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תמר אשל המופלאה, בתם הבכורה של זאב שוהם וצילה פיינברג ואחייניתו של אבשלום פיינברג 
ממייסדי ניל”י נהגה, עד לפני חמש שנים לפקוד את הבית בו אנו מתנדבות, מוזיאון בית פיינברג. 
בכל ביקור התפעלנו ונפעמנו מחדש לנוכח העובדה שבגילה המופלג היא עדיין נוהגת בעצמה כל 

הדרך ממקום מושבה בירושלים לחדרה. 
תמר – ה”טורבו” של המוזיאון ובכלל.... התגעגענו, ולכן החלטנו לבקר אותה לאחר תיאום איתה. 

זה היה בדצמבר 2019.
היא קיבלה את פנינו כשהיא ישובה על כורסה קטנטנה, חיוך נסוך על פניה ונוכחותה ממלאת 
את החדר. במשך כל שלוש וחצי השעות, בהן שהינו במחיצתה, ולמרות היותה מחוברת לבלון 
חמצן ומצוידת במכשיר שמיעה, לא פסקה לרגע מלדבר, לספר ולרתק... ממוקדת, תוססת, חדה 

וצלולה..אשת חיל... דור נפילים... 

שהיה  אביה  אנגליה.  בלונדון,   1920 ביולי   24 ב-  נולדה  תמר 
לארץ.  בעליה  ועסק  אירופה  בכל  נסע  היהודית  הסוכנות  שליח 
האומנת  עם  שם  הסתובבתי  אני  הציוני,  הקונגרס  “כשהתקיים 

האנגליה”, היא נזכרת בחיוך.

“ב- 1923 עלו ההורים ארצה. תחילה גרנו בתל אביב עם סוניה 
ואולגה, אחיותיה של סבתא פאני. בחדרה לא נשאר איש מבני 
המשפחה. אמי, צילה, רצתה לגור קרוב לחדרה ולטפל בפרדס, 
דודתי  פיינברג.  לוליק  סבא  של  ובבית  המים  במכון  הירק,  בגן 
שושנה גרה בחיפה עם בעלה נחום וילבוש. לכן עברנו לגור לידם.

                                                                                            המשך הפגישה והריאיון עם תמר אשל בעמ’ 4 - 5
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כבר היינו בטוחים שמגפת הקורונה בארצנו 
היא מינורית אחרי שפורסם, שמספר ההדבקות
ירד עד לדרגת "מזערי". לאור הפרסומים האלה

זכינו לכבוד ולדברי שבח בכל העולם.
השמחה והגאווה שהציפו אותנו הפכו לשאננות )בעיקר 
לנו( שתוצאתה  נאמר  חיים",  "רק תעשו  מנהיגינו:  אצל 
הייתה צפויה: הגל השני לא פסח עלינו. להיפך, הוא הכה 

בנו ביתר עוז. 
הן  ובנפשנו.  בגופנו  הפגיעות  את  היטב  חשים  אנחנו 
לא רק נחלתם של המפרנסים שהפכו למובטלים מרגע 

למשנהו )מספרם מגיע היום למיליון(. 
ומה עם האזרחים הוותיקים?

פגעה  הים  וחופי  השחייה  ברכות  הכושר,  מכוני  סגירת 
בבריאותם  גם  אלא  הכלכלי  במצבם  רק  לא  ופוגעת 
להזכיר  צורך  אין  כולו.  הציבור  של  הנפשית  ובבריאותו 
שגם בימים "נורמליים" מצבם הבריאותי לא יציב, ושהם 
השנה.  ימות  כל  במשך  פיזית  לפעילות  מאוד  זקוקים 

והנה, סגרו להם הכול!
מחוץ  פעילות  מכל  מחברים,  המשפחה,  מבני  הניתוק 

לבית, היה והוא עדיין טריגר לדיכאון.
של  הטכנולוגי  הניתוק  את  החמירה  אף  "הקורונה 
זועבי, מרצה ומנהל תחום  הקשישים", דברי ד''ר סמיר 
ייעוץ לקשיש. לדבריו, בעוד שלרובנו הטכנולוגיה פתרה 
נהנים מהתפתחותה,  אינם  בעיות, הקשישים  ספור  אין 
והדבר רק מחמיר את תחושת הניתוק שלהם מהעולם. 
על  הבודדים  הקשישים  שיעור  עמד  המגפה  לפני  אם 
מעוני,  ו-24%  מאלימות  סבלו  נוספים  כש-20%   ,40%

מצבם היום רק הולך ומדרדר היום:
- הם מתקשים להשתמש בשירותי הבנק המתקדמים.

- קנייה בסופר היא משימה בלתי אפשרית מבחינתם כי 
  קשה להם להתנייד וכי הם חוששים להידבק.

- סירובן של המטפלות לעבוד איתם והמחסור בעובדות 
  סוציאליות מהווים בעיה נוספת. בסוגריים נזכיר שגם הן 

  נפגעו מהמצב עוד לפני שפתחו בשביתה.
- ואל נתעלם מבתי האבות האחראים למותם של קשישים 

  רבים עקב רשלנות רפואית. 
לעומת כל אלה נגיד מילה טובה לעובדות אגף הרווחה 
בחדרה,  הקשיש,  למען  העמותה  עם  פעולה  ששיתפו 
לעזור  כדי  כימים  לילות  עושות  הן  לציון.  ראוי  באופן 
לנזקקים, ממשיכות לפתוח מרכזי יום ופעילות קהילתית 
מחלקות  הנדרשים,  הזהירות  לכללי  בהתאם  תומכת 
מזון  ומפעילות מתנדבים ליצירת קשר עם הקשישים. כי 
במקום שאין בו מנהיגות ראויה, מגלה האזרח אחריות 

אישית.
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מאחר שאנחנו נמצאים בעידן הקורונה, וסופו לא נראה לעין, 
הרי שהכתבה הזאת תעסוק מן הסתם בבילוי זמן כפוי...

"ידיעות  זוכרים? – עיתון  כבר בתקופת הסגר המוחלט – 
היומי  לגיליונו  כשצירף  לקוראיו  מחווה  עשה  אחרונות" 
גיליון בשם "לא זזים מהבית" – כולו מיועד לילדים סגורים 
בבתיהם ולהורים חסרי אונים. אלא מה? אני מסופקת אם 
כדי  הנחוצה  הסבלנות  את  וגייסו  זמן  מצאו  רבים  הורים 
שעשועונים  תשבצים,  חידונים,  לפתור  ילדיהם  עם  לשבת 
רב  שלל  כמוצאת  הנוסף  הגיליון  על  עטתי  אני  ומבוכים. 
והחלטתי להשתמש בו כאמצעי לקשר עם נכדתי בת העשר. 
וזאת לדעת: היא הנכדה הצעירה ואחרונת הנכדות בשבט. 
אמנם אנחנו גרות באותו רחוב, אך במרחק של 360 צעדים 
זו מזו )איך אני יודעת? אני מלווה אותה בחצי הדרך – 180 
צעדים בדיוק – ואני עושה זאת לא בתקופת הסגר כמובן(. 
אותו  החדש  הרעיון  את  לה  שהצעתי  הראשונה  בפעם 
הגיתי, נתקלתי בכתף קרה. ביקשתי ממנה – אני בטלפון 
ליד השולחן בבית, והיא מולי בטלפון בחדר שלה – לפתוח 
שעה  באותה  יום  יום  משימה.  ולבחור  האמור  הגיליון  את 
ועוד.  ההבדלים  את  ְמצא  טריוויה,  שאלות  חידות,  פתרנו 
במקרים בהם נתקלנו בבעיה מסוימת הפך העניין לשיחה 
רות":  של  ל"חמותה  בתשחץ  כשהגענו  למשל  ממש.  של 

התפתחה  שלמה  שיחה 
בקשר לעובדות המתוארות 
שעוסקים  בתנ"ך  בפרקים 
הדמות  "מי  או:  בפרשה. 
יפתח  לקראת  שיצאה 
הגלעדי?" הפרשה הזו ממש 
כמו  רב  עניין  בה  עוררה 
ממציא  של  שמו  חיפוש  גם 
אותיות...  בשתי  הטלפון 
פגישותינו  שהתרבו  ככל 
ממנה  הגיעה  כך  היומיות 
המפגשים  לקיום  הדרישה 
הסגר  בתום  המשותפים. 
מספר  את  העיתון  צמצם 
העמודים, והנספח "לא זזים 
רק  מאז  מופיע  מהבית" 

בימי שישי. 

בנימה אישית   לשיטתי  | עדי שיטה |
קשר מיוחד       

היום אנחנו ממשיכות את הפגישות היומיות גם באופן פיזי. 
נכדתי כבר אשפית הפתרונות.

הכתף הקרה הפכה לאירוע משמח וחיובי. בנינו קשר מיוחד 
מאוד – הקורונה בעניין הזה עשתה לנו רק טוב.



ימי הקורונה הולידו אצל רבים תחושות סגר ובדידות. אני 
מאחר  לשלומה.  ודאגתי  לאה  לחברתי  התגעגעתי  אישית 
הפחד  על  להתגבר  החלטתי  מזמן,  אותה  פגשתי  שלא 
ולבקר אותה, כמובן בהתאם להנחיות, כי המפגש היה לי 

חשוב.
הופתעתי לשמוע ממנה שעל אף הסגר וההגבלות סילבי, 
לרגע  אותה  עזבה  לא  ממב"ט,  שלה  האישית  המטפלת 
ָדאגה  בחיוך,  אצלה  התייצבה  בוקר  מֵדי  הזה.  הזמן  בכל 
לכל מחסורה, קנתה ובישלה והביאה תרופות. כל שבוע גם 

הביאה לה דברי מאפה שאפתה במו ידיה.
לסיבוב  יחד מהבית  לצאת  נהגו שתיהן  הקורונה  ימי  לפני 
אותן  אילץ  החדש  המצב  לקפה.  לשבת  ואחר-כך  בשדרה 

לעבור מהישיבה בבית הקפה לישיבה במרפסת הבית. 
אברי  של  בהנחייתו  המתעמלים  לקבוצת  הצטרפו  שתיהן 
גלעד בערוץ 13 בטלוויזיה, וכך הצליחו ליהנות הן מהפוגה 

והן מפעילות גופנית ברוכה. 
שזוכים  ליחס  הדוגמאות  אחת  רק  הוא  סילבי  של  סיפורה 
זו  יחידה  הקורונה.  בימי  הבית  טיפולי  יחידת  מטופלי  לו 
היא חלק מסל השירותים הרחב שמעניקה העמותה למען 
הקשיש בעיר. זו היחידה הגדולה והוותיקה ביותר בעמותה, 
היא  כותרות.  וללא  בצנעה  שנה  מ-20  למעלה  הפועלת 
עומדת בפני אתגרים יומיומיים לא פשוטים בפתרון בעיות 
לכל בעיה  לצוות מתן מענה מיטבי  מיידי במטרה לאפשר 

שעולה מהשטח.

ליחידה שני תפקידים מרכזיים:
מתן טיפולי בית לכ- 200 קשישים ע"י מטפלים ישראלים 
העובדים  כל  ואמין.  מקצועי  שירות  מתן  על  בהקפדה 
תמיכה  הכשרה  ומקבלים  בקפידה  לתפקידם  נבחרים 
וייעוץ על מנת שיבצעו את תפקידם על הצד הטוב ביותר 

בניהולו של צוות מקצועי מיומן.
לשמש מרכז מידע, ייעוץ והכוונה )ללא תשלום( לכל 

אוכלוסיית הקשישים ובני משפחותיהם בחדרה. בבסיס 
הקמת המרכז עמדה הידיעה שקשישים רבים ובני  

משפחותיהם הנתקלים לראשונה בקשיי הזקנה אינם 
מודעים לזכויותיהם. מטרתנו לעזור להם למצות את 

בזכותו  אמונה  מתוך  השונים  המוסדות  מול  זכויותיהם 
של כל אדם לכבוד ולאיכות חיים. 
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מב”ט: היחידה לטיפולי בית    בנימה אישית   לשיטתי 
העמותה פועלת מתוך תחושת שליחות ומתוך רצון לסייע 
האיכותיים  הפתרונות  את  למצוא  הקשישים  לאוכלוסיית 

ביותר בתחום הסיעוד.
גם  פסח  לא  הקורונה  משבר  כולו,  במשק  כמתרחש 
התאמה,  דרש  החדש  המצב  בית.  לטיפולי  היחידה  על 
והסתגלות מהירה של הצוותים לשינויי  התארגנות מחדש 
והקשיים הרבים  הוודאות, החשש הרב  אי  המצב. למרות 
שליחותן  את  לבצע  המטפלות  המשיכו  בפניהן  שעמדו 

בנאמנות. 
וטיב  השנים  במהלך  המטופלים  עם  שנוצרו  הקשרים 
הקורונה  משבר  בזמן  שגם  לכך  הובילו  שקיבלו  השירות 
מהיחידה  השירות  את  לקבל  להמשיך  המטופלים  בחרו 

ונתנו בה את אמונם לשמירה על בריאותם.
לאופן  ההנחיות  שהתייצבו  אחרי 
הקורונה,  בתקופת  ההתנהגות 
הצוות  חדשה.  שגרה  נבנתה 
המקצועי עשה לילות כימים על מנת 
להנחות  ללוות,  לתמוך,  להתמודד, 
ולהעניק תחושת ביטחון ומּוָגנּות הן 
לקשישים והן למטפלים. נוצר אתגר 

חדש.
מקבלים  שאנחנו  והחום  האור 
מהקשישים בתמורה כמו גם הכרת 
התודה שלהם, נותנים לנו את הכוח 
כל  על  ולהתגבר  לפעול  להמשיך 
הקשיים המתעוררים בקשר לדאגה 
תמיכה  תוך  הקשישים  צורכי  למילוי 

מתמדת בבני משפחותיהם. 
אנחנו  לקבל...  זה  שלתת  אומרים 

זכינו.
הוועד המנהל של העמותה  *חברת 

למען הקשיש

המטפלת ברטה מיופיס עם בלה פרנקל

בעמותה למען הקשיש בחדרה יש על מי לסמוך   

.1

.2

המטפלת  סיגל רבנסרי
עם מרים ברושי 

| אילנה זהבי |



4

תמר אשל חוגגת מאה | עמליה )מלי( רוטמן |
המשך מעמ’ 1

עצמי  את  לימדתי  מונטסורי...  ילדים  גן  בחיפה...  גדלתי 
לעזור  הסכים  א’  בכיתה  שהיה  הבנים  אחד  וכתוב...  קרוא 
לשולחן, הקשבתי  לכיתה... התחבאתי מתחת  ‘להתגנב’  לי 
ולמדתי. בגיל 5 ידעתי לקרוא ולכתוב. בגיל 6 נכנסתי לביה”ס 
הריאלי ואחרי חודש הוקפצתי כיתה. הייתי ילדה פעלתנית... 
פעילה ב”צופים”. התגייסתי בגיל 14 ל”הגנה”. הכנתי רימונים 
והייתי קשרית. בגיל 17 נסעתי ללמוד ביולוגיה באוניברסיטה 
בירושלים. החקלאות הייתה ערך עליון. רציתי לתרום למדינה 
אנטומולוגיה של  ללמוד  ללונדון  לנסוע  והחלטתי  בלי חשבון 

צמחים ולחזור לעבוד במה שהיום נקרא מכון וולקני “.
הועברו   המדע  מעבדות  כל  השנייה,  מלחה”ע  פרצה  אך,  
)היה  אביגור  משאול  הוראה  מקבלת  ותמר  לקיימברידג’ 
‘אנחנו זקוקים לך! עליך לעבור  מראשי ההגנה( בזו הלשון: 
ללונדון. שם תפעילי תחנת אלחוט. דעי! זה תפקיד מסוכן ! 

אם תיעצרי נכחיש כל קשר אליך’! 
- והסכמת?

לעשות  יכולה  לא  אני  בלהבות  עולה  כשהעולם  “כמובן!!! 
החקלאות  לימודי  את  הפסקתי  לכלל.  מחויבת  אלא  לעצמי, 
ונרשמתי ללימודי ערבית ומזרח תיכון באוניברסיטה בלונדון.                  
גם  למקלט  ירדתי  ולא  מהארץ  לתשדורת  הקשבתי  בלילות 
לדוודים  במפעל  עבדתי  הבוקר  בשעות  ה’בליץ’.  בתקופת 
בי  התעצמה  גם  שם  מטוס.  חלקי  לייצור  למפעל  שהוסב 

המודעות לשוויון בין המינים”.  
- כלומר?

“כשהייתי בארץ לא התעניינתי בכלל במעמד הנשים. אולם 
כשהורו לי במפעל: ‘הצטרפי לנשים’!  ‘נקי את החלון במטוס’! 
לעבוד’.  רוצה  ‘אני  אמרתי,  לצחצח’,  באתי  ‘לא  סירבתי. 
התגייסתי  חתכתי...  הלחמתי...  ריתכתי...  הכול...  ולמדתי 
כשהתקלקל  משאית.  נהגת  הייתי  ואפילו  הבריטי,  לצבא 

משהו – הייתי נשכבת תחת המשאית ומתקנת. 
כששאל  הוריי.  את  לפגוש  חופשה  וביקשתי  בקהיר  שירתי 
אותי הקולונל האנגלי: What  sort of fish are you’?’ מי 
את בעצם? מהו הקשר שלך? עניתי לו – ‘אני פלשתינאית!’ 
מייד ‘נזרקתי’ מהחדר ומהמודיעין הבריטי והועברתי לתפקיד 

סמלת חינוך" .  
- עקשנית...

“ תמיד ידעתי לעמוד על שלי. גם בנעוריי כשקראו למשפחות 
רוצה  לא  אני  לי.  צרם  זה  הארץ־ישראלית’  ‘האצולה  שלנו 
כל  פרוטקציה.  לקבל  רוצה  ולא  מיוחסת  ולא  אצולה  להיות 
זולתי. כשלמדתי  בזכות  ולא  עצמי  בזכות  היה  מה שעשיתי 
בירושלים לא סיפרתי שאני הבת של... כששאלו אותי ‘מי אימא 
שלך’? עניתי מזרחי. יהדות הס”ט הייתה אז האריסטוקרטיה 

האמיתית ירושלים”.

את בעלה הראשון, ליונל שוורץ, איש מח”ל מדרום אפריקה, 
אבי בתה יעל, הכירה במרסיי במסגרת פעילות של ‘עליה 
החלה  והיא  התגרשו,  נישואיהם  לאחר  שנים  ארבע  ב’. 
בפעילות במשרד החוץ. את בעלה השני אריה אשל, אלמן 
ואבא לבן ולבת, פגשה ב-1960, כשהיה בחופשת מולדת 
על  ישראל בארגנטינה(. “התקשרתי אליו  כקונסול  )שירת 
בבואנוס  לוועידה  צאתי  לקראת  עצות  ממנו  לקבל  מנת 

איירס בנושא מעמד האישה. נפגשנו בבית קפה, ומזה 
צמח רומן”, היא מספרת בחיוך. “תוך שבועיים התחתנו 

ב־1968  נפטר  אשל  כשגריר”.  כיהן  שם  לברזיל,  ונסענו 
ממחלת לב בהיותו שגריר ישראל בקנדה. תמר לא נישאה 

שוב, ומאז היא בארץ.
 “לאחר שנים כעובדת מדינה, קיבלתי הצעה מטדי קולק, 
ראש עיריית ירושלים, לשמש יועצת שלו, והפכתי לראשת 
הלשכה שעסקה בתוכנית הסיוע האמריקאי במגוון תחומים. 
מייד  היה   – מתפנה  היה  ואם  לעצמי.  רגע  לי  היה  לא 
מתמלא” ואכן, במשך השנים כיהנה תמר במגוון תפקידים: 
יו”ר מועצת ארגוני הנשים בארץ, מזכ”לית מועצת הפועלות 
)נעמת(, נציגת ישראל באו”ם, סגנית ראש העיר ירושלים 
וחברת כנסת מטעם סיעת המערך. “הצבעתי ב-1981 בעד 

חוק הגולן”. 
 - נגד המשמעת הסיעתית? 

בהשקפותיי  ישראל.  מדינת  בתחומי  להישאר  הגולן  “על 
הייתי ונשארתי אקטיביסטית ביטחונית. שבע פעמים הייתי 
במשלחת ישראל לעצרת האו”ם וזאת הייתה עבודה פרך, 
טיפוס  אני  ערב.  מדינות  נציגי  עם  ההתמודדויות  בפרט 
כזה שאם מתקיפים את ישראל, אני מחזירה מנה כפולה 
ובמקום!” בגיל 70 הוענק לתמר אות יקירת העיר ירושלים. 
עד היום היא אינה שוקטת על שמריה. היא חברה בניהול 
הקימה  בצלאל,  לאומנות  והאקדמיה  למוסיקה  האקדמיה 
ועוד  מתגוררת,  היא  בו  המוגן  הדיור  בית  את  גם  וניהלה 

היד נטויה....
- מהיכן המרץ הזה? 

“אצלנו במשפחה היה מין שיגעון כזה שאדם צריך להתנדב. 
ויצו  הנהלת  חברת  הייתה  היא  כזאת.  הייתה  אמי  גם 
העולמית, יו”ר הועדה למעמד האישה, יו”ר המחלקה לבתי 
וב’פרדס  האיכרים  בהתאחדות  פעילה  החקלאיים,  הספר 
ואני  90 ביקשו ממנה להמשיך...  סינדיקט’. בהגיעה לגיל 
לא הסכמתי. אמרתי לה ‘שנים את רצת! את בדקת! שילמדו 

גם הם! שירוצו... שיבדקו...” 
תמר מתגוררת בדיור המוגן נופי ירושלים בשכונת בית וגן 
זה 31 שנים ממאי 1989. כשהיתה בת 69 שנים. מדירתה 

נשקף נוף מדהים הצופה על ירושלים.
“בנותיי רצו שאגור לידן... אמרתי ‘אל תתכננו עליי כל מיני 
תוכניות! אני לא עוזבת’. וזה הצליח. אנחנו הדיירים מנהלים 
את הבית. עסקתי בחלק האדמיניסטרטיבי. השנה ביקשו 

שאעמוד בראש ועדת איתור מנהלים חדשה”. 

תמר אשל, 1961

תמר אשל חברת כנסת
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ובלי לדבר על  חדרה עירנו, על אבשלום פיינברג, אגדה 
בפני עצמה, שמצא את מותו לפני שתמר נולדה, ועל שימור 

בית פיינברג אי אפשר... 
אבשלום  של  הצעירה  אחותו  הייתה  צילה,  שלי,  “אמא 
היא  מותו,  ואחרי  שלה  המנטור  היה  הוא  אותו.  והעריצה 

הייתה שומרת הסף של המסורת המשפחתית”.
- וזה עבר אליך? 

מתמסרת  אני  האחרונות  בשנים  רק  מהר.  כך  כל  "לא 
)זוהר  זהרה  דודתי  לבת  להודות  צריך  המורשת.  לשימור 
הייתה קשורה  כי  שהייתה הרוח החיה בשמירה,  וילבוש( 

לסבתא פאני, והיו לה זיכרונות מהבית. 
כשהייתי  המשפחתי.  הפולחן  מכל  התרחקתי  דווקא  אני 
סבא  של  לביתם  אימא  עם  לפעמים  נוסעת  הייתי  צעירה 

וסבתא.בעיקר התרשמתי מאוד משובך היונים”... 
-איך התחיל רעיון השימור?

“פנו לדוד אחי, שהיה עו”ד וטיפל בעניינים הכספיים, לשמר 
את הבית אך הוא סירב. הוא רצה לבנות בית בן 8 קומות 
ושכל אחד מבני המשפחה יקבל דירה. לא הסכמתי והתחילו 
ויכוחים. הייתי אז בכנסת ולא רציתי שייווצר ניגוד עניינים... 
אז החלטתי לוותר. זהרה הניעה את הגלגלים. הקימו את 
למדינה,   50 ה-  בשנת  היה  זה  אתרים.  לשימור  המועצה 
לשימור.  פנויים  מקומות  שני  אתרים  לשימור  למועצה  היו 
מהוועדה  וקיבל  ארכיטקט,  שכר  לקבלנים,  פנה  אחי  דוד 
לתכנון ובניה אישור לבניית הבניין. המועצה עירערה ותבעה 
לבטל את אישור הבנייה ולאשר את שימור הבית. הערעור 
רק  השימור...  לרשימת  הבית  את  הכניסו  ומייד  התקבל, 

לאחר שאחי נפטר )2005( נכנסתי אני לתמונה.” 

-ומכאן הכול רץ?
למעין  המקום  את  להפוך  חשבו  בהתחלה  כ”כ...  “לא 
נתגלה שהבית  ‘ארכיון’ למסמכים של חדרה, אך בבדיקה 
כארכיון.  לשמש  יכול  ואינו  מים,  לתוכו  סופג  מכורכר,  בנוי 
שוב מהתחלה.. שוב מתח.. עוד ישיבות.. שוב שינוי ייעוד.. 
את  לתקן  כסף  היה  צריך  התפוררה...  התקרה  ובינתיים, 
ישיבה  לכנס  אביטן  חיים  העיר  לראש  טילפנתי  התקרות. 
יהיה!  לא  הבית  מהר,  נפעל  לא  אם  חורף’!  ‘עכשיו  רבתי. 
נציל  בואו  על הטיפול הפיזי של הבית!  נעשה הסכם  בואו 
את הבית! כל היתר ימתין’!.. לחצנו ידיים... פעם או פעמיים 
עם  נפגשתי  לחדרה.  מירושלים  במכוניתי  הגעתי  בשבוע 
לי  היה  חדרה.  לפיתוח  מהקרן  ותמר  מה’חאן’  רודין  נינה 
עם  מפגש  מקום  של  סוג  אחר.  כאן משהו  שיהיה  חלום... 
בשנת  נערך  העבודות  בתום  תרבותי.  ודיון  סרטים  אנשי 

2008 טכס חנוכת הבית.”
במהלך השנים הפך הבית למוזיאון, והתקיימו בו פעילויות 

והרצאות וכן ישיבות.
בינתיים העברתי הכול לבתי יעל, שתטפל בעניינים. גם בנה 

יואב מתעניין”. 

עברו מעל שלוש וחצי שעות בהן ישבנו ושתינו בצמא את 
בסיני  שנהרג  אבשלום  של  דמותו  על  דיברנו  דבריה... 
בשנת 1917 בהיותו בן 28 בלבד, כשיצא בשליחות סודית 
במדבר  שנתגלו  עצמותיו  בקהיר.  הבריטית  המפקדה  אל 
מגלעין  דקל שצמח  עץ  הימים תחת  מלחמת ששת  לאחר 
תמר שהיה בכיסו, הובאו ב- 29 בנובמבר 1967 לקבורה 
ניטע  בהר הרצל בירושלים, ובמלאת 120 שנים להולדתו 
נוסף  חוטר  בירושלים.  הרצל  בהר  המקורי  מהדקל  חוטר 
ניטע בחצר המוזיאון בחדרה מימין לכניסה ליד אבן הזיכרון. 
האנדרטה לזכרו הוקמה בשנת 1957 במלאת 40  שנים 
והועברה   4 בכניסה הדרומית לחדרה  להיעלמו, על כביש 
תוואי  על  ניצבה  היא   כי  חדרה  נחל  לפארק  כעשור  לפני 
כביש 9 החדש. ובשנת 2011, שנת ה-120 להולדת חדרה, 
נחנך האתר החדש של האנדרטה לזכרו על גבעה נישאה 

החולשת על הפארק. 
לתמר  לקנות  תכננו  חודשים.  שמונה  הביקור  מאז  עברו 
התהפך...  הכול  אך  הולדתה,  ביום  שוב  ולנסוע  מתנה 
עימה  שוחחתי  ראש...  הרימה  הקורונה  החיים...  העולם, 

בטלפון ושלחנו ברכה מצולמת. 
את יום הולדתה המאה חגגו בחיק המשפחה.

נאחל לתמר מזל טוב. המשך עשייה ברוכה, ושנים טובות 
של בריאות ואהבה.

תמר עם מתנדבות בית פיינברג

| יפה וינקר |
“דיאטת המוח” – התרופה לאלצהיימר?

בשנים האחרונות עולה המודעות למחלת האלצהיימר, והחשש 
ממנה מתחזק בשל המספר הרב של החולים בה ובשל העובדה 
אני מבקשת להפנות את  זמינה.  שלא מצאו לה עדיין תרופה 
התברר  המוח”.  “דיאטת  שנקראת  לדיאטה  ליבכם  תשומת 

שהיא נמצאה יעילה להפחתת הסיכון לחלות בה.
דיאטה זו הוצגה לראשונה בשנת 2015. היא כוללת כמות רבה 
כמו  הריכוז,  ואת  הזיכרון  את  לשפר  שאמור  למוח”  “מזון  של 

עלים ירוקים, פירות יער, אגוזים, שמן זית ודגים שומניים.
חוקרים רבים מאמינים שמזונות עשירים בנוגדי חמצון כמו אלה 
הכלולים ב”דיאטת המוח” משפיעים באופן חיובי על הלמידה, 
ועל הקוגניציה. הם מגינים על תאי עצב מזדקנים  על הזיכרון 
על ידי הגדלת כמות תאי עצב שעוזרים לשמור על ִתפקוד תקין 

בתהליך ההזדקנות.

מה מומלץ לאכול כדי להגן על המוח?
- כאמור לעיל, ירקות ירוקים עליים, כמו תרד וכרוב 

- ירקות טריים אחרים, כמו ברוקולי, פלפלים, עגבניות וגזר
- פירות טריים, כמו תותים, אוכמניות, פטל ודובדבנים

- שונות: אגוזים וזרעים, שמן זית, קטניות, דגנים מלאים
- מתחום הדגים יש להעדיף במיוחד ַסְלמֹון, סרדינים או טונה 

  שנחשבים למקור מצוין של חומצות שומן אומגה 3 
זית  ַסְלמֹון מבושל בשמן  דג  היא  כזה  דיאטה  דוגמה לתפריט 
שקדים  עם  שועל  שיבולת  או  וקינואה  ירוקים  ירקות  בתוספת 

ואוכמניות.

מאילו סוגי מזון יש להימנע?
- מרוב סוגי הבשר האדום 

- מחמאה, ממרגרינה ומגבינות עתירות שומן
- מחטיפים מתוקים
- משתייה מתוקה 

- ממזון מהיר וממזון מטוגן

לכן ִאכלו בריא. כך תשמרו על הבריאות ועל המוח!

העיקר הבריאות



    

ליפא גוז - המכולניק של השכונה
במאה  נפוץ  מושג  היה  שכונתית  מכולת 
כזאת  אחת  הייתה  בשכונתנו  גם  ה-20. 
שסיפקה את כל מוצרי הצריכה. בכל ביקור 
שלי בה קיבלתי שירות אישי מלּווה בפנים 
שלום  מה  נשמע?  "מה  נשאלתי  מחייכות, 
וזאת  הספר?",  בבית  היה  איך  אימא? 
לחם,  כיכר  חצי  של  צנועה  קנייה  למרות 

צנצנת לבן, עגבנייה ודג מלוח בלבד.
בחדרה  הנשיא-ירושלים  הרחובות  בקרן 
ניצב בניין מגורים בן שתי קומות. אחת החנויות בחזית שימשה 
כחנות מכולת. כל דיירי הסביבה נמנו עם לקוחותיה. נכון, ממול 
הייתה זמן מה גם "הצרכנייה של אייזיק", אבל כולנו העדפנו 
את המכולת של ליפא. ליפא גוז נולד בפולין בשנת 1914 ערב 
פרוץ מלחמת העולם הראשונה להוריו אריה ופרומה. בהיותו 
שרה  את  לאישה  נשא  ישראל.  לארץ  עלה   )1935(  21 בן 
ונולדו להם בן ובת.  שעלתה לארץ במסגרת "עליית הנוער", 
עצמי.  את  זוכר  שאני  מאז  זוכר  אני  שלו  המכולת  חנות  את 
ממנה התפרנס איש חביב זה. את הסחורה סידר על מדפי עץ 
ושעועית. בקצהו  סוכר, מלח  אורז,  לאורכם שקי  וָעַרם  צרים 
הרחוק של השולחן )ָשם הניח כל קונה את מוצריו( היה מונח 
פנקס גדול שדפיו סדורים על פי סדר אותיות הא"ב. הקנייה 
נעשתה בתשלומים: סכום כל קנייה נרשם בפנקס זה, ובעת 
ונמחק. כך היה בילדותי, כך היה  הנוחה ללקוח שולם החוב 
כאשר בגרתי וקניתי לביתי ולילדיי. בחיוך, ללא חשש ובתוספת 
גם  נרתם  ההם  בימים  כנהוג  ולהורים.  לאישה  שלום  ברכת 
ושירת   )1937( ל"הגנה"  הצטרף  הוא  הישוב.  להגנת  ליפא 
כנוטר ביחידת שומרי הרכבות. בנוסף על כך שמר בתורנות 
בימי  בפאתי המושבה.  על המשלטים  אחרים  חדרה  בני  עם 
מקומו.  את  שרה  רעייתו  מילאה  המכולת  מחנות  היעדרותו 
שנים רבות שירתה אותנו "המכולת של ליפא", וימי פעולתה 
שזורים בחיי רבים מבני המקום, עד שהפכה למוסד של ממש 
שני  במשך  ביתם  בני  ושל  חדרה  ותיקי  של  בזיכרונם  הקיים 
דורות. ליפא גוז נפטר בגיל 80 ביום י' תשרי תשנ"ה 15.9.94 

והשאיר אחריו טעם מתוק של פעם.

תחת שמי ארגמן / מארק סאליבן
לדרגת  עד  אמיתי  סיפור  על  מבוסס  הרומן 
 567 פני  על  מתפרש  והוא  ייאמן",  ה"בלתי 
הוא  הספר.  מעובי  להירתע  לא  נא  עמודים. 

מרתק.
בשנותיה  באיטליה  מתרחשת  העלילה 
נער  השנייה.  העולם  מלחמת  של  האחרונות 
איטלקי מבית טוב נשלח לקייטנה בהרי האלפים 

בניגוד לרצונו. את הקייטנה המנוהלת בידי האב רה הוא מכיר 
מילדותו, אבל הפעם הוא מסרב להגיע אליה מכיוון שהיא כבר 
לא מתאימה לגילו )אחיו הצעיר נמנה עם ילדי אותה קייטנה(. 
בחסות הקייטנה מבריח האב רה יהודים ולא-יהודים את הגבול 
הגרמנים.  של  לאפם  מתחת  הרים  במעברי  ושוויץ  איטליה  בין 
גולש  הוא  הרי  למאמץ ההברחה.  נרתם  לתלפיות  הנער הבנוי 
בשלג, אומן בטיפוס הרים, והוא רק בן 17. הוא מתגלגל למשימה 
אותה הוא ממלא באומץ ובתושייה, וגם הפעם זה קורה בניגוד 
לרצונו ומפאת חששם של הוריו. מתואר, כמובן, גם סיפור אהבה 
תמים למדי וגם לא, שמשפיע עליו עד אחרית ימיו. את החוויות 
שהוא חוֹוה במשך השנתיים הללו עם מוסוליני והיטלר ועם עוד 
שמות ידועים לשימצה חווים יחד איתו גם הקוראים. על רקע כל 

אלה מתרחש הסיפור. 
אל תוותרו על קריאת העמודים האחרונים )הנספחים( המספקים 
מידע לרציונל של הספר ולהבאתו לדפוס, אחרי שהסופר ערך 

מחקר מעמיק. 
בעמוד האחורי כתוב: "זינק לראש רשימת רבי המכר... זכויות 
העיבוד נמכרו להפקת סרט... הספר תורגם ליותר מ-30 שפות." 

| יצחק )צ'קלה( גולדפינגר |
מי מכיר ? מי יודע? 
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| עדי שיטה |

קוראים עם הנכדים
| שולמית צמח-טֶנדלֶר |

ג’ינג’ית שחקנית כדורגל 
| כריסטיאן בִּינִיק |

תרגום מגרמנית שולמית צמח-ֶטנדלֶר

מומלץ מטעם משרד החינוך והתרבות 
לתלמידי  כיתות ג’-ד’.

העלילה: באחת ההפסקות ראה יונתן איך ג’ינג’ית מזנקת 
על הכדור, ואיך היא תופסת אותו. “את עושה את זה טוב.” 
התלהב. “איך שתפסת את הכדור... זה היה אדיר!” הוסיף 
וביקש שתעמוד בשער קבוצתו כשוערת בטורניר הכדורגל 
הקרוב. ג’ינג’ית לא ידעה איך יגיבו חברותיה, אם היא תמלא 
את מבוקשו, ותהתה איך תוכל בכלל לספר להן מה היא 
אותן בהחלטתה,  לפני שהספיקה לשתף  עומדת לעשות. 
הן גילו את הדבר בעצמן וחשבו שהיא עושה מעשה בגידה. 
איתה  לדבר  הפסיקו  ביותר  הטובות  שחברותיה  קרה  כך 
והתעלמו ממנה כליל. ג’ינג’ית חששה מאוד שהֶחרם הזה 

יימָשך לעד ולא ידעה מה לעשות. 
של  איוריה  עמודים.   90 על  שמתפרש  מרתק  סיפור 
את  משובבים  רבים,  עמודים  מקשטים  פָּאוּלָה  אִירְמְגַרְד 

הנפש, ומשחק הצבעים משמח את העין.
ספר זה הוא רק אחד מסדרת הספרים “ג’ינג’ית”

)8 במספר(.
גילוי נאות: כותבת המדור תרגמה את סדרת הספרים 

מגרמנית
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השכן והחתולה

הבוקר ראיתי שהשכן מדבר עם החתולה שלו. היה 
ברור לו שהחתולה מבינה אותו. כששבתי הביתה 
סיפרתי זאת לכלב שלי, ושנינו התגלגלנו מצחוק.

חיסכון בדלק 
אחד היתרונות בעידן הקורונה: מילאתי דלק במרץ, וזה 

הספיק לי עד יולי.

עברית קשה שפה
הכול היה טוב ויפה בתקופת הסגר, עד שהוא כתב לי: 

"אני עקדמאי אם שתי תערים."

ביקור אצל סבתא
- "סבתא, יש לך וויי פיי?"

- "לא יקירי. נשארו רק קציצות."

בחירה נכונה?
אישה לחברתה: "אם תצטרכי לבחור בין בעלך ובין 

מיליון דולר, מה תעשי בכסף?"

אהבל עם קורונה
- "דוקטור, אם חליתי בקורונה, ואני נדרס ומת, האם 

המוות נחשב בגלל הקורונה?"
- "אם חלית בקורונה, ואתה נדרס ומת, זה מפני 

שאתה אהבל, כי היית אמור לשהות בבידוד."

המריבה והתשלום
אחרי מריבה עם בעלה הודיעה האישה לאימּה שהיא 

עוברת לגור איתה.
אימא: "לא יקירתי, הוא חייב לשלם על טעותו.

אני עוברת לגור איתך..."
 

מאוזן
פרסומות  מנסח  קופירייטר,   .4   3,2 האהבה  יום   .1
 .14 12. לא כבד  11. גבוה  10. מתקן שעונים  9. שד 
 .18 מדידה  מכשיר   .17 רטט  ניע,   .16 בלייה  קלקול, 
התכווצות, עווית 20. סופרים 22. אור, נהרה 23. עני, 
תחילה   .27 שאלה  מילת   .26 מהיממה  חלק   .25 דל 
30. נחשוני, ראשוני 32. אות השלום 33. מין תחבושת 
34. סגן אלוף )ר”ת( 35. אות אנגלית 36. יונה, יון 37. 
 .44 פאר   .42 לבנה  ירח,   .40 בכינור  מנגן   .39 צעדו 
עדינות 47. מטרה, תכלית 49. מלחין גרמני 50. עשה 

סקי 52. ממתן, מגביל 54. אדון 55. אקלים 6,3 

מאונך
1. מרכבי השטח 2. אריג 3,חודש עברי 4. חבר 5. עבים 
6. פרח נאה 7. ישן 8, פיגור,תינוקיות 10. שנפל בשבי 
האויב 13. למעני 15. נעמד על רגליו 16א. מקווה מים 
גדול 17. אחד התווים 19. מקל, מוט 21. אות עברית 
22. הרי זה 24. השבחה, הטבה 26. עבודה, עמל 28. 
תם  נגמר,   .30 תדירות  קביעות,   .29 ים  בלב  אדמה 
31. ימייה 36. ספר הספרים 36א. מקווה מים 38. נחל 
אכזב 39. גומחה , נקיק 43. בא אחרי הברק 44. כתם 
45. כפור, קרח, צינה 46. גמוס 48. גרו 50. תספורת 

הכבשים 51. גדי, תיש 52. קול הפרה 53. מין צומת

תשבץ אוגוסט 2020
| זהבה עמל |

 | יאשיהו וולשטין |
      

באדיבות יוני לייטר 

חומרים
2 קופסאות טונה מסוננות

שמן לטיגון
1 ביצה

2 שיני שום
1/2 כוס פטרוזיליה קצוצה

1 בצל מגורר
3-2 כפות פירורי לחם

לקישוט
4 עלי חסה

1 לימון
מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה
מערבבים את כל החומרים לעיסה אחידה. מחממים שמן 

במחבת.
יוצרים קציצות ומטגנים כ-2 דקות מכל צד.

מניחים על צלחת שעליה נייר סופג.
מעבירים לכלי הגשה שטוח. שמים מצע של עלי חסה 

ופלחי לימון מסביב.



               מאה שנה לארגון “ההגנה”  
| יצחק )צ’קלה( גולדפינגר  |

בי”א באדר בשנת תר”פ )1920( נפלו יוסף טרומפלדור ושבעה מחבריו על הגנת תל-חי בניסיונם לבלום את 
הפורעים הערבים שאיימו להשתלט על אצבע הגליל. 

באותה שנה נוסד ארגון “ההגנה” שפעל בארץ ישראל במשך כשלושה עשורים במטרה לספק רשת הגנה 
ליישובים העבריים ולהוות מסד לצבא ההגנה לישראל שהוקם עם הכרזתה הרשמית של מדינת ישראל.

ודתי  זיהוי פוליטי, חילוני  הארגון סחף לשורותיו את מרבית אוכלוסיית היישוב היהודי בארץ ישראל ללא 
כאחד, והוא הוקם באותו אופן גם במושבה חדרה שאיחדה שורות להגנתה.

בערב י”א באדר תש”פ, במלאות 100 שנה ליסוד ארגון “ההגנה”, נחנכה במוזיאון הח’אן בחדרה אנדרטה 
ששירתו  חדרה  תושבי  של  ולזכרם  לכבודם 
מאודם  בכל  והגנו  מלאה  בהתנדבות  ב”הגנה” 
בני  משפחתם  ֵּביתם. בכך מילאו   – על חדרה 
של חברי “ההגנה” את צו ליבם להזכיר ולהוקיר 
את פועלם הבלתי נשכח של מגיני חדרה, מניחי 

תשתית הביטחון של המדינה שבדרך.
בטקס מרגש, צנוע ונכבד, התאספו צאצאי מגיני 
מעל  הלוט  את  והסירו  הח’אן  במוזיאון  חדרה 
האנדרטה. אחר כך התאספו באולם המוזיאון, קראו את “שבועת ההגנה” 
ושיתפו את הנוכחים בהתרגשות רבה בהעלאת זיכרונות אישיים מבית 

ילדותם בתקופת “ההגנה”.
תורם  לכל  קלף  תעודת  המוזיאון  הפיק  האנדרטה  הצבת  עם  בבד  בד 
ב”אלבום  נמצא  זו  קלף  תעודת  של  והעתק  משפחתו,  בן  את  המנציח 
הנצחה” בו קיים מדור אישי לכל מנציח/מונצח. תמונת המונצח ופרטים 

העמותה למען הקשיש חדרה מרכינה ראש
לזכרה של רמונדה כהן ז”ל

| סיגל זיידה מנכ”לית העמותה |
ההספד בהלוויה

חברתנו היקרה רמונדה כהן הלכה מאיתנו בטרם עת, ואנו, חברי העמותה למען הקשיש בחדרה, 
לא מצליחים לעכל את עוצמת הכאב ואת גודל האובדן. 

המתנדבות  את  והפכה  אותו  ריכזה  היא  קשר”.  “קו  בפרויקט  החיה  והרוח  הגוף  הייתה  רמונדה 
והקשישים למשפחה אחת. רמונדה הייתה “אחות של פעם”, אחות סוציאלית שכולה לב ועשייה 
למען הקשישים. כשאומרים “רמונדה” אנו רואים מייד מול עינינו את דמותה היפה החיצונית, ועולה 

על כך אישיותה הפנימית.
הדריכה  )אותן  קשר”  “קו  מתנדבות  עם  וביחד  הפרויקט,  את  להוביל  עצמה  על  לקחה  רמונדה 
שדואג  שמתקשר,  עליו,  שחושב  מי  שיש  יידע  ערירי  או  בודד  קשיש  שכל  לכך  דאגה  והנחתה( 
שמקשיבה,  ויועצת  אחות  אימא,  הייתה  היא  לכך.  מעבר  הרבה  עשתה  היא  אך  לשלומו.  ושואל 
שלא מאבדת סבלנות, זו שאף פעם לא מוותרת, שנמצאת בקשר עם הגורמים המטפלים ומסייעת 

לקשישים למצות את זכויותיהם, זו שמובילה ותומכת גם בקשישים וגם במתנדבות.
היא הייתה המצפן והמצפון של כולנו, ראויה להערכה ולהערצה של אישה שקמה יום יום למלא את שליחותה ומאמינה 

ששינוי קטן יוביל לשינוי גדול.
גם בימים אלה, כשהקורונה מרחיקה אנשים זה מזה, היא והמתנדבות לא נטשו את הספינה, אלא המשיכו מתוך תחושת 
השליחות למלא את התפקיד שמשמעותו רק הלכה והתעצמה. התאספנו כאן בימים עצובים אלה, ימי קורונה, להיפרד 

ממך. דעי שגם מי שלא היה יכול להגיע עומד אתנו וזוכר.לא נשכח אותך.                        יהי זכרה ברוך 

בימי קורונה קשים אלה קיבלתי בשורה קשה על מותך, חברתי היקרה רמונדה. הייתי המומה. למה? איך? 
הרי היית בריאה, אך התברר לי שליבך בגד בך.  

הכרנו לפני יותר מיובל שנים כאשר למדנו יחד במסלול להכשרת אחיות כדי לעבוד בשער מנשה, ואכן עבדנו 
שם תקופה מסוימת, עד שכל אחת מאיתנו פנתה לדרכה. נפגשנו ִמדי פעם באירועים, בטיולים, ובחגים. 

 אחרי שפרשנו לגמלאות חיפשנו מקום בו נוכל להתנדב. רמונדה, לקחת על עצמך את האחריות ל“קו קשר“, 
 וכאן התחדש הקשר בינינו. נפגשנו כל שבוע, שוחחנו, החלפנו רשמים, וצודקת האמירה 

שההתנדבות עוזרת גם למתנדב.  שההתנדבות עוזרת גם למתנדב.  
תחסרי לי מאד בימים הבאים, רמונדה. חריצותך ופעילותך היו לכולנו דוגמה ומופת. 

יהי זכרה ברוך. 

לזכרה של רמונדה  
| זהבה עמל | 

למנציחים  שמו  את  ולהוסיף  זה  במיזם  להשתתף  המעוניין  כל 
רחוב  מוזיאון הח’אן בחדרה,  למזכירות  לפנות  מוזמן  ולמונצחים, 

הגיבורים 74, או בטלפון 04-6322330 . 


