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דבר יושב-ראש ההנהלה, חסי אברךמשולחן המערכת

קוראים יקרים,

אנו שמחים להגיש לכם פרי ביכורים, המהדורה הראשונה 

של ”השדה“. אמנם העלון הוותיק והטוב שינה פניו ברוח 

שהוא  העיקרון  בו  נשמר  אך  ססגוני,  למגזין  והפך  הזמן 

מיועד בראש ובראשונה לכם ולמענכם.

אנשים  של  רחבה  קשת  יש  שלנו  והשליו  המוריק  במושב 

בעלי עיסוקים ותחביבים מדהימים, שלא הכול יודעים  על 

חדשים  חברים  הזמן  כל  קולט  המושב  אחד  מצד  קיומם. 

טרם  הוותיקים  החברים  שני  ומצד  יוסף‘,  את  ידעו  ’שלא 

מכירים את שכניהם החדשים; לכן בחרנו להציג בפניכם 

ותיקים  החברים,  חיי  על  אור  שישפכו  נושאים  מגוון 

בקהילה.  מקומם  ועל  השונות  פעילויותיהם  על  כחדשים, 

חווייתיים  תיאורים  מהלב,  שנכתבו  דברים  להביא  ניסינו 

המגוונים.  בעיסוקיהם  אותנו  לשתף  שבחרו  אנשים  של 

נתנו  שנים.  וחצי  יובל  בקרוב  ימלאו  שלנו  הוותיק  למושב 

בעזרתו  המרתקים.  חייהם  על  לספר  שבו  לוותיקים  במה 

היסטוריים  אירועים   גם  ציינו  הארכיון  צוות  של  האדיבה 

נתנו  עימנו.  אינם  שכבר  חברים  של  מעברם  וכן  מהעבר 

בדרך-כלל  שכותבים  אנשים  של  ליצירתיות  ביטוי  גם 

למגירה, ואף הקדשנו מדור לילדים שבינינו, דור ההמשך.

של  המזלג  קצה  על  טעימה  מעין  הוא  זה  ראשון  גליון 

ולהרחיב,  להמשיך  שנוכל  בכדי  כאן.  המתרחש  תיאור 

אנו זקוקים לעזרתכם, הקוראים, ונשמח לשיתוף-פעולה. 

נוספים,  למדורים  בהצעות  אלינו  לפנות  מוזמנים  אתם 

לנושאים חדשים לסיקור, לראיונות עם בני משפחה בעלי 

כגון  שבכם  יצירתיים  צדדים  לביטוי  מעניינים,  סיפורים 

כתיבה, ציור, צילום ועוד. נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת!

אנו מאחלים לכולכם קריאה מהנה

וחג-שבועות שמח,

המערכת

על ההתחלה

איך עושים עיתון

דפיקה בדלת.

- שלום מיכה.

- שלום נורית, תיכנסי.

- רק לרגע, אני בדרך.

- מה קורה? ואיך? ובלה בלה בלה...

- מה דעתך על עלון חדש? מערכת וכו‘?

- אההה כן, למה לא? לפני הרבה, הרבה, ערכתי עיתון ’בצפר‘.

את  שהביעו  צוות  ”חברי  מאורגן:  הכל  כבר  נורית  אצל 

תשלח  טלפונים,  שמות,  בעריכה“,  להשתתף  הסכמתם 

דוגמאות - הכל מתוקתק.

חודשיים.   של  עצבים  מורטת  המתנה  המושב,  ועד  אישור 

O.K. -  בהצלחה!

ואתה  שאת  אמרה  נורית  חדשה,  מערכת  שלום,  הלו,   -

מתנדבים בשורה.

- לא עכשיו, אני עסוקה והוא במצוקה, ואין אפשרות בגלל 

הקרה. אני בעיקרון מוכן, אבל אין לי שום זמן. ואני רוצה 

אבל לא יוצא, והכלב חולה וכולי וכולי... 

מערכת  מתפטר.  אבל  מצטער,  אני  נורית.  שלום  הלו,   -

בשלכת ואין מעורר.

ונורית, כמו נורית, מסתערת ומודיעה: ”בשבוע הבא כעת 

חיה היאספו ותחודש העדנה“.

המון,  שתורמת  דנון,  רוחל‘ה  מתפקדים:  ורעננים  טובים 

שמשקיעה  היימן,  לבנת  הדור,  לראשוני  בת  טלמור,  רותי 

ים זמן, מיכאלי מיכה, המנצח על המלאכה ודקרס טל על 

עיצוב-העל.

כותרות  ואמירה,  רעיון  נזרקים  וחליטה,  תה  על  יושבים 

מתייצבות, חלוקת תפקידים, מי בראיונות ומי בכותבים - 

וכך בעצם העניינים מתחילים.

ותודה לנורית.

חברי המערכת

מיכה מיכאלי עורך:  

רוחל‘ה דנון, לבנת היימן, רותי טלמור         

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

mmike@netvision.net.il דואר אלקטרוני: 

קטע ממפת המושב בשער:  
שציירה טובה ורדי   

ותודה לנורית.

מיכאלי

ה דנון, לבנת היימן, רותי טלמור     

www.goahead.co.il   |   קרס

mmike@netvision.

ממפת המושב
ורדי טובה ה

תושבים יקרים,

של  השני  החג  מן  שבועות  שבעה  בדיוק   חל  חג-השבועות 

משלושת  ואחד  ביהדות  הקדומים  החגים  אחד  והוא  פסח, 

את  אליו  להביא  החקלאים  נהגו  בית-המקדש  בימי  הרגלים. 

ביכורי פירותיהם משבעת המינים מלוא הטנא. 

חג-השבועות, הידוע גם בשם חג-הקציר וחג-הביכורים,  הוא 

חג חקלאי במהותו.

נוהגים  בארץ-ישראל  החדשה  ההתיישבות  ראשית  מימי 

חגיגי  טקס  זה  בחג  לערוך  והקיבוצים  המושבים  במרבית 

מרהיב, ובו מעלים על נס את הפעילות החקלאית של היישוב 

ואת הקשר שבין האדם לבין אדמתו.

גם אצלנו נחשב חג-השבועות לחג המשמעותי ביותר בשנה; 

הוא הפך  לחג בו תושבים ותיקים וחדשים מתוודעים זה לזה, 

וכך הוא מוסיף נדבך חברתי חשוב במושב.

אנו מבקשים להודות לכל הפעילים בוועדות השונות, לנושאי 

התפקידים ולכל העוסקים במלאכה, לחזק את ידיהם ולאחל 

להם עוד שנים של פעילות ונתינה.

אנו מבקשים לאחל לכל תושבי הכפר חג-שבועות שמח ופורה 

וכן בריאות טובה, שקט ושלווה.

דנון, רחל  המערכת:  חברי  את  לברך  נאותה  הזדמנות  זוהי 

טל דקרס, לבנת היימן, רותי טלמור ומיכה מיכאלי שנטלו על 

לפניכם. היא  הרי  המרהיבה  והתוצאה  זו,  ברוכה  יוזמה  עצמם 

חג-שבועות שמח,
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על פי ההלכה היהודית אין לקיים שמחות בימי אבל, לפיכך 

ספירת  של  זאת  בתקופה  חתונות  לערוך  שאין   פסקו 

העומר, פרט ליום אחד – ל“ג בעומר; וזאת משום שמיום זה 

לא מתו עוד תלמידי רבי עקיבא מן המגיפה. לרבי עקיבא 

’מפני  אומר:  התלמוד  תלמידים.  אלף  וארבעה  עשרים  היו 

שרירא  ר‘  באיגרת  במגפה‘.  מתו  בזה  זה  כבוד  נהגו  שלא 

(הכוונה  עקיבא,  רבי  של  התלמידים  על  השמד  גאון:‘והיה 

(’ארבעת  סברו  הגאונים  הרומאים).  של  השמד  לגזרות 

מתו  עקיבא  רבי  של  ’תלמידיו  ערוך‘):  וה‘שולחן  הטורים‘ 

בהמוניהם ממחלת האסכרה‘, (דיפתריה).

בקרב יוצאי עדות המזרח, שלא היו תושבי אירופה באותם 

בהלכה  הקשורות  שמחות  בעריכת  המקלים  יש  זמנים, 

פי  על  זאת  אך   – לחג-השבועות  בעומר  ל“ג  שבין  בימים 

ספירת  של  השבועות  שבעת  לאחר  הקהילות.  מסורת 

העומר, בא חג-השבועות, שהוא אחד ’הרגלים‘ לפי הגדרת 

המקרא. יום זה הוא גם המועד של מעמד הר-סיני וקבלת 

עשרת-הדברות.

על ספירת העומר
יהודה ארנון

 
מועדים לשמחה,

זוהי  העומר‘.  ’ספירת  הנקראת  בתקופה  עכשיו  עומדים  אנו 

ראשון  חג  ממוצאי  החל   – שבועות  שבעה  הנמשכת  תקופה 

של פסח עד ערב אחד לפני חג-השבועות. תקופה זו מוזכרת 

מוזכרת  ביותר  המפורשת  אך  במקרא,  מקומות  במספר 

ת, ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם, ֶאת- בָּ ֳחַרת ַהשַּׁ ם ָלֶכם, ִממָּ בחומש. טו ּוְסַפְרתֶּ

ֳחַרת  ְהֶייָנה.  טז ַעד ִממָּ ִמימֹת תִּ תֹות, תְּ בָּ ַבע שַׁ נּוָפה:  שֶׁ עֶֹמר ַהתְּ

ה,  ֲחָדשָׁ ִמְנָחה  ם  ְוִהְקַרְבתֶּ יֹום;  ים  ֲחִמשִּׁ רּו  ְספְּ תִּ ִביִעת,  ַהשְּׁ ת  בָּ ַהשַּׁ

ַליהָוה. (ספר ויקרא, פרק כ“ג, פסוקים ט“ו-ט“ז). לאחר שספרנו 

את שבעת השבועות שהתחילו בחג-הפסח אנו חוגגים את חג-

חגים,  של  תקופה  לכאורה,  חג-הביכורים;  גם  הקרוי  השבועות, 

כנסים משפחתיים ושמחה רבה, אלא שבמקומות רבים אירעו 

מאורעות שגרמו לעם ישראל צרות צרורות. 

 (4856 בספרות  (שהיא  עם-ישראל  למניין  ד‘תתנ“ו  בשנת 

למסע  ליציאה  הנוצרים  הכוחות  התארגנות  עם   ,1096 שנת 

מבית‘,  ’הכופרים  לחיסול  קריאה  נשמעה  הראשון,  הצלב 

שבאשכנז  הריין  עמק  בערי  במיוחד  הנוצרים,  היהודים.  דהיינו 

מוות,  או  טבילה  הברירה:  את  היהודים  בפני  העמידו  ובצרפת, 

את  להמיר  ולא  קידוש-השם  על  למות  בחרו  מהיהודים  ורבים 

דתם. האספסוף הנוצרי נע בין הקהילות המפוארות, פרע קשות 

’גזירות  כונתה  זאת  עכורה  תקופה  רכושם.  את  ובזז  ביהודים 

וסליחות  קינות  נכתבו  ולזיכרה  תתנ“ו‘  ’מאורעות  או  תתנ“ו‘ 

הרחמים‘,  ’אב  תפילת  חוברה  (ורמס)  ורמיזא  בעיר  רבות. 

הקוראת לאל שינקום את נקמת דם עבדיו שנשפך על קידוש-

לאחר  נאמרת  זו  תפילה  ישראל,  קהילות  מסורת  לפי  השם. 

קריאת ההפטרה בשבת לפני תפילת מוסף ובמיוחד בתקופת 

ספירת העומר. 

הנוצרים,  לספירת   1144 היא  ד‘תתק“ד,  שנת  בערב-פסח 

ילד  ויליאם,  נעלם  נוריץ  בעיר  הראשונה.  עלילת-הדם  הופצה 

שיהודי-העיר  היו  הנוצרים  שהפיצו  ההסברים  העיר.  בן  נוצרי 

צליבת  של  שיחזור  כביכול  פולחן,   למטרות  הילד  את  רצחו 

לחג- המצות  לאפיית  להם  הדרוש  הבצק  את  לשו  ובדמו  ישו, 

בערים  האנטישמיות  עלילות-הדם  הופצו  בהמשך  הפסח. 

ליבו  אלה  עלילות  הנוצרית.  אירופה  ובארצות  באנגליה  רבות 

בגוף  ברכוש,  אבידות  לאין-ספור  וגרמו  האספסוף  רגשות  את 

ובנפש בקרב הקהילות.

 

בערב פסח שנת ד‘תתק“ן, היא שנת  1190 לספירת הנוצרים, 

כס  על  שבאנגליה.  יורק  בעיר  היהודית  הקהילה  הושמדה 

הארי‘.  ’לב  השלישי,  ריצ‘ארד  כן,  לפני  שנה  עלה  המלוכה 

האוכלוסיה  על  רצחנית  התנפלות  אורגנה  הכתרתו  ביום  כבר 

אך  ביהודים,  פגיעה  על  אסר  אמנם  המלך  בלונדון.  היהודית 

יהודים  ונפגעו  פרעות  פרצו  הממלכה  ברחבי  שונים  במקומות 

רבים. כעבור חצי שנה יצא המלך למסע הצלב השני. בהיעדרו 

ובהתקרב חג-הפסחא הנוצרי הגבירו הכמרים  את ההסתה נגד 

’המקוללים‘ ו‘הרוצחים‘. כתוצאה מכך המוני פאנאטים מוסתים 

פרעו קשות ביהודים ברכוש ובנפש. השיא היה בעיר יורק. המון 

שנרצח  הקהילה,  מפרנסי  אחד  של  ביתו  על  התנפל  משולהב 

עוד קודם לכן בדרכו חזרה מטקס הכתרתו של המלך, אלמנתו 

נרצחה באכזריות וביתו הועלה באש.

יורק  יהודי  ברחו  חג-הפסח,  שלפני  השבת  הגדול,  שבת  בערב 

מעץ  בנוייה  שהייתה  למצודת-העיר  נשיהם  ועל  טפם  על 

כחמש  שמנתה  היהודית  הקהילה  לעיר.  מחוץ  הר  על  ועמדה 

כל  שנבזזו  לאחר  במצודה.  ככולה  רובה  התרכזה  נפש  מאות 

הבתים שנותרו ריקים, עלה ההמון ובראשו כומר להר המצודה. 

הדרישה הייתה לפתוח את השערים ולהתמסר לידי התוקפים, 

עליו  ולקבל  דתו  את  להמיר  מוכן  שיהיה  מי  שכל  הבטחה  תוך 

הנצורה  הקהילה  בראש  בחיים.  יישאר  הנוצרית  האמונה  את 

שם-שמים,  לקדש  מכולם  שתבע  מז‘ויני,  יום-טוב  רבי  עמד 

לתביעת  נענו  רבים  המרצחים.  בידי  ליפול  ולא  במוות  לבחור 

גם  עשה  וכך  גרונם,  את  שיספו  ואז  נשותיהם  את  שחטו  הרב, 

מעטים  ויהודים  המצודה,  את  הנוצרים  הציתו  בינתיים  הרב. 

וילדים,  נשים  בעיקר  הנותרים,  את  ללהבות.  עצמם  השליכו 

תפסו הנוצרים וטבחו בהם ללא רחם עד האחרון שבהם. לאחר 

והתקינה  העיר  מועצת  התכנסה  היהודית  הקהילה  שהושמדה 

על  ונצחי  מוחלט  איסור  שכללו  נוספות  אנטישמיות  תקנות 

הקמת בתי-כנסת בעיר ואיסור מוחלט לאזרח יהודים ולאפשר 

להם להיות תושבי המקום. כשנודע הדבר לראשי קהילת יהודי 

’מגדל  במקום  עומד  כיום  כללי.  אבל  יום  על  הכריזו  אנגליה 

האורחים  בספר  מלבנים.  הבנוי  חשוב  תיירות  אתר  קליפורד‘, 

של העיר מצוייה תמונה של המצודה המקורית, ובדברי ההסבר 

ומשערים  מהומות...  כאן  פרצו   1190 מרץ  ”בחודש  נכתב: 

שכחמש מאות יהודים שחיפשו מחסה במגדל ניספו בלהבות, 

שאותן הציתו בעצמם מתוך פחד שנפל עליהם“.
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שבגרמניה א בהמבורג  ביולי 1859  ב- 20  נולד  ורבורג  וטו 

היה  ורבורג   אוטו  אמצעים.  בעלת  מתבוללת  למשפחה 

מרוחק מעט משורשיה של היהדות ולמעשה היה גרמני לאומני. 

בנוסף  בון  באוניברסיטת  בבוטניקה  ראשון  תואר  סיים  הוא 

ללימודי זואולוגיה וכימיה.

סרי-לנקה  להודו,   מחקר  משלחת  בראש  יצא   26 בן  בהיותו 

מחוזות  ועוד  הונג-קונג  ויטנאם,  (אינדונזיה),  יאווה  (ציילון), 

ומדינות בדרום מזרח אסיה. תגליותיו במסעות הללו היו גדולות 

עליהן  כתב  ורבורג  ואוטו  ראשוניות,  ספק  וללא  ערך  ויקרות- 

לציין  יש  מחקריו,  היקף  את  להבין  מנת  על  רבים.  מאמרים 

לא  צמחים  מיני   1225 להגדיר  בידו  עלה  האמורה  שבתקופה 

מוכרים ו-33 זני צמחים, אשר חלקם נקראים על שמו ”ורבורגיה“. 

הוא היה גם הראשון שגילה והגדיר את אגוז המוסקאט.

גוסטאב  כהן.  לבית  אנה  עם  נישואיו  לאחר  הגיע  הציונות  אל 

בטרם  עוד  ציוני  שהיה  אשתו,  אבי  כהן,  גבריאל 

אל  ורבורג  אוטו  את  קירב  הרצל,  של  תקופתו 

והיה  בתנועה  פעיל  הפך  וכך  הציוני,  הנושא 

ממובילי התנועה הציונית המעשית. ביתו הגדול 

בהמלצתו  ציונית.  לפעילות  מרכז  הפך  בברלין 

בבקשה  ורבורג  אל  הרצל  פנה  כהן  גוסטב  של 

ועל  בארץ-ישראל  הצומח  עולם  את  שיחקור 

בטריטוריה  יהודים  של  התיישבותם  אפשרויות 

בשנת  לארץ  לראשונה   הגיע  זה  לצורך  זאת.  

  .1900

הכלכלית  החברה  את  הקים   1901 בשנת 

לפלשתינה בשותפות עם מוצקין, נוסינג וטריטש, 

ובשנת 1903 הצטרף כחבר לקונגרס הציוני והוא 

בן 44. ורבורג נבחר ליו“ר השלישי של ההסתדרות 

הציונית אחרי הרצל ווולפסון, אך גם לפני ואחרי כהונתו בתפקיד 

רם זה קידם  מיזמים רבים של התנועה הציונית. 

של  בעידודו  אום-ג‘וני  אדמות  על  קם  דגניה,  הראשון,  הקיבוץ 

הכנרת  של  המערבי  בחופה  מגדל  המושבה  קרקעות  ורבורג. 

שמו  על  רשומות  אילו  מקרקעות  וחלק  הפרטי  בכספו  נרכשו 

עד עצם היום הזה. ורבורג וחבריו הקימו גם את תחנת הניסיונות 

הפכה  לימים  אהרונסון.  אהרון  האגרונום  של  בניהולו  בעתלית 

השלטון  נגד  שפעלה  ניל“י  היהודית  המחתרת  לבסיס  זו 

תתגשם  הציונות  של  שתקוותה  האמין  הזה  האיש  התורכי. 

ובאמנות,  בתרבות  גם  אלא  ובתעשייה  בחקלאות  רק  לא 

”בצלאל“.                                                                                                        לאמנות  בית-הספר  הקמת  יוזמי  בין  היה  וכך 

ממקימי  היה  הבוטניקה,  בתחום  מדען  ורבורג,  אוטו  פרופסור 

הפקולטה  בראש  ועמד  הצופים  הר-  העברית  האוניברסיטה 

לבוטניקה בשנים הראשונות לקיומה.

אוטו ורבורג הצטרף כחבר בתנועה היהודית בגרמניה, ”עזרה“, 

שהקימה את הטכניון בחיפה, היה חבר משלחת ציונית לבדיקת 

ה“חברה  את  הקים  באל-עריש,  יהודים  התיישבות  אפשרות 

פעילותו  את  ועוד.  ועוד  הירדן  בעמק  לבננות“  הפלשתינאית 

ולהתיישב  לבוא  חלומו  אך  לציונות,  ורבורג  הקדיש  הברוכה 

קבע בארץ-ישראל לא התגשם, וזאת בגלל מחלתה של רעייתו 

אנה שאותה סעד. אנה לא הצליחה להסתגל לתנאי מזג האוויר 

הקשים בארץ ונשארה לפיכך בברלין. הוא הגיע לארץ לפחות 

על-מנת  מכן  שלאחר  השנים  בארבע-עשרה  בשנה  פעמיים 

להמשיך ולפעול להגשמת חלומו הציוני.

ב 23- באפריל 1937 הלכה רעייתו לעולמה, וכשנה מאוחר יותר 

שנת  גם  כידוע,  היא,  זו  שנה  הוא.  גם  נפטר   1938 במרץ  ב-8 

הקמתו של שדה-ורבורג. את שנות חייהם האחרונות, יש לזכור, 

טמון  אפרם  הקרס.  צלב  של  המאיים  צילו  תחת  הזוג  בני  חיו 

ולא  והכנרת  הירדן  אל  הצופה  דגניה  קיבוץ  של  העלמין  בבית 

הסיבה  לקוות.  היה  שניתן  כפי  שדה-ורבורג,  של  בבית-העלמין 

לכשל זה איננה ברורה  עד היום, ומי ייתן וכשל זה יתוקן במהרה. 

של  לאישיותו  הנוגעים  תקופה,  מאותה  ציטוטים  מספר  והרי 

איש רב-פעלים זה:

שאמביציות  אמיתי  ג‘נטלמן  היה  ”ורבורג  רייכרט: 

ואינטריגות היו רחוקות ממנו, התרחק מפוליטיקה, 

לאחרים.  השאיר  האידאולוגיות  ההתמודדויות  ואת 

בפלשתינה.  המעשית  העבודה  הייתה  תשוקתו 

הקיצונית,  וצניעותו  אמונתו  מאחורי  איתן  ניצב 

אותו  הניעה  ההתיישבות  בנושא  והתלהבותו 

במחשבתו המדעית“.

בעתון ”דבר“:  וילקנסקי  כתב  בפברואר 1938  ב-8 

”אהבתו לאדם, כמו אהבתו לטבע, הייתה אמיתית 

פשוט  צנוע,  אדם  היה  חוצה.  השפה  מן  ולא 

מורה  חכם,  תלמיד  היה  אציל.  אדם  אך  בהליכותיו 

וחוקר - והכול בדמות אחת. ביתו היה תמיד פתוח 

לסטודנטים צעירים גם בהיותו בשיאו כשזמנו היה 

מוקצב“.

לנטוע  ורבורג  של  דרכו  זו  הייתה  ”דבר“:  בעיתון  קימלפלד 

לאחרים  ולהעבירם  בגרותם  עד  בהם  לטפל  צעירות,  נטיעות 

שייהנו מפריים“.

שמואל-יוסף עגנון: ”ורבורג, תמים כילד. צופה בפרחים כמו רב 

זקן הבוחן סוגיה הלכתית“.

ריכרד  כתב  בגרמניה“  הציונות  ”תולדות  בספרו   1951 בשנת 

ליכטמן: ”אישיותו הצנועה והעדינה של אוטו ורבורג לא קיבלה 

רק  כל.  בעיני  ומכובד  אהוב  היה  הוא  לה.  שהגיע  האשראי  את 

התנועה  לו  שחבה  הגדול  בחוב  הכירו  יותר  מאוחרות  בשנים 

הציונית. ללא פועלו לא ניתן היה  לקדם את מפעל ההתיישבות 

בארץ-ישראל בשנות המשבר הגדולות. לא ניתן לומר בוודאות 

פעילותו  אלמלא  הציונית  התנועה  של  בגורלה  עולה  היה  מה 

של ורבורג“.

ורבורג  משפחת  ע“י  שהועברו  חומרים  מתוך  לוקט  החומר 

לארכיון שדה- ורבורג. 

איפה ישנם עוד אנשים...

אוטו ורבורג: דמותו, פועלו, עיסוקיו ותרומתו לציונות
אורי שחם

כדי ל  ‘+50 ’מועדון  את  שלנו  אבא  הקים  רבות  שנים  פני 

ממעט  ליהנות  וגם  להיפגש  המבוגרים  לחברים  לאפשר 

לחבר  במועדון  החברים  התכנסו  בשבועיים  פעם  תרבות. 

להתקשר  נהג  אבא  וכספרייה.  כבית-הנוער  גם  ששימש 

לחברים ולהזכיר להם את המפגש, ודאג להסעה לאלה שלא 

מרתיח  מוקדם,  מגיע  היה  הוא  עצמם.  בכוחות  להגיע  יכלו 

החברים  ומוכן.  מסודר  שהחדר  ומוודא  בסמובר  המים  את 

ועוגה‘  קפה  ’על  ביניהם  שוחחו  קטנים,  שולחנות  סביב  ישבו 

ולאחר מכן שמעו הרצאה או צפו בסרט. הנושאים היו מגוונים, 

המרצים היו מקצועיים וכולם היו מרוצים. אבא גם ארגן טיולים 

למקומות שונים בארץ עבור החברים הוותיקים.

הדברים  מן  אחד  היה   ‘+50 ’מועדון 

הרבים שעשה אבא. במהלך השנים הוא 

ובוועדות  האגודה  בהנהלת  חבר  היה 

כפקיד  אותו  זוכרים  הוותיקים  רבות. 

בקופת- חולים, תפקיד שקיבל על עצמו 

שהייתה  הפרנסה  את  להשלים  כדי 

בדוחק. בתפקיד זה השתדל לעזור ככל 

שאפיינה  בנעימות  זאת  ועשה  יכולתו 

שאר  לכל  גמורה.  ובדיסקרטיות  אותו 

התפקידים, ללא יוצא מן הכלל, התנדב. 

בוועדת-הבריאות  חבר  היה  למשל,  כך, 

חירום)  לשעת  (משק  מל“ח  ובוועדת 

כאשר  כמו-כן  האזורית.  המועצה  של 

בית-כנסת,  לבנות  האגודה  החליטה 

למטרה  האבוקדו  ממטע  שטח  תרם 

זאת, אף על פי שלא היה אדם דתי כלל 

לשני  שטח  גם  תרם  מכן  לאחר  ועיקר. 

מקלטים מבלי לצפות לכל תמורה.

בגיל   1936 בשנת  הנוער“  ”עליית  במסגרת  ארצה  עלה  הוא 

עד  שהייתה  בגרמניה  אנטישמיות  בגילויי  שנתקל  לאחר   ,16

אז מולדתו האהובה. לאחר כשנה וחצי בקיבוץ קריית-ענבים 

משק  את  (מיכאל)  ורנר  אחיו  ועם  זלמה  אמו  עם  יחד  הקים 

ולטר בשדה-ורבורג. כאן הכיר את אשתו לעתיד קטל (נעמי) 

את  מילאו  ושדה-ורבורג  החקלאות  המשפחה,  ורנר.  לבית 

שהייתה  הנוער  קבוצת  של  חברתי  כמדריך  פעל  הוא  עולמו. 

עקב  הרברט“.  של  ”ההרמון  ונקראה  בלבד  מבנות  מורכבת 

(אמנם  החברים  משאר  יותר  טוב  עברית  ידע  בקיבוץ  שהותו 

בשגיאות ובמבטא ייקי כבד), ובחודשי החורף כאשר לא הייתה 

הגיע  שכאשר  לספר  אהב  הוא  עברית.  לימד  במשק  עבודה 

עייפים  והיו  במשק  מאומצת  לעבודה  החברים  חזרו  האביב 

מן  הכול  התחילו  מכן  לאחר  בחורף  וכך  בערב,  ללמוד  מכדי 

ההתחלה, כי לא זכרו דבר מן העברית שלמדו בחורף שקדם. 

בהיותו ממקימי הכפר, צעיר יחסית לאחרים ודובר עברית טובה 

מהם, הופנו אליו באופן קבוע תלמידים שהכינו עבודה בנושא 

הכפר וכן אורחים מן הארץ ומחו“ל. לכולם סיפר בשמחה על 

תולדות הכפר, על ענפי החקלאות ועל החיים החברתיים. הוא 

לקח אותם לסיור והראה להם את בית-העם ובו שטיחי-הקיר, 

אהב  במיוחד  הלולים.  ואת  הפרדסים  את  התותים,  שדות  את 

להביא אותם לחממות הפרחים של משק שטרן. 

למרות העיסוקים הרבים של אבא במשק ומחוץ לבית, תמיד 

מצא  זמן להקדיש לנו, הבנות. למרות מה שקרה באירופה לא 

ויתר על השפה ועל התרבות שעל ברכיהן גדל. הוא הקריא לנו 

את ”מקס אונד מוריץ“ בשפת המקור ואחר כך גם מתוך כתבי 

גתה, שילר והיינה. במשפחה היינו כולנו שותפים בעלי זכויות 

הכריחו  לא  מעולם  ולמצבו.  לגילו  בהתאם  כל-אחד  וחובות, 

כי  כיף,  וגם  מאליו  מובן  היה  זה  אבל  במשק,  לעזור  אותנו 

האווירה הייתה טובה תמיד, וגם אם גרמנו נזק 

בשעת העבודה, המוטו היה: ”מי שלא עושה – 

לא טועה“.

בשבתות לאחר הקטיף או לאחר העבודה בלול 

היינו יוצאים לטיולים בסביבה. כשירד גשם  היה 

לטבע  המורה  על  לנו  סיפר  הוא  מאושר.  אבא 

אנשים  רק  יש  גרוע,  אוויר  מזג  ”אין  שאמר: 

את  לראות  מאבא  למדנו  טוב.“  לבושים  שלא 

פטריות  מצאנו  כשלא  דבר.  בכל  והיפה  הטוב 

או כלניות, הוא הראה לנו בהתפעלות אמיתית 

טיפות גשם תלויות על קורי-עכביש ומתנוצצות 

אותם  גם  שיתף  הנכדים  גדלו  כאשר  בשמש. 

כולם  לטיולים.  אותם  ולקח  במשק  בעבודה 

שהכין  ארוחות-הבוקר  את  בגעגועים  זוכרים 

לקטיף  הטרקטור  על  הנסיעה  לפני  בשבת 

הגויאבות. 

שנה  תשעים  במלאת  האחרון,  בפברואר 

מנהלי  שחם,  ואורי  שטרנברג  נורית  יזמו  אבא,  של  להולדתו 

את  לערוך  ומרגש  סמלי  זה  היה  לזכרו.  מפגש  הכפר,  ארכיון 

’מועדון  של  משכנו  גם  שהיא  המחודשת  בספרייה  המפגש 

שתים- לפני  מותו  מאז  רייס  שלומית  מנהלת  שאותו   ‘+50

עשרה שנים. אורי סיפר שתוך-כדי איסוף חומרים לארכיון שב 

ועלה שמו של אבא, שיחד עם אימא הקפיד לבקר כל משפחה 

ופרחים,  עוגה  כשבידיהם  ולברכה  לכפר  שהגיעה  חדשה 

ולהבדיל - תמך במשפחות אבלות במסגרת תפקידו ב“חברה 

רבים.  באנשים  ונגע  רבים  בתחומים  פעיל  היה  הוא  קדישא“. 

הוא תרם לחברה בגלוי ולזולת בסתר, ועשה הכול בשקט וללא 

טיפת אגו, בחוכמה ובאופטימיות, בחריצות ובאחריות ובעיקר 

מתוך טוב לב ואהבת האדם.

את  וחברים,  בני-משפחה  העלינו,  המרגש  המפגש  במהלך 

שטרנברג  ונורית  דה-ואן  זהבה  שהכינו  במצגת  צפינו  זכרו, 

שחם  גילי  שנים.  לפני  מכפר-סבא  תלמידים  שהכינו  ובסרטון 

ודווידי תבור ניגנו ומדריכי תנועת הנוער של ”האיחוד החקלאי“ 

שפעלו בחורשה עזרו לנו להתגבר על קשיים טכניים. תודתנו 

מקרב לב לכל מי שתרם להצלחת המפגש.

איפה ישנם עוד אנשים...

לזכר גבריאל (הרברט) ולטר – אוהב אדם ואדמה
תמי בנארצי ורותי טלמור
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דלק,  תחנת  מחניים;  צומת  פרוייקט  את  עצמה  על  קיבלה 

בת 26   בהיותה  ועוד.  משחקייה  מסעדות,  קפה,  בתי  קניונית, 

ובסוף החודש השמיני להריונה נהרגה איריס בתאונת דרכים 

את  נושאת  הקניונית  ברוך.  זכרה  יהי  שלמה,  בת  צומת  ליד 

גופתה  הועברה  המשפחה  לבקשת  הגליל.  איריס   – שמה 

המנוחות  לגבעת  שבמחניים  העלמין  מבית  שנים  לאחר 

בשדה-ורבורג. 

שנותיהם  רוב  את  בילו  במשפחה  הצעירים  הילדים  שלושת 

פעילים  והיו  האזוריים  בבתי-הספר  למדו  בשדה-ורבורג, 

בו. לגור  ונשארו  משפחות  הקימו  הכפר,  בחיי  ומעורים  מאד 

לא  התגייס  הבכור  ילדים,  שלושה  אמיר  ולבעלה  איילת  לבת 

אלקטרוניים.  למוליכים  חברה  בעל  הוא  אמיר  לצה“ל.  מכבר 

בכירה  מנהלתית  משרה  ונושאת  פיזיותרפיסטית  איילת 

ארבעה  איתי  ולבעלה  אסנת  לבת  מכבי.  בקופת-חולים 

ילדים. איתי רופא אורולוג בבית-חולים ”מאיר“ ואסנת רופאה 

פסיכיאטרית בקופ“ח מכבי ובשירות הפרטי. לבן הזקונים איל 

ולאשתו נועה ארבעה ילדים. איל, בעל תואר בכלכלה ומינהל 

עסקים, טייס באל-על. נועה גרפיקאית.

שם  את  שיסבו  כך  על  דרורה  עמדה  לגבי  נישאה  בטרם 

תחת  מגל  השם  נבחר  הצעתה  פי  על  עברי.  לשם  משפחתם 

אף- ואחיו,   גבי  של  דעתם  על  התקבל  התחליף  אוברלנדר. 

לאחר  לימים,  הקודם.  לשם  הקשר  כל  וללא  אקראי  היה  כי 

שדני, בנו של בן-דודו של אלי, אביו של גבי, נהרג במלחמת 

אז  בעולם“!  אוברלנדרים  יותר  בן-הדוד: ”אין  זעק  יום-כיפור, 

עלתה במוחה של דרורה המחשבה שאולי טעתה בכך שהשם 

העברי לא נגזר מהשם המקורי.

 

ארצה  ועלו  בגולה  ממשפחותיהם  נפרדו  ”הורינו  דרורה: 

כחלוצים אמיצים, מגשימי החזון הציוני. גדלנו כמשפחה קטנה 

דודים  סבתא,  סבא,  להכיר  שזכינו  מבלי  כמעט  ומצומצמת, 

משמעותי  כה  הוא  ’משפחה‘  המושג  לכן  משפחה;  בני  ושאר 

על  תמיד  שומרים  קרובות,  לעיתים  נפגשים  אנו  בעינינו. 

השנים  עם  שהפכה  המשפחה,  בני  כל  עם  ואישי  רציף  קשר 

אנו  בקירוב.  מניינים  שמונה  כבר  מונה  אשר  מחובר  ל‘שבט‘ 

חוגגים ביחד, וזו כבר מסורת, את חג הסוכות ואת חג החנוכה, 

באחת  ענק  משפחתי  פיקניק  ועורכים  הזיכרון  ביום  נפגשים 

מפינות החמד בארצנו ביום העצמאות. לצערנו, אנו נפגשים 

דרך קבע גם באזכרות משפחתיות.

האירוע המשפחתי הגדול והמשמעותי ביותר הוא ליל-הסדר. 

ולאחר  שנה  מדי  משותפים  לילות-סדר  של  שנים  לאחר 

שגם  וחתנים,  כלות  לה  ונוספו  מתרחבת  החלה  שהמשפחה 

קבענו  משפחותיהם,  בחיק  לחגוג  משפחתית  מחוייבות  להם 

גדל  השנים  עם  לשנתיים.  אחת  המסורת  של  המשכה  את 

מספר המסובים  לששים וארבעה. מכיוון שקירות הבית אינם 

גמישים דיים, החלטנו לחגוג בבית-העם של הכפר, אשר לאחר 

המשפחה  וחום.  יופי  ושופעת  נעימה  תחושה  משרה  השיפוץ 

איש,  וחמישה  שבעים  חגגנו  כבר  שעברה  ובשנה  מתרחבת, 

ועוד מעט קט גם בית-העם יהיה צר מלהכיל.

וקדחת  המטעמים  הכנת  החג;  לפני  עוד  מתחילה  השמחה 

”מה  את  משננים  והילדים  כולם,  בין  נחלקות  הבישולים 

נשתנה“. בשנה שעברה השלמנו במשותף את עריכת ההגדה 

הורינו  של  מצריים‘  ’יציאת  סיפור  את  המכילה  המשפחתית, 

ממאורעות  משותפים  זיכרונות  מהתורה,  מצריים  יציאת  לצד 

על  מיוחד  פרק  בעבר,  שחגגנו  מלילות-סדר  תמונות  בחיינו, 

אחד  נבחר  שנה  בכל  כמו-כן,  רבים.  חג  שירי  וכמובן  האביב 

ימשיך  שה‘שבט‘  נקווה  מהורינו.  אחד  על  לספר  הילדים 

ויתרחב ושנמשיך לחגוג במשותף עוד שנים רבות“. 

שנה. מ כשלושים  מזה  בכפר  איתנו  חיה  מגל  שפחת 

על  ומשפיעה  מאוד  פעילה  במקום,  מעורה  המשפחה 

צביון היישוב ועל חיי הקהילה בכל התחומים.

בקיבוץ  נולד  הגבוהים)  ההרים  (איש  מגל-אוברלנדר  גבי 

גבעת-חיים לרות ואליעזר (אלי), ממייסדי הקיבוץ.

הוריו של גבי עזבו את בתי הוריהם באוסטריה בשנת 1932 ועלו 

היישר לקיבוץ. האב התגייס לפלמ“ח, ובשל בקיאותו בשפות 

גרמנית, אנגלית וצרפתית נשלח לאירופה לארגן עליה בלתי 

חוקית של צעירים לארץ ישראל. לאחר שחזר משליחותו עם 

נהרג. שם   - בדרום  לקרבות  נשלח  לארץ,  שהעלה  קבוצה 

אמו רות נישאה בשנית, ולגבי ולשני אחיו נוספו עוד שתי אחיות. 

 1925 בשנת  מבסרביה  לארץ  עלה  יעקב,  דרורה,  של  אביה 

ברעננה,  התיישבו  הם   .1934 בשנת  מפולין  עלתה  ואימה 

היחידה. בתם  דרורה  את  לעולם  והביאו  נישאו  הכירו,  שם 

לרבנות,  הסמכה  וקיבל  כמעט  העברית,  לשפה  קנאי  האב, 

אך דיעותיו האנטי ממסדיות בכלל וסלידתו מהממסד הרבני 

נדדה  המשפחה  גמור.  לאתיאיסט  להפוך  לו  גרמו  בפרט 

מאוחד. גבעת-חיים  לימים  לגבעת-חיים,  שהגיעה  עד  בארץ 

בשנת 1971 הצליחו אחדים מבני משפחתה של דרורה לעלות 

חלקי. משפחה  לאיחוד  זכו  וכך  הסובייטית,  מרוסיה  ארצה 

דרורה יצאה לשנת שירות בחטיבת בני-הקיבוץ ואחר כך שירתה 

לאחר  נישאו  הם  בצנחנים.  שירת  גבי  קרבית.  הנדסה  בחיל 

שירותם הצבאי. לאחר שהשתתף בפעולות תגמול ובמבצעים 

צבאיים, החל במבצע עזה וכלה במבצע קדש, השתחרר גבי 

מבטיח,  צנחנים  כקצין  לצה“ל  חזר  בשנת 1962  למשק.  וחזר 

מונה לסגן מפקד סיירת הצנחנים ולאחר מכן למפקד פלוגת 

לקיבוץ.  ושב  שוב  השתחרר   1964 בשנת  סדירה.  צנחנים 

  55 בחטיבה  כמ“פ  למילואים  גוייס  הימים  ששת  במלחמת 

של הצנחנים, נלחם בקרבות על ירושלים בגיזרת בית-הספר 

חזר  בשנת 1968  הצופים.  והר-  התחמושת)  (גבעת  לשוטרים 

לשירות בצבא קבע ויצא עם דרורה וארבעת ילדיהם בשליחות 

צה“ל לשנתיים באתיופיה. בן הזקונים נולד באתיופיה. לאחר 

מכן למד גבי בפו“ם, פיקד במשך שלוש שנים על גדוד נח“ל 

ולאחר מכן היה מפקד בי“ס למ“כים. בהמשך שימש סמח“ט 

צנחנים ומפקד בסיס אימונים של פיקוד מרכז. בשנים  -1980

ללימודים  יצא  תפקידו  סיום  עם  הנח“ל.  מפקד  שימש    1978

אל“מ.  בדרגת  מצה“ל  והשתחרר  לאומי  לביטחון  במכללה 

תקופה קצרה לאחר ששבה המשפחה מהשליחות באתיופיה 

הקיבוץ.  את  לעזוב   - שם  כבר  שגובשה  ההחלטה  מומשה 

בשנת 1971 עקרה המשפחה לרעננה. גבי נשאר בצבא קבע 

ודרורה עבדה כמורה בבית-ספר ”מגד“ וברבות השנים  הפכה 

בעיר  לחיים  מתאים  עצמו  ראה  לא  גבי  בית-הספר.  למנהלת 

נקרתה   1980 בשנת  ולחקלאות.  למרחבים  עז  רצון  בו  ופעם 

המשפחה  בשדה-ורבורג.  נחלה  לרכוש  ההזדמנות  בדרכו 

כולה התגייסה, ובתוך עשרה חודשים של עבודה עצמית נבנה 

מצה“ל  השתחרר  גבי  שנקנה.  הישן  לבית  בצמוד  חדש  בית 

והחל לעבוד במינהל המחקר החקלאי בבית-דגן. לימים ניהל 

מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית. בהמשך נסע עם משפחתו 

שבה  שנים  שלוש  לאחר  בוונצואלה.  הבונדס  של  לשליחות 

במועצה  הכלכלית  החברה  את  הקים  וגבי  לארץ,  המשפחה 

הפרדס  בעיבוד  המשיך  לגימלאות  צאתו  לאחר  האזורית. 

לשמן.  זיתים  מטע  במקומם  נטע  זמן  ולאחר  האבוקדו  ומטע 

כיום גבי משווק את שמן ”מגל“. 

בתם הבכורה של דרורה וגבי, אורלי, יצאה עם גרעין המחנות 

הכירה חבר משק שהפך  העולים לנח“ל לקיבוץ מחניים, שם 

לבעלה, נולדו להם ארבע בנות, והם חיו כעשרים שנה בקיבוץ 

עד שעברו למטולה, שם הם חיים כיום. אורלי היא ד“ר לחינוך 

ומרצה במכללת אורנים. גדעון, בעלה, עוסק בתחום ההייטק.

הבת השנייה, איריס, יצאה גם היא לנח“ל במחניים, שם הכירה 

את בעלה, יצאה ללימודים וסיימה לימודי כלכלה בהצטיינות. 

ובצפונה  אמריקה  בדרום  מטיול  בן-זוגה  עם  שחזרה  לאחר 
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נולד נ הוא  דג.  בנארצי  אלישע  היה  הקודם   שבגלגול  ראה 

קיבוצו  את  שעזב  לפני  האחרון  בעיסוקו  דגים.  במזל 

בריכת- והקים  חלום  הגשים  והוא  דייג,  היה  אשדות-יעקב, 

שחייה לימודית-טיפולית. 

שופע  לומד,  עובד,  מתמדת;  בתנועה  מצוי  אלישע  דג,  כמו 

רעיונות. הוא למד חינוך גופני, הידרותרפיה, שיקום לב, שיקום 

הוא  ועוד.  רפלקסולוגיה  עיסויים,  בחדר-כושר,  הדרכה  נכים, 

עסק בחינוך גופני, לימד שחייה ואף אימן את נבחרות השחייה 

למפעלי  שותף  היה  אלישע  בית-ברל.  ושל  עמק-הירדן  של 

ספורט רבים, כגון צליחת הכנרת, צעדת הכנרת, מירוץ התבור, 

כינוס ”הפועל“ והמכבייה.

לפני 35 שנים בשנת 1976 הגיע אלישע למושב שדה-ורבורג 

עם תמי אשתו ועם ארבעת ילדיהם, והם השתלבו כדור ממשיך 

במשק של נעמי וגבריאל ולטר, הוריה של תמי. אלישע המשיך 

לפעילויות  מניסיונו  ותרם  גופני  לחינוך  כמורה  בעבודתו  גם 

הארגון  ממקימי  היה  הוא  וארציות.  אזוריות  מקומיות,  ספורט 

לפעילות  והארגון  ההידרותרפיה  ארגון  טיפולי,  לספורט 

תינוקות במים. 

כגון  בכפר  פרוייקטים  להקים  ניסו  אחרים  כפר  וחברי  אלישע 

של  ייחודי  פרוייקט  וכן  לקשישי-הכפר  בית  ציבורית,  בריכה 

שיטות.  של  רחב  במגוון  ולשיקום  לטיפול  בחיק-הטבע  פארק 

שהצטער  ואלישע,  מומשו  לא  אלה  רעיונות  שונות  מסיבות 

מאוד על כך שהידע והניסיון שרכש לא נוצלו, החליט לפעול 

באופן פרטי. בשנת 1988 הקים על אדמת המשק המשפחתי 

זו  הייתה  תמי;  של  המסור  בסיועה  לימודית-טיפולית  בריכה 

הבריכה הפרטית הראשונה מסוגה שנבנתה בארץ.

בתיפעולה  הבריכה,  בפיתוח  רבות  השקיעו  ותמי  אלישע 

ובטיפוחה. במהלך השנים באו לבריכה אלפי תינוקות, ילדים, 

רבות  ועשרות  ושחייה,  מים  הרגלי  ללמוד  ומבוגרים  נוער  בני 

דרכי  של  רחב  ממגוון  בה  ליהנות  זכו  ומבוגרים  צעירים  של 

טיפול ושיקום. 

לאחרונה, עקב עומס העבודה בבריכה ובמשק, העביר אלישע 

את ניהול הבריכה ואת תיפעולה לאחרים שאותם הוא מלווה 

בייעוץ ובהכוונה, והוא ממשיך לטפל במבוגרים שלוש פעמים 

מקצוענות,  בעבודתו  משלב  הוא  הייחודית  בדרכו  בשבוע. 

בלתי  קשר  יחד  יוצרים  אשר  הומור,   וחוש  אהבה  יצירתיות, 

פחדים,  על  להתגבר  להם  ועוזרים  המטופלים  עם  אמצעי 

המסר  את  להם  להעביר  מצליח  הוא  חסמים.  ועל  כאבים  על 

תקשורת,  ”סבלנות,  עליו.  להתגבר  שאי-אפשר  דבר  שאין 

משוב, שיעורי-בית והמון אהבה והבנה הם המתכון להצלחה“, 

לעצור  אי-אפשר  הבריכה  על  מדבר  כשאלישע  אומר.  הוא 

באימרות-כנף  דבריו  את  ומתבל  להתפייט,  מרבה  הוא  אותו. 

עצי- בין  הבריכה  עומדת  שנים  ושלוש  ”עשרים  ובחרוזים: 

מילות  ולמטופליה.  בה  ללומדים  מזור  ומביאה  והמנגו  השסק 

השיר ’לתת את הנשמה ואת הלב, לתת את שאתה אוהב‘, הן 

בטמפרטורה  הבריכה  בטיפולי  להתנסות  לפעילותה.  הבסיס 

בפני  חוויה  זו   - השתייכות  ובתחושת  חמה  באווירה  נעימה, 

דבר  אין  המילה.  מובן  במלוא  יחידה  גאוות  פה  קיימת  עצמה. 

ואת  אחד  מצד  בהתפתחותם  התינוקות  את  מלראות  נפלא 

הקשיש בשיקומו מצד שני. זה שווה הכול - והמבין יבין“.

אלישע מקדיש מזמנו לייעוץ לגננות ולסטודנטים ולהרצאות 

הוא  ונשימה.  נכונה  יציבה  כושר,  כגון  בנושאים  ספר  בבתי 

רוצים  ואינם  הכול‘  ’יודעים  בימינו  שהצעירים  על-כך   מיצר 

ללמוד. הוא עצמו ממשיך ללמוד ומרחיב את ידיעותיו בנושאי 

מקדיש  גם  הוא  ועוד.  האינטליגנציה  המוח,  גנטיקה,  בריאות, 

זמן לכתיבת ספרים בנושא לימוד וטיפול במים. ”כל עוד אוכל 

בנושאים  לעסוק  אמשיך  שרכשתי  ומהניסיון  מהידע  לתרום 

הבריאותיים הללו“, הוא אומר. 

גילו של אלישע בן ה-73 כגילו של שדה-ורבורג. בעוד כשנתיים 

ימלאו לשניהם 75. אלישע רואה זאת כנקודת ציון שבה ימלאו 

לבריכה 25 שנים ויושלם מעגל של 52 שנות פעילותו בתחום 

החינוך הגופני בכלל וטיפול ופעילות במים בפרט. ”זה בהחלט 

נותן טעם טוב ורצון להמשיך ולהשתפר“.

אלישע אינו שוכח לציין שהוא סב גאה לתשעה נכדים, ושהוא 

ביותר:  עליו  האהובים  הדברים  את  בעיסוקיו  לשלב  נהנה 

משפחה, מים ואדמה.

בריכת אלישע מפעל חיים
רותי טלמור

בטיפולפלשבק

הגיעי לפתח הארכיון קידם את פני שלט צנוע בזו הלשון: ב

”הארכיון – סיפור החזון, האדם והאדמה“.
שנים  כשש  לפני  שנרקם  חזון  אכן  זהו  שטרנברג  נורית  לדברי 

מזכיר  אילן  אליה  פנה  כאשר  שנים,  כשלוש  לפני  והתגשם 

שחם  ואורי  היא  מאז  הארכיון.  את  להקים  לה  והציע  המושב 

שוקדים יחדיו על מלאכת איסוף החומרים, כאשר הם נעזרים 

זה.  חשוב  למפעל  ומרצם  מזמנם  המקדישים  במתנדבים  גם 

סריקת  מצולמים,  ראיונות  עריכת  כוללת  בארכיון  העבודה 

ואיסוף  וצילומים  מסמכים  כגון  מביאים,  שהתושבים  חומרים 

המכתביה  את  קיבלו  אף  שהם  מספרת  נורית  וחפצים.  כלים 

על  שוקט  אינו  הארכיון  ואולם  נכדו.  מידי  ורבורג  אוטו  של 

תערוכות  לנפטרים,  ימי-זכרון  יוזמים  גם  ואורי  נורית  שמריו; 

ספר  הכנת  על  ושוקדים  שנפטרו  אמנים  של  יצירות  המציגות 

זיכרון לנפטרים. כעת עדיין שוכן הארכיון במעונו הזמני והקטן 

הקלסרים  נטל  תחת  קורסים  מדפיו  אך  המזכירות,  מאחורי 

יעבור  בקרוב  רבה.  בו  והצפיפות  בו,  הנמצאים  והחומרים 

הארכיון למשכנו החדש בבניין המרפאה הישן. ניכר כי הארכיון 

הוא בן-טיפוחיהם של נורית ואורי, והם מתייחסים לעבודתם בו 

ביראת כבוד. מהדרך שבה הציגו בפני נורית ואורי את עבודתם 

ניכרת אהבתם הרבה למפעל תיעוד חשוב זה, לתושבי המקום 

ולמושב עצמו; על-כך יעידו הדברים הבאים שכתבה נורית:  

”ארכיון שדה-ורבורג הוא בית תיעוד של שבעים ושלוש שנות 

תרבות  פוריה,  אדמה  חזון,  בעלי  חרוצים  אנשים  בנייה,  עשייה, 

בעת  הדדית  ותמיכה  ואיכפתי  פעיל  נוער  אירועים,  משגשגת, 

שמחה ובעת יגון. זורמים אליו מסמכים, חפצים וכלים של פעם. 

ואת  לדורותיה  האגודה  הנהלת  פעילות  את  ומתעד  חוקר  הוא 

עבור  מידע  מקור  גם  הוא  המיישבים.  המוסדות  עם  הקשרים 

סטודנטים וחוקרים.

וקיים.  חי  הוא  והנה  וגידים  עור  קרם  הארכיון  הקמת  רעיון 

ועדויות  צילומים  מסמכים,  בתוכו  אוצר  השלוש  בן  ה‘תינוק‘ 

מן  מידע  פיסת  כל  לנוכח  בהתרגשות  פועם  ליבו  מוקלטות. 

העבר והוא שוקד על תיעוד ההווה, כי הוא הרי ההיסטוריה של 

מגיע  הוא  שבעזרתו  משוכלל  בילוש  חוש  בו  מתפתח  המחר. 

אל דמויות ומסמכים מן העבר. הוא מטייל בשבילי בית-העלמין 

בצל הברושים באווירה הפסטורלית ותוהה מי האנשים הטמונים 

מה  חלמו,  מה  על  הזו,  הטובה  האדמה  רגבי  בין  בשלווה  כאן 

הצליחו להגשים ומה לא. 

ה‘תינוק‘ בן השלוש שואל, מראיין, מציץ בחרדת קודש באלבומי 

צילומים אישיים, מתאהב באנשים שלא הכיר מעולם, והוא אינו 

אודות  אפשרית  זווית  מכל  ועוד  עוד  לדעת  רוצה  הוא  שבע. 

המקום המיוחד והנפלא שבו הוא חי –  שדה-ורבורג.

ובשם ה‘תינוק‘ הזה אנו מבקשים: פשפשו ב‘בויידם‘, במחסנים, 

באלבומים. אל תשליכו עדויות מן העבר. אם יש בידיכם חפצים 

את  שאפיינו  חפצים  וכד‘,  מהשדה  מהמטבח,  מהבית,  ישנים 

החיים במושב, שימרו אותם מכל משמר עבור הארכיון-מוזיאון 

שעומד לקום, היכל זיכרון של ממש, שבו יתועדו החיים במושב, 

אנשיו וגם איש האשכולות אוטו ורבורג,  שהמושב קרוי על שמו. 

ה‘תינוק‘ גאה שיש לו עבר עשיר ואבות שכאלה“.

הארכיון עבר, הווה ועתיד
לבנת היימן ונורית שטרנברג

מי מכיר? מי יודע?
כל המזהה מי מבין הילדים,

מוזמן לכתוב אלינו ולספר את סיפורו.
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רבות ע שנים  מזה  מטפלת  היישוב,  מוותיקות  ולטר,  ליזה 

הרכות“  ”עוצמת  שייאצו,  רייקי,  האלטרנטיבי:  בתחום 

במרכז  השיטה  את  למדה  עליזה  ועוד.   Holistic Pulsing))

זו  טיפול  שיטת  בראונינג.  טובי  ד“ר  על-ידי  בארץ  שהוקם 

הרכות“  ”עוצמת  גישת  ומים.  קצב  יסודות:  שני  על  מבוססת  

טוענת שהיכן שיש קצב  וזרימה טובה - יש חיים; כמו בטבע, כך 

”עוצמת  טיפול  ומתנקה.  מתחדש  הכול  זורם  כשהכול  בגופנו, 

פעימות   160-120 העובר,  לב  פעימות  לקצב  דומה  הרכות“ 

אינטואיטיבית  בצורה  בו  משתמשים  שאנו  קצב  זהו  לדקה. 

בחיים, למשל כאשר אנו מנענעים תינוק כדי להרגיעו או כאשר 

אנו חווים כאב ומנענעים את המקום הכואב ועוד. קצב זה זכור 

למערכת העצבים שלנו כזיכרון נעים שנוסך בטחון ורגיעה עמוקה. 

היסוד השני, יסוד המים, מהווה כשמונים אחוז מגופנו, כמו גם 

לגוף  עוזרת  המים,  כמו  הרכות“,  ”עוצמת  לכן,  הארץ.  בכדור 

הגוף.  את  מצעירה  ולמעשה,  לגמישות,  לניקוז,  לאיזון,  להגיע 

לכל  ומתאים  התנגדויות  מעורר  אינו  ולכן  כוחני,  אינו  הטיפול 

לפתרון  גם  ומתאים  הרות  לנשים  וכן  קשיש  ועד  מתינוק  גיל: 

בעיות גופניות ונפשיות כאחד.

עליזה סיפרה כי עבדה, בין השאר, עם ילדי-גן בפרוייקט שבו 

דיווחו הגננות כי הילדים אהבו מאוד את המפגשים, וחלו שינויים 

מהותיים בהתנהגויות שלהם; מאבקי הכוח פחתו והילדים הפכו 

רגועים יותר. כמו-כן, סיפרה על טיפול בעובדי משרד נסיעות. 

גב,  בבעיות  הקלה  על  העובדים  דיווחו  מהמפגשים,  כתוצאה  

בתפוקת  עליה  על  וכן  ממושכת  מישיבה  כתוצאה  שנוצרו 

העבודה ובכושר הריכוז.

בגיל  בנערה  טיפלה  כאשר  שעברה  חוויה  איתי  חלקה  עליזה 

מכונסת  היתה  רגשיים,  ממעצורים  סבלה  הנערה  ההתבגרות. 

וסבלה  בבית-הספר  בשיעורים  השתתפה  לא  עצמה,  בתוך 

מחרדת בחינות. לאחר מספר טיפולים דיווחה הנערה על שינוי 

בהתנהגות בבית-הספר: היא החלה להביע את דעתה בפומבי, 

והחלה  המורים  כלפי  מאוד  רבה  במידה  לפתוחה  הפכה 

להצליח בבחינות. 

ללמוד   הוא  הרכות“  ”עוצמת  של  ההצלחה  סוד  עליזה,  לדברי 

להקשיב לגופנפש, מתוך הנחה שגופנו הוא התבנית של חיינו. 

המטופל יוצא לחיים, מצוייד בכלים שמצא מתוך קשב לעצמו.

שי יפה כרטיס-ביקור
אלי אשל

בטיפול

משלים ע טיפול  או  אלטרנטיבי  טיפול  של  סוגים  שרות 

התפתחו בשנים האחרונות; אחד מהם הוא תרפיה בטבע 

שממנה צמח ענף הקרוי גינון טיפולי.  לפני שלוש שנים התוודע 

שי לטיפול מסוג זה ונשבה בקסמו.  זהו טיפול המשלב מספר 

דברים האהובים עליו מאוד: טבע, גידול צמחים, חינוך והפעלת 

מחובר  ”הייתי  שי,  אומר  עצמי,“  את  זוכר  שאני  ”מאז  ילדים.  

לכל מה שקשור לאדמה.  מהאווירה שהייתה בבית ספגתי את 

קרובים  בטיולים  וגם  בשיחות  גם  ולחקלאות,  לטבע  המשיכה 

שלא  שורשיים,  אנשים  הוריו,  לו  הנחילו  זו  אהבה  ורחוקים.“  

התנתקו מעבודת האדמה, אף שטרם צאתם לגמלאות הפעילה 

ליאורה, אמו, גן ילדים בחצר ביתם, ויאיר אביו היה איש תחזוקה  

החיים  מעצם  שי:  הושפע  מהסביבה  גם  קוקה-קולה.   במפעל 

במושב, מהקירבה לטבע ומהורי חבריו שעסקו בחקלאות.

בראשית דרכו בצה“ל ניסו שי וקבוצת חברים ללימודים להקים 

מושב חדש בערבה בשם ”צוקים“, ניסיון שלא צלח והוביל אותו 

השתחרר  בקבע  שנתיים  לאחר  סיור.  כקצין  שירת  שם  לגולני, 

למד  כשחזר  במזרח.  טיול-שיחרור  לשנת  ויצא  רס“ן  בדרגת 

הנדסה ואדריכלות-נוף במכללת רופין, לימודים שכללו ידיעת 

הצומח, כימיה, תורת הקרקע, השקייה, בניית גינות ותיכנון נוף.  

משסיים את לימודיו הקים בשיתוף עם מיכאל שטרן משתלה 

גודל  בה  שנמכרו  מהצמחים  גדול  וחלק  שנים,  כשש  שפעלה 

בשדה-ורבורג.  

החל  הטיפולי  והגינון  בטבע  התרפיה  עולם  לשי  נגלה  כאשר 

אלה,  בתחומים  מטפלים  המכשירה  תמרה,  במכללת  ללמוד 

תעודה  לקבלת  וינגייט  במכון  שלישית  שנה  משלים  הוא  וכיום 

עם  טיפולי.  גינון  במגמת   סטודנטים  ומלמד  בטבע  בתרפיה 

תחילת הלימודים החל  שי לעבוד בהתנדבות עם כיתת ילדים 

אוטיסטים וביחד הקימו גינה טיפולית הצמודה לכיתתם.  מקום 

שהיה קודם שדה בור הפך במשך השנה לגן פורח של פרחים, 

לעבוד  ”כשהגעתי  ועוד.   קקטוסים  פקעות,  ירקות,  תבלינים, 

עם ילדים אלה היו קשיים גדולים בתקשורת ובהוצאת הילדים 

מהכיתה; הקשיים כללו חרדת יציאה החוצה וחששות מקשיים 

ועם  ולהתנסות,  לצאת  הילדים  התרגלו  לאט  לאט  ומלכלוך. 

שהפכה  בגינה,  העבודה  הכרת  של  מדהים  תהליך  עברו  הזמן 

בצורה  עובדת  זו  קבוצה  כיום  בחייהם.   חשוב  חלק  להיות 

עצמאית, אמנם בהשגחה, אבל הילדים למדו את עבודת הגינה, 

כגון הכנת הקרקע, זריעה, איסוף, שתילה, השקייה, גיזום ועוד, 

וכן את השימוש בכלי הגינה השונים.  לא האמנתי שניתן יהיה 

לעשות משהו עם ילדים אלה שהיו מסוייגים ומפוחדים, אך עם 

התקדמות העבודה נפתחו הילדים והפכו נלהבים. הם חיכו לי 

בשער בית-הספר ואם טרם הגעתי היו מתקשרים אלי ומאיצים 

בי שאגיע.“

הגינון הטיפולי מתבצע במגוון צורות:  עבודה בערוגות (גן ירק, 

שולחנות  על  או  תלויים,  בסלים  במיכלים,  ופרחים),  תבלינים 

מותאמים.  העבודה יכולה להתבצע בחוץ, בתוך כיתה, על גג 

בית, בתוך צמיגי מכוניות ובכל דרך שאפשר לאלתר.  קבוצות 

המטופלים כוללות מבוגרים, נכים פיזית, אנשים בדרגות פיגור 

שונות וילדים עם לקויות-למידה והפרעות-קשב. 

וכוללת  קטנות  בקבוצות  כלל  בדרך  נעשית  בטבע  התרפיה 

יציאה לטבע ויצירת פעילויות מגוונות בהתאם למטרות הטיפול, 

מיומנויות  פיתוח  מהמשתתפים  הדורשות  משימות  בעיקר 

העצמי.  הביטחון  וחיזוק  הקבוצה  אנשי  בין  קשרים  חברתיות, 

העבודה בחיק-הטבע מקנה לאנשים רוגע ושלווה, המאפשרים 

שחרור ופתיחות במהירות גדולה יותר מאשר בחללים סגורים 

לומר:  נוהגים  יפה  במשפחת  הרצאות.  אולם  או  כיתה  כגון 

והנחלים,  ההרים  שמות  לארץ.   הקשר  גם  הוא  לטבע  ”הקשר 

חי.   הוא  בו  למקום  האדם  את  מקרבים  ובעלי-הכנף  הצמחים 

חבל שהדור הצעיר קצת מנותק מכל אלה.“

שי בן הארבעים-ושש מתגורר עם אשתו פזית ושלושת ילדיהם 

למידה,  בלקויות  בטיפול  מתמחה  פזית  הוריו.   לבית  בצמוד 

בעיקר באוטיזם.  כעובדת משרד החינוך היא מרכזת ומדריכה 

צוותים העובדים עם ילדי השילוב וילדים על הרצף האוטיסטי 

ושי  פזית  מנהלים  הקייץ  בחופשת  בכפר-סבא.  בבתי-ספר 

קייטנה בשדה-ורבורג.  זו קייטנה הממשיכה את דרכם של הוריו 

של שי, שעשו זאת במשך שנים רבות.  בנוסף לכל הפעילויות 

הללו ממשיך שי בהקמת גינות, בניית פרגולות ומשטחי- עץ.

עוצמת הרכות של עליזה ולטר
לבנת היימן

צילום: בילי טילמן
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בית-צחי מונהגת שיטת ”נוער מוביל נוער“, ברוח תנועת-ב

בני-  בחינוך  מתמקד  הבית  החקלאי.  האיחוד  של  הנוער 

מסגרת  מכל  השונה  פעילות  ובמסגרת  כלים  במתן  הנוער,  

חניכי  צוות  בעבודת  הוא  בית-צחי  של  פעילותו  עיקר  אחרת. 

ערכים,  תכנים,  המקבלים  שכב“ג,  חניכי  מהווים  אשר  ט‘-י“ב 

להפעיל  הזכות  להם  ניתנת  לכך  בנוסף  חברתית.  ומסגרת 

ולחנך את הצעירים מהם. בית-צחי שואף לתפוס מקום חשוב 

את  להגביר  במטרה  הנוער  לבני  מרכז  להוות  הכפר,  בחיי 

מעורבותם בחיי הקהילה. 

ומה עושים שם למעשה? ילדי כיתות ב‘-ח‘, הם החניכים. כל 

בכיתות  נוער  בני  מדריכים  שאותה  קבוצה  היא  שכבת-גיל 

שלישי  בימי  מתקיימות  הצעירים  לחניכים  הפעולות  ט‘-י“ב. 

הכולל  במסדר  נפתח  הפעילות  יום    .19:00-16:30 בשעות 

של  נוכחות  ומיפגן  ופעילים  מדריכים  כניסת  דגלים,  הרמת 

שמכינים  שיא  פעילות  מתקיימת  לחודש  אחת  הקבוצות. 

הפעילים מכיתות ט‘-י“ב, ובה משתתפים כל החניכים. 

כל ילדי כיתות ט‘-י“ב, כחמישים במספר, הם השכב“ג, גם להם 

פעולות: אחת לחודש פעולה לפי קבוצות ופעילות שיא נוספת. 

פעילויות אלה פתוחות לכל ילדי המושב בגילאי השכב“ג גם 

אם אינם בעלי תפקיד בצוות. 

כל חניכי בית-צחי משתתפים באופן קבוע בפעילויות תנועת 

האזורית  המועצה  ובפעילויות  החקלאי  האיחוד  של  הנוער 

דרום השרון, המתקיימות בדרך כלל בסופי השבוע ובחופשות. 

עם  פעולה  בית-צחי  שיתף  האחרון  פורים  בחג  לדוגמה: 

נזקקים.  לניצולי-שואה  משלוחי-מנות  באיסוף  ”לתת“  ארגון 

משלוחי- המנות כללו מצרכי מזון בסיסיים וברכה אישית לכל 

ניצול שואה. בסך-הכל נאספו כמאה משלוחי-מנות שהועברו 

בית- לצוות  הוענקה  תרומתו,  על  כאות-תודה  הניצולים.  אל 

אחר  תלויה  והיא  ”לתת“  ארגון  מטעם  תעודת-הוקרה  הנוער 

כבוד בבית-צחי.

מיהו צחי?  צחי שמאלי נולד במושב שדה-ורבורג ב- 23.12.78 

וליהודה  לאדית  ונכד  ולרונן  לאמיר  צעיר  אח  ולנעמי,  לניר  בן 

מוכר  והיה  בכפרנו  והתחנך  גדל  צחי  הכפר.  ממקימי  שטרן, 

בבית- ולמד   שקד  ובגן  בגנון  כאן  היה  הוא  כולם.  על  ואהוב 

מקום  תפסה  הנוער  תנועת  פעילות  אסף.  וובעמי  צופית  ספר 

בתנועה,  למדריך  הפך  כשהתבגר  צחי.  של  בחייו  משמעותי 

וראה בפעילותה בסיס למעורבות הנוער בקהילה בה הוא חי. 

עם תום כתה י“ב דחה צחי את גיוסו לצבא ויצא לשנת שירות 

האיחוד  של  הנוער  תנועת  של   “9 אחים  ”גרעין  במסגרת 

החקלאי במושב פצאל בבקעת הירדן. כחלק מפעילות הגרעין, 

נטל צחי חלק בהובלת פעילויות, תהליכי חינוך ועוד. עם תום 

של  ברק  בעוצבת  צבאי  לשירות  צחי  התגייס  השירות  שנת 

מאחרוני  והיה  הצפון  יישובי  על  בהגנה  לחם  שם  השריון,  חיל 

היוצאים מלבנון במאי 2000. גם בעת שירותו הצבאי נענה  צחי 

תמיד כש‘נקרא לדגל‘ לסייע בפעילות התנועה והדריך מספר 

כרכז  בתנועה  צחי  השתלב  שחרורו  עם  מייד  מד“צים.  קורסי 

כמפקד   2002 שנת  של  הקיץ  מחנה  את  והוביל  פרוייקטים 

המחנה. בתפקידו הבא בתנועה התמנה צחי לרכז היישוב מתן. 

בהנהגתו גדל סניף מתןוהפך לגדול בסניפי האיחוד החקלאי 

ואחד מהדומיננטיים שבהם. חדור אמונה ובאהבה רבה הוביל 

האיחוד  עקרונות  אל  אותם  חיבר  מתן,  היישוב  חניכי  את  צחי 

החקלאי והביא אותם לעשייה משמעותית. מעל לכל, צחי היה 

להם מחנך ובעל אישיות למופת.

אחים 16,  גרעין  של  המנחים  לצוות  צחי  הצטרף  בשנת 2005 

היה מנחה קומונת כפר האורנים והיה שותף לפתיחת קומונת 

גרעין אחים במועצה האזורית דרום השרון. באוגוסט 2005 היה 

צחי אמור לסיים את תפקידו ביישוב מתן ולהתחיל תפקיד של 

האיחוד  של  הנוער  בתנועת  שירות  שנת  ומנחה  מפעלים  רכז 

החקלאי. ב- ,19.8.2005 בעת שחזר מחופשה בסיני, נהרג צחי 

בקרב  אהובה  דמות  היה  צחי  הערבה.  בכביש  דרכים  בתאונת 

תנועת  חניכי  למאות  מחנכת  דמות  הרבים,  וחבריו  משפחתו 

הנוער של האיחוד החקלאי ובוגריה, הרואים בו עד היום מודל 

החל  והחינוך  ההדרכה  הנוער,  לבין  צחי  בין  החיבור  לחיקוי. 

למשחק  הסנדות  בין  בית-צחי,  היום  ממוקם  בו  במקום  ממש 

”סטנגה“ באמפיתיאטרון.

עם פתיחתה של שנת הפעילות תשס“ו

החליטה הנהלת הכפר לקרוא לבית

הנוער ”בית-צחי“ לזכרו.

 יהי זכרו ברוך! 

פעילות בית-הנוער, בית-צחי
צוות בית-צחי

ועדת תרבות
רותה לאור וליאת אורן

מה פה קורה פה?

מאחורי הקלעים
אלא  השנה,  לעונות  בהתאם  פועלת  אינה  התרבות  ועדת 

בהתאם לחגי ישראל ולאירועי השנה.

צפופות  תקופות  אם  כי  מעבר,  עונות  אין  התרבות  לוועדת 

אירועים ותקופות רגועות יותר.

אך סיימנו את אירועי פורים ואת יריד היוצרים לפני פסח, והנה 

וכבר  יום-העצמאות,  אירועי  על  העבודה  של  בעיצומה  אנו 

צריך להתחיל לתכנן את אירועי שבועות ואחריהם את מועדון 

בראש  היוצרים  יריד  את  הקיץ,  סוף  מסיבת  את  הקיץ,  סרטי 

השנה, את אירועי חנוכה, ט“ו בשבט - וחוזר חלילה. בנוסף, אנו 

שירה  ערב  הצגה,  כגון  מיוחדים  לאירועים  מחשבה  מקדישות 

בציבור וכן לבדיקת הצעות הזורמות אלינו מהתושבים. אמנם 

אנו מובילות את כל הפעילות התרבותית האינטנסיבית הזאת, 

אולם שותפים לה כל תושבי המושב!

עבודה משותפת
לתכנן  שתפקידו  מיוחד  צוות  מגבשות  אנו  אירוע  כל  לפני 

ולבצע. אנו מקיימות מספר פגישות עם הצוות, שבהן מתקיימים 

אחריות.  תחומי  וחלוקת  החלטות  קבלת  תהליך  מוחות,  סיעור 

לגיוס  האירוע,  של  ולהפעלה  להקמה  לארגון,  אחראי  הצוות 

אשר  פירוק  צוות  לגיוס  וכן  בהקמה  לעזרה  נוספים  מתנדבים 

דואג שהאתר יחזור לקדמותו.

ההתנדבות
זה כבר הפך לפולקלור; כאשר הטלפון מצלצל ועל הצג מופיע 

מספר הטלפון שלנו , ברור שמדובר בצו-שמונה, כלומר בגיוס 

לצוות חג או אירוע במושב. אירועי התרבות במושב מבוססים 

על התנדבות, שהיא ערך עליון מבחינתנו. כולנו נותנים לקהילה 

וכולנו מקבלים ממנה. כאשר אנשים מעורבים הם מתמלאים 

בתחושת סיפוק ושייכות.

עשייה עצמית
האירועים המגוונים המתקיימים במושב הם על טהרת העבודה 

יכולות  בעלי  תושבים  במושב  לנו  יש  התושבים.  של  העצמית 

טכניים,  נושאים  מוסיקה,   , אמנות  בנייה,  שונים:  בתחומים 

האירוע  לניהול  הצוותים  הרכבת  ועוד.  שטח  פעילות  ספורט, 

מהתושבים,  אחד  כל  של  המקצועיות  היכולות  על-פי  נעשית 

הבאות לידי ביטוי בתכנון ובביצוע בפועל. כל חבר בצוות תורם 

למטרות  רק  נשכרים  חיצוניים  ספקים  וכישרונו.  יכולתו  כפי 

נקודתיות שאין להן מענה מקומי. התוצאה היא ’גאוות יחידה‘ 

וחשים  לאירוע  המגיעים  התושבים  כל  ושל  הצוות  חברי  של 

שייכות לקהילה. 

המסורת
היהודית  המסורת  על  לשמירה  רבה  חשיבות  מייחסות  אנו 

תוך  ישראל,  מחגי  ניכר  חלק  במושב  מציינים  אנו  והיישובית. 

חידושים  הוספת  תוך  מהמסורת,  לנושאים  להתייחס  ניסיון 

והפכו  שנה  מדי  החוזרים  אירועים  שרשרת  בנינו  ושינויים. 

למסורת, כגון טקס הדלקת המשואות בחגיגות יום העצמאות, 

יריד היוצרים, ניווט תחרותי בט“ו בשבט ומסיבת סוף הקיץ.

  

תרבות לכל גיל
מאמץ רב מושקע בניסיון לתת מענה לכל שכבות הגיל. מטבע 

תמיד  ולא  משלה,  תרבותיים  צרכים  גיל  שכבת  לכל  הדברים 

המיועדת  חגיגה  יש  היום  במהלך  בפורים  כך  זהים.  הצרכים 

ותחפושות  ריקודים  מסיבת  מתקיימת  ובערב  לילדים  בעיקר 

המיועדת להוריהם. בקייץ מוקרנים סרטים המיועדים לילדים 

אורלנד  יעקב  שירי  ערב  התקיים  פלוס   50 לבני   ואילו  ונוער 

ניכר  מאמץ  משקיעות   אנו  זאת  עם  יחד  אור.  שמרית  עם 

אווירה  ומשרים  הגיל  גבולות  את  שחוצים  אירועים  גם  לייצר 

אירוע  היא  לכך  מובהקת  דוגמה  כולם.  בין  המחברת  מיוחדת 

השתתפו  שבו  שעבר,  הקיץ  בסוף  שהתקיים  קיץ‘  ליל  ’חלום 

ילדים, תושבים צעירים, מבוגרים  וקשישים, וכל אחד מצא שם 

את מקומו. 

זו לא רק תרבות
כאשר  שלמים.  קהילה  חיי  מקופלים  התרבותית  בפעילות 

אנשים  מכירים  במושב,  אירוע  הפקת  בצוות  חלק  לוקחים 

מהווים  מתנדבים,  כאשר  חברתיים.  קשרים  וקושרים  חדשים 

לקהילה  ותרומה  שנתינה  להם  ומראים  לילדים  ומופת  דוגמה 

זה  מגורנו.  במקום  אורח-החיים  על  המשפיע  חשוב  ערך  הם 

כל  ילדינו  את  שילוו  הזיכרונות  אילו  כאן,  שלנו  החיים  צביון 

רוצים  ושאנו  לחיות  רוצים  אנו  פיהם  שעל  הערכים  חייהם,  

פוריים,  קהילה  חיי  לכולנו  נבטיח  כך  הבא;  לדור  להנחיל 

מעשירים, מלאי חדווה ואחווה.
לי נולד במושב שדה-ורבורג ב- 23.12.78

וליהודה  לאדית  ונכד  ולרונן  לאמיר  צעיר 

מוכר  והיה  בכפרנו  והתחנך  גדל  צחי  ר. 

בבית- ולמד   שקד  ובגן  בגנון כאן היה 

מקום  תפסה  הנוער  תנועת  פעילות  ףסף. 

עם פתיחתה של שנת הפעילות תשס“ו

החליטה הנהלת הכפר לקרוא לבית

הנוער ”בית-צחי“ לזכרו.

 יהי זכרו ברוך!
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musi

בקונצרט ל לוי  ועודד  רוזי  בילו  שנים  וחצי  כשלוש  פני 

ברמת-השרון, שם פגשו באישה מיוחדת במינה; היתה זו 

לזכר  תרבות“  ”צפונות  עמותת  את  הקימה  אשר  כהן,  אילנה 

בעלה, צפניה.  זו עמותה שמטרתה לקדם מוזיקאים בראשית 

כל  כספים.  גיוס  לשם  וקונצרטים  אירועים  ומקיימת  דרכם 

חברי-העמותה עושים מלאכתם בהתנדבות, וכל ההכנסות הן 

רוזי  נזקקים.  לאמנים  מילגות  הענקת  לשם  לעמותה  תרומה 

לאירוח  כבית  להתאים  עשוי  שדה-ורבורג  מושב  שגם  חשבה 

יוזמת  ולנשטיין,  לאורלי  בנושא  ופנתה  שכאלה  קונצרטים 

”כפר מנגן“, וזו נרתמה למשימה ברצון.

כיום קיימת במושבנו ועדה שבה חברים רוזי לוי, אורלי ולנשטיין, 

מארגנת  הוועדה  דנון.  ורוחל‘ה  מרגולין  תלמה  אדמוב,  דדי 

שלושה קונצרטים בשנה בשדה-ורבורג. קונצרט אחד מתקיים 

קלאסי  קאמרי  אופי  נושא  הוא  התושבים,  אחד  בבית  בחורף 

ויכול להכיל כ-90-80 איש, ושני קונצרטים נוספים מתקיימים 

באופיים  קלילים  יותר  והם  התושבים,  אחד  בגינת  בקייץ 

מגיעים  החוץ  מן  אנשים  גם  איש.  כ-200-300  להכיל  ויכולים 

הנבחרים  האמנים  כי  בסיפוק  מציינת  רוזי  הללו.  לקונצרטים 

נופלת  אינה  הקונצרטים  ורמת  גבוהה,  ברמה  מוזיקאים  הם 

מרמת קונצרטים המתקיימים במקומות ציבוריים.

חברתי   מפגש  הקונצרטים  יוצרים  המוזיקלית,  להנאה  פרט 

מרגש ובלתי-אמצעי. זו גם הזדמנות להביא מוזיקה לאנשים 

תרבות  למופעי  להגיע  מתקשים  אשר  מוגבלים,  או  קשישים 

ציבוריים. את פני הבאים מקדמת כוס יין בכניסה וכן שתיה חמה 

ועוגות. רוזי מספרת בגאווה שהפעילות בשדה-ורבורג הפיחה 

חיים בעמותת ”צפונות תרבות“, וכי אילנה כהן מתפעלת מאוד 

אומרת  גם  רוזי  העמותה.  עם  הוועדה  של  משיתוף-הפעולה 

אשר  הוועדה,  של  הצוות  מעבודת  מאוד  נהנית  עצמה  שהיא 

נרתמת למשימה ברצון ובהתמדה.

הקונצרט הקרוב יתקיים בגינתה של משפחת דנון ב-16 ביוני 

רוסיה,  יליד  וירטואוז  נגן  פטשקה,  ליאוניד  הפסנתרן  בו  ויופיע 

יוקרתיים  באולמות  ניגן   1990 ב-  לישראל  עלה  טרם  שעוד 

בניו-יורק.  הול  בקארנגי  כסולן  היתר  בין   - העולם  ברחבי 

עם  ומנגן  בארץ  הג‘ז  מוסיקת  בתחום  רבות  תורם  פטשקה 

שונים,  בפסטיבלים  משתתף  וכן  רבות  ישראליות  תזמורות 

שהחשוב שבהם הוא פסטיבל הג‘ז הבין-לאומי באילת.

צלילי המוזיקה
לבנת היימן

מה פה קורה פה?
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הקופאית  בבהלה,  פעם  לא  הבחין  הוא  ואף  הכול  שידעו  כפי 

כתפיה  את  הלוטף  החמצן  שיער  והחשוף,  הנדיב  הלב  בעלת 

האמריקאי  והמבטא  המנומרות  המיני  חצאיות  הענוגות, 

כדי  ותוך  מרשימה  במהירות  לסגנות,  דרכה  פילסה  המעושה, 

כל  עוד,  המילה  על  פוסקת  בלתי  וחזרה  תאוותניות  גניחות 

משטחי  בין   עליה  גוהר  היה  המנהל  שמוק(לר)  ש(ש)מוקי  עת 

קופסאות השימורים במחסן.

וראה זה פלא; קריצת העין וניע הראש הגס והמזמין ששלחה 

ועיקצוצים  שילדתו,  בכל  לפשוט  הידיות  לאודם  גרמו  לעברו 

מתחדדים  החלו רוחשים בקידמת המושב הזקור.

הבושה  את  יוליך  להיכן  יודע  אינו  והוא  קלה  שעה  חלפה  לא 

הקירור  חדר  נפתולי  אל  צמיגים  בחריקת  נמלט  בו,  שאחזה 

את  העוטה  הכפור  בהבל  מצטנן  דמו  געש  בעוד  הענקי. 

שאיבדו  הבקר  ונתחי  והמרוקנות  הערופות  הפרגיות   ארגזי 

עגבות  ולפיתת  משיי  עכוז  בנחיתת  חש  דם,  של  לחלוחית  כל 

קאובוי  בייללת  עליו  זינקה  מיז-דייאנה  וחמימה.  לחלוחית 

חשקנית והחלה מדוושת במרץ כה נחוש, כמו הייתה מועמדת 

לעטות את  החולצה הירוקה בטור דה פראנס.

וממריאה  ברכיבה  מתאמנת  הסגנית  הייתה  רבים  ימים  וכך 

והיה  בצמיגיו  נפח  ועזוז,  עוז  לבש  גורי  וגם  חדשים,  לשיאים 

סובב קורן ברחבי המרכול עד שכל עלמה טובת מראה ורפת 

מאחוריו  התלוי  הזעיר  הכלים  לתיק  משלשלת  הייתה  שכל 

מגיבבת  בה  חושקת  שהייתה  חזייה  ומידת  טלפון  מספר 

המציאות המוזלות.

שינויים בהדרת כבודו,  פרט לתמיהות קטנות שעוררו אי-אלו 

לא  מראש,  והידועות  הקבועות  ובתשובותיו  העצמי  בביטחונו 

חשו בני המשפחה בכל שינוי מיוחד.

-“גורי, צריך צ‘ק לבריתה של הבת של דודה גרדה - דייזי“

גרדו  שלא  חבל  היא),  (אידיש:שתלך  זי  גאי  סיבוב?  -“רוצה 

אותה לפני שבקעה“

אתה  אם  לי  מרשה  אמא  לאילת,  ליסוע  רוצה  מותק,  -“בבי 

מרשה, בקשה בבי“.

-“רוצה סיבוב? בבי שמבי. לאילת, לאילת, אפילו לא עד באר 

שבע“ מצלצל הפעמון כמו מנגינה עתיקה.

-“אבוש,למה לא היבאתה חומוס מהסופר?“

-“רוצה סיבוב? כי חומוס עושים באהבה“

יצאה   היום  בצהרי  רביעי  ביום  יסופר;  כי  יאומן  לא  דבר -  סוף 

אופניים,  גורי  על  רכובה  המקרר,  לדלת  מבעד  מיז-דייאנה 

רכיבה  ומגפי  לתלתלה  סרוגה  אינדיאנית  נוצה  כסותה  כשכל 

עברה  קרוקודילו,  או  ארמדילו  עור  דמוי  עשויים  מוזהבים, 

כשידיה  הסניף,  של  איי-המדפים  כל  בינות  ניצחון  כבסיבוב 

מונפות אל-על ואצבעותיה מסמנות את האות וי, כמו בחדשות 

דם  עם  או  בלי  פלשתינאים  אסירים  כשמשחררים  בטלוויזיה 

הקונים  קהל  תשואות  לקול  בגאווה,  מזדקר  חזה  הידיים,  על 

והקונות, הגורפים לעגלותיהם כאחוזי תזזית וקינאה מכל הבא 

הכניסה,  של  האוטומטיות  לדלתות  מבעד  שיצאה  עד  ליד, 

מבלי להידחק אפילו בתור הקופה המהירה וכמובן מבלי לגהץ 

את הישרא-אל מלא רחמים והחלה לדווש במשנה מרץ דרך 

להשתקפויות  מעבר  רכובה  שנעלמה  עד  עיר,  של  רחובותיה 

השקיעה במימי אגני החמצון של השפד“ן. 

חבל ב כסף,  אין  גור(נ)י(שט),  הפך  הארבעים,  הולדתו  יום 

מאובחן  לא  ירוק,  בצבע  צנוע  איש  לאופניים.  הזמן,  על 

ולא מובחן. נשוי שלא באשמתו לבלו(מה?), שמנמנה, כובסת, 

חסרת  גרו(גרת),  מתבגרת,  בגיל  בת  רוטנת;  ממלמלת,  תולה, 

מטען קדמי נושא פטמות; בן ביל(עם), נודניק, מתעניין בחורים 

שחורים ובחומוס; דירת יד אליהו, ירושה מהחמות זכר צדיקה... 

וגו‘, שני חדרים ומרפסת בית שמש; כרטיסיות ’חודשי חופשי‘ 

לואי-  מיטת  שחור-לבן;  אינץ‘,  ואחד  עשרים  טלוויזיה  בדן; 

רחוב הרצל, סרוויס  סיני לקפה מבית ג‘אלא של ששת הימים 

וטוסטר אובן לימים קרים.

חברת-חשמל,  של  המחסנים  יד  על  הכידון  את  שמצא  אחרי 

ראלי  ידיות  פעמון,  מצמן.“  את  ”מצמן  אצל  בדחילו  נכנס 

אורגינל בצבע אדום, בקבוק עם קשית פלסטיק ארוכה, פנס 

ודינמו דיאמנט רוסי מפירוק.

-“גורי, צריך פוטל, אולי שולחן סלון?“ מהמהמת השמנמנה. 

-“אין אורחים, אין כסף, חבל על הזמן“, משיב מניה וביה.

-“בבי מותק, תביא שני ג‘ובות, צריכה לקנות לאק“. מתחנחנת 

השרוך האנדרוגני המיילל.

-“אין את בחור, אין כסף, חבל על הזמן“.

-“אבוש, אני רעב, אולי רק בפיתה?“ מחרחר  חזירון נמנמן. 

-“אין אתה לעבודה אין כסף, חבל על הזמן“.

אחז בידיות הכידון האדומות, את הפעמון הידק לזרת שמאל 

וצילצל נואשות בעזרת האגודל, לפני כל צומת מרומזר.

סחורות  מכניס  בשופרסל,  זמני  עובד  שנים  ואחת  עשרים 

שמאחור  הסבל  על  סחורה  מרכיב  עכשיו  למדפים,  מהמחסן 

ועל הרמה. אמנם מהיר יותר, אך קצת מוגבל וגם שיווי המשקל 

קצת מעורער.

הגז“.  מן  חושך  סורה  מטבח?  מנורה  מחליף  אפשר  -“גורי, 

משוררת הגוצה.

אין  לראות,  לא  טוב  יותר  הדר,  ואין  טעם  אין  את,  של  -“אוכל 

כסף, חבל על הזמן“.

-“בבי מותק, הולכת עם חברה לסרט צריכה לכרטיס ודייאט 

קולה“. מגרגרת הדבלה היבשה.

-“תלכי עם בחור לא חברה, אין בחור, אין כסף, חבל על הזמן“. 

אפשר  עבודה,  אין  מקצועיות,  אין  אמרו,  במוסך  -“אבוש, 

לחומוס אשכרה?“.

-“אפשר? קדחת אפשר. אשכרעעע. אין עבודה, אין כסף, חבל 

על הזמן“.

כבר למן אותו יום שהגיע למקום עבודתו הסואן כשהוא הדור  

בדמותו החדשה, פגע בו חיוכה הממיס של מיז-דיאנה, סגנית 

המנהל; וזאת לדעת, שמיום שהגיעה לסניף לא נתנה בו מבט 

או אפילו חציו. 

מנגינה שונה
לבנת היימן

לצאת מהמגירה

ג‘ורי אופניים
(מערבון עירוני ובו מסופר על איש שהפך לאופניים ועל רוכבת מופלאה)

מיכה מיכאלי לפעמים תחושה עוברת

כמו בראשונה,

כי אפשר היה אחרת

במנגינה שונה.

בא לצאת מן המסגרת,

לפרוץ מן התמונה

לקול סימפוניה נהדרת

במנגינה שונה.

לאבד קצת את הדרך

מעבר לפינה

ולכתוב, ולו על פרח,

במנגינה שונה.

לא ללכת על בטוח,

לשמור על אש קטנה,

להשאיר חלון פתוח

למנגינה שונה.

לפעמים תחושה עוברת

כמו בראשונה,

כי אפשר היה אחרת 

במנגינה שונה.
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ביזנטיון באופוריה
ומדינת ישראל - היסטוריה

אורי שחם

חוות התוכים ויער קדימה
מיכה מיכאלי

טיולים, טלטולים וטיטוליםמבקר המדינה

המסלול הראשון אינו טיול של ממש אלא יום-כיף. זהו מסלול 

הקרוב לבית ומתאים למשפחות עם ילדים. מומלץ לצאת ב- 

כשלוש  שם  ולשהות   10:00 ב-  הפתיחה  בזמן  להגיע   ,09:30

שעות.

חוות התוכים בכפר הס 
איך מגיעים? נוסעים בכביש 4 לכיוון צפון ופונים ימינה בצומת 

דרור לכביש 553. חולפים על-פני הכניסה השנייה לתל-מונד, 

חרות  (לכיוון  ראשונה  כיכר  חוצים  ימינה.  פונים  הבאה  ובפניה 

ומשמרת – כביש 5531), ובפניה הבאה פונים שמאלה לחוות 

מיפי  יתפעלו  מבוגרים  גם  אך  לילדים  כייפי  המקום  התוכים. 

התוכים ומתעלוליהם. בניגוד למקומות אחרים, רשאים הילדים 

להיכנס למרחב של התוכים ולהאכילם.

בקיעת  להחזיק),  (מותר  מאולפים  תוכים  ועושים?  רואים  מה 

טווסים  עזים,  כבשים,  האכלת  גוזלי-התוכים,  ויציאת  ביצים 

פינת  תוכים,  בנושא  וחביב  קצר  וידאו  סרט  ליטוף,  פינת  ועוד, 

יצירה, רכיבה על פוני, משחקייה ואפיית פיתות בטאבון.

כמה זה עולה לנו?

ילד מגיל שנתיים -.35 ₪, מבוגר -.25 ₪ .

פתוח (/סגור): 10:00 - 16:00

(שישי וערבי חג עד 15:00 ושבת עד 17:00).

יער קדימה 

וחצי  כשעה  ארוחת-צהריים   .13:15 ב-  בערך  למקום  הגעה 

וסיור רגלי של כשעה ביער (מומלץ גם לעיכול) .

איך מגיעים? בצהריים, כשהבטן מתחילה לקרקר, שולפים את 

חזרה.  דרך  באותה  ויוצאים  מעמיסים  מהפעילויות,  הקטנים 

הכניסה  על-פני  חולפים   553 לכביש  שמאלה  הפנייה  לאחר 

המזרחית של תל-מונד, ולאחר שעוברים ליד איזור התעשייה 

קדימה  (היישוב  כיכר  חוצים   ,562 לכביש  ימינה  פונים  מימין 

משמאלנו), וממשיכים עד הפנייה הבאה שמאלה (כ- 1.4 ק“מ 

מהכיכר שחצינו ולפני עיקול הכביש ימינה, אחרי בית העלמין, 

יש שלט שמאלה לכיוון היער).

ממשיכים לתוך יער קדימה עד לחניון.

מה רואים ועושים? ביער בתוואי שטח חולי  יש חניון נופש פעיל, 

שולחנות פיקניק, מתקני מנגל, ברזיות מים, מתקני שעשועים 

וספורט ושירותים ביולוגיים. אז עכשיו קדימה, להתמקם סביב 

אחד השולחנות שבשטח, לפרוש מפה צחורה שהבאנו מהבית, 

הענבים  ומיץ  (להורים)  סוביניון  הקברנה  בקבוקי  את  להוציא 

מיני  ושאר  בדקדקנות  שנארזו  הקריסטל  גביעי  (לילדים), 

מזונות, המיטיבים עם הקיבה ומשיבים את הנפש. 

על  הדיבור  את  מרחיב  איני  יוני,  חודש  בתחילת  שאנו  מכיוון 

הפריחה המרהיבה של  אירוס הארגמן הפורח לזמן קצר בין 

וכתום),  בהיר  (אדום  השרון  צבעוני  פריחת  למרץ,  פברואר 

וורוד),  (סגול  היקינתוני  ובן-החצב  זמן  באותו  הוא  גם  הפורח 

הפורח בחודשים מרץ, אפריל.

בשנות  הקק“ל  ע“י  ניטע  היער  וגיאוגרפיה:  היסטוריה  מעט 

הממשל  ע“י   1942 ב-  כבר  החל  הייעור  למעשה,  החמישים. 

לשימוש  יערות  נטיעת  של  כולל  מתכנון  כחלק  הבריטי, 

כולו  האיזור  שטחי  השנייה.  העולם  במלחמת  הבריטי  הצבא 

עד  של  לגבהים  המתנשאות  חמרה,  אדמדם,  חול  גבעות  הם 

90 מ‘ מעל פני הים. לפני נטיעת היער לא בוצעו כל עבודות 

האופייניות  והבקעות  הגבעות  נשתמרו  ולכן  הקרקע,  ליישור 

לא  החוליות  האדמות  הקרקע.  ייצוב  לפני  שהיו  הדיונות  לנוף 

לעבד  ויכולת  ידע  מחוסר  בעיקר  להתיישבות,  בעבר  נוצלו 

אורגניים  ובזבלים  בדשנים  שמסביב  החולות  השבחת  אותן. 

הפכו אותן לפוריות, וכעת מוקף היער פרדסים, חלקות תפוחי-

אדמה ושדות תות לנצח. 

עצי-היער הם בעיקר עצי-אקליפטוס אך יש גם שיטה מכחילה, 

ברושים ואורני צנובר. ישנה גם חלקת יער של אלוני-התבור, שהם 

התקופה  שלהי  עד  האזור  כל  את  שכיסה  השרון  ליער  שרידים 

העצים-  של  משמעותית  כריתה  ביצעו  התורכים  התורכית. 

ששימשו ליצירת אדני-רכבת ולהסקה  של קטרי-קיטור. 

כמה זה עולה לנו?

שהבאתם  היין  במחיר  תלוי  הדבר  אך  תשלום,  ללא  הכניסה 

אצל  או  שמריהו  בכפר  יוז‘י  אצל  שנקנו  הסטייקים  ובמחיר 

עראקי בטירה. לחיים ובתיאבון!

פתוח/ סגור: תמיד פתוח.

וד טרם סיימנו פרשת אונס במשטרת,ע

וסקנדל מינוי מפכ“ל, כל זאת בעת משמרת,

ושר אוצר יושב מאחורי סוָרג ובריח,

והאוויר איננו צח כאן, הוא מסריח!

ושריפת ענק המכלה מ“ד אנשים ועוד...

ויערות כרמל, אוצרות טבע מלאי הוד,

כל זאת בגלל פושעים, הִריק אצלם הוא בפדחת, 

וכל עיסוקם הוא כסא של כבוד עליו הם יושבים,

השררה, הכוח וכיסויו של התחת.

וראש ממשלתנו בעבר, העסוק עד חלל בצחנה עד שמיים,

בתסבוכת משפטית בחשד קבלה של שלמון ואף שלמוָניים.

נשיאנו שהורשע בהטרדה ובאונס, ולוהטת לו הבטטה,

ועתה הוא ממתין לעונשו מכבוד בית-המשפט שלמטה,

ושר בטחוננו ברק, שהיה בעברו הקצין המעוטר,

הפך רמטכ“ל אשר הזין את הלב בתקווה כבוד וייקר

וָנס מאסון צאלים במסוקו והשאיר פצועים בשטח 

והפך לשר ביטחוננו, תמורת שוחד פוליטי לבטח!

עוסק קבוע בכל מניפולציה פוליטית מֳעָלה סרחון בגידה ובגינה,

מתי נותר לו פנאי לעסוק בענייני בטחון המדינה?

כשנשאל רמטכ“ל יעלון מדוע נועל נעליים גבוהות בקרייה

ענה: שם ישנם נחשים ארסיים ומכישים הם כל ברייה.

בזה הוא רמז למצב אשר ממנו הייתי רחוק,

ואמונה ששם לפחות במטכ“ל הדברים פועלים על-פי חוק.

אך מה רבה ההפתעה, ומה עמוק הוא הכאב

שאף לשם הגיע נמק, הכול נרקב, גנרל לגנרל - זאב!

כולם: שר, קצין, רמטכ“ל, פקיד עוסקים בשוחד ובאגו הנפוח,

וביטחון ורווחת האזרחים במדינה עליה מופקדים אינו מעניינם,

ושוב רק תואר, שררה, כבוד, מה רקוב הוא התפוח,

וההרס, הסיום, הסוף נראה מכאן, חלילה, די בטוח.

ועתידנו כשל רפובליקת בננה וצללים,

קצינינו ילבשו מדים מקושטי שרוכים וגדילים,

ועל החזה הנפוח אותות וסמלים מלוא חופן, ואין בם כלום,

כך תראה ארצנו היחידה שהייתה אוצרנו הבלום.

כך גם הסתיימה לה אימפריית רומי המזרחית, היא ביזנטיון,

בשחיתות וטמטום, מניפולציה ורצח ומלחמות חסרות היגיון,

ונשוב אל ה“שטייטל“, עיירות יהודיות חסרות הישע,

אל העוני, הבורות ואל הגוי שיעשה בנו כל מעשה של פשע.

גם התקשורת כבר מזמן אינה מעוז ושומרת דמוקרטיה,

היא מוכרת את הדם, את ראשם של אנשים, כי זו הרי פרקמטיה, 

הפרטה ורייטינג זהו שמו של המשחק, והטייקון,

בעליה של תקשורת, בדרכו אל הבנק בצחוק, תוך כדי ריקון....

ואם לא כתבתי על מי, ושמא דילגתי על מה,

יסלח לי הקורא, כל זאת מרוב שחיתות, ריקבון ואימה,

והנייר עליו נכתבים אלה יעיד,

שמעשה שחיתות נוסף או מעשה שחיתות חסר בשילטון

לא יעלה ולא יוריד.
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היא מ אסיה  בדרום-מזרח  אשר  בורמה)  (לשעבר  ינאמר 

אורחים,  ומכניסת  סבר  נעימת  ויפהפייה,  מגוונת  ארץ 

בשנת  בה  ביקרתי  ומרתקת.  ייחודית  תרבות  בחובה  האוצרת 

2006 בטיול מאורגן, שהותיר בי את רישומו עד עצם היום הזה. 

בחרתי לכתוב על חלק ממסע מופלא זה, 

חלק שהצליח להרעיד את נימי נפשי, ריגוש שחוויתי בעת שייט 

קסום באגם אינלה:

ארבעה  ישובים  אנחנו  המים.  פני  על  מחליקה  והסירה  בוקר, 

המנוע  ורק  מופלא,  שקט  מסביב  רעהו.  מאחורי  איש  בטור, 

השמיים  שחור,  צבעם  משמאלנו  ההרים  מאחור.  מטרטר 

קודרים, ורק קרני שמש בודדות החודרות מבעד לעננים יוצרות 

של  אמנות  יצירת   – וצורות  צבעים  של  מדהימה  קומפוזיציה 

מובלות  המים,  פני  על  באלגנטיות  נעות  הקאנו  סירות  הטבע. 

ללא מאמץ, בתנועה מונוטונית, רגל אוחזת במשוט והגוף נע 

הפזורים  בכפרים  מתבוננים  שטים,  אנו  וכך  סיבובית.  בתנועה 

לאורך הנהר, והלב נפעם, אינו יכול להכיל את עוצמת המחזה.

בתוך הטבע המופלא בצבעוניותו המהממת, בין פרחי הלוטוס 

רחוקים  אחר,  מכוכב  לקוחים  כאילו  אדם,  בני  חיים  והיקינטון, 

שדים,  כבמחול  מתרוצצות  והמחשבות  מחיינו.  אור  שנות 

והשאלות עולות וצפות, מבקשות תשובות, הבהרות; איך חיים 

או  רעבים  עצובים?  או  שמחים  האנשים  האם  המים?  על  כך 

שבעים? מאושרים או אומללים? ומהו בכלל אושר?

ורק נפנוף היד לשלום והחיוך הטוב מקשרים בין שני העולמות. 

ואנחנו בימים של פסטיבל, רואים אותם מתקשטים, מתהדרים, 

הצבעים מרהיבים, הבנות היפהפיות מאופרות, ותנועות הריקוד 

עדינות, מאופקות.

לתוך  ואוספת  מהעבודות  ומתפעלת  בשווקים  מסתובבת  אני 

על  גדולים  גונגים  צבעוניים,  ענקיים  כדים  שבליבי  המכולה 

בצעיפים  שלהם,  בבגדים  ומתהדרת  השמימיים,  צליליהם 

העוטפים.

צפים  גב,  אל  גב  זוגות,  זוגות  והפעם  לסירות  שוב  חוזרים  אנו 

על פני המים שקשקשי כסף מרצדים בהם ומאירים את דרכנו 

בין הסוכות העלובות והפנים המחייכות לקראתנו.

שקטות,  המתרוצצות  והמחשבות  השדים  מחול  נרגע   וכך 

מקום  המפנה  האינסופי  השקט  את  חובקות  מקבלות, 

נייר  על  בדיו  שייכתב  מכתב  על  חולמת  ואני  ולאהבה,  לחום 

הפרחים ויישלח בבקבוק על פני הנהר ולמכתב נוסף הכתוב 

חוטים  ארגה  האגם  במימי  שכאן  לבתי,  שיימסר  מניפה  בתוך 

את  ואפרוק  הביתה  אגיע  קט  רגע  ועוד  אהבה,  של  ראשונים 

שלי.  בארץ  שלי,  בבית  מרכולתה  את  ואפזר  מליבי  המכולה 

מכולה של ספטמבר 2006, עם גשמי המונסון, השמש היוקדת 

והמים השקטים החודרים עמוק עמוק.

ספר ”זכרונות אחרי מותי“  הוא ביוגרפיה של יוסף (טומי) ה

לפיד, שנכתבה לאחר מותו על-ידי בנו יאיר. הספר כתוב 

בגוף-ראשון; קולו של האב המת הופך לקולו של הבן החי.

טומי היה בן-יחיד למשפחה בורגנית משכילה בעיר נובי סאד 

שבסרביה (לשעבר בהונגריה) וחווה ילדות מאושרת עד בואם 

של הנאצים ומותו של אביו. על-אף הקשיים והתלאות הצליחו 

הוא ואימו לשרוד ולעלות ארצה. טומי בן השבע-עשרה התגייס 

לצבא והוכשר להיות חשמלאי רכב, ומן המקום הזה הפך הילד 

ניצול השואה לעיתונאי ולפוליטיקאי משפיע, ולימים אף זכה 

להיות שר-המשפטים וסגן- ראש-הממשלה בישראל.

עיתון  באויקלט,  לפיד  טומי  החל  כעיתונאי  שלו  הקריירה  את 

הונגרי, ומשם עבר למעריב. הוא היה גם מחזאי,  מחבר מדריך-

תיירות באירופה,  מנחה בטלוויזיה ומנכ“ל רשות-השידור.

יש בספר סיפורים קטנים רבים הלקוחים מאחורי-הקלעים של 

עולם התקשורת ומעלים חיוך על פני הקורא. הספר מתאר את 

מאבק ההישרדות בשואה בכלל ואת מאבקו של טומי כעולה 

חדש בארץ בפרט. 

סיפורו של טומי לפיד הוא סיפור חיים, המשמש דוגמה ומופת 

לכל מי שרוצה להשיג משהו בחייו. זהו סיפור על ילד יתום ניצול 

שואה, שהעפיל לארץ כשרק מכנסיו לגופו - ילד שהגשים את 

שאיפותיו מעבר לכל הציפיות. זהו ספר מרגש , אשר הצחוק 

בין  נעוץ,  המהפנט  כוחו  ואשר  בערבוביה,  בו  משמשים  והבכי 

היתר, גם במעשה הכתיבה הסוחף של יאיר לפיד. 

מומלץ בכל פה!

רשמי מסע
רוחל‘ה דנון

בסימן קריאהמסעת נפש

”זכרונות אחרי מותי“
מאת יאיר לפיד

נעמי דלג‘ו, ספרנית
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שדה-ורבורג, ל במושב  רביעי  דור  תשע,  בת  שמאלי,  הב 

שמאלי   ולניר  לנעמי  נכדה  שמאלי,  ולעינת  לרונן  בת  היא 

ושלושה  משישים  אחת  היא  להב  שטרן.  וליהודה  לאדית  ונינה 

(כמניין  תשע“א  לשנת  הארצית  הכתיבה  בתחרות  הזוכים 

עשרת-אלפים  מתוך  נבחרו  שיצירותיהם  המדינה),  שנות 

של  היצירות  ב“ספר  התפרסמו  הזוכות  היצירות  מתחרים. 

בכתיבה.  המוכשרים  ילדים  של  יצירות  הכולל  ישראל“,  ילדי 

אגודת- במסגרת  שנה  מדי  נערכת  הארצית  הכתיבה  תחרות 

(”ילדי  ברקוביץ  ריקה  הסופרת  של  ובניצוחה  הסופרים 

על  וההיי-טק  המחשב  דור  ילדי  את  להעלות  במטרה  האור“), 

מכל  מגיעים  הזוכים  הילדים  יצירתית.  לכתיבה  האהבה  פסי 

נושאים  מגוון  על  וכותבים  הדתות  ומכל  האוכלוסייה  שכבות 

שנת  רקע  על  השנה  התקיימה  התחרות  אותם.  שמעסיקים 

אלו  בימים  מפיקה  החינוכית  והטלוויזיה  העברית,  הלשון 

הזוכים.  הילדים  של  יצירותיהם  יוקראו  ובה  בנושא,  תכנית 

ד‘  בכיתה  מצטיינת  ותלמידה  מחוננת  ילדה  היא  להב 

של  למחול  הספר  בבית  רקדנית  בצופית,  בבית-הספר 

במבחני  שנה  מדי  ומצטיינת  בכפר-סבא  הקונסבטוריון 

מאוד,  רגישה  היא   .RAD למחול,  הבריטית  האקדמיה 

להפליג  מאד  ואוהבת  רבים  ואמנות  יצירה  בתחומי  מתעניינת 

לקרוא  מרבה  היא  הרבים  עיסוקיה  למרות  הדמיון.  כנפי-  על 

ספרים , המעשירים את שפתה ואוהבת לחרוז חרוזים, לכתוב 

החלה  היא  בדמיונה.  חדשים  עולמות  ולברוא  וסיפורים  שירים 

ומתגבר. הולך  רק  והמעיין  בגיל-הרך,  כבר   סיפורים  לחבר 

לאחרונה  פורסמה  דמיוניות“  ”מחשבות  להב  של  יצירתה 

באתר כתב העת המקוון ”הפנקס“, העוסק בשיח על התרבות 

לילדים בארץ. זהו שיר אישי שנושאו הוא הדמיון.  דברי להב: 

מדמיינת.  כשאני  הראש  בתוך  לי  עובר  מה  להסביר  ”ניסיתי 

מהדמיון.  ליצור  יכולים  שאנחנו  מה  מדהים  זה  כמה  חשבתי 

ונעלמים.  צצים  דגים,  שוחים  ובו  רחב  ים  כמו  הוא  הראש 

הוא  זאת  ובכל  בו,  להחזיק  שאי-אפשר  משהו  הוא  הדמיון 

סוף  שאין  להסביר  ניסיתי  דברים.  ממציא  הזמן  כל  שם, 

נעלם“. מעט  ועוד  כאן  הוא  רגע  חלום;  כמו  קצת  ושזה  לדמיון 

אודות
להב שמאלי

עינת שמאלי

המ-דור הצעיר

מחשבות דמיוניות
להב שמאלי

יש לי ים בראשי,

בראש יש לי ים,

דגי הדמיון בו שוחים

לֵאי שם.

אל סוף לא נודע,

אל מים רבים,

לעומקי מצולות,

אל דממת מסתורין.

שוחים הדגים

בים מחשבות,

פיהם מילאו מים,

המתיקו סודות.

עכשיו צוללים הם

בעומק הים,

לא ישובו לכאן,

נעלמו לעולם.

כי הכול בדמיון

מבינים מן הסתם…

כי יש ים בראשי,

בראש יש לי ים.

תשבץ חג

1. הוא חרב פעמיים

2. מספר המינים בחג שבועות

3. מביאים בחג

4. מהחלב שלה עושים גבינה

5. סוג של גבינה

6. ניתנה במעמד הר סיני

 אם פתרתם נכונה, 
 תגלו בטור המאונך מילה הקשורה לחג. 

עיזרו לילדה להגיע
לסלסילת הביכורים.

.1

.2

.3

.5

.6

.4

מבוך

”ביקורי החסידה“ מאת מאי דקרס
מאי בת 11, דור רביעי במושב. מאי מטפחת לצד הלימודים כישרון לא קטן בציור ואמנויות אחרות 

ובחרה לשתף אתכם בקומיקס שציירה במיוחד לשבועות. התוצאה לפניכם.
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