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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

“כנר על הגג“

הדרת נשים ושיגעונות אחרים

"כנר על הגג" הוא מחזמר המבוסס על ספרו של שלום עליכם "טוביה החולב". שם המחזה ניתן לו בהשראת 
ציור של מארק שאגאל. דימוי הכנר על הגג טומן בחובו משמעויות רבות וסותרות המאפשרות למתבונן לראות 
בהן שיקוף של תפיסת המציאות. בעיני האחד, עמידתו של האמן על הגג היא ביטוי למימוש עצמי, ליציאה 
מהמסגרת ולאי מתן חשיבות לסכנה שביציאה מהמסגרת, ואפילו בעמידה עליה. בעיני האחר, היא מסמלת 
את הביטוי היידי "משוגענער, אראפ פון דאך!" – "משוגע, תרד מן הגג!" ובעיני טוביה החולב מסתכמת התמונה 
בתובנה משמעותית עבורו - "מסורת, מסורת". "בלי המסורת היו חיינו רעועים כמו... כמו כנר על הגג". נראה לי 

שכל פרשנות באה בחשבון, ובלבד ש"המשוגעים יירדו מהגג".
דוד קניזו

שלי  ש"המדינה  חושב  שאני  תקופות  יש 
השתגעה"... אלה זמנים שאני מוצא עצמי 
לרפואה,  הספר  מבית  למחברות  חוזר 
העבה  למחברת  ספציפי:  יותר  באופן  או 
תורת  כל  הפסיכיאטרייה.  לימודי  של 
ההנחה  על  נשענת  הפסיכיאטרייה 
אילו  במציאות,  קיים  מה  יודע  שהמטפל 
מחשבות הן מחשבות שווא ואילו מחשבות 
הרגש  ובתחום  רציונאליות.  מחשבות  הן 
מחיר  ואיזה  ביטוי  לידי  הרגש  בא  כיצד   –
הוא גובה מהבן-אדם? האם הוא מאפשר 
לו לתפקד בחיי היומיום? אילו יצרים יש לו 

לאדם וכיצד הוא משתלט עליהם? 

בין  העמוק  לשסע  מגיעים  אנו  כאן 
יש  ישראל.  במדינת  החיות  שונות  חברות 
וליברלית  מתירנית  שהיא  מסוימת  חברה 
ויחסי- ההתנהגות  הלבוש,  של  ושהקודים 
ויש  "פתוחים"...  להם  נקרא   – האנוש 
יותר,  הרבה  שמרנית  חברה  אחרת,  חברה 
שאפשר לכנותה "סגורה". אנשים מסוימים 
לידי  הדברים  את  מביאים  החברות  בשתי 
אז עד הסוף  להיות מתירני,  קיצוניות: אם 
בחברה  וכנ"ל  ליצרים...  הגבלה  שום  ואין 
ה"סגורה": אם להגביל את היצרים, אז עד 
הסוף ולא להרשות שום "תועבה" שיש בה 
העולם  שכל  המחיר  יהיה   – פיתוי  משום 
שאלה  נשכח  בל  יהיה.  אשר  ישלם  סביב 
בל  שתיארתי.  החברות  בשתי  הקיצוניים 
נשכח גם, שיש עוד הרבה חברות במדינת 
להתייחס  ברצוני  זה  במאמר  אך  ישראל, 

לשתיים אלה בלבד.

לימד  קלינית  לפסיכיאטרייה  שלי  המרצה 
מידבקת",  נפשית  "הפרעה  שיש  אותי 
נחשבה  זו  הפרעה  זיהומית.  מחלה  כמו 
עוד  שהתגלו  לאחר  אך  לנדירה,  פעם 
לתוכנית  אותה  הכניסו  מקרים,  ועוד 

הלימודים, כדי שכל סטודנט לרפואה יכיר 
 ,Folie à deux נקראת  ההפרעה  אותה. 
בהמשך  לשניים'.  משותפת  'דלוזיה  או 
רעיונות  דהיינו  כאלה,  דלוזיות  שיש  גילו 
ארבעה,  לשלושה,  גם  שווא,  מחשבות  או 
לה  וקראו  לקבוצות,  או  שלמה  למשפחה 
ובאנגלית   ,Folie à plusieurs בצרפתית  
Madness of many. ההפרעה נוסחה על ידי 
היותה  למרות  אך  צרפתים,  פסיכיאטרים 
הפסיכיאטרי  בעולם  התקבלה  נדירה, 
עם  חולה  אדם  שבה  אמיתית,  כהפרעה 
קרובים  אנשים  "להדביק"  מצליח  דלוזיות 
זה  שלו.  השווא  רעיונות  או  במחשבות  לו 
מתרחש בעיקר כאשר האדם החולה הוא 
חולה  או  ילד,  הוא  הנדבק  והאדם  "חזק" 
בצורה  החולה  באדם  שתלוי  מי  או  פיזית 
חפשו   - נוספת  )להרחבה  אחרת  או  זו 

.)Folie à deux בוויקיפדיה תחת הערך
סייג שניתן לאבחנות אלה הוא, שאדם לא 
ייחשב דלוזיוני אם הוא חי בחברה "סגורה" 
מחזיקים  וכולם  רבים  פרטים  בה  שיש 
באותן אמונות ודעות, אפילו אם בכל מקום 
אלה  ודעות  באמונות  יראו  בעולם  אחר 

דלוזיות. 

עתה  נוכל  הישראלית,  לחברה  נחזור  אם 
להתייחס ל"שונה מאיתנו בצורה קיצונית", 
השמרנית  מהחברה  בא  הוא  אם  בין 
המתירנית  מהחברה  או  "הסגורה" 
ל"אדם  מאוד  קשה  עדיין  "הפתוחה". 
שהאנשים  ההגבלות  את  לקבל  ממוצע" 
אך  סביבתם...  על  מטילים  הללו  הקיצונים 

נוכל אולי להבין את זה אחרת.

אין לי ספק שאדם שאינו יכול לכבוש את 
או  חמש  בת  ילדה  רואה  הוא  כאשר  יצרו 
שבע שנים הוא אדם "חולה". אין לי ספק 
אולי  שהיא  מולו,  אישה  שרואה  שאדם 

בכירה  מנהלת  אולי  באוניברסיטה,  מרצה 
היא  מה  משנה  לא  או  כלשהי  בחברה 
בפיתוי  רק  עסוקה  מחשבתו  וכל  בעולם... 
להתייחס  יכול  איננו  והוא  שלה,  שבמראה 
חולה.  אדם  הוא  אחרת  צורה  בשום  אליה 
אדם זה, שרוצה להגביל את חופש התנועה 
של האישה, את חופש הביטוי של האישה, 
"חולה",  את החירויות האחרות שלה... הוא 
של  שלנו,  הטיפול  את  שדורש  זה  והוא 
לנו  אל  "השפויה".  הישראלית  החברה 
להפיץ  לו  ולאפשר  ל"שיגעונותיו"  להיכנע 
אותם. גם אם מדובר באדם רם מעלה, גם 
אם מדובר בקבוצה לא קטנה של אנשים 
אסור  בתוכנו,  "קומונאלית"  בצורה  החיים 
רב  זמן  ויתרה  הישראלית  החברה  לוותר... 

מדי לקיצונים אלה. 

ל"מתירנות  להיכנע  לנו  אל  מידה,  באותה 
וקודים  התנהגות  של  קודים  יש  קיצונית". 
ואין  חיינו  במסגרות  המקובלים  לבוש  של 
להתיר לגבר, אישה, ילד או ילדה להתנהג 
או  בעבודה  הספר,  בבית  חיינו,  במסגרות 
סתם ברחוב, ללא כל רסן על יצריהם. גם 
הישראלית  החברה  זו  אנשים  לקבוצת 
לאנשים   – מדי  רב  זמן  וויתרה  נכנעה 
בתור"  "החותכים  האלימים,  הגסים, 

והאלימים בכביש. 

נכון,  בדמוקרטיה.  חיים  אנחנו  נכון, 
גם  כולל  לבוש,  גם  כולל  הביטוי  חופש 
זכויות  על  לשמור  צריך  נכון,  התנהגות. 
גם  אך  אמונותיו.  ולביטוי  לחופש  המיעוט 
בדמוקרטיה יש גבולות. הגבול נחצה כאשר 
ושוב  פוגע באנשים אחרים סביב.  החופש 
אנו חוזרים לבעיה - מי קובע מתי החופש 

פוגע? כאן עדיין הרוב קובע!

ירון נשר 



זלקינד הורביץ - מרדן יהודי במהפכה הצרפתיתמהפכנים יהודים

פרשת ֹּבאפרשת השבוע למשפחה
המוכר  בפסוק  פותחת  "ֹּבא"  פרשת 
"ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה: ֹּבא ֶאל ַּפְרֹעה, ִּכי ֲאִני 
ְלַמַען  ֲעָבָדיו,  ֵלב  ְוֶאת  ִלּבֹו  ֶאת  ִהְכַּבְדִּתי 
ִׁשִתי ֹאֹתַתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו" )שמות י א(. רעיון 
רעיון  לא  הוא  פרעה,  לב  הכבדת  של  זה, 
"שמות",  בפרשת  כבר  אותו  פגשנו  חדש. 
כאשר הקב"ה רק מתגלה למשה, ומבקש 
להטיל עליו את השליחות ללכת אל פרעה 
שם  ואומר  ממצרים,  ישראל  את  ולהוציא 
ֶאְתֶכם  ִיֵּתן  ֹלא  ִּכי  ָיַדְעִּתי  "ַוֲאִני  במפורש: 
כלומר,  יט(.  ג  )שמות  ַלֲהֹלְך"  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך 
עוד לפני שהתחילו משה ואהרן לבצע את 
המשימה של שכנוע פרעה לשחרר את בני 
ישראל, כבר היה ברור שאין עם מי לדבר 
- פרעה לגמרי לא בעניין. יתר על כן - אם 
אחרי מכה זו או אחרת לפרעה כבר כל כך 
נמאס והוא לרגע השתכנע, הקב"ה התערב 
והכביד את ליבו כדי שיתחרט ו"יחטוף" עוד 

כמה מכות. 
זו, שהיא  בשאלה  עוסקים  רבים  מפרשים 
אפשר  איך  מוסרית:  מבחינה  בעייתית 
לשלח  שסירב  לפרעה  בטענות  לבוא 
קבע  אלוהים  מלכתחילה  אם  העם,  את 
שהוא לא יסכים, ואפילו התערב כל פעם 

ולא  ליבו?  את  "להכביד"  מנת  על  מחדש 
להעניש  גם  אלא  בטענות,  אליו  לבוא  רק 
ובסופו  ובמופתים  באותות  במכות,  אותו 
במרדף  קשה,  בתבוסה  אפילו  דבר  של 
שהאכיל  המרורים  שנות  כל  על  ובמוות 
את ישראל, בשליחותו של אלוהים? באמת 
את  לשמוע  יכולים  ממש  אנחנו  גבול.  יש 
פרעה מתגונן ואומר: "אבל זו לא אשמתי! 
לא הייתה לי ברירה, אלוהים אמר לי לנהוג 

כך".
ספרים  שלושה  לקרוא  לי  יצא  לאחרונה 
שונים שמתארים מצב דומה מאוד: "סיפורו 
של קצין גרמני", "לבד בברלין" ו"הבגידה". 
אנשים  מתוארים  הללו  הספרים  בשלושת 
מן השורה - לא מלכים או מנהיגים בעלי 
שבו  קבוע  במצב  שחיו   - עוצמה  או  כוח 
הייתה  לעשות.  מה  להם  אמרו  אחרים 
בעלת  חזקה,  עליונה,  סמכות  מעליהם 
מכות  להנחית  יכולת  ובעלת  עוצמה 
להתנהג  איך  להם  להגיד  שניסתה  קשות, 
ובני משפחה, לבצע  - להלשין על חברים 
לרגשות  ולהתכחש  מוסריים,  לא  מעשים 
אבל  אנשים.  בין  אחווה  של  בסיסיים 
נכנעו.  לא  הללו  הספרים  גיבורי  שלושת 

ברירה",  לי  "אין  בתירוץ  השתמשו  לא  הם 
"אמרו לי מה לעשות", "קבעו לי מראש איך 
עליי להתנהג". הם שמו את נפשם בכפם, 
עקרונותיהם,  על  ועמדו  נפש  גדלות  גילו 
אפילו שחלקם שילמו על כך בחייהם. הם 
לא הסכימו לפגוע באחרים רק משום שכך 

אמרו להם לעשות.
נענש  שפרעה  האמיתית  הסיבה  זו  ואולי 
בבני  התעללותו  על  קשה  כך  כל  בצורה 
אותו  כיוון  אלוהים  לכאורה  נכון,  ישראל. 
לכך. אבל אולי זה היה הניסיון האמיתי שלו 
- אולי הייתה לו הזדמנות לבחור - לבחור 
בטוב. אולי היה לו קצת קל מדי, נוח מדי, 
להיכנע לכיוון שהותווה לו מראש. אולי אם 
הוא היה מגלה קצת יותר שאר רוח וזקיפות 
ממצרים,  יוצאים  היו  ישראל  בני  קומה, 
והוא היה נכתב בדפי ההיסטוריה כמשחרר 
את  הרים  לא  הוא  אבל  שלהם.  הגדול 
הכפפה, והשאר, כמו שאומרים, היסטוריה. 
אנחנו  הוכבד,  שליבו  פרעה  דרך  דווקא 
יש  תמיד  דבר  של  שבסופו  לזכור  צריכים 

לנו האפשרות לבחור.

שבת שלום!
אפרת רוזנברג שפירא

"מאבק ופלורליזם אינם 'ליקוי מאורות' או 
'הסתר פנים' זמני אלא אקלים טבעי של 
בהכרח  לא  והמנתץ  והמורד  חיה.  תרבות 
הם  והתוהה  והכופר  ומתבולל.  סוטה  הוא 
כך  והמחדש".  היוצר  של  מבשריו  לעתים 
עמוס עוז )"פה ושם בארץ-ישראל", סתיו 

1982, ע' 109( בהתייחסו לזלקינד הורביץ.
זלקינד הורביץ הוא יהודי אתיאיסט שנולד 
בשנת  לצרפת  היגר   ,1751 בשנת  בפולין 

1774 ועבד כרוכל בגדים בפריז.
בתחרות  הורביץ  השתתף  ב-1787 
ומדעים  לאמנויות  האקדמיה  של  חיבורים 
"האם  היה:  הנושא   .)Metz( מץ  העיר  של 
לאזרחים  היהודים  את  להפוך  דרכים  יש 
לצרפת"?  'יעילים'  ויותר  מאושרים  יותר 
טוען  הורביץ  חיבורו,  של  הראשון  בחלקו 
החיבור.  נושא  של  המשפיל  הניסוח  כנגד 
יהיו  צרפת  שיהודי  כדי  אחד,  במשפט 
אותם  להפוך  צריך  ומאושרים,  "יעילים" 
לאזרחים מן המניין, כמו כל צרפתי אחר. 
יש  היהודית;  החברה  את  לתקן  צורך  אין 
הפוליטי  הדתי,  הצדק  אי  את  לבטל  צורך 
את  לשנות  אחרות,  במילים  או  והחברתי. 
המחזיקה  המלוכנית  הנוצרית  החברה 
היהודי  היה  הוא  מושפל.  כמיעוט  אותם 
ביחד  בה  וזכה  היחיד שהשתתף בתחרות, 

עם כומר נוצרי ועורך דין פרוטסטנטי. 
הורביץ  המהפכה,  פרוץ  עם  ב-1789, 

"להגנת  השם  תחת  חיבורו  את  מפרסם 
היהודים". הוא מסביר ללא לאות מה מייחד 
את היהודים ודורש שוויון עבורם. הוא מבקר 
תרבותית  לחשכנות  סממן  כל  בחומרה 
בקרב בני עמו. בפרק השלישי הנקרא "קולו 
של מהפכן יהודי" הוא מצהיר כי ייעודו הוא 
היהודית  האומה  על  המגן  "יהודי  להיות 
המשותפות  הזכויות  את  עבורה  ותובע 
ניתנות לביטול".  אינן  ואשר  בני אנוש  לכל 
השוויון,  כי  מסביר  הוא  היהודיות  לקהילות 
גם  הנכונה  הבחירה  הם  והאחווה  החירות 
של  המשפטית  האוטונומיה  איבוד  במחיר 

הקהילות. 
למאושרים  היהודים  את  להפוך  "הדרכים 
אותם  להפוך  הפסיקו  הן:  הנה  ויעילים? 
להם  העניקו  תועלת.  וחסרי  לאומללים 
זכויות אזרחיות מלאות – אותן זכויות אשר 
או  אלוהי  מוסר  כל  כנגד  מהם  מנעתם 

אנושי.
לרכוש  הזכות  את  להם  להעניק  יש 
קרקעות. יש לאפשר להם חופש תעסוקה 
וגם  חופשיים  במקצועות  גם  מלא, 

בחקלאות.
סוג  מכל  סוחרים  להיות  להם  לאפשר  יש 
על  לאסור  יש  השעות.  ובכל  מקום  בכל 
השימוש בעברית, יידיש או גרמנית בספרי 
אפילו   – שלהם  ובחוזים  שלהם  העסק 
בתי  את  ילדיהם  בפני  לפתוח  יש  ביניהם. 

סמכות  את  להגביל  יש  הצרפתיים.  הספר 
לתחומי  הדתיים  המנהיגים  ושאר  הרבנים 
הוא  הפתרון  כי  לחשוב  אין  הכנסת".  בתי 
להעביר אותם על דתם, אלא להעניק להם 

חירות ושוויון.
האקדמיה  אם  אומרים  הצרפתים  היו  ומה 
הייתה מציגה את השאלה  של סטוקהולם 
קתולים  להפוך  דרך  יש  'האם  הבאה: 
לשימושיים יותר ומאושרים יותר בשוודיה?’" 

ב-26  המתפרסמת  האדם  זכויות  הצהרת 
לידי  מלבוא  עדיין  רחוקה   1789 באוגוסט 
עד  לחכות  צריך  היהודיות.  בקהילות  ביטוי 
שיהודים  כדי   1791 בנובמבר  ה-13  חוק 
עם  בצרפת.  מלאה  אזרחות  לקבל  יוכלו 
הנלהב  הורביץ  מצטרף  המהפכה  תחילת 
שיצר  הקשרים  בעזרת  הלאומי.  למשמר 
הוא הופך להיות אחד מראשוני העיתונאים 
בספרייה  ולספרן  בצרפת  הפוליטיים 

הלאומית.
זלקינד הורביץ המשיך כל חייו ללחום למען 
המהפכה  של  והאידיאלים  היהודים  זכויות 
את  שחקר  לראשון  נחשב  הוא  הצרפתית. 
האפשרות להיות אזרח שווה זכויות במדינה 
מבלי לאבד את הזהות היהודית, חילונית או 
זכויות השהות של  נלחם עבור  הוא  דתית. 
עלייתו  "הטרור".  בתקופת  בצרפת  הזרים 
של נפוליון וכישלונה הפוליטי של המהפכה 



יהדות פלורליסטית
האומה"  לנשמת  היוצר  “בית 

)חיים נחמן ביאליק(
סיור  במהלך  כשנתיים,  לפני 
ליהדות  "גוונים"  בתוכנית 
בישיבה  ביקרנו  פלורליסטית, 
ישיבה  המלים  צמד  בינ"ה.  החילונית 
אפשרי.  ובלתי  מרתק  לי  נרָאה  חילונית 
או  ג'ינס  עם  שטריימל  חיברתי  בדמיוני 
)המפגש  ראש  וכיסוי  קצרצרים  מכנסונים 
היה מאכזב מאוד במובן זה – כולם נראו 
אנשים  לגלות  התרגשתי  כמוכם(.  כמוני 
בהקשר  לא  כי  אם  אמונה,  חדורי  צעירים 
הדתי שלה אלא התרבותי. מצאתי חבורה 
בלימוד  הדבקים  חילונים  יהודים  של 
ציווי  מתוך  לא  אולם  ומקורות,  מסורת 
היסטורית  סקרנות  מתוך  אלא  לכתי  הִִ
יהודית- זהות   - זהותם  לגיבוש  ומסע 
ידיה  לטבול  חוששת  שאינה  ישראלית 
מחשבת  את  וללמד  ללמוד  במקורות, 
"חילוניות  פגשתי  השראה.  כמקור  ישראל 
ערכי  אופי  בעלת  עצמה,  בערך  המכירה 
ההשכלה,  ההומניזם,  משלה.  ומשמעות 
בלתי  חלק  הם  והחירות  הרציונאליות 
נפרד מתכניה היהודיים, כמו גם הפתיחות 
והשאיפה לדיאלוג עם הציבור הדתי לגווניו 

ולזרמיו".
בהתרגשות אני זוכרת את ליאור טל מצטט 
חגי  את  "חוגו  ביאליק:  את  קל  בריקוד 
אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי 
כוחכם ולפי טעמכם ולפי מסיבתכם", אותו 

פסוק המככב בשערו של בית ספרנו.
כל היופי הזה ממוקם במבנה צנוע עד כאב 
ליד התחנה המרכזית הישנה של תל-אביב, 
רדת  עם  לבדי  פוסעת  הייתי  לא  בו  מקום 
חזון   – מקרית  אינה  המקום  בחירת  ליל. 
הישיבה מגדיר "תיקון החברה ותיקון העולם 
חברתית  עשייה  פערים,  צמצום  של  בדרך 
היהדות  ברוח   - חברתי  לצדק  וחתירה 
והחבר'ה  בראשיתו".  הציוני  והמעשה 
מקיימים זאת הלכה למעשה. לצד הישיבה 
קדם- ומכינה  מדרש  בית  מתקיימים 
צבאית, אשר הלומדים בהם מתנדבים, לצד 

הלימודים, לעבוד בקרב אוכלוסיות חלשות.
    

העמותה הבאה עוסקת אף היא בחיבור בין 
יהדות וצדק חברתי. 

חזון
לקידום  שואפת  צדק  במעגלי  “עמותת 

הוא  הורביץ.  עבור  קשה  תקופה  מציינים 
מאבד כמעט לחלוטין את שמיעתו ונאלץ 
להגבלת  בתקנות  אחד,  מצד  להילחם, 
הייתה  אשר  בצרפת,  הזרים  חופש 
המלוכניות,  אירופה  ארצות  עם  במלחמה 

ומצד שני, בֶאָחיו היהודים אשר רצו לוותר 
על זכויות אזרחיות מלאות למען אוטונומיה 
בשנת  בפריז  נפטר  הוא  הקהילות.  של 
1812, ונשאר אישיות שנויה במחלוקת בין 
היסטוריונים הרואים בו את היהודי הראשון 

הצרפתית,  במהפכה  בהתלהבות  שתמך 
מהגר  יהודי  בו  שרואים  היסטוריונים  לבין 
של  הרשמיים  המוסדות  כנגד  שהתריס 

הקהילות היהודיות.
אלי רבל

החברתי  הצדק  ערכי  בה  ישראלית  חברה 
לידי  באים 
מעשי  ביטוי 
האישי,  במרחב 
י  ת ל י ה ק ה
אנו  והציבורי. 

להוות  צריכה  ישראל  מורשת  כי  מאמינים 
ערכים  בהטמעת  טבעי  השראה  מקור 
העמותה  יהודי”.  צביון  בעלת  במדינה  אלו 
תנאי  שיפור  תחומים:  בשני  מתמקדת 
תו  והענקת  הקבלן,  עובדי  של  ההעסקה 
מוענק  החברתי  התו  עסק.  לבתי  חברתי 
העובדים  זכויות  על  השומרים  לעסקים 
מתן  לאומי,  ביטוח  תשלום  מינימום,  )שכר 
קיימת  ושבהם  ועוד(,  שבועי  מנוחה  יום 
כשרות  תעודת  מעין  זוהי  לנכים.  נגישות 
חברתית, המרימה על נס את נושאי הצדק 
כשרות  לדרגת  החברתי 
המזון. הרימו גם אתם את 
הכפפה ובטרם תסעדו את 
ליבכם ִבדקו אם בית העסק כשר חברתית 

http://www.mtzedek.org.il/tav.asp באתר

ליאת יוספסברג בן-יהושע

תגובות מהבלוג
היה  אונן  "האם  על  עקרוני 

אורתודוקסי?" מאת אביאור ביירון

עיתון  הוא  בם’  ש'ודברת  כותב  "יואב 
ולהתבשם  לקחת  שצריך  משפחתי 
אין  האם  כך?  זה  אכן  האם  ממנו' 
תהיות,  שאלות,  לברר  המקום  זה 
ולשמוע צדדים 'אחרים'? אנו נמצאים 
במה  ללא  אך  'דעתנית'  בקהילה 
אך  וזהותי.  רעיון  לבירור  מתאימה 
פי  על  נקבעות  ועובדות  ואקום  אין 
במה  חושבת.  הקהילה  שכך  'הבנות' 
לעסוק  לגיטימי  מקום  היא  זו  צנועה 
היתר-זהות.  ובין  שונות  בשאלות 
וכו'… מאמרו  תרבותי  דיון  תוך  כמובן 
בפרמטרים  עומד  אכן  אביאור  של 

אלו." 

למאמרים:  והגיבו  לבלוג  כנסו 
http ://www.geshermb.org/

/vedibartabam

תעודת הוקרה לקהילת קשת 
על התנדבות ותרומה לקהילה

בתחילת חודש נובמבר נערך 
ערב הוקרה למתנדבים 

הפועלים ותורמים במסגרת 
הרווחה במזכרת בתיה. בערב 

ההוקרה הוענקו תעודות 
הוקרה למתנדבים השונים, 
יחידים ומשפחות הפועלים 
במסגרות שונות במושבה. 

הערב היה חגיגי מאוד 
בהשתתפות ראש המועצה 

מר מאיר דהן.
תעודת ההוקרה ניתנה 

לקהילתנו על פרוייקט משלוח 
המנות בפורים הפועל 4 שנים, 
על קמחא דפסחא ועל פניות 
נוספות בהן עו”ס המחלקה 

מבקשת עזרה.

יישר כוח לכל העוסקים 
בהתנדבויות השונות.



אֹורי )31(, רחלי )31(, רן בגן "רימון" )5.5(, עומר )2.5(, ספיר )3 חודשים(, מאי )כלבה מעורבת(
עברו למזכרת בתיה לפני ארבעה חודשים.

   רחלי נולדה בבני ברק למשפחה דתית לאומית. היא למדה שם בתיכון, המשיכה 
ספרות  למדה  לאומי.  שירות  שנתיים  ועשתה  "מגדל-עוז"  במדרשת  בלימודים 
באוניברסיטת בר-אילן )עם גיחה לטיול במזרח(. עבדה שנה כגננת, למדה דרמה-
תרפיה. עבדה כמורה לדרמה בבית ספר, עכשיו בחופשת לידה.   אֹורי נולד ברמת גן 
למשפחה דתית. למד ב"מדרשיית נֹעם" בפרדס חנה, התחיל ללמוד בישיבת ההסדר 
שנים  עבר שלוש  צה"ל.  "תלפיות" של  לתוכנית  כיוון שהתקבל  עזב  אך  "חיספין", 
במשרד  ועבד  קרבית,  טירונות  כולל  ומתמטיקה,  פיזיקה  לימודי  של  אינטנסיביות 
הביטחון. לאט לאט התרחק מהדת. לפני שלוש שנים השתחרר מצבא קבע ומאז 
עובד בתעשייה האווירית בבאר יעקב.    היכרות: נפגשו בכיתה ז' במחנה קיץ של 
סירבה.  היא  אך  חברות  לרחלי  הציע  אֹורי  יחד לחפש מדורה.  הלכו  "בני עקיבא", 
כעבור שבע שנים יצר אֹורי קשר, יצאו שלוש שנים והתחתנו בחתונה דתית. בהדרגה 
שמות הילדים: לכל הילדים  עזבו את הדת, כל אחד בתהליך אישי משל עצמו.   
יש שם שני על שם סבא או סבתא - שילוב של עבר ועתיד.   איך הגיעו ל"קשת" 
מזכרת בתיה? גרו ברמת גן ואחר כך ברחובות. ניסו להשתלב שם בבית כנסת, אבל 
זה לא היה זה. חיפשו חינוך מעורב לילדים, וגם לרחלי היה חסר "משהו". בסוף עברו 
יחד עם חברים )משפחת טפליה - בקרוב במדור( מרחובות. מאוד מרוצים: "מאפשר 

ללכת לבית הכנסת. מרגיש כמו מקום להשתקע בו, אנשים נחמדים".   תחביבים: אֹורי: קריאה. רחלי: ריקוד ותיאטרון. משתתפת ב"ריקוד 
החיים" – "משלב הרבה סגנונות ריקוד ולא באמת צריך לדעת לרקוד".    תפילה או מפגש? מפגש. מחוברים רגשית לדת - "געגוע לדברים 
שעליהם גדלנו". מתחברים דרך הטקסים, לדוגמה, קריאת שמע: "מרגיע לפני השינה".    בילוי זוגי: רואים סדרות, בעיקר ישראליות. אוהבים 
לרקוד.    בילוי משפחתי: להתפנק כולם יחד בבוקר במיטה ולהישאר עם פיג'מה כל היום.    חלומות לעתיד: משפחה גדולה. רחלי חולמת 
לפתוח "תיאטרון אוטוביוגרפי", בו השחקן מספר את סיפור חייו, "מה שמשפיע מאוד גם על השחקן וגם על הצופים".    משהו מפתיע לגלות 
עליכם: אֹורי נסע לנפאל לחודש אחרי שרן נולד. רחלי מפרגנת עד היום: "לא היה לו טיול אחרי הצבא". רחלי רכבה על אופנוע שאֹורי קנה 
לה.    גיבור ילדות: רחלי: יהודה ברקן ב"אבא גנוב" ורבנים. אֹורי: המחשב – היה הראשון בכיתה שקיבל מחשב.   חוויה משמעותית: אֹורי: 
"תלפיות" – חוויה מעצבת, הוסיפה ידע וביטחון עצמי, והטיול לנפאל. רחלי: לימודי הדרמה-תרפיה והטיפול הפסיכולוגי במקביל, וגם הלידות.        
   השבת שלי: נוסעים להורים לשבתות שלמות. רחלי הולכת למניין המשתף, מתכננים לטייל.   תרומה לקהילה: רחלי הצטרפה לצוות באל"י 
והשתתפה בהצגת חנוכה בגן.    המלצה: אֹורי: "כמעין המתגבר" של איין ראנד. הסרט "התחלה" )Inception(. רחלי ממליצה ללכת לטיפול 

רגשי: "זו מתנה לחיים".     מסר לאומה: שניהם יחד: "תנו לֵפיֹות לחיות"; מאמינים בדמיון, צריך לעוף עם החלומות.
שלומי שבת או שלומי שבן? אֹורי: שלומי שבן. רחלי: לאה שבת. ז'אן קלוד ואן דאם או ז'אן לוק גודאר? ישראלי. אנטריקוט או ירקות? 
פרגיות. "מקור ראשון" או "הארץ"? אֹורי: "מקור ראשון". רחלי לא קוראת עיתונים. מדורת ל"'ג בעומר או בתי מדרש? שניהם: מדורה )מזכיר 
לכם משהו?( ירושלים או תל-אביב? רחלי: תל-אביב . אֹורי: "יש לי פינה חמה בלב לירושלים מאז הלימודים, אבל בכל זאת תל-אביב". בוב 

דילן או בוב ספוג? אֹורי: דילן. רחלי: בוב הבנאי.
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המעוניינים להתראיין למשפחה מבוקשת מוזמנים לפנות לליאת ואורי נוי  
.doronlil@013net.net  או ללילך ענתי  uriliat@netvision.net.il

משפחת ליבר קשתמשפחה מבו

הנסיך הקטן חזר אלינו
"יש במושבה הזאת יופי של עצים," אמר לי הנסיך הקטן.

עץ  ישנו  בחצרותיהם.  עצים  מגדלים  רבים  "אנשים  עניתי,  "כן," 
ברוש ענק, עץ רימון מלכותי ושלל עצים מרהיבים הגדלים בחצרות 

פרטיות".
"איזה כיף להם," הוספתי.

"למי? לעצים?" הוא לא הבין.
"גם. אבל אני התכוונתי לאותם בעלי בתים. לקום כל בוקר ולראות 

עץ ברוש שהוא שלך, בחצר, זה לא תענוג?"
"אני לא מבין," המשיך הנסיך הקטן לא להבין, "גם אתה עובר שם כל 

בוקר ורואה את הברוש".
"נכון," הסכמתי אתו, "אבל הוא לא שלי".

"למה? הוא חלק מהנוף שלך. אתה יכול לבוא כל אימת שמתחשק 
לך וליהנות ממנו, לא?" שאל בתמימות.

"טוב," התחלתי להתפתל, "אבל הוא לא ממש שלי, למשל, אני לא 
יכול לגזום אותו או להשקות אותו".

"אבל לא צריך להשקות או לגזום אותו!" השיב.
"אוף!" אמרתי, "אתה לא מבין!" והרגשתי שהוא פשוט לא מכאן. 

"זה שאתה לא שולט עליו, ולא מתערב בגידולו לא אומר שהוא לא 
שלך," אמר. "יש כל מיני סוגים של שייכות". 

רגע לפני שעניתי לו, חשבתי שזה אולי דווקא טוב שהוא לא מכאן. 
ומאז, בכל פעם שאני רואה את הברוש שלי, אני שמח בו מחדש. 

יאיר הרטמן

ההרכב הבית-ספרי 
ניתן לחשוב שזו סתם חבורה מזמרת אבל למעשה זו קבוצה של 
כמה ילדים מכיתה ו' ששרים יחד, מנגנים יחד, בוחרים שירים יחד, 

מעבדים אותם, עושים חזרות ולבסוף מופיעים.
שהמורה  מכך  שהתחיל  הרכב  הוא  הספר  בבית  שלנו  ההרכב 
השנה  מוזיקלי.  הרכב  להקים  לנו  הציע  שעברה  בשנה  למוזיקה 

ההרכב מתנהל על ידי תלמידים. 
להופיע  הספקנו  מוזיקלי  המשותפת כהרכב  דרכנו  מתחילת 
כבר מספר פעמים - לעתים מול בית הספר ולעתים בפעילויות 

כיתתיות.
בין השירים שכבר ביצענו:

"אבא סיפור" - יהונתן גפן ומיקי גבריאלוב.
"מלך" - מירי מסיקה.
"אורות" - אברהם טל.

"עניין של זמן" - אהוד מנור ורמי קליינשטיין.

שיר  על  להתאמן  בשבוע  פעם  נפגשים  לנו שאנחנו  וכיף  נחמד 
שאותו בחרנו יחד. נשמח אם תבואו לשמוע אותנו!!! 

אור גבו, כיתה ו’


