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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

המושג שלי - קהילה

לחצות את היבוק - מה נתבע מילדינו
"חייבים לדבר על קווין", סרט חדש על פי 
ספרה של ליונל שרייבר, מספר את סיפורה 
ילד  שמגדלת  אמריקנית,  משפחה  של 
רצח  מבצע  השישה-עשר  הולדתו  שביום 
מתאר  הסרט  ללימודים.  חבריו  של  המוני 
את התבגרותו של קווין ואת יחסיו עם הוריו, 
ומעלה סימני שאלה רבים באשר לתפקיד 
בין  המפגש  סיפור  וליכולותיהם.  ההורים 
שמעון  שערכו  הטבח  וסיפור  וֵעָׂשו  יעקב 
ולוי בבני שכם, המופיעים בפרשת "וישלח", 
ובאלימות  בקונפליקטים  הם  גם  עוסקים 
שמקורם בתא המשפחתי. כמו הסיפור של 
קווין, גם הטקסט המקראי מאפשר הצצה 
של  ביותר  המסובכים  הנפשיים  במנגנונים 
יחסי הורים-בנים, ושאלות קשות שנשאלות 
האם  ממנו.  מבצבצות  נדירות  לעתים  רק 
ילד אחד על פני האחר?  אנחנו מעדיפים 

והחברתיות  האישיות  הציפיות  האם 
לעתים  מתנגשות  אינן  ילדינו  את  שנאהב 
ברגשותינו הכמוסים ביותר? ואילו השלכות 
לבין  בינינו  והסמויים  הגלויים  למסרים  יש 

ילדינו על המציאות ועל העתיד?

לוותר  קווין,  אווה, אימו של  בסרט, נאלצת 
על הקריירה שלה כמחברת ומוציאה לאור 
של ספרי מסע, ומוצאת את עצמה כלואה 
שנולד  הילד  והאימהות.  הבית  במרחב 
לה אינו מוליד בה את אהבת האם שהיא 
הפרברי  החלומות  בית  שתחוש.  מצפה 
הציפיות  את  משקף  המשפחה  חיה  שבו 
עם  ֵאם  אהבת  המזהות  החברתיות 

אינסטינקט טבעי. 

התלות  את  מכחיש  אינו  המקראי  הסיפור 

של אהבת הילדים בנסיבות שונות. בסיפורי 
קין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב וֵעָׂשו, יוסף 
אותה  חוזרת  ועוד,  ומנשה  אפרים  ואחיו, 
לאחר  שלפנינו.  בסיפור  גם  וכך  התבנית, 
שחוצה יעקב את היבוק הוא מגלה שֵעָׂשו 
מאות  ארבע  של  בראשם  לקראתו  הולך 
ילדי  בניו  בין  הוא ממהר להפריד  לוחמים. 
רחל  ובין  ורחל,  לאה  בני  בניו  השפחות, 
מקבלים  ויוסף  רחל  רק  השאר.  לכל  ובנה 
חושף  הוא  בכך  ביותר.  הטובה  ההגנה  את 
רחל  את  לאבד  הפחד  פחדיו:  ליבת  את 
אצל  גם  אווה,  של  בחייה  כמו  יוסף.  ואת 
השפיע  ששילם  והמחיר  הנסיבות  יעקב 
כמו  כעת,  רק  לילדיו.  שלו  הקשר  על 
בתחנת מכס, הוא נדרש להצהיר על מטען 
שהיה  נדמה  כי  אף  ומשמעותם,  רגשותיו 
צריך לעשות זאת זמן רב קודם לכן. אלא 

למה כדאי להרשם לבלוג?
1. מקבלים את החומר בתחילת השבוע לפני כולם.

2. ניתן להגיב מיד.
3. נהנים מחוויה אינטרקטיבית: סרטים, תמונות, קישורים ותגובות.

4. רואים איזה מאמרים הכי פופולאריים.
5. ניתן לשלוח מאמרים לחברים ולהפיץ את בשורת קשת.
6. באינטרנט יהיו כתבות שלא תמצאו בגרסה המודפסת.
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http://www.geshermb.org/vedibartabam/ .עלון הקהילה, ודברת בם, עולה שלב ונהפך לבלוג אינטרקטיבי
הבלוג יתקיים במקביל לגרסה המודפסת.

איך נרשמים?
1. על ידי הזנת אימייל בצד שמאל של הבלוג

ודברת בם עם כותרת:  ידי שליחת אימייל למערכת  2. על 
vedibarta12@gmail.com  תרשמו אותי לבלוג

       אז יאללה! נרשמים!

תמונה ראשונה:
של  במושגים  השתמש  רנדלס  מיטש 
הוריקן, למרות שהיה מדובר בטורנדו. "כאן", 
  Category 2 אמר לעיתונאי, "זה בערך כמו
שזה מה שתקבל בטורנדו: קצת נזק, כמה 
הם  שניים."  או  אחד  הרוג  אולי  נפגעים, 
ומיטש  במאי  ב-22  מיסורי  בג'ופלין  נסעו 
בשכונה  וההצלה.  הכבאות  מפקד  הוא 

CATEGORY 3 :הבאה יותר נזק
ונגלה  ההר  את  עלו  האגם,  סביב  סובבו 
הירושימה.  כמו   Category 5 לעיניהם.. 
עיי  ק"מ.   5 ולאורך  ק"מ   2 ברוחב  ההרס 
אנושית.  תזוזה  זיהה  העיתונאי  חורבות. 
מן  יש  לכולנו  "עכשיו   : ואמר  קלט  מיטש 
מופלא  ומשהו  שרדנו.  אנחנו   – המשותף 
הרוח  של  הנס  לזה-  קורא  אני  פה.  קורה 

האנושית." 
ביומיים הבאים העיתונאי מצא עצמו עובד 
גזמו,  זרים...  בני-אדם  לצד  בהתנדבות 

מכנסיות  דתיות  קבוצות  שרו..  בנו,  אספו, 
אמש  שהתאספו  קבוצות  לצד  מרוחקות 

בקונצרט רוק.
תמונה 2:

נגושימה, בן ה-5 מטוקיו, עשה קניות  יוקו 
עם אימו. הוא ראה אותה מחפשת וממיינת 
ירקות, עד שמצאה מה שרצתה. בבית אימו 
"למה את  זרקה את שקית הירקות לפח... 

קונה ירקות ומיד זורקת, אמא?"
ליד  טוהוקו,  ממחוז  ירקות  אלה  "כי 
לאכילה  אסורים  והם  יקירי,  פוקושימה, 
קנית  למה  "אז  לקרינה שבתוכם."  מחשש 
הצנועה  תרומתנו  זו  "כי  אמא?"   אותם, 
שמגדלים  הנהדרים  האנשים  לשיקום 

אותם, חמודי. מבין?"
תמונה 3

לעבור  הצעירה  המשפחה  של  ההחלטה 
אבל  פשוטה..  לא  היתה  בתיה  למזכרת 
לתרום  בצורך  האמינו  הם  עקרונית. 

למאמץ, שבעיניהם הוא כורח לאומי: לקרב 
 – בישראל  גדולות  אוכלוסיות   2 מחדש 
הם  בפועל,  הסרוגות".  וה"כיפות  החילונים 
נתקלו באינספור מכשולים- למצוא מקום 
ההפתעה  רכבים.  בעלי-מקצוע,  מגורים, 
שבדרך-כלל  שהמכשול  היתה  הגדולה 
)ובית- חברים  למצוא  במעבר,  עיקרי 
להיפך-  כלל.  מכשול  היה  לא  טוב(  ספר 
בהם  הכה  בקהילה  נקלטו  שבו  המהירות 
בתדהמה. תוך זמן מאוד קצר אירחו ועזרו 
יותר  משפחות.  של  גדול  מספר  להם 
אם  שינה  לא  אחד  לאף   – היה  מדהים 
חילוני,  מסורתי,  ציוני-דתי,  שלהם  הרקע 
משהו באמצע. הקליטה עברה כל-כך חלק, 
אמרו  בצחוק  חצי  רק  שנה  חצי  שלאחר 
להם- "עכשיו אתם ותיקים וצריכים לעזור 
באימוץ של משפחה שבדיוק עוברת אלינו 

בשבוע הבא..."
ירון נשר



פרשת “וישלח”פרשת השבוע למשפחה
השבוע בפרשת "וישלח":

עם 	  למפגש  מתכוננים  ומשפחתו  יעקב 
ֵעָׂשו.

פגיעה בדינה על ידי שכם בן-חמור, ורצח 	 
אנשי שכם על ידי אחי דינה.

החלפת שמו של יעקב ל"ישראל".	 
הולדת בנימין, מות רחל וקבורתה בדרך 	 

אפרתה.
סיפור תולדות ֵעָׂשו וצאצאיו.	 

שעושה  בהכנות  נפתחת  השבוע  פרשת 
ֵעָׂשו,  עם  המחודש  המפגש  לקראת  יעקב 
מעשרים  למעלה  נפגשו  שלא  לאחר 
זוכר, הרי תקציר הפרקים  שנה. למי שלא 
הם  )טוב,  הבכור  האח  ֵעָׂשו,  הקודמים: 
את  מוכר  בכור...(,  ממש  לא  זה  תאומים, 
יעקב  נזיד עדשים.  ליעקב תמורת  בכורתו 
מתחפש  יעקב  מזימה,  רוקחים  ורבקה 
לֵעָׂשו וכך זוכה בברכתו של יצחק, שהייתה 
יעקב  ליבו.  אהוב  בכורו,  לֵעָׂשו  מיועדת 
מהמצב  מרוצה  לא  שֵעָׂשו  לעצמו  מתאר 
שנוצר, ולאור מיומנותו של ֵעָׂשו בכלי נשק, 
מהאזור  שיברח  טוב  שהכי  יעקב  מרגיש 
להון,  הון  מן  יירגע.  וֵעָׂשו  זעם  יעבור  עד 
עברו למעלה מעשרים שנה, ויעקב מקבל 
ציווי מהקב"ה לחזור לארץ כנען. אבל על 
שמחת החזרה הביתה, מעיב צל כבד. יעקב 
ורק  שנים,  כבר  אחריו  עוקב  שֵעָׂשו  בטוח 
שרימה  על  בו  לנקום  להזדמנות  מחכה 

ואת הברכה.  וגנב ממנו את הבכורה  אותו 
למכה":   רפואה  "להקדים  מבקש  הוא  לכן 
לו  להודיע  כדי  לֵעָׂשו  שליחים  שולח  הוא 
מה  בדיוק  ברור  שלא  היות  חוזר.  שהוא 
לכל  נערך  יעקב  ֵעָׂשו,  של  הנפשי  מצבו 
חז"ל,  שאומרים  כמו  או  שהיא,  אפשרות 
הוא  ראשית,  ולמלחמה".  לדורון  "לתפילה, 
אותו  שיציל  ומבקש ממנו  לקב"ה  מתפלל 
מיד ֵעָׂשו. שנית, הוא משחד )אין דרך יותר 
באינסוף  ֵעָׂשו  את  זה(  את  להגיד  יפה 
ושלישית,  אהדתו,  את  לרכוש  כדי  מתנות 
הוא נערך למלחמה: מפצל את המשפחה, 
לקרב.  באופן שיתאים  ומסדר את המחנה 
אין ספק שיעקב מאוד לחוץ, וכשהשליחים 
ֶאל  ָאִחיָך,  ֶאל  ָּבאנּו   " לו:  ומודיעים  חוזרים 
ֵעָׂשו, ְוַגם ֹהֵלְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרַּבע-ֵמאֹות ִאיׁש 
ִעּמֹו" )בראשית לב ז(, הוא ממש מת מפחד.

מאוד  רחוקה  המפגש  תוצאת  אבל 
מחבק  צווארו,  על  נופל  ֵעָׂשו  מהמצופה. 
בבני  מתעניין  הוא  אותו.  ומנשק  אותו 
המשפחה הרבים של יעקב, ומחמיא לו על 
כשיעקב  השנים.  עם  שצבר  הרב  הרכוש 
מצטדק ומנסה להציע לו את הרכוש הרב 
ֵעָׂשו:  "ַוֹּיאֶמר  באצילות:  ֵעָׂשו  מגיב  במתנה, 
ֶיׁש ִלי ָרב, ָאִחי, ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר ָלְך" )שם, לג ט(..
הוא כבר מזמן שכח מהכול, המשיך הלאה, 
שהפחדים  מתברר  בחלקו.  שמח  ואפילו 

והחששות הגדולים של יעקב היו מנותקים 
מהמציאות, והתקיימו אך ורק בתוך ראשו. 
אולי בשל המצפון שהמשיך להציק לו כל 
ֵעָׂשו, את  השנים, הוא דמיין את כעסו של 
באופן  ניפח  גם  וכנראה  שלו,  הנקמה  יצר 
מלאכותי את יכולתו הצבאית. אבל בסופו 
ֵעָׂשו היה התאום שלא ראה את  של דבר, 
והתרגש  אליו  אחיו עשרים שנה, התגעגע 

עד דמעות מהמפגש המחודש איתו.

ובוודאי  כפרטים,  שלנו  בחיים  גם 
נופלים  אנחנו  מדינות,  שבין  בפוליטיקה 
עובדה  סביב  יעקב.  של  טעות  באותה 
אחת פשוטה אנחנו בונים לעתים מציאות 
על  שמוזנת  מדומיינת,  מציאות  שלמה, 
עלינו  שמעיק  המצפון  שלנו,  הדמיון  ידי 
או עצות של חורשי רעה. אנחנו בונים לנו 
ִתלי ִתלים של תיאוריות, ובלב כבר  בראש 
לגמרי שונאים את הצד השני בגלל משהו 
בפעם  אז  חושב.  שהוא  החלטנו  שאנחנו 
או  אחותך  עם  קשה  ריב  שפורץ  הבאה 
לפני  רגע  השכן,  עם  אי-הבנה  מתגלעת 
לדבר,  ומפסיקים  משליטה  יוצא  שהעסק 
פרשת  של  אחריתה  את  לזכור  כדאי 
דמעות,  הרבה  עם  חם  חיבוק  וֵעָׂשו:  יעקב 

למרגלות הר ֵׂשִעיר.
שבת שלום.
אפרת רוזנברג-שפירא

יש  היבוק,  את  חוצה  הוא  כאשר  שעתה, 
כבר השלכות רבות שהוא אינו יכול לשנותן.

נמצא כי מבחינת הטקסט המקראי, אהבת 
אלא  טבעי,  דחף  בהכרח  אינה  הילדים 
ובתכונות  שונות  חיים  בנסיבות  מותנית 
בעולמנו  יחד.  גם  הילד  ושל  ההורה  של 
פסיכולוגיות  בתובנות  הספוג  המודרני, 
האבחנה  מאוחרות,  תרבותיות  ובהנחות 
פוחדת  קווין  של  אימו  מוכחשת.  לרוב  הזו 
כתוצאה  לרגשותיה.  ומתנכרת  הילד  מפני 
סותרות  תחושות,  בין  נלכדת  היא  מכך, 
היא  משתקים.  אשם  רגשי  של  ובסבך 
תחושת  אולם  ורעיה,  כאם  מתפקדת 
ממנה  מונעת  אותה  המלווה  הכישלון 
להפוך לדמות סמכותית ולהורה משמעותי 
מה  גם  זה  האם  המתבגר.  הילד  עבור 
כילד  קווין  מתגלה  בסרט  ליעקב?  שקרה 
עולם  תמונת  לעצמו  המייצר  מניפולטיבי 
לביקורת  המתחזה  ותועלתנית,  קרה 
והצביעות  המודרנית  הראווה  חברת  על 
ולוי,  לשמעון  דומה  הדבר  הזעיר-בורגנית. 
שמנצלים בעורמתם את חולשתם של בני 
שכם הנימולים כדי לטבוח בהם, ומצדיקים 
גם  מעוותת.  מוסר  בתפיסת  את מעשיהם 

הם כמו קווין משלמים לרוב מחיר נמוך על 
התנהגות זדונית ופוגענית.

ובפרט  יעקב,  בני  הרגישו  איך  למדי  ברור 
שלא  האם   - לאה  של  בניה  ולוי,  שמעון 
חשוב  אולם  בעלה.  יעקב  לאהבת  זכתה 
יותר לשאול, אילו ציפיות היו ליעקב מהם? 
התנהגות  אותה  את  מהם  תבע  האם 
נפשו?  אהוב  יוסף  מבנו  שתבע  מוסרית 
למנוע  יכולה  הייתה  לטבח  תגובתו  האם 
את מעשיהם הנקלים של האחים בהמשך 

העלילה?

השליכו  כיצד  נקרא  הבאים  בפרקים 
אותו  מכרו  וכיצד  לבור  יוסף  את  האחים 
בבני  ולוי  שמעון  של  הטבח  לישמעאלים. 
למחדל  מוקדם  ביטוי  בעיניי  הוא  שכם 
החשובה  השאלה  ילדיו.  בחינוך  יעקב  של 
איננה עד כמה אוהב הורה את ילדיו, אלא 
התנהגות  מהם  לתבוע  ממנו  מונע  מה 
הוא  במלאך  נאבק  יעקב  כאשר  מוסרית? 
נאבק בפחד מפני אובדן היקרים לו ביותר 
הוא  אבל  בכך.  הכרוכה  באשמה  גם  ואולי 
יחסיו  ליבוק באיחור, לאחר שתבנית  מגיע 
עם בניו נוצקה זה מכבר. גם אם לכאורה 

האובדן,  פחד  על  עצמו  לבין  בינו  התגבר 
מותירה החרדה שלו שארית בלתי פתורה 
שהוא  צליעה  אותה  כמו  אותו,  בסובבים 
של  שמו  בשינוי  היה  די  מהמאבק.  גורר 
המאבק  זיכרון  את  לשמר  כדי  יעקב 
את  הכתוב  מזכיר  כן  פי  על  אף  במלאך. 
הציווי להסיר את גיד הנשה כתזכורת עולם 
כתזכורת  כאן  שתתפרש  תזכורת  נוספת, 
תזכורת  עצמה.  )שכחה(  הנשייה  של 
והאשמה  הפחד  של  ההשלכות  להשכחת 
אבל  עליהן,  מתגבר  לכאורה  שיעקב 
וממשיכות  למעשה כבר טבעו את חותמן 

לעצב את המציאות. 

"חציית היבוק" של אווה, כמו זו של יעקב, 
מתרחשת גם היא באיחור טראגי. המאבק 
שלה במלאך מתחיל רק לאחר הרצח. אבל 
בסיפור הזה משלם קווין את מחיר מעשיו 
של  הטבח  זאת,  לעומת  חייו.  לכל  ונכלא 
בני יעקב זוכה במקרא ליחס סלחני. יעקב 
בניו על מעשיהם לאחר  אמנם מגנה את 
המעשה וגם לפני מותו, אולם האירוע כולו 
מתפרש דרך הֵממד הלאומי ככזה התורם 
לחוסנו של העם ובריתו עם אלוהים. אחרי 

הכול, גם לאלוהים יש בן מועדף.

משה בלמס
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דוד גנז - פיזיקה ומטפיזיקהמהפכנים יהודים
והמרתקות  הפנים  מרובות  הדמויות  אחת 
החדשה  העת  ראשית  של  היהודי  בעולם 
שנולד  גנז,  גנז.  דוד  הרב  של  דמותו  היא 
בווסטפאליה ב-1541, נדד בנעוריו מזרחה 
אשכנז  מנערי  רבים  כמו  פולין,  לישיבות 
באותה תקופה, והגיע לישיבתו של הרמ"א 
בקראקוב. במחיצתו של הרמ"א, שהושפע 
מהתסיסה המדעית של המאה ה-16 והיה 
נשבה  המדעית,  החקירה  של  נלהב  תומך 
גנז בקסמה של המתמטיקה. לאחר זמן לא 
רב עבר מקראקוב לפראג, שם נעשה אחד 
מחבורת האינטלקטואלים היהודים שפרצו 

כיווני מחשבה דתית ומדעית חדשים.

רחב  הוא  גנז  של  הכתיבה  נושאי  מגוון 
בהיסטוריוגרפיה,  עסק  הוא  ביותר: 
ואסטרונומיה.  מתמטיקה  גיאוגרפיה, 
חשיבות  בעלת  הייתה  פראג  של  הסביבה 
מחשבתו,  גנז;  של  בכתיבתו  מכרעת 
ובשילוב  פנימיים  במתחים  שהתאפיינה 
לחדשנות,  מסורתיות  תפיסות  שבין 
העיר  של  הרוחני  האקלים  את  משקפת 
תקופתו  מבני  רבים  כמו  עת.  באותה 
ומקומו, נע גנז בין שני קטבים – רציונאלי 

ומיסטי.

ספרו  היה  דוד"  "צמח  ההיסטוריה  ספר 
והיחיד  לאור,  שיצא  גנז  של  הראשון 
שפורסם עוד בחייו. הספר הפך לרב-מכר 
ויצא בשמונה מהדורות ובתרגום ללטינית, 

ההיסטוריה  מחיבורי  לאחד  נחשב  והוא 
בעת  יהודים  ידי  על  שנכתבו  הראשונים 
החדשה. גנז עסק במדע באופן רציונליסטי. 
הדמות  מהמהר"ל,  הושפע  למדע  יחסו 
היהודי  בעולם  המרכזית  האינטלקטואלית 
נקט  ואשר  תקופה,  באותה  פראג  של 
במקביל  החדשים.  למדעים  חיובית  גישה 
התחבר גנז גם לאינטלקטואלים לא יהודים. 
המובילים  המדענים  עם  במגע  בא  הוא 
למרות  עמוקות.  מהם  והושפע  בפראג 
"מעבר"  ללכת  גנז  העז  למהר"ל,  הערצתו 
למרות  אשר  מורו,  של  הדתיות  לתפיסותיו 
תמיכתו בעיסוק המדעי, ראה במדע תחום 
ה"מציאות  להבנת  שתרומתו  משני,  ידע 
האמין  לעומתו  מצומצמת.  היא  האמתית" 

גנז בחשיבותו המרכזית של המדע.

בחוד  פראג  עמדה  גנז  של  בתקופתו 
בחסות  האירופאית.  המדעית  המהפכה 
העיר  בקרבת  הוקם  השני  רודולף  הקיסר 
אשר  בראהה,  טיכו  של  הכוכבים  מצפה 
שאף לשלב את ההשערה של קופרניקוס, 
השמש,  סביב  סובב  הארץ  כדור  לפיה 
כדור  שלפיה  המסורתית  התיאוריה  עם 
השמים.  מערכת  במרכז  נייח  ניצב  הארץ 
גנז  החל  בראהה,  של  המצפה  הקמת  עם 
לעבוד בו כעוזר, יחד עם חוקרים מקומיים 
החדשות  התפיסות  את  אימץ  גנז  נוספים. 
שהציע עולם המדע. בניגוד להוגים אחרים, 
ביקש גנז שלא לזנוח אף אחד מהקטבים – 

עימה  מביאה  חדשה  לימודים  שנת 
וחברים  חברות  עם  להיכרות  הזדמנויות 
ונקבעות  מתהדקות  החברויות  חדשים. 
השעות  הצהריים,  אחר  לשעות  פגישות 
בהן אנו משנים את ייעודנו מהורים לנהגי 
בתי  את  לאתר  הוא  האתגר  הסעות. 

החברים החדשים. 

ברצוני להתוודות כי גם היום, למרות שאת 
אינני  בתיה,  במזכרת  חייתי  חיי  מרבית 
מכירה את רחובותיה בשמותיהם. אני נוטה 
שמות  חסרת  בילדותי  האשם  את  לתלות 

הרחובות. 
בתיה  מזכרת  הייתה  החמישים  שנות  עד 
סלול  אחד,  רחוב  עם  קטנטנה  מושבה 
רוטשילד,  לרחוב  הפך  שלימים  למחצה, 
ועוד רחוב, לא סלול, שלימים ייקרא רחוב 
קצת  לחוות  שרוצה  )מי  השיירות  נתיב 
לשוטט  מוזמן  ההם  הימים  מהרגשת 

בשכונת נאות ראשונים...( 

במטרה  המשותפים  הבתים  נבנו  כך  אחר 
מצפון  החדשים  העולים  את  לקלוט 
תושבי  יישובים,  להרבה  בניגוד  אפריקה. 

הפיזי והמטפיזי - אלא לשלב את שניהם 
את  משקף  הדבר  כוללת.  עולם  בתפיסת 
כמו  ממש  גנז,  של  מקומו  ואת  תקופתו 
את  ששילב  בראהה,  של  המדעי  מפעלו 
תפיסת  עם  החדשות  המדעיות  המתודות 
הדברים  אחד  אכן,  המסורתית.  העולם 
היה  בפראג  הרנסנס המדעי  שאפיינו את 

השילוב העמוק שלו עם תורת הנסתר. 

יוהנס קפלר, שהחליף את בראהה במצפה 
תורתו  את  הפריך  פראג,  של  הכוכבים 
המדעית, וערער בכך על האפשרות ליישב 
התגליות  עם  המסורתית  המחשבה  את 
הציר  היא  שהשמש  טען  הוא  המודרניות. 
כדור  וכי  הקוסמית,  התנועה  של  היחיד 
סביבה,  מתמדת  בתנועה  מצוי  הארץ 
בכך  הלכת.  כוכבי  שאר  כל  כמו  בדיוק 
המחשבה  בתולדות  חדשה  תקופה  פתח 
המדעית, המנותקת מהמורשת המסורתית. 
למרות ההערכה הרבה שחש כלפי קפלר, 
זה..  היה שייך לעולם מודרני  גנז כבר לא 
כל מפעלו היה השילוב הרנסנסי בין הישן 
לחדש. הוא נפטר ב-1623. מצבתו של גנז 
הנושאת  הראשונה  היהודית  המצבה  היא 
כסמל  לא  אולם  דוד,  המגן  סמל  את 
גיאומטרי  כסמל  אלא  לאומי  השתייכות 
מדע  על  דוד"  "מגן  ולספרו  לשמו  הרומז 

התכונה.
אלי רבל

את  רבה  בשמחה  קיבלו  בתיה  מזכרת 
שהביאו  הפיתוח  ואת  החדשים  העולים 
להתפשר  נאלצו  מצדם,  העולים  למושבה. 
"בת-ים"  אינה  בתיה  שמזכרת  כשהבינו 
אנשי  הבטיחו  לשם  התיכון,  הים  שלחופי 

הסוכנות היהודית להביאם. 

רק  נראו  ומדרכות  רחוב  פנסי  ההן  בשנים 
בסרטים או בחלומות, וכולם נאלצו לחצות 
המושבה  בין  שעבר  הוואדי  את  בחורף 
וקיפוץ  ניתור  תוך  ל"שיכונים",  הוותיקה 
כדי  זהירות  אמצעי  ונקיטת  לגדה  מגדה 
לא לשקוע בבוץ. היום הוואדי קבור אי שם 
של  החניה  מגרש  של  לאספלט  מתחת 

"מגה", בואך הדואר. 
רחובות  שלושה  היו  כבר  השבעים  בשנות 
השיירות  נתיב  רוטשילד,  שמות:  נושאי 
הרשקוביץ,  אליהו  שם  )על  אליהו  ושדרות 
שירותו  במהלך  שנהרג  המושבה  בן 
בבריגאדה היהודית באיטליה(. שמות - כן, 

אבל מספרים - לא. 

בשנים הבאות התווספו רחובות וניתנו להם 
להשתמש  טרח  לא  אחד  אף  אבל  שמות, 

בהם, לא כל שכן להציב שלט שיישא אותם. 
נקודות הציון היו מוסדות היישוב: "מול בית 
חולים",  קופת  של  הרחוב  "בקצה  הספר", 
בתים  "שני  טיפת חלב",  "ליד הסמטה של 

מהמכולת", וכדומה. 
אם מישהו שאל "איפה נמצא רחוב איקס?" 
זיהו שמדובר בזר, שאלו אותו את מי  מיד 
תחקיר  לעבור  אולץ  והוא  מחפש,  הוא 
למשפחה  וקרבתו  כוונותיו  לגבי  מעמיק 
זכה  הוא  הדרך",  "על  כבונוס  המבוקשת. 
הייתה  שלא  ומפורטת,  מעמיקה  לסקירה 
העץ  אודות  מקצועי,  ֶּגֶנָאלֹוג  מביישת 

המשפחתי של המבוקשים. 

ברחובות.  למשוטטים  טריוויה  מעט  לסיום, 
מזכרת  של  רחובותיה  משמות  שניים 
מציין  "הגורן"  עברו:  ימים  מנציחים  בתיה 
את  הביאו  לשם  הגורן,  של  מיקומו  את 
החיטים לאחר הקציר, ששימש גם כמקום 
על  מעיד  אורחים"  ו"הכנסת  התכנסות; 
קיבלו  בו  אשר  הצהוב,  הצריף  של  מיקומו 
אורחים  שנים  עשרות  במשך  והלינו 

במושבה.   
אילנית ארקין-קיש

הרחובות שלנוהרחובות שלנו



אביעד )35(, אורית )34(, יובל )8( - כיתה ב' ב"קשת", נגה )6( - כיתה א' 
ב"קשת", שירה )4 וחצי( - גן "רימון", יאיר )4 חודשים(.

בתל-אביב  נולדה  אורית 
בפתח  גדלה  דתית.  למשפחה 
ועברה  שבע,  גיל  עד  תקווה 
)נתון  יהודה הלוי 15  לרעננה לרח' 
שירתה  להמשך(.  ִזכרו  חשוב, 
למדה  בנתיבות.  חיילת  כמורה 
האוניברסיטאי  במרכז  אדריכלות 
לידה,  בחופשת  כרגע  "אריאל". 
"וקסמן-גוברין- בחברת  עובדת 
גבע" כמנהלת פרויקטים.   אביעד 
בנתניה,  דתית  למשפחה  נולד 
בדיוק  )כן,   15 הלוי  יהודה  ברח' 

באותה כתובת שאורית גדלה בה, רק לא באותה עיר!(, למד בישיבה תיכונית של בני-עקיבא 
ואז בישיבת הסדר במעלות. שירת במודיעין. עבר לירושלים ל"ישיבת שיח" )"צעד חתרני 
מבחינתי"(, ששינתה את חייו - "ראיתי שאפשר להיות דתי וביקורתי גם יחד". למד אדריכלות 
בטכניון. עובד בעיריית תל-אביב כמתכנן עירוני.   היכרות: הכירו דרך חברים. במשך מספר 
חודשים נפרדו וחזרו, כל פעם ביוזמת מישהו אחר, אבל הסוף ידוע. אביעד: "אנחנו לא זוג 
מן השמים, אנחנו זוג מן הארץ".    איך הגיעו ל"קשת" מזכרת בתיה? כשיובל, הבכור, הגיע 
והמשיכו  לרעננה  עברו  עולמם.  להשקפת  שתתאים  חינוכית  מסגרת  חיפשו  חינוך,  לגיל 
להתלבט. הם הכירו את "קשת" מהדוד של אורית, שהוא ממקימי "קשת" ירושלים )ייחוס!(. 
הם שמעו על מזכרת בתיה, לקחו יום חופש, באו והתאהבו במקום, בעיקר ברחוב רוטשילד. 
כשבאו לשבת להתארח גילו משהו אחר וטוב... "החינוך המשותף עם חילונים מעצים את 
"המרפסת":  ו...  טוב.  קפה  בית  זוגי:  בילוי  שלנו".   הזהות  את  לחזק  כדתיים  שלנו  הצורך 
"תמיד הייתה לנו מרפסת )כיום יש חצר(, וכל ערב אנחנו מבלים בה יחד".   בילוי משפחתי: 
מוזיאונים, שווקים, טיולים עירוניים.    חלומות לעתיד: אורית: לטייל בחו"ל.   איפה תהיו בעוד 
עשר שנים? אביעד: מקווה שכמו היום, "נמשיך להיות פתוחים ולא לדעת איפה נהיה בעוד 
עשר שנים".   משהו מפתיע לגלות עליכם: אביעד: "עד לפני שלושה חודשים היה לי קוקו". 
אירוע משמעותי:  ומשניהם לא נשאר כלום...    ולדבר צרפתית  ידעה לרקוד בלט  אורית: 
של  שיריו  במיוחד  לשירה,  ההתוודעות  אביעד:  ההורות.  וחוויית  הילדים  הולדת  שניהם: 
אלתרמן.    השבת שלי: בבוקר אוכלים "ארוחת ממתקים". לאחרונה הנהיגו תורנות "מוביל 
שבת": ילד או הורה שיש לו זכויות וחובות: מסדר את הנרות, בוחר את התפריט, מברך על 
החלה ועוד.    המלצה: אורית: "אש ידידותית" / א.ב. יהושע. אביעד: "מצב מצור" / מחמוד 
דרוויש.   עוד משהו: "יש פה אנשים מדהימים, בקהילה בפרט, ובמזכרת בתיה בכלל. כל 

פעם מופתעים מחדש, מזכיר את ארץ ישראל של פעם".
אלמודובר. גודאר?  לוק  ז'אן  או  דאם  ואן  קלוד  ז'אן  שבן.  שבן?  שלומי  או  שבת  שלומי 
או קרם פטיסייר?  קרמבו  טוב.  אורית: אנטריקוט. אביעד: קרואסון  ירקות?  או  אנטריקוט 
אורית: קרמבו. אביעד: קרם פטיסייר – מבשלים אותו ממרכיבים איכותיים בתהליך הכנה 
קפדני ובסוף... יוצא "דני" וניל. "מקור ראשון" או "הארץ"? "הארץ". "יוחננוף" או "שופרסל 

דיל"? "יוחננוף". מדורת ל"'ג בעומר או בתי מדרש? בתי מדרש.

משפחת מור
קשתמשפחה מבו

הנסיך הקטן חזר אלינו
          "באחד מטיוליי במושבה ראיתי 
לי  סיפר  'ספרייה'",  כתוב  ועליו  קטן  בית 
וגיליתי שם  פנימה  "נכנסתי  הנסיך הקטן. 
שכל  הוא  המדהים  אבל  ספרים.  המוני 
של  אלפים  אלפי  הכיל   – שפתחתי  ספר 
מילים?"  הרבה  כך  כל  מה  לשם  מילים. 

שאל בתמיהה.
והם  מה,  דבר  לספר  רוצים  "הסופרים 
דואגים לכתוב את כל המילים הללו בכדי 
מה  את  מבינים  באמת  שהקוראים  לוודא 
אחר,"  משהו  ולא  לספר,  התכוונו  שהם 

עניתי.
פחות  הרבה  יש  ילדים  בספרי  "אבל 

מילים," הקשה. 
יודע  אני  איתו.  בשיחות  מגיע  זה  תמיד 

לקשר  היה  בפניכם  שניצב  הקודם  האתגר 
את המושג "סתיו" למושג "ארדואן" בעשרה 
נעם  של  )המעולה!(  תשובתו  להלן  צעדים. 

ארז. 
השנה,  עונות  מארבע  אחת  היא  סתיו   .1
לחורף.  הקיץ  בין  מעבר  לעונת  ונחשבת 
מזג  טמפרטורות,  בירידת  מאופיין  הסתיו 
בחצי  היום.  אורך  והתקצרות  הפכפך  אויר 
הכדור הצפוני הסתיו נמשך בין התאריכים 21 

בספטמבר ל-21 בדצמבר.
השחקנית  נולדה   1937 בדצמבר  ב-21   .2
פרנסס  תם של  ִבִּ  – פונדה  ג'יין  האמריקנית 
פונדה  פונדה.  הנרי  והשחקן  סימור  פורד 
משנות  סרטים,  וארבעה  בארבעים  שיחקה 
זכתה  ואף  השמונים,  שנות  ועד  החמישים 
בפרס "אוסקר" לשחקנית הטובה ביותר, על 

משחקה בסרט "נערת הטלפון והבלש".
3. ג'יין פונדה שיחקה לצד אביה הנרי בסרט 
בפרס  זכה  עליו  תפקיד  המוזהב",  "האגם 
"אוסקר" לשנת 1981. הסרט צולם על גדת 
שבהולדרנס   )Squam Lake( סקוואם  אגם 

)Holderness(, במדינת ניו המפשייר.
המדינות  אחת  היא  המפשייר  ניו  מדינת   .4
בניו-אינגלנד.  וממוקמת  בארה"ב,  הקטנות 
 "The( הגרניט"  "מדינת  מכונה  המדינה 
הגרניט  מחצבות  בשל   ,)Granite State"

הרבות שבה.
מעט  ובעל  קשה  יסוד  סלע  הוא  גרניט   .5
נקבוביות. צבעו של הגרניט הוא לרוב ורדרד־
אפור, אך יש גם סלעי גרניט בגוונים שונים 
של ורוד ואפור וכן בצבעים אדום, שחור ולבן. 
6. שמו העברי של הגרניט הוא "שחם". ובכל 
חטיבת  גדודי  לשלושת  לקרוא  החליטו  זאת 

הנח"ל "בזלת", "גרניט" ו"שחם".
לאחר  ב-1982  הוקמה  הנח"ל  חטיבת   .7
מבצע שלום הגליל, כתוצאה מהצורך הגובר 

בכוחות סדירים בִגזרת לבנון.
היה  הנח"ל  חטיבת  של  הראשון  מפקדה   .8
יעקב  מאשדות  קיבוצניק  אורן,  חיים  אל"מ 
אשר עלה לארץ בגיל שבע-עשרה יחד עם 

משפחתו, מטרנסילבניה אשר ברומניה.
-1931( בז'רנו  אנריקה  משה  חיים  הרב   .9
1846(, פעל שנים רבות ברומניה וכונה "נסיך 
שירת  בחקר  עסק  הוא  והחוכמה".  השירה 
יהודי ספרד ותרומתו לחקר זה הוכרה גם על 
ב-1910  במדריד.  המלכותית  האקדמיה  ידי 
טורקיה,  שבמערב  לאדירנה  בז'רנו  עבר 
כרב  כיהן  ימיו  בסוף  לאיסטנבול.  ובהמשך 

הראשי של טורקיה )חכם באשי(.
10. בין השנים 1998-1994 כיהן רג'פ טאיפ 
בטרם  איסטנבול,  עיריית  כראש  ארדואן 
הפוגעת  "פעילות  באשמת  לכלא  היכנסו 

באופייה החילוני של טורקיה".

המלח”  מ”ים  להגיע  הבא:  האתגר 
ל”אוורסט” בעשרה צעדים.

ישי להמן

שאין ביכולתי לספק תשובה אחת טובה.
יותר  ומהר  יותר  טוב  מבינים  "ילדים 
ממבוגרים, לכן הם זקוקים לפחות מילים," 
הצעתי, ואחרי רגע הוספתי: "ילדים קטנים 

מבינים אפילו טוב יותר מילדים גדולים".
הוא הרהר בשתיקה את ההרהור הזה שלו, 
ואז אמר: "פעם ראיתי תינוק בעגלה. הוא 
המילים  בו  כתובות  שהיו  בספרון  התבונן 
'פרה', 'איש', 'שמש' ו'בית'. את היתר הוא 

הבין לבד".
ארבע  אפילו  קטן,  ממש  הוא  "כשתינוק 
'הסיפור של  יותר מדי בשבילו.  מילים זה 
לדוגמה,  הקטנה,  בתי  של  השינה'  לפני 
בידה  אוחזת  היא  כלל:  מילים  ללא  הוא 
ואחרי  מאצבעותיי  אחת  את  הקטנה 

רגעים ספורים מבינה הכול – ונרדמת".
יאיר הרטמן


