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משולחן המערכת

קוראים יקרים,

שמחנו מאוד לקבל תגובות חיוביות רבות עם צאת הגיליון 

גם  שמחנו  האחרון.   בחג-שבועות  ”השדה“  של  הראשון 

לשמוע על תושבים שלמדו לפתע מעל דפי המגזין אודות 

תועלת.   מכך  הפיק  אף  וחלקם  שכניהם,  של  עיסוקיהם 

רבים מצאו עניין הן באירועים מן העבר והן בסיפורים על 

המתרחש במושב בימים אלה.

מעניינים  בתחביבים  שעוסקים  אנשים  בקרבנו  חיים 

ויצירתיים  אמנותיים   כישרונות  בעלי  מגוונות,  ובפעילויות 

במגזין  סיפורם  את  לספר  ספק  ללא  הראויים  ברוכים, 

שלנו; לכן פנינו אליכם הקוראים מעל דפי המגזין ובעזרת 

אותנו  לשתף  מכם  וביקשנו  לכולכם  ששלחנו  עלונים 

אנשים  זאת,  לעומת  דל.  היה  היבול  לצערנו  בסיפוריכם. 

שפנינו אליהם באופן אישי הגיבו לרוב בחיוב, ועל-כך אנו 

מודים להם בשם הקוראים ובשמנו.

זיכרו: תפקידנו לבחור, לתקן בעריכה ולהביא לדפוס, אך 

אליכם;  שנפנה  תחכו  אל  המקום.  בני  כל  הם  המחברים 

הסיפורים הם שלכם! 

למדורים  בהצעות  אלינו  לפנות  שוב  אתכם  מזמינים  אנו 

נוספים, לנושאים חדשים לסיקור, לראיונות ולביטוי צדדים 

ונשמח  בחוויותיכם,  אותנו  שתפו  אנא,  שלכם.  יצירתיים 

לעמוד לרשותכם.

אנו מאחלים לכולכם קריאה מהנה,

המערכת

על ההתחלה

חברי המערכת

מיכה מיכאלי עורך:  

רוח‘לה דנון, לבנת היימן, בילי טילמן,     

רותי טלמור         
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זיהוי הילדים המופיעים בתמונה בגליון הקודם של ”השדה“ 

מי מכיר? מי יודע?

הנכם מתבקשים להוסיף פרטים מזהים על המופיעים בתמונה וכן פרטים עסיסיים
על האירוע ועל נסיבות הצילום.

איפה הייתם? מה אתם עושים כיום?

חבורת ילדים משדה-ורבורג בטיול

למעיין-צבי עם יעקב לנגר, שגם צילם

את התמונה, כנראה.

אתם מתבקשים להוסיף לנו פרטים

על ה“כוכבים“.

רוט,  אסתר  רוזנברג,  רוני  קרקש,  ראובן  מימין: 

גדי הורביץ, צבי דפנא

1952 חג-שבועות בגן של שרה אונגר
משמאל: הגננת תמר לייכט 

שורה ראשונה מימין: ראובן קרקש, לא ידוע, יהושע 

קלמן, צילה שטיינר, לא ידוע, רוני רוזנברג, לא ידוע, 

של  (בנה  אורים  מקבוץ  ריינהיימר  חיים  ידוע,  לא 

ורבורג) בשדה  קבור  הוגו  חיים  הסבא  כהן -  מרגוט 

חנה  ידוע,  לא  אדלר,  יושקו  מימין:  שנייה  שורה 

וחולדר, דניאלה ואסתר רוט, לא ידוע, דוד אלמגור, 

לא ידוע, מיכה רוזנבלט, מרי רקס 

ובת-שבע  צביקה  ידוע,  לא  מימין:  שלישית  שורה 

פייזה, חוה רקס, לא ידוע, עדנה אונגר, לא ידוע 

עיזרו לנו לזהות את הילדים.

נורית שטרנברג ואורי שחם

שדה-ורבורג, גן-הילדים
תיאור: ילדי הגן משמאל למעלה: הגננת שרה אונגר, אורי רייס,

לא  הוזמאייר,  יעל  ולטר,  ראובן  ציגלר,  אורי  ידוע,  לא  קליין,  יעל 

ידוע, שרה גולומב, צבי טאו, בתיה ציגלר, ראובן פינטוס, יהודית 

פוזנר, גדי הורביץ, מוטקה וגנר, יויה רייס, צבי וייסברוד,

איתן שטרר

תאריך הצילום: שנת 1954

שם הצלם: לא ידוע

שם תורם הצילום: ארכיון שדה-ורבורג

מקום הצילום: שדה-ורבורג
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”מוריד הגשם“
יהודה ארנון 

הגשמים, ב עונת  של  לתחילתה  מעבר  עומדים  אלה  ימים 

עונה מרגשת ומבוקשת מאד בארצנו, שמזגה נע בין חום 

ושרב לבין קור וגשם. נושא הגשם מהווה חלק מרכזי בתפילת 

מוסף ביום האחרון של חג-סוכות שהוא שמיני עצרת – שמחת 

תורה.

פני  על  ברכה  ”ותן  בתפילת:  הגשם  את  מבקשים  הקיץ  בימי 

ומכריזים:  הנוסח  את  משנים  תורה  שמחת  ביום  אך  האדמה“, 

סוף  עד  ואומרים  ממשיכים  וכך  הגשם“,  ומוריד  הרוח  ”משיב 

את  המבקשים  מיוחדים  פיוטים  חיברו  רבים  פייטנים  החורף. 

הגשם                    . 

שני מושגים מציינים את עניין הגשם: אזכרה ובקשה.

הרוח  אומרים: ”משיב  חשוון  ז‘  ועד  תשרי,  כ“ב  תורה,  משמחת 

לברכה“,  ומטר  טל  ”ותן  מבקשים:  חשוון  וב-ז‘  הגשם“  ומוריד 

זאת נקראת ’שאילת הגשם‘ – יום טל ומטר, מפני שמתחילים 

מזכירין   “תחילה  כתוב:  בתלמוד  המקורות  לפי  גשמים.  לבקש 

ולבסוף שואלין (דף ב, א גמרא). בשמחת תורה במוסף מתחילים 

להזכיר גבורות גשמים, ואילו לבקש גשמים מתחילים חמישה-

עשר יום לאחר מכן, ב-ז‘ בחשוון. 

פסח,  ישראל:  במועדי  כי  חשוון)?  (ז‘  זה  תאריך  נבחר  למה 

לעלות  בני-ישראל  מצווים  רגלים)  (שלושה  וסוכות  שבועות 

לבני- מצווה  הייתה  לרגל  העלייה  בירושלים.  לבית-המקדש 

ישראל הגרים עד למרחק הליכה של ארבעה-עשר יום.

ממתי מבקשים שיירדו גשמים בפועל?

משנה תענית פרק א‘, משנה ג‘

ִמים.  שָׁ ָון ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהגְּ ַמְרֶחשְׁ ה בְּ לשָׁ שְׁ ”בִּ

ְבָעה בוֹ,  שִׁ ְמִליֵאל אֹוֵמר בְּ ן גַּ ַרבָּ

ר יֹום ַאַחר ֶהָחג,  ה ָעשָׂ ֲחִמשָּׁ

ָרת“. ָרֵאל ִלְנַהר פְּ ִישְׂ בְּ יַע ַאֲחרוֹן שֶׁ יַּגִּ ֵדי שֶׁ כְּ

בימים אלה ייתכנו ימי גשם, והיה חשש שהציבור יימנע מלקיים 

את מצוות העלייה לרגל; לכן נאמרה תפילה מיוחדת של הכוהן 

הגדול בבית המקדש: ”ואל תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים 

כוהן  תפילת  (מתוך  לו“.  זקוק  שהעולם  בשעה  הגשם,  בעניין 

גדול ביום הכיפורים).

על-פי מספרן הרב של המילים ’גשם‘ ו‘מטר‘ במקרא (כמעט 

שישים פעמים המילה ’גשם‘ על כל הטיותיה וכמעט חמישים 

חיוניותם  את  מבינים  אנו  הטיותיה)  על  ’מטר‘  המילה  פעמים 

של פסוקים כגון: ”ונתתי גשמיכם בעתם... ונתנה הארץ יבולה 

ועץ השדה יתן פריו...“(ויקרא כ“ו,ד‘). ”ונתתי מטר ארצכם בעתו 

יורה ומלקוש, ואספת דגנך, תירושך ויצהרך, ונתתי עשב בשדך 

לבהמתך, ואכלת ושבעת...“(דברים י“א, י“ד). 

אם לא יורדים גשמים עד סוף חג-חנוכה, נהוג במספר קהילות 

בישראל להתפלל בתפילת שחרית נגד עצירת גשמים בארץ 

ת ַרֲחֶמיָך... ִמדַּ ישראל . זוהי תפילת ’ועננו‘: ”ַוֲעֵננּו ּבֹוֵרא עֹוָלם בְּ

ל  ֵני ָהֲאָדָמה...חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל פְּ תֵּ

ֵמי ָרצוֹן... ” ִגשְׁ בּוָאָתּה ּוֵפרֹוֶתיָה, ּוָבְרָכּה בְּ תְּ

קשת בענן מהי?

יום  ארבעים  שנמשך  נח  בימי  המבול  על  במקרא  מסופר 

אררט,  הרי  על  התיבה  נחה  הארבעים  ביום  לילה.  וארבעים 

ונראתה הקשת בענן, ונאמר:

”ַוּיֹאֶמר ..., זֹאת אֹות ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ֵּביִני 
ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ְלדֹרֹת עֹוָלם. 
ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן, ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין 
ָהָאֶרץ. ְוָהָיה ְּבַעְנִני ָעָנן ַעל-ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת, 
ֶּבָעָנן. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל 

ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל-ָּבָׂשר, ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים ְלַמּבּול 
ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר. ְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן, ּוְרִאיִתיָה 

ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין ...ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ָּבָׂשר 
ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ”.

בראשית, ט‘, י“ב-ט“ז

כולנו אוהבים להביט בקשת וליהנות מצבעיה. 

ולסיום, האגדה המוכרת לרבים על חוני המעגל שבימיו הייתה 

הקדוש  אל  ופנה  מעגל  סביבו  ועג  חוני  עמד  גשמים.  עצירת 

ברוך הוא ואמר: ”איני זז מפה עד שירדו גשמים“. התחילו גשמי 

מבקש,  אנוכי  זעף  גשמי  ”לא  המעגל:  חוני  אמר  לרדת.  זעף 

אלא  גשמי ברכה“.

הלוואי ותהיה לנו שנה של גשמי ברכה!

פייטנים רבים חיברו פיוטים מיוחדים המבקשים את הגשם.  

פיוט לבקשת גשמים/ר‘ יעקב אבן-צור

ָך, עוטה אור כשלמה  ִירעפון דשן מעגלים / בֻעזְּ

וִתּצֹק על יבשה נוזלים / ותהיה זו שנה גשומה 

וירבו נוטפים על זוחלים / ותחדש פני אדמה 

לַחּיֹות פרי יבולים / מגדיש ועד קמה 

עבי שחקים תמלא / ועל ארצנו יריקו 

ֵלא / ויפרחו ויתחזקו  גשם, ואל עוד ִיכָּ

ל צמח וָכל עלה / ושפע ימים יינקו  כָּ

ְרָיה הומה  ושעה בנים ינאקו / וקול הקִּ

אלֹהינו ברך נא / צמחים וכזית רענך 

קול רעמך בגלגל / תשמיע, ותצמיח חציר 

כּו ָשרשיו על גל / ועשה כמו נטע קציר  יֻסבְּ

ל קציר!‘  ל / בתבואות, כי ָבשֵׁ ר נא: ’ִשלחו ַמגָּ ּוַבשֵּׂ

ה ָעצמה  ְרבֵּ והשיג דיש את בציר / ולאין תַּ

ח ופֹארֹת / כל נטע ועץ פרי  לַּ בדים ְישַׁ

ָך במדבר נהרות / ואף עב יטריח ברי  ִתתְּ בְּ

לאון אוצרות / וישמח ויגל בשרי  ברכתך ִימָּ

חסדך העירה צורי / ואת ימינך רוממה 

יפרחו וכשושנה / בקומתן ובצביונן 

וַרֵחם נפש ַנֲעָנה / בצלך תתלונן 

ואליך תתחנן / קרא נא לה ֻרָחָמה! 

(’פיוט לבקשת גשמים‘, פיוטי ר‘ יעקב אבן-צור, עמ‘ 207-206)

שפעת רביבים / רבי שלמה בן גבירול 

בּוָליו  ְפַעת ְרִביִבים יֹוִריד ִמזְּ שִׁ

ִרי ְיבּוָליו ְלַחּיֹות ֶזַרע ְוָלֵתת פְּ

ְמַטר יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש יֹוִריד ִעם ֲאָגָליו 

ִרי ֵעץ ְוָעָליו  ל פְּ ֵמן כָּ ן ְושָׁ שֵׁ ֱהיֹות דָּ

ַלח עֶֹפר ֶטֶרם ְינּוסּון ְצָלָליו  ִחיׁש ּושְׁ

ָליו  ָזכֹר ִיְזּכֹר ִלי נֹוֵטַע ֲאשָׁ

ִתיָליו  ס ִרּמוֹן שְׁ ן ָנעּול ּוַפְרדֵּ קֹוֵמם גַּ

ל עֹז ֲחָיָליו  ִקְרַית ָחָנה ָדִוד ּוִמְגדַּ

ִליָליו ן ְמלּוֵאי הֹוד כְּ ׁשֹוֵבב ְלַצוַּאר ַהשֵּׁ

ּיֹות ְוָנְהרּו ָכל ַהּגוִֹים ֵאָליו  נּוי ְלַתְלפִּ בָּ

לּוי ָעָליו. ֵגן תָּ ֶאֶלף ַהמָּ

(נאמרת אצל יהודי המזרח כפתיחה של תפילות 

גשם בשמיני עצרת)
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באותו פ פעמיים  בביתה.  פעמיים  פעמיים.  לילו  את  גשנו 

חדר. היא ישובה בכורסת הטלוויזיה הנוחה. אנחנו מולה.

האחרים:  הבית  חדרי  על  שליטה  מאפשר  מרכזי,  מרווח,  חדד 

המטבח, חדר השינה, המרפסת הסגורה ודלת הכניסה. שולחן 

בעל  עתיק  ריהוט  בו.  יתמצא  לא  זר   - לעייפה  עמוס  האוכל 

עציצים  של  מקבץ   - בפינה  החדר.  חלל  את  ממלא  נוכחות 

פרחוניים. תמונתו של יויה ז“ל- בנה השני של לילו - בולטת על 

השידה העתיקה מול כורסתה. מאחוריה על הקיר תלויה מפת 

מסמרים  זרועה  העולם, 

את  המסמנים  צבעוניים, 

אליהם  המקומות  עשרות 

הגיעה בטיוליה.

נוכחות  בעלת  אישה 

גילה.  בה  ניכר  לא  לילו. 

ידיה  זקופה,  ישיבתה 

שלובות זו בזו. שפת הגוף 

עוצמה.  משדרת  שלה 

בנינוחות  מדברת  היא 

מכוונת  וברהיטות, 

השיחה,  את  ומנתבת 

היא  מה  אל  שיודעת  כמי 

חותרת להגיע.

לבדה  ארצה  עלתה  לילו 

בת   .1935 בשנת  מברלין 

צעירה  הייתה.  עשרים 

ציונית מבית מסורתי, חמושה ביידע שרכשה בתנועת ”החלוץ“, 

ממוקדת  ישראל.  בארץ  בחקלאות  לעבוד  מוטיבציה  חדורת 

מטרה, כפי שתהיה תמיד, נסעה קודם לכן מגרמניה לשבדיה, 

לא  לקיבוץ  כחלוצה.  עלתה  כך  אחר  ורק  חקלאות,  למדה  שם 

פנתה, כי השיתוף בכול לא התאים לה; על כן עבדה ביישובים 

שטח   1937 בשנת  רכשו  הוריה  ונהריה.  ידידיה  כפר  יקים,  של 

החלה  ולילו  ”רסקו“,  חברת  באמצעות  בשדה-ורבורג  אדמה 

שמרה  היא  לה  נתן  שאביה  הלירות  אלף  את  המשק.  בבניית 

עבור הוריה, כך שבבואם ארצה באפריל 1939, חיכה להם משק 

של  הקשה  המשבר  את  עליהם  שהקל  בסיס   - ראשוני  וממון 

ההגירה והקליטה.

השנים הראשונות של הבנייה אופיינו בשיתוף ובעזרה הדדית. 

חלק  גרמנית.  דוברות  כולן  ליישוב,  הגיעו  משפחות  ארבעים 

מהאנשים לא היו חקלאים כלל. כל אחד ניהל את משקו באופן 

עבדו  הם  המשק.  מענפי  אחד  לכל  מדריכים  בעזרת  עצמאי 

מבחוץ.  פועלים  של  עזרה  ללא  המשקים  בהקמת  כקבוצה 

בתוך  שירותים  בהם  היו  מאוד, ”אך  וקטנים  צנועים  היו  הבתים 

הבית“- מדגישה לילו. ”הייתה חשובה לי הפרטיות והאינטימיות“ 

- וזו לא הפעם היחידה לאורך הריאיון שתאמר משפט זה.

בין המתיישבים הראשונים היה גם וולטר רייס. הם נישאו ונולדו 

להם ארבעה ילדים: שלושה בנים ובת. לילו הייתה מנהלת משק 

מחושבת, לא רצתה לשים את כל הביצים בסל אחד ולא רצתה 

לול,  ענף:  מכל  דונם  חצי  שיגדלו  החליטה  כן  ועל  להסתכן, 

ירקות ופרדס.

לילו מסכמת את התקופה: ”היה מה שצריך כדי לאכול, הייתה 

אופטימיות, הייתה שמחה על כל דבר והייתה עזרה הדדית“.

חייה  שנות  בעשרים 

וולטר  עם  המשותפים 

רק  אכלו  לעולם 

כי  חולות,  תרנגולות 

הם  מכרו.  הבריאות  את 

שגדל  במה  רק  הסתפקו 

כשלא  ובשבת,  במשק, 

ל“תנובה“,  חלב  שלחה 

ואפתה  גבינה  הכינה 

עוגות גבינה למכירה. כל 

אחד  בחדר  ישנו  הילדים 

אל  שהתקפלו  במיטות 

ואיש  היום,  בשעות  הקיר 

עצמו  הרגיש  לא  מהם 

מסכן. פעם בשבוע אכלו 

שמחה  והייתה  נקניקיות, 

גדולה. כשקיבלו מהסבתא בתל-אביב בקבוק מיץ פטל, הייתה 

השמחה גדולה עוד יותר.

בדרך- לירות,  בה  היו  לפעמים  רק  קופה.  עמדה  השולחן  על 

לנו  בבית. ”היה  כסף  שאין  וידעו  ראו  הילדים  גרושים.  רק  כלל 

אין  אם  גם  יחסר,  לא  למחיה,  לנו  שדרוש  שמה  בסיסי  ביטחון 

אם  אבל  פרה.  או  תרנגולת  למכור  יהיה  אפשר  תמיד  כי  כסף, 

ואף   - הכל  יש  היום  נורא.  היה  לא  שוקולד,  לקנות  יכולנו  לא 

אחד לא מרוצה“ – היא משווה ופוסקת.

לגבי הילדים, עונה לילו לשאלתנו, עבודתם הייתה חלק חשוב 

שיעורים.  הכנת  חשבון  על  מזומנות  לעיתים  המשקי,  במערך 

ללימודים  אמביציה  הייתה  לא  טוב.  למשק  אמביציה  ”הייתה 

הישג  היא  החלום  והגשמת  החלום,  היה  המשק  בבית-הספר“. 

שחזר והוזכר בדבריה של לילו.

של  בתאורה  שבלטו  במועט  וההסתפקות  הצניעות  תכונות 

אבל  המציאות,  תוצר  במעט  לא  לנו  נראו  אז  החיים  את  לילו 

שלי.  באופי  אופטימית  “אני  אופי:  תכונות  על  גם  דיברה  לילו 

תמיד הייתי וגם היום. אני שמחה על כל דבר, תמיד רואה את 

הנוער  כזה.  היה  בעלי  גם  טבע.  של  עניין  זה  שבדברים.  הטוב 

איפה ישנם עוד אנשים...

לילו רייס: 
פגישה עם אחת מאושיות היישוב

רוח'לה דנון ובילי טילמן

חלוצה, חקלאית, אישה

איפה ישנם עוד אנשים...

של היום לא שמח. אפילו כשהם רוקדים, לא ניכרת שמחה על 

למדתי  לא  אני  באמת.  שמחים  אנשים  הרבה  אין  היום  פניהם. 

באף סדנה, אלא מעצמי ומהחיים, ואני אומרת: אם את שמחה 

למישהו או למשהו, את מקבלת את זה תיכף בחזרה!“

חייה  מחצית  את  הקדישה  שבה  ועקביות  נחישות  באותה 

השנייה  במחציתם  עצמה  למען  עשתה  כך  למשק,  הראשונה 

ובחרה בקריירה של מלונאות: לימודים ב‘תדמור‘ ועבודה

הייתה  ”זו  שנה.  עשרים  במשך  יעקב  שבזכרון  דניאל'  ב'בית 
תקופה נהדרת!“ היא מסכמת. ”שם זה היה הבית“. את הילדים 

היום  גם  בכפר.  אותה  החזיק  לא  דבר  ושום  הרבה,  ראתה  לא 

עם  לעיתים  באים  הקטנים  הנכדים.  את  הרבה  רואה  לא  היא 

איילה. ”בעצם, כך טוב יותר. הילדים הקטנים משחקים בכדור 

בין העציצים ורצים בכל המקומות. הבית לא בנוי לילדים“.

באותה תקופה נכנס בה חיידק הטיולים שלא הירפה עד עצם 

היום הזה. טיולים מיוחדים, רובם למיטיבי לכת, אתגריים. המפה 

סיביר),  (לרבות  רוסיה  טיילה:  שבהם  המקומות  על  מעידה 

ללא  לשוויץ  טיול  לבדה,  באירופה  רכבות  טיול  קמצ‘טקה, 

תכנית מסודרת, שבו מצאה את עצמה מחפשת מלון ומסיימת 

בביתו של בחור צעיר זר שהלין אותה בביתו, או טיול לנמיביה 

אחרי שכבר מלאו לה שמונים שנה! היא נזכרת בחיוך: “נסעתי 

המוכר  אוהל.  לעצמי  לקנות  דיזנגוף  שבכיכר  ’למטייל‘  לחנות 

להראות  שאוכל  כדי  שלך  הנכד  את  תשלחי  לי:‘  אמר  בחנות 

לנכדי.  מתנה  קונה  שאני  חשב  הוא  באוהל‘.  להשתמש  איך  לו 

עניתי לו שהאוהל הוא בשבילי! הפרצוף שלו למשמע הדברים 

היה שווה הכל! ”

לילו מאז ומתמיד אהבה ים ומקומות לא מתויירים. היא אהבה- 

ועודנה אוהבת- להיות לבד. לא נחוצים לה חברים, והיום ממילא 

היא  ביישוב  במועדון  מבקרת  כשהיא  גם  בנמצא.  לא  כבר  הם 

מנצלת את המקום, מעבירה את הזמן, אבל לא באמת מרגישה 

צעירים  יותר  שם  האנשים  שרוב  בגלל  אולי  מחוברת.  שייכת, 

ממנה, אולי בגלל השפה...  ולא שתמיד היה כך. היא התחברה  

לאנשים בקבוצה. היו להם חברים כי היו אנשים אמיתיים. ”היום 

בדיחה: באמצעות  מדגימה  והיא  באמת“.  טובים  חברים  אין 

“מלאך ירד משמיים ובא לאיכר אחד ואמר לו: ‘תבקש ותקבל 

כל מה שתרצה, רק דע לך שהשכן שלך יקבל אותו דבר אבל 

פי שניים‘. ענה האיכר: ’אם כך, תוציא לי עין!' החיים בכפר היום 

אחרים. היום אין  עזרה הדדית. היום הכל אחרת“. 

בעצמה,  בטוחה  דעתנית,  כאישה  לילו  הצטיירה  מהמפגשים 

בעלת עקרונות, עקבית, בצורה בעמדותיה ללא מקום לסדקים. 

בכל זאת שאלנו: עם מי דיברת? עם מי חלקת רגשות ורגעים 

הכי  היא  בתי.  איילה  עם   ” נחרצת:  הייתה  והתשובה  קשים? 

אחרי  היום.  מדברת  אני  ואיתה  אז  דיברתי  איתה  אלי.  קרובה 

שבעלי נפטר, אפילו לזמן מה התחלפו התפקידים ביננו“.

לסיום הריאיון שאלנו את לילו: מהו הסוד שלך לחיים ארוכים, 

מלאים ואנרגטיים?

”להיות חיובית ולראות את הדברים באור חיובי ובד בבד לראות 

את הבעיות ולטפל בהן מראש“.

את תולדות החיים של לילו ניתן לחלק לשתי תקופות כמעט 

שווה בשווה:

המשק.   - הנפש  משאת  החלום,  ובמרכזה  הראשונה  התקופה 

הגשימה  ואותה   - האמצעים  את  שקידשה  המטרה  הייתה  זו 

מכנה  היא  אותו  החלום,  ובמרכזה  השנייה  התקופה  במלואה. 

קידשה  זו  מטרה  גם  לעצמה.  לעשות   - בחמאה  לחם  אכילת 

את האמצעים, ואותה השיגה בעיקר באמצעות טיולים ברחבי 

הגשימה  הזה  החלום  את  משובח.  זה  הרי  המרבה  וכל  העולם, 

ועודנה מגשימה: זה עתה שבה מטיול מאורגן בתאילנד לכבוד 

יום הולדתה התשעים ושישה!

לא נותר לנו אלא לאחל לה בריאות טובה ואריכות ימים!
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שבו ד אלה,  למרכז  ההדרים  מרחוב  מובילה  אספלט  רך 

וריצפה  מכשירים   - קלאסי  פילאטיס  שיעורי  מתקיימים 

של  בתם  הילה,  את  פגשתי  שם  לילדים;  סנסולטיס  חוגי  וכן 

חזות  בעלת  הילה  למייסדים.  שלישי  דור  ולטר,  ודני  עליזה 

אתלטית ומשדרת עוצמה ועדינות גם יחד.

בתור  וכבר  לריפוי,  נמשכתי  ”תמיד  עצמה:  על  מעידה  הילה 

שהפכו  יונים  בעיקר  שנפצעו,  בר  חיות  לרפא  נהגתי  ילדה 

נסעתי  השחרור  לאחר  כחובשת.  שירתתי  בצבא  בית.  ליוני 

למדתי  שחזרתי  לאחר  תאילנדי.  עיסוי  שם  ולמדתי  לתאילנד 

קלינית  בתזונה  תואר  קיבלתי  וגם  ושיאצו  רפלקסולוגיה 

עם  הילה  עבדה  כתזונאית  ברחובות“.  לחקלאות  בפקולטה 

חולי לב, אך ההתמחות העיקרית שלה הייתה בטיפול בילדים 

חולי סי.אף (CYSTIC FIBROSIS). בגיל שלושים עזבה את הארץ 

ועקרה ללוס אנג‘לס בעקבות בעלה, ושם התוודעה לראשונה  

אל שיטת הפילאטיס.

בפילאטיס  שאהבתי  הראשון  ”הדבר  ומספרת:  מוסיפה  הילה 

הוא ההרגשה שהייתה לי בתום השיעור: הרגשתי מאוד אנרגטית 

ומלאת חיים, כאילו קיבלתי זריקת חמצן לכל האיברים; חשתי 

שגופי חי  ובריא יותר. לאחר מספר שיעורים שמתי לב לשינוי 

בחיי ולהבנה הנוספת שקיבלתי על גופי“. באותה תקופה גמלה 

בליבה ההחלטה ללמוד להדריך את השיטה. לאחר שנה וחצי 

של לימודים הוסמכה כמדריכת פילאטיס והקימה בקליפורניה 

סטודיו לפילאטיס שבו עבדה עד שובה לישראל בקייץ 2008, 

אז הקימה את מרכז אלה בכפר.

 

מהו הפילאטיס?

הפילאטיס הוא שיטה שגורמת לשינוי מוחי וגופני: השינוי המוחי 

נוצר כתוצאה מלמידה של דפוסי תנועה חדשים על-ידי המוח 

וכן משינוי של דפוסי מחשבה ותחושה קיימים. לשם כך בשיעור 

פילאטיס יש צורך להשתמש בדימויים רבים שעוזרים למתאמן 

ליצור תנועה שאינו מורגל אליה ושאינו מסוגל להגיע אליה 

 באמצעות פקודה מחשבתית רגילה.

עקרונות הפילאטיס:

גמיש,  שידרה  עמוד  משוחררת,  תנועה  איזון,  יציבה,  נשימה, 

חופשי וניטרלי במרחב, תנועה חופשית ומלאה של הגוף כולו , 

עבודה מהפנים אל החוץ וכן קואורדינציה.

מה ניתן לקבל באמצעות תירגול הפילאטיס?

•  מניעת כאבים כרוניים כגון כאבי גב ומפרקים

• שיפור גמישות הגוף וחיזוק המפרקים למניעת פציעות

• ערנות וחידוד החשיבה

• חיזוק של הנפח הריאתי והגדלתו, וכתוצאה מכך - הפחתת  

  מחלות נשימה

• יציבה ותנועה משוחררת ומאוזנת

• ירידה בהיקפים וחיטוב לגוף שרירי וארוך

• ביטחון עצמי ושמחה

בתוספת  בפילאטיס  שייסודה  שיטה   – סנסולטיס 
ההיבט הסנסורי (חושי).

של  התנועה  עקרונות  את  המשלבת  שיטה  היא  סנסולטיס 

בין  משלבת  העבודה  עמוקים.  חושים  גירוי  עם  הפילאטיס 

מודעות לרגישות הסנסורית של הילד (או המבוגר) וגירוי חושי 

על  מאזנת  עבודה  לבין   - לכך  מיוחדים  תרגילים  באמצעות 

שרירים ורקמות בגוף. לפי גישת הסנסולטיס, אדם צריך להיות 

להתגלגל  ארבע,  על  ללכת  להתהפך,  לקפוץ,  ללכת,  מסוגל 

קדימה, להימתח אחורה, להסתובב על צירו - כל זאת ביעילות 

מרבית ובניצול מינימלי של אנרגיה. כדי להגיע לאיזון הסנסורי 

(המסתובבת  וסטיבולרית  נדנדה  כגון  באביזרים  משתמשים 

ריחוף  של  תחושה  המעניקה  וטרמפולינה  צירה)  סביב  גם 

ושל ריצפה לא יציבה בנחיתה; לשם כך צריך מחשבה גופנית 

למשתתפים  לעזור  שיעור  כל  מטרת  תנועה.  ותכנון  מהירה 

להגיע להבנה גופנית נוספת, שתיתן להם תחושה של הצלחה 

ושל שיפור היכולות הגופניות והנפשיות.

הילה מספרת: ”אנחנו חווים זאת בכל שיעור;  החיוך המדהים של 

הילד שמבין שהוא בעצם יכול! השינוי שחל בתנועה, בביטחון 

העצמי ובגישה שעוברת מאנטגוניזם והימנעות מעשייה לרצון 

להתמודדות עם הקשה והלא ידוע – להצלחה!“

שיטת  שחוללה  השינוי  במשמעות  הילה  אותי  שיתפה  לסיום, 

הפילאטיס בחייה: ”היום ממרומי שנותי אני יודעת שאני לוקה 

בהפרעת קשב מסויימת.

לא אובחנתי בילדותי מכיוון שהסתדרתי מצויין בבית הספר; אך 

להם  קוראים  והיום  ”אסטרונאוטים“  אז  שנקראו  מאלה  הייתי 

 .(Attention Deficit Disorder) ADD בעלי

למזלי, פיתחתי שיטות למידה שעזרו לי לסיים את בית-הספר 

בציונים שהיו טובים דיים כדי להתקבל לתואר ראשון בתזונה, 

אך ”ישבן“ מעולם לא היה לי. כל זה השתנה מאז הפילאטיס: אני 

מסוגלת היום ללמוד בעצמי כל דבר שמעניין אותי - אנטומיה 

ותנועה וכל דבר אחר שבו אני מתעניינת. אני מסוגלת להתחיל 

ולסיים פרוייקטים;  ולראייה -  מרכז אלה שעובד היום עם גילאי 

שלוש ועד מאה ועשרים. הפילאטיס נתן לי את הכוחות והאומץ 

להגשים כל חלום שחלמתי. כשאני אומרת שהפילאטיס שינה 

את חיי אני באמת מתכוונת לכך- באמצעות תירגול פילאטיס 

הבנתי ויישמתי את המשפט ”השמיים הם הגבול“. 

מרכז אלה בניהולה של הילה ויסברג
רוח‘לה דנון

בטיפולפלשבק

באחד ב בארכיוננו.  קליינמן  דינה  מתנדבת  שלישי  יום  כל 

מצאתי  מה  ”תראו  בהתרגשות:  דינה  קראה  שלישי  מימי 

בכינויו  לכולנו  המוכר  פרי  יצחק  משנת 1991!“  הכפר  בידיעון 

בסקרנות  עיניו  פקח  שבוע,  בכל  בארכיון  לעזור  המגיע  קוטי, 

ודינה הקריאה: 

פעלים  רב  איש  קוטי,  של  הרבות  מכתבותיו  אחת  זאת  היתה 

יחדיו  תהינו  הכפר.  מידיעוני  ברבים  הופיעו  שהגיגיו  ומחשבות, 

שנולד  התברר  מעמיקה   ובבדיקה  המדובר,  החוק  נולד  מתי 

”פקודת  לשם  וזכה   1926 בשנת  המנדטורי  השלטון  בתקופת 

היערות“. מטרתו היתה לשמור על הצמחייה הדלילה בארץ (כן, 

הבריטים השאירו גם לא מעט ירושות מוצלחות...).

תקנות  מערכת  בעזרת  ותפח  רבים  גילגולים  עבר  זה  חוק 

מודעים  רובינו  כיום  האכיפה.  ודרכי  מטרותיו  את  המפרטות 

לאיסור החמור לגדוע עצים ללא אישור מפקח יערות. גם אם 

לכך!  אישור  לקבל  עליך  הבית  בחצר  בוגר  עץ  לגדוע  ברצונך 

לעשרה  מעל  גזעו  וקוטר  מטרים  לשני  מעל  שגובהו  עץ  כל 

בנוסף  זאת   מוגן,  נחשב  סנטימטרים 

לרשימה של שישים ושמונה עצים המוגנים 

על-פי חוק. הקנסות המוטלים היום על-ידי 

בתי המשפט מגיעים לסכומים של עשרות 

הבוגרים  שהעצים  ספק  אין  שקלים.  אלפי 

תארו  הציבור.   לכלל  השייך  יקר  נכס  הם 

לעצמכם איך היה נראה שדה- ורבורג בלי 

הירוק-ירוק הזה!

בטיול עצים שערכנו בשנה שעברה עם מק 

פזה (היה תושב שדה-ורבורג עד שנת 1962) 

זכינו בסיפורי ילדותם של העצים האדירים 

את  שתלו  איך  זכר  מק  למשל,  שבמושב. 

הראשית  הדרך  לאורך  הפיקוסים  שדרת 

הפיקוסים  שני  ואת  ההדרים),  דרך  (כיום 

של  הכניסה  שביל  צידי  בשני  הקטנטנים 

משפחת הורביץ (כיום של משפחת היימן), 

אשר כיום גזעיהם האדירים חובקים זה את 

חלק  הם  נושרים  ופירות  שלכת   עלי  זה. 

אל  אנא,  מלכלכים;  אינם  העצים  מהטבע. 

תכעסו עליהם. בואו נכבד ונחבק את העצים הזקנים הנפלאים 

שלנו. הבוטנאי הציוני פרופ‘ אוטו ורבורג, אשר הגדיר אין-ספור 

צמחים וייעץ להרצל אילו עצים מתאים לטעת בארץ ישראל, 

היה ודאי מרוצה וגאה לראות את מגוון עצי הפרי והנוי המצויים 

במושב שנבחר לשאת את שמו.

באינטרנט מצוי מידע רב על החוק לפרטיו.

והדרת פני (עץ) זקן
נורית שטרנברג

צילמה: בילי טילמן

צילמה: בילי טילמן
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תבקשתי לכתוב משהו על עבודתי, וכחבר צעיר במושב ה

(עשרים  שנה בקרוב), קשה לסרב. במאמר זה אנסה לתת 

על  מעט  ולספר  הבנתי  על-פי  הטבעית  הרפואה  של  תמונה 

דרך היישום שלה בעבודתי. 

חשוב  לדעתי,  הטבעית.  הרפואה  עקרונות  את  אציג  תחילה 

לעובדה  מודעים  לא  שרבים  מפני  אלה,  עקרונות  להכיר 

המכתיבה  ברורה  פילוסופיה  על  נשענת  הטבעית  שהרפואה 

את אופן העבודה ואת אופייה. כמו-כן חשוב לדעת שהרפואה 

העת  כל  מנסה  נטורופתיה)  גם  (הנקראת  המודרנית  הטבעית 

למעשה,  מציעה.  שהיא  מה  את  מדעי)  בסיס  (ליצור  למדע 

מחקרי;  ביסוס  יש  בקליניקה  נותן  שאני  העיצות  למרבית 

מרפא,  צמחי  תזונה,  תוספי  התזונה,  בתחום  עיצות  לגבי  כך 

(אלה  תנועתי  מרשם  מתן  הגוף-נפש,  בתחום  התערבויות 

או  הנטורופתי),  הייעוץ  את  המרכיבים  העיקריים  התחומים 

יגיעו  לא  אלה  עיצות  המגבים  המחקרים  לסייסטה.  המלצה 

תמיד מהמגזין הרפואי החשוב ביותר, אך אני משתדל לפחות 

ונשנית  החוזרת  הטענה  להמלצות.  סביר  מחקרי  גיבוי  שיהיה 

שהרפואה האינטגרטיבית אינה מגובה מחקרית נובעת מחוסר 

את  המתעדים  הרפואיים  במאמרים  התעניינות  ומחוסר  ידע 

מקום  שאין  לא  מציעה.  זו  שרפואה  השונים  הטיפולים  יעילות 

של  העיקרי  הייתרון  היה  זה  ניסיון   - קליני  לניסיון  וחשיבות 

מטפל  כל  השנים  עם  בפז.  יסולא  לא  והוא  ותיקים,  רופאים 

משלב ידע וניסיון קליני בעבודתו.

המטרייה  תחת  הנכללות  השונות  הגישות  לגבי  רב  בלבול  יש 

הנקראת רפואה טבעית/אלטרנטיבית/משלימה/איטנגרטיבית 

מי  עבור  בעיקר  ביותר,  המוצלח  כנראה  הוא  האחרון  (השם 

שמנסה לשלב ידע רפואי קונבנציונלי עם גישה אוהדת לרפואה 

הטבעית  לרפואה  להתייחס  בחרתי  זה  במאמר  לכן  הטבעית); 

המודרנית ולא לגישות אחרות כגון הומיאופתיה, רפואה סינית, 

רפואה איורודית ועוד. 

אם כך, קדימה לעקרונות:
THE HEALING POWER OF NATURE - 1. כוח הריפוי של הטבע

ברפואה הטבעית מעניקים חשיבות רבה ליכולת הגוף והנפש 

בעיקר  משמש  טבעית  ברפואה  העוסק  עצמם.  את  לרפא 

עושים  שאנו  מה  אלה.  ריפוי  תהליכי  ומגביר  מעודד  כתומך, 

גופנו  בפני  העומדים  המכשולים  את  להסיר  הוא  בדרך-כלל 

להראות  שלו  העצמוניים  הריפוי  למנגנוני  לאפשר  כדי  החכם, 

את כוחם ולייצר הבראה. 

תזונה  נתינת  היא  להבראה  מכשול  להסרת  פשוטה  דוגמה 

יכולה  זו  המחלה).  ליצירת  תרמה  הקודמת  (כאשר  מתאימה 

או  סוכרתי,  אדם  אצל  הסוכר  לאיזון  התורמת  תזונה  להיות 

תזונה  גבוה,  דם  מלחץ  שסובל  מי  אצל  דם  לחץ  להפחתת 

המחלה  מצבי  (בכל  מדלקת-פרקים  לסובל  אנטי-דלקתית 

בהם יש מרכיב דלקתי) ותזונה עתירת סיבים לסובל מעצירות. 

תאפשר  הטיפולית  שהתכנית  המסר  מועבר  הטיפולי  במפגש 

לגוף להבריא את עצמו, שכל שאנו עושים הוא לתת לגוף את 

יש  לדעתי,  עצמו.  את  לרפא  יודע  ושהגוף  להבראה  התנאים 

בתכלית  שונה  זה  מסר  ומחזק.  מעצים  מאוד  מסר  זו  בגישה 

הרופא הקונבנציונלי המאמין  על-ידי  השינוי מהמסר המועבר 

כלי  לכך,  ובהתאם  מבפנים,  ולא  מבחוץ  באה  שהרפואה 

העבודה שלו, התרופות. אני מעדיף את המסר הראשון.

TREAT THE CAUSE - 2. זיהוי וטיפול בסיבות

רופא  לגישת  קונבנציונלי  רופא  גישת  בין  נוסף  מהותי  הבדל 

ההיסטוריה  לקיחת  במהלך  האחרון  שאצל  הוא  אינטגרטיבי 

הסיבות  את  לזהות  מתמיד  ניסיון  יש  (אנמנזה)  הרפואית 

שבבסיס הבעיה שמציג המטופל, מתוך ההנחה שמחלה אינה 

למחלות  הגורמות  היסודיות  ושהסיבות  סיבה,  ללא  מתרחשת 

חייבות להיות מזוהות ומוסרות בטרם תתרחש החלמה. הסיבות 

יכולות להיות  מגוונות ולבוא מתחומים שונים בחייו של האדם. 

לא  תזונה  עקב  להתעורר  יכולה  למשל,  כלילית,  לב  מחלת 

לחץ  עקב  ובעיקר  מספקת  תנועה  היעדר  עקב  או  מתאימה, 

זוגית/ כלכלית,  מצוקה  כגון  שונות  סיבות  ע“י  הנגרמים  ומתח 

שייכות  והיעדר  תמיכה  היעדר  בעבודה,  מתח  משפחתית, 

ננסה  אך  לבעיה,  הסיבות  כל  את  נזהה  תמיד  לא  לקהילה. 

לחקור ללא לאות ולזהות אותן.

ברפואה  המקובלות  הגישות  ממרבית  בתכלית  שונה  זו  גישה 

וסימנים,  סימפטומים  בדיכוי  עסוקים  שבהן  גישות   – הרגילה 

אנטיהיסטמין  נותנים  כך  תרופות.  באמצעות  בדרך-כלל 

עלולה  מגבירת-ליחה  תזונה  כי  אם  באף,  ולגודש  לאלרגיות 

להחמיר את הבעיה; ממליצים על משחה המכילה סטרואידים 

להימצא  יכול  הפיתרון  כאשר  זאת  רבות,  וגרד  עור  למחלות 

תרופות  נותנים  מסויימים;  תזונה  בתוספי  או  תזונתי  בשינוי 

להורדת לחץ-דם שצריך לקחת למשך כל החיים, במקום לנסות 

בטיפולבטיפול

על הרפואה הטבעית ועל מה שבינה 

ובין הרפואה הקונבנציונלית
ד“ר דני קרת

ורושמים  חיים,  אורח  שינוי  באמצעות  לחץ-הדם  את  להפחית 

חיסון  מערכת  מדכאי  או  סטרואידים  דלקתיות,  אנטי  תרופות 

לדלקת פרקים ולמחלות אוטו-אימוניות אחרות, במקום לנסות 

תזונתית  התערבות  באמצעות  הבעייה  את  לאזן  לגוף  ולתת 

ותוסף אומגה 3 (כדוגמה לתוסף שיכול להפחית דלקת).

FIRST DO NOT HARM - 3.בראש ובראשונה אין להזיק

העובדה הפשוטה היא שבאמצעים העומדים לרשות הנטורופת 

קשה לגרום נזק (לא שזה בלתי אפשרי, אך זה לא שכיח), בעוד 

רפואי  מחקר  עצום.  הוא  הנזק  פוטנציאל  הרגילה  שברפואה 

שפורסם ב-JAMA, הראה שתופעות לוואי של תרופות מהוות 

המאמר  את  (אעביר  בארה“ב  שישי  עד  רביעי  תמותה  גורם 

במייל למי שמעוניין)!

DOCTOR - 4.הרופא כמורה וכמחנך

המשמעות הראשונית של המילה ”דוקטור“ היא מורה. המטרה 

הראשונה במעלה של הרפואה הנטורופתית היא לעבוד כצוות 

מדגיש  אני  מפגש  בכל  לבריאות.  אישית  אחריות  ולהדגיש 

שאינני קוסם, ושהאדם הוא היחיד שיכול לרפא את עצמו. אני 

רק מסייע, תומך, מעביר ידע, אך את העבודה היום-יומית הלא-

שיפור  יש  כאשר  לו  מגיע  והקרדיט  המטופל,  עושה  פשוטה 

במצב. 

TREAT THE WHOLE PERSON - 5.טיפול בחולה כולו

גם כאן, בשונה ממרבית מסגרות הרפואה, נעשה ניסיון לראות 

האישית,  החברתית,  סביבתו  חייו:  מרכיבי  כל  על  האדם  את 

כמה  בחייו,  יש  תנועה  כמה  בחייו,  יש  סטרס  כמה  התזונתית, 

להבנת  קריטית  היא  זו  כוללנית  ראייה  ועוד.  בחייו  יש  תמיכה 

הסיבות לבעיה, כמו גם לבניית תכנית הבראה שתתאים לאותו 

אדם ותאפשר לו לעמוד בה.

 PREVENTION - 6.מניעה

המטרות  הינן  אופטימלית  בריאות  והשגת  מחלות  מניעת 

אלה  מטרות  הנטורופת.  הרופא  בעבודת  במעלה  הראשונות 

ולשקט  בריא  חיים  לאורח  ועידוד  חינוך  באמצעות  מושגות 

נפשי. הרופא הנטורופת מעריך את גורמי הסיכון, את תרומתה 

למחלה  המטופל  של  האישית  הרגישות  ואת  התורשה  של 

וממליץ על כיווני עבודה כדי למנוע מחלות.

שיטות העבודה העומדות לרשות הנטורופת:
• תזונה - לרבות שימוש בשיטות תזונה מיוחדות ובתוספי מזון.

וכלים  טכניקות  במגוון  משתמש  הנטורופת   - גוף-נפש   •
רמת  להעלאת  לסייע  כדי  הנפש,  מתחום  הנלקחים  טיפוליים 

הבריאות וליצירת פיוס של האדם עם עצמו ועם סביבתו.

• צמחי מרפא - שיטות הכנה שונות של צמחי מרפא משמשות 
כמרכיב ה“תרופתי“ שבו משתמש הנטורופת.

ולהאצת  כאב  על  להקלה  טיפולי  מגע  שיטות  כולל   - מגע   •
תהליכי ריפוי.

• תנועה- הנטורופת מתייחס לתנועה בחייו של המטופל, ולפי 
לשיפור  כוללנית  מתכנית  כחלק  תנועתי  מרשם  נותן  הצורך 

איכות החיים ורמת הבריאות.

בברכת אריכות ימים בריאה!

ddkeret@zahav.net.il
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בשביל  כפר  צריך  קלינטון),  (ה.  ילד  לגדל  כדי  כפר  ”צריך 

להגשים חלום (ח. גזר)“

בשדה-ב נזרעו  פרסום,  וללא  בשקט  ביולי 2011,  שלושה 

להנבטת  קהילתית  תשתית  להקמת  הזרעים  ורבורג 

”חממת  בישראל  שמה  הכפר.  תושבי  של  יזמיים  חלומות 

חלומות  את  בקול  להביע  לתושבים  לאפשר  ומטרתה   גזר“, 

בעלי  מקומיים,  ממתנדבים  תמיכה  ולקבל  שלהם  היזמות 

זה  מסוג  חלומות  של  ראשוני  בגיבוש  רלוונטיים  ורקע  נסיון 

ובמימושם. עצם הרעיון של חממה קהילתית שכזו הוא ייחודי. 

הוא נועד לאפשר לבעלי בעירה פנימית מפותחת להעלות את 

רעיונותיהם בסביבה תומכת. החזון הוא שבדרך מהרעיון היזמי 

למיזם הפעיל יתפתחו קשרים חדשים בין תושבי הכפר, ייווצר 

שיח פנימי ער ותומך, והקהילתיות תיתפתח ותעמיק. 

נבטו  החממה  להקמת  הראשונים  החודשים  במהלך  כבר 

לשלב  הפנטזיה  משלב  שעברו  צעירים  מיזמים  שלושה 

התהליך  הביא  ידוע,  טרם  שטיבן  לתוצאות  מעבר  המימוש. 

בתוך  גיאוגרפיים  וגבולות  גיל  גבולות  חוצה  לגיבוש  המהנה 

הכפר, תושבים ותיקים ותושבים  בשיכוני הבנים עושים יד אחת 

למימוש החזון. החודשים שחלפו מאז ההקמה הצביעו על צורך 

שהחממה נתנה לו מענה: יש פה מקום למפגש בין יזמים לבין 

אנשי מקצוע שרוצים לתמוך, מרחב למימוש חלומות וליצירת 

התחלות חדשות. אנחנו כאן כדי להיפגש, לדון, להעריך, לחשוב 

וללוש ביחד את העתיד על כוס בירה.  

החל מחודש נובמבר מפרסמת החממה תאריכים שבהם היא 

בכל  חדשים.  יזמים  עם  ראשונות  לפגישות  ומאויישת  פתוחה 

מתנדב  לפגוש  רעיונות  בעלי  יכולים  אלה  מתאריכים  אחד 

לכיוון  המיזם  מתקדם  משם  משותפת.  חשיבה  לשם  מקצועי 

ליציאה  להתכונן,  מתחיל  והוא  והתכנון  היצירה  האפיון,  תהליך 

מסביבת  הייזם  נהנה  התהליך  במשך  כסף.  לגיוס  ו/או  לשוק 

עבודה נוחה בחממה. 

הרעיון להקמת החממה נולד בשיחות שהתגלגלו להן בין חברים 

פוטנציאליים  מנטורים  פה  שנמצאים  הסתבר  ובהן  בכפר 

יזמים  פה  קיימים  כמעט;  שהוא  סוג  מכל  במיזמים  לתמיכה 

אמפטית  קהילה  וישנה  לכיבוש  יעדים  ובראשם  שבליבם 

וקשובה. לעתים קשה לדעת היכן נולד רעיון, אך ייתכן שהפעם 

כשמולנו    – שיחה  באותה  דמנט.  יוסי  עם  בשיחה  זה  היה 

משתובבים הילדים - אמר יוסי שנראה לו שבכפר שלנו ישנם 

כל המרכיבים להקמת מיזם מתחילתו ועד סופו. מספר שנים 

הרעיון   ניעור   - פורים  מסיכות  בחסות  הפעם   – מכן  לאחר 

הובילה  פגישות  של  סדרה  ליוזמות.  תומכת  תשתית  להקים 

לגיבוש הרעיון ולאיפיונו. בהמשך נתן חסי אברך, האיש הנכון 

עצם  לחממה.  בית  למציאת  ופעל  תמיכתו  את  הנכון,  במקום 

תמיכתו ביוזמה הבוסרית מהווה דוגמה לבסיס הרעיוני העומד 

הקהילתית  התמיכה  החברתי,  החזון  החממה.  של  ביסודה 

המובנית בו ואולי אף התום שבו הוגש הנושא דיברו אל ליבו. 

לאחר שהביע תמיכה והתווה את דרך הפעולה הרצויה, קישר 

אדמוב   וטלי  וולינגשטיין  אבי  לבין  הרעיון,  בעלי  בינינו,  ותיאם 

הכפר,  לוועד  המשכנו  משם  ובגיבושו.  הרעיון  בבחינת  שסייעו 

וגם שם זכינו לתמיכה. במקביל לתמיכה המשפטית והרעיונית 

הממוקם  מבנה  חסי  תרם  לוטן,  ומגיל  מטלי  מאבי,  שקיבלנו 

שהעמיד  תקציב  בעזרת  הארכיון.  ליד  המזכירות  מאחורי 

הכפר  שופץ המקום  ורוהט,  כראוי לייעודו החדש.

על  המתנדנד  מקרר  ובו  בו,  לעבוד  וזמין  נעים  מקום  יש  כיום 

שלוש רגליים, אך תמיד מצוייד בבירה. כעת מסיימת החממה 

שמקומן  יוזמות  לבחון  הוחלט  שבו  שלה  הפיילוט  פרק  את 

החניכה  שתכנית  יזמויות,  שלוש  כולל  הביניים  מאזן  בחממה. 

הבשילה אותן לכדי רעיונות בשלים יותר המוכנים למימוש כזה 

או אחר.

אחד המאפיינים המרגשים של החיים במושב הוא המעורבות 

בסופו  אמור  מעודדת  שהחממה  התהליך  הרבה.  הקהילתית 

לרווחיות  וכשיגיע  שיתרומם,  מיזם  חיים;  מעגל  ליצור  דבר  של 

את  מסיימים  אנו  כעת  כאמור,  לכפר.  בחזרה  תמלוגים  יפריש 

גיבוש צוות המתנדבים- מנטורים, במטרה לאפשר לרעיונאים 

מה  כל  ולהתרומם.  המסלול  את  למצוא  וביחד  ולשתף  להגיע 

שדרוש כדי לצאת להרפתקה הוא הצעד הראשון. 

חממת גזר - תשתית קהילתית למימוש חלומות יזמיים
בן קדרון ואילון אהביה

מה פה קורה פה?מה פה קורה פה?

שדה- ל במושב  נעים  לא  אירוע  מתרחש  רחוקות  עיתים 

רבים  אנשים   .1.12.11 ה‘  ביום  האירוע  היה  וכזה  ורבורג, 

אחר-הצהרים  בשעות  חשו  הכפר  של  המערבי  בחלק  הגרים 

המוקדמות אי- נוחות, צריבות קשורת בעיניים וכן בחילות. למי 

לקראת  בצלים  של  יתר  קילוף  של  בתוצאה  שמדובר  שחשב 

סעודת השבת התברר מאוחר יותר שמשהו לא טוב מסתובב 

נסבל:  בלתי  היה  בחוץ  אבל  מציק,  היה  הבתים  בתוך  באוויר. 

הכלבים חשו ברע וחלקם הובהלו לווטרינרים, והעיניים דמעו 

מבלי יכולת להיפתח. את אילן המזכיר יידענו, את יאנק שאלנו 

יותר  מאוחר  מעט  הבית  את  כשפינינו  פנינו.  המשטרה  ואל 

מתרחש,  מה  אחרים,  עוד  כמו  ידענו,  לא  היישוב,  את  ועזבנו 

אבל כבר ראינו את הניידת של המשרד להגנת הסביבה חונה 

בפתחו של רחוב הברוש דרום. למחרת כבר שמענו על הריסוס 

ובתוך  באוויר  שלנו.  לכפר  הסמוך  גן-חיים  במושב  הרשלני 

הבוקר.  במהלך  רק  שהתפוגגה  הצריבה  הורגשה  עדיין  הבית 

בבריכה  הדגים  אבל  לבני-אדם,  סכנה  נשקפה  שלא  הבנו 

ובאקווריום מתו כולם.

                                

כמרכז  המכהן  הסביבה,  להגנת  המשרד  איש  ברנסי,  אמין 

אקולוגיה במשרד היה כונן חומרים מסוכנים באותו יום, ועל-כן 

טיפל באירוע באופן אישי. אביא כאן את תמצית דבריו. מלבדו 

טיפלו באירוע לאורך כל הדרך: יורם פלג, איש איכות הסביבה 

וסרגיי  הכפר  של  קצין-הביטחון  יאנק,  השרון,  דרום  במועצת 

במהירות  נענו  כולם  ברעננה.  הסביבתית  מהיחידה  קושניר 

להודעת המוקד, הרגישו את הצריבה הקשה חסרת הריח וקראו 

הודעתו  מזוהה.  לא  גזי  חומר  על  המידע  את  הניטור  במכשיר 

אותם  הובילה  רעל  מיכלי  מציאת  על  גובר  עופר  החקלאי  של 

לשדה בפרדס גן-חיים (השטחים בבעלות ”מהדרין“, החוכרים 

הם  רמי בן-ישי ופוטש ממושב עדנים, והחברה הקבלנית היא 

של האחים ג‘אבר). 

6000 ליטר של חומר הדברה לחיטוי קרקע בשם מטען סודיום, 

הסביבתית  ושהשפעתו  מספיק  בו  מיומנים  לא  שהחקלאים 

הרתומה  מכונה  על-ידי  הזרקה  בשיטת  פוזרו  דיה,  נחקרה  לא 

בנוסף,  חומר!  של  זה  בסוג  מורשה  שאינה  שיטה   - לטרקטור 

ובמרחק  פיזורו  לאחר  הנדרשת  ההשקייה  ללא  החומר  פוזר 

המותר  המינימום  בעוד  הכפר,  של  המגורים  מבתי  מ‘   80 של 

הערב  בשעות  מטר!   100 הוא  בקרוב)  להשתנות  (ועומד  היום 

לתופעות  שגרמו  גזים  ושחרר  הלחות  בגלל  החומר  התפרק 

בעוצמת  להפחתה  המיידי  הפיתרון  המוזכרות.  המטרידות 

אלא  מים,  של  גדולה  בכמות  השדה  השקיית  הוא  המפגע 

לשימוש.  ערוכה  הייתה  לא  השדה  של  ההשקייה  שמערכת 

השדה.  את  להשקות  החלו  בבוקר  למחרת   07:30 בשעה  רק 

הזה  האירוע  ירדה.  הגז  אדי  שכמות  אישרו  הניטור  מכשירי 

שהריסוס  המליצה  זה  מסוג  באירועים  שדנה  (ועדה  הסתיים. 

מ‘  של 1000  ובמרחק  בלבד  המשווקת  החברה  על-ידי  יבוצע 

לפחות מבתי מגורים). עד כאן דבריו של אמין.

וברעננה,  בצור-משה  דומים  אירועים  התרחשו  לאחרונה 

המועצה  או  הסביבה  להגנת  המשרד  אם  לשאול  מקום  ויש 

לאחר  באיזור  המושבים  חקלאי  בקרב  הנהלים  לריענון  דאגו 

האירועים הללו.

ליישם  ”עלינו  ההנהלה:  ראש  יושב  אברך,  חסי  של  תגובתו 

מידע  מסירת  בתחום  בעיקר  התנהלות,  ודרכי  המלצות 

זהו  איך.  יודע  אינני  עדיין  מומלצות.  התנהגות  ודרכי  לתושבים 

יש  מעולם.  קרה  לא  אולי  זכרוני,  ולמיטב  במושב,  חריג  אירוע 

ושיש  התרחשות  שיש  בכלל  שמבינים  עד  זמן  שעובר  להבין 

ונפעל  הסביבה  לאיכות  המשרד  עם  בקשר  אנחנו  מפגע. 

לא  שבו  במצב  שמדובר  מובן  מלא.  פעולה  בשיתוף  איתם 

מפנים  זו  מעין  סכנה  כשנשקפת  כי  בריאותית,  סכנה  נשקפת 

בדו“ח  מעיון  הכפר.  הנהלת  של  התערבות  ללא  התושבים  את 

רשלנות,  הייתה  אמנם  גדולה.  הייתה  לא  שהתקלה  לי  נראה 

הלקויות.  על  דיווח  (ראו  מהנורמה  גדולים  לא  בפערים  אבל 

שותף  ולא  החקלאי  מול  עומד  לא  המושב  מקרה,  בכל  ב.ט.) 

בכלל.  אם  נגדו,  שיינקט  אחר  צעד  לכל  או  שימוע  להליך 

יוציאו  אף  ואולי  האירוע  את  יסכמו  הקרובה  ההנהלה  בישיבת 

דף מידע לכל התושבים. לא תיעשה  כל פעולה ללא תיאום עם 

רבה  אחריות  ודורש  מורכב  הנושא  הסביבה.  לאיכות  המשרד 

מכדי לפעול לבד“.

לכל המעוניינים להעמיק:
יישום  המסוכנים,  החומרים  חוק  הוא  בענייננו  העוסק  החוק 

חומרי הדברה ליד מבנים משנת 2005.

כאזרח  בזכותו  להשתמש  רשאי  בדו“ח  לעיין  שמעוניין  מי 

הסביבה  להגנת  במשרד  גרוסו  לשרית  לפנות  המידע,  לחופש 

ולקבל את הדו“ח.

הדרושים  ושהלקחים  חד-פעמי  אירוע  זה  היה  שאכן  בתקווה 

ייושמו!

גם זה קורה פה - תקלת ריסוס 
בילי טילמן

ניתן ליצור קשר לתיאום עם בן קדרון ואילון אהביה:

benkidron@gmail.com

   eohevya@gmail.com

gezer.incubator@gmail.com

gezer.info  :אתם מוזמנים לבקר באתר החממה



עמ‘ 15עמ‘ 14  ||  מגזין שדה-ורבורג  |  גליון מס‘ 2



עמ‘ 17עמ‘ 16  ||  מגזין שדה-ורבורג  |  גליון מס‘ 2 מה פה קורה פה?מה פה קורה פה?

אהרן חדד – כרטיס ביקור
מיכה מיכאלי

שפחת חדד השתקעה בשדה-ורבורג לפני כחמש-עשרה מ

שנים. עבור איריס הייתה זאת הגשמה של משאת-נפש 

שמעולם לא נשכחה ואף העצימה ב‘גלות‘ כפר סבא. ילדותה 

של איריס ונעוריה עברו עליה כאן. משפחתה, משפחת דויטש, 

אהרון  בכפר.  והשורשיים  הגדולים  השבטים  לאחד  משתייכת 

בעלה הלך בעקבותיה, והם בנו כאן את ביתם עם שני ילדיהם 

בר וניר.

אהרון, יליד כפר סבא ובן למשפחה אורתודוכסית ברוכת ילדים, 

למד בבית-הספר הממלכתי דתי בר-אילן ולאחר מכן בישיבה 

התיכונית  היוקרתית בכפר הרא“ה. עם גיוסו לצה“ל המיר את 

כיפתו בכומתה הצבאית, ומאז הכיפה חוזרת לראשו רק בחגים 

ובאירועים מסורתיים.

תימני,  בנוסח  זמירות  בסלסול  אהרון  הפליא  בבית-הכנסת 

את  אהרון  קלט  בישיבה  לימודיו  תחילת  עם  עדתו.  לבני  כיאה 

נעימת התפילה בנוסח אשכנז של בני עקיבא, וכשהגיע  בחגים 

לבית-הכנסת בכפר אימץ את נוסח אשכנז המקובל אצלנו.

המתפללים,  התמעטו  הדור‘  ופוחת  ’הולך  שבה  בתקופה 

בכפר.  הכנסת  בבית  השבת  בתפילות  מניין  היה  לא  ולעתים 

אהרון התגייס למשימה ואף גייס את בנו ניר, והם החלו לפקוד 

מזומנות,  לא  לעתים  יתר-על-כן:  בשבתות.  בית-הכנסת  את 

כשיהודה ארנון אינו יכול להגיע ולעמוד לפני התיבה, מתבקש 

אהרון להחליפו כשליח-ציבור.

לפני למעלה מחמישים שנה החל יהודה ארנון להדריך את בני 

המצווה במושב בקריאת ההפטרה. מסיבות אישיות חדל מכך 

לפני שנים רבות, ומאז נאלצו ההורים שביקשו לקיים טקס בר-

מצווה כהלכתו לשלוח את בניהם ללמוד בכפר-סבא.

לפני מספר שנים החליט אהרון לפעול כשליח-מצווה וללמד 

חגם  ביום  התיבה  לפני  לעמוד  שיוכלו  כדי  בני-המצווה,  את 

טעמים  של  מדוקדק  בלימוד  אותם  מלאה  הוא  אין  ולהפטיר. 

נראה  וההפטרה.  הברכות  את  ’לשיר‘  מלמדם  אלא  וסימנים, 

ההכנה  מן  נהנים  למצוות  המגיעים  הצעירים  של  רובם  שרוב 

לטקס בעזרת אהרון ומן התייצבות החגיגית בבית -הכנסת.

מורה-דרך  הוא  בהשכלתו  מונית.  כנהג  מתפרנס  אהרון 

מוסמך ומורשה מטעם משרד התיירות (נראה ששדה-ורבורג 

מחזיק בשיא ארצי במספר מורי הדרך הגרים בו). משפחות 

רבות, המעוניינות להפוך את אירוע בר-המצווה למשמעותי 

ולמסורתי יותר, נעזרות באהרון אשר מארגן טיולי בר-מצווה 

מלאי הפתעות ומלווה את הטיולים  בהסברים  על נופיה של 

בר-המצווה  כאשר  הוא  האירוע  של  שיאו  עברה.  ועל  הארץ 

קורא בתורה וכן את ההפטרה מול  הכותל המערבי בירושלים.   

ל שעות אחר הצהריים ירד גשם, ועכשיו היה האוויר נקי, כ

באותו  חורף.  של  ראשון  לילה  החורף.  של  בריחו  מבושם 

הסועדים.  חוג  של  זו  לשנה  הראשון  המפגש  התקיים  ערב 

שלושה  תאריכים,  שלושה  קבוצות,  שלוש  מפגשים,  שלושה 

בתים מארחים. התארחתי בביתם של בני ומיכל ארד ב“הרחבה 

אי-שם  ב‘“  בנים  ”שיכון  זאת,  מכנים  שהמקומיים  כפי  או,  ב'" 
במערבו של היישוב. שביל של נרות, דלת פתוחה לרווחה, ובני 

מקבל את פני בחמימות כמכרה ותיקה, מה שלא הייתי, כמובן, 

כי אני חדשה במושב, זה מקרוב באתי, ובשליחותו של העיתון 

באתי לסקר את המפגש.

בני נטל ממני כל ציוד מיותר, ואני הצטרפתי לקבוצת האנשים 

שישבה בסלון. לא הכרתי איש. במטבח טרחו כמה נשים, ביניהן 

מיכל - בעלת הבית. בשלב זה שיחקתי את תפקיד התצפיתנית: 

מקשיבה לאנשים, קולטת שברירי מידע או רכילות ומתבוננת 

רבת  השהות  בו  שניכרת  המיוחד,  הבית  של  ריהוטו  על  סביבי 

השנים באפריקה.

אז ניגשה אלי אישה חייכנית בהירת שיער והציגה את עצמה: 

ורבורג“.  לשדה-  הבאה  ברוכה  מאוד.  נעים  ולטר.  עליזה  “אני 

על  זו  ידענו  ולא  במרכולית,  בוקר  באותו  נפגשנו  אופס! 

המקרי.  המפגש  על  לכולם  סיפרנו  רב  שלל  וכמוצאות  זו, 

התחברתי לקבוצה.

חוג הסועדים פועל בשדה-ורבורג ברמת פעילות משתנה מזה 

אותו  ”ייבאו“  שטרנברג  ומיכאל  נורית  עשורים.  משני  למעלה 

ב“יבוא אישי“ מרמות-השבים והובילו אותו במשך מספר שנים 

יחד עם חווה ירקוני ז“ל, שהייתה חברה פעילה במושב ובשלנית 

ג‘וזף,  חווה  ביניהן  נוספות,  מארגנות  התנדבו  אחריהם  דגולה. 

שריכזה את החוג בהצלחה במשך תקופה ארוכה עד לאחרונה 

וכעת נוסעת לחוץ-לארץ למספר חודשים. את מקומה תפסה 

עליזה ולטר.

חברתית- פעילות  ליצור  היא  הסועדים  חוג  של  מטרתו 

שאינם  במושב  חברים  בין  מפגש  מאפשר  החוג  גסטרונומית. 

עם  צעירים  ותיקים,  עם  נפגשים  חדשים   - זה  את  זה  מכירים 

מבוגרים. זהו גם מפגש נינוח בין אנשים שבדרך-כלל נפגשים 

לרגע קט ברחוב או במרכולית כשהזמן דוחק.

חברי החוג נפגשים שלוש או ארבע פעמים בשנה בקבוצות של 

מקבלים  המארחים  משותפת.  לארוחת-ערב  זוגות  כארבעה 

המתארחים  האנשים  שמות  עם  מודפסים  המתכונים  את 

אצלם. על-אף שהוראות ההכנה בחוברת המתכונים מדוייקות, 

עדיין יש גם מקום ליצירתיות.

איש  אך  התבשילים,  בהכנת  חלק  לוקח  האורחים  מן  אחד  כל 

חבריו  יהיו  מי  מראש  יודע  אינו  והמארחים  המארגנים  מלבד 

יש  רבות,  שנים  של  ניסיון  לאור  הפתעה!  בגדר  זה  לשולחן; 

חוויה מיוחדת ועניין רב בחברותא הבלתי-שיגרתית. בסוף שנת 

הפעילות לפני חופשת הקיץ מתקיים מפגש חגיגי של כל חברי 

החוג בערב שיש בו בנוסף לארוחה גם תכנית אמנותית.

ישבנו ארבעה-עשר איש סביב השולחן  (קצת צפוף, אבל מאוד 

חוג הסועדים
בילי טילמן

היו  אולי  בינינו:  היו  לא  צעירים  בידינו.  עתותינו  כולנו  נעים). 

בתל-אביב;  מסעדות  העדיפו  אולי  המשפחה,  בענייני  עסוקים 

מה חבל! ניכר היה במיכל ובבני ששמחו לארח אותנו בביתם. 

הגישה  ומיכל  וביין,  בקאווה  אותנו  והישקה  סביבנו  טרח  בני 

הקבוצה  חברי  שהכינו  התבשילים  את  יפה  הערוך  לשולחן 

ושאליהם הוסיפה כהנה וכהנה, מעשה ידיה להתפאר.

וותיקים:  למכרים  כיאה  קלחה  והשיחה  נעימה,  הייתה  האווירה 

על  הידפק  שבחוץ  הגשם  דמושב.  ענייני  ועל  דיומא  ענייני  על 

מתאימה  רקע  מוזיקת   - שבחצר  העץ  דק  על  ונקש  החלון 

שולחן  סביב  חגיגי  חברים  מפגש  בפנים.  שהוגשו  למאכלים 

בליל חורף.

הרוח  עליזה -  הייתה  המפגש  של  מטרתו  את  שכחה  שלא  מי 

החיה בחוג: מארגנת, מפרסמת, מתזמנת, מזמנת את האנשים, 

קובעת את התפריט, מחלקת את המתכונים. רצינית ואחראית 

היא נקשה על הכוס והזמינה את הנוכחים להקשיב לה: דברי 

שבידי,  המצלמה  על  קצר  הסבר  העונה,  לפתיחת  ברכה 

והעיקר, סבב היכרות, שהרי לשם כך התכנסנו. כבר לא הייתי 

תצפיתנית, אלא אחת מהקבוצה. לי כמובן הכל היה חדש, אבל 

גם כל האחרים התעניינו, העירו הערות, הוסיפו מידע והתבדחו. 

לשלום,  כשנפרדנו  החברים  של  בפניהם  ניכרה  שביעות-רצון 

הבא  המפגש  על  דיברו  כבר  הם  בידו.  הריק  והכלי  אחד  כל 

והציעו הצעות (כולנו יהודים, לא כן?).

תודה לבני ולמיכל ארד.

תודה לעליזה ולטר.

שניפגש רק בשמחות!

לעליזה  ולשלוח  הסועדים  לחוג  להצטרף  מוזמנים  אתם 

מתכונים מנצחים מהמטבח שלכם, כך שכולם יוכלו להתחדש 

ולהתרענן. המתכונים החדשים ישולבו גם בערבי חוג הסועדים.

עליזה ולטר - בית: 09-7410222, נייד: 052-4370580

לקינוח, מצורף מתכון הלקוח מסדנת הבישול הבריא של זהר 

בשן; עוגה קלה מאוד, בריאה ומומלצת בחום.

החומרים:
1 כוס סוכר חום

1/2 כוס שמן קנולה

1 כפית תמצית וניל

2 ביצים 

מיץ מלימון אחד

4 בננות בשלות    

1/4 כוס קמח מנופה

1 כפית אבקת סודה לשתיה

1/4 כפית אגוז מוסקט

1/2 כוס אגוזי מלך שבורים

אופן ההכנה:
לשמן  מעלות,   180 ל-  אפייה  תנור  לחמם 

 English Cake תבנית

ללא  (אפשר  וביצים  סוכר  לערבב  בקערה: 

להוסיף  ולערבב.  השמן  את  להוסיף  מיקסר), 

מיץ לימון, וניל, בננות מעוכות. לערבב הכל.

בקערה נפרדת: לערבב קמח מלא עם אבקת 

סודה לשתיה, מוסקט ואגוזי מלך.

לשפוך את החומרים היבשים לתוך הרטובים 

ולערבב.

לאפות כ- 50 דקות.
בהצלחה ובתיאבון!

צילמה: בילי טילמן
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עם ב ג‘אז  ערב  בשדה-ורבורג  התקיים  האחרון  יוני  חודש 

עם  בשיתוף  התקיים  הקונצרט  וחברים.  פטשקה  ליאוניד 

תרומה  הן  הקונצרט  מן  ההכנסות  תרבות“.  ”צפונות  עמותת 

לקידום אמנים ואמנות בישראל.

בן  וולינגשטיין  תומר  הקונצרט  את  פתח  הקהל  להפתעת 

השלוש-עשרה משדה-ורבורג. תומר לומד במסגרת הפרוייקט 

’כפר מנגן‘, המתקיים כאן בבית-החוגים, ובו לומדים כשבעים  

למעלה  בקונצרט  נכחו  כי  לציין  שמחים  אנו  הכפר.  מילדי 

העמותה.  ידידי  וחלקם  מהיישוב  חלקם  איש,  מאות  משלוש 

הקונצרט סחף בהתרגשות רבה את הקהל  וזכה לתשבחות. 

בתחילת הערב נשאה רוזי לוי דברים ובין היתר ציינה את צירוף 

המקרים בין העובדה  ששדה-ורבורג נוסד על-ידי עולי גרמניה 

חגגו  ערב  שבאותו  העובדה  לבין  השלושים,  בשנות  (’יקים‘) 

ה‘יקים‘ ביישוב תפן שבעים-וחמש שנה  לעלייתם ארצה. יתרה 

מזו: היא סיפרה כי לאחר הקונצרט הקאמרי שהתקיים בחורף 

הקודם נתנה לה יונה דקרס מבית פינטוס, בת למייסדי הכפר , 

הזמנה כתובה בעברית ובגרמנית לקונצרט למוזיקה קאמרית 

.(KAMMERMUSIKABEND)

אביה   - פינטוס  פטר  בזמנו  לנגן  נהגו  הוריה  בבית  כי  מסתבר 

הכפר –  ממייסדי  הוא  גם   - טאובר  פליקס  בכינור,   - יונה  של 

בפסנתר וחברתם אדית גולדשמיט בזמרה. בתכנית המפורטת 

ושוברט.  מוצארט  באך,  הנדל,  של  יצירות  נכללו  בהזמנה 

בדיוק   8:30 בשעה  מתחיל  שהקונצרט  בהזמנה  מצויין  עוד 

לטובת  מילים  חמישה  הם  הכניסה  דמי  וכי   (PUNKTLICH)

קרן-קיימת. הקונצרט התקיים בערב שבת, 7 בפברואר 1941. 

עדיין  מכן  לאחר  שנה  ששבעים  מקרי  זה  אין  כי  הוסיפה  רוזי 

על- חברים,  של  פרטיים  בבתים  מוזיקה  ערבי  מתקיימים 

אמנים  לקידום  תרומה  הם  דמי-הכניסה  זה  שבמקרה  אף 

ישראליים צעירים. בסיום דבריה הביעה רוזי תקווה שהמנגינה 

הזאת תמשיך להתנגן לפחות עוד שבעים שנה.

בסגנון  נובמבר,  בתחילת  להתנגן;  ממשיכה  אכן  הזו  המנגינה 

שונה לחלוטין, בחזרה לאחור בזמן הרחק לתוך תקופת הברוק, 

התקיים קונצרט קאמרי בקצהו השני של היישוב, בביתה הכפרי 

והחם של תלמה מרגולין. כמאה איש גדשו את חדר המגורים 

לפני  הפנים  קבלת  מקום.  אפס  עד  בבית)  נוספות  (ופינות 

הקונצרט והכיבוד העשיר לאחריו היו חגיגה בפני עצמה.

הקונצרט שנקרא ”מלואי (ה-14) עד לואי (ארמסטרונג)“ בוצע 

אשר  בארוקדה“,  ”סולני   - מוכשרת  אמנים  קבוצת  ידי  על 

חלקו  הברוק.  מתקופת  מוזיקה  לרוב  מנגנת  היא,  כן  כשמה 

הגדול של הקונצרט אכן כלל מוזיקה מתקופת הברוק, אך היו 

יצירות  נוגנו  ג‘אז.  בסגנון  מודרנית  מוזיקה  של  נגיעות  גם  בו 

הכינור  צלילי  וארמסטרונג.  מונטוורדי  ויוולדי,  פרסל,  מאת 

והצ‘מבלו  טיפנברון)  (עמית  גמבה  דה  הוויולה  סיון)  (שלומית 

(יזהר קרשון) נשאו אותנו אל המאה ה-17 בננגינה 

זמרת  הצטרפה  הנגנים  אל  ומסעירה.  סוחפת 

הסופרן יעלה אביטל, שקול הפעמונים  שלה נגע 

בכל נימי הנפש.

התארחה  עצמה,  בזכות  מוזיקאית  שחם,  גילי 

”נשאלת  ברשמיה:  אותנו  ושיתפה  בקונצרט 

השאלה מדוע כדאי לשמוע קונצרט באחד מבתי 

ויצירתיים  משונים  בתנאים  מלא  במחיר  החברים 

שהסקרנות  זהו!  אז  נוח.  קונצרטים  באולם  ולא 

היא  תנאים  לא  בתנאים  פרטי  בבית  ייערכו  כיצד 

מה  לקונצרט.  אותי  שמובילים  הגורמים  אחד 

בבגדים  לבושים  מהכפר,  חברים  לפגוש  נעים 

חגיגיים, אור בעיניהם וכוס יין בידם, והם מחייכים 

ומתענגים. האורחים המגיעים מחוץ לכפר חלקם 

מוכרים, ואף הם משתלבים באווירה הביתית.

אמיצים  נגנים  של  מופלאה  קבוצה  הם  בארוקדה“  ”סולני 

שהעזו לצאת מהשגרה, לנגן בכלים אותנטיים שאת  חלקם הם 

בונים בעצמם ולשלב כלים מודרניים עם כלים עתיקים. זמרת 

הסופרן יעלה אביטל כבשה את הקהל בקולה המופלא, ההגשה 

המופלאה  שירתה  החושים.  כל  את  עינגו  והמושלמת  העדינה 

הידהדה בי עוד מספר ימים לאחר הקונצרט. אכן הייתה זו חוויה 

מיוחדת במינה. לארבע המופלאות: רוזי, אורלי, תלמה ורוח‘לה, 

שבזכותו  וה“נידנוד“,  הכיבוד  הארגון,  היוזמה,  על  לכן  תודה 

יכולים אמנים צעירים להתפתח“.

רותי טלמור

בדרכה לאוטובוס שבו תיסע לבית הספר שבעיר, הייתה 

מעמודי  אחד  על  האופניים  את  משעינה  היפה  רוח‘לה 

הברזל, שביניהם נמתחו חבלי הכביסה לרוחב החצר של 

משפחת כהן. בין הכבסים המתנפנפים ברוח לבין מכונת 

דליה  הייתה  בנפט,  מוסקת  שהייתה  השחורה,  הכביסה 

כהן הקטנה יושבת בגיגית בימי הקיץ החמים ומתענגת 

והיה  מכחילות,  שפתיה  שהיו  עד  הקרירים  המים  על 

כבר  השפתיים  אם  תדע  איך  אבל  מהמים.  לצאת  צריך 

כחולות? לכן, כשעבר שם פעם אחת הפועל הערבי, היא 

ושאלה  הקטנה  קומתה  מלוא  ניצבה  רגליה,  על  קמה 

אותו אם שפתיה כחולות. כשגדלה חשבה שנורא ואיום 

ומבויישת  נבוכה  וחשה  במערומיה,  אותה  ראה  שהפועל 

אלא  התביישה,  בכך  רק  ולא  בכך.  שנזכרה  פעם  בכל 

ראתה  שפעם  רוח‘לה,  של  החבר  עם  שקרה  במה  גם 

אותו תוחב פתק בכידון של האופניים של רוח‘לה, שהיו 

שעונים על עמוד הברזל בחצר. אחרי שהלך לא התגברה 

על הסקרנות ושלתה את הפתק מתוך הכידון, והוא חזר 

ותפס אותה בקלקלתה. עכשיו כבר אינה מצליחה  לזכור 

מה היה שמו של החבר ומה היה שמו של הפועל ואפילו 

שני  את  דווקא  זוכרת  היא  אבל  פניהם,  תווי  את  לא 

האירועים האלה - כך הוסבר לה בסדנת מודעות עצמית 

שנים רבות לאחר מכן – כי אחד הדברים היותר חשובים 

תתבייש  שלא  דברים  רק  לעשות  בסדר,  להיות  הוא  לה 

בהם, בין אם רואים אותה ובין אם לא.

צלילי המוזיקהלצאת מהמגירה

כוכבים רבים זרחו לשנינו,

זרחו ודעכו,

רבים ראו זאת לפנינו,

ראו ושכחו.

אהבות רבות חצו דרכנו

כחוט שני נסתר,

רבים עברו שם לפנינו,

רק לב שבור נותר.

בוא נעצור את הזמן,

אותה מרכבה הדוהרת,

דורות שהיו ואינם

ידעו אהבה אחרת.

בוא נעצור את הזמן!

חלומות שונים רקמנו שנינו

לעבר המחר,

רובם עדיין לפנינו,

כעת כבר מאוחר. 

כדור אחד חדר ביננו,

והפנים חוורו,

רבים הלכו כך לפנינו,

לעד לא יחזרו.

בוא נעצור את הזמן,

אותה מרכבה הדוהרת,

דורות שהיו ואינם

ידעו אהבה אחרת.

בוא נעצור את הזמן!

קונצרטים רשמים משני 
שנערכו במושב

רוח‘לה דנון ולבנת היימן

נעצור את הזמן 
(לזכר אבי יהב ז“ל)

לבנת היימן

בחצר
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לכל עץ יש שם

ברוש צפון וברוש דרום

אקליפטוס, אשל, דולב וערער

וגם חרוב, פיקוס, צאלון ותדהר.

אפשר פקאן, שסק, תות ולימון

ואולי שקד, תאנה, אגוז ורימון.

ועוד רבים ונאים שמות לעצים,

חלקם יפי נוף, שבלהט קיץ מצלים

וחלקם עלווה מוריקה חורפים וקייצים,

וסל פירות משיבי נפש בעונתם מניבים.

ודווקא אצלנו בקצה הכפר

לרחוב אחד שאמנם מחובר,

כאילו אף שם עץ לא נותר,

קראו: ’צפון-דרום‘, כמו בכותר!

טיולים, טלטולים וטיטוליםמבקר המדינה

לארגן ג כדאי  יאללה,  אז  בכפר,  מסתובבים  רבים  כה  ‘יפים 

ולצאת  היותר)  לכל  רכבים  חמישה  (רצוי  קטנות  קבוצות 

לדרך.

קרבות  סיפורי  ומפלים,  מעיינות  מים,  שופע  מסלול  בחרנו 

ונופים מרהיבים.

מומלץ לצאת מוקדם בבוקר; אמנם המסלול אינו בדרגת קושי 

גבוהה, אך בחורף הוא מעט יותר אתגרי. ארוחת בוקר מומלצת 

כפיקניק קטן לאחר תחילת המסלול (כריכים מהבית), ובסיום 

אפשר לעצור באחת מהמסעדות המומלצות בהמשך.   

על  מילים  נכביר  (לא  נוסעים  נוסעים,  נוסעים,  משדה-ורבורג 

הדרך עד לנקודת ההתחלה של המסלול). 

1. התחלה - כביש 91 בין צומת גדות לצומת בית-המכס.

ממערב  ק“מ   2.5 כ-  נמצא  הסורי  המוצב   - גדות  מצפה   .2

עמק  ישובי  אל  תצפית  ובמת  אנדרטה  המוצב  על  לקיבוץ. 

החולה שהופגזו מכאן לפני מלחמת ששת הימים.

 – הנטוש  הסורי  המתחם  מתוך  נובע  מעיין   - ג‘ילבון  עין   .3

שרידי  ולידה  המפורסמת  הקצינים  בריכת  במקום  ג‘לבינה. 

המוצב וטחנת קמח.

ומקסימה  קטנה  טבע  שמורת    - א-תינה)  (עין  נוטרה  עין   .4

שפעלה  קמח  טחנת  במקום  פטל.  ושיחי  תאנה  בעצי  מוקפת 

חורשת  נמצאת  למעיין  מאד  קרוב  המעיין.  זרם  בכוח  בעבר 

איקליפטוסים המובילה לבריכה קטנה ולמפל מים.

לקיבוץ  מדרום  כקילומטר  טבע  ושמורת  מעיין   - גונן  עינות   .5

גונן.  כ 250-  מטר צפונה משם יש טחנת קמח עתיקה ולאורך 

הפלג עצי תאנה וסבך של צמחייה.

6. חורבת טחן - ציון-דרך של חורבות מהתקופה הסורית.

7. שמורת עין אלה - שמורה קטנה שהמעיין נובע ממערב לה. 

בשל  ששרדו  גדולים  אטלנטית  אלה  עצי  שלושים  בשמורה 

קירבתם לקבר הקדוש המוסלמי שייח מחמוד הנמצא בשמורה.

עורבים  נחל  את  כוללת  השמורה   - עורבים  נחל  שמורת   .8

שאורכו כעשרה ק“מ.  כ-500 מטר מזרחה צונח הנחל במפל 

יפה אל קניון עמוק מלא בצמחייה ובמחשופים יפים של משושי 

בזלת.

שיחי  ’נחל   – דפילה  ואדי  הוא  הערבי  השם    - ירדינון  נחל   .9

ההרדוף‘. ראשיתו מדרום לכפר הסורי  סומקה (כאן גם נובעים 

מעיין  בנחל  נובע  שמיר  לקיבוץ  מזרח  מדרום  סומקה).  עינות 

גדול - עין א-דפילה .

10. בורג‘ בביל - מוצב סורי שהמטיר אש כבדה על לוחמי גולני 

בקרב תל פאח‘ר, מוצב סורי שצה“ל ספג אבידות כבדות בעת 

כיבושו.

המפל  אל  תצפית   - סער  נחל  על  תצפית  סיום:  נקודת   .11

המפל  מול  מטרים.  כעשרים  של  מגובה  רבה  בעוצמה  הגועש 

מצוי חניון של המסעדה שבצמוד, משם חוצים את הכביש כדי 

להגיע לתצפית.

נחלים,  הביתה:  בדרך  ראויות  מסעדות  מספר  להלן  לסיום, 

דוברובין  אחוזת   ,04-6904875 ברוך,  מעיין  צומת  הגושרים, 

(צרפתית), יסוד-המעלה, 04-6934495, דוריס קצבים (בשרים), 

04- ראש-פינה,  רפא,  של  הבית   ,04-6801313 ראש-פינה, 

צומת  אלבאבור,   ,04-6931881 ראש-פינה,   ג‘עוני,   ,6936192

קריית-שמונה  בקניון  ברוך,  מעיין  בצומת  מקדונלד‘ס  יקנעם, 

בקרית- נחמיה  בקניון  נאפולי  פיצה  הגלילית,  חצור  ובקניון 

שמונה ופיצה דומינו בקניון סנטר בראש-פינה.

טיול נעים!

שמפריעים ל עניינים  על  נתריע  שבו  חדש  מדור  פניכם 

לנו כאן, על דברים שיש  לפעול כדי לשנותם, על בעיות 

כדי  זאת  וכל   - לתקן  שכדאי  תקלות  על  לפתור,  שאפשר 

להנעים את חיינו בכפר. אנא כתבו לנו, הצביעו על מה שמפריע 

תלונותיכם,  את  נפרסם  ואנו  חולות,  רעות  על  התריעו  לכם, 

בתקווה שהדברים ישתנו וישתפרו.

המערכת

אותי זה מרגיז!
מיכה מיכאלי

הבמפרים 
בגודלם  מוגזמים  בכפר  הכביש  על  המגובבים  הבמפרים 

ובעיקר בגובהם, ואין ספק שחלקם לפחות אינו תקני. המכוניות 

ניזוקות – מילא, אבל צריך לזכור שלכל אדם יש גב!

הכלבים 
למען  לצעוד  להנאתם,  ברגל  ללכת  אוהבים  בכפר  רבים 

בריאותם, לרכוב על אופניים, או לנסוע בקלנועית. רובם התנסו 

משוחררים,  בכלבים  היתקלות  של  המפחידה  בחוויה  פעם  לא 

תוקפניים  ומשחרים לטרף. רבים מבעלי הכלבים יודעים בביטחון 

מוחלט שכלביהם אינם נושכים; איני בטוח שגם הכלבים יודעים 

זאת! בכל מקרה, אי-אפשר לעבור על-כך לסדר היום - ולו רק 

הכלבים. על-ידי  המותקפים  לאנשים  הנגרמת  הבהלה  מפאת 

מעברי החצייה
המדרכות,  בסלילת  רב  כה  כסף  שהושקע  שלאחר  הראוי  מן 

משני  עגלות  למעבר  הנמכה  ליצור  יש  שגיאות:  מספר  יתוקנו 

שלמה).  בכיכר  כמו  אחד  מצד  רק  (ולא  החצייה  מעברי  צידי 

חסרים  (המערבי)  הפרחים  רח‘  פינת  ההדרים  ברח‘  למשל, 

מעבר חצייה והנמכות מדרכה.

חנייה על המדרכה
שימוש  רבים  נחלות  בעלי  להם  עשו  באיסור  או  באישור 

אינה  (הבעיה  חנייה  כבמקומות  לביתם  הסמוכות  במדרכות 

מפרצי  וכן  פנימיות  חניות  תוכננו  שם  כי  בנים,  בשיכוני  קיימת 

כל  ואין  ביתם,  לפני  קטן  לא  שטח  הנחלות  בעלי  לכל  חנייה). 

בעיה להחנות את הרכב בשטח הפרטי; זה אף יותר בטיחותי! 

לעומת זאת, החנייה על המדרכות מאלצת נושאי עגלות תינוק, 

בעלי כסאות גלגלים ונהגי קלנועיות לרדת מהמדרכה לכביש, 

לחזור  נאלצים  הם  לכך  בנוסף  בטיחותי.  סיכון  המהווה  דבר 

כברת דרך עד להנמכה הקרובה של המדרכה.

גינון בין שדרת העצים בהרחבה
נישאים,  עצים  שדרת  ההרחבה  לאורך  נטועה  ההדרים  דרך 

ואולם מרצפי המדרכות הותירו מלבני קרקע בין העצים אשר 

ממש משוועים לגינון. לא ברור מדוע לא מטפחים איזור זה כמו 

את יתר חלקי הכפר המוריקים.

טיול רכב שטח מגדות למפל סער
מיכה מיכאלי

מיכה מיכאלי
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ארית החיים“ הוא ספר ”ש

משתרעת  שעלילתו 

על פני שנים רבות בין נופי הארץ 

את  מתאר  הספר  הנפש.  ונופי 

מבוגרת  אם  חמדה,  של  חייהם 

ושל  מותה  סף  על  הנמצאת 

ואבנר,  דינה  הבוגרים  ילדיה  שני 

לחייהם.  ה-40  בשנות  הנמצאים 

הוא  הספר  של  העיקרי  נושאו 

של  וסיפורם  חשבון-הנפש 

לשינוי  כמהים  הם  וכעת  אחד,  חיים  מעגל  שהשלימו  אנשים 

ולמשמעות חדשה בחייהם.       

ואל  ילדותה  של  הקדומים  המיתוסים  אל  שבה  חמדה  האם 

מלאת  והיא  בקיבוץ,  כתינוקת  גדלה  שבהם  החולה  אגם  נופי 

הלכוד  גבר  הוא  במקצועו,  עו“ד  אבנר,  בנה  לעבר.  געגועים 

בנישואים המאוסים עליו. הוא פוגש בחדר-המיון בבית-החולים 

אשה שאהובה נפטר ומקדיש את ימיו לחיפושים אחריה. הבת 

מבכה  דינה  מתבגרת.  לבת  ואם  להיסטוריה  מרצה  היא  דינה 

ילד  לאמץ  חולמת  היא  לעולם.  ילד  עוד  הביאה  שלא  על-כך 

שישיב טעם לחייה המלווים בתחושת החמצה וחוסר תוחלת עם 

הגיעה לגיל המעבר. סיפורה של דינה מעלה את סוגיית האימוץ 

אותה. המלוות  הקשות  ההתלבטויות  לרבות  היבטיה,  כל  על 

אופיינית  תמונה  הקורא  בפני  מצטיירת  הספר  בתחילת  כבר 

את  בזקנתם  מאבדים  ההורים  כאשר  וילדים,  הורים  יחסי  של 

היכולת לקרב אליהם את הילדים. הבבואה המשתקפת מדפי 

הספר לא תמיד תנעם לעיני הקורא.

זהו הרומן החמישי של צרויה שלו; קדמו לו ”חיי אהבה“ ”בעל 

ואישה“  ו“תרה“, שזכו להצלחה רבה ותורגמו לשפות רבות.

”שארית החיים“
מאת נעמי דלג‘ו, ספרנית

ה“הימבה“  שבט  בנות  ובפתיחות.  רבה  בסקרנות  התקבלנו 

ואת  גופן  את  מורחות  הן  העליון.  גופן  בפלג  חשופות  מתהלכות 

שיער ראשן בעיסה העשוייה מאבקה שהן כותשות מאבן אדומה 

חמש- מגיל  בחמאה.  אותה  ובוללות  ברזל  תחמוצת  המכילה 

הן  המוצנעים  אבריהן  ואת  במים,  מתרחצות  אינן  הן  עשרה 

מעשנות מעל למדורה.

בגאון  לו  ניצב  שבה  סיספונטיין,  בעיירה  מעניינת  לחווייה  זכיתי 

מבצר, מזכרת מן התקופה שנמיביה הייתה מושבה גרמנית. כיום 

משמש המבצר כמלון, וחצרו המרכזית הפכה לבית-קפה ציורי. 

סיפרתי  כאב.  עד  ויפה  צעירה  הייתה  אותנו  ששירתה  המלצרית 

לשחורה ולנאווה שיום הולדתי השבעים חל באותו יום ומשום כך 

אני מבקש לשלם את החשבון. תגובתה היתה מפתיעה ביותר: היא 

פצחה בשיר יום-הולדת בשפת ה“הררו“, אשר בה קיימת תצורה 

”קליק“  מעין  זהו  אחרת;  שפה  בשום  מוכרת  שאיננה  ייחודית 

שנשמע כמו אצבע צרידה הנוצר במגע זוויתי מסויים עם החיך. 

לשווא!  אך  ה“טריק“  את  אותנו  ללמד  יכולתה  ככל  ניסתה  היא 

הדרום-אפריקאית  הזמרת  את  זוכרים  ודאי  שבינינו  הוותיקים 

מריים מקבה, שאף היא נהגה לשיר את שיריה בשפת ה“קליק“.

עוד פגישה חמה, לבבית ומפתיעה חווינו בדרכנו בלב יער; חלפנו 

מטרים  מאות  כמה  למעשה).  בקתות,  (מספר  לכפר   בסמוך 

הקרקע  על  שקיפצו  קופים  של  גדולה  בקבוצה  הבחנו  מהכפר 

צילום.  חגיגת  והחלה   , המצלמות  נשלפו  מייד  העצים.  ענפי  ועל 

מבית  כנראה  בילדים אשר ”הבריזו“  והוקפנו  דקות  מספר  חלפו 

הספר וצפו בנו, חיוורי הפנים, ברחמים רבים, או אולי הייתה זאת 

”מסוקים“:  מאות  עימה  הביאה  הקבוצה  מבנות  אחת  סקרנות. 

שבשבת  מורכבת  האחד  שבקצהו  מפלסטיק  קצר  צבעוני  מוט 

צבעונית. בסיבוב המוט בין שתי כפות הידיים, לאחר אימון נאות, 

מעופף  מתקן  קיבל  מהילדים  אחד  כל  אל-על.  המתקן  ממריא 

כזה. מזה זמן רב לא ראיתי אושר כמו זה שניבט מעיני הילדים. 

לפתע, הו מה נורא! הגיעו מורי הילדים למקום. באותו רגע חשבתי 

הציבו  המורים  היא:  לא  אך  לפיקניק“,  הסוף  הגיע  לעצמי:“הנה 

מרגשת,  קצבית,  בשירה  פצחו  ואלה  שורות  בשלוש  הילדים  את 

הרמונית ומדוייקת, ללא ניצוח וללא תזמורת מלווה. בהמשך הם 

זו  הייתה  הדרכה.  כל  ללא  והאבק  החול  בתוך  לפנינו  רקדו  אף 

חווייה חד-פעמית. עברתי בארץ בראשית זו חוויות רבות נוספות, 

אך קצרה היריעה מלספר על כולן. אסכם בזאת שאומר כי הטיול 

על  שעלתה  מציאות  שנים,  רב  חלום  של  הגשמה  היה  בנמיביה 

כל דמיון!

שישה-ב בת  בקבוצה  בנמיביה  לטיול  יצאתי  האחרון  קיץ 

בתינו  למעשה  שהיו  שטח,  ברכבי  נסענו  מטיילים.  עשר 

במשך שישה-עשר ימי הטיול. הלינה הייתה באוהלים שמוקמו 

סולם.  באמצעות  הייתה  אליהם  והכניסה  הרכבים,  גגות  על 

קרוב  שהסתובבו  הטרף  חיות  מפני  הגנה  הבטיח  זה  סידור 

הגנה  גם  האוהלים  הבטיחו  לא  הצער,  למרבה  למחנה.  מאוד 

שכבות  לא  כאן  הועילו  לא  בלילות.  ששרר  הנורא  הקור  מפני 

עוד  קמנו  בבקרים  חמות.  מחשבות  ולא  ביגוד  של  שכבות  על 

והקשים  הקפואים  האוהלים  את  קיפלנו  החמה,  הנץ  בטרם 

כדיקט, וידינו קפאו גם הן.

נסענו 4,500 קילומטרים בדרכי עפר, חצינו נופי מדבר וסאוונה, 

הרים וגאיות ופגשנו בעלי חיים מזנים שונים במספרים עצומים. 

צפינו בעדרי דלגניות לאלפיהן (הן משמשות מזון לכל הטורפים), 

החיות! מלך  את  ראינו  וכן,  ועוד,  ועוד  גנו,  ג‘ירפות,  ביענים,  וכן 

החיות.  מלך  הוא  שהאריה  ידעתי  דשא  בגובה  ילד  היותי  מאז 

במרחק של כמעט שבעים שנה ושניים-עשר אלף קילומטרים 

בביקורנו  הבלים.  הבל  הוא  זה  מעמיק  ש“ידע“  הבנתי  מהבית, 

בשמורת הטבע אטושה משכה את תשומת לבנו  פעילות רבה 

בשמורה.  הפזורים  הרבים  המים  מבורות  אחד  של  שפתו  על 

של  במרחק  למים  מאד  קרוב  ובשקט.  לאט  למקום  התקרבנו 

כעשרים מטרים מאיתנו רבצו להנאתם עשרים וחמישה אריות: 

זכרים, נקבות וגורים. שאר בעלי החיים (הזברות, הגנו, הראמים 

ואחרים) עמדו מרחוק ולא העזו להתקרב למקום. רצינו כל-כך 

שהמלכים והנסיכות יקומו על רגליהם ויפגינו את מלוא הדרם, 

אך דבר לא אירע. חלפה לה חצי שעה ועדיין לא התרחש דבר. 

ובריצה  רגליהם  על  באחת  קמו  האריות  כל  תזוזה!   - לפתע 

מטרים  מאות  כשלוש  של  למרחק  מהמקום  התרחקו  מהירה 

וחזרו לרבוץ במסתור העשב הצהוב, המכסה את אדמת נמיביה 

נותרה  בלבד  אחת  לביאה  רבועים.  קילומטרים  אלפי  לאורך 

פשר  לנו  התברר  ואז  דקות,  מספר  חלפו  תצפית.  לשם  גלוייה 

הבהלה.

פילים  כשלושים  סביבתנו;  על  צל  לפתע  הוטל  הנגדי  מהכיוון 

זכרים  המים.  בור  לכיוון  מדוד  בצעד  צעדו  ענקיים  אפריקניים 

בני חמשה טון האחד, נקבות מעט קטנות יותר ופילונים במרכז 

עצמם.  על  ומים  בוץ  והתיזו  שתו  למים,  נכנסו  הפילים  העדר. 

רגע מפחיד במיוחד במחזה מרתק זה היה כאשר הררי הבשר 

דווקא  ללכת  בחרו  הם  הבור.  מן  לצאת  החלו  הללו  והשרירים 

לכיווננו וחלפו במרחק של חדק מאיתנו. כעת אימרו לנו אתם: 

מיהו באמת מלך החיות?

שבהם  ו“הררו“,  ה“הימבה“  שבטי  בני  של  בכפרים  ביקרנו 

טיול הרפתקני בארץ אגדה
נמיביה

אורי שחם
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וג אמריקאי צעיר מבלה חופשה בפריז. היא- בת טיפוסית ז

רומנטיקן  סופר,   - והוא  הגבוה,  הסוציו-אקונומי  למעמד 

בנשמתו. באחד משיטוטיו הליליים ”כדי לנשום אוויר“ נעצרת 

אליהם  להצטרף  אותו  מזמינים  ויושביה  עתיקה,  כרכרה  לידו 

לבילוי. כך מדי לילה.

פריז  אל  מבחינתו,  המושלם  העבר  אל  חוזר  הוא  בכרכרה 

היפהפייה של פעם, שבה הוא נפגש עם גדולי הסופרים, הציירים 

והמוזיקאים: זלדה וסקוט פיצג‘רלד, קול פורטר שהמוזיקה שלו 

וסלבדור  פיקאסו  פאבלו  המינגווי,  ארנסט  הסרט,  את  מלווה 

דאלי. הוא מתאהב מעל לראש ובאמת.

מעל הסרט מרחפת השאלה מהי הצלחה בחיים. האם פירושה 

’להתחתן נכון‘? להיות בעל אמצעים כלכליים? להיות מאושר? 

של  ההגדרה  כבלי  ללא  לחיות  אולי  או  רצון?  שבע  מסופק? 

תמים  צעיר  הוא  הסרט  של  גיבורו  לחיות?  פשוט  ההצלחה, 

רומנטיים  חלומות  בעל  צנוע,  לקופסה:  מחוץ  לחשוב  שמעז 

בעולם של כסף ושל יחסי ציבור בהוליווד של אמריקה.

ומעולם:  מאז  האמנותי  לחופש  ארבו  עיקריים  אויבים  שני 

טובים  נחשבים  רב  כסף  שעולים  דברים  כסף.  הוא  הראשון 

הם  לכן  בכסף,  לקנות  אי-אפשר  ואהבה  חלומות  ערך.  ובעלי 

לא שווים הרבה. 

החופש  של  רק  לא  כולנו,  של  האוייב  והוא   - השני  הדבר 

האמנותי - הוא ה‘נכון‘. אם אתה מאורס לבחורה יפה וסקסית 

אמור  אתה  דבר;  לשנות  אמור  אינך  אמצעים,  בעלי  שהוריה 

להבליג  בחלקך,  שנפלה  ה‘מתנה‘  על   ידיים  בשתי  לשמור 

ולשתוק, כי השכל הישר אומר שזה הדבר הנכון לעשותו; אבל 

את  כולא  אתה  כי  שלך,  האוייב  הוא  המוסכם  המקובל,  הנכון, 

הנכון  את  לחיות  לעצמך  מאפשר  אינך  הנכון.  בתוך  עצמך 

את  לחיות  ומעזים  העזו  מאיתנו  כמה  שלך.  החלומות  את  לך, 

החלומות שלהם? מעזים לרצות לחיות את החלומות שלהם? 

לוותר על הנוח, המקובל, הברור, הזוכה להכרה - תמורת חלום 

מעורפל ואולי בלתי מושג?

גיבור הסרט ”חצות בפריז“ חובר לחלומותיו דרך העבר. יש מי 

תמונה  של  האדרה  דווקא  משמעותה  לעבר  שחזרה  שיאמר 

הרחוקה  מן המציאות, ושהיא אף עלולה לגרום לקיבעון; אלא 

מקור  הוא  שהעבר  האומרת  פילוסופית  עמדה  מציג  שהסרט 

השראה; שם תחפש דמות שתשמש לך השראה. אז שאל את 

עצמך מתי היית רוצה לחיות.

ההווה  חשבון  על  באה  היא  ולפעמים  נוסטלגיה,  זוהי  אכן, 

גם  יש  אבל  ושגוייה;  שלילית  היא  כזאת  נוסטלגיה  המשעמם. 

נוסטלגיה בריאה - כזו שרואה את המלכודת שבהכחשת ההווה 

המראה.   את  להגדיל  כדי  הכרחית  היא  אך  העבר,  ובהערצת 

את  מרחיבה  היא  עצמך;  של  הדרך  את  לראות  אמצעי  היא 

הרפרטואר כדי לשאול: מה מדבר אלי? מה מרגש אותי? במה 

להתאהב? עם מה אני רוצה להישאר?

הסרט מביא הזמנה להתבונן בעבר, להחיות  אותו, לחיות את 

החיים כאילו היו יצירת אמנות, לאהוב את החיים, לאהוב את פריז. 

ויש גם מסר לכולנו: אולי קריאה עבורנו לא להסתבך בריגושים 

תוצרת הוליווד, אלא להתרגש מהחיים שלנו ללא מתווכים, ללא 

פעלולים, לחפש אהבה אמיתית ופשוטה ולהסתכן בלשבור את 

הלב שוב ושוב, כי אין דבר שלם יותר מלב שבור.

בחייו  המשיך  האם  הסרט.  גיבור  בחר  במה  לכם  אגלה  לא 

לב  בשברון  להסתכן  בחר  האם  בפריז?  בחר  האם  הרגילים? 

ובניפוץ החלום? ובמה תבחרו אתם? 

בילי טילמן

”חצות בפריז“
הרהורים לאחר הצפייה בסרט

גינון חורף

כמעט ב היה  כזה  שמדור  כך  חקלאים,  היו  פה  כולם  עבר 

ממקומותינו,  פסה  כמעט  שהחקלאות  מאחר  אך  מיותר; 

ביתנו,  סביב  קטנה  אלוהים  חלקת  לטפח  רק  זה  שנותר  ומה 

לרבים.  שיועיל  בתקווה  למגזין,  זה  מדור  להוסיף  החלטנו 

בגינון  זו  כתבה  תעסוק  מצויים,  אנו  שבה  העונה  מן  כמתבקש 

חורף.

מה שותלים בחורף?
צמחים עונתיים: אמנון ותמר, לוע-הארי, לובליה, צפורני-חתול, 

סלסלי כסף, נמזיה, מנתור, קמליות המדהימות בפריחת החורף 

שלהן ועוד. 

של  במגוון  אשולציות  האביב:  פרחי  את  גם  שותלים  בחורף 

דגיטליס,  דולפיניום,  חוטמית,  ולבן,  בוורוד  גודטיות  צבעים, 

טופח ריחני, כובע הנזיר ופשתה. גרוילאות וצמחים ממשפחת 

תהיה  קליטתם  זו  בעונה  בחורף;  לשתול  עדיף  הפרוטאיים 

מוצלחת יותר.

גיזום ותמיכה
יש לגזום עצים ושיחים נשירים לאחר שנכנסו לתרדמת החורף 

וענפים  עצים  לגזום  חשוב  בשלכת).  עומדים  כבר  (כשהם 

לתמוך  רצוי  ולסביבתם.  להם  נזקים  לגרום  עלולות  שהרוחות 

לפזר  ממליצים  אנו  עץ.  בעמודי  גבוהים  ושיחים  צעירים  עצים 

שבבי עץ מסביב לגזעי העצים; אלה שומרים על לחות הקרקע, 

וכך היא פולטת חום בלילה ומוגנת מפני קרה.

השקייה
מחשבי  את  לסגור  יש  הגשם  ימי  בין  ארוך  מרווח  קיים  כאשר 

ההשקייה ולפתוח רק בשעת הצורך.

דישון
דישון  לדישון.  זקוקים  אינם  חורף  בתרדמת  שנמצאים  צמחים 

לדשן  יש  עונתיים  צמחים  לחורף.  גם  מתאים  איטי  בשחרור 

בקומפוסט עם שתילתם. 

ריסוס ועישוב
ריסוס  ועל  מתמיד  עישוב  על  להקפיד  יש  החורף  כל  במשך 

זהיר בקוטלי עשבים.

להתראות באביב של פריחות.
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בבית-ספר ס תלמיד  אחת-עשרה,  בן  הוא  פרובקביץ  הר 

’צופית‘, דור רביעי בשדה-ורבורג, נכדם של יצחק ומרים ידין. 

שנת 2011 היא שנת השיא של סהר (עד כה). הוא זכה במדליית 

 ,  99-98 לילידי  בטאקוונדו   הארץ  באליפות  שני)  (מקום  כסף 

בספורט  עוסק  סהר  המשתתפים.  צעיר  היה  שם   ,(13-12 (בני 

בהוד-  טאקוונדו“  ”מוזס  במועדון  מתאמן   הוא  חמש.  מגיל  זה 

האימונים  במסגרת  מוזס.  ניב  המאסטר  של  בהדרכתו  השרון 

לקראת אליפות ישראל, התאמן סהר ארבע פעמים בשבוע  לשם 

שיפור הכושר והטכניקה וערך קרבות רבים במועדון. סהר מקווה 

בעולם  המובילים  אצל  זו  לחימה   באמנות  בעתיד  להשתלם 

ולסלול בכך את הדרך למדלייה האולימפית הנכספת.                                   

הוא:  חופשי  בתרגום   (Taekwondo) ’טאקוונדו‘  המילה  פירוש 

קוריאנית,  לחימה  אמנות  זו  והאגרוף“.  הבעיטה  של  החיים  ”דרך 

וכבוד  עצמית  למשמעת  ערכים  בניית  עצמית,  הגנה  המשלבת 

גופנית  עצמית  משמעת  מפתח  בטאקוונדו  האימון  הדדי. 

הגוף  חלקי  כל  בין  טוב  תיאום  לחץ,  מצבי  עם  התמודות  ורוחנית, 

מרחבית  ראייה  מהירות,  וידיים  רגליים  תגובות  (קואורדינציה), 

וגמישות. כל אלה תורמים להגברת הביטחון העצמי.

ספורט אמנותי זה שם דגש על עבודת רגליים וידיים ללא החזקת 

נשק. מטרתו - הגנה עצמית המחייבת כושר גופני מעולה, גמישות, 

זריזות, כוח וסיבולת. תורת הקרב המאפיינת את הטאקוונדו כוללת 

יריבים  ארבעה  נגד  מתוכנן  (קרב   ו“פומסה“  בסיסיות  טכניקות 

ללימוד,  ”מיקוד“  כפפות  עם  עבודה  קרבית:  עבודה  וכן  דמיוניים) 

תחרותי  וקרב  מגע  ללא  קרבות  קרביות,  טכניקות  ויישום  תרגול 

(מגע מלא עם מגינים).

ספורט  כענף  הוכר  הוא  לחימה.  לאמנות  כיום  נחשב  הטאקוונדו 

אולימפי רשמי מאז אולימפיאדת סידני בשנת 2000. אנו מקווים 

בעתיד  להתגאות  נוכל  ואולי  זה,  בקצב  להתקדם  ימשיך  שסהר 

באלוף אולימפי משלנו.

אז סהר, בהצלחה! כולנו מחזיקים לך אצבעות!   

המ-דור הצעירהמ-דור הצעיר

א“ש לילה 
משה ראב

לבוגרי גן ’שקד‘
להיזהר  שהמכשפה לא תמצא אתכם.

נרד  בבית-הקברות,  נתחיל  למסלול:  רעיון  לי  יש  מישאל: 

הפתוחים,  לשדות  נגיע  הפולג,  לכיוון  הזיתים  מטע  לצד 

נלך לאורך הפולג, ונסיים בחורשת השמחה.

לודוויג: צריך שיהיו משימות: לצלוח את הביצה הטובענית, 

לחוטים  מתחת  לזחול  מסוכן,  גשר  על  הנחל  את  לחצות 

המכושפים ולאסוף אוכל בערבות הצפון.

נתחיל  קבוצות.  לארבע  אותם  לחלק  צריך  אברמ‘לה: 

נוהל  יהיה  המשפחות.  עם  ב“פריסה“  ונסיים  בתדריך 

למקרה אובדן ילד, פציעת ילד, מריבת ילדים וכו‘.

להקפיד  לחושך,  להגיע  יום,  באור  להתחיל  צריך  ראובן: 

על לוחות זמנים, לתאם עם ינק שיהיה שער פתוח, להביא 

פנסים, אוטובוס אמרנו (אולי לא)?

מסלול,  תיאור  מישאל,  מסגרת,  סיפור  תכין  ירמי,  רודולף: 

שטח   סיור  ציוד.  תכין  לודוויג,  נוהל,  תכין  אברמ‘לה, 

במוצאי-שבת.

מוצ“ש, סיור שטח
סבבה.  הכל  אז  בירות,  יש  נוכחות,  יש  כיבוד,  אין  רודולף: 

יהיה  ומה  המשימות  היכן  ונקבע  המסלול  את  נלך  בואו 

הלו“ז.

ירמי: כאן נכנס את כולם ונספר את הסיפור כשעוד יהיה 

אור.

מישאל: נלך עד הפולג, שם יש מקום למשימות.

המזון;  איסוף  משימת  את  לבצע  אפשר  כאן  אברמ‘לה: 

נפזר סוכריות.

בעוד  גשר.  יהיה  זה   - סולם  נעמיד  הפולג  מעל  לודוויג: 

יומיים נעשה תרגיל ’יבש‘ לפני ’רטוב‘.

בשדה  נעשה  הטובענית  הביצה  בתוך  המעבר  את  ראובן: 

חרוש. נביא אבני אקרשטיין ונבנה מסלול.

אליהו: בתוך הנחל  אפשר לזחול, אבל הילדים יפצעו את 

הברכיים והאימהות יכעסו.

מישאל: נביא מחצלות.

רודולף: כל אחד מבצע את ההכנות שלו ומדווח על ביצוע. 

מחר מתרגלים.

שעת השין 
רודולף: יש ילדים, יש נוכחות (אין בירות, כיבוד בסוף), אז 

סבבה שלום לכל הילדים. נתחלק לקבוצות לפי הרשימה: 

אריות, נמרים, זאבים ועטלפים. כל ילד ייגש למדריך שלו.

ירמי: נמרים,  היום נצטרך למצוא את המפתח שמכשפת 

גני-הילדים החביאה, כדי שתוכלו לעלות לכיתה א‘.

מיקי (ילד): נכון שלא באמת יש מכשפות?

לילה,  משמעת  על  להקפיד  חשוב  מאד  אבל  נכון,  ירמי: 

שהמרגלים של המכשפה לא ישמעו אותנו, ולבצע את כל 

המשימות, ללכת בטור ולשמור על דממה.

ילדים: חי! חי! חי!  אז נתחיל!

שין + 60
מישאל: הגענו למעבר מסוכן. המכשפה הציבה כאן גלאים 

ילד  כל  להתגלות.  מבלי  מתחתיהם  לזחול  וצריך  (חוטים), 

לפי הסדר ייגש לע‘ ויתחיל.     

לילי (ילדה): נכון שאין באמת מכשפה?

סוניה: לא באמת, אבל בכאילו...

ניני (ילד): אבל החוטים לא באמת מחשמלים, נכון?

סוניה: לא באמת. 

שין + 90
עכשיו  המשימות.  ביצוע  על  ילדים  הכבוד,  כל  אברמ‘לה: 

את  נמצא  שם  החורשה,   ליעד,  ונגיע  שלמדנו  כמו  נצעד 

המפתחות של כיתה א‘, וגם נציל את ההורים.

        הולכים, הולכים...

        מי אנחנו?- עטלפים!
         יותר חזק, - עטלפים!

         מי ראשונים? - עטלפים!
           ואנחנו - אלופים!

שין + 105
אמא: שלום מתוקי שלי, איזה יופי!

רודולף: כל הילדים מוזמנים לקבל את המפתחות לכיתה 

א‘. מיקי מוזמן לקבל את המפתח לכיתה א‘. לילי מוזמנת 

שתהיה  צלם,  צלם,  (אמא:  א‘  לכיתה  המפתח  את  לקבל 

מזכרת) ניני מוזמן לקבל את המפתח לכיתה א‘.

שין + 4 שעות
נחמה: בעלי האהוב, כל הכבוד לכם; היה גדול!

רודולף: כן, היה קצת קשה, אבל היה בסדר.

נחמה: אל תצטנע, אהובי...

צומח כאן אלוף:
   סהר פרובקביץ 

    מיכה מיכאלי

לילדים ב לילה  א“ש  (ההורים)  ערכנו  האחרון  קיץ 

בוגרי גן ’שקד‘, העולים לכיתה א‘.

נספר כאן את הסיפור בתמציתיות. כל קשר בין הסיפור 

למציאות אינו מיקרי, אבל לא בטוח  שהכל קרה...

יום ב‘, ישיבת ועד הגן (האימהות)
נחמה: טוב, מה נעשה לכבוד סוף השנה?

גיתה: אין לי כוח לעוד מסיבה!

רוחמה: טוב, שהגברים יארגנו.

יום ב‘, ערב
נחמה: בעלי האהוב, אתה צריך לארגן א“ש לילה.

רודולף: אבל יש לי ספורט היום!

בילדים,  מטפלת  עובדת,  כביסה,  עושה  אני  נחמה: 

ואתה אפילו את זה לא יכול?

רודולף: טוב. אקרא לחבר‘ה.

יום ג‘, ערב
רודולף: יש כיבוד, יש נוכחות, יש בירות. אז הכל סבבה. 

התבקשנו לתכנן א“ש לילה לילדי הגן.

של  כובעים  גבוהות,  נעליים  מדים,  נלבש  אברמ‘לה: 

מ“כים, משקפי שמש.

מישאל: נספר להם סיפור מפחיד, נכניס אותם למבנה 

נטוש, נבהיל אותם.

נפתח  אותם,  נזחיל  לפזצט“אות,  אותם  נוריד  לודוויג: 

אלונקות.

ראובן: ניתן להם פק“לים, מספרי ברזל, משמעת לילה. 

הם יהיו חיילים!

יום ג‘, לילה
רודולף: אשתי האהובה, יש לנו תכנית מעולה...

רוצים?  אתם  מה  נורמלים!  לא  אתם  לי,  תגיד  נחמה: 

ילדים מפוחדים, פצועים ובוכים?

יום ה‘, ערב
רודולף: יש כיבוד, יש נוכחות, יש בירות. אז הכל (כמעט) 

סבבה. התבקשנו להרגיע.

ירמי: יש לי רעיון לסיפור מסגרת: מכשפת גני-הילדים 

גנבה את המפתחות של כיתה א‘ כדי שלא תוכלו להגיע 

לשם. אתם (הילדים) צריכים למצוא את המפתח, אבל 
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תראה ב וודאי  הכובש  סבא-רמת  כפר  בכביש  עוברך 

בעצי-דקל  עטורה  אירופאית  כפרית  טירה  מעין  מימין 

ובפרדסים. משמאל, מאחורי חומת אבן בצמוד לשדה-ורבורג 

מסתתרת שכונת מגורים קטנה - קלמנייה. היא אינה מופיעה 

קשורה  היא  אך  בה,  אין  רחוב  פנסי  ואפילו  האיזור  במפות 

בסיפור התיישבות מרתק מראשית המאה הקודמת.

 

בשנת 1927 הוקמה חווה חקלאית פרטית שהשתרעה על פני 

שטח של 1000 דונם באיזור שומם.  משה גרדינגר יליד רוסיה 

לביקור  הגיע  בלונדון,  שהתגורר  עשיר  ביצים  סוחר  הלבנה, 

ראשון בארץ ישראל בשנת 1926 וחיפש קרקע להקמת משק 

חקלאי גדול. בתיווכו של יהושע חנקין רכש אדמה במיטב כספו 

ממשפחת שאנטי מקלקיליה. הוא קרא למקום ”קלמנייה“ על-

שם קלמן אביו. מנהלה התיפעולי של החווה היה ברוך ראב-בן-

עזר, בנו של יהודה ראב, חורש התלם הראשון בפתח- תקווה. 

שדה-ורבורג.  תושבי  כיום  הם  ראב  משפחת  של  צאצאים 

לחקלאות  מומחה  היה  ברוך 

האגרונום  של  לצידו  ועבד 

ניסיונית  בחווה  אהרונסון  אהרון 

בעתלית. פרופסור אוטו ורבורג, 

אשר יישובנו קרוי על שמו, היה 

מיוזמיה של אותה חווה.

היסודות  הונחו   1928 בשנת 

אברוצקי,  מקס  ”אבי,  לחווה. 

תיכנן  במקצועו,  רכבות  מהנדס 

עמירם  בנו  מספר  החווה“  את 

ומציג  מעין-כמונים  אברוצקי 

שרטוטים  ובו  אלבום  בפנינו 

הפרדסים  ניטעו   . רשם  שאביו 

והוחל  הראשונים,  והמטעים 

בבניית מבנה החווה. השדות השוממים עובדו ובמטעים פותחו 

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

יום  מדי  שסיפקה  רפת  הוקמה  במקום  וענבים.  חרובים  בננות, 

פסים  גבי  על  קרוניות  נעו  בפרדסים   לתל-אביב.  טרי  חלב 

צרים, והוקם בית-אריזה שיועד לקלוט את הפרי בדרכו לייצוא. 

היום  עד  לראותו  שניתן  מים  מגדל-  ונבנה  מים  בארות  נחפרו 

במרכז החצר של המדרשה לאמנות בבית-ברל. 

גרדינגר עצמו עלה ארצה והתיישב בחווה מספר שנים לאחר 

הקמתה. לנוחיותו נבנה אגף מגורים שלם לו ולמשפחתו. מעבר 

לעובדי  משפחתיים  דו-  בתים  ארבעה  נבנו  הראשית  לדרך 

החווה. לימים נוסף ביתו של אקסלרוד (אלמגור) שרכש חלקת 

מספר  אלה“  בבתים  מיוחד  משהו  האזור. ”היה  מערביי  אדמה 

נתן אפפל, אדריכל גנים שמשפחתו התגוררה במקום בילדותו: 

”הבתים היו דומים זה לזה בחיצוניותם, אך כל בית נבנה בשיטת 

בנייה שונה, בניסיון לבדוק מהי השיטה המתאימה ביותר לתנאי 

ואף  מהמקובל  גבוה  שכר  לפועליו  שילם  גרדינגר  האיזור“.  

העניק להם תנאים סוציאליים שאיש לא הכיר כמותם ביישוב 

היהודי באותם ימים. ברוך ראב ניהל את החווה ביד רמה למעלה 

מעשר שנים. בשנות הארבעים החליף אותו בניהול אחיו בנימין 

עם  במקום  התגורר  והוא  בן-עזר,  אהוד  הסופר  של  אביו  ראב, 

משפחתו במשך שלוש שנים. 

בתחילה הייתה קלמניה יישוב יהודי מבודד בין כפרים ערביים 

עויינים. המצב השתנה  עם הקמת היישובים בסביבתה הקרובה: 

בשנת  גן-חיים  בשנת 1933,  צופית  בשנת 1932,  הכובש  רמת 

הדמים  אירועי  פרוץ  לאחר   .1938 בשנת  ושדה-ורבורג   1935

ממשלתית,  נוטרים  תחנת  בקלמנייה  הוקמה   1936 באביב 

ואנשי ההגנה הפכו אותה לאחד מבסיסיהם המרכזיים בשרון. 

פלוגת- הפו“ש,  של  יחידה  גם  במקום  התמקמה  בשנת 1938 

השדה של ההגנה בפיקודו של יצחק שדה. 

נשאה  לא  החקלאית  החווה 

להתקיים.  והתקשתה  רווחים 

והחליט  חלה  גרדינגר  משה 

על  עמד  אך  הנכס,  את  למכור 

ציבורית.  לרשות  שיעבור  כך 

משה  של  פטירתו  לאחר 

קיבל   1946 בשנת  גרדינגר 

מהאדמות,  חלק  צופית  מושב 

הקק“ל,  לרשות  עבר  חלקן 

מפא“י  על-ידי  נרכש  וחלקן 

הרצפלד.  אברהם  של  בתיווכו 

ברל  על-שם  קרן  הוקמה 

נקרא  מהרה  ועד  כצנלסון, 

המקום ”בית- ברל“. אבן הפינה 

של  הכלניות  בגבעת  הונחה 

קלמנייה במרחק של למעלה מחצי קילומטר מחצר קלמנייה. 

כיום מצויים במקום ארכיון תנועת העבודה, מדרשת בית ברל, 

ספריית עיון עשירה, מדרשה לאמנות וגופים חינוכיים נוספים, 

וחטיבה  ביניים  (חטיבת  הספר  בית  הוא  מביניהם  שהמוכר 

עליונה) על שם עמי אסף, שבו לומדים מרבית ילדינו. 

בנייני החווה שהוזנחו במשך שנים שופצו בכישרון רב, וכך נשמר 

ושדרת  והמטופח  הירוק  המקום  ההיסטורי.  האתר  של  אופיו 

כי  מעידים  קלמנייה  של  הראשונים  מימיה  הקיימת  הדקלים 

ניתן  וחזון  רצון  בעל  אדם  של  התישבותיים  לרעיונות  הודות 

לשמר את העבר ואף לגייסו לטובת ההווה והעתיד.

והשכונה  החקלאית  החווה  קלמניה,  שכנתנו  אם-כן  זוהי 

בצד  מתגוררות  כיום  הפועלים.  למשפחות  מעון  ששימשה 

בסיסיים  שירותים  המקבלות  משפחות  חמש  השדה-ורבורגי 

מהמועצה ומשדה-ורבורג ומחוברות חברתית למושב.

מי את, קלמנייה?
נורית שטרנברג

זיהוי הילדים המופיעים בתמונה בגליון הקודם של ”השדה“ 

מי מכיר? מי יודע?

הנכם מתבקשים להוסיף פרטים מזהים על המופיעים בתמונה ו“לשפוך“ אור ופיקנטריה 
על האירוע והנסיבות לצילומים שיופיעו במדור זה.

איפה הייתם ומה אתם עושים היום. 

חבורת ילדים משדה ורבורג בטיול למעיין צבי 

עם יעקב לנגר שכנראה גם צילם את התמונה. 

אתם מתבקשים לזהות את ”הכוכבים“.

רוט,  אסתר  רוזנברג,  רוני  קרקש,  ראובן  מימין: 

גדי הורוביץ, צבי דפנא.

שדה-ורבורג, גן-הילדים
תיאור: ילדי הגן משמאל למעלה: הגננת שרה אונגר,אורי רייס,יעל 

קליין, לא ידוע, אורי ציגלר, ראובן ולטר, יעל הוזמאייר, לא ידוע, 

שרה גולומב, צביי טאו, בתיה ציגלר, ראובן פינטוס, יהודית פוזנר, 

גדי הורביץ, מוטקה וגנר, יויה רייס, צבי וייסברוד, איתן שטרר.

תאריך צילום: שנת 1954

שם הצלם: לא ידוע

שם תורם הצילום: ארכיון שדה-ורבורג

מקום הצילום: שדה-ורבורג

1952 שבועות בגן של שרה אונגר
משמאל הגננת תמר לייכט 

יהושע קלמן,  ,ראובן קרקש, ?,  מימין  ראשונה  שורה 

ריינהיימר  חיים   ?  ? רוזנברג  רוני   ,? שטיינר,  צילה 

מקבוץ אורים(בנה של מרגוט כהן - הסבא חיים הוגו 

הקבור בשדה ורבורג

שורה שנייה מימין

יושקו אדלר, ?, חנה וחולדר, דניאלה ואסתר רוט, ?, 

דוד אלמגור, ?, מיכה רוזנבלט, מרי רקס 

שורה שלישית מימין

?, צביקה ובתשבע פייזה, חוה רקס, ?, עדנה אונגר ,? 

עזרו לנו לזהות את הילדים. חג שמח , נורית ואורי


