לגיל השלישי, תיעוד סיפורי חיפה ועוד. 

כמו כן קיימות שותפויות בין בתי ההורים והקהילה.
רשת בתי ההורים – כאמור חמישה במספר, כולם מאוכלסים בתפוסה מירבית.  בארבעה בתים יש גם 
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ו-125  עצמאיים  דיירים   420 מאכלסים  אנו  סה"כ  מלאה.  בתפוסה  הן  אף  הנמצאות  סיעודיות  מחלקות 
תוך  הציבוריים  השטחים  ושדרוג  ותיחזוק  הדירות  לשיפוץ  נכבדים  סכומים  משקיע  הארגון  סיעודיים. 

התייעלות וחיסכון. 
הדיירים שלנו נהנים מהשגחה צמודה ואנו מעניקים להם תכניות תרבות מגוונות תזונה מעולה וביטחון 
אישי. כמו כן אנו מספקים להם פעילויות נוספות לאורך כל היממה. עובדי הארגון הם הנכס היקר שלנו ואנו 
משקיעים בהם בהשתלמויות, סדנאות וימי עיון. אנו מקצים גם משאבים לגיבוש העובדים כגון נופש שנתי 

בחו"ל ובארץ, השתלמויות ומסיבות עובדים סביב חגי ישראל.
הדיור המושלם – פרויקט שמופעל כבר 4 שנים ומצליח להעניק לחברים קשישים החיים בבתיהם )בקהילה( 
מענה לצרכים היום-יום. כיום משתתפים בפרויקט כ-80 חברים. במסגרת זו הם נהנים מהשירותים שהם 
מקבלים לביתם כגון: ארוחות צהריים חמות, שרותי ניקיון, ליווי וכן מענה טלפוני בכל שעות היממה. אנו 
שוקלים להרחיב מסגרת זו ולתת מענה לחברים נוספים הרוצים להישאר בביתם ולכאלו המחכים לדירות 

שתתפנינה בדיור המוגן.
לסיכום: נתוני שנת 2016 הינם טובים מאד. עמדנו במשימות וביעדים שהצבנו לעצמנו. גם מחצית הראשונה 

של שנת 2017, משביעה רצון ומסמנת מגמה של המשך האיתנות והיציבות  של המערכת כולה.

בני זוסמן מכהן זו הקדנציה השלישית כיו"ר הוועד המנהל של הארגון ויו"ר דירקטוריון חברת בתי 
ההורים. 

     
   

עולי מרכז אירופה ס. חיפה
גון 

אר
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האקדמיה בחיפה ובתי ההורים
הנה מאיר-ברודניץ

החברה המערבית בעידן המודרני מאופיינת ע"י גלובליזציה, טכנולוגיות מתקדמות והפצה של מידע 
אלקטרוני רצוי ובלתי רצוי. למצב זה השלכות חברתיות על בני הגיל השלישי )והיום  ניתן כבר לדבר 

על הגיל הרביעי דהיינו מעל 90(. רבים מהם סובלים מסטיגמות שליליות במסגרות החיים השונות.

מדוע קשה לגייס מטפלים מיומנים
נתפסים  הסיעודיות  ובמחלקות  המוגן  בדיור  הורים,  בבתי  העובדים  מקצוע  בעלי 
החולים.  כבתי  אחרות  במסגרות  עמיתיהם  לעומת  נחות  מקצועי  מעמד  כבעלי 
במקצועות  הסטודנטים  בקרב  הסטודנטיאלי  בשלב  כבר  משתקפת  זו  תפיסה 
טיפוליים שונים. התוצאה משתקפת בקושי לגייס כוח אדם איכותי בעל מומחיות 

בתחום הגרונטולוגי/גריאטרי. שיתוף פעולה בין האקדמיה לבין 
השטח מהווה אפוא מפתח לתרומה הדדית, לפיתוח ולהתקדמות מקצועית בתחום 
לצעירים  רק  שייך  לא  להבנה שהעולם  גם  לתרום  הזיקנה. שיתוף הפעולה עשוי 

אלא גם למבוגרים, ושראוי לנצל את עולמם העשיר בידע ובניסיון. כדי לשנות ולשפר את התפיסה הקיימת 
הוחלט לפתח את הקשר של ארגוננו עם החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, להרחיב את הקשר עם 

הקליניקה לזיקנה ולפתח קשרים אקדמיים נוספים עם האוניברסיטה כאן בחיפה.

צעדים ראשונים מול החוג לגרונטולוגיה
עבודה  תכנית  הכנת  נעשה:  כבר  ראשון  צעד 
מצד  בו  היגוי שחברים  צוות  הוקם  משותפת. 
כותבת  הדירקטוריון,  חברות  כרמל"  "פסגות 
וסילביה  מאיר-ברודניץ(,  )הנה  אלה  שורות 
מערכת  וחברת  בדירקטוריון  המשקיפה  ברג, 
ה"קהילתון" פיה פודושין ומנכ"ל הארגון חיים 
ישראלי, ומטעם האוניברסיטה נציגים שיתמנו 
יובל  פרופ'  לגרונטולוגיה  החוג  ראש  על-ידי 

פלגי. פסגת אחוזה

בתי הורים
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האקדמיה בחיפה ובתי ההורים

מטרות התכנית
1. פיתוח והפצת הידע האקדמי שנרכש בתחום הגרונטולוגי לבתי ההורים ו/או הדיור המוגן שלנו ולציבור 
המקצועי והרחב. התכנית תשמש  לקידום הידע וההבנה של צרכי האדם המבוגר בעידן של שינויים רבים 

ומהירים.
הידע,  לקידום  תפעל  התכנית  הגריאטרי.   בתחום  בארגון  העובדים  צוות  של  מקצועי-אקדמי  פיתוח   .2
המיומנות המקצועית והמעמד המקצועי של נותני השרות לציבור המבוגרים בדיור מוגן ובקהילה. התכנית 

תאפשר לאנשי האקדמיה ולסטודנטים להתנסות במציאות בשטח הקליני ללימוד ולמחקר.
3. קידום המחקר במטרה להעמיק את הידע האמפירי ולענות על הצרכים בשטח.

שלבים שונים בביצוע התכנית
1. קיום ימי עיון בנושאים שיקבעו בוועדת ההיגוי. 
הם יתקיימו בארגוננו ובניהולנו. החוג יסייע בהרכב 

מרצים לפי נושאים.
עניין  בעלי  למחקרים  במימון  וסיוע  תמיכה   .2

לארגון. 
הארגון  של  ההורים  בבתי  מחקרים  ביצוע   .3
שבהם יש עניין לחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטה. 
מחקרים אלה יבוצעו באישורם של כל המעורבים 

כולל הסכמת וועדת המחקר של תושבי הארגון.
4. נושאי מחקר שהועלו : השפעת הדליקה הגדולה בחיפה על תושבים קשישים, תופעת הבדידות בקרב 
תושבי הדיור המוגן, שביעות רצון של תושבי הדיור המוגן מול שביעות רצונם של מקבלי שירותים בבתיהם 

)"דיור מושלם"(.
 5. שילוב אנשי צוות הארגון בפעילות החוג לגרונטולוגיה: הזמנת חברי צוות הארגון לאירועי פורום "צהרי 
החוג" של כלל הסגל והסטודנטים לשמיעת הרצאות בנושאים רלוונטיים; הזמנת אנשי צוות של הארגון 
להציג נושאים רלוונטיים מהשדה לפני הסטודנטים ב"צהרי החוג" או במשולב בתוך שיעור של מרצה החוג; 
הרצאות של אנשי אקדמיה במהלך השנה בארגון "פסגות כרמל" לשם הצגת ממצאי מחקרים בפני הצוות 

ולחברי הארגון בנושאים רלוונטיים. 

העשרה לארגון מצד הקליניקה לזקנה באוניברסיטת חיפה    
2. הדרכת צוות  1.מתן הרצאות לחברי הארגון בנושא של זכויות הזקנים והפעלת מוקד לייעוץ משפטי; 
שנה  מזה  בהצלחה  כבר מתקיימת  זו  תכנית  מקדימות.  רפואיות  הנחיות  ולמתן  כוח  ייפוי  במתן  הארגון 

וצפויה להרחבה.
הנה מאיר-ברודניץ, אחות בכירה בדימוס, מכהנת כחברת הוועד המנהל של הארגון ומתוקף כך חברה 
בדירקטוריון חברת בתי ההורים של הארגון. היא משמשת כרפרנטית של הדירקטוריון בבית ההורים 

"פסגת אחוזה" שברחוב סיני. 

אוניברסיטת חיפה
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פיילוט ארצי של טיפול פיזיותרפי ב"פסגת-חן"
אריאלה חורב

בזכותו של מיכאל )פטר( גביטש, דייר ותיק ב"פסגת-חן" ופעיל ותיק בארגון 
"פסגות כרמל" )ארגון עולי מרכז-אירופה ס. חיפה(, הפך בית ההורים "פסגת-
המייצרת  הווידאו-תרפי  מערכת  את  וידאו-תרפי.  בטיפול  ארצי  לחלוץ  חן" 
מציאות מדומה לצורך הטיפול הפיזיותרפי המתקדם, תרם מיכאל גביטש לבית 

למען הנצחתה של רעייתו המנוחה אווה גביטש ז"ל. 
מיכאל גביטש מתגייס לרכישת וידאו-תרפי. 

גביטש  בי מר  נועץ  לסיוע בטיפול הפיזיותרפי. כאשר  אווה התנדבה שנים רבות 
כיצד נכון להנציח את רעייתו המנוחה אמרתי לו כי לדעתי המקום המתאים ביותר להנצחתה הוא המקום 
כיוון שלא  בו התנדבה. הצגתי אפוא לפניו את האפשרות לרכוש את המערכת החדישה בחשש מסוים, 
מיד  והבין  מעוף  בעלת  באישיות  ניחן  גביטש  אלא שמר  ביצועי המערכת.  את  ולחוש  להראות  היה  ניתן 
את חשיבות המערכת. הוא נתן אמונו בכך שדיירים מהמחלקות וגם מהדיור המוגן יצאו נשכרים משימוש 

במערכת וידאו-תרפי.
מהי מערכת וידאו-תרפי? 

מערכת וידאו-תרפי היא מערכת ממוחשבת המאפשרת לאדם בודד או למספר אנשים לתרגל אימון המותאם 
להם אישית ע"י הפיזיותרפיסט. המערכת מתאימה לדיירי המחלקות וכן לדיירים בדיור המוגן. ניתן לחבר 
אמת  בזמן  מעבירה  המחשב  על  המותקנת  מצלמה  האישי.  למחשב  אינטרנט  באמצעות  המערכת  את 

את ביצוע האימון לפיזיותרפיסט והוא יכול לצפות גם במועד 
מאוחר יותר בתרגילים ולהגיב על הביצוע. יתרונות המערכת: 
א. הטיפול מתבצע בגישה של משחק והסחת הדעת מבעיות 
מוכח  כלי  היא  מדומה  מציאות  של  הטכנולוגיה  ב.  ומגבלות; 
ברפואת שיקום המבוסס על אימון מותאם אישית, מכוון מטרה 
המתקדמת  המערכת  ג.  חזרות;  של  רב  במספר  ומתבצע 
תנועת  ניתוח  של  מדויק  אבחון  לביצוע  הזדמנות  מעניקה 

המטופל. ד. המערכת מתאימה לתרגול בדרגות קושי שונות.
פיילוט ארצי 

פיזיותרפי  לטיפול  ארצי  פיילוט  מהווים  זו  במערכת  המתרגלים  "פסגת-"חן  דיירי 
חסותו  את  שנתן  גביטש  למר  מודה  אני  "פסגת-חן"  דיירי  בשם  ומשמר.  שיקומי 
למערכת "וידאו תרפי מציאות מדומה". כך נזכור את אווה כפי שהייתה, את נתינתה 

ונדיבותה למען דיירי הבית.
 אריאלה חורב מכהנת כמנהלת בית ההורים )דיור מוגן( "פסגת-חן" ונמנית 

עם המנהלות הוותיקות והמנוסות ברשת בתי ההורים של הארגון. 
אווה גביטש ז"ל

צילום המכשיר וידאותרפיה

מעליות
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מעליותפיילוט ארצי של טיפול פיזיותרפי ב"פסגת-חן"
הרברט בטלהיים

לבית שלנו שמונה קומות
ויש לו גם שתי מעליות
אשר עולות וגם יורדות

וכך כולנו מגיעים
לחדר אוכל ולחדרים

אך כבר כתוב בספר הספרים
שבשבת תנוחו, לא רק כל האנשים

גם כל אשר נמצא בבית או ברשותך
מגיע לו יום מנוחה.

וכך קורה שגם המעליות,
על יום של מנוחה חושבות,

ואז מעלית מספר אחת הולכת לה לנוח,
והשניה מפעילה הרבה כוח

והצפיפות גדולה
ואין לה נשמה

וגם היא  עייפה
וכך צועקת לכל עם: ש ב י ת ה !

אני תוהה איך מעליות יודעות
שערב שבת הגיע ואין מי שיעבוד

מי שיתקן אותן ויגרום להן לרדת ולעלות
ויתן לתושבי פסגת אחוזה אפשרות להגיע לכל המקומות.

כי טכנאיי חברת האחזקה בבית הם יושבים
לסעודת ערב שבת  עם משפחה וחברים,

ומברכים על יין ועל אוכל של שבת
הטלפון אמנם צלצל, אך להם זה לא כל כך אכפת.

לכן בבית הורים כולם, כן כל הדיירים,
בחדר אוכל הם יושבים ומחכים

כי אין מעליות להחזיר את כל האנשים לחדרים
 ולעלות את כל המדרגות? הרי אנחנו לרובינו כבר מעל גיל התשעים. 

ואי אפשר להגיע לקומות ארבע עד שמונה
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כאשר המעליות הן בשביתה,
עכשיו הסבירו לי בבקשה,

איך מעליות יודעות שהגיעה שבת המלכה,
והן דורשות  יום מנוחה
ואיך פותרים כזו בעיה, 

כאשר גם המנהלת בחופשה?!
אך הצוות שלנו יודעת לפתור

כל הבעיות ויודעת לעזור
ואף אחד מאתנו נשאר לישון שנת ישרים

בחדר אוכל על ספסלים.
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תיעוד: דמויות מהקהילה

תיעוד – רוני שרון ז"ל ויהודית זוסמן תבל"א

לאה הרן-כהנר
במקצועו,  רופא  לאבא,   )5.11.1924( קארלסבאד  המרפא  בעיר  בצ'כיה,  נולדתי 
שהיה ציוני בנשמתו ובמעשיו. למדתי עברית בחוג שאבא ארגן. מגיל צעיר הצטרפתי 
לתנועת הנוער הציונית "בלאו ווייס" )כחול-לבן( ולתנועת "מכבי". מבראשית ידעתי 
שבשלב זה או אחר של חיינו נעלה לארץ ישראל. כשהיטלר פלש לצ'כיה )1938( 
והצבא הנאצי הגיע לקארלסבאד עברנו לבירה פראג כדי לחכות לסרטיפיקט )אישור 
כניסה לפלשתינה/ארץ-ישראל(. ב-1939 קיבלה משפחתי את האישור ועלינו לארץ. 
והגענו  באנייה  ומשם הפלגנו  ברומניה,  הים השחור  חוף  לקונסטנצה שעל  נסענו 

לחיפה.
והצטרפתי  ויצ"ו  בביה"ס  ללימודים  אותי  רשמו  הורי  בחיפה.  השתקענו  שכן  לחיפאית  הפכתי   15 בגיל 
לתנועת הצופים בכרמל. אחר כך עברתי לשנת עבודה בקבוץ רמת-דוד במסגרת גרעין שהצטרפו אליו 
מירושלים וגם מרעננה. עברנו לדגניה ב' במסגרת עליית הנוער ועבדנו שם. כאשר חליתי  בברונכיט )דלקת 
בכלי הנשימה(, הגיע אבי לקיבוץ ולקח אותי הביתה. התחלתי לעבוד ביצירת חגורות וקופסאות תכשיטים 
מעור, והתגייסתי לארגון ה"הגנה". לאחר זמן מה עברתי קורס מכי"ם. בגיל 23, תקופת מלחמת השחרור 
)1947-8( חילקתי אוכל וכדורי רובה ללוחמים שלנו בעיר התחתית. במאי 1948, עם ההכרזה על הקמת 
המדינה וייסוד צה"ל התגייסתי לחיל הנשים )ח"ן(  בתל-ליטווינסקי )תל – השומר( ושירתי בדרגת סמלת 
כמדריכה ומחנכת בנות שהתגייסו לצה"ל. ב- 1949 השתחררתי מצה"ל וב–1951 התחתנתי עם נפתלי 
עתה  דניאל.  בני  נולד  וב–1954  יעל   בתי  נולדה  ב–1952  חשמל.  כמהנדס  ב"רפאל"  שעבד  הרצברג 

התמסרתי לגידולם. יש לי כיום שלושה נכדים. 
שנים רבות גרנו בהדר הכרמל. ב–1995 עברנו לגור על ההר למעלה. כשהילדים בגרו התנדבתי ל"יעל" 
בבית החולים רמב"ם. עבדתי שם כמתנדבת במשך כ-30 שנה. ב–2010 עברנו לבית האבות "פסגת חן". 

בעלי עבר לאחר שנה למחלקה הסיעודית. הוא נפטר ב-1915.
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משולחן הקהילה

2000( פיתח מודל של  והתחדשות הארגון,  ניהול הצמיחה   ( יצחק אדיג'ס  פרופ. 
מחזור חיים של ארגונים. לפי אדיג'ס, כל ארגון עובר שלבים בחייו, מינקות, דרך 
צמיחה והגעה לשיא. בשלב הזה, ליתר דיוק קצת לפניו, הארגון חייב למצוא שבילים 

חדשים לפעילותו, אחרת יתחיל בשלב  של דעיכה, עד למותו.
אחד הנושאים שעולה ונידון  בארגון  הינו איך להתאים את הפעילות למציאות היום 

ואיך למשוך את בני הדורות הצעירים יותר לשורותינו. הארגון מוצא תשובות 
באופנים מגוונים: עדכון שם הארגון, פסגות כרמל , פתיחת  אפיקים למיצוי הכישורים, הידע והניסיון של 
החברים דרך השתלבות בפעילות תורמת ומשפיעה בארגון, בחינה ועדכון של  מי ראוי להתקבל כחבר 

בארגון.

הארגון הוותיק שלנו נמצא לפי קריטריונים רבים בשלב של שגשוג. עם זאת, הארגון  אינו נח ומתחבט 
ומתלבט איך להמשיך מבלי לקפוא על שמריו.  במונחיו של אדיג'ס, הארגון תר אחר אפיקים  להתאמתו 
למציאות חדשה. תוך שהוא שומר על מטרותיו וערכיו, הארגון פותח נתיב לקהל רחב בחברה הישראלית. 

במדור  ולחברה..  לקהילה  תרומה  של  מרכזי  כערך  התנדבות  על  מושתתות  והקהילה  הארגון  פעילויות 
הנוכחי תפגשו כתבות של מתנדבים, העוסקות בפעילות ההתנדבותית שלהם. הן משקפות מעט מהתרומה 

העצומה של המתנדב לזולתו.
במשפט  זקנים  לזכויות  הקליניקה  עם  פעולה  שיתוף  דרך  שמתממש  הארגון,  של  מהמשימות  אחת 
שבאוניברסיטת חיפה, הינה לסייע לקהילה בהקשר של זכויות הגיל השלישי. תמצאו בגיליון הנוכחי כתבה 
ייפוי כוח מתמשך לגוף ולרכוש ותומך  חשובה בנוגע לאפשרויות משפטיות חדשות שנפתחו  לאחרונה- 
בקבלת החלטות.)עמוד 39 (. מומלץ להגיע להרצאה בנושא "ייפוי כוח רפואי מתמשך-לגוף ולרכוש" )פרטים 

בעמוד הבא(.
 

בקהילה
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בקהילה

ביקור בכפר "אהבה" - מברלין ועד היום
יום שני 04.09.17

ביקור מרתק בכפר "אהבה",
כפר לילדים ונוער בסיכון שראשיתו בברלין. 

08.00 -  איסוף מתחנת האוטובוס מוריה 50 )ליד ויצו(
08.10 -  איסוף מ"גן יצחק"  

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

08.50 -  איסוף מצומת מוצרט
* מותנה במינימום משתתפים

 בתוכנית:
* התכנסות וכיבוד קל

* מפגש עם מנהל הכפר כיום, מר יואב אפלבוים. נשמע על סיפורה של ביאטה ברגר, על ראשיתו של הכפר 
   כ"מעון לילדי פליטים יהודים בברלין"  , סיפור עלייתה של הפנימייה לישראל, הכפר כיום .

* הקרנת הסרט “בית אהבה” )גרמנית בתרגום עברית(.
* סיור בכפר.

דמי השתתפות:  50 ₪ לחבר ארגון, 70 ₪ למי שאינו חבר ארגון
המחיר כולל הסעה, כיבוד קל וביקור מודרך בכפר

 

יום חמישי 27.07.2017  בשעה 16:00.
בבית הורים "ראשוני הכרמל" , רח' מאפו 7, חיפה

16:00-16:15 התכנסות וכיבוד קל

16:15 תחילת ההרצאה

ההרצאה ניתנת במסגרת שיתוף הפעולה בין ארגון פסגות כרמל לבין הקליניקה לזכויות זקנים באוניברסיטת חיפה 

הקליניקה  באחריות   המידע  בקליניקה.  למשפטים  סטודנטים  הינם  המרצים  הזקנה.  בשירות  המשפט  ועמותת 

לזכויות זקנים. כתבה בנושא ייפוי כוח מתמשך תמצאו בעמוד 39.

לאישור השתתפות נא לפנות לענת מזכירת הקהילה, טלפון: 04-8258989

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

	  

הרצאה  - "ייפוי כוח מתמשך לגוף ורכוש" - אפשרות חדשה 

     
   

עולי מרכז אירופה ס. חיפה
גון 

אר
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"המרצים שלנו" - חברים מרצים בהתנדבות   

מוקד למידע וייעוץ משפטי  

במסגרת פרויקט "המרצים שלנו" 

נתנת הזדמנות  כך  כל אחד בתחומו.  או חברה בארגון מעניקים הרצאה,  מפגשים חברתיים בהם חבר 
להיכרות עם מגוון  נושאים, תוך כדי היכרות עם חלק מעולמו של חבר/ה בקהילה.

אנו קוראים לכל אחד ואחת להתנדב וגם להשתתף בפרוייקט המיוחד הזה.
מתנדבים ומתנדבות למתן הרצאה , מוזמנים לפנות לאיילת טל-ביתן רכזת הקהילה,      

טלפון : 04-8258989

זקנים  לזכויות  הקליניקה  לבין  אירופה  מרכז  עולי  ארגון  בין  הפעולה   שיתוף  במסגרת  פועל  המוקד 
באוניברסיטת חיפה ועמותת המשפט בשירות הזקנה.

עם סטודנטים למשפטים  אישיות  בפגישות  הגיל השלישי,  זכויות  וייעוץ בהקשר של  מידע  מציע  המוקד 
בקליניקה, המטפלים במסגרת לימודיהם בפניות שמגיעות מהציבור הרחב בנוגע לזכויות הגיל השלישי. 
המידע והייעוץ ניתנים בליווי צמוד של עורכת הדין המנהלת את הקליניקה ובאחריותה במסגרת הקליניקה 

לזכויות זקנים. 
השירות מוצע ללא תשלום לחברי הארגון, לדיירים בבתי ההורים, לבני משפחתם  ולחברי דיור מושלם.

הפגישות במסגרת המוקד מתקיימות בתאום מראש במועדון הקהילתי, שדרות מוריה 55, חיפה. 
לתאום פגישה אישית נא לפנות לענת מזכירת הקהילה, טלפון: 04-8258989

ניתן להעביר שאלות למדור "מידע משפטי לשירותך", בדואר אלקטרוני:
yulia@beit-horim.org.il 

"איך נולד סיפור" – רעיה טיליגר 
יום שני  11.9.2017,  בשעה 10:00,  בבית מיכ"ל, רחוב מיכ"ל 1 , חיפה

ההרצאה תעקוב אחרי מקורות ההשראה, תהליך התחקיר והכתיבה. 
רעיה תספר על תוכן ספרה "עתידה", תקרא קטעים קצרים מהספר, ותגובות של 

קוראים ומבקרים. 
במכללת  לשעבר  מרצה  סופרת,  טיליגר,  רעיה  חברתנו,  ע"י  תועבר  ההרצאה 
קהילה  בוועדת  חברה  במכללה,  מנהלים  לפיתוח  המרכז  ומנהלת  "אורנים" 

ובמערכת הקהילתון.
                       

לחברי הארגון המפגש ללא תשלום, למי שאינו חבר -המחיר: 20 ₪ 
להרשמה/אישור השתתפות  נא לפנות למזכירת הקהילה, ענת: 04-8258989
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תמיכה בקבלת החלטות וייפוי כוח מתמשך:
אפשרויות חדשות לאזרחים ותיקים במקום אפוטרופוס

הקליניקה לזכויות זקנים- הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ועמותת המשפט בשירות הזיקנה  

מרגע בו מונה לאדם אפוטרופוס, זכויות האוטונומיה, הכבוד והחירות שלו- מוגבלות באופן ממשי ויומיומי. 
בניגוד  להחליט  יוכל  אחר  ואדם  בעצמך,  בנק  חשבון  לנהל  תוכל  שלא  למשל  היא  המעשית  המשמעות 

לרצונך אם תחיה בבית או בבית אבות וכיוצא בזה. 
כשבצידן  בחובות,  ולשאת  מזכויות  ליהנות  היכולת  משמעותה  משפטית  כשרות  המשפטית,  מהבחינה 
משמעות משפטית. אדם שאינו מסוגל לדאוג לעצמו וכשירותו הוגבלה לפי חוק הכשרות המשפטית 
והאפוטרופסות או לפי פסק דין, בית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס שינהל את ענייניו. תפקיד 
ו/ או  של האפוטרופוס הוא  לייצג את האדם בכל פעולה משפטית ולקבל החלטות על ענייניו הרפואיים 

הכספיים. 
כיצד הוריהם,  עם זאת, אנשים רבים אשר חוסים תחת מוסד האפוטרופסות, מתארים פעם אחר פעם 
ילדיהם, אנשי מקצוע, גורמי פיקוח ואנשים זרים מקבלים החלטות על חייהם ומכריעים כיצד חייהם ייראו 
ולא בהכרח בהתאם לרצונותיו של האדם.  ‘טובתו של אדם’  וזאת בהתאם לשיקולים מקצועיים, שיקולי 
ברובם המכריע של התיקים, כך לפחות על פי מה שהיה נהוג עד לא מכבר, בתי המשפט מקבלים החלטות 
מבלי לשמוע את האדם ועל סמך חוות דעת רפואיות ועמדת גופי הרווחה. עניין נוסף הוא כי מינוי אפוטרופוס 
מצריך הכנת דוחות וקבלת אישורים שונים, שעל אף חשיבותם אין להתעלם כי הרבה פעמים מהווים טרחה 

ועומס נוסף על בני המשפחה המטפלים במסירות ממילא.  
בשנת 2012 אשררה מדינת ישראל את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. סעיף 12 
לאמנה קובע כי אפוטרופסות כרוכה בהפרת זכותו של כל אדם לכשרות משפטית מלאה בכל תחומי החיים 
וקורא למעשה לעבור ממודל של קבלת החלטות חלופי למודל של תמיכות מגוונות, אשר תאפשרנה לאדם 
לקבל החלטות על חייו. כיום, מדינות רבות מאמצות מודלים של תמיכה וסיוע כחלופה לאפוטרופסות, 
וחלקן אף מבטלות לגמרי את מוסד האפוטרופסות. על רקע אשרור האמנה, ופעילות לקידום המודעות 
בדבר מודל התמיכה בקבלת החלטות ע"י גופים שונים, ביום 29.3.16 הצביעה הכנסת בעד התיקון לחוק 
שינויים  כמה  וכולל  הקיים,  החוקי  במצב  רפורמה  מהווה  התיקון  והאפוטרופסות.  המשפטית  הכשרות 
ויש  יוצא מנקודת הנחה שכולם כשירים  הכרה בתמיכה בקבלת החלטות. מודל זה  דרמטיים, ביניהם- 
לתמוך באלה המתקשים בביצוע פעולות משפטיות. כלומר, מודל זה מציע ומעניק מעמד משפטי באפשרות 

לתמוך באזרח הותיק במקום לקבל החלטות במקומו.
ס' 67ב לחוק האפוטרופסות מכיר בתמיכה בקבלת החלטות ככלי משפטי חדש, אשר התקנות וההוראות 
לעניין זה יכנסו לתוקפן תוך שנה בחודש אפריל 2018. החוק מגדיר בקצרה מהם תפקידיו של התומך- לסייע 
לקבל מידע, לסייע בהבנת המידע והחלופות העומדות בפני האדם ולסייע במימוש ההחלטה ובביטויה כלפי 
צדדים שלישיים. החוק מסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות שיאפשרו הסדרה של תמיכה בקבלת 

עו"ד כרמית טולדנו, והסטודנטים דניאל ברוכי, גל אברהם וליאור שחר 
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החלטות – מי רשאי להתמנות, איזו הכשרה נדרשת, מהם חובותיו ואחריותו של התומך, מתי יש לסיים 
את התמיכה וכיצד ניתן להתקשר בתמיכה באמצעות הסכם. החוק מדגיש כי תומך בקבלת החלטות לא 
יקבל החלטות במקום האדם ומחייב את בית המשפט לשקול מינוי תומך בקבלת החלטות לפני הליכה 
למסלול של אפוטרופסות. ראוי לציין שלמרות שהתיקון ייכנס לתוקפו רק בעוד שנה, גם היום ניתן למנות 
"תומך בקבלת החלטות" וזאת במסגרת הוראת ס' 68 לחוק האפוטרופסות )המקנה סמכות כללית לנקוט 

באמצעים הדרושים(.
איך מודל התמיכה בקבלת החלטות בא לידי ביטוי בפועל? לכך ניתן לראות דוגמאות בפסיקת בתי המשפט 
בשנתיים האחרונות. לדוגמה, פסק הדין שניתן בעניין א"פ 43640-01-15 פלונית נ' האפוטרופוס הכללי 
מחוז חיפה- מקרה זה עוסק באלמנה, בת 78, ואם לבן שמתגורר בחו"ל כדרך קבע. האישה עלתה לארץ 
לפני כ-10 שנים ומאז מתגוררת במקבץ דיור לזקנים. עפ"י אישור רפואי, נראה כי האישה סובלת ממחלת 
אלצהיימר מתקדמת ואינה מסוגלת לדאוג לעצמה. מומחית בתחום הגריאטריה של מכבי שירותי בריאות 
העריכה, כי בשלב זה איננה זקוקה לאפוטרופוס. האישה עצמה הביעה התנגדות למינוי אפוטרופוס גם כן 
מאחר והסדר אפוטרופסות מגביל את האוטונומייה שלה ומגביל את יכולתה לנהל את ענייניה והביעה את 
רצונה כי חברתה תמשיך, ללוות אותה לתמוך ולסייע לה בניהול ענייניה הכספיים והאישיים כפי שהיה עד 

אז.  
לאור האמור לעיל, הוגשה הבקשה לשימוש במודל "תומך ההחלטות" במקום מינוי אפוטרופוס. טענה 
נוספת שהושמעה, התבססה על ס' 33)א()4( הקובע כי ימונה אפוטרופוס למי "שאינו יכול לדאוג לעניינו ואין 
מי שמוסמך לדאוג להם במקומו... כלומר הס' מקים חלופות לאפוטרופסות באמצעות תומך- אדם המוכן 
לדאוג לענייניו וזכה להסכמה. לבסוף, נטען, כי המודל עולה בקנה אחד עם חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו 
המכיר באוטונומיה כזכות יסוד ומאפשר פגיעה בה רק באופן מידתי כשאין חלופה ראויה ופחות פוגענית. 

ניתן לראות כי כבוד השופטת אספרנצה אלון בפסק הדין קיבלה את מודל התומך בקבלת ההחלטות 
וקבעה כי מינוי אפוטרופוס לאדם יוצר קרקע פורייה לפגיעה בזכויות האדם על ידי האפוטרופוס. 

בסופו של יום בית המשפט למעשה אישר ונתן מעמד חוקי לעזרה שמעניקה החברה לאישה, מבלי 
למנות אפוטרופוס לאישה. 

אולם חשוב לדעת כי יכול להיות מצב בו מצבו הבריאותי והשכלי של האדם כל כך ירוד נניח בדמנציה או 
אלצהיימר מתקדם, שאז אין יכולת לתמוך בהחלטות של האדם אלא נדרשת קבלת החלטות במקומו. כדי 
להתכונן מראש למצב כזה ראוי לתכנן ולהכין מראש ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח זה מאפשר לאדם לקבוע 
מראש, בעת שהוא כשיר ומבין, הנחיות מכל סוג בענייניו האישיים, הרפואיים, הכספיים והרכושיים, ואף 
יוכל להורות מי יקבל החלטות בענייניו וכיצד הם יטופלו, במידה ויאבד מכשירותו ולא יוכל לקבל החלטות 
אלו בעצמו. חשוב לשים לב כי ייפוי כוח מתמשך הינו פתרון שמתאים לאדם המבין על מה הוא חותם 
במועד החתימה. מומלץ כי כל אזרח ותיק יתכנן קדימה ויכין מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך למצב עתידי 
אם יקרה חלילה שכבר לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.  את ייפוי הכוח המתמשך חותמים רק בפניי עורך דין 

שעבר הכשרה מיוחדת, לאחר החתימה יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך באפוטרופוס הכללי. 
לדוגמה, אדם אשר סובל מדמנציה מתקדמת, בדרך כלל אינו יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך כיוון שאינו 
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כשיר משפטית לכך. לעומת זאת, אדם אשר סובל מדמנציה בשלביה ההתחלתיים, יכול להשתמש בכלי 
של ייפוי כוח מתמשך כאמצעי לתכנון משפטי עתידי לכשמצבו לא יאפשר לו לקבל החלטות בעצמו. ייפוי 
ייפוי  הכוח המתמשך מאפשר לאדם לבטא מראש את רצונותיו לגבי החלטות עתידיות בכל ענייניו. 
הכוח יאפשר לאדם לבחור מראש מי האדם האמון עליו )אחד או יותר( שאותו ימנה כמיופה כוח )כשלא 
מונה אפוטרופוס( ויאפשר למנוע מחלוקות בין בני משפחה. כמו כן כאמור מינוי בן משפחה כמיופה כוח 
עשוי לחסוך לבני המשפחה המטפלים את הכנת הדוחות והפרוצדורה הנדרשת לאפוטרופוס הכללי, אילו 

היו ממונים כאפוטרופוס ולא כמיופיי כוח. 
הכנת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו יכולה להבטיח כי ברוב המקרים לא ימנו לך אפוטרופוס אלא מי שבחרת 

מראש יקבל את החלטות במקומך ובהתאם לרצונותיך. 
אכן, מינוי אפוטרופוס מהווה פתרון יעיל וקל במקרים רבים. אולם, כפי שניתן לראות, הוא טומן בחובו 
קשיים רבים, כגון פגיעה חמורה באוטונומיה ואי שיתוף האזרח הותיק בהחלטות הנוגעות לחייו.  אנו 
עדים לכך כי התיקון לחוק כבר מטיל את אורו על הפסיקה והפרקטיקה הנוהגת. אמנם, התיקון לא חף 
מליקויים, אך זהו צעד ראשון וחשוב בדרך להגנה מלאה על זכויותיהם של אזרחים ותיקים, ודחיקת מוסד 

האפוטרופסות הישן מעולמם של האזרחים הותיקים. 
לשאלות/ייעוץ בעניין זה או בנושאים אחרים הקשורים לזכויות אזרחים ותיקים ניתן לפנות לקליניקה לזכויות 

זקנים/עמותת המשפט בשירות הזיקנה בטלפון: 1-800-222-213; או באתר האינטרנט: 
/http://www.elderlaw.org.il

לחברי ארגון ניתן לתאם פגישה אישית. נא לפנות למשרדי הקהילה, בטלפון: 04-8258989 או במייל 
yulia@beit-horim.org.il   לעו"ס הקהילה יוליה רחלין ברקון

הרצאה בנושא ייפוי כוח מתמשך לגוף ורכוש תתקיים ביום חמישי 27.07.2017. פרטים בעמוד 37

שישי תרבות שהתקיים ב-23.6 בסינמטק חיפה,
דוד ויצטום על "יקים", מוסיקה קלאסית ותרבות בישראל
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מדברים על נתן אלתרמן 

מחוויותיו של מתנדב בהוראת העברית
טינה, ואין בה כל טינה, נהפוך הוא

חוזר  "עוד  בנושא:  הרצאה  התקיימה   25.6.2017 ראשון,  ביום 
הניגון" – על חייו של הסופר, משורר, פזמונאי ומחזאי-נתן אלתרמן. 
תמונות  עם  מצגת  בליווי  גורי-דזי  רחל  ד"ר  בידי  הועברה  ההרצאה 
ושירים של אלתרמן. ההרצאה הייתה מרתקת, למדנו דברים רבים 
אודות אלתרמן, על אשתו רחל מרכוס והמאהבת, צילה בינדר אשר 
הייתה סוד גלוי. ביתו היחידה תרצה אתר והקשר המיוחד בין האב 
לבתו. שרנו שירים כגון: "אליפלט" שיר שנכתב ללהקת גיסות השריון 
ידי בתו של אלתרמן, תרצה אתר, שהייתה  1959 על  ובוצע בשנת 
הסולנית בשיר זה. שרנו את השיר "שיר משמר" שיר שנכתב לתרצה, 
המבטא דאגה עמוקה של אב לביתו. והשיר הפחות ידוע שכתבתה 

בתשובה תרצה אתר: "שיר הנשמרת". ההרצאה התקיימה כחלק ממפגש שבועי של קבוצת בית מיכ"ל, 
אשר נפגשים מידי יום ראשון בבית מיכ"ל, כ-20 חברים המגיעים מרחבי חיפה וכן דיירים מהבית. בכל 
שבוע דנים בנושא אחר:  הומור, סופרים, היסטוריה ועוד...חברי הקבוצה תורמים מהידע שלהם ולעיתים 

גם מעבירים הרצאה בנושא שהם בוחרים. המפגש מונחה בידי ד"ר רחל גורי-דזי בנעימות ומקצועיות. 
הנכם מוזמנים לקחת חלק בקבוצה, המפגשים לחברי ארגון הנם ללא עלות

המעוניינים להצטרף למפגשי קבוצת בית מיכ"ל, נא לפנות לרכזת הקהילה, 
איילת טל ביתן, טלפון: 04-8258989    

כמורה מתנדב בהוראת העברית למתנדבים 
בניסוח  מעט  התלבטתי  מגרמניה,  הצעירים 
או  מתחכמת,  היא  שמא  מעלה,  הכותרת 
ככל  כי  מיד  ומצאתי  לאמת,  חוטאת  חלילה 
השנה,  תלמידתי  בטינה,  נוגעים  שהדברים 

אין כל הגזמה בניסוח...
כמנהגי בשלוש השנים האחרונות, וכמי שאינו 

	   איילת טל-ביתן

שמעון מיטלמן
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דובר גרמנית, גם השנה בקשתי,  כי בהליך בחירת המתנדבת מגרמניה, תמצא זאת שגם השפה האנגלית 
שגורה על לשונה, וכך יהיה בידי כלי עזר חשוב במפגשי ההוראה, וראה זה פלא, כבר מהשיעור הראשון, 

ביקשה טינה שנמעט באנגלית, ונתקשר ככל האפשר בשפה העברית, ומיזוג השפות עובד בינינו מצוין.

יתרה מזאת, כבן הדור השני לאב ניצול-שואה, גזרתי על עצמי, עיסוק בנושא: כיום השואה ומשמעויותיו, 
בזהירות וברגישות, ושוב נמצאתי מופתע לגלות אצל טינה פתיחות, ואף רעב, להקשיב וללמוד על הימים 

הנוראים ההם.  
ולמידה.  לידע  וצימאון  סקרנות  פנים,  הוא...מאור  נהפוך  טינה,  כל  בה  שאין  בטינה,  השנה  זכיתי  אכן, 
מבחינתי  היא מצטרפת לאנה, ועוד אנה וגם פאולה, תלמידותיי בעבר, שחלקו עמי תחושות דומות, ואלו 

הרי משורשי כוחי ורצוני להמשיך ולהתמיד במשימת ההתנדבות.   

לידידותי וידידי, 
הנה חלפה שנה מאז שהתקשרתי אליכם כדי להציע לכם "חברות". היה ברור לי שזה לא 
קל להסכים ליצור קשר עם אדם זר, לבטח לא בימינו, כשמכל עבר מסתובבים אנשים עם 
כוונות רעות,בעיקר לגבי ניצול זקנים. אני חייבת לציין שהקשר בינינו לא היה מתקיים ללא 

הסיוע שלכם, אין זה מספיק לרצות לרקוד טנגו, שני בני הזוג צריכים לרקוד בקצב אחיד.
השיחות שלנו היו מעניינות וגלשו לנושאים מגוונים. כמו, כיצד בחרנו שמות לילדים שלנו, טיולים  בארץ 
ובעולם , מאכלים ומתכונים, בילוי של שעות הפנאי והרבה צחוק והומור. היו גם שיחות בהן שימשתי אוזן 
קשבת, כשהתקשרתי ואמרתם שאתם לא חשים בטוב ואינכם רוצים להטריח את בני המשפחה. גם ליוויתי 
אתכם באופן רגשי כשהתלבטתם לגבי קבלת החלטות קשות כמו, עובדת זרה וההתמודדות הראשונית 
שלכם עם המצב החדש אחרי שהיא נכנסה אל חייכם ואפילו משפט כמו, יש לי המון בעיות אישיות, אבל 

איני יכולה לשתף בהם אדם זר, זכה לתשומת לב מרבית.
במהלך השנה הזאת העשרתם את עולמי בזיכרונות המרתקים והקסומים ובחוכמת החיים שלכם .למדתי 

מכם שאפשר למצוא אופטימיות גם כשהחיים בתוך בדידות חברתית וכאב פיזי.
אמשיך להתקשר אליכם כמידי יום רביעי.

                                                                                                  תודה,  
                                                                            שולמית נדיר-הידידה הטלפונית

שולמית נדיר, מתנדבת במסגרת "ידיד טלפוני"



גליון מס' 5  שנה 34  יולי/אוג' 2017  תשע"ז

" ס ר פ ס ק א ם  י י ה " ר  ב ע ב

תחריט ליד המוזיאון היהודי בשנגהאי המאזכר את תולדות הקהילה 
היהודית של סין. מסע שורשים לסין – כתבה בעמוד 19

 


