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ודברת בם
ודברת בם קשת מזכרת בתיה

לחיות ולחנך ביחד

המושג שלי - אין לי מושג

ראש בראש                                    תפילה או מפגש?

פרשת תצוה   גיליון מס’   202   ח’ באדר תשע”ב    2 במרץ 2012

לי  "אין  כמו  משמעות  חסר  מושג  על  כותבים  מה  מושג  לי  אין 
מושג". אני יכול לנקוט טריק של כתיבה קצת פוסט-מודרניסטית, 
שבה אני משתף את הקוראים בהליך הכתיבה, מין טקסט שמודע 
מילים  כמה  היא  הגדולה  השאלה  אבל  ולקורא,  לכותב  לעצמו, 
בשורות  כבר  עצמו  את  ממצה  זה  הרי  זה.  עם  למשוך  אפשר 

הראשונות. כן, אלה שאתם קוראים ממש עכשיו. רגע, אל תלכו!
תשמעו, הרי גם על "סיינפלד" אמרו שהיא ִסדרה על כלום, והיא 
סחבה תשע עונות, 180 פרקים וסך כולל של כ-4,140 דקות )הנה 

בעד קבוצת תפילה 
מלכת אסתר היקרה, 

ומאה  ועשרים  שבע  כל  שמתוך  על  אותך  לברך  לי  הרשי  כל,  קודם 
ובקהילת  בתיה  במזכרת  דווקא  בחרת  בהן,  שולטת  שאת  המדינות 
אי  הרי  התלבטויות  בלי  אבל  ילדייך.  לחינוך  )קק"ק(  "קשת"  הקודש 
אפשר, ובעצם מה אפשר לצפות ממי שבילתה שישה חודשים בשמן 
לבחור  יכולת  בלי  הנשים,  ובתמרוקי  בבשמים  חודשים  ושישה  המור 
ביניהם? אני שומע שכעת את מתלבטת אם לצרף את הילדים לקבוצת 
כבדי  נימוקים  כמה  באמתחתי  כן,  אם  המפגש.  לקבוצת  או  התפילה 

משקל בעד קבוצת התפילה.
אוי,  מעורב.  זוג  הינכם  ואחשוורוש  את  יודע,  שאני  כמה  עד  ראשית, 
למה עשית את זה לעצמך? לא יכולת למצוא בחור נחמד בסניף של 
בני-עקיבא? היית חייבת ללכת עם המלך הזה? מי יודע אם הוא בכלל 

יהודי...
בכל מקרה, לגבי זוגות מעורבים יש כלל ידוע )לדעתי, הוא בכלל כתוב 
בתקנון הקהילה(, הקובע שכל זוג מעורב שולח את ילדיו רק לקבוצת 
התפילה )למרות שאולי היה הגיוני יותר לשלוח חלק מהילדים לתפילה 

וחלק למפגש(. 
גם לילדים הרבה יותר ֵּכיף בקבוצה התפילה. הרי ילד בקבוצת התפילה 
בסעיף  בבוקר,  אז  גלידה,  למשל  רוצה  הוא  אם  מסודר.  ממש  הוא 
ה"בקשה אישית" הוא מתפלל לגלידה ו.... טראח, הגלידה מגיעה. ואם 
הוא רוצה אופניים חדשים, הוא רק צריך למלמל את הבקשה הזו, ומיד 
הכול מסתדר, ממש "עד חצי המלכות". לעומת זאת, הילדים בקבוצת 

המפגש, מה יש להם בחיים? כל היום להיפגש? מה זה נותן?
וכמובן, אין לשכוח את השבתות הנפלאות. לעולם לא אבין כיצד ילדי 
קבוצת המפגש מוותרים על סוכריות הטופי האיכותיות הנזרקות כמעט 
לאסוף  מצליחים  במיוחד  מוכשרים  ילדים  הכנסת.  בבית  שבת  מדי 
את  מבטיחים  ובכך  טופי,  סוכריות  לשלושים  עשרים  בין  אחת  בשבת 

בריאותם ואת עתידם התזונתי.
בקבוצת  לבחירה  אחד  מכריע  נימוק  יש  הנימוקים,  לכל  מעבר  אבל 

התפילה: 
מה רע בקצת יידישקייט??

אז באמת, אסתרליין יקירתי, את חייבת לבחור בקבוצת התפילה, ולהוות 
כזאת הגעת למלכות? הרי אם  יודע אם לא לעת  ומי  דוגמה אישית, 
תבחרי בקבוצת התפילה, ותכתבי זאת באיגרת הפורים ותשלחי ספרים 
לכל היהודים, אולי יקומו כל היהודים מקבוצת המפגש ויעברו גם הם 
לציון  ובא  גדול,  אחד  לממ"ד  "קשת"  את  ונהפוך  התפילה,  לקבוצת 

גואל)?(
ירון וייס

בעד קבוצת מפגש 
אסתר מלכתנו היקרה,

שמעתי שאת מתלבטת אם לרשום את ארתחששתא החמוד, 
המפגש.  לקבוצת  או  התפילה  לקבוצת  ומדיי,  פרס  נסיך 
ההתלבטות שלך נובעת ודאי מלחצים שמופעלים עלייך מצד 
המלכותי  זוגך  בן  מצד   – ומנגד  מרדכי  והדעתן  האדוק  דודך 
בגוף  מצויה   – יקרה  מלכה   – התשובה  אחשוורוש.  והפזרן 
לבן  כראוי  הקצוות.  ייפגשו  המפגש  שבקבוצת  ברור  השאלה. 
מלך יטעם ארתחשי מכל העולמות הרוחניים והתרבותיים. בואי 
נשים את הדברים על השולחן, אסתי, הרי לא בכדי את מציגה 
הבבלית  האלה  של  שמה  "אסתר",  הפרסי  בשמך  עצמך  את 
ִאשתר ולא בשמך העברי הדסה )שלא לדבר על השם שבחרת 
עמנו  תורת  את  העצר  יורש  ילמד  המפגש  בקבוצת  לבנך...(. 
ויילמד גם על המיתולוגיות של העמים,  ואת המיתוסים שלנו 
וייפגש עם האפוסים של תרבויות העולם העתיק )אל תעלבי, 
שעברה  ואמיצה  חכמה  כאישה  לאופנה(.  היום  חוזר  העתיק 
שינוי דרמטי, מבחורה כנועה ופסיבית המופעלת על ידי מרדכי, 
שיקול  מתוך  בנחרצות  הפועלת  והחלטית  נחושה  לאישיות 
הנכונה.  הבחירה  את  שתעשי  ספק  לי  אין   – העצמאי  דעתה 
הבחירה בקבוצת המפגש תיטיב להכין את הנסיך לקראת ניווט 
הכללית  התרבות  ערכי  לבין  היהודית  תרבותך  ערכי  בין  דרכו 
המקובלים בחצר המלך. בקבוצת המפגש הוא יבחן את שאלת 
 – קולקטיבית  ומחויבות  זהות  למול  האינדיבידואלית  הזהות 
שאת  הסיכונים  את  לקחת  מבלי  בטוחה,  חינוכית  בסביבה 
לקחת כאשר ניצבת בפני אותה שאלה בזמן אמת. אל דאגה, 
לא  בנך  באחריות,  התלמידים  את  מחנכות  המפגש  מורות 
יצטרך להתמודד עם סתירות בין נורמות אישות וטוהר מידות 

המקובלות על פי דתנו לבין שליחויות לא מוסריות... 
לסיכום, בין אם תבחרי בקבוצת המפגש ובין אם תעדיפי את 
קבוצת התפילה – אין לי ספק שבית ספר קשת יקלוט את בנך 
בהצלחה לשורותיו. כמלכה המגלה מסירות לעמה וסולידריות 
בית  של  הבוגר  דמות  גם  היא  שכזו  לגלות  תשמחי  עמוקה, 
על  מעידה  בהחלט  ארתחששתא  של  הגמר  ותעודת  ספרנו. 
מוצאך,"  את  תמיד  וזוכר  משתף  נדיב,  ילד  "אתה  התאמתו. 
)עובדה שברבות  כך חרטו הגננות מתחת לתמונתו המגולפת 
הימים הוא ייתן לעזרא סכום עצום לשיקום בית המקדש(. יש 

לך סיבה טובה להיות אם גאה.
אילת אסקוזידו

כבר הרווחתם פריט טריוויה!(, אז אין מצב שאני לא מצליח לסגור 
שלוש פסקאות על זה שאין לי מושג. 

אתם עוד פה? יופי! נחמד מצדכם שלא נטשתם. מאחר שאתם 
של  העלוב  מבינים שהטריק  כבר  אתם  הזה  הקטע  את  קוראים 
הכתיבה איכשהו הצליח לי, וסחב אותי לקצה הטקסט. אבל תודו 
שזה היה שווה את זה. הרי בסופו של דבר, הרווח כולו שלכם - 

זכיתם. במה? אין לי מושג.
יואב פרידמן

בלבה של אסתר המלכה גמלה ההחלטה לשלוח את ילדיה לקשת, אולם מרוב זהויות, התבלבלה לה המלכה. לאן תשלח את ילדיה? לקבוצת 
התפילה או המפגש? למזלה של המלכה נזדמנו נשמות טובות מקהילתנו הטובה והמיטיבה, והציגו את יתרונותיה )כי בפורים אנחנו רק חיוביים..(, 

של כל קבוצה. בהזדמנות זו נוציא לכיכר העיר איגרת ברכה בשם הקהילה, המודה לכל מי שטרח והאיר פניו למלכה, לבני ביתה ולכל עם ישראל.

פורים שמח!



“הדוקטרינה המרקסיסטית“מהפכנים יהודים
איך אדם עם סיגר, משקפיים, גבות ושפם 
מצויר, אחיו האילם שחבש פאה מתולתלת, 
אחיהם  שהיה  שלמרות  אחד,  ועוד 
לחבורת  הפכו  איטלקי,  במבטא  דיבר 
הנונסנס,  את  שהביאה  הקומיקאים 
לשיאים  בקולנוע  והטירוף  הסלפסטיק 

נגלה  היום?  עד  נשברו  שלא 
לכם כבר עכשיו... ההורים 

אותם  דחפו  שלהם 
לזה!

האחים  חמשת 
נולדו  מרקס 
חייטים  לזוג 
ם  י ד ו ה י
ם  י י נ ע ו
בברוקלין, 
יורק.  ניו 
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נולדו  ואחריו 
ג'וליוס,  אדולף, 

יום  והרברט.  מילטון 
את  ליאונרד  לקח  אחד 

אחיו למשחק פוקר עם הקומיקאי 
לאנשים.  כינויים  לחלק  שנהג  פישר,  ארט 
לליאונרד:  פישר  אמר  המשחק  במהלך 
 ,)CHICKS( אתה תמיד רודף אחרי חתיכות"
צ'יקו".  השם  לך  שמתאים  לי  נראה  אז 
דרך אגב, צ'יקו, רודף השמלות, היה אז בן 

חמש-עשרה. 
הבא בתור לזכות בכינוי חדש היה ג'וליוס 
הצעיר, שנהג להסתובב עם שק תלוי סביב 
"גראוץ'-בג"  בשם  אופנתי  פריט  צווארו, 
)GROUCH BAG( שבו היה שם כסף קטן 
וחפצים אישיים. "לך נקרא גראוצ'ו, על שם 
השק הזה, וחוץ מזה אתה כל הזמן עצבני 
אדולף  פישר.  לו  אמר   ,")GROUCHY(
בנבל  לנגן  כיוון שאהב  בכינוי הארפו  זכה 
 - והרברט  גאמו,  כונה  מילטון   .)HARP(

זאפו.
לנגן  ללמוד  אותם  דחפה  היהודייה  אימם 
ולשיר. היא וארבעה מילדיה הקימו להקה 
שלהם  והמופע  הזמירים",  "ארבעת  בשם 
קומיים.  קישור  קטעי  וביניהם  שירים,  כלל 
בעיירה  המשפחה  הופיעה  ב-1912 
בטקסס בפני קהל שרובו הורכב מּבֹוקרים 
התפרץ  ההופעה  באמצע  מנומנמים. 
 - משתולל!"  "עדר  וצעק  מישהו  לאולם 
שמשהו  ידעו  האקשן  חובבי  הטקסנים 
מעניין קורה בחוץ ותוך שתי דקות האולם 
נמלטות  פרדות  של  עדר  ואכן,  התרוקן. 
השתולל ברחוב הראשי של העיירה. הקהל 
שהפרדות  מאלה  חוץ  מהמחזה,  נהנה 
פגעו בהם כמובן. אחרי שהפרדות נאספו 

הלהקה  חברי  אך  לאולם,  הקהל  חזר 
יותר  שכעס  גראוצ'ו,  פגועים:  הרגישו 
וִאלֵתר משפט מעליב  מכולם, עלה לבמה 
מלאה  נקוגדוצ'ס  "העיירה  בחרוזים: 
בצחוק  פרץ  הטקסני  הקהל  בג'וקים". 
לשמע השנינות המטופשת. גראוצ'ו הכועס 
לא התבלבל, והמשיך להעליב 
בצורה  הקהל  את 
כשהוא  מחוכמת 
עוד  מקבל 
מחיאות  ועוד 
ם  י י פ כ
כל  אחרי 
 . ן ו ב ל ע
א  ו ה
ת  מ א ב
ן  ו ו כ ת ה
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דם  בכבו
ל  ש
ם  י הטקסנ
המתלהמים. 
זאת,  במקום 

הוא זכה לתשואות.
מופע  על  השמועות 
עבר  לכל  נפוצו  העלבונות 
 - מהיר  קריירה  לשינוי  לאחים  וגרמו 
משמש  הבכור  כשצ'יקו  לקומדיה,  משירה 
לצייר  גראוצ'ו  התחיל  הזמן  עם  אמרגן. 
לעצמו שפם וגבות עבות וִשכלל את סגנונו 
החצוף. צ'יקו החל לדבר במבטא שנשמע 
שהכיר  הטיפוסים  על  פרודיה  איטלקי, 
להציג  בחר  והארפו  בברונקס,  בילדותו 

עצמו כאילם. 
יכול היה לדבר; אבל אחרי  הארפו, כמובן, 
כי  נטען  ובה  הופעתו  על  ביקורת  שקרא 
את  פתח  שבו  לרגע  עד  מבריק  היה  הוא 
את  לפנטומימאי.  לילה  ִּבן  הפך  הוא  פיו, 
השתיקה פיתח לאמנות מרהיבה ומצחיקה, 
של  הסרטים  שלושה-עשר  בכל  שכיכבה 

האחים מרקס.
עד  אדירה  להצלחה  זכו  שלהם  המופעים 
שאולפני "פרמאונט" החלו להסריט אותם. 
"אגוזי  שלהם,  הראשונים  הסרטים  שני 
למעשה  היו  חיות",  של  "וקרקרים  קוקוס" 

גרסאות קולנועיות להצגות בברודווי.
חדש  דבר  הסאונד  היה  ימים  באותם 
למשל,  קוקוס",  "אגוזי  בקולנוע.  יחסית 
צולם מוקדם בבוקר כדי שרעש המכוניות 
מה שהשאיר  לצילומים,  יפריע  לא  ברחוב 
את הערב פנוי כדי להופיע על הבמה עם 
מסך  על  התוצאה  חיות".  של  "קרקרים 
שאג  והקהל  מדויקת,  הייתה  הקולנוע 

מצחוק.
ברווז",  "מרק  לשם  זכה  החמישי  סרטם 
מדינת  על  שמספר  מלחמתי  אנטי  סרט 

למלחמה  שיוצאת  הדמיונית  פרידוניה 
בגלל סיבות מטופשות במיוחד. הסרט כשל 
בקופות כי הקהל לא הבין אותו, אבל לימים 
האמריקני  הסרטים  מכון  ידי  על  הוכרז 
ביותר  הטובות  הקומדיות  מחמש  כאחת 
לדעת  נחשב  הוא  והיום  פעם,  אי  שהוצגו 
רבים לסרט הטוב ביותר של האחים מרקס. 
המפורסמת,  המרָאה  סצנת  כלולה  בסרט 
קולנועיות  מחוות  לאינספור  שזכתה 
מתחפש  הארפו  שבה  וטלוויזיוניות, 
לגראוצ'ו ומנסה לשכנע אותו שהוא בעצם 

בבואתו הנשקפת במראה. 
אחרי שהסרט יצא לאקרנים הגיעו דיווחים 
על כך שהרודן הפאשיסטי בניטו מוסוליני 
החליט לאסור על הקרנת הסרט באיטליה, 
כיוון שסבר שהסרט מהווה התקפה ישירה 

עליו.
חשבו  ב-1933,  ברווז"  "מרק  כישלון  אחרי 
הגיעו  כקומיקאים  שימיהם  מרקס  האחים 
איתם  לחדש  רצו  לא  "פרמאונט"  לקיצם. 
את החוזה, זאפו עזב את החבורה, ואפילו 
מקצועית  הסבה  לעשות  חשב  גראצ'ו 
ולהותיר את מותג "האחים מרקס" בידיהם 

של צ'יקו והארפו.
נחלץ  צ'יקו  של  הקלפים  משחק  ושוב 
עם  ברידג'  כששיחק  הפעם  לעזרתם, 
בחור בשם אירווינג טלברג, "ילד הפלא" בן 
השלושים וחמש שניהל את אולפני "מטרו-
גולדווין-מאייר". כשצ'יקו בישר לו שהאחים 
טלברג  ענה  ההרכב,  את  לפרק  החליטו 

"השתגעת? בואו אלינו". 
לסיבוב  מרקס  האחים  את  הוציא  טלברג 
הופעות עם תסריט חדש. זו הייתה הפעם 
שתסריט  הקולנוע  בתולדות  הראשונה 
בזמן  קהל.  מול  הבמה  על  נבדק  קולנועי 
ורשמו  בקהל  התסריטאים  ישבו  ההופעה 
ידעו  הם  הופעות,  חודש  אחרי  הערות. 

שהתסריט של "לילה באופרה" הושלם.
משותפים,  סרטים  שלושה-עשר  אחרי 
עשירה  טלוויזיונית  בקריירה  גראוצ'ו  פתח 
לא  מוחו  מבריק.  שעשועונים  כמנחה 
הפסיק לעבוד לרגע, והוא האריך ימים יותר 
היה  הוא  לעולמו,  שהלך  לפני  אחיו.  מכל 
מחובר לצינורות הנשמה בבית החולים ולא 
לחדר,  אורחים  כשהגיעו  לדבר.  היה  יכול 
הצינורות  גראוצ'ו את אצבעותיו אל  הרים 
מנגן  הוא  כאילו  בפנטומימה  אותן  והזיז 
על חמת חלילים. אחרי מותו מצאו הילדים 
שלו מכתב שבו הוא מבקש להיקבר מעל 

מרילין מונרו.
שעתיים  לכם  קחו  פורים,  לכבוד  ועכשיו, 
לראות - כל המשפחה ביחד - את "לילה 
עד  שתצחקו  לכם  ומובטח  בקזבלנקה", 

דמעות.

אלי רבל 



המשך בעמוד הבא

על זיכרון ושכחה
הגיג לשבת “זכור“

פרשת השבוע
למשפחה

המצוינת  הסדרה  של  השני  בפרק 
גיבור הסדרה,  ַאְמָג'ד,  "עבודה ערבית", 
שכל  אשתו  ּבּושָרה  בפני  מתלונן 
הופעתו  בעקבות  עליו  תצחק  המדינה 
מנסה  אשתו  הגדול".  "האח  בבית 
יומיים  שתוך  לו  ואומרת  אותו  להרגיע 
ישכחו, אך הוא עונה לה  כולם  שלושה 
בייאוש: "אלה יהודים – הם לא שוכחים". 
של  נכון  זיהוי  כאן  יש  להומור,  מעבר 
ביהדות.  הזיכרון  מימד  של  חשיבותו 
בתורה יש מספר מקומות ובהם ציוּוִיים 
עניינים  לזכור  עלינו  המצווים  ישירים 
 – זו  לשבת  מיוחד  מהם,  אחד  שונים. 

"שבת ָזכֹור".

בבית- קוראים  אנו  ָזכֹור",  ב"שבת 
הכנסת את הציווי "ָזכֹור, ֵאת ֲאֶׁשר-ָעָׂשה 
 ... ִמִּמְצָרִים  ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶרְך  ֲעָמֵלק  ְלָך 
ָמִים;  ִּתְמֶחה ֶאת-ֵזֶכר ֲעָמֵלק, ִמַּתַחת ַהּׁשָ

ֹלא, ִּתְׁשָּכח."
לעין. מצד אחד  בולט  בציווי  הפרדוקס 
אנו מצווים למחות את זכר עמלק, ומן 
אותו.  לשכוח  לא  מצווים  השני  הצד 
ואכן כיום, העמלקים כבר נעלמו ואינם, 
ואיש לא היה זוכר אותם כלל, לולא היו 
היהודים מקפידים באדיקות לקיים את 

מצוות הזיכרון הזו. 

שתי  לאדם  שיש  נראה  כללי  באופן 
יכנס  ששמו  לוודא  טובות  דרכים 
או   – לדור  מדור  ויעבור  להיסטוריה 
או  חיובי,  ממש  ממש  משהו  לעשות 
יהודים.  שיותר  מה  ולהרוג  לנסות 
שהרי, מי היה זוכר היום )מחוץ לכותלי 
פרעה,  את  ויקיפדיה(  או  האקדמיה 
טיטוס,  המן,  אנטיוכוס,  נבוכדנצאר, 
ועוד  פטליורה  חמלניצקי,  אדריאנוס, 
אילולא  כולם!(,  על  )שר"י  ורעים  רבים 
זכרם  את  משמרים  אנחנו  היינו 
ודור  דור  בכל  כיצד  עליהם  ומספרים 

עומדים עלינו לכלותנו...

מזיכרון  השנה,  כל  מתגלגלים  אנו  וכך 
ותמיד  זיכרון,  ליום  טוב  ומיום  לזיכרון, 
בצד.  משהו  לאכול  גם  דואגים  תמיד 

אומרים שזה עוזר לזיכרון.

וגם וגם וגם וגם וגם ַחְרבֹוָנה זכור לטוב...

פורים שמח
ירון וייס

1. דימונה היא לא באמת הבירה של ארגנטינה. הבירה של ארגנטינה היא קילמס. בדקתי בגוגל.
2. הרכבת לא באמת מגיעה בשמונה וֲעׂשָרה. גם לא בשמונה ורבע! כבר עשרים דקות אני מחכה 

כאן! בשביל זה הקמנו מדינה? איפה אחמדינג’אד כשבאמת צריכים אותו

היחידי  שאני  יודע  אני  )סתאאאם...  האהובה  בפינתנו 
יותר  יש  השבוע  לפרשת  אפילו  בבלוג  זה.  את  שקורא 
בעשרה  לאוניברסיטה  מאיראן  להגיע  ננסה  כניסות(, 
צעדים. זה לא קל. רוב האנשים באיראן שמנסים להגיע 
לאוניברסיטה מתפוצצים בדרכים מסתוריות. כדי להפוך 

קטנות,  טעויות  שתי  הכנסתי  יותר  למעניין  המשחק  את 
נראה אם תגלו.

1. איראן – רפובליקה דמוקרטית חילונית קטנה על גדות הים הבלטי. מתאפיינת בליברליות 
של תושביה התמירים והנדיבים ובתמיכתה הנלהבת בציונות.

2. ציונות – אסכולת בישול אקלקטית המשלבת מרכיבים שונים מרחבי העולם להכנת אוכל 
לבתי תמחוי. מנות אופייניות: קוסקוסקוסקוס )שילוב של שני סוגי קוסקוס(, שרימפס בקמח 

מצה, שוסי )סושי הפוך(. במטבח הציוני משתמשים בפינג'אן ובכור היתוך.
3. כור- אין לנו. מה פתאום?! מכחישים בתוקף. מה שיש בדימונה זה פשוט מפעל להכנת 

הפיתוח הציוני החדש: קוסקוסקוסקוסקוסקוס. 
4. דימונה – בירת ארגנטינה. מרכז תעשייתי ותרבותי חשוב. ידועה מאוד בתור מולדת ריקוד 

הטנגו.
5. טנגו – ריקוד חסידי. גברים לחוד ונשים לחוד. בכלל, כל העניין הזה של הדרת נשים מוצלח 
הזבל  את  להוריד  ממני  יבקשו  הזמן  שכל  בלי  שקט  בראש  כדורגל  לראות  אפשר  מאוד. 

ולקפל כביסה.
6. כביסה – אני לא מכבס את הכביסה המלוכלכת שלי בחוץ. למען האמת, אני לא מכבס 
את הכביסה שלי בכלל. בעצם, הרעיון של גברים לחוד ונשים לחוד פחות מוצלח כשחושבים 
על כך לעומק. טוב, אפשר לעזוב את הבעיות שלי ולחזור למשחק? היינו בטנגו ואמרנו שזה 

ריקוד חסידי.
7. חסידים – ציפורים ענקיות במעטה שחור ולבן שעוברות בארצנו מדי שנה. עפות בדבקות 
אחרי המנהיג שלהם בתקווה שיורה להן את הדרך הנכונה. מאיפה והאם המנהיג יודע את 
הדרך הנכונה הן לא שואלות, ואולי עדיף שגם אנחנו לא נשאל, כי אחרת כל העסק לא עובד 

וגם לא נקבל סיפורים חסידיים.
להם:  ואומר  בחסידיו  חובט  שהיה  מְּפֵרהַקְמְּבִריֹון  באדמו"ר  מעשה   – חסידיים  סיפורים   .8
ָמשּול עולמנו לרכבת. מה הרכבת אמורה להגיע בשמונה בדיוק, אבל מגיעה בשמונה וֲעָׂשָרה 
- אם אין שביתה, תאונה, או שיפוצים, אבל כשהיא מגיעה אין מקום כי היא מלאה בחיילים 
צפוניים שלא נאה להם לנסוע בהסעות שסידרנו להם - כך גם הגאולה. ואין אדם שאין לו 

שעה, חוץ ממרצים שיש להם שעה אקדמית.
9. אקדמאים – אנשים שנשארו יותר מדי זמן באוניברסיטה. 

10. אוניברסיטה – בכל יום שלישי יש במנזה קוסקוס, שהרי נאמר על יום שלישי: "פעמיים כי 
טוב". חבל שהמנזה לא פתוחה ביום שישי. אפשר היה לאכול יופי של קוסקוסקוסקוס.

 .waze-בשבוע הבא: איך להגיע מהודו עד כוש בלי להשתמש ב
דרך אגב, עליתם על הטעויות? תשובות במהופך.

ישי להמן

12בר/בת מצווש 13 1213
ו'. במפגשים הכרנו  ובנות מכיתה  לקראת שנת המצוות ערכנו סדרת מפגשים של אימהות 
נשים חשובות בהיסטוריה. ביניהן: חוה, מרים ודונה גרציה. בעקבות המפגשים הבנו שנשים לא 

פחות חזקות, חכמות, אמיצות, חשובות ומשפיעות מגברים.
לאחר סיום המפגשים קיבלנו לכיתה ציר זמן שעליו הוצגו גברים רבים, ואילו מספר הנשים 
לציפי  ושלחנו  הזמן  ציר  על  רבות חסרות  ראינו שנשים  בזכות המפגשים  מועט מאוד.  היה 
קוריצקי, ראש המטה לתרבות ישראל במשרד החינוך, האמון על הפקת ציר הזמן, את המכתב 

הבא:

לכבוד: ציפי קוריצקי ראש המטה לתרבות ישראל
הנדון: נשים חשובות על ציר הזמן

שלום רב,
האסתטיקה  על  להודות  רצינו  בכיתתנו.  אותו  ולתלות  ספרנו  לבית  הזמן  ציר  את  לקבל  שמחנו 

והנוחיות שבהן הוא מוצג.
דונה  בפני עצמן(,  ולא  )אחרי הבעלים שלהן  בו ארבע האימהות  לב שמוצגות  ושמנו  בציר  עיינו 



עם ילדי כיתה ד1ראיון אסוציאטיבי

ילדים מציירים

אסוציאטיבי  ראיון  ערכנו  פורים  לקראת 
בראיון  הומור.  בנושא  ד1  כיתה  ילדי  עם 
פריימרק,  דנה  פרידמן,  גאיה   – השתתפו 
עוז  מאצ'ט,  נדב  וולק,  ליה  חזות,  דניאל 

קליין, ושגב  מרקוביץ.

הומור
עוז: צחוק כיף והנאה )נדב מצטרף(

שגב: החוש השישי
דנה: צחוק

ליה: משהו מאוד מצחיק )גאיה מצטרפת(
צוחק מי שצוחק אחרון

שגב: פתגם טוב.
גאיה: פתגם מצחיק

עוז: נגיד שאני ושגב אויבים, הכוונה לצוחק 
מי שצוחק אחרון זה כשאני הורס לו משהו

דניאל: מישהו אומר לי את תיתפסי, ובסוף 
הוא נתפס

נדב: נקמה
ליה: פתגם שאומרים אותו על הראש

ליצן תמיד שמח?
כולם: לא

שגב: אני מכיר ליצנים עצובים
דנה: ליצן בקרקס לפעמים עצוב

גאיה: יש ליצן שהוא עצוב בחיים שלו, 
אבל בתפקיד הוא צריך להיות שמח

לא  הוא  בקרקס  כשהוא  ליצן  שגב: 
להיות  רוצה  לא  אחד  אף  כי  שמח 
כי  כסף  להרוויח  כדי  רק  זה  בקרקס 
ואז  לקרקס,  מגיעים  אנשים  הרבה 
ללכת  הקרקס  את  לעזוב  יכול  הוא 
ולהיות  התפקיד  את  ולעזוב  ללמוד, 
משהו אחר ואז הוא שמח שהוא עזב 

את הקרקס
בבית  עצוב  להיות  יכול  ליצן  דניאל: 
מגיע  כשהוא  אבל  לבכות,  ואפילו 

למופע הוא חייב להיות שמח.
עליו  שעבר  להיות  יכול  הליצן  דנה: 
משהו נורא אבל כשהוא יוצא לעבודה 

הוא חייב להיות שמח
עוז: יש אנשים שמפחדים מליצנים

שגב: אח שלי
נדב: בקרקס אירופה אין בכלל ליצנים

ליה: יש גם ליצנים שלא אוהבים אותם לכן 
הם עצובים

הגשש החיוור
יש לנו את  דנה: שלישייה מאוד מצחיקה. 
כל הדיסקים שלהם. פולי, גברי ולא זוכרת 

את השם השלישי
גאיה: שם מוזר

ליה: נשמע כמו מישהו עיוור ולבן
דניאל: המילה גשש מזכירה מגש וחיוור זה 

אולי כי הוא חולה

שגב: והצבע האהוב עליו הוא לבן
חיוור אני מדמיין  נדב: כשאני שומע גשש 

עיוור
דמות מצחיקה

שגב: מיקי מאוס, יובל המבולבל והפיג'מות 
– בעיקר עודד המתופף

נדב: בוב ספוג, ארץ נהדרת
עוז: ליצנים, מתיחות ואיש מחליק על בננה

גאיה: פיספוסים
ליה: אמא שלי שמנסה להגיע לחלון בחדר. 

שיר של ברבאבא
דניאל: דוד שלי מצחיק אותי

דנה: דוד שלי ודונלד דק
נהפוך הוא

דנה: להתחלף עם אנשים
גאיה: להפוך למישהו אחר

ליה: ללכת על הרגליים
על  ההורים  לגבי  יחליטו  שהילדים  שגב: 
אמצע  עד  עליו  לשבת  ויוכלו  המחשב, 

הלילה
מתי לא צוחקים

שגב: כשנופלת עליך כספת
דנה: כשכואב

גאיה: כשעצובים
עוז: כשמישהו נפצע

נדב: כשנופל עליך סדן
שגב: כשנופלת עליך כספת שבתוכה סדן

דניאל: כשמחליקים
ליה: כשכועסים עליך

מה רוצים לאחל לקהילה
כולם: פורים שמח וכיף

גאיה: חג שמח וחודש מצחיק
דניאל: שיהיה פורימון כיף

עוז: שיהיו תחפושות מגניבות וטובות

בר/בת מצווש, המשך מהעמוד הקודם
גרציה, נעמי שמר, ומעבר להן הוצגו רק גברים.

אנו חושבות שיש עוד הרבה נשים שתרמו, ייסדו 
והמדינה.  הארץ  הציונות,  העם,  להקמת  ועזרו 
מאוד הפריע לנו החוסר בנשים ואנחנו מביאות 
חשובות  פחות  שלא  נשים  רשימת  בפנייך 

בהיסטוריה:
מרים - אחרי משה ואהרון, דבורה הנביאה, יעל 
עקיבא(,  ר'  של  )אשתו  רחל  הקיני,  חבר  אשת 
שרה  התלמוד(,  בתקופת  )חכמה  ברוריה 
רחל  סנש,  חנה  סאלד,  הנרייטה  אהרונסון, 
שושנה  ירקוני,  יפה  גולדברג,  לאה  המשוררת, 

דמארי וגולדה מאיר.
זוהי רשימה חלקית, החסרנו כמה וכמה נשים, 
רבות  ישנן  הכללית  שבהיסטוריה  ובוודאי 
את  ולהבין  התייחסות  לקבל  נשמח  נוספות. 

השיקולים לבחירת הדמויות לציר.
אלו  נשים  גם  הבאה  בשנה  שאולי  מקוות  אנו 

יופיעו על ציר הזמן.
בברכה,
אחינעם גליק ואליה ברמה, כיתה ו',
ביה"ס "קשת" מזכרת בתיה. 


