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תרבות הלאדינו
ברמת השרון
מאת שרה זאבי

מתכון לרולדה
מרעננת
מאת נחמה ורון

π

תשבץ היגיון קל
מאת עו¢ד יובל חמצני

±±

גור חדש בבית
מאת ד¢ר מיכל קירשנר

¢רמת≠שרוני נשאר רמת≠שרוני¢
ראש העיר אבי גרובר וסגנית ראש העירייה דוברת וויזר בראיון חגיגי
לפתיחת שנה חדשה ברמת השרוןÆ
על המושבה שהפכה לעיר¨ על חשיבות הקהילתיות¨ על השינויים
הרבים והאתגרים הצפויים בהמשךÆ
מראיינת צילה דגון ˇ עמוד ≥≠≤

בית עם מנגינה מיוחדת
המשלבת אמנות עם אהבה
פסל פרי יצירתה
של האם
נעמי רגßיניאנו

האמא נעמי רגßיניאנו
פסלת ויוצרת והבן
אייל רגßיניאנו¨
מוסיקאי
רב כישרונותÆ

מאת צילה דגון
עמוד µ

ענבל של חסד

האמנות לאהוב את הסביבה
רות מיון קוק
יזמה סדנאות ¢אמנות
סביבה ¢ברחבי הארץ
המשלבות בין טבע
עוצר נשימה לבין
האומנותÆ
מאת אביבה דניאליÆ
עמוד ∏

שחמט של תנועה

ענבל ברקוביץ
מנהלת מערך גיוס
תרומות אותם היא
מחלקת לנזקקים
ברמה¢שÆ

מציאת שני כלי סיוף
עתיקים בעליית
הגג בביתה של נעמי
קוריאנסקי הביאו אותה
לברר על אומנות
הקרבות העתיקים
בעולםÆ

מאת לאה לדובסקי
עמוד π

מאת נעמי קוריאנסקי
עמוד ∞±
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אבי ≠ ¢אנו משלימים תוכנית אב במערכת
החינוך שאחד מהעקרונות בה הוא יצירת
רצף Æיש לנו מחויבות לכול ילד כולל מתן
מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדיםÆ
השאיפה היא שרמת השרון תהיה הבית
של כול הילדים על כול המשתמע מכךÆ¢
האם יש משקל יתר לאוכלוסייה מסוימתø
אבי ≠ ¢אני מחויב לכולם Æעיר זו רשת של
שתי וערב¨ זה כרוך בזה Æחייבת להיות
עשייה שכולם יקבלו בה מענה זה לצד זה¨
צעירים לצד מבוגרים¨ חייב להישמר איזון
כדי שהמערכת כולה תפעל כראוי Æלדוגמא
≠ לצד פעילות הקאנטרי המשמשת בית
לצרכים חברתיים ותרבותיים של
אוכלוסיות רחבות¨ קיימת קשת עשירה של
פעילות המיועדת לבני הנוער ביישובÆ¢
כשאני שואלת את אבי מה ההישג הגדול
שלו עליו הוא יכול להצביע¨ הוא משיב
¢בסך הכול אני משמש כראש עיר רק שנה
וחצי שיש בהם כבר הישגים Æ¢ואחרי דקה
של הרהור הוא משיב ≠ ¢ההישג שהכי
מרגש אותי אלו הן המסגרות שהקמנו
לילדים בעלי הצרכים המיוחדים שחלקם
משולבים בגנים רגילים וחלקם לומדים
בגני תקשורת לילדים הנמצאים על
ספקטרום הßאוטיזם ¨ßכולל קייטנה
המופעלת בעזרת מתנדבים Æעלי לציין כי
הגדלנו את תקציב החינוך בכ≠•∞≤Æ¢
וכך הוא מסכם ≠ ¢הצבתי לעצמי רף גבוה
של עשייה למרות שלחלק מהדברים לוקח
יותר זמןÆ¢
דוברת ≠ כיו¢ר דירקטוריון מגוונים¨  ¢עלי
לציין כי רשת ßמגוונים ßאחראית ומחויבת
כלפי כול ילדי העיר הנמצאים במסגרות
החינוך הבלתי פורמלי בצהרונים של בתי
הספר וגני הילדים Æלמרות האילוצים
הכספיים שנכפו עלינו בעקבות ßחוק כחלוןß
לא תיפגענה האיכויות של הצהרוניםÆ
נמשיך להעניק את המיטב בכוח אדם¨
בתכנים ובהזנה כשהעירייה תשמש לנו
כמטריהÆ
ולמען בני הנוער שאינם משתייכים
לתנועות השונות הקימה ßמגוונים ßמסגרת
חברתית מעשירה בתחום המוסיקה¨ שירה¨
כתיבה והלחנה במועדון הכבריה במערב
העיר המיועד לבני נוער מכיתה ז ßועד יבß
כשהמטרה היא¨ בין השאר¨ לפתח
ולהכשיר אותם למנהיגות תורמת Æמקרב
אותם בני נוער מורכבות משלחות
שמארחות בני נוער מחו¢ל ולחילופין
אותם בני נוער מתארחים באירופה וארה¢ב
כשהם משמשים כשליחים ציונייםÆ
לגבי תחושת הישג מספק אני חייבת לציין
את הקמתה של מועצת נשים יישובית
נשיםÆ
משישים
למעלה
המונה
השנה פתחנו לראשונה ברמה¢ש קורס
דירקטוריות לתושבות העיר ולאור
ההצלחה הגדולה יפתח הקורס השני
בחודש נובמבר Æכמו כן קיימנו בשנה
שעברה לראשונה תערוכה בשדרת ויצמן
של ∞∞ ±נשים משפיעות בעיר¨ אירוע זה
יהפוך למסורת וגם השנה נקיים אותו¢
וכך היא מסכמת ≠ ¢ומה שלא הספקנו
לעשות השנה נעשה בשנה הבאהÆ¢
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משתתפי החוגים והמדריכים
הם מובילי קמפיין
פתיחת השנה של רשת מגוונים
מאת∫ עינב לייבה

כבכל שנה¨ יוצאת רשת מגוונים עם קמפיין פרסומי
ברחבי העיר לרגל תחילת ההרשמה לחוגים
ופעילויות לשנה החדשה Æהשנה¨ רשת המרכזים
הקהילתיים מגוונים החליטה לתת למשתתפי החוגים
והמדריכים להיות הפנים של הקמפיין Æילדים
ומבוגרים המשתתפים בחוגי מגוונים בחרו את
המדריכים שהשפיעו עליהם וביחד הם מעטרים את
שלל פרסומי הרשתÆ
ההחלטה מאחורי הקמפיין נובעת מתוך החשיבות
לשלב את קהל הלקוחות במערך הרשת Æזו לא
הפעם ראשונה שמגוונים עושה שימוש בקונספט של
שיתוף הלקוחות בקמפיין פרסומי¨ לפני כשנתיים
השתתפו לקוחות הרשת בקמפיין תחת הסלוגן ¢מה
זה מגוונים בשבילי Æ¢øהשנה¨ הקמפיין מעניק כבוד גם
למדריכי החוגיםÆ

לקוחות מגוונים המשתתפים בחוגים התבקשו לבחור
את המדריכים שהשפיעו עליהם¨ אלו שנתנו להם
השראה¨ אלו שגרמו להם לעשות דברים שבחיים לא
חלמו לעשות Æובפרסומים הם יופיעו לצד המדריכים
שלהם ויחלקו את החוויה שלהם בחוג לצד הערכים
שאותו מדריך העניק להםÆ
בין משתתפי הקמפיין ליהיא רז¨ זוכת מדליית זהב
במכביה ∑ ¨≤∞±המספרת על מורן קלפנר המאמנת
שלה מליגת התעמלות מכשירים במגוונים קריית
הצעירים¨ נעמה¨ יהלי ומאיה רזניק¨ שלוש אחיות
המשתתפות בחוגי בית הספר מחולה מגוונים אלון
עם המורה שלהן יעל הופמן¨ ילדים מחוגי התיאטרון
ששיתפו איך בזכות המדריכים שלהם הם ניצחו את
הפחד לעמוד על במה¨ ועוד שלל משתתפים¨
ששיתפו במשפטים מרגשים על הקשר שלהם עם
מדריכי החוגים במגווניםÆ
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אנו שמחים להביא אליכם את גיליון
מגוונים החותם את שנת פעילותו
העשירית של העיתוןÆ
ב∏≤ הגיליונות האחרונים¨ כתבנו על
הדמויות המעניינות בעיר∫ אמנים¨
אנשי רוח וספר¨ תושבים ותיקים¨ על
המקומות והפינות הנסתרות ברמת
השרון וגם על פעילויות ייחודיות
ומעניינות המתרחשות בעיר Æאנו
מקווים כי הצלחנו להעביר אליכם
את הקולות והצלילים על הדברים
הטובים המתקיימים בעירנו הקטנהÆ
בגיליון זה אנו מתכבדים לארח את
ראש העירייה מר אבי גרובר¨ וסגניתו
גברת דוברת וויזר¨ לראיון חגיגי¨ על
המארג הקהילתי המיוחד של העירÆ
בנוסף¨ נספר בגיליון זה על אמנים
מיוחדים הגרים בעיר∫ רות קוק¨
עדנה רונאל ונעמי רגßיאנוÆ
נספר לכם על מתנדבת סדרתית∫
ענבל ברקוביץ ßאשר אוספת מוצרים
מכל המבקש לתרום ומעבירה אותם
לנזקקיםÆ
ברמת השרון גרים תושבים רבים
המבקשים לשמר את שפת הלאדינו
והם מספרים לנו על הפעילות
הרבה אותה הם מקיימים במסגרת
גיל הזהבÆ
וכמובן נעדכן על חוגים חדשים
וייחודים הנפתחים ברשת מגוונים¨
על פרויקט אמנות למבוגרים
במגוונים נוה גן שהוצג במוזאון ועודÆ
זו ההזדמנות לומר תודה לכותבות
העיתון אשר בשנים האחרונות
מחפשות בכל יום אחר הסיפור
הבא¨ וחושבות תמיד מה יעניין
אתכם הקוראים Æלעורכות מרשת
מגוונים נועה ועינב ולניצה ערמון
סמנכ¢ל חברה וקהילה ברשת
מגוונים אשר מובילה את הפרויקט
ביד רמה Æאנו בטוחים שתיהנו מגיליון
מיוחד זה
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¢רמת≠שרוני נשאר רמת≠שרוני¢
הקהילה המיוחדת של רמת השרון
ראש העיר אבי גרובר¨ וסגנית ראש
העיר דוברת וויזר בראיון חגיגי
לפתיחת שנה חדשה ברמת השרון∫
על המושבה שהפכה לעיר¨ על
חשיבות הקהילה¨ על השינויים
הרבים והאתגרים הצפויים לנו
בהמשךÆ
מראיינת∫ צילה דגון
התושבים של רמת השרון אוהבים את
עירם וכשהם מדברים עליה נשמעת נימה
של ßגאוות יחידה ßבקולם¢ Æאנחנו אוהבים
את אופיו המיוחד של היישוב שהשתמר
לאורך השנים למרות שהמעמד שלנו
השתנה והפכנו להיות עיר במקום מושבהÆ
כן¨ עדיין שמורים בלב זיכרונות השייכים
לפעם שנעים להתרפק עליהם וכדי לשמר
את ייחודה חייבים להשקיע ולהמשיך
לטפח אותה ¢כך אומר יאיר¨ אחד מצעירי
העירÆ
רמת השרון המונה היום עשרות אלפי
תושבים¨ בקשת חברתית מגוונת¨ מהגיל
הרך ועד אוכלוסיית גיל הזהב¨
מתגוררים בבתים פרטיים ובבתים
משותפים רבי קומות¨ חיים בסביבה
מטופחת טבולה בירק בתחושת ביטחון
אישי במרחב הציבורי והפרטי ומציינים
בחיוב את רמת השירותים הבאים לתת
מענה לצרכים הרבים והמגוונים של
הציבורÆ
בראיון עם ראש העיר¨ אבי גרובר וסגניתו
דוברת וויזר נאמרו דברים על חזון לעתיד

לצד שמירה על העבר ומחויבותם לציבור
תושבי רמת השרון¨ כשעיקר השיחה
מתמקדת בהיבטים החברתיים הבאים
לידי ביטוי תחת זרוע מבצעת של הרשות
שהיא רשת ßמגוונים ¨ßמגוונים המעניקה
מענה לצרכים התרבותיים והחברתיים של
הקהילה בשעות הפנאי ובמיוחד במסגרות
החינוך הבלתי פורמלי בעירÆ
וכך אומר אבי גרובר שנולד¨ גדל והתחנך
במושבה ≠ ¢מחד אנו מבקשים לשמר את
אופיו הקיים של היישוב ומאידך להיות
פתוחים לחידושים ולקדמה Æאני שואף
כראש עיר לחזק את הקשר בין ההווה למה
שהיה בעבר ויחד עם זאת לדעת שלא טוב
ßלהיתקע ßבעבר¨ חשוב לסלול דרך אל
העתידÆ¢
¢ÆÆÆגדלתי פה ¢ממשיך אבי לספר¨ ¢זכורה לי
ילדות מאושרת עם חברים ומשחקים
בחצר Æהיינו יורדים ßלמטה ßלשחק Æהמצאנו
משחקים מחומרי טבע שמצאנו סביבÆ¢
בעיניים בורקות הוא ניזכר ברכב הנטוש
שחנה מתחת לסופר ברח ßסוקולוב¢ Æהייתה
זו גרוטאה אבל הפכנו אותה לאוטו
המופלא שלנו אתו הפלגנו בנסיעות
דמיוניות בשכונה Æלצערי היום כבר לא
משחקים כך Æהייתי רוצה לראות את
הילדים פחות מול הßמסכים ßויותר ßבחוץ¨ß
תרבותיות
חברתיות¨
בפעילויות
וספורטיביות¨ חייבים לזכור כי המרחב
הציבורי שייך לכולם ואנו שוקדים להנגיש
את אותם מרחבים לטובת הציבור כולל
פתיחת בתי ספר בשעות אחר הצהריים
ובימי שישי שבתÆ¢
ומי ישמור שם על הילדים וישגיחø

אבי ≠¢אני מצפה מההורים לכוון את
הילדים לדעת מה מותר ומה אסור¨
ובמידת הצורך ניתן לקבל מענה להשלטת
סדר באמצעות המוקד העירוני הנענה
לכול קריאה Æיחד עם זאת עלינו לשמור על
הסדר הציבורי¨ לכבד ולהתחשב בשכנים
שגם הם אמורים להבין כי אלו הם הילדים
של כולנוÆ¢
דוברת ≠ ¢חשוב להזכיר את תרומת רשת
ßמגוונים ßהמפעילה בגינות הציבוריות¨ אחת
לשבועיים באביב¨ משחקי חברה של ßפעםß
בעזרת מתנדבים Æציבור המשתתפים
המבוגר חווה תחושה של התרפקות על
זיכרונות העבר ונוצרת חדוות סקרנות
ואתגר חדש בקרב הילדים Æנולד שם קשר
מופלא ומרגשÆ¢
אבי ≠ ¢הרצון של דור ההמשך לחזור ולגור
ברמה¢ש כהורים ©כי רמת שרוני נשאר
רמת שרוני® מצריך היערכויות לגבי
תוכניות של צמיחה מבוקרת בשטחי העיר
שהייתה מושבה Æאל מול העבר תקומנה
שכונות חדשות ולרצועה של פארקים
ציבורייםÆ¢
דוברת ≠ ¢האתגר שלנו הוא לשמר את
האיכויות הקהילתיות של המקום
המאפיינות את העיר לצד הבנה שישנם
תהליכים דמוגרפיים המכתיבים מציאות
חדשה Æהצורך לתת מענה בתחום חברה
ותרבות מחייב את רשת ßמגונים ßלהיערך
כדי להעניק איכויות ייחודיות לתושביםÆ
בßמגוונים ßקיים מודל בלעדי שבו יש לנו
מתנ¢ס בכול רובע עם הנהלה ציבוריתÆ
המתנ¢ס נחשב לביתו השני של התושב¨
כשהמאפיינים והצרכים המיוחדים של כול
רובע באים לידי ביטוי ולתת לכולם מענהÆ¢

ומאחלים לכם
שנה טובה ומבורכת°
מערכת מגוונים

רכזת מערכת∫ ניצה ערמון
מערכת∫ צילה דגון¨ אביבה דניאלי¨
שרה זאבי¨ לאה לדובסקי¨ ניצה ערמון¨
נעמי קוריאנסקי¨ נועה שורניק¨ עינב
לייבה¨ לאה בן טוביםÆ
משתתפים∫ עו¢ד יובל חמצני¨ ד¢ר מיכל
קירשנר¨ נחמה ורון
עיצוב גרפי∫ דפוס אקסטרה פרינט בע¢מ
בהפקת מגוונים ≠ מרכזים רב תחומיים
ובשיתוף תושבים
www.migvanim.com
לתגובותnewsletter@migvanim.com:

צילום∫ דוברות
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מנגינת חיים

בכל בית ולכל משפחה יש מנגינה מיוחדת¨
המנגינה של משפחת רגßיניאנו נובעת משילוב עולמות¨
אהבה וחדווהÆ
מאת צילה דגון
שקט הס הושלך באולם המלא מפה לפה
כשצלילי גיטרה ענוגים מתנגנים מבין
אצבעות ידיו הרגישות של אייל רגßיניאנו¨
מרחפים סביב¨ מחפשים אוזן סקרנית¨
נוטלים אותך עימם למחוזות שהמוסיקה
הכובשת יפה להם¨ כשהתזמור המדויק
מורה לצלילים לרקד בין הכלים השונים¨
גיטרה¨ פסנתר¨ כינור¨ קונטרבאס ותופים¨
ליווי הולם ומדויק לקולם הערב של
הזמרים Æוכך הפליא לומר על המוסיקה
הזו אהוד בנאי ז¢ל∫ ¢הייתי מוקסם מהשילוב
הנפלא בין מוסיקה קלאסית למוסיקה
עממית¨ הזרימה של הנגינה קסומה
ופותחת את הלבÆ¢ÆÆÆ
אייל¨ שנולד להיות מוסיקאי¨ הוא בנם של
נעמי ואיציק¨ יליד רמת השרון¨ למד
בביה¢ס למוסיקה ßרימון Æßמתגורר כיום
בהרצלייה Æאייל שר ומנגן מגיל צעיר¨ כותב
מילים ולחנים ועיבודים מוסיקליים וסולל
את דרכו בתחומים אלה על פי נטיות לבוÆ
נעמי אמו מספרת∫ ¢אייל שמע מוסיקה
קלאסית מגיל צעיר מאד¨ ממש מינקות
אבל משום מה לא נמשך אל הפסנתר
בבית Æואני¨ אימא שלו¨ שהתחנכתי על ברכי
התרבות הרוסית¨ מובן היה לי מאליו כי
המוסיקה שהייתה חלק מובנה מחיי¨
תעבור גם אליו¨ ולכן טבעי היה שגם אייל
יגיע אליה ואל הפסנתרÆ¢
אייל ממשיך ומסכים עם אמו∫ ¢כן¨ נכון¨ מאז
ומעולם אהבתי מוסיקה Æבעיקר היו אהובים
עליי הßביטלס ßומייקל גßקסון Æהדור שלנו
חשוף למגוון טעימות מקשת תרבויות
שונות שהגיעו ארצה מכול קצות תבל וזה
כולל כמובן ספרות¨ מוסיקה¨ ציור ופיסול¨
קולינריה¨ התנהגות ומנהגים Æאני מרגיש
שקורים סביבי בארץ דברים מאד מעניינים
בפרט מבחינה מוסיקליתÆ¢
פגשתי אותם בביתם¨ האם נעמי¨ אישה
הדורה ויפת מראה שהחיוך החם אינו סר
משפתותיה ואיציק¨ אביו¨ מושיט יד לברכה
כשמבע של טוב לב נסוך על פניו Æנעים
להתארח בביתם החם כשסביב ניבטים
פסלי קרמיקה נאים פרי יצירתה של נעמיÆ
אייל בנם עומד בצד¨ זקוף קומה כשמעיניו
נשלח מבט סקרני שיש בו שילוב קסום
ומעניין הניזון מארצות מוצאם של הוריו∫
לוב וברית המועצות¨ ובכלל¨ אני שואלת¨
איך הגיע שם המשפחה האיטלקי ≠
ßרגßיניאנו ßלßבנגזי ßשבלובø
איציק מספר∫ ¢באיזה שהוא שלב הגיעו בני
משפחת רגßיניאנו מאיטליה ללוב Æיהודים
הגיעו מאיטליה ללוב¨ בזמן שהאיטלקים
שלטו שם Æסביר להניח שאולי הם ברחו
מרדיפות ומקשיים וחיפשו מקום בטוח ולא
רחוק Æכשעלה אבי ארצה הוא היה בעל
נתינות בריטית¨ עליה ויתר כשהיה צריך

להחליט עם פרוץ מלחמת השחרור אם
לעבור לבריטניה עם שאר נתיני הממלכה
או¨ להישאר בארץ Æהאב החליט להישאר
אחרי שעבר כבר תלאות רבות¨ עוד קודם
לכן¨ כנתין בריטי מßבנגזי ßלßטוברוק ßומשם
לסודן ולמצרים Æלישראל הוא עלה בשנת
≥ ±π¥עם אביו ©סבי® ואחיו Æבעוד אמי¨
עלתה עם הוריה ארצה כילדה¨ בשנת
≤≥ Æ±πבני הקהילה היהודית שנותרה
בßבנגזßי וßטריפולי ßשהיו בעלי נתינות
בריטית ©וביניהם סבתי¨ אם אבי וחמשת
ילדיה®¨ הועברו על ידי האיטלקים
לßבולוניה ßבאיטליה¨ ומשם הועברו על ידי
הגרמנים למחנה הריכוז ßברגן בלזן Æßהם
שרדו ושוחררו ביולי  Æ¢¥¥אייל נזכר בסבתא
שהייתה מספרת את זיכרונותיה מגיל ≤±
מתל≠אביב של אותם ימים¨ משכונת
מגוריה¨ בקרבת הקריה בת¢א¨ שהיום היא
שרונה∫ ¢חיינו אז יחד בשכנות טובה יהודים

הגרמנים לגבול ßלטבייה ßברחו הוריי מריגה¨
מבלי להיפרד אפילו מבני המשפחה¨ הם
פשוט נסו על נפשם ובכך ניצלו Æהם עלו
לרכבת ונסעו דרומה לßטשקנטß
שבאוזבקיסטן¨ שם פגשו חברים נוספים
מריגה וניסו להסתדר Æלא היה כסף לקנות
אוכל וניזונו מ¢טעימות ¢בדוכני השוק Æכדי
לדכא את הרעב אספה אימי בדלי סיגריות
ועישנה¨ מה שגרם לתחושת שובע מדומהÆ
בתום המלחמה הם חזרו לריגה לחפש את
משפחתם Æהבית היה הרוס ובין תילי
החורבות מצאנו אגרטל שנשאר שלם¨
האגרטל שמור בביתנו עד היום Æזה הזיכרון
יחיד שנותר מבני המשפחה¨ התמונות
נאספו מחברים על מנת לשמר את
הזיכרונותÆ¢
נעמי גדלה בריגה¨ לטבייה¨ לשם חזרו
ההורים¨ סיימה לימודי מתמטיקה
באוניברסיטה ¨ משם עברו לעיירה נידחת

וערבים¢ÆÆÆ
איציק ממשיך ומספר∫ ¢נולדתי בתל אביב
והתגוררנו בבית של סבי וסבתי בשכונת
ßמונטפיורי Æßבשנת ≤ ±πµעלה נחל
הßמוסררה© ßאיילון® על גדותיו Æהייתי בן ¥
ואני זוכר את השכונה מוצפת מים Æדודי
הציל אותי בכך שהרים אותי על ידיוÆ
נשארנו חסרי כול¨ השיטפון גרף הכולÆ
קיבלנו צריף ביפו¨ החיים היו טובים בעיני
אפילו שהכדור למשחק היה עשוי
מסמרטוטים Æמשם עברנו לדירת חדר וחצי
בשיכון צהלון ≠ליד שדרות ירושלים ביפוÆ
חמישה ילדים בחצי חדר ומיטות קומתייםÆ
המרחב היה צפוף אבל הלב רחב Æגרתי
שם עד גיל ∞≥Æ¢
נעמי מקשיבה לסיפורים המוכרים ומגלה
מעט ממה שעבר עליה באותן השנים¢ Æיש
דברים שאני שומרת לעצמי ולעולם לא
אוכל לדבר עליהם Æובכל זאת אספר מעט
על עצמי¨ נולדתי בשנת ∑ ±π¥להורים
ניצולי שואה Æבשנת  ±π¥±כשהגיעו

בלטבייה מטעם השלטונות¨ עם בעלה
שהיה עורך דין ובתה¨ לימים הגישו
המשפחות בקשה לעלות לישראל Æבקשת
ההורים התקבלה ובקשתה של נעמי
לעלות ארצה נדחתה בגין היותה
ßסרובניקית ≠ ßמסורבת עלייה Æנעמי ובעלה
דאז הוגדרו על ידי הסובייטים כßאוייבי העםß
מה שמנע מהם גם אפשרות לעבודהÆ
הגבולות היו סגורים Æהם נותרו חסרי אונים
כשהעתיד לוט בערפל¨ בעודם מטופלים
בילדה קטנהÆ
¢התחיל מאבק לעלות ארצה ¨¢מספרת
נעמי ¢היה שם גיהינום Æבעלי שפוטר
בעקבות בקשת העלייה נאלץ לעבוד
כשומר לילה ואותי לא קיבלו לעבודה Æרק
בשנת ≥∑ ±πקבלנו אישור לעזוב את ברית
המועצות Æכדי להשתחרר מעולה של
אותה מדינה¨ היינו חייבים להחזיר את
הוצאות הלימודים עבור כל שנות הלימוד
שלנו באוניברסיטה שהיו אז לימודי חינםÆ
אבל כסף לא היה Æבלית ברירה עברתי בין

חברים של הוריי וקיבצתי נדבות Æתוך חודש
היינו חייבים לעזוב Æמה עושים øחלק
מהחברים פחדו להישאר איתנו בקשרÆ
נודע לי כי הדרך היחידה היא לשחד את
האדם המתאים Æלצורך עניין זה היו נחוצים
לי שני דברים חשובים¨ אומץ וכסף ואת
שניהם לא היה לי Æנזרקתי לים מבלי לדעת
לשחות Æשיחדתי¨ אך זה לא הספיק Æנסעתי
למוסקבה להתחנן והגעתי לקצין רם
מעלה¨ גבר אדיר קומה ועטור מדליות¨ הוא
היה איש הקÆגÆב ≠ Æמלא פליאה הוא שאל
אותי למה אני מבקשת לעלות לישראל
שבה מתחוללת מלחמה ©בארץ התחוללה
אז מלחמת יום כיפור®∫ ¢את רוצה לקחת
את בתך הקטנה ולהיות ¢בשר תותחים¨¢ø
בסופו של דבר ≠ סוף טוב Æעליתי ארצה
בנובמבר ≥∑ עם בעלי ובתי Æבשלב מסוים
נפרדו דרכנו ולאושרי הרב פגשתי את
איציק ויחד הקמנו משפחה חדשה Æאיציק
היה סוג של אדם שלא הכרתי בעבר שליÆ
חמוד¨ חייכן שמבקש רק לעזורß Æכן ¨ßהיא
מהרהרת בקול¨ ßלאט לאט הוא כבש את
ליבי Æהתחתנו ונולד לנו אייל חייכן ומתוק
שלא היה מוכן בהתחלה לגשת לפרוט על
הפסנתר שלנוÆ¢
ואייל¨ מקשיב להכל בחיוך ומוסיף ¢בכל
זאת עם השנים למדתי לנגן גם על פסנתר
בנוסף לגיטרה¨ מפוחית וקונטרבאס¨
ומאוחר יותר גם אקורדיון¨ כלים שרכשתי
עם הזמן Æהציעו לי להתחיל ללמוד נגינה
בגיל ≥ ¨±אך אז חשבתי לעצמי שאני ממש
זקן כי סביבי ילדים התחילו ללמוד לנגן
בגיטרה בגיל ∑≠∂ ואפילו מוקדם יותרÆ
בסופו של דבר התחלתי ללמוד לנגן
בגיטרה בגיל ∂ Æ±התחלת הלימודים הייתה
אצל מורה פרטי ומהר מאד נחשפתי
ליכולת לאלתר מוסיקה Æאחרי פחות משנת
לימודים אחת התחלתי בחוצפתי ללמד
ילדים במחיר תחרותי Æאת הפסנתר לא
זנחתי וניגנתי עליו מבלי ללמוד באופן
מסודר כשאני מנגן ומאלתרÆ¢
אייל¨ היה נער סקרן וניסה לטעום מהכל¨
הוא למד תזמור אצל נועם שריף ובאופן
עצמאי רכש עם הזמן ידע בסאונד והקלטה¨
את ההשראה הוא מקבל ממוסיקה
קלאסית¨ פולקה וגßאז Æכותב מוסיקה שבה
הוא מנסה לספר לעיתים סיפור אישי או
נושאים בעלי מסר רגשי וחברתי Æהוא הפיק
שלושה אלבומים והיום נמצא בסבב
הופעות עם הרכב מוסיקלי¨ הכולל מגוון
מבצעים וכלים שונים כולל פסנתר¨
קונטראבס¨ כינור¨ תופים וגיטרה ומלווה
בזמרת Æונעמי האם מסכמת ¢בכל בית ולכל
משפחה יש מנגינה מיוחדת¨ שלנו נובעת
משילוב עולמות של יצירה¨ אהבה וחדווה
וזה מה שמניע אותי לפסל את שירת חייÆ¢
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כחומר ביד היוצר
עדנה רונאל¨ פסלת רמת שרונית מספרת על ימי ילדותה
במושבה ועל פסליה המבטאים זרימה בתנועה¨ זוגיות ואהבהÆ
מאת צילה דגון
רמת השרון ≠ הבית הפרטי והציבורי של
כולנו מזמן לנו במהלך השנה אירועים
תרבותיים וחברתיים רבים Æביניהם הßסטודיו
הפתוח ¨ßהמתקיים בחגי תשרי בו אמנים
פותחים את בתיהם ומאפשר חוויה מיוחדת
ומפגש בלתי אמצעי עם היצירה והיוצר
כשאנחנו¨ התושבים¨ באים להתארח¨
להתבשם¨ להתרשם ולחלוק כבודÆ
כך יצא לי לפגוש שתי פסלות¨ נעמי רגßיניאנו¨ שהחלה
לפסל בחומר בשנים האחרונות ©עליה כתבה נפרדת
¢מנגינת החיים ¢בעמוד  ®µועדנה רונאל ילידת רמת
השרון¨ שחיה¨ נושמת ומפסלת מזה עשרות שניםÆ
עדנה רונאל לבית נהרי≠בתם של גולדה וסנדר
טייכטייל ממקימי המושבה¨ בת שמונים ושתיים¨
ילידת רמת השרון Æאישה קסומה ומופלאה אוהבת
טבע ואדם¨ קטנת קומה עם נשמה ענקית שעיניה
בורקות בזיק שובבות הנח בהן דרך קבע וניחנה
בחביבות ונועם הליכות¨ שהם אחד מסימני ההיכר
שלה Æכתלי ביתה עמוסים בשפע פסלי אבן אותם
פיסלה עשרות שנים בצבעי לבן¨ אפור¨ ירוק וחום
המשתלבים בטבעיות בין שפע שכיות חמדה¨ מתנות
אותן מעניק הטבע¨ פריטים שאספה במרוצת השנים
בארץ ובניכר¨ שורשי עצים¨ זרדים משורגים¨ גזעים
מפותלים¨ אבנים מיוחדות¨ עלים מיובשים¨ ושפע
קונכיות נמות שנת ישרים בקערה ענקית פרי יצירתהÆ
יופי שכזה בבית אחד מעורר השתאות והערכה
מיכולתה של עדנה למצוא ולהעשיר את האוסף
הטבעי שלה שממש חי ונושם וממשיך לגדול¨ סביב
עולמהÆ
¢הורי היו בני דודים ראשונים¨ אימא עלתה לארץ
מהולנד ואבא מבלגיה לשם הגיעו בצעירותם כשעזבו
את פולין¨ הם נישאו בארץ בשנת ∑≤ ±πוהקימו את
ביתם ברחוב הפלמ¢ח ושם נולדנו אני ואחי אורי ז¢לÆ¢
מספרת לי עדנה¨ ¢אבא הגיע למשפחה במגדיאל≠
היום הוד השרון Æבאחד הימים הלך ברגל ממגדיאל
אל הים¨ עלה על גבעה הביט סביב נפעם מהמראה
והחליט כי שם יקים את ביתו Æהבית בו חיינו היה
במקום הנישא מעל¨ זו הייתה הגבעה הגבוהה ביותר
ברחוב הפלמ¢ח Æההורים היו אנשי עמל והיו פעילים
עד סוף ימיהם Æאבא נפטר ממחלת הסרטן בגיל ∑±
ואימי האריכה ימים ונפרדה מאיתנו כשהיא נושקת
לשנת ה≠∞∞ Æ±אבא היה בין מקימי בריכת המים
הראשונה ברחוב אוסישקין ובין נוטעי השדרה

שנקראה שדרת חן ולימים הפכה לשדרת ביאליקÆ
רמת השרון הייתה אז כמו קיבוץ קטן¨ כולם הכירו את
כולם Æכשחגגו את מסיבות הסיום בבית הספר היו
מביאים ספסלים וכל תושבי המושבה היו באים
להשתתף בשמחהÆ¢
ספרי קצת על ילדותך¨ אני מבקשת Æועדנה נענית לי
בשמחה¨ ¢הייתי ילדה מאד שובבה¨ כולם קראו לי
קטנצßיק Æבילדותי הספקתי לשבור את שתי ידיי ושתי
רגליי מטיפוס על עצים Æגדלתי בבית צנוע ותפקידי
היה ללקט ביצים מהלול¨ לא אחת נשמטה מידי ביצה
ונשברה ובמקום לספר או לבכות עליה הייתי שותה
אותה מבלי להשאיר סימניםÆ
הייתי מתלווה אל אבא כשעזר לפרות של השכנים
בהמלטות Æזה היה קסום הנס הזה שהתרחש מול
עיני Æכל חיי הייתי מוקפת בעלי חיים¨ כמובן שכלבים
וחתולים היו חלק מהם Æניסיתי בכול דרך לעזור
להורים העמלים והייתי יוצאת עם חברה ללקט
פטריות שצמחו סביב בשפע ≠ נרתיקניות קראו להן ≠
ובערב הייתי מכינה מהן ארוחהÆ¢
עדנה למדה בסמינר הקיבוצים והמשיכה לימודיה
בתרבות הגוף Æתוך כדי לימודים קבלה משימה
לפסל גוף בתנועה¨ מה שהצית בה את האהבה
לפיסול ואכן ישנה תנועה בכול אחד מהפסלים

המוצגים בביתה Æאחרי שרותה הצבאי עבדה בהוראה
בעיקר בקיבוצים Æולימים נסעה לארה¢ב
ללמוד ריקוד בביה¢ס למחול של מרתה גרהם Æאבל
שם למרבה הצער ריסקה את כף רגלה וכך נסתם
הגולל על קריירה של רקדנית והיא מימשה את
אהבת המחול בחלופה קרובה ≠ ריקודי עםÆ
ועדנה ממשיכה לספר¨ ¢לפני ≤ µשנים נשאתי לאריה
איתו נסעתי לגינאה במערב אפריקה¨ במסגרת מקום
עבודתו¨ עזבנו אותה בפרוץ מלחמת ששת הימים עם
תינוק בן חצי שנה Æבנינו את ביתנו על אדמת ההורים
ברחוב הפלמ¢ח ונולדו לנו שלושה ילדים Æבשנת
∂∑ ±πהתחלתי לעבוד כמורה להתעמלות במועדון
הספורט ה¢קאנטרי Æ¢מספר חודשים אחרי זה נהרג
בננו שי בתאונת אופניים כשהוא רוכב למועדון¨ רכב
פגע בו והוא נהרג Æ¢עדנה מראה לי את תמונתו
השמורה על גבי כרטיס הכניסה לבריכה¨ השמור
עמה תמידÆ
עדנה למדה פיסול אצל הפסלת מרים חורי ויצירותיה
הוצגו בתערוכות רבות ברחבי הארץ כשהן מבטאות
זרימה בתנועה¨ זוגיות ואהבה לטבע Æיצאתי לפגוש
אומנים ופגשתי את ארץ ישראל היפה¨ יוצרים שפתחו
את ביתם וחשפו בפני סיפורי חיים על כיסופים
וכמיהה שלהם ושל הוריהם לעלות לארץ ישראלÆ
מכל קצבי תבל התקבצו יהודים ושבו לגבולם¨
מטריפולי¨ מברית המועצות מפולין¨ הולנד ובלגיה
וברמת השרון הקימו את ביתםÆ

עדנה רונאל צילום∫ פרטי
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רולדת
פרי קיצית
נחמה ורון
מצרכים∫
 ¥ביצים
≥ ±Øכוס סוכר
 ±סוכר וניל
≥ ±Øכוס שמן
≥ ≤Øכוס קמח תופח

למילוי∫
≤ ±≠±Ø±מכלים של שמנת מתוקה
קופסת שימורי פרי אפרסקØאננסØקוקטייל
מגורשי ספרד Æעלינו לארץ ממצרים Æסבי וסבתי חיו
בתורכיה Æסבתא שבאה ממשפחת אברבנאל דיברה
רק לאדינו וסבא דיבר אף תורכית Æהם עברו למצרים
כשסבא חשש שיגייסו את שני בניו לצבא התורכי
ובמצרים המשפחה התרחבה Æאני זוכרת את סבתא
שרה רומנסות ומספרת סיפורים וסבא שר פיוטים
בלאדינו בשבתות וחגים Æהסיפורים על גירוש ספרד
עברו מדור לדורÆ¢
איך התחילה התרבות המודרנית בשפת הלאדינוø
¢המופע הראשון שהביא לקהל את ניחוח הרומנסות¨¢
מספרת רחל גאון¨ ¢היה בשנות ה≠ ∞∑ ה¢רומנסרו
ספרדי ¢ובו לקחו חלק אברהם פררה¨ יהורם גאון¨ יוסי
בנאי ורמה סנסנו Æבני גאון היה על ההפקה Æמאוחר
¢בוסתן ספרדיÆ¢
את
יותר יצחק נבון כתב
ומה עושים בארץ על מנת לשמר את התרבותø
ביוזמת הנשיא יצחק נבון הוקמה ב ∂¢ ±ππהרשות
הלאומית לתרבות הלאדינו ¢וחוקק חוק שמטרתו
סיוע ליצירה בת זמננו בלאדינו ועידוד שימור אוצרות
תרבות הלאדינו Æמאז ניתנים גם תקציבים לנושאÆ
באוניברסיטת בר אילן מתקיימים קורסים אקדמיים
בנושא וניתנות מלגות לתלמידים במרכז לחקר
הלאדינו Æבנוסף מוסיפה רחל¨ באוניברסיטת בן גוריון
יש קתדרה ללימודי לאדינו שהוקמה ע¢י בני גאון
לזכר אביו משה דוד גאון¨ שהיה חוקר חשוב בנושא
יהדות ספרדÆ
רחל מספרת על בית הכנסת הייחודי∫ ¢כדי לשמר את
התפילות בנוסח המסורתי¨ אפשרו לנו¨ הספרדים¨
לקיים את בית הכנסת במרכז הקהילתי נווה רסקוÆ
בית הכנסת נקרא ¢היכל אברהם ¢ע¢ש אבי¨ אברהם
נחמיאס ז¢ל¨ שהיה רב והרוח החיה בתפילות הימים
הנוראים כהלכתן ברוח המסורת הספרדיתÆ
כל המשפחה המורחבת מגיעה אל בית הכנסת
לתפילות ברוח מסורתית בחגי תשרי∫ בראש השנה
ויום כיפור Æיש לי ספר תורה שאבא קיבל במתנה
כשעלה כדי להביאו לארץ ישראל ואותו אני מביאה
מידי שנה לבית הכנסת בנוסף לספרי תורה נוספיםÆ

יש לנו ארבעה חזנים נפלאים¨ ביניהם יהורם גאון וישי
שרם תושבי רמת השרון Æבספרי התפילה יש צד עברי
וצד בלאדינו וכמובן שרים גם פיוטים בלאדינו Æזו
תרומתנו לדור הבאÆ¢°
בבית יד לבנים התקיימו השנה שלושה מופעים
בסדרת הלאדינו∫ בנובמבר הופיעו יהודה אליאס
וחברים¨ בפברואר סיפורי לאדינו עם יוסי אלפי ובמאי
עם ניצה טרמיןÆ
בים המלח מתקיים זו השנה ה ≠  ±±שנה פסטיבל
הלאדינו Æצאצאי מגורשי ספרד בארץ ובעירנו רמת
השרון משקיעים מאמצים רבים לשימור השפה¨
התרבות ומסורת הלאדינו Æהנגשתה לכלל הציבור
והנחלתה לדורות הבאיםÆ

הידעתø
קצת על גירוש יהדות ספרד∫
בשנת ≤ ±¥πהתבקשו יהודי ממלכת קסטיליה
ואורגון להתנצר ומי שסרב סולק בכפייה Æשנים
ספורות לאחר מכן גורשו יהודים מאזורים נוספים
בספרד ואף מפורטוגל Æראשית התהליך היה בצו
גירוש שנחתם ע¢י המלך פרדיננד והמלכה איזבלהÆ
ואכן חלק מהיהודים התנצרו¨ לפחות למראית עין
ונותרו בספרד כאנוסים Æהרקע לגירוש היה הרצון
לבנות חברה הומוגנית נוצרית Æגם מוסלמים התבקשו
להמיר את דתם ועברו תהליך דומה Æהמגורשים עזבו
את ספרד לעבר ארצות הים התיכון בעיקר צפון
אפריקה והאימפריה העותומאנית ≠ ארצות הבלקן¨
תורכיה¨ בולגריה ורומניה ששמחו לקבלם כי היו
אוכלוסיה טובה ומשכילה Æגם לארץ הגיעו המגורשים
והתיישבו בערים הקדושות∫ ירושלים¨ חברון¨ טבריה
צפת ואף בעזה°
מגורשי ספרד נקראו בהמשך ¢ספרדים ¨¢הם שמרו
על המנהגים המיוחדים ועל השפה שדיברו בה
¢לאדינוספניולית אספניול Æ¢

אופן ההכנה∫
להפריד את הביצים לחלבונים וחלמוניםÆ
להקציף את החלבונים שתיים שלוש דקות ולהוסיף
בהדרגה את הסוכר עד שמתגבש לקצף קשהÆ
בקערה נפרדת לערבב היטב את החלמונים ביחד
עם השמן וסוכר הוונילÆ
לקערת קציפת החלבונים¨ להוסיף לסירוגין
ובקיפולים עדינים את הקמח התופח ותערובת
החלמונים עד ליצירת תערובת אחידהÆ
להניח בתבנית אפייה גדולה ©מומלץ בתבנית
התנור על נייר אפייה® Æלשפוך את התערובת ולשטח
אותה לגודל התבנית Æלאפות בתנור שחומם מראש
ל ∞∏ ±מעלות מספר דקות ©בין שמונה לעשר דקות
לערך® עד להזהבה קלהÆ
להוציא את התבנית¨ להניח את העוגה ©עם נייר
האפייה® על מגבת מטבח ולגלגל לרולדה יחד עם
המגבת ÆלקררÆ
לפתוח בזהירות את הרולדה Æלמרוח על כולה
שמנת מתוקה שהוקצפה ©להשאיר ≥ ±Øמהכמות
לציפוי® ¨לפזר פרי חתוך בשליש האמצעי של
הרולדה ©להשאיר מעט פרי שלם לקישוט הרולדה®Æ
לקפל שליש תחתון פנימה ועליו לגלגל שליש עליוןÆ
להוציא את נייר האפייה בזמן הגלגול ולהפוך את
הרולדה על צלחת הגשהÆ
למרוח את שארית הקצפת על פני וצדי הרולדהÆ
לקשט בפרוסות פרי Æלקרר לפני הגשהÆ

בתאבון והנאה!
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שומרי הגחלת של תרבות
הלאדינו ברמת השרון
מאת שרה זאבי
חמש מאות ועוד רבע מאה חלפו
מגירוש יהודי ספרד ועד היום¨ אך
השפה¨ המנהגים ומסורת הלאדינו
נשמרים Æרמת השרון בורכה בנאמני
לאדינו שעושים מאמצים עילאיים
לשמר את התרבות¨ הניחוח והמוסיקהÆ
מועדון הלאדינו ברמת השרון הוקם בשנת ¨≤∞∞π
הצורך בהקמת מועדון לאדינו הגיע ממספר תושבי
העיר דוברי השפה¨ אשר בקשו להקים מועדון תרבות
אשר יישמר את המסורת ויחשוף אותה לקהל נרחב
בעירÆ
הפועל
היידיש
למועדון
בדומה
מינהל גיל הזהב בראשות לאה אורן הרים את
הכפפה ביחד עם נורית גבע מנהלת אÆלÆה וביחד עם
המתנדבים פתחו את המועדון הנפגש אחת לחודש
להרצאה¨ מוסיקה ופעילות אקטיבית במועדון אÆלÆהÆ
נפגשתי לשיחה עם נאמני המועדון∫ רחל גאון¨ עליזה
קסלסי ¨לאה חסון¨ כרמלה שרף¨ בצלאל ומלי בזקÆ

הם סיפרו לי על שורשיהם¨ התרבות אותה הם ספגו
בבית אבא ועל חשיבות המשך שימור המסורת של
הלאדינו בארץ בכלל וברמת השרון בפרטÆ
רחל גאון לבית נחמיאס הגיעה לרמת השרון¨ לנווה
רסקו בשנת  Æ±π∑±רחל הייתה פעילה חברתית
בשכונה במסגרת המרכז הקהילתי השכונתי ומורה
בבי¢ס אמירים Æהיא מספרת∫ ¢נולדתי ביוון¨ אמי ילידת
תורכיה ואבי יליד יוון¨ השפה שקישרה ביניהם הייתה
לאדינו Æאבא עבד כרב בבולגריה ואני נולדתי וגדלתי
שם Æבשנת  ±π¥¥כשמלחמת העולם ה≠≤ הייתה
בעיצומה הצלחנו לברוח¨ נסענו לסבתא בתורכיה
ומשם לארץ Æבארץ דיברנו ושרנו פיוטים ורומנסות
בלאדינו Æלאחר שאבא ניפטר עברתי על דפי עזבונו
ומצאתי דפים הכתובים בסוליטריאו Æסוליטריאו הינו
כתב רש¢י≠ כך כתבו בעבר את הלאדינו ורק מאוחר
יותר במאה ה ≠  ±πעברו לכתוב לאדינו באותיות
לטיניות Æהלאדינו הייתה שפת יום יום אצל יהודי
הפזורה הספרדית וגם שימשה לתפילה ולימוד תורהÆ
ספרים רבים נכתבו בלאדינו כמו התנ¢ך¨ שולחן ערוך
ועוד רבים© ÆהÆע®

צילום∫ בצלאל בזק

גם אחיו של בעלי¨ בני ז¢ל¨ אף הוא תושב עירנו הגיע
מסרייבו יגוסלביה ©לשעבר® בתחילת המאה Æכך
שהתרבות והשפה היו חלק בלתי נפרד מהתרבות
של משפחתנוÆ¢
בצלאל בזק מתפרץ לדבריה∫ ¢רחל היא לב ליבו של
חוג הלאדינו ברמת השרון¨ היא מדרבנת את כולנו ולא
אומרת נואש Æ¢רחל מחייכת בצנעה ומוסיפה∫ ¢יש לי
חברים נהדרים וכולנו ביחד מושכים בעול Æעליזה
קסלסי¨ לאה חסון וכמובן בצלאל ומלי בזק Æכולנו
ספרדים עם זיקה עמוקה¨ רצון ותחושת אחריות
לשמר את תרבות הלאדינו ברמת השרוןÆ¢
עליזה קסלסי∫ ¢אני מתגוררת בשכונת נוה רסקו
ופעילה נמרצת במועדון הלדינו ובמרכז הקהילתי
השכונתי Æנולדתי בבולגריה¨ בבית דיברנו כמובן
לאדינו Æבשנת  ±π¥¥בעת המלחמה אבא הלך לבית
הכנסת ואמרו לו שבקרוב תצא אוניה לארץ¨ מיד
החליט להוציא את כל המשפחה וכך יצאנו כל
השבט Æהגענו לפרדס חנה ושיכנו אותנו בצריף ארוך
ובתוכו הרבה משפחות Æלאבא הייתה תושייה והוא
חילק את הצריף הארוך באמצעות סדינים כדי ליצור
פרטיות לכל משפחה Æמשם עברנו לרמלה¨ שם
גדלתי ולימים הכרתי את בעלי דני קסלסי Æמשפחתו
של דני הגיעה ממרוקו Æכשהיינו בטיול במרוקו לפני
מספר שנים¨ המדריך סיפר על כך שמרוקאים רבים
הם ממגורשי ספרד וציין מספר שמות משפחה
ביניהם קסלאס מהעיר קאסלס בגבול ספרד
פורטוגל שהגיעו אחרי הגירוש למרוקו Æמיד קפצנו
אנחנו משפחת קסלסי  Æמשפחתו של דני הגיעה
לפס במרוקו ובשנת ≤ ±πµעלו לארץ Æיהדות צפון
מרוקו מדברת ¢חכתיה ≠ ¢זו ספרדית מתובלת
בערבית ועבריתÆ¢
בצלאל בזק תושב שכונת נווה מגן מספר∫ ¢נולדתי
בירושלים¨ אימי ילידת העיר העתיקה ואבא בא
ממרוקו הצפונית¨ גדלנו שמונה בנים ובת Æבבית דיברו
לאדינו מעורבבת עם יידיש Æבשנת ∂ ±π¥משפחתי
עברה לכפר חקלאי שנקרא ¢קריית שאול ¨¢כיום
שכונת נווה גן Æכל הסביבה כולל שטח בית הקברות
הייתה שטחים חקלאיים Æלמדתי בבית ספר אוסישקין
אצל המורה קלמן שעל שמו חטיבת קלמן Æכיום אני
מתגורר ברחוב טרומפלדור ובבעלותי חנות החשמל
המיתולוגית שהיא אף מיני מוזיאון של חפצים שחלף
זמנם Æשפת הלאדינו יקרה לליבי ועל כן הגיתי את
רעיון מועדון הלאדינו¢Æ
כרמלה שרף תושבת נווה רסקו משנת ∂∂¢ ∫±πיש לי
פינה חמה בלב לשפת הלאדינו Æאימי היא מצאצאי

8

ˇ

ספטמבר  | 2017תשרי תשע"ח | גיליון מס' 28

האמנות לאהוב את הסביבה
מאת אביבה דניאלי
רות מיון קוק¨ אמנית בינלאומית ומוותיקי רמת השרון¨ יזמה סדנאות ¢אמנות סביבה¢
ברחבי הארץ המשלבות בין הטבע עוצר הנשימה לבין האומנותÆ
רות מיון קוק מציגה לראווה בפניי את
האלבום החדש ובו תיעוד הסדנא
¢אמנות סביבה ¢שהתקיימה לפני כשנה
בנחל רביבים שבנגב ובאגם הסמוך
לירוחם Æכאמנית רב≠תחומית שעוסקת
שנים רבות במגוון רחב של אמנויות וכמי
שקשובה לטבע בכל נימי נפשה¨ היא
מצאה דרך לשלב את דרכה האמנותית
עם יפי הטבע הפראי הסובב אותנו¨
בסדנאות של ¢אמנות סביבה≠ ¢
 ¨Enviromental Artכינוי לסוגה של
האמנות העכשווית אשר הולך וצובר
תאוצה בארץ ובעולם כולוÆ
מאחורי הרעיון של ¢אמנות סביבה¢
עומדת תפיסה שמבקשת להביע בדרך
אמנותית¨ באמצעות חומרים מן הטבע¨
את החיבור בין האנושות לבין העולם
הטבעי שלה¨ להעלות למודעות את
עוצמתו ושבריריותו של הטבע ואת
הצורך להגן עליו¨ לעקוב אחרי השינויים
המתחוללים סביבנו ולמנוע את
הידרדרות המצב הסביבתי בשטחÆ
האמנים המשתתפים בסדנאות אלה
מגיעים לאתר במטרה ברורה לעבוד

צילום∫ אביגדור קוק

וליצור עם החומרים המצויים בטבע
באתר עצמו בלבד¨ מבלי להפר את
האיזון הטבעי במקום Æבמהלך סקירת
המקום ובאמצעות כלי רישום¨ כתיבה
וצילום הם מגבשים רעיונות שלאחריהם
הם יוצרים באתר עבודות≠חוץ שאינן
מתניידות Æהיצירות מתייחסות לאתר
עצמו¨ משקפות עניין ציבורי וסביבתי
ובהן באה לידי ביטוי אמנותי תפיסת
עולמו של האמן שיצר אותן Æלהשאיר
את החותם בטבעÆ
רות היא היוזמת והרוח החיה של
הסדנאות המתקיימות בארץ בחסות
¢עמותת אמנים יוצרים בישראל אמנויות¨¢
אשר בה היא פעילה בהתנדבות כבר
שנים רבות Æהיא הצליחה לשכנע את
לודוויג אוט © ¨®Ludwig Ottהמכונה
¢רעמסס ¨¢מנחה בעל שם עולמי
מגרמניה המקיים סדנאות של ¢אמנות
סביבה ¢ברחבי העולם¨ להגיע לישראל
על מנת להנחות אמנים ישראליים Æלודוויג
הסכים להיענות לאתגר והנחה ארבע
סדנאות Æבכל סדנא כזאת השתתפו
כחמישה עשר אמנים מכל הארץ¨

ביניהם גם אמנים פעילים וידועים מרמת
השרון Æהסדנא מורכבת משלושה ימי
יצירה בהם מאתרים מראש את השטח¨
באישור ובהנחיה של אנשי הסביבה או
החברה להגנת הטבע¨ והסדנא יוצאת
לדרך Æרות מלווה את הסדנאות ביחד
עם בעלה אביגדור¨ אשר מצלם ועורך
את האלבום בסיומהÆ
על חוף הים בנחשולים¨ בהר הרוח
באזור ירושלים ובשולי המדבר בואכה
מצפה רמון וירוחם¨ התקיימו עד היום
ארבע סדנאות Æעל קו התפר בין ים
ליבשה¨ בין המישור להר ובין הירוק
למדבר¨ נולדים הרעיונות המזינים את
היצירה Æבסופו של יום כל אמן מפלס לו
נתיב עצמאי ומשאיר את טביעת ידו
הייחודית בטבעÆ
אווירת המקום והלך הרוח בקבוצה
מביאים את המשתתפים לכדי ביטויים
ליריים ומוסיקליים¨ המשתלבים באמנות
החזותית התלת≠מימדית ומוסיפים לה
מימד מיסטי ורוחני Æיש מי שכותבים
שירה בשטח או מנגנים בכלים שונים
באתר עצמו Æשורות כמו∫ ¢רוח מדברית
נוגנת את מנגינת הדורות© ¢אתי יפה® או∫
¢פניה אבן טבועהÆÆÆמקומטת ימים© ¢ענת
שי≠נהרות® מתארים את התהליך
הפנימי שעוברים האמנים בסדנאות
אלהÆ
היצירות נשארות באתר חשופות עד
אשר הזמן עושה את שלו ומעלים את
עקבותיהן Æתמורות השנים ועונות השנה
חוברים יחדיו למחוק¨ לסחוף ולכלות
את היצירות עד אשר לא נותר מהן שריד
אלא תיעוד צילומי בלבד Æאף על פי כן¨
זיכרון היצירות ותהליך העשייה שלהן¨
המסע האישי של כל אחד מן האמנים
בדרך היצירה¨ מזין אצלם את הרעיונות
לעבודות אמנות בעתידÆ
אקורד הסיום של כל סדנא לובש פנים
אחרות בכל פעם Æסרט וידיאו תעד את
הסדנא הראשונה בהר≠הרוח ושלוש
הסדנאות האחרות הסתיימו בהפקת
אלבומים Æבסיומה של סדנת ירוחם
נפתחה תערוכת תצלומים של העבודות
בשטח בשם ¢רוח המדבר ¢שנמשכה
חודשיים ימים Æהתערוכה נערכה באולם
הכניסה של המתנ¢ס המקומי ונועדה
לקהל תושבי המקום Æבטקס הפתיחה
נכחו ראש המועצה המקומית¨ מיכאל

ביטון¨ אמנים ובני משפחותיהם וכן תושבי
המקום Æתלמידי הקונסרבטוריון המקומי
הנעימו בנגינתם Æלודוויג אוט¨ שהגיע
במיוחד מחו¢ל לטקס¨ התרגש מאד
לקבל את האלבום שהוגש לו כתשורה
מטעם האמנים שלקחו חלק במיזםÆ
המלווה הנאמן של כל תהליך העבודה
בסדנא¨ כאמור¨ הוא אביגדור קוק¨ בעלה
של רות Æאביגדור מתעד בצילום את
שלושת ימי הסדנא ועוזר בארגונה¨ אוגד
ועורך את החומרים לאלבום ומביא אותו
לדפוסÆ
רות ואביגדור נפגשו בעיר ניו יורק
בתקופת לימודיהם Æתחומי העניין
המשותפים שלהם באמנות ובמוסיקה¨
באהבה לטבע ולטיולים¨ חיברו ביניהם
והם חולקים את תחומי העניין האלה עד
היום Æלרות ואביגדור שלושה ילדים ≠ נילי
בן≠עמי¨ דפנה פרץ ויובל קוק ולהם
חמישה נכדיםÆ
רות¨ אמנית שתחומי העיסוק הייחודיים
שלה הם ציור¨ הדפס אמנותי ועשיית נייר
בעבודת≠יד Æהיא מציגה בתערוכות יחיד
ובתערוכות קבוצה בארץ ובעולם Æברמת
השרון היא הציגה את התערוכה ¢בא מן
הים ¢במוזיאון הגיאולוגי המקומי לפני
כארבע שנים Æהיא חברה פעילה
ב¢קבוצת אמני רמת השרון ¢ומשתתפת
בפרויקטים שהקבוצה מקיימת במקוםÆ
באמתחתה מלגות ותעודות מבתי≠ספר
לאמנות בארץ ובארה¢ב Æבנוסף היא
בעלת תואר אקדמי בספרות ותולדות
האמנות מן האוניברסיטה העברית
בירושלים ובעלת תעודת הוראה מטעם
משרד החינוךÆ
ברמת השרון לימדה רות ספרות ואמנות
בחטיבת הביניים ¢נוה≠מגן ¢והייתה
המורה היחידה בבית≠הספר אשר
ליוותה את לימודי התקופה בהיסטוריה
בהרצאות תואמות של תולדות האמנותÆ
את תלמידי המגמה לאמנות הביאה
לתערוכות ומפגשים עם אמנים במוזיאון
הרצליה ובמוזיאון תל אביב בתחבורה
הציבורית Æלמותר לציין שאף תלמיד לא
ויתר על הזכות שנפלה בחלקוÆ
רות ואביגדור הם תושבים ותיקים ברמת
השרון Æבימים אלה הם מציינים ארבעים
וחמש שנים של מגורים במקוםÆ
לאחרונה הם שיפצו את הבית שבשכונת
נוה רסקו והתקינו בו מעלית שעוזרת
לרות¨ בין היתר¨ להעלות או להוריד את
יצירותיה אל הסטודיו שבביתה וממנוÆ
רות מחלקת את רוב זמנה בין הסטודיו
שלה בבית לבין סדנת ההדפס בבית
האמנים בתל אביב¨ שבה היא יוצרת כבר
חמש עשרה שנים Æהבית המטופח אופף
את המבקר בו בתחושה מעורבת של
בית חם ומוזיאון¨ עם יצירות האמנות של
רות לצד הצילומים המרהיבים של
אביגדור המעטרים בטוב טעם את קירות
מעונםÆ
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ענבל של חסד
¢לתת תקווה למישהו אחר¨¢

זה מה שמניע את ענבל ברקוביץ אשר מנהלת מערך גיוס תרומות
אותם היא מחלקת לנזקקים ברמת השרון והסביבהÆ
מאת∫ לאה לדובסקי

רמת השרון ידועה ברוח ההתנדבות
הרבה של תושביה Æנדמה למתבונן
מהצד כי היא התברכה גם במתנדבים
צעירים רביםÆ
פגשתי מתנדבת צעירה¨ אישה עובדת
וגם אימא לשלושה ילדים צעיריםÆ
תיאום הפגישה ביננו הייתה משימה לא
פשוטה בין כל עיסוקיה הרבים¨ אחרי
השיחה הבנתי למהÆ
המתנדבת היא ענבל ברקוביץ¨ רעייתו
של אבו ברקוביץ המפורסם מהחומוסיה
ברמת השרון Æנפגשנו בחומוסיה שלהם
והדבר הראשון ששאלתי אותה הוא איך
זה שבעלה מכין חומוס כל כך איכותיø
היא סיפרה שאת הידע בהכנת חומוס
הוא קיבל מדוד מבוגר שלה¨ שהעביר לו
את כל סודות החומוסÆ
ואז הסתקרנתי עוד יותר¨ איך אישה
צעירה עורכת דין בהשכלתה¨ שגם
עוזרת בעסק המשפחתי¨ הגיעה להיות
פילנתרופית כל כך פעילה∫ ¢כמו כל
הדברים הטובים זה קרה במקרהÆ

ההתחלה הייתה בקבוצת אימהות
בפייסבוק שביקשו עזרה וסיוע באיסוף
בגדים ומזון לנערות בסיכון¨ כדי
להמשיך בחייהן בכבוד Æהקבוצה החלה
לאסוף בגדים וחפצים שונים לטובת
הנערות Æומשם התפתחה לקבוצה
¢תרומות ומעשים טובים ¨¢שמטרתה
לעזור לאנשים מעוטי יכולת בפריסה
ארציתÆ¢

ענבל קוראת לעצמה ¢מתווכת≠¢בין אלה
שזקוקים לאלה שידם משגת ומוכנים
לתת Æקבוצתה של ענבל אוספת ונותנת∫
בגדים¨ מוצרי חשמל¨ רהיטים¨ מוצרי
תינוקות ואפילו כרטיסים להופעותÆ
האנשים פונים דרך הפייסבוק וענבל¨
בעזרתם של מתנדבים ופעילים
חברתיים¨ מפזרת את החפצים לכל
הנצרךÆ
בהמשך פנתה אל ענבל¨ יועצת בבית
ספר וביקשה את עזרתם עבור ילד
שניסה להתאבד בשל המצוקה בביתוÆ
אמו היא חד הורית בת ∞ µחולת סרטן¨
שהגיעה למצב של מחסור ותנאי דיור
בלתי נסבלים ובלא דרך לצאת ממצב
נורא זה Æהקבוצה מיד הרימה את
הכפפה ודאגה למצוא בעלי מקצוע
מתנדבים ששיפצו את הדירה¨
והמשפחה זכתה לתמיכה ותקווה לחיים
טובים יותרÆ
כך זה ממשיך בעזרה להוסטל של
ילדים ונוער בסיכון עם עבר חרדי¨
שחזרו בשאלה ומצאו עצמם לבד
בעולם Æהנערים התגוררו בהוסטל
מוזנח ומזוהם ששופץ בהתנדבותÆ
הקבוצה דאגה לאיסוף ילקוטים לילדים

מיעוטי יכולת¨ תחפושות ומשלוח מנות
בפורים¨ סלי מזון בראש השנה ובפסח
ועודÆÆÆ
קצרה היריעה מלתאר את כל מעשי
החסד עליהם מנצחת ענבל וחבריהÆ
במשך כל זמן שיחתנו ענבל עסקה
בתיאומים עם מתנדבים שונים שייקחו
עגלת תאומים מתורמים ויעבירו
לנזקקיםÆ
ענבל שקועה כל כולה במעשי
ההתנדבות Æביתה הפך למחסן לאיסוף
תרומות של בגדים¨ רהיטים¨ צעצועים
ועודÆ
שאלתי אותה ¢מאיפה בא הדחף הזה¢ø
והיא ענתה לי בפשטות כובשת∫ ¢המניע
הוא פשוט לעזור ולתת תקווה ואולי
אפילו התחלה חדשה לאנשים שהחיים
לא הטיבו עימםÆ¢
ולי נשאר רק להסתכל בהערצה על
האישה הצעירה והמקסימה הזו¨
שיודעת לפתוח את ליבה וביתה לכל
המבקש Æהבעיה העיקרית של ענבל הוא
מקום לאכסון כל הטובין המגיעים אליהÆ
אם יש מישהו עם רעיון לעזרה נשמח
אם יפנה למערכת לשם תיאוםÆ

תשבץ היגיון קל /
מאוזן∫
 Æ±מה עשה קניבל שהתחרט ©øסלנג®©≥¨≤¨ Æ∂ ª®¥אפשר ללעוס ביקב ©עפ¢י מימי אילן®©≤® Æ∑ ªלדיאנה ריג
הופעה בלטביה  ´±∑© Æπ ª®¥© øמאונך® בקשי את הגנרל הרם © Æ±± ª®¥מה שנשאר במשולש ©≥® Æ±≤ ªמסלק
אדון¨ חבר ובהמה  Æ±≥ ª®µ© ÆÆÆרצה בסושי ©עפ¢י מימי אילן®©≥® Æ±¥ ªלמחנך תחבושת לפני מלך קדום ©לעז®©ª®µ
∂ Æ±העוף בבעלותו ©עפ¢י גיל לוי®©≥® Æ±∏ ªראה ∏ מאונך  Æ±π ªרובה עם צילינדר  Æ≤∞ ª®¥© øנקי בצחנה ª®≤© ÆÆÆ
≤≤ Æקידש יהלום לשחקנית ©Æ®µ¨¥

מאונך∫
Æ±אוי¨ פרפר על השחקן © Æ≤ ª®≥¨¥לשלוח מעבד בצק שהמיר דתו © Æ≥ ª®¥סימן לחוזר קיבוץ ©≤® Æ¥ ªהגיש
בקשה משפטית בזמן שהשתמש בנשק © Æµ ª®µהמפקד דורון מציאותי © ´±∏© Æ∏ ª®¥מאוזן® לחותן עדיפות
ללא כישלון © Æ±∞ ª®¥קולו קפא בעיר הנופש ©∑® Æ±≤ ªלהעמדה מספיק מסך ©≥® Æ±≥ ªסטייק או מאכל פסח
© Æ±µ ª®µמאמין בגלגל © Æ±∂ ª®¥אש עליכם © Æ±∑ ª®¥ראה  πמאוזן ©≤®Æ≤±ªמיהר ושב מפרס ©עפ¢י אביגיל
ינאי®©≤®Æ
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שחמט של תנועה
מאת נעמי קוריאנסקי

מציאת שני כלי סיוף עתיקים בעליית הגג בביתה של נעמי
הביאו אותה לברר על אומנות הקרבות העתיקה בעולםÆ
שני כלי סייף שהעלו אבק בעלית הגג
בביתי הביאו להיכרותי עם חוג הסייף
ברמת השרון¨ מהגדולים והמצטיינים
בארץ¨ בהנהלתו של אלכס פלטניקובÆ
כך החל הסיפורÆ
משחק חרבות סוער¨ בסגנון מלחמת
הכוכבים ©ליודעי דבר®¨ הטובים נגד
הרעים¨ שלווה בצעקות¨ קפיצות¨
וקריאות קרב מחרישות אוזניים באירוע
משפחתי¨ העלה בי רעיון¢ Æבואו ואראה
לכם את הדבר האמיתי ¢אמרתי לבני
הפעילים
המשתתפים
הדודים
במלחמות הגוג ומגוג Æהסקרנות גברה¨
שביתת נשק הושגה והשקט חזר על כנו
לזמן מה Æבעודם עוקבים אחרי
בסקרנות¨ עליתי לבוידם ובסוף חיטוט
בתוך כל החפצים העליתי שני כלי סיף
אמיתיים¢ Æוואו ¨¢עלו הקריאות מצד
המבוגרים והצעירים כאחד¢ Æשל מי זהø
ואת כל זה הסתרת מאתנו עד עכשיוø
מה זה עושה פה ¢øנזרקו השאלות
התפלאו
לחלל¨ ¢זה עוד קיים¢ø
המבוגרים שבמשפחה Æבהדרת כבוד
לדבר האמיתי נטלו את כלי הסיף¨
ומגדול ועד קטן החלו לסייף בכליםÆ
ולכלים שוב הייתה עדנהÆ
הבוידעם¨ הוא מקור בלתי אכזב לסיפורי
משפחה רבים¨ שם נאגרים ונשכחים
החפצים השונים שאין בהם שימוש אך
קשה להיפרד מהם¨ הם עולים מן האוב
לגמרי במקרה ומקבלים הזדמנות פז
לספר את סיפור חייהם Æעם גילוים של
כלי הסיף החלו להתגלגל הסיפורים על
הסבתא רבא הספורטאית¨ בעלת כלי
הסייף שבצעירותה התאמנה בספורט
האצילים¨ ועל ממשיך דרכה בנה¨
הסבא Æתמונות המראות אותם בזמן
פעולה ובתלבושת המיוחדת נשלפו¨
הספורים קלחו ופן הרואי חדש נוסף
לאישיותם של הסבים והסבתות אותם
לא הספיקו הנכדים להכיר¨ אלא רק
שמעו עליהם סיפורי נפלאות Æהכלים
הגבירו את המוטיבציה להתאמן בסייף
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ולהפוך את המשחק לפעילות
מקצועית Æהחרבות שהיו גדולים מדי
וישנים נארזו ושוב חזרו לתהומות
הבוידעם¨ אך הם את שלהם עשו¨ הם
גרמו להמשך ה¢שושלת האבירית¢
של המשפחהÆ
ענף הסיף¨ הוא ענף ספורט אולימפי ובין
של
המייסדים
הספורט
ענפי
האולימפיאדה¨ למרות זאת אינו ענף
ספורט נפוץ Æלשמחתנו¨ מצאנו¨ שברמת
השרון במגוונים אלון קיים חוג סייף רציני
בהדרכת המאמן אלכס פלטניקוב Æאצל
כנרת ברקוביץ שהיא ושתי בנותיה
שחר ומעין מסייפות בחוג¨ התהליך
המשפחתי היה הפוך¨ היא החלה את
הפעילות בסייף בעקבות בתה שחרÆ
כשראתה שבתה שחר הפכה לסייפת
מושבעת הסתקרנה¨ החליטה לנסות
ונשבתה בקסמו של הענף והיא מסייפת
בהתמדה מזה כארבע שנים Æכנרת¨
אדריכלית במקצועה מציינת שאצלה
הסייף הוא תשוקה¨ גם כשהיא חוזרת
עייפה מעבודתה היא רואה חובה

לעצמה ללכת לחוג ולו לומר שלום¨
המסתיים באימון וסיפוק אדירÆ
החוג קיבל תנופה עם כניסתו של אלכס
לתפקיד והצטרפותו של יובל פרויליך
עתיר המדליות כמדריך מרכזי בחוג Æבין
תאריו של יובל¨ אלוף העולם בסיף
לגילאי ∑ ¨±פעמיים אלוף אירופה וסגן
אלוף העולם לגילאי ≥≤ ועוד היד נטויהÆ
החוג הפועל תחת המטרייה של מגוונים
אלון¨ מקבל ממנו תמיכה תקציבית
וערכית Æהשנה¨ לדוגמא¨ נרכשו כפפות
סיוף לכל מתאמן ומכשור חשמלי Æכיום
מונה החוג כ≠∞ πחניכים בוגרים
ומתבגרים כאחד¨ בנים ובנות Æאלכס
מציין בשיחתנו ¢הנה ¨¢הוא אומר
¢לאחרונה הצטרפו לחוג שמונה בנות
מכיתה אחת Æ¢היחס האישי¨ הלכידות
החברתית ותחושת השייכות שאלכס
והמאמנים הצליחו ליצור תרמו רבות
להתפתחותו של החוג Æ¢מעין סופרין¨
שהסייף הפך להיות חלק בלתי נפרד
מחייה מדגישה בהתרגשות את חשיבותו
של האקלים החברתי∫ ¢אחד הגורמים
שעזרו לי להחזיק מעמד¨ הם הקשרים

גור חדש בבית°
מה עושיםø
מאת ד¢ר מיכל קירשנר
טוב¨ כמו כל פולניה טובה¨ נתחיל מלדאוג לאוכל Æבשלב זה של חיי הגור¨
המזון שנבחר יהיה קריטי להתפתחותו והכנתו לחיי כלב בוגר Æמזון הגורים
שונה ממזון כלבים בוגרים Æרצוי בתקופת הגדילה של הגור ©עד גיל שנה
לפחות® להאכילו במזון גורים עשיר ובאיכות גבוהה כמעין השקעה לעתידÆ
מזון אשר יעניק לכלב את כל אבות המזון¨ הויטמינים והמינרלים באיזון המלאÆ
לכן אין צורך לתת לכלב תוספות מצלחות בני המשפחה °ואף יש להימנע
מזאת Æכיום ידוע כי הרבה ממאכלי בני האדם אף מזיקים לכלב ופוגעים
בבריאותו כגון∫ עצמות¨ מזון מטוגן וØאו מתובל¨ חלב¨ קיטניות¨ בצל ושוקולדÆ

כמות המזון
על גבי אריזת המזון מופיעה טבלה¨ המתאימה בין משקל הכלב לבין כמות
המזון היומית שעליו לאכול Æכמות זו רצוי לחלק לאורך שעות היום Æאת המזון
יש לתת בשעות קבועות¨ למשך זמן קצוב ©∞≤ דקות לערך ואז לקחת את

גיל הגור
עד גיל ∂ חודשים
≤ ∂≠±חודשים
≤ ±חודשים ומעלה

מספר הארוחות המומלץ
≥ ארוחות ביום
≤ ארוחות ביום
אפשר לעבור לארוחה
אחת ביום

החברתיים החזקים שנוצרו בחוג Æאני
חלק מחבורה שמתאמנת יחד הרבה
זמן ואנחנו כמו משפחה Æ¢מעין פעילה
בחוג מזה חמש שנים ואף מדריכה בוÆ
היא מתאמנת כל יום Æבשבתות
משתתפת בתחרויות¨ ובחופשים מבלה
במחנות אימונים בארץ ובחו¢לÆ
ספורט הסייף מבוסס על טכניקת
קרבות הדו קרב שניהלו האבירים בימי
הביניים ובעת העתיקה¨ בעת המודרנית
הפך הדו קרב לענף ספורטיבי Æעל
משקל המשפט האוטופי הידוע ¢וכתתו
חרבותיהם לאתים ¢ניתן לומר על הסייף
ו¢כתתו חרבותיהם לספורטÆ¢
גברת בשינוי אדרת Æהסייפים לבושים
מכף רגל ועד ראש במדים לבנים
הכוללים שכפ¢צים וזמזמים אלקטרוניםÆ
כשאת פניהם מכסה מסכה מסורגתÆ
¢סייף נחשב לספורט פיזי אך גם מאוד
מנטלי ומתוחכם ¨¢מסביר אלכס מאמן
החוג ¢Æהתחרות בסייף נמשכת שלוש
דקות ובין התחרויות יש מנוחה של דקהÆ
כדי להגיע להישגים בזמן קצר שכזה
צריך הסייף לפתח מיומנות של ריכוז
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מלא¨ מהירות פעולה¨ וקואורדינציהÆ¢
ומוסיף¨ ¢נדרשת בגרות מסוימת כדי
לעמוד בלחץ הזה Æ¢בהמשך לדבריו
מדגישה מעין בהתלהבות דווקא את
תחושת האתגר למול הקושי ואת
תחושת הסיפוק העצומה שמעניק לה
הסייף Æכנרת מגדירה את הסייף ¢שחמט
של תנועה  ≠¢ספורט המצריך דמיון רחב
ומחשבה וזה מה שמלהיב אותה בתחוםÆ
אלכס אינו שוקט על שמריו¨ בעיניים
בורקות הוא מספר על חלומו¨ לראות
את חוג הסייף מקבל תקציבים¨ מתרחב
והופך למרכז סייף בקנה מידה ארציÆ
כנרת מתקנת את אלכס ואומרות כי
נראה ¢שחלומו של אלכס כבר כמעט
ומתגשם¨ הסייף ברמת השרון כבר מזמן
אינו חוג אלא ¢מועדון סייף ≠ ¢מקום
שהסייפים רואים בו בית Æזהו מועדון
חוצה גילים המקיים נאמנות ואחריות
הדדית בין חבריו¨ הגדולים תומכים
וחונכים את הצעירים¨ הצעירים
מעודדים בתחרויות את הבוגרים וכולם
מיישמים את סיסמת המוסקטרים
¢אחד למען כולם וכולם למען אחדÆ¢

המזון גם אם הוא לא נאכל®¨ על מנת
¢לסדר ¢את זמני הצרכים של הכלב עם
זמן הטיול בחוץ Æנפחית בכמות המזון
במידה והכלב שמן ©לא מרגישים את
הצלעות®Æ
אם הכלב רזה ©רואים את הצלעות®
נגדיל את הכמות Æכלב שאוכל מעט
מידי יהפוך לכלב פחות ערני ואקטיביÆ
כלב שאוכל יותר מדי¨ יעשה את צרכיו
מספר רב של פעמים בכל טיול ©יהפוך
בעל כורחו ל¢בית≠חרושת ¢קטן לקקי®Æ

טיפולים וטרינריים
בשנה הראשונה לחייו עובר הכלב
אין
סדרה נרחבת של חיסונים¨
להמעיט בחשיבותם של חיסונים אילו Æחיסונים אילו נחלקים לשני
שלביםÆבשלב הראשון מערכת החיסון של הגור מאד עדינה ואינה יכולה
להתמודד עם רוב מחלות הכלבים הנפוצות Æלכן עד סיום סידרה זו¨ יש להימנע
מלהפגיש את הגור עם כלבים אחרים ©בייחוד כלבים לא מחוסנים®Æ
הסדרה הראשונה של החיסונים כוללת∫ טיפול כנגד תולעים¨ חיסון פרוו¨ חיסון
משושה ±וחיסון משושה≤ ©אחרי קבלת חיסון זה ניתן ואף רצוי להפגיש את
הגור עם כלבים אחרים®Æ
הסדרה השנייה של החיסונים כוללת∫ משושה≥ וכלבת Æלאחר סיום שתי
הסדרות¨ יש להמשיך ולבקר אצל הוטרינר לפחות אחת לשנה ©ולקבל את
החיסונים הבאים∫ חיסון משושה¨ כלבת¨ תלוע ותולעת הפארק®Æ
לכל וטרינר תוכנית חיסונים קצת שונה¨ לכן יש להתייעץ עם הוטרינר שלכם
לגבי מועד החיסוניםÆ

הכותבת היא ד¢ר לביולוגיה ומאלפת כלבים
ל ש א ל ו ת ∫ w w w. m i x d o g s . a r e a . c o . i l
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ציפורים
משלנו
מאת עינב לייבה

מוזיאון ארץ ישראל חונך הקיץ את
תערוכת ¢ציפורי גיל Æ¢בין המיצגים
בתערוכה נמצאים גם טווסים אשר נוצרו
על ידי תושבים מתנדבים במגוונים נווה
גן בהנחיית האמנית מירי כהןÆ
בשנה האחרונה אלפי אזרחים ותיקים
ממגוון מרכזים קהילתיים ומרכזים לגיל
השלישי ברחבי הארץ עמלו על מיצגים
לתערוכת ¢ציפורי גיל ¨¢שמוצגת במוזיאון
ארץ ישראל Æבין המרכזים המשתתפים
בפרויקט גם מגוונים נווה גן¨ שהקים
קבוצה של נשים יוצרות בהובלת
האמנית מירי כהןÆ
התערוכה הינה מיזם של המוזיאון
בשילוב עם ¢מגדלי הים התיכון ¨¢רשת
דיור מוגן לגיל השלישי¨ במטרה לעודד
קהילות יוצרות Æכל מרכז בחר ליצור
להקת ציפורים משלו¨ על הסמליות
הקבוצתית והאישית שלה Æהבחירה
בציפורים אינה מקרית¨ בתרבויות רבות
מסמלות הציפורים שלום¨ חופש¨
מרחבים¨ התמדה וערכים Æציפורי הגיל
קיימות בנפשו של האדם¨ הן המעוררות
בו יצירתיות¨ שמחה ואופטימיותÆ

דליה דיגמי¨ מנהלת מגוונים נווה גן¨
ביחד עם מירי כהן האמנית¨ ליקטו
לפרויקט קהילת נשים וותיקות שיצרו
יחד להקת טווסים Æהטווסים מסמלים
גנדרנות¨ אצילות¨ והזכרים מתהדרים
בזנב הנפרש כמניפה וציצית ראש
מרהיבה ביופייה Æבמשך השנה¨
בהדרכת מירי כהן יצרו הנשים  µטווסים
מרהיבים מבטון ומלט ולאחר מכן ציירו
עליהן בצבעי שמן Æהטווסים יוצגו ברחבי
הגינות המרהיבות של המוזיאוןÆ
תערוכת ¢ציפורי גיל ¢המשלבת גם את
הציפורים וגם את הגיל השלישי מציגה
פנים אחרות של בני הגיל השלישי על
התרומה¨ הכישרון והיכולת שלהם
ומאפשרת מבט אחר¨ של אופטימיות
ושמחת חיים¨ על ההתבגרות והז ִקנהÆ
ההורים¨ הסבים והסבות של כולנו¨
מספרים את סיפורם במבט על¨ ממעוף
הציפור¨ ומביעים ביצירתם תובנות
וניסיון חיים עשיר Æוהצופה øהוא מוזמן
להסתובב בין הציפורים¨ לבחור את זו
הקרובה ללבו¨ את זו המסמלת עבורו
את הערך החשוב בעיניו¨ את זו שעִמה
היה רוצה להמריא אל עלÆ
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www.facebook.com/migvanim

www.migvanim.com

