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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

מהו אושר?

המושג שלי - “פוטושופ“
מבצע סבתא

עור  בעלות  דוגמניות  על  חושבים  רוב האנשים  פוטושופ  כשאומרים 
מושלם וללא קמטי הבעה.

כלי  הוא  פוטושופ  בעולם,  והצלמים  הגרפיקאים  רוב  ועבור  עבורי 
יכולה לחולל  יומיומי. מדובר בתוכנה לעיבוד תמונה שבאמת  עבודה 
פלאים אם יודעים איך להשתמש בה. כל תמונה שמגיעה לידי עוברת 
כן גם אתם מ”משפחה מבוקשת”... לא, אני לא אהפוך  כן  פוטושופ. 
כן אשפר בהירות, אנקה  דיקפריו, אבל  ולאונרדו  אתכם לבר רפאלי 
ממש  אתם  אם  ולפעמים  ורזולוציה  גודל  אתאים  יש,  אם  לכלוכים 

רוצים שאתאמץ, גם אעלים את סבתא מהתמונה...
אפרת בירר לבון

היא:  בוויקיפדיה  אושר  המילה  הגדרת 
הנפשי של  מצבו  את  המבטא  “רגש 
האושר  בהנאה וסיפוק.  האדם, שמקורו 
של שמחת  חזקה  בהרגשה  מתאפיין 
חיים ולו סממנים פנימיים, כמו תחושות של 
חיצוניים  רוגע ותקווה וסימנים  התלהבות, 
ניתן  כיצד  צחוק או שמחה”.  כמו חיוך, 
להשיג מצב של אושר? הלוואי שניתן היה 
ִמִּני  אחד  כיוון  כאן  אציג  בקצרה...  לענות 

רבים שמעניין אותי באופן אישי.
ד”ר טל בן שחר, בספרו “באושר ובאושר”, 
עם  הנאה  של  שילוב  הוא  אושר  כי  מניח 
בטווח  רווחים  מספק  משמעות, אשר 
זאת  להמחיש  בכדי  הארוך.  ובטווח  המידי 
הוא בחר בדוגמה מתחום התזונה, ובספרו 
“ארבעת  מודל  הקרוי  מודל  מציג  הוא 
כי  שחר מספר  בן  טל  ההמבורגרים”. 
מקצועי.  סקווש  שחקן  היה  בצעירותו 
צורך  לו  היה  תחרויות  או  אימונים  לאחר 
לרשותו  בהמבורגר.  עצמו  את  לפנק 
לאכול  ללכת   .1 אפשרויות:  ארבע  עמדו 
מרשתות  באחת  מאוד  טעים  המבורגר 
לו  שיסב  שידע  המבורגר   – ההמבורגרים 
השומן  כמויות  בגלל  בהמשך  בטן  כאב 
הוא  אכילתו  בעת  אך  בו,  המצויות  והמלח 
מעורר תיאבון. 2. לאכול המבורגר צמחוני 
ותחליף  מלא  מקמח  מלחמנייה  שמורכב 
בשר בצורת פטריות פורטובלו - המבורגר 
שידע שטעמו מעט תפל, אך שהוא ירגיש 
משום  יסבול  ולא  קליל  הארוחה  בעקבות 
המבורגר  לאכול   .3 צרבות.  או  בטן  כאבי 
בדוכן בתחנה המרכזית - המבורגר שאינו 
בריאים,  מחומרים  עשוי  אינו  ושגם  טעים 
ועל כן יסב לו כאב בטן בהמשך. 4. לאכול 
ללא  משובח  מבשר  עשוי  ביתי  המבורגר 

תוספים מיותרים של מלח, סוכר ושומנים, 
טעים  לו  שיהיה   - ירקות  הרבה  בשילוב 
מאוד וגם יאפשר לו להרגיש טוב מבחינה 
גופנית ולא יגרום לו קשיי עיכול. באמצעות 
ארבעת ההמבורגרים שעמדו לרשותו הוא 
ממשיל ארבעה טיפוסים שיכולים להמחיש 

לנו מצבים שונים ביחס לאושר: 
הטיפוס   = בריא  שאינו  הטעים  ההמבורגר 
- אדם שחי את הרגע. מחפש  ההדוניסטי 
ליהנות  בוחר  הוא  מכאב.  והימנעות  הנאה 
היכולת שלו  מהרגע אך סובל בגלל חוסר 
להתחייב למטרות ארוכות טווח ומשלם על 

ההנאות שלו בהמשך. 
שנמצא  הטיפוס   = הצמחוני  ההמבורגר 
משעבד  הוא   - להצלחה  במרוץ  הזמן  כל 
את עצמו ואת חייו בהווה לצורך ההצלחה 
אינו  כולו בחלום, הוא  העתידית שלו. שרוי 
וחוסך  הרגעית  להנאה  משאבים  מקצה 

תמיד למען העתיד.
 = בריא  ואינו  טעים  שאינו  ההמבורגר 
את  שאיבד  אדם  זה  הניהיליסטי.  הטיפוס 
שאיפות  לו  ואין  בהווה  שלו  החיים  תאוות 

להמשך הדרך.
 = בריא  וגם  טעים  גם  שהוא  המבורגר 
בין  לשלב  שמצליח  המאושר  הטיפוס 
עשייה מהנה ומספקת בהווה לצד תחושה 
שהינו  למשהו  והתחייבות  השקעה  של 

משמעותי בעתיד.
זו  לתיאוריה  שמתקשרים  הניסויים  אחד 
הוא ניסוי של דן אריאלי, פסיכולוג שעוסק 
כיצד  בחן  אשר  התנהגותית,  בכלכלה 
על  בעבודה  משמעות  היעדר  משפיע 
הוא  מסוים.  בתחום  לעסוק  שאוהב  אדם 
שהם  שהצהירו  אנשים  של  קבוצה  לקח 
אותה לשניים.  וחילק  בלגו,  אוהבים לשחק 

אפשרות  הקבוצות ניתנה  בשתי  לנבדקים 
בנייה  בעבור  כאשר  בלגו,  דגמים  לבנות 
כסף  סכום  הנבדק  מקבל  דגם  כל  של 
 = כסף  קבלת   + מבנייה  )הנאה  מסוים 
הקבוצות  שתי  בין  ההבדל  מידי(.  תגמול 
את  בנו  אחת  בקבוצה  נבדקים  כזה:  היה 
הדגמים בזה אחר זה, כאשר כל הדגמים 
כאשר  השנייה,  בקבוצה  שלמים.  נותרו 
נבדק בנה דגם ואחר כך עבר לבנות דגם 
של  הלגו  קוביות  את  הנסיין  פירק  נוסף, 
לקופסה.  אותן  והחזיר  נבנה  שכבר  הדגם 
לקבוצת התנאי הראשון קראו קבוצה עם 
קראו  השני  התנאי  ולקבוצת  משמעות 
קבוצה  באיזו  נחשו  הסיזיפית.  הקבוצה 
מובן  דגמים?  יותר  לבנות  הנבדקים  רצו 
השלמים.  הדגמים  נותרו  שבה  שבקבוצה 
בשתי  הרי   - מדוע  השאלה  נשאלת 
ולהרוויח  בלגו  לשחק  היה  ניתן  הקבוצות 
של  שהחוויה  מכאן  אופן?  באותו  כסף 
כל  נהרסת  שלהם  שההשקעה  הנבדקים 
שבנו  למה  משמעות  שום  מהר ושאין  כך 
משפיעה באופן ממשי על תחושת האושר 

שלהם.
אם  לבדוק  לנו  ממליץ  שחר  בן  טל  ד”ר 
אותנו  יעשו  מקבלים  שאנו  ההחלטות 
אנו  פעמים  הרבה  לטענתו,  מאושרים. 
נעים בין ההמבורגר הטעים אך אינו בריא 
לזה שבריא אך אינו טעים, בלי לשאול את 
עצמנו מה הם הדברים שיכולים לספק לנו 
הנאה מידית לצד תחושת משמעות לאורך 
שנמשך  ארוך  במסע  כמובן  מדובר  זמן. 
למצוא  היא  והמשימה  החיים  כל  לאורך 
והמשמעות  בהווה  ההנאה  בין  האיזון  את 

הטמונה בעתיד.
אפרת נצר-וייס

משפחת צוק - התמונה המקורית

משפחת צוק - אחרי עיבוד בפוטושופ



בהעלותךפרשת השבוע למשפחה
פרשת “בהעלותך” עוסקת במגוון נושאים: 
הלויים  חנוכת  במשכן;  הנרות  הדלקת  צווי 
הפסח  חגיגת  במשכן;  לעבודה  והכנסתם 
את  מפרקים  כיצד  שני;  פסח  חג  וקביעת 
נסיעה  כל  לפני  אותו  ומרכיבים  המשכן 
ישראל(;  בני  את  שליווה  לענן  )בהתאם 
חותן  מיתרו  פרידה  בחצוצרות;  תקיעה 
והמתאווים  המתאוננים  פרשות  משה; 
“סיר  ואת  מצרים  את  לטובה  שזוכרים 
על  ואהרן  מרים  תלונת  ובסיום  הבשר”, 

משה על שלקח לו אישה כושית.
שונים  סיפורים  בשני  להתמקד  ננסה 
בפרשה, בהם באה קבוצה למשה להתלונן 

ולמחות על נושא מסוים שמפריע לה.
אנשים  קבוצת  מגיעה  הראשון  בסיפור 
קורבן  היא  גם  להקריב  ומבקשת  למשה 
פסח. מדובר באנשים ששמעו ממשה את 
קורבן  להקריב  רשאים  הם  שאין  ה’  דבר 
בפסח  מדובר  טמאים.  שהם  מכיוון  פסח 
הראשון שאחרי יציאת מצרים. כמה טבעי 
שנה  כולם,  כמו  החג  את  לחגוג  לרצות 
מעבדות  יציאה  של  הגדול  המאורע  אחרי 
לחירות )אנחנו חוגגים אותו בשמחה אלפי 
שנים אחרי(. משה יכול היה להגיב בצורה 
שלילית לבקשה, מהסיבה הפשוטה שאלו 
היו דברי האל ואיך אפשר לטעון שה’ טעה. 
אבל משה מבין שמחאתם בסיסית וצודקת. 
אלה  גם  )ובעתיד  הטמאים  האנשים  האם 
להגיע  יוכלו  ולא  רחוק  במקום  שנמצאים 
לא  במועדו(  הפסח  קורבן  את  ולהקריב 

רוצים לחגוג את ליל הסדר כמו כולם? ולכן 
הוא פונה לה’ ושואל לתגובתו. להפתעתנו 
פיתרון  נותן  וה’  משתנה”,  “ההלכה  אכן 
שני”.  “פסח  הוא  הפיתרון  אלו.  לאנשים 
בדיוק חודש אחרי, הם יוכלו לחגוג את החג 

ולהקריב את קורבן הפסח.
בסיפור השני מתלוננת קבוצת אנשים כך: 
“ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה, ַוָּיֻׁשבּו 
ַיֲאִכֵלנּו  ִמי  ַוֹּיאְמרּו:  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּגם  ַוִּיְבּכּו 
ָּבָׂשר? ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר ֹנאַכל ְּבִמְצַרִים 
ְוֶאת  ָהֲאַבִּטִחים  ְוֵאת  ִאים  ַהִּקּׁשֻ ֵאת  ִחָּנם, 
ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים” )במדבר 
יא ד-ה(. הפעם מדובר במחאה על ִתפלּות 
במדבר.  אוכלים  ישראל  שבני  האוכל 
האוכל  שאפילו  עקיצה,  כוללת  הטענה 
היום.  מהאוכל  בהרבה  טוב  היה  במצרים 
מתלונן  הוא  חריפה:  משה  תגובת  הפעם 
הזה.  בעם  לטפל  “כוח”  כבר  לו  שאין  לה’ 
גם ה’ מגיב בצורה חריפה ומעניש את בני 

ישראל.
לא קשה לראות את ההבדל בין המחאות. 
מבקשים  האנשים  הראשונה,  במחאה 
כולם.  עם  לחגוג  ורוצים  שותפים  להיות 
מבקשים  האנשים  הראשונה  במחאה 
האירוע  את  לחגוג  להם  חשוב  ערכים. 
לכן.  קודם  אחת  שנה  רק  שאירע  הגדול 
בכך  מכירים  האנשים  הראשונה  במחאה 
שיציאת מצרים גרמה להם להיות בני חורין. 
מוטיבציית  השנייה  במחאה  זאת,  לעומת 
אוכל  לאכול  היא  אותה  שיוזם  האספסוף 

טעים יותר. כמה מאכזב לשמוע, שנה אחרי 
ֶאת  “ָזַכְרנּו  אלה:  מילים  ממצרים,  היציאה 

ַהָּדָגה ֲאֶׁשר ֹנאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם” . 
בקיץ האחרון חווינו בישראל מחאה עממית 
במחיר  המחאה  עסקה  בתחילה  נרחבת. 
את  אבל  הדיור,  למחירי  עברה  הקוטג’, 
קיבלה כאשר התחילו  היא  עוצמתה  עיקר 
ברור  שהיה  ברגע  חברתי.  צדק  על  לדבר 
החיים  רמת  בהעלאת  רק  מדובר  שלא 
לא  שהדברים  בתחושה  אלא  הטכנית 
מנוהלים נכון, שסדרי העדיפויות מתעלמים 
אחרת,  שאפשר  ובכלל,  הבינוני  מהמעמד 
בחלק  משמעותית.  התרחבה  המחאה 
צעירים  עם  שנערכו  מהראיונות  ניכר 
שרובם  התברר  במחאה  מרכזי  חלק  שהיו 
שהיו  השיחה  ממעגלי  מאוד  הושפעו 
לראשונה  נחשפו  אנשים  המאהלים.  סביב 
קודם  חברתית,  סולידריות  של  לאפשרות 
האנשים  עם  אמצעי  הבלתי  מהמגע  כול 
מציאת  שעיקרה  מחאה  איתם.  ומהשיח 
וחיפוש סולידריות חברתית היא  חזון חדש 
ולכן גם  מחאה שיש לה כוח מניע אמיתי, 

כעבור שנה עדיין מדברים בה רבות.
למחאת  ה’  שנתן  שהפיתרון  מעניין 
את  ציווה  ה’  רוח.  היה...  לבשר  המתאווים 
משה למנות שבעים איש נוספים שעליהם 
צריכים  היו  לא  ישראל  בני  רוח.  יאצילו 
עוד בשר כי אם עוד רוח, חזון וערכים, ולּו 
מתקבלת  שהייתה  הרי  מחאתם  הייתה  זו 

בברכה.
יהודה חסין

רוב רובם של הטורים עסקו עד כה בשוני 
בין מה שהיה פעם למה שקורה היום. 

שמה  לחשוב  הנוסטלגית  הנטייה  למרות 
שהיה  )זוכרים  יותר  טוב  היה  פעם  שהיה 
פה שמח לפני שנולדנו? והכול היה פשוט 
נקודות  מוצאת  אני  שהגענו?!(,  עד  נפלא 
למזכרת  היום  של  מזכרת  בין  רבות  דמיון 

של פעם. 
השכונה - לכל אחד יש את “שכונת חיים” 
הצהריים,  אחר  וחצי  בחמש  ילדותו.  של 
מיד כשהסתיימו תוכניות הילדים, יצאו כל 
שלי  השכונה  לשכונה.  מבתיהם  הילדים 
רחוב  במרכז  שעמד  הריק  המגרש  הייתה 
מאחורי  החניה  מגרש  כך  ואחר  רוטשילד 
הבניין המשותף ברחוב הגורן. שם, בשכונה, 
לימדנו זה את זה לרכוב על אופניים ללא 
שיחקנו  בכדור,  שיחקנו  שם  עזר,  גלגלי 
שעות  והעברנו  דרך”  וב”סימני  ב”דגל” 
“השכונה”  כי מושג  נראה  רבות.  מאושרות 
נדיר  זה  אין  ילדינו.  בקרב  לעדנה  זוכה 
לראות ילדים מתרוצצים בחופשיות ברחוב, 

קוראים זה לזה מבית לבית ויוצאים החוצה 
הדשא.  על  הכלבים  עם  או  בכדור  לשחק 
בהגבלות  השכונתי  הרנסנס  שמקור  ייתכן 
השבת שאינן מאפשרות מפגש מול מסכים 
ויכול להיות שאווירת ה”ביחד” בבית הספר 
כיף  ופשוט  הצהריים  אחר  לשעות  זולגת 

להם להיפגש ולבלות זמן יחדיו.
והסיוע של חבֵרי  עזרה הדדית - התמיכה 
ובעיקר חברות הקהילה סביב מחזור החיים: 
סתם  וגם  האחרונה  המנוחה  ועד  מהלידה 
לגנים  הילדים  בהבאת  כתיקונם  בימים 
אז  מאליהם.  מובנים  אינם  ובלקיחתם, 
כהיום, היו נערכים לעזור ליולדת, מתנדבים 
לסייע בהיערכות ל”קידוש” שלאחר העלייה 
בבישולים  יותר  רחוקים  ובימים  לתורה, 
יומה  במושבה.  חתונה  לקראת  והכנות 
בעתות  היה  ההדדית  העזרה  של  הגדול 
צרה, מחלה או אבל. תושבי המושבה, במין 
לפעולה:  נכנסים  היו  מראש,  ידוע  ריטואל 
זו  בהסעה,  מסייע  זה  כיסאות,  מביא  זה 

שומרת על הילדים וזו מביאה אוכל. 

בסיסית  פעולה  לכאורה   - שלום  אמירת 
ביותר, שאין לייחס לה חשיבות רבה, אולם 
בעיניי אמירת השלום היא זו שהופכת את 
מתפתחת  מושבה  מסתם  מגוריך  מקום 
הכרת  ברחוב,  כשהסתובבת  בעבר,  לבית. 
את כולם וגם היית אומר שלום, כי כך עשו 
כולם, וגם משום שאם היית נוהג אחרת מיד 
היו מתלוננים בפני הוריך. מאז חלפו מספר 
האנשים  מספר  גדלה,  המושבה  עשורים, 
הנפלא  ההרגל  וגם  ופחת  הלך  המוכרים 
של אמירת שלום דעך עימו. כשהסתובבתי 
הייתה  מעטות,  לא  שנים  לפני  במושבה 
אפילו תחושה של ניכור וזרות. מאז הקמת 
ברחוב/ ללכת  ניתן  ולא  כמעט  הקהילה, 
סּוֶּפר/בריכה ולא למצוא את עצמך מברך 
הקהילה.  מחברי  יותר  או  אחד  לשלום 
השלום חזר למחוזותינו; ולי הושבה תחושת 

הביתיות.
כי  כתב  בנימינה”,  “ימי  בשירו  מנור,  אהוד 
פעם “אנשים אמרו שלום – חבר היה חבר”, 

אצלנו במזכרת - גם היום!
אילנית קיש

כאז כן היוםכאז כן היוםתמול שלשוםתמול שלשום



בנימין ד’יזראלימהפכנים יהודים

המדינאים  מגדולי  ד’יזראלי,  בנימין 
נולד  מומר,  ויהודי  ה-19  המאה  של 
ומשכילה.  אמידה  יהודית  למשפחה 
מסורתית  יהודית  למשפחה  בן  היה  אביו 
לאנגליה  שהיגר  מאיטליה,  ומיוחסת 
נשלח  הילד  ד’יזראלי  צעיר.  בגיל 
ובמסגרת  פרטי,  ספר  בבית  ללמוד 
מלימודי  פטור  קיבל  הלימודים  תוכנית 
לחינוכו  דאגו  לא  בבית  הנוצרית.  הדת 
והסתפקו  הילד,  ד’יזראלי  של  היהודי 
בשבוע  פעם  בא  שהיה  פרטי  במורה 
בעברית.  וקריאה  יהדות  קצת   ומלמד 
אביו  החליט  שלוש-עשרה  בן  כשהיה 
להתנצר – הוא, אשתו וארבעת ילדיו, וכך 
ועבר  נוצרי  לנער  ד’יזראלי  בנימין  הפך 
ללמוד בבית ספר נוצרי. תווי פניו היהודיים 
את  ממנו  הרחיקו  היהודי  משפחתו  ושם 
חמש-עשרה  ובגיל  האחרים,  התלמידים 
החליט לעזוב את בית הספר. הוא המשיך 
פרטיים  מורים  בעזרת  בבית  ללמוד 
אביו.  של  הגדולה  הספרייה   ובעזרת 
ד’יזראלי  ניסה  המקצועית  דרכו  בראשית 
להשתלב בעבודה בבורסה ובמשרד עורכי 
דין, אך נתקל בעוינות בשל מוצאו היהודי 
פנה  ד’יזראלי  כלכלית.  מבחינה  ונכשל 
לתחום הספרות. הוא החל לכתוב, ובשנת 
רסם  1826 – בהיותו בן עשרים ושתיים – פִִ
הספר  גריי”.  “ויוויאן  הראשון  ספרו  את 
של  הגבוהה  בחברה  רבה  להצלחה  זכה 
הצעיר,  ד’יזראלי  האצולה.  ובחוגי  לונדון 
ודחייה,  ניכור  של  חוויות  ידע  אז  שעד 
ובמפגשים  במסיבות  מבוקש  לצעיר  הפך 
בשנת  האנגלית.  האצולה  של  חברתיים 
המסע  התיכון.  למזרח  מסע  ערך   1830
ד’יזראלי  ביקר  ובמהלכו  כשנתיים,  נמשך 
והתרשם  ובירושלים,  ישראל  בארץ  גם 
בארץ  הביקור  כי  אומרים  יש  מאוד. 
היהודי.  מוצאו  תודעת  את  בו   העלה 
התיכון  למזרח  המסע  מן  שובו  לאחר 
לפעילות  להתמסר  ד’יזראלי  החליט 

לפרלמנט  להיבחר  ולנסות  פוליטית 
הבריטי. שלוש פעמים הציג את מועמדותו 
לבחירות כמועמד בלתי תלוי )שאינו חבר 
פעמים  אותן  ובכל  מסוימת(,  במפלגה 
שהצטרף  לאחר  רק  נכשל. 
השמרנית  למפלגה 
ד’יזראלי  הצליח 
להיבחר לפרלמנט. 
דרכו  ראשית 
ט  נ מ ל ר פ ב
מלּווה  הייתה 
רבים  בקשיים: 
אליו  התייחסו 
ואף  בחשדנות 
בסביבתו  ומוזר  לזר  נחשב  והוא  בבוז, 
הראשון  נאומו  החדשה.  הפוליטית 
תגובות  גרר  בפרלמנט  מוצלח  והלא 
חברי  מצד  וכעס  מתנגדיו  מצד  לעג  של 
חברי  של  הבוז  קריאות  רקע  על  מפלגתו. 
את  לקטוע  ד’יזראלי  נאלץ  הפרלמנט 
עוד  אך  מפסיק,  אני  “הפעם  ואמר:  נאומו 
ואמנם  אותי”.  לשמוע  ותבקשו  יום  יבוא 
בנימין  הפך  השנים  וברבות  היה,  כך 
בדורו. הבולטים  הנואמים  לאחד   ד’יזראלי 
ד’יזראלי  נשא  וחמש  שלושים  בגיל 
מחברי  אחד  של  אלמנתו  את  לאישה 
עשירה,  אישה  זו  הייתה  הפרלמנט. 
שנה,  בשתים-עשרה  מד’יזראלי  מבוגרת 
ד’יזראלי  הגברת  ילדים.  להם  נולדו  ולא 
אך  רחבה,  השכלה  בעלת  הייתה  לא 
את  לו  והקדישה  בעלה  את  העריצה  היא 
.1872 בשנת  מותה  עד  וכוחה,  זמנה   כל 
פעמיים כיהן ד’יזראלי כראש ממשלה: פעם 
אחת קצרה – שישה חודשים בלבד – בשנת 
1868, כאשר ראש הממשלה, הלורד דרבי, 
התפטר מתפקידו עקב מחלה. כעבור שש 
שנים, בשנת 1874, זכתה מפלגת השמרנים 
וד’יזראלי, שהיה כבר בן שבעים,  בבחירות, 
הפעם  אנגליה.  ממשלת  ראש  להיות  חזר 
שש  במשך  אנגליה  ממשלת  כראש  כיהן 

שנים )1880-1874(.
המלוכה  בית  עם  ד’יזראלי  של  קשריו 

התחבב  הוא  הדוקים.  היו  הבריטי 
שהעניקה  ויקטוריה,  המלכה  על  מאוד 
ידי  על  כשנשאל  רוזן.  של  תואר  לו 
האמיתית”  ל”דתו  ויקטוריה  המלכה 
החדשה  לברית  התנ”ך  בין  “ובכן,  ענה: 
הדף”. הוא  אני  אחד.  ריק  דף   ישנו 
למרות שמשפחתו זנחה את הדת היהודית, 
העם  של  בגורלו  להגות  ד’יזראלי  ִהרבה 
ישראל,  בארץ  לבקר  יצא  הוא  היהודי. 
ביקור שהותיר רישומים עזים בליבו. בשובו 
בבעיה  הנוגעים  ספרים  כתב  ללונדון 
את  מלהביע  חדל  לא  ימיו  כל  היהודית. 
מעברו  התפעל  הוא  היהודי.  לעם  אהדתו 
תמיד  טען  הוא  היהודי.  במוצאו  גאה  והיה 
היהודיים”.  מ”שורשיו  נובעת  שהצלחתו 
מצירי  אחד  ידי  על  ביהדותו  כש”הואשם” 
בימים  אני.  יהודי  “נכון,  לו:  הפרלמנט ענה 
באי  אכזרים  פראים  היו  אבותיך  שאבות 
במקדש  ככוהנים  אבותיי  שימשו  נידח, 
“בזמן שאבותיך  ענה:  אחר  ולציר  שלמה”, 

גידלו חזירים, אבותיי כתבו את התנ”ך”. 
בנימין ד’יזראלי היה בשעתו “תופעה יוצאת 
בעל  יהודי-איטלקי  ממוצא  אדם   – דופן” 
יהודי בולט, שהפך  יהודיים ושם  תווי פנים 
באנגליה  השמרנית  האצולה  למנהיג 
“הקוסם  לו  שקראו  היו  ה-19.  המאה  של 
היה  דתו  את  שהמיר  פי  על  אף  היהודי”. 
תמך  ואף  היהודי  במוצאו  גאה  ד’יזראלי 
ובארצות  באנגליה  היהודים  של  במאבקם 
בתוך  חונכתי  “לא  זכויות:  לשוויון  אחרות 
“גודלתי  עצמו,  על  ד’יזראלי  העיד  עמי,” 
ואהדה  מחשבה  רק  נגדו.  קדום  במשפט 
את  לעצמי  לסגל  אותי  הביאה  מסתורית 

הדעות שאני לוחם למענן”.
הפוליטיים  חייו  כל  נלחם  ד’יזראלי 
מלאות  אזרחיות  זכויות  מתן  למען 
ברעיון  מאוד  תמך  ואף  בריטניה,  ליהודי 
ישראל. בארץ  יהודית  מדינה   של 
עד מותו בשנת 1881, יצאו לאור כל כתביו 
וכמה  כרכים,  בשנים-עשר  הספרותיים 

מהם אף תורגמו לעברית.
אלי רבל

דרך  המציגים  ואלו  וכו’(  אורתודוקסי”  היה  אונן  “האם  )כגון  הנוקבים  “המאמרים 
מן  יותר  הרבה  מעניינים  דתי  חיים  למנהגים/אורח  אלטרנטיבית  פרשנות  או  חיים 
המאמרים ה-”פרווה” המיועדים לכל קורא ולכל משפחה ובעיקר מלטפים את האגו 
המאפשרים  וחברות  אינטליגנציה  פתיחות,  הזו  בקהילה  יש  בשבת...  והקונצנזוס 
ניתן להגיע  ובנושאים רלוונטיים לנו אשר לא  נוקבים ברמה גבוהה  להגיע לדיונים 

אליהם מעל דפי עיתון אחר, וכל זאת ללא התלהמות – פנטסטי...”

)אנונימי, מתוך סקר ודברת בם 2012(



דודו )36( ציפי )34( 
אביתר )6( גן “אולגה” רננה )3( מעון “קרי צרפתי”

   ציפי נולדה בקריית אונו למשפחה דתית, למדה באולפנת “צפירה” של “בני 
עקיבא”, עשתה שנתיים שירות לאומי: שנה במרכז Orthodox Union( OU(, בו 
ארגנה התנדבויות לנוער שבא לשנה מחו”ל, ובשנה השנייה הייתה מדריכת 
הכשרה של “בני עקיבא” העולמית. למדה שנה במדרשה בקיבוץ עין הנצי”ב, 
ולאחר מכן לתואר ראשון בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן ותרפיה 
פרטי  במכון  באמנות  כמטפלת  עובדת  כיום  הקיבוצים.  בסמינר  באמנות 
נולד בירושלים למשפחה דתית.  דודו  ילדים אוטיסטים.    ובגן של  באשדוד 
למד בתיכון התורני “הימלפרב”, ואחריו דחה את הגיוס בשנה לטובת הכנה 
לצבא בשילוב חיי חקלאות במכינה הקדם-צבאית ביתיר )“חלבתי שם המון 
במדעי  ראשון  לתואר  למד  וכמט”ק.  כתותחן  ושירת  לשריון  התגייס  פרות”(. 
המחשב במכללת “הדסה” בירושלים, וכיום עובד בתל אביב בחברת היי-טק.   
   היכרות: חברה של ציפי יצאה עם חבר של דודו מהצבא, ראתה את דודו 

ומיד חשבה על ציפי עבורו. בדייט הראשון גילו שבן דוד של ציפי הוא חבר של דודו מהמכינה. מובן שמיד בסוף הדייט ציפי התקשרה ַלּבן 
דוד לדלות פרטים על דודו... במשך שנה חיו על קו קריית אונו–ירושלים עד שהתחתנו ועברו לגור בקריית אונו.    שמות הילדים: אביתר: 
חיפשו שם שיזכיר את שמו של אבי, אחיה של ציפי שנהרג בצבא. רננה: פשוט אהבו את השם.    איך הגיעו למזכרת בתיה ול”קשת”? 
חברים טובים מקריית אונו חרשו את כל הארץ בחיפוש אחר מקום מגורים, מצאו את מזכרת והציעו לציפי ודודו להצטרף. בהתחלה הם 
לא החשיבו את ההצעה כרלוונטית, אך אחרי שבועיים מצאו את עצמם מטיילים פה באתרי בנייה. הם אהבו את ההיסטוריה, את האווירה 
הייחודית של המקום, את זה שהוא קטן ואינטימי, והיו מרוצים מהמיקום. במהלך השנים שמעו דברים טובים על “קשת”, התחברו לרעיון, 
וכצעד ראשון שלחו את אביתר לגן “קשת”.   תחביבים: במזכרת דודו גילה את תחביב הגינון. ציפי קוראת )המון!( ויוצרת.    בילוי זוגי: סרטים, 
הצגות.   בילוי משפחתי: טיולים, ים.   משהו מפתיע לגלות עליכם: לדודו זיכרון פנומנאלי לפרטי תרבות ובידור שוליים )יותר או פחות(, החל 
במוזיקה עברית וכלה בקולנוע. ציפי: “התאהב בי פעם דולפין” )לא, זו לא טעות דפוס!( במהלך צלילה עם דולפינים באילת, הסתובב סביבה 
דולפין אחד ולא הניח לה, עד כדי כך שהמדריך ביקש שתצא מהמים. אחר כך היא שמעה מדריכים אחרים מדברים: “שמעתם על הדולפין 
שהתחיל היום עם בחורה?”.   השבת שלי: מנוחה, קריאה, בית כנסת, שינה, ארוחה טובה עם חברים, זמן איכות עם הילדים.   תרומה לקהילה: 
ציפי היתה שותפה בצוות שארגן את חג שבועות. “יש משהו מאוד מזמין ועושה חשק להתנדב באופן שבו מבקשים ממך להתנדב, וזה יוצר 
אווירה מאוד חיובית”.   המלצה: הספר “האי הירוק, המקרר ואני” של טוני הוקס – מספר על קומיקאי שהתערב עם חבריו שיצליח להקיף את 

אירלנד בטרמפים עם מקרר. כאוהבי אירלנד, הספר ניתן לדודו כמשימת קריאה לפני ירח הדבש שלהם שם, והפך להמלצה משותפת.
ראש בראש

שלומי שבת או שלומי שבן? שלמה ארצי. אנטריקוט או ירקות? אנטריקוט! מדורת ל”ג בעומר או בתי מדרש? ל”ג בעומר. חוף אשדוד 
או פלמחים? אשדוד. עפרונים או ינשופים? ינשופים )לפחות עד שהילדים נולדו...( ירושלים או תל אביב? דודו: העבודה בתל אביב והלב 

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

משפחת זלצמן קשתמשפחה מבו

צ’וניבנה מתקרבת,  את  החזירים, שראו 
בגיל  לקראתה  וצווחו  בצהלה  קפצו 

ובשמחה. 
וקפצה  הבגדים  את  הורידה  צ’וניבנה 

ישר לתוך הבוץ. 
לא  וצ’וניבנה  שבוע,  עבר  לילה,  עבר 
אבל  דאגו,  קצת  ההורים  לביתה.  חזרה 

ראו שטוב לה בחיים.
לאט  שלאט  לב,  שמה  שלה  אימא 
והאף  קטנו  צ’וניבנה  של  האוזניים 

שלה גדל ונהיה עגול יותר.
לב  שמה  היא  שבועיים  כעבור 
שאצבעות הידיים והרגליים של ִּביתה 

קטנו.
לראות  נדהמו  הם  השלישי  בשבוע 

שצ’וניבנה נהפכה לחזירה של ממש.
אבא שלה לא היה מסוגל לראות את 
זה, והוא רץ לדיר ולקח אותה בחזרה 
ממש  הייתה  כבר  היא  הביתה. 
מדי  יותר  דומה  קטנה,  חזירונת 
הניח  הוא  החזירונים.  לשאר 

אותה בכיסא של התינוק.
ידעו מה לעשות איתה,  הם לא 
לוותר  יכלו  לא  הרי  הם  אבל 
עברו  הימים  שלהם.  הבת  על 
צ’וניבנה  את  לאהוב  למדו  והם 

בצורתה החדשה.
אביאור ודניאלה ביירון

מיהו חזירי
)סיפור בארבעה פרקים( 

פרק שני
ילדים מציירים

דותן אסקוזידו א2


