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הזיכרון הראשון שלי

ודברת בם

אפשר לחשוב בהיר בעיר?

בין שתי ערים 
מכוניות,  אנשים,  מיליוני  שיש:  עירונית  הכי  העיר  בניו-יורק,  נולדתי 
גורדי שחקים, חנויות, רעש, מסעדות, המולה, פקקים, פרסומות - ומה 

לא? המממ, האמת שחניה, אבל חוץ מזה - הכול. 
ביום הולדתי השביעי עלתה משפחתי ארצה. הייתם חושבים שנגור 
ליד מגדל שלום, אבל אבי החליט לעבור לערד כי שם מצא עבודה 
שמנתה  פיתוח  לעיירת  עברנו  תושבים  מיליוני  של  מעיר  כמֹורה. 
גם  זמן  לנו  לקח  והשפה,  המדינה  משינוי  חוץ  איש.  אלפים  כעשרת 
להרי  הצפירות?(,  )איפה  האינסופיים  ולמרחבים  לשקט  להתרגל 
מואב ולים המלח )איפה המגדלים?(, ואפילו לאוויר הנקי והיבש )איפה 

הפיח?(.
עוד כשהיינו במרכז הקליטה בערד, אימצנו כלבה חביבה שקראנו לה 
“חומי” והיא הייתה יוצאת איתנו לטיולים בהרים שמסביב. חומי הייתה 
רצה אחרי שממיות ולטאות, בעוד אנחנו אוספים שבלולים מהאבנים 

ומכניסים לשקית, שההורים לא הסכימו שנכניס הביתה. הייתה להם 
סיבה טובה: למחרת בבוקר היו משקופי הבית וכל הצמחים בכניסה 

מלאים שבלולים שיצאו להם מהשקית לטיול.
“הפועל  העירונית  הכדורגל  קבוצת  עיקריות:  גאוות  שתי  היו  לערד 
לכל  השירה  וערבי  ג’(,  )ליגה  הליגה  בראש  הייתה  שתמיד  ערד”, 
התושבים שנקראו “ערד על הדשא” ועם הזמן הפכו להיות פסטיבל 
כולם. תמיד צחקנו שכשמישהו  הכירו את  כולם  בעיר הקטנה  ערד. 
עושה גרעפס בקצה אחד של העיר, מיד מתקשר אליו מישהו מהקצה 

השני כדי לומר “לבריאות”.
לגדול  ונהניתי  מערד,  הרבה  יצאתי  לא  שבת,  שמרנו  שבבית  מכיוון 
במקום שמבחינתי היה בו הכול )כן, גם חניה(. היום אני מבין שגדלתי 
 20 אבל  אליה,  לשוב  שמח  הייתי  שבאמת  ונעימה,  יפה  בועה  במעין 

שנה אחרי, ערד נראית אחרת לגמרי.
רון וולף

ויכוח  נערך  שנים  ארבע  כמעט  לפני 
נדדנו  שנים  כמה  במשך  בביתנו.  משמעותי 
הלימודים,  מקום  פי  על  לדירה  מדירה 
חלוקות:  היו  הדעות  להתמקם,  וכשרצינו 
יאיר רצה סביבה עירונית ואני העדפתי יישוב 
קטן. אם תוצאות המחקרים שיובאו להלן היו 
יותר  מהר  מכריעים  כנראה  היינו  אז,  לפנינו 

)לטובתי כמובן!(.
המוח  ממדעני  אחד  לינדברג,  אנדריאס  ד”ר 
מחקר  ערך  ובעולם,  בגרמניה  הבכירים 
משתתפים  של  המוחית  הפעילות  את  שבחן 
שסווגו לפי מקום מגוריהם - כפרים, עיירות, 
עם  להתמודד  התבקשו  הנחקרים  ערים. 
פתרון בעיות מתמטיות במצבי לחץ ונמצא כי 
באופן  של מקום המגורים השפיע  המשתנה 
משמעותי על התוצאות: במוחם של עירונים, 
פעילות  נצפתה  לא-עירונים,  של  זה  לעומת 
 )Amygdala( מוגברת של האזורים אמיגָדָלה
הקשורים   ,Anterior Cingulate Cortex-ו
איומים  לחץ,  במצבי  רגשי  לוויסות  היתר  בין 

ופחדים. 
גדול  המגורים  שמקום  שככל  גילה  המחקר 
הפעילות  כך  יותר,  רבה  ואוכלוסייתו  יותר 
יותר.  אינטנסיבית  במוח  אזורים  באותם 
יותר  ולחוצים  מתוחים  הנבדקים  כלומר, 
המשימה.  עם  טוב  פחות  ומתמודדים 
בכך  התוצאות  את  הסבירו  המחקר  עורכי 
המונית  סביבה  עם  יומיומית  שהתמודדות 
מפעילה במוח תגובות של חרדה, פחד ואיום, 

שמפריעות לתהליך הקוגנטיבי המיטבי.

המחקר הזה הוא רק אחד מתוך שורה ארוכה 
בשנים  שנערכו  אורבאניות  על  מחקרים  של 
למגורים  אחת:  מסקנה  שלכולם  האחרונות, 
בעיר יש השלכות מנטאליות מרחיקות לכת. 
הסיכוי  את  מעלים  בעיר  החיים  למשל,  כך 
בהשוואה  ב-21%  חרדה  בהפרעת  ללקות 
ללקות  עירונים  של  הסיכוי  כפריים.  לחיים 
במאניה-דפרסיה גבוה ב-40% ובסכיזופרניה 

– ב-80% )אימאל’ה!(.
ברחוב  הליכה 
מתברר,  עירוני, 
ב”הפגזה  כרוכה 
מערכת  של 
גירויים   - הקשב” 
ומכל  הזמן  כל 
אנשים,  מקום: 
שלטים,  אורות, 
שיחות  מכוניות, 

שלהם  בניידים  ברחוב  האנשים  כל  של 
אם  תפוג  אלו  של  השפעתם  האם  וכיוצ”ב. 
המחקרים,  פי  על  ובכן,  לכפר?  כולנו  נעבור 
להתאושש  יכולה  עירונים  של  הָאִמיְגָדָלה 
האזור  אולם  יותר,  רגועה  לפעילות  ולעבור 
 ,Anterior Cingulate Cortex אותו  השני, 
יינזק  מוחנו,  של  הקדמית  באונה  שנמצא 

כנראה באופן בלתי הפיך... 
מובן שלא  זאת אפשר לעשות?  בכל  אז מה 
בעקבות  דירה  תעבור  הערים  אוכלוסיית  כל 
התוצאות המבהילות, אך מתברר שאפילו בין 
בתפקוד,  הבדלים  למצוא  ניתן  העיר  תושבי 

לפי האזורים שבהם הם מסתובבים. במחקר 
ברמן,  מרק  בשם  פסיכולוג  ב-2009  שערך 
נשלחו סטודנטים לטיול בשיקגו. קבוצה אחת 
והשנייה  מרכזי  פארק  בשבילי  הסתובבה 
התרוצצה במרכז העיר ההומה. מיד עם תום 
מבחנים  של  סדרה  החוקר  להם  ערך  הטיול 
אפילו  הפתיעו  והתוצאות  קוגניטיביים, 
ברחובות  מסיבוב  שחזרו  הסטודנטים  אותו: 
משמעותית  נמוכים  ציונים  השיגו  ההומים 
אלה  שהשיגו  מאלה 
אף  הם  בפארק.  שטיילו 
מדוכדך  רוח  מצב  הפגינו 
הקוגניטיבית  והיכולת  יותר 
שלהם במבחני קשב וזיכרון 
הייתה פחותה משמעותית. 

הן  הכלליות  המסקנות 
גורסות  אך  בנאליות,  אולי 
שתכנון ערים טוב, שיחשוף 
מידה  באותה  לפחות  לירוק  התושבים  את 
שהם נחשפים לבטון, ישפר את מצבנו פלאים 

)תשאלו את אביעד מור שלנו...(.
איפשהו  נמצאים  כנראה  אנו  בתיה  במזכרת 
ל”שלום  שהביאה  הפשרה  גם  וזו  באמצע, 
 - מומלץ  שבהחלט  נראה  אך  אצלנו,  בית” 
סנטר”  ב”בילו  גירויים  מציף  ביקור  לאחר 
הקרובה  לגינה  לפחות  או  לשדות  לצאת   -

לביתכם, רק לשם איזון הפעילות המוחית.
סיון הרטמן

)לפי “האם העיר גורמת לנו להשתגע?” - 
“כלכליסט” 2011(

גיליון בנושא “עיר”
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העיר העברית והמוזיקה הלועזית 

מילון עברי-עירוני  “וישלח”פרשת השבוע למשפחה
ואולי ֵעָׂשו לא כל-כך נורא?

ואת  יעקב  את  פוגשים  אנו  “וישלח”  בפרשת 
מפדן  הארוך  במסעם  הענפה  משפחתו 
 20 כנען.  אל  במאמר...(  עיר  יש  )היי,  ארם 
להיזכר  וכדי  לבן,  של  בביתו  יעקב  חי  שנה 
לחזור  נצטרך  לשם  הגיע  בכלל  הוא  איך 
לפרשת “תולדות” - שם מובא סיפור מכירת 
הבכורה של ֵעָׂשו, ולאחר מכן גניבת הברכות 
באמצעות מעשה רמאות מתוחכם. כתוצאה 
ונוכח כעס אחיו, ברח יעקב עד  ממעשה זה, 

שישכך )ויישכח( הזעם. 
הצעיר  האח  נאלץ  הביתה,  בדרכו  כעת, 
המציאות  עם  פנים  מול  פנים  להתמודד 
עוברת  הביתה  הדרך  מאחוריו.  שהותיר 
כדי  שליחים  שולח  והוא  ֵעָׂשו,  של  בנחלתו 
לברר מה מצב רוחו של אחיו. הם שבים עם 
ֵעָׂשו,  ֶאל  ָאִחיָך  ֶאל  “ָּבאנּו  דרמטית:  הודעה 
ִעּמֹו”  ִאיׁש  ְוַאְרַּבע-ֵמאֹות  ִלְקָראְתָך  ֹהֵלְך  ְוַגם 
)בראשית, לב ז(. יעקב מדמיין מיד את הגרוע 
אנחנו  גם  בו,  שאוחזת  החרדה  ומתוך  מכול, 
מכנים  )כך  הרשע”  “ֵעָׂשו  את  מדמיינים  כבר 
התחמן  באחיו  לנקום  מתכנן  חז”ל...(  אותו 

והרמאי. 
כוחם  בכל  ניסו  באמת  שחז”ל  היא  האמת 
למן  ֵעָׂשו  של  עכורה  מאוד  תמונה  לנו  לצייר 
יום היוולדו ועד פגישתו המחודשת עם יעקב. 
הפשוט,  הטקסט  את  קוראים  שאם  אלא 
וללא מדרשים, בעיניים חפות  ללא מפרשים 
רחוקה  ֵעָׂשו  של  דמותו  קדומות,  מדעות 
הוא  אצלי   - הוא  נהפוך  רשע.  של  מזו  מאוד 
לוחם  מין  בהיותו  רבה,  אמפתיה  עורר  תמיד 

לא-אלגנטי אולי, אבל אדם טוב ואותנטי. 
תגובתו  תיאור  את  קוראת  שאני  פעם  בכל 
של ֵעָׂשו למעשה הרמייה של יעקב עוברת בי 
צמרמורת: “ִּכְׁשֹמַע ֵעָׂשו ֶאת ִּדְבֵרי ָאִביו, ַוִּיְצַעק 

ֵעָׂשו ֶאל  ְמֹאד... ַוֹּיאֶמר  ַעד  ּוָמָרה  ְּגֹדָלה  ְצָעָקה 
ָאִביו: ַהְבָרָכה ַאַחת ִהיא ְלָך ָאִבי? ָּבְרֵכִני ַגם ָאִני, 
לד-לח(.  כז  )שם,  ַוֵּיְבְּך”  קֹולֹו  ֵעָׂשו  א  ַוִּיּשָׂ ָאִבי. 
פורץ  שלו  הכאב  את  לחוש  ממש  אפשר 
פסוקים  כמה  אמנם  נכון,  לפסוקים.  מבעד 
אחר כך הוא אומר בליבו: “ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי 
אבל  מא(,  כז  )שם,  ָאִחי”  ַיֲעֹקב  ֶאת  ְוַאַהְרָגה 
בנסיבות העניין מאוד הגיוני לפרש מחשבות 

ַּכְך עם השנים. אלה ככעס בלבד אשר ִיְשׁ
אלא שחז”ל מאוד התאמצו ללכלך את דמותו 
של ֵעָׂשו בעינינו. בלי לפרט את כל המדרשים, 
“ֵעָׂשו  המילים  צמד  על  גדלנו  כולנו  כמעט 
הרשע”, תוך חוסר יכולת מובהק להפריד בין 
המאוחרות.  לפרשנויותיו  המקראי  הטקסט 
אחרי  בפרשתנו.  לשיא  מגיעה  זו  מגמה 
דווקא  ֵעָׂשו  מכול,  הגרוע  את  דמיין  שיעקב 
ַוִּיֹּפל  ַוְיַחְּבֵקהּו,  ִלְקָראתֹו  ֵעָׂשו  “ַוָּיָרץ  מפתיע: 
זו  ולא  ד(.  לג  )שם,  ַוִּיְבּכּו”  ֵקהּו,  ַוִּיּׁשָ ַצָּואָריו  ַעל 
הגדולה  המשפחה  את  רואה  כשֵעָׂשו  זו:  אף 
ולפי  ביעקב,  צרה  לא  עינו  הרב,  הרכוש  ואת 
הצלחתו  על  לו  מפרגן  אף  הוא  הפסוקים 
היפה. מאוד מאוד רחוק מהמדרש המקומם 
והמוזר של חז”ל על הנקודות שמופיעות מעל 
דקו בחומש...(, שמלמדות  ֵקהּו” )בִּ המילה “ַוִּיּׁשָ
יעקב  את  לנשוך  ניסה  שֵעָׂשו  כביכול,  אותנו, 

ולָהרגו בדרך זו.
ֵעָׂשו  את  להפוך  חז”ל  של  המגמה  לדעתי, 
ברורה.   - מן הטקסט  לעולה  בניגוד   - לרשע 
התנהגותו  את  לקבל  לנו  קל  יותר  הרבה 
הבעייתית של יעקב בפרשת גניבת הברכות 
ולא  מצפון,  חסר  רשע  היה  שֵעָׂשו  נאמין  אם 
קריאה  גם  לתרגל  בעיניי  נכון  תמים.  קורבן 
“יחפה” של הסיפור המקראי, ולגלות את ֵעָׂשו 
האותנטי, הרגיש והמפרגן, וממקום זה לנסות 

להתמודד באופן ישיר וישר עם מעשי יעקב. 
אפרת שפירא רוזנברג

ו’  בתחילת שנות ה-90, בחופשה שבין כיתה 
ז’, הכרתי שניים מהחברים הקרובים  לכיתה 
לי ביותר עד היום, שני צדדים באישיותי. בקיץ 
לעירי,  שהייתה  תל-אביב,  את  הכרתי  ההוא 

ואת מוזיקת הרוק והפופ, שהיו לעולמי.
ההתבגרות,  חגיגת  את  לאפשר  כדי  וכמו 
משני  מתנות  שתי  הקיץ  בראשית  קיבלתי 
חדש  דיסקמן  לי  הביא  הראשון  דודים: 
אצלו  שאעבוד  הציע  והשני  “מאמריקה”, 
“בשליחויות  הלוי  יהודה  שברחוב  במשרדו 
חופשי- כרטיס  לי  קנה  הוא  כזה”.  משהו  או 

חודשי ובכל בוקר היה נותן לי חבילת טפסים 
היומי. בכל  ואת שכרי  להחתים ברחבי העיר 
דיסקים  לרכישת  מוקדש  שכרי  היה  יום 
להאזנה   – בעיר  השוטטות  ושעות  חדשים, 

מלאת ציפייה. 
חנות  הייתה  יום  בכל  הראשונה  התחנה 
המוזיקה המיתולוגית “פיקדילי”, סמוך לכיכר 
דיזנגוף. את הדיסקים הייתי בוחר לפי שמות 

שנשמעו לי מוכרים, כמו “הדלתות”, “הרולינג 
כמובן,  אחד,  ולפחות  פלויד”,  ו”פינק  סטונס” 
“סרג’נט  כמו  )פנינים  העטיפה...  לפי  נבחר 

פפר” של “החיפושיות”(.
תל-אביב,  דרום  של  הקטנים  הרחובות 
שאז  והחדשה,  הישנה  המרכזית  התחנה 
האוטובוסים  חדשה,  עדיין  הייתה  באמת 
המעשנים – כל המראות עברו מולי כמו סרט 
עם פסקול. חמוש באוזניות ועסוק בלייצב את 
כל  עם  לרגע  לנגן  מפסיק  שהיה  הדיסקמן, 
כך  הבא  המסלול  את  לתכנן  דאגתי   - הטיה 

שיעבור דרך הים.
עיר  היא  תל-אביב  בעולם,  רבות  ערים  כמו 
וזה היה  שהופכת להיות שלך דרך הרגליים, 
סיפורי  כל  וכמו  ארוכה.  שוטטות  של  קיץ 
האמיתית  השוטטות  לאחור,  במבט  המסע, 

היא בתוכך. 
גיל עטר
מתעתד להצטרף לקהילה בשנה הבאה

עם  התחילו  בחצר  לשחק  שירדו  הילדים 
מזה  להם  וכשנמאס  שרה,  וחיי  חממות 
בכל  וסטקנפ.  בלורות  שוק,  לאבן  עברו  הם 
עליו  צחקו  וכולם  נחמיה,  הפסיד  המשחקים 
שהוא כזה פיחו. הוא מה-זה התעצבן, אבל גם 
כשניסה להוכיח שהוא לא כזה מאוס, והתחיל 
סטחה  דפק  הוא   – החבר’ה  אחרי  לרדוף 

שחבל על הזמן. מה יש להגיד? הוא בארד.
שתי  יש  שכתוב,  מה  להבין  הצלחתם  אם 
או  לעצמכם,  משקרים  שאתם  או  אפשרויות: 
שפעם בשנה עברתם דירה מעיר לעיר ברחבי 

הארץ. 
בעצם, יש גם אפשרות שלישית: התחלתם את 

המאמר הזה מהסוף, תודו.
אילת 

ג’יבוטים - כפכפי אצבע. 
ְסֵטַחה – השתטחות, נפילה מביכה במיוחד.

אשדוד 
יענתו – כאילו, לכאורה. 
פיחו – ילד כאפות, חננה.

אשקלון 
זאראד – סיבוב דאווין ברכב. 

סומבלולו – צמר גפן מתוק.
באר שבע 

ָאְלמּוׁש )במלעיל( - רכרוכי, מסכן. 
באשל – לא מצחיק, מייבש. 

בוחטה )בה( – אנ-דנ-דינו מתקדם. 
גוש-דן 

שה שה – כשזורקים משהו ומי שתופס – זוכה 
)כמו “קולולוש” בירושלים, “אוריה” ברחובות(.

מאוס – בן-אדם מסכן.
צ’יפצ’קה - חובט שטיחים. 

שוש – ליקריץ. 
חיפה והצפון 

אבן ׁשֹוק – “אבן נייר ומספריים”.
בלורות - גולות )ג’ולות(.

ֵגְלָּבה - התרסקות, נפילה מביכה במיוחד.
 stick“ של  )שיבוש  ילדים  משחק   - ְסֶטַקַנְּפ 

em up‘”  - הרם ידיים(.
טבריה 

גידיאלה – סוכרייה על מקל.
זינך – נודניק )נודניקית(.

ירושלים
ֲאּבּו יֹו־יו – “שק-קמח”

אג’ואים – גוגואים
אש-תנור - לאפה, פיתה עיראקית.

ַּבאֶרד – אדם כבד, עצלן.
במבליק – ליקריץ.

חיי שרה – “שמות” )משחק כדור(. 
מציצה – סוכרייה על מקל. 

פונצ’ים – כדורי שוקולד.
צעדי ענק – שלוש מקלות. 

ָצ’ָּפצ’ּולה – בחורה פשוטה וסתמית. 
קולולוש – ע”ע “שה-שה” בגוש דן.

רחובות 
פוקֵרס - גופייה לבנה ארוכת שרוולים.

אֹוריה – ע”ע “שה-שה” בגוש דן. 



שימור  - זה כל הסיפור

ראש               בראש
 ירושלים

אני ירושלמי. אז נכון שרוב חיי הבוגרים חייתי במקומות אחרים, אבל 
אולי אפשר להוציא ירושלמי מירושלים, אבל לעולם לא תוכל לגרום 
תל-אביבי,  ירושלמי.  נשאר  ירושלמי  גוגואים.  לאג’ואים  לקרוא  לו 
לעומת זאת, יהפוך תל-אביבי רק מהרגע שהוא רוצה להיות מגניב 
והפקקים  הרעש  הדירה,  ששכר  לרגע  ועד  מממממגניב(  )סליחה, 

יבריחו אותו. 
בפיג’מה”.  לפאב  “יורד  היה  הוא  שפעם  בגעגוע  יזכור  תמיד  הוא 
שכחתי,  אה  לי.  תתקרר  שלא  שהתלבשת,  שמח  מאוד  אני  מצוין, 
תרד  פיג’מה?  רק  למה  אז  הגיהינום,  כמו  ולח  חם  תל-אביב,  זו 
בתחתונים. ועכשיו גם תגידו לי בבקשה מה זה “עיר בלי הפסקה”? 

אני אוהב הפסקות, זה החלק הכי טוב של היום. 
נתעלם  ואם   - מסביב  להסתכל  לרגע,  להפסיק  אפשר  בירושלים 
לרגע מהתועבה הקרויה גשר המיתרים - אז גם ליהנות מהאווירה, 
מהאבן הירושלמית, לנשום חתיכת היסטוריה ולהרגיש את ההרים. 
בכלל, הרים זה מעניין, אולי לא כמו חיפה שלקחה את זה קצת רחוק 
מעדיף  אני  לא?  קימורים,  קצת  אוהבים  האדם  בני  רוב  אבל  מידי, 

הרים סביב ולא ערים סביב.
נייקי/  מרתון  לקראת  להתאמן  לחזור  צריך  אני  לי  תסלחו  טוב, 
סוגרים את מרכז תל-אביב  ידעתם שהם  אנא עארף.  לגו/  רדבול/ 
לשבע שעות? כדאי לכם לנסוע לעבודה ברכבת. אה, אין? סליחה, 
ירושלים על  עוד המון סיבות להעדיף את  יש  טעות שלי. חוץ מזה, 
פני כל עיר אחרת בעולם, אבל יש לי הגבלה על מספר המילים. בטח 

ניחשתם: מאאאאתיים.
מויש קראוס

תל-אביב
כל ההבדל טמון בכניסה לעיר. בעוד ירושלים מקדמת אותך בבית 
זה  )מלבד  לרפואה  אחד  אפילו  אין  בתל-אביב  עצום,  אחד  קברות 
העניין:  לב  בעצם  וזה  בקפידה(.  מתיו  את  שבוחר  בטרומפלדור, 
לאבנים  כבוד  עושה  ירושלים  וזרימה,  חיים  של  עיר  היא  תל-אביב 

ולמתים. 
מהאנשים  ליהנות  לחגוג,  לך  קוראת  היא  כנוצה.  קלה  תל-אביב 
לעת  בנמל  דרינק  איזה  לשתות  ברחובות,  שמסתובבים  היפים 
לרדת  ברגל,  ללכת  צדק.  בנווה  מחול  במופע  ולקנח  שקיעה 
האופטימיות  לשאוף.  לאן  יש  אופק,  יש  שם   - הים  לכיוון  בפרישמן 

גואה בלב, וקשיי החיים נדחקים הצידה. 
מהמציאות  לחמוק  תוכל  לא  שם  לגמרי.  אחר  סיפור  זה  בירושלים 
הממשלה  ראש  שיירת  את  גם  העליות,  מלבד  שכוללת,  העגומה 
שמחרישה את האוזניים וסוגרת רחובות כל שני וחמישי. כמובן לא 
נשכח עוד כמה “מעלות טובות”: הקור המקפיא ששום תנור לא יכול 
לו, האופנה שנתקעה במאה ה-18 ושמה הטוב של בית”ר ירושלים. 
הבירה מכונסת, מופנמת, אפורה, מתרחשת בחדרי חדרים. ירושלים 

דיכאון, תל-אביב שיגעון. 
אז תל-אביב, הנה אני באה. היא מפתה, היא צבעונית, היא עדכנית 
הבלתי  האפשרויות  עיר  ישראל,  של  והפנאי  התרבות  מרכז  היא 
מוגבלות. עיר של פתיחות. לא שרציתי לדבר סרה בירושלים, בכל 
בעלי,  את  שם  והכרתי  בחיים,  ויצאתי  שנים  עשר  שם  גרתי  זאת 
בירידה  כבר  להיאמר:  צריכה  האמת  אבל  ארוכים,  לחיים  שייבדל 

לשער הגיא הלב מתחיל להתרחב. היידה אל העיר הגדולה!
תמר בלמס

שימור  לתחום  הייתה  האחרונות  בשנים 
הקרובה  סביבתנו  מחודשת.  עדנה  המבנים 
אותם  חווים  ואנו  שכאלו,  במבנים  משופעת 
אמצעית,  בלתי  או  עקיפה  בצורה  במרחב 

בייחוד את אלו המשמשים כמבני ציבור.
הנחת היסוד היא שאדריכלות המבנה ושיטת 
הבנייה שלו משקפים תקופה, ערכים ושלבים 
האנושית.  התרבות  בהתפתחות  שונים 
העבר,  את  חושפים  אנו  השימור  באמצעות 
שעל פי רוב מהווה נדבך מהותי בהיסטוריה 

של המקום.
אחת  לא  בחובו  טומן  מבנים  ששימור  אלא 
ביטוי  לידי  שבא  ופוליטי,  מרחבי  קונפליקט 

בכמה מישורים:
רואים  השימור  תומכי  בעוד   - אדריכלות 
יפה,  סביבה  ליצירת  התורמת  פרקטיקה  בו 
והיסטוריה  סגנונות  שימור  תוך  אסתטית, 
אדריכלית, רואים בו המבקרים מעשה שיוצר 
פוסט- דיסנילנד  מעין  אדריכלית,  הומוגניות 

בתל-אביב,  “ׂשרונה”  מתחם  )ראה  מודרני 
שנמצא כעת בהקמה(.

גורם  בו  רואים  - תומכי השימור  אורבאניות 
ואפשרות  מבוקר,  בלתי  פיתוח  המעכב 
מנגד  הבנייה.  של  ובהיקף  בעיתוי  לשלוט 
חסרונות  לשימור  כי  המבקרים  סוברים 
לעכב  עלול  הוא  שכן  תכנוניים-אורבאניים, 

פיתוח.
יוצר קהילות,  חברה - יש שיטענו כי השימור 
וזהות חברתית, מהווה  תורם ליצירת לכידות 
כלי משתף שתורם למניעת אפליה, ולחשיפת 
ערכים חברתיים ותרבותיים. לעומתם, טוענים 
המתנגדים כי השימור גורם לַהָּדָרה של חסרי 
האמצעים, לג’נטריפיקציה )חדירת אוכלוסייה 
מצוקה  לשכונות  והגבוה  הבינוני  מהמעמד 
ליצירת  תורם  ואינו  השכונה(  אופי  ושינוי 

קהילות מאוחדות.
השימור  כי  סבורים  המשמרים   - כלכלה 

לספק  כדי  בו  ויש  ומסחר,  תיירות  מקדם 
נכסים  על  להגנה  בר-קיימא  כלכלי  מנגנון 
מבקרי  מצביעים  לעומתם  היסטוריים. 
היתר  בין  הכלכלית  פגיעתו  על  השימור 
וכרסום  מקרקעין  עסקאות  של  בהקפאה 

בבסיס המס המוניציפאלי.
מביא  השימור  כי  טוענים  המתנגדים   - קניין 
עודפות  עלויות  משית  הנכסים,  ערך  לירידת 
בצורה  קניינם  את  ומגביל  הבעלים,  על 
סבורים  התומכים  מידתית.  ובלתי  פוגענית 
קיימת  לבעלים  וכי  יחסי  עניין  הינו  הקניין  כי 
היסטוריים, שכן הם  נכסים  על  להגן  החובה 
מהווים חלק מקהילה. עוד טוענים התומכים 
אלא  בבעלים  לפגוע  כדי  בשימור  אין  כי 
קיימת  בהם  מקרים  על  ומצביעים  להפך, 
המשומרים  הנכסים  בערך  עלייה  לכאורה 

מבחינה שמאית. 
רוטשילד,  רחוב  על  מתבוננים  אנו  כאשר 
המושבה,  של  ההיסטורי  הלב  את  המהווה 
לעיל.  המתואר  את  לראות  בנקל  נוכל 
יצירת  היא  מישור,  בכל  תכנון,  של  הגדרתו 
הגדול  האתגר  שונים.  אינטרסים  בין  איזונים 
החלטות  מקבלי  מקצוע,  אנשי  בפני  שעומד 
ציבור, הוא לדעת לאזן באופן מידתי  ונבחרי 

בין השחקנים השונים הפועלים במרחב.
אביעד מור



קופצים לשכנה: טיול עירוני ברחובות
לפני כמה שבועות ניגשו מאות מיליוני תושבי 
לכולנו  חדש.  נשיא  לבחור  הברית  ארצות 
נראה טבעי והגיוני שכל בן 18 ומעלה יכול או 
יכולה לשלשל פתק לקלפי, אבל זה לא היה 
הוכנס  שבה  שנה,  אותה  עד   .1920 לפני  כך 
רשאיות  היו  לא  נשים  לחוקה,  ה-19  התיקון 
בארצות  שדווקא  לחשוב  מדהים  להצביע. 
הברית, שנוסדה על בסיס חופש ושוויון לכול 
מתן  עד  שנים  הרבה  כך  כל  עברו  ב-1776, 
יודע,  אני  )כן,  זכות בחירה לבנות המין היפה 

בנות, גם החכם והחזק. בטח(.
ב-1890, שלושים שנה לפני התיקון המדובר, 
הטרי  היישוב  את  רחובות.  המושבה  נוסדה 
הברית  ארצות  את  שהקדים  ועד,  ניהל 
זכות  לנשים  העניק  ב-1910  וכבר  בעשור 
אף  כהן  מרים  הנשים  זכויות  לוחמת  בחירה. 
רחובות  נרשמה  וכך  בוועד,  לכהן  נבחרה 
שבה  הראשונה  כמושבה  ההיסטוריה  בדפי 
הייתה לנשים זכות לבחור ולהיבחר. באווירת 
ברחובות  נטייל  ושיהיו,  שהיו,  הבחירות 

רחובות - דרך סיפורי נשותיה.
הרחובות  לצומת  קרוב  היה  הוועד  בית 
ממנו  נותר  לא  לצערנו  אך  והרצל,  יעקב 
את  להחמיץ  ניתן  לא  זאת,  לעומת  דבר. 
במקום  שניטע  העצום  האיקליפטוס  עץ 
בנו,  הולדת  לרגל  אייזנברג  אהרון  ידי  על 
עובד. אייזנברג, שנולד ב-1863, נשא לאישה 
בבוא  כי  תנאי  העמיד  אך  )בלהה(  ביילה  את 

כשביקש  ישראל.  לארץ  עימו  תעלה  היום 
ביילה  של  הוריה  ניסו  ההסכם,  את  לקיים 
להניא  ניסה  העיר  רב  וגם  בדרכה  לעמוד 
הסכנות  על  אימים  בסיפורי  מהנסיעה  אותה 
כך  משום  “דווקא  ענתה:  שהיא  אלא  בארץ, 
ארזו  השניים  לבדו”.  לנסוע  לבעלי  אתן  לא 
בנותיהם  שתי  את  לקחו  מיטלטליהם,  את 

הפעוטות ועלו ארצה.
נמשיך מזרחה לרחוב יעקב 11, שהיה ביתה 
שהצליחה  עסקים  אשת   - מקוב  בתיה  של 
לימודיו  על  שקד  שבעלה  בזמן  בפולין  מאוד 
בישיבה. כשביקשה לעלות ארצה מיאן בעלה 
להצטרף אליה. היא לא ויתרה, ולבסוף נאלץ 
הבעל לזמן אותה לדין תורה בפני רב. בבית 
דעתה  נשתבשה  כי  לטעון  הבעל  ניסה  הדין 
מקוב  אפוטרופוס.  לה  למנות  ויש  אשתו  של 
נטרפה  שאם  והשיבה  הטיעון  את  ניצלה 
עליה דעתה, הרי שלפי דין תורה בעלה פטור 
ממנה, ומכאן שהיא פטורה ממנו. היא טרקה 
את הדלת, הגיעה לביתה, לקחה את חמשת 
ספינה  על  ועלתה  נשואים  היו  שלא  ילדיה 

לארץ ישראל.
240 דונם של  מקוב הגיעה לרחובות ורכשה 
תכניות  את  ידיה.  במו  טיפחה  שאותו  כרם, 
הבנייה  חומרי  את  ידיה,  במו  שרטטה  ביתה 
השגיחה  הפועלים  ועל  בעצמה  רכשה 
הראשון  הטאבון  היה  בביתה  יום-יום.  לבדה 
מגיעות  היו  המושבה  נשות  וכל  במושבה, 

נוסף על הטאבון  בו את לחמן.  אליה לאפות 
ראוי  זה,  וכל   - ורפת  לול  גם  בנתה  היא 
כאם  ילדים  חמישה  לגידול  בנוסף  להזכיר, 

חד-הורית.
בהמשך הרחוב )בפינת רחוב מנוחה ונחלה( 
אל  דרומה  נעפיל  שממנו  העם,  בית  ניצב 
נמצא  שם   - בעיר  ביותר  הגבוהה  הנקודה 
בית  של  הרשמי  שמו  הגדול.  הכנסת  בית 
של  אמה  שם  על  שרה”,  “אוהל  הוא  הכנסת 
סימה ברוידא, שיחד עם בעלה יעקב העלתה 

תרומות גדולות למושבה המתפתחת.
תחנת הסיום שלנו היא ברחוב מנוחה ונחלה 
אליה   - רבינוביץ  משפחת  שכנה  שם   ,56
שושנה  אחותה  עם  המשוררת  רחל  הגיעה 
וצעדיה  אהבותיה  בארץ.  הראשונים  בימיהן 

הראשונים של רחל התחילו גם הם כאן.
שבועיים  לפני  שנקראה  “תולדות”,  בפרשת 
בבתי הכנסת, מופיע הפסוק שממנו נגזר שם 
ְּבֵאר  ַוַּיְחֹּפר  )יצחק(  ם  ִמּׁשָ “ַוַּיְעֵּתק  המושבה: 
ְרחֹבֹות.  ְׁשָמּה  ַוִּיְקָרא  ָעֶליָה,  ָרבּו  ְוֹלא   - ַאֶחֶרת 
ָבָאֶרץ”  ּוָפִרינּו  ָלנּו  ה’  ִהְרִחיב  ַעָּתה  ִּכי  ַוֹּיאֶמר: 
)בראשית כו כב(. האם יהיה זה מופרך להניח 
שהריבים על הבארות פסקו ברחובות בגלל 
)כן,  לנשים?  זכויות  שוויון  כאן  היה  אז  שכבר 

אבל זה בכל זאת סיום יפה לטור(.
אסף פריאל

דֹוד של עילי )ב’1(, ענר )גן “ארז”( ואהד 
פרידמן

רשימת הערים המשתתפות בחידה: בית שמש, זכרון יעקב, באר שבע, ראשון לציון, חיפה, תל אביב-יפו, אשדוד, רחובות, ירושלים, בני ברק

אתגר: זהו את הסמל
לפניכם עשרה סמלים של ערים ברחבי הארץ. התדעו לשדך בין סמל לבין העיר שאותה הוא מייצג?


