״לסנא של יוהנה היתה
נגרייה

אמנותית
ננרלין.

שספרים שהוא יצר אח
ההגההעגול הראשון

למנוניות

נמשך

המרצדס״

שרם נהג נר

מנחם להתאמן
נושר

נח 77

שהקים נניתו.

לפני שנתיים ענר

השתלת קוצנ לב

ים

שוטף .רנרונו צלול רש

נו יושר איש טוטאלי.
נעים מ /נ״ן מאוד

להיות נוזנרתו

נריאוסונלרנן ממחלה
אוזת ושמה וקנה.

העיניים שלשו וקשהלי
לקרוא הרנה ,גם
לרגליים ננר

קשה

לשאת את הגוף״
״אישה cu

cr

שנם

אנ׳תה עוגיות

חמאה

טעימות״' .והנה

בר

מנחם ז״ל

נעיםומעניין מאור להיות בחברתו.
כל זמן שהערבים דורשים שיבה של
$TS1$פליטים$TS1$,
פלי־
שגם אפתה עוגיות חמאה טעימות
טים,
בבית בר מנחם ישעדיין רהיטים שהבי־
$TS1$שהביאו$TS1$
$DN2$פליטים $DN2$,אין סיכוילשלום .לא נראה לי שה־
$TS1$שהערבים$TS1$
במשך כל השנים הוא שיתףפעולה עם
מברלין .רהיטים גדו־
$TS1$גדולים$TS1$
$DN2$שהביאו $DN2$הוריה של יוהנה
או
העיתונות ,נתן ראיונות ,הביע רעה וה־
$TS1$והתעניין$TS1$.
$DN2$שהערבים $DN2$יוותרו על זכות השיבה״.
ערבים
$DN2$והתעניין $DN2$.גם כעת כשביקשתילראיין אותו לים
איו אתה רואה את עתידה של נת־
$TS1$נת״נתניה$TS1$
תעניין.
$DN2$גדולים $DN2$וכבדים שסבא של יוהנה בנה בעבודת
ניה?
ידלפני יותר מ־  200שנה .״היתהלו נגרייה
עלרעייתו ,יוהנה,ועל ספרו החדש 100
״נתניה
בברלין ,ומספרים שהוא יצר את
אמנותית
שנות מסע״ ,הוא נענה ברצון .את הספר
התוכנית
במסגרת
$DN2$נת״נתניה $DN2$לא היתה
למכוניות המרצדס״.
העגול הראשון
ההגה
ליוהנה :״ב־  66שנות נישואינו
הקדיש
הציונית .זו היתה יוזמה פרטית של בני
במשפטים בגיל
דוקטורט
קיבלת
משימותיי
הייתה שותפה נאמנה לכל
בנימין שהתנגדו בזמנולמוסדות הציוני־
$TS1$הציוניים$TS1$.
הפרטיות
והציבוריות״ ,כתב.
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העדפתלעבוד

$DN2$הציוניים $DN2$.מרים
ים.
בנגרות.

פיירברג־איכר

הפכה את נתניה

״יוהנה עלתה כילדה עם הוריה ,שהיו
״ברחתי מהנאציםלהולנד ,שם למדתי ליהלום
רופאיםבברלין ואחר כך בתל אביב .זאת
ולהיות עירתיירות״.
נגרות .במשך שלוש שנים עבדתי כנגר להמשיך
$TS1$במחלקת $TS1$במפעלי ים המלה ,אבל כשהגעתילגבר־
$TS1$לגברעם$TS1$
אולי הסיבה שהיא בחרהלהיות אחות במ־
לדעתך נתניה צריפה להתרחב?
$DN2$לגברעם $DN2$הייתי זה שרכש את החלקות להגרלת
חלקת
$DN2במחלקת$DN2$
״במהלך מערכת הבחירות מרים שאלה
עם
ילדים .היא הגיעהלקיבוץ גברעם
כדי להגשיםחלום .שם הכרנו ושםנולדו
אותי מה ראש עיר צריךלהיות .אמרתי
משבצת הקיבוץ .בקיבוץ אמרו 'אתה
תהיה המוכתר׳ .לא ידעתי לרכב על סוס לה שהוא צריךלדאוג לארם בעיר,לאי־
$TS1$לאיכות$TS1$
שלושתילדינו .בנתניה יוהנה עבדה
כות
בקופ״ח כללית כאחות ילדים במרפאת ולא לדבר ערבית .בהמשך למדתי לרכב
$DN2$לאיכות $DN2$החיים של כל אחר .אני חושב שככל
ברזיאל יותר מ־  30שנים.
בארי ואחר כך
ואף התיידדתי עם הסוסהשלי״.
שהעיר תהיהגדולה יותר איכות החיים
״כשפרשה הציעה לביתהחוליםלניא־
$TS1$לניאדו$TS1$,
ישלדעדיין חברימ בגרמניה?
של הפרט תרד .גדולתו של ראש עיר
דו,
בגיסן
״כן ,יש לי חברים בני
$DN2$לניאדו $DN2$,שהיה במשבר כספי ,להקים ארגון מת־
$TS1$מתנדכים$TS1$
08-09
אינה נמדדתבגודל הפיזי של העיר אלא
שגם יגייס כספים .כך הוקם וברורטמונר״.
נדכים
$DN2$מתנדכים$DN2$
במה שהוא מייצרלאיכות החיים והחינוך
הארגון
יע״ל .כמו כן היא היתה בין מייס־
$TS1$מייסרות$TS1$
של תושביו״.
פוסית
יוזמה
רות
$DN2$מייסרות $DN2$ארגון הסורופטומיסיות ,ארגוןבינל־
$TS1$בינלאומי$TS1$
פיירברג־איבר תיבחר שוב?
אומי
$DN2$בינלאומי $DN2$של נשים מתנדבותבקהילה״.
״כן .אני לא רואה מישהושיכוללהח־
$TS1$להחליף$TS1$
אתה מאמין שיהיה שלום עב הער־
$TS1$הער״לא$TS1$
פמיניסטית?
היא הייתה
בים?
ליף
$DN2$להחליף $DN2$אותה .עיר היא לאעניין של שייכות
״לא
$DN2$הער״לא $DN2$מאמין ולא מאשים את ההנהגה .פוליטית אלא שללוקלפטריוטיזם״,
״לא ,אבל היא היתה אישה עצמאית
שבין ערי המרינה .נתניה

צריכה

