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    דבר המערכת

 

יש בעלון שכבר כאן,  לקראת החופש הגדול, ולכבוד החום

 א: מה לקרובה הפעם הר

 - ר את שכנך"כבמדור "ה

ליך ההחלמה  תהמשתפת אותנו באומץ על פרץ לי גרוף 

ושל    הבה שלהרוף משתפת בסיפור האשלה, הילדה ג

משתפת אותנו בסיפור   ארגמן ברזלאורה ו ,עמוס ז"ל

 יה.  חי

   - כותבים על ההר"ר "דובמ

מקומי סביב מירוץ "הר  שיתוף פעולה דרור יפעה משתף ב

 , בארץ המורכבת הזאתהחיים  ותב עללעמק", גבי ברזל כ 

סוקרת את תרבות זיכרון השואה בראייה   נעימה ברזל

חדש,  יס ממליצה על ספר יעל פו, היסטורית בכפר החורש

 צי וקל. מתכון קיישיתפה אותנו בעדי שפר  -לקינוח ו

   .שלנוהקיבוצי פ אתמונות מהוואטסכמובן שיש גם 

על    לקבל תגובות והערותנשמח ו  לקרואשתיהנו  קווים מ

 .  העלון

 .  מלאותחוויות ממלא בקיץ שמח ומאחלים לכולנו 

מיקי וייס,  :רם היקכותביהות צוועורכת    אלה פרסבורגר

, רוטנבךטל אילת רזל, שמוליק בדאור, גבי ברזל, נעימה ב

 צליל אבני חיון.   יפעה, , דרורשפרי עד

 דפוס עמק יזרעאל  

 מיקי וייס.   - שער העלוןצילום עיצוב ו

 בדאור. שמוליק  –הגהה 
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הקיץ מגיע ומתחילים להרגיש זאת היטב גם אצלנו  
 . בתרבות

טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי מערכות  
 . מאחורינוישראל ופעולות האיבה כבר  

 עצמאות ושבועות חגגנו בצוותא.  םג

זו הזדמנות נהדרת לומר תודה ענקית לכל מי שלקח חלק 
 בהצלחת האירועים והטקסים. 

עוד היה לנו ערב נשים מקסים וחווייתי בנושא מגילת  
  - רות אותו העבירו טל פלד משה ושלומית שטופלמן

 תודה ענקית וכן ירבו יוזמות כאלה שמגיעות מהקהילה. 

גוסט גדושים  רות אלו יוני, יולי ואו כתיבת שו  גענכון לר
 בפעילויות. 

ניתן לומר כי הציבור נענה לבקשותינו וצוותי הפעילויות  
 לכל האירועים העתידיים כבר גובשו. 

נוספים בתחומים   למתנדביםזה לא אומר שאין מקום  
שונים כגון הקמה, פירוק, קישוט, הקראה, שירה, נהיגה  

 העולה על דעתכם. ר  על טרקטור וכל דבר אח

רם עשה זאת, נשמח עדיין אם תכנסו  אז לכל מי שט
 זה לוקח ממש דקה.  -  לשאלון ותמלאו אותו

באמצעות מצלמת הטלפון החכם   ניתן לסרוק קוד זה
ולהיכנס לשאלון או למלא אותו במקומי או   שברשותכם

 בקבוצת הוואטסאפ "לוח מודעות תרבות" 

 

 

 

 

 

יש לנו תכנית מלאה   תרבות?ב צפוי לנו הקיץעוד אז מה 
 בורכם...רשמו ביומנים ואל תגידו לא אמרנו... ועשירה ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למאי התקיים  מפגש סיעור מוחות ראשוני   9 -  מו כן, בכ
שנה להתיישבות הראשונה  90בעניין חגיגות העשור לציון 

 בקיבוץ כפר החורש. להלן סיכום המפגש: 

את חגיגות   2023גג בשנת ר החורש חוכפקיבוץ  - הקדמה
 ה לעלייה הראשונה על הקרקע. שנ 90העשור לציון 

חגג באופן רוחבי החל ית  90-שנת ה - הקו המנחה לחגיגות
 . 2023עד דצמבר   2023מינואר 

בטא את המורשת, ההיסטוריה, המסורת,  ת 90-שנת  ה
 הרוח, ההישגים והחזון של הקיבוץ. 

  תר שיתוף פעולה,יולעורר כמה ש -  מטרת המפגש
 לתרומה ועשיה. ית, מעורבות והשתתפות רב גיל 
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כלל הרעיונות, האינפוטים והצרכים שעלו הן על ידי צוות 
 :הקהילה והתרבות והן במפגש סיעור המוחות

עיצוב לוגו ושפה מיתוגית שתלווה את שנת   .1
 החגיגות 

פתיחת החגיגות בניווט קהילתי / חדר בריחה   .2
 נטציה למיקומים אוריי  בדגש נוסטלגי עם

י התייחסות גם  ומבנים היסטוריים בקיבוץ. אול
 לבונקר 

 קיר פסיפס קהילתי  .3
אפשר לארגן טיול קהילתי   - טיול קיבוץ סופ"ש .4

שיהיה קשור באיזשהו אופן לסיפור של כפר  
 החורש )לדוג' אירוח בצאלים(

שימור מסורות וחגים קיימים אך עם צביון   .5
 תקציב יותר   יותר מושקע, - חגיגות עשור 

מופע  סיום באירוע )ערב שיא( עם במאי ומפיק ו .6
אולי   -  מרכזי של אומן מהשורה הראשונה

פסטיבל סופ"ש ואולי להזמין ולארח מתנדבי  
 עבר בבתי תושבים 

 קולולם   -שירת המונים .7
העתקת    –אתר /אפליקציית סיפור מקומי  .8

הארכיון לציר זמן אינטרנטי שימשיך לשרת את  
   בביצוע  -הקהילה
    

- תערוכה במבואה -לאורך כל השנה בחגים   .9
  תמונות של פעם

  פינה קבועה בעלון "אז ועכשיו"   .10
  

תיעוד כלל האירועים   - רוחבי – פרויקט צילום  .11
      

 הקמת תזמורת או להקה מקומית  .12
כגון   ץהכרת שטחי הקיבוץ שלא נמצאים בקיבו  .13

 הגד"ש באמצעות סיורים והסברים
 שורשתילת עצים לכבוד שנת הע  .14
)ניתן לעלות על שיר   90-ה של שיר לחגיגות ה קפה .15

 ( 40-שנעשה בשנות ה
מומלץ להחליט על תימה מרכזית. למשל עבר   .16

הווה ועתיד. סיפור שמתחיל בנקודה מסויימת  
 וצופה אל העתיד. התייחסות לעבר ולאנשים. 

נושא שחזר על    - התוודעות רחבה וכלל קהילתית .17
ת של  אישי-ןעצמו במפגש. העמקת ההיכרות הבי 

מפגשים בבתים/ עולים   .רי הקהילה השוניםבח
 עם הסירים ללא בחירת שולחן אלא בהגרלה...

ראה כפר החורש  י איך י - כתיבת / חידוש חזון .18
 שנים?  10בעוד 

התייחסות רחבה להשתלבות גרעיני הנוער   .19
 העובד והלומד והשפעתם על הנוף האנושי 

  ץבקיבוהתייחסות לשני תאריכי ההתיישבות  .20
וכן לנקודות מפנה ואבני דרך    1948-ו  1933

משמעותיות בקיבוץ כגון: הלינה  
המשותפת/משפחתית, ההפרטה, ההרחבות  

 הקהילתיות 

לתת במה למגזרים שונים: ותיקים, אומנים,   .21
 חינוך...לשים זרקור 

 להחיות את יום הילד  .22
ערבי מיקוד מונחים עם סיפורים מן העבר   .23

ן לדבר ולתת  ת ירי. נוהזדמנות לייצר שיח בין דו
במה גם לכשלים שהיו: עזיבות, החלטות  

 כלכליות(
יצירת חדר זיכרון או אנדרטת הנצחה לחללי   .24

 מערכות ישראל 
מחנה חלוצים לילדים ונוער על טהרת ההתנדבות   .25

הקהילתית )אוהלים מסדין וחוטים, כובעי  
טמבל, הקמת צריף והובלתו לקיבוץ על עגלה  

 ים.ת לילד החלוציווטרקטור(. הנחלת 
 הזמנת חברי קיבוץ לדורותיהם .26
 הצגת סרטונים ודוקומנטציה מאז ומהיום  .27
 1933-מפגש עם צאצאי המייסדים מ .28
הזמנת שכנים מישובים סמוכים )זרזיר, יפיע,   .29

 מגדל העמק(
לקחת בחשבון שזו לא שנה קלה והקיבוץ יהיה   .30

 בשדרוג תשתיות 
 שילוב הנקלטים   .31
שה למי שבא  ט, הנגשילו - ץניראות אחידה לקיבו  .32

 חוץ, שמות רחובות מב
לתעד את הקיבוץ הישן לפני השיפוץ שיהיה   .33

 תמונות לפני ואחרי 
 שחזור ארוחת צהריים של יום שישי  .34
 ספר מתכונים קיבוצי  .35
 התייחסות לקיבוץ המתחדש  .36
לחבר את שנת המצווה לפרויקטים למען   .37

 הקהילה 
 שחזור תמונות  .38

 
ותים  מספר צובסיום הפגישה הוחלט כי יקומו 

 . על חגיגות העשוריעבדו במקביל  ש
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להרשמה לאחד מצוותי העשור סרקו באמצעות מצלמת  
 הטלפון החכם את הקוד הבא:

 

 

 

 

 

 

 כרגע יש לנו חוסר בצוות ארכיון. 

 נשמח לשיתוף פעולה. 

 וזהו לעת עתה... 

 שלכם ובשבילכם, 

רכזות   -דורצ'ין(קירשנבאום ) איילת טל רוטנבך, צאלה
 ת תרבו

ועדה: איילת שבח, טל פלד משה, נעה  ו יתר חברי ה
תדמור, עדי הלפרין, שרון חכם, להב חדידה, אסף רוכין, 

 גלעד תלם, דימה מירקין  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כותבים על ההר 

   2022 מירוץ הר לעמק  - דרור יפעה

 רות קבוצה וחב כוחה של  לע 

ואטסאפ כפר החורש  עות פורסמה בולפני מספר שבו

שנוסד ע"י קבוצת   רוץ הר לעמקימ הצעת השתתפות ב

. מכיוון שלא השתתפתי באירוע  חובבי ריצה מתמרת

והתחלתי בסדרת   דומה החלטתי להרים את הכפפה

אדי ספסופה. לאט לאט  ואימונים ביער היפה שלנו ובו 

  בהובלת הדס בן איסטי ות.יםניינמתע  התגבשה קבוצת

התחיל בפסל   רוץיהמ ת כפר החורש.ו כקבוצונרשמנ 

למרגלות תמרת.  אורכו   שואג בתל חי והסתייםהאריה ה

, הוא מחולק למקטעים של כעשרה  ק"מ 180המשוער 

 רנו מיד ליד צמיד שעשה את כל הדרך.העבבמהלכו  ק"מ ו

ו מי כמני, סתנו את מקטעי הריצה על פי יכולוי חילקנו בינ

על פי  מחזיר רכב וכו' נוסע עם מי, מי ביא רכב, מי מ

ע"י   האוכל נקנה במרוכז טבלה מפורטת שהדס בנתה. 

וכך יצאנו    מיכל והדס שדאגו שלא נרעב אפילו שנייה

 לדרך.

ר בנות יעקב )שם פגשתי  המקטע הראשון שלי היה מגש

את רומי שהעבירה לי את הצמיד( למושב אלמגור. הדרך 

הבחין  ן ההררי ומדי פעם ניתן היה לקביל לירדה במעבר

אולם  הקשה על ההתקדמות בזרימתו האיתנה. החום 

לשתות בשתי תחנות עם מים. באלמגור   בדרך עצרתי
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העברתי את הצמיד לעמרי שחר שרץ כחץ מקשת עד כפר  

 .  נחום

משם יצאנו ולשם חזרנו  החמ"ל שלנו היה בחוף חוקוק. 

על כוס קפה,  נות לשבת הזדמיתה  י כל אחד בתורו. זו ה

ול ולדבר עם א.נשים  גולן, לאכהכנרת וה  אל מול

אומרים שלום אם בכלל נפגשים.   שביומיום מקסימום

 קטע שלו. בהדרגה התפזרנו כל אחד למ

עד איזור    המקטע השני שלי היה בלילה מיער בית קשת

יר היה קריר ומושלם עבור  והתעשיה ציפורית. מזג האו 

, שבילי עפר טעי זיתיםרץ בתוך מצמי ריצה. מצאתי את ע

עבור מיד ליד  הצמיד המשיך ל בבקעת טורען. ושדות 

. המקטע באיזור ציפורי, זרזיר וכפר תקווה ההליל  לאורך

ע עד היה מתחנת הרכבת החדשה בכפר יהוש שלי השלישי

 גבת. עמרי המשיך למקטע האחרון והקשה.  

ת,  בסיום המירוץ נפגשנו למרגלות תמרת להתאוששו

 .קבוצתיות וצילום יתוף חוויש

עט מאוד, לעיתים היה חם מאוד  ה, ישנו מ זה היה קש

נו היה נהדר, כל אחד נתן את  יהפעולה בינ וף שיתאבל 

ון ורק כך יכולנו לעמוד באתגר  המקסימום בלי חשב

 המורכב פיזית ולוגיסטית.  

השתתפו: רוד ואן אלק, רומי ותומר ויינר, מיכל ארזי,  

איסטי, עמרי שחר   ס בן, הד רקיןימ מה יאיר חכם, די

 ואני.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ִייְך ּוָמְחִרבַ ְמָהְרַסִיְך- גבי ברזל

  

 ִסּפּור ִכּבּוִשְחרּור ָהָאֶרץ הּוא ִסּפּור ֶשל 

 ִחּלּוֵפי ָגלּות ּפֹוְצִעים ְוכֹוֲאִבים ּוְמחֹוְלִלי ֻמְרָסה. 

 נּו אתֵ ְתִחָּלה ָהָיה ֶהָעִתיד ּדֹוֵהר ִלְקָר 

 ת ֵעיֵנינּו ם אֶ ְוָאט  

ְראֹות ֶאת ה  ֶֹווה ְכֵאָבם. מ 

צְ  ְמנּו ְוֶהְחמ  צ  ְצֵמנּו ְּבִס ִהְתע  ְרָסה. נּו ֶאת ע  ּפ   יבּוב ה 

 ֵמָאז ... ֶהָעָבר ּדֹוֵהר ִלְקָראֵתנּו 

 ְוֶהָעִתיד ִּבְמנּוָסה. 

 ָהֱאֶמת ֶשָּלנּו ְכָזֵבנּו 

ֲאִמָתם ֶשָּלֶהם ְכָזָבם.   ו 

ר הָ ים ִמְתּפ  ִמ ְשֵני ע   ֲעב   ָאֶרץְּלִשים ּב 

 ְתבּוָסה. ֶרץ ְוָהאָ 
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  "בנינו כולם צברים"  - נעימה ברזל

לשואה הזיכרון  טקס  מאז  השנה  שחלף  מאפשר   ,הזמן 

זיכרון השואה בכפר א,  מרוחקת קמעהתבוננות   בתרבות 

 החורש, כחלק מתרבות הזיכרון הישראלית.

ן  חברות וחברי הגרעי   108הגיעו    ,1948דצמבר  -טוברבאוק

החורש. לכפר  הייתה    ההונגרי  מהם  אחת  יוצאת רק 

יוצאי    1ן. לי ופ המייסדת  הקבוצה  "מכבי חברי  תנועת 

בבניית  ושותפים  חלוצים  עצמם   ראו  בהונגריה,  הצעיר" 

כעולים עצמם  הגדירו  לעתים  רק  שבדרך.  אך   ,המדינה 

להבחנה   זה  מונח  שימש  הע    בינםלרוב  ולים לבין 

 2. שהסתפחו אליהם

ל צולים. חורש כניהרי כפר  חב  א כינו עצמם בשום מקרה 

ראש  כך ה ש  ית עד  הגרעי 80-נות  עתיד  על  בדיון  ן . 

רק   הפהוחלט שמדברים באס   1946  אוגוסט  -שהתקיים ב 

רק   להצביע  ורשאים  בדיון.   בעברית  שהשתתפו  "יש   מי 

ההונגרית" את  קו  -  הוחלט כך    לחסל   יתים על .  םיולא 

רכנשמ נימה  יותר:  עה  כ  ה  מקווים  מבול "אנו  זיכרון  י 

ם פע ואם    .םינ ש, אחים מביונמצא בית חדיחלוף  הדמים   

הרי זה מתקיים   'לבנות ולהבנות'שג  היה אקטואלי  המו

, אם כי קשו באופן פומבי לשכוחיחברי הגרעין ב  עכשיו".

 חיקו. ד את מה שה והנכיח שלהםהיתר   יתר מאמצי

הס  בבליל  כבר  -דר  הצהירו:   ,בצאלים  בנגבתש"ז 

נגב היא שבות בהקמת ההתיי  פעל האומה.השתתפנו במ"

מ ידינו".  גם  הב עשה  החוץ  בוקיעלון  בכפר  רש שפורסם 

בשבועיים    שהתפרסם המחודשת   קבוע פעם  מדור  היה 

להקפיד"  רבות  ת"בשם:   "צריך  ה נשמע }ישראלית". 

 
 . בסקירה זו מבוססת על ממ אמר שכתבתי לפרסומי יד ושם , ....  1

                    .נים שפרסמתי בתחום, "תרבות הזיכרון"ומאמרים שו
          

 
מכלל היהודים  9%בוצים לכדי אוכלוסיית הקי הגדל 1950-1947בין  .  2

רית  ים  משאלמהצטרפותם הזמנית של עובארץ. זאת כתוצאה 
ם ושפתם. בפועל שימשו  יבוץ על פי מוצאכו לכל קשוים הפליטה ה

 ריע ביניהם כתחנת מעבר הקיבוצים לרוב המכ

חבר (הדרישה  רתדי כמה  אצל  כי  נכונה  הקראה  על  ים , 

אסר ה מסרסת את התוכן". בבתי הילדים נורת ההקראצ

המטפל  באיסור על  הונגרי  !חמור   ות  האיסורים לדבר  ת. 

כ ונם  החוזרי עד  מוכיחים  זשנים,  היה  מאבק מה  ה 

ידע   זרחי  משה  המחנך   תוצאות.  ודל  : סב להממושך  יר 

ל זכו  שילדינו  וטוב  ולהתחנך ה"אשרינו  חורין  בני  יות 

יהוד  תרבות  של  מבאווירה  ובסית  של  קורית  חדש 'ביבה 

 ." 'ימינו כקדם

דעמקום  בשום   חוות  מצאתי  ה לא  או  לספר ת  נחיה 

כל שכן  ולא  הם( בארץ המוצא  יור)של ה   לדים על עברםלי

השואה.   אירועי  מעטמצאתי  על  להם   לא  לספר  הנחיות 

החירות"על   היא   "לוחמי  שלנו  שההיסטוריה  כך  ועל 

"וגם  "המשך של היסטוריית החירות העתיקה." וחח נש , 

ילדינ   איתם  ]....[ השממה  הפרחת  אנשים  על  כבר  יהיו  ו 

של חלו יצים   ]....[ ומים  בגאון  שצעדו  הודי  הי ל  בעוז 

ויישאו   ונס החדש.  החירות  דגל  את  ובחוזקה  ברמה 

 –   ".נת ישראלהעצמאות הממלכתית של עם ישראל במדי

 . של המאה שעברה 50  -ה כך המחנכים בשנות

המצווה בר  ובנושל    בחגיגת  הראשון  בני   המחזור  ת 

א אחד שאף ל  וזאת למרות  .ים" לם צברינו כונהוכרז: "ב 

זור הראשון לחברות מחה  רץ. בטקס קבלתלד באמהם נו

המחהופי  ובנות  ובני  ההורים  ב"זורעו  מחול , 

הקיבוץ.   ההמשכיות", שהתחיל עם העלייה לארץ והקמת

מהנרטיב  חלק  היו  לא  השואה  ושנות  הגלותי  העבר 

ה' שהיה "החג"  ב  ,רק בפורים.  60-ה  גם בשנות  שותףהמ

הצע   ,היידוע הרבקיבוץ  חבריר,  לעצמם  הגרשו  עין י 

קפו  יכל התחפושות שהגלותי.  ק על עברם  רפהתההונגרי ל

 את התרבות היהודית שהשאירו מאחור. 

עליצות  הפורים  ברוב  חג  שזכה    −  הוחג  היחיד 

  כללית. אולי משום שהואאצלנו להיהפך לחוויה  

אשר היח מהוויכולים  ו  ב  ידי  ייתנו  להתפשט 

נ וי= היום לעומק  זרה  שהיא  ומית  ללבוש  פשנו 

  ידוע מימי ילדותנו. ח  וס נ  עיר,ולה, דמויות  בגדי ג 

הכנו עבודה,  שעות  מחשבה,  מקדישים  ת  לזה 

ה על  התגברת  ואם  החוסר  קדחתניות  רגשת 

במאמץ גם  הרי  אמיתיים,  יותר  אחרים    בחגים 

. )עלון כפר  ן חיוב רבגם כ עליז זה יש  =קולקטיבי

 (. 1952ם , פוריהחורש

 

רצ לא  החורש  כפר  אל בשניו  חברי  להיות  ם  קיבוץ " ו 

ל תפוצות אחרות, כולל כך היה גם בקיבוצים ש".  זיכרון 

לוחמי הגטאות רק   . !קיבוץ  סיפורם  לספר את  הם החלו 
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ה שעברה    80-בשנות  המאה  ליזמה של  היענות  מתוך 

אל חיצו כמ  על  יהם.נית שהגיעה  לקבוע ה  פי  ניתן  שיחות 

ש מלחמת  ברז שלאחר  לאה  החלה  הימים  ניצשת  ולת ל, 

שבבירקנאו,  -ויץואוש בכל  הזיכרון  ב  ערנה  לעצב יום 

שולחן זיכרון. על השולחן הונחו הישן  פינת חדר האוכל  ב

אסיר   של  מפוספסים  טמבמדים  כמה  ריכוז,  לאים חנה 

וקופסאות חלודות  כפות  אסירים,  מספרי  משו ששי  עם 

לאוכל,    במחנה  בגדהריכוז  הוקפו  אלו  בפינת וכל  תיל.  ר 

 .רות הזיכרון וצבו נחן ה השול

התייחסות   פר החורש נשזרהום בכ בסיפורי המקעם זאת,  

מעט ממעיטה כלפי שתי חברות מהגרעין המייסד שחלקו  

בת "חיצוניים". מקורותיהן  שומעים  עם  השואה  קופת 

נפב  מדובר שלה  שהתינוקת  אחת   בגטומרעב  טרה  חברה 

שעברה  בוד ובאחרת  ייסורפשט  באושוויץ מסלול  -ים 

אליהן מצההתייחרקנאו.  בי הגרעין המייסד   דסות   חברי 

חלשהיית  "נשים  כאל  שלהן  ה  שהביוגרפיה  אף  ות", 

   ו.צדיקה כלל אמירה זבקיבוץ לא ה

 

 טקסי הזיכרון לשואה. 

פור הטקסים של כלל הציבור החלו לאחר מלחמת יום כי

הרא נעשוניכאשר  שבהם  גרעינים ם  חברי  ידי  על  רכו 

השוא פרו  יוס   שראלייםי סיפור  יה  האת  פשל   ולין... דות 

שאה  כנר זה  משום  הטקהיה  שלדגם  ה  ס  נוער תנועות 

הטקסטיהישר קוראי  גם  ובנות אליות.  בני  היו  ם 

את  שקרא  ז"ל  קדרון  )אהרון(  מרונצ'י  לבד  הגרעינים, 

ממנה" בתקליט  אותנו  צייד  אף  הוא  הנזכור".  עה ושמ ו 

של  בטק "הבלדה  תיאוד ס  מאת  וראקיס מהוטהאוזן" 

נ  היה  מח י)רונצ'י  מהוטהאוזןצול  הסתי נה  הטקס  ים (. 

"ה  ,הפרטיזנים"  ב"שיר מאז שהוא  שנותר  היחיד"  שריד 

-ה". בתחילת שנות ה ו ירת "התקובטקסים ובשעד היום  

ו  80 חבר  ידי  על  לטקס  מצורפה  בבית  שגדל  ורתי סתיק 

 הוקדש הטקס ל  1985ת  ם". בשנרחמי"אל מלא    ,התפילה

לשחרור    40" הרא"אירופה שנה  היה  והוא  שב ,  ו  שון 

עדות יהו.  נמסרה  בן  )יצחק(  סיפר  יצקי  רור שחה  על דה 

בימי ,  1945באביב  תו  וא   קורותוה קורותיו  את  לא  אך 

המלחמה עצמה. רק במחצית השנייה של שנות השמונים 

ה  כבר  החורש  כפר  מייסדי  אופיו.  את  הטקס  יו  שינה 

השבעב לחיישנות  לספים  והתחילו  סיפוריהם  את  הם ר 

 קירות במבואההשתנה. על ה  ערוכותל. אופי התלפני הקה 

חדר   נפרששל  והעיירות   פוריהןסי ו  האוכל  הערים  של 

של טרום ו   מהימים   −שואה  השואה, מתקופת המלחמה 

אותם מקומות שמהם הגיעו חברי הגרעין המייסד. אחת 

הוצאו  תמונויט הפר  מהארכיונים   לאחת  בים  של  ני  ת 

דו  וכל  ,המשפחה על  עמשפחה  הרבי ל צבה  ירותיה  ם פני 

פ הזיכרון  את  כך  של ינת  האוכל.  בחדר  סיפורה   נוצר 

קוליכז השואה רון  ניצולי  משפחות  של  קהילתי  קטיבי 

ה בטקס  החורש.  נכדי "קדיש"אמירת  בחל  ובכפר   ;

ס  האזורי  יהמייסדים  הספר  בית  במסע  מחוויותיהם  פרו 

מ הצטרף    ומשנות  ,הריכוז  תחנולאתרי  לטקס התשעים 

 שם". ש ל "לכל איש יהמעמד ש

החורכפ לקיבור  נהפך  בהקש  , זיכרון  ץש  רק  של לא  ר 

הש ס  טק מבנה   של יום  בנוכחותם  גם  אלא  ותכניו,  ואה 

היום בחיי  הזיכרון  של -סיפורי  העבר  זיכרונות  יום. 

נמצאים   ההמייסדים  ת חברתיו התוועדויות  ב   90-משנות 

היהן  למינ  המשפחובבניית  בי קשר  והקהילתי  דור תי  ן 

ביב י סדור-שר הבין ו של הקהסבים. מיקודדים לדור  הנכ

קהילה הקטנה ד את האחהממשמש רכיב  זיכרון השואה  

החורש  כפר  חברי  את ישס הם  ותיקים  וה  והצפופה.  פרו 

לילדים בעמק  זיכרונותיהם  הספר  עצמו  ב  .בבתי  קיבוץ 

האירוניה ביטויי  על  והב   העצמית  הפכו  השפעת דיחות 

   הפנימי הגלוי. מההווילחלק  שוניםואה על חברים הש

 

 

 לטראומה. כפרשנות קולקטיביון יכרז

תוך הזיכרון הקולקטיבי ומושפע נה אל  נבי  רון האישיכהז

אתנית  תרבות  של  ביצירתה  הכרחי  רכיב  בהיותו   / ממנו 

קול זיכרון  עם לאומית.  דיאלוג  כדי  תוך  נבנה  קטיבי 

ן העתיד. הזיכרון המשותף הוא מעוצב למע בר ואירועי הע

מבדיל ושעה מתחם   י ובה בוגמזהה חברתי ואידיאול כלי  

 .יםות ולאומ בר ח  ,בין קבוצות

הנרטיב הלאומי הישראלי תיארו כיצד חיבר מבנה חוקרי  

לקרב   מצדה  סיפור  את  אידיאולוגי  למרד -לתפרשני  חי, 

אירועי  גטו "אקסודוס".  "אוניית  ולפרשת  אלורשה  ו ם 

מס בזיכרון  יצרו  גבורה  מכת  כבעלי  ים דמהלאומי 

התוד הרצף  וההמיתיים.  שנבנ עתי  של יסטורי  היה  ה 

מחקרי    .התרחשה  השואה שף  א   ל ע  , מחיר"  מנצחים בכל"

כך   על  מצביעים  עםתרבות  טראומה   שהתמודדות 

רוב  קולקטיבית   פי  על  של נעשית  משמעות   מתן  ידי  על 

דיר זאת היטיב להגסון  רה אישית לתבוסה. ברל כצנלגבו

 גבורה היהודית המנצחת"."כ

חדש" של את "האדם ה   ה ליצורלתנועה הציונית שביקש

היהחל עליה האדמה  כובשהישראלי,    הודיוץ  המגן   ,

את  לקבל  אפשרי  בלתי  כדי  עד  קשה  היה  ובגופו,  בנפשו 

ש היהודי"  הגורל  של  על  "נצחונו   ההשוא אירועי  הצביע 
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ה. הלחימה בימי השואות"  ה של הציונההוכחה הנורא"כ

הנוער הציוניות )וגם ל תנועות  בגטאות ש  היהודית בעיקר 

הי שלא  ציוניותאלו  הייכונתה    ,(ו  מנהיגי  ידי  ב שו על 

הישראליות.   ,"מרד" תוך  אל  יצחק   3ואומצה  כשהגיע 

)אנטק   הלוחם   –צוקרמן  היהודי  הארגון  אי"ל  ממנהיגי 

ק ובו לארץ,  "פירשה(  באמירה  למד דמוהו  בארץ  ונו  ה 

בכב שנפלחיות  ואלו  במאבק  וד  שכאלה   –לו  נפלו   בתור 

ישראליות -ארץ  גלו לעצמםיו של יצחק בכך שהם סוזכות

בשמו   –שואה ולגבורה  הזיכרון  ל  בין חורבות הגטו". יום

יום ברי של ה עה בתאריך    1959זה, נקבע על ידי הכנסת ב  

של פרוץ  מרד גטו ורשה. היוזמה לחקיקה הייתה  שלאחר  

ג ביאליסטוקבגתרת  ח מה  תחבר  ן רוסמחייקה  גדעון    .טו 

במשפהאוזנ התובע  )אפריל  ר  אייכמן  כל שאל    ,(1961ט 

שסאח מהעדים  ענותם  י ד  סיפור  את  בימי  וספרו  בלם 

אכן במשפט אייכמן נחשפו    ?""למה לא התנגדת  ,השואה

היה  שלי  הדור  השואה.  לאירועי  ילידי הארץ  הישראלים 

לט ששיצמוד  מהלד רנזיסטורים  את  המרו  אלא   .שפטך 

בישלמרו השינויים  התרחשו  הזעזוע  זיכרון    יצוגי  ת 

 רק מאוחר יותר. השואה

ובמיוחדדהו ההז ישראלים  של  הרגשית  הארץ,   ת  ילידי 

קורבנות השואה וניצוליה, הפכה לאפשרית כתוצאה   לפיכ

סוציו שינויים  של  ופוליטיים שעברה -משורה  אקונומיים 

למנות אלו ניתן  בין  .  70-ת ה והחברה הישראלית בסוף שנ 

במעמדן של   הכרסום שחל;  1977  -ב  את חילופי השלטון

תנועת ה של  'האחר' האליטות  לכניסת  עבודה; המודעות 

צוגו בתרבות ובחברה; יאבקו על יומ  תרבות הישראליתל

.  כל אלו  והאינתיפאדהמלחמת יום כיפור; מלחמת לבנון  

וס שבירת האתליצרו שורה של בקיעים ותמורות שהביאו  

המכה החבלאומי  השסעים  ולחשיפת  רתיים ונן 

 . בחברה הישראליתדיאולוגים והאי

במעמדן  של העדויות והעדים   80-משנות ההשינוי שחל   

ימי להבנת כאה  השו  של  נחוץ  וככלי  היסטורי  מקור 

הסיטואציה האנושית של אותם ימים היא מאבני הייסוד 

מחקר של  ואילו      השואה.  של  זעוצמתה  ון  יכרתרבות 

בי נ ין  ובעת  שהיא  מכך,  משותףהשאר  ייצוג   וצרת 

תרבות,   ומחקר.  למרכיבי  הלשוהזהות  כגון, ניים  קודים 

'ניצח יהודית',  'עמידה  יהודית',  ה'התנגדות  רוח', ון 
 

  .  עיון מדוקדק בכל כתביהם של המחתרות היהודיות באירופה )לא  3

הציוני השו ו רק  בתקופת  אינו  ת(  "מרד"  שהתואר  אותנו  לימד  אה 

ולו פע  /ת של התנגדותם פעולוים אחת בדבריהם. הם מתארמוזכר 

. הם ידעו  אך לא מכנים זאת כ"מרד"  , בהן נטלו חלק,לחימהמאבק /

סיכוי לנצח.  שאין להם  

תרבות.  למכונני  הפכו  החיים',  'קידוש  צלם',  'שמירת 

היה  אלו  קודים  של  בהיווצרותם  המשותף  המכנה 

 ישית א ת העדומת של ה חשיבותה המתעצ

ביחסו מכר  מפנה  השו   יע  לימי  הארץ  בן  עקב של  חל  אה 

ההמת היתקופת  ששת  מלחמת  ערב  ובעקבות נה  מים 

עית של אמצ  מלחמת יום כיפור. היו אלו התנסותו הבלתי

שראלי יליד הארץ עם תחושת חרדה נוכח מצב מאוים יה

הביטחון  אובדן  גם  כמו  ההמתנה,  בתקופת  בדידות  של 

ה מוביכולת  בכל  י לנ  תיתנבלתי  ובכלצחון  מצב   תנאי 

הכיפורי יום  דימויבמלחמת  את  שזעזעו  העצמי. ם,  ו 

החי  איום התנסויות  במצבי  בשואה,  יהודים  של  ים 

כך  עקב  הפכו  נוכח ולקר  וחרדה,   יותר.  ולמובנים  בים 

מראות לכידתם והובלתם בשבי של החיילים הישראלים, 

א אל   לם אחר,יך לעו ישוב לא הייתה החולשה דבר זר וש

ממציאלח לקבלה  ות ק  שיש  עם   חיים  ולהתמודד 

ל היה התברר אם כן שישראלי בן הארץ יכוויותיה.  משמע

כלגיטימית   החולשה  את  התנסותו  לקבל  מתוך  רק 

נוכח תראלי היש ואסוציאטיבי  חוויתי  הקשר  מתוך   ,

לתמונת  כך  עקב  ולשייכה  הישראלית,  במציאות  וקיים 

שלו. הביוגר  הלאומית  לבש  תמנוהא  הייצוג  גם  פיה  י 

הנובש אחרות    80-ת  לגיטימציה יתנשם  גם     פנים  נה 

ממשיכים לחיות )הם(  ".   , כמו שכתב גרשון שקדלחולשה

כגיבור  לא  כמיתוסים,  לא  הגאתנו  כקורבנות טי  ולא  ו 

הזאת  וכאישה  הזאת  כנערה  אלא  יובל',  לטבח  'כצאן 

לומר  אפשר  וכאם.  וכאב  המשוגע  וכאיש  זאת  וכעלמה 

השה מהמורשת ת  פחולא    חשובה  שיתאנומורשת 

[ לפי  …ההיסטורית.  חילונית דעתי,  [  במורשת  מדובר 

    ."קדושה מאוד'

האישית  לחשיפה  החורש  כפר  מייסדי  של  הנכונות 

עם    תוצתיוהקב בבד  בד  מובהק  באופן  תהליך ההחלה 

שנות   מאמצע  הישראלית  בחברה  השמונים. שהתחולל 

ביש והציבורית  החברתית  ניתבמציאות  ה תבאונה  ראל 

לניצולי ל  תקופה  כגיטימציה  "משם"  שהגיעו  "יהודים ם 

ה  −סתם"   וליכולת  לסבל  שלהם, לגיטימציה  הישרדות 

ה אתהמאפיינים  והן  האישית  ההוויה  את  ה וי ההו   ן 

השואה. בתקופת  הכללית  בעיתוי    הקבלהה  היהודית 

הישראלית  התהליכ בחברה  הללו  בכפר ובכללה    ים 

מכלי   מעידהבפרט,  החורש   ההיט  וקאדו   ותר  ות מע על 

על הוויה הישראלית ו הגרעין המייסד ב  השלמה של חברי
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הי לאתוס  המלא  משניתנה  חיבורם  הנה  שראלי. 

 4הלגיטימציה נפרץ הסכר. 

 

השואה בישראל, אנו עומדים   יכרוןלזשור  ל הקדומה שבכ

ס  מאתנו, יעל  נפרד  הניצולים  דור  חדשה.  תקופה  של  פה 

 יה.גם בקהילה שלנו המשנה פנ

תרבויות כל ה כמו ב  ,אצלנו  םפשוטי   לא גומלין    חסים יישנ

עימות  ,תלאומיוה של  והן  הדדיות  של  דיון  ן  בי  ,הן 

הזלהיסטורי   שיוצר  האתוס  הקולקבין  הנה   .טיבייכרון 

אמצהיסטוריה ב  הה  ה נשכבר  בהת70-ות  ל ,  ו תדעמאם 

המושג  של   את  באואר,  יהודה  עמידה 'ההיסטוריון 

יהודים ל  החיים ש  יוןלאפ  ת רחבהונש רמסמן פכ  'יהודית

היטב  .בשואה תחפשו  אם  תמצאו    ,גם   מקביל  ינוחמלא 

אחרות לוי למשמעוהעונה    בשפות  שניתנו  זה ת  מושג 

זאת  .ארץב ה  ,עם  על  בעלות  לעיתים  תובע  ון די הזיכרון 

לימדונו  ריוההיסט  , אך נה קמה בעקבות השואהדי המש. 

 , השואה  נה קמה למרותידהמש לומר  ר  כון יותסבורני שנ

ז  וןדי וה הרמטכ"ל  רחבה  בעניין  ה.   ד אהו   , 90-משנות 

מטכ"ל(,  ברק סיירת  מפקד  שהיה   ר במסד אמר    ,)מי 

קורס  שהתקיים   בלוק  למסיימי  מול   10קצינים, 

שהגענו    :באושוויץ על  מאוחר    50"סליחה  י". ד משנה 

לידוגמאו למכבירי וסח  נ מוהרה  ת  ג  .ש   ותאמירל  םאך 

 נו" ותינו לכל לם עמדיה" ו"עוהשלישי לשוא בדבר, "הדור  

בלבד()ואלו   תוקף ,  דוגמאות  מקודש אולטימ  יש  טיבי 

 השואה. ון  זיכר אתוס ב

  דנתי.  שינויים שחלים בזיכרוןה טיב  ממעט  איתי מזער  רה

החו ר  בעיק מספיק אך    .תייי ובממד  הדגשתי  ולא   , ייתכן 

השינקם  לחש עיקרם,  וייםשל  לומר  מסוג בונ   , שלא  עים 

מנ דמציות  פולישל  מפשל   יתהפוליטגה  הנהב  חתויות 

וה מנגנוני אחוולטפח    אם כי לא רק, לשמר  ,כדי  תשנעשו

 . "דהיות קורבן תמי"של 

יתמ שאם  החשש  קיים  הזיכרון, יד  את  מאיתנו  יטלו 

, " אני"ה אותו  לא נהילמצער  הרי  טיבי,  קאו הקול  האישי 

אם" זאת    בכלל.  אנחנו",  של דהנוכח  לצד  ומיננטיות 

כמיי השואה  אפזיכרון  את  , השואהאירועי  ל  ש  םניו צג 

זהות כך ל  בקע  הכפה   ןברוקה  תומ ד  םע  תוהד זההומה שד

בקורב  החוזקות להפנ רצוי  ששבני  וח   .ןהממוקדת  את  ות 

ו הח התרבותיות  ופתיחות החינוכיות  ברתיות,  לקשב 

למציאויות   -  יים של בני אדםביחס לאופני הקיום הממש

 
שתלשלות  את המורכבות וההברים אלו כדי למנצות מובן שאין בדכ 4

ל. מה שהובא הוא בבחינת, בישראטיבי  קזיכרון הקולב השינויים של 
 שבה בעניין. ווני המח אחד מכי

 ת; לזהו ווהממשיות: לייצר "מיזוג אופקים" בין העבר לה

של  נחשא  תואציוסיט בהווה  מכירים  רגילנו  ' ים'אנשים 

רו ם; היו שנשאמחוללי פשעיואחרים ל   ,שהפכו לקורבנות

   .ללהצי ףבחרו לסייע ואש םגלעמוד מן הצד; היו 

"בנינ  עם  חלוציםהתחלתי  כולם  שאלות   " ו  עם  וסיימתי 

שאמירה  מטריד אלא  רא  זוות.  החורש של  כפר  שוני 

היא  מהווה   לצאגם  מניסיון  תודעה האל  וויה  ח הת 

עצמהנוכחת  כהתערבות   ומה  בחיים  הזיכרון עושם.   ה 

ולא הקו  האישי  אבדיו?   לקטיביפחות  זה ק  התהליך   !ת 

שעכשיו  ה  קור במשום  מצויים  הדורותאנו  קווי    .מפנה 

ל  וממש יתלו  שהמתאר   שירצה  מי  ממנו. עם  חלק  היות 

 רבות. ן בעצם הזמנה למעוהמכאן שהשאלות שלי 
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   אורה ארגמן ברזל 

 מיקי וייס 

   -  בדטרויט קוטניק אורהבשם  1939  נולדתי בשנת

)אחד חי בקיבוץ גשר  ארה"ב. בת בכורה לשלושה אחים. 

שניים נשארו בארה"ב ואחד מהם הלך לעולמו לפני  הזיו,

והיה   ולםע הות אבי הגיע לארה"ב בין שתי מלחמכשנה(. 

דה בארה"ב. נקראתי בשם אורה כי  אימי נול להב.ציוני נ

לבטא   ה כי היה קל להי רצה שם עברי ואימי הסכימאב

שמו של בעלי   –שם משפחתי השני ארגמן את השם. 

אשון, יליד הארץ, חבר קיבוץ אורים וחלל מלחמת יום הר

 כיפור. 

קיבלתי מאמנון, בעלי   –ברזל  –את שם משפחתי השני 

. את אמנון הכרתי כפר החורשתי להשני, שבעקבותיו הגע

, אך בל  1987החורש הגעתי בשנת  ולכפר 1981בשנת 

 המאוחר. נקדים את  

ת  פה בתנועה הציוניבילדותי אני זוכרת פעילות ענ

לישראל. היינו  בכורה גם הגעתי ראשונה הבונים. כבת 

ד, אך לא משפחה דתית. אבי לימד משפחה מסורתית מאו

שמתו. מנשמה ת נם תמציעצב  תהיעברית ויהדות וזאת הי 

  קית קטנטנה, שקהלדות סחנח פתמתפרנסים, אז לא 

יעו לעיר מהדרום,  הקונים שלה היה בעיקר שחורים שהג 

קנה  ,ניות. שמו של אבי כאדם הגוןלעבוד בתעשיית המכו 

לו לקוחות קבועים רבים שבאו בעיקר בתקופה שלפני חג  

  שנה המולד. זאת הייתה התקופה הבוערת ובעצם חצי

חג   נות לקראת התכונה שהלכה וגברה לקראתעזרנו בח

ית שמתפרנסת מחגים של גויים...  יהוד . משפחה  המולד

אירוניה. לימים, כשכבר חייתי בישראל,   –אם תרצו 

לדצמבר הפך פתאום ליום חסר   25-בשמחה ששמתי לב 

 משמעות עבורי. 

. בעלי היה רפתן ולמד  הגעתי לקיבוץ אורים  1960ב 

ישראל. אחר כך היה מורה  ך ומחשבת חינובמקביל 

מותו שימש כמזכיר  ובתיכון. לפני ומחנך בבי"ס יסודי 

ער העובד והלומד. ברבות  החטיבה החינוכית של הנו

הימים התברר לי שבעצם אמנון ברזל גייס אותו )שוב  

 אירוניה...( 

אמנון ועזריק )בעלי  בתחומי העניין שרר דמיון בין 

 . םילים באופיגדו   למרות הבדלים(  הראשון

עזריק נולד בעתלית להורים חלוציים שייסדו את חברת   

 . חדתוהגיע לאורים עם גרעין של התנועה המאו   לחהמ

קיבוץ אורים התבסס על חברים ישראלים מחד  

ואמריקאים מאידך והשילוב הזה מצא חן בעיניי והתאים 

לי מאוד. נולדו לנו שלושה ילדים, בן ושתי בנות. עבדתי  

ת צעירים  . בהמשך הדרכתי קבוצובגן הילדים ובמטבח

משך טבעי  נת הכשרה. האמריקאיים שהגיעו לקיבוץ לש

פורמלי שהוביל  החינוך הבלתי בשבילי היה  

  באותו הזמן לאוניברסיטת באר שבע, שם הוקמה 

פקולטה חדשה למדעי ההתנהגות. כשמלחמת יום כיפור  

ותה מלחמה  הייתי קרובה לסיום לימודיי. בא פרצה

שבעצם "נלחם" להגיע ליחידה  את בעלי  ארורה איבדתי

ור מכך.  ההודעה המקרטעת  קרבית, למרות שהיה פט 

פת אולי את הבלבול של אותה  ת על מותו משקוהמקוטע

בעצם נודע לנו מה קרה הודות למאמצים של  מלחמה. 

זה כמובן  דאות.ר ותנו חודשים של חוסונחסכו  מאאחיו  

תאום בלי  לא הקל על הטראומה של משפחה שנשארה פ

י  היו שנים קשות. הצורך לגדל את הילדים נתן ל  ראש.

 שיכולתי. את הכוח להמשיך בדרך הכי טובה 

מאוד הקל עלינו היה היחס המחבק של הקיבוץ  מה ש

)"מה שתרצי, זה מה שיקרה"(. בזמן ההוא עוד לא היה  

להעניק תמיכה נפשית לשכולים  משרד הביטחון בנהוג  

רו  יות. הורי עלו ארצה וגטוהכל התבסס על יוזמות פר 

גר ולא יכלו להקל על  בנתניה, אך הם כבר היו בגיל מבו

 תי צריכה לתמוך בהם לפעמים.הוא, אני היי מצבי, נהפוך

)ייעוץ אירגוני  בעשאר סיטת ברי באוניביהמשכתי בלימוד 

ודינמיקה קבוצתית(. בתנועה הקיבוצית פתחו אגף שעסק 

מקומי במשך  יוק בנושאים הללו ושם גם מצאתי את דב

נו  ם בינישנים רבות. שם גם פגשתי את אמנון. היחסי

צפון  השני בדרום והתפרשו בין שני קיבוצים, האחד 

כשדירה קטנה בת"א מהווה מעין חוליה מקשרת  הארץ, 

עוד תחנה בחיי   –התחלתי ללמד במכללת רופין ניהם. יב
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ומקום טוב באמצע הדרך. ותמיד הדילמה איפה נבלה את 

... החיבור לאמנון היה חשוב. חיי קיבלו  סופי השבוע

זוב  שים. בשלב מסויים החלטתי לעיות חדתנופה וחיונ

ההתאקלמות בכפר  שכל כך אהבתי.  את קיבוץ אורים

,  . עבדתי חלקית בקיבוץיחסית  החורש הייתה מהירה

  כללתוחלקית במ בעיקר בגן ובכיתות יסוד כמטפלת 

שפחת ברזל  מ .שם הנחיתי סמינרים לצעיריםאורנים, 

  הילדיםקלטה אותי בחיבוק אוהב. לאחר מספר שנים, 

תבשל  שלי ושל אמנון גדלו והפכו עצמאיים, התחילה לה

. היה ברור שזה יהיה מעשי רק  שליחות של אמנון לחו"ל

אם גם לי יהיה תפקיד, כי הישיבה בחוסר מעש לא  

יצאנו    1993תאמה את אופיי ואת כישוריי. בשנת 

חלש על ארגון ופעילות סטודנטים  לאמסטרדם. אמנון  

ס על הונגריה ואני התמקדתי  ם פוקו ונוער בכל אירופה, ע

. למרות כל מה שאירופה  ר" בהולנדבתנועת "הבונים דרו

  יכולה להציע, הריחוק מהמשפחות היה קשה. חזרנו

(. פה קיבלתי על  1996ארצה לאחר שלוש שנות שליחות, )

  הקיבוץ, מזכירת עצמי את התפקיד התובעני והקשה של 

פשר  אי אהבנתי ש כשברקע כבר מדברים על ההפרטה.

י  . ובסוף הקדנציה שללהמשיך בכפר החורש אחרת 

 התחיל תהליך ההפרטה. 

 

נכנסתי לתחום    בתקופה שלאחר תפקיד מזכירת הקיבוץ,

קופ"ח הכללית מתבססת ומתפתחת   ,הבריאות. ברקע

  לנכון לשכנע את   נוראי ,עם תמרהיחד באזור ואני  

תי ריכז , החברים לעבור מרפואה פרטית לרפואה ציבורית

י  בריאות הרבה שנים. ניסית   תבוועדתי חברה פעילה והיי

הנתקלים   קבוץ תומך בחבריםליצור מצב שגם בהפרטה ה

מענה  לעזור להם במציאת ו  מורכבות בסוגיות בריאות

ועדת הבריאות. הגיע  ולפרוש מהשנה החלטתי   ם.מתאי

 של אחרים.  םתור

בתקופה המדוברת לימדתי גם באורנים, בגוף שנקרא אז  

רים  שעסק בקשרי ישראל והתפוצות, מו ,"אורן"

עיקר בהנחיית התמקדתי ב  בקהילות השונות.וסטודנטים 

קבוצות ובחינוך הבלתי פורמלי, שני נושאים בהם צברתי  

עבדתי  סיון רב, עוד מתקופת היותי תושבת הדרום. ינ

הייתי   "הבסות שהכרתי. בשתי שפות ובשתי התרבוי

המשכתי   בעמלי.מלאת סיפוק, כי גם ראיתי ברכה רבה 

 .73עד גיל שם חלקית  לעבוד 

לאהוב את מה  שצריך לטפח וציין שאמנון, שהאמין יש ל

תיקים הרוחש  ואת מועדון הואחרי השינוי שיש, הקים 

  מפעל מוצלח של אמנון.עוד  פעילות וחיים עד היום. 

עד    - את מרצו שקיעארכיון הוא הוב  םהוותיקיבמועדון 

 שחלה. 

 תפי לחיים ובעלי אמנון.התאלמנתי משו 66בגיל 

והציעו לי או אליי מקיבוץ אורים אחרי לכתו של אמנון, ב

. אבל  לחזור אליהם. זה חימם את ליבי. מחמאה גדולה

, הבנות שלי עברו גם הן צפונה י כבר לא גרו באורים י ילד

 . כאן ן נשארתיומשפחתי בעצם בכפר החורש. לכ

ונים  היום אני פנסיונרית. משתפת פעולה בתחומים ש 

השנה  זאת  שמעניינים אותי )עיין ערך תרבות...(

אני לא בוועדת בריאות. נדמה לי שהגיע  הראשונה שבה 

 הזמן... 

אפשר בהחלט להגיד שאני מזדקנת כאן בכבוד )סליחה  

 ה...( אעל הקליש

 שושה ברזל. אם יש לי חלום? כן, לחיות ולמות כמו 

תי  הישגים: אני גאה מאוד בכך שאמנון ואנו צרפנו ש

את   אני נהנית היום לראות משפחות על כל המשתמע.

 נינו. י בין ב היחסים שנרקמו

מיקי: אני רוצה להכיר אותך עוד קצת. ברשותך, אגיד לך 

מילים ואת תגידי לי איזה מחשבה או אסוציאציה המילה 

 מעוררת בך. 

 יה לי טוב ה  – קיבוץ של פעם

 כנ"ל  – קיבוץ של היום

 מאוד חשוב  – חברות

 אוהבת את הירוק  –טבע 

 אוהבת יותר מדי...  –אוכל 

 אוהבת, למרות שעכשיו קצת יותר קשה  – ותנסיע

 הרבה. לבעלים האהובים שלי  –געגועים 

 תמיד מוסיפה עניין  – תרבות

 מקווה שמצאתי את מקומי  – מקום בחברה
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מעדיפה את השקט, את  היום אני  – כפר מול עיר

הנית גם  אני נ האינטימיות ואת הקרבה לטבע, אך  

 להסתובב לפעמים בעיר. 

   אתגר. מקווה לטוב.מפחיד ומ –זקנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )גרוף(   לי פרץ

 חיון  צליל אבני

 

איינתי  יר, לליביאת ליקוש, אישה כל כך יקרה ואהובה 

. תכננתי  21.12.2021-. ליתר דיוק ב2021סוף שנת אי שם ב

לקראת תחילת שנת   הקיבוץ  י יצא בעלוןאיון עם לישהר

מסר עוצמתי של אישה חזקה שנלחמה על   עם  – 2022

  כדי לדבר על חייה  והסכימה להתראייןהחיים שלה  

בצורה הכי גלויה וחושפנית שניתן. החיים הובילו אותי  

איון המקסים, וכבר  יראחרת ולא הספקתי לערוך את ה

חה שאני  חשבתי לוותר. אבל אלה לא ויתרה ואני שמ

 מצליחה להציג אותו בעלון הנוכחי.  

 

הוא חשוף, ואמיץ, ונטול עכבות.   פרץ  איון של לייהר

  תודה שנתת לי ועכשיו גם לקהילה שלנו - ליקוש

הזדמנות נדירה להצצה לחייך ולתהפוכות אותם עברת  

 רה בסרטן השד.  בשנים בהן נלחמת בגבו

הלך  לברכה   נו איון עצמו היה לפני שעמוס זיכרויהר

וה. החלטתי  הו  לעולמו ולכן לי מדברת עליו בראיון בזמן

 תי. י איון אותנטי כמה שניתן ולכן לא שינילהשאיר את הר

 

 פתח דבר: 

לי גרוף פרץ, נולדתי וגדלתי בקיבוץ כפר    - למי שלא מכיר

הייתי   -בצבא ץ. כל חיי גרתי בקיבו, 39בת  - החורש

יתי  פקידת פלוגתית בסיירת אגוז. בסוף השירות הי

דקה, מלא  מכל  ינהנית,  מצויןפקידת לשכה. השירות היה  

 חבר'ה טובים.  

, עומר 2013-עם קובי פרץ. רוני נולדה ב   2012-התחתנתי ב

חברה טובה שלי  חברה של  . . קובי מחדרה2016-נולדה ב

בעצם שידכה  מכיתה א' יצאה עם חבר טוב של קובי ו

  ראינו אחד את השני בתמונות בפייסבוק ואזבינינו. 

,  בחורף זה היהכי  - יצאנו לפגישה של כוסות תה עם נענע
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שעות ומאז אנחנו ביחד. החתונה הייתה   כמה דיברנו

ב"טרה", גן אירועים בקיסריה. חתונה מקסימה, מלאה  

 ! היה ממש ממש כיף .חיים, צעירים

  .היה מעולה כל היה בסדר.הריונות היו ממש אחלה, ה

 . ייםשום דבר לא הכין אותי לתהפוכות הח

 

 ום?  ישה היאיך את מרג   - ליקוש ,אז נתחיל מהסוף

היום אני מרגישה בסדר, כל הזמן אומרים לך שכאשר  

את צריכה להיות שמחה, אבל   -  את מחלימה פיזית

אני   -  ההחלמה הנפשית היא יותר קשה מהחלמה פיזית

  -  שחליתי הייתי צריכה לשרודמתמודדת בגבורה. כ

יפולים והייתי צריכה לעבור כל יום ביומו, לעשות את הט

עיקר בשביל המשפחה  ולם, ב להיות חזקה בשביל כ 

עירית   - תמכו בי מאוד והחברים. החברות הטובות שלי

אפילו הפתיעה אותי ובאה לבקר  שזרחי, ויערה יחיאלי, 

לים.  במיוחד כאשר הייתי במהלך הטיפו  מארה"ב אותי

תמכו בי מאוד. ומעל   - כל האחים שלי וההורים שלי 

גרה שפשוט ניהל את הש - ובן בעלי האהוב, קוביכולם כמ

ור הבנות שלי כמה שיותר. ניסה לשמור את המצב  עב

שפוי כמה שיותר. במהלך הטיפולים עצמם הייתי צריכה 

איך שורדים, איך נשארים חזקים ואסופים  - להתרכז ב

לי זמן לחשוב מה קורה איתי , איך   בשביל כולם. לא היה

נמצאת בפוסט טראומה אחרי  זה משפיע עליי. היום אני  

  -  אם אני מסתכלת אחורהרטן. ההתמודדות עם הס

 ... הייתי חייבת לשרוד.  הייתי צריכה לשרוד

... ולא  טכני לחלוטיןהייתי צריכה לעשות דברים באופן  

  - תהנפש לא פראייריולחשוב מה זה עושה לי כאדם? 

 בסוף נשארתי לבד לשלם את המחיר הנפשי. 

 

 

 

 מחלה? מה הדבר הראשון שעשית? איך גילית על ה

גיליתי במקרה שאני נשאית של    עומר בהיריון עם  

BRCA1 להריוני  . בת דודה שלי עשתה טיפולים במקביל

  .ובבדיקות שגרתיות שהיא ביצעה התגלה כי היא נשאית

  ות של הגן.נשלחה לעשות בדיק כל המשפחה  לכן ו

זה   מרגע בבדיקות האלה גיליתי שאני גם נשאית של הגן.

רורגית  צל רופא נשים וכיבדיקות תקופתיות א הייתי ב

הלידה של עומר החלטתי לעשות כריתת  לאחר שד. 

ושחלות ואז בעצם את צריכה להיכנס לגיל   חצוצרות

  בעיה בפני עצמה. מוקדם.. מאוד  המעבר בגיל מאוד

י יש לי גושים. ואז הלכתי לבדיקות  ראו כ MRIבבדיקת 

קיבלתי תשובות של גושים    אצל דנה ויעל. ואחרי שבוע

הצליחו לגלות את   –במעקב שגרתי בגלל שאני  יים.סרטנ

הגושים בגילוי מוקדם יחסית. ואז עברתי ניתוח של  

ובערך חודש    כריתה מלאה של השדיים ושחזור מלא.

שהיה לי סוג  וון יאחרי התחלתי טיפולים מניעתיים מכ 

  - סרטן אגרסיבי. קיבלתי תוצאות וישר התחלתי לפעול

צאת  עברתי ניתוח להו פחות מחודש אחרי הגילוי כבר

הגושים. עברתי ועדות רפואיות על מנת לקדם את הניתוח 

על זה אני מדברת כשאני אומרת   כמה שיותר מהר.

 שהמון דברים היו בצורה טכנית לגמרי. 

 

 

 

שאת חושבת  ות המשמעותיותמה הנקוד - במבט לאחור

 ? שהיו בדרך

 ופים תכ ית, אז הייתי במעקבים זה שאני ידעתי שאני נשא 

לי הציל חיים!!!! המשפחה והחברים  הגילוי המוקדם ש -

התמיכה הכי חשובה שיש. זה הרים אותי!!   ו ז - שלי

עבור הבנות שלי ובעלי. זה גדול יותר   - הרצון שלי לחיות 

את לא לבד. יש לך   את זה.מהכל. זה מה שגרם לי לשרוד 

עצמי. כן    בתוך סלהתכנל, בילדים, את לא יכולה להתבל 

אני   - יבת לפעולצמי, אבל הייתי חיריחמתי על ע

כי   עבוריבמלחמה. אני בחרתי את הצוותים הרפואיים  

זה מאוד חשוב להחלמה שלי. הכל היה מאוד מורכב  

 הייתי איפה שטוב לי.  - וקשה

 

   די להעלות את המודעות?מה את עושה היום כ

אין לי בעיה   אני מפרסמת בפייסבוק את הסיפור שלי.

התהליך. אני מאוד  ברו או עוברות את לעזור לנשים שע

גילוי   - י ללכת להיבדקא פתוחה עם מה שעברתי. כד

שעוברות את   מוקדם מציל חיים. אני פה עבור נשים

התהליך הזה. אני מרגישה שאני צריכה להיות עם דלת  

וחה וקשובה לכל אישה שצריכה אותי בכל מצב. אני  פת

 סביבו. עם המאבק שלי וכל מה שהיה מ  גלויה ופתוחה

 

   פיעה על הסביבה?מש אתאיך 

. בגלל שהם יודעים מה עברתי. גברים  הם יודעים הכל

הרבה חברות שלי מקשרות אותי  !ונשים צריכים להיבדק 

וד  עם אנשים אחרים שעוברים את אותו הדבר. אני מא 

 ולהראות לכולם שזה אפשרי. יש חיים אחרי!   - עוזרת
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   כמת לשתף את כולם? להיות חשופה?למה הס

ני חשופה, אני משתפת. אני רואה כמה זה  אני כזאתי, א

  כוח מונע את הפחד, אתהחשוב לחברה... ידע זה כוח.  

לי זה עוזר לשתף  יודע לאן אתה הולך. מה הולך להיות. 

לה, לא תמיד רציתי לראות  ולעזור... בתקופת המח 

מנעתי מלהסתכל.  . היו תקופות שנלאחריםדברים שקרו 

ל התחומים בחיים.  בכ - זאת אני - אין לי מה להסתיר

 חשופה להכל. 

 

איך הייתה ההתמודדות מול הבנות ועם הבנות בזמן  

 ה? שתיהן היו מאוד צעירות באותה תקופה. המחלה עצמ

עצתי עם פסיכולוגים  ברגע שנודע לי שיש לי גושים. התיי 

להן את   אמרו לי לספר איך לספר להן?  - ועם הגננות

ו לי להגיד שיש . אמר ןעבור אמורפיסרטן זה נורא  האמת.

לאמא גולה בשד, וצריך להוציא את הגולה מהשד. ואמא 

והיא תבכה ויהיה   יה לה קשה.תהיה בבית חולים, ויה

ו  וכולם יעזר   קשה בבית. אבל היא תמיד אוהבת אתכם.

 בלי שיער  שאהיהגם  אמרתי להםלכם. ואבא יהיה בבית. 

והגננת עזרה   - טפחת. לרוני זה היה קצת קשהועם מ -

בנושא הזה. אני חושבת שבגלל שהיינו מאוד כנים,  ןלה

ן ראו אותי אחרי  חלק מהכל. ה היו  והן  אז זה מאוד עזר.

וזה האמת הלחיץ אותן קצת. בעיקר את עומר.   –הניתוח 

הגעתי הביתה   - י הביתה כבר היה יותר טובאבל כשהגעת 

עבורן כי הן ראו אותי  ה יותר קל הי, אחרי ארבעה ימים

מאוד  למרות שעדיין הייתי שלנו.  בסביבה הטבעית

 חלשה.  

ת להן לתי לתו לא זוכרת שהן שאלו שאלות משהו שלא יכ

דיברו לידן כי זאת קהילה קטנה. רוני דיברה על  תשובה.

 הבינו שאני לא אמות. ואני אתגבר.  אבל הן המילה סרטן.

 ואנחנו נצא מזה. 

  - יכולות להזכיר שלאמא הייתה קרחתעדיין    הן - היום

. הן גם עברו סוג חופשיות... הן זוכרות את התקופההכל ב

ים יצוצו בעתיד. לא  של טראומה, אני מניחה שעוד דבר

כי הייתי שם פיזית אבל לא    - לתי לתמוך בהן נפשיתויכ

אני מניחה  . קד יותר מדי באותה תקופהלתי לתפויכ

. וזה  את אותותיה בעתיד  שהתקופה הזאת עוד תראה

ושלנו    זה חלק מהחיים שלהן . מותר להן.בסדר גמור

 לתמיד. 

 

 איך המשפחה הגיבה? 

מאוד קשה. אבא שלי גם חולה  להורים ולאחים היה 

סרטן, וכל פעם יש דברים אחרים. מהר מאוד הם הבינו  

ולא מוותרת. כל המשפחה מאוד עטפה.  שאני נלחמת  

ני מניחה  . א ים וחזקיםמולי הם היו מאוד אופטימי

.  י, טראומה. היה מאוד קשההיה כן בכ - שבחדרי חדרים

י את  זה כל כך קרוב אליך פתאום. אני חושבת שאני נתת

. כולנו הבנו שאנחנו הולכים וככה התהליך התחיל  הטון...

מוכנה לוותר בשום   למלחמה על החיים שלי. לא הייתי

 שלב והיה ברור לי שאני יוצאת מזה. 

 

 תנה אצלך בחיים בעקבות המחלה? מה הש

מאליו. אי אפשר לדעת מה יהיה מחר.   שום דבר לא מובן

מה שיותר  לנסות כ .תבפרופורציולקחת את הדברים 

  -  להנות ממה שיש כרגע. כאן ועכשיו. החיים שואבים

להזכיר לעצמי  לפעמים אני צריכה   השגרה שואבת.

.  עבורי לדפדף את הדברים שלא צריכים להיות אישיו 

צאת החיים חזקים ושווה לחיות אותם! באמת שאפשר ל

 מזה.

נהיה  בואו - הזה  ןהריאיואם אני רוצה להעביר מסר דרך 

ומאושרים   בריאים שנהיה ני! הכי חשוב  טובים אחד לש

  זה מאוד חשוב, -  ובני אדם טובים. ובלי קשר למחלה

מאז המחלה. זה יוביל אותנו מאוד  זה התחזק אצלי  אבל

 ים יותר. למקומות טוב 

 

 ה. תודה לך על הזמן, ועל החשיפ - ליקוש

 את מעוררת השראה. לביאה לוחמת.  

נה. שלא  תודה על היותך את. מאחלת לך בריאות אית 

 תדעי עוד צער. 

 אוהבת אותך מאוד 

 צליל אבני חיון. 
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 הילדה ועמוס גרוף –ה סיפור של אהב

 הילדה מספרת 

 מוליק בדאורריאיינו: אלה פרסבורגר וש

 

 את הסוד  ראינו זוגיות למופת ורצינו לגלות

 איך היכרתם זו את זה? 

נפגשנו ברחבת הכותל,   1974בערב יום העצמאות של שנת  

שוחרר  כבר  עמוס  בפניי.  אותו  הציגה  שלי  כשחברה 

בגלל   רק  מהצבא  ואני  בריאות  מארה"ב בעיות  הגעתי 

 בכדי ללמוד סמסטר אחד. 

יפור וכעבור חודשיים בערך כבר הגעתי לפני מלחמת יום כ

ע ש'אעשה  הראשונה החלטתי  הפגישה  של  בערב  לייה'. 

ות הסטודנטים, ששם התגוררנו. כעבור למעונ יחד  הלכנו  

זמן קצר עמוס הביא אותי לכפר החורש, לפגוש את הוריו  

 קיבוץ שלו. ואת ה

 

 . נו, ואז..

ב   שישי  ביום  האוכל  לחדר  אל   13:30באנו  בצהריים, 

שחבל לזרוק,   כל האוכלים של השבועבלים" )ארוחת ה"ח

מבית   ,ש.ב.( שבאתי  מכיוון  וסוכר.  איטריות  רק  ונותרו 

עם  פה  אסתדר  אני  לעצמי:  אמרתי  שפע,  בו  היה  שלא 

 האוכל. 

במעגלים הסתובב  אחד  איש  הארוחה  זמן  מסביב   בכל 

ייצקי אבא של עמוס, שבדק לשולחן שבו ישב נו. זה היה 

ביחד   שעמוס הביא  "מציאה"האת   היינו  ומאז  -אליהם. 

 שנים. 48ביחד במשך 

 

 מצאתם משהו שמשותף לשניכם, כבר אז? 

בטח! התרנגולות     כן,  לול  את  וניהל  הפעיל  שלי  אבא 

בכפר  הלול  מרכז  היה  עמוס  של  אבא  שלנו.  המשפחתי 

 החורש! 

 

 מאז? םיניינואיך התגלגלו הע

התחתנו בארה"ב בחתונה דתית, עם שני רבנים, אפילו. ו  

ה. עמוס רצה רק ילד אחד בהתחללה משפחה.  יהתח  -  -  -

שָ -ואחר נולדו  רבות,  שאלות  בלי  לי, י,  ר  כך,  מאיה, 

אביתר, בועז וישי. בהמשך "אימץ אותנו" ישראל, שהיה 

שלנו  13בן   השביעי  הילד  הוא  בועז.  של  חבר   ,והיה 

 רת עליו שהוא המוצלח בילדים... שמאיה אומ

 

 וככה עמוס הסתדר עם זה!

לפעמים היי דעות  חילוקי  היו  גדולה,  אהבה  בינינו   תה 

ח היה  הוא  זו.  עם  זה  הסכמנו  דבר  של  שלי ובסופו  בר 

במלוא המשמעות. עמוס תמיד היה בעניינים של הילדים, 

להם  העיר  וגם  והראה להם את הדרך,  אותם  ניווט  הוא 

 במשמעת. כשהיה צורך 

 

 היו תקופות ממושכות שעמוס היה חולה. 

אהב את העבודה בפלחה ולא ויתר למרות כן, הוא מאוד  

מחלת הסרטן תקפה אותו בלי      היקשו עליו.המגבלות ש

כ עבר  הוא  ובראש.  בעצמות  הקרנות   60  -לרחם  טיפולי 

ניתוחים.  20  -וכ ארבעה  וגם  כימו',  מזה   טיפולי  וחוץ 

 צאות שלנו ואני הוצאתי כסף. את ההו תמיד הוא חישב

 

 לה סליחה על השאאיך את כזו חזקה?  

אני. מתנה   ככה  הייתה  בתינוקות  בבית  עבורי.   העבודה 

יחד עם בלה חבר היינו מגיעות כל יום בשש וחצי בבוקר 

בנים ובת   11והולכות בחמש. לא נחנו רגע בשנה שהיו לנו  

 אחת בבית התינוקות. 

( כשלילך  משמח:  משהו  ש.ב.(בתשמעו  אז,  הייתה   דאור 

בא שש  בת  שהייתה  אחותה  סיגלית  לבקר. תינוקת,  ה 
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להוהי בלי  לי  יודעת  –  בלבלתא אמרה  יש לך תחת 'את   ,

 גדול!' 

 נכדות ונכד אחד וזהו החוזק שלי.   9והיום יש לי 

 

 לאורך השנים, כשהילדים כבר בגרו, מי תמך במי? 

הזמ כל  היו  שלנו  הילדים  תמכו.  ההורים  תמיד  ן אצלנו 

בהרגשה ההדדית. עצם נוכחותם והתקשורת איתם  איתנו 

 ו תמיכה. שימשו לנ

 

 מה מעשייך היום?

הו אני  האחרון  הליכת בזמן  חברות,  עם  יום  כל  לכת 

במכללת  ללמוד  נוסעת  אני  בשבוע  פעם  בריאות. 

שזה  נכדים,  עם  כאן,  ולי  מאיה  את  לי  ויש  הוותיקים. 

יכו  לא  וקוראת,  קוראת  ואני  כיף.  של  להיו עיסוק  ת לה 

בקריאה.   ספר  ספרים בלי  לגנדי  מעבירה  הייתי  פעם 

גם לספרייה שרּושקר ֶא אתי. ואחר כך העברתי  ואן  ק לְ ד 

 הקים. 

 

 תודה רבה על גילוי הלב.

מאז ומתמיד הערכתי, שלא לומר הערצתי, את    שמוליק:

ההתמדה  את  הטובים,  ילדיכם  שלל  את  שלכם.  הזוגיות 

ים מאוד בגלל ליקויי של אהבתכם בימים רבים שהיו קש

הי שהסכמת,  שמחתי  ממש  עמוס.  של  לדה, הבריאות 

הילד  של  המשותפים  החיים  ממגילת  טפח  ה לחשוף 

                        סיפור אהבה.ועמוס, 
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   פויס  יעל

 כצ'אצ'י אנעאם- הסוררת

 2021צאה לאור,  פרדס, הו

או  בבית חולים בפריס שוכבת הזקנה תאג' ֶאְלֻמלּוכ, 

ובדמיונה חולפים י המכובד מדאם שמפיון, בשמה הנוכח

כל חייה. היא מתעוררת לחיים בהיוודע לה שבמסדרון  

עבר נדרשה לסייע בהתנקשות זקן נוסף שבלידה מאושפז 

 :ובחיי 

ץ את  "כששמעה את השם נסערו עטלפי עברּה. לבה האי

מהלכו, והיא חשה מדקרות בחזה. היא לא האמינה  

שבקומה החמישית בבית החולים ואל־ֶדה־ְגראס, בחדר  

השוכן מטרים ספורים מחדרה שלה, נמצא בן־ֶּבָלה, הוא  

 " .ולא אחר

'ירי הראשון לאחר  בלה? הנשיא האלג-זוכרים את בן

ריה משלטון צרפת? אם כך, כבר בפרק  ג'ישחרורה של אל

  מתייחסנו מבינים שהספר, בדיוני ככל שיהיה, הראשון א 

מהמרחב הקרוב אלינו ולהשפעתם  אירועים היסטוריים ל

 על בני האדם החיים במרחב זה.

הספר, שתורגם באמצעות מפעל התרגום הנפלא  

ל היסטוריה במזרח  "מכתוב", פורש עשרות שנים ש

הראשית בהן היא  . יניהן של שלוש דמויותע התיכון דרך 

שה עצמאית במרחבי תרבות י עיראקית, א -אירניתתאג'י, 

שאינם רואים בעין יפה נשים עצמאיות. תאג'י היא  

המתחבבת על  חיים, -עיתונאית צעירה, חצופה, תאבת

נותנת למוסכמות דתיות ותרבותיות   אינהשחוגי השלטון, 

  התהפוכותם את גביל אותה. דרך עיניה אנו חווילה

ה ואחריה. אנו  מלחמת העולם השניי בתקופתבעירק 

עוברים איתה לקראצ'י, אליה היא בורחת כאשר סר  

מתפרנסת כשדרנית בקראצ'י היא  .חינה בעיני השלטונות

תה עד ימגיעים אאנו בשפה הערבית.  ת רדיונערצת בתחנ

צרפתי, מסיבות  מלחמה גיבור לפריס, שם היא נישאת ל 

נישואין אלה  כאן, כדי לא לפגוע במתח. שלא אפרט 

במודע, ולעתים שלא  פניה את כל הדלתות. פותחים ב

יות שונות של חייה. ו היא משמשת מרגלת בהזדמנ במודע,

תיבות של מסמכים, מכתבים ותמונות  ב חייה אסופים

ואותם היא קוראת עם   וסיפוריםשמפרנסים זיכרונות  

נרת  עיראק, כ  פליטה מהיא וידיאן,   ., וידיאןידידתה

לה בשל התעללות  בדה את חוש השמיעה הייחודי שישא

ידיו של בן השליט. גילה של וידיאן חצי  תחת  שעברה 

מגילה של תאג'י וסיפורה מקיף את השנים של שלטון  

. ספר()על אף ששמו לא מוזכר אף פעם ב סדאם חוסיין 

תחת   חיים קשה מסכתעל הקוראים, שומעים ממנה 

ביאה  משבני סדאם חוסיין, מסכת שלטון הטרור של 

לחשוש מקשרים עם  סתפק בעצמה ואותה להסתגר ולה

הדמות השלישית היא דמותו של פלסטיני   .בני המין השני

לעירק ומשם  , אלקודס ירושלים,ברח מ 1948-צעיר שב

יחד עם תאג'י לקראצ'י. הוא מאוהב בה, ונרקמת בינם  

פלסטיני  זו לא מבשילה לחיים משותפים. הידידות, אך 

בונה לעצמו   , שם הואהלוונצואלהצעיר בורח מקראצ'י 

.  ולהיפגש עם תאג'י  בעודו עורג לחזור משפחה וקריירה

  ארצםפלסטינים שעזבו את  חושף פלח מסיפורי סיפורו 

בעקבות מלחמת העצמאות וכמהו כל ימיהם לשוב אליה  

האם תאג'י  נות אחרות.חיים חלופיים במדידם בונים ובע

 אוהבה משכבר הימים?  תפגוש את

כתיבה   באמצעות הנעש המסע במסדרונות ההיסטוריה

תקוותיהן  ל אהבותיהן, ליות הצמודה לתודעתן של הדמו 

אכזבותיהן. כל אחת חושפת תקופה וטפח שונים  לו

מחמישים שנים של היסטוריה של המזרח התיכון, כפי  

 

https://www.e-vrit.co.il/Author/12892/%D7%90%D7%A0%D7%A2%D7%90%D7%9D_%D7%9B%D7%A6_%D7%90%D7%A6_%D7%99
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  נו מחשיבים כאויבים.שהן נתפסות בעיניהם של מי שא

 שפה משלה וקצב משלה. לכל דמות 

י האביב הערבי על שלל  ימי ההווה של הרומן הם ימ

מאזינה נלהבת  הזקנה התקוות שהוא עורר. תאג'י  

אינה יודעת ולא תדע לשידורים מתוניסיה ומצרים. היא 

כיצד הסתיימו המהפכות שעוררו בה דופק חיים מחודש, 

 אנו הקוראים, יודעים. 

שנוסד   תרגום מעולה,, מפעל "מכתובמילה אחרונה על " ו

ל מכון ון ליר ומועצת מפעל  פרי שיתוף פעולה ש ,  2014-ב

-של פרופ' יהודה שנהב  םהפיס לתרבות ואומנות בייסוד

אליהם  עם הזמן הצטרף   .וסלמן נאטור, ז"ל  שהרבני

לקוראי   פרופ' יונתן מנדל. המטרה היא לתרגם ולהנגיש

העולם הערבי. בפרויקט משתתפים  העברית יצירות מ

י  למעלה משלושים מתרגמים, וכל ספר מתורגם הוא פר

מומחים  -מתרגמיםהכולל לשוני, -דועבודה של צוות 

 פרויקט של הידברות. עברית וערבית.  לשפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צילום דימה חבר 
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   אפ שלנו טסמהוו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פות הארץ  י לדניאל היידי זכתה בא
 בתחרות קיר טיפוס 
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 המדהים  ריקוד הבנים  

 שכולנו חיכינו לו בטקס חג השבועות 

 אבס תחנים של יוסף אוסף הפו
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 : ( המתוקה  של עדי שפר   מתכון לשייק קייצי ומרענן

       תותים קפואים 

      בננות קפואות

 יוגורט לפי הצורך 

 

 אופן הכנה:

 עד לתערובת חלקה.  וטוחנים בבלנדר שמים את כל החומרים

 מוזגים לכוסות,

 י לשתות עם קש כדא

 

 הצעות:

 שייק לא מספיק מתוק אפשר להחליף את היוגורט בחלב או להוסיף סילאן אם ה-

 

אם רוצים אפשר לגוון עם הפירות, אפשר להוסיף אננס, פירות יער ועוד )לדעתו הכי טעים זה תות  -

 בננה( 

 

       בתאבון

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


