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ט. פרידמן

האם גם את קונה בצל מטוגן 
בצרכניה? מגישה לתופרת 
לתפור לך כפתורים? מזמינה 
'כלבויניק' לנעוץ מסמר בקיר? 
• אולי הכתבה הזו תשנה לך 
הרגלים • מוזמנת לעשות זאת 
במו ידייך או לפחות לקרוא על 
אלו שנוהגות כך

פעם היתה אמא קמה מוקדם, חולבת את הפרה, מקשה חלב לגבינה, קוטפת ירקות, אופה, 
מבשלת, מכבסת ותופרת. ידיה היו עמלניות והיא התרוצצה במהירות. בעיניה ראתה כיצד 

נוצרים דברים והיא זו שגרמה לכך.

והיום?

היום מוציאה אמא בגדים מהמייבש, לחם מהמקפיא וממרח מהארון. להשלמת מוצרים 
נוספים, היא ממהרת למכולת הקרובה אל הבית ומשתדלת להצטייד בכל מה שיחסוך לה 

עבודה. האם גם האמא של היום מוצאת בתוכה סיפוק של יצירה עצמית?

חיפשנו אותן, את הנשים שבחרו לעמול ולהתאמץ, הן לא ניגשו לחנות ולא הזמינו איש 
מקצוע. הן רצו ליצור והוסיפו לחייהן תבלין של סיפוק מעצים.

גינה לי
שעת לילה. הבית איכשהו חזר למקורו לאחר שעה של סדר ונקיון. בגדים רטובים מתנופפים 

על חבל הכביסה ומפיצים ריח לבנדר.

אני יוצאת אל הגינה, קוטפת מספר צמחי נענע, ועלי לואיזה שגדלו אך היום, מצרפת צמח 
רוזמרין עבור בישולי המחר וקוטפת כמה עגבניות יפהפיות לארוחת הערב.

ריח משכר עוטף אותי מכל עבר, משלב ניחוחות עזים של מרווה וזעתר עם ניחוח עדין 
של לימון ופרחי חן. שבה אל המטבח, שם הספיקו המים לרתוח בקומקום. מתיישבת באנחה 
עמוקה, מניחה בספל החרסינה עלים רעננים של נענע ולואיזה, מוסיפה חצי כפית דבש, והתה 

הטרי מעניק לי מתיקות מלאת אנרגיות.

נשמע תיאור מלפני מאה שנה או סדר יום של אשה מן המושב?

זהו תיאור של ערב סטנדרטי בביתה של גב' רחל רבינוביץ, מדריכת טיולים, מרצה ותיקה 
בתחום הקיימות ובעלת העסק "בשביל ארצי", המתגוררת ברחוב ראשי בבית שמש, באזור 
מלא פיח אוטובוסים ועשן רכבים, ובאותם בנינים המאכלסים כמעט בכל קומה עסק או חנות 

כלשהי, בתוך העירוניות הסוערת הזו, יצרה לעצמה גב' רבינוביץ אי של טבע, רוגע וחן.

גינה לא גדולה, אך מטופחת להפליא. ערוגות מעוצבות במסגרת אבנים, ירקות 
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טריים מבצבצים מן האדמה, בצדדים וגם על הגדר תלויות אדניות 
מלאות תבלינים, עלי תה נוספים צומחים בסמוך ופרחי חן גם הם 
מקשטים את הגינה ומפיצים ריח ענוג אשר משלים את האידיליה 

המושלמת.

מי מטפל בכל השתילים? את כנראה עסוקה זמן רב בהשקיה 
ובטיפוח, לא?

"תופתעי לשמוע, אבל ממש לא". גב' רבינוביץ מדגימה את 
מערכת ההשקיה המתוחכמת שהיא יצרה בפשטות גאונית. היא 
חיברה את צינורות כל המזגנים מן הקומות שמעליה אל תוך 
מיכל גדול - שם נאספות הטיפות המרגיזות והופכות לבעלות 

חשיבות חיונית. 

אל המיכל מחובר ברז, הנעוץ בתוך מערכת שלמה של צינורות 
המגיעים לעבר כל השתילים, האדניות והצמחים המפוזרים בשטח. 

בהינף יד על ברז המיכל, מופעלת ההשקיה.

הילדים שלך מתעניינים?

"ברור. הילדים שלי נושמים מגיל קטן את ריח האדמה. אנחנו 
מטיילים המון, מביטים ולומדים. תמיד מצוידים במשקפות 
משוכללות. הילדים שלי מכירים את רוב הציפורים, ויודעים גם 

אילו צמחים מתאימים להן למאכל. 

"איכפת להם מאד מהגינה. הם קוראים לחברים בכל ראש חודש, 
מנקים ומטפחים עמם את הערוגות, מכינים שקיקים להבדלה 
מעצי בשמים, טועמים יחד את סוגי התה שצמחו אצלנו בחצר, 

ובאופן כללי גאים מאד בגינה היפה וביבול שהיא מעניקה לנו".

איך אשה עירונית יוצרת קשר אישי כל כך עם הטבע?

"זה כנראה בטבע שלי... מגיל צעיר מאד אני זוכרת את עצמי 
נושמת עמוק ריח של צמחיה ומנסה להכיר אותה על שלל גווניה. 
בכיתות היסודי, מחברת "טבע" שלי היתה המושקעת ביותר ומלאה 
בהמחשה אותנטית שאספתי באהבה אמיתית מן החצר ומן הגינה. 

"בתור נערה, התחלתי להפעיל חוגי טבע לילדות. הנבטנו 
קטניות תוך כדי המתנה עצורת נשימה לתוצאות, הכנו שתילים 
מכל הסוגים, בנינו מתקן האכלה לציפורים ואפילו בנינו באדיבות 
אנושית קן לציפורים - מעשה שהיטיב להביע את ההזמנה החמימה 

לבעלות הכנף ליהנות עמנו מן השתילים הצומחים וגדלים.

"בשלב מסוים, החלטתי להקים חברה שתרכז את הנושא 
בציבור שלנו והיום אנחנו אכן העסק החרדי היחיד שנותן ארגון 
והדרכת טיולים, סדנאות, הרצאות מקצועיות, הנחיה והדרכה 
לבתי ספר וגנים ירוקים מטעם משרד החינוך והמשרד להגנת 

הסביבה, ועוד היד נטויה".

מה גרם לך להשקיע את כוחותייך וליבך בגינה הפסטורלית?

"מול הבית שלי יש חנות גדולה של אחת מרשתות השיווק, 
כך שלא המרחק הוא המונע ממני לגשת לשם ולמלא שקיות של 
ירקות. אבל אני בעד ליצור את המזון הטרי והבריא ביותר באופן 

ביתי וכמה שיותר בשיתוף הילדים.

"התרגלנו, שתבלינים בוזקים 
מתוך מיכלים, תה – רוכשים 
כאמור,  וירקות,  בשקיקים, 
ממלאים בשקיות. אלא שבכך 
החוויה  אנחנו מפסידים את 
המדהימה ומלאת הסיפוק שיש 

בגידול הצמח.

"חקלאות מחנכת להרבה מאוד 
תכונות שלצערנו חסרות היום: 
סבלנות, הבנה והכלה לתהליכים, 
המתנה שקטה לתוצאות ומציאת 
סיפוק ביצירה עצמית. אנחנו חיים 
בדור האינסטנט ורוצים הכל כאן 
ועכשיו. אך המרחק מהטבע יוצר 
בתוכנו חוסר רגיעות ואי פניות 

לעצמנו וגם לאחרים.

"אני אף פעם לא מבינה, למה 
להשאיר את "תרפיית הגינון" 
לילדי חינוך מיוחד או למקרים 
של מצוקה? צרו בתוך הבית את פינת ההתאווררות המדהימה הזו, 
העניקו לעצמכם את התהליך הבריא והמשחרר של צפיה וציפיה, 

השתהות והשתאות עד צמיחת נס קטן ופלאי שכזה. 

"איזה אושר צף בנו כשאנו מגלים עוד ירק שצץ מן האדמה, 
איזו הרגשת קרבת אלוקים בכל יום של גשם, כי – הנה ה' בכבודו 
ובעצמו משקה את השתילים של הגינה שלנו! ובנוסף, ללא ספק 

התוצאה יוצאת טובה ואיכותית הרבה יותר.

"לפעמים אני מגישה לאורחת ירק שאני גידלתי, ולתדהמתי 
היא נרתעת בסלידה: 'מה, את גידלת את זה לבד?'"

את נשמעת המומה מהסלידה הזו...

"נכון, כי הירקות היום מלאי זריקות, מופצצים בחומרי ריסוס, 
ותחשבו על מאות הידיים שנגעו בהם בדרך אלינו – האם הם 
בריאים יותר? מה יותר טוב מירק שגדל כאן, מתחת לעיניים 
שלנו, במסירות ובאהבה? ואילו תועלות רבות אנו מפיקים מכל 
אחד מהשתילים". גב' רבינוביץ מצביעה על כל אחד מצמחי התה 

ומסבירה לאיזו מחלת חורף הוא מסוגל לסייע.

האם את חושבת שאפשרי ליישם זאת בכל בית?

"בהחלט", גב' רבינוביץ בטוחה בעצמה. "הדבר אינו חייב להיות 
כה מסובך. מערכת ההשקיה שבנינו מסייעת מאד וחוסכת המון 
זמן. כל אחד יכול ללמוד על הנושא, להכיר את מגוון הצמחים 
אותם ברא ה' בטובו, להשקיע בנקיון החצר ובהכנתו לגידול 
שתילים, וכאשר הכל מוכן והצמחים נטועים ומתחילים ללבלב, 

אין הטיפול בהם אמור לארוך זמן רב.
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"ובכלל, עם האוכל בא התאבון. כשמחוברים אל הטבע ורואים 
בו את יד ה', אוהבים את הדקות האלו ונהנים מכל רגע בהם 

מטפחים את הצמח".

כך תעשי זאת בעשר אצבעות!
טיפים לשתילה במרפסת, באדיבות "יוקרה במשתלה":

קונים אדניות או עציצים בנפח של 20 ליטר לפחות.	 

ממקמים במרפסת באזור חצי מוצל – מקום בו השמש 	 
זורחת עד סביבות השעה 11-12 בצהריים.

ממלאים בתערובת שתילה )בשום אופן לא אדמה 	 
מהגינה(.

בתקופה זו, השתילים המומלצים ביותר הם: רקפות, 	 
לוע הארי גבוה. 

צמחים אלו זקוקים לטיפול פשוט, הפריחה שלהם 	 
צבעונית, יפה וגם ממושכת.

בכל יום יש לנעוץ באדמת השתיל אצבע עד לעומק 	 
של 4-5 ס"מ כדי לבדוק אם האדמה עדיין לחה, 
אם כן – אין צורך להשקות. וכשהתערובת מתחילה 

להתייבש, משקים עד לרוויה. 

יש להסיר מדי פעם עלים	 

 ופרחים יבשים.

תנו לה - גביע מקרטון
ח. זקן, מנצ'סטר, מספרת: "'אני מחלקת לכל אחת גוש 
פלסטלינה, גם לאמהות מותר...' חייכה המנחה, מצרפת לחיוכה 
את קבוצת הנשים שישבו בנינוחות סביב לשולחן. 'אני מבקשת 
מכל אחת להביע על ידי פיסול בפלסטלינה, איך נראה שולחן 

השבת בביתה'.

"רחש של תכנון, צחקוק ושיתוף חלף בסלון הלא גדול, דמויות 
צבעוניות נעמדו על השולחן מפיצות אווירה שבתית או לחילופין, 
אווירת עצבים מרגיזה. יצירות ברמת גנון התעלו מעל עצמן והביעו 

תקוות אמהיות, רצונות או אכזבות. 

"כשהגיע תורי להראות את שולחן השבת הצבעוני שפיסלתי, 
נשמעה נשיפת התפעלות קולקטיבית.

"'איזה חמוד!' 'יצירה של ממש!' 'מוכשרת את!' 

"והמנחה התעניינה: 'את אוהבת אומנות?'

"היתה זו התגלית המדהימה ביותר, דווקא מתוך קורס הנחיית 
ההורים.

"כן. אני אוהבת אומנות. וכנראה גם מסוגלת להצליח בה.

"כשראיתי לאחר תקופה פרסומות על קורס אומנות בקרטונאז', 
נעצרה נשימתי. התמונות היו נראות לי לא מחוברות למציאות. 
זה אמיתי? אנשים יוצרים דברים ברמה כזו מקרטונים? ידעתי 

שלא אחמיץ את הקורס הזה ונרשמתי.

"עולם מרתק של אומנות סחף אותי אליו ברגשה. הייתי תלמידה 
מצטיינת ביותר, רשמתי כל פרט וכל שלב וביצעתי את המשימות 
בצורה מושלמת. המורה היתה המומה לראות כי אמא לשיירת 
ילדים קטנים מוצאת לעצמה פנאי ופניּות ליצירות מדהימות 
שכאלו. ואני, אחרי שנים שבהן סבלתי לתקופות ממושכות מ'מונו' 
וחולשה עצומה, הרגשתי שעם השמחה שהתחביב הזה העניק 

לי, נוצרה לילדי אמא רגועה וחזקה הרבה יותר".

מה יצרת מקרטון?

"התחלתי מחפצים קטנים ושימושיים, בניתי שרפרף שאתו 
השתמשתי כשהייתי ספרית, יצרתי ברבור יפהפה המיועד גם 
לישיבה, ואת עיקר המאמץ והלב השקעתי ביצירת ארון סלוני 
מושקע, בעל שלוש מגירות, שעליו אני מדליקה נרות שבת בכל 

שבוע". 

את מתארת יצירות העשויות מקרטון, אך שימושיות לחלוטין, 
איך זה קורה?

"סודות מקצוע", היא מחייכת. "בקורס אומנות הקרטונאז' 
נלמדת טכניקה לצורת הבניה, החיתוך וההדבקה, שגורמת לרהיטי 

הקרטון להיות יציבים ושימושיים.

"בנוסף, כל יצירה מצופה היטב בנייר ובדבק, טפט או כל דבר 
שיגן עליה מפני רטיבות. וכך היא נשמרת לשנים רבות".

מה היו תגובות המשפחה והסביבה לתעסוקה הבלתי שיגרתית הזו?

"באחד מביקורי בשווייץ, ראיתי תמונה מדהימה של ברבור 
וסיפרתי למשפחתי כי אני מתכננת ליצור ברבור כזה מקרטון, 

ועוד אזמין אותם לשבת עליו. 

"לא חלף זמן רב, וקריאות התפעלות החליפו את הצחקוקים... 
עד היום משמש הברבור לישיבה מהנה לכל אחד מבני המשפחה.

"לפני תקופה רציתי לחדש את הריהוט בסלון ולזרוק את הארון 
בעל שלוש המגירות, שיצרתי מקרטון לפני 11 שנה. ילדי התנגדו 
לכך בתוקף, הם זכרו את שעות ההשקעה הבלתי נגמרות בארון 

המעוצב, נקשרו אליו רגשית ולא הסכימו להפרד".

האם כיום את עדיין יוצרת לך רהיטים מקרטון?

"כשגרתי בארץ, עסקתי בתחום ללא סוף. גם באופן עצמאי וגם 
בסדנאות ובקורסים שהעברתי. כשעברתי לחו"ל, גיליתי ביקוש 
מועט לענין ושיניתי את אפיק הפרנסה. אני מאמינה שבעתיד, 

כשאצא לפנסיה, אחזור לזה".

מה היית ממליצה לאלו שאינן יוצרות רהיטים לביתן?

"קודם כל, אשה שאוהבת ליצור, ללא תתקשה לרכוש גם את 
האומנות הזו. 

טיזר גדול 
- טור 

וחצי טיזר 
גדול - 

טור וחצי 
טיזר גדול 

- טור 
וחצי טיזר 

גדול - 
טור וחצי
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"מי שמעניקה לעצמה זמן איכות, תצליח יותר, בעזרת ה'. 
העשיה הזו ממלאת אותנו בתוכן ובאנרגיה ונותנת לנו עצמנו את 

הכח להמשיך ולתת לכל הסובבים. 

"אני חושבת, כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לאשה כשרונות, 
הוא נתן לה למטרה מסוימת, אולי כדי להתפרנס ואולי כדי לעסוק 

בכשרון כתחביב ולפנאי שממלא בכח".

 

כך תעשי זאת בעשר אצבעות!
טיפים כלליים ליצירה בקרטון, באדיבות: גב' מיכל רוזנר, 

יוצרים סביבה אמנות וקיימות בקהילה:

מעט על הקרטון:

יש קרטון דו גלי ויש חד גלי. הדבר משפיע על התוצר 
וכן על תהליך החיתוך. כמו כן, הציפוי שעל הקרטון יכול 

להשפיע רבות על המרקם הסופי.

כל טכניקת הקרטונאז' מתבססת על הגלים הפנימיים. 
והעיקר הוא פשוט "לזרום" עם התנועה של הקרטון. 

כלומר, לעגל אותו בצד של גלי הנייר.

החומרים:

סכין חיתוך איכותית	 

שבלונה מוכנה על פי בחירה אישית	 

קרטון 	 

דבק מגע	 

דבק חם	 

תהליך היצירה:

מעתיקים את השבלונה פעמיים	 

חותכים קרטון ברצועות של כ-3 ס"מ - חשוב 	 
לחתוך ישר ומדויק.

מניחים חיתוך אחד של הקרטון ומדביקים עם 	 
דבק חם על גביו לאורך את פסי הקרטון כנחשים.

מחזקים את ההדבקה בדבק מגע.	 

מדביקים את השבלונה החתוכה השניה לסגירה.	 

כעת נשאר לתחום את היצירה בעובי:

מודדים את העובי שנשאר.	 

חותכים פסי קרטון בעובי בצורה מדויקת.	 

סוגרים בהדבקה את העובי.	 

ניתן לעטר ולצבוע את הקרטון בצבעי אקריליק, 	 
שמן וכדומה.

פחות ויותר
"כל כך רציתי שהשמחה שלנו תהיה 
באופן מושלם", מתארת ש. א., גננת מוערכת. 
"תמיד אהבתי להכין את השמחות שלנו באופן 
עצמאי. את בר המצוה של ילדי עשיתי בבית. 
בישלתי, אירגנתי, נשאתי תפילה והזלתי 

דמעה. הרגשתי שההכנה מחברת אותי יותר, מקשרת ומשמחת 
עד עומק הלב.

"לאחד מבני חל תאריך בר המצוה בסוכות. הסוכה הקטנה 
של ביתנו צרה היתה מהכיל את האורחים ולקחנו אולם. את 
הסעודה ואת בר קבלת האורחים בישלתי ואפיתי כמובן לבד, 
בכמויות גדולות. היה זה חג, אורחים באו מחו"ל וכל המשפחה 
השתתפה בשמחה. ברוך ה' היה אירוע נפלא, האוכל היה טעים, 

בשפע, וכולם היו מרוצים.

"לאחר השמחה היפה, שיתפתי את משפחתי בתובנה שעלתה 
בי: זה לא היה כל כך מסובך להכין כמות גדולה של מנות, האווירה 
היתה ביתית ונעימה, למה שלא נערוך כך גם את החתונה הבאה? 

"הם צחקו, וגם אני. אך הרעיון חלחל ולא הרפה. 

"לאחר תקופה התארסה בתי. היא זכתה להכנס למשפחה 
חשובה ואצילית. כשהצעתי להם את הרעיון המהפכני - לקחת 
אולם קטן יותר, לבשל לבד את סעודת החתונה, להגיש מנות 
'היימיש'' טעימות וגם לחסוך סכום לא מבוטל - הם נענו בחיוב. 

"קפצנו למים.

"הבעיה המשמעותית היתה, שבעלי האולם לא הסכימו כי נכניס 
אוכל ביתי למטבח האולם. לכן לקחנו שני אולמות קטנים, צמודים 

זה לזה וקרובים לבית, והתחלנו לתכנן את השמחה המקורית.

"השמועה לא נזקקה לכנפיים כדי לדאות למרחקים. שכנות 
ומכרות דפקו על דלת ביתנו כדי לברר אם הפרטים נכונים. בנותי 
ריכזו סביבן מעגלים של חברות סקרניות, שאימתו את המידע 

המרתק. 

"שאלתי אותן, וכמובן את הכלה בעצמה, אם הן שלמות עם 
ההחלטה ולא מתביישות בה. אך הן היו גאות ברעיון וסחפו עמהן 

את חברותיהן בהתלהבות גורפת.

"השבוע האחרון לקראת החתונה. התרגשות פועמת בליבי. 
בשעה טובה אני מתחילה לבשל את סעודת החתונה. פי לא פוסק 
מלמלמל "מזמור לתודה" על הזכות העצומה בהכנת סעודת מצוה 

ולקיחת חלק בהקמת בית נאמן בישראל.

"אף סבתא אינה מוותרת על הזכות להשתתף בשמחה ואף 
שכנות ומכרות מתחננות לקבל תפקיד בהזדמנות המיוחדת של 
שמחת חתן וכלה. הן אינן חוששות להציע את עזרתן בהכנת תבשיל 
או מאפה, מכירות אותי ויודעות שאיני מצפה למנות גורמה או 
לפטיפורים יוקרתיים. אין לי שום צורך בהצגת חלון ראווה מנקר 
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עיניים דרך שמחת נישואי בתי. גם ילדי אינם טומנים ידם בצלחת 
ומכינים בהנאה כארבע מאות מפיונים מקופלים ונאים להפליא.

"יום שלישי בלילה. סעודת החתונה כבר מוכנה במטבח. הכלה, 
העומדת לצום למחרת, מוזמנת לטעום מהסעודה העשירה ולאסוף 

כוחות ליומה הגדול.

"יום רביעי. יום החתונה. נערה נרגשת נכנסת אל האולם הלא 
גדול. היא מביטה על הכורסה הניצבת במרכזו ועיניה בוהקות. 

היא עומדת לעצב כעת את כסא הכלה.

"מוציאה משקיות בד לבן משתפל, שעתיד בעוד תקופה לפאר 
דפנות של סוכה. פורשת אותו על הכורסה, מעצבת, מהדקת, 

מוסיפה פרחים ואלמנטים נוספים ויוצרת מראה נאה ומרשים.

"לאחר כשעתיים, זורמות השכנות ונשות הקהילה אל האולם, 
אוחזות בידיהן מגשים של עוגות ומניחות אותם על שולחן הבר. 
שכנות נוספות מביאות סלטים טריים. אין צורך לרחרח קודם 

האכילה כדי לוודא שאינם חמוצים או מקולקלים...

"מנגינה מפעימה נשמעת בחלל. אורחים רבים נכנסים אל 
האולם ומוזמנים לטעום מהעוגות ומהמשקאות המוכנים כבר 

על הבר, מבלי להמתין עד סוף הסעודה.

"דודה מבוגרת אוחזת בידה מצלמה משוכללת, היא מלאה 
בתחושת חשיבות מענגת ומשמשת כעת כצלמת האירוע.

"השירות שלה, ניתן לציין, הינו מעל ומעבר. בהמשך היא 
משקיעה את לבה בעיצוב האלבום ובפיתוח איכותי, ותראו לי 

עוד צלם שמגיש את אלבום החתונה כבר בימי השבע-ברכות...

"ניגון החופה נשמע. אני אוחזת מימין בתי הכלה ויוצאת עמה 
אל החופה הממתינה בחוץ. באולמות הקטנים, אין שירות של 
העמדת חופה בחצר. השגנו חופה מגמ"ח, והכיתוב "שישו ושמחו 

בשמחת תורה" מצליח לרגש אותי עד דמעות.

"סעודת המצוה נערכת באווירה נעימה, ביתית ומשפחתית. שפע 
של אוכל משובח מוכן על השולחנות במנות מרכזיות ואין צורך 
להמתין למלצר אדיב שיגש סוף סוף ויתרום את המנה המיוחלת.

"כמנה ראשונה הזמנו בורקסים קפואים. שכנות מסורות חיממו 
אותם בביתן, והם מוגשים לסועדים, טריים וריחניים. שני סוגי 
בשרים מהווים את המנה העיקרית, כשאת התוספת והפשטידות 

מגישות משפחות הקהילה, שהן חלק בלתי נפרד מהשמחה.

"הכל נמצא בשפע ובנדיבות. איננו סופרים מנות ולא בודקים 
את מספר המשתתפים. האווירה נהדרת. האורחים חשים בנוח, 

ומי שנזקק למנה נוספת או למערכת כלים חד פעמית נקיה, ניגש 
בעצמו למטבח.

"באופן ספונטני חוברים כמה שולחנות יחד ומגבירים את 
האחווה המשותפת.

"הריקודים מגיעים, ועכשיו אני קוצרת את פירות עמלי. 
תחושות השייכות והחיבור של כל אחד מהקהל אשר נתן את 

חלקו לחתונה, פורצת לריקודים סוחפים ולשמחה אין גבולות.

"בעל התזמורת מפתיע ומצרף עימו מנגנים נוספים המתנדבים 
ברצון להשתתף בשמחה הגדולה עם כלי זמר מגוונים. יחד הם 
יוצרים סימפוניה נהדרת ומגלים השתאות מול הקהל הנלהב 
והמאוחד, שכמותו לא ראו באולמות מפוארים ובאירועי יוקרה.

"האושר המרחף בין קירות האולם הינו אדיר. הפשטות היהודית 
שבה נחוגה השמחה, מסירה את המחיצות ומזרימה חיות של 

הודיה והתרוממות.

"האירוע מסתיים, ומנות נותרות במטבח. חשבתם פעם לאן 
מגיעות כל המנות הנותרות, שעליהן שילמתם את מיטב כספכם?

"כמויות ענק נשארו לנו מהאירוע. הן חולקו בין בני המשפחה, 
הספיקו לשבע-ברכות שהתקיים למחרת, ושפע רב גם נשאר 

לשבת השבע-ברכות".

מה היו התגובות שאחרי?

"החתונה גרמה להתעוררות ציבורית עצומה. והיו גם את 
התגובות האחרות – שלא הבינו למה אימללנו את הכלה ותהו 
איך העזנו לחרוג מתכתיבי החברה. הכלה ה'אומללה' הקשיבה 

מן הצד וצחקה צחוק גדול.

"היא זכתה, אגב, להתחיל את חייה ברווחה משמעותית, כי כל 
סכום שחסכנו, ניתן לזוג הצעיר כדי להשתמש בו לדברים החשובים 
באמת. מיהו ה'כולם' הזה שממנו אני אמורה לחשוש ולתכתיביו 
אני חייבת לציית? הפעם הייתי אני 'כולם' חדש, ויצרתי לעצמי 

את החיים הקלים והמשוחררים בהם בחרתי. 

ממליצה לכולנו

"לא כל אחת בנויה לנפץ את חומות הסטנדרט ולערוך אירועים 
בתקציב הגיוני יותר.

"אך כל צעד קטן להוריד מרמת חיים גבוהה, מלחיצה ומטריפת 
דעת, יעניק שחרור וחיים מאושרים ויסובב עוד את הגלגל החיובי, 

עד להסרת כבלים חברתיים מיותרים ומכבידים.

"גם ממליצה בחום לנסות ולערוך לפחות את האירועים הקטנים 
יותר, באופן עצמאי. 

"נשים מפחדות שמא לא הכל ייצא מושלם והרי אין פה בעל 
קייטרינג או בעל אולם אותו ניתן להאשים... החליטי מראש 
לוותר על המקסימלי, לזרום עם הנתונים ולשמוח בכל הצלחה. 
כשאת מכינה לבד את האירוע, את מחוברת וקרובה יותר, האווירה 

משפחתית והשמחה מושלמת.
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כך תעשי זאת בעשר אצבעות!
טיפים לארגון אירוע משפחתי באדיבות: צ. ז., מבשלת בארגון 

חסד ואחראית אירועים משפחתיים:

1. הכיני רשימה מסודרת, היורדת לפרטים הקטנים ביותר: 
תפריט, מספר משתתפים, לאיזה כלי הגשה תזדקקי במהלך 

הסעודה, כמויות חד פעמי ועוד. 

ככל שתהיה הרשימה ברורה ומפורטת יותר, היא תקל עליך 
את ההתארגנות.

2. הכיני את התפריט ואת הכמויות על פי העדפות משפחתך 
וקהל המשתתפים של השמחה שלך. אל תעתיקי העדפות וכמויות 

מאירועים אחרים.

3. הכיני טבלת ספירה לאחור. מה תצטרכי להכין טרי וקרוב 
לאירוע. מה ניתן להקפיא מראש. השאירי זמן גמיש ל'ספייר'.

4. האצילי סמכויות. אל תבטחי בעצמך כי את מסוגלת לעשות 
הכל באופן בלעדי. ישנם אנשים מוכשרים נוספים... חלקי מראש 
את התפקידים וודאי שהינם ברורים לכולם. מי יקנה את החד-

פעמי, מי יערוך, מי יחלק את המנות במטבח, מי ימלצר ובאיזה 
שלב ואפילו – מי ינעל את האולם בסוף האירוע.

5. מומלץ להכין כמה שיותר תבשילים בתבניות אינגליש קייק, 
הדבר מקל על השינוע לאולם ועל חלוקת המנות.

6. מאכלים נוזליים ניתן לארוז בבקבוקים גדולים. הסגירה 
שלהם הרמטית והם תופסים פחות מקום.

הצלחה משפחתית
שנת תרל"ט. 

אנו בבודפשט. ברוך ה'. מאושרים. תודה על כספי הנדוניה. 
שטרנברג.

הפקיד נטל את המברק מידיהם וספר את מספר המילים. 
התרגשות צימררה את גווה של גב' אסנת שטרנברג. בעלה עמד 
בסמוך, כשבידו ערימת שטרות מכובדת. היו אלה כספי הנדוניה 
שקיבלו מאביה האמיד, הרב משה נחום הירשלר, במטרה לאפשר 
לזוג הצעיר לפתוח חנות למסחר בספרי קודש ולהתפרנס בכבוד 

תוך המשך לימוד התורה. 

אביה היה יהודי ירא שמים, פרנס הקהילה בווינה ומקורב 
לחצרו של הקיסר פרנץ יוזף. על אף חיי התפנוקים שלהם הורגלה 
מילדותה, המעבר מווינה לבודפסט לא היווה לה קושי רגשי. בעלה, 
הרב יוסף שטרנברג, היה תלמיד חכם אמיתי והיא לא רצתה לנתק 

אותו ממקום חיותו בהונגריה. 

כעת חשה רק אושר וטעם מרענן של חיים חדשים. ואת האושר 

הזה רצתה לשגר במברק מהיר אל הוריה שבווינה הרחוקה. הם 
יצאו מן הדואר, והוא פנה אל שדרת החנויות, מחפש חנות שבה 

יוכל לרכוש מוצרים ראשונים, חיוניים.

הי. איפה השטרות? באמצעו של הרחוב גדוש האנשים, הוא 
נעצר הלום. היכן הנחתי אותם? אולי באחד הכיסים? נבירה מהירה 
העלתה על פניו הבעה מבוהלת. לא. ערימת השטרות התפוחה 

אינה ממלאת שום כיס בבגדיו. הוא מגיע במהירות הביתה.

"יכול להיות שהנחת אותם על הדלפק בדואר?" קולה השתנק.

הוא סב על עקבותיו, כמעט ורץ במורד הרחוב, מניח כי כנראה 
הפקיד שם לב מיד, והוא שומר את ערימת השטרות במגירה 

סגורה. ניסה לעורר תקוות ולהשקיט את הלחץ.

אלא שהפקיד לא ידע במה מדובר. האם אחד הלקוחות נטל את 
כספיהם או שמא הפקיד הסתיר זאת מאחורי חיוכו האדיב? זהו 
אחד מן הסודות שנטלה ההיסטוריה עמה אל מעבר להרי החושך.

שורה תחתונה: ערימת השטרות נגנבה מבלי משים מדלפק 
הדואר, בשעה שהזוג הצעיר היה עסוק בשליחת הטלגרמה...

אך המשך הסיפור מהווה את עילת ההתרחשות מבחינתנו. גב' 
שטרנברג לא אמרה מילה להוריה על האבידה הגדולה והמשמעותית 
כל כך לחייה. חשוב היה לה לשמור על כבודו של בעלה, תלמיד חכם 
ואציל מידות, שראשו היה נטוע אי שם בשמי התורה וההתעלות, 

ורגליו ריחפו מעבר לגשמיות היומיומית. 

באכזבה צורבת, פנתה לבית דודתה ההונגריה. סיפרה לה את 
מה שהתרחש, והפצירה בה שאיש לא יידע מה אירע. הדודה, 
שלא היתה אשה אמידה, אך בורכה בחכמת נשים, הרגיעה אותה 
והחלה ללמד את ילדת העיר העשירה איך לאתר חפצים ישנים, 

לתקן ולשפץ אותם, כך שיהפכו לשימושיים.

הדבר לא בא בקלות, ובצעד נואש החלה גב' שטרנברג לאסוף 
חפצים זרוקים ולנסות להפוך אותם לפריט נאה ושימושי. כאן 
האירה לה ההצלחה את שמי בודפסט, העסק המקורי הלך והתפתח, 
צמח והתרחב. היא קנתה, שיפצה ומכרה, לפעמים שונו חפצי יד 
שניה לבלי הכר, ומחירם נשאר כשהיה, ובמקרים רבים מחירם 
אף עלה והעניק לבית הצעיר רווחים שהיוו בסיס יציב לכלכלה.

"ענטיקט", חנות הבוטיק של גב' שטרנברג, הפכה למפורסמת 
עוד קודם מלחמת העולם השניה.

עם השנים, חתנה, הרב שמואל יצחק פלדמן, המשיך את הפעלת 
החנות ובמקביל נפתחו סניפים בארצות נוספות. הוא קנה חפצים 
במחירים נמוכים מארמונות נסיכים שפשטו את הרגל, השקיע 

בהם את כשרונותיו ומכר אותם ברווחים נאים.

משפחת שטרנברג הפכה למשפחה אמידה, וסניף של חנות 
"ענטיקט" באנגליה קיימת עד ימינו, ומספר רחובות בעיר חיפה 

נבנו מכספיהם של צאצאי המשפחה.

בנקודה זו אנו פוגשים את הנכדה – גב' שלומית חזן, הנושאת 
בגאווה את הגנים השטרנברגיים.
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הסיפור המשפחתי שלכם מפעים ומעורר השראה. היכן 
הוא פוגש אותך בחיי היום יום?

אהבת היצירה וגם הכשרון עברו אלי, בחסדי שמים, 
בירושה מושלמת, ואני מפתחת אותם במסגרת ביתית 

ולשימוש עצמי.

כבר לפני כעשרים וחמש שנה היה בי הרצון ליצור 
תכשיטים באופן עצמאי ובטעמי האישי, אך אז עדיין לא 
היו סדנאות התכשיטנות, ואפילו בחנויות קשה היה למצוא 
אביזרים מתאימים לכך, ומי מדבר על ערכות מוכנות... 
המחירים אף הם לא היו מתאימים לחלום – חרוז אחד, 
לדוגמה, יכול היה לעלות 12 ₪, ואיך אקנה שקית גדושה 

בשלל חרוזים במחיר מופרז שכזה?

התחלתי לרכוש תכשיטים מיד שניה, לבקש מחברות 
לא להשליך את התכשיט המשומש לפח, אלא להעביר אלי, 
למצוא בארונות העליונים שרשראות שעבר עליהן הכלח, 
וכדומה. התכשיט התפרק לחלקיקיו בשולחן העבודה שלי, 
והפך לחומר גלם מלא בפוטנציאל חדש. לפעמים הברקתי, 
שפשפתי וניקיתי, הוספתי צבע לחרוז שדהה ויישרתי בפלייר 
את מה שהתעקם. במבט אחד סקרתי את השלל שבידי, 

מתכננת את התכשיט הבא ויוצרת אותו בחדוות עשיה.

במסגרת עבודתי, אני נוסעת לארצות שונות, שם אני 
נהנית לבקר ב"שוק הפשפשים", למצוא שם "אוצרות" 
בעלי ניחוח קסום ומסתורי, ולהפוך אותם בעזרת כמה 
שדרוגים לתכשיט הולם. בביקורי בשנגחאי שבסין, אף 

רכשתי פנינים אמיתיות במחירים נמוכים מאד.

אני מוצאת לעצמי רגעים של הרפיה מול השולחן 
שבמסדרון, שם נמצאות קופסאות רבות שבהן ממוינים 
אביזרים, חרוזים, חוטים, שרשראות קרועות ומגוון דבקים 
מסוגים שונים. אני מוציאה מגש מיוחד עטוף קטיפה 
ומניחה עליו את החרוזים לפי סדר. מתאימה גודל, צבע, 
אורך, ורק אז מתחילה להשחיל על חוט מתאים ולבסוף 

סוגרת בסוגר ממבחר הסוגרים שבמגירה. 

אחד הסודות החשובים להצלחה הוא – סדר עדיפויות 
נכון. בסולמי מדורגים משימות המוגדרות כשליחות, ובהן 
אני משקיעה את רוב זמני ומרצי, אך ברור לי כי יש למקם 
בשלב כלשהו גם את החלומות הקטנים, הרי גם הם נועדו 

להגשמה. 

אני תמיד אומרת, שיש חשיבות לכך שכל אחת תמצא 
את הבידול ואת הייחודיות שלה. גם אם כרגע אין לה 
אפשרות להקים עם יכולותיה המיוחדים עסק פרטי 
ולהרוויח דרכו, חשוב שתמצא את נקודת החוזקה שלה, 
את השליחות המיוחדת שהקב"ה נתן לה, ולעסוק בכך 

מדי פעם – אפילו רק לשם הנאה. 

כך תעשי זאת בעשר אצבעות!
הדרכה מצולמת ליצירת צמיד, באדיבות: גב' תמר דנחי, מנחת 

סדנאות עיצוב "מפגשים שיוצרים תכשיטים":

את חומרי הגלם והכלים ניתן לקנות בחנויות המתמחות באביזרים 
לתכשיטנות ואפילו בחנויות יצירה רגילות.

המלצה חמה: 

ארגני לך מראש כפול חומרים, משטח עבודה מואר ונוח, 2 כוסות קפה 
ואחות או חברה טובה שאיתה תשבי יחד לשעת איכות מהנה במיוחד.

החומרים הנדרשים: 

צבת )מועך(	 

קאטר )חותך(	 

כ-30 ס"מ חוט דיג מתכת מצופה	 

סוגר אלגנטי	 

2 חרוזי מעיכה	 

חופן אבני חן	 

לולאות דקות )עפ"י הטעם האישי(	 

תהליך היצירה:

קצצי את שארית החוט הקצרה בעזרת הקאטר.	 

השחילי על 2 קצוות החוט חרוז מעיכה קרוב מאד לסוגר.	 

השחילי את החוט ללולאה של הסוגר עד לאורך של כ-3 ס"מ.	 

מעכי את החרוז בחוזקה בעזרת הצבת.	 

השחילי את החרוזים בעיצוב מיוחד משלך. הצעת שדרוג: השחלת 	 
לולאות דקות ברצף, יוצרת אלמנט מעניין ומקורי.

הכניסי חרוז מעיכה לסיום והשחילי את החוט ללולאה בחלק 	 
השני של הסוגר.

הכניסי את החוט בחזרה לתוך החרוז מעיכה והדקי את החוט. 	 
אל תהדקי יותר מדי, כדי שהצמיד ישאר גמיש.

מעכי בחוזקה את חרוז המעיכה בעזרת הצבת.	 

קצצי את שארית החוט סמוך לחרוז המעיכה.	 

צמיד יפהפה, בעיצוב ייחודי משלך, יצא לאור. תתחדשי.	 
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