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וחוגים  תרבות  לפעילות  חזרנו  החולפת  בשנה 
החשש  מעלינו  ריחף  עדיין  אך  שגרתית,  כמעט 
מאיתנו האפשרות  תימנע  ושוב  יגיע,  מסגר שאולי 
כן, הצלחנו לבצע את תוכנית  להיפגש. אף על פי 
ושביעות  מאוד  נאה  השתתפות  בהיקף  הפעילות 
רצון גבוהה בקרב המשתתפים. יש הרגשה שנעים 
לחזור ולהיפגש פנים אל פנים. התוכנית כללה מגוון 
עשיר ואיכותי של הרצאות, מופעים, טיולים, מפגשי 
היה  לאחרונה  רק  ועוד.  חוגים  ריקודי עם,  קולנוע, 
ולעין הוד, מופע  טיול נפלא להר הכרמל, לעתלית 
זמר משירי לאה גולדברג עם אנסמבל דרור הקסום, 
בוקר  ושלישי,  ראשון  בימי  מרתקות  בוקר  הרצאות 
האזרחים  זכויות  על  חשובות  הרצאות  עם  מיוחד 
הוותיקים מטעם המשרד לשוויון חברתי ועל זכויות 
לכבוד  הצרכן.  להגנת  הרשות  מטעם  הצרכנים 
חודש הספר העברי קיימנו בוקר שירה ייחודי ומרגש 
עם משוררים חובבים תושבי רחובות. ולא זו בלבד: 
ארחנו השנה את רוחמה רז וליאורה ריבלין. היו לנו 
ערבי מוסיקה משובחים עם מוסיקת לדינו, מוסיקה 
והטובים.  היפים  ישראל  ארץ  שירי  והרבה  יוונית 
מפגשים  התלוו  אליהם  דוקו,  סרטי  הוקרנו  בנוסף, 

מרגשים עם יוצרי הסרטים. 
צוות מחלקת התרבות בבית על“ה משקיע מחשבה 

רבה ומאמץ לבנות את תוכנית הפעילויות והתרבות 
העת  כל  מנסים  אנו  עבורכם.  ביותר  המתאימה 
להרחבת  מעניינים  תכנים  ולהביא  לדרג  לחדש, 

האופקים, ללמידה ולהעשרת שעות הפנאי.
חוגי ההתעמלות שלנו בבית על“ה מבוקשים מאוד 
בכל רחובות, והרצון להצטרף לקבוצות ההתעמלות 
על  שוקדים  אנו  לכן  מאוד.  גבוה  שלנו  והספורט 
הבאה  הפעילות  לשנת  נוספות  קבוצות  פתיחת 

עלינו לטובה בחודש ספטמבר ואילך. 
בחודש יולי אנו ממשיכים בפעילות התרבות שתכלול 
בנוסף,  ועוד.  אביבי  טיול ערב תל  מופע,  הרצאות, 
אנו יוצאים במבצע קיץ נהדר של הרצאות ב- 10 ₪ 
יישלחו בקבוצת  בלבד כולל כיבוד קל. כל הפרטים 

הווטסאפ.
מי שעדיין לא מקבל הודעות ועדכונים על הפעילות 
בבית על“ה מוזמן לפנות אלינו ל- 8870* שלוחה 4 

ונצרפו לקבוצת הווטסאפ השקטה.
לעונה  התרבות  פעילות  חוברת  תתפרסם  בקרוב 
מהנה  על“ה  בבית  האווירה   .23-22 החדשה 
במיוחד. אנו מזמינים אתכם להגיע אלינו, להיפגש 
נעימה,  ומגוונת בחברה  וליהנות מפעילות עשירה 

והכל קרוב לבית!!!
קיץ נעים לכולם!

 סיכום עונת תרבות 
עשירה ומפתיעה

| רותם לוטן |

משרד ראשי: השופטים 5 רחובות, 
טל. 8870*, פקס. 08-6994238

אתר העמותה:
 http://www.alehrehovot.org.il

  בית על״ה - העמותה למען 
המבוגר ברחובות

יו“ר העמותה: צבי טרופ
נשיא הכבוד של העמותה:

יחזקאל הרמלך

טלפונים חיוניים בבית על”ה 

מזכירות 8870*/שלוחה 0 

סיעוד וטיפולי-בית 08-9390717 

קהילה תומכת 08-6994255 

מרכז יום למבוגר ע”ש יצחק כץ 08-9464434

מיזם אוזן קשבת 08-9492116

תרבות בית על“ה 08-6994239

מדור מתנדבים 050-6285137

מרכז מידע וייעוץ 8870*/שלוחה 0

info@alehrehovot.org.il פניות במייל

 כיוון חדש -
עיתון עמותת על"ה רחובות

עורכת העיתון: יהודית שפירא

עורכת לשונית: חיה הוברמן

כתבים: צבי אבן בר, רות ברודי, מירה ניר, 

 דליה דמארי, חני פרנק, רות קלי, 

ד"ר שרה קפלן, יוסי רזי, חנה שאולוב, 

 יהודית הלפר-צאלון, נעמי גמליאל, 

 ד״ר יעל שפירא, מלכה דורון, 

רונית אריאלי-מלמד, ד“ר שלמה הרציג 

פרסום מודעות: דיקלה צור ג 8870*

 diklaz@alehrehovot.org.il
מכתבים למערכת: השופטים 5 רחובות 

shapira950@gmail.com
עיצוב גרפי: יעל יעקבי

צור עמנו קשר
בית על“ה לשירותך

בית על“ה חי ותוסס תרבות ומגוון פעילויות וחוגים                                                        צילום: רותם לוטן
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דבר העורכת

| יהודית שפירא |

להיות  יכול  מכם  אחד  שכל  לכם  אומרים  היו  אילו 
שלמושג  מתברר  מופתעים?  הייתם  האם  מנהיג, 
מנהיג יש הגדרות רבות ולא כולן קשורות לממשלות, 

למדיניות, למשרות ניהוליות, לארגונים.
מנהיג  הינו  הוא  באשר  אדם  שכול  טען  נפוליאון 
חייל  כל   " לגדולה:  ולהגיע  ביסודו, שיכול להצליח 

נושא בתרמילו את שרביט הגנרל“. 
או  סבא  אמא,  או  אבא,  הוא  מאיתנו  אחד  כול 
עצמכם  את  פעם  אי  תפשתם  האם  סבתא... 

כמנהיגי המשפחה?
מסוגי המנהיגות הרבים המנהיגות האישית נוגעת 

לכול אחד מאיתנו.
אז איך נוכל לבדוק אם יש לנו מנהיגות עצמית?

ננסה להתבונן בעצמנו ממספר היבטים: האם אנו 
מסוגלים להנהיג את עצמנו לעבר המטרות שאנו 
מציבים ולהניע עצמנו לעבר החלומות שלנו? האם 
לאחרים  והשראה  דוגמה  לשמש  מצליחים  אנו 
שסביבנו? האם אנחנו מגלים אחריות אישית? האם 
אנו מיטיבים לנהל את רגשותינו באופן מאוזן? האם 
ביכולתנו לקדם את האנשים המשמעותיים בחיינו 

לעבר היעדים שבחרו?

בשנות  חיובית?  בהכרח  היא  מנהיגות  כול  האם 
בתופעה  אחת  לא  נתקלתי  כמחנכת  עבודתי 
מתכוונת  אני  כאן  שלילית.  מנהיגות  של  השכיחה 
"מלכת  מצד  חרמות  של  המצערת  לתופעה 
לשמחתי  אחרים.  או  המקובלים,  הילדים  הכיתה“, 
כיום ניתנת במה לאותם ילדים מוחרמים כדי לתמוך 
המורכב  התהליך  עם  בהתמודדות  להם  ולסייע 
מענה  לתת  נרתמים  גופים  ויותר  יותר  והקשה. 

לילדים אלה.
נותנת  ת“א(  )אוניברסיטת  מיתר  כהן  רוית  ד״ר 
תכונות  שבזכות  לדמויות  מרתקות  דוגמאות 
לעמדות  להגיע  הצליחו  עצמיות  מנהיגותיות 
חותמם  הטבעת  כדי  עד  ומשמעותיות  גבוהות 

בהיסטוריה האנושית.
סנדה דיי אוקונור - האישה הראשונה בבית משפט 
משרה  לקבל  יכלה  לא  הבית,  ארצות  של  העליון 
כעורכת דין לאחר שסיימה את לימודי המשפטים. 
מזכירה  של  היה  קיבלה  שהיא  היחיד  התפקיד 

משפטית.
בכל  הטוב  הכדורסל  שחקן  אולי   - ג‘ורדן  מייקל 

הזמנים, הוצא מנבחרת הכדור-סל בתיכון.

בכל  הגדולים  המלחינים  אחד   - בטהובן  ללודוויג 
כל  לו  ידי מורה למוסיקה שאין  הזמנים, נאמר על 
 - "כמלחין   - יותר  והוסיף מאוחר  למוסיקה,  כישרון 

אין לו כל תקווה“.
לוולט דיסני - הקריקטוריסט ומפיק הסרטים האגדי 
נאמר על ידי עורך עיתון: "אין לך רעיונות מקוריים 

ויצירתיים“.
ניחשף  העצמית  למנהיגות  מעבר  זה  בגיליון 
לסוגים מגוונים של מנהיגות. רובם ככולם מהווים 

מקור להשראה, מדריכים ומורי דרך. 
ביוני האחרון הלך לעולמו גדול הסופרים של ישראל, 
ספד  ריבלין  ראובן  לשעבר  הנשיא  יהושע.  א.ב 
בנפשו...  נקשרה  שנפשי  המדריך  שלי,  "יקר  לו: 
היית איש של אמת גם כשהקדמת את זמנך בתוך 
גם  אחריך.  באו  כך  ואחר  שלך  הפוליטי  המחנה 
אש  לעמוד  הפכת  כאילו  נשמעה  שלך  כשהאמת 
מנבכי המחנה, אבל לא יכולת אחרת… שלום אישי 
היקר והנפלא, שלום מדריך דגול שלימדת אותי גם 

לא תמיד להסכים“. 

יהי זכרו ברוך.

במהלך החודשים האחרונים נערכה עמותת על“ה לשדרוג שירותי המידע והידע 
הקשורים בהזדקנות ולהציעם לאזרחים הוותיקים בעיר במסגרת תוכניות 'הבית 
הפתוח‘. בדרך זו מאמצת העמותה את גישת ההזדקנות המיטבית, שמקודמת 
בימים אלה על-ידי הממסד כלפי הזקנה, ובכך גם פועלת העמותה, ככל הניתן, 
על-מנת לסייע לפונים אליה בקידום התנהלות נכונה מול אתגרי הגיל השונים. 
ביוני   14 ב-  מפגשים:  שני  שחלף,  בחודש  על“ה,  בבית  התקיימו  זה  לעניין 
בשעות הבוקר הגיעה ניידת זכויות אזרחים ותיקים )של המשרד לשוויון חברתי( 

עם הרצאה בנושא: מיצוי זכויות של אזרחים ותיקים. ב- 19 
ביוני הגיע דובר הרשות להגנת הצרכן, עורך-דין דודו אבן חן, 
שהדריך ונתן מידע בכל הקשור לסחר הוגן, לצרכנות חכמה 

ולזכויות של הקונים המבוגרים.
הכניסה למפגשים היתה חופשית, והקהל הרב שנכח במקום 
היה קשוב וגם פעיל. ההרצאות לוו במצגות, בשקפים וגם 

בתמונות והשיח זרם.
מודעים  היו  מהמאזינים  חלק  כי  ניכר  היה  הזכויות  במפגש 
להם  שניתנה  משתתפים  היו  זאת,  עם  שהוצג.  למידע 
במיוחד  שהועמדו  בעמדות,  פרטני  ייעוץ  לקבל  אפשרות 

מבוטל  לא  חלק  במיוחד.  רבה  ערנות  היתה  הצרכנות  במפגש  זה.  לצורך 
צרכנית‘  'אוריינות  שקפו  הם  ובכך  שלהם,  הניסיון  על  לספר  ידעו  מהנוכחים 

מודעת ופעילה )בדיווחים על קנייה באינטרנט או על ביטול עסקאות וכד‘(.
מפגשים  ולקיים  להמשיך  העמותה  את  מעודדות  המשתתפים  של  התגובות 
נוספים, ובמקביל, ניתן מידע וסיוע במגוון נושאים ושירותים גם לכל מי שיפנו 
לעמותה באופן פרטני )בטלפון 8870* שלוחה 0, בכתב, או בשעות העבודה 

בבית על“ה(.

מיצוי זכויות וצרכנות
| דהבא אייל |

צילום: רותם לוטןמפגשי העשרה בנושאים של זכויות אזרחים ותיקים וצרכנות חכמה
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ייחודית  תוכנית  לדרך  תצא  הקיץ  בחודשי 
והביטחון  הרווחה  משרד  של  ביוזמתם 
חברתיים,  לשירותים  האגף   – החברתי 
הוותיק  האזרח  לרווחת  המחלקה  בשיתוף 

בעיריית רחובות ועמותת על“ה. 

האזרח  בין  חיבור  ליצור  התוכנית  מטרת 
הוותיק לקהילה בה הוא גר, ליצור קשרים 
לאפשר  השתייכות,  וקבוצת  חברתיים 

התפתחות אישית לצד קיום קשר חברתי.

יולי,  החודשים:  במהלך  תתקיים  הפעילות 
אוגוסט וספטמבר 2022,

בבית  הצהרים,  אחר  בשעות  ראשון  בימי 
על“ה ברחובות. 

הכניסה פתוחה לתושבי רחובות, בני הגיל 
השלישי, ללא עלות. פרטים בהמשך.

תוכנית להפגת 
הבדידות

| דליה סהר |

להישאר  יוכלו  שבאמצעותה  למבוגרים,  ייחודית  תוכנית  היא  תומכת“  "קהילה 
בבית המוכר והנוח ולדעת שדואגים להם 24 שעות ביממה. זו תוכנית שמעניקה 
שקט נפשי ואיכות חיים טובה יותר לבני הגיל השלישי, אשר מבקשים לשמור על 

עצמאותם ושגרת החיים אליה התרגלו. 
 ,24/7 רפואי  למוקד  )חיבור  הבריאות  בתחום  שירותים   .1 מציעה:  התוכנית 
טיפולי בית לאחר אשפוז ועובדת סוציאלית(. 2. שירותים בתחום תרבות הפנאי 
)פעילויות תרבות, חוגים והרצאות(. 3. שירותי תחזוקת הבית )שירותי תיקונים, 

סיוע בבית והפנייה לבעלי מקצוע(.
על  שומרים  בביתם,  לגור  בה  החברים  ממשיכים  תומכת  קהילה  במסגרת 
עצמאותם ויחד עם זאת מקבלים תחושת שייכות לקהילה איכותית, מתחדשת 

ומהנה.
צוות של אבות קהילה, אשר אמונים על השירות  יש  במסגרת קהילה תומכת 
ללקוחות 24/7. עבודתם מגוונת: החלפת נורות, תיקון מזגנים, ברזים דולפים, 
תליית ווילונות, התקנת חבלי כביסה, תליית מדפים ומראות, הבאת תרופות מבית 
המרקחת וכן הלאה. חשוב גם לציין כי אבות הקהילה מסייעים ביצירת קשר עם 
בעלי מקצוע עבור עבודות מורכבות יותר, וניתן להיעזר בהם גם בנוכחות בבית 

בשעה שבעל המקצוע נמצא.
התרשמתי  בעל“ה,  הקהילה  מאבות  שניים  נגר,  ונסים  כהן  רפי  עם  בפגישה 
עם  עבודה  אלא  רגילה  עבודה  אינה  תומכת“  "קהילה  במסגרת  שעבודתם 
שליחות. הם מספרים שכאשר הם נקראים לתיקון בבית של מנוי שלהם, לרוב זו 
אינה פגישה סטנדרטית. מעבר לפן המקצועי עבורו נקראו, לצד התיקון שהם 
מבצעים, הם גם יושבים ומשוחחים עם המבוגר, מקדישים זמן, ונוצרים קשרים 
בינאישיים משמעותיים עבור שני הצדדים. מהשיחה אתם ניתן להבין, שמדובר 
הברק  שליחות.  מעין  שהוא  עבודה  סוג  שבוחרים  מיוחדים,  מאוד  באנשים 
בעיניהם והחיוך הקורן על פניהם, כאשר הם מתארים את עבודתם היומיומית, 

ממחישים זאת בצורה כה בהירה.
"השאלה היא לא כמה אנחנו נותנים, אלא כמה אהבה אנחנו מכניסים אל תוך 

הנתינה שלנו“ )האם תרזה(.

בקהילה תומכת יש על מי לסמוך
דליה דמארי

רפי כהן )מימין( וניסים נגר                                               צילום: דליה דמארי

תושבי רחובות, תתחדשו!

בקרוב!!!
אתר אינטרנט חדש

לעל“ה רחובות
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נושא  על  במערכת  כשהוחלט 
לעיתוננו,  כנושא  "מנהיגות“, 
כחלק  בזמן.  אחורה  נסחפנו 
החלטנו  זו,  לסוגיה  מהתייחסותנו 
המייסדת  ברקאי,  שוש  את  לראיין 
מערכות  של  הראשונה  והעורכת 
"כיוון חדש“ ברחבי הארץ - מנהיגה 
מכוונים  שמעשיה  פעלים  רבת 

להנחות, להוביל ולסייע. 
איך התחיל הכול?

הוועדה  מישיבות  "באחת  ברקאי: 
של  הביצועית  )הזרוע  אש“ל  של 
בגיל  העוסקת  הג‘וינט,  ארגון 
עלה   ,1989 בשנת  המבוגר(, 
לבני  ארצי  עיתון  להקים  הרעיון 
השונים  בישובים  השלישי  הגיל 
שעיתון  במחשבה  הארץ,  ברחבי 
כזה יהווה מקור עניין עבור בני הגיל 

השלישי ביישובם וגם עיסוק מעניין למתנדבים. מי 
תחום  ראש  פלד,  יונה  הייתה:  הכול  את  שארגנה 
תקשורת באש“ל. מתוך מספר מועמדים היא בחרה 
בי להרים את הפרויקט. התחלנו כפיילוט ברמת גן, 
לעמותות  פנינו  וברחובות.  תקווה  בפתח  בחולון, 
למען הקשיש בהצעה שהעיתון יופק דרכן ובמימונן, 
בעוד אש“ל תממן את הקורסים ואת ההשתלמויות 
הליווי  את  גם  הראשונה  ובשנה  העיתונאים,  של 
המקצועי ואת העריכה, והתחלנו לגייס מתנדבים“. 

מה היו מטרות העיתון? תוכלי לפרט?
המבוגרת,  האוכלוסייה  את  לשתף  “רצינו  ברקאי: 
ודילמות  בעיות  להציף  ולאוזן,  לפה  להם  להיות 
רעיונות  לתת  וגם  המבוגר,  לגיל  האופייניות 
לטובת  חדשים  חוקים  לפרסם  איתן.  להתמודדות 
דיוקנאות  להביא  וגם  המבוגרת  האוכלוסייה 
השנים,  עם  משתנות  שהמטרות  מכיוון  מיוחדים. 
למצב  הזמן להתאים את עצמנו  כל  צריכים  אנחנו 
המשתנה כדי לבדוק אם הן עדיין רלוונטיות. למשל: 
האוכלוסייה  על  שמשפיעים  הטכנולוגיים  השינויים 

המבוגרת, שחלקה מתקשה להשתמש בהם“.
התחילה  ואיך  הגיוס  תהליך  נעשה  איך 

העבודה?
"פרסמנו במסגרות שונות של גמלאים על פתיחת 
ועדת  הקמנו  אלינו.  פנו  ואנשים  עיתונות,  קורס 

קבלה בה השתתפו )בהתחלה בפיילוט(: יונה פלד, 
מהרווחה  קשישים  עו“ס  המקומית,  העמותה  יו“ר 
)אחת  חודשים  ארבעה  בן  קורס  בניתי  ואנוכי. 
השומר.  בתל  אש“ל  במשרדי  שהתקיים  לשבוע(, 
המערכות התגבשו והתחלנו לעבוד. המתנדבים הם 
שהציעו את שם העיתון“. הפיילוט הוכתר כהצלחה, 
26 מערכות בכל רחבי הארץ, מתל  ובהדרגה נבנו 
על  "הייתי הרבה  בדרום.  יבנה  ועד חבל  בצפון  חי 
הכבישים“, אומרת ברקאי בחצי חיוך, "נהניתי מכל 
רגע“. המערכות קיימו ישיבות קבועות וכל מערכת 
אוכל  תשבץ,  תרבות,  כמו:  מדורים  לעצמה  בנתה 
אבל  מקומיים,  לנושאים  התייחסות  "הייתה  ועוד. 
הארצי,  בפן  גם  לנושאים  להתייחס  ביקשתי  תמיד 

שעשויים לעניין את כולם“.
יומיות  השתלמויות  ברקאי  ארגנה  לתקופה  אחת 
למערכות, שעמדה בראשן כעורכת, וגם השתלמויות 
בהשתלמויות  בחו“ל.  ואף  מלון  בבתי  יומיים  בנות 
עם  ומפגשים  לימודיים  סיורים  שולבו  המלון  בבתי 
אנשי תקשורת, או עם אנשים בעלי עמדות מפתח. 
תחרויות  אש“ל,  במימון  ברקאי,  ארגנה  במסגרתם 
המוצלחות, שקבלו  הכתבות  עבור  לכתבים  פרסים 
הערכה מיוחדת. ברקאי )68(, תושבת ראשון לציון, 
נשואה + שני ילדים וחמישה נכדים, למדה תקשורת 
בגיל  ככתבת  "התחלתי  בתחום.  רב  ניסיון  ובעלת 

16 בעיתון 'במחנה‘“, היא מספרת, 
את  ייסדתי  לתחום.  "ונמשכתי 
הפרטית  המקומית  העיתונות 
ראשית  עורכת  הייתי  הארץ.  ברחבי 
של 'שיחת העיר‘ בראשון לציון ושל 
עיתון הנוער של החברה למתנ“סים. 
תקשורת  וכיועצת  כדוברת  עבדתי 
לבסוף  מקומיות.  רשויות  במספר 
אחרונות,  בידיעות  ככתבת  עבדתי 
של  ההקמה  לפרויקט  נשאבתי  ואז 
'כיוון חדש‘“. הייתה תקופה שעבדתי 
"מסר  של  ראשית  כעורכת  במקביל 
לעניין“, עיתון לאנשי מקצוע שהופץ 
הרשויות  של  הרווחה  במחלקות 
)עד  גרונטולוגים  ובקרב  המקומיות 
היא  ברקאי  כיום  נסגר(.  שהעיתון 
מערכות  ארבע  של  ראשית  עורכת 
רמת  חולון,  בערים:  חדש“  "כיוון 
השרון.  דרום  האזורית  ובמועצה  שמואל  גבעת  גן, 
בדרך: מערכת קריית אונו, הנמצאת בתהליך בנייה. 
שעבדה  העיתונים  את  באינטרנט  מקבלת  היא 

איתם בעבר ומעיינת בהם.
משלושים,  למעלה  שנים,  הרבה  כך  כל  אחרי 

את עדיין נהנית מהעבודה?
בורקות  בעיניים  אומרת  היא  בהחלט“,  "כן, 
שלהם,  מהחוכמה  מהאנשים,  מאד  נהנית  "אני 
גם  אני  לפעם  מפעם  מהאקשן.  מההתחדשות, 
בבר  כמו: במכללת תל-חי,  שונות  מרצה במסגרות 
אילן, לפעמים גם הנהלות העמותות מזמינות אותי 

להרצות“.
מפגשים  האחרונות  בשנים  התקיימו  האם 

משותפים למערכות השונות?
"פה ושם. הייתה גם קורונה. נפגשנו בטבע, אך לא 

התקיימו מפגשים מסודרים“.
משותפים  מפגשים  לקיים  לחזור  תשקלי  האם 
לתוכן  נוסף  בהן,  השונות,  המערכות  עם  יומיים 

ההשתלמות, הייתה הזנה הדדית בין החברים?
כל  את  אזמין  כזה,  מפגש  אקיים  אם  כן.  "בהחלט 
המערכות, גם את אלה הממשיכות לפעול ולהוציא 
כל  את  יסדתי  אני  דבר  של  בסופו  בלעדיי.  עיתון 
חיוך  מחייכת  היא  בניי...“  היו  כולם  הרי  המערכות. 

רחב.

כולם היו בניי
יהודית הלפר- צאלון

שוש ברקאי )מימין( ויהודית הלפר צאלון

על מנהיגות: 
"מנהיג טוב לוקח על עצמו קצת יותר מהאשמה וקצת פחות מהקרדיט“  

)ארנולד גלסו - פילוסוף(

"אינני מודאג מצבא אריות שמונהג על ידי כבשה, אני כן מפחד מצבא כבשים 
שמונהג על ידי אריה“   )אלכסנדר הגדול - מצביא צבא(



יולי-אוגוסט 2022]6[

נפגשתי עם שלושה ראשי ממשלה בישראל
| צבי אבן בר |

ממשלה  ראשי  מנהיגים,  שלושה  להכיר  זכיתי 
בישראל, שהשפיעו על המורשת והתרבות של עמנו 
בזכות פועלם ואישיותם יוצאת הדופן, והטביעו את 

חותמם במדינת ישראל ובעולם. 
מדינת  של  השמיני  הממשלה  ראש  פרס,  שמעון 
נשיא   ,)1996-1995  ,1986-1984( ישראל 
המדינה )2014-2007(, חתן פרס נובל לשלום, שר 

בממשלות ישראל, חבר כנסת במשך 48 שנים.
משרד  מנכ“ל  והוא  נער  כשהייתי  אותו  הכרתי 
דרך  ברחוב  גרתי   1957-1956 בשנים  הביטחון. 
שורדת  אמיצה,  אישה  אמי,  אביב.  בתל-  השלום 
שואה, לחמה בכל תקופת מלחמת העולם השנייה 
מרעב  ממחלות,  מהפצצות,  ואותי  אחי  את  להציל 
ולהביא אותנו בשלום לישראל ב-1948. כדי להתקיים 
בתים,  בניקיון  עבדה  עבודה.  בשום  בחלה  לא 
בקטיף בפרדסים, קנתה מעגלה ביתית, בה גיהצה 
לאימי  לעזור  נהגתי  בשכונה.  לאנשים  מיטה  כלי 
בשובי מביה“ס. הלכתי לבתים בשכונה, קיבלתי שקי 
ומעומלנת  מגוהצת  אותה  והחזרתי  רטובה,  כביסה 
לבתים. בין מקבלי השירות היו סוניה ושמעון פרס, 
סוניה   . מביתנו  מטרים  מאות  כמה  במרחק  שגרו 

פרס הייתה מקבלת אותי במאור פנים, שתייה קרה 
וחתיכת עוגה. מספר פעמים פגשתי בביקורים אלו 
את שמעון פרס. מדי פעם נהג לשוחח איתי, לשאול 
ב-"אקסודוס“,  ומההפלגה  מהשואה  זוכר  אני  מה 
ובתוכניותיי לעתיד. פרס גם נהג  התעניין בלימודיי 
לתת לי עצות: "תאהב אנשים, אתה כל היום מוקף 
כל- שלא  כאלה  גם  בני-אדם,  תשנא  אל  אנשים. 

חן בעיניך“. עם התקדמותו בתפקידים  כך מוצאים 
הסביבה,  את  ורעייתו  פרס  עזבו שמעון  ממלכתיים 

ועברו לגור ברחוב ארלוזורוב בתל-אביב.
סיימתי  לצה“ל,  התגייסתי  בתיכון  לימודיי  סיום  עם 
התחלתי  ב-1961.  לוינסקי  בסמינר  לימודיי  את 
שנה  לאחר  בחולון.  "חנקין“  בבי“ס  כמורה  לעבוד 
אחת  שהופיע  ולהורים,  לתלמידים  עיתון  ייסדתי 
בין המדורים הקבועים בעיתון היה המדור  לחודש. 
"מפגש עם מנהיגים ודמויות מעניינות“. אחת מהן 
הייתה גולדה מאיר, האישה היחידה שכיהנה כראש 
כיהנה  כן  לפני   .)1974-1969( בישראל  ממשלה 
וכשרת   )1956-1949( העבודה  כשרת  גולדה 
החוץ  במשרד  אותה  פגשנו   .)1966-1956( החוץ 
בירושלים. התלמידים ראיינו אותה. היא סיפרה להם 

על חייה ותפקידיה. גולדה נשאלה מה יש לתת כדי 
להשיג שלום עם הערבים. "בעד שלום ניתן שלום“, 
אמרה. לקראת סיום המפגש היא נתנה עצה לחברי 
אל  קשיים,  לכם  ויהיו  "כשתגדלו  העיתון:  מערכת 
תפסיקו להאמין בעצמכם, תבטחו בעצמכם, ותייצרו 
שלכם  החיים  את  לחיות  שמחים  שתהיו  אדם,  בני 

אתם“. 
את  שולח  כשהוא  מנהיג  מקבל  החלטות  "אילו 

מפגשים מרגשים של צבי אבן בר ושל ועדת עיתון בניהולו - עם דוד בן גוריון וגולדה מאיר

מכתב של בן גוריון בכתב ידו הממוען לצבי אבן בר

)המשך בעמוד 7(
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המשברים  באחר  ישראל  מצויה  נכתבות  אלה  ששורות  בשעה 
אך  המפתיעה,  הקואליציה  בתולדותיה.  הקשים  הפוליטיים 
שברירית, המובילה את המדינה, מציינת שנה להקמתה, אבל 
במקביל גם מחשבת את קיצה לאחור. כל זאת לאחר שבשנתיים 
לארבע  ישראל  מדינת  נקלעה  הממשלה  להקמת  הקודמות 
יציבות  להשגת  סייעו  לא  שממש  רצופות,  בחירות  מערכות 
שוועה  המולידים  התנאים  הם  אלה  כן,  על  יתר  שלטונית. 
גאולה  אל  המדינה  את  שתוליך  וסוחפת,  כריזמטית  למנהיגות 
להוליד  שעלולים  המצבים  גם  הם  שאלה  עקא,  דא  אוטופית. 
הדמוקרטיה  של  לקריסתה  להוביל  היינו,  ההיפך,  את  בדיוק 
הישראלית השברירית. ואם תשאלו כיצד קשורה הספרות לכך, 
מנהיגות  של  למכביר  בדוגמאות  גדוש  הספרות  שעולם  נאמר 
פי  עברי  אל  אחריה  הנוהים  את  שהובילה  שלילית,  כריזמטית 
פחת. נזכיר כאן בקצרה שתיים מן הדוגמאות הידועות בספרות 

העולם. 
 )1851( דיק“  "מובי  מלוויל  הרמן  הסופר האמריקאי  יצירתו של 
נחשבת, על פי כול קנה מידה, לאחת מיצירות המופת הגדולות 
בכול הזמנים. הרומן "מובי דיק“ הוא רומן בגוף ראשון, המסופר 
מפיו של מלח פשוט בשם ישמעאל, המלווה את צוות הספינה 
"פקווד“ ובראשם הקברניט הקווייקרי, אחאב, במסע ציד לווייתנים מסביב לעולם. תוך כדי המסע 
נחשפת האובססיה של אחאב, שדוחפת אותו בהתמדה לנסות ולנקום בלווייתן הלבן העצום בגדלו, 
מובי דיק, שבהיתקלות קודמת אתו גרם לאחאב לאבד חלק מרגלו, וחרש צלקת עמוקה לאורך גופו. 
רב החובל אחאב הוא זקן מוזר, המסוגר רוב הזמן בתאו, אך הוא גם בעל קסם אישי ויכולת רטורית 
אדירה. בנאומיו למלחי הספינה הוא מצליח לסחוף כמעט את כולם, ולגייסם למרדף ההזוי אחר 

הליוויתן הלבן.
ובמרדף  דיק,  זו אכן נתקלה במובי  "רחל“. ספינה  ושמה  במהלך המסע פגשה ה“פקווד“ ספינה 
אחריו איבדו אנשיה סירה ובה בנו של רב החובל. האיש האומלל התחנן בפני אחאב שיסייע לו 
למצוא את הסירה ואת בנו, אך אחאב סירב. הוא ידע כי מובי דיק בסביבה ומיהר לדרכו. אחאב היה 
הראשון שהבחין במובי דיק. הוא ואנשיו נאבקו בלווייתן במשך שלושה ימים, במהלכם זרע מובי דיק 
הרס וחורבן: בהדרגה נבקעו כל סירות הציד של ה“פקווד“, ולבסוף שקעה הספינה כולה. אחאב 
בן  ידידו,  צוות המלחים טבעו למוות. הניצול היחיד היה ישמעאל, שנאחז בארון המתים של  וכל 

התערובת, קוויקווג, עליו צף במשך יום ולילה עד שנמשה על ידי הספינה "רחל“. 
דוגמה נוספת למנהיגות שלילית-הרסנית מצויה בספרו של ויליאם גולדינג "בעל זבוב“, שראה אור 

בשנת 1954, וזיכה את מחברו בפרס נובל לספרות לשנת 1983.
כולם  ילדים אנגלית,  קבוצת  של  קורותיה  את  המתאר  אלגורי,  הרפתקאות  הוא רומן  זבוב“  "בעל 
במאה  אטומית המתרחשת  נמלטו ממלחמה  הנראה  הולם, שככל  בריטי  חינוך  ובעלי  טובים  בני 
העשרים. בעקבות התרסקות מטוסם נקלעו הילדים לאי בודד, כשהם מנותקים מן העולם החיצוני, 
תהליכי  סביב  נסב  הספר  עלילת  של  עיקרה  אחד.  מבוגר-אחראי  לא  אף  בקרבם  שיימצא  ומבלי 
הסתאבותה של חברת הילדים, שמתחילה את דרכה כחברה דמוקרטית ושוויונית למהדרין, ומסיימת 

אותה כחברת פראים צמאי דם. 
בתהליך הדרגתי, אך מהיר למדי, הופך ג‘ק, מנהיג קבוצת הציידים באי, לעריץ אכזר, בלתי סובלני 
וטוטליטרי, המייסד לו ממלכה משלו על פסגת האי, ומחסל את שרידי הדמוקרטיה שהונהגה על 
ידי המנהיג האחר הנבחר - ראלף. המחיר שגובה הפראות והברבריות גבוה מאוד: היא גורמת לא 
רק להסתאבותם של הילדים, המאבדים צלם אנוש ומעלים באש את האי, שבתחילת הרומן תואר 
כגן עדן עלי אדמות, אלא גם גורמת למותם של הילדים ה‘חריגים‘ סיימון וחזרזיר, שאשמתם היחידה 

הייתה שונותם ביחס לקבוצה.
למותר לציין, שבמסגרת מצומצמת זו לא נוכל לעמוד על איכותן הספרותית, המבנית והרעיונית של 
שתי היצירות המרשימות, שתוארו לעיל, אך נדגיש )שוב( את העובדה ששתיהן מעמידות במרכז 
עלילתן את הסכנה הגלומה בהליכה עיוורת אחר מנהיג כרימטי ו‘כל-יכול‘, שבמרבית המקרים מוביל 

את הסרים למרותו אל סופם המר.

 משבר ההנהגה בישראל,
ומה יש לספרות לומר עליו

| ד“ר שלמה הרציג, מרצה לספרות ולתרבות | 

)המשך מעמוד 6(

חייליו לקרב“? שאלתי את שרת החוץ לפני שנפרדנו. 
מהסס  שלא  "מנהיג  ומיידית:  היית נחרצת  תשובתה 
לפני שהוא שולח את חייליו לקרב, איננו מתאים להיות 

מנהיג“ .

דוד בן גוריון, שהיה ראש ממשלת ישראל הראשון, כיהן 
קודם בתפקידים רבים. ביניהם: ראש הסוכנות היהודית, 
יו“ר ההנהלה הציונית ויו“ר מנהלת העם. מילא תפקיד 
מרכזי בניסוח מגילת העצמאות והקמת המדינה. פעל 
רבות למען הממלכתיות )פרוק המחתרות(, הנהיג את 
ושר הביטחון כעשור  כראש הממשלה  ישראל  מדינת 
בשנים  הפסקה  )עם   1963-1948 השנים  בין  וחצי 
עיצוב  על  רבה  במידה  אחראי  היה   .)1955-1953
ההחלטה  את  קיבל  ישראל.  של  הדמוקרטית  דמותה 

לקבוע את ירושלים כבירת ישראל.
בסוף 1953 עברו פולה ודוד בן גוריון לגור בשדה -בוקר 
הוזמנה מערכת   1968 במאי  עבורם.  בצריף שנבנה 
בצריף  גוריון  בן  את  לבקר  "חנקין“  בית-הספר  עיתון 
ביום המיועד הגענו לצריף בהתרגשות  בשדה-בוקר. 
רבה. בפתח עמדה פולה, אשת ראש הממשלה. היא 
הודיעה לנו נחרצות שלא נוכל לראות את בן גוריון, כי 
ביקש לראות  ושוכב במיטתו עם חום. הוא  הוא חלה 
ראש  ורחימו.  בדחילו  נכנסתי  דקות.  למספר  אותי 
הממשלה, הדמות הנערצת עלי, שוכב במיטה במרחק 

שני מטר ממני. פניו נפולות והוא משתעל.
צלחות  עם  מגש  עליו  קטן,  שולחן  עמד  המיטה  ליד 
וכוסות ואוכל שכמעט לא נגעו בו. ליד אחת הצלחות 
ובצלחת  בחלב,  מלאה  כמעט  כוס  לבן,  גביע  עמד 
וביצה  גבינה לבנה, רסק עגבניות, קצת סולת  עיסת 
רכה. לאחר שנים קראתי שהארוחה הזאת כונתה "קוץ 
המשיך  אך  מוץ“,  ה“קוץ  את  אהב  לא  גוריון  בן  מוץ“. 
לאכול אותו גם אחרי פטירתה של פולה, כדי לכבד את 

זכרה.
בן גוריון התנצל על כך שאינו מסוגל לקבל את הילדים 
בשמו.  שאתנצל  ביקש  להם.  שנגרמה  האכזבה  ועל 
לאחר  בתל-אביב  לביתו  אותנו  להזמין  הבטיח  הוא 
החלמתו. חודש מאוחר יותר הוא מילא את הבטחתו, 
חם  מפגש  זה  היה  בתל-אביב.  עמו  לפגישה  והגענו 
ולבבי. בן גוריון הקשיב ברוב קשב לשאלות התלמידים 
על  שאל  הילדים  כשאחד  במשפחותיהם.  והתעניין 
תרבות סין, בה התעניין דוד בן גוריון, הוא קרא לאחד 
בארון  השנייה,  לקומה  "תעלה  אותו:  והנחה  מעוזריו 
הספר  מלמעלה,  הרביעי  במדף  הימני,  הספרים 
הרביעי משמאל עוסק בבודהיזם. תוריד לי את הספר 

בבקשה“. ישבנו המומים.
דוד  אם  לראות  דקות  כמה  כל  נכנסה  רעייתו,  פולה, 
חש בטוב, ואם לא עייפנו אותו יותר מדי. על האהבה 
הטוב,  לידידו  גוריון  בן  כתב  ביניהם,  העמוק  והקשר 
הסופר חיים הזז: "בכל מה שקראתי על אהבת אישה, 
לי  שנתגלתה  האהבה  את  ספר  בשום  מצאתי  לא 
בחיי“. פולה לא רק אהבה ללא גבול את האיש האהוב, 

אלא גם את מפעל חייו.

נפגשתי עם שלושה ראשי 
ממשלה בישראל

ויליאם גולדינג

הרמן מלוויל
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ההייטק“  של  "המיליארדרים  הבריטית  הסדרה 
רב  בעניין  צפיתי   .8 בערוץ  לאחרונה  הוקרנה 
ארבעת  של  חייהם  את  שגוללו  הפרקים  בארבעת 
שהמצאותיהם  בעולם,  העשירים  ההייטק  יזמי 
ביל  הארבעה:  העולם.  פני  את  שינו  וחדשנותם 
את  שייסד  בזוס  ג‘ף  מיקרוסופט,  את  שייסד  גייטס 
ואילון  פייסבוק  את  שייסד  צוקרברג  מארק  אמזון, 
מאסק שייסד את טסלה וחברת החלל ספייס אקס. 
הם החלו את היזמות בגיל צעיר ללא הון עצמי, וכיום 

ההון של ארבעתם ביחד מתקרב לטריליון דולר. 
המיליארדרים  ארבעת  מבין  היחיד  הוא  גייטס  ביל 
שקיבל החלטה לפצל את חייו לשני חלקים. בחלק 
ילדות את המחשב האישי  פיתח עם חבר  הראשון 
פרש  חייו  של  השני  בחלק  העולם.  פני  את  ושינה 
את  לנהל  ועבר  מיקרוסופט  בחברת  תפקידיו  מכל 
בשיתוף  שהקים  הענקית  הפילנתרופית  הקרן 
לקונספט  הביאו  בחייו  זה  שינוי  מלינדה.  אשתו, 
לשימור  הקשורים  בפרויקטים  לטפל  חדש:  חיים 
באנושות.  ולנדכאים  לחלכאים  ולעזור  הארץ  כדור 
הקונספט הזה שבה את ליבי. אדם שיש לו הון עצום 
ולהתנהל,  להמשיך  שייסד  לחברה  נותן  משחרר, 
ובוחר להקדיש את יתרת חייו לתרום את כספו, את 

החזון והידע שלו לאנושות למען עתיד טוב יותר.
שתי  וקבל   19 בן  גייטס  היה   1975 בשנת 
מהלימודים  לפרוש  הראשונה  מכריעות:  החלטות 
והשנייה להקים  היוקרתית,  באוניברסיטת הרווארד 
וכמנכ“ל  כיזם  מיקרוסופט.  בשם  תוכנה  חברת 
מיקרוסופט עבר גייטס דרך ארוכה בפיתוח התוכנה, 
1990 הצליח לייצב את הפיתוח. קרוב  ורק בשנת 
לוודאי שחברת אי.בי.אם. החמיצה בשיתופי הפעולה 

מיקרוסופט  את  שהקפיצה  "חלונות“,  תוכנת  את 
להיות ראשונה בשוק העולמי. גייטס, מנהל וממציא 
גאוני שהגיע לפסגה, היה גם אדם עם נשמה יתרה. 
הפרישה  התחלת  על  גייטס  הודיע   2006 בשנת 
הוא החליט עם מלינדה  מיקרוסופט.  יו“ר  מתפקיד 
אשתו לוותר על מרבית הונם האישי, שנאמד במאות 
שתעסוק  פילנתרופית  קרן  ולהקים  דולר,  מיליארדי 
ראשית  בעולם.  נחשלות  אוכלוסיות  בהצלת 
וורן  גדול,  ופילנתרופ  ההון  איל  לידידו,  גייטס  פנה 
וגייס  הת‘אווי,  ברקשיר  חברת  של  הבעלים  באפט, 
יכולתו  ממנו הון עתק לקרן הפילנתרופית שהקים. 
הפנומנלית של גייטס לסחוף עוד אילי הון לתרומות 
לאנושות העלתה את קרנה של הקרן שלו לפסגה 
מדינות  של  מתקציב  שגדולה  ומופלאה,  חדשה 
במחקרים  בתמיכה  עסקה  הקרן  בעולם.  רבות 
ועוד מחלות במדינות עניות,  איידס, מלריה  למיגור 

לצרכני  שיגיעו  ולוודא  החיסונים  את  לממן  ודאגה 
ובתשתיות.  בחינוך  הקרן  תומכת  במקביל  הקצה. 
באחת התוכניות המרגשות שראיתי על גייטס היה 
מרוחקות  לאוכלוסיות  תיעוד של אספקת מחשבים 
לא  שילדיהם  הרחוק,  במזרח  הגבוהים  בהרים 
ושבילי  בתי ספר  בנו להם תשתיות להקמת  למדו. 
את  שלימדו  למחשבים  מדריכים  הכשירו  הליכה, 
אושרם  וכתוב באמצעות המחשבים.  קרוא  הילדים 
של הילדים חימם לבבות רבים. ביל גייטס לא שוקט 
על שמריו ומפתח נושאים חדשים לשיפור העולם. 
על  העולם  ברחבי  הרצאות  נשא   2015 בשנת 
הצורך להיערך לקראת התפשטות מגיפה עולמית. 
התפשטות  של  הדמיה  אירוע  ערך   2019 בשנת 
מחלה נגיפית. ואמנם בשנת 2020, היכו על חטא 
מנהיגים רבים שלא שעו לאזהרותיו של גייטס, וכך 
גם רופאים ומשרדי בריאות במרבית המדינות. גייטס 
מרתק  ספר  ופרסם  אקולוגיים  בנושאים  עוסק  גם 
"איך למנוע אסון אקלימי?“. ביל גייטס לא נבחר ע“י 
קהל בוחרים למצוא פתרונות לאנושות ולהציל את 
העולם מאסונות. הוא בחר לעשות תפנית מכריעה 
בחייו ולהקים קרן השקעות יחד עם נדבנים נוספים 
כדי לשפר באופן משמעותי את החיים באזורים רבים 
אובמה  2016 העניק הנשיא  בכדור הארץ. בשנת 
ביל  הזוג  לבני  הנשיאותית  החירות  מדליית  את 
ומלינדה גייטס. זהו עיטור הכבוד האמריקאי הגבוה 
שהוצגו  האחרים  המיליארדרים  שלושת  ביותר. 
שהקימו  החברות  בראש  לעמוד  ממשיכים  בסדרה 
חזון  להגשים  בחר  גייטס  ביל  הונם.  את  ולהגדיל 
ולהשקיע את מרבית הונו בחיים טובים יותר על פני 

כדור הארץ. זוהי דוגמת מופת למנהיג אזרחי. 
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מי אתה אבי קינד? איש משפחה, איש עסקים, איש 
ציבור, איש הנשמה? כנראה שילוב של כולם.

עסוק 25 שעות ביממה.
אבי, )יליד 1971 (, אב לארבעה ילדים, עוסק ופעיל 
בתחומים מגוונים. הוא נבחר לחבר במועצת העיר 
ומתמקד בשיפור התחבורה, הבריאות והניקיון בעיר 

למען עתידם של ילדיו ולמען כל אזרחי העיר.
אלוף משנה דרור פלטין דיבר על מנהיגות עצמית 
והגדיר אותה במשפט: "להיות המפקד הכי טוב של 
עצמך“, כלומר, להוביל את עצמך לפסגות. אבי הינו 
ולמנהיגות  זה  מסוג  למנהיגות  דוגמה  ספק  ללא 

נדיבה באופן מיוחד. 
חילקנו  ברצף.  להתקיים  היה  יכול  לא  אתו  הריאיון 
אותו למספר פעמים במקומות שונים. אי אפשר היה 
לקיים אתו שיחה רצופה של יותר ממספר משפטים. 
לקראתו,  קם  ואבי  מישהו  ניגש  דקות  מספר  כל 

ומאפה. שואל  ומיד מזמין עבורו קפה  אותו,  מחבק 
ומתנצל.  אלי  חוזר  במשפחתו.  חדש  ומה  לשלומו 
דקות ספורות לאחר מכן התופעה חוזרת על עצמה. 
המשכתי לכוון את אבי לספר על עצמו ועל תפיסת 
עולמו. הוא לא הספיק לענות. צלצול הטלפון הטריד 
לו  הודיעה  "דה-לפה“  בקפה  עובדת  מנוחתו.  את 
שקפץ הפקק בעסק. הוא קפץ מייד ורץ לייעץ איך 
להתגבר על התקלה. הוא שב, מתנצל ומחייך. סבר 
הסובב  בכל  ומעורבותו  פעילותו  את  מסגיר  פניו 
אותו. בין שאלה לתשובה, בין חיוך לחיבוק, אני לומד 

להכיר את "המענטש“ ששמו אבי קינד.
מילים:  בשלוש  מסתכמת  שלו  החיים  פילוסופיית 
כי אני אוהב את  נותן,  נתינה, נתינה, נתינה. "אני 
עצמי. הנתינה לאדם בודד, לגוף ציבורי או לחברה 
מקבל“.  אני  למעשה  נותן,  כשאני  אותי.  משפרת 
העשייה והתרומה בתחומים שונים למען הפרט או 

למען הכלל ממלאת אותו באנרגיה כאילו היה דינמו.
לעשות  -לפה“  "דה  קפה  את  הקים  עסקים  כאיש 

מתוק לאנשים. 
מעבר לכביש ייסד מעדניה ובר יין – לשמח אנשים.

בקניון הכין פינת קפה הנקראת –“מפה לפה“.
העסקים עבורו אינם רק עיסוק ופרנסה. העסקים הם 
מקום לפעילות חברתית, לנתינה, ומקום למעורבות 
קהילתית. בעסקים הדגש הוא על המפגש האנושי 
והקשר האישי. גם בתחום המשפחתי אבי הוא איש 
בפגישה  פותח  הוא  העבודה  יום  את  נתינה.  של 
עם אביו, משה, על כוס קפה ומאפה בבית הקפה. 
לאבי  קשה  כבנו.  אותו  מזהה  ואינו  דמנטי,  האבא 
מקפיד  הוא  אך  במצבו,  הנערץ  אביו  את  לראות 
לפגוש אותו כל בוקר ולשיר אתו משירי יהורם גאון 
)האב זוכר היטב את כל מילות השיר(. האבא מאושר 

ואבי מאושר. מאביו למד להיות 

"מענטש“ ושמו אבי קינד 
צבי אבן בר

)המשך בעמוד 9(



יולי-אוגוסט 2022]9[

מנהיגה במציאות בלתי אפשרית
| חני פרנק |

אתל ז“ל

אוקראינה, העיר לודמיר והשנה היא 1941.
באחד מימי שישי, כשאבי, דב, היה בבית המלאכה 
שלו ואמי, אתל, נשארה בבית כדי להכין אוכל לשבת, 
הגיעו אוקראינים לפחחיה של אבי וחטפו אותו. הם 
וירו  הסיעו אותו ועוד עשרות יהודים לכלא המקומי 

בכולם באכזריות.
מצב הרוח היה ירוד. לא ידענו מה קרה. אמי נשארה 
משמועות  וניזונו   11,8,6 בני  ילדים  שלושה  עם 
יוצאת  מנהיגות  אמא  גילתה  רגעים  באותם  בלבד. 
את  לנו  והסבירה  סביבה  אותנו  כשהושיבה  דופן 
המצב החדש. היא הבטיחה שתשמור ותגונן עלינו 
בזכות הנחישות והאמונה שלנו. אחת התכונות של 
אירועים  מראש  לחזות  שלה  היכולת  הייתה  אמא 
ולהתכונן לקראתם. עוד כשאבא היה אתנו נאלצנו 
לעבור לגור בגטו. אמא לקחה אתה את כל החפצים, 
הכלים והבגדים היקרים שהיו לנו בבית הקודם, כדי 
היא  אוכל.  אותם תמורת  למכור  היום  בבוא  שתוכל 
גם שמרה על יחסים טובים עם הפולנים שגרו באזור 

כדי שבשעת הצורך תוכל להיעזר בהם.
נשארנו בלי מקור הכנסה אחרי היעלמותו של אבא. 
במכלים  מהגרמנים  נפט  לקנות  התחילה  אמא 
גדולים, העבירה אותם לבקבוקים והתחילה למכור 
בקבוקי נפט בשוק המקומי. החיים היו קשים אך לא 
סבלנו מרעב. תמיד היינו נקיים ולבושים טוב. אמא 
המשיכה לטוות קשרים עם פולנים בעיירות סמוכות 
ובעיקר עם זוג פולנים ערירי, להם נהגנו להביא סיר 
תמורתם  וקיבלנו  מהבית  אחר  חפץ  או  טוב  בישול 
שהסכנה  הרגישה  כשאמא  שמן.  או  חמאה  לחם, 
הציעה  היא  הגרמנים,  מצד  שלנו  לעיר  מתקרבת 
לזוג הערירי מעיל פרווה שלה תמורת הכנת מחבוא 
עבורנו בביתם. הם הסכימו ומיד חפרו בור של שני 

מטר עומק עם תקרת עץ וצינור להכנסת אוויר.
ב- 1942 חוסל הגטו שגרנו בו והוכנסנו לגטו גדול 
גטו  הוכן  במקביל  בעיר.  היהודים  כל  את  שכלל 
נוסף שהיה מיועד רק לבעלי מלאכה שעבדו עבור 
)אח  שלנו  הדוד  הגדול  לגטו  כשעברנו  הגרמנים. 
שלו, שהיה  בבית המלאכה  לגור  לנו  נתן  אבי(  של 
כמחבוא  שהוכן  תחתון  ומרתף  מלאכה  מבית  בנוי 
וביום  המלאכה  בבית  התגוררנו  בלילה  למשפחתו. 

נאלצנו להסתובב ברחובות.
האוקראינית  המליציה  פוגרום.  פרץ  שנה  באותה 
יהודים כדי  נכנסה לגטו ועברה מבית לבית לחפש 
בית  של  למרתף  ירדנו  להשמדה.  אותם  לשלוח 
המלאכה. שמענו צעקות ובכי של אנשים שנתפסו. 
הפגינה  אמא  נתפס.  שלא  ומקווים  מכווצים  ישבנו 
ונחושים  חזקים  שאנחנו  לנו  והזכירה  רוח  קור 
לשרוד. ישבנו במרתף שבועיים. אמא הכינה מבעוד 
יבש כדי שיהיה מה  וחתיכות לחם  מועד מיכל מים 
ירקות  וליקטה  מהמרתף  יצאה  בלילה  לכרסם. 

מהגינה הציבורית שהכין היודנרט.
וקרא  המלאכה  לבית  הדוד  הגיע  הפוגרום  אחרי 
בשמה של אמא. פחדנו לענות כי פחדנו שטומנים 
התייאש  לנו,  לקרוא  ניסיונות  כמה  אחרי  פח.  לנו 
יצאנו  והפעם  שוב,  הגיע  השני  ביום  והלך.  הדוד 
בגטו  מסוכן  שהמצב  לנו  הסביר  הדוד  מהמרתף. 
שבו אנו מתגוררים והציע לנו להגיע לגטו שלו, כי 
והציע  להגיע  איך  לנו  הוא הסביר  יותר.  בטוח  שם 
יצאנו  הלילות  באחד  הלילה.  בחסות  זאת  לעשות 
מוקפדות  הנחיות  עם  הדוד.  של  לביתו  בדרכנו 
וברורות של אמא עשינו זאת בהצלחה, ובאישון לילה 
משפחות.  מספר  בו  שגרו  בית  הדוד,  לבית  הגענו 
מעכשיו היינו תושבים בלתי חוקיים. יום אחד ראינו 
לא רחוק מנחל "לוק“ שעובר בעיר, פח אשפה ענק. 
גניחות. פתחנו את הפח  ושמענו מתוכו  התקרבנו 
אשפה.  ומעליו  קש  על  שוכב  יהודי  וראינו  מהצד 

אמא מיד אמרה לנו שנזכור את המקום הזה כי הוא 
עשוי לשמש אותנו בהמשך.

אחרי מספר ימים עברנו שוב ליד הפח. הפעם לא 
נשמעו גניחות. שוב פתחנו אותו מהצד וראינו את 
ליד  אותו  וקברנו  אותו  הוצאנו  מת.  שוכב  היהודי 

הנחל . 
לחסל  הייתה  פוגרום כשהפעם המטרה  פרץ  ושוב 
גם את הגטו החי של בעלי המלאכה שעבדו למען 

הגרמנים.
ואחר  האשפה,  פח  בתוך  פעמים  כמה  התחבאנו 
המלאכה  בבית  לעצמו  הכין  שהדוד  במחבוא  כך 
אחרי  ניצלנו.  הזה  המחבוא  בזכות  החי.  בגטו  שלו 
שבועיים יצאנו מהמחבוא והלכנו בדרך לא דרך לזוג 
ראינו  בור לעת צרה. בדרך  לנו  הערירי, שם הכינו 
ומצאנו  אמא  של  בהנהגתה  נכנסנו  נטוש.  בית 
והמשכנו  התקלחנו  אכלנו,  כבוש.  כרוב  עם  חבית 
היו  הם  מוחלט.  בהלם  אותנו  שקיבל  לזוג  בדרכנו 
"נוקה“  האזור  כל  כי  עוד,  בחיים  שאיננו  בטוחים 
מיהודים. היינו אצלם חודשיים, וכל כמה ימים הורידו 
לנו אוכל. אחרי חודשיים הם ביקשו מאיתנו לעזוב 
כי האוקראינים כל הזמן מציקים לפולנים ומחפשים 
יהודים בכפרי הפולנים. כיוון שהזוג חשש להיתפס, 
של  פרטיזנים  לקבוצת  להצטרף  לאמא  הציעו  הם 
הסבירו  סמוך.  בכפר  שמתארגנת  ויהודים  פולנים 
לנו איך להגיע לשם, נתנו לנו צידה לדרך ואמרו לנו 
עוד  לפרטיזנים.  בהמשך  יצטרפו  הם  גם  שכנראה 
לפני שהספקנו לצאת לדרך העלו האוקראינים את 
הבית והמחסן של הזוג הפולני באש. בשן ועין יצאנו 
שוב לדרך בלתי נודעת. כשהגענו לכפר שבו הייתה 
התארגנות של פרטיזנים, התחילו הגרמנים לתקוף 
בהפצצות  הפרטיזנים,  את  ובעיקר  הכפר,  את 
ואילץ  ניכר,  ליער שהיה במרחק  ובתותחים. ברחנו 
אותנו ללכת למעלה מיום בשלג. התברר שהטלטלות 
צריכים  שאנחנו  החליטה  אמא  תמו.  לא  והנדודים 
להגיע לאזור בשליטת הרוסים, ולכן נאלצנו לעבור 
נטושים  בבתים  ולהתגורר  הפצצות  תחת  בכפרים 
כדי להגיע לאזור הרוסי. כדי לספק לנו מזון הכינה 
אמא סופגניות באחד הבתים הנטושים בדרך ומכרה 
היינו  לא  מעולם  הזאת  התקופה  כל  בשוק.  אותן 
רעבים או מלוכלכים וזאת בזכות התושייה של אמא, 
והראייה  שלה  הלב  אומץ  במטרה,  שלה  הדבקות 
לטווח ארוך שנחנה בהם כיאה למנהיגה. הדרך עוד 
הייתה ארוכה עד לגאולה שלנו אבל קצרה היריעה 
מלהכיל את כל התלאות והייסורים. ובכל זאת שרדנו 
והגענו בסופו של דבר לישראל עם אבא חדש ואח 
קטן שהספיק להיוולד והכול בזכות האמא המופלאה 

שלנו.
לראות  שיכול  מי  ״רק  המשפט:  לה  נכון  כמה 
הבלתי  את  לעשות  מסוגל  נראה,  הבלתי  את 

אפשרי“.
ז“ל  קיפר  מנשה  של  עדותו  על  נשענת  )הכתבה 

במסגרת מכון קרן השואה מיסודו של ספילברג(

היושר  את  ממנו  ירש  בעיקר  בקהילה.  מעורב 
האישי, שהפך למוטו בחייו. 

"מילה זו מילה! הבטחת, קיים!“
מהאבא קיבל גם את הקשר והיחס החם והרגשי 
אבי  לשורדי השואה. בשנים האחרונות  העמוק 
ל-150 שורדי שואה חברים בבית  אירוע  מארגן 
מוזיקלית  לתוכנית  לכיבוד,  להם  דואג  "עמ“ך“, 
)תזמורת ומקהלה(. השנה, ביום הזיכרון לשואה 
ולגבורה, רתם למבצע גם שניים מבניו וחבריהם 
במאור  התקרובת  את  שהגישו  "קציר“,  מתיכון 
וחבריהם בפעילות  פנים. שיתוף בני המשפחה 
למען הזולת וכל הנתינה הגדולה היא דרך חיים 

עבורו. 
למען  הניתן  ככל  לתת  להספיק  רוצה  "אני 
אני  הקהילה.  ולמען  החברים  למען  המשפחה, 

שמח להנחיל את דרכי לילדי“ .
"לתת בלי לרצות לקחת“ )נתן זך( 
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להניע  וביכולתו  במעשיו  בהחלטותיו,  ניכר  "מנהיג 
אנשים“ )יום טוב סמיה, בספרו על מנהיגות(.

מנהיגות דומה ללהבה: המנהיג הוא הניצוץ המצית, 
המונהגים הם חומרי הבעירה והנסיבות הן החמצן 

המזין את האש.
יום מספק לכל אחד מאיתנו הזדמנות להפגנת  כל 
מנהיגות, בכל יום יש לנו הזדמנות להשפיע על חיי 

הסובבים אותנו. 
משתף  פוגע,  ולא  טובה  מילה  אומר  חיובי  מנהיג 
מסכימים  שלא  חבריו  מול  עומד  להדיר,  במקום 

ומוביל אותם לעבר מטרה משותפת. 
למנהיגות  ביטוי  מוצאים  אנו  הילדים  בספרות  גם 

ולמנהיגים מסוגים שונים. 
מנהלל״  "הנער  מדיניים:  מנהיגים  על  ספרים  יש 
)משה  עדשים“  מתל  "הנער  פדר(,  רון  )גלילה 

הסופרת  כתבה  ובגין  גוריון  בן  הרצל,  על  גרנות(. 
דבורה עומר. 

שלא  "הצנחנית  בקרבות:  מנהיגים  על  ספרים  יש 
״גיבור  עומר(,  )דבורה  ניל“י“  גיבורת  "שרה  שבה“, 
)עמוס  המחסומים“  "פורץ  אופק(,  )אוריאל  חידה“ 

בר( ועוד גיבורי השואה והיישוב. 
ובחברת  האנושית  בחברה  חברתית  מנהיגות  על 

בעלי החיים נוכל לקרוא גם בספרים הבאים:
״רובין הוד״ )הווארד( – הגיבור האנגלי המורד שאינו 
נכנע לחוקי המלך הרשע ועם חבורתו מנהיג מתוך 
מקים  פעולותיו  בעצם  הצדק.  מלחמת  את  היער 

חברה צודקת וזוקף קומתו של האדם הקטן.
והפך  גורילה  על-ידי  אומץ   – )ביראוס(  ״טרזן״ 
למנהיגם הבלתי מנוצח של בני שבטו - קופי האדם.

מלך   – קורצ‘אק(  )יאנוש  הראשון״  מתיא  ״המלך 
צעיר שנוכח כמה קשים השררה והשלטון. התחשב 

בנתיניו הילדים וניסה לארגן מחאה משותפת לילדי 
העולם.

רובין מתקוממת   – זרחי(  )נורית  רובין הוד״  ״הילדה 
סביבה  רואה  שהיא  השוויון  וחוסר  הצדק  אי  נגד 
ומחליטה לשנות  ובחברה,  במשפחה, בבית הספר 
ולתקן את הפער העדתי על-ידי הקמת כפר שינוהל 

על-ידי בני נוער בלבד.
נועזת  ילדים  חבורת   – מוסנזון(  )יגאל  ״חסמבה״ 
ישראל  ומדינת  הישוב  בשירות  שפועלת  וערכית, 
כנגד אויבי המדינה ופושעים. בראשה עמד המפקד 

ירון זהבי, שהדגיש ערכים של רעות ואחווה.
״חבורת כוח המוח״ )זהר אביב( – אייל קורן, מנהיג 
החבורה  בכיתה.  בעיות  לפתרון  מומחה  החבורה, 
החוכמה  באמצעות  הספר  בבית  תעלומות  פותרת 

והתושייה שלה.
חוקים,  לה  שאין  פרועה  ילדה   – )לינדגרן(  ״בילבי״ 
צדק,  בחוש  ניחנה  לב.  ובטוב  בחמלה  מלאה  אך 
עצמאית והרפתקנית, מגלה עצמה ושליטה בסובב 

אותה.
לגדול  מעוניין  שלא  מרדן  ילד   – )בארי(  פן״  ״פיטר 
ומשמש כמנהיג של הילדים האבודים "בארץ לעולם 

לא“, נגד חבורת פירטים שבראשה קפטן הוק.
במלחמת  ילדים  קבוצת   – )מ.לובה(  הילדים״  ״אי 
מתגבשת  בודד,  לאי  שנסחפת  השנייה  העולם 
מוסרית  לחברה  ששואף  מי  ביניהם  יש  כחברה. 
וצודקת ויש מי שמנסה להסיט למרד. אוליבר, מנהיג 

החבורה, בונה אתם מדינה קטנה.
״מלך האריות״ )דיסני( – סימבה, גור האריות, עובר 
ייעודו, מתאחד עם  את  מבין  גילוי עצמי,  מסע של 
החיים  את  ומחזיר  מלכותו  על  מכריז  משפחתו, 

לקדמותם.
״במבי״ )זלטן( – האדם מאיים על בעלי החיים ביער 
הוא  דוגמה,  לו  משמש  אביו  ובאימו.  בבמבי  ופוגע 

מקים משפחה ומוכרז כנסיך החדש של היער.
אוסף  הארנבון  לוז   – )אדמס(  ווטרשיפ״  ״גבעת 
קבוצת ארנבונים ותחת הנהגתו הם מחפשים מקום 

בטוח מפני אויבים ובני אדם.
שלא  הביצה  מלך   – סוס(  )ד“ר  צב״  צב  ״המלך 
נתיניו  על  וטיפס  לבבו  רם  לו,  שיש  במה  הסתפק 
הצבים, עד שצב אחד התמרד והמלך נפל בחזרה 

לביצה )דוגמה למנהיג שלילי(.
אלימות  מפעיל  הילדים  בספרות  השלילי  המנהיג 
ופחד.  כפייה  מתוך  רק  פעולה  משתפים  כשנתיניו 
של  ממקום  אנשיו  את  רואה  לעומתו  חיובי  מנהיג 
העוצמה  את  ומפעיל  להיטיב,  ורצון  התחשבות 
וההשפעה שלו גם כדי לאפשר לחלשים להתחזק. 
מנהיג זה יקבל החלטה עם המונהגים שלו, ישלוט 

בשטח מתוך אחריות ויאציל סמכויות ומשימות.

"מנהיג גדול הוא מנהיג שאנשיו אומרים: עשינו את 
זה בעצמנו“ )לאו טסו(.

מנהיגות ומנהיגים בספרות הילדים
 דליה דמארי
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זוכת  ביוגרפיות  מחברת  מרטון,  קאטי 
סודות הצלחת  פרסים, מנסה לפצח את 
בספרה  מרקל  של  המטאורית  הקריירה 
בעברית:  לאור  לאחרונה  שיצא  המרתק, 
"אנגלה מרקל - האישה החזקה בעולם“. 
הקנצלרית  על  הנתונים  איסוף  מלאכת 
לשעבר היתה קשה ומורכבת, היות ומרקל 
פרטיותה,  על  בדבקות  שמרה  תמיד 
של  מבוטלת  לא  במידה  אף  אומרים  יש 
ראיונות,  לתת  ממעטת  היא  פרנויה. 
ללא  בצנעה  מתקיימת  והתנהלותה 

הצגות תקשורתיות.

גרמניה  במזרח  כומר  לאב  נולדה  מרקל 
דוקטורט  עשתה  סגפנות.  לחיי  וחונכה 
שנים  מספר  ועבדה  קוונטית  בכימיה 
הראשונה  לאישה  היתה  במקצוע. 
בהיסטוריה של גרמניה, שנבחרה לתפקיד 
התערתה  החומה  נפילת  לאחר  הרם. 

במהירות בחיי הפוליטיקה הארצית. 

הפנומנליות,  מהתכונות  חלק  ליקטתי 
למנהיגה,  מרקל  אנגלה  את  שהפכו 
במנהיגות  ביותר  הגבוה  במקום  שדורגה 
בעולם, מציטוטים וחוות דעת של מקורבי 

נוספים.  וממקורות  בספר  שמובאים  מרקל 
וחשתי  מאוד,  עמוק  שלה  התדמיתי  הפסיפס 
מדרגה  וערכית  אידיאולוגית  אישיות  היא  כי 
נעשתה  שלה  הציבורית  העבודה  ראשונה. 
יותר,  נאור  לעולם  פנימית  שליחות  מתוך 
היטלר,  של  זו  כמו  מלחמות  עוד  בו  יהיו  שלא 
והרס  ולהרג  היהודי  העם  של  לשואה  שגרם 
להודות  היכולת  רבות.  טראומטיים של מדינות 
אחרים  ממנהיגים  בהרבה  גדולה   - באחריות 
בימינו, ונציין לדוגמה את הגישה המחפירה של 

הפולנים. 

לבנות  מרקל  של  הפנומנלית  יכולתה 
מרשימה  ארוכים  לטווחים  עבודה  אסטרטגיות 
ביותר. היא שמה את האגו שלה בצד, ולא מתוך 
ויכולת  חזק  פנימי  ביטחון  מתוך  אלא  חולשה, 
שונים.  זמן  בממדי  התמונה  כל  את  לראות 
יכולת  מדהימה.  שלה  העצמית  המשמעת 
הקשב שלה מעולה. היא מעבדת במהירות את 
אפיוני  את  במהירות  ומקטלגת  האינפורמציה 
המנהיג, שמתקשר איתה או נושא נאום בכנס. 
הצגות  אין  ורהוטה.  פשוטה  שלה  הרטוריקה 
ואין שקרים, אין סיסמאות ואין חנופה בדבריה, 
קהל  לכל  או  למצביעיה  לא  למנהיגים,  לא 

שיזמה  המהלך  מולו.  עומדת  שהיא  מאזינים 

שהגיעו  למדינות  לסייע  האירופאי,  באיחוד 

למצב כלכלי נואש, היה מהלך מבריק ופנטסטי, 

לעזרה  מגובשת  למדיניות  האיחוד  את  שסחף 

הדדית. לבושה הצנוע בחליפות עבודה בדגם 

לעבוד  באה  שהיא  ברור  מסר  משדר  דומה 

ועניין  רוגע  משרה  היא  אופנה.  לתצוגת  ולא 

לריכוז  להיכנס  מאזיניה  לכל  וגורמת  במסריה 

מירבי ולזרום אתה. 

ובעל  סגנון הדיבור שלה מתון אך חד משמעי 

כוח אנליטי. מרקל סיפרה על עצמה, שלימודיה 

ארוכת  השקפה  לגבש  אותה  לימדו  המדעיים 

דברים  על  חושבת  כשהיא  משילות.  על  טווח 

הסופית  התוצאה  את  לתכנן  מסוגלת  היא 

הרצויה ואז חוזרת אחורה. מה שמשנה לדידה 

מה  אלא  בעיתון,  מחר  יתפרסם  מה  לא  הוא 

יבוצע הלכה למעשה עוד שנתיים שלוש. 

כושר  ובעלת  גבוהה  אתיקה  בעלת  מרקל 

אחרי  להיגרר  לא  הקפידה  מעולה,  אנליטי 

טראמפ,  או  פוטין  של  השקריות  ההתבטאויות 

וידעה היטב מתי הם משקרים לה. כדי להשיג 

הגיעה  אליה  ביותר  הגבוהה  הכוח  עמדת  את 

הגיעה  היא  נחושה.  וגם  נועזת  היתה  היא 

לא  מעולם  אך  וגדולים,  קטנים  להישגים 

התרברבה בהישגיה. היתה לה טקטיקה 

מעודנת לנושאים שנויים במחלוקת. 

גיי,  חוץ  שר  לראשונה  מינתה  כאשר 

לשאלת  להיכנס  בלי  בעלו  את  שיבחה 

נתנה  העת  בבוא  מיניים.  חד  נישואים 

בעת  הקואליציה  לחברי  הצבעה  חופש 

מהגאוניות  חלק  בבונדסטג.  ההצבעה 

שלה היה לזהות רעיונות טובים בכל מקום 

בו הם צומחים. היא בחרה אותם אם הם 

שיקפו את מדיניותה ובבוא היום הוציאה 

יום,  מעונות  כמו  נושאים  לפועל.  אותם 

אנרגיה  בנושאי  וטיפול  בנישואין  שוויון 

טענו  לפעמים  אמנם  זו.  בדרך  מומשו 

נגדה שהיא ניכסה רעיונות, אך המנהיגים 

המחוננים בוררים את הרעיונות החשובים 

למען מדינתם או האנושות. 

לבצע  ואהבה  סקרנית  היתה  מרקל 

לשעבר,  הקנצלר  חדשים.  פרויקטים 

מרקל,  קוהל, שהיה המנטור של  הלמוט 

הוא  מרקל.  את  מניע  מה  פעם  נשאל 

ענה: ״עשייה, עשייה, עשייה״. תשובתה 

לשאלה שנשאלה לגבי הפעלת סמכויות 

שאישה  משהו  היא  סמכות  "הפעלת  היתה: 

צריכה ללמוד. בלי הפעלת כוח אי אפשר להשיג 

דבר“. בשנים האחרונות לכהונתה פגשה מרקל 

והיתה צריכה להתמודד  גברים בעלי אגו גדול 

שלה  החיקוי  מודל  היה  מי  כשנשאלה  מולם. 

האפשר“.  ככל  קרובות  לעתים  "אני,  ענתה: 

זאת היתה הצהרת אגו כמעט חד פעמית. 

ובהפעלת  רוח  בקור  במשברים  טיפלה  היא 

ידעה  ומסודרת. היא  מערכת שיקולים עניינית 

להקשיב לעמדות שונות ולהצעות אופרטיביות 

ישרה  אישה  מעולה.  בצורה  החלטות  וקיבלה 

עובדיה  את  לרעה  מנצלת  שאינה  וערכית, 

פרמטר  היתה  החמלה  בצע.  רודפת  ואינה 

קליטת  כמו  החלטות  קבלת  בתהליכי  חשוב 

ממדינות  פליטים  וגם  סוריים  פליטים  מליון 

ארוכים  למרחקים  רצה  נוספות. מרקל  מצוקה 

בסבלנות ובהתמדה במהלך שש עשרה שנות 

שלטונה. 

העת  כתבי  חשובי  גם  כמו  מגזין,  טיים 

הבינלאומיים, הציב אותה בעמדה הרמה ביותר, 

"המנהיגה  ספורים:  מנהיגים  אליה  שמגיעים 

החדשה של העולם החופשי“. 

אנגלה מרקל – האשה החזקה בעולם
רות ברודי
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מנהיגים בראי הקריקטורות

* אישור לפרסום הקריקטורות של זאב )כינויו 
האומנותי של יעקב פרקש( ניתן ע“י בנותיו 
בעלות זכויות היוצרים: דורית ונעמי פרקש.
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"אז את האישה הקטנה שכתבה את הספר שהתחיל 
את המלחמה הגדולה"? שאל הנשיא לינקולן, כאשר 
פגש את הסופרת הארייט ביצ'ר סטואו בחג ההודייה 
של 1862, שנה אחרי פרוץ מלחמת האזרחים, לחץ 
את ידה והושיב אותה לצדו. "לספר שכתבת, 'אוהל 
הדוד תום', יש חלק חשוב בנצחון הצדק על העוול". 
יש הטוענים כי המפגש עם לינקולן התקיים אמנם, 
אבל הנשיא מעולם לא אמר את המשפט שצוטט כה 
רבות, וכי בני משפחתה של הסופרת הם האחראים 
אין  כמובן,  כיום  בזיכרון הקולקטיבי.  לכך שהשתמר 
אפשרות לברר אם לינקולן אמר את הדברים או לא, 
ובעצם אין לכך חשיבות, כי די במה שידוע בוודאות: 
הספר "אוהל הדוד תום" השפיע מאוד על קוראיו, 

ומן הסתם הניע אותם גם לפעול. 
 הסופרת תמר ורטה-זהבי מתארת בספרה "האישה 
ומאבקה  חייה  את סיפור  אמריקה"  את  ששינתה 
של סטואו בגזענות ובעבדות מאז ילדותה בתחילת 
בארה"ב  העבדים  כל  לשחרור  ועד   19 ה-  המאה 
בשנת 1863, מאבק שבא לידי ביטוי מובהק בספרה 

של סטואו, "אוהל הדוד תום". 
שהאפריקאים  האמינו,  לבנים  אדם  בני  מיליוני 
עבדים.  שיהיו  ראוי  ולכן  מהם  נחותים  השחורים 
לא  הם  העולם.  את  ברא  האל  שכך  האמינו  הם 
הבינו, או לא רצו להכיר בכך, שהאפריקאים הם בני 
מלחמת  לפרוץ  הסיבות  אחת  כמוהם.  בדיוק  אדם 
הייתה   )1865-1861( האמריקנית  האזרחים 
הצפון  בתכלית.  שונות  השקפות  שתי  בין  ההבדל 
והתנגד  אחת  אומה  תישאר  הברית  שארצות  רצה 
לעבדות, ואילו הדרום ביקש שארצות הברית תהפוך 
לשתי מדינות נפרדות אך ללא איסור של העבדות. 
בינואר,  ב-1  האזרח,  זכויות  למען  היסטורי  בצעד 
שנתיים  העבדות.  ביטול  על  לינקולן  הכריז   ,1863
של הטפות לרעיון זה עשו את שלהן. ב-31 בינואר 
1865 הפכה הכרזה זו לתיקון בחוקה האמריקאית. 
תיזכר  לדרום  הצפון  בין  המלחמה  לינקולן  לדברי 
הוא  והעבדוּת.  העבדים  נגד  כמלחמה  בהיסטוריה 
נחשב למי שהביא לאיחוד בין מדינות הצפון והדרום 

ולביטול העבדות.
תרזה  האם  כזה?  אכזרי  עולם  לשנות  אפשר  האם 

הומניטארית  ופעילה  מיסיונרית   ,)1977-1910(
לא  לבדי  "אני  אמרה:  לשלום,  נובל  בפרס  שזכתה 
יכולה לשנות את העולם, אך אני יכולה להשליך אבן 
על פני המים כדי ליצור אדוות רבות". סטואו נלחמה 
בכל דרך שראתה כראויה והקדישה את חייה למאבק 
הייתה  היא  בעקבותיה.  הלכו  רבים  העבדות.  נגד 
פרסום  בין  חלפו  שנים  שמונה  כתר.  ללא  מנהיגה 
במדינות  פרצה.  האזרחים  שמלחמת  ועד  הספר 
הדרום של ארצות הברית מחו המבקרים בחמת זעם 
"אנשים שחורים  כאילו  בספרה  המובלע  הרמז  על 
רגשות  להם  שיש  כלומר:  לבנים",  לאנשים  דומים 
וסובלים  ושנאה  אהבה  חשים  ושהם  אנושיים, 

כשנוהגים בהם באכזריות.
נחושה,  שאישה  ספק  כל  מעל  הוכיחה  המציאות 
נמרצת, חדורת מטרה וחזון כמו סטואו חוללה שינוי. 

רבים תמכו וסייעו לה.
אחת  בקוניטקט,  נולדה  סטואו  ביצ'ר  הארייט 
ילדים,  ל-12  אב  כומר,  היה  אביה  הצפון.  ממדינות 
עשיר  שהוא  סיפרה  שעליו  לתיאולוג,  נשאה  והיא 
בכל  עני  אך  ובערבית,  בלטינית  בעברית,  ביוונית, 
מובן אחר. היא הייתה מורה למשך זמן מה. בגיל 21 
עברה עם אביה לסינסינטי, ומאוחר יותר נטלה חלק 
ילדים  שבעה  מהדרום.  עבדים  להברחת  בפעילות 
וחצי,  שנה  בגיל  מהם,  אחד  של  ומותו  לה,  נולדו 
כך סיפרה בדיעבד, לימד אותה מהו כאב ועורר בה 
הזדהות עם כאבן של השפחות השחורות, שנאלצו 
היא  ונמכרו.  מהן  נלקחו  כשאלה  מילדיהן  להיפרד 
נמלטים.  לעבדים  הבריחה  נתיב  את  היטב  הכירה 
היא, בנה ובעלה וכן גם אחיה, הנרי וורד ביצ'ר, היו 
שותפים ברשת שסייעה לעבדים להימלט לקנדה, בה 
הייתה העבדות אסורה על פי חוק. היא גם הסבירה 
כי המניע לכתיבת ספרה היה אהבת המולדת שלה, 
ושהיא חששה מפני יום הדין העתיד לבוא על ארצה 

בשל העוול המתמשך המתרחש בקרבה.
נשות  של  התהילה  היכל  בפרס  זכתה  היא   
אפשר  עליה  הולדתה.  מדינת  וקוניטקט,  אוהיו 
לומר:"מנהיג הוא אדם שיודע את הדרך, הולך בדרך 
הזאת ומראה אותה לאחרים")ג'ון סי מקסוול, סופר 

דרום אפריקאי(.

מנהיגה ללא כתר
מירה ניר

הרייט ביצ'ר סטואו

נָכון ּבִָרּבוּעַ
| רות קלי |

מנהיג ומנהיגות
ַח עֲלֵיֶהם ֶמלֶך...“  ֹׁ "ָהלוֹך ָהלְכוּ ָהֵעִצים לְִמְש
]שופטים ט‘ ח‘[. מְַשל יותם בא אמנם כתוכחה 
לבנֵי שכם על רצונם להמליך עליהם למלך את 
אבימלך )בן יְרֻבַַּעל(, שאינו ראוי, אך הוא מדגים 
יישאו  את הזיקה של בני אדם לדמות, שאליה 
את עיניהם בימי צרה ומלחמה וגם בימי שלום. 
בני ישראל במצרים עבדו בפרך שנים רבות עד 
שהגיע המנהיג משה שהנחה אותם להתקומם 
ולצאת משם. גם אם התלוננו לא פעם בדרכם 

במדבר – עדיין נזקקו להנהגתו של משה. 
גם בעלי חיים זקוקים למנהיג. בראש עדר של 
האיל(  או  )ַהַתּיִש  הַמְשכּוּכִית  הולך  כבשים 
ובעקבותיו העדר כולו. אנחנו, בני האדם, הם 
ואת  החיות,  מלך  האריה  את  שמכנים  אלה 
הנשר מלך העופות. אבל, הן די להתבונן בעדר 
אחד  קוף  יש  שאכן  להיווכח  כדי  גורילה  קופי 

ששולט. 
במשפחה  אם  בין  חֶברה,  בכל  ומעולם,  מאז 
בעם  או  במפלגה,  בשבט,  בקבוצה,  קטנה, 
לְלַכֵּד,  כישוריו  בזכות  שנבחר  אדם  יש  שלם, 

לנסוך ביטחון, להנחות, לתת כיוון. 
מלך,  אב,  ומגוונים:  רבים  למנהיגים  הכינויים 
זקן  נביא,  שופט,  רב,  ממשלה,  ראש  נשיא, 
השבט, מָגֵן, מונרך, מושל, מְפַקֵּד, נָגִיד, נָסִיך, 
צ‘יף,  ראיס,  ראש,  מדריך,  קצין,  אלוף,  קיסר, 
קאדי ועוד, על פי התקופה, המטרה והנסיבות. 
לנו  זכורים  בירושה.  כלל  בדרך  עוברת  מלוכה 
משׂרתם  את  שהורישו  וישראל  יהודה  מלכי 
לבניהם. הדוגמה הקלאסית של תקופתנו היא 
 70 זה  כיסאה  על  היושבת  בריטניה,  מלכת 
על  לוותר  מוכן  אינו  האנגלי  העם  רוב  שנה. 
המסורת, על הטקסים ועל הגינונים הקשורים 

לבית המלוכה. 
פי  על  המנהיג  נבחר  דמוקרטיות  בחברות 
כישוריו ועל פי צרכי השעה. אבל לדאבוננו יש 
או  בכוח  עצמם  את  שמכתירים  מנהיגים  גם 
ישורון  )"...ויְִשמַן  לגדוּלה  שעולים  בדמגוגיה, 
ומטרותיהם  רצונם  את  וכופים  ויבעט...“(, 
להם  גם  העולם.  ולטובת  עמם  לטובת  שלא 
עושי  ואחריהם,  איתם  שהולכים  נאמנים,  יש 
דברם, מלחכי פנכָּה, הזוכים בנתח או בפירורים 
ומהרווחים  מההנאות  מהשררה,  מהכבוד, 
האלה  המנהיגים  שבראש.  למי  הצמודים 
רבים לאורך ולרוחב ההיסטוריה, ואני נמנעת - 

בכוונה - מלהזכיר את שמותיהם.
לא  נ,ה,ג.  השורש  על  מילים  כמה  לסיום, 
ַמנְִהיג.  וגם  ברכב,  נֶָהג  גם  ממנו  נגזרו  בכדִי 
באחריות,  לנהוג  מנהיגות,  להפגין  שניהם  על 
ולהנהיג את מושא נהיגתם  להתנהג בתבונה 

לחוף מבטחים.
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הקיר  על  ושיחים.  עצים  מטופחת,  חצר  קטן,  בית 
החיצוני מילים המדברות אלי: 

 "כל יהודי נולד
 עם מספר דמיוני על היד

 שעוזר לו לזכור
 מאיפה הוא בא 

 ולאן הוא לא יכול 
 להרשות לעצמו לחזור." )נועם חורב( 

בחצר  לחצר.  להיכנס  אותך  מזמינות  כאלו  מילים 
"תמונה " המורכבת מאלפי כפתורים בתוך ויטרינה 
נשים,  ילדים,  מבגדי  שנפרמו  כפתורים  שקופה. 
זקנים וצעירים. בכניסה למבנה כתובת: “בית דרור 

מרכז להנצחת השואה".
מנהלת  פנים,  במאור  אותי  מקדמת  הבית,  בתוך 
בנות.  לשתי  אם  צעירה,  אישה  ירון.  שרון  המקום, 
בשיחה שהתפתחה בינינו, נגלתה לי אישה נמרצת, 
חדורת כוונות להפוך את בית דרור לבית מכיל, חם 

ואוהב.
לשרון,  שואל.  אני   “? שואה  לשורדי  בת  את  "האם 
משפחתי  או  אישי  קשר  שום  אין  ירושלים,  ילידת 
לשואה. אך מגיל צעיר בערה בה התשוקה ללמוד 
"נשים  מחקר  כתבה  בתיכון  הנושא.  את  ולחקור 
מטעם  בפרס  אותה  שזיכה  מאמר  בבירקנאו", 
היסטוריה  למדה  היא  הראשון  לתואר  ושם“.  "יד 
וסוציולוגיה. בעקבות לימודיה היא התקבלה לעבוד 
ולא  בעצמותיה  בער  הנושא  ושם“.  ב״יד  כמדריכה 
כבה גם כשעבדה וחיה בסין במשך שש שנים. היא 
המשיכה להעמיק ולעסוק בו, והפעילה את הקהילה 

שונות  ובפעילויות  בטקסים  בשנחאי  היהודית 
הקשורים לשואה.

עם שובה לארץ הקימה שרון מערך התנדבותי למען 
לפתח  להקים,  להזדמנות  וחיכתה  השואה  ניצולי 
התגשם  חלומה  השואה.  להנצחת  מרכז  ולהנהיג 

עת מונתה למנהלת בית דרור.
עיריית רחובות עמדה על היכולות הרבות של שרון, 
העריכה את כישוריה, והחליטה לאפשר לה להגשים 
חלומות. בעירייה הבינו ששרון אינה מנהלת רגילה 
– אלא מנהיגה המנחילה את מורשת השואה בדרך 
והחצר,  הבית  שיפוץ  את  מימנה  העירייה  אחרת. 
אמונה  מתוך  פעילויות,  תקציב  לשרון  ואישרה 

פעילות  יאפשרו  שרון  מתווה  אותה  והדרך  שהחזון 
ענפה במקום.

שרון  ודכאון.  כאב  צער,  מעוררת  "שואה“  המילה 
מאמינה שאפשר לנהל שיחות ופעילויות המדגישות 
את נקודות האור שהיו באפלה של תקופת השואה. 
הגישה  את  נשנה  שרון,  אומרת  נשנה“  "בואו 
הצעיר  מהדור  רתיעה  למנוע  כדי  הרב-שיח  ואת 
המקום  את  להפוך   - המטרה  הבאים.  ומהדורות 
לבית מכיל, חם ואוהב. נדבר על העבר בהווה, למען 
העתיד. הבית ימשוך בני נוער ומבוגרים להרצאות, 
פעילויות שיציגו דילמות. לא נייפה את המציאות. יש 
ולהזכיר את הכאב. לאנשים יש  לגעת בסיטואציות 

נטייה לא לגעת בנקודות כואבות“.
"האם את רואה עצמך כמנהלת או מנהיגה"? 

לשאלתי.  מתייחסת  שהיא  לפני  מהססת  שרון 
להגדרתה - מנהיג מוביל אנשים. מנהיג הוא אדם 
כוח  יש  למנהיגות  וגיבוי.  תמיכה  מאחוריו  שיש 
והשפעה. מנהיגים משפיעים על המונהגים לעשות 
שליחות  חזון,  יש  למנהיג  עמדות.  לשנות  דברים, 
כריזמה  לו  שתהיה  צריך  מנהיג  במטרה.  ודבקות 
אינטליגנציה  אחריו.  לנהות  לאנשים  שתגרום 
רגשית חשובה למנהיג. הוא גם צריך להיות אחראי 
בדרך  ואמונה  במטרה  דבקות  מעשיו.  לתוצאות 
יכול  אחד  כל  לא  במנהיגות.  חשובות  תכונות  הן 
להיות מנהיג. דוגמא אישית ונחישות חשובים מאד 
למנהיג. ״ובאשר לי - יסגרו לי את הדלת אכנס דרך 

החלון". מסיימת שרון את השיחה בינינו. 

משה סמילנסקי בלט בפעילותו הציבורית ברחובות, 
לדמות  בלבד. בהדרגה הפך   23 בן  והוא  בה החל 
בארץ  המושבות,  מתיישבי  בקרב  מוכרת  ציבורית 
ישראל ובגולה. איש רב כישרונות, סופר, פובליציסט, 
עורך, חייל ומפקד, גואל עשרות אלפי דונמים בנגב 
פעלים.  רב  מעשה  איש  מדינאי,  החולה,  ואדמות 
בחרתי לספר על פרק אחד בחייו, על מנהיגותו בעת 
שעמד בראש "התאחדות האיכרים“ בארץ ישראל. 

של  הקמתה  את  סמלינסקי  יזם   1925 בשלהי 
האיכרים  את  לאחד  במטרה  האיכרים“  "התאחדות 
והחקלאים תחת קורת גג אחת, להעצימם בתקופה 
בה החלו לאבד מכוחם הפוליטי, בעת שעלה כוחם 

של הפועלים במועצות המקומיות. 
לגורם  האיכרים  התאחדות  הפכה  הנהגתו  תחת 
בעל השפעה כלכלית של ממש על המשק היהודי 
ההתאחדות  את  להותיר  ביקש  סמילנסקי  בא“י. 
כגוף הפועל אך ורק במישור המקצועי. באותן שנים 
עמדה מאחורי בן גוריון ה“הסתדרות“, בעלת עוצמה 
כלכלית ועתירת משאבים, ומאחורי סמילנסקי עמדו 

כאלף איכרים, רובם בעלי פרדסים. לרשות שניהם 
דעותיהם  את  הביעו  בה  כתובה  עיתונות  עמדה 
היום.  סדר  על  שעמדו  בעניינים  מאבקים  וניהלו 
"אחדות העבודה“  ביטאון של  ב“קונטרס“  גוריון  בן 
בשבועון  וסמילנסקי  "דבר“,  הפועלים  ועיתון 
"בוסתנאי“, אותו ייסד וערך ובעיתון "הארץ“ ו“דואר 

היום“. 
שלוש מחלוקות עיקריות היו בין הפועלים והאיכרים 
העבודה  לשכת  העברית,  העבודה  עת:  באותה 
מאה  תבעו  ה“הסתדרות“  ראשי  השכר.  וגובה 
אחוזים עבודה עברית, השגת מונופול על התעסוקה 
במשק באמצעות לשכות העבודה של ה“הסתדרות“ 
לפועל   25% של  בגובה  שכר  להעלאת  ודרישה 
דרישת  את  הסף  על  דחה  סמילנסקי  היהודי. 
כי  אחוזים,  מאה  של  עברית  לעבודה  ההסתדרות 
ראה בכך תהליך שיביא להפרדה בין היישוב היהודי 
ליישוב הערבי וליצירת קנטוניזציה של א“י. לטענתו, 
היענות לדרישה זו תפגע בכוחו המשקי של היישוב 

"יסגרו לי את הדלת אכנס דרך החלון“
צבי אבן בר

משה סמילנסקי – המנהיג
צבי תדמור

)המשך בעמוד 16(
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בארץ  לאומית  דו  מדינה  של  כינונה  תאפשר  ולא 
אז  גישה שתאמה  הבריטי,  המנדט  בחסות  ישראל 
המנהיגים,  שני  בין  הקיטוב  המדינית.  משנתו  את 
למאבק  וגרם  עזה  יריבות  יצר  וסמילנסקי,  גוריון  בן 
 – לפניות  אלימים,  לעימותים  לשביתות,  שנים,  רב 
לבוררויות  המנדט,  לרשויות  כהלשנות-  שנתפסו 

ולדיונים בבית המשפט. 
מול  המאבק  בחזית  סמילנסקי  של  עמידתו 
עשוהו  בגנותה,  הרבות  כתבותיו  ה“הסתדרות“, 
מטרה לחיצי מנהיגים כמו בן גוריון, כצנלסון ואחרים. 
הפועלים  לאויב  משל  הפך  "סמילנסקי“  השם 
אותו,  השמיצו  הפועלים  "ההסתדרות“.  ולשונא 
הפועל  את  המעדיפה  האיכרית  דמותו  על  לגלגו 
דבק  העקשן,  האיכר  והוא,  היהודי.  פני  על  הערבי 
עייף  ולא  הזרם  נגד  לשחות  המשיך  באמיתותיו, 

מלהשיב מלחמה. 
בשנות המרד הערבי 1939-1936 הסתמנה פשרה 
ביחסים הטעונים בין האיכרים לפועלים. המושבות 
נסגרו בפני הפועלים הערבים, ולתקופת מה הייתה 
במגבלות  להכיר  החל  גוריון  בן  עברית.  עבודה  רק 

לרוחם;  שאינם  סדרים  האיכרים  על  לכפות  הכוח 
מנהיגי הפועלים הבינו כי דרך האלימות תערער את 

הלגיטימיות שלהם בעיני הציבור. 
בראשותו  מלכותית  ועדה  הבריטים  מינו   1936 ב- 
של הלורד פיל, שתחקור את הסיבות לפרוץ מהומות 
שני  בין  הסכסוך  לפתרון  הצעה  ותגבש  הדמים 

העמים בא“י. 
חיים  בהם:  וערבים  יהודים  הוועדה  בפני  העידו 
ויצמן, דוד בן גוריון זאב ז‘בוטינסקי ומשה סמילנסקי. 
כעד  ישמש  סמילנסקי  כי  הציע,  הבריטי  הנציב 
ובשל  האיכרים“  "התאחדות  כיו“ר  תפקידו  מתוקף 
המוניטין שיש לו והיותו בר סמכא בסוגיות חקלאות 

והתיישבות.
בפני  שהציג  נתונים  בעזרת  הראה  סמילנסקי 
הארץ  של  הכלכלית  הקליטה  כוח  כי  הוועדה, 
ופירט  הערבים,  חשבון  על  בא  אינו  ופיתוחה 
המאורעות.  לפרוץ  שהביאו  גורמים  של  רשימה 
רעיון  על  דעתו  את  לשמוע  ביקשו  הוועדה  חברי 
חלוקת הארץ לקנטונים נפרדים לערבים וליהודים. 
סמילנסקי שלל את הרעיון והסביר כי אינו מעשי, כי 
יד לעקור  יחייב טרנספר. הוא, האיכר, מסרב לתת 
עובדי אדמה מנחלתם. שאיפתו לראות שני לאומים 

שוכנים מאוחדים בארץ. 

 ,1937 ביולי  פיל“  "ועדת  מסקנות  פרסום  לאחר 
שני  בין  ישראל  ארץ  חלוקת  על  שהמליצה 
של  בעמדתו  שינוי  חל  והערבי,  היהודי  העמים: 
לאומית  דו  מדינה  של  ברעיון  מתמיכה  סמילנסקי. 
החלוקה  ברעיון  לתמוך  עתה  עבר  המנדט  בחסות 
הטריטוריאלית. לדבריו, יש ליצור בשני עברי הירדן 
לחלקה  עלינו  העמים-  לשני  משותפת  "...מולדת 
חלק כחלק, בין שני העמים“ וכל עם יהיה רוב בחלק 
שלו ובעל זכויות ואפשרויות שוות ובתנאי התפתחות 
שווים, יביאו למצב בו "ישלימו זה עם זה ויהיה שלום 

של אמת“. 
דנו   1937 ב-  20 בבאזל  ה-  ואכן, בקונגרס הציוני 
סמילנסקי,  פיל“.  "ועדת  של  החלוקה  בהצעת 
שהוזמן להשתתף, הציג את עמדתו בעד החלוקה. 
האיכרים“  "התאחדות  בין  דעים  תמימות  נוצרה 
החלוקה,  לתוכנית  בנוגע  היהודית“  "הסוכנות  ובין 
מאתמול.  היריבים  בין  להתפייסות  הדרך  ונסללה 
האיכרים“  "התאחדות  בוועידת  הופיע  גוריון  בן 
האיכרים.  ציבור  של  בשבחו  והפליג   1937 בשלהי 
נקנית  מולדת  "אין  במשפט:  דבריו  את  חתם  הוא 
מבלי חקלאות“, לשון מטבע שהזכירה את זו שטבע 
פי  )על  כאן“  מולדת  כאן,  "אם חקלאות  סמילנסקי: 

ספרו של ד“ר דני ברֹֹ- מעוז(. 

צוהריים בערבות שבטה, יוני 1966. השמש במרום 
השמיים, הצל היחיד ליד הקומנדקר של המ“מ. לצל 

הגדול יותר, בחדר האוכל חניכים, נגיע בעוד שעה.
תשעת העתודאים של הכיתה, שמצפים לסיום קורס 
לחצר,  הביתה,  ולחזרה  כיתות(  )מפקדי  המ“כים 
בתנוחות  הגבעה  בשיפולי  יושבים  לַַחבֵרָה,  לרחוב, 
שונות. יש כאלה שמפהקים עוד מהשמירה בלילה. 
אחרים בוהים, מוחים זיעה מערפם. מימיות מחליפות 

ידיים. לכל שלושה מימיה. 
עוד שעה אוכל, ועד אז צפוי לנו התרגיל האחרון של 
ההסתערות על היעד, על הגבעה, כיבושה והרחקת 
כל אויב ממנה. ביומיים האחרונים בוצע התרגיל ע“י 
פיקד  כיתה,  כל אחד בתורו שימש כמפקד  שמונה. 
על האחרים, זכה לציון על ההכנה, על ההובלה ועל 

הביצוע.
האחרונה  הגבעה  שלו.  הגבעה  הייתה  אחד  לכל 
מצפה לחניך האחרון, אורי שטולצברג, שיושב כרגע 

לידי, שורך את נעליו.
של  הְחנוּן  הוא  משפטים.  ב‘  שנה  סטודנט  אורי, 
החגור  הליכתו שפופה,  היום.  במושגים של  הקורס 
והוא  מונח ברישול על מתניו, יש לו דיבור מתחנחן 
מהסתערותו  זכור  הוא  בעיקר  מתבודדים.  מהיותר 
ממתקים  ברכבו  )מוכר  הגזלן  על  הקורס  בתחילת 
ומשקאות באמצע המדבר(, קונה ממנו בזריזות ולפני 
כולם ארבעה בקבוקי תסס, ומותיר אותנו בספק אם 
לנו. בסופו של דבר הוא בחור  יישארו בקבוקים גם 

טוב, מרוחק קמעא אבל נעים הליכות, עדין.
לאורי  שמצפה  הגבעה  נראית  בעיניי  רק  האם 

הן  שבמורדה  האבנים  האם  השאר?  מכל  כגבוהה 
חדות יותר? המתלול בדרך אל פסגתה משופע יותר? 
מורגשת  חיוכים.  השמונה,  בינינו  מועברים,  בסתר 
הרי  כולנו?  על  יפקד  זאת?  יעשה  אורי  איך  דריכות. 

הוא בקושי מפקד על עצמו, על חגורו על נעליו.

-- אתה מוכן שטולצברג?
הוא  אליו.  בקולו של המ“מ  מלגלג-מזלזל  יש משהו 
מנסה להסתיר זאת אבל זה לא קורה. המ“מ מיטיב 
את  מעביר  הקומנדקר,  מושב  על  גופו  אחיזת  את 
ומניח את טבלת הציונים על  הבלורית מעל מצחו, 

ההגה שלפניו.
אתה  למה  כאילו:  שטולצברג??  הקסדה,  עם  --מה 
לא חובש את הקסדה. ובעצם את זה בדיוק התכוון 

שטולצברג לעשות. 
--כן המפקד, הוא אומר בקולו הצפצפני.

והוא נעמד על מקומו, מהדק לגופו את החגור, מוודא 
אתם  "חבר‘ה  ואומר:  במקומן,  קבועות  שהנעלים 

מוכנים?“
נשמעות מילות חיוב והיענות.

אני  מקדימה,  שנים  תסתדרו  ואתה,  אתה  --אתה, 
בראש. 

אתם שלושתכם, תהיו חוליה אחורית מסייעת,
תהיו  אתם  שממול,  לגבעה  תרוצו  השניים  ואתם 

הרתק. 
להתחיל בהסתערות רק כשאני נותן סימן.

רתק,  מסייעת,  מקדימה,  שלושה  האלה,  המילים 
מילים שלא הכרנו עד לשבטה נשמעו מפיו טבעיות 

לגמרי כאילו הן עט וספר חוקים.
--ברור?

נתזו  אחד  וברגע  במקהלה.  ענינו  המפקד!  --כן 
רגליו מהקרקע כאילו היה ברדלס צעיר, ואנו דהרנו 
אחריו  עוקבים  צעירים,  נערים  כמו  גבו  מאחרי 
כשהוא מתפנה לאחור לדחוף משתהה אחד, לחלוק 
מהמימייה עם מישהו אחר. כבשנו את הגבעה מהר 

ויעיל משנכבשה אי פעם לאורך כל חיי הבסיס.
עד לסיום הקורס חזר אורי להיות אורי הרגיל, גם אם 

צמצם את ריחוקו, התקרב במעט לכולנו.
מאז עברו חמישים ושש שנים. לעיתים אני תוהה מה 

אירע לאותו אורי.
גדול? מנהיג של  דין? בעל משרד  האם נהיה עורך 
תביעות ואנשים? ואולי – יו“ר ועד הורים פעלתן. או 
שאולי ניהל חיים רגילים, ציפה בכל צהרי יום לערב 
אחד  יום  נקלע  כזה,  כשהיה  ואולי,  שיגיע?  הקריר 
שלף  בתוכו,  נעור  משבטה  ומשהו  חבלני  לאירוע 
לעברו  היישר  ירה  שבמכנסיו,  מהכיס  נסתר  אקדח 
לאחרים  וסייע  והורה  והשרירי,  הגבוה  המחבל  של 

בסביבה לתפוס מסתור בחנות שממול. 

רגע  מכונן,  רגע  בפני  ניצב  מי מאיתנו  כאשר  האם 
האם   – שיוביל  למישהו  שמצפה  החלטה,  שמחייב 
המתרחש,  על  מנהיגות  יתפוס  האם  זאת?  יעשה 
יֵצֵא מעורו כמו אורי בשבטה, או יעדיף לסור הצידה, 

להתרווח במכונית הממוזגת, ללגום מבקבוק קולה.
"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש“, אמר הלל 

הזקן )הלל, מסכת אבות, פרק ב, משנה ה‘(.

לגבעה
יוסי רזי

)המשך מעמוד 15(

משה סמילנסקי – המנהיג
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ולנוהל המעשי, שנקבעו  1906 נוהלו ענייני המושבה בהתאם לעקרונות  עד 
תושבים  למושבה  נוספו  האלה  15 השנים  במהלך   .1890 בשנת  ייסודה  עם 
לצרף  ניסיון  משירותיה.  שנהנו  שונים  מקצועות  בעלי  אלא  איכרים  היו  שלא 
הבעלות  היקף  פי  על  נקבעו  כה  שעד  המושבה,  מיסי  משלמי  למעגל  אותם 
טענתם  החדשים.  התושבים  של  בהתנגדותם  נתקל  בניינים,  ועל  קרקע  על 
העיקרית הייתה, שהטלת מיסים עליהם צריכה גם להקנות להם זכות בחירה 
וייצוג. היענות לדרישה מעין זו לא נתקלה בהתנגדות עקרונית, אך היא שינתה 
הדרך.  בתחילת  שנקבעו  כפי  המושבה,  לניהול  היסוד  קווי  את  מהותי  באופן 
מאחר שדרישה זו נמצאה סבירה, התעוררה השאלה אילו שינויים יחולו ב“חוקת 
המושבה“ ומי יקבע אותם. הפתרון לכך נמצא בדרך המקובלת של מינוי ועדה 
רחבה, שתעסוק בעניין זה, ותביא את הצעותיה לאישור של האסיפה הכללית. 
"ועדת  נקראה:  )ולכן  מיוחדת, שמנתה תשעה חברים  ועדה  נבחרה  כך  לשם 
"ועדת  מעין  שהייתה  הוועדה,  חברי  שנים.  שלוש  של  לתקופה  התשעה“( 
ברחובות: שלושה מהסינדיקט,  נבחרו מקרב הארגונים השונים שהיו  חוקה“, 
שניים מאגודת הכורמים, שניים מבעלי הנחלות ושניים מתושבי רחובות, שכונו 

"אזרחים“, שלא נכללו בשלוש הקטגוריות הראשונות.
את  והגישה  המדוכה  על  התשעה“  "ועדת  ישבה  חודשים  שלושה  במשך 
הצעותיה לאסיפה הכללית של תושבי רחובות ב- י‘ אייר תרס“ז )24.4.1907(. 
היה זה מסמך חוקתי רחב, שהקיף תחומים רבים שעמדו במכלול בסיס החיים 
במושבה. המסמך התייחס לנושאים עקרוניים אך גם לקביעה פרטנית ונחלק 

לשני תחומים עיקריים:
תקציב ותשלומים - קביעת תקציב שנתי וחלוקת המיסים לפי ערך הקרקע. 
בנוסף, תשלום עבור הוצאות כלליות שיוטלו על כל משפחה בהתאם לגודלה. 
סדרי  ומלונות.  קמח  טחנת  חנויות,  בעלי  ועל  המקומיים  היין  יצרני  על  מיסים 
ובשטחים  במושבה  שמירה  תרופות,  רפואית,  עזרה  קבלת  עבור  התשלומים 
החקלאיים, שחיטה, בית מרחץ. תשלומים למיסי הוורקו ועבור מתנות לפקידי 

ממשלה ולאירוחם.
תקנות לוועד המושבה והאסיפה הכללית - בחירת ועד המושבה על בסיס 
הסינדיקט  עבור הענבים של חברי  הקיימות. הפרדת התשלומים  ה“מפלגות“ 
מוועד המושבה. מיקום ישיבת הוועד ושכירת מזכיר. סדרי רישום פרוטוקולים, 
תזכירים ואישורים ושמירתם. פיקוח על הלוואות, קבלת אישור האספה להוצאות 

חורגות.
בשולי  ואושרו.  הכללית  האסיפה  בפני  הוצגו  התשעה“  "ועדת  של  הצעותיה 
המסמך נמצאת גם חתימתו של רב המושבות שישב ביפו, הרב אברהם יצחק 

הכהן קוק, שמצא אותן כשרות ונכונות. 
מוסד "ועדת התשעה“ המשיך להתקיים גם לאחר מכן. לעתים מנתה הוועדה 
11 חברים. "ועדת תשעה“, שכאמור משך כהונתה הוגבל בכל  עשרה ואפילו 
פעם לשלוש שנים, נבחרה לאורך כל התקופה עד לשנת 1923, והיא היוותה 
את אחד המוסדות בהנהגה של המושבה, שבו לובנו וגובשו ההצעות לשינוים 

ולתיקונים עקרוניים בחוקת המושבה ובתקנות לניהולה השוטף.

 על חשיבותה של מנהיגות ותבונת הרבים – 
"ועדת התשעה“ ופעילותה במושבה

כתב במקור: ד“ר עמיעד ברזנר ז“ל
ערכה: הדס אביבי, ארכיון רחובות

על מנהיגות: 
"ניהול זה לעשות את הדברים נכון, מנהיגות זה לעשות את הדברים הנכונים“ 

)פיטר דרוקר- הוגה דעות אמריקאי(

 "מנהיג צריך לקחת אחריות, לא להמציא תירוצים“
)מיט רומני- פוליטיקאי אמריקאי(

 "איכותו של המנהיג משתקפת בסטנדרטים שהוא מציב לעצמו“
)ריי קרוק - איש עסקים אמריקאי ומפתחה של רשת מקדונלד‘ס(
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אימונים אישיים בסטודיו ביתי בכפר ביל“ו
רותי ורד

מדריכת פילאטיס שיקומי וכושר, ניסיון רב 
עם מתאמני הגיל השלישי.

*קיימת גם תכנית ייעודית לחולי פרקינסון 
לשיפור הפרעות הליכה.

הסטודיו מואר ויפה, עם כל הציוד הדרוש 
לפילאטיס מכשירים, כושר וכוח. 

רותי ורד 054-9156395

תחום  לכל  כמו  וסטייל?  מנהיגות  בין  הקשר  מה 
מנהיגים,  נמצא  סטייל  הלייף  בתחום  גם  בחיים 
שהשפיעו ויצרו שינוי משמעותי בחיינו. כתבה זו 

תעסוק בנשים מנהיגות ופורצות דרך בתחום.

קוקו שאנל
הלוקים  מאחורי  עומדת  הצרפתייה  שאנל  קוקו 
חייבת  "כל אישה  "קלאסיקות“.  שמוגדרים בפינו 
הוא  בארון“  אחת  שחורה  קטנה  שמלה  לפחות 
משפט שכולנו גדלנו עליו. ג‘קטי הבלייזר לנשים 
בתחילת  פמיניזם  שביטאה  חדשה  תופעה  היו 
המאה ה-20 כיוון שהבלייזרים היו שייכים לעולם 
נשים  על  שלה  העולמית  ההשפעה  הגברי. 
התבטאה בתפיסה שלנשים מגיע לגוון, להתלבש 

בנוחות וליהנות מהשימוש בבגדיהן. 
תרומתה הגדולה לעולם הסטיילינג התבטאה גם 
ונוחים,  בהכנסת שימוש בבגדים תחתונים קלים 
צמודות.  ומחצאיות  ממחוכים  הנשים  שחרור 
באמצעות  התבטאה  לנשים  בחופש  אמונתה 
שאנל  האופנה  בית  מהווה  היום  עד  האופנה. 

מודל לסטייל משובח.

מיוצ‘ה פראדה
אופנת  בעולם  מאוד  מוכר  שם  הוא  פראדה 
לעולמות  קדימה  אותו  שהצעידה  מי  הקוטור. 
חדשים היא מיוצ‘ה פראדה, הנכדה הצעירה. היא 
לקחה לידיה את קו מוצרי העור של בית האופנה 
והפכה אותו לאימפריה מודרנית ומוערכת מאוד. 
ערכיים  מסרים  מעבירה  מייצרת  שהיא  האופנה 

ועל כך גאוותה.
בזכותה הפכו מוצרי העור ותחליפי העור פופולריים 

מאוד, וזכו לריענון בצבעים ובגזרות.
יחד עם קו מוצרי העור פיתחה מיוצ‘ה מותג אישי 
בשם "מיו מיו“, שכולל ביגוד ואקססוריז, שגם הם 

משפיעים מאוד על עולם האופנה.

אנה וינטור
מגזין  של  הראשית  העורכת  היתה  וינטור  אנה 
היא  רבות  שנים  "ווג“.  בעולם  המוביל  האופנה 
נחשבה לכוהנת הגדולה של האופנה. באמצעות 
ואופנתי,  מוביל  נחשב  ומה  מי  שקבע  המגזין, 
כולו  בעולם  הקהל  דעת  את  וינטר  אנה  הובילה 
קידמה  האופנה  בתחום  דעתה  הסטייל.  בתחום 
מעצבים רבים, שהופיעו במגזין, וכמובן דוגמניות 

שהצטלמו לשעריו.
פראדה“  לובשת  "השטן  הסרט  את  שראה  מי 
קיבל הצצה לעולמה של משפיענית, או מנהיגה 

בתחום האופנה.

רות דיין 

מנהיגים מפורסמים בעולם הלייפסטייל
מלכה דורון / סטייליסטית

)המשך בעמוד 19(
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האופנה  סמל  מייסדת  דיין,  רות  ספק  ללא  היא  ישראלית  אופנה  מנהיגת 
דיין  רות  הגיעה  משכית  באמצעות  המיתולוגית.  "משכית“  הישראלית 
בעולם  המובילים  האופנה  בתי  עם  התפעלות  מעוררי  פעולה  לשיתופי 
יוקרה  בחנויות  נמכרו  משכית  בגדי  ג‘יוונשי.  דיור,  לורן,  סאן  איב  ביניהם: 
רבות, ובכך הצליחה להראות פנים נוספות ויפות של ישראל . דרך העיצובים 
לידי  באו  ואוכלוסיות  צבעים  הארץ.  את  להכיר  היה  אפשר  משכית  של 
ובאמצעות הרקמות,  והצבעים  ביטוי באמצעות סוגי הבדים, הטקסטורות 

התכשיטים וחומרי האקססוריז. 
להכרה  והביאה  שונות,  ואוכלוסיות  צעירים  מעצבים  קידמה  פעילותה 
ולהכרות עם אומנותם. כל אלה השפיעו רבות ברמת הפרט וברמת מדינת 

ישראל.

פרידה קאלו
לרגל פתיחת התערוכה של פרידה קאלו בחרתי לספר עליה ועל השפעתה 
היו  שחייה  מקסיקני,  ממוצא  ציירת  היתה  פרידה  סטייל.  הלייף  בתחום 
סוערים כמו דמותה הססגונית. ציוריה שופעי הצבע והפרחים שמעטרים 
את ראשה הפכו השראה לאומנים רבים, וכיום אפשר למצוא אין סוף חפצים 
הום  וחפצי  דרך אקססוריז  בדמותה הססגונית, מקשתות שיער  מעוטרים 
סטייל. אחד מסימני ההיכר שלה אלה הן הגבות המחוברות. בכך הראתה 

שאיננה נכנעת לתכתיבי אופנה.
אין ספק שדמותה החזקה הנשקפת בציוריה היא השראה לנשים רבות. 

אסתי לאודר 
על  אלא  שתקרה,  קיוויתי  או  שייחלתי  זה  ידי  על  להצלחה  הגעתי  "לא 
מוצרים  קו  פתחה   1946 בשנת  ועשתה.  אמרה  בשבילה“.  שעבדתי  ידי 
קוסמטיים קטן בביתה. הוא כלל את המוצרים הביתיים, שהיא רקחה והכינה 
מכן  לאחר  ושנתיים  מוצריה,  את  שיווקה  כבר  היא  חודש  כעבור  לעצמה. 
כבר הגיעה לשווק בכולבו ענק, כשהיא מבטיחה מתנה עם כל רכישה, מה 

שגרם למלאי לאזול תוך יומיים.
לרכוש  כולנו  את  מפתה  רכישה,  עם  מתנה  של  השיווקי,  הקונספט  מאז 

מוצרים שונים, וזו בהחלט מנהיגותה של האישה המיוחדת הזאת .
אסתי לאודר, שסיפורי ההצלחה שלה שזורים גימיקים שיווקיים מופלאים, 
ודמות  נשית  מנהיגות  סיפור  מהווה  שיווק,  בלימודי  היום  עד  שנלמדים 

לחיקוי.
אלה הן מקצת הנשים פורצות הדרך והמנהיגות בתחום הסטייל. גם אנחנו, 

כל אחת בביתה, יכולה לפרוץ דרך ולו הקטנה ביותר.
בהצלחה!

)המשך מעמוד 18(

מנהיגים מפורסמים בעולם הלייפסטייל

מנהיגות אישית
ד“ר שרה קפלן, PhD, RD, דיאטנית קלינית*

יש  הפעם כתבה עם חומר למחשבה: האם 
למנהיגות מקום כאשר מדובר בתזונה?

חשובה  תכונה  היא  מנהיגות  בהגדרה, 
הגדרתה  כמו  והבנתה  האנושית,  בחברה 

מעסיקה פילוסופים וחוקרים שונים.
טענו,  המסורתיות  המדעיות  התאוריות 

תאוריות  גיסא,  מאידך  מנהיגות.  כישורי  עם  נולד  שאדם 
במנהיגות  רבים  היבטים  כי  טוענות,  בפסיכולוגיה  עכשוויות 

ניתנים לרכישה.
ישנם סוגי מנהיגים שונים, ולמרות קיומן של הגדרות מנהיגות 
שונות, כולן מסכימות כי מנהיגות מבוססת על תכונות אנושיות 

מסוימות כמו:
משקל,  למשל:  התזונתי  מההיבט   - מטרה  להגדיר  היכולת 

שיפור מדדים ביוכימיים ...
להשיג  ואכן  משקל,  להפחית   - ויישומן  החלטות  קבלת 

הפחתת משקל.
במעשים  מטרות  ערכים,  לבטא  היכולת   - אישית  דוגמה 

ובהתנהגות.
הובלת שינויים - היכולת להתמודד עם מצבים של שינוי. 

כושר ארגון - היכולת לעצב, להפעיל ולתחזק גם ככול הקשור 
בארגון העצמי.

אומץ - היכולת לקבל החלטות בסיטואציה ייחודית.
האצלת סמכויות - היכולת להאציל סמכויות לאנשים אחרים. 

לעצמו.  מציית  אדם  כאשר  הינה  מנהיגות אישית  לענייננו, 
מדובר ביכולת העצמית, המצויה במידה שונה בכל אדם ושניתן 
ספציפית  לסיטואציה  להתאימה  ואפילו  ולטפחה  לפתחה 
המנהיג  קיים  מאיתנו  אחד  בכל  שכן  דיאטטי(,  תהליך  )דוגמת 
והוא  שלו,  העצמי  האינטרס  את  לשרת  הם  שמניעיו  האישי, 
בעל התכונות המצוינות לעיל. כאשר מדובר בפן התזונתי, כמו 
באימוץ אורח חיים בריא או טיפול תזונתי במחלה, הרי שהצלחת 
אף  )לעיתים  והאישית  העצמית  במנהיגות  מותנית  התהליך 
בעזרת מנהיגים נוספים כמו בסדנאות התנהגותיות או בייעוץ 

דיאטטי פרטני(.

סוג  )מכל  להבין שהטיפול התזונתי  כי חשוב  לציין  כאן המקום 
והוא  טכני,  האחד  מקבילים:  מעגלים  שני  על  מתבסס  שהוא( 
אישית  מותאם  בתפריט  )הנוכחי(  ה“בעייתי“  התפריט  החלפת 
לצורכי המטופל. המעגל השני- טיפול בהתנהלות ובהתנהגות 
האכילה, כלומר: היכולת להנהיג את העצמי וההכרה בחשיבות 
תיקון  ההישגים,  אחרי  מעקב  מדידות,  מטרות,  להציב  היכולת 

תוך כדי התהליך ושמירת התוצאות לאורך זמן. 
להמשיך  המטרה,  את  להשיג  ביכולת  מותנית  הצלחה  אכן, 

לעקוב אחר ההישג כמו גם ליהנות מהתוצאה. 

* ד“ר שרה קפלן PhD ,RD - לשעבר: דיאטנית ראשית בקופ“ח 
קפלן  רפואי  מרכז  ודיאטה,  לתזונה  היחידה  מנהלת  מאוחדת, 

רחובות וראש ביה“ס למדעי התזונה, מרכז אקדמי פרס.

מומחי על"ה לשירותך

ד"ר שרה קפלן
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דרושים מתנדבים
לשיחות טלפון
לביקורי בית

להרצאות בהתנדבות 
במרכז היום

רכזת המתנדבים: 
0506285137

הטלוויזיה הקהילתית

תוכניות בערוץ 98
בחודשים מאי – יוני, 2022

ימי חמישי בשעה 19:00, מוצ“ש בשעה 19:00

חודש יולי
"שלום בית“ מעבר לדיור מוגן, בעייתיות, 

ויתרונות.

חודש אוגוסט
"כמעט כמו כולם“, תופעות והשלכות מאוחרות 

אצל אנשים מבוגרים שחלו בשיתוק ילדים 
בילדותם.

טעימות | מהמטבח של חנה שאולוב

אלוהים נותן אגוזים למי שאין שיניים?
ביכולות,  שהתברך  מי  על  נאמר  לאוכל  הקשור  הזה  הפתגם 
בכישרונות ובהזדמנויות, אך אינו יודע, או אינו רוצה לנצל את 

כל הטוב הזה. 
ובפורטוגזית.  באנגלית  בערבית,  שפות:  בעוד  נפוץ  הפתגם 
מכיוון שבגיליון זה אנו עוסקים במנהיגים, אני מקווה שיש להם 

כישוריהם  את  לנצל  יודעים  והם  המטפורי,  במובן  גם  שיניים 
בתבונה וביצירתיות, מפתחים ומטפחים את יכולותיהם, פתוחים 
לשינויים ופועלים רבות כדי להתקדם, לקדם ולהגיע להישגים. 
הם ודאי יוכלו ליהנות מפאי האגוזים הנפלא שלפניכם, וכולכם 

כמובן מוזמנים להצטרף. 

רכיבים לבסיס הפאי:
2 כוסות קמח רגיל	 
150 גר‘ חמאה	 
כף אבקת סוכר	 
מעט מים לאיחוד הבצק	 

רכיבים למילוי:
כוס וחצי סוכר חום	 
3 ביצים	 
2 כפות קורנפלור לא גדושות	 
כף ברנדי )לא חובה(	 
לוז, 	  מעורבים:  אגוזים  גר‘   350

קשיו, פקאן ומלך קלויים וחתוכים

רכיבים לקישוט:
150 גר‘ אגוזים לא קלויים

אופן ההכנה: 
מערבבים  לבסיס  החומרים  את   -
ובדפנות  בבסיס  ומשטחים  יחד 

בתבנית פאי משומנת מספר 26-24
- בקערה מערבבים את כל החומרים למילוי, יוצקים על הבצק.

- מקשטים מעל תערובת המילוי באגוזים הלא קלויים.
- אופים בחום בינוני עד שאפוי. 
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הגדרות מאונך:
1 קיבוץ ליד בית שמש

2 תן
3 סוער גועש

4 יישוב בהרי בנימין
6 שבועה

7 שם מבצע של צהל שהיה 
בלבנון )1978(
8 אות אנגלית

9 ממנהיגי מפ“ם )ש“מ(
11 ממשפחת החתוליים

14 מושב בשרון
16 תנועת נשים מתנדבות

17 גרים
18 כינוי לטיל כתף אמריקאי בצהל

20 חם מאוד
23 אוצר טבע

25 עיר שהוכרזה השנה 2022 
26 בת שאול במקרא

28 לא היו דברים מעולם)ר“ת(
32 אסור

34 אות עברית
35 צורה הנדסית

37 מאכל חלבי
39 יישוב בבקעת הירדן

41 תשלום לרשות
42 חפירה ארוכה וצרה

43 מדיח
45 ארגון לבטיחות ילדינו

48 מרכז חינוך וסמינר בבקעת אונו
50 כראוי

51 שחום עור מילה הנחשבת היום לגנאי
53 תערובת לדישון כימי

54 משמשת כנשק ביולוגי
56 לא נמצא

57 סיר בישול
59 עיר פלסטינאית בשומרון

62 שנון
64 דגל
65 טנא

66 כלי קיבול קטן

הגדרות לפירמידה
אות יוונית. 1
ז‘אנר מוסיקלי. 2
קמצוץ. 3
מין קפה. 4
תרופה להפסקת עישון. 5
כלי תחבורה דו גלגלי. 6
משפחת סובוטניקים בגליל. 7
חרור. 8
דביבון בצפון אמריקה. 9

פנצ‘ר. 10
מזמר. 11

פירמידה כפולה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

רגעי פנאי - אלי זדביל

הגדרות מאוזן:
1 מעשה הנדרש בתוקף הנסיבות 

)2(
5 סוג דג

10 תו דואר
12 מהמזלות

13 ענן
15 ארוע משמעותי )2(

18 פרא
19 מילא גדש

21 מחלקי משולש ישר זווית
22 עיתונאי ישראלי בארה“ב )ש“מ(

24 אות יוונית
25 קיבוץ ליד באר שבע

27 אמתחת
28 יחידה בחיל האויר

29 רוחו ונשמתו )ר“ת(
30 מסולם הצלילים

31 קו מלמעלה למטה
33 כלי קיבול

36 חיית מחמד

38 בעל חי ימי
40 רצון כמוס)2(

43 אות יוונית
44 פרט ל-

46 קיבוץ בעמק יזרעאל
47 סוכנות החלל של ארה“ב

49 כתב כריתות
50 מראשי העיר רחובות )ש“מ(

52 מילת הכפלה
53 רגישות חזקה

55 הרבה מאוד כסף )2(
58 סוג עלה

60 מושב ברמת הגולן
61 רטוב במקצת

63 בהשאלה מראה פנים של מי 
שמפחד מאוד )2(

66 מלכודת
67 קיבוץ בעמק החולה

68 דרגה בצה“ל
69 מחלת ילדים מטבולית
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עעםם  ככייבבוודד  קקלל''  גג--וו''  ההררצצאאוותת  בבייממיי  אא
!!!!!!    בבללבבדד₪₪  1100––בב

הה""עעללקקייץץ            בבבבייתת  

ההררצצייגגזזההררהה  ""..  זזממרר  אאההבבהה  ללייםם""0000::1111||  77..1100''    אאייווםם  

גגייאא  בבאאווםם..  ההאאווררייייננטטללייההבבללטט  ששלל  ""  ששחחררזזאאדדהה""0000::1100||  77..1122''    ייווםם  גג

ררווננייססעעממיי  ""..  ההייוווונניי  ההוואא  אאממןן  ההחחייייםםזזווררבבהה""0000::1111||  77..1177''    אאייווםם  

חחוופפששייתתההככננייססהה  ""..  בב  עעםם  ככלל  ההחחווששייםם""ררווקקדדייםם  זזהה""0000::1100||  77..1199''  גגייווםם  

תתממייררססייגגללייתת  ..  ךך""פפווררצצוותת  דדררךך  בבתתננננששייםם  0000::1111||  77..2244''    ייווםם  אא

ננייררהה  בבןן  ייההווננתתןן''  פפררוופפ..  ממגגדדררייתתההווררממווננייםם  ווזזההוותת  עעלל  0000::1111||  77..3311''    אאייווםם  


