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טבת  -שבט תש"פ

ינואר  -פברואר 2020

ְּברּוכָ ה ִּת ְהיִ י ְׁשנַ ת ,2020
ׂשֹורים...
ַּב ִּמילֶ נְ יּום ָע ְברּו ּכְ ָבר ְׁשנֵ י ֲע ִ
ַמ ְת ִחילִ ים ֵמ ָח ָדׁש .לָ ָּמה ֹלא? ַמה ּזֶ ה ַרע?
ּגַ ם ַהּזְ ָמן ַהּזֶ ה לִ ְפ ָע ִמים ִמ ְת ַּבלְ ֵּבל ַּב ְּס ִפ ָירה...
ּגַ ם ַהּגַ ל ֶאל ַהחֹוף ְמ ַב ֵּקׁש ֲחזָ ָרה
ּגַ ם ֵּת ַבת ַהּזִ ְמ ָרה ָׁש ָרה ׁשּוב ֶאת ִׁש ָירּה.
ׁשּוב נַ ְת ִחיל ֵמ ָח ָדׁשֶׁ ,שּכֻ ּלָ ם ַמ ְת ִחילִ ים
אֹותן ַה ִּמּלִ ים,
נְ נַ ּגֵ ן ֶאת ַה ִּשׁיר ְּב ָ
ֶׁש ֵאינָ ן ִמ ְת ַעיְ פֹות לְ עֹולָ ם ,כְ גַ ּלִ ים
ַה ָּשׁ ִבים ְּבלִ י ֲחדֹול
ֶאל ַהּיָ ם ַהּגָ דֹול,
חֹופים ַה ְּתלּולִ ים...
ֶאל חֹולֹות ַה ִ
						
(מתוך שירי נתן יונתן)
						

דבר העורכת
"פרחים הם הצהרה גאה של קרן היופי המאירה בחיוך את העולם"
ראלף וולדו אמרסון (פילוסוף ומשורר אמריקאי בן המאה ה)19-
הגיליון הזה של 'גימלתון' יוצא בתחילת חודש טבת או ינואר (למניינם!) .זהו החורף
הישראלי בעיצומו .זכור לי ביקור בארץ רחוקה ,בפינלנד – ארץ קטנה בצפון אירופה,
מיעוטת אוכלוסיה לחוף הים-הבלטי ממערב וגובלת ברוסיה ממזרח ,אך מקסימה
ומקבלת אורחים .אנחנו ,ביקרנו שם בחודש יולי ,ואהבנו את המדינה המוריקה והפורחת,
אבל החורף בה כל-כך קשה – כך סיפר לנו המדריך המקומי – שבעונה זו גדל באופן
משמעותי מספר מקרי האובדנות .רוב שעות היממה שורר שם חושך ,הקור רב ובני-אדם
שאינם יוצאים לעבודת יומם סגורים בבתיהם והבידוד והבדידות קשים מנשוא.
אנו ,הישראלים – שפר גורלנו ,במובן זה .החורף למרות מעלות החום (או הקור) הנמוכות,
עדיין השמש זורחת ברוב הימים ,השקיעה אמנם מוקדמת לטעמנו – אך התברכנו בשעות
אור לא מעטות .ובכלל זוהי עונת הטבע הנעימה והצבעונית שלנו.
כבר כעת ,במקומות הגבוהים (הרי הכרמל וכמובן הגליל והגולן) אפשר לחזות בפריחה
עדינה ומהנה של הכרכומים ,הסתווניות ,ועוד פרחי עונה יפים .אם נַ ְדרים לאזור נחל-עוז
וניר-עם ובכלל בנגב הצפוני ,נוכל לחזות במשך החודש הזה והבאים אחריו ,באודם פריחת
הכלניות .אם נצא מזרחה מכפר-סבא לכיוון קיבוץ 'חורשים' ממש ליד ג'לג'וליה ,בחורשה
הנהדרת המקיפה את הקיבוץ נהנה מרקפות סגלגלות ופרחי-בר אחרים .כך גם בסביבת
כוכב-יאיר ,הסמוך אלינו .או אם נצפין מעט לכיוון מקורות הירקון ונחפש (ועוד אפשר
למצוא) נגיע למקומות בהם גדלים הנרקיסים .וזוהי רק תחילת הרשימה ,מקומות רבים
אחרים בסביבתנו כבר הומלצו בגיליונות 'גימלתון' במדור 'מסלולון'.
החורף שלנו הוא בעצם שוה ערך (מבחינת הפריחה והירק( ,אך לא פחות מכך גם ימי
השמש החמימים) לאביב באירופה או לתקופה המקבילה בארצות 'חורפיות' אחרות.
אך עם כל זאת – החורף – גם אצלנו מביא איתו גם עצבות ותחושת בדידות חזקה יותר
לאנשים מבוגרים.
וזה מתקשר למה שנכתב לעיל :צריך לצאת מהבית ולחפש את הפריחה בטבע – זהו אחד
הפתרונות הנכונים ביותר .נהוג להניח שהפרח הוא החיוך של הצמח ,אך לא פחות מכך
הוא החיוך של הטבע ואפילו של העולם כולו.
המזור לתחושות מדכאות ,שהחורף (כן ,גם החורף הישראלי) מביא איתו ,הוא המפגש של
האדם עם הטבע ,אך לא פחות מכך עם אנשים אחרים .וכאן הדגש על אנשים 'בשר-ודם'!
בימים אלה חלקנו נוטים להיפגש על-גבי מסך המחשב או צג הטלפון הסלולרי .הרבה
אינפורמציה שנהגנו להעביר בינינו לבין מכרינו ובני-משפחתנו במפגש פנים-אל-פנים,
אנו נוהגים היום לשגר באמצעים האלקטרוניים שעומדים לרשות כל אחד מאיתנו .זה
אינו מפגש אנושי-אישי! זה אינו התחליף הרצוי! צריכים להתראות – אבל ממש!
יפה יותר וטוב יותר ביטא זאת יונתן גפן בשירו:
הפרחים הם בחינם והשמיים של כולם
והשמש היא האור של העולם.
אל תריב עם עצמך,
אל תֹאבד בחשיכה.
כל אחד נולד מאור של קרן-שמש
והלילה הנצחי הוא בכלל לא הכרחי
והכוכב שלך הולך תמיד איתך !
קריאה נעימה!
				
תאיר אלוף
עורכת ראשית :תאיר אלוף חברי המערכת :דוד אלדר ,שפרה אנטמן ,ברוך בר-סלע,
פנינה מלך ,יצי רז ,רות שמאי ,ניצה זיידל ,סוניה פלדמן
מו"ל" :סביון"  -העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא
רכזות המערכת :נאוה סלומון ,זהבה באום ,מורן שפיר
זיגזג הפקות+
כתובת המערכת :תל-חי  ,4טלפון  09-7676452פקס09-7666997 :
שיווק ,עיצוב ומיתוג
עיצוב גרפי והדפסה :זיגזג הפקות בע"מ 09-7495959
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העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

עדות מברלין :צבי אבירם (היינץ אברהמזון)
כתב וצילם  :ברוך בר סלע

יום הזיכרון הבינלאומי לשואה נקבע ע"י
העצרת הכללית של האו"ם ל 27-בינואר
בכל שנה .ההחלטה נושאת את הכותרת
"זיכרון השואה" ,כי בתאריך זה שוחרר
מחנה אושוויץ מידי הנאצים.
התוועדתי לבן-שיחי צבי אבירם
אברהמזון (ששמו הקודם :היינץ) ,יליד
ברלין ,שחי בה והיה ֵעד פעיל לנעשה
בה ,לפני המלחמה ,בזמן התרחשותה
ועד לסיומה ,שאחריה עלה למדינת
ישראל.
פגשתי איש חביב וידידותי ,בעל קומה
ממוצעת ,רזה משהו ,מקרין חיות
בלתי מוסברת מעיניו הכחולות ובפניו
הצוחקות .על עורפו מונח 'קוקו' נערי
והוא משדר אנרגיות טובות .כל אלה
אינן מעידים שהוא מתקרב לחגיגות
ה 100-שלו!
צבי אבירם כפי שמוכר היום ,מבקש
בדבריו לתת תמונה מלאה של מה
שחווה בצעירותו ,כדי שנבין את המצב
לאשורו .הוא מרגיש צורך להסביר את
הסיטואציה שהיהודים חיו בה בימי
השלטון הנאצי :עד עלייתו של היטלר
לשלטון ,ב ,1933-ליהודים היה טוב
בברלין ,מאז  1870הם נהנו מאזרחות
גרמנית ומשוויון ,ורבים מהם תרמו
כמדענים ,רופאים ואנשי תרבות .אך
לאחר התבוסה במלה"ע ה ,I-המצב
הכלכלי והאינפלציה הדוהרת גרמו
לחיכוכים פוליטיים קשים בציבור
הגרמני.
ב 25-ינואר  ,1933בעוד הילד צבי חוגג
את יום הולדתו השישי ,הורגש אי-שקט
בעיר ,וכעבור חמישה ימים היטלר
ימ"ש ,ניצח בבחירות וחודש מאוחר
יותר כבר הפך לשליט אבסולוטי ונפתחו
מחנות ריכוז ראשונים שיועדו למתנגדיו.
אביו של צבי ,היה חייל במלה"ע  ,Iוהיה
מאד גאה בזאת .והנה באפריל אותה
שנה ,נאסר עליו לפתוח את חנותו.
המשפחה ירדה מנכסיה ועברה לדירה
קטנה יותר ,האב 'בילה' בביהכ"נ ,והאם
נעשתה תופרת ופירנסה את המשפחה.
גם היינץ (צבי) חווה התנכלות ממוריו,
וראה סביבו משפחות יהודיות ,שאיבדו
פרנסה ,שהיגרו לארה"ב ,קנדה
ופלשתינה.
בשנת  1938גרמניה השתלטה על
אוסטריה ,בפריז נרצח דיפלומט גרמני
(בידי הצעיר היהודי הרשל גרינשפן),
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נודע לו שתנועת
וב 9-בנובמבר התרחש ליל-הבדולח.
"החלוץ" עדיין
מלבד הרס עסקים ומבנים יהודים,
למעלה מ 1000-יהודים איבדו את חייהם ,מתקיימת
במחתרת
ואלפים אחרים הובלו למחנות ריכוז.
והמדריך מנסה
צבי היה אז כבן  ,11הוא ראה מראות
קשים ביותר ,ביניהם שריפת בית-הכנסת לעזור לצעירים
שהצליחו להימלט
המוכר לו ,וכך רץ הביתה לזרועות אמו.
מהגסטפו .צבי
זעזוע גדול זה לא נמחק מזיכרונו .בני-
המשפחה ניסו לחשוב איך לתפקד במצב הצטרף לקבוצה.
הנורא שנוצר :הילד נאלץ לעבור מביה"ס במקביל ,מצא
הנער דירה ,אך
הכללי לבי"ס יהודי ,אחותו – שלמדה
בעל-הבית דרש
שם כבר קודם ,זכרה שסיפרו לה שם
בתמורה שיפיץ כרוזים נגד-הנאצים.
על ארץ אחרת ,שיש בה מלך ומלכה
כך מצא עצמו צבי במחתרת נוספת.
והם מיטיבים עם אזרחיהם .היא בקשה
באחת הפעמים שביצע את תפקידו ,הוא
לנסוע לשם ,וההורים הסכימו לצרפה
ראה שני חיילים שעורכים ביקורת ע"מ
ל"קינדער-טרנספורט" – קבוצת ילדים
לאתר עריקים ,הוא הצליח להתחמק
שהבריטים הסכימו לקלוט וכך היה.
הפעם ,אך לא תמיד שיחק לו המזל.
כשאימו של צבי ניסתה לשלוח גם אותו
באחת הפשיטות של המשטרה הוא
היא כבר לא הצליחה בכך.
נתפס והובל למפקדת הגסטפו .הוא
ב 1-בספטמבר  ,1939פלשה גרמניה
'זכה' למנת מלקות ,הוא הושם בצינוק,
לפולין ומלחה"ע ה II-פרצה .יהודים
ואח"כ הושיבו אותו לחקירה .כשפנס
הפכו לאויבי-המדינה ולא הורשו לעזוב
מופנה לפניו ,הוא נחקר בקשיחות
עוד .הוריו של צבי הוכרחו לצאת
לעבודות כפייה ,חולקו תלושי-מזון אבל וסיפר את הידוע לו ,משום שהניח שהם
המצרכים היו מעטים ביותר .למרות זאת ,יודעים כבר הכל .אולם לא הסגיר
אנשים בשמותיהם .בכלא פגש שלושה
כשהגיע יום בר-המצוה שלו (בפברואר
מ"החלוץ" שסייעו לו ובליל הסילבסטר
 )1940ערכו לו מסיבה צנועה ,הוא עלה
הצליח עם עוד  7אנשים לברוח מבית
לתורה ונשא דרשה .אז לא ידע שתוך
הכלא .כאן המקום להזכיר שהוא נעזר
שנתיים יישאר לבדו .כמובן ,שכמו כל
היהודים ,הוא הוכרח לענוד טלאי-צהוב ,בכמה נשים נוצריות ,ואפילו בקצין חיל-
אך הוא נמנע מכך ונהג לרכוב על אופניו אויר גרמני שהיה מוכן למכור לו ולחבריו
תעודות קצינים.
בכל העיר .כשהגיע לגיל  ,14נסגר בית-
בדרכים-לא-דרכים ,שרד צבי עם עוד
הספר וגם הוא נשלח לעבודת-כפייה
אנשים בברלין .הם הסתתרו במקומות
לילית בביח"ר לשעונים .הוא שם-לב
שונים ,נפגשו עם אנשים שעזרו להם
שמספר היהודים פוחת והולך ונודע לו
שהם נשלחים בקרונות-בהמות 'למזרח' .אך לא פחות מכך גם אנשים שהלשינו
עליהם" :במרץ  1945נתפסנו והובלנו
הוא ראה במו-עיניו איך אנשי-גסטפו
למרכז-הטרור ושם נשארנו ,אך למזלנו
מגיעים ואוספים יהודים ,הוא הצליח
– המלחמה התקרבה לסופה ,ברלין
להתחמק ,אך כשהגיע ערב אחד לביתו,
הופצצה וקירות בית-הסוהר התמוטטו...
נודע לו משכנתו שהוריו נתפסו גם הם.
יצאנו משם ובמרכז העיר פגשנו חיילים
הנער המיואש וחסר כל ,הגיע לדודיו
רוסים שהרגו גרמנים ...ירדנו לבונקר
אך הם לא האמינו לסיפורו .הוא מצא
ליום-יומיים ואז הגיעו לשם הרוסים
מקלט אצל חבר קומוניסט ,ומשם הגיע
ובראשם קצין יהודי ,ובזה הסתיים סיפור
לחברה-נוצרייה של אמו ,שנתנה לו
אוכל ומקלט זמני .ברלין החלה להתרוקן המחתרת שלי!"
צבי משלים את סיפורו ואומר" :למדתי
מיהודיה...
המלחמה הגיעה לרחובות העיר ,אזעקות שאף פעם המצב אינו אבוד ,תמיד אפשר
למצוא דרך ולהתגבר!" הוא נזכר ,כי
והתפוצצויות הרעידו את השמשות,
אחד ממפקדי-המחתרת גד בק ,שאביו
שריקות המטוסים ורעש התותחים
היה יהודי אך אימו נוצרייה ,ודווקא היא
נשמע בחוזקה ,בעיקר בלילות .בניינים
זו שתמכה בנערים שהסתתרו בברלין...
רבים נהרסו  .בסיוע חבר של דודו הוא
וכך
קיבל תלושי-מזון ונהג למכור אותם
המשך הכתבה בעמוד 11
התפרנס במשך  8חודשים...
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חשיבותה של פעילות אקטיבית מחוץ לבית בגיל השלישי
כתבה :אלה האבר (עו"ס)
למרות שאפשר להניח ,שההבנה שככל
שאנחנו מתבגרים זוהי אינה הנאה
צרופה ,ישנם כמה הטבות בענין .לרוב
ילדיך כבר בוגרים ועול הטיפול בהם
הוקל  ,אתה אינך חייב להמשיך ולעבוד
רובנו מוגדרים 'גימלאים' .בסופו של דבר
אתה מוצא את עצמך עם פנאי רב יותר
ואפשרויות להגשים את מה שחלמת כל
הימים בהם היית חייב לקיים את עצמך
ואת משפחתך .למשל ,אתה יכול לגלות
תחביבים חדשים .לרוע המזל ,ישנם
אנשים מבוגרים שמוצאים את עצמם
מגשימים את חלומם זה אבל ,כשהחיים
מתקדמים והם מוצאים עצמם כשהם
לבדם ,הם חשים לעיתים כי הם נכשלים
באינטראקציה עם אחרים .כתוצאה
מכך ,הם סובלים מבדידות שהם עצמם
גורמים לעצמם בלי להיות מודעים לכך.
זה כמובן עלול להשפיע על בריאותם
הגופנית ומצבם המנטאלי.
רבים מודעים בימנו ,להתארכות תוחלת
החיים .נכון ,עדיין מביאים דוגמאות
ממקומות אקזוטיים בהם אנשים
מאריכים חיים באופן מיוחד ,כמו אנדורה
('רק חלפנו שם במכונית כשנסענו
מצרפת לספרד ,) '...באיים קטנים
ומבודדים ביפן ,או בכפר נידח ביון ,אבל
גם בישראל מדווחים (למרות 'המצב')
שאנשים מאריכים ימים (הגיל הממוצע
הוא  77לעומת הממוצע העולמי .)....64
חוקרים רבים מתחומי מדע שונים,
מקדישים את מחקריהם לעניין זה.
בולטים ביניהם החוקרים מתחום
הביולוגיה והרפואה ,שמחפשים את הגֶ ן
'האחראי' לתופעה זאת ,אלא שזה לא
יכול לעזור לאדם הבודד שהיה רוצה
להרבות שנים ע"פ האדמה ,שהרי אינו
יכול לשנות את מבנהו הגנטי.
לצידם של הרופאים החוקרים ,גם
פסיכולוגים רבים פנו לחקור את
המשתנה המובן מאליו .אם אין אנו
יכולים לשלוט על מספר השנים שנחיה
מכאן ואילך ,לפחות ראוי שנשים-לב
לאיכות החיים שלנו בהווה.
לאחרונה משודרת בטלוויזיה סדרת
הרצאות של פרופסור יורם יובל בשם
'סודות המוח' .זוהי סדרה מרתקת
בה הוא מרצה (בשפה מובנת לכל) על
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נושאים שונים הקשורים למוח האנושי,
אך מקדיש זמן ניכר להזדקנות הגוף
ואיתה גם הזדקנות המוח .המלצותיו
דומות להמלצות ששמענו וקראנו מצד
גורמים שונים כבר זמן רב( .מי שלא צפה
בו בערוץ  ,8יכול למצוא את ההרצאות
ב.) Youtube -

כדי לשפר את איכות החיים
צריך להקפיד על פעילות גופנית
תוך כדי אינטראקציה חברתית.
הפעילות השכיחה ביותר היא
ההליכה/צעידה.
מומלץ לצעוד בחוץ (ולא רק על 'הליכון'
חשמלי בבית) ,לצאת לפארק ,ליהנות
מהטבע ,לנשום אוויר צח ובעיקר לראות
אנשים מסביב .כמובן שהליכה בזוג,
בשלשה או בקבוצה 'מכסה' טוב יותר
את ההגדרה הראשונית.
התעמלות קבוצתית – לצד חיזוק
שרירים והפעלתם בהשגחת מורה מיומן,
זוהי הזדמנות פז להפגש עם אנשים
אחרים שלרוב אינך נפגש איתם ביומיום.
אפילו שיחות קצרות (יש אומרים
'בטלות') עם אחדים מהמשתתפים
תורמות להפחתת תחושת הלבדיות.
במקביל או בנוסף אפשר לקחת חלק
בשחייה (הנועזים הולכים לים ,אך
גם שחייה בבריכה מחוממת במרכזי
הספורט המקומיים טובה לא פחות).
ישנם – מוכשרים במיוחד – שמשתתפים
בקבוצות מחול וריקודי עם המיועדים
למבוגרים .לפעילות זאת נוסף גם
היבט של אימון זיכרון (צעדי המחול),
כמובן שכאן האינטראקציה רבה יותר כי
היא קשורה במגע עם הזולת .רופאים
ממליצים לקחת חלק במפגשי מחול
כאלה ,גם לאנשים אסתמטיים ,חולי
סרטן ,ופרקינסון .המוסיקה היא מרכיב
מרפא בפני עצמו וכאן היא משתלבת עם
הפעילות הגופנית-חברתית.
לאלה שוויתרו על הפעולות הנמרצות
שהזכרנו ,ראוי שיפנו לפעילות מנטלית
מאתגרת ,כמו קבוצות שבהן ישנם
משחקי לוח או קלפים .כאן מדובר על
שחמט ,ברידג' אבל גם על פוקר ,שש-בש
ואפילו בינגו .אנשים שהולכים במכוון
למקומות בהם משחקים בקבוצות,
יוצאים מן הבית ,מתלבשים בהקפדת
יתר ,פוגשים אנשים מוכרים (בד"כ רבים
מתמידים) ,מפעילים את המוח ,ובעיקר

נהנים וחוזרים עם מצב רוח טוב יותר.
פעילות נוספת אפשרית ומומלצת היא
ההליכה לקולנוע .וכאן המקום להזכיר
אדם מיוחד במינו :אורי אורבך ז"ל,
שהיה עיתונאי (גם בעיתונות הכתובה
וגם ברדיו) ,והצטיין בהומור הנעים והלא
פוגעני שהיה מתבל בו את שיחותיו
ומאמריו .נבחר לכנסת מטעם המפד"ל
ונתמנה לשר האחראי על האזרחים
הותיקים ,למרות גילו הצעיר (הוא היה
בשנות החמישים שלו) ,הבין את חשיבות
הדאגה למבוגרים ,ויזם את המושג
"שלישי בשלייקס" .כלומר ,בכל יום ג'
בשבוע ,יכולים אזרחים ותיקים לצרוך
תרבות במחיר מוזל ביותר .אורי אורבך
נפטר בהיותו בן  ,55והמיזם שלו נפסק,
אך בלחץ הנוגעים בדבר ,כעבור זמן
חּודש.
אזרחים ותיקים (עם הצגת התעודה
המתאימה) ,יכולים לרכוש כרטיסים
לקולנוע ב( ₪ 10-בכל יום ג')  ,כך גם
סיורים מודרכים במוזאונים ואתרי
מורשת  ,ואפילו להצגות תיאטרון 		
(ב.)₪ 35-
הידעתם שבבתי הקולנוע במקומותינו
ישנם סרטים (כל הסרטים המוצגים)
שמועלים גם בשעה  11בבוקר? וכמובן
גם בשעות הצהרים ואחר-הצהריים .מי
שמגיע לאזור הקופה בימי שלישי רואה
זוגות ,שלישיות ,חבורות עליזות אך גם
בודדים שמשתלבים בפעילות המהנה
הזאת .בתי הקולנוע כבר אינם ריקים,
הישיבה בכורסאות המרווחות נוחה
ותורמת להנאה .רק בקשה אחת יש לנו
מבעלי הקולנועים ,הנמיכו את המזגנים,
לעיתים קרובות הקרירות מפריעה
לריכוז ...או לחילופין – קחו אתכם סוודר
או צעיף מחמם .אבל אל תוותרו על
הצפייה בקולנוע.
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שיתוף פעולה בין מדענים הוליד פרס נובל משולש
ידוע שבחודש דצמבר מחלקים בשבדיה פירסם את תגליתו ,מה שהוביל לפיתוח
סוללות בעלות עוצמה עם קיבולת
את פרסי נובל  .השנה משך את תשומת
אנרגיה גבוהה .דבר שהיה מהפכני
לבי הפרס בכימיה (כי אני כימאית,
עסקתי בהוראת המקצוע והנושא קרוב ביותר.
ללבי) .שלושה מדענים יקבלו השנה
ביפן ,באותה תקופה נוצר עניין רב
שנים
את הפרס על עבודת מחקר של
באנרגיה חלופית והתרבו החברות
שלושת
בפיתוח סוללות ליתיום.
האלקטרוניקה שחיפשו סוללות
אחרי
אחד
בשרשרת,
המדענים עבדו כמו
מודרניות וקלות משקל (למצלמות,
השני חקרו ,הוסיפו ידע בנושא ושיפרו
לטלפונים הסלולריים ולמחשבים) .שם
שהיא
עם הזמן את היכולות של הסוללה
פעל החוקר אקירה יושינו .הוא המשיך
תקופות
כיום כה שימושית .לפי סדר
את הפיתוח של קודמיו ופיתח את
.1סטנלי
המחקר חתני הפרס הם:
סוללת היֹון-ליתיום  .בשנת  1991החלו
וויטנגהם .2ג'ון גודאינף 3.אקירה יושינו .חברות יפניות למכור רכיבי אלקטרוניקה
עם סוללות אלו וזאת כבר היתה מהפכה
פרופסור וויטנגהם (מדען בריטי שעבר
עצומה :הטלפונים הניידים נעשו קטנים
לחקור בארה"ב ב )1972-היה הראשון
וקלים יותר ,המחשבים המסורבלים פינו
שפיתח סוללת ליתיום מתפקדת בשנת
מקומם למחשבים נישאים ('לֶ ּפטופים')
 ,1976ליסוד ליתיום והיֹון החיובי שלו
וכמובן גם נגני מוזיקה ומחשבי לוח .אך
יתרונות רבים (אולי זוכרים מלימודי
לא פחות חשובים מזה שעונים וקוצבי
הכימיה שלכם) הוא המתכת הקלה
לב .אמנם סוללות יון-ליתיום אינן
והפעילה ביותר .סוללה כזאת היא
טובות לאיכות הסביבה ,אך מצד שני ,הן
בעלת אורך-חיים סביר ,ממדיה קטנים
איפשרו פיתוח של טכנולוגיות אנרגיה
והיא מסוגלת לספק מתח חשמלי בין
נקיות יותר ובעיקר פריצת-דרך לייצור
 . 3.8-1.5Vהתגלית שלו זכתה להערכה
רכבים-חשמליים .כך שאפשר יהיה
בזמנו ,אך כשניסו לייצר אותה באופן
מסחרי ,נתקלו בקשיים (כמו קצר חשמלי להפחית את פליטת גזי-החממה לאויר
עולמנו.
שגרם לשריפות במעבדות).
על שלושת החוקרים ניתן להוסיף
ג'ון גודאינף  ,פיזיקאי אמריקאי,
בקיצור:
שהושפע ממשבר הנפט ורצה לחפש
פתרונות של אנרגיה חלופית ,שימש
.1פרופ' גודאינאף הוא חתן הפרס
בהמשך כפרופסור לכימיה א-אורגנית.
המבוגר ביותר בהיסטוריה של פרס נובל
הוא הכיר את ממצאיו של וויטנגהם
בן  97היום.
והמשיך לחקור את תחמוצות המתכת
 .2פרופסור סטנלי וויטנגהם שומר על
שמרכיבות את הסוללה .הוא שינה את
היסודות המרכיבים את הסוללה וב 1980-אזרחותו הבריטית למרות שחי שנים

"סביון"
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חומר של
הידעתם?
תמצאו:
תומכת
בקהילה
תומכת
קהילה

שרותי רפואה דחופה
אב קהילה שמסייע בתיקוני אחזקה שוטפים
עזרה ותיווך לשרותים השונים בקהילה

ביקורי בית ואוזן קשבת
פעילות חברתית עשירה
ומגוונת בכל שבוע!

www.amuta-ks.org

7667669 ,7665151 ,7678922
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לא מעטות בארה"ב .בראיון שנערך
עמו סיפר כי הוא מאד שמח שתגליתו
והפיתוח שעשו חבריו עוזרים מאד
להתפתחות הטכנולוגית ולרבים רבים
שכבר משתמשים בה.
 .3פרופ' אקירה יושינו היפני ,השלים את
הדוקטורט שלו בגיל  ,57באוניברסיטת
אוסקה ,במקביל לעבודתו כאילו ידע
שהנובל מחכה לו בפינה...המדען היפני
הוא לא רק מוכשר ,אלא גם צנוע .הוא
ציין שהוא הופתע מאד כששמע שהפרס
המכובד מוענק לו.
כמה משפטים לסיום :וועדת הפרס
נימקה כך ,את הבחירה של השלושה:
הם הניחו את היסודות ליצירה חברה
אלחוטית עם פחות דלקים שפוגעים
בסביבה .תגליותיהם יוצרים חיסכון
באנרגיה ופחות תלות בנפט .תרומתם
של השלושה גדולה גם בתחום
הטכנולוגיה הרפואית.
משפט יפה אמר ד"ר וויטנגהם כאשר
הודיעו לו על הזכייה-":תקוותי שההכרה
בנו תסייע בעתיד למשק האנרגיה
בעולם כולו ויביאו לאומה שלנו את
הזוהר הנחוץ לה".

"סביון"
העמותה למען האזרח הוותיק
משתתפת בצערם של המשפחות
על פטירתם של

חגי קולטון ז"ל
ישראל אפרתי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה
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כפר סבא גאה במספר ואיכות המתנדבים שלה
במוצאי-שבת ב 16-בנומבמר ,התקיים
ערב התרמה באודיטוריום במרכז ספיר,
מטעם "קרן הסיוע לנזקקים בכפ"ס .את
הערב הנחתה בצנעה ובחן הגב' שרה
אהרוני ,רעייתו של היו"ר החדש ,של
כלל ארגוני המתנדבים ,מר מאיר אהרוני,
איש ,שאין ראוי ממנו לתפקיד זה .קהל
רב נכח באירוע ,ביניהם חברי הנהלת
הקרן ,נציגים של ארגוני מתנדבים
האחרים כגון' :צוות' ,רוטרי ואחרים.
כמו כן כיבדו בנוכחותם מר וולד ,ראש
העיריה לשעבר ,מר סדבון – ראש
האופוזיציה וחברי מועצה בהווה ובעבר.
האווירה באירוע היתה טובה וכולנו
חשנו גאווה להשתייך לאוכלוסיית
המתנדבים בעיר.
בין המברכים היו ראש-העירייה מר רפי
סער ,שציין את נכונות המתנדבים בעיר
במגוון צרכים ונושאים ,דבר שמעמיד
את העיר במקום מכובד ביותר .ישנם
כ 20,000-מתנדבים בכפ"ס!

מר אבי יבין-קלוגר ,שעומד בראש "קרן
הסיוע לנזקקים כפר סבא" ,סיפר על
העמותה על הקמתה ועל מתנדביה אשר
מנסים לגלות בכל פינה בעיר שדרושה
שם עזרה בדיור ,בחינוך ,במכשירים
רפואיים ואפילו בנושאים יום יומיים
של נזקקים מסוגים שונים .המתנדבים
בעמותה ,אמר מר קלוגר (מנהלה של
העמותה כ 10-שנים) מקלים על חייהם
של הנזקקים ,הם רואים בעבודתם דרך
חיים .הוא גם ציין את העובדה שהקרן
מסייעת לעיריייה בנושאים שאינם
מתוקצבים .אל הקרן מגיעות בין 		
 200-170פניות בשנה .היא עובדת
בתיאום עם עובדי העירייה שמחליטים
על דחיפות המקרים.
מר מאיר אהרוני (כאמור ,יו"ר החדש
למועצת ארגוני-המתנדבים בכפ"ס) ציין
בדבריו כי בעיר מספר גדול של מתנדבים
ומספר גדול של אירגונים שדואגים
לבעלי צרכים-מיוחדים ,לניצולי-שואה
נזקקים ,לנפגעי-תאונות-דרכים ,חיילים

רות שמאי

בודדים ועוד .מתנדבים רבים במיוחד
מסייעים לצוותים המקצועיים בבית-
החולים 'מאיר'.
גב' אהרוני סיימה את חלקו הראשון של
הערב בתודות לנותני החסות ,אותם
ציינה אחד-אחד.
בחלקו השני של ערב הופיעה להקה
קטנה ומשובחת 'רומן רוסי' ,שבה גם
 2זמרים ו 2-רקדנים .הם ביצעו שירים
עבריים ושירים ברוסית ,הקהל השתתף
בשמחה.
אגב :הכסף שגויס באותו ערב היה 80
אלף שקל.

המלצה לקריאה :הספר "מאחורי כל זה" מאת נירית הלבני
ספרים רבים ,מקוריים ומתורגמים,
מצויים בערימות גבוהות ,בחנויות
הספרים המוכרות לכולנו .בכל שנה
יוצאים לאור כמה אלפי ספרים (!) בארץ,
ורבים רוכשים ספרים מכל הסוגים.
אפשר לומר שאנחנו עדיין ַעם-הספר.
ספר כזה – של סופרת ישראלית (לא מן
המפורסמות) ,ובהוצאת ספרים ,שלא
שמעתי את שמעּה – הוא הספר 'מאחורי
כל זה' מאת נירית הלבני.
ספרים רבים שמתארים את חיינו כאן
בארץ ,אינם יכולים להתעלם מהמצב
הפוליטי-החברתי השורר כאן ומושך את
תשומת לב כולנו חדשות לבקרים .כאן
לפנינו ספר מרתק ,רומן או ספר מסע,
שמביא את ההווייה הישראלית כמעט
בצורתה המזוקקת.
שניים הם גיבורי הספר ,אך ישנו גם
'גיבור' שלישי ,שאפשר שהוא בעצם
הגיבור הראשון .הספר מתאר שני
ישראלים שהחליטו לצעוד ב'שביל
ישראל' .זהו מסלול בן כ 1,000-ק"מ
שנחנך לפני כ 25-שנה ,והוא נמצא
לאורכה של ארצנו .הוא מתחיל בקיבוץ
דן ומסתיים בבי"ס שדה באילת .רבים
מתושבי המדינה (אך גם לא מעט תיירים
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אוהבי-לכת) צועדים לאורכו ועוברים
בכל הנופים המופלאים של מדינתנו
הקטנה ,אם זה בקבוצות מאורגנות
ומודרכות ,אך גם כבודדים ,כמובן לרוב,
לא בבת-אחת!
הווי מיוחד התפתח בין הצועדים,
ויותר מזה בין ההולכים ובין האנשים
המופלאים שמתגוררים במקומות
הסמוכים לתחנות התרעננות ,ואשר
מספקים – ללא תמורה – להולכים
מקומות לינה ,מקלחת ואפילו אירוח
מורכב יותר .הם נקראים בפי הצועדים
'מלאכי-השביל' .על אלה ועל כל
האחרים ,מספרת נירית הלבני בספרה
זה (היא עצמה 'עשתה' את שביל ישראל
כבר פעמיים).
שני גיבורי-הספר הראשיים הם גיורא
– יליד-הארץ ,חקלאי מבוגר מהצפון,
שמגלה כי מחלה קשה תקפה אותו,
ועמיחי  -חייל משוחרר 'טרי' ,בן הציונות
הדתית שמנסה לחפש תשובות לשאלות
אישיות ,אמוניות ואנושיות בדרכו במסע
הזה .המשותף לשני הגברים הללו היא
ההחלטה לצעוד בשביל-ישראל לאורכו
ברצף (עם הפסקות קצרות בלבד) מעונת
הסתיו ועד סוף החורף.

תאיר אלוף
למרות ההבדלים (כמעט בכל פרמטר)
בין השניים ,הקשרים שנרקמים ביניהם
ובין הדמויות הנוספות שהם פוגשים
במכוון או באקראי ,מהווים עניין רב
לקורא ומרתקים אותו לספר.
היה יכול להיות (כמו בספרים ישראליים
רבים שמתארים את הווייתנו בשנים
האלה) – גם היבט פוליטי עכשווי,
שיגרום לקורא לחשוב על עמדתו שלו,
ולהזדהות עם עמדת אחד הצדדים ,אך
העלילה והדיאלוגים השזורים בה ,לא
נוגעים כלל בעניין זה .הישראליות היא
מעל ומעבר לכל דעה ולכל השתייכות
מפלגתית ,האנשים הם קודם כל אנשים,
השמחות ,האהבות ,הלבטים והפחדים -
הם לפני הכל אוניברסליים.
זהו ספר מקורי מאד ,מרתק ומפתיע,
וכמובן מומלץ לקריאה!
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פעילות חנוכה בעמותת "סביון"
פעילות קהילה תומכת :תלמידי בית הספר הדמוקרטי
הדליקו אור לחברי קהילה תומכת!
במהלך ימי החנוכה הגיעו תלמידי בני מצווה והוריהם להדליק
נרות חנוכה אצל כעשר משפחות חברות קהילה תומכת.
השמחה והאור שהביאו עמם ,הדביקה את כולם ברוח הנערות
והפכה את חנוכה לחג מלא אור ותקווה!
שיתוף פעולה שכזה תורם להכרות בין דורית שמטרתה
להימשך גם במהלך השנה.

 .4שיתוף פעולה בין מרכז יום אז"ר וגן לילך -ביום זה
הגענו עם  7קשישים לגן לילך .שרנו שירי חג ,הכנו לביבות
ביחד ,ולסיום הילדים והקשישים צפו בהצגה "חנה זלדה"
בכיכובן של הגננת לאורה וענב רכזת התעסוקה של מרכז
היום .כולם צחקו ונהנו יחד.

פעילות מרכז יום אז"ר

.1פעילות לחנוכה עם תלמידי כיתה י' בתיכון גלילי –

בתחילת החג הגיעו אלינו תלמידי תיכון והכינו עם הקשישים
סביבונים ,לאחר מכן שיחקו ביחד בינגו לחנוכה שהתלמידים
הכינו ולסיום שרו ביחד שירי חג .הפעילות היתה מוצלחת
במיוחד ,התלמידים וגם הקשישים יצאו מהפעילות מחוייכים
ושמחים.

 .2יום פעילות רב דורי -ביום מיוחד זה הוזמנו בני משפחות
המבקרים להשתתף בפעילות מותאמת לחג החנוכה .הם
נכחו ביחד בחוג יוגה ,חוג מחשבת הראש ,בינגו לחנוכה והכנת
מוביילים מכדי חרס וצדפים .לסיום רקדו ונהנו מהופעה של
הזמרת המקסימה איריס יערי .ביום זה התקיים בזאר של
עבודות יצירה פרי עמלם של מבקרי המרכז.
 .3פעילות התנדבות עם ילדי צהרון מרי פופינס -במהלך
החג הגיעו אלינו ילדי צהרון "מרי פופינס" במשך שעה הנעימו
את זמנם של הקשישים במשחקי מחשבה ושירה ולסיום
חילקו לביבות פרי עמלה של מנהלת הצהרון מיכל שדה .היה
מעשיר וממלא לשני הצדדים .הילדים תרמו ונתרמו.

תשבץ

כתבה :דליה גוטליב

מאוזן:
 .1כמוה יש חמש בתנ"ך  .5מועד ,יום-טוב .6הצבא שלחם בשלטון היווני-סורי .8
מתכת לבנה  .10חרב קצרה  .12שי ,מתנה  .14מלה המשמשת לאישור
 .15גומחה  .17דברי כבוד והערכה  .19תוקע שיניו במשהו  .21הלך מהר מאד
 .23יופי ,הדר " .24עוגת" החנוכה .26סמל לכוח השלטון.

מאונך:
.1שטיח  .2יחליף דבר בדבר  .3רפש ,פסולת  .4תן  .5רגש של רחמים מלווה
באהדה  .7נמצא ,קיים  .9עצוב ,כואב " .11מנורת" החנוכה  .13שם נרדף לדג
 .16בעל תפקיד החייב להיות זמין  .17שמח ,צוהל  .18פרי חום-ירוק דמוי תר־
מיל  .20אותו דבר ,בדיוק כמו לאחרים  .22תחזית לגבי אירוע או מצב בעתיד
 .24זועף ,כעוס  .25הפקעת נישואין.

עיתון גימלתון גליון 98

העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

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

להיראות טוב כל יום ,כל היום
איפור קבוע גבות
איפור קבוע לשפתיים
איפור קבוע אייליינר
מחיקת איפור קבוע כושל
הלחמת ריסים
מבצע מיוחד לקוראות הגימלתון
איפור קבוע לגבות  /שפתיים  /אייליינר

 1500רק 999

קליניקה בכפר סבא
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"ישימך אלוקים כשרה ,רבקה ,רחל ולאה"
שמות משפחה שנקראים ע"ש נשים
לעיתים קרובות ,כמו רובנו – אני
משערת – אני צופה במשדרי החדשות
בטלביזיה .ישנו קריין אחד שחביב עלי,
מפני שהעברית שבפיו היא מדוייקת
ומשום שבמהדורת הבוקר הוא מקריא
תמיד שיר בסיום המהדורה שהוא משדר,
וכמובן קולו נעים לאוזן .זהו אלי ראכלין.
באחד הבקרים ,התפתחה שיחה על
פירושם של שמות משפחה יהודיים,
ומישהו הזכיר בקצרה שזהו נוהג חדש
יחסית בהיסטוריה האנושית ,והוא
מלמד לא מעט על הווי ,אמונות ומסורת
חברתית.
ואכן זה כך .כשאנו קוראים בתנ"ך,
אנו מוצאים שאדם מוגדר בשמו ובשם
אביו :דוד בן ישי ,שאול בן קיש וכד' .כך
כל גיבורי התנ"ך הוגדרו ע"פ ייחוסם
הגברי ,רק שניים נקראו בשם אמם :יואב
בן צרויה ,בן-דודו של דוד ושר צבאו
המהולל ,שנקרא כך ע"ש אמו צרויה
שהיתה אחות ישי ,וכן אחד השופטים
הראשונים הנזכרים בתנ"ך הוא שמגר
בן-ענת .לא מסופר עליו הרבה ,איננו
יודעים לאיזה שבט השתייך ,ואיננו
יודעים בבירור שזהו שמה של אמו ,אך
ידוע לכולם ש'ענת' הוא שם נשי ,כי
היתה אלה כנענית צפונית חשובה וידועה
(וכיום שמה מפורסם מאד היות שבנות
רבות – ישראליות-יהודיות – נקראות
בשם זה) .כמובן שגם בני המלכים נזכרו
גם בצרוף שמות אימותיהן ,כי שם האב
המלך ברור ,ולמלך היו כמה נשים.
אבל עם חלוף השנים ,והשינויים
ההיסטוריים שעברו על עמנו ,התחזק
המנהג לכנות אדם בשמו ובשם אביו.
אלא שנוספו גם כינויים אחרים ,כגון
הצמידו לאדם כינוי על סמך עיסוקו –
'יוחנן הסנדלר' או ע"פ מקום מגוריו
'יוסי הגלילי' ,או בשל תכונה מסויימת
'בר-קמצא' וכד'.
אחרי גלות בית-שני – עם חלוף הזמנים,
התרכזו רוב יהודי העולם ביבשת אירופה.
שם קיבלו היהודים שמות ע"פ הלשונות
בהם השתמשו יושבי המדינה .יהודים
עשירים ,עוד בתקופת ימה"ב ואחריהם,
אימצו לעצמם שמות של אצילים בשפת
המקום.
בסוף המאה ה 18-ובתחילת המאה
ה 19-הוכרחו היהודים בכל אירופה,
לקבל על עצמם שמות משפחה במצוות
השלטונות המקומיים ,לצרכי סדרי
שלטון .במקומות שאיפשרו ליהודים
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שרי פינס

חוקרי השפה והתרבות "שמות משפחה
לבחור את שם משפחתם ,רבים נקראו
האם ,כמובן) .באירופה
מטרוניים" (ע"ש ֵ
ע"ש המקצוע בו עסקוֶ :סנדלר ,שומכר
אנו מוצאים שמות רבים מסוג זה:
(=סנדלר) ,שניידר (=חייט) ,גלזר (=זגג)
,לדרמן (=מעבד עורות) ועוד .גם בארצות כפי שפתחתי והזכרתי – למשל השם
ראכלין מקורות בשם 'רחל' ,וכמוהו
האיסלם נקראו היהודים לעיתים באופן
'רוחלין' ,שהכתיב השתבש במשך
כזה :אלבז (=מאלף בזים) ,ג'מצ'י (זגג),
השנים .אך ידועים לנו גם שמות כמו
מסיקה (=מוסק זיתים) חדד (מעבד
'ריבקין' (=רבקה) ,סירקין (=שרה),
מתכות) ועוד.
מרגוליס(=מרגלית) ,בלקינד(=הילד של
כמובן שנקבעו בכל מקום בו חיו היהודים בלה) ,מלכין (=מלכה) פרומקין (=פרומה)
גם שמות המתייחסים לעיסוקם בקהילה אלקין (=אלה) חנקין (=חנה) ועוד .גם
היהודית ,הנפוצים מכולם (גם היום) הם
בצפון אפריקה השם 'אוחנה' משמעו
'כהן' (וגם כגן ,כ"ץ ,כהנא ,קפלן ,ז"ק,
בן-חנה .בהחלט אפשר להניח שחלק
רבינא,
ועוד) ו'לוי' ,אך גם רב (רבי ,רבין,
מהשמות הללו ניתנו ע"ש הרעיה :פרלמן
רבינוביץ') ,גבאי ,מלמד (ובמזרח –
(=הבעל של פרל/ה) ,בייליס (של-בלה) ,
להם.
מועלם) ,חזן (וגם קנטור) ודומים
שיפריס ,מכליס וכד'.
בכל הדוגמאות האחרונות אנו רואים את
אבל השמות הנפוצים ביותר היו על שם
אב המשפחה וכך רבים נקראו (לפי שפת האפשרות לכנות משפחות במשך דורות
המקום) :יעקובוביץ ,יעקובובסקי (בפולין רבים בשמן של נשים ,עובדה שמלמדת
על יחס של כבוד והערכה כלפיהן ועל
וברוסיה) ,אברמסון ,מוסינזון ,מנדלזון
כך שאין מקום להדרתן גם בעניין חשוב,
(בגרמניה) יעקוביאן (בפרס) מקווקז אנו
מקבלים את שמות כמו אברמוב ,מושיוב גורלי וארוך שנים שכזה .דווקא בימנו,
כשמעמד האשה הוא נושא מדובר
ומצפון אפריקה ישנם שמות 'פשוטים'
ונחשב ,נשים רבות נקראות עדיין ,בשם
כמו פרץ ,בן-עזרה ועוד.
אביהן או בעלן ומעטות מאד משנות
במשך השנים התקבלו גם שמות שמקורם שמן לשם משפחה נקבי :ליאת בן-ארי
(הפרקליטה שבחדשות) ,תמר איש-
בשמות 'חיבה' או כינויים ,או תרגום
השם ללועזית :יענקלביץ' (לפי 'יענקל') ,שלום (מחדשות  .)13אך יש גם אחרות,
כמו הקולנוענית מיכל בת-אדם .וכמובן,
איצקוביץ' (=מקורו ב'איציק') ,מנדלסון,
רעייתו של הנשיא השני שלנו ,שהיתה בת
הירשזון (הירש=צבי) ,או סלומון וזלמן
העלייה השניה ,אשה רבת זכויות ,נקראה
(שמקורם ב'שלמה') ועוד.
רחל ינאית ,היא שינתה את שם המשפחה
חוקרי השפות והשמות ,מכנים את
שלה מלועזית לשם 'נשי' כל חייה ,היא
התופעה הזאת "שמות משפחה
היתה גם פוליטיקאית וגם סופרת ,אך
פטרונימיים" (ע"ש האב) ,אבל התופעה
מתוקף המעמד המכובד ,כשבעלה
המיוחדת שנוצרה בשנים ההן ,היתה
נתמנה להיות נשיא המדינה ,היא צרפה
שמות משפחה רבים שניתנו ע"ש אם
את שמו לשמה  :רחל ינאית בן-צבי!
המשפחה .הסיבה לכך לא ברורה,
וראוי שנסיים דווקא בנימה מסורתית
אפשר שנשארו נשים אלמנות צעירות
יותר ,נהוג לברך בנים בברכת-יעקב לבניו
עם ילדים שעמדו בראש המשפחה ,או
ֹלהים כְ ֶּא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶשּׁה" ואת
"יְ ִש ְׂמָך ֱא ִ
שבמשפחות מסויימות האשה היתה
הבנות "ישימך אלהים כשרה ,רבקה ,רחל
זאת שניהלה את העניינים ,אך כנראה
ולאה" ,אך במגילת רות ,מברכים זקני
הסיבה העיקרית היא שיהודים נהגו
להינשא בטכסים דתיים ולא תמיד נרשמו העם את ּב ַֹעז כשהוא נושא לאשה את
רות המואביה-הּגֵ רה במלים " יִ ֵּתן יְ הוָ ה
במשרדים הממשלתיים ,ולכן הילדים
לּ-ב ֶיתָךּ ,כְ ָר ֵחל ּוכְ לֵ ָאה
ת-ה ִא ָּשׁה ַה ָּב ָאה ֶא ֵ
ֶא ָ
לא יכלו להירשם ע"ש אביהם אלא ע"ש
תּ-בית יִ ְׂש ָר ֵאל" כלומר:
יהם ֶא ֵ
ֲא ֶׁשר ָּבנּו ְׁש ֵּת ֶ
אמם .בכל מקרה ,פקידי הממשלה הזרה
קיבלו את העובדה שבני המשפחה ביקשו גם הגבר החזק והעשיר הזה מקבל ברכה
לעתידו ועתיד משפחתו (והרי דוד המלך
להיקרא ע"ש אשה .כמו כן גם במקרים
הוא צאצא של השניים) ,בזכות הברכה
שרצו לשנות את שם המשפחה של אחד
שמביאה איתה ,אשתו ושמקורה העתיק
הבנים כדי שלא יצטרך להתגייס לצבא
באימהות העתיקות.
המדינה ,קיבל הבן את שם אמו .
וכך נוצרו שמות רבים שאותם מכנים
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עדות מברלין :צבי אבירם (היינץ אברהמזון)
המשך הכתבה מעמוד 3
בדרכים .אנשים חיפשו את ביתם ,אנשים
גנבו זה מזה ,התנאים הסניטריים היו
איומים ורבים היו חלו בשחפת .צבי
נשאר בברלין וחי אצל דודתו הנוצרייה
משך כשבועיים ואח"כ החליט לעזוב
את ברלין" :הדרך מחוץ לברלין לא
היתה קלה ,אמנם האמריקאים סייעו
במזון ,אך חששנו מהרופאים הגרמנים
שטיפלו בחולים .את נהר האלבה לא
הצלחנו לחצות בתחילה בגלל התנגדות
הרוסים ,אך לאחר שהכנו (בתרמית)
דגל בריטי הורשנו לעבור .שם פגשנו
ביהודים שסיפרו על המחנות ולראשונה
שמענו על ההשמדה ההמונית! קיבלנו
מהרוסים קרון-רכבת וקטר והעברנו את
החולים לבי"ח של ניצולים במינכן "סנט-
אוטין".
שנתיים וחצי עבד צבי ,שהיה בן  20עם

גורמים שונים (בעיקר הסוכנות היהודית)
במחנות עקורים ,ועזר לניצולים .בשנת
 1948עלה צבי לארץ כשהוא חולה
שחפת .חמש שנים עברו עד שהחלים.
תחילה התגורר במלון עם הוריו
המאמצים ,אח"כ הקים נגרייה ביפו וזאת
היתה פרנסתו במשך  25שנים.

 11נכדים  .צבי כיום הוא האדם היחיד
שמספר על התקופה שחי בברלין מרגע
שהשלטון הנאצי עלה לשלטון ועד
למפלתו .צבי ראה את פאר היהדות
הגרמנית ברפואה ,במדע ,בעיתונות,
בפעילות-הפוליטית ,בתרבות על כל
ענפיה ,בבנקים פרט לצבא!

כמו כן עסק בהוראה לתלמידים
ומבוגרים ,ובמשך  16שנה צבי מתנדב
בדיור-מוגן ב"בית בכפר" בכפר סבא
בחוג לנגרות.

כחצי מיליון יהודים חיו ב 1933-בגרמניה
ונותרו מחצית מהם .כל השאר הושמדו
במחנות שבמזרח .בברלין הסתתרו
כ 7500-יהודים אך נותרו רק כ !1500-את
סיפורו המרתק הוא מספר במסגרות
שונות של 'יד-ושם' .רבים מתעניינים
בסיפור המיוחד הזה והוא מוזמן
להרצות בפני אזרחים וחיילים ,ואפילו
בברלין עצמה! שם הוא מספר בלי
להסתיר על השנאה ,הגזענות והתוצאות
האיומות שהן הביאו על האנושות כולה
והעולם היהודי בפרט.

אחותו עלתה לארץ במסגרת תנועת
"הבונים" והיתה חברת קיבוץ נירים,
חששה מהתקפות הפדאיון ,ולאחר
שילדה היגרה לאוסטרליה.
בגיל  40צבי נשא את רעייתו ,ממנה
התאלמן לפני  3שנים .צבי שמח בחלקו
כי למשפחתו יש שלושה ילדים ,שהניבו

תמיר ידיד
שיניים
מעבדת
תיקון וחידוש שיניים תותבות
שירות מקצועי ואמין
אפשרות לתיקון במקום
אפשרות לשירות עד בית הלקוח

תושב הישוב
ויצמן  106כפר סבא
054-6659994 ,09-7493222
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ראיון עם הסופר צבי לניר על ספרו "עת התבונה"
"אדם יכול להזדקן ולא להיות
זקן"...
לאחר שקראתי את ספרו של צבי לניר,
ביקשתי לראיין אותו .הצגתי לו שאלות
על עצמו ועל ספרו .הוא סיפר לי
שנקודת-המפנה בחייו היתה כשקיבל
מהמוסד לביטוח לאומי מכתב ובו צויין
שמגיעה לו 'קיצבת-זקנה' .הוא לא חש
בשינוי קוגניטיבי או פיזי כלשהו אך
מצא את עצמו בסטטוס חדש בחיים .כך
התחיל לעבוד על פרוייקט והקים את
מכון "פרקסיס" שמתמחה בפערים בין
תיאוריה למציאות בחייהם של אנשים
מבוגרים .מאז ,יותר מ 24-שנים ,הוא
משמש כנשיא מכון זה .המוטו שלו
הוא – כשאנשים מזדקנים הם עדיין
פרודוקטיביים ,פעילים ויצירתיים .לא
פחות מאז היותם צעירים.
לניר מכנה את התקופה שלפני הזיקנה
"עת התבונה" .התקופה הזאת מתאפיינת
באתגרים שונים מאלה שהיו לנו בגילאים
קודמים כבר אין המתח בגידול ילדים,
בחיזוק קריירה וכד' .בגיל מבוגר אנחנו
מסוגלים להפיק הנאה מדברים קטנים,
מפעילויות שגרתיות יום יומיות ,כמו
למשל מפגש משפחתי ,בילוי עם נכדים,
אנו יותר חופשיים ועצמאיים ,משתתפים
בחוגים ,שומעים הרצאות ,יוצאים לטייל
ועושים דברים כשזמננו בידנו.
מובן שזוהי גם תקופה של בעיות אחרות
כמו התמודדות עם אובדנים במשפחה
(בד"כ יותר מבעבר) ,החלשות הבריאות

סוניה פלדמן

ולהרגיש עצמאי".
ולא פחות מזה גם הדאגה הקשורה
תלויים
בעצמאות וברצון שלא להיות
ד"ר לניר סיפר לי שיש לו משפחה ,ילדים
בזולת.
בוגרים ,ושהוא מתגורר לבד .בסיפרו הוא
מתייחס למונח לבד .ישנו הבדל גדול
ד"ר לניר כותב שישנו פער בין הגיל
הביולוגי לבין הגיל התפקודי .גיל תפקודי בין להיות לבד ולהיות בודד .בן אדם
יכול להרגיש בדידות בחיי הנישואין,
קובע את היכולת שלנו להתמודד
במפגשים עם חברים ,בחברת ילדים.
בבעיות ,ולא הגיל הרשום בתעודת
לעומת זאת ,אדם יכול להיות לבד ולא
הזהות ...הגיל התיפקודי מאופיין
לחוש בדידות .בדידות היא תחושה
בארבעה משתנים :גופני ,קוגניטיבי,
סובייקטיבית .היא קשורה בעצב וגם
נפשי וחברתי.
כאשר אחד הגורמים הללו בשפל ,אפשר יכולה להיות מאושרת אם בן האדם
יכול ליהנות מחברת עצמו בלבד ויש לו
וראוי להיעזר באנשי מקצוע (לכן הוא
סקרנות והתעניינות בתחומים שונים.
פעיל במכון 'פראקסיס') .מאד חשוב
ההזדקנות אינה מחלה וגם לא בעיה
הקשר הבינאישי.
רפואית ,אך שבגיל מבוגר יש לא מעט
ד"ר לניר ציין שכאשר חש כי אחד
בעיות רפואיות .דווקא בגללן כדאי
הגורמים או יותר היו אצלו בשפל ,הוא
להתאמץ ולעשות דברים שנותנים לנו
בעצמו נעזר באנשי מקצוע ב"מכון
הרגשה טובה ,כמו התעמלות ,יוגה,
פראקסיס" ואלה חיזקו אותו .ואנשים
פילטיס ,הליכה ,מפגשים חברתיים .בכל
המתמחים בחקר גרונטולוגיה (תחום
גיל לומדים להשלים עם הלא מושלם
בביולוגיה וברפואה העוסק בחקר
ולמצוא גם בו את השלמות .כמו כן,
ההזדקנות) הגיעו למסקנה שאפשר
בפרט בגיל מבוגר ,חייבים להשלים עם
להאריך-ימים ולא להיות זקן!
התהליכים של ההזדקנות העוברים בגוף.
ההזדקנות והזיקנה הם שני דברים שונים.
הזדקנות היא תהליך ביולוגי וזיקנה
ובנימה אישית ,אני יכולה לסכם ,שאני
זקנים
היא מצב מנטלי .אנחנו נרגיש
בגיל המבוגר ,לא מרגישה זקנה כל עוד
הקשרים
את
כאשר אנו מפסיקים לקיים
אני מסוגלת להיות סקרנית ,פעילה
התפקודיים.
ומתעניינת בדברים חדשים ככל שמרשה
בתקופה של תבונה ואחריה ,בתקופת
לי היכולת הפיזית והנפשית.
הזיקנה ,חשוב להתמקד ב"אני עצמי"
לא תמיד זה קל ,אבל מי אמר "שהחיים
וגם ,כמו שטען ד"ר ויקטור פרנקל,
הם קלים?".
"חשוב גם להתעלות "מאני לעצמי"
ורק אז בן האדם יוכל להיות אנושי יותר

העמותה למען האזרח הותיק כפר סבא

עמותת "סביון" למען האזרח הוותיק כפר סבא

מזמינה לתערוכה " -נופי החיים"
אמני עמותת "סביון" מציגים את ציוריהם
פתי

חה
ח
ג
י
גית

יום ראשון  9.2.20בשעה 16:30
במרכז קהילתי "אלי כהן" ,ויצמן  189כפ"ס
בנוכחות ראש העיר מר רפי סער
אוצרת התערוכה :גב' חגית אונגר
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מסלולון משפחתי
דרך הפסלים ביער צרעה
הפעם נציע לכם מסלול יפה ,ירוק,
מתאים להליכה ולהנאה בטבע ,וכמובן
נוח להגעה ברכב פרטי .דרך זו חוצה
לאורכו את יער-צרעה ,ונוף השפלה
משתלב ביצירות-אמנות ,המוצבות
לאורך המסלול .שילוב מרתק של טבע
ואמנות  .טיולנו יתחיל בחניון 'דרך-
הפסלים' הסמוך לכביש  ,44שמוביל
לצומת-שמשון ובית-שמש ומסתיים
סמוך לקיבוץ צרעה  .הדרך מותאמת
לרכבים פרטיים ,העליות והירידות
מתונות ,במשך כ 5-4-שעות ניתן לסייר
במסלול בן כ 10-ק"מ ,כמובן ניתן לקצר
המסלול!
ב 1989-קק"ל פתחה את המקום
לפרויקט של פיסול ל 37-אמנים,
הם נקראו להכין גושי סלע מפוסלים
שישלבו בנוף האזור ובהיסטוריה שלו.
מחניון הפסלים הצמוד כאמור לכביש
,44דרך עפר מסומנת בשחור ,ובקצה
העלייה משמאל הפסל "משוט בארץ".
לאחר הליכה של כ 15-20-דקות .הפסל
"החלון לנוף" דרכו ניתן להשקיף אל
הנוף .בדרך נשקיף על בתי המושב תרום,
ובהמשך נגיע למצפה צרעה ,המזוהה עם
תל-צרעה המקראית כשלאורך כל הדרך
פסלים יפים ומיוחדים  .המצפה הינו
מבנה עץ דמוי סיפון ספינה המשקיף
לעבר הרי יהודה .המעוניינים בקיצור
דרך ישובו מכאן לחניון הפסלים .
בתקופת השנה הזאת בעיקר ,היער
מתמלא בנרקיסים,סתווניות,רקפות,
כלניות ,נוריות ועוד ...
מתחת לסיפון העץ מבנה-אבן שהיה
בית המוכתר ,ובמלחמת העצמאות
שימש כמפקדה הזמנית של חטיבת

כתב וצילם :ברוך בר סלע

הפלמ"ח"-הראל" .כמו כן המקום שימש
את ראשוני חברי קיבוץ צרעה למגוריהם
וכמחסן .
נרד מהתצפית ונעלה אל ראש התל שם
שכנה ע"פ המסורת צרעה-המקראית,
עירו של שמשון הגיבור .במקום ניתן
למצוא בורות מים ,גת חצובה ובית
בד .על התל נבנו פסלי ארונות קבורה
של שמשון ומנוח אביו ,ככתוב בספר
שופטים ט"ז 31,שנקברו " בין צרעה ובין
אשתאול".
סיפור שמשון הגיבור :

שמאלה אל תל צפוני המשקיף על מנזר
ראפאת ,נחל הראל ועמק נחל שורק.
נשוב לדרך הפסלים ולפסל האחרון
" 12השבטים" ונרד עם השביל המסומן
בירוק לשביל המסומן באדום ונפנה
ימינה לנקודת הסיום.

מנזר דיר-ראפאת

שייך לפטריארכיה הקתולית-לטינית .
ב 1927 -נבנה ע"י הכפר הערבי ראפאת,
שננטש ע"י תושביו במלחמת השחרור.
ניתן לבקר במנזר תוך תיאום עם אב-
שמשון הוא השופט הגיבור ,שפעל לבדו המנזר.
קירות הכנסייה צבועים בכחול
ללא צבא או עוזרים .הוא נולד בתקופה
ועליהם מצוירים מלאכים המחזיקים
בה בני ישראל היו נתונים לשלטון
הפלישתים .לידתו מתוארת כפלא ,והוריו סרטים עליהם כתוב המשפט "שלום
מרים"(אוֶ ה ַמ ִריָ ה) ב 348-שפות.
ָ
לך
נדרשו להחיל עליו איסורים שונים.
האגדה מספרת :בעת בנית המנזר שלח
בספר שופטים הוא מתואר כגיבור-על:
הפטריארך מירושלים לבישופים בעולם
הרג אריה במו ידיו ,הרג  30פלישתים
שישלחו ברכה עם הביטוי הזה בשפתם,
באשקלון ,הבעיר שדות-פלישתים ע"י
לפידים הקשורים לזנבות שועלים ,היכה והבקשה הניבה  400ברכות ,אלא שהצייר
נפטר בהגיעו למספר ...343
 1000פלישתים בלחי חמור .עקר בשתי-
ידיו את שערי-עזה ועוד...
ניתן בקר בשבתות בין  9:00-12:00ולתאם
כאשר אשתו השנייה ,דלילה ,גזזה
בשאר הימים.
את שערו והוא הוסגר לפלישתים ,הם
אסרוהו ועקרו את עיניו .לפני מותו
טל02-9917981 :
קיבל כוח מאלוהיו ומוטט את מקדש
הפלישתים על החוגגים ועל עצמו.
את הסיור אפשר להמשיך בשביל
המסומן באדום (לכיוון דרום) ,אח"כ
נצעד בשביל המסומן שחור ,שם ישנו
פסל "קומפוזיציה שנייה" ומשם שמאלה
לשביל המסומן ירוק .אם תמשיכו
ללכת כשעה נוספת ,תגיעו לתצפיות על
פסל ביער
מנזר דיר-ראפאת
עמק צרעה ונחל שורק .משם נרד ונפנה
צרעה.

עמותת "סביון" למען האזרח הוותיק כפר סבא

מזמינה להרצאה

העמותה למען האזרח הותיק כפר סבא

ההבדל בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך
דוגמאות מהחיים
מרצה :עו"ד אילה פולק-משה (משרד עורכי דין ,נוטריון וגישור)

יום שלישי  18.2.20בשעה 19:00
במרכז יום ,רח' אזר  47כפ"ס
עיתון גימלתון גליון 98

להרשמה :אלינה
09-7954108 ,09-7675001
תשלום בכניסה 15 :ש"ח
העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

עיתון גימלתון גליון 98

העמותה למען האזרח הוותיק כפר סבא

הפינה החמה  /צ'יק צ'ק
מתכון והדמות שמאחוריו

פנינה מלך

הכירו את מרינה מיזן ,שהשתתפה עם נינה כהנקה (מופיעה בגימלתון  90במתכון מלוחייה בבמייה) ,בתחרות שהתקיימה על ידי
עירית ראשון-לציון ונקראה "טעימות אוכל עדות" .לקחו חלק בתחרות  12חברי מועדוני "גיל הזהב" ו"דיור מוגן" בעיר.
להלן סיפורה של מרינה :הוריה של מרינה ,שחיו באיטליה ,הצליחו לעזוב את המדינה יממה אחת לפני כניסת הנאצים לשם.
הם נמלטו לארגנטינה כשאמה כבר נשאה ברחמה את הילדה שנולדה באמריקה הדרומית .מאז ילדותה חלמה לעלות לארץ ,אך
הוריה לא הסכימו שתעלה לבדה ,והיא הגשימה את החלום כשהיתה בת עשרים ושתים .מיד בהגיעה לישראל גויסה לצה"ל ועם
שחרורה נישאה לחבר קיבוץ גבעת ברנר ,גם הוא ממוצא איטלקי .מאוחר יותר הצטרפו גם הוריה ועלו לארץ ,וכמה שנים מאוחר
יותר עברו כולם להתגורר בכרמיאל בגליל התחתון.
מרינה ,בעלת תואר-שני בחינוך ,שימשה כמורה בבתי-ספר ממלכתיים דתיים ובחטיבות ביניים.
מרינה זוכרת את מטבחה כמטבח איטלקי בלבד ,וכאשר הכינה את הארוחות המשפחתיות אהבה מאד להגיש את הקנלוני
המסורתי .עם השנים ,כאשר הצטרפו לארוחות חברי וחברות בניהם ,השתנתה תדמית-המטבח ותבשילים מכל מיני עדות עלו
על שולחן המשפחה .כיום ,משפחתה עשירה :יש כבר  21נכדים שכולם מכירים ואוהבים את המאכלים האיטלקיים ,בעיקר,
הנכד בן השבע.
מאחר שגם נינה השתתפה בתחרות ,אספר לכם על מנתה של נינה ,שהכינה מנה יוונית הנקראת סקורדליה :מנה שמורכבת מדג,
שמלווה במחית תפוחי-אדמה ברוטב שום ,לימון ושמן ,מעוטרת בזיתים שחורים מגולענים .מנתה של מרינה מוגשת בהמשך  :

קנלונה
לפי ההיסטוריה הקולינרית האיטלקית ,הקנלוני ( )inollennaCנוצר בתחילת המאה ה ,18-על ידי סלבטורה קולטטה
מאמלפי .קנלוני הם גלילי פסטה חלולה המיועדים למילוי .ופירוש שמו באיטלקית " -צינורות גדולים" .אופן הכנתו ייחודי -
לאחר בישול קל במים רותחים ,ממלאים את הקנלוני בגבינת ריקוטה ותרד או בבשר טחון ,ומעל זה מוסיפים רוטב עגבניות,
רוטב שמנת ופרמזן ואופים בתנור .המנה הפכה מיד למנה חגיגית המוגשת עד היום בימי חגים ובימי ראשון ,ואצל היהודים
מוגשת המנה בימי שישי ושבת .לתחרות הכינה מרינה את מנת הקנלונה במילוי חלבי כאשר ישנה אפשרות להכינה במילוי בשרי.

המצרכים  
 12גלילי פסטה קנלוני של בריללה
 2ביצים
 250גרם גבינת ריקוטה
 125גרם גבינת פרמזן
 500גרם תרד
 80גרם חמאה
מלח ופלפל לפי הטעם

רביכה – רוטב בשמל
 60גרם חמאה
 60גרם קמח
 1/2ליטר חלב או מים
מלח ,פלפל ואגוז מוסקט לפי הטעם

אופן ההכנה
מבשלים את התרד  3-4דקות (אם הוא קפוא) או  8-10דקות טרי .מסננים,
סוחטים וטוחנים .ממשיכים לבשל על אש נמוכה ,ממיסים על מחבת מחצית
מכמות החמאה ,מוסיפים את התרד ומערבבים היטב .תוך בחישה מוסיפים את
הביצים ,ריקוטה ומחצית מהפרמזן .מתבלים במלח ופלפל וממלאים את גלילי
הקנלוני.
הכנת הרביכה :בסיר קטן ממיסים החמאה .תוך ערבוב מהיר מוסיפים את הקמח
עד לספיגה .מוזגים לסירוגין את החלב עד לספיגה ומוודאים שלא נוצרו גושים.
מבשלים עד שהרביכה מסמיכה.
הרכבת המנה
מוזגים חלק מהרוטב על תבנית ,מעליו מניחים את הקנלוני הממולאים
ומעליהם שוב את שארית הרוטב .מפזרים מלמעלה פרמזן ואופים בתנור
שחומם מראש ל 180-מעלות ,במשך כ 25-30-דקות עד להזהבה.

בתיאבון

