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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

המפוזר מרחוב הבריכה מנתר בין שלוליות

המושג שלי - אוריינות מידע
פעם בר-אוריין היה מי שלמד תורה. בדרך 
לקרוא.  שידע  מי  גם  היה  שלמד  מי  כלל 
למעשה רק עם התפשטות הקריאה הפכה 
ידיעת  עם  מזוהה  להיות  אוריינות  המילה 

האלפבית.
מידע,  ועומס  טכנולוגיות  של  שלנו,  בעידן 
כבר מדברים על מגוון סוגים של אוריינות: 
טכנולוגית,  אוריינות  מידע,  אוריינות 
חזותית,  אוריינות  מתמטית,  אוריינות 
ועוד  תרבותית  אוריינות  מדיה,  אוריינות 
מכיר  לתחום,  שמודע  מי  הוא  אוריין  ועוד. 
את המונחים והכלים, מיומן בשימוש בהם, 

רוכש כלים חדשים וכו’. 
אז מה צריך לדעת כדי להיות אוריין מידע?

המחקר  ספריות  איגוד  של  ההגדרה  לפי 
אוריין   ,)ACRL-ה( האמריקני  והמכללות 
הצורך  את  לזהות  שיודע  מי  הוא  מידע 
במידע, למצוא אותו, להעריך את החומרים 
יעיל  באופן  בהם  ולהשתמש  שמצא 
רשימה   ACRL-ה יצר  הזמן  עם  ומושכל. 
של סטנדרטים, אשר לכל אחד מהם קווים 

של  והקניה  למדידה  בסיס  שיהיו  מנחים 
אוריין  שהוא  למי  הנדרשות  המיומנויות 

מידע.
למה כדאי להיות אוריין מידע?

למידע  ונחשפים  נדרשים  וילדינו  אנחנו 
אותנו  מציפה  המדיה  רגע.  בכל  כמעט 
מהעיתונות  השונים,  אמצעיה  דרך  במידע 
והמגזינים, דרך הרדיו והטלוויזיה ועד רשת 
המודפסת  הספרות  כמות  האינטרנט. 
פעם  אם  וגדלה.  הולכת  והאלקטרונית 
מסודר  כתוב  מידע  להשיג  היה  הקושי 
ומאורגן, היום הבעיה היא הפוכה: איך למיין 
נמצא  איפה  איכותי?  מה  רלוונטי?  מה 
הדבר הנכון והאיכותי? האם ניתן להשתמש 

במידע שמצאנו, ובאיזה אופן?
מידע  דף  של  איכותו  לזיהוי  סימנים  כמה 

אינטרנטי - מומלץ להעביר לילדים!:
האם הכותב מוכר? האם הוא מזוהה באופן 
ברור? האם הוא ידוע וקשור לתחום המידע 

בו עוסק הדף? 
סיומת הכתובת האינטרנטית )URL( מעידה 

ac = חומר אקדמי;  על סוג הדף וכוונותיו: 
gov = מידע ממשלתי; org = ארגון כלשהו, 
אתר   =  co או   com מלכ”ר;  כלל  בדרך 

מסחרי; האם מנסים למכור לנו משהו?...
ה”אודות”  עמוד  את  באתר  לחפש  כדאי 
האתר,  על  הסבר  ניתן  שם   ,)about us(
יש  כאן  גם  וכוונותיהם.  לו  האחראים 

להיזהר ממגמתיות של הכותבים.
בעיקר  מומלץ,  אתר  מוכר?  האתר  האם 
כשהמורה שולחת את הילדים למצוא מידע 
באינטרנט )לא, לא ויקיפדיה... ויש שיוסיפו 
הווירטואלית  הספרייה  וחלילה”(:  “חס  גם 
איכותי  רב-תחומי  אתר   - מט”ח  של 
ואחראי המיועד לגיל בית הספר, בכתובת 

http://lib.cet.ac.il/pages/frontpage.asp
אציין  מידע,  מאוריינית  כנדרש  ולסיום, 

רשימת מקורות למה שכתוב כאן:
http://www.acrl.org/ala/ ACRL האתר של

mgrps/divs/acrl/guidelines/index.cfm.

דקלה גרוטמן

כל  אז”ר”?  מכפר  “המפוזר  את  כתב  מי 
אחד יידע לנקוב בשמה של לאה גולדברג. 
במקור  נכתב  שהספר  יודעים  מעטים 
מהרש”ק.  שמואל  ידי  על  הרוסית  בשפה 
בהוצאת  הספר  של  החדשה  במהדורה 
רק  מהרש”ק  של  שמו  מוזכר  עובד”  “עם 
דובר  בבית  שגדל  מי  השלישי.  בעמוד 
אהובים  שיריו  מהרש”ק.  את  מכיר  רוסית 
מהרש”ק  ולמבוגרים.  לצעירים  ומוכרים 
 ,1887 בשנת  וורונייז’  בעיר  ברוסיה  נולד 
)שמואל  יאקובלביץ  ושמו ברוסית סמואיל 
עבד  מהרש”ק  של  אביו  מרשק.  בן-יעקב( 
נדדה  והמשפחה  שונים  חרושת  בבתי 
מהרש”ק  אותר  בנעוריו  למקום.  ממקום 
לטפח  שדאג  נודע  ספרות  מבקר  ידי  על 
את כישרונו. מהרש”ק התפרסם בעיתונות 
הציונית וחבר ל”פועלי ציון” בהשפעתו של 
יצחק בן-צבי. ב-1911 ביקר בארץ ישראל 
סופיה.   - לעתיד  אשתו  את  הכיר  וכאן 
נולדו  שם  בלונדון,  ללימודים  נסע  הזוג 
קיפלינג,  בלייק,  של  הראשונים  התרגומים 
סטיבנסון ורבים אחרים לרוסית. עם חזרתו 
לרוסיה עבד מהרש”ק בבית מחסה לילדים 
של  הקרבות  מאזורי  שנמלטו  יהודים, 
ילדים  למען  הראשונה.  העולם  מלחמת 
אלה הוא החל לכתוב שירי ילדים. מהרש”ק 

בהוצאה  הילדים  מחלקת  למנהל  התמנה 
לאור של ברית המועצות ותפקידו זה הקנה 
רכש מעמד  בהדרגה  נרחבות.  לו סמכויות 
ברית  של  הלאומי  הילדים  משורר  של 
ההמוניות  הרציחות  בתקופת  המועצות. 
בין  “לנתר  המשורר  הצליח  סטאלין,  של 
השלוליות” ולשמור על שמו הטוב. מהרש”ק 

נפטר במוסקבה בשנת 1964. 
האם  אז”ר”.  מכפר  ל”המפוזר  נחזור 
מדובר בתרגום או בעיבוד? במהלך “גיורו” 
את  הבריכה”  מרחוב  “המפוזר  העתיק 
מגוריו מלנינגרד לכפר אז”ר - מכרך גדול 
בקו  בנסיעה  הסתפק  האיש  לפריפריה. 
רכבת דמיוני מתל-אביב לירושלים במקום 
ברכבת הלילה מלנינגרד למוסקבה. מבנה 
הסיפור דומה: בחלק הראשון מפורטים חיי 
היומיום של האיש פזור הדעת ובחלק השני 
מתוארת הנסיעה האומללה בקרון המנותק. 
מזה  בהרבה  מפוזר  גולדברג  של  המפוזר 
הוא  )“שעונו  מתפקד  ואיננו  מהרש”ק  של 
בצנצנת, משקפיים – במקרר”(. המפוזר של 
מהרש”ק מציאותי ומתפקד טוב יותר. הוא 
רחוב   – בלנינגרד  הבריכה  ברחוב  מתגורר 
והוא  רבים,  יהודים  אנשי מדע  בו התגוררו 
גם איש משפחה )כך ניתן להבין בין השיטין 
לאה  אצל  ואילו  המקוריים(,  ומהאיורים 

כשיר  לא  וכנראה  גלמוד,  האיש  גולדברג 
לקשר. השינויים הקטנים של לאה גולדברג 
דווקא מקרבים את היצירה למקור מבחינת 
ההשפעה על הקורא. ניתן להניח שהילדים 
לדמותו  להתחבר  מתקשים  היו  העבריים 
שנוסע  מלנינגרד  מפוזר  פרופסור  של 
היו  בכלל?”  חשמלית  זה  )“מה  בחשמלית 

שואלים(. 
תרגום–עיבוד אופייני לספרות ילדים בכלל 
מהרש”ק  בפרט.  מרוסית  ילדים  ולספרות 
מדויקים  בתרגומים  הצטיין  דווקא  עצמו 
שומרת  נעימה,  פשוטה,  שפתו  מאוד. 
המילים  משחקי  ועל  הרבדים  עומק  על 
בתרגום  במיוחד  בולט  הדבר  המקור.  של 

הסוֶנטות של שייקספיר.  
מי שמחלק את עולמו בין שתי שפות, אין לו 
ברירה אלא לעסוק בתרגום. לא מדובר רק 
אלא  היומיום  מחיי  המושגים  של  בתרגום 
מושגים  של  בין-תרבותית  בהעברה  גם 
מורכבים יותר, כמו מטבעות לשון, פתגמים, 
תלויי  אחרים  ומושגים  כנף  אמרות  ניבים, 
בכל  התרגום  את  מלווה  הקושי  תרבות. 
הרמות ובולט במיוחד בתרגום שירה. תרגום 
מטרות:  שתי  להשיג  אמור  טוב  ספרותי 
להעביר במדויק את משמעות המקור ובה 
כאילו  יפה,  זורם,  אותנטי,  להישאר  בעת 



 פרשת שמות
פרשת השבוע למשפחה

מלכתחילה נכתב בשפת היעד. קיים מתח 
בין “יפי התרגום” לבין נאמנותו למקור, כפי 
מעט  )באמירה  פרנס  אנטול  זאת  שביטא 

שוביניסטית(:
 נאמנות של מין ָרֶפה

 כשל תרגום משיר פייטן
 אם נאמן אז לא יֶפה,
ואם יֶפה – לא נאמן 

)תרגום – חנניה רייכמן(. 
בין  הבדילו  העתיקה  יוון  בתקופת  כבר 
לבין  מדויק,  מילולי  תרגום   - ֶמָטאפראזה 
באמצעות  משמעות  העברת   – פרפראזה 
מדויקים  דווקא  לאו  יותר,  מובנים  מושגים 

השווה  פושקין  היעד.  בשפת  מילולית, 
בין  המעבר  בתחנות  לסוסים  מתרגמים 
תרבויות. בעיבוד של “המפוזר מכפר אז”ר” 
מביאה לאה גולדברג את מלאכת התרגום 
לרמה נשגבת של יצירה ספרותית ייחודית, 
עם  לאגדת  שלונסקי  עשה  למה  בדומה 
שהפכה  ִטיִלִצֶכן”,  ְלְשׁ “רּוְמֶפּ בשם  גרמנית  

ל”עוץ לי גוץ לי”. 
עולמות  בשני  חי  מהרש”ק  שמואל 
בתקופה   - והרוסי  האידי   – תרבותיים 
געשו.  הללו  התרבויות  שתי  בה  סוערת, 
הצליח  והמתרגם,  המשורר  מהרש”ק, 
של  אפל  בעידן  יהודית  נשמה  על  לשמור 

רציחות המוניות ושתי מלחמות עולם. הוא 
“המפוזר  כמו  ממש  השלוליות  בין  ניתר 
סגורה  “מטרייה  עם  עצמו,  אז”ר”  מכפר 
למעלה – כלפי מטה הפתוחה”. ראוי בעיניי 
הנפלא  היהודי  את  יכירו  העברית  שדוברי 

הזה מהרש”ק מעט יותר.
אלכס גורי 

עיקרי הפרשה:
קם במצרים מלך חדש אשר לא ידע את 	 

יוסף, ובני ישראל הופכים לעבדים.
הבנים 	  כל  את  להרוג  מבקש  פרעה 

הנולדים.
לידת משה - בת פרעה מושה את משה 	 

מן התיבה ביאור.
משה מתוודע לסבל אחיו, ונאלץ לברוח 	 

למדיין.
ההתגלות במדבר – הסנה הבוער.	 
את 	  להושיע  השליחות  את  מקבל  משה 

עמו.
משה ואהרן נפגשים עם פרעה ומבקשים 	 

ממנו לשחרר את עם ישראל.

שמות  ספר  שמות!  לספר  הבאים  ברוכים 
במשפחה  העיסוק  מן  אותנו  מעביר 
המייסדת של העם, משפחתם של אברהם, 
הלאומי  העיסוק  אל  וצאצאיהם,  שרה 
העבדות  מתוך  ישראל  עם  של  בלידתו 
הנוראה במצרים. כדי לחבר אותנו לסיפורי 
ספר בראשית, נפתח הספר בשמותיהם של 
אך  למצרים,  שירדו  יעקב  בני  שנים-עשר 
מותם:  על  מתבשרים  אנו  מכן  לאחר  מיד 
ַההּוא”  ַהּדֹור  ְוֹכל  ֶאָחיו  ְוָכל  יֹוֵסף  “ַוָּיָמת 
וגישה  שלטון  שינויי  על  וכן  ו(,  א  )שמות 
במצרים: “ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים, ֲאֶׁשר 
ֹלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף” )שם, שם ח(. נפתחת כאן 
בתולדותיו  ומרתקת  חדשה  תקופה  אפוא 

של עם ישראל. 

של  בהולדתו  עוסק  הפרשה  של  עיקרה 
משה וגדילתו לכדי מנהיג לעם ישראל, אך 
ברצוני להתעכב דווקא על סיפור המופיע 
המיילדות  של  סיפורן   – לכן  קודם  עוד 

העבריות.
שפרה  המיילדות,  על  מצווה  פרעה 
הִיילֹודים,  הבנים  כל  את  להמית  ופועה, 
ולא  האלוהים  את  יראות  המיילדות  אך 
הזועם  כשפרעה  מצוותו.  את  ממלאות 
הפרו  מדוע  אותן  וחוקר  אליו  אותן  מזמן 

את הצו, מתרצות המיילדות את הימנעותן 
מהר,  כה  יולדות  העבריות  שהנשים  בכך 
עוד בטרם הספיקה המיילדת להגיע אליהן. 
בסיום נאמר שאלוהים היטיב עם המיילדות 

בזכות המעשה האצילי שעשו.

מאוד.  אמיץ  מעשה  עושות  ופועה  שפרה 
ישיר מפרעה עצמו, שליט  צו  הן מקבלות 
אבסולוטי גדול וחזק שאיש אינו מעז להפר 
בו.  מורדות  הן  זאת  ובכל  פקודותיו,  את 
מהו  כך?  נוהגות  הן  מדוע  לחשוב  התוכלו 
למיילדות  שמאפשר  החזק  הנגדי  הכוח 
למיילדות  אין  הרי  המלך?  לצו  להתנגד 
רבנים  להן  אין  להן,  שמייעץ  רוחני  מנהיג 
להתייעץ איתם או אפילו תורה ומצוות )יש 
לזכור שהסיפור מתרחש עוד לפני האירוע 
זוכות  אינן  גם  הן  בסיַני(.  תורה  מתן  של 
של  לביקור  או  ישירה,  אלוהית  להתגלות 
מהו  לעשות.  עליהן  מה  להן  שיורה  מלאך 
אפוא הכוח הפנימי שמפעם בהן? המקרא 
מכנה כוח זה בשם יראת אלוהים: “ַוִּתיֶראָן 
]ַוִּתיֶראָנה[ ַהְמַיְּלֹדת, ֶאת ָהֱאֹלִהים, ְוֹלא ָעׂשּו 
)שם, שם  ִמְצָרִים”  ֶמֶלְך  ֲאֵליֶהן  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר 
קול  אותו  הוא  אלוהים  יראת  כלומר,  יז(. 
פנימי המזהיר אותנו מפני מעשה שיש בו 
כה  קול  זהו  ויסודי.  עמוק  מוסריות  חוסר 
חזק, שאם אנחנו ַקּׁשּוִבים לו ופתוחים אליו 
כנגד  אפילו  מצוותו  על  לעבור  נוכל  לא 

מצוותו של מלך.

מוסריות  בדילמות  נתקלים  איננו  רובנו 
אולם  שלנו,  היומיום  חיי  במהלך  קשות 
במהלך החיים אנו עשויים להיתקל ברגעים 
שלרוב  מוסרית,  התלבטות  של  כאלו 
מגיעים ללא הכנה מוקדמת וללא זמן רב 
האם  הדברים.  את  היטב  ולשקול  להחליט 
אמיצה  עמדה  לנקוט  רגעים  באותם  נדע 
האלוהים  ליראת  להאזין  המיילדות?  כמו 
הפנימית שלנו ולבחור את הבחירה הנכונה 

והמוסרית?
ירון וייס

קצת תרבות
“לבד בברלין” הנס פאלאדה
נתקלים  זמן אנחנו  פעם בכמה 
שכולם  כזה  ספר  טוב,  בספר 
מצוין,  שהוא  דעים  תמימי 

שלמרות שבהתחלה הוא נראה עבה 
ושייקח שנים לסיים אותו אתה מוצא את 
עצמך מסיים לקרוא אותו תוך כמה ימים 

ומתאכזב שהוא כבר נגמר.
ספר  לקרוא  לאחרונה  סיימתי  למזלי  אז 
ברשימת  שנה  כמעט  לו  חיכיתי  כזה. 
ההמתנה בספרייה, אבל עכשיו אני יכולה 

להגיד בפה מלא: “היה שווה”.
על  ונכתב  בברלין”,  “לבד  נקרא  הספר 
 .1947 בשנת  הגרמני  פאלאדה  הנס  ידי 
בגרמניה,  לרב-מכר  היה  בברלין”  “לבד 
שפרימו  לכך  וזכה  מופת,  ליצירת  נחשב 
ביותר  הטוב  הספר  “זהו  כי  יכתוב  לוי 
ההתנגדות  אודות  על  פעם  אי  שנכתב 
לא  הספר  זאת,  עם  לנאציזם”.  הגרמנית 
בטענה  לאור  צאתו  עם  לאנגלית  תורגם 
שאינו איכותי מספיק. רק לפני כשנתיים 
תורגם  והוא  מחדש  העניין  בו  התעורר 

לאנגלית וגם לעברית.
והוא  אמיתי  סיפור  על  מבוסס  הספר 
שאיננו  משום  לא  לקריאה,  מאוד  קשה 
גמאתי  שציינתי,  )כפי  חלילה  סוחף, 
אלא  ימים(,  כמה  תוך  עמודים  מאות 
העינויים  של  המזעזעים  התיאורים  בגלל 
שאנשים מסוגלים לבצע באנשים אחרים. 
מאוד,  חשוב  הוא  לדעתי  זאת  למרות 
מיליוני  שאיבדנו  היהודים,  לנו  במיוחד 
האנשים  והשאלות,”למה  בשואה,  אנשים 
הפשוטים לא מחו?” “איך הם נתנו לדבר 
כזה לקרות?” מהדהדות בנו עד ימינו. את 

התשובה מבחינתי קיבלתי בספר. 
הוא בסיומו.  ביותר בספר  החלק המרגש 
תעודות  ארכיון,  קטעי  הכניס  העורך 
ותמונות של הדמויות הראשיות, ואם לרגע 
שלאחר  הרי  הסיפור  באמיתות  פקפקתי 
הבנתי  אלה  היסטוריות  בעדויות  שחזיתי 
טעון  סופר  של  דמיונו  פרי  איננו  שהוא 

אלא מציאות בלתי נתפסת.
לא  בראשי  והדהדה  שחזרה  והשאלה 
הייתי  “לו  הייתה,  הקריאה  במהלך  פעם 
יהודייה!  ולא  גרמנייה  דווקא  והייתי  שם 

כיצד הייתי נוהגת?
אסנת פרל



“רוזה האדומה”מהפכנים יהודים

“מיתרים”
רשת של מוסדות חינוך המשלבים תלמידים בעלי זהויות יהודיות שונות

“חירות רק לתומכי הממשלה או רק לחברי 
מפלגה מסוימת – רבים ככל שיהיו – אינה 
ורק  אך  תמיד  היא  חירות  כלל.  חירות 

חירותו של מי שחושב אחרת”.
רוזה לוקסמבורג, שּכּוְנתה “רוזה האדומה”, 
ממוצא  סוציאליסטית  מהפכנית  הייתה 
בין  ובשוויון  בחירות  שהאמינה  יהודי 
מהפכה  לחולל  וניסתה  האדם  בני  כל 
נרצחה בשל  היא  בגרמניה.  סוציאליסטית 

דעותיה הפוליטיות בשנת 1919.
נולדה ב-5 במרץ 1871  רוזה לוקסמבורג 
שהיה  פולין  של  בחלק  זאמושץ’,  בעיירה 
לסוחר  בת  הייתה  היא  רוסיה.  בידי  כבוש 
בוורשה.  להתחנך  נשלחה  ובנעוריה  יהודי 
נאלצה  היא  הפוליטיות  דעותיה  בשל 
להימלט לשווייץ, שם הפכה לקומוניסטית-
כמעט  נשים  שבה  בתקופה  מרקסיסטית. 
ובאוניברסיטאות  במכללות  למדו  שלא 
השתלמה רוזה באוניברסיטת ציריך במדעי 
 1897 בשנת  ובכלכלה.  במשפטים  הטבע, 
עבודתה  על  דוקטור  תואר  לה  הוענק 
של  התעשייתית  “ההתפתחות  בנושא 
פולין”. בשנת 1898 חזרה רוזה לוקסמבורג 
העניקו  פיקטיביים  נישואים  לגרמניה. 
ואילך  רגע  מאותו  גרמנית.  אזרחות  לה 
נאבקה למען הדמוקרטיה הסוציאליסטית 
המפלגה,  של  בקונגרסים  הגרמנית 
וספרים  ובמאמרים  בינלאומיות  בוועידות 

שכתבה. 
היא האמינה כי ללאום אין משמעות וגרסה 
כי היא אזרחית העולם כולו. עוד כשהחלה 
בשאיפות  נאבקה  בפולין  פעילותה  את 
וקראה  הפולני  העם  של  הלאומיות 
ברוסיה  שהתגוררו  הפולנים  לפועלים 
רוזה  הרוסית.  בחברה  להשתלב  הצארית 

לוקסמבורג התנגדה לכל שאיפה לאומית, 
היא  היהודים.  של  הלאומיות  לשאיפות  גם 
לא  אך  היהודי,  למוצאה  התכחשה  לא 
הזכירה את עברה היהודי והשמיעה הערות 
שהדבר  כפי  היהודים,  כנגד  אנטישמיות 
לחברתה  שכתבה  במכתב  ביטוי  לידי  בא 
עם  אליי  באה  את  “למה  גורם:  מטילדה 
צרותייך היהודיות המיוחדות? אני מתעצבת 
האינדיאנים  גורל  על  מידה  באותה 
והכושים  פוטומאיו  של  המסכנים 

באפריקה... אין עוד מקום בליבי לגטו”.
אף שהייתה אישה, יהודייה ופולנייה, הפכה 
המפלגה  ממנהיגי  לאחד  לוקסמבורג 
מלבד  הגרמנית.  הסוציאל-דמוקרטית 
שנלחמה  מסורה  פוליטיקאית  היותה 
גם  הייתה  היא  עקרונותיה  על  בלהט 
הקומוניסטית  המהפכה  בזמן  פמיניסטית. 
להשתתף  לפולין  חזרה  נסעה  ב-1905 
פעילותה.  שום  על  ונאסרה  במהפכה 
לאחר שהשתחררה חזרה לגרמניה ועבדה 
סוציאליסטי. עם  בבית ספר  בתור מחנכת 
הקימה  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ 
ליבקנכט,  קרל  עם  יחד  לוקסמבורג, 
הסוציאל- המפלגה  בתוך  מהפכני  פלג 
)על  “ספרטאקוס”  שנקרא  דמוקרטית 
ברומא  הגדול  העבדים  מרד  מנהיג  שם 
את  דגלו  על  חרת  זה  פלג  העתיקה(. 
גרמניה  של  להשתתפותה  ההתנגדות 
המהפכה  לאחר  רוסיה  מול  במלחמה 
הגרמני  העם  לבני  וקרא  הקומוניסטית 
נשפטה  זו  פעילותה  בגין  להילחם.  לסרב 
שלה  ההגנה  ובנאום  לכלא,  ונשלחה  רוזה 
חסרת  שהנני  קבע  הכללי  “התובע  אמרה: 
התובע  עם  להתחלף  רוצה  הייתי  לא  בית. 
יותר  וגדול  יש לי מולדת, בית חם  הכללי... 

מולדת  איזו  הפרוסי.  התובע  של  מביתו 
הפועלים,  של  ממולדתם  יותר  גדולה 
אנשים ונשים עובדים? איזו מולדת גדולה 
והכוח  המוסר  התנאים,  משיפור  יותר 

האינטלקטואלי של ההמון, הוא העם?”
הפכה  המלחמה,  בתום  שוחררה  כאשר 
“ספרטאקוס”  פלג  את  לוקסמבורג 
הגרמנית.  הקומוניסטית  למפלגה 
לממשלה  התנגדו  “ספרטאקוס”  אנשי 
לאחר  בגרמניה  שקמה  הרפובליקנית 
לנצל  ורצו  הראשונה  העולם  מלחמת 
הפיכה  לחולל  כדי  המשבר  רגע  את 
אנשי  ניסו   1919 בינואר  קומוניסטית. 
אך  בברלין,  הפיכה  לחולל  “ספרטאקוס” 
לוקסמבורג  הממשלה.  חיילי  בידי  נעצרו 
החיילים  בידי  ונרצחו  נתפסו  וליבקנכט 

בדרכם אל הכלא. 
הייתה  “ספרטאקוס”  של  ההתקוממות 
קומוניסטיות  התקוממויות  של  מגל  חלק 
ויימאר  רפובליקת  של  לידתה  את  שליוו 
אחרי מלחמת העולם הראשונה. בכל רחבי 
אולם  הללו,  ההתקוממויות  דוכאו  גרמניה 
זיכרונן נחרת בתודעה הגרמנית. הרצח של 
רוזה לוקסמבורג היה צעד ראשון במסכת 
הקומוניסטים  אחר  רדיפות  של  ארוכה 
לראות  המשיכו  הימין  ארגוני  בגרמניה. 
המסכן  במעלה  ראשון  אויב  בקומוניסטים 
המפלגה  גם  החברה.  של  יציבותה  את 
את  דגלה  על  חרתה  הצעירה  הנאצית 
המאבק בקומוניסטים כבר בראשית דרכה, 
ועם עלייתה לשלטון פעלה בכל דרך למגר 
מהפוליטיקה  ולסלקם  הקומוניסטים  את 
ומהחברה. חוסר הנכונות לכבד את “חירותו 
של מי שחושב אחרת” הובילה את גרמניה 

לדרך שאין ממנה חזרה.
אלי רבל

שיתוף  ונרקם  הולך  האחרונים  בחודשים 
בתיה  מזכרת  “קשת”  קהילת  בין  הפעולה 
“מיתרים”.  לרשת  שלה  החינוך  ומוסדות 
ראינו לנכון לספר מעל דפי גיליון זה מעט 

על “מיתרים”. 
בד  שנים  כעשר  לפני  הוקמה  “מיתרים” 
“יחד”  הספר  בית  של  הקמתו  עם  בבד 
במודיעין, תוך חיפוש אחר יצירתה של דרך 
לבעלי  הפתוחה  ייחודית  יהודית  חינוכית 
זהויות יהודיות שונות. אחד ממייסדי הרשת, 
יוסי פניני, מנהל את הארגון לאורך השנים. 
הרב  הארגון  את  מוביל  ציבורית  מבחינה 
השר  בעבר  שהיה  מי  מלכיאור,  מיכאל 
החוץ,  שר  וסגן  ותפוצות  חברה  לענייני 
ומי שהוביל את החוק לחינוך משלב. הרב 
מלכיאור נפגש, כזכור, עם אנשי הקהילה 

את  ואישרה  בקיץ,  שהתקיימה  באסיפה 
הצטרפותנו לרשת “מיתרים”.

וגני  ספר  בתי  בכחמישים  תומך  הארגון 
ילדים וכן בקהילות. התמיכה באה לידי ביטוי 
מורים  בהכשרת  חינוכיים,  בתכנים  ברעיון, 
תקציביים.  ואף  ארגוניים  באספקטים  וכן 
הרשת מסייעת גם לקהילות הורים להקים 

מוסדות ברוח זו.
מציבה  “מיתרים”  של  החינוכית  הגישה 
היהדות במקום מרכזי בעשייה  לימודי  את 
החינוכית, תוך מתן דגש ולגיטימציה לריבוי 
הקולות, הפרשנויות ודרכי הביטוי של הזהות 
היהודית, ופתיחות וקבלה לגבי רמות שונות 
ההלכה  למסורת.  התייחסות  של  ומגוונות 
ומסורת ישראל מהווים נקודת מוצא לדיון, 
בגישה לא כפייתית, המאפשרת מגוון רחב 

ביטויים של המורשת היהודית. בשנים  של 
לכלול  פתיחות  העמותה  מגלה  האחרונות 
שלנו,  כמו  גישות  גם  “מיתרים”  במסגרת 
לאחת  כשייכים  התלמידים  את  המגדירות 
תפילה  קבוצת   - זהות  קבוצות  משתי 
וקבוצה מפגש - הפועלות לשימור וטיפוח 

הזהויות הייחודיות של כל אחת מהן.
של  הבולטים  החינוכיים  המוסדות  עם 
מודיעין  “יחד”  קהילת  נמנים  “מיתרים” 
התיכון  הספר  בית  החינוכיים;  ומוסדותיה 
הדמוקרטי  הספר  בית  בירושלים;  “רעות” 
התיכון  הספר  בית  יעקב;  בזכרון  “קשת” 
בית  “קשר”-  קהילת  ברעננה;  “מיתרים” 

ספר וגנים בבאר שבע, ועוד.
אריה חסקין,
מנהל עמותת “קשת” מזכרת בתיה.



ילדים מציירים

עם משפחת אוזןראיון אסוציאטיבי

הנסיך הקטן
חזר אלינו

נטע וצורי – הגיעו למזכרת בתיה אחרי שהות של שנתיים בשווייץ. עדיין 
לא מצאו את המקום להשתקע, אולם מקווים שמזכרת בתיה היא המקום. 
לנטע וצורי שלושה ילדים בבית ספר “קשת”: הלל )בת( – בכיתה ו’, יואב – 

בכיתה ד’ ודפנה – בכיתה א’. 
במשפחה  המזון  מהנדסת  שאני  למרות  מדופלם,  בשלן  הוא  צורי  נטע:   – אוכל 
צורי.מוזיקה קלאסית  זה  וכל העיסוק שלי הוא במזון, אבל בבית מי שמבשל 
– נטע: עוד לא התחברתי. צורי: מוזיקה בכלל אני מאוד אוהב, בכל הגוונים, מכל 
עכשווית  מזרחית  למוזיקה  נטע:   - מזרחית  מוזיקה  הטעמים.  ובכל  הצבעים 
אני לא מתחברת. את עמיר בניון אני מאוד אוהבת, אבל את אייל גולן לא, למרות 
שאני מאוד מתחברת למה שהוא מייצג. בית – נטע: הארץ שלנו - ארץ ישראל. 
ומנותקים,  שלווים  נוחים,  לחיים  אחרי שהתרגלנו  לארץ  חזרנו  שלנו.  התחושה  זו 
זה.  אי אפשר להסביר את  הבית שלנו.  זה  כל פעם שחזרנו הרגשנו שכאן  אבל 
כמעט  של  תקופה  אחרי  צורי:  כאן.  הוא  שלנו  שהבית  הרגשנו  שם  כשהיינו  גם 
שנה, כשחזרנו לביקור בארץ הבנתי את האנשים שהיו עולים לארץ ומנשקים את 
האדמה. אבל זה עבר לי מהר מאוד... דפני ליף – צורי: צעירה אמיצה. בית כנסת 
בשבת  הולך  הייתי  בשווייץ  ובסיס.  שורשים  והמון  משפחה,  זה  כל  קודם  צורי:   –
שלושה וחצי קילומטרים בכל כיוון בעלייה, בשמש, בגשם וגם בשלג. מה זה בית 
כנסת? חלק מהחיים. חרדים – צורי: חלק מהעם. אלוהים – צורי: אבא שלנו. גיבור תרבות – צורי: ואן גוך. הוא ושכמותו מייצגים לדעתי 
את התרבות במיטבה. “הגששים” – צורי: העולם מצחיק, אז צוחקים. פיסטוק – נטע: כשהיינו בשווייץ קניתי לילדים שלי את כל הקלטות 
של “רגע עם דודלי”, כי אני בתור ילדה מאוד אהבתי את זה. וזה מדהים לראות את התמימות ואת הנאיביות ואת התכנים שהיו אז - איטיים 
יותר ועם מוזיקה יותר נעימה ולא צעקנית. אני פשוט נהניתי מזה שוב. מסר לאומה – הרבה סובלנות. העם שלנו מגוון, מפוזר, וצריך 

למצוא את הדרך לשלב את כ- - - - - -ל הגוונים של העם שלנו לכדי קשת אחת צבעונית. 

“לפני זמן מה,” פתחתי הפעם אני בסיפור, 
“ישבה על ברכיי בתי הקטנה ויחד התבוננו 
מבין  ‘אני  לעצמי:  חשבתי  ענקי.  בעץ 
אני  הרכים.  הענפים  את  מניעה  שהרוח 
יודע שהרעש מגיע מהעלים המתגוששים 
זה עם זה, שהצל נוצר מאותן קרני שמש 
אבל  תנועתן.  פי  על  וזז  בעלים,  הפוגעות 
מה חושבת בתי על אותה התמונה ממש? 

מה היא רואה בה?’”
המחשבות  כל  את  חושבת  לא  ודאי  “היא 
פשוט  “היא  הקטן,  הנסיך  השיב  הללו,” 
הסברים,  ללא  שם.  ממש  היא  מרגישה. 
ובין  בינה  אחרים  תיווכים  או  פרשנויות 

היקום”.
להיות  רק  זה  מה  זה.  את  מבין  לא  “אני 

שם?” שאלתי.
“מי שיודע שפה ומילים, יקשה עליו לחזור 
לאותה חוויה בלתי אמצעית,” השיב בצער 
הנסיך הקטן, “אתה כנראה תמשיך לתמלל 

מצבים, חוויות ואירועים”.
שבקעה  המוזיקה  את  הגברתי  מאוכזב, 
מהרדיו. שיר אחד נגמר ואחריו התחיל אחר 
מדהים, שאני כל כך אוהב: בכל פעם שאני 

מאזין לו אני נסחף מחדש.
פתאום חייכתי.

“במוזיקה אני לא מבין כלום, ואין לי מילים,” 
אמרתי לו כשנגמר השיר. “אין לי מושג מה 
דווקא  ואולי   – ממשנהו  אחד  שיר  מבדיל 

בזכות זה – אני יכול פשוט להרגיש אותו!”

יאיר הרטמן

או  זוכר,  שלא  למי  שלום, 
אור,  שמי  שכח,  שקצת  למי 
המתכון  אז  טוב,  ו’.  מכיתה 
לאוהבי  מתאים  הפעם, 
הזה  המתכון  את  שוקולד. 
למדתי מסבתא שלי שתמיד 
לא סתם  לאכול אצלה.  כיף 
האהבה  לבשל,  אוהבת  אני 
מדור  אצלנו  עוברת  לבישול 
תחרות  שאין  חבל  לדור. 

"מסטר שף" למשפחות.

המתכון:
2 חפיסות שוקולד מריר 80%

1 צינצנת נוטלה 
1 מיכל שמנת מתוקה

1 כוס פיסטוקים מקולפים )ללא מלח(

ממיסים את שתי חפיסות השוקולד בתוך קערה עד שהן 
והנוטלה  השמנת  מיכל  את  מוסיפים  לנוזליות,  הופכות 
לקערה ומערבבים עד שנוצרת תערובת אחידה, מרסקים 
את הפיסטוקים )לא לגמרי לפרורים( יוצקים את הבלילה 
המקפיא  אל  התבנית  את  ומכניסים  מלבנית  לתבנית 

לשלוש שעות. תיהנו):

שוקולד עם פיסטוקיםהפינה המתוקה


