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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

מהארכיון

המושג שלי - ריָטלין

תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה

על  הפועלת  לאדרנלין,  הדומה  תרופה 
ובעלת  המרכזית,  העצבים  מערכת 
למה  בניגוד  המוח.  על  מעוררת  השפעה 
שרבים חושבים – זו אינה תרופה מרגיעה, 
כממריצה.  שימשה  דרכה  ובתחילת 
הריטלין מגרה שחרור דופאמין במוח, וכבר 
זו  שפעולה  התגלה  שנה  כחמישים  לפני 
מהפרעות  הסובלים  לאנשים  מאפשרת 
שליטה  להשיג  והיפראקטיביות  קשב 

עצמית גבוהה יותר ולשפר את הקשב; לכן 
במקרים אלה יש לה השפעה מרגיעה על 
להקל  נועד  בריטלין  הטיפול  ההתנהגות. 
בלימודים וביצירת קשרים חברתיים. בדרך 
כלל ההרגשה והתפקוד המשופרים גורמים 
להטבה באיכות החיים של הנוטל ושל בני 
משפחתו וסביבתו. אבל למרות שיש אנשים 
את  ומשנה  פלאים  עבורם  מחוללת  שהיא 
ואינה  ממכרת  אינה  שהיא  ולמרות  חייהם, 

המושמצות  התרופות  אחת  זו  מסוכנת, 
ביותר. אולי בגלל שכת מסוימת יצאה נגדה 
שהורים  מפני  ואולי  תקשורתית  למלחמה 
ילדים  והופכת  "מסממת"  שהיא  חוששים 
ל"זומבי". במינון לא מתאים – זה אכן נראה 
הוא  נוסף  פסיכולוגי  קושי  חוץ.  כלפי  כך 
בריא  לילד  קבוע  בסיס  על  תרופה  לתת 

לחלוטין.
אילת אסקוזידו

2012 כבר פה, שורות אלו נכתבות כשהיא 
רק בפתח...

של  סיומה  חוגגים  לא  שאנחנו  נכון  זה 
גם  זה  ותחילתה של אחרת.  שנה אזרחית 
נכון שאין שום סיבה נראית לעין לציין חג 
)סילבסטר(,  נוצרי  קדוש  שם  על  שקרוי 
ובכל  יהודים.  אהב  ממש  שלא  אחד  ועוד 
הזה,  מהעולם  חלק  היותנו  בעצם  זאת, 
לעסוק  הזדמנות  היא  שנה  של  סיומה 
לברך  אחורה,  להסתכל  בסיכומים,  קצת 
בתקווה.  קדימה  ולהביט  שהיה   על 
בשנת  עלינו  והתרגש  התרחש  מה  אז 

???2011
מסביב העולם רגש וגעש. "האביב הערבי" 
אביב  שום  היה  שלא  למרות  לזה  קראו 
ביד  שהונהגו  שנים  של  משטרים  מסביב. 
מול  אל  התנפצו  לבן,  מאב  ועברו  רמה 
שליטים  המציאות.  של  הסוערים  הגלים 
ערבים נמלטו מפני ההמון הזועם שהצהיר 
רוצה  הוא  כי  ברחובות  וברור  רם  בקול 
חופש, חרות והתחדשות. בינתיים נראה כי 
הרגיעה המיוחלת טרם הגיעה. האם תגיע? 

נצטרך לחכות ולראות. 
אל  להתקדם  איראן  הוסיפה  השנה  גם 
באו,  פקחים  גרעיני.  נשק  השגת  עבר 
יש  נמשך.  כנראה  והמרוץ  הלכו  פקחים 
שחושבים שהדרך אל הפצצה עוד ארוכה, 
לוחמניות  הצהרות  שלא.  החושבים  יש 
משוחררות לאוויר ובינתיים פרט לפיצוצים 

מסתוריים פה ושם עולם כמנהגו נוהג.
כל  ֵאם  הימים,  ידידתנו משכבר   - טורקיה 
מידידה  הפכה   - כלול"  ו"הכול  הנופשונים 
קרובה למשהו לא כל כך אוהד ושלחה את 
הישראלים לחפש אתרים אחרים לחופשה 
בזול. רבים עדיין לא מצאו תחליף ועוד לא 

איבדו תקווה. 

ואצלנו? כן, אצלנו כמו תמיד לא משעמם. 
לשעבר  נשיא  הפך  שבה  שנה  הייתה  זו 
שנים.  לשבע  לכלא  ונכנס  מורשע  לאנס 
למרות סירובו ללבוש את המדים הכתומים 
אט אט מחלחלת ההכרה כי גם המכובדים 

יכולים להיות פושעים. 
אסון  עם  התמודדנו  שבה  שנה  הייתה  זו 
נורא שקרה בכרמל וליווינו משפחות רבות 
קבע  דרך  לשכון  הפכו  והכאב  שהצער 

בביתם. 
חּוַלל מעוז הבורגנות  הייתה שנה שבה  זו 
סניף  כשנשרף  הנהדרת...  והחומריות 
שהספיקו  מזל  איזה  בנתניה.  "איקאה" 
שנה  זו  לציון.  בראשון  נוסף  סניף  להקים 
ומתמשך  ארוך  בפולמוס  שמסתיימת 
שמביא  נשים"  "ַהָּדַרת  סביב  וכואב  וקולני 
אותנו להכללות מסוכנות, לשנאה מיותרת, 
מה  את  זה  על  זה  לכפות  ולניסיונות 

שאנחנו לא. 
צנום  אחד  ילד  שבה  שנה  גם  הייתה  וזו 
עד מאוד, חלש מבחוץ וחזק מבפנים, עם 
עיניים גדולות, חזר הביתה אחרי יותר מדי 

הרבה  להוריד  לכולנו  וגרם  בשבי  שנים 
התרגשות  של  כאלו  הפעם  אבל  דמעות, 

ושל אחדות.
אז זהו זה סיכום חלקי בהחלט של אירועים 
אותנו  שליוו  פחות  וחשובים  יותר  חשובים 
נכון  בשנת 2011 שהסתיימה זה עתה. זה 
שהיו עוד, אך המקום צר ֵמָהכיל וכל אחד 
הפרטי  החשבון  את  לעצמו  עושה  ממילא 
שלו. רק דבר אחד חשוב לי לומר לקראת 
לתקוות  זה עתה, מעבר  השנה שהתחילה 
ולברכות שנקווה שנתברך בהן: ההיסטוריה 
חוזק של עם  כי  ושוב  אותנו שוב  מלמדת 
נמדד באחדות שבו, הרי אם לא נקשיב זה 

לזה מי יעלה על דעתו להקשיב לנו? 
בפרשת "וארא" אומר משה: "ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַפְרֹעה?"  ִיְׁשָמֵעִני  ְוֵאיְך  ֵאַלי,  ָׁשְמעּו  ֹלא 

)שמות ו יב(. 
כן, כבר אז הבין משה כי אם בני עמו אינם 
שמישהו  הסיכוי  קלוש  הרי  לו  מקשיבים 
נלמד  השנה  אולי  אז  זאת.  יעשה  מבחוץ 
להקשיב האחד לשני, לפחות לנסות... ואולי 

לא.
גלי קליין

"בהזדמנות זו ארצה להתייחס לדבריה של איילת להמן שהתפרסמו בדף של פרשת 
השבוע  פרשת  כי  טוענת  ...איילת  זו[  שנה  ויחי  פרשת  בגיליון  ]וגם   )47 )גיליון  ויחי 
הציבור  ואל  אליה  מדברת  איננה  אשר  דתית  פרקטיקה  היא  אליה  וההתייחסות 
החילוני. אני מסכים, אבל לעניות דעתי זו בדיוק הבשורה שאנחנו מביאים ב"קשת", 
להנחיל לילדנו את היכולת להתייחס למקורותינו מבלי לחשוש כי הם עוסקים במשהו 
זו  מבחינה  כבשלהם.  בו  לעשות  חירות  להם  שיש  שלהם  במשהו  אלא  ארכאי  דתי/ 
דינקותא,  גרסא  לאותה  שוב  וחוזרים  בקבעון  חוטאים  פעם  לא  הדתיים  אנו  דווקא 

הייתי רוצה לשמוע ולקרוא יותר דעות רעננות של בלתי משוחדים."

שי מונזון ממשיך את הדיון סביב "ודברת בם" בגיליון 49 תשס"ח-2008



Yes, we can – “ישראמן 2012“ אילת

פרשת ואראפרשת השבוע למשפחה
על רהיטות ועל מנהיגות 

את משה  אלוהים  שולח  הפרשה  בתחילת 
הגאולה  על  להם  לבשר  ישראל  בני  אל 
בני  את  להוציא  מבטיח  אלוהים  הקרובה. 
ולהוביל  ישראל ממצרים מעבדות לחירות, 
אותם אל הארץ המובטחת. כל זאת ייעשה 
עושה  משה  גדולים.  ובמופתים  באותות 
אוזניים  על  נופלים  דבריו  אך  צווה  כאשר 
ערלות: "ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֵּכן ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא 
ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה" 
בעבודה  עסוקים  ישראל  בני  ט(.  ו  )שמות 
קשה ורוטינית. נראה כי איבדו את התקווה, 
ואף יותר מכך, את היכולת לשאוף למשהו 
מעבדות  יציאה  מוחשי:  לא  אך  נשגב 
לחירות והגעה לארץ המובטחת. הם קצרי 
הגורמת  הקשה  העבודה  בשל  אם  רוח, 
סובלנות  חוסר  בשל  ואם  כבדות  לנשימות 
בפנייה  אמונה.  חוסר  כלומר  משה,  לדברי 
הבאה של אלוהים, בה הוא שולח את משה 
ֹמֶׁשה  "ַוְיַדֵּבר  עונה:  כבר  משה  פרעה,  אל 
ִלְפֵני ה' ֵלאֹמר: ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָׁשְמעּו ֵאַלי, 
ְׂשָפָתִים"  ֲעַרל  ַוֲאִני  ַפְרֹעה?  ִיְׁשָמֵעִני  ְוֵאיְך 
)שם, שם יב(. משה מתלונן: אם בני ישראל 

לא הקשיבו לי, אז פרעה יקשיב?
בפרשה  שהעלה  הטיעון  על  חוזר  משה 
הקודמת: "ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאלְ ה': ִּבי ֲאֹדָני, ֹלא 

ינמנמו להם  ביום שישי זה, בשעה שרבים 
עוד קצת מתחת לפוך החם והנעים, נחכה, 
ל"איש  באילת  הים  בחוף  ואנוכי,  בנותיי 
הברזל" המשפחתי שלנו, שיחד עם אחרים 
ואחרות, גיבורים וגיבורות, יסיים את החלק 
הראשון של השחייה בתחרות "איש הברזל". 
רכיבת  של  ארוכים  חלקים  שני  עוד  לפניו 
רק  כנראה  יסיים  שאותם  וריצה,  אופניים 

אחר הצהריים סמוך לכניסת השבת. 
בשנה שעברה חיכינו די הרבה זמן שם בים 
עד ש"איש הברזל" שלנו יצא מהמים. הוא 
יצא אחרון חביב אבל עם חיוך ענק, שכמוהו 
לא נראה על פני אף אחד מהיוצאים מהים 
היה  לא  הוא  שעברה  בשנה  בוקר...  באותו 
במסלול  השתתף  כי  ברזל"  "איש  ממש 
איש  "חצי  כדבריו,  או  ברזל",  איש  ה"חצי 
חלק  לקחת  מתכוון  הוא  השנה  פיסח". 

במסלול השלם!!!!!!!!!!
)באנגלית:  הברזל"  איש  "טריאתלון 
Ironman Triathlon( שייך למרוצי טריאתלון 
מארגנת  אותם  ארוכים  למרחקים 
ומורכב  העולמית",  הטריאתלון  "התאחדות 
זה:  בסדר  המבוצעים  חלקים  משלושה 
על  רכיבה  ק"מ   180.25 שחייה,  ק"מ   3.8
אופניים, וריצת מרתון בת 42.195 ק"מ, כולן 

ללא הפסקה.

במהלך  עלה  הרעיון  התחיל?  הכול  ואיך 
בהוואי  ריצה  במרוץ  פרסים  הענקת  טקס 
המשתתפים  בין  חופשי  בדיון  ב-1977. 
רב  כושר  בעל  הוא  אתלט  איזה  בסוגיה 
יותר, רץ או שחיין, הזכיר ג'ון קולינס שנכח 
רוכב  באירוע מאמר שקבע, שאדי מרקס, 
היכולת  בעל  הוא  הדגול,  הבלגי  האופניים 
הגבוהה ביותר של צריכת חמצן, יותר מכל 
אופניים  שרוכבי  שייתכן  כך  אחר,  אתלט 
מספורטאים  יותר  טוב  כושר  בעלי  הם 
הבינו  ואשתו  קולינס  האחרים.  בענפים 
שעל הוויכוח להיות מוכרע באמצעות מרוץ 
למרחקים  התחרויות  שלוש  את  שישלב 
נעשה  "הבה  ואמר:  כבר,  הקיימות  ארוכים 
מרוץ משולב, ומי שיסיים אותו ייקרא 'איש 
הברזל'". התחרות הראשונה התקיימה שנה 

לאחר מכן, ב-1978. 
התרחש  בתחרות  משמעותי  אירוע 
סטודנטית  מוס,  כשג'ולי   ,1982 בפברואר 
לתזה  חומר  לאסוף  מנת  על  שהתחרתה 
הנשים,  בין  הובילה  גופני,  בחינוך  שכתבה 
נפלה  והתייבשות  עייפות  מתוך  אולם 
קתלין  הסיום.  קו  לפני  מטרים  כשלושים 
בתואר  וזכתה  אותה  עברה  מקארטני 
לנשים, אבל מוס, שזחלה לקו הסיום, יצרה 
המפורסמת  הברזל'  'איש  מנטרת  את 

ְלֹׁשם,  ִמּׁשִ ַּגם  ִמְּתמֹול  ַּגם  ָאֹנִכי  ְּדָבִרים  ִאיׁש 
ְכַבד-ֶּפה  ִּכי  ַעְבֶּדָך,  ֶאל  ַּדֶּבְרָך  ֵמָאז  ַּגם 
עולה  שוב  י(.  ד  )שם,  ָאֹנִכי"  ָלׁשֹון  ּוְכַבד 
ערלות  הפה,  כבדות  הדיבור,  יכולת  נושא 
השפתיים. פרשנים רבים הציעו שמשה היה 
מגמגם או בעל פגם אחר ביכולת הדיבור 
ייחסו  אחרים  פרשנים  ברהיטות.  הפוגע 
מפקפק  משה  רטורית.  יכולת  לחוסר  זאת 
אחריו  ולסחוף  ברהיטות  לנאום  ביכולתו 
לומר שהוא  ישראל. אפשר אפילו  בני  את 
משתמש בה כתירוץ לא להיות מנהיג. האם 
את  הקובעת  תכונה  היא  דיבור  רהיטות 
כשירותו של אדם להיות מנהיג? בימינו אנו 
הרטורית.  ליכולת  רבה  חשיבות  מייחסים 
פוליטיקאים,  בעיקר  רבים,  מנהיגים 
המדריכים  טובי  אצל  ולומדים  מתאמנים 
אל  מבט  להישיר  איך  לנאום,  כיצד 
להשתמש  ידיים  תנועות  ובאילו  המצלמה 
גם  אך  הקהל.  את  לסחוף  מנת  על  ומתי, 
ישנן  מדינתנו  של  הקצרה  בהיסטוריה 
שהרטוריקה  ישראלים  למנהיגים  דוגמאות 
שדווקא  מנהיגים  מהם.  רחוקה  הייתה 
הגמגום והטלת הספק היו חלק בלתי נפרד 
הוא  שנשאו  הדברים  תוכן  אך  מדמותם, 
שנסך בעם את הביטחון בדרכם. יכול להיות 
שדווקא חוסר הרהיטות, האיטיות שבדיבור 

ובזהירות  לאט  לפעול  למנהיג  מאפשרים 
שבהחלטה,  המשמעויות  כל  על  ולחשוב 

ולא לפעול "מהבטן".
שלא  כ"מנהיג  דרכו  בתחילת  מוצג  משה 
מחפש  משה  שמוזכר,  כפי  להנהיג".  רצה 
סיבות מדוע לא כדאי שהוא יהיה "המנהיג". 
אלוהים מוצא לכל תירוץ פתרון: אם אתה 
לך לפה, אם העם  יהיה  – אהרון  כבד-פה 
בכשפים.  אותו  תשכנע   – ישתכנע  לא 
נוספים  משפחה  בני  אף  יהיו  בהמשך 
בין  יותר  ועממי  חזק  קשר  שייצרו  )מרים( 
מנהיגות  כאן  מסתמנת  העם.  לבין  משה 
קצת שונה: מנהיגות משתפת. אם למנהיג 
מי  יש  מסוימים,  בתחומים  יכולות  אין 
שיעזור לו, ויתמוך. משה הוא מנהיג שמכיר 
ולהשפיע  לעזור  לאחרים  ונותן  במגבלותיו 
בנטל  וגם  באחריות  גם  שותפים  ולהיות 

הקשיים של ההנהגה. 
כאשר אנו בוחנים את דמות משה כמנהיג, 
אנו נזכרים במספר תכונות אשר לאחרונה 
הישראלית  בהנהגה  חסרות  כה  נראות 
והיהודית: ענווה, צנעה, יכולת להחליט שלא 
מתוך אינטרסים אישיים, לפעול לאחר שכל 
ולשמוע  הגורמים נשקלו, היכולת להקשיב 
ובעיקר להקשיב  והיועצים,  דברי העם  את 

לאמת הפנימית ולפעול על פיה.
נועם ארז

ניצחון"  כבר  זה  המרוץ  את  לסיים  ש"רק 
)קטע חזק! אפשר לצפות בו ביוטיוב...(

כיום תחרות "איש הברזל" נותרה ללא שינוי, 
מקומות  של  רב  במספר  מתקיימת  והיא 
בעולם, כולל ארצנו הקטנטונת, בעיר אילת. 
נחשב  הברזל"  "איש  מרוץ  את  לסיים  רק 

לשיא בקרב רבים.
"טריאתלון איש הברזל" היא תחרות מפרכת 
גבול  לקצה  המשתתפים  את  שדוחפת 
יכולתם, ומי שמסיים אותה במגבלות הזמן 
שעות(  שבע-עשרה  )מקסימום  שהוקצב 
)Ironman(. אבל למה  מכונה "איש הברזל" 
בכלל בוחר אדם מרצונו החופשי להביא את 
ודאי  רב  שאתגר  לתחרות  נפשו  ואת  גופו 
אבל  בסיומה  גדולה  הנאה  ובטח  בה  מצוי 
על  קוראים  זו  )בשבת  סבל?  של  סוג  גם 

ִסְבלֹוָתם של בני ישראל במצרים...(
בסבל  שמדובר  לכך  קשור  שזה  לי  נראה 
ובחירה.  חופשי  רצון  מתוך  שנולד  גופני 
מביאה  תמיד  בו  ועמידה  אתגר  הצבת 
לסיפוק ולתחושת יכולת, לא ככה? האמונה 
היא  יכולים  ושאנחנו  שנצליח  בכוחותינו 
נראה שלא סתם סחף  לנפש.  מזון הכרחי 
ברק אובמה רבים אחריו בנאום שנשא בניו 
השתמש  בו   ,2008 בינואר  ב-8  המפשייר 
“Yes, we can". אולי אמונת האדם  בביטוי 
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ובסופו  במיוחד  אישי  )טור  החמין 
גילוי סוד משפחתי שמור ביותר(

אין  וקר.  בחוץ  מטפטף  גשם  חורף,  שבת, 
משמיכת  האף  קצה  את  להוציא  חשק 
התמונה  את  שיהפוך  הדבר  הּפוך. 
למושלמת הוא סיר ענק ומהביל של חמין. 

תִקראו לו טשולנט, סכינה, תבית, או אפילו 
מאכלי  מלך  הוא  החמין  קֵדירה,  תבשיל 

השבת.

התחבטו  העולם  בכל  יהודים  של  דורות 
יזם,  כעם  השבת.  בישולי  על  להקל  כיצד 
ארוחה  הגו סטארט-אפ:  הם  ועני,  פרקטי 
מרכיבים  הכוללת  לגדוד,  בסיר  שלמה 
ערגה  מעורר  למאכל  שהופכת  בסיסיים, 

וגעגועים. 
במזכרת בתיה של פעם, קצת לפני כניסת 
בידם  וסירם  אישה  איש,  צעדו  השבת, 
זה  שכובה  בתנור  שם,  המאפייה.  לעבר 
בחום  הסירים שהתבשלו  את  הניחו  עתה, 
שנשמר. בשבת בבוקר, מיד אחרי התפילה, 
רצו כולם להוציא את הסיר ולהתנפל עליו 

בבית. 
לכל משפחה מתכון ייחודי משלה. ההנחיות 
לכלה  או  לבת  מאם  הועברו  להכנתו 

בסודיות. 

החלטתי  בם",  "ודברת  קוראי  לטובת 
הסודי  המתכון  את  ולחשוף  להסתכן 

לטשולנט של שבט ארקין:
ראשית רצוי שהסיר יהיה סיר של סבתות, 
סירי  את  ברמלה.  בשוק  שקונים  כזה 
לתבשילים  תשאירו  המתוחכמים  הקדירה 

אחרים.
יוצקים שמן בתחתית הסיר, עד לכיסוי, אבל 

לא להצפה. 
מתוקה  פפריקה  כפות   2 מוסיפים 

מרוקאית. 
במים.  שהושרתה  שעועית  חופן  שמים 
אדמה  תפוחי  של  שכבה  מעל  מניחים 
שטופים.  קטנים  אדמה  תפוחי  או  חצויים 
שטופה  שלמה  בטטה  גם  להוסיף  ניתן 

וראש שום. 
מניחים מספר עצמות בקר או נתחי אוסו 

בוקו )לצמחונים - ניתן גם לוותר(. 
)שהם  הקטנים  הקיגלים  את  מניחים  מעל 
בהמשך(,  המרשם   - שבטשולנט  הדובדבן 
לגובהם.  עד  במים  הסיר  את  וממלאים 
בשלב זה מוכנסים הצ'ופרים: קישקע )קנוי( 
שמניחים בתוך שקית קוקי כדי שלא יתפזר, 
וביצים  גלויות(  )קיבוץ  קפואים  ג'חנונים 
קשות עם הקליפה. מרתיחים את הכבודה 

ומוסיפים בנדיבות מלח ופלפל שחור. 

אפייה  לתנור  מעבירים  הרתיחה  לאחר 
מחומם ל-120-110 מעלות או לפלטה. 

הנחיות להכנת הקיגלים: 
של  חבילה   1/2 נדרשת  לביבות  ל-8-6 
 1/2 ביצים,   2 "אוסם",  של  ביצים  אטריות 
כפות  ו-2  פלפל  מלח,  תפו"א,   1/2 בצל, 
את  מזון  במעבד  מערבבים  מצה.  קמח 
הביצים, בצל ותפוחי האדמה, יוצקים מעל 
את האטריות )לא מבושלות!(, מוסיפים את 
קמח המצה. יוצרים לביבות בגודל של כף 

יד ומטגנים במחבת כדקה מכל צד. 

גם  דרך.  קיצורי  אין  במיוחד:  חשוב  כלל 
אין  הטשולנט  את  שבת,  שומרים  לא  אם 
להכין באף יום אחר ואסור לשנות כהוא זה 
מההנחיה הבסיסית; הטשולנט נכנס לתנור 
או עולה לפלטה עם כניסת השבת ומּוצא 
המוקדמות,  הצהריים  בשעות  מּורד  או 
ולא  בהנחה שמצליחים לצלוח את הלילה 

להתנפל על הסיר כבר בבוקר.

שבת נעימה וטעימה.
בבלוג  תיענינה  שאלות  המעוניינים,  )לכל 
http://www. בכתובת:  בם"  "ודברת  של 

)/geshermb.org/vedibartabam
אילנית קיש

הטוב  חברי  על מאמרו של  להגיב  ברצוני 
אורתודוקסי[.  היה  אונן  ]האם  אביאור 
כך  כל  חשתי  מדוע  להבין  זמן  לי  לקח 
בוודאי  זוהי  זה.  מאמר  עם  בנוח  לא 
הביקורת. עצם  לא  וגם  הכותרת,   לא 
זה  מאמר  זה,  את  רואה  שאני  כפי 
מאתנו  מאוד  שהרבה  במה  חוטא 
הכללות  האחרון,  בזמן  חוטאים 
"החרדים  יתרה.  וקטגוריזציה  גורפות 
"הדוסים  האלו…",  "החילוניים  האלו…", 
הצ'חצ'חים  האלו..",  "הרוסים  האלו…", 
באוזני.  מהדהדים  אלה  כל  האלו…", 
האלו…".  "האורתודוקסים  ועכשיו 
ְלָצֵרינּו". ִאם  ה  ַאָתּ "ֲהָלנּו  מבחינת   הכל 
מעדיפים  אנו  בה  בדרך  בחרה  קהילתנו 
כישראלים,  לנו  המשותף  את  להדגיש 
עמלים  אנו  בינינו.  המפריד  על  כיהודים, 
ביחד,  לחיות  דרכים  בלחפש  הזמן  כל 
עושים  אנו  ביחד.  להגשים  ביחד,  ליצור 

יש  אחד  לכל  בה  הדדי,  כיבוד  תוך  זאת 
העצמית  ולהגדרה  שלו  לדעה  זכות 
המשותף  את  להדגיש  בגדר   – שלו 
בינינו. ההבדלים  על  שמירה   תוך 
קהילתנו מורכבת מקשת שלמה של דעות, 
מקום.  יש  אחד  לכל  ומגדרים.  הגדרות 
לאף  ואין  בינינו  לקטגוריזציה  צורך  אין 
שלמה. קבוצה  לפסול  זכות  מאתנו   אחד 
היא  אך  מושלמת  אינה  האורתודוקסיה 
אינה הומוגנית. כמו כל חבורה, קבוצה, זרם, 
חי  אני  שונות.  מגישות  מורכבת  היא  לאום 
גם  ממנה.  וחלק  היהודית  באורתודוקסיה 
קשה  ביקורת  יש  ידידי,  לאביאור  כמו  לי, 
אני  אך  באורתודוקסיה.  שונות  גישות  על 
ואיני פוסל את הזרם כולו  מתייחס לגישה 
זו. בגישה  דוגלים  ממנה  שחלקים   בגלל 
 "Ortho + היא,  כן  כשמה  האורתודוקסיה, 
"Doxa הדעה המקובלת. זהו הזרם המרכזי 
המסורת  על  נשען  הוא  היהודית.  בדת 

התורה,  שונים.  מרבדים  הבנויה  היהודית 
נביאים וכתובים, המשנה, התלמוד, השולחן 
התוספות  ובעלי  רש"י  החזקה,  והיד  ערוך 
ימינו אלה. כל רובד בנוי על הרובד  - עד 
שלפניו. כל רובד מקיים דיאלוג עם הרובד 
הזה  הדיאלוג  בהם  גישות  יש  שלפניו. 
בהם  גישות  ויש  חד-צדדי  למונולוג  הופך 
מאפשר  הדיאלוג  מלא;  הוא  הדיאלוג 
"בגובה  הקודמים  הרבדים  על  להסתכל 
העיניים" ולבחון אותם כפי שהם – כתבים, 
מלומדים   – אדם  בני  של  ודעות  גישות 
עדיין  אלו  יהיו,  ככך  נעלים  שיהיו,  ככל 
הדת   – כן  אנוש.  בני  על  שנכתבו  דברים 
מאמינה  זרמיה,  מרבית  על  היהודית, 
רובינו  אך  סיני.  בהר  ניתנה  התורה  כי 
אדם". לבני  נתן  ש"הארץ  מאמינים   גם 
להעצים  מבחוץ,  וגם  מבית  גם  שנזכה, 
את  ולכבד  לשמור  אך  בינינו  המחבר  את 

המפריד בינינו.
אלי רבל

לבחור  ואפשרותו  וביכולותיו  בכוחו 
הן  לעצמו  להציב  ויעדים  אתגרים  אילו 
ואפילו  ולעוצמה,  לכוח  מפתח  כשלעצמן 

לסוג של יציאה מעבדות לחירות. 
הברזל"  "איש  את  שואלת  כשאני 
שלפני,  אימונים  של  בימים  המשפחתי 
מדוע הוא בכלל עושה זאת, הוא עונה לי 

פשוט  "אני  הדוב:  פו  כמו  ממש  בהתחלה 
אימון  מכל  מהתהליך,  הדבר,  מעצם  נהנה 
ואימון בדרך". טוב, כשאני ממשיכה לחפור 
לא  וזה  אולי,  בטיגר  לו  מתחלף  הדוב  פו 
לשחייה  ולצאת  ואימון,  אימון  מכל  ממש 
תענוג  לא  זה  הקרים  החורף  בחודשי  בים 
גדול, "אבל מה שכן תענוג," הוא אומר, "זה 

הסיפוק הגדול שבא מעצם ההתגברות".
אז פֵנינו לאילת, מחזיקות אצבעות ל"איש 
נפגוש  בטוח  כדי,  ותוך  שבדרך,  הברזל" 
מהארנב,  הפח,  מאיש  הקש,  מאיש  קצת 
מהכובען המטורף, ובעיקר מעליסה בארץ 

הפלאות.
ורדה בלונדר



ילדים מציירים

הנסיך הקטן חזר אלינו
בבוקר מקסים אחד קמתי והרגשתי שהירוק שבצמחים, 
אומרים  ביחד  כולם   – הקריר  שהאוויר  השמש,  שאור 
שיום זה ראוי לטיול. אספתי את הנסיך הקטן, שלא היה 

צריך הודעה מראש, ונסענו במכוניתי לטיול.
"תראה איזה יופי," אמרתי לו בדרך, והוריתי על תוכנת 
הניווט שפעלה בטלפון הנייד שלי, "כדאי לנו לשנות את 
בצומת  שנפנה  מוטב  ישר,  להמשיך  ובמקום  מסלולנו 

הבא ימינה". "למה?" תהה הנסיך הקטן.
"היא  בהתלהבות,  לו  הסברתי  מופלאה,"  תוכנה  "זאת 
משם  אותך  ומפנה  עומס  יש  איפה  רגע  בכל  בודקת 
הנסיך  המשיך  "למה??"  פנויים".  כבישים  אל  הלאה, 

הקטן בשלו.
"כדי להגיע מהר יותר, כמובן. ואפשר גם לבקש ממנה 

את הנתיב הקצר ביותר," הוספתי.
מבט חטוף בפניו העדינות העיד שאינו מרוצה.

יכול  מה  מדהים?  לא  "זה  מבין,  לא  שאלתי,  "מה?" 
רוצה שתהיה אפשרות  "הייתי  טוב מזה?"  יותר  להיות 
ליד  שעוברת  כזאת  או  ביותר.  היפה  בדרך  לבחור 

כבׂשים, או איילות.
"אם השעה היא שעת ערב, הייתי רוצה להיות במקום 

שמכבד את יפי השקיעה. 
"אם יש פריחה של כלניות, כדאי לנסוע משם, ובדרך 
כלל אעדיף דרך שרואים ממנה את הים". לאחר הרהור 
במכונית  לבד  בשקט,  להיות  "ולפעמים,  הוסיף:  קצר 
ולחשוב מחשבות זה גם טוב. לא תמיד צריך למהר כל 

כך".
יאיר הרטמן דבורה דב”ש

לנו  התווה  הקודמת  בפינה 
בני הבכור שגיא את הדרך 
מנזיד עדשים לגיאומטריה 
הפעם  צעדים.  בעשרה 
נציג דרך נוספת לעשות את 

הדרך. מי שצעד את הצעדים 
הפעם הוא שכננו הקרוב–רחוק 

יהודה זלצברג. יהודה ונועה נמצאים 
בניו יורק לצורך עבודת המחקר של יהודה, אולם הם ממשיכים 
לעקוב אחר המתרחש בקהילה גם באמצעות "ודברת בם". לא 
ממזכרת  גם  אפשר  לאתגר.  להיענות  כדי  לחו"ל  לצאת  צריך 
פתרון  עם   yishayleh@gmail.com לכתובת  מייל  לשלוח  בתיה 

למסלול של עשרה צעדים, מ"עובדי קבלן" ל"פרס נובל".

נזיד העדשים האדום הקנה לֵעָׂשו את השם ֱאדֹום.  .1

עם  סימבולי  באופן  זוהה  ֱאדֹום  השם  המשנה  בתקופת   .2
נחשבו  לא  שהרומאים  אף  על  הרומית,  האימפריה  שלטון 
צאצאיו של ֵעָׂשו. דמותו המקראית התמימה והפשוטה של 
כמודל  ואכזריות,  רוע  של  מדרשי  במעטה  הולבשה  ֵעָׂשו 

ליחס הרומאים לנתיניהם היהודים. 

אחד השיאים בהידרדרות היחס בין יהודה לרומא היה מרד   .3
בר-כוכבא בימי הקיסר אדריאנוס. לאחר דיכויו של המרד 
נדד המרכז הרוחני של היהודים, שהתמקד בסנהדרין כגוף 
חקיקתי, מיבנה לגליל. אחד המושבים של הסנהדרין בגליל 

היה בעיר אושא.

הקרקע  על  עלתה  אושא  הקדומה  העיר  לחורבות  סמוך   .4

בשנת 1931 קבוצה של ארבעים ושמונה חלוצים. בתחילה 
נקרא יישובם "רמת הצפון" או "אושא", אולם בשנת 1935 

התקבל השם הסופי – רמת יוחנן.

דרום  ממשלת  ראש  של  שמו  על  קרוי  יוחנן  רמת  קיבוץ   .5
אפריקה, יאן )יוחנן( סמאטס, תומך נלהב של הרעיון הציוני.

שהה  יוחנן,  רמת  השם  התקבל  בה  שנה  אותה  ב-1935,   .6
של  דיוקן  לצייר  כדי  אפריקה  בדרום  גוטמן  נחום  הצייר 
"לובנגולו  היו הבסיס לספר  ההוא  קורות המסע  סמאטס. 

מלך זולו".

נחום גוטמן היה המעצב של סמל העיר תל-אביב. במרכז   .7
הסמל מופיע מגדלור, המהווה "מאור לגולה ושער כניסה 

לישראל" דרך הנמל העברי הראשון.

בחוף תל-אביב אכן חבוי לו מגדלור קטן ומאוד צנוע, צמוד   .8
לתחנת הכוח "רדינג". גם הוא הוקם בסביבות 1935, השנה 
המככבת בפינה הפעם. למרגלות המגדלור נערכה מסיבת 

הסיום של חגיגות המאה לעיר תל-אביב ב-2009.

של  זה  היה  בהיסטוריה  המוכרים  המגדלורים  אחד   .9
אלכסנדריה במצרים. בגובה של כ-130 מטר, הוא היה אחד 
שלפני  במאות  אדם  ידי  מעשה  ביותר  הגבוהים  המבנים 

הספירה, ועל כן נמנה בין שבעת פלאי העולם העתיק.

היווני  המתמטיקאי  פעל  תקופה  אותה  של  באלכסנדריה   .10
אאוקלידס, המוכר גם כ"אבי הגיאומטריה". ספרו "יסודות" 
נכתב לאורו של המגדלור...( שימש ברצף ללימוד  )שאולי 
גיאומטריה מזמן פרסומו במאה השלישית לפני הספירה 

ועד תחילת המאה העשרים!
ישי להמן

* הכונו * הכונו * הכונו * הכונו * הכונו *
מערכת ודברת בם נערכת לגיליון חגיגי לפורים.

כותבים שרוחם טובה עליהם, ורוצים להשתתף במאמץ הייחודי 
לכתיבת גיליון פורימי, על בסיס המדורים הקיימים בעלון, 

vedibarta12@gmail.com "מוזמנים לפנות למערכת "ודברת בם
הזדרזו, ההרשמה נסגרת מוקדם – 

כל הקודם זוכה )לפרסום עולם...(


