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משולחן המערכת

דברים שרציתי לומר
מיכה לימור

גרמניה ניצחה
ההיסטוריון.  של  השרירותי  דעתו  לשיקול  נתונה  היסטורי  תיקוף  של  קביעתו 
יש הבוחנים מהלכים בעלי משמעות היסטורית מקומית, יבשתית או עולמית 
על-פי נסיבות תחילתו וסיומו של אירוע, על-פני דור או עידן בן מאות שנים. את 
מבחנה ההיסטורי של גרמניה אנו נוהגים לשפוט על-פי תקופה בת תריסר שנים, 
1945. תיקוף   – ועד לתבוסתה המוחלטת   1933  – מעליית הנאצים לשלטון 
זה נוח לנו כישראלים, כיהודים, כבני הדור הראשון, השני והשלישי להקמתה 
של מדינת ישראל. מערכת החינוך הישראלית נשענת מראשיתה על הערכים 
ההיסטוריים שמניב תיקוף זה, שכן מה הוא אומר? שהחברה הגרמנית, חברה 
רשעה וצוררת יהודים קמה להכריתנו מעל פני האדמה, כמעט והצליחה )כפי 

שבכל דור ודור קמים עלינו להשמידנו( אלא שכוחות האור או בורא עולם השרידו שארית של פליטה וכך 
קמה מדינת היהודים, היינו מודל מוכר של שואה ותקומה. )ההיסטוריון פרופסור יהודה באואר נמנה עם 

הבודדים הטוענים כי אלמלא השואה הייתה דווקא מואצת הקמתה של המדינה(. 
אלא שתיקוף אחר, רחב יותר, "היסטורי" יותר מלמד שיעור אחר לגמרי. אם ניטול למשל תקופה "עגולה" 
ומאד מקובלת בדיון על סוגיות היסטוריות, מאה שנים, המאה ה-20, נגלה שבמבחן ההיסטורי, גרמניה 
הגמוניה  עוצמתה הצבאית  בכוח  להשליט  ה-20,  הגרמנית, במאה  ניסתה החברה  פעמיים  ניצחה. שכן 
חברתית, כלכלית ופוליטית על אירופה כולה ואף מעבר לה. פעמיים הובסה גרמניה חרף יתרונה הצבאי 
והכואבת  המובהק. לאחר התבוסה השנייה 
עריה,  הרס  גרמניה,  של  מבחינתה  מאד 
קריסת כלכלתה, מיליוני אלמנותיה ויתומיה, 
מבחינה  לעומתיות  מדינות  לשתי  חלוקתה 
נטשה  מגופה,  חבלים  וקריעת  אידיאולוגית 
החברה הגרמנית את שאיפותיה הכוחניות. 
אירופה  ביבשת  להגמוניה  השאיפה  על  אך 
ה-20  המאה  של  בסיומה  ואכן  ויתרה.  לא 
התקרבה גרמניה להגשמת מאווייה. נתוניה 

ההשתלטות האכזרית בכוח הובסה
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משולחן המערכת

דברים שרציתי לומר

מזרח תיכון חדש
)הפרה  קירי"  "לאבאש  והנודעת,  המותכת  הצהובה  הגבינה  משולשי  נדיר:  גילוי  אלא  פרסומת  לא  זאת 
המחייכת(, גבינה צרפתית מסורתית וערבה לחיך, מיובאת לארץ במחיר זול מאין כמוהו: שקל למשולש, 24 

שקלים לאריזה מסורתית עגולה שבה 24 משולשים. כיוון שהטקסט 
המלווה את האריזה כולו בערבית, חיפשתי ומצאתי מאחור, בפתק 
נלווה, את הפרטים הבאים: הגבינה מיוצרת, עם זיכיון מאת היצרן 
לישראל  ומיובאת  במצרים  "ביד"  מפעלי  על-ידי  בצרפת,  המקורי 
נמכרת  היא  בחיפה.   6 המשביר  מרחוב  שוקחה  ג'ורג'  בני  על-ידי 
ברשתות המזון אצל שכנינו הדרוזים בעוספיה ובדלית אל-כרמל. עם 
קרייקרים ויין, קינוח נפלא לארוחת צהריים. מי ייתן והגורמה הזול 
הזה שקורא תיגר על הגבינות היקרות ברשתות העירוניות, מרמז 

על מזרח תיכון חדש. 

על  מצביעים  באירופה  ומעמדה  הכלכליים 
כך. רווחתם של אזרחיה, מברלין ועד מינכן, 
זאת.  מוכיחים  בוואריה  הרי  ועד  מהמבורג 
לברלין,  אירופה  מנהיגי  של  לרגל  עלייתם 
רחבי  מכל  אזרחים  של  גם  שלהם  רק  ולא 
הששים  בשנות  ופריז  לונדון  )דוגמת  תבל 
האמנות  בסצנת  ומרכזיותה  והשבעים( 
ניצחונה  את  מקבעים  האירופית,  והתרבות 
תום  עם  ה-20,  המאה  בשלהי  גרמניה  של 

המאה הנוראה ובראשית המאה ה-21. גרמניה הפיקה מן הסתם את לקחה ההיסטורי. לאחר שני ניסיונותיה 
הרעים, הכושלים בחרה בדרך הדמוקרטיה, בערכים ההומניים )חוק יסוד כבוד האדם וחירותו של גרמניה 
הוא היום ה"קיצוני" בחוקי מדינות המערב, הטוטלי ומרחיק הלכת ביותר למען שמירת כבודו של הפרט, 
מבין כל מדינות העולם(, ובחריצות תעסוקתית למען השגת אותם יעדים שהעמידה לעצמה מאז ומתמיד. 
כמובן שאין לדעת, ורק השוטים יתנבאו, כיצד תעמוד החברה הגרמנית מול הגל החדש של המאה ה-21, 
היסטורית  כנראה אמת  אין  כי  לקבוע  ניתן  אולם ממבחן המאה שחלפה  גל האיסלאם הפונדמנטליסטי. 
באמירה לפיה "מה שלא הולך בכוח ילך ביותר כוח" או "אויבינו תמיד נמנים עם חברה נחותה שלא לומר 

גזע נחות". במאה ה-20 ואולי גם במבחן האוניברסליות, ניצחו ערכים אחרים.

הפרה המחייכת

שאלה: מה יקרה במאה ה-21?



גיליון מס' 7    נובמבר / דצמבר 2017 6

הפוגרום שלא ישכח
הביא לדפוס - רפי סיאנו

ביהודי  הפוגרום  את  המכנים  יש 
 9 שבין  בלילה  שהתחולל  גרמניה 
ו-10 בנובמבר 1938 "ליל הבדולח". 
זהו כינוי בזוי ומוקצה מחמת מיאוס 
יוזמו  על-ידי  לפוגרום  שהודבק 
גבלס  יוזף  הפוגרום,  של  ומארגנו 
היטלר.  של  התעמולה  שר  שהיה 
הקריסטלים  צליל  על  התענג  הוא 
הכנסת  בתי  במנורות  המתנפצים 
שהועלו באש בכל ערי גרמניה ומכאן 
"ליל הבדולח". השם הציני התקבע, 
הולך  הזיכרון  היהודים,  בקרב  גם 

יוצאי/עולי מרכז-אירופה נטל על עצמו לחזור ולהציפו בכל שנה בחודש  ומתפוגג עם השנים. ארגון 
נובמבר. אנו מביאים כאן דברים שנישאו על-ידי מרגוט המרשלג מרכס  ביום 9 בנובמבר 2009 בבית 
כנסת של קהילת "תיקווה חדשה" בהרטפורד, ארה"ב. )מרגוט המרשלג היא דודתו של רפי סיאנו, 

חבר מערכת "קהילתון"(.

פתאום רעש גדול – ניפוץ זכוכיות
נהר המיין.  בייבריש, בסמיכות לפרנקפורט שעל  ב-1921 בגרמניה, בעיר  נולדתי  אני, מרגוט המרשלג, 
ב-9 בנובמבר 1938 ליל הפוגרום, אני בת 17, זה הלילה שאותו אנו מבקשים פה להנציח. באותו לילה 
הייתי היחידה מבין חמישה ילדים אשר עדיין גרה בבית הוריי. עם עלייתו של היטלר לשלטון )1933( האיום 
על היהודים גבר. הם נדרשו להזדהות בפני הרשויות ויהדותם לא יכלה להיות מוסתרת. ברחוב נשמעו 
קריאות לעברך כמו "יהודי מלוכלך". הפחד לגורל היהודים גבר, אחי הבכור היגר לדרום אפריקה, שתי 
גרנו במרחק מספר  ישראל. בבייבריש  ואחי הצעיר לישראל שנקראה אז פלשתינה-ארץ  אחיותיי לשוויץ 
בתים מאטליז יהודי. קרוב לשעה 9 באותו ערב שמעתי רעש גדול של ניפוץ זכוכיות. הבנו שחלונות האטליז 
נופצו ושכל תכולת החנות נרמסה. דאגנו לבעלים של החנות ולמשפחתו. דירתם הייתה באותו בניין. לא 
ניתן היה לעשות דבר. הוריי ואני נשארנו כקפואים בבית. בריוני SA )מיליציה נאצית( ו-SS )יחידות נאציות 
מיוחדות( מלאו את הרחובות ובליווי קולות צחוק רמים הרסו כל מה שנקרה בדרכם. אני עדיין שומעת את 

ניפוץ הזכוכיות. לא העזנו לצאת את הבית. 
הבריחה מגרמניה

באותו זמן עבדתי במשרה חלקית בחנות לממכר בדים שהייתה בבעלות משפחה יהודית. מוקדם בבוקר 

יהודים מובלים למעצר בפוגרום נובמבר 1938 )"ליל הבדולח"(
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וברגשות דאגה לגורל הבעלים, הלכתי למקום עבודתי. ברחובות המשיכו הנאצים הפוגרום שלא ישכח שלמחרת אותו לילה 
לצחוק ולצרוח. פחדתי שהם יהרגו אותי אך למזלי הם הסתפקו בקריאות "הנה עוד יהודיה" ונתנו לי לעבור. 
פזורים  הפריטים  ריקים,  המדפים  מנופצים,  היו  החלונות  כל  עיניי.  למראה  האמנתי  ולא  לחנות  הגעתי 

על הרצפה וברחוב. המשפחה שגרה 
לא  למזלה  שלהם  העסק  לבית  מעל 
במורד  שלנו,  הכנסת  בית  נפגעה. 
היה  אך  כליל  נשרף  לא  רחוב,  אותו 
יכלתי  לא  מבפנים.  והרוס  שחור 
בסביבה  איש  היה  לא  וגם  להיכנס 
המשכתי  לדבר.  היה  אפשר  שאתו 
בדרכי. דודתי מצד אמי נישאה ליהודי 
אזרח שוויץ ומשפחתו קלטה את שתי 
אחיותיי בשוויץ. בשבילי באותה עת, 
נובמבר 1938, בעת התרחשותו של 
"ליל הבדולח", כבר היה מאוחר מידי. 

ממשלת שוויץ לא אפשרה ליהודים נוספים להיכנס לארצם . הוריי המשיכו לחפש דרכים להוציאני מגרמניה. 
לבסוף מצאו סידור, בעזרת ארגון אנגלי אשר שכר עובדי משק בית זרים, לאפשר הגירתי לאנגליה. משפחה 
מבהיל  פוגרום  אותו  אחרי  חודשים   8  ,1939 יולי  בחודש  לאנגליה.  אותי  להביא  אישור  קבלה  אנגלית 

וחודשיים לפני פרוץ מלה"ע השנייה, יכולתי לעזוב.
לבד בדרכים

אבי האמין שהיטלר לא יטריד אותו ואת אמי בשל היותו מוותיקי הצבא הגרמני שנלחם במלחמת העולם 
הראשונה )בצבא הגרמני(. בכל אופן וליתר ביטחון אותי רצה להוציא מגרמניה. עזבתי את גרמניה לבד, 
ללא הוריי ומבלי שהכרתי איש. אני זוכרת שראיתי את הוריי עומדים על רציף תחנת הרכבת ונשארים שם 
זו הייתה לי הפעם האחרונה שראיתי אותם. הנסיעה ברכבת הייתה דרך גרמניה  עד שהרכבת יצאה.  

וצרפת ומשם חצינו את התעלה האנגלית בסירה.
הפקידים  ממני  בקשו  ברכבת  היהודית.  זהותנו  על  שהעידו  מיוחדים  דרכונים  לשאת  היה  היהודים  על 
הצרפתים להציג את דרכוני ושמעתי איך צחקו ואמרו "או... הנה לנו עוד יהודיה". רעדתי מפחד כאשר הם 
לקחו את הדרכון שלי וחשבתי "מה יהיה אם לא יחזירו לי אותו, איך אכנס לאנגליה, אני זקוקה לפספורט 
ולאשרת הכניסה...". הייתי לחלוטין לבד, ללא איש שיעזור לי, הרגשתי אבודה. אך לבסוף הגעתי  לאנגליה. 
בעלת הבית בו עבדתי הייתה מאוד אדיבה כלפיי. ידעתי רק מילים מספר באנגלית ואני זוכרת שהיא שכרה 

עוד עובדת משק בית מאוסטריה שאתה יכולתי לדבר גרמנית. במשך כל המלחמה נשארתי באנגליה.

פנימו של בית כנסת שנופץ בפוגרום 9 בנובמבר
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הניתוק הסופי מההורים
אחרי  שאנגליה נכנסה למלחמה לא הייתה כל אפשרות תקשורת עם גרמניה.  זמן מה שמעתי על אודות 
הוריי באמצעות הקרובים שבשווייץ אך יום אחד גם זה פסק ומעולם לא שמענו מהם יותר. רק בשנת 2005, 
שמענו מה עלה בגורלם. ב-10 ביוני 1942, הוריי יחד עם עוד 380 יהודים, גורשו  מוויסבאדן למחנה הריכוז 
לנו  הייתה  זו  סוכרת.  הייתה חולת  הוריי שרדו את הנסיעה. אמי  יודעים אם  אנו  אין  מיידנק שבפולניה. 
הידיעה האחרונה על גורל הוריי. אחרי המלחמה אחי עזב את ארץ ישראל ועבר לארה"ב וכאשר התאפשר 
לי באתי לשם בעקבותיו. יהודים גרמנים רבים התיישבו בהרטפורד, שם הוקמה הקהילה "תיקווה חדשה". 

אירועי 9 בנובמבר 1938 נחרטו בלבי לעד ואני מקווה שפוגרום נובמבר )"ליל הבדולח"( ייזכר לעולם.

הערת העורך:  בקרב חוקרי השואה יש המסמנים את פוגרום נובמבר 1938 כתחילתה של השואה. 
באותו לילה נרצחו מאות יהודים ואלפים נעצרו, נשלחו למחנות ריכוז, הוכו ברחובות, נבזזו ונאנסו. 
לעכל  קשה  הארץ,  ילידי  )לנו,  להפקר.  היה  אוסטריה  יהודי  ובעקבותיהם  גרמניה  יהודי  של  גורלם 
סיטואציה מופקרת כזאת וחוסר אונים שכזה(. אחרים יסמנו את עליית היטלר לשלטון בינואר 1933 
כפתח לשואה או את השיחה הבלתי מתועדת במסמכים על "הפתרון הסופי לבעיית היהודים" בין 
היטלר לבין עמיתיו לצמרת הנאצית, ב-1941 בעיצומה של המלחמה. כך או אחרת "ליל הבדולח", 

ככינויו הציני, חרוט בבשרם של יוצאי גרמניה ואוסטריה בישראל ובלבם של צאצאיהם.
   

הסכנה שבאימוץ המשפט העברי

חנות של יהודי שנופצה ונבזזה בפוגרום נובמבר
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הסכנה שבאימוץ המשפט העברי
מיכאל מאיר-ברודניץ

ומשפט  חוק  חוקה  ולוועדת  הכנסת  לוועדת  משותפת  ועדה  דנה  אלה  בימים 
חברים  גיבשו  ההצעה  את  הלאום".  "חוק  המכונה  חוק  בהצעת  הכנסת  של 
הוועדה  נתניהו.  בנימין  ראש הממשלה  גם  וביניהם  היהודי  ומהבית  מהליכוד 
מכינה את הצעת החוק להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת. מאז העלאתה לדיון 
מעוררת ההצעה מחלוקת סוערת בכנסת ובחברה הישראלית. אחד הסעיפים 
שבמחלוקת הוא סעיף המכליל את המשפט העברי )הקדום, המקראי והתלמודי( 

כאחד ממקורות החוק הישראלי. 

פגיעה מהותית בזכויות האזרח
הדיון על הצעת החוק מצביע על סכנות הצפויות מהתיחסות החקיקה הישראלית 

למשפט שמקורו בהלכה דתית אך ממעיט מחומרת הצעה חתרנית זו כי אינו מקפיד עם הדיוק בניסוח: 
בהצעה לא מדובר בקשר אל "עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של  מורשת  ישראל" כמו בחוק 
יסודות המשפט 1980 אלא ב"עקרונות המשפט העברי.......של מורשת ישראל". "עקרונות מורשת" הם 
מושג תרבותי ערכי רך בעוד למושג "עקרונות המשפט העברי" משמעות משפטית פורמאלית. לכן בניסוח 
כזה מדובר בפריצת גבול מקור הסמכות לחקיקה ולשפיטה בישראל. החקיקה בישראל היא בסמכות נבחרי 
הציבור הישראלי המייצגים אותו בכנסת. בתי המשפט דנים לפי חוקים אלה כפי שנקבעו בכנסת. אם הכנסת 

תפנה את בתי המשפט לחוק אחר שלא היא קבעה 
-  היא כאילו מתנערת מסמכותה ומאחריותה לחוק 
זה ולשפיטה על פיו. פירוש הדבר הוא, בין היתר, 
שעל ידי הכפפת האזרח לחקיקה החיצונית שאותה 
אימצה, הכנסת מנשלת למעשה את הבוחר, שאותו 
וזכותו הקבועה בחוק  היא אמורה לייצג, מסמכותו 
זאת  לכן  על החקיקה.  הכנסת  באמצעות  להשפיע 
פגיעה  בה  לראות  ויש  האזרחים  בזכויות  פגיעה 

מהותית בזכויות האזרח.
סדק משפטי שיביא לשיטפון

מרגע שיפתח פתח כל שהוא להתייחסות ל"משפט העברי" בהליכים משפטיים בישראל יהיו מיד מי שיעשו 
זאת בשקיקה רבה. הם יטענו לקיום "לאקונה" )חסר בדין, מחסור בתקדים משפטי( בחוק הישראלי וינסו 
לתמוך את טיעוניהם במרכיבים מתוך המשפט העברי. הדיון המשפטי יאלץ להתייחס לכך, ובזאת יכנסו 
פרשנויות  עם  הלכתית  השכלה  בעלי  מכובדים  מומחים  הישראלי  המשפטי  ההליך  של  האחורית  בדלת 
להקרע  עלול  משפטי  דיון  כל  שפיטתם.  מלאכת  ובנויה  מיוסדת  זה  ידע  על  שלא  שופטים  למול  שונות, 

מליאת הכנסת
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ויחדרו  שונות  משפט  שיטות  שתי  בין  למחלוקות 
ואף  עולם  השקפות  המייצגות  השפעות  לתוכו 
גישות פוליטיות שונות וכך המשפט בישראל עלול 
כי  שיענה  מי  יש  ולהתנוון.  להסתבך  להתעוות, 
כזו  חיצונית  חקיקה  לאמץ  הכנסת  החלטת  עצם 
או אחרת היא ביטוי לעמדת ציבור הבוחרים לגבי 
בזמנו  הישראלי  בחוק  אומצו  כבר  וכי  חוק  אותו 

דוגמאות מתאימות  אין אלה  או הבריטי-מנדטורי. אך  חיצוניים, למשל מהחוק העותמני  חלקים מחוקים 
שכן לגבי אלה הפעילה הכנסת את סמכותה וחזרה ושינתה חקיקה חיצונית כזו לפי שיקול דעת חבריה 
הנבחרים. במקרה של המשפט העברי מציעים לכנסת לאמץ גוף חקיקה שלם כמקשה אחת שאין הכנסת 
יכולה להשפיע עליו כלל. דווקא התוצאות הקשות של הפקדת דיני הנישואים בידי המשפט של הקהילות 

הדתיות השונות, בעיקר היהודית, מדגים סיבוכים וסכנות שבדבר.
האם בכלל יכולים חברי הכנסת ללמוד מה משמעות "המשפט העברי"?

מקור הסמכות והחקיקה של המשפט העברי נחשב כאלוהי וכמהווה שלמות אחת שאין לשנות בה דבר. לכן 
לכאורה אין לחכמי ההלכה ובודאי לא לנציגי הציבור חברי הכנסת ולבתי המשפט כל מעמד להשפיע על 
השימוש בו לפי שיקול דעתם. הם אינם יכולים לשנות או לעדכן את "המשפט העברי" ופרשנותו אלא בתוך 
מסגרתו. אם תפתח דלת המשפט הישראלי למשפט העברי - תצא החקיקה משליטת המוסמכים לכך לפי 
חוקי ישראל  ולא ניתן יהיה להחזירה להם אלא בביטול כל התייחסות למשפט העברי. אלפי שנים ורבדים 
מצטברים של פרשנות הלכתית ורבבות פסקי הלכה עומדים בין גוף משפטי עברי זה לבין המחוקק והשופט 
הישראלי. להבנת הניגוד אין צורך בהצבעה על פגמים או יתרונות הקיימים במשפט העברי ולהתאמתו 
לתנאי תקופתנו. יתר על כן, איך יתכן שהכנסת תאמץ גוף משפטי ענקי כזה בהכללה בת משפט אחד 
בחוק יסוד, מבלי שיש לה כלים ויכולות לעיון ודיון בפרטי ותכני החלטה חקיקתית כזו?  פירכה זו בולטת  
במיוחד דווקא לאחר שנפסל על-ידי בית המשפט העליון תהליך חקיקה שולי יחסית )בעניין המס על דירה 

שלישית( בגלל פגמים בהליך הדיון בחוק שפגעו 
ביכולת חברי הכנסת ללמוד את החוק ולדון בו.

סכנה חמורה להתנהלות מערכת המשפט
יש לראות בכל אזכור או התייחסות לסמכות הנובעת 
התפרקות  ישראל  בחוקי  העברי  המשפט  מתוך 
כאזרחים  זכותנו  וגזילת  מאחריותה  הכנסת  של 
נציגינו  באמצעות  והמשפט  החקיקה  על  להשפיע 
הנבחרים. אם תתקבל החלטה כזו ספק אם תעמוד 
במבחן משפטי עליון. הקביעה המוצעת בחוק יסוד 
העברי  למשפט  להתייחסות  אפשרות  מתן  בדבר 

אולי  מטרתה  מועיל.  מעשי  תוכן  וללא  מעמד  חסרת  הצהרתית  קביעה  תהיה  ישראל  חוקי  פי  על  בדין 
תעמולתית סמלית אך היא מרובת סכנות חמורות לעתיד התנהלות מערכת המשפט של מדינה מתוקנת.

העיר מיינץ )מגנצה( מתעניינת בחיפה

בית המשפט העליון בירושלים

משכן הכנסת בירושלים
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העיר מיינץ )מגנצה( מתעניינת בחיפה

ברנד פונקה

שני מבנים חיפאיים שעלו באש, מעוררים עניין רב בעיר מיינץ )מגנצה בשמה היהודי( שבגרמניה. 
של  הכשרתם  ו/או  להקמתם  רבים  כספים  ותרמה  חיפה  עם  תאומות  ערים  ברית  על  הכריזה  מיינץ 
שני מבנים ציבוריים חשובים בחיפה: האחד – ספריית מיינץ שבשדרות הנשיא בשולי מרכז הכרמל, 
והשני - מבנה מועדון הגמלאים על-שם יוקל פוקס שברחוב סיני 8 בשכונת אחוזה. מועדון הגמלאים 
מקצר  כתוצאה  אשתקד  נדלקה  הספרייה  ואילו   )2016 )נובמבר  הגדולה  בדליקה  באש  כזכור  עלה 
חשמלי ונשרפה כולה. באחרונה דווח על בניינים אלה בעיתון רב התפוצה של העיר מיינץ – "אלגמיינה 

צייטונג". להלן תרגומה של הכתבה.

עצה טובה עולה ביוקר
מיינץ/חיפה. שניים מתוך שלושת המבנים המחברים את מיינץ עם העיר התאומה חיפה עלו באש. השריפה 
הגדולה על הכרמל, שפרצה בנובמבר 2016 )עליה דווח ב- AZ(, הפכה את מועדון הגימלאים על שם יוקל 
פוקס לחורבה עשנה. ואילו בינואר 2017 כילתה האש חלקים רבים של ספריית מיינץ בשדרות הנשיא, ליד 
מלון נוף. "אנחנו חייבים לעזור" הגיב על אסונות אלה ראש העיר )מיינץ( מיכאל אבלינג  באירוע השנתי 
הקרוי "יום-ישראל" שהתקיים בבניין העיריה. במהלך האירוע הקרין כתב הטלוויזיה ששירת שנים רבות 
ככתב הערוץ השני של הטלוויזיה הגרמנית )ZDF( בישראל, מר דיטמר שולץ, את סרטו "שלום חיפה". מר 
שולץ מכהן כיום כחבר הנהלת אגודת הידידות גרמניה -ישראל במיינץ )DIG(. ראש העירייה אמר: "אני 
מאוד מקווה, שהעיר ותושביה יתמכו בחברינו בחיפה". תקווה שתתגשם, כפי שמסר ראש העיר: "אנחנו 
לשקם”.  יהיה  ניתן  בכלל  אם  העתידי,  השימוש  לגבי  הגמלאים  מועדון  בנושא  חיפה  עם  בשיחות  כרגע 

)בינתיים שוקם המועדון מכספי האוצר וחזר לתפקד(.
אבלינג  מר  אמר  סיוע"  על  לחשוב  ניתן  אפר,  עד  מיינץ שנשרפה  ספריית  של  רבים  לחלקים  בנוגע  "גם 
והוסיף: "עלינו לשקול אם לפנות שוב בבקשה לתרום כספים וספרים". בכל מקרה, הוא יעדכן את DIG  ואת 
קרן חיפה. העיתונאי דיטמר שולץ )ידיד קרוב של עורך הקהילתון, כתב הטלוויזיה הישראלית בעבר, מיכה 
לימור( התחקה בעצמו בביקור בחיפה אחר אסון הדליקות שפקדו את שני המבנים. הוא עמד מול שלט 
הנחושת "מועדון הגימלאים על שם יוקל פוקס" ושוחח עם ענת צווייג, מנהלת המקום בעבר. היא הראתה 
לו את ממדיי ההרס. השריפה כילתה בבת אחת את גג העץ של המבנה ופשטה בחדרים. הגג חודש אמנם 
בינתיים וחדרים אחדים שוקמו חלקית, אבל ההמשך לגמרי לא ברור כלום יכסה הביטוח את הנזקים. ענת 
צווייג גרסה שהספרייה חשובה יותר חרף הטענה של דיירי בית ההורים הסמוך למועדון הגמלאים ברחוב 
סיני לפיה היו שמחים לו ניתן היה שוב להשתתף בחוגי מחשב, שחמט והתעמלות כדי לשמור על רמתם 
הרוחנית. אשר למצבה של ספריית מיינץ )מגנצה(: הספרים שניצלו מהשריפה עוברים עכשיו תהליך ניקוי 
או שיקום. "המנהלת הקודמת טענה בשיחה עמי, שיש לקוות שתרומות יאפשרו רכישת ספרים בגרמנית" 



גיליון מס' 7    נובמבר / דצמבר 2017 12

אומר שולץ. הבית, מסתבר, לא שימש רק כספרייה, אלא גם כמקום מפגש לעולים ולניצולי שואה מגרמניה. 
בקרבת המבנה על הכרמל מצאו תושבים יהודים רבים שעלו ממיינץ מולדת חדשה. ספריית מגנצה מעידה 
עם  תלוי שלט  כרמלי,  חטיבת  ברחוב  בנווה-פז,  העיר,  מזרח  בצפון  הערים.  בין שתי  הברית  על  עכשיו 

הכיתוב: "בית מיינץ הוקם הודות לתמיכה הנדיבה של העיר מיינץ, העיר התאומה של חיפה". 
כ- 150 עולים צעירים מאתיופיה פוקדים אותו בקביעות. בשנה שעברה הם שיקמו את החדרים וחידשו את 
הריהוט. הם משתתפים בחוגי מחשב ולשון. "אני מאוד סקרן לדעת אם וכיצד תעזור מיינץ לחבריה בחיפה" 

אומר דיטמר שולץ בספקנות, אבל הוא מאמין לדבריו המפורשים של ראש העיר: "אנחנו מחויבים".

מגרמנית: מרים 
גרוסמן - שטיין

למנוע דליקות בכרמל
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למנוע דליקות בכרמל
עומר גדיש

כחלק מלימודיי לתואר שני בתכנון ערים בטכניון השתתפתי בקורס "עיר טבע 
זה הפעם הראשונה בשנת  לארכיטקטורה  נלמד בפקולטה  ושריפה". הקורס 
 .2016 גל השריפות שפקד את הכרמל בנובמבר  הלימודים תשע"ז בעקבות 
בין  המידית  הקרבה  למורכבות  הסטודנטים,  אותנו,  לחשוף  הקורס  מטרת 
מרקם אורבני לחורש ים תיכוני כדוגמת זו הקיימת בכרמל והסכנות הנובעות 
מכך. בפרויקט הגמר בקורס נדרשנו להציע פתרונות יצירתיים לסוגיה מורכבת 
זו. בגיליון זה אתאר את המורכבות והסכנות ובגיליון הבא אציג את הפתרון 

שהצענו.

עלייה בכמות הדליקות בכרמל
הקיימת  כזו  תיכונית  ים  בסביבה  טבעי,  באופן 
הארוך,  הקיץ  בשל  יער  שריפות  מתרחשות  בכרמל 
האחרונות  השנים  בעשרות  אולם,  והחם.  השחון 
ובהיקפן.  השריפות  במספר  ניכרת  עליה  נרשמה 
ופריסת הצומח הנובע  זו מקורה בשינוי במיני  עליה 
מירידה בחקלאות מסורתית ורעיית צאן לצד תהליך 
עיור מואץ בצפון הרכס )שעיקרו בניית העיר חיפה( 
והגדרת חלקו הדרומי כפארק לאומי לפנאי וקיט יחד 

עם תהליכי התחממות גלובליים. פיתוח הכרמל כפארק נופש וקיט, הגדיל את הסכנה לשריפות כתוצאה 
ולהתפתח  ממושך  זמן  לאחר  להתגלות  עלולה  מיושב,  לא  באזור  הפורצת  שריפה  מטיילים.  מרשלנות 
בעוצמה והיקף נרחב עוד טרם תחילת פעולות הכיבוי. פריסתה המרחבית של חיפה על הרכס, הבנויה על 
שלוחות וביניהן ואדיות עם טבע פראי הנושק לבתי העיר יצרה קו חיכוך ארוך בין החורש, המועד לשריפות, 
לרקמה הבנויה. מחד, נוצרה סביבת מגורים ייחודית המאפשרת עירוניות לצד נוף פסטורלי ומנגד, הקרבה 

יוצרת סכנת שריפה מידית עם נזק לנפש ולרכוש.
לדחוק את האורנים מהכרמל

בתחילת המאה ה-20, הייתה בכרמל אוכלוסייה מצומצמת של עצי אורן ירושלים מהזן המזרחי. במהלך 
המאה ה-20, ניטעו בכרמל שתילי אורן רבים מהזן המערבי שיובאו לארץ ממערב אגן הים התיכון. כיום, 
מרבית האורנים משתייכים לזן זה ואילו הזן המזרחי מצוי בסכנת הכחדה, בין היתר בשל תכונת ההתפשטות 
של הזן המערבי. ככל מיני הצומח באגן הים התיכון, גם לאורן מנגנון התמודדות עם שריפות אך בניגוד 
אוחזת  כאשר  זרעים.  מנביטת  אלא  בקרקע  רדומים  ניצנים  ידי  על  מתחדש  אינו  הוא  המינים,  למרבית 
באורן אש, הוא נשרף כליל תוך זמן קצר ובעוצמה רבה אך פירותיו, האצטרובלים, עפים בעוצמה, נפתחים 
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כיצד הפך העקוב ל'שדה התעופה'
זכרונות ממרכז חורב בשנות ה-50

ומפזרים את הזרעים המצויים בתוכם. אלו נכנסים 
את  לשרוד  המספיק  בעומק  לאדמה,  מתחת  אל 
השריפה ומתחילים דור אורנים חדש. בזכות מנגנון 
ההתמודדות של האורן, התחדשותו אחרי שריפה 
יוצאת דופן בהיקפה ובעוצמתה ועתידה ליצור יער 
הבאה  השריפה  זה,  במצב  מאוד.  צפוף  אורנים 
היא רק עניין של זמן וצפויה להיות בעוצמה רבה 
יותר. לאור זאת, כלל מסמכי המדיניות שנכתבו בעקבות השריפות האחרונות מתייחסים לאתגר האורן. 
מלבד ההמלצה להימנע מנטיעת אורנים נוספת הרי שהכותבים ממליצים להפעיל תכנית טיפול מניעתית 
להתחדשות האורנים. אפשרויות הדילול שהוצעו מגוונות, בחלקן מכניות וחלקן מציעות שימוש נרחב בכלי 

שבעבר הוגבל באופן משמעותי על ידי הרשויות ונדחק כמעט לחלוטין מהכרמל, רעיית צאן.
מותר הצאן על החיץ

אחד האמצעים הנפוצים להגנה משריפות הוא אזורי חיץ. באזורים אלו מוסרת הצמחייה הטבעית באופן 
מכני במטרה למנוע או לפחות לעכב את השריפה מלהגיע לאזורים מיושבים או למנוע מעבר האש מתא 
שטח אחד לשני. בנוסף, מתאפשרת דרך מעבר בטוחה לכוחות כיבוי. על מנת שאזור חיץ יתפקד יש להשיג 
בו הקטנה של כמות הצומח ולייצר ניתוק אופקי ואנכי ברצף הצומח )צומח עשבוני ומעוצה – נמוך, בינוני 
וגבוה( בין השטח הפתוח לבנוי או בין תאי השטח השונים. עם זאת, השימוש באזורי חיץ סופג ביקורת 
משתי סיבות: ראשית, התושבים המתגוררים בקרבת קו המגע עם החורש רואים בקרבה ובזמינותו המידית 
של הטבע חלק בלתי נפרד מסביבתם ומאיכות חייהם בעוד שאזור החיץ, מפריד בגסות בין המרקם הבנוי 
והיווצרות  עליית עשבייה  למנוע  על מנת  אזור החיץ שנויה במחלוקת.  יעילות  לסביבה הטבעית. שנית, 

יער אורנים נדרשת אחזקה שוטפת שעלותה יקרה 
ובמידה ואינה נעשית כשורה, אזור החיץ לא יועיל 
כלל. תחזוקתם היקרה של אזורי החיץ בהתבסס 
על אמצעים מכניים בלבד, העלתה את קרנה של 
ורציף  זול  בר-קיימא,  כמנגנון  והבקר  הצאן  רעיית 

בשטח.
גם עזים וגם חיץ

עולם החי והצומח באגן הים התיכון והכרמל בתוכו 
וכריתה. פעולות  היו רעייה  התפתחו תחת השפעת האדם, כאשר שתיים מפעולותיו העיקריות במרחב 
אלה, נעלמו כמעט כליל במרחב הארצישראלי במאה ה-20 כתוצאה משינויים תרבותיים. הוועדה לשיקום 
הכרמל שפרסמה המלצותיה בשנת 2011, סברה כי שימוש בפעולות אלו במינון הנכון יסייע לניהול החורש 
אל מול סכנת השריפות תוך שמירה על נוף ומגוון ביולוגי טבעי. לפיכך, הוצע שחלק מתחזוקת אזורי החיץ 
תעשה בעזרת עדרי צאן. בגיליון הבא, אציג את פרויקט סיום הקורס, אותו הצגתי עם חבריי בסיום הקורס 
ונועד לתת מענה לבעיה זו תוך שימוש ברעיית צאן, חידוש הצומח הארצישראלי הטבעי ובשיתוף תושבי 

העיר.
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כיצד הפך העקוב ל'שדה התעופה'
זכרונות ממרכז חורב בשנות ה-50

אורי ינאי )יונס(

אחוזה נמצאת על רכס הכרמל. מיקומה של 'אחוזת הרברט סמואל' הבטיחה 
אך  לכל,  ברור  המקום  של  יופיו  ופורח.  רחב  משמעותי,  עתיד  ולתושביה  לה 
חשיבותו הינה גם בהיותו ציר תחבורה מרכזי, והעדות לכך בולטת מדי יום עם 

לחצי התנועה במרכז חורב. מה שהיה פעם 'סוף העולם' אכן הפך למרכזו.

מעט בתים - הרבה ירוק
בילדותי, עצי אורן כיסו את הכרמל כולו. בין לבין היו בתים. לא היו בתים 'סתם', ומי 
שגרו באחוזה בחרו לעשות כן במתכוון, והעניקו משמעות למקום ולייחודו. הדרוזים 

'התארגנו' על רכס הכרמל בשל חשיבותו האסטרטגית,  גרו שם שנים רבות, הבריטים  על רכס הכרמל 
הקימו שם תחנות שידור והאזנה, וגם בנו מחנות צבא, שלימים הפכו למעברה צפופה של בדונים, שאכלסה 
עולים רבים בתנאים קשים. חלק מהמרחב אומץ בידי צה"ל כ'פנימיה צבאית' שליד "בית בירם" - בית-הספר 
הריאלי. אך בין בית לשכנו לא היה הרבה. גבעת דאונס משכה רבים וחשובים, וכך גם הרחובות, פזורי 
הבתים בשכונה. מרכז חורב, כפי שהוא מוכר כיום, כונה 'התחנה הסופית'. ובסמוך היה מוסך של אוטובוסי 

'שחר', חברת ההסעות החיפאית. 
לחם קימל בארון אוויר

בכיכר חורב, כפי שנקראה אז, היו ארבע חנויות. הראשונה ביניהן הייתה המכולת של שני האחים הרצוג. 
ושאריות  'ביקלינג'  דגי  שכבו  הדלפק  על  מליחים.  ובקרבן  עץ  חביות   2-3 תמיד  ניצבו  למכולת  בכניסה 
חריץ גבינה צהובה. מעל התנופף אטית מאוורר, שסחרר שרוכי ניר מרחיקי זבובים. במדפים נחו ככרות 

חצאים.  או  שלמים  ולבן,  שחור  לחם 
לפעמים היה גם לחם קימל, אהוב נפשם 
של היקים. לאחר שנרכש במכולת שהה 
אויר'  ב'ארון  הקימל  לחם  רוב  פי  על 
חסכון  מטעמי  שלשה  יומיים  במטבח 
וכמובן,  מאד(  דק  לפרסו  ניתן  אז  )כי 
בריאות. שהרי כמסורת היקים אין לאכול 
אוויר'  'ארון  כללית:  ולהשכלה  טרי.  לחם 
הספיגה  מקררי  של  מולידם  אביהם  הוא 
שאמקור הציעה בשנות החמישים לבעלי 
את  החליפו  הספיגה  מקררי  האמצעים. 

חלוקת קרח באחוזה דאז
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ארונות הקרח, שהם כבר סיפור אחר. הביקור אצל האחים הרצוג נפתח תמיד בשאלה "מה יש לך היום?" 
שהרי לא תמיד הגיעה סחורה. לכשהגיעה, תור הקונים היה צפוף. כשמר הרצוג התפנה לקונה, גזר תחילה 
תלוש מתאים מפנקס הקיצוב החבוט שנשא, ואז העניק ביצה, מעט שמן, קוביית מרגרינה )או קוקוזין(. 
'גבינה לבנה' )גבינת קרש?( נארזה בניר פרגמנט, שיובש על אריחי המטבח לעטיפת הכריך של מחר. 
ידיהם של האחים הרצוג היא הגרסה המוקדמת למכונת חישוב. בתום הקניה זכית לקבל פס נייר גזור ובו 
מחיר המוצרים שרכשת. לעיתים הוסכם 'לרשום' את שווי הקניה ב'עיפרון קופי' סגול עבה )בלתי מחיק 
ורעיל?(, שלוחלח בפינת הפה. החוב תועד בדף אישי בספר עב כרס ומוכתם. לימים היה הלקוח משלם, 

והחוב היה נמחק בזנב אותו עפרון קסום. 
קלוגר )אבא של חיים יבין( ומרדכי

ומעצב  כילד צפיתי איך הוא חותך שמשות  ליד מכולתם של ההרצוגים הייתה חנות של מר פרל הזגג. 
מראות בלי פחד ומורא זכוכית. ליד הזגג הייתה חנות גלנטריה מופלאה שהיה בה )כמעט( הכל: מחברות, 
טרנינגים, סדינים, מחקים ונורות. גם חנות דגים רחבת אמבט של פולה וליפא גרינשפון הייתה שם. עיתוני 
זעיר. כשהורחבה שורת החנויות,  נפלאה: קרפיון  זיכו אותי לתמורה  לליפא  'הארץ' של שבוע שמסרתי 
הצטרף אליה חשמלאי )שמוליק(, חנות צילום )צביקה(, חנות ספרים וסניף 'קופת מלווה העולה', שמנהלה 
היה מר זיגמונד קלוגר, אביו של כוכב התקשורת חיים יבין. בשורת חנויות ממול, בפינת רח' ד'יזרעאלי 
הייתה מכולת מובחרת אך צנועה של קלמן מילר, וכן היו שם קצב שנעזר בעבודתו במגוון גרזנים ומאכלות 
כיאות,  להצטייד  בין החנויות,  'סיבוב'  לעשות  היה  על עקרת הבית  וירקות.  פירות  וחנות  יראה,  מעוררי 
ולשאת הכל ב'רשת' עמוסה. 'רשת' הייתה כלי נשיאה מקובל בימים ההם. יותר מכל כיכב במרכז 'הקיוסק 
של מרדכי' שנבנה מול שורת החנויות. נאמר אז שקיוסקים הוענקו כשיקום לנכי מלחמת השחרור, ואנו, 
כילדים צפינו לראות נכה יוצא מן הקיוסק, אך מרדכי נראה לנו בריא, נמרץ ופעיל בפיתוח וקידום הקיוסק על 
מגוון המוצרים שמכר. הכיכר עצמה, בה ניטעו שיחים וספסלים הייתה דמוית פארק,  מודל שיזם ראש העיר 
האגדי אבא חושי. בשולי הכיכר, בואכה רח' גת הוקמה תחנת מוניות של חברת 2424 )לימים 82424(, אך 
חשוב מכך, בחודשי הקיץ נערמו בצד המוניות אבטיחים מרשימים שריתקו רבים, אבטיחים, אז, עדיין עם 
גרעינים. המוכרים הציעו מרכולתם 'על הסכין' אך היקים התרחקו מאוחזי הסכין ומערמת האבטיחים. הם 
העדיפו לקנות מלון כתום-צהוב, פרי תרבותי שאינו מחייב יריקת גרעינים. אומרים שהיו גם יקים שנמנעו 

)ואולי נמנעים( מאכילת זיתים בשל אותה סיבה.
נהגי אוטובוס יקים

ככר חורב, כשמה, הייתה גם ה'תחנה הסופית' של אוטובוסי 'שחר' הקטנים. רוב הנהגים היו יקים שעברו 
יכולת לשמוע בגרמנית קולנית  הסבה לנהיגה. את דעתם על האוטובוסים, הלקוחות או סידור העבודה 
אחוזה  למרכז  הרצל  ברח'  הקרנות  מבית  )בקושי(  העפיל   )21 מספר  קו  )לימים   4 האוטובוס  קו  למדי. 
22( השתרך אטית מתחנה מרכזית ב'עיר התחתית' למרכז אחוזה.  )'תחנה סופית'( וקו 4A' )לימים קו 
עם השתלבות 'שחר' עם 'אגד – אשד' )1952( השתנו מספרי האוטובוסים. הקמת שכונת רוממה חייבה 
יסוד קו נוסף )קו 24( שפעל בדרך רופין. היה זה קו מהיר, אלגנטי ומבוקש שפעל בתדירות נמוכה. בנוסף, 
פעמיים ביום יצא אוטובוס אגד לקיבוץ בית אורן – ואף המשיך לאתר הנופש 'יערות הכרמל' – שהיה אז 
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בבעלות היקים ובניהולם )כיום בית הארחה יוקרתי ויקר(. למחלק הנפט, מר ורזגר היה כלי רכב שונה, 
מיכל דו גלגלי צבוע אדום בצבעי 'של' - רתום לסוס. טרם רכש חנות ירקות משלו, נהג מר ורזגר לצלצל 
אף הוא בפעמון )שצלילו שונה מזה של מחלק הקרח( ולהזעיק את גברי הבית החסונים למלא ולשאת נפט 
בג'ריקן צבע חאקי שנרכש מעודפי מלחמת העולם. הנפט נועד לחימוש פרימוסים אדירי להבה, פתיליות 
רכות אש ותנורי חורף מעשנים. רק לימים הגיעו כיריים גז ותנורי אפיה – אך גם זה, כאמור, סיפור אחר. 

שדה תעופה בשכונת אחוזה
אי אפשר לספר את תולדותיו של מרכז אחוזה מבלי להזכיר את 'שדה התעופה'. זה נסלל בתחילת 1948 
מחשש שחיפה תהא במצור. לסלילתו הובאו שני דחפורי ענק שחנו ליד ביתנו ברחוב פרויד, סמטה רגועה, 
יפת נוף שמעטים הכירו. כזאטוט, התבקשתי לשמור על הדחפורים ולוודא שאיש לא יפגע בהם. הדחפורים 
נועדו לשטח גבעה בסוף רחוב פרויד ולהכשירה לנחיתת מטוסים קלים. בדרכם לאתר, טחנו שרשראות 
הדחפורים את הכביש ופוררו אותו. ולכולם זכורה מחצית רחוב פרויד בואכה 'שדה התעופה' כדרך חצצים. 
בתום העבודה נחת מטוס פייפר במנחת שהוקם. המראה והרעש כינסו רבים ונרגשים. הטייס חבוש קסדת 
לו.  הותיר  עם אתגר ההמראה שהמסלול הקצר  קלה התמודד  לאחר שעה  לברך את הבאים.  יצא  עור 
לא ידוע על מטוס נוסף שפקד את המנחת. חיפה לא נותרה במצור. מאותה נחיתה הפך 'שדה התעופה' 
לאתר מחנות וטיולים, תנועות הנוער ערכו בו את ה'שומריה' וה'ג'מבורי' ובני נוער מרחבי המדינה התכנסו 
בו בהמוניהם. הם הותירו אחריהם סנדות )מוטות( וחבלים אשר לימים שימשו מטיילים. חיים מילר, בנו 

"פרט  כי:  בחשאי  מוסיף  המכולת  בעל  של 
לפעילות הצופים היה שדה התעופה ברחוב 
זו  שברוח  יתכן  לאוהבים".  מקום  פרויד 
הפך לימים 'שדה התעופה' לשכונת מגורים 
וולנברג  רחובות  אשכול,  רמת  )שכונת 
שהייתה  הירוקה'  'הגבעה  גם  ו-שוויצר(. 
לא  פרויד  רחוב  בתים.  נעטפה  לו  דרומית 
פרויד'  ל'ציר  והפך  נסלל מחדש  אך  הורחב 
סואן, ומרכז חורב הפך מטרד תחבורתי בצד 

קניונים ואתרי בילוי.
אין בשורות אלה לבטא נוסטלגיה, אלא העלאת זיכרונות ותיעודם. סביר שחלק מן הקוראים זוכרים את 
התקופה, המראות והדמויות. אחרים יבינו כי הצו 'נבנה ארצנו' לא פסח על מרכז השכונה שלנו - אחוזה, 

הוא רק שינה את דמותה ואופייה, ונקווה לטובה.         
תודה: תודה לגב' אמירה קהת, חוקרת אחוזה, רחובותיה ואישיה. ספרה 'תיירת בעירי' מציג את ממצאיה 

המרתקים.
פרופ' אורי ינאי )יונס( יליד אחוזה )1943(, נולד וגדל ב'אחוזת ילדים ויצו' )רח' חורב(, פנימייה שיסד 
וניהל אביו, בנימין יונס ז"ל. סיפור הפנימייה וחניכיה מופיעים ב'קהילתון' 6, ספטמבר 2017. מאז 

שנות הששים אורי גר בירושלים אך טוען שליבו באחוזה. שורות אלה הן עדות לכך. 
Uri.yanay@gmail.com

באחוזה דהיום
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נשאלתי פעמים רבות: מה עיצב את עבודתך כחוקרת באוניברסיטת חיפה? 
יחד בקו  וערבים  יהודים  חיו  בית סראקבי,  ילדותי,  כי בשכונת  היא  התשובה 
המקור  את  מוצאת  אני  שם  הערבית,  לחיפה  היהודית  חיפה  שבין  התפר 
לעיצובה של תפיסת עולמי החינוכית. בשני ספרי שיריי, "פרידות וחיבורים" 
סראקבי  בית  על  בשירים  לראות  אפשר   ,)2012( ו"זיכרונותימים"   )2010(
מקשה אחת של זיכרונות ילדות המושכים חבלים אל בגרותי. שניהם מבטאים 
בדרכים דומות ושונות מרחבים של געגועים - מוחשי, דמיוני, פוליטי וקיומי - אל 
העולם המלא והעשיר של מגורים וחיים קרובים של יהודים וערבים בחיפה לפני 
מלחמת השחרור. בילדותי, בשנים של לפני מלחמת השחרור, הוריי גרו בחיפה 
בבתי סראקבי מאז 1938, ברחוב יחיאל 13, מול מה שהיה אז בית הספר של הכנסייה, לאחר מכן 
בניין "מגן דוד אדום", מאוחר יותר המרכזייה הפדגוגית הישנה, והיום מגרש החניה של שוק תלפיות. 

במתחם זה עמדו ארבעה בתים. 

ארמונות ילדותי 
בכל פעם שבה נכנסתי דרך שער הברזל המגולף אל 
החצר הגדולה, הרגשתי שאני גרה בארמונות. לפניי 
משמאל  אחד  מימין,  אחד  בניינים:  שלושה  ניצבו 
ואף  בדרכו,  ומפואר  גדול  היה  בניין  כל  מולי.  ואחד 
שלמות.  יצרו  זאת  בכל  בסגנונם,  דומים  היו  שלא 
כך היו זיכרונות הילדות שלי מהבית וכך הם בעיניי 
וגעגוע.  זיכרון, כאב  עד היום – סיפור מתמשך של 
 .1935 שנת  לפני  כנראה  הושלמו  הבתים  שלושת 
היזם היה בעל הבית שפיק סראקבי הלבנוני במקור, 

ולו שילמו הדיירים את שכר הדירה החודשי. אני זוכרת שאמרו כי סראקבי הביא הכול מספרד. במרכז 
השביל המרוצף בלב החצר, וגם בכל אחת משתי הגינות הנוספות, נבנתה בֵרכה עם מזרקה. פסל האריה 
שעל מזרקת המים בגינת הבניין של בעל הבית נותר במקומו עד שנת 1969, ויכולתי להביא את ילדיי כדי 
1958[. הגינות  שיראו את השכונה, הברכה והאריה. ]בתמונה רואים את שני אחיי ליד המזרקה בשנת 
היו נפלאות. שם בילדותי העירונית הכרתי את פריחת ההדרים, את ריח היסמין והפיטנה, את הוורדים 
הוורודים-סגולים עם ניחוחם העדין והמשכר, את המטפסים המיוחדים עם אשכולות פרחים אדומים, את 
ואת האזדרכת  ונסגרים עם שקיעת השמש, את הגפן המטפסת  הפרחים שנפתחים בבוקר עם השמש 
הגדולה, שהטילה צל על פסל האריה במזרקה הנוספת. פסלים של אריות ניצבו על המשמר גם בפתח 
הבית של סראקבי, ותמיד הרגשתי ילדה מלכה, מוגנת ובטוחה. על הגינות והחצר היה מופקד הגנן, שגר 

דו קיום יהודי ערבי בחיפה - בית סראקבי
רחל הרץ לזרוביץ'

הבית שבוא גרנו...
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עם משפחתו בחדר קטן בצד המזרחי של החצר. קראו לו לוטפי, והוא היה איש גבוה ויפה תואר. אהבתי 
לראות כיצד עיבד וטיפח את החצר והגינה. 

הארמון המתפורר
ב-1948 הכול השתנה. בעל הבית מר סראקבי יצא, ואמרו שעבר ללבנון. הגנן ומשפחתו נעלמו גם הם, 
והבתים נותרו ללא בעל הבית וללא יד מטפלת. הילדים בגרו ודרכינו נפרדו, אבל בכל מפגש מקרי חוזרים 
הזיכרונות על הבית והחצר, על הבֵרכה והאריה, על היופי שסבב אותנו במתחם של בתי סראקבי. נשארתי 
חיפאית רוב חיי הבוגרים, ואני חוזרת לבית סראקבי בקביעות כפייתית. בכל בית ובכל גינה קטנטונת שהיו 
לי ולמשפחתי בתקופות מאוחרות יותר שתלתי את הוורדים הוורודים-סגולים, את היסמין, את עץ הלימון 

הצליחו  לא  מה  משום  אבל  הישנים,  המטפסים  ואת 
הפרחים לפרוח כמו פעם שם, בבית סראקבי. שנים 
ומשפחתו  והגנן  סראקבי  בלילות שמר  חולמת  הייתי 
שיום  מפנטזת  הייתי  מטופחים.  הגנים  ושוב   – חזרו 
הזה,  היופי  את  לשקם  ואחזור  עשירה  אהיה  אחד 
לגור  שאחזור  חשבתי  והתפורר.  דהה  לאט  שלאט 
בבית סראקבי, וקינאתי באלה שעוד גרו שם. מכל זה, 
דבר לא התממש. לאורך השנים הבאתי את משפחתי, 

את ילדיי ואת ידידיי לראות את הפאר הזה, שגם בהתפוררותו האיטית עדיין חי ונושם יופי ואצילות. אני 
עדיין מהלכת בחצר הזו, שכל ילדותי מקופלת בה, מטפסת בגרם המדרגות המעוצב שלא התפורר ועולה 
במדרגות השיש הכתומות. לפעמים דופקת בדלת הדירה שגרנו בה ומבקשת להיכנס – מביטה בתקרות 
למרפסת  עוברת  ולבניינים,  לחצר  המשקיפה  הקדמית  במרפסת  עומדת  המרווחים,  בחדרים  הגבוהות, 
האחורית המציצה לים ומביטה באקליפטוס הענקי שהיה שם עד לפני שנים מספר, מגלגלת בזיכרוני את 

שמות המשפחות שגרו שם וגאה על שאני זוכרת.
הזיכרונות שעיצבו את זהותי

כל השנים חיפשתי מידע כתוב או אנשים שיספרו לי על בית סראקבי: מי היה האיש? מה קרה לו? מה 
הייתה ההשראה שלו לבניית בניינים אלה? מי היה הארכיטקט? מדוע אין אלה בתים היסטוריים שמורים? 
האם זו נוסטלגיה למחוזות ילדות? או שמא הבנה פנימית כי בית סראקבי הוא העולם של ערביי חיפה 
במיטבו, וכי היופי שספגתי שם עיצב את תפיסת עולמי החברתית והפוליטית? התפוררותו של בית סראקבי 
והשכחתו היא מוחשית וגם סמלית, ובעיקר כואבת. לאחרונה בהשקת ספרי "מסעות ומשאות" בעיריית 
חיפה סיפר אדריכל השימור וליד כרכבי על בית סראקבי. אוניברסיטת חיפה המכילה יהודים וערבים על 
את  ועיצבה  הפוליטי  ואל  הכללי  אל  מהאישי  ילדותי  זיכרונות  של  הרחבה  היא  השונות,  הקבוצות  מגוון 
זהותי כאדם, כמורה, כחוקרת וכמשוררת. בארבעת ספרי השירה שלי ובפרסומיי המדעיים מהדהדים עדיין 

זיכרונותיי מבתי סראקבי. 
הנה שיר מתוך ספרי "זיכרונותימים", הוצאת 'פרדס' חיפה: עמ' 49. 

דו קיום יהודי ערבי בחיפה - בית סראקבי

תרנגולי חופש לצד הבריכה בחצר הבניין
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המלחמה על הבית – רחל הרץ 
ַּבֵּלילֹות ֲאִני חֹוֶלֶמת

ְוִנְלֶחֶמת ַעל ְּפֵאָרּה ֶׁשל ְׁשכּוַנת ַיְלדּוִתי
ְלַיד ַהַּמְדֵרגֹות ַהּיֹוְרדֹות ַלָּואִדי 

ַּבַּבִית ַהָּגדֹול ָהַעְרִבי
ֶׁשְּלֵבָניו ֲאָבִנים ְמֻסָּתתֹות

ַהָּׁשִנים ֹלא ְמַטְׁשְטׁשֹות ֶאת 
ָּפָניו ֶׁשל ֵּבית ַיְלדּוִתי

ֶאת ִּגּנֹוָתיו ַהֻּמְפָלאֹות
ֶאת ַׁשַער ַהַּבְרֶזל ַהְמֻגָּלף ֶאל ֶהָחֵצר  

ַהְּכִניסֹות ָהְרָחבֹות
ֵריַח ַהַּיְסִמין ְוַהִפיְטָנה 

ְּגֵדרֹות ְמֻעָּצבֹות ִעם ִּפּתּוִחים
ֶׁשהּוְבאּו ִמְּסָפַרד 

ֶאְׁשּכֹולֹות ְּפָרִחים ֲאֻדִּמים
ַהִּנְפָּתִחים ַּבּבֶֹקר 

ְוִנְסָּגִרים ִּבְׁשִקיַעת ַהֶּׁשֶמׁש 
ַהֶּגֶפן ַהְמַטֶּפֶסת 

ָהִאְזָּדֶרֶכת ַהְּגדֹוָלה
ִצָּלּה ַעל ֶּפֶסל ָהַאְרֵיה 

ְוַהִּמְזָרָקה. 

ְּב-1948 ַהּכֹל ִהְׁשַּתָּנה 
ַּבַעל ַהַּבִית, ַמר ָסָראְקִּבי, ָיָצא 

ָאְמרּו ֶׁשָעַבר ִלְלָבנֹון
ַהֵּמת ָהִראׁשֹון ִמַּכּדּור ַצָּלף 

ָנַפל ִּבְרחֹוב לֹוד
ִקירֹות ּוְגֵדרֹות ֻׁשְּברּו ְלַמֲעָבר

ַהַּגָּנן ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ֶנֶעְלמּו
ַחְדֵרי ַהִּמיְסיֹון ֶׁשל ֵּבית ַהֵּסֶפר ָהַאְנְגִלי 

ִנְבְזזּו ְוֶנֶעְזבּו
ָהִעיר ִהְתרֹוְקָנה ֵמַעְרִבים

ֲחֻנּיֹוֵתיֶהם ִנְסְּגרּו 
ַוֲאִני, ַיְלָּדה ַמְלָּכה

ִּבַּקְׁשִּתי ַמָּתָנה
ֲחרּוִזים  ִלי  ֵהִביא  ַחָּיל  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַאָּבא 

ִצְבעֹוִנִּיים

פרופסור )אמריטוס( רחל הרץ לזרוביץ', ילידת חיפה, נשואה, אם לשלושה וסבתא לששה    
2008( בפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה, כתבה  )1974 עד  לימדה שנים רבות 
ספרי מחקר רבים ומאמרים בנושאי חינוך ומגדר ופעלה במסגרת מחקריה בבית הגפן 
ובמרכז לחינוך ערבי-יהודי. בשנים האחרונות פרסמה מספר ספרי שירה. )ראו לעיל(. 
הדיור  בבית  לזרוביץ'  ראובן  פרופסור  ובעלה  לזרוביץ'  הרץ  פרופסור  מתגוררים  כיום 

המוגן של הארגון, "פסגת-חן".

החצר בבית סראקבי היום



21גיליון מס' 7    נובמבר / דצמבר 2017

העמוד של עדנה מרקוביץ

הקונצרט - תמר אמדורסקי

ציור שמן על בד - תמר אמדורסקי

עדנה מרקוביץ

ילידת חיפה
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שיטה נחמדה להכיר חברים ולפתח קשרים
או : מדוע כדאי לשחק ברידג'?

אילנה זבירין

נהגה  נרגנת  אמי שהייתה  לימי שישי אחר-הצהריים.  ילדותי קשור  זיכרון 
לשלוח אותי לקרוא לאבא שעדיין לא חזר לארוחת ערב השבת כייוון שלא 
אחר  שישי  ימי  של  בטורנירים  השתתף  אבי  הברידג'.  תחרות  נסתיימה 
הצהריים בקפה "מעיין" ברמת- גן. שם התאספו כל היקים, וכל מי שברמת-
גרמנית. האולם היה  דוברי  ושאר  צ'כיה  יוצאי  גם  כלומר,  יקים,  נחשבו  גן 
אפוף עשן. ולמעט גברת אחת שעישנה, עד כמה שזכור לי, כולם היו גברים. 

"קלפים - אם כל חטאת"
האיחור  הרעות.  כל  מקור  הוא  ברידג'  שמשחק  בתודעתי  הזיכרון  נצרב  וכך 

לארוחת הערב, אבא שהרשה לעצמו תענוג של סוף השבוע, האולם העשן )אז עוד לא ידעתי כלל על נזקי 
העישון(, ספלי הקפה השחור המלוכלכים, אסופת הגברים, והמילים הזרות: אס, פיק, דאמה וכו'. בנוסף 
לשפה הגרמנית ששלטה. בעולם הילדות שלנו, שנשען על ערכי ה"מוסר" וה"סוציאליזם" – כל אלו היוו 

סימנים ל"לא ולא", ו"קלפים-  הם אם כל חטאת".
"דרך לפגוש אנשים"

מאז שיצא אבי לפנסיה ועתותיו בידו, נסעו ההורים לנופשונים של ברידג' בכל הארץ. אמא למדה אז גם 
את חוקי המשחק והתמכרה. אבא הגיע לדרגה גבוהה בברידג' והגביעים הצטברו בבית. אמא התגאתה 
והציבה ארונית מיוחדת לשמירת המדליות והגביעים שלו. היא אף שמה לעצמה מטרה לשכנע גם אותי 
להצטרף ל"קהילה". הייתה זאת אז קהילת ברידג'יסטים, לא כפרוש המונח "קהילה" היום. היו לה טיעונים 
שזה מעניין, אלא שאותי עניינו הרבה דברים אחרים. היא אמרה שזה מפתח את המח ואני הרגשתי שהמח 
שלי גדול מספיק לטעמי, טענה שזה שומר על הזיכרון, ולא שוכנעתי. ולבסוף הופיע הנימוק שלא עמדתי 

בפניו:  "כשתיסעי לחו"ל זו תהיה דרך לפגוש אנשים". 
ניבאה אמי ולא שיערה כמה שצדקה. 

למדתי אצל מורה ידועה ו"נדלקתי". זה לא משחק קל. השקעתי זמן רב והרבה מחשבה. תמיד אומר שזה 
בעולם  הרבה  נסעתי  ולומדת.  משקיעה  אני  הזמן  וכל  היום  ועד  באוניברסיטה,  מללמוד  קשה  יותר  היה 
ובעקבות עיסוקו של בעלי חייתי תקופות ארוכות בארצות שלא דברתי את שפת תושביהן, והם לא שלטו 
באנגלית. פניתי למועדון ברידג' ויצרתי קשרים. בשפת הידיים, במילים ספורות. היו לי חברים שהזמינו אותי 
לבתיהם ולטייל עמם. כך למשל, קבלתי בקוריאה אישור להיכנס למועדון חברה וספורט יוקרתי שאחרת 
היה סגור בפני כזרה. והשתתפתי במפגשי נשים קוריאניות בהן הייתי הזרה היחידה. ביפן הכרתי במשחק 
פרופסור לסוציולוגיה שאפשר לי להשתמש בספריית האוניברסיטה. בכפר קטן ליד פאריס הכרתי אנשים 
ממעמד כזה שלעולם לא הייתי יכולה לפגוש, ושדרכם למדתי הרבה על צרפת . אין ספור אפשרויות נפתחו 

בפני, רק מכיוון שהכרתי תושבים מקומיים שנפגשתי אתם בדרך אגב, במשחק הברידג'!!
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שיטה נחמדה להכיר חברים ולפתח קשרים
או : מדוע כדאי לשחק ברידג'?

משחק ברידג' במועדון הגימלאים )רח' סיני 8(, המועדון של ראובן הרץ

סוציולוגיה של ברידג'
מקובלים  שונים  קלפים  משחקי  נעשו  לימים  שנה.  מ-100  למעלה  קיים  הנוכחית,  במתכונתו  המשחק, 
בתרבותנו. ברידג' הפך לספורט שיש בו מועדונים וליגה, ואף נחשב כחלק ממערך המשחקים האולימפיים 
החל משנת 1995. נאסר העישון בתחרויות, בכל עיר צצו מועדונים חדשים והמשחק הפך נחלת הכלל, 

בבקרים בעיקר של גמלאים. 
אני, שבאתי מתחום המקצוע החברתי, חשבתי לעיתים שאם אבחר אי-פעם נושא לדוקטורט, זה יהיה על 
היחסים שנרקמים ונוצרים ב"קהילות הברידג'". מהתבוננות והשתתפות קבועה במועדונים שונים בחיפה, 

וברחבי העולם גיבשתי לי כמה נקודות למחשבה וכולן בעניין החברתי. 
לטובת אלו מכם שאינם מצויים במשחק זה אומר רק  בקיצור: חייבים תמיד  לשחק עם פרטנר למשחק 
כנגד עוד זוג. כלומר חייב  להיות דיאלוג עם הפרטנר והבנה עם הזוג השני, כך שיש אינטראקציה  עם עוד 
שלושה אנשים . משמעות הדבר: דרך נוספת להילחם בבדידות, לפגוש וליצור קשר עם  אנשים ולרכוש 

חברים חדשים. כמה חשוב הנושא בגיל המתקדם!!

מפגש חברתי כולל הכנות
ראשית- זהו משחק, ולכן הרעיון המרכזי הוא ההנאה!! כל מי שמשחק מתרץ זאת  בצידוק ש"יותר טוב לצאת 
מהבית". יש אנשים שמשחקים חמישה ימים בשבוע.  אבל אפשר לשחק מתי שרוצים וכמה שמתחשק. כיוון 
שלא תמיד פוגשים את אותם אנשים הרי המגוון גדל. לא סתם יוצאים למועדון, חייבים למצוא שותף- פרטנר. 
ולכן יש תכנון מוקדם. ושוב נכנסים אלמנטים של סוציאליזציה: טלפונים, שיחות מוקדמות. צריך להתכונן 
גם אחרת: אני יכולה רק להעיד על בנות מיני- אישה תתכנן לבוש ושאר פריטי הופעה. בגילנו, היום, נושא 
זה של טיפוח עצמי והופעה חשוב ביותר. במשך הזמן , כמו בכל קבוצה אנושית נוצרות הכרויות ברמה זו 
או אחרת. גם אם לא תמיד יודעים מה שמו של האדם היושב אתך לשולחן, כבר מדברים, כבר מתעניינים, 

מחמיאים. והרי כך נוצרים קשרים 
כשמישהו  מקום.  בכל  חברתיים 
ישאלו   מהמועדון,  מה  זמן  נעדר 
נעים  כמה  ולבריאותו.  לשלומו 
לב  ששמו  ולדעת  למועדון  לחזור 
לפגוש  נחמד  שנעדרת...כמה 
במרחב  גם  מוכרים  אנשים 
לקופת  בתור  )אפילו  אחר  חברתי 
ללכת  נחמד  מאוד  חולים...(. 
ברחוב או לפגוש באירועים שונים 
ומאוד  בברידג'.  שפגשתי  אנשים 
טוב לבוא למשחק ולהרגיש בנוח, 
לבקש מידע בנושאים שונים, ללא 
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קשר למשחק. כמו: "האם יש לך רופא שיניים טוב?", או ספרית? ברידג' מוגדר כספורט אבל אפשר לשחק 
ברידג' ללא הגבלה פיזית. במועדונים פוגשים לא פעם קשישים ובעלי מוגבלויות שאף נעזרים במטפל. אבל 
הראש פועל והרצון גובר. כשעסוקים במשחק, ויש מחויבות לפרטנר, אין זמן ללכת לרופא. ומחקרים הראו 
ששחקני ברידג' מתמידים - בריאים יותר וחיים יותר שנים. בשנים האחרונות יש הרבה מאוד אפשרויות 
למשחק. מעבר לעובדה שאנשים מארחים בביתם למשחק, יש מגוון של מועדונים, בשעות שונות וברמות 

משתנות. אפשר כמובן גם לשחק באינטרנט, אבל אז המגע החברתי הוא אחר ולא בזה עסקינן. 
חשיבותו של הפרטנר

אפשר כמובן להתחיל לשחק החל מהקורס הראשון ללימודים, בתנאי שמתארגנים כך שגם הפרטנר מבין 
אתכם, כלומר את היכולת שלכם וצורת ההתבטאות והשליטה שלכם בחוקים, אבל העניין והאתגר נעוצים 
בעובדה שתמיד יש מה ללמוד, וכן מי שמתקדם ישאף למצוא פרטנר ברמה גבוהה יותר על מנת להתקדם 
עמו. שחקנים וותיקים יודעים שהתאמה לפרטנר הוא אחד הדברים הכי חשוב במשחק. זה נכון גם לגבי 
הרמה וגם איך הפרטנר מתנהג: האם הוא חסר סבלנות, לא אדיב, "גוזל לך את המשחק" וכו'. יש אמירה 
ששותפות אינה חתונה קתולית, ולפעמים מוטב להיפרד לשלום מהפרטנר ולחפש מישהו חדש.  לעומת 
זאת יש חברויות אמיצות בן בני זוג לברידג' שנמשכות הרבה מעבר למשחק. ויכולה אני להעיד מניסיוני.. 
בברידג' פוגשים בני זוג לחיים שחיים בדרך-כלל בהרמוניה ואילו במשחק מתגלים כבעלי אופי אחר לגמרי.  
ולעומתם  ואדיבים,  כמתחשבים  אנשים שמתגלים  יש  בן-זוגם.  עם  לשחק  ירצו  לא  שלעולם  יש שחקנים 
נחמד  הכי  האופי  בעלי  שהם  להישבע  יכולתם  שלדידם  מכרים  אצל  סובלנות  וחוסר  אגרסיביות  מתגלה 

שאתם מכירים. 
מעבדת יחסי-אנוש

ברידג' היא חממה אמתית ליחסי אנוש. במפגש ברידג' רואים את כל מערכת ההתנהגויות של בני אדם. 
קיימים כל חוקי המשחק האנושי של מערכת כוחות, אסטרטגיה, שליטה עצמית, קנאה, תחרותיות, צורת 
קבלת החלטות, יכולת הקשבה, שמחה בהצלחה ותסכול בכישלון. כל משחק הוא שונה ונכנסת לפעולה 
מערכת מחשבתית של מציאת פתרונות לבעיות משתנות ממשחק למשחק. דרושה מידה רבה של ריכוז 
וניתוק מבעיות  מטרידות אחרות, מה שאינו מונע לאחר סיום המשחק לשתף את האחרים - ושוב יש לנו  
תמיד אוזן קשבת, מידית. כל אלו באים לידי ביטוי בהתנהגות המשחקים. כמו בכל סיטואציה יש שרואים 
על פניהם את האכזבה ויש שמבטאים רגשות בתנועות גוף וידיים ואף בקול. יש שחקנים שלאחר כל משחק 
נכנסים לדו-שיח של "מה היה קורה לו.."  ומנתחים post mortem כל בעיה. הדבר נעשה מתוך שיתוף 
והעלאת הנושא עם הפרטנר, לפעמים עם הזוג שאתו שחקנו, ולא פעם גם עם יושבי השולחן שלידינו. ראו 

כמה זה מפגש חברתי וכמה זאת  פריזמה של יחסי אנוש. 
והמחיר? ממש שווה לכל נפש. פחות מכרטיס קולנוע לבילוי של כ-שלוש שעות, של חשיבה, תכנון, "שפשוף 

המח", תרגול הזיכרון, מפגש חברתי על כוס קפה. ואין צורך בהשקעה כספית של מכשור יקר. 
וכמה עובדות חברתיות נוספות:

שחקנים ידוענים: ביל גייטס, עומאר שריף, צ'רצ'יל, אייזנהאואר, מהאטמה גנדי, האחים מרקס, ודמויות 
ספרותיות כגון הרקול פוארו של אגאטה קריסטי, ג'יימס בונד, פיליאס פוג של ג'ול וורן. כך שאנחנו בחברה 

טובה. ולסיום – האם ידעתם שנוהגים לשאול מועמדים לדיור מוגן: האם אתה משחק ברידג' ?

אני וחברי הטוב
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אני וחברי הטוב
פיה פודושין

מאז ילדותי אני מגדלת חתולים ונהנית ביותר מקשר זה )רואים, לא?( 

רבות נאמר, נכתב ונחקר על תרומתם של בעלי חיים לבריאותם הפיסית והנפשית 
בראש  רבים:   תפקידים  יש  חיים  בעלי  לבין  אנשים  בין  לקשר  האדם.  בני  של 
ובראשונה הם מפיגים את הבדידות ומזמינים תקשורת וקשר מתגמל. הם בסיס 
אף  הם  לעיתים  לחיים.  והם משאב חשוב המעניק משמעות  היום-יום  לפעילויות 
יכולים להיות תחליף לבני משפחה ולחברים. הקשר עם בעלי החיים הופך להיות 
ליצירת קשרים חדשים  מסייעת  חיים  בעלי  ונוחם. החזקת  לאושר, שמחה  מקור 
רב משמעות  גורם  עשוי לשמש  עימם  והקשר  אנשים. הטיפול בבעלי החיים  עם 

כבני  וביקורתיים  אינם שיפוטיים  בעלי החיים  ומשברים  ובהתמודדות עם מעברים  פיסי  בתהליכי שיקום 
האדם. הם מקבלים את האדם כמות שהוא, מספקים לו נושא לשיחה ומשמשים זרזים ליצירת שיחה עם 

אחרים. בנוסף מאפשרים ומספקים מגע שכה חיוני לבריאות הפיסית והנפשית כאחד. 

חיות מחמד במערכת המשפחתית
תפקיד בעל החיים במשפחה תלוי באקלים החברתי והרגשי השורר בה. ממחקרים שונים בקרב אוכלוסיות 
שונות ברחבי העולם נמצא שבני האדם תופסים את בעל החיים כחלק מהמשפחה לכל דבר. כשהמצב 
המשפחתי בבית הוא טוב חיית המחמד היא מקור להנאה ושעשוע. בעת משבר משפחתי או אישי )מוות, 
ולסייע  קביעות  ולתחושת  לנחמה  מקור  להוות  יכולה  החיה  הבית(  את  הילדים  עזיבת  גירושין,  פרידה, 
ודיכאון ולשמש כאובייקט אהוב חדש. עבור רבים מהאנשים הזקנים מספק בעל החיים  בהפגת בדידות 
הערך  דבר שמשפר את תחושת  "הורה"  של  ובכך מתאפשר המשך התפקיד החברתי  נחיצות  תחושת 

העצמי. כן חש האדם הזקן שבבעלותו בעל חיים, בעיקר כלב, תחושת ביטחון. 

"אפקט חיית המחמד" 
אנשים אשר להם יחסי גומלין עם חיית מחמד מושפעים פיזיולוגית מקשר זה. נמצא שלחץ דמם והדופק 
נמוך ביחס לאנשים ללא חיית מחמד. השפעה מרגיעה זו ניכרת ככל שהקשר בין האדם ובין בעל החיים 
מעמיק. קשישים המגדלים חיות מחמד שורדים יותר מאשר קשישים בודדים שאינם מחזיקים בחיית מחמד. 
המגע בבן לוויה מעולם החי, בנוסף להיותה אמצעי להבעת חיבה, יכול להשפיע ישירות על מערכת הלב 
וכלי הדם של הבעלים. שינה עם חיית מחמד במיטה )לא מתאים לכל אחד( המאפשרת להתכרבל או לגעת 

בגוף פרוותי וחם, מרגיעה ומרחיקה תחושת בדידות. 
נבדקים. המחקר   1000 כלל  ואשר  )2014( מביאה במאמר שכתבה מחקר שנמשך שנה  גולן שמש  ד. 

הראה שבעלי חיות מחמד פנו פחות לרופאים ורמת חיוניותם ובריאותם הנפשית הייתה גבוהה יותר. 
לסיכום: החיים במחיצת בעלי חיים נותנת משמעות נוספת לזמן ולחיים של הבעלים ובכך משפרים את 

הסיכוי להזדקנות מוצלחת.   
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ספרים רבותי, ספרים...

על ספרה של אליס מונרו "מי את חושבת שאת"
רעיה טילינגר

הוצאת "מחברות לספרות" 2017, 161 עמודים
היא  מונרו  "אליס  נובל כשכתבו:  מונרו העידו שופטי פרס  אליס  על כתיבתה של 
אמנית הסיפור הקצר המודרני...והיא טיפחה אותו לכלל שלמות...מונרו משרטטת 
דיוקנים מופלאים של ההוויה האנושית ומעלה שאלות קיומיות דרך תיאור היומיום 

שלנו..."
הספר "מי את חושבת שאת, סיפורים על פלו ורוז," הוא תמצית כול מה שכתבו 
השופטים בנימוקיהם למתן פרס נובל לסופרת. עשרה סיפורים, או נכון יותר עשר 
נובלות הנשזרות זו בזו, מתפרשות על פני יותר מארבעים שנה ומספרות על חייהן 

של שתי נשים, רוז ואמה החורגת פלו. כמו רבים מן הסיפורים 
של מונרו גם הרקע של הסיפור הזה הוא קנדה ובמדויק יותר, 
הנראטי, עיירה עניה, )לפחות בחלק העיירה בו גרו פלו ורוז,(  

במחוז אונטריו.
מעולם,  האמתית  אמה  את  הכירה  ולא  בהנראטי  נולדה  רוז 
גז  ממתקפת  פצוע  אביה,  תינוקת.  הייתה  כשרוז  נפטרה  היא 
במלחמת העולם הראשונה, היה רפד רהיטים צנוע, כנראה איש 
משכיל יותר ממה שהראה כלפי חוץ. אחרי מותה של אמה של 
ונמסרה  צעיר  בגיל  מאם  התייתמה  היא  שגם  לפלו,  נישא  רוז 
כנערה משרתת לבני משפחה. פלו היא אישה חדת מבט ולשון, 
בעלת דעות קדומות ואמונות טפלות, מעשית, המונית, חשדנית 
ובורה. היא גידלה את רוז ואת אחיה בריאן שנולד מנישואי פלו 

ואביה של רוז.
"מכות  לרוז:  פלו  מבטיחה  הראשונה  הנובלה  של  בתחילתה 
כיוון שהתקשתה להתמודד עם רוז. במילותיה של  לתפארת," 

להטריח  הנכונות  על  והשחצנות.  הרשלנות  החוצפה,  על  רוז,  של  החכמולוגיות  על  מדברת  "פלו  מונרו: 
אחרים, על כפיות הטובה שלה.... שלא תחשבי שאת משהו מיוחד, אומרת פלו, וכעבור רגע, מי את חושבת 

שאת?" זו השאלה הנשאלת לאורך הספר כולו, ואולי כולנו שואלים אותה לאורך חיינו?
חרף העובדה שפלו משתדלת כול ילדותה ונערותה של רוז להקטין ולגמד אותה, מתבלטת רוז בבית הספר 
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ומצליחה להשיג מלגה ללימודים באוניברסיטה, שם היא פוגשת את פטריק, בן למשפחה עשירה ונישאת 
לו. לא ברור אם נישאו מאהבה, או מפני ש"לא הייתה מסוגלת לסרב לפטריק...לא בגלל הכסף אלא בגלל 
האהבה שלו...היא האמינה שהיא מרחמת עליו..."  ופטריק יותר משאהב את רוז אהב להתנשא מעליה 
וכול הדברים הלא נכונים שעשתה וגם מפני שבנישואיו לרוז מרד  בגלל מוצאה הדל, מבטאה הלא נכון 
במשפחתו שבזה לו על למדנותו. "אבל אני שמח," אמר פטריק "אני שמח שאת ענייה. את מקסימה כול כך 
כמו העלמה הקבצנית." )הכוונה לציור "המלך קפטואה והנערה הקבצנית" של אדוארד ברן ג'ונס בן המאה 

ה 19(
העיירה  מן  והילדה המגושמת  כתקנם  יתנהלו  רוז  אנו מצפים שחייה של  אנה. מכאן  ילדה,  להם  נולדת 
הנידחת תהפוך לאישה בורגנית נינוחה. היא הצליחה להיחלץ מחיי העוני בעיירתה בה היא מושא לקנאה. 
אך רוז החכמולוגית, כאבחנתה המדויקת של פלו, חסרת מנוח ולא מסופקת מן הנישואים הללו נפרדת 
מפטריק, לוקחת אליה את אנה ואחר כך מחזירה אותה לבית אביה. היא בוראת לעצמה חיים עצמאיים 
לאורך השנים: מרצה במכללות כפריות, מנחה בתחנת טלוויזיה מקומית, שחקנית בתיאטרון קטן. היא 

פוגשת בגברים, נפרדת מהם, מתאהבת, נוטשת וננטשת. 
יותר  גיבורה נוספת שאינה נזכרת בשמו של הספר היא העיירה הנראטי על שני חלקיה, החלק האמיד 
"הנכון," ומעבר לנהר התוחם גבול ברור ביניהן והחלק העני, "הלא נכון," בו נולדה רוז. הנראטי על סיפוריה 
הקשים וטיפוסיה: מילטון הומר משוגע העיר, שכולם הכירו אותו ואת מוזרויותיו, מיס האטי ומיס מאטי 
דודותיו הרווקות שהיו בעברן מיסיונריות בסין וגידלו את מילטון הומר. בקי טייד הגמדה שהרתה לאביה. 
בית הספר היסודי הנורא על משחקיו המורבידיים, )משחקים בהלוויה,( והתעללות הבנים בבנות על גבול 
ההפקרות המינית והתעללות הבנות האחת בשנייה. רוז עושה שימוש בסיפורי העוני של הנראטי, מנופפת 
בהם בגאווה בעיקר כשיש לה קהל שומעים בורגני שהיא נהנית לזעזע אותו או ללכוד את תשומת ליבו 

בסיפורים הללו.
בנובלה האחרונה חוזרת רוז להנראטי כדי לאשפז את פלו הזקנה והסנילית. אין סגירת חשבונות ביניהן, 
שנרכשו  ומסירות  חובה  הרגשת  מסויגת,  חמלה  יש  נקמנות,  אין  בה,  מי שפגעה  של  לאדה  אין שמחה 
אי אז בעברן, על תנאי. רוז לא תישאר בהנראטי. לכאורה לא קורה הרבה לאורך ארבעים השנה הללו. 

בריאליזם שאינו מתפשר מלווה מונרו את שתי הגיבורות. הישגים קצרי 
מועד, מפלות, אכזבות ותקוות. רוז ופלו שורדות, צוברות ידע, משתנות 
ומתפתחות. היא מספרת לנו על חייהן, משמיעה לנו את מחשבותיהן. 
רוז מסכמת את חייה בשעה שהיא קוראת בעיתון של הנראטי המגיע 
אליה דרך קבע למרות שכבר שנים אינה גרה שם, על מותו של חבר 
בכיתתה שפעם חשה אליו קרבה: "מה כבר יש לה לומר על עצמה ועל 
רלף גילספי פרט לכך שהיא חשה את חייו, מקרוב, קרוב יותר מאשר 
את חייהם של גברים שאהבה, רמה אחת מעל חייה שלה?" אחרי חיים 
מורכבים ומפותלים, רחוקים כאילו שנות אור מהנראטי, הנראטי נשארה 

המציאות הברורה והמוכרת ביותר של רוז.
האם לא כך חשים כולנו את המקום בו גדלנו?

 

 איור אליס מונרו
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האיש שניהל את רכבת פלשתינה
רפי סיאנו

זהו סיפור היסטורי שספק אם נחקר. הפרוטגוניסט )שחקן ראשי( של סיפור זה 
היא דמותו של מי שניהל בשנים האחרונות לשלטון המנדט הבריטי את "רכבת 
פלשתינה". מול עינינו מצטיירת דמותו של ה-civil servant ,  משרת הציבור 

האנגלי שרק טובת הציבור מניעה את פועלו. 

המקור
על שולחני מונח "יומן 1948" ובכותרתו )PR )PALESTINE RAILWAYS. כאשר 
בחיפה  בניין המחלבה  עם  תנובה  של  מודעות  לעיני  קופצות  לדפדף  אני מתחיל 
ובאותיות שמנות כתוב: "תנובה משווקת כ-70% מהחקלאות של הישוב היהודי". 
היומן כולו נכתב בשתי שפות, באנגלית ובערבית. מדובר ביומן שהוכן עוד בשנת 1947, שנה לפני קום 
המדינה. יש בו גם הקדשה של המנכ"ל, אך שמו לא מופיע. תוכן העניינים מכיל מאמרים על רכבת פלשתינה, 
על הנמלים ועלויות השינוע, על מכסים, הסכמי סחר בינלאומיים, נציגויות דיפלומטיות ומסחריות, טבלת 
המרחקים בין ערים, רשימות החגים של נוצרים, של מוסלמים ושל יהודים. בסוף מוצגת מפה של ארגון 
סולל בונה וקו-אור, הארגון התעשייתי של ההסתדרות. פרסומת של חברת אתא לטקסטיל בע"מ מככבת 
ליד חברת האחים סטיל בעלת סניפים בירושלים, בתל אביב, ברבת עמון, בבירות, במילנו ומשרדה הראשי 
 .2007 משנת  רוטשילד  ולטר  של  מחקרו  על  אפוא  מתבסס  פלשתינה  רכבת  מנהל  של  סיפורו  בחיפה. 

רוטשילד זה, דמות יוצאת דופן בעצמה, הוא רב רפורמי, יליד לונדון שחי כיום בברלין.  
מי היה המנכ"ל ששמו לא מופיע בשום מקום? 

חיפושיי הובילוני לסר ארתור פרנק קירבי שלפי המידע שבידי היה התגלמות משרת הציבור האנגלי. הוא 
ראה לנגד עיניו קודם כל את תפקוד הרכבת כמשימתו האולטימטיבית. הוא ניסה לעבוד בשותפות עם ערבים 
ויהודים בתקופה רווית מתח וכאשר היומן הובא לבית דפוס הוא אפילו עוד לא ידע שתוך שנה הבריטים 
יעזבו את ארץ ישראל. א.פ. קירבי נולד ב-13 ביולי 1899 ולמד בב"ס לכלכלה בלונדון. סבו ואביו היו אנשי 
רכבת באנגליה בדרגים נמוכים. קירבי שירת בצבא הבריטי במלה"ע הראשונה ואחרי המלחמה התחיל 
לעבוד בבריסטול. שם התחתן עם אשתו מרגרט שילדה לו שני בנים. ב-1928  עבר לשרות הרכבת בחוף 
הזהב שבאפריקה המערבית, מדינה שהיום נקראת גאנה. שם פגש פקיד בכיר אנגלי בשרות הקולוניאלי 
בשם ד"ר פוטינגר ואת רעייתו. שני הזוגות התיידדו ולבסוף החליפו בנות זוג אחרי שהתגרשו. בהמשך עבר 
ד"ר פוטינגר במיקרה לירושלים וניהל פרקטיקה ליד מלון המלך דוד. הוא מת ב-1961. קירבי עבר ב-1938 

מורשת
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האיש שניהל את רכבת פלשתינה

לנהל את רכבת אוגנדה וקניה. בחודש אפריל 1942 קיבל על עצמו את ניהול מערכת הרכבות הקרובה 
וויניפרד קירבי על הכרמל.  בפברואר  1948 גרו ארתור  1942 עד  להתמוטטות בפלשתינה/א"י. בשנים 
1946 הוענק לו בטקס מפואר בירושלים אות כבוד של המסדר על שם מיכאל וג'ורג' הקדוש ולכן היה רשאי 

להיקרא "סר". סר ארתור הלך לעולמו ב-1983. 
מערכת קווי הרכבת בפלשתינה/א"י אותה ניהל סר קירבי

רשת הרכבות כללה ב-1942 קו מחיפה 
)שמילאה  ולקהיר  לקנטרה  לוד  דרך 
תפקיד חשוב במלחמת העולם השניה(
לוד-יפו- "פרברי"  קו  ירושלים,  לוד-   קו 

תל-אביב-ראש-העין וקו מחיפה לעפולה 
ראש  לוד  קהיר  חיפה  בקווים  ולדמשק. 
מ',   1,435 היה  המסילות  רוחב  העין, 
רוחב  ואילו  נורמלי"  "רוחב  שקרוי  מה 
צמח-דמשק  חיפה–  בקווים  המסילות 

וטול- כרם דרך שכם לעפולה, רוחב המסילות היה "צר" 1,05 מ'. שנה מאוחר יותר כלומר ב-1943 נוסף 
כל  ומחצבות.  תעשייה  באזורי  מפעלים  מסילות ששירתו  היו  כן  וכמו  לטריפולי  ביירות  דרך  מחיפה  הקו 
המערכת המסורבלת הזאת הייתה מיועדת לשרת את הצבא הבריטי שהסתמך על חיפה כעיר תעשייה 
ולוגיסטיקה מרכזית של האיזור. אורך המסילות שבאחריות רכבת פלשתינה היה בסך הכול  1,211 ק"מ. 
הקטרים והקרונות היו מתוצרת אנגליה, צרפת וארה"ב, בחלקם ממונעים בפחם  ואחרים בדלקים מסוגים 
שונים. היה צורך לתאום עם הרכבת החידג'אזית בסוריה ומעבר לירדן וגם עם מצרים. הוכן גם קו מעקבה 

צפונה כאלטרנטיבה לתעלת סואץ. 
קירבי מתמודד עם מחבלים ערבים ועם יהודים כאחד

במרחב כולו ארבו כנופיות של שודדים ומחבלים, ערבים ויהודים כאחד. הובלה ישירה של מטענים ואנשים 
בין הצפון לדרום הייתה בלתי אפשרית. 
על קירבי היה לפייס בין קבוצות עובדים 
מסוימות  בתחנות  לביטחונם.  ולדאוג 
מרבית  היו  בלוד  או  בחיפה-מזרח  כמו 
פחדו  יהודים  ערבים.  הרכבת  עובדי 
לעבוד  פחדו  ואילו הערבים  לעבוד שם. 
העובדים  מרבית  היו  שבהן  בתחנות 
רקע  על   שביתות  גם  יהודי.  ממוצא 
סכסוכי עבודה שיתקו את המערכת מידי 
החבלות  היו  מכול  קשה  בפעם.  פעם 
במסילות ובגשרים שגרמו נזקים לקטרים 

הרכבת בתקופת המנדט
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ולקרונות. המחבלים היו שוב ערבים ויהודים כאחד. לדוגמה: ב- 20 ביולי 1947, יום קבורתם של קורבנות 
אניית המעפילים "אקסודוס", אירעו שבעה מקרי חבלה שגרמו לירידות מהפסים של רכבות, ברחובות, 
ביבנה, בצמח, באלרואי, בק"מ 5  ובק"מ 80 בין יפו לירושלים ובין זיכרון-יעקב לבנימינה. היו גם מקרים  
שנהגי קטרים יהודים נפלו קורבן לפעילות חבלנית של יהודים. קרונות נוסעים חזרו ממצרים כשמושביהם 
והיו קטרים שנזקקו לתיקונים שנמשכו חודשים. קירבי ניסה לפייס, לתקן, לארגן ולשפר. הוא  מפורקים 

הצליח יחסית לא רע, זה היה  כאילו מישחק ב "נחום תקום". 
מנכ"ל הנמלים

קירבי התמנה גם למנכ"ל של רשות הנמלים ובימים האחרונים של המנדט, כששהה במילוי תפקידו בנמל 
יפו , כמעט נרצח על ידי ערבים שזיהו אותו כיהודי או כתומך ביהודים. למזלו עבר במקום מכר ערבי, חיפאי, 
מלחמת  בתום  האנגלית.  הממלכה  של  נאמן  נציג  שבידיהם  הפורעים  את  לשכנע  והצליח  אותו  שזיהה 
העולם הצטמצמה הפעילות לרמה שלפניה. קירבי רצה להתאים את המערכת לזמן שלום ולמשוך לקוחות  
מהמשק היהודי. הוא החליט "להפוך למסחרי" ולשם כך חיזר אחרי התעשייה העברית, אשר בה ראה את 

הלקוח העתידי.

קירבי דואג לעתידה של רכבת פלשתינה/א"י לאחר תום המנדט הבריטי
בחודש אוקטובר 1947 נודע לקירבי שממשלתו בלונדון מדברת עם הממשל בארץ  על תאריך סיום עידן 
המנדט. זה כלל כמובן התקפלות האדמיניסטרציה הבריטית גם בתחום הרכבות והנמלים. בחודש נובמבר 
של  שגרתית   בישיבה   .1948 באוגוסט  באחד  פלשתינה  את  לעזוב  כוונתה  על  באו"ם  אנגליה  הודיעה 
הנהלת רכבת פלשתינה בנובמבר 47 דיבר קירבי על רכישת קרונות חדשים ושיפור נמל חיפה כדי להקל 
על שינוע נוסעים וסחורות. בעיני המנכ"ל, חרף מצב המלחמה בארץ, )מלחמת העצמאות מצד האוכלוסייה 
היהודית, מלחמת סיכול הקמתה של מדינה יהודית מצד האוכלוסייה הערבית ומלחמתם שלשני העמים 
היריבים באנגלים(, הייתה הובלת היצוא של פרי הדר ברכבות ובאניות בעלת חשיבות עליונה. קירבי רצה 
להשאיר רכבת מתפקדת. בייצוא פרי הדר הוא ראה אפשרות להבטיח את רווחיותה. כמו במקרים רבים 
אחרים, נמנעו האנגלים מלתמוך או לצדד באחד הצדדים. יחד עם זאת עצם כנראה קירבי את עיניו נוכח 
פעילותו של מהנדס הרכבת הראשי משה פייקוביץ. הלה דאג  שלקראת ההכרזה על הקמתה של מדינת-
ישראל, מרבית הקטרים והקרונות יהיו בשטח המיועד ליהודים, לפי תכנית החלוקה. קירבי היה משרת 
הציבור האזרחי האנגלי האחרון שעזב את חיפה. לסיום תפקידו העביר לראש העיר חיפה, שבתאי לוי, את 
רשימת המטענים ואת המפתחות של נמל חיפה עם המילים "זהו זה". לאחר שנים, במהלך ביקור במדינת 

ישראל הוא נשאל, אם הוא ראה ביהודים אויבים וענה : "לא ידידי, ראיתי בהם רק מיטרד".

מסע שורשים לסין – פרק שני

מתוך תוכנית ההסעים של הרכבת הפלשתינאית
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מסע שורשים לסין – פרק שני
ישראל קרני )קרימצ'אנסקי(

2017 - "2 צוללנים בסין"( סיפרתי על  4 – מאי/יוני  בפרק הראשון )קהילתון 
ביקורי המרגש בחרבין, העיר אליה היגר סבי ושם היה מחלוצי ומנהיגי הקהילה 
היהודית. אני עצמי נולדתי בטיאנין בפברואר 1938, שנת הנמר, אבל באותה 
אני,  כלומר  הבכור,  בנם  עם  הצעירה,  קרימצ'נסקי  משפחת  עברה  גם  שנה 
לשנחאי. דירתנו הייתה ברובע הצרפתי, ברחוב לה-פאייט, במרחק בתים אחדים 
מהפארק הצרפתי )כיום: פארק פוקסין(. אחרי חמש שנים חזרנו לטיאנין, היות 
שהכיבוש היפני הפך למעיק יותר ויותר, בעיקר לאוכלוסייה הסינית, ואבי רצה 

לשוב ולחיות לצד הוריו, שהמשיכו להתגורר בטיאנין. ובכן, לאחר ביקורנו בחרבין, נחתנו יורם, שותפי 
למסע, ואני בשנחאי. נרשמנו במלון פולמן, בחלק החדש של העיר, ומיד שכרנו מונית לפארק פוקסין 

שליד הרובע הצרפתי.

רובע צרפתי בשנחאי הסינית 
ירדנו מהמונית ליד הרובע הצרפתי 
ובבת אחת ניעורו זיכרונות הילדות 
שלי משנת החורף שלהם. נזכרתי 
היה  בו  בפארק,  אבי  עם  בטיוליי 
גם גן חיות קטן. לפתע הכל נראה 
להתמצא  והתחלתי  מוכר  לי 
שנשארו  התמונות  את  ולהעלות 
התחלנו  ילדותי.  בזיכרון  חרוטות 
ללכת, ולאחר דקות אחדות מצאנו 
הראשית  הכניסה  מול  עצמנו  את 
הבניין  העיר.  לרובע הצרפתי של 
הבית  היה  בו  שנתקלנו  הראשון 
הרבה  נראה  הדירות  בית  שלנו. 
שבעים  לפני  מאשר  טוב  יותר 
שנה. ממשלת סין החליטה לחדש 
את כל הרובע הצרפתי, וכתוצאה 
מאוד  אווירה  עם  רובע  נוצר  מכך 
כולל  שופצו,  הבתים  כל  מיוחדת. 
כולו  האזור  התגוררנו.  בו  הבית 

בית קפה ברובע הצרפתי
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יפה, עם בתי קפה רבים  מאוד 
צילמנו  ונעימה.  שלווה  ואווירה 
שלי"  "הבית  את  גם  כמובן 
ומסעדה.  מלון  כיום  המשמש 
כשהתבוננתי בבית נזכרתי איך 
קיבלתי את הצלקות הראשונות 
מהמדרגות  בנפילה  שלי, 
בכניסה. נזכרתי גם בבית הספר 
ובמועדון  למדתי  בו  האנגלי 
כל הקהילה  אותו פקדה  הרוסי 

הרוסית. 
אסירות תודה לעם הסיני

האתר הבא בו ביקרתי היה מוזיאון הפליטים היהודים של שנחאי. לקחתי מונית והגעתי לשם דקות אחדות 
לאחר הסגירה. התאכזבתי אך החלטתי להתעקש וחיפשתי אף מצאתי את הממונה על המוזיאון. כאשר 
שמע שאני בא מרחוק, מישראל, נעתר ופתח לי את השער אף נתן לי לראות את המקום. הוא אפילו צילם 
עבור מאמציו. המוזיאון ממוקם  לקבל תשר  סירב  אך  לי,  ועזר  נחמד  היה  הוא  בו פעמים אחדות.  אותי 
באתר שנקרא בעבר "הרובע היהודי" של שנחאי )רובע הונגקיו( והוא מנציח את הפליטים היהודים שחיו 
בשנחאי בתקופת מלחמת העולם השנייה. בעבר שימש לבית-כנסת "אוהל משה". על המפה כלול המוזיאון 
ברשימת אוצרות המורשת הארכיטקטונית של שנחאי. במוזיאון יש שני אולמות תערוכה. האחד מציג אוסף 
של חפצים המתארים את חיי היהודים פליטי השואה באירופה. ב-2014 נחנכה אנדרטה ברחבת המוזיאון. 
הפסל מתאר את הפליטים מאירופה עם רשימה של מעל שלושה עשר אלף שמות נספים. בתקופת מלחמת 
העולם השנייה חיו בשנחאי מעל 25 אלף פליטים יהודים. הגל הראשון שהגיע לעיר היו פליטים יהודים 
שברחו מרוסיה במהפכת 1917, והגל השני הגיע מגרמניה הנאצית בין השנים 1932 - 1940. בעומדי 

במתחם המוזיאון, מתבונן באנדרטה, הציף אותי רגש של אסירות תודה 
לעם הסיני, שגם בעת צרה )הכיבוש היפני של סין( התנהגו בנועם וסייעו 

לבני עמנו.

לסיכום – מרק כופתאות סיני
בכך תם מסע השורשים שלי והתחלנו ליהנות ממה שיש לשנחאי להציע. 
ביקרנו במוזיאון ההיסטורי של העיר, בבונד, במוזיאון שנחאי לאמנות סינית 
ובמקדש הבודהיסטי, בו הדלקנו קטורת והבענו משאלה )שאכן התקיימה, 
מכל  ונהנינו  נפלאה,  עיר  ועדיין  הייתה  בשלום(. שנחאי  הביתה  חזרנו  כי 
מרק  של  גדולה  קערית  בגמיעת  הביקור  את  סיכמנו  למלון  בשובנו  רגע. 

כופתאות, מאכל סיני אופייני לעיר. 
מאנגלית: מרים שטיין-גרוסמן 

עתידו של הדיור המוגן

יורם בר-ים גומע מרק כופתאות

אנדרטת הפליטים היהודים בפתח המוזיאון
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עתידו של הדיור המוגן
חיים ישראלי

בתי הורים

בחודש ספטמבר יצאתי יחד 
עם קבוצת מנהלי בתים של 
אשפוז  מחלקות  מוגן,  דיור 
לסיור  אחרים,  אבות  ובתי 
ובהולנד.  בדנמרק  לימודי 
המנוהלים  בבתים  ביקרנו 
הנהוגות  שונות  בשיטות 
דפוסי  אלו  הללו.  בארצות 
בשאר  גם  הנהוגים  ניהול 
נחשפנו  אירופה.  מדינות 
שונות,  טיפול  לאיכויות 
הזקנה  לחקר  למעבדות 
הרגולטור.  מול  ולעבודה 

נפגשנו עם עשרות בעלי מקצוע, עם מנהלים ומתנדבים ועם אזרחים משפיעים בארצות אלו. להלן מספר 
מושגים שאני ממליץ  לשנן, מונחים המיושמים באירופה הלכה למעשה:  

AGING IN PLACE  -מודל האוצר בתוכו את כל תורת הגרונטולוגיה שהתפתחה ברחבי העולם. ומשמעות 
המודל היא הזדקנות במקום המגורים. זאת התפיסה לפיה המקום הטוב ביותר לאדם הקשיש הינו בביתו או 
במקום המוכר לו כבית. שינויים קשים לאדם, בוודאי לבני הגיל השלישי. לכן מתמעטים הדיורים המוגנים. 

הקונספט כבר נחוץ פחות. 
HOME CARE - שפירושו טיפול בבית. התנהלות שבה יש להביא לביתו של הקשיש את כול מה שהוא 
זקוק לו, כל עוד הקשיש יכול להתמודד לבד או עם עזרה במטלות היום יום. שינוי במיקומו של הפרט חל 
אך ורק ברגע שבו הוא נזקק לאשפוז לצורך טיפול רפואי, או ששוב אין ביכולתו לנהל את חייו באופן עצמאי, 

או אפילו עם עזרה מבני ביתו.
במוסדות  לאשפוז  הקשיש  מגיע  בו  בשלב  מדובר  אשכולות(  לעברית:  )בתרגום   -GREEN HOUSE  
למיניהם כמו בדיור מוגן, או בבתי אבות ובמחלקות סיעודיות: ראוי אז שישהה במסגרת קטנה ומצומצמת 
)כמו חממה( 8-12 דיירים באשכול. זהו סידור השומר ככל האפשר על עצמאותם ועל יכולתם של הדיירים 

לחוש בבית גם שעה שהם דיירים במוסד.

 )Green house( אשכול בדיור מוגן
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החשיבה האירופאית מכבדת מאד את כבוד האדם וחירותו, ותפיסה זאת עומדת מעל הכול. "רצונו של 
האדם - כבודו" איננה קלישאה סתם באירופה. הם עושים אפוא כברת דרך ארוכה כדי לשמר את החשיבה 
העצמית ותחושת העצמאות של הפרט, גם הקשיש והזקן. המושג "גילנות" )מלשון גיל(  אינו קיים. אסורה 
אפליה על רקע גיל וגם לא פטרונות. מכאן מכוונת  כל תפיסת  הטיפול  בקשיש. כמעט ואין התערבות 
ניתנה  "איך אתם מטפלים  באלימות כלפי מאושפזים"?  צריך. לשאלה  כי לא  פיקוח  אין  של הרגולטור, 
התשובה "למה הכוונה? אין דברים כאלו אצלנו"? לשאלה: "איך אתם מונעים למשל מחולי דמנציה לצאת 
באופן חופשי מבית האבות"? ניתנה התשובה: "אנחנו לא מונעים! אם וכאשר יחליטו לצאת, נחפש אותם 

ונחזירם".
אנחנו, בארגון "פסגות כרמל", מאמינים שאכן המקום הטוב ביותר לאדם הינו ביתו, ולכן גם הקמנו את 
פרויקט "דיור מושלם" שמתכתב עם ה- HOME CARE. למען מי שבכל זאת מעדיף לשהות בבית דיור 
מוגן מסיבותיו הוא, אנו מפעילים )כידוע( בחיפה רבתי 5 בתי דיור מוגן ומחלקות סיעודיות. כך יכולים חברי 
דיור בייתי הולם. במערכת זאת אנו מתפארים. מדינתנו רחוקה עדיין ממצב שבו תממן  קהילתנו לקבל 
המדינה אשפוז סיעודי בבתי אבות או תיתן סיוע מימוני מלא לקשישים עצמאיים בביתם או במוסדות דיור 
ציבוריים כמקובל באירופה. אכן יש מקום להתקנא במדינות הללו בתחום זה. התפיסה האומרת שהאדם 
הקשיש הוא אזרח חשוב שיש לכבד את רצונותיו ובעקבותיה ליצור  תכנית כלל ארצית שתדע להתמודד עם 
תוחלת החיים העולה ועם איכות החיים לה הוא ראוי, לא חלחלה עדיין למוסדות החברה והמדינה בישראל. 

אני מקווה שכך יהיה ברבות הימים ויפה שעה אחת קודם. 
חיים ישראלי מכהן כמנכ"ל ארגון "פסגות כרמל" )ארגון עולי מרכז אירופה ס.חיפה(

בית דיור מוגן בדנמרק

דור לדור יביע אומר
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דור לדור יביע אומר
צלילה רצין - נוריאל

מינקותי גדלתי בקהילה. בקיבוץ קהילה היא גוף עוצמתי, נותן תחושת שייכות, תחושת מוגנות, תחושה 
שתמיד למישהו אכפת ממני. אני עוסקת רבות בשנה וחצי בה אני מנהלת את בית ראשוני-כרמל ומקדישה 
זמן ואנרגיה ליצירתה של תחושת קהילה, אווירת בית ומוגנות. חלק מהקהילה הם גם בני משפחתם של 
הדיירים. הם לפעמים נוכחים יותר לפעמים סמויים אבל תמיד שם. הדייר הוא חלק ממשפחתו וחשוב לי 

לחבר בין כל החלקים.
ומרגש. בחול  זהו אירוע משמח  דורי.  בין  זאת השנה השנייה בה אנחנו מקיימים בראשוני כרמל אירוע 
המועד סוכות אנו מזמינים את הנכדים והנינים של דיירינו ליום של כייף משותף. אנו יודעים שככל שהסבתות 
והסבים מזדקנים מתקשה הדור הצעיר במציאת מכנה משותף עמם והקשר עם ה'סבאים' נעשה על פי רוב 
בעיקר מתוך כבוד וכי צריך. אנו מנסים להפוך את הביקור למפגש של הנאה משותפת לסבים ולסבתות עם 

הנכדים/ות והנינים/נות. 
לחמנייה  פופקורן,  מגוונים,  אוכל  דוכני  היו  בו  מקסים  אירוע  להפיק  הבית  צוות  כל  אפוא  נרתם  בסוכות 
ונקניקיה, ברד, פיתה בזעתר, תירס מרשמלו עם וואפל שוקולד. ביצענו הפעלות מגוונות שבהם השתתפו 
גם הסבים והסבתות,  מי פיזית ומי לאחר עידוד. כל הבית לבש חג. קולות ילדים ותינוקות נשמעו מכל עבר. 

מצאתי את עצמי מחזיקה תינוק ביד, או את אחד הנינים כדי שאימו  הנכדה תוכל להשתתף בפעילות.
ואומן  למופע קסום של חצוצרן  ונינים,  נכדים  ואורחים,  דיירים  כולם,  הוזמנו  כל הפעילויות האלה  לאחר 
במופע מיוחד לילדים "חצוצרפי סביב העולם" שחשף את הילדים לשירים וסיפורים סביב העולם. ולקינוח, 
כדי שבאמת לא יהיו רעבים חולקו טילונים לכולם.. אחת מהדיירות באה אלי בהתרגשות וסיפרה לי שהנינה 
שלה בת ה-4 באה אליה לאחר האירוע ואמרה לה: "סבתא זאת הייתה יום ההולדת הכי נהדרת שהייתה 
לי" הסתבר שבאותו היום חל יום הולדת והיא הייתה בטוחה שהכול נעשה עבורה. הסבתא הייתה כמובן 

מאושרת לעוד ימים רבים.
אירועים מסוג זה מרגשים את כולנו. את הדיירים, את הצוות ואת המשפחות. הם נותנים תחושת בית, 
תחושה של ביחד. המשפחות מספרות שבהתקרב סוכות, הילדים כבר שאלו אם נוסעים ליום כייף אצל 

סבתא. משפט כזה שווה את כל ההשקעה והעבודה שלנו ביום זה ולאורך כל השנה.
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פרויקט "דיור מושלם" התארח בשכונת ורדיה

סגן יו"ר הארגון מיכה לימור יו"ר הארגון בני זוסמן

מימין: יהודית שטרן, לאה שלייכר ודנה גרוף

נא להכיר: "דיור מושלם" 
לאה שלייכר-נובק

השם:  את  הנושא  אירוע  שוב  קיימנו  באחרונה 
שנועד  שיווקי  אירוע  זהו  להכיר".  נעים  "בוקר 
"דיור  פרויקט  את  הכרמל  רכס  לציבור  לחשוף 
עולי  )ארגון  כרמל"  "פסגות  ארגון  של  מושלם" 
מרכז אירופה ס.חיפה(. פרויקט "דיור מושלם" הוא 
למעשה תכנית המאפשרת לאוכלוסייה המבוגרת 
להמשיך ולהישאר בבית, תוך כדי קבלת שירותים 
הבית.  עד  היום-יום,  חיי  את  המשרתים  שונים 
של  השתתפותם  את  התכנית  מאפשרת  בנוסף, 
במועדון  המתקיימות  השונות  בפעילויות  מנוייה 
הקהילתי של הארגון )ברחוב שמשון פינת מוריה( 

ובבתי הדיור המוגן של הארגון הפרושים על פני כל רכס הכרמל. לאירוע שלנו הגיעו אפוא כ-55 אישה ואיש 
שהתכנסו באודיטוריום של בית הדיור המוגן "ראשוני הכרמל" )רחוב מאפ"ו 7(. תחילה הוגשה ארוחת בוקר 

ואחר-כך הוצג הפרויקט על כל פרטיו. 
את הצגת הפרויקט פתחו יו"ר הארגון מר בני זוסמן, וסגנו מר מיכה לימור. מנהלת "ראשוני כרמל" הגברת 
צלילה רצין-נוריאל, ברכה אף היא את הנוכחים  וסיפרה בהזדמנות זאת על הבית המארח אותו היא מנהלת. 

מושלם"  "דיור  הייחודית  התכנית 
הפרויקט,  מנהלת  ידי  על  הוצגה 
הגברת לאה שלייכר-נובק שגם ענתה 
על שאלות והזמינה את הקהל למפגש 
אישית"  חבילה  "תפירת  לשם  אישי 
מתאימה. לבסוף הוקרן סרטון בו ניתן 
ולשמוע מעט מהפעילויות מפי  לראות 
האישי.  ניסיונם  על  המעידים  מנויים 
אגב בקרוב, ניתן יהיה לצפות בסרטון, 
שיופיע  קישור  באמצעות  באינטרנט, 
באתר  הנמצא  מושלם"  "דיור  באתר 

הארגון.
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פרויקט "דיור מושלם" התארח בשכונת ורדיה
לאה שלייכר-נובק

ורדיה  ברחוב   8 מס.  בית  דיירי 
פתחו בפנינו את אולם ההרצאות 
שבבניין. הם אירחו אותנו על מנת 
לשמוע ולהתרשם מתכנית "דיור 
בוורדיה   8 מס.  בית  מושלם". 
מתנהל באורח מיוחד במינו ואף 
דופן  יוצאת  אווירה  בו  שוררת 
המתבטאת גם בסולידריות שבין 
במידה  מזכיר  הוא  הדיירים. 

מסוימת דיור מוגן.
אנו מבקשים אפוא להודות למר 

שם  המתגוררת  דותן  נעמי  ולגברת  בוועד  הפעילה  אומסי  שולמית  לגברת  הדיירים,  ועד  יו"ר  כהן,  נתן 
וחברה בפרויקט שלנו פרויקט "דיור מושלם". הצגנו לפני כ-50 דיירי הבית את הפרויקט. הדיירים שמעו על 
התכנית הייחודית המאפשרת להישאר בבית וליהנות מהשירותים האיכותיים שניתן לקבל עד הבית, כמו 
גם להגיע באורח עצמאי לבתי הדיור המוגן של הארגון הפרושים על פני רכס הכרמל ולהשתתף בפעילויות 

המתקיימות שם.  

  נעמי דותן   נעמי דותן ונתן כהן      

דיירות ורדיה 8 

נא להכיר: "דיור מושלם" 
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משהו קטן וטוב קורה ב"פסגת-חן"
אריאלה חורב, מנהלת הבית

החוג למלאכת יד, בהדרכתה של רותי הופמן, נרתם לסרוג כובעים, שמיכות וגרביים לפגים של בית חולים 
זיו בצפת. הפרויקט ניזום על-די גברת לאה הרן. היא רתמה את הנשים המיוחדות ב"פסגת-חן" למשימה 

חשובה זו. יישר כוח לנשים היקרות שתורמות ואגב כך משמחות משפחות שלמות.

בקהילה
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משהו קטן וטוב קורה ב"פסגת-חן"

משולחן הקהילה

שלום חברים וחברות,
הפעם אני מבקשת לכתוב על שני מועדים הקרובים בלוח השנה, כל כך שונים אבל 

גם  מתקשרים אחד למשנהו. ב-9 בנובמבר 1938 החלו אירועי ליל הבדולח.  אירועים אלו סימנו עליית 
מדרגה בפעילות האנטישמית של הנאצים והעידו על כוונת הצורר הנאצי לגבי תושביה היהודים של גרמניה. 
הפורעים- שונאי יהודים מבטן ולידה או מוסתים מצד מכונת התעמולה של גבלס והמפלגה הנאצית ניפצו, 

הרסו והכחידו כל מחשבה שהעם היהודי יכול להרגיש בטוח במקום מסוים מחוץ למדינתו, לאורך זמן.
חג החנוכה חל כחודש אחרי המועד המציין את אירועי ליל הבדולח. החג הפך לסמל  לעצמאות  וגבורה.  
זו  הייתה האחרונה לשלטון עצמי במדינת  החג בא לחגוג את עצמאות המדינה החשמונאית. עצמאות 
ישראל מלאחר חורבן מלכות חשמונאי ועד קום המדינה ב 1948. חג חנוכה ממחיש את חשיבות עצמאותו 
של עם שיכולה למנוע פרעות ואירועים כגון אלו של ליל הבדולח. עם החי במדינתו מנהל את חייו בעצמו. 
בטירוף,  תלויים  אנו  אין  ועתידנו.   גורלנו  על  טוב  יותר  הרבה  שולטים  אנו  במדינתה  היושבת  כקהילה  
ביותר  והמחרידה  המזעזעת  ובצורה  שנה  אלפיים  תלויים  שהיינו  כפי  עמים  של  ובפוליטיקה  בגזענות, 
בגרמניה ואוסטריה של הרייך השלישי. לא הכל ורוד כאן. כיאה לעם הסגולה החכם יש בינינו ויכוחים כי 
לכולנו מאות רבות של דרכים והצעות איך לנווט את דרכינו.  אך, יש לנו עצמאות כפי שהייתה קיימת בבית 

חשמונאי וכאן היום מזה 69 שנים. אנו אדונים לגורלנו.

בקהילה
     

   
עולי מרכז אירופה ס. חיפה

גון 
אר

בתשבע וייס, מנהלת הקהילה, ארגון "פסגות כרמל"

קהילת הארגון בשיתוף בית הורים "ראשוני הכרמל" מזמינים אתכם:
חוג פניני ספרות וכתיבה יוצרת

נותרו מקומות בודדים
ימי חמישי בין השעות 09.30-10.30  בבית הורים ראשוני הכרמל, רחוב מאפו 7, חיפה

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 יינתן 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.

עלות לחודש: לחברי ארגון 40 ₪, לאורח 60 ₪. דיירי בית הורים "ראשוני הכרמל"-ללא תשלום.
הרשמה, על בסיס מקום פנוי, אצל ענת – מזכירת הקהילה, טלפון:  8258989 – 04
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על חיידקים והגוף האנושי

לקראת החורף והמחלות )לא עלינו( הנכם מוזמנים לשתי הרצאות מתחום הרפואה: 
ההרצאות מלוות במצגת ויועברו ע"י יסמין שליו, מלגאית של הארגון, בעלת תואר ראשון במדעים ביו 

רפואיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כיום סטודנטית במהלך שנה רביעית ללימודי רפואה בטכניון.

יסמין כתבה: " במהלך לימודי נחשפתי לעולמם הסודי של החיידקים ושל המערכת החיסונית, שתפקידה 

להגן עלינו מפני פתוגנים שונים אני מוצאת נושאים אלה מרתקים, ושמחה לבוא, ולחלוק אתכם קצת 

מהידע שצברתי על הקסם שמתרחש כל הזמן מתחת לרדאר שלנו... " 

הרצאה ראשונה: "חיידקים מחוללי מחלות ואלה שלא"       
יום שני, 20.11.17 , בשעה 10:00
בבית מיכ"ל, רחוב מיכ"ל 1, חיפה

האם חשבת פעם למה חיידק אחד גורם למחלה קשה ואחר חי איתנו 

בשלום? יתר על כן, למה לפעמים אותו חיידק חי בשלום איתנו ולפעמים 

הוא מכריז מלחמה? איך חיידקים "טובים" יכולים להשפיע עלינו? ומהם 

המנגנונים בהם החיידקים מחוללי המחלה גורמים למחלה? 

בהרצאה ננסה להבין את התשובות לשאלות אלה ועוד.

הרצאה שניה: "המערכת החיסונית- איך הגוף מגיב לזיהומים 
שונים?"

יום שני, 11.12.17 , בשעה 10:00
בבית מיכ"ל, רחוב מיכ"ל 1, חיפה

מה זאת דלקת? למה ואיך היא נוצרת? למה יש לנו חום כשאנחנו 

חולים? איך הגוף נאבק להגן עלינו מפני זיהומים? האם התגובה היא 

ספציפית לזיהום? בהרצאה זו ננסה להבין מה הגוף עושה על מנת 

להגיב על זיהום, וננסה לענות על השאלה האם תמיד זה טוב?

 לחברי ארגון ההרצאות ללא תשלום, למי שאינו חבר – 20 ₪ להרצאה
להרשמה ואישור השתתפות נא לפנות לענת, מזכירת הקהילה,

04-8258989 
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זיכרונות העבר נשמרים לעתיד
שיתוף פעולה בין ארגון פסגות כרמל  וארכיון העיר חיפה, עיריית חיפה 

סדרת הרצאות: האגודה להשתלמות במדע

מרצה: מר גולדנברג עמוס
האגודה להשתלמות במדע, מהווה את ערש הפעילות התרבותית בעיר.

האגודה פרשה את פעילותה בכל רחבי העולם באסוף ספרים, כתבי עת ומאמרים בשפות רבות ובאסוף 

ממצאים ארכיאולוגיים ואומנותיים.

חבריה פעלו באינטנסיביות באסוף המידע והעברתו לציבור בחינם או בעלויות מינימליות. מתחילת פעילותה 

אספה את משובי הציבור והתמקדה בנושאי ההתעניינות שלו.

 

ההרצאות תתקיימנה בימי שלישי, בשעה 10:00 באודיטוריום "פסגת חן", רחוב בת חן 40, חיפה:  
להלן תאריכי ההרצאות והנושאים: 

 02.01.2018
* הקמת האגודה להשתלמות במדע והתמסדותה בחיפה על ידי שמואל פבזנר. 

* הקמת בית פבזנר והספריה.

09.01.2018
 * ארגון הספרייה, רכישה וקליטת ספרים מרחבי העולם.

* ארגון אירועים בתחום המוסיקה.

* הקמת המוזיאון.

 16.01.2018
 * ארגון הרצאות וגיוס מרצים.

 * ארגון מוסדות השכלה / האוניברסיטה העממית.

לחברי הארגון ההרצאות ללא תשלום, 
למי שאינו חבר- המחיר: 20 ש"ח להרצאה או 50 ₪ לכל 3 ההרצאות

להרשמה ואישור השתתפות נא לפנות למזכירת הקהילה,
 ענת, 04-8258989

     
   

עולי מרכז אירופה ס. חיפה
גון 

אר
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חוותה , צילמה וכתבה – תמר מגדל.

השתתפתי היום בביקור מרגש בכפר "אהבה" אשר בכפר ביאליק. כפר 

לילדים ונוער בסיכון, שנוסד בברלין בשנות ה- 30 של המאה הקודמת, 

ע"י ביאטה ברגר.
הביקור שאורגן בצורה מופתית ע"י בת שבע וייס, מנהלת הקהילה, היה 

מעניין ומרגש ביותר, ברמה הרגשית, האנושית החינוכית וההיסטורית. 

 לאחר האיסוף בתחנות איסוף אחדות בחיפה הגענו לכפר אהבה. זכינו 

לקבלת פנים נעימה וטעימה , ע"י מנהל הכפר יואב אפלבוים, מזכירתו 

וסגנו , באולם רחב ידיים שבו הוגש לנו כיבוד קל, שתיה ופירות. לאחר 

שהתכבדנו ונהנינו , התיישבנו מול הבמה והמסך. יואב אפלבוים המנהל 

בו  הסרט  על  מילים  בכמה  לנו  וסיפר  פתח  שנה   20 מעל  הכפר  את 

בעלת  אשה   - ובארץ  בברלין  אהבה  בית  ומנהלת  מייסדת  ועל  נצפה 

חזון, תושיה ורגישות אנושית -  ביאטה ברגר. ואכן צפינו בסרט תיעודי נפלא בשם "בית אהבה" של 

אילת ברגור, במאית ומרצה לקולנוע ובת משפחתה של ביאטה ברגר. הסרט מבוסס על מחקר מעמיק 
שעשתה אילת ברגור ועל ספר שכתבה בשם "בית אהבה" ויצא 

לאור בגרמנית ב2006.  )הספר תורגם לעברית ע"י יוסיפיה סימון 

– החיפאית -  ויצא לאור בהוצאת ידיעות ספרים ב -  2013(.

עם  ובפלשתינה,  בגרמניה  היסטוריות,  הסרט משלב התרחשויות 

ועם  משחק של שחקנית המגלמת את דמותה של ביאטה ברגר, 

ראיונות מרתקים ומרגשים עם 9 "ילדי אהבה" – כיום אנשים  מאד 

האישי  הסיפור  את  ובכאב  בהומור  בחן,  שמספרים    - מבוגרים 

בואם  בברלין,  אהבה  בבית  ילדותם  מימי  חייהם  של  והאוטנטי 

לפלשתינה והצלתם. 

יואב על  וסיפר לנו  לאחר הסרט המרגש והשיחה אודותיו, הוסיף 

וההתפתחות שחלה  השינויים  על  כיום,  אהבה  בכפר  הילדים  חיי 

בתפיסות החינוכיות והאנושיות. הילדים הם המרכז והעיקר וזוכים 

בתוך  חיים  כולל  ויותר.   25 גיל  עד  ותמיכה  לוויי  אהבה  להמון 

משפחתונים בכפר עצמו. 

רשמי ביקור בכפר "אהבה"4.9.2017-

ביאטה ברגר

מנהל הפנימיה יואב אפלבוים מציג דגם של

 בית אהבה בברלין
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שיר על נס 
עדי  שמעון  אלון )אלקלס(

בחנוכה
אהרהר

כיצד להדליק
את

הנר.
ולרגל  הדלקת

הגפרור 
אתלבש                                   

בהידור.
אך  תמיד
כשאראה
את  האש
אצפה לנס

ולמעט
מזל,

שבלוטו
המספרים שלי

יעלו  בגורל.

 הרבינו לשאול ולהתעניין, מה גם שהיו בינינו כמה נשים שלמדו , התחנכו ואף עבדו כאן  בכפר אהבה . 

 יצאנו לסיור עם יואב  בכפר, בבית הספר , בפינת החי, בגינה, במשפחתון ובמגרשי המשחקים. בכל מקום 

התרשמנו עמוקות מהמקום היפה והמטופח ומהקשר החם והקרוב בין צוות העובדים, המנהל, המורות 

והמשפחות - לילדי הכפר. 

האירוח  על  המנהל  ליואב    - רבה  תודה 

החם, המעניין והמרגש. 

לבת שבע -  על הארגון המצוין. זכינו לחוויה 

אהבה  של  מקום  עם  ולהכרות  מיוחדת 

למדינת  כבוד  הרבה  המוסיף  ואנושיות 

ישראל ובעיקר לאותם אנשים שנותנים את 

ליבם וחייהם למען ילדי "אהבה". 

 מפגש עם יואב אפלבוים, מנהל כפר אהבה

  
  

  
  

מפגש עם מנהל כפר אהבה
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חנוכה בפתח
מערכת הקהילתון מקדימה ומברכת את הקוראים 

בברכת חג אורים שמח  

Hanukkah candelabrum  Copper: 1830-1850 




