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זה מתחיל במזלגות, ממשיך בבקבוק דמוי הבית של אנה פרנק ונגמר במכונת קוקה 
קולה. אספנים אמיתיים אוספים הכל, ממלאים בתים וגודשים מחסנים בשם 

האהבה. ואולי בעצם, "אהבה" אינה המלה המתאימה. אולי "אובססיה", אולי "חרדה" 
ואולי, בכלל, "עצבות", נכונות לתאר את העניין. איסוף של אסופת אספנים לאוסף 

שיחות מעלה מחשבות נוגות על הרווח שבין ההיסטוריה לבין מקומות אחסון

מצדה זאבי ומדגם 
מהאוסף שלה. זה 

כנראה בגנים, מאבא 
שלי, הוא היה גם אספן 

כפייתי. אספנות זו 
באמת מחלת נפש

ל בל טבו ו י ם:  לו  דאה הדר   ׀  צי



 

78.492
87.967

 42 

78.492
87.967

 42

אנה  בית  את  לבקר  לסחנה  געתי 
השלו בגן  כאן  יוצב  הבית  ־פרנק. 

הבטיחה  סוכות,  המועד  בחול  שה, 
והאוצ המפיקה  פרג  שמחוני  ־טלי 

רת מהגן הלאומי. לא מדובר בבית 
מיניאטורי  בבקבוק  אלא  המקורי 
בצורת הבית מתוצרת הולנד, שהוא 

־חלק מאוסף הכלול בתערוכת אוס
פים שסובבים סביב מזון הנערכת במקום.

־המסע התחיל ב"הצעה לאייטם מעניין - אוס
בעמק'  'אוספים  פסטיבל  לקראת  ואספנים  פים 
המפיות  אוסף  סחנה".   - השלושה  בגן  בסוכות 

־המאוירות ובעליו, פרופ' שאול לדני, נשמע מס
בן  "הפרופסור  הקומוניקט  לדברי  ממדי.  רב  קרן, 
ה–72, אלוף ישראל בהליכה, ניצל באולימפיאדת 
מינכן. מבין מאות האוספים בביתו של שאול לדני 
הספורטאי, אנו מציגים את אוסף המפיות. 'מפיות 

־מודפסות מפה ומשם שהעין ראתה ותאוות האס
פנות הצליחה לשים עליהן את ידי'. והוא מוסיף: 
יש משפט שאומר 'הזבל' של אחד הוא 'האוצר' של 
האספן". הובהר לי שלדני לא יהיה נוכח באירוע, 

־והיחצנים עוד הוסיפו והזהירו שלא יהיה קל לת
פוס את האיש. אכן לא היה קל.

בכל זאת, דמיינתי התרחשות אספנים רוחשת 
ומפרה, אלא שעד מהרה הבהיר נפתלי רזניקוביץ' 

־היחצן כי "האספנים עקרונית לא נוכחים בתערו
כה, לפחות לא ברובה הגדול  )עו"ד דון־יחייא לא 

־יעמוד ליד האוסף שלו שבוע, כולם אנשים עוב
דים עם משפחות (. אולי ניתן יהיה לתאם הגעה של 

מספר אספנים לשם, לצורך הכתבה שלך".
־ניסיתי ללמוד עוד על לדני, וזה מה שהיה לנ

פתלי להגיד: "אני יכול להגיד לך שפרופ' שאול 
בהליכה  הארץ  אלוף   ,70 בן  פרופסור  הוא  לדני 

־ועדיין הולך, ייצג את ישראל באולימפיאדת מי
נכן וקפץ מהחלון וניצל מהמחבלים, והוא ואשתו 
הנכדה  של  הסיפור  גם  מעניין.  סיפור  אספנים, 
שייך  שהיה  מהמפעל  פלפל  מטחנות  שאוספת 
לסבה לפני תקופת השואה, ובכלל יש הרבה זוגות 
שאוספים  מבוגרים  אנשים  ולחוד,  יחד  שאוספים 

ביצי קינדר ועוד".
הפלפל  מטחנות  עם  הנכדה  כי  העלה  תחקיר 
בכלל אוספת מטחנות קפה מבודפשט. קיימת גם 
של  אשתו  בכלל  שהיא  פלפל,  מטחנות  עם  אשה 
מלאה  "הרמוניה  לדני.  שושנה  ד"ר  לדני,  פרופ' 
שוררת בין אוסף מטחנות הפלפל שלי ובין בעלי", 

חוכמת  בפלפל...  משתמש  לא  "הוא  כותבת.  היא 
האספנים שלי היא: במקום לקנות פלפל לצריכה 
עצמית אני קונה מטחנות פלפל ישנות. הן בדרך 

כלל מכילות יותר פלפל ממה שדרוש לי".
העיון  ליום  להגיע  תיכננו  לא  האספנים  רוב 
איבד  קצת  הציבור  יחסי  צוות  וגם  הלאומי,  בגן 
בי עניין לאחר שהבינו שהכתבה תתפרסם לאחר 
שהתערוכה תתקפל. אבל העיקר שהבית של אנה 
פרנק יהיה שם, התנחמתי. לחצנו על הגז, ואחרי 
החידלון  בית  את  לבקר  נסענו  בנצרת  לבן  לילה 
מאנה  יותר  טובה  סיבה  צריך  לא  החריף.  הגמדי 

פרנק כדי לנסוע לעמק יזרעאל.
היה בוקר מפוהק אך רותח בעמק החום־שרוף, 
משובץ חציר ואביזרים חקלאיים. נוף נאיבי נשקף 
גן   - שמאלה  למזלג:  הגענו  לשם  בדרך  מהחלון. 

־גורו  )גן אוסטרלי עם אוסף קנגורו (. לקחתי ימי
־נה לגן הלאומי. מצד אחד של הדרך עמדה הברי

אוסף משפחות  ומימיננו  המפורסמת  החמימה  כה 
שכבר היו בשלב מתקדם בהקמת התשתית לטקס 
המנגל. בסוף המסלול חיכה אתר המורשת "חומה 

בגודל טבעי של תל עמל, רא - שחזור  ־ומגדל" 
שון ישובי חומה ומגדל. האתר, על פי דף ההסברה, 
כל  של  החלוצית  ההתיישבות  סיפור  את  "מספר 
ובעמק  בכלל  ישראל  בארץ  ומגדל  חומה  ישובי 
- להמחיש את תולדות  ומטרתו  בית שאן בפרט, 

והק המצוקות  ההם,  בימים  הנועזת  ־ההתיישבות 
שיים באותה תקופה, ולהקנות לדורות הבאים את 

ערכי ההתיישבות החלוצית".
בין  המעופשים,  והצריפים  החדרים  בתוך 
את  המשחזרים  המשק  וחצר  הכפולה  העץ  חומת 

השו האוספים  פוזרו  ההם,  בימים  החיים  ־אורח 
נים. טלי האוצרת ניסתה לכלוא אותי באולם קטן 

מז על  הרצאה  החלה  שם  המורשת  לאתר  ־מתחת 
לגות לאורך ההיסטוריה. חמקתי החוצה עוד לפני 
תקופת הרנסנס והתקדמתי לכיוון האגף השני של 
התערוכה במוזיאון לארכיאולוגיה, שם הובטח לי 

־ששוכן הבקבוק של אנה. לא ידעתי את נפשי. רצי
תי לשתות אותו, להקיא אותו, להכניס אותו לכיס 
בלי שאף אחד יראה, לקחת את הבית של אנה פרנק 
שלא  אוספים  עוד  היו  למוזיאון  בכניסה  הביתה. 
שבתוכה  לוויטרינה  שהגעתי  עד  ממטר,  ראיתי 

־מיני בקבוקי אלכוהול מהאוסף של הדי אור, מבכי
רי האספנים, מנהל פורומים בתחום וכדומה.

סרקתי את אוסף הבקבוקים הגמדיים. קבוצת 
לימדה  ומדריכה  הוויטרינה,  סביב  עמדה  ילדים 

זעיר  בקבוק  על  דיברה  היא  הפריטים.  על  אותם 
־בצורת כד עתיק שחילקה אל־על במחלקה ראשו

נה בשנות החמישים, ואז עברה לבקבוקים בצורת 
בתים מפורסמים בהולנד שמחלקת חברת התעופה 
KLM בטיסות. "והבקבוק הזה הוא רפ־  ההולנדית

ליקה מדויקת של הבית של אנה פרנק", הצביעה 
על אחד מהם.

הבטתי בו, שחור־לבן, אטום. זה לא נראה בדיוק 
משהו   .263 מס'  פרינסנחראכט  ברחוב  הבית  כמו 

־בגימורים, בצורה, לא שיכנע. הילדים שלפו טל
פונים והחלו לצלם את הבית. "זה מיוחד, כי שם הם 
היו מסתתרים מאחורי הספרייה מהנאצים", אמרה 
אנה",  של  האמיתי  בבית  הייתי  "אני  אחת.  ילדה 

סיפרה חברתה. "היו שם המון אנשים וריח של 
"כי  נוסף,  ילד  השיב  "ברור",  מת".  משהו 

אנה מתה".
בדיוק  שם  ומגדל,  לחומה  חזרתי 
הסתיימה הרצאה של משה רימר, אספן 
בולים שסיפר על תת אוסף של בולים 
שנועדו לעורר את חושי הטעם והריח, 

הב הקצין  שעיצב  בולים  ־ביניהם 
ערב  איש  לורנס  המפורסם  ריטי 
של  הראשונים  הבולים  ב–1916. 

הס מערב  חלק  חיג'אז  )כיום  ־מדינת 
עודית (. לורנס עיצב את הבולים על פי 

דגמים שמצא במסגדים עתיקים בקהיר, 
וכדי לעודד את השימוש בהם, ציפה את 

צדם האחורי בדבק בטעם פטל.
מו לובלינסקי,  שרגא  הרצה  ־בהמשך 

מחה לסכינים והשחזות, שהציג את הסכינים של 
חותכת  הוכחה   - לובלינסקי  "סכיני  שלו,  העסק 
לאיכות". הוא עבר דגם־דגם, כולל סכין מיוחדת 
לברית מילה, הסביר שסכין חדה במטבח זה תענוג 

חיתוך עגב הדגמה מרשימה של  ונתן  רגיל,  ־לא 
רטובות  נייה. מעלינו, באתר המשוחזר, משפחות 

־בביקיני וקרוקס התחפשו למייבשי ביצות עם סי
נרים ומטפחות בטעם של פעם והצטלמו על רקע 

פסקול תקופתי של שירי ארץ ישראל.

אוסף: כלי קפה מסורתיים

מוטו: עולם הולך ונעלם

מיכאל לוריא חמק גם הוא מהרצאת הסכינים, 
שגם לרוחו היתה בעלת אופי מעט שיווקי, ואיתר 

אותי סמוך לפינת הכביסה החלוצית. בביתן השכן 
הוצג האוסף שלו: "כלי קפה מסורתיים מקומיים". 
עיניים  בעל  במקצועו,  ביולוג  ה–62,  בן  לוריא 

־בהירות ושפם אפור וחיוני למראה, גר בגליל המ
המדויק  מגוריו  מקום  את  לחשוף  סירב  אך  זרחי, 
חייו  כל  אוגר  שהוא  שלו,  האוסף  לשלום  מחשש 
לדבריו,  שביניהם (.  מה  וכל  ברגים  קרח,   )דוקרני 
במלחמה האחרונה פרצו לביתו, גנבו כ–200 כלים 

מסורתיים ועשו באוסף שמות.
הישרא התרבות  את  לאסוף  חשוב  ־לדבריו, 

לית לתקופותיה למען הנוסטלגיה שלנו ולדורות 
הבאים. אוסף כלי הקפה הוא אחד מרבים הכלולים 
הארץ־ החומרית  בתרבות  העוסק  שלו,  באוסף 

ישראלית  )מאמצע המאה ה–19 ועד אמצע 
"אוצרות  במוזיאון  המוצג  ה–20 (,  המאה 

ופולק לאתנוגרפיה  מרכז   - ־בחומה 
לור של עכו והגליל". המוזיאון הוקם 
בעכו לפני כשנתיים על ידי לוריא 
כניסיון  בעיקר  הורטמן,  דן  ושותפו 
להתגבר על מחלת האגרנות הקשה 

־שממנה הוא סובל מינקות. "זו שמ
זורקים  לא  הכל,  שומרים   - רנות 
כלום", סיפר לוריא. "נולדים עם זה. 
ניסתה הכל אבל  גן דפוק. אשתי  זה 
זה לא עוזר. ההתקשרות לחפצים היא 
הבסיס לאספנות. גם בתור ילד אספתי, 

שמרתי הכל".
מה היה האוסף הראשון שלך?

האקטי והאיסוף  בקריות  ־"גדלתי 
דברים  כשהיו  וצדפים.  קונכיות  היה  הראשון  בי 
רשתות,  מצופים,   - לקחתי  אותם  גם  אז  אחרים 
מאובנים.  אספתי  מזה  חוץ  מעניינים.  בקבוקים 

היל אבל שאר  בולים, מטבעות,  אז,  אספו  ־כולם 
זה בשלב מסוים, אני נשארתי עם  דים סיימו עם 
הכל. לא זרקתי אפילו קונכייה אחת. היום קוראים 
דברים,  אחרי  רץ  אספן כשהוא משוגע,  אדם  לבן 
מוציא כספים בלי הכרה, אחד שחייב להשלים את 
האוסף. הוא אף פעם לא שבע, לא מרוצה, וכשהוא 
רואה אצל אספן אחר משהו שאין לו הוא משתגע. 

זו מחלת נפש, בקיצור".
יש כזה דבר אוסף מושלם?

"אין דבר כזה. כמובן שהאספן נמדד לפי מגוון 
הנדירות של הפריטים, כמה הוא מושלם, מסודר, 

מתועד".
אתה מסודר?
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"לא. אי אפשר לאסוף הכל וגם להיות מסודר, 
־להשתלט על זה. אני אוסף הכל. זו מכה. לכן יכו

לתי להקים מוזיאון כזה. כדאי לך לבקר במוזיאון 
שלי. זה לא איזה אוסף בקבוקים מיניאטוריים. זה 
מוזיאון לתרבות חומרית. כמה שייתנו לי מחסנים, 

זה לא יספיק".
איך מקימים מוזיאון משלך?

ושיפצ עתיק  מבנה  לקחנו  שקרה.  פלא  ־"זה 
אנ מחושב.  לא  סיכון  לקחנו  שנתיים.  במשך  ־נו 

שים שפנינו אליהם מימנו את השיפוץ. בינתיים 
זה מחזיק שנתיים. אנחנו מקבלים כסף מכרטיסי 
הכניסה של מבקרים. כיף לראות את הקהל נהנה, 
נותן מחמאות. אשתי תמכה במוזיאון, היא חשבה 
שזה יאוורר את הבית. אבל גם המוזיאון לא עזר, 
כי הכמות, העומס והצפיפות הם כאלה ששום דבר 
לא יכול להספיק. המצב אפילו יותר גרוע עכשיו 
כי דרך המוזיאון פונים אלי אנשים, אומרים שהם 
הולכים לרוקן מחסן שלם, ומציעים לי לקחת. אני 

לוקח, מה אני אעשה?"
לדברי לוריא, הקפה הוא נושא מרכזי בתרבות 

אור הכנסת  בטקסי  בעיקר  קשור  והוא  ־האזור 
חים, וכיאה לטקסים, הכלים מעוצבים ומעוטרים 

־במיוחד. כשנכנסנו לצריף התצוגה הוא החל לע
בור פריט־פריט, ללטף ולהסביר על כלי מסורתי 
לקליית פולי קפה מפח מתקופת המנדט, פרימוס 
הפריט  את  הרים  הוא  ועוד.  פרסי  פינג'אן  נדיר, 
לקליית  מברזל  כלי   - לדבריו  ביותר  המושקע 
קפה על האש עם חוטי ברונזה שזורים בתוכו. משם 

־דילג למקרר פולי קפה "ערבי במקור, מרמת הגו
לן", העשוי מיחידה אחת של עץ מגולף.

מאיפה כל זה הגיע?
"הסתובבתי בכפרים דרוזיים וקניתי מהם הרבה, 

קשה לך לדמיין כמה. הרבה אלפים". בעולמו 
פריטים  ולאגור  לנכס  ללקט,  לוריא,  של 

שליחות  תחושת  מתוך  ערבים  של 
־לאומית - זהו שם המשחק. פרסי, טו

"אלו  כשר.  הכל  פלסטיני,  סורי,  רקי, 
דברים שהולכים ונעלמים וקשה להשיג 

לפני  התחלתי  הזה  האוסף  את  אותם. 
מידלדלים  דברים  ראיתי  שנה,   30
במיוחד  מעריך  אני  העיניים.  מול 
־כלים מחומרים מתכלים, שלא שור

דים. כלי עץ כאלה הם יקרים, עצים 
נדירים. את הרוב אספתי  מסוימים הם 

־מהכפרים בגליל ובצפון הארץ. הקו

ומיהר  אמר,  רובם מתוצרת דמשק",  מקומים שלי 
היא  "הבעיה  שלו.  הארובה  עם  הפרסי  את  להציג 
שערבים לא יודעים לשמור. הכל נהרס אצלם. זה 
כפריים, זה לא תרבות של אנגליה. הם לא מטפלים 

בשום דבר. אין דבר כזה שם. זה תרבות".

אוסף: קופסאות סוכרזית

מוטו: פתאום התחלתי

אוסף קופסאות הסוכרזית של לאה שטיין היה 
של  הלבנטיניים  מהאוצרות  ברוחו  פוליטי  פחות 
לוריא. "האוסף התחיל לפני כ–15 שנה. כשחליתי 
בסוכרת וחברה הביאה לי במתנה כלי כזה פשוט 
בית  מקיבוץ  שטיין  נזכרה  לסוכרזית",  כפית  עם 
השיטה, אם וסבתא הפרודה מבעלה. "פתאום בכל 
יום הולדת התחילו להביא לי קופסאות במתנה. אז 
בארונית  אותן  שמתי  בהתחלה  לאסוף.  התחלתי 
קטנה שהתמלאה במהירות עצומה. אז קניתי ארון 
בעל  אפילו  האוסף.  בשביל  ויטרינה  עם  במיוחד 
מלאכה פשוט שבא לתקן לי משהו חזר ממרוקו עם 
חמש קופסאות. יש לי היום בערך 300, לא ספרתי 

מזמן".
היצר להמשיך להתרחב קיים ועוד איך, מודה 

־שטיין, אבל אילוצים של כסף ומקום אחסון שומ
רים על האוסף מתוק וקל יחסית. "אי אפשר להפוך 

־בית שצריך לחיות בו למוזיאון. אבל קופסת סוכר
זית זה קטן, קומפקטי, נכנס לארון. גם אין לי כסף 
בשביל זה. כל קופסה שאני מקבלת זה הדבר הכי 
זה אני כל  יפה שאפשר להביא לי במתנה. בגלל 

־כך מתלהבת מהתערוכה של מצדה זאבי של מכו
נות קוקה קולה שהיא הביאה מארצות הברית. אני 
כמעט לא קונה, רק אם אני רואה קופסה שפתאום 

נורא מדברת אלי.
"יום אחד קיבלתי טלפון מאשה בשם יהודית 
אוספת  אני  'גם  לי  שאמרה  גן  ברמת 
קופסאות סוכרזית'. קבענו להיפגש. 
מחפשת  היא  שגם  לי  סיפרה  היא 
את  מפרסמת  גם  ושהיא  קופסאות, 
דואגת  יהודית  באינטרנט.  עצמה 
מה יהיה עם האוסף אחריה. אבל 
לה,  60, אמרתי  בנות  רק  שתינו 
אחרי  יהיה  מה  לך  אכפת  'מה 
שתלכי?' לי לא אכפת. האוסף 
שלי לא יקר כמו של מצדה. 

סיפוק  המון  לי  יש  אבל  ירושה.  לא משאירה  אני 
זה מאיר  ורואה את האוסף.  נכנס  כשמישהו חדש 
לי את היום. חברות שלי מרגישות שותפות. אני 

יכולה לשבת על הקופסאות שעות".
מה עם טעם לוואי?

אני  אם  "היום,  שטיין,  נאנחת  "מתרגלים", 
שותה עם סוכר אמיתי יש לי טעם לוואי".

אוסף: בקבוקים מיניאטוריים

מוטו: כל פריט שאין לי

אנה,  של  הבית  לכיוון  הגשר  את  חציתי  שוב 
הפעם בליווי הדי אור. האספן מתל אביב, העוסק 

־בייעוץ והשקעות, סיפר כי הוא משקיע בין שע
ארוך.  "הלילה  באוסף.  ביום  שעות  לארבע  תיים 
רימר  )בולים (  להיפגש עם משה  יכול למשל  אני 
בפורום בשתיים בלילה. לא נראה לי מוזר למשל 

־לנסוע בעשר וחצי בלילה לגדרה אם יש שם בק
בוק למסירה. זו דפיקות מוחית כזאת. אני גם אוסף 
כל  פח, מסמכים,  קופסאות   - ישראליים  פריטים 

־מיני פריטים שעושים לי את זה. אבל האוסף העי
זה  פה  שיש  מה  האלכוהול.  בקבוקי  זה  שלי  קרי 
כלום, זה על קצה המזלג", התרברב האספן באוסף 
הבקבוקים הננסיים שהוא צובר זה 30 שנה. "לפני 
לי  היה  נורא,  לא  אבל  אחד.  לי  נשבר  שבועיים 

ספייר".
יש פריט שאתה חושק בו כרגע?

"כן, כל פריט שאין לי. ברור שידברו אלי יותר 
ישראליים מתקופת פלשתינה". הבקבוק  פריטים 
של הבית של אנה פרנק לא כל כך דומה למקור, 
אמרתי לו. הדי הודה שזה לא באמת הבקבוק של 
אלא  לאוצרת,  שדיווח  כפי  פרנק  אנה  של  הבית 
בית  לו,  שדומה  אחר  הולנדי  בית  בצורת  בקבוק 
מספר 69. אם היה לו כפול מאנה, הוא היה מביא 
לתערוכה את הבית האמיתי, אלא שהוא מכר את 

הספייר.
אתה מוכר את הבית?

להשיג  יכול  אני  אבל  כפול.  לי  אין  כי  "לא, 
לך".

כמה זה עולה? ביררתי. הדי אמר שכשהוא ישיג 
את הבית אז כבר נסגור על מחיר.

סמוך  שניצב  הבקבוקים,  אוסף  מול  עמדנו 
הבת  הגדולה.  בתו  של  המפתחות  מחזיקי  לאוסף 
הקטנה אוספת בובות עמים. גם אשתו אספנית, של 

בתי ליליפוט - בתים קטנים המעוצבים לפי בתים 
אמיתיים מאנגליה. ביחד בני הזוג אוספים מלחיות 
החריף,  באוסף  ממוקד  היה  הדי  אבל  ופלפליות. 
העיקרי שלו. הבקבוקים היו מרוקנים בחלקם, אבל 
הוא התעקש שמעולם לא לקח מהם לגימה. מתברר 
שלאספן הבקבוקים אין תאווה לטיפה המרה. "אני 
לא אוהב לשתות, אולי חצי כוס יין לבן בארוחת 
יום שישי. הבקבוקים שלי תמיד סגורים הרמטית. 
בקבוק  כאספן,  השנים.  במשך  התאדו  פשוט  הם 
פתוח  הוא  אם  בשבילי.  משמעות  חסר  הוא  פתוח 

הוא פרוץ".
איזה מהם אתה הכי אוהב?

הבית של  אוהב את הבקבוק של  "אני אישית 
שלנו.  ליהדות  לישראליות,  קשור  זה  פרנק.  אנה 
וגם את הבקבוק של הבית של רמברנדט". הבתים, 
ייניבר.  המכונה  הולנדי  בג'ין  מלאים  גילה,  כך 
ילדים,  של  קבוצות  הדי  הדריך  השבוע  במהלך 
והסביר להם על בקבוק הבית של אנה פרנק, מבלי 
לגלות שזה לא הדבר האמיתי. למה? "אמרתי להם 

־שזה הבית של אנה כדי להעביר להם את ההיסטו
ריה, את המורשת", הסביר.

האכזבה המרה גרמה לי לפקוח עיניים בנוגע 
ניגשה  האוצרת  וכשטלי  סביבי,  אחרים  לאוספים 

־לברר איך הולך, סיפרתי לה מה גיליתי על הבק
בוק. היא שתקה. ביקשתי תגובה, אבל היא השיבה 
שהיא לא יודעת שזה לא באמת הבית, אלא שזו רק 
גרסתי. אוקיי, השבתי. מה זה כבר משנה. דמיינתי 
לחיים  עם  שבעים  בלונדינים   ,KLM נוסעי  את 
הבית  גרונם את תכולת  סמוקות, מרוקנים לתוך 
הקטן של אנה, את דמה של אנה. כבר לא חמדתי 

את הבקבוק.
ראיתי את טלי והדי מדברים. האם סיכסכתי? 
הגיע הזמן להיפרד מהעמק, שפתאום נראה קצת 

פחות נאיבי.

אוסף: בובות חתן־כלה

מוטו: החלום ושברו

עו"ד בני דון־יחייא אכן לא היה בתערוכה בגן 
אומר  זה  מה  נאמר.  כך  חיים,  יש  לאיש  הלאומי. 

עלי? אז הגעתי למשרדו.
הבובה שחנכה את האוסף של דון־יחייא, עורך 
דין לענייני משפחה, הגיעה אליו במקרה או שלא 

זה קרה לפני 14 שנה.  במקרה בשני חלקים. 

בני דון–יחייא: "האוסף הלך וגדל, וכפי שקורה אצל אספנים הוא נהיה 
לאובססיה. זה לא נשמע טוב אבל אני חושב שזו המלה המתאימה"

לאה שטיין: "אי אפשר להפוך בית שצריך לחיות בו למוזיאון. אבל קופסת 
סוכרזית זה קטן, קומפקטי, נכנס לארון. גם אין לי כסף בשביל זה"



היתה  "הבובה  השבורה.  הכלה  התייצבה  ראשית 
הקמע של הזוג, שהם שמרו למזל אחרי החתונה", 
במשרדו  לחמישה,  ואב  גרוש  דון־יחייא,  סיפר 
בתל אביב, כשהוא מוקף במאות בובות חתן־כלה 

־שצבר מאז. "זה מה שנותר להם מהעוגה שנאכ
לה או נזרקה. הבובה היתה מונחת על הטלוויזיה 
שלהם. לפי גרסתה, הבעל שבר את הבובה וזרק 
שבורה.  אותה,  הביאה  והיא  הכלה,  את  עליה 
כשהבעל בא אלי ביקשתי ממנו להביא את הבעל. 
על  אלא  עליה  אותה  זרק  לא  שהוא  טען  הוא 
מהכלה,  מתוק  פחות  הרבה  נראה  "החתן  הארץ. 
אולי בגלל שהיא לבושה לבן", הוסיף דון־יחייא 
ותיבל בבדיחה: "ילד אחד ראה פעם את תמונת 

־החתונה של הוריו ושאל את אמו למה היא לבו
שה בלבן, והיא אמרה שזה בגלל שזה היום השמח 
ביותר, ואז הילד אמר, 'עכשיו אני מבין למה אבא 

לבש שחורים'".
עורך  אצל  נשארה  חלקיה,  שני  על  הבובה, 

כנ כזאת  אחת  שתהיה  חשבתי  "בהתחלה  ־הדין. 
קודת חן במשרד שעוסק במה שקורה אחרי אותו 
ערב מרגש שבו אנחנו אומרים 'הרי את מקודשת 
לי' ושוכחים לומר עם השנים 'הרי את מחודשת 
לי'. אני חסיד גדול של מוסד הנישואים, למרות 
שיצאתי מהמוסד הזה. הנישואים זה מוסד נפלא, 

אבל זה גם מעין פצצת זמן, נכון?"
לפעמים נדמה שכן.

"פצצת זמן זה דבר שאפשר לרסן, אבל בהרבה 
מקרים הסוף ידוע די מראש, נכון?"

שהתחיל  האוסף,  של  המשכו  גם  בדיעבד, 
־באותה בובה אומללה, היה ידוע מראש. "התחל
־תי להתאהב ברעיון ולפקוח עיניים, בחו"ל בעי

קר. האוסף הלך וגדל, וכפי שקורה אצל אספנים 
הוא נהיה לאובססיה. זה לא נשמע טוב אבל אני 
דון־יחייא  מודה  המתאימה",  המלה  שזו  חושב 
חתן־ בובות  כ–400  האוסף  מונה  היום  בחיוך. 

מחוץ  לחזור  מה  לו  שאין  יודע  טוב  "חבר  כלה. 
לארץ בלי לחפש לי בובה". בובת חתן־כלה גם 
מעלה  שהוא  ההומוריסטי  במופע  לצדו  מככבת 
בימים אלה, "טובים השניים", הכולל "סיפורים, 
חיוכים, בדיחות ואמרות על נשים וגברים וצרות 

אחרות".
ישנן באוסף  פרט לבובה החלוצית השבורה, 
לקוחות,  של  עוגות  קישטו  שפעם  בובות  עוד 
"אבל לרוב בובות מהחתונה לא מעניינות אותי 
כבר כי הן פשוטות, זולות. בחו"ל קניתי בובות 

־מעוגות יפות יותר, לפעמים ממרציפן, אבל כע

בור זמן קצר מגיעים חרקים. כבר שנים אני רוצה 
להתגבר על התאווה לאסוף את הבובות, אבל זה 
מוסיף לי עניין בחיים. האתגר להשיג דבר שעוד 
אין לי הוא חזק מאוד. אני נכנס לקונדיטוריות, 
וכשמוכרים לא מדברים אנגלית אני מביא בובה 
שאני  חושבים  הם  לפעמים  להם.  ומראה  קטנה 

מנסה למכור ואומרים שהם שלא צריכים".
מהי בירת בובות החתן־כלה של העולם?

"ספרד. אני לא יודע אם זה קשור לאופי החם 
של הספרדים". הוא מציג את הפריטים מספרד, 
ביניהם שד ומלאך וזוג "ידי ביד, אבל בעצם זה 
נראה כמו כפפת אגרוף", מסביר האספן. משם הוא 
מדלג אל מדף מוצנע של חזירים בליל הכלולות. 
"יש לי גם מדף שהוא די שוביניסטי. החתן רוצה 
לברוח והכלה מחזיקה אותו", הוא אומר ומציג את 
זה  בימינו  "במציאות  המרדנים.  החתנים  בובות 

־לאו דווקא כך. עדיין ברוב המקרים הגברים רו
צים להתגרש. אם כי בשנים האחרונות יש עלייה 

גדולה במספר הנשים שרוצות".
האוסף מגוון, צבעוני ומרתק. עורך הדין לא 

־מפלה: מאושרים ועצובים, מבוגרים וילדים, דו
שמימיים,  קיפודים  אינדיאנים,  סינים,  לפינים, 
מלאכים  וחתולה,  כלב  בנימין,  מנחלת  כבשים 
בהריון, שלדים, קולומביינים בטנדר, חד־מיניים, 
ללא  חתן  כושים,  מהודרים,  לונדוניים  שפנים 
שבצדם  רעננים  חתן־כלה  מזמרים,  דובים  ראש, 
 - עשורים  כמה  כעבור  דמותם  מתגלה  האחורי 

בלויים, שמנים ומרוטים.
גדול  הכי  הפרטי  האוסף  שזה  מנחשת  אני 

בעולם של בובות חתן־כלה.
אספנים  עוד  מחפש  אני  חושב.  גם  "אני 

־ואין כמעט. זה מפליא אותי". הוא קוטף מה
אותה  הופך  מאוס,  ומיני  מיקי  בובת  מדף 

המנוח,  הרייטינג  ממלך  הקדשה  וחושף 
שהיה חברו הקרוב. "דודו טופז הביא לי 
את זה מיורודיסני כשהוא נסע לשם עם 
אחד מהבנים שלו, לפני 11 שנים", הוא 

מספר.
עצוב.

"נורא".
אתה מתגעגע?

חבר  ממש.  לי.  חסר  הוא  כן.  "כן, 
קרוב עם אישיות מיוחדת".

אתה מצליח להבין?
משת כשמשהו  אבל  לא.  ־"לא, 

לזוג  ניגש  הוא  בעייתי..."  זה  בש 

־כלבים, וחושף שזנבו של החתן זקור. "זה מהתר
גשות", הוא מסביר. מיני ומיקי של דודו המשיכו 

לרדוף אותי, לאתגר את ההיגיון, את הנפש.
הלקוחות מופתעים מהאוסף?

"רובם עסוקים בצרות שלהם ולא שמים לב, 
אנ הגירושים  משבר  בתוך  בזה.  מתעסקים  ־לא 

יכולים לראות מה שקורה סביבם. אבל  שים לא 
היו כמה מקרים שלקוחות הזילו דמעות, בעיקר 

נשים".
אתה לא חושב שיש משהו קצת ציני באוסף?

"באוסף כאן? כאילו שזה לעג לרש? אבל חלק 
־מהזוגות שבאים הנה באים לקראת נישואים, לע

אומרים  שבאים  מהמתגרשים  וחלק  הסכם.  שות 
מהחתונה  יותר  בחייהם,  המאושר  היום  שזה  לי 

עצמה".
־אתה מאמין שצריך לשמור את הבובות אח

רי?
־"אני חושב שזה נחמד. אני לא רואה בזה סגו
־לה לשום דבר. אם היא בובה פשוטה, אין מה לש

מור. אבל לפעמים אנשים קצת משקיעים בבובה 
ויש להם כנראה קשר אחר אליה".

התכוונתי לאחרי הגירושים.
הרע.  עין  על  למחשבות  נטייה  לי  אין  "אה. 
אבל אני בכלל לא מזלזל באנשים שמדברים על 
שהחליפו  אנשים  מכיר  אני  שליליות.  אנרגיות 
בגדים, החליפו כלי בית. נשים בעיקר, שלא רצו 
להישאר עם אותו סט קפה שבו הן הגישו לבעל או 

סעדו זה מול זה".
איזו בובה אתה הכי אוהב?

־"יש לי אחת בבית, מעץ, אפריקאית, מגול
פת מאוד יפה. היא עלתה לי 700 שקל, שזה 

יקר".
יש בובה מהחתונה שלך?

בח בובה  היתה  שלא  חושב  אני  ־"לא. 
זוכר  לא  גם  אני  קיטשי.  נורא  זה  תונה. 
את העוגה. אבל זה היה לפני המון שנים. 

־אם היתה בובה, היא לא נשמרה. גם הני
שואים לא נשמרו".

יש איזה פריט ששמת עליו עין?
־"יש בובת חתן־כלה של ילדים מפור

צלן, של פירמה מאוד ידועה, גרמנית, 
מאוד יקרה. ראיתי אותה כמה פעמים 
 - המחיר  בגלל  קניתי  ולא  באירופה 
אוהב  2,000 שקל בערך". אבל אתה 

אותה.
"כן. כן".

אוסף: פריטי קוקה קולה
מוטו: אין לזה מחיר

למותו  השמיני  השנה  יום   ,17.10 שבת,  יום 
־של רחבעם זאבי  )גנדי (. מצדה זאבי מגיעה לפ

בתל  המוסכים  באזור  ממחסניה  באחד  גישתנו 
ועמה  ומטופחת,  אדיבה  פנים,  מסבירת  אביב, 
היא  ותמרים.  ברזיל  אגוזי  משובח,  צונן  לבן  יין 
מציגה אוסף עוצר נשימה של פריטי קולה קולה 
והרבה מעבר, ומתקשה לא לגלוש לזיכרונות על 
אביה, שהוריש לה את מחלת האספנות שלשמה 
"זו מחלה שלא רוצים להירפא ממנה,  התכנסנו. 
אשתמש  לא  אני  ומתעצמת.  גדלה  שרק  מחלה 
מצדה,  אומרת  משתלטת",  אבל  ממאירה,  במלה 

־בין שאיפות מהסיגרלה הדקיקה שבידיה. "כיל
דה נסעתי בארבעה אוטובוסים לשוק הפשפשים 
אחד  אלטעזאכן  חן,  בלי  מקום  היה  עוד  כשזה 

גדול".
מה חיפשת שם?

"את לא צריכה לחפש, זה מוצא אותך. קניתי 
שם תחרות, מזוודות עור עתיקות. רוב האוספים 
שלי הם דווקא מהעולם. האוסף הראשון שלי היה 
עטופה  היתה  סוכרייה  פעם  כי  וזהבים,  פרסים 
הספרים.  בתוך  ושמים  מיישרים  אז  זהב,  בנייר 
מייבשת  גם  הייתי  ספרים.  קראו  הילדים  פעם 
סיכות  של  אוסף  לי  והיה  ספרים.  בתוך  פרחים 
שלי,  מאבא  בגנים,  כנראה  זה  וכובעים.  סבתא 
הוא היה גם אספן כפייתי. הוא אסף ספרי תנ"ך 
עתיקים, הוא אסף כל מה שקשור לארץ ישראל 
ויהדות. בתור ילד הוא אסף בולים, מטבעות, היה 
לו חרבות, כדים, אינסוף. אספנות זו באמת מחלת 
נפש. יש אנשים שזה לא מדבר אליהם. יש אנשים 

־שרואים בזה חפצים. אבא שלי לא היה זורק עי
תונים אפילו. אם היתה לו איזה שעה פנויה, הוא 
שזה  ידע  לאנשים שהוא  דברים  וגוזר  יושב  היה 
יעניין אותם. אני למשל הייתי מקבלת מתכונים 

ומאמרים על אופנה".
בבית תמכו באוספים שלך?

"כשילדה נעלמת לחצי יום וחוזרת עם כל זה 
הביתה... בהתחלה אבא שלי, שהוא ה־אספן, היה 
קורא לי משוגעת. אבל אחר כך, כשאוסף מקבל 

מא הטירוף  את  באמת  רואה  כשאתה  ־ממדים, 
יכול שלא  לא  ואת האהבה, אתה  הבן־אדם  חורי 
להישאב לזה ולא לתת פידבק, לראות את היופי 
להורים  חברים  מגיעים  כשהיו  להחמיא.  זה,  של 
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במסלול.  היה  שלי  החדר  לספרייה,  עולים  והיו 
בהתחלה היו מסתכלים עלי בעין עקומה, אחר כך 

זה היה עם חיוך של פרגון".
איך התחיל אוסף הקוקה קולה?

"הייתי בגן והיינו בשליחות בארצות הברית 
־מטעם הצבא ושם אתה נחשף לתרבות אחרת, אמ

ריקנה מטורפת, יפהפייה. אני חושבת שהגאוניות 
זה  למוצר,  מעבר  קולה,  קוקה  של  הראשוניות 
שאתה  בלי  בית  לכל  שנכנס  הסימפתי  השיווק 
שם לב. ראיתי אפילו לוחות מטרה עם הלוגו. זה 
חזק, זה עובד טוב, אין מה לדבר. הפריט הראשון 

־היה לפי דעתי מגש שבטח אמא שלי קיבלה בסו
פר, כי אני לא רואה אותה קונה מגש קוקה קולה. 

התחילו להיאסף פריטים.
והגעתי  הברית  בארצות  בטיול  הייתי  "ואז 

־לגראז' סייל באינדיאנה, שם היו שדות שלא נג
לתאר  יכולה  רק  האמריקנה שאת  כל  מרים של 

־לעצמך. הכל! כל מוצרי הצריכה, הנעלה, הלב
שה, הכל שייך לשנות הארבעים, החמישים, אולי 
אפשר  אי  לאמוק,  נכנסת  את  יותר.  מוקדם  גם 
מה  יודעת  לא  לרוץ,  את מתחילה  בכלל,  להבין 

־קודם, חושבת שלוקחים לך כל הזמן, שאת מפ
ספסת. אנשים באים לשם עם קרוניות. ואני קונה 
יכולה  לא  שאני  מבינה  לא  ואפילו  קונה,  קונה 

להמריא עם זה".
שהחל  המשקלים,  אוסף  על  מספרת  מצדה 

אר צפון־מזרח  של  והאבטיחים  התירס  ־בשדות 
צות הברית. שם בפאתי הכביש, הבחינה במוכר 
מאזניים  ולצדו  סומבררו  עם  שמנמן  אבטיחים 
אני  מדהים.  היה  "זה  לבה.  את  ששבו  מגושמים 
לא יודעת איך הצלחתי לשדל את הבן־אדם הזה 
למכור לי את המשקל שלו. איך הוא ישקול את 
האבטיחים? איך הוא ימכור אותם? אבל כשאני 
כלבת  אני  הדרך.  את  מוצאת  אני  משהו  רוצה 

ציד בכלל. אם זה מכה לי בבטן - זה שלי. 
הסוחרים  יותר  אולי  הם  המתלבטים 

מי  כדאיות.  מתוך  שאוספים 
שאוסף מתוך הנשמה זורם 

עם זה, נסחף וסוחף".
התייחס  שלך  אבא  איך 
זו  קולה?  קוקה  לאוסף 
האמרי התגלמות  ־הרי 

קניזציה.
אוס שיש  נגיד  בואי  ־"נכון. 

יותר התחבר אליהם,  פים שהוא 
אבל כאספן אתה לא יכול לעצור 

אספן אחר. אתה מלא הערכה לבן אדם ואוספיו".
אמא שלך גם אספנית?

"ממש לא. צריך שם מישהו שפוי, לא? אמא 
שלי להפך, תני לה רק לזרוק, לנקות. מזל באמת 

שרק אני נדבקתי בזה. האחים שלי לא".
יש כזה דבר בעינייך אוסף מושלם?

"יש אוסף שאפשר להיות רגוע לגביו, להיות 
כאילו שבע, אבל מושלם - לא. תמיד יש עוד".

יש פריט קוקה קולה שאת רוצה מאוד להשיג 
כרגע?

"אני כבר לא אוספת עכשיו. גם בגלל שאני 
מכה  קיבלתי  כי  וגם  שלי,  לעסק  שאובה  מאוד 

התקש שלי  שאמא  זוכרת  אני  חזקה.  ־מאוד 
רה אלי באותו יום מר. באותה תקופה הייתי כל 
היום בעבודה ובלילות הייתי במכירות פומביות 
הטלפון,  צילצל  האוקשן  כדי  תוך  באינטרנט. 

והשאר היסטוריה.
להיכנס  בכלל  קשה  מאוד  לי  היה  כך  "אחר 
לבית של הורים. כשנכנסתי וראיתי את הספרייה 
שלו ואת כל האוספים, את יודעת, בלעדיו, אני 
לא יכולה להגיד לך שהספרייה היתה מתה, אבל 

־זה כבר לא היה אותו דבר. לא היה בזה את הח
שמל, לא היה את הבן־אדם שילטף את הספרים 
שלו, ויסביר וישלהב. זה עשה לי מכה מאוד חזקה 
ואז הבנתי שאוספים בלי בן אדם זה כמו גוף בלי 

־נשמה. זה גרם לי לעצור. יכול להיות שאני אח
זור לזה כי אספן זה אספן. יש לי אוספים מפה עד 

מטולה וחזור".
איזה דברים?

לימון  ומסחטות  וקריסטלים  בושם  "בקבוקי 
עתי מכוניות  מרקחת,  בית  ובקבוקי  ־מזכוכית 

מדליק  מנורות שברגע שאתה  קות, משקלים, 
משהו  תמונה,  ומזיזה  מתחממת  המנורה  אותן 
מדהים! אופניים, בובות פורצלן עם ראש חלול 
אמריקנה,  כן  גם  שזה  עציץ,  להיות  שהופך 

כדים..."
כל  עם  מתמודדים  איך 

החפצים?
"קודם כל תודה לאל 
זה נעצר. אבל אני חולת אסתטיקה. 
זה מפרה, מכניס אותך לאווירה, למוד. 
לא  זה  היופי,  עם  דו־שיח  זה  בשבילי 

ואני מוקפת כבר מס ־עניין רכושני, 
־פיק בזה. אני גם מזיזה, משנה. הד

שלי  המחסנים  בין  נמצאים  ברים 
ובין הבית שלי. לא חסר לי. כאן את 

רואה רק מחסן אחד".
את מוכרת דברים?

־"השתגעת? אין לזה מחיר בכלל. גם לא מע
ניין אותי הערך המסחרי של זה. גם אם יתנו לי פי 
חמישה, אני בחיים לא אמכור. יש לי גם אוסף סירי 
לילה, אבל לא פלסטיקים וכאלה, אלה מהאמייל 
הישנים. זה לא מעניין למכור. הערך הכספי לא 
לתרום.  או  לילדי  לתת  רק  הרגשי.  לערך  שווה 
לעומת זאת למשל הייתי בתערוכת אוספים ויש 
יש  מיניאטוריים.  בקבוקים  שאוסף  מישהו  שם 
לי כמה אבל אצלי זה לא אוסף, וברור לי שאצור 

איתו קשר ואתן לו אותם".
הדי.

"כן".
אז כבר סיפרתי לה מה גיליתי על הבקבוק.

מצדה ניגשה למדף עם בקבוקי בושם קטנים 
ומופלאים והעניקה לי במתנה בקבוק קוניאק רמי 
מרטין מיניאטורי מלא בבושם. "אבל בטוח שאם 
תיכנסי לאינטרנט את תוכלי למצוא את הבקבוק 
"זה החבר הכי טוב  ניחמה.  של אנה פרנק", היא 

שלי, המחשב. האינטרנט זה עולם ומלואו".
של  באוספים  התעמקת  מת  שהוא  אחרי 

אביך?
"לא, אני לא יכולתי להתקרב לאוספים שלו. 

־התנ"ך הראשון שנכתב בכתב יד שם, קשה לה
ונופל  היופי. כשאתה במסע של איסוף  בין את 
על איזשהו מטמון, אתה לא עייף, אתה לא רעב, 
אתה לא מוטרד, אתה גם לא עושה פיפי, אתה 
נוסע למרתפים בלונדון  כולך בפנים. הוא היה 
ונובר ונובר, צריך היה לגרור אותו משם. האדם 
לאוסף.  המשמעות  את  לאוסף,  החיים  את  נותן 

־לא נכנסתי לספרייה שלו מאז. שם הוא היה מת
עורר כשהיה חוזר הביתה ועולה לספרייה, היה 
נשאב לשם. הספרים היו בשבילו כוח. הספרייה 

־של אבא בדרכה לכותל, מקימים שם מקום הנצ
חה. אני בטח אפגוש אותה שוב בכותל".

ילדה  כמו  העמוס,  במחסן  משוטטת  מצדה 
בארץ פלאות. בין בגדים חדשים משובצים אבנים 
נוצצות שנחתו עבור העסק שלה, "מצדה בכיכר", 

־יש מכונת תפירה עתיקה של סבתא שלה, מכו
עתיקות,  וטלוויזיות  רדיו  מכשירי  פופקורן,  נת 
גרזן, מיקסר, כוסות אנגליות, בבושקות, מכונת 
בקבוקי  יפהפיים,  כפתורים  אינספור  סיגריות, 
בית מרקחת, נעליים, בובות, שלטי ניאון ישנים, 
אביזרים מתחנות דלק מאמצע אמריקה של פעם, 

ועוד ועוד.

חגיגית  ארוחה  מצדה  בישלה  בערב  אתמול 
למשפחתה. האח פלמ"ח נחת מחו"ל, וכולם חגגו 

־את יום הולדתה של האם, יום לפני התאריך המ
־דויק, שנופל על יום הירצחו של האב. היתה ארו

חה נהדרת, סיפרה מצדה, אבל היא לא מצליחה 
להפסיק לחשוב על הפריט האחרון שנפל לידיה 
בחמישי בלילה, כשנסעה אחרי העבודה לפגישה 

עם אשה בבני ברק.
מצדה,  סיפרה  שואה",  ניצולת  של  בת  "היא 

־"ובוויטרינה בסלון היו מלא חנוכיות, אז בשבי
לי ישר זה אוסף. הם אמרו 'לא, לכל ילד יש את 
החנוכייה שלו', ועם הנכדים במצטבר זה עשרות 
נעל של  רואה בפינה שם  אני  ופתאום  חנוכיות. 
ילד, מלפני שנים, בלויה. ואני פותחת את הארון 
ומחזיקה את הנעל והאשה אומרת לי 'את יודעת 

־מה זה?' הבנתי שאין הרבה מקום לניחושים, הבנ
תי שזו נעל ששייכת..."

מצדה המשיכה בהתרגשות: "ואז היא סיפרה 
לי שהיא נסעה לטיול שורשים במחנות עם אמה 
במחנות,  הייתי  לא  אני  חפצים.  כמה  לקחו  והן 
אני מניחה שהיום זה בזכוכיות וארוז ואין גישה 

יוד ואת  שלפני.  בימים  היו  הן  אבל  אחד,  ־לכל 
צורך  והרגישו  בני משפחה  הרבה  איבדו  הן  עת, 

אבן מהמש לקחו  הן  איתן.  ־לקחת משהו שיהיה 
רפות, למשל, ונעליים. החזקתי את הנעל הזאת 
התינוק  ישמור,  אלוהים   - לעצמך  אומרת  ואת 
החמוד הזה היה יכול היום להיות, ולהקים אחריו 
וזה  שושלת, ועל מה הוא הלך, על היותו יהודי. 
ישר זרק אותי למקום נורא קשה. היא ראתה שאני 
מאוד מתרגשת והיא הלכה והביאה לי נעל. אמא 
שלי התחלחלה. אני חשבתי שקיבלתי את המתנה 
הכי יפה בעולם. קיבלתי נעל של אשה. בנעליים 
את רואה את השנים ואת העוני. זה לא כמו היום, 
לחולצה.  נעל  ולהתאים  ולהחליף  עונה  ללבוש 
שם את הנעל תיקנו ותיקנו ותיקנו ותפרו מחדש.

אפילו  זו  לאסוף.  יכולה  שהיית  דבר  לא  "זה 
נעל שאני חושבת שיום אחד אני אבוא ל'יד ושם' 
זכות להחזיק כזה דבר. אבל  ואתן אותה. אין לי 
זה  ביד.  אוצר  לי  כאילו שיש  אני מרגישה  היום 
כבוד. אני נותנת לה מקום. אני גדולת המאמינים 
אוהבת פר־ ואני   .details  בפרטים, מה שנקרא

טים עם עקבות, עם נשמה. בגלל זה הנעל כל כך 
דיברה אלי. רואים שם עקבות של חיים שנלקחו. 

* אם את רואה את הנעל - את מתה". 

 musaf@haaretz .co . i l

 

78.492
87.967

 46

* �
musaf@haaretz .co . i l

כוכבית סוף <

 מיכאל לוריא: "כולם אספו אז, בולים, מטבעות, אבל שאר הילדים סיימו 
עם זה בשלב מסוים, אני נשארתי עם הכל. לא זרקתי אפילו קונכייה אחת"


