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איתי אדרי
אז ככה... 

אני בן 35, גר ברמת השרון עם מאיה אשתי ושני 
בנים מתוקים - רותם 6 בכיתה א' ועומרי 2.5 בגן. 

אני עובד בחברת הייטק שעושה משחקים לשוק 
המובייל, אייפון, אייפד, אנדרואיד וכדומה. 

אני אחראי על ליין משחקים שנקרא סופר קז'ואל, 
משחקים מהירים, ממכרים שאפשר לשחק בכל 
זמן ובכל מקום. ככה שאני משחק משחקים כל 

היום ואשכרה משלמים לי על זה. 

כחמש  כתסריטאי  ועבדתי  תסריטאות  למדתי 
לטלוויזיה,  כתבתי  הנוכחית.  עבודתי  לפני  שנים 
כתבתי  השאר  בין  פרטיים.  ולעסקים  לקולנוע 
וערוץ עשר. כתבתי לסדרה רמזור,  להוט, קשת, 
 )64 )פרופיל  בצבא  ג'ובניקים  על  סדרה  יצרתי 

ועוד ועוד...

בקיבוץ  אליהם  מתגעגע  שאני  דברים  הרבה  יש 
עם  שמתבטלים  בנוי  עבודה  ימי  פעם...  של 
בהם  עושים  שבעיקר  גיוסים  קל,  הכי  הטפטוף 
אוכל  בחדר  גבינה  עם  שוטה  פסטה  צחוקים, 

וצ'יפס בחופש. 

איפה הם היום  | גיא שוקרני

אופיר אדרי
אז ככה..

בשכונת  שנים   7 בתל-אביב  גרה   ,27 בת  אני 
את  אוהבת  ממש  אני  העיר.  בדרום  פלורנטין 
פלורנטין בפרט ואת ת״א בכלל. אני מנהלת בר-
״מסקל״  בשם  בפלורנטין,  מקסיקנית  מסעדה 
ידוע  אלכוהולי  מקסיקני  משקה  הוא  )הפירוש 
ומעושן, שמיוצר מצמח האגבה ממנו מייצרים גם 

טקילה(. 
אני גרה עם דורי החבר שלי כבר 3 שנים, הוא בן 

33, מהנדס חשמל. 

היא  בקיבוץ  אליו  מתגעגעת  הכי  שאני  הדבר 
הספסל  או  הנדנדה  על  לשבת  כמובן!  הכנרת 

ולהסתכל עליה. 
עוד דבר שאני ממש מתגעגעת אליו זה החליקות 
קטן  מלהיות  כיף  יותר  דבר  אין  הידיעה.  בה׳ 
ולהחליק עם כל המים והסבון ואז לחטוף בירכיים 
בגב מ 10 ילדים אחרים, לבכות כי זה כואב אבל 

אז ישר להתחיל לצחוק כי זה כל כך כיף! 

משנה  לא  אז  בקיבוץ  עדיין  המשפחה  למזלי 
לי  יהיה  אני אעשה תמיד  או מה  אני אגור  איפה 

לאן לחזור לבקר.

הפעם יצא לנו להתמקד במשפחת אדרי... 
הצלחנו למצוא את כל ילדי המשפחה חוץ מאחת, אלה, 

שלאחרונה נראתה אופה טארט שזיפים, אם מישהו מוצא 
אותה, אנא שלחו הודעה להנהלת העלון... :(
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למזלי אני מגיע פעם בחודש לקיבוץ, אז אני יכול 
עם  לעצמו  וחוזר  מתחדש  הקיבוץ  איך  לראות 

משפחות חדשות, בניה, מתקנים ומה לא.

אביתר אדרי

מה אני עושה היום?
 Fuzz :יש לי חברה לקידום ושיווק במדיה חדשה
אני  כן  כמו  גרפי.  לעיצוב  וסטודיו   Designs
סושיאל מנג'ר )מנהל מדיה חדשה( ב-OK משרד 
חינוך:  היא  שלי  האמיתית  האהבה  אך  פרסום, 
אני מורה להיסטוריה בבית-ירח ומחנך בכתה ט'. 
בתחום החינוך אני גם מנהל את מיזם "ְקלֹוטֹוִתי", 
מורים  של  הקליטה  תהליך  להסדרת  הפועל 
חדשים במערכת החינוך. מיזם זה הוא פרי שיתוף 
המכללה  רוטשילד",  "שגרירי  ארגון  בין  פעולה 
האקדמית לחינוך "אורנים" ואגף התמחות וכניסה 
להוראה במנהל עובדי הוראה של משרד החינוך.

משפחה
אני נשוי להדר אביגד מתל קציר ויש לנו 2 ילדים 
)והשלישי   1.5 בן  ויובל   3.5 בת  אורי  מדהימים: 

בדרך:(
ובימים אלו מסיימים את  גרים בתל-קציר  אנחנו 
בקיבוץ  בית  רוכשים  לחברות,  הקליטה  תהליך 

ומשפצים אותו.

לימודים
 + כללית  בהיסטוריה   )B.A( ראשון  תואר  לי  יש 

תעודת הוראה בהיסטוריה, ו-B.ed באזרחות.
התואר  את  הנראה  ככל  אתחיל  השנה  בהמשך 

השני שלי, גם הוא בתחום ההיסטוריה. 

למה מתגעגע בקיבוץ של פעם?
לבתי-העץ  מתגעגע  אני  פעם  של  בקיבוץ 
 ): המפוארים שהיינו בונים בילדותנו עם החבר'ה 
לא אשכח את בית-העץ האדיר שבנינו על העץ 
מול ביתו של סבא הורו ז"ל, וכמובן את בית-העץ 
המפואר לא פחות שבנינו על 2 עצי זית ליד הרפת.
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פוסט אמת | גיא שוקרני

מצד אחד ניתן לקרוא את הביטוי פוסט כ"אחרי", 
זאת אומרת שאנחנו נמצאים בעידן "אחרי האמת", 
לכל  מספיק  משמעות,  אין  ולעובדות  כשלאמת 
אדם להפיץ דעה כלשהי בתור עובדה בלי הצורך 
להוכיח בצורה אמפירית אם הדעה נכונה או לא, 
או אחר בכדי  כזה  די לכתוב כמה שורות באתר 
ניתן  שני  צרופה. מצד  להפוך את הכתוב לאמת 
"פוסט"  של  הפעולה  מתוך  הביטוי  את  להבין 
בפייסבוק או ברשתות חברתיות אחרות. כל אחד 
יכול לכתוב את דעתו ולפרסם אותה, כשגם כאן 
כל  לפרסם  שניתן  היא  המתקבלת  המשמעות 

השערה או קביעה שתתפרש אחר כך ל"אמת".

החשיבות  הביטוי  של  הקריאה  לצורת  אבל 
בו.  המעשי  השימוש  מאשר  יותר  הרבה  פחותה 
נשיא  כיום,  בעולם  החזק  שהאיש  הגורסים  יש 
ארה"ב החדש דונלד טראמפ פירסם באופן מודע 
"אמיתות" שכאלה אשר נסמכו בעיקר על הצורך 
לדוגמא  כך  עובדות,  על  ולא  לעורר פחדים  שלו 
שום  ללא  חולה  כאישה  קלינטון  הילרי  את  הציג 
מחמיאות  לא  תמונות  סמן  על  רק  אלא  ביסוס, 
כלי  את  האשים  האחרונים  בשבועות  ושמועות, 
התקשורת )בדומה להאשמות דומות פה בארץ( 
על כך שהם מפרסמים "חדשות מזויפות", ללא 

כל צידוק, אך ורק משום שהעיזו לבקר אותו.
ממשלתנו,  מראש  הם  קרובות  יותר  דוגמאות 
שנוהרים  ערבים  "על  שדיבר  נתניהו  בנימין  מר 
יצר  זו  קביעה  ובעצם  לקלפיות",  באוטובוסים 
ההצבעה  להעלאת  והובילה  שייתכן  "אמת" 
עבורו. מהצד השני של המתרס, אנחנו עדים כבר 
שנים למסעות הכפשה על שרה נתניהו, שמועות 
הממשלה,  ראש  על  שלה  ההשפעה  על  שונות 
וצבאיות,  מדיניות  בהחלטות  התערבותה  על 

כשבפועל הוכחות אמיתיות אין. 
השריפות  מריבוי  למצוא  ניתן  נוספת  דוגמא 
כל  תחת  עת  שעברה,  השנה  בסוף  שהתרחשו 
מגזר  והאשים  פוליטיקאי  עמד  רענן  כיבוי  ברז 
שלם בהצתות, כאשר עד היום רוב הציבור בטוח 
למעשה,  הלכה  אך  גמורה,  בעובדה  שמדובר 
בבדיקה של העובדות לא הוגש כתב אישום אחד 

נגד המציתים שנעצרו.
נשק ה"פוסט אמת" נמצא בשימוש גם בתעמולה 
כאן  גם   ,BDS ארגון  ידי  על  ישראל  נגד  היעילה 
מזווית  כולו  לעולם  מוצגות  שונות  "אמיתות" 
מראש,  מוגדרת  במטרה  סובייקטיבית  ראייה 
טורח  ולא  הפרטים  בכל  מעורה  שלא  והעולם 
אלה  כלפי  אמפתיה  מגלה  האמת,  את  לחקור 
המוצגים כקורבנות חלשים ויוצא כנגד מי שמוצג 

ככובש אכזר.
על כך נאמר, אבן שזרק טיפש לבאר, אלף חכמים 
לא יוציאו, מספיק לכתוב פסקה חסרת כל ביסוס 
בפייסבוק או בטוויטר על מנת להסית ולעוות את 

המציאות.

אז איפה נמצאת ה"אמת", האם במקומות עליהן 
נסמכנו עד היום? בתקשורת? בטלוויזיה? באתרי 
לחוסר  כדוגמא  כאשר  בעיתונות?  החדשות? 
לגשת  אפשר  כיום  מוצאים  שאנחנו  המהימנות 
לעיתונות הכתובה, מצד אחד יש לנו את "ישראל 
היום", עיתון שממומן על ידי חברו הטוב ופטרונו 
של ראש הממשלה, שמשפיע על תוכנו ומפרסם 
יש  שני  מצד  מסוימת,  ראייה  מזווית  האמת  את 
לנו את "ידיעות אחרונות" שבעליו הציע לכאורה 
לראש הממשלה לפרסם כתבות אוהדות בתמורה 
היום",  "ישראל  של  והפצתו  פרסומו  להגבלת 
האם אפשר לסמוך על אמיתות הפרסום בעיתון 

במאמר הזה נצא קצת מגבולות מעגן ומהבועה הקטנה שלנו...

אחד מצירופי המילים החדשים והמעניינים בשנה וחצי האחרונות הוא 
"פוסט -אמת", הביטוי המקורי באנגלית נקרא "Post Fact" והוא בעצם 

ביטוי דו משמעי, כאשר שתי המשמעויות קשורות אחת לשניה.
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בצער ובאבל כבד מלווים אנו היום את חברנו היקר טדי )צבי( לבנקופף 
בדרכו האחרונה. נעלה קווים לסיפור חייו ולפועלו בקיבוץ מעגן.

טדי לבקופף ז"ל | 20.1.2017

טדי נולד בשנת 1921 בעיר דבה 
שם  על  נקרא  הוא  שברומניה. 
הרצל.  תיאודור  הציונות  חוזה 
אביו   – משכילים  להורים  בן 
רשת  של  יסודי  ספר  בית  ניהל 
בהיותו  נפטרה  אימו  "תרבות". 
ילד קטן. המשפחה עברה לעיר 
לאורשובה,  ומשם   סאטמר, 
עיירה על גדות הדנובה ליד גבול 
טדי  גילה  מילדותו  כבר  סרביה. 
דיבר  מהבית  לשפות:  כשרון 
הספר  בבית  ועברית,  הונגרית 
ברומנית,  מצטיין  לתלמיד  הפך 
עתיקה.  ויוונית  לטינית  גם  ולמד 
בשפות  ושלט  למד  לימים 

נוספות – אנגלית ואספרנטו.
גדולה  חצר  הייתה  למשפחה 

ובה גידלו עצי פרי ועופות. לקראת הרשמה לכתה 
עקב  בבחינות  הוכשל  הוא  בגמנסיה  החמישית 
קיבל  אביו  בשבת.  הבחינה  את  לכתוב  סירובו  
למוסד  אותו  לשלוח  והחליט  בהבנה,  העניין  את 
–יוזף  יוקרתי: בית המדרש לרבנים על שם פרנץ 
1940 נסע טדי לחופשה בבית  בבודפשט. בשנת 
הוריו ברומניה, עם כוונה לחזור לסמינר ולהכשיר 
ההונגרים,  שהשלטונות  אלא  כרב,  עצמו  את 
את  לאשר  סירבו  יהודית,  אנטי  ממדיניות  כחלק 
הציל  זה  שסירוב  מאוד  יתכן  לבודפשט.  חזרתו 
את חייו, שהרי רבים מאוד מיהודי הונגריה נספו 
עלתה  ברומניה  גם  בינתיים,  בשואה.  כך   אחר 
הפאשיסטית,  הברזל"  "משמר  מפלגת  לשלטון 
אותו  הובילה  דרכו  לארץ.  לעלות  מחליט  וטדי 
לבוקרשט, משם ברכבת לעיר הנמל קונסטנצה, 
של  סיפונה  על  נוספים  מעפילים  עם  עלה  ושם 
בדרך,  היטלטלו  דריאן. חמישה שבועות  האונייה 
וב18 למרץ 1941 עגנה האונייה בנמל חיפה – אך 
עדיין לא בחוף מבטחים: באותה תקופה הבריטים 
הגבילו את העלייה לארץ וטדי, יחד עם שאר נוסעי 
במשך  בעתלית  המעצר  במחנה  נכלא  הדריאן, 

למעלה משנה.

   למרות שלא עבר את ההכשרה 
טדי  הטרנסילבני,  הגרעין  עם 
יוסקה  מעגן  למזכיר  כותב 
לקיבוץ.  להצטרף  ומבקש  לזר 
שאר  "אם  חיובית,   – התשובה 
מסכימים".  בעתלית  החברים 
1942,  הוא מגיע  וכך, באוגוסט 
לחצר כנרת ומתחיל מחדש את 
בהתחלה  מעגן.  בקיבוץ   – חייו 
כמו רבים אחרים הוא עובד חוץ: 
בקלת  בסדום,  האשלג  במפעל 
אפיקים, ובתחנת חברת החשמל 
נגרות,  למד  בהמשך  בנהריים. 
של  הנגר  היה  שנה   30 ובמשך 
מעגן, כשאנשי הצוות מתחלפים 
חילקה,  איילון,  יצחק  יחזקאל,   –
ואחרים.  מרמלשטיין  ישראל 
בונים רהיטים ומתקנים למוסדות הקיבוץ ולחדרי 
החברים. ב1947 התחתן עם דיטה מחברת הנוער 
כנרת  בחצר  הגרעין,  את  שהשלימו  באפיקים  ד 
נולדה הבכורה עופרה, ובמעגן דינה ונטע. לאחר 
גורדון,  בבית  כספרן  טדי  עבד  מהנגריה  שפרש 
ובשנותיו  בשפות,  בקיאותו  את  לנצל  יכלו  שם 

האחרונות עסק באריגה במפעלון של מעגן. 

ומיוחד בכמה  יחיד  בנוף של מעגן טדי היה איש 
מגיל  צמחונות  על  הקפיד  הוא  ראשית,  מובנים. 
צעיר, לא נגע במאכלי בשר. הוא עצמו נהג לייחס 
לצמחונות שלו את בריאותו ואת אריכות ימיו.  את 
הידע המופלג שלו בשפה העברית ניצלו החברים, 
של  מקרה  בכל   – תפקידים  ובעלי  העלון  עורכי 
שאלה או מחלוקת. היה חבר צנוע ועניו,  התרחק 
עולם  שלו,  בעולמו  וחי  וממחלוקות  מעסקנות 
וריקה  פשוטה  בדירה  ורוחניות,  ספרים  של 
הפסח  סדרי  מתקופת  פינוק.  של  סממן  מכל 
השתתפותו  זכורה  האוכל  בחדר  המשותפים 
שלו  הקבועים  ומהקטעים  פסח,  של  במקהלה 
נהג  האחרונות  השנים  עד  ההגדה.   בהקראת 
לבוא ולהשתתף בתפילות ראש השנה ויום כיפור. 



21עלון מעגן • גליון 6 • פורים תשע"ז |

הבודדים  ואולי  הראשונים  מהוותיקים  היה  טדי 
מבלה  והיה  המחשבים,  עולם  על  שהשתלט 
שעות מול המחשב בהתכתבות מיילים ובמעקב 
בקיבוץ  לשינוי  באינטרנט.  שונים  אתרים  אחרי 
על הערכים המקוריים של  ותבע לשמור  התנגד 
94, עוד   שוויון ושיתוף. עד השנה האחרונה, בגיל 
היה מדווש על אופניו בשבילי הקיבוץ, זקוף קומה 
ומאיר פנים, אותות הגיל לא ניכרים עליו כלל, כדי 

להגיע למקום עבודתו במפעלון. 

בניגוד לרבים מבני דורו, חברי קיבוצים ואחרים, הוא 
לא עברת את שם משפחתו ונשאר  "לבנקופף". 
פעם הסביר לי את הסיבה: זהו שם ייחודי, בנוסף 
– לא היו לו כמעט קרובים, והוא רצה לשמר את 

השם  לזכר אביו ומשפחתו מדורי דורות.
את שליטתו  בעברית וביידע כללי ניצל גם בפתרון 
למערכות  בקביעות  שולח  היה  אותם  תשבצים, 
העיתונים ולא אחת זכה בפרס – בדרך כלל ספר 
לחידונים  היה מאזין קבוע  כן  כמו  על הפתרון.   –
של שמוליק רוזן ברדיו, וגם כאן הצטיין בתשובות. 
על אהבתו לשפת האם  וויתר  לא  הוא  זאת,  עם 
להורו,  פנייה  מצאנו  שבארכיון  בתיקו  הונגרית.   –
ה"אחראי על הסרטים", שיקפיד להביא להקרנה 
מהמוסדות  בקשה  וכן  בהונגרית,  סרטים  גם 
לכלול בחבילת הערוצים של הקיבוץ גם את ערוץ 

"דונה" ההונגרי. 

הבינלאומית  לשפה  התוודע  בבודפשט  בסמינר 
היה  טדי  בורייה.  על  אותה  ולמד  אספרנטו, 
בעולם,  הוותיק  האספרנטיסט  מותו,  עד  כנראה, 
לבטח בישראל. הוא החזיק בביתו ספרייה צנועה 

חבריו  עם  התכתבות  ניהל  אספרנטו,  ספרי  של 
חייו  כל  והמשיך  והעולם,  הארץ  ברחבי  לשפה 
להשתלם ולשפר את ידיעותיו בשפה זו. בעובדה 
שהאנגלית ולא האספרנטו הפכה לשפה השלטת 
לא  הוא  היסטורית.  החמצה  תמיד  ראה  בעולם 
על  לשמוע  מוכן  שהיה  מי  לכל  מלהסביר  נלאה 
חסרונותיה של האנגלית ועל יתרונותיה של שפת 

האספרנטו.

הוא  טדי    - מתקופה  סמלי  באופן  נפרדים  אנו 
מהאחרונים מחברי מעגן שהיו בחצר כנרת. הוא 
נהג לספר בגאווה שבתקופת המנדט היה הנתין 
של 3 נציבים בריטיים: מקמייקל, גורט וקאנינגהם. 
לפני מספר שנים נזכרו בו בסמינר הרבני שעדיין 
של  השנה  ספר  את  לו  ושלחו  בבודפשט,  פועל 
הסמינר עם הקדשה מיוחדת – מעין סגירת מעגל.  
תודה לענת, זיוה, סוזי, צוות בית דורות והמפעלון 
ולכל מי שתמך וסעד את טדי בשנותיו האחרונות.  
דינה  עופרה  של  בצערן  משתתפים   מעגן  חברי 

ונטע , הנכדים והנכדות וכל בני המשפחה. 

יהי זכרו ברוך.







תשחץ | מורן שוקרני

מאונך 
1. דמות מקראית, גיבורת המגילה, נקראת גם 

הדסה אך לשם זה לא רגילה. )5,4(
2. ממלכתו כללה 127 מדינות אך נשלט הוא 

ע"י יועציו, אירגן אין ספור משתאות והחליף את 
נשותיו. )8(

3. נכתבה ע"י אנשי הכנסת הגדולה בסוף 
התקופה הפרסית, אך בכל שנה הופכת לעל-

זמנית. )4,5(
4. כלי נגינה מחריש אזניים, מגרש את הרעים אך 

מצריך אטביים. )4(
5. מקור שמו באל הבבלי מרדוך, עם צורר 

היהודים נקלע לסכסוך. )6,5(

מאוזן
1. מי אני היום? איך על זה תעלו? אני גורמת 

לבלבול, לעולם לא תגלו. )6(
2. אשת המלך אשר לו 3 פעמים סירבה, את 

הכתר איבדה ואת הלקח למדה. )4(
3. בן המדתא האגגי, צורר ואוייב, את עונשו הוא 

קיבל כפי שהמלך התחייב. )4,3(
4. בדרן אמיתי, דמות מצחיקה, בחג הקרוב לא 

ינוח לדקה. )4(
5. עיר עתיקה באיראן של היום, שם הוכתרה 

אסתר ונתלה המן האיום. )5,4(

תשחץ לפורים


