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דבר המערכת

נים דבר ראשו 2

טלי שקרצי,
מנהלת תרבות, ספורט וקהילה

אהבה

דיירים יקרים,
כמעט שנה שאנחנו בתוך חיים בתוך מציאות שונה, מוזרה, ולא פעם, מתסכלת.  
לשמחתי  אנחנו מצליחים, בכוחות משותפים, לנהל שגרה כמעט מלאה, ובד בבד 

להקפיד על ההנחיות וכללי הבטיחות של כולנו.
בחודשים האחרונים  התקיימו בביתנו אירועים 
אליהן  קהילתיות  פעולות  עם  יחד  נהדרים 
ברחבי  רבים  בתים  בקנאה.  עיניים  נושאים 

הארץ.
הנושא הנבחר של גיליון "דבר ראשונים" מס' 31 
הוא "אהבה",  עליו נשפכו נהרות של דיו,  ועדיין, 
אהבה,  מהי  במדויק  להגדיר  הצליח  לא  איש 
'אהבה'  של  ההגדרה  תהיה  שכך...   טוב  ואולי 
אשר תהיה, יהיה מושאה של האהבה אשר יהיה, 
הכוח  הוא  אהבה  ודאי:  הוא  אחד  דבר  אבל 
לשווים  החיים  את  שהופך  ביותר  החזק  המניע 

לחיות. בכל גיל.
והנה שיר שמתאר זאת בצורה נפלאה:

יותר  האחרונים  בחודשים  היום:  ענייני  ולשאר 
ומשתמשים  מצטרפים  דיירים  ויותר 
אני  כולם.   להנאת  "בובה",  באפליקציית  
ממליצה בחום לכולכם לעשות זאת, לא לחשוש 
עדכניים  קהילה  חיי  לנהל  נוכל  כך  ולנסות! 

הטובים  מהדברים  וליהנות  אישיים  בין  וחיבורים  קשרים  ליצור  ותוססים, 
שהטכנולוגיה מביאה עימה. אזכיר כי עודד גרוס ועפרה יעקובי עומדים לרשותכם 

בכל שאלה ובקשה בעניין זה.
תודה למערכת העיתון על ההשקעה, ההתמדה, הכישרון והתוצאה היפה!

שנה לא פשוטה עברה על כדור הארץ. דומני שאף אחד מאתנו לא זוכר תקופה 
מוזרה שכזו. בעולם הקטן שלנו - אחוזת ראשונים, התחלנו לפני כעשרה חודשים 
בצעדים מדודים, אך נחושים, ולאט לאט למדנו להתנהל בצל הקורונה, ללכת ואף 
לרוץ, עד למצב בו היום, בזמן שהחיים ביקום מושבתים לחלוטין, אצלנו נשמרת 

השגרה  הכמעט מלאה, במקביל להקפדה על בראיות הדיירים ועל הנהלים.
זה לא בא בקלות.

אחריות על כ- 450 דיירים ועוד כ- 350 עובדים, מטפלות ונותני שירותים, מעבר 
לכך שהיא מלווה בלילות של דאגה, דורשת הרבה מחשבה, תכנון והערכות של 
החיים  ולאיכות  לבריאות  העובדים  צוות  של  מלאה  ומחויבות  המנהלים,  צוות 

שלכם.
כמנכ"ל אני מוצא עצמי לא פעם נפעם אל מול ההתגייסות והדאגה של הצוות, 
הימים  את  שנעבור  מנת  על  והכל  ביותר,   הקטנים  הפרטים  רמת  עד  המגיעה 

הקשים בשלום.
לשמחתי ולגאוותי הרבה הדבר עולה בידנו. ואני מאמין שימשיך כך. אמן!

ניתן  לעבוד  כי לא  נוהג תמיד לציין  אהבה. אני  כל אלה לא היו אפשריים ללא 
לאורך זמן בדיור מוגן, קל וחומר באגף לטיפול אישי, לולא היינו מצוידים בלב 
רחב ומכיל, המתייחס בחום ובאהבה לדיירים ולמטופלים. אנחנו נוטים לחשוב על 
נרשה לעצמנו להתנהל  רק  לבינה, אך אם  בינו  רומנטיים של  אהבה בהקשרים 

בעולם מתוך אהבה, נזכה לקבל אהבה  בחזרה מכול העולם, ונבוא על שכרנו.
כמאמין גדול באהבה אני שמח שמערכת העיתון שלנו בחרה לייחד לנושא גיליון 

מיוחד ומודה לה על כך.
ככל שנרבה אהבה בין כתלי האחוזה, כך נתחבר ונרגיש יותר את תחושת האושר 

והסיפוק מחיינו כקהילה.

פנים  לאהבה 
האהבה  רבות. 
לאחד  נחשבת 
המניעים  הכוחות 

ושירים  ספרים  אלפי  קדם.  מימי  עוד  העולם  את 
כמו:  שונים  סוגים  כוללת  והיא  אהבה,  על  נכתבו 
אהבת אם לילדיה, אהבה בין בני זוג, אהבת מולדת, 
אהבה לבעלי חיים, אהבה בין אדם לעצמו, בין אדם 

לאלוהיו ועוד ועוד...
לאהבה מקום חשוב בהוויה האנושית. היא מעניקה 
גם  לפעמים  אך  מרגשת  היא  וצבע,  טעם  לחיינו 
פוגעת ומייסרת. "עזה כמוות אהבה." (שיר השירים 

ח' ו')
לאומי  הבין  ליום האהבה  נכתבו  והשירים  הכתבות 
רבה,  ברגישות  נכתבו  הם  פברואר.  בחודש  החל 
בעתיד  ובריאה  יותר  טובה  לתקופה  בגעגועים 

הקרוב ובאהבה!
נושא  על  וסיפורים  שירים  כתבו  דיירים  עשרות 

האהבה. כמה "פנינים" שנכתבו:
"נולדתי כאן בארץ אבותי ואליה אני שייכת בכל נימי 
של  אהבה  בי  "יש  לטבע",  אהבה  בי  "יש  נפשי", 
האהבה  עץ  "תחת  ליופייך",  הלל  "שיר  אושר", 
יושבים בצל האהבה שניים ויש להם חלום", "אהבת 
עוד  "זה  וההמנון",  הסמל  הדגל,  כיבוד  זה  מולדת 
לחתולה",  כלב  בין  אבל  אהבה,  של  אחד  סיפור 
והוא  לאנושות,  נברא  ונפלא  קסום  תרבותי  "עולם 
עולם המוזיקה", "בואו ננסה לתת חיוך, מילה טובה, 
אהבה  לחיי  יהפכו  חיינו  וכך  פחד,  בלי  חברי  ויחס 
ליצור  אהבה  נמלא  "ליבי  הנכד:  להולדת  ונחת", 
הקטן הזה", "בילדותי זכיתי לאהבת אמי. אישה עם 
לב ענק", "אימא זו אהבה שאינה תלויה בשום דבר... 

היא עולם ומלואו", "אהבו, חברים, אהבו!"
נפלא  אהבה  אוצר  מתוך  בודדים  משפטים  אלה 

שכתבו דיירי "אחוזת ראשונים".
זה  עיתון  היה  לא  בלעדיהם  שכן  לכותבים,  תודה 
מכישורי  תורמים  הם  גיליון  מדי  וגידים.  עור  קורם 
הכתיבה שלהם, מהידע ומניסיון חייהם לתוכנו של 
בכל  וכותבים  באחוזה  ותיקים  הם  רובם  עיתון.  כל 
העיתונים, מאז יצא לאור העיתון הראשון לפני עשר 

שנים.
הכתבות  בהקלדת  לנו  שעוזר  גרוס  לעודד  תודה 
שאינן נשלחות למחשב שלי. את מקומו מילא שנים 
עבודתו  את  אזכור  ותמיד  גרנטשטין  ישראל  רבות 

הטובה.
תודה מיוחדת לטלי שלנו, מנהלת תרבות וקהילה, 

שמלווה, יועצת ומסייעת בהוצאת "דבר ראשונים".

דיירי אחוזה יקרים,דבר המנכ"ל

אוהב אתכם ומאחל לנו ימים טובים עוד יותר,
עודד מור, מנכ"ל

בברכה,
עורכת: רינה דובדבני

 חברת המערכת: יעל דגן    מראיינת: רנה הררי 
המערכת שומרת לעצמה את הזכות

לפרסם ולערוך את הכתבות והשירים על פי שיקול דעתה.



בה
ה
א

3 נים דבר ראשו

אהבת אמת יעל דגן (327)
מהי אהבה אם לא חלום מתוק, בו ירצו האוהבים רק לאחוז ידיים ולחלוק את הרהורי הלב 
בשניים. הכול יודעים שאהבה כזאת תצלח כל קושי ומכאוב. אמנם נכון שהתשוקה אינה 
היא  שבעתיים.  מחוזקת  תצא  משבר  מכל  רבות,  שנים  תשרוד  אמת  אהבת  אך  נצחית, 
תעמוד בפרץ בימים טובים וגם רעים, באושר ובצער, אם רק תהיה סבלנית וסלחנית ועם 

הרבה כבוד.

על אהבה מרתה דגן (227)
יש בי אהבה לעצמי
יש בי אהבה לזולתי

יש בי אהבה חופשייה כציפור
יש בי אהבה הכמהה לדרור

יש בי אהבה של אישה לגבר
יש בי אהבה ללא זהות וללא סבר

יש בי אהבה של אם לילדיה
יש בי אהבה הפורצת מאליה

יש בי אהבה שחונקת לעיתים
יש בי אהבה הסומכת נופלים

יש בי אהבה של קיץ
יש בי אהבה הממוססת כל חיץ

יש בי אהבה החודרת שריון
יש בי אהבה השווה מיליון

יש בי אהבה ללא תנאי
יש בי אהבה של אולי

יש בי אהבה לטבע 
יש בי אהבה לצליל ולצבע

יש בי אהבה המצילה מפחד 
יש בי אהבה שעושה את היחד

יש בי אהבה של עוד 
יש בי אהבה של סוד

יש בי אהבה של סתם
יש בי אהבה לבורא העולם

יש בי אהבה של אושר
יש בי אהבה של שעת כושר 

ומעל הכול, יש בי אהבה
לחיים האלה על פני האדמה

אהבה ראשונה דוד רנד - חזן הבית
בספרו "אמנות האהבה" טוען הפילוסוף היהודי גרמני אריך פרום, שהאהבה 
היא הגורם המרכזי והחשוב בחייו של האדם. לאורך כל הדורות, מוסיף פרום, 
ולמצוא  איך לחרוג מחייו כפרט  מנסה האדם למצוא פתרון לשאלה אחת: 
עם  לאיחוד  מוחלטת,  להתמזגות  כמיהה  כאן  יש  אחדות.  של  במצב  עצמו 
אדם אחר. ובמקורות מצינו: "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו." 

(בראשית, ב', י"ח)

עומדים  המגרש  על   - כמהפכה  כמוה  ראשונה,  אהבה  אם  ואומר:  ואוסיף 
הנעורים  וזרם  הראשונה,  החיים  סערת  ובאה  נער  עודנו  האדם  העלומים, 
השוקק סוחף אותו בגליו, הרי שהאהבה בגיל הבוגר מתאפיינת בהתנהלות 
מאשר  יותר  לתת  ונכונות  השלמה  סובלנות,  ורעות,  חברות  יותר:  שלווה 

לקבל.

יקרים, בשני שירים שכתבתי  ברוח דברים אלו, אני משתף אתכם, קוראים 
לפני שנים.

ְבּסֹוד ֲהָוָיֵת

לה. ביום כיפורים זה.

ָל נֹוֵשׂא ֲאִני ֶאת ִשׁיָרִתי
ַתָּמה.

ֵמעֹוֶמק ַדּלּוִתי, ְתִּפָלִּתי, ֲחִריִשׁית ֲחִריִשׁית
ָעַדִי ַתִּגיַע,

ַזָכּה.

ְועֹוד ִעִמּי ֵאַלִי ְשֵׁאָלה,
ְיִחיָדה,

ָכּמֹוָה ִכְּבָרָכה,
ְכַּבָקָּשׁה ַעִתּיַקת יֹוִמין:

לּו ְבּסֹוד ֲהָוָיֵת ַהְטִּמיָרה ַבֲּחַשׁאי ָאבָֹאה
ְוָאנּוַח,

ְוֶאְשׁקֹוט,
ע... ְוֶאדֵַ

ִשׁיר ַהֵלּל ְליֹוְפֵיי

,ִשׁיר ַהֵלּל ְליֹוְפֵיי
.ְנִעיַמת ֵאֶבל ְלתֹּם ְנעּוַרִי

ּוְכֵלי ַהָקָּשה,
ְוִצְלצּוֵלי ִעְנָבּל,

ּוַמְקֵהַלת ְיָלִדים ְמאֶמֶּנת ֵהיֵטב
.ְלַהֵלּל יֹוְפֵיי

ּוְכֵלי ְנִשיָפה ֲעִדיִנים,
ּוְנִשׁימֹות ְקצּובֹות ֵמֹראׁש,

ְוֹתף, ְוִכינֹור, ָוֶנֶבל.

ִשׁיר ַהֵלּל ְליֹוְפֵיי
ּוַמְקֵהַלת ְיָלִדים

ְוַשְׁרִביט ַהְמַּנֵצּח.
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לא חושבת פעמיים
חנה בן-ארי (726)

מתעוררת בבוקר, עיניים פוקחת
ומעיינת בתוכנית היומית בנחת.

בכל יום תוכניות שונות
הכוללות גם פעילויות ספורט מגוונות:

התעמלות  קלה,  התעמלות  בריאותית,  התעמלות 
נעימה,

בישיבה  התעמלות  בעמידה,  אירובית  התעמלות 
ובשכיבה.

התעמלות לשיווי משקל, לחיזוק הגב, לחיזוק האגן,
פלדנקרייז, טאי צ'י, דראמס, ניה ויוגה כמובן.

אינני  כלל  ובדרך  משתתפת  אני  הפעילויות  ברוב 
נעדרת,

אך לשאלה איזו מהן אני במיוחד אוהבת -
איני צריכה לחשוב פעמיים

כי התשובה ברורה כשמש בצוהריים:

התעמלות במים!
גם אם נכנסת לבריכה עייפה ומותשת,

העייפות תוך דקות נעלמת,
ואני נעשית פעילה ונמרצת.

את כל חלקי הגוף כולנו מייד מפעילים,
ידיים פושטים למעלה, לפנים ולצדדים,

קופצים, רצים, צועדים לכיוונים שונים
וחוזרים במהירות בצעדים מגוונים.

הגוף בתנועה רצופה ומתמדת, ההולכת ומתגברת.
מכיוון שהמים במשקל הגוף תומכים,
אנו יכולים לבצע תרגילים איכותיים.

את השרירים מחזקים,
את זרימת הדם ממריצים

ואת כאבי הגב והמפרקים מפחיתים.
משפרים סיבולת לב-ריאה

ומייצבים שיווי משקל בעמידה,
מבלי להסתכן בנפילה.

וכשהשיעור מועבר במיקצועיות רבה,
מתובל מעט בהומור ובאווירה נעימה,

כולנו את מצב הרוח משפרים,
שומרים על הבריאות ונרגעים.

בסיום השיעור חשה עצמי "בעננים"
ונדמה ש"רוח אלוהים מרחפת

על פני המים".

אהבה בעמק החולה
רינה דובדבני (426)

ואני חיילת, מורה לחיילים עולים שהעברית   ,1953 חודש דצמבר 
אינה שגורה בפיהם.

ביום חורף סוער נשלחתי להיאחזות הנח"ל "דרדרה" - "אשמורה" 
בשמה העברי. המג"ד היה שי קיפניס, בנו של המשורר לוין קיפניס 

שהיה מורי בסמינר.
בשטח  הייבוש,  שלפני  החולה  לאגם  ממזרח  שכנה  ההיאחזות 
המפורז בין ישראל לסוריה. נסעתי ב"קומנדקר" שהיטלטל על גבי 
הגשר הצר שנבנה על האגם מחביות חלולות, בתוכן אבני בזלת, 

חלוקי נחל ואדמה ספוגה במי הביצות.
התחבאו  שביניהם  והסוף,  הקנים  זלעפות.  גשם  ירד  יום  באותו 
של  המזרחי  בצד  הסוערת.  ברוח  נעו  בר,  וברווזי  אגמיות  מאות 
הסורי,  המוצב  לרגלי  ההיאחזות,  של  הבוצית  האדמה  על  הגשר, 
ראיתי לראשונה את העתיד להיות בחיר לבי, עומד ומצפה לרכב 
המגיע מן הגדה שמנגד. "שמי רינה..." אמרתי בגמגום, "אני המורה 

החדשה לעברית..."
רמה  בשירה  ופצח  הטוב,  חיוכו  את  חייך  ורעי,  זוגי  בן  שיהיה  מי 
הסורי  "דרבשייה"  מוצב  ועד  במערב  מחולתה  בוודאי  שנשמעה 
שבמורד הרי הגולן: "רינה, אני אוהב את השמיים, רינה אני אוהב 
את הספסל, רינה אני אוהב את סנדלייך, את אור עינייך, את ארנקך 

אשר נפל..."
שמעתי את השיר והייתי כחולמת. למרות שהשמיים היו קודרים, 
היה נדמה לי שעטפה אותם לפתע נהרה גדולה, אשר האירה את 

האגם הקודר והסוער.
יד איתנה וחמה סייעה בידי לרדת מן הרכב הדולף, והובילה אותי 
בשביל כבוש בין מקווי מים טובעניים, אל חדר שחומם בתנור קטן 
שהובא מלול התרנגולות. "ציפיתי לבואך," גילה לי בן זוגי לעתיד, 
אותך  שישלח  משי  ביקשתי  בתל-חי,  הגדוד  בכנס  אותך  "ראיתי 

לדרדרה."
הצעת הנישואין הגיעה במהרה, בין ביצות החולה ליד הפלג הקטן 
בין  עת,  באותה  "סמבטיון".  לו:  ניתן  ושם  ההיאחזות  את  שחצה 
הערביים, נשמעה תרועת חצוצרה במוצב דרבשייה הסורי במעלה 
הקרוב.  לגבול  שמעבר  בעמדות  המשמרות  לחילופי  אות  ההר, 
במעשה שגרה מדי ערב, יצא אחד הנחלאים עם כלי הנשיפה שלו, 

וענה בתרועה גדולה וארוכה לתקיעה הסורית המתגרה.
מראה הטבע המופלא וקולות החצוצרה היו כעין תפאורה לברית 

עולם שנחתמה.
ואז ידעתי אושר שלא היה כמוהו...

(המג"ד שי קיפניס החליט שהוא יהיה השדכן שלנו, היינו חברים 
שנים רבות).
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אהבה שכזאת
אסתר כוכבי (617)

האהבה לובשת ופושטת צורה וסיגנון לפי האוהב 
והנאהב.

ילד האוהב בשיגעון את מורתו הראשונה בכיתה 
א', ומביא לה פרחים מדי יום.

ו"זוללת"  לנכדתה  מאהבה  המשוגעת  סבתא 
אותה בנשיקות.

אימא היולדת את תינוקה הראשון ואינה מורידה 
את עיניה ממנו.

כלב הצמוד לרגלי בעליו בכל מקום שהוא נמצא.
ואין סוף דוגמאות נוספות... למשל:

שלי  הפעילות  יום  באותו  כי  בשבוע  השלישי  היום  את  האוהבת  דיירת 
מתחילה ב"ניה" עם אילאיל, וזה מעורר בי את כל הרגשות החיוביים, ואת 

כל נימי הגוף והנשמה. ממלא אותי ברעננות, שמחה ואנרגיה!
החינניות,  המקצועיות,  שלה,  הכובש  החיוך  עם  לאילאיל  הודות  כמובן 
שלא  בכאלה  גם  הנוכחים,  המשתתפים  בכל  ההתעניינות  החיים,  שמחת 

הגיעו. החום ורוחב הלב המכיל את כולם!
והנה, יש גם אהבה כזאת, אילאיל היקרה.

שיר אהבה בתיה יהל (544)
אני עוצמת את עיניי ורואה מבעד לתריסים

את פניך היפות והחיוך המקסים
מתוך עיניך הכחולות נשקף מבטך

הצופה עליי בערגה ובטחה
על שפתיך מרצד חיוך ובת צחוק

הנראה כל כך מתוק בעת זו, מרחוק
אני מושיטה את ידי ורוצה ללטף

את הקסם והנוגה אשר אותך עוטף
את הדמות העולה מתוך המחשבות
את הזיכרונות מכל השנים הטובות

את האושר והכאב שחווינו יחדיו
את הילדים שגידלנו באתגר משולב

וכך בלי משים כבר מאיר היום
ובלי לחוש נגוז לו החלום
אולם אי שם בעומק הלב

עדיין חי ונושם המראה המלבב

אהבה מהי? חיים אבני (662)
אהבה, מהי? עצם העובדה שמערכת הביטאון הציגה נושאי 
ישנם  ושונים, מצביעה על כך שאכן,  רבים  אהבה מסוגים 
סוגים שונים של אהבה. אין אהבה לקריאת ספרים כאהבה 
וסיורים. אולי  לבת הזוג; אין אהבת הורים כאהבת טיולים 
אפשר לחלק: אהבה לחוד, ותשוקה או תאווה לחוד. האם 
או  המיוחד  המזון  אהבת  זו  מסוים,  אוכל  לסוג  התמסרות 

תאווה לאכלו?
האם  לקריאה?  אהבה  זו  ספרים  לקריאת  תשוקה  האם 
הבדל. אהבת  יש  כאן  נכדים?  כאהבת  הם  וֵאם  אב  אהבת 

הורים באה כתודה על כל מה שהעניקו לנו 
וכן כקיום מצוות כיבוד אב  ילדים  כשהיינו 
ואם, ככתוב: "כבד את אביך ואת אמך למען 
אהבת  ואילו  האדמה..."  על  ימיך  יאריכון 
נכדים - אין בה הכבוד שאנו חבים להורים 
המשך  של  משפחה,  של  אהבה  אלא 
בין  להבדיל  יש  לדעתי,  לכן,  השושלת. 

אהבה לבין תשוקה/תאווה.
*

לאהבת האחר ישנה חשיבות גדולה.
בתורתנו הקדושה מופיעה המצווה "ְוָאַהְבָתּ 
דעתו  את  הביע  עקיבא  רבי   ."ָכּמֹו  ְלֵרֲע
בתורה.  יסוד  מושג  היא  זו  שמצווה  וקבע 
אדם צריך לאהוב את רעהו, כמו את עצמו.

"ואהבת לרעך כמוך" הוא מושג מרכזי גם בנצרות. הפסוק 
פאולוס.  ידי  ועל  ישו  ידי  על  ומוצג  בברית החדשה  מופיע 
היתר  (בין  הנוצרית  המוסר  לתורת  בסיס  מהווה  זה  פסוק 

"הגשת הלחי השניה").
*

נמשיך במספר הגיגים בנושא אהבת המולדת.
גם כאן אנו מכנים זאת אהבה.

מהי אהבת מולדת?
להורים,  זוג,  לבן/בת  אחרות  מאהבות  שונה  אהבה  זו 

או  לאוכל  מתשוקה/תאווה  שונה  היא  לנכדים.  לילדים, 
טיול/שיט/קריאה/ציור/משחק  כמו  שהוא  כל  למעשה 

וכדומה.

אז מה המאפיינים של אהבת המולדת?
שמה  על  ושמירה  השתייכות  גאוות  היא  המולדת  אהבת 

הטוב של המדינה.
היא הכרת הארץ על ידי טיולים רכובים ומסעות רגליים.

היא הכרת יישובים בארץ.
שמירה על ביטחונה של המדינה.

ושירות  לצבא  התגייסות  ידי  על  למולדת  שירות  מתן 
משמעותי בצה"ל.

מסוגים  התנדבות  מניבה  המולדת  אהבת 
שונים:

התנדבות בבתי חולים, בעמותות העוזרות 
והצלה",  ב"כבאות  נצרכות,  למשפחות 
ב"מגן דוד אדום", במשטרה ובעוד מקומות 

בהם נחוצה התנדבות.
נאותה,  להתנהגות  גורמת  מולדת  אהבת 

חברית, עם העם היושב בציון.
הסמל  הדגל,  כיבוד  זה  מולדת  אהבת 

וההמנון.
כיצד אמר ג'ון פיצג'רלד קנדי, נשיאה ה-35 

של ארה"ב?
יכולה לעשות בשבילך; שאל מה  "אל תשאל מה מדינתך 

אתה יכול לעשות בשביל מדינתך."
זו תמציתה של אהבת המולדת.

אין אהבה למולדת גורעת כהוא זה מאהבת אותו אזרח את 
הוריו, ילדיו, נכדיו, חבריו, בן/בת זוגו. אהבות אלו משלימות 

אחת את רעותה.
אהבו, חברים, אהבו.

אילאיל בחיוך כובש
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נוף בערבה

תחת עץ האהבה רנה הררי (765)
להם  ויש  שניים  האהבה  בצל  יושבים  האהבה  עץ  "תחת 
חלום, אבל בינתיים תחת עץ האהבה יושבים בצל האהבה 

שניים, הם אוחזים ידיים"...
שלנו  במקהלה  שרים  שאנו  השירים  מאחד  קטע  ...זהו 
באחוזה. תמיד כששרנו שיר זה בחזרות, חשבתי על מונטי 

ועליי.
בהתבגרותי,  השנים,  שעם  מאחר 
לפני  לכן  הרע,  מעין  לפחד  התחלתי 
הרע  עין  "בלי  אומר:  עלינו  שאספר 
נשמע  זה  (בלאדינו).  מאלו"  ואוג'ו 

פרימיטיבי אבל כבר די מקובל.
אנחנו גרים כאן באחוזה כבר למעלה 
מעשר שנים. נשואים 68 שנים ובעצם 
אינני  זה התחיל?  70 שנה ביחד. איך 
- זה עובר מהר מדי.  זוכרת, מה שכן 
ב-1950.  הקשר,  בחיל  בצה"ל  הכרנו 
סמלת  אני  שלי,  המפקד  היה  מונטי 

והוא סרן, שנינו בבית הספר לקשר, אני מדריכה לאותות 
ראייה וכתבי סתר.

רבים  אקליפטוס  עצי  היו  שלנו,  הבסיס  האלחוט,  בגבעת 
הגדולה,  החצר  את  אהבנו  הבריטי.  הצבא  ידי  על  שניטעו 

שתלנו, השקינו וטיפחנו.
בית  ליד  אחד  אקליפטוס  עץ  לנו  קבענו  הכרנו,  כאשר 
מגורינו. מתחתיו נפגשנו מדי ערב, כאשר התפנינו. על גזע 
שלנו.  האהבה  עץ  היה  זה  שמותינו.  ואת  לב  חרטנו  העץ 

שנתיים היינו יחד ואהבתנו בערה.
באחד הימים סבתי אמרה לי: "תראי, אל תמהרי להתחתן, 

צריך להירגע לפני כן כדי שההיגיון יפעל ולא רק הלב."
אנחנו לא כל כך חיכינו. סיימתי את שירותי והתחתנו. מונטי 
ללמוד  יצאתי  ואני  הנגב  במחוז  שבע,  בבאר  לשרת  ירד 
בסמינר הקיבוצים. בבית הוריי היה לי חדר וספת "פרדייז" 
מתקפלת. אחת לשבועיים-שלושה כשמונטי הגיע, פתחנו 
היו  אלה  הרכוש,  היה  זה  הספה.  את 

אז חיינו ביחד, באהבה רבה.
הוריי היו המודל שלנו, הם היו ידועים 
ביחסיהם במושב - תמיד ביחד. מונטי 
שלושים  מאוד,  קשה  שירות  שירת 
המלחמות  בכל  מבצעי,  שירות  שנה 
היה  לא  זה  אהבה  בלי  והמבצעים, 
הולך... בשיחת מונטי עם נכדינו, הוא 

האיץ בהם להתחתן.
מהם  אחד  ואז  שמתמהמהים.  וחבל 
בגיל  מתחתן  מי  "סבא,  אמר: 
עשרים?" ומונטי ענה: "גם היום הייתי 
עושה אותו הדבר." מדי פעם אנחנו עוד מבקרים בבסיס, 
היום בה"ד 7, עוברים ליד עץ האהבה ורואים את החרוט על 

הגזע...
לנו זה ברור שאהבה זה כוח לא רק מהנה, אלא בהחלט כוח 

מניע.
דל  אז לה-היסטוריה  "אסטו  מונטי מוסיף משלו בלאדינו: 

אמור."

ואהבת לרעך כמוך שלום שרגא (724)
ולומר שהאהבה  גם מבלי להגדירה במדויק, אפשר להעז 
ביקום.  הפועלים  ביותר  העוצמתיים  הכוחות  אחד  היא 
אהבתם ההדדית של בני זוג, או אהבת הורים לצאצאיהם 
(גם מחוץ לחברה האנושית), הוגדרה כ"יכולה להזיז הרים", 
העשייה.  תחומי  בכל  יצירות  לאין-ספור  נושא  ושימשה 

שורות אלה לא יעסקו בסוגים אלה של אהבה.
בין המון הלכות והוראות, ספר ויקרא החביא שלוש מילים 

למרבית  בדומה  כמוך."  לרעך  "ואהבת  צנועות: 
הפסוקים, גם זה ניתן - ואולי אף זקוק - לפירוש. אין 

או  לאלוהיו,  האדם  אהבת  על  מדבר  הוא 
איש  בין  היחס  על  אם  כי  כלשהו,  לרעיון 
ניתן להבין את הפסוק לפחות בשני  לרעהו. 
כיחסו  או  לזולתו,  האדם  של  כיחס  אופנים: 
לאהוב  שראוי  כאמירה  גם   - לאמור  לעצמו. 
וגם  עצמו,  את  אוהב  שאדם  כפי  הזולת  את 
כעצה לאהוב את עצמו כפי שהוא אוהב את 
הזולת. ואלה שני דברים שונים מאוד זה מזה.
את  ומעריכים  אוהבים  האדם  בני  מרבית 
עצמם. הם מודעים למקומם בחברה ורואים 

נכונה את יחסיהם עם הזולת. בתור שכאלה, הם מקבלים 
ולכבד  להעריך  ומסוגלים  לעצמם,  ערך  כשווה  הזולת  את 

אותו - ואפשר לומר, לאהוב אותו.
לא כן כאשר מדובר באנשים הרואים את עצמם "מורמים 
מעם". הם מאוהבים בעצמם, ועל כן מכונים "נרקיסיסטים". 
הרי  הם  כי  כגדול,  קטן  פגע  מכל  עצמם  על  שומרים  הם 
אם  כי  עצמית,  אהבה  זו  אין  היקום.  גורל  על  מופקדים 

יכול  אינו  כזה  איש  כמובן,  וקנאות.  גזענות  שוביניזם, 
להעניק לזולת יחס שווה. במקום אהבה לזולת יש יחס של 

בוז וזלזול.
ובקצה השני, קיימים בחברה גם כאלה שאינם אוהבים את 
ואינם  עצמם,  של  הפגמים  את  רק  רואים  הם  עצמם. 
מייחסים לעצמם חשיבות אישית וחברתית. גובה הערכתם 
רוחשים  שהם  האהבה  גם  וכך  הדשא,  כגובה  העצמית 
לעצמם. מכאן נובע היחס לזולת. אין אדם יכול לתת ממה 
שאין לו, ומי שאינו מעריך את עצמו - אינו מסוגל להעריך, 

לכבד ולאהוב את זולתו. 

הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" לקוח מהחומש. 
כידוע, החומש אינו מדריך לשיפור האישיות. 
נגד  מאבק  בעת  שנכתב  תאולוגי  ספר  הוא 
עבודת האלילים. מטרתו - להוכיח את צדקת 
כאשר  אולי,  לכן,  מצוותיו.  את  וללמד  האל, 
המקובלת  האנושית  לתגובה  מנוגד  הנאמר 
באותה עת, מצורף חיזוק משכנע: "לא תיקום 
ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך - 
אני ה'." בתוקף צו אלוהי, לא משיקול מוסרי 

ולא מצורך חברתי.
יותר, בדברי נביאים וחז"ל.  יופיעו בפרקים מאוחרים  אלה 
והחמירה,  הלכה  דתיות,  במצוות  העוסקת  שההלכה,  ככל 
כך כללי "בין אדם לחברו" הפכו ברובם למתונים ומעודנים 
יותר. יתכן וזו תרומתה החשובה ביותר של היהדות לתרבות 
העצמאות,  במגילת  מוזכרת  שהיא  ויפה  טוב  האנושית. 

וחבל שהיא נשחקת בתקופה האחרונה.
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אהבה שלא נשכחת
משה ביננטל (466)

האהבה הראשונה שלי החלה אחרי 
כאילו   .20 בן  בהיותי  המלחמה 

נולדתי מחדש.
לאחר המלחמה נדדנו בדרכים, אחי 
עולים  אנחנו  כי  בידיעה  ואני,  נתן 
לארץ ישראל. היינו היחידים ששרדו 

למשפחתנו הגדולה.
הגענו לאוסטריה, ושם אנשי העלייה 
אותנו  והכינו  שואה  ניצולי  ריכזו 

לדרכנו הארוכה לארץ ישראל, בתקווה שתהיה שלנו לעד.
שם, בין ערב רב של אנשים, לפתע ראיתי בחורה מוכרת לי, 
ממבט  בה  התאהבתי  ממנה.  הוקסמתי  מדהימה,  יפיפייה 
ראשון. פניתי אליה, כשליבי דופק חזק. אמרתי לה שהיא 
שבוי  הייתי  (כבר  נעלבתי  לא  בשלילה.  ענתה  לי,  מוכרת 
בקסמה) והמשכתי: "האם גרת בגטו לודז' ברחוב פוג'צנה 

7?" ענתה לי: "נכון."
"אני השכן שלך מרחוב  ואמרתי:  הצגתי את עצמי מחדש 
פוג'צנה 5." חייכה אליי והסבירה לי שהתבלבלתי בינה לבין 

אחותה, שהייתה דומה לה מאוד.

וברקו  שחייכו  היפות  עיניה  אל  הבטתי  שיחתנו,  זמן  בכל 
הפגישה  מאז  בעיניה.  חן  שמצאתי  במבטה  הרגשתי  אלי. 
הזאת לא עזבנו אחד את השנייה. סיפרנו זה לזו על עברינו. 
נפרדו  לא  שונות,  ארצות  דרך  שעברנו,  הטלטולים  בכל 
דרכינו. בסופו של המסע הקשה הגענו לחיפה הנכספת על 
פעם  גורשנו  ארלוזורוב".  "חיים  המעפילים  אוניית  גבי 
נוספת והפעם על ידי האנגלים ששלטו בארץ. לאחר מאבק 
ממושך וקשה עם פצועים, משני הצדדים, הם גברו עלינו, 
קיבל  אחד  שכל  חורף  למחנות  לקפריסין,  אותנו  והעבירו 

מגורים בהם.
כדת  ב-21.8.47  ליבי  לבחירת  להינשא  זכיתי  בקפריסין 
משה וישראל. בלי הורים, בלי משפחותינו הגדולות והיפות, 
בלי שמלת כלה ובלי טבעת מזהב - אבל בלב חם ואהבה 
ארצה  עלייתנו  עד  משותפים  למגורים  עברנו  מאושרת. 

באפריל 1948.
חיינו ביחד 70 שנה באהבה והבנה, נאבקנו בתלאות ובקשיי 
החיים, חלמנו וגם הגשמנו. הקמנו בית חם, נולדו לנו שתי 

בנות שבעה נכדים ושמונה נינים שאני גאה בהם.
בשמחה  ליבנו  את  ומילאה  גדלה,  השנים  במשך  אהבתנו 

וברגשות תודה אחד לשנייה.
אהובת  אישתי,  פנינה  לעולמה  הלכה  שנים  שלוש  לפני 

נפשי ז"ל, הבלתי נשכחת.
ממשיך אני להרגיש בחסרונה בכל ליבי.

משה ביננטל ורעייתו

אהבה בין בעלי חיים
מלכה קויפמן (124)

לא  הכותרת  האמנם??  חתול,  עם  כלב  וגר 
מלמדת על המציאות המוכרת לכול, אבל אצלי 

בבית, בנס ציונה, הכותרת הייתה למציאות.
צ'ינצ'י, קראו לכלב המיוחד והאהוב שלנו, כלב 
ג'ינג'י  בצבע  שיער  בעל  קוקר-ספניאל,  מסוג 
כצבע שערותיהן של בנותיי. "הוא ממש מתאים 
למשפחה," אמרו לנו השכנים מסביב, "בחרתם 
אחרים  צחקו  למשפחה?"  מתאים  הוא  כי  בו 
והוא כאילו הבין את שאמרו, הפך להיות חלק 

מן המשפחה.
אותנו  שאימצה  חתולה,  גם  לנו  הייתה  הבית  בחצר 

כמשפחה, ואנחנו דאגנו לה למזון ומים.
כשיצא צ'ינצ'י בפעם הראשונה לחצר, סמרה החתולה את 
רצוי  הבלתי  מהאורח  רצונה  חוסר  את  והביעה  שיערה 
והביט בה  מבחינתה. הוא מבחינתו שמר על מרחק בטוח 
בעניין ובפחד. ככל שעברו החודשים, למדו השניים לחיות 
האחד  להיתקל  לא  שאפשר  כמה  עד  וניסו  זו,  לצד  זה 

בשנייה.
בוקר אחד יצא צ'ינצ'י כהרגלו לטיול הבוקר שלו. משבושש 
ברחוב,  חיפשתי  בחצר,  חיפשתי  לחפשו.  יצאתי  לחזור 
מיהרתי  הצלחה.  ללא  אבל  והשכנים  הילדים  את  שאלתי 

הביתה, הערתי את בנותיי ויצאנו יחד למשימת 
מתחת  הבית,  בחצר  היטב  חיפשנו  החיפוש. 
לכל שיח ומעבר לכל גדר - אבל ללא תוצאה. 
בתי הקטנה התחילה לבכות והאמת - גם עיניי 
התמלאו בדמעות: היכן צ'ינצ'י? לפתע שמענו 
של  חתול?  של  יללות  המחסן,  מכיוון  יללות 
כלב? גם וגם? מיהרנו למחסן ועמדנו משתאות 
ומי  ממליטה  שלנו  החתולה   - המראה  לנוכח 

עומד ומיילל לידה? צ'ינצ'י!
את  שסיימה  עד  החתולה  את  עזב  לא  הכלב 
מלאכת ההמלטה, לא אכל, לא שתה, ולא יצא 
לידה, כאב את כאבה.  ישב  לעשות את צרכיו. 
יילל במקומה ותמך בה לכל אורך ההמלטה. רק 
לעזוב  צ'ינצ'י  הסכים  ההמלטה,  כשהסתיימה 
ונרדם  לפינתו הקבועה, שתה, אכל  הוא הלך  את המחסן. 
יצא במהירות  ומייגע. כשהתעורר  כאילו חזר ממסע ארוך 
במקרה  האם  לראות  רצינו  אחריו.  עקבנו  ואנחנו  מהבית 
במינו,  מיוחד  כלב  לנו  יש  שבאמת  או  במחסן  שם  ישב 
ואכן לא  כי רצה לתמוך בחברתו החתולה?  שישב במחסן 
טעינו - צ'ינצ'י רץ למחסן לבדוק את שלומה של אהובתו - 
חתולת החצר שלנו. זהו עוד סיפור אחד של אהבה, אבל בין 

כלב לחתולה.
של  הטוב  ידידו  להיות  יכול  לא  שהכלב  שאומר  מי  אז 

החתול, לא זכה לראות את צ'ינצ'י שלנו.

"הכול, כל מה שאני מבין, אני מבין רק בגלל שאני אוהב." (לב טולסטוי)
"כמו כלים שלובים, אני ואת ביחד מתמלאים, עד קו הלב." (אהוד מנור)
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אהבה ראשונה
יעל דגן  (327)

אתן לך את ליבי, אמר העלם.
אנצרנו עמי, השיבה הנערה.

ומה תתני לי בתמורה? שאל.
אתן לך ילד ובית חם, אמרה.

ואהבה? שאל.
אתן לך את נפשי ואהבתי

וכל כוחי למענך.
כרע אז העלם על ברכיו

וסומק וחיוורון מתחלפים בפניו.
אם כך הינשאי לי, לחש.
כן, אמרה ופניה לוהבות.

על אצבעה המושטת ענד לה
טבעת זהב וסח לה חרש:

כשאחזור מן המלחמה נינשא,
רק הבטיחיני לחכות.

לא, כי נינשא לפני הקרב,
שתלך כגבר ותשוב אליי כ-אב.

בשמלתה הצנועה עמדה לפני הרב,
כיסתה פניה בהינומה

להסתיר את הדמעות והחרדה
והיו לבעל ואישה.

אני ושחורי קצוץ הזנב
נילי גרוס (342)

כשאנחנו  החמים,  הקיץ  מלילות  באחד 
מתכוננים לשנת הלילה וחלונות הבית פתוחים 
ענות  (קול  יללה  קול  שומעת  אני  לרווחה, 
משערת  אני  במצוקה.  חתלתול  של  חלושה) 
לעצמי שזה כנראה חתלתול שאיבד את אימו 

וקורא לה נואשות.
שאנו  מאחר  מעיניי  שינה  הדיר  הזה  הדבר 
החלטנו  להירדם.  יכולתי  ולא  חיות,  אוהבי 
לסגור את החלון כדי שנוכל להירדם, אבל עדיין 

היללות המשיכו להטריד.
לרדת  החלטתי  ואז  היללות  חזרו  שוב  בבוקר 

ולראות מה עם החתלתול המסכן. הלכתי בעקבות היללות 
ומצאתי שבחצר הסמוכה לחצרנו, בתוך סבך של גדר חיה 
קוצנית, שוכב לו גור חתולים קטנטן (כבן חודש וחצי), מעיף 
בי מבט מתחנן בשתי עיניים גדולות ושחורות כפחם, כולו 
שחור ורק כפות רגליו לבנות וכתם לבן בצווארו. התקרבתי 
קרא  אלא  ברח,  לא  והוא  האפשר  במידת  בזהירות  אליו 
של  ואוכל  מים  לו  להביא  לביתי  חזרתי  לעזרה.  בקול 
ממאכילות  (הייתי  באמתחתי  היה  שתמיד  חתולים 
האוכל  את  והנחתי  אליו  חזרתי  ברחובנו),  החתולים 
להפחידו,  לא  כדי  מעט  התרחקתי  אליו,  קרוב  והשתייה 

ואז הבנתי  ניגש לאכול  ומשום מה החתול לא 
שמשהו מונע ממנו לעשות כן. הסתכלתי היטב 
הענפים  בסבך  בזנבו  תפוס  שהחתול  וראיתי 
מאוהבי  אינם  ששכניי  ידעתי  הקוצניים. 
החתולים ואם ימשיך לילל לילה נוסף, התוצאה 
עלולה להיות הרת אסון. במקרה נכדתי הייתה 
נרתמה  ומיד  הסיפור  את  ושמעה  אצלנו 
למשימה,  הצטרף  בעלי  וגם  החילוץ  למשימת 
ניסה  נבהל,  שלושתנו  את  החתלתול  וכשראה 
הסבך.  ענפי  בין  נשאר  מזנבו  חלק  ואז  לברוח 
אבל רווח לי שכרגע הוא בן חורין וחופשי לאכול 

ולשתות כאוות נפשו.
מגיעה  כשהייתי  אליי,  להסתגל  לו  לקח  שבוע 
הזדמנות  ובאותה  להאכילו  ביום  פעמיים  אליו 

הייתי מטפטפת לו יוד על זנבו הקטוע.
יצא  הוא  חברים,  להיות  והפכנו  הגליד  הפצע  הזמן  עם 
היעודה  בשעה  לאוכל  מגיע  והיה  ביטחון  קיבל  ממחבואו, 
אותו  פינקתי  בהן  השחיתות  מארוחות  מתענג  כשהוא 
בי בהערצה כאילו אומר תודה על הכול, מתחכך  ומתבונן 
יחסי  נמשכו  וחצי  לשנה  קרוב  כך  לדרכו.  והולך  ברגליי 

האהבה בינינו ויום אחד הוא נעלם.
והרשימה עוד ארוכה. שני  הוא לא החתול היחיד שהצלנו 
בתנו  של  בביתה  עדיין  נמצאים  שהצלנו  נוספים  חתולים 

ושומרים לנו אמונים.

אהבתי אישה באחוזה
דוד לביא (114)

הכרתי אישה
כאן, באחוזה.

היה לה חיוך מקסים,
ויופי שקורן מבפנים.

התאהבתי בה ממבט ראשון,
בעת שהגיעה לנופשון.

וכשעברה לגור באחוזה,
ניצתה בינינו אהבה.

בילינו ימים יפים,
וגם לילות קסומים.

היינו כה קרובים,
נפש בנפש סרוגים.

מאז שהלכה לעולמה,
איני מוצא לי מנוחה.

כשאני חושב עליה,
אני נזכר בזיו פניה.

אזכור אותה תמיד,
כנפש טובה ואצילית.
כאם וסבתא נפלאה,

וגם כחברה טובה.

מקווה שמצאה מנוחה,
ומקרינה על סביבתה
את חיוכה המקסים,
ואת טובה המדהים.

"הדברים הטובים והיפים ביותר בעולם אינם נראים או אפילו ניתנים
לנגיעה. חייבים להרגיש אותם דרך הלב." (הלן קלר)
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עץ אקליפטוסעץ רימון

אהבת המוזיקה
אורה גרנטשטין (065)

נברא  ונפלא  קסום  תרבותי,  עולם 
המוזיקה.  עולם  נקרא  והוא  לאנושות, 
הצלילים,  כל  את  בתוכו  מכיל  זה  עולם 
והוא  ביותר,  הגבוה  עד  ביותר  מהנמוך 
מתאים לכל גיל וגיל וחוצה יבשות ועמים.

אותיות המוזיקה הן בין-לאומיות ונקראות 
סימן  הוא  ותו  תו  כל  מוזיקליים".  "תווים 
עבור  נוצרו  התווים  צליל.  המסמן  גרפי 

מותאמים  והם  ומשוררים  נגנים  מלחינים,  מוזיקה,  כותבי 
לכל כלי הנגינה. המוזיקה כוללת בתוכה נושאים רבים כגון: 
מחזות  אופרות,  מקהלות,  שירים,  קלאסית,  מוזיקה 

מוזיקליים, ועוד כהנה וכהנה.
לנימי  חודרת  היא  בצליליה  רבות,  תכונות  יש  למוזיקה 
בליבנו,  נשכחים  זיכרונות  מעלה  והיא  ולרגשותינו,  נפשנו 
והיא  רוגע  משרה  היא  ושמחה.  אהבה  רומנטיקה,  כגון 

משמשת לעיתים מזור לחולי.
את  רבות.  ומלחמות  תלאות  עבר  היהודי  העם  לצערנו, 
 - אבא  בבית  שספג  והפיוטים  החזנות  השירים,  המוזיקה, 

הביא לארצו, והם נשארו כנכסי צאן ברזל בארצנו.
חדשים  וזמרים  יוצרים  קמים  תקופה  ובכל  ודור  דור  בכל 
ומוכשרים, אנו נהנים מפירותיהם, ויחד עם זאת - לעיתים 
נס  שלא  פעם  של  והזמרים  השירים  על  מתרפקים  אנו 

ליחם. כי מי שאינו זוכר את עברו - אין לו 
עתיד.

מוזיקה,  ונושמת  חיה  אני  ומתמיד  מאז 
אהבו  שמאוד  הוריי  מבית  ירשתי  וזאת 
הקטנה,  משפחתי  כשהתאספה  מוזיקה. 
תמיד שרו שירים ביידיש, ברוסית, וכמובן 

שירי ארץ ישראל.
במקהלה  תמיד  השתתפתי  ספרי  בבית 
וגם שרתי כסולנית. למדתי נגינה בפסנתר 
אטינגר,  נחמה  האהובה  מורתי  אצל 
וחלמתי ללמוד ולעבוד באחד ממקצועות 
לא  ומציאות  חלומות  אולם  המוזיקה, 
של  החמישים  בשנות  משפחה  כשהקמנו  נפגשים.  תמיד 
היינו  בבתים.  היו  חברים  עם  הבילויים  הקודמת,  המאה 
רוקדים ריקודים סלוניים לצלילי תקליטי הפטיפון של יפה 
תקופה  באותה  שהיו  דורה,  ופרדי  נוי  בר  שמשון  ירקוני, 

"שלאגרים".
לחלק  צוהר  לי  נפתח  ראשונים  באחוזת  לגור  כשעברנו 
מחלומותיי - ריקודים, מקהלה ונגינה בענבלים שלא הכרתי 
לפני כן, וזאת בזכותם של מוריי המופלאים: נעמן, מדריך 
ראשונים,  מקהלת  על  המנצח  ינקלביץ  איציק  הריקודים, 

ומורתי רימה שעל הענבלים.
הנפלאות  התכניות  באחת  צפיתי  שהשנה  לציין  רציתי 
שמאוד ריגשה אותי, תכנית שנקראת "בית ספר למוזיקה", 
בלתי  היה  וזה  הילדים,  של  המופלאה  משירתם  נהניתי 

נשכח.

אהבה ראשונה רבקה שפיר (334)
חודש דצמבר 1939. אני נמצאת בשוודיה, בגטבורג, בווילה 

גדולה שבה בית ילדים לנערות פליטות.
לקראת השנה החדשה, אם הבית - טנטה 
מריאנה - ארגנה מסיבת ריקודים לנו, בנות 
כך  לשם  וחמש-עשרה.  ארבע-עשרה 
לנערות  להיות  מהגימנסיה  בנים  הזמינה 

לבני זוג.
גבה  תואר,  יפה  שוודי  בחור  עמד  לפני 
קומה, בעל שיער בלונדיני ועיניים כחולות, 
בשם פלה. רקדנו כל הערב, ובצאתו לביתו 
איך  זוכרת  אינני  שוב.  אותי  לבקר  ביקש 
הזמן  רוב  ישבנו  בוודאי  זמננו,  את  בילינו 
מניחה  אני  בווילה.  הגדול  המגורים  בחדר 
קר  קשה,  חורף  היה  כי  טיילנו  שלא 
ושלוש  בנות,  שש  גרו  ובחדרי  ומושלג, 

מיטות קומתיים מילאו את החדר.
הייתה לי תקופה מאושרת, וכתבתי להוריי, 
ואנו  ידיד  לי  יש  כי  בווינה,  עדיין  שהיו 

אוהבים מאוד. אימא בירכה אותי ומסרה שלום לפלה.

ידעתי שבקרוב אצא לארץ ישראל, והזמן חלף עבר מהר. 
בחודש מרץ 1940 הגיעה העת לעזוב את שוודיה. פלה בא 
וללכת  השער  את  לפתוח  יכולתי  לא  ממני.  להיפרד 
כבר  לי  היו  מהפרידה.  ופחדתי  מאוד  בכיתי  לקראתו. 
טנטה  מאוד.  לי  שהכאיבו  רבות  פרידות 
מריאנה יצאה אליו, דיברה איתו והוא עזב. 
היא חזרה אליי ובידה זר גדול של צבעונים 
אהבתי  מפלה,  פרידה  מתנת  אדומים, 
באגרטל,  הפרחים  את  סידרתי  הראשונה. 
את  וסגרתי  האוכל,  בחדר  אותם  שמתי 
הדלת... למחרת עזבתי את שוודיה בדרכי 

לארץ ישראל.
נשמרו אצלי מכתבים שאימא כתבה לי עד 
לקיץ 1940. בשני מכתבים קראתי שאימא 
שואלת אם יש לי קשר עם פלה, האם הוא 
לו  למסור  ביקשה  היא  אותי?  לבקר  יכול 
עם  הקשר  תם  מכן  לאחר  שלום.  דרישת 

אימא...
כיום מכתבים אלה נמצאים בארכיון ב"יד 

ושם" בירושלים.

"החיים הם פרח שהאהבה היא דבשו." (ויקטור הוגו)
              "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה."  (שיר השירים ח' ז')
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הנכד הראשון עליה מרקדו (212)
ניצן היה הנכד הראשון שנולד לנו.

זה היה ביום חמישי כשטלי וגבי בדיוק חזרו מביקור אצל רופא 
הנשים בהדסה בהר הצופים. דעת הרופא הייתה שיש עוד זמן 
עד הלידה. טלי נשארה אצלנו, בראשון, וגבי נסע לגמור כמה 

עניינים בקיבוץ  בו הם גרים, ואמור היה לשוב ביום שישי.
קשים.  צירים  קיבלה  טלי  יום  באותו  ועוד  רב,  זמן  עבר  לא 
סטודנט  "בתור  לו:  אמרתי  ואז  בבית  היה  בני  איל  למזלי 
לרפואה, שנה ראשונה, אתה מסיע אותי ואת טלי להדסה הר 
לוקחת  ראשונה  שלידה  שידעתי  למרות  בביטחון."  הצופים 
עד  הפתעה,  לנו  תהיה  שלא  הדרך  כל  התפללתי  זמן,  הרבה 
שיחזור,  לגבי  טלפנו  בירושלים.  הצופים  הר  להדסה  שנגיע 
ובשעה טובה הגענו כולנו לבית החולים בזמן, כי תוך זמן לא 
התינוק  שם  כי  שם,  ללדת  התעקשה  טלי  ניצן.  לנו  נולד  רב 

נשאר בעריסה עם האם מייד אחרי הלידה.
וחמוד, הרגשתי התרגשות עצומה. ליבי  הוא היה כל כך קטן 

כמו  הזה,  הקטן  ליצור  אהבה  נמלא 
כל  היה  הוא  הרגשתי.  לא  רב  שזמן 
כך קטן, שהטיטול הכי קטן הגיע לו 
הוא  לקיבוץ  עד שהגענו  עד הראש. 
נדחתה  לכן הברית  צהוב,  היה מעט 

בכמה ימים.
רגשות  מוצפת  שעות,  לידו  ישבתי 
עמוקים ותענוג רב להחזיק אותו ליד 
הסקרני  מהמבט  וליהנות  ליבי, 

והחייכן שלו.
ימים.  כמה  עוד  ניצן  עם  נשארנו 

הפרידה הייתה קשה.

אהבת אם
יעל דגן  (327)

שאין  יודעים  הכול 
כמו  אהבה  בעולם 
לילדיה.  אם  אהבת 
מתפעלת  היא 
היא  מעוללה, 
מלמדת,  מאכילה, 

הלב  מכל  תנאי,  ללא  מגוננת  ואוהבת,  דואגת  מחנכת, 
והנשמה. תחילתה של אהבה מופלאה זו - ראשיתה ברגע 
כל  ואילך  זה  מרגע  הרה.  שהיא  מבינה  לעתיד  האם  בו 
מעייניה נתונים לעובר שברחמה. אהבה זו, המהולה בדאגה 
ללידה,  עד  ההיריון  חודשי  בכל  אותה  מלווה  מעטה,  לא 

ומאותו יום והלאה, לכל ימי חייה.
היא  הבריאה,  חוויית  הם  ראשון  ילד  של  והלידה  ההיריון 
והילד  ואימהותה,  נשיותה  כשיא  האם  בזיכרון  נחרתת 
במילים  בחיבוקו,  בצחוקו,  בחיוכו,  אהבה  לה  מחזיר 
בעיניו  אחריה  בחיפושיו  להגות,  לומד  שהוא  הראשונות 
וריחה  טעמה  האם,  של  חיקה  עייף.  או  מפחד  כשהוא 
זקוק להגנה  ילד  לו ביטחון, שכן  ומעניקים  מרגיעים אותו 
ואהבה, בלעדיהן יתבגר וחסר. אהבה זו תלווה את הילדים 
גם בבגרותם, כשיהיו הורים בעצמם, ואם זכו לאהבת אם 
להעניק  ורחומה  נדיבה  אהבה  בליבם  ימצאו   - בינקותם 
לילדיהם. על אהבה כזאת אסור לוותר, למרות כל מכשול 
וקושי, כי אהבה כזאת אין שנייה לה בעולם ואין יקרה ממנה 

בתבל כולה.
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ניצן, ביום הוולדו

אהבה לעם הצ'כי
ישראל גרנטשטין   (065)

הייתי  השנייה  העולם  במלחמת 
הריכוז  במחנה   66 בבלוק 
עמד  הבלוק  בראש  בוכנוואלד. 
אסיר פוליטי צ'כי קומוניסט בשם 
אנטונין קלינה, אשר יחד עם אסיר 
גוסטב,  היה  ששמו  יהודי  פוליטי 
מנת  על  המאמצים  כל  את  עשו 

להציל את חיינו. הם ציידו אותנו במקלות ובאבנים והורו לנו 
להילחם בגרמנים. כמו כן הלך אותו הצ'כי למפקדת האס 
יהודים  היותנו  על  שהעידה  הכרטסת  את  שרף  אס, 
ובמקומה יצר כרטסת חדשה בה נכתב שכולנו פולנים או 
צ'כים, כאשר היה מדובר בכמה מאות ילדים. הוא גם דאג 
המים  מרק  ואת  היומית,  הלחם  מנת  את  שנקבל  לנו 
היריעה  שתקצר  פעולות  כמה  עוד  וביצע  היומי,  הדלוחים 

מלמנות אותן. זה אופיו המיוחד של האדם הצ'כי.

 2012 בשנת  זכה  קלינה  אנטונין 
על  העולם"  אומות  "חסיד  באות 
שהציל  כך  על  ושם",  "יד  ידי 
ממחנה  ילדים  מ-900  למעלה 

בוכנוואלד.
הצ'כי  העם  עם  נוספת  פגישה 
כשנשלחתי  לי  נקרתה 
מבוכנוואלד ברכבת לשום מקום, 
לחודש הכי קשה במלחמה. לאחר 
שלם  חודש  במשך  שהיטלטלנו 
פתוחים  בקרונות  אימים  בקור 
קרוב  הגענו  לצ'כיה.  סוף  סוף  הגענו  ושתיה,  אוכל  ללא 
עם  צ'כים  המוני  הבתים  בחזיתות  לנו  חיכו  ואז  לפראג 
סלסלות של לחם, עוגות וכל מיני מטעמים, והרעיפו עלינו 
למחנה  הגענו  לבסוף  וחיבה.  אהבה  הרבה  הרבה 
לחיים  אותנו  להחזיר  התחילו  הצ'כים  ושם  טרזיינשטאט, 

ולאנושות.
לאנשי צ'כיה והעם הצ'כי יש לי פינה חמה ואהבה בליבי.

פראג בירת צ'כיה

"האהבה מפתיעה תמיד, איש לא נותן אות מתי להתחיל,
                                איש לא כותב בשבילך תפקיד." (חוה אלברשטיין)
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אהבה אימהית
רותי אייל (462)

גידול ילדים משול לאגדה:
אהבה
גבולות
דאגה

העצמה

אתמקד במושג אהבה, המתייחס לאהבה אימהית.
אהבת אם אינה דומה לשום אהבה שחווינו במהלך חיינו, זו 
אהבה ללא תנאי הטומנת בתוכה התמסרות וסיפוק לאם 

ולילד כאחד.
ובכי,  צחוק  הילד:  על  הכול  ויודעת  שומעת  את  כאימא 
הרחב  לעולם  אותו  מנווטת  את  כהורה  וכאב.  שמחה 
ממנו  סופגת  את  והמנטלי.  הפיזי  בהיבט  אותו  וסועדת 
ולבסוף,  ומריבות,  כעס  האשמות,  עלבונות,  של  קיתונות 
מקבלת  את  בצידן,  הקשים  והתסכולים  האכזבות  למרות 
אותו בזרועות פתוחות, ומוחלת לו כמו שלא היית מוחלת 
נשאב   - לילד  ומשדרת  לאף אחד. החום שאימא מקרינה 

לנבכי נשמתו ונטמע בו רגש עז של אהבה שאין בלעדיה.
ממחקרים ידוע לנו כי ילדים שגדלו בבתי יתומים ולא היו 
חשופים לחום ואהבה - חלקם אינם מגיעים לבגרות ופשוט 
הולכים לעולמם, חלקם מגיעים לבגרות שפוגעת בזוגיות, 

ולא אחת אף פוגעת בתפקודם כהורים.
מעשה שהיה:

מכילה,  חמה,  בסביבה  שגדלו  ילדים  ארבעה  במשפחתנו 
סבים  בקרבת  גדלו  הילדים  ואוהבת.  מקבלת  עוטפת, 
וסבתות, דודים ודודות שהיו קשורים מאוד זה לזו. לימים, 
בידינו  נפלה   ,17  ,13  ,9  ,4 בני  והיו  הילדים  בגרו  כאשר 
ההתלבטות  לארה"ב.  לטוס  הפסח  בחופשת  פז  הזדמנות 
בחייהם  הראשונה  בפעם  הילדים  את  לעזוב  איך  הייתה 
ובחיינו. המשפחה המורחבת התגייסה לעזרה, הילדים נתנו 
כי  אם  בנעימים  עברה  הנסיעה  לדרך.  ויצאנו  ברכתם  את 
בגעגועים וכיסופים עזים. למרות הקושי בתקשורת בימים 

עברו, מצאנו זמן ליצור קשר עם הילדים.
הם  מרגשת.  הייתה  הילדים  עם  הפגישה  לארץ,  בשובנו 
קיבלו את פנינו בבלונים זוהרים בשלל גוונים, בידיהם אחזו 
עליה  כתוב  היה  לבנה  קידוש  של  ובאותיות  גדולה  כרזה 
"ברוכים השבים", ממש חגיגה לעיניים וחום בלב - לא היה 
גבול לאושרנו. למחרת, כאשר שכחו הרוחות וההתרגשות, 
הימים  חלפו  כיצד  על  המשפחה  בני  עם  רשמים  החלפנו 
את  שעזבנו  לאחר  יום  כי  לנו  נודע  נעדרנו.  אנחנו  כאשר 
גבוה.  חום  וקיבלה  חלתה   13 בת  שהייתה  הבת  הארץ, 
והוא  לרופא  אותה  לקחה  הילדים  עם  שנשארה  הסבתא 
אמר: "איני רואה דבר, לקחת אקמול, הכול יעבור." חלפו 
מספר ימים נוספים והחום לא ירד, הסבתא הייתה מודאגת, 
שתיהן  כאשר  הרופא.  אצל  לביקור  שוב  ופנתה  חששה 
(בתנו והסבתא) נכנסו לרופא, שאלה "הקטנה" את הרופא: 
חולים?"  להיות  אפשר   - ואימא  לאבא  מתגעגעים  "אם 
"אכן  לה:  וענה  הילדה  את  נישק  מופתע,  היה  הרופא 

מגעגועים אפשר להיות חולים."
זו כוחה של אהבה.

סיפור פשוט על אהבה
נורית אלבוים (123)

האם האהבה היא להט בין אוהבים
פנטזיה, פואמה

נעלה, בלתי מושגת
מתת אלים

רק למועטים

או אהבה היא
חיוך

מילה טובה
תמיכה
אהדה

אותו דבר קטן
הצובע את המציאות

בצבעים בהירים, אופטימים וטובים
אותו דבר שלו אנו כה זקוקים

ורק פוחדים לתת
לכן הופכים את חיינו

להרבה יותר קשים ומסובכים
בואו ננסה לתת

חיוך
מילה טובה
ויחס חברי

בלי פחד
וכך חיינו יהפכו

לחיי אהבה ונחת

אהבה שלא תישכח
דוד לביא (114)

אהבה היא דבר נפלא,
אם זו אהבת גבר לאישה,

או לאימא אדמה.

אהבה היא אושר,
שממלא את כולך,

שמעשירה את עולמך.

בילדותי זכיתי לאהבת אמי,
אישה עם לב ענק

שאהבה ללא כחל וסרק.

היינו שישה ילדים,
ואני בן הזקונים.

זכיתי לאהבה ללא מצרים.
בגיל מבוגר אהבתי נשים,

אך אף אחת, לצערי,
לא השתוותה לאהבת אמי.

השנים חולפות והזיכרון נשחק,
אך דמותה של אמי

לא תימחק לעולם מזיכרוני.
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אהבה רינה אבני (062)
שלי  השם  תמיד  עצמי,  את  זוכרת  שאני  מאז 
בזכות השיר שכולם  "שמיים",  התקשר עם המלה 

שרו לי "רינה אני אוהב את השמיים".
זה  בשבילי  אחרת,  משמעות  יש  לאהבה  בשבילי 

רגש, זה משיכה למשהו.
לטיולים,  נמשך  ליבי  לטייל,  אוהבת  מאוד  אני 

לגלות נוף חדש, לראות מראות חדשים.
אני מאוד מתרגשת לראות דברי אומנות יפים, אני 
מתבטאת  ואהבתי  חיים,  בעלי  אוהבת  מאוד 

בליטוף, בחיבוק, ובטיפול בהם.
אני מאוד אוהבת את הגיל הרך את הילדים - לראות את התפתחותם, ולכן גם 

בחרתי במקצוע גננת.
קשה לי להסביר בדיוק מה פירוש המלה אהבה. כשמרגישים קשר אהבה למשהו, 

הגוף שלנו מגיב בהנאה.
בני  את  שילדתי  ברגע  הרגשתי  החזקה,  הגדולה,  האהבה  שאת  לציין  אוכל 

הראשון. תגובת גופי הוכיחה שמשהו קורה.
לאהוב.  בהקשר של  דווקא  תמיד  ולא  אהבה  המילה  את  הרבה  שומעים  אנחנו 

לפעמים המילה סתם נזרקת, בלי להרגיש משהו מיוחד.
אך בשבילי לאהבה מטרה טובה.

אהבה שירה רוזן (743)
אין אפשרות בלעדיה
היא מבעבעת בתוכנו

בכל רגע נתון
היא פורצת ומציפה

את כל ישותנו...

אהבה
מנגינה חרישית שעולה

לווליום גבוה, ולפתע
שוקעת למעמקים

מתמקמת בדפנות שקופים
מנסה להיאחז בכוח

לפני שברו של החלום המתוק.

אהבה
ללכת על קרח דק

לשמר ולחוש
פיסה של פסגה

שמביאה לריחוף ודאייה בעננים
הפעורים במבט למרחבים.

"חיים ללא אהבה הם כמו עץ בלי פרחים או פרי." (ח'ליל ג'ובראן)

אהבת אחים בתיה שיין (131)
במעון.  שוהים  שלוש,  בני  תאומים  זוג  נכדיי, 
וחומו עלה, לכן אימו השאירה אותו  עברי חלה 

בבית בהשגחתה של שכנה.
בשעה  למעון.  נשלחה  התאומה,  אחותו  איה, 

עשר התחילה איה לבכות ולהשתולל.
- רוצה את עברי ואת אמא, עברי! עברי!

היא נשכבה על הרצפה, מכה בפראות ברגליה. 
אינה נותנת למטפלות להתקרב. מחוסר ברירה, 
המטפלת טלפנה למקום העבודה של אימא. זו 

התייצבה מייד ולקחה את איה הביתה.
ידה על מצחו  והניחה את  איה התקרבה לעברי 

הלוהט. היא התיישבה על המיטה ואחזה בידו.
משקים  אוכלים.  אינם  יומיים.  נמשכה  האחיזה 
אותם בכוח. אחרי יומיים ירד לעברי החום. איה 

קראה: "מים, רוצה מים!"
עמוקה  שינה  שניהם,  נרדמו  ששתו,  אחרי 
ולבקש  וארוכה. כשהתעוררו התחילו להתרוצץ 

אוכל.

איהעמרי

אהבה בין
תלמיד למורה

עטרה אורן (714)

בשנותיי  דרכי  עברו 
רבים,  תלמידים  בחינוך 
בקשר  עדיין  מהם  חלק 
אותי  חיפשו  וחלק  איתי, 
האחרונות.  בשנים 
תלמיד  על  אני  מספרת 

בשם אריק, שלימדתי אותו בכיתות ג'-ד'.
לאחר סיום לימודיי אותו, ליווה אותי שנים רבות. היה מגיע אליי להיכן 

שלימדתי, יושב ומספר על תוכניותיו.
כשהתחיל ללמוד רפואה בבודפשט, היה מגיע לחופשות וכמובן אליי. 
בכל עת  כלפיי,  היחס החם מצידו של תלמידי  על  ז"ל התפלא  בעלי 
הזמנה  עם  אביו  אליי  הגיע  הרפואה,  לימודי  את  כשסיים  בא.  שהיה 
שעשיתי  וכמובן  שאבוא  דרש  אריק  מעיין.  ואשתו  אריק  של  לחתונה 

זאת.
לאריק נולדו שלושה ילדים. הראשונים תאומים, בן ובת, ולאחר מכן בן 
נוסף. נשלחו אליי תמונותיהם של הילדים מייד כשנולדו ונשלחות עוד 

עד עצם היום הזה.
כשבעלי נפטר, אריק היה בלוויה ובעת השבעה. ישב לידי כאילו הוא 
אחד מילדיי, החזיק בידי וחיזק אותי. אז נאמר לי: "מה זאת אהבה? גם 

לי אליו וגם לו ולמשפחתו אליי."
אני אוהבת ומלווה אותו עד עצם היום הזה!

כיום הוא רופא כירורג פלסטי בבית החולים "בילינסון".
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אהבה בגיל השלישי
יעל דגן (327)

הו, שמעו סיפור מוזר על אהבות בגיל המבוגר, הידוע גם 
רק  המבקשים  מהוגנים,  אזרחים  של  הזהב  גיל  בשם 
להתאהב,  גם  אז  אפשר  ואם  הטובים,  מהחיים  ליהנות 
הייתה  אהבה  בו  זמן  אחר,  לזמן  אחור  לחזור  ובמחשבות 

עניין שבשגרה, ובינו לבינה להטה התשוקה.
ונעורים, שלא חסר להם דבר  אותם אזרחים שומרי גזרה 
בני  אזרחים  מתונה,  פיסית  ואהבה  ונשיקה  חיבוק  מלבד 
תרבות, שכל רצונם להפיג את הבדידות ולשמח את הלב, 
אמנות  את  לשכוח  שלא  ולחבק,  לנשק  קצת  הדרך  ועל 

האהבה.
באמת אין אנו סחים אלא באזרחים תמימים, הנזכרים על 
מאושר,  עתיד  על  וחולמים  מזמן  שחלפו  באהבות  ערש 
רומן  להם  ויזמן  יתדפק  שוב  דלתם  על  שהמזל  חולמים 
חדש ומענג, שימתיק את הזמן שנותר לפני שיהיה מאוחר. 
הרצויה,  בתדירות  דווקא  ולאו  פעם,  מדי  קורה  אמנם  כך 
ריגוש מתוק מריר, מוצא באופן לא  שלב בודד, שמחפש 

צפוי אך מרגש, לב אחר, בודד, כמותו, להתחבר עמו.
לעצם זו המחשבה אחזוני חיל ורעדה. האם הייתה פה יד 
לפעולה  פתאום  נכנס  הדמיון  שמא  או  שהתערבה,  גורל 
בניסיון להגשים את זו המשאלה? להיות אוהב ונאהב גם 
האדם  של  טבעו  שהרי  הזהב?  בגיל  היינו  השלישי,  בגיל 
ידוע ולא ניתן הוא לשינוי, חפץ הוא באתגר ובשמחת חיים, 
נכנע הוא לתשוקה, נכון לספוג כל אכזבה, להסתכן בלב 
שבור, ובלבד שיד גורל תיגע בו לו לרגע, וידע שהוא עוד 

חי.

לאן נעלמת יקירי בתיה יהל (544)

מדוע הלכת ככה פתאום
עזבת אותנו בלי לומר שלום

פרשת כנפיך, רצית לעוף
נשמתך חפצה לעזוב את הגוף

נאבקת למצות את כל העולמות
נשארת בליבנו רק בחלומות

רצינו לגעת, להרגיש את חומך
לשמוע את דבריך ואת חוכמתך

אך דבר לא נשאר לנו, מלבד זיכרון
על איש מיוחד ברוך כשרון

היית מקפץ על הרים וסלעים
מסתכל על פרחים, על חיות וצבאים

מספר לכולנו מה יפה הוא הטבע
הממזג בתוכו עולם מלא צבע

טובל בבריכות ובמים זורמים
בנחלים, בנהרות, בוואדיות ובימים

נועדת לעוף ולנדוד בחוצות
כמו עוף מיוחד מקושט בנוצות

לקחת תמיד תחת חסותך
דלפונים ונצרכים, מעוטי הצלחה

חילקת לכולם ביד נדיבה
בגדים ומזונות, ברוח טובה

אז מה אתה עושה עכשיו במרחקים?
האם יש שם עוד נצרכים ונזקקים?

אנחנו נותנים לך בזאת הבטחה
נשתדל להמשיך ולהתמיד בדרכך

אוהבים אותך, כל המשפחה
ואשתך, בתיה, האוהבת אותך

רוב האנשים זקוקים ליותר אהבה מכפי שהם יכולים להשיג." (עמוס עוז)



ה
אהב

נים דבר ראשו 14

אמא אהובה דויטש (626)
כשנברא העולם אמר אלוהים "לא טוב היות האדם לבדו" 
כל  אם  הראשונה,  האם  חוה,  את  האישה,  את  וברא 
האנושות, אם כל חי. וברצונו של הבורא שתהיה מבורכת 
לקולטת  והפכה  רחם  בתוכה  יצר  הרחמנות,  במידת 

בזהירות  עוקבת  ומבינה, 
שנוצר  הפרי  את  ובהנאה 
עילאית  בחוכמה  בתוכה 
ונושאת  עוקבת  שמימית, 
ומוכן  עד שהפרי בשל  אותו 
לצאת מכור ההיתוך הרחמי, 
הצונן  העולם  לאוויר  החם, 

והמאתגר. ומאז היא אימא!
אימא זו אהבה שאינה תלויה 
חיבוק  זה  אימא  דבר.  בשום 
אנושי  מגן  זה  אימא  חם. 
ודואג.  חושב  הזמן  שכל 
האנושי  והצורך  הערגה 
להיות אימא איננו סתם עוד 
היא  האימהות  נשי,  רגע 

עולם ומלואו.
מבית  חזרה  של  המאושר  הרגע  את  אשכח  לא  לעולם 
רבות  פעמים  כן,  וכמו  הלידה...  לאחר  הביתה  החולים 
הראשון,  ילדם  את  ילדו  אשר  צעירות  מאימהות  שמעתי 
שאמרו לי: "כל עולמי השתנה, הכול פתאום אחר." הנשים 
 - בבית  משקפיים,  החלפתי  כאילו  אחרת  נראו  ברחוב 
עם  יחד  אך  ושמחה.  אהבה  חום,  של  מחושמלת  אווירה 
זאת, תחושה של אחריות כה גדולה, חרדה לשלום האדם 
קבוע  כדייר  שהצטרף  לחלוטין,  האונים  חסר  הקטן, 

למעוננו. וכל האחריות עלינו, אימא ואבא.
היה  והיפה  הקטן  שהיצור  זמן  כל  ויפה,  טוב  נראה  הכול 

שקט ורגוע. אך הופ - פתאום צפצוף חרישי של בכי.
גם אני וגם אבא קפצנו אל העריסה: מה חסר לו? למה הוא 
מה  להחלפה?  נקי  חיתול  צריך  אולי  רעב?  אולי  בוכה? 
מפריע לו? מה כואב לו? והמתח מתחיל לעלות כמו כספית 
בברומטר. הבכי רוצה לומר: "אימא, אני נצמד חזרה לגופך 
והעשיר,  המתוק  חלבך  חיי,  סם  את  משדייך  ושואב 
לגדול  אותי  שמאתגר 
בבריאות  ולעבור  ולהתפתח 
הראשונים של  את השלבים 
ינק   - פלא  זה  וראו  חיי." 

ונרדם המלאך הקטן.
חלפו  השנים  עברו,  הימים 
קטן  אדם   - בגן  כבר  והילד 
הגיע לבית הספר, כבר יודע 
אנגלית  לומד  לקרוא. 
והבן  העת  ובאה  ומדעים. 
קשה  כמה  בצבא.  כבר 
מנקרת  בלילה,  להירדם 
איתו  קורה  "מה  הדאגה: 
ישן  הוא  האם  עכשיו? 
האם  בסכנה?  האם  באוהל? 
חדשה  מציאות  עם  להתמודד  כדי  חזק  מספיק  הוא 

ונוקשה? אלוהים שמור עליו מכל פגע!!"
עוברות שלוש שנים ארוכות כמו נצח. החייל חוזר הביתה, 
ומגיעה שעתה של השאיפה לעצמאות: "האם בחר בכלה 

הנכונה והמתאימה שתהיה טובה לו?"
וכך חרדת האם לא פוסקת לעולם...

אמנם עזבתי את הקן,
אימא יקרה,

אך שיר קטן אשירה לך,
כי אני אוהב אותך, אוהב אותך!

כן, המפקדת דוד לביא (114)

קוראים לה הרצליה,
כי היא נולדה

בתאריך פטירתו
של חוזה המדינה.

נולדה בתל אביב
לפני 91 שנה,

ומאחוריה היסטוריה
מיוחדת במינה.

התנדבה לפלמ"ח,
לאחר סיום הלימודים.

שירתה בפלי"ם,
העלתה מעפילים.

עם הקמת חיל הים,
היא וארבע חברות

גויסו, לראשונה בחיל,
לשמש כקצינות.  

לאחר שחרורה מצה"ל
נישאה לקצין חביב,

ועבדה כמפקחת
על בתי ספר בתל אביב.

לאחר פטירת בעלה,
שמעה בקול הילדים,

ועברה לגור
באחוזת ראשונים.

היא שירתה בנציגות,
וקראה לכבדי ראייה.

ולמרות שעברה תאונה,
היא עדיין מאוד פעילה.

8/12/2017

(הרצליה איננה כבר איתנו).
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שלנו           האחוזה   - ראשונים  אחוזת 
יעל דגן (327)

בימים אלה, כשאנו מצויים בעיצומה של מגיפת הקורונה 
כל  למרות  כיצד  וניזכר  הבה  החורף,  ובאמצע  הקשה 
הקשיים שהציבה בפנינו המגיפה הארורה, שמרנו על הווי 
החיים באחוזה. נכון, יש שינויים וכולנו נשמרים לנפשותינו, 
אנו  הצוות  וכל  הבית  מנכ"ל  של  ומסור  צמוד  בליווי  אך 
ומוסיקה.  תרבות  ארועי  וגם  חוגים,  גם  לקיים  מצליחים 
באחת ההפוגות מהסגרים שנכפו עלינו, יצאנו ליום ספורט 
נפלא בפארק קריניצי ברמת גן. בפעם אחרת יצאנו לפארק 

בסרטים  וצפינו  ועליזה,  צוהלת  חבורה  לביתנו,  סמוך 
שהוקרנו על מסך גדול להנאתנו. 

נתן  והשחקן  פישר  דודו  הזמר  אצלנו  התארחו  היתר  בין 
דטנר, תזמורת כליזמר הופיעה בחדר האוכל, קפה תרבות 
של שרה ונדרובניק ונכדה אור היה ערב מקסים ומרגש, וגם 
נציגות הדיירים ארגנה מחדש ימי הולדת, אם כי במתכונת 
שקיבלנו  ביום  המופתי  הסדר  את  לציין  יש  מצומצמת. 
ממופע  נהנינו  החדשה  האזרחית  השנה  בערב  חיסונים. 

שמח ונכנסנו לשנה החדשה עם הרבה תקווה. 
תודה מכל הלב למדריכי ומדריכות הספורט לשרה ולטלי 
ולכל מי שדואג ועושה במלאכה. נקווה ששנת 2021 תפצה 

אותנו על השנה שחלפה. 

זרקור
רנה הררי מראיינת

את פנינה דביר (732)
שיצאו  עיתונים  בשלושים  כה,  עד 
שלנו  הצוות  אנשי  את  ראיינתי  לאור, 
חברינו  את  אראיין  מעתה  באחוזה. 

הוותיקים והוותיקות, הדיירים.
כ-22  באחוזה  מתגוררת  דביר  פנינה 
כוס  על  בדירתי  יושבות  אנחנו  שנה. 
קפה, משוחחות ונזכרות. פנינה ילידת 
התגוררה  תל-אביב,  ילידת  הארץ, 
פגשה  היא  בילדותה.  דיזנגוף  ברחוב 
כאן דיירים שהיו שכניה. בעבר למדה 
ילדי  ובבית הספר לחינוך  בגן הילדים 
למדה  בתיכון  בתל-אביב.  עובדים 
הספר  בבית  השלושה,  בגבעת 
ההמשך  לימודי  את  שם.  החקלאי 

לעבוד  ונשארה  בעפולה,  לאחיות  הספר  בבית  עשתה 
ובעלה שירת בבריגדה שלוש שנים.  נישאה  פנינה  שם. 
נולדו להם שני בנים, גאוותה של פנינה. האחד ארכיטקט 
לביו-מכניקה,  פרופסור  השני  גזר,  בקיבוץ  ומתגורר 

המרצה באוניברסיטת תל-אביב.
מנכ"ל האחוזה היה צבי הנדלר ז"ל. הוא יצר עם פנינה 

קשר מיוחד ושכנע אותה להיות יו"ר הנציגות, זאת לאחר 
בנציגות.  פנינה  פעלה  שנים  כעשר  כמקובל.  הבחירות 
יודעים על ההישגים וההצלחות, למשל:  אנחנו הדיירים 
הורדת 1% מהשחיקה השנתית, זה לא היה פשוט, כמו כן 
מחוץ  לעזרה  הנזקק  דייר  עם  חדש  חוזה  על  חתימה 
לקומה  העברתו  בריאותית,  לעזרה  הכוונה   - לדירתו 
למחלקה  הזמן  ובמשך  שמונה, 
המתאימה. הישג נוסף הוא הפרדה בין 
ידי  על  אחד,  בחדר  המאושפזים 
וילונות, המאפשרים פרטיות מסוימת. 
ושונות  אחרות  פעילויות  כמובן  והיו 

במשך עשר השנים בנציגות...
באחוזה התקיימו מפגשים למועמדים 
חלק  לקחה  פנינה  לאחוזה.  לכניסה 
הרהוטים  ובדבריה  כזה  מפגש  בכל 

הסבירה מדוע כדאי לבוא לכאן.
נעים,  היה  תמיד  "לא  אומרת:  פנינה 
על  עמדנו  תמיד  בנציגות  אנחנו  אבל 
ויתרנו, התווכחנו והצלחנו."  ולא  שלנו 
ופעילה.  דומיננטית  הייתה  הנציגות 
ידועה  הייתה  פנינה  של  נוכחותה 

ומורגשת...
הוותיקים  של  חלקם  השנים,  חלפו 
נפטר, וביניהם גם אלה שנשאו בתפקידים שונים. פשוט, 

דרכו של עולם.
יהי זכרם ברוך.

טעימות משגרת קורונה באחוזה




