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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

ימי תל אביב

המושג שלי - “בדיוק“
לאמץ  נוטים  שאנשים  מושגים  להם  צצים  בפעם  פעם  מדי 

ולהכניסם כאורחי קבע בשיח היומיומי.
כאלה"...  דברים  "אין  הזמן",  על  "חבל  אלה  היו  שנים  כמה  לפני 
לאחרונה נעשה שימוש שגור במושג "סוג של". אך רציתי להתעכב 

על מילת הקסם "בדיוק".
בזמנים, בקליעה למטרה  טוב כשמדובר בעמידה  הוא דבר  דיוק 
ובכתיבה בתוך מחברת 10 שורות. לאחרונה המילה "בדיוק" החלה 
מנסה  כשאחד  אנשים,  שני  בין  בדיאלוג  ויותר  יותר  להישמע 
שהגיע  זה   - הראשון  מבין.  סוף  סוף  וכשהשני  משהו,  להסביר 

בעת כתיבת שורות אלו עומדת על הפרק 
וחילונים:  דתיים  בנושא  התורנית  הפרשה 
קווי  להפעיל  אביב  תל  עיריית  החלטת 
כאן  מתכוון  לא  אני  בשבת.  אוטובוסים 
לאחת המשבצות של המדור החביב "ראש 
רציתי  אבל  נגד.  ולא  בעד  לא  בראש", 
להביא כמה מחשבות שחלפו בראשי סביב 
תל  העיר  של  בהקשר  יותר  הרבה  העניין. 
של  שברּומן  בסוגיות  פחות  והרבה  אביב 

תפיסות עולם.

שהתפרסמה   ,36 מספר  עירונית  במודעה 
בשנת 1933, מבקש ראש העיר דאז, מאיר 
בפרהסיא,  שבת  מחילול  להימנע  דיזנגוף, 
החרדי  הציבור  ברגשות  הפוגע  "דבר 
שבעיר וכן בשמה הטוב של תל  אביב כעיר 
עברית טהורה". ועוד נאמר במודעה: "זכרו 
הלאומית  הסולידריות  אות  היא  השבת  כי 
הפוגע  וכל  ודור,  מדור  ביותר  הנפלאה 

בה - באחדות ישראל הוא פוגע". במילים 
אלה יש כדי להמחיש את השינוי שעבר על 
הלאומית  הסולידריות  הישראלית.  החברה 
הייתה בעיני ראש העיר תל אביב של שנות 
המנדט ערך שגבר על מימוש זכויות הפרט 
בכל מחיר, ואילו נראה שהיום המגמה היא 

הפוכה. 

ומתחבורה ציבורית לסגירת רחובות: בשנה 
שעברה כתב דוד אסף בבלוג הנפלא שלו 
רשימה שנקראת "למה סגרו פעם רחובות 
בחוג  פרופסור  הוא  אסף  דוד  בישראל". 
באוניברסיטת  ישראל  עם  של  להיסטוריה 
 - עונ"ש  בשם  בלוג  כותב  הוא  אביב.  תל 
הזה  לבלוג  לי שמינוי  ונראה   - עונג שבת 
והרחבת אופקים.  ידע  יופי של  יכול להניב 
הרשימה המדוברת עלתה, כדרכו של אסף, 
אותו  ששלח  אקטואלי,  מאורע  בעקבות 
למקום אחר בצורה אסוציאטיבית/ניגודית. 

של  הפגנה  היתה  הזאת  בפעם  ההקשר 
העדה החרדית בירושלים למען סגירת חניון 
קרתא, או איזו מטרה נעלה שכזאת. כנגד, 
במעריב  הודעה שהתפרסמה  מעלה אסף 
ובה נאמר: "למען  ב-14 בספטמבר 1959, 
ירושלים  עיריית  ירושלים.  תשקוט  עגנון 
רחוב  סגרה  אשר  בארץ  הראשונה  היא 
ויחיד.  אחד  אדם  למען  תנועה  בפני  שלם 
עגנון".  ש"י  הסופר  הוא  זה  יחיד-סגולה 
נימת הגאווה מההתחשבות באושיות הרוח 

ניכרת. 
קרה,  דבר  שאותו  אסף  דוד  מזכיר  ואז 
לטובת,  אביב,  בתל  כן,  לפני  שנים  הרבה 
העם.  אחד  מאשר  אחר  לא  מי?  ניחשתם 
התגורר,  בו  הרחוב  קטע  את  סוגרים  היו 
שלא  מנת  על  העם,  אחד  רחוב  לימים 
וזאת  מסוימות.  בשעות  עגלות  בו  יעברו 
עדויות  מביא  אסף  שואלים?  אתם  למה, 
היה  שהרעיון  גורסת  אחת  כאשר  סותרות, 

הנסיך הקטן חזר אלינו
פרק סיום

על  שעבר,  בשבוע  שיחתנו  בעקבות 
רבות  מחשבות  שלנו,  המפגשים  פרסום 

התגלגלו בראשי.
הרבה קרה אצלי מאז אותה שבת קסומה 
בה פגשתיו לראשונה - נסיך קטן שאיננו 
קדומות,  דעות  לו  שאין  נסיך,  מכאן. 
שמובן  דבר  כל  מראש.  מוכנות  ותשובות 
וכל  לשאלה,  הופך  אליו,  והתרגלנו  לנו, 
אחת כזו נבחנת מנקודת המבט האמיתית 

ביותר: מבפנים. מתוך תוכו.
על אף שזהו הפרסום האחרון, אני מבטיח 
– לעצמי – להמשיך להיפגש עימו. אין זה 
הסוף, גם לא תחילת הסוף. נושאים רבים 
כתובים לי במחברת הטיוטות, ובמחשבתי, 

לא  ואם  מאיתנו.  אחד  כל  אצל  ובוודאי 
את  נפקח  נקום,  בבוקר  מחר   – עכשיו 
העיניים ונתהה על המובן מאליו, לכאורה. 
החוצה,  לצאת  מוזמנים  כולכם  עכשיו 
כדי  בשקט  להיות  פנימה.  להתבונן  כדי 

לשמוע אותו ואתכם. 
שעכשיו  שלי,  הקטן  בנסיך  בו,  הבטתי 

הוא של כולנו. 
שלו.  מחשבותיו  התגלגלו  לאן  מעניין 
והוא  פניו  על  נסוך  היה  המקסים  חיוכו 
הניד את ראשו קלות, נושא מבטו הלאה, 

אל השדות שסביב למושבה.
וככה הייתי רוצה שתזכרו אותו.

יאיר הרטמן

ליאיר הרטמן 

שהציג לנו את הנסיך הקטן, וגרם 
לנו להיישר אליו ואל עצמנו מבט – 

תודה.
תודה על ההשקעה, החריצות 

והנכונות להירתם למשימה
ולעמוד בה.

מקווים שהנסיך עוד יבוא לבקר...

בהערכה – 
מערכת "ודברת בם", קוראי הביטאון 

והנסיך הקטן

לתובנה קודם ומאוד רוצה להפיץ את משנתו ברבים - שולף את 
מילת הקסם ומושך את הבי"ת באיטיות שאינה מפתיעה: "ב...דיוק" 

ובכך שם סוף לטיעון.
שמילת  הרי  ולהתווכח,  להסכים  לא  יכולנו  כה  עד  אם  דהיינו,   
הקסם הנ"ל שמה סוף לוויכוחים. אדם מסכים עם חברו, ומנסה 
לכוונתו של החבר עד שיקבל כפידבק את מילת הקסם  לקלוע 

שתוציא אותו מרוצה מעצמו.
ובפעם הבאה נדון במושג החדש: "לגמרי".

אסנת פרל



ויקראפרשת השבוע למשפחה

ולפי  עבודתו,  בעת  לסופר  להפריע  לא 
לא לקטוע את  הייתה  השניה, המוטיבציה 
במיוחד  נפש  שובת  שלו.  הצהריים  שנת 
ימימה  הילדים  סופרת  של  עדותה  היא 
או:  "באמת?  בספרה  אבידר-טשרנוביץ 
קטנה  הייתה  אביב  “תל  מעטים":  כשהיינו 
היו  לא  בבתים   ]...[ אחת.  כמשפחה  וחיינו 
ידידיו  את  לראות  אדם  רצה  טלפונים: 
תה,  כוס  מקבל  לביתם,  בערב  נכנס  היה 
הכיבוד  לחם.  ופרוסת  מלוח  דג  לפעמים 
היה דל אך לא היה אכפת לאיש מה יאכלו! 
בשיחה  רבות  שעות  מבלים  שהיו  העיקר 
ובשירה. ]...[ אך נחזור לגימנסיה 'הרצליה'. 

העיר  של  ליבה  הגימנסיה  הייתה  כאמור, 
הצעירה: ליד הגימנסיה היה ביתו של אחד 
העם, הסופר, המנהיג הרוחני והוגה הדעות. 
הייתה  עובד,  הסופר  היה  בהן  בשעות 
הוא  שבו  לרחוב  בכניסה  נמתחת שרשרת 
גר, ואסור היה לכלי רכב לעבור ליד הבית: 
אסור היה להפריע לסופר בעבודתו. בימים 
ואנשי  הסופרים  את  מאוד  כיבדו  ההם 

הרוח".
להשתקע  חסידיים  מנהיגים  יבואו  לימים, 
ולהקים שם מחדש את חצרם  בתל אביב 
של  הילדות  בימי  אבל  באירופה.  שחרבה 
החסידי  הרבי  האדמו"ר,  דמות  הסופרת, 

השלישי   - 'ויקרא'  לספר  הבאים  ברוכים 
החומש  את  התורה.  חומשי  חמשת  מבין 
בניית  בתיאור  סיימנו  'שמות',   – הקודם 
את  לפרט  הזמן  הגיע  וכעת  המשכן, 
בעבודת  העוסקים  והמצוות  החוקים 
רבות  עוסק  'ויקרא'  ספר  ואכן,  המשכן. 
אחרים  ובדינים  הקורבנות  בענייני 
ולכן  בקודש  הכהנים  לעבודת  הקשורים 

הוא מכונה גם ספר "תורת כהנים".

הקורבנות  בדיני  עוסקת  שלנו  הפרשה 
היסודיים – קורבן העוָׂלה, קורבן הְׁשָלִמים, 
וקורבן  הצומח(  מן  )המובא  הִמְנָחה  קורבן 
שנעשו  חטאים  על  המובא  הַחָּטאת 
הוא  החטאת,  קורבנות  מבין  אחד  בשוגג. 
והוא  הקורבנות  שאר  בין  דופן  יוצא  מעט 
מכונה "קורבן עולה ויורד". קורבן זה מובא 
אדם   – חטאים  שלושה  על  אדם  על-ידי 
אדם  לבית-המקדש,  בשגגה  הנכנס  טמא 
שהיה  ואדם  שבועתו  על  בשגגה  העובר 
עד למעשה כלשהו, אך נשבע בבית-הדין 
הוא  זה,  בקורבן  המיוחד  דבר.  ראה  שלא 
שסוג הקורבן המובא אינו תלוי בחטא אלא 

במצבו הכלכלי של המקריב:
" ְוֵהִביא ֶאת-ֲאָׁשמֹו... ְנֵקָבה ִמן-ַהֹּצאן ִּכְׂשָּבה, 
ֵּדי  ָידֹו,  ַתִּגיַע  ְוִאם-ֹלא  ִעִּזים...  אֹו-ְׂשִעיַרת 
ְׁשֵּתי  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ֶאת-ֲאָׁשמֹו  ֶׂשה--ְוֵהִביא 

יג  ַתּשִׂ ְוִאם-ֹלא  ְבֵני-יֹוָנה...  אֹו-ְׁשֵני  ֹתִרים 
ְבֵני-יֹוָנה--ְוֵהִביא  ִלְׁשֵני  ֹתִרים, אֹו  ִלְׁשֵּתי  ָידֹו 
ֶאת-ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה ֹסֶלת" 
מבחינה  התורה  כלומר  ו-יא(.  ה,  )ויקרא, 
חז"ל  אשר  מקריב,  של  דרגות  בשלוש 
מכנים אותן עשיר, דל, ו"דל דלים"  כלומר 
הצאן,  מן  קורבן  מביא  הראשון  מרוד.  עני 
והשלישי  העופות,  מן  קורבן  מביא  השני 
מכונה  הקורבן  הצומח.  מן  קורבן  מביא 
"קורבן עולה ויורד" כיון שערכו משתנה עם 

השינוי במעמדו הכלכלי של המקריב.
קורבן מיוחד זה יכול ללמד אותנו דבר-מה 
שיש  לחשוב  יכולנו  הקורבנות.  על  כללי 
על  המכפר  מאגי  דבר-מה  בקורבנות 
מסוים  קורבן  יש  חטא  סוג  ושלכל  החטא, 
בדיני  אבל  עליו.  לכפר  יכול  הוא  שרק 
ששלושה  רואים  אנו  ויורד"   עולה  "קורבן 
עבירה  אותה  על  לכפר  הצריכים  אנשים 
מביאים כל-אחד קורבן שונה לפי יכולתם 
סוג הקורבן  יתרה מזאת,  הכלכלית בלבד. 
בשעת  האדם  של  עושרו  לפי  נקבע  אינו 
הכלכלי  מצבו  לפי  אלא  העבירה,  ביצוע 
מעות  "הפריש  ההקרבה:  בשעת  הנוכחי 
שני  או  תורים  שתי  וֶהֱעִני--ייקח  לבהמה, 
בני יונה...הפריש מעות לבני יונה או לתורים, 
)רמב"ם,  האיפה..."  עשירית  וֶהֱעִני--יביא 
שלא  אם-כן  למדים  אנו  תורה(.  משנה 

אלא  החטא,  על  המכפר  הוא  הקורבן  סוג 
בשעת  המקריב  של  הפנימית  ההרגשה 

ההקרבה. 
הרגישות  מן  להתרשם  שלא  ניתן  לא 
החברתית של התורה שהתאימה את עלות 
היה  ניתן  המקריב.  של  למצבו  הקורבן 
בעניין  שמדובר  העובדה  שבשל  לחשוב 
דתי-מסתורי, ירגישו העניים לחץ, חיצוני או 
פנימי, לנסות ולחסוך בכל-זאת את הכסף 
הנדרש לקורבן המהודר יותר המבטיח אולי 
עולה  המקורות  מן  אך  יותר,  טובה  כפרה 
אליעזר  "ר'  שכזה:  לחץ  מנעו  שהחכמים 
אין  ויורד,  עולה  קורבן  חייב  היה  אומר: 
אומרים לו לך ְלֶווה, לך עשה מלאכה והבא 
עני  קורבן  שיביא  מוטב  קורבן עשיר, אלא 
זמן."  לאחר  עשיר  קורבן  יביא  ואל  עכשיו 

)תוספתא, מסכת ערכין(.

ניתן לראות ב"קורבן עולה ויורד" את המס 
הוא  פרוגרסיבי  מס  הראשון.  הפרוגרסיבי 
מס המיטיב עם השכבות החלשות ומאפשר 
תיקון  החברתיים.  הפערים  של  צמצום 
החברה  לעניי  גם  איפשר  הקורבן,  של  זה 
ולהשתתף  המקדש  בבית  קורבנות  להביא 
השתתפות פעילה בחיים הדתיים של אותה 

תקופה. 
שבת שלום,
ירון וייס

בתל אביב הקטנה, הייתה זו של אחד העם! 
את  שמזכיר  במשפט  יש  נוסטלגיה  איזו 
נערצות  דמויות  היו  הימים שבהם סופרים 
התנועה  את  לעצור  כדאי  היה  ושבשבילם 
הייתה  הסתם  שמן  העיר,  המולת  ואת 
אביב  מתל  שנהיה  מה  לעומת  מזערית 
בינתיים. ִפסקה זו הביאה אותי להרהר על 
נמוך  משותף  מכנה  פי  על  לחיות  הצורך 
קהילה המעוגנים  חיי  לעומת  גדולה  בעיר 
ברצון לחיות ביחד, לטפח ערכים משותפים 
בימיה  כמו  השני.  לטובת  האחד  ולוותר 

הראשונים של תל אביב.
בן לנדאו

אני מזמינה אתכם למפגש על לאדינו - הספרדית היהודית 
מעבר לשפה היא גם תרבות שלמה ועשירה במנהגים, מאכלים, פתגמים, סיפורים ומוסיקה. 

כילדה, נותרו בי זכרונות מסבתי היווניה )מרודוס(, שפיטפטה בלאדינו וטיבלה כל דבר במבחר אמונות תפלות 
שגם אם לא רציתי חלקן השתלט עליי. מונצ’ו אב’לאר – מונצ’ו ייראר, אז לא נאריך… 

מזמינה אתכם לערב של שפה, תרבות, מוסיקה ואולי גם טעמים, 
ביום רביעי )28.3( בביתי )אפרים שקולניק 13 ב( בשעה תשע בערב. 

ורדה בלונדר



רגע משפחתי ואהבת לרעך כמוך
רציתי  בת-מצוה.  לאחינעם  נחגוג  ימים  כמה  בעוד 
שוכחים,  שלא  אירוע  משמעותי.  אירוע  יהיה  שזה 
ירצו  בני המשפחה  ורציתי שכל  ב-חיים,   של פעם 
להיות שותפים בהכנות. ושהעשייה תמלא את הבית 

בהתלהבות ובשמחה.  
ורציתי שהעיסוק יהיה בעיקר בתכנים ופחות בצורה. 
בביצוע  בתכנון,  מעורבת  תהיה  שאחינעם  ורציתי 
זו  מרוצה  בעצם,  שקורה.  מה  מכל  מרוצה  ושתהיה 
לא המילה הנכונה, שתהיה מאושרת. ושלא תתאכזב 

ושלא תהיה עצובה אם משהו לא מסתדר.
מתאושש  עמוס  האירוע.  יתקיים  ימים  כמה  ובעוד 
ממחלת השפעת ועמית מתחיל לפתח אחת. הגשם 
כל  את  לרכז  מצליחה  לא  ואני  לרדת  מפסיק  לא 
עסוקים  כל-כך  לאירוע-כולם  להכנות  הבית  בני 
נראה  ולא  מגוונות.  פעילויות  ושאר  חברים  בחוגים, 
ושוב,  מהעניין.  מוטרד  בבית  נוסף  שמישהו  בכלל 
מתפתחת אצלי תחושה מוכרת: איך כל העומס מוטל 
על הכתפיים שלי, כמה העומס כבד, איך לאף-אחד 
אחר בבית לא אכפת וכמה אני לבד...והמחשבות הן 
שרק אצלנו זה ככה, שהדברים לא נעשים ב"ביחד" 
אחד גדול, בשמחה גדולה ובהתלהבות. עמוס מנסה 
להרגיע אותי. הוא אומר שלכל בני הבית דווקא מאוד 
אכפת מהאירוע והוא חושב שכולם כן מעורבים אבל 
זה לא ממש עוזר ואני נשארת עם תחושת הלבד ועם 
שמזג  מוצלחת,  תהיה  לא  שהתכנית  פחדים:  הרבה 
יגיעו  יגיעו ואם  האוויר לא יהיה מושלם, שלא כולם 
הדברים  כל  לא  כי  לחוצה,  ואני  ייהנו.  מאוד  לא  אז 
בשליטתי והלחץ עוטף, מכביד ומבודד. ואחרי לילה 
ללא שינה אני יושבת עם כוס קפה ומנסה להירגע. 
אני נזכרת בדברים שעמוס אמר ומנסה להאמין לו. 
האם ייתכן שהאירוע מביא עימו תחושות שהן שלי )כי 
הרי הן כל-כך מוכרות לי, כבר פגשתי בהן לא פעם 
תפאורה  הכול  בסך  מהווה  ושהבת-מצווה  אחת…(  
לסיפור שאני מספרת אותו לעיתים קרובות?: סיפור 
על כמיהה לגרום לילדיי להיות מאושרים, סיפור על 
בשמחה  ושפועלת  מלוכדת,  משפחה  לבנות  רצון 
ולהיות  ובשיתוף פעולה, סיפור על פחדים מלהפיק 
מנהלת של משהו גדול וסיפור על בדידות- כי עם כל 
האנשים שסובבים אותי-אני לא מעט לבד בתחושות 

שלי, בפחדים, במתחים ובעומסים. 
לא  עוד  ואני  לאחינעם.  נחגוג  ימים  כמה  בעוד  אז 
הזה  לרגע  מחכה  אני  אבל  יהיה.  הכול  איך  יודעת 
שבו, כל ההכנות יהיו מאחורי והדבר האמיתי יקרה-
ואני  שלה.  היום  יהיה  וזה  אחינעם.  של  הבת-מצווה 
יום  יהיה  שזה  כדי  שיכולתי  מה  כל  שעשיתי  אדע 
מאושר עבורה, ועשיתי כל מה שיכולתי כדי שנחגוג 
לה, כל המשפחה, ביחד ושעשיתי כל מה שאני יכולה 
אגלה  גם   ואולי  ומושקע.  יפה  יהיה  שהאירוע  כדי 
רואה  תמיד  לא  אני  בהצגה,  ראשית  שכשחקנית 
את הכול, ושלא מעט דברים נהדרים קורים מאחורי 
הקלעים, בזכות שחקני המשנה ושביחד אנחנו צוות 

לא רע בכלל.
וזה מרגיע.

מיכל שור-הרטמן

פירושים שונים ניתנו לפסוק ואהבת לרעך כמוך – חלקם עמדו על ההבדל 
אנחנו  כאשר  לרעך(.  ואהבת  )כמו  לזולת  ואהבה  הזולת  את  לאהוב  בין 
אוהבים את משהו הדגש הוא עליו )מתוך אופיו או התכונות שלו שגרמו לנו 
לאהוב או לקיים קשר גומלין( וכאשר אנחנו ניחנים בתכונת האהבה לזולת 

זוהי תכונת הלב שלנו, אנחנו פותחים את הלב לזולת באשר הוא.
אבל הפשט של הפסוק מדבר על לאהוב את הרע כשם שאנחנו אוהבים 
את עצמנו. האם לפיכך אדם שאינו אוהב את עצמו אינו מחויב לאהבת 
למצוא  האדם  שעל  בעובדה  נעוצה  זו  מצווה  של  שראשיתה  ברור  רעו? 
אישי  למפגש  לנו  קוראת  זו  מצווה  קודם.  עצמו  את  לאהוב  הדרך  את 
ואינטימי עם עצמנו. אנחנו נדרשים להכיר את עצמנו לעומק על יתרונותינו 
אנחנו  בדרך  שלב  ובאיזה  להגיע  רוצים  אנחנו  לאן  לזהות  וחסרונותינו 
נמצאים עכשיו, ולאהוב את מה שפגשנו מתוך ידיעה שיש לנו דרך, ואנחנו 
לא מושלמים. אם נדלג על השלב הזה, כל מפגש שלנו עם הזולת יעורר בנו 
תגובות על אותם חלקים בתוכנו שלא השלמנו איתם. ובמקום לצאת לברור 

אישי על הטעון תיקון נגלה כעס כלפי הזולת. 
אלא מה? המפגש הזה עם עצמינו הוא מפגש חמקמק, מי אנחנו בכלל? 
הרגשי,  אני  הפיזי,  אני  שונות,  בדרכים  עצמינו  על  לחשוב  רגילים  אנחנו 
פיזיים  גבולות  על  לחשוב  רגילים  אנחנו  הפיזי.  באני  נתחיל  נפשי.  רוחני, 
כמגדירים את החלק הפיזי שלנו, נניח שהעור הוא המעטפת והגבול של 
העץ  על  נמצא  שעכשיו  תפוח  אותו  אבל  מסתיים.  או  מתחיל  אני  איפה 
שיולדת  בהריון  אישה  אני?  להיות  יהפוך  האם  אותו,  אוכל  דקה  ובעוד 
קו  חדשה,  הגדרה  לה  שיש  למדי  ברור  שלה,  האני  גבולות  את  הרחיבה 
ופגיעה בילד דינה  הגבול של ה"אני" שלה מתפשט ומקיף גם את הילד, 
אם  זאת  לעומת  מסתיים?  הוא  איפה  כליה  שתורם  ומי  באימא.  כפגיעה 
חלילה מתברר שיש לקטוע את רגליו של חולה סכרת משום שיש בהם נמק 
אחרת ימות, קרוב לודאי שיחליט לקטוע אותם וברגע שאדם מחליט שעדיף 
לאבד רגל מאשר את כל החיים הרי שבפועל הוא צימק את הגדרת גבולות 

האני שלו.
נפשי.  רוחני,  המנטאלי,  מההיבט  אני  מי  להגדיר  נתן  כיצד  לכך  בדומה 
מי אנחנו בכלל? מה מגדיר אותנו? אנחנו נוהגים להגדיר את עצמנו על 
פרשנות  כלל  בדרך  שהם  שצברנו,  ומעשים  רשמים  זיכרונות  רצף  סמך 
את  רואים  אנחנו  אלה  פי  על  בתוכה,  שלנו  והתנהגות  למציאות  שלנו 
עצמנו כנדיבים, קמצנים, סבלניים, פתוחים, סגורים, או כל תכונה אחרת.
אממה... השובל הזה של זיכרונות, רשמים, חוויות ומעשים משתנה מרגע 
לרגע, על רקע רצף מעשי נדיבות שהיו אנחנו מקבעים בראשינו שאנחנו 
את  תופסים  אנחנו  לא.  ולפעמים  נדיבים  אנחנו  שלפעמים  אלא  נדיבים, 
עצמנו כ"משהו" אבל ברגע האמת נוהגים אחרת ואומרים לעצמינו שזה 
לא מתאים לנו או לא, “אנחנו". יש לנו רעיונות וערכים שאנחנו מחלקים עם 
הסביבה גם אלה מגדירים אותנו. אנחנו משפיעים ופוגשים היבטים שלנו 
אנחנו  עלינו,  המשפיעים  אחרים  סביבנו  נמצאים  אותנו.  הסובבים  בקרב 
מקבלים רעיונות מהסובבים אותנו, מפנימים ומשתנים, אנחנו חיים לצידם 
של בני זוג, הורים, ילדים וגם לאלה השפעה מכרעת ומתמשכת המשנה 

את מי אנחנו. 
למעשה, מהו "אני" זו החלטה שאנחנו מקבלים בכל רגע נתון. מה עכשיו 
אנחנו חושבים, מה עכשיו אנחנו עושים, ומכיוון שאנחנו בדיפוזיה מתמדת 
רעיונות  מפיצים  רעיונות  מקבלים  מצטמקים,  מתרחבים,  הסביבה  עם 
משפיעים, מושפעים, בכוחנו בעצם להרחיב או לכווץ את גבולות, ה”אני" 
לתחומים גדולים או קטנים יותר. אנחנו לא מסתיימים במקום שבו מסתיים 
העור שלנו או כל חלק אחר בגופינו אשר מונע מאיתנו להגדיר משהו אחר 
האינסטינקט  את  לשנות  לנו  לעזור  יכולה  כזאת  חשיבה  עצמנו.  כאנחנו 

שלנו לחשוב על טובתנו כנוגדת את טובת הסובבים אותנו.
היינו  כולנו  אילו  קורה  היה  ולו לרגע מה  נסו לדמות  ואהבת לרעך כמוך. 

חושבים ופועלים כאילו זולתנו הוא אנחנו.
)בהשראת הספרים "להרבות טוב בעולם" מאת אסתר פלד ו"להב היהלום" 

מאת גשה מייקל רואץ'(.
איילת כלפא



בת 32, נשואה, אמא לשני בנים מקסימים - דוד ויהונתן. במקביל לעבודה בהצמחת בי”ס קשת 
במזכרת בתיה, מרכזת גם את חטיבת הביניים בבי”ס בויאר, מחנכת כיתה ט’ ומלמדת תנ”ך 

והיסטוריה )בבויאר(. בוגרת תוכנית רביבים )מחזור ב’(. במקור תל אביבית.
מזכרת בתיה - קהילה מקסימה, מאוד פלורליסטית, מאוד סובלנית ומאוד מודעת לעצמה. ירושלים 
- הבית. בית בכל מובן, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית. בעלי מכפר הרא”ה במקור ואני מתל 
אביב - אז ירושלים היא הפשרה. הרכבת הקלה - בסוף זה יהיה טוב, עכשיו יש הרבה חבלי לידה. 
פייסבוק - מאוד מדבר אליי,  אני אופטימית. אני מקווה שישנה משהו במרחב העירוני בירושלים. 
לטוב ולרע. דרך תקשורת מעולה עם תלמידים, מבחינתי פייסבוק זה כלי עבודה. אסור שזה ישתלט על 
החיים, אבל בהחלט צריך לשלוט בזה ולהשתמש בזה. מערכת החינוך - אורות וצללים. הרבה דברים 
טובים שקורים בתוכה, והרבה דברים שיש עוד לשפר. בסופו של דבר זה המקום שבו הנוער 
הישראלי מבלה את רוב שעות הערות שלו, וחלק משמעותי מתוכן. צפיפות ילדים בכיתה 
- בעיה קשה וכואבת. אני בהחלט בעד כיתות קטנות, לא קטנות מדי, אבל בטח לא גדולות 
כמו שהן בימינו. מעמד המורה - יש עוד הרבה מה לעבוד, גם מבחינת איך שהחברה 
רואה היום מורים, וגם הרבה לגבי איך שמורים רואים את עצמם. זה גם קשור לכח אדם 
איכותי שלא תמיד מגיע להוראה וגם למיתוג של חינוך במערכת הפוסט מודרנית שאנחנו 
חיים בתוכה. צניעות - ערך שלא בא לידי ביטוי בחצאית מתחת לברך, אלא מדבר יותר 
נאמר  סתם  לא  פנימי.  יותר  הרבה  הוא  אבל  החוצה,  מקרין  פעמים  הרבה  וגם  פנימה 
“והצנע לכת עם אלוהיך”. קשקשתא - נוסטלגיה של טלויזיה חינוכית. משהו מאוד תמים. משהו שחסר בעידן בובות הבראץ. דתיים - 
חלק מעם ישראל. שם קוד לכל כך הרבה קבוצות שכל כך הרבה מנכסים לכל אחת מהקבוצות האלו דברים שלא בטוח שהן היו מנכסות 
לעצמן. מאוד קשה לי להגדיר. מסורתיים - כולנו. במידה זו או אחרת - דתיים, חרדים, חילונים, כולנו במובנים מסוימים מסורתיים: אם זה 
לחפש ילדים בפורים, או להניף דגל, או לשיר את התקווה, או לשבת בסעודה משפחתית ולפתור את כל בעיות מדינת ישראל.... חילונים - 
חלק מעם ישראל. גם הם מכילים הרבה מאוד קבוצות מאוד שונות אחת מן השניה וקשה לקחת הגדרה אחת ולהכניס את כל הקבוצות האלו 
לתוכה. אותו דבר כמו דתיים פשוט בלי ההגדרות הפורמליות. מאוד קשה לי להגדיר. עובדי קבלן - המאבק שיש עכשיו סביב העסקה של 
עובדי הקבלן מראה שאנחנו נמצאים במקום חברתי מאוד חזק, שדואג גם לאחר וגם למי שלידנו. עובד הקבלן הוא לא איזה חלש מוזר, 
הוא באמת השכן שלי, אבל זה נמצא ברמה החברתית ופחות ניכר ברמה הפוליטית הממשלתית. מבחני בגרות - חשובים מאוד וכשמם 
כן הם. הם לא מעידים על ידע אלא על בגרות, על התמודדות עם לחץ, עם כמות חומר גדולה, עם הרבה מאוד אילוצים שחלק מהם באמת 
לא הגיוניים, אבל גם זה חלק מבגרות, לדעת לקבל את זה. גם בזה, כמובן, יש מה לשפר, אבל אני מאוד בעד. מעורבות הורים - מבורכת 
כל עוד היא בגדר מעורבות ולא בגדר התערבות. במזכרת בתיה, לטעמי, יש מודל טוב שלה. בית כנסת - קודם כל המילה שקיימת בו 
היא בית. מקום שאדם, שהמוסד הזה חשוב עבורו, מרגיש בו סוג של בית, מהצד השני זו כנסת - סוג של התכנסות שתפילה היא רק חלק 
ממנה, אבל ממש לא כולה. בחזון האופטימלי שלי מקום באמת של התכנסות קהילתית - של לימוד, של חיברות ולא רק של תפילה. אוכל - 
שוקולד. בשביל בעלי בשר. מעצבן - אטימות והתנשאות. איזו שהיא תחושה שלא באמת רואים אותך, שלא באמת מקשיבים לך, מחליטים 
משמח - ילדים. הילדים הפרטיים הביולגיים שלי, וגם ה”ילדים” המקצועיים שלי. אני מאוד אוהבת אותם  בשבילך. מאוד מעצבן אותי. 
ומאוד משתדלת להשקיע בהם. מרגש - אותי  - הכל. אני אדם מאוד רגיש: מילה חדשה שהבן הקטן אומר, ציון טוב שתלמיד קיבל שהוא 
לא רגיל לקבל, טקס סיום בבית ספר, טקס יום הזיכרון, סרט רומנטי.... אני מהבוכות בקלות. אני תמיד אומרת לתלמידים שלי שלא יבהלו 
כי בשלב מסוים הם יראו אותי בוכה. הצלחה - תחושה שעשיתי. i did it my way. שלא נתתי לדברים לעבור מעליי, שכן ניסיתי להשפיע, 

לנסות, לשנות. גם אם לפעמים התוצאה שונה ממה שרציתי. 
זה כן נותן לי איזו תחושת סיפוק. וגם הסיזיפיות היומיומית, 
זה גם סוג של הצלחה - לא להכנע לשגרה הזו, לא להתבאס 
ממנה. לראות יום אחרי יום, לראות כי אלו החיים ולהגיד: זה 
מצליח. טיולים - מאוד אוהבת,  אבל קצת פדללאה. בחגים 
בכושר  עליי  שומרת  שלי  והכיתה  המשפחה,  עם  מטיילת 
בימי שדה, בטיולים שנתיים. שבת - מנוחה. זמן להתנקות, 
זמן לחשוב, לנוח, לקרוא, להנות מהילדים בלי אי מייל שאני 
אומרת לעצמי שעוד שעה אני צריכה לשלוח. אי של שפיות 
תוכניות  עמוס.  ומאוד  ארוך  מאוד  תמיד  שהוא  בשבוע 
חיובי.  יצר טבעי אבל לא בהכרח  - סקרנות היא  ריאליטי 
מלמד אותנו הרבה על החברה שאנו חיים בה על זה שיש 
פחות  שהן  התכונות  עם  השלמה  או  כניעה  שהיא  איזה 
טובות אצלנו. לפני עשרים שנה לא היינו מאמינים שנסכים 
לחיות ב”חיים של טרומן”. משהו קורה לנו. מוציאה תוכנית 
אחת שאני צופה קבועה שלה, ואני לא מתביישת בזה )היא 
בם  ודברת  שף”.  “מסטר  וזה  שלי(  השני  לתחביב  קשורה 
יום שישי שאני בביה”ס, זה  - מקסים. אני באופן קבוע, כל 
הדבר הראשון שאני עושה - אני מכניסה גיליון לתיק, ואפילו 
סיפרתי לחלק מהכותבים שהשתמשתי בדברים שהם כתבו 

לשיעורי חברה.

יעל פרג’וןראיון אסוציאטיבי

ילדים מציירים

ציירה: נגה הוסיאוסקי


