סיפורי

סבתא(וסבא)
סיון

מעריצה

ההומור 7w

את
nrau

חנה ,אמיר הלך
לפוליסיקה בדרכי
"מה ,קרן עו/׳\ה
סבו
קניות בסטייל עם
סבתא גאולה ,והנכדים
אומרים
7w
l\j
עליה ¥/היא ״כאילו
ארבעה
צעירה״.
סיפורים על
ארבעה

דיירים

מ״אחוזתרא¥/ונים"
^ד חיימוביץ'
מאת
צילומים אילנית תורג׳מן

שכיף אצ
"מה
שתמיד
סבתא זה
מסכימה
היא
כשאמא ואבא

מרשים"
כשנכנסים לבית של
שמדובר

מרטה

בדירת סטודנטים.
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ככה זה

בסגנוןצעיר,צבעוניומודרני.

מרטה

אפשרלטעותולחשוב
מרוהטת ומעוצבת

כשהדירה

שימשה עד לא מזמן כעורכת

דין בתחוםנדל״ן מסחרי וכיום היא מנחת קבוצות,
לרגע.לדבריה ,היא גם לא םבתארגילה
ואנרגטית .בקיצור ,לא נחה
שעומדת במטבחומבשלת:
״מעולם לא הייתיבשלנית ,אלא אני יותר
סבתא של פרויקטים .אם צריךלהסיע את הנכדים ,להביא אותם,
לשמורעליהם ושאר משימות אני מתייצבת מיד.תכל׳ם ,אני לא גיד־
$TS1$גידלתי$TS1$
הפעילויות אני
הילדים ,חמותיגידלה אותם .בין מגוון
$DN2$גידלתי $DN2$ממש את
לתי

מאמנת,פעילה

מוצאת גם היום זמן
לעיסוק
מעבירה סדנאותלהעצמה

בספורט ,אני

נשית

מנוצללטובת
הנכדים רן

שוחה

ותקשורת בין

כמה בריכות ביום,

אישית,וכל רגע שלי

עשייה כזו או אחרת״.
אוהד  10ומאיה ) ,דווקא נהנים

מהמשימתיות

של

םבתא מרטה.

רן :״אני אוהב שסבתא מכינהלי
הסלון״.
מביאהלי את השוקו עד
אוהד" :אותי םבתא לוקחת מבית הספר ואנחנוהולכים ישר למ־
$TS1$לממאיה$TS1$:
קדונלדם״.
כשאמא
$DN2$לממאיה $DN2$:״מה שכיף אצל םבתא זה שתמיד היא מסכימה ,גם
מאיה:
ואבא לא מרשיםלעשות כל מיני דברים״.
רן:״תסתכלי איזו תספורת יפה יש לסבתאשלי .חמודה כזאת ,נכון
שוקו .אני

שזו תספורת
צעירה?״.
אוהד :״סבתא שלי אוהבת דברים של
$DN2$צעירות$DN2$כאלה .היאכאילוצעירה.הכול אצלה
רות

לא צריךלזוז

כי היא

איקאה .יש לה תכונות צעי־
$TS1$צעירות$TS1$
שקט
ומרגיע״.

רן :״גם סבא הוא הכי טוב .הוא תמיד מריםאותי״.

מרטה" :סבא אבי נפרד מסבתא מרתהלפני
היחסים בנינו מצוינת ,מפרגנת ומלאת אהבה.
מביתו שבצפון הואלוקח את הנכדיםלםינמה םיטי ,מצחיק אותם ומ־
$TS1$ומשתולל$TS1$
$DN2$ומשתולל $DN2$איתם״.
שתולל
כשנה ,אך

מערכת

כשסבא מגיע למרכז

סיפוריה
סבתא(ומבא)
"כל
מתלהבים

החברים

מהסבתא

הקולית
במבט

כשפוגשים
גאו "ה 75
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הבת

ראשון

תמילוי

שישלי"
את

משפחת

בנות

סבתא

דרור

) ,מבינים מיד
24

והנכרות מור וקרן72,

שהאהבהלאופנה וחוש
כי מדובר ב״פאשנסטיות״
להן בעורקים.לכן ,המקום הטבעי ביותר עבורן להצטלם
בגדים אופנתית שבה הן נוהגותלבקר.
לי .יש לה ראש
מהסבתאהקולית שיש
״כל החברים שלימתלהבים
צעירומגניב״ ,אומרתבהתלהבות הנכדה קרן .״סבתא שלי מעודכנת
אופנתית והכי כיףלהסתובב איתה בקניון כי כשאימא לא מאשרתלי
למשל בגד מסוים ,מבט אחר לסבתא והיא מתרצהוקונה״.
ערלפני שנים ספורות התגוררה סבתאגאולה באותו בניין עם הנ־
$TS1$הנכרות$TS1$,
$DN2$הנכרות $DN2$,במשךלמעלה מ־  20שנה .״כל בוקר היינו יורדות לבית של
כרות,
ומעליה סוכר״ ,נזכרת
אשכוליית
סבתא ופותחות את הבוקר עם חצי
קרן .״סבא שלי נפטרלפני שנים ספורות והוא היה איש מיוחד ,איש
מוסד .אחד הדברים שאזכור לנצח זו האהבההגדולה והכבוד ההדדי
שהיו ביניהם .עד יומו האחרון סבא היה מסתכל על סבתאכאילו הם
לראשונה .זו אהבה שמעוררת הערצה ממש .לסבא שלי גם היה
נפגשו
האסתטיקה זורמים
היה בחנות

חוש

הומורמעולה

אחרי

קבלת

עם המון בדיחות .והוא גם היה חתיך ,נכוןסבתא?׳׳.

האישור ,קרן

ממשיכה:

״סבתא שלי

חזקה ,אופטימית,לוחמנית וכמובן מעודכנת
מתוקתקת מאימאוממני״.
זה הרגע שבו קרן

חושפת

את הלק

אופנתית .היא יותר

שמצריך תיקונים בהשוואהלס־
$TS1$לסבתא$TS1$

$DN2$לסבתא$DN2$גאולה ,אלא
בתא
$DN2$מעוררת $DN2$השראה בכך שהיא יודעתלאן
ררת
הדברבולט יותר ככל שהיא מתבגרת״.
ולכן אני
קרן :״סבתא שלי מבינהבכול
שאז

הסבתא

היא

אישה סופר

מתערבת

בשיחה ואומרת :״קרן
$TS1$מעוררת$TS1$
מעו־

מועדות פניה והיא מכוונת מטרה.

ועניין .כמו
את

שאימא

מדברת

שתיהן .הן כל
עולמי״.

גם

משתפת

עם סבתא עלהכול,

אותה בכל

כך גם אני

נושא
משתפת

יפוריה

סבתא(ומבא)
בא הוא
וד התווך שיל

המשפחה״
"מה

מהצד על

כשמתבוננים

מבינים מייד כי מדובר

כוכבי
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בקשר מיוחד שטומן בחובו אהבה ,חברות ,כבוד

הררי ,דאגה והערכה.במהלך כל
ולהיבוק בין משפטלמשפט.
על השכם
שלמה כוכבי ,אישפעיל ונמרץ ,שימשכיו״ר נציגות ׳אחוזת ראשו־
$TS1$ראשונים׳$TS1$
$DN2$ראשונים׳ $DN2$מיום הקמתה וכחבר מועצה בראשון
נים׳
לציון אז נחשבלחבר המוע־
$TS1$המועצה$TS1$
$DN2$המועצה $DN2$המבוגר ביותר בארץ .נכרו אמיר הלך בדרכו והוא משמש כיום כחבר
צה
מועצת הוד השרוןזו הקדנציה השניה ,לאחר שכברבגיל  27הקים רשי־
$TS1$רשימה$TS1$
למועצה .עד לתחילת השנה הנוכחית שימש כסגן
$DN2$רשימה $DN2$עצמאית ונבחר
מה
ראשהעירייה .עוד משותףלשניים העבר הצבאי ,שכן אמיר הוא סרן
השתחררמהחיל כרב סרן וסבא
במילואיםבחיל השיריון ,אביונפתלי
שלמה היה סגןאלוף והשתחרר ב־ 1974
השיחה הם

״גם השריון

דואגים לקשרעין,לטפיחה

נשאר במשפחה״ ,מציין בחיוך אמיר ,אחד מבין

שמונה

נכדים ו־ 13נינים שלשלמה ,כאשר הנינההגדולה
ה־ 11והקטנה ביותר היא אופיר בתו בת השנה של אמיר.
החולים ׳אסף הרופא׳ ואף זכה
אמיר :״סבאניהל במשך שנים את בית
׳קפלן׳ ,אבל אני זוכר במיוחד איך כל פעם שביקרנו
על תפקודו בפרס
הוא היה עושהלנו סיור כדי שנראה מה השתנה .בסיוריםהללו הוא
הכירלנו את הצוות ,מהפקיד הזוטר ועדלרופאה הבכירה ,ותמיר ידע
מי הם ומה הסיפור שלהםלמרות שזה היה ביתחוליםענק .ממנולמדתי
מולך״.
כמה זה חשובלהקשיב באמתלבן ארם שעומר
בשנים האחרונות נאלץ שלמהלהתמודד עם מחלתושלו ,של בנו
ז״ל .״הקושיהגדול
ובנותיו ,וגם עם פטירתה של אשתו האהובה ציפורה
היה כשנודעלי שגם אמיר חלהבסרטן״ ,הוא אומר .״חשתי מעין אשמה,
כמשפטהידוע :אבותאכלו בוסר ושיני בנים תקהינה .יחד עם זאת ידע־
$TS1$ידעתי$TS1$
בילינו לא מעטביחד״.
$DN2$ידעתי $DN2$שאסורלילשקוע בדיכאון ובזמןמחלתו
תי
״הרבה יותר קשה לראות את אבא וסבאחוליםמלהיותחולה בע־
$TS1$בעצמר״$TS1$,
ביותר

אמיר על

מוסיף

צמר״,
$DN2$בעצמר״$DN2$,

ניצחו ביחד .״היה
בבית .ההומור

״סבא

השנה

משהו

הקשה בחייהם
בקבוצת

משעשע

היאיובל

בת

המשפחתיים ,שנה אותה
התמיכה

הצמודה

שנוצרה

השחור חגג.

וסבתא הם

מהדור שהקים את המדינה במוידיו ,בצניעותובלי
סבא הוא מקורבלתינדלהלחובב היסטוריהכמוני.

שמץ של
בסביבותגיל  16עשיתי עבודה
גאוותנות.

בראי הדורות .סבא ,שבא

הספר על

בבית

מהצד השני

התנועה הרוויזיוניסטית

הפוליטי ,הכירלי
של המגרש

את

חברויחיאל קדישאי שבתורו הפגיש אותי עם יצחק שמיר .זה יצר
$TS1$עבודה$TS1$
עבו־
דה
$DN2$עבודה $DN2$לא רעה.בכלל ,שיחות אצל סבא וסבתא תמיר היו סביב מעורבות

וכדורגל״.
ציבורית
בשלב זה שלמה
עשהלי דווקא ואהד את מכבי חיפה ,אבללימים התקרבנו ערשלבסוף
בזכותוהתחלתי גם אני לחבב את מכבי חיפה .שנינו קצת עצובים על
ליברפול .אחרי כל משחק שמשו־
$TS1$שמשודר$TS1$
כך היום .שנינו גם אוהדים את קבוצת
בטלוויזיה אנחנו נוהגיםלדבר ,ואם לא אזלפחותלשלוח אחדלשני
דר
$DN2$שמשודר$DN2$
מתערב ואומר :״תמיד אהבתי

אתהפועל

חיפה ואמיר

ווטםאפ
ולהתעדכן״.
איזו

אתם

השראה

שואבים

האחד

מהשני?

יכולות
שלמה :״הוא כרגע מצטנע ,אבל אני אומר לךשלנכר שלי יש
לבד ,עשה את הקמפיין
רבות .הוא ייסד אתהמפלגה שלו במועצת העיר
למועצהבלי כסףגדול כברבגילצעיר ,כשהיה פחות מוכר .הוא
ונבחר

ופועל
פעל
שלו,

לעם

מתוך

ברצינות
אכפתיות

ובהתנדבות כבר קדנציה
ואהבה
לעיר.

שנייהלמען

התושבים

הוא גם מעורב מאוד בדברים שקורים

היהודי בתפוצות
ואפילו לא מזמן חזר ממשלחת מנהיגות צעירה

בהזמנת

משרד החוץ האמריקאי״.

אמיר :״סבא הוא השראהעבורי מבחינת הרצינות שבה הואלוקח
$TS1$למצב$TS1$.
למ־
הדברים,שיקול הרעת ,החשיבה וגם מבחינתיכולת ההתאמה שלו
המשפחה וס־
$TS1$וסבתא$TS1$
$DN2$למצב $DN2$.סבא וסבתא היוזוגלמופת .סבא הוא עמוד התווך של
צב.
$DN2$וסבתא $DN2$הייתה המעטפת שהחזיקה את הכל ביחד .שניהם היו אנשי קריירה
בתא
מקובל ,כשסבתא יודעתלאזן גם את המשפחהול־
$TS1$ולקשור$TS1$
בעידן בו זה לא היה
את

קשור
$DN2$ולקשור $DN2$את הקצוות עם אהבה וחיוךומטעמים.

ולגמרי
מהכאב
כולנו
אבל בזכותו

נכנם

גםלתפקידשלה.

נפגשים הרבהיותר״.

אז הוא

כשסבתא נפטרה סבא צמח

אומנם לא מבשל

כמוה,

יפוריה

סבתא(ומבא)
invrr

Nniiun
מצחיקה

הכי
בע

שתי נכרות
78
"תנה
וגילי״ .כשפוגשים את סבתא מלר בטוחים שהנהלמלאוקיבלה
״צילי
הפולני שמ־
$TS1$שמעלה$TS1$
הפולנייה ממנה,ולא רק בגלל המבטא
את ההשראה של
$DN2$שמעלה$DN2$חיוך ,אלא גם בזכות האנרגיותשיכולותבקלותלהדליק טורבי־
$TS1$טורבינות$TS1$
עלה
מהםבתותשלוקחות את החיים
בהפסקת החשמל הבאה .מלר היא
נות
$DN2$טורבינות$DN2$
כםטנדאפסטית שמצליחה
בהומור והיא ידועה ב״אחוזת ראשונים״
להצחיק גם את הנכדות ואת החבריםשלהן.
במפגש שנערך עם נכרתה סיון דקל 26
) ,סטודנטית למנהל עם־
$TS1$עםקים$TS1$,
בעניינים .״תעשי טובה,
$DN2$עםקים $DN2$,דואגת חנהלהבהיר לצלמת מי שולט
קים,
צלמי אותי בשיפוע ,ככה אני יוצאת יותר יפה״ ,היא אומרת ומוסי־
$TS1$ומוסיפה$TS1$
אלטעזאכן ואז רואה
(הצלמת) חשבה שבאה לראות
$DN2$ומוסיפה $DN2$בחיוך :״היא
פה
ומגלה שיש פהחיים״ .זה הרגע שכל מי שנמצא בחדר כבר מתפוצץ
סיון ומאי

שאותן היא

מכנה

מצחוק.

בלינצ׳סיםוסלט
בזמן שחנה והנכדה מכינות
״בכל שבת אחותי ואני מגיעות לבקר את סבתא .אין יום שאנחנו לא
מדברות לפחות פעם ביוםבטלפון ומעדכנת אותה במה שקורה .ער
לפני שהיא עברה לפה גרנו ממש ברחוב סמוךאליה כך שלא הייתה
לנו הזדמנות
להתגעגע״.
הילדים״.
הנה:״הייתי גננת ,כך שמיון ואחותה גם היו אצלי בגן
סיון :״סבתא עושה אתהממולאים הכי טעימים,גפילטע פיש,
חריימה בשישי שאין לו מתחרים ,קורקבנים ,עוף בתנור .באמת אין
עלהאוכל של סבתא״.
משותפים?
יש גמבילוים
להצגות .בפעם האחרונה סבתא
״אנחנו מבלות יחד ויוצאות הרבה
לקחה אותילהצגה ׳גברתיהנאווה׳ .חוץ מזה לסבתא יש חבר״.
ומשתפת שהיא והחבר אוהבים ללכת
חנה מחייכת
למסעדות:
מומלץ״.
״היינוב׳זקןוהים׳,ב׳נאפים׳ .יש להם מרקרגל
סיון :״סבתא תמיד מסמר המסיבה בכל מקוםשאליו אנומגיעים.
את צריכהלראות אותה מצחיקה פה את כלהדיירים״.
חנה:״שילמתי מספיקלדיור מוגן כרישיתחילולהצחיקאותי״.
השראה אתןלוקחות אחת מהשנייה?
איזה מקור
םיון :״אני מנסה לאמץ את האופטימיות הקיימת בסבתא ,את חוש
והקלילות״.
ההומור
ההתמדה של מיון .מאז שאני מכי־
$TS1$מכירה$TS1$
חנה :״אני מעריכה את כושר
ולעשות היא
$DN2$מכירה $DN2$אותהכילדה ,כל מה שהיאהחליטה ורצתהלהגשים
רה
עשתה .לא כמוני ,כשבכל יום מחדש אני מבטיחהלעצמי לקום מו־
$TS1$מוקדם$TS1$,
קדם,
$DN2$מוקדם$DN2$,לעשות ספורט ולא להתכרבל במיטהולמשוך עוד שעה ועוד
פירות ,מיון אומרת:

שעה .ער שאני כבר זזה חדר

הכושרנסגר״.

