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"הגעתי לעל“ה ולתפקיד מנכ“ל העמותה ב-2014 
השיחה  את  וישקין  אסף  מתחיל  במקרה“,  לגמרי 
בינינו. "הייתי לפני שינוי בקריירה, והגעתי למפגש 
העמותה(  ראש  יושב  )שהיה  הרמלך  יחזקאל  עם 
סה“כ להתייעצות. בתום הפגישה הציע לי הרמלך 

את התפקיד“.
ראש  הייתה:  התפקיד  הגדרת  תקופה  באותה 
המנהל הכללי. המבנה הארגוני של האגודה, היה 
מורכב ממנהלים. בכל ראש מנהל כיהן מתנדב. ככל 
הארגוני.  המבנה  השתנה  התפתחה,  שהעמותה 
עם כניסתו של צבי טרופ לתפקיד יו“ר על“ה, קיבל 

אסף את המינוי – מנכ“ל .
המבוגר?“  למען  העמותה  מנכ“ל  תפקיד  "מהו 
בצורה  קדימה  תפליג  שהספינה  ולוודא  "לדאוג 
לעוד  להגיע  המרכזית:  המטרה  ורציפה.  יציבה 
אנשים ולפתח עוד תחומים, שיאפשרו להם להישאר 

בקהילה ולהזדקן בכבוד“.
לאסף  הכתיבה  הקורונה  בתקופת  המציאות 
ולעמותה תנאים חדשים, פעילות במצב של חוסר 
ודאות וצורך להגיב במהרה למצב המשתנה. נושא 
על  לקח  מאז  מאוד,  אסף  מחובר  אליו  התרבות, 
עצמו את הטיפול בתחום בנוסף לתפקידו כמנכ“ל, 

כמעט ולא פעל מכורח הנסיבות.
כדי  אך  וולונטרית,  אגודה  אומנם  היא  על“ה 
להיות  לא  כדי  הכנסות  לייצר  חייבת  היא  להתקיים 
כשהוא  בגאווה  בוהקות  אסף  של  עיניו  גרעונית. 
המגפה.  למרות  לקיים  שניסו  הפעילות  על  מספר 
הוא גאה בעובדה שהעמותה העבירה חלק מכובד 
ובכך הייתה בין פורצי הדרך  מפעילותה דרך הזום, 
בתחום. כשהנחיות משרד הבריאות אפשרו לפעול, 
עצמו  מתאים  שהוא  תוך  לפעילות  על“ה  בית  חזר 
מצבים  כפו  ושוב  הזמן,  כל  שהשתנו  להנחיות 
לעכשיו.  מעכשיו  דברים  ולשנות  להגיב  שחייבים 
תוכנית  והצוות  אסף  יצרו  המאתגר  המצב  למרות 
מופעים,  רבים:  תכנים  ומגוונת עם  תרבות עשירה 
של  בוקר  בוקר,  הרצאות  טיולים,  על“ה,  בית  דוקו 
השראה, אירועי תרבות, חוגים, פנאי לראש ולרגש 
ועוד. כמנכ“ל עוסק אסף בתחומים שונים הקשורים 
לפעילות העמותה. לפעמים הוא יורד לפרטי פרטים 
של עשייה. בזמן הריאיון אתו נכנסה ענת, מנהלת 
בו.  מטפלת  שהיא  במקרה  אותו  ושיתפה  הסיעוד, 
בפרטי  בקיאותו  את  שהוכיחו  שאלות,  שאל  אסף, 

המקרה, ואף יעץ לה איך להמשיך בטיפול. 
"הקושי הגדול לפעול, הוא חוסר הוודאות“, ממשיך 
על“ה  בית  פעל  האחרון  ינואר  "בחודש  אסף, 
בצורה מצומצמת מאוד. כל גל שפוקד את המדינה 
היום  במרכז  זה  אם  הפעילות,  את  מאוד  משבש 
האתגרים  ישנם  מחלקה  לכל  הסיעוד.  בשירותי  או 
של  הנפלאות  המנהלות  בראשות  והצוותים  שלה, 
על“ה עושים עבודה מדהימה. אנו ממשיכים לתכנן 

אותן.  לבצע  אפשרות  שאין  הלב  וכואב  תוכניות, 
בתקופות  מאשר  יותר  קשה  יומית  היום  העבודה 
הקשר  בשמירת  גדולה  רגישות  מצריכה  רגילות: 

האישי, בדו-שיח ובאופן הטיפול בקהל היעד“. 
אסף טוען שהביטוי "הלקוח תמיד צודק“ לא באמת 
תמיד  לקוח“.  תמיד  "הלקוח  לומר:  צריך  "צודק“. 
צריך לעזור, לתמוך ובעיקר לשמוע את הלקוח, גם 

אם הוא לא צודק.
על“ה היא עמותה הפועלת באופן עצמאי. היא אינה 
המקומית,  הרשות  ע“י  ולא  המדינה  ע“י  מסובסדת 
מלבד סבסוד קטן. עובדה זו לא שינתה את מטרותיה 
את  עינינו  לנגד  רואים  "אנו  המבוגר.  האדם  לגבי 
בשלב  לו  לעזור  חייו,  איכות  את  לשפר  המטרה 
באחרים,  ותלות  בדידות  על  להתגבר  ההזדקנות 
להתגבר על ירידה בתפקוד הפיסי ו/או הקוגניטיבי“.
אסף מצר שבשנתיים של המגיפה כמעט שאי אפשר 
שקהל  וחברתיים,  תרבותיים  אירועים  לקיים  היה 
של  הקושי  להם.  צמא  כך  כל-  העמותה  של  היעד 
ההווה מגביר את התקוות והציפיות לעתיד, עתיד בו 
וחבריה,  תשדרג על“ה את עצמה למען לקוחותיה 
היצע השירותים יתרחב, אפשר יהיה להגיע לקהל 
"להודות“  רוצים  לא  מבוגרים  אנשים  יותר.  רחב 
שהם בגיל זה ולא רוצים להגיע לבית על "ה )שסובל 
מתפיסה של "מקום של זקנים“(. העמותה מקדישה 
החסמים  את  להסיר  דרכים  למצוא  ולילות  ימים 
המונעים מאנשים, שאינם משתמשים במה שהבית 
הנהנית  המכבדת,  לקהילה  להצטרף  להם,  מציע 

והגאה לפעול במסגרות העמותה.
דרכים  וחיפוש  בקהילה  חבר  בכל  ההתעניינות 

לעשותו מאושר יותר הם בראש מעייניו של אסף.
לסיום מנצל אסף את הבמה ופונה לעובדי העמותה 
את  ולהביע  תודה  להגיד  רוצה  "אני  ומתנדביה: 
בשנתיים  נשמתם  את  שנתנו  לאנשים  הערכתי 
גדולה  גאווה  זו  היום.  גם  וממשיכים  האחרונות 
בשבילי לעבוד לצד כל האנשים הטובים שנמצאים 
הצלחה  אושר,  ומאחל  להם  מצדיע  אני  בעל“ה. 

ובעיקר בריאות“.

"הקושי של ההווה מגביר את התקוות 
והציפיות לעתיד“ 

 ריאיון עם אסף וישקין, מנכ“ל על“ה
צבי אבן בר

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

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

  בית על״ה - העמותה למען 
המבוגר ברחובות

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

יחזקאל הרמלך

טלפונים חיוניים בבית על”ה 

מזכירות 8870*/שלוחה 0 

סיעוד וטיפולי-בית 08-9390717 

קהילה תומכת 08-6994255 

מרכז יום למבוגר ע”ש יצחק כץ 08-9464434

מיזם אוזן קשבת 08-9492116

תרבות בית על“ה 08-6994239

מדור מתנדבים 050-6285137

מרכז מידע וייעוץ 8870*/שלוחה 0

info@alehrehovot.org.il פניות במייל

 כיוון חדש -
עיתון עמותת על"ה רחובות

עורכת העיתון: יהודית שפירא

עורכת לשונית: חיה הוברמן

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

 דליה דמארי, חני פרנק, רות קלי, 

ד"ר שרה קפלן, יוסי רזי, חנה שאולוב, 

 יהודית הלפר-צאלון, נעמי גמליאל, 

 ד״ר יעל שפירא, מלכה דורון, 

רונית אריאלי-מלמד, ד“ר שלמה הרציג 

פרסום מודעות: דיקלה צור ג 8870*

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

shapira950@gmail.com
עיצוב גרפי: יעל יעקבי

צור עמנו קשר
בית על“ה לשירותך
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דבר העורכת

| יהודית שפירא |
נפרדות והתמזגות ומה שביניהן - הוא נושא חובק 
באומנות,  נוגע  הוא  ומרתק.  תחומי  רב  עולם, 
בדת,  בקולנוע,  בספרות,  בתזונה,  במוסיקה, 
בחברה ובפסיכולוגיה. כל מערכת יחסים שהיא עם 
הזולת: מערכת זוגית, מערכת משפחתית ומערכת 
חברתית מתמודדת עם האתגר של נפרדות למול 
למול  נפרדות  הפרדה,  למול  מיזוג  התמזגות. 
מחובר  להיות  הפרדה,  לעומת  חיבור  סימביוטיות, 
בהיותי  על העצמי האותנטי.  ועדיין לשמור  לאחר 
מורה נתקלתי רבות בחברות, שחוו פגיעה מעצם 
נוספת.  אישה  עם  מתיידדת  שחברתן  העובדה 
מוחלטת  התמזגות  כנראה  היא  חברות  לתפיסתן, 

וטוטאלית. ומה תפיסתכם שלכם לגבי עניין זה? 
הצגתי  אותה  החברתי  מהתחום  לדוגמה  מעבר 
בין הורים  זוג,  בין בני  נתקלים בנושא גם ביחסים 
ובשאר  נכדיהם  לבין  וסבתות  סבים  בין  לילדים, 

קשרים משמעותיים שאנו מנהלים. 
לסוגיה  נדרשים  רבים  ופסיכולוגים  תיאורטיקנים 

שדנה בנפרדות והתמזגות. 
המושג  את  מגדיר  לפסיכותרפיה  עפרוני  מרכז 

נפרדות כיכולת להרגיש מובחן. "אני ברור לעצמי, 
אני מרגיש מי אני ומי האחר, אני לא נבלע בתוכו 
והוא לא בתוכי, ואיני זקוק להתרחק פיזית ורגשית 
את  לחשוב  עצמאי  אני  כך.  להרגיש  מנת  על 
מחשבותיי שלי, ואלו אינן מתערבבות עם מחשבות 
האחר. ביחסים עם נפרדות אין חיפוש אחר דמיון 
הכרה  ישנה  אלא  יחד  להישאר  מנת  על  וזהות 

בשונות ובאחרות“. 
לאמיתו של דבר, עוד בינקות התינוק עובר ממצב 
של התמזגות עם אמו למצב של נפרדות תקינה, 

כאשר אמו עוברת במקביל תהליך דומה. 
על  מדברת  מאהלר  מרגרט  הפסיכואנליטיקאית 
המסע אל הנפרדות המתחיל בלידה ונמשך במהלך 
החיים. התינוק מתחיל את חייו בסימביוזה עם אמו. 
שמרגישה  האם,  אצל  גם  מתרחשת  הסימביוזה 
את הרעב שלו וחשה כל מה שעובר עליו. מהמצב 
ההתחלתי הזה נמשך ציר של התרחקות הדרגתית 
ועקבית לאורך החיים. בתהליך הנפרדות של תינוק 
ונפרדת,  עצמאית  כאישיות  אישיותו  מתעצבת 

ונוצרים אגו וזהות עצמית מובחנים משלו. 

ההתבגרות,  בגיל  ובעיקר  החיים,  בהמשך  גם 
לבניית  הנער  של  רצונו  בין  הקונפליקט  בולט 
זהות עצמאית לבין הצורך שלו להמשיך ולהשתייך 

ולהיות מחובר להוריו. 
גיליון זה מותיר אותי, ובוודאי גם אתכם, עם מספר 

שאלות להתבוננות: 
גם  זוגנו  בן  את  לראות  מצליחים  אנו  כמה  -עד 

כאישיות נפרדת? 
סבים  הורים,  להיות  מצליחים  אנחנו  כמה  -עד 
ונכדיהם  ילדיהם  של  בצמיחה  שתומכים  וסבתות, 

ולא חיים דרכם? 
-עד כמה אנחנו מצליחים בקשרים שאנו מקיימים 
עם חברים להיות מחוברים ובו זמנית גם לעצמנו 

ולצרכינו?
ולסיום, חג הפורים קרב ובא. מעניקה לכם משלוח 
תקווה,  שמחה,  כמו:  טובים  דברים  שכולו  מנות 
חיוכים, הנאה, אהבה, בריאות,  ומצרפת משאלה 
ימשיכו  לעולם  האלה  הטובים  הדברים  שכל    -

ויישארו. 
חג שמח!

משהו,  ושפופה  קטנה  הבמה,  על  עלתה  היא 
במשקפיים כהים, כשספר שיריה בידה, ואחריה עלה 
ההרכב המוזיקלי המיוחד. הצופים גדשו את האולם 
עד אפס מקום, חמושים במסכות, כצוו השעה, וציפו 
נרגשים להתחלת המופע, שכולו על טהרת שיריה 

המרגשים של המשוררת רחל שפירא. 
קיבוץ  בת  היא  הערב,  את  שהנחתה  המשוררת, 
התחלת  ועל  בקיבוץ  ילדותה  על  ספרה  שפיים. 
הקריירה שלה כמשוררת. כבר בגיל צעיר מאד היא 
חברה למילים. בגיל עשר היא שלחה שירים לעיתון 
"שיר  רבים.  שירים  כתבה  היא  ומאז  לילדים“,  "דבר 
צריך מנגינה“, היא אמרה, ואכן טובי המלחינים חברו 
)"מה  רוזנבלום  יאיר  כמו:  מלחינים  לשיריה.  לחנים 
אברך“(, נחום היימן )"כמו צמח בר“(, אלונה טוראל 

ומלחינים רבים אחרים. 
המוזיקלי  ההרכב  את  הצופים  בפני  כשהציגה 
ידועים  שהמוזיקאים  אוזנינו  את  גילתה  המיוחד, 
הפסנתרנית  משפחתי“.  "ייחוס  בעלי  וחלקם 
של  נכדתו  היא  כוגן,  איילת  המוזיקלית,  והמנהלת 
כוגן,  ענת  בתה  הזמרת,  הנודע שלונסקי;  המשורר 
היא נינתו של שלונסקי; והזמר, נתן סלור, הוא נכדו 
המשוררת  של  ובנה  אלתרמן  הידוע  המשורר  של 
כן  כמו  ימיה.  בדמי  לעולמה  שהלכה  אתר,  תרצה 
הופיעו הזמר, הגיטריסט והמלחין, לירון לב ונגן קרן 

היער, מיקי רהב. 
השיר  שמאחורי  מהסיפור  במיוחד  התרגש  הקהל 
הזיכרון  משירי  אחד  הוא  היום  שעד  אברך“,  "מה 

המרגשים ביותר. 

את השיר כתבה שפירא לזכרו של בן כיתתה, אלדד 
בירושלים  בקרב  שנפל  שפיים,  קיבוץ  בן  קרוק, 
במלחמת ששת הימים. המלחין יאיר רוזנבלום מצא 
את השיר בחוברת הזיכרון לזכרו של קרוק. הוא מצא 
למשוררת.  במתנה  והגיש  אותו  הלחין  בעיניו,  חן 
בשעתו, בצעה אותו הסולנית רבקה זוהר עם להקת 

חיל הים. 
המשוררת,  את  וגם  הצופים  את  ריגש  בקהל  אדם 
נער  בהיותו  שלו  המדריך  היה  שקרוק  כשסיפר 

בקיבוץ, והרבה לספר בשבחו. 
מהשירים  לרבים  בשירתם  שהצטרפו  הצופים, 
המוכרים והאהובים, יצאו מהמופע נרגשים ועמוסי 

חוויות מערב שלא יישכח במהרה.

כמו צמח בר -
אנסמבל "הקוורטט“ אירח את המשוררת רחל שפירא בבית "על“ה“

יהודית הלפר צאלון

צילום: יהודית הלפר צאלון
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באמצעותה  ייחודית  תוכנית  היא  תומכת“  "קהילה 
תוכלו להישאר בבית, במקום המוכר והנוח, ולדעת 
שדואגים לכם 24 שעות ביממה. התוכנית מיועדת 
שירותים  לחבריה  ומציעה  בקהילה,  למבוגרים 
שירותי  המצוקה,  לחצן  באמצעות  בריאות  בתחומי 
עובדת  שירותי  בבית,  קלות  לעבודות  קהילה  אב 

סוציאלית ופעילויות חברתיות.
ערכות  תומכת“  "קהילה  לחברי  חולקו  לאחרונה, 
אנטיגן לבדיקה עצמית בבית ע“פ דרישת החברים. 
המחלקה  עם  פעולה  בשיתוף  נעשה  השירות 

לרווחת האזרח הוותיק בעיריית רחובות.
חברתיים  צרכים  גם  קיימים  והגנה  לביטחון  בנוסף 
מעיני  נעלמים  שלא  הוותיקים,  האזרחים  בקרב 
כבר  רבים  חברתיים  שירותים  התוכנית.  מנהלי 
עם  לדרך.  יצאה  תומכת“  ש“קהילה  מאז  ניתנים 
זאת הצוות קשוב כל הזמן לצרכים נוספים ומשתדל 

האחרונים  החידושים  אחד  אותם.  ולשדרג  לשפר 
ייחודי, שנפתח בחודש נובמבר  הוא מועדון חברים 
2021, ומיועד רק לחברי "קהילה תומכת“. המועדון 
פועל בכל יום שני בשבוע בין השעות 9:30 - 11:30. 
מכיבוד  נהנים  שולחנות,  סביב  יושבים  החברים 
קל, משיחה חופשית ומפעילויות חברתיות מגוונות 
שונים,  בנושאים  הרצאות  כמו:  תאוצה  שצוברות 
מסיבות לכבוד חגי ישראל, בקרים של שירה על פי 
משוררים שונים, סדנאות יצירה, מופעי סטנד-אפ ) 

מצחק(, מופעי ריקודים ועוד.
משיחה עם חברים שמשתתפים במועדון התרשמתי 
של  ולתכנים  לצוותים  שחלקו  מהמחמאות  מאוד 

המועדון.
בינה בן שאול סיפרה לי שאינה מפסידה את ימי שני. 
"המועדון הוא יופי של דבר“, היא אמרה לי, "ובכלל, 
אני מאוד נעזרת ב“קהילה תומכת“. גם פורטונה לוי, 

ציינה במיוחד את הרמה  מבקרת קבועה במועדון, 
התומך  החם,  הצוות  ואת  הפעילויות  של  הגבוהה 

והקשוב לכל בקשה. "אני מרוצה , חבל על הזמן“.
מונה בוגומולני, חברה נוספת במועדון, הודתה בפניי 
שגם היא מתמידה להגיע בכל יום שני, כי ההרצאות 
המועדון  במסגרת  והפעילות  מעניינות,  מאוד 

מאפשרת לה להכיר אנשים חדשים ונחמדים.
של  חייהם  איכות  את  משפר  שהמועדון  ספק  אין 
הצורך  על  עונה  הוא  אותם.  מאריך  ואף  החברים 
להרגיש  מקבוצה,  חלק  להיות  להשתייך,  שלהם 

מכובדים ולזכות בהכרה חברתית.
לגלות  המבוגר  לאדם  גורמות  האלה  התחושות 

שככל שהוא חי יותר החיים יפים.

מוזמנים  תומכת  לקהילה  להצטרף  המעוניינים 
להתקשר 08-6994255

תופעת הזדקנות האוכלוסייה בישראל, כמו בעולם 
כולו, מאופיינת בעלייה מתמשכת בתוחלת החיים 
ובגידול בשיעורם של הזקנים במדינה. כיום ברור 
גם  ויתכן  חיים,  שנות   100 בן  לעידן  שהגענו 

שאוכלוסיית בני גיל הזקנה עוד תמשיך לגדול.
השלכות  לה  שיש  מכיוון  מאתגרת,  זו  תופעה 
 2012 ואנושיות. כבר בשנת  כלכליות, חברתיות 
היא נכללה בין היעדים האסטרטגיים של מדינת 

ישראל. 
שנגעו  דיונים  התקיימו  מאז,  השנים  במהלך 
אבל  ההזדקנות.  לתופעת  רלוונטיים  בנושאים 
מאחר  חלקיות,  החלטות  רק  התקבלו  בפועל 
מפוצלת,  הוותיק  לאזרח  השירותים  ומערכת 

למעשה, בין משרדי הממשלה השונים.
לפני כשמונה חודשים, בחודש יולי 2021, בעקבות 
הדיונים המוקדמים לאורך השנים ובשיתוף אשל 
החלטה  הממשלה  על-ידי  התקבלה  ג‘וינט,   –
הפעילות  של  שהתכלית  שקבעה  אסטרטגית, 

הממשלה  משרדי  )בכלל  ההזדקנות  בתחום 
התלות  "דחיקת  תהיה:  הציבוריים(  והארגונים 
השירותים  ובמערכת“.  בזולת  הזקן  האדם  של 

הציבוריים יותאמו ויוכוונו למימוש תכלית זו.
לאומית  מדדים  'מפת  גם  אושרה  זה,  לעניין 
להזדקנות מיטבית‘, שמאפשרת לקבל אינדיקציה 
על מצבם של אזרחים ותיקים מבחינה בריאותית, 
חברתית ועוד, וגם לאמוד את השפעות המדיניות 
ותוכניות ההתערבות ובהתאם לצורך – גם לפעול 
החלטה  על“ה  עמותת  קיבלה  זו  ברוח  לתיקון. 
להיערך להרחבת שירותיה לאוכלוסיית האזרחים 

הוותיקים בעיר.
על“ה זו עמותה שקיימת כבר 40 שנה, משמשת 
כתובת לנושאים שונים הקשורים בגיל המבוגר, 
לכן  מיטבית‘!  'הזדקנות  לאפשר  כדי  ופועלת 
עומדת על“ה להשיק את "הבית הפתוח“ כמרכז 
במסגרת  השלישי.  הגיל  לבני  ומומחיות  ידע 
וסיוע  מענים  לקבל  יהיה  ניתן  הפתוח“,  "הבית 

במגוון נושאים ובסוגי שירותים.

השירות  בתחומי  סיוע  על“ה  תציע  היתר,  בין 
הבאים:

לקיים  שמתקשים  למי  בפועל  וסיוע  הכוונה   -
יעילה  תקשורת  ו/או   ,on-line התכתבות 
או  בקהילה  השונים  השירותים  עם  ושימושית 
של  בריאות  ניהול  לצורך  )לדוגמה,  לעיר  מחוץ 

הפונים, או לסידורים בנושאים אחרים(.
וגם  זכויות  למיצוי  בהקשר  והכוונה  מידע  מתן   -
בקידום  שקשורים  שונים  בנושאים  ידע  הנגשת 
הבריאות, תעסוקת מבוגרים, זקנה פעילה, חוק 

ומשפט ועוד; 
הגיל,  לסוגיות  בהקשר  פרטניות  שיחות  קיום   -

שילוב בסדנאות חוסן אישי ועוד. 
השירות אמור להיפתח במהלך חודש מרץ ויינתן 
באמצעות עובדים ומתנדבים של העמותה, שהם 

בעלי רקע מקצועי מתאים.

מועדון ייחודי לחברים ב“קהילה תומכת“ בלבד
חני פרנק

"הבית הפתוח“
דהבא אייל

צילום: רונית לדרמן
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השלם גדול מסך חלקיו 
צבי אבן בר

"השלם  המושג:  את  טבע  אריסטו  היווני  הפילוסוף 
גדול מסך חלקיו“.

משמעות  מקבלים  השלם  את  המרכיבים  החלקים 
אחרת כשהם מתוך חלק גדול יותר. תפקוד יחד של 
כל  בו  מצב  מאשר  יותר  יעיל  השונים  החלקים  כל 

חלק פועל בנפרד.
גוף האדם הוא דוגמה מופלאה לתפישה זו ולהבנת 
מורכב  גופנו  )הוליסטית(.  שלמה  מערכת  תפקוד 
מאיברים רבים השונים בתפקודם. ביחד הם יוצרים 

את השלמות, את החיים.
שיר ילדים ממחיש את פעולות כף היד של האדם ע“י 

תפקידה של כל אצבע ביד:
"אגודל קוטפת
אצבע אוספת
אמה מסדרת

אם נפרק את גוף האדם לכל מרכיביו נמצא, שהחומר 
שממנו מורכב גוף האדם לפני פירוקו ואחרי ההרכב 
הגוף   - המשמעותי  ההבדל  לחלוטין.  זהה  מחדש 
זז,  אינו  הגוף שהורכב מחדש  ואילו  חי  היה  השלם 
אינו נושם, ולבו אינו פועם. שנייה לפני פירוקו הגוף 
גדול מסך חלקיו. שנייה לאחר מכן  והיה  היה שלם 

הוא אוסף חלקיו.
חלקיו,  כל  של  בביצועים  אותנו  המדהים  הרובוט, 
אם נפרק אותו למרכיביו ונחזור ונרכיב אותם מחדש 
נקבל את אותו הרובוט, כי הוא אוסף של כל חלקיו 

ולא גדול יותר מסך כל החלקים.
היינו  הביניים,  בימי  עשירים  בבית  ביקרנו  לו 
רצפת  את  המכסה  פסיפס  ממשטח  מתפעלים 
"הסלון“. היינו מתלהבים מיצירת אומנות המורכבת 
יצרו  האומנים  וזכוכית.  מאבן  קטנות  פיסות  מאלפי 

לו עקרנו  וקישוטים.  ציור של דמויות, חיות, צמחים 
אבן אחת קטנה, השלמות הייתה נפגמת, כי חדלה 

להיות סך כל חלקיה.
של  קבוצות  במספר  ושותף  חבר  להיות  בחיי  זכיתי 
"מי  האחת:  אריסטו.  של  להגדרתו  העונות  חברים 
חברים   60 בת  חבורה  ממני",  יותר  אותך  אוהב 
"בני  השנייה:  שנים.  ל-25  קרוב  הפועלת  וחברות, 
ברחובות.  למדעים  בתיכון  גמלאים  תלמידים  עיט“, 
הקורונה  ובלימודים.  במפגשים  שהתגבשה  קבוצה 
פירקה את המסגרת הלימודית ואת שלמות הקבוצה, 
החברית  השלמות  על  לשמור  הרצון  את  לא  אך 
גם  להיפגש  המשיכו  החברים  והאינטלקטואלית. 
בזמן המגפה, תוך הקפדה על ההנחיות של משרד 
הבריאות. המפגשים היו מלווים ברב -שיח בניצוחו 

אלו  מפגשים  מיכה.  חברנו  של 

מדוע התזמורות משלבות 
ברפרטואר  קונצ‘רטו 
הקונצרטים  מרבית  של 
הקונצ‘רטו  הקלאסיים? 
פרקים   3 בת  יצירה  הוא 
לסולנים ולתזמורת. מקור 
מהמלה  נובע  השם 
קונצ‘רטרה  האטלקית 
משמעויות:  שתי  ולה 
משותפת  פעילות 

ותחרות או ויכוח. לפיכך הקהל נהנה מיחסי הגומלין 
אך  ביניהם  שמתחרים  מוסיקליים  הרכבים  שני  בין 
גם מגיעים לאיזון ולשלמות הרמונית. הרוב המכריע 
לרוב  ומדהים.  מקסים  יפהפה,   – הקונצ‘רטי  של 
לאחר  הסיום,  מתנופת  פעור  בפה  הקהל  נשאר 
ספורות  שניות  וכעבור  וירטואוזית,  סולנית  קדנצה 
נכנס לאקסטזה של מחיאות כפיים ודרישה נלהבת 

להדרנים. 
מנוגד:  במפעם  תמיד  בקונצ‘רטו  הפרקים  מבנה 
קונצ‘רטי  היו  הבארוק  בתקופת  ומהיר.  איטי  מהיר, 
היו  הקלאסית  בתקופה  סולנים,  לקבוצת  גרוסו 
קונצ‘רטי בעיקר לכלי סולו אחד. בטהובן היה מהפכן 
הרביעי:  בקונצ‘רטו  המקובל  המבנה  את  ושינה 
הפרק הראשון פיוטי, ובניגוד לכל המלחינים לפניו, 
התזמורת.  במקום  הקונצ‘רטו  את  פותח  הסולן 
הקונצ‘רטו המופלא הזה, שיצא לאור בשנת 1800 
מקור השראה  היה  הרומנטיקה,  תקופת  את  ופתח 
לכל המלחינים שחיו אחריו. הפרק השני ראוי להיות 
דוגמא יוצאת מהכלל של משא ומתן וגישור בין שני 
התזמורת  החיים.  תחומי  בכל  ארגונים  או  אנשים 
מתחילה בנגינת מנגינה קצרה ומתריסה והפסנתרן 
עונה בשקט. התזמורת מעלה קצת את רף הנרגנות 

את  מעלה  התזמורת  להרגיע.  ממשיך  והפסנתרן 
ואז עובר  והפסנתרן אינו מאבד את שלוותו  כעסה, 
הדיאלוג לקטעים קצרים יותר, התזמורת מרככת את 
ולבסוף  הדדי  כבוד  נוצר  יורד,  המתח  הרוח,  קוצר 
עילאי,  וביופי  ברוגע  הדיון  את  מסכם  הפסנתרן 
מפויס,  במענה  מגיבה  מהורהרת,  עונה  והתזמורת 
הפרק  מגיע  ואז  רגוע.  בפיאנו  ביחד  מסיימים  והם 
את  המנקה  מתרונן  רונדו  בצורת  שכתוב  השלישי 
שרידי המתח הקודם. תחרות בריאה של וירטואוזיות 
מזמינה  התזמורת  ולבסוף  הצדדים  שני  בין  נוצרת 
תכונותיו  את  להציג  הסולן  את  מיוחדים  בצלילים 

כווירטואוז וכמוסיקאי, ומסיימים ביחד בהוד והדר. 
בקונצ‘רטו המשולש מאת בטהובן ישנה התרחשות 
דינמית מרתקת בין שלושה סולנים, בינם לבין עצמם 
נפתח  הראשון  הפרק  וביחד.  לחוד  התזמורת  ומול 
הנושאים  שני  את  כרגיל  שמציגה  התזמורת  עם 
לאחריו  נושא אחד,  נכנס הצ‘לו עם  ואז  העיקריים, 
תפקיד  תופס  כשהוא  מגיע  הפסנתר  ואז  הכינור 
הללו  האינטראקציות  עמיתיו.  משני  יותר  דומיננטי 
מתמשכות בכל הצורות בין השלישיה לבין התזמורת. 
בפרק השלישי הידוע יותר יש כעין ניסוי מעבדה של 
משנה  כשהתזמורת  פנימיים  דיאלוגים  של  בטהובן 

פסיבי  מליווי  מעמד 
לביצוע  האזנו  לאקטיבי. 
בפסטיבל  שהיה  הנהדר 
למנצח  זלצבורג 
גוסטבו  הצעיר,  הכוכב 
רינו  לאחים  דודאמל, 
הנפלאים  קפוסון  וגוטייה 
המדהימה  ולפסנתרנית 
שיכולה  ארגריץ‘  מרתה 
אימם של המנצח  להיות 

והקפוסונים, אך ליחה לא נס.
גרוסו  קונצ‘רטי  של  גדול  מספר  כתבו  וקורלי  ויואלדי 
לכמה כלי סולו בתקופת הבארוק. לפני שלוש מאות 
הענק  המלחין  את  ברנדנבורג  פון  הרוזן  הזמין  שנה 
מהם  אחד  שבכל  קונצ‘רטי,  שישה  לכתוב  באך  י.ס. 
הסולנית  הקבוצה  את  מנגנת  אחרת  כלים  קבוצת 
צאן  נכס  הם  ומאז  השלישי(,  מהקונצ‘רטו  )חוץ 
בתקופות  הקונצ‘רטו.  בז‘אנר  הרפרטואר  של  ברזל 
הגדולים  המלחינים  הלחינו  והמודרנית  הרומנטית 
מעט קונצ‘רטי אבל בממדים גדולים וסוחפים ביופיים. 
ואז הגיע בארטוק, המלחין המודרני הגדול, התחכם 
והלחין קונצ‘רטו לתזמורת ובכך סגר בשנת 1943 את 
קונצ‘רטו  עם   1681 בשנת  קורלי  שהתחיל  המעגל 
גרוסו. בארטוק נותן ליצירה ייחוד בכך שבפרק השני 
הוא מציג צמדים של כלי נשיפה שמחלקים ביניהם 
כפי  השני  אחר  אחד  אותם  ומבצעים  הנושאים  את 
שנהוג להעביר דגל במרוץ שליחים. וכך עושים שני 
חלילים, שני אבובים, שני קלרינטים, שני בסונים ושתי 
מלחין  בארטוק,  ביניהם.  מחבר  והטימפני  חצוצרות 
שאמון על יצירת סגנונות שונים ביצירה אחת, בונה 
לקונצ‘רטי  להאזין  צרוף  עונג  ומלהיב.  מפתיע  פאזל 
הרבים והמגוונים. לא פלא שהקהל נוהר להאזין להם. 

)המשך בעמוד 6(

המשמעות הכפולה של קונצ‘רטו
רות ברודי

קורליבארטוקויואלדיבטהובן

קמיצה קושרת
וזרת, זרת

לכולן עוזרת“.
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 באחדות ובגורל משותף 
יש כוח להגשים חלומות

חני פרנק

שנה  בלימודי  האוניברסיטה  ספסלי  על  נפגשנו 
א‘ במשפטים. לא הכרתי אותו לפני כן, ובחודשים 
הנהון  מלבד  מלה  בינינו  החלפנו  לא  הראשונים 
יותר מצאנו את  חודשיים מאוחר  הראש לשלום. 

עצמנו יושבים זה ליד זה באחד השיעורים.
התחלנו לשוחח וגילינו ששנינו מאזור חיפה ושנינו 
התהדקו  שיחה  אותה  מאז  ספורט.  של  פריקים 
בשעורים,  יחד  לשבת  והרבינו  מאוד  יחסינו 

להתאמן יחד בחדר הכושר ולהיפגש בקפטריה. 
אני  יונתן אם  אותי  כעבור ארבעה חודשים שאל 
נוכח  נבוך  קצת  הייתי  שבחרתי.  מהחוג  מרוצה 
השאלה, כי ממש לא הייתי סגור עם עצמי לגבי 
לא  שאני   " לו,  עניתי  היא“,  "האמת  התשובה. 
בטוח. אני די משתעמם מהחומר הנלמד וכבר לא 
בטוח שמקצוע עריכת דין מתאים לי. מעניין, למה 

אתה שואל?“
לאחרונה  יש  לי  גם  "כי  לי,  ענה  הוא  "שאלתי“ 
הרהורי חרטה על הבחירה שעשיתי. אני מרגיש 
מתחילה  חודש  בעוד  כאן.  מתבזבז  קצת  שאני 
והחלטתי  החדשה  הלימודים  לשנת  הרשמה 
להירשם  דעתך  מה  רפואה.  ללימודי  להירשם 
להכיר  שהספקתי  כמה  עד  אתה?  גם  לרפואה 
רופא  להיות  תוכל  שאתה  חושב  אני  אותך, 

מעולה“.
"אני  לו,  עניתי  פשוטה“,  לא  החלטה  זאת  "וואו, 
חייב לשבת עם עצמי ולחשוב על כך. אמנם ציוני 
הבגרות והפסיכומטריה שלי מאוד טובים, אבל אני 

לא בטוח שמספיק גבוהים לדרישות החוג“.
הבאה  הלימודים  לשנת  ההרשמה  כשהחלה 
נרשמנו, יונתן ואני, ללימודי הרפואה. הגשנו את 
כל המסמכים הדרושים, הוזמנו לראיון והתבקשנו 
להמתין לתשובה. יונתן קבל כעבור חודש תשובה 
משפט  בצירוף  שלילית  תשובה  ואני  חיובית, 

לעמוד  כדי  נקודות  שלוש  לי  שחסרו  האומר 
שהאכזבה  ככל  מאוכזב.  מאוד  הייתי  בדרישות. 
ללמוד  התשוקה  בי  גברה  כך  יותר,  בי  חלחלה 
מוסברת  בלתי  נחישות  גילה  יונתן  גם  רפואה. 
לשנות את החלטת הפקולטה לרפואה לגבי. הוא 
הציע לי לערער על ההחלטה, וכך אמנם עשיתי 

בסיועו. לצערי, גם הערעור נדחה. 
ולשתף  הביתה  לנסוע  החלטתי  השבוע  בסוף 
את הורי בהתלבטויותיי. סיפרתי להם על אכזבתי 
שכשלו  הניסיונות  ועל  המשפטים  מלימודי 
נוטה  אינו  כלל  שבדרך  אבי,  לרפואה.  להתקבל 
לרגשנות, ניגש וחיבק אותי, כפי שמזמן לא עשה 
ואמר לי: "עודד, אם הרפואה בוערת בעצמותיך, 
הרשם ללימודי רפואה באיטליה ואנחנו נממן את 

לימודיך“.
יונתן ואני סיימנו יחד בהצלחה את שנת הלימודים 
ובדרך הפכנו לחברים בלב  הראשונה במשפטים 
עזר  שיצרנו  שהחיבור  שכחתי  לא  לרגע  ובנפש. 
חיי:  של  הטובות  ההחלטות  אחת  את  לקבל  לי 

ההחלטה ללמוד רפואה.
ויונתן  לאיטליה  נסעתי  אני  דרכינו.  נפרדו  מכאן 
נשמר  בינינו  הקשר  בירושלים.  ללמוד  נשאר 
והתמחה  לימודיו  את  סיים  יונתן  שנים.  אותן  כל 
באורטופדיה, ואני סיימתי את לימודיי בהצטיינות 
בגסטרולוגיה. כשחזרתי לארץ עבדנו יחד תקופה 
מסוימת באותו בית חולים, עד שהציעו לי תפקיד 

בכיר באחד מבתי החולים בצפון. 
את  לדמיין  לי  וקשה  ברפואה,  חייל  עושים  שנינו 

עצמי עוסק במקצוע אחר.
לולא  קורה  היה  מה  תוהה  אני  קרובות  לעיתים 
המפגש והחיבור שלי עם יונתן. האם הייתי יושב 
היום במשרד מרווח של עורך דין עצוב ומתוסכל, 

או בכל זאת הופך לרופא מסופק ומאושר?

השלם גדול מסך חלקיו
)המשך מעמוד 5(

חיזקו  חברי,  קשר  על  שפיות,  על  לשמור  לנו  עזרו 
המצוקות  על  להתגבר  לנו  ועזרו  בקבוצה  פרט  כל 

שגרמה לנו הקורונה.
על  דעתם  שיביעו  הקבוצות  משתי  לחברים  פניתי 
אמרתו של אריסטו, כפי שהיא מתבטאת בחברתנו. 
מור  ליצחק  אלוני,  למיכאל  אילן,  לשרה  מודה  אני 
ולדב פלקס. החלקים הבאים בכתבה מבוססים על 
מתגבשת  אנשים  של  אסופה  כאשר  תשובותיהם: 
לקבוצה, בה כל חבר ממלא תפקיד לטובת הקבוצה 
זה  במצב  האישית,  לטובתו  גם  מכך  וכתוצאה 
גדולה  היא  הקבוצה  לשאר  אחד  כל  של  התרומה 

יותר מכל תרומה שהיחיד יכול להעניק לעצמו.
לנו  יש  מתבגרים,  ואנחנו  חולפות  שהשנים  -ככל 
הקמנו  שחלפו  בשנים  החיים.  על  שונות  תובנות 
נהנים  לגמלאות,  יצאנו  ילדים,  גידלנו  משפחות, 
נכנסים  כאן  פנוי.  זמן  המון  עם  ונותרנו  מהנכדים 
בחשיבותם  הראשונים  שהם  החברים,  לחיינו 

לבריאותנו הנפשית.
-זכינו להיות חלק מחבורה של כ-60 חברים. אנשים 
בדעותיהם  הכלכלי,  במצבם  בהשכלתם,  שונים 
אחד  כל  חברית.  שלמות  יצרנו  ביחד  הפוליטיות. 
היה  אחד  לכל  תרומתו.  את  ותרם  מקומו  את  מצא 
החברים  יתר  בזכות  מהשלם.  כחלק  חשוב  תפקיד 
בכדי  שלא  האנושי,  הפאזל  את  מרכיבים  אנחנו 

קראנו לו "מי אוהב אותך יותר ממני“. 
גבישים  הרבה  של  )אוסף  מגובשת  קבוצה  -יצרנו 

קטנטנים, היוצרים גביש שלם אחד(.
-יש המתייחסים למשפט של אריסטו במושג סינגריה 
משמעותו  מיוונית.  השם  מקור  בעברית(,  )איגבור 
-עובדים יחד, עזרה הדדית, העצמה. התוצאה של 
פעילות הגומלין של מספר רכיבים הפועלים בתיאום 
רכיבים  אותם  של  העוצמות  כל  מסך  גדולה  הדדי 

כשהם פועלים כל אחד בנפרד.
פעילות  מתבצעת  חבורתנו  של  האנושי  -בפסיפס 
מגוונת בתחומים שונים, המעשירה כל אחד מאתנו. 
בחיים.  ומנסיונו  המקצועי  מנסיונו  תורם  אחד  כל 
השלם הקבוצתי של מאגרי ידע אלו מאפשר תמיכה, 
טרסט  יוצרת  ההטרוגניות  הדדית.  ועזרה  עידוד 
מוחות. ההפריה ההדדית מביאה לתוצאות הטובות 
משמעותי  כחלק  מרגיש  בקבוצה  חבר  כל  ביותר. 

השייך לשלם, שהוא שמח להיות חלק ממנו.
מגוונים:  נגינה  כלי  הכוללת  תזמורת  חברי  -כמו 
הקשה  כלי  ומעץ,  ממתכת  נשיפה  כלי  קשת,  כלי 
וכלי פריטה, הנגנים שבה - כל אחד מהם נותן את 
יכולתו האישית, וכולם משמיעים מוסיקה, ההופכת 

לקונצרט ערב לאוזן. 
התפישה  על  שחולקת  דוגמה  גם  אביא  לסיכום 
בפתגם שטבע אריסטו: יש ואיחוד אינו מועיל ואינו 
מחזק. בתלמוד נאמר: “קדרא דבי שותפי לא קרירא 
ולא חמימא“. דהיינו, יותר מדי טבחים מקדיחים את 
יעילה. שכן, פעמים  לא תמיד השותפות  התבשיל. 
לזה,  בניגוד  פועל  שזה  פעמים  ויש  בזה,  תומך  זה 
ונמצא העסק מפסיד“. במקרה זה השלם אינו כה 

שלם, הוא מבליט את חלקיו ולא את שלמותו.

ביחד או לחוד?
מירה ניר

אנו  כאשר  מתרחשת  השתייכות  של  התחושה 
כמו:  אחרים,  עם  משמעות  בעל  בקשר  נמצאים 
כגון משפחה  זוג/חבר/ה טוב/ה או עם קבוצה  בן 
סוגי  בין  ההבדלים  מהם  היא  השאלה  וחברים. 
ההשתייכויות, ואם ומהו הרווח וההפסד בוויתור או 

בהתעקשות על קיומם.
אלה הייתה מאושרת לאחר שהכירה את אבי. היא 
ראתה בו את בן זוגה החדש לחיים לאחר גירושיה 
ובית  על הקמת משפחה  היא חלמה  הראשונים. 
חם. גם אבי היה גרוש עם בת מנישואיו הראשונים. 
אלה האמינה שעם אבי תוכל לממש את חלומותיה 
ע"י הקמת משפחה ופיתוח קריירה בתחום החינוך 

בו התמחתה. היא לא הייתה מסוגלת לראות את 
עצמה ללא בן זוג, מה גם שמשפחתה תמכה מאד 

בקשר.
אופטימית  הייתה  הראשונות  הנישואים  בשנות 
בדרכה.  המכשולים  התחילו  מהרה  עד  ושמחה. 
היא לא יכולה הייתה לצפות את הקשיים שחיכו לה 
שאינה  התברר  רפואיות  בדיקות  לאחר  בהמשך. 
לאמץ  אלה  בקשה  העמוק  בצערה  ללדת.  יכולה 
מסרב  והוא  בת  לו  יש  נחרצות.  התנגד  אבי  ילד. 
הייתה  אלה  של  אכזבתה  שלו.  שאינו  ילד  לגדל 
כדי  את הקשר  לפרק  אם  הייתה  הדילמה  גדולה. 

האימהות  חלום  את  שתגשים 
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שיר התאומים - מיריק שניר
יחד בתוך הרחם, יחד באים לעולם,

יחד בימי הולדת, יחד הם צמד מושלם.
יחד הולכים לגן, יחד חוזרים הביתה,

יחד בבית ההורים, יחד עם סבא וסבתא.
יחד מודדים בגדים, יחד מלקקים גלידה,

יחד מתנדנדים, יחד שומעים אגדה.
יחד בכל העונות, יחד בכל התמונות.

אוהבים ורבים, שונים ודומים, תאומים!

לעולם  תינוק  של  בואו  את  מסמן  ראשון  בכי  קול 
ואת לידתם של הוריו כהורים. במקרה של תאומים 
זה דואט שהחל עוד ברחם )אז מתחילה התקשורת 

מעתה  קרובים(.  להיות  והצורך  ביניהם 
מסע  לבין  איכותי  דואט  בין  לרקוד  ימשיכו 
אחד  כל  של  הייחודי  הקול  לגילוי  סולו 

מהצמד.
ורגשי,  מעשי  כפול,  נטל  מוטל  במקביל, 
הורית  חוויה  זו  גידול תאומים  על ההורים. 
תפקידם  רבים.  בקשיים  המלווה  מורכבת 
צרכים  בעלי  שניים  של  גידולם  להבטיח 
דומים, אך בתנאי שיבטיחו נפרדות ביניהם, 
יצירת  ופרטית.  ייחודית  זהות  גיבוש  כולל 
על  מוטלת  וה“לחוד“  ה“ביחד“  בין  איזון 

ההורים, המחנכים  ועל התאומים עצמם.
דורשת  ההוריים  המשאבים  חלוקת 
)חלוקת הקשב, קבלת  נפשית  התמודדות 

וויתורים רבים מבחינה מעשית )ארגון הציוד, חדר הילדים,  עזרה מאחרים( 
לחוות  קושי  יהיה  כצמד  התאומים  ימשיכו  אם  הטיפול(.  סדר  היום,  סדר 

נפרדות, ואם יתנהגו כסולו ישייכו לכל אחד תחומי אופי ועניין נפרדים.
הוא  אחד  כל  פחות,  אבל  להשוות  בנפרד,  אבל  ביחד  לגדל  היא  השאיפה 

מיוחד ואוהב דברים שונים.
למי שאין תאומים לעולם לא יוכל להבין, ולמי שיש - זהו אתגר וצריך שיהיו 

הכלים לכך:
ארגון הציוד וחדר הילדים - יש ליצור חוויות נפרדות ובניית זהות אישית, 
להתייחס בצד המשותף התאומי גם לשוני ולפרטיות, מיטות נפרדות בחדר 

המשותף, פריטים לכל ילד.
דיבור אישי  יחיד גם בפנייה כפולה,  - לפנות בגוף  ילד  אופן הפנייה לכל 

וקשר עין מגבש זהות אישית.
אחד ממתין  וכל  בין השניים,  "מסודרת“  חלוקה  על  להקפיד   - התור  עקרון 

לתורו שיגיע בוודאות, גם זה מחזק את חווית הנפרדות.
חלוקת משאבי הזמן לפי צרכים אישיים )ולא שוויון מכני( - דרוש הסבר לילדים, 

שלא תבוא קנאה בהמתנה לתור.
עקרון הנדנדה - להקפיד שלא להשוות בין תאומים, וכתוצאה מכך מתפתחת 
חווית דיאלוג שבה אחד מוביל, השני אחריו ואח“כ מתחלפים. התיוג מקבע, 

ולעומתו ההשתנות מעודדת.
שני  אלא  שלם,  של  חצאים  שני  לא  הם  התאומים   - הסביבה  עם  דיאלוג 
התפתחותם  על  מקשה  מהסביבה  ברבים  פנייה  או  בזהות  בלבול  שלמים. 

כישות נפרדת.
מאפיינים פסיכולוגיים אצל תאומים:

להרגעה  זה  את  זה  מחפשים  הם  בנפרדות,  וקושי  לתלות  נטייה  להם  יש 
ולביטחון. להורה חלק חשוב בפיתוח זהות עצמית והפרדה בתכונות, כישורים 

והתנהגויות אצל התאומים.
ההורים,  לב  תשומת  על  תחרות  בתנאי  גדלים  הם 
שונה  חיצוני  למראה  להתייחס  ההורים  על  ולכן 
מבחינת לבוש ותספורת, שם אישי, העדפות ויכולות, 

חולשות וקשיים בכדי לבטא ייחודיות.
מריבות, קנאה - במריבה על צעצוע נוצר רכוש אישי 
יש  הקנאה,  למרות  ולתת.  לקחת  היכולת  ונוצרת 
גילויי חיבה וקשר עמוק בין התאומים, וצריך לתמוך 

ולהסביר לקנאי. 
קשר  יש   - הדדית  ועזרה  פעולה  שיתוף  אמפתיה, 
עמוק בין תאומים, והדבר עוזר ומרגיע. יש דאגה זה 
בלי שהוא  הידוק הקשר  תלות.  לפתח  בלי  אך  לזה 

כובל, כך מבוסס הקשר התאומי.
קשרים חברתיים - שהות תאומים במסגרת 
נפרדים  יחסים  בניית  מאפשרת  חברתית 
ומשותפים עם עוד אנשים. כך נוצר תהליך 

של התפתחות בקרב התאומים.
ובנימה אישית - יש לי נכדות תאומות, נוי 
)ראו תמונות(. בשיחה  זהות  וספיר, שאינן 
לה  שיש  בהריון  ידעה  כבר  היא  כלתי  עם 
מתנה  זו  בעיניה  לכך.  והתכוננה  תאומות 
אהבה  בחלוקת  אינסופית  ולמידה  לחיים 
גם  אחת  לכל  מקום  ובנתינת  לשתיים 
הכי  "הייתי  שלהן.  בביחד  וגם  בנפרדות 
חלק  זה  כי  תאומות,  לי  שיש  לספר  גאה 
נהניתי  שלי.  המשפחה  של  מהתורשה 
כמו  קל, אבל  לא הכל  נכון,  בגידולן מאוד. 
תמיד התרכזתי בטוב“. לצד הטוב והשמחה, היו גם רגעים מאתגרים: היה 
קשה למצוא זמן איכות לכל אחת, בלילה אחת נרדמה ואז השנייה התעוררה. 
קשה היה לשמור על הרצון שלא להשוות ביניהן. כשהתגייסו התרוקן הבית 
בבת אחת. עם זאת תמיד הרגישה "סלב“ כשהלכה עם שתיהן ברחוב. כולם 

התעניינו וקנאו. את מי את אוהבת יותר? איך חסכת לך הריון!!!
הבנות עצמן גדלו יחד אך בנפרדות. אחת שקטה יותר אך מאוד חברותית, 
נתינה  נחישות,  בה  יש  אנרגטית,  השנייה  ומחושבת.  ריאלית  ספורטאית, 
ותשומת לב לאחרים, רגישה מאוד. אין תחרות ביניהן והן מגבות ושומרות זו 
על זו. הן לא הרגישו ביחס שונה מההורים, שעודדו את המיוחד בכל אחת. 
בילדות גם נעזרו הרבה בסבתות וזכו לתשומת לב רבה. בבגרות יש להן קשר 
הדוק יותר מאשר בילדות. הן למדו במסגרות חינוך נפרדות, ולכן לכל אחת 
יש החברות שלה. עד שלא דברו על כך לא ידעו שהן תאומות, ואז התעוררו 

התעניינות וסקרנות. 
היתה הכוונה של ההורים לגדל אותן כעצמאיות, לא זהות ולא תלותיות, אך 
משתפות ומתייעצות ולעיתים רבות על שטויות. ימי ההולדת משותפים, אך...

בבן הזוג לא חולקים!
אבל  מכל אחת,  גדולה  קיבל אהבה  מציין שבנפרדות  האח שנולד אחריהן 

מצידו יש קושי לחלק את אהבתו לשתיים.
ולסיום, מנסיוני האישי כסבתא - תמיד הסתכלתי על הנכדות שלי כאנשים 
נפרדים. היה להן תמיד טעם שונה במשחקים, בתחביבים ובבגדים וגם למדו 
בצורה שונה. כסבתא ידעתי, עם כל הקושי, לחלק את האהבה שלי והיחס 
לפי הצורך של כל אחת מהן. נכון שקשה לא להשוות בין תאומות, אך זה דרש 
ממני גם הרבה מאמץ, כי זה לא בא לי בטבעיות. בכל פעם שקראו לי, מיד 

הגעתי לעזור.
לפנינו שני שלמים ולא שני חצאים! את הנפרדות יוצרים כשהן ביחד.

בין דואט לסולו - על יחסי תאומים
דליה דמארי

נוי )שיער כהה( וספיר )שיער בהיר(
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מציג  שלובים“  "כלים  המרתק  האמריקאי  הסרט 
באמצעות  הידוע  הפיזיקלי  המונח  על  מטפורה 
רביעיית כלי קשת. הז‘אנר של מוסיקה קאמרית כולל 
נגינה כלית בקבוצות של שניים )דואט( עד שמונה 
מקבוצות  מעורבים  הרכבים  שלל  )אוקטט(.  כלים 
מלחינים  של  ומרגש  מניב  ליבול  זכו  שונות  כלים 
לפסנתר  מהדואטים  מתרגש  לא  מאיתנו  מי  רבים. 
וכינור מאת בטהובן, שלישיות הפסנתר מאת שוברט, 
שלישיית הקלרינט מאת מוצרט, חמישיות הפסנתר 
מאת  המפורסמת  והשמינייה  וברהמס  שומאן  מאת 
מוניטין של  יש  מיתר  לכלי  לרביעיות  מנדלסון. אבל 
של  הנפלא  הצירוף  את  המייצג  המושלם  ההרכב 
חוק  על  מושתת  זה  מוסיקלי  הרכב  האדם.  קולות 
הכלים השלובים. השוויון וההדדיות בין שני כינורות, 
הפעולה  ושיתוף  המופלא   הקשב  והצ‘לו,  הוויולה 

היצירתי. 
בנגינת  נפתח  זילברמן,  ירון  של  בבימויו  הסרט, 
רביעייה  שמבצעת  "פוגה“,  המיתרים  רביעיית 
חגיגות  לרגל  בטהובן  שכתב   131 אופוס  מאוחרת 
עם  קצרה  היכרות  לאחר  הרביעייה.  לייסוד  ה25 
יותר,  מוקדמת  לתקופה  נודדים  אנחנו  הנגנים, 
נפערים.  הרביעיה  בשלמות  הראשונים  והסדקים 
פיטר הצ‘לן מתחיל לחוש רטט בידיים, עובר סדרת 
בדיקות, מאובחן כחולה פרקינסון, והרכב הרביעייה 
ואז רוברט, הכנר השני, מבקש  מתחיל להתערער. 
הכנר  דניאל,  את  לשכנע  ג‘ולס,  הוויולנית  מאשתו, 
הכנר  בתפקיד  לעתים  אתו  להתחלף  הראשון, 
ניסיונות  אגו קשים. לאחר  ומעורר מאבקי  הראשון, 
מתברר  ההתחלתי  במצבו  מהפרקינסון  להתעלם 
מציע  ופיטר  משלו  החמרה  קצב  שלפרקינסון 

מחליפה. ג‘ולס מעבירה לדניאל את המסר של בעלה 
ונתקלת בסירוב חד משמעי. כשרוברט מבין שאשתו 
ככנר  לוותר על מעמדו  דניאל  בסירובו של  מצדדת 
לשרשרת  שמוביל  במשפחה,  שבר  נפער  ראשון, 
של  בתם  אלכס,  במקביל  הפיכים.  בלתי  אירועים 
להשתלם  נשלחת  היא,  גם  כנרת  ורוברט,  ג‘ולס 
דניאל,  אצל  קאמרית  רביעייה  בהרכב  בנגינה 
בילדותה  קשייה  את  שחושפים  משברים  ועוברת 
הקריירה.  בטיפוח  שעסוקים  מוסיקאים  של  כבת 
חוסר  את  בפניה  ומטיחה  אמה  היא מתעמתת עם 

הנוכחות האימהית בשלבי הילדות והנעורים. 
האם יוכלו הנגנים להתגבר על המשברים האישיים, 

לאסוף את הרסיסים ולבנות רביעייה מחודשת?
כדי לא לעשות ספוילר לצפייה בסרט הרגיש והעמוק 
לא אוסיף עוד פרטים מהעלילה. ליהוק של שחקני 
מארק  סיימור,  פיליפ  ווקן,  כריסטופר  מעולים:  אופי 
באותנטיות  אותנו  שמכניסים  קינרן,  וקתרין  איוניר, 
מלאה לעולם האנושי הפנימי והמורכב של הדמויות 
גם  מגיעים  שבחים  הנעלה.  במוסיקה  ולדבקותם 
הנפלאים  שביצועיה  ברנטאנו,  המיתרים  לרביעית 
המרכזי  הרעיון  העלילה.   במהלך  לבנו  את  שובים 
מלוכד  בהרכב  שקיים  הדיסוננס  על  מצביע  בסרט 
חבויים  השטח  לפני  מתחת  אך  בהרמוניה,  שעובד 
ומקצועית,  אישית   קנאה  תסכולים,  מאוויים, 
מצוטטת   ולסיום  בעוצמה בשעת משבר.  שפורצים 
בסרט אמרתו של  פאבלו קאזלס, מגדולי הצ‘לנים 
מוזיקאים  אצל  מחפש  תמיד  שהוא  ה20,  במאה 
שמשאיר  המוסיקלי  המשפט  את  לפניו  שמנגנים 

בליבו השראה.     

כלים שלובים
רות ברודי

לו  ולהעניק  ילד  לגדל  רצתה  כ"כ  היא  לוותר.  או 
אבי  את  לשכנע  דרך  בכל  ניסתה  אלה  מאהבתה. 
שיסכים לאימוץ, אך הוא עמד בסירובו. האם זה הרגע 
לחזור ללבד עם חוסר ידיעה לגבי זוגיות חדשה?! מי 
זאת,  עם  תצליח?!  השלישית  שבפעם  לה  מבטיח 
היה  שלה  החלום  ועל  הרצון  על  שבוויתור  הכאב 
האם  הייתה:  במוחה  שנקרה  השאלה  מנשוא.  כבד 
להישאר ביחד עם פצע בלב או לבחור בלבד שהוא 

לוט בערפל?  
 אלה נכנעה לרצונו של בעלה ולהסבריו שהם יכולים 
השריטה  ילדים.  ללא  ושלמים  טובים  חיים  לחיות 
בלבה ליוותה אותה לאורך כל שנות נישואיהם. אלה 
חינוך,  כאשת  בעבודתה  עצמה  את  לפצות  נסתה 
בטיולים,  חברות,  עם  בבילויים  מאד,  הצליחה  בה 
מהצורך  התלהב  לא  פעם  אף  אבי  ועוד.  בלימודים 
של אלה בחיי חברה. הוא נמנע מלצאת אתה לחלק 
מהבילויים, ונתן לה הרגשה שהוא מעדיף ששניהם 
יבלו בבית ללא אורחים וללא חברים נוספים. תפיסתם 

לגבי הזוגיות הייתה שונה, והם לא הצליחו לגשר על 
הפערים. כל אחד חי עם האמת שלו בניגוד להשקפת 
חייו  של בן זוגו. עם השנים, כאשר בריאותו של אבי 
לא הייתה במיטבה, נסגר הבית למבקרים, יציאותיה 
של אלה לבילויים הצטמצמו והיא התחילה להרגיש 
שהיא כלואה וחסרת עצמאות. תחושותיה היו קשות, 
זהו  לבעלה,  להתמסר  שעליה  הפנימה  היא  אבל 
יעודה בחיים. אבי לא חשב שמשהו לקוי בהתנהגותו, 
זו הייתה תפיסת עולמו. רווחתה של אשתו לא הייתה 
לדיון. השנים חלפו. לכאורה, הייתה השלמה  נושא 
עם החיים הכ"כ לא מספקים. אבל תסכולה של אלה 
שעליה  הבינה,  והיא  אפורים,  היו  חייה  וגבר.  הלך 

להסתפק בפירורים מהדברים הטובים בחייה.
במסירות  בו  טפלה  היא  החמיר  אבי  של  כשמצבו   
רבה. היא סעדה אותו עד לרגעיו האחרונים. לאחר 
פטירתו, המשפחה שלוותה אותה לאורך כל השנים 
תתאושש,  אלה  האבל,  תקופת  תום  שעם  קוותה 
טיפוליים,  גורמים  ובעזרת  בעזרתם,  ותנסה  תתחזק 

יוצאים  איך  ידעה  לא  אלה  חדשים.  חיים  להתחיל 
של  ארוכות  שנים  לאחר  הלבד  של  החדשה  לדרך 
ביחד עם כל הקשיים. היא קבלה טיפול נפשי, החלה 
להתנדב מעט, עשתה לדבריה כל מה שיכולה הייתה 
ואיטי. אבל הנזק שנגרם לה לאורך כל  נמוך  במינון 
נכנסה  היא  לכיוון הפוך.  אותה  נישואיה סחף  שנות 
אונים  חסרת  והייתה  בבדידותה  התבצרה  לדיכאון, 

מול ההזדמנות להשתקם. 
הפחד  על  בגלוי  שדברה  חכמה,  אישה  היא  אלה 
וגילה  לה  דאג  שלכאורה  בעלה,  מול  מהתמודדות 
מהצרכים  התעלם  שהוא   אלא  כלפיה.  אכפתיות 
רק  "לו  כישות בפני עצמה.  הבסיסיים שלה כאשה, 
היה לי האומץ לעמוד מולו ולא לוותר על רצונותיי!" 
היא אומרת בכאב עמוק. המחיר הכבד ששלמה כדי 

להיות ביחד שרטט לה מסלול חיים עצוב ומתסכל. 
עם  מתמודדת  מטפלת,  עם  בביתה  אלה  חיה  כיום 
החמיצה  היא  והבנאליות.  הקטנות  היומיום  בעיות 

את  מסע החיים שלה.

)המשך מעמוד 6(ביחד או לחוד?
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בין שני עולמות
צבי תדמור

פגשתיה יושבת על הספסל בגן העיר, מקל ההליכה 
חולצתה  רקע  על  בלט  הלבן  שערה  בחיקה, 
השחורה. ניכר על פניה כי הייתה יפה בצעירותה. 
ביקשתי, כי תספר לי אודותיה. "רבקה שמי, נולדתי 
בפולין למשפחה חרדית, הייתי נערה מלאה שמחת 
חיים, אהובה על חברותיי, סיימתי לימודי בהצטיינות 
אגודת  של  יעקב“  "בית  לבנות  התיכון  ספר  בבית 
תיאטרון,  להצגות  ללכת  נהגתי  בצעירותי  ישראל. 
שאבי  עד  בפסנתר  ולנגן  לקונצרטים  למוזיאונים, 
מכר אותו. התנגד שאמשיך לנגן. מרדתי והמשכתי 
תמיד  כי  וסיפרה  הוסיפה  רבקה  ידיעתו“.  בלי  לנגן 
בת  אצל  כמקובל  האופנה,  במיטב  לבושה  הייתה 

שגדלה בבית עשירים. 
בסיפורה:  והמשיכה  עמוקה  נשימה  לקחה  רבקה 
קיבלתי  להתחתן.  מיהרתי  לא  חברותיי,  כמו  "שלא 
פני  את  השבתי  אך  מעטות,  לא  שידוכים  הצעות 
אבי ריקם. אחרי שלוש שנים נתתי הסכמתי לשידוך 
חכם  תלמיד  לנח,  נישאתי   ,21 בת  הוריי.  שקבעו 
מישיבה יוקרתית, בן גילי. פגשתי את נח פעם אחת 
לפני החתונה. אחרי החתונה, נח המשיך בלימודיו 
חלמתי  הוריי.  שולחן  על  סמוכים  והיינו  בישיבה, 
להירשם  רציתי  ומשחק.  אמנות  ללמוד  להמשיך 
חובתי  כי  לי,  הבהירה  אמי  אך  גבוהים,  ללימודים 
כרעיה להביא ילדים. חלומי ללמוד התפוגג באחת“. 
דומייה, שקט השתרר, רבקה התכנסה לתוך עצמה, 
לי  לגלות  אם  קשה  התחבטות  על  העידו  פניה 

צפונותיה.  
לעולם  דרך  הוריי, לחפש  “תכננתי להתרחק מבית 
לא“י  העלייה  מצוות  כי  בעלי  את  שכנעתי  אחר. 
ואף  שכנעתי  אבי  את  להגשימה.  ועלינו  חשובה 

קריאתו של  את  בפניו  בהזכירי  ברכתו,  את  קיבלתי 
ב- 1934 הגענו  לא“י.  הרבי מגור לחסידיו, לעלות 
ארצה, ובכסף שקיבלנו מההורים רכשנו מגרש בבני 
ברק ובנינו בניין בו פתח נח חנות מכולת. "נח ביקש 
בוקר מוקדמת,  "כי בשעת  ואמרה,  ממני“, הוסיפה 
כאשר הוא יוצא להתפלל, אפתח את המכולת ואקבל 
את הספקים ואת הקונים המשכימי קום. אני רציתי 
הנישואים  לבקשתו“.  נעניתי  ולא  ללמוד,  לחיות, 
עלו על שרטון סיפרה. אחרי שנה, אביה בא לביקור 
ואת  דירתם  את  הבניין,  את  לראות  שמח  בארץ, 
אותו  שיתפה  רבקה  תילם.  על  עומדים  המכולת 
בקשיים שהתגלעו בחיי נישואיה, והוסיפה כי שלש 
שנים עברו מאז נישאה ועדיין לא הרתה. בשיחתה 
עם אביה הסבירה, כי האשם באי-פוריותה הוא נח, 
ולכן, ביקשה מאביה כי ייתן לה הסכמתו לגירושיה. 

שיתפתי  "לא  לי:  ואמרה  הוסיפה  בלחישה  כמעט 
את אבי בתוכניות שרקמתי, לחבור לעולם החילוני 

ולהשתלב בו“.    
הוריו  לבית  חזר  ונח  נמכר  הבית  התגרשה,  רבקה 
והעולם  אביב,  בתל  חדר  שכרה  רבקה  בוורשה. 
החילוני נפתח בפניה. כסף ששלח אביה אפשר לה 
לקיים רמת חיים גבוהה: תיאטרון, מוסיקה ואמנות. 
היא חברה לאנשי הבוהמה, וחשה את דופק החיים 

חוזר וזורם בעורקיה.  
הכספיים  והמקורות  העולם,  מלחמת  פרצה  כאשר 
פסקו, חלה בחייה תפנית חדה. היא נאלצה לצאת 
ומשפחתה  הוריה  במועט.  ולהסתפק  לעבודה 
חילוני  צעיר  לימים,  בשואה.  ונספו  בפולין  נשארו 
והביאה  אהבה  מתוך  נישאה  היא  ליבה,  את  כבש 

ארבעה ילדים לעולם. 
ישבתי לידה ושאלתי: "האם באמת הצלחת להיפרד 
הוריך?“  בבית  שספגת  מהערכים  החרדי,  מהעולם 
"לא!“ השיבה, "חיי נעו בין שני עולמות. מחד גיסא 
ומאידך  לחסידות,  למסורת,  אבא,  לבית  געגועים 

גיסא לעולם החילוני הדוגל בשוויון האישה“.  
ולימים  שבת,  בערב  נרות  להדליק  נהגה  רבקה 
קידוש  הכנסת,  לבית  הליכה  בעלה  על  כפתה 
מסורתי  חיים  אורח  לשמר  ונאבקה  שבת,  בערב 
מבעלה.  נפרדה  שנה  עשרים  אחרי  במשפחתה. 
חוליו“  בימי  אותו  וסעדתי  אליו  חזרתי  ימיו  "בערוב 
ציינה, ודמעה ירדה על לחייה. "אהבתי אליו מעולם 
לא פסקה“. כשאני מתבונן בחייה וחושב על כל מה 
הגורל,  תהפוכות  שלמרות  מבין  אני  לי,  שסיפרה 
רבקה הצליחה להתמזג עם הערכים עליהם גדלה 

בבית אביה ולשמור אמונים לדרך בה בחרה.     

התערות  1957 - יום הכיפורים בקיבוץ
נעמי גמליאל

אוגוסט חלף. ספטמבר, חודש החגים, בפתח. הוריי 
הגיעו לביקור וניסו לשנות את רוע "הגזרה“ – בקשו 
שיצאנו  אציין  לחגים.  הביתה  לבוא  לי  שיאפשרו 
בחנוכה,  בשנה:  פעמים  שלוש  הביתה  לחופשות 
בפסח ובחופש הגדול. לא ניתן אישור ליציאה עבורי 
ברירה.  ואין  החוק  זה  חנוכה,  עד  בקיבוץ  ונשארתי 
הורי נכנעו וקבלו את ההחלטה. הם התכוננו לשוב 
ונפנוף  נשיקה  חיבוק  הגיע,  האוטובוס  הביתה. 
מתוך  מבטם  בבכי.  מיררתי  ואני  נסעו  הם  לשלום. 
האוטובוס שידר לי את פליאתם, כאילו אמרו לי, מה 
לך ילדה? מה לך כאן? הייתי עצובה אך הציפה אותי 
סקרנית  עקשנית,  אמיצה,  ילדה  שאני  התחושה, 

ומרדנית.
עליתי אל המגורים בגבעה לפגוש את חבריי, שהפכו 
שלושה  לפני  רק  בחיי.  משמעותיים  מאוד  להיות 
מהטלטלה  יצאתי  לכאורה  לכאן.  הגעתי  שבועות 

אני  וכאן  רחובות,  של המעבר מחיי הקודמים בעיר 
כמו כולם, אך עדיין בתהליך הסתגלות לאורח החיים 
החדש, שהוא כה שונה וקיצוני. בלילות עדיין הזלתי 
אך  שם,  עודנה  שלי  הנשמה  כאילו  וחשתי  דמעה 
הזמן  את  תמצי  שבחרת,  מה  זה  לי:  אמר  ההיגיון 

והמקום החדשים. 
הגיעו ימות החגים, מסיבת ראש השנה בחדר האוכל 
הענק מאוד חגיגית. כל חברי הקיבוץ שרו ולאחר מכן 

רקדו. עבורי היתה זו הפתעה נהדרת. 
שגדלה  בת  כמו  טבעי,  באופן  הכיפורים.  יום  הגיע 
יהיה  איך  וסקרנות:  מיוחד  ריגוש  חשתי  דתי,  בבית 
שחיינו  כפי  קדוש,  יום  הוא  היום  עבורי  כאן?  הצום 
אותו במשפחה ובקהילה שלנו. בשנה שעברה צמתי 
המפסקת“,  "הארוחה  את  זכרתי  הראשונה.  בפעם 
האוכל  שולחן  סביב  מכונסת  שלי  המשפחה  כשכל 
את  זכרתי  האהובה.  אמי  של  ממטעמיה  המשופע 

את  הקטנים,  ילדיו  לנו,  מסביר  אבי  ואת  הברכות, 
מכוונים  והתפילות  הצום  שלמעשה  החג,  מהות 
זה  סליחה  ביום  לחברו.  אדם  בין  סליחה  לבקשת 
פגענו  או  לזולת  חטאנו  אם  שיסלח  לה‘  מתפללים 
בו. לנגד עיניי עמד אבי על ה“תיבה“ בבית הכנסת, 
נשא  הצלול  ובקולו  שלי,  סבא  של  לזכרו  שנבנה 
תפילה והקהל ענה אחריו. לבושים בבגדי חג היינו 
חלקם  ההומה,  ברחוב  חברינו  את  לפגוש  יוצאים 
בשעריים  רמב“ם  ברחוב  כי  שלנו,  דודים  בני  כמובן 
התיישב ה“שבט“ שלנו, בכל בית שני אח של אבי או 
של אמי וגם סבתי. עוד שבוע יגיע גם לכאן לקיבוץ 
יום הכיפורים. בכוונתי כמובן לצום עם כולם. בכניסה 
מודעה  נתלתה  המועדות,  לוח  על  האוכל  לחדר, 
ובה נרשם שכל מי שמתכוון לצום שיירשם. נרשמתי 
לרשום  מקום  יהיה  שלא  חששתי  כנראה  ראשונה. 

)המשך בעמוד 11(את שמי כי הדף קטן.
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ועוד שנתיים של חברות.  41 שנים  הם נשואים 
השלישי,  בגיל  זוג  פאר,   )67( ואריה   )69( טובה 
עברו  לא  כאילו  באהבה,  בזו  זה  מביטים  עדיין 
גמור  חילוני  הוא  היכרותם.  מאז  שנים  עשרות 
כמו  ביניהם“,  הפריד  לא  "אלוהים  דתית.  והיא 
יפריד  "עד שאלוהים  כותרת הסרט הדוקומנטרי 
המופיע  סרט  מעורבת,  בזוגיות  העוסק  בינינו“, 

באתר הסרטים של הספריות העירוניות. 
איך הכרתם?

ספר  בבית  כשעבדתי  אריה  את  הכרתי  טובה:“ 
יוצרת. הוא הגיע לבקר את  ביפו כמורה לדרמה 
החברה שלו, שעבדה אתי כמחנכת כיתה. פעם 
תקופה,  כעבור  בביתי.  לבקר  אותם  הזמנתי  אף 
באוטובוס.  ונפגשנו  מבילוי  חברה  עם  חזרתי 
שהוא  לי  סיפר  והוא  בנימוס  שלום  אמרנו 
ולמחרת  לשלום  נפרדנו  שלו.  מהחברה  נפרד 
עידן  טרום  זה  )היה  הביתה  אלי  התקשר  הוא 
התפלאתי  שניפגש.  והציע  הניידים(  הטלפונים 
מאד. לא הבנתי איך הוא השיג את מספר הטלפון 
שלי. הסתבר לי שבביקורו בביתי עם חברתו, הוא 
הביט במספר הרשום על צג הטלפון ושינן אותו. 

לאריה יש זיכרון טוב למספרים“.
ואתה  דתי  לא  שאריה  שידעת  מניחה  אני 

ידעת שטובה דתיה, זה לא הפריע לכם?
טובה:“ אריה קיבל אותי כמות שאני ואני קיבלתי 

אותו כמות שהוא“.
מוכן לשינוי התנהגותי. לא הפריע  “הייתי  אריה: 
בלאו  בשבת,  טלוויזיה  לראות  ולא  לנסוע  לא  לי 
הייתי  לא  אך  בשבתות,  לטיולים  יצאתי  לא  הכי 
ולא  באלוהים  האמנתי  לא  חשיבתי.  לשינוי  מוכן 
התכוונתי לשנות את החשיבה שלי. לא הרגשתי 
שאני מוותר על משהו חשוב, אך רק על דבר אחד 
אני מצטער: על שהתנתקתי מחבריי החילוניים. 
באופן טבעי במשך השנים ניתקנו מגע. וזה חסר 
לי. היום כל החברים שלנו הם דתיים, מהצד של 
בהתחלת  חששתי  אכן  טובה:“  מוסיפה  טובה. 
התנגדות  הייתה  לא  שלאריה  ראיתי  אך  הקשר, 
פעם  איתי  הלך  אף  הוא  אותי  לרצות  כדי  לדת. 
לשיעור אצל רב באוניברסיטה וגם הסכים לנסוע 
אתי לשבת בקיבוץ דתי, כדי לחוות שבת באווירה 

דתית“. לשאלתי, האם היו להם ציפיות לשנות זה 
מוחלט.  בלאו  ענו שניהם  זו במשך השנים,  את 
והילדים  דתי  חיים  אורח  בבית  מנהל  פאר  הזוג 

התחנכו במסגרות דתיות.
ינוהל כבית  האם סיכמתם מראש אם הבית 

דתי והילדים יקבלו חינוך דתי?
טובה: “לא סיכמנו מראש. ואולי באמת טעינו בכך. 
כשהגיע הזמן לרשום את בתנו הבכורה לגן, היה 
העדיף  אריה  דתי.  לגן  אותה  שנרשום  ברור  לי 
ובתמורה  ממלכתית  למסגרת  אותה  שנרשום 
הסכים ללכת איתה ביום שישי לבית הכנסת, אך 
אני לא הסכמתי, למרות שגם הוריו התערבו ולחצו 
סביב  התעמתנו  קצת  הממלכתי.  החינוך  בכיוון 
הסוגייה הזו, אך בסוף הוא קיבל את עמדתי.“ לזוג 
פאר שלושה ילדים: בן ושתי בנות וארבעה נכדים 
)החמישי בדרך(. הבת הבכורה, רופאה במקצועה, 
לא  והבן  מסורתית  הצעירה  הבת  דתית,  היא 
דתי, אך מאמין באלוהים. כל אחד בחר את דרכו. 
מעורבים  לזוגות  ממליצים  הייתם  האם  לשאלתי: 
להתייעץ לגבי סוגיית ניהול הבית, טרם נישואיהם? 
טובה תומכת בכך בכל מאודה, אריה מסייג זאת, 
וממליץ לפנות ליעוץ רק אם מדובר באנשי מקצוע 
מיומנים ועדיף שניים: אחד דתי והשני חילוני, כדי 

שיהיו מסוגלים להבין את שני הצדדים.
דתי  בבית  הילדים  את  לגדל  הצלחתם  איך 

כשאבא לא דתי?

טובה: “הסברנו להם מגיל צעיר מאד שאבא וגם 
סבא וסבתא )הוריו( לא דתיים. אמרתי להם שאבא 
לא דתי אך הוא שומר שבת בבית כי הוא מכבד 
את אמא. ילדתנו הבינה זאת ואמרה: 'אבא מקיים 
מצוות שבין אדם לחברו אך לא את המצוות שבין 
אדם למקום‘ וקיבלה זאת. כשהילדים היו קטנים 
שנים  כבר  אבל  הכנסת,  לבית  איתם  הלך  אריה 
שכף רגלו לא דורכת שם. "הרגשתי רע מאד עם 
התפילה“ הוא אומר, "הרי אני לא מאמין. במשך 
כל השנים לא הלכתי לאסיפות הורים ולא הגעתי 
לי  היה  הילדים.  של  הדתיות  החינוך  למסגרות 

קשה עם זה“. 
בני הזוג דוגלים במתן חופש ועצמאות לבן הזוג 
הזוגיות  להצלחת  הסוד  זה  לדבריהם,  השני. 
בתחומים  עסוק  אחד  כל  השוני.  למרות  שלהם, 
יחד.  עושים  שהם  פעילויות  ויש  אוהב  שהוא 
בביתם , בקומה השנייה ,ישנו חדר שהם מכנים 
הכל  לעשות  מותר  שם  החטאים“,  "חדר  אותו 
בשבת, אך אריה לא מנצל זאת. "אני אוהב את 
משהו.  מתנצל  בחיוך  אומר  הוא  אווירת השבת“ 
במשך שנים רבות, עד צאתו לגמלאות עבד אריה 
במכון התקנים כמבקר איכות ונסע פעמים רבות 
לחו“ל, במסגרת עבודתו .“כשחזר“, אומרת טובה, 
"לא שאלתי אותו ולא רציתי לדעת מה הוא אכל 
ואם נסע בשבת, היה ברור לי שהוא לא שמר לא 

על כשרות ולא על השבת, וזה לא הפריע לי“.
של  בבימויו  בינינו“,  יפריד  שאלוהים  "עד  בסרט 
יורם שפר, החילוני, הוא מתאר את הזוגיות שלו 
עשר  מעמד  שהחזיקה  הדתייה,  רעייתו,  עם 
המשפחה  להתנהלות  נחשפים  אנו  ובו  שנים, 
ילדיהם. שפר הקים פורום אינטרנטי לזוגות  עם 
ונחשף לסיפורים רבים. בסרט מוצגים  מעורבים 
כל  חייהם עם  אורח  זוגות, החושפים את  מספר 
השוני. בכל הבתים, בלי יוצא מהכלל , ניהלו בני 
משנה  )ולא  דתי  חיים  אורח  הבית,  בתוך   , הזוג 
חונכו  גם  וכך  דתיים(,  היו  הגבר  או  האישה  אם 
הילדים. מרבית הזוגות הצליחו למצוא דרך לחיות 
יחד ולנהל אורח חיים דתי, כשבן הזוג הדתי נותן 
מרחב מחיה לבן הזוג החילוני כשהוא מחוץ לבית, 

ברוח האמרה: "שנינו ביחד וכל אחד לחוד“.

זוגיות מעורבת: חילוני ודתית; דתי וחילונית
יהודית הלפר- צאלון

טובה ואריה בחתונתם

טובה ואריה עם ילדיהם ונכדיהםטובה ואריה עם ילדיהם הצעירים
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ראה   1938 פברואר  בחודש 
גליונות,  העת  בכתב  אור 
סיפורו  למדן,  יצחק  בעריכת 
)בן  צעיר  סופר  של  הראשון 
בשם  מוכר  ולא  בלבד(   21
הסיפור  סמילנסקי.  יזהר 
הפך  לאספסת“  חוזר  "אפרים 
הסופרים  לאחד  מחברו  את 
בתולדות  ביותר  החשובים 
ומיצב  הישראלית  הסיפורת 
המודרניזם  כמייסד  אותו 
עלילתו  למרות  הישראלי. 
אפרים,   – מאוד  המצומצמת 
מקיבוצי  באחד  מזדקן  חלוץ 

העמק, מבקש את אישורה של אספת הקיבוץ לעבור 
שנים,  שלוש  זה  עובד  הוא  בו  האספסת,  מענף 
לעבודה בפרדס. מדובר בסיפור בעל עושר לשוני-

כמיטב  ונוף,  טבע  תיאורי  עתיר  מצוי,  בלתי  סגנוני 
סיפור  גם  זהו  במקביל,  יזהר.  של  הבשל  סגנונו 
המפצה בעלילה 'פנימית‘ עשירה - הרהורים, תהיות 

ומחשבות - על דלותה של העלילה ה‘חיצונית‘. 
נמנעת  הבלתי  בדילמה  כאן  נתמקד  לעניינינו, 
ההתיישבות  צורת  של  הווייתה  מעצם  הגזורה 
של  רצונו  שבין  הקונפליקט  היא  הלוא  הקיבוצית, 
הפרט במימוש עצמי  )כזכור, האידיאל האולטימטיבי 
של  הצרכים  פירמידת  פי  על  אדם‘  'כל  של  
רצונו  לבין  מאסלו(  אברהם  ההומניסט  הפסיכולוג 
של הכלל, ובעצם, של צרכי המשק. אפרים, שמאס 
כבר בעבודת האספסת, רוצה לטעום מעט מן הצל 
לגעגועיו  תחליף  מעין  הישן,  הפרדס  של  המדומיין 
מושגת.  הבלתי  ולאהובתו  החלוציים  נעוריו  לימי 
אלא שבאספת הקיבוץ מושמעים בעיקר קולות של 
יהיה  מה  בבחינת:  אפרים,  של  לבקשתו  התנגדות 
הקיבוץ  והרי  עצמו?!  טובת  את  יבקש  אחד  כל  אם 
וקדימות צרכי  מעיקרו מבוסס על עיקרון ההקרבה 
שבלב  ה‘פצע‘  למעשה  זהו  הפרט.  לצרכי  הכלל 
בין  האיחוי  את  מאפשר  שאינו  הקיבוץ,  של  קיומו 

ה‘יחיד‘ ל‘יחד‘.
מסתבר  המופשטת,  העקרונית  לדילמה  בניגוד 
אפרים,  של  בעניינו  הדנה  הקיבוץ  אספת  במהלך 
שבה אגב אפרים עצמו אינו פוצה פה עד לסיומה, 
שהמחבר חותר תחת האידאל ה‘קיבוצי‘ ומפרק אותו. 
לא קולקטיב תיאורטי מתנגד לבקשתו של אפרים, 
רואה  מהם  אחד  שכל  מפרטים,  המורכב  גוף  אלא 
מוכן לאפשר  ואינו  ה‘כלל‘,  אורגני של  כאיבר  עצמו 
לאפרים לממש את רצונו ה‘קפריזי‘. סופו של הסיפור 
בהכרזתו ה‘תבוסתנית‘ של אפרים, כמעין גזרת גורל 

ידועה מראש: "אני חוזר לאספסת“.  
בסרטו  מצוי  דלעיל  הקונפליקט  של  נוסף  גילום 
 ,1982 ישורון, משנת  )צפל(  יצחק  פורץ הדרך של 
נועה בת 17 , שנחשב לאחד מהסרטים החשובים 

בישראל. הסרט מתאר את התבגרותה של  שנוצרו 
נוער  בתנועת  חברה  אביבית,  נערה תל  נועה, 
חבריה  בקרב  עוברת  שהיא  הטלטלה  ואת  ציונית, 
הוריה  שעוברים  הטלטלה  עם  בבד  בד  לתנועה, 
על רקע הפילוג בתנועה הקיבוצית בראשית שנות 
החברה  שבין  ביחסים  עוסק  הסרט  החמישים. 
לקבוצות  הרוב  שבין  וביחסים  שבתוכה,  לפרטים 
בקונפורמיזם  ובמובלע  במפורש  דן  הסרט  מיעוט. 
ובמחיר שמשלמים אלה הרוצים להשתייך לקבוצה 
להשתחרר  גם  שואפים  במקביל  אך  חברתית, 

מתכתיבי הקבוצה ולצאת לדרך עצמאית.
נועה ואביה שואפים להגשמה עצמית, לעשות את 
מה שהם באמת אוהבים, אולם המסגרת החברתית 
בצורה  להתלבש  מעוניינת  נועה  אותם.  כובלת 
לא  התנועתית,  מהמסגרת  החוצה  לצאת  שונה, 
עם  "אסור“  ברומן  ולפתוח  בקיבוץ  להגשמה  ללכת 
חבר של חברתה. אביה משתוקק לחזור לחקלאות 
נועה  של  חבריה  למשפחתו.  מחויב  אך  בקיבוץ, 
ואמה תובעים נאמנות מוחלטת לתכתיבי הקבוצה 
זאת  אם  ובין  האם(,  )אצל  זאת המפלגה  אם  בין   –
תנועת הנוער )אצל קבוצת הנערים(. כאשר נועה 
ובוחרת  ממנה  המצופה  פי  על  לנהוג  מסרבת 
נידוי  של  יקר  מחיר  משלמת  היא  עצמאית,  בדרך 
חברתי. לעומתה, אביה מוכן בסופו של דבר לסגת 

משאיפותיו ולהישאר עם משפחתו.
ראשית  של  הישראלית  החברה  את  מבקר  הסרט 
מהיחיד  החברתי  הקולקטיב  תבע  בה  המדינה, 
ולאחדות  ונאמנות עיוורת לאידאלים הציוניים  ציות 
והרצונות  השאיפות  הקרבת  במחיר  המשפחה, 
דן הסרט בקבלת השונה  כן  כמו  האינדיבידואליים. 
את  חושף  שהוא  תוך  בחברה,  לחריגים  והיחס 
המחיר שנאלץ לשלם כל מי שאינו הולך בתלם על 

פי הדרישות שהקבוצה החברתית מכתיבה לו.
שתי היצירות דלעיל מדגימות את  הדרך בה הספרות 
והקולנוע הישראליים נותנים ביטוי נרחב להתנגשות 
הבלתי נמנעת, בין צרכי היחיד ושאיפותיו לבין צרכי 

החברה ותביעותיה ממנו.

בין ה‘יחיד‘ ל‘יחד‘ – על הקרע שבלב 
הישראליות בראי הספרות והקולנוע

ד“ר שלמה הרציג/ מרצה לספרות ולתרבות

התערות

להיטמע  הדרך  רבה  עוד   - תמימה  ילדה  "הו 
בקהילה, הכול כך שונה מבית הגידול שלך“.

חתמתי, המתנתי, ואף אחד לא נרשם! יומיים 
סבתות,  שלוש  נרשמו  החג  כניסת  לפני 
מגרמנייה  שמוצאן  קיבוץ  חברי  של  אימהות 

והשלישית ממרוקו.
ציפיתי  ומאוד  קורה  מה  קלטתי  לא  עדיין 
שחבריי לקבוצה יירשמו ונצום ביחד. הציפייה 
שלי הייתה שחלק מהילדים יצומו אתי, כי הגיעו 
ומשאר  אביב  מתל  מירושלים,  לקיבוץ  אתי 
ידעתי  נולדו בישראל.  וכולם  המקומות בארץ, 
להן  שיש  ממשפחות  בא  הגדול  שחלקם  גם 
החג  ערב  הגיע  נרשמו!  לא  הם  לדת.  חיבור 
כאילו  כיפור,  יום  של  אווירה  היתה  לא  ובחוץ 
הימים.  רגיל כשאר  יום  כאילו  קורה,  לא  כלום 
כרגיל  נמשכה  העבודה  רעשו,  הטרקטורים 
בכל ענפי העבודה, ולרשימה לא נוספו אנשים. 
הבנתי שנותרנו ארבע נשים בלבד וביחד נשב 
לשולחן החג. לא דיברתי על זה עם אף אחד 
ואי  לתוך עצמי במצב של תמיהה  והתכנסתי 
ייתכן?! בימי הציפייה לצום חשתי  הבנה, איך 
עד כמה רב המרחק מהבית ממנו הגעתי אל 
הכיפורים,  יום  ערב  בו בחרתי.  בקיבוץ  החיים 
לחדר  ירדתי  מה,  במידת  ומנותקת  רחוצה 
האוכל לאכול "סעודה מפסקת“. לשולחן נוספו 
שני גברים שלא הכרתי, והנחתי שהם פועלים 
שכירים שעובדים בקיבוץ. לא זוכרת מה אכלנו, 
רק את הבדידות ותחושת הלבד. האוכל כמובן 
לא היה כלל העיקר. הסבתות דיברו גרמנית, 
בערבית  ודיברה  אלי  חייכה  ממרוקו  הסבתא 
והחלפתי איתה כמה מילים שידעתי בערבית. 
קמתי מהשולחן עצובה, הרגשתי את הניתוק 
מאחיי  ומהבית החם שעזבתי,  מהוריי  הקשה 

האהובים ומשאר משפחתי. 
וביקשתי  לקריאה  ספר  לי  הכינותי  מראש 
להתבודד ביום הזה מכל החבורה. הספר סיפר 
הנורא  ולאובדן  לזוועה  נחשפתי  השואה.  על 
של עם ישראל, כי עד אז ידעתי על כך מעט 
מאוד. הקריאה ספקה לי סיבה לבכות כל אותו 
שאלות  מעצמי  חסכתי  גם  וכך  כיפורים,  יום 
עלי.  עובר  מה  הבינו  שלא  מחבריי  מיותרות 
למחרת הגיע יום חדש ואני כמו כולם שמחתי 

על שאני כאן. 
נפש  לכוחות  נזקקתי  תחום  בכל  למעשה 
מבחינות  והקיצוניות  השונות  עם  להתמודד 
רבות. מסד נפלא לצמיחה וגדילה. בשנים בהן 
כמה  עד  והבנתי  התבגרתי,  בקיבוץ  נשארתי 
מאספקטים  העולם  את  בפניי  הקיבוץ  פתח 
תרבותי,  בעושר  טעונה  משם  יצאתי  רבים. 
ומילא  שהתווסף לתרבות בה גדלתי בילדותי, 
בשני  לחיות  זכיתי  טובה.  חלקה  כל  אצלי 
מופלא  מצע  יחדיו,  בי  שחברו  העולמות 

להמשך חיי.

)המשך מעמוד 9(



מרץ-אפריל 2022]12[

מעולם לא יצא לי להכיר את אחותו של יוני לוין. 
ידעתי שהיא קיימת, ומפעם לפעם הוא סיפר 
בשבע  ממנו  מבוגרת  שהיא  ידעתי  עליה.  לי 
שנים, כי אחי הבכור היה מבוגר ממני בתשע 
שהוא  לי  סיפר  הוא  נכון  זוכר  אני  ואם  שנים, 
והיא  במושבה,  ספר  בית  באותו  למדו  והיא 
למדה בכיתה אחת מתחתיו. זה היה לפני, אולי 
שנים.  עשר  לפני  נפטר  והוא  שנה,  עשרים 
היא מתה לפני ארבעה ימים, כך שלא אדע אם 
לי,  ידע לספר  לא  יוני  גם  ביניהם משהו.  היה 
כי גם הוא לא שמע ממנה דבר על אחי, והוא 
רק מראה לי אותה עכשיו באלבום. היא באמת 

נראית יפה.
--היא הייתה חכמה אחותי, הוא אומר לי בפניו 

הקפואות. 
הן קפואות כי זה עתה היא נפטרה, וגם כי זה 

אופיו של יוני. הוא תמיד רציני. הוא פרופסור למדעי 
הגרעין, הוא שקול, הוא מחושב. נכון שכאשר הוא 
נפער  הפה  משתנה,  פרצופו  כל   – בצחוק  פורץ 
כמעט  נוגעים  קצותיו  נתפסים,  בלתי  לממדים 
באוזניו, עיניו נעצמות במין תחושה של עונג. אבל 
זה לא קורה הרבה. אפילו לא בימי ההולדת שלו עם 
פניו  אז  גם  מחזור.  מאותו  שנים  זה  חברים  כולנו, 
או פרסים  יין  כוסות  מלאות אחריות, כשהוא מחלק 

על החידון. 
חקר  שם  במכון,  בעבודתו  היה  הוא  הסתם  מן  כך 
בבת  לו פעם  בקוונטים. אמרתי  סדר  למצוא  וחתר 
יפסיקו  האלה  שהקוונטים  הזמן  שהגיע  שחוק, 
להשתולל. הוא נהיה רציני וענה, שאם ימצאו פעם 
קוונטים,  שני  בין  לחיבור  המתאימה  האנרגיה  את 
של  לטבלה  ביחד  שניהם  את  להכניס  ויצליחו 
יהיה ממש  זה   – יסוד חדש  ולעשות מהם  מנדלייב 
פרס נובל. 'ואז אולי חבר שלי יהיה עם פרס נובל‘, 

אמרתי, והוא חייך אבל לא צחק.
מסגרת  בתוך  אחותו,  של  בתמונה  מסתכל  אני 
אדומה גדולה, מונחת על השולחן כמנהג השבעה. 
מהורהרת  מתבוננת  והיא  ורציניות,  שחומות  פניה 

בשאר היושבים שהגיעו לזכרה.
--אתה דומה לה, אני אומר.

הוא חושב ומסכים איתי במנוד ראש איטי. 
את  שסיימה  לאחר  שנתיים  היא  כאן  --בתמונה 
או  שנתיים  השוואתית.  בספרות  שלה  הדוקטורט 
שלוש, נחמה? הוא קורא לזוגתו שמשוחחת במטבח 

עם שתי גברות.
לעברנו  ממהרת  במגבת,  ידיה  את  מייבשת  נחמה 

מתבוננת.
--כאן היא... שנתיים, אחרי הדוקטורט שלה, יוני. 

היא מסירה פירור מעל חולצתו וחוזרת למטבח.
--שנתיים, הוא משיב לי בביטחון. 

--היא הייתה חכמה, הוא ממשיך בפנים של פרופסור 
ומשתתק. ואז מתכופף לאחור, נוגע באצבעו באריח 

שניתק מעט מהקיר, מתאמץ להשיבו למקומו. 

שניהם  לידו,  יושבת  אחותו,  את  אותה,  מדמיין  אני 
סמוכים לשולחן הברזל האפור במטבח, בבית הכורכר 
שלהם עם גג הרעפים. הוא בן תשע או עשר, היא 
קוראת לו מילה במילה מתוך אנציקלופדיה למדע, 
והוא מקשיב לה בשקידה, מכין עצמו להיות מדען, 
ושניהם מתעלמים מקולות הילדים והנערים בחוץ. 

השנייה  בתמונה  ביחד  כאן  גם  ניצבים  שניהם 
בתוך  משפחתית  תמונה  השולחן,  על  שמונחת 
יושבים  מסגרת שחורה כמו אלו של פעם. ההורים 
בולטים  שניהם  מאחור,  ואחותו  יוני  מקדימה, 
גם  כמו  הצלם  לעבר  פניהם  מרצינים  בגובהם, 
שני הוריהם חמורי הסבר. אני נזכר בהם, בהורים, 
בקומתם  הרצל,  ברחוב  בשבתות  פעם  מהלכים 
אוחז  הבנק,  פקיד  הוא,  בורגני.  זוג  כמו  הנישאת, 
ביניהם  משוחחים  והם  הבית  עקרת  של  בזרועה 

בכובד ראש.
מעברו השני של השולחן מתרוממת ממושבה בתה 
בכניסה  לכן  קודם  אותנו  שקיבלה  זו  המנוחה,  של 
במין כריעה שקטה ומכונסת. היא נוטלת מהשולחן 
מסביב  אט  אט  מתנהלת  הפיצוחים,  קערת  את 
למעגל היושבים האבלים, ומציעה ממנה לכל אחד 
מה  את  מקבל  שהוא  בנימוס  לוודא  טורחת  ואחת. 
יוני,  שהוא רוצה. אני מבחין בקווי הדמיון שלה עם 
דודה; משהו בהבעת פניו ניכר גם בפניה, על עיניה 

הממוקדות, מכונסות.
כאשר היא מגיעה אלי, ומניחה בשקט את השקדים 
בכף ידי, היא אומרת כלאחר יד ליושב לידי: --הנה, 
שם היא עמדה, על המדרגות למעלה בכניסה לחדר 
ואמרה לי לכאן למטה, אני ממש זוכרת שהיא אמרה 

לי את ה“תעשי את מה שאת רוצה בחיים“. 
ועל פניה מסתמן חיוך.

תוך  אותה  שאלתי  מה?  רוצה  שאת  מה  --תעשי 
את  להסוות  שקדים  עוד  ומבקש  מוסיף  שאני 
ועוד באמצע  לי  המעורבות הגסה שלי בשיחה לא 

שבעה עצובה.
--תתחתני עם מי שאת רוצה. זה מה שהיא אמרה

--מה זה תתחתני עם מי שאת רוצה? הרי כל אחד 

מתחתן עם מי שהוא רוצה, לא כך? הקשיתי 
וליטפתי השקד...

של  שלכם,  מהמחזור  מישהי  האם  אבל  --כן, 
יוני, שלך, הייתה אומרת כך לְבִָּתה לקראת פרק 
ג‘ שלה? ועוד עם שלושה ילדים?? אתה מתאר 
תשמיע  טובה  שאימא  מצב??  כזה  לעצמך 
רוצה!  שאת  מי  עם  תתחתני   – מילים  כאלה 
ליד  השולחן,  על  רגלה  כף  את  מציבה  והיא 
הקערה, מוסיפה בקול גדול, מְַחקָה מן הסתם 

את אמה, מנערת את הנוכחים מאבלם: 
--להתחתן או לא להתחתן? זאת השאלה!

לאפה  מתחת  ומתפשט  הולך  השובב  חיוכה 
מפיל  שכמעט  מתפרץ  לצחוק  והופך  הרחב 

ארצה את התמונה שבמסגרת. 
מילים  אומר  היה  לא  יוני  שגם  חושב  --אני 
בשורות  עם  אליו  מגיעה  הייתה  אם  לבתו  כאלה 

כאלה, אני אומר לה כממתיק סוד ספקן.
הלא- הרציני,  הצד  הוא  יוני  לא!  בחיים  --יוני?? 
צוחק, של המשפחה. ככה גם שלושת הילדים שלו, 
יתגרשו,  לא  גם  ואף פעם  לא התגרשו  שאף פעם 
ולעולם גם לא יהיו כמוני, עם הפרקים שלי, וכמו אחי 
שנעשה דוס עם הבוליביאנית-בוהמיינית שלו. אתה 
החיים  כאלה שלוקחים את  יש  יוני,  מבין, חבר של 
כאלה שעושים  ויש  יוני,  כמו החבר שלך  כפרויקט, 

מהם חוויה, בצידה השני של המשפחה. 
יוני מֵסֵב פניו מן הפנלים אלינו, מתכוון להגיב משהו 
על דברי אחייניתו, אבל קצב דיבורה לא תואם כלל 
את קצב דיבורו, ומילותיו הרכות נבלעות בתוך מטחי 

פיה.
במקום זאת הוא תוחב אט את ידו לקערה, עפעפי 
שני  ממנה  שולָה  והוא  שמוטים,  נשארים  עיניו 

שקדים.
חשתי לרגע כחלק מהמשפחה; מה אני אשם שיוני 
סיפר לי תמיד על קוונטים ופנלים ובכלל לא הזכיר 
לי את אחייניתו המאוד נוכחת. עד כדי כך הרגשתי 
שאִמָה  זה  איך  בקול  בפניה  לתהות  בכדי  קרוב 
המנוחה מהבוהמה שונה כל כך מהורים שלה, אלה 
מהתמונה, בעוד יוני דומה המון לאימו ובדיוק לאביו 

הבורגני הרציני, ממש כמוהו.
היה  שלו  אבא  דווקא  בידך.  טעות  כמוהו??  --ממש 
העליז שבמשפחה, היה מנהל סניף בנק גדול בתל 
לפעמים  נעלם  היה  הצהריים  ובהפסקות  אביב, 

למישהי שם, בעיר הגדולה.
--והסבתא ידעה מזה?

--אימא סיפרה לי שסבא אמר לה שכל זה קרה, אם 
קרה, בעיר הגדולה, הרחק מהמושבה, וחוץ מזה – 
אמא שלו, כלומר הסבתא-בּובֶּה שלי אמרה לו, עוד 
בפולניה, שיעשה בחיים את מה שהוא רוצה. עכשיו 
הבנת מה קורה במשפחה?! נשאר לי עוד שקד גדול 

בשבילך.

שבעה
יוסי רזי
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התיכון ברחובות
הדס אביבי - הארכיון לתולדות רחובות

לארץ  מגיעים  צעירים  אנשים 
ידוע,  ולא  חדש  ולמקום  חדשה 
חייהם  את  לבנות  ומתחילים 
מלוות  שונות  דאגות  מהתחלה. 
מגורים,  מקום  פרנסה,  אותם: 
גם  רב  לא  זמן  ותוך  ביטחון, 
את  לחנך  ואיך  איפה  השאלה 

ילדיהם. 
הספר  בית  הקמת  עם  כבר 
הראשון במושבה, בשנת 1893, 
סביב  בעיקר  דעות  חילוקי  פרצו 
הקבוצות  הלימודים.  תוכנית 
חילוניים,  במושבה:  השונות 
דתיים ומאוחר יותר גם ה פועלים 
הדברים,  מטבע  רצו,  והתימנים 
להביא את השקפת עולמם לידי 
ילדיהם.   ילמדו  בה  בדרך  ביטוי 
במהלך השנים הוקמו בתי ספר 
שהחינוך  נפרדים,  ילדים  וגני 
בהם תאם את הזרמים השונים: 

)לימים בית ספר ״סמילנסקי״(, ״תלמוד תורה״ ובשנות  בית ספר עממי 
השלושים של המאה העשרים גם "בית חינוך“ – בית ספר לילדי העובדים 

לחינוך ערכי העבודה. 
ספר  בית  גם  ברחובות  שקם  עד  מעטות  לא  שנים  יעברו  זאת,  עם 
תיכון. בינתיים, נסעו ילדי רחובות לתיכונים ברחבי הארץ כדי לסיים את 

לימודיהם )אם בכלל...(. 
יצחק  ידי  על   1932 בשנת  עוד  הועלה  ברחובות  תיכון  להקים  הרעיון 
וולקני, מנהל תחנת הניסיונות ברחובות. עיתון "הארץ“ פרסם את רעיונו 
וולקני על דבר  יצחק  וולקני: "בישיבת מועצת המושבה הרצה מר  של 
ייסוד בית ספר תיכוני ברחובות עם מגמה חקלאית. עיקרי ההצעה היו: 
העממי  הספר  בית  את  שיסיימו  שהילדים  לדאוג  יש  ובראשונה  בראש 
של המושבה לא יצטרכו לעזוב את בית הוריהם ואת הסביבה החקלאית 
בכדי להמשיך את לימודיהם בחיפה או בתל אביב.“ בהמשך, ומתוך יוזמה 
בשנת  ברחובות  נפתח  הבר-שיים,  המהנדס  של  בהשתדלותו  פרטית, 
1937 גם בית ספר תיכון לילדי המושבה והסביבה, כבית ספר ממשיך 
לבית הספר ה‘עממי‘. מטרת בית הספר היתה הקניית השכלה תיכונית 

וחקלאית.
ט‘(.  )כיתה  החמישית“  "הכיתה   - אחת  כיתה  נפתחה  הראשון  בשלב 
הלימודים התנהלו תחילה בספרייה הקטנה של המושבה, ואחר כך עברו 

אל ביתו המרווח של סלוצקין. מנהל הגימנסיה היה  ד“ר פוזנר. 
בשנת 1940, ובנפרד, נוספו גם ב“בית חינוך“ כיתות גבוהות, והמנהל 
היה יזהר סמילנסקי. עם זאת, במהרה השכילה המושבה רחובות להתגבר 
על הפיצול בין הזרמים, לפחות בכל מה שנוגע לתיכון. התקבלה החלטה 
שבית הספר התיכון יהיה כללי ומשותף לכל הזרמים והדעות, והכיתות 
1947 תחת  הכללי התאחדו בשנת  והתיכון  חינוך“  "בית  הגבוהות של 
הנהלה משותפת, והפכו לתיכון המאוחד רחובות )תמ“ר(. בית הספר היה 

במשך שנים רבות למוסד המרכזי לכל יישובי הסביבה.
כיום נושא התיכון את שמו של פרופ‘ עמוס דה שליט, והנהלת המוסד 

שוכנת באותו מקום – בית סלוצקין, ברחוב מנוחה ונחלה.
----------------------------------------------------------------------------------

החטיבה  של  הארכיוני  האוסף  עבר   )2021 )אוגוסט  האחרון  בקיץ 
העליונה של קריית החינוך ע“ש דה שליט לארכיון רחובות )ועל כך תודה 
לרויטל בר יוסף ובתיה צוקרמן, שעמלו וטרחו בנושא, ולאבי קיש מנהל 

בית הספר(. 

 שעטנז  וסטיילינג -
מה הקשר?

מלכה דורון/ סטיילינג ותדמית

שעטנז, מילה מוכרת, משמעותה פחות. נתחיל בהבנתה. 
הוראה  ישראל  לעם  ניתנת   .19 י“ט/  ויקרא  בספר  פעמיים  האיסור  נזכר  בתנ“ך 
מפורשת לא ללבוש שעטנז, כשמשמעותו החלת איסור חמור ללבוש בגד שמעורבים 

בו צמר ופשתן. 
יחדיו“, הכוונה היא בגד אחד  בספר דברים כ“ב/11 מוסבר המושג: "צמר ופשתן 
שארוגים בו שני החוטים: חוטי צמר וחוטי פשתן. האיסור כל-כך חמור שיש צורך 

לבדוק היטב אם לא נעשה שימוש בשני האריגים, שני החוטים, באותו בגד.
אין איסור ללבוש שני פריטי לבוש שהאחד צמר והשני פשתן.

הסיבה? קראתי מספר הסברים, כולם מוזרים. היחידים שהתקבלו על דעתי היו לא 
ללבוש בגדים הדומים לבגדי הכהן הגדול, או כדי להבדיל את עם ישראל מעובדי 

האלילים.
לאנשים  יותר  קל  ולכן  מכותנה,  או  סינטטיים,  מסיבים  עשויים  הבגדים  רוב  כיום 

שומרי מסורת לקנות את בגדיהם.
איך כל זה קשור לסטיילינג? המילה שעטנז בהשאלה פרושה "ערבוב מין בשאינו 

מינו, חיבור שני דברים מנוגדים, או שאינם הולמים“ )מילון אוקספורד(.
שילובים  ובין  טרנדים  בין  סגנונות,   בין  חיבורים  פוסל  אינו  הסטיילינג  עולם  כיום 
טוב,  להרגיש  לנו  לגרום  הבגדים  הוא שתפקידם של  העיקרון  שבוחר המתלבש. 
טובה,  הרגשה  בין  הדוק  קשר  יש  במיטבנו.  להראות  לנו  לגרום  ביטחון,  להרגיש 
בטוחה  הופכת  העולם  מול  שלנו  ההתנהלות  כללית.  ובריאות  עצמית  אהבה 

ואסרטיבית יותר כשאנחנו אוהבים את המראה שלנו.
מבחינתנו, בנות ובני הגיל השלישי, עדיין קיימים "חוקים“, יש עירובים שלא נעשה. 
חלק לא ילבשו שילובי צבעים מסוימים כמו כחול עם ירוק, אדום וורוד, כתום וסגול. 

חצאית עם נעלי סניקרס או נעלי ספורט כאמירה אופנתית.
עירוב של פרינטים: משבצות ועיגולים, פרחים וקווים. מעט מאוד נשים תלבשנה 
במודעות אופנתית חולצה מנוקדת עם חצאית פרחונית, או  תיק ונעליים בצבעים 

מנוגדים. 
נמנעות  אפילו  מאתנו  חלק 
גילן.  בגלל  מסוימים  מצבעים 
לא פעם אני שומעת בסדנאות 
שטוענות  נשים  הסטיילינג 
ורוד, אינם צבעים  שאדום, או 

שהן מעזות ללבוש.

המלצתי:
יש לנו מספיק איסורים וחוקים 
כדאי  בלבוש  דווקא  מגבילים. 
חיבורים  יצירת  להעז.  ומומלץ 
תחושת  לכן  תגרום  חדשים 
את  תעורר  התחדשות, 

היצירתיות. 
מעניין,  כובע  הוסיפו 
העזתן.  שלא  צבע  תכשיטים, 
אם עד עכשיו לא עשיתן זאת, 
מעצם  הנאה  לכן  מבטיחה 
מהמחמאות  וכמובן  העיסוק 

שתבואנה.

בריאות טובה ובסטייל.
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האם יש שילוב מזונות מנצח?
ד“ר שרה קפלן, PhD, RD, דיאטנית קלינית*

איזה שילוב מזונות בריא יותר? איזה משביע 
יותר? האם יש שילוב מרזה? 

אלו שאלות בהן אני נתקלת כמעט מדי יום. 
להלן מספר תשובות.

פסטה,  לחם,  מורכבות: כחיטה,  פחמימות  או  מלאים  דגנים  שילוב 
שועל  שיבולת  כוסמין,  תירס,  אורז,  )גריסים(,  שעורה  סולת,  בורגול, 
ושיפון, עם קטניות: כאפונה, עדשים )קמח עדשים(, תורמוס, שעועית, 
מאש, לוביה, גרגרי חומוס )קמח חומוס(, סויה )אדממה(, טופו, חלבון 
סויה מעובד, משקה סויה, טמפה, קמח סויה, מהווה השלמת חלבון 
עם ערך ביולוגי גבוה. דגנים דלים בחומצה אמינית בשם ליזין, וקטניות 
מתיונין,  האמינית,  בחומצה  דלות  קטניות  שני,  מצד  בה.  עשירות 
ודגנים עשירים בהן. אורז חום ושעועית: לחלבון שבשעועית חסרות 
חומצות אמינו מסוימות שניתן למצא באורז, וכך אכילת שניהם תיצור 
)חיטה(,  חלבון מושלם. או פיתה עם חומוס: הפיתה היא מקור לדגן 

וממרח החומוס הוא מקור לקטניות. 
למה זה חשוב? כי חומצות האמינו הן אבני הבניין של החלבון החיוני 
לייצור  גם  כמו  החיסון,  מערכת  לחיזוק  בגוף,  השריר  רקמות  לבניית 
כדוריות דם אדומות. שילוב זה משפר את תזונת הטבעונים והצמחונים. 
כגבינה  חלבון  עם  בשילוב  בטטה,  או  תפו“א  כמו  מורכבת  פחמימה 
העצם,  לבריאות  החשוב  סידן  המספק  שילוב  הם  יוגורט,  או  לבנה 
ואינן  לאט  המתפרקות  מורכבות  ופחמימות  לשובע  שתורם  חלבון 

גורמות לעלייה פתאומית של רמת הסוכר בדם.

 )A,E,K,D( בשומן  מסיסים  ויטמינים  לספיגת  עוזר  שבסלט  השמן 
כגזר  והמצוי בירקות השונים   A לוויטמין  דוגמת הבטא קרוטן ההופך 
ליקופן  או  כפלפל, פטרוזיליה  ירוקים  בירקות  A המצוי  ויטמין  ודלעת. 

המצוי בעגבנייה, או ויטמין K המצוי בתרד, בברוקולי.

יש מזונות שמומלץ מאוד לאכול יחד, מסיבות שונות, אולם אין הוכחה 
כי צירוף מזונות יגרום לירידה במשקל . 

ריקון  קצב  להאטת  מסייע  השומן שבאגוזים   - ואגוזים  פרי  שילוב   *
הקיבה. שילוב השמן שבאגוז לפרי יגרום לריקון איטי, המאפשר ספיגה 
ברמת  מהירה  עלייה  מונע  ובכך  מהפירות,  הסוכר  של  יותר  איטית 

הסוכר בדם.
* ויטמין C, המצוי בפירות כמו קיווי ובירקות כמו עגבנייה ועלים ירוקים, 
מסייע לספיגת ברזל וסידן ממזונות שעשירים בהם, כמו בשר בקר או 

הודו. 
בנוגדי  העשירים  תיבול,  ועשבי  ירוקים  עלים  בשילוב  בשר  אכילת   *

חמצון, יסייעו לנטרול חומרים מזיקים המצויים בבשר.
* שילוב של אבוקדו ועגבנייה - העגבנייה עשירה בוויטמין C, המשפר 
מסייע  והוא  בשומן,  עשיר  האבוקדו  מהאבוקדו.  הברזל  ספיגת  את 

לספיגת הליקופן מהעגבנייה.
* מזונות עשירים בחלבון ובסיבים תזונתיים ישביעו יותר.

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

 כל אחד לחוד, שניים ביחד,
או הרבה 

XXXַים משמשת לבטא זוג דברים  * הטיית הכפולים בעברית – 
שווים: עצמים המורכבים משני חלקים שווים: משקפיים, מכנסיים. 
)משקפיים חדשים, מכנסיים ארוכים(, ואברי הגוף הזוגיים: עיניים, 
ברכיים )עיניים כחולות, ברכיים כואבות(. כשהיינו צעירים נהנינו 
כי לתרנגולת  ידיים? התשובה:  אין  נורא מהחידה: למה לתרנגול 

אין שדיים.

בלבד,  זו  בצורה  המופיעות  מילים  גם  הכפולים  בצורת  יש  אך   *
כמו: מים, שמיים, שאינן זוג )מים קרים, שמיים בהירים(, ובשפות 
)מָיֶה  סָמָאא,  /מַיֶה/,  מָי  בערבית:  ביחיד)ה(.  מופיעות  הן  אחרות 
 WATER, :סְֻחנֶה = מים חמים, אבל מילולית = מים חמה. ובאנגלית

.)SKY( THE WATER IS COLD

* ויש, בעיקר בסִפְרוּת ילדים, מילים המכפילות את צורת הרבים: 
צילי  בובותיים,  שתיים,  "בובות  כתב:  ביאליק  צַמוַֹתיים.  בּוּבּוַֹתיים, 

וגילי עמי פה...“.

לזוג  * למעשה, צורת הכפולים הזאת משמשת לפעמים לא רק 
אלא גם לרבים. אמא שלי הייתה אומרת: 'תסתכלי בשבע עיניים!‘ 

XXX-ב או  XXXִים  ב-  מסתיימות  כידוע,  רבים,  במספר  מילים   *
מהשפה  סיומת  גם  קיימת  אך  שגורה  פחות  יְלָדוֹת(.  )יְלָדִים,  וֹת 
XXXִין – קַבִּין ]רבים של קב, מידת נפח[ )עשרה קַבִּין של  הארמית: 
יופי ירדו לעולם...(, ִשיטִין ]רבים של שיטה = שורה[ )קראנו מבין 
השיטין...(, מוֹנִיטִין ]מוניטה=מטבע, חתיכת מתכת, שהוטבע בה 
חותם מֻכָּר ומקובל[ )יצאו לו מוניטין = התפרסם והוכר במקומות 

רבים(. ומוכרות המילים: נישואין, גירושין, טובין, ועוד.

* מילה מעניינת המופיעה רק בצורת הרבים אף על פי שהיא יחיד 
'לִיסְטִים‘ = שודד )התקיף אותו ליסטים מזויין(. ]מאותו שורש -   -

לִסְטוּת = גָזֵל, שוד, לִסְטֵם = גָזַל, ָשדַד[.

אמנם מדי פעם אנחנו מְלַסְטמִים מילים משפות אחרות, אבל מבין 
השיטין אנחנו רואים את עשרת הקבין של היופי בשפה העברית.

| רות קלי |

לעל“ה דרושים/ות
 מתנדבים/ות

לביקורי בית וטלפנים
בדבר פרטים נא להתקשר 

לטל. 0506285137
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הטלוויזיה הקהילתית

תוכניות בערוץ 98
בחודשים מרץ – אפריל, 2022

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

מרץ:
מגזין "טוב לדעת“ ובו 2 כתבות:

"בסיכון גבוה“, על חשיבות מדידות רמת החמצן בדם 
לאבחון מוקדם של קורונה.

 "דבר על שום“, השום כמקור למרכיבים חיוניים 
לגוף האדם.

 אפריל:
"שעריים - מקום שבלב“ שכונת "שעריים“ על אנשיה, 

מנהגיה וההווי המיוחד שבה.
  

 לחברים המבקשים להעביר את הזמן בבית 
בהרצאות וסרטים מקוונים להלן כמה הצעות:

* אתר הגמלזום: ניתן לצפות דרך האתר במגוון 
הרצאות וסרטים ללא עלות. בין השאר פרסמה 
עמותת מורשת הבריחה באתר סדרת הרצאות 

וסרטים.  תנועת הבריחה ניהלה את מסע שורדי 
השואה בנתיבי אירופה בדרך אל חופי הים התיכון, 

שם חיכו להם אוניות מעפילים לקחתם לארץ 
ישראל. התנועה הייתה חשאית ובלתי לגאלית. הם 

זייפו, שיחדו, עברו גבולות, חצו הרים ונהרות. הם 
אספו ילדים, גם ממסגרות נוצריות , הקימו בתי 
ילדים ופעלו להחזיר להם את ילדותם האבודה.

* אתר סרטי דוקו מקוון של הספריות הציבוריות - 
ללא עלות - לאחרונה נוספו באתר  סרטים חדשים. 

יש להירשם לספרייה העירונית - ללא עלות.

* הרצאות וסרטים של יד ושם - באתר התכניות 
 .programs@yadvashem.org.il של יד ושם

חלקם ללא תשלום או בתשלום סמלי.

* מכון יד יצחק בן צבי - במכון מגוון הרצאות בזום, 
בתשלום,  בנושאים שונים. ניתן למצוא את רשימת 

ההרצאות באתר. לפרטים בטלפון: 02-5398855

"כדאי לדעת"
| יהודית הלפר- צאלון |

טעימות | מהמטבח של חנה שאולוב

חיבור מגוון חומרים 
לטעם מושלם
עוגת גבינה

החומרים לבצק:
100 גר‘ חמאה רכה	 
2 כפות סוכר	 
1 כוס קמח תופח	 
1 חלמון ביצה )את החלבון נשמור לקצף(, או 1 כף מים. 	 

ההכנה:
-24 26 מרופדת בנייר אפייה.  נערבב את כל החומרים ונעביר לתבנית 

משטחים בעזרת כף היד את הבצק בבסיס התבנית ובדפנות.
מניחים על הבצק נייר אפייה כדי שהדפנות לא ייפלו.

אופים אפייה חלקית ב-180 מעלות כ-10 דקות. 
מוציאים את התבנית מהתנור ומסירים את הנייר.

מכינים את מילוי הגבינות:
500 גר‘ גבינה לבנה 9 אחוזים.	 
500 גר‘ גבינת טיב טעם. 	 
4 חלמונים.	 
קליפת לימון מגוררת.	 
כוס סוכר.	 
1 – 2 כפות קמח רגיל.	 
מעט צימוקים אם רוצים.	 

ההכנה:
מערבבים הכול יחד ומוזגים על הבצק האפוי.

אופים כ- 15 דקות ב- 180 מעלות.
מוציאים מהתנור ומורידים את הטמפרטורה ל- 170 מעלות. 

מקציפים את החלבונים לקצף מוצק ומוסיפים אט אט חצי כוס סוכר.
מוזגים על תערובת הגבינות שנאפתה כבר, ואופים עוד -20 25 דקות עד 

שהקצף משחים )זהירות שהקצף לא ייחרך(.
מכבים את התנור ומשאירים את העוגה בתנור כשעה.

מצננים את העוגה כדי שתתייצב. 
נהנים מההפרדה וממיזוג הטעמים.
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הגדרות מאונך:
1 מושב בחבל אשכול

2 מלכודת
3 תיבה לאיסוף מעטפות הצבעה

4 מבני נח
6 עיר נמל עתיקה

7 מי שעומד בראש חברה או עסק
8 אות ניצחון

9 מודעות בחושים
11 יונק בייתי

14 לשוא
16 זריז מהיר

17 מדינה בצפון אמריקה
18 עץ טרופי

20 אבן חן
23 כינוס רב משתתפים

25 כעס
26 הרחיקו

28 מושבה שהפכה שכונה 
בירושלים

32 גבה קומה

34 אולם, אך
35 זמרת שהתגיירה )ש“מ(
37 מרפאה גדולה ברחובות

39 תיש בלשון המקרא
41 יפטר מהרגל
42 עיר מעורבת

43 מבצע צבאי בשנות ה-50 
במאה הקודמת

45 מחוז ועיר בדרום ארה“ב
48 פרגול

50 מקום ריכוז של מים
51 נישה הבולטת החוצה בחדר

53 חטיבת חי“ר בצהל
54 מדינה שכנה

56 קר
57 היא אסתר במקרא

59 בדק ביסודיות
62 שניים

64 אות לועזית
65 מידת נפח קדומה

66 אות לועזית

הגדרות לפירמידה
משחק לוח עתיק. 1
מרמטכ“לי צהל)ש“מ(. 2
מושב בגליל המערבי. 3
גז אציל. 4
סידור. 5
מינרל מסידן פחמתי. 6
דג סחוס. 7
שחם. 8
מאמן כדורגל ישראלי)ש“מ(. 9

חרש עץ. 10
אמצעי תאורה. 11

פירמידה כפולה
1
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הגדרות מאוזן:
1 עיר בדרום הארץ
5 עיר בדרום הארץ

10 סכין שחיטה
12 היה מטבע אנגלי
13 צמח תבלין לקפה

15 אם המושבות
18 מהטעמים

19 משחק בין קבוצות 
מאותה עיר

21 יחידת משקל
22  צמח מר

24 יהי רצון)ר“ת(
25 קיבוץ בשפלה

27  מסך
28 ג‘וק

29 מדף
30 השתקפות של צליל

31 מגילה מקראית
33 ג‘מוס

36 עיר באוסטרליה
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38 הופיע
40 מושב סמוך לאשדוד )4+3(

43 מסולם הצלילים
44 עונת זריעה מאוחרת

46 יחידת משקל
47 ציפור שיר

49 אות לועזית
50 שכונה בירושלים

52 בוסתן
53 עיר בצפון הארץ

55 עיר במישור החוף
58 קטל

60 מידת נפח מטרית
61 מחלקי הגפיים

63 שחקן תיאטרון ישראלי)3+4(
66 דג ים

67 דיקטטור
68 מקום לייצור יין

69 שכחה
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