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העצמאות  יום  את  כולנו  נחגוג  ימים  מספר  בעוד 
זהו החג היחיד בלוח השנה  74 של מדינתנו.   - ה 

)העברי( שלנו, שמקורו אינו בסיפורי המקרא.
אני,  בתורה,  אינו  זה  חג  של  מקורו  שכאמור,  אף 
ביותר.  המקודש  החג  את  בו  רואה  ישראלי,  כיהודי 
בשל  היתר,  בין  כך,  הדברים  את  רואה  אני  אולי 
טרום  של  בירושלים  להיוולד  שזכיתי  העובדה 
המדינה – בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל 
הישוב  של  המאבק  את  חוויתי  כילד  פלשתינה.   –
הספר  ובמדיניות  המנדט  בשלטון  בארץ  היהודי 
הם  אם  גם  לארץ  להגיע  מיהודים  שמנעה  הלבן, 
לחזור  ומשפחה  בית  להם  היו  שלא  שואה,  ניצולי 
הספר  ובבית  הילדים  בגן  חונכתי  גם  וכך  אליהם, 

היסודי.
הנקראת   ,1949  –1947 בשנים  הקרבות  סדרת 
מלחמת השחרור או מלחמת העצמאות, הסתיימה 
בניצחוננו ובהקמתה של מדינה יהודית, דמוקרטית 
וליברלית השולטת על שטח גדול יותר מזה שהוצע 
אך   .1947 בנובמבר  ב-כ“ט  האו“ם  ידי  על  לנו 
קיומנו  הושלמה.  טרם  קיומנו  להבטחת  המערכה 
נדרשים  ואנחנו  מאליו,  מובן  דבר  אינו  עדיין  כאן 
וחברתית  כלכלית  צבאית,  אותו  ולתחזק  לשמר 

במשך כל השנים.
יישובה  לארץ,  העלייה  במצוות  רואה  אני  לפיכך, 
החשובה  המצווה  את  וחברתית,  כלכלית  וביצורה 

ביותר לכל יהודי באשר הוא.
2000 שנה חיכה וייחל העם היהודי לחזור לאדמתו, 
של  ביתם  שתהיה  מדינה  בה  ולהקים  למולדתו, 
מופלים  או  מיעוט  עוד  יהיו  לא  הם  בה  היהודים, 

לרעה. אכן, לפני שבעים וארבע שנים זכינו לכך.
מחיר הקמת המדינה היה כבד מאד: 6000 חללים, 

שהיוו 1% מכלל התושבים היהודים שחיו אז בארץ 
ישראל. 

צדק איפה ראש בממשלה הראשון, מר דוד בן גוריון, 
יום העצמאות נקדיש  שקבע כי לפני שחוגגים את 
שנפלו  אלה,  זכר  עם  להתייחד  אחד  יום  ונקדש 
לנו  שתהיה  להבטיח  מנת  על  ישראל  במערכות 

מדינה. 
ביותר  החשוב  החג   – העצמאות  יום  בפרוס 
עצמאות  חג  לכולנו  לאחל  רוצה  אני  במדינתנו, 
שמח, שנזכה לשמר ולטפח את הדבר הנפלא הזה, 
החברתי  לחיזוקה  לתרום  שנמשיך  ישראל,  מדינת 
המדעי  הידע  את  ונפתח  השסעים,  איחוי  ידי  על 

טכנולוגי להמשך צמיחתה ושגשוגה של המדינה.

ברכה ליום העצמאות ה-74
| צבי טרופ |
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צור עמנו קשר
בית על“ה לשירותך

 לפעמים שוכחים שאת מתנדבת 
ולא עובדת...

יהודית שפירא

רק  משמעות  יש  לחיים  כי  אמר  איינשטיין  אלברט 
אם האדם מקדיש עצמו לחברה ועוזר לעשות את 

חיי האחרים יפים יותר. 

העמותות  איגוד   - "הלב“  חלקו  האחרון  מרץ  בחודש 
ארצי  הצטיינות  אות  הרווחה,  ומשרד  בישראל  לזקן 
הארץ  מכל  מתנדבים  השתתפו  בטקס  התנדבות.  על 
ההצטיינות.  אות  לקבלת  מיוחדת  ועדה  ע“י  שנבחרו 
כי  מצוין  המצטיינים,  המתנדבים  שקבלו  בתעודה, 
זרקור על פעילותם של המתנדבים  הטקס נועד להאיר 
וכי עם פרוץ הקורונה  ומופת לרבים,  המשמשים דוגמה 
ובמהלכה קבלה פעילות המתנדבים המסורים משמעות 
גדולה יותר. כמו כן מצוין כי הטקס חושף את פניה היפות 
מתנדבים  אותם  של  אור  נקודות  בישראל,  החברה  של 

הפועלים בצניעות ובמסירות למען האחרים. 
)המשך בעמוד 4(



מאי-יוני 2022]3[

דבר העורכת

| יהודית שפירא |

מי מאיתנו לא אוהב לשחק מידי פעם עם חבריו, 
עם נכדיו, עם עצמו?!

פעם,  של  הילד  מסתתר  מאיתנו  אחד  בכל  הרי 
הספונטניות  היצירתיות,  המשחק,  שחדוות 

והדמיון מפעמים בקרבו.
כפי שהבנתם, בעיתון זה נבחן את המשחק על 
מחשב,  משחקי  רחוב,  משחקי  השונים:  היבטיו 
משחק,  שירי  ספורט,  משחקי  חשיבה,  משחקי 
משחקי חברה, משחקי מלחמה, משחקי הימורים 

ואפילו משחקי תזונה נכונה. 
נכדיי  עם  עצמי  מוצאת  כשאני  אליי,  באשר 
קופצת, רוקדת, מתחזה לבעלי חיים, חוזרות אליי 
רוח השובבות, תחושת התרוממות הנפש, הנאה 

נקייה מדאגות וספונטניות, המשחררות כל כך. 
היא  מאושרת“  משפחה  משחקת-  "משפחה 
לנכדתי  שרכשתי  במשחק  שמצאתי  אמירה 
חברה  עם  שיחה  גם  לי  שהזכירה  לאחרונה, 

שציינה, שהיא זוכרת את ילדותה כילדות מאושרת, 
כי אביה היה משחק איתה בכל רגע פנוי. 

משחקים  אנחנו  האם  לשאלה:  אותי  מוביל  וזה 
מספיק? 

ש“למשחק  טוען  הפסיכואנליטיקאי,  וינוקוט, 
לילדים שלנו  לתת  ומטפל. חשוב  כוח מרפא  יש 
לשלוט  לנסות  בלי  בחופשיות  לשחק  ולעצמנו 
לו  לתת  או  אותו  לארגן  אותו,  ולסדר  במשחק 
חושי  יצירתי,  יהיה  שהמשחק  ככל  וצורה.  שם 
וגולמי, כך הוא יבטא טוב יותר את העצמי האמתי 

שלהם“. 
בספרו  אומר  הוזינגה,  יוהאן  אחר,  דעות  הוגה 
היא  האנושית  ש“ההתנהגות  המשחק“,  "האדם 
התנהגות משחקית. המשחק מהווה תחום מרכזי 
ביותר בחברה האנושית. בשעה שאנו משחקים, 
אנו קושרים את המשחק אל השאיפות, הצרכים 
והמשאלות שלנו. האלמנטים המשחקיים נמצאים 

והתרבותיות:  החברתיות  המסגרות  בכל  כמעט 
פולחן  טקסי  נימוסים,  אומנות,  משפט,  מלחמה, 

ועוד. בכולם ניתן לראות מוטיבים של משחק“. 
למתנדבי  דבריי בהצדעה  את  לסיים  בוחרת  אני 
בכל  ובהתמדה  רבה  במסירות  הפועלים  על“ה 
והתורמת  הלבבית  המדהימה,  העשייה  ליבם. 
שלהם, מתחברת למוטו של יום העצמאות ה- 74 
למדינת ישראל, שיהיה השנה בסימן: "יד פוגשת 

יד אחות“. 
"מדינת ישראל תצדיע לאזרחיות ולאזרחים אשר 
חברה  של  לבנייתה  דופן  יוצאת  תרומה  תורמים 
קהילות  בונים  מכילה,  יותר,  טובה  ישראלית 
וחיבורים, מקדמים שוויון הזדמנויות, קירוב לבבות 

ואחדות ישראלית“.

חג עצמאות שמח!

בשנותיה  רבות  מלחמות  ידעה  ישראל  מדינת 
הקצרות. מלחמות שכללו אבדות קשות, שכל אחת 
מאחור,  שנותרו  אלו  עבור  ומלואו.  עולם  היא  מהן 
לאחר מות יקיריהם, האובדן והשכול הם סבל שקשה 
עם  מתייחדים  אנו  הנופלים  ולזכר  לכבודם  להכיל. 
חיים  אנו  שבזכותה  גבורתם,  את  ומנציחים  הכאב 

במדינה זו.
חללי  הנצחת  טקס  פיס  באשכול  נערך  לאחרונה 
סלע  בשכונות  הרחובות  קרויים  שמם  על  תש“ח, 
ותיק  מתנדב  מגן,  אברהם  של  המיזם  ואפרים. 
חקרו  במהלכו  חודשים.  מספר  נמשך  בעל“ה, 
תלמידי י“א בבי“ס קציר אודות החללים. התלמידים 
חייהם  את  ותיעדו  שונים,  ממקורות  עליהם  למדו 
בכניסה  מעניינת  בתערוכה  שהוצגו  תיעוד  בדפי 

לאולם בו נערך הטקס.
את הטקס כבדו בנוכחותם: מר זוהר בלום - ממלא 

מקום ראש העיר, מר אברהם מגן - יוזם המיזם, גב‘ 
אפרת צוקרמן - מנהלת אגף החינוך והנוער, גב‘ רחל 
בן יצחק - מנהלת אגף החינוך העל יסודי, מר אבי 
קינד - חבר מועצת העיר, גב‘ נוגה רוקבן- מנהלת יד 
לבנים, גב‘ מירב כפיר- מנהלת קריית החינוך קציר, 
גב‘ רונית שילוביץ - מנהלת החטיבה העליונה, גב‘ 
בן  מאיר  מר  פיס,  אשכול  מנהלת   - דוידוביץ  עירית 
חיים - מנהל דיור מוגן לב אבות, משפחות הנופלים, 

דיירי לב אבות ותלמידי ומורי קציר.
מר זוהר בלום, אברהם מגן, אבי קינד נציג המשפחות 
נשאו  כפיר,  מירב  הגב‘  הקריה,  ומנהלת  השכולות 
 – שלו  והיוזם  המיזם  של  לזכותו  נרגשים  דברים 
לדורות  שלו  התרומה  על  דברו  הם  מגן.  אברהם 
הבאים, על חשיבות ההנצחה, והודו לעיריית רחובות 

ולכל הגופים שנטלו חלק בקידום המיזם. 

על החשיבות של הנצחת חיילינו אמר פעם שאול 
את  שתשכח  "מדינה  שלו:  הנאומים  באחד  מופז 

חייליה, סופה שחייליה ישכחו אותה“. 
חבורת  בשירה של  לווה הטקס  ברכה,  דברי  מלבד 
הזמר של לב אבות בניצוחה של ורה קלינג, בשירה 
של תלמידי תיכון קציר במחרוזת שירי תש“ח בהפקה 
המתעד  בסרטון  בריקוד,  דרזי,  אורי  של  מוזיקלית 
המיזם  במסגרת  התלמידים  שעברו  התהליך  את 
שהשתתפו  התלמידים,  של  ללב  נוגעים  ובדברים 
במיזם וספרו על הזכות שנפלה בחלקם להיות חלק 

ממיזם כה חשוב ומכובד. 
שהזמן  לך,  "דע  גורי:  חיים  שכתב  בדברים  אסיים 
אתה  אותך,  ימחקו  לא  והמים  הרוח  והאויבים, 
תימשך. עשוי מאותיות זה לא מעט. משהו בכל זאת, 

יישאר ממך“. 

"אשרי העם שאלה הם בניו“
על מיזם ההנצחה של חללי ישראל הקרויים על רחובות בשכונות אפרים וסלע 

חני פרנק

יוזם תוכנית ההנצחה - אברהם מגן
צילום: חני פרנק
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צחוק  אביב,  ריחות  חגיגית,  באווירה 
עם  שולחנות  הפגישה,  שמחת  של 
כוסות  הגדות,  כשעליהן  לבנות  מפות 
התאספו  ושתיה,  אגוזים  מצות,  יין, 
על“ה  בבית  תומכת  קהילה  משתתפי 

לקבל את חג הפסח.

"קהילה  בנוסח  חוברה  ההגדה 
מהגדות  לוקטו  והקטעים  תומכת“, 
גולדנר  פסיה  והמסורת.  הקיבוצים 
ובזרוע  רמה  ביד  הסדר  את  ניהלה 
תוכנית  מנהלת  לדרמן,  רונית  נטויה. 
המועדון,  את  שיזמה  תומכת“  "קהילה 
חצי  במלאת  המשתתפים  את  בירכה 
הכוונה  על  וחזרה  למועדון,  שנה 

לעטוף אותם באהבה ובשלווה.

ציין  על“ה,  מנכ“ל  וישקין,  אסף 
לאחר  המשתתפים,  רב  שהמפגש 

חגיגת ליל הסדר במועדון שלנו "קהילה תומכת“ 
דליה דמארי

המצטיינת שלנו: פסיה גולדנר וילדיה 

)המשך בעמוד 5(

)המשך מעמוד 2(

בין האורחים והנואמים בטקס ניתן היה למצוא את 
האוכלוסייה  למען  השדולה  יו“ר  עטיה,  אתי  ח“כ 
הסיעודית בישראל ומר יריב מן, סמנכ“ל בכיר וראש 
שניהם  הרווחה.  במשרד  ותיקים  אזרחים  מנהל 
דיברו על מצב הקשישים בישראל )ובעולם(, שהולך 
ומחריף לנוכח העלייה בתוחלת החיים ועל הקשיים 
עוד  הענף.  התפתחות  את  שמונעים  התקציביים, 
שמלוות  לתופעות  הולמים  מענים  מתן  על  דיברו 
עקרונות  ועל  הבדידות  כדוגמת  ההזדקנות  את 
ההזדקנות המיטבית. באותה נשימה הם בירכו את 
ותורמת  וציינו עד כמה ההתנדבות חשובה  הזוכים 

גם למתנדב.
ההצטיינות,  אות  את  שקבלו  המתנדבים,  בין 
גולדנר,  פסיה   - "משלנו“  מתנדבת  במיוחד  בלטה 
פסיה,  לעשור.  קרוב  על“ה  בעמותת  המתנדבת 

בגאון,  על“ה  עמותת  ואת  רחובות  את  שייצגה 
התנדבותה  על  ההצטיינות  אות  את  לקבל  זכתה 
בעמותה.  והספורט  התרבות  בתחום  השנים  רבת 
נפלאות.  ואיכויות  עוצמות  ובעלת  ייחודית  אישה 
לאורך שנות התנדבותה הייתה פסיה אחראית על 
על  בדגש  חדשות  תוכניות  והביאה  יזמה  חוגים, 
קבוצת  הקמת  עם,  ריקודי  כדוגמת  בריאות  קידום 
יזמה  ועוד...  מבוגרות  לנשים  כדורשת  "מאמאנט“, 
והקימה גם את "הללויה על“ה“, מקהלת העמותה 
בחגים  אירועים  מקיימת  דוריים.  בין  מפגשים  וכן 
בביתן  מבוגרות  נשים  מלווה  תומכת“,  ב“קהילה 
עוזרת  טיולים,  מלווה  ורגשית.  חברתית  עזרה   -
הרשמה,  מידע,  מתן  התרבות:  פעילות  בתפעול 

הפצה, סיוע באירועים. 
כשנקראה פסיה לבמה לקבל את התעודה, שיתף 
האירוע,  את  שהנחה  "הלב“,  מנכ“ל  קידר,  סמי 
המקצוענות,  היקרה,  "פסיה  תודה:  במילות  וסיכם 
מתנדבת  יחד  יוצרות  שלך  והאכפתיות  המסירות 
נמצאת  שתמיד  עליה,  לסמוך  שאפשר  מושלמת 
חדשים.  למחוזות  העמותה  את  שמביאה  כשצריך, 
מן  עובדת  לא  את  שבעצם  שוכחים  אף  לפעמים 
בדיוק  שנים,  הרבה  עוד  שתמשיכי  מקווים  המניין. 
שני  דור  שהיא  בגאווה  ציינה  פסיה  שאת“.  כמו 
למתנדבים, וכי אות ההצטיינות מוקדש גם להוריה, 

שהיו נר לדרכה.

טקס שכולו הד מעצים ומחזק לעשייה משמעותית 
יותר,  טובה  לחברה  תקווה  הנותנת  האחר,  למען 

סובלנית יותר, מתוקנת יותר.

קסם ההתנדבות- לפעמים שוכחים שאת מתנדבת ולא עובדת...
"נפגשים“ במרכז היום

תמרה הכהן ועדי רובינשטיין

למעלה  כבר  אותנו  המלווה  הקורונה  מגפת 
עמן  הביאו  אותה,  שליוו  וההגבלות  משנתיים 
היום.  את הצורך בשינוי מערך הפעילויות במרכז 
צוות  סגור,  המרכז  היה  בו  הראשון,  הסגר  לאחר 
על  אמון  שהיה  העיקרי  למפעיל  הפך  המרכז 
מרבית התכנים שהועברו למבקרים. בחלוף הזמן, 
נוספים,  ומפעילים  החוץ  מדריכי  בהדרגה  חזרו 
את  ולשפר  לשדרג  ועודנה  הייתה  השאיפה  אך 

התכנית הקיימת.
לקרב  הרצון  מתוך  נולד  "נפגשים“  פרויקט  רעיון 
יריעת  את  להרחיב  היום,  למרכז  הקהילה  את 
עבורם  ליצור  המרכז,  למבקרי  המוצעים  התכנים 
יותר גיוון ועניין ולהעשיר את עולמם )מעבר לחוגים 
הקבועים(. במסגרת הפרויקט מגיעים למרכז היום 
מתנדבים, ברובם תושבי רחובות, המוכנים לספר 
ללבם.  הקרובים  השונים  הדעת  מתחומי  ולשתף 
חלקם מגיעים באופן חד פעמי, חלקם רק לעתים 

וחלקם אף מדי שבוע.
אחת מהמתנדבות הללו היא צביה אבטיחי.

ההתנדבות  אשר  רחובות,  ילידת  היא  צביה 
מחייה.  חלק  תמיד  הייתה  החברתית  והמעורבות 
לפני שפרשה לגמלאות ממשרד הביטחון החליטה, 
שעליה למצוא מקום להתנדב בו על מנת להיות 
בה  לקהילה  לתרום  ולהמשיך  פעילה   עסוקה, 
על“ה,  לעמותת  אותה  הפנתה  חברה  חיה.  היא 

שם בדיוק נפתח קורס כתיבת 

ליל סדר ב“קהילה תומכת“.   צילום: רונית לדרמן

ענת יולס מברכת

תקופת הקורונה, מהווה הוכחה ניצחת 
לניצחון הרוח על כל החרדות והעכבות.

שרית שחם הלהיבה את הקהל בשירה 
בציבור עם שירי המסורת מההגדה, וכן 

שירי אביב. 

והיו  האביב,  וכוס  החירות  כוס  הורמו 
מנהלת  יולס,  ענת  הפתעות:  גם 
המבוגר  האזרח  לרווחת  המחלקה 
בעיריית  החברתיים  השירותים  באגף 
רחובות, באה לברך, וציינה שהתוכנית 
החברתית של רונית לדרמן קורמת עור 

וגידים בעל“ה. 
והנאה,  פעילות  המשך  איחלה  היא 
טובה.  לבריאות  הדרך  שזוהי  וציינה 
שהשתתפה  קהילה  חברת  רחל, 
באירוע הודתה לכל הצוות של "קהילה 
תומכת“ בעל“ה, והדגישה שהיא "מאוד 

שמחה לבוא ונעים לשהות כאן“. 
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"טאבון" - כוננית נתינה המחברת דורות
צבי אבן בר

בתיה מקוב בנתה את התנור הראשון במושבה רחובות, והעמידה אותו לרשות הרבים לספק לחם 
לכל תושבי המושבה.

רעות גילוץ, הקימה את כוננית הנתינה, "הטאבון הטוב“ ע“ש בתיה מקוב בפתח "הגלריה“ - מרכז 
שיקומי תעסוקתי לפגועי נפש וחנות המפעל, ברחוב בתיה מקוב 20 ברחובות, כעבור 130 שנה.
מי הן שתי הנשים הללו ואיך נוצר "החיבור“ ביניהן למרות פער השנים בין הפעילות שלהן ברחובות? 
בתיה מקוב נולדה ב- 1840 ברוסיה. נשאה לאברהם מקוב ונולדו להם עשרה ילדים. משפחה 
יהודית מסורתית ואמידה. בתיה ניהלה עסקי מסחר נרחבים של יערות, מטעים, מפעלי סיגריות, 
 240 ייסוד אגודת "מנוחה ונחלה“, החליטה לקנות חלקה בת  ויי“ש. כאשר נודע לה על  עורות 
דונם ברחובות ולעלות לחיות בה עם ילדיה. אברהם, בעלה, התנגד לרעיון וסרב לו בתוקף. הוא 
אישה  ישראל,  דין  "לפי  בפני הרב השיבה:  תורה  לדין  בתיה  כשנקראה  טען שרעייתו מטורפת. 

שנטרפה דעתה עליה, בעלה פטור ממנה בלי גט, ובכן, בעלי פטור ממני וממילא גם אני ממנו“.
בעלי 16 הנחלות הראשונים ברחובות התכנסו לראשונה בחורף 1890, ביניהם הייתה גם בתיה. 
לוין אפשטיין, הגדיר אותה "אשת חייל במלוא מובן המילה“. כבעלת רכוש, זכאית הייתה לבחור 
ולהיבחר לוועד המושבה. אך למרות חוכמתה, רכושה, כישרונותיה וניסיונה, היא לא נבחרה, רק 

בגלל היותה אישה. רבים כינוה בשם "אם המושבה“, ותמיד התיעצו איתה והתחשבו בדעותיה.
)טאבון(. הטאבון עבד לאורך כל שעות היממה,  בתיה הקימה את התנור הראשון לאפיית לחם 

ושימש כתנור קהילתי לכל משפחות המושבה.
לאחר ש“הגלריה“ עברה למשכנה החדש, בבניין הדואר המרכזי שלעבר, נוצר חיבור יפה ואמיץ 
עם משפחת מקוב בעידודה ובעזרתה של בת משפחת מקוב, רות ברודי, חברת המערכת שלנו. 
הקשר "החיה“ את הטאבון של בתיה מקוב. בכניסה למקום הוצבה כוננית דמוית טאבון, אליה 
מביאים תושבי רחובות בגדים, ספרים, חפצים, כלים ומשחקים, הזוכים ל“מחדוש“ )דברים קיימים 

)המשך מעמוד 4( קסם ההתנדבות

כמשתתפת,  אליו  הצטרפה  צביה  ביוגרפיות. 
הנושא  כל  ואת  הקורס  את  רכזה  אף  ובהמשך 
בכללותו )פגישה עם מרואיינים, כתיבת הביוגרפיות 
ותמיכה בכל העוסקים בדבר(. במקביל הקימה עם 
עוד שלוש חברות את פורום הנשים במתנ“ס חוויות 
לקורס  הצטרפה  גם  היא  היום.  עד  שפועל  שוויץ, 
חצ“ב   מועדון  הוקם  בעקבותיו  חברתית,  יזמות 
)=חברים צעירים ברוחם( שפעיל עד היום, כבר 18 
שנה. התנדבה באגף השיקום של משרד הביטחון 

וליוותה אנשי צבא פוסט טראומטיים. 
דורות“,  "שיח  הנקרא  בפרויקט  השתתפה  בנוסף 

שמטרתו להציג בפני אנשים בגיל השלישי סרטונים 
מיוחדים שהופקו בעזרת אשל- ג‘ויינט . הסרטונים 
כולם עוסקים בדילמות ובאתגרים עמם מתמודדים 
אנשים בגיל זה, לדוגמה: מערכות יחסים בין דוריות 
)עם הילדים והנכדים(, קשר עם הרופא, הצטרפות 

למרכז יום ועוד.
בהתנדבות  צביה  מגיעה  האחרונים,  בחודשים 
אחת לחודש למרכז היום להרצאה. בבואה למפגש, 
מציגה צביה את הנושא, מעלה יחד עם המשתתפים 
את  מקרינה  לנושא,  הנוגעים  ואתגרים  שאלות 
לרוב,  הצופים.  עם  בשיח  פותחת  ואחריו  הסרט 

ומשתפים  הסרט   גיבורי  עם  מזדהים  האנשים 
בדוגמאות מחייהם שלהם. התחושה שהאדם אינו 
לבדו עם הבעיה שלו יוצרת תחושת הקלה גדולה, 

ולעיתים אף מוצעים רעיונות לפתרון הדילמה.
דוגמאות לדילמות שמוצגות בסרטים: אישה מבוגרת 
הרוצה לבלות בחברת בנה ומשפחתו, אך בנה אדם 

עסוק מאוד.
נכד שנשאר במשך שבוע אצל סבו )ההורים נסעו 
לנכדו  על מנת להתחבר  עושה הסב  לנופש(- מה 

ועוד.
התנדבות זו ממלאה את צביה סיפוק. היא רואה את 
וכשהוא  טעונים,  בסרט  לצפות  מתחילים  האנשים 
ירד מהם "משקל כבד“. "משמח  כי  מסתיים נראה 
יותר טוב  יכולה לעזור לאנשים להרגיש  אותי שאני 

עם עצמם“.
"מעבר לזה“ אומרת צביה "אני מאוד נהנית להגיע 
למרכז היום ולפגוש את הצוות המסור כל כך, לראות 
את התייחסותם המכבדת לבאי הבית הנפלא הזה. 
וחוץ מזה... אני חלק מצוות מתנדבים איכותי ביותר 

ואני שמחה על כך מאוד“.
מעניין  תוכן  עולם  יש  לצביה,  כמו  לכם,  גם  האם 

שהייתם מוכנים לחלוק אותו עם חברי מרכז היום? 
נשמח מאוד אם תצטרפו אלינו לקסם ההתנדבות 

במרכז היום! 
"נפגשים“ מגייס מתנדבים נוספים לשורותיו. 

ניתן לפנות לתמרה או לעדי בטלפון 08-9464434 
או לנייד )אפשר גם בווטסאפ(:  053-7703743

להתראות.

צביה אבטיחי בהרצאה צילום: עדי רובינשטיין
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החיים כמשחק 
 צבי אבן בר

חיים  או  כמשחק  "החיים  בספרו  שיינפלד,  רוברט 
בסרט“, מתאר איך מאפשר המשחק ליצור מציאות, 

ליצור את הסרט של החיים.
בחיי היום יום שלנו אנחנו מתנהלים בשגרה. מזמן 
משחקים  לשחק  כדי  מהשגרה  יוצאים  אנו  לזמן 
וכו‘.  ספורט  קלפים,  קופסה,  משחקי  שונים: 
האתגר,  הבילוי,  ההנאה,  למטרת  משחקים  אנו 
החברותא. כל אחד בוחר לעצמו את המשחק, מתי 
להשתתף בו, עם מי לשתף פעולה ובאילו משחקים 
לשחק. למשחקים יש חוקים ומבנה ברורים. כל מי 
שמסכים לשחק במשחק מסוים, מסכים לציית לחוקי 
מגרש  "שחקן“.  להיות  הופך  המשתתף  המשחק. 
המשחקים הוא העולם הפיזי, כלומר, המציאות כפי 

שאנו מכירים אותה.
חכמה.  שפע,  כוח,  הרבה  אושר,  טמונים  במשחק 
את  ההנאה,  את  מונעים  אינם  והמגבלות  החוקים 
האתגר ואת ההתרגשות. אנשים משקיעים זמן רב, 
שזוהי  ומרגישים  לשחק,  להתאמן,  וכסף  אנרגיה 

פעילת לגיטימית.
שיינפלד שואל: "מדוע אנו כאן?“ והוא משיב :“באתי 
לכאן לשחק משחק. כל החוויה האנושית היא ביטוי 

יצירתי, כיף וחקירה. כל משחק הוא חוויה“.
בימינו, חלק מהמשחקים, בעיקר בעולם הווירטואלי, 
אובדן,  אכזריות,  הריגה,  רצח,  זוועה,  חוויות  יוצרים 
פגיעה בכבודו של האדם, והכול בעזרת המקלדת. 
להיראות  שנועדו  סיטואציות  ישנן  משחק  כדי  תוך 
אמיתיות, אבל שום דבר אינו מציאותי או אמתי, זהו 

רק משחק.
או  כפרט  האדם  בחיי  משמעות  יש  למשחק  האם 

בחייה של חברה?
אך  יומי.   - ויום  פשוט  נושא  הוא  לכאורה, המשחק 

כל  את  המקדישים  חוקרים  ישנם  המחקר  בעולם 
"תורת  ב  נובל  בפרס  זכו  ואף  זה,  לנושא  חייהם 
משחקי  נכללים  המשחקים  בעולם  המשחקים“. 
משחק  שני  מצד  ילדים.  של  התמימים  "הכאילו“ 
שולחן,  משחקי  כדור,  משחקי  ובתווך  בתיאטרון, 
מתקנים  משחקי  קלפים,  משחקי  קופסה,  משחקי 

בגנים ציבוריים ועוד.
חקר  מהולנד,  להיסטוריה  פרופ‘  הויזינגה,  יוהאן 
"האדם  בספרו  המשחקים.  תופעת  את  לעומק 
היא  האנושית  שההתנהגות  קבע,  המשחק“ 
משחקים,  שאנו  בשעה  משחקית.  התנהגות 
הצרכים  השאיפות,  אל  המשחק  את  קושרים  אנו 

והמשאלות שלנו.
לדברי הויזינגה, מהווה המשחק תחום מרכזי ביותר 
בחברה האנושית. האלמנטים המשחקיים נמצאים 
והתרבותיות:  החברתיות  המסגרות  בכל  כמעט 
פולחן  טקסי  נימוסים,  אומנות,  משפט,  מלחמה, 
משחק.  של  מוטיבים  לראות  ניתן  בכולם  דתיים. 
לדעתו, במשחק, שהוא מעשה או עסק ברצון, ישנם 

שלושה מאפיינים עיקריים:
א. מערכת כללים, שכל המשתתפים מקבלים אותה 

על עצמם מבחירתם כדי להצטרף למשחק.
ב. יצירת תחום מבודד לפעילות של המשחק.

מיועד  ואינו  לכשעצמו,  תכלית  הוא  המשחק  ג. 
להשגת תכלית אחרת פרט לעצם המשחק והכלול 

בו.
כתב  בעולם,  השחמטאים  מבכירי  קספרוב,  גארי 
הפיק  ממנו  שחמט“,  כמשחק  "החיים  הספר:  את 
את הלקחים עליהם בנה מתווה לקבלת החלטות, 
הזדמנויות,  להעריך  איך  להצלחה.  אותו  שהובילו 
אסטרטגיות  לבנות  צעדיך,  את  לקדם  איך 

להשתמש  הזיכרון,  את  ולשכלל  לשפר  מנצחות, 
באינטרפרטציה ובכל משחק ולחתור לניצחון.

גם  במשחק  הצורך  את  מדגישים  רבים  חוקרים 
במה  מן הבהמה?“  "מותר האדם  חיים.  בעלי  אצל 
החיים  בעלי  אצל  המשחק  שונה  ובמה  דומה 
ואצל בני האדם? היצור המשחק, האדם או החיה, 
מתחיל את נקודת המשחק ברגע שבו הוא משנה 
וחוקי  כללי  לפי  להתנהג  ומתחיל  התנהגותו  את 
שהוא  ברגע  המשחק  את  מסיים  הוא  המשחק. 
"חוזר לעצמו“. משחקי החיזור בתקופת הייחום הם 
המלחמה  החיים. משחקי  בעלי  בין  נפוצה  תופעה 
של הצבאים, ריקוד הגשם של השימפנזים ביערות 
העד בטנזניה, יכולים לשמש דוגמה בולטת למשחק 
בעולם החי. גם הטווס הזכר המפגין את יופיו בפני 
כדי  בו  ומנפנף  המרהיב  זנבו  את  פורש  הנקבה, 
לזכות בתשומת לבה של הטווסה. העגורים, ברגע 
שהם הפכו לזוג, יבלו את שארית חייהם ביחד ויחזרו 
זה אחר זו כל ימות השנה בריקוד. הזכר מרים נוצה 
מהקרקע ומשליך אותה לעבר המחוזרת, אח“כ בני 
עזים.  כנפיים  נפנופי  תוך  זו  מול  זה  רוקדים  הזוג 
המטרה: לשעשע זו את זה ולאותת שהם מעוניינים 

בהמשך הקשר. 
הוגי דעות בכל התקופות הגדירו את המשחק:

אפלטון - "צריך לחיות את החיים כמשחק“.
אריקסון - "משחק הוא חופשה מהמציאות“.

יצחק קצנלסון - "אל בית הספר אלכה לי, אלמד יום 
יום. עכשיו חכו עד כלות הלימודים, שוב נשתעשע 

יחדיו“
לסיום: חשוב על החיים שלך כמחזה נפלא שאתה 
לשחק  פשוט  היא  שלך  כשהמטרה  בעצמך,  כותב 

את התפקיד. 
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שייקה  הפזמונאי  כותב  דינו"  דן  "אן  בשירו 
את  "ראיתי  הכותרת:  לשורת  בהמשך  פייקוב 
כולכם, הנה הגיע בא תורכם". המשחק חוצה 

גבולות גיל, זמן ומקום.
ופסיכואנליטיקאי  ילדים  )רופא  ויניקוט  דונלד 
לשחק  האמין שעלינו   )1971 -  1896 אנגלי 
יצירתיים  להיות  להמשיך  נוכל  כך  חיינו,  כל 
יכול  יצירתיות  של  בדרך  רק  שנים.  לאורך 

האינדיבידואל לגלות את עצמו.
בשבילו  תרפיה  זו  אדם,  לכל  חיוני  המשחק 
הצורך  את  ממלא  הוא  חלום.  כמו  ולעתים 
זוכרים  שבינינו  המבוגרים  העצמי.  במימוש 
הערב  בשעות  אפילו  השכונה  משחקי  את 
המאוחרות לאור הפנסים. חיים גורי ויוסף דר 
התשוקה  את  מתארים  בודד",  "פנס  בשירם 

של הילד לשחק, מול גערותיה של אמו:
"רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קט

את תמיד הורסת כשכבר כמעט
לא הספקנו לשחק מעט אפילו

אבל תחנונינו לא הועילו.."
...המודעות לחשיבות המשחק ככלי ללמידה, 
חברתיים  קשרים  ליצירת  חשיבה,  לפיתוח 
בעשורים  בולטת  אישית,  להנאה  וסתם 
האחרונים. מי מאתנו המבוגרים חשב בהיותו 
להעשרת  אמצעי  הוא  שמשחק  נער,  או  ילד 
יכולת  להעמקת  מוטוריקה,  לפיתוח  השפה, 
ההבנה, הידע ויסייע בפיתוח כישורים בתחום 

הרגשי והנפשי. 
הם  ותמיד  הילדים,  בלשון  כיף  הוא  משחק 
שהוא  הראו  מחקרים  רגע...  עוד  מבקשים 
למבוגרים  גם  התורמת  יצירתית  חוויה  מהווה 
משחקים  קיימים  גיל  בכל  לקשישים.  ואף 
התעניינותו  ולתחומי  לכישוריו  המתאימים 
של המשחק. זה לא סותר שיתופי פעולה בין 
קטן,  ואח  גדול  אח  ונכד,  סבתא  כמו  הגילים 

גננת עם ילדי הגן ואחרים.
 מספרת מ.ח., סבתא לנכדה בת שש, שנכדתה 
מאד אוהבת להרכיב פאזלים. הסבתא מצהירה 
שזה תחום שהיא "חלשה בו". רצונה העז של 

הנכדה ללמד את סבתה הביא לשיתוף פעולה 
מקבלת  הייתה  הסבתא  ופורה.  צפוי  בלתי 
אז  הצלחה.  כל  אחרי  לשבח  וציונים  חיזוקים 
להרכיב  אפשר  אי  הסבתאות  שבגיל  אמר  מי 
פאזל, ואפילו עם הרבה חלקים, ומה זה מעיד 

על מוחנו גם בגיל המתקדם?
מקובלים  מאד  המבוגר  בגיל  חברה  משחקי 
בדיור  אבות,  בבתי  חברתיים,  במועדונים 
של  שבוע  בסופי  חברתיים  ובמפגשים  מוגן 
שפנויים  לגמלאים  במהלכו  או  הישראלים, 
משגרת עבודה מחייבת. כאמור, לדברי ויניקוט, 
את  להפתיע  יכול  המשחק  המבוגר  בגיל  גם 

האדם באשר ליכולותיו ולכישוריו הסמויים.
בשנות ה- 80 החל השימוש הרחב במשחקי 
המחשב, שנועדו לשעשוע ולהנאה, והפכו גם 
לתרומת  באשר  מחלוקות  יש  למידה.  למקור 
טוענים  המתנגדים  כאשר  אלה,  משחקים 
שהמשחק בא על חשבון פעילויות אחרות כמו 
ספורט ושאר פעילויות חברתיות. יש החולקים 
בישיבה  נזק  או  סכנה  רואים  לא  הם  עליהם, 

מול המסך למטרות משחק, אלא להיפך. 
סיפורה של א.נ. הוא רק אחת מהרבה דוגמאות 
המפגש  המשחק.  של  תרומתו  על  המעידות 
החברתי של ערב שבת החל כמיטב המסורת 
בכיבוד קל. בהמשכו התפתחה שיחה ערנית 
כאשר  שונים.  בנושאים  קולנית  ולעיתים 
האווירה "התחממה", ‘הרים הרים לפתע אחד 
עצרו! שקט השתרר  ואמר:  ידו  את  האורחים 
עלה  חיוך  משחק?"  על  דעתכם  בחדר."מה 
בכסאותיהם  התרווחו  הם  הנוכחים,  פני  על 
היו  חברה.  למשחקי  הצעות  מספר  עלו  ומיד 
כמה שנמנעו. האווירה השתנתה, "הרעשים" 

שנשמעו היו נעימים ואף משעשעים. 
לא  מרצון  הנובעת  פעילות  הוא  המשחק 
זה  מחויבות  מתוך  מתקיים  הוא  אם  מכורח. 

אינו משחק. 

חייכם,  בשגרת  משחקים  לשלב  השתדלו  אז 
כל אחד על פי נטיית לבו. שווה לנסות! 

 "בואו נשחק כי יש מקום 
פה לכולנו"

מירה ניר

"טאבון" - כוננית נתינה 
)המשך מעמוד 5(המחברת דורות

שעושים בהם ריענון ושינוי קל, כדי להחזיר אותם לשימוש 
הקהילה(.

בין  היה  גילוץ,  רעות  "הגלריה“,  מנהלת  של  רבא  סבא 
משמעות  עם  שם  לקבוע  רצה  תל-אביב.  העיר  מייסדי 
עובדת  רעות,  צדיקים.  +ל“ו  -גיל  גילוץ  בשם  ובחר 
עולם  את  פגשה  הלאומי  בשירות  בהכשרתה.  סוציאלית 
של  השיקומי  בתחום  בעיקר  פועלת  ומאז  האוטיסטים, 
פגועי נפש. לדבריה: "על מנת שאדם יוכל לעבור תהליך 
העוזרים  תנאים  להתקיים  צריכים  משמעותי,  שיקומי 
אותו  עבור  החלמה  שיאפשר  אופטימלי,  מרחב  לייצר 
אדם. לקהילה יש תפקיד חשוב בהחלמה של אדם לאחר 
במפעל  עושים  שאנו  הפנימית  העבודה  כל  עם  משבר. 
אם  רק  להתאפשר  יכול  בקהילה  השילוב  שלנו,  המוגן 
תפעל  אם  תעזור  הקהילה  לשלב.  המוכנה  קהילה  יש 
עבודות  של  רכישה  במקום,  )התנדבות  הרש“ת  בעזרת 
המשתקמים, שילוב המשתקמים בעבודה, תרומה בציוד 

חומרים למחדוש“(. 
בתקופת הקורונה עברה "הגלריה“ מרחוב הרצל למשכנה 
הנוכחי ברחוב בתיה מקוב 20. הימים היו ימי סגר. המעבר 
הכניס חוסר יציבות למשתקמים ונתק מהקהילה. הצוות 
קשר  נוצר  שחלו.  ולשינויים  למעבר  יותר  מהר  הסתגל 
ללחם  שדאגה  מקוב,  בתיה  הפמיניסטית,  בין  מיסטי 
בעזרת הטאבון לבין רעות: "הרגשתי צורך לתת מעצמי. 
לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. התמכרתי לחוויה 
בין  יום אני נמצאת  יום  ונתינה, למרות שבחיי  של עזרה 

שליחות לשחיקה“. 
והחלמה  תעסוקתי  לשיקום  מענה  מספקת  "הגלריה“ 
הם   .-70  18 בגילאים  ונשים  גברים   60 ל-  נפשית 
בתנאים  עבודה  מקום  המדמה  למקום,  יום  יום-  מגיעים 
עבודה  במקום  מאשר  וסלחניים  מתחשבים  יותר  הרבה 
בקהילה. כל אחד מתקדם בתהליך השיקום בקצב שלו. 
ומחזור  נייר  עץ,  טקסטיל,  מגוונות:  סדנאות  בגלריה 
השוהים  של  יצירתם  פרי  מוצרים,  מקומיים.  חומרים 
במקום, נמכרים בגלריה. כל ההכנסות מוקדשות לרווחת 

המשתקמים.
את  לעתים  מאבד  ותפקודי,  נפשי  משבר  שחווה  אדם 
יכולת הבחירה שלו. רעות והצוות המסור משתדלים ליצור 
כמה שיותר הזדמנויות בחירה עבור המשתקם, כדי לחזק 
ולעבור ממצב של משבר למצב  יכולת הבחירה שלו  את 
של השתלבות וגדילה. רעות מתארת את התהליך בצורה 
הבאה: "כמו רהיט שעבר הרבה וזקוק לשיפוץ, כדי לחזור 
להיות חיוני ורצוי, כך גם נפשו של אדם שעבר משבר נפשי. 
אנשים מגיעים אלינו עם כאב גדול בחייהם ובנפשם. יש 
להם התמודדות מתמדת ומלחמה פנימית שלא נגמרת. 
יחד אתם אנחנו לומדים להכיר את המצב הקיים, מזהים 
ניתן  מה  ביחד  חושבים  שלהם.  והחולשות  הכוחות  את 
עם  להתמודדות  כלים  ולפתח  אותם  לחזק  כדי  לעשות 
לקבלה  מקום  לתת  לנו  חשוב  במיוחד  מורכבים.  מצבים 
מהווים  והמקצועיות  האנושיות  שלנו,  ההכלה  ולחמלה. 

חוויה מתקנת עבור מקבלי השירות ונותני השרות“.
שונות, משלבות  שונים, מתקופות  מעולמות  נשים,  שתי 
והאכפתיות  שהנתינה  אמונה  תוך  הזולת  למען  ידיים 
שייכות לכל עולם, בכל תקופה. בפני תכונות אלו נופלות 

כל המחיצות.

דונלד וינוקוט
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עולם  את  לתאר  קשה 
עולם  ואת  המעשה 
המושג  בלעדי  המחשבה 

'משחק‘.
 1889( ויטגנשטיין  לודוויג 
השפה  פילוסוף   ,)1951  –
במאה  ביותר  הבכיר 
המושג  את  טבע  העשרים, 
"משחקי שפה“. כדי להנהיר 
את משנתו הלשונית שאל: 
המשותפת,  התכונה  "מהי 
כל  את  נגדיר  שבעזרתה 
"משחק“?  בפינו  שקרוי  מה 
ניצחון?  תחרות?  קבוצה? 

שעשוע? תנועה?“
אפיון  לא  אף  אין  למעשה, 

כדורסל,  מחניים,  בין  המשותף  על  שיצביע  אחד 
שח, "אחת שתים שלוש דג מלוח“ ומשחקי מחשב. 
כפי  מתוכן,  ריק  איננו  'משחק‘  המושג  זאת,  ובכל 
המשפחתי‘  ה‘דמיון  בזכות  וזאת  יודעים,  שכולנו 
נוכל להצביע  לא  גם אם  סוגי המשחקים,  כל  בין 
המשחקים  סוגי  לכול  משותפת  אחת  תכונה  על 

שבעולם.
עד  ניצל  הספרות  עולם  לספרות:  ומפילוסופיה 
תום את הפוטנציאל הגלום ב‘משחק‘. כך למשל, 
בסיפורו של יצחק בן-נר "משחקים בחורף“ הפותח 

את ספרו שקיעה כפרית )1976(. 
מתואר תהליך התבגרות של ילד בתקופת המנדט 
את  מגלה  הסיפור  גיבור  בשרון.  המושבים  באחד 
על  המבוגרים  של  האכזריים  המלחמה  משחקי 
רקע מאבק מחתרת הלח“י בבריטים. מניה וביה, 
בביקורת השירה  מושג מפתח  גם  הוא  ה‘משחק‘ 
מירון  דן  של  המכונן  ספרו  למשל  וראו  העברית, 
בין  ובו,   ,)1962( העברית  בספרות  פנים  ארבע 
והצלילים  המילים  במשחקי  מרתק  דיון  היתר, 

בשירתם של נתן אלתרמן ויונתן רטוש.
המשחק,  את  בתוכה  שילבה  העולם  ספרות  גם 
ולעיתים בצורה אכזרית מאוד. כזהו למשל ספרה 
של  קולנוע(  לסרט  גם  )שעובד  מאוד  הפופולארי 
ספר  זהו   .)2008( הרעב  משחקי  קולינס  ג‘ואן 
הישרדות‘  'משחק  שבמרכזו  פוסט-אפוקליפטי, 
נערות   24 היער  לזירת  מושלכים  שבו  קטלני, 
ורק  בזו עד מוות,  זה  ונערים, שנדרשים להילחם 
וזוכה בממון  מי ששורד/ת את ה‘משחק‘ מנצח/ת 
בת  נערה  קיטניס,  היא  הספר  גיבורת  ובתהילה. 
להציל  כדי  במשחק,  להשתתף  המתנדבת   16

ממוות אכזרי את אחותה הקטנה שעלתה בגורל.
מרכזי  מקום  מקבל  המשחק  מושג  דומה,  באופן 
הבלגית,  הסופרת  של  העכשווי  בספרה  גם 
האמיתיים.  החיים  דיידונה,  אדלין   ,1982 ילידת 
בגוף ראשון, שעלילת ההתבגרות שלו  סיפור  זהו 
מעמידה במרכזה ילדה בת 12 הנאלצת להתמודד 

'גבריות  עם  שנים   5 במשך 
אב,  של  בדמותו  רעילה‘ 
המתעלל  בנשמתו,  צייד 
במשפחתו וכופה עליהם את 

'ערכיו‘ הנלוזים.
בשלב מסוים בעלילת הספר 
הצעירה  המספרת  מצפה 
מוניקה  בשם  מאישה  לסיוע 
הציפייה  בשכנותה.  הגרה 
מכונת  בבניית  לעזרה  היא 
הקולנוע  סרט  ברוח  זמן, 
 ,)1985( לעתיד“  "בחזרה 
הגיבורה  תוכל  שבאמצעותה 
וכך  הזמן,  את  לאחור  להשיג 
הטראומטית  הפגיעה  תמנע 
שנאלץ  ז‘יל,  הצעיר  באחיה 
זקן,  גלידה  מוכר  מותו של  ישיר את  באופן  לחוות 
שמכל הקצפת שבידו התפוצץ וריסק את פניו. אלא 
שברגע המכריע שומעת הגיבורה מפי שכנתה את 

המשפטים הבאים:
"אבל...את יודעת שזה בסך הכול משחק, נכון?“

בי כמו  זה הכה  לא קלטתי מה היא אומרת, אבל 
פשר  את  לפענח  שהספקתי  לפני  לחי.  סטירת 
מפלצתי  מה שהיה  כל  איתר  שלי  המוח  המילים, 
במשפט הזה. משחק? זה היה הכול חוץ ממשחק. 
ואת  הדמעות  את  לכבוש  אדיר  מאמץ  עשיתי 

הכעס.“ )עמ‘ 70(.
רגע  גם  הוא  הזה  הקשה  האכזבה  שרגע  אלא 
ההתפכחות של הגיבורה המגייסת את כל כוחותיה 
הנפשיים, כדי להתמודד בדרך בוגרת ואפקטיבית 
של  והרסנית  אלימה  התנהגות  אותה  עם  יותר 
אביה, ובסופו של דבר, ברוח הפמיניזם בן זמננו, 
היא מצליחה לחלץ לא רק את אחיה, אלא גם את 
אמה ממלתעות הדיכוי הנורא ששרר במשפחתה. 

משמעות ה‘משחק‘ בתרבות ובספרות
שלמה הרציג - מרצה לספרות ולתרבות

מחבואים

אני משחקת במחבואים
נגלית ונסתרת
ופתאום צועקת

מי מלפניי ומי מאחוריי.
נעלמים השחקנים אחד אחד

לא נענים לתחינתי
שובו אלי.

מצאו מגרש אחר לשחק בו
שם גנים פורחים, שם עצי תפוחים

שם נפגשים פנים אל פנים
כל האוהבים.

ומה אתי, ומתי אני?
ובת קול משיבה המתיני...

עודך ילדה.

עדיין לא הגיע זמן פרידה
פקחי עינייך לראות

דעי את הבאות
בבוא יום הגמר
יסתיים המשחק

ותמצאי את כולם
ממתינים לך על ספסל בגן. 

נעמי גמליאל

לודוויג ויטגנשטיין
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הציור המונומנטלי "משחקי ילדים“ מאת ברויגל האב
רות ברודי 

האמנות  לתולדות  במוזיאון  צפינו   2018 בנובמבר 
בווינה בתערוכה הרטרוספקטיבית של פיטר ברויגל 
הדגול  הצייר  של  מהממת  תערוכה  היתה  זו  האב. 
התגורר  שנה,  מאות  כחמש  לפני  בהולנד  שנולד 
צעיר.  בגיל  ונפטר  ובבריסל  באנטוורפן  בהמשך 
ס“מ,   161*118 שגודלו  ילדים“,  "משחקי  בציור 
צייר ברויגל למעלה מ-250 ילדים שמשחקים בכיכר 
לא  משחקים.  מתשעים  יותר  פלמית  עיירה  של 
זה היה הראשון בתולדות  וציור  דוגמנים,  לצייר  היו 
כמו  נראה  זה  לילדים.  רק  פוקוס  שנתן  האומנות, 

על  המידע  את  שמעבירה  פנורמית  אנציקלופדיה 
המשחקים,  להמצאת  היצירתיות  הילדים,  משחקי 
ואלתור בחומרים למשחקים שהיו בנמצא. החומרים 
חיים,  בעלי  עצמות  חביות,  חישוקים,  היו:  הזמינים 
מים,  שלוליות  אדמדם,  חום  בצבע  לבנים  אבנים, 
חול, כפיסי עץ ומקלות ועוד. משחקים שניתן לזהות 
בציור: מתח מעץ על עמודים, עליו הילדים זוחלים 
או נתלים, דילוגים על גבות ילדים כפופים, מאבקים 
הובלה של  על חבריהם, משחקי  רכובים  ילדים  בין 
פנים  לרעולי  דרך  חיפוש  במטפחות,  פנים  רעולי 

למיניהם,  מקלות  או  חביות  על  הקשה  באמצעות 
טיפוס  אבנים,  משחקי  ידים,  ועמידת  ראש  עמידת 
נגינה  וחישוקים,  חביות  בגלגול  תחרות  עצים,  על 
שנראים  ילדים  בין  מאבקים  מזוהים,  בלתי  בכלים 
קרב  דו  מנצחים,  וילדים  מובסים  ילדים  בהם 
או  משחק  בחול,  בגומות  כלשהו  משחק  במוטות, 
הבגד  שולי  את  שתופסים  ילדים  שורות  של  ריקוד 
קביים  על  שמדדה  לוליין  שלפניהם,  הילדים  של 
אבנים,  תחפושות,  משחקי  מאד,  גבוהים  ממקלות 
עשרות  ועוד  מחבואים  בשלוליות,  מים  משחקי 
בצד  מעניינת.  הציור  של  הקומפוזיציה  משחקים. 
ובסופו  הכיכר  אל  רחוב שמתנקז  ימין של התמונה 
כעין מגדל. בצד שמאל מיתמרים לגובה שני עצים 
ומתחתם מקווי מים, ובצד שמאל של התמונה כעין 
השולטים  הצבעים  ארוך.  תור  שלפניו  מסחר  בית 
חום, שהיה  ואדום  תכלת  בז‘,  צהבהב,  חום  בציור: 
ימים.  באותם  באנטוורפן  שהפיקו  האופייני  הצבע 
על כל פנים, מרתק לצפות בציורו של ברויגל, לראות 
החברתי  במרקם  המשחקים  של  חשיבותם  את 
 .16 ה-  במאה  והמבוגרים  הילדים  של  והתרבותי 
מעניין לציין כי ברבים מציוריו מצוירים מאות דמויות 
הביניים,  מימי  ומשונים  שונים  ציור  ועזרי  זעירות 
לנו,  להמחיש  כדי  מיוחדות  בוויטרינות  שהוצגו 
בימי  נהוגות  שהיו  הציור  טכניקות  את  המבקרים, 

הביניים. 
מצאתי בכתובים שתי פרשנויות מנוגדות להחלטתו 
של ברויגל לצייר את דיוקני הפנים של הילדים ללא 
שובבה  קריצה   – אחת  פרשנות   :  )ageless(גיל
 – אחרת  פרשנות  בתמונה,  למתבוננים  ועליזה 
להזהיר את המבוגרים שהחיים אינם משחק ילדים.

חוויותיי ממשחקי הילדות 
צבי תדמור

משחקי הילדות עלו וצפו בזיכרוני ואתם חוויות ילדות 
הורי,  בבית  אותי  ליוו  המשחקים  חוויות  ונעורים. 
ובתנועות  הקיץ  בקייטנות  בשכונה,  הספר,  בבית 
סימה,  לי שותפה למשחקים,  הייתה  הנוער. בבית, 
דוק,  בקלפים,  "מלחמה“  שיחקנו  התאומה.  אחותי 
אבן  סורגת,  סבתא  חבל,  על  קפיצה  אבנים,  חמש 
נייר ומספריים, ובחצר הבית, עם חברים משותפים: 
קלאס, מחבואים ותופסת. משחקים בהם לקחו חלק 
רק הבנים היו: ג‘ולות, עג‘מים/גוגואים, יויו ופורפרה. 
שיחקנו  המדרכה,  קצות  על  כדור  זרקנו  ברחוב 

סטנגה ומסירות. 
בפרטנר  צורך  יש  ואופיו  משחק  שלכל  למדתי 
תחרות  בהם  שיש  משחקים  אהבתי  לו.  המתאים 
היותי  את  לבטא  לי  שמאפשרים  פעולה,  וחופש 
שובב, מהיר קצב ופעולה. בחרתי בשחקנים שניחנו 
בנועזות ואתגרים, שאוהבים משחקים מסוכנים, והיו 

כאלה לא מעטים. 

מהמשחקים למדתי שטוב לנצח ו“מותר“ להפסיד, כי 
השמיים לא נופלים. למדתי טיבם של עסקי חליפין, 
במיוחד בג‘ולות העשויות זכוכית שהיו בעלות "ערך“ 
על פי מראן וגודלן. היו להן שמות שונים: בלורות, כך 
נקראו בחיפה, בנדורות או ג‘ולים בתל-אביב, וג‘ולות 
ברחובות ובירושלים. בין סוגיהן: מעושנת, פאצוצה, 
לאנגית וראסית. כאשר מלאי הג‘ולות שלי הלך וגדל 
ראסיות  ג‘ולות  מספר  תמורת  למשל,  בהן.  סחרתי 

רכבתי על אופני הראלי החדשים של אהוד חברי. 
כדור  למשחקי  נוצלו  הספר  בבית  יומיות  הפסקות 
בין שתי קבוצות. שחקנים מצטיינים קבעו מי ישחק 
ומחניים.  בקבוצתו של מי: כדוריד, כדורגל, כדורסל 
היו משחקי חברה מלאי חוש הומור, צחוק ושמחה 
על  ירכב  הוא  התור  לפי  אחד  "אחד  למשל:  כמו 
מהחול  והאבק  הלכלוך  לנו  הפריעו  לא  החמור“. 

ומהאדמה שעל מגרש המשחקים בבית הספר. 
ילדותנו  בימי  היום,  כמו  )המשך בעמוד 11(שלא 
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)המשך מעמוד 9(

צמודי  בבתים  גרו  רחובות,  של  ההיסטורי  במתחם  שגרו  המושבה  בני  רוב 
קרקע עם חצרות ומגרשים פנויים לידם, בהם שיחקנו ככל העולה על רוחנו. 
מחודדים  שקצותיו  עץ  גזר  על  מקל  עם  מכים  בו  "הדודס“,  משחק  למשל, 
ובעת מעופו מכים בו כדי להרחיקו ככל האפשר למרחק של עשרות מטרים, 
או משחק "חמש מקלות“ המונחים על האדמה )היו גם "שלוש“( בו שיפרנו 

את המיומנות שלנו בקפיצה למרחק. 
למלחמות האלה  רחוב בשכונה. קדמו  בין חבורות  גם משחקי מלחמה  היו 
קוטר  עבי  עץ  בבולי  מוגן  מבוצר  יעד  בניית  בשטח.  פיזיות  והכנות  תכנון 
ששימשו חומת מגן, איסוף אבנים, הכנת מקלעים, חצים וקשתות ומגיני פח 
ממכסים של פחי אשפה. היו גם אימונים ב“נשק“ שהכנו. המלחמה כללה 
וקרבות פנים אל פנים )קפא“פ(.  וחצים  זריקת אבנים, קליעה במקלעי עץ 
)בטרם  איזנברג  רחוב  בילדי  ויצמן  רחוב  ילדי  עם  להילחם  לצאת  נהגתי 
האינדיאנים  הילידים  נגד  הלבנים  בסגנון  היו  הקרבות  אהרוני(.  רחוב  נולד 
מאי,  קרל  של  ספריו  מקריאת  למדנו  עליהם  אמריקה,  של  הפרוע  במערב 
ספרים שהעשירו את דמיוננו ונתנו לנו השראה. היו ילדים שנלחמו עד זוב 
דם מפגיעת אבן או מחץ מתכת, שפרקנו ממיטות הסוכנות. ארגנו משחקים 
בכל ענפי הספורט: משחקי כדור, אתלטיקה קלה ואחרים. שיחקתי עם חברי 
בתנועת הנוער בסימני דרך, חפשו את המטמון ומשחקים שונים אחרי רדת 

החשכה. 
בשל תנועת כלי הרכב, שהייתה אז דלה במושבה, הכביש היה חלק ממרחב 
המשחקים שלנו. למשל, גלישה בסקטים )גלגיליות( והיצמדות לארגז משאית 
חולפת במורד רחוב הרצל, אפשרו לי להאיץ את מהירות הגלישה ולהגיע ל- 
30 קמ“ש, או גלישה על סקטים במורד התלול של רחוב יעקב בואכה מערבה 

עד תחנת המוניות בפינת רחוב הרצל. 
היו משחקי חברה של ילדי הכיתה, בעיקר בימי הולדת, בת/בר מצווה כמו: 
כסאות מוסיקליים, בן לוקח בת ובת לוקחת בן, קרב תרנגולים, משיכת חבל, 
שלום אדוני המלך, שוטרים וגנבים או "אמת או חובה“, משחק בו התנסינו 

לראשונה בנשיקה, במצחה או על לחייה של בת הכיתה. 
ואושר  שמחה  לי  וגרמו  להתפתחותי  תרמו  אישיותי,  את  עצבו  המשחקים 
רב. שאלתי: מה התובנות שלקחתי מחוויית המשחק אל חיי הבוגרים? ואכן, 
למדתי לשמור על כבוד מתחריי/חבריי אחרי שניצחתי אותם, לדעת להפסיד 
בכבוד וללמוד לשפר את צעדי. למדתי על חשיבותה של עבודת צוות ושיתוף 

פעולה, פיתחתי משמעת עצמית ונחישות לחתור להצלחה. 
בשנים האחרונות למדתי עד כמה עולם המשחק והחוויות של נכדיי שונים, 
כיצד משפיעה עליהם מהפכה טכנולוגית כה גדולה ומשמעותית. לא במקרה 
הופקו שתי סדרות בולים של שבעת המשחקים הפופולריים ביותר מתקופת 
ילדותנו: גולות, חמש אבנים, פורפרה, יויו )ספטמבר 2002( מחבואים, קלאס, 
תופסת )נובמבר2011(, אולי כדי לשמר ולהנחיל לדור הצעיר מורשת אבות. 
לסיום, אי אפשר בלי להזכיר את שיר השכונה שכתב חיים חפר והלחין סשה 
ארגוב: חבר‘ה, חבר‘ה רגע, רגע / מנדל צבינגי ופושקש / משחקים בכדורגל 
בוא   / הצעקות  עזרו  לא   / נח  את  משם  גרשו  הם   / במגרש  אצלנו  כאן   /
נתפוס אותם בכוח / ונתקע להם מכות... לא רוצים לישון רוצים להשתגע / 
לכו למשטרה להגיש תלונה / לא רוצים לישון רוצים להשתגע / אנחנו נפוצץ 

את השכונה.

חוויותיי ממשחקי הילדות

שני  עם  נשוי  הייתי  מקצועני.  מכדורגל  הפרישה  לאחר  שנה  התחיל  "זה 
ללא  ריגוש חדש, מה שקורה  ילדים. כשהריגוש מהכדורגל חלף, חיפשתי 
מעט ספורטאים ומפורסמים אחרים בעולם. בדיעבד ברור לי שיש לי משהו 
מולד, שמחפש ריגושים ונמשך לסיכונים... ההתחלה הייתה כשחבר לקח 
להציץ,  פשוט  היה  זה  בארץ-  מקום  באיזשהו  חוקי  לא  פרטי  לקזינו  אותי 
זה  כי  ובסופו של דבר גם להיפגע. בפעם הראשונה אתה מרוויח  לטעום 
זה  מעלות.   180 של  תפנית  מקבלים  החיים  אז  אבל  מהמר“,  של  "מזל 
משתלט לך על כל חלקה טובה בחיים וזה נהפך למרכיב העיקרי בחייך. זה 
קרה מהר מאוד, זה תהליך מאוד מהיר כמו הריגוש מכדורגל. זה כמו סם. אם 
באישיות שלך אין את הצורך בריגוש הזה, אז בימים הראשונים אולי תנסה 

ותפסיק, אבל אם לא, אז מספר ימים בלבד ואתה מתמכר עד הסוף... "
זהו סיפורו של , שדרדר את משפחתו עד פי התהום, ואחרי 14 שנה הגיע 

לטיפול, נגמל מהימורים ומשמש היום מדריך לגמילה ממשחקי הימורים.
סיפורו אינו יוצא דופן. קראתי עשרות סיפורים קשים של מהמרים, שאינם 
מרכיבים  היו  ושמעתי  שקראתי  הסיפורים  בכל  בקזינו.  הימורים  בהכרח 
דומים: ריגושים, צורך בהפגת מתח, כסף קל, משיכה לסיכון, הנאה, בילוי 

והתמודדות.
אנחנו מבחינים בסוגים שונים של משחקי הימורים:

מרוצי  כגון:  ספורט  משחקי  תוצאות  על  מהמרים  בהם  ספורט:  הימורי 
סוסים, כלבים, כדורגל, כדורסל, אגרוף.

משחקי קזינו: הכוללים משחקי קלפים ) בעיקר פוקר, בלאק ג‘ק ואקארה( 
ומשחקים אחרים: רולטה, מכונת מזל ועוד. 

סוג נוסף של משחקי הימורים הוא: משחקי הגרלה כגון: לוטו, בינגו, הטלת 
מטבע, ווינר...

מתוך  מהנה שנעשית  לגיטימית  פעילות  הם  הימורים  האנשים  רוב  עבור 
בחירה מידי פעם. לזה נהוג לקרוא משחקי חברה.

אילנה סלומון לדוגמה מעידה על עצמה כאוהבת להמר, אבל רק כשנקרית 
לפניה הזדמנות לכך בטיולים בחו“ל. לדבריה המטרה של המשחק עבורה 
היא: "ליהנות מהאווירה, לבלות, להתרגש, להתנסות במשהו שאין לנו ביום 

יום בארץ, וכן, אולי להרוויח גם כסף“, היא מוסיפה. 
 חלק קטן בלבד משחקני ההימורים הופכים לבלתי נשלטים והם מאבדים 
נעלמים  הישר  והשכל  ההיגיון  בעוד  להמר.  וכמה  מתי  לבחור  היכולת  את 
באחת, הפיתוי, הריגוש, החמדנות והרצון להתעשר בקלות משתלטים על 
המהמר. במקרים כאלה אנחנו כבר מדברים על הימור כפייתי, והוא כמובן 
ורחוק  המהמר,  של  המקצועית  לקריירה  החברה,  לחיי  למשפחה,  הרסני 

מלהיות מהנה.
וכולל מבוגרים,  גילו שתחום משחקי ההימורים נשלט ע“י גברים  מחקרים 
)בעיקר  מהעבודה  פרישתם  אחרי  ההימורים  את  שגילו  פנסיונרים  חלקם 
העשרה  בגיל  כבר  ההימורים  לעולם  שנכנסים  צעירים  ידי  ועל  בארה“ב( 

וממשיכים להמר גם אחרי שירותם.
 ביהדות ההימורים אסורים. העוסקים בהימורים נקראו בתלמוד“: מפריחי 
שההימור  מפני  לעדות,  פסולים  היו  המהמרים  בקובייה“.  ומשחקים  יונים 
נחשב כעין גזל. המפסיד לא מקנה בלב שלם את כספו לזוכה, או ששקעו 

בפעילות זו ולא עסקו ביישובו של עולם.
בישראל מותרים משחקי ההימורים רק באמצעות גופים שקיבלו רישיון לכך 
מהמדינה. על זכייה בהימור מוטל מס, המקטין עוד יותר את תוחלת הזכייה 

ואת כדאיות ההימור.

הפילוסוף סנקה אמר פעם על הימורים: "תשוקתם של בני אדם למשחק 
אך  טבעי.  עונג  בהם  מצאו  לולא  כך  כל  חזקה  הייתה  לא  ודאי  ולשעשוע 

להיטות רבה מדי אחריהם, נוטלת מן הנפש את משקלה ואת כוחה“.

משחקים מסוכנים
חני פרנק
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הזמין  המקסים,  האנגלי  הסרט  במאי  פוקס,  ג‘רלד 
לנגן  ינסן,  ג‘אנין  את הכנרת ההולנדית המוכשרת, 
על 12 כינורות הטובים בעולם תוצרת סטרדיווריוס. 
האופרה  בית  של  המוסיקלי  המנהל  פפנו,  אנטוניו 
בפסנתר.  נגינתה  את  וליווה  לג‘אנין  חבר  בלונדון, 
בין השניים נוצר דיאלוג מפרה והומוריסטי על קווי 

האופי של כל כינור.
התל- הסינמטק  שמפיק  אפוס  לפסטיבל  מחמאות 

אביבי מידי שנה. 
אמנותיים.  דוקו  סרטי  של  רחב  מגוון  יש  בפסטיבל 
בעלי  סרטים  משפע  ליהנות  נפלאה  הזדמנות 
הבינלאומי  למעמדה  כראוי  נפש  ומרוממי  השראה 

של ת“א בתרבות, באדריכלות ובבילוי.
חי  סטרדיווארי,  אנטוניו  האגדי,  הכינורות  בונה 
וייסד  1666-1737 בקרמונה בצפון אטליה  בשנים 
ביותר  מהמשובחים  כינורות  לבניית  מלאכה  בית 
ההצלחה  סוד  את  לקחו  ויורשיו  אנטוניו  שנוצרו. 
שנותר בלתי מפוענח עד היום, לקבר. יש הטוענים 
סגולות  היתה בעלת  הכינור  את  שהלכה שציפתה 
ייחודיות, אך איש לא הצליח לנתח את הרכבה. 650 
בעולם  קיימים  המותג(,  שם  )קיצור  סטרד  כינורות 
הפירמידה.  בראש  ניצבים  עשרות  כמה  ומתוכם 
הסטרד הפך למוצר רב ערך שנסחר בעשרות מיליוני 
וקרנות  בנקים  מיליונרים,  ע“י  נרכשים  רובם  דולר. 
רק  בעולם.  הכנרים  לגדולי  מושאלים  והם  שונות, 
הסטרד  מכינורות  חלק  לרכשם.  יכלו  מהם  מעטים 
קיבלו כינוי על שם הבעלים וחלק אחר על שם הכנר 
צביון  קיבלה  ונגינתו  אותו בהשאלה  הדגול שקיבל 

מיוחד עם השילוב בכלי.

נפלאים“  כינורות   12" המרתק  הסרט  של  ייחודו 
הוא ההנפשה שהכנרת מאצילה על כל אחד מ-12 
הסטרד שהוענקו לה, כדי לזהות תוך כדי נגינה את 
כנרת  רק  אינה  ג‘נין  בו.  בחר  הכנר  ומדוע  אישיותו 
שיוצרת  לב,  מצודדת  טבעית,  שחקנית  גם  אלא 
דיאלוג מוסיקלי משחקי עם כל דגם. כינור הסטרד 
שנבנה בשנת 1730 הגיע לידיו של הכנר המהולל 
מנגנת  ג‘נין  ה20.  המאה  בתחילת  קרייזלר  פריץ 
קרייזלר  את  שאפיינה  בחושניות  הזה  הכינור  על 
בקטעים רומנטיים עם סלסולים. היא מפעילה את 

המיוחד  האפיון  את  ומגדירה  מריונטה  כמו  הכינור 
של גוף הכינור ואת החמימות שהכלי מפיק. בשנת 
1936 נמכר הכינור שכונה עד אז "קרייזלר“ להוברמן 
ושמו עבר לכינור. כידוע ברוניסלב הוברמן היה היזם 
הישראלית  הפילהרמונית  התזמורת  את  שהקים 
לפלשתינה  לעלות  האירופאים  הנגנים  את  ושכנע 
ולהצטרף להקמתה. בדצמבר 1936 הזמין הוברמן 
של  לפרמיירה  טוסקיניני  המהולל  המנצח  את 
התזמורת. הכינור שג‘נין הכתירה הטוב מכולם היה 
אדירה  עוצמה  בעל  הוא  האלרד.  שם  על  הסטרד 
ויכול להתמודד מול כל תזמורת בעומק ובמוסיקליות. 
בשל  לג‘נין  שהושאל  הכינור  הוא  שומסקי  סטרד 
הכישרון הייחודי שלה, והיא מדגימה עליו את משחק 
נמרצות  ועד  קטיפתית  מרכות   - המגוונים  הקולות 
השומסקי  על  בנגינתה  צופים  כאשר  וירטואוזית. 
והכנרת באופן חזותי  בין הכלי  חשים במיזוג המלא 
ומשחקי. פרלמן ניגן על סטרד משנת 1714 שכינויו 
היה "ג‘נרל קיד“, והוא החליף אותו בהמשך לסטרד 
מאותה שנה שכינויו סויל, אותו רכש מיהודי מנוחין. 
פרלמן הוא גדול הכנרים בדור שנולד באמצע ה-20 

ונחשב לכנר זמרתי ומרטיט. 
והמוזיקליות  הוורבלית, תנועות המשחק  בסקירתה 
של ינסן, יש האנשה של הכינור ומתאם של שלושת 
הכינור,  סגולות  נעלה:  מוסיקה  שיוצרים  הגורמים 
שמחבר)ת(  הדגול)ה(  והכנר)ת(  המלחין  גאוניות 
אנו  כך  והווירטואוזית.  הרגשית  ברמה  ביניהם 
המאזינים מתוודעים לאינטרפטציה המוסיקלית של 
ונסחפים לספירה  כל אחד מהביצועים המושמעים 

נעלה.

הנפשת כינורות בסרט "12 כנורות נפלאים“ 
רות ברודי

ג‘אנין ינסן

יוצרים "ועושים“ תיאטרון. בימת הנוער  בימת הנוער ברחובות היא המקום בו 
בנושאי  ולהכשרה  לחינוך  בישראל  הגדול  העירוני“  "המרכז  בתואר  נושאת 
מהווה  והיא  בה,  משתתפים   700 ולמבוגרים.  לנוער  לילדים,  הבמה  אמנויות 
אבן שואבת לכל הילדים ולבני הנוער מרחובות ומהאזור, לחובבי משחק ובמה 

מגילאי כיתות א‘ עד יב‘ ולמבוגרים. 
בבימת הנוער פועלות ומתקיימות סדנאות דרמה ומשחק, להקות זמר, חבורות 
זמר וסדנאות ייחודיות של הפקה, תפאורה, תאורה, הגברה ועוד. בימת הנוער 
מופיעה ומשתתפת בהפקות ובאירועים שונים בעיר, ברחבי הארץ, והיא מייצגת 
ערים  עם  נוער  חילופי  במסגרת  לרבות  בחו“ל,  שונות  במשלחות  העיר  את 

תאומות בעולם.
מתי כל זה התחיל וכיצד הגענו עד הלום? כדי להשיב על השאלות, הלכנו לחפש 
את התשובה בארכיון לתולדות רחובות, בו שמור האוסף של בימת הנוער והספר 

"בימת הנוער שלי“ -סיפורה של איה לביא. 
הכל התחיל ב- 1970, לקראת חגיגות ה- 80 להיווסדה של רחובות. המחזמר 
דן  פזמונים שכתב  ז“ל,  עומר  דבורה  הסופרת  פרי עטה של  המוזר“,  "הביקור 
המחזמר,  את  ביימה  לביא  איה  הירש.  נורית  והלחינה  רחובות  יליד  אלמגור 
ולהפקתו גייסה את חניכיה ברחבי העיר. הרעיון היה שהילדים ילמדו על עברה 

של רחובות, יעסקו בהווה שלה ויחלמו על עתידה; שיעשו זאת בדרך חווייתית 
של הצגה שישתתפו בה קטנים וגדולים, ושתדבר לכל אחד ואחד מהאזרחים של 
העיר. הילדים היו שותפים אמיתיים לחג, נוצרו יחסים טובים בין כל המשתתפים, 

והם למדו להקשיב זה לזה. 
מופתי,  בסדר  פעלו  הם  בהצגה.  השתתפו  ילדים  מאות 

מ“הביקור המוזר“ לבימת הנוער ברחובות
מחקר וכתיבה - צבי תדמור, עריכה הדס אביבי/ הארכיון לתולדות רחובות

)המשך בעמוד 12(
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את  ידע  ואחד  אחד  כל 
מקומו ואת תפקידו המדויק. 
אישי  בפיתוח  ההשקעה 
מהילדים  אחד  כל  של 
הוכיחה את עצמה, והילדים 
הצלחה  של  טעמה  חוו 
אמרו  לימים  משותפת. 
עבורם  הייתה  ההצגה  כי 
תחנה משמעותית בחייהם. 
של  הדגל  הצגת  זו  הייתה 
הרגישו  הילדים  רחובות. 
בזכותה לא רק שהם כוכבים 
אליה.  גדול  קשר  גם  אלא 
לצד תושבי העיר שצפו בכל 
להצגה  הגיע  בהצגה,  יום 
וגם  מהממשלה  אחד  שר 

ראש הממשלה דאז, הגב‘ גולדה מאיר באה לצפות בהם. בכל ימי ההצגה היה 
האולם מלא עד אפס מקום.

זה  "כל  ההצגה:  של  השיר  במילות  האמינו  כאחד,  כולם  והמבוגרים,  הילדים 
רחובות  איך  תלוי  בנו  כי  נרצה,  רק  אם  נרצה,  רק  אם  היה,  זה  כל  חלום,  לא 
תהיה. אם רק נרצה, אם רק נרצה... רבים עוד יגיעו מרחוב דיזינגוף לראות את 
ה‘מודה‘ ברחוב יעקב... ואז סוף כל סוף חלומנו יוגשם, מעל הרכבת גשר יוקם 
)כולם( כן, כן, כן גשר יוקם כנראה בשנת אלפיים“. "הביקור המוזר“ הייתה הצגה 
 2014 בשנת  את העתיד:  לחזות  הצליחה  אכן  והיא  רבות,  מבחינות  מוצלחת 

נבנה ברחובות גשר מעל מסילת הרכבת. 
המחזה "הביקור המוזר“ הפך לנכס לעיר רחובות. שירים הושרו בכל בתי הספר 
והפכו ליסוד חשוב בתכנית הלימודים. היה זה הצעד הראשון להגשמת חזונה 
של איה לביא: הקמת גוף עירוני מרכזי ללימוד אמנות התיאטרון והבמה לבני 

הנוער. 
שלוש שנים אח“כ, במהלך מלחמת יום הכיפורים, גבשה איה קבוצה מצומצמת 
פצועים  יש  חזית,  העם  כל  מלחמה,  "יש  להם:  ואמרה  ונערות,  נערים  של 
בבית החולים קפלן, ובנס ציונה יש בית חולים לפגועי הלם קרב. בואו נעשה 
תכנית ונלך לשמח את החיילים“. הורכבה תכנית תוך זמן קצר, שכללה שירים, 

מערכונים וקטעי קריאה, והם יצאו להופיע בפני החיילים. 
שמואל רכטמן, ראש העיר באותם ימים, זימן אליו את איה לביא, המורה לדרמה 
ששמה הלך לפניה, ושאל אותה מה היא צריכה כדי שהילדים יוכלו לנסוע לבתי 
החולים, להמשיך ולהופיע בפני הפצועים. הוא העניק לה תקציב שאפשר לה 

לקיים את יוזמתה ופתח בפניה את הדרך. 
ככלי  שפתחה  בטכניקות  נעשית  התיאטרון  עבודת  התגשם.  איה  של  חזונה 
ילדים  עצמם,  את  ומגלים  החבויים  כישרונותיהם  את  מממשים  ילדים  פדגוגי, 
סקרנים מפתחים את ביטחונם העצמי ותורמים לחברה שבה הם חיים. מתקיים 
בסיס המודל שאיה הגתה, העומד על שלושה עקרונות מנחים: העצמת הילד, 
הילדים, מקשיבים  לקהילה. בצד אלה מטפחים את  ותרומה  תיאטרון מקצועי 
להם, מגלים את החוזקות שלהם ומעמידים אותם במרכז. בו זמנית, לא מוותרים 

על הדרישה לאיכות ולמקצועיות. 
2014 ממבנה  כפי שהבטיח רחמים מלול ראש העיר, עברה בימת הנוער ב- 
בית העם הישן והרעוע בו פעלה למשכנה החדש בהיכל התרבות העירוני, בו 
יועד לבימת הנוער מבנה מאובזר, הכולל חדרי חזרות ופעילויות ואולם מופעים. 
בתיאטרון.  לעסוק  כדי  רק  מרצונם  אליו  נוהרים  שילדים  מקום  הנוער,  בימת 
הילדים כותבים את המחזות, מביימים אותם, ממלאים את כל התפקידים במחזה, 
בונים את התפאורה, אחראים על הכרטיסים ועל התאורה. מופעים רבים נוצרים 

בבימת הנוער, והם מקור לגאווה לילדים, למשפחותיהם ולכל תושבי העיר. 

שירי משחק
דליה דמארי

הינה  לשחק  היכולת  למעשה  הילד.  מהתפתחות  חלק  הנו  המשחק 
אחד הפרמטרים לבריאות הנפשית של הילד . 

ואת מקומו בעולם.  להבין את העולם שמסביבו  לילד  המשחק מסייע 
לו לפתח את השרירים  עוזר  הילד,  חושיו של  ומפתח את  הוא מחדד 
תכונות שונות של  להכיר  לומד  הילד  דרך המשחק  והעדינים.  הגסים 
חפצים וחומרים. הוא מאפשר לילד לפתח הבנה רגשית, ליצור מציאות 
במציאות.   להגשמה  ניתנות  כמוסות  שאינן  ולבטא משאלות  דמיונית 
הוא אמצעי לפורקן ולשעשוע.  המשחק כאירוע חינוכי מאפשר לילד 
להתמודד עם בעיות ולחפש פתרונות למצבים קשים, לשתף פעולה, 
פעילות  זו  להשתעשע.  גם  אלה  ולצד  אחרים,  עם  ולהתחלק  לוותר 
חיונית להתפתחות הבריאה של הילד. ברוב המשחקים קיים עירוב של 
סוגי משחק שונים, כמו גם בשירי המשחק הגורמים להנאה רבה.  אלו 
הם שירים שחוברו ע“י המבוגרים כדי ליצור גירוי מעורר לילדים שיגרום 

לפיתוח מיומנויות מגוונות. 
שיר משחק הוא שיר ילדים בעל טקסט פשוט ומנגינה פשוטה, החוזר 
חוזרות  תנועות  לרוב  כוללים  משחק  שירי  משחק.  במהלך  עצמו  על 

ונשנות ולעתים ריקוד.
קיימים סוגים רבים של שירי משחק, ביניהם: שירי מגע, שירי הקפצה 
ריקוד, שירי קפיצה  על הברכיים, שירי אצבעות, שירי מחבואים, שירי 

בדלגית ובגומי, שירי כדרור, שירי מנייה, שירי ערש ועוד.

להלן דוגמאות לשירי משחק:
שירי פעוטות – "ידיים למעלה על הראש“, "מחא מחא כפיים“.

שירי אצבעות וידיים – "עשר אצבעות לי יש“, "זרת זרת לשלום“.
כף  ושמח  לו  שטוב  "מי  פינות“,  שלוש  שלי  "לכובע   – לשון  שעשועי 

ימחא“, "שניים סינים עם כינור גדול“.
עומדת  "אני  הישמר“,  עכבר,  "עכבר,  בידי“,  ידך  "שימי   – מעגל  שירי 

במעגל“, "עוגה, עוגה, עוגה“.
ובת  בת  לוקח  "בן  מזהב“,  גשר  "בנו  תיש“,   לנו  "יש   – זוגות  ריקודי 

לוקחת בן“.
שירי מנייה – "מאחורי היער אחת, שתיים, שלוש“, אחת, שתיים, שלוש, 

דג  מלוח“.
שירי קפיצה – "נד נד, נד נד“, "רוץ בן סוסי“.

שירי שאלות ותשובות – "ילד קטן הלך לגן. איזה גן? גן חיות“.
שירי חגים – "אחד מי יודע“, "אחת שתיים שלוש אני אחשוורוש“.

שירי המשחק קיימים בכל התרבויות, עוברים מדור לדור, גורמים להנאה 
רבה ותרומתם להתפתחות הקוגניטיבית והמוטורית רבה ביותר. 

)המשך מעמוד 11(
מ“הביקור המוזר“ לבימת הנוער ברחובות

איה לביא האגדית – מייסדת בימת הנוער
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"אבא, אתה תאהב את זה“, אומר לי בְּני דן.
ואכן הצעצוע הזה מרשים.
גם הנכד שלי, לב, מרשים.
כמו כל הנכדים, קצת יותר.

עם  והרכב-צעצוע  השלט  את  בידו  מחזיק  הוא 
על  רץ  הוא  במרחב.  לנוע  ומתחיל  מרחוק  הבקרה 
החניה, נתקל במכוניות העומדות, עולה על הדשא 
הסמוך ומתגלגל עליו. רק באחת המדרגות הסמוכות 
בה.  מתחכך  דרכה,  לחדור  מנסה  ואז  נעצר.  הוא 
הוא  לעתים  לאחור.  נסוג  מהשלט,  איתות  לאחר 
נראה לי ככלבלב שמגלה בעליצותו את העולם כולו.

לב נהנה מהכלבלב, משועשע מהמשחק. אביו, דן, 
הזקן  את  בה  להעשיר  בחוויה,  אותי  לשתף  רוצה 

מדור הבומרס. 
"קח, אבא, נראה אותך“, הוא מוסיף בנימת שובבות.

הפכנו  אחת,  לשושלת  הזכרים  שלושת  שלושתנו, 
הסמוכה  החנייה  רחבת  על  שם  אי  לילדים  לרגע 

לבית בני ונכדי בברייטון שלחוף הים בבריטניה. 
במבט ראשון זה נראה פשוט. רק הדק שזז קדימה 
ועוד  ואחורה, שמוביל את הכלבלב קדימה ואחורה 
גלגל ניצב לו שמשמש כהגה; לכאורה - מאד פשוט. 
ננעצות  עיניים  וארבע  אותו,  בוחן  בו,  מחזיק  אני 
לבחון  ההדק  את  מעט  מסיט  אני  בסקרנות.  בי 
הוא  כלל.  תמים  אינו  הזה  הצעצוע  את המתבצע. 
במהירות,  מגיב  והוא  ויותר  קמ“ש  לעשרים  מגיע 
שבראשי  הנוירונים  של  מזו  הרבה  גדולה  מהירות 
שבידי.  האצבעות  לקצות  שביניהם  ומהתקשורת 
עם ההדק אני איכשהו מסתדר והכלבלב נע אחורה 

וקדימה, מבויש, נתקל באבן השפה. 
"נו אבא, תעשה כבר משהו, יש גם הגה“, אומר לי 

דן, ולב מתבונן בסקרנות בדיאלוג בין שני הדורות.
חדש  פרויקט  עושים  "כאשר  לו,  מסביר  אני  "דן“, 
מה  מגיב,  הוא  איך  קטנות  במנות  תחילה  בודקים 

התוצאות המתקבלות ממנו, מה שמוגדר כפיילוט“.

"פרוייקט, פיילוט“, הוא אומר בגיחוך, מנסה לחקות 
אותי, ולב חוזר אחריו באנגלית: "פרוייקט, פיילוט“, 

ושניהם בולמים עצמם מלפרוץ בצחוק מהדהד. 
"אבא, כּוּלָה משחק, אל תעשה מזה עניין. למשחק 

אין גבולות, תן לאצבעות ללכת במקומך וזהו“. 
צורך  "ואין  לו,  עונה  אני  גבולות“,  יש  למשחק  "גם 
להתפרע, לפרוץ הגבולות ללא היגיון“ ומוסיף: "גם 
לי נתנה פעם אמי מכסה של סיר ששימש לי כהגה 
ואולי  לחצר  יצאתי  בבית,  בין החדרים  נסעתי  ואתו 
ירושלים  בפינת  פומפורובסקי  לבית  עד  גם  הגעתי 

הרץ  עמי  של  לדירה  מתחת  שם,  העם.  אחד 
כמהלכים  אותי  ששימש  עץ  של  ענף  מצאתי  ז“ל, 
בזהירות,  עשיתי  זאת  כל  אוטומטי.  הטרום  בעידן 
אחרים.  ברכבים  אתקל  שלא  התפרעתי,  סתם  לא 
כללי המשחק“,  וגם הדיגיטליות שינתה הרבה את 
הוספתי כמתנצל, והבהרתי: בן הזקונים, דן, משתייך 
לתחילת דור ה-Y, שיחק עם השלט של הטלוויזיה 
לו  לתת  היום שהיססנו  טוען  )הוא  בגיל שבע  כבר 
אותו כי חששנו שהטלוויזיה תתפוצץ כמו בסרטים, 
בראשו(.  הזה  הסיפור  את  שתל  הוא  לדעתי  אבל 
אני נחשפתי לשלט הראשון שלי רק בגיל ארבעים 
)הוא שימש את רכב המנהלים של הבוס שלי דאז 

לפתיחת המיצובישי שלו(. 
אז מה לי להתחרות אתם על השליטה בכלבלב?!

המשפחתי  בפולקלור  אשאר  שלא  כדי  זאת,  ובכל 
מוצא  אני  פשוט,  בשלט  לשחק  איך  ידע  שלא  כמי 
ברכב של דן כדור רגיל ומזמין את לב ללמוד ולשחק 
את  אבי.  אותי  שלימד  סטנגה  אותה  סטנגה; 
בכדי  בכוונה  הפסיד  הוא  הראשונים  המשחקים 
לעודד אותי )לפי המתודולוגיה הידועה לכל ההורים( 

להמשיך במשחק.
אחרי כל מה שעוללו לי שניהם, אני לא בראש של 
אפילו,  מאד  מתאמץ,  ואני  ארכאיות  מתודולוגיות 
לנצח; ואפילו מצליח בכך. אלא שבמשחק השלישי 
השטיקים  כל  את  כבר  למד  הזה  שהלב  קולט  אני 
והטריקים של המשחק, ועכשיו יש לו אפילו חדשים 
משלו. המצב מבחינתי מחמיר. לאחר ניצחון סוחף 
בחנייה  שם  מצהיר,  אני  השלישי  במשחק  שלו 
הוא  מוותר.  לא  לב  אך  הגב,  לי  שכואב  בברייטון, 
חש שזה היום שלו, מזמין את דן למשחק, אלא שדן 
)שמכיר היטב את המשחק, עוד ממני( נזכר שצריך 
רפרזנטציה  להשלים  חייב  הוא  הביתה,  לחזור 
לעבודה מחר; ממלמל משהו על כך שהחיים הם לא 
משחק, וכפיצוי מעלה את לב על גבו כ“שק קמח“, 

ופונה לרכב, ואני מזדחל בעקבותיהם.

כלבלב
יוסי רזי

לב עם ה“כלבלב“ צילום: יוסי רזי

כאשר  בראשי  שחלפה  הראשונה  האסוציאציה  הייתה  "הצגה“ 
שמעתי כי "המשחק“ נבחר הפעם לנושא הכתיבה בעיתוננו. 

כחוקר תולדותיה של רחובות, שאלתי את עצמי מתי הוצגה 
לראשונה "הצגה“ במושבה רחובות בידי שחקנים מקומיים. 
אותם  אחורה,  שנים   127 אותנו  שמחזיר  בסיפור  נזכרתי 
למילה  נרדף  שם  לימים  הייתה  "חיזיון“  שהמילה  ימים, 

מחזה, הצגה, תיאטרון ודרמה. 
ומעשה שהיה כך היה: 

ב-  ביפו  ישראל,  בארץ  הועלתה  למבוגרים  הראשונה  ההצגה 
1894. היא עוררה את קנאי יפו וירושלים. ראש הלוחמים היה רבה 

של יפו, נפתלי הרץ הלוי, שהתלונן עוד לפני ההצגה: "צעירי בני עמנו פה 
ישראל  בנות  גם  עליו  תעלינה  אשר  משחק  במת  להקים  מתעתדים  ביפו 

צנועות לפרוץ גדר… ויש בדבר איסור גדול על־פי דין תורה“. 
לרוח התקופה. שלוש המערכות  "זרובבל“ היה מחזה מתאים 
הראשונות מתוך חמש מתרחשות בבבל, עשרים שנה לפני 
האחרונות  המערכות  שתי  השני.  המקדש  בית  חנוכת 
מתרחשות בירושלים - ערב בניית המקדש ובעת חנוכתו. 
בתוך העלילה שיבץ מחברה, משה לייב לילינבלום, עניינים 
לעלייה  הקוראים  ציון  חובבי  בין  הוויכוח  כמו  אקטואליים, 
לבין מצדדי הישיבה בגלות. החיזיון "זרובבל“ זכה להצלחה 

גדולה. 
פועל  קליינר,  הירש  צבי  מרחובות,  בא  בהצגה  הפעילים  אחד 
ברחובות.  בארץ  הראשונה  המקהלה  את  והקים  לזמרה  מורה  שנעשה 

ושמו  רחובותי  צעיר  הוא  גם  היה  של המקהלה  הבס 

ההצגה הראשונה ברחובות בה שיחקו צעירי המושבה
צבי תדמור

)המשך בעמוד 14(
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ניצחון בכל מחיר?
רונית מלמד- עורכת דין, נוטריונית ומגשרת, מתמחה בדין זקנה

כישורי חיים רבים נלמדים מהחיים לצד האחים שלנו. בזכות התקשורת שלנו 
היכולת שלנו  והמריבות עימם, מתפתחת  וכן המשחקים  עם האחים שלנו 
זה  האחים  עם  מהקשר  שנותר  מה  שכל  קורה  לעתים  בחברה.  להסתדר 

הצורך לשחק משחקים.
מעשה בארבעה אחים שהוריהם הורישו להם בית קרקע בתל-אביב. במרבית 
כשהיורשים  במחיר  למרבה  נמכר  הנכס  פשוט:  הזה  המצב  המשפחות 

מתחלקים בתמורה.
כאן, במשפחה הזו, האח הצעיר והכוחני העדיף לשחק משחקים עם אחיו 
כשלנגד עיניו עמד הצורך "להרוויח“ יותר מהם בירושה. תחילה, סירב למכור 
או להשכיר את הנכס. ללא נימוק. אחיו לא רצו להתעסק איתו וכך שנים עמד 
הבית ריק, צבר חובות ולאט לאט נהרס מחוסר שימוש. בשלב מסויים, הבית 
ופושע מזדמן פלש אליו. בזכות ערנות השכנים  הוזנח, עד שנראה נטוש, 

הדבר נודע ליורשים שסילקו את הפולש. 
במרוצת הזמן, הציע האח הצעיר למכור את הבית בדרך של "התמחרות“ - 
הליך של קבלת הצעות, בדומה למכרז. זהו הליך מוכר בכינוס נכסים, שם 
שכן  זה,  לרעיון  להסכים  היססו  הגדולים  האחים  מורכב.  המשפטי  המצב 
ההתעקשות על התמחרות עוררה את חשדותיהם והם תהו מה המניע של 
אחיהם הצעיר לא להציע את הבית למכירה בדרך הרגילה. במהרה התברר 
שבאמצעות  חשב  הנראה  וככל  לעצמו,  הבית  את  חמד  הצעיר  האח  כי 

ההתמחרות יוכל לקנות את הבית במחיר הנמוך ביותר. 
צורך  ללא  בבית,  חלקם  את  הצעיר  לאחיהם  למכור  הסכימו  האחים 
בהתמחרות. הוסכם על מחיר מכירה כפי שקבע שמאי ולאור העדר אמון בין 
הצדדים, סוכם כי במעמד חתימת החוזה, הקונה ישלם הכל ומיד יקבל את 
המפתח לבית. אולם, הליך רישום הזכויות בבית על שם היורשים )תנאי הכרחי 
שונות.  מסיבות  זמן,  שייקח  צפוי  והיה  הסתיים  טרם  לאח(  המכירה  לסיום 
האח הצעיר סירב לשלם את התמורה לפני שיירשם כבעלים, ואילו האחים 
הגדולים חששו שאם אחיהם לא ישלם את הכל במעמד חתימת ההסכם, 
הוא כבר יימצא את הדרך להתחמק מתשלום. לו היה אמון בין הצדדים, ניתן 

היה לחתום על הסכם המכר גם במצב הזה, עם מנגנון נאמנות.
בבית  הזכויות  לרישום  להמתין  ונאלצו  סתום,  במבוי  עצמם  מצאו  הצדדים 
על שמם, כדי לחתום על ההסכם. בתקופה הזו, האח הצעיר המשיך לשחק 
באחיו, וכשאחותו בקשה ממנו מפתח לבית לבדוק משהו, סירב תוך ששלח 

אותה הלוך ושוב. הזמן חלף. ערך הבית עלה.
לפתע, התפרסם שינוי מתוכנן במדרגות המס, במסגרתו צפוי היה הקונה 
לשלם תוספת של 50 אלף שח בעסקה; כך התעורר וביקש לחתום בזריזות 
אחיו.  של  לתנאים  שהסכים  תוך  לתוקף,  השינוי  יכנס  בטרם  ההסכם  על 
ועליית ערך הבית, האחים הסכימו למחיר העסקה  על אף השנים שחלפו 
המקורי, רק ביקשו מהאח הצעיר להשתתף במיסים שיוטלו עליהם. על כך 

התעקשה במיוחד האחות שלה סירב האח הצעיר לתת מפתח. 
ללא  בזול,  הבית  את  לקנות   )1 אפשרויות:  שתי  עמדו  הצעיר  האח  בפני 
תוספת המס אך בהשתתפות חלקי במיסי האחים או 2( לא להכנע לתכתיבי 
ולהמשיך  ש“ח  אלפי  מאות  של  ברווח  הבית  רכישת  על  לוותר  המוכרים, 
להתנצח עם אחיו. הכדור היה במגרש האח הצעיר, אשר נדרש להחליט 

באם הוא מעדיף נצחון כספי במציאות לבין נצחון "דווקא“ על אחיו. 
האח הצעיר בחר להתנצח עם אחיו. ובקרוב "המשחק“ שלהם יעבור למגרש 
של בית המשפט, שם יעברו שנים עד שהאחים יממשו את ירושתם, כאשר 

המנצחים היחידים יהיו עורכי הדין. 
לכל  צורב  בהפסד  מסתיימים  לעתים  במציאות  משחקים  השכל:  מוסר 
הוא  היחיד בעל ערך  לזהות שהניצחון  יודע  רק המנצח האמיתי  הצדדים; 
ניצחון משותף. באשר למשחקים בתוך המשפחה, עדיף להיצמד למשחקי 

קופסה. 

אליעזר מרגולין, שיחזור כעבור עשרים 
מאוסטרליה,  לארץ  שנה  וחמש 
הגדודים  אחד  ומפקד  כקולונל 
העבריים שהשתתפו במלחמת העולם 

הראשונה בכיבוש הארץ.
החליטו   ,1895 בפסח  שנה,  כעבור 
למושבה  שנחשבה  רחובות,  פועלי 
מתקדמת, להציג את המחזה "זרובבל“ 
לרבה  הבטיחו  היישוב  אנשי  באידיש. 
גרסה  תעלה  ברחובות  כי  יפו,  של 
מצונזרת של המחזה: ללא השתתפות 
לנשים,  מחופשים  גברים  ללא  נשים, 
שבמחזה  האהבה  מעשי  כל  ובכלל, 
מתנגדי   - עזר  לא  זה  אבל  יושמטו. 
המחזה פנו לשלטון העותומני בטענה 

כי במחזה ישנם מסרים נגד שלטונם. 
רחובות חגגה. אחר הצהרים נהרו איכרים מהמושבות הסמוכות והכל ציפו 
לערב, לתחילת ההצגה, והנה הופיע אורח לא קרוא: המודיר, ראש המשטרה 
של רמלה עם שלושה אנשי צבא, ועמו פקודה - לאסור את העלאת ההצגה. 
הקהל רגז. מיד אספו כסף ושלחו שליח ליפו. השליח גייס כמה מנכבדי העיר 
כי אין בהצגה  ויחד התייצבו לפני הקאימקאם, מושל המחוז, ושכנעו אותו, 
משום מרד בשלטון. הקאימקאם התיר את ההצגה והשליח, רכוב על סוסו, 

חזר מהר למושבה לבשר את הבשורה.
הקהל לא התפזר וציפה לשליח. כל הלילה היו ערים, יצאו במחולות וזמרו. 
בני המושבה הביאו מבתיהם אוכל והעמידו מזנונים לאורחים. משחזר השליח 
עם ההודעה המשמחת, נשאוהו על כתפיים. בלילה נערכה ההצגה, שעברה 
בהתלהבות רבה. גם הפעם הגיעו שלושה חיילים עותומנים, אבל הפעם, רק 

כדי לוודא שההצגה תעבור בשלום.
בין הפעילים והעושים בהצגה ברחובות נמצא צבי הירש קליינר, שהיה מיוזמי 
ההצגה ביפו, והפעם היה ה“מנצח“ על ההצגה. אשתו גיטל, היתה ממונה 
על פרנוס האורחים הרבים שנשארו מלאי התלהבות ברחובות, יום ולילה, עד 

שהגיע הרישיון המרגש, המתיר את ההצגה. 
לאירוע היו הדים בעיתונות בארץ ובחו“ל. בעיתון "חבצלת“ הירושלמי, פתחו 
אחת  בני  מים‘.  של  בצלוחית  'סער  הפעם,  עוד  ישראל  "ובארץ  במשפט: 
ויקצפו  'זרובבל‘,  החיזיון  בעריכת  מועד  של  בחולו  להתענג  רצו  המושבות 
האסורים  מהדברים  היא  החזיונות  עריכת  כי  הגדר,  פריצות  על  הקנאים 
בעיניהם, והם מחליפים את בתי התיאטרות והקרקסאות של היוונים והרומאים 
העתיקים בבתי התיאטראות בזה“ז, אשר אם אך יערכו בהם חזיונות טובים, 
והאיסור הזה  ויאמרו החרדים לאסור,  ומוסר השכל,  יצא מהם לקח טוב  אז 
הוסיף עוד תשוקה יתרה בלב בני הדור החדש להוציא את רעיונם לפעולות“. 
עיתון "הצפירה“ היוצא בוורשה פנה אל הצעירים המשכילים ואל החרדים 
בני הדור הישן. את החרדים בקשו: "אל נא תכופו הר כגיגית על המשכילים, 
כי יקבלו את כל מנהגיכם ודעותיכם...זכרו נא, כי המשפט לכל איש לשמור 
את הדת לפי השגתו ודעותיו... בקנאתכם, בחומרותיכם...הרחק תרחיקו את 

בני הנעורים מעל הדת...“. 
לבני המושבה אמרו: "... אם בתכלית הנחיצות נחוץ לכם להתענג למראה 
חיזיון, אל נא תבחרו בחזיונות אשר יוכלו למשוך עליכם 'עינא בישא‘... ידענו 
גם ידענו, כי כוונת הסופר אשר חזה את החיזיון 'זרובבל‘ היתה רצויה מאד, 
וגם נדע, כי לבכם מלא אמון ותום... ולמה תכניסו עצמכם בפרצה דחוקה...“. 
כבר בראשיתה,  חיי תרבות  לקיים  רחובות  התשוקה שהייתה בקרב תושבי 
תקווה,  פתח  אחיותיה:  בקרב  רחובות  נחשבה  לימים,  לבאות.  סימן  היתה 
ראשון לציון, מזכרת בתיה, נס ציונה: מושבות יהודה, כפורצת דרך ב“חגיגות 

הפסח“ שהנהיגה בין השנים 1908 – 1914. 

)המשך מעמוד 13( ההצגה הראשונה ברחובות
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משחקים בתזונה
ד“ר שרה קפלן, PhD, RD, דיאטנית קלינית*

בפירות  הצבעים   5 בעיקרון  נשחק  הפעם 
ובירקות: ירוק, אדום, כתום, לבן וסגול.

בשל  רק  לא  אך  כבריאים,  ידועים  וירקות  פירות 
גם  אלא  שבהם,  והמינרלים  הוויטמינים  תכולת 
המקנים  )חומרים  הפיטוכימיקלים  תכולת  בשל 

המונעים  )אנטיאוקסידנטים(,  חמצון  כנוגדי  ומשמשים  למזון  צבע 
תהליכי הרס בגוף. בכל אחד מהפירות והירקות קיים נוגד חמצון מסוג 

אחר, ולכן חשוב לצרוך מגוון שלהם. 
תקינה  לראייה  החשוב  לוטאין,   - בפיטוכימיקל  מצטיינים  הירוקים 
חסה,  תרד,  אגס,  אבוקדו,  מלפפון  ירוק,  כפלפל  העצמות,   ולחיזוק 

ברוקולי, כרוב, ירוק, קישוא. 
בסרטן  למלחמה  החשוב  ליקופן,   – פיטוכימיקל  מכילים  האדומים 

ובמחלות לב,  כרימון, תות שדה, עגבנייה, פלפל אדום.
על  לשמירה  החשוב  קרוטן,  בטא   – פיטוכימיקל  מכילים  הכתומים 
תירס,  משמש,  בננה,  תפוז,  כגזר,  החיסון,   מערכת  של  תקין  תפקוד 

קלמנטינה.
הלבנים מכילים תרכובות גופרית, החשובים לשמירה על בריאות כלי 

הדם,  ככרובית, בצל לבן, תפו“א, שום.
הסגולים מכילים פיטוכימיקל – אנתוציאנין, החשוב להאטת תהליכי 

הזדקנות,  כענבים שחורים, בצל סגול, חציל, שזיף.

"מנצח הסדרות“
מכינים 15 סדרות של 5 קלפים כ“א ) לאדומים: רימון, תות, עגבנייה, 
גזר,  לכתומים:  ירוק.  פלפל  ברוקולי,  תרד,  אבוקדו,  לירוקים:  גמבה. 
לסגולים:  כרובית.  שום,  תפו‘א,  בצל,  ללבנים:  תירס.  מישמש,  תפוז, 
חציל, שזיף, בצל סגול, ענבים שחורים(. מערבבים את הקלפים. כל 
צבעים.   5 של  שלמה  סדרה  ליצור  וצריך  קלפים   5 מקבל  משתתף 
כ“א בתורו מרים קלף. אם באפשרותו להוסיף להשלמת סדרה ישאיר 
הקלף וייקח עוד קלף, אם אין, יזרוק לקופה המשותפת והתור יעבור 

למשתתף הבא. 
המסיים הראשון עם מספר הסדרות הגדול ביותר הוא המנצח.

בטרם  שייאסף  שאפשר  נוסף,  מידע  להקריא  ניתן  משחק  כדי  תוך 
מוצאו  האבוקדו  לדוגמה:  הכרטיסיות.  על  וייכתב  המשחק  התחלת 
עוזר בהפחתת הכולסטרול   ,A,B,C ויטמינים  מכיל הרבה  מאמריקה, 
 A בדם וחשוב לבריאות העור. הגזר מוצאו מאסיה, מכיל הרבה ויטמין
לבריאות המערכת  בלילה,  לתקינות הראייה  תזונתיים, חשוב  וסיבים 

החיסונית ועוזר במניעת מחלות לב וסרטן, וכן הלאה.

משחק נוסף פשוט וקל: "תוספת שתופסת“.
מכינים כרטיסיות ירקות ופירות לפי הצבעים )רשימה מורחבת בתחילת 
הכתבה(. כ“א מקבל דף, אותו הוא מדביק על דלת המקרר, עם חמישה 
טורי צבעים )סה“כ 5 טורי צבעים ליום(. בכל יום חובה למלא טור עם 

הירקות והפירות שנאכלו. במקרה שיש חוסר בצבע חובה להשלים.
 

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

וראש ביה“ס למדעי התזונה, מרכז אקדמי פרס.

מומחי על"ה לשירותך

ד"ר שרה קפלן

נָכון ּבִָרּבוּעַ

שעשועי לשון

 ַּכָמה חֹול ָיכֹול ֶלֱאכֹול חֹול ִאם ְּבכֹל ְימֹות ַהחֹול 
חֹול ָיכֹול ֶלֱאכֹול חֹול?

את השאלה 'הפילוסופית‘ הזאת היינו שואלים לפני 
עשרות שנים, והתחרינו מי יכול לשאול אותה מהר 

דל  ן ָדָגן ָגדֹול גַָ גָּ ן ִגֵּדל ָדָגן ּבַּ יותר. ומי לא זוכר את 'ַגנָּ
יר ָׂשֵמַח‘.  ן‘, וכמובן את 'ָׂשָרה ָׁשָרה שִׁ ַּבגָּ

אפשר להשתעשע בהגדרות: )מתוך ספרו של יעקב 
פרוינד: לשון ברוטב(

- פיקניק אידיאלי: ֵּבין ַאְרּבע ִּכירֹות.
- ְסחּוג: ְקֵרם התימנים.

- טיפול מתמשך בתיק המס: ַמס-ִּתיק
- נולד "עם כפית כסף בפה“: ַּכִּפיָתִליְסט.

- כבשה עייפה: ָרֵחל ֵלָאה
ֶקֶצב ַהַּסם-ָּבּה. - רוקדת כמסוממת: בְּ

- שעון קיץ: ָיָפה ָשָעה ַאַחת קֹוֶדם.
- 100 מעלות צלזיוס: ִעיְדָנא ְדִריְתָחא.

ועוד מן הים הכללי וטיפה משלי: )לפניכם 6 חידות(
ִרי  ִני תּור ּובֶּ *  שני חברים השתתפו באולימפיאדה: בֶּ

ָצָקָלה.
* שני חברים סיימו קורס טיס: ָאִבי רֹון וֵאִלי קֹוְּפֶטר.
*  ועוד זוג חברים: מוכר פלאפל - ִשׂים ָחִריף, ונהג 

מונית – ָסִמי ָסִביב. 
*  אתגר לשוני - להגיד מהר מספר פעמים: סּוִזי ָׂשָמה 

שּום ַּבּסּוִשי.
* ונסיים במשפט שאלה – שעשוע לשון באנגלית:

 How much wood would a woodchuck
 chuck if a woodchuck would chuck wood?

| רות קלי |

לעל“ה דרושים מתנדבים
לשיחות טלפון,
לביקורי בית,

לחוגים ולפעילויות במרכז יום,
מרצים ומלווים בהתנדבות.
לפנות לרכזת מתנדבים 

0506285137
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הטלוויזיה הקהילתית

תוכניות בערוץ 98
בחודשים מאי – יוני, 2022

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

 מאי
"רחובות במלחמת תש“ח“ - בני רחובות, מגדוד 51, 

מספרים על החוויות שלהם במלחמת השחרור.

יוני
“היו הדברים מעולם“ - סיפורה של

שכונת מרמורק ברחובות.

טעימות | מהמטבח של חנה שאולוב

של מי החתיכה 
המוכנה מהר יותר?
אמא  אבא,  יחד:  היו  תמיד  אצלנו  ערב  ארוחות 
תמיד  שלא  צבא  איש  היה  שבעלי  למרות  והבנות. 

הגיע, לא ויתרנו ופעם בשבוע הקפדנו על ארוחת פונדו, ארוחה שתמיד 
חיכינו לה.

ארוחת סיר הפונדו היא ללא ספק בילוי חברתי מושלם, כשריח המאכל 
הרותח מתמזג עם ריח הרטבים שנטבלים בתוכו, הוא הופך לטקס בפני 

עצמו שמשלב אוכל טעים וחוויה משעשת. 
מקור המאכל הוא בשוויץ ומשם התפשט למדינות רבות בעולם. בתחילה 
הוא היה מורכב מגבינות מותכות שנאכלו עי מספר סועדים. לכל סועד 
ניתן מזלג ארוך שבו הוא נעץ את התוספות שליד הפונדו ואח“כ טבל 

בתערובת המבעבעת.
כיום ניתן למצוא גרסאות שונות: פונדו שוקולד, פונדו דגים, פונדו בקר, 

פונדו עם גבינות. 

המתכון שלי הפעם הנו פונדו עוף 
את כלי הפונדו ניתן לקנות בחנויות לכלי בית. 	 
 מוזגים לתוכו שמן עד חצי גובה הכלי. יש לכלי מוטות )מעין שיפודים( 	 

מזלג דקים שמשמשים כל סועד. כל אחד בצבע אחר לפי בחירה.
 מכינים חזה עוף חתוך לחתיכות קטנות ומניחים בקערה משותפת.	 
רוטב 	  לנו  ויש  סועד  לכל  קטנות  בקעריות  ומיונז   מערבבים קטשופ 

איולי.
 את הכלי עם השמן מחממים בעזרת הנר שמתחת לכלי )צמוד לכלי 	 

בקניה(.
את 	  השיפוד  בעזרת  תוקעים  חם   כשהשמן 

חתיכת העוף לדקה עד דקה וחצי בשמן. 
ונהנים 	  לרוטב  מכניסים  השיפוד   מוציאים 

מהביס החם והרוטב הקריר...

צחוקים,  נשמעים  שיחות,  מתנהלות  לבין  בין 
ותחרות של מי החתיכה המוכנה מהר יותר. 

והכיף גדול!

"סטיילינג“ - כלי משחק 
של מבוגרים

מלכה דורון

סטיילינג הוא כלי משחק של מבוגרים. כשאני עומדת מול ארון הבגדים שלי 
וצריכה להחליט מה ללבוש היום, אני יכולה לשאול את עצמי: "מי את רוצה 
להיות היום? אולי "בוקרת“, אז אבחר ג‘ינס וחולצה משובצת, חגורת עור 

עבה, ואם יש לי - גם מגפי בוקרים. 
ומה אם אני רוצה להיות נסיכה? לשם כך אבחר חצאית טול, חולצת משי, 
או כל חולצה מבריקה, אענוד את תכשיטי הזהב שלי )ולא, הם לא צריכים 
אחליט  אחר  ביום  מלכותית.  ואני  מבריקות  סירה  נעלי  אמיתיים(,  להיות 
אוסיף  הצרה.  החצאית  את  מהארון  אוציא  ואז  אלגנטית,  הופעה  לבחור 

חולצה מכופתרת וג‘קט ואני מוכנה. 
הסטיילינג  בשפת  אחר.  ייצוג  לי  לבחור  יום  כל  להחליט  יכולה  אני  כך 
קוראים לזה סגנונות לבוש. קיים גם סגנון רומנטי, שמיוצג בבגדים רכים, 
נעימים, תחרות, בדים פרחוניים, תכשיטי פנינים ותכשיטים עדינים. סגנון 
אורבני, שבו פחות אבלוט בשטח, סגנון דרמטי שמתאפיין בצבעוניות עזה, 

תכשיטים גדולים, בגדי עור, טוטאל לוק שחור, ניטים, שרשרות עבות.
 הסגנון הבוהמי מתאפיין בבגדי שנטי, בדי פשתן, תכשיטי נוצות וצדפים, 
תיקי פרנזים ורקמות אתניות. האם את/ה יכולים לזהות מהו הסגנון שלכם? 
שלי אקלקטי וכל יום אני בוחרת לי ייצוג אחר. זוהי הדרך שלי לבטא יצירתיות. 
אי אפשר לדבר על סטיילינג בהקשר של משחק בלי להזכיר את השפעות 

הסרטים על האופנה. 
היום.  עד  מתלבשות  אנו  בו  האופן  על  השפיעו  סרטים  אילו  ניזכר  הבה 
הסרט הראשון הוא "ארוחת בוקר בטיפני“, משנת 1961, בו לבשה אודרי 
הפבורן את השמלה הקטנה השחורה ונשארה אייקון אופנה עד ימינו. אין 

ארון מושלם ללא שמלה קטנה שחורה. 
הקולג‘  במעילי  ונשים  גברים  אופנת  על  שהשפיע   ,1978 "גריז“,  הסרט 
השחורים  הסקיני  במכנסי  הגיבורה  הוורודים.  הסטן  ומעילי  השחורים 
סמל  היו  מאז  אותנו  שליוו  והמבריקים 
הפרחה בשירה של עפרה חזה. הסרט 
 1994 זולה“,  "ספרות  נשכח  הבלתי 
נשכח  הבלתי  המראה  את  לנו  השאיר 
עם  יחד  מכופתרת  לבנה  חולצה  של 

תספורת קארה. 
- סרט   2006 "השטן לובשת פראדה“, 
איך  השראה  ומהווה  אופנה  שכולו 
מעצבים  להכיר  בסטייל.  להתלבש 
אפשר  ואיך  מרתק.  עולם  שזה  ולהבין 
והעיר  ל“סקס  להתייחס  לא  זו  בסקירה 
גרמו  והסרט  הסדרה   2008 הגדולה“, 
שילובי  להתמכר.  הסטייל  חובבות  לכל 
לבחון  אותנו  הביאו  ואקססוריז  בגדים 
בגדים  בארון  להיות  צריך  מה  מחדש 

אופנתי. 
לא  אומרת  תמיד  אני  כסטייליסטית 
לתחזק  חולפות,  אופנות  אחרי  להיגרר 
ומתאים  מחמיא  שכולו  בגדים  ארון 
יכולים  שאת/ה  הידיעה  אך  לאישיותך, 
לשחק  באישיותכם,  יצירתי  צד  להציג 
מצב  לפי  והאקססוריז  הבגדים  עם 
הרוח והצרכים שלכם, היא דרך חשיבה 
חיובית על החיים. מקווה שהארון שלכם 

מאפשר לכם לשחק להנאתכם. 
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סודוקו קל

סודוקו קשה

רגעי פנאי - אלי זדביל

פתרון פירמידה כפולה מס׳ 8 גיליון מרץ-אפריל

גו, גור, גורן, ארגון, אירגון, ארגוניט, טריגון, גרניט, גרנט, נגר, נר.

פתרונות תשבץ מס׳ 8 גיליון מרץ-אפריל

מאוזן
יר,  טון, לענה,  דרבי,  פני, הל, פתח תקוה, מר,  דימונה,חלף,  אופקים, 
חולדה, צג, מקק, רפ, הד, רות, תאו, פרת, צד, בני דרום, סי, אפיל, גרם, 
זמיר, יו, ממילא, גן, כרמיאל, הרצליה, הרג, קוב, יד, דרור קרן, בס, רודן, 

יקב, שכחה.
מאונך

אוהד, פח, קלפי, יפת, יפו, מנהל, וי, הכרה, חתול, לריק, חטוף, קנדה, 
מנגו, ברקת, עצרת, חרון, הדפו, מוצא, תמיר, אבל, קדרי, רמז, צפיר, 
הדסה,  צונן,  ירדן,  כפיר,  ארקר,  מאגר,  מגלב,  יומה,  סיני,  יגמל,רמלה, 

סרק, דו, וי, קב, בי.

 ניתן לאמן את המוח
גם באמצעות משחקים

אלי זדביל

ניתן  כי  הראו  המערבי,  העולם  ברחבי  שנערכו  רבים,  מחקרים 
לשפר  ואף  היכולות  את  לשמר  קוגניטיבית,  ירידה  תהליכי  לעכב 
אותן. כשמתרגלים את המוח ואת הזיכרון, נוצרים קשרים חדשים 
בין סיבי העצב )נוירונים(, ומתעוררים אזורים במוח שלא הופעלו 
קודם לכן, מה שמביא לעלייה ביכולות הקוגניטיביות ולהתפתחותן.

הידע, אודות הצורך לאמן את המוח ולהקטין את הירידה ביכולת 
כולנו  הכלל.  לנחלת  מזמן  כבר  הפך  המבוגר,  בגיל  הקוגניטיבית 
יודעים לצטט את המשפטים השגורים בפי כל המומחים, שלפיהם 
אימון המוח אינו פחות חשוב מאימון הגוף. דרך מצוינת לשיפור 
תפקוד המוח בגיל המבוגר היא תרגול משחקי חשיבה. לצורך כך 
הוקמו "חדרי כושר“ למוח, בהם מתרגלים משחקי חשיבה בדרגות 

קושי שונות.
המגיעים  מבוגרים  אנשים  של  זו  נפוצה  תגובה  ילד“?  אני  "מה, 
למכון הכושר למוח, ומצפים לקבל שעות אימון באמצעות תוכנות 
מחשב "מקצועיות“, אינה מפתיעה את המדריכים. אט אט מבינים 
המתאמנים את היתרונות של משחקי החשיבה במניעת הידרדרות 

קוגניטיבית. 
פעילויות  שפע  יש   - כושר  חדרי  לאותם  הולכים  שאינם  ולאלו 
תשחצים,  תשבצים,  לנו:  מספקים  שהעיתונים  למוח  ומשחקים 
את  מצא  ההבדלים,  את  מצא  טריוויה,  סודוקו,  היגיון,  משחקי 
הנעלמים ועוד... גם המשחקים שאנו נוהגים לשחק עם נכדינו: 
פאזלים, חת חתול, חלומות, מונופול, הרכבות מסוגים שונים ועוד 
המוטוריקה,  את  לשפר  והיצירתיות,  החשיבה  את  לפתח  עוזרים 

את הריכוז ואת הראייה המרחבית. 

ובנימה אישית - מעבר למשחקי החשיבה, השתדלו ללמוד כל יום 
משהו חדש, אמצו לכם חיית מחמד ועיסוקים יצירתיים כמו בניית 
שיפור  לכם  מובטחים  ועוד.  קדרות  פסיפס,  פיסול,  ציור,  דגמים, 

יכולות המוח וגם הרבה הנאה. 
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