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ברנדס
יוכי
פגישה וראיון עם הסופרת
סוניה פלדמן

לחשיבות שמייחסים ל'ייחוס' ואמר
שכל אדם צריך להיות מוערך על פי
מה שהוא ,ולא על פי מי שהיו אבותיו.
אבל החסידות התרחקה מתורתו של
הבעש"ט גם בדבר זה ומייחסת ל'ייחוס'
חשיבות עצומה.

את ספריה של יוכי ברנדס אפשר לראות
באופן קבוע ,על המדפים בחנויות
הספרים ,שם קוראיה המסורים מחפשים
בכל פעם שנודע כי יצא לאור ספר חדש
מפרי עטה .גם אני ,באופן אישי קראתי
מספריה ורציתי לדעת יותר עליה כאדם
וכסופרת .לכן ביקשתי לקיים איתה ראיון
– בעיקר על ספרה האחרון 'אדל' ,והיא ,האם בגלל שאת צאצאית של אדל,
בתו של הבעל-שם-טוב ,הסכמת
לשמחתי הרבה נענתה ברצון.

שאלתי אותה לגבי סיפורה

המשפחתי ,וכך היא סיפרה " :נולדתי
לאחת המשפחות המיוחסות ביותר
בעולם החסידי .כמה מבין 'התותחים'
הכבדים ביותר היו סביי או סבות סביי:
היהודי הקדוש ,רבי מאיר מפרמישלאן,
רבי חיים מצאנז ,השיניבע ,ה'דברי-בינה',
הרבי מביאלה (אבא של אבי) ,הרבי
מבוטשן-צכויב (אבא של אמי) ,ועוד
רבים רבים .וכמובן גם הבעל-שם-טוב.
המצחיק הוא ,שהבעש"ט התנגד

להקדיש לכתיבת הספר חמש
שנים יקרות מחייך?

אני באמת לא יודעת ,כמובן שהקשר
המשפחתי שלי אליה הפך את הכתיבה
לקשה יותר .לא היה לי קל לכתוב על
סבתא שלי ...הרגשתי אחריות רבה בכך
שהתבססתי רק על סיפורים שמצאתי
אודותיה ואודות אביה ולא עשיתי
'קיצורי דרך' ולא המצאתי סיפורים
אחרים .אבל אני חושבת שהייתי
מתאמצת גם אם הם לא היו סביי.
החלטתי לכתוב את הספר כדי להביא

לישראלים את תורתו של הבעש"ט.
חשבתי שאני מכירה את תורתו ,כי הרי
גדלתי בתוך החסידות ,אבל התברר לי
תוך כדי התחקיר ,שמה שאני מכירה
מהבית שונה מאד מהתורה האמיתית .זה
הפך את הכתיבה לתובענית .לא יכלתי
להתפשר .הייתי חייבת לגלות כל מה
שהסתירו ממני .אכן – על הספר הזה
עבדתי כחמש שנים ,בעוד שעל כל ספרי
הקודמים (תשעה במספר) עבדתי בערך
שנתיים על כל אחד.

קראתי את ספרך בשקיקה ,פתחת
לפני עולם לא מוכר ומלא חכמה.
ראוי לציין שספרך זה מצוי זמן רב
בראש רשימת רבי-המכר ,האם
ציפית שכ"כ הרבה אנשים יתעניינו
בחייו ובתורתו של הבעש"ט?
חששתי מאד .זהו ספר תובעני .אי
אפשר לבלוע אותו בטיסה או בסוף
המשך הכתבה בעמוד 3

דבר העורכת
מה הוא אמר? מה היא סיפרה?
או מדוע קריינים וקרייניות בטלוויזיה "בולעים" את המילים?
אנחנו ,כמו רבים מאזרחי ישראל ,קמים ממנוחת הצהריים ,ואחרי כמה סידורים נחוצים,
מתיישבים על הכורסה (או הספה) ומדליקים את הטלוויזיה .אם אנו – ורבים כמונו – צופים
בערוצים העבריים ,הרי לפנינו שלושה (או ארבעה) ערוצים דומים כאחים תאומים כמעט
זהים .החל משעה חמש אחה"צ ועד תשע בערב ישנם משדרי חדשות ב'תחפושות' שונות.
לרוב אלה משדרים שבהם מראיינים פרשנים ואורחים מומחים בנושא ,רוב הנושאים הם
פוליטיקה ארצית על כל היבטיה ,וכמובן גם נושאים חברתיים ,כלכליים ותרבותיים (ואלה
במשורה).
אלא ,שאנחנו ,קהל 'הגימלאים' ,שאנו הם הצופים הנאמנים ביותר של משדרי החדשות
האלה ,מוצאים את עצמנו ,לא פעם ,תוהים מול המסך ושואלים אחד את השני (או
השנייה)' :מה הוא אמר?' או 'על מה בדיוק היא מדברת?' – וכל זה לא בגלל מוגבלות
בהבנת-הנשמע ,אלא בגלל שרבים מהדוברים ,בין שהם המראיינים ובין שהם המרואיינים,
בולעים את המילים ,מדברים בקצב רצחני ,וזה בלתי-אפשרי להבין מה נאמר.
אביא רק שתי דוגמאות ,שהן מייצגות מספר רב יותר של כאלה הלוקים בתופעה המרגיזה:
גאולה אבן-סער ,שלאחרונה החלה להגיש עם ירון לונדון תכנית ראיונות על תרבות,
ספרות ואקטואליה בערוץ 'כאן  .'11התכנית עצמה מגוונת ומעניינת ,את ירון לונדון
אנחנו מכירים עוד מימי 'לונדון וקירשנבאום' וגם הרבה לפני כן ,אך גאולה – היא מדברת
במהירות שיא ,מנסחת את שאלותיה כהרצאה ומביעה דרך אגב את דעותיה הנחרצות,
והצופה המאזין – נשאר עם מילים בודדות מתוך 'הרצאת שאלה' ארוכה ומפותלת .את ירון
אפשר להבין בקלות ,הוא מתחיל ומסיים כל מילה ומילה ,ומדבר ברור.
גם יונית לוי ,המגישה הקבועה בחדשות ערוץ  ,12נוטה לעיתים תכופות 'לבלוע מילים'
בעיקר כשהיא מראיינת מישהו ,אבל כיון שאת המהדורה היא מקריאה מהפרומטר,
לפחות את הידיעות החשובות אפשר להבין ...וישנם עוד אחרים .רבים מהאורחים
המרואיינים ,כנראה מתרגשים מהמעמד באולפן הטלוויזיה ,וגם דיבורם ,לעיתים קרובות,
מהיר ומקוטע.
אבל הבעייה האמיתית היא כפי הנראה לא רק בדמויות הללו ,אלא בדור החדש שגדל כאן
בשנים האלה .בבתי-הספר ,שלא כמו 'בזמננו' (!) אין מקפידים עוד על קריאה רהוטה
(בתנ"ך למשל) או על הרצאת דברים מסודרת בעברית תקנית ובקול צלול ,אין לומדים
בעל-פה קטעי תנ"ך או ספרות ,כמו שאנחנו היינו לומדים בהיותנו תלמידים ,המורה היה
דורש מאיתנו לדקלם בקול רם ובמדוייק את הקטעים שהטיל עלינו ללמוד ,היום גם שטח
זה הפך להיות 'הפקר' .ואין להאשים את הצעירים שאינם מדברים ברור – זוהי התוצאה
של שינוי שיטות הלימוד והדרישות שנעלמו ואינן עוד.
רבים ורבות סיפרו לי – כשהצגתי את הבעייה – כי כשהם מדברים עם נכד או נכדה
בטלפון ,לרוב את מרבית הדברים שנאמרים בצד השני של הסמרטפון ,לא ניתן להבין
בגלל מהירות הדיבור ו'בליעת-המילים'" .מה אתם עושים במצב כזה?" שאלתי ,והתשובה
בדרך-כלל היא " :למזלי הוא (או היא) מוכן/ה לדבר איתי ואני מבין/ה את ההקשר באופן
כללי ,וזה לכשעצמו הישג!"
אז – זה המצב – ויש לנו (הגימלאים/קשישים/זקנים) בקשה :אנא! דברו לאט יותר,
דברו ברור!!!
קריאה נעימה!
תאיר אלוף
עורכת ראשית :תאיר אלוף חברי המערכת :דוד אלדר ,שפרה אנטמן ,ברוך בר-סלע,
פנינה מלך ,יצי רז ,רות שמאי ,ניצה זיידל ,סוניה פלדמן
מו"ל" :סביון"  -העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא
רכזות המערכת :נאוה סלומון ,זהבה באום ,מורן שפיר
זיגזג הפקות+
כתובת המערכת :תל-חי  ,4טלפון  09-7676452פקס09-7666997 :
שיווק ,עיצוב ומיתוג
עיצוב גרפי והדפסה :זיגזג הפקות בע"מ 09-7495959
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העולם הנפלא של פירות ההדר
פרי ההדר ,שזמן הבשלתו מגיע בתחילת
הסתיו ונמשך בחורף ובאביב ,הוא פרי
שנחשב בריא בשל סגולותיו הרבות .אלה
הם פירות טעימים ,מתוקים ועשירים
בוויטמין ( Cכנוגד חימצון) .תפוז אחד
ביום לאדם מבוגר – מספק את הכמות
המומלצת ליום של ויטמין זה .ידוע (וזה
אפילו מומלץ במסגרת 'תרופות סבתא')
שאכילת תפוז או שתיית מיץ תפוזים
עוזר מאד במניעת הצטננות חוזרת ,אלא
שלמטרה זאת נחוצה כמות הרבה יותר
גדולה ,ולכך יכולים להיות גם סיכונים
בריאותיים ,אותם נציין בהמשך.
תזונאים ממליצים לצרוך פירות הדר
כי הם מגינים נגד מחלות-לב וישנם
מחקרים שמוכיחים כי הם מועילים
לזרימת דם תקינה ,מפחיתים את
הכולסטרול 'הרע' ( ,)LDLוויטמין B
שגם הוא מצוי בפירות אלה משפר את
חילוף החומרים בגוף.
על פירות ההדר נמנים סוגים רבים
ומגוונים :נהוג לחלק אותם לשלוש
קבוצות (בשל צבעם) ולכן גם יש הבדל
בין הקבוצות והתועלת הבריאותית של
כל אחד מהם:
הפירות הכתומים – תפוז ,קלמנטינה,

מנדרינה ,ותפוזינה :בשל הצבע הכתום
הם מכילים יותר ויטמין  , Aוכן בטא
קרוטן – שני חומרים שמייחסים להם
שיפור בראייה והקטנת הסיכון למחלות
לב וכלי-דם.
הפירות הלבנים – שהם הלימון והליים,
האשכולית ,הפומלה והפומלית :גם
הם עשירים בוויטמין  ,Cאך הם
עשירים בתרכובות כמו קרטנואידים
ופלבנואידים .לשני חומרים אלה יש
תכונות של נוגדי-חימצון שמטמיעים
את ויטמין  Cביעילות רבה .הם פחות
מתוקים אם כי כמות הסוכר שבהם אינה
פחותה ,הטעם החמצמץ מקורו באחוז
החומצה הציטרית הגבוה יותר.
הלימון והליים הם פירות שאנו
משתמשים בהם לצרכים שונים ,קודם כל
במשקאות חמים וקרים ,כמו כן בסלטים
טריים ,במאכלים מבושלים (בעיקר
דגים) ,ובשימור של פירות אחדים (למשל
תפוח-עץ חתוך).
הפירות האדומים – תפוז-אדום'(,דם'),
אשכולית אדומה :פירות אלה מצטיינים
בתכולת בטא-קרוטן רבה יותר ,במיוחד
הלוקופן.
רבים מאיתנו מעדיפים להכין מיץ טרי

שבוע אחד .אבל התאמצתי לכתוב ספר
שיש בו דמויות חיות ומעניינות והעלילה
בו מותחת .הספר קל לקריאה למרות
שתורתו של הבעש"ט ספוגה במיסטיקה
ובקבלה .לא היה קל להפוך את זה
לפרוזה .ואני יודעת שקוראי צריכים
לתת לעצמם הפסקות כדי לעכל את
הרעיונות האלה .כשהודיעו לי ש-אדל
הוא ספר הפרוזה הנמכר ביותר בשנת
 2018ואפילו יש סיכוי שכך יהיה ב,2019-
לא ידעתי את נפשי .איזה אושר! הצל"ש
מגיע בעיקר לקוראים.

היהדות היא פטריארכלית ,עונה יוכי
ברנדס ,כל העולם עד לא מזמן היה
כזה .הכל היה שייך לגברים :הכסף,
הפוליטיקה ,האדמות ,הצבא ,התרבות,
המנהיגות ,החוק ,הנשים והילדים.
האשה בעולם הפטריארכלי קיבלה רק
את מה שאלהים נתן לנו :אחריות על
הפריון ועל גידול הילדים .כשהחלטתי
לכתוב ספרות על התרבות היהודית
שמתי למטרה לצלול לטכסטים קדומים
ולחפש סיפורים שמעצימים את קולן של
הנשים .חשוב לי להראות שתמיד היו
נשים שהשתתפו במהפכות התרבותיות,
אמנם לא כמו הגברים ,כי ידיהן היו
קשורות ,אך הן תרמו המון .יחד עם
זאת ,לא קראתי לספר על ראשית
המלוכה בישראל הקדומה "מלכות ג'" כי
המלכים הראשונים היו רק גברים .אבל
אני מתארת את כוחה של מיכל בת שאול

הספר שלך מעמיד במרכז את אדל
ומספר על הבעל-שם-טוב מנקודת
מבטה ,כך זה ברוב ספרייך .האשה
נמצאת במרכז .מדוע זה כל-כך
חשוב לך?
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מפירות ההדר השונים – כאן יש לזכור
כלל חשוב :המיץ אינו מכיל את הסיבים
הרבים המצויים בפרי הטבעי ,וכן – אם
אתם מכינים מיץ יש לשתות אותו מיד
עם תום ההכנה .מיץ ש'עומד' אפילו זמן
קצר באוויר הפתוח – מאבד חלק חשוב
מהוויטמינים שבו.
כמו כן יש לזכור – פירות ההדר
מכילים כמות גדולה של סוכר –אנשים
'סוכרתיים' ,חייבים לקחת זאת בחשבון
ולצרוך במידה מחושבת .בעוד שתפוז
מכיל כ 25-גר' סוכר [כ 6-כפיות] בכל
פרי ,קחו בחשבון שגם באשכולית כמות
דומה ואפילו גדולה יותר ,וכמוה גם
בלימון שיש בכמות לא מבוטלת של
סוכר – למרות טעמו החמוץ .רק לשם
השוואה – בתות-שדה יש  7גר' סוכר
במנה...
אפשר כמובן לאכול את הפירות הללו גם
כשנשלב אותם בסלט ירוק ,סלט ירקות
מעורבים ,סלט כרוב ועוד ,וכמובן גם
בסלט-פירות שמוגש לקינוח.
(הכתבה המקורית מופיעה באתר
האינטרנט:
Healthy Eating Made Easier

המשך הכתבה מעמוד השער
מאחורי הקלעים .לא קראתי לספר על
ראשית היהדות "הפרדס של רחל" ,כי
היו לנו  2400חז"לים ...ואף לא חז"לית
אחת .אני מראה את כוחה של רחל אשת
ר' עקיבא ,מאחורי הקלעים .ואילו לספר
על תורתו של הבעש"ט קראתי "אדל" כי
התברר לי שבתו היתה שותפה מלאה .
זה היה פרוייקט משפחתי .גם אמא שלה
– חנה – אשתו האהובה לקחה בזה חלק.
וזה באמת מדהים.
לסיום ,אני עורכת הראיון ,רוצה להודות
ליוכי ברנדס על דבריה המרתקים
והמלמדים האלה ,ולהביע הערכה
לפועלה הספרותי שעצם הצלחתו בין
הקוראים מדבר בעד עצמו.
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טיול לאלבניה ,קוסובו ומקדוניה

טייל וכתב :ברוך בר סלע

לצאת לטיול לארצות הבלקן שבדרום מזרח
אירופה שאך לפני מספר שנים היו עוינות,
נלחמו זו בזו  ,הרסו תשתיות וכלכלה,
פגעו בנפש ע"י רצח המוני ללא-אבחנה,
מעשי אונס ואכזריות רבים –זו אכן החלטה
אמיצה לתייר בהן ! אחסוך מהקורא וכבר
אציין שהיה זה טיול מרתק ומספק מבחינת
הנופים ,האוכל ,השירותים ועוד שלל חוויות.
בשהותי באלבניה למדתי להכיר את
ההיסטוריה המרתקת של מדינה קטנה
זאת :עמים רבים שלטו בעם היושב בה (עוד
יוון העתיקה ,כמובן שהרומאים ,אחריהם
הביזנטים ,והעותומנים שכבשו את המקום
לזמן ארוך בימי-הביניים) ואז כפי-הנראה
רוב תושביה הפכו להיות מוסלמים (מעל
 50%גם היום) ,ועוד .בתקופה ההיא (במאה
ה )15-קם גיבור לאומי בשם סקנדרבג,
שנלחם וניסה לשחרר את ארצו מהפולשים
הטורקים .הוא נפל בקרב ,האלבנים
מנציחים את דמותו במוזיאונים ובמצודות
ומספרים את מעלליו עד היום.
את הסיור שלנו ,שילבנו גם בנסיעה בג'יּפים
שאיתם הגענו לסיור בפארק הלאומי שם
נמצא אגם גדול .התפעלנו מטחנת-קמח
המופעלת בכוח המים ,ושטנו בקניון שנהר
הדרין זורם בו ,ומשני צידיו הרים גבוהים
ומוריקים (יפים לא פחות מהאלפים!).
רוב תושבי המדינה הקטנה הזאת ,חיים
בהרים ,עוסקים בחקלאות ובתעשייה זעירה
וחיים 'כמו-פעם' ,אם כי בשנים האחרונות
רבים מהם עוברים להתגורר בערים
(בעיקר בטיראנה הבירה) שם הם מוצאים
עבודה משתלמת יותר ושולחים כסף
למשפחותיהם .עדיין ,ישנם – בעיקר צעירים
רבים ,שמהגרים לארצות אירופה המבוססות
יותר.
אחרי נפילת האימפריה העותומנית ,הפכה
המדינה עצמאית ,ובסופה של מלחמת
העולם השנייה ,עלה לשלטון אנוואר הודג'ה,
ששלט ביד חזקה (כדיקטטור) חמישים שנה,
הוא נכפף לברית-המועצות ואח"כ לסין,
והם נעשו מדינה קומוניסטית .הוא סגר את
המדינה בפני הקידמה ,ואת עקבותיו אפשר
לראות עד היום ב'פטריות הבטון' שפזורות
בכל רחבי המדינה ואשר היו אמורות
לשמש כבונקרים מפני הפולשים .עד היום
אלבניה היא המדינה החלשה ביותר (בעיקר
כלכלית וחברתית) מכל מדינות אירופה.
בסוף המילניום ,מאז מותו של הדיקטטור,
מנסים אזרחי אלבניה להתקרב למדינות
המפותחות של אירופה ,אך עדיין הם
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רחוקים מהן ,אך ראוי לציין כי הם מקבלים
את פני התיירים בסבר פנים יפות.
כשאנו ,כתיירים ,נוסעים באלבניה ,אנו
פוגשים דרכים באזורים הרריים יפים,
בינות נחלים ומעיינות קרסטיים .ביקור
בגירוקסטרה בה הוא נולד בשכנות לבית
הסופר האלבני אסמעיל קאדרה  ,לא
החמצנו! ביקרנו במצודה שבתחומה גרה
אוכלוסייה מקומית ובגלריה של הצייר
האלבני המפורסם אונפרי  .ביקרנו בעיר
ֶּב ָראט  ,עיר מבצר עתיקה ומרשימה ,שם
כנראה מקום פטירתו וקבורתו של שבתאי
צבי.
מאלבניה ,עברנו לקוסובו -רפובליקה
הקטנה בבלקן .כאן ביקרנו במנזר נוצרי
–אורתודוקסי "ויסקו דצאני" בעל חשיבות
לאומית לסרבים ,שהיה זה מרכז רוחני
ואמנותי פעיל וב 2004-הוכר כאתר מורשת
עולמית ע"י אונסק"ו וזאת בשל תמשיכי-
(פר ְסקאות)מהמאה ה.14-
הקיר הצבעוניים ֶ
המׁש ֶּמ ֶרת אווירה עותמנית-
ביקרנו בעיר ַ
מוסלמית רבת שנים .

ב 1963-בשל רעידת אדמה .הסיור במרכז
העיר על גדות אגם אוכריד היה שובה נפש,
ראינו מקומיים שמבלים את הפנאי בבתי
קפה ובמסעדות ובחנויות הנאות .את סיפור
השמדת יהודי מקדוניה הכרנו בביקורנו
במוזיאון השואה המקומי שהוא מרשים
ומכובד .באוכריד המכונה" :ירושלים של
הבלקן" ביקרנו בחלק העתיק במנזרים,
בכנסיות ואף טיפסנו למצודת העיר מימי
המלך סמואל הראשון ששלט בימי שלטון
בולגריה .את מנזר סנט נחום ראינו בשייט
בנהר שבתחתיתו נובעים מעיינות .בעיר
השניה בגודלה במקדוניה ביטּולה סיירנו
באתר ארכיאולוגי ובבית קברות יהודי
והתרשמנו מהמצבות והרישומים עליהן.
הוספנו לסיור גם ביקור בשמורת טבע יפה.
אסיים בהמלצה :כתיירים ,ברובנו ,מעדיפים
אתרים במרכז ובמערב אירופה ,כדאי מאד
להתחיל ולתייר בארצות קטנות ומפורסמות
פחות מהן ,המחיר שווה ,הנופים
והאטרקציות נהדרים .כדאי ומומלץ!!!

עברנו למקדוניה
הצפונית ,ביקרנו
בבירתה סקופיה
המשמשת מרכז
פוליטי ,תרבותי,
כלכלי ואקדמי .
ארץ זו היא מוצאה
של אמא תרזה,
הנזירה זוכת פרס
נובל שהתפרסמה
בעולם כולו .סקופיה
התפתחה במהירות
לאחר מלחמת העולם
ה 2-אך נעצרה
העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא
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הסיפור המופלא של נוצרי פרוטסטנטי מניו-יורק שהציל
את מארק שאגאל וחנה ארנדט מצרפת הנאצית
בשנת  ,1994אדם ששימש כמורה
ללטינית בבית ספר תיכון בארה"ב,
הוכר ע"י יד-ושם כחסיד אומות העולם.
מתברר ,שבשנת  ,1935מר ואריאן פריי
טס לברלין כעיתונאי ,כדי לדווח על
הממשלה הגרמנית שמנעה מאזרחים
שאינם-אריים לשרת בצבא ,בטענה
שהם לא מצייתים לחוק שמתנגד
להומוסקסואליזם .שם הוא ראה במו
עיניו יהודים שמוכים ברחובות ,מבלי
שזה עורר כל תשומת-לב של המשטרה,
ושמע במו אוזניו רבים שחוזרים על
ה"אימרה" " :יהודי טוב – הוא יהודי מת!"
הוא שהה שם בשנות המלחמה ,והצליח
להבריח למעלה מ 1000-יהודים מחוץ
לצרפת הכבושה ע"י הנאצים ,ביניהם
היו מארק שאגאל הצייר הנודע,
וההיסטוריונית החשובה חנה ארנדט ,וכן
את קלוד לוי-שטראוס ,ועוד אמנים אך
לא רק הם – כל זאת תוך כדי סיכון חייו.
אחרי שהשלים את אחד הדוחות
הראשונים על אכזריות הנאצים ופירסם
זאת באמצעי התקשורת האמריקאית,

פריי ייסד את הוועד להצלת חירום
שהתנגד למדיניות מניעת ההגירה
לארה"ב משנת  .1924צו שהגביל באופן
דראסטי את מספר המהגרים שהורשו
להיכנס לארה"ב.
באוגוסט  ,1940טס למרסיי במשימה
סודית שמטרתה לעזור לנרדפים
להפליג מחוץ לצרפת .עם עזרה חשובה
משגרירות ארה"ב (בעיקר של סגן
הקונסול חירם בינגהם הרביעי) ,פריי
סיפק תעודות-מעבר חוקיות ועוד סוגי
עזרה ליותר מ 4000-אנשים.
לרוע המזל ,כשפריי שב לארה"ב ,הוא
לא התקבל בתשואות ובכבוד ,מחלקת
המדינה ,לא היתה מוכנה לשמוע על
הקלות בהגירה ,למרות ההוכחות שסיפק
לה.
הוא נתכנה "שינדלר האמריקאי" והלך
לעולמו בגיל  59בשנת  ,1967זמן קצר
אחרי שממשלת צרפת העניקה לו
את אות הכבוד של הלגיון ,הם הכירו
במפעלו – כמה שנים מאוחר מדי.
כך גם 'יד-ושם' "שלנו" שלא הכירו את
מעשיו בחייו ,אלא לאחר מותו.

הסופרת האמריקאית ג'ולי אורינג'ר,
כתבה רומן על חייו ועל מעשיו
המופלאים רק כחצי מאה אחרי מותו:
'שקרים שמספרים את האמת'.
(הרשימה הזאת מבוססת על כתבה מאת
זכרי סלומון שנתפרסמה ב-
The Flight Portfolio Jewniverse
כתב-עת אינטרנטי של
היהודית) .

הסוכנות

ליצירת קשר עם רכזת הפרוייקט אורנה שידלובסקי
os@savionkfs.org 050-3005820
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נכנסתם לבית מרקחת? עשו זאת בזהירות ובתבונה

רבים ורבות מאיתנו ,בהולכנו ל'סידורים' ,אם התרופה הנדונה מצוייה על המדף
בבית המרקחת ,ניתן לסמוך עליהם
אנו נכנסים לבית המרקחת מסיבות
שהיא אמיתית ואם אנו בטוחים
שונות ומגוונות .ראשית ,רובנו נצרכים
בבחירתה אפשר לחסוך את העמידה
לתרופות קבועות ובבתי המרקחת
בתור .אבל – וזה 'אבל' חשוב :לפעמים
המסחריים ישנה אפשרות לקבל אותן
מטעם קופות החולים שאנו חברים בהן .אנו עוצרים בחנות נוחות (ליד תחנת
דלק ,למשל) ונכנסים לקנות בקבוק מים
שנית – וזה שיקול לא-מבוטל – בכל
או ארטיק ,ורואים על המדף אקמול,
קניון נמצא בית מרקחת יפה ומואר ,בין
או דקסמול צינון – כאן האזהרה :זהו
החנויות השונות ,ואנו 'נזכרים' שיש לנו
מה לקנות גם שם .אלא ש'על הדרך' אנו מקום שאינו מיועד לתרופות .גם
אם שם החברה המייצרת מופיע על
מבקרים (וכאן ראוי להדגיש – מבקרות)
הקופסה  -היזהרו מאד! זה לא המקום
במשעולי הבשמים ,בדרכי הקרמים
'המועילים' לעור-פנינו ,ידינו ,רגלינו וכל הטבעי שלה .תמיד יש לבדוק את תאריך
התפוגה שרשום על הקופסה ,ובעיקר:
יתר אברי גופנו ,בודקות מה התחדש
העדיפו את בתי המרקחת הרשמיים.
במדפי חומרי החפיפה (וגם הצבעים
לשיער) ועוד ועוד.
כאן המקום לציין – רובנו ביקרנו בארצות
רבות ,בעיקר כתיירים ,ומצאנו בכל מיני
אבל חדוות הקניות ,לא פוסחת במקום
הממוזג והנקי הזה גם על סכנה אמיתית .מקומות 'משונים' (לטעמנו) תרופות
רבות ולא רק את אלה המטפלות בכאב
בתי המרקחת (וכך עדיין הם מכנים את
ראש או בהצטננות קלה .משרד הבריאות
עצמם למרות שרוב הסחורה ,כאמור,
הישראלי וכמוהו גם משרד המסחר
אינה הכרחית ואינה דומה אפילו למה
והתעשייה עוסקים באחריות רבה
שנהוג היה להחזיק בבתי המרקחת
במכירת תרופות ללא מרשם ומזהירות
הזכורים לנו משנים עברו) ,כאן ניתן
את כולנו מפני קנייה לא מקצועית ולא
למצוא ולקבל גם תרופות ללא מרשם.
אחראית.
אנו ציבור המבוגרים – כבר צברנו
ניסיון רב – ואנו יודעים (וזה מבוסס
נושא נוסף שנדון לאחרונה במסגרת
על בטחוננו העצמי) מהן התרופות
זאת הוא הסכנה בתרופות שלא
המועילות לנו במצבים 'פשוטים' כגון:
נקראות תרופות אלא 'תוספי מזון' או
שיכוך כאב ,הצטננות ,שיעול ,אלרגיה,
'תרופות טבעיות' .אלה נמכרות גם
צרבת ,גזים ,עצירות ,שלשול ,כינמת,
בבתי המרקחת המוכרים ,אך גם בבתי
פטרת וגרדת .
טבע למיניהם .כאן הסכנה בולטת אף
כאן ראוי להדגיש ולהזהיר :התרופות
יותר ,ישנם יצרנים 'מוכרים' וישנם שלל
הללו מיוצרות בארץ או בחו"ל ע"י
יצרנים שאיננו יודעים לא את מקורם
שאינן
חברות מפורסמות אך גם כאלה
(בארץ או בחו"ל) וכמובן לא את הרכבו
ידועות ,וניתן באמת לרכוש אותן ללא
המדוייק של המוצר הנמכר .אסור
לבקש
מרשם רופא ,אלא שכדאי ביותר
להם (על פי חוק) לציין במה 'תרופתם'
אם
אותן מן הרוקח בדלפק (אפילו
עשוייה לעזור לנו ,ולכן הם מכונים
בתור
בעמידה/ישיבה
לפעמים זה כרוך
'תוספי-מזון' .אנו קונים את ה'תרופה'
כלשהו) ,כך נוודא שהתרופה היא יעילה בד"כ לאחר המלצת שכנה ,ידידה או
ונכונה לנו .אפשר ורצוי לשאול אותו
מוכרנית נלהבת שמציינת ,בע"פ ,את
מסויים
לגביה ולציין אם יש מצב רפואי
יתרונות המוצר .זהירות רבה נדרשת
עלולה
שאפשר שהתרופה הנפוצה
מכולנו .הרופאים בבתי-החולים מעידים
להזיק.
על מקרי אישפוז ,בעקבות שימוש
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במוצרים אלה המתחזים להיות תרופות.
כאן מדובר אפילו בוויטמינים ,אך בודאי
בתרופות שעלולות להשפיע על מצבי
רוח ('מרגיעות'' ,מעוררות') ,תרופות
'שעוזרות לחיי מין סדירים' ,לירידה
במשקל ועוד.
הייעוץ הנכון לגבי תוספי המזון הללו
צריך לבוא מפי מומחים לדבר ,תמיד יש
להעדיף רופאים המתמחים בכך ,כלומר
בעלי תואר ברפואה!
ואסיים בסכנה הגדולה מכולם בנושא
זה – הקנייה באינטרנט :כמעט כולנו
כבר התחלנו לקנות ברשת ,סכנות רבות
לדבר אך מוכרחים להודות – גם יתרונות
לא מעטים .אך בנושא שלנו – רצוי
מאד לראות בקנייה זאת הסכנה בה'
הידיעה :אפילו אם בתמונה המוצגת
באתר שאליו הגענו אנו רואים קופסה
זהה לזאת שקנינו בבית המרקחת ,אין
אנו בטוחים בתוכנה הרפואי .לא יודעים
מה שמו בפנים (הרוקח הראשי של
משרד הבריאות הופיע בטלוויזיה וסיפר
כי בדקו במעבדה כמה קופסאות זהות
בחיצוניותן ובכל פעם 'הכדורים' שהן
הכילו היו שונים ומסוכנים – לעיתים
פסיכיאטרים ,לעיתים סטרואידים וכד').
האור המהבהב הגדול ביותר הוא כמובן
המחיר! נכון שהתרופות בארצנו יקרות
יותר מבאירופה או בארה"ב ,אך מחיר
נמוך במיוחד – צריך לאותת לכולנו
להימנע מיד מהלהיטות לרכוש את
המוצר.
ההמלצה הכללית לסיכום – ברשת קנו
בגדים ,צעצועים (בטוחים) לנכדים,
ספרים ,סירים ,או סכו"ם לחגים  -את
התרופות קנו תמיד בבתי המרקחת (גם
של קופות-החולים) ושאלו את הרוקח/ת
את כל השאלות הרלוונטיות לעצמכם
ולבריאותכם הפרטית!
רק שנהיה בריאים!
העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

נטלי סגל איפור קבוע
נמאס לך להתאפר כל יום מחדש?
רוצה להדגיש את תווי הפנים למראה
רענן ,נשי ומטופח?

להיראות טוב כל יום ,כל היום
איפור קבוע
עיצוב גבות
הלחמת ריסים

מבצע מיוחד לקוראות הגימלתון
איפור קבוע לשפתיים  /גבות
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העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

יוסי יעקבי  -איש של נתינה ואהבה
האווירית ,שם הועסק כמסגר כלים,
ולאות הערכה על עבודתו המסורה הוא
זכה לציון 'עובד מצטיין' בשנת ,1984
וקיבל קלף זה בנוכחות נשיא המדינה
חיים הרצוג ז"ל.
חלק מן האירועים שעבר בחייו עדיין
חיים בזכרונו .אפילו כאלה מתקופת
טרום הקמת המדינה .

מהנדס העיר הראשון בת"א היה
האדריכל יהודה מגידוביץ ,בשנת 1922
בנה את בית החולים "עין גדי" שהיה
ברחוב מאז"ה  10בת"א .שם נולד ב1933-
בן שיחי יוסי יעקבי ,שאביו צייר השלטים
העדיף מקום זה כמקום הלידה ולא
בבי"ח "הדסה" ,ונדד לרחוב גרוזנברג
ב 1920 -ואח"כ נדד הלאה ...
בן שיחי מעלה זכרונות רבים של חוויות
והתנסויות שונות .הוא פותח ומספר:
הוריו עלו לארץ ב 1925-מסלוניקי
שביוון ,וזאת בזכות קריאת המנהיג
זאב ז'בוטינסקי ,שהיה במסע הרצאות
באירופה וקריאתו לבני עמו" :אם לא
תחסלו את הגלות ,הגלות תחסל אתכם"!
יוסי והוריו התגוררו בשכונת " צריפי
אּבו-חדרה" שהייתה מובלעת של שכונת
פלורנטין  .בעל הקרקע הערבי ִהשכיר
ליהודים את האדמה עליה התיישבו
כ 24 -משפחות .הילד יוסי למד בביה"ס
העממי "ביאליק" שמוקם ברחוב לוינסקי
ע"י שכונת הקווקזים .מפאת המצב
הכלכלי הקשה של המשפחה,עבד
כמסגר עד להתגייסותו לצבא .
יוסי החייל  ,שרת  3.5שנים בפיקוד
מרכז ,כמדריך לנשק בביה"ס למ"כים
והמשיך לשרת במילואים עוד 33
שנים ו  11-חדשים! יוסי ממשיך
ומספר ,כי שרת בדרום במחלקת סיור
שהיתה המשך לחטיבת יפת"ח  .יוסי
אף מציין כי בין חניכיו ,היו גם חיילים
בוגרים וותיקים ממנו (גם כאלה ששרתו
בפלמ"ח בחטיבת "הראל"!) אותם אימן
להפעיל . N.F
רוב חייו הבוגרים עבד יוסי בתעשייה
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יוסי מספר :בת"א ,באזור כיכר המושבות
ורחוב החשמל היה מבנה בריטי שנקרא
"הבית הכחול" סביבו נהגו רבים להפגין
כנגד השלטון הבריטי .הנער בן ה14-15 -
קרא עם המפגינים" :מדינה עברית"" ,בוז
לאנגלים ובוז לממשלה ,יחי המעפילים!"
ו"בוז לספר הלבן" ובנוסף היו מפגינים
שניפצו מרצפות הרחוב והשליכו אותן
לעבר השוטרים הבריטים .פעם ,אחד
הנערים טיפס על אחד הבניינים ,והוריד
את הדגל הבריטי ,והבריטים הגיבו
במכות עם נבוטים כלפי המפגינים.
את ערב כ"ט בנובמבר ' ,47בו נערכה
הצבעה בעצרת האו"ם על הקמת מדינה
יהודית ,זוכר יוסי כנער ,שישב בככר
מד"א (בואכה שוק הכרמל) ,שם האזין
עם רבים לשידור תוצאות ההצבעה
שהועבר ברמקול.
עד היום זכורים לו קולות הכרוז שהכריז
את שמות המדינות ואת הצבעתן בyes -
או  .noההתרגשות היתה עצומה ,ואח"כ
הוא זוכר את בעלי החנויות שחילקו
דברי מתיקה לחוגגים .במיוחד זכור לו
טעמה המתוק של הגלידה שחולקה
חינם ע"י ויטמן ! תוך כדי האירוע
המרגש ,הגיעו מתופפים על פחים מכרם
התימנים והשמחה הייתה ספונטנית
ורבת משתתפים! שמחה זו הושבתה ע"י
ירי מכיוון מסגד חסן-בק ממנו נהרגו 17
אזרחים .בן שיחי מוסיף כי גם הבריטים
ששהו במקום ירו על הקהל היהודי
וטענו כי אלה הערבים ....
יוסי נזכר כי בשכונת פלורנטין בה גר,
עבורו ,כולם היו לוחמים ולא הבחין
בין אנשי "ההגנה" ",אצ"ל" ו"לח"י",
והראיה כי אנשי "אגודת ישראל"
החרדים השתייכו בחלקם ללח"י.
הילדים ששיחקו בשכונה ,גם הם לקחו
חלק במאבק ,וכאשר הבחינו במשוריין
בריטי היו מדווחים מיד למבוגרים ,ולא
שינה להם לאיזו מחתרת תגיע הידיעה.
אבל גם אירועים אחרים התרחשו
שם – לפעמים היו ויכוחים שלעיתים

כתב וצילם :ברוך בר סלע
גלשו לאלימות בין לוחמי המחתרות
השונות .זכורה לו במיוחד דמותו של
רב השכונה ,הרב יצחק ידידיה פרנקל,
שסייע ללוחמים בימים הקשים האלה,
וביתו שימש מוקד לעזרה סוציאלית
לתושבים ,וכאשר נוכח בעימותים בין
אנשי המחתרות השונות ,נהג לעמוד
במרפסת ביתו ולקרוא בקול" :אחים
אתם ,האויב בשער ,בושו לכם!" והניצים
היו משתתקים ,מרכינים ראשיהם
ומתפזרים.
עד לגיוסו לצה"ל יוסי היה חבר בשבט
"צופי "דיזנגוף" וזכור לו כי הנערים בני
גילו התאמנו ב"גן הדסה" ,באזור זה
היתה בריכת השקיה שממימיה הישקו
את הפרדסים שבסביבה ,והנערים
שקיימו במקום פעולה נתבקשו ע"י
המדריך לחזור מיד ולהסתדר בשורה
כשישמעו אותו שורק .הנערים לא היו
מודעים לכך שהשריקה ,בעצם משמשת
כאזהרה לאנשי "ההגנה" שהתאמנו
בסביבתם ,מפני הבריטים .הבריטים
חשדו בכל אחד ,ופעם שוטר בריטי עיכב
את יוסי בלכתו לפעולה כשהוא לבוש
בגדי חאקי .כאשר יוסי אמר לשוטר
באנגלית כי הוא "סקאוט בוי" ["נער
מה"צופים"] השוטר שיחררו לדרכו.
כמובן שזכורים לו גם מעשי קונדס ,הם
נהגו ,כך מספר יוסי ,לתקוע מקלות בחול
ולכסות אותם ,ואז כל מי שדרך עליהם
– היה צפוי ליפול .באחד הימים הבחינו
הנערים כי גאולה כהן הגיעה לשכונה,
ומתוך יראת כבוד הזהירו אותה!
ברחוב ֵאילת פינת שלּוש ,הקים הטמפלר
פרנץ לורנץ בית קפה ובית מרזח ,
שיהודים ובריטים נהגו לשבת בו [ש"י
עגנון מזכירו בספרו "תמול שלשום"],
מקום זה היה על גבול ת"א היהודית
ויפו הערבית ועל כן הגיעו לשם חיילים
לבלות זמן פנוי  .זכורים לו במיוחד
לטובה ,החיילים האוסטרלים שחילקו
מטבעות וממתקים לילדים שעמדו
לראותם  .אירוע אחד זכור לו במיוחד,
שמלמד על נדיבותם וטוב-ליבם :אישה
שעמדה בסמוך לאחת מהחנויות כשהיא
בוכיה  .לשאלת החילים לסיבת הבכי
השיבו להם כי אישה זו רוצה לרכוש
עגלת תינוק אבל אין לה אמצעים לכך.
האוסטרלים שרחמיהם ניכמרו הכניסו
את האישה לחנות ורכשו עבורה את
העגלה ,בגדים ושימורים .ומוסיף יוסי כי
הנערים ליוו את החיילים ואלה ביקשו
העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

מהם שיהיו בשקט ושלא יחשדו בהם
שהם שיכורים ...
יוסי יעקבי עצמו ,היה כבר בימי ילדותו
חקיין ואהב לבדר את סובביו ,הוא
הוזמן לתחרות כשרונות ,ואפילו קיבל
בה פרס ,ומאז החל להופיע במסיבות
וללמוד בתיאטרון 'קלעים' ,שם למדו גם
גילה אלמגור ,אילי גורליצקי ואחרים.
בהמשך דרכו ,הופיע יוסי לצד אמנים
ידועים ברחבי הארץ והוזמן לתכניות
רדיו פופולריות אחדות .גם בימים אלה
הוא מופיע – בהתנדבות כמובן – בבית
לוינשטיין.
סיפור מרגש נוסף ,רוצה יוסי לספר

מסלולון משפחתי
שמורת אלוני יצחק
באזור המועצה האזורית מנשה ובסמוך
לגבעת עדה שמצפון לכפר גליקסון
נוסד ב 1948 -כפר הנוער 'אלוני יצחק',
ששימש לקליטת ילדים ניצולי השואה
שהגיעו מארצות אירופה .
הכפר נוסד ע"י יחיאל חריף והוא ע"ש
אחד ממנהיגי התנועה הציונית בפולין,
ציוני אחר – יצחק גרינבוים  -חבר
ה"סיים" (בית הנבחרים) הפולני ולימים
ֵ
שר הפנים הראשון במדינת ישראל .כיום
הכפר משמש כפנימייה חינוכית ,לילדים
ובני-נוער מהארץ וגם לעולים חדשים
מארצות שונות .
השמורה הקטנה המצטנעת לה בסמוך
לכפר הנוער מפתיעה בעושר הצמחייה
שבה!
השמורה ,לצורך שמירתה ככזאת,
הוכרזה ב 1969-והיא משתרעת על פני
 150דונם .עד מלחמת העולם הראשונה
אזור השרון היה מכוסה בעצי אלון
התבור ובשמורה נותרו עצי אלון התבור
מאז  .מלבדם יש בשמורה גם עצי לבנה
רפואי ,עוזרד קוצני ,אשחר ארץ ישראלי
ולצד העצים גם צמחי בר שונים ,למשל:
בסתיו רקפות ובחורף כרכום חורפי,
כלנית מצויה ,עירית גדולה ועוד ...
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לי על הרב משה שמעון פסח ,אחי
סבו ,שהיה רבה של העיר וולוס בצפון
יוון .בימי מלה"ע ה ,II-נכבשה יוון ע"י
הגרמנים ,ורוב בני הקהילה הושמדו .אך
בעיר וולוס ,פנה הרב לראשי הכנסייה
והם עזרו לו בכך שסיפקו תעודות
מזוייפות ,והבריחו משפחות יהודיות
להרים .כ 800-יהודים ניצלו בדרך זאת,
אך  140שלא רצו להתפנות – נרצחו .הרב
רצה להישאר גם אחרי המלחמה בעיר
הזאת ,אך ברעידת אדמה שהתרחשה
שם ,הוא נפטר ונקבר במקום .בישוף
העיר – אחרי מותו – הכריז עליו כקדוש.
כמו כן קיבל מכתב הוקרה מפילדמרשל
בריטי על כך שהציל טייסים שצנחו

מעבר לקווי האויב .שנים מאוחר יותר
הובאו עצמותיו לארץ והוא קבור כאן.
ותוך כדי שיטוט אקראי בביתו גיליתי
עבודות מעץ ,ברזל ואבן מעשה ידיו,
והוא מעיר ,כי מאז נערותו אהב והתעניין
בזאת .הוא מוסיף לעיסוקיו גם טיפוח
הגינה והסביבה בה הוא גר ובגינה של
עמותת "סביון".
יוסי ורעייתו דבורה חיים יחד  55שנים
ולהם  3ילדים ונכד .דבורה בעברה
הייתה מזכירת קצין חינוך ראשי בגדנ"ע
ומזכירת ביה"ס "תיכון חדש" .

כתב וצילם :ברוך בר סלע

מסלול ההליכה מעגלי והוא מלווה
בשילוט שמספק מידע על הצומח .
בקצה הדרומי – מערבי של השמורה
פינת זיכרון לזכר רויטל אוחיון ושני
ילדיה שנרצחו ב  2002בפיגוע חבלני
בקיבוץ ֵמ ֵצר .במקום גם אנדרטה לזכר 3
חברים מגבעת עדה שנרצחו במאורעות
.1938
מומלץ לבקר בשמורה קטנה וציורית זו
שעצי האלון מצלים ,עלי שלכת פזורים
על הקרקע ופרחי דודאים סגולים
מציפים את השטח .
אורך מסלול ההליכה כ 1-ק"מ  .דרגת
הקושי קלה ומשך הסיור כשעה במישור
ובשביל צר ומוסדר .

שמורת אלוני יצחק

כיצד נגיע?
ניסע בכביש  65לצומת 'חנה' ונפנה
צפונה לפרדס חנה  .לאחר  6.5ק"מ נגיע
לצומת 'עדה' נפנה לכביש  653לכיוון
גבעת עדה .לאחר  3.4ק"מ נחלוף על פני
הפניה לכביש  2256לכיוון כפר גליקסון
ואלוני יצחק .ניסע כ  400-מטר ברחוב
הדקל ונפנה ימינה לרחוב חי וכעבור 100
מטר נגיע לשער הכניסה של השמורה .
בברכה ופריחה מרהיבה !

עץ אלון התבור
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המלצה לקריאה :חוד המחט מאת קן קולט
כל אחד שמע וקרא ,אודות הפלישה של
בעלות-הברית לנורמנדי ,בזמן מלחמת
העולם השניה ,מבצע שבישר את תחילת
הנצחון שלהם על הצבא הגרמני .כל
אחד יודע זאת ,אך לא כל אחד קרא
את ספרו של הסופר הבריטי קן פולט
"חוד המחט" .הסופר ,שהוא סופר בלשי,
בחר את נושא מבצע הנחיתה בנורמנדי,
והביא אותו לידיעת הקוראים לצד תיאור
האירועים האמיתיים וחלק מהדמויות
גם הן מדוייקות – אך מצד שני כדי ליצור
מתח רב ,הוא יוצר גם אירועים דמיוניים
ודמויות שלא ,בהכרח ,היו במציאות.
עלילת הספר מתארת סוכן ביון
גרמני בכיר שנשתל בבריטניה בזמן
המלחמה בזהות בדויה ,שם הקוד
שלו היה 'מחט' ,הוא מגלה את מועד
יום הפלישה המדוייק ,ומתכנן לברוח
בחזרה לגרמניה עם המידע הרגיש הזה.

תשבץ

אבל שירותי הביון הבריטי מגלים זאת
ומתחילים במרדף אחריו .הוא נקלע
לאי בריטי קטן שבו גר אדם נכה עם
אשתו הצעירה לוסי .בזמן שאנשי הביון
הבריטיים רודפים אחריו ,לוסי נאלצת
להתמודד איתו בכוחותיה המוגבלים,
ולנסות למנוע ממנו את שיבתו לגרמניה
שתחשוף את סוד הפלישה.
התרשמתי מאד מידיעותיו וכישוריו
המעולים של הסופר קן פולט ,לצד
תיאוריו שהם ,פרי דמיונו העשיר ,אוכל
רק לומר ,שקראתי בצמא את 290
העמודים וכן רציתי להוסיף ,שנכון מאוד
המשפט המוגדר בכריכת הספר" :אל
תתחיל את הספר בערב; רוב הסיכויים
שלא תישאר לך דקת שינה עד הבוקר".

פנינה מלך

כי לדעתי ,ספר שאין בו סיפור אהבה,
איננו שלם .לכן ,יפה עשה הסופר
ששילב גם רומן וקטעי סקס בין כל
תיאורי הרוע והרצח המתרחשים במהלך
העלילה.
מבין ספריו הנוספים :צופן אפס ,כפול
שלוש ,עיוורון שלגים ,עמודי תבל ומעוף

הספר ,אכן ,מצליח לרתק את הקורא
מתחילתו ועד סופו ,התיאורים הנפלאים
של המקומות המיוחדים .עלי להוסיף,

כתבה :דליה גוטליב

מאוזן:
 .1מניין המינים  .5אסור ,שלא  .6ספר לימוד  .8ללא ספק  .10כלי משחק
בשחמט  .12מאכל שטוח ומטוגן  .14תבלין לקפה  .15קטף ואסף תאנים
 .17עוד לא  .19קטיף תמרים  .21יש ימין ויש שמאל ועוד .23 ...מבנה מיוחד
ליישור שיניים  .24כך נקראים החגים הראשונים  .26בית גידול לצמחים

מאונך:
 .1מחודשי השנה .2ממונה ומפקח על העלאת מחזה ,סרט.3 ...מראשי
החכמים שמצא מותו בעינויים קשים .4מקום גבוה  .5פחד פתאומי
 .7מן ההורים  .9קודש הקודשים  .11תפילה הנאמרת בליל יום הכיפורים ()2
 .13רצח ,המתה .16 ,הבלטה מכוונת של דבר חשוב  .17משקע הנוצר בשעות
הלילה  .18העברת מידע באופן חזותי  .20יעקור צמח מן השורש
.22מסייע לקהל במטוס .24הרגיש .25משקה מורכב מעלים.

עיתון גימלתון גליון 97

העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

עיתון גימלתון גליון 97

העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

הזקנים של היום  -אינם כמו הזקנים של פעם...
בשבוע האחרון של חודש תשרי (או
אוקטובר) ,החלו לשדר בערוץ 'כאן
 ,'11פרקים מסידרה דוקומנטרית
מרתקת ,שבה בילו דיירי בית מוגן עם
ילדים מגן 'טרום-חובה' או – בני-ארבע'
כפי שמנסחים זאת יוצרי הסידרה.
לכשיסתיים שידור הסידרה ,נדע את
מלוא חשיבות האירועים המתוארים
שם ,אך דבר אחד משך את לבי ואת
אוזני .מומחה לגריאטריה ,שמלווה
את דיירי הבית ,בוחן ובודק אותם
וקשוב לבעיותיהם ומשאלות לבם ,ענה
לאחד מיוצרי הסידרה ששאל :מדוע
אתה משתמש במילה 'זקן' ולא במלים
ה'רכות' יותר כמו :ישיש ,קשיש ,גימלאי
ודומיהן .ענה אותו מומחה (סימפטי
וחכם במיוחד!)' :זקן' היא המלה העברית
הנכונה והיפה ביותר לתיאור אדם בגיל
מבוגר ,כך בתנ"ך .המלה 'קשיש' מקורה
ארמי והכינויים 'גיל הזהב' או 'הגיל
השלישי' הם אמצאות חדשות.
זקן – היא מלה יפה ומדוייקת ואין
להתעלם ממנה או להשמיט אותה
מהשפה ומעולם המושגים.
ואמנם כך הדבר ,המושג 'זקן' בתנ"ך
(שהוא – לדעת כולם – המקור הספרותי
והלשוני הקדום ביותר שלנו בתרבותנו)
'הזקן' בתנ"ך נחשב מכובד לפחות
משתי סיבות :האחת – אדם שימיו רבים
על-פני האדמה .מידיעות שמצויות
היום בידינו ,אנו למדים שבימים שקדמו
לתקופה המודרנית ,בדרך כלל רוב בני
האדם לא האריכו ימים ,ותוחלת החיים
היתה קצרה לאין ערוך מזאת שאנו
חווים אותה בימנו ,על-כן ,הזקנים היו
מכובדים .הסיבה השנייה – היא חברתית-
תרבותית ,ויש לומר ביושר – שזה היה
הנוהג גם בתרבויות קדומות אחרות.
המילה 'זקן' ברוב התרבויות היתה כמעט
מילה נרדפת למושג 'חכם'.
המושגים 'זקני-העדה' 'זקני-העם' או

תאיר אלוף

הזקנים עוזבים את בתיהם ,שבהם
'זקני-העיר' – מלמדים כי כל התושבים
גידלו את ילדיהם ולרוב גם אירחו רבים
קיבלו עליהם את המנהיגות המוסרית
והחברתית של השכבה הבוגרת .הם היו מנכדיהם ,ועוברים להתגורר בשכנות
לזקנים אחרים (רובם ,מדרך הטבע
שותפים להחלטות המנהיגים
בודדים) בדירות קטנות ומטופחות,
(אפילו בהכרזת מלחמה ,או במינוי מנהיג אמנם זוכים לחיי חברה זמינים,
או המלכת מלך) ,הם ישבו כבית-דין
לפעילויות תרבותיות ,ספורטיביות,
בין
במשפטים בין אדם לחברו ,ואפילו
בידוריות ,אמנותיות וכו' ,אך באותה עת
פשוטי-העם לראשי-העדה ,ובוודאי
הם מתרחקים ממשפחתם הטבעית ,גם
פוענח
במקרים קשים כמו רצח שלא
אם לא זאת הכוונה משני הצדדים .הבנים
לכבוד
ורבים אחרים .לכן הם גם זכו
והבנות עסוקים מאד ,והמחשבה שאמא
לא
כבר
הפיזי
בקהילה ולהגנה (כי כוחם
או אבא – מטופלים ,מבלים וממלאים את
היה במותניהם).
זמנים – מהווה סוג של רוגע למצפּון.
מכל מרכיבי החברה והקהילה ,בעשרת
דיּבר אחד שעניינו
הדברות מצויין רק ֵ
החובה כלפי ההורים (וכאן ,כנראה,
הכוונה לאנשים מבוגרים ויחסם
להוריהם המבוגרים מהם) " :כַ ֵּבּד ֶאת-
ת-א ֶמָּך  ,לְ ַמ ַען יַ ֲא ִרכּון יָ ֶמיָךַ ,על
ָא ִביָך וְ ֶא ִ
ֹלהיָך נ ֵֹתן לָ ך!" לא רק
ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר-ה' ֱא ֶ
מצווה אלא גם שכר משמעותי בצידה!
בתקופה בה אנו חיים ,ככל שהחברה
'מתקדמת' והאדם הצעיר והבוגר
מקבלים את החרות לחיות כפי רצונם,
לצבור הון או רכוש או לפתח קריירה,
הפרטים שואפים לנצל את זמנם הפנוי
לבילויים ,חופשות במקומות שונים
מהמקום בו הם מבלים את חייהם
היומיומיים או לשפר את ביתם ותנאי
חייהם .בתנאים אלה נפקד מקומם של
הזקנים בחשבון הכולל :אין זמן ,אין
כח ,אין משאבים ואפילו אין רצון מיוחד,
להקדיש זמן או מאמץ לדאגה למחסורם
(הטבעי) של זקני-המשפחה.
חברות מודרניות פיתחו את 'בית-
הזקנים' שגם כינוי זה התחלף לשמות
אטרקטיביים יותר' :בית-אבות' 'דיור
מוגן' וכמובן שמות מסחריים מצודדים
כמו 'מקום בלב' 'בית בכפר' מגדלי-הים
התיכון' ועוד .באירופה ובארה"ב השמות
מלהיבים הרבה יותר ,הכוונה זהה.

נדמה לנו שאנו בתקופה של 'קידמה'.
המושג הזה דורש הגדרה מחדש .לאן
בדיוק אנו מתקדמים ,מיהם הגורמים
בחברה שמתקדמים לעומת אותם
גורמים בדורות הקודמים? הזקנים –
אולי אינם כלולים בחשבון הזה.
ואסיים במקום שהתחלתי ,בתנ"ך:
אחרי שחלק (קטן) מהיהודים שבו
לארץ-ישראל אחרי חורבן בית ראשון,
בזכותו של כורש ,מלך פרס (=אירן),
וביניהם גם הנביא זכריה ,שעודד את
השבים להתיישב מחדש ולבנות את
בית-המקדש השני .ובין דברי-הנבואה
המגוונים שלו ,הוא גם הבטיח לעם
היושב בציון כי בעתיד "עֹוד יֵ ְׁשבּו זְ ֵקנִ ים
רּוׁש ִָלם ,וְ ִאיׁש ִמ ְׁש ַענְ ּתֹו
ּוזְ ֵקנֹותִּ ,ב ְרחֹבֹות יְ ָ
ְּביָ דֹוֵ ,מרֹב יָ ִמיםְּ .ורחֹבֹות ָה ִעיר יִ ָּמלְ אּו
יה".
חב ֶֹת ָ
יְ לָ ִדים וִ ילָ דֹות ְמ ַׂש ֲח ִקים ִּב ְר ֹ
(זכריה ,ח') .המצב הטבעי ,שהוא גם
המצב האידיאלי ,אומר הנביא ,שזקנים
חיים בתוך הקהילה ,יוצאים לרחובות,
למרות מגבלותיהם הגופניות ('איש
משענתו בידו') ונהנים מצהלותיהם של
הילדים והילדות שמשחקים ברחובות
העיר.
בדורנו  -כבר המצב כבר שונה.

יש לנו דף פייסבוק!

עשו לנו לייק והשארו מעודכנים
בכל החדשות המעניינות
"סביון" העמותה למען האזרח הותיק
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הפינה החמה  /צ'יק צ'ק
מוסקה חצילים ובשר

פנינה מלך

המצרכים
 4חצילים
 3/4קג' בשר טחון
צרור פטרוסלינון
צרור כוסברה (אם אוהבים)
 2בצלים
מלח ופלפל (תבלינים נוספים שאוהבים)
 6כפות שמן
 1כפית אבקת מרק עוף מומסת בחצי כוס מים חמים

רוטב בשמל
 3כפות קמח
 3כמות שמן
מים
מלח ופלפל ותבלינים שאוהבים

אופן ההכנה
פורסים את החצילים לפרוסות בעובי של  1.5ס"מ מבלי לקלף .מסדרים אותן בתבנית זה ליד זה .מורחים עליהם מעט שמן
וקולים בתנור עד להשחמה .הופכים לצידם השני עד שגם הוא משחים.
בסיר שטוח וגדול (מס'  )5מטגנים את הבצל החתוך לקוביות .כאשר השחים הבצל מוסיפים את הבשר הטחון ,ותוך ערבוב
מטגנים עד שמתקבלי 'פירורים' .מורידים מהאש ,מתבלים לפי הטעם ומוסיפים ,תוך בחישה ,את הירק החתוך דק.
מסדרים בתבנית מלבנית את מחצית-הכמות של החצילים אחד ליד השני .מעליהם מניחים את הבשר ומעל הבשר את
יתרת פרוסות החצילים .אופים בתנור חם  170מעלות כעשרים דקות.
בזמן הבישול בתנור אפשר להכין את רוטב הבשמל:
מחממים  3כפות שמן במחבת ,מוסיפים את הקמח ובוחשים כל הזמן .מוזגים בהדרגה מים עד לקבל רוטב לא סמיך מאוד
(כמו שמנת) .מתבלים לפי הטעם.
מוציאים את התבנית מהתנור .מרטיבים את המוסקה ברוטב 'מרק עוף' .מפזרים את הבשמל מעל החצילים ואופים עוד
כעשרים דקות.
הבשמל אינו חובה .המוסקה יכולה להישאר עם שכבת חצילים מעל ובמקום הבשמל אפשר להוסיף פרוסות עגבניה בין
החצילים והבשר וכן בשיכבה העליונה .

בתיאבון

