
גליון מספר 3   |   תשרי תשע"ג   |   ספטמבר 2012

-  

נתראה בגיליון הבא !
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ברכת ההנהלה

תושבים יקרים,

אחת  לכל  לאחל  מבקשים  אנו  תשע“ג  השנה  ראש  ערב 

ואחד מכם שנה טובה, שמחה ומאושרת.

נקפיד  הבה  ויקרא.  בספר  נאמר  כמוך“  לרעך  ”ואהבת 

לקיים מצווה זו, לכבד איש את רעהו ולעזור זה לזה ככל 

האפשר.

נאחל לכל תושבי שדה-ורבורג שנת שלום, שקט, שגשוג 

כלכלי ובריאות טובה לכם ולכל בני המשפחה.

כתיבה טובה וחתימה טובה,

הנהלת שדה ורבורג

משולחן המערכת

קוראים יקרים,

של  השלישי  הגיליון  את  לכם  להגיש  מאוד  שמחים  אנו 

ושיתפו  לפנייתנו  שנענו  לחברים  נתונה  תודתנו  ”השדה“. 

אותנו בסיפוריהם האישיים. לשמחתנו הרבה גם פנו אלינו 

מספר חברים מיוזמתם וביקשו להתראיין, וכמובן ששמחנו 

להיענות לבקשתם ולכתוב על חייהם.

המשפחות  מן  חלק  שבגללה  התקלה  על  מתנצלים  אנו 

לא קיבלו את הגיליון השני של ”השדה“ שיצא לפני מספר 

לאוזנינו  שהגיעו  מהתלונות  טוב:  בלי  רע  אין  אך  חודשים. 

לידיהם  הגיע  לא  שהמגזין  חברים  שהביעו  ומהאכזבה 

למדנו שאכן מגלים בו עניין, ועל כך אנו מברכים ומבטיחים 

כי גיליון זה יגיע לכל משפחה בכפר. 

של  הקודם  העורך  מיכאלי,  למיכה  להודות  ברצוננו 

”השדה“, שליווה אותנו בצעדים הראשונים של המגזין ועזר 

לנו בקביעת מתכונתו הנוכחית. תודה מיוחדת גם להנהלת 

תבוא  המגזין.  בהפקת  משמע,  תרתי  תמיכתה,  על  הכפר 

למערכת  שהצטרפו  החדשים  החברים  על  גם  הברכה 

הקהילה,  למען  ומכשרונם  ממרצם  מזמנם,  ותורמים 

הקודם  בגיליון  הרבה  תרומתה  על  טילמן  לבילי  תודה 

של ”השדה“ ואחרונה חביבה, תודה לנורית שטרנברג על 

היוזמה, התמיכה והעשייה הבלתי נלאית מאחורי הקלעים. 

אתם מוזמנים שוב להציע נושאים נוספים לסיקור, להעיר, 

לבקש, להוציא מהמגירה ולשלוח אלינו. נתייחס לכל פנייה 

כי  המגזין,  על  משוב  מכם  לקבל  מאוד  לנו  חשוב  שלכם. 

הוא נועד  לכל מי שהכפר יקר ללבו.

אנו  לטובה,  עלינו  הבאה  החדשה  השנה  בפרוס  לסיום, 

מברכים את כל התושבים בברכת שנה טובה וגמר חתימה 

טובה, שנת שלום ושלווה, שנת יצירה ועשייה!

אנו מאחלים לכולכם קריאה מהנה,

המערכת

המערכת
עורכת ראשית:  לבנת היימן

עורכת משנה:  רותי טלמור

חברי המערכת:  רוחל‘ה דנון, משה ראב, נורית שער 

צלמת המערכת:  קלי בן-ציון

 www.goahead.co.il   | עיצוב גרפי:  טל דקרס

hlivnat@netvision.net.il  :דוא“ל

טלפון:  054-9988848

פקס:  09-7714017

בשער

זהב התפוח
וזהב התלתל

צילום: קלי בן-ציון
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חגי תשרי
יהודה ארנון

ראש השנה
בתורה  לראשונה  מוזכרת  היהודית  השנה  מניין  תחילת 

ים: ִראׁשוֹן  בחומש (שמות י“ב): ”ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם, רֹאׁש ֳחָדשִׁ

ָנה.“ פסוק זה מתייחס לחודש ניסן בו  י ַהשָּׁ הּוא ָלֶכם, ְלָחְדשֵׁ

ָרֵאל,  ֵני ִישְׂ ר ֶאל-בְּ בֵּ נחוג חג הפסח, ואילו פסוק אחר אומר ”דַּ

ּכֹות  ַהסֻּ ַחג  ַהזֶּה,  ִביִעי  ַהשְּׁ ַלחֶֹדׁש  יֹום,  ר  ָעשָׂ ה  ֲחִמשָּׁ בַּ ֵלאמֹר: 

ְבַעת ָיִמים, ַליהָוה“ (ויקרא כ“ג), והוא מתייחס לחודש תשרי  שִׁ

ולחג הסוכות.

שני החודשים כמו מתחרים זה בזה. על פי הציטוט הראשון 

ראשית  את  חוגגים  אנו  ואילו  ניסן,  בחודש  הוא  השנה  ראש 

השנה החדשה בחודש תשרי. מניין זה? במקרא נקבע חודש 

ואילו  חודשים.  כראש  ממצרים,  ישראל  עם  יצא  שבו  ניסן, 

נולדו  גם  ובו  הראשון,  ואדם  העולם  נברא  בו  תשרי –  חודש 

אבות האומה – נקבע בסופו של דבר כראש השנה.

השנה  ראש  בניסן –  באחד  שנה:  ראשי  ארבעה  קבעו  חז“ל 

(מעשר,  לעסקים  השנה  ראש   - באלול  באחד  למלכים, 

ובט“ו  הדין  ויום  השנה  ראש   - בתשרי  באחד  וכ“ו),  תרומות 

בשבט - ראש השנה לאילנות.

חג סוכות
ל-ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה, לֹא ַתֲעשּׂו.  ּיֹום ָהִראׁשוֹן, ִמְקָרא-קֶֹדׁש; כָּ ”בַּ

ל- ִהוא...כָּ ֲעֶצֶרת  ָלֶכם...  ִיְהֶיה  ִמְקָרא-קֶֹדׁש  ִמיִני  ַהשְּׁ ּיֹום  בַּ  ..

ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה, לֹא ַתֲעשּׂו“. (שמות י“ב)

היום  חלקים:  לשלושה  הסוכות  חג  נחלק  זה  פסוק  לפי 

חול  שבתון;   – חג  והוא  בתשרי  ט“ו  בערב  מתחיל  הראשון 

יום  ובסיומו,  ימים);  (שישה  החג  של  החול  ימי  הם   – המועד 

שמיני עצרת, הוא שמחת תורה - שבתון.

ממנהגי החג:
ארבעת המינים:

ָהָדר  ֵעץ  ִרי  פְּ ָהִראׁשוֹן,  ּיֹום  בַּ ָלֶכם  ם  ”ּוְלַקְחתֶּ נאמר:  במקרא 

ְבַעת  ם...שִׁ ַמְחתֶּ ָמִרים, ַוֲעַנף ֵעץ-ָעבֹת, ְוַעְרֵבי-ָנַחל; ּושְׂ ּפֹת תְּ כַּ

ָנה“ (שמות י“ב), ונאמר  שָּׁ ְבַעת ָיִמים בַּ ָיִמים. ְוַחּגֶֹתם אֹתוֹ ... שִׁ

ְקֶבָך“. (דברים ט“ז)  ְרְנָך, ּוִמיִּ ָך--ִמגָּ ָאְספְּ עוד:  ”בְּ

הדתי  החג  בין  קשר  ויש  האסיף,  חג  גם  נקרא  הסוכות  חג 

החקלאות:  מסימני  גם  הם  החג  מסימני  החקלאי.  החג  לבין 

ארבעת המינים הם נציגים של ענפי החקלאות השונים. 

חכמי המשנה והתלמוד פירשו את האמור בתורה. לדוגמה: 

עץ  ענף  הלולב,  תמרים -  כפות  האתרוג,  הוא  הדר  עץ  פרי 

עבות - ההדס, וערבי נחל -  הערבה. 

חז“ל גם המשילו את ארבעת המינים לארבעה סוגי אנשים 

לצדיקים,  דומה  וריח,  טעם  לו  שיש  האתרוג,  ישראל:  בעם 

שיש להם ריח תורה וטעם מצוות. הלולב שיש לו טעם אך אין 

לו ריח דומה לאילו שאינם לומדים, אך יש להם טעם מצוות. 

שלומדים  לאילו  דומה  טעם,  לו  אין  אך  ריח  לו  שיש  ההדס, 

תורה אך אינם מקיימים מצוות, והערבה, שאין לה טעם ואין 

לה ריח, דומה לאילו שאינם לומדים ואינם מקיימים מצוות. 

אך כולם מתקבצים יחד בחג הסוכות, וכולם מקבלים מקום 

ללא  חובה  ידי  לצאת  ואי-אפשר  המינים,  בארבעת  שווה 

אחת,  לאגודה  המינים  ארבעת  את  מאגדים  לכן  יחד;  כולם 

ובכל יום מימי החג מברכים עליהם. 

הישיבה בסוכה:

י ֶאת- ְבתִּ ּכֹות הֹושַׁ י ַבסֻּ ְבַעת ָיִמים... כִּ בּו, שִׁ שְׁ ּכֹת תֵּ סֻּ נאמר, ”בַּ

בניין  לשם  הסוכה  את  בונים  אין  כ“ג).  (ויקרא  ָרֵאל“  ִישְׂ ֵני  בְּ

בלבד, אלא כדי לשבת בה ולסעוד בה – להפוך אותה לבית 

ארעי לכל שבעת ימי החג. אנו מצווים לשמוח בחג זה ואף 

הללו  החג  בימי  בסוכה“.  לישב  אתה...וציוונו  ”ברוך  לברך: 

הדורות  חכמי  כינו  אותם  לאורחים,  וכיבוד  סעודות  עורכים 

”אושפיזין“.  הארמית  בשפה  הזמן  באותו  נפוץ  שהיה  בשם 

ויסודותיה:  האומה  אבות  הם  ביותר  המכובדים  האורחים 

אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד המלך. כל יום 

מימי החג מוקדש לאחד מהם. 

שמחת בית-השואבה:

בית- ”שמחת  חג  את  חגגו  החג  של  ראשון  יום  במוצאי 

המקדש.  בבית  המזבח  על  מים  נוסכים  היו   שבו  השואבה“, 

ראה  שלא  ”מי  ונאמר  בשנה  פעם  רק  התרחש  זה  אירוע 

זו  שמחה  מימיו“.  שמחה  ראה  לא  השואבה  בית  שמחת 

פריון  שנת  גשומה,  לשנה  ובקשתנו  תפילתנו  את  מסמלת 

ותנובה טובה. 

עצרת,  שמיני  בשמחת-תורה –  החג,  של  האחרון  ביום  ואכן 

סוכות,   עד  מפסח  הקיץ,  כל  לגשם.  תפילה  מתפללים 

משמחת  ואילו  הטל“,  ”מוריד  העמידה  בתפילת  אומרים 

תורה ועד פסח אומרים ”משיב הרוח ומוריד הגשם“.

שמחת-תורה:
שמחת  וגם  עצרת  שמיני  נקרא  הסוכות  חג  את  החותם  החג 

התורה,  חומשי  חמשת  את  לקרוא  מסיימים  זה  ביום  כי  תורה, 

בפרשת  מחדש  לקרוא  ומתחילים  התורה  ספר  את  גוללים 

בראשית. המכובד בקריאת סיום החומשים נקרא ”חתן תורה“, 

והמתחיל בקריאת ספר בראשית נקרא ”חתן בראשית“.

התורה  ספרי  עם  ”הקפות“  בבית-הכנסת  לערוך  החג  ממנהגי 

ֵמַח.“ (דברים ט“ז). בשירה ובריקודים, לפי ”ְוָהִייָת, ַאְך שָׂ

מיוחדת  בברכה  ומתברכים  בטלית  מתכסים  הילדים  גם 

ְלָאְך ַהּגֵֹאל  שנקראת ”ברכת כל הנערים“, ובה אומר הקהל: ”ַהמַּ

ם ֲאבַֹתי  ִמי, ְושֵׁ ֵרא ָבֶהם שְׁ ָעִרים, ְוִיקָּ ל-ָרע, ְיָבֵרְך ֶאת-ַהנְּ אִֹתי ִמכָּ

יעקב  ברכת  (מתוך  ָהָאֶרץ“.  ֶקֶרב  בְּ ָלרֹב,  ְוִיְדּגּו  ְוִיְצָחק;  ַאְבָרָהם 

אבינו, בראשית מ“ח),

ר  ְוַהגֵּ ִוי  ְוַהלֵּ ַוֲאָמֶתָך  ָך  ְוַעְבדְּ ָך  ּוִבתֶּ ּוִבְנָך  ה  ַאתָּ ָך,  ַחגֶּ בְּ ”ְושַָׂמְחתָּ 

ָעֶריָך“ (דברים ט“ז) שְׁ ר בִּ תֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאשֶׁ ְוַהיָּ

המשפחה,  בני  כל  עם  לשמוח  היא  זה  בחג  המיוחדת  המצווה 

במיוחד לקנות מתנות לאישה; כי אם האישה שמחה - כל הבית 

שמח. 
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בשנת ה נולדתי.  שם  כפר-סבא,  מראשוני  היו  ורי 

בשדה-ורבורג.  הילדים  בגן  לעבוד  נשלחתי   1943

הכפר  ימים  באותם  אבל  קטנה,  אמנם  הייתה  כפר-סבא 

נראה לי קטן מאוד ורחוק מאוד. לאורך כל הדרך מכפר-

וכל  ”מאיר“  בית-חולים  פרדסים.  היו  לשדה-ורבורג  סבא 

לשם  ציבורית  תחבורה  היו,  לא  עדיין  שבהמשך  השכונות 

היה  לא  להסעה  איחרתי  ואם  ביום,  פעמים  שלוש  הייתה 

כי  כלשהי,  מכונית  שתעבור  סיכוי  שום 

לא היו מכוניות בכל הסביבה.

מושב שדה-ורבורג הוקם בשנת 1938 

שהצליחו  מגרמניה  עולים  ידי  על 

כסף  ועם  רכוש  עם  משם  לצאת 

בארץ.  מושב  להקים  והחליטו 

בגרמניה  התארגנו  המשפחות 

שבנתה  ”רסקו“,  חברת  בעזרת  

המתיישבים.  עם  יחד  הבתים  את 

כל משפחה קיבלה ארבעה-עשר 

משק  והקימה  הבית  ליד  דונם 

ורפת.  לולים  פרי,  עצי  מעורב: 

בסך הכל היו ארבעים משפחות; 

משקים  הקימו  מתוכן  שלושים 

בעלות  היו  ועשר  מלאים, 

משקי-עזר.

אז,  היה  לא  לעברית  אולפן 

והמתיישבים למדו את השפה 

כל  עצמם.  בכוחות  העברית 

עבורם. ”רסקו“  חדש  היה  החקלאות  נושא 

חדשים  בחיים  החלו  והתושבים   מדריכים,  אליהם  שלחה 

בארץ: במשך היום עבדו ובלילה שמרו.

בגרמניה,  ומפותחות  גדולות  מערים  באו  המשפחות  רוב 

אוכל  לא  מכפר-סבא,  הקטנה  ה‘צברית‘  שאני,  וחששתי 

שונה  הייתה  שלהם  שהמנטליות  ה‘ייקים‘  בין  להשתלב 

היו  החברים  משקי  רוב  הגעתי.  זאת  בכל  משלי.  מאוד 

לאורך ”דרך ההדרים“ מהכביש הראשי ועד ”כיכר שלמה“ 

לא  עדיין  הבנים  ושיכוני  הכפר  אל  מהעיר  ההרחבה  היום. 

היו קיימים. כביש לא היה. אבל מה כן היה? חול וחול.....

גן הילדים שלי היה בבית העם הישן,  הבית השייך למשפחת 

וגנר כיום. בבוקר שימש המקום גן, בערב - מקום לאסיפת 

החברים ובשבת - בית כנסת. כאשר נמכר בית העם הישן 

נדדנו לכמה מקומות עד שבנו את בית העם החדש (זה 

הקיים עד היום), ואז גן הילדים 

פעל על הבמה...

התקבלו לגן ילדים מגיל שלוש 

הראשונים  הילדים  שש.  עד 

השפה  גרמנית,  ביניהם  דיברו 

שאני  כמובן  בבית.  ששמעו 

באותה  עברית.  רק  דיברתי 

בשפה  שלטת  לא  אם  תקופה, 

הכול  כי  כזר,  הרגשת  הגרמנית 

לאט  בכפר.  בגרמנית  התנהל 

ונקשרתי  במקום  השתלבתי  לאט 

למדתי  ברירה  בלית  הכפר.  לחברי 

וכך  משמיעה,  הגרמנית  השפה  את 

הייתה לי שפה משותפת עם ההורים 

שעדיין לא דיברו עברית. במשך הזמן 

נערכו  כאשר  עברית.  הילדים  למדו 

כל   בהן  השתתפו  הילדים  בגן  חגיגות 

תושבי הכפר.

במקום  נשארתי  השנים,  חלפו  כך 

שדה-  ילדי  של  רבים  דורות  וחינכתי 

ורבורג שכיום הם עצמם סבים וסבתות; הקמתי משפחה, 

וכיום ניניי הם דור חמישי בשדה- ורבורג.

איפה ישנם עוד אנשים...

נוסטלגיה
שדה-ורבורג, גן הילדים ואני  

שרה אונגר

צלילי המוזיקה

ו

.

ר

ק

.

;

ם

ת

,

24 במאי 2012, התקיים בביתה של משפחת טרלובסקי –בן ב 

אליהו קונצרט נוסף של ”צפונות תרבות“, העמותה לקידום 

אמנים ואמנות בישראל.

קיימת  שלא  מיוחדת  פתיחה  יצרו  והכיבוד  החגיגית  האווירה 

מתושבי  חלק  עם  המרגשת  הפגישה  רשמי.  קונצרטים  באולם 

יולקה,  כגון  הכפר, 

ואחרים,  גולדברג  ד“ר 

מעינינו  הנסתרים 

והנה  השנה  ימות  רוב 

אותם  רואים  סוף-סוף 

אותם,  לחבק  ואפשר 

הרנינה את הנשמה.  

הראשונה   היצירה 

ולנבל“  לצ‘לו  ”סונטה 

הייתה  דביסי,  ק.  של 

ליצירתו  נהדרת  הכנה 

שנוגנה  שרון  זהר  של 

יצירה  מכן,  לאחר 

הרומן  פי  על  מודרנית 

מארמון  ”תמונות 

היצירה  הקרח“.  

מעין  מקסימה, 

מוזיקלית.  הרפתקה 

לשלב  השכיל  שרון 

טיבטיות  קערות 

צליל  בהפקות 

חדשניות, כאילו הקערה היא כלי מיתר והמקוש - קשת.

הוא השתמש גם בכלים אחרים בדרך מקורית:  נגינה על החלק 

הפנימי של הפסנתר - המיתרים,  תיפופים שונים על כלי המיתר 

ושימוש רב בדיסוננטים (צירוף צלילים המעורר מתיחות ותובע 

פורקן). עד לעידן המודרני היה השימוש בדיסוננטים יוצא דופן. 

הוא כל כך בולט, כל כך אחר, צורח וצובט, ועל-כן השתמשו בו 

במינון זהיר; והנה ביצירה הזאת - ההפך הוא הנכון! רוב הזמן 

נוגנו דיסוננטים ופה ושם הרמוניה שאנו רגילים לשמוע.

ממש נהניתי. 

השלישייה של בטהובן בסי במול מז‘ור לקלרנית, צ‘לו ופסנתר 

הנפלאים.  הנגנים  בזכות  כמובן  זאת   מצויין,  נשמעה  אופוס 1 

מדהימים.  הצעירים  הנגנים 

התאהבתי בכנר הראשי מצליל 

לשמוע  נדיר  כל-כך  ראשון; 

המבוצעת  מבריקה  נגינה 

ובטכניקה   במוזיקליות 

יהודי  של  נגינתו  את  המזכירות 

מי  בתכניה  בדקתי  מנוחין. 

הכנר: אהה! איתמר זורמן, בנם 

של אסתרית בלצן ומשה זורמן, 

משפחתית  מסורת  ממשיך 

ווירטואוז בזכות עצמו.

הנבל,  נגן  הראשי,  הוויולן  גם 

(בעל  והקלרניתן  הצ‘לנית 

קינאה)  מעורר  נשימה  אורך 

האורח  הצ‘לן  מצויינים.  היו 

פיטר ווילי, נגן ברביעיית גוורנרי 

גדול  בחלק  השתלב  מארה“ב, 

מיצירות הקונצרט.

שישייה  האחרונה,  היצירה  את 

מז‘ור  בסי-במול  קשת  לכלי 

אופוס 18 של ברהמס, ניגנו נפלא, אך היא הייתה ארוכה מדי 

לטעמי;  לאחר חוויות מוזיקליות שהפעימו את כל כולי, התפוגג 

זאת  ואעשה  עצמה,  בפני  אותה  לשמוע  אשמח  הריכוז.   לי 

באמצעות דיסק או בקונצרט אחר.

תודה לצוות המארגן, ”נשים לעניין“.

כל הכבוד לנוער שעזר בארגון  הבמה ובהקמתה!

רשמים מקונצרט
”ברהמס בשדה-ורבורג“

גילי שחם
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סיפורה של אסתי יוגב
נורית שער

בטיפול בטיפול

לה ה התנגנה  ברקע  נעים.  הבית  בדלת.  פני  את  קיבלה  יא 

שתי  ותוך  האוכל,  שולחן  ליד  התיישבנו  מרגיעה.  מוזיקה 

ורוגע  שלווה  תחושת  השולחן,  על  צמחים  תה  קנקן  היה  דקות 

אסתר (אסתי)  נקראת  במסע. ”אני  והתחלנו  הבית,  את  אפפה 

על שמה של סבתי ז“ל, שאני לא יודעת עליה כלום,“ התחילה 

בפניה.  ניכרים  וגעגועים  התרגשות  כאשר  סיפורה,  את  אסתי 

”אצל הייקים לא דיברו אז על העבר. רק אחרי שנפטרה סבתי 

את  עברה.  על  פרטים  לגלות  התחלתי  שלה,  הבית  את  ופינינו 

לי  מסגרתי  בצעירותה?  רקמה  שהיא  הזו  המפית  את  רואה 

למזכרת“. ניגשנו לראות את המפית התלוייה במקום של כבוד 

במטבח, לגמנו מן התה להפיג את העצבות  והמשכנו.

”גדלתי בקרית-ביאליק בבית קטן ובו שני חדרים. בחדר אחד 

ישנו כל הילדים והחדר השני שימש כסלון, שם ישנו הורי. בסלון 

היה גם מקרר עם קרח, ושם גם ישנו אורחים שנשארו ללון. אני 

זוכרת את הבית הקטן הזה מלא אורחים תמיד. בחצר הסתובבו 

ארנבות  ותרנגולות. משחקים לא היו לנו: שיחקנו בטבע, בחוץ, 

דממה  היתה  ברדיו  דיבר  בן-גוריון  כאשר  חברים.  עם  בחצר, 

בבית. על הצרות כמובן לא דיברו, וחיפשו כל אפשרות לשמוח. 

אני עוד זוכרת את ההורים שלי יוצאים לרקוד אצל ’פרדי דורה‘, 

מועדון מעורר נוסטלגיה שהיה  שם דבר בנהריה“.

לגמנו שוב מן התה וניסינו להתקדם. היה קשה, הזיכרונות הציפו 

ללמוד  הורי  אותי  שלחו  חמש  ”בגיל  זאת...  ובכל  אסתי,  את 

אנגלית אצל דודה מנדי, שלא ידעה עברית. היא לימדה אותי 

מילים באנגלית שכתבה, וליד כל אחת מהן כתבה את הפירוש 

בגרמנית.  לאחר מכן פירשה לי אמא את המילים, אם כי ידעה 

מעט מאוד עברית, וכך למדתי אנגלית וגרמנית כאחד. הסיפור 

להם  שנודע  ברגע  הצבא;  לתקופת  היישר  אותנו  מביא  הזה 

שאני  דוברת שפות רצו לגייס אותי לצנזורה הצבאית, אבל אני 

- כמו כל בת מבית ייקי טוב - סירבתי מייד בכל תוקף ואמרתי 

ש“אסור לקרוא מכתבים של אחרים.“ נענשתי על כך ונשלחתי 

לקיבוץ כפר-מנחם לשל“ת (שירות לאומי ללא תשלום) לעזור 

בקטיף. לימים הבנתי שכאן התחילה הקריירה המקצועית שלי. 

התחלתי ללמד שיעורי עזר, שתמורתם לא קיבלתי כסף, אלא 

ביסקוויטים או ממתקים אחרים.

למידה.  לקויות  בעלי  לילדים  איבחונים  היו  לא  תקופה  באותה 

תווית  קיבל  היטב  למד  ולא  מרוכז  היה  לא  שהפריע,  ילד  כל 

ללמד  ביקשתי  התלמידים.  משאר  והורחק  בעייתי“  ”ילד  של 

גם  התחלתי  במקביל  הלימודים.  שעות  לאחר  אלה  תלמידים 

להרצות באוניברסיטה, ולאחר שנה חזרתי לצה“ל  כדי להשלים 

את שירותי הצבאי. הגעתי לשייטת 13 בזכות ידיעת השפות שלי. 

לעבודה  להתקבל  אותי  הוביל  וזה  סודיים,  בחומרים   עסקתי 

ב“רפא“ל“ מייד עם שיחרורי. גרתי בקרית-ביאליק אצל ההורים 

ו‘כמו ילדה טובה‘ שילבתי עבודה ולימודים.“ אסתי שיתפה אותי 

שלה.  וההתבגרות  הילדות  בזיכרונות משנות  ארוכה  שעה  עוד 

היא סיפרה על החיים בשבדיה במשך מספר שנים עם הבעל 

הראשון ועל גידול שני ילדים בחו“ל, כאשר הלב והמחשבות כל 

מבעלה,  נפרדה  אמיץ  במהלך  שנים  עשר  לאחר  בארץ.  הזמן 

זה  יורם,  אל  לשורשים,  לארץ,  וחזרה  ילדיה  שני  את  לקחה 

שהביא אותה לשדה-ורבורג.

המשכנו לשוחח והתמקדנו במטרת הראיון, שהיא דרכי הטיפול 

המשלבת  רופאה  היא  יוגב  אסתר  ד“ר  כיום  יוגב.  אסתי  של 

הומאופתיה ורפואה טבעית עם רפואה קונבנציונלית, ואני לא 

יכולתי שלא לשאול: ”איך הגעת לזה?“ ואסתי שמחה לשתף: 

מרפא.  וצמחי  הומאופתיה  סינית,  רפואה  בלימודי  ”התחלתי 

בבית-חולים  גם  עבדתי  שנים  באותן  מאוד.  אותי  עניין  הנושא 

על  שמעתי  המחלקה  מנהל  עם  ההיכרות  בזכות  לווינשטיין. 

מכשיר נדיר שפיתח פרופסור בארה“ב, מכשיר שיכול לסרוק 

כל תא בגוף ולאבחן מחלות וטראומות שהגוף עבר ואת הפגיעה 

להגשמת  עד  הדברים  השתלשלו   משם  שלו.  הכימי  במבנה 

החלום. נסעתי לבודפשט לפגוש את ממציא המכשיר שעלה 

מבחינתי.  בר-השגה  לא  שהוא  חשבתי  ולכן  תועפות,  הון  אז 

עם  לעבוד  ללמוד  לי  ייקח  זמן  כמה  הפרופסור  את  שאלתי 

הוא  הטוב  למזלי  שנים.  כחמש  ייקח  שזה  ענה  והוא  המכשיר  

נוחים  בתשלומים  המכשיר  את  לרכוש  לי  ואיפשר  בי  האמין 

ביותר. מאז אני נוסעת אליו כל שנה  כדי להתעדכן בחידושים, 

ומעבר לייחסי העבודה נוצרה בינינו ידידות עמוקה“.

איבחון  לרוב  כולל  יוגב  אסתי  ד“ר  אצל  הריפוי  תהליך 

תרופות  של  והתאמה  הסריקה  מכשיר  באמצעות  קונבנציונלי 

הומאופתיות הנרקחות באופן אישי לכל מטופל ומטופל ולכל 

בעייה ותופעה. אסתי מטפלת בבעיות משקל, תזונה, כאבי גב, 

הפרעות  ובילד,  באם  טיפול  העיכול,  במערכת  בעיות  דלקות, 

הפרעות  בהתפתחות,  בעיות  וריכוז,  קשב  הפרעות  שינה, 

התנהגותיות, מתח, תופעות לוואי של גיל המעבר, חרדות ועוד. 

ניסיונה העשיר של אסתי כרופאה קונבנציונלית וכהומאופתית 

מאפשר לה להתאים טיפול אישי ומדוייק לכל מטופל. הדיוק 

באופן  אדם  לכל  המותאמות  בתרופות  והשימוש  באבחנה 

שמציעה  העצום  המבחר  מתוך  המיוחדים  צרכיו  פי  על  אישי 

גיל.  בכל  יחסית  מהירים  ריפוי  תהליכי  מבטיח  ההומאופתיה, 

תרופות מסוג זה מאפשרות שיתוף פעולה משלים עם תרופות 

טבעית  רפואה  בין   שהשילוב  משום  הצורך,  במקרה  כימיות 

ונזקים  לוואי  תופעות  מניעת  השאר  בין  מאפשר  והומאופתיה 

הנגרמים על ידי התרופות הכימיות.

הרצון  מכוח  מאוד  והתרשמתי  אסתי  של  מסיפורה  התרגשתי 

ומהעשייה שהביאו אותה לטיפול הייחודי שאותו היא מעניקה 

כיום. אסתי ליוותה אותי אל הדלת,  נפרדנו זו מזו, וכל שנותר 

לי היה לברך אותה ב ’יישר כוח‘!  
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ובבריאות.ה ימים  באריכות  לזכות  היא  כולנו  של  שאיפה  

בחיינו  שיהיו  לכך  לדאוג  עלינו  זו  שאיפה  להגשים  כדי 

שייכות  חברתית,  תמיכה  נפשי,  שקט  חשובים:  מרכיבים  כמה 

לקהילה, תחושת נאהבות ונתמכות (מצד בן/בת זוג, משפחה 

תורמת  נכונה  תזונה  שגם  מאליו  מובן  ותנועה.  וחברים) 

משמעותית להשגת המטרה.

העקרונות  את  ואדגים  אסביר  אחריו  ובבאים  זה  בגיליון 

בבריאות  שתומכים  והמרכזיים  החשובים  התזונתיים 

שבתזונתנו  השומני  במרכיב  אתרכז  זה  במאמר  אופטימלית. 

ובחשיבות המכרעת של הבחירות שאנו עושים לגבי מרכיב זה.

אנו צורכים שמנים ושומנים בצורות שונות: שמנים נוזליים (שמן 

זית, שמן קנולה, שמן סויה, שמן תירס וכדומה), שומן (חמאה), 

שמן במזון (כמו באגוזים, באבוקדו ובשקדים) או שומן במזון (כמו 

בבשר, בביצים ובמוצרי חלב). שמנים ושומנים אלה מתפרקים 

במערכת העיכול לחומצות שומן ונספגים במחזור הדם וממנו 

או  לאנרגיה  משמש  השומן  מחומצות  חלק  ובתאים.  ברקמות 

באמצעות  פירוק  של  תהליך  עובר  וחלק  שומן  בריקמת  נצבר 

אנזימים, שבמהלכו החומצות הופכות לחומרים המשפיעים על 

מרבית התהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בגוף.

קוראים  המתעקשים,  לאלה  אך  אתכם  לקלל  רציתי  לא 

לחומרים אלה בשם כולל ’ֵאיקֹוַזנֹוִאיִדים‘ ובשם קצת יותר פרטי 

’ּפרֹוסָטא-גַלנִדיִנים‘, לוֹיקֹוטִרֶיאִנים ו‘טרֹומּבֹוקסאנים‘.

מחומרים  המושפעים  ביותר  החשובים  הפיזיולוגיים  התהליכים 

אלה הם דלקת וקרישת דם. כאשר אנו צורכים שמנים עשירים 

בחומצות שומן מסוג אומגה 6 גוברת הנטייה לדלקת

שמן  חמניות,  שמן  סויה,  שמן  הם  כאלה  שמנים  דם;  ולקרישת 

תירס ושמן חריע. יש לא מעט אומגה 6 גם בטחינה וכן בחלק 

 6 האומגה  ל“חגיגת“  (המצטרפות  מהחי  השומן  מחומצות 

באמצעות ”קללה“ אחרת הקרויה ’חומצה ַאַרִכידֹוִנית‘).

שני מצבים אלה, דלקת וקרישת דם, קשורים למרבית המחלות 

שאנו מכירים וסובלים מהן כבני חברת שפע מערבית, בעיקר: 

סרטן, מחלות לב וכל מצבי הדלקת והמחלות האוטו-אימוניות 

זאת,  לעומת  שלו).  ריקמותיו  נגד  נוגדנים  מייצר  הגוף  (בהן 

בסיפור  ה“טובות“  החומצות   ,3 אומגה  מסוג  השומן  חומצות 

דם  (צריכים  קרים  בימים  החיים  בדגים  בעיקר  נמצאות  שלנו, 

ובמוצריהם  עשב  שאוכלים  חיים  ובבעלי  ירוקים  בעלים  דליל), 

(בחלב ובביצים שהם מייצרים). לכן בפעם הבאה שתראו אותי 

הקיץ  בשיא  המושב  שליד  השדות  בצידי  ריג‘לה  ואוסף  עוצר 

תבינו שאני רק קצת משוגע. ריג‘לה, בעברית רגלת הגינה, הוא 

ירק עשיר במיוחד באומגה 3, וזו רק אחת מהסיבות שהביצים 

בריאות.  גם  וכמובן  מאושרות  ביצים  הן  שלנו  התרנגולות  של 

דלקת  מקטיני  חומרים  אלה  שומן  מחומצות  מייצר  שלנו  הגוף 

דלקת  בעודף  קשורות  המחלות  שמרבית  מאחר  דם.  וקרישת 

ליהודים,  טובה   3 אומגה  של   הצריכה  הגברת  דם,  וקרישת 

לבריאות  המדדים  אחד  אגב,  השאר.  ולכל  ליפנים  לערבים, 

לאומגה   6 אומגה  בין  ליחס  קשור  נמצא  השונות  במדינות 

המאפיין   ,(3 ומעט   6 (הרבה  גבוה  יחס  האוכלוסיה.  בתזונת   3

אותנו ואת האמריקאים, מועיד אותנו למחלות. היפנים הידועים 

באריכות ימים בריאה מאופיינים ביחס נמוך (בהשוואה אלינו - 

פחות 6 ויותר 3). 

בשמן  בזיתים,  בעיקר  שכיחה   ,9 אומגה  נוספת,  שומן  חומצת 

מייצר  אינו  הגוף  ובגרעינים.  בשקדים  באגוזים,  באבוקדו,  זית, 

דם  וקרישת  דלקת  שמקטינים  החשובים  החומרים  את  ממנה 

ולכן חומצות שומן מסוג אומגה 9 אינן משפיעות על תהליכים 

אלה לטובה או לרעה. 

רוצים  אנו  אם  העיקרי?  המסר  ומהו  זה,  מכל  יוצא  מה  אז 

את  להפר  המאיימות  המחלות  למרבית  הסיכון  את  להקטין 

מעולה  כתית  זית  בשמן  רק  להשתמש  כדאי  בריאותנו,  שלוות 

שיש  ששמעתם  יודע  אני  ולטיגון.  לבישול  גם  (כן,  שימוש  לכל 

את  הירקות,  את  זירקו  פשוט  אז  נמוכה,  עישון  טמפרטורת  לו 

הביצים, את הבצל ואת נתחי חזה העוף למחבת לפני שהשמן 

חיים  מאריכות  בחברות  תמך  בלעדי  כשמן  זית  שמן  מעשן). 

סמוך  האחרונות.  השנים  אלפים  בחמשת  התיכון  הים  באיזור 

אלינו, בכרתים ובסרדיניה, נמצאות דוגמות מצויינות לאריכות 

של  השנייה  במחצית  כרתים  תושבי  של  התזונה  בריאה.  ימים 

במדע  מאוד  שמוערכת  לתזונה  המקור  היא  העשרים  המאה 

התזונה והבריאות כיום - התזונה הים-תיכונית. אם אתם חייבים 

בקנולה  השתמשו  למשל,  לאפייה  אחר,  בשמן  להשתמש 

שמן  גם  לשלב  אפשר  אקזוטיים  בתבשילים  קרה.  מכבישה 

פשתן מכבישה קרה או שמן אבוקדו. הימנעו ככל האפשר 

משמן סויה, שמן חמניות, שמן חריע ושמן תירס.

בטיפולבטיפול

בבריאות טובה
על עקרונות התזונה המאריכה חיים 

ד“ר דני קרת

אם אתם מתמודדים עם אחת המחלות שהזכרתי, הימנעו גם 

מטחינה. אם אתם בריאים, השתמשו בטחינה במתינות. כן, אני 

יודע שכולם מהללים ומשבחים את הטחינה, ואני מצטער אם 

שהייתי  בעברי,  לטחינה  מכור  בתור  אך  שמחות,  משבית  אני 

בשימוש  להמעיט  בחרתי  אני  גם  לווריד,  ישירות  אותה  מזריק 

ומה  מורכבת  היא  שומן  חומצות  מאילו  שהבנתי  לאחר  בה 

משמעותו של הרכב זה. 

למי שאינו מרבה לאכול דגים המכילים אומגה 3 (כגון הליבוט, 

כדאי  אנשובי),  או  הרינג   סרדינים,  טונה,  סול,  בקלה,  מקרל, 

 .3 באומגה  עשיר  דגים  שמן  המכילות  קפליות  לקחת  לשקול 

כך בחרתי לעשות, כדי לשפר את היחס בין אומגה 6 לאומגה 

הסלמון  של  מקומו  נפקד  במקרה  לא  אגב,  שלי.  בתזונה   3

הסלמון  דגי  כל  דגים,  ממגדלי  אלי  שהגיע  ממידע  מהרשימה. 

המגיעים ארצה הם מחקלאות ימית (גם בפיורדים של נורבגיה) 

על     יודע  מישהו  אם  סויה.  בשמן  עשירות  בכופתיות  ומואכלים 

לעשות,  מה  אין  אותי.  ידעו  אנא  בארץ,  זמין   WILD SALMON

היא  אם  אכלה.  אוכלים  שאנו  שהחיה  ממה  מורכבים  אנחנו  

אכלה מזון עשיר באומגה 6, זה מה שירכיב את הרקמות שלנו.

עד כאן בעניין המרכיב השומני בתזונתנו.

אשמח לענות על שאלות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני 

המצורפת להלן. 

בברכת אריכות ימים בריאה,

ddkeret@zahav.net.il
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זיקוקין די-נור פורחים בחורף
בילי סטמפל – אמנית ישראלית מציירת בסין

לבנת היימן

אמנות ה לבין  סטמפל  בילי  בין  ההדוק  הקשר  אל  תוודעתי 

הציור הסיני בתערוכה מיוחדת שהוצגה בחודשים מאי, יוני 

ויולי 2012 באוניברסיטה הפתוחה ברעננה. בילי, ילידת שדה-

ורבורג, דור שלישי למייסדי המושב, היא בוגרת בצלאל ובעלת 

משנת  ילין.  דוד  ממכללת  וביצירה  בהבעה  כמרפאה  תעודה 

1990 היא עובדת כמטפלת באמנות במשרד החינוך ומקיימת 

הציור  חוגי  המסורתי.  הקלאסי  הסיני  הציור  לאמנות  חוגים  גם 

היא  בציור.  קודם  ידע  מצריכים  אינם  ולילדים  למבוגרים  שלה 

מקיימת גם  שיעורי רישום בגינתה האורגנית.

בשנת 2005 נסעה בילי לסין ולמדה במשך שנת לימודים אחת 

ציור סיני קלאסי בהתמחות בציור פרחים וציפורים כסטודנטית 

מן המניין באקדמיה המרכזית לאמנות בבייג‘ין. בחגיגות ראש 

השנה הסיני הקרוי גם פסטיבל האביב (אך נחוג באמצע החורף 

המקפיא) הופרחו בשמי בייג‘ין זיקוקין די-נור במשך שבוע ימים 

ברציפות והיו לבילי מקור השראה. היא ציירה שלושים ציורים 

שתיארו את כל שלבי מופע הזיקוקין. בילי התמקדה בכל ציור 

בנושא מסויים הקשור לתנועה של הזיקוקין די-נור: ההתפרצות, 

ההתפרשות, הצבעוניות, הדעיכה והחזרה לנקודת המוצא. בילי 

הזיקוק  בטבע.  אורגניות  צורות  לבין  הזיקוקין  בין  דמיון  מצאה 

עם  צונח  ולימים  פריחתו  בעת  למעלה  העולה  כצמח  כמוהו 

קמילתו. 

מירקמים  יוצרים  די-נור  “זיקוקי  ציוריה:  את  בילי  מתארת  כך 

אורגניים המזכירים מערכות שורשים או צמרות עצים, פרחים 

מנסה  אני  יער.  ושריפת  ברוח  קמה  של  שדה  עלים,  וסבך 

להנציח את העוצמה של התנועה ואת מרקם הצורות והצבע – 

החיים, רגע קט של נצח קסום“. אוצרת התערוכה, עירית שלמון, 

קיים,  נוף  משקפים  ואינם  השמיימה  נשלחים  “זיקוקין  כותבת: 

אינה  המציאות  תקווה.  אשליה,  מפתח  לרגע,  שנוצר  זה  אלא 

לאופק.  מעבר  אל  נשלחת  היא   – ולמקום  לזמן  מחוץ  קיימת 

יש בציורים דמיון ללהבות אש, מוזיקליות ותנועה רבה, שכבות 

ורבדים המצביעים על יופי רב, אך גם על פחד מטבע לא מוכר“.

על  סיני  ודיו  שעווה  עם  שמן  צבעי  משלבת  בציורים  הטכניקה 

הציור  שמתבצע  כפי  אופקי,  במצב  צויירו  הציורים  נייר.  גבי 

בילי  התייחסה  הציור  של  בקומפוזיציות  גם  המסורתי.  הסיני 

לעקרונות התנועה שיש בציור הסיני המסורתי. בשנת לימודים 

אחת לא קל להפנים תרבות עשירה, מופלאה ועתיקה כל-כך 

בילי  עבור  הם  די-נור  הזיקוקין  ציורי  הסיני.  הציור  תרבות  כמו 

ביטוי לאינטגרציה בין מזרח למערב. 

הפתוחה  האוניברסיטה  של  יוזמתה  את  מאוד  מעריכה  בילי 

שהציגה את  התערוכה בלוויית  קטלוג מרשים.

הציורים, אגב, עומדים למכירה.

מקסם של אביב

השמיימהשרפה 2זיקוקין די-נור  מאירים את השמיים

צילום התמונות: ליאת אלבלינג
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היפים ב הנופים  אחד  מול  לבון,  מצפה 

בצפונה של הארץ, מסתיימת בימים אלה 

בנייתו של בית מחופה אבן, ביתם החדש של רינה וָדָדה (דוד) 

ערב  השנה,  יולי  בחודש  חם  ביום  עמם  שנערך  בראיון  אסף. 

יצירה  בחדוות  חדורים  אותם  פגשנו  החדש,  למקום  המעבר 

ופניהם אל העתיד: אופטימיות ותקווה מהולות בצער הפרידה.

 1950 בשנת  נולדה  מצ‘כיה,  שואה  ניצולי  לעולים  בת  רינה, 

שומרון  לגן  עברה  המשפחה  שבכפר-סבא.  הדר  בחצרות 

ולאחר מכן נשלחה לניגריה מטעם ”מקורות“. שם בהיותה בת 

אחת-עשרה נהרג אביה של רינה בתאונת דרכים.

ובת- יצחק  דודיה  בבית  ורבורג  בשדה  רינה  חיה  שנה  במשך 

זיכרונות  ”הרבה  צופית.  בבית-חינוך  ולמדה  גדלוביץ  שבע 

רינה.  מספרת  השנים“  לאורך  זו  מתקופת  אותי  מלווים  טובים 

בגיל  האם.  של  עבודתה  בעקבות  לנתניה  עקרה  המשפחה 

והתחנך  גדל   ,1946 יליד  (דדה),  דוד  דוד.  את  רינה  הכירה   16

בשנת  מצ‘כיה  ארצה  עלה  פעיל,  רוויזיוניסט  אביו,  בנתניה. 

לתפקיד  והתמנה  הפוליטית  במעורבותו  בארץ  והמשיך   1934

מפקד האצ“ל באזור נתניה. עם חלוף השנים היה למנהל סניף 

הליכוד בעיר והיה מוכר ואהוד מאוד, אך סירב להתמנות כחבר 

כנסת. עם  גיוסו לצה“ל שובץ דדה לקורס טייס, אך לא סיים 

בגרות“,  השלמתי  הצבא  ”לאחר  מוצנח.  לנח“ל  והועבר  אותו 

מספר דדה. ”רציתי ללמוד אווירונאוטיקה, אך נכנסתי לעולם 

היהלומים ומאז לא נפרדתי ממנו; טיפסתי מתפקיד לתפקיד, 

ומומחיותי הלכה וגדלה. מאחורי קריירה ארוכת שנים בתחום; 

זהו עולם מתגמל שיש בו סיכונים, אך כל זמן שנשים תאהבנה 

היהלומים  בבורסת  חברים  אנו  היום  עד  עתיד!  לו  יש  יהלומים 

גיל  עד  במילואים  שירת  דדה  לתחום“.  נכנסה  עדי  בתנו  וגם 

ישראל:  ממלחמות  ארבע  בשרי  על  ”חוויתי  ושש.  ארבעים 

כיפור  יום  מלחמת  ההתשה,  מלחמת  הימים,  ששת  מלחמת 

ומעט משל“ג. תרמתי ככל יכולתי“.

המשפחה התרחבה. נולדו: אבירם, עדי ומאיה. ”במשך השנים 

הרבה  ביקרנו  ואני  ”רינה  דדה.  מוסיף  מאוד“  נתניה  השתנתה 

בעזרת  בעינינו.  חן  מצא  והכפר  בשדה-ורבורג,  הדודים  אצל 

גרייזמן)  (משק  נחלה  מצאנו  רינה,  של  דודה  גדלוביץ‘,  יצחק 

ודדה  רינה  שנינו.“   של  חלום  הגשמת  היתה  זו  אותה.  ורכשנו 

הקימו בית וחוות סוסים לתפארת,  ובמקום נפתח גם בית-ספר 

לרכיבה. פעמים אין ספור צפינו בבני המשפחה רוכבים בשדות 

שדה-ורבורג לבד או עם חברים. דדה היה פעיל בהנהלת הכפר 

כחבר בוועדת ביקורת. בחודש יולי נפרדו חברי ההנהלה מדדה 

המעבר  לאחר  אוגוסט,  בחודש  ומרגשת.  מיוחדת  בישיבה 

לצפון,  נערכה למשפחה מסיבת פרידה מרגשת ביוזמת חברים 

ממקום  חלומותיך,  בית  את  בו  שבנית  ממקום  פרידה  מהכפר. 

ייתן  מי  אדם.  בחיי  קל  אירוע  אינה  בו,  מעורה  ושהיית  שאהבת 

ואתגרים ותכניות לעתיד ומעבר למקום בעל קסם שכזה יעזרו 

של  בלהט  ודדה  רינה  את  וימלאו  העזיבה  צער  את  להקהות 

התחדשות; שניהם היו ויישארו תמיד חלק מהכפר!

כל סוף הוא התחלה חדשה פרידה ממשפחת אסף
נורית שטרנברג

מה פה קורה פה?מה פה קורה פה?

מכללת ’הדרים‘ - והדרת פני צעיר ברוחו
לבנת היימן

היפים  הנופים  אחד  מול  לבון,  היפמצפה  הנופים  אחד  מול  לבון,  מצפה 

החבר מ למען  העמותה  על-ידי  המופעלת  ’הדרים‘  כללת 

שדה-ורבורג,  במרכז  ממוקמת  השרון  בדרום  הוותיק 

נאה  גינה  עטור  מטופח  בבניין  המזכירות,  לבין  העם  בית  בין 

האזורית  המועצה  צפון  יישובי  את  משרתת  המכללה  ופורחת. 

בתוך  סמוכים.  וממושבים  מקיבוצים  אנשים  אליה  ומגיעים 

מצוייד  מחשבים  וחדר  הרצאות  חדרי  מטבחון,  מבואה,  הבניין 

היטב.

 

כאשר נכנסתי פנימה הייתה לי מייד תחושה של בית. תחושה 

המרכזת  במקצועה,  מורה  שטרן,  סגלית  למקום  מקנה  זו 

את  קידמה  סגלית   .2007 בשנת  היווסדה  מיום  המכללה  את 

נמנעו  המועדון  הוקם  שכאשר  וסיפרה  יפות  פנים  בסבר  פני 

תחילה אנשים מלהגיע, כי ראו בו מעין מרכז יום לקשיש, מקום 

המתקשר לזיקנה. כדי להעניק  למועדון צביון צעיר יותר שונה 

שמו ל‘מכללה‘ והחלו פעילויות של למידה, עשייה ויצירה. כיום 

בה  ומתקיימות  בני  +60,  עצמאיים  אנשים  המכללה  משרתת 

הרצאות ברמה אקדמית בתחומים שונים ומגוונים כגון: מוזיקה, 

כמו-כן  ועוד.  תנ“ך  אמנות,  ארכאולוגיה,  הסטוריה,  בריאות, 

מתקיימים חוגי יוגה והתעמלות, ולאחרונה נוסף גם חוג ברידג‘. 

בהרצאת  המלווה  נבחר,  נושא  לפי  סרט  מוקרן  לשבוע  אחת 

רקע ובדיון. אחת לחודש בקיץ יש בית-קפה ותכנית אמנותית. 

סגלית גם מקנה מיומנויות מחשב למי שזקוק לכך. 

אירועים  במכללה  מתקיימים  השוטפות  לפעילויות  בנוסף 

נוספים כגון תערוכות של אמנים מקומיים, חודש המשפחה שבו 

מתקיימים אירועים משפחתיים משותפים ועוד. החל מנובמבר 

2011 מתקיים פרוייקט ”שביל ישראל“, שבו ביום שישי האחרון 

קבוע  מדריך  ובליווי  באוטובוס  החברים  יוצאים  חודש  כל  של 

ומטיילים במקטע מסויים של שביל ישראל. הפרוייקט מתקיים 

בשיתוף עם החברה להגנת הטבע. 

מגובשת,  חברתית  לקבוצה  החברים  הפכו  הימים  ברבות 

תה  כוס  על  הפעילויות  בין  בהפסקה  סוערים  דיונים  המנהלת 

או קפה ועל כיבוד עשיר. החברים  יוצאים יחדיו לטיולים בארץ 

ובחו“ל (שלא במסגרת המועצה). בטיולים אלה נוצרו חברויות 

חדשות ואף שידוך אחד...  לדברי שושנה שאול ממושב צופית, 

כאחד  ’הדרים‘  חברי  כל  המכללה,  פעילות  על  לי  שסיפרה 

מאוהבים בסגלית...

רציתי ללמוד מקרוב על פעילות המכללה, ובהיותי חובבת זמר 

ראשון  מימי  באחד  להצטרף  בחרתי   אני,  גם  מקהלה  וחברת 

הלהקה  על  במכללה).  המתקיים  נוסף  (חוג  ”הלהקה“  לחזרת 

מנצח עזז פרנקו, מטפל במוזיקה, המקיים גם מפגשים אישיים 

דינמיים עם החברים. במפגשים אלה הצליח עזז לגרום לאנשים 

מי  כל  ללהקה  מקבל  עזז  ללהקה.  להצטרף  לשיר  העזו  שלא 

חזרות  את  שלו.  המוזיקליות  בזכות  דווקא  לאו  לשיר,  שאוהב 

המקהלה מלווה גילי שחם בנגינה מקצועית בחליל, המצטרפת 

בהרמוניה לנגינת הפסנתר של עזז. 

בחזרה שבה השתתפתי שרו שירים של שמוליק רוזן החידונאי 

”אור“  מקהלת  עם  מרגש  מפגש  קיימו  יותר  ומאוחר  הידוע, 

(מקהלת זמרים כבדי ראייה), שבו חגגו לשמוליק רוזן את יום-

הולדתו ה-87 (עד 120!) ושרו משיריו. בחודש אוגוסט האחרון 

גילי  של  בביתם  במסיבה  להיווסדה  שנתיים  ”הלהקה“  חגגה 

ואורי שחם, שאליה הגיעו גם בני משפחה של החברים. נמסר 

לי כי האווירה הייתה נעימה וחגיגית במיוחד.

ואתם, חברי המושב בני +60 הצעירים ברוחכם, לאחר שלמדתם 

על כל הפעילויות המגוונות המתקיימות במכללת הדרים, דעו 

כי הדלת פתוחה לרווחה, וסגלית מחכה לכם שם בחיוך שובה 

לב! לא תבואו?

במסיבה במלאת שנתיים ללהקה. צילום: סגלית שטרן

רינה ודדה במסיבת הפרידה. צילום: אבי ולינגשטיין
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נמצא ב לכפרנו:  חשובה  נקודת-חן  נוספה  אלה  ימים 

שדה- ארכיון/מוזיאון  של  המקום  למצוקת  מרפא 

לשיפוץ  שזכה  הישן  המרפאה  לבניין  עובר  והוא  ורבורג, 

הכפר,  למורשת  וראוייה  מכובדת  אכסניה  זוהי  משמעותי. 

ושם  הדרך,  מתחילת  ההיסטוריים  המסמכים  נשמרים  שם 

גם מתועדת העשייה היומיומית  שהיא למעשה ההיסטוריה 

של המחר. 

עם האוצרות הגנוזים בארכיון נמנים:

מגנזת מסמכים וצילומים היסטוריים הפתוחה לעיון

לכלל הציבור

מגנזת מסמכים אישיים הנשמרים בחיסיון מוחלט

תצוגה קבועה ותצוגות מתחלפות

פינת זיכרון לנופלים 

ספר זיכרון לחברים שנפטרו

יד לזיכרו של פרופ‘ אוטו ורבורג

מרחב לעבודת הארכיונאים וצוות המתנדבים

מחוץ למבנה מתוכננת תצוגת כלים חקלאיים

שלמי תודה:

להנהלת הכפר, שתמכה ברעיון והשקיעה משאבים בארכיון          

המבנה  התאמת  את  שתכננו  מידר,  ולאילן  יעקב  לשולה 

לייעודו החדש

וצילומים מסמכים  כלים,  חפצים,  שתרמו  אלה  לכל 

שוטף באופן   הארכיון  בעבודת  המסייעים  למתנדבים, 

ולפן  האישי  לפן  הנוגעים  נוספים  חומרים  לקבל  נשמח 

חפצים,  מסמכים,  סרטים,  אירועים,  צילומי  בכפר:  הציבורי 

עיתונים וכו‘.

יקירים,  הנצחת  בנושא  לארכיון  ונשנות  חוזרות  פניות  בשל 

ברצוננו להודיע כי כל מי שמעוניין להוסיף את שמות קרוביו 

יום  בטקס  המוקראת  הזיכרון  לרשימת  בשואה  שנספו 

השואה והגבורה יכול לפנות לנילי ורדי, רכזת ועדת הנוער. 

טלפון: 054-5686615.

הארכיון פתוח בימים א‘-ה‘ בשעות הבוקר. 

טלפון: 7446491

לראותכם!  נשמח  החדש.  במשכן  לבקר  תוכלו  בקרוב 

הארכיון עוברים דירה
נורית שטרנברג ואורי שחם

פה?

מראות מן העבר

    שערי ידיעון שדה-ורבורג
                               מבחר איורים שייצר מיקי פאלק בשנים עברו

באדיבות ארכיון שדה ורבורג
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מה מסתתר מאחורי הברושים?
נורית שטרנברג

נבנה  לימים  החווה.  עובדי 

אקסלרוד  של  ביתו  לידם 

חלקת  שרכש  (אלמגור) 

האזור.  מערביי  אדמה 

בבתים  מיוחד  משהו  ”היה 

אפפל,  נתן  מספר  אלה,“ 

שמשפחתו  גנים  אדריכל 

בילדותו.  במקום  התגוררה 

לזה  זה  דומים  היו  ”הם 

אחד  כל  אך  בחיצוניותם, 

שונה,  בשיטה  נבנה  מהם 

השיטה  מהי  לבדוק  בניסיון 

המתאימה ביותר לתנאי האיזור“.  גרידינגר שילם לפועליו שכר 

גבוה מהמקובל ואף העניק להם תנאים סוציאליים שאיש לא 

הכיר כמותם באותם ימים. ברוך ראב ניהל את החווה ביד רמה 

בניהול  אותו  החליף  הארבעים  בשנות  שנים.  מעשר  למעלה 

אחיו בנימין ראב, אביו של הסופר אהוד בן-עזר, והוא התגורר 

במקום עם משפחתו במשך שלוש שנים. 

בקלמנייה  הוקמה   1936 באביב  הדמים  אירועי  פרוץ  לאחר 

לאחד  אותה  הפכו  ההגנה  ואנשי  ממשלתית,  נוטרים  תחנת 

גם  במקום  פעלה   1938 בשנת  בשרון.  המרכזיים  מבסיסיהם 

יחידה של הפו“ש, פלוגות-השדה של ההגנה בפיקודו של יצחק 

שדה.

  

כאשר חלה משה גרידינגר והחליט למכור את הנכס, עמד על 

כך שיעבור לרשות ציבורית. בשנת 1946, לאחר פטירתו, קיבל 

מושב צופית חלק מהאדמות, חלקן עבר לרשות הקרן הקיימת 

אברהם  של  בתיווכו  מפא“י  על-ידי  נרכש  וחלקן  לישראל, 

נקרא  והמקום  כצנלסון  ברל  על-שם  קרן  הוקמה  הרצפלד. 

הונחה  הפינה  אבן  ”בית-ברל“. 

של  במרחק  הכלניות  בגבעת 

כחצי קילומטר מחצר קלמנייה. 

ארכיון  במקום  מצויים  כיום 

בית- מכללת  העבודה,  תנועת 

עשירה,  עיון  ספריית  ברל, 

מדרשה לאמנות וגופים חינוכיים 

הוא  ביניהם  שהמוכר  נוספים, 

אסף,  עמי  שם  על  הספר  בית 

ילדינו.  מרבית  לומדים  שבו 

במשך  שהוזנחו  החווה  בנייני 

וכך  רב,  בכישרון  שופצו  שנים 

נשמר אופיו של האתר ההיסטורי. המקום ירוק ומטופח, ושדרת 

קלמנייה.  של  הראשונים  מימיה  עוד  בגאון  בו  ניצבת  דקלים 

ייתכן שהחזון התיישבותי שהתממש בשנות העשרים הוא שנתן 

השראה ליישובים שקמו לידו בשנות השלושים.

מקורות:

עירית עמית כהן / החידה מאחורי הברושים

הספר ”מושב גן-חיים - שבעים שנה“

אנציקלופדיה אריאל

ראיונות אישיים שנערכו על-ידי אנשי ארכיון שדה-ורבורג עם 

צאצאיהם של בעלי הקרקעות וקרוביהם של מנהלי העבודה.

מעניינים י ציוניים-חקלאיים  מפעלים  שלושה  על  כאן  סופר 

שדה- עליהן  צמח  שלימים  הצחיחות  בגבעות  הגובלים 

ורבורג. היוזמות הללו התעוררו כעשור לפני שהוקם  כאן יישוב 

למען עולי המעמד הבינוני מגרמניה: היו אלה פרדס גן-חיים 

על שם ד“ר חיים וייצמן,  תל-אשר על שם אשר פירס וקלמנייה 

על שם קלמן גרידינגר (באותן שנים הוקמו מפעלים חקלאיים 

נוספים רבים וחשובים, אך קצרה היריעה מלתאר את כולם).

תל-אשר
בהמשך לסימטת הילד, בקצה הצפון-מזרחי של שדה-ורבורג, 

נטיעות  של  רבים  דונמים  לצד  לתל-אשר.  עפר  שביל  מוביל 

שיופיו  מתפורר  ברזל  שער  כנפי  שתי  לראות  אפשר  צעירות 

מבליח מבעד לחלודה כעדות אילמת לעבר טוב יותר.  זהו שער 

איש  בידי  מצוי  מהשטח  גדול  חלק  כיום  עברו.  מימים  הפרדס 

סיפור  הוותיק.  הפרדס  את  שחידש  אוסלקה  שמואל  העסקים 

פרוות  סוחר  פירס,  אשר  הקים  אז   ,1927 בשנת  החל  המקום 

עשיר מקנדה, חברת נטיעות הדרים שרכשה קרקעות מערביי 

וייצמן,  חיים  עם  קשריו  בעקבות  צמחה  זו  יוזמה  ומיסקי.  טירה 

שהקים באותה עת את הסוכנות היהודית ושיכנע יזמים פרטיים 

למשימה  נרתם  פירס  ישראל.  בארץ  להשקיע  עתירי-ממון 

את  הקימו  ופירס  שולמן  מקס  נוספים.  עשירים  יהודים  וגייס 

בתים  ארבעה  נבנו  ישראל“.  בארץ  מטעים  לגידול  ”החברה 

למנהלי העבודה ולפועלים, וניטע פרדס. המטרה הייתה לספק 

נחמן- ידי  על  נקנה  מהפרדס  חלק  יהודיים.  לפועלים  עבודה 

קצ‘רינסקי  יעקב  משפחתו  קרוב  את  שהעסיק  וויליאמס  זאב 

בפרדס,   לגור  הסכימה  לא  מספרת: ”אמי  בתו  עבודה.  כמנהל 

הטיולים  את  אהבתי  כילדה  לבקר.  מכפר-סבא  הגענו  אך 

במקום: הפרדס, בריכת המים ובית האריזה...זו הייתה הרפתקה 

של ממש...“  משפחת פינטוב (קרובים של שולמן) התגוררה גם 

ודדי  גלי  של  ביתם  כיום  עומד  בו  (במקום  הפרדס  בשולי  היא 

אדמוב). אורי שחם עדיין זוכר סדרי פסח מסורתיים בביתו של 

פסח  לסדר  כיאה  כריות  על  הסבו  כולם  כאשר  הזקן,  פינטוב 

כהילכתו. בתו של פינטוב נישאה ליעקב דורי (מי שהיה מפקד 

ההגנה והרמטכ“ל הראשון של צה“ל). גם הוא התגורר לסירוגין 

במקום שבו התקיימו אימונים ומפגשים עלומים.

עד  הניצבת  המים  בריכת  נבחרה  שדה-ורבורג,  נוסד  כאשר 

הכפר. בסמל  להיכלל  תל-אשר   - שדה-ורבורג  בגבול  היום 

לבריכה זו, ששימשה להשקייה ולא הייתה מקורה, התגנבו ילדי 

שדה-ורבורג לשחייה אסורה...

פרדס גן-חיים
שדה- לימים  יקום  שעליו  החולות  שטח  של  השני  מצידו 

ורבורג קמה שותפות נוספת: בין אשר פירס ומקס שולמן לבין 

שפרש  מלצ‘ט,  (הלורד  מונד  אלפרד  העשיר  האנגלי  התעשיין 

מהשותפות כעבור שנה וייסד חברה נפרדת) ומשקיעים נוספים 

מקליפורניה. חברת המטעים ”גן-חיים“ שנטעה את פרדס גן- 

המשקיעים  אחד  והמעביד.  העובד  בין  בשיתוף  האמינה  חיים 

הנוספים היה מנדס זקס שבנה את ביתו רחב המידות בסמוך 

ברורים  מעמדות  הבדלי  היו  הכל,  למרות  העובדים.  לבתי 

ז“ל  ג‘וזף  חנן  של  הוריהם  גם  היו  הקרקעות  רוכשי  בין  ביניהם. 

ונעמי בנדע, תיבדל לחיים ארוכים,  שלימים הפכו לחברי שדה-

העובדים  בין  הקרקעות  חלוקת  החלה   1932 בינואר  ורבורג. 

בעלי המניות שהמשיכו לתפעל את הפרדס בשותפות. החברה 

התפרקה כעבור כשנה והפועלים פוטרו. בכספי הפיצויים רכשו 

250 דונם כדי להקים יישוב משלהם – הלוא הוא מושב גן-חיים. 

אימוני  של  ענפה  פעילות  התקיימה  גן-חיים  פרדס  באיזור  גם 

ההגנה. סיפור טראגי מסתתר מתחת למצבה של אוטו הוזמאייר 

בבית העלמין של שדה-ורבורג. היה זה גרמני שנישא ליהודיה 

ועלה אתה ארצה. בני-הזוג חיו ועבדו בפרדס גן-חיים בחריצות 

רבה. הוזמאייר שהיה פעיל בהגנה קיווה לרכוש חלקת אדמה 

בפרדס, אך כאשר זו נמכרה לאחר הוא שם קץ לחייו. בכל שנה 

בראשית האביב פורחים עדיין ההדרים בפרדס גן-חיים ובתל- 

אשר, וניחוחם העז והמתוק נישא למרחקים...

קלמנייה
נוסף  בסיפור  כרוכה  בבית-ברל,  לאמנות  המדרשה  קלמנייה, 

משה  הגיע   1926 בשנת  באזורנו.  חקלאית  התיישבות  של 

שהתגורר  עשיר  ביצים  סוחר  הלבנה,  רוסיה  יליד  גרידינגר 

להקמת  קרקע  וחיפש  ישראל,   בארץ  ראשון  לביקור  בלונדון, 

חווה חקלאית פרטית. בתיווכו של יהושע חנקין רכש גרידינגר 

במיטב כספו כאלף דונם אדמה ממשפחת שאנטי מקלקיליה. 

מנהלה  אביו.  קלמן  על-שם  ”קלמנייה“  למקום  קרא  הוא 

יהודה  של  בנו  ראב-בן-עזר,  ברוך  היה  החווה  של  התיפעולי 

תושב  ראב,  משה  בפתח-תקווה.  הראשון  התלם  חורש  ראב, 

היה  ברוך  הענפה.  ראב  משפחת  של  צאצא  הוא  שדה-ורבורג, 

אהרונסון  אהרון  האגרונום  של  לצידו  ועבד  לחקלאות  מומחה 

יישובנו  אשר  ורבורג,  אוטו  פרופסור  בעתלית.  ניסיונית  בחווה 

קרוי על שמו, היה מיוזמיה של אותה חווה.

בשנת 1928 הונחו היסודות לחווה. ”אבי, מקס אברוצקי, מהנדס 

רכבות במקצועו, תיכנן את החווה,“ מספר בנו עמירם אברוצקי 

מעין-כמונים ומציג בפנינו אלבום שרטוטים של אביו. במטעים 

פותחו ענפי חקלאות ידועים וחדשניים זה לצד זה, כגון אבוקדו, 

טרי  חלב  יום  מדי  סיפקה  הרפת  וענבים;  חרובים  בננות,  מנגו, 

שנשלח לתל-אביב; בפרדסים נעו קרוניות על גבי פסים צרים, 

ובית-האריזה קלט את הפרי בדרכו לייצוא. נחפרו בארות מים 

ונבנה מגדל-מים שעומד עד היום במרכז החצר של המדרשה 

לאמנות בבית-ברל. 

נבנה  לנוחיותו  בחווה.  והתיישב  ארצה  עלה  עצמו  גרידינגר 

מעבר  החווה,  מול  משפחתו.  ועבור  עבורו  שלם  מגורים  אגף 

עבור  דו-משפחתיים  בתים  ארבעה  נבנו  הראשית,  לדרך 
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שהוסכם והוחלט שגנזכנו יעבורמ

מן החושך אל האור

החלה עבודת הכנה ותכנון ברוב עדנה

שלא הייתה מביישת אף את גנזכה של המדינה.

מה לא תוכנן ומה לא נאמר

בעניינו של הבניין וחפצים של זה מכבר? 

אך הרווח השולי הגדול שלכדנו כאן ברשת

הוא עושרה של העברית, השפה העתיקה המתחדשת.

אל הכוך בו פעלנו באומץ רב ובהעזה

הגיע מתכנן המדפים שיוצבו במגנזה,

ושאל הוא כמו רדוף

מהן דרישותינו הנוגעות למידוף. 

הבטתי סביב, מחשבותיי תעו ותהו, 

כי אז עוד לא ידעתי מידוף זה מהו!

מידוף נשמע לי בתחילה כיצור כה מיתולוגי,

אך מקורו הוא במדף, הגיוני, סביר ולוגי.

על פי אותה שיטה, על פי אותה הדרך,

מילים חדשות קיימות וחדשות יותר נמציא עתה בערך;

אומרים שילדינו רכרוכיים בגלל עודף של פינוק;

אולי בכלל כדאי שנהפוך את הולדת ילדינו לִתינּוק?

הנה עוד הצעה אל הנגר שבתוכנו ועוד בחייכוֹן,

נקרא לו - לשולחן שהוא בונה – ִשלחוֹן.

שטיפת הכלים לאחר ארוחה היא שיטוף

תּוף. בין בני-הזוג כמובן, כמו שכָּ

ירי ארטילרי הוא פיגוז, אולי אירטול?

וטיפול בחתולים ייקרא חיתול.

גידול הברווזים - בירווז

ולהזיז עניין או שניים, היזוז.

כאן עוד צמד של מילים שהביאוני במבוכה,

כי לא ידעתי מהי פעילות בעצימות נמוכה.

זוהי פעילות לחולים ולקשישים במיוחד,

והעוסקים בה, עוסקים בעשייה איטית, אחד אחד.

העושים את הרעש גורמים לריעוש,

וכשמביאים את השיקּוט גורמים לריגוש, 

ואז בעברית צחה מוציאים מן הפה את הנישנוש,

ָלּבּוש. וכל השאר הוא קישקוש בָּ

ללא פוליטיק הרי אי אפשר, ויש לטפל בזאת הפינה.

אין לחמוק מהנושא הבוער והוא שכונת האולפנה. 

בין אם נתנגד לניסור הבתים ובין אם בכל זאת קביל,

הבית שיהיה מוכן להובלה ייקרא בית יביל.

אם ננהג כך לתומנו בפאר מכוניתנו

במהירות אשר עולה על המהירות שבחוקינו,

תקלוט אותנו המכמונת, והשוטר עתיר הזוקן

ירשום ת‘דוח והוא חיקוֹן, מלשונו של זה החוקן. 

בביטחון קיים בידוק, בפוליטיק ניתוק ובכרמים צימוק.

בצבא ריתוק, במשפט נימוק ושיט קייקים הוא קיוק.

כל אלה הם קצהו של קרחון, ונקרא להם דוגמית; 

מרגשת, ממש מרטיטה חיוניותה הישנה החדשה

של העברית.

אנו בדרכנו אל ארמון גנזכנו החדש, 

אל המרפאה הישנה עתירת המטרים ממש...

שם נגנזך את הדרוש גנזוך במגנזה המגונזכת,

וכאן סיימתי את דברי - אני יכול ללכת.

נכתב, כפי שמוזכר  לעיל, לרגל העברתו של גנזכנו ממקומו 

המרפאה  אל  המטרים,  עתיר  ארמונו  אל  והזעיר  הישן 

הישנה והמשופצת. 

העברית היא סוג נישנוש וגורמת היא ריגוש
אורי שחם

ד.

למערכת שלום רב,

מחתי לראות את העלון האחרון. נהניתי מהתוכן, ש

בו;  שהופיעו  השונות  ומהרשימות  מהעיצוב 

אישי  טור  ובו  האחרון  לפני  לעמוד  שהגעתי  עד  כך 

ובו  שמו,  את  זוכר  איני  הרבים  שבעוונותיי  מישהו  של 

קריאה להנהלה לדון בנושא ה‘במפרים‘ (מקפצות), תוך 

אותם.  ולהנמיך  מספרם  את  להפחית  משאלה  הבעת 

צריך  לדעתי  מנוגדת:  דיעה  להביע  מבקש  הקטן  אני 

’במפרים‘. אולי לא להגביה אותם, אבל בשום  להוסיף 

פנים ואופן לא להנמיכם. כל מי שמסתובב בכפר ברגל 

או ברכב רואה ויודע ש ה‘במפרים‘ הם הערובה היחידה 

לנסיעה שפויה, נסיעה שמאפשרת בטיחות להולכי רגל 

ולנוסעים כאחד.

נכון שצריך לסמן אותם ולצבוע אותם לעיתים מזומנות  

וזוכה  נעשה  שהדבר  יודע  אני  אותם.  שייראו  כך 

לתשומת הלב הראוייה.

בהורים  נתקל  אני  פעם  לא  עניין:  באותו  לעניין  מעניין 

(ללא  בכפר  גדולים  שטח  ברכבי  שנוהגים  צעירים 

חגורת בטיחות), כאשר יד אחת מחזיקה בטלפון הנייד 

בן  בתינוק  מחזיקה  השנייה  והיד  דיבורית)  בלי  (כמובן 

מספר חודשים בלבד היושב על ברכיהם ובהגה כאחד; 

כמובן)  (שלי  מוחלט  הבנה  וחוסר  נפשות  סכנת  זוהי 

באיזו קלות ראש מתייחסים לנושא.

חונים  רכב  כלי  רואה  אני  יום-יום  עניין:  באותו  וממש 

מאוד  ומפריעים  העם  לבית  הכניסה  מול  הכביש  על 

חנייה  יש  צעדים  עשרה  שבמרחק  אף  על  לתנועה, 

מסודרת ובשפע. הפעילות הרבה בבית העם משמחת 

ביותר  הבסיסיים  הבטיחות  בכללי  הזלזול  אבל  מאוד, 

עלול לגרום לאסון, חלילה.

בטיחות  חגורת  חוגר  שלא  למי  אישית  הערה  ולבסוף 

אותו  מזמין  אני  בפרט.  ובכפר  בכלל  קצרה  בנסיעה 

הסבר  שם  ולקבל  בשדה-ורבורג  העלמין  בבית  לבקר 

בנושא.

בברכת נהיגה זהירה,

גבי מגל 

משכנו החדש של הארכיון במהלך השיפוץ. צילום: קלי בן-ציון

תושבים יקרים,

הנהלים  חשיבות  את  ולהדגיש  לחזור  ברצוננו 

הבאים בנושא פינוי פסולת:

גזם גינה יש להוציא אך ורק בימים א‘ ו- ד‘ 

פסולת מוצקה (כגון רהיטים,מכשירים ישנים  

וכדומה) -  יש להביא לאתר המכולות

בימי ג‘  בשעות 18:00-16:00 ובימי ו‘

בשעות 14:00-10:00         

קרטונים יש לקפלם ולהניחם ליד פחי האשפה       

בימים ב‘ ו-ה‘ בלבד.

נוכל  לא  כך.  על  יתרה  הקפדה  הקפידו  אנא 

בכלל  פוגע  הדבר  אלה;  מנהלים  חריגה  לאפשר 

התושבים. תושב שיחרוג מהנוהל המבוקש, ניאלץ 

חשבונו  את  ולחייב  הפסולת  את  במקומו  לפנות 

בעלות הפינוי.

תודה על שיתוף הפעולה, 

ההנהלה 
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ומלצר מ ישראלים  סועדים  שני  איטלקית,  סעדה 

של  התחלה  לא  זו  בתל-אביב.  חבר  לו  שיש  תוניסאי 

בדיחה אלא תמונה בזעיר אנפין של הנוף האנושי בברלין. 

מבוגרים  ותיירים,  תושבים  שבעולם,  הלאומים  כל  בני 

וצעירים, משתלבים בטבעיות שלא תיאמן וחיים ביחד בעיר 

את  מוקדם:  רמז  קיבלנו  ברלין“  ב“אייר  כבר  חיים.  שוקקת 

אפריקאי  דייל  של  מידיו  קיבלנו  למטוס  בעליה  השוקולד 

ההודית  הדיילת  בכריזה  שאמרה  מה  ואת  ממדים,  עצום 

באנגלית ובגרמנית לא הבנו כי הכול נשמע כמו הינדי. וכן, 

הייתה גם דיילת בלונדית אחת בצוות. 

מהנסיעה  בתחילה  נרתענו  בגילנו  רבים  ישראלים  כמו 

לגרמניה. כשהחלטנו בכל זאת לנסוע לברלין הדחקנו הכול 

והתכוונו לראות את העיר המתחדשת שכולם מדברים עליה, 

ולהתרשם  מהתרבות  ליהנות  מהארכיטקטורה,  להתפעל 

שגרמו  הם  המעורבים  שהרגשות  ייתכן  מהקוסמופוליטיות. 

לנו - בניגוד להרגלנו - שלא להתכונן ממש לנסיעה, אלא 

לפעול ספונטנית, וכך, מדי פעם, בין כל הדברים המופלאים 

פוסט  ובניינים  עתיקות  שכונות  בין  הזאת,  בעיר  שיש 

מודרניסטיים, בין נהרות, טירות וגנים, בין מוזיאונים ושווקים, 

הפזורים  הדובים  פסלי  בין  ובתי-קפה,  מסעדות  ברים,  בין 

בעיר, בין המוני התיירים שעל גגות האוטובוסים ועל סיפוני 

כך:  כל  הטעון  העבר  לפתע  מולנו  וניצב  קם   - הספינות 

השלטון הנאצי, השואה, חלוקת העיר ונפילת החומה. ציפינו 

לחלוטין,  צפויים  בלתי  ברגעים  גם  קרה  הדבר  אבל  לכך, 

וכמו שאומרים בחדשות כשעוברים מהאסון התורן לידיעה  

ערבוביה  במעין  הכול  חווינו  חדים.  מעברים  חווינו  הבאה, 

אחת גדולה, מרתקת, מטרידה ומדהימה. רגשות מעורבים 

כבר אמרנו?

שבקומה  במרפסת  האוכל  חדר  ושקט.  יפה  נקי,  המלון 

השישית צופה אל רחוב קּורפּורשֶטנַדם,  שאפילו הברלינאים 

לא מסוגלים להגיד את שמו וקוראים לו בקיצור ’קּוַדם‘. זוהי 

אחרי  ה-19.  מהמאה  מרשימים  בניינים  ובה  רחבה  שדרה 

שקט  היה  הרחוב  שבהם  וחג  שבוע  סוף  של  ימים  ארבעה 

ופעילות  בכביש  סואנת  תנועה  ואיתו  חול  יום  הגיע  מאוד 

רבה בחנויות, במשרדים, בבוטיקים היוקרתיים וכמובן בבית 

הכול-בו הענק ’ָקה.ֶדה.ֶוה‘.

עונת  נעים.  ממש  פנים.  לנו  מאיר  האוויר  מזג  מאי.  סוף 

מעבר עם שלל סגנונות לבוש: נערות חשופות למדי,  נשים 

מבוגרות בז‘קטים ומוסלמיות עטופות מכף רגל ועד ראש. 

לטפטף,  התחיל  הבייתה  בדרך  התעופה  לנמל  כשנכנסנו 

נוסעים,  ’כשהמלאכים  סוער.  להיות  עמד  התחזית  ולפי 

ששמעתי  בגרמנית  פתגם  אומר  כך  צוחקים‘,  השמיים 

בילדותי בשדה-ורבורג וגם עכשיו, כמה פעמים, בברלין. 

המיתוסים  מול  אל  ותמהה  בגרמנית  רע  לא  מסתדרת  אני 

אותו  המבהיק  הניקיון  זה:  אחר  בזה  עיני  מול  שנשברים 

ציפיתי לראות ברחובות ובמקומות הציבוריים פשוט לא היה 

קיים, במסעדות - בניגוד לחינוך הפרוסי הידוע - בלי בושה 

שמים מרפקים על השולחן, ורוכבי האופניים מקפידים על 

חבישת קסדות מגן ... אך ורק לילדים.

שהעיר  קלטנו  יומיים  במשך  ברגל  שהתרוצצנו  לאחר 

ענקית ושאנחנו כבר לא בני עשרים, ואז גילינו את נפלאות 

קלות,  עיליות  רכבות  תחתיות,  רכבות  הציבורית:  התחבורה 

ולרוחבה  לאורכה  נוסעים  ומעבורות  חשמליות  אוטובוסים, 

את  שתופסים  וברגע  ומרווחות,  גדולות  התחנות  העיר.  של 

התחבורה  אמצעי  בין  בקלילות  לעבור  אפשר  העיקרון 

השונים ולהגיע ממקום למקום במהירות, בנוחות ובזול. לא 

שאין תקלות, אבל הטיפול בהן מדהים. כשהתעוררה בעיה 

באחת מתחנות הרכבת התחתית, התבקשו הנוסעים ללכת 

כחמישים מטר עד לתחנת אוטובוס סמוכה ואוטובוס הסיע 

האוטובוס  יצא  כאשר  מייד  הבאה.  הרכבת  לתחנת  אותם 

יותר  חיכה  לא  אחד  אף  הבא.  האוטובוס  הגיע  התחנה,  מן 

מדקה. מיותר להשוות עם מה שקורה אצלנו.

מסלול  יש  מדרכה  כל  על  כמובן.  פרטית  תחבורה  גם  יש 

אותו  ולהשאיר  לב  לשים  וצריך  אופניים,  לרוכבי  מיוחד 

לילד,  לזוג,  ליחיד,  ומשונים:  שונים  מסוגים  לאופניים  פנוי 

זעירות,  עירוניות  מכוניות  נעות  הכביש  על  וילד.  למבוגר 

ובנהמת  גלגלים  בחריקת  ביניהן  מזגזגת  פעם  מדי  אבל 

מנוע מכונית חדשה, חדישה ומפוארת. ערב אחד הזדמן לנו 

לראות כמה מכוניות מקושטות שנסעו ברחוב תוך צפירות 

בתלבושות  נירגשים  וקרובים  חתן-כלה  ובתוכן  רעשניות 

בסגנון מזרח-תיכוני מהודרות. 

מלאה  העיר  אבל  מיוחד,  מוניטין  אין  הגרמני  לאוכל 

והמוני  ברים  קפה,  בתי  בעולם,  מקום  מכל  מסעדות 

במסעדה  מעולה  מאוכל  נהנינו  ותיירים.  מקומיים  סועדים 

איראנית.   ... צמחונית  ובמסעדה  יוונית  במסעדה  איטלקית, 

משובח.  מוניטין  יש  דווקא  זאת,  לעומת  הגרמנית,  לבירה 

כרכרה:  כמו  שנראה  רכב   - ייק“   ירבַּ ”בִּ מתגלגל  ברחובות 

בירה  שותים  זה,  מול  זה  אנשים  כעשרה  יושבים  מאחור 

מהחבית, צוהלים, חוגגים ו... מדוושים. בקידמת הרכב יושב 

ה‘עגלון‘ שמשתלב בתנועה ואינו זקוק לשום אנרגיה פרט 

לזו המֻדֶוושת מאחור. ה‘כרכרה‘ משמשת פירסומת עליזה 

על  ויתרנו  מאחור.  המדוושים  חינם  שותים  שאותה  לבירה 

סושי.  גם  הזמנו  בפאב.  בירה  לשתות  והלכנו  ה‘בירבייק‘ 

מאשר  יותר  לסושי  התאימה  העיניים  מלוכסנת  המלצרית 

לבירה, אבל דיברה גרמנית....

זכינו להצצה חטופה בלבד באחדים מן המוזיאונים הרבים 

פרגמון  מוזיאון  ספק  ללא  היה  ביותר  המרשים  שבברלין. 

בעולם  נחפרו  שלמים  ורחובות  מבנים  המוזיאונים.  שבאי 

יפהפה  רחוב  מטורקיה,  שלם  קלאסי  יווני  (מקדש  העתיק 

מחדש,  והורכבו  לברלין  הועברו  אבניהם  ועוד),  מבבל, 

אוצרות  נשדדו  איך  נתפס  לא  במוזיאון.  מוצגים  והם 

גם  ביקרנו  לאירופה.  והועברו  כאלה  מדהימים  תרבות 

רשמי ביקור בברלין
רותי טלמור

מסעת נפש מסעת נפש

רק  לראות  הספקנו  שעתיים  ובמשך  הטכנולוגי,  במוזיאון 

המטוסים  אחד  מותקן  המוזיאון  גג  על  מהמוצגים.  מעט 

על  שכפתה  האמריקאית  האווירית  ברכבת  שהשתתפו 

הסובייטים את הסרת המצור על ברלין בראשית המלחמה 

הקרה.

הכיכר  ַמרקט‘,  ’ַז‘נַדרֶמן  העיר:  של  מיופיה  התפעלנו 

בלב  הענק  הפארק  ִטירַגרֶטן,  בברלין;  ליפה  הנחשבת 

העיר שעל מדשאותיו השתזפו המוני אנשים בלבוש אדם 

וחווה; מתחם השגרירויות הנורדיות שצמוד לפארק; ארמון 

ַשרלֹוֶטנּבּורג והגן המופלא שסביבו; רובע ניקולאי העתיק; 

יערותיה,  אגמיה,  על  ּפֹוטסָדאם  הסמוכה  העיר  הנהרות; 

ארמונותיה, גניה והרובע ההולנדי הציורי שלה.

מספרי  מוכרים  מקומות  טבעי  בגודל  לראות  מוזר  היה 

עלובה  כיכר   - פלאץ  אלכסנדר  ומהחדשות:  ההיסטוריה 

 - פלאץ  פוטסדאמר  מאלה;  טובים  ימים  שידעה  למדי 

החדיש;   ”סוני“  למרכז  מתחת  שנעלמה  הידועה  הכיכר 

שדרות אונטר דן לינדן - הרחוב הרחב והיפה; הרייכסטאג 

עם הכיפה השקופה החדשה; שער ברנדנבורג; בית ועידת 

חורשה  לצד  האגם,  שפת  על  היפהפייה  הווילה   - ואנזה 

וגנים וציפורים, שבה, על ארוחת בוקר דשנה, החליטו שרי 

הממשלה הנאצית על אופן הביצוע של השמדת היהודים; 

שאני   - המפורסמת  השואה  אנדרטת  היהודי;  המוזיאון 

התבצעו  עליו  גליניקר -  גשר  לבי;  אל  דיברה  לא  מודה - 

חילופי מרגלים בין המזרח למערב, ועוד ועוד. 

ברלין מאוחדת ומשגשגת. אני מתרגשת לראות את שרידי 

עקבנו  איך  זוכרת  העיר,  חלקי  שני  בין  שהפרידה  החומה 

שרידי  על  הספונטנית.  הריסתה  אחר  עצורה  בנשימה 

אנשים  שמות  שמציינות  ונקודות  גרפיטי  כתובות  החומה 

מנסה  אני  בחייהם.  כך  על  ושילמו  למערב  לברוח  שניסו 

להבחין אם אנחנו במזרח ברלין או במערבה. הנה שיכונים 

למחצה,  הרוסים  בניינים  הנה  מוזנחת,  וסביבה  סובייטיים 

הרעב  את  ופלדה.  זכוכית  בנייני  הנה  בנייה,  אתרי  הנה 

לראות את מה שהיה פעם מנסים להשביע דוכנים שבהם 

סמלים,  כובעים,  הקומוניסטי:  המשטר  סמלי  את  מוכרים 

דגלים, מדים. ללא הכנה מוקדמת, צמוד לשרידי החומה, 

הטרור‘.  של  ’הטופוגרפיה  תערוכת  על  ’נופלים‘  אנחנו 

נשארו  שממנה  הגסטפו,  מפקדת  עמדה  בו  במתחם 

השמיים  לכיפת  מתחת  מוצגים  המרתפים,  שרידי  רק 

תצלומים, מסמכים והסברים מפורטים על תולדות ברלין 

בשנים 1945-1933. 

אם  בין  ומופיע  בברלין  וקיים  חי  השואה  זכר  כאמור, 

בתחנת   ‘17 ב‘רציף  ביקרנו  לא.  אם  ובין  אותו  מחפשים 

מהאנדרטה  עמוקות  והתרשמנו  גרּוֶנוואלד  של  הרכבת 

על  כאן  שהועלו  היהודים  באלפי  הרהרנו  המינימליסטית. 

מעולם;  חזרו  לא  שמהם  למקומות  אותם  שלקחו  רכבות 

להפתעתנו  ראינו  פעילה  תחתית  רכבת  לתחנת  בכניסה 

במקום  יהודים.  שולחו  משם  שגם  כך  על  שמספר  שלט 

אחר התעניינו בשרידיו של מבנה גדול וגילינו גם שם שלט 

לאחר  שוב  שהוקם  החדש‘,  הכנסת  ל‘בית  מחוץ  דומה. 

המלחמה קיימת שמירה הדוקה וחבלים שאינם מאפשרים 

ועליו  מפואר  בניין  העיר  באמצע  לראות  מוזר  מעבר. 

כיתוב בעברית; בכנסיית ניקולאי הקדוש בשכונת שפנדאו 

במקום  המתנדבים  כאשר  רבה  בהתרגשות  התקבלנו 

אותנו  ליווה  אותנו,  כיוון  מהם  אחד  מישראל.  שאנו  הבינו 

וכמעט נשא אותנו על כפיים לשלט שמציין את זכרם של 

בכנסייה  הכנסת.  בית  היה  שבו  במקום  הנאצים  קורבנות 

שבמסגרתו  רשַטיין‘  ’שטֹולפֶּ לפרוייקט  תרומות  אוספים 

קורבנות  את  להזכיר  כדי  במדרכות  אבנים  משקיעים 

קאמרי,  לקונצרט  להאזין  כדי  הגענו  זו  לכנסייה  הנאצים. 

ללא כל קשר לשואה. הקונצרט, אגב, היה נפלא.

בביקור קצר אי-אפשר לראות ולעשות את כל מה שהעיר 

מציעה. טעמנו מעט ונשארנו עם טעם של עוד. חשנו את 

הזאת,  והמדהימה  התוססת  העיר  של  המיוחד  הדופק 

נמצאות  הן  כי  העבר  מרוחות  להימלט  אפשר  שאי  והבנו 

בכל מקום. הופתענו לגלות שלא היה קשה מאוד להתרגל 

למעברים החדים. אם מקדישים לכך עוד מחשבה, כל חיינו 

זוועות  בין  כאלה  אפשריים   בלתי  מעברים  למעשה  הם 

התענוגות  לבין  אחד  מצד  מזעזעים  ואסונות  היסטוריות 

של החיים מצד שני.

בניין הרייכסטג. צילום: עמוס טלמור
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יורק,  בניו  בעיקר  ארה“ב,  בתחומי  עבודה  של  שנים  לאחר 

של  הכלכלי)  האנושי,  (התרבותי,  קסמן  את  אלן  וודי  גילה 

כריסטינה“)  (”ויקי  ברצלונה  לאחר  באירופה.  מרכזיות  ערים 

לשמש  רומא  של  תורה  מגיע  בפריז“)  (”חצות  פריז  ולאחר 

איטלקי- תבשיל  פה  שרוקח  אלן  וודי  של  לפנטזיות  מצע 

רומנטית  אגדה  זוהי  הקודמים,  בסרטיו  כמו  ייחודי.  אמריקאי 

נקלעות,  אשר  דמויות  מספר  של  סיפורן  את  שמביאה  קסומה 

כל אחת בדרכה, למקום מסויים, הפעם לרומא, ערש התרבות 

את  להדריך  שמנסה  מזדקן  אמריקאי  ארכיטקט  האירופית: 

שתי  של  הלב  ובנפתולי  המקצוע  בנפתולי  הצעיר  בן-דמותו 

הנשים בחייו; זמר אופרה עולה שמוצא את קולו רק כשהוא שר 

במקלחת; זונת-צמרת שנקלעת בטעות לחדר הלא-נכון במלון 

ואזרח אנונימי שהופך לסלבריטאי מבלי להתכוון לכך - אלה 

הם המצבים והדמויות המניעים את העלילה.

בסרט;  לצפות  טובה  סיבה  הם  לבדם  רומא  של  נופיה 

המיוחדת  הארכיטקטורה  על  הקסומה,  העיר  של  ברחובותיה 

של  משעשע  מארג  אלן  וודי  בונה  הקפה,  ובתי  האמנות  שלה, 

ספק  שמקורן  הרפתקאות  מגולל  הוא  סוריאליסטיות.  דמויות 

בפנטזיה ספק במציאות, שההשראה להן היא בעקיפין סיפורי 

סיגנונו  באמצעות  שוב  מצליח  הוא  בוקאצ‘יו.  של  ”דקאמרון“ 

הייחודי ובעזרת שחקנים מן השורה הראשונה להצחיק, לרגש 

ולהציף בנוסטלגיה וגם בחשיבה שאחרי.

סיפורו של האזרח האנונימי חיבר אותי יותר מכל אל המציאות 

של חיינו (אין סכנה שגילוי תכנו של הסיפור יקלקל למי שטרם 

צפה בסרט את ההנאה מסיפור מצחיק-עצוב זה). פקיד זוטר 

מאישתו  רצון  שבע  והוא  ושקטים,  פשוטים  משפחה  חיי  מנהל 

ומילדיו החמודים. חייו מתנהלים במסלול קבוע ושיגרתי בדיוק 

נמרץ (עוד אחד ממבטיו הציניים של וודי אלן), עד שבוקר אחד 

כשהוא יוצא  מן הבית מתנפלים עליו עשרות צלמים וכתבים. 

הם מלווים אותו בכל צעד ושעל ושואלים אותו שאלות טיפשיות. 

כל מה שהוא אומר או עושה, מקבל פירושים אבסורדיים. הוא 

מאבד  הוא  פרטיותו,  את  מאבד  הוא  אירוע.  כל  ומכבד  מכובד 

את חייו, הוא מאבד את עצמו. ישנם רגעים בהם הוא זועק לקבל 

ככה  מחדש  בהם  זוכה  כשהוא  אבל  הקודמים,  חייו  את  שוב 

סתם ברגע אחד, מתוך החלטה לא-מוסברת של ”התקשורת“, 

ככל  (מטומטמת  לו  שאבדה  הסלבריטאיות  את  מבכה  הוא 

שהוצגה). לפסיכולוגים ודאי יש מה לומר בנושא זה, אבל אני 

של  הלא-פרופורציוני  מקומה  על  ולהעיר  להאיר  רק  מבקשת 

התקשורת בחיינו, על כוחה האינסופי לרומם ולהשפיל בהבל-

ולחרוץ  וכקבוצה  כפרטים  חיינו  על  להשפיע  כוחה  על  פה, 

גורלות לשבט או לחסד.

דמויות  בהם  ששזורות  הסיפורים  וארבעת  הדמויות  ארבע 

זוגיות  מערכות  בסרט:  נוספים  נושאים  שני  מבליטים  נוספות 

צפתה, נהנתה וכתבה בילי טילמן
” לרומא באהבה“ 

בסימן קריאהמשהו מהסרטים

המתאר  אהבה  סיפור  הוא  הלב“  לפעימות  ההקשבה  ”אמנות 

משפחתו  את  שנטש  אביה  אחר  ג׳וליה  של  חיפושיה  את 

האמריקאית וחזר לארץ מולדתו בורמה לאחר שנים רבות של 

בבורמה  הררי  כפר  לקאלאו,  מגיעה  ג‘וליה  באמריקה.  שהייה 

שהכל בו נראה לה זר: אור היום, הריחות והרעשים - אבל יותר 

מכל זרים לה האנשים. 

באחד מבתי התה פונה לג‘וליה איש זקן אשר טוען שהוא מכיר 

את אביה. האם הוא רמאי? ואולי לא? להפתעתה הוא יודע את 

שמה וכן פרטים מרובים על אודות משפחתה. וכך הוא מתחיל 

מרוחקת  ג‘וליה  בתחילה  אביה.  של  סיפורו  את  לה  לספר 

ומקשיבה לו בעל כורחה, אולם עד מהרה היא אינה יכולה עוד 

להתנתק מקסמם המגי של  האירועים המסתוריים מן העבר. 

 הזקן מספר לג‘וליה על כוחה של האמונה, על אמונות טפלות, 

הוא  אליל.  וברופאי  באסטרולוגים  השמיים,  בגרמי  אמונה  על 

מתבל את דבריו בסיפורי ניסים ובדברי חכמה בורמזיים. כמו-

כן הוא מספר לה על אהבתו הגדולה של אביה העיוור למימי 

הנכה בת הכפר. סיפור אהבה זה מוביל היישר אל לב המגיה 

של בורמה.

הרומן הוא יצירה מותחת, מסתורית ונוגעת ללב.

העיתונאי ז׳אן-פיליפ סנדקר נולד ב-1960 בהמבורג, גרמניה. 

”אמנות  ובאסיה.  באמריקה  ״שטרן״  העת  כתב  נציג  היה  הוא 

עטו. מפרי  הראשון  הרומן  הוא  הלב״  לפעימות  ההקשבה 

”זוג  הוא  הראשון  הזוג  בעיקר:  שתלטניות  נשיות,  ודמויות 

המעטפת“ שמחוץ לארבעת הסיפורים: וודי אלן, במאי סרטים, 

פרוייקט  מלהתחיל  אותו  להניא  שמנסה  הפסיכולוגית  ואשתו 

 - השני  הזוג  זמנו.   את  שהקדים  כאמן  אותו  ומגדירה  חדש 

בה  להתחיל  כדי  לעיר  שעברו  הטרייה  ואשתו  צעיר  מהנדס 

בטעות  הכפר.  של  מהפרובינציאליות  הרחק  חדשים,  חיים 

של  בהיעדרה  אשר  צמרת,  זונת  הבעל  של  לחייו  משתרבבת 

אשתו משתלטת עליו ומנהלת את חייו לפרק זמן מסויים, אבל 

וזוגיות,  סקס  בהילכות  שניים  או  אחד  פרק  אותו  מלמדת  גם 

שייטיבו עם הזוג הצעיר בהמשך דרכו המשותפת.

נשים;   שתי  בין  בתווך  המצוי  צעיר  אדריכל   - השלישי  הזוג 

חברתו לחיים ממש דוחפת אותו לזרועותיה החומדות והטורפות 

הסקסית,  ציידת-הגברים  הנוירוטית,  הרווקה  חברתה  של 

נכונים  ציטוטים  לאוויר  לזרוק  שיודעת  וההורסת,  השתלטנית 

כדי למשוך וכדי להרשים  עד למעופה אל הפרפר הבא (עוד 

בעל  קברן    - הרביעי  הזוג  אלן).  וודי  של  ביקורתי  ציני  זרקור 

אנגלית,  יודעת  שאינה  ואשתו  במקלחת)  (רק  יוצא-דופן  קול 

שעיסוקה המרכזי בישול וטיפוח הבית, והיא מזלזלת בכישוריו 

ומבקשת בכל דרך למנוע ממנו מלממשם,  שמא ישתנו חייה 

האזרח  בתפקיד  בניני  רוברטו   - החמישי  והזוג  בחייו;  ומקומה 

ובחייהם,  בו  שחלים  השינויים  את  שמקבלת  ואשתו  האנונימי 

ולחייהם  לעצמו  לאלמוניותו,  לחזור  לו  ועוזרת  בו  שתומכת 

הקודמים.

יש הטוענים שוודי אלן חוזר על עצמו ובכל פעם בצורה פחות 

מוצלחת. אני, אישית, איני נמנית עם חסידיו המושבעים, ואולם 

ציניות, הומור, סטירה, יצירתיות ורומא - כל אלה בסרט קולנוע 

אחד – די בהם כדי להעביר בכיף שעתיים מחיינו.

”אמנות ההקשבה לפעימות הלב“ 
מאת ז‘אן-פיליפ סנדקר

נעמי דלג‘ו, ספרנית שדה-ורבורג

בימוי      וודי אלן

השחקנים    אלק בולדווין, פנלופה קרוז, רוברטו 

בניני, ג‘סי אייזנברג, אלן פייג, וודי אלן.
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קולאז‘ באווירה כפרית שיצרה עדי דקרס, בת 8.

רוצים שגם היצירה שלכם תתפרסם בגיליונות הבאים של ”השדה“?

hlivnat@netvision.net.il :שלחו את עבודתכם, סרוקה, בצירוף שם ופרטים עליכם, אל

אמן צעיר

תשבץ חגיגי

יצירה לסוכות

רימון תלת ממדי לסוכה
חומרים:

שמינית בריסטול 

מספריים

צבעים

מדבקות קטנטנות (לא חובה)

נייר דבק

חוט לתלייה

הוראות: 

על בריסטול מציירים רימון (עיגול עם כתר)

ועיגול נוסף בלי כתר. 

גוזרים את שני החלקים וצובעים אותם. 

ניתן להדביק מדבקות עגולות קטנטנות בתור

גרעיני הרימון.

בעיגול עם הכתר גוזרים קו מהקצה התחתון

(הרחוק מהכתר) עד המרכז.

בעיגול בלי הכתר גוזרים קו מהקצה למרכז.

משחילים את שני החלקים אחד בשני כך שנוצרת צורה 

תלת ממדית, ומחזקים בנייר דבק. 

תולים את הרימון מצד הכתר.

יצירה נעימה!

1. מארבעת המינים

2. עשוי מקרן חלולה של חיה

3. (מאוזן) בונים אותה בחג הסוכות

3. (מאונך) חגי תשרי חלים בעונת ה...

4. (מאוזן) צום

4. (מאונך) החודש העברי הראשון

5. פרי צהוב מארבעת המינים

6. מאכל שמסמל את השנה המתוקה

7. מקדשים איתו

8. (מאוזן) מזרים את הדם בגוף

8. (מאונך) מארבעת המינים, מגיע מעץ הדקל

9. (מאוזן) חג הסוכות הוא אחד משלושת ה...

9. (מאונך) פרי אדום משבעת המינים

10. הולכים אליו לפני גיל בית-ספר

11. אורחים בסוכה

12. שנהיה לראש ולא ל...

שני חלקי הרימון עם סימון הגזירה

התוצאה הסופית

ץ הדקל

שת ה...


