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   דבר המערכת

 

 

 

מאד שמח לקבל את התגובות אתחיל בכך שצוות העלון 

וכמו בכל פעם, אנחנו  .החמות על כתב העת המקומי

 "יזמים"ראש גדול" או "להיות בחום מזמינים אתכם/ן 

 .של כתב העתהזאת ולהציע לנו נושאים ורעיונות לבמה 

 סתכל עליהיו -זיכרון   - מילהעסוק ביכתב העת  הפעם

 העצב והשמחה.  - של חיינו "שני צידי המטבעדרך "

 - נושאים עיקריים שני בצד העצב

שנים  04ני הלפרין ז"ל "לכבוד" דחברנו ניזכר ב - הראשון

 .לנפילתו באופן טרגי במלחמת לבנון

ולא זכה להכיר אותו, נזכה להצצה גר כאן מי שטובת ל

לקיבוץ  עשייה משמעותיתבמלא ה לחיים של אדם שהי

מעשי מאד, ויחד ולם ו, אדם שהיה חתנועה הקיבוציתול

שנותיו  73וכל זה רק ב ה ובעל למופת, פחעם זה איש מש

 כאן.

"לכבוד" יום השואה והגבורה גבי ונעימה  - השניהנושא 

 ברזל כתבו טקסטים אישיים מרגשים. 

נהנה מראיון עם אדם צנוע ומשמעותי מאד  ,בצד השמחה

איון יהיקר ברטורג'מן למימון דה תו ירנוק ,והמוכר לכולנ

זרקור גם שמנו  לגמלאות. לכבוד פרישתו של מיקי וייס 

דרך  שלפעמים נעלמת מעינינו ,על העשייה העכשווית

נאחל מזל טוב . טסאפ המקומיתמונות וטקסטים מהוו

מיכל וצלר נוימן  - שלנו "מלקטת"לכבוד הכתבת הגדול 

 . על הגעתה לעולם של תבל, ביתה השלישית

 !ינושמחות כן ירבו

 

 

 

 

 ( קריאה מהנה :קיץ שמח וגדוש חוויות מכולנו. 

  למיילורעיונות אשמח לקבל חומרים 

shivukella@gmail.com  

 עורכת   - אלה פרסבורגר

מיקי וייס, שמוליק בדאור, גבי  כותבי כתב העת:ות צו

טל אילת מיכל וצלר, צביקה יבור, רזל, ברזל, נעימה ב

 ., עדי שפררוטנבך

  :מיוחדותתודות 

 בוציעו שערהצילום , על הריאיון של מימון  מיקי וייס

 .האייקונים

 ומדור הארכיון. מקצועיתהגהה   שמוליק בדאור

 . על תרומתכם המשמעותית והאיכותיתגבי ונעימה ברזל 

 דפוס עמק יזרעאל 

 

 וליק בדאורצילום: שמ
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. סיימנו 2422אנו עומדים בסיומו של רבעון ראשון לשנת 
צעדת כפר החורש את אירועי יום האישה ופורים וגם 

הייתה לנו וחג הפסח כבר מאחורינו בו קיימנו יריד אביב 
 ושוק קח תן.

זוהי הזדמנות נהדרת לומר תודה לכל מי שלקח חלק בכל 
 אחת מהפעילויות שהתקיימו.

!!!! המגבלות הוסרו, המסכות ירדו, תקופה של זה זהו
התחדשות ושינויים ואולם נדמה כי בשנתיים האחרונות 

 …ר מלכתהזמן עצ

הניצנים מוכנים, בשלים להרים ראש. לצמוח, לפרוח. אך 
 ללא שיתוף פעולה של כולנו, הם פשוט לא מצליחים.

ייתכן שהקרקע כאן על ההר התייבשה בזמן הבצורת  
ת ואולי זו שכבת קרח דקה שהתפרסה הקהילתי

 ובה.והשתלטה על כל חלקה ט

גש, שהרי כולנו כבר צמאים לצאת חזרה מהבתים, להיפ
 לצחוק, לשיר, לרקוד ביחד. לא מאחורי מסיכות ומגנים.

וירוסים באים והולכים, גלי קור מפתיעים, ימים  
. לא ברור 04 –מורכבים שעוברים, תכנונים לחגיגות ה 

ץ או הסיבה, למרות קריאות גדולות וקטנות, מה התירו
קהילתיות ופרטיות בכל המדיות האפשריות להתנדבות 

 …של קפאון יש תחושה…ועזרה

אבל כדי שדברים יקרו ויצליחו  –תסלחו לנו על הישירות
פה, בדיוק כמו שכולכם מצפים, צריך מדי פעם להטיח 

 … את האמת בפנים ולא להסתתר בחדרי חדרים

רגע היא נשמעת כביקורת, היא היא אם ל והאמת, גם
 טומנת בחובה ניצוץ גדול של תקווה.

החדשים, התושבים  אנו פונות אליכם החברים, הנקלטים
והשוכרים בגילוי לב וללא חששות, כי מי יודע? אולי 

 הפעם זה יצליח! 

ובלי  –תרבות היא לב הקהילה והקהילה שבה 
ך הקהילה כשותפה מלאה איתנו התרבות תהפו

לעוד מוצר שאפשר למצוא על המדף, אחד מיני 
יחדת רבים אחרים, בלי הנשמה המקומית שמי

ית שמעצימה אותנו, אותנו, היצירה הקהילת
 .ההתרגשות והאנרגיות שמלווים אותנו

"טור התרבות"  של הפעם הוא הנעה לפעולה. הוואסאפ  
שלנו עמוס בקשות מחברים להביא מופעים שראו, 

, טקס נוסף באנדרטה, הרצאות סרטים שצפו בהם
 …והצגות בהם נהנו ועוד

בשמחה רבה! אתם רוצים? אנחנו נעמיד תקציב, אתם 
תעשו. תבררו ותסגרו. והכי חשוב, תהיו חלק בואו ו

מההקמה, מהארגון והסידור אחרי. אל תהיו אורחים. 
 היו מעורבים.

 יאללה! תפתיעו את עצמכם. 

ואתגרים משתנים,  אנו יודעות, לכל אחד יש עומס משלו
 למי לא?!

זה הרגע לבחור לאן תנשב הרוח בחודשים הקרובים. 
 האם לתרבות קיבוצית?

 …השיבו 3אלון קצרצר למתנדבים, רק פרסמנו ש 

אין צוות תכנון, אין  0.4לכבוד ערב יום העצמאות החל ב 
 גם צוות פירוק והקמה. היש מתנדבים בקהל?

חגים הקיבוצי. גם שבועות כבר מעבר לאופק, חג הטקס  
 …. לא התנדב לרכז להניעלו אף אחד 

זה  -אז ראשית נשמח אם תכנסו לשאלון ותמלאו אותו 
 לוקח ממש דקה.

ניתן לסרוק קוד זה ולהיכנס לשאלון או למלוא אותו 
 במקומי או בקבוצת הוואטסאפ "לוח מודעות תרבות"

 

ומה מחכה בהמשך? תעקבו אחר הפרסומים במקומי 
וואטסאפ של כפר החורש ווואטסאפ לוח ובקבוצת ה

 ….מודעות תרבות

איר. אנו זמינות תמיד \לאלו שרוצים  להשמיע ולהע 
 להקשבה ולמידה.

זו הדרך הנכונה והבטוחה להצלחה משותפת  –מניסיון  
 כקהילה!

 שלכם ובשבילכם, 

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

 תרבות

שה, נעה תדמור, יילת שבח, טל פלד מויתר חברי הועדה: א

עדי הלפרין, שרון חכם, להב חדידה, אסף רוכין, גלעד 

 תלם, דימה מירקין 
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 כותבים על ההר

 

רֹון ִאיִשי - גבי ברזל   ִזיכָּ
  

 ֲחלּוִצים יֹוְצֵאי הּוְנַגְרָיה. ְקבּוַצת ְכַפר ַהֹחֶרׁש

 0094ָשָנה ִהיא הַ 

 ִשיַכִנְרֶאה יֹום ִׁש 

 ְבתֹוָרנּות ִמְטָבח 04ֲאִני ֵבן 

 ִעם ֶבְניֹו ְׁשִפיץ ֵמַאְנֵׁשי ַהַגְרִעין ֶׁשל הֹוַרי.

 

 הּוא ָהָיה ֶהָחָזק ְוַהָיֶפה ַבְגָבִרים

 ֵמִניף ְׁשֵתי ֲחִבילֹות ָחִציר -ָכל רמ"ח ַפַלח בְ 

 ְבָכְך. ַאַחת ְבָכל ָיד ִלְמרֹוֵמי ַמָשִאית ְכִעְנָיין ֶׁשל ָמה

 ֲאַנְחנּו ֵבין ַהִסיִרים ֵריַח ַתְבִׁשיִלים

 ֲהָכנֹות ְלַקָבַלת ַהַשָבת

 ְוָהַרְדיֹו ְמַדֵייק ְכָתִמיד ִׁשָשה ִצְפצּוִפים

 ל ִמְירּוָׁשַלִים ַהָשָעה ַאַחת ְוָהֵרי ַהֲחָדׁשֹות ִמִפי... :קֹול ִיְשָראֵ 

הֹוָדָעה ִוד ֶבן גּוְריֹון ָמַסר ַהיֹום רֹאׁש ֶמְמֶׁשֶלת ִיְשָרֵאל ַמר דָ 

 ַבְכֶנֶסת

 ַעל ְדַבר ְלִכיָדתֹו ֶׁשל ָאדֹוְלף ַאִייְכַמן ַוֲהָבָאתֹו ָלָאֶרץ.

 מֹו ָחִציר ֶׁשָהָיה ְבַאַחת ְלַקׁשֶבְניֹו ַמְחִוויר כְ 

 ֶקתְכמֹו ִנָתק ַהֶחֶבל ְוַהֲחִביָלה ֶׁשָהְייָתה ְקׁשּוָרה ּוְמֻהדֶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ִמְתפֹוֶרֶרת ְלֵעיַני ִלְגָבָבה ַוֲאִני ִנָגׁש

 "ִמי ֶזה ַאְייְכַמן?" ֲאִני ׁשֹוֵאל

 ַלֲעָזאֵזל( 04)ַוֲאִני ָכָאמּור ְכָבר ֵבן 

 ל ִבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו" הּוא ְמַמְלֵמל"ַהָשָטן ַהָגדֹו

 

 ּוִפְתאֹום הּוא ִׁשיבֹוֶלת בֹוֶדֶדת ִנֶדֶפת ָברּוחַ 

 ֵדה ַהֶשֶלף ַהָשרּוף ֶׁשל ַעּמֹו.ְש בִ 

 

 ּוִפְתאֹום ׁשּוב ֵאיֶנִני ֶיֶלד מּוָגן ּוָבטּוַח ִבְמקֹומֹו

 ְבַים ַהִשיבֹוִלים ְבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

 ַער ֵבין ַסְלֵעי ְכָפר ַהחֹוֶרשּוַביַ 

 ְבאֹוָתּה תֹוָרנּות ִמְטַבח

 ְבאֹותֹו יֹום ִׁשִשי

 ֵכִליםִנְׁשְברּו הַ 

 ְסִפיָרה ֲחָדָׁשה ַמָכה ִבי ׁשֹוֶרש

 ֵאיֶנִני עֹוד דֹור ִראׁשֹון ַבּמֹוֶלֶדת

 ֲאִני דֹור ֵׁשִני ַלִניּצֹוִלים.
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 (/ בת דוד)בן דוד  ה ינ  זִ קּו

 נעימה ברזל

 תשפ"ג - ליום הזיכרון לשואה

 

 לליטא, לנסות למצוא  -גבי ואני  -נסענו  2449בשלהי קיץ 

)ריבה גינזבורג לבית  יעקבות של בני משפחתה של אמא של

 זולקוב(, שנספו בשואה.

הייתה בימי ילדותי שעת קודש. שודר בה ברדיו:  07:04השעה 

מכיר מי יודע". מעט קודם לכן, מי  –"המדור לחיפוש קרובים 

אילן אחי היה נוטל את ידי, מצטייד בפנקס השמור לכך ובו 

שהיה עלינו להקשיב, האם הם ציון של שמות  משפחה 

 –משודרים, ובעיקר לשם "זולקוב". נצמדנו לרדיו שעמד בהול 

חומה ובקדמתה מרובע שנראה כמו  זו הייתה  קופסא גדולה

הסתיימה   00:44-ב של הקריין. שמתוכו בקע קולו -תריס 

השליחות  ואנחנו התעופפנו לנו שוב לחצר. אמא כבר אפילו 

נו כששעטנו אל הדלת שנטרקה לא הפנתה את פניה אלי

 היא ידעה את ה"אין".מאחורינו. 

שום  ידיעה לא הגיעה לאמא. ההנחה הייתה שכל המשפחה 

בירת ליטא בין שתי  –רה בדרך לקובנה יבקרטינגה )עי

לחמות העולם( ובקובנה נספתה. ידיעה ברורה על כך הגיעה מ

מא של רוניה, חברת נעורים של א 0001-רק עם חזרתה לארץ ב

ובעלה אברהם, ממחנות העקורים.  אלא שמתברר שההנחה 

תי, משנולד 0009הייתה למעשה ידיעה עוד קודם לכן.  באפריל 

 –לייבה )שפירושו  –בלתי למשמרת את שמה של סבתי יק

נעימה(. רוניה הגיעה לארץ לראשונה לפלשתינה במחצית 

של המאה העשרים והצטרפה לקבוצת   24 השנייה של שנות ה

זם של "השומר קינד יוצאי "גדוד העבודה". להם המרקסיבל

הצעיר"  לא היה קומוניסטי דיו. הקבוצה נענתה להצעה של 

ממשלת ברית המועצות,   להקים בחצי האי קרים קומונה 

ית, ועזבו את הארץ. הקומונה החזיקה מעמד מספר שנים  יהוד

בגל הטיהורים של סטאלין. רוניה,  74-עד שנסחפה בשנות ה

בעלה ובתה  נמלטו לקובנה. דרכה של רוניה לאושוויץ החלה 

ות והחלת מדיני  0000עם הכיבוש הגרמני  של ליטא ביוני 

וצת "הפיתרון הסופי". באושוויץ "נבחרה" רוניה להיות בקב

הנשים שהצוות של מנגלה ערך בהן ניסויים רפואיים. היא 

היא שרדה את הניסויים  אך נותרה עקרה. משפחתה נספתה. 

נשואה לאברהם שגם הוא איבד  0001 - הגיעה לארץ בשנית ב

את משפחתו הראשונה. כל זאת כמובן לא ידעתי בילדותי.  

אצלנו  קרויידעתי רק, שרוניה ואברהם הגיעו "משם". כאשר ב

צריך היה  להיות בבית שקט גמור. אמא ורוניה ישבו בפינת 

אטן קוביות הסלון, לגמו  תה שטבלו בו עוגיות או שמצצו ל

אני נקראתי להתייצב.  ברו בשקט, כמעט  לחשו.יהן ד סוכר.

עצובות, הייתה מתבוננת -ה עם העיניים האפורות האישה היפ

רסאביצה". לאחר בי ברכות, מלטפת את שיערי ואומרת לי "ק

מכן שוחררתי. רק כעבור מספר שנים הסבירה לי אמא 

שלרוניה לא יהיו שלרוניה היו ילדה ובעל והם "הלכו שם". וגם 

יותר ילדים "בגלל מנגלה". לא בדיוק הבנתי מה אמא אומרת, 

 אך גם לא שאלתי שאלות.

אצל  – פיהם של רוניה ואברהם התעקם כלפי מטה בצד שמאל 

החלטתי שזה ככה משום שהם באו "משם".  שניהם. אני

נהגתי להתבונן בפניהם של אנשים מבוגרים, לראות אם גם 

 כך חשבתי, אדע, "מי  הגיע משם".הפה שלהם עקום. 

בימי ילדותי היו תלויות בחדר השינה של הוריי שתי תמונות 

גדולות; האחת של סבא וסבתא )ליאו ולייבה, הוריה של אמי(, 

בוגרים, אפילו זקנים במבט של ילדה, ומאוד שנראו לי ממש מ

שני  –רציניים. סמוך לה מוקמה תמונה שנייה של שלושתנו 

שפונה מעט הצידה, עטויים חולצה רוסית כשדש אחיי במבט 

החולצה רקום על ידי אמא. ואילו אני מביטה קדימה, פעורת 

 ם סרט גדול על הראש.עיניים ע

לפחות אמצא איזה אמא לא הפסיקה לחפש קרובים "אולי 

יוסף, הייתה כולה בארץ.  – קוזינה". משפחתו הענפה של אבי

ינסק, מצוידים באישורי נסעו אבי ואחיו  מהארץ לפ 0077- ב

 ,רטיפיקטים(, להביא את כל המשפחה. בפינסקעלייה )ס

שהייתה שייכת באותה עת לפולין, התרחשו מהומות ולאבא 

 לא היה ספק שיש לחלצם.

, בזמן שלטונו של חרושצ'וב בברה"מ, נפער סדק 94 - בשנות ה

ב"מסך הברזל" והותר "איחוד משפחות". אמא הצליחה 

ה את אידה שהייתה "קוזינה רחוקה". אידה להעלות ממוסקב

נישאה בשנות המלחמה לקצין רוסי שהיה סופר ועברה אתו 

וא גורש באחד הטיהורים לגולאג ולאידה למוסקבה. משם ה

סמוך למחנה לעבודת הכפייה. אידה הותר לשהות בכפר 

הייתה אישה קטנה, כפופה וחרישית, היא שהתה בביתנו 

יא הייתה מוכנה לדבר, רק לאחר בפתח תקווה  לפרק זמן. ה

שסגרנו אל כל החלונות והתריסים בבית וגם אז רק בלחישה. 

ה אמא, "זולקובים ממש" והעלתה מצא 34בראשית שנות ה 

ואישתו ובניהם, אברהם ואריק לייבה הזקן  – אותם לארץ

 שנולדו בסיביר אחרי המלחמה, והם כבר נשואים. 

כבשו  הגרמנים את  ליטא וכל ,  27.49.0000עד  20.49.0000בין 

הים הבלטי,  למעט לנינגרד. אלא שקודם לכן, על פי  צפון

הסכם ריבנטרופ/מולוטוב , שחילק את מזרח אירופה בין 

(, יועד איזור זה לברית 0070גרמניה ורוסיה )אוגוסט 

ששלטה בו עד הפלישה הגרמנית. בזמן השלטון  ,המועצות

י  הרוסים "פרזיטים", הרוסי בליטא גורשו לסיביר על יד

"אויבי משטר", ו"חשודים  בציונות" . אברהם ומשפחתו 

 כללו בקטגוריה השלישית. כך ניצלו.נ
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רים מאברהם זולקוב שמעתי בעיקר  את סיפורי הילדות  והנעו

בסיביר, שם בין דובי הקרח לצד הנהרות הקפואים בחורף; 

ימי  כיצד היה מדלג על גזעי עצים שהונחו על הקרח לקראת

ההפשרה וגלישתם במורד הנהר למנסרות. אברהם אמר שהיה 

מישהו "ילד עשיר". אביו התכתב עם כל העולם לנסות למצוא 

עם מהמשפחה ששרד. אברהם זכה בבולים ואמא שלי נפגשה 

אביו דרך "המדור לחיפוש קרובים". כשאלתי אותם איך היה 

. הוא , ביקש שאעזוב אותו94כשחזרו לליטא בראשית שנות ה 

 לא רוצה לדבר. אשתו גניה הוסיפה: "זה היה ממש נורא".

השנים האחרונות לחייה.  שבעיבוץ באמא שלי התגוררה בק

רק בשבועות האחרונים ממש כשהייתה כבר חולה מאוד 

בה כונסו מעטפות  יקשה שאביא לה את קופסת הנעלייםב

: "משפחה", "חברים", "קובנה", "ממל", וכן םועליהן כיתובי

י ילדותי וגם לאה. אלו היו תמונות שנהגה להתבונן בהן בימה

פרה יסיפרה לנו קטעי סיפורים, אך לא על המלחמה.  בעיקר ס

מיה על בילויי הקיץ בלשון הים בדיונות של ממל, ועל י

צעיר" בקובנה. כמו גם  לימודי השירה  בריגה הב"השומר 

 )בירת לטבייה(. ידעתי שקיבלה, כמו אצל כל היהודים

האמידים, חינוך בשפה הגרמנית שהייתה שפת התרבות 

. אמא הביאה את התמונות ןושלסבא היה מפעל לדליקטס

איתה בחזרה מביקור שערכה אצל הוריה וחבריה יחד עם עמי, 

.  המנהג )של נשים בעיקר(, לבקר עם 0071ור, בקיץ אחי הבכ

ילדיהם את הסבא והסבתא שנשארו בארצות המוצא, היה 

ב החלוצים בפלשתינה. אבי שנסע באותה שנה נפוץ בקר

 ,להשלים התמחות בהנדסה במרסי, הצטרף אליהם באותו קיץ

בו נשבו כבר רוחות מלחמה באירופה. בארץ התרחש באותה 

דמים. הוריי הנגד בריטניה בשלבו השני רווי עת המרד הערבי 

ניסו לשכנע את סבא וסבתא לעלות איתם  לארץ. אך סבי 

השתכנע. הם לא רצו להגר ל"מדבר". לעומת וסבתי מאנו ל

הוריי ואחי חזרו זאת הם הפצירו בהוריי להישאר בליטא. 

 .0070לארץ בספטמבר 

המלא בשבועות האחרונים לחייה סיפרה לי אמי את הסיפור 

כפי ששמעה אותו מרוניה, כשהיא מעבירה לידי תמונה ועוד 

ועוד  תמונה. על מיעוטן כתבתי מאחור את שמם של האנשים

כמה פרטים. אך בעיקר הקשבתי. ראיתי שקשה לה ולא רציתי 

 להכביד בשאלותיי על קשייה.

בכל מקרה לקח לי הרבה זמן, יותר מדי זמן, עד שהחלטתי 

לגלות עקבות, לאחות את הקרעים של לנסוע לליטא ולנסות 

שיירי שמיכת הטלאים. שנים רבות עסקתי בחקר השואה 

לו בסיפור המשפחתי שלי חששתי ומלחמת העולם השנייה ואי

התחלתי  2440 - . רק  ב0014לנבור. אמא נפטרה בינואר 

בתחקיר שערכתי ב"יד ושם" את החיפוש. סיפרתי זאת 

והוא אמר: "בואי, יש לי זולקוב, שנזכר קודם לכן לאברהם 

 משהו חשוב  לספר לך."

הוא סיפר לי אודות גילוין של "שתי קוזינות מדרגה שלישית", 

תה זולקוב לופיאנסקי המתגוררת בווילנה ונשואה לליטאי. רו

שהיא  –דנוטה( זולקוב פומרנץ המתגוררת בבוסטון ודנה )

ו רוחה ורבקה הי –כנרת עם מוניטין בינלאומי.  אימותיהן 

אחיות ושחקניות בתיאטרון הלאומי. יצרתי קשר עם רותה 

עם נסענו לליטא. טרם נסיעתנו, יצרתי קשר  2449ובאוגוסט 

 - דרך הנציגויות הישראליות ש"שדכו" לנו  מורות דרך אישיות

היסטוריוניות, שליוו אותנו על פי  מפות הדרכים שהכנתי. 

 .שנה אחרי... ניסיתי בכל זאת להגיע.. 94כמעט 

ארשום בפניכם מקצת מהדברים. בפגישתנו הראשונה עם 

רותה היא סיפרה גם את סיפורה של דנה, שכבר הייתה אז 

ה  ופגישה  איתה לא הייתה לפיכך אפשרית. הקטע המובא חול

 מבוסס על סיפורה בשילוב תחקיר במסמכי יד ושם.

בגטו קובנה. כשהתחילו  0000דנה )דנוטה(  נולדה באוקטובר 

הן. הילדים, החליטו שתי האימהות להבריח את בנותי אקציות

שאם מי מהן תינצל, תגדל מי ששרדה את   זו לזוהן נשבעו 

, אמנים דות בביתה. הן שלחו הודעה למשפחה של חבריםהיל

גם הם:  קיפריס פטראושקס, זמר אופרה ידוע ונערץ ושחקן 

התיאטרון הלאומי, ואשתו, אלינה, שחקנית גם היא. זוג 

ים יצרו קשר עם מוביל שקי הלחם לגטו, שבחזרתו משם החבר

הורדמו דנה  0002העמיס את השקים באשפה. באוקטובר 

נשלחו בעגלה עם שקי האשפה. העגלון הביא את שני ורותה ו

השקים עם הילדות למקום מוסכם,  משם מולטו  לביתם של 

ראושקס ששכן על גבעה הצופה אל הגטו. )בדרך דומה הזוג פט

גטו קובנה הפעוט אהרון ברק, לימים נשיא בית מולט מ

הילדות המשפט העליון(. בשלהי המלחמה נמלטו המצילים עם 

סייעה לשמור על להקת  חמשפרי. רותה בת הלאזור הכ

ברווזים, כך תרמה לפרנסת המשפחה. עם תום המלחמה 

אלינה החלה לחפש בין הניצולים את הוריהן של הילדות. 

איתרה אלינה את דניאל  0003-רק ב הוריה של רותה נספו. 

פומרנץ )כנר מפורסם בליטא טרם המלחמה(, שהלך הביתה 

ים מבוכנוואלד, והגיע חולה וחבול. לקובנה ברגל במשך שנתי

אמה של דנה, הצליחה להימלט מהגטו ולחמה בשורות  -רבקה 

נרתעה  ששתה מצאה אלינה. דנה שהייתה בת המחתרת. גם או

שהה בבית המצילים כשנה עד שדנה מאמה. הזוג פומרנץ 

הסתגלה להוריה. דנה נהגה לומר, כך סיפרה רותה, שיש לה 

לי יוצא דופן. היא ה כישרון מוסיקמהות.  לדנה היישתי א

 -קיבלה מלגת חיים ולמדה במוסקבה אצל דויד אויסטראך 

David Oistrackhברה"מ בתחרות  . בין השאר היא ייצגה את

ו למוזיקאים צעירים וזכתה במקום "נסקהבין לאומית של או

הראשון. רותה סיפרה לנו בחביבות ולא בטרוניה על ילדותה 

קית ו"אותי כולם רצו לאמץ", הוסיפה. לצד דנה הילדה החו

אמה של דנה שמרה על הבטחתה לאחותה. משפחתה של דנה 

ילנה כאשר רותה הייתה כבר נערה. וו לווהזוג פטראושקס עבר

תחת שלטון החסות הסובייטי שלאחר  וילנה חזרה והייתה



7 
 

מלחמת העולם השנייה, לבירתה של ליטא. יחד עם ידידה דויד 

", הובילה אותנו רותה בווילנה והצביעה שגם הוא "ילד גטו

בגאווה על פסלו  של קיפריס פטראושקס, גיבור התרבות 

 עמד בפתח בניין  האופרה הלאומית. הנערץ של ליטא, ש

וג פטראושקס את "אות חסידי אומות , קיבלו הז0000בשנת 

 04עולם" ועץ ניטע על שמם. במחצית השנייה של שנות ה 

 2,444אומות העולם".  קראתי כמעט  חקרתי את נושא "חסידי

תיקים. החלטתי להתמקד  בפולין ובהולנד ובניתי טיפולוגיה 

לספר שכתבתי  קראתי: "על הבחירה  של מעשי ההצלה. 

 א ידעתי שאני כותבת גם על משפחתי...בטוב". וכל אותה עת ל

מסענו בעקבות המשפחה היה רצוף תגליות מרגשות. שילבתי 

עם יהדות ליטא. אביא רק קמצוץ ממה  בו היכרות מעמיקה

ה של וילנה סימנה שזכיתי בו. ברחוב הנכנס לעיר העתיק

בפנינו רותה על ביתו של שמעון דובנוב, גדול ההיסטוריונים 

וענק רוח שנספה  24-הראשונה של המאה ה יים במחציתהיהוד

בשואה, על בית הספר היהודי הראשון בליטא שלימדו בו על פי 

ההשכלה ועל המרפאה הראשונה לבריאות הילד רוח תנועת 

וזרו ועוד ועוד. רותה הובילה אותנו למקומות בהם פ

(, העשיר yivoאוצרותיהם של   הספרייה וארכיון איווה )

ם  היהודי שלפני המלחמה. )רובו של והגדול ביותר בעול

ק(. לא בכדי כונתה וילנה האוסף ניצל והועבר לניו יור

נים בשחזור חפצי ש 29תה עבדה ם דליטא". רו"ירושלי

 האמנות של הארכיון טרם העברתם לניו יורק.

ממש סמוך למלון הקטן בו שהינו בקובנה שכן בית החולים 

הריסה. בית החולים  ( בתהליכי2449היהודי שהיה באותה עת )

נחשב בימים שלפני המלחמה כטוב ביותר בליטא. דר' דויד 

הל את בית החולים מספר קרלינסקי )קוזינה( שעבד שם ואף ני

שנים, סירב לעצת ידידיו שביקשו למלטו. הוא אמר להם, 

, שהוא טיפל ביהודים לדברי ההיסטוריונית המלווה שלנו

בגרמנים.  קרלינסקי נרצח ובנוצרים ואם יהיה צורך יטפל  גם 

למחרת היום.  בכניסה למבנה בית החולים הייתה ממוקמת 

ת זיכרון עליה חרוט שמו גינה קטנה מטופחת ובמרכזה מצב

של קרלינסקי. "זה לזכרו" אמרה המלווה. "הגינה תישאר גם 

י, "ספרי לה מי את." לא הייתי כשהבניין ייהרס." גבי דחק ב

רעד בי. את תמונתו של קרלינסקי מסוגלת לומר מילה. הכול 

 ואשתו אניה מצאתי במעטפות שאמא הותירה.

רנו בקתדרלה שבעיר יום קודם לכן, יום ראשון בשבוע, ביק

השוכנת סמוך לכיכר הפונה לרובע העתיקה של קובנה 

סלובודקה. נחשפנו למאות אנשים שהתפללו בדבקות 

. היה זה כשפניהם מביעות ריגוש רב. עמדנו מן הצד והתבוננו

מעמד מצמרר ורב משמעי במיוחד. מקתדרלה   זו ביום ראשון 

ם ליטאים לרובע ,  יצאו לאחר המיסה, פורעי0000ביוני  27ה 

 סלובודקה וטבחו ביהודים.

בסיור הלכנו ברחובות זמנהוף )רופא ויוצר שפת האספרנטו( 

פר נודע בתקופת "התחיה"(, שהיו בלב האזור וומאפו, )ס

בקובנה. משם הגענו  למרכז העולמי  היהודי לשעבר

לאספרנטו, ומשם לבניין בו הייתה פעילות תנועות "החלוץ" 

סיימנו בבניין בו הוקמה טרם מלחמת ו"השומר הצעיר". 

העולם השנייה  תזמורת הג'אז הראשונה באזור הבלטי על ידי 

 ביה של דנה.דניאל פומרנץ, א

ררות ברה"מ, ביקרנו גם במוזיאון הזיכרון שהוקם עם התפו

מבצר ובית סוהר(, בו נרצחו )גם( )הסמוך ל"פורט התשיעי", 

ה. חלקו העיקרי של יהודים שהובלו מאוסטריה וגרמני 74.444

טי המוזיאון עוסק בסבלם של הליטאים  תחת השלטון הסוביי

(, ובעיקר בגירושם של עשרות אלפים ליטאים 0004-0000)

בני נוער שעסקו לסיביר. באולם המרכזי ישבו במעגלים 

בסיפורי שורשים של משפחות שהוגלו. החלק העיקרי 

המוצג  בתערוכה הקבועה הוקדש לנרטיב הלאומי הליטאי,

לדורות הבאים.  על פי נרטיב זה, המדכאים הקשים  

 והאכזריים ביותר של הליטאים היו הסובייטים.

במסענו הגענו לקרטינגה העיירה של סבתא וסבא. מקום עלוב 

. חנויות גלנטריה דלות, סביב כיכר מרובעת מלאה ומוזנח

ת. האנשים נראו קשי יום. בידינו היו מפות, תמונות וגרוטא

נו לזהות את שלושת ימון נתיבי הליכה. ממש לא התקשוסי

סבא ומשפחתו ושתי  –הבתים בהם גרה משפחת זולקוב 

הינו על פי יהמשפחות של אחיו. את הבית בו גדלה אמא ז

כאילו קפאו הזמנים. הרגשנו שאנחנו חוזרים  הבאר שבחצר.

בגלגל הזמן. בתי העץ היו בדיוק כפי שנראו בתמונות. הגענו 

בנקודת הזמן בה החליפו את הקורות המהוהות בקדמת בדיוק 

הבתים.  במורד הדרך זרם הנהר כשעל יד הגשר עליו  חלפנו 

של סבא. הייתה לי הרגשה  יםמקומו של המפעל לדליקטס היה

התבוננתי חליפות בתמונות  נגעתי ולא נגעתי...רה מאוד. מוז

תי ובמציאות. ניסיתי להחיות את העבר ולא צלח בידי. נזכר

בשורות ממכתב אחד מבין הרבים שהגיעו אל אמא  במהלך 

אלה  סיפר סבא באידיש שניתוחי , עד שפסקו. בשורות 0070

הקטרקט שעברה סבתה בשתי עיניה הצליחו. הוא גם הצליח 

לממנם משום שעלה בידו למכור תמונות שצייר, שתיים מהן 

כישרון  פתאום הבנתי שמשהו נשאר."אפילו אבסטרקט". 

חי וילדיו, ושל יערה שלנו. כמו גם של כמה ן של אילן אהאמ

מנכדינו שלומדים ואוהבים לשיר, לנגן ולעסוק באמנות )וגם 

בגילה  , בדיוק40הבנתי מדוע היו לי שני ניתוחי קטרקט בגיל 

 של סבתי אז(. 

בנסיעתנו הדמומה  כן זה מה שנותר וזה הרבה מאוד.

הגדולה שהונחה  מקרטינגה חשתי שבכל זאת נגעתי בירושה

 בידי. המסע המשיך. אך אני עוצרת כאן.

ברוב שנותיי אין בלבי כעס על הליטאים ואני מקווה שמצבם 

הוטב עקב הצטרפותם לשוק האירופי. למדתי ולימדתי על 
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כיחותה של הסתגלנות  של "אנשים רגילים" )כשם ספרו של ש

כריסטופר בראונינג(,  כמוני וכמוך. בעיקר בימי מלחמה 

אנשים מסתגלים ל"באנאליות של הרוע" )לקוח מחנה  ,ואימה

מעטים הם אלו ארנדט  בספרה, "אייכמן בירושלים"(. 

ההיסטוריה  המעיזים בימים כאלו ובוחרים באנושי ובטוב.

עת בנו בהשתנותה המאיימת שלא ניתנת  לצפייה, אך מתעת

עם זאת דומני שהמאמץ המתמשך כולה מעשה ידי אדם.  

אי  ל "הבחירה בטוב" בכל זאת כדאי.  ובעצםוהמובנה ש

 אפשר אחרת.

 נעימה.       תודה על הסבלנות.

 

בתמונה: פסלו של קיפריס פטראושקס, חסיד אומות עולם, בחזית 
, וסצלב בוילנה. משמאל לימין, רותה, נעימה בית האופרה הלאומית
 .)בעלה של "הקוזינה"(

 

......................................................................................... 

 

 איון עם יר

 ורג'מן טמימון 

 

 איין מיקי וייסיר

 

ר כי לאחר שחברים פנו אליי והעלו את אקדים ואספ

ציאתו לגמלאות, פניתי הרעיון לראיין את מימון לרגל י

פנינו  וא לא התלהב. במשך שבועותם והפעמיאליו מספר 

אליו שוב ושוב עד שהתרצה. הוא אמר לי עוד בטלפון 

שאפשר לסכם את סיפור חייו במשפט אחד, אך 

ים והמגוונים מולי, קלחו קורות חייו הארוכמשהתיישב 

בקילוח עשיר, המלווה בסיפורים קטנים לרב, שמהם 

נו ודה חרוץ ומוכשר שכולנו התברכמצטייר איש עב

 רצונו הטובביכולותיו וב

גילוי נאות: כשאני בניתי פה את ביתי, לפני יותר מעשור, 

מימון עזר לי רבות בפיקוח וסירב בעיקשות לקבל תמורה 

 .כלשהי. בטוחני שאני לא היחיד

 בספרד.  0002נולדתי בשנת 

בספרד הובטח לנו שנהיה חקלאים בישראל. שנקבל צאן 

מכרנו, את כל רכושנו הזה   בקר ואדמות. על סמך המידע

 שנים. שפת  ו ששעברנו לטנג'יר שבמרוקו, שם שהינוהו
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האם הייתה ספרדית אך בבית הספר למדנו  תפש

בצרפתית. לא יכולנו להתמסר כל כך ללימודים בגלל 

 נטישמיותא

והתנכלות של הסביבה בנו. לא פעם זה התבטא בתקיפות 

 ממש.

ות שונות: . שמו אותנו במעבר0044עליתי ארצה בשנת 

שמר העמק. לבסוף מ בזרעין ליד עפולה ולמנסי ליד

יים, חלק אחד נשלח למעברה תחולקה הקבוצה לש

ת שמונה והחלק השני יועד למגדל העמק. אנחנו יבקרי

ית שמונה, אך אבי הצליח להתחלף ילקרהיינו מיועדים 

עם משפחה אחרת וכך הגענו למגדל העמק, שהייתה 

חיינו בעיירת הפיתוח הזאת עד  עיירת עולים די מוזנחת.

 .0039שנת 

לאחר השרות בצבא, התחלתי לעבוד בחברת מקורות, 

במוביל הארצי, כמפעיל ציוד כבד. אחד התפקידים 

דתי עם מפעיל המנוף הנחשקים היה להפעיל מנוף. התייד

שלימד אותי את רזי המקצוע. יום אחד נסע המפעיל 

טריילרים הביתה ולאחר שעזב הגיעה שיירה של סמי

עמוסה בצינורות ולא היה מי שיפרוק את הצינורות. פנו 

את שכנעו אליי ואמרתי שאין לי הניסיון הדרוש. בכל ז

אותי לנסות. אמרו לי שאעבוד לאט ובזהירות. לפתע 

תי את עצמי מנהל את האירוע ונותן הוראות מצא

לפועלים. המבצע עבר בהצלחה. בסוף המבצע, כשאני 

, הופיע אדם שלא הכרתי והתחיל טובל בזיעת עצמי

לצעוק עליי. חשבתי שמגיעים לי שבחים וקיבלתי על 

וף הזה, שהתברר בהמשך הראש. צעקתי בחזרה על החצ

י למשרדו שהוא מנהל בכיר של מקורות. למחרת נקראת

ולאחר המתנה של חצי יום הציע לי המנהל את משרת 

. המפעיל המנוף ובאותה הזדמנות הועלה שכרי פי שלוש

בזכות שנת עבודה אחת יכולתי לרכוש לי בית רחב ידיים 

 במגדל העמק.

בהמשך הגיע לשטח סוג של ג'יפ, שהיה מפזר בטון בתוך 

ל את צינורות המוביל הארצי. אף אחד לא הצליח להפעי

הג'יפ הזה שנטה פשוט להתהפך... ביקשו ממני לנסות 

ומצאתי את השיטה להשתלט עליו. כך עם תושייה, 

 יכולות טכניות וגם מזל,  נסללה דרכי גם בהמשך.

כשהסתיים פרוייקט המוביל הארצי, הציעו לי תפקיד 

מבטיח באילת, אך כבר הייתי נשוי לאילנה, שסירבה בכל 

 ית.תוקף לרדת לעיר הדרומ

במגדל העמק הייתה מאפיה שהייתה שייכת לארבעה 

שותפים, שגם עבדו בה. יום אחד חלה אחד מהם במחלה 

ממארת ואני החלפתי אותו. לא כשותף, אלא כפועל 

פשוט. לימים נרכשה אותה מאפיה ע"י מאפיית אורנים. 

קיבלתי קו לחלוקת לחם במגדל העמק. הצלחתי לבדי 

ם. נוצרו קשרים עם אנשי להחליף שלושה מחלקים קודמי

כפר החורש, עד שהוצע לי לבוא לפה ולהיות חבר. עברנו 

 .0039בשנת  נולפה, עם אילנה וארבעת ילדי

ת אורנים הייתה אז בנצרת עילית )היום נוף ימאפי

 הגליל(.

סבלתי מקשיי הסתגלות בקיבוץ. הייתי רגיל לאוכל אחר 

יתי מעשן ואימי ז"ל נהגה להביא לנו סירים של אוכל. הי

כבד והייתה הקצבת סיגריות שלא הספיקה לי. רציתי 

ממש לעזוב, אך בכל זאת נשארתי. המשכתי לעבוד קשה 

מאוד בקו החלוקה ולאחר זמן הועברתי לעבוד ברמפה. 

)מפעיל תנורים( ומאוחר יותר  בהמשך הפכתי לתנר

הועברתי לקו ייצור הפיתות. כולם ידעו שהפיתות שלי 

 הכי טובות...

ז, יום בהיר אחד עברתי לעבוד בפלחה. סוף סוף וא

התגשמו ההבטחות שניתנו לנו בגולה והפכתי לחקלאי. 

מפעל לחקלאי. חיש קל בהיה לי נהדר להפוך מפועל 

ובמשך שלוש שנים למדתי להפעיל שלל כלים חקלאיים 

ניהלתי את מערך אריזת הכותנה. לצד כל העבודות האלה 

 ( ברבע משרה.0014-2447מוניתי גם לרב"ש )

אחרי תקופת הפלחה, הייתי נהג אמבולנס  במשך שנה, 

אך הרגשתי שאני לא מביא את עצמי לידי ביטוי ולא 

הצעתי את תורם מספיק. התפנה תפקיד רכז הבניין ו

שסורבתי, ביקשתי תקופת ניסיון כמעניין. עצמי. נראה לי 

בת חצי שנה שבסופה, משראו כולם שאני פותר בעיות, 

עצמי, ללא פועלים, קיבלתי את התפקיד. הווספה ב בולר

הישנה ששירתה אותי, התהפכה פעם, אז נטשתי את 

 עיקרון שני הגלגלים לעד. 

 

געת לכאן לפני ההפרטה ועברת את התהליך שאלה: ה

זה קיבוץ אהבת יותר, זה שלפני או זה שאחרי כולו. אי

 ההפרטה?

הסרת הקיבוץ של היום מתאים לי יותר. בעיקר בזכות 

הגבלות כלכליות בתחום האישי. בל נשכח שהגעתי לכאן 

 מעולם קפיטליסטי שבסה"כ האיר לי פנים.
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שאלה: הרגשת בתקופה הראשונה או מאוחר יותר 

 בעיות להשתלב פה במדרג החברתי?

עיות של מעמד או תחושת בלם לא היו לנו פה מעו

 שייכות. כל מיני אינטריגות לא עניינו אותי.

לי בטענות מההנהלה, כי הענף שלי מבזבז פעם באו א

יותר מדי כספים. הצלחתי להוכיח שהענף מכניס הרבה 

יותר ממה שהוא מוציא. חשוב לציין שבמאבק הזה זכיתי 

 לתמיכה מצד חברים רבים.

 

 תרו קשרים כלשהם במגדל העמק השכנה:שאלה: נו

לצערי, חלק מהחברים בגילי כבר הלכו לעולמם. יש לי 

 ים וגם משפחה )אח ואחות(.שם גם חבר

 

שאלה: איך אתה מקבל את היציאה לגמלאות? בחשש, 

 בתסכול או בשמחה?

אני עוד לא יודע. תמיד עבדתי ואני מקווה שאמצא משהו 

 לעשות.

 

, אני מגלה תעלומה: לא שאלה: כשאני מקשיב לך

געת לכאן מסיבות אידיאולוגיות וגם לא כל כך אהבת יה

 זאת נשארת. מה הסיבה? את מה שמצאת פה, ובכל

אני לא יודע. אולי כי חייתי כאן חיים של סיפוק. כל מה 

שעשיתי, נעשה קודם כל לטובת הקיבוץ ובאהבה. גם 

 כשהייתי ממונה על אנשים, הייתי יותר חבר ממנהל.

 

שאלה: יש ביחסיך עם הקיבוץ גם עניינים בלתי 

 פתורים:

. נתתי כן. כשעברנו לפה מכרנו את הבית במגדל העמק

אך למגינת ליבי לא נשארו   ,לקיבוץ את כל התמורה

לתשלום הזה שום עקבות. אף אחד לא יודע לאן נעלם 

הכסף. זה הפריע לי מאוד ורבים הציעו לי לפנות 

לטתי להימנע מהתהליך לערכאות משפטיות, אך הח

המתיש הזה. זאת פרשה בלתי פתורה שכנראה כבר לא 

 תיפתר.

 

 ?או חלומות שטרם הגשמתשאלה: יש לך חלום 

ממש לא. כל חלומותיי הוגשמו. היום לא חסר לי כלום 

ואני מאושר. חסרה לי רק ביתי רונית, שנפטרה כל כך 

 צעירה והשאירה לי את הנכד המיוחד הזה שלא קל לטפל

 בו ובכ"ז אנחנו מצליחים.
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  פויס יעל

נה של לספר על כיבוש ומלחמה בלשו

 על  אגדה פנטסטית

 "המעוף המופלא" 

 , הוצאת תשע נשמות0202מאת ג'ובנה גו'רדנו, 

אנו נמצאים בשבועות טעונים מבחינת לוח השנה: ימי 

נות מתנהלות זיכרון וסיפורי מלחמות שהיו. בצד הזיכרו

בחרתי שלא לשקוע בעצב אלא המלחמות של היום. 

 לבחון אותו דרך עולם האגדה.

באפריקה הקסומה, ומדויק יותר, מכאן  הרחק

אתיופיה, טס לו הטייס הצעיר ג'ולויו ג'אמו אל משימתו ב

כדוור מעופף שמביא בשורות, מכתבים ומשלוחים 

לכוחות האיטלקיים שכבשו את אתיופיה בשנות 

לושים של המאה העשרים, ובשורות איוב לשליטי הש

 השבטים האפריקאים החיים במרחב הכבוש.

פייה של היבשת, מתמימות תושביה, הוא נדהם מיו

מקסמם של בעלי החיים 

ומהקשרים בין כול 

ברואיה המצטרפים 

הווייה מופלאה אחת. 

הוא נפגש ביצורים שלא 

הכיר וחווה תופעות שלא 

 ן מימיו. הואהנתקל ב

רושם במילותיו סיפורים 

על אפריקה, על 

ה בצד יעתיקות

ראשוניותה, על 

ומנהגיה ומבעד למעטה דמויותיה, קולותיה, ריחותיה 

הפנטסטי והדמיוני שבהם ניכרת האהבה ליבשת. יחד עם 

הממונה עליו, בבה מונדיו, הוא מתעופף משבט לשבט, 

מממלכה לממלכה ומוסר את דברו של השליט האיטלקי 

יני: היכנעו לי ועזבו את הקיסר האתיופי היילה מוסול

 סילאסי. 

חירות ועל לספר על מלחמה, על כיבוש, על כניעה, על 

אכזריות בלשון של אגדה פנטסטית זו בחירה ספרותית 

מעניינת, היוצרת נקודת מבט מיוחדת במינה על אירועי 

התקופה, על יחסים בין בני אדם שונים זה מזה ועל 

 רחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב. תפיסות עולם ה

הטייס, המכונה "יתוש", חווה את אפריקה ואת 

פעמיים עם תושביה מתוך -החדהמפגשים האנושיים 

עיוורון לעוול שגורם האדם הלבן, במקרה זה האיטלקי, 

לתושביה של אפריקה. אך לאט לאט הוא מתוודע 

לעולמות המתנגשים ביבשת. הוא אמנם אדם לבן, כובש 

חיוור, אך נפשו רכה וטובה ואין בו מתאוות הכיבוש  זר

ך גיסא וההרג. מחד גיסא, הוא מזוהה עם 'הרעים' ומאיד

לב וכבוד לכל אדם -הוא המספר, וסיפורו מעיד על טוב

ועל אהבה אדירה למרחב הבראשיתי בו הוא מעופף. 

הטייס שלנו אינו טייס קרב, אלא מעין שליח שמיימי, 

יה היוונית, שרואה הכול ממעוף כמו הרמס מהמיתולוג

 ציפור ואינו מחויב לאג'נדה פוליטית זו או אחרת.

ינם נשארים כאלה לנצח. בא היום וכתמיד, כובשים א

וטייסנו מוצא עצמו כלוא בידי הכוחות הבריטיים, 

שמלחמתם באיטלקים הביאה בכנפיה אכזריות והרס 

נוספים, ונפשו כמהה לשוב אל מרחבי השמיים ואל 

 סו.מטו

 יחד עם "היתוש" טס גם תוכי מדבר ואלה הם דבריו:

ו "כשמגביהים עוף כל מה שנמוך מאיתנו נראה לנ

 (.03)עמ' מופלא ואז נוחתים והבטן מתהפכת" 

המסע מופלא, שכן דווקא הריחוק מהמציאות הריאלית 

והבחירה בעולם הדמיון והבדיה האגדתיים מאפשרים 

יה תוך הבנה שגם לקורא לבחון את המציאות ותהפוכות

 בה עשוי להימצא היופי. 

ואתם מוזמנים, כמובן, לפרש את הספר באופן שונה 

 הרי אגדות פתוחות לפרשנויות שונות.משלי, ש

את הספר סוגרת "אחרית דבר" מאת המתרגם אלון 

 אלטרס, המספר על הסופרת וקשריה לאפריקה.

 .מיםמומלץ לאוהבי עולמות לשוניים קסו
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 שנה.  02 -דני הלפרין ז"ל

 אלה פרסבורגר -כתבה

שנים לנפילתו בטרם עת של דני הלפרין,  04לקראת 

מיכל הלפרין המקסימה והנמרצת,  לשיחה עםנפגשתי 

ובה הכרתי את האיש שהיה איתה, הבעל, האבא,  

המזכיר, היזם, האדם והחובש שהיה דני. שמעתי ממנה 

גם על רגע הנפילה הסופי, אשר קטע חיים שלמים, נפילה 

שנבעה מטעות ירי של כוחותינו, שמעתי ממנה גם על 

הירי ת פקודת החמלה שהיא חשה כלפי  המפקד שנתן א

 השגויה. 

הרושם שניטע בי מהמפגש עם מיכל הוא, שדני היה אדם 

אחר, אדם שהספיק בשנים הקצרות שלו כאן להשאיר 

 חותם עצום על הנוף האנושי והפיזי שאנו מכירים היום. 

 למי שלא זכה להכיר: מי היה דני?

, והיה, כך מספרים 2.00.00דני )דניאל( נולד בגבעתיים ב 

מרץ ושמחת חיים, ילד שאהב לשחק ילד מלא מוריו, 

כדורסל וכדורגל ולימים אף שיחק בקבוצת הכדורסל של 

"הפועל רמת גן גבעתיים".  מוריו גם שיבחו את אופיו, 

וציינו שהיה נער סקרן, אינטליגנטי ובוגר בנפשו, בעל 

נכונות לעזור לזולת ולהקשיב לאחרים.  הוא היה מרכז 

ועדין. מעניין לראות, תר צנוע החברה, ולמרות זאת, נו

שאלו בדיוק אותם הדברים שמספרים עליו, שנים אחר 

 כך גם  חבריו מכפר החורש. 

דני הצטרף לתנועת "הנוער העובד והלומד" והיה למדריך 

בתנועה. הוא הצטרף לגרעין נח"ל אפי"ק שנועד להשתלב 

 בכפר החורש. 

וצב דני נשלח לקורס חובשים קרביים ובסיום הקורס ה

 ש קרבי בגדוד צנחנים. כחוב

למרות שנפצע במלחמת יום הכיפורים, והיה יכול לעבור 

ליחידה עורפית, המשיך דני לשרת כחובש קרבי בגדוד של 

 הצנחנים. 

דני הצטרף עם פלוגתו לגדוד טנקים  0012ביוני  9ב 

בלבנון, הפלוגה נשלחה לכבוש גבעה ששלטה על הכפר 

מה חיילים, דני, נפגעו כ בית ליחיא. במהלך הכיבוש,

כחובש יצא לעזור לפצועים, ובזמן זה נהרג על ידי אש 

 כוחותינו. 

 4והשאיר כאן בקיבוץ את מיכל עם  73דני היה אז בן 

בנים: הדס, דפנה, עירית,  2 -בנות ו 7ילדים קטנטנים, 

 תומר ואילן.

דני היה איש משפחה, חבריו זוכרים אותו תמיד עם ילד 

 על הכתפיים. 

פרת על כך שבכל בוקר עזר לארגן את ילדיהם, מיכל מס

 ורק אחר כך הלך לעבודה. 

במשך חייו הקצרים הספיק דני להיות פעמיים מזכיר 

 הקיבוץ, משווק של המאפייה ומרכז הפרדסים. 

 חברים מספרים:  כמזכיר הקיבוץעל פעילותו 

את דני המזכיר זוכרים כאיש בעל שקט נפשי, לא יודע "

ל. מנווט את הישיבות בצורה תכליתית, לכעוס, להרים קו

בשיקול דעת וביכולת לחתוך את הדברים. יודע להזדהות 

עם הזולת. היכולת שלו לראות את התמונה בכללותה, 

לראות את האדם שבתוך האיש שממולו, היכולת 

מינו בו. דני היה מסוג להקשיב ולשכנע, אנשים הא

ט בכל האנשים הנמצאים בכל מקום ומזיזים דברים כמע

תחום. הוא היה המוביל לקראת הלינה המשפחתית 

 ובצורה מסודרת". 

 שלהם, מיכל מספרת:  ההיכרותשאלתי את מיכל על 

"דני היה מדריך הגרעין בכפר החורש, עבדנו יחד בפרדס, 

. הגרעין 20הוא היה בן ו 01על יד כפר ברוך, אני הייתי בת 

נו מכתב שלי עבר לשנת הכשרה בגניגר, ואני קיבלתי ממ

הימים.  9עם הצעה "לחברות", אז פרצה מלחמת 

 ."0090התחתנו בל"ג בעומר בשנת 
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מצורף ציטוט מתוך המכתב שדני כתב למיכל ובו הציע 

 לה "חברות":

"מעולם לא הייתי חסיד נלהב של הבאת הדברים  

כשאפשר לעשות זאת בעל פה. ומעולם והבעתם בכתב, 

ביא דברים מעין לא חשבתי שגם אני אאלץ אי פעם לה

אלה בצורה זו. אם לנסח זאת בלשון פשוטה )וזה קשה( 

הרי זה זמן רב היה ברור, שבבוא הזמן, אט אט, אני 

מנסה לעשות הכל כדי ש"כבודה" תהיה חברה שלי. אם 

עוד בעבר, וזה לדייק, הרי הדברים היו צריכים להיעשות 

 זמן רב חייתי בהרגשה ובתקווה שהדברים יעשו בעתיד". 

דני היה גם זה שיזם את שיתוף הפעולה, בין קיבוץ כפר 

החורש לבין התנועה הקונסרבטיבית בארה"ב,  הגרעין 

 הקונסרבטיבי שלימים הקים את קיבוץ חנתון. 

תפקודו של דני במהלך מצורף ציטוט המספר על 

ולתו האינסטינקטיבית והאמיצה , על פעהלחימה

זרה שהושיט שהצילה את הסמ"פ וחיילים נוספים, והע

לאישה זקנה פצועה. המ"פ המליץ לתת צל"ש לדני אבל 

הוא סבר שזו נורמת התנהגות שהוא ציפה מכל אחד ולכן 

 לא המליץ על הצל"ש. 

"נתנו בהם אמון והם זרקו עלינו רימון. ואחר כך קרה 

יש  הרימון בא הסמ"פ ואמר לי: ההיפך מזה. ולמרות

זה נחרט אישה פצועה, לך תחבוש אותה. המעשה ה

 בזכרוני מן המלחמה יותר מכל דבר אחר". 

 

שנים  24, 2443מצורף טקסט שכתבה מיכל ביום הזיכרון 

 לנפילתו:

"אך טבעי כשמדברים על חצי יובל הקונוטציה היא 

 חגיגה/הפנינג, אירוע משמח. 

  שכול.שנה של  24יין אצלנו חצי יובל מצ

 של זמן. השכול נוגע בכל תכליתנו, בכל גיל, בכל מימד 

)תרתי משמע(. ארבע קירות בבית של שקט  חללשכול...

 רועם. 

שכול...לכאוב מגעגועים: לעיניים הכחולות, לדיבור, 

 לחיבוק ואפילו לריבים.

שכול...לפחד מהלילה, מהסיוטים, מהפחדים, מהאחריות 

 לילדיך.

...לקום בבוקר, לראות הכל אפור ולא לדעת איך שכול

 יגמר היום. 

 ידיים שצריכות להכיל חמישה ילדים. שתיק שכול...ר

שכול...לדעת שאף אירוע: מבת מצווה של בכורתנו, לא 

 יהיה מלווה באבא. 

 -שכול...לאחות את הרסיסים, לבנות חיים אחרים

 ליד/במקביל.

חים שלנו )הדס, שכול...לדעת מה הפסיד דני כשכל הפר

 .  דפנה, עירית, תוצר ואילן( צומחים, מלבלבים ופורחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 דני, יהי זכרך ברוך.
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 לעבוד עם דני. -אביבה ברכפלד

עבדתי תקופה לצידו של דני כמזכירה טכנית. מחליפה 

את חנה גורן אשר עשתה את תהליך החפיפה ביסודיות 

חדרים קטנים בהם  7רבה. שני צריפים ירוקים, בכל אחד 

ום ישבו בעלי התפקידים. לאחר המפגש הראשון לתיא

ציפיות וכללי העבודה המשותפת, החלה התקופה. דני 

ואנכי עבדנו בצריפים נפרדים ובכל בוקר הייתי מגיעה 

וב. מפגש הבוקר כלל מטלות, אליו עם הפנקס הכי חש

החלטות והודעות להדפסה במכונת הכתיבה על גבי 

הסטנסיל, שאחריו הודפס במכונה המיועדת  ואז להעביר 

מלאה מידי שבוע ואשר ביקשו לדני רשימת חברים שהת

 מפגש ושיחה אישית איתו. 

היינו קיבוץ קטן. החיים המשותפים הכילו את כלל 

ם, לצד שמחות וחיי חברה הבעיות, הקשיים, העימותי

 ותרבות. חברה נורמטיבית. 

דני היה עבורי חבר ופרטנר מיוחד ואישיות מיוחדת. היה 

ת כובשת, לו חשוב לשמור על חירות המחשבה, אופטימיו

אכפתיות, רגוע ואוהב אדם. החיוך והסובלנות עברו לכל 

מי שנפגש איתו, יכולת מופלאה להקשיב, והתעוזה 

 להאמין בשינוי. 

האמון שדני נטע בחברים היה מעבר לתפקיד מזכיר 

 הקיבוץ. 

שתי שיחות אישיות בנינו זכורות לי במיוחד מכל השיחות 

 הרבות. 

מד לפנות לרותי וניג האחת כששאל לדעתי על כך שע

שהייתה בפעילות ציבורית בתנועה כדי שתחזור לקיבוץ 

ותחליף אותו בתפקיד המזכיר. והשנייה, שיחה בה 

אותו ברצון שלי להתחיל בתהליך לקראת יציאה  שיתפתי

ללימודי עבוד הסוציאלית. שני נושאים המביאים לשינוי 

 והתלבטות. 

במהירות לצריף רגעים לפני יציאתו למלחמה, דני הגיע 

 להיפרד מאיתנו ולומר שלום, אני נוסע. 

בהודעה על נפילתו נפלה עלינו אפלה. הצער והכאב על 

 א. האובדן היה קשה מנשו

 

 

 חבר יקר ומורה דרך. -נעימה ברזל

שנה לנפילתו של דני הלפרין  04ימלאו  04.49 -השנה ב 

נה הראשונה. דני של מיכל, אביהם של הדס, דפ במלחמת לבנון

כשנהרג במלחמת כזב מיותרת  73עירית תומר ואילן היה בן 

 זו.

אחד הדברים שאהבתי אצל דני הייתה היכולת שלו להקשיב 

ו האזין כששוחחנו. כבר בשנותינו הראשונות והאופן שב

בקיבוץ, ידעו בני כל הגילאים בציבור שעל ההר,  גם 

העניין  , שדני יאזין להם, יבין את04-44"הוותיקים" שהיו בני 

וינתב מוצא. כזה היה דני כאשר טיפל בעניינים אישיים והן 

כשעסק בתחומים שבהיקף ובתוך חיינו המשותפים. בגרעין 

משום שהיה מבוגר במעט   "אפיק", קראנו לו "הזקן"-שלנו 

והסבלנות בה נהג עם  מכולנו ולא פחות בשל יישוב הדעת

יות מזכיר נבחר לה 29הנעזרים בו. לא ייפלא אפוא שבגיל 

לא   הקיבוץ. באותן שנים המזכיר היה )במושגים של ימינו(,

רק מנהל קהילה. אלא גם יו"ר שתיכלל את כל הפעילות 

קיבץ סביבו צוות בו היו גם   . דני ראה למרחוק. הואבקיבוץ

מיכל בדאור ז"ל, יהודית זרחי ז"ל ואנוכי )תזכירו לי בבקשה 

ל המעבר ללינה מי עוד...(, שעסק במכלול הנושאים ש

המשפחתית. אינני מכירה הרבה קיבוצים שבמסגרת המעבר 

ללינה המשפחתית שופצו קודם כל הדירות הקטנות של 

ורק לאחר מכן נבנו השכונות של הלינה המשפחתית הוותיקים 

כמו גם  לזוגות הצעירים. בקדנציית המזכירות הראשונה שלו,

לימודים , עסק בנושא הסדרת ה0014-בשנייה  שהחלה ב 

הגבוהים, בניית הקשר עם התנועה הקונסרבטיבית והובלת 

  כפר החורש להיות קיבוץ אומן, הקמת המאפייה החדשה

מזו שהייתה במשך שנים בנצרת עלית, ועוד והמעבר אליה 

ועוד... ובעיקר היה מכוון לקיום האינטגרציה החברתית. אולי 

ת יש משהו מההסבר לדרך בה העניק את תחושת השותפו

האמיתית בזמן טיפולו בעניינך, באופן בו סיכם את הדברים 

במהלכה; באותיות ששזר שקצותיהן מסתיימות בפתע, 

לריבוע שממנו   גשים ואחרים נכנסיםמשפטים מסוימים מוד

מוביל חץ לעבר סיכום בהיר. התהליך הרגשי נקלט ונותב 

ושיטתית שהעניקה לך   להיות חלק ממערכת קשובה, מסודרת

 וביטחון.שקט 

שתי תקופות המזכירות כיהן דני כראש מחלקת ההכשרות בין 

של התק"מ. המשפחה שהתה אז בתל אביב ומיכל למדה 

לבין עבד במאפייה. הוא לא היה איש  בסמינר הקיבוצים, בין

טכני, אלא עובד רגיל שגם בזמן התפקידים שמלא, הקפיד 

ודה להגיע בימי חמישי בלילה למאפיה כדי לקחת חלק בעב

ס ביותר בשבוע. הקרובים לדני שהיה בבחינת ביום העמו

"פותר הכל", ידעו שהוא מתלבט ואיננו שקט מבפנים. יותר 

מכולם ידעה זאת מיכל שהפצירה בו לא לקבל על עצמו את 

המזכירות השנייה. לאחר סיומה, סמוך למלחמת לבנון 
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הראשונה, שאלתי אותו, איך הוא מרגיש עכשיו, והוא ענה 

 מצליח לישון טוב וזה היה נחוץ לו מאוד.  וך שעכשיו הואבחי

אספר רק שני זיכרונות אישיים מתוך סל הזיכרונות המפעים 

  השמור עמי. לאחר הסיום השרות הצבאי הגיש דני פנייה

. 00. גם אני פניתי, הייתי בת 20ללימודים גבוהים. הוא היה בן 

י תקנון פנינו לוועדה המתאימה וסורבנו. התברר שעל פ

דים שהיה קיים אז, לא היינו כלל רשאים עדיין לפנות. הלימו

פתחנו במאבק ציבורי ובקשנו ללמוד אחרי שעות העבודה. זה 

ממש לא היה קל. הייתה התנגדות גדולה לבקשתנו של חברים 

מגרעין א'. יש לדעת שזו לא הייתה גחמה של הוותיקים שהיו 

 24 -לו שבגילאי הביניהם לא  מעטים תאווי דעת; אותם א

לחייהם נלכדו בתוך זוועותיה של מלחמת העולם השנייה.  

ופתאום באים הצעירים הללו ונדחפים...הכיצד? לאחר וויכוח 

אנחנו למדנו באוניברסיטת  ודיון לוהט באספה, התקנון שונה.

חיפה שהייתה בראשית דרכה. הסיפור המורכב היה לחזור 

רמפ הטוב נסענו בטמהלימודים הבייתה בלילה. במקרה 

מהאוניברסיטה  ל"הדר" ומשם רצנו במדרגות לעיר התחתית 

 ל"כיכר פריז" לתפוס את האוטובוס האחרון לנצרת. דני היה 

 

שתי המשפחות שלנו גרו בסמוך משני צדי הדרך שחצתה את 

זה היה בשעות אחר הצהריים של השבת הראשונה   השכונה.

על אבן בגדר האבנים מעבר למדרכה . ישבתי 0012 ביוני

שבועות נמנמה בחיקי. דני  0 -ה  הסמוכה לביתנו. יערונת בת

הגיע ותומר על כתפיו, )כמעט תמיד היה מהלך כשילד על 

כתפיו(, התיישב על אבן בסמוך לי והתעניין האם שמעתי 

משהו מגבי שגויס כבר ביום שישי. "לא", אמרתי, "לא 

ב ואף בכעס משותף על המלחמה וחחנו בלב כואשמעתי". ש

  1היזומה והמטופשת הזו. ואז סיפר לי שגם הוא קיבל צו 

 

 

בבוקר לעבודה בפרדס(.  0:44גמור מעיפות )לא פלא הרי קם ב 

גם אני קרסתי. באוטובוס בחזרה היינו ישנים במשמרות כדי 

 לכבישמגיעים לפניה שאחד מאתנו יהיה ער כשאנחנו 

המתפתל בתוך יפיע ומשם דרך היער החשוך בכביש הצר עד 

לקיבוץ. בפינה ביפיע חיכה לנו "הנהג התורן". היו מקרים 

נאלץ לבצע נסיעה  22:44 -שאפילו לא היה מעוצבן מכך שב 

ביער לכביש נצרת. דני למד מזרחנות ובעיקר היסטוריה של 

שירה. דני הנות מספריה עהמזרח התיכון ובביתו אפשר היה ל

היה רק איש ציבור אלא ובעיקר  איש משפחה מסור   לא

ותומך שבנה עם מיכל בית אוהב ושלם, שחקן כדורסל ולימים 

 מנהל הקבוצה, ולא פחות חבר.

ומתגייס מחר. כשקם ללחוץ את ידי לשלום, אמרתי לו "הי 

"אל תדאגי ובינתיים תשמרי  -דני, שמור על עצמך". הוא חייך 

 את על מיכל והיא עלייך." זו הייתה פגישתנו האחרונה.

רכת בטאון התק"מ לזכרו אמר קיימה אתנו מעבראיון ש

בעיניים כשהוא   שמוליק בהתרגשות, "איך שדני היה מסתכל

 היה מדבר איתי." רותי ספרה, "דני ניחן בחזון שאיננו מנותק
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 צביקה יבור 

דברים על כפר החורש במלחמת 

 העצמאות

ל ויסמן, היו חברי דודתי מצד אבי, יהודית, ובעלה רפא

. שלוש בנותיהם 0077-הקיבוץ ב, ממקימי כפר החורש

  דינה ז"ל, רחל ואתי נולדו כאן.

השחרור בין בזמן מלחמת תכתבויות המצאו הבנות 

לקיבוץ רמת דוד עם  פונתהכאשר יהודית יהודית לרפאל, 

האמהות והילדים והוא, רפאל, נשאר כאן על ההר 

ת הבת השלישית, אתי, ליד בחזית. יהודית הייתה לקראת

"רציתי  לחפש את את המכתבים לספר: שלימים איגדה 

מוגש כאן קטע מספר , האדם" )נמצא בספריה ובארכיון(

 מחיש את האווירה בקיבוץ.   , המזה

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2401עיתון דבר יוני 
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 אפ שלנוטסמהוו

 בחודשיים האחרונים

 

במגרש הכדורגל בקיבוץ מזרע, נפגשו קבוצות  02.72422ב 

של הקיבוצים כפר החורש  2407-0404הכדורגל של ילידי 

 לטובת כפר החורש.  0:2ודוברת. המשחק נגמר בתוצאה 

 

 :כדורגל ילדים ליגתעדכון 

 2-7יפעת   -. כפר החורש גן אלה וכתה א 0

 9-1יפעת  - . כפר החורש ב,ג2

 0-04שריד  -. כפר החורש ב,ג 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסביב המרפאה  יער מאכלהעבודות להקמת 

והקומותיים התחילו. חפירת שתי תעלות לקליטת מים 

 זורמים בחורף ובורות שתילה לעצים.
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 י מתנדבות מתוקות. על יד שי חגיגי לכבוד חג פסח חולק

והגדה של פסח חולקה לאנשי הפפריקה באדיבות מרחב 

 ( שקד :
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 רכה שצורפה להגדהב         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 שוק קח תן לקראת 

 פסח החג 
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 גלעד תלם מכין אותנו לצעדה:

שוטפים ומנקים את המסלול לקראת "
 "...איש בל יעדר 4174הצעדה מחר. 

הקיץ כאןשמשפחת פרידמן מזכירה לנו   
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 צעדת כפר החורש
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 ליום העצמאותטעימות  פרגיות

 
 פרגיות גדולות 04

 לרוטב:

 כפות סילאן 9

 כפות סויה 9

 כף שמן 0

 שיני שום כתושות 2

 כפית פפריקה 0

 

 הכנה:אופן 

 . מערבבים את מרכיבי הרוטב.0

 . חותכים את הפרגיות לאורך הרצוי.2

שופכים את הרוטב על הפרגיות ומשרים לשעתיים או  .7

 למשך הלילה )אם יש זמן(.

. צולים על המנגל או מטגנים עם מעט שמן על מחבת 0

 פסים.

 

 בתאבון

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

first day- first tree😊  

 רה חלקית בנוישהיום רוד התחיל לעבוד במ
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 רשמים מקורסי גישור 

 רור יפעהד

 

לאחרונה השתתפתי בקורס גישור במועצה האזורית עמק 
ו בו בעלי תפקידים מיישובי העמק וגם יזרעאל. השתתפ

'פשוטי העם' כמוני שהנושא מעניין אותם. הקורס פתח 
בפניי עולם שלם שלא הכרתי ודרך חשיבה חדשה שיש בה 

ולמי שחי בקהילות בכלל בשורה אמיתית לכל אדם 
 ,עוסק בקונפליקטים ואינו הגעה לפשרהבפרט. גישור 

 אלא ניסיון להגדיל את העוגה. 

לדוגמה: שני אנשים זקוקים לתפוז אחד. הראשון סיפור 
זקוק למיץ מכיוון שיש בו ויטמינים שנחוצים לבריאותו 

והשני זקוק לקליפתו לשם הכנת קליפות תפוז מסוכרות. 
מכיוון שיש לשניהם רק תפוז אחד התפתחה ביניהם 

יריבות עד שהגיעו לפשרה וחתכו את התפוז לשני חצאים 
ממה שרצה. לו היו  44%-זכה בשווים. כך כל אחד מהם 

פונים לדרך הגישור היו נוהגים אחרת: היו סוחטים את 
התפוז עד תומו וכך הראשון היה שותה מיץ מתפוז שלם 

ואת כל הקליפה היה מקבל השני. במצב זה כל אחד קיבל 
 .ממה שרצה 044%

במילים אחרות, הגישור שואף לעבור משיח של עמדות 
שאנו מביעים בקונפליקטים לשיח של צרכים. העמדות 

הן 'קצה הקרחון' שמרביתו מצוי מתחת למים. תפקיד 
המגשר הוא לחקור ולגלות את החלק הנסתר מתחת 

היעד  שלהןלמים. לשם כך נבנו פרקטיקות מסודרות 
 בין הצדדים. הסופי הוא חתימה על הסכם גישור

שלא כמו בהליך משפטי או בבוררות שם לצדדים אין 
ל תוצאות התהליך, בגישור השליטה כמעט שליטה ע

מצויה בידיהם לאורך כל התהליך. הצדדים פונים לגישור 
ביוזמתם והם יכולים להפסיק אותו בכל שלב. לאורך כל 
התהליך הצדדים מוקשבים באופן ישיר ע"י המגשר )או 

מגשרים( והתהליך עצמו לרוב קצר בהרבה ע"י שני ה
מוכה מהליך בבית משפט. גם העלות הכספית נ

שכן אין צורך לשכור עורך דין  ,משמעותית אצל מגשר
 ולשלם אגרות לבית המשפט. 

המועצה האזורית שלנו מפעילה מרכז לגישור קהילתי 
 ופועלים בו מגשרות ומגשרים שעברו קורסי הסמכה

 

 

 

 

 

 י ועוד. חשוב לציין שתהליך גישור נעשה באופן דיסקרט

 

 

 

 

 

 

שפטים. כדי להיות מגשר מוסמך המוכרים ע"י משרד המ
ם הסכמי 24צריך להמשיך לקורס פרקטיקום ולהציג 

. המרכז גישור ביניהםנחתמו ע"י שני הצדדים שבאו לש
מקבל פניות מכל תושבי המועצה והתהליך כולו ללא 

שכן המגשרות והמגשרים פועלים  ,עלות )למיטב ידיעתי(
מועצה בו בהתנדבות. הפניות למרכז מתקבלות מתושבי ה

וגם מבעלי תפקידים כמו מנהלי קהילות, מנהלי עסקים, 
ים. הנושאים שמובאים בפני המרכז רכזי ועדות ואחר

מוכרים לכולנו: מטרדי רעש שמקורם בכלבים, עשן 
קמינים, גבולות בין חצרות, חניות רכבים, מסיבות 

פרטיות, האכלת חתולי רחוב, שימוש במשאבים 
 חדר אוכל, בית כנסת...( קהילתיים )מועדון, ספריה, 

 

 והתכנים שעולים בו חסויים גם בפני בית המשפט.

  40-942449ענת ירון מנהלת את מרכז הגישור במועצה. 
anaty@eyz.org.il 

כהמשך לקורס הבסיסי נרשמתי לקורס גישור בחינוך. 
ינוך ללמד את ילדי מטרת הקורס היא להכשיר אנשי ח

הגן והתלמידים להיות מגשרים. בקורס משתתפים אנשי 
פורמאלי ובלתי פורמאלי אבל גם עורכת דין,  חינוך

דוקטורנטית ועוד כי תחום הגישור רלוונטי להרבה 
תחומים. בקורס אנחנו מקבלים כלים לבניית קורס 

גישור כדי שמסיימיו יוכלו לתפקד מגשרים בין 
עצמם וגם בינם לבין מורים. גישור התלמידים לבין 

מות בחינוך יכול להועיל גם בתהליך בניית הסכ
בקונפליקט בין מורים, בין הורים למורים, בין ההנהלה 

 לצוות המורים, בין מורים לתלמידים ועוד. 

משהו לסיום: טקסט זה נכתב בעיצומה של המלחמה 
 באוקראינה. לו פוטין וזלנסקי היו פונים לגישור סביר

להניח שהתוצאות היו אחרות. כך גם לגבי קונפליקטים 
 בעולם כולו. אלימים במזרח התיכון ו
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