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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

המושג שלי - פסיכותרפיה
החיים  ובקשיי  נפשיות  בבעיות  טיפול  היא  פסיכותרפיה 
באמצעות שיחה. החיים מזמנים לנו מגוון רחב של קשיים, לבטים 
חיוביים  )חלקם  ומשברים  מעברים  בעקבות  אם  והתמודדויות, 
וחלקם שליליים( כמו: נישואין, גירושין, לידה, מעבר תעסוקתי ועוד, 
ואם בעקבות תחושת חוסר שביעות רצון אישית, תחושת תקיעות, 

דכדוך או מצוקות קשות יותר כמו דיכאון וחרדות.  
 – מקצוע  איש  בין  שיחה  על  כאמור,  מבוססת,  פסיכותרפיה 
ובנוסף  ותמיכה  ליווי  מספק  זה  מפגש  למטופל.   - המטפל 
זווית  ולהרחיב  הפנימיים,  במשאביו  להשתמש  למטופל  מסייע 
הראייה שלו על קשייו. מטרת המפגש להעלות למודעות דפוסים 

במטרה  לסבל  גורמים  אשר  וחשיבתיים  רגשיים  התנהגותיים, 
לשנותם, ובכך להקל על הסבל ולסייע לאדם להגיע למיצוי טוב 

יותר של הפוטנציאל האישי והיצירתי הגלום בו.
והידועה  המסורתית  הגישה  טיפוליות.  גישות  של  מגוון  קיים 
תורת  על  מבוססת  היא  הדינאמית.  הפסיכותרפיה  היא  יותר 
בתחום  יסוד  אבן  המהווה  פרויד,  זיגמונד  של  הפסיכואנליזה 
הטיפול הנפשי. המאפיין העיקרי שלה הינו התמקדות בלא מודע 
נפשיים  קשיים  כי  הייתה  פרויד  של  העיקרית  ההנחה  וחשיפתו. 
מהווים ביטוי להתרחשויות נפשיות עמוקות - לא מודעות ברובן - 

הקשורות לעברו של האדם.
אילנה בוסני  

הגיגים בעקבות הקרנת הסרט 
הזיכרון  יום  בערב  וניר  טל  של 

לשואה ולגבורה
לציון יום השואה והגבורה התכנסנו לצפייה 
וניר פרידמן. אמנם  בסרטם של טל גנוסר 
בלי שטיח אדום, כיאה לבכורה עולמית, אך 

בכל זאת בהתרגשות רבה.
קבוצה  של  מסעה  את  מלווה  הסרט 
ישראלים,  תיכון  תלמידי  של  משותפת 
הרכבת  נסיעת  בעקבות  ופולנים  גרמנים 
התלמידים  אושוויץ.  ההשמדה  למחנה 
ולסמינר  להיכרות  הנסיעה  לפני  נפגשו 
לביקור  יחד  נסעו  מכן  ולאחר  משותף, 
במקום  ההדרכה  שלבי  כל  את  באושוויץ. 
הם הכינו והעבירו בעצמם בעבודת תחקיר 
מקדימה שערכו בבית הספר, כפי שתיאר 

זאת טל.
שהוסברה  בסרט,  רציפות  בעיית  למרות 
מצאתי  ההקרנה,  במהלך  היוצרים  ידי  על 
ועל התהליך  על הסרט  חושבת  את עצמי 
שהוצג בו במשך כל היום שלאחריו. מתברר 
הערימו  בסרט  הלא-ישראלים  שהשותפים 
עריכת  במהלך  רבים  ומחסומים  קשיים 
הסרט. נכונותם לשתף פעולה עם טל וניר 
שאפה  משמעותי  רגשי  תהליך  ביצירת 
משמעותיים  קטעים  צנזרו  והם  לאפס, 
רבים. מעבר לאילוץ שהתנגדות זאת יצרה, 
וניר  טל  היכולת של  על  גם השפיעה  היא 
עבור  קושי  נוצר  וכאן  עלילתי,  קו  לבנות 

הצופה להבין את מהלך האירועים.

ביחד לשם שינוי
בגלל  גם  ואולי  בין השורות,  זאת,  יחד עם 
לבין  הצופים  בינינו  שנוצר  המרתק  הדיון 
משמעותיים.  נושאים  עלו  הסרט,  יוצרי 
הגרמנים  של  הרצון  למרות  כול,  קודם 
דווקא  רגשיות,  תגובות  למחוק  והפולנים 
חזקה.  אמירה  נוצרה  והעידון  מהצמצום 
בן/בת שבע-עשרה  נער/ה  רואה  כשאתה 
דן עם עצמו ועם חבריו בסטריאוטיפים של 
במקומות  מבקר  כך  ואחר  אחרים  עמים 
בקול  ומהרהר  ילדים  המוני  קבורים  בהם 
יכול  אני  ואם  שוב,  לקרות  יכול  זה  אם 
משפחתי  בני  ואת  עצמי  את  פה  לראות 
מגיב  לא  עצמו  הנער  אם  שגם  ברור   -
בבכי,  מיד  פורץ  ולא  רגשית,  בעוצמה 
ביום  זוהי סיטואציה שנוגעת. אגב,  למשל, 
שעסקה,  שיחה  ברדיו  שמעתי  השואה 
נערים  שחווים  טראומה  בפוסט  היתר,  בין 

שחוזרים מביקורים במחנות ההשמדה.
צץ  מכול  יותר  אותי  שהטריד  מה  אבל 
אחד  גרמני  נער  כאשר  הסרט,  במהלך 
של  אחרות  בקבוצות  קנאתו  את  תיאר 
כישראלים  באושוויץ.  שפגש  ישראלים 
בדגל  עטופים  שם  מסתובבים  הם  רבים 
לדעתי(,  מצמררת,  )קונוטציה  ישראל 
שאם  יודעת  אני  בגאווה.  מהולה  בשמחה 
יש מקום הראוי לתחושות כאלה - אושוויץ 
את  שואלת  אני  שני  מצד  המקום.  הוא 
עצמי: האם גם הנערים הישראלים האלה 
שהם  לכך  הסיבה  זו  האם  זאת?  יודעים 
נוסעים לשם ומנפנפים בדגל? הרי הגבול 
כך!  כל  דק  הוא  לפטריוטיות  לאומנות  בין 

נערים?  אותם  מנפנפים  בעצם  במה  אז 
הם  האם  הגרמני?  הנער  נמשך  מה  ואל 
שבין  הסקאלה  על  עצמם  את  ממקמים 
 2012 באושוויץ  חי  יהודי  להיות  הגאווה 
אל  שם  שהובלו  היהודים  של  להשפלה 
מותם, או שזהו מפגן כוח? האם המסר הוא 
לא "אנחנו החזקים ושאף אחד לא יפריע?" 
להיות  נוכל  ואיך  האם  שנשאל:  עדיף  לא 

סופסוף חזקים ביחד, לשם שינוי?
כשהגענו הביתה התחלנו מיד לחשוב אם 
היינו רוצים שהבת שלנו תצא יחד עם בני 
נערכים  שהם  כפי  לפולין  למסע  כיתתה 
הסרט  שאחרי  בדיון  כבר  בעצם  כיום. 
הועלתה השאלה איך אפשר להמשיך את 
כזו,  במסגרת  לא  אם  הציע.  הקו שהסרט 
שמציעה הסתכלות אחרת על נושא זיכרון 
השואה, אולי עדיף להגיע לביקור במחנות 
ההשמדה במסגרת משפחתית? מהו הגיל 
המתאים לביקור כזה? איך נבטיח שזיכרון 
השואה יהיה אישי? איך זיכרון השואה לא 
)או  לאומניים  לרגשות  מניע  להיות  יהפוך 
איך  אחר(?  פוטנציאלי  שלילי  מסר  לכל 
לכל  רלוונטי  להיות  ימשיך  השואה  נושא 
המסר  את  נעביר  איך  הוא?  באשר  אדם 
ההיסחפות  מפני  להישמר  צריכים  שכולנו 

הזו?
אז קבלו המלצה: סרט חשוב, לכל מי שהוא 
צפייה  שווה  אדם.  ישראלי/הורה/מחנך/בן 
ובמדינת  בעולם  תיכון  כיתת  בכל  ודיון 

ישראל בפרט.
דקלה גרוטמן



ְּבַהרפרשת השבוע למשפחה

ל”ג בעומר – זיכרונות ילדות
ל"ג בעומר לא היה אף פעם אחד מהחגים 
כאילו  לי  נראה  תמיד  עליי.  החביבים 
התוצאה.  את  כלל  שווה  אינה  הטרחה 
לפני  ששבועות  זוכרת  אני  צעירה  כילדה 
החג, עוד בסיומו של פסח, היינו מסתובבים 
אחר  בחיפוש  קבוצות  קבוצות  ברחובות 
קרש  כל  מרימים  היינו  למדורה.  קרשים 
שהיה  רהיט  כל  לרחוב,  השליך  שמישהו 
מעץ.  חלקים  אילו  אי  לו  יש  כי  נדמה 
קבוצות  ועם  נגריות  בעלי  עם  רבים  היינו 
הייתה להם מטרה  ילדים אחרות, שכמובן 
להגיע  מקדימים  היינו  החג  ביום  דומה. 
היו מגרשים  עוד  )אז  אל המגרש המיועד 
ריקים בראשון לציון(, מסמנים באבנים את 
האזור המיועד סביב סביב ומציבים שמירה 

עד שהגיעה השעה.
ועם רדת החשיכה - לא מוקדם מדי ולא 
מאוחר מדי - היינו מדליקים את המדורה 
אבות,  כמה  של  הנדיבה  בעזרתם  )כמובן 
המועדפות  ההנאות  אחת  הייתה  שזו 

עליהם בשנה(.
הייתה  תוך דקות אחדות ערימת הקרשים 
עשן  לענן  והופכת  צורתה  את  משנה 

שאיבד מגדולתו.
האירוע  מוקד  הפך  השנים  שעברו  ככל 
לשאלה כמה מאוחר נצליח להישאר, האם 
עד הנץ החמה או אולי רק עד אחרי חצות? 
מלאים  בגדיי   - הביתה  מגיעה  וכשהייתי 

האדמה  תפוחי  ובפיח  העשן  בריח 
הייתי   - מהמדורה  שהוצאו 
מעייפות...  המיטה  על  מתמוטטת 
זה  אבל  שנה.  עוד  נגמר  זה  הינה 
לא באמת נגמר, כי ענן העשן ליווה 

את כולם גם אל יום המחרת 
והתפוגג לו אט אט.

אני  כאימא  היום 
שני  על  מסתכלת 
)בתי  הצעירים  בניי 
הגדולה דומה לי גם 

כשהחג  זה(  בעניין 
ההתלהבות  ועל  מתקרב, 

הגדולה שאופפת אותם.
כל  יעזרו  )ולא  בקבוצות  מתארגנים  הם 
בקשות המורה שכולם עושים יחד – זה לא 
אוספים,  מתרוצצים,  מארגנים,  הם  עובד(, 
מתכננים,  משנים,  מתווכחים,  מלקטים, 

הפרשיות  משתי  אחת  היא  "ְּבַהר"  פרשת 
נקראת  הפרשה  ויקרא.  בספר  האחרונות 
"ְּבַהר" מפני שבני ישראל נמצאים בדרכם 
נאמרים  בפרשה  והדברים  ישראל  לארץ 

על הר סיני. 
מה בפרשה?

מצוות השמיטה, היובל ודינים נלווים.
גאולת הקרקע.

איסור ריבית.
דיני עבד עברי.

גאולת עבד עברי הנמכר כעבד לגוי.
איסור פסל, מצבה ואבן משכית.

דאגה  שבבסיסן  מצוות  הן  הפרשה  עיקר 
העבדים  כמו  ולחלשים  החברתי  לסדר 

והעניים. 
פעם  השמיטה?  מצוות  של  עיקריה  מהם 
בשבע שנים על כל עובדי האדמה להפסיק 
שואלת:  אני  כך  ועל  ולנוח.  עבודתם  את 
אמנם חשוב לאפשר לאדם לנוח מעבודתו 
עובדי  להסתפק  יכולים  לא  מדוע  אך 
ימים?  מספר  של  קצרה  במנוחה  האדמה 

מה הסיבה לכך שהמנוחה כה ממושכת?
והתשובה היא האדמה. כן, האדמה צריכה 
אוזן  נטה  אם  פעם.  מדי  לנוח  היא  אף 
"אני  אומרת:  אותה  לשמוע  נוכל  לאדמה 

כה תשושה, אתמול חרשו אותי וכבר היום 
ראיתי את שמואל מגיע עם זרעים חדשים. 
בין  משהו  לאכול  אפילו  הספקתי  לא  עוד 

לבין..."
לנו  מזכירה  שהאדמה  היא  נוספת  סיבה 
שאלוקים הוא זה שברא אותה ולכן לו היא 
הוא  שלא  להבין  לאדם  גורם  זה  שייכת. 

הבעלים האמיתיים של האדמה. 
וסיבה שלישית היא שברגע שהאדמה נחה 
מי  ובמיוחד  כולם  יכולים  "חופשי",  והכול 
ליהנות   - והחלשים  - העניים  לכך  שזקוק 
מהפירות. בכך מתקיים שוויון בין האנשים, 
מידה  באותה  ליהנות  יכולים  כולם  כי 

מהשפע.
מצוות  תישמר  שאם  מבטיחה  התורה 

השמיטה יהיו שפע גדול ושלום.
שנות   7X7 לאחר  מגיעה  היובל  שנת 
זו,  בשנה  גם  החמישים.  בשנה  שמיטה, 
את  מפסיקים  השמיטה,  לשנת  בדומה 
את  משחררים  ובנוסף  האדמה,  עבודת 
בעליהם  לידי  שטחים  מחזירים  העבדים, 
כן,  כן,  מתבטלים.  החובות  וכל  הראשונים 
גם אם הלוויתי לחברה כסף לרכישת הספר 
לי  לי שתשיב  הבטיחה  והיא  עליה  האהוב 
את כספי אך לא עשתה זאת, והגיעה שנת 

היובל, חובה בטל ומבוטל.
אותנו  מלמדות  והיובל  השמיטה  שנת 
והשפע  הטוב  את  אחרים  עם  לחלוק 
מתנה  מקבלים  אנו  לפעמים  שברשותנו. 
ואיננו  נהנים ממשחק חדש  או  יקרת ערך 
חפצים לחלוק אותם עם האחר. יותר פשוט 
מגיעות  אצלי.  יישארו  שדברים  לי  ונעים 
לי  ומזכירות  היובל  ושנת  השמיטה  שנת 
יש  שם  אי  ושיש  לי,  שיש  מבורכת,  שאני 
זו  מצווה  גורלו.  עליו  שפר  שלא  מישהו 
מזכירה לי שכדאי ורצוי לחלוק עם האחר. 
ִחשבו מה אתם מוכנים ורוצים לחלוק עם 
מוכנים  אתם  מה  אותו;  לשמח  כדי  האחר 
לאחר  לגרום  כדי  ידכם"  מתחת  "לשמוט 
נחת רוח ושמחה גדולה; חשבו על חבר/ה 
את  שישמח  משהו  להם  להעניק  שתוכלו 

ליבם.
השמיטה  משנת  לומדים  שאנו  נוסף  דבר 
בדברים  ולהשקיע  לזרוע  שחשוב  הוא 
שאנו עושים - בלימודים, בקשר עם חברים 
והורים, במעשים טובים - ואז אפשר להניח 
לנו  אל  שנצליח.  להאמין  ופשוט  לדברים 

לחשוש מפני הקשיים!
חני נמיר

הסקר הגדול יצא לדרך!
ממלאים ומשפיעים על הגליון הקהילתי!

הסקר נשלח במייל ונמצא גם בבלוג 
ובבקתת שומר בית הספר

מי שמצביע משפיע

לי  עומדת  אני  מקווים...  מצפים, 
גם  אם  לעצמי  וחושבת  מהצד 
יום,  של  בסופו  יתאכזבו  הם 
אם גם הם יראו את המדורה 
האדמה  תוך  אל  צוללת 
ויחשבו כי הטרחה לא שווה 

את התוצאה.
דווקא  הם  אולי  לא,  ואולי 
ההתרגשות  מכל  נהנים 
גם  הבוערת,  מהאש  שמסביב, 

אם לזמן קצר?
העולם  האמת,  על  נודה  בואו  אז 
שלא  כאלו  לשניים:  מתחלק  כנראה 
סובלים את ל"ג בעומר וכאלו שהחג הזה 
לאיזה  כאן  הבהרתי  אני  טוב.  להם  עושה 
חלק של העולם אני משתייכת. אשר לדור 

ההמשך - כנראה עוד נראה...   חג שמח 
גלי קליין



“הבתולה מלודמיר“מהפכניות יהודיות
את  אותה,  כינו  כך   - מלודמיר"  "הבתולה 
האדמו"רית היחידה בעולם החסידי. היה זה 
כינוי הגנאי שהצמידו לה מתנגדיה הגברים, 
ורברמאכר  חנה-רחל  כאלה.  רבים  והיו 
והנועזת,  הלמדנית  האישה  של  שמה  היה 

שהפכה את ביתה לחצר חסידית.
בעיירה  ב-1805  נולדה  חנה-רחל 
יחידה  בת  והייתה  שבאוקראינה,  לודמיר 
צימאון  גילתה  צעיר  בגיל  כבר  להוריה. 
נרחבות  ידיעות  לה  ורכשה  ללימוד,  אדיר 
ובתלמוד. המוסר  בספרי  באגדה,   בתנ"ך, 
אימה.  עליה  נפטרה  תשע  בת  כשהייתה 
את  שפקדה  שעה  הפעמים,  באחת 
משהחלימה  קשה.  בחולי  נתקפה  ציונה, 
מתעטפת  החלה  היא  אחר.  לאדם  הייתה 
בטלית ומניחה תפילין, והעבירה את זמנה 
הירושה  ובתפילה.  בלימוד  בהתבודדות, 
שנפלה בחלקה עם פטירת אביה אפשרה 
לה עצמאות כלכלית )"חדר משלך", תקרא 
וולף(. עם הון זה גם הקימה  וירג'יניה  לזה 
בית כנסת מפואר. היא למדה תורה, לימדה 
גרסה אחת,  לפי  וסירבה להתחתן.  אחרים 
במכתב  לבסוף.  נישאה  לא  אך  התארסה 
בו  לארוסה,  המדומיין(  )או  המשוחזר 
הסבירה את ביטול אירוסיה, כתבה: "הראו 
לי מן השמים על דרך חדש: איני רוצה עוד 
ומסתפקות  הנישאות  הנשים  ככל  להיות 
במצוות שהן לנשים בלבד. רצוני לקיים כל 

התורה, הכול כמו הגברים..." קהל רב אשר 
ביקש את עצתה והדרכתה החל נוהר אליה. 
מטעמי צניעות דיברה אליהם מבעד לדלת 
או מבעד למחיצה. בדומה לאדמו"ר חסידי 
אחר  בשבתות  "טיש"  מקיימת  הייתה  היא 

הצהריים ונושאת דברי תורה.
בפרישות  לחיות  יהודייה  אישה  של  רצונה 
ולנהוג מנהגי גבר נתפס בעיירתה כמהלך 
המבוכה  מקובל.  ולא  לטבע  המנוגד 
בלודמיר נוכח הנערה המסרבת לחיות חיי 
אישות הייתה רבה והמוצא היה אחד: עלייה 
לארץ ישראל. האם היא שיזמה את עלייתה 
של  יוזמתה  זו  הייתה  שמא  או  לארץ, 
החברה החסידית שקצה באישה שמאיימת 

על גבולות המגדר?
היא התיישבה בירושלים. ישיבתה בירושלים 
בני  עבור  פתרון  גיסא  מחד  שימשה 
ומאידך  מהתנהגותה,  שהסתייגו  עיירתה 
לחווייתה  ביטוי  לתת  לה  אפשרה  גיסא 
הדתית כרצונה. היא המשיכה לנהוג מנהגי 
אדמו"ר: לקבל תלמידים, להתעטף בטלית, 
סעודה  שבת  כל  לקיים  תפילין,  להניח 
שלישית לתלמידיה ולשאת בה דבר תורה. 

אורח  בירושלים  ניהלה  מלודמיר  הבתולה 
הייתה  היא  אלמנות.  של  לזה  דומה  חיים 
לבושן  לבן,  בבגדי  לכותל  בוקר  מדי  אצה 
ראש  ומדי  ירושלים,  בנות  של  המסורתי 
ואולם  רחל.  לקבר  צועדת  הייתה  חודש 

היא  לכותל  בדרכה  בייחודה.  בלטה  היא 
רחל  לקבר  ובהולכה  ותפילין  טלית  נשאה 
מעריצים.  של  שובל  אחריה  הובילה  היא 
בזכות תכונותיה הגבריות צלחה מנהיגותה 
גם בירושלים, ובשבת הייתה עדת חסידים 
מאה  בשכונת  בחצרה  מתכנסת  גדולה 
וביכולתה לעשות  בכוחה  שערים. אמונתה 
מופתים נזכרת באגדה לפיה ביקשה לקדם 
מעשית  קבלה  באמצעות  הגאולה  את 
אך  זקן,  ירושלמי  מקובל  עם  אחת  בעצה 

אליהו הנביא מנע זאת בעדם...
חירויות  לעצמה  נטלה  מלודמיר  הבתולה 
בלבד  לגברים  בתקופתה  שמורות  שהיו 

וקנתה לה מעמד של מנהיגה רוחנית. 
בחברה  כי  עולה  רחל  חנה  של  מסיפורה 
המסורתית נשים יכולות היו להגיע לעמדות 
ופרשו  גברית  תדמית  אימצו  כאשר  כוח 
מחיי אישות. יחסה של החברה אליהן היה 
התפעלות  הייתה  גיסא  מחד  דו-ערכי. 
נתפסו  והן  הגבריים  ומהישגיהן  מיכולתן 
לב  תשומת  המעוררת  טבע  כתופעת 
חששות  עוררו  הן  גיסא  מאידך  והערצה. 
בראשית  בסדרי  הפוגעים  כיצורים  והוצגו 
וחוצים את גבולות המגדר. נשים מופלאות 
חנה  יחד.  גם  ולדחייה  להערכה  זכו  אלה 
 1888 בסביבות  לעולמה  הלכה  רחל 
שנים  כשמונה  לפני  הזיתים.  בהר  ונקברה 

זוהה קברה ונחנך מחדש.
אלי רבל

חדשים  ספרים  שני  על  להמליץ  רציתי 
"גיבורים  בסדרת  לאחרונה  שיצאו 
מאת  ואני"  ו"הלן  ואני"  "תומס  אמיתיים": 
ד"ר טל בן שחר והפסיכולוגית שירלי יובל 

יאיר.
שכתובים  נפלאים  ספרים  בשני  מדובר 
ילדים  ללמד  ומנסים  מקסימה,  בשפה 
עקרונות  חיובית,  חשיבה  של  עקרונות 
כמובן...  למבוגרים,  גם  מאוד  שמתאימים 
בשם  ילד  על  מספר  ואני"  "תומס  הספר 
יוני, שהיה לו יום גרוע ושום דבר לא הצליח 
ליד  בערב  לו  מספרת  יוני  של  אימא  לו. 
שהיה  אדיסון,  אלווה  תומס  על  המיטה 
ניסויים  לעשות  הפסיק  שלא  סקרן  ילד 
הרבה  גם  ועשה  המצאות,  ולהמציא 
טעויות בדרך, עד שבסופו של דבר הצליח 
פני  את  ששינו  המצאות  כמה  להמציא 
הפונוגרף  החשמל,  נורת  כמו  האנושות, 

)אבי הפטיפון( ועוד.
הֶמנטֹורית  שהייתה  תומס,  של  אימא 
הראשונה שלו, אומרת לו כמשפט מפתח 
הכבוד!  כל  טעית?  "ניסית?  המילים:  את 
תלמד  סוד.  לך  אגלה  לומדים.  ככה  רק 
ללמוד.  תצליח  שלא  או  להצליח  לא 
תנסה, תשתדל, תתבלבל תפשל, רק ככה 

שלו  הניסיונות  את  הופך  ותומס  לומדים!" 
ממשיך  מתרושש,  טועה,  הוא  חיים,  לדרך 
גדולות  להצלחות  מגיע  שהוא  עד  לנסות 
יוני  כישלונות(.  הרבה  יש  בדרך  אם  )גם 
כל  את  אוסף  הוא  ובחלומו  לבסוף,  נרדם 
הטעויות שלו בשקית והן הופכות להצלחה 

אחת ענקית.
הספר "הלן ואני" מספר על ילדה בשם יעל 
שיוצאת עם משפחתה לטיול בחיק הטבע. 
שאוהב  היחיד  בערך  הוא  המשפחה  אבי 
המשפחה  בני  שאר  בעוד  בטבע,  לטייל 
המחשב  עם  בבית  להישאר  מעדיפים 
והטלוויזיה ומקטרים על הטיול. הם מגיעים 

למערה ושם נגמרת להם סוללת הפנס.
והאב  מהחושך  ונלחצים  מפחדים  כולם 
את  להם  לספר  כדי  ההזדמנות  את  מנצל 
הסיפור על הלן קלר, שבגיל שנתיים חלתה 
קשים  היו  חייה  לעיוורת-חירשת.  והפכה 
ולשמוע,  לראות  יכלה  לא  היא  כי  מאוד, 
קורה סביבה  ולהבין מה  יכלה לתקשר  לא 
ולזהות אנשים וחפצים, אך הייתה לה מורה 
מיוחדת בשם אן שלימדה אותה להשתמש 
מה  היד  בכף  לה  וסימנה  המישוש  בחוש 

קורה סביבה בכתב מיוחד. 
אותם  ומשכנע  כולם  את  מרגיע  אבא 

כדי  במערה  המישוש  בחוש  להשתמש 
לזהות את דרכם, וכך הם מצליחים לצאת 
ממנה בשלום. בדרך הוא מעביר למשפחתו 
העיקרון  את  הלן  של  הסיפור  באמצעות 
כי  שיש,  במה  להשתמש  שצריך  האומר 
"כשמתמקדים במה שיש, היש ָגֵדל!" עדיף 
כי כשחושבים  תמיד לחשוב על מה שיש, 

על מה שאין זה רק מחליש ומעציב.
עקרונות  שני  להעביר  מנסים  הספרים 

חשובים ומרכזיים בפסיכולוגיה חיובית:
בדרך  נפרד  בלתי  חלק  הוא  כישלון 

להצלחה, בזכות הלמידה שהוא מקנה.
ליכולת  מביאה  שיש  מה  על  הסתכלות 
ולתחושת  להישגים  ולהגיע  אותו  לנצל 
שאין  מה  על  שהסתכלות  בעוד  סיפוק, 

מובילה לעצבות, פסיביות וחידלון.
שיכולים  חשובים  עקרונות  בשני  מדובר 
שלנו  המציאות  תפיסת  את  לשנות 
ועל  שנשיג  ההישגים  על  גם  ולהשפיע 

תחושת האושר שנרגיש.
על  מקסימים  באיורים  אוירו  הספרים 
כתובים  והם  גורדון-נוי  איה  המאיירת  ידי 
שמעוררת  ובשפה  העיניים"  ב"גובה 

הזדהות רבה מצד ילדים. 
מומלץ בחום!

אפרת נצר-וייס

חשיבה חיובית לילדים - המלצה על ספר 



 יום חמישי 
י”ח באייר 10.5.12

בשטח ליד 
“בין הכרמים”

התכנסות בשעה 17:30

נשמח לראותכם!

יותר מנדידת הציפורים או השינויים באורך 
או  בצל  המעלות  ממספר  יותר  היום, 
החלפת הבגדים בארונות, הסימן המובהק 
הנמכרים  המתוקים  הוא  העונות  לחילופי 

לילדים.
הסופגניות  הסתיו,  את  מבשר  הקרמבו 
וכעת,  החורף  את  ועימו  החנוכה  חג  את 
כשהפריחה מגיעה לקיצה, ברור שהקיץ לא 

יגיע לפני שעונת הארטיקים תיפתח.  
של  בתיה  במזכרת  גדלת  במקרה  אם 
ראשית שנות השבעים של המאה הקודמת 
באלף הקודם, המקום בהא הידיעה שרצית 

להגיע אליו היה הקיוסק של חנה חצרוני. 
חנה, סבתא נמוכת קומה בעלת שיער לבן, 
יותר מצריף  ניהלה את הקיוסק שהיה לא 
קטן מעץ בצבע תכלכל מתפורר, ולו דלפק 
בחלקו  שכן  הוא  ברזל.  ותריס  נירוסטה 
הצפוני של רחוב רוטשילד, פינת המייסדים, 

לא רחוק מהמקום בו ניצב היום הפעמון.
לנו  נתנו  הם  אותנו  לצ'פר  רצו  כשההורים 
אגורות   25 של  וגדול  עגול  נחושת  מטבע 
לארץ  פעמינו  שמים  והיינו  לירה(,  )של 

תמול שלשוםתמול שלשום
לבד,  צועדים  היינו  כלל  בדרך  המובטחת. 
ללא ליווי הורים, וברגליים יחפות )די אכזרי 
היו  שהמדרכות  ובכך  בחום  בהתחשב 

מורכבות מחצץ ואספלט(.
מורם  היה  התריס  מזלנו,  התמזל  אם 
הפתיחה/סגירה  זמני  פתוח.  והקיוסק 
התחילה  כשהגענו  מזל.  של  עניין  היו 
האם  לבחור?  במה  הגדולה:  ההתלבטות 

יהיה זה גזוז או קרטיב?
"גזוז" הוא לא רק שם של להקה שהקים 
סוף  את  בשיריה  ושהנעימה  סנדרסון  דני 
שנות השבעים, אלא משקה מתוק המורכב 
מתרכיז מעורבב עם סודה קרה. המהדרין 
מקפידים לשתות את הגזוז אך ורק בטעם 

פטל. 
טעמי השלגונים היו בסיסיים: ארטיק קרח 
חלב,  ארטיק  או  ִמשֵמש  או  לימון  בטעם 
דמויות  בצורת  שלגונים  בננה.  או  שוקולד 
מתוכניות טלוויזיה לא היו קיימים; מי היה 
בצורת  ירוק  יקנה ארטיק  מאמין שמישהו 

קישקשתא?!
גלידה  חבילות  גם  נמכרו  בקיוסק 

קרטון,  באריזות  שנמכרו  משפחתית 
שנעטפו בנייר עיתון. לאחר הקנייה נאלצת 
כדי  שאפשר  מהר  הכי  הביתה  לרוץ 

שהגלידה לא תימס לגמרי עד שתגיע.
הכיר,  שלא  ילד  שאין  נוסף,  חשוב  מוסד 
ששכן  )במלעיל(,  רחל  של  הקיוסק  היה 
בלב המושבה, בכיכר שבין רחוב השוטרים 
ילד קיווה לזכות בכיף  לשדרות אליהו. כל 
צבעוני  עגול  מסטיק  קניית  של  הגדול 
אימה  היא  רחל  קשתית:  )רכילות  אצלה 

הנמרצת של מיקי סבג שמש(.
בתקופה ההיא של האפשרויות המוגבלות, 
חשת  בשבוע  פעם  בממתק  זכית  אם 
ברקיע השביעי. היום, בתקופת האפשרויות 
שתי  פיצריות,  ארבע  יש  מוגבלות,  הבלתי 
ושתי  סושייה  שווארמייה,  פלאפליות, 
נתקל  שהשפע  דומה  בוטיק.  גלידריות 
של  אושרם  למפלס  גורם  ולא  באדישות 
שהכול  ייתכן  גיסא  מאידך  לעלות.  ילדינו 

בעיני המתבוננת - נוסטלגיה ותו לא.

אילנית קיש

ממתקים ועונות השנהממתקים ועונות השנה

במאמרו "בעד קבוצות זהות מובנות" מביע 
בין  חופשי  למעבר  התנגדותו  את  אריאל 
קבוצות הזהות. אישית – במבנה הנוכחי של 
שתי קבוצות זהות בלבד, אני בעד לאפשר 
מעברים, אם כי לא בצורה חופשית – אלא 
בין הצוות להורים.  ובתיאום מלא  מבוקרת 
להתמקד  רוצה  אני  בו  הנושא  לא  זה  אך 

בתגובה שלי. 
שמאד  אריאל  של  במאמר  משהו  היה 
לידי ביטוי  לי - במאמר הזה באה  הפריע 
התעלמות מהנושא המסורתי. למען האמת 
וגם  רווחת בשיח הכללי  – התעלמות שדי 

בחזון של קשת.
דתיים  שקיימים  היא  במאמר  הגישה 
כאלה  קיימים   - בנוסף  חילוניים.  וקיימים 
שלעיתים בוחרים להיות חילוניים ולעיתים 
אחת  מזהות  ועוברים  זורמים  דתיים, 
לרעותה. כלומר, הנחת היסוד היא כי זהות 
מסורתית אינה "אופציה" משמעותית, ואין 

לה מקום לצד הזהויות דתית-חילונית. 
נכון להתייחס לזהות חילונית  האם באמת 
המשמעותיות  כזהויות  הדתית  ולזהות 

היחידות, בקשת )ובכלל(?
לדעתי – בפירוש לא, מהסיבות הבאות:

הישראלי  בציבור  משמעותי  חלק  קיים 
ותודעה  אמונה  בעלי  שהם  אנשים  של 
יהודית, שרוצים חיבור משמעותי למורשת 
ולמסורת היהודית, על אף שאינם מקיימים 
וחשוב  בנוסף,  מלא.  הילכתי  חיים  אורח 
בעצמם  רואים  אינם  הם   – בעיני  מכל 

חילוניים.
מאחר ואכן קיימים גוונים רבים של דתיות 
ומסורתיות - חינוך ילדינו ל"ראיה מורכבת 
יכולה  לא  המציאות"  של  ממדית  ורב 

להסתכם בגישה של קשת של שני צבעים 
– שחור-לבן, חילוניים-דתיים.

שבבסיסה  שבקשת,  הגיוני  לא  בנוסף, 
בין  הניכור  מחיצות  להפלת  שואפת 
של  חדשות  חומות  ייבנו  ודתיים-  חילוניים 

התעלמות וביטול של ציבור המסורתיים.
הגישה שמציג אריאל, כמו הגישה הרווחת 
לצערי   – בקשת  הכללי  ובשיח  בחזון 
דף  בכל  המסורתיים.  נושא  את  מעלימה 
קשת  וחזון  לעקרונות  המתייחסים  ופלייר 
אתה   – בלבד  אפשרויות  שתי  מוצגות   –

חילוני או דתי.
עובדתית - יש בקשת, כמו בציבור הכללי 

לא מעט מסורתיים. 

גם המציאות בבית הספר שונה לגמרי. עד 
הספר,  בבית   – הנושא  את  כמה שלמדתי 
ההוראה  צוות  של  והגישה  ההתייחסות 
שמאפשרת  כזו  היא  המפגש  בקבוצת 
באותה  ומסורתיים  חילוניים  של  הכלה 
שתי  כלפי  וסובלנות  פתיחות  עם  קבוצה, 

הגישות.
לשלב  הדרך  את  למצוא  צריך  לדעתי, 
 - באופן משמעותי  נושא המסורתיות,  את 
על  קשת,  של  ובחזון  באידיאולוגיה  בשיח, 
החברתית  למציאות  אותם  להתאים  מנת 
הקיימת בישראל. בוודאי ובוודאי אם אנחנו 
ורב  מורכבת  לראיה  בחינוך  מעוניינים 

ממדית של המציאות.
דוד אלנקווה

מסורתיים – תגובה למאמר של אריאל סלע בגיליון של פרשת “ויחי”


