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שבעים וחמש מי יודע?
שבעים וחמש עובדות שרציתם לדעת על שדה-ורבורג
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משולחן המערכת

אנו שמחים להגיש לכם את המגזין הרביעי של ”השדה“, גיליון 

מיוחד החותם את החגיגות לרגל שבעים-וחמש שנים לשדה-

פיסות  שבעים-וחמש  מהרגיל:  שונה  המתכונת  הפעם  ורבורג. 

מידע, כמניין שנותיו של הכפר, יוצרות פסיפס ססגוני המשקף 

את הרוח המיוחדת של שדה-ורבורג. 

על  אולי  יתרפקו  הוותיקים  העבר.  מן  רבים  חומרים  אספנו 

מן  יגלו  החדשים  והתושבים  והצעירים  ההם,  הימים  מן  זכרונות 

הקשורים  חומרים  גם  אספנו  מאז.  מרתקים  סיפורים  הסתם 

מסורות  כי  לגלות  ישמחו  כחדשים,  ותיקים  הקוראים,  להווה. 

מעט  במתכונת  אם-כי  כיום,  מתקיימות  עדיין  העבר  מן  רבות 

שונה. 

המייסדים הקימו את הכפר והעניקו לו את צביונו המיוחד, וכעת 

חותמם;  את  להטביע  והחדשים  הצעירים  התושבים  של  תורם 

צומח  להתפתח,  ממשיך  הכפר  בכישרון:  זאת  עושים  אכן  והם 

רבות,  ועדות  כאן  פועלות  ייחודו.  על  ושומר  חדשים  לכוונים 

שלנו.  החיים  לאיכות  רבות  תורמים  בהן  הפועלים  והמתנדבים 

קצרה היריעה  מלמנות את כולן, אך ברצוננו לציין במיוחד את 

ועדת-התרבות, הדואגת לפעילות ענפה ומבורכת לאורך השנה 

כולה ובאה לדי ביטוי במיוחד בחגים ועל אחת כמה וכמה בשנה 

זו, שנת שבעים-וחמש לכפר.

מאז עלו ראשוני המייסדים על הקרקע חלפו אך שבעים-ושש 

שלעתים  מסתבר  אך  היסטוריים,  במונחים  קצרצר  זמן  שנים; 

אם  גם  מאז,  כאן  שהתרחש  מה  כל  לגבי  תמימות-דעים  אין 

את   ליישב  שעשויים  המסמכים  כי  רבות,  לא  שנים  לפני  אירע 

המחלוקת אינם בנמצא. 

וצעירים,  מבוגרים  הרבים,  התושבים  לכל  להודות  ברצוננו 

ותיקים וחדשים, שנענו בחפץ-לב לפנייתנו ותרמו לגיליון זה מן 

היידע ומן הצילומים שברשותם. תודה מיוחדת לאנשי הארכיון-

מוזיאון ובראש ובראשונה לנורית שטרנברג ולאורי שחם, שלא 

חסכו כל מאמץ וציידו אותנו במידע אמין ומרתק. לצורך איסוף 

הכפר,  של  הקודמים  בעלונים  גם  נעזרנו  זה  לגיליון  החומר 

בחוברת שיצאה לרגל יובל החמישים ובאתר שדה-ורבורג. 

אנו מתנצלים מראש על כל טעות ועל כל שם שהושמט בתום-

לתקנה  ונשמח  טעותנו,  על  אותנו  תעמידו  אם  לכם  נודה  לב. 

בגיליון הבא. נשמח גם לקבל שאלות נוספות, ונעשה כל מאמץ 

לתת להן מענה מהימן.

השבעים-וחמש  שנת  לרגל  מזל-טוב  לכולנו  מאחלים  אנו 

לכפרנו - אכן התברכנו וזכינו להיות חלק ממקום מיוחד במינו!

המערכת

ברכת יושב-ראש ההנהלה, חסי אברך

אנו חוגגים השנה שבעים-וחמש שנים לשדה-ורבורג.

ההתיישבותי  במגזר  מוביל  לכפר  והפך  התפתח  שדה-ורבורג 

בארץ כולה; מקום עם מורשת שנשמרת, כבוד הדדי, השקעה 

בטיפוח  בתשתיות,  רבה  והשקעה  ובנוער  בחינוך  בתרבות, 

ספר  במסגרת  יסופרו  שדה-ורבורג  ימי  דברי  הכפר.  ובפיתוח 

הכפר שייצא לאור בקרוב ויחולק לכל התושבים במעמד טקס 

חנוכת ארכיון-מוזיאון הכפר, שעל קיומו נודיעכם במועד.

במסגרת המהדורה החגיגית של ”השדה“ לרגל שנת השבעים-

כיצד  שבדרך:  האתגר  על  לדבר  שנכון  לנו  נראה  לכפר  וחמש 

ניתן להמשיך ולשמר את אופי המקום, את הפעילות החברתית 

חוקים  על  ההקפדה  את  בו,  המתקיימת  הענפה  והתרבותית 

כבוד  על  שמירה  תוך  והתנהגות  התנהלות  של  ברורים  וכללים 

שילוב  את  הכפר,  לוותיקי  ומרכזי  מכובד  מקום  ומתן  הזולת 

יצירת  תוך  הענפה  הקהילתית  בפעילות  החדשים  התושבים 

קשרים והיכרויות ואת טיפוח חזות הכפר תוך המשך ההשקעה 

בתשתיות ובתחזוקה – כל זאת על מנת ליצור אווירה של מקום 

ולהתחבר  בו  להשתלב  קל  ואשר  כראוי,  המתנהל  ונוח,  שקט 

אליו.

של  המיוחד  צביונו  על  משמר  מכל  לשמור  כולנו  על  חובה 

כפי  ואיכות-חיים  אורח-חיים  לקיים  נוכל  כך  רק  שדה-ורבורג; 

דור  ואת  בנותינו  את  בנינו,  את  לגדל  להמשיך  מבקשים,  שאנו 

את  ולהרחיב  ולהעשיר  וטובים  נעלים  ערכים  לאור  ההמשך 

החיים הקהילתיים בכפר בכל תחום אפשרי.

יישר כוח!

הנהלת שדה-ורבורג

המערכת

לבנת היימן עורכת:  

רותי טלמור עורכת משנה: 

רוחל‘ה דנון, נורית שער חברות מערכת: 

קלי בן-ציון  צילום:  

טל דקרס   עיצוב גרפי: 

                                          hlivnat@netvision.net.il דואר אלקטרוני: 

                           054-9988848 טלפון:  

  09-7714017 פקס:  
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”כן אני זוכר, הכל זרם לאט, השמש לא מיהר...“ 
(אהוד מנור)

הכפר  של  המיוחדות  תכונותיו  היו  מה 
בשנים הראשונות?

מוכנים  היו  אך  החיים,  תחומי  בכל  בקשיים  נתקלו  המייסדים 

לעבוד קשה, להתמודד עם כל בעייה, לשמוח בחלקם, לשמור 

ערך  הייתה  העבודה  ערכיהם.  על-פי  ולחיות  אופטימיות  על 

מרכזי: היא נתפסה לא רק כמקור פרנסה אלא כאמצעי לביטוי 

לידי  בא  הדבר  נעלות.  תכונות  לפתח  וכדרך  כאתגר  אישי, 

ביטוי כבר בהתחלה, כאשר הקימו את המשקים לפני שבנו את 

לזולת  הכבוד  היה  התנהגותם  את  שהינחה  נוסף  ערך  הבתים. 

מעשי  באופן  יושמו  אלה  ערכים  הצורך.  בעת  לעזור  והנכונות 

לקלוט  הסכימו  בשדה-ורבורג  כאשר  הראשונות,  בשנים  כבר 

אנשים שלא התקבלו במושבים אחרים, לדוגמה, בני-זוג שלא 

הדדית  עזרה  הייתה  כבד-שמיעה.  היה  הבעל  כי  התקבלו 

ההדדית  העזרה  בצער.  וגם  בשמחה  גם  חיובית,  ומעורבות 

הייתה מובנת מאליה, מכיוון שהיה צורך להמשיך ולטפל במשק 

גם כאשר בעל המשק חלה או נקרא לפעולה צבאית. החברים 

נהגו להתלוצץ: ”זה לא שלנו יש משק, למשק יש אותנו.“ בשעת 

הצורך עבדו החברים במשק של חבר במצוקה, 

האכילו את העופות והישקו את השדות, וחברות 

בישלו, ניקו את הבית ועזרו לטפל בילדים בבית 

חברה לאחר לידה.

המייסדים, כיאה לייקים ראויים לשמם, הקפידו על 

הם   משימה.  כל  כלפי  יסודית  גישה  ועל  ואירגון  סדר 

שאפו לבצע כל דבר ברמה הגבוהה ביותר, וכך הצליחו ללמוד 

תחום. החריצות והמשמעת העצמית  חקלאות והפכו למומחים בַּ

סייעו להם להתמודד עם קשיי הקיום ולהתמיד במאמציהם. הם 

לקיים  אותו,  לבסס  וחם,  ידידותי  מגובש,  יישוב  להקים  הצליחו 

תנופה של עבודה ולחוות התלהבות, סיפוק ושמחת חיים.

בתוך  תמיד  להיות  לישון,  אוהב  ”אני 
חלום...“ (אריק איינשטיין)

טּוְנֶדה‘?  מה פירוש המילְה ’ׁשַלְפשְׁ
שינה‘  ’שעת  הוא  המילה  של  המילולי  התרגום 

שנשמר  מנהג  מנוחת-צהריים,  היא  ומשמעותה 

או   13:00 בשעה  החלה  המנוחה  היקים.  על-ידי  בקפידה 

החלה  ולפעמים  המנוחה  הוקדמה  עלה  שהגיל  (ככל   14:00

להפריע.  שהעז  למי  ואוי  ב-16:00,  והסתיימה  ב-12:00)  אפילו 

לנושא  הקשורים  רבים  סיפורים  נרשמו  שדה-ורבורג  בתולדות 

בעיצומה  דלתו  על  דפק  ִליֶטן  פאול  של  הפועל  לדוגמה,  זה. 

להקשיב  סירב  הזועם  ליטן  טּוְנֶדה‘.  ה‘ׁשַלְפשְׁ של 

פתח  ונינוח,  רגוע  ארבע,  בשעה  הפועל.  לדברי 

דחוף  היה  מה  הפועל  את  ושאל  הדלת  את  ליטן 

נשרף.“  כבר  הלול  משנה,  ”לא  ענה,  הפועל  כל-כך. 

הבייתה  בדרכו  הקטן,  הורביץ  גדי  אחר,  סיפור  על-פי 

של  דלתה  על  דפק  הלוהט,  הקיץ  בחום  מבית-הספר 

משפחת ד“ר פרוייליך וביקש כוס מים. במקום מים הוא קיבל 

הסבר חינוכי על כך שאין להפריע בשום אופן בשעת המנוחה. 

דלת  אותה  על  גדי  דפק  לבית-הספר  בדרכו  בבוקר  למחרת 

וקיבל כוס מים למקרה שיהיה צמא בדרך חזרה. יש לציין שאת 

ה‘שלפשטונדה‘ קינחו תמיד ב‘קפה אּונד קּוֶחן‘ (קפה ועוגה).

”מי יבנה, יבנה בית...? אנחנו החלוצים...“ (לוין קיפניס)

מתי הוקמה ’שכונת ההונגרים‘? 
משפחות  שתים-עשרה  של   קליטתן  החלה   1949 בשנת 

של ניצולי שואה. דבק בהם הכינוי ’הונגרים‘, אם-כי רובם 

שכונה  להם  הקימה  הסוכנות  מצ‘כיה.  דווקא  הגיעו 

לכל  ומטבחון  חדר  עם  דו-משפחתיים  צריפים  של 

היה  מיקומה  חשמל.  וללא  שירותים  ללא  משפחה, 

יותר  מאוחר  כיום.  שלמה‘  ’כיכר  בקרבת  הכפר  בקצה 

ניבנו עבורם בתים על אדמות שנקנו מערבים, והמקום 

(’רחוב הפרחים‘ כיום), נקרא עד היום ’שכונת ההונגרים‘. 

קיבלו  הוותיקים  מוצלחת.  הייתה  החברתית  קליטתם 

אותם בחום והעסיקו אותם כאשר עדיין לא היו להם משקים 

הרקע  גם  תרם  ה‘הונגרים‘  של  המוצלחת  לקליטה  משלהם. 

התרבותי המשותף, שליטתם של רוב העולים החדשים בשפה 

העולים  ביתם.  את  להקים  ונחישותם  חריצותם  וכן  הגרמנית 

הריקודים  לרפרטואר  שהתווסף  הצ‘רדש,  את  הביאו  מצידם 

בבית-הקפה.  

מי היו יושבי-ראש ההנהלה הראשונים 
בשדה-ורבורג? 

יושב-ראש ההנהלה הראשון היה צבי ַהנס ֶהרצֶפלד ז“ל. יושב-

ר ז“ל. פליקס  ראש ההנהלה השני והמיתולוגי היה ֶפִליקס ַטאּובֶּ

שנים,  עשרות  במשך  במסירות  ההנהלה  יושב-ראש  שימש 

עיסוקיו  לצד  זאת  ולפיתוחו,  לכפר  חייו  את  הקדיש  ולמעשה 

עולים  ביישוב  בסוכנות-היהודית  היתר  בין  האחרים,  הציבוריים 

בדרום הארץ. 

”כשאמא באה הנה יפה וצעירה אז אבא על גבעה בנה 
לה בית...“ (נעמי שמר)

מי היו הראשונים שהגיעו לכפר?  
חלק  היו  בשדה-ורבורג  הראשונים  המתיישבים 

מהעלייה החמישית שכונתה על שמם ’עליית 

לשלטון  הנאצים  עליית  לאחר  היקים‘. 

החליטו  האנטישמיות  והתגברות 

חייהם  את  ולבנות  להגר  רבים  יהודים 

הסכם  פי  על  בארץ-ישראל.  מחדש 

הסוכנות-היהודית  בין  ה‘העברה‘ 

לבין ממשלת גרמניה, שהיה מקובל 

בארץ,  אז  ששלטו  הבריטים  על 

מגרמניה  משפחות  מאות  כמה  עלו 

הוצאת  בארץ.  חקלאית  להתיישבות 

באותו  מוגבלת  הייתה  מגרמניה  כסף 

חקלאי  ציוד  המייסדים  רכשו  וכך  זמן, 

וכלי-עבודה  מדי-מים  צינורות,  כגון 

המייסדים  מרבית  להוציא.  הותר  שאותם 

במקצוע  הקודם  עיסוקם  את  להחליף  נאלצו 

הצעירים  מן  חלק  החקלאות.  חדש,  בעיסוק  חופשי 

בחוץ- ’הכשרה‘  לעבור  הספיק  הוריהם  עם  לכפר  שהגיעו 

לאחריה.  ב‘מקווה-ישראל‘  או  ארצה  עלייתם  לפני  עוד  לארץ 

בישול,  גם  למדו  והבנות  וציונות,  חקלאות  למדו  זו  בהכשרה 

וכך יכלו לעזור להורים. העולים מגרמניה יכלו לבחור בין שתי 

חלופות: האחת, הקמת כפר חדש, שעדיין לא היה לו שם ועתיד 

לכפרים  הצטרפות  השנייה,  ורבורג;  אוטו  שם  על  להיקרא  היה 

בית- או  כפר-שמריהו  ’יקים‘ -  עולים  התגוררו  שבהם  קיימים, 

יצחק. היו שבחרו בשדה-ורבורג, כי כפר-שמריהו נראה כיישוב 

נידח הנמצא בקצה העולם. 

ראשון המייסדים שהגיע לשדה-ורבורג בתחילת שנות השלושים 

וחקלאי  אגרונום  ז“ל,  אּונֶגר  ֶארנסט  היה  שעברה  המאה  של 

במקצועו. הוא בדק ומצא כי הקרקע מתאימה לגידולי מטעים 

חברת  בעזרת  בסביבה.  יהודיים   יישובים  קיימים  וכי  וירקות, 

הצטרפו  שאליו  שלזיה-עילית,  יוצאי  גרעין  את  הקים  ’רסקו‘ 

המחלקה  מטעם  בגרמניה.  נוספים  וממקומות  מברלין  יהודים 

הגרמנית בסוכנות-היהודית טיפל במתיישבי שדה-ורבורג ד“ר 

ֵגיאֹורג ָלנָדאּוֶאר, ולימים נקרא על שמו האמפיתיאטרון שנבנה 

בכפר בשנות השישים (בעבר היה שם שלט המציין זאת). 

החלו  אז   .1937 בקיץ  הייתה  הקרקע   על  הראשונה  העלייה 

לבנות כשלושים משקים ועשרה משקי-עזר. חלק מן המייסדים 

הייתה  ’רסקוֹ‘  חברת  המשקים.  כל  עבור  עצי-פרי  ביחד  נטעו 

אחראית על הבנייה, והמתיישבים עזרו בעבודות לא מקצועיות: 

והמשקים  הבתים  בבניית  וסייעו  צינורות  הניחו  תעלות,  חפרו 

’העוגן‘  ובקיבוץ  בכפר-סבא  התגוררו  בתחילה  החקלאיים. 

ששכן אז ליד מושב גן-חיים והגיעו לכאן מדי יום ביומו.

בתחילה לא היו אדמות הכפר בשטח רציף אחד, אלא השתרעו  

ושטחים  חולות  היו  שביניהם  נפרדים  חלקים  שלושה  פני  על 

פרטיים של יהודים ושל ערבים. 
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”כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי...“ (עוזי חיטמן)

ומה  הבנים  שיכוני  הוקמו  מתי 
הייתה תכליתם?

הממשיך  הבן  סוגיית  את  לפתור  כדי 

ושאר אחיו וכדי למשוך צעירים לכפר 

בנים:  שיכוני  שלושה  נבנו  המתבגר 

והאלון  שלמה  כיכר  ליד   – הראשון 

על  הוקמו  והשלישי  והשני  העתיק 

אדמות שעברו שינוי יעוד והכפילו את 

מספר בתי-האב בשדה-ורבורג.

שיכון בנים א‘ הוקם בשנת 1991.

להקמתו,  התנגד  מינהל–מקרקעי-ישראל 

קרקע  בהפשרת  כרוך  היה  שהדבר  מכיוון 

חקלאית לבנייה. זלמן ורדי ז“ל ואלי עובדיה יבל“א 

השקיעו רבות מזמנם וממרצם כדי שהדבר ייצא אל הפועל. 

דבר  החלום,  להגשמת  רבות  שנים  חיכו  הכפר  מבני  רבים 

שסלל את הדרך להקמת שיכוני הבנים הבאים. בתחילה הוקמו 

ארבעה בתים שהיו למעשה חלק ממשק ההורים, ורק אחר-כך 

הוקמו שאר הבתים שהוכרו כנפרדים מהמשק, ומספר חלקות 

אף נמכרו לאנשים מן החוץ.

לקחים  הופקו  בהקמתו   .1995 בשנת  הוקם  ב‘  בנים  שיכון 

הסתפקו  לא  הפעם  א‘.  בנים  שיכון  בהקמת  שנעשו  מטעויות 

שנעזרה  ועדה  הקימו  אלא  השטח,  בפיצול  שטיפל  במודד 

באדריכל וגיבשה גישה תכנונית מסודרת. נקבעו הנחיות לגבי 

רעפים,  גגות  דומה,  חיצוני  צבע  כגון  הבנייה,  אופי 

היעדר גדרות וכו‘. יש לציין שלא כל התושבים 

הצלחת  עקב  ברצון.  ההנחיות  את  קיבלו 

מחדש  הוועדה  הוקמה  ב‘,  בנים  שיכון 

לקראת הקמת שיכון בנים ג‘ שהחלה 

ג‘  ובשיכון  ב‘  בשיכון   .2002 בשנת 

ג‘  ובשיכון  גני-שעשועים,  הוקמו 

פועלים שני גני-ילדים: טרום-חובה 

וחובה. 

מתי הוקמה ה‘הרחבה‘?
במחצית  לשדה-ורבורג  הגיע  המתיישבים  של  השלישי  הגל 

קבוצות:  משתי  מורכב  היה  הוא  החמישים.  שנות  של  השנייה 

’עליית  גם  שנקראה  הפולנית‘  ’העלייה  הייתה  הראשונה 

קצר  זמן  בשדה-ורבורג  התיישבו  העולים  גומולקה‘. 

לאחר עלייתם ארצה. הקבוצה השנייה כללה עוזבי 

שהגיעו  ועולים  בארץ  ותיקים  תושבים  קיבוצים, 

ארצה כעשר שנים לפני כן ונענו לקריאת הממשלה 

לעבור מן העיר אל הכפר. המשותף לכולם היה הרצון 

התיישבותית  במסגרת  בחיים  חדש  פרק  להתחיל 

שהתפתחה  והחברתית  הכלכלית  התשתית  כפרית. 

שניתן  הממשלתי  והסיוע  הקמתו  מאז  השנים  בעשרים  בכפר 

למתיישבים  להעניק  איפשרו  בחקלאות  ולעוסקים  לעולים 

החדשים מגורים, תשתית למשק חקלאי וקליטה חברתית חמה 

אך  מ“ר,   50  –  40 בגודל  מוכנים  לבתים  נכנסו  הם  ותומכת;  

נאלצו בתמורה לכך להיפרד מסכום לא מבוטל של 5,000 

חקלאות.  היה  המתיישבים  לכל  המשותף  העיסוק  לירות. 

עבור עוזבי הקיבוצים לא היה זה עיסוק חדש, אך העולים 

לא  זאת,  לעומת  העיר,  מן  שבאו  ואנשים  החדשים 

קיבלו  אלה  גם  אלה  מעולם.  בחקלאות  עסקו 

עזרה מקצועית ממדריך שנשלח על ידי הסוכנות 

(אך לא תמיד ידע יותר מהם). העבודה בחקלאות 

מבחינה  להתבסס  המתיישבים  למרבית  סייעה 

ב‘אולפן  עברית  למדו  החדשים  העולים  כלכלית. 

מקומי‘ אצל חנה ארנון. לקורס הצטרפו גם  מספר 

ובאופן  בחמימות  נקלטה  זו  הרחבה  גם  ותיקים.  יקים 

מאורגן להפליא על ידי הוותיקים. המיזוג בין חדשים לוותיקים 

(ע“ע  הכר  לבלי  השתנה  הכפר  של  היקי  ההוויי  אך  יפה,  עלה 

’שלפשטונדה‘).  

כמה תושבים יש בכפר?
בכפר יש כיום ארבע  מאות משפחות ובסך-הכל כאלף 

וארבע מאות תושבים.

     ”אי שם רחוק התן מילל, הו שומר, מה 
מליל?...“ (עמנואל לין)

איך שמרו על הביטחון בתחילת הדרך?
השלושים  שנות  בסוף  המאורעות  של  בעיצומם  הוקם  הכפר 

של המאה שעברה, ולכן עלו המתיישבים על הקרקע רק לאחר 

שנחפר ’סליק‘ עבור הנשק. היה צורך בהתגוננות מתמדת מפני 

היום  כל  עבדו  שהחברים  לאחר  ולכן  ערבים  של  התנכלויות 

בשבוע.  לילות  שלושה  לשמור  גם  בנוסף  נאלצו  הם  במשק 

באחד הלילות התקרבה דמות חשודה למגדל השמירה. הדמות 

לא השיבה לקריאה ”עצור, סיסמה!“ והשומרים ירו בה. בבוקר 

התברר שהיה זה סוס! מגדל השמירה שהוקם אז עומד על תילו 

בבית-העלמין עד עצם היום הזה.

שהטיל  והאיסור  ל‘הגנה‘,  ברובם  מגוייסים  היו  הכפר  תושבי 

השלטון הבריטי על החזקת נשק חייב אותם להסתיר את הנשק 

שהיה ברשותם ב‘סליקים‘ שנחפרו מתחת לאדמה והוסוו היטב. 

לא  עצמם  שהמתיישבים  יעילה,  כה  הייתה  ההסוואה  לעיתים 

רצו  אחת  פעם  הבא:  מהסיפור  שעולה  כפי  הנשק,  את  מצאו 

שה‘סליק‘  זכרו  הם  בו.  לטפל  כדי  הנשק  את  להוציא  החברים 

אותו  מצאו  לא  אבל  הגדר,  מן  צעדים  חמישה  במרחק  נמצא 

גם לאחר שחיפשו כל הלילה. לבסוף התברר שמישהו הזיז את 

הגדר! 

שונות  בתחבולות  השתמשו  והחברים  בבתים,  גם  הוסתר  נשק 

הזקן  אונגר  על  הסיפור  ידוע  חיפוש.  בשעת  יימצא  שלא  כדי 

עד  אקדח  תחתיו  והסתיר  שעות  במשך  בשירותים  שישב 

שבמטבח  שכנתו,  רוזנברג  אילזה  ביתו.  את  עזבו  שהבריטים 

ביתה הוסתר נשק, קיבלה אותם בסבר פנים יפות, הגישה להם 

קפה ועוגה והסיחה את דעתם עד ששכחו את מטרת בואם.

תל- הופצצה  השנייה,  העולם  מלחמת  במהלך   ,1942 בשנת 

בשדה-ורבורג  שהו  בטוח  מקום  שחיפשו  משפחות  אביב. 

במשך הקיץ. חלק מהתושבים  השכירו להם את בתיהם ועברו 

להתגורר במחסן או בבית-האימון לאפרוחים. 

בכ“ט בנובמבר 1947 התקיים הנשף הראשון בבית-העם החדש 

בתחילת  כבר  ארץ-ישראל.  חלוקת  על  האו“ם  הכרזת  לרגל 

הריקודים החלו הגברים להיעלם מן המסיבה. הם הוציאו נשק 

בזמן  הסביבה.  ערביי  מצד  ממתקפה  חששו  כי  ה‘סליקים‘  מן 

מלחמת העצמאות הוצבה סוללת תותחים ’‘25 ממזרח למשק 

שלזינגר. היו אלה תותחים מיושנים בעלי גלגלים מעץ, אך הם 

עליהם.  לטפס  שהורשו  הכפר  ילדי  של  לבם  את  מאוד  משכו 

ה‘הגנה‘ כבשה את הכפר הערבי הסמוך מיסקי (שנמצא נטוש) 

בעזרת כוחות אזרחיים משדה-ורבורג ומיישובי הסביבה.

לאזור  עיראקיים  כוחות  הגיעו  כאשר  המדינה  קום  לאחר 

התקרבה הלחימה לכפר, והנשים והילדים פונו לקיבוץ ’העוגן‘ 

 - נסוגו  העיראקים  אבל  בכפר,  עמדות  תפסו  הגברים  הסמוך. 

עד היום לא ברור מדוע. 
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  ”קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה...“ (עממי)

איך נערכו חתונות בעבר?
נערכו  הן  בצניעות:  החתונות  נחגגו  רבות  שנים  במשך 

שליד  הדשא  על  באמפיתיאטרון,  הבית,  בחצר 

בית-הנוער או בבית-העם. כל בני הכפר הוזמנו, 

תמיד  הצנוע.  הכיבוד  בהכנת  השתתפו  ורבים 

הייתה ’תכנית אמנותית‘ שהוכנה על ידי חברי 

הזוג  ואורחיהם.  השמחה  בעלי  לכבוד  הכפר 

ורנר  (קטה)  נעמי  היה  בכפר  שנישא  הראשון 

כאן  שנפגשו  ז“ל,  ולטר  (הרברט)  וגבריאל  ז“ל 

הייתה  הכלה  שמלת  מייסדים.  בני  צעירים,  כאנשים 

שמלת הכלולות של אימה של קטה, ש‘עלתה ארצה‘ מגרמניה 

זלינגר  אהרון  של  חתונתם  הכלה.  של  למידותיה  והותאמה 

חברי  בכפר-סבא.  בשכונת-אליעזר  נערכה  תבל“א  ורותי  ז“ל 

התוצרת  לצד  המשאית,  ארגז  על  לחתונה  נסעו  שדה-ורבורג 

החקלאית שעשתה דרכה לשוק הסיטונאי בתל-אביב. מסיבת 

החתונה הסתיימה כאשר המשאית חזרה והסיעה את החברים 

הביתה. באחת החתונות שנערכה בתקופת הצנע אספו החברים 

תלושים כדי שהכלה תוכל לקנות בגד חדש לחתונתה. חתונתם 

אלישע,  של  בקיבוצו  נערכה  בנארצי  ואלישע  ולטר  תמי  של 

גדושים  אוטובוסים  ארבעה  יצאו  הכפר  ומן  אשדות-יעקב, 

לציין  ראוי  בשמחה.  להשתתף  שהוזמנו  וטף,  נשים  בגברים, 

עוד מספר זוגות על טהרת בני שדה-ורבורג: עליזה טביש ודני 

שטרן,  ומיכאל  בר-לב  סגלית  גלברט,  ופיני  טביש  בינה  ולטר, 

את  זו  הכירו  ואשר  תמר  ירקוני.  ואשר  בן-דע  תמר 

יחד  נסעו  כאשר  רק  לזוג  הפכו  אך  מילדות,  זה 

במשלחת לוורבורג שבגרמניה בשנת 1974.

מהו ה‘שבט‘ הגדול ביותר בכפר?
בכפר.  שונות  משפחות  בין  הנישואים  קשרי  את  שמפרט  שיר  הושמע  לכפר  השבעים  שנת  בחגיגת 

שגרעינו  זה  הוא  ביותר  הגדול  שה‘שבט‘  נראה  קודמים,  משפחה  ולקשרי  אלה  לקשרים  הודות 

בר-לב,  ויסברג,  שטרן,  טביש,  ולטר,  ממשפחות  אנשים  עשרות  כולל  ה‘שבט‘  ולטר.  משפחת  הוא 

ושלזינגר.  הורביץ  רוזנבלט,  אידו,  גולדנברג,  מרום,  שמאלי,  בנג‘יו,  (גלברט),  גל  טלמור,  בנארצי, 

מיהו התינוק הראשון שנולד בכפר?
על שאלה זו מתנהלים ויכוחים עד היום. האם היה זה

צביקה טאו ז“ל, או אולי בתיה ציגלר תבל“א?

איך שמרו על הביטחון לאחר מכן?
גם לאחר קום המדינה המשיך הכפר להיות יישוב ספר, משום 

החברים  מכאן.  בודדים  קילומטרים  במרחק  היה  שהגבול 

מפני  להתגונן  כדי  בעיקר  בלילות,  לשמירה  לצאת  נאלצו 

גניבות על-ידי מסתננים. בשנת 1956 הרעיד כאן את הקירות 

פיצוץ משטרת קלקיליה בפעולת התגמול. 

מטוסים  הכפר  מעל  חלפו  ששת-הימים  במלחמת 

שממערב  ’אלבר‘  מפעל  את  שתקפו  ירדניים 

הרוגים,  בארבעה  שהסתיימה  (תקיפה  לכפר 

מטוסי  דלקו  ובעקבותיהם  הצער),  למרבה 

מספר  כאן  נפלו  הלילות  באחד  חיל-האוויר. 

איש  מרסיסים;  נפגעו  אחדים  ובתים  פצצות, 

לא נפגע, משום שהתושבים ישבו ב‘מקלטים‘, 

כלומר בשוחות שנחפרו בחצרות. 

אך  מכאן,  הרחק  התרחשה  יום-כיפור  מלחמת 

ששת- ולמלחמת  העצמאות  למלחמת  בדומה 

הימים, גוייסו רוב הגברים למילואים, וגוייסו גם כלי רכב. 

התגייסו  ובני-הנוער  ובילדים,  במשק  לטפל  נותרו  הנשים 

לעזור בחקלאות. 

ישבנו  במדבר‘,  ’סופה  מבצע  הראשונה,  המפרץ  במלחמת 

היו  יחד-עם-זאת  פנינו.  על  גז  כשמסיכות  האטום  בחדר 

חברים שהעדיפו לעמוד בחוץ ולצפות בטילים הנוחתים בגוש 

דן. בעקבות מלחמה זו נחקק חוק המחייב הוספת

חדרי-ביטחון מבטון לבתים.

”הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל...“
(מן המקורות)

מי אינו מכיר את ינק?
ומתנדב  הכפר  של  ביטחון-השדה  רכז  (ינק),  אוקונסקי  יעקב 

במשמר הגבול, נולד בפולין בשנת 1954, דור שני לניצולי שואה. 

לשישה.  וסב  לארבעה  אב  (בירנצווייג),  לשרה‘לה  נשוי  הוא 

כשפוגשים את ינק הוא מברך לשלום בניפנוף יד ובחיוך, אך אל 

לביטחוננו.  לאות  ללא  דואג  הוא  אתכם:  להטעות  לחיוך  תתנו 

תוך שניות ספורות עלול החיוך להיעלם, וינק הופך לפתע רציני, 

או  רכושו  על  לשמור  מקפיד  שאינו  במי  ונוזף  קולו  את  מרים 

ומבצע  ונחישות  התלהבות  משדר  הוא  לצורך.  שלא  שמסתכן 

את תפקידו במסירות אין-קץ. הוא יוזם פעולות מבצעיות רבות, 

הוא  והפלילי.  הביטחוני  בתחום  רבים  מעצרים  נזקפים  ולזכותו 

זוכה להערכה רבה, הן מהממונים עליו, הן מתושבי האזור כולו 

ובמיוחד מתושבי הכפר מגדול ועד קטן. ינק זכה לשבחים רבים 

נבחר  הוא   .‘2008 הנשיא  ’מצטיין  בתואר  זכה  הוא  פועלו:  על 

גם כמצטיין אק“מ (אגף קהילה ומשטרה), זאת בהליך ממושך 

אות  לו  והוענק  ישראל,  במשטרת  מועמדים  עשרות  ומתוך 

ביטחון  באיש  שזכינו  אשרינו  ראש-המועצה.  ידי  על  המתנדב 

שכמותו!
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    ”בואו נא לראות מהר, טרקטור בא אל החצר...“ (פניה ברגשטיין)

איך הגיע המזון לעופות אל המשקים?
השקים  ויותר.  קילוגרמים  חמישים  של  בשקים  לעופות  המזון  את  נשאו  לכפר  הראשונות  השנים  בשלושים 

הובלו למשקים בעגלה רתומה לפרדה ונשפכו לחביות שהוצבו בלולים. בין מרכיבי התערובת היו גם שברי חרובים. 

ילדי הכפר נהגו להתגנב אל תוך החביות ולאכול מן החרובים. מאז הקמתו של ה‘סילו‘, הובל המזון לעופות בתפזורת במיכל 

שנגרר על-ידי טרקטור, והמזון הוזרם בלחץ למיכלים שהוצבו ליד הלולים. הוותיקים זוכרים את חסן, עובד האגודה, מתמרן עם 

הטרקטור במיומנות כך שהצינור יגיע אל פתחי המיכלים.

  ”מי יזרע יזרע שדה...? מי ישתול ישתול פרדס...?
אנחנו החלוצים...“ (לוין קיפניס)

באילו ענפי חקלאות עסקו בכפר בעבר? 
עצי-פרי  מעט  גידלו  משק  בכל  צנועה:  הייתה  ההתחלה 

היה  הכול  וצנוניות.  תפוחי-אדמה  חצילים,  כגון  ירקות  ומעט 

כפיים.  עבודת  הייתה  העבודה  וכל  קטן,  בקנה-מידה 

מאות  לשלוש  לולים  שני  קיבלה  משק  יחידת  כל 

עופות ובית-אימון לגידול אפרוחים. בתי האימון 

חוממו בתחילה בפתיליות פח ובכריות צמר-

דיוק:  (ליתר  החברים  גידלו  בתחילה  גפן. 

ענבים  שזיפים,  אגסים,  תפוחים,  לגדל)  ניסו 

להשתלמות  מישהו  נשלח  ואף  והדרים, 

כי  התברר  הימים  ברבות  ענבים!  לאריזת 

אך  לאזורנו,  מתאימים  אינם  הנשירים  העצים 

כמו- מאוד.  הצליחו  לעומתם  ההדרים  פרדסי 

שונים,  ירקות  בגידול  הצלחה  התושבים  קצרו  כן 

במכוורת ובגידול בקיה למספוא. 

הסוכנות  סיפקה  שעברה  המאה  של  הארבעים  בשנות 

רפתות  התפתחו  אחדים  ובמשקים  משק,  לכל  פרה 

פעילות. מאוחר יותר גידלו גם כבשים. בזמן מלחמת-

העולם השנייה היו קווי האספקה מחו“ל משובשים, ואז 

גידלו  לגרעינים.  ושעורה  חיטה  גידולי  כאן  לגדל  החלו 

ובשנות  היקים,  על  במיוחד  החביב  ירק  אספרגוס,  גם 

החמישים גידלו בוטנים בשטחים נרחבים. הכפר הצטיין 

משרד- אנשי  לייצוא.  במנהרות  ועגבניות  תות-שדה  בגידול 

החקלאות שלחו  חקלאים יהודיים וערביים כאחד ללמוד כאן 

את שיטות הגידול והאריזה. כמו-כן טיפחו החקלאים משתלות 

עדכני  חקלאי  ידע  רכשו  הם  עצמו.  בפני  כענף  תות-שדה 

הייצוא  חברת  ועבור  החקלאות  משרד  עבור  שערכו  בניסויים 

ברמה  שהיו  החקלאות,  משרד  של  ובהשתלמויות  ’ַאגֶרקסקוֹ‘, 

גבוהה ביותר וניתנו על ידי מדענים ממכון ’וולקני‘. 

’וולקני‘  מכון  ובהדרכת  ז“ל  בנדע  אפרים  ביוזמת 

התחילו לגדל בכפר אגוזי פקאן, אבוקדו, מנגו, 

קרמבולה, מקדמיה, ליצ‘י, אנונה ופג‘ויה. חלק 

משגשגים  והמנגו  הפקאן  האבוקדו,  ממטעי 

עד היום בזכותו.

הכפר הצטיין גם בענף נוסף: לאורך השנים 

במיוחד  משקים.  בעשרות  פרחים  גידלו 

התמחו בגידולי ציפורן מזנים שונים, שחלקם 

פותחו כאן. המגדלים משדה-ורבורג השתתפו 

באופן קבוע בתערוכות פרחים בין-לאומיות ואף 

נץ- גרברות,  ורדים,  גידלו  השאר  בין  בפרסים.  זכו 

נהגו  השבועות  בחג  וגיפסנית.  ציפור-גן-עדן  החלב, 

בשלל  בפרחים  העגלות  את  לקשט  הפרחים  מגדלי 

צבעים. עגלות אלה עוררו התפעלות מצד החברים והיו 

חלק אהוב במיוחד בחגיגות.

המטבח היקי לא הכיר את הירק המוזר הנקרא ’פלפל 

לכפר,  סמוכים  בשדות  אחרים  אנשים  שגידלו  חריף‘, 

ואולם כמה מן הילדים  זכו להכיר אותו באופן טראומטי 

למדי לאחר שטעמו ממנו בגניבה.

  ”ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה...“ (מן המקורות)

מה מקור המים בכפר ומהי איכותם? 
עד לתחילת שנות החמישים של המאה שעברה קיבל הכפר מים ממושב 

שנותרו  הערביות  מהבארות  מים  של  קטנה  כמות  וכן  ומתל-אשר  צופית 

על  הופעלו  הערביות  הבארות  השחרור.  מלחמת  לאחר  במקום 

ידי משאבה  המצויידת במנוע בן בוכנה אחת. בלילות נשמע 

לייללת  כליווי  הבארות  שהשמיעו  המונוטוני  הציפצוף 

התנים. בשנת 1954 נקדחה באר בכניסה לכפר, היא באר 

תשעים  של  מעומק  מים  ושואבת  היום  עד  הפועלת  א‘, 

מטרים. כיום פועלת גם באר ה‘ בצד המערבי של הכפר. 

נשאבים  הם  כי  מאוד,  טובה  באיכות  הם  בכפר  המים 

ממעיין תת-קרקעי ומוזרמים ישירות לצרכנים. 

הראשונים  מימיהן  נוסף  שימוש  נעשה  האגירה  בבריכות 

לתוכן  התגנבו  החמור,  האיסור  למרות  השמונים(!):  שנות  ועד 

ילדי הכפר ושחו בהן להנאתם בימי הקיץ החמים.

י שטרן ז“ל היה מופקד שנים רבות על הפעלת הבארות ובריכות האגירה  ִטיבִּ

ועל תחזוקתן. במשך שנים ארוכות שימש בתפקיד זה בנאמנות רבה מיקי 

פלק יבל“א, וכיום משמש בתפקיד זה מיכאל שטרן.

   ”שימו שמן, שמן זית...“ (לוין קיפניס)

באילו ענפי חקלאות עוסקים בכפר כיום?
מטעי  זית,  שמן  הודו),  ותרנגולי  (תרנגולות  הלול  בענף  בכפר  עוסקים  כיום 

השנים  במהלך  ואשכוליות.  קלמנטינות  תפוזים,  ופרדסי  מקדמיה  מטעי  פקאן, 

נעשה העיסוק בחקלאות בקנה-מידה קטן לא כדאי מבחינה כלכלית, והחקלאים 

מוחכרים    ,‘500 ’פרדס  כולל  השטחים,  מן  חלק  השטחים.  את  לעבד  הפסיקו 

בטטות,  תות-שדה,  תפוחי-אדמה,  ומגדלים  גדול  בקנה-מידה  שעובדים  לחקלאים 

גזר, תבלינים ושאר ירקות. 

   ”סובי, סובי, ממטרה לפזר פניני אורה, סובי
והתיזי מים...“  (יחיאל מוהר)

איך עיבדו את האדמה?
להובלה  ששימשו  חמורים  בעזרת  כפיים,  בעבודת  נעשה  הכל 

ברזל  כגון מחרשת  שונים  כלים  וסוסים שגררו  פרדות  ובעזרת 

קּולִטיָבטֹור  ַמְתֵלם,  ַמׂשֵדָדה,  עתיקה,  עץ  מחרשת  דמויית 

(ַקלֶטֶרת), או ָמגֹוב - כלי ענק שגרף את החציר הקצור. 

איציק ידין שוקד בימים אלה על שיקום חלק מן הכלים שנמצאו 

והם  להתפוררות,  וקרובים  חלודים  כשהם  המשקים  בחצרות 

הארכיון- ליד  לקום  המתוכנן  החקלאיים‘  הכלים  ב‘גן  יוצגו 

מוזיאון בימים אלה.

בשנת 1951 רכשה האגודה לראשונה טרקטור וכלים חקלאיים 

שהופעלו על ידי טרקטוריסט שכיר בהזמנת החברים. לאחר מכן 

עדיין  הטרקטורים  מן  חלק  טרקטורים.  עצמם  התושבים  רכשו 

נעים בכפר, וחלקם נמצאים ב‘מוזיאון הטרקטורים‘ במושב עין-

ורד; שניים מהם יוצגו בתערוכה שתוצג ליד הארכיון-מוזיאון.

כדי לעזור למייסדים לרכוש מיומנויות של טיפול במשק חקלאי, 

הם קיבלו ייעוץ מהמדריכים של רסקו. אך, כמו בכל תהליך של 

כך: ”אף  על  מספרת  רייס  לילו  בתירגול.  גם  צורך  היה  למידה, 

אחד לא ידע איך לחלוב, אז החליטו לקנות פרה אחת והפרה 

הלכה ממשק למשק, לאיזה ארבעה או חמישה משקים.

הפרה הזאת הייתה אצל כל אחד שבוע - שבועיים עד שלמדנו 

לחלוב. בסוף היא לא נתנה חלב טוב, אבל למדנו לחלוב...“

שהועברו  אלומיניום  צינורות  בעזרת  התבצעה  ההשקייה 

בפרדסים  אליהם.  שחוברו  ובממטרות  לחלקה  מֶחלקה  ביד 

והישקו  עץ  כל  סביב  גדולות)  (גומות  ’צלחות‘  חפרו  ובמטעים 

בעזרת צינור פח או גומי שהועבר מעץ לעץ. את זמן ההמתנה 

עד למילוי הגומות ניצלו לקריאה. כדי שהצלחת לא תעלה על 

את  הניח  הוא  הספר,  בקריאת  שקוע  שהחקלאי  בזמן  גדותיה 

מיהר  נרטבת  שהבוהן  חש  וכאשר  הגומה,  קצה  על  הרגל  בוהן 

להעביר את הצינור לעץ הבא. 

משום  בלילה,  בעיקר  להשקות  היה  ניתן  הבאר  להקמת  עד 

שלא היה די לחץ בצינורות שהגיעו ממושב צופית, והדבר אילץ 

את החקלאים לקום בלילה, לפתוח או לסגור ברז ולהעביר את 

הצינורות. 

היבולים  הטבעית.  בעונתם  רק  גידלו  הראשונים  הירקות  את 

היו מוצלחים אך הפידיון היה זעום, כי השוק היה מוצף בירקות 

שתילי  את  כיסו  האחרים,  לפני  ולשווק  להקדים  כדי  העונה. 

העגבניות והמלפפונים בשברי זכוכית בצד הדרומי של תעלות, 

של  השישים  משנות  החל  השמש.  קרני  מרב  את  לקלוט  כדי 

המאה שעברה הלך הפלסטיק ותפס את מקומה 

כאגמים  נראו  הכפר  ושדות  הזכוכית,  של 

מבהיקים בשמש.
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לז‘קלין  חייגתי  אסימון,  שלשלתי  חיוג,  צליל  ”שמעתי 
במספרת סימון...“  (ירון לונדון)

של  הטלפון  מספר  היה  מה 
המשרד? 

היה   המשרד  של  הטלפון  מספר 

הוא  המקובל  הסיפור   .2200

שהמספר  זכרו  שהחברים 

’שתיים-שתיים-כלום- הוא 

ד“ר  הווטרינר  כלום‘. 

ואשתו  פרוייליך  ד“ר  כאשר  השני.  הטלפון  בעל  היה  פרוֹייִליך 

ד“ר  היה  שלהם,  בטלפון  להשתמש  אחר  לחבר  הרשו  פאולה 

משך  את  ומודד  בידו  שעון  עם  עומד  פרוייליך 

השיחה כדי שיוכל לגבות את מחירה (היקר) 

החלו  רבות  שנים  לאחר  החבר.  מן 

אך  פרטיים,  בבתים  טלפונים  לצוץ 

המאה  של  השבעים  שנות  עד 

לקו  ההמתנה  ארכה  שעברה 

טלפון שנים רבות.

מה עשו עם האשפה והגזם לפני עידן מיכלי 
המחזור והפינוי המאורגן?

החברים נהגו לשרוף את הפסולת האורגנית בבור שחפרו בחצר. 

אשפה שלא ניתן לשרוף העביר כל חבר בעצמו בעזרת עגלה 

שהייתה  המיזבלה  אל  לטרקטור  יותר  ומאוחר  לפרדה  רתומה 

לחורשת  מעבר  הכפר,  של  הצפון-מערבי  בחלק  ממוקמת 

השמחה של היום. 

  ”עגלה עם סוסה בשדה תרוץ, עד גדותיה עמוסה 
בחציר קצוץ...“ (אבשלום כהן)

מה היו אמצעי התחבורה בתחילת הדרך? 
המייסדים  השתמשו  בהם  העיקריים  התחבורה  כלי 

החדש  הכפר  לבין  כפר-סבא  בין  לנוע  כדי 

שנסע   38 קו  ולעיתים  חמור,  רגליים,  היו 

והוריד  בגן-חיים  עצר  מכפר-סבא, 

וכלי  הטוריות  עם  יחד  הנוסעים  את 

את  עברו  והם  שלהם,  העבודה 

שדה- עד  משם  החולית  הדרך 

ורבורג ברגל. רק בשנות הארבעים 

הכביש  המשך  נסלל 

רמת- עד 

הכובש. 

ל  כ

בעזרת  סלעים  ריסקו  הפועלים  כפיים:  עבודת  הייתה  העבודה 

פטישים. 

עגלה  ביותר  הנפוץ  התחבורה  כלי  היה  הכפר  הקמת  לאחר 

הובאו  המקומיים  לחמורים  בנוסף  לפרדה.  או  לחמור  רתומה 

הגדולים  בממדיהם  בלטו  אשר  חמורים  מקפריסין  ארצה 

במיוחד ושימשו גם כבהמות עבודה. המבוגרים שבינינו זוכרים 

דרך  הייתה  אחר-כך  לבית-הספר.  בדרך  בחול  בוססנו  איך 

כורכר שהושקתה בקיץ כדי שלא יהיה כל כך הרבה אבק.

הסכימה  סופה  עד  הכביש  ונסלל  ההרחבה  שהוקמה  לאחר 

כפר-סבא.  לבין  שדה-ורבורג  בין  סדיר  קו  לקיים  ’אגד‘  חברת 

בשבע בבוקר נכנס האוטובוס לשדה-ורבורג ואסף את הילדים 

לבית-הספר בצופית. בשעות הצהריים נכנסו שלושה אוטובוסים 

הילדים  את  והחזירו   - מזה  זה  שעה  של  בהפרש   - לצופית 

אחר  ובארבע  בבוקר  בעשר  נוספים,  אוטובוסים  שני  הביתה. 

הצהריים, שימשו את המבוגרים שנסעו לכפר-סבא לסידורים. 

גם כיום נכנסים לכפר רק ארבעה אוטובוסים ביום, אך למרבית 

התושבים יש לפחות מכונית אחת, ומכוניות רבות נכנסות לכפר 

ויוצאות ממנו כל הזמן. בעבר, לא הייתה אפשרות אחרת לצאת 

מכאן; מי שאיחר לאוטובוס נאלץ לנסוע בטרמפים שהיו נדירים 

מאוד, או ללכת ברגל.

למי הייתה המכונית הפרטית הראשונה?
במשך שנים רבות לא הייתה מכונית פרטית לאיש. יצחק ורדי 

ז“ל, או אחים רוזנברג בפי הוותיקים, שירת במלחמת השחרור 

כמפקד אזור ונפצע קשה ברגלו. לאחר שנה של שיקום בבית-

קטנה  ’פיאט‘   - ’רכב‘  וקיבל  הביתה  חזר  תל-השומר  החולים 

בעלת ארבעה גלגלים וקצת פח. הנסיעה לחיפה נמשכה חצי 

יום, לרבות שתי עצירות בצידי הדרך כדי לקרר את המנוע. 

למי הייתה המשאית הראשונה?
המשאית הראשונה בכפר הייתה שייכת לְפָראּו ֶזלָמה ולטר. 

הנהג הראשון היה ַהיינץ (ָהָיה) ָאִריס. בשלב מסויים הייתה 

משאית  הכפר  רכש  מכן  ולאחר  משלו,  משאית  לו 

שימשה  המשאית  לוותיקים.  עדיין  הזכורה  ’וֹולוו‘ֹ, 

הסיטונאי  בשוק  ל“טנא“  החקלאית  התוצרת  לשיווק 

על- שהוקמה  שיווק  חברת  הייתה  (’טנא‘  בתל-אביב, 

ב‘תנובה‘).  והתחרתה  עולי-גרמניה  של  יישובים  ידי 

בצד  אותם  והעמידו  הירקות  ואת  הפירות  את  ארזו  החקלאים 

העץ  ארגזי  את  העמיסו  ועוזרו  והנהג  הכביש, 

הביאה  חזרה  בדרך  ידיהם.  במו  המשאית  על 

הכפר.  אל  חקלאית  ואספקה  ציוד  המשאית 

גם חיים ַטִייץ רכש משאית. הוא התקין בחלק 

המשא ספסלים מתקפלים ארוכים, ובשבתות 

כאשר לא העביר משאות הסיע את החברים 

לחוף-הים בהרצליה. 

”הי הג‘יפ, הי הג‘יפ, איזה לילה מסביב...“ (חיים חפר)

למי היה ג‘יפ? למי יש ג‘יפ?
דב טובין ז“ל עבד כמסגר מחוץ לכפר ורכש ג‘יפ. היה זה הרכב 

היחיד ב‘הרחבה‘, פרט לרכב הצבאי של זלמן ורדי ז“ל. מכוניות 

היה  לא  עדיין  כי  הכפר  של  זה  בחלק  לנסוע  יכלו  לא  רגילות 

לנסיעה  לעבודה,  טובין  משפחת  את  שימש  הג‘יפ  כביש.  שם 

שהצטרפו  הנוסעים  היו  ורבים  בערב,  ולבילויים  למרפאה 

שיספר  בשדה-ורבורג  היום  יש  ג‘יפים  כמה  שיודע  מי  אליהם. 

לנו בבקשה.

אילו מבנים עמדו במרכז הכפר?
במרכז הכפר עמדו בעיקר מבנים שביטאו את אופיו החקלאי 

מחסן  תערובת,  מחסן  ביצים,  מחסן  המקום:  של 

לאספקת ציוד חקלאי, סככה למיון קלמנטינות, בית-

ה‘משרד‘  נשקייה,  שם  עמדו  כן  כמו  ו‘סילו‘.  קירור 

ה‘סילו‘  בניין  ובית-העם.  כיום  המזכירות  הוא   -

(Silo באנגלית - מגדל תחמיץ) הוקם בסוף שנות 

לפרות  המזון  מרכיבי  לערבוב  ושימש  החמישים 

אך  פעילותו,  הופסקה  רבות  שנים  לפני  ולעופות. 

הוחלט  המזכירות  אזור  של  המחודש  התכנון  במסגרת 

שאורותיה  החנוכייה  מתנוססת  ראשו  על  אותו.  להרוס  שלא 

עמד  בית-הקירור  בחג-החנוכה.  שנה  בכל  למרחוק  נראים 

במקום משכנו של ’כפר מנגן‘ כיום, מאחורי מזכירות הכפר. הוא 

הבריטים  תפוחי-אדמה.  בעיקר  וירקות,  פירות  לאיחסון  שימש 

בכך  זאת  והיתנו  הזרעים  את  סיפקו  בארץ  אז  ששלטו 

שחלק מהיבול יסופק לצבא הבריטי, וכך נוסף מקור 

פרנסה חשוב לחקלאים.

מעניין לציין כי לצד הירקות והפירות אוכסנו בבית-

הקירור גם מסמכים שונים כגון: תיקים אישיים של 

ושל  ההנהלה  ישיבות  של  פרוטוקולים  החברים, 

תנאים  שררו  בבית-הקירור  וכו‘.  הכלליות  האספות 

שלא התאימו לשמירת המסמכים וחלקם אבד. למרות 

היוו  והם  סבירה,  שימור  בדרגת  רבים  מסמכים  נשמרו  זאת 

למעשה את הגרעין להקמת הארכיון-מוזיאון.



עמ‘ 17עמ‘ 16     מגזין שדה-ורבורג  |  גליון מס‘ 4  |  75 מי יודע

הייתכן שהיה בנק בשדה-ורבורג?
יחד  בשנת 1938  ארצה  עלה  ברלין,  יליד  ליטן,  פאול  היה!  אכן 

סניף  כאן  ופתח  לשדה-ורבורג  הגיע  הוא  אלזה.  אשתו  עם 

גדול  לסניף  משנה  סניף  וחיסכון‘,  הלוואה  ’בנק  של  קטן 

שמול  ביתו  ליד  שכן  הבנק  בכפר-סבא.  שהיה  יותר 

המשרד, בחצר-הבית שבו גרה היום שלומית רייס. הוא 

הבנק  ובסניף  מגרמניה,  השילומים  עם  לאנשים  עזר 

העניקו הלוואות. איך הגיע פאול ליטן אל הבנק בכפר-

סבא? בשיכון עליה היה מישהו יחיד-סגולה בעל אופנוע 

עם ’סירה‘ ששימש כמונית. פאול נהג להתיישב מאחורי אשתו 

אלזה ב‘סירה‘ וכך הגיעו לכפר-סבא.

היה קיוסק? היכן? מה קנינו 
שם?

במקום  הבאר,  מאחורי  לכפר  בכניסה 

ֶגֶלם,  סימה  של  ביתה  היום  עומד  שבו 

שייך  הקיוסק   היה  בתחילה  קיוסק.  עמד 

בבית  שגרה  שַנייֶדר  שמואל  למשפחת 

ִרי היום) ולאחר מכן עבר לידי  הסמוך לו (בית פֶּ

בשנת  קשה  נפצע  ז“ל  גלם  בנימין  גלם.  משפחת 

הקיוסק.  בקניית  לו  וסייע  אותו  שיקם  ומשרד-הביטחון   ,1956

לבית  עברה  בכפר-סבא  בשיכון-ותיקים  אז  שגרה  המשפחה 

בקלמנייה עם שלושת הבנים בשנת 1961, וכעבור שנה נולדה 

של  בנם  גלם,  דובי  של  משפחתו  היום  גרה  בית  באותו  סימה. 

בנימין ז“ל ואשתו ג‘וליה תבל“א. 

עוגות  ו‘ריאו‘,  ’ארטיק‘  גלידות  ”מכרנו  ג‘וליה:  מספרת 

מהמאפייה  טריים  לחמים  בכפר-סבא,  ’לוויטה‘  מקונדיטוריה 

יום  כל  ובירה.  גזוז  אּפ,  פֶּ מכולת,  מוצרי  ברמת-הכובש, 

בתלת-אופן  נסע  ובנימין  טרי  פלאפל  הכנתי 

לבית-האריזה בקלמנייה ולבית-הספר בבית-

ברל (לא הייתה שם אז קפטריה) ומכר את 

סרטים  הוקרנו  במוצאי-שבת  מרכולתו. 

גם  מכר  ובנימין  בצופית,  בבית-העם 

שם בוטנים וגרעינים שקליתי בבית.

האזור,  תושבי  מגיעים  היו  לקיוסק 

אריך אונגר, ארנסט הורביץ, גב‘ וולף, 

לשתות  ואשתו  הווטרינר  פרוייליך  ד“ר 

זומר  מר  מוקה.  ארטיק  ולאכול  קפה 

ולשתות  לוקס  ארטיק  לאכול   - מצופית 

קימל,  ולחם  חלב  לקנות   - בורינסקי  גב‘  בירה, 

’מעריב‘.  עיתון  לקנות   - טיבי  שטרן  ומר  מוסקוביץ‘  מר 

ערבים מהאזור ומהשטחים היו  מגיעים במשאיות ענק צבעוניות 

וחקלאים בטרקטורים - לשתות ולאכול משהו, וכמובן ילדים - 

לאכול ארטיקים, לשתות גזוז, או לקנות מחברת“.

התפרנסה  והמשפחה  בקיוסק,  הקשה  בעבודה  עזרו  הילדים 

ממנו בכבוד, עד שנפתחו מספר חנויות מכולת באזור ושינו את 

אחדות  שנים  במשך  בשנת 1976.  נסגר  הקיוסק  הדברים.  פני 

 1991 ובשנת  במקום,  שהקימו  במסגרייה  הבנים  עבדו 

בנתה שם סימה את ביתה. כאשר תושבי האזור 

הוותיקים שואלים את סימה: ”היכן את גרה?“ 

היא עדיין עונה: ”בקיוסק של אבא.“

”יש לי גלידה הכי טובה, הכי טובה ומשובחה...“ (עממי)

איך קונים כיום?
כיום לרובם ככולם יש מכונית, אפשר לנסוע לכל מקום, או 

שרוצים.  דבר  כל  ולקנות  באינטרנט  או  בטלפון  להזמין 

יום  כל  המקומית:  למכולת  הקשור  הוויי  יש  זאת  ובכל 

זאטוטים  המוני  יוצאים  אחר-הצהריים  ארבע  בשעה 

מגני-הילדים ובאים ל‘אלונית‘ לקבל ארטיק. ביום שישי 

הגן  ילדי  את  רק  לא  ב‘אלונית‘  למצוא  אפשר  בצהריים 

אלא גם את ילדי בית-הספר בצופית שמגיעים לאותה 

מטרה ויורדים מההסעה כאן ולא ליד הבית, גם אם 

בסביבות  נשמעים  שישי  ביום  מאוד.  רחוק  הבית 

תיבת-הנגינה  צלילי  בצהריים  אחת  השעה 

רבים  וילדים  ’פינגווין‘  של  גלידה‘  ה‘אוטו  של  

חינם  גלידה  שמעניק  שמעון,  את  לפגוש  רצים 

שמעון   – יודע  שלא  למי  יום-הולדת.  שחוגג  למי 

החל את פעילותו בכפר כבר בשנת 1979, ומסלול 

צופית  שדה-ורבורג,  את  כלל  שלו  הראשון  הנסיעה 

בגלידות  הכפר  ילדי  את  משמח  הוא  היום  ועד  מאז  וגן-חיים. 

ובארטיקים שלו. 

אותה  זוכר  אני  אותה,  זוכר  ”אני 
מהמכולת...“ (דני סנדרסון)

ּבלּוֶמנַטל,  הבאים:  השמות  לכם  אומרים  מה 
רֶגר, ׁשַנייֶדר? רֶטל, בֶּ פֶּ

וקיוסק  מכולת  חנויות  שלוש  בכפר   היו   בזמנן  אבל  יאמן,  לא 

אחד. המכולת של פרטל הייתה בראש הגבעה, במקום בו גרות 

כיום בנותיו של יגאל, הנכדות של צבי וֶהָלה פרטל, ענבל יבין 

ומרב מנור עם משפחותיהן. המכולת של בלומנטל פעלה בבית 

היום  ושייך  שמאלי  משפחת  של  ביתה  לימים  שהיה  המשפחה 

למשפחת אברך. המכולת של ברגר הייתה בהרחבה.  

גד בלומנטל, אז נער כבן 16, מספר כיצד עזר להוריו במכולת 

היחידה בכפר בשנים הראשונות: ”כולם רשמו ושילמו... כשהיה“. 

מה מכרו? לחם מהמאפייה של רמת-הכובש, מרגרינה עטופה 

גפרורים,  קופסת  ִנָיה,  ֶלבֶּ בנייר,  עטופה  גבינה  פרגמנט,  בנייר 

ַלֶקרָדה, שבבי סבון של ’עץ הזית‘. וחלב? לא: חלב הביאו בכדים 

מהרפת של משפחת טאובר“.

המכולת  בעלי  הבית‘.  עד  ’שירות  גם  היה 

לפרדה  לחמור,  רתומה  בעגלה  בכפר  נסעו 

מראש.  שהוזמנו  המצרכים  את  והביאו  לסוס  או 

הם  מכפר-סבא.  שהביאו  ונפט  קרח  גם  חילקו  בעגלה 

השחרור  מלחמת  לפני  גדול.  פעמון  בעזרת  בואם  על  הכריזו 

תבן.  ומכר  גמל  על  רכוב  מקלקיליה  אבו-דריז  גם  לכאן  הגיע 

אחרי המלחמה באו לכאן עגלות עם ירקות מטירה. 

שוב  הראשונה  המכולת  של  הבעלים  התחלפו  הימים  ברבות 

שמות  (עוד  ובני  שבתאי  ׂשמאִלי,  מּוסַקט,  ִליטָמנֹוִביץ‘,  ושוב: 

של  המכולת  וחנויות  הוותק),  על-פי  מכירים  הכפר  שתושבי 

פרטל ושל ברגר נסגרו.

ליד  קטן  במחסן  סודית  פעילות  התרחשה  מסויים  בשלב 

המכולת הראשונה (לא נסגיר את שמם של העושים במלאכה): 

התקינו צינורות ומיכלי נחושת והכינו אלכוהול מתפוחי אדמה, 

באופן לא חוקי כמובן. הסיפור הופיע בעיתון, ובישיבת ההנהלה 

בשנת 1952 הוחלט להחרים את החברים הנ“ל, והעסק נסגר.

”שביל באמצע שביל בצד, חפופים אחד אחד...“
(אהוד מנור)

איפה הסתפרו? איפה מסתפרים היום?
יהודה שטרן היה הספר המקומי, לכן זכה לכינוי ’ִפיָגרוֹ‘, על שם 

כיום  היום.  עד  אותו  שמלווה  כינוי  ִמֶסִבילָיה‘,  ר  ’הַספָּ האופרה 

מבקרים חברים רבים במספרה הצנועה של עליזה ולטר. כידוע, 

עליזה אינה מסתפקת במקצוע הספרות בלבד ותשמח להעניק 

טיפול אלטרנטיבי לכל המבקש.



עמ‘ 19עמ‘ 18     מגזין שדה-ורבורג  |  גליון מס‘ 4  |  75 מי יודע

איך חגגנו חמישים שנה לכפר?
במלאת לכפר חמישים נבחרה ועדת יובל שהחליטה על לוח-

אירועים: טיול ותיקי הכפר לירושלים וקבלת פנים בבית הנשיא; 

ב‘הרחבה‘;  הראשי  הכביש  לאורך  המייסדים‘  ’שדרת  נטיעת 

ובתים  רחובות  מוסדות,  שילוט  על-ידי  הכפר  פני  שיפור 

יצירת  ציבוריים;  במקומות  וגינון  ניקיון  מבצע  פרטיים; 

על- שנרקמו  מריבועים  המורכב  משותף  שטיח-קיר 

ידי כל משפחה; ’משימות בר מצווה‘ - בני המצווה 

והזמינו  הכלל  לטובת  השנה  כל  לאורך  פעלו 

משותפת.  בר-מצווה  למסיבת  התושבים  כל  את 

החגיגה המרכזית הוקדשה לתולדות הכפר ולוותה 

במרכז  משק.  חצר  ובשיחזור  תחביבים  בתערוכת 

מתושבי  רבים  השתתפו  שבה  הצגה  הייתה  החגיגה 

החגיגה  של  תיעוד  שבו  דיסק  נמצא  בארכיון-מוזיאון  הכפר. 

שצולמה בווידיאו על ידי תלי גודר. קלטת וידיאו נוספת שצולמה 

על ידי דני ולטר נעלמה כלא הייתה, למרבה הצער. לכבוד יובל 

החמישים הוציא הכפר חוברת בשם ”שדה ורבורג 1939-1988 

חברי  ידי  על  נכתבה  החוברת  התיישבות“.  שנות  חמישים   -

ורדי.  טובה  על-ידי  נעשתה  הגרפית  והעריכה   הכפר, 

שציירה  הכפר  מפת  הוא  החוברת  של  האמצע  דף 

טובה ורדי, והיא הבסיס למפות התלויות על הקיר 

במזכירות ובארכיון-מוזיאון. 

”יש לי יום-יום חג, יש לי חג יום-יום, יש לי יום-יום חג – 
הללוייה...“ (נעמי שמר)

איך חגגו בתחילה?
פעילויות  קיימו  מגרמניה  שהגיעו  המייסדים 

מסיבות,  ערכו  הם  רבות:  ותרבותיות  חברתיות 

קונצרטים וטקסים, שהפכו לחלק בלתי נפרד 

הפעילות  של  חשיבותה  הכפר.  ממסורת 

מאוד  גדולה  הייתה  והתרבותית  החברתית 

והעניקה  החיים  את  שהעשירה  משום 

קשיי  עם  להתמודד  כוחות  למתיישבים 

הנשף  נערך  בשנת 1941  בפורים  ההישרדות. 

בבית- שדה-ורבורג  חברי  של  הראשון  הגדול 

והרבה  עברית  מעט  שם  דיברו  ב...צופית.  העם 

חמש  לכפר  במלאת  כעסו.  והצופיתניקים  גרמנית, 

המיישבים  המוסדות  נציגי  הוזמנו   1943 בשנת  שנים, 

בין  נכתב,  בהזמנה  ההספקה.  מחסן  ליד  שנערכה  לחגיגה 

’אגד‘  בתחנת  תחכה  מתל-אביב  הנכבדים  ”לאורחים  היתר: 

אחה“צ   3.45 בשעה  לשדה-ורבורג  שתצא  מיוחדת  מכונית 

כללה  התכנית  העירה.“  בחזרה  יסעו  החגיגה  ובסיום  בדיוק, 

תזמורת וקטעים שהכינו התושבים, חלקם עדיין בגרמנית.

בחיים  שמחות  לעשות  ידעו  באמת  ”הם  מספרת:  שטרן  אדית 

אי-אפשר  כי  ביד,  הנעליים  הגומי,  מגפי  את  לקחנו  הקשים. 

היה ללכת, עלינו די רחוק עד לבית-העם, ושם החלפנו נעליים 

והתחילה המסיבה.“

באירועים השונים השקיעו רבות בהופעות, במשחק, בתחפושות, 

בשירה ובנגינה. במשך שנים רבות  התקיימה החגיגה המרכזית 

עמוסות  עגלות  דבר:  לכל  חקלאי  חג  זה  היה  השבועות.  בחג 

בתהלוכה  נסעו  ובפרחים  חקלאית  בתוצרת  ומקושטות  ילדים 

כיום.  החגיגות  נערכות  שבו  מקום  אותו  החגיגה,  מקום  אל 

או  מנצרים  עשוי  טנא  בידו  ואחז  פרחים  זר  עטור  היה  ילד  כל 

מרשת של לול ובו תפוחי-אדמה אחדים או עגבניות. החברים 

התוצרת  כל  ביצים.  ותבניות  ופירות  ירקות  עם  ארגזים  הביאו 

התקיימו  בכפר.  קהילתיים  לפרוייקטים  נתרם  והכסף  נמכרה, 

העגלות  אך  ביותר,  המקושטים  והאופניים  העגלה  תחרויות  גם 

של מגדלי הפרחים היו ללא ספק המרהיבות ביותר.

הבילוי העיקרי בשעות הפנאי היה מפגשים בין החברים בלילות 

שבת. יציאות לבילויים מחוץ לכפר היו נדירות, בעיקר בשל קשיי 

תחבורה. ֶאִריך אּונֶגר ז“ל שהיה בעל כלי תחבורה בעל ארבע 

רגליים, לא ויתר על בילוי מחוץ לבית בליל שבת: ”לי היה סוס. 

בערב,  בשבע  לחלוב  הסוס סיימתי  על  מתיישב  הייתי 

לבית-קפה  בכפר-סבא“. ונוסע 

שנים   75 חוגגים  אנו  איך 
לשדה-ורבורג?

לוח-שנה  הייתה  הפתיחה‘  ’יריית 

לתושבים,  שחולק  ומשעשע  יפהפה 

בכפר,  משמעותיים  מקומות  בו  ומככבים 

נכס  (עוד  גאות  ו...סבתות  אקטואליים  נושאים 

חשוב בכפר!). לוח השנה, שתלוי על הקיר בכל בית 

בכפר צולם ועוצב על-ידי חברים מוכשרים מהכפר.

לילדים,  מופת  סרטי  הוקרנו  שבתות  שלוש  במשך  מכן,  לאחר 

לנוער ולמבוגרים ב‘סינמה ורבורג‘ שבבית-העם. 

הדלקת  המסורת:  כמיטב  בחגיגה  צויין  יום-העצמאות  ערב 

משואות, זיקוקין-די-נור והופעה מרהיבה של להטוטן. בפיקניק 

בישולי  תחרות  נערכה  במיוחד  מוצלח  שהיה  יום-העצמאות 

שדה והושקה הבירה Beer-Burg , הלוא היא בירת הבית של 

הכפר. 

ואופניים  עגלות  תהלוכת  התקיימה  חג-השבועות  בחגיגת 

ונערך  השנה  שנולדו  התינוקות  הוצגו  הבמה  על  מקושטים, 

הביאו  התושבים  כל  א‘;  כיתה  ילדי  של  המסורתי  הרונדו 

’אשל  לעמותת  שנתרמו  המינים,  משבעת  מוצרים  ’ביכורים‘, 

בכפר‘ המסייעת לנזקקים בכפר-סבא. לסיום החגיגה הופיעה 

הזמרת שרון חזיז ששרה והלהיבה את הקהל. 

המועצה  קיימה  מאי  סוף  לקראת 

האזורית אירוע הוקרה שבמהלכו זכו 

ותיקי הכפר לתעודות הוקרה. את הערב 

הינחתה השחקנית-סטנדאפיסטית שרה 

נוסטלגי  ערב  היה  המרכזי  והמופע  שמיר, 

בניהולו  ’השלישייה‘  שהגישה  ומרגש  מצחיק 

המוסיקלי של דוד קריבושי.

רחוב‘  ’פסטיבל  והמרכזי,  הגדול  האירוע  התקיים  יוני  באמצע 

הכפר  ילדי  והפעלות.  הופעות  מיצגים,  שכלל  במיוחד,  עליז 

הכפר  ילדות  ובנגינה,  לחימה  באמנויות  יכולתם  את  הפגינו 

רקעו על הבמה בקצב הפלמנקו, המבוגרים הופיעו ב‘מקהלת 

והמבוגרים  (צ‘חובל),  אליאס  נועה  של  בניצוחה  שדה-ורבורג‘ 

הופעות  גם  היו  הם.  גם  הופיעו  הדרים‘  ’להקת  חברי  יותר,  עוד 

מקצועיות, ביניהן הופעה מלהיבה של חני דינור ששרה שירים 

ישראליים מוכרים ואהובים. במשך כל הערב הוצגה מצגת של 

תמונות משדה-ורבורג, היו הפעלות כיפיות לילדים, פעל בית-

והמלוחים  המתוקים  המאפים  שלל  על  התענגו  שיושביו  קפה 

חולקו  לילדים  אמרנו?),  אופות  וגם  יפות  (גם  הסבתות  שהכינו 

גלידה אמריקאית, פופקורן ו‘שערות סבתא‘ חינם אין כסף, והיה 

גם יריד אוכל בתשלום.

גיליון  חותם  לשדה-ורבורג  השבעים-וחמש  שנת  אירועי  את 

חגיגי זה של ”השדה“.

איך חגגנו עשרים וחמש שנים לכפר?
(כיום  הנוער  מועדון  נחנך  שנים  וחמש  עשרים  לכפר  במלאת 

לנדאואר,  גיאורג  ד“ר  על-שם  והאמפיתיאטרון  הספרייה)  בניין 

נערכה  שלידם.  האורנים  חורשת  המייסדים‘,  ’חורשת  וניטעה 

חגיגה באמפיתיאטרון החדש והועלו הצגות.
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היכן יש ’בית-קפה‘ כיום?
’הדרים‘,  במכללת  ’בית-קפה‘  פועל  הקיץ  בימי  לחודש   אחת 

שהתקיים  הרחוב  בפסטיבל  אמנותית.  בתכנית  מלווה  והוא 

באהבה  שנאפו  עוגות  שהגיש  בית-קפה  גם  פעל  ביוני  ב-14 

על-ידי סבתות מהכפר.

”אשיר לך שיר עתיק, נושן, אשיר לך זמר על שושן...“ 
(יעקב אורלנד)

מי הזוג שנפגש לראשונה
בבית-הקפה?

שמחה,  בהם  שיש  בית-קפה,  אותו  על  הרבים  הסיפורים  בין 

רוזנבלט   ֵעלי  בזמנו  סיפר  נאהבים,  וזוגות  אופטימיות  ריקודים, 

נכנסה  ופתאום  בבית-הקפה  ישבתי  היום:  כמו  זוכר  ”אני  ז“ל 

הברך.  עד  חצאית  עם  במדים,  יפה  בריטית  חיילת 

לי  הגישה  יום-הולדתי,  היה  יום  שאותו  כששמעה 

ורד. מייד התאהבתי בה וידעתי שזו תהיה אישתי“.

דורלי ועלי ז“ל היו אכן נשואים 62 שנים.

”קפה, קפה, קפה, קפה בכיף...“ (קובי לוריא)

הידעתם שהיה בית-קפה בשדה-ורבורג?
אכן, בשנותיו הראשונות של הכפר פעל בית- קפה בבית מול 

ולוותיקים  ר,  ִאינַהבֶּ משפחת  כבית  לוותיקים  המוכר  המזכירות, 

שימשה  הבית  מרפסת  ז“ל.  גורדון  אתי  של  כביתה   - פחות 

בשדה-ורבורג,  דבר  בכל  כמו  ושבת.  שישי  בימי  כבית-קפה 

היה בבית-הקפה שילוב מיוחד של ניחוח אירופאי עם פשטות 

ארצישראלית: היו בו רהיטים יפים ומפות בד לבנות, אך במקום 

רצפה היה חול. החברות לבשו שמלות יפות יחד עם גרבי כותנה 

קצרים. ובהתאמה למזג האוויר הארצישראלי, היו גם שמשיות 

חברתיים  מפגשים  התקיימו  בבית-הקפה  בחוץ.  ליושבים 

וריקודים לצלילי המוזיקה שבקעה מן הגרמופון. 

”חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה...“ (נעמי שמר)

מהי ’חורשת השמחה‘ ומתי חגגנו בה 
לראשונה? מה הקשר בינה לבין שייקספיר?

המשמשת  האקליפטוסים  חורשת  היא  השמחה‘  ’חורשת 

לאירועים ולמסיבות. הכפר שכר את השטח ממשפחת 

לראשונה  זו.  למטרה  החורשה  את  והכשיר  קינמוני 

חגגנו את מסיבת ’חלום ליל קיץ‘ (ששמה כשם מחזהו 

הידוע של וויליאם שייקספיר)  לפני ארבע שנים, והיא 

הפכה למסורת הנמשכת מאז לקראת סופו של כל קיץ; 

החוגגים  ראשוני  מתאספים  הצהריים  אחר  מסויים  שישי  ביום 

הפעלה  פינות  סוחפת,  מוזיקה  שתייה,  טוב,  מאוכל  ונהנים 

השחר.  עלות  עד  ושמחה  ריקודים  הערב  ובהמשך  לילדים, 

לאורחים  ולמנוחה  הנוער  לפעילות  גם  משמשת  החורשה 

מזדמנים.

היכן  מתקיימים קונצרטים כיום?
בהתנדבות  מפיקה  מושבעים  מוזיקה  חובבי  חבורת 

תרבות“,  ”צפונות  עמותת  של  הקונצרטים  את 

בארץ.  צעירים  מוזיקאים  קידום  שמטרתה 

בארץ  מקומות  במספר  מתקיימים  הקונצרטים 

ממכירת  הכסף  בכפר.  אצלנו  תושבים  ובבתי 

הכרטיסים נתרם לעמותה. בקונצרטים מופיעים 

מוזיקאים מן השורה הראשונה בארץ ובעולם. כל קונצרט שונה 

מקודמו בסגנונו המוזיקלי: מוזיקה קאמרית או ווקלית, ג‘ז, ועוד. 

תושבי  נפגשים  שבו  חברתי  אירוע  גם  הוא  קונצרט  כל 

וחגיגית,  נינוחה  באווירה  החוץ  מן  ואורחים  הכפר 

מחוויה  ונהנים  המטורף  החיים  מירוץ  את  עוצרים 

חברתית ותרבותית מענגת.

”איזה אורכסטרה, איזה אורכסטרה יפה“
(דן אלמגור)

היכן  התקיימו קונצרטים בעבר?
מעין  היה  ֶדֶקרס)  יונה  של  הוריה  (בית  ינטּוס  פִּ משפחת  בית 

פינטוס  ֶטר  פֶּ מוזיקליים.  ערבים  נערכו  שבו  פרטי,  בית-תרבות 

ר ניגנו בכינור ובפסנתר, ואחרים ניגנו באקורדיון  וֶפִליקס ַטאּובֶּ

שלא  פטר  של  אחותו  הייתה  הזמרת  ובחליל. 

בין  בקונצרט.  לשיר  כדי  במיוחד  ובאה  כאן  גרה 

רֹוֶזל  ידועות.  למנגינות  חדשות  מילים  חוברו  היתר 

בגרמנית  בחריזה  הצטיינו  טאובר  ופליקס  פינטוס 

ובעברית לרגל כל אירוע שהתקיים בכפר. לאחים רוזנברג היה 

פטפון, והוא נהג לרכוש תקליטים של מוזיקה קלסית ולהזמין 

חברים להאזין להם.
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מתי נבנה בית-הכנסת הנוכחי?
קרקע  חלקת  על   1962 בשנת  נבנה  הנוכחי  בית-הכנסת 

שנתרמה על-ידי נעמי וגבריאל ולטר ז“ל ונמצאת בקצה מטע 

האבוקדו שלהם. מדי שישי ושבת מתאסף מניין לתפילה בבית-

הכנסת, ובחגים הוא מלא עד אפס מקום.

”בסרטים של פעם יכולת לאהוב...“ (אהוד מנור)

היכן נהגו להקרין סרטים בעבר?
המחסן  ליד  גדול  מסך  לתלות  נהגו  בקיץ 

תחת  סרטים  עליו  ולהקרין  הגדול 

אחרות  בעונות  השמיים.  כיפת 

סרט  בבית-העם:  סרטים  הקרינו 

מוצאי-שבת  בכל  למבוגרים 

וסרט לילדים אחת לשבועיים. 

שהייתה  ז“ל,  כץ  ציפורה 

וחברה  הכפר  מזכירת 

הופקדה  התרבות,  בוועדת 

הסרטים  בחירת  על 

ודאגה שיגיעו לכאן בזמן. 

ולאחר  ׁשָטֵרר  ְפֶרד  של  במכוניתו  בתחילה  נעשה  המשלוח 

צלולויד  על-גבי  בכתב-יד  נכתב  התרגום  באוטובוס.  מכן 

שקוף שהועבר דרך מקרן וגולגל על סליל באמצעות מנואלה. 

על  שנאמר  מה  לבין  התרגום  בין  התאמה  הייתה  לא  לרוב 

את  לנצל  נהגו  והחברים  קרובות  לעתים  נקרע  הסרט  המסך. 

והצפייה  שתוקן,  עד  הסרט  של  תוכנו  על  ערים  לדיונים  הזמן 

רט) ָמֶנה ז“ל (סבה  נמשכה. המסריט המיתולוגי היה נחום (נֹורבֶּ

של חני דינור תושבת הכפר) ובצחוקו הרם התחרה רק צחוקה 

המותרים  הסרטים  לגבי  הצנזורה  טאובר.  רות  של  המתגלגל 

נאלצו  פעם  לא  ולכן  במיוחד,  חמורה  הייתה  לילדים  לצפייה 

והם  הפחד,  על  גברה  סקרנותם  אולם  בחוץ.  להישאר  הילדים 

אשר  בית-העם,  של  הקדמית  המבואה  גג  על  בהיחבא  טיפסו 

מעליה היו פתחי אוורור, דרכם ניתן היה לצפות בסרט האסור.

חשוב לציין שבמקרה שנפטר חבר בכפר בוטלו מייד כל הסרטים 

וכל החגיגות שתוכננו לאותו שבוע. בשנת 1971 נמכרה מכונת 

ההקרנה, ומאז לא הוקרנו סרטים בכפר. המסורת חודשה לרגל 

חגיגות שבעים-וחמש שנים לכפר בשם ’סינמה ורבורג‘. 

היה תיאטרון בכפר? 
היה  הדיבור  רוזנבלט,  עלי  הבימאי  היה  בתחילה  היה.  אכן 

בגרמנית, והשירים - בעברית לצלילי מנגינה גרמנית. 

כוחות  טהרת  על  מושקעות  הצגות  היום  ועד  מאז 

מקומיים הן חלק מכל חגיגה בכפר.

יש תיאטרון בכפר כיום?
כאן,  המתקיימים  החוגים  שאר  בין  ויש!  יש 

’במה  לדרמה,  חוג  גם  יש  בהמשך,  המפורטים 

מורה  מרצ‘בסקי,  ענת  ע“י  השנה  שהוקם  בכפר‘ 

ג‘–ד‘,  בכיתות  בנות  קבוצת  משתתפת  בחוג  ובימאית. 

גילאי  של  קבוצה  גם  הייתה  השנה   של  הראשונה  ובמחצית 

שלוש עד חמש.  

אילתור  תרגילי  עורכים  דמויות,  משחקים  החוג  משתתפי 

פועלים  הם  וברגש.  במקום  בזמן,  העוסקים  תיאטרון  ותרגילי 

בהנאה רבה בלוויית אביזרים ותלבושות ובעיקר בעזרת הדמיון. 

’באים לעזרה‘  בחודש מרץ האחרון הועלתה בחוג הצגה בשם 

תהליך  הייתה  ההצגה  הכנת  החוג.  בנות  עם  בשיתוף  שנכתבה 

יצירתי מרתק ומרגש. ההצגה הועלתה בבית-העם בפני חברים 

ובני-משפחה וזכתה לתגובות נרגשות מאוד.

וגם  סבא  אבל  בבית-העם,  ריקודים  בערב  שישי  ”ובליל 
סבתא לא רקדו...“  (דן אלמגור)

היכן התקיימו פעולות התרבות, החינוך והדת 
בשנותיו הראשונות של הכפר?

כל אלה התקיימו בבית-העם הראשון, שנקרא ’בית-הכפר‘ ושכן 

כבית-כנסת,  שימש  הבניין  הגדול.  הפיקוס  ליד  הגבעה  ברום 

מסיבות  נערכו  שם  התכנסות.  ומקום  גן-ילדים  בית-קולנוע, 

וחגיגות  וצויינו אירועים מיוחדים. הגננת הראשונה הייתה שרה 

הנכס  את  ז“ל  וגנר  ונוסיה  יוסף  רכשו   1946 בשנת  ז“ל.  אונגר 

ובמקומו נבנה בית-העם הפועל עד היום, ובו המשיכו להתקיים 

גן-הילדים, בית-הכנסת ובית-הקולנוע.

למה משמש היום בית-העם הראשון?
נחמד לציין שגם כיום פועל במקום גן-ילדים, ’גן מרב‘, המנוהל 

על ידי מרב ערן, כלתם של אהובה ואהר‘לה.
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היכן התקיימו פעולות הנוער בעבר? 
בשנות החמישים של המאה שעברה נדדו הפעולות בין בניינים 

התקיימו  לאחר-מכן  זמן.  באותו  בשימוש  היו  שלא  שונים 

בקשיים,  נתקלו  והנוער  הילדים  פעולות  בבית-העם.  הפעולות 

בעיקר משום שהכפר היה אז קטן, ומספר הילדים  בו היה מועט. 

וליאורה  ז“ל  לזבניק  חיים  ידי  על  היתר,  בין  נעשתה,  ההדרכה 

נסיונות  נעשו  יבל“א.  (ורדי)  רוזנברג  וגבי  קרקש  ראובן  יפה, 

שונות.  נוער  תנועות  במסגרת  לפעול  יפה  עלו  שלא 

כאשר הוחלט להפסיק את פעולות תנועת ’הצופים‘ 

ובגן- בצופית  שפעלה  המושבים‘  ל‘תנועת  ולעבור 

בבית-הספר  חאקי  בבגדי  והפגינו  הילדים  לכך  התנגדו  חיים, 

שבצופית בהפסקה שבין השיעורים. בשנת 1988 החלה לפעול 

היום.  עד  הפעילה  החקלאי,  האיחוד  של  הנוער  תנועת  בכפר 

בית-הנוער (והאמפיתיאטרון שלצדו) הוקם בשנת 1963, ושימש 

בשנת  הנוכחי  בית-הנוער  של  להקמתו  עד  הנוער  לפעילויות 

נקרא  לימים  השמונים.  בשנות  לספרייה  הוסב  הבניין   .1992

רכז  ז“ל,  שמאלי  צחי  על-שם  ”בית-צחי“  החדש  בית-הנוער 

בתאונת- שנהרג  החקלאי‘,  ’האיחוד  של  הנוער  פעילות 

דרכים בכביש הערבה בשנת 2005.

תנועת  של  פעילותה  מהי 
החקלאי‘  ’האיחוד  של  הנוער 

בכפר כיום?
תוססת  פעילות  מתנהלת  צחי‘  ב‘בית 

שלישי  יום  בכל  הכפר.  ילדי  של  ומרשימה 

במסגרת  לילדים  פעולות  מתקיימות  בשבוע 

הפעולות  החקלאי‘.  ’האיחוד  של  הנוער  תנועת 

מועברות בצורה חווייתית ומשתפת. בין היתר מתקיימת פעילות 

לומדים  שבה  חוץ‘  ’סיירת  במסגרת  לשדה-ורבורג  ייחודית 

בא“ש  ומשתתפים  הכפר  בשדות  ומחנאות  שדאות  הילדים 

של  האירועים  בכל  משתתפים  הנוער  בני  בעומר.  בל“ג  לילה 

החנוכה,  בחג  הלפיד  מירוץ  למשל  כמו  להם,  ותורמים  הכפר 

הכנת הטקס לזכר יצחק רבין וטקס יום-השואה. לאורך השנה 

מתקיימות גם פעילויות תנועתיות-ארציות כגון טיולים, מחנות 

ילדים  עם  היכרויות  הילדים  יוצרים  שבהן  למיניהם  וכנסים 

אחרים מכל רחבי הארץ.

הפעילות הרשמית של תנועת הנוער מתקיימת מכיתה ד‘ ועד 

במסגרת  הילדים  את  מפעילים  בשדה-ורבורג  הצבא.  אחרי 

’בית צחי‘ כבר מכיתה ג‘, כהכנה לפעילות בתנועה. בכיתה ח‘ 

בסולם  ולעלות  להדרכה  לעבור  החניכים  מתחילים 

’בוגרים‘  ’מתקדמים‘,  ’מתחילים‘,  הדרגות: 

ו‘מובילים‘.

מטרת התנועה היא להטמיע ערכים כגון 

קבלת  האדם,  אהבת  הארץ,  אהבת 

חברתית,  מעורבות  אחריות,  השונה, 

שאיפה  הסביבה,  איכות  על  שמירה 

למצויינות, חברות ועבודה משותפת, 

של  להתפתחותם  לתרום  מנת  על 

ומשפיעים.  מעורבים  חושבים,  אנשים 

”נוער  הוא:  הנוער  תנועת  של  המוטו 

ידי  על  מתנהל  הסניף  נוער“.  מוביל 

החופשי  מזמנם  שתורמים  עצמם  הילדים 

ומשקיעים עבודה רבה. המדריכים מקדישים 

יום אחד אחר-הצהריים להכנת מערכי הפעולות 

עצמן.  הפעולות  להעברת  אחר-הצהריים  נוסף  ויום 

בוגרים  ממדריכים  הדרכה  מקבלים  והפעילים  המדריכים 

מהם. המבוגרים רק מסייעים ומתווים את הגבולות לפי הצורך. 

’אחים‘  גרעין  את  הקימה  החקלאי‘  ’האיחוד  של  תנועת-הנוער 

משבע  לאחת  שירות  לשנת  מדריכים  יוצאים  שבמסגרתו 

ועוסקים  התנועה  במושבי  פעילים  הם  הארץ.  ברחבי  קומונות 

הוקם  השנה  ובמוסדות.  בערים  חלשות  לאוכלוסיות  בסיוע 

לראשונה גם גרעין נח“ל של התנועה.

שדה-ורבורג הוא כפר מוביל ונחשב בתנועה. הילדים וההורים 

בכל  לפעילות.  רבות  מסייעת  הכפר   והנהלת  מאוד,  מעורבים 

יום א‘ מתכנסים מדריכי גרעין ’אחים‘ מכל הארץ ליום פעילות 

שנמצא  הארצי  ההדרכה  במרכז  נעזרים  הם  בבית-העם. 

נשמרים  שבו  המזכירות,  מאחורי  הישן  הקלמנטינות  במחסן 

המבנים  שני  הפעולות.  להכנת  הדידקטיים  החומרים 

נתרמו לפעילות על ידי הכפר.

מיכאל שטרן מייצג את שדה-ורבורג בוועד 

’האיחוד  של  הנוער  תנועת  של  המנהל 

ועדת  את  מרכזת  ורדי  נילי  החקלאי‘, 

רובין  ניב  הוא  הנוער  רכז  הנוער, 

האזורית,  ובמועצה  בתנועה  שעובד 

והוא החוליה המקשרת בין התנועה 

הארצית לבין הפעילות בכפר.

אילו חוגים מתקיימים בכפר?
לא יאמן, אבל בכפר פועלים כשלושים חוגים לילדים ולמבוגרים:

ג‘ודו,  אופני-שטח,  על  רכיבה  כדורגל,  לילדים:  ספורט  חוגי 

שחייה וטניס 

המכושף  העולם  דרמה,  לילדים:  נוספים  חוגים 

סיפור,  שעת   תיאטרון מהאגדות,  חוג   ,(RD&D)

נגרייה  קרמיקה,  סדנת  יוצר,  אמן  סדנות 

קטנה, ציור סיני, אנגלית, שחמט ופאזלים     

אלכסנדר,  שיטת  למבוגרים:  חוגים 

טיולי  אישי,  אימון  ,יוגה,  פלמנקו  ריקודי 

סיני,  ציור  עם,  ריקודי  דרמה,  אופניים, 

וזמרי  סועדים   חוג   נומרולוגיה,  גישור,  אופנה,  ועיצוב  תפירה 

”גילרון“

אלה‘  ’מרכז  נגינה,  חוגי  המקיים  מנגן‘  ’כפר  פועלים  כן  כמו 

לילדים,  קרקע  והתעמלות  סנסולטיס  פילאטיס,  חוגי  המקיים 

’המעגל של מיכל‘, החווה של בני, פעולות תנועת הנוער 

ותיקים,  לאזרחים  כדורסל  החקלאי‘,  ’האיחוד  של 

ותיקים  לאזרחים  נוספים  וחוגים  פינג-פונג  

חוה  מרכזת  החוגים  את  ’הדרים‘.  במכללת 

ג‘וזף ומשתתפים בהם כאלף מתושבי הכפר, 

מבוגרים וילדים כאחד, בכל שבוע.

”נגן נגן לי מיתר, נגן נגן בנשמה...“  (אהובה עוזרי)

מתי הוקם ’כפר מנגן‘?
כמה תושבים משתתפים בפרוייקט?

פרוייקט ’כפר מנגן‘ יצא לדרך בנובמבר 2006.

הוראת  ואת  הנגינה  את  להביא  הוא  זה  בפרוייקט  העיקרון 

החשיפה  המעורבות,  את  להגדיל  ובכך  הכפר  אל  המוזיקה 

והעשייה המוזיקלית בקהילה. 

לנוער  לילדים,  שעורי-נגינה  מתקיימים  מנגן‘  ’כפר  במסגרת 

קלרנית,  (סקסופון,  כלי-נשיפה  שונים:  בכלים  ולמבוגרים 

חצוצרה, חליל-צד, חלילית וכד‘), גיטרות (אקוסטית, חשמלית 

במסגרת  נעשה  הלימוד  וכלי-הקשה.  אורגנית  פסנתר,  ובס), 

פרטנית אחת לשבוע, וכל תלמיד מתקדם בקצב אישי, בהתאם 

לרמתו וליכולתו.

בהדרכת המורים למוזיקה של הפרוייקט הוקמו במקביל כמה 

הרכבים כליים ותזמורת כלי-נשיפה. הם נוטלים חלק באירועים 

לכפר.  מחוץ  ובכנסים  בהופעות  גם  כמו  בכפר,  המתקיימים 

מורה  טורצ‘ינסקי,  יפים  הוא  הפרוייקט  של  המוזיקלי  המנהל 

ומנצח, בעל תואר שני במוזיקה.
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מהי מכללת ’הדרים‘ ואילו פעילויות 
מתקיימות בה?

מכללת ’הדרים‘ מופעלת על-ידי ’העמותה למען החבר הוותיק 

שטרן  וסגלית   ,2007 בשנת  הוקמה  המכללה  בדרום-השרון‘. 

מרכזת מאז את פעילותה. המכללה משרתת אנשים עצמאיים 

במועצה-האזורית.  קרובים  ומיישובים  הכפר  מן   60+ בני 

במכללה מתקיימות הרצאות ברמה אקדמית בתחומים שונים 

ומגוונים כגון: מוזיקה, בריאות, היסטוריה, ארכיאולוגיה, אמנות, 

תנ“ך ועוד. כמו-כן מתקיימים בה חוגים כגון ’להקת הדרים‘, יוגה, 

לפי  סרט  מוקרן  לשבוע  אחת  וברידג‘.  שולחן  טניס  התעמלות, 

בקיץ  לחודש  אחת  ובדיון.  רקע  בהרצאת  המלווה  נבחר,  נושא 

לפעילויות  בנוסף  אמנותית.  בתכנית  המלווה  בית-קפה  פועל 

של  תערוכות  כגון  אירועים  במכללה  מתקיימים  השוטפות 

’שביל  פרוייקט  המשפחה,  חודש  אירועי  מקומיים,  אמנים 

ישראל‘ בשיתוף ’החברה להגנת הטבע‘ ועוד.

 ”זמר, זמר לך, זמר, זמר לך, זמר לך מכורתי, מכורתי...“ 
(אברהם בן זאב)

מהי ’להקת הדרים‘?
אהבה, זו מילת המפתח. אהבה לשירה העברית הנפלאה ושעה 

וחצי בשבוע; זה כל מה שנדרש מהמצטרפים לשורות הלהקה 

שאת הקמתה יזמה לפני שלוש שנים נורית שטרנברג. ’העמותה 

את  ’הדרים‘ -  ומכללת  חסותה  את  נתנה  הוותיק‘  החבר  למען 

האכסנייה החמה.

שרביט ההדרכה והליווי בפסנתר מופקדים בידיו המיומנות של 

אין-קץ  ובסבלנות  באהבה  אשר  פרנקו,  עזז  והזמר  המוזיקאי 

מוציא מן החברים את המיטב. המפגש השבועי נפתח בתרגילי 

פיתוח קול והמשכו בלימוד שיר משיריהם של טובי המשוררים 

והפיזמונאים שלנו: רחל, לאה גולדברג, נעמי שמר, אהוד מנור 

ואחרים.

ייחודה של ’להקת הדרים‘ בכך ששירתה מלווה לא רק בפסנתר 

אלא גם בחלילית. נגינתה המופלאה של גילי שחם מוסיפה נופך 

באירועים  הופיעה  המקהלה  רבות.  לה  ותורמת  לשירה  משלה 

שיר  הקליטה  אף  ולאחרונה  המועצה-האזורית  ברחבי  שונים 

באולפן הקלטות, ועוד היד נטוייה! הלהקה מקדמת בברכה כל 

מי שמעוניין להצטרף לשורותיה.

”ספר לי סיפור, היא אמרה, סיפורים יש הרבה בעולם...“   
(תרצה אתר)

בשדה  הספרייה  תולדות  על  לכם  ידוע  מה 
ורבורג?

בתחילה הייתה זו ספרייה של איש אחד: הארי שטיינברג 

עם  לבית  מבית  עבר  שחם)  אורי  של  (סבו  ז“ל  הזקן 

מהחום  נרתע  לא  הוא  בספרים.  גדושה  מזוודה 

ומהזיעה בקיץ ולא מהקור ומהבוץ בחורף ולא ויתר 

במשך  לכפר  הגיעה  לאחר-מכן  השירות.  מתן  על 

מסחרי  ברכב  ויצ“ו  של  ניידת  ספרייה  רבות  שנים 

הגרמנית.  בשפה  היו  שהספרים  לציין  למותר  גדול. 

ספרים  לשאול  הכפר  וילדי  החברים  נהגו  מכן  לאחר 

מספריית כפר-סבא, עד שזו סגרה את שעריה בפני תושבי 

שמשמש  במבנה   1982 בשנת  הוקמה  הכפר  ספריית  האזור. 

הספרייה  את  מנהלת  דלג‘ו  נעמי  הוותיקים.  מועדון  את  גם 

בהתנדבות מאז הקמתה ועד היום. 

על  וכן  הכפר  ידי  על  ולנוער  לילדים  ספרים  נרכשו  בתחילה 

גם  בהמשך  נרכשו  ההורים  לבקשת  האזורית.  המועצה  ידי 

ספרים למבוגרים. הספרייה מעניקה את שירותיה ללא תשלום 

ומאפשרת לשאול מספר ספרים בכל פעם. הודות לכך והודות 

החברים  מרגישים  המתנדבות,  הספרניות  של  החם  ליחס 

הספרייה  לפעילות  הראשונות  בשנים  כבביתם.  בספרייה 

הצטרפו  בגרו,  אלה  וכאשר  לעזור,  נעמי  של  ילדיה  התנדבו 

למלאכה אורה פרי ז“ל ויולקה יערי תבל“א. בימים ההם, כאשר 

להם  הביאה  לספרייה,  להגיע  יכלו  לא  מסויימים  חברים 

כל  של  הקריאה  סגנון  פי  על  לביתם,  ספרים  נעמי 

אחד. עם התרחבות היישוב והגעתם של צעירים 

מבנה  את  לשפץ  הוחלט  למקום,  רבים  וילדים 

מיכל  של  האדיבה  לעזרתם  הודות  הספרייה. 

ספרייה  בכפר  כיום  קיימת  המזכיר  ואילן  יפה 

מתוכננת להפליא, יפה ונעימה. 

הספרייה:  פעילות  הורחבה  האחרונות  בשנים 

בנוסף לספרים יש בה גם משחקי חשיבה ולמידה, 

המופעלים  וילדים  הורים  מפגשי  בה  מתקיימים 

’שעת  יש  לחודש  אחת  שטרן,  סגלית  של  האדיבה  בעזרתה 

לספרייה  מוזמנים  הספר  ובשבוע  לילדים,  הצגה  או  סיפור‘ 

של  מופעים  שבעה  בספרייה  התקיימו  השנה  וסופרים.  אמנים 

הצגות ושעות סיפור עם מספרי סיפורים. כיום מתנדבות לצד 

ומבוגרים  ילדים  קלינמן.  ודינה  שמאלי  נעמי  גם  דלג‘ו  נעמי 

נהנים מספרייה עדכנית הכוללת את מטב הספרים. 

מהו מועדון הוותיקים? 
אחת לשבועיים נפגשים חברים לקפה ועוגיות סביב שולחנות, 

צופים  או  להרצאה  ומאזינים  ונינוחה  ביתית  מאווירה  נהנים 

בסרט. הנושאים מגוונים: תנ“ך במבט אחר, אמנות, אקטואליה, 

פרשיות ריגול, ועוד.

הרעיון להקמת המועדון נולד לפני שנים רבות במקרה, כאשר 

בין  שיחה  ושמעה  בצינור  גינתה  את  הישקתה  רייס  שלומית 

החיה  לגדר  מעבר  ביתה,  מול  ספסל  על  שישבו  גברים  מספר 

מעבודתם  לגימלאות  פרשו  הם  מפניהם.  אותה  שהסתירה 

למושבים  שבניגוד  כך  על  והתלוננו  שבסביבה  בפרדסים 

אחרים באזור אין בכפר שום פעילות עבורם. שלומית, שהייתה 

אז חברה בוועדת התרבות, יזמה את הקמת ’מועדון פלוס‘. את 

ההרצאות הראשונות שלוו בשקופיות נשאו חברי הכפר 

שולה  הייתה  העיקרית  המרצה  בהתנדבות. 

סלע ז“ל. לאחר מכן הוזמנו גם הרצאות, 

ממפעילים  טיולים  ואף  סרטים 

חיצוניים. 

הפעיל  רבות  שנים  במשך 

ולטר  גבריאל  המועדון  את 

נמשכה  מכן  לאחר  ז“ל. 

בעזרתן  הפעילות 

תלמה  של  המסורה 

המועדון  על  האחראית  כיום  תבל“א.  לרנר  ורדה  ושל  מרגולין 

היא שלומית רייס, והיא משקיעה מאמצים ורצון טוב לרוב כדי 

להנעים את זמנם של המשתתפים.  

את  הזמין  גבריאל  משולבת:  בעבודה  הפרסום  נעשה  בעבר 

מראשוני  משי,  וחיה  המודעות,  את  כתבה  שלומית  הפעילות, 

מסלול  לאורך  המודעות  לוחות  על  אותן  תלתה  הצועדים, 

הצעידה שלה. גבריאל נהג גם להתקשר לחברים ולהזכיר להם 

באופן  מתקשרת  במסורת,  ממשיכה  שלומית  למפגש.  להגיע 

אישי לחברים ומיידעת אותם על הנושא. 

מהם  שנבצר  חברים  יש  ולצערנו  שלהן,  את  עושות  השנים 

הקשיים.  כל  למרות  מתמידים  אחרים  בפעילות.  להשתתף 

חנה  בה  שהתחילה  המסורת  את  ממשיכות  לב  טובות  חברות 

ושוב  הלוך  בהתנדבות  אותם  ומסיעות  ז“ל  להמן 

הצטרפו  השנים  במרוצת  קבוע.  באופן 

למועדון גם חברים צעירים יותר, וגם 

השכנים  מהיישובים  אורחים 

ובחום.  בשמחה  מתקבלים 

גיל  בכל  הכפר  חברי  כל 

להצטרף  מוזמנים 

וליהנות מן הפעילות.
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”רבותי ההסטוריה חוזרת, שום דבר לא אבד, לא נשכח...“ 
(חיים חפר)

מהן מטרות הארכיון-מוזיאון?
בפתח הבניין קבוע שלט שעליו דברים מאת דבורה נבו

מקיבוץ אילון: 

”עלעלים רכים של עץ חסון

גם אם הם חדשים וחיוניים

את חיוניותם וירקותם יונקים מגזע

ושורשים עתיקי יומין.

השכל והידע החבויים בעלעלים רכים – 

מקורם בחכמה העתיקה של השורשים...“ 

באופן פרוזאי יותר, מטרותיו המוצהרות של הארכיון-מוזיאון הן: 

הארכיונאות  כללי  פי  על  וחבריו  הכפר  תולדות  ושימור  תיעוד 

המקובלים; הקמת יד-זיכרון לפרופ‘ אוטו ורבורג; הנצחת זכרם 

של חברינו ובנינו שאינם עוד איתנו; איתור חברים שחיו בכפר 

עם  הצעיר  הדור  של  הקשר  העצמת  סיפורם;  ותיעוד  ועזבו 

והמשכיות;  מקומית  גאווה  ויצירת  ערכיו  עם  הזדהות  הכפר, 

פתיחת שערי הארכיון-מוזיאון לכל אדם השואף לחקור 

ואנשיו;  הכפר  תולדות  בנושא  ידיעותיו  את   ולהרחיב 

יישום  הכפר;  של  שביסודו  החקלאי  לפן  ביטוי  מתן 

בקרבנו;  ויוצרים  אמנים  על  אור  הזורות  פעילויות 

וחפצים  כלים  מסמכים,  של  מתמדת  תצוגה  טיפוח 

אישיים  מסמכים  של  מוחלט  בחיסיון  שימור  אישיים; 

המופקדים בארכיון; הצגת תערוכות מתחלפות מאוספים 

אישיים; התמקצעות של הצוות, למידה מתמדת ומיחשוב.

מי פועל בארכיון-מוזיאון?
מה בדיוק נעשה בו?

קצרה  בהתנדבות.  כולה  נעשית  הארכיון-מוזיאון  של  פעילותו 

היריעה מלתאר את עבודת הנמלים הרוחשת בין כתליו ומחוצה 

להם. מנצחים על המלאכה במסירות אין-קץ נורית שטרנברג 

התורמים  נוספים,  רבים  מתנדבים  עובדים  לצידם  שחם.  ואורי 

מן  אנשים  מאתרים  הם  וכישרונותיו.  כישוריו  פי  על  איש-איש 

עדויות  מתרגמים  ריאיונות,  עורכים  חומרים,  אוספים  העבר, 

אותו.  ומיישמים  הארכיונאות  מקצוע  את   לומדים  מגרמנית, 

חברים  ובבתי  הכפר  במחסני  שנמצאו  מסמכים  ממיינים  הם 

ומתייקים אותם על-פי נהלי גניזה, הם אוספים חפצים וכלים מן 

העבר ואף דואגים לאיסוף שוטף של עדויות על הנעשה בכפר 

מתעדים  הם  לעבר.  מחר  כבר  יהפוך  ההווה  שכן  בהווה, 

ותושביו  הכפר  בני  ויוצרים  אמנים  של  פעילותם  את 

ומנציחים את אלה שאינם עוד בינינו.

הפעילות העניפה בארכיון-מוזיאון מדגישה את היותו עם הפנים 

לקהילה. אנשיו נותנים הדרכה פרטנית ועזרה לילדים בכתיבת 

עבודות על הכפר ומכינים בימים אלה תכנית הדרכה מפורטת. 

מתקיימת  חודש  מדי  למידע.  בקשה  לכל  בשמחה  נענים  הם 

בחום.  ומתקבל  מוזמן  שמתעניין  מי  וכל  לפעילים,  פגישה 

תוכן  בהן  יש  ותמיד  השוטפת,  בפעילות  דנים  אלה  בפגישות 

בטוב  מעוצבים  שבו  והתצוגה  הארכיון-מוזיאון  מבנה  מיוחד. 

ולמעצבת  יעקב  ושולה  מידר  אילן  לאדריכלים  הודות  טעם, 

בעיצוב  סייעה  מגל  נועה  הגרפיקאית  דקרס.  טל  הגרפית 

אלבומי הנופלים. עד לסגירת הגיליון עדיין לא נפתח הארכיון-

ואם  לפני-הצהריים,  יום  כל  בו  לבקר  ניתן  אך  רשמית,  מוזיאון 

תבקשו יפה יפתחו אותו עבורכם גם בשעות אחרות. 

הביקור  החדש?  בארכיון-מוזיאון  כבר  ביקרתם  האם  אגב, 

מומלץ בכל פה!

”כאן ד“ר אייזן, מחלות פנימיות. ד“ר, אני חולה...“
(ירון לונדון)

לאחרונה  שהוסב  הבניין  בעבר  שימש  למה 
לארכיון-מוזיאון הכפר?

של  כמרפאה  בשנת 1950  הוקם  החדש  הארכיון-מוזיאון  בניין 

לרופא  משותף  חדר  קטן:  היה  המבנה  הכללית.  קופת-החולים 

להמתנה.  צר  ופרוזדור  התרופות  ארון  לאחסון  חדרון  ולאחות, 

המרפאה פעלה רק בחלק מימות השבוע, ובימים שבהם הייתה 

עד  הפועלת  בצופית  במרפאה  מתקבלים  החברים  היו  סגורה 

האחרונה  שונים,  רופאים  במרפאה  עבדו  השנים  במהלך  היום. 

שבהם הייתה ד“ר אלמה גולדברג תושבת הכפר. אחד הרופאים, 

הגרמנית;  בשפה  לדיבור  והתנגד  שואה  ניצול  היה  אלג‘ם,  ד“ר 

שהיו  המבוגרים  היקים  לבין  בינו  תקשורת  לחוסר  גרם  הדבר 

זקוקים לאוזן קשבת. 

האחות הראשונה שעבדה במרפאה היתה דורלי רוזנבלט ז“ל. 

אחריה עבדה בה חנה להמן ז“ל ולאחר מכן יולקה יערי תבל“א. 

שימוש  לעשות  נאלצו  המחסור  שעקב  סיפרה  ז“ל  להמן  חנה 

את  להרתיח  נהגה  היא  ובמחטים.  במזרקים  בתחבושות,  חוזר 

זה.  לצורך  שקיבלה  פרימוס  בעזרת  בישול  בסיר  התחבושות 

התחבושות  את  לגלגל  לה  עזרו  לתורם  שהמתינו  המטופלים 

הנקיות לשימוש חוזר. 

בימים שלפני הסולפה והאנטיביוטיקה הגיעו החברים למרפאה 

לטיפול בכל פצע ושריטה ובמיוחד הילדים שהרבו לשחק בחול; 

הייתה  לימים  החובשת.  לבין  בינם  הדוק  אישי  קשר  נוצר  כך 

כבר אנטיביוטיקה בנמצא, אבל רק בזריקות שהחברים נאלצו 

להביא בכוחות עצמם מכפר-סבא. כשהגיע החומר נהגה חנה 

בכל  בביתו.  לחולה  להזריק  ונסעה  לעגלה  הפרדה  את  לרתום 

תרומת-דם  לשנה  אחת  שם  נערכה  המרפאה  פעילות  שנות 

היה  המרפאה  סגירת  לאחר  בבית-העם).  כיום  (שמתקיימת 

האגודה  בהנהלת  שהוחלט  עד  שנים  במשך  מושכר  המבנה 

לשפצו ולהעביר אליו את הארכיון-מוזיאון.

אורנים  חורשת  וניטעה  אנדרטה  הוקמה  דאז  המרפאה  ליד 

לזכר בני-הכפר שנפלו במערכות ישראל. מדי שנה בערב יום-

הזיכרון לחללי-צה“ל מתכנסים  שם תושבי שדה-ורבורג בהווה 

לכפרנו  שבעים-וחמש  בשנת  לזכרם.  טקס  ומקיימים  ובעבר 

נזכור את החברים ואת הבנים שלא זכו להגיע ליום זה.
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מי מסתתר מאחורי השם
’שדה-ורבורג‘?

בוטנאי  ורבורג,  אוטו  פרופ‘  שם  על  קרוי  שדה-ורבורג 

ורבורג  אוטו  המעשית.  הציונית  התנועה  וממובילי  נודע  יהודי 

כנשיא  כיהן   1920-1911 בשנים  בגרמניה.   1859 בשנת  נולד 

של  רבים  מיזמים  קידם  הוא  העולמית.  הציונית  ההסתדרות 

בעתלית,  החקלאית  הניסיונות  תחנת  כגון  הציונית,  התנועה 

על  העברית  האוניברסיטה  ’בצלאל‘,  היישוב‘,  ’הכשרת  חברת 

לא  ורבורג  אוטו  ועוד.  דגניה  קיבוץ  בירושלים,  הר-הצופים 

אשתו  מחלת  בשל  בארץ  ולהתיישב  לבוא  חלומו  את  הגשים 

שדה- הוקם  בה  שנה   ,1938 בשנת  נפטר  הוא  סעד.  שאותה 

ורבורג, הקרוי על שמו.

    ”קראנו בוא נא, בוא נא גשם, גשם טוב, 
מן המרום, המרום...“ (תרצה אתר)

תחנה  בכפר  שקיימת  הידעתם 
מטאורולוגית? היכן?

 הכול התחיל כשרמי קרקש, כמוהו כרבים אחרים בכפר, רצה 

לדעת כמה גשם ירד. הוא לא הסתפק במשורה פשוטה וחיפש 

ומצא באינטרנט מדי-גשם רבים ושונים מוצעים למכירה. הוא 

און-ליין  הנתונים  את  לשדר  שיכול  מתקדם  במד-גשם  בחר 

למחשב. מכיוון שהוא מכיר את ריצ‘רד, מנכ“ל חברת ’ֶמֶטאֹוֶטק‘ 

המשווקת את המכשיר, צילצל אליו. המנכ“ל הציע לרמי הצעה 

נתוני  מספקת  שהחברה  הסביר  הוא  לה:  לסרב  שאי-אפשר 

באזורנו.  תחנה  לה  ושחסרה  ושונים,  רבים  לגופים  מזג-אוויר 

היא  ובתמורה  קרקע,  פיסת  לחברה  ייתן  הכפר  הצעתו,  פי  על 

נבחר  מקדים  סיור  לאחר  מטאורולוגית.  תחנה  לכפר  תעניק 

המקום, שטח גבוה וחשוף, בערך מול בית ַטייטֶלר סמוך לפנייה 

לקלמנייה. התחנה מספקת נתונים עדכניים על כמויות הגשם, 

מהירות  על  הלחות,  על  השמש,  קרינת  על  הטמפרטורה,  על 

שניתן  באינטרנט,  אתר  החברה  הקימה  במקביל  ועוד.  הרוח 

הנתונים  שדה-ורבורג.  של  האתר  דרך  או  ישירות  אליו  להגיע 

אפשר  באתר  לאתר.  ומשודרים  דקות  עשר  מדי  מתעדכנים 

כמה  לדעת  ברצונכם  שאם  כך  תקופתיים;  נתונים  גם  לראות 

בחודשיים  שירדה  הגשם  כמות  מה  או  עכשיו  בחוץ  מעלות 

האחרונים, תוכלו למצוא את הנתונים בקלות.

”עברית קשה שפה, גם שפה מתבלבלת...“ (דן אלמגור)

באיזו שפה התנהלו כאן בעבר?
בשדה-ורבורג  שהתיישבו  הראשונות  המשפחות 

הגיעו מגרמניה ובאופן טבעי המשיכו להשתמש 

וגם  יומיומיות  בשיחות  גם  אימם  בשפת 

באירועים רשמיים. למתיישבים לא הייתה 

מוטיבציה מיוחדת ללמוד עברית משום 

לא  בכפר,  התקיימו  הפעילויות  שרוב 

למצוא  כדי  עברית  בידיעת  צורך  היה 

לעברית  חשיפה  הייתה  ולא  עבודה 

באמצעי  או  תרבותיים  באירועים 

ידיעון  את  קיבלו  התושבים  התקשורת. 

(ָהא-אֹו-ֶגה)  גרמניה  עולי  התאחדות 

וקראו  בגרמנית  ככולו  רובו  שהיה 

הכתוב  היומי  העיתון  את 

ישראל‘  ’חדשות  בגרמנית 

 ,(‘Israel Nachrichten’)

אם-כי  היום,  עד  אגב,  שקיים, 

בשדה-ורבורג  מוגבלת.  בתפוצה 

האסיפות  כל  בגרמנית:  הכול  התנהל 

המחסן,  של  התכתובת  והישיבות, 

הילדים  אחת-אחת).  אותן  (שקלו  הביצים  משקל  על  הדיווח 

למדו עברית רק כשהתחילו ללכת לגן-הילדים. אורי שחם שוקד 

מאותה  מסמכים  של  לעברית  תרגום  על  בארכיון  אלה  בימים 

תקופה. בין היתר מצא בפרוטוקול של ישיבת ההנהלה מתחילת 

מאז  בעברית.  כתיבה  מכונת  לרכוש  החלטה  הארבעים  שנות 

נכתבו הפרוטוקולים בשפה העברית, ואולם הישיבות והאספות 

בתי  בין  שעבר  חוזר  הגרמנית.  בשפה  להתנהל  המשיכו 

צורך  אין  השואה.  ניצולי  ה‘הונגרים‘  העולים  אל  הגיע  החברים 

לומר שמסמך הכתוב בגרמנית לא נעם להם, בלשון המעטה. 

את  עליהם  הקלה  הגרמנית  השפה  ידיעת  לעיל,  כאמור  אך, 

עברית  ילמדו  לא  שהם  לעובדה  הסתגלו  והם  בכפר  הקליטה 

’ההרחבה‘,  הקמת  לאחר  רב  לא  זמן  הוותיקים.  התושבים  מן 

הגרמנית  של  מקומה  את  תתפוס  העברית  השפה  כי  הוחלט 

בשפה  שלטו  לא  אשר  ההנהלה  מחברי  חלק  הרשמית.  כשפה 

של  שהכתרתה  לציין  ראוי  להתפטר.  בחרו  העברית 

העברית כשפה הרשמית לא שינתה כהוא זה 

בקרב  הגרמנית  של  הבכורה  מעמד  את 

משוחחים  שעדיין  היקים,  העולים 

ביניהם בגרמנית ואף נהנים מצפייה 

בערוצי הטלוויזיה בגרמנית.

שיכון  שליד  שלמה‘  ’כיכר  קרוייה  מי  שם  על 
בנים א‘?

שלמה שוורץ ז“ל נולד בשנת 1922 בהונגריה ובתקופת השואה 

עבר תלאות רבות. הוא הגיע לכפר בשנת 1946 כפועל חקלאי 

והתאהב במקום. הוא רכש משק, התחתן והקים משפחה. 

למרות כל הקשיים שהיו סירב לעזוב את שדה-ורבורג. 

תבל“א  גבי  אשתו  תרמה   1992 בשנת  מותו  לאחר 

את הקרקע לצורך בניית הכיכר וסידור הניקוז.
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מי הוזמן לבית-הנשיא?
לבית  הוזמנה  שדה-ורבורג  תושבי  של  קבוצה 

’אות  להענקת  לטקס  נבון,  יצחק  דאז,  הנשיא 

הנשיא למתנדב‘. הקבוצה מנתה את פליקס טאובר 

ז“ל, יושב-ראש האגודה דאז; ורדה לוי, היחידה בקבוצה שאיננה 

וספורט  תרבות  גנים,  מחלקת  את  אז  שניהלה  הכפר,  תושבת 

במועצה האזורית והייתה אחראית על תנועות הנוער במושבים, 

מועדון  ניהול  עבור  הפרס  את  שקיבל  ז“ל,  ולטר  גבריאל 

פעילות  עבור    - דוייטש-חדד  ואיריס  וינברג  אילה  הוותיקים; 

בבית-הנוער  כמדריכות  התנדבו  הן  בני-נוער;   עם  קהילתית 

ואילה אף קיימה שם חוגים לעבודות באמייל ולבישול; שלומית 

רייס - עבור הוצאה של עלון הכפר בהתנדבות במשך שנים; חוה 

ירקוני ז“ל - עבור הפעלת חוג הסועדים והטרמפיאדה לחיילים 

וחגית לוי-עצמון ויובל יוסף - עבור פעילותם בהדרכת הנוער.

”גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה, כל צמח בה צומח, כל 
פרח בה פורח...“ (לוין קיפניס)

הידעתם שהייתה תחרות הגינה היפה ביותר?
ניתן  לא  הפרס  בהן.  והשקיעו  גינותיהם  את  טיפחו  כולם  אכן! 

הכפיים  עבודת  על  אלא  השכיר,  הגנן  של  עבודתו  תוצאות  על 

של בני הבית. התחרות לא הייתה קלה; בגינות הושקעה עבודה 

צבעים,  בשלל  דליות  פרחי  מרהיבה:  הייתה  והתוצאה  רבה, 

ורדים יפים וריחניים, סגליות ועוד. רבים זכו בפרס הגינה היפה 

שזכו  קלינמן  תבל“א  ודינה  ז“ל  ניסן  לעשות  הגדילו  אך  ביותר; 

לראות  אפשר  בארכיון-מוזיאון  בתצוגה  פעמים.  מספר  בפרס 

את אחד הפרסים שקיבלו, מַקלֶטֶרת ידנית לעבודה בגינה. פרס 

אופייני אחר בתחרויות אלה היה מזמרה שבה זכו לדוגמה גילי 

ואורי שחם. כיצד התנהלה התחרות? שולה סלע (הרטמן) ז“ל, 

שהייתה בין היתר מומחית במדעי הטבע ובעלת גינה מרשימה 

משלה, עברה בין הגינות, בדקה, התרשמה, שקלה וקבעה.

”הורה נח“ל מסחררת, הורה חסה, הורה צנון“...
(יחיאל מוהר)

מתי זכה הכפר בשיא ’גינס‘?
ב- 10.11.2007 זכה שדה-ורבורג בשיא ’גינס‘ בקטגוריית 

בהשתתפות  הכפר,  חברי  בעולם.  הגדול  החסה  סלט 

פעילה של הילדים והנוער, נטלו חלק ב‘פרוייקט השדה‘. 

הם שתלו וגידלו את החסה במו ידיהם. לאחר מכן, באירוע 

הועברה  בידיים,  נקרעה  נשטפה,  החסה,  נקטפה  מיוחד, 

לארגזים ונשפכה לקערה ענקית שהוכנה במיוחד לצורך 

שהסלט  שהראה  מיוחד  משקל  על  הוצבה  הקערה  זה. 

משקל  קילוגרם,   10,260 למשקל  דבר,  של  בסופו  הגיע, 

שהניב את שיא ’גינס‘ המיוחל.

נארז  והסלט  טעים,  רוטב  הוסיף  בוקשסטר  צחי  השף 

השיקומי  לכפר  נתרם  הכסף  לחברים.  ונמכר  בקופסות 

’עלה נגב‘ המטפל באנשים בעלי צרכים מיוחדים. הייתה 

שהיה  רב,  חינוכי  ערך  בעלת  במינה  מיוחדת  חגיגה  זו 

תרומה  שיתוף-פעולה,  עבודה,  חקלאות,  של  שילוב  בה 

לקהילה ושמחה.

”מבולבלי, מבולבלי, מה אתה קצת טרלללי?...“
(עוזי חיטמן)

שאתם  אמרתם  שכאשר  קרה  לא  מכם  למי 
”אה...  הייתה,  התגובה  בשדה-ורבורג  גרים 

כפר-ורבורג. אתה מכיר את...?“
יותר  משעשעים  היישובים,  שני  בין  בלבול  של  רבים  מקרים 

עזרי  של  המצאתם  טרם  השנים,  במהלך  אירעו  פחות,  או 

לעתים  קיבל  ז“ל  וגנר  מוטקה  למשל:  המודרניים.  ההתמצאות 

קרובות את הדואר של מוטקה וגנר מכפר-ורבורג (אז עדיין לא 

השתמש דואר ישראל במיקוד). דוגמה נוספת: משלוח פרחים 

אחר-הצהריים  בשעות  לשדה-ורבורג  מתל-אביב  הגיע  מיוחד 

למקום  נשאלה  ברחוב  שהלכה  חברה  ראש-השנה.  ערב  של 

נשלחו  שעבורה  המשפחה  של  מגוריה 

הפרחים ולא הכירה את השם (אז כולם 

בטופס  נוספת  בדיקה  כולם).  את  הכירו 

המשלוח גילתה שהמשפחה גרה בכפר-

נייד,  טלפון  היה  לא  אז  (לשליחים  ורבורג  

להספיק  סיכוי  כל  היה  ולא   ,WAZE  ולא  GPS  לא

ימים  באותם  החג).  כניסת  לפני  לייעדם  הפרחים  את  ולהביא 

’לוד‘  משדה-התעופה  מחוץ-לארץ  אורח  הגיע  רחוקים 

מאוחרת,  הייתה  השעה  לשדה-ורבורג.  במקום  לכפר-ורבורג 

משפחה  של  בביתה  לן  והאורח  עבר,  כבר  האחרון  האוטובוס 

לתל-אביב  אוטובוס  על  עלה  בבוקר  למחרת  בכפר-ורבורג. 

והתחיל את המסע הארוך והמייגע לשדה-ורבורג. התחבורה אז 

לא הייתה מפותחת, כידוע, והנסיעות נמשכו זמן רב.
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”למען ידעו, דור אחרון בנים יוולדו, 
יקומו ויספרו לבניהם“

(תהילים עח‘ ו‘)

האנדרטה  נמצאת  היכן 
לזכר השואה?

באפריל  נחנכה  מרגש  בטקס 

השנה אנדרטה לזכר השואה בבית-

בחולצות  נוער  בני  בכפר.  העלמין 

ולסבתות  לסבים  ורדים  חילקו  לבנות 

הרב  בקהל  שישבו  השואה  ניצולי 

המועצה-האזורית  ראש  במקום.  שהתאסף 

ויוסף  לזבניק  ליאון  דברים,  נשא  דלג‘ו  מוטי  ד“ר 

נעמן הדליקו משואות לזכר הנספים, ילדים ומבוגרים קראו, 

להסרת  סביהם  את  ליוו  ונכדים  מרגשים,  קטעים  ושרו  ניגנו 

הלוט מעל השלט הנושא את שם האנדרטה, ’אילן יוחסין‘. יוצר 

ועל  האנדרטה  על  דיבר  אולמן,  מיכה  פרופ‘  האמן  האנדרטה, 

הזה  ה‘אילן‘  את  ללוות  להמשיך  והבטיח  מסמלת  שהיא  מה 

סיפר  גלעד  מנחם  שדה-ורבורג.  אנשי  עם  קשר  על  ולשמור 

המוכר  גלבשטיין,  חנוך  החזן  בשואה,  הוריו  של  תלאותיהם  על 

לנו מלוויות שהוא עורך כאן, שר את תפילת ’אל מלא רחמים‘ 

הטקס  את  ’התקווה‘.  בשירת  הסתיים  והטקס  מצמרר,  באופן 

הכינה והנחתה מיכל ארד.

’אילן  יצירתו  על  אולמן  מיכה  פרופ‘  של  מדבריו  חלק  להלן 

יוחסין‘: 

חיים  ומצמיח  נכרת  או  שנפל  עץ  של  דימוי  יש  זה  בפסל   ...”

אילן-יוחסין.  המזכירה  בצורה  מסוגנן  העץ  זו.  באדמה  חדשים 

נוף העץ הנופל מוטבע בלוח הבטון הגדול בצורת חריצים ריקים 

מלאים באדמה. הצמחייה הטבעית הצומחת מתוך ענפים אלה 

מפנה אותנו אל ההווה, אל העונה, אל היום ואל השעה בה אנו 

הצמחים  וצל  הנושבת  ברוח  הצמחים  תנועת  בפסל.  צופים 

מדגישים זאת.... 

היסוד החשוב בפסל הוא הזמן על שלושת מרכיביו: עבר, הווה 

ועתיד. החומרים בטון, אדמה  וצמחיה משתלבים באווירת בית-

הקברות. קנה-המידה הוא של אדם בודד, כמו גזע העץ השוכב 

שמידתו כמידת אדם, ”כי האדם עץ השדה“. הענפים האופקיים 

בעל- ממוצע  שאדם  דורות  כמספר  דורות,  חמישה  מייצגים 

משפחה,  בני  מסמלים  האנכיים  הענפים  לחוות.  יכול  משפחה 

שונים,  בגילים  ואחיות  אחים  ובנים,  בנות  הורים,  וסבים,  סבתות 

נכדות ונכדים. כל אדם יכול למצוא בעץ מצבים הדומים למצב 

משפחתו, משפחה שהייתה או שתהיה.

... זהו מקום בו הרע נפגש עם הטוב, האסון עם השיקום ויצירת 

הסביבה  עם  ומתקשרים  האדמה  מתוך  הנוצרים  חדשים  חיים 

הקרובה והרחוקה, נוף של מוות וחיים, של נפילה והתגברות, של 

שואה ותקומה.

לזיכרון  סמלי  באופן  מתאים  זה  בפסל  הנופל  העץ  דימוי 

משפחה  בני  שבו  שדה-ורבורג,  משפחות  של  השואה  קורבנות 

של הנספים החליטו לקשור את גורלם לאדמה מיוסרת זו. נוף 

של  המיוחדת  לאווירה  מוסיף  האתר  מן  הנשקף  היפה  השרון 

מקום זה. שם הישוב, כנראה לא במקרה מכיל את השדה ואת 

מומחה,  כבוטנאי   ורבורג,  אוטו  שד“ר  להניח  מעז  אני  הזיכרון. 

היה מקבל בברכה את זן העצים החדש המונח לפנינו...“

”שלג על עירי והלילה קר...“ (נעמי שמר)

איזה אירוע יוצא דופן קרה בחורף בסוף
שנת 1950?

בחורף זה ירד שלג בכפר, אירוע שלא חזר על עצמו מאז. גידולי 

החקלאות הנהוגים בכפר לא נהנו מן השלג, אך תושבים רבים 

איש-שלג  לבנות  ומיהרו  באירופה  בילדותם  בשמחה  נזכרו 

יצטנן,  פן  צווארו,  סביב  כרוך  שצעיף  מגזר,  עשוי  אף  בעל 

חלילה!

”אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, 
לאכול פה ולזלול...“ (שאול ביבר)

מי יזם והקים את ’חוג הסועדים‘?
זה סיפור המעשה: נורית ומיכאל שטרנברג הגיעו 

יוזמות  שופעי  היו  דרכם  ומתחילת  לשדה-ורבורג, 

הסועדים‘  ’חוג  על  טובים  מחברים  שמעה  נורית  ברוכות. 

המתנהל ברמות-השבים בהנהלת נירה רוסו והתלהבה מהרעיון. 

היא שיתפה את חוה ירקוני ז“ל, שלימדה בישול במכללת רופין, 

העבירה סדנות בישול בכפר והייתה ידועה כבשלנית מעולה.

בתחילה, כך מספרת היום בתה של חוה, ורדה לרנר, הקפידה 

חוה על מתכונים קלים ולא יקרים מדי. היא כתבה את המתכונים 

אותן.  ואיירה  החוברות  את  ערכה  שטרנברג  ונורית  יד,  בכתב 

הקשרים  על  היה  מבחינתן  העיקרי  הדגש 

זה  שיכירו  אחד  מצד  האנשים:  בין  החברתיים 

שלא  ’כאלה  להפגיש  שלא  שני  ומצד  זה,  את 

רצו להיפגש‘.  

’חוג  את  ניהלו  ירקוני  וחוה  שטרנברג  נורית 

הסועדים‘ במשך שנים רבות; כשנפטרה חוה יצאה 

מאז  לזכרה.  מיוחד  בערב  שחולקה  מתכונים  חוברת 

עבר ’חוג הסועדים‘ ידיים רבות: בין היתר ניהלו אותו ורדה לרנר, 

אילת יוסף, רותי טלמור, תמר בן-דע, נורית שער וחוה ג‘וזף. חוג 

הסועדים ממשיך לפעול גם כיום בניהולה של עליזה ולטר. כל 

מי שמעוניין בחוויה קולינארית וחברתית כאחד מוזמן להתקשר 

ולהצטרף. מומלץ בחום! 

אייר  מי  הראשון?  לחבר‘  ’העלון  יצא  מתי 
מתי  רבות?  שנים  במשך  לחבר‘  ’העלון  את 

חודשה המסורת?
הקדום  העלון  מידע.  ודפי  ’חוזרים‘  בכפר  חולקו  ומעולם  מאז 

ספטמבר  מחודש  הוא  הכפר  בארכיון-מוזיאון  הנמצא  ביותר 

1978, ונראה שלא יצאו עלונים במתכונת זו לפניו. בתור-הזהב 

של העלונים הם זכו לאיורים יפהפיים ומלאי חוש הומור שתרם 

להם מיקי פלק. 

המסורת  חודשה  שטרנברג  נורית  של  הברוכה  ביוזמתה 

בלבל  ”השדה“,  החדש,  המגזין  של  שמו  מחודשת.  במתכונת 

החקלאות  משרד  של  ידיעון  לקבל  שנהגו  הוותיקים  את  מעט 

בערב  יצאה  ”השדה“  של  הראשונה  המהדורה  שם.  באותו 

שבועות תשע“א  (יוני 2011). את שני הגליונות הראשונים ערך 

לבנת  ערכה  השלישי  את  מיכאלי,  מיכה 

את  טלמור.  רותי   - הרביעי  ואת  היימן 

מקום האיורים תופסים כיום עריכה 

וצילומים  דקרס  טל  של  גרפית 

של קלי בן-ציון.
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”חיילים יצאו לדרך למסע רגלי גדול...“ (נעמי שמר)

כמה מתגייסים לצה“ל בשנת שבעים-וחמש 
לכפר?

בשנת 2013 יש שניים-עשר מתגייסים לצה“ל ושניים היוצאים 

לשנת שירות. אנו מאחלים לכולם שירות מוצלח ובטוח.

”יום-הולדת, חגיגה נחמדת...“ (בן-ציון רסקין)

מי חוגג שבעים-וחמש בשנת שבעים-וחמש 
לכפר?

מיקי.  וסגל  יוסף  נעמן  עמנואל,  גולדברג  ד“ר  אלישע,  בנארצי 

מזל טוב ועד מאה ועשרים בבריאות טובה!

”מלאו אסמינו בר ויקבינו יין, בתינו הומים, הומים מתינוקות...“ 
(פנחס לנדר)

שבעים- בשנת  כה  עד  נולדו  תינוקות  כמה 
וחמש לכפר?

על  דיווח  התקבל  השנה  חג-שבועות  עד 

ביכורים   – תינוקות  וחמישה  עשרים 

מתוקים. בשעה טובה ובמזל-טוב. 

כן ירבו!

וחמש  שבעים  בשנת   מצווה  ובנות  בני  כמה 
לכפר?

בשכבת ’בני-מצווה‘ יש עשרים-וחמישה ילדים הלומדים כעת 

בבית- ביקור  נמנים  השנה  שערכו  הפעילויות  בין  ז‘.  בכיתה 

שכבתי.  ופיקניק  בחיפה  חיל-הים  בבסיס  ביקור  לוינשטיין, 

גיל- בני  עם  התנדבותית  פעילות  להם  תהיה  השנה  בהמשך 

הזהב וכן ייערך להם טיול מסכם. מזל-טוב!

”על הדרך עץ עומד, צמרתו תשוח...“ (איציק מאנגר)

העתיקים  האלונים  שני  על  לכם  ידוע  מה 
המצויים בכפר?

הם  בכפר  המצויים  התבור‘  ’אלון  מסוג  העתיקים  העצים  שני 

מוזכר  אשר  בשרון,  העתיק  האלונים  מיער  הפליטה  שארית 

כבר בתיאור קרבות צלח-א-דין במאה ה-13 ושרד עד ראשית 

המאה העשרים. יער האלונים היה מכשול טבעי לצבאות שחצו 

נכרת  העותמני  השלטון  בתקופת  התקופות.  בכל  האזור  את 

וכדלק  הרכבת  למסילת  כאדנים  שמשו  העצים  גזעי  היער. 

לקטרים. 

שניים  בשרון,  מקומות  במספר  בודדים  עצים  נותרו  היער  מן 

מהם בכפרנו: האחד ליד ’כיכר שלמה‘ והשני כמאתיים מטרים 

מבית-העלמין של הכפר, ליד ה‘בודקה‘ של יהודה. לפני מספר 

שנים הצטרף אליהם אלון צעיר שניטע בכיכר שלמה; והרי לכם 

לסיום עוד סיפור המחבר בין העבר לבין ההווה בכפרנו. 



עמ‘ 39עמ‘ 38     מגזין שדה-ורבורג  |  גליון מס‘ 4  |  75 מי יודע

סיפור לנופר שנולדה כאן בכפר
אורי שחם

לילדה מתוקה, שמה נופר,

שנולדה לא מכבר כאן בכפר

נספר כאן סיפור מפו¬רט וארוך

על שדה-ורבּורג, מושב הארוך כמו שרוך.

כי ביקשה הנכדה נופר מסבא אליהו המובחר

שנולד ובגר וזקן פה בכפר

שיספר לה כל ערב לפני שינה וחלום

ספור מרתק מני אז עד הלום.

כך החל לו הסב את קטעי הסיפורת

בחיוכו הרחב וביותר מסתם קורט.

סיפר וסיפר על אדם, צמחיה וחּיות,

תאווה לחיים, שמחה וגם לא מעט בעיות.

גידלו הראשונים כאן קלווסה ובולבוס,

ואת המחרשה משכו החמור, הפרדה או הסוס.

כי הטרקטור, זאת לדעת, לא ידעו אז מיהו מהו.

ומי במחרשה אחז? סבא אליהו.

צמחו כאן ירקות: פלפל, עגבניה, כרובית וכרוב,

בהצלחה רבה בדרך-כלל ולפעמים גם קצת רקוב.

ועוד גידלו החלוצים: רוברבר, אספרגוס, א – ציבלה ורטח,

אינך יודעת מהם אלה, בטח...

את משקם שאפו החלוצים להעצים,

תרנגולות אותן טיפחו מעשה-לצים הטילו ביצים !

תרנגולי הודו שגדלו לשאלה: ”מתי פורים“?

ענו כולם במקהלה: ”גלו לו לו וגלים לים לים“.

תרגולות אותן טיפחו כאן כבר הזכרנו;

את תרנגולי ההודו כבר היכרנו;

בתוספת דשדשו כאן על רגליהם העקומות

אווזים וברווזים - להקות על להקות.

רפת בה פרות, כבשים ועזים בדיר;

חלב ושמנת, לבן וגבינה - ממש ממש, אדיר.

צמר מן הכבש נגזז ביום הגז כאן באביב,

ולא חסר דבר, כמעט הכל היה כאן מסביב.

פירות, נכדתי, שח סבא אליהו ברוך

הבשילו מתוקים כמעט, כמעט כמוך,

מה כאן ִגידלנו? ומה כאן צמח?

הלב כה רחב, והכפר כה שמח.

תות-שדה מתוק אדום,

לטעמם של גברת ואדון;

ענף חשוב ונהדר

של טעם, ריח והדר.

תפוזים וקרמבולה, מנגו, שסק, אשכוליות,

אבוקדו ופקאנים, תות שדה ו...טעויות.

ליצ‘י, זית וגוייבה, אגס, תפוח ולימון,

כאן אולי קצת נעצור, כי עוד היו המון המון.

חולבים את הפרה ברפת, דבש רודים מן המכוורת,

גם פרחים לא נשכחו, וזה כולל גם פרח ורד.

כי לא רק לקיבה צריך לדאוג, נופר;

גם עין, אף ורגש יש לתושבים החיים כאן בכפר.

כדי למלא את החסר בצורך הזה, אחים,

התמחו כאן חקלאינו גם בגידולם של הפרחים.

המון של פרחים כאן הצמיחו, זה היה צבעוני ומריח;

פרחים כה יפים, ובקיץ נגסנו בבשר אבטיח.

המשיך סבנו וסיפר: על ציפורן וסייפן,

אסטרות, רוסקוס, אספרגוס וציפור-גן עדן גם,

סחלבים ופיטוספורום ושרך ואכילאה,

וכדי לחרוז חרוז מוצלח, חבל שְשמך איננו לאה!

תשאלו נא חברים, מניין לנו כל הידע

לגדל ולטפח את כל זאת ללא כל פגע ?

אז עוד לא ידענו כיצד חולבים את החלב,

האם חולבים פרה מקרן ואולי מן הזנב ?

לעזרתנו באה ”רסקו“ והציבה כאן מומחים בכפר.

הם לא ידעו כמעט דבר בענייני החקלאות, נופר.

לא היה להם מושג מה עושים ובאיזה אופן,

אך עיצות להם המון המון, מלוא החופן.

לבסוף נרדמה לאט נופר; זה סוף ספור של אהבה.

אולי חלמה על גיפסנית אולי על פרח שעווה?

וגם סבא אליהו נרדם וחלם על חציר ומגוב.

לילה טוב!


