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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

המושג שלי – חשבון נפש
המושג “חשבון נפש”, עתיק כימי תרבות ישראל עצמה, ולמרות שקיבל ביטויים שונים במהלך הדורות הרי שהוא תמיד מהותי, יסודי ועקרוני. 

וגם אם הוא מתחיל או נגמר בדברים קטנים הריהו תמיד מתוך הרגשת החשיבות הכוללת שיש להם.
הנחת היסוד לעשיית חשבון נפש חייבת להיות שיש מערכת עקרונית ובסיסית שמהווה קנה מידה לדברים, והוא אינו בהכרח חייב להיות דתי 

או אפילו מוסרי. 
חשבון הנפש כולל בתוכו קבלה מראש של אפשרות לטעות, ואף של טעות גדולה ויסודית. בחשבון נפש שאינו נוקב ועמוק הנושאים יהיו 
לעולם טריוויאליים, וניסיון לשנותם לא יגרום לשינוי מהותי. בחשבון נפש של אמת הנושאים הנראים לעין הם מובנים מאליהם ואילו המצב 
הקיים, המוסכמה של הכלל, הנורמה – הם הם הטעונים בדיקה וחקירה מחודשת. משפטים כגון “כך היו עושים את הדברים תמיד”, או “כולם 

עושים כך” אינם מצדיקים הנצחתה של טעות. לוקט מתוך “אור פני מלך” )שטיינזלץ(.
אילת כלפה

בעד / יואב פרנקל
למען האמת, השאלה אם המחאה החברתית מוצדקת או נחוצה 
בעצרות  בתקשורת,  הקהל,  בדעת  הוכרעה  היא  הוכרעה.  כבר 
מרשימות הומות אדם, ולאחרונה בקבלת הממשלה את המלצות 

ועדת טרכטנברג.
בקיץ  כאן  שצמחה  החברתית  למחאה  להדביק  ניסו  לא  מה 
האחרון? שהיא שמאלנית-מפונקת-סטודנטיאלית-תל-אביבית-
כשם  המחאה,  אך  וכהנה.  כהנה  ועוד  פוליטית-מבולבלת, 
שהשמיצוה, כן תרבה וכן תפרוץ עד שסחפה את כולם להפגנות, 
המחאה  של  כוחה  כולו.  העם  בקרב  פנימית  ולהתעוררות 
החברתית, שמבשריה הם בין השאר פעילותו של השר כחלון מול 
חברות הסלולאר, מחאת הדלק ומחאת הקוטג', בא מהעם וחזר 
אחריהם  סחפו  לשנות  ורצו  להם  שנמאס  ישראלים  העם:  אל 
ציבורים שלמים שלחמו במה שהם רואים כעוול, כדבקות בסדר 
ישן שפועל לרעת העם – רופאים, מתמחים, מאותגרי דיור, נפגעי 
והבנה  – המאיסה במצב הקיים  ביניהם:  ועוד. המשותף  תנובה 

שבכוחם לשנות. אוונטיפופולו! קדימה העם!
מבקרי המחאה ציינו שמדובר בחתך אוכלוסיה שיש לו עבודה, 
נראו  לא  בדיוק העניין. פה  זה  סושי, אבל  ואוכל  ששותה קפה 
מחזות קורעי לב של מקררים ריקים וחדרים עם ריהוט מינימאלי. 
אשתי  של  כהגדרתה  המלא",  המקרר  "מעמד  מחאת  זוהי 
היקרה, שמרגיש שתכולת המקרר נקנתה במחיר מופקע ביחס 
שהתיאבון  הקיץ  הרגישו  אנשים  אלפי  מאות  המערבי.  לעולם 
הקפיטליסטי אוכל כל חלקה טובה, שהם נסחטים ולא מוגנים, 
ושהמצב מוביל להתפוררות הלכידות החברתית בעם. זו מחאתו 
סים מונח על כתפיו ואשר דורש שראשי  של המעמד שעול המִִ
המשק יעשו את תפקידם ויקלו עליו את הנטל. וראו איזה פלא 
– פתאום כולם נזכרים שבאמת יש בעיית ריכוזיות, ויש רעיונות 
לקצץ  גם  ואפשר  וחינוך,  דיור  בענייני  לפתרונות  קונקרטיים 

בביטחון.
אם יהיה קל יותר לקנות דירה, אם עלות החיים תהיה הגיונית 
יותר, יהיה פה עתיד טוב יותר לכולם. זו בעיניי הציונות בשינוי 
ציבורי  סיסמוגרף  בעלי  צעירים  חבר'ה  אותם  ואילו  האדרת, 
כיוון  שבח,  לכל  ראויים  בכישרון,  המחאה  את  שהובילו  רגיש, 
יכולים  כולנו  בבג"ץ.  צורך  אין  לצדק  להגיע  שכדי  הבינו  שהם 
להיות בג"ץ ולתרום את חלקנו לשינוי המצב. זוהי הדמוקרטיה 
בצורתה הנעלה ביותר, ואת הרוח והעוצמה הפנימית שקיבלנו 

במחאה החברתית הזו נישא איתנו עוד זמן רב.

נגד / זיו דב"ש
בקיץ הזה קמתי בבוקר והרגשתי שאני ַעם והתחלתי ללכת. אמרו לי 
שיש ֵשם לעם – "הישראלים החדשים", וסוף סוף מתקיימת ערבות 

הדדית בין כל הישראלים. בעצם, בין כל הישראלים החדשים.
חיים  את  ופגשתי  ילדותי  לשכונת  הגעתי  בצהריים  בבוקר.  היה  זה 
השכן. חיים מנקה רחובות כבר שלושים שנה. עד לפני חמש-עשרה 
שנה הוא היה עובד עירייה מן המניין, קיבל שכר ממוצע וִפרנס את 
משפחתו בכבוד, עד שהתחילו להגיע ההפרטות הגדולות. פיטרו את 
חיים, העבירו אותו לחברת כוח אדם, שעכשיו התחילו לצוץ כפטריות 
של  שכרו  גם  כך  במחצית.  קוצץ  חיים  של  שכרו  הרפורמה.  לאחר 

שעיה מוציא הפחים, ושל אבי הסניטר ב"בילינסון".
הסבירו  הראשונה,  ישראל  הקודם  בשמם  או  החדשים,  הישראלים 
שמצב המשק קשה, ורק על ידי הפרטות מסיביות הקטר יתחיל לסחוב 
את העגלה. ומה עם אבי, חיים ושעיה? אין מה לעשות, מישהו צריך 
לשלם את המחיר. כך קרה גם ב-2002, כשקוצצו קצבאות הילדים 
של  בשכרם  דרסטי  לקיצוץ  שהתגלגלה  ההפרטה,  מגמת  ונמשכה 
עובדי הייצור ושל העובדים הבלתי מקצועיים. כשעמיר פרץ טען כי 
מדובר במאבק אידיאולוגי ושהמטרה להפוך את העובדים המאורגנים 
היה  ולא  ותוכניות הסאטירה,  לו הפרשנים הכלכליים  לעגו  לעבדים, 

אפשר שלא להרגיש במוטיבים הגזעניים שהיו כרוכים בגיחוך הכללי.
במשבר הכלכלי הבא איש כבר לא הופתע. ביבי, בשבתו על כיסא שר 
האוצר, גילה לנו שהוא הגיע למשרד האוצר, בדק את הקופה וגילה 
הישראלים  על  נוספות  גזרות  צפוי,  כמה  היה,  הפתרון  ריקה.  שהיא 
החלטה  ובאבחת  הסולר,  על  בלו  מס  הוטל  דוגמאות?  הישנים. 
שהפכו  ומפיצים,  שליחים  מובילים,  של  לחמם  מטה  נשבר  אחת 
כמובן(. אפשר  )מופרטות  רווחה  לנזקקי עמותות  בכבוד  ממפרנסים 
להמשיך ולהזכיר את מאהלי המחאה של טוויטו, את כיכר הלחם ואת 

ההתעלמות המוחלטת מהם, ועוד ועוד. אבל הגבילו אותי במילים...
בערבו של אותו יום חזרתי הביתה, ראיתי שוב את הישראלים החדשים 
ש"פירות ההפרטה" הגיעו גם אליהם. לאחר שמוקסמו הרווחים על 
ידי מתן תנאי שכר משפילים לעובדים, החלו החברות למקסם רווחים 
גם  אותותיו  לתת  התחיל  המחיה  ויוקר  התעריפים,  העלאת  ידי  על 
במעלה המדרג החברתי. וכשקמו בבוקר, גילו שהם ַעם והתחילו ללכת 
בׂשדרות רוטשילד. בתגובה שמעתי את אותו ביבי מסביר שהמחאה 
אמיתית וצריך לבצע שינויים, אך באותה נשימה הזכיר שאין יש מאין. 
שמבקשים  השינוי  מחיר  את  לשלם  יצטרך  מישהו  אחרות,  במילים 

הישראלים החדשים להנהיג.
למישהו יש ספק שמדובר שוב בישראלים הישנים?!

ראש בראש                                     המחאה החברתית
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 פרשת לך לך
פרשת השבוע למשפחה

כולה  עוסקת  לך  לך  פרשת 
באברהם.

מדוע אלוהים בחר באברהם? 
היה  מי  לנו  מספרת  אינה  התורה 
זה  הוא  דווקא  ומדוע  אברהם 
והדמות  גויים  המון  אב  להיות  שנבחר 
העם  בהיווצרות  יותר  המשמעותית 

היהודי.
בתורה  הנבחרים  המנהיגים  מרבית 
לנו  סיפרה  שהתורה  לאחר  נבחרו 
ומדוע  וממעשיהם  מחייהם  משהו 
המנהיג:  להיות  ראויים  היו  הם  דווקא 

"נח איש צדיק היה בדורותיו".
על משה קראנו איך הציל איש ממוות 

וכיצד דרש הוא צדק. 
חלל  למלא  ניסתה  פה  שבעל  התורה 
ריק זה ע"י שלל מדרשים ואגדות על 
אביו  תרח  בבית  אברהם  של  מעשיו 

והתמרדותו נגד עובדי האלילים.
התורה בחרה להראות לנו את הצדקת 
ע"י  חי  בשידור  אברהם  של  בחירתו 
עשרה ניסיונות אותם ניסה אלוהים את 
אברהם שלב אחרי שלב כאשר אנחנו 
אמת,  בזמן  אותם  חווים  הקוראים 
רגשותיו  את  המילים  בין  מרגישים 
הקשיים,  את  אברהם,  של  העזים 
ונשנות  החוזרות  הפרידות  החששות, 

אותן הוא צריך לעבור.

של  הניסיונות  עשרת  היו  מה 
אברהם?

לגבי  הפרשנים  בין  דעות  כמה  ישנן 
של  הניסיונות  עשרת  בדיוק  מהם 
מהפרשנים  חלק  כאשר  אברהם 
מעוגנים  שאינם  ניסיונות  גם  כוללים 
כפי  הניסיונות  את  נביא  אנו  בפשט, 
מעוגנים  כולם  ואשר  הרמב"ם  שכתב 

בפשט:
"לך לך מארצך".  .1

הירידה למצרים עקב הרעב   .2
הגדול.

לקיחת שרה לבית פרעה.  .3
מלחמתו של אברהם בארבעת   .4

המלכים.
לקיחת הגר לאשה בעקבות   .5

עקרותה של שרה.
ברית מילה בעת זיקנתו.  .6

לקיחת שרה לבית אבימלך מלך   .7
גרר.

גירוש הגר לאחר שילדה את   .8
ישמעאל.

גירוש בנו ישמעאל.  .9
עקידת יצחק.  .10

הכי  הניסיונות  דעתכם  לפי  מה 
צריך  היה  אברהם  איתם  קשים 

להתמודד?

עבר  אותם  הניסיונות  לפי 
מגדירים  הייתם  איך  אברהם, 

ניסיון?

המקרים  מן  אחד  בכל  אבינו  אברהם 
צריך לבחור מהי הדרך בה הוא צריך 

לבחור.
האם לעזוב את משפחתו אשר גידלה 

אותו או ללכת לארץ חדשה.
נושאת  האם לגרש את שפחתו אשר 
בניגוד  להשאירה  או  ברחמה  בנו  את 

לרצונה של שרה?
חיכה  לו  אשר  בנו  את  להקריב  האם 
לרשת  אמור  שהיה  הבן  שנה?   100

אותו? ובכלל להקריב אדם?
צריך  האדם  בו  מצב  הוא  ניסיון 
שמשמעותיים  ערכים  שני  בין  לבחור 

ושחשובים לו במיוחד.
כאשר ידועה לנו התשובה הנכונה או 
הוא  אחד  שערך  יודעים  אנו  כאשר 
בעדיפות לערך אחר אנו לא נמצאים 
במצב של ניסיון. כאשר ישנה אפשרות 
לבחור בו זמנית בשני הערכים גם אז 

אנו לא במצב של ניסיון.
הבחירה בערך אחד בידיעה שהקרבנו 

ערך משמעותי אחר - היא הניסיון.
אברהם לא ידע מהי התשובה הנכונה 
ואלוהים לא נתן לו רמזים. זה התהליך 

אותו היה צריך אברהם לעבור.

שאתם  לניסיונות  דוגמא  תנו 
חושבים שחוויתם

בפרט  וכיהודים  בכלל  אדם  כבני  אנו 
עוברים ניסיונות רבים.

אברהם  של  כצאצאו  היהודי  העם 
מעצם  רבים  ניסיונות  חווה  אבינו 
לבחור  צריך  והיה  היהודי  העם  היותו 
בין  חיים,  לבין  באלוהים  אמונה  בין 
שמירה על קיום מצוות לבין הישרדות, 
בבחירה בין חיי אדם מסוים לחיי אדם 

אחרים.
והפרטי  האישי  במישור  אנחנו  וגם 
בהם  ניסיונות  יום  מדי  חווים  שלנו 
ערכים  שני  בין  החלטה  לקבל  עלינו 
שמאוד חשובים לנו ולפעול לאורו של 

רק אחד מהם.

נעמה מרקוביץ’

 , ם כ ר י כ ז ה ל
משחק  זהו 
שילווה  חדש 
במשך  אותנו 
השנה. מטרת 

היא  המשחק 
ממושג  להגיע 

תוך  למשנהו  אחד 
עשרה צעדים, לא פחות ולא יותר. 

נא לשלוח לאימייל שלי:  את הפתרונות בכתב 
המוצלח  והפתרון   ,yishayleh@gmail.com
ביותר יזכה לתהילת עולמים בפרסום בשבועון 

הפופולארי "ודברת בם". 
"סתיו"  מהמושג  להגיע  הוא  השבוע  האתגר 
מהמושג  להתחיל  טיפ:  "ארדואן".  למושג 
שמגיעים  עד  פראיות  באסוציאציות  הראשון 
ממנו  להגיע  לנסות  ואז  בערך  השישי  למושג 

למושג הסופי.
ממחירי  שמגיע  שכזה  לקישור  דוגמה  להלן 
בלונדון  השכירות בתל אביב למחירי השכירות 

בעשרה צעדים.
למחירי  אביב  בתל  השכירות  ממחירי 

השכירות בלונדון בעשרה צעדים
המאהל ברחוב רוטשילד, אשר החל כביקורת 
והפך  תאוצה  תפס  השכירות,  מחירי  על 

לתנועת מחאה של ממש.
אדמונד  של  שמו  על  נקרא  רוטשילד  רחוב 
דה רוטשילד, "הנדיב הידוע", שתמך ביישובי 

העלייה הראשונה.
מקור הונו של אדמונד דה רוטשילד בעסקי 

הבנקאות המפותחים של משפחת רוטשילד.
סבו,  היה  "רוטשילד"  בנק  את  שהקים  מי 
בעיר  ממושבו  רוטשילד,  אנשל  מאיר 

פרקנפורט על המיין שבגרמניה.
הנוהג של אכילת נקניקייה בלחמנייה מקורו 
ולכן  בפרנקפורט,  השלוש-עשרה  במאה 
ידועה הנקניקייה בארה"ב גם כ"פרנקפורטר".

בלחמנייה  נקניקייה  של  יותר  הידוע  השם 
חם. מקור השם  כלב  כלומר  דוג",  "הוט  הוא 
בדיבה)?( שהוציאו על יצרני הנקניקיות, שהם 

מכניסים בשר כלב לאוכל.
במקומות  מקובלת  כלב  בשר  אכילת 
קוריאני,  מכר  לי  שאמר  כפי  בעולם.  רבים 
במלחמה  וסוסים  חתולים  אכלו  "הקוריאנים 
כלב  אוכל.  היה  ולא  רעב  מחרפת  כשסבלו 

אכלו כי זה טעים".
של  בחלקים  מאוד  מקובלת  כלבים  אכילת 
סין, אולם לקראת אולימפיאדת בייג'ינג 2008 
את  להוריד  בעיר  למסעדות  הורו השלטונות 
ביקורת  למנוע  כדי  הכלב מהתפריטים  בשר 

מערבית.
הועבר  בבייג'ינג,  האולימפיאדה  סיום  בטקס 
הלפיד למארגני האולימפיאדה בלונדון 2012.

הקרובים  באזורים  הדיור  השכרת  מחירי 
ב500%- עלו  בלונדון  האולימפיים  לאתרים 

400% לקראת האולימפיאדה. 
לא דווח על הקמת מאהל מחאה בלונדון.

ישי להמן



הציבורית  הרפואה  כשעתיד  אלו,  בימים 
הבריאות,  שר  וסגן  הפרק  על  נמצא 
נציג  הנו  האחראי על המערכת הרפואית, 
שמיעוט  החרדיות,  הסיעות  אחת  של 
ברפואה  עוסק  בוחריה  של  שבמיעוט 
שמן  חשבתי  פורמאלי(,  באופן  )לפחות 
דמותו  את  הזיכרון  מנבכי  להעלות  הראוי 
החולים  בית  מייסד  וולך,  משה  ד"ר  של 

"שערי צדק" בירושלים.
רופא  היה   )1957-1866( וולך  ד"ר 
חרדי שעלה מגרמניה לארץ ישראל 
הוא  התשע-עשרה.  המאה  בסוף 
החרדית  העדה  הנהגת  על  נמנה 
בירושלים והתנגד בתוקף לרעיונות 
היו בתי  הציונות. עד אותה תקופה 
העתיקה  העיר  בתוך  רק  חולים 
 – עדתית  אפליה  בהם  ושלטה 
שהם  הרגישו  האשכנזים  החולים 
בבית  ראוי  טיפול  מקבלים  אינם 
על  שנוהל  חולים",  "ביקור  החולים 

ידי יהודים ספרדים.
הקמת  מאחורי  החיה  הרוח  היה  וולך  ד"ר 
יפו  ברחוב  צדק"  "שערי  החולים  בית 
מרוחק  כך  כל  היה  החולים  בית  ב-1901. 

ש"נשמות  היישוב  מאזור  תקופה  באותה 
אמרו  טובות" 
וולך יצטרך  שד"ר 
דמי  את  לשלם 
לכל  הנסיעה 

חולה שיגיע...
ד"ר וולך היה אדם 
נוקשה )בכל אופן 
ייקה(, אך גם נדיב 
 – לחוליו  ומסור 
מספר  מבקרם 
ואף  ביום  פעמים 
לרווחתם  תורם 
הפרטי.  מכיסו 
רווק  נשאר  הוא 
כל חייו, נשוי לבית 
שהקים,  החולים 

שהיה המודרני ביותר באותה תקופה בכל 
צדק"  "שערי  החולים  בית  התיכון.  המזרח 
היו  שעריו  אך  יהודי,  חולים  כבית  הוגדר 
פתוחים לכל תושבי הארץ – יהודים וגויים 

כאחד.
ד"ר וולך דאג גם לכך שבית החולים יתנהל 
ובעקבות  כלכלית,  מבחינה  עצמאי  באופן 
זאת חפרו בקרבתו בורות מים ונקנו חמש-
וסיפקו  סמוך  בשדה  שרעו  פרות,  עשרה 

חלב וגבינות לחולים. 
הוא היה דמות מפתח בחברה 
הירושלמית - ייצג את היישוב 
רבות בפני השלטונות  פעמים 
והמנדטוריים,  העותמאניים 
וגידל דורות רבים של רופאים 
רפואי,  לדיוק  חינוך  תוך 
סודיות  לחולה,  נאמנות 

רפואית ואתיקה מקצועית.
חייו  מפעל  היה  החולים  בית 
צרור  עם  מסתובב  היה  והוא 
דלתות  כל  של  מפתחות 
נועל מדי  היה  המבנה, שאותן 
ד"ר  הביתה.  לכתו  לפני  ערב 
וולך ניהל את בית החולים ביד 
ואחת!  שמונים  גיל  עד  רמה 
לאחר  שנים  עשר  נפטר  הוא 
לבית  הצמוד  הקברות  בבית  ונקבר  מכן, 

החולים.  
ובנימה אישית: סבו של סבי, ר' גרשון פרוש, 
היה עוזרו האישי של ד"ר וולך והיה הפקיד 
יום מותו. בנו,  הראשי של בית החולים עד 
ר' אליהו פרוש, המשיך את מפעל חייו של 
החולים,  בית  של  המשק  מנהל  והיה  אביו 
החולים  בית  תולדות  על  ספר  הוציא  ואף 

במלאות יובל שנים להיווסדו.
אהד פרוש

לנו  ארקין-קיש תפתח  אילנית  זה  במדור 
חלון, למזכרת בתיה של פעם. 

פירות  כשריחות  סתיו,  של  אלה  בימים 
עם  יחד  באפנו  עולים  המבכירים  ההדר 
והבנייה  המדבר  אבק  הגויאבה,  ריחות 
את  גם  מציינים  אנו  החדשה,  מהשכונה 

ייסודה של מזכרת בתיה. 
תרמ"ג,  מרחשוון  בחודש  בתשעה 
עשרה  חתמו   ,1882 באוקטובר   22
פבלובקה  מהכפר  משפחות  ראשי 
לבין  בינם  ברית  ברוסיה הלבנה על 
ובה התחייבו  נציגי הברון רוטשילד, 
וליישבה.  הקודש  לארץ  לעלות 
יצאו  כבר  חודשים  שלושה  כעבור 
בדרכם  משפחות  ראשי  אחד-עשר 
הערניים  לקוראים  ישראל.  לארץ 
הברית  על  אמנם  טעות,  לא  זו   -
חתמו עשרה, אך ברגע האחרון לפני 
האחד-עשר  החבר  צורף  היציאה 

במטרה להוות רזרבה למניין. 
אומרים  יש   - נרכשו  המושבה  אדמות 
הסמוך.  עקיר  מהכפר   - מופקע  במחיר 
התשע-עשרה  המאה  בשלהי  כבר 

יתרונותיה  נודעו 
"המקום  הנדל"ניים: 
והאדמה  ובריא,  טוב 

וברוכה...  שמנה  היא 
מעקרון ליפו מהלך ארבע 

שעות".  שתי  מהלך  ולראמלא  וחצי  שעות 
בעיתון  בריל  יחיאל  הרב  שציין  התזמון 
מזמן  רחוק  לא   ,1883 בנובמבר  "המגיד" 

הנסיעה בשעות השיא לתל-אביב. 
בז' בחשון תרמ"ג, 7 בנובמבר 1883, לאחר 
ישראל,  במקווה  קצרה  הכשרה  תקופת 
החלו לחרוש את אדמות המושבה לקראת 

הזריעה. יום זה היה ליום הקמת המושבה. 
בכפר  האחד-עשר  התגוררו  בתחילה, 
הערבי עקיר, ובסוכות 1884 הוקמו הבתים 

הראשונים – הָקָזרמֹות. 
החלוץ  קבוצת  אל  הצטרפו   1884 בסתיו 
חישוב  נפשות.   101  - המשפחה  בני 
נפשות  בכ-עשר  מדובר  כי  מראה  מהיר 
ביתרונות  האמינו  המייסדים  למשפחה. 
לארץ  טוב.  יותר  שיותר,  כמה  החמולה: 
הורים  וגם  והצאצאים  הזוג  בנות  הגיעו 
נוספים.  משפחה  וקרובי  מבוגרים 
ארבעה  עלו  ארקין,  משפחת  במשפחתי, 
דורות: הסב שלמה, הבן המייסד צבי, הנכד 

וכמה  חיים  ישראל 
נינים. פקידי הברון לא 

בעין  העולים ראו  ריבוי  את  יפה 
צאצאיהם,  לנו,  פרודוקטיביים".  ה"לא 
של  בחשיבותה  ההכרה  את  הנחילו  הם 
חלקיה.  לכל  והדאגה  רבתי  המשפחה 
עלייה  הצליחה  היסטורית  מבט  מנקודת 
שלימים  שלמה,  מקהילה  נצר  לשמר  זו 

הוכחדה כולה בשואה. 
ויושביה  הארץ,  לו  נראתה  ברכה  "...כנווה 
בִצָלם  חבויות  מושבותיה  אלוקים.  כברוכי 
מעוטפות  השדות  וכל  וזיתים  כרמים  של 
בפירות..."  מעוטרים  והאילנות  בתבואה 
"תמול  ספרו  בפתח  עגנון,  ש"י  מתאר  כך 

שלשום", את מראות הימים ההם. 
רוב הסיכויים שאם היינו מטיילים במושבה 
היה  המראה  העשרים,  המאה  בראשית 
הרבה פחות רומנטי, אך בעונה זו של השנה 
והזיתים  הענבים  בכרמי  כשמתבוננים 
בגשם הראשון, ניתן להפליג אחורה ולחוש 
ולהריח  קצת מההרגשה שחשו המייסדים, 
לפני  בעיבודה  שהחלו  האדמה  ריח  את 

בדיוק מאה עשרים ושמונה שנה.

אילנית ארקין קיש

תמול שלשוםתמול שלשום

ד”ר משה וולךדמויות נשכחות



.vedibarta12@gmail.com-במדור זה נקיים ריאיון אסוציאטיבי קצר. המעוניינים להתראיין למדור מוזמנים לפנות ל

"מסביב  השינה:  לפני  סיפור  בנות.  ושלוש  בנים  שני  בתקוע.  גר  העמותה.  מנהל   - חסקין  אריה 
לעולם בשמונים יום". אקדמיה: מחקר ארוך ומתיש שאין לו סוף. גיור: יש למטבע שני צדדים. תקוע: 
שורשים. הבית לתמיד. מזכרת בתיה: מקום שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. אין הרבה מקומות כאלה 
טוב לבקר, אבל במידה. פעם  בית הכנסת:  בארץ. שמורת טבע שכדאי שיהיו עוד הרבה כאלו. 
בשבוע. כשמתפלל אוהב לעמוד ליד הכניסה. התנדבות: אין דבר יותר חשוב מלתת, אבל צריך לתת 
כך שגם לך יישארו מצברים לתת גם בעתיד. כשאתה נותן יותר מדי אתה בעצמך נגמר. מסורתי: 
כך אני מגדיר את עצמי, ואני מקווה שיותר ויותר אנשים בחברה הישראלית יגדירו את עצמם ככה. 
לחילוני.  בין דתי  זהות של מישהו  ולא  זהות משמעותית של אדם  זו תהיה  גם מקווה שמסורתי  אני 
ליף: מאוד  דפני  כל מקום אחר.  כמו  "יישוב",  אוהב את המושג  אוהב את המושג.  לא  התנחלויות: 
ידעו  לגמרי מתחבר למאבק. לא מאמין שהם באמת  לא  הובילה, אבל  מעריך/מתפעל ממה שהיא 
מה שהם רוצים, ולא באמת מאמין שייצא מזה משהו. גלעד שליט: רגשות מעורבים. חושש מאוד 
מהִעסקה, אבל מצד שני לא יכול לעצור את השמחה שאני מרגיש עכשיו )הערה: אריה רואיין מספר 
שעות לאחר ההודעה על גיבוש הִעסקה(. אוכל: אוהב לבשל. מאוד אוהב לבשל, ואוהב שאנשים 
נהנים מהאוכל שאני מבשל. הורים: ככל שאני מתקרב יותר ויותר לגיל של ההורים שלי כשהייתי 
ילד, אני יותר ויותר מעריך את מה שהם עשו בשבילי. מוזיקה מזרחית: גדלתי עליה בבת-
ים. המוזיקה היחידה שאני רוקד בה.  מוזיקה קלאסית: לא מתחבר )צוחק(. פעם אשתי לקחה אותי לקונצרט כזה ולא 

החזקתי מעמד. סנדלים תנ"כיות: מה שאנשים נועלים. מה שאני נועל. "ודברת בם": אחד 
מתשתיות הקהילה. מסר לאומה: שיהיו עוד הרבה "קשת מזכרת בתיה".

בית  מלווה  לראשונה  השנה 
את  ההורים,  עם  יחד  הספר, 
בת  לקראת  ו'  כיתה  בנות 
המצווה של כל אחת ואחת מהן. 
צנועה,  במה  מקצים  אנו  גם 
המצווה  לבנות  לחודש,  אחת 

שבה ישתפו אותנו בחוויותיהן.
בכיתה שלנו השנה יש ילדים שיהיו 

בני ובנות מצווה.
התחלנו את השנה ואת הנושא של 
בר ובת המצווה בשבוע בשם שבוע 

הזהות. את השבוע התחלנו בטיול לנגב לכפר איילים "עדיאל" שבמושב אשלים. הכפר הוא 
כפר סטודנטים שנמצא עכשיו בתהליכי בנייה של בקתות בוץ, גינות, ובכלל מקום מגורים.

על  בגדול,  הכפר  הסיפור של  על  קצר  סרטון  ראינו  לכפר, שם  נסענו  חמישי שעבר  ביום 
האנשים שייסדו, חשבו ובסופו של דבר גם בנו אותו. אחר כך עשו לנו סיור בבתי הבוץ, שם 
ראינו שבתי הבוץ נראים מבפנים ממש כמו בתים רגילים. משם המשכנו לגינות, שם ניכשנו 
עשבים ושתלנו פרחים וצמחי תבלין שהבאנו איתנו. נהנינו מאוד ולמדנו הרבה על איך אפשר 
להפוך דברים מחלומות ודיבורים למציאות. המשכנו את השבוע בכל מיני משימות, פעילויות 
החברים  איך  לי,  קוראים  ההורים  איך   - השם  בעקבות  ופעילות  מדרש  למשל:  ולימודים. 
קוראים לי, ואיך אני קורא לעצמי. עשינו עבודה קטנה על השורשים שלנו, בדקנו עד כמה 
אנחנו דומים לאבא/אימא, ועד כמה הוא/היא דומים לסבא/סבתא. כתבנו מכתב לעצמנו, 

מלפני שנתיים, לאחל לנו מה יהיה בקרוב ובכלל בתהליך ההתבגרות.
קראנו קטעים על טקסי מעבר מילדות לבגרות בתרבויות שונות בעולם.

עשינו פעילות על טביעת האצבע שלנו, בה ראינו שלכל אחד יש טביעת אצבע ייחודית משלו, 
ושאין עוד טביעת אצבע כזאת בכל העולם.

אהבנו מאוד את הפעילות ורצינו שגם אתם תיהנו ממנה:
חומרים: ידיים, סלוטייפ, נייר ועיפרון.

1. מקשקשים חזק עם העיפרון על הנייר.
2. שמים את האצבע לשנייה על הקשקוש.

3. שמים את האצבע על הסלוטייפ.
4. מדביקים את הסלוטייפ על הנייר.

נהנינו מאוד מכל השבוע המיוחד הזה. תודה למירי, תדהר, רותי, ולכל ילדי הכיתה. היה מאוד 
כיף איתכם. 

בנות כיתה ו'

סיפור בהמשכים
פרק שני

הנסיך הקטן חזר אלינו

הנסיך הקטן, למי שלא מכיר, או אולי כבר 
כוכב  על  לבדו  שחי  קטן  ילד  הוא  שכח, 
216ב'. אני אומר לבד, אבל הוא לא לגמרי 
שגודלו  שלו,  הכוכב  על  לו  יש   – לבד 
כגודל של בית, גם שושנה זקנה ושלושה 
בקפידה.  מגרף  הוא  שאותם  געש  הרי 

אבל הוא מרגיש בודד.
הוא הגיע פעם לכדור הארץ, ונהיה חבר 
של טייס צרפתי אחד, אך געגועים הביתה 
אותו  הבריחו  נוראית  עולמית  ומלחמה 
חזרה לכוכבו. עתה שב, מנסה לראות אם 
יוכל למצוא את המקום שלו כאן, בעולם 
שלנו. לכן הוא מסתובב כאן בינינו ומנסה 
זה  איך  פה:  עובדים  הדברים  איך  להבין 
על  אנשים  הרבה  כך  כל  יחד  כשחיים 
כוכב אחד, איך האנשים מתייחסים לכוכב 
אליהם  מתייחס  הוא  ואיך  הזה,  הענק 

בחזרה. 
דעו לכם שהכול הרבה יותר פשוט ומובן, 
געש  הרי  רק שלושה  בעולמך  לך  כשיש 
מלא  הוא  לכן  הברך.  עד  לך  שמגיעים 

בשאלות.
כי  ראשית,  אותו.  לפגוש  לכם  גם  כדאי 
הקול שלו נעים כמו מרבד של משי; שנית, 
כי  ושלישית,  נהדר;  זהב  שיער  לו  יש  כי 

הוא נסיך, כמובן. נסיך קטן. 
אה, והוא לא רגיל לחברה. והוא לא אומר 
פותח  הוא  אותך.  פוגש  כשהוא  "שלום" 

מיד בשאלה. 
אז אם אתם רוצים לפגוש בו, צאו החוצה, 
היו לבד, ונסו לשמוע את השאלה הבאה 

שלו. 
יאיר הרטמן
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