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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 8870*/שלוחה 4

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: רות ברודי

עורכת לשונית: חיה הוברמן

כתבים: צבי אבן בר, מירה ניר, דליה 

 דמארי, חני פרנק, רות קלי, 

ד"ר שרה קפלן, יוסי רזי, חנה שאולוב, 

 יהודית הלפר-צאלון, נעמי גמליאל, 

צבי תדמור, הדס אביבי )ארכיון 

רחובות(, מלכה דורון, רונית אריאלי-

מלמד, ד“ר שלמה הרציג, צבי ליבנה 

פרסום מודעות: דיקלה צור ג 8870*
 diklaz@alehrehovot.org.il

מכתבים למערכת: השופטים 5 רחובות 
brodyr@netvision.net.il

עיצוב גרפי: יעל יעקבי

צור עמנו קשר
בית על“ה לשירותך

נא להכיר: מועדון בית על״ה
רותם לוטן

רביעי בשבוע, בשעות  יום  המועדון שלנו. בכל  רצינו לספר לכם על 
ומזמין.  נעים  הופך האולם הגדול בבית על״ה למועדון חברתי  הבוקר, 
המשתתפים מגיעים, מכינים כוס קפה ויושבים סביב השולחנות למשחק 
ותתחברו  תכירו  מאוד  מהר  לבד,  תגיעו  אם  גם  דאגה,  אל  ולשיחה. 
מפוזרים  השולחנות  על  נוספים.  משתתפים  עם   D7=ולמשחק לשולחן 
משחקי חשיבה מגוונים ומשחקי שולחן כמו למשל: רמיקוב, שחמט, שש-

בש, קלפים ועוד. כל אחד ימצא משחק כלבבו.
המתנדבות הנפלאות שלנו: פסיה, רותי ומלכה, מפעילות את המועדון 
ומקבלות כל אחד ואחת בחיוך ובשמחה ומסייעות במידת הצורך בכל 

ענין.
המועדון שלנו הוא פינה נעימה ורגועה להתחיל את הבוקר עם כוס קפה 

חם או תה, מה שתבחרו, כיבוד קל והכי חשוב חברה נעימה. 
אנו מזמינים כל אחד ואחת להגיע למועדון שלנו, להיפגש על כוס קפה, 

להכיר ולקשקש. כמובן גם לשחק יחד משחקי שולחן.
עלות הכניסה, כולל קפה וכיבוד קל: 10 ש״ח.
אנחנו מחכים לכם ולכן במועדון בית על״ה.

ניפגש!!
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דבר העורכת

רות ברודי

נושא הגיליון שלנו הוא ״ראש״. למעלה ממאה ושלושים 
יושבת  עינינו.  מול  עמדו  מגוונים  והקשרים  ביטויים 
ראש הלכה ראש בראש? ננסי פלוסי, יושבת ראש בית 
הנבחרים האמריקני עד לא מכבר, הלכה ראש בראש 
נגד הנשיא הסיני, שי ג׳ינגפינג, וקיימה ביקור רשמי 
בטייוואן על אפו ועל חמתו של שי. הפלא ופלא, היחסים 

בין שתי המעצמות לא הסלימו.
ראש או ראשת? במאה ה-20 כיהנו ארבע נשים בולטות 
תאצ׳ר,  מרגרט  גאנדי,  אינדירה  ממשלה:  בראשות 
נשים   14 בימינו מכהנות  ואנגלה מרקל.  גולדה מאיר 
אשרה  ללשון  העברית  האקדמיה  ממשלה.  בראשות 
שימוש במילה ראשת, אך מאפשרת בחירה בין ראש או 

ראשת. אני בוחרת ראש לשני המינים.
המושג ״הראש היהודי״ מהווה ביטוי לכשרונות ולהישגים 
הראשים  כל  מפירוט  היריעה  קצרה  עמנו.  בני  של 
הגדולים. עובדתית: 24 אחוזים מכלל הנובליסטים הינם 
איינשטיין,  ניצב  היהודים  הנובליסטים  בראש  יהודים. 
העולם,  פני  את  ששינתה  היחסות״  ״תורת  את  שהגה 
 12 איינשטיין״.  ״להיות  של  לשון  למטבע  הפך  ושמו 
היא  יונת  עדה  פרופסור  נובל.  בפרס  זכו  ישראלים 
ברחובות,  למדע  ויצמן  מכון  מדעני  מקרב  הראשונה 
שבאמצעותו  המנגנון  פיענוח  עבור  בנובל  שזכתה 
פרופ׳  חלבונים.  מייצר  גופנו  בתאי  המצוי  הריבוזום 

יונת ספרה בראיון לאחד העיתונים, שרבים מעמיתיה 
כשרונה  אך  המדעית,  עבודתה  נושא  את  העריכו  לא 
ועקשנותה הביאו אותה כל הדרך לפרס החשוב בעולם. 
הגדולים  היהודיים  המוסיקאים  מספר  האמנויות,  מכל 
האוכלוסייה  לגודל  ביחס  עצום  ובימינו  ה-20  במאה 
במאה  הגדולים  מהכנרים  שלישים  כשני  העולמית. 
חפץ,  יאשה  ובראשם:  יהודים  היו  האחרונות  השנים 
אייזיק שטרן ויצחק פרלמן ייבדל לחיים. 104 פסנתרנים 
גדולים היו ובראשם: רובינשטיין ושנבל. פרחיה ושיף 
שנמצאים אתנו ממשיכים את המסורת. בראש המנצחים 
היהודים הדגולים עומד ברנשטיין, שהיה מוסיקאי רב 
ומנחה בחסד. ברנבוים  תחומי: מלחין, מנצח, פסנתרן 
וכפסנתרנים.  כמנצחים  הגדולים  במסורת  ואשכנזי 
להב שני, פסנתרן ומנצח צעיר, המנהל המוסיקלי של 

הפילהרמונית, מבטיח רצף מעולה לשושלת. 
לא נוכל להקיף את שמותיהם ותרומתם של כל היהודים 
והסופרים  המשוררים  וביניהם  לעמנו,  כבוד  שהביאו 
בעידן  נחרצות,  שפעלו  שלושה  רק  נזכיר  הדגולים. 
העברית:  השפה  ולחידוש  המדינה  לייסוד  המודרני, 

הרצל, בן יהודה וויצמן.
לחבק  היא  העתידיות  הממשלות  כל  של  המחויבות 
ולשמר את העם היהודי בתפוצות ולקבל אותם בזרועות 

פתוחות ללא שום סייגים דתיים ואחרים.

השמחים  החגים  אחד  הוא  חנוכה 
והאהובים על כולם, ולכן נהוג לחגוג 

אותו בצוותא, ילדים ומבוגרים.
לחגוג  כשהוזמנתי  מזלי,  שפר  השנה 
היום למבוגר  החנוכה במרכז  חג  את 
ילדי  עם  ברחובות  בורוכוב  ברחוב 
פיינגולד.  רויטל  והגננת  ״נחלים״  גן 
רכים  ילדים  של  דורי  הבין  המפגש 
ומבוגרים הוסיף נופך משלו לאירוע. 
גילאים  קשת  של  הנדיר  המראה 
רחבה,  יושבים יחד, שרים ומדליקים 
נר ראשון של חנוכה, הפך את האירוע 
למכובד ומרגש עד דמעות. ההתרגשות 
היטב  נכרה  היא  הייתה רק שלי,  לא 

על פניהם של כל הנוכחים.

ילדי הגן המקסימים ישבו על הרצפה 
מסמלי  אחד  סביב  מעגלים  בשלושה 
החג. ראשם היה עטור בכתר חנוכה, 

ובידיהם נפנפות מנייר קרפ צבעוני. 
החג  משירי  ודקלמו  רקדו   שרו,  הם 
וקהל  מוכרים,  והפחות  המוכרים 
המבוגרים נענה להם במחיאות כפיים 
ובחיוכים. זה היה מופע מענג, צבעוני, 

תוסס ומבדר מאוד. 
יצחק חביו, אחד המבקרים הקבועים 
במרכז היום, ריגש את כולנו כשעלה 
להדליק נר ראשון של חנוכה ולברך 
זה  ביום  חוגג  שהוא  וסיפר  עליו, 
נכדה  גם  ה-94.  הולדתו  יום  את  גם 
המשמשת סייעת בגן ״נחלים״ פגשה 
באולם את סבתה, שמבקרת בקביעות 
השתיים  של  החיבוק  היום.  במרכז 

בעיניי  לחלוחית  העלה 

מסיבת חנוכה בין דורית במרכז היום למבוגר
חני פרנק

המשך בעמוד 6
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הרציונאליות  לחקר  המרכז  ראש  וינטר,  אייל  פרופסור 
באוניברסיטה העברית, מראה בשורה ארוכה של מחקרים, 
להחלטות  אותנו  מביא  לרגש  השכל  בין  שילוב  כיצד 

הטובות ביותר. 
אמי, רחל ז״ל, לא קראה את ספרו של אייל וינטר: ״איך 
הרגש מצליח במקום שהשכל נכשל״. העובדה, שאני חי 
המגן  חומת  של  ישירה  תוצאה  היא  אלו,  דברים  וכותב 
שבנתה אמי סביבי בתשע השנים הראשונות לחיי. חומה, 
הגיון  שילוב  ואהבה,  חשיבה  בנויה משילוב של  שהייתה 

ורגש, ראש ולב.
נולדתי עם פרוץ מלחמת העולם השנייה בפולין. נותרתי 
בחיים בניגוד לכל הגיון, בעיקר בזכות האינטואיציה של 
של  שנים   ,1948-1939 חיי,  של  הראשונות  בשנים  אמי. 
נדודים, בריחה מאימי המלחמה, רעב, מחלות, קור ושנאה, 
דרך  בכל  לחמה  אמי  רבות.  פעמים  מיתה  סף  על  הייתי 
אותי  ולהציל  לשרוד  מנת  על  אפשרית  ובלתי  אפשרית 

ואת אחי הבוגר ממני.
וחוסר  מחלות  רעב,  נדודים,  שנות  שלוש  לאחר  ב-1942 
בתקווה  משא  רכבת  קרון  על  לעלות  הצלחנו  ודאות, 
להתרחק מהקרבות ברוסיה. בקרון הצטופפו עשרות נשים 
אווירה  בקרון  שררה  הראשונים  בימים  פליטים.  וילדים 
של שותפות גורל. התנאים בקרון היו קשים: צפיפות, קור 
שהיה  מי  לכל  יד  הושיטו  אנשים  לשכב.  אפשרות  ללא 
וסבלתי  מחום,  לקדוח  התחלתי  ימים  מספר  לאחר  זקוק. 
הכולרה,  מחלת  של  הסימנים  כל  והקאות.  משלשולים 
מחלה מדבקת מאד בתנאי הצפיפות בהם היינו. בתחילה 
זמן קצר  ביניהם. תוך  התחילו שכנינו לנסיעה להתלחש 
בודדו אותנו בקצה הקרון ורטנו כלפי אמי: ״את מסכנת 
את הילדים שלנו ואותנו, ילדך לא ישרוד, אין רופא, אין 
תרופות. בתחנה הקרובה תניחי אותו לצדי פסי הרכבת. 

לפחות תצילי את בנך השני ואת כולנו.

בליל חורף קר ומושלג, בתחנה נידחת במזרח רוסיה, כאשר 
הרכבת עצרה התנפלו עלינו נוסעי הרכבת והשליכו אותנו 

הרכבת  השלג.  אל  החוצה 
ואנחנו  בדרכה  המשיכה 
עם  נידחת.  בתחנה  נותרנו 

התרחקו  המתרחקת,  הרכבת 
זה  אמר:  הראש  וההבנה.  ההיגיון 

סופנו, הראש שידר את הספקות, את החרדה ואת היאוש. 
אך הלב הפועם הביע תקווה ואמונה. המחשבה ההגיונית 
לחשה: ״זה סופנו״. החשיכה סביב חזקה את תחושת הקץ 
הראשונות,  השמש  קרני  כשהופיעו  שחר,  עם  המתקרב. 
התנערה אמי מהמציאות הקודרת. בראש מעייניה הייתה 

המחשבה איך להציל את שני ילדיה.

כשנגמר הכוח והטעם
לנסות, להתמודד, ליפול ולקום ושוב

שטן מערבב, מקרר, מעכב 
ואין מפתח הגיוני לחשש ולכאב

אפסו מילים, אזלו כוחות
רק הלב פועם באלף פעימות

נדע להתגבר על צער ומכאוב 
עוד יהיה טוב! 

לא  המים.  מעל  הראש  את  החזיקה  הקשיים  כל  למרות 
הרכינה ראשה על אף המכות שנחתו.

היא העסיקה את עצמה מעל הראש בבניית תכניות להמשך 
קיומנו. מעולם לא טמנה את ראשה באדמה. תמיד פעלה 
בהיגיון וברגש. שברה את הראש כדי להשיג פרוסת לחם 
את  בכאב שברה  ברעב,  במחסור,  מצב,  בכל  גג.  וקורת 

הראש במציאת פתרונות.
למרות המציאות הקשה תמיד דאגה שנלך בראש זקוף.

אחי יהודה ואני נפגשים כל שבת. בכל שיחה אנו מזכירים 
את אמא כאישה שהראש והרגש, שפעלו אצלה בהרמוניה 
והשלימו זה את זה, הם שהבטיחו את עתידנו. הם אפשרו 

לנו לגדול באושר ובשלמות נפשית.

ראש ולב - שכל ורגש
צבי אבן בר
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אירוע  התקיים  השנה  סוף  לקראת 
 Aging חגיגי של ׳קהילת החדשנות
ב״עתיד  לשיח  שהוקדש  IL׳, 
״באילו  ובשאלה:  ההזדקנות״ 
חידושים ויוזמות כדאי להשקיע כדי 

לחיות טוב עד 120?״
נוסדה   Aging IL קהילת החדשנות 
עם תחילת מגפת הקורונה. בהמשך 
הלאומית  להיערכות  גם  הצטרפה 
שעליה  האוכלוסייה,  להזדקנות 
ישראל  ממשלת  על-ידי  הוחלט 

לקידום  בתהליך  להשתתף  כדי  גויסה  הקהילה   .2021 ביולי 
לגיל  חדשנות  כמרכז  ולשמש  ההזדקנות  לאתגרי  הפתרונות 
פעולה,  בכיווני  שכרוך  מורכב  בתפקיד  מדובר  השלישי. 
ומחייב  שונים  ומחקר  מקצוע  ובאנשי  בארגונים  במשאבים, 
להנגיש ידע, מידע, רעיונות וכו׳ ולייצר בין השותפים פעילות 
סינרגטית כדי להגיע לפתרונות ולמענים במגוון האתגרים: בין 
אם מדובר בתחומי תוכן של ההזדקנות, או בבעיות ארגוניות, 

תקציב ועוד.
להלן דיווח מהאירוע על מקצת חידושים ויוזמות, שהוצגו כדי 

להשקיע בהם ״על מנת לחיות טוב עד 120״. 
החידוש הראשון מוצג על-ידי ד״ר קרן מזוז - אנתרופולוגית 
רפואית מוכרת בישראל וגם בתחום המחקר והפיתוח ביפן. הדיון 
עסק ב״מהפכת הרובוטים״. לדברי ד״ר מזוז: ״רובוטיקה מהווה 
הטיפול  במערך  משולבים  רובוטים  ביפן.  קורה  זה  מהפכה!״ 
בזקנים ובנוסף, בגין מצב של שחיקת עובדים ומחסור בכח-

אדם, יש רובוטים שמופעלים גם בתחום הרפואה הדיגיטלית. 
רובוט מסוג זה הוא למעשה מכשיר, ובתוכו נמצאת מערכת 
דמוית  היא  החיצונית  חזותו  אבל  מתאימה,  מלאכותית  בינה 

אדם.
יש גם רובוטים שהם פלטפורמה בתחומים אחרים כגון: איסוף 
מדדים פיזיולוגיים וניטור מצב של המבוגר, זיהוי מצבי מצוקה 
וסוגיות פסיכולוגיות וגם מדווח לגורמי המקצוע ועוד. כמו-כן, 
תרופות,  או  אוכל  מגישים  לוויה:  כבני  מתפקדים  הרובוטים 
קוגניטיביים(  או  )פיזיים  שונים  מסוגים  תרגילים  מפעילים 
וגם ״משוחחים״ עם המטופלים )בהתאם לתסריטי שיחה בעלי 
הרובוטים  של  יכולותיהם  תוכנות(.  על-ידי  שנבנו  משמעות, 
מעוצבים  הם  כמעט-אנושית:  סביבה  הזקן  ללקוח  מספקות 
של  תחושה  ומקנים  בשפתם  מתקשרים  אדם,  לבני  בדומה 
הרובוטים  נוסף:  ופרט  בדידות.  שמפיגה  חברתית  נוכחות 

נמצאים היום גם בפתחנו, ומתחילים ללמוד עברית...
אייזנברג- דניאלה  ד״ר  של  בדבריה  מוצג  השני  החידוש 

כח-אדם  בהכשרת  גם  שעוסקת  חוקרת  פסיכולוגית,  שפרן, 
ויזמות. בהתאם להשקפתה ביחס להזדקנות היא פועלת לקדם 

הזדקנות  של  הרעיון  את  ולהעשיר 
בשילוב   )Aging in place( בבית 
הקהילה  עם  משמעותי  קשר  עם 
מציעה  היא  כך  לשם  והסביבה. 
של  אלמנטים  למזדקנים:  להנגיש 
הזמנה  חברתית,  חוויה  של  טיפול, 
בחוגים  חמים״,  ב״בתים  למפגשים 
ובפעילות מיינדפולנס. כל זה ועוד: 
להתחיל עם הגישה הזו בגיל צעיר 
עשויה  זו  פעילות  להערכתה  יותר. 
איכות  על  חיובית  בצורה  להשפיע 
אצל  לביקורים  ההזדקקות  את  משמעותית  ולצמצם  החיים 

הרופא.
במדרשת  האקדמי  המרכז  בסביבות  היום  קיים  הזה  המודל 
רופין, שיש בו גם מרכז לטיפול ולייעוץ לאוכלוסייה המקומית, 
כמסגרת  גם  להפעילו  ניתן  הרב-דורית.  המשפחה  על  בדגש 

שפועלת בגישה עסקית. 
מהמחלקה  קורמן  מריה  ד״ר  על-ידי  הוצג  השלישי  החידוש 
האדם  בני  לדבריה,  אריאל.  באוניברסיטת  בעיסוק  לריפוי 
״נשלטים״ על-ידי שלושה ״שעונים״: השעון הביולוגי הפנימי 
כגון:  הגוף  של  והמנגנונים  התהליכים  התנהלות  את  מווסת 
עוצמת  ערות-שינה,  בדם,  סוכר  רמות  הורמונים,  הפרשת 
פעילות של תאי עצב, טמפרטורה ועוד. השעון האסטרונומי 
מייצג את מהלכי האור והחושך, בהתאם לסיבוב כדור הארץ 
סביב השמש; וישנו גם השעון החברתי, שלפיו אנחנו מנהלים 

את סדר היום ואת הפעילויות שלנו.
השעון  ואילו  הביולוגי,  מהשעון  במיוחד  מושפע  האדם  גוף 
כששלושת  יותר  טוב  ויתפקד  לתאורה  יותר  רגיש  הביולוגי 
מצב  להיווצר  יכול  סנכרון  אין  אם  מסונכרנים.  השעונים 
בעייתי. לדוגמה: אם שוכחים )בסוף הקיץ( להחזיר את שעון 
החורף ונאלצים לקום כל בוקר כשעדיין חשוך, האנשים הזקנים 
הקורטיזול  הורמון  בהפרשת  שיבוש  )בגלל  להיפגע  עלולים 

שמופקד על העוררות(.
טובה  לילה  ששנת  קורמן  ד״ר  מדגימה  המצורף  בתשריט 

מתחילה הרבה לפני שנכנסים למיטה:
במהלך היום נדרשת חשיפה לאור טבעי – בחוץ.

כ–5–6 שעות לפני השינה נדרשת הפסקת צריכה של קפאין 
ואלכוהול.

מאומצת  גופנית  פעילות  הפסקת  השינה  לפני  שעות  כ–3-2 
וסיום ארוחה.

כ–1–2 שעות לפני השינה הפסקת חשיפה למסכים ועבודה.
מעורר  שעון  בלי  קבועות  שינה  שעות  נדרשות  לסיכום: 

והפסקת חשיפה לאור.

חידושים בתחום הזקנה - זקנה בראש טוב
דהבא אייל



חלק  ולו  נוציא  אם  להשתנות,  יכול  שלנו  החיים  פסיפס 
המטרה  כאשר  חלקים?  מספר  נוציא  אם  יקרה  מה  אחד. 
היא להתקדם ולשדרג את תכני החיים וסגנונם, יש לעשות 
עשויה  לשינויים  הדרך  מימושה.  לצורך  מהותיים  שינויים 
הזדמנויות  אבל  מכשולים,  ורצופת  מורכבת  ארוכה,  להיות 

בדרך כלל לא באות, צריך ליצור אותן. 
כאשר נוגה בת ה-25 שתפה את הוריה בתכניותיה החדשות, 
הם לא היו מופתעים. בכל זאת חשו התרגשות קלה לשמוע 
את  לעזוב  החליטה  שהיא  משמעית,  חד  בצורה  לראשונה 
חיים  ולהתחיל  ברחובות,  בביתה  והנעימים  הנוחים  מגוריה 
בתחום  לימודיה  בין  זמנה  את  תחלק  שם  בחיפה.  חדשים 
ההתמחות,  בשלב  כבר  היא  בהם  והתיאטרון,  הפסיכולוגיה 

את  לפרנס  כדי  עבודה  מציאת  עצמה לבין 
ולהתחיל פרק חדש בחייה העצמאיים.
לדבריה, היא מלאת תקוות וחלומות, 
אך יודעת שיהיו גם אכזבות וקשיים. 

לצאת  עז  צורך  חשה  היא  זאת  בכל 
מהקן החם והמיטיב בביתה למרחב שונה 

בחייה.  הראשונה  בפעם  למעשה,  וחדש, 
תגובתם של הוריה היתה כמו שנכתב בשירו 

עם  "לכי  גדול":  "ראש  גבריאלוב:  מיקי  של 
החלום, לכי עם זה קדימה ...תפסי ראש גדול, זה הזמן 

שלך לומר מי נגד ומי כמה". 
בשבועות הראשונים של חייה בחיפה הכל נראה לנוגה 
מוזר ואחר. היא היתה אופטימית, מעט נרגשת, והתיחסה 
החדשים.  לחייה  ההסתגלות  מתהליך  כחלק  קושי  לכל 
לראשונה לקחה אחריות מלאה לכל הנושאים הקשורים 
והלימודים.  העבודה  לענייני  בנוסף  היום  סדר  בניהול 
היא החלה ליצור קשרים חברתיים חדשים, טיילה בעיר 

ולמדה להכיר את רחובותיה ומוסדותיה.

נוגה יצאה לראשונה למרחב החדש שלה והיתה מרוצה. עם 
וכל ביקור  ולמשפחה המשיך לקנן בה,  זאת, הגעגוע לבית 
מדי פעם בבית או ביקור של בני משפחתה שימח אותה מאד. 
החלטתה של נוגה לצאת מאזור הנוחות שלה היתה האמצעי 
לשינוי המהותי בחייה. היא הבינה שזו הבחירה הנכונה שעליה 
האינטלקטואליים  כישוריה  את  גייסה  כך  ולשם  לעשות, 
והחברתיים. הופעתה המרשימה לא סנוורה אותה. היא החלה 
הנרי  הסופר  האישית.  לצמיחתה  שתביא  הדרך,  את  לסלול 
מילר )1891-1980( אמר: "יעדו של אדם הוא לא מקום אלא 

דרך חדשה להתבונן על הדברים".
הזדמנויות  ולא להחמיץ  נוגה בחרה לשמור על ראש פתוח 
שנכונו לה בדרכה. היתה לה שנה מעניינת, מגוונת, לא תמיד 
קלה ולא תמיד מספקת. היא נהנתה מדירתה הקטנה, אותה 
ריהטה בצניעות, אירחה חברות והרבתה לעסוק בתחומים 
היו  שהעשירו את עולמה. במקביל לתחושות הטובות 
תום  ולקראת  והתלבטות,  נפש  חשבון  של  שעות  גם 
השנה הראשונה, החליטה לעזוב את חיפה ולעבור לגור 

ביפו. 
שוב עברה נוגה תהליך של מעבר ממצב אחד לאחר, 
שיש בו מן הלא נודע, המסקרן והמאתגר. בלבה גמלה 
ההבנה, שביפו המהווה חלק מת"א, העיר הגדולה, יש 
להתפתח  מהיר  ויותר  יותר,  הרבה  גדול  סיכוי  לה 
בתחומים בהם היא מתמחה ומהם היא נהנית. שוב 
היא יצאה מאזור הנוחות שלה למרחב אחר, אך 
ניסיון  של  מטען  עם  ביטחון,  יותר  עם  הפעם 
והרבה תקווה, כמו שכתב אנטואן דה סנט –אכזיפרי 
בספרו הנסיך הקטן: "מאחורי כל הדברים הנראים לעין 
יש דבר מה גדול יותר: כל דבר הינו נתיב, שער או חלון 

הנפתח אל משהו אחר".
במרחב הזה מרגישה נוגה שהיא בדרך אל המשהו האחר... 

תפסי ראש גדול  וצאי אל המרחב
מירה ניר
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חלק מהנוכחים.
ובמילות  בברכות  הסתיים  היום  במרכז  המרתק  המפגש 
תודה לילדים המקסימים מפי מספר מבקרים במרכז היום. 
הם הודו על המופע המרהיב ואיחלו להם חג שמח. הילדים 

מצידם ברכו את קהל המשתתפים בחג חנוכה נפלא. 
ראוי להזכיר, שבמרכז היום נערכו פעולות רבות במסגרת 
ואף  מהן  ברבות  נכחתי  עצמי  אני  הבין-דורי.  הפרויקט 

מסיבת חנוכה בין דורית
המשך מעמוד 3

כתבתי עליהן בעיתון המכובד הזה. הקורונה קצת קטעה 
את הפעילות בשנתיים האחרונות, אבל בעידודה של מיטל 
להמן, רכזת הפרויקט הבין דורי, חוזרת הפעילות המבורכת 
היא  ״נחלים״  גן  ילדי  עם  החנוכה  מסיבת  לשגרה.  הזו 

סנונית ראשונה, שמבשרת על פעילויות דומות בעתיד.
התובנה,  עם  גם  אך  ומחויכת,  מסופקת  מהמפגש  יצאתי 
רוצים:  המבוגרים  שאנחנו  דברים,  אותם  רוצים  שילדים 

לצחוק, להיות מאותגרים, להתבדר ולהתענג.
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״זנב  או  לשועלים״  ״ראש 
לאריות״ – מה עדיף? מסתבר 
להחליט,  צריך  תמיד  שלא 
גם  להיות  הצליחה  ורחובות 

וגם.
פחות  ב-1890,  נוסדה  רחובות 
תקופת  באמצע  יותר  או 
והיתה  הראשונה,  העלייה 
זו  בעלייה  העשירית  המושבה 
לא  היא  הכל(.  סך   23 )מתוך 
בראשוניות  הדרך  את  פרצה 
של התישבות המושבות. לפניה 
אפשר למצוא את ראשון לציון, 
טוביה  באר  ציונה,  נס  גדרה, 
זאת, לרחובות היה  ועם  ועוד. 
הלכה  בעיצוב,  מרכזי  תפקיד 

למעשה, של תפישה חדשה של עצמאות. היא נוסדה 
מתוך שיתוף פעולה מיוחד בין יזמותיהם של יהודים 
מחו״ל, שהתאגדו לחברת ״מנוחה ונחלה״, לבין תושבים 
מהארץ, שביקשו לקנות אדמה ולהקים מושבה עברית 

על אדמת דוראן. 
נקודה חשובה ומהותית, שעמדה לנגד עיניי המקימים, 
מתלות  שחרור  ובעיקר  הכלכלית  העצמאות  היתה 
״היחידים״  ושל  אייזנברג  אהרון  של  חלומם  בברון. 
אדמות  על  יהודית  מושבה  להקים  אליו,  שהצטרפו 
מוורשה.  יהודים  קבוצת  של  בחלומה  השתלב  דוראן, 
שאפה  ונחלה״,  ״מנוחה  לחברת  שהתאגדה  הקבוצה, 
זקוקה  תהיה  שלא  עצמאית,  מושבה  ולנהל  להקים 
והתכנון  הארגון  רוטשילד.  הברון  של  לתמיכתו 
וממונם הרב, הפכו  המדויקים, שאפיינו את הקבוצה, 
מאדמות  ניכר  חלק  רכשו  הם  למציאות.  החלום  את 
רחובות,  את  הקימו  ״היחידים״  עם  וביחד  רחובות, 

שהפכה לאחת מהמושבות הבולטות בארץ.
חברי ״מנוחה ונחלה״ הובילו את העקרונות שהנחו את 

מייסדי רחובות: 
ללא  הון,  בעלי  ע״י  עצמאית, שתוקם  מושבה  הקמת 

צורך בתמיכתו של הברון רוטשילד.
חקלאיים,  גידולים  על  תתבסס  אשר  מושבה  הקמת 

שיאפשרו למושבה לעמוד על רגליה. 
תכנון מפורט של היישוב העתיד לקום.

עוד טרם הקמתה של רחובות, 
עקרון  את  מייסדיה  הדגישו 
אדמת  ועבודת  העצמאות 
הקודש: ״אנחנו צריכים לבנות 
אנו,  בכספנו  למופת,  מושבה 
הלוואה,  או  עזר  כל  בלי 
למען יראו כיצד בונים וכיצד 
)לוין  בארץ״  מושבה  מנהלים 

אפשטיין(.
של  ניהולה  תרם  בהמשך  גם 
בה  הגופים  וארגון  רחובות 
המושבה  ולהצלחת  לעצמאות 
בהתגברות על קשיים חיצוניים 
המושבה  ועד  ופנימיים. 
לראשונה  שנבחר  ברחובות, 
וארגן  ניהל   ,1890 שנת  בסוף 
את כל תחומי החיים הציבוריים, ולעתים אף האישיים 
במושבה. הוועד היה: ״המוסד הניהולי העברי הראשון 
ענייני  כל  את  שניהל  ועד  זה  היה  זה.  לשם  הראוי 
ועל  עצמו  דעת  על  חוץ,  וכלפי  פנים  כלפי  המושבה 
אחרים״  של  אפוטרופסות  שום  בלי  עצמו,  אחריות 

)מתוך: ״משפחת האדמה״, משה סמילנסקי(. 
ועד המושבה טיפל כאמור בכל ענייני הציבור: מיקום 
הבשר  המים,  אספקת  הרחוב,  ניקיון  חינוך,  המבנים, 
)תחילה על-ידי  יפו  והתרופות, הסדרת התחבורה עם 
על  פיקח  אף  הוועד  לציון(.  מראשון  דיליז׳נס  בעלי 
המתווך  היה  הוועד  לחברו.  אדם  שבין  ומידות  מוסר 
הכפרים  לבין  המושבה  בין  שקמו  הסכסוכים  בכל 
עם  בדברים  בא  המושבה  ועד  שבסביבה.  הערביים 
הרשות העות׳מאנית, עם פקידות הברון ועם הוועד של 
״חובבי ציון״. הוא זכה למידה רבה של עצמאות, קיומו 
לא הוטל בספק, ולא היו נסיונות לטרפד ולהצר את 
פעילותו, כפי שקרה למושבות שהיו תחת חסות הברון. 
לצד ועד המושבה פעלו: האסיפה הכללית, שבחרה את 
חברי הוועד וקבעה את סדרי עבודתו, ועדות המשנה, 
שהתמקדו בנושאים מוגדרים וועדת התשעה, שקבעה 

את תקנות המושבה.
מציאות  בתוך  גם  להתחדש  שאפשר  הוכיחה  רחובות 
גם כשנמצאים  ולהיות לראש  ליצור  קיימת, שאפשר 

באמצע. 

 ראשונים?? כן! 
למרות שהיו תשע לפניה..

הדס אביבי, הארכיון ההיסטורי של רחובות

איכרים צעירים ברחובות 1897

עבודה בגפנים ברחובות
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 1989 בשנת 
קובץ  אור  ראה 
השני  סיפוריה 
גם  הידועה  אך  המחוננת,  הסופרת  של 
ב׳מוזרויות׳ כתיבתה, אורלי קסטל בלום: 
אחד  )זמורה-ביתן(.  עוינת״  ״סביבה 
משמע(  )תרתי  הפנטסטיים  הסיפורים 
בקובץ נקרא ״ילד פלא״. זהו סיפור בגוף 
ראשון, שמספרו הוא עיתונאי ישראלי בן 
ארבעים וחמש, כתב החדשות של ״מקור 
נוסע  הוא  גורן.  יואכים  בשם  ראשון״, 
לבית-חולים כדי לעבור ניתוח להשתלת 
ראש במקום ראשו ה״ישן״, המרבה להכאיב 
לו. בסוגריים נאמר, שבשנת 1983 הוצגה 
לעולם תרופה ייחודית המדכאת בהצלחה 

את המערכת החיסונית באדם, ומאפשרת בכך את קליטתם 
המוצלחת של האיברים המושתלים בגוף. תרופה זו הובילה 
לפריצת דרך משמעותית, ובעקבותיה הפך הליך השתלת 

איברים לנפוץ עד מאד בעולם כולו.
״הייתי מטושטש מאוד מההרדמה,  העיתונאי:  וכך מספר 
ושאלה אותי בדאגה  וכשנכנסה האחות פעם אחת לחדר 
איך אני מרגיש לא יכולתי להשיב לה. הרבה תהיתי לפני 
הניתוח אם אסבול מחורים בזיכרון, או שאישיותי תשתנה 
בבת-אחת. דבר מעין זה לא קרה לי. הייתי ונשארתי אני. 
הרופא נכנס וציווה עלי לנוח ולשתות הרבה חלב. שאלתי 
אותו בקול מוזר קצת כמה זמן עלי להישאר כך, והוא אמר 
שהדבר תלוי אך ורק בי. לא פירש ויצא. קראתי אחריו מה 
דעתו על הניתוח, והוא צעק, ״יופי של ראש סידרנו לך״.

בו  שהושתל  לגיבורנו,  מסתבר  הסיפור  עלילת  בהמשך 
ראש של ילד. כאשר הוא שואל את נהג המונית המסיע 
אותו מבית החולים לשדה התעופה איך הוא נראה, הנהג 

משיב לו לתדהמתו: ״אתה נראה חמוד״. 
נהג  את  מוליך  הסיפור  עלילת  המשך 
המונית ו״הילד״ לישיבה משותפת בבית 
בזמן  שוקו  שותה  ש״הילד״  תוך  קפה, 
האחרון  זה  ברנדי.  לוגם  המונית  שנהג 
המשפחתי,  סיפורו  את  ליואכים  מספר 
ביותר,  מוזרים  אירועים  הוא  אף  הכולל 
עם  יחד  ילדיו,  שלושת  של  הפלגה  כמו 
כל ילדי הגן, בחללית ונחיתתה חזרה בגן 
״בשעה שתים עשרה וחצי ודקה בדיוק״. 
באינטריגות  הדברים  מסתבכים  בהמשך 
לממכר  חנות  עם  יחד  לאומיות,  בין 
ומפתח  ירקות  חנות  שהפכה  תקליטים 
הקשור בשרשרת זהב לרוכסן המכנסיים. 
יואכים  הילד  המוזר:  הסיפור  של  סופו 
מאומץ על ידי נהג המונית כילד רביעי במשפחתו, אבל 
לא ילד רגיל, אלא ״ילד פלא״ בשל היכולות הקוגניטיביות 

הגבוהות שלו. 
איננו  הזה  המוזר  הסיפור  עלילת  שמאחורי  ההיגיון 
הראליסטית-סמלית,  בסיפורת  כמקובל  )חיקויי(,  מימטי 
לשבור  הסופרת  של  רצונה  היינו  ׳ספרותי׳,  היגיון  אלא 
וא.ב.  עוז  עמוס  נוסח   - לה  שקדמו  ספרותיות  מסורות 
יהושע )למשל(, שראו בספרות כלי חשוב בעיצוב הזהות 
הישראלית הקולקטיבית, תוך שהם עוטים על עצמם את 
גלימת ״הצופה לבית ישראל״. קסטל בלום נטלה על עצמה 
דווקא תפקיד חתרני ו׳מפרק׳, וכתבה סיפור שמקצין עד 
אבסורד את רעיון השתלת האברים, אך במקביל גם פותח 
פתח לסגנון חדש ושונה )פוסט-מודרני( בספרות העברית 
לסיפור  עוד  מחויב  שאיננו  העשרים,  המאה  שלהי  של 

העל-הציוני.

ניתוח השתלת ראש – מי שמע? 
ד״ר שלמה הרציג

"כמה טוב שבאת הביתה"

התחדשנו!!!
אתר חדש לעמותת על"ה.

בואו לגלות את כל מה שיש לנו להציע.

חפשו על"ה רחובות בגוגל.
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ַעד  ְיִרָּיה...  ִנְׁשְמָעה  ִּפְתֹאם  ״... 
ֶׁשִהְתַחְלנּו ְלַבֵּקׁש ֵּביֵנינּו ֶאת ַיְעְנֶקֶלה׳, 
ְוַעד ֶׁשּנֹוַכְחנּו ָלַדַעת ִּכי ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו, 
ִלְפֵני  ִּכי  ִסְּפָרה  ַאַחת  ֶׁשַּבחּוָרה  ְוַעד 
ִמְתַרֵחק  אֹותֹו  ָרֲאָתה  ְרָגִעים  ֲחִמָּׁשה 
ַלֲעׂשֹות  ַהְּגָבעֹות  ֶׁשל  ַהְּצפֹוִני  ָלֵעֶבר 
ָאַחז  ִמָּיד  )ַהִּסּבּוב(...  ה״ּדּור״  ֶאת 
ָלרּוץ,  ְלִהְתנֹוֵעַע,  ֻּבְלמֹוס:  ֻּכָּלנּו  ֶאת 

ָלַדַעת ְוַלֲעֹזר...
... ְּכֶׁשָּבאנּו ַלָּקֶצה ַהְּצפֹוִני ֶׁשל ַהֶּכֶרם 
עֹוְמִדים  ֲאָנִׁשים  ְקַהל  ָׁשם  ָמָצאנּו 
ֶׁשָהָיה  ְלַיְעְנֶקֶלה׳,  ִמָּסִביב  ְּבַמְעָּגל 
מּוָטל ֵמת... ָהַאֲחרֹון ַלּׁשֹוְמִרים ִהִּגיַע 
ֹראׁשֹו  ֶאת  ֵהִרים  הּוא  ַאְבָרָהם.  ַרִּבי 
ַהָּׂשב ְוָאַמר: ״ַיְעְנֶק’ֶלה, ַאָּתה... ַּדְוָקא 
ַהּׁשֹוֵמר  ֶׁשֵּביֵנינּו.  ַהָּצִעיר  ַאָּתה, 
ָהָראִׁשי ָלַחׁש ַּכָּמה ְּפֻקּדֹות ְוַהּׁשֹוְמִרים 
ֶנֶעְלמּו. ִנְׁשַלח ָׁשִליַח ְלהֹוִדיַע ְלֹראׁש־

ַהַּוַעד... 
ַיְעְנֶק’ֶלה  הּוַבל  ...ְּבמֹוָצֵאי־ַׁשָּבת 
ָּבֵאת.  ֶלֱאֹחז  ֵהֵעז  ִאיׁש ֹלא  ִלְקבּוָרה. 
ַהּׁשֹוְמִרים,  ֹראׁש  ִמְּמקֹומֹו  ֶׁשָּמׁש  ַעד 
ַהּבֹור.  ֶאל  ְוָקַרב  ְמֻמֶּגֶפת  ֶרֶגל  ָׁשַלח 
ָנַטל  ָהַרָּכה.  ָּבֲאָדָמה  ָׁשְקָעה  ַרְגלֹו 
ְמֹלא־ָהֵאת ָעָפר. ֶהָעָפר ָנַפל ְּבִאְוָׁשה 
ֲעמּוָמה ְלתֹוְך ַהּבֹור. ְוׁשּוב ְמֹלא־ָהֵאת. 

ַהֹּכל ִהְסַּתְּכלּו דּוָמם ִּבְמַלאְכּתֹו״. 
מתוך ספרו של נחום גוטמן ״החופש 

הגדול או תעלומת הארגזים״ )נחום שהה ברחובות ב-1916(.

אזור הג׳ומייז, בגבול רחובות ורמלה, היה אזור רגיש במיוחד 
לויתן  דוד  השומר  נרצח   1913 ב-  ולרצח.  לחבלה  לגניבות, 
ע״י גונבי שקדים ליד הדרך לרמלה. במהלך מלחמת העולם 
במיוחד.  קשה  ובכרמים  בפרדסים  השמירה  היתה  הראשונה 
באותה שנה נערך עימות אלים עם ערביי זרנוגה )קרית משה 
״השומר״  נציגי  פרידמן.  שמואל  השומר  את  שרצחו  היום(, 
ביקשו למנוע את המשך העסקתם של ערביי זרנוגה ברחובות. 
חלק מהאיכרים התנגדו והאשימו את ״השומר״ בקלות דעת 
בין  למתיחות  גרם  הדבר  המקום.  מנהגי  של  הבנה  ובחוסר 
נציגי הארגון לבין ועד המושבה, שפעל להפסקת ההתקשרות 
עם ״השומר״. ארגון ״השומר״ פוטר, עזב את המושבה ועמו 

רבים מהפועלים. 
תקווה,  מפתח  השומרים  ראש  בלומנפלד,  אברהם  זה  היה 

המושבה  לוועד  מועמדותו  שהגיש 
ברחובות.  השומרים  לראש  ומונה 
שומרים  מספר  לגייס  התחייב  הוא 

רוכבים וארבעה שומרים רגליים. 
מהתקופה  עוד  לפניו  הלך  שמו 
״מס  גביית  על  אחראי  שהיה 
בעגלה  הבאים  מכל  המרכבה״ 
בשער  בחאן  יפו-ירושלים,  בכביש 
באומץ-לב  הצטיין  אברהם  הגיא. 
על  אימתו  את  והטיל  ובגבורה 
מתשלום  להשתמט  שניסו  הערבים 

מס או לפגוע ביהודים. 
על כוחו הרב ועל התושייה בה ניחן 
דליקה  כשפרצה  פעם  כי  סיפרו, 
באחת משכונות ירושלים סיכן את 
נפשו והציל שני ילדים מתוך חדר 
שהיה מוקף להבות ואח״כ עלה על 
הגג הבוער, שבר את הקורות שחיברו 
את  ומנע  אחר,  לבניין  הבניין  את 
נסע   1903 ב-  הדליקה.  התפשטות 
וכאשר  חבריו,  עם  בעגלה  אברהם 
נאחזו גלגלי העגלה בחריצים שבין 
האבנים ליד גשר טחנות אבו-רבח 
שהעגלה  סכנה,  הייתה  הירקון,  על 
על כל נוסעיה תתהפך לתוך המים. 
אברהם קפץ למים ובכוחו הרב הטה 

את העגלה כלפי מעלה והצילם. 
ושומריו  אברהם   - לרחובות  חזרה 
לא הצליחו למנוע את מכת הגניבות, שנמשכה ללא הרף ואף 
החריפה. ועד המושבה השיב את אגודת ״השומר״ לרחובות, 
יותר מאוחר נבחר  אחרי שנחתם אתם הסכם חדש ב-1917. 

אברהם לוועדת השמירה במושבה. 
1921, שלא פסחו גם על רחובות, הבינו  במאורעות תרפ״א 
ניתן להתגונן  נרחבות לא  כי מול התקפות  אנשי המושבה, 
בעזרת כמה שומרים רכובים, המהווים מטרה גלויה לכדורי 
התוקפים וכי יש להיערך אחרת. אולם הם לא ויתרו על יחידה 
ניידת רכובה על סוסים, שבראשה עמדו אברהם בלומנפלד 
מוסלמי  להמון  המתינו  למגינים,  הצטרפו  הם  מקוב.  והרץ 

מוסת שהתקרב מרמלה ופתחו עליהם באש. 
הפורעים נפוצו בהשאירם בשטח שישה הרוגים. שני פצועים 
ערבים נאספו וטופלו במרפאה. בסיומו של הקרב לא נגרמו 

לאנשי המושבה אבדות. 

ראש השומרים ברחובות 
צבי תדמור
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 ,1878 הסיפור מתחיל בשנת 
מאמינים  יהודים  כשקבוצת 
והקימו  צפת  את  עזבו 
הר  למרגלות  חקלאי  ישוב 
״גיא  קראו  לישוב  כנען. 
הכפר  לשם  בדומה  אוני״, 
״ג׳עוני״.  השכן  הערבי 
״גיא  בספרה  לפיד,  שלומית 
קשיי  על  מספרת  אוני״, 
תמונת  ונותנת  המתיישבים 
ההתיישבות  על  מלאה  מצב 
העליות  על  ישראל,  בארץ 
את  שאפיינו  והמורדות 
על  הראשונה  העלייה  סיפור 
רקע היסטורי אותנטי. אחרי 
ורעב  בצורת  שנות  שלוש 
בכשלונם  המתיישבים  הודו 

וחזרו לצפת.
את  מחדש  יישבה  ב-1882 

הקבוצה  זו  מרומניה.  ציון  חובבי  קבוצת  המקום 
רעיון  את  לממש  שביקשה  הראשונה,  המאורגנת 
התחיה הלאומית על-ידי עבודת אדמה בארץ ישראל. 
כדי לשנות את מזלו של הישוב שינו את שמו מ״גיא 
אוני״ ל״ראש פינה״. ראש פינה היא המושבה העברית 
הראשונה. המושבה מוזכרת בתנ״ך בתהילים קי״ח 22: 
״אבן מאסו הבונים-היתה לראש פינה״. המקום נבחר 
עד  הנפלא  הצפוני  הנוף  בו,  שנובע  המעיין  בזכות 
ג׳עוני  גם בקיץ. תושבי  האוויר הקריר  ומזג  החרמון 

הערבים סייעו לחלוצים בעבודת האדמה.
אותה  ולקח  במושבה  רוטשילד  הברון  ביקר  ב-1883 
מורה  משפחה,  לכל  מגורים  בית  נבנה  חסותו.  תחת 
רופא,  למושבה  הביאו  בעברית,  הספר  בבית  לימד 

הוקמו בית כנסת, בית מלון ותעשיית תולעי משי.
לאחר מלחמת העולם הראשונה היה הגליל בשליטת 
משטרה  תחנת  נבנו  פינה  ובראש  הצרפתי,  המנדט 

ובית מכס. 
ב-1920 שמשה המושבה כבסיס לטרומפלדור ולחבריו, 
ויותר מאוחר כבסיס להברחת יהודים מסוריה במסגרת 
היה  הבריטי  המנדט  בזמן  המזרח.  מארצות  ההעפלה 
מחסום בראש פינה והיו חיפושי נשק ביישובי הסביבה. 
המשטרה  תחנת  את  מסרו  הם  עזבו,  כשהבריטים 
לערבים, ואיכרי המושבה השתתפו בהגנה על הגליל.

לאזור  הסורים  פלישת  עם 
ברחו  העצמאות,  במלחמת 
ללבנון.  מג׳עוני  הערבים 
על-ידי  ויושב  ננטש  הכפר 

עולים חדשים.
העמותה  הוקמה  ב-1978 
לשחזור ״מושבת הראשונים״ 
כאתר  הוכרז  והמקום 
העתיקים  הבתים  לאומי. 
הפכה  והמושבה  שוחזרו 
ומשמשת  תיירותי  למוקד 
ההתיישבות  לראשית  דגם 

הציונית בארץ.
נמצא  ״גיטל״  הקפה  בית 
סמוך לתחנת המשטרה. בית 
במשך  שנוהל  עתיק,  אבן 
גיטל  על-ידי  שנה  חמישים 
קליינשטיין על אם הדרך, בין 
מוסד  והיה  למטולה,  טבריה 
המושבה.  של  מסמליה  ואחד  הגליל  בתולדות  חשוב 
עלו  ואריה,  שולמית  ילדיהם,  ושני  מיכאל  גיטל, 
מפולין ב-1925, גרו במושבה מחניים, וילדיהם רכבו 
על חמור כל יום לבית הספר שבראש פינה. ב-1927 
וגיטל השלימה את  עברו לראש פינה. מיכאל נפטר 
מצוירות  מרצפות  וייבאה  בזלת  מאבני  הבית  בניית 
מדמשק. תחילה הקימה בבית מאפייה, אחר כך פתחה 
תחנת דלק )הקיימת עד היום( ולבסוף קפה-מסעדה, 
שהיווה נקודת מפגש לבריטים, לפלמ״חניקים ולאנשי 

ההגנה. 
גיטל העבירה מידע לאנשי הפלמ״ח. ב-1938 נהרג בנה 
אריה מיריות שנורו לעבר בית הקפה. בתה שולמית 
הקפה  בבית  לבדה  המשיכה  וגיטל  לירושלים,  עזבה 
ובתחנת הדלק עד שנות השמונים, והיא בת 93 שנים!

המועצה  מטעם  הקפה,  בית  על  שלט  מוצב  כיום 
לשימור אתרים, המספר את תולדות גיטל ומשפחתה.

לראש  מזרחית  השוכן  מחניים  קיבוץ  כילידת  אני, 
גיטל  למושבה.  רבות  מטיילים  שהיינו  זוכרת  פינה, 
היתה חברה טובה של סבתא שלי, ואני זוכרת אותה 
שלה.  הקפה  לבית  אותנו  ומזמינה  בסינר  לבושה 
פינה  בראש  עוברת  אני  לגליל,  בנסיעותיי  היום  גם 

וזכרונות ילדותי מציפים אותי.

סיפורה של ראש פינה 
דליה דמארי
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האם מי מכם, הקוראים כתבה זו, הרהר אי פעם 
מה משמעותו של כיסוי הראש?! 

ברחבי העולם מסתירים נשים וגברים את שיער 
ראשם מתחת לאין ספור כיסויים. ראשית מדובר 
בתנאי אקלים, כמו אוויר קר חם קפוא או לוהט, 
האדם  של  ראשו  כסות  על  כמובן  המשפיעים 

במטרה לשרוד את פגעי הטבע.
בתרבויות  הראש  בכיסויי  נתמקד  זו  בכתבה 
השונות, בעמים ובדתות הרבות, עד כמה שניתן, 

כי המגוון  עצום ורב. 
ומפורט  במקרא,  כבר  מוזכר  הראש  כיסוי 
וגם  לגברים  ובמדרשים  בתלמוד  בהרחבה 
לנשים. כבר בשלושת אלפים שנה לפנה״ס נהגו 
במזרח הרחוק לכסות את הראש. כך גם במצרים 

העתיקה, ביוון וברומי. הכיסוי היה רעלה, שהיא אחד מסוגי 
החיג׳אב.  

חז״ל  עוסקים בהקשר זה  בעיקר בשני מצבים:  כשעולים 
אך  קדושה.  בענייני  עוסקים  וכאשר  תפילה,  לתורה בשעת 
בימינו  היום.  כל  במשך  הכיפה  את  לחבוש  החלו  הזמן  עם 

עת,  בכל  לאדם  כתזכורת  לכיפה  מתייחסים 
שאכן יש מעליו ״יראת שמיים״. כמו כן נוספו 
כובעי  ועוד  השטריימל  הקסקטים,  המגבעות, 
השתייכות  על  המעידים  מספור,  רבים  אפנה 
לזרמים ולקהילות ביהדות, וגם בשאר הדתות.

נשים

למנהג כיסוי הראש הנשי שורשים עתיקים:
לאחר  חלה  הראש  כיסוי  חובת  ביהדות 
הנישואים כחלק מכללי נורמות הצניעות. ידוע 
שבארצות האסלם כוסו ראשי הבנות היהודיות 

כבר מילדותן.
את  העדיפו  חרדיות  נשים  כי  ידוע  היה  בעבר 

הפאה הנכרית. אך זה שנים שחל שינוי בנושא כיסוי 
הראש ואביזרי הקישוט הפכו לחלק מארון הבגדים בהשפעת 
יבוא  של  ענקית  תעשייה  ממש.  למהפך  עד  המודרניזציה 
וכיסוי  היהודיות,  ויצור מקומי השפיעה עמוקות על הנשים 
הראש מותאם בד״כ גם ללבוש האופנתי. אפשר לשמור על 

הצניעות ולהראות נשית בלי לגרוע מהיופי הנשי.
כיסויי הראש, המיועדים לשבתות ולחגים, לחתונות ולשאר 
אירועים, נראים מאוד מושקעים ויקרים. מטפחות צבעוניות, 
פנינים שזורות על כובעים אלגנטיים ושאר חרוזים מכסים 

את השיער ומושכים בסקרנות את עיניי העוברים ושבים. 

בטורקיה

אטאטורק, נשיאה הראשון של הרפובליקה, קיווה להפוך את 
טורקיה למדינה מודרנית. כבר בשנת 1925 ביטל את הלבוש 
המוסלמי המקובל, שכלל תרבוש וגלימה בסגנון העות׳מאני. 
וכיסוי  המסורתי,  המנהג  את  הממשלה  החזירה   2013 בשנת 
הראש הנשי הפך להיות חלק מהותי מהלבוש. כיום עוטות 
בסגנון  צבעונית  מטפחות  לראשן  המבוגרות  הנשים 
המיושן, וחלקן אף מכסות את הפנים. הצעירות קונות 
עטיית  עקב  באירופה,  להפליא.  יפים  ראש  צעיפי 
הראש  כיסוי  נגד  חקיקה  נחקקה  השחורות,  הרעלות 

כמו ״הבורקה״ המסתירה את הפנים.

באירן 

האוהל,   - ה״צ׳אדור״  חובה.  הוא  הנשי  הראש  כיסוי 
עד  מהראש  האישה  את   המכסה  מסורתי  בגד  הוא 

הרגליים, וכך בארצות מוסלמיות נוספות.

בנצרות 

בכל זרמי הנצרות מאמינים בצורך של כיסוי הראש בשרותי 
סקופיה  ובמנזרים.  בחתונות  בתפילות,  בעיקר  הכנסייה, 
)לבוש נוצרי( – סוג של כובע או כיפה של כל דרגות הכמורה 
היא  המזרחית  הקתולית  בכנסייה  האורתודוכסית.  בנצרות 
מיוחדת לנזירים. בחלק מהזרמים של הנצרות חייבות נשים 
ונערות בכיסוי שיער ראשן כשהן נכנסות לכנסייה או למנזר.

לסיכום

קצרה היריעה מלתאר את הנושא, שהוא חלק משמעותי בכל 
הדתות. ברבות השנים חלו שינויים והחוקים השתנו בהתאם. 
בכתבה זו תוארו אך נגיעות קצרות מאוד מתוך האין ספור. 

כיסוי ראש
נעמי גמליאל
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המשפחה  בנות  כל  מתכנסות  היינו  טבת  חודש  ״בראש 
היו  הבנים  ואילו  אימהות,  אחיות,  דודות,  דודים,  יחד: 
נעלמים״, מספרת לאה דמארי )79( על זכרונות ילדותה*. 
לאה דמארי ונשות המשפחה חגגו בארץ ילדותן, תוניסיה, 
בראש חודש טבת את ״עיד אל בנאת״ )חג הבנות(. ״לבנים 
היו מסיבות מיוחדות לאורך השנים כמו: פדיון הבן, ברית 
מילה ובר מצווה״ מספרת דמארי, ״ואילו לנו הייתה חגיגה 
גדולה ב׳עיד אל בנאת׳״. הבנות התלבשו לכבוד האירוע 
החג.  לכבוד  במיוחד  שתפרו  מסורתי,  תוניסאי  בלבוש 
היה  הקהילה  ורב  ושרו,  רקדו  הן  חגיגית,  סעודה  היתה 
קורא קטעים מהתנ״ך בדגש על גבורתן של הנשים לאורך 
הדורות. ׳עיד אל בנאת׳ נחוג בקהילות יהודיות בארצות 
הים התיכון, בעיקר בצפון אפריקה: תוניסיה, לוב, אלג׳יר, 
לוין, מהמחלקה  יעל  ד״ר  לדברי  וסלוניקי.  חלק ממרוקו 
לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, מקור המנהג דווקא בראש 
חודש טבת, היוצא תמיד בחג החנוכה, כיוון שבתקופה זו 
צוינה גבורתן של נשים כמו: יהודית, שהרגה בערב ראש 
חודש טבת את הולופרנס, שר הצבא של נבוכדנצר, חנה 

ושבעת בניה, שנהרגו על סירובם להשתחוות לפסל; חנה, 
בתו של מתתיהו, שקרעה את בגדיה וסרבה להיבעל ע״י 
ההגמון ביום חתונתה, ובכך שכנעה את אחיה לצאת למרד 
שהוביל לנס חנוכה. וגם: על פי מגילת אסתר בחודש טבת 

הוכתרה אסתר למלכה.  
בשנים האחרונות, לאחר תקופת נתק של עשרות שנים, 
החלו לחגוג בארץ שוב את החג המיוחד הזה. עליזה לביא 
כתבה שני ספרים בנושא הנשיות: ״תפילת נשים״ ואחריו 
ספר ההמשך ״מנהג נשים״, המציין מנהגים נשיים, שעברו 
חושבים  ״אנחנו  בנאת.  אל  עיד  וביניהם:  לדור,  מדור 
שהדור שלנו המציא את הפמיניזם ואת ההעצמה הנשית״, 
אומרת לביא, ״אך ׳עיד אל בנאת׳ מעביר אותנו שיעור 
בצניעות: נשים יהודיות היו גאות בגיבורות שלהן ויצרו 

מרחב פרטי של אחווה״. 
חלי טביב ברקת, יזמית חברתית מירושלים,  חקרה את 
מנהגי העדות השונות ובזכותה חדשו  בשנים האחרונות 
נשכח.  כמעט  בהן  שנים  עשרות  אחרי  הבנות,  חג  את 
כיום מתקיימים ברחבי הארץ אירועים שונים לנשים, בהן 

משתתפות נשים ממגוון עדות.  
מנהג הנשים לא לעשות מלאכה בראש חודש. מדוע זכו 
בהיות  הזהב,  עגל  עשיית  שבעת  בזכות  לכך?   הנשים 
תכשיטיהן  את  למסור  הנשים  סרבו  במדבר,  ישראל  עם 
לבעליהן ולא השתתפו בחטא העגל. ומניין יודעים זאת? 
אהרון אמר לעם )שמות ל״ה, א-ד׳(: ״פרקו את נזמי הזהב 
אשר באזניכם, נשיכם, בניכם ובנותיכם״. ומה הם עשו? 
״ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם״ והנשים 
נזמים  ענדו  הגברים  גם  התקופה  באותה  הוזכרו.  לא 

באוזניהם כדרך המצרים והערבים. 
לגבי מנהג אופי המלאכה האסורה  לנשים )אם רק מלאכה 
קשה או גם קלה( הדעות חלוקות. משום ההימנעות ממלאכה 
זוכות הנשים לחגוג את ראש החודש בקדושה יתרה מזו של 
הגברים )במאמר זה אינני מתייחסת להלכות ראש חודש כמו: 
אמירת הלל בתפילה ועוד(. ומהו שכרן הנוסף של הנשים 
)על פי ״פניני הלכה״(? ״שהן עתידות לחדש נעוריהן, כמו 
הלבנה שמתחדשת מידי חודש בחדשו״. כיום, במדרשות 
לנשים, הפרוסות ברחבי הארץ, נהוג להתכנס לתפילת ראש 
וריקודים.                                                                      נגינה, שירה סוחפת  חודש חגיגית בליווי כלי 

חודש טוב!

* מתוך הכתבה: ״חוגגות נשיות״, מאת: שלומית בן ישר, 
שפורסמה בירחון ״פנימה״ לחודש כסלו תשפ״ג

ראש חודש ומנהגיו - האמנם יום  חג לנשים?
יהודית הלפר צאלון
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אלא  בערב,  שבע  בשעה  להסתיים  היה  אמור  השיעור 
עד שמספר  להרצות,  המשיך  התלהבותו  ברוב  שהמרצה 

סטודנטים העירו לו שהשיעור הסתיים כבר מזמן. 

לתחנה  להגיע  להספיק  אמורה  הייתי 
לתפוס  כדי   ,20:00 בשעה  המרכזית 

האחרון  הישיר  האוטובוס  את 
אספתי  לרחובות.  מירושלים 
ומיהרתי  חפציי,  את  בחיפזון 
לצאת משערי האוניברסיטה 
פעם  מדי  התחנה.  לעבר 
לראות  כדי  בשעון  הבטתי 
עומדת  עדיין  אני  אם 
בזמנים. הלחץ והחשש לאחר 

מטורפים.  היו  לאוטובוס 
הבנתי  לתחנה,  כשהגעתי 

שאיחרתי בשתי דקות לאוטובוס. 
באפיסת  ספסל  על  התיישבתי 

את  להסדיר  קודם  וניסיתי  כוחות, 
הנשימה והדופק. 

כרטיס  לקנות  הייתה  בפניי  שעמדה  היחידה  האפשרות 
לאוטובוס שנוסע לרמלה ומשם לעלות לאוטובוס שנוסע 
נאלצתי  לרמלה  כשהגעתי  עשיתי.  אמנם  וכך  לרחובות, 
עייפה  הייתי  לרחובות.  לאוטובוס  שעה  חצי  לחכות 
בן  תינוק  עם  אישי  לי  מחכה  שבבית  ידעתי  ומיואשת. 
שנתיים, ואין לי כל אפשרות להודיע לו על האיחור הצפוי 

)עדיין לא הומצא אז הפלאפון(.

ואז הגיע האוטובוס, קצת מוקדם מהצפוי. עליתי ראשונה, 
הכיסאות  באחד  והתיישבתי  הכרטיס,  את  ניקב  הנהג 

האחוריים. 

את  כיבה  הנהג  לדרך.  ויצא  מהר  די  התמלא  האוטובוס 
האורות ואני שקעתי בשינה. כעבור כעשרים דקות פקחתי 
את עיניי והבטתי דרך החלון. ראיתי בעיקר שדות ומספר 
בתים נמוכים. הנופים שנגלו לעיניי לא היו מוכרים לי. 
ניסיתי להרגיע את עצמי, שאולי העייפות מטשטשת את 
ראייתי ואת מוחי. הבטתי סביבי באוטובוס, כדי למצוא 
מישהו ער כדי לשאול אותו היכן אנחנו, אבל כולם ישנו. 
אחרי  רגועה.  לא  מאוד  הרגשתי  ואני  בנסיעה  המשכנו 
מספר דקות קמתי, ניגשתי לנהג ושאלתי אותו כמה זמן 

נותר לנו כדי להגיע לרחובות.

גבירתי״,  ״סליחה  לשאלה:  מאמין  כלא  אלי  הביט  הוא 

אמר לי ״האוטובוס הזה נוסע לירושלים ולא לרחובות. מה 
עבר לך בראש כשעלית לאוטובוס הזה״? ״שאני נוסעת 
ובעיקר  הצינית  פגועה משאלתו  לו,  עניתי  לרחובות״, 

מתוסכלת.

איפה אנחנו נמצאים כרגע? שאלתי, 
עוברים  ועקצוצים  כשצמרמורת 

בכל גופי.

נחשון״,  קבוץ  ליד  ״אנחנו 
ענה לי הנהג. ״איך לא בדקת 
ירושלים  השלט  את  וראית 
שלי?״  האוטובוס  בחזית 
הוא המשיך לגעור בי. ואני 
רציתי לשאול אותו איך הוא 
היה  שלי  שהכרטיס  ראה  לא 
אבל  לירושלים,  ולא  לרחובות 

ויתרתי.

״מה אני עושה עכשיו״? שאלתי אותו. 
״יש לך שתי אפשרויות״, הוא השיב לי: ״את 
יכולה להמשיך לנסוע אתי עד ירושלים או לרדת כאן 
ליד נחשון ולתפוס מונית, שעוברת כאן מדי פעם ולחזור 

אתה לרמלה״.

ירדתי ליד קיבוץ נחשון. בחוץ שררה עלטה, לא היה לי 
טלפון להתקשר, שערי הקבוץ היו סגורים, נפש חיה לא 
הייתה בחוץ. אפילו פנס אחד קטן לא האיר את האזור. 
ועל  הנהג  על  עצמי,  על  כועסת  מקור,  קופאת  עמדתי 
הפרופסור שלא סיים את השיעור, מחכה למונית שתואיל 
כבר לעבור. עמדתי רועדת ומותשת, ובראש מהדהדת כל 
הזמן השאלה המתריסה והמרגיזה של הנהג: ״מה עבר לך 
בראש כשעלית לאוטובוס?״ ציפיתי ברגעים אלה למילים 
מנחמות ומעודדות של הנהג ולא לשאלה המטופשת שלו.

היו  הן  אבל  פני,  על  לעבור  הספיקו  כבר  מוניות  שתי 
מלאות. השלישית עצרה. ראיתי שהיא ריקה ולכן ביקשתי 
״אני  מהנהג שייקח אותי עד הבית ברחובות. הוא סרב. 
ברמלה.  לתחנה  אותך  לקחת  ויכול  אביב  לתל  בדרכי 
תחליטי מהר!״ אמר לי, ״כי אני ממהר״. עליתי למונית 
ונסעתי לתחנה ברמלה. כשהגעתי קניתי כרטיס לרחובות. 
לפני  האוטובוס  בחזית  השלט  על  היטב  הבטתי  הפעם 
הבטוחה  בדרכי  אני  סוף  שסוף  וחשתי  אליו,  שעליתי 

הביתה!

מה עבר לך בראש?
חני פרנק
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ראשי ממשלה

 דוד בן גוריון * גולדה מאיר * וינסטון צ׳רציל
מרגרט תאצ׳ר * שארל דה גול * אנגלה מרקל
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המוסיקאים היהודים בראש 
הפירמידה העולמית

 יצחק פרלמן * ארתור רובינשטיין * ליאונרד ברנשטיין
ז׳קלין דו פרה * דניאל ברנבוים * אייזיק שטרן
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כושר מוחי הוא היכולת שלנו לעמוד בדרישות המנטליות 
שמציבים לנו החיים. זהו כושר הבא לידי ביטוי ביכולת 
תכניות  לתכנן  יחסים,  מערכות  להבין  מידע,  לעבד 

ולהסיק מסקנות.

אבות  בלב  הברידג׳  חובבי  מתכנסים  בשבוע  פעמיים 
את  ומשפרים  דעת  מרחיבים  ראש,  מגדילים  רחובות, 
שני  שולחן  לכל  הזה.  הקלפים  במשחק  המוחי  כושרם 
זוגות, המתחרים זוג בזוג, כאשר המתחרה המבוגר בחוג 
הברידג׳ הוא יליד 1922 והגיל הממוצע לכל שולחן הוא 

.87

למשחק הנמשך כשעה עד שעה וחצי נדרש כושר ריכוז, 
אילו  לזכור  המתחרה  על  שכן  זיכרון,  מהירה,  מחשבה 
קלפים יצאו מידי המתחרים, אילו עדיין לא יצאו ואילו 
קלפים נמצאים עדיין בידי בן זוגו. עליו להבין את רמזיו 
של בן הזוג, וכמובן גם לזכור אותם; עליו להגיב בהתאם 
להגיב  צריך  הזוג  בן  מידו.  הנכון  הקלף  הנחת  ידי  על 
אם  המתאים  הקלף  את  הוא  אף  ולהניח  בהתאם  בתורו 
ברצונו לנצח במשחק. אם יניח קלף שגוי יזכה לנזיפה 
מצד בן זוגו, או גרוע יותר, נזיפה מצדה של המדריכה, 

שיודעת בשעת הצורך להיות גם קשוחה בנזיפותיה.

על כל המשחק הזה מנצחת מדריכה המייעצת לכל הדורש 
עצה במהלך המשחק: איזו הכרזה יש להכריז, איזה קלף 
סיבובים  מספר  לאחר  זה.  מסוג  עצות  ועוד  להניח  יש 
מתבקשים השחקנים לנוח לרגע ולהסב תשומת לבם אל 
כזה או אחר  ניתוח של משחק  הלוח. על הלוח מתבצע 

בעזרת המדריכה, וכל השחקנים משתתפים בדיון. 

רבים,  רפואיים  מוצרים  המדף  על  נמצאים  לאחרונה 
זיכרון  וגם כאלה שאינם רפואיים, שמומלצים כמשפרי 
לא  מחקרים  הזהב.  לגיל  במיוחד  מוחי  כושר  וכמשפרי 
מעטים מוכיחים, כי מה שנדרש כדי לשפר את יכולותיו 
של מוחנו הוא בעיקר ובאופן הפשוט ביותר - הפעלתו! 
תשבצים,  פתרון  נוספת,  שפה  לימוד  זיכרון,  משחקי 
יכולותיו של מוחנו.  ודומיהם משפרים מאד את  סודוקו 
תאי מוח יכולים להתחדש בכל גיל ובכל מצב. נוצרים 
קשרים חדשים בין הנוירונים, ומחקרים רבים מוכיחים כי 
ביכלתו של המוח להמשיך ולהתפתח גם בגיל מבוגר על 
ידי הפעלתו כאמור בעזרת כל אותם משחקים, בין אם 
משחקי חברה או משחקים פרטניים. הבה ״נגדיל כולנו 
ראש״: שחקו שח, שחקו ברידג׳, למדו שפה חדשה, שחקו 
משחקי חברה, שמעו הרצאות, מלאו את זמנכם בעיסוקים 

מעשירי מוח. בהצלחה! 

ראש גדול
צבי ליבנה
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אודיטוריום מיכאל סלע

אולם ויקס במכון ויצמן למדע, עבר שיפוץ 
יסודי ושמו הוסב על שמו של מיכאל סלע, 
לשעבר.  ויצמן  מכון  ונשיא  דגול  מדען 
האקוסטיקה באולם השתפרה וחזותו נאה. 
נוחה  חוויה  מזמן  המצודד  המבואה  אולם 
על הכורסאות היפות מתחת לנברשות המקסימות. מתוך 
שלל אירועי התרבות ב״תרבות סלע״ אני רוצה להמליץ 
ומדענ. סופר.ת  מפגשי  של  ייחודית  שנתית  סדרה  על 
ית בימי שני בערב. בתאריך 9.1.23 יארח פרופסור רועי 
עוזרי את הסופר אתגר קרת. בתאריך 23.1.23 תארח דר׳ 

מיטל אורן סויסה את הסופרת דורית רביניאן. 

בית על״ה 

זמין במרכז העיר לפעולות תרבות מגוונות. 
אחת המרתקות היא מועדון הקריאה, ע״ש 
ציפי לייבוביץ, בהנחיית דר׳ שלמה הרציג. 
מתקיים ביום שני בתחילת כל חודש בשעה 
ועד  נהדר לטעמי  11.00. תמהיל הספרים 
כה היו אלנה פרנטה האטלקיה האנונימית, ג׳ון סטיינבק 
ועוד. בשני 2.1.23 ירצה דר׳ הרציג על הספר ״יום אחד 
בחיי איוואן דניסוביץ׳״ מאת הנובליסט הרוסי אלכסנדר 
הספר  על  ההרצאה  תתקיים   6.2.23 בשני  סולז׳ניצין. 
״אמונה״ מאת דרור משעני. דר׳ הרציג, שמרתק אותנו 
ספרים  חובבי  ילהיב  לבטח  חדש״,  ב״כיוון  בכתבותיו 

רבים. טלפון 8870* שלוחה 4 

בית מיכל

ברחוב הגר״א 10, בית תרבות קטן ואיכותי 
עם  אינטימיים  מפגשים  ליצור  שמשכיל 
סופרים ואנשי רוח. בחודש ינואר יתקיימו 
מרתקים.  מפגשים  בערב  רביעי  ימי  בכל 
בתאריך 11.1.23 דר׳ נטע בר-יוסף תראיין 
את אורלי קסטל בלום. בתאריך 18.1.23 תתקיים שיחה 
עם המאייר, דוד פולונסקי, שהתערוכה שלו מוצגת כעת 

במוזיאון תל אביב. טלפון 9467998-08.

בית יד לבנים

דן  פרופסור  יתארחו   14.1.23 בתאריך  ב״שבתרבות״ 
שכטמן, חתן פרס נובל לכימיה, מוחמד מג׳אדלה, פרשן 

על  ספר  שכתב  צבן  ותומר   ,12 ערוץ 
בתאריך  המסתערבים.  ביחידת  שירותו 
התכנית.  פורסמה  לא  עדיין   11.2.23
שניה.  בקומה  גלריה  יש  לבנים  ביד 
תערוכת  שם  תיפתח   5.1.23 בתאריך 

רטרוספקטיבה של האמנית מרים באסל בשעה 19.30. 

קונצרטים בעיר 

המוסיקה״  ״פניני  הקאמרית  בסדרה 
באולם הקטן בבית העם יתקיים קונצרט 
ברביעי 8.2.23 בשעה 20.30. רביעית כרמל 
המצוינת, תבצע רביעיות מיתרים נהדרות 
דונדיקוב  בבית  ושוברט.  היידן  מאת 
יתקיים קונצרט בארוקי בשלישי 17.1.23 בערב עם שני 
 .6683881-08 טלפון  וגיטרה.  בחליליות  מלווים  זמרים 
בניצוחו של אבנר  תזמורת הקאמרטה המעולה תארח, 
בירון, את הצ׳לן הבריטי הידוע סטיבן איסרליס. ראשון 

8.1.23 בשעה 20.00 באולם סלע. 

קולנוע בקניון

בקרב  גבוה  לדירוג  שזכו  סרטים  שני 
סרט  ״הפייבלמנים״,  הסרטים.  מבקרי 
של  הביוגרפיה  על  שמבוסס  אמריקאי 
ונראה  ספילברג,  סטיבן  המהולל  הבמאי 
כי יזכה בקרוב לכמה פרסי אוסקר. הסרט 
האהבה״,  ״אחרי  המבקרים,  לב  את  ששבה  הבריטי 
מות  אחרי  שמגלה  באלמנה  עוסק  קאן,  אלים  בבימוי 

בעלה סודות ושקרים.

רות על תרבות
רות ברודי
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סטיילינג אפשר לבחון מנקודת ראות 
רגשית ומנקודת ראות שכלית. כך או 
כך, הכל קורה במוחנו,  כלומר בראש.

הבה נבחן את הנחת היסוד, שסטיילינג 
בוחרים  כשאנו  רגש.  של  עניין  הוא 
בגד שמחמיא לנו, ואוהבים את המראה 
הנשקף אלינו, עובר רגש של שמחה, 
של ביטחון עצמי, של שביעות רצון, 
ומופרשים במוחנו הורמונים שגורמים 

לנו שמחה.
כך קורה גם בבחירת הצבעים. צבעים 
תחושות  לנו  גורמים  לנו  שמחמיאים 
לצבע  כי  מוכיחים  מחקרים  שונות. 
יש השפעה על המביט. לפיכך, כדאי 
שנמצא  הצבעים  קשת  את  לבחון 
השפעתם.  על  מעט  וללמוד  בארוננו 
אליהם  להתייחס  צבעים שכדאי  שני 
מוכנות  העזה,  שמשדר  אדום,  הם: 
וכחול,  אומץ  אהבה,  סיכונים,  לקחת 
דעת  שיקול  מנהיגות,  שמשדר 

וממלכתיות. 
אם נתבונן בעניבותיהם של מנהיגים 
נבחין, כי הצבעים השולטים הם אדום 
הם  בה  לסיטואציה  בהתאמה  וכחול 

מופיעים בפני קהל.
כל הנאמר לעיל מתייחס גם לצופים 
לרושם  שני  ״אין  נאמר:  כבר  בנו. 
ראשוני״. בכל מפגש, ולא רק בפעם 
הראשונה, משפיע הבגד שאנו בוחרים 
לפני  אותנו.  הרואה  על  מידי  באופן 
שאנו מדברים, אנחנו מתויגים במוחם 
משמעות  יש  ולכן  בנו,  הצופים  של 
לתכנון הרושם שאנו רוצים להשאיר.

כל האמור כאן מתייחס גם לצבעוניות 
שאנו בוחרים. הצבעים משפיעים על 
מי שאנו פוגשים. פגשנו אדם ומראהו 
זו  שקט?  חוסר  נוחות?  אי  לנו  גם 

השפעת הצבע, או הדוגמה בבד..

הכל בראש - גם סטיילינג
מלכה דורון

שסטיילינג  היא  שנייה  יסוד  הנחת 
קיימים  והגיון.  שכל  על  מבוסס 
האומנות,  מתחום  מדויקים  כללים 
וההנדסה  המח  חקר  המתמטיקה, 
הסטיילינג.  תורת  בנויה  עליהם 
שעון  גוף  שמבנה  גילו,  במחקרים 
נחשב  סימטרי,  במהותו  שהוא  חול, 
למבנה מועדף ומכונה ״גוף יפה״. כך 
גם סימטריה בפנים. ככל שהסימטריה 
מושלמת יותר האדם נחשב יפה יותר.

פרופורצייה  שיוצרת  הגובה,  חלוקת 
נכונה, היא חלק עליון של גופנו שליש 
התחתון  בחלק  שלישים  שני  לעומת 
)חוק משולש הזהב(. אשליות אופטיות 
להרחיב  גובה,  ליצור   לנו  מסייעות 
שילובי  בגופנו.  אזורים  לצמצם  או 
תורה  הם  וטקסטורות  צורות  צבעים, 
אנו  ממנו  האומנות,  בעולם  שלמה 

שואבים השראה לעולם הסטיילינג.
הכל בראש כבר אמרתי?!



בילו 2, קניון עופר, רחובות. טל. 08-6164399 

חנות הקפה שלכם
בוטיק קפה, תה, אקססוריז ועוד
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נָכון ּבִָרּבוּעַ
רות קלי

כאב הראש של ראש העיר

מערכה ראשונה. 

ראש העיר ראשון לציון כמעט איבד את הראש. הוא 
על  שראשו  פינה,  ראש  העיר  ראש  בעמיתו  נזכר 
הכתפיים. הוא ֹשם פתק תזכורת למראשותיו, ולמחרת, 
עם אור ראשון, נסע לרחוב הראשי של העיר הצפונית 
כדי לדון אתו על הנושא שגרם לו כאב ראש מראשית 
השנה, עד שראשו כבר ממש הלבין. בראש ובראשונה 

הרגיע אותו חברו, מזג לו כוס קפה, יעץ לו להחזיק 
לספר  ממנו  וביקש  למים  מעל  ראשו  את 

מה קרה מ׳בראשית ברא׳.  
השנה  שמאז  לו,  סיפר  ידידנו 
הראשונה בתפקידו פוקדת את עירו 
מכת מצריים, לא הראשונה, אלא 
הבריכות,  צפרדעים.   – השנייה 
ההשקיה  וצינורות  המים  מאגרי 
הגלגולים  אחד  ברֹֹֹאשנים,  מלאים 

ראש  העיר  ראש  מכה.  אותה  של 
פינה לא הופתע, וסיפר שאותה בעיה 

בראש  ועמדה  העין,  בראש  גם  היתה 
ארוכה.  תקופה  שם  העיר  ראש  של  דאגותיו 

ראש  קלות  לנהוג  שאין  ברור  לו,  אמר  כל,  ראשית 
שלא  וכדי  בראש.  ראש  לעניין  לגשת  אלא  בבעיה, 

בחוצות  ילך  שעוד  לו,  הבטיח  ראש  חפוי  ממנו  יצא 
עירו בראש מורם. 

מערכה שנייה )כעבור שנה(.

לציון  בראשון  בכנס  נפגשו  הערים  ראשי  שלושת 
ראש  היה  היו״ר  הראשונה.  מהשורה  עיתונאים  עם 
שווים.  בין  ראשון  היה  שבעצם  פינה,  ראש  עיריית 
ואמר  ראשון–ראשון,  העיתונאים  לשאלות  ענה  הוא 
שאי-אפשר  יודע,  בראשו  שעיניו  שמי 
להחזיק את החבל בשני ראשיו. ראשית 
הערים  בשלוש  שהמים  הבטיח,  כל 
צלולים כבדורות הראשונים, הודות 
לשיתוף הפעולה ולטיפול המסור, 

ואפשר לרוות מים כבראשונה. 
ראש עיריית ראשון לציון, לעומת 
השנה שעברה בה הלך עם הראש 
עם  ודיבר  עכשיו  צעד  באדמה, 
)=בראש  ֵלי  גְּ ּבֵריש  עירו  תושבי 
לשמוע,  שרצה  מי  לכל  ואמר  גלוי(, 
שהוא מעלה את הפרויקט על ראש שמחתו 
אבל עוד מוקדם לגלות מה טיבו של הטיפול שניָתן, 

ודן אתו בכובד ראש על העניין.

הטלוויזיה הקהילתית

תוכניות בערוץ 98
בחודשים ינואר–פברואר 2023

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

 ינואר: ״בית דונדיקוב״ דרך סיפור של 
הבית, נגלה סיפורים מעניינים על ימי 

ראשית המושבה.

 פברואר: ״רזי שלהבת״ על שלהבת 
פראייר, מדען חוקר, ומראשוני אנשי 
המודיעין, אשר תרם רבות לבטחון 

ישראל.

מעגל החיים 
של הצפרדע

פרויקט ״צועדים ביחד״ יצא לדרך
הפרויקט הייחודי במסגרתו בני נוער עושים פעילות ספורטיבית 

משותפת עם מבוגרי רחובות החל. יריית הפתיחה הייתה מפגש 

מרגש בבית על״ה של בני הנוער ושותפיהם לצעדה. נאחל להם 

פעילות מוצלחת.
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במה נבדל השמן 
מהרזה? - הכל בראש
ד“ר שרה קפלן, PhD, RD, דיאטנית קלינית

הם  האכילה.  בתפיסת  מזה  זה  שונים  והרזה  השמן 
מדברים באותה שפה: ״אני רעב״, ״אני שבע״, אולם 
חשים ומבינים את מנגנוני בקרת האכילה בגוף בצורה 
שונה. דהיינו, אוכלים אחרת, מתנהלים אחרת, ולראייה 

נראים אחרת. 
תפיסת האכילה והלך חשיבתם שונים:

לשמנים שלושה תירוצים למצבם:
ההחלטה - כל יום מחליטים מחדש, שהנה הם פוצחים 

בדיאטת הרזייה, ולא עומדים בהחלטה.
האכילה - אוכלים הרבה דיאטה )הרבה מזונות דלי 

קלוריות, הנחשבים בעיניהם כבטוחים(.
השקילה - לעולם היא לא נכונה, כי.... הם לא היו 

בשירותים, הם בבגדי חורף....
כולנו נולדים עם מנגנוני אכילה: רעב, שובע וצמא, 
אולם,  האכילה.  ולכמות  לזמן  אותנו  לכוון  האמורים 
צריכת תזונה והרגלי אכילה נכונים זו מיומנות נלמדת, 
השתייכות  חיים,  אורח  שונים:  מגורמים  המושפעת 
עדתית, דתית, מקום מגורים, עבודה, אקלים וחשיפה 

לתעשייה והמדיה.
לדוגמה: דימוי הגוף הרזה לו מיחסת החברה המערבית 
חשיבות רבה וכך גם המדיה. גזרת גוף דקה נחשבת 
קורה  כך  והאופנתי.  הבריאותי  מההיבט  כטובה  היום 
שפרסומות שונות, בין אם קשורות לצריכת פריט מזון 
מסויים ובין אם לא, גורמות לכך שרבים מאתנו אינם 
אוכלים נכון,לא מספקים לגוף את הצרכים התזונתיים 
והכל  ״כסחיסטיות״,  דיאטות  מבצעים  או  המומלצים 
במטרה להידמות למודל הרזה כמו של שחקן הקולנוע 
או הדוגמנית המופיעים במדיה. הכל כמובן על חשבון 

הבריאות. 
איך אמרנו? הכל בראש. כיצד מחליטים מה לקנות? 
מה  רע?  ומה  טוב  מה  אותנו  מלמד  מי  לאכול?  מה 

בריא ומה מזיק? מי מספק את המידע?
אחד ממקורות המידע העיקריים הוא המדיה: העיתונות 

והטלוויזיה.
גדולת הטלוויזיה היא בזמינותה למגוון צופים וביכולתה 
הזדהות  מאפשר  זה  שילוב  וקול.  תמונה  בין  לשלב 
נקלטים  והמסרים  הצופים, מאחר  יותר בקרב  גדולה 
שפע  מול  אדישים  להישאר  קשה  יותר.  כ״אמתיים״ 
כסיפורים  הצפייה:  בזמן  הנוצרים  והריגושים  המידע 
אנושיים, שפע המידע ואופן הצגתו. המסקנה: ההבדל 

בחשיבה, בראש.

מומחי על"ה לשירותך טעימות | מהמטבח של חנה שאולוב

הכל בראש

מאחר והמדור שלי עוסק באוכל, ומאחר 
ו״הכל בראש״, גם רזים וגם שמנים לאכול 

לבריאותם  פחות  קצת  צריכים  שמנים  כי  ידוע  אוהבים, 
ורזים קצת יותר מאותה סיבה. לשני סוגי אוכלוסייה אלו 

האוכל טעים, השאלה היא במינון ובמוצרים. 

עוגת גבינה קלילה מאוד ומהירת הכנה לשמן ולרזה:
מחממים תנור ל- 180 מעלות

שמים ניר אפייה בתבנית 26 ועליו:
ביסקוויט, כמו פתי בר, טבול במעט חלב. מניחים זה ליד 

זה 
בקערה מערבבים 750 גר׳ גבינה לבנה %5 

4 ביצים בינוניות
מצמח  שמופק  סוכר  תחליף   - טאנגו״  ״סוויט  כוס   4/3

הסטיביה - טעמו כסוכר )במקום הסוכר הרגיל(.
1 שקית סוכר וניל או מעט תמצית וניל. יוצקים את כל 
בינתיים  שעה.  כחצי  ואופים  הביסקוויט  על  התערובת 
מערבבים 2 גביעי יוגורט ושליש כוס סוויט טאנגו, 2/1 

גביע שמנת רגילה, וסוכר וניל או תמצית וניל.
להוציא העוגה מהתנור, לצקת עליה בזהירות בעזרת כף 
להוציא  דק׳.  כ-12  עוד  ולאפות  היוגורט  תערובת  את 

ולקרר במקרר 24 שעות.

טיפ: את אותה עוגה אפשר להכין עם סוכר רגיל, ובמקום 
טעימים  ושניהם  השינוי  כאן  רגילה.  שמנת   - יוגורט 
באותה מידה. בכל תבשיל ניתן ליהנות מתחליפים פחותי 

שומן ולהרגיש אותו טעם, כי ״הכל בראש״.
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הגדרות מאונך:
1 תרכובת לדשן כימי.

2 סגנון בשחיה.
3 לא חולה.

4 דפק ברגלו חזק.
6 מלך שקספירי.

7 עלי ירק ממולאי בשר או אורז.
8 מגבה בלעז.

9 מרכז רפואי בחיפה.
11 בודק.

14 מאכל יהודי מתבשל שעות.
16 מדינה במפרץ מקסיקו.

17 מושב במועצת גזר.
18 עיר מקראית ליד ים המלח.

20 שחל.
23 עיר בירה באירופה.

25 שמוצאו מהערוד.
26 חבל ארץ ועם מקראי.

28 מתיקי הממשלה.
32 קיבוץ בחבל אשכול.

34 מפלגה קומוניסטית בעבר )ר״ת(.
35 מישורי.

37 חיש.
39 מייצר מפיק.

41 מלא חן נאה.
42 יגיש יספק.

43 עזרה.
45 מתכת רכה.

48 מי שמשבץ שחקנים וזמרים במופע.
50 סם מסוכן.

51 אזור המוגדר בגבולות.
53 מושב ליד צומת נחשון.

54 מי שעוסק בהוצאה לפועל של מופע 
או פרוייקט.

56 מחלת ניוון שרירים.
57 פירה.

59 עיר במרכז .
62 מקווה מים גדול

64 מנת אוכל.
65 מהטעמים.

66 הזכר ברפת.

הגדרות לפירמידה
מילת שלילה. 1
טיל נ״ט. 2
עץ חורש ישראלי. 3
קיבוץ בצפון הארץ. 4
קיבוץ ליד טבעון. 5
תחרות ספורטיבית אחת לארבע שנים. 6
שזהותו אינה ידועה. 7
עץ הדר. 8
ממחלקות בית החולים. 9

יופי, חן. 10
קריאת זרוז. 11

פירמידה כפולה
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

רגעי פנאי - אלי זדביל

הגדרות מאוזן:
1 תחום במתמטיקה.

5 מושב מצפון לכנרת.
10 מראשי ממשלת ישראל)ש״מ(.

12 ממיני הארבה.
13 רטוב.

15 מראשי השב״כ בעבר.
18 אבי האב.

19 היתה עיר יהודית ברמת הגולן.
21 שיח קוצני.

22 מאבני החושן.
24 כיתה עליונה בתיכון.

25 קומדית מצבים אמריקאית 
בטלויזיה.

27 אות יוונית.
28 מטבע קטן שהיה באנגליה.

29 מילת שאלה.
30 החזרה של צליל.

31 מלחינה ומשוררת ישראלית)ש״מ(.
33 עוף גדול שאינו מעופף.

36 מקווה מים גדול.
38 קיצור שם לירושלים.

40 הסגר בלעז.
43 מסולם הצלילים.

44 מי כמוך באלים יי.
46 כישוף.

47 רכס בהרי נפתלי.
49 מצבת זיכרון.

50 ציפור שיר צבעונית.
52 אם.

53 ארגון סודי שהוקם באודסה ורחוב 
ברחובות )2(.

55 מראשי הציונות הרוחנית ורחוב 
ברחובות )2(.
58 על סמך.

60 מחבת עמוקה.
61 סימן ניצחון.

63 אמיתי)3(
66 אות לועזית.
67 עם מקראי.

68 תוחמים באמצעותו שטח.
69 עיר בצפון הארץ.
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לפרטים והרשמה: בית על״ה, השופטים 5 רחובות, 8870* שלוחה 4
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