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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

ראש בראש                                     קבוצות זהות מובנות

המושג שלי - צדקה וצדק חברתי
רב  משקל  בעלת  למצווה  נחשבת  צדקה 
שני  בתוכו  מכיל  המושג  היהדות.  בעולם 
המשמעות  לנזקקים.  ועזרה  צדק  יסודות: 
צדקה  מתן  כי  היא  המושג  של  הבסיסית 
שהוא  מעשה  ולא  צדק,  עשיית  מהווה 
טובה".  "לעשות  של  במובן  לכך,  מעבר 
מצב  כי  ההכרה  כאן  מקופלת  למעשה, 
שבו חלקים בחברה מתקשים להשיג צורכי 
מתן  וכי  צודק,  מצב  אינו  בסיסיים  מחיה 
לתיקון  הפרט  של  קטן  צעד  הינו  צדקה 

החברה.

בתורה אמנם לא מופיעה המילה "צדקה" 
במובן  אלא  לנזקקים,  סיוע  של  במובן 
זאת,  עם  טוב.  או מעשה  צדק  עשיית  של 
רבות.  חברתיות  מצוות  בתורה  מצוינות 
ִשכחה,  לקט,  הן:  כאלה  למצוות  דוגמאות 
הלוואות  מתן  ומעׂשרות,  תרומות  פאה, 

לעניים ועוד...
אלה  ממצוות  גדול  חלק  בולט,  באופן 
שבתקופת  השדה,  גידולי  לנושא  מתייחס 
המקרא היוו מקור פרנסה לחלקים נרחבים 
תקפים  שהעקרונות  מובן  אך  בחברה, 

מנחים  קווים  וכוללים  היום,  גם  ורלוונטיים 
בעיניי,  לנזקקיה.  הדואגת  רווחה  לחברת 
היופי בעקרונות אלה הוא שביל הזהב בין 
סוציאליזם לקפיטליזם - הם אינם כוללים 
וצבירת  התעשרות  של  מוחלטת  שלילה 
נכסים ושדות, ומצד שני, הם כוללים חוקים 
בחברה,  לחלשים  לסייע  לאדם  המורים 
במונח  )או  ההתעשרות  יצר  את  ולרסן 
הרלוונטי להיום, יצר "הקפיטליזם החזירי"( 

באופן מובנה, כחלק מאורח החיים.
דוד אלנקווה

בעד
ראש.  כובד  המחייב  רבה,  חשיבות  בעל  מהותי  עניין  היא  זהות 
כשהוקמה "קשת", הובן שאחד הבסיסים החשובים של קיומה הוא 
זהות מובחנת של שתי קבוצות, השומרות עליה ומחזקות אותה, כל 
אחת על פי דרכה. אנו שואפים לחנך את ילדינו לראייה מורכבת 
תרבויות  שיש  אותם  מלמדים  אנו  המציאות.  של  ורב-ממדית 
אחרות ואופני חשיבה שונים. אולם כל זה חייב להיות מתוך הגדרה 
ברורה של העצמי, של זהותם הפנימית. אם אין הגדרה ברורה מיהו 

"אני", לא ניתן להגדיר מיהו "הזולת", או "מה שאינו אני". 
מתן האפשרות של מעבר חופשי ובלתי מבוקר בין שתי קבוצות 
מהאחרת,  ופעם  זו  מזהות  פעם  "לטעום"  רצון  מתוך  הזהּות, 
עלול ליצור בלבול אצל הילד. בהנחה שההורים כבר החליטו על 

זהותם, הרי שזהותו של ילדם חייבת להיקבע כזהה לשלהם.
זאת ועוד, עצם הרעיון של מעבר חופשי וזורם בין זהויות מקבל 
דבר  שום  אין  פיה  על  הפוסט-מודרנית,  מהפילוסופיה  השראה 
קדוש, אין שום דבר מוחלט ולכן אין שום דבר קבוע. אמת ושקר 
הצד  של  השקר  להיות  יכולה  אחד  צד  של  האמת  יחסיים,  הם 
האחר. משום כך אין אמת ושקר – יש נרטיב. גם אין היררכיה של 
ערכים, של תרבויות או של טקסטים. באופן עקרוני כל הערכים, 
קצרה  הדרך  מכאן  בחשיבותם.  שווים  והטקסטים  התרבויות 
לנזילות וארעיות של כל המצבים שנחשבו בעבר לקבועים ויציבים. 
שעצלנות  פילוסופיה  בה  ורואה  זו  חשיבה  לדרך  מתנגד  אני 
בבסיסה. כלומר, מאחר וחיפוש האמת וניפויה מהשקר הם עניין 
שאין  לומר  יותר  ופשוט  קל  מאוד,  ארוך  ולעתים  מאתגר  קשה, 
בעולם אמת ושקר, אלא רק נרטיבים. כמו כן, מסובך לבצע שיפוט 

נגד
הדבר האהוב על קברניטי הישיבות )החרדיות( שבהן חונכתי, היה 
התגוללות על ציבור הכיפות הסרוגות. "עם שפינוזה אני עוד יכול 
ההיגיון  המר".  זבולון  עם  לא  "אבל  המשגיח  הרעים  להסתדר," 
היה פשוט: ישנה אמת אחת )שלנו כמובן( והקיצון ביותר מייצגה 
השקר  ישנו  שני  ומצד  וכו'(,  הסטייפלער  מסאטמר,  )האדמו"ר 
המוחלט, ועכשיו צריך להכריע ביניהם – לא ייתכנו בחירות אחרות. 

ולרגע הרב דוד כהן המשגיח נדמה לנו כאליהו על הר הכרמל...
העדה  זקני  עם  רבות  שיחות  ניהלתי  מהישיבה  החופשות  בזמני 
המשכימים  הם,  שדווקא  לגלות  הופתעתי  גדלתי.  בה  והשכונה 
ומעריבים ומקפידים על שמירת המצוות, אוחזים בהשקפה שונה 
הגדרות  על  או  ושקר  אמת  על  דיברו  לא  מעולם  הם  בתכלית. 
שמירת  של  חשיבותה  את  הדגישו  אלא  אחרות,  דיכוטומיות 
המסורת לאורך הדורות כערך העומד בפני עצמו. היום היו קוראים 
לזה עקרון הרצף. מבחינתם, ילדי השכונה שאחזו בזה וגם בזה היו 

עדיפים עליי ועל חבריי, שחונכנו להכרת אמת אחת.
ירידת קרנה של הדרך המסורתית, מקורה בעיניי בתקופת העליות 
הגדולות של בני יהדות המזרח. בהגיעם ארצה עמדו בפני רבים 
לילדיהם:  חינוך  מערכות  של  מרכזיות  אפשרויות  שתי  מהם 
חריש  עשו  שאנשיו  החרדי,  והחינוך  )למיעוטם(  הקיבוצי  החינוך 
עמוק בריכוזי העולים ופתחו את הדלתות בפניהם. התוצאות לא 
ש"ס  את  שנים  כעבור  הקימו  חינוך  אותו  כשבוגרי  לבוא  איחרו 
בין  המרחק  על  ניר,  יואל  מאת  דרעי  אריה  של  הביוגרפיה  )ראו 
דרעי לאביו(. ש"ס כבר הייתה חייבת למחנכיה החרדים, וממילא 

האופציה המסורתית התמוססה. 
שנים עברו, וכבר יש לי ילדים משלי. 

בחיפוש אחר מסגרת חינוכית ראויה האמירה של "אין אמת אחת" 

מהארכיון
"זו השנה השניה בה 'ודברת בם' יוצא לאור ומהווה מבחינות רבות את הייצוג של קהילתינו כלפי חוץ, ואת האג'נדה של הדיבור הפנימי בתוך הקהילה. 
בהיותו כזה,יש מקום לבחון מחדש האם הוא אכן משרת נאמנה את הקהילה, והאם הוא מזמין את כלל הציבור לקריאה וכתיבה בו... כדאי שהעלון 
השבועי, שהוא אמצעי תקשורת בין חברי הקהילה, ישקף התפתחות זו ויהיה פתוח לשיח בתחומים שונים ולא רק לשיח אינטלקטואלי סביב פרשת 
השבוע. הייתי רוצה לראות עיתון נגיש יותר שמטפל בכל הפרמטרים של החיים ונותן ביטוי לסוגים שונים של כותבים וקוראים בנושאים מגוונים, כגון 

ספרים, סרטים, מוזיקה, הצגות, טיולים, וסתם הרהורים כיד הדמיון הטובה”.
לקוח ממאמר של איילת להמן בו היא תוהה לגבי תפקידו של העיתון הקהילתי )גליון 47-תשס"ח(

המשך בעמוד הבא

המשך בעמוד הבא



פרשת ויחיפרשת השבוע למשפחה

ודירוג של טקסטים - של החשוב יותר לעומת החשוב פחות, "גבוה" 
לעומת "נמוך", מעמיק לעומת שטחי, סמכותי יותר לעומת סמכותי 
פחות. לכן קל יותר לקבוע שכל הטקסטים שווים בערכם ולכולם 

יש להתייחס במידה שווה.
מחשבתית  עצלנות  המקדשת  לפילוסופיה  מתנגד  שאני  מכיוון 
ומחקרית, אני גם מתנגד לגישת "בואו נזרום" הנובעת ממנה. אני 
מתנגד  אני  ולהיפך;  לחילוניות  מדתיות  חופשית  לזרימה  מתנגד 
למעבר חופשי בין קבוצות הזהות. אני חושב שזה לא רציני לומר 
שביום א' אני דתי וביום ב' אני חילוני; שביום ג' אני מתפלל וביום 
שהדתיות  משמעה  החופשי  למעבר  האופציה  במפגש.  אני  ד' 
אני  בהן.  לדבוק  כדי  מספיק  חשובות  אינן  כאחת  והחילוניות 
טוען לעומת זאת, שזהותו של אדם לרבדיה השונים - האנושית, 
הלאומית, המגדרית, הדתית/חילונית ועוד – מהותית וחשובה היא 

מכדי להיות ארעית ומשתנה באופן תדיר.
אריאל סלע

ש"קשת" מתהדרת בה דיברה אליי מאוד. ברם, מהר מאוד הבנתי 
)לקבל(  לסבול  הנכונות  היא  זו  אמירה  מאחורי  שמקופל  שמה 
קיום אמת אחרת ואף לדור איתה בכפיפה אחת תחת אותו מבנה, 
הזהות  קבוצת  של  וחד-ערכית  ברורה  הגדרה  שתהיה  ובתנאי 
שלך. אמירה זו, שעוררה בי את הזיכרונות מתקופת הישיבה ואת 
הצורך הברור של הגדרת זהות קוטבית )בהתאמות המתבקשות, 
כמובן( חוסמת בעצם את הקבוצה המסורתית. מטבעם, מסורתיים 
בפשרה  שמדובר  לטעות  אין  אך  הפשרה,  דרך  את  מחפשים 
עתה  שדווקא  היא  התחושה  מלכתחילה.  בפשרה  אלא  בדיעבד, 
ישנה  לבקרים,  חדשות  המתחדשות  וה"חומרות"  ההקצנה  לאור 
את  להעמיד  המחליטים  "מוכחשים"  מסורתיים  מצד  התעוררות 

הדרך המסורתית כאופציה המשקפת אמת מתונה ומשלבת. 
את  ולמצוא  ב"קשת"  זו  קבוצה  של  גודלה  את  לבדוק  ראוי 

הפלטפורמה הראויה לשילובה.
זיו דב"ש

מהפכת בכורות
בראשית  ספר  את  מסיימת  פרשתנו 
יעקב.  של  ימיו  בערוב  ברובה  ועוסקת 
קטן,  אחד  סיפור  ישנו  הפרשה  בתחילת 
עוסק  הסיפור  יעקב.  על  אחרון  סיפור 
ואפרים.  מנשה  יוסף,  של  לבניו  בברכתו 
את  לנצל  ורוצה  חולה  שאביו  שומע  יוסף 
ברכה  מיעקב  לבקש  האחרונה  ההזדמנות 
יעקב. למרות שיוסף  נכדיו של  לבניו שלו, 
ימין  בצד  מנשה  הבכור  את  לשים  מקפיד 
של יעקב ואת הצעיר אפרים בצד שמאל 
ולשים  ידיו  לׂשכל  בוחר  יעקב  יעקב,  של 
יוסף  אפרים.  הצעיר  על  דווקא  ימינו  את 
מכך  נובע  שהדבר  מניח  להבין,  מתקשה 
כל  מבין  לא  ואולי  טוב  רואה  לא  שיעקב 
כך טוב, ומנסה למחות: "ֹלא ֵכן ָאִבי; ִּכי ֶזה 
ַהְּבֹכר, ִׂשים ְיִמיְנָך ַעל רֹאׁשֹו" )בראשית מח 

יח(.

שהוא  למה  להתנגד  שלא  יכול  לא  יוסף 
רואה. כל התרבות שסובבת אותו מעדיפה 
כממשיך  בעבר  נתפס  הבכור  הבכור.  את 
לזכויות  וכזוכה  המועדף  כבן  השושלת, 
ניתנת  התורה  בחוקי  גם  בירושה.  נרחבות 
יותר  ואף  בירושה.  כפולה  זכות  לבכור 
ופרות  מזאת הבן הבכור, הבהמה הבכורה 
לפדות  ויש  לקדושים  נחשבים  הביכורים 

אותם או להעלותם למקדש.
להפתעתו של יוסף, יעקב מתנגד לבקשתו 
ואומר שדווקא הצעיר יצליח יותר ויהיה זה 
שדווקא  פלא  זה  אין  השאר.  את  שינהיג 
יעקב מעדיף את הצעיר על  בו  זה  סיפור 
בחייו  האחרון  כסיפור  נבחר  הבכור,  פני 
עובר  הבכורה  שנושא  מתברר  יעקב.  של 
כחוט השני בחייו של יעקב. כל ימיו מנסה 
של  התרבותית  במוסכמה  להיאבק  יעקב 
העדפת הילד שנולד ראשון – הבכור. בעודו 
בבטן אימו הוא נאבק באחיו ֵעָׂשו. כשאימו 
נאמר  למה,  ולהבין  בה'  לדרוש  הולכת 

יעקב,  של  שמו  צעיר".  יעבוד  ש"רב  לה 
"האוחז בעקב אחיו", מבטא את  שפירושו 
העובדה שהוא לא נולד ראשון ואינו הבכור. 
יעקב קונה את הבכורה מֵעָׂשו אחיו ביודעו 
את  להמשיך  יותר  המתאים  שהוא  כנראה 
השושלת. בעקבות הנבואה שקיבלה רבקה, 
יצחק.  את  לרמות  תוכניתה  יותר  מובנת 
רבקה, ואולי גם יעקב, חיים לאור נבואה זו, 

שעומדת בסתירה למקובל בחברה.
את  לו  ונותן  יעקב  את  מרמה  לבן  כאשר 
לאה במקום רחל נאמר לו שמקובל להשיא 
את הבכירה לפני הצעירה. שוב יעקב סובל 
מאותה תרבות המעדיפה בכור ללא קשר 
את  מעביר  לא  עצמו  יעקב  למציאות. 
הבכורה לראובן. הוא נוזף בו, בברכתו לבניו, 
את  דווקא  ומברך  כמים",  "פחז  היותו  על 
סיפור  לאורך  הבא.  המנהיג  שיהיה  יהודה 
שבסופו  זה  היה  יהודה  דווקא  ואחיו  יוסף 
זה  להיות  הראוי  שהוא  הוכיח  דבר  של 

שיוביל את אחיו. 
בכור  שמעדיפה  שתרבות  יודע  יעקב 
אחד,  מצד  בעייתית.  תרבות  היא 
שני,  אך מצד  יתר,  זכויות  הבכור מקבל 

המשך נגדהמשך בעד

מעמיסים על כתפיו עול בעודו ילד צעיר, 
נשמע  ליכולותיו.  קשר  ללא  זאת  וכל 
האופי  זה  שקובע  שמה  חושב  שיעקב 
הלידה  סדר  ולא  ילד  כל  של  וההתאמה 
לנזוף  יודע  הוא  בברכותיו  גם  הביולוגי. 
ולוי,  שמעון  ראובן,  יותר  הגדולים  בילדיו 
לשבח אחרים כמו יהודה ויוסף, וכן להפנות 
ילדים שונים לייעודים שונים: האחד כאיילה 
והשלישי  ישכון  ימים  לחוף  השני  שלוחה, 

רובץ בין המשפתיים.
גם היום, למרות שאיננו חיים לאור תרבות 
מחקרים  ישנם  כבעבר,  בכורים  המעדיפה 
בכורים,  ילדים  בין  ההבדל  על  שונים 
שבכורים  זה  לצד  וצעירים.  אמצעיים 
מודעת(,  לא  )בצורה  מיוחד  יחס  מקבלים 
תולים בבכורים ציפיות רבות מדי. בעקבות 
זאת, במקרים רבים הבכורים יהפכו לילדים 
טובים מדי, מתוך ניסיון לרצות את ההורים 
את  לשמר  רצון  ומתוך  הציפיות,  מלאי 
נחשבים  הצעירים  דווקא  החברתי.  הסדר 
שהובילו  ואלה  יותר,  ומרדנים  לתוססים 
שהסדר  אלה  הם  שונות,  מהפכות  ויובילו 

החברתי לא היה לצידם מלכתחילה.
יהודה חסין

זוהי כבר כמעט מסורת:
גם השנה התנדבנו 
בחופשת החנוכה 
בארגון “לקט ישראל”.
הפעם קטפנו 1200 ק”ג
תפוזים, שחולקו לכ-400 
משפחות נזקקות!



רגע משפחתי דמויות נשכחות
בוריס וולינוב - האסטרונאוט היהודי הראשון

הייתה   1969
עמוסה  שנה 
לחלל.  בטיסות 
 16 /7 /1969 ב-
"אפולו  המריאה  
שנחתה   ,"11
כעבור  הירח  על 
עם  ימים  ארבעה 
נאוטים  האסטרו
ארמסטרונג  ניל 
אולדרין.  ואדווין 
בינואר  כבר  אך 
לחלל  המריא 
ט  ו א נ ו ר ט ס א ה
הראשון,  היהודי 

בוריס וולינוב.
נולד  וולינוב 
המועצות  בברית 
והתחנך  ב-1934 

להנדסה.  הסובייטית  הצבאית  במכללה 
בקריירה כאסטרונאוט בתחילת  הוא פצח 
שנות השישים, ואף היה אמור לטוס לחלל 
נגרע  האחרון  ברגע  אך  ב-1964,  כבר 
המדינה  שוועדת  מכיוון  מהטיסה  שמו 
הסובייטית מצאה שאימו יהודייה, ולכן הוא 
כשחבריו  במשימה.  חלק  מליטול  פסול 
לתוכנית החלל רצו לארגן מהומה בעקבות 
הוראה  קיבלו  הם  האנטישמית  האפליה 
הסובייטית,  המפלגה  ממזכיר  ישירה 
ניקיטה חרושצ'וב, "לא לזעזע את הספינה 

כי זה לא שווה את זה..."
מפקד  וולינוב  היה  דבר,  של  בסופו 
לחלל  המריאה  אשר   "5 "סויוז  החללית 
ב-15/1/1969, והפכה להיות אחת הטיסות 
החלל.  טיסות  של  בפנתיאון  הידועות 
משתי  בעצם  מורכבת  הייתה  החללית 
חלליות: "סויוז 5" ו-"סויוז 4". צוות החללית 
המקורי כלל שלושה אסטרונאוטים, וכעבור 
מחללית   "4 "סויוז  התנתקה  בחלל  יום 
אסטרונאוטים  שני  סיפונה  כשעל  האם 
והחלה להקיף את כדור הארץ. בשלב זה 
החל וולינוב להתכונן לחזרה לכדור הארץ 

בחללית "סויוז 5", שאותה הטיס לבדו.
החזרה לכדור הארץ הינה מסוכנת מאוד, 
בחשיפה  כרוך  באטמוספרה  המעבר  שכן 
מעלות   5,000 עד  שמגיעה  לטמפרטורה 
פני  שעל  לזו  זהה  טמפרטורה  צלזיוס, 
במגן  החלליות  מצוידות  כך  לשם  השמש. 
ואמור  החללית,  בקדמת  הנמצא  חום 
על  ולשמור  הגבוה  החום  את  לספוג 
לחזרה  ההכנות  בעת  החללית.  שלמות 
ונזרק  מהחללית  חלק  משוחרר  לארץ 
לחלל )שם הוא מצטרף לאלפי טונות של 

להם  שמשוטטים  פסולת 
הארץ(  כדור  סביב  בחלל 
לחללית  לאפשר  מנת  על 
חזרה נקייה וחלקה. במקרה 
וולינוב, קפסולת הציוד  של 
שהייתה אמורה להשתחרר 
ובעצם  התנתקה,  לא 
חסמה את מגן החום שהיה 
החללית  על  להגן  אמור 
בעת המעבר באטמוספרה. 
במצב  מיד  הבחין  וולינוב 
למרכז  כך  על  ודיווח 
לא  אך  הסובייטי,  הפיקוד 
והם  לו  לעזור  בידם  היה 
בחרדה  למתרחש  האזינו 
המשיך  וולינוב  עצומה. 
הרשמקול  לתוך  לדבר 
ברשותו  שהיה  הקטן 
הטיסה.  יומן  את  ולמלא 
החללית  חלל  בעוד  בכיסאו  התיישב  הוא 
קשה  להיות  מתחיל  והחום  בעשן  מתמלא 
הרדיו  קשר  אבד  מסוים  בשלב  מנשוא. 
כשגם  בודד,  נותר  והוא  הארץ  כדור  עם 
הוא מבין שהוא מצפה למותו בעוד דקות 

ספורות.
דרך  החדירה  בעת  המזל,  למרבה 
קפסולת  השתחררה  האטמוספרה 
הציוד שהייתה תקועה לפני מגן החום, 
את  פעל  המגן  האחרון  שברגע  כך 
להיכנס  הצליחה  והחללית  פעולתו 
תמו  לא  כאן  אך  לאטמוספרה.  בשלום 
תלאותיו של וולינוב. חלק מהמצנחים שהיו 
אמורים להאט את נחיתת החללית נשרפו 
והחללית  לאטמוספרה,  הכניסה  בעת 
הסתובבה סביב עצמה בעוד היא מנמיכה 
השלג  לתוך  בחוזקה  נחתה  שהיא  עד 
שבהרי אורל, כ-2000 ק"מ ממקום הנחיתה 
המתוכנן. בעת הנחיתה שבר וולינוב שלוש 
מהחללית  לצאת  מסוגל  היה  אך  משיניו, 
שהייתה  איכרים  בבקתת  מחסה  ולמצוא 
משלחת  אותו  מצאה  ושם  מקום,  בקרבת 

החיפוש לאחר מספר שעות.
וולינוב  זכה  המועצות  לברית  חזרתו  עם 
ו"חבר  המועצות"  ברית  "גיבור  בעיטור 
הדבר  לאומי.  לגיבור  והפך  לנין"  מסדר 
לא  הסובייטיות  שהרשויות  הוא  המדהים 
 "5 "סויוז  של  התאונה  דבר  את  פרסמו 
על  ידעו  לא  כלל  שבמערב  כך   ,1997 עד 

הסיפור המדהים הזה עד אז!
ב-1976,  לחלל  נוספת  פעם  טס  וולינוב 
מתוכנית  שנים  כשש  כעבור  והשתחרר 

החלל הסובייטית בדרגת קולונל.
אהד פרוש

לפני כמה ימים הייתה אזכרה לסבא מאיר, 
בבית,  להישאר  ביקשו  וגיל  עמית  ז"ל.  סבי 
להם  לאפשר  החלטנו  ואני  עמוס  לבד. 
זאת ואף לפנק אותם בסרט ובפיצה. ואכן, 
לפני  ורגע  הוזמנה  הפיצה  נבחר,  הסרט 
לכתנו ביקשתי מהילדים שירוקנו את מדיח 
הכלים במהלך הערב )למה תמיד זאת אני 
שמבקשת את הדברים האלו מהילדים ולא 

עמוס? זו כבר סוגיה לפרק אחר במדור(.
כאמור, יצאנו לאזכרה וחזרנו מאוחר. כאשר 
נכנסנו אל תוך הבית, מהר מאוד שמתי לב 

למדיח שהיה עמוס כלים לעייפה. 
וכעסתי. מאוד כעסתי. מאוד מאוד כעסתי. 
המדיח  את  לרוקן  התחילו  הם  והילדים? 
ועלו לישון. ואני נשארתי עם הכעס. הלכתי 
ניסיתי  הכעס,  עם  קמתי  הכעס,  עם  לישון 
והרגשתי שאני  לדבר איתם על מה שקרה 
עדיין כועסת. והכעס לא עבר במשך יומיים. 
בכל  לי  שחסר  שמה  הבנתי  יומיים  לאחר 
הסיטואציה הזו היה שגיל ועמית יגידו שהם 
המדיח,  את  רוקנו  שלא  כך  על  מצטערים: 
על כך שאכזבו אותי, או על כך שלא קיימו 
את החלק שלהם בהסכם. כן, הייתי זקוקה 
לשמוע זאת מהם והם לא העלו בדעתם עד 
הם  האם  ורגישה.  פגיעה  זקוקה,  אני  כמה 
אמורים לדעת זאת? ואולי התפיסה שלהם 

אותי כחזקה שומרת ומגנה עליהם? 
אבל האמת? האמת היא שהאירוע הפשוט 
חֵזר  ושִִ לאחור  אותי  החזיר  לכאורה,  הזה 
עבורי את החוויה שקרתה לא פעם בילדות, 
שביקשתי.  מה  את  כיבדו  לא  הוריי  כאשר 
ובעודי נפגעת מגיל ועמית, זו בעצם הייתה 
ושהייתה  מהם  שנפגעה  הילדה,  מיכל, 
אני  אחד  מצד  ולנראּות.  להכרה  זקוקה 
דעתם  על  מעלים  לא  שהם  שטוב  יודעת 
שנפגעתי בצורה כה עמוקה ושהם תופסים 
עם  שמתמודדת  וכאחת  כחזקה  אותי 
הדברים היטב, והרי זה מה שילדים צריכים, 
ומצד  נשברים.  שלא  חזקים  הורים  לא? 
עם  יגדלו  מעוניינת שהילדים  אני  הרי  שני, 
לפעמים,  חלשים  להיות  שאפשר  הידיעה 
לפחד  ולא  החולשה  את  להראות  שמותר 
שני  את  להם  מעבירה  אני  איך  אז  ממנה. 

המסרים?
לפני כמה ימים שיתפתי חברה לארבע בנות 
מתבגרות על מה שקרה לי עם גיל ועמית 
מבקשת  שהיא  פעם  שבכל  אמרה  והיא 
מבנותיה לעשות משהו בבית והן לא עושות, 
היא כל כך נפגעת, אז הפתרון שהיא מצאה 
מעדיפה  היא  כי  דבר,  מהן  לבקש  לא  הוא 
להתמודד עם הבלגן בבית מאשר להיפגע. 
וגיל  עמית  על  לכעוס  הפסקתי  אני  ואני? 
ברגע שהבנתי שהם לא פגעו בי באופן מכוון 
מהם  לא  היא  שלי  האמיתית  ושהפגיעה 
אלא מחוויות מוקדמות יותר. אותי זה מרגיע.
מיכל שור-הרטמן



ורד )34(, אבי )37(, עידו )5( בגן "רימון", 
אביב )בת 2.5( בגן הקיבוצי, טל )בת חצי שנה( ב"אגדת גן"

הדתי  החיים  אורח  את  הכירה  אך  חילונית,  נולדה באשדוד למשפחה  ורד    
ובצבא  באשדוד  למדה  ובחגים.  בשבתות  לבלות  נהגו  שם  אימה,  ממשפחת 
וניהול ב"שנקר" ולאחר מכן  שירתה כמדריכת אב"כ. למדה הנדסת תעשייה 
חמש  לפני  קבוצות.  והנחיית  אימון  למדה  "פרטנר".  בחברת  כיועצת  עבדה 
שנים הקימה עסק עצמאי - מלווה ארגונים בתהליכים - בשיתוף עם חברה 
לייעוץ ארגוני )"היא ממש טובה במה שהיא עושה," מפרגן אבי(. משכימה קום 
ויוצאת לתל-אביב.   אבי נולד למשפחה חילונית בחולון, ונמצא עדיין בקשר 
)"זה היה המפלט"(. שירת  עם החברים מכיתה א'! היה פעיל מאוד בצופים 
ביחידת מגלן בצנחנים. עם שחרורו תכנן ללמוד וטרינריה, אך ניסה את התחום 
של קרקע ומים והתאהב בו )חקר את ההשלכות של ייבוש החולה(. למד לתואר 
כיועץ  עובד  כיום  ומים.  קרקע  של  בתחום  לחקלאות  בפקולטה  ושני  ראשון 
בחברה להנדסה בפתח תקווה, בנושא של זיהומי קרקע.  היכרות: כשהיה בן 

עשרים ושבע חיפש אבי דירה בתל-אביב, וחבר הציע לו לגור בדירה לידו כשותף לשתי בנות, אחת מהן הייתה ורד. אחרי חצי שנה של יחסי 
שותף-שותפה הופתעו לגלות שיש כאן משהו אחר, שינו סטאטוס והפכו לזוג.   איך הגיעו ל"קשת"? גרו חמש שנים בכרמי יוסף ובזמן 
זה חיפשו בית באזור. הגיעו למזכרת בתיה והתאהבו בבית ממבט ראשון. הצטרפו ל"קשת" בגלל החינוך: "רצינו נגיעה בדת ובערכים של 
סובלנות וגיוון". שניהם "מאוד מרוצים".   בילוי משפחתי וזוגי: אוהבים לצאת לקמפינג, אפילו לטל הקטנה יש כבר רקורד בתחום.   בילוי זוגי: 
חולמים על שינה.    חלומות לעתיד: אבי: "שיישאר אותו דבר, רק לאט יותר".    משהו מפתיע לגלות עליכם: בעליית הגג של ביתם המשופץ 
השאירו הדיירים הקודמים שולחן סנוקר ענק עם כל האביזרים, התאורה והאווירה המתאימה לערב אפלולי.   גיבורי ילדות: אבי: סופרמן. 
ורד: מרי פופינס.   חוויה משמעותית: בשנת 2006 יצאו לירח דבש מאתגר במיוחד: התחילו במרכז אמריקה ונקלעו לסופה בגואטמלה. 
נתקעו במשך שבועיים בכפר מרוחק והתקיימו על לחם וריבה. לאחר שחולצו נסעו לנוח במקסיקו, אך שם נקלעו להרפתקה חדשה: הוריקן 
"וילהלמה", אותו שרדו בבית מלון שננטש. ברחו לארה"ב רטובים ומלוכלכים...   השבת שלנו: בימי שישי ארוחת ערב אצל המשפחות, בשבת 
מטיילים.    תרומה לקהילה: מצטרפים טריים לקהילה וורד כבר השתלבה בצוות באל"י ובארגון מסיבת חנוכה.   דיסק מומלץ: "החברים של 

ארקשה" - קלטת ילדים של ארקדי דוכין. 
ראש בראש )שימו לב לתיאום(... שלומי שבת או שלומי שבן? ורד: שבן. אבי: שלום חנוך. ז'אן קלוד ואן דם או ז'אן לוק גודאר? אבי: ואן 
דם. ורד: גודאר. אנטריקוט או ירקות? ורד: אנטריקוט. אבי: ירקות. קרמבו או קרם פטיסייר? ורד: פטיסייר. אבי: קרמבו. "מקור ראשון" או 

"הארץ"? "ידיעות אחרונות". מדורת ל"ג בעומר או בתי מדרש? ורד: בתי מדרש. אבי: מדורת ל"ג בעומר.

המעוניינים להתראיין למשפחה מבוקשת מוזמנים לפנות לליאת ואורי נוי  
.doronlil@013net.net  או ללילך ענתי  uriliat@netvision.net.il

ילדים כותבים

משפחת חיים קשתמשפחה מבו

הנסיך הקטן חזר אלינו
"ראיתי שיש לכם פה במושבה המון סוגים של פחים," פתח 

הנסיך הקטן.
הפסולת  סוגי  בין  להפריד  משתדלים  "אנחנו  עניתי,  "כן," 

השונים שאנו מייצרים".
הפלסטיק  כלוב  לתוך  זורקת  קטנה  ילדה  ראיתי  "השבוע 

בקבוקון של 'אקטימל'," אמר הנסיך הקטן בהתרגשות.
דעה של  לדיון  הבאתי  לא משנה,"  זה  כל  כי  האומרים  "יש 
והמפעלים  המטוסים  "המכוניות,  בראשם.  שעיניהם  אנשים 
הגדולים מזהמים כל כך את כדור הארץ שִמחזּור של בקבוק 

קטן של 'אקטימל' לא ממש משפיע לכאן או לכאן..."
מילד  יותר  צריך  "מה  שלי,  הנסיך  התרגז  פתאום?"  "מה 
קטן שמסיים לאכול ושם לב אם השתמש בכלי פלסטיק או 

זכוכית?"
בין  להבחין  דורשת  היהודית  "הדת  בהתלהבות:  והמשיך 
המאכלים השונים ולכל אחד הצמידה ברכה משלו. הִמחזּור 
הוא כמו ברכה אחרונה: האדם אומר תודה לטבע על שנתן לו 

להשתמש בחומר הזה".
וחשוב  למחזר,  נחמד  שזה  איתם,  מסכים  בעצם  אתה  "אז 
העולם?"  את  מציל  ממש  לא  אבל  האישית,  ברמה  אולי 

ניסיתי.
"אני לא מבין אתכם," אמר מיואש ממני ומשאר בני האדם, 
"אם כשהאדם חי קרוב יותר לעצמו ולטבע – זה לא מציל את 

העולם – אז מה כן?"
יאיר הרטמן

שלום, אני דור.
למי שלא יודע )או שאין להורים שלו מכונית כזאת(, ליסינג זו מכונית 
מטעם העבודה. אומרים שליסינג זה חוסך, אבל עם כל התנאים של 

הרכב, יוצא שרק אתה מפסיד. אבל עדיין חברות הליסינג מצליחות.
איך זה?

כי הם נותנים כל כך הרבה תנאים, עד שבסוף אתה מפסיד, למרות 
שנראה לך שאתה מרוויח.

לא מובן מספיק?
אני אתן דוגמה לפרסומת ברדיו: "...כפוף לתנאי החברה והפוליסה".

אני אסביר.
שעושים  האנשים  את  מחייבים  פעם(  כמו  )שלא  בתקשורת  היום 
את הפרסומות לכתוב הכול. אמנם הם כותבים הכול, אבל באותיות 
קטנות. ברדיו זה לא כמו בטלוויזיה שאפשר לרמות באותיות הקטנות. 
זה.  ולכן שומעים את  בקול,  כל הפרטים  חייבים להקריא את  ברדיו 
ואני די בטוח ש"תנאי החברה והפוליסה" לא מאשרים לקנות ביטוח 

רכב ככה.

ניתן לקרוא את הכתבה המלאה של דור בבלוג "ודברת בם"
http://www.geshermb.org/vedibartabam/

דור גינוסר


