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העסקיםמלכת

נויזוהר

מורהכישורים:ורבתדופןיוצאתבאישהמדוברספקוללאשעריםביתבמושבגדלההיא

ספרהלאוריצאלאחרונהסופרת.וגםמשלימה,ברפואהמטפלתזמרת,ותנועה,למחול

בעמקילדותהעלקצריםסיפוריםמספרמרוכזיםבוילדות״,סיפוריבכפר-שם״איהאחרון

בכדיאותה,לראייןטובהסיבההייתההספרשהוצאתמנדלבאום,מלכהאתקבלופעם.של

אבלדורי,מבניאנשיםויותריותרשלאחרונה,לי״נראההמורכבת.דמותהאתולחשוףלנסות

jiLua.m■,אומרתהיאמשפחותיהם״,בנישלהנשכחבעברכמוניענייןמגליםרק,לא

TS1$$מנדל^TS1$$מנדל־מלכהעצמה,אתזוכרתשהיאמאז

$DN2$^מנדל$DN2$שקראמיכלוהרבה.לכתוב,אהבהבאום

שםחסרשלאמאודמהרהביןיצירותיהאת

עסקההיאהשנים,כלבמהלךאבל,כישרון,

בצל.קצתנשארהוהכתיבהתחומיםספורבאין

״איהשני:ספרהלאוריצאלאחרונהזאת,ובכל

סיפו־קוב?שכוללילדות״,סיפוריבכפרשם

רים

$TS1$סיפורים$TS1$

$DN2$סיפורים$DN2$,מתוא־בהםומרתקים,אותנטייםקצרים

רות

$TS1$מתוארות$TS1$

$DN2$מתוארות$DN2$הרא־בשניםיזרעאל,בעמקילדותהשנות

שונות

$TS1$הראשונות$TS1$

$DN2$הראשונות$DN2$שאניידעתיומתמיד״מאזהמדינה.של

הוריישלהחייםבתולדותמספיקמתמצאתלא

לימספרתפולין",הולדתםבארץומשפחתם

לפניימיםכמהאיתהשקיימתיבראיוןמלכה,

הבינלאומי.האישהיום

הבאיםהדורותלמען

נפטרהשלהשאמאאחרירקכימסתבר

שמסבירהמלכה,שלהמסעהחלטובה,בשיבה

מארצותדודתהבתהשבעה,ימיבמהלךכילי

להכששלחהאותההפתיעהמיידה,הברית,

בבנימוקפתבילדותה,שלהאמאשלתמונות

המאהמתחילתמהןחלקהגדולה,משפחתה

מספראמישלדודתימבת״שמעתיהעשרים.

שהעליתימחרידים,כהמשפחתייםסיפורים

ומוסיפה,אומרתהיאהכתב״,עלמידאותם

הרובענפה,משפחהבפוליןהשאירוהוריהכי

בתוךהתכנסו״הםמנדלבאום:בשואה.נספו

לשתףיכלו,לאאורצו,לאכיודומהעצמם

השא־ביעולהפעםלאהעמוק.ביגונםאותנו

לה:

$TS1$:השאלה$TS1$

$DN2$:השאלה$DN2$שלהםשההיסטוריהלעצמנו,חשבנומה

האמתישראל?לארץעלייתםביוםהתחילה

הזו".השאלהמאודלימציקהשעדיין

סיפו־אלוהתגלגלהבלשיהמסעהמשיךכך

רי

$TS1$סיפורי$TS1$

$DN2$סיפורי$DN2$חוסר״בגללשאומרת:מלכה,שלילדותה

לנ־ראיתיהוריי,שלמשפחותיהםעלהידיעה

כון

$TS1$לנכון$TS1$

$DN2$לנכון$DN2$למעןשליהילדותסיפוריאתלאורלהוציא

הסיפוריםאתהכנסתילתוכםהבאים.הדורות

לאח־בשואה.שאבדהממשפחתישתיעדתי

רונה,

$TS1$,לאחרונה$TS1$

$DN2$,לאחרונה$DN2$נוס־עצוביםלסיפוריםלהגיעהצלחתי

פים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$,שכתבהממכתביםאליישהגיעומהעבר

מצאנוהמלחמה.אחרישלי,אבאשלאחותו

מלכה.אומרתעכשיו״,רקאותם

מקרו־ששמעההמצמרריםהסיפוריםלאור

בת

$TS1$מקרובת$TS1$

$DN2$מקרובת$DN2$,שאתביתרלחקורהחליטההיאמשפחתה

רחוקהצדדים,משנימשפחתהקורותאת

בניהיומימעטלהכירכדיבזמן.אחורהרחוק,

בכפם.עווללאעלמהעולם,שנכחדומשפחתה

מבניאנשיםויותריותרשלאחרונה,לי״נראה

הנ־בעברכמוניענייןמגליםרק,לאאבלדורי,

שכח

$TS1$הנשכח$TS1$

$DN2$הנשכח$DN2$אומרת.היאמשפחותיהם״,בנישל

לתנו־מורההיא69מנדלבאוםעמירמלכה

עה

$TS1$לתנועה$TS1$

$DN2$לתנועה$DN2$,משלימה.ברפואהומטפלתזמרתומחול

ניתבההאמנותייםוכישרונותיהכישוריהאת

למעלהכברמבוגרתאוכלוסייהעםלעבודה

מתוךזקניםבאנשיםמטפלתהיאשנה.30מ-

הטיפולחושים.גירויבאמצעותואהבהחמלה

חלקשהםאמנותיים,כליםעלמבוססהחוויתי

אנשיםעלמאודואהוביםממנהנפרדבלתי

צי־מוזיקה,שירהריקוד,תנועה,כמו:זקנים,

לום

$TS1$צילום$TS1$

$DN2$צילום$DN2$.מבוססוריקודבתנועההטיפולואמנות

ידה,פריוממוחזריםצבעונייםעזרחפציעל

אבלאבא,מביתבשיריםנוגעבשירההטיפול

לארק.

החייםוףתחילת

הוק־תעודתלמלכההוענקה2012בשנת

רה

$TS1$הוקרה$TS1$

$DN2$הוקרה$DN2$לגרונטולו־הישראלית״האגודהמטעם

גיה",

$TS1$,"לגרונטולוגיה$TS1$

$DN2$,"לגרונטולוגיה$DN2$רווחתהלמעןהייחודיתתרומתהעל

שם״איבישראל.הזקנההאוכלוסייהשל

ספרההואביכורים"(״אופיר)הוצאתבכפר"

הזקנהבתחוםהעוסקהראשון,הספרהשני.

פור־2014בשנתמתמדת".״בתנועהנקרא

סם

$TS1$פורסם$TS1$

$DN2$פורסם$DN2$וג־״גרונטולוגיההאקדמיהעתבכתב

ריאטריה"

$TS1$"וגריאטריה$TS1$

$DN2$"וגריאטריה$DN2$ההוליסטית״הגישהשלה:מאמר

״תחתהסיפורועכשיו".כאןחמלהלטיפול

לאחרו־פורסםבזקנה,הואאףשעוסקכנפך"

נה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$״כותביםבתערוכהאריאלה,ביתבספריית

שמהערךמופיעלמחול"ב״ספרייהלמגירה".

זקניםועםבכללומחולבתנועהעבודתהבגין

הראשון.במקצועילריקודמורה״אניבפרט.

אביבברמתגרתישנה,30מ-מלמעלהלפני

ספרבביתילדיםעםועבדתימשפחתיעם

הופעותעשינוהספרביתבמסגרתעממי.

עשינוחנוכהובמופעמשען,שלאבותבבית

ניג־מכןלאחריפה.מאודכוריאוגרפיהשם

שה

$TS1$ניגשה$TS1$

$DN2$ניגשה$DN2$׳מחרלי,ואמרההאבותביתמנהלתאלי

38בתהייתיתנועה׳.כאןללמדמתחילהאת

הזיקנהעולםאתהכרתיולאועליזה,קופצנית

באתיזאת,בכלוסבתא.סבאעםגדלתילאכי

לעבודהואאותישמענייןשמהקלטתיומיד

ליאומרתהחיים״,וסוףהחייםתחילתעם

מלכה.

והסבירי.נמקיפרטי,

ההיא,בתקופהחדשניתשהייתי״מכיוון

ערביכמו:חדשים,דבריםעבורםהמצאתי

היי־ואניקטעיםמקריאיםהיוהםבהםנושא

תי

$TS1$הייתי$TS1$

$DN2$הייתי$DN2$.לתשושימחלקהבמקוםכשפתחושרה

ויכול־מהמחלקהנפרדבלתיחלקהייתיגוף,

תי

$TS1$ויכולתי$TS1$

$DN2$ויכולתי$DN2$בע־חדשיםטיפולייםאלמנטיםלהמציא

בודה

$TS1$בעבודה$TS1$

$DN2$בעבודה$DN2$,התנועה".דרךאיתם

אידהמבוגרים,לעולםהילדיםמעולםעברת

הרגיש?זה

שלבמסגרותילדיםעםלעבוד״המשכתי

התמקד־לאטלאטאבלילדים,וגניספרבתי

תי

$TS1$התמקדתי$TS1$

$DN2$התמקדתי$DN2$עבדתיהכלבסךוהזקנה.השלישיבגילרק

טי־כליםוהמצאתיבארץמקומות61-51ב-

פוליים

$TS1$טיפוליים$TS1$

$DN2$טיפוליים$DN2$גםמזמנינתתיהחיים.בסוףלאנשים

אמי־ואהבההדרךצדקתמתוךתשלוםללא

תית

$TS1$אמיתית$TS1$

$DN2$אמיתית$DN2$.השתלמויותנותנתכבראניהיוםלדבר

צי־שלי:הטיפולייםהכליםעלמקצועלאנשי

לום

$TS1$צילום$TS1$

$DN2$צילום$DN2$תנועהטיפולי,ככלישירהטיפולי,ככלי

ועוד״.טיפוליככליריקודומשחקים,

המבוגר?בגילתנועהללמודאפשריזה

למוזיקה.מתחברתמידריקוד״ראשית,

חלקהיאהמוזיקההאנשיםכלאצלשנית,

דמנטיים,אנשיםאצלמהחיים.נפרדבלתי

המוח,שלהשמאליבצדהיאהמוחיתהפגיעה

אנ־גםאזהימני.בצדקשורההמוזיקהאבל

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$לזוז,ויתחילומיליםיגידומדבריםשלא

זהיש.מהםשלחלקהגלגליםכסאותעם

שעדייןהחייםשמחתאתמהבנאדםמוציא

האדםרוחאבלמתבלה,שהגוףנכוןקיימת.

צעירה״.נשארת

n»nזיכרונות mm

בעמקהראשונותבשנותיהנזכרתמלכה

קוםשלהראשונותבשנים״ילדותי,יזרעאל.

גליצ־פולנים,להוריםרביעיתבתאניהמדינה.

אים,

$TS1$,גליצאים$TS1$

$DN2$,גליצאים$DN2$להת־שהחליטוהחמישיתהעלייהאנשי

יישב

$TS1$להתיישב$TS1$

$DN2$להתיישב$DN2$בןאחריבנות,שלושלפניבכפר.שםאי

ביתהואהכפרבת.עודואחריולו,ציפושכה

עמקהואתפארתעמקמרקמתחלקשערים,

בעלתמשפחהואוהב,חםבביתגדלתייזרעאל.

מחוץגםעבדהחקלאיאבינוילדים.שישה

גידולעולבסביבה.כפריםשלכמזכירלבית,

שמחהילדותאימא.עלבעיקרנפלהילדים

זי־ללקטמרתקהיהחיים.שוקקתלנו,הייתה

כרונות

$TS1$זיכרונות$TS1$

$DN2$זיכרונות$DN2$לסי־אותםולארוגהצעיריםחיימטנא

פורים.

$TS1$.לסיפורים$TS1$

$DN2$.לסיפורים$DN2$עונותהתחרועינינו,ולנגדשלנובעמק

וריחות".טעמיםקולות,צבעים,בזו-זוהשנה

נבכיאלהמחברתשלהמסעמייד,ייאמר

לכתובאותר,הובילהמשפחתיים,הסיפורים

ילדהשלושמחההארץאהבתשלבאווירה

הסי־החמישים.בשנותמושבניקיתצברית,

פורים

$TS1$הסיפורים$TS1$

$DN2$הסיפורים$DN2$נאמנהומתאריםראשוןבגוףכתובים

מבטה.מנקודתמשפחתהבביתהמתרחשאת

המצי־אתומשקףישראליבהוויעוסקהספר
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שהיווהשמחההכוחהשואה,לאחראות

מלאיהודיביתהקמתהמחברת,שללהוריה

באמצ־שבדרך.הקשייםכללמרותבזאטוטים,

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$הקוראיםנחשפיםהמחברת,שלשיתופה

ליח־גוריון,בןבתקופתהישראליתלמציאות

סים

$TS1$ליחסים$TS1$

$DN2$ליחסים$DN2$חיים.ולשמחתלהומורהמשפחה,בתוך

סי־שלמקסיםשילובהקוראיםימצאובספר

פורים

$TS1$סיפורים$TS1$

$DN2$סיפורים$DN2$פעם.שלטעםלקוראשנותניםושירים

בביתמהחייםשלדחזקהכיהזיכרוןמהו

שערים?

נפרדבלתיחלקשהיההטבעבתוך״גדלנו

ואניבחקלאותעסקהשליהמשפחהמהחיים.

והפר־השבלוליםהצפרדעים,עםבטבעגדלתי

חים.

$TS1$.והפרחים$TS1$

$DN2$.והפרחים$DN2$בעיר".לחייםגםאיתיזהאתלקחתי

לגורשתחזרימצבישבעיר,היוםגרהאת

במושב?

אבלכפרית,במסגרתלחיותהיוםאעבור״לא

חובבת,צפריתאניטבע.חייכאןמקיימתאני

אתלומדתבשכונה,העציםאתמכירהאני

שנופלמהמכלאומנותועושההפרחים,שמות

רגישהשאניבגללופרחים.עליםזרעים,כמו:

מעץ,שנפלהציפורמאודמהרקולטתאני

אליומודעלאאחדשאףעץוגיליתילמשל,

מבחינתדופןיוצאעץאביב,בתלקייםשהוא

במו־לנושהיהמהזהשלו.והפרחיםהפירות

שב,

$TS1$,במושב$TS1$

$DN2$,במושב$DN2$לכך.רגישהיותרקצתהייתיאניואולי

זהמהמושב,ליזכוריםשהכיהדבריםאחד

והמשפחתיות".הטבע

בעירמגוריםביןההבדלמהלתפיסתו,

למושב?

החב־היהבמושבהחייםשלהיסודות״אחד

רות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$כיבעיר,קורהשלאדברההדדית,והעזרה

היושלך.השכןעםבקשרלהיותלאיכולאתה

שלהם,טוביםמאודחבריםשהיושכניםלהורי

שנרקמההמיוחדתהשותפותאתזוכרתואני

שליאימאשלי,הלידהשלבסיפורכולם.בין

השכןישבולידהגשוםבבוקרבמשאיתנסעה

העזרהפסגתזוחולים.לביתאותהללוותשבא

קטנותילדותשלושהיושלילהוריםההדדית.

אותן".לעזובהיהיכוללאשליואבאבבית,

היהעודמהנדיר,חייםמארגמתארתאת

זמנים?באותםמיוחד

לוהיהולאהתחתןהשכניםאחדשל״כשהבן

שלישאבאבקומהאצלנוגרהואלגור,איפה

שםגרהואאבלכסף,שפעלנוהיהלאבנה.

לעשותלונתןאביטובשירגישכדירקבחינם.

שהתחתןמיחתונה,היתהואםבמשק.דברים

תפ־היהבמושבאחדלכלדבר.שוםעשהלא

קיד.

$TS1$.תפקיד$TS1$

$DN2$.תפקיד$DN2$הביאאחרהשתיה,עלאחראיהיהאחד

עגלהוהיתהעוגה,אפתהמישהיממתקים,

הכי־כלאתואוספתכולםביןעוברתשהיתה

בוד

$TS1$הכיבוד$TS1$

$DN2$הכיבוד$DN2$שהיהכמובןהשמחה.למקוםאותוומביאה

והפרחים,השולחנותאתלסדרשדאגמישהו

החיים״.תחומיבכלהיתהההדדיתהעזרה

לאחדנחשבשעריםביתשכיוםלומראפשר

אידנדלנית,מבחינההאטרקטיבייםהמושבים

בילדותך?היהזה

שלהמושבביןקשראיןההיא.בתקופה״לא

גדלתי.שבוזהלביןשבו,החייםוצורתהיום

ומגי־מושכריםמהבתיםחלקאחרת,זההיום

עים

$TS1$ומגיעים$TS1$

$DN2$ומגיעים$DN2$לאוהםחקלאיםלאשהםאנשיםלמושב

80אמנםהיובזמנוהמושב.שלמההוויחלק

ניי־כךכלהיינולאביחד.היינואבלמשפחות,

דים

$TS1$ניידים$TS1$

$DN2$ניידים$DN2$זהגלידה,לאכוללחיפהאותנווכשלקחו

ויוצאיםניידיםיותרהאנשיםכיום,השיא.היה

מהמושב.בקלות

לצפייהסרטיםלנומביאיםשהיוזוכרתאני

וייס״.שבחשלחידוניםוגםמשותפת,

למושב?מחוץחברהחייומבחינת

אנימסביבנו.מושביםעםקשריםלנו״היו

נוסעיםהיינואזבריכה,לנוהיתהשלאזוכרת

לשםהולכיםאוטרקטור,עליהושעלכפר

בעיניךחןשמוצאמיאתלמצואיכולתברגל.

היינוכולם.עםבקשרלהיותחייבהייתולא

במו־חיינובטיולים.במחנות,הנוער,בתנועת

שב

$TS1$במושב$TS1$

$DN2$במושב$DN2$הספיק".וזהמבחוץ,קצתלנווהיה

בהשוואהתוססמקוםלהיותהפךהעמקהיום

בילדותך.שהיהלמה

מגיעההיתהזמןבכמהפעםבילדותי,״נכון.

מרכזיישהיוםרובינא.חנאעםלנהלל,הצגה

לעמק".מגיעהכלתרבות,ואולמותקניות

אובמושבלגורעדיףולהווה,לאחורבמבט

בעיר?

מהכיאחד,לאףלהמליץיכולהלא״אני

הרילאחרים.מתאיםבהכרחלאלישמתאים

ענייןזהילדים,אחלהמגדליםאביבבתלגם

מידבר,שלשבסופומניחהאניבחירה.של

להםשישלמרותעירוני,לאהואבמושבשגר

צע־עשינואנחנובחנות.להםשקנוצעצועים

צועים

$TS1$צעצועים$TS1$

$DN2$צעצועים$DN2$בטבע".שמצאנומדברים

כידומההדפנה.זריעללרגענחהלאמלכה

פרויקטעודמגירה,תוכניתעודלהישתמיד

חייבתשהיאמשהובמוחה,איפשהושיושב

לעולם.לשחרר

להגשים?חלומותעודלךיש

הספראתלהוציאהואשליהבאהחלום״כן,

לאורךכתבתיאותוחי',שרעםשרחי׳עם

טי־ככליבשירהשעוסקספרזהורבות.שנים

פול

$TS1$טיפול$TS1$

$DN2$טיפול$DN2$אלצהיימר(חולי)כמונפשתשושילאנשים

מאודאקטואלישהנושאלמרותוסיעודיים.

האוכלוסייהעםהענפהעבודתיפריוהוא

שהסיפוריםהחלטתישנה,30זההמבוגרת

לאחרונהלכל.קודמיםוילדותיהורייביתעל

בטיפולשירהשלהחשיבותעלרבותשומעים

לעזרלהיותיכולהספרולכןאלצהיימר,בחולי

חלושיקיריהםולמשפחותמקצועלאנשירב

רק״.לאאבלזאת,במחלה

המבוגרים,שלעולמםלתוךנשאבתכידומה

לצעירים?ספרגםלכתובשתחזריסיכוייש

הספרולכןאומר,שאתהבמהמשהו״יש

בחשיבותשעוסקזקן׳פניוהאדרת׳הדרת

אחרים,ובהיבטיםבזקנה,והריקודהתנועה

שלך,השאלהולעצםאחרת.להזדמנותיחכה

מקיףבמחקרשעוסקספרלהוציארוצהאני

זי־׳ספרישלנדיראוסףעלבזמנושעשיתי

כרונות׳

$TS1$זיכרונות׳$TS1$

$DN2$זיכרונות׳$DN2$שנכתבויסודי,בביה״סילדיםשל

זיכרונותספריהקודמת.המאהמתחילתבארץ

מכיליםוהםילדיםעלואהוביםמקובליםהיו

מדוברלזה.זהכתבושילדיםושיריםטקסט

מרתק״.היסטוריישראליבהווי

90מתון/קטעלרווחהבית

מולעפולה,חיפהכבישעלהמערבייזרעאל״בעמק

««יבי.ו»ידםודכתובשעליושלטמתנוססיער״,״נווההניסיונותחוות

af$rvהק־החכמיםעירהתגלתהמשם,מערבהשערים.בית
qjjj

ימין,מצדלמושבבכניסהשערים.ביתשנקראהדומה

itהרא־הרחובלאורךצל.נדיבתיפיפייהאורניםחורשת
־״

^ftמרחוק.הכפרבתינראושי J/T.^
^'r^^JB^Bנש־לתלונותיוומבעדהרחובבמורדנמצאהוריבית
^^^.HHftברק־התקשטולעיתיםאמן.ידיכמעשההשדות,קפו
בראשיתירוקה.משיגלימתולעיתיםחומהתלמיםמת

■-^BMfcaV^*^«"^

t:>fs^pMBp^Jמו־פסליםגןכמושנראוחצירחבילותשםרבצוהקיץ
^'32*§£^<^וחבריםמשפחהקרובילרווחה,פתוחהיהביתנוזהב.

*'
'־

מהכפר

$TS1$מהכפר'$TS1$

$DN2$מהכפר'$DN2$השנה״ימותבכלובאיםהיויוצאים,לוומחוצהp^^^^S^'■:^
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