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 לוקט על ידי
אלעד פריימרק אב לדנה כיתה ב’ ואיה גן דולב, קשת
ענבל חזות אם לדניאל כיתה ב’ ונועם כיתה א’, קשת

ֵמִאיגְרָא רָָמא לְבֵירָא ֲעִמיְקּתָא     מילה בסלע 
הביטוי מֵאִיגְרָא רָמָא לְבֵירָא עֲמִיקְּתָא הוא 
הגדולה  משיא  אדם  של  לנפילה  משל 
אל  וכו’(  החברתית  )החומרית,  וההצלחה 

שפל המדרגה. 
)חגיגה  תלמודי  משל  הוא  לביטוי  המקור 
ה ב( על הנאמר בספר איכה: “אֵיכָה יָעִיב 

ּבְאַּפֹו אֲֹדנָי, אֶת-ּבַת-צִיֹּון--הְִׁשלִיךְ מִּשָמַיִם 
אֶרֶץ, ּתִפְאֶרֶת יְִׂשרָאֵל”. 

הביטוי הוא בארמית אבל קל להבין אותו 
גם בלי לדעת ארמית: 

·  איגרא )אִיגְרָא או אִגָּרָא( - גג 
·  רמא )או רמה( - גבוה, רם 

·  בירא - באר, בור 
·  עמיקתא - עמוק 

לבאר  גבוה  מגג  המילולי:  פירושו  כלומר, 
עמוקה.

דוגמה: השר אשר הואשם בפלילים ונכנס 
לכלא, ירד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.

יהודית של כל התורה.  יתרו! הפרשה הכי 
אחת   - הדברות  עשרת  את  שמכילה  זו 
העם  של  ביותר  המשמעותיות  התרומות 
של  תמצית  הרוח.  בתחום  לעולם  היהודי 
כמה  עקרונות.  בעשרה  מוסרי  אידאל 
תורות  על  לחשוב  אם  אחד,  מצד  יומרני 
שלמים,  ספרים  על  שנפרשות  מוסר 
את  להנגיש  כדי  בזמן,  בו  גאונות  ואיזו 
מתוקנת. חברה  של  הבסיס   עקרונות 

התורה  של  החלוקה  לבחירת  הפעם, 
לפרשות ונתינת שם לכל אחת לפי הנושא 
 - במיוחד  מעניינת  משמעות  יש  הפותח, 
נקראת  לא  היא  גוי!  של  שם  נושאת  היא 
על שם מתן תורה, ולא על שם גילוי האל 
אלא  הפרשה,  של  השני  בחצי  שמתרחש 
לקראת  שבא  יתרו,  משה,  חותן  שם  על 
חשיבותו  ממצרים.  יציאתם  אחרי  ישראל 
למשה  מציע  שהוא  בכך  נעוצה  יתרו  של 
צורת שלטון יעילה יותר מהריכוזיות הנהוגה 
אחריות  ונטילת  סמכויות  האצלת  כה:  עד 
על-ידי יותר אנשים. אלו רעיונות שמובאים 
מבחוץ על-ידי מי שהתורה בוחרת להדגיש 
נוסחה  שזוהי  לי  נראה  מדין.  כהן  שהוא 
יהדות  בין  פשרה  אחר  בחיפוש  מעניינת 
לבין אוניברסליות: התוכן, החוקה, היא נכס 
יהודי, וממול, הצורה שתאפשר לממש את 
 החזון יונקת ממקור אחר ומתעשרת ממנו.

תפקיד  את  ולהסביר  לנסות  מנת  על 
לספר  בחרתי  האומה,  בחיי  הדיברות 
יהנו: שהילדים  בתקווה  קצר,   סיפור 
אמרה  הזה”,  מלחמה  המשחק  “משעמם 
החוקים”. את  נשנה  “בוא  פתאום.   נועה 
מציעה?” את  “מה  אייל,  אמר   “טוב”, 

קלפים  יותר  לו  שאין  מי  הפוך:  “נשחק 
ניצח”. 

את  כי  זה  את  מציעה  את  לך?  “נראה 
מפסידה”. 

“לא. מה פתאום! אנחנו משחקים שעות, 
אז רציתי להכניס עניין לכל זה.”

שלוש  שניצח  שמי  נגיד  בואי  אז  “טוב, 
קלפים  חמישה  לוקח  רצוף  פעמים 

מהשני”.
לא  אני  פייר,  לא  ממש  זה  “השתגעת? 

מסכימה”.
“אז מה נעשה, אולי...”

“אני יודעת”, קטעה נועה, “כל אחד יכול 
עם  שלו  הקלפים  את  להחליף  להחליט 

השני פעמיים במהלך המשחק”.
“די, את מעצבנת אותי, כל מה שאת רוצה 
משחק  לא  לנצח.  כדי  משהו  להמציא  זה 

איתך יותר”.
“נו, תפסיק כבר להתבכיין, אני מתאמצת 
אחד”. מקורי  רעיון  הצעת  לא   ואתה 
איתך, אם את מפסידה  אי אפשר  “אוף, 

את הופכת ממש לבלתי נסבלת”.
“ואתה בכלל סתום”.

“מעצבנת אחת”.
“ואת...”

“די כבר”, נשמע פתאום קולו הרועם של 
אבא. “מה קורה פה? שיחקתם כל-כך יפה 

עד עכשיו”.
“אבל הוא אמר...”

“אבל היא עשתה...”
 שני הילדים דיברו ביחד והצביעו זה על זו.
אחד  “כל  אבא,  אמר  “תרגעו”, 
את”. תתחילי  נועה  בתורו.   יסביר 
הלא- מהמשחק  להשתעמם  “התחלתי 
בחוקים,  שינוי  הצעתי  אז  הזה,  נגמר 

שאמרתי”. מה  כל  את  דחה  הוא   אבל 
דרכים  זה  הציעה  שהיא  מה  כל  “כי 
שהיא  ראתה  כשהיא  אותי,  לנצח 
אייל. מיד  צעק  להפסיד”,   הולכת 

“שקרן”, צעקה נועה בחזרה.
אבל  לה,  לענות  כדי  הפה  את  פתח  אייל 
מלא  הזדקף  רגליו,  על  אבא  קם  פתאום 
קומתו ושני הילדים יכלו לראות איך הוא 
הכירו  הם  מאיימת.  פנים  ארשת  לובש 
היטב את המבט הזה שלו. המבט שרומז 
ושמוטב,  איתו  להתחכם  זמן  זה  שאין 

בינתיים, לשתוק.
מוחלט  שקט  שרר  שניות  כמה  למשך 
יקרה.  שמשהו  חיכו  הילדים  שני  בחדר. 
נצח,  כמו  להם  שנראה  זמן  אחרי  בסוף, 
אבא אמר: “אתם הסכמתם לקבוע כללים 
אותם  לנסח  מצליחים  לא  אבל  חדשים 

ביחד? אז הנה כללים שאני מציע לכם:
א - הכללים החדשים יחולו רק על משחק 
בחוקים  שהתחיל  משחק  על  ולא  חדש, 

הקודמים.
ב - משחק חדש לא יתחיל לפני שמשחק 
השחקנים. אחד  של  בנצחונו  ייגמר   קודם 
ג - המשחק הבא ישוחק בשני סיבובים - 
לפי  והשני  נועה,  של  הצעה  לפי  הראשון 

הצעה של אייל.
ד - בסוף שני הסיבובים, אם יהיה תיקו, 
שאני  חוקים  לפי  שלישי  סיבוב  ישוחק 

מציע.
ה - במקרה של אי-הסכמה על החוקים, 
יש לפנות אליי או לאמא כדי לבדוק מה 

לעשות.
חוקי  את  לשנות  שינסה  שחקן   - ו 
קלפים. עשרה  יאבד  באמצע,   המשחק 
לו  יקרא  או  השני  את  שיקלל  שחקן   - ז 



מיהו ישראלי
האם תזהו את עצמכם?

גנאי יפסיד מיידית את המשחק.  בשמות 
ח - שחקן שמוביל במשחק ויקניט בשל כך 

את השני יאבד עשרה קלפים.
ט - מי שיעזוב את המשחק באמצע, יצטרך 

לסדר את החדר של השני.
י - מי שלא יסדר את המשחק עם סיומו 
בפעמיים  המשחקים  את  לסדר  יצטרך 

הבאות.
“למה בחרת בעשרה כללים דווקא אבא? 
אהב  שמאוד  אייל  שאל  במקרה?”  זה 
עגולים. מספרים  יותר  ועוד   מספרים, 
“ממש לא במקרה, נזכרתי בעשרת הדברות. 
הדברות?” עשרת  זה,  מה  יודע   אתה 

“לא זוכר”.
 “סיפרו לכם פרשת השבוע בבית הספר?”

“כן”.
“ומה היה בפרשה?”

“לא זוכר”.
נועה,  התערבה  לא?”  שקוף,  זה  “נו, 
משום  זה  אותך,  שואל  אבא  אם  “הרי 
הדברות  עשרת  על  מדברת  שהפרשה 

לא  אתה  רגע.  לפני  הזכיר  שהוא 
שלו?” השאלות  ואת  אותו   מכיר 
עשרת  זה  מה  יודעת  ואת  נועה,  “יפה, 
את  לנחש  יודעת  רק  שאת  או  הדברות, 
התשובות לשאלות שלי”, שאל אבא וחייך 

אליה.
אמר  שאלוהים  מה  זה  הדברות,  “עשרת 
שהם  דברים  סיני.  הר  על  ישראל  לבני 

צריכים לעשות או לא לעשות”.
“בדיוק”

שלנו?” למשחק  שלהם  הקשר   “ומה 
כללים  נתן  אלוהים  למה  מאוד:  “פשוט 
לבני ישראל? וקודם כל, איך? הוא הופיע 
מופע  מן  וענן,  אש  בעמוד  סיני  הר  על 
ממנו  יחששו  שקצת  כדי  כזה,  אימים 
כל  על  להתווכח  בלי  הכללים  את  ויקבלו 

דבר שאומרים להם”.
שעשית  המפחיד  המבט  כמו  “משהו 

מקודם?” שאל אייל.
חוקים  להם  נתן  הוא  ואז  כן.  “בערך, 
כדי  בעצמם  חוקים  לבחור  להם  נתן  ולא 

בניסיונות  השני  את  אחד  יאשימו  שלא 
מסוים.” מישהו  עם  להקל  או   לרמות 
הרעיון  יצירתי  ממש  אבא,  רע,  “לא 
לעזור  כדי  עיקרון  באותו  להשתמש  שלך 
ציונים. מחלקת  כמו  נועה,  אמרה   לנו”, 
את  לנצל  יכול  אני  אולי  יקירתי.  “תודה, 
להזכיר  כדי  הזאת  החגיגית  ההזדמנות 
דיבר אחד, חשוב בהחלט: ‘כבד את אביך 

ואת אימך’”.
אותו”,  שנעריץ  רוצה  הוא  איך  “תראה 

אמרה נועה לאייל.
הילד,  אליו  פנה  אבא”,  תדאג  “אל 
שצריך,” כמו  נכבד  אנחנו  אמא   “את 

והם פרצו בצחוק גדול.
שחייבים  הכללים  מה  שלכם,  ובמשפחה 

לשמור עליהם?

 שבת שלום

בן לנדאו
אב לנועה, כיתה ד, ואייל, כיתה א, קשת

לפני שנה בערך השתתפתי בפרויקט גדול 
 - מדינות  משלוש  קבוצות  שכלל  מאוד 
ישראל , פולין וגרמניה. במסגרת הפרויקט 
של  אישיים  סיפורים  לאתר  צריכים  היינו 
ובסרט  בכתב  אותם  ולהציג  שואה,  ניצולי 
קולנוע. לצורך היכרות עם חברי הקבוצות 
האחרות, בתחילת הפרויקט התבקשה כל 
קבוצה להכין מצגת שעונה לשאלה: מה זה 

אומר להיות ישראלי/ פולני/ גרמני? 

לפני הכנת המצגת התלבטתי רבות. בינינו, 
הישראלים, אין לנו בעיה להעביר ביקורת 
על עצמנו. לרוב כשנתבקש לערוך מצגת 
את  גם  נציג  ישראלי,  לקהל  זה  מסוג 
ואולי גם המרגיזים  יפים,  הצדדים הפחות 
מי  להראות  בקשה  יש  כאן  אבל  שלנו. 
האם  “משלנו”.  לא  שהוא  למישהו  אנחנו 
בחוץ?  המלוכלכת  הכביסה  את  לכבס 
ישנן  לכך.  המתאימה  הבמה  לא  זו  אולי 
הישראלי  בקולנוע  במיוחד  אחרות,  במות 
שבו ההלקאה העצמית הישראלית הידועה 

באה לידי ביטוי בצורה הבולטת ביותר. 

כבחינה  פנים  כלפי  נראה  שזה  למרות 
מבחוץ  ממבט  לעתים  נוקבת,  עצמית 
מצוי  שלא  למי  אחרת.  מובן  פשוט  זה 
חיים  שאנחנו  הישראלי  הפלונטר  בסבך 
כזה  למשל,  ממוצע  אירופאי  ביומיום,  בו 
הבעיות  הפרויקט,  במהלך  בו  שנפגשנו 
בישראל מצטיירות אחרת לגמרי. לא קיים 

צורך  מרגישים  לא  והם  רגשי  מטען  בהם 
כשהם  נעים  לא  להרגיש  או  להצטדק 

מעבירים ביקורת עלינו.  

לא חשוב מאיזה צד של המפה הפוליטית 
גורם  עם  בקשר  אתה  אם  מגיע,  אתה 
גאווה  איזושהי  כלל  בדרך  לך  יש  מחו”ל, 
שגורמת  ארצית  פטריוטיות  מקומית, 
יצא,  וככה  מדינתך.  על  טובה  לדבר  לך 
מצגת  אותה  את  להכין  שכשנתבקשתי 
לתוך  אני  גם  נשאבתי  ישראלי”  “להיות 
אינני  מטבעי,  הזו.  הפטריוטית  התחושה 
לי  נראה  אותי,  מלחיץ  זה  הגדרות,  סובל 
תמיד שטחי ומכוון למכנה המשותף הנמוך 
ביותר ובסופו של דבר מפספס את העיקר. 

אבל משימה היא משימה - ונרתמתי. 

חשבתי לעצמי שהסמלים הישראלים הם 
שאהיה  ידעתי  היהודיים,  הסמלים  בעצם 
את  אבל  שלי,  במצגת  זאת  לשלב  חייב 
של  בתמונה  לפתוח  החלטתי  המצגת 
השמעת  בעת  דום  העומדים  ישראלים 
זה  אינטואיטיבית,  הזיכרון.  ביום  הצפירה 
הקולקטיבית  התחושה  כמו  לי  הרגיש 
הגיעה  כן  אחרי  חזקה.  הכי  הישראלית 
האמירה: ישראלי הוא מי ששר את ההמנון 
בצבא.  משרת  עברית,  מדבר  הלאומי, 
חיבור  לערוך  צורך  שיש  הרגשתי  עכשיו, 
ישראלי  לשורשים, אי אפשר לברוח מזה: 
אוכל  המערבי,  בכותל  שמבקר  מי  הוא 

פלאפל, עושה “על האש” ביום העצמאות.

כל אלה, בינתיים, נשמעים כמו אותו מכנה 
טענתי  שכבר  כמו  ובעייתי,  רחב  משותף 
קודם. אבל עכשיו הסתבכתי ממש, העזתי 
עבר  אל  קונצנזוס”  מה”כביכול  לצאת 
הוא  ישראלי  הלאומית:  ההתגוששות  זירת 
את  מנשק  אני(,  )גם  כיפור  ביום  מי שצם 
וברחתי  נבהלתי  ומיד  אני(,  )לא  המזוזה 
אומר  הים,  בחוף  אבטיח  אוכל  ל...  חזרה 
הארץ  את  ב”חורש  וחתמתי  בסדר”  “יהיה 

לאורכה ולרוחבה”. 

ברשימה  כשהבטתי  זמן  אחרי  פתאום, 
הנ”ל, הרהרתי שוב מה  המניעים  ההזויה 
שלי לכנס אל תוך המכנה המשותף הרחב 
של “על האש” ואבטיח בים, את יום כיפור 
באותו  כנראה  נעוצה  התשובה  והמזוזה? 
אמצעי,  בלתי  כמעט,  שקוף  עדין,  מרקם 
ממנו,  מורכב  שלנו  היומיום  זאת  שבכל 
נשען עליו וניזון ממנו. ואי אפשר לומר את 
חרוש  נדוש,  להישמע  בלי  הזה  המשפט 
הקשת  זאת   - ישראלי  להיות   - ומליצי 

שלנו, וזה בטוח היה המניע שלי.

באתר  למצוא  תוכלו  עצמה  המצגת  את 
שלנו בגזוסטרא. תיהנו, לשימושכם.  

טל גנוסר
אב לדור, כיתה ד’ ורוני, גן דולב, קשת



לירון )37(, קטי )33(, אמרי ותומר )שש וחצי(,  נדב )שנה וחצי(   

גם  הזמן  רוב  טיפוסית,  קיבוצית  “ילדוּת  יבנה.  בקבוצת  גדל  לירון    
בחברה  ונמצאים  אנשים  אותם  עם  גדלים   18 גיל  עד  מאושרת. 
הומוגנית, עם היתרונות והחסרונות שבכך”.  לירון התגייס לפלס”ר 7, 
וכמעט כל החיילים איתו היו קיבוצניקים. “שירות מאוד נחמד באופן 
נולדה  קטי  הצבא.”   את  ששנאתי  למרות  טובים,  אנשים  עם  יחסי, 
לעלות  החליטה  המשפחה  ב-1987   .11 גיל  עד  שם  וגדלה  בסוריה 
לישראל, כיוון שמשפחות רבות מהקהילה היהודית החלו לעזוב והייתה 
תחושה שאין שם עתיד. המעבר לישראל היה אסור, ולכן את ההחלטה 
לא  שהסביבה  כדי  האחרון.  ללילה  עד  בסוד  ההורים  שמרו  לעלות 
רכושם  כל  את  להשאיר  הוריה  נאלצו  לעזוב,  עומדים  תחשוד שהם 
לתורכיה.  מסוריה  הגבול  את  חצו  הם  שלם  לילה  במשך  בסוריה. 
בתורכיה הם נשארו כחודש וחצי ואז הגיעו לישראל. המשפחה עברה 
לגור בחולון והקליטה עברה על כל המשפחה בצורה טובה. אביה של 
קטי הוא רופא ומצא עבודה בארץ, הם התגוררו סמוך לקרובי משפחה, 
וקטי - על אף שבהתחלה לא ידעה כלל עברית - השתלבה במהירות 
וביום  יבנה,  בבית הספר.  היכרות: קטי עשתה שנת שירות בקבוצת 

הראשון לשהותה שם פגשה את האינסטלטור מתקן פיצוץ של צינור בתוך בור מלא מים. זה היה לירון. “התחלה מאוד רומנטית”, מציינים 
שניהם. כעבור שנתיים וחצי התחתנו.    לימודים ותעסוקה: מאחר שקטי אהבה כימיה בתיכון, היא החליטה ללמוד רוקחות באוניברסיטה 
העברית. “הלימודים היו מעניינים, למרות שהיום הייתי בוחרת ללמוד משהו יותר טיפולי.” בשנים הראשונות היא עבדה כרוקחת בבית 
מרקחת, לאחר מכן עברה לחברת “טבע”, שם עבדה במחלקת הרגולציה. מזה כשלוש שנים היא עובדת בחברת “אייקון” ותפקידה הוא 
לפקח על ניסויים קליניים שנערכים בבתי חולים מטעם חברות תרופות. “בסך הכל נהנית, גם מהעבודה עצמה וגם מהתנאים”. לירון למד 
תקשורת במכללת ספיר. “שלוש שנים של עונג צרוף, שילוב של אקדמיה ועשיית סרטים”. לאחר הלימודים, הוא החל לעבוד ב”וואלה!”, 
תחילה כעורך ואחרי כן בתור כתב פוליטי ופרלמנטרי. לאחר מכן הוא היה עורך המגזין של “מקור ראשון”. כעבור ארבע שנים רצה לשוב 
לתחום האינטרנט - “אהבה גדולה” - ועבר להיות עורך אתר האינטרנט של עיתון “הארץ”. “עבודה מרתקת. שילוב של עיתונות ואינטרנט”.     
מקומות מגורים ומזכרת בתיה:  במשך שנתיים וחצי גרו לירון וקטי בקבוצת יבנה, אחרי כן במשך שנה וחצי בחולון, אך מכיוון שלא הייתה 
שם קהילה דתית צעירה, הם עברו לרחובות. ברחובות הם גרו במשך שש שנים, אולם על אף שהיו מרוצים הם החלו לחפש מקום יותר 
קהילתי. באותה תקופה מספר משפחות שהכירו עברו למזכרת בתיה והמקום נשמע להם מעניין.    קשת: “רצינו שהילדים יגדלו בחברה 
הטרוגנית, שיכירו את שני העולמות ויראו שאפשר לחיות יחד. קשת פחות מאפשרת להיות הורים על אוטומט. זו לא המסגרת הסטנדרטית, 
עצם השילוב והעובדה שבית הספר קטן ונמצא בתחילת הדרך יותר מאתגרים, מפחידים ומחייבים את ההורים להיות מעורבים. אבל בסופו 
של דבר הילדים מרוויחים מכך וגם המבוגרים”.   שמות הילדים:  אמרי - קטי ולירון חיפשו שם מיוחד. אמרי מוזכר בתנ”ך כמי שהיה אחד 
מבוני החומה בימי בית שני . “אמרי הוא ילד מאוד מילולי, כך שהשם מאוד מתאים לו”. תומר- התלבטנו בין תומר לשם אחר. מכיוון שהייתה 
קטנה, כשנולדה החלטנו ללכת על תומר )שאגב, מופיע במילון אבן שושן בתור שם לבן ולבת( . נדב- “אהבנו את השם והחלטנו לתת 
הפעם שם רגיל”.   דת/ אלוהים: “מדובר בדרך חיים ולא ברשימת ציוויים ואיסורים. משתדלים לעשות את הדברים מתוך אמונה ואהבה, 
ולא מתוך פחד של שכר ועונש. ברור לשנינו שיש אלוהים.”   תחביבים: לירון - ספורט, נגינה בגיטרה ו...העבודה. קטי - קריאה, ספורט 
כשאפשר.   בילויים משפחתיים: נסיעות משפחיות לחוף הים במשך כל השנה, וביקורים אצל שתי המשפחות. מנסים להשקיע גם בבילויים 

זוגים.    כיבוי אורות: הילדים - בשאיפה 20:00, גולש ל-20:30. קטי ולירון - בין 24:00-23:00.
משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר עם שרון טל: 050-6670174

משפחת מרוז רח’ קאלגרימשפחה מבוקשת
ראיינה: שרון נוימן-הקר 

על המרד הדתי בממסד החילוניהפלגנים בעם
שיירת  ללוחמי  הממלכתי  הזיכרון  טקס 
הל”ה בגוש עציון, שהתקיים בשבוע שעבר, 
גורמים  בין  חדש  לפולמוס  עילה  היה 
המדינה.  מוסדות  ובין  הדתית  בציונות 
בטקס אמורים היו להשתתף חניכי תנועת 
נוער  תנועות  חניכי  עם  יחד  עקיבא,  בני 
צה”ל  נציגי  ספר,  בתי  תלמידי  נוספות, 

ומשרד הביטחון. 

בני  תנועת  החליטה  הטקס  לפני  שבוע 
הממלכתי,  הטקס  את  להחרים  עקיבא 
זאת בשל הופעתה המתוכננת של להקה 
)שירת  זמרות  גם  חברות  שבה  צבאית, 

עקיבא  בני  מזכ”ל  נדרש  כאשר  נשים(. 
החלטתו  את  להסביר  נכטיילר  בני  הרב 
“משרד  כי  טען  הוא  הטקס  את  להחרים 
הביטחון נהג כפיל בחנות חרסינה, למרות 
שהסברנו להם את הצורך שלנו להתאים 
את האירוע למגוון סוגי החניכים והסניפים, 
עלינו  ולכפות  עלינו  לצפצף  החליטו  הם 

שירת חיילות”.

ע”ב(  סב,  )דף  יבמות,  במסכת  התלמוד 
אלף   24 עקיבא  לרבי  שהיו  מספר 
תלמידים, וכולם מתו בזמן אחד - בין פסח 
לזה.  זה  כבוד  נהגו  שלא  מפני  לעצרת, 

ענווה  צניעות,  של  איש  היה  עקיבא  רבי 
ואהבה. וכפי שניסח זאת הרב קוק - דמות 
האנושית,  האהבות:  כל  בה  שמתמזגות 

הלאומית והאלוהית, באופן יוצא דופן. 

האימרה  את  שטבע  זה  היה  עקיבא  רבי 
“ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה, 
חומרה  מבכרים  עקיבא  בני  מנהיגי  ואילו 
הלכתית של איסור שמיעת שירת נשים על 
דרכה  היא  זו  האם  כמוך”.  לרעך  “ואהבת 

של בני עקיבא בימינו? 

אירוע זה מצטרף לפולמוס סירוב הפקודה 
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המשך יבוא...

*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

פנו לבן לנדאו 054-5316663 )לא בשבת( 
או מויש קראוס 054-4860041.

שבסיומו  ברכה”,  “הר  ההסדר  בישיבת 
הוציא שר הביטחון את הישיבה מההסדר 
הרב  הישיבה,  ראש  של  סירובו  בעקבות 
תלמידיו  את  לגנות  מלמד,  אליעזר 
טקס  במהלך  ישובים  פינוי  נגד  שהפגינו 
חושב שלא  אני  “מלכתחילה  ואמר:  צבאי 
מגבה  אני  כך  אחר  אבל  )לסרב(,  צריך 
שהתפתח  ודברים  הדין  במהלך  אותם”. 
הביטחון,  ומשרד  ישיבות ההסדר  רבני  בין 
חתמו כמה רבנים על מסמך האומר בקול 
כפופים  ההסדר  ישיבות  שתלמידי  ברור, 

לדבר ה’ ולא לדבר המפקד.

מפקד  שאם  כולם  על  ומוסכם  ברור 
מסיבות  שלא  שבת  לחלל  לחייל  מורה 
כמחויב  החייל,  שעל  הרי  מבצעיות, 
כל  אין  בזה  למפקדו,  לסרב  להלכה, 
חידוש. אם כן מה החידוש של הרב מלמד 
מלמד  הרב  אמירה?  באותה  לתלמידיו 
את  ולהדגיש  לחפש  תלמידיו  את  שולח 

ההבדלים ואת ההתנגשויות ההלכתיות עם 
הממסד.  החידוש הוא בהתרסה ובשלילת 

הלגיטימיות של ממשל חילוני.

במקום לחנך את הנוער לחשיבה מורכבת 
כדי  דרכים  בהלכה  למצוא  ובמקום 
הרב  בוחרים  ההבדלים,  את  להקהות 
מלמד והרב נכטיילר לחדד את ההבדלים 
לכן,  ומפלגת.  לעומתית  גישה  ומעודדים 
כל ההולך בדרכם ימצא תמיד את הדרך 
להתנגשות עם הצבא, עם המדינה ועם עַם 

ישראל.
ישי דויטשמן
אב לנטע, כיתה ד’ וגלעד, כיתה א’, קשת

ֶשִהְטִמין  ֵתיָבה  ְמַחֵּפֶשת  ַהָּברֹון  ַמְטמֹון  ֲחבּוַרת  יְָקִרים,  יְָלִדים 
גֶלַמן.  יֲַעקֹב  ַאבָרָהם  ָרִּבי   – ַמזְֵּכֶרת-ַּבְתיָה  ִמְמיַיְסֵדי  ֲאַחד 
ִּכי  הֲחבּוָרה  יְַלֵדי  ֵהִבינּו  ַמיִם”   – ְלַחיִים  “ִסיַמן  ָהֶרֶמז  ְּבִעְקבֹות 
ַהֵתיָבה מּוְחֵּבאת ּבֵאיזֹור ַהְּבֵאר האנטילית ַהיְדּוָעה, ֶשִסיְּפָקה 
ַהמֹוָשָבה.  ֶשל  ָהִראשֹונֹות  ִּבְשנֹוֶתיָה  ַהְמיַיְסִדים  ְלִראשֹונֵי  ַמיִם 
ִהְצַטֵרף  וְֶאְפַרת  ֲעִמיָחי  ִּבְמקֹום   – שֹונֶה  ְמַעט  יְָלִדים  ְּבֶהְרֵּכב 
ַלֲחבּוָרה אֹוֵרַח לֹא-ָקרּוא ְּבֵשם ֵמִאיר – ִהגִיָעה ַהֲחבּוָרה ַלְּבֵאר, 
ָשם ֵהם ִהְבִחינּו ְּבֵתיָבה ַהדֹוָמה ְלזֹו ָהִראשֹונָה ֶשָמְצאּו ַּבָמקֹור. 
ַהְּבֵאר,  ֶשל  ַהִשיּפּוִצים  ִמְתַחם  ְּבתֹוְך  נְִמֶצאת  ֶשַהֵתיָבה  ֶאָלא 

וְַהּפֹוֲעִלים ִמְסתֹוְבִבים ְליַָדה. ֵּכיַצד יִָשיגּו ַהיְָלִדים ֵאת ַהֵתיָבה? 

לצד  המונחת  התיבה  לעבר  בשקיקה  הביטו  הילדים  שבעת 
כהוגן,  מאובקת  למחצה,  הרוסה  נראתה  היא  הפועלים. 
כגרוטאה נטולת ערך בין ערימות זבל, אך עבור הילדים היא 
“אולי  הציע,  מאיר  מפז.  יקרה  נפש  משאת  רגע  באותו  הייתה 
תתחילו לריב בקולי קולות כדי למשוך את תשומת הלב של 
גיל הפטיר  ואקח את התיבה?”.  בינתיים  ואני אתגנב  הפועלים 
לא  אנחנו  גניבה.  על  לחשוב  לך  “מתאים  בתוכחה,  לעומתו 
ושאל,  גיל  של  מדבריו  התעלם  מאיר  כאלה.”  דברים  עושים 

“מוכנים לעזור לי?”. 
בשקט  והצביעו  בפתאומיות  מאיר  את  היסו  ואופיר  נעמה 
לעבר התיבה. טרקטור קטן התקרב אל התיבה, שעמדה על 
הקרקע ליד פסולת הבנייה, וגרף אותה יחד עם שאר הפסולת. 
כף הטרקטור התרוממה עם ערימת הזבל והטרקטור השליך 
מהילדים  כמה  בצד.  שניצבה  פסולת  מכולת  לתוך  אותה 
שהטלטלה  ייתכן  כי  ביודעם  וחרדה,  בהלה  אנקות  פלטו 
האמנם  הערך.  יקרת  תכולתה  את  השמידה  התיבה  שעברה 
נגדע באחת כל פרויקט הקיץ המופלא שהשקיעו בו מחשבה 

ורב- עתיק  אוצר  למצוא  החלום  לטמיון  ירד  האם  רבה?  כה 
משמעות? החבורה רצה לעבר המכולה, ושניים מהילדים נכנסו 
פנימה והחלו מחטטים בעפר ובאבק אחר התיבה. כעבור דקה 
נמצאה התיבה בידי אופיר, אך היא הייתה ריקה. עמית צעק אליו, 
“אולי מה שהיה בפנים נפל?”. “אם ככה, אכלנו אותה!”, השיב לו 
אופיר. פניהם של הילדים התכרכמו מהאכזבה העמוקה שפקדה 

אותם. אכן כך נגוז לו החלום. 
זה מסוכן!”,  ילדים, אסור לכם להיות כאן,  “מה אתם מחפשים, 
קסדה.  וחבוש  חמור-סבר  איש  הפועלים,  אחד  אליהם  ניגש 
להפסיד,  מה  כעת  שאין  חש  ביאושו  ישירה,  בגישה  נקט  אופיר 
“אולי אתה יודע אם משהו היה בתוך התיבה הזו?”. האיש זקף את 
גבותיו, “התיבה הייתה תקועה עמוק באדמה. אל תגידו לי שהיא 
שלכם?!”. גיל ענה, “היא לא שלנו, אבל יכול להיות שהיינו מבינים 

את מה שהיה בפנים יותר טוב מכל אחד אחר!”. 
שלפניו  הצעיר  העלם  שהפגין  הביטחון  ממידת  הופתע  האיש 
וחייך, “חכו כאן רגע.” הוא פנה לעבר שולחן עבודה שעמד בצל 
דף  ובתוכה  ניילונית  משם  והביא  שונים,  ותרשימים  מפות  ועליו 
צהוב קרוע, דף שהזכיר מאוד במראהו את המכתב של גלמן. 
“עמדתי לתת את זה למוזיאון, אבל אם אתם רוצים להסתכל על 
זה בזהירות רגע, לא אכפת לי. אני בטח לא מבין כאן שום דבר!” 
האיש מסר את הדף לעמית, שלקח אותו ביד רועדת. “תודה רבה 
מאוד”, אמר לאיש, ואחריו חזרו כהד שאר החברים. עמית הוציא 
וצילם את הדף. כעת היה להם פנאי  את הטלפון הסלולרי שלו 
להתבונן בו מעט. לא היה ספק בקרבם כי היה זה כתב ידו של 
גלמן, אם כי הפעם לא הייתה שום חתימה על הדף. למעשה היו 
רשומות על הדף חמש שורות קצרות בלבד. שושנה היתה מעט 

זריזה מהאחרים ואמרה, “אני יודעת מה כתוב כאן!”.

ליסמין
הגננת של גן ארז

מזל טוב
להולדת הבת

הרבה שמחה ונחת!

רבותיי וגבירותיי - קורס ליב”ה מטעם גשר במזכרת בתיה יוצא לדרך!
פגישה ראשונה ב-15.02.2010    פרטים נוספים באתר הקהילה ובמייל הקהילתי

 עדיין אפשר להצטרף - נא להירשם אצל ירון נשר- נייד: 050-4418917


