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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

ההכרה  חוזרת  האחרונה  “בשנה 
מוטל  להיות  עלול  כעם  שקיומנו 
לא  זאת  אף  על  אולם  בסכנה. 
של  האסטרטגיה  האם  ברור 
היא  ורע  לטוב  העולם  חלוקת 
כאנשים  המועילה.  האסטרטגיה 
מבוגרים וכאומה מפותחת, לעתים 
דווקא ההכרה המורכבת יותר תוכל 

לתרום לעתידנו.”

לקוח ממאמר של ישי להמן
פרשת תולדות תשס”ז

מהארכיון

המושג שלי - “ירושלמים“

חינוך חילוני

ירושלים.  לעיר  שייכות  של  קשר  מבטא  "ירושלמים"  המושג 
גם  היא  וכזו  בירושלים  גדל  או  נולד  שחי,  מי  הוא  ירושלמי 
ירושלמים,  טיפוסים  ירושלמיים,  מאכלים  גם  יש  הירושלמית. 
נולדתי  אישי,  באופן  ירושלמי.  דיבור  וסגנון  ירושלמיים  קפה  בתי 
גם  ירושלמית  עצמי  את  הגדרתי  רבות  ושנים  בירושלים  וגדלתי 
כשכבר לא גרתי בה. אבל בשנים האחרונות, ממש כמילותיו של 
מאיר אריאל בשירו "נשל הנחש": "ואבא תמיד אומר, תעזבנו יום 
יומיים", שאותן שאב מן המקורות, גם אני מרגישה שכמו  יעזבך 
שאני עזבתי את ירושלים, הירושלמיות עזבה קצת אותי. כשאנחנו 
נוסעים לירושלים ומשוטטים ברחובותיה או סתם עוצרים ברמזור 
ומביטים דרך החלון, פיתחנו לנו - שני הירושלמים בדימוס - מין 
כאלה  ירושלמים,  טיפוסים  בעין  לתפוס  שכזה,  משונה  תחביב 
שתמצא רק בירושלים: גבר צעיר עם כובע, שבטוח לומד ספרות 

ערבי;  חרדי;  עצמו;  אל  שמדבר  תמהוני  משורר;  להיות  וחולם 
בחורות דתיות רוחניות לבושות כמיטב אופנת ימי בית שני; צעירים 
מישהו  איתי;  שלמדה  מישהי  לשנה;  לארץ  שהגיעו  אמריקנים 
הירושלמים,  מכיר...  שיוסי  מישהו  עקיבא";  ב"בני  איתי  שהיה 
וכאלה הם דרך אגב רבים מבני משפחתנו וחברינו, תמיד יחשבו 
הבתים  טוב,  הכי  האוויר  מזג  בירושלים  ירושלים".  כמו  ש"אין 
וכו'. כשחבריי התל אביבים,  ירושלמית(  יפים )שבנויים מאבן  הכי 
ההתמצאות  בקשיי  אותי  משתפים  וכיו"ב  האשקלונים  החיפאים, 
זכה  שהירושלמי  זה,  שבטוח  שמה  מבינה  אני  בירושלים  שלהם 
ביכולת להבין את הסדר המיוחד בו מתוכננים כבישיה, שכונותיה 

ורחובותיה, גם בלי ג'י.פי.אס. 
"יום   - באייר  לכ"ח  וכבוד  חיבור  בתחושת  זכה:  משהו  ובעוד 

ירושלים".
ורדה בלונדר

נערים  בידי  האירועים האחרונים של רצח 
מעוררים שוב את המניפולציות החברתיות 
היה  לא  זה  הדתית  "בחברה  המּוָּכרות: 
לקידוש".  רק  זה  אלכוהול  "אצלנו  קורה”; 
מאפיין  ומה  אלו,  בטענות  אמת  יש  האם 
נגדה  שטוענים  החילונית  החברה  את 
להפקרות  שמובילה  ריקה,  עגלה  שהיא 
מינית ולהתגודדות בטלנית בלילות? והאם 

ב"קשת" דבר כזה היה יכול לקרות?
הוא  ההבדל  את  שעושה  שמה  דומה 
היעדר  פירושו  אין  חילוני  להיות  החינוך. 
חינוך  הוא  להלניזם  חינוך  גם  ערכי;  חינוך 
את  מלכוון  אותי  פוטרת  החילוניות  ערכי. 
רצונו  של  אנושית  פרשנות  לפי  מעשיי 
את  ממני  ומסירה  עליון,  כוח  אותו  כביכול 
החובה לקיים טקסים דתיים. היא גם אינה 
יוונית  מיתולוגיה  ללמוד  אותי  מחייבת 

כמבוא לתרבות ההלניסטית. 
ישנה טעות חברתית במחשבה שהחילוניות 
מחויבת לחוק בלבד ולא מעבר לכך. אמנם 
החילוניות פרגמאטית הרבה יותר בבחירת 
מחייבת  היא  ועדיין  אדם,  ילך  בה  הדרך 
אדם,  לאהבת  לסובלנות,  לסבלנות,  אותו 
ולהישגיות  רוחני  לעושר  לאמת,  לחתירה 

מדעית לרווחת החברה.
רשמיים  חינוך  מוסדות  של  קיומם 
המעוגנים בחוק חינוך חובה מטיל אחריות 
מבטל  אינו  הוא  אבל  המורים,  על  כבדה 
ואינו מסיר את חובתם הטבעית והראשונית 

של ההורים לכך. הביטוי "ילדים מבית טוב" 
בבית  גדלים  שהילדים  כך  על  מעיד  אולי 
ש"אינם  הורים  ועל  לכאורה  נורמטיבי 
מּוָּכרים למשטרה". אבל האם זה אכן בית 
נורמטיבי? האם בבית זה ההורים מחנכים 
ולמעשה  אישית  דוגמה  של  בדרך  רק 
במילוי  אקטיבית  עשייה  שום  להם  אין 
חובתם לחינוך הילדים? רצח הבל, שלושת 
אברהם,  את  לבקר  הבאים  המלאכים 
יוסף, מס חֹוֶמש וֵפאה – האם אלו  מכירת 
רבים  מיני  אחדים  מקראיים  סיפורים 
את  להכיר  כדי  דתית,  כחובה  ללמוד  שיש 
מורשתנו, על מנת לקבל ציון טוב בבגרות 
לתנ"ך, או שמא הם כוח מניע ללימוד מוסר 

וחברה? 
להעשיר  הרשות  הוא  חילוני  בהיותי  יתרוני 
את המקורות מהם אני יונק חינוך ולהרחיב 
את עולמי התרבותי למקומות מהם האדם 
הדתי מדיר את רגליו. אך אינני נבדל כהוא 
ובחובה  להתחנך  בצורך  הדתי  זה מהאדם 

לחנך.
מי  של  נחלתם  גם  היא  ריקה  עגלה  ובכן 
ספרות,  כמו  מתחומים  עצמם  שמדירים 
ולומדים  מלמדים  ואינם  ואמנות,  מדעים 
אותם. הפקרות מינית והתגודדות בלילות הן 

נחלתם של מי שאינם מחונכים.
פי  על  מחנכים  רבים  חילוניים  ספר  בתי 
החינוך,  משרד  של  הלב"  "מפתח  תוכנית 
הילדים  עצמם  את  ספר שמכבדים  ובבתי 

זוכים לשיעורים בנושאי מיניות וזוגיות על 
של  במסגרת  הבית-ספרית,  היועצת  ידי 

"כישורי חיים".  
קשים  אירועים  אם  לשאלה  נחזור  אם 
מעין אלו שאנו חווים לאחרונה היו יכולים 
היא,  התשובה   - ב"קשת"  להתרחש 
כנראה, לא. על דגלנו חרתנו לחיות ולחנך 
בחברה  והחיים  חברתיות  שבו  חינוך  יחד, 
לסבלנות,  נוסף  נדבך  הם  משותפת 

סובלנות וכבוד הדדי.
אבי אביטל



חוה בכרךמהפכניות יהודיות

טוב שם משמן טוב
מאותגרים  תגיד  ְשֵמנים,  תגיד  "אל 
וִתמצת  פרידמן  משקלית," אמר פעם טל 
את העיקרון החשוב ביותר בשיווק: מיתוג. 
לא חשוב מה אתה מוכר, חשוב במה אתה 

עוטף אותו.
מתוק  נוזל  למכור  רוצה  אתה  אם  למשל: 
מוגזם,  ומחירו  מועטה  שתועלתו  ומבעבע 
אתה צריך למצוא לו ערך מוסף: הוא יעשה 
אותך מאושר, הוא טעם החיים. בכלל, אתה 
לא קונה כאן קולה, אתה קונה את המפתח 

לחיים טובים ולאושר.
וגם ההתנהגות שלנו ממותגת: שם שניתן 
גם  לה  מצמיד  מסוימת  התנהגות  לצורת 

שיפוט ערכי ופרשנות.
מוכרים  בה  לחנות  תקראו  למשל  איך 
לקרוא  אפשר  משומשים?  מוצרים 
למי  המסייעת  רווחה,  חנות  לה 
חדשים. מוצרים  לקנות  יכולים   שאינם 
אבל באה תפיסת העולם הירוקה והעניקה 
עושים  אנחנו  למנהג:  אידיאולוגי  מד  מֵֵ

הארץ.  כדור  את  ומצילים  חוזר  שימוש 
המעשה נשאר בעינו: אנחנו קונים מוצרים 
את  הפכה  הפרשנות  אבל  משומשים, 

המעשה לאקט אידיאולוגי.
לכל  שנתן  "וינטייג'",  המושג  הגיע  גם  ואז 
העניין משמעות עיצובית אופנתית, ועכשיו 
חנויות יד שנייה עברו מאירועי התרמה של 

ויצ"ו לחנויות קטנות ושיקיות למביני דבר.
כל התנהגות ניתנת למיתוג: אם אני לובשת 
אפשר  שנים,  עשר  לפני  שקניתי  שמלה 
הבגדים  על  היטב  שומרת  שאני  לומר 
)פעם גם זה היה ערך(, ואפשר להגיד שאני 
מארחת  כשאני  ואם  בעניינים.  לא  לגמרי 
אפשר  מהנחוץ,  שלושה  פי  מבשלת  אני 
לקרוא לזה אירוח מכל הלב, ואפשר לקרוא 

לזה בזבוז וחוסר כבוד לאימא אדמה.
עתיק,  טלפון  עם  מי שמסתובב  לגבי  ומה 
נניח עם טכנולוגיה מלפני שנתיים?... האם 
עליו  שאבד  דינוזאור  או  נבון  צרכן  הוא 

הכלח? 

או  מתיישבים  יותר:  טוב  נשמע  ומה 
הציוני?  האויב  או  ישראל  מתנחלים? 
חרדי או דוס? חילוני או חופשי? התנהלות 

כלכלית שקולה או קמצנות?
זאת הכול שאלה של מיתוג. כשאימא שלי 
רואה תפריטים של בתי קפה תל אביביים 
זה  טבע,  בחנויות  מדפים  על  מוצרים  או 
דגנים  מיני  וכל  דוחן,  ממש:  אותה  מצחיק 
בריאים ואליטיסטיים זכורים לה בתור אוכל 

לפרות.
צנועה  תרומה  לתרום  רוצה  אני  ולסיום, 
לקוראים, מיתוג שיהפוך את חייכם לקצת 
יפני  מושג  הוא  וואבי-סאבי  קלים:  יותר 
השלמות.  שבחוסר  היופי  את  שמתאר 
וכך, אם יש לכם פגם קל בכיסא, קשקוש 
במקום  בריפוד,  שריטה  או  הקיר  על  קטן 
וואבי- שזה  תגידו  לתקן,  ולרוץ  להתבאס 
ֵתצאו  וגם  וכסף  סאבי. תחסכו לכם ריצות 

מביני עניין.
חגית קראוס

פראג היהודית היא ללא ספק עיר ייחודית. 
מעבר להיסטוריה של העיר ושל הקהילה 
ובתי  הבניינים  של  ליופיים  היהודית, 
מיוחדת.  רוח  פראג  על  מרחפת  הכנסת, 
העבר וההווה חיים בה בערבוביה; האגדה 
ברחובותיה.  מתערבבים  והמציאות 
רק  אינם  קפקא  ופרנץ  מפראג  המהר"ל 
הקהילה,  של  בעברה  המופיעות  דמויות 
במּודעּות  הזה  היום  עצם  עד  חיים  אלא 

ובזהות של יהודי העיר.
פראג הייתה תמיד מרכז חשוב של תרבות 
היו  מכובדות  רבניות  דמויות  יהודית. 
פעילות כאן בתחילת ימי הביניים והשפיעו 
תור  ברעיונותיהן.  היהודי  העולם  כל  על 
פראג  של  היהודית  הקהילה  של  הזהב 
השני,  רודולף  של  מלכותו  בזמן  היה 
ה-17.  ותחילת המאה  ה-16  בסוף המאה 
של  גדול  מספר  בפראג  חיו  זו  בתקופה 
גם  ופילוסופים, שחלקם  משכילים  רבנים, 
אסטרונומיה,  ללימוד  עצמם  את  הקדישו 
האחרון  השיא  והיסטוריה.  מתמטיקה 
בסוף  היה  בפראג  היהודית  התרבות  של 
אז  ה-20,  המאה  ותחילת  ה-19  המאה 
פילוסופים  סופרים  משוררים,  בעיר  חיו 
ואמנים רבים, שעבודותיהם העשירו באופן 
הצ'כית,  והספרות  התרבות  את  משמעותי 
פראג  המודרנית.  והעברית  הגרמנית 
המרכזים  אחד  רבים  דורות  במשך  הייתה 
ביותר  והחשובים  העתיקים  היהודיים 

במרכז אירופה.
של  בשורה  גם  פראג  נודעה  אלה  לצד 
חוה  בה.  שחיו  ולמדניות  צדקניות  נשים 
נכדתו   ,)1652-1585 )שמ"ה-תי"ב;  בכרך 
של המהר"ל מפראג ואשתו של ר' אברהם 
שכזו,  הוד  רבת  דמות  היא  בכרך,  שמואל 
תנ"ך,  למדה  בכרך  חוה  בפראג.  שצמחה 
שאלות  מדרש,  וירושלמי,  בבלי  תלמוד 

רבות  פעמים  הפוסקים.  וספרות  ותשובות 
השיעור  ואחרי  אביה,  תלמידי  בין  ישבה 

הייתה מתפלפלת עימהם בהלכה.
מגדולי  בכרך,  חיים  יאיר  ר'  נכדּה, 
השו"ת  ספר  מחבר  ה"אחרונים" באשכנז, 
חיים",  "מקור  והספר  יאיר"  "חוות  הנודע 
לספרו  קרא  ערוך,  לשולחן  ביאור  שהוא 
לסבתו. בדברי  הוקרה  כאות  יאיר"  "חוות 
את  בכרך  חיים  יאיר  ר'  מציין  הקדמתו 
בהזכירו  כך,  לנהוג  שהביאוהו  הנימוקים 
שסבתו כתבה, בין היתר, פירושים לפיוטים 
ולסליחות: "ומלבד כל זה. בחרתי עוד בשם 
הזה להיות למזכרת טוב לזקנתי החסידה 
לימודה,  מצד  הן   ]...[ זצ"ל  חוה  מרת 
שהייתה יחידה במינה בדורה בתורה וזכורני 
ולמדה  פירוש  בלי  רבה  מדרש  לה  שהיה 
ובמקומות  ושכלה  השגתה  פי  על  בה 
פי'  כהונה  במתנות  הרב  על  השיגה  רבות 
הרבות )פירוש מתנות כהונה למדרש רבה( 
יבחין  השומע  שכל  אחר  באופן  ופירשה 
כתבתי  מהם  דברים  ואיזה  ִעמה  שהדין 
מחזורים  בפי'  עשתה  וכן  משמה  בכרכים 
ועשרים  בחומש  רש"י  ובפירוש  וסליחות 
וארבע ובתרגומים וספרים החיצונים וכמה 
ובאה  הדור  גדולי  בדבר  שנחבטו  פעמים 
היא והושיטה בקנה והייתה מופלגת בכתב 
חסידתה  הפלגת  גם  ומצוחצח.  צח  ולשון 

והנהגתה אי אפשר להעלות על נייר".
בביוגרפיה שחוברה על ר' יאיר חיים בכרך, 
יד  בכתב  שנותרו  המרובים  חיבוריו  נסקרו 
הרשימות  באחת  עצמן.  רשימותיו  מתוך 
סבו  של  ביאוריהם  ונכללו  הועתקו  הללו 
מחזור:  של  גיליון  על  שנרשמו  וסבתו 
פיוטים  בגיליון  זלה"ה  וזקנתי  זקני  "מ"ש 
במחזור בפירוש הדברים". בפירושו "מקור 
בנוסח  זקנתו  תיקון שהציעה  הזכיר  חיים" 
את  סמך  עליו  תיקון  הסוכות,  לחג  "אופן" 

כאקרוסטיכון  המחובר  באופן  מדובר  ידו. 
ליום טוב ראשון של סוכות, הפותח בתיבות 
אלעזר  לר'  והמיוחס  סלה"  אותך  "אאמיר 
ב"ר קליר. הערתה של חוה בכרך מתייחסת 
ומודים  ומשתחווים  "כורעים  לשורות: 
לצלע  ביחס  רבים".  בת  לשער   / באהבים 
השנייה היה מצוי אף נוסח חלופי: "הביאם 
לשער בת רבים". לדעתה של חוה בכרך, יש 
להשמיט את התיבה "הביאם", שאין מקומה 
בהקשר  באקרוסטיכון.  פוגמת  והיא  כאן 
זקנתי  אמי  כתבה  "כך  רשם:  זה  לביאור 

בגיליון מחזור בקרובץ".
והשל"ה  צעיר,  בגיל  התאלמנה  בכרך  חוה 
נענה  אך  לאישה,  לשאתה  ביקש  הקדוש 
ש"עוונותיו  התבטא,  כך  על  בשלילה. 
כזה".  קדוש  לגוף  להזדווג  זכה  גרמו שלא 
עזבה  בוורמייזא,  לרב  בנה  כשהתמנה 
את פראג והתלוותה אליו. היא שהתה שם 
לארץ  פעמיה  שמה  מכן  ולאחר  כשנה, 
סופיה.  בעיר  בדרך  נפטרה  אולם  ישראל, 
כבוד  לה  חלקו  הגיעה  אליו  מקום  בכל 
נודף  וריחה  נודע  שמה  היה  "כי  מלכים, 
ומעלת  ייחוסה  בצירוף  למעלתה  במדינות 

שני אחיה הגדולים", וכך נהגו אף במותה.
מעניין לציין שנשתמרו בידינו עדויות רבות 
ובנוסחי  בפראג,  למדניות  נשים  אודות 
העלמין  בבית  נשים  של  אחדות  מצבות 
בתורה.  הגו  הן  כי  מוזכר  בפראג  העתיק 
על מצבתה של אישה בשם שרה )נפטרה 
היתר  בין  חרותות   )1531 רצ"ב,  בשנת 
על  בתורה".  ולילה  יום  "הגתה  המילים: 
מצבתה של ברוינדל וועלהין )נפטרה בשנת 
התגוררה  שלא  נראה  אשר   ,)1492 רנ"ב, 
ש"הגתה  נאמר  בה,  נקברה  אך  בפראג 
שתי  עוד  ישנן  ובישיבה".  בעמידה  בתורה 
מצבות של נשים עם נוסח זה בצד נוסחים 

דומים. 
אלי רבל



קצת תרבות
האות דל”תיהדות פלורליסטית

"זיכרונות אחרי מותי;
סיפורו של יוסף )טומי( לפיד"

מאת יאיר לפיד

דברים שלא ידעתי על טומי לפיד:
לאירופה,  טיולים  מדריכי  כתב  הוא 

הוא היה גם חצי יוגוסלבי, 
יתו נהרגה בתאונת דרכים. ִבּ

לראשונה,  הכרתי  לפיד  טומי  את 
בתוכנית  מניחה,  אני  רובכם  כמו 
אמנון  לצד  ישב  הוא  "פופוליטיקה". 
נושאי  על  התלהמו  ויחד  דנקנר 
תוכנית  בערך  הייתה  זו  השבוע. 
צפיתי  בה  בחיי  היחידה  הפוליטיקה 
יותר הוא החיה את  מבחירה. מאוחר 
מפלגת "שינוי". כמה ממכריי הצביעו 
בראש  אצלי  אפילו  עבר  זה  עבורו, 
כאלטרנטיבה, למרות שהאג'נדה של 
על  ולא  נגד  על  התבססה  מפלגתו 
בעד, על השלילי ולא על החיובי ועל 
עבורו  הצבעתי  לא  חרדים.  שנאת 
מן  בו  שיש  חשתי  תמיד  אך  מעולם 
את  לעקור  האמיתי  והרצון  ההגינות 

השחיתות מהפוליטיקה.
לעומק  הכרתי  הספר  קריאת  עם 
 - והפוליטיקה  הטלוויזיה  אייקון  את 
זאת  שלולא   – ממדים  גדולת  דמות 
לא הייתי יכולה לשער מה עבר עליו 
חדש,  כעולה  שואה,  כניצול  בחייו: 
כבחור צעיר, כבעל, כאב, כסב וכחבר.

סיפור  עומד  אדם  כל  מאחורי 
מה  אך  לביוגרפיה.  ראוי  אדם  וכל 
לעשות והגורל קובע למי יהיה סיפור 
יש הטוענים  ולמי פחות.  יותר  מעניין 
שדברים  "רק   - מבורכת  שהשגרה 
- אך אנחנו רק שחקנים  ישתנו"  לא 
בסיפור חיינו, מנסים להשפיע אך לא 

תמיד הדברים תלויים בנו.
לא  חיים  דרך  עבר  לפיד  טומי 
חוויות  עמוסת  ומעניינת,  שגרתית 
כמו  פשוטות,  לא  טראומות  גם  אך 
והבת  ולא חזר,  האב שיצא מן הבית 
חייו  סיפור  ולא שבה.  לעזור  שנסעה 
מרתק, וקשה להניח את הספר מהיד.

לפוליטיקה  שרץ  שבנו  שיאמרו  יש 
עם מפלגה חדשה, הוא כותב משוחד 
מרגש  בעיניי  אך  אובייקטיבי,  ובלתי 
לקרוא כיצד רואה הבן את אביו, באלו 
עיניים אוהבות, מעריצות, אמפאתיות 

ולא שופטות.
אסנת פרל

בתי ספר דו-לשוניים
בכיתה  שייכּות  קבוצות  שתי  של  שילוב 
ומסתבר  במחוזותינו,  רגיל  דבר  הינו  אחת 
ברחבי  שכאלה  נוספים  מודלים  שישנם 
בית  הוא  שבהם  המרתקים  אחד  הארץ. 
לומדים  זה  ספר  בבית  הדו-לשוני.  הספר 
יחד ילדים ערבים ויהודים הגדלים זה לצד 
בכל  מוכר:  לנו  יישמע  החינוך  מודל  זה. 
יהודים  תלמידים  של  שווה  מספר  כיתה 
ויהודייה  ערבייה   - מחנכות  ושתי  וערבים, 
כאשר  השפות,  בשתי  בצוותא  מלמדות   -
המורים  אימּה.  בשפת  מלמדת  מורה  כל 
ובכך  השני,  את  האחד  מתרגמים  אינם 
שוטף  לדיבור  התלמידים  את  מתמרצים 

בשתי השפות.

כיום קיימים חמישה בתי-ספר דו-לשוניים 
בארץ: בית הספר "מעלה הכרמל" בחיפה, 
האזורית  במועצה  "גליל"  הספר  בית 
משגב, בית הספר "יד ביד" בירושלים ובתי 
ספר דו-לשוניים בנווה שלום ובכפר קרע. 
"גליל" במשגב לפני  בביקורי בבית הספר 
ילדים  גם  לראות  התרגשתי  כשנתיים, 
היה  במסדרונות.  מתרוצצים  כיפה  חובשי 
משהו מאוד ציורי במראה שהזכיר לי את 
בבית  עוד  "קשת",  של  הראשונים  ימיה 
כשנפתחה  "בן-גוריון",  המארח  הספר 
ילדי  מיעוט  עם  שלנו,  הראשונה  הכיתה 
קבוצת התפילה ובהם מעט בנים. גם שם 
כיפה  חובשי  ילדים  מעט  תחילה  ראינו 
מתרוצצים במסדרונות. והינה חלפו השנים 

ואנחנו לקראת פתיחת חטיבת הביניים.
הדו-לשוני  הספר  בית  "זכה"  השנה 
בירושלים בחוויה מטלטלת, כאשר במגרש 
המשחקים רוססו הכתובות "מוות לערבים" 
נגד  הפוליטית  "האלימות  צדק".  ו"כהנא 
אזרחים ערבים, שמכונה 'תג מחיר', מכוונת 
הגיב  לחיים משותפים,"  הניסיון לחנך  נגד 
פרויקטים  שמפעיל  אברהם",  "קרן  ארגון 
יהודים לערבים".  בין  חינוכיים לחיי שיתוף 
והקהילה  הספר  בית  הורי  חתמו  בתגובה 

על עצומה בזה הלשון:
הדו-לשוני  הספר  בית  קהילת  חברי  "אנו 
המסר  את  נפש  בשאט  דוחים  בירושלים 
לבית  סמוך  שנכתבו  הגרפיטי  בכתובות 
לכבוד  לשוויון,  מחנך  הספר  בית  הספר. 
ליהודים,  ערבים  בין  ולדו-קיום  לאחר 
ונוהג לפי ערכים אלו. אנו גאים להשתייך 
לקהילת 'יד ביד', לחבור לעוד ארבעה בתי 
לבנייה  ולתרום  בארץ  דו-לשוניים  ספר 
של חיים משותפים ושווי זכויות בין ערבים 
בשותפות  רואים  אנו  כן,  על  יתר  ליהודים. 
השלום  לקידום  תרומה  היהודית-ערבית 

למען עתיד ילדינו".

האתר "דעת" - לימודי יהדות ורוח 
 http://www.daat.ac.il

אינטרנטי  אתר  זהו 
עצום  אוצר  המכיל 

של מקורות יהודיים: תנ"ך, תושב"ע, תולדות 
עם ישראל, מחשבת ישראל, ספרות, לימודי 
בשנת  הוקם  האתר  ועוד.  ישראל  ארץ 
יהודה  הרב  של  בעידודו   )1997( תשנ"ז 
קופרמן מנהל "מכללה ירושלים", ומתתיהו 
במשרד  הדתי  לחינוך  הִמנהל  ראש  דגן 
מכללת  בחסות  האתר  פועל  כעת  החינוך. 
אותו  ומנהל  שבות  באלון  הרצוג"  "יעקב 

פרופ' יהודה איזנברג.
לצלול  ומאפשר  להפליא  נגיש  האתר 
היהודיים  וההגות  הידע  עולם  למעמקי 
ובכל שעה. קמת באמצע הלילה  בכל עת 
מדוע  ברור  לך  היה  לא  כי  זיעה,  שטופת 
האישה  ומיהי  לביתה  משולחת  ציפורה 
לאתר  זריזה  קפיצה  משה?!  של  הכושית 
יסבירו  אשר  מאמרים  לשפע  תוביל 
בהעמקה את פרשנות המקרא, ההגדה או 

הארכיאולוגיה המקראית.

"דרור ישראל"
העולם,  מן  פסו  שהקיבוצים  חשבתם  ואם 
תנועה   - ישראל"  "דרור  את  להכיר  נא 
המקימה קיבוצי מחנכים בכל רחבי הארץ, 
פעוט:   בעניין  מדובר  ואין  ובעיר.  בכפר 
למעלה  בהן  קבוצות  כ-60  כיום  קיימות 
קיימים  עירוניים  קיבוצים  חברים.  מ-1000 
 – אלינו  ביותר  קרוב  ואף  בחיפה  בעכו, 
התעסוקה  ברחובות.  הקיבוצים  בגבעת 
הינה  אלה  קיבוצים  חברי  של  המרכזית 
בשיתופיות  חיים  הקבוצה  חברי  חינוך. 
החברים  צנוע.  חיים  ובאורח  כלכלית 
אורח  את  מבססים  בתנועה  הבוגרים 
תנועת  של  המובילים  הערכים  על  חייהם 
והלומד". חזון התנועה הינו  "הנוער העובד 
ערך  לשוויון  חינוך  באמצעות  חברתי  שינוי 
האדם, לציונות סוציאליסטית, לדמוקרטיה, 
תנועת  ולערכי  לשלום  לחתירה  לחלוציות, 
שיתוף  הגשמה,  של  חיים  ואורח  העבודה; 

וחינוך. 
נכבד  תפקיד  היה  ישראל"  "דרור  לתנועת 

לצדק  הקיץ  במחאות 
העמדה  נייר  חברתי. 
צדק  בנושא  שלה 
"נייר  בשם  חברתי, 
לקמוס", מציע שלבים 
לשינוי שיוביל להקמת 
מדינת רווחה בישראל. 

ישראל"  "דרור  זכתה  וביצועו  החזון  על 
חלוצי  מופת  למעשה  אלון  יגאל  בפרס 

לשנת תשע"א )2011(!

ליאת יוספסברג בן יהושע



דפנה )36(, שלומי )34(, איתן )6( גן "רימון", אלון )3.5( גן "תמר"
לאחרונה עברו לבית שרכשו ברחוב האורן

  דפנה נולדה ברחובות למשפחה מסורתית. בכיתה ו' עברה המשפחה לכרמי 
יוסף אך היא המשיכה ללמוד ב"קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט" ברחובות, 
"כדי להיות קרובה לסבא וסבתא". בתיכון למדה בבית הספר "הרצוג" שבמושב 
בית חשמונאי. שירתה בפלמחים כצלמת מוטסת )"היה לי שירות נפלא"(. למדה 
למזרח  לבד  נסעה  ובסיומו  הפתוחה,  באוניברסיטה  בפסיכולוגיה  ראשון  תואר 
וחזרה עם שלומי )הסיפור המלא בהמשך(. למדה לתואר שני בתוכנית ללימודי 
ִמגָדר באוניברסיטת "בר-אילן" )"המחזור הראשון של החוג, הייתי צריכה להסביר 
עשתה  שם  שבע  בבאר  לגור  עברו  הם  החדש".  "האב  את  וחקרה  זה"(,  מה 
בנושאי  לדוקטורט  בדואיות. המשיכה  לנשים  וכלכלית  אישית  פרויקט העצמה 
מיניות, זוגיות וִמגָדר. לאחר כל אלה עברה הכשרה טיפולית וכיום היא מטפלת 
יהודה ובתל חי. וגם מרצה ב"בר-אילן", בחיפה, באור  זוגית ומשפחתית  מינית, 
בן  ובהיותו  טוביה(,  באר  )ליד  אורות  במושב  חילונית  נולד למשפחה     שלומי 
ייקים". גדל כמושבניק  חמש עברה המשפחה למושב בית יצחק – "מושב של 
ועבד בלול. למד בבבית הספר האזורי "רופין": "עד גיל שמונה-עשרה לא פגשתי 

אנשים שונים ממני". שירת כקצין בתותחנים )דפנה: "ועד היום טוחן מילואים"(. טייל במזרח שמונה חודשים. חזר ללמוד הנדסה ביו-רפואית 
באוניברסיטת "בן-גוריון" ועשה הסבה למחשבים. כיום עובד ב"VMWare" בהרצלייה.   היכרות: כאמור, במזרח. הוריו של שלומי הצטרפו 
אליו לְטֶרק בנפאל. דפנה פגשה את אימו של שלומי ורק כעבור רבע שעה של שיחה באנגלית, התברר לשתיהן שהן דוברות עברית. בהמשך 
הציגה האם בפניה את בנה, שלומי, ואת בעלה, ששאלו מדפנה ציוד להמשך הטרק, ציוד שכמובן צריך להחזיר... הציוד הוחזר ויום למחרת 
חגגו יחדיו את ליל הסדר בפוקרה בנפאל )כן, דפנה חגגה עם חמותה וחמה עוד לפני שהיא ושלומי התחתנו(. ההורים חזרו לארץ, שלומי 
ודפנה המשיכו לטייל ביחד עוד שבועיים, דפנה הייתה צריכה לחזור, הם נפרדו בעצב, שלומי החזיק מעמד שלושה ימים והחליט לחזור 
לארץ... מאז הם ביחד.    ילדים: איתן – "נולד כמו 'נחל איתן', עם המון זרימה בלידה מרגשת, ילד חזק עם עיניים ענקיות". אחר כך היו צריכים 
למצוא שם חזק נוסף, אז הלכו על "אלון".    איך הגיעו ל"קשת"/למזכרת בתיה? חיפשו מקום מגורים קרוב להוריה של דפנה, שישלב חיי 
קהילה, וגם "מקום עם היסטוריה". שמעו על "קשת", ורעיון הסובלנות ומימושה מצא חן בעיניהם. מרוצים מאוד: "המון אנושיות, אנשים 
איכותיים בגובה העיניים".   תחביבים: שלומי חובב ספר ומדבר על לעשות ספורט. פעם בשנה משתתף במרוץ לילה בתל אביב. דפנה: יוגה, 
קריאה "בעיקר על סקס" )מתוקף תפקידה כמובן...( והופעות מחול.   בילוי משפחתי: מטיילים המון. אחת המטפלות של אלון אומרת שהיא 
מכירה את הארץ דרך הסיפורים שלו בימי ראשון.    בילוי זוגי: בימי שישי בבוקר מטיילים ביחד ואוכלים ארוחת בוקר בכל מיני מקומות.  
    חלומות לעתיד: בריאות, עוד ילדים. דפנה: "קליניקה משגשגת משלי".   גיבור ילדות: שלומי: אופטימוס פריים מה"רובוטריקים". דפנה: 
קישקשתא.    אירוע משמעותי: ההיכרות שלנו.    השבת שלי: מטיילים, מארחים משפחה וחברים ונחים.   תרומה לקהילה: דפנה מסתכנת 
בהבטחה שתקיים מפגשי שיח בנושא מיניות.   המלצה: שלומי: "עולם ללא קץ" של קן פולט. דפנה: "אני לא רוצה לדבר על זה" של טרנס 

 Make love not war :ריל, על הדיכאון הסמוי של גברים.   מסר לאומה
ראש בראש שלומי שבת או שלומי שבן? שלומי רייס )וגם עידן רייכל(. אנטריקוט או ירקות? אנטריקוט! מדורת ל"'ג בעומר או בתי מדרש? 
ל"ג בעומר. חובבי מדורות ומרשמלו על האש. מסלול או מינגול? מסלול ובסופו מינגול. חוף אשדוד או פלמחים? פלמחים. שש בבוקר או 

אחת בלילה? מעדיפים את שש בבוקר.

doronlil@013net.net  או ללילך ענתי  uriliat@netvision.net.il המעוניינים להתראיין למשפחה מבוקשת מוזמנים לפנות לליאת ואורי נוי

משפחת רייס קשתמשפחה מבו
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נשמח לראותכם!

במניין  לתורה  ועליתי  מצווה  בת  חגגתי  שבועות  כמה  לפני 
המשתף. קראתי מפטיר והפטרה ומאוד התרגשתי כי זה אירוע 
במניין  מצווה  בת  שעושה  הראשונה  אני  כי  וגם  מרגש,  מאוד 
המשתף. החלטתי לקרוא בתורה כי אני חושבת שזה מאוד יפה 
מצווה.  לבת  מתאים  מאוד  וזה  גברים  רק  ולא  קוראות  שנשים 
כשהתחיל המנהג של ציון וחגיגת בר מצוה הנשים בעולם בקושי 
הנשים  שבה  תקופה  הייתה  השנים  במשך  ולכתוב.  לקרוא  ידעו 
היו אלה שלימדו את ילדי בר המצווה לקרוא מכיוון שהגברים היו 
היו אלה שלימדו,  לרוב מחוץ לבית בענייני עבודה. למרות שהן 
היום מעמד  הכנסת.  בבית  בתורה  לקרוא  להן  הורשה  לא  עדיין 
חלקן,  לבחור.  יכולה  מצווה  בת  שחוגגת  ילדה  וכל  עלה  הנשים 
כמוני, גם קוראות בתורה. תודה רבה, היה מאוד יפה, תודה להורים 

שלי, לאורחים ולג’ודי שלימדה אותי לקרוא.
נטע סוכר
עידו לבון, גן ארזתודה לאחינעם שעזרה לי לנסח את הכתבה


