
 

 פתח דבר

אישיות ; סופר מפיהכפי ש, אסתר גרינברג את סיפורה שלבעקבות יום השואה, מצאתי לנכון להביא  •

תעודה , "יד ושם"משפחתה קיבלה, מ ., החיה עמנו בקרית טבעון, כולה נתינה, מאז ועד היוםמיוחדת

 .על הסתרה והצלת יהודים, בהולנד, בזמן מלחמת העולם השנייה אומות עולם יחסיד ומדליה של

, בת רינה פלגנפתחה מחדש גלריה לאומנות. הפעם מוצגת שם תערוכה של  בשער העמקים •

 כלים דקורטיביים. –רינה משתמשת בחומר הרבה מעבר לשימוש הקלאסי שלו . הקיבוץ לשעבר

 .עמותת שלהבת פותחת קורס לצילום. ראו פרטים בהמשך. •

שבת, קונצרט ערב, "מבצע אייל", : החוג למוזיקה קלאסית, שחרית פעולות העמותה פירוט של •

 ערב זמר, ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ניצוצות 
 WWW.shaltiv.comהאתר שלנו:                                                  2017, מאי 171גיליון מס.      

 6קונצרט ערב מס' 
 

מנצח על ה - נקוטר  קיריל פ  
 ברלין של פילהרמוניתה

 

המנהל המוסיקלי הנבחר   ֶרנקו,קיריל ֶפט  

הבא של פילהרמונית ברלין, עומד להיכנס 

. הוא נבחר ביוני 2019לתפקידו באוגוסט 

התזמורת, מפתיע ע"י רוב חברי ב, 2015

  לתפקיד הרם והנחשק.

פטרנקו ניצח על  ,2017במרץ  27 -ב 

של מוצרט  יצירותעם  התזמורת

וצ'ייקובסקי, בקונצרט שרבים ציפו לו והיה 

הצלחה גדולה. הקהל יצא מכליו והריע 

 ממושכות למנצח הצעיר והצנוע. 

זאב מזור.  - מנחהמשך הקונצרט כשעתיים. 

 .19:00 שעה, 20.5.2017מוצ"ש, 

 

 טבעון ירחון מידע של שלהב"ת, סימטת הלבנה, קרית

 פתיחת קורס צילום בשלהב"ת

 צלם - בהדרכת רונן גולן

 במהלך הקורס יילמד:

  שליטה ידנית במצלמה. •

 לאור. מרכיבי החשיפה •

 הקפאה/מריחת תנועה. •

 עומק שדה. •

 בניית קומפוזיציה. •

 וצלמים בולטים בתחומם.בצילום ז'אנרים שונים  •

 ם תמונות מעניינות וטובות!ולייילמדו טכניקות לצ
*רצוי שתהיה ברשותכם מצלמה בעלת שליטה ידנית 

 בצמצם ובמהירות התריס.
 11:00 – 9:00בשעות   11.5.17תחילת הקורס ביום חמישי 

 אחה"צ תיבדק אפשרות(.שעות )במידה ותהיה הענות ל
 מפגשים. 5 -ל₪   300עלות הקורס: 

 משתתפים. 10*פתיחת הקורס מותנה במינימום 
 

להרשמה ופרטים נוספים נא לפנות למשרדי העמותה בטל': 
 .0שלוחה ,  04-9535750

 (www.ronengolan.com)מוזמנים לבקר באתר: 
 

 

 



 

 "לא להצטער על העבר ולא לפחד מהעתיד"
מפיה סיפורה של אסתר גרינברג, כפי שנרשם

 זה כותרתמשפט 
ליווה את משפחתנו 
מאז ומתמיד, בכל 
מקום ובכל סכנה. 
סבא רבה שלי היה 

נוצרי  –הוגנוטי 
שהיגר  –פרוטסטנטי 

להולנד, מדרום 
צרפת, וזכר תמיד 
לטובה כיצד קיבלו 
ההולנדים את 

 –ההוגנוטים 
בזרועות פתוחות וגם 
כסף תרמו להם. לכן 

נכדים ונינים שלי, אתם צריכים ילדים, סבא אמר לנו: 
 ללמוד מה עשו למשפחה שלנו, וכך תנהגו הלאה.

העם ההולנדי התחלק לשלוש קבוצות ביחסו אל 
הנאצים: כאלה ששיתפו פעולה עם הנאצים, והלשינו על 

אלה היו הכי מסוכנים; אחרים היו אדישים,  –אנשים 
 אבל גם היו הולנדים שעזרו ליהודים. 

פעל לייצור אמוניה. הגרמנים לסבי ואבי היה מ
 וגז ציקלון, השתמשו בחומר זה כדי לייצר חומר נפץ

כל הכסף וגם את  החרימו את המפעל 1936 -ולכן ב
שהיה להורים שלי. להורי היו שישה ילדים וכולנו 
נאלצנו לעזוב את אמסטרדם. בן דוד של אמא שלי 
הרוויח בלוטו המקומי ובכסף זה הוא בנה בית על שפת 

ם. כאשר אבי איבד את כל כספו, משפחתה של אימי הי
 הציעה לנו לגור עימם בבית זה.

מהבית שליד הים ראינו את כל מוקשי המים שהטילו 
מים. יום גם את המטוסים הבוערים שנפלו להגרמנים, ו

 עלינו פקדואחד הקיפו גרמנים את ביתנו, ליד הים, ו
את הבית הזה הרסו "ראוס", אסור לכם להיות פה. 

ירדנו לבית נמוך יותר וגם משם גורשנו ע"י למול עינינו; 
הגרמנים. כך התרחקנו מהים וכל פעם עזבנו בית ועברנו 

 5אחר שהיה ריק. במשך חצי שנה נאלצנו לעבור בית ל
היה קר  42 - 41. חורף עד שהגענו לעיר הארלם בתים

 ד.מאד, לא היה חימום ולא חשמל והאנשים סבלו מא

סרב להתגייס למחנות העבודה  ,רוברט ,אחי הגדול
הגרמניים ואבי עסק בריגול ובהפצת מסמכים מזויפים, 

 היו בסכנה מתמדת וכך גם משפחתנו.לכן, 

יום אחד אימי קיבלה טלפון מאבי שאמר "תכיני 
ארוחת ערב, אני מביא אורחים". מקופסת שימורים 

הכינה ארוחת ערב שלמה ואבא  אחת של אפונה אימי
שברחו  –הורים ובת  –הביא עימו את משפחת גולדברג 

מרוסיה לפינלנד אח"כ לגרמניה ולבסוף להולנד, 
בעקבות המלחמה. משפחה זו נשארה אצלנו שנתיים 

וחצי. בנוסף למשפחה זו הורי הסתירו גם רופא שיניים 
יהודי, שאת אשתו ושתי בנותיו לקחו הגרמנים 

יץ. מרגע זה אסור היה לנו לדבר ולספר לשכנים לאושוו
מה קורה אצלנו בבית, גם לא לחברים הכי טובים שלנו, 
ואסור היה לנו להזמין חברים הביתה. כל סיפור קטן 

 44 -להיות קטלני לנו ולמשפחת גולדברג. בהיה יכול 
כבר לא היו לימודים ונשארנו מרותקים לבית. אנשים 

ות ריכוז וגם נהרגו ברחוב. רבים נעלמו, נלקחו למחנ
אנחנו שמרנו על שקט, לא דיברנו וכך נשארנו בחיים 

בחג המולד  ביחד עם משפחת גולדברג ורופא השיניים.
חיילים חיפשו בביתנו את המוסתרים  שמונה ,1944של 

 ולא מצאו.

משפחת גולדברג הרוסית, רופא השיניים היהודי ואחי, 
ובשעת  ה,במשך היום והלילכל החמישה חיו בביתנו 

למרות שלא היתה  ,סכנה הסתתרו בעליית הגג ביחד
לא משותפת. אסור היה לדבר וגם אחת להם שפה 

, בגלל מים בשרותיםיותר מדי פעמים, את ה ,להוריד
 .השכנים המלשינים

קיבלנו תלושי מזון, למרק דלוח, לשבעה אנשים אבל 
שמעה שאפשר לאכול  . אימינפשות 12 -חילקנו זאת ל

, עם 13בצלים של צבעונים. היא שלחה את אחי, בן 
ק"מ, עם  22עגלה, לאיכרים והוא חזר, לאחר הליכה של 

היה מגעיל אבל כשאין  ק"ג של בצלים. הטעם 400מעל 
 100מה לאכול אוכלים מה שיש. גם מזה, אימי נתנה 

ק"ג של בצלי צבעונים  300ק"ג לשכנים. הסתדרנו עם 
גם נסעה על אמא,  שנתיים. לא ברור לי איך. במשך

אופניים כדי לאסוף אוכל מהאיכרים בצפון. פעם נסעה 
כי ם חישוקיהימים, וחזרה על  10משך למזרחה, 
 התפוצצו. הצמיגים

במחתרת נגד הגרמנים, עשה המון, ולכן נרדף  פעלאבי 
קשה ע"י הגרמנים. הוא לא רצה לסכן את כל המשפחה, 

עזב את המשפחה. אימי ויום אחד קם עם המוסתרים, 
ילדים וארבעה  6התמודדה לבד עם קשיי החיים, 

יהודים מוסתרים. אבי נתפס ע"י הגרמנים והוחזק 
ריכוז,  ותחודשים. הוא הועבר למחנ 10בצינוק למשך 

בוכנוואלד לא קיבל אוכל ולא כל טיפול. במחנה הריכוז 
ש לא פגש חלק ממשפחתו, שגם פעלו נגד הגרמנים. אי

. שפעלו במחתרת דיבר ולכן הם לא ידעו אחד על השני
ביום השחרור מהמחנה, הגיעו האמריקאים, אבי הלך 

 לקראתם, אבל מרוב חולי וחולשה התמוטט ומת.

לאחר המלחמה, ראינו תמונות של משוחררי מלחמה, 
במיוחד ילדים, מגיעים לנמל חיפה, משפחות 

חות. בהולנד מתאחדות, וזה נגע מאד לליבי. למדתי א
 היה הכל מסודר ושמעתי על ישראל, מדינה חדשה

שצריכה אחיות. מנמל חיפה הגעתי לבית  וצעירה
העמק. אחר כך עברתי לקיבוץ חורשים. שם עבדתי 
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 שחרית שבת

 בשעה  27/5/17שבת ב םתתקיי

.שלהב"תב תרבותהבמרכז  11:00  

ב"מרכז  ,בהמשך ,הנושא יפורסם

"העניינים  

ש"ח 15דמי כניסה:    

 

חגור, ג'לג'וליה ובי"ח  :ביישובי הסביבה כמווכאחות, 
השרון. בחורשים פגשתי את בעלי אדי, עברנו לאשקלון, 

 לטבעון.ואחר כך הגעתי 

יד ושם קיבלו את שמי, הזמינו אותי לבוא לשם. 
קיבלתי תעודת כבוד של חסידי אומות העולם. אני 
מרגישה שזה מגיע להורי ולא לי. מכל המשפחה רק אני 
חיה בישראל וכנראה, זוהי הסיבה שנתנו לי את 

אימי קיבלה מדליה של יד ושם עליה  1980 -התעודה. ב
"כל המשפט  ,ומצד שני "למשפחת בואסווין"חרוט 

 המקיים נפש אחת, כאילו מקיים עולם שלם".

אסתר, כל חייה הם נתינה ומלאה באמפתיה לאנשים. 
היא מגיעה לבתי ספר, ביום השואה, ומספרת את 

כדי להעביר את זיכרון השואה לדור הבא.  ,סיפורה
את המרפאה כיום, בטבעון, היא מרכזת בהתנדבות 

לבריאות השד, המתקיימת בחדרי טיפת חלב שליד 

ד"ר אבישי ענבר, עם ניסיון של  ,המשטרה. גם הרופא
פועל שם בהתנדבות והבדיקות נולד בטבעון, שנים,  37

הן בחינם. את התורים מזמינים דרך הטלפון הביתי של 
אסתר. כך אסתר ממשיכה את חיי הנתינה שלה, עדיין 

     ."כה לחי"כל הכבוד ו מגיע לה  על כךבגילה המבוגר. 
.ההלוואי וירבו כמות

 

 הצגת יחיד - "מבצע אייל"

 : אלון מרגליתמאת

 : אייל רוטברט וע"פ סיפורוביצוע

 

 3בעל משפחה עם  מהנדס וטייס חובב, ,אייל

העתיד נראה  כאשר ,אלא ילדים ועסק מצליח.

 תמוטט.המבטיח ומוצלח, חדל לבו לפעום והוא 

במהלך המונולוג מספר אייל על דרכו הארוכה 

הייאוש, התסכול, כוח הרצון והאמונה,  לשיקום.

וההזדמנות  העזרה והאהבה ממשפחתו וחבריו

הנדירה שנפלה בחלקו להתפתחות רוחנית 

 מתוך קושי וכאב.

 ,20:00בשעה   ,11.5.17ביום חמישי 

 .₪ 20דמי כניסה: , במרכז תרבות שלהב"ת

 

3 

 
 זיפנית חוטמית  –פרח החודש 



 

 פיסול בחומר –"אדמה קלועה": רינה פלג 

 

                  

 

בקיבוץ שער העמקים נפתחה גלריה לאומנות. 

בחודשים אפריל מאי, מציגה שם רינה פלג, בת 

 לשעבר, תערוכת עבודות קרמיקה.  ,קיבוץה

מדברי האמן ציבי גבע: "ראיתי פעם ראשונה את 

פסלי הקרמיקה הגדולים, כמו צלעות אדמה 

מפותלות, שהחלו להישזר ולהיקלע בפלסטיות 

 מדהימה, כחומר ביד היוצר.

פלסטי מדהים, -"אדמה קלועה", חיבור מטאפורי

כמו  שהלך ונהייה מורכב יותר ויותר במהלך השנים,

שני קצוות, סטרוקטורות תרבותיות, שהגיעו 

ממקורות רחוקים והתמזגו למה שהפך לסימן 

 ההיכר של הפיסול של רינה פלג.

כמו הצורות הכדוריות והמרקמים  האינסופיים, כך 

גם הסיפור האישי, שכמו סוגר מעגל מופלא: קיבוץ 

יורק, חזרה לארץ, וההליכה -שער העמקים, ניו

פאחם, לחיבור הנדיר הזה, אשר -אל-דווקא, לאום

 -שוזר אמנות עם שליחות אישית וחברתית. בדו

 קיום נדיר."

 0523720997 קייו  . 0526088717: אורן בתאום מראש. 14:00עד  10:00 - שבת וחג : שעות פתיחה

 החוג למוסיקה קלאסית

לקונצרט מיוחד של  כולם מוזמנים

 , הפועלת בחסות"רביעיית לביא"

 נסרבטוריון  קריית טבעון, בהדרכתקו

 , יתקיים ביום ב' הקונצרט .אורי לביא

באולם התרבות של  17:30בשעה  8.5.17

  שלהב"ת.

של מנדלסון,  פרקים מיצירות :בתכנית

שירים שוברט ושני דבוז'אק, הנדל, 

 .םישראלי

         ₪. 45 –חבר 

       .₪ 50 –לא חבר 

 .כיבוד
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 לערב זמר הזמנה

חבורת הזמר "הגרשונים" מארחים את 

בניהולה וניצוחה של רחל  "אלגרוס"

 גרוס.

, "ילדתי מרוסיה"  - יר שירים רוסייםנש

 ומשירי תנועות הנוער.

 אתנו זמרים/ות ונגנים אורחים.

 נפגש במרכז תרבות שלהב"ת  

  20:00בשעה  6.5.17במוצ"ש 

 לב לשינוי השעה( -)שימו

  ₪ 35כניסה                                  כיבוד


