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של  כיוונית  חד  פעולה  כביכול  הנה  התנדבות 
נתינה. בפועל, יאמרו רוב המתנדבים בכל סוג של 
יותר ממה שהם נותנים,  התנדבות, שהם מקבלים 
ושהתרומה של העשייה ההתנדבותית גורמת להם 

לסיפוק עצום ומשמעותי לאין ערוך. 
היה  ניתן  על“ה  מתנדבי  של  הקורנים  פניהם  את 
למתנדבים  במיוחד  מרגש  הוקרה  באירוע  לראות 
של העמותה, שהתקיים בבית על“ה. נכחו באירוע: 
יו“ר על״ה, צבי טרופ, יו“ר על“ה היוצא וראש העיר 
מחזיקת  באום,  רוני  ד“ר  הרמלך,  יחזקאל  לשעבר, 
שרה  העיר,  מועצת  וחברת  ותיקים  אזרחים  תיק 
דימאנט, רכזת המתנדבים, חברים מכובדים נוספים 
וכמובן מתנדבי על“ה המופלאים. את האירוע הנחה 

ביד אמונה, מנכ“ל על“ה, אסף וישקין. 
והמתנדבים  האורחים  את  אסף  בירך  דבריו  בפתח 
וציין עד כמה טוב ומשמח לראות את כל המתנדבים, 
מזה  נמצאים  אנו  המציאות המאתגרת שבה  לאור 
כשנתיים. הוא הוסיף ואמר כי היה קשה להיפגש כל 
הזמן הזה. היה קשה לראות ולהיראות, להגיד תודה, 
להביע במעשים ואפילו במילים, את ההערכה הרבה 
הגדולה  ולנשמה  לתרומה  המתנדבים,  להתגייסות 
שלהם בכל מצב רגיל, ובמיוחד במציאות המיוחדת 
אליה נקלענו, ועדיין נמצאים בתוכה. הוא הביע את 
זאת  כי בכל   " תקוותו להמשיך להיפגש באירועים, 

אנחנו משפחה ומשפחה צריכה להיות ביחד“.
רוני באום הדגישה עד כמה שמחה כשאסף הזמין 
אותה לברך את המתנדבים, כמתנדבת למתנדבים 
גם היא מתנדבת במועצת העיר. בדבריה התייחסה 
ולסוגיה של תפקיד המתנדבים  לנושא ההתנדבות 
וההתנדבות בכל מה שקשור לאחריות של המדינה 
בלי  ממשלה,  בכל  האזרח.  של  האחריות  לעומת 
קשר לרמת התפקוד שלה, יש מקום מרכזי לנושא 
הזה של התנדבות. מתנדבים תמיד היו בחזית של 
פתרונות  מצאו  חדשים,  צרכים  זיהו  הם  השינוי. 
סיפקו  וגם  ממשלתיים  פתרונות  דרשו  יצירתיים, 
פרויקטים  מעט  לא  עצמם.  בכוחות  חדשים  כוחות 
היו  ממשלתי  במימון  היום  שפועלים  ושירותים 
ישראל  מדינת  התנדבות.  מפעלי  בהתחלה 
רשות  יחידים:  של  התנדבותית  מפעילות  התחילה 
תוכניות  מוכות,  לנשים  המקלטים  והגנים,  הטבע 
לימודים מיוחדות, יוזמות של המיחזור. לכן מעורבות 
עומדים  שלא  טובים  אנשים  אכפתיות,  קהילתית, 

מתוקנת,  חברה  של  ליצירה  הבסיס  הם  מהצד, 
חברה טובה יותר. בסיום דבריה אמרה בהתרגשות: 
לכם!  מצדיעה  אני  ותושביה  רחובות  עיריית  "בשם 
הגיל  של  לאוכלוסייה  ברכה  הם  שלכם  המעשים 

השלישי“.
רכזת המתנדבים, שרה דימאנט, ציינה כי היא מאוד 
מתרגשת לראות את האולם מלא אחרי כל כך הרבה 
זמן שלא ניתן היה להיפגש בפורום כל כך גדול. היא 
הדגישה כי הערב הזה הוא ערב מיוחד, ערב הוקרה 
לכל העשייה הנפלאה וגם ערב פרידה ממתנדבים 
ותיקים, שמסיימים את תקופת ההתנדבות שלהם. 
כך הרבה אנשים  כל  כי  יבורכו   - "אלה שממשיכים 
ולכול  לדיבור,  לשיח  לחברה,   - למתנדבים  זקוקים 
ומברכת  מודה  עושים.  שאנו  הנהדרות  הפעילויות 
והמשך  חם,  חיבוק  שולחת  העשייה,  את  מעריכה 

עשייה בבריאות טובה“. 
את  המתנדבים,  את  הוא  אף  בירך   - טרופ  צבי 
הנפלא  העובדים  צוות  ואת  הנכבדים  האורחים 
של  הזה  הצירוף  בזכות  כי  הדגיש  הוא  על“ה.  של 
החם  ליבם  עם  והמתנדבים  המסורים  העובדים 
תודה   - כולו  שכול  אירוע  זהו  העמותה.  קיימת 
בסיוע  השקעתם  על  הנפלאים  למתנדבים  ענקית 
לאזרחים הוותיקים על מנת לאפשר להם להסתייע 
התברכה  רחובות  העיר  שלהם.  בקהילה  ולהישאר 
נשמה  ועם  בתחומו  מומחה  אחד  כל   - במתנדבים 
יתירה, כמו שכתוב בלוגו של על“ה:  גדולה, נשמה 
בזכות  כי  הדגיש  צבי  נשמה.  עם  מומחים  של  בית 
של  היסוד  מנדבכי  אחד  את  שמהווים  המתנדבים 
אם  מובילה,  כעמותה  ידועה  העמותה  העמותה, 
לא העמותה המובילה בעיר. הוא סקר בקצרה את 
זה  התנדבות  כי  וציין  ההתנדבות  של  ההיסטוריה 
דבר די חדש בעולם. המאמר הראשון שעוסק בחקר 
ההתנדבות הוא מ-1957, ובו מוצאים את ההגדרה 
להיות  יכולה  התנדבות   – להתנדבות  הראשונה 
שנתפשת  היחיד  של  מסייעת  כפעולה  מוגדרת 
ישיר  באופן  מכוונת  ושאינה  ידו  על  ערך  כבעלת 
לרווח כספי, איננה נכפית ע“י אחרים, או מחויבת עי 
חוק. ההתנדבות התחילה למעשה עם עליית רמת 
החיים. צבי הדגיש כי למזלנו נולדנו לתקופה שבה 
השפע הוא גדול יותר והחיים הם ברמה שהיא מעבר 
ההתנדבות.  את  מאפשרת  היא  ולכן  הקיום,  לסף 

שהיא  רק  לא   - ההתנדבות 

התנדבות - לב העשייה של על“ה
יהודית שפירא

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 

פרסום מודעות: דיקלה צור ג 8870*

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

shapira950@gmail.com
עיצוב גרפי: יעל יעקבי

צילום השער: מורן מעיין

צור עמנו קשר
בית על“ה לשירותך

)המשך בעמוד 3(

צילום: עדי רובינשטיין
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דבר העורכת

| יהודית שפירא |

המהודר  על“ה  בית  של  בנייתו  שהסתיימה  לפני 
על“ה,  קפה  מבאי  אנשים  מספר  ראיינתי  שלנו, 
לוין אפשטיין, לגבי הציפיות שלהם  שהיה ברחוב 
בתגובות  וחזרה  שעלתה  ציפייה  החדש.  מהבית 
מספר  ועוטף.  חם  בית  יהיה  שהמקום  הייתה, 
על  ספק  ללא  מעיד  כיום  על“ה  בבית  המבקרים 

התממשות ציפייה זו. 
מבט  מנקודות  בית   - למושג  ניחשף  זה  בגיליון 
ההיסטוריה,  האומנות,  מתחום  ומהיבטים  שונות 
המוסיקה, הספרות, התזונה, הקולינריה, האופנה 

ועוד.
דימויים  של  למכלול  קשור  הבית  רובנו  עבור 
ורגשות ומהווה ערך עליון בחיים. בבית יש משהו 
בסיסי ובטוח. מקום בו אנו אוגרים חוויות, נהנים, 
הזהות  מתפתחת  בבית  ואהבה.  חום  מקבלים 
העצמי.  הדימוי  ונבנה  השייכות,  תחושת  שלנו, 

מקום אליו אנו אוהבים לחזור.
במבנים  בתים  למצוא  נוכל  העולם  ברחבי 
והחומרים  הבתים  של  אופיים  שונים.  ומחומרים 

מהם הם בנויים תלויים במיקום הגיאוגרפי שלהם 
ובתרבות התושבים, כמו בית השלג- האיגלו, הבית 
היפני- בית מעץ ונייר אורז, האוהל הבדואי העשוי 
העשוי  המונגולי  והאוהל  בע“ח  ומפרוות  מעורות 
ומקש,  מעץ  הבנוי  כלונסאות  בית  דחוס,  מצמר 
בתי הבוץ, בתי סירה העשויים מברזל ופלדה, ועוד 

ועוד. 
כחובבת עתיקות - אני אוהבת במיוחד את אותם 
בתים עתיקים היודעים מבחינתי גם לדבר ולספר 
סיפורי חיים זמן רב אחרי שדייריהם עזבו אותם. על 

כמה מהם תוכלו לקרוא בגיליון זה. 
וזהות  במיתוג  אסטרטגית  יועצת  בילר,  עטרה 
את  מחבר  הישראלי  הבית  כי  אומרת  תאגידית, 
הצרכן לפרסומת ומעודד אותו לרכוש את המוצר, 
ועל כן מושג הבית תופש מקום מרכזי בפרסומות. 
"בית חם כי קר שם בחוץ“ – פרסומת של חברת 
אוסם למרקים, סדרת עוגות "הבית“ של החברה. 
"להרגיש בבית“ היא סיסמה שמלווה את בזק שנים 
רבות. "הכי בבית בעולם“ - פרסומת של אל–על. 

"לגדול בבית ישראלי“ - סיסמה של תנובה.
"אצל חברות בזק ואל-על - הרגשת הבית עומדת 
זה  בבית  להרגיש  לבית.  מחוץ  דווקא  במבחן 
שהספרים שלך איתך בכל מקום. זה לגלוש חופשי 
במיליוני מקומות ברחבי העולם, להראות תמונה 
יורק. לטוס ברחבי העולם  של הנכד לחברה בניו 
להיות  זה  בבית.  שאתה  הטיסה  בזמן  ולהרגיש 
תמיד  שלך  כשהזיכרונות  לא,  כשאתה  גם  בבית 

איתך“ – אומרת עטרה. 
בשבילי בית זה להיות בקרבת האנשים האהובים 
אוהבת,  שאני  והצמחים  החפצים  בקרבת  עלי, 
ואת  לשמוע בחורף את הרוחות המנשבות בחוץ 
כרבולית  עם  נוחה  בכורסה  להתכרבל  הגשם, 
לבשל  למוסיקה,  להאזין  ספר,  לקרוא  בית,  ונעלי 
מאכלים שאהובים על בני משפחתי ועלי, להיזכר 
ושל  והקינמון  האטריות  פשטידת  של  בריחות 
עוגות השמרים התפוחות הנפלאות שהכינה אמי. 

ומהו בית בשבילכם? 
חורף חמים ונעים בביתכם ובכל מקום בו תהיו. 

קהילה תומכת וחוגגת
דליה דמארי

וחשנו  ראינו  החנוכה  בחג 
הרבה אור בלב ב“מועדון שלנו“ 
החדש  תומכת  קהילה  מועדון 
תומכת  קהילה  על“ה.  בבית 
במיוחד,  תוכנית חשובה  הינה 
מכיוון שהיא מספקת למבוגרים 
שירותים,  מגוון  בבתיהם 
בכל  בבית  להם  המסייעים 
לשיפור  תורמים  שצריך,  מה 
ומאפשרים  חייהם  איכות 
בבית  להתגורר  להמשיך  להם 

בביטחון ובשקט נפשי. 
הקהילה  של  הייחודי  המועדון 
על“ה  בבית  הושק  התומכת 

בחודש נובמבר שנה זו, וכבר בחנוכה חגג המועדון ברוב שמחה, שירה וריקודים, כיבוד 
עשיר ופעילות נושאת פרסים. צבי טרופ ורונית לדרמן ברכו; מוריס לחמי, חבר הקהילה 
התומכת, הדליק נר ראשון, ושרית שחם הפעילה את החברים בשירה בציבור - שירי 

חג ושירי א“י.
בנושא  וחוברת  לפותרים  פרסים  וחולקו  חידון  גם  נערך  ובשמחה.  במרץ  שר  הקהל 

חנוכה. 

מגוון  בו  יתקיימו  רבים.  חברים  אליו  הצטרפו  ומאז השקתו  שני,  בימי  פועל  המועדון 
תושבי  מוסיקליים.  ומופעים  ואמנות  יצירה  חברתיות,  פעילויות  מעניינות,  הרצאות 
רחובות המבוגרים מוזמנים להצטרף לתוכנית קהילה תומכת וליהנות מכל השירותים 

ומן המועדון החדש כמובן!

ערך.  למתנדב תחושה של  נותנת  היא  לעזרה,  לזולת שזקוק  מסייעת 
בנוסף, היא נותנת לחברה תחושה של לכידות, ותורמת לחוסן החברתי. 
הגבוה  לאוכלוסייה  המתנדבים  שיעור  עם  למדינה  נחשבת  ישראל 
ביותר בעולם! בסיום דבריו הודה צבי שוב לצוות העובדים: אסף, אורנה 
ואחל למתנדבים שימשיכו בעשייה שלהם  ודיקלה שארגנו את הערב 

בבריאות טובה. 
של  רבות  שנים  אחרי  שפרשו  המתנדבים  לכל  אסף  הודה  בהמשך 
התנדבות, והזמין אותם לקבל תעודות הוקרה על פועלם המסור והנאמן. 

בזמן חלוקת התעודות הוקרן סרטון עם שמות המתנדבים שפרשו. 
משובחת  במוסיקה  מילר  סוזי  הזמרת  הופיעה  המרגש  האירוע  לסיום 
של  שנה   50 חוגגת  היא  אלה  בימים  כי  ציינה  היא  רבה.  ובלבביות 
העלייה שלה לארץ. סוזי לקחה את הקהל לתחנות של הקריירה שלה 
שהתחילה בלוס אנג‘לס קליפורניה. סוזי מוכרת לכולנו כחברת להקת 
"סוזי-סורפרייז“ משידורי הטלוויזיה  כמבצעת השיר  והאחיות“,  "האחים 
החינוכית וכמורה-המזמרת לאנגלית. לסוזי התלווה בנגינה ובשירה צחי, 
מהצמד הידוע "צחי ויעל“. ההופעה הייתה סוחפת, מקצועית ומשמחת 

במיוחד. סיום מוצלח לערב שכולו אור ונשמה יתירה.

)המשך מעמוד 2(התנדבות - לב העשייה

צילום: עדי רובינשטיין

צילום: רונית לדרמן



ינואר-פברואר 2022]4[

לשרת  מיועד  קשבת בעל“ה  אוזן  של  הפרויקט 
אנשים מבוגרים מקרב אוכלוסיית העיר. את המוקד 
אחת  המתקשרים  גמלאים,  מתנדבים  מאיישים 
לשבוע לבתי המבוגרים, שואלים לשלומם ומנהלים 
עימם שיחה ידידותית,  שמטרותיה הקשבה, תמיכה, 
עידוד ושמירה על קשר אנושי ובין-אישי ותחושה של 

שייכות לקהילה.
שיח  מפגש  על“ה  בבית  התקיים  דצמבר  בסוף 
היכרות בין המתנדבים ב“אוזן קשבת“ לבין האנשים 
הייתה  המפגש  מטרת  מתקשרים.  הם  שאליהם 
להעמיק את הקשר אחרי שנים של שיחות בטלפון, 
לשני  הקשר  תרומת  לגבי  משוב  ולקבל  לתת 
והרחבת  חדשה  היכרות  במיוחד-  וחשוב  הצדדים, 

המעגל החברתי .
את  פתחה  הפרויקט,  על  האחראית  וייג,  בתיה 
המפגש המרגש ודיברה על המשמעות ועל חשיבות 

המפגש. 
המתנדבים והמטולפנים ישבו זה לצד זה, אחרי שלא 

התראו מאז שפרצה הקורונה. רק הקול היה מוכר, 
ומורדות, ושיקף  את האובדנים  קול שביטא עליות 

והטלטולים שעברו אלה שלקחו חלק בפרויקט. 
חוויות  והמטולפנים  המתנדבים  שיתפו  במפגש  
וברגעים  קשים  ברגעים  שלהם,  מהמפגשים 

משמחים, בסיפורים מרגשים לעיתים עד דמעות. 
שבוע  כל   – שנים   7 בטלפון  שוחחו  ורחל   דינה 
בקביעות, מבלי להתראות, ואם רחל נעדרה, דינה 

דיברה עם הבת.
דוד ורוזה אף הם משוחחים  מזה 5 שנים. לדוד יש 
שיחו,  אנשי  את  לעודד  מרבה  הוא  מטולפנים.   10
מאוד  רוזה  מושיט.  שהוא  מהעזרה  רב  סיפוק  וחש 

מרוצה מהשיחות השבועיות. 
לפני  מרחובות,  קודמת  היכרות  הייתה  וזוהר  לרחל 
שומרות  הן  כי  מעידות  הן  בטלפון.  לשוחח  שהחלו 
פעילות  כל  מפסיקה  רחל  השנייה.  על  אחת 

כשמגיעה השעה של השיחה השבועית. 
קשבת“  "אוזן  מייסדי  על  שנמנה  שביט  משה 

על  הראשונה  האחראית  הייתה  תחייה,   , ושאשתו 
הפרויקט, ברך את על“ה על המשכיות המפעל. 

כיום חברות טובות. בתחילה אנה  הן  וברוניה  אנה 
נענתה בסירוב, אך היא לא ויתרה והמשיכה לטלפן 
והשתיים  חברות  קשרי  נוצרו  הזמן  עם  בעקשנות. 
מצאו דברים רבים שהיו משותפים ביניהן. השיחות 
עזרו מאוד לברוניה  כשהייתה חולה. נוצר ווטסאפ 
מאוד  העשירה  זו  עובדה  חברים.  עוד  עם  משותף 

את חייה של ברוניה.  
הדרה מטלפנת לזוג לוי ודפנה. היא מעניקה להם 
לשיחה  משותפים  קווים  מוצאת  ותמיד  רב,  חום 

המעשירה את שלושתם. 
לסיום, בתיה ציינה כי "אנחנו לא מוותרים גם על מי 
שקשה לו לדבר. המתנדב תורם מזמנו, נותן, אך גם 
מקבל הרבה. המשוב שמתקיים בין הצדדים מעצים 
המטרה  בנתינה.  טעם  שיש  הרגשה  ונותן  אותם 
היא שיותר אנשים ייכנסו לקשר החברתי, ואכן בזמן 
האחרון יש צמיחה במספר המשתתפים בפרויקט“. 

מילה בת שלוש אותיות, מילה קטנה, פשוטה, ויחד 
וערכים  משמעויות  אינסוף  בתוכה  מכילה  זאת  עם 
חינוך,  סטטוס,  משפחתיות,  הגנה,  של  שונים 
תחושות ועוד. ההיסטוריון בועז נוימן, מחבר הספר 
"להיות בעולם", עוסק בשאלה: מה הופך בית לבית? 
לדבריו "בית אינו בהכרח מקום מוגדר, והיות בבית 
הוא  שבית  ההנחה  בו".  פיזית  בנוכחות  תלוי  אינו 
ֹוד בו", כפי שמציע  "דירה, מעון, בניָן לגור בו או לעב
משמעותו  את  מחמיצה  אבן־שושן,  מילון  למשל 
הקיומית. בית הוא המקום שאדם "מרגיש בו בבית", 
שהוא מי שהוא בתוכו, שדבר בו אינו זר לו. לפיכך, 
הוא גם המקום הראוי להתחיל בו את ההיסטוריות 

של ההיות בעולם.
'והלאן אתה הולך' של  'הדע מאין באת'  "בית הוא 

כל אדם".

על  עמד  סמילנקי  זאב  פינת  קק"ל  ברחוב  הבית 
החצר  את  שמלאה  הצמחייה  שנים.  עשרות  כנו 
משכה את לב העוברים ושבים. צהלת ילדים גרמה 
נהרס  אלה  בימים  פנימה.  להציץ  לידו  לעוברים 
משכונת  חיים  סיפור  עוד  חשופה.  החצר  הבית, 
ויקבל פנים חדשות.  יהודה הוותיקה הסתיים,  נווה 
דייריו יבנו את ביתם במקום אחר. הזכרונות יתפזרו 
בני  מרגישים  מה  הבית.  דיירי  עם  יחד  עבר  לכל 
ההוויה  גם  האם  ההריסות?  לנוכח  משפחה  אותה 

המשפחתית נמוגה? 
“ בית הוא האדם והאדם הוא הבית" אומרת פרופ' 
לדבריה:  ) חוקרת הספרות העברית(.  גוברין  נורית 
כהשתקפות  הבית  את  תמיד  תיארה  "הספרות 
דמותו של הדר בתוכו, אופיו וגורלו. הקשר בין הבית 
לבין דייריו היה תמיד הדוק, מורכב ורב משמעויות. 

נכבד  חלק  תמיד  היה  פרטיו  כל  על  הבית  לתיאור 
המצבים  בהארת  הדמויות,  של  העקיף  באִפיון 
בחייו,  להתרחש  העתיד  ובחישוף  לתוכם  שנקלעו 
הבתים,  של  ביותר  הריאליסטיים  התיאורים  כולל 

העלילה, הדמויות וקורותיהן. 
המרפסת,  הגג,  המרתף,  תופסים:  מיוחד  מקום 
נוכחותו  הגן.  ועצי  החלונות  המדרגות,  הפרוזדור, 
של הבית ביצירות הספרות בכלל ובספרות העברית 
ומגוונות,  רבות  התיאור  דרכי  מאד.  רבה  בפרט 
רבים  הכוללת  המשמעות  בעיצוב  הבית  ותפקידי 

ומורכבים".
במפגש חברתי באחד מימי ששי של בני +60 סיפר 
משפחתו  ובני  שהוא  המעבר  על  האורחים  אחד 
קרובים  להיות  כדי  אחרת  לעיר  לעשות  מתכננים 

למגורי בנו. 

להקשיב ולחבק ב“אוזן קשבת“
דליה דמארי

מה זה בשבילכם בית?
מירה ניר

)המשך בעמוד 5(

צילום: אנה יומדין
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מספרים על אברהם שפירא ראש "אגודת השומרים“ 
שבכנס הנוער של פתח תקווה עלה לבמה התבונן 
בנוכחים ואמר: "אתם נוער אתם? אתם חרא“ וירד 

מהבמה.

חבל שלאברהם שפירא לא הייתה הזכות להכיר את 
בני  גם  שיש  מגלה  היה  הוא  אז  כי  מלטבשי,  עידן 

נוער ערכיים, מוכשרים ואוהבי אדם.
עידן מלטבשי בן 22 מרחובות, סטודנט לחינוך הרך 
בגן  עובד  הוא  לימודיו  במסגרת  לוינסקי.  במכללת 
גן  יום אחד  וחולם לפתוח  ילדים ברחובות הצעירה 

פרטי משלו.
בדרכי למפגש עם עידן, הרדיו שידר מהדורת חדשות 
בתיכון  נער  בחומש,  יהודי  רצח  היתר  בין  שכללה 
יוקרתי שאנס נערות בבית ספרו, גניקולוג מפורסם 
שפגע מינית במטופליו... ושאלתי את עצמי אם זאת 

המדינה שאנחנו משאירים לילדינו? 
האופטימי,  החייכן,  עידן,  את  פגשתי  לשמחתי  ואז 
כמוהו  אתו  שהמפגש  והמוכשר,  ההליכות  נעים 

כאלומת אור שמושלכת לתוך בור עמוק וחשוך.
בנוסף להיותו סטודנט, עידן הוא מנהל המופעים של 
כוכב הילדים "מני ממטרה“ ומתלווה לכל המופעים 
באירועים פרטיים, שמר  ג‘יי(  )די  הוא תקליטן  שלו, 
ובייחוד  לחברה  לתרום  אוהב  ובעיקר  מבוקש  טף 

לבני הגיל השלישי.
ברחוב  לקשיש  היום  במרכז  רבות  מתנדב  עידן 
בין  אהובה  מאוד  דמות  הוא  ברחובות.  בורוכוב 
מארגן  מצורפת(,  תמונה  )ראה  במקום  המבקרים 
אותם  ומציף  האנשים  את  מרקיד  מסיבות,  להם 
שלהם  וההתלהבות  פניהם  על  "החיוך  בשמחה. 
הוא  ואושר“,  בשמחה  אותי  ממלאים  ולשיר  לרקוד 

להגיע  אוהב  מאוד  ״אני  מבויש.  בחיוך  לי  מספר 
למרכז היום. אני פוגש שם אנשים מקסימים וצוות 
וזאת  ואוהב  חם  צוות  דופן,  יוצאת  בצורה  מסור 

תחושה נהדרת“.
יותר ספציפי הוא  לוחצת עליו לספר משהו  כשאני 
מספר לי קצת במבוכה על אחת המבקרות שתמיד 
שירקוד  ומבקשת  ויפה  חתיך  הוא  כמה  לו  אומרת 
שפרצופים  פעם  מידי  מגלה  אני  "לצערי  איתה. 
נעלמו בגלל פטירה וזה מכאיב לי מאוד“, הוא אומר.

בתקופת  שלו  האישית  המחויבות  את  ניצל  עידן 
בבית  הדיירות  לאחת  לעזור  כדי  בתיכון  לימודיו 
המוגן, "לב אבות“. הוא הגיע אליה בכל שבוע וסייע 

בידה בכל מה שנדרש הרבה מעבר למספר השעות 
המקובל.

כדי להתנדב אלא  אינו מחכה למחויבות  עידן  אבל 
ערך  הראשון  הסגר  בתקופת  בעצמו.  יוזם  גם 
בני  של  מלאה  מגורים  כתובת  עם  שמית  רשימה 
הגיל השלישי המתגוררים ברחובות החדשה, הגיע 
בעצמו לביתו של כל אחד כדי לחלק לו עוגה שרכש 

מכספו ולדרוש בשלומו. 
"מאז שסבתי נפטרה, פיתחתי רגש מיוחד לאנשים 
מבוגרים“, הוא מספר לי. "לעזור ולהתנדב למענם 
לי  מסב  שזה  האושר  שלי.  החיים  מאורח  חלק  זה 

שווה יותר מכסף“.

עידן מלטבשי - נסיך ברוך כישרונות ולב ענק 
חני פרנק

בין  שיחה  החלה  ואח"כ  דממה,  השתררה  לרגע 
משתתפי המפגש על המשמעויות השונות של בית. 
היגדים מגוונים נאמרו כמו: אני כבר החלפתי מספר 
דירות, אין לי סנטימנטים לבית, זהו רק מבנה, הבית 
סיפורים  מייצר  בית  כל  חמה,  פינה  לי  מעניק  שלי 
משלו, הבית שלי מכיל אותי, אני חולמת על בית גדול 
ויפה עם בריכה, העיקר שהבית שלי ולא בהשכרה. 

היו גם כאלה ששתקו. 
ישנם בתים המעלים זכרונות כואבים ומעוררים רצון 
בבית  ההם  הימים  את  ולמחוק  להתרחק  לשכוח, 
ההוא... כי בית הוא כאמור לא רק קירות וריהוט, הוא 
בו.  שהתרחשו  והאירועים  האנשים  מכלול  בעיקר 
הוא מהווה את המעטפת לחיים הנפרשים על פני 
ערים, ארצות ויבשות, ודייריו הם היוצקים לתוכו את 

התוכן והמהות. 

)המשך מעמ׳ 4(מה זה בשבילכם בית

צילום: עדי רובינשטיין

 לבית על“ה דרוש/ה
אב בית בחצי משרה

תיאור התפקיד:
סידור חדרים לפעילות שונות )סידור כסאות וציוד(, 

שליחויות ע“פ הצורך, תחזוקה וביצוע תיקונים  

דרישות התפקיד:
תודעת שירות גבוהה, ידע וניסיון בתיקונים 

היכרות עם מחשב, גמישות בשעות

 להגשת מועמדות לתפקיד
חייגו ל- 8870* שלוחה 0
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בית אבי - ללא בית ובלי אבא
צבי אבן בר 

היום אני מחזירה את חובי למקום שהיה עבורי "בית“
חני פרנק

עד גיל תשע לא הכרתי את המושג בית. גדלתי ללא 
אבא וחלמתי שיהיה לי בית. תשע שנים של נדודים, 
ובריחה  במחלות  ברעב,  מאבק  הישרדות,  מלחמת 
ובית  מבצר  אמי  הייתה  אלו  בשנים  מוות.  מסכנת 
אותי  ועטפה  ומכאוב  חם עבורי, שמרה עלי מצער 
מרצה  את  כוחה,  את  שאבה  מאין  ובאהבה.  בחום 
ואת אמונתה לשמש לאחי ולי מסגרת מגוננת פיסית 
ורגשית ולאפשר, בכל מקום ובכל מצב, תחושה של 

בית? לא אדע. 
בעיירה  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם  נולדתי 
למשפחה   73 מספר  הצאצא  פולין,  במזרח  קטנה 
יהודית ענפה ומבוססת: סבים סבתות, דודים ודודות 
ומאושרים.  נוחים  נעימים,  היו  החיים  וילדיהם. 
הוריי,  הגרמנים,  ע“י  פולין  כיבוש  לאחר  חודשיים 
ויצאנו  חם  בית  עזבנו  בעגלה,  התינוק  ואני,  אחי 
המלחמה.  מאימי  ברחנו  המועצות.  לברית  מזרחה 
הוריי חשבו שנשוב הביתה בעוד חודשים ספורים. 
במציאות נמשך מסע ההישרדות שלנו כמעט תשע 
לצבא  אבי  גויס  מנוסה.  של  שנתיים  לאחר  שנים. 
בודדה  נשארה  אמי  אלינו.  חזר  לא  ויותר  הרוסי 
במאבק להישאר בחיים. נדדנו ממקום למקום. חיי 

היו מאבק מתמיד ברעב, במחלות, בקור,  יום  היום 
במחסור ובחיפוש מתמיד אחר קורת גג. גם בתנאים 
של  תחושה  לנו  לתת  בהצלחה,  אמי,  ניסתה  אלו 
חם  חיבוק  בעזרת  בית,  של  משפחתית,  חמימות 

והרבה אהבה. 
לעיר  רוסיה  למזרח  במנוסתנו  הגענו   1943 ב- 
טשקנט, הרחק משאון המלחמה. ממקום זה שמור 
המשא  מרכבת  ירדנו  בחיי.  הראשון  הזיכרון  לי 
בחושה,  הבחינה  אמא  מזרחה.  אותנו  שהובילה 
בבוץ.  מעורב  בהמות  מגללי  הבנוי  נמוך  במבנה 
הבקתה  ביתנו!“  יהיה  "כאן  בנחישות,  קבעה  מיד 
שעות  במשך  בהמות.  של  בגללים  מלאה  הייתה 
גרפנו באצבעותינו את הגללים החוצה עד שהגענו 
למאמץ  תרמו  הקטנות  אצבעותיי  גם  לרצפה. 
"ברוך  ביתנו.  לבית,  המזבלה  בהפיכת  המשפחתי 
שנתן חן המקום בעיני יושביו“ )בראשית רבה, ל“ד(. 
זו גרנו כמעט שנתיים, עד תום המלחמה.  בחושה 
לאחר מספר שבועות שאלה אותי אמא: "איך אתה 
שוקולד  לי  תקני  "עכשיו  החדש?“  בביתנו  מרגיש 
כמו שהבטחת“, עניתי. ברכבות, בתלאות, במחלות, 
בקור, כאשר בכיתי ללא הפסק, היא נהגה להרגיע 

אותי במילים: "כשנגיע הביתה אקנה לך שוקולד“. 
לא ידעתי מה זה שוקולד, אך זו הייתה מילת קסם 
כדור  שיר  את  לנכדי  כתבתי  כעבור שנים  מרגיעה. 

השוקולד:
ברעב, בקרה, בשעות כאב ומכאוב

אמא הרגיעה תמיד: יהיה טוב.
ועל כל דמעה שזלגה בעת מצוקה

לקנות לי שוקולד הבטיחה.
בדמיונו של ילד קטן היה זה שוקולד קסמים 

המביא מזור לכל הכאבים.
במחשבותיי, פרסתי את ההבטחה
לעשרות פיסות זרעים של תקווה,

מתיקות הממתק הפכה לתמונה מפוארת
וחלום מתוק תורגם למציאות נהדרת.

שתלתי את הכדור בעמקי האדמה
לעתיד מתוק שיצמח. בתקווה. 

שלנו  הנדודים  ומסכת  הסתיימה  העולם  מלחמת 
נולדתי(  בה  )לעיירה  הביתה  הדרך  התחדשה. 
בית  את  לראות  חיכיתי  שנה.  כמעט  נמשכה 

חלומותיי, כפי שהצטייר בדמיוני 

בהיסטוריה היהודית, שאחד ממאפייניה הוא נדודים 
מיוחדת.  חשיבות  לבית  נודעת  למקום,  ממקום 
בו  ורואה  "בית“  למושג  מתייחסת  הספרות  גם 
זה שגר בתוכו.  וגורלו של  אופיו  השתקפות דמותו, 
בין  ההדוק  הקשר  את  במיוחד  מבליטה  הספרות 

הבית לבין דייריו, את היותו מורכב ורב משמעות. 
ללמוד  ניתן  "בית“  המושג  למורכבות  המחשה 
מסיפורה המופלא של חנה ג‘קמן, גמלאית בת 75 

תושבת רחובות.
שנים   10 מתוכם  שנה,   25 בהוראה  עסקה  חנה 
בהדרכת מורים בלימודי טבע ומדעים במרפ“ד. לפני 
כן הייתה עוזרת מחקר בפקולטה לחקלאות במשך 
13 שנים. בזמנה הפנוי היא מתנדבת בארכיון של 
כפר הנוער בן שמן, לומדת נגינה בפסנתר, מנגנת 
נוסעת  הפייסבוק,  דרך  אירי  בחליל  קבוצה  עם 
ומביה“ס  מהגן  נכדיה  את  להוציא  בשבוע  פעמיים 
) לחנה שלושה בנים ושבעה נכדים(, מטפחת גינה 
בחניון הבית המשותף בו מתגוררת, קוראת ספרים 

ומטיילת עם בן זוגה ברחבי הארץ.
חנה נולדה במחנה עקורים בגרמניה לאם שנולדה 
בלודג‘-פולין ולאב שנולד בסלוניקי-יוון. שני פליטים 
בת  המלחמה.  את  ושרדו  משפחתם  את  שאבדו 
חצי שנה הייתה כשההורים לקחו אותה לבוליביה. 
עם  ויחד  הוריה  נפרדו  וחצי  שנתיים  בת  כשהייתה 
אביב  הן התגוררו בתל  לישראל.  אמה עלתה חנה 
לימים  "הירקון“.  חולים  בבית  כאחות  עבדה  והאם 
פגשה האם רופא שיניים ששרד את מלחמת העולם 

השנייה, עלה לישראל, שירת בצה“ל והתגורר בבאר 
הנדודים  מקל  את  שוב  נטלו  והבת  האמא  שבע. 
ועברו להתגורר עם הרופא בבאר שבע. החיים שם 
היו קשים: מזג האוויר חם, שפה לא מוכרת, תקופת 
בנפשה  צלקות  שהשאירה  ומלחמה  מחסור  צנע, 
של האם. כשחנה הייתה בת חמש וחצי היא יצאה 
יום אחד בסוף יום הלימודים מהגן וחיכתה כהרגלה 
של  אמא  אבל  מהגן,  אותה  לאסוף  שתבוא  לאמה 
ושם  הביתה  לבדה  הלכה  חנה  הגיעה.  לא  חנה 
מצאה את אמה שוכבת במיטה ללא רוח חיים, חנה 
האמא(  של  )אחות  אביב  מתל  הדודה  התייתמה. 
אביב  בתל  המשפחה  לביתם.  אותה  אספו  ובעלה 
עם כל הרצון הטוב, התקשתה לגדל אותה. מדובר 
שאיבדו  שואה  ניצולי  צעירים,  לא  באנשים  היה 

במלחמת  בן  שכלו  ובנוסף  בפולין,  משפחתם  את 
העצמאות. הם התקשו להתאושש מהאובדן.

הוחלט  מתאימה,  מסגרת  של  חיפושים  אחרי 
הנוער  לכפר  שבע  בת  שהייתה  חנה  את  להכניס 
חדש,  לבית  להסתגל  נאלצה  חנה  שמן“.  "בן 
שהתה  שנים  שמונה  "פנימייה“.  בפינו  המכונה 
בכפר הנוער. לדבריה, השנים הטובות והמאושרות 
מספרת  היא  מאוד“,  מהר  "התאקלמתי  בחייה. 
עבורנו.  הורים  כמו  היו  והמורים  "המדריכים  לי. 
הרגשתי שיש לי בית חם, אוהב ואכפתי. היינו שם 
השפות.  בכל  וקיללנו  שרנו  אמיתי.  גלויות  קיבוץ 
למדנו כישורי חיים שבעיר לא יכולתי לקבל. ציירנו, 
ניגנו  שיחקנו,  בהצגות,  השתתפנו  תפרנו,  רקמנו, 
חלילית,  במשולש,  ניגנתי  אני  שונים.  נגינה  בכלי 

מנדולינה וקסילופון ורקדתי בלהקה לריקודי עם. 
עד היום יש לי חברים וחברות מהפנימייה והם כמו 
את  פיזית  שעזבתי  אחרי  גם  שלי.  ואחיות  אחים 
הפנימייה לא נפרדתי מהמקום שהיה עבורי "בית“ 

עם כל המשמעויות החיוביות של בית. 
כדי  לבן שמן  חזרתי  מהוראה,  לפני שפרשתי  שנה 
שמונה  עם  יחד  המקום  של  הארכיון  את  להחיות 
בוגרים נוספים. עברתי לשם כך קורס שנתי מיוחד 

של האיגוד הישראלי לארכיונאות. 
אני  שמן,  בבן  כמתנדבת  שנים   14 אחרי  היום, 
ורואה  למקום  חובי  את  מחזירה  שאני  מרגישה 
בהתנדבות שלי ביטוי של הכרת תודה למקום שהיה 

עבורי בית חם ואוהב“. 
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היה מעבר חד בין הרחוב האפל למחצה מהאובך 
אליה  והמוארת,  הצבעונית  הדירה  לבין  הכבד 

הגעתי. ביתה של הציירת רבקה עוזיאל.
אישה חייכנית בת 83 פתחה לי את הדלת. בקלות 
השלישי.  לגיל  בפרסומות  דוגמנית  להיות  יכולה 
התקבלתי  פנים.  ומאור  חיים  לשמחת  דוגמא 
כאילו אנחנו חברים תקופה ארוכה. לא הספקתי 
להתחיל בראיון לשמו באתי, מיד הוצפתי במידע 
על חייה , בני משפחתה וקורותיה. האינפורמציה 
זרמה בקצב מסחרר, מלווה בחיוך ועיניים מחייכות. 
בנימוס עצרתי את שטף הדיבור הקולח והמעניין 

והתחלתי לראיין אותה. 
במשפחה  בבולגריה  ב-1938,  נולדה  רבקה 
עלו  ב-1949  ומוסיקאי.  צייר  אבא  משכילה, 
לישראל והתישבו ברמלה. בביה“ס היסודי החלה 
החלה  בתיכון  הכיתה.“  "ציירת  כונתה  לצייר. 
מהרה  עד  העיריה.  בקייטנות  בחופשות,  לעבוד 
בקייטנות.  והציור  האומנות  על  אחראית  הפכה 
פחות  התלהבו  אך  מהכישרון  נהנו  ההורים 
יפה,  דבר  הוא  “ציור  בציור:  המתמיד  מהעיסוק 
אך אי אפשר לחיות ממנו". היא התגייסה לצבא, 
שירתה בחיל האוויר ולמדה בסמינר צה“ל. בתום 
השירות, החלה לעבוד כמורה ברמלה והסביבה. 
משפחה.  שהקימה  אחרי  חזרה  ולציור  לאומנות 
לאחר  האוויר.  בחיל  בכיר  בתפקיד  שירת  בעלה 
באוגנדה.   - באפריקה  רבות  שנים  פעל  שחרורו, 
כאן מתחיל הרומן הממושך של רבקה עם יבשת 

אפריקה, הממשיך עד היום, קרוב ל- 30 שנה.
על קירות הדירה תלויים ציורים פרי מכחולה של 
שימוש  יש  אלו.  בציורים  יש  צבע  רק  לא  רבקה. 
שחור  חול  קפה,  מהטבע:  חומרים  של  נרחב 
מעוררים  צבעוניים  ציורים  צלחות.  שברי  בדים, 

סקרנות ומושכים תשומת לב. "הבית" הוא מוטיב 
כל-כך  הבית  נושא  "מדוע  אלו.  בציורים  בולט 
בחיי,  עליון  ערך  הוא  הבית   – בציורייך?“  מובלט 
הבית הוא השורשים שלי. האומנות פורצת ממני, 
מביתי, ומכניסה את החוץ אלי. באחת התערוכות 
שלה כתבו המבקרים: “כל מי שרוצה לדעת מהו 
בית, ילך לתערוכת הציור של רבקה עוזיאל“. גם 

התערוכה האחרונה היא כולה בתים.
 "יש משהו בטוח ובסיסי בחיים - הבית“, ממשיכה 
רבקה לשתף אותי במוטו המרכזי של חייה. "אם 
הבית מעורער, גם חייך מעורערים. כך גידלתי את 

ילדיי בבית פתוח לשמוע, להשמיע ולהכיל.“
 בפינת האוכל תלויים שני ציורים קטנים, בולטים 
צבעוני  ב"סיפור“  המשובצים  צלחות  שברי  בהם 
הקשור לתקופת הקורונה. ״שילבתי שברי צלחות 
הציורים  לתחייה.  שקמו  חיים  יצורים  היו  כאילו 
אפשרו  הם  בי,  הגנוזים  הכוחות  של  הביטוי  הם 
למרות  לחייך,  ולהמשיך  מהמועקה  לצאת  לי 
האירועים הקשים שחוויתי בחיי״. גם בחיי היום יום, 
לדעתה,  ובצבעוניות.  בחיוניות  מתנהגת  רבקה 
בית צבעוני הוא בית עליז, המאפשר להתגבר על 

פגעים שקורים בחיים, "צבע, זה חיים!"
רבקה  מוסיפה  סוג של הרפתקה״,  היא  ״אומנות 
להרהר בקול רם. "בשלב מסוים, העבודה מחזירה 

לך. אתה תמיד יוצא נשכר ומתפתח איתה״.
אוגנדה היא אהבה מתמשכת בת 25 שנים. עיניה 
וברגשות  בחוויות  אותי  משתפת  כשהיא  בוהקות 
שיש לה מקמפלה. באוניברסיטה המקומית רכשה 
מפעילה  היא  בפברואר  שנה  כל  רבים.  חברים 
אוניברסיטת  של  האומנות  במחלקת  פרויקט 
של  שנתי  אירוע  אחד".  אבל  "שונה  קמפלה 
תערוכת תוצרים של הסטודנטים לאומנות. רבים 

מצפים לבואה בפברואר 2022 לאחר שנתיים של 
הפסקה בגלל המגפה, כאות הוקרה על אהבתה 
במלל,  מביעה  היא  אותה  לאפריקה,  ותרומתה 
מקומי  שבט  אנשי  לה  נתנו  ובאומנות,  בצחוק 
שיר  ציפור  שהיא  "קנוזה״  הכינוי  את  באוגנדה 

צבעונית וקשקשנית אהובה במיוחד. 
על  להתגבר  לרבקה  עזרו  והציור,  אלו  תכונות 

מכות הגורל שנחתו עליה ועל בני משפחתה.
חייה הם פסיפס צבעוני. אחד מה“אבנים“ הוא בן 
זוגה שבתאי. אהובה בגיל 17 שהוריה מנעו ממנה 
להינשא לו . לאחר 60 שנה, לאחר שהתאלמנה 
צץ מחדש בחייה. על חידוש הקשר ביניהם אומרת 

רבקה "אלוהים אוהב אותי פעמיים".
והמסקרנת,  הנעימה  פגישתנו  סיום  לקראת 
שאלתי את שבתאי , "איך זה לחיות עם אנרג‘ייזר?“ 
תשובתו הייתה קצרה ומסכמת: "יש לי אור וחשמל 

כל היום".

"הקן תמיד מחכה לי“
צבי אבן בר

בעקבות התיאורים של אחי ואמי. הם דיברו בערגה 
על העבר ובתקווה שהחיים יחזרו למסלולם כשנשוב 
הביתה, למרות מותו של אבי. כי "האדם יוצא מביתו, 

אך הבית אינו יוצא מהאדם“ )י. עמיחי(.
השכנים  לעיירה:  כשהגענו  השבר  היה  גדול  מה 
גם  כאן  ורכושנו.  ביתנו  על  השתלטו  הנוצרים 
ממשפחתנו  היחידים  השורדים  שאנחנו  התבשרנו 

הענפה.
בית  נבנה  משפחתנו,  והושמדה  ביתנו  חרב  "אם 
אמי  הצהירה  משפחתנו“,  את  תחיו  ואתם  חדש 
לנו שהיא המסד עליו  והוכיחה  נחרצות. היא שבה 
נבנה את ביתנו. לאחר שעזבנו את עיירת מולדתי, 
"אני  והכריזה:  לקלמן  אמי  נשאה  לתמיד,  הפעם 

רוצה שיהיה לכם אבא!“ 
לגנוב  לנדוד,  המשכנו  חדשה.  נדודים  לדרך  יצאנו 
עלינו   1947 באוגוסט  אירופה.  ברחבי  גבולות 

הבריטים  לא“י.  בדרך  "אקסודוס“  של  סיפונה  על 
השתלטו על האונייה וגרשו אותנו, למעלה מ- 4500 
את  חשנו  ויותר  חודשיים  לגרמניה.  שואה,  שורדי 
שהינו  בגרמניה  לביתנו.  הפך  הים  הגלים.  תנודות 
במחנה מעבר עד הקמת המדינה. באוגוסט 1948 

הגענו לארץ. 
ברמת- אזרחי  מפדה  בשכונת  צריף  "מצאה“  אמי 

בחוץ  קטן  בתא  שירותים  מטבחון,  אחד,  חדר  גן: 
סמוך.  במבנה  משפחות  ל-40  משותפת  ומקלחת 
לבית  הגעתי  בספטמבר  באחד  הביתה!  הגענו 
-ספר "עליות“ ברמת-גן להתחיל, לראשונה, ללמוד 
מגוריי  לכתובת  נשאלתי  כאשר  מסודרת.  במסגרת 
עניתי בגאווה רבה: "אני גר בצריף מספר 7 בשכונת 
שבע  לאחר  סוף,  סוף  גן“.  ברמת-  אזרחי  מפדה- 
שנות נדודים ללא בית וללא כתובת קבועה, הגעתי 

לבית עם כתובת .

עם הזמן הבנתי שבית אינו גוף, אינו חפצים ורהיטים. 
בית הוא הרגשות שהוא מכיל. 

חלומותיו  אישיותו,  תבנית  על-פי  ביתו  בונה  אדם 
ומשאת נפשו. 

אני  חדש  לבית  הנכנסים  וידידיי  חבריי  אהוביי,  את 
נוהג לברך:

יימלא בית זה אור ואהבה.
יגן בית זה על יושביו ואורחיו.

תשרור בו שמחה, רגישות
ויכולת להגיע להישגים ברגיעה,

בסיפוק ובמתן כבוד לזולת.
בו יתנהלו החיים בהנאה, 

בבריאות ובאשר רב.
יבורך הבית על יושביו.

אמן. 

)המשך מעמ׳ 6(בית אבי

צילום:שבתאי לוי
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אלני חצתה את כיכר הכפר ודמיינה את בנותיה המייבבות 
מאחרי התריסים המוגפים בבית שהיה עד עתה ביתה. היא 
אינה יודעת האם תזכה לשוב אי פעם לביתה ולמשפחתה. 
היא ניגשה לילד הבוכה שנצמד להוריו, הושיטה לו את ידה 
כך מכניסה  ביתנו החדש“.  נלך לראות את  בוא   " ואמרה: 
אותנו הסופרת לעולם המצמרר של "הטמאים“ המאבדים 
למושבת  ומגורשים  ומשפחתם  ביתם  את  אחת  באבחה 

המצורעים. 
עקב  בעיקר  מכר  לרב  הפך  היסלופ  ויקטוריה  של  ספרה 
חולים  של  בטרגדיה  והאמפתי  המורכב  הרגיש,  טיפולה 
המצורעים  לשכונת  שעברה  במאה  כורחם  בעל  שנשלחו 
באי ספינלונגה, השוכן מול החוף הצפוני של כרתים. מימי 
של  ומשפיל  מוחלט  לנידוי  גרמה  הצרעת  מחלת  קדם 
הדני,  החוקר  זיהה  עשרה,  התשע  המאה  בסוף  החולים. 
הנסן, את החיידק שגרם למחלה. יעברו עוד כמה עשרות 
שנים עד שפותחו התרופות שנתנו מזור לחולי צרעת וגם 

קטעו את שרשרת ההדבקה.
האימפריה  חיילי  ע“י  מהודו,  בעיקר  מהמזרח,  לאירופה  התפשטה  הצרעת 
של  לנשאים  הצליינים  הפכו  עשרה,  והשתים  עשרה  האחת  במאות  הרומית. 

החיידק והדביקו את תושבי אירופה. 
אחרות.  מחלות  של  גם  העור,  על  פריחה  הינו  בעברית  צרעת  המילה  פירוש 
מאחורי  הצרעת.  מחלת  של  הספציפי  לחיידק  התייחסה  כאמור  הנסן  מחלת 
והגיע  ביוון  טיילה  זמננו מתברר שהיא  בת  הסופרת  סיפורה של  הקלעים של 
בסירה  שטה  המצורעים,  מושבת  על  לראשונה  שמעה  שם  לכרתים,  במקרה 
לספינלונגה ואותגרה לכתוב ספר על הצד הכואב והאנושי של הצרעת. העלילה 
ממנו  פלאקה,  והציורי,  הקטן  בכפר  ששמעה  סיפורים  על  נשענת  הדמיונית 
הורידו  אחת,  ויציאה  כניסה  בעל  המבודד,  לאי  המצורעים  את  בסירה  השיטו 

אותם על החוף ושלחו אותם לנפשם עם כמה צרורות קטנים מהחיים.
סיפורה הטראומתי של אלני המורה, מציג את האין אונים בפרידה משתי בנותיה: 
מריה שממררת בבכי ואנה שזועמת על האם הנוטשת ואין מקום לתקוה. היא 
עולה לסירת הדייגים של בעלה יורגוס, שתפקידו בקהילה להביא מזון למצורעים 

נדבקה  אלני  בשבוע.  ימים  מספר  הרופאים  את  ולהביא 
להוריו  מבטיחה  והיא  דימיטריס  מהתלמיד  הספר  בבית 
נפשה,  את  צורבת  האירוניה  המצורעים.  באי  לו  לדאוג 
הילד שהדביק אותה גרם לה לאבד את בנותיה ועתה היא 
לחיי הקהילה  למרבית הפלא ההסתגלות  לגדלו.  אחראית 
יוצרים  החולה באי המצורעים מרתקת. האנשים המנודים 
מנגנוני הדחקה, וכתוצאה מכך מנגנוני חיזוק הדדיים ויחסי 

גומלין תומכים.
אלני, דמות מרשימה של מנהיגה, לא זכתה לחזור הביתה. 
סיפור חייה נחשף ע“י הנינה אלקסיס, שהגיעה לביקור ביוון, 
ארץ אבותיה, מאנגליה. אימה, סופייה, לא סיפרה לה מאומה 
על תולדות המשפחה. הנינה הסקרנית והנחושה נכנסת 
סודות  וחושפת  לפניה  הדורות  שלושת  של  האמת  לחקר 
ושקרים. בחירתי לכתוב על הספר "האי של סופייה“ נבעה 
מהטיפול המעניין של הסופרת במושג בית על משמעויותיו 
השונות ולעתים המנוגדות. המשמעות הראשונה: אנשים 
אלו  מדינתם.  חוק  פי  על  עליון  מכוח  כתוצאה  ומשפחתם  מביתם  המגורשים 
המשמעות  גודלם.  את  לשנות  יכולת  להם  ואין  עולמם  עליהם  שחרב  אנשים 
השנייה: אנשים שהוגלו ע“י המדינה למקום מגורים חדש שם עליהם להתחיל 
ייווצר על פי מגבלות המקום והמשאבים  ייבנה או  חיים חדשים. הבית החדש 
ביתם  והורסים את  פוגעים  שהמדינה מספקת. המשמעות השלישית: אנשים 
ומשפחתם במו ידיהם בטיפשות וברוע. אישה נהנתנית שמנהלת רומן בביתה 
עם קרוב משפחה של הבעל. לסיפור הבנלי הזה יש השלכות מרחיקות לכת, 
האישה נרצחת ע“י הבעל, הבעל נשפט למאסר עולם ועובר להתגורר בביתו 
החדש בכלא, המאהב בורח מביתו ומעיר מגוריו ומגלה את עצמו לקצה השני 
של המדינה, שם הוא חי בדד בבית עלוב. הקורבן האמיתי היא הבת הקטנה 
שנשארת יתומה ללא בית וללא הורים. זוהי סופייה שלא היתה מסוגלת לספר 
ועל המשפחה. "האי של סופייה“ –  לבתה אלקסיס אילו טרגדיות עברו עליה 
לבתי  לבידוד,  מביתם,  קשה  חולים  מוציאה  הקורונה  החיים.  של  אספקלריה 
חולים. החיים משתנים עם המחלה. הסיפורים הכואבים בחברה הישראלית על 

פגיעה ורצח נשים ואימהות צריכים להיפסק מייד. די לרוע ולאווילות. 

)המשך בעמוד 9(

ויקטוריה היסלופ - "האי של סופייה“
רות ברודי

ומשפחתיות,  חום  הבית  בעולמנו החצוי מסמל 
במילים  והגנה.  ביטחון  יציבות,  של  עוגן  מעין 
חומרית  ישות  אותה  רק  איננו  בית  אחרות, 
בנו  והבנאים  עיצב  המהנדס  תכנן,  שאדריכל 
האדם,  בני  מרבית  עבור  ובלבנים.  בחומר 
הבית כרוך במכלול של דימויים ורגשות, רצונות 
הוא  בית  למעשה,  וחלומות.  הזיות  וזכרונות, 
מושג כמעט ריק כשלעצמו, מושג מופשט שאינו 
קיים באופן מובחן, אלא על פי האופן שבו אנחנו 
מגדירים אותו, מסמנים אותו, בונים אותו וחווים 
אותו בפועל. אין תמה אפוא, שסופרים ומשוררים 
הרבו לעסוק ביצירתם בנושא הבית, בין אם זה 

הממשי, ובין אם זה המטאפורי-סמלי. 
גדול המספרים העבריים בעת החדשה, שמואל 
יוסף עגנון, חשף את העובדה כי לבית החומרי 

בחיי  רק  לא  עמוקה,  משמעות  הרגשי  ולבית 
גיבורי יצירתו, אלא גם בעולמו שלו. כך, למשל, כל 
מהלכי עלילת סיפור האימים "האדונית והרוכל“ 
בעיצומה  שנכתב   ,)1998 שוקן,  ונראה,  )סמוך 
של  היעדרו  על  מבוססים  השואה,  תקופת  של 
בית, הן זה החומרי-משפחתי והן זה הסימבולי-
לאומי, קרי, בית שהוא מקלט לעם היהודי. צרתו 
הגדולה של הרוכל יוסף היא ש“אישה ובנים לא 
ובכן היה דר  ולא היה לו על מי יתגעגע,  היו לו 
עם אותה אדונית“. )עמ‘ 110( לשון אחר, יוסף 
הקרה  אירופה  במרחבי  למקום  ממקום  נדד 
חיפש  לכן  אמתי,  'בית‘  לו  היה  ולא  והמנוכרת, 
נוצרייה  אישה-ערפדית,  אצל  בית‘  'תחליף  לו 
ואוכלת בשר בעליה. אולם מתברר,  מוצצת דם 

החומריות  שההנאות 

על הבית בשלושה מסיפורי שמואל יוסף עגנון
ד“ר שלמה הרציג, מרצה לספרות ולתרבות
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"הפה הוא הבית של הנשיקה“ )עופרה שלו(

הבית בספרות הילדים
דליה דמארי

בית הוא מקום בו אנו אוגרים חוויות, נהנים, מקבלים 
הזהות  מתפתחת  בבית  וביגוד.  מזון  ואהבה,  חום 

שלנו, תחושת השייכות, ונבנה הדימוי העצמי. 
יוצא  אינו  הבית  מהבית,  יוצא  ש“האדם  אומרים 
אנו  בו  פיזי  מקום  מבנה,  גם  הוא  בית  מהאדם“. 
מוצאים מחסה והגנה. מה הופך מבנה של ארבעה 
קירות וגג לבית? מהו המקום ומי אהוב עלי בבית? 

אילו סוגי בתים יש בעולם? 
בספרות  נכבד  מאוד  מקום  לו  מוצא  הבית  נושא 

הילדים: 
א. הסדרה "ילדי העולם“ )לינדגרן, בריק , גולדברג( 
הכירה לנו את אלה קארי מלפלנד, נוריקו סאן מיפן, 
מתאילנד,  נואי  מהולנד,  דירק  מאפריקה,  סיאה 
סלימה מקשמיר ועוד ילדים שגרים בבתים מסוגים 
החיים  ואורח  הבתים,  שונים.  תבל  בחלקי  שונים, 
כלפי  סקרנות  של  פתח  פותחים  בבתים  השונה, 

האחר.
יכולים  אנו  כבית  למולדת  לגעגועים  דוגמאות  ב. 
של  הראשון  "הביתה“:  כמו  בספרים  למשל  למצוא 
ערב  מקפריסין  העולים  על  טוב, שכתבה  תמי שם 
של  השני  הבריטים.  ע“י  שנתפסו  המדינה,  קום 
ימימה אבידר טשרנוביץ המספרת על בת של יורדים 

חברתה,  בסיוע  לישראל  לשוב  המצליחה  מהארץ, 
ואולי בדרך זו לעודד משפחות בניכר לחזור ארצה.

יכולים  אנחנו  בלב,  זיכרונות  שמעיר  הבית,  על  ג. 
)רעיה  האותיות“  שעון  עם  "הבית  בספר  לקרוא 
הסופרת,  של  האמתי  חייה  סיפור  זהו   . בלטמן( 
שחלפו  העובדה  למרות  כילדה.  לישראל  שעלתה 
עשרות שנים, זיכרון ילדותה היפה טבוע בה עמוק. 
ד. המשפחה היא ערך חשוב בספרות הילדים. ב“בית 
לורה  מספרת  וילדר(  אינגלס-  )לורה  בערבה“  קטן 
על חייה האמתיים. למרות כל הצרות, שעוברות על 

המשפחה, המשפחה מאושרת. 
סטו(  ביצ‘ר  )הארייט,  תום“  הדוד  "אוהל  בספר  ה. 
תום הצעיר המתגורר באוהל, המשמש לו כבית, הוא 
עבד המועבר מיד ליד כחפץ, עד שהוא נופל לידיו 
לב. לספר היתה השפעה רבה  ורע  של אדון אכזר 
שהוא  החושבים  ויש  העבדות,  לרעיון  בהתנגדות 
בארצות  האזרחים  למלחמת  הגורמים  אחד  היה 
הברית. תפקידו של הספר להגברת המודעות עדיין 
למיגור  לסובלנות,  לחינוך  בכל מה שקשור  ממשיך 
השקפות גזעניות, להכלה ולראיית סבלו של האחר.

גם בסיפורים בהם  ו. הבית תופס מקום משמעותי 
הביתה“  חוזרת  "לסי  בסיפור  בע“ח.  הם  הגיבורים 

)אריק נייט( לסי היא כלבה נבונה, אמיצה ונאמנה. 
היא נמכרת, נמלטת, נפצעת, שוב נמכרת ולבסוף 
חוזרת לבעליה הראשונים. היער משמש כבית לחיות 
למרות הסכנות הרבות. "הבית בקרן פו“ )אלכסנדר 
שלמרות  יער,  שוכני  של  קטנה  קהילה   – מילן( 
באופטימיות  בעיותיהם  נפתרות  בחיים  הנגף  אבני 
רוצה  הקטנה  "פיפ  בספר  ללב.  נוגעות  ובחיבה 
פינגווינית קטנה מתרחקת  וילסון(  )קרמה  הביתה“ 
לביתה  ומתגעגעת  הוריה,  אזהרות  למרות  מהבית 
שהוא מקור לחום ולביטחון. "ואז הצב בנה לו בית“ 
בית  צבים שרוצים  סיפור משעשע על  כץ(-  )אבנר 

משלהם.

ו. הבית הוא גם מקום ליצירת חברות נאמנה, כמו 
חמש  בן  בבניין  גולדברג(.  )לאה  להשכיר“  ב“דירה 
קומות גר בכל קומה בע“ח אחר. בחיפוש אחר דייר 
האחרונה,  בקומה  גר  שגר  העכבר  במקום  חדש, 
אלה  ע“י  הדיירים  של  ויתרונות  חסרונות  מתגלים 
את  שוכרת  לבסוף  הדירה.  את  לראות  שבאים 
הדירה יונה, מכיוון שכל השכנים טובים בעיניה. היא 
מסמלת את ההכלה והסובלנות, שצריכות לשכון בין 

בניין.  באותו  הגרים  שכנים 

מזהותו  הרוכל  את  הסיטו  הלני  האדונית  בבית 
היהודית והפילו אותו במלכודת היצרים. למותר לציין, 
הקיום  כנגד  עגנון  כאן  יוצא  הלאומי  במישור  שגם 
'בית‘ של העם היהודי בגולה. העובדה המרה  ללא 
למרות  לסורו,  הרוכל  חוזר  הסיפור  שבסיום  היא, 
החוויות הנוראות שחווה בבית האדונית: "ואותו רוכל 
נטל את קופתו וחיזר ממקום למקום וחיזר והכריז על 

סחורתו“ )עמ‘ 116(.
משמעותו  להבנת  פחות  לא  מרכזית  הבית  סוגיית 
של סיפור ידוע נוסף של עגנון,“פרנהיים“ )עד הנה, 
מצא  "בחזירתו  הסיפור:  נפתח  וכך   .)1998 שוקן, 
את ביתו נעול“ )עמ‘ 71(. משפט פתיחה קצרצר זה 
מתמצת עולם תודעתי ורגשי שלם לפיו מקור אסונו 
ומן  הקרב  משדה  השב  החייל  פרנהיים,  ורנר  של 
בעובדה  הוא  הראשונה(,  העולם  )במלחמת  השבי 
הרגשי-משפחתי,  הבית  ובעיקר  החומרי,  שהבית 

אותו  נטשה  אינגה  אשתו  לעולמים.  בפניו  ננעלו 
לטובת אהוב נעוריה, קרל נייס, ובנו התינוק מת בזמן 
הולכת  הסיפור  פרקי  ארבעת  לאורך  בשבי.  שהותו 
הן  פרנהיים,  ורנר  של  ההשפלה  חווית  ומתעצמת 
מול דלת ביתו שלו והן מול 'דלתות נעולות‘ נוספות 
הסיפור  של  סיומו  גם  גיסו.  שטיינר  משפחת  בבית 
הביתי-משפחתי  העולם  של  סגירתו  את  מבליט 
בפניו של פרנהיים: "שעה קטנה עמד לו בחדר זה 
שפירשה ממנו אינגה. אחר כך חזר לאחוריו ובא לו 
אצל הדלת. השקיף על החדר ויצא וסגר את הדלת“ 

)עמ‘ 83(.
עליו  להיאבק  שיש  וכמתחם  חפץ  כמחוז  הבית 
"מאויב  הסיפור  של  במרכזו  עומד  עליו  ולהילחם 
בגוף  המספר   .)1998 שוקן,  ואלו,  )אלו  לאוהב“ 
ראשון הוא בן דמותו של הסופר, שבנה לו את ביתו 
בתלפיות, אחת השכונות הראשונות שמחוץ לחומות 

רואה עגנון  זה  פי סיפור אלגורי  ירושלים. על  העיר 
עצמו כמי שייסד את שכונת תלפיות, תוך שהוא נאבק 
הטבע?  איתני  משמעי:  רב  )סמל  ברוח  ושוב  שוב 
מביתו.  לגרשו  המנסה  אופי?(,  חולשת  הערבים? 
בכל פעם בונה לו המספר בית חזק ויציב יותר, אך 
בכל פעם מצליח הרוח להורסו. עד שבסופו של דבר 
מקצועיים,  פועלים  של  בעזרתם  המספר,  לו  בונה 
בית אבן יציב ועמוק יסודות. בנוסף הוא נוטע סביבו 
להרוס את הבית,  כדרכו,  וכשמגיע הרוח  ועצים.  גן 
ניצב הבית איתן על מכונו ואינו זז ממקומו. בתוך כדי 
'מאויב  ולהפכו  הרוח  את  לאלף  המספר  מצליח  כך 
לאוהב‘, כלשון שם הסיפור. בסיום השלמה ופיוס בין 
"והואיל שהוא נוהג עמי בדרך ארץ,  המספר לרוח: 
נוהג אף אני עמו בדרך ארץ, ובאמת שכנים טובים 
אנו, ואני אוהב אותו אהבה גמורה. ואפשר שאף הוא 

אוהב אותי“.

)המשך מעמ׳ 8(על הבית בשלושה מסיפורי שמואל יוסף עגנון

)המשך בעמוד 15(
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בראיון עם גבי זיו, הכרתי לראשונה את המושג, 
"מלבישת בגדים". ״מהו בית עבורך?״ שאלתי.

"בית, מקום ממנו יוצאים לעולם לגלות, לחוות, 
והאווירה  האנשים  אל  ולחזור  יעדים  להגשים 
שאני אוהב. בית הוא לא נוף, לא דבר פיסי, הוא 

רגשי, בית הוא חום אנושי.“

״מהי ׳הלבשת בית׳?״ ״הלבשת בית היא אומנות 
שמטרתה לייצר תחושה הרמונית בחלל הבית. 
מלביש הבתים שם את האדם במרכז. הוא פועל 
טקסטיל,  אומנות,  "הקטנים“,  בפרטים  בעיקר 
האופי  את  המעניקים  וסטיילינג,  צבעים 
והחמימות בהתאם למשאלות הלקוח ותקציבו. 
ביתו  ביצירת  שותפים  נוספים  מקצועות  בעלי 

של אדם: 
בנראות  בעיקר בתכנון הבית,  עוסק   - אדריכל 
ברמת המקרו.  עובד  שלו. האדריכל  החיצונית 
מתכנן ומעצב את הבית ע“י עבודה עם חומרים 
את  בוחן  חיצונים(.  )חיפויים  במבנה  מסיביים 

ההעמדה של הבית במגרש. 
בעיקר  עוסק  פנימה,  מסתכל   – פנים  מעצב 
הנמכת  קירות,  -הזזת  הבית  במבנה  בשינויים 
תקרות, חלונות. בודק איך הריהוט עומד בבית.

להתחשב  חייבים  הפנים  ומעצב  האדריכל 
באילוצים של הנתונים הפרקטיים של המבנה.

מחופש  נהנה  זאת  לעומת  הבתים  מלביש 

מוחלט. הגבולות נקבעים ביחד עם הלקוח״.
על  מדברת  כשהיא  בורקות  גבי  של  עיניה 
משפרים  הקטנים  הדברים  לדבריה  עבודתה. 
את ערך הנכס ומאפשרים לשוכני הבית לחיות 

באווירה נינוחה , נעימה ומלאת חום.
לפני שהיא מקבלת על עצמה "הלבשת בית" 
לעזור  כדי  בו  החי  אדם  מי  לזהות  מנסה  היא 
לו לדמיין וביחד להחליט, איך לשדרג את חלל 
הבית. המטרה, להגשים את חלומותיו. להשגת 
בתאורה  בצבע,  נעזרת  היא  אלו  מטרות 

)כפונקציה עיצובית(.
חשובים  מוצרים  הם  נוי  ואביזרי  נגרות  ריהוט, 
בעבודתה. גבי אוהבת לשוטט בשווקים ובאתרי 
לבקשות  קשובה  להיות  משתדלת  היא   .2 יד 
הלקוח. היא מסרבת להיות כתובת להלביש בית 
בגישה סופר מודרנית. היא מתייחסת לעבודתה 
בגישה הוליסטית. האדם כמכלול. בעל צרכים 
נפרד  בלתי  חלק  מהווה  הוא  ופיסיים.  רגשיים 

מסביבתו.
מאפשר  בתים“  "מלביש  של  העיסוק  תחום 
ביטוי רוח יצירתית. הדגש הוא על רוח האדם. 
התכנון  דייריו.  לפי  בית  לכל  אווירה  התאמת 
לא צפוף מדי, רהיטים  להיות חכם. חלל  צריך 

לפי מידות. פונקציונליות של כלים ואביזרים.
עובדת  היא  איתם  האנשים  של  ההכלה  את 
לידע שצברה בשנים בהן טיפלה  גבי מייחסת 

כי  הגורסת,  שיטה  גרינברג.  בשיטת  באנשים 
דרך  חייהם  איכות  את  לשפר  יכולים  האנשים 
והיעדים  הרצונות  את  לממש  היכולת  גופם. 
תלויה ביכולת להשתחרר ולשנות את ההרגלים 
מחפצים,  להיפטר  וכן  בעבר,  רכשנו  אותם 

בגדים ואביזרים.
להתחבר  לה  מאפשרת  שבה,  "המטפלת“ 
לאנשים. בעבודתה היא קושרת בין בית לרגש, 

בין חומר לרוח, תוך מתן כבוד לאדם ולאדמה.
גורמים  צרכנית  בחברה  המודרניים  החיים 
מכשירים,  כלים,  בגדים,  של  מופרזת  לקנייה 
בנושא  להתחשב  בלי  מזון,  ומוצרי  אביזרים 
אידיאולוגית,  מבחינה  מעדיפה  גבי  האקולוגי. 
מתקנת,  ישנים.  וכלים  רהיטים  בגדים,  לקנות 
צובעת מעצבת מחדש. יש קסם בישן המדבר 
היסטוריה. אנשים השקיעו  פריטים עם  אליה. 
בהכנתם.  זיעה  והרבה  יצירתיות  מחשבה, 
פריטים עם גוף ונשמה. כיום, מוצרי התעשיה 
נוצרים בייצור המוני, ללא ייחודיות וללא נשמה. 
כל  לא  אך  וחדשים,  יפים  דברים  ישנם  אומנם 

דבר יפה מתאים לנו בצורה מיטבית.

ואת  המקצועית  גישתה  את  מסכמת  גבי   
עם  משתנים  וטעם  “צרכים  במילים:  אמונתה 
הזמן ועם הגיל. לכן "הלבשת בגדים", מאפשרת 

ליצירתיות העצורה בי, להתפרץ.“

בית - ביתם של גוף ונפש
צבי אבן בר

צילום: מורן מעייןצילום: מורן מעיין

צילום: שירן כרמל

צילום: מורן מעיין
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שוברט, מלך 
 המלודיות, 

היה חסר בית
רות ברודי

פרנץ שוברט נולד בווינה בשנת 1797, והיה חסר בית במהלך חייו הקצרים עד 
מותו בשנת 1828. אין, למיטב ידיעתי, מלחין נוסף חסר בית. חלק משמעותי 
כל  של  להלחנה  ההכרחי  הכלי  פסנתר,  היעדר  היה  שוברט  של  בטרגדיה 
לו אובססיה  ולאב מורה, שהיתה  נולד לאם מפשוטי העם,  קומפוזיטור. הגאון 
שכל ילדיו יהיו מורים ויתמכו בכלכלת הבית. אמנם האב, עני מרוד ונגן חובב, 
לימד את פרנץ לנגן בכינור, אך לא הרשה לו לחשוב על מוסיקה כמקצוע לחיים. 
האב הסכים לשלוח אותו בגיל 11 לאודיציה לנערי מקהלה במקהלה הקיסרית, 
כאמצעי חישול לחיים. שם זיהה סאליירי, אויבו המר של מוצרט, שהילד גאון, 
והוא התקבל למקהלה. חיי הנערים הרכים היו קשים מנשוא. הם קיבלו לינה 
ואוכל חינם, אך חדריהם לא היו מוסקים והמזון היה דל. לעתים קרובות שלח 
זעומה  תוספת  לקנות  פרוטות  כמה  לו  שישלחו  לאחיו  תחינה  מכתבי  פרנץ 
למזונו. אך הפיצוי הגדול בחייו של הנער היו לימודי מוסיקה בסיסיים, והתגבשות 
של קבוצת חברים מסביבו שהכירו בגאוניותו. המעריצים תמכו בו בדיור, במזון 
ובביצוע יצירותיו במהלך חייו. בגיל 16 התחלף קולו של שוברט והוא נאלץ לחזור 
הביתה. אביו התנה את חזרתו בלימוד הוראה כללית, ותוך שנה החל לעבוד, 
למגינת ליבו, כמורה בבית הספר של אביו. כעבור שנה נוספת, לאחר שכתב 
יצירות מז‘אנרים שונים, הפסיק ללמד, עזב את בית הוריו, ועבר לגור בביתו של 

שובר, אציל חובב אמנויות. בהמשך התגורר אצל חברים נוספים. 
יוסף פון שפאון מאירהופר, פקיד במשרד  יום אחד ביקרו את שוברט החברים 
של  הבלדה  את  בקול  והקריא  בחדר  הסתובב  המלחין  חובב.  ומשורר  הצנזור 
גתה "שר היער“. פניו נגהו אור והוא התיישב באקסטזה ליד השולחן, ובמשך 
בבלדה  דמות  וכל  לבלדה,  והדרמטית  הנפלאה  המוסיקה  את  הלחין  קצר  זמן 
אופיינה במתאם מוסיקלי מלא לתיאור של גתה. מאחר ולא היה פסנתר בנמצא, 
פוגל  לראשונה  ביצעו  ושם  יצאו החברים לחפש פסנתר בבית הספר הקרוב, 
ושוברט את הליד. ההתרגשות של החבורה היתה גדולה, ואכן עד היום השיר 
הזה מעורר צמרמורת ורגשות עזים. אני ממליצה להאזין ל“שר היער“ בביצוע 
של הזמרת כובשת הלב, ג‘סי נורמן. החיים בווינה היו קשים לשוברט מבחינות 
רבות: אכזבות בחיי האהבה, תסכולים עקב ביקורות קשות על אופרות שכתב, 
ומיעוט יצירותיו, שהסכימו לבצע ולהוציא לאור בחייו. לרוע המזל חלה במחלת 

מין קשה, והדיכאון אפף אותו לעתים קרובות. 
מותו של בטהובן הנערץ עליו בשנת 1827 גרם לו טראומה גדולה ודרדר את 
מצבו הנפשי והפיזי. במרץ 1828 ערך איגוד המוסיקה הווינאי קונצרט רק עם 
להכיר  זכה  הווינאי  שהקהל  שמחו  חבריו  גדולה.  היתה  וההתלהבות  יצירותיו 
אותו  סעד  פרדיננד  ואחיו  סופני  טיפוס  חולה  היה  כבר  שוברט  אבל  בגדולתו. 
בביתו בחודשי חייו האחרונים. על המצבה של שוברט כתב המשורר גרילפרצר: 
שוברט  ממנו“.  אף  גדולות  ותקוות  יקר,  אוצר  פה  הטמינה  המוסיקה  "אמנות 
הענק מת בגיל 31 והותיר יבול מוסיקלי גדול יחסית. מכיוון שלא היה לו בית פיזי 
התפזרו מרבית יצירותיו בבתים שונים באוסטריה ללא הערכה לחשיבותן. מזלנו 
שהמלחין הגדול שומאן, שפרגן למלחינים אחרים, טרח לנסוע ולנבור בביתו של 
פרדיננד שוברט. הוא היה מאושר לגלות את התווים של "הסימפוניה הגדולה“ 
אינו משכיל לשמור על נכסים מוסיקליים בעלי ערך  והתקשה להאמין שהאח 
ע“י  לראשונה  הגדולה“  "הסימפוניה  בוצעה  שומאן  של  לבקשתו  אוניברסלי. 
מתאוס  את  לראשונה  ביצע  שמנדלסון  )באולם  בלייפציג  בגוונדהאוז  מנדלסון 
פסיון מאת באך, שגילה בעצמו(. עשרות שנים אחר כך התגלתה הסימפוניה 
"הבלתי גמורה“ ע“י המנצח הווינאי יוהאן הארבק. כן, זו אותה סימפוניה בעלת 
כתב  ששוברט  המנגינה  היא  "זאת  המלים:  לה  שחוברו  המשכרת  המלודיה 
אותה“... החוקרים האנגלים גרוב וסוליבאן יצאו כעבור שנים רבות למסע בלשי 
וגילו את שאר הסימפוניות העלומות בביתו הווינאי של ד“ר שניידר שזרק אליהם, 

פיזית, חבילות מאובקות ובהן גם תווים של רוזמונדה ולידר.
היה מרגש להאזין לפני כחודש לחמישיית כלי המיתר המרטיטה שהיתה הפרידה 
של שוברט מהעולם. החמישייה בוצעה באולם הקטן בהיכל התרבות ברחובות 

במסגרת סדרה של מוסיקה קאמרית. 
שוברט הצעיר וחסר הבית, תמיד יקסים אותנו, המאזינים והמנגנים בביתנו, וגם 
רגשי השזורות  עומק  בעלות  ליריות  במלודיות  הקונצרטים,  באולמות  בהאזנה 

ביצירותיו הנפלאות. 

להתלבש בבית
מלכה דורון - סטייליסטית

לא  אך  שמחממים,  כאלה  ונעימים,  נוחים  מבגדים  נהנה  אינו  מאיתנו  מי 
לוחצים, כאלה שאנחנו מרגישים בהם "בבית“ ולכן הם נקראים בגדי בית?!

איך נראים בגדי הבית שלכם?
יודעת שחלק מאיתנו נשארות  ממפגשים רבים בסדנאות שאני עורכת, אני 
ראויים  אינם  שכבר  בבגדים  משתמשות  חלק  בבית.  לבד  כשהן  בפיג‘מה 
ליציאה, כאלה שהם מוכתמים, או קרועים, או דהויים, או בלויים. ומי שעושה 

ספורט בוחרת לעיתים להישאר בבגדי הספורט.
כמי שיודעת שלבגדים יש השפעה גדולה על מצב רוחנו, ומכאן על התנהלותנו 

היומית, אני ממליצה לכם ולכן להתבונן באופן שונה על בגדי הבית.
עצמה  הפעולה  בפיג‘מה.  להישאר  לא  להתלבש!!!  היא  ראשונה  המלצה 

מכניסה חיות ומוטיבציה לעשייה.
בחירת הבגדים צריכה לקחת בחשבון קודם כל נוחות, אבל נוחות יכולה להיות 

בסטייל ובמודעות.
הן  לכם  ולכן חשוב שיחמיאו  צריכים לשמח אתכם,  בוחרים  הבגדים שאתם 
ובמיוחד בצבע. בגדי הבית שלכם צריכים להיות איכותיים. אין סיבה  בגזרה 

שתסתובבו בבית בבגד קרוע, בלוי או דהוי.
בגדים ששמשו אתכם למפגשים חברתיים ועבר זמנם, בהחלט יכולים להפוך 
לבגדי בית. כשאתם אוהבים את מה שאתם רואים במראה, אתם משדרים לכל 

מי שפוגש אתכם מאור פנים ושמחה. זו דרך נעימה לחיות בה.
עלינו  שכפתה  הסגרים  בעקבות  האופנה,  בעולם  הגדולים  השינויים  אחד 
הקורונה, הוא בגדי בית מעוצבים, במיוחד טרנינגים. יש אפשרות למצוא היום 
ללבוש  היא  זאת  לעשות  הדרך  לרחוב.  איתם  לצאת  ואף  מהם  גדול  מבחר 

מעליהם מעיל ארוך ונעליים טובות.
עם  אותם  שלבו  איתם?  להישאר  רוצות  שלכן?  הספורט  בגדי  את  אוהבות 
שמלה, או חולצה ארוכה ומעניינת, לבשו סוודר רחב וארוך. צרו מראה מעניין 

ונוח.
לסיכום: החורף הגיע ואנחנו הרבה יותר זמן בבית. אני ממליצה לגשת לארון 
איכותיים,  שנוחים,  אלה  את  רק  ולהשאיר  הבית  בגדי  את  למיין  הבגדים, 

מחמיאים ויכולים להשתלב זה בזה.
איפור בבית? למה לא? איפור קל ישדרג כל לבוש . 

גם בבית להשקיע ולכבד את עצמנו זו חובתנו לעצמנו.
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"האם ָשמַת לב איך היא צעקה עליו?“ אמרה האישה 
לאחר שהדלת ננעלה. 

אל  והתיישב  הגבר  שאל  מתכוונת?“  את  "למה 
השולחן.

מה  לגבי  שניהם,  לגבי  טובה  לא  הרגשה  לי  "יש 
שקורה ביניהם“.

בה  חככה  ברצפה,  מהורהר  מבט  העיפה  היא 
בנמרצות את כפות רגליה, ושבה להתבונן בו, נוגס. 

פניה התכווצו:
"אתה חייב להרים הצלחת לכיוון הפה וממנה לקחת 

האוכל?“ 
"מה מפריע לָך עכשיו, דבורי?“

"זה לא נראה לך מוזר שהצלחת שלך נמצאת באוויר 
בְּמקום על השולחן ואתה חופר בה עם המזלג כאילו 
ראיתי  לא  פעם  אף  בגינה?  עשבים  עוקר  שאתה 

אותך אוכל כך“.
"אם זה בדיוק מה שמפריע לך עכשיו אז - פשוט בא 

לי לאכול ככה. זה יותר קל, זה חוסך אנרגיה“.
"חוסך אנרגיה, אריק?! ומה אתה חושב על האחרים 
שיושבים כאן איתך? ענת? אני? ְשאוּלִי? שאולי ירוץ 
לספר להוריו שהחותן שלו, המחותן שלהם, מתנהג 

בשולחן כמו טרקטוריסט.“
שהחותנת  בשקט,  ככה  להם,  יספר  הוא  כן  "לפני 
שלו, הגברת דבורי, טיפוס ממש מרחף, מציעה לו 
שלרגל פתיחת החנות לרהיטים החדשה שלו יכתוב 
בכל פינה ברחוב: "כורסא רציַת – לְָשאול פניַת“. זה, 

לדעתה, יספיק לגמרי, לשווק את החנות. 
"ואיזו הצעה אתה נתת לו?“ 

שניהם ניצבו משני צידי השולחן, אחזו בכפות ידיים 
מכווצות את מסעדי הכיסאות, אצבעותיהם הדוקות 
משענות,  להם  מהווים  הם  כאילו  בחוזקה.  אליהם 
הוא  מתיש.  בקרב  מגן  חפירות  של  דופנות  אולי 
גבוה, עם כרס קטנה, מקריח, מגולח למשעי עיניו 
חודרות. והיא נמוכה, צנומה, לבושה מכנסי טרנינג, 
זנב הסוס שלה בלונדי, ממש כפי שהכירו זה את זו 

לפני חמישים שנה בבסיס צנחנים.

כלים  מקומותיהם.  על  נותרו  השולחן  שעל  הכלים 
שני  בכיור.  מקודם  עוד  מקומם  את  מצאו  אחרים 
תנוחה  באותה  השולחן  ליד  ניצבו  אחרים  כיסאות 

שבה נעזבו רק לפני עשר דקות, 
"אתה הצעת לו שיחלק פליירים. פליירים כמו פעם, 
בימים של אבא ואימא שלך, שהייתה להם מכולת. כן, 
מכולת כמו מכולת. החיים היום הם של סופרמרקט, 

אִי-בֵּיי, רחפנים, לא מכולת, אריה.
התגובה לא איחרה לבוא. 

תמיד  את  יקירתי.  הקרקע,  על  לחיות  "צריך 
מקשקשת לי שהשמיים הם הגבול, שלכל תזה יש 

אנטי-תזה...“
ה‘יקירתי‘ הזה הושמע ונשמע לה כמו פצצת מרגמה 
אבל  להסתער  רצתה  לרגע  החפירה.  ליד  רועמת 
ברגע שלאחריו התכנסה, חשבה להנמיך הלהבה. 

לא לחינם היא מתנדבת בעמותת הזקנים המקומית, 
ולבודדים, מסייעת להם בעצה  מתקשרת לבודדות 

טובה, מפיגה להם את הבדידות.
 

"בסך הכול, אריק, רציתי להגיד לך שסיגלת לך מנהג 
רע, לאכול בצורה לא נעימה, וכדאי שתימנע מִזֶה“. 
מזה  שעושה  את  זאת  דבורה.  כך,  בדיוק  לא  "זה 
ואת  מגדלת,  זכוכית  לך  שקנית  ואיום.  נורא  משהו 
שמה לב בזמן האחרון לכל מה שאני עושה. להכול.“

עושה  אתה  כאשר  אבל  מגדלת  זכוכית  קניתי  לא 
כאילו  אתה  הטרקטוריסט,  של  הזאת  התנועה  את 
מאכיל את עצמך, זאת אומרת מֵֵכִיל רק את עצמך, 
הסאב- את  להבין  צריך  אתה  מהסביבה.  מתעלם 

טקסט של הדברים...“
מעדיף  שאני  בחיי  סאב-טקסט.  מכיל..,  "מאכיל.., 

לחיות על אי מאשר...“
 

והאסטמה  אינו בחור צעיר  אריק  נשימתו נעתקה. 
בת  הפוגה  השתררה  לעת.  מעת  אותו  תוקפת 
שנייה, הצדדים נשמו רגע, אספו כוחות, חישבו לאיזו 
להכריע את הקרב, שהתעורר,  בכדי  להיכנס  חזית 

במפתיע. במלוא עוזו.

עמדו  פיותיהם  במחסניות  שהצטברו  המילים 
ענת.  הגיחה  ופנימה  נפתחה  כשהדלת  להתפרץ 
לשולחן,  הגיעה  גדולים  צעדים  שלושה  בשניים 
לרווחה  נשמה  הצלחות,  יתרת  את  ממנו  הסיטה 

ונטלה מתחת לאחת המפיות צרור מפתחות.

"מזל ששאולי הזכיר לי בחנייה לבדוק אם המפתחות 
לדירה נמצאים אצלי. 'את תמיד שוכחת‘ הוא אמר 
שבסלון:  בשניים  הציצה  במפתחות,  אחזה  לי“, 
אמרה,  היא  שלי??“  חמודים  הורים  בסדר,  "אתם 

מעיפה מבט נוסף, בודק, חוקר...
בסדר  שאולי  "וגם   . דבורי  אמרה  בסדר“,  "בוודאי 
בטענות  תבואי  שלא  לך,  להזכיר  זוכר  שהוא  גמור 

לחתן היקר שלי!“. 
ענת עמדה עוד שנייה ליד הדלת הפתוחה, עשתה 
לא  אתם  "למה  וזרקה:  ביטול  של  תנועה  בידה 

נועלים את הדלת, זקנים חמודים שלי?“
סגרה בחבטה קולנית, ונעלמה.

 
"אז מה היא אמרה לו?“ 

שאל אריק כשהוא מרפה מהכסא.
דבורי הקיפה את השולחן משלושת צדדיו והשיבה 
עשתה  באיטיות  למקומם.  הכיסאות  שלושת  את 

זאת, מהרהרת.
"היא אמרה לו, וחבל שלא קלטת: שאול, לא שאולי, 

המחיצה לא תעמוד שם.“
"דווקא שמעתי. המחיצה לא תעמוד שם. אז מה?“

הזאת,  המחיצה  בשביל  מה?  אז  אומרת  זאת  "מה 
אלפי  מכיסם  הוציאו  פנים,  למעצבת  הלכו  שניהם 
שקלים. על כל השאר הם הסכימו. היה למעצבת די 

שכל לספר להם במשך שלוש שעות על היתרונות 
למטבח,  סלון  בין  מחיצה  של  החסרונות  ועל 
אפריקה,  לדרום  ועד  מכאן  דוגמאות  להם  להראות 
מחיצות,  עשויות  החומרים שמהם  את  להם  לפרט 
שבהן  הפוזיציות  את  מודרניות,  ואולטרה  מודרניות 
או שתיים  מילה אחת  ולא להשמיע  ניתן להתקינן, 
מחיצה  להתקין  צריך  צריך?  לא  או  צריך  פשוטות: 
כמו  להיות?  או  להיות  צריך?  לא  או  שלכם  בדירה 

שייקספיר.“
"שייקספיר?“

הבינה  הזאת  ה‘גאונה‘  המעצבת  שייקספיר.  "כן 
רוצה  שאולי  הרי  להשתתק.  הרגע  בדיוק  שזה 
את  ואוהב  מביניהם  ה-מבשל  הוא  כי  המחיצה 
מפעל הבישול שלו כמו את חנות הרהיטים. ומפעל 
בזמן  לבעליו  רק  סגור  להיות  חייב  המטבח,  כזה, 
הבישול. וענת התאהבה בחללים הפתוחים. חברות 
שלה מפמפמות לה עליהם מביקורים בלאס וגאס, 
ומוסיפות לה: את הרי בחורה  מז‘ורנלים של עיצוב 
. ומזה אני  פתוחה, את לא כמו שאולי הסגור שלך 

מאד חוששת. הבנת?“
"מזה את חוששת? ביג דיל! מחיצה?!“

ואז חזר קולה ועלה, אפילו יותר מאשר דקותיים לפני 
כן, ממש לפני שנכנסה ענת הקופצנית.

למעצבת  שמגיעים  זוגות  על  שמעת  לא  "האם 
שלהם, מתווכחים, צועקים זה על זו על איזו בלטה 
אוּפְּס,  ולבסוף,  שמיטרינה  ויטרינה  או  מחורבנת 
מתגרשים.  הרבנות.  מדרגות  על  עצמם  מוצאים 
מתפרץ,  שלהם  הזוגיות  של  מהמעמקים  משהו 
אותה  את  מעיף  והוא  מהו,  תדע  לך  סמוי,  משהו 
על  יורדת  והמחיצה  הוויטרינה  את  מפוצץ  בלטה, 
בין  בדיוק  יורדת  עליה,  חשבו  שלא  במכה  שניהם 

שניהם“.

שניהם, דבורי ואריק, התיישבו בכיסאות, זה לצד זה. 
דממו.

מהמרפסת נשמע זמזומו של זבוב. 
ולפתה אותו  דבורי גררה פירור מעל מפת השולחן 

באגרופה.
אריק טופף במזלג על הצלחת הריקה

לב  שמת  לא   – הסאב-טקסט  מלכת   , את  "אבל 
ששאולי, הוא זה שהזכיר לה את המפתח ששכחה. 
שאולי זה יודע ומֵֵכִיל... מכיל שהיא שכחנית ענקית, 
לך  הנה  משמעות?  לכך  אין  לדעתך,  כמוך.  כמעט 
שהוא אוהב אותה, לא מחפש את מדרגות הרבנות.“
"למפתח אין משמעות כשמדובר במחיצה, אריק“. 

היא פרשה את אגרופה ושחררה את הפירור אל תוך 
הכוס שלידה. 

אחד  כל  שבו  גיל  רגיש,  די  בגיל  נמצאים  "ושניהם 
רוצה  הוא  ומה  בחיים;  הוא עושה  שואל עצמו מה 

מהחיים; ומה החיים רוצים ממנו; ומי...“
"הבנתי, הבנתי. דבורי. טוב שאנחנו כבר לא שם, 

בגיל של הבעיות המפחידות האלה“.
"לא בטוח שאנחנו לא שם, אריק.“

מחיצה
יוסי רזי
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וחלונות,  גג  קירות,  ארבעה  לא  אם  בית  מהו 
מרפסות,  גם  ולעתים  ונסגרות,  נפתחות  דלתות 

והשוכנים בתוכו, שהם העיקר, הם בני האדם?!
אם אתם תוהים מדוע בחרתי לכתוב על צריפים, 
עולם  ברחבי  שנודעו  אישים  שלושה  גרו  בהם 
שיצרו  עמם,  נבחרי  מנהיגים  הרואיות,  כדמויות 
מופת  אנשי  לעולם,  תישכח  שלא  היסטוריה 
ובעולם בכלל, תשובתי  שהשאירו חותם בארצם 
צנוע,  צריף  שהיה  בביתם  לבקר  זכיתי  כי  היא: 

חריג יחסית, ושונה מהסביבה.
דוד בן גוריון ורעייתו פולה 

עברו להתגורר בצריף בקיבוץ שדה-בוקר. 
דאג האמרשלד ומשפחתו 

אופסלה  בעיר  המפורסם  בצריף  התגוררו 
בשוודיה.

יצחק בן צבי ורעייתו, רחל ינאית 
גרו בצריף בירושלים.

הראשון,  ישראל  ממשלת  ראש  גוריון,  בן  דוד 
 1953 עבר להתגורר בקיבוץ שדה בוקר בשנים 
לקבוצת  להצטרף  ביקש  כשבן-גוריון   .1973  –
קיבוץ,  ולהקים  בנגב  להתיישב  שבחרו  צעירים, 
מתאים  הוא  אם  לדון  קבלה  ועדת  התקיימה 
ברוב  לקבלו  החלטה  נפלה  לבסוף  למסגרת. 
בן-גוריון  ואפס מתנגדים. המניע של  של שבעה 
את  ליישב  חלומו  היה  הקבוצה  עם  להתישב 
הנגב ושרבים ילכו בעקבותיו, ובין השאר געגועיו 
החלטת  בצעירותו.  בסג‘רה  עבודתו  לתקופת 
הקיבוץ היתה שבן גוריון יעבוד ארבע שעות ביום 
בדיר הכבשים, ושאר זמנו יוקדש לכתיבה וקריאה. 
הוקם עבורו צריף צנוע בן שלושה חדרים, מהם 

חדר נפרד לפולה וחדר עבודה עבורו. 
ואנשי ציבור  ומדינאים רבים  הצריף הפך לסמל, 
המבקרים  בין  לרגל.  אליו  עלו  ומהעולם  מהארץ 
 - ב  האמרשלד  דאג  מר  האו“ם  מזכיר  גם  הגיע 

.1953
ביתו  שהיה  שהצריף  גוריון  בן  ביקש  מותו  לפני 
ויהיה  תכולתו  כל  על  הנוכחית  בצורתו  יישמר 
היתה  שלו  נוספת  בקשה  הרחב.  לציבור  פתוח 
בוקר  שדה  במדרשת  הקבר  בחלקת  שייקבר 

לצידה של רעייתו. 
ומדי שנה מבקרים בו  כיום הפך הצריף למוזיאון 

אלפי תיירים מהארץ ומהעולם. 

באופסלה  ב-1905  נולד  האמרשלד  דאג 
שוודית  אצולה  במשפחת  גדל  הוא  שבשוודיה. 
המלוכה.  לבית  מקורבת  היתה  דורות  שבמשך 

האמרשלד  שוודיה.  ממשלת  כראש  כיהן  אביו 
שתי  משך  בתפקידו  וכיהן  האו“ם,  כמזכיר  נבחר 
בתאונת  למותו  עד  מ-1953  רצופות  קדנציות 
זכה  1961. לאחר מותו  מטוס באפריקה, בשנת 

בפרס נובל לשלום.
ב-1959 ביקר בישראל ופגש את בן גוריון בצריף 
בשדה בוקר. הוא נשאר ללון בצריף, ופולה הלכה 

לישון במחנה הנח“ל שבקיבוץ. 
האמרשלד פעל רבות לשחרור אסירים פוליטיים 

בעולם. 
חוויה אישית - בשנת 1969, במסע "ירח הדבש“ 
ואני לעיר אופסלה בשוודיה.  שלנו, הגענו בעלי 
כדרכנו חיפשנו מקומות מעניינים והגענו לצריף 
והפך  מטופח  מאוד  שהיה  האמרשלד,  דאג  של 
תמונות  היו  הצריף  קירות  על  לזכרו.  מוזיאון 
המספרות את פועלו וביניהן גם תמונה שלו עם 

בן-גוריון בצריף שבנגב. 
ישראל  מדינת  של  השני  נשיאה   - צבי  בן  יצחק 

בשנים 1963-1952. 
גם יצחק ורעייתו רחל ינאית התגוררו בצריף. את 
בית-קשת כאתר  לקיבוץ  הצריף הראשון העבירו 
על  בהגנה  ב-1978  שנהרג  עלי  לבנם  הנצחה 

הקיבוץ. 
ורעייתו  הוא  עברו  לנשיא  יצחק  נבחר  כאשר 
הנמצא  בירושלים,  הנשיא  בצריף  להתגורר 
בשכונת רחביה במתחם יד-יצחק בן צבי, ומכונה 
גם "הצריף הגדול“, ובו היה אולם קבלות הפנים.

היסטוריה  וזיכרונותיו.  צריף  כל  ושוכניו,  צריף  כל 
לעולם.  תישכח  ולא  ונעלמת  משתנה  מרתקת 
חותם  שהשאירו  מופת,  אנשי  שם  והיו  כאן  היו 
בארץ ובעולם בכלל. פורצי דרך, מגשימי חלומות, 
צנועים, ממוקדים בעיקר וזכו למעשים נשגבים. 

שלושה צריפים
הבתים המפורסמים של דוד בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר, 

של דאג האמרשלד בעיר אופסלה בשוודיה, 
ושל יצחק בן-צבי בירושלים

נעמי גמליאל

הצריף של בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר

צריף הנשיא יצחק בן צבי בירושלים
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לא כל הילדים בעולם זוכים לגדול בבית עם הורים, 
ילדים  מובילים  החיים  נסיבות  ומוגן.  אישי  במרחב 
במצבים  יכולים  אלה  וגם  שונים,  במוסדות  לגדול 

מסוימים להוות בית לאותם ילדים. 
ברחובות היו מספר מוסדות שבהם גדלו ילדים ללא 
הורים. אחד המוכרים הוא "מוסד טמפלהוף“, מוסד 
 ,1948 בשנת  ברחובות  לפעול  שהחל  פרטי,  דתי 

במהלך מלחמת העצמאות. 
ויעקב  )רוז(  רחל  הזוג  וניהלו  הקימו  המקום  את 
טמפלהוף, ילידי גרמניה, שעלו לארץ ב- 1936. רוז 
היתה גננת מוסמכת ויעקב הוכשר למקצוע הנגרות. 
נזקקים  לילדים  מוסד  לניהול  הראשון  הניסיון  את 
מלחמת  סוף  לקראת  יבנה,  בגן  דווקא  התחילו 
המלחמה  התקדמות  עם   .)1945( השנייה  העולם 
נסגר המוסד, והבית אף נהרס מהפצצה של הצבא 

המצרי. 
לאחר מכן החל יעקב לחפש מקום להקמת המוסד 
לילדים ומצא מקום מתאים ברחובות. הוא שכר את 
פרדס הרבייטר על המבנים שהיו בו. חצר הפרדס, 
)לימים(, היתה מוקפת  סירני  לרחוב  שחזיתו פנתה 
שלט:  התנוסס  ועליו  כבד,  ברזל  שער  עם  גדר 
בית  קומתי,  דו  בית  עמד  בחצר,  הרביטר“.  "פרדס 

אריזה, באר, רפת גדולה ולימים לולים. בפתחו ובתוך 
החצר נצבו ששה עצי דקל וושינגטוניה שנטע אדון 

הרבייטר.
הילדים  המוסד.  לצרכי  המקום  את  הכשיר  יעקב 
ששהו בגן יבנה לפני פרוץ מלחמת העצמאות הובאו 
לרחובות מבתי המשפחות שאירחו אותם בחודשים 
במסגרת  ארצה  שעלו  היו  הילדים  בין  האחרונים. 
עליית הנוער, יתומים ניצולי שואה, יתומי אב או אם 
הורים  חסרי  מעפילים  ילדי  הקוממיות,  ממלחמת 

ובית וילדים ממשפחות מצוקה.
ויעקב   ,50 לכדי  והגיע  גדל  הילדים  מספר  לימים 
שנדרש  הריהוט  את  והתקין  צריפים  מספר  הקים 
כדי לשכן את כולם ברווחה. ילדי רחובות זוכרים את 
הסגור  שערו  הנישאים,  הדקל  עצי  בזכות  המקום 
שלכאורה הסתיר מאחוריו סוד כמוס על המתרחש 

בין כתלי בנייניו. 
אישי  תא  המיטה  ליד  היה  מהילדים  אחד  לכל 
לחפציו ולספרי לימוד. הילדים לקחו חלק בעבודות 
ללמד  דרך  הייתה  זו  במוסד.  להם  שניתנו  השירות 
את הילדים לקחת אחריות ולהיות שותפים לנעשה 
חלוקת  את  מרשימה  הקריאה  רוזי  בשבת,  במוסד. 
על  נתלתה  הרשימה  הקרוב.  לשבוע  התורנויות 

ולפעמים – גם מוסד הוא בית
חקר וכתב – צביקה תדמור, עריכה – הדס אביבי/ הארכיון לתולדות רחובות

כללו  העבודות  האוכל.  בחדר  המודעות שהיה  לוח 
על  שנעשה  בישול,  מלבד  במוסד,  דבר  כל  כמעט 
ידי טבחית מומחית. ילדים עזרו במטבח, היו שניקו 
חדרים ועשו ספונג‘ה. גם בתי השימוש והמקלחות 
נוקו על ידי תורנים. את הכביסה עשו על גג הבניין 
במכונות כביסה, בהשגחתו של יעקב. כל התורניות 

נעשו באופן שלא פגע בלימודים של הילדים.
הילדים בגילאי בית הספר היסודי הלכו לבית הספר 
מילר(,  רחוב  )כיום  ויצמן  ברחוב  ששכן  תחכמוני, 
הסמוך למוסד. בבוקר אחרי רחצה ותפילה, הוגשה 
ארוחה – כוס חלב או קקאו, ולחם עם ריבה או עם 
להפסקת  סנדוויץ  קיבל  ילד  כל  למריחה.  שוקולד 
לוודא  וילדה,  ילד  ורוזי בדקו אישית כל  יעקב  עשר. 
ושנעליהם  נקיים,  בבגדים  ולבושים  רחוצים  שהם 
ילדים חלה מנהלי המוסד  מצוחצחות. כאשר אחד 
הזמינו ביקור של רופא או ליוו את הילד לקופת חולים, 
להחלמתו.  ודאגו  המרקחת  מבית  תרופות  הביאו 
בעת הצורך, יעקב עם ידיו הטובות עשה תספורת 

לילדי המוסד. 
אחרי הלימודים אכלו הילדים ארוחת צהרים טעימה 
להכין  כדי  האוכל  בחדר  נשארו  כולם  ומשביעה. 
יצאו  הילדים  השיעורים  הכנת  בסיום  שיעורים. 
לשחק בחצר, הותקנה רשת בין שני עצים למשחק 
בית  שליד  הכדורגל  למגרש  הלכו  הבנים  כדורעף, 
או  פונג  פינג  שיחקו  כלל  בדרך  הבנות  הספר, 
התנדנדו בחצר. בחופש הגדול, נהגו הילדים ללכת 
מירון  של  פרטית  שחייה  לברכת  בשבוע  פעמיים 

אברמסון מול מכון ויצמן. 
שבת.  קבלת  תפילת  במוסד  התקיימה  שישי  בימי 
השולחנות  ליד  הילדים  התיישבו  התפילה,  בגמר 
קבוע  ישיבה  מקום  היה  ילד  ולכל  ערב,  לארוחת 
המוציא  בירך  היין,  על  קידש  יעקב  הארוחות.  בכל 
את  וערכו  תורנים  היו  הילדים  לאכול.  ישבו  והם 
השולחנות, הניחו את המנה הראשונה ואת הסכו“ם 
לכל ילד. כדי לקבל מנה שנייה, כל ילד ניגש לשולחן 
מרכזי, שעליו היו מונחים סירים מלאים באוכל חם. 
ילדים תורנים חילקו את האוכל. בסיום הארוחה שרו 

זמירות שבת ובירכו את ברכת המזון גם בשירה.
כאל  הילדים  אל  התייחסה  טמפלהוף  משפחת 
משפחה אחת מרובת ילדים. כל אחד עשה עבודה 
עקיבא  אורי,  רותי,  ילדיהם,  כולל  האחר,  עבור 
ילדיהם  ארבעת  מבין  שניים  השנים,  רוב  ונורית. 
של בני משפחת טמפלהוף גרו איתם במוסד בשני 
ילדי  בין  שררו  חברות  ויחסי  היכרות  דירתם.  חדרי 

המשפחה לבין ילדי המוסד.
את  לנהל  המשיכה  ורוז  ב-1965,  נפטר  יעקב 
המוסד ואורי בנם נרתם לעזור בניהולו. כאשר מלאו 
 1972 ב-  ביקשו  הרבייטר  של  ויורשיו  שישים  לרוז 
לסיים את חוזה השכירות עם המשפחה, רוז סגרה 

את שעריו.

מידע מלא על המוסד אפשר למצוא באתר הארכיון.
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שמירה על תזונה נכונה גם בבית
ד“ר שרה קפלן, PhD, RD, דיאטנית קלינית*

אורח חיים בריא, תזונה נכונה ופעילות גופנית חשובים 
במיוחד  החיים  איכות  ובשיפור  התחלואה  בהפחתת 
תפריט  על  בבית  לשמור  ניתן  כיצד  המבוגר.  בגיל 
גופניים,  בריאותיים,  בגורמים  המתחשב  ומגוון,  מאוזן 
עם  התמודדות  על  שמירה  גם  כמו  וכלכליים,  נפשיים 
בידוד ואובדן, חוסר תעסוקה, ריחוק מהילדים, אי יכולת 

הליכה לקניות וכו? מודעות היא ההערכות הנכונה. 
כמה לאכול ?

בשל הפחתה בפעילות הגופנית )מכוונת ולא מכוונת( חשוב לשמור על משקל 
יש לזכור כי מחסור במרכיבים תזונתיים  ולמנוע השמנה. במקביל  גוף תקין 
ואיבוד  יכול להופיע גם באדם בעל עודף משקל. חוסר באנרגיה  ספציפיים 

משקל עלולים להביא לחולשת מערכת החיסון ולתחלואה.
מה לאכול? 

אכילה מאוזנת ומגוונת של כל אבות המזון בכמות ובאיכות המתאימים לגיל 
המבוגר.

וקטניות,  מלא  אורז  כלחם,  מורכבות  פחמימות  העדפת   - מהפחמימות 
והמעטה בצריכת פחמימות פשוטות כדבש, ריבה, משקאות קלים וממתקים.

מהחלבונים - חשוב לשמור על רמת חלבונים טובה בתפריט למניעת דלדול 
מהחי,  תחלואה.  עם  להתמודד  לגוף  וסיוע  החיסון  מערכת  חיזוק  שריר, 
מומלצת צריכת בשר, עוף, דגים, ביצים ומוצרי חלב. מהצומח: סויה, טופו, 
קטניות ודגנים מלאים. למתקשים בבליעה מומלץ לאכול בשר טחון )בולונז(, 

קציצות מהודו, דג ועוף מבושלים, דגים או ביצה קשה.
סיבים תזונתיים - מצויים בדגנים מלאים, בשיבולת שועל, בפירות ובירקות. 
חשיבותם לפעילות מעיים תקינה, לאיזון רמת הסוכר ולהורדת רמת השומנים 

בדם.
מהשומנים - המעטה בצריכת שומנים רוויים )מוצקים בטמפרטורת החדר( 

כחמאה, שמנת, גבינות שמנות, בורקס, עוגות, שמן דקלים ושמן קוקוס.
זית,  כשמן  החדר(:  בטמפרטורת  )נוזליים  רווים  לא  שומנים  צריכת  הגברת 
)המוצקים  ואגוזים  שקדים  אבוקדו,  זיתים,  ותירס,  סויה  שמן  קנולה,  שמן 

בטמפרטורת החדר בגלל מבנה הצמח(.
בגיל  ירידה בתחושת הצמא  במיוחד בשל  מהמים- שתייה מספקת חשובה 
עלול  בנוזלים  מחסור  בכליות.  המים  של  החוזרת  בספיגה  וירידה  המבוגר 

לגרום לעצירות, להתייבשות, לחולשה, לסחרחורת ולבלבול. 
מאידך גיסא, לסובלים מאצירת נוזלים, יש לקבל הוראות מהרופא המטפל.

הוויטמינים והמינרלים - חיוניים בכמויות זעירות לפעילותו התקינה של הגוף. 
מקורותיהם בפירות ובירקות וניתן לצורכם בשלמותם או בצורת רסק או מיצים.
מחסורם, או הפרעה בספיגתם ובקליטתם, עלולים לגרום לחולשה, להפרעות 

בתפקוד ולתחלואה. 
במידת הצורך יש לתת תוספת ויטמינים.

מה לא לאכול?
למעשה, אין מה לא לאכול. לבריאים מותר הכל, גם מהאוכל הפחות מומלץ, 

אבל במידה )כן, מותר קצת שוקולד,עוגות וכדומה(.
אולם, חשוב לזכור כי היכולת לתפקוד תקין תלויה לא מעט בתפקוד מערכת 

העיכול ובאכילה עצמאית. 
קשיים  שיניים,  בעיות  דוגמת  העיכול,  מערכת  בתפקוד  בבעיות  לטיפול 
בבליעה )דיספאגיה(, ירידה באספקת דם למעי ובתנועתיות המעי, הפחתה 
במשך שהיית המזון בקיבה, ירידה ברמת החומציות בקיבה, צרבת, עצירות 

ועוד יש חלק חשוב בשמירה על בריאותו ועל כבודו של האדם.
הפתרונות- אבחון מדויק של הבעיה וניסיון לתת מענה על ידי רופאי אף אוזן 

וגרון, תזונאים, קלינאי תקשורת ופיזיותרפיסטים )ועל כך בכתבה נפרדת(. 

מומחי על"ה לשירותך

ד"ר שרה קפלן

סוס  עם  מצחיקולה  בווילה  בילבי  גרה  לינדגרן(  )אסטריד  "בילבי“  בספר 
וקוף, שהם חבריה הנאמנים. 

ז. הבית הוא מוטיב מרכזי גם בסיפורי האגדות. בסיפור "עמי ותמי“ )האחים 
גרים( שני ילדים, שננטשו ע“י הוריהם ביער, מצאו "בית ממתקים“, וגברו 
על המכשפה שגרה בו. בסיפור "זהבה ושלושת הדובים“ )רוברט סאותי( 
נקלעת זהבה לביתה של משפחת דובים. שלגיה נקלעת לביתם של שבעת 
הגמדים בסיפור "שלגיה ושבעת הגמדים“ )האחים גרים(. באגדות החיים 

קשים, אך הם מקבלים תפנית והופכים לחיים יפים ומלאי קסם. 
ח. הבית כמקום משחק - מופיע בספר "הבית של יעל“ )מרים רות(. יעל 
מחפשת במה לשחק. מנסה סל של כביסה, נכנסת מתחת לשולחן ולבסוף 
מבטא  הספר  רבות.  הרפתקאות  ועוברת  מבלה  היא  בו  ארגז,  מוצאת 
עצמאות של ילדה, מפתח דמיון ובחירה אישית. "הבית בין הגבעולים“ )חיה 
שנהב( הוא בית בובות הבנוי מעץ - משחק הזכור לרבים מאיתנו מהילדות 

שלנו ושל ילדינו. הבית נמצא במקום לא שגרתי, בשדה של סבא. 
לובה(. האי הבודד  )מירה  הילדים“  ב“אי  רבות מתרחשות  ט. הרפתקאות 
משמש כבית לילדים שאונייתם נטרפה בים. אי אחר בספר "רובינזון קרוזו“ 
)דניאל דפו( משמש לרובינזון ולמשרתו כבית לאחר שאנייתם נטרפה בים. 
"המערה החשמלית“, שנמצאת על חוף ימה של תל אביב, משמשת את 

ילדי "חסמבה“ )יגאל מוסינזון( כמקום כינוס קבוע לכל תכנוני המבצעים.
י. ונסיים בסיפורי בתים הומוריסטיים- "צפוף בבית“ )אפרים סידון(, סיפור 
על בית מלא ילדים שהצפיפות בו רבה. כפתרון לבעיה מציע הרב )אליו פנו 
לעזרה( להכניס בכל פעם בעל חיים אחר מהחצר, מה שמגביר כמובן את 
ופתאום "הבית מרווח  ואז מציע הרב להוציא את בעלי החיים  הצפיפות. 
ונהדר, ויש מקום לכל מי שבו גר“. בספר "בית על גלגלים“ )רעיה בלטמן( 
בו,  השולטים  והחופש  הסדר  אי  עקב  כך  מכונה  וסבא  סבתא  של  הבית 

ודווקא זה גורם לריה, הנכדה, לחוויות בלתי רגילות. 

)המשך מעמ׳ 9(הבית בספרות הילדים

הטלוויזיה הקהילתית

תוכניות בערוץ 98
ימי חמישי בשעה 19.00 | מוצ”ש בשעה 19.00

ינואר
הסרט "טבע עירוני“- על הקונפליקט בין שימור הטבע 

לבין לחצי הנדל“ן.

פברואר
"סניף של גן העדן“ – )סרט ארכיון( מחווה לליובה אליאב 
על מפעלו בקרב נוער עולה. טוב להיזכר באנשים טובים. 

בתים בעולם
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"בית חומה“ ברחובות? לשם מה? מי בנה ומתי? נוכחותו ומראהו של בית החומה 
בולטים לעיני כל. זהו בית מגורים גדול מידות, שניצב בטבורה של העיר. בילדותי, 
ונצמדים לדוכן הקיוסק ששכן בפינה בקומתו  לידו  היינו אנו, הילדים, נעצרים 
מזג  פורר  שאדון  גזוז,  בכוס  צימאוננו  את  מרווים  היינו  הקיץ  בימי  התחתונה. 
לנו מברז הסודה, מהול בסירופ אדום. חמדנו את הביגלה, הוופלים והמסטיקים 

העגולים שהיו מונחים בצנצנת זכוכית. 
כינוהו "בית החומה“. השם ניתן לו ב-1901 בשל היותו הבית הקיצוני בחזית 
יפו“ לבאים מהכפרים  המערבית של המושבה. ניצב על אם הדרך, היא "דרך 
וגמלון מעל שער  כורכר מסותתות  גדר אבני  ובשל  וקוביבה,  זרנוקה  הערביים 
מסורג העשוי ברזל. החומה נבנתה בתווך בין הבניינים שנבנו בידי ח“י )חיים 

יוסף( יפה בפינת הרחובות יעקב - הרצל. 
יפה בנה שלושה מבנים על המגרש שרכש: בית מגורים עם קומת מרתף כמטר 

מתחת לפני הקרקע, יקב לתעשיית היין, "רפת“ ששימשה למשק עזר. 
קיבל  בקובנה שברוסיה.  נולד  יפה  )ח“י(  יוסף  חיים 
והוסמך כרב. פעילותו הציבורית החלה  יהודי  חינוך 
ציון  חובבי  בשורת  את  המפיץ  כמגיד,  ב-1887 
בדרשותיו  ידוע  היה  למטרותיהם.  כספים  וכמגייס 
אגודות  ייסד  דיבורו.  בכוח  חייל  ועשה  המלהיבות 

והפך רבים לחובבי ציון. 
יפה נרשם כחבר באגודת "מנוחה ונחלה“ ב – 1890. 
האפשרות  ממנו  נמנעה  הכספית  מצוקתו  בגלל 
לרכוש נחלה במושבה רחובות. הוא חי בעוני רב ורק 
ב- 1893, אחרי שנישא בשנית למלכה בת משה הכהן, שהייתה אלמנה עשירה 
ובעלת מפעל לגרביים בוורשה, התאפשרה עלייתם לארץ ישראל ורכישת 110 
דונם קרקע חקלאית ברחובות. מלכה וח“י יפה התיישבו ברחובות וקיבלו מגרש 

לבניין, בן עשרה דונם, ברחוב מנוחה ונחלה סמוך לרחוב עזרא. 
לעיתים נהג יפה בקנאות דתית והכניס מבוכה ומהומה כאשר אסף איכרים לבית 
ולחרוש מזימות כדי להפיץ  ועודד אותה להשבית את סדרי המושבה  התפילה 
דעותיהם של החרדים לקיים את לימודי הילדים אך ורק בתלמוד תורה, בו הונהגו 
לימודי קודש בלבד. ראשי ועד המושבה הזהירו אותו שיחדל ממעשיו ושלא יפר 
את חוקי המושבה. יפה הפסיק להתערב במחלוקות ובמריבות, הפך להיות איש 
בפני הקהל,  הופיע  כאשר  כראוי.  וקיים הבטחתו להתנהג  איזנברג  אמונו של 
והפועלים אצים לשמוע את דרשותיו. אמרו עליו שפיו מפיק  היו בני הנעורים 

מרגליות.
"רואה  להיות  ונבחר  ועד המושבה,  ובישיבות  יפה השתתף באספות הכלליות 

החשבון“ והגזבר של הוועד. 
מהמגרשים  שניים  לו  ימכרו  כי  וביקש  המושבה  לוועד  יפה  פנה  ב-1901 
לבנות  רצונו  כי  הסביר  הוא  המושבה.  לוועד  תרם  ברוידא  שיעקב  הציבוריים 
80( מהבית בו הוא מתגורר  עליהם את ביתו, כי קשה עליו ההליכה בגילו )בן 
בשכירות, המרוחק מבית התפילה ששכן בשאלאש )ה“שלאש“, צריף ברוסית, 

שימש כמטבח פועלים, בית כנסת, "חדר“, ביקור חולים ועוד( ברחוב יעקב. 
איזנברג  לדעתו של אהרן  בניגוד  יפה,  לבקשתו של  נענו  ועד המושבה  חברי 

בית החומה
חקר וערך צבי תדמור

עיבוד תמונה: ״בית החומה״ באדיבותה של מיכל זגגי

בית יפה 
בפינת רחוב 
יעקב-הרצל. 

צייר: צבי 
תדמור

שכיהן כיו“ר הוועד. אח“כ נודע כי יפה הסתיר מחברי הוועד את כוונתו לבנות 
לבאר המושבה,  מים,  למקור  בקרבה  קניית המגרשים  וכי  היין,  לתעשיית  יקב 

הייתה נחוצה לו להפעלת היקב. 
יפה נפטר בירושלים בדצמבר 1901 ונקבר בהר הזיתים. הוא לא הספיק ליהנות 
מפירות יוזמתו. מלכה יפה גרה לבדה בבית המגורים גדול המידות בפינת רחוב 

יעקב. 
שלמה גולדין ומשה סמילנסקי שכרו את בניין היקב של יפה, עשו הכנות להקמתו 
המחירים  ירדו  כאשר  קצר,  זמן  כעבור  התפרקה  החברה  וכלים.  ציוד  והכניסו 

ופסקה הכדאיות בייצור היין. 
ביוני 1911 פתח אפרים חרל“פ ב“בית החומה“ את בית מלונו החדש. במודעה 
בית  אל  )הוטל(  מלוני  את  אני  מעתיק   ..." נכתב:  היומית  בעיתונות  שפרסם 
ישביע  אשר  ובריא,  טוב  אוויר  עם  מרווחים  חדרים  בו  אשר  ויפה,  גדול  אחר... 
נחת את כל הבאים בו כל ימות השנה, הוא הבית הראשון ב‘רחוב יעקב‘ משמאל 

לדרך יפו“.

לימים, הפכו חלונות המרתף ברחוב הרצל לחלון ראווה, ודלת אליה הובילו שלוש 
מדרגות לחנות הצעצועים של מנחם יסקרוביץ. 

 

הכניסה לבית 
יפה מצפון. 
ציירה תמר 

גודר
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טעימות | מהמטבח של חנה שאולוב מבית חם לבית משפט
רונית אריאלי-מלמד, עו“ד, מתמחה 

בזכויות משפטיות בגיל השלישי

רבים  עבור  שמהווה  רגשות,  הרבה  כך  כל  שמעוררת  מילה   - "בית“ 
הקן  כאשר  גם  חם.  בבית  ילדיהם  את  לגדל  ביתם,  את  לבנות  שאיפה: 
מתרוקן, הבית זה המקום אליו חוזרים הילדים, מקום של נחמה, כי הבית 
הוא בעצם לב המשפחה. קשה לדמיין כיצד בית ילדות הופך לכלי ניגוח 

בין יורשים עד שבית המשפט נדרש להכריע בגורלו.

כך במקרה של הבית הירוק שירשו ארבעה קשישים, שלכולם אותו אב: 
מאשתו  הצעירים  ילדיו  ואילו  הראשונה  מאשתו  נולדו  הבוגרים  ילדיו 
השניה. אלה מעולם לא הסתדרו עם אלה אך לאחר שמצאו את עצמם 
יורשים משותפים של בית האב, האח הצעיר שם לו למטרה לגבור על 
אחיו ולפגוע בכיסם ובבריאותם, בידיעה כי גילו והונו מאפשרים לו אורך 

רוח לעומת אחיו. 

תוך  דירה  הכנסה משכר  מהיורשים  )ומנע  הבית  את  להשכיר  סירב  כך 
וכד‘  תחזוקה  עירוניים,  מיסים  כגון  שוטפים  בתשלומים  לשאת  שחוייבו 
לצד  למכור  לא  התעקש  כך  מושכר(.  היה  הבית  לו  משלמים  היו  שלא 
ג‘ ועמד על כך שרק הוא ירכוש את הבית, במחיר הנמוך ב-20% משווי 
במקום  שלהפתעתו,  עד  אחיו  מול  ובאיומים  בכוחניות  פעל  כך  השוק. 
להיכנע לדרישותיו, הם הודיעו לו שהם ימכרו לו את הבית בשווי השוק 
בלבד, הודעה שהרתיחה את האח הצעיר אשר גמלה בליבו ההחלטה 

לתבוע את אחיו. מכאן שגורל הבית יוכרע בבית משפט.

כך למשל הבית האפור, בו התגורר האלמן שגידל בו אתו שני בניו, שכיום 
סבים בעצמם. בנו הבכור חי בחו“ל. בנו הצעיר, ששנים היה מבקר את 
אלא  ובגלידה  בעוגה  רק  לא  להתכבד  החל  בשבת,  בשבוע  פעם  אביו 
גם בצ‘קים יפים מהאב. עם הידרדרות המצב הקוגנטיבי של האב, האח 
הצעיר  האח  בתשובה,  האב.  בחסכונות  אחיו  לחגיגות  קץ  שם  הבכור 
הצעיר,  בנו  את  לראות  זכה  לא  אביו  שנים  ובמשך  אביו  את  החרים 
שהתגורר בעיר הסמוכה )האח הבכור נהג להגיע בתדירות מחו“ל, עד 
נכדיו, הבן הצעיר לא התקשר לאביו, לא  הקורונה(. האב לא ראה את 
כדי  לא עשה מאומה   – חג שמח  לו  איחל  לא  הולדתו,  ביום  אותו  בירך 
להפיג את בדידותו. לאחר פטירת האב, אף לפני ההלוויה, מיהר האח 
הצעיר להתייצב בבית האב במטרה להתגורר בו. הניכור ממנו סבל האב 

יעמוד לנגד עיני בית המשפט עת יכריע לגבי זכות הבן להתגורר בבית.

בקשה  שרק  הערירית,  האלמנה  של  הישן  הבית  הללו,  לבתים  בניגוד 
להוריש אותו למי שיאהב את ביתה כפי שהיא אהבה אותו, לא נדון בבית 
עם  והמעוצב  המואר  ביתה  את  האלמנה  הורישה  בצוואתה  משפט. 
הגינה הרחבה, לקרובת משפחה רחוקה, כאשר נתלתה במחמאות לבית 
שקרובת המשפחה השמיעה באזניה. בצוואה, חוייבה היורשת להתגורר 
בבית תקופת מה בטרם תוכל למכור, הוראה שמקורה בתקוות האלמנה 
פטירת  לאחר  בו.  להתגורר  ותבחר  בבית  במגורים  תתאהב  שהיורשת 
האלמנה, היורשת סבלה בבית וספרה את הימים עד אשר תוכל לממש 
את הירושה. בחלוף תקופת המגורים הכפויים, פרסמה את הבית למכירה. 
נגוז חלום האלמנה שביתה האהוב ישרוד את מותה. הבית הושמד תחת 
גלגלי הטרקטורים והתמורה הרבה בעדו סייעה ליורשת לרכוש את בית 

חלומותיה שבא מאגדה אחרת.

שמתגוררים  האנשים  לחיינו.  כתפאורה  משמש  בית  ובראשונה,  בראש 
בבית מייצרים בו זיכרונות ומעניקים לו נשמה. ללא נשמה, הבית הופך 
כואב  כלי  להיותו  קצרה  הדרך  ומכאן  כסף  לסכום  ומתורגם  עורו  את 
במלחמת ירושה, דווקא בין אותם אלה שעבורם הבית עובר כחוט השני 

בזיכרונותיהם.

האוכל הביתי שלי
מרוכז  עוף  מרק  הוא  בנפש  אצלי  ביתי  הכי  האוכל 
ומכיל  קטנה  אש  על  מינימום  שעות   3 שהתבשל 
וכמובן עוף ובשר.  ירקות  את כל הטעמים של מלא 
בינתיים גם קירות הבית ספגו האדים, והריח ממלא 

את חלליו. גם חמין הוא אוכל של בית. פעם הוזמנתי עם עוד כתבי אוכל 
חמין  סירי   100 ביותר.  הטוב  החמין  בתחרות  לשפוט  דן  במלון  לאולם 
המכין  סיר  כל  ומאחורי  ח‘,  בצורת  מסודרים  שהיו  השולחנות,  על  עמדו 
וטעמנו  וכפיות  צלוחיות  קיבלנו  הארץ.  קצוות  מכל  שהגיעו  המכינה  או 
איש  עגולים של שישה  שולחנות  סביב  לטעימה  כשהתיישבנו  מכולם... 
בכל שולחן, שמעתי שכל אחד ואחת הגיבו באותם דברים:“ הצ‘ונט של 

אימא שלי טוב יותר“. למרות העובדה שכל חמין שטעמנו היה חלום. 
הוא  עבורי.  ביתי  מאכל  הוא  ומיונז  בצל  מלפפונים,  עגבניות,  סלט  גם 
הילדות שלי בקיץ. הייתי חיה על העצים בשדרות גלוסקין ברחובות, ומה 
שהניע אותי לרדת מהעצים ולרוץ הביתה היה קולה של אימא: חנהל‘ה, 
בואי. הסלט והחביתה כבר בצלחת“. לסלט אז היה טעם וריח של טריות 
שהוסיפה  אכלנו,  בה  הקטנה  במרפסת  ערביים,  בין  בשעת  קיצית, 

לתחושת הביתיות של הסלט . 

המתכון למרק העוף
הכמויות לא כל כך חשובות משום שאחד מעדיף יותר בצל והשני דלעת.

לפניכם מרכיבי המרק לטעמי: 

6 פולקס עוף.	 
חתיכת בשר קטנה לתוספת טעם.	 
קולורבי, בצל, דלעת, גזר, פטרוזיליה.	 
מלח, פלפל שחור טחון, חוויג‘ – הכול לפי הטעם.	 

<< מוזגים מים בכמות שתכסה את כל המרכיבים ומבשלים כשעתיים וחצי 
עד שלוש על אש קטנה אחרי הרתיחה עם מכסה כמעט סגור. 

אם צריך, מוסיפים קצת מים שהתאדו במשך הבישול.
טועמים ומתקנים.
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נָכון ּבִָרּבוּעַ

בתים
...כי בית אינו רק גג וקירות...

א. כמה פעמים מוזכרת בתנ“ך המילה 'בית‘ בנטיותיה השונות? 
למעלה מ-1000.

על פי הקונקורדנציה לתנ“ך חובקת המילה 'בית‘ משמעויות רבות. רק 
מעט מזעיר מהן:

בניין עשוי עץ או אבן וכד‘ למגורים או לשימושים אחרים. . 1
כגון: . 2 פרטי,  לשם  נסמך  'בית‘  מקראות  )בהרבה  המשפחה.   בני 

בֵּית יעקב(.
מקום קיבול )לדוגמה: בתי ידיים = כפפות (.. 3
כינוי לרחם האישה.. 4
שבט, עם )בית ישראל, בית יוסף(.. 5
שושלת )בית דוד, בית ירבעם(.. 6
בַּיְָתה = פנימה.. 7
מִבַּית =מבפנים.. 8
אסכולה = חבר תלמידים הממשיכים את מורם.. 9

יחידה . 10 המהווים  אחדים  חרוזים  של  קבוצה  שיר,  של   חולייה 
אמנותית.

 
ב. וכמה צירופים יש בעברית לבית? מאות רבות.

שוב, נמנה רק אחדים מהם: ]מתוך מילון אבן שושן[
הבית הראשון – בית המקדש שבנה שלמה המלך בירושלים.. 1
הבית העליון – כינוי לבית הלורדים באנגליה.. 2
יליד בית – עבד שנולד בבית אדוניו.. 3
  בית אוצר – א( מחסן ליין, לתבואה או לשמן. אסם. . 4

ב( מקום הגנזים של אוצרות הממשלה, כספיה וכו‘. 
 בית הבעל – שדה המושקה על ידי הגשמים ואינו זקוק להשקיה . 5

בידי אדם.
בית זְבוּל – מעון, משכן.. 6
בית זרוע – שרוול.. 7
 בית החופשית – מקום הסגר לחולים במחלות מדבקות, בייחוד . 8

למצורעים. 
ׂ – מקום שעורכים בו משתאות והילולות.. 9 ׂוֹש בית מָש

בית הְשלִָחין – שדה שמשקים אותו השקיה מלאכותית.. 10

ג. ונציין אחדות מהמילים הנרדפות ל‘בית‘:
דירה. 1
זְבוּל. 2
מָגוֹר. 3
מעון. 4
משכן. 5
נָוֶוה . 6
קן. 7
קורת גג. 8
וילה. 9

ארמון . 10

ד. לא נצא ידי חובתנו מבלי להגיד שלדאבוננו יש גם אנשים חסרי בית 
HOMELESS, והם משתכנים במרתפים, או בתחנות אוטובוסים, או   –
בתוך קרטון אריזה. וראיתי גם אנשים שסמנו להם אמה מרובעת של 

מדרכה, ופרסו עליה שמשייה או מטרייה... 

| רות קלי |
בתים בעולם

לעל“ה דרושים/ות
מתנדבים /ות לביקורי בית

טלפנים/ות לקהילה 
תומכת

בדבר פרטים נא להתקשר 
לטל. 0506285137
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הגדרות מאונך:
1 כסף

2 מושב
3 מקום איסוף ואיחסון

4 חמסין
6 בסמל דואר ישראל

7 תעוזה
8 בעל עובי קטן

9 ציפור שיר
11 מעיל צבאי

14 עם
16 החמרה

17 מוצר חלבי חמצמץ
18 ריגול

20 פרשה בספר בראשית
23 סגסוגת ברזל בעיקרה

25 פורמלי
26 גרם לאי נעימות

28 אזור תחום ומוגדר
32 יישוב למרגלות הכרמל

34 מצוללות חיל הים
35 דחוף מאוד

37 מרכיב חשוב באפיה
39 כינוי לרכבת תחתית

41 טיל יירוט ישראלי
42 שבת ריחני

43 ביטוי המביע רעיון מרכזי
45 הגשם הראשון

48 ממתק
50 להפוך לגרוע יותר

51 עיתונאי בערוץ 13 )ש“מ(
53 קיבוץ במטה יהודה

54 שלב בדיקה בעריכה
56 רובה סער ישראלי

57 קיבוץ בעמק יזרעאל
69 מחזה של חנוך לוין

62 כאן
64 תת מין

65 בן למך במקרא
66 בתוכו

הגדרות לפירמידה
תו מוסיקלי. 1
זרם בהמוניו. 2
קיבוץ בגבול הצפון. 3
מעגן. 4
צלחית. 5
ממרח משומן צמחי. 6
מדינה באירופה. 7
מוביל קהילה. 8
חלק בבעלות. 9

חלק מארוחה. 10
מילת שאלה. 11

פירמידה כפולה
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הגדרות מאוזן:
1 כגון, לדוגמא )2(
5 גילה פיתרון )2(
10 נהר בגרמניה

12 עץ אשור
13 מאיי שטלנד

15 כינוי לים סוער )2(
18 מילת בקשה
19 מושב בשרון

21 מדון
22 בלשון המקרא תיש

24 סימן ניצחון
25 עיר בשרון

27 צדיקים במסורת שלנו
28 כך נקרא מבצע כיבוש יפו 

במלחמת השחרור.
29 בן כבשים

30 תן
31 מבצע כיבוש רמלה לוד 

במלחמת השחרור
33 מצאצאי נוח במקרא
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 36 כינוי ליהודי יוצא גרמניה
38 אויב

40 בא לעזור )2(
43 אות יוונית

44 גמל חסד לאחר
46 ליקוי

47 שלילי ביותר
49 אות יוונית

50 מלכת השדים
52 כתב כריתות

53 מקום קבורתו של אהרון הכוהן במקרא
55 קיבוץ בעמק יזרעאל )2(
58 שם צופן של חנה סנש

60 תואר נשיא הסנהדרין בתקופת התלמוד
61 חוטם

63 התחצף )2(
66 לא מתורבת
67 בירת טיבט
68 זמן אינסופי

69 מושב ליד הכינרת
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