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אסתי לי-דר, פסיכותרפיסטית, מטפלת וסופרת 
מאשתאול, דור שני לשואה, פרסמה רומן המבוסס 
על סיפור משפחתי "האורחים יבואו לך מלמעלה" #  
לי-דר רואה בטיפול בניצולי שואה במסגרת "עמך" 
שליחות חשובה: "לספר ולכתוב ולא לשכוח", עמ' 14
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הטרור החקלאי
"החקלאים הפכו לקורבן 

של הטרור החקלאי 
והמדינה עומדת מנגד ולא 

עושה כלום"

יום השואה
ראיון עם אסתי לי-דר, 

פסיכותרפיסטית, מטפלת 
וסופרת מאשתאול, דור 

שני לשואה, שהוציאה לאור 
רומן המבוסס על סיפור 

משפחתי "האורחים יבואו 
לך מלמעלה"

מפגש בין-דורי
במושב כפר שמואל 

התקיים מפגש מרגש, 
שטמן בחובו המון הפתעות, 

שירים וסיפורים, שריגשו 
את המשתתפים

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
עיצוב ועריכה גרפית  • 

מודעות ומערכת: בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר�כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין, דותן חכים, יעקב מאור

הפקה: קארין מתנה  •
kav_daf@tmags.co.il  

טל' 073�2369058  
פקס' 073�2369088  

מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  
מודעות:  •

kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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שי חג'ג‘

צרי �מדוע תושבי הדרום 
שירותי  את  לממן  כים 
הארץ.  במרכז  הבריאות 

הד תושבי  שמשלמים  �התשלומים 
רום לקופות החולים - שווים לאלה 
הארץ.  מרכז  תושבי  שמשלמים 

לה נאלץ  למשל,  אופקים,  �תושב 
מומחה,  לרופא  יותר  רב  זמן  מתין 
הוא  שבה  החולים  לקופת  משלם 
חבר, בדיוק את אותו תשלום שנושא 
מזלו  קופה, שהתמזל  אותה  חבר  בו 

לחיות במרכז...
שכמאמ  - האוויר  מזג  על  �כמו 

מדברים  כולם  טווין,  מארק  של  רו 
עליו, אבל אף אחד לא עושה משהו 
הירוד של  גם על המצב   – בעניינו 

�מערכת הבריאות בדרום, כולם מד
ברים, אבל שום דבר לא נעשה.

המחפירים  בנתונים  ניזכר  בואו 
הב משרד  ידי  על-  שנבדקו  �כפי 

ריאות.
מספר מיטות האשפוז במחוז ת"א, 
2 מיטות לכל אלף איש. במחוז הד�
�רום כולו, מספר המיטות כמעט מח

צית מזה - 1.3 מיטות בלבד לאלף 
לרפואה  המיועדות  במיטות  איש. 
 - יותר  גרוע  אפילו  המצב  דחופה 
לעומת  איש,  לאלף  מיטות   0.06
דחוף  לאשפוז  מיטות   0.15 מספר 

מכ יותר   - תל-אביבים  אלף  �לכל 
פול!

הנתונים  את   - שנמשיך  ולפני 
משרד  מפרסם  האלה  המדכדכים 
כנס  לקראת  עצמו,  הבריאות 
"ההתמודדות הלאומית עם צמצום 

אי השוויון במערכת הבריאות".
וגם יתר הנתונים מדכאים באותה 

הד במחוז  הרופאים  מספר  �מידה. 
למס� בהשוואה   66% ב נמוך  -רום 

ומספר   - הארץ  במרכז  היחסי  פרם 
ממספר  בחצי  בדרום  נמוך  האחיות 

היחסי של האחיות בתל- אביב.
האלה  למספרים  במפתיע,  שלא 

בריאותם  על  ישירה  השפעה  יש 
תוחלת  על  ואף  הדרום  תושבי  של 
חייהם. תוחלת החיים הנמוכה ביותר 
לעומת  וזאת   ,81 בבאר-שבע  היא 
גן,  רמת-  תושב  החיים של  תוחלת 
84.4. אם הדברים אינם ברורים, אז 
הנה ההסבר: תושב באר-שבע יחיה, 
מתושב  פחות  שנים   4-5 בממוצע, 

רמת-גן.
התמונה  תינוקות,  בתמותת  גם 
בדרום הארץ קודרת, תוצאה ישירה 
של הקיפוח בשירותי הבריאות. כאן, 
התינוקות  תמותת  שיעור  בדרום, 
ובקרב  לידות  לאלף   3 הוא  בלידה 
המספר  בדרום  הערבים  התושבים 
תינו�  11 בהרבה: מזה  גבוה   אפילו 
קות מתים בממוצע בכל אלף לידות.

אינם  האלה  המספרים  כאמור, 
אי השוויון בשירותי הבריאות  סוד. 
המופקדים  לאלה  גם  וידוע  מוכר 
צורך להרחיק  אין  על תיקונו. אבל 
הלידה,  חדרי  ועד  העלמין  בתי  עד 
של  הקשות  בתוצאות  להבחין  כדי 
רופאי  הזמינות של  גם  השוויון.  אי 
מקצועיים  רופאים  ושל  משפחה 
מזו  גדולה  במידה  בדרום  נמוכה 

נתי תושבי  הארץ.  �שבמרכז 
הנז ושדרות  ומרחבים  �בות 

ימתינו  מומחה  לרופא  קקים 
זמן רב יותר, מאשר ממתינים 
פתח-תקוה  רמת-גן,  תושבי 

או חולון.
מתעצם.  האבסורד  וכאן 
הרפואה  ששירותי  אף  שכן, 
דלילים  בדרום  לסוגיהם 
במרכז  השירותים  לעומת 
זאת, התשלומים  בכל  הארץ, 
אותם  עבור  משלמים  שהם 

�שירותים - שווים לאלה שמ
הארץ.  מרכז  תושבי  שלמים 
תושב אופקים, למשל, הנאלץ 
לרופא  יותר  רב  זמן  להמתין 
על  מוותר  שהוא  או  מומחה, 

המר בגלל  רפואי  �טיפול 
 - לבית-החולים  העצום  חק 
הוא  שבה  לקופת-החולים,  משלם 
שנושא  תשלום  אותו  בדיוק  חבר, 
מזלו  קופה, שהתמזל  אותה  חבר  בו 

לחיות במרכז.
ברורה:  המשמעות  תרצו,  אם 
את  בעצם,  מממנים,  הדרום  תושבי 
שמציעה  יותר  הטובים  השירותים 
שמתגוררים  למי  הבריאות  מערכת 

בין גדרה לחדרה.
את המצב המקומם הזה יש לתקן. 

הס על  חותמת  שהממשלה  �בשעה 
דירות בנתי גג לבניית אלפי  �כמי 

בות ובאופקים ובדימונה, היא חייבת 
רחב  מאסיבי,  בשיפור  גם  להשקיע 
לאלה  הבריאות  שירותי  של  היקף, 
שם.  להתגורר  לעבור  המיועדים 
לא  הבריאות  בשירותי  השוויון  אי 
עולה  הוא   – ומכעיס  מקומם  רק 

בבריאות ובקיצור תוחלת החיים.
"סאלח  בתחום שירותי הבריאות, 
סדרה  איננה  ישראל"  ארץ  זה  פה 
אלא  מחלוקת,  מעוררת  היסטורית 

מציאות חיים מקוממת.

המועצה  ראש  הינו  הכותב   *
האזורית מרחבים שבנגב המערבי

שי חג‘ג‘. ”מציאות חיים מקוממת"
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במוצאי החג הטרור החקלאי היכה שוב - 35 גלגלי טפטוף הוצתו 
בשדה סמוך לקיבוץ מיזרע # אבו וילן: ”על המדינה להחמיר את 

הענישה כלפי המפגעים ולפצות את החקלאים שנפגעו“
חקלאי  התאחדות  מזכ�ל 
(אבו)  אבשלום  ישראל, 
הטרור  מיקרי  על  וילן, 
בארץ:  לאחרונה  שאירעו  החקלאי 
�נוצר מצב בלתי נסבל בו החקלאים 
החקלאי  הטרור  של  לקורבן  הפכו 
עושה  ולא  מנגד  עומדת  והמדינה 

�כלום. על המדינה להחמיר את הע
את  ולפצות  המפגעים  כלפי  נישה 

כלכ  - אנושות  שנפגעו  �החקלאים 
לית ומוראלית.“ 

במחאה על התמשכות מקרי טרור 
חקלאית יצאה ערב חג הפסח שיירת 
הגליל  "קואופרטיב  של  משאיות 
בכבישי  למסע  מהגליל  העליון"  

הגדו החקלאות  כלי  ועליהן  �הארץ 
לים שהוצתו. השיירה חלפה בבתיהם 
של השרים משה כחלון, גלעד ארדן 
רבין  בכיכר  עברה  אריאל,  ואורי 
הכנסת  משכן  פני  ועל  אביב,  בתל 

בירושלים.
לארוחת  נערכו  כולם  בעוד 

בכי בגליל,  חקלאים  עמלו  �החג, 
והע כבדים  כלים  של  ההצתה  �בוי 

המשך  הינה  ההצתה  הנזקים.  רכת 
החקלאי- לפעולות הטרור  עגום 

הגליל  אזור  על  לאומי שהשתלט 
העליון ועל המדינה.

הע מהגליל  הזועמים  �החקלאים 
ליון החליטו לצאת בערב חג הפסח, 
מחאה  למפגן  משאיות,  בשיירת 

�כנגד כאוזלת ידה של ממשלת יש
ראל במלחמה נגד הפשיעה והטרור 
החקלאי. חברת ג"ג (גליל גולן) של 
'החברה לפיתוח הגליל' – המספקת 

חק וחוות  לישובים  גדולים  �כלים 
ענקית  ומקצרה  שקומביין  לאיות, 
מיליון  כשלושה  בבעלותה, בשווי 

שקלים הוצתו.
שע שלטים  הוצמדו  �למשאיות 

והחק� האוצר  שרי  נכתב:  "ליהם 
לאות די לטרור החקלאי". החקלאים 
רק  אינו  הלאומי  הטרור  כי  הסבירו 
איום מבחוץ, הוא מתרחש גם בתוך 
עשייה  דורשים  הם  וכי  המדינה 
וקבלת  התופעה  למיגור  ממשית 

להת הממשלה  משרדי  מצד  �לסיוע 
מודדות עם הנזקים. החקלאים קראו 
"אירועי  לנוכח  לפעול  לממשלה 
הפוקדים  והלאומי  החקלאי  הטרור 
את החקלאים ברחבי הארץ מדי יום."
אורי דורמן, יו"ר החברה לפיתוח 

לקבל  מסרבים  "אנו  הגליל אמר: 
החקלאי שגורם  הטרור  את  בכניעה 
שקלים  מיליוני  בעשרות  לנזקים 
לחקלאים בכל רחבי הארץ. ההצתה 
האחרונה לפני החג, הינה השלישית 
במהלך  ג"ג  את  שפוקדת  במספר 

דו האחרונות. אנו  השנים  �שלוש 
לפעול  ישראל  מממשלת  רשים 
לחקלאים  לסייע  התופעה,  למיגור 
לטרור  סוף  ולשים  אתה  להתמודד 

החקלאי."
ניר  הקיבוצית,  התנועה  יו"ר 
החקלאים  עם  הזדהות  הביע  מאיר, 
לפעול  לממשלה  הוא  אף  וקרא 

מתקו קיבוצית  "התנועה  �בנושא. 
ממת לנוכח אוזלת היד של ממשלת 
החקלאי,"  בטרור  במאבקה  ישראל 
נאבק  לפרוטקשן,  ניכנע  לא  אמר. 

עד שננצח את התופעה – כרגיל."
תמיכה  הביע  ברושי  איתן  ח"כ 
"הפשיעה  ואמר:  החקלאים  במאבק 
חקלאית הופכת לטרור לאומני. אני 
קבינט  לזמן  הממשלה  לראש  קורא 

בסכ לדון  כדי  בראשותו,  �מיוחד 
המדינה.  של  ועתידה  לביטחונה  נה 
אסטרטגי שמביא  מדובר באיום 

אדמות  נטישת  החקלאות,  לנטישת 
זרים.  לגורמים  אדמות  מכירת  ואף 
לא  החקלאות  את  הופכת  הממשלה 
רק למקצוע לא כדאי, אלא למקצוע 
תקבל  לא  המדינה  מסוכן. אם  ממש 
החלטות דרמטיות - לא יהיה מנוס 

ממרד של חקלאים."
האזו� המועצה  ראש   , זל ץגיורא 
בסיום  העליון, הודה  הגליל  רית 
שתמכו  הישראלים  לאלפי  המסע 

�בחקלאים לאורך הדרך ואמר: "הח
קלאים מצפים לאמירה ברורה של 

משמ בתקציב  מגובה  �הממשלה, 
על  לחקלאים  פיצוי  שיהווה  עותי, 
לחזור  שיוכלו  וכדי  שנגרם,  הנזק 
הנכון  המסר  זהו   - לעבודה  מיד 
בלא  שפועלות  הפשע  לכנופיות 

חשש והפרעה."
לאחר  שבועיים   - החג  במוצאי 
של  והמקצרה  הקומביין  שריפת 
חברת "ג"ג" - הטרור החקלאי היכה 
לכיסוי  טפטוף  גלגלי  כ-35  שוב 
סמוך  בשדה  הוצתו  דונם  כ-400 

לקיבוץ מיזרע.

בעל השטח בו נמצא הלול אמר: �אין לי מושג במי מדובר"
גבר בן 50 נספה בצהרי יום 
הסדר,  ליל  לפני  רביעי, 
בשריפה בלול בשטח פתוח, 
כוחות  בשרון.  גאולים  למושב  סמוך 
על  השתלטו  לזירה  שהגיעו  הכיבוי 

הבחי מד"א  של  ופרמדיקים  �הלהבות, 
קשות  ועליה כוויות  הגבר  נו בגופת 

ונאלצו לקבוע את מותו.
המשטרה עיכבה לחקירה את בעליו 
בחשד  השריפה,  אירעה  בו  הלול  של 
בן  החשוד,  ברשלנות.  מוות  לגרימת 
שוחרר  השרון,  באזור  ממושב   ,76
לביתו בתנאים מגבילים ובהם מעצר 
והרחקה  ימים  חמישה  למשך  בית 

מגאולים למשך 14 ימים.
דיווח  התקבל  הצהריים  בשעות 

101 של מד"א במרחב שרון על שריפה במח�  במוקד
סן בשטח פתוח סמוך לגאולים. חובשים ופראמדיקים 
של מד"א דיווחו על גבר כבן 50 ללא סימני חיים עם 

כוויות בכל חלקי גופו ונאלצו לקבוע את מותו.

בעל השטח בו נמצא הלול אמר: �אין לי מושג במי 
מדובר, אני נותן למשטרה לעשות את העבודה שלה. 

מדובר בלול פעיל והכל נמצא בבדיקה כרגע."
בעל הלול נשלח למעצר בית בתנאים מגבילים.

גלגלי ההשקיה שנשרפו ליד קיבוץ מזרע

חמישה חשודים, תושבי אשדוד ואשקלון 
בשנות ה-30-40 לחייהם, נעצרו לחקירה 

בסיומה שוחררו בערבות
קפה  לזיוף  מפעל  על  מג"ב  שוטרי  פשטו  במרץ  ה-26  בערב 
אלפי  שהכילו  ארגזים  מאות  נמצאו  במפעל  הארץ.  בדרום 
שקיות קפה מזויפות עם חותמת הכשר לפסח, המוכנות לשיווק.
מושב  בשטחי  מבודדת  חקלאית  בחווה  מבנה  על  פשטו  השוטרים 
הודיה שבמועצה האזורית חוף אשקלון. במקום אותר מפעל ענק לייצור 
ולזיוף קפה ממותג מוכר בארץ ובו מאות קרטונים שהכילו אלפי שקיות 
משוכללות  מכונות   2 נתפסו  לשיווק. במפעל  המוכנות  מזויפות  קפה 

לקלייה, זיוף ואריזה של הקפה, מכונות בשווי מאות אלפי שקלים.
בחיפוש במקום נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן ואותרו 5 חשודים 
3 כלי רכב השייכים  הוחרמו  כן  והייצור. כמו  הזיוף  שעסקו במלאכת 
וכי  קפה  לזיוף  גדול  במפעל  מדובר  כי  מעריכים  במשטרה  לחשודים. 
בפעילות סוכל שיווקן של כמות שקיות הקפה המזויפות הגדולה ביותר 
אי פעם בישראל. בנוסף מדגישים במשטרה, כי יחד עם ארגוני האכיפה 
השונים מתבצעת פעילות שוטפת יום יומית למניעת זיופים בתעשיית 

לש המגיע  מזויף  מזון  רכישת  וכי  בתחום  העבריינים  ולמעצר  �המזון 
ווקים, מעבר לתרמית הציבור, עלולה לסכן את בריאות הצרכנים.

חמישה חשודים, תושבי אשדוד ואשקלון בשנות ה-30-40 לחייהם, 
נעצרו לחקירה בסיומה שוחררו בערבות.

שיירת מחאה נגד טרור חקלאי, משאיות עם הכלים השרופים - פסח 2018

הלול אחרי השריפה במושב גאולים (צילום: דוברות מד“א)
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סמנכ“ל המועצה האזורית חוף אשקלון מנהל כעשר שנים את אגף 
רווחה, חברה וקהילה במקצועיות

סמנכ“ל המועצה האזורית 
חוף אשקלון, מעוזיה סגל, 
את  שנים  כעשר  מנהל 
וקהילה  חברה  רווחה,   - רחו“ק  אגף 
במקצועיות. עובדי האגף מתמודדים 
אשר  מורכבים  מצבים  עם  יום  יום 
תושבי  של  רווחה  בנושא  קשורים 
המועצה. מעוזיה עצמו מתמודד עם 

�מציאות לא פשוטה כנכה צה“ל בד
שנפצע  לאחר   ,+100 נכות  רגת 

�אנוש במלחמת ההתשה שלאחר מל

חמת יום כיפור.
טקס  התקיים  השבוע  בתחילת 

הבי משרד  של  נכים  שיקום  �באגף 
טחון, בנוכחות שר הביטחון לשעבר, 
חה“כ עמיר פרץ, שהיה בין מחלציו 
של מעוזיה מהמוצב בו נפצע וחה“כ 
אילן גילאון, חברו הקרוב מזה שנים. 
מעוזיה קיבל אות ”מופת בשיקום“. 

התמודדותך  ”על  נכתב:  בתעודה 
�המרשימה עם השיקום המורכב ויכו

לתך להמשיך בדרכיך ובשאיפותיך 

דוגמא  המהווים  החיים  תחומי  בכל 
נכחו  בטקס  שיקומי“.  למופת  וסמל 
סמנכ“ל וראש אגף שיקום נכים תת 
ומנהלת  משיטה  חזי  (מיל.)  אלוף 
שרית  השיקום,  אגף  של  דן  מחוז 
מעוזיה,  של  לפלוגה  וחבריו  קדרון 
לוחמי קרב הצנחנים בחווה הסינית 

ובני משפחת סגל.
�סגל אמר לאחר הטקס: ”התרגש

תי מאוד מהמחווה המיוחד ומהטכס 
וההכרה  ההערכה  עצם  המושקע. 

�בדרך המאוד מיוחדת שעברתי מצ
עירותי ועד היום מעוררת בי חדווה 
’וואלה,  לעצמי:  אומר  ואני  גדולה 

בזבז לא  בחיים,  משהו  �עשיתי 
ניצלתי  ותסכול,  בכי  על  אותם  תי 

�אותם הכי טוב שיכולתי שהרי בסו
פו של דבר בכי לא מצמיח רגליים 

חדשות‘.“
”מעו סגל:  את  בירך  �גילאון 

האופטימי  הנדיב,  האיש  הוא  זיה 
עבורי,  שהכרתי.  ביותר  והסולידרי 

המש של  המשמעות  הוא  �מעוזיה 
את  להרגיש  כדי  מספיק  ’חלש  פט: 
הזולת - חזק מספיק כדי לשנות את 

המציאות‘.“
�ראש המועצה האזורית חוף אש

יאיר פרג‘ון, בירך את סגל:  קלון, 
נותן  שאתה  האישית  ”הדוגמא 
לנו יום יום, שעה שעה, היא יותר 
מסמל במגירה או אף דגל על ראש 
לכל  אמת  של  מופת  היא  התורן. 

הסובבים.“
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מרבית הפיצויים שולמו עקב נזקי גשמים, 
מחלות ומזיקים 

האחרונות  השנים  בשלוש 
קנט למגדלי אגו�  שילמה

זי האדמה, המוכרים יותר 
בשמם היומיומי ”בוטנים“,   פיצויים 
בסכום כולל של למעלה מ-6 מיליון 
,₪ כך עולה מנתוני החברה המחד�

אגוזי  ביטוח  את  אלה  בימים  שת 
מהנתונים   .2018 לשנת  האדמה 
שולמו  הפיצויים  מרבית  כי  עולה 
ומזיקים  מחלות  גשמים,  נזקי  עקב 
מאירועי  כתוצאה  שנגרמו  ונזקים 

אקלים שונים.
למג מאפשרת  קנט  השנה  �גם 

הנב� שונות  ביטוח  רמות   6  דלים

העצמית  ההשתתפות  בגובה  דלות 
בנזק כמותי, בדמי הביטוח, בסכומי 
כמותיים  בנזקים  המרביים  הפיצוי 
ואיכותיים ובנזק לחציר. רמות אלו 
האדמה  אגוזי  למחירי  מותאמות 

בפועל.
היבול  הביטוח,  חידוש  במסגרת 
לש� לדונם  ק“ג   520 הינו  המבוטח 
ק“ג  ו-420  הדרומי  באזור  טחים 
לדונם לשטחים באזור הצפוני. ניתן 
לדונם  המבוטח  היבול  את  להגדיל 

האד אגוזי  יבול  ממוצע  סמך  �על 
העונות  מה ששיווק המגדל בארבע 

האחרונות. 

שרת המשפטים, איילת שקד, הגיעה להתרשם 
מהפיתוחים והחידושים החקלאיים של מו"פ ערבה

לפני  רגע 
העצ �יום 

ת  ו א מ
למ� שנים   70  וציון

שרת  ישראל,  דינת 
איילת  המשפטים, 
להתר� הגיעה   , דשק
מהפיתוחים  שם 

החק �והחידושים 
מו"פ  של  לאיים 
(מחקר ופיתוח) ערבה 
וצפונית  תיכונה 

שהוצגו במסגרת אירוע 'ישראל סיפור 
הצלחה' לרגל 70 שנים למדינת ישראל.
לה נבחרו  התיכונה  הערבה  �חקלאי 

והפיתוחים  ציג באירוע את  החדשנות 
החקלאיים המרכזיים ולייצג את הקדמה 

החקלאית בישראל.

שרת המשפטים איילת שקד ציינה כי 
�חקלאי הערבה הינם מקור לגאווה ויש

ממנהל  אישית  להזמנה  וזכתה  ראלית 
שמוליק  וצפונית,  תיכונה  ערבה  מו"פ 
ןפרידמ לביקור בחממות ומעבדות הע�

רבה.

מעוזיה וחבריו בעת קבלת אות ”מופת בשיקום“

70 שנה של התיישבות אמיצה * תנועת השומר החדש, אוצרות 
הגליל, מועצה אזורית מטה אשר תנועת אור ותנועת אחרי מזמינים 

לאירוע יום העצמאות חגיגי
למדינת  ה-70  חגיגות  לרגל 
החדש,  השומר  בחרו  ישראל, 
תנועת  הגליל',  'אוצרות  מיזם 
מועצה  והמארחים  'אחרי'  ותנועת  'אור' 
לחגוג ולספר את הסי�  אזורית מטה אשר,
ההתיישבות האמיצה באזור הג�  פור של
, מחבר ומשמ� יליל המערבי באירוע ערכ

האזוריות  המועצות  בשיתוף  עותי, 
והתושבים.

�בחירת המקום היא סמלית, יישובי הג
עדיין  הצפון,  לגבול  הסמוך  המערבי  ליל 
האזור,  ביטחוניים.  איומים  מול  עומדים 
ב-1947,  האו"ם  להחלטת  מחוץ  שהיה 

�עמד על בלימה בזכות ההתיישבות האמי
צה והלוחמים שהקריבו עצמם.

גבו�  הארגונים מזמינים את הקהל הרחב לציין את
יחיעם, בפיקודו של בן עמי  רתם של לוחמי שיירת 
פחטר ז"ל, מג"ד גדוד 21, שעמד בראש השיירה ונפל 
ואומץ  אחדות  של  הרואי לאירוע  בקרב  לוחמיו  עם 

באתר שיירת יחיעם.
�במסגרת האירוע יתקיימו ללא תשלום - שלל פעי

האזור  בנופי  מודרכים  סיורים  המשפחה:  לכל  לויות 
יצירה,  והיכרות עם סיפורי תש"ח של האזור, פינות 
מעגלי  בציבור,  שירה  מזון,  דוכני  לילדים,  הפעלות 
לימוד, טקס מרכזי בהשתתפות אורחים חשובים ועוד.

והפילנתרופית,  החברתית  היזמית  העסקים,  אשת 
רעיה שטראוס בן דרור, אומרת: "מזה שמונה שנים 
אני מתמקדת בקידום הגליל המערבי והפיכתו לאחד 

�ממוקדי התיירות החשובים בישראל, אזור הדואג לר
לכבוד  הגדול  שהאירוע  אותי  מרגש  תושביו.  ווחת 
תנועת  ישראל, בהשתתפות  למדינת  70 שנה  מלאת 
'אוצרות  ומיזם  'אחרי'  תנועת  'אור',  תנועת  השומר, 
יחיעם".  שיירת  באתר  ייערך  שבהנהגתי,  הגליל' 

המ בגליל  שנולדה  "כמי  הוסיפה  דרור  בן  �שטראוס 
הגליל  הטראומתיים של  הזיכרונות  עם  וגדלה  ערבי 
האמיצים  הלוחמים  של  ליבם  אומץ  הנצור,  המערבי 
רבים  מול  מעטים  של  סיפורם  הקשה,  בקרב  שנפלו 
ולהביא  המצור  את  לפרוץ  כדי  חייהם  את  שהקריבו 

אספקה לנצורים, מלווה אותי מאז ילדותי, וחשוב לי 
גדולה  הגשמה  אין  בעיניי,  הבאים.  לדורות  שיסופר 
מזו שהגליל המערבי כולו יהיה צבוע ביום חגנו בדגלי 

מדינת ישראל."
"השומר  תנועת  ומייסד  מנכ"ל  זילברמן,  יואל 
לחגוג  הרחב  הקהל  את  מזמינים  "אנו  החדש", אומר 
בסימן  יחיעם  שיירת  באתר  העצמאות  יום  את  ביחד 
התקיימה  שעברה  בשנה   .'100 בונים   -  70 'חוגגים 
שיירת  אתר  בשטחי  העצמאות  ביום  אלימה  הפגנה 
חייהם  את  שקיפחו  אלו  את  עבורנו  המסמל  יחיעם, 
עבור האפשרות שנחייה בטוחים בארצנו. מתוקף כך, 
החלטנו במשותף חברי הארגונים לקיים אירוע שכולו 
בסימן הוקרת הטוב ושמחה על הזכות הגדולה שנפלה 
בחלקנו בדור הזה. יהיה נהדר וחשוב אם כל אחת ואחד 

�יעתיק את חגיגת המנגל והמפגש המשפחתי או החב
רי לאירוע, שם ניתן יהיה ליהנות מאזורים מבודדים 

למשפחה ומחגיגה משותפת."
בה עוסקות  באירוע  השותפות  התנועות  �כל 

עם  בשיתוף  חברתית,  עשייה  חקלאות,  תיישבות, 
"אוצרות הגליל", מיזם פילנטרופי, ללא כוונת רווח 

שהוקם ע"י רעיה שטראוס.
החל  ה-19.4.18  חמישי  ביום  יתקיים  האירוע 
מ-9:00 בבוקר ועד 16:00 אחה"צ. האירוע פתוח לקהל 

הרחב ללא תשלום, כולל לינה בשטח בערב האירוע.

משפחת פחטר, צאצאי מפקד שיירת יחיעם, בן עמי פחטר ז"ל, באזכרה 
לזכרו באתר ההנצחה

השרה שקד ופרידמן
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סיפורים ועדויות ביום השואה במסגרת פרויקט ארצי
מו� ולגבורה: לשואה  הזיכרון    יום 

שורה  השנה  קידמה  השרון  חוף  עצת 
יום  לציון  בסלון"  "זיכרון  מפגשי  של 

�השואה ביישובי המועצה ובבניין המו
עצה.

של  רב  מספר  יארחו  השואה  ביום 
כ-25  השונים  ביישובים  משפחות 
על  ראשון  בגוף  לספר  שיגיעו  עדים 
זוועות ומראות השואה שחוו על בשרם 

�או שחוו יקיריהם. מפגשי "זיכרון בס
ובמבנים  בבתים  כאמור,  יתקיימו,  לון 
לרבות  המועצה,  ביישובי  מארחים 

ובפ שלמה  בקריית  החוסים  �בקהילת 
חרוצים,  ובישובים  הדסה  נווה  נימיית 
בית יהושע, רשפון, אודים, געש ועוד.

מפגש  יתקיים  המועצה  בבניין  גם 
�זיכרון בסלון, בהשתתפות ראש המוע

צה אלי ברכה, סגן ראש המועצה מאיר 
דור ועובדי המועצה. אל המפגש יגיע 
וניצול  הונגריה  יליד  איתני,  אריה 
נלקח  אושוויץ, שלאחר עלייתו ארצה 

בשבי הסורי.
מועצת חוף השרון לקחה על עצמה 
זיכרון  במפגשי  ולתמוך  לארגן  השנה 
שבשטחה.  השונים  ביישובים  בסלון 

�בעמוד הפייסבוק ובאתר הפרויקט פו
בתים מארחים, שם  רסמה רשימה של 

�כל אחד יכול לבחור בית מארח, ולה
וסיפורי השו �גיע לשמוע את עדויות 

רדים, וכמובן להשתתף בשיח החברתי. 
רינה ולדמן: רינה  על אחת העדות, 
מלחמת  כשפרצה  נערה  הייתה  ולדמן 
במונקץ'  חייתה  היא  השנייה.  העולם 
עם משפחתה שמנתה 8 אחים ואחיות, 

בי הריכוז  למחנה  איתם  יחד  �ונלקחה 
רקנאו. הוריה, אחיה, אחיותיה ואחיינה 

�הקטן שהיה בן שנה וחצי, כולם נשל
חו למוות. רינה נשלחה למחנה עבודה 
פראוסט, שם בנו שדה תעופה. מאוחר 
ידי  על  המוות  מצעדת  שוחררה  יותר 

הצבא האדום.
לאחר המלחמה חזרה למונקץ' לחפש 

השו של  שליח  ופגשה  �את משפחתה, 
מר הצעיר שסייע לה להגיע לישראל 
באוניית  ארוכה  חתחתים  דרך  לאחר 

מת רינה  פולד''.  ''ברכה  �המעפילים 
אצל  והתארחה  יקום,  בקיבוץ  גוררת 

אסתר גרין מבצרה.
חברתית  יוזמה  הוא  בסלון"  "זיכרון 
שנים,  שמונה  לפני  שנולדה  ארצית 
הזיקה  את  לחזק  ורצון  צורך  מתוך 
ההולכת ונחלשת ליום השואה ומספרם 
השואה,  שורדי  של  ומצטמצם  ההולך 

�ולהנציח את הזיכרונות. במסגרת היוז
מאר לבתים  עדות  אנשי  מגיעים  �מה 

סיפור  או  סיפורם  את  ומספרים  חים, 
הוריהם.

תנועת  ומדריכי  חניכי  כ-1,250 
מכיתות  חפר,  בעמק  המושבים  בני 
מטיול  רבות  חוויות  עם  חזרו  ד‘-ו‘, 

הנו מחלקת  שהובילה  בגלבוע,  �הפסח 
חפר.  עמק  האזורית  המועצה  של  ער 
חוויות  עם  חזרו  והמדריכים  החניכים 

פעי מהנים,  טיולים  מסלולי  �רבות: 

תחרות   – סלטרון  לילה,  א"ש  לויות 
בין יישובים, ופעילויות נוספות בסימן 
70 שנה למדינה. במהלך הטיול הגיעו 
וסגנו  אידן  רני  המועצה  ראש  לביקור 
אלדד שלם, ששוחחו עם המדריכים על 
משמעות ההדרכה, ועל חוויית הגדילה 

וההתבגרות בעמק חפר.

רינה ולדמן ומשפחתה

של  המשק  אגף  יו�ר 
פלג  המושבים,  תנועת 
השבוע  העביר  אוריון, 
כ-45  בפני  הרצאה 

מזכי קורס  �משתתפי 
אחווה,  במכללת  רים 
"החקלאות  בנושא: 
בכלכלה  ותמורות 
הגלובלית". את הקורס 

ארגן והקים רכז השטח של תנועת המושבים, מאיר צפרירי.
�ההרצאה סקרה למשתתפים את הסביבה העסקית של הגופים הנוגעים לח

קלאות ולחקלאים. בנוסף עלו כל הנושאים החקלאיים שעל סדר היום של 
התנועה ועבודת אגף המשק. לסיום הוצגו בפני המשתתפים כלים בהם ניתן 
במהלך  היישוב.  מזכיר  של  המורכבת  עבודתו  ולייעול  לשיפור  להשתמש, 
כל המפגש עלו שאלות רבות וניתנו תשובות, תוך השתתפות ערה של כל 

המזכירים. 
פלג אוריון סיכם ואמר: �מזכיר המושב הוא המנוף לפעילות התנועה בתוך 

�המושב והכוח המניע של המושב לפעילות מחוצה לו. תנועת המושבים תמ
שיך לקיים קשר הדוק עם המושבים לרווחת חברי האגודה והתושבים בכל 

מגוון הצרכים והעיסוקים."

פלג אוריון בהרצאה מרתקת
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פעילויות רבות לציון אירועי יום האישה, 
�התקיימו במהלך החודש האחרון, בת

מיכת המועצה האזורית עמק יזרעאל, 
�הוקדשו השנה למקומן של נשים בהנה

גה היישובית. בערב מלא השראה נשית 
התארחו בספרייה האזורית ויצו-נהלל, 

הסופרת תמר מור סלע ולהקת התאגיד. 
באולם הקולנוע במזרע התאספו נשים 

לצפייה בסרטים ”להיות מספר אחת“ 
ו“אישה פנטסטית“. ”סדר נשים“ נערך 
במוזיאון העמק ביפעת, שכלל קריאת 

הגדה נשית וארבע כוסות שיוצגו על ידי 
ארבע מנהיגות מקומיות. אירוע הדגל, 
מלכה יזרעאלית“, הת� ”מסע הג‘יפים 

קיים זו השנה השנייה והסתיים בהצלחה. 
בהושעיה נהנו 130 נשים ממופע ”רוק 

עם רוח“ שכולו פרי יצירתן של נשות 
הקהילה. ביישובים עדי ושמשית חגגו 

נשות המקום עם אודיה קורן, בהופעתה 
”סגורה לרגל שיפוצים“. בנהלל נהנו 

�מפאנל של נשים מהמושב וממופע סט
נדאפ נשי. נשות מנשייה זבדה וסועאד 

חמרה יצאו ליום העצמה נשית בעכו. עוד 
�אירועים רבים, מגוונים ומרתקים, הת

קיימו ביישובי המועצה והאירועים ימשכו 
גם באפריל.

ביום שני התקיימה 
פעילות קהילתית 
�בנושא איכות הס

ביבה במושב בית 
יוסף.

הפעילות כללה 
צביעת צמיגים 
ישנים וייצובם 

באדמה על מנת 
שישמשו כספסל 

�אקולוגי והתק
נת פחים בחצר 

המרכז הקהילתי 
"גלעד" במושב. בסיום הפעילות חברי 
הקהילה הכינו פיתות בטאבון ולקינוח 

צלו מרשמלו על האש. הפעילות המהנה 
הייתה בשותפות עם "שיקום שכונות".

stem
�בחודשים האחרונים מוביל אגף החי

נוך במועצה עמק המעיינות תהליך 
לימוד ותכנון של תוכנית stem מדעים, 

טכנולוגיה, אנגלית ומתמטיקה, לבניית 
�מנהיגות מובילה בעמק, בתחום המד
עים והטכנולוגיה וברוח עמק חינוך. 

הובלת התכנית נעשית במשותף עם 
הפדרציה היהודית בקליבלנד ובליווי 

של רשת דרכא, השותפים בבתיה“ס 
�העל יסודיים. כחלק מתהליך הלי

מוד חזרה השבוע קבוצה של מובילי 
חינוך במועצה, ביניהם מנהלי בתי ספר 

ומובילי חינוך נוספים מביקור עבודה 
ולמידה בקליבלנד. 

במהלך השבוע האינטנסיבי למדו את 
התפיסה והתהליכים שמתרחשים שם 
כבר 10 שנים בתחום זה. הלימוד היה 

מועיל ומשמעותי מאוד ויהווה בסיס 
חשוב לגיבוש התוכניות למימוש תוכנית

stem  בעמק. הביקור היה משמעותי 

וחשוב ואין ספק שהתהליך המשותף 
יתרום גם לחיזוק הקשרים המצוינים 

בין שתי הקהילות השותפות כבר שנים 
רבות.

בעקבות החלטת שר החינוך להאריך 
את תקופת הלימודים לתוך חופשת 
הפסח על מנת לתת מענה להורים 

עובדים ולספק לילדים בשבוע שלפני 
מדר�  פסח פעילות חווייתית וערכית.

שת קשת יהונתן הפעילה 
את קייטנת פסח ביישובים 

קשת, חיספין, יונתן, אבני 
איתן, נאות גולן וחד נס. 

צוות ההדרכה של המדרשה 
�החליט שהתכנים יהיו מג

וונים - טיולי אביב, ארוחות 
בוקר קבוצתיות, סדנאות 

יצירה הקשורות לפסח, 
משחקי חברה, פרסים, חיות 

והמון כיף.
15 מדריכים מקשת יהונתן, 

לצד מד“צים מהישובים, 
פעלו בצורה מופלאה 

והעניקו לתלמידים מסגרת 
לשעות הבוקר עם תכנים 

מיוחדים. ליבנה שלוי, 
�רכז הדרכה קשת יהונ

תן: ”השנה לאחר תקופת 
טיולים עמוסה בבתי הספר 
�המשכנו את פעילותנו בחי

נוך הבלתי פורמאלי הוצאנו 
טיולי נוער בישובים רבים 

בגולן ונתנו תוכן איכותי 
חוויתי ע“י המדריכים שלנו 

בקייטנות ברחבי הגולן. אנחנו מקווים 
ומאמינים ששנה הבאה ניתן מענה לעוד 

יישובים בעקבות ההצלחה. המטרה 
שלנו לספק תוכן איכותי וחוויה טובה 

וכיף לילדי הגולן.“

65 חניכי המו� -ביום ראשון יצאו כ
עצה עמק המעיינות מתנועת הנוער 

בני המושבים, בכיתות ד‘- ו‘, לטיול 
פסח. המחנה התחיל בשעות הבוקר 

במסלול טיול, מכתף שאול בגלבוע 
לחניון הלילה מעיין חרוד. בערב, לאחר 

ארוחת ערב חמה, יצאו הילדים לא“ש 
לילה ברחבי החניון. החניכים שרדו את 
�הלילה הקר ולמרות הקושי כולם התעו

ררו בריאים ושלמים.
במהלך היום השני החניכים השתתפו 

בפעילות odt, עסקו בערך החברות 
ועבודת צוות וטיילו מתל יזרעאל לעין 

יזרעאל, שם התרחצו במעיין ובישלו על 
�מדורות יחד ארוחת צהריים. הטיול הת

קיים בשיתוף פעולה עם חניכי ומדריכי 
בני המושבים מהמועצה האזורית בקעת 

טיול פסח של בני המושביםהירדן.

מאירועי יום האישה בעמק

stem חברי משלחת

פעילות קהילתית במושב בית יוסף

מדריכה וילדים בקייטנת קשת בית יונתן
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עדי, אחת ממדריכות הקייטנה מספרת: 
�”מאוד נהניתי עם ילדי היישוב, הרגש

תי שהילדים מצאו בקייטנה המון עניין 
�וכמובן ההורים.“ תודה גדולה לרכזי ור

כזות החינוך בישובים השונים, ולרעיה 
מנהלת הקייטנות במרכז קהילתי גולן, 
שלולא עבודתה המסורה, הפרויקט לא 

היה יוצא לפועל.

�אלפים השתתפו באירוע הרכיבה והרי
צה המסורתי ”גלגלים של תקווה“, 

שהתקיים בשבת האחרונה.
16 ברציפות, שהמוע� -זו השנה ה
צה האזורית עמק יזרעאל ועמותת 

”אתגרים“ חוברים יחדיו, בחסות בנק 
הפועלים, לאירוע מרשים המונה אלפי 

משתתפים הרוכבים ורצים בקבוצות, 
משפחות ויחידים, לצד אנשים עם 

מוגבלות, כשכול ההכנסות מהאירוע הן 
תרומה לעמותת ”אתגרים“.

�השנה היו שלושה מסלולים, לראשו
נה, מסלול כביש לאורך 53 ק“מ ללא 

עצירות, מסלול שטח ארוך, שאורכו 32 
ק“מ ומסלול שטח קצר של 10 ק“מ. לצד 

מסלולי הרכיבה היו מסלולי ריצת שטח 
באורך 10,5 ו-2 ק“מ.

אלפי אנשים השתתפו באירוע לצד 
ילדים ומבוגרים עם מוגבלות, במטרה 

לגייס משאבים ולהעלות את מודעות 
�הציבור להעצמתם ושילובם בחב

רה באמצעות ספורט ופעילות אתגרית 
בטבע. האירוע הוכתר כהצלחה גדולה, 

כפי שהיה בשנים הקודמות. 
היה מרגש לראות בפעם השניה את 
צביקה לוי, חתן פרס ישראל הידוע 

כ“אבי החיילים הבודדים“, שלקה 
במחלת ניוון השרירים, בעגלה מיוחדת 

שנבנתה עבורו, עליה התנוססו דגלי 
�ישראל, חטיבת גולני וחטיבת הצנח
�נים, כשהוא מלווה בחברים ומתנד

בים רכובים על אופניים.  גם לאילאיל 
בירנבאום, בת 18, שמשותקת מצווארה 

ומטה, זו הייתה הפעם השנייה. 
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, 

, בירך את אלפי הרוכבים והר� ראייל בצ
צים בכל הגילאים, שמתמידים מידי שנה 

ואת המצטרפים החדשים. 

40 אמנים, זמרים ונגנים, הופיעו בערב 
מוזיקלי מלא השראה ונוסטלגיה, 

מרכז המוזיקה מגידו ומח�  בהפקת
לקת התרבות, באולם בקיבוץ הזורע. 

בין המופעים הרכבים, זמרים ונגנים 
מיישובי המועצה: להקת ה"מאמות" 
מרמת השופט, מקהלת רמות מנשה, 

תזמורת הנוער הייצוגית של המועצה, 

הרכבי מגמת המוזיקה, עמית פישביין, 
אושיק ניזרי, גילי יקיר, אבנר גאנם, 
ויואל ויר�  סהר ישראלי, הדס חנן, חן
בה, אביב רם, ארנון רוזן, הדר עפר, 

יעל ארנון, תמר חץ, נופר פרידלר, 
עמרי ורויטל ויטיס, קרן שלום, לוטם 

בקס ועומר דיין.
ההפקה המוצלחת, היא פרי יוזמה 

יאיר ורמוט, מנהל המוזי�  וניהול של
קה במועצה ומחלקת התרבות ובליווי 
נגינה של להקת מורי מרכז המוזיקה. 

יואב קוטנר, עורך מוזיקלי ושדרן רדיו, 
�ליווה את קטעי המוזיקה הרבים בסיפו

רים  מאחורי השירים. המופע הביא לידי 
ביטוי קטעים מוזיקליים כהוקרה במלאת 

50 שנה לאלבום של ההרכב המיתו�
לגי: שמוליק קראוס, ג'וזי כץ ואריק 

איינשטיין.
"אני שמח שאנחנו ממשיכים את מסורת 

�הפקות המקור המקומיות, עם רי
בוי משתתפים וקהל רב שמגיע לערב 

תרבותי,  שכולו מפירות תושבי האזור," 
אמר ורמוט בתום הערב המרגש.

איציק חולבסקי, ראש המועצה: "מופע 
המחווה לחלונות הגבוהים היה מדהים 

�ומרגש זהו ביטוי נפלא לכשרון ולמק
צועיות המרשימים של תושבי המועצה 

ויוזמה נהדרת של מחלקת התרבות 
שפותחת אביב נהדר של מופעי ואירועי 

תרבות מעולים במגידו."

הישג אדיר לקבוצת הנוער של עמק 
יזרעאל בכדורסל שניצחה את מכבי 

ת״א וזכתה לראשונה בגביע המדינה! 
קהל נפלא ואוהד של כ-500 איש, נוער 

ומבוגרים מהעמק הגיע לאולם ע״ש 
אריק אינשטיין בכפר סבא ועודד את 

השחקנים לאורך כל המשחק.
זהו משחק הגמר השלישי אליו העפילה 

�הקבוצה ובכל פעם מול מכבי ת“א. במ
חצית הראשונה מכבי הובילו 42 -39, 

הרבע השלישי הסתיים בתוצאה 66-64 
והמשחק הסתיים בתוצאה  93- 83 

לעמק יזרעאל. 
המאמן מאורו ספאק אמר בהתרגשות: 

”אנו גאים בשחקנים שהביאו בפעם 
הראשונה את הניצחון לעמק יזרעאל. 

הנוער האיכותי של עמק יזרעאל שיחק עם 
מוטיבציה ונחישות מול מכבי ת״א, לא ויתר 

�והביא ניצחון. היה מרגש לראות שהגי
עו 500 איש מהעמק לעודד ולפרגן. אנו 

�יוצאים לחגוג ולנוח ולאחר הפסח חוז
רים בגדול לפלייאוף״. את הגביע העניקו 

עמירם הלוי, יו“ר איגוד הכדורסל בישראל 
ועידו דורי, סגן ראש המועצה.

ארז ביטמן, מנהל מחלקת הספורט 
אמר: ”הישג קבוצת הנוער בכדורסל 

חותם שבוע ספורטיבי במיוחד בעמק, 
�שהתחיל ביום חמישי בהצדעה  לספו

רטאיות העמק בהשתתפות מאות נערות 
4,000 מש�  ונשים, המשיך באירוע של
תתפים, שרכבו ב“גלגלים של תקווה“, 

שלושה שחיינים מהפועל עמק יזרעאל, 
שהעפילו לאליפות אירופה והסתיים 

בזכייה המרגשת בגביע הנכסף. שלל 
�הפעילויות וההישגים, נותנים ביטוי לת
פיסה הספורטיבית הרחבה במועצה.“

2018
מסע האופניים ”נעים על גלגלים“ 

2018, פרי שיתוף פעולה של  ארגון 
�נכי צה“ל והמועצה האזורית אש

כול, בסימן רוכבים עם אהבה לדרום, 
יתקיים ביום שבת, ה-14 באפריל 

2018. זו השנה השתיים עשרה שבה 
מתקיים המסע המסורתי לאורך נופיו 

היפים של חבל הבשור, המשלב 
רכיבה של  נכי צה“ל הרוכבים על 

אופני ידיים ואזרחים רבים הנעים על 
אופניים רגילות. 

תכליתו של המסע המיוחד והמרגש הוא 
לציין את הקשר והאחדות בין כל סוגי 
הרוכבים מכל סוגי הקהילות יחד, עם 
�המגבלה בקהילה אופניים ככלי תחבו

רה המקשר ומגשר בין אנשים. הזנקה 
הראשונה, למסלול עממי ארוך (56 ק“מ) 

תערך בשעה 7:45 ואילו בשעה 8:15 
יחל המסלול העממי בינוני למרחק 35 

ק“מ וכן מסלול משפחתי קצר (20 ק“מ). 
ההזנקות יערכו מחניון המועצה האזורית 

האשכול. 
�משטרת ישראל צפויה לסגור את הכ

בישים באזור החל מהשעה 7:30 ועד 
השעה 12:00: כביש 232 בין מועצת 

אשכול לצומת גמה. כביש 241 בין צומת 
מגן לאורים. כביש 234 בין צומת אורים 

לצומת רעים (כביש טלאור) וכביש 2410 
(כביש הפרסה) צומת גמה עד מועצת 

אשכול.

מרוץ "גלגלים של תקוה"

בערב המחווה ל"חלונות הגבוהים" 

השף חיים כהן הגיע להתרשם 
מהפיתוחים והחידושים החקלאיים 
של מו"פ ערבה תיכונה וצפונית 

במסגרת אירוע 'ישראל סיפור 
הצלחה' שם הציגו חקלאי הערבה 
התיכונה את החדשנות והפיתוחים 
החקלאיים. מנהל המו"פ שמוליק 

פרידמן הזמין את השף להגיע 
ולהתרשם מהגידולים והפיתוחים 

הייחודיים בערבה.

שמוליק פרידמן והשף חיים כהן
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#

חני סולומון

במוה שלווים  �חיים 
ציפורים  אשתאול.  שב 

הפו הגינות  �מצייצות, 
תפאר במלוא  �רחות 

ססגוניים,  בצבעים  תן 
מרמזות  אינן  באביב,  במיוחד 
במאומה על סערות הנפש העוברות 
מפעם לפעם על אסתי לי-דר, אישה 
נאה עם זוג עיניים תכולות ורכות. 

הניצולים  להוריה  בכורה  כבת 
שני  דור  ילדת  לי-דר,  מהתופת, 
סיפורים,  וספגה  קלטה  לשואה, 

מס וסודות  מסוימות  �התנהגויות 
התעוררו  מוקדמת  מילדות  תוריים. 
לתשובות  עז  ורצון  שאלות  בתוכה 
והבהרות, שלא כולן קיבלו תשובות 

והסברים. 
חרדים  להורים  בישראל  ”נולדתי 

�ניצולי אושוויץ. גדלתי כילדה במ
עון עולים בחיפה, מה שהיה מכונה 
אח  עוד  לי  ויש  קליטה  מרכז  פעם 

�ואחות. הפריע לי מאד שחלק מהת

שובות שקיבלתי לשאלותיי, לא היו 
מספקות. רובן התרכזו בשאלות על 
גורל המשפחה, למה והיכן האלוהים 
למדתי  בו  יעקב‘  ”ב‘בית  בשואה? 
לא דיברו בכלל על השואה, כאילו 
הייתי  הצפירה  בזמן  דבר.  קרה  לא 
היחידה שעמדה דום. השאלות הלא 
פתורות הטרידו ולא נתנו לי מנוח. 

’ברי בעצם  היה  בחיים  הבא  �השלב 
חה‘ מהבית. וניהול אורח חיים אחר 
לי� 19 עברתי  בגיל חילוני.   כמעט 

רושלים. לאחר זמן הכרתי את בעלי 
וב� התחתנו  לי-דר,  צבי   העיתונאי

נינו את ביתנו בירושלים.“
הזוג  בני  מתגוררים  כעשור  מזה 
איכות  את  ”חיפשנו  באשתאול. 
השלווה  השקט  הטבע,  בתוך  החיים 
בחיי  שלנו  המעורבות  והפשטות. 
התרבות.  לתחום  מוגבלת  המקום 
של  הטכסים  מן  חלק  מנחה  זוגי  בן 
כשנתיים  במשך  חבר  והיה  היישוב 
בוועדת התרבות. יש לנו שני ילדים 
לוטם,  בקיבוץ  המתגוררים  בוגרים 
וארבע  בית,  ליד  בית  שגב.  בגוש 

נכדות מקסימות.“

איך נולד הספר, ועל מה הוא מספר?

שלי  הזה  מהדחף  נולד  ”הספר 
’לפדות‘ את הסיפור המשפחתי. זהו 
לשתיקה,  דווקא  קשור  שלא  רצון 

�שהייתה רווחת באותם הימים במש
פחות ובתים רבים של ניצולי שואה. 
כי אצלנו דיברו אבל גם כשדיברו, 
בריתות  סודות,  המון  שהיו  מסתבר 
להיאמר.  יכלו  שלא  קשים  ודברים 
בת  היותי  של  חוויה  בתוך  חייתי 
הדור השני. עוד כילדה קטנה במעון 
העולים בשכונת נווה שאנן בחיפה, 

�נשמתי, שמעתי וליוויתי את המבו
גרים הניצולים שחיו סביבי.“ 

הדמות הראשית בספרי היא מירי, 
 ,47 בת  ירושלמית,  פסיכולוגית 
לפני  שחורה  שמלה  עימה  שהביאה 
עשרים וחמש שנים מביקור משפחה 
בין  מסוימת  הקבלה  ישנה  בפריז.“ 
מירי,  ובין  לי-דר  אסתי  של  חייה 
סוד  וזהו  שיצרה  הדמיונית  הדמות 
הקסם של הספר, האפוף מסתוריות 

ואירועים. 

מתחיל,  בעצם  הסיפור  כל 
שחורה  ג‘ורג‘ט  שמלת  כשאותה 
הארון,  ממרומי  נושרת  ומסתורית 
בעת שמירי מסדרת את בגדי הקיץ, 
מצוטטת  וכך  החורף.  בגדי  במקום 
מיון  בעת  בחדר  המורחבת  האווירה 

�הבגדים. פעולה שגרתית שכאן במ
ות רבים  חושים  מעורבים  זה  �קרה 

בין  סולם  על  עמדה  ”מירי  חושות: 
את  ו‘הורידה  הארון  דלתות  שתי 
החורף‘, כמו שאמא אומרת. הבגדים 
שנשרו מהמדפים הגבוהים בדרך אל 

�כיסוי המיטה הלבן נשאו ריח נפט
רוח  ועקבות של  לין, קליפות תפוז 
שלמה.  לעונה  בהם  שנכלאו  וגשם, 
שחורים  עורבים  חגו  הוואדי  מעל 
חסרי מנוחה, קורעים בשמי הגבעות 
האפורות של עיסאוויה. משהו עובר 

עליהם, חשבה...“
השמלה השחורה בעצם נוצרת את 
שלבשה  משפחה,  קרובת  של  סודה 
אותה עשרות שנים קודם לכן. זאת 
שחיה  ופראית  קסומה  דמות  הייתה 
בזמנו בכפר בצ‘כוסלובקיה. מסתבר 
שהדמות הזו הופיעה בחלומותיה של 
והופיעה  ושבה  בילדותה,  עוד  מירי 

ני ביום  לחופתה  מתחת  �כשהייתה 
כך מאמינה  שואיה. בעלת השמלה, 

סי את  ל“פדות“  בה  דוחקת  �מירי, 
ני כדי  תוך  הנשייה.  מתהום  �פורה 

סיונותיה להתחקות אחר תולדותיה, 
עושה מירי מסע נפש החוצה זמנים 
המסתורית  הדמות  כאשר  וארצות, 

הופכת לאלטר אגו שלה. 
של  מירושלים  נע  הסיפור 
הכפריים  היהודים  חיי  אל  ההווה 

כשב השואה,  שלפני  �צ‘כוסלובקיה 
התו משנות  אירועים  חולפים  �דרך 

הילדות  שנות  ארצה,  העלייה  פת, 
במעון עולים בכרמל ושיכון הדתיים 
החרדי  הספר  בית  בחיפה,  הים  ליד 
”בית יעקב“, טכס החופה החרדי של 
הוריה  מבית  והבריחה שלה   - מירי 
בירושלים.  החופש  חיי  אל  החרדים 
להכיר  לומדת  מירי  המסע  במהלך 

ונפגשת  ילדותה  גיבורי  את  מחדש 
החרדית  המחתרת  של  עולמה  עם 

�ומנהיגה, כמו אותו רב מסתורי וק
�בלי שפעל בצ‘כוסלובקיה, וכן מת

ריסה נגד  הוריה החרדים ומחפשת 
את האלוהים שלה.

ביח משבר  אחרי  המסע  �בסוף 
נשים  רופא  בעלה,  לבין  בינה  סים 
הספר  גיבורת  משלימה  ב“הדסה“, 

המ ורגשית,  נשית  בשלות  �תהליך 
כאשר  מכאיבה,  בהתפכחות  לווה 
האפל  בצד  ולהכיר  לפגוש  עליה 
ובצד  שאהבה  האנשים  של  מנפשם 
שנגדם  אלה  של  בנפשם,  המואר 

התמרדה. 
לעלי הטריגר  מתארת  היא  �כך 

אלי,  הגיעה  השחורה  ”השמלה  לה: 
כתוצאה מאשה מסתורית שהופיעה 

ביום שהלכתי להירשם לני �בתוכי 
בחופה,  שמה  את  לי  ולחשה  שואין. 
לשמי.  והצטרף  הוזכר  שלה  השם 
ללכת  צריכה  שאני  הרגשתי  מאז 

ולחפש אחריה.“ 
�השמלה קשורה אליה. היא המובי

לה בסיפור את החיפוש. דרכה דורות 
של נשים מתחברות זו לזו ו“פודות“ 
עצמן מהעבר, מהכעסים ומהסודות: 
”הורי כאמור היו מ‘המספרים‘, אלא 
כשסיפרו,  גם  כתבתי,  שכבר  כפי 
מתאים‘  ’לא  אפקט  מתוך  סיפרו 
בהומור  או  ניתוק,  או מתוך  רגשית 
והמתיקו.  הסתירו  או  מפחיד,  שחור 
סיפרו  שהם  השנים  עם  לב  שמתי 
בהמשכים מה שיכלו כבר לספר. מה 
עבורם.  רגשית  רחוק  מספיק  שהיה 
איתם,  שלי  השורשים  בטיול  אך 
50, גיליתי דב�  כשהייתי כבר כבת
לא  אני  ידעתי.  שלא  מזעזעים  רים 
חושבת שזה היה מתוך התחשבות בי 
ובגילי, אלא באופן שמנגנון ההגנה 
התרופף  הוא  כשבגרו,  פעל.  שלהם 
אפשר  וזה  אותם.  ערער  הטיול  וגם 

לסודות לצאת.“

לקח ללי-דר כעשור שנים להעז 
ולכתוב את הספר. ”שמו של הספר 
’האורחים יבואו לך מלמעלה‘ קשור 
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בהקשר  לי  אמרה  שאמי  במשפט 
זה  סבתי.  מות  אחרי  שלי,  לחתונה 
של  המיסטי  ולחלק  לעלילה  קשור 
הופעת האישה המסתורית ולכן רצוי 

שלא אפרט מעבר לזה.“
טל איפרגן, עורכת הספר, כתבה: 
מוגדרים מחדש;   - ואל  ”מגדר, דת 
נשיות מתוארת כמי שאין לה מקום 
נפשו  האורתודוכסית.  בחוויה  ראוי 

�של הקורא יוצאת אל כל אחת מגי
עולם  מהן  אחת  כל  היצירה,  בורות 
 - משותף  מכנה  ולכולן  ומלואו, 

אהבה שאינה תלויה בדבר.“
הדמות  בציור  הבחירה  גם 
הייתה  המיוחדת בכריכת הספר לא 
מקרית: ”חיפשתי זמן רב אחר ציור 
ממש  מצאתי.  ולא  מתאים  עטיפה 

�בשעת האפס, נפלו עיני על התמו
רב.  זמן  בביתנו  תלויה  שהייתה  נה 
הצרפתייה  הציירת  של  הוא  הציור 

�בת זמננו, ליאונור פיני. בזמנו הת
קסם.  בחבלי  ליבי  את  לכדה  מונה 
ולא ידעתי אז שהעטיפה של ספרי, 

הקדימה בשנים רבות את הטקסט.“
הספר פורסם בשנת 2015 בהוצאת 
איחרו  לא  הרבות  והתגובות  גוונים 
אסתי לי-דר (70), הינה בו�  לבוא. 

לתואר  אילן  בר  אוניברסיטת  גרת 
סוציאלית,  עבודה  בלימודי  ראשון 
בוגרת תואר שני בעבודה סוציאלית 
קלינית, מאוניברסיטת לוס אנג‘לס 

�ובוגרת תואר שני נוסף בעבודה סו
ציאלית קלינית קהילתית מ“היברו 
בנוסף  אנג‘לס.  בלוס  קולג‘“  יוניון 
לי-דר מוסמכת של המכון היונגיאני 
בירושלים לתואר פסיכואנליטקאית 

בק זה  בתחום  ועובדת  �יונגיאנית 
ובארגון  בירושלים  פרטית  ליניקה 
סיפורים  היא מספרת  בעיר.  ”עמך“ 
ומעבירה סדנאות סיפור לבני הדור 
15 שנה כתבה ספר יל�  השני. לפני

דים בשם ”הסוד של אימא שושה“ 
שאינו קשור לנושא השואה.

פעולות  מזמנים  השוטפים  החיים 
כמעט  שמבצעים  ביותר  רגילות 

שי שיש  מסתבר  אך  מחשבה,  �בלי 
אולי  שזר  לעבר,  הקשורים  קולים 
לדוגמא  משתפת  לי-דר  יבין.  לא 
לקטוף  מסוגלת  לא  שהיא  בעובדה, 
פרחים מהגינה. ” אני מרגישה שאני 

לב של  התחושה  ’סלקציה‘.  �עושה 
חור משהו מבין משהו אחר מופיעה 
לעתים קרובות, כמו למשל, לבחור 
בין הנכדות מי תיסע אתי במכונית, 
כי יש מקום רק לשתיים מבין ארבע. 

�זה הופך לגורלי, כבד ומפחיד. לעו
קשו לא  שלי  התחביבים  זאת,  �מת 

רים למקצוע בו אני עוסקת. הם לא 
אני  לנושא.  התקרבות  ולא  בריחה 
אוהבת מאד כל מה שקשור לעיצוב. 

לי ושלנו,  חברים  בתים של  �לעצב 
צור תכשיטים ולספר סיפורים.“

ספרי על עבודתך עם ניצולי 
השואה...

נבעה  באנשים,  לטפל  ”הבחירה 
�מרצוני לרפא את פצעי קרוביי. בי

לדותי רציתי להיות אחות - זה היה 
�חלום. עד היום אני מצרה על שהד

בר לא עלה בידי בגלל כאבי רגליים 
�שסבלתי מהם. המקצוע עזר לי בה
�חלט לטפל במצוקותיי. בעיקר הע
�בודה במסגרת ’עמך‘, שייעודו תמי

כה נפשית בבני הדור הראשון והשני 
לשואה ולפתח את היכולת ’לאוורר‘ 

תחושות, אסוציאציות וחרדות. 
”שנים רבות אני עובדת עם ’עמך‘ 

הני עם  �כפסיכותרפיסטית, תחילה 
צולים ואחר כך עם ילדיהם. במשך 
אותם  ללמד  שיטה  פיתחתי  שנים 
את  לספר  עושה,  שאני  בסדנאות 

תה כדי  תוך  הוריהם,  של  �הסיפור 
ליך נפשי שהם עוברים. כל זה חשוב 
לי לומר, כי אני מאמינה כמו רבים 
אחרים, שהחיפוש אחר הסיפור שהיה 

הטכ הריחות,  הטעמים,  אחר  �’שם‘, 
והאנשים,  המנהגים  השירים,  סים, 
בשואה  שאבד  מה  אלינו  מחזירים 

הנוראה שהכחידה הכול.“ 

את  ”לפדות“  לזה  קוראת  לי-דר 
הסיפור האישי: ”השואה הטביעה בי 
ראשית,  מאד.  עמוק  חותם  כאמור 
הילדה   - ’מיוחדת‘  תמיד  הרגשתי 

לאחר  למשפחה  שנולדה  הראשונה 
עבו משמעות  לזה  הייתה  �השואה. 

רי שלא ממש הבנתי בקטנותי, אבל 
אחר כך המשמעות קיבלה צורה של 
בשמם.  בשבילם  לדבר  שליחות. 

�לספר עליהם. לחוש אותם. גם העו
אחרים,  רבים  כמו  שנקראתי  בדה 
היוותה  שנספתה,  סבתי  של  בשמה 
הן ’נטל‘ נפשי, לדמות מישהי שאיני 
זכרה  את  לשאת  גם  אבל  מכירה, 

”החיים בבית הטביעו 
בי מידה גדולה של 
חרדות, של ערנות 
מיוחדת להיערכות 

ל‘שואה‘ הבאה. לראות 
את העתיד, ויחד עם 
זאת, סוג של יכולת 
תושייה לא רגילה, 
לדעת להינצל מכל 
מצב. הדבר העצוב 

ביותר, שהנושא עניין 
מלווה רבים מ‘בני 

סוגי‘“

אסתי לי-דר. ”מדוע ניצול במדינה שלנו חווה חרפת עוני?“

הסופרת אסתי לי-דר יושבת עם ספרה
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ושמה. זו חוויה מוכרת לרבים מסוגי.
גדולה  מידה  בי  הטביעו  בבית  ”החיים 
להיערכות  מיוחדת  ערנות  של  חרדות,  של 
עם  ויחד  העתיד,  את  לראות  הבאה.  ל‘שואה‘ 
זאת, סוג של יכולת תושייה לא רגילה, לדעת 

�להינצל מכל מצב. הדבר העצוב ביותר, שהנו
שא עניין מלווה רבים מ‘בני סוגי‘. זוהי הדרך 
ודודי  הורי  את:  חוויתי  שבה  האמביוולנטית 
ודודתי, שליוו אותי בילדותי. מצד אחד הם היו 
אנשים ששרדו ומצד שני היו כל הזמן פגיעים 

מאד בעיני. 
רע  משהו  להם  שעשו  הזמן,  כל  ”ידעתי 
מאד ושהם לא יכלו למנוע את זה. זוהי חוויה 

�קשה ומבלבלת מאד לילד. ידעתי תמיד שה
זאב והמפלצת הרעים קיימים באמת - הן לא 
אגדה. ולכן  כשהייתי ’ילדה רעה‘ והייתי גם 
הייתי, התלוותה לכך, תחושת אשמה נוראית, 

שאני פוגעת בהם שוב.“
�לי-דר מציינת: ”בילדות לא דיברתי למע
�שה עם אחי ואחותי על נושא השואה. לא די

ברנו על מה שקורה בבית, למרות 
�שרבים מהם גרו בשיכונים ובש

כנות וחוו את אותן החוויות. היה 
הע הבית  חווית  בין  לפצל  �רצון 
הש החוץ,  לבין  והקודרת  �צובה 
�מים הכחולים הישראליים והמש

חקים. רק כשבגרו החלו להשוות 
חוויות. זה מה שקורה בקבוצות.“ 

מהספר  מצוטט  נוסף  קטע 
מבטא התנהלות רגילה יומיומית, 
כמו סידור ארון בין חילופי עונות 

�השנה. בקטע הנבחר מתוארת סי
בט המילים  חילופי  של  �טואציה 

הדוקטור  זוגה  ובן  מירי  בין  לפון 
מ“הדסה“. 

משהו  נרחבת,  משמעות  מקבלת  מילה  כל 
המהדהד מהעבר. לשאלה פשוטה לכאורה מה 

היא עושה?
חורף,  בגדי  ”עושה סלקציה של  ותשובתה: 
ענתה מירי. אני חייבת לגמור עם הסיוט הזה. 

יהיה  שהכול  מגיע  שאני  עד  טובה,  תעשי 
וקצר.  כועס  נשמע  הוא  במדפים.  או  באשפה 
�פינק�, זוכרת? סלקציה עלק, תצאי  קבענו ל 
כבר מהסרט, זה רק בגדים. את חייבת להפסיק 

לעבוד שם, זה ממש לא עושה לך טוב“... 
הכוונה היא לפעילותה של לי-דר ב“עמך“: 
טיפולית!  לא  היא  לסיפור  הסדנאות  ”מטרת 
זהו רק פועל יוצא מהסדנא. אנחנו מכנים זאת 
העיקרי  והמוטו  הסיפור“  את  לספר  ”סדנאות 
שלנו הוא ’כי אנחנו העדים של העדים, ואנחנו 

גדלנו באותו הבית‘.“

האם המשפחה הייתה מעורבת ושותפה 
לכתיבה?

הספר,  בכתיבת  שותפים  היו  וילדי  ”בעלי 
את  מכירים  הם  הייחודית.  בדרכו  אחד  כל 
מעורבותי ואת חלקם הגדול של הורי בסיפור, 
גם דרך עבודות השורשים שלהם. בתי פיתחה 

�חרדות לא קטנות סביב טכסי יום השואה וס
�ביב הנסיעה למחנות הריכוז. בני לא היה מעו

כיום  אבל  בילדותו,  לסיפורים  להקשיב  ניין 
�הוא פעיל מאד, הוא חוקר בעצמו את הסיפו

רים וחש מחויב אליהם, ממש כחלק משורשיו. 
הספר מאד עניין ודיבר אליהם.“ 

השאלה הכי נשאלת היא כמובן מהו הדמיוני 
ומי היא הדמות שאותה  ומהו האמיתי בספר? 

הגיבורה מחפשת?  
בן  הוא  נוצר שם. בעלי עצמו  ”הרומן שלי 
אחותו  את  בשואה,  ילדה  שאיבדו  לניצולים 

לחלו חסום  היה  הוא  כשהיכרנו  הכיר.  �שלא 
שבביתו  ומתארת  מוסיפה  היא  לנושא,“  טין 
והסתירו  נאנחו  סודות,  לחשו  אלא  דיברו  לא 
דברים. אבל בהדרגה הוא נפתח לסיפור הקשה 
של הוריו ושלו. למרות שעד היום הוא מתקשה 

להתייחס לסיפור באופן רגשי ממש.
מבני  בעיקר  רבות,  תגובות  מקבלת  ”אני 

שעו רגשות  עם  מזדהים  הם  השני.  �הדור 
לים בספר, עם הרצון לחיפוש ועם הכאב של 
ההורים. יחד עם זה, היות והספר מתייחס גם 

�לעולם החרדי בו גדלתי, לסביבה החרדית ול
לנושא  גם  שמתחברים  כאלו  יש  הספר,  בית 

הזה וגם לאווירה של העיר חיפה בה גדלתי.“

”יום השואה עבורי הפך ליום עבודה 
קשה. פעם אהבתי לצפות ו‘ליהנות‘ 

באופן מוזר ומזוכיסטי בסרטי השואה. 
כיום אין לי יותר את ה‘תענוג‘ הזה, אני 

מתזזת בין מקום זה לאחר, מספרת 
סיפור משפחה, מרצה או משתתפ ת 
בטקס - וממליצה לכל אחד שיש לו 
ניצול במשפחה, סבים או הורים או 

שכנים או מכרים ללכת אליהם. לשבת 
אתם, לחבק אותם ולהקשיב להם. 

”המדינה שלנו, למרבה הצער, הכעס, 
�הבושה והחרפה, נוטשת את הניצו

�לים. אמנם הם נעזרים, אבל בקט
נה. ’הקרן לניצולי השואה‘ עוזרת: 

בתוספת שעות טיפול בבית בטיפולי 
שיניים, תרופות וכו‘. אבל מדוע ניצול 
שואה חייב להתחנן על נפשו בפתח 
ה‘ביטוח הלאומי‘, על מנת  להוכיח 
שהוא ’סנילי‘ מספיק בגיל שמונים 

פלוס, על מנת שיעזרו לו? מדוע ניצול 
�במדינה שלנו חווה חרפת עוני? המ

דינה אטומה למצוקות הניצולים, ואני 
שומעת רבות את המשפטים העצובים 
שהם אומרים: ’נמאס מאתנו‘, ’מחכים 

�כבר שנמות‘. איך הם צריכים להר
גיש בשארית חייהם, דווקא כאן בארץ 

ישראל? לאחר כל התופת שעברו?“
לדעת לי-דר, ההתייחסות ביום 

השואה אינה עוזרת מספיק. לא די 
בטכסים, בסרטים ובתיעוד - אלה 
�חשובים ביותר לזיכרון הלאומי לחי

נוך, אבל לצד זה יש צורך בעשייה של 
ממש - וזו אינה מספקת כלל ועיקר. 

לגבי השאלה: ”האם לזכור  או 
לשכוח? תשובתה קשה מאד: ”מחד 

גיסא, אסור לנו לשכוח. אסור לנו 
לשכוח את ההיסטוריה שלנו. כפי 

שאנחנו מתאספים בכל שנה בפסח 
ומספרים ביציאת מצרים. חובה עלינו 

לספר גם על השואה. אבל מאידך, 
הזיכרון חייב לבוא עם משמעות 

והמשמעות לדעתי היא, שאסור לנו 
לחיות לנצח כקורבנות. זה מזיק 

לנפש האינדיבידואלית והקולקטיבית 
כאחד. לא הייתי רוצה שכך תגדלנה 

נכדותיי. הייתי רוצה שהן תדענה מה 
הדבר הנורא שקרה לנו, ויחד עם זה 
�שתדענה עם איזה לקח ובאיזו משמ

עות אנחנו ממשיכים הלאה.“

”ידעתי כל הזמן, שעשו להם משהו רע מאד ושהם לא 
יכלו למנוע את זה. זוהי חוויה קשה ומבלבלת מאד לילד. 

ידעתי תמיד שהזאב והמפלצת הרעים קיימים באמת - 
הן לא אגדה. ולכן  כשהייתי ’ילדה רעה‘ התלוותה לכך, 

תחושת אשמה נוראית, שאני פוגעת בהם שוב“
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מה ריגש אותך במיוחד תוך כדי הכתיבה?
”ריגש אותי לגלות עד כמה אנשים שאהבתי 
כבני  התגלו  קיומי,  אושיות  את  ושהיוו  מאד 
כמה  ועד  ופגמים.  סודות  עם  כאנשים  אנוש, 
יכולתי  ולא  להם  איתם, שנטרתי  אלו שרבתי 
לקבלם, דווקא הם התגלו כגיבורים. התאהבתי 

�ונקשרתי, תוך כדי הכתיבה בגיבורים אלו ואח
רים, גיליתי את מצוקותיהם וביכיתי אותם.“

�זה היה הדבר המרגש ביותר עבורה. העבו
דה עם הניצולים, ובני הניצולים. מורגשת לה 

�כ“שליחות“ אבל כיום אין הדבר מספיק עבו
רה. היא חשה רצון לראות מצוקות וסבל אצל 
מוחלשות,  לאוכלוסיות  הכוונה  וכאן  ה“אחר“ 
זרות, עניות וגרות. ”הדבר חשוב לי ביותר, לא 
רק להיות בתוך הדבר הנורא שקרה לנו, אלא 
לצאת מזה גבוהים מוסרית, עם לבבות פתוחים 

ועם אחריות ליקום ולשלומו.“

12.4.2018     || 16
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חנה ברוכין

כפר שמואל הוא מושב 
גזר  האזורית  במועצה 

�המשויך היסטורית לת
נועת העובד הציוני.

"הת גרעין  חברי  הם  �מייסדיו 
מרומניה,  שואה  ניצולי  חייה", 
המעצר  במחנה  מחדש  שהתלכדו 
עלייתם  עם  והוכשרו  בקפריסין 
במס� חקלאית,  לעבודה   1949 -ב

שרה  בעין  "החושל",  גרעין  גרת 
ליד נהריה. 

בשנים האחרונות מתגברת בכפר 
בישוב,  המורשת  לתיעוד  הזיקה 

הש לאורך  רבות  תהפוכות  �שעבר 
נים עד ה"הרחבה" של שנת 2000. 

הכפר,  לייסוד  השישים  בשנת 
של  כתיבה  סדנת  במושב  נערכה 

בע למייסדים.  השני  הדור  �בני 
סי ובו  ספר  הופק  הסדנא  �קבות 

שהגיעו  משפחות   33 של  פוריהן 
לכפר מימי היווסדו עד  למלחמת 
ששת הימים - משפחות של יוצאי 
עיראק,  קוצ'ין,  פולין,  רומניה, 
מרוקו ופרס, שלא עזבו את המושב 
על  העלו  הספר,  הפקת  שנת  עד 

הכתב את סיפוריהן המרגשים.  
�בשנה האחרונה גייס הכפר בא

מיוחד  מאמץ  המוגבלים  מצעיו 
הויטראז' הדקור חלונות  �לשחזור 

גו� מרדכי  האמן שעיצב   טיביים 
מפל עבור בית העם המונומנטלי, 
אבא  האדריכל  ידי  על  שתוכנן 

במבואת  במרכזו.  והניצב  אלחנני 
ובו  תצוגה  לוח  נקבע  העם  בית 
חפצים,  של  מתחלפות  תערוכות 

תמונות ומידע (ראה מסגרת).
חוה"מ,  ג'   ,2018 באפריל  ב-3 
במקביל ללוח שנושאו "אחיות" – 
לוח שהוקדש לאחיות ששירתו את 
האוכלוסייה במרפאה החל משנות 
ה-50' עד סגירתה בשנות ה-90', 

בין-דורי לה �נערך אירוע מפגש 
�עמקת הקשר בין אנשי הכפר לדו

רותיו וצאצאיו. 
הנכנסים, האזינו לפס הקול של 
המדינה, "אבל'ה בוא ללונה פארק" 
ל"יום  וחברו  מדימונה"  ו"סימונה 
" של להקת "בנ� תשישי את יודע

ימים  שעמל  המארגן,  הצוות  זין". 
עש לאתר  �כלילות 

הכפר  ממתיישבי  רות 
מתגוררים  אינם  שכבר 

הנכ כל  את  צייד  �בו, 
נסים במדבקה מעוטרת 
הבגד  לדש  שהוצמדה 
בפרט  נכנס.  כל  של 
שם  רישום  על  הקפידו 
האורחת,  של  הנעורים 
שמי  לצפות  אין  שהרי 
יובל  מזה  התראו  שלא 
זה  יזהו  יותר  או  שנה 

את זה. 
אבל היו גם הפתעות, 
בת  אלגריה  האחות 

התרא שלא  �השמונים, 
תה עם אנשי הכפר מאז 
בכניסה  עמדה   ,1995
וזיהתה כל אחד לא רק 
בשמו, אלא אפילו זכרה 

אילו תרופות נהג לצרוך...
ההתכנ ברצף  הוקרנה  �ברקע 

סות מצגת שכללה צילומי אנשים 
ובהווה.  בעבר  במושב,  ואתרים 
זה  החברים  את  לנתק  היה  קשה 

�מזה ולהושיבם לפרק הבא של המ
פגש, לסיפורים הקצרצרים מהווי 

הכפר לדורותיו.

הכפר,  ילידת  זרגריאן,  ציפי 
סיפרה על הנשפים שנערכו בעבר 
לא  שכילדה  כך,  על  העם.  בבית 
במגפיהם  שהחברים   האמינה 
שהיא  הבוץ  מרובבי  ובבגדיהם 
אנשים  אותם  הם  בבוקר,  רואה 
שראתה בבגדים מפוארים רוקדים 

עד השעות הקטנות של הבוקר. 
תחנת  על  סיפרה  דותן  תמי 
לחברים  גילתה  היא  האוטובוס. 
שהמקום בו היא מוצבת היום, הוא 

בש הועברה  אליו  המקום  �אותו 
נות החמישים עשר פעמים (!), עד 
שחברת "אגד" הרימה ידיים וכיום 
אליו  במקום  ממוקמת  עדיין  היא 
חיים  ואביו  איזו  אותה,  העבירו 
גבי  על  לילה,  באישון  דוחוטרו 

עגלתם הרתומה לפרדה. 
ןיוסף רוטמ הצחיק את כל המ�
הזעזוע שנ �תכנסים כשסיפר על 

של  ה"מרוקאית"  למשפחתה  גרם 
ארוסתו, כשהגישו להם המחותנים 
שה� טלי,  קרושה... רגל   הרומנים 
ילדי  את  בשנות השמונים  דריכה 
סיפרה על  הנוער במושב,  תנועת 

המדרי המאתגר" שערכו  �"המסע 
בשני  כשנסעו  חניכיהם,  עם  כים 
בתל  המבורגר  לאכול  אוטובוסים 

אביב...
בת  זהר,  המפגש  את  קינחה 
ב-2010,  בכפר  שנולדה  השמונה, 
העיר  מן  הגיעו  כשהוריה 

ל"הרחבה". 
בהווה  המושב  חברי  שאינם  מי 
טליה  של  מפיה  לשמוע  הופתעו 
סלבסט, מומחית לשימור ונגרית, 
הענק  שחלונות  הכפר,  תושבת 
אלה  אינם  להם  המוכר  במבנה 

זוכרים מילדותם, אלא חלו �שהם 
נות ששוחזרו בקפידה... 

�כשירד החושך על האולם שקו
עדיין  חמניות,  של  ענק  בזרי  שט 
חברים  אליו  בכניסה  התגודדו 

והב סיפורים  חיבוקים,  �שהחליפו 
טחות למפגשים חוזרים. 

המאוירים  החלונות 
שבכפר  העם  בבית 
ידי  על  נוצרו  שמואל 
עם  והוצבו  גומפל  מרדכי  האמן 
היצירה  ב-1969.  המבנה  הקמת 
בגודל  יחידות  מכ-40  מורכבת 
של כמטר רבוע כל אחת, עשרים 
ועשרים  הדרומית  המבנה  בחזית 
בצפונית. לוחות היצירה המקורית 
נוצרו משתי יריעות עשויות סיבי 
סינטטי  ושרף  (פיברגלס)  זכוכית 
שהודבקו זה לזו. על צידה הפנימי 
של אחת מכל צמד יריעות צוירה 
הדוגמא בשחור, טכניקה ייחודית 
את  שימשה  לא  הנראה  שככל 

האמן לפני יצירת יצירה זו.
מחיי  דימויים  כוללת  היצירה 
הקהילה החקלאית, פעולות חריש 

�ושתילה, קציר ודיש, הבאת ביכו
רים וריקודי עם.

�במהלך עשרות השנים מאז הוצ
הוויט לוחות  הצהיבו  היצירה,  �פה 

נפרדו,  השכבות  והתעוותו,  ראז' 
רבים נפלו וקרוב לשליש מלוחות 

�היצירה אבדו. החזית הדרומית הח
נפגעה  ישירה  לשמש  יותר  שופה 
היריעות  ממחצית  למעלה  מאוד. 

�נשרו, במקומם הורכבו לוחות זכו
�כית שקופה והיצירה הפכה בהדר

גה לחלקי דימויים חסרי פשר.
להצלת  דרכים  נבחנו  ב-2016 

�היצירה. רק שני תצלומים נמצאו מי
ושניהם  היצירה  של  הראשונים  מיה 
בלבד.  הדרומית  החזית  את  מתעדים 
השונות  האפשרויות  בחינת  לאחר 

לב הוחלט  התקציב,  מגבלות  �ולאור 
וועד  בשיתוף  המושב  וועד  ע"י  סוף 
האגודה, להוריד את היצירה המקורית 

ולהציב במקומה יצירה משוחזרת.
מדוק תיעוד  כלל  �התהליך 

דק של היריעות שנותרו, איחזור 
החס הלוחות  של  העבר  �תצלומי 

קבצים  ויצירת  גרפי  עיבוד  רות, 
היצירה.  מרכיבי  של  דיגיטליים 
של  בטכניקה  שוחזרה  היצירה 

טכ זכוכית,  על  קרמית  �הדפסה 
ניקה המבטיחה עמידות לעשרות 
רבות של שנים. הלוחות נאמנות 
אך  הרישומים  מבחינת  למקור 
לא לשיטת העבודה והחומר מהם 

והחזר היצירה  שחזור  �נוצרה. 
 .2017 במאי  הושלמו  למבנה  תה 
היצירה המקורית הוסרה בזהירות, 
אוחסנה בקפידה ותועבר למוזיאון 

לאמנות ישראלית מודרנית. 

בית העם בכפר שמואל

נפגשים ומזוהים במדבקה על החזה

הקהל הבין-דורי בכפר שמואל

12.4.2018     || 18
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259  amosquitoz@gmail.com

4 

מאוזן:
1. במידה שיניף את היישוב... (6); 4. כינוייה הוא לבושה (4); 8. ראו 19 מאוזן; 9. 
לא ידוע מי זה אבל הוא עושה דרכו לכיוון מושונוב (6); 11. חברו הטוב ביותר 
של האדם בשמחה גדולה הופך לקרניבור (3,4); 12. משפט ראייה (3); 13. קוף 
ושלחופה יוצרים גרוב (3); 15. שלישיה בתוך אות בעולם הדין (7); 18. המעגל 
לא אכל, גם לא בשר (6); 19. (עם 8 מאוזן) רמסו את מי שנולד בעיר הנמל (4); 

21. קוסם נגד טנקים על המקרר (4); 22. הכיני, אבל באופן נקי במיוחד (6).

מאונך:
1. אני אהיה שבע בניגוד אליכם (5); 2. אם הוא יטנף את תצליחי (5); 3. (עם 20 
מאוזן) הוא יסתכל איך אחמד חוזר (4); 5. בלוי נע ונד (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 6. 
הרחקת האויב בעזרת קול חוזר ערב לאוזן (5); 7. טנא אנגלי מפורסם (7); 10. 
אקלוט את פאר בעזרת כדורגלן עבר (4,3); 13. ממדיניות חברת הספנות אפשר 
להידקר (5) (ע"פ גד ברנע); 14. נסתן כשגיליתן ששלמה ביום נישואיו (5); 16. 
היה לי ברור ביריד עתיקות (5); 17. הסתובבתי בעולם עם פלנדרז ירא השמיים 

(5); 20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 258:
מאוזן: 1. הדברות; 4. עורק; 8. חמוץ; 9. ביליון; 11. כרטיסים; 12. הצל; 13. 

אגם; 15. דמדומים; 18. מגן דוד; 19. שלכת; 21. לטקס; 22. אתרושש.
מאונך: 1. הסתמך; 2. בהחלט; 5. ותיקה; 6. קרנבל; 7. פירמידה; 10. יסודיות; 

13. אומלל; 14. מתנשק; 16. מחלנו; 17. מושרש.
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משתתפים באבלו הכבד של
מאיר יפרח

מזכ"ל ארגון מגדלי הירקות
על פטירת אחיו

אלקנה בן ישר
מנהל מו"פ צפון וצוות העובדים

עדנה זיו וצוות קו למושב

משתתפים בצערו של

מאיר יפרח
מזכ"ל ארגון מגדלי הירקות

על פטירת אחיו
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משקים ונחלות

jacob401@gmail.com
054-2109410

שתילים למכירה

goldbergvineyard@gmail.com
 052-2339744

פרסום זה 
יכול להיות שלך!
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