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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

המושג שלי - פרטיות

אורי גלר בכותל: רשמים מביקור בעיר העתיקה של ירושלים

- "פרטיות"  המושג  עם  מכול  יותר  אולי  המזוהה  המשפט 
וברנדייס  וורן  "The right to be let alone" שאוב ממאמר שכתבו 
בשנת 1890. האירוע המכונן שגרם לשני אישים אלו לכתוב מאמר 
בנושא, היה דיווח על אירוע שהתקיים בבית פרטי, ועל הנוכחים בו.

הזכות להיעזב לנפשך, הינה זכות שהאמירה "אין לי מה להסתיר", 
אינה רלוונטית לגביה. היא מניחה כי לכל אחד מאתנו יש מרחב 
להיות  מבלי  אישיות  הכרעות  להכריע  לו  המאפשר  פרטי  אישי 
חשוף ללחצים חברתיים ואחרים. וזאת למה? מפני שהאחר כלל 

אינו מודע לבחירותיך האישיות. מיותר לציין כי כל אחד בוחר את 
מרחב הפרטיות המתאים לו, אך ההנחה של מי שדוגל בזכות זו, 
אחר, ממשלתי,  גורם  אצל  ולא  האדם  אצל  היא  היא שהשליטה 
עסקי או חברתי. דווקא לאור היות האדם יצור חברתי, כיבוד מרחב 
חיוני. היכולת שלי להגדיר עצמי לפי מדדים  מסוים של פרטיות 
אישיים, עוד לפני שהיא נחשפת לעין השמש, חיונית לשם גיבוש 

זהויות שונות ושיח רב תרבותי יצירתי וכן.
רבקי דב"ש

יהודי  הלא  החלק  אך  להגיד,  נעים  לא 
סמטאות  יותר.  תוסס  העתיקה  העיר  של 
ריחות  ומלאות  צפופות, צעקניות  השווקים 
צבעוניות  הכנסיות  אקזוטיים,  וטעמים 
והבתים  זול  האוכל  איקונות,  ומלאות 
זאת,  לעומת  מלוכלכים.  וקצת  מיושנים 
הומור  חסר  מדי,  מכובס  היהודי  החלק 
במיוחד  בולט  זה  מדי.  לבנים  ורחובותיו 
לכותל  שגורמת  הנרחבת,  הכותל  ברחבת 
הבדיקות  קטן.  קצת  להיראות  עצמו 
הביטחוניות, ההפרדה בין המינים, ההקפדה 

על הצניעות, המסרים הדתיים 
ההרגשה  ובכלל,  מקום,  בכל  והלאומ)נ(יים 
הקודים  את  תפר  מתי  אותך  שבוחנים 
ותתנהג לא בסדר, קצת מרתיעה. דומני כי 
אני, לו הייתי תייר, הייתי חש בנוח יותר אצל 

ה"גויים" מאשר בצד שלנו.
הסיור  את 
ת  ו ר ה נ מ ב
הכותל העביר 
דתי  מדריך 
 ,35 כבן 
ובעל  מזוקן 
גדולה.  כיפה 
נראה  הוא 
כסטריאוטיפ 
איש  של 
הרב",  "מרכז 
והדריך בצורה 

להתעניין.  לילדים  שגרמה  מאוד,  נעימה 
עליו  והקשו  פעילות  שקקו  המנהרות  אך 
בהסברים. המנהרות הפכו, מתברר, לעזרת 
קשת  שתחת  הגברים  אולמות  של  נשים 
וילסון, ואילו חלק המנהרה שליד שער וורן, 
המקדש,  בית  מול  היה  הסברה  לפי  אשר 
כל  צדקניות.  לנשים  תפילה  למקום  הפך 
המדריך  שגם  הזה,  הדתי  הממבו-ג'מבו 
 - ונעימה  מתונה  בצורה  כי  אם   - עצמו 
כאשר  לכן  עליי,  נמאס  קצת  בו,  השתתף 
דולורוזה  בוויה  המנהרה  מפתח  יצאנו 
האירועים  את  הצית  אשר  פתח  אותו   -

לפיהן  להוראות,  "התמרדתי"   - ב-1996 
עלינו להישאר עם המאבטח בדרכנו חזרה 
לכותל, והתחלתי לטייל עם הילדים באופן 

עצמאי לאורך הרחוב. 
האישה  הומו.  אקה  למנזר  נכנסנו  תחילה 
הזדעפה  תחילה  בקבלה  הערבייה 
הר  על  ולתצפת  לגג  לעלות  לבקשתי 
נעימה,  מאוד  הפכה  כך  אחר  אבל  הבית, 
לחשוב  דימיתי  פעולה.  ומשתפת  חייכנית 
לילדים  שלי  ההסברים  את  שמעה  שהיא 
והבינה שאין לה עסק עם איזה לאומן דתי 
מישהו  עם  אלא  לפרובוקציות,  שמתכונן 

שבאמת מתעניין, ולכן האווירה הפשירה. 
ניגש אליי אדם ששמע אותי  ברחוב הגיא 
הדרך  "זו  בעברית.  הילדים  עם  מדבר 
לי:  לכותל?" שאל. עניתי בחיוב. הוא אמר 
השבתי,  מאוד,"  "נעים  גלר".  אורי  "אני 
לחצתי את ידו והצגתי את 
בדרכו  המשיך  הוא  עצמי. 
ושמתי לב ששתי מצלמות 
אחרי  אחריו.  עוקבות 
שלוש דקות הוא הסתובב 
וחזר אליי. נראה  שמשהו 
"אתם  אותו.  מדאיג 
מ'היורש'?"  אותי  מכירים 
שאל. "שמענו את שמעך," 
על  הסתכל  הוא  עניתי. 
אולי  "טוב,  והעיר:  הילדים 
אולי  אז".  צעירים  היו  הם 

הוטרד מכך שלא זיהיתי אותו מלכתחילה. 
למה  דעתי.  גם  הוטרדה  שהלך,  אחרי  רק 
על-טבעית  מוחות  קריאת  יכולת  עם  איש 
מעט  עוד  רגל?  מהולכי  הנחיות  צריך 

סופרמן יבקש ממני טרמפ.
השוק  של  בחנויות  שנה,  עשרים   לפני 
כיתובים  עם  טי  חולצות  היו  הערבי 

ישראליים לאומניים כמו "גולני",
  "America, don't worry, Israel is behind you",
החולצות  כיום,  כהנה.  ועוד   "Uzi does it"
חנות  באותה  איתן,  יחד  אך  קיימות  עדיין 
פלסטיניות  חולצות  מתנוססות  ממש, 

 "Free המכריזה  רובה  עם  יד  לאומניות: 
"Palestine, מפה של ארץ ישראל החסרה 
ערים יהודיות חדשות ומכריזה על כל ארץ 
דומות.  ורבות  כפלסטין,  המערבית  ישראל 
תודעה  לפתע  פיתחו  שהסוחרים  לא  זה 
לאומית, אלא שמגזר צרכני נוסף הצטרף 
קונים,  אמריקנים  יהודים  רק  לא  לתמונה: 
נטיות  בעלי  אירופאים  תיירים  גם  אלא 
להם  וגם  ופרו-פלסטינאיות,  שמאלניות 
נמוכה  באיכות  לחולצות  לדאוג  צריכים 

ובמחיר מופקע. 
שהרי מעבר לשלוש הדתות הידועות, הדת 
רבבות  ולה  בעיר,  המרכזית  היא  הרביעית 
שפה  גבולות  חוצה  הכסף  דת  מאמינים. 
ככוהניה  משמשים  העיר  וסוחרי  ולאום, 
המזכרות  חנויות  פולחן:  מקומות  במאות 
קוצים  )נזר  נוצרי  יהודי,  קיטש  המשלבות 
ב-20 ש"ח בלבד( ואוריינטאלי. פעם אמרו 
אני כבר לא  היום  גורם למלחמות,  שכסף 
מעוררי  הם  האידיאליסטים  דווקא  בטוח. 
כמו  מטריאליסטים  היו  הם  אם  המדון. 
ובכסף,  בחומוס  ומתעניינים  השוק  סוחרי 
של  לעיר  באמת  הופכת  הייתה  ירושלים 

שלום. 
ממה  הילדים  את  שאלתי  היום  בסוף 
המדריך,  ולא  "כשאתה,  נהנו.  הם 

הסברת לנו על ירושלים". 
שהיה יום מושלם כבר אמרתי?

ישי להמן

או  והרמאות  היחסית  האמת  "...נושא 
מה  מורכב.  הוא  חלקית  עובדות  הסתרת 
היא האמת שלי והאם האמת שלי היא גם 
האמת של האחר? מתי אבחר לקדם אמת 

אחת על חשבונה של אמת אחרת?..."
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פרשת “ויצא”פרשת השבוע למשפחה

מחקר חדש על בית הספר קשת מזכרת בתיה

הנושאים בפרשה:
חלום יעקב והנדר שנדר	 
המפגש של יעקב עם רחל 	 
פגישת יעקב עם לבן והתחייבותו לעבוד 	 

שבע שנים עבור רחל
התרמיות של לבן 	 
לידת אחד-עשר השבטים וסיפור ראובן 	 

והדודאים
אחריו 	  המרדף  לבן,  מבית  יעקב  בריחת 

וגניבת התרפים
רבים שניתן  נושאים  זו עמוסה  פרשה 

לפתח עליהם דיון מעניין עם הילדים.
המלאכים  מסמלים  מה   - יעקב  חלום 
האם  הילדים?  לדעת  והיורדים,  העולים 
אלו המלאכים של ארץ ישראל והמלאכים 
של חוץ לארץ, או אולי הם מסמלים משהו 
ארצה  המוצב  הסולם  מסמל  מה  אחר? 
הקשר  את  האם  השמימה?  מגיע  וראשו 
בין הארצי לאלוהי? חלום יעקב הינו אחד 
גם  וניתן  ביותר,  המפורסמים  החלומות 
שנעשו  האמנות  יצירות  בשלל  לצפות 

בהשראת חלום זה.

השם  משמעות  מה   – השבטים  שמות 
שניתן לאדם? האם השם יוצר זהות? איך 
להם  שניתן  השם  עם  מרגישים  הילדים 
)לא מומלץ להוריו של זרובבל(, ולמה ניתן 
להם השם המסוים? האם משמעות השם 
מטילה על האדם מחויבות לנהוג בהתאם 
את  המגשימה  נבואה  זו  האם   ? לשם 

יעקב,  של  שמותיהם  שונו  למה  עצמה? 
שינוי  של  המשמעות  מה  ושרה?  אברהם 
שם – האם שינוי השם משנה את האדם? 
לבחירת  שניתנו  הנימוקים  את  לבחון  ניתן 
לשבטים  שאירע  מה  מול  השבטים  שמות 
מאוחר יותר, ומול ברכתם של יעקב ומשה. 
אפשר גם לקרוא עם הילדים את שירה של 

זלדה "לכל איש יש שם".

הטוב והרע – הרבה פעמים אנחנו נוטים 
אנשים  ולקטלג  מורכב,  עולם  לפשט 
הוא  כשהטוב  ול"רעים",  ל"טובים"  וילדים 
אנחנו  כך  רע תמיד.  הוא  והרע  טוב תמיד 
מהפרשנים  חלק  של  התייחסות  מוצאים 
סולח  כשהוא  גם   - גמור  כרשע  לֵעָׂשו 
עושה  איננו  הוא  ומנשקו  ומחבקו  ליעקב 
כן, לדבריהם, בלב שלם. וכך אנחנו מוצאים 
שסוברים  ללבן,  פרשנים  בהתייחסות  גם 
יעקב במטרה לבדוק מה  שהוא חיבק את 
יש בכיסיו. לעומתם, גם כשיעקב מרמה את 
יצחק עבור הברכה וגם כשהוא בורח מלבן 
ובנותיו,  מבניו  להיפרד  לו  לאפשר  מבלי 

התנהגותו מוסברת כחיובית.

הסיפור  שרוצה  מה  זה  באמת  האם  אך 
המקראי ללמד אותנו? לבן אכן רימה את 
יעקב, אך רחל באמת גנבה לו את התרפים, 
וֵעָׂשו אכן טיפל בהוריו כשיעקב ברח לחרן, 
וסלח ליעקב על גניבת הברכה. מנגד, יעקב 
שהינו איש צדיק ותם, לא תמיד נהג כיאות 

ובתמימות עם עשו ולבן. 

גם אבותינו היו אנשים מורכבים, וחז"ל אף 
שלא  כשנהגו  נענשו  גם  שהם  מבהירים 
הוא  ליצחק  יעקב  התנהגות  )כנגד  כראוי 
מציינים  גם  חז"ל  יוסף(.  במכירת  נענש 

שֵעָׂשו קיבל שכר על שכיבד את הוריו. 
להיכנס  בקלות  יכולים  ילדים  גם 
למשבצת של "ילד טוב" או "ילד רע", 
אלא  רע,  ילד  שאין  שיידעו  וחשוב 
מעשה רע, כיוון שבניגוד לילד רע שזה 
אופיו ולא ניתן לשנותו, מעשה רע ניתן 

לתקן על ידי מעשה טוב. 

 - השבטים  והולדת  ולאה  רחל  יחסי 
המורכבים  היחסים  את  חושף  הסיפור 
בה  הדרך  על  לשוחח  וניתן  האימהות,  בין 
חוסר  של  מצבים  עם  מתמודדים  אנחנו 
האם  המשפחה.  בתוך  גם  וקנאה,  שוויון 
 – מעצמנו  ומקריבים  מפרגנים  אנחנו 
יעקב  עם  להתחתן  ללאה  שסייעה  כרחל 
"על חשבונה" )לפי המדרש(?, האם אנחנו 
ַּבֲאֹחָתּה"  ָרֵחל,  )"ַוְּתַקֵּנא  לעתים  מקנאים 
]בראשית ל א[( או אולי קורה שאנחנו לא 
ולא  הזולת  למצוקת  מתייחסים  מספיק 
ִאיִׁשי,  ֶאת  ַקְחֵּתְך  )"ַהְמַעט  לעזור  מנסים 
ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני?" ]שם, שם טו[(? 
מה הילדים חושבים על דברי רחל ליעקב, 
"ָהָבה ִּלי ָבִנים, ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי" )שם, שם 

א(, ומה הם חושבים על תשובת יעקב? 
אודי הקר

בית הספר שלנו מעורר עניין הן בתקשורת 
לאחרונה  באקדמיה.  אף  ולאחרונה 
בבית  שני  לתואר  תיזה  עבודת  הוגשה 
העברית  האוניברסיטה  של  לחינוך  הספר 
בירושלים המתבססת על ראיונות ותצפיות 
שנעשו בבית ספרנו. החוקרת, מיכל ברמן, 
מידת  את  בחנה  אדומים,  גוש  תושבת 
הפלורליזם המצוי בבתי הספר המשותפים 
בחינת  באמצעות  וחילוניים  לדתיים 
)שיח שחרית, מפגש  ומקבילותיה  התפילה 
ובבית הספר המשותף  בוקר( בבית ספרנו 

בכפר אדומים. 
מודלים  פי  על  פועלים  הללו  הספר  בתי 
שונים. כפר אדומים פועל על פי מודל אותו 
ואת  הרצף"  "מודל  בשם  המחברת  מכנה 
המודל שלנו היא מכנה "המודל הדיכוטומי".

אדומים,  בכפר  הנהוג  הרצף"  "מודל  ע"פ 
אינם  משפחותיהם  ובני  שבו  התלמידים 
לאיזו  שהוא  שלב  בשום  להצהיר  צריכים 
קבוצה הם משתייכים. ממילא עולה, שאין 
כל  ג'  כיתה  עד  וחילוניים.  לדתיים  מסלול 
בית  ד'  מכיתה  החל  מתפללים.  הילדים 
תחומי  של  מצומצם  במספר  מציע  הספר 

לימוד יהודיים תכנית מקבילה, מודולארית. 
ייחודי  לימודי  "סל  להרכיב  יכולים  הילדים 
משלהם. כך למשל, ילד שמגיע מבית דתי 
וילד  הספר,  בבית  להתפלל  מחויב  אינו 
גמרא,  ללמוד  יכול  זאת  לעומת  חילוני 
הלכה, ולהשתתף במפגשי הבוקר של שיח 
בתפילה  או  לתפילה,  המקבילה   – שחרית 
האמירות  מן  בכך". אחת  יבחר  אם  עצמה 
"שאין  גורסת  הספר  בבית  הבסיסיות 
יהודים". אמירה  כולנו  דתיים, אין חילוניים, 
כפי  שונות  לפרשנויות  וניתנת  מסקרנת 

שמתואר במחקר.

מובאת  ספרנו  בבית  היסוד  הנחת 
"ברית  כי  הגורסת  המנהלת  רותי  מפי 
יהיה  שאפשר  כדי   – כלומר  כורתים", 
לחיות בברית יש צורך קודם כל בהפרדה, 
בין  ההבדלים  את  שתחדד  בכריתה, 

הצדדים הכורתים את הברית. 

הבדלים נוספים בין בתי הספר: בית הספר 
מזה  שפועל  בי"ס  הינו  אדומים  בכפר 
הממלכתי-דתי,  הפיקוח  תחת  שנים   25

המחנכות חייבות להיות דתיות, בית הספר 
כאשר,  דתיים-חילוניים  ביחס  מאוזן  אינו 
בניגוד אלינו, מרבית תלמידיו באים מבתים 

דתיים. 

כיצד  הינה:  המרכזית  המחקר  שאלת 
הפלורליזם  עקרונות  ביטוי  לידי  באים 
באמצעות התפילה ובאמצעות מקבילותיה 
בהן  משנה  שאלות  הספר?  בתי  בשני 
כיצד מתייחסים אנשי החינוך  הינן:  עסקה 
קונפליקטים  אילו  הספר?  בבית  לריבוי 
המורים  אתגרים  אילו  עם  הריבוי?  מעלה 
צריכים להתמודד, וכיצד הם עושים זאת? 
התפילה  ומקבילותיה:  לתפילה  ביחס 
בתרבות  ומבוסס  מקודש  טקסט  מייצגת 
המצאה  הוא  שחרית  שיח  בעוד  היהודית, 
מצליחה  האם  עכשווית.  בהתהוות  חדשה 
מול  אל  לעמוד  "החילונית"  המקבילה 
לשיח  נבחרים  תכנים  אילו  התפילה? 
שחרית? האם יש לה יומרות רוחניות? כיצד 
משפיעה האלטרנטיבה החילונית המוצעת 

בבית הספר על התפילה? 



דמויות נשכחות

בכניסה לבניין המשרדים בו אני עובד ישנה תמונה מפוסלת 
קולומבוס  כריסטופר  את  רואים  האחד  שבצידה  ממתכת, 
עומד על סיפון אונייה וצופה אל האופק, ובצידה השני ישנו 
שהוא  והַאְצְטרֹוָלב  זכות,  אברהם  בשם  אדם  של  תחריט 

ִשכלל.

מי היה אברהם זכות? שאלה זו היתה טריביאלית לחלוטין 
זכות, שנולד  חיים בסוף המאה ה-15 בפורטוגל.  היינו  אם 
בקסטיליה והיה תלמידו של ר' יצחק אבוהב, הכין במצוות 
וימיים  אסטרונומיים  לוחות  פורטוגל,  מלך  השני  ז'ואו 
הללו  הלוחות  תקופה.  באותה  הימאים  כל  את  ששימשו 

כוכבי  את  מיקמו 
לנקודות  ביחס  השמים 
ימיים,  בנתיבים  שונות 
לנווט  למלחים  וסייעו 

את דרכם בלילה. 

אברהם  כלל  שִִ בנוסף, 
האצטרולב,  את  זכות 
שהתקין  הראשון  והיה 

אותו מנחושת ולא מעץ, מה שהפך אותו למדויק הרבה יותר. 
האצטרולב הינו מכשיר הבנוי מעיגול מתכת שלם ועליו זרוע 
נעה. הנווט הסתכל דרך נקבי הצצה בזרוע עד שאור השמש 
או אור הכוכב עבר דרך שני הנקבים. המחוג שבקצה הזרוע, 
המראה על גובה הכוכב או השמש במעלות מעל האופק, 

הוא קו הרוחב. 

היוונים  ידי  על  כנראה  החל  האצטרולב  של  פיתוחו 
הקדמונים. הערבים המשיכו לפתחו ולימדו את האירופאים 
ימים  ימי באותם  להשתמש בו. השימוש באצטרולב לניווט 
התבסס  והניווט  ידוע,  היה  לא  האורך  קו  שכן  הכרחי,  היה 
בעיקר על קווי הרוחב. שיטת הניווט הייתה להפליג צפונה 
או  מזרחה  להפליג  ואז  הרצוי,  הרוחב  לקו  עד  דרומה  או 

מערבה לאורך קו הרוחב עד להגעה ליעד המבוקש.

שיא  היו  שִשכלל  והאצטרולב  זכות  אברהם  של  הלוחות 
את  שגילה  דה-גאמה,  ואסקו  תקופה.  באותה  הטכנולוגיה 
הנתיב הימי מאירופה להודו, לא יצא לדרך עד שהתייעץ עם 
זכות וקיבל ממנו הדרכה אישית על המיכשור והלוחות. גם 
קולומבוס נשא עימו במסעו לאמריקה את הלוחות של זכות 

ואת האצטרולב שבנה.

אברהם זכות היה שילוב מדהים של תלמיד חכם, היסטוריון 
ומדען, שהגיע להישגים מרשימים בכל אחד מתחומים אלה, 
מהגורל  להימלט  הצליח  לא  הוא  גם  דבר,  של  בסופו  אך 
ב-1497  תקופה.  באותה  היהודים  של  חלקם  מנת  שהיה 
הוא נמלט מפורטוגל לאחר שהמלך מנואל הראשון הורה 
הוא  הבריחה  במהלך  בכפייה.  היהודים  כל  את  להטביל 
של  בסופו  להגיע  הצליח  אך  פעמיים,  בנו  עם  יחד  נשבה 
דבר לתוניס, שם כתב את "ספר היוחסין", שהיה מעין ספר 
היסטוריה של כל תולדות עם ישראל עד ימיו. ב-1513 הוא 

אף הצליח להגיע לירושלים, שם נפטר כעבור כשנתיים.
אהד פרוש

אברהם זכות

ועברנו להתגורר  אוגוסט ארזנו את מיטלטלנו  ביום קיץ חם בחודש 
במדרשת בן-גוריון אשר בנגב.

המעבר הוא הגשמת חלום קטן שלנו המלווה אותנו כבר הרבה שנים – 
לגור מעט במדבר.

מדרשת בן-גוריון הוקמה ברוח חזונו של דוד בן-גוריון – הקמת קריה 
 ,1953 בשנת  נולד  המדרשה  הקמת  רעיון  במדבר.  ולמדע  לחינוך 
בעת סיור עבודה שערך בן-גוריון באזור נחל צין. במהלך שנות ה-50 
המאוחרות, כאשר שהה בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר, קרם הרעיון עור 

וגידים. 

הכוללת  החינוך  מערכת  וקיימת  תושבים,   2,000 כיום  חיים  במקום 
הכול – החל בתינוקייה וגנים, דרך בית ספר יסודי ותיכון )התיכון לחינוך 
סביבתי(, וכלה במוסדות מחקר אקדמאיים )המכון לחקר המדבר ומכון 

בן-גוריון לחקר ישראל והציונות( המסונפים לאוניברסיטת בן-גוריון.
 

אבל כאמור, אנחנו לא עברנו כדי לעשות דוקטורט אלא כדי ליהנות 
מהמדבר! המדרשה יושבת על משטח צין המשקיף על נוף הקדומים 
של בקעת צין ונחל צין. הנחל זורם מרום הר הנגב ונשפך לאחר מהלך 
ארוך אל ים המלח. המדרשה יושבת במקום ייחודי בו משנה נחל צין 
כיוון זרימתו ממערב למזרח ומתחיל להתחתר בקרקע. בנקודת  את 
ֵעין עבדת, השופע  נוצר מעיין  וגם  צין  זו מתחילה בקעת  התחתרות 

מים כל ימות השנה.

במדרשה בה אנו גרים ניתן לראות יעלים המהלכים ביישוב באמצע 
היום, במיוחד השנה, שהייתה שנה שחונה והביאה עדרי יעלים ממש 

אל תוך המדרשה בין הבתים בחיפוש אחר אוכל ומים. 
לא פעם אנו מוצאים עצמנו בדרך הביתה מהגנים ומבית הספר עם 

הילדים כשסביבנו מהלכים יעלים במרחק נגיעת יד. 

גבוהה,  אקולוגית  ומודעות  סביבתית  בתפיסה  מתאפיין  גם  היישוב 
מה שאומר כי לבעלי החיים ניתן מרחב מחיה רב. כך יוצא שלמרות 
נזקים שעדרי היעלים גורמים לא פעם לגינות ולנוי ביישוב, אף אחד 
והיעלים מצידם אינם נרתעים מקרבת בני אדם.  לא מנסה לגרשם, 
הכלל נכון לכולם, למעט כמובן כלב או שניים שלא שמעו על תפיסות 
סביבתיות או אקולוגיות, ולכן פותחים במרדף אחר היעלים מדי פעם. 
אך אלו מצידם מותירים את הכלבים הרחק הרחק מאחור, מתנשפים 

בתוך ענן האבק העולה מרגלי העדר. 

אנו נשמח כמובן לארח אתכם המזדמנים לאזור במהלך טיול או בדרך 
דרומה לאילת, 

ונעדכן מפעם לפעם בעלון בדבר קורותינו וחוויותינו. 

שבת שלום מהדרום,
מכולנו,
שירית, אייל, תמנע, יהל ואשל – לוי-רוזנבאום

חדשות מן הדרום
במדבר



המשך מעמוד 2
הנסיך הקטן
חזר אלינו

ילדים כותבים

הייתה  הספר  מבית  מיכל  של  החוויה 
התרשמתי  האישית  "ברמה  מאוד  חיובית 
ואני  שלכם,  המקסימה  הקהילה  מן  מאוד 
את  ופתח  שהתראיין  מי  לכל  מאוד  מודה 
אחת  ואימא  מורים,  ילדים,   - בפניי  לבו 
וכחלק ממגבלות המחקר(".  )לצערי  בלבד 
שהקהילה  חושב  אני  העבודה  מקריאת 
תועלת  להפיק  יכולים  שלנו  הספר  ובית 
הן  לבחון  תמונה  לנו  נותן  המחקר  רבה. 

את הפערים בין החזון למציאות והן מעלה 
שאלות ביחס להנחות הבסיס המנחות את 

פעילותינו. 
ומורים  ילדים  ציטוטים מפי  מרתק לקרוא 
ולאורם  הספר  מבית  שלהם  החוויה  על 
מועברים  שבפועל  המסרים  מהם  לבחון 

לילדינו.
לבלוג  גילשו  המאמר  המשך  לקריאת 

החדש של "ודברת בם":
http://www.geshermb.org/vedibartabam/
אסף הירשפלד

דני בעולם קשת   
יום אחד דני, ילד בבית הספר, החליק על 
בננה וכולם צחקו עליו. כשהיה על הרצפה 
נשאר  פיו  פליאה  ומרוב  ונבהל,  גמד  ראה 
פעור. הגמד כישף את דני והקטין אותו. הוא 
פתח לו שער לעולם קשת, נתן לו הוראה 

לחקור אותו. 
עם  חולצות  שלובשים  תלמידים  ראה  דני 
סמל בית הספר - קשת מעל ספר - ורשם 
לעצמו שאלה בפנקס הקטן:"מה משמעות 
רק מה שמתחת לקשת?  לומדים  הסמל? 
לומדים קשת של דברים? זו בכלל קשת? 

אולי גשר?" 
לו  שדומה  ילד  וראה  בדרכו  המשיך  הוא 
שהחליק על קליפת בננה. גם כאן הילדים 
צוחקים  שהילדים  הרגיש  דני  אבל  צחקו, 
איתו ולא עליו, מיד הושיטו לו יד ועזרו לו 
לקום. הוא רשם בפנקס: "כשצוחקים איתך 

ולא עליך, מרגישים טוב". 
שילדים  "חבל  ורשם:  קצת  חשב  הוא 
בבית  הרצפה  על  בננה  קליפות  משליכים 

הספר". 
שהילדים  דני  ראה  ִצלצל,  כשהפעמון 
הוא  קבוצות.  לשתי  ונחלקים  מתפזרים 
אתם  "מה  ושאל:  אחת  לקבוצה  ניגש 

עושים?"
לקבוצת  שייכים  אנחנו  מתפללים,  "אנחנו 

תפילה," ענו לו. 

"בוקר אחד טיילתי ברחוב פה במושבה," 
דווקא,  בסיפור  הקטן  הנסיך  פתח 
ילדים.  גן  מול  ספסל  על  "והתיישבתי 
הסיעו  אלה   – בחצר  שיחקו  הילדים 
החול  בארגז  שיחקו  אלה  טרקטורים, 

ומישהו התנדנד בנדנדה.
"פתאום נשמע קול רעש מקצה הרחוב. 
המשחקים  כל  את  עזבו  הילדים  כל 
ורצו אל הגדר. אוחזים בידיהם הקטנות 
בהתרגשות:  צעקו  הם  הסורגים,  את 

'אוטובוס! אוטובוס!!'.
"ואז ראיתי אותו גם אני: אוטו ענק וכולו 
'אוטובוס!!  ירוק, התגלגל במורד הרחוב. 

אוטובוס!!!' עלו הקריאות מהגן.
ליד  ונעצר  בנחת  האט  "האוטובוס 
הבטתי  ממני.  רחוק  לא  אנשים,  קבוצת 
עליו.  לעלות  שזכו  באנשים  בציפייה 
כלל  "הם  אליי,  פנה  מה?"  יודע  ואתה 
לא נראו שמחים שנפל בחלקם להיכנס 

לאוטובוס".
"למה  ושאל  מהורהר,  רגע,  שתק  הוא 

זה?"
להתרגש?"  יש  ממה  שישמחו?  "למה 

עניתי בתמיהה.
זאת אומרת?  "מה  הנסיך הקטן התרגז. 

זה אוטו ענק, וכולו ירוק!"
לעבודה,  באוטובוס  יום  כל  שנוסע  "מי 
אינו מתרגש כבר מזה. אולי הוא מתרגש 

כך כשהוא טס במטוס,".
ידעתי שזה לא יספק אותו. 

"אבל הילדים רואים את האוטובוס הזה 
כל יום, לא כן?".

יאיר הרטמן

הוא ניגש לקבוצה השנייה ושאל: "מה אתם 
עושים?" 

שלא  שונים,  נושאים  על  מדברים  "אנחנו 
קשורים למחברות ולספרים. אנחנו שייכים 

לקבוצת מפגש," ענו לו. 
דני רשם בפנקס: "לאיזו קבוצה אני שייך?" 

שייך  "אתה  לו:  וענה  הגמד  הופיע  פתאום 
לקבוצת הגמדים, שרואים הכול וחוקרים". 

ילד  ולהיות  לחזור  כדי  לעשות  עליי  "ומה 
ככל הילדים?" שאל דני.

"עליך לרכוש חברים," ענה הגמד. 
"ואיך עושים זאת?" שאל דני. 

"עוזרים," ענה הגמד. 
דני הסתובב בבית הספר ובכל פעם שראה 
ילד בצרה מיהר לעזור לו; בכל פעם שראה 
להתפייס;  להם  ועזר  מיהר  רבים  ילדים 
לחבר.  מיד  הפך  לו  עזר  שדני  ילד  וכל 
התאספו כל החברים, התכופפו ושאלו את 
לעשות  נוכל  מה  כך,  כל  לנו  "עזרת  דני: 

בשבילך?" 
הילדים,"  ככל  ילד  ולהיות  לחזור  "אשמח 

ענה דני.
הלכו הילדים, מצאו את הגמד וניסו לשכנע 
אותו להגדיל את דני בחזרה. הגמד הסכים, 
בתנאי שדני ימשיך לחקור ולכתוב בפנקס. 
הוא הגדיל את דני לגודל רגיל, ודני המשיך 
וכמובן  לחקור,  כדי  בפנקס  להשתמש 

לעזור. 
סוף!!! 

שגיב גורי, כתה ג'

קול קורא
עם גדילתה של הקהילה, אנו 
עדים לדיונים, התלבטויות, 

הסכמות ואי הסכמות במגוון 
נושאים. מערכת ודברת בם 

שמה לה למטרה להוות במה 
ושופר לשאלות אלו ואחרות.

זו ההזדמנות של אלו 
שמרגישים שקולם אינו נשמע 

בשיח הקהילתי לעלות את 
דעותיהם על הכתב, לשלוח 

לנו לדוא"ל
 vedibarta12@gmail.com
ואנו נשתדל לפרסמם. 

ניתן לפרסם גם 
בעילום שם.

ילדים מציירים


