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שאל " הוא  נפטר  שצבי  לפני 
שלו  בחומרים  אעשה  מה  אותי 
הסוגים  מכל  ספרים,   3,000  —
והמינים. את רובם תרמתי לבית 
הספר אורט בדליית אל־כרמל. 
רפיק  המועצה,  שראש  מאוד  שמחתי 
הספרייה  כל  את  לקבל  הסכים  חלבי, 
העת  לכתב  בנוגע  מנגד,  שהיא.  כמו 
'מחשבות' הרגשתי שהוא נכס תרבותי 
אדיר ושזו ירושה שהיא לא שלי, אלא 
של כולם — ולכן אני צריכה לתת את 

זה לכולם. 
ללא  חולק  'מחשבות'  "מההתחלה 
ברור  שלא  עליו  אמרו  תמיד  תשלום. 

אותו  להבין  קל,  יותר  מה 
המגזין  אותו.  להשיג  או 

בחוד פעם  יוצא  ־היה 
ללא  שיים־שלושה, 
לדדליין,  התחייבות 

במיטב המסורת של צבי. היו כ־15 אלף 
חוברות בכל פעם, וזה הפך להיות מעין 

־מועדון אקסקלוסיבי. אנשים היו עו
צרים את צבי ומבקשים את עזרתו 
מוציא  היה  והוא  החוברת,  בהשגת 
עט, רושם את כתובתם ושולח להם. 
המשורר רוני סומק סיפר לי לא מזמן 
כשמצא  רקד  שלו  הלב  איך 
החוברת  את  לראשונה 
בדואר, אחרי שביקש 

אותה מצבי".
האח ־בשנתיים 

דליה  עמלה  רונות 
שימור  על  הוכברג 

ינאי,  צבי  המנוח  זוגה  בן  של  כתביו 
־הוגה דעות, מנכ"ל משרד המדע לש

לשם  לספרות.  ספיר  פרס  וחתן  עבר 
כך היא הקימה לפני כחודש את האתר 
את  הנושא   ,)ThinkIL.co.il( מחשבות 
שמו של כתב העת שינאי ערך לאורך 
בידי  נבנה  האתר  עשורים.  שלושה 

־היוצרת נאורה שם שאול, שלפני שנ
תיים בנתה אתר שמרכז את כל כתבי 
ומכיל   )hanochlevin.com( לוין  חנוך 
גם את תוכנם המלא של כל גיליונות 

"מחשבות" שנערכו בידי ינאי.
אני פוגש את הוכברג במרכז המרצים 

־לישראל, שבניהולה. היא בת להורים ני

־צולי שואה, גדלה בקיבוץ מעלה החמי

בדרגת סגן אלוף. היא אם לתאומים, יעל 
ודניאל, שינאי הוא אביהם. 

"צבי היה בן זוגי 25 שנה והוא אייקון 
־תרבותי בפני עצמו", היא אומרת, "'מח

שבות', מצדו, השאיר חותם תרבותי עמוק 
שעד  טוענים  ורבים  הישראלית  בחברה 
היום לא היה פה כתב עת באיכות כזו. הוא 

מדע,  תרבות,  כלל 
והיסטו ־פילוסופיה 

מה שממלא  כל  ריה, 
את החיים שלנו תחת 

מטריה אחת".
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28-20 גליל 
29-23 חיפה 
28-20 י־ם 
30-25 ת"א 

מעונן חלקית עד נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר
27-16 מוסקבה 
31-17 ברלין 
33-26 בנגקוק 
36-22 בייג'ינג 

35-21 ב"ש 
30-18 ניו יורק 
23-16 לונדון 
34-23 פריז 

מובילי הדעה של הכלכלה

מי שחשב
שנה וחצי אחרי מותו, מפעל חייו של איש האשכולות הישראלי 

צבי ינאי עולה לרשת באתר מיוחד. דליה הוכברג, זוגתו ואם 
ילדיו, מספרת איך זה לחיות עם אדם יוצא דופן

איתי לב, צילום: עמית שעל

הוכברג. "הרגשתי 
ש'מחשבות' הוא נכס 

תרבותי אדיר ושזו 
ירושה שהיא לא שלי, 

אלא של כולם"

צבי ינאי. אדם 
של לבד
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