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מדרש שיר

הרוח הקרירה שמגיעה לפתע עם ערב של סוף הקיץ מעלה זיכרונות 
מילדותי בקיבוץ: ריח האדמה הרטובה אחרי הגשם; ... הסגול העז של 
פריחת כליל החורש בדרך לחדר האוכל... נקישת טיפות הגשם על 
גג בית הילדים; וגם ריח תנור הנפט בסלון של סבא וסבתא המשמיע 
שנצרבו  עזים  חושיים  זיכרונות   - גמיעה  של  עמוק  צליל  פעם  מדי 
בזיכרוני עוד בטרם היו לי מילים. כשהזיכרונות החלו ללבוש מילים 
)בגיל שנה-שנתיים?( הם הפכו מאוסף של ריחות ומראות לאירועים 
לי  שסופרו  סיפורים  או  לעצמי,  שסיפרתי  משמעות  בעלי  וסיפורים 
ונחווים כיום כזיכרון מוחשי. מדוע נחקקו בזיכרוני דווקא פרטים אלה? 
מבנה  את  מעצבות  שלנו  המוקדמות  הילדות  שחוויות  הניח  פרויד 
הנפש. אם נבדוק את זיכרונותיהם המוקדמים ביותר של ילדים, נראה 
פחד,   – מסוים  רגשי  מטען  בעלי  בזיכרונות  מדובר  תמיד  שכמעט 
נחרטים במוח  אירועים טראומטיים  וכדומה.  בושה, כאב  התרגשות, 
ולעומת זאת, גם רגשות חיוביים מסייעים באחסון בזיכרון. אבל לא כל 
רגש יעודד זיכרון: חרדה עלולה לפגוע בתהליכי זכירה והיזכרות )כמו 

“בלק אאוט” במבחן( וחומר רב גם מודחק והופך ללא נגיש להיזכרות 
בגלל היותו טעון ברגשות מאיימים ולא נעימים.

זיכרון החוויה האישית הוא התנסותי ורגשי, סלקטיבי, פגיע לשיכחה 
מהגדרת  חלק  להיות  הופכים  הנאגרים  הזיכרונות  לשחזור.  וקשה 
חוויות  כל אדם, הבנוי מאינספור  והייחודי של  ָלאוסף האישי  העצמי, 
במידה  נמצאת  אני?”  “מי  לשאלה  התשובה  עליו.  שעברו  והתנסויות 
כלי  מהווים  מוקדמים  זיכרונות  כך  משום  הזיכרונות.  בספריית  רבה 
ִאבחּון וטיפול רב ערך בעבודה טיפולית. ניתוח הזיכרונות המוקדמים 
חרדה  מוקדי  עצמי,  ערך  כמו  אישיותיים  אפיונים  של  זיהוי  מאפשר 
עם  קשריו  ואיכות  אדם  של  התנהגותו  דפוסי  והבנת  בסיסיים, 
מבוגרים  אנשים  מתארים  שבה  והחיות  הרגשית  העוצמה  סביבתו. 
את זיכרונותיהם המוקדמים, למרות השנים הרבות שעברו, מרמזות 
כי זיכרונות אלה עונים על ההגדרה “זיכרונות המגדירים את העצמי”. 

שכחתי משהו?
לילך דורון-ענתי

 “הגמדים מוצאים מקלט באגדות
 צללים כהים פוסעים אט אט אל תוך הלילה

 באור לבן מאחורי דלתות כבדות
 שם בבתים גבוהי קומה העיר סגורה לה.

 חוזה לך ברח חוזה לך ברח
 הלילה הוא אפל כל כך.

 הבהוב סיגריה שם בחושך מאדים
 מתוך היער האפל הזה לפתע

 וסינדרלה ממתינה לגמדים
 וברחוב רובץ החטא ליד כל פתח.

 חוזה לך ברח חוזה לך ברח
 הלילה הוא אפל כל כך.

 מתוך בתים גבוהים הגמדים כולם
 פתאום באים אחד אחד אל סינדרלה

 כי סינדרלה היא האגדות כולן
 כי אין אחת באגדות אשר תדמה לה.

 חוזה לך ברח חוזה לך ברח
 הלילה הוא אפל כל כך.

 שומר נפשו נמלט, שומר נפשו תמים

 כי אין בעיר מקלט ואין בה רחמים.

 והם שבים אל הבתים גבוהי קומה
 והם חומקים אחד אחד מתוך היער

 רק סינדרלה עוד ניצבת במקומה
 כשהם בורחים לאגדות סוגרים השער.

 חוזה לך ברח חוזה לך ברח
הלילה הוא אפל כל כך”.

הישנה  ישראל  ארץ  של  ומפורסם  נוגה  שיר 
פה  מתואר  טובה?  האומנם  אבל  והטובה, 
אפלה  עיר  פינה,  בכל  חטא  ורע,  אפל  מקום 
בתים  מאחורי  מסתתרים  כולם   – ומסתורית 

גבוהים והעיר סגורה ומסוגרת...
שמענו  הגמדים?  הם  מי  סינדרלה?  זאת  מי 
ועדיין  פעם,  אלף  לפחות  הזה  השיר  את 
נדרש  אשר  החוזה  הוא  מי  השאלה  נשאלת 

לברוח?
לך  “חוזה,  החושך:  על  אור  לשפוך  נתחיל 
שם  עמוס,  מספר  תנ”כי  ביטוי  הוא  ברח” 
נבואות  שמנבא  עמוס  הנביא  על  מסופר 
העשיר  המעמד  ובני  המלוכה  בית  נגד  זעם 
את  מרגיזות  נבואותיו  שומרון.  בממלכת 
לו על שבא  אמציה, כהן בית אל, אשר לועג 

להתרחק  בו  ומתרה  יהודה,  מממלכת 
משומרון, והנביא עונה לו בנבואת זעם קשה 

על ביתו ועל עתיד ממלכת ישראל.
ַרח ְלָך ֶאל  אֶמר ֲאַמְצָיה ֶאל ָעמֹוס: ֹחֶזה, ֵלְך ְבּ “ַוֹיּ
ּוֵבית  ֵבא.  ָנּ ִתּ ם  ְוָשׁ ֶלֶחם  ם  ָשׁ ֶוֱאָכל  ְיהּוָדה  ֶאֶרץ 
ׁש ֶמֶלְך הּוא  י ִמְקַדּ ֵבא, ִכּ ֵאל ֹלא תֹוִסיף עֹוד ְלִהָנּ

ּוֵבית ַמְמָלָכה הּוא” )עמוס ז יב-יג(.
להגיד  ז  שֵמעֵֵ לזה  לנביא,  נאמרים  הדברים 
עלבון  של  קיטונות  וחוטף  ליבו  על  אשר  את 
וזעם. “ברח אל ארץ אחרת,” אומר לו אמציה, 
מסוגלים  לא  אנחנו  אבל  חוזה,  אמנם  “אתה 

לקבל את דבריך”.
גם חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי שלנו, 
שיר  ברח”,  לך  “חוזה,  בשם  שיר  פעם  חיבר 
השיר  יותר.  הרבה  דיכאוני  שפה,  מזה  שונה 
נחשב לאחת מיצירותיו החשובות. הוא נכתב 
וציבורית, לאחר  אישית  בתקופה של מצוקה 
זוכה  אינו  הציבורי  פועלו  כי  חש  שהמשורר 
גדולה בקרב האנשים שאליהם הוא  לאהדה 
פונה, והוא מבקש לפרוש לעולמו הפרטי. הוא 

מרגיש כנביא אשר אף אחד אינו מקשיב לו.
והוא  תנכי,  ביטוי  כאן  יש  התקדמנו,  טוב, 
רובץ”  לפתח  “חטאת  גם  יש  היחיד,  אינו 
“עיר  )משלי(,  ירחק”  נפשו  “שומר  )בראשית(, 
מקלט” )יהושע( ועוד... ויש בו חטאים ואופל... 



פרשת “בראשית”פרשת השבוע למשפחה

ממש מתבקש לפרש זאת כך: כל העם חוטא 
וצדיקים  קטנים  גמדים  ורק  הנורא,  בחטא 
על  ולהתגבר  הרע  ביצר  לעמוד  מצליחים 
היא  הלוא  לסינדרלה,  באים  אלו  עצמם. 

היהדות, והיא מגינה עליהם.
את  שמודיע  ראשי  רב  אותו  החוזה?  הוא  ומי 
דבר היהדות והארץ לא מסוגלת לקבלו, ולכן 

הוא נאלץ לברוח.
פתרנו? מממ... לא נראה לי.

את  להבין  חובה  ממש,  שיר  להבין  כדי 
של  נפשו  נימי  את  להבין  ולנסות  התקופה 

המחבר, ממש כמו בסוגיה תלמודית. 
יענקל’ה )יעקב( רוטבליט, נולד בחיפה בשנת 
זבולון”  ים  יורדי  ב”אגודת  חניך  היה   ,1945
עם  לנח”ל  התגייס  הוא  הצעיר”.  וב”השומר 
את  וייסד  “שדמה”,  הצעיר”  “השומר  גרעין 
שמו  ארצנו,  בחורי  מחביבי  מצר.  קיבוץ 
מתנוסס על שירים מפורסמים כמו “כמה טוב 
שבאת הביתה”, “זמר שכזה”, “באה מאהבה”, 
ואולי המפורסם מכולם “שיר לשלום” )1969(. 
הנח”ל  להקת  ידי  על  לראשונה  בוצע  השיר 
מחנה  להמנון  והיה  אלוני  ,  מירי  והסולנית 

השמאל בישראל. קשה לייחס לרוטבליט את 
סינדרלה הדתית, לא כן?

“שמוצניק”  הוא  ויענקל’ה  כך,  זה  אם  אז 
ליהדות  קשורה  כן  סינדרלה  אולי  קלאסי, 
ביקורת   - הפוך”  על  “הפוך  של  בצורה  אבל 
אנשים  על  חריפה  מאוד  אבל  מרומזת 
מאחורי  המסתתרים  אלו  ואמונה,  דתיים 
הרי  פשעים?  לבצע  כדי  קדושה  ענייני 
סינדרלה,  של  מנשיותה  להתעלם  קשה 
כאל  בהיחבא,  בלילה  אליה  באים  הגמדים 
באגדות  אחת  אין  כולן,  “האגדות  והיא  זונה, 
 - הספרים  ספר  זה  הלוא  לה”,  תדמה  אשר 
התנ”ך. הגמדים באים, משתמשים בכתובים 
כשצריך, מנצלים אותה לדבריהם, והיא “עוד 

ניצבת במקומה”, גם כשהם הולכים...
סינדרלה  אם  שם.  לא  עוד  אבל  מתקרב, 
הייתה קשורה ליהדות היא לא הייתה מעשנת 

סיגריה באופק בבית השני... 
אנסה לתת את הפירוש שלי:

ומושכת,  צעירה  המדינה,  היא  סינדרלה 
היא  הסיגריה?(,  מכאן  )אולי  מדליקה 
)הלוא  ישראל  בני  חלמו  עליה  כולן,  האגדות 

חלמו  תמיד  שנות,  אלפיים  הגמדים(  הם 
אותה, תמיד רצו אותה - והינה היא כאן. אבל 
בָדֶלת  מסוגרים  אלו  הגמדים?  עושים  מה 
עליה,  יהבם  משליכים  פעם  מדי  אמותיהם, 
בה  משקיעים  הפרטי,  לביתם  חוזרים  וישר 
עוד  היא  והיא?  כשרוצים,  משתמשים  פחות, 
ניצבת במקומה, כמו ארץ, כמו מולדת, תמיד 

רוצה בהם.
פנטזיה,  רק  היא  המדינה  שבו  כזה,  במקום 
חפץ,  כאל  המולדת  אל  מתייחסים  שבו 
כבר  הוא  לחיות.  רוצה  לא  שלנו  המשורר 
בשיר  הארץ  של  יופייה  על  פעם  התנבא 
“אימא אדמה”, וגם שם הוא ייחס לה תכונות 
הופכת  היא  כאן  אוהבת.  אם  של  נשיות 

למשהו אחר, עצוב יותר, והוא רוצה לברוח.
רוטבליט  יענקל’ה  פה...  נשאר  הוא  )בינתיים 
את  לאהוב  וממשיך  בירושלים  היום  עד  גר 

הארץ, עד כמה שידוע לי(.
הוא  הזויה  ובצורה  בעצב,  מסתיים  השיר 
קצת  בו  להכניס  נותר  לנו  דור.  לכל  מתאים 
אדמה/ לאימא  ולהתייחס  אופטימיות,  יותר 

סינדרלה שלנו קצת יותר גם השנה.
מיכל חלמיש

בחזרה לגן העדן
דווקא  לכתוב  כשהתבקשתי  שמחתי  כמה 
מזה?  קל  יותר  מה  “בראשית”!  פרשת  על 
)ואני  לי  שהייתה  הראשונה  האסוציאציה 
מתארת לעצמי שלרבים מאיתנו( כשחשבתי 
על הפרשה היא כמובן סיפור בריאת העולם 
פסטורלי,  יפה,  מעניין,  סיפור  אחד.  בשבוע 
לכתוב  מתאים  ולגמרי  רבים,  טבע  תיאורי 

עליו במדור המיועד למשפחות וילדים. 
שוב  וקראתי  החומש  את  כשפתחתי  אולם 
מסתיימים  שבקושי  גיליתי  הפרשה,  כל  את 
הצרות...  מתחילות  וכבר  פרקים  שני  להם 
הנחש מפתה את האישה לאכול מעץ הדעת 
מנסים  הם  בעקבותיה,  הולך  אדם  האסור, 
נענשים  כמובן  אך  מאלוקים,  להתחמק 
לאחר  פסוקים  חמישה  העדן.  מגן  ומגורשים 
מכן, בדור הבא, קין מקנא בהבל, רוצח אותו, 
בהמשך  נענש...  שוב  להתחמק,  מנסה  שוב 
השתלשלות  על  קצרים  דיווחים  כמה  יש 
“פרומו”  אפילו  יש  הפרשה  ולסיום  הדורות, 
האדם  בני  הבאה:  בפרשה  שיגיע  לבלגן 
את  שישמיד  המבול  יגיע  ובקרוב  חוטאים 

כולם )כמעט(.
לתת  יכלו  לא  הסיפור?  מה  לעצמי,  חשבתי 
רגע  וחטאים?  דרמות  בלי  אחת  פרשה  לנו 
להתרווח  הראשון,  הספר  את  להתחיל  אחד 
בכיסאנו בבית, בבית הספר או בבית הכנסת 

וליהנות מגן העדן?
לכולנו  להראות  מנסה  זו  פרשה  אולי  אבל 
בשנתו  תינוק  על  תחשבו  חיינו.  סיפור  את 

עדן”  “גן  ממש  הם  שלו  החיים  הראשונה, 
לעשות  צריך  לא  הוא  מותר,  הכול  כמעט   -
לו  מסופק  לו  זקוק  שהוא  צורך  כל  כלום, 
מיד, אין מריבות, אין קנאות מוצהרות, פשוט 
נפלא! אז למה זה משתבש לנו כל כך מהר? 
משנה,  יותר  קצת  בת  המתוקה,  בתי  למה 
תיקח  אפילו  שתצליח  )ומה  ותדרוש  תרצה 
דווקא  שאסור?  איפה  לצייר  דווקא  בעצמה( 
את הממתק שאני מעדיפה שהיא לא תאכל? 
שאחותה  לב  שמה  כבר  רבות  ופעמים 
מקבלת משהו אחר או קצת יותר ממנה, וזה 

מאוד לא מוצא חן בעיניה?...
וגם כמבוגרים, רובנו לא נהנים  למה כילדים 
כל הזמן ממה שכבר יש לנו אלא שואלים מה 
עוד? מה אמרו שלא כדאי אבל אני אנסה בכל 

זאת? מה יש לאחר ולי לא?
האם תחושות אלו הן כל כך טבעיות לנו שלא 
פרויד כשטען  עליהן? האם צדק  לגבור  נוכל 
חלק  הם  תוקפנות  או  עונג  כמו  שדחפים 

מהותי מהאישיות הראשונית שלנו?
אחרות,  לתיאוריות  מתחברת  דווקא  אני 
החברתית,  הפסיכולוגיה  מתחום  אלו  כמו 
פחות  יש  הפנימיים  לדחפים  כי  שגורסות 
השפעה על התנהגותנו ודווקא למודל חברתי 
יש השפעה מכרעת על התנהגויות מסוג זה, 
וכן שלמידה מאחרים בצירוף תהליכי חשיבה 
תהליכי  ליצור  עשויים  פנימית  והתבוננות 

שינוי אצל האדם.
אני רוצה להציע שאולי השנה ינסה כל אחד 
שהוא  המעשים  מתוך  מה  לחשוב  מאיתנו 

להתגבר  יכולת  מחוסר  ורק  אך  נובע  עושה 
משפחה,  בבן  מקנאה  רגעית,  תאווה  על 
נצליח  אם  אולי  לעבודה.  או  לכיתה  בחבר 
ממניעים  הנובעים  במעשים  מעט  להפחית 
ולחברה  לעצמנו  מודל  להוות  נוכל  כאלה 
שסביבנו ולהחזיר לעצמנו טיפונת מהתחושה 

הראשונית של גן העדן.

נערה  היותי  מאז  קטן...  אישי  וידוי  ולסיום, 
“בראשית”  פרשת  לקראת  שנה  כל  צעירה, 
אתמיד  השנה  שאולי  )לעצמי(  מכריזה  אני 
פעם  כולן,  הפרשות  כל  אחרי  ואעקוב 
כל  את  הסוף  ועד  מההתחלה  להכיר  אחת 
התורה, ואם לא בבית הכנסת, אז אקרא את 
הפרשה בבית. אם לומר את האמת, מעולם 
המעוניינים  הסוף.  עד  להתמיד  הצלחתי  לא 

מוזמנים להצטרף לניסיון שלי השנה...

שבת שלום
סיוון הרטמן

עוד מצוות “ודברת בם” 
תשע”ג

עורך לשוני: מיקי גורן
אחראי גליונות נושא )חכו לשבוע הבא..(: 

יאיר הרטמן
עורכי הבלוג: אביאור ביירון ואיתן זינגר



האישה הגדולה מפרנקפורטמהפכניות יהודיות
אך  לילדים,  זכתה  לא  פפנהיים  ברטה 
נשים  להציל  מנת  על  הכול  עשתה  היא 
שהיא  תוך  אכזר,  מגורל  יהודים  וילדים 
העבודה  למקצוע  היסודות  את  מניחה 
ימינו.  של  הדתי  לפמיניזם  וגם  הסוציאלית, 
בעקיפין  ברטה  הביאה  לכן  קודם  שנים 
לפיתוח הפסיכואנליזה: היא הייתה “אנה אֹו” 

המפורסמת של פרויד.

בבית  גדלה   )1936-1859( פפנהיים  ברטה 
אחת  הייתה  היא  כאמור,  מסורתי.  יהודי 
של  והמפורסמות  הראשונות  המטופלות 
זה  לטיפול  שקראה  זו  והיא  הפסיכואנליזה, 
הטיפול  באמצעות  בדיבור”.  “ריפוי  בשם 
הן  נשים  אצל  נפשיות  הפרעות  כי  התברר 
מוקדמות,  טראומות  של  תוצאה  רוב  פי  על 
בשנת  בילדותן.  להן  שקרו  מיניות,  במיוחד 
לפעילה  והפכה  הבריאה  היא   1888
לגור  היא עברה  ונמרצת.  נודעת  פמיניסטית 
שם  שבגרמניה,  בפרנקפורט  אימה  עם 
פפנהיים  הסוציאלית.  עבודתה  את  החלה 
הקימה מוסד ליתומות יהודיות, שאותו ניהלה 
 1904 בשנת  שנים.  שתים-עשרה  במשך 
הקימה את “איגוד הנשים היהודיות”. משימות 
לקדם  יהודיות,  נערות  על  להגן  היו  האיגוד 
את  לייצג  הסוציאלית,  העבודה  את  ולפתח 
“להעניק  לכך  ומעבר  היהודיות,  הנשים  כלל 
ואת  היהודית,  הנשיות  תודעת  את  לנשים 

תודעת החובות והייעוד הכרוכים בה”.
מסוימת  במידה  נעוצה  הייתה  אגב  בכך 
תנועה  ראתה  שבה  לציונות,  התנגדותה 
המשפחה  של  האידיאלי  במבנה  הפוגעת 
שבמסגרתה  הנוער”,  “עליית  את  היהודית. 
כינתה  הוריהם,  ללא  ילדים  לארץ  נשלחו 
הדימוי  ילדים”.  של  צלב  “מסע  באירוניה 
הבורגנית  היהודית  המשפחה  של  האידיאלי 
האנטישמיות  מפני  החשש  על  אצלה  גבר 
לאחר  ימיה,  בסוף  רק  באירופה.  הגוברת 
הבינה  בגרמניה,  לשלטון  הנאצים  עליית 
ברטה את הסכנה הרובצת לפתחם של יהודי 

גרמניה והסכימה לשלוח את הילדים לארץ.
לפגיעה  הביא  בחינוך  השוויון  שאי  בעוד  אם 
במעמדן ובמצבן של נשים בחברה הבורגנית 
שבמזרח  הרי  המבוססת,  אירופית  המרכז 
היה   - וברוסיה  בפולין  בגליציה,   - אירופה 
שהתברר  כפי  שם,  בהרבה.  חמור  המצב 
במזרח  שערכה  מחקר  במסעות  לברטה 
העות’מאנית,  האימפריה  ובשטחי  אירופה 
ההשכלה  וחוסר  הדתית  הבורות  תרמו 
שכונתה  תופעה  של  ליצירתה  הנשים  של 
יהודיות  בצעירות  סחר   - הלבנה”  “העבדות 
לצורכי זנות. החל מראשית המאה העשרים 
הקדישה ברטה את חייה למאבק בתופעה זו.

ברטה  הצטרפה  העשרים  המאה  בראשית 

ל”האגודה למען יהודי מזרח אירופה” והחלה 
ב”עבדות  נמרצת  כלוחמת  פעילותה  את 
כנציגת  השתתפה  היא  ב-1902  הלבנה”. 
שעסק  הראשון  בקונגרס  נשים’  ‘עזרת  ארגון 
עם  נשלחה  כך  אחר  מה  וזמן  בנשים,  בסחר 
נשים”  “עזרת  מטעם  רבינוביץ’  שרה  ד”ר 
הלבנה”  העבדות  לדיכוי  היהודית  ו”האגודה 
לסיור ראשון בגליציה, על מנת לעמוד מקרוב 
היה  זה  על מצבן של הנשים היהודיות. מסע 
שערכה  מחקר  מסעות  של  בסדרה  הראשון 
יהודיות  נשים  של  מצוקתן  ולחשיפת  לגילוי 
וב-1906  ב-1905  וילדיהן.  אירופיות  מזרח 
ברוסיה  פוגרומים  מוכי  לאזורים  ברטה  יצאה 
הנפגעים,  של  מצוקתם  על  לעמוד  מנת  על 
פרנקפורט  דרך  פרעות  יתומי   120 והעבירה 
ובארצות  באירופה  מאמצות  למשפחות 

הברית.

הרוחות האנטישמיות שהתגברו בגרמניה לא 
שינו את תפיסתה הבסיסית של ברטה בדבר 
שייכותם של היהודים לאירופה. היא האמינה, 
באנטישמיות  במלחמה  בתמימות,  אולי 
למען  משותפת  עבודה  באמצעות  מבפנים, 
בחברה  והשתלבות  חברתיות,  מטרות 
הגרמנית. היא לא ראתה בארץ ישראל מקום 
ממזרח  היהודים  המוני  את  לקלוט  שמסוגל 
של  ואפשרות  ביטחון  להם  ולהעניק  אירופה 
היהודי-אירופי,  המודל  פי  על  “ראויים”,  חיים 
שאותו ראתה כדרך החיים היחידה המתאימה 

לפיתרון מצוקתם.

בשנות חייה האחרונות, בעת שסבלה מסרטן 
הן  לפעול  המשיכה  היא  נוספות,  וממחלות 
הרצאות,  העבירה  היא  לו.  מחוצה  והן  בבית 
עימם,  והתכתבה  שונים  אישים  עם  נפגשה 
ומרתקת  ענפה  תכתובת  ניהלה  השאר  ובין 
להעביר  הצליחה  גם  היא  בובר.  מרטין  עם 
יתומים  לבית  ילדים  קבוצת  הרדיפות  בימי 

יהודי בגלזגו שבסקוטלנד.

לפעול  ברטה  המשיכה  האחרון  לרגע  עד 
 ,76 בת  בהיותה   ,1935 בספטמבר  ולנסוע. 
הנרייטה  עם  ונפגשה  לאמסטרדם  נסעה 
באותו  הנוער.  עליית  בראש  שעמדה  סולד, 
שכנע  והדבר  נירנברג,  חוקי  פורסמו  חודש 
את ברטה להכיר בטעותה והביא להסכמתה 
ללא  יהודים  נוער  בני  ישראל  לארץ  לשלוח 
לקראקוב  נסעה  השנה  אותה  בסוף  הוריהם. 
על מנת לשכנע את מנהלי סמינר ‘בית יעקב’ 

להקים מחלקה לסיעוד ולעבודה סוציאלית.

לאחר  ספורים  ימים   ,1936 באפריל  בתשיעי 
ליל הסדר שבו תרגמה לילדי “הבית” קטעים 
במחלת  שנאבקה  ברטה,  זומנה  מההגדה, 

הערות  בעקבות  בגסטאפו,  לשימוע  הסרטן, 
ב”בית”  ששהה  נער  שהשמיע  היטלר  בגנות 
זמן מה. בניגוד לעצת רופאּה נסעה לשימוע, 
באפריל.  ב-14  המשטרה  בתחנת  שנערך 
ליהנות  ברטה  הספיקה  לתחנה  בדרכה 
האביבי  הטבע  של  מיופיו  האחרונה  בפעם 

הפורח.

עמידתה השלווה אל מול האשמות הגסטאפו 
לאחר  שלה.  האחרון  הגדול  המעשה  הייתה 
ממיטתה.  יותר  קמה  לא  לביתה  ששבה 
עם  ולשוחח  שירים  להכתיב  המשיכה  היא 
אותה  שליוותה  קרמינסקי,  חנה  חברתה, 
האחרון  רצונה  לחייה.  האחרונים  בשבועות 
היה שיזכרו אותה בדרכה שלה: “לא במילים 
שאינם  בפרחים  ולא  ומתפוגגות,  הנעלמות 
האחרון.  מנוחתי  למקום  לגשת  יש  נשארים, 
אם הינך זוכרת אותי, הביאי עימך אבן קטנה 
הרעיון  לביסוס  וכסמל  שקטה,  כהבטחה 
ולאושרה  הנשית  החובה  של  והמשימה 
ובלתי  אמיצה  חיים  בפעילות  האישה,  של 

פוסקת”.

בגליון פרשת לך לך נסקור את עמדותיה של 
ברטה  פפנהיים לגבי מעמד האשה ביהדות.

אלי רבל

אם  לשער  מִעזים  אתם  האם 
לתקוף  תֵעז  או  תעיז  ישראל 

השנה את איראן?
לפני ארבעים שנה ֵהֵעז נתן זך ושאל: 
“איך זה שכוכב אחד לבד ֵמֵעז? / איך 
אחד  כוכב   / השם.  למען  ֵמֵעז,  הוא 
לבד. / אני לא הייתי ֵמֵעז./ ואני, בעצם, 

לא לבד.”
זך יודע מה הוא כותב. בעבר אומרים: 
בהווה:  וֵהֵעזה;  ֵהֵעז  העזת,  העזתי, 
רק   - ומִעזות  מִעזים  מִעזה,  וכן  ֵמֵעז, 
חיריק  יש  האלה  המקרים  בשלושת 
וכו’,  בעי”ן)!(; בעתיד: אֵעז, תֵעז, תֵעזי 

ובציווי: הֵעז, הֵעזי והֵעזו. 
הצורה  יותר  עוד  לבלבל  כדי  אבל 
ֵמעיז קיימת בשפה העברית ופירושה 
מחסה,  במקום  במהירות  ְמַכֵנס   –
לכן,  אדם.  בני  או  חיים  בעלי  למשל, 
הפוכה  משמעותו  מעיז  מסוים  במובן 

מֵמֵעז.
אילת אסקוזידו

?מה השאלה



מסעות האוכל בעולם - שוויץ

חודש ופשרו             ימי השבוע בפרשת “בראשית” 

מי אני ומה שמי?
חדש  מדור  הוא  שמי”  ומה  אני  “מי 
את  לזהות  נסו  ולנוער.  לילדים 
המתוארים.  האירוע  או  הדמות 
השבוע  במשך  יעלה  פיתרון החידה 

לבלוג.
אני מגיע מארץ קרובה, אולם מתקופה 

רחוקה רחוקה.
ורבים  בממלכתי,  החמישי  המלך  הייתי 
שני  דיוק  )ליתר  אל  חצי  שאני  חשבו 
האגדה  פי  שעל  בגלל  זה  אולי  שליש(, 

אימי הייתה אלה?!
היו  אודותיי  שהעלילות  אף  על 
מפורסמות )כפי הנראה( ברחבי העולם 
דמותי.  נשכחה  רבות  שנים  העתיק, 
חוקר  גילה   1872 בשנת  הטוב,  למזלי 
סיפורי  את  סמית  ג’ורג’  בשם  בריטי 

המרתק, ומאז חזרתי לתודעה.
הפך  מיריביי  אחד  עלילותיי,  בסיפור 
יצאנו  ויחד  הקרוב,  חברי  להיות 

להרפתקאות בהן נתגלו כוחנו וגבורתנו.
שכוחה  מי  של  בכבודה  פגענו  לצערי, 
היה רב משלנו, וחברי הטוב חלה ונפטר, 
מה שהטריד את מנוחתי, כי הבנתי שאף 
אני אמצא את מותי ביום מן הימים. לכן 
וכמעט  נצח  חיי  אחרי  לתור  החלטתי 
שהצלחתי, אולם יצור ערמומי אחד גזל 
מידי את הצמח שאמור היה להבטיח לי 

חיי נצח.
יש הטוענים שסיפור עלילותיי מזכיר את 
שמוטב  נושא  זה  אבל  בראשית,  סיפורי 

להשאירו לשיחה עם הוריכם...

מי אני?

ִביִעי “ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ִביִעי ִמָּכל  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהּׁשְ
יֹום  ֶאת  ֱאֹלִהים  ָעָׂשה. ַוְיָבֶרְך  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו 
ִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו, ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו  ַהּׁשְ

ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות” )בראשית ב ב-ג(.

חשוב  מעמד  ישנו  השנה  לוח  לקביעת 
אנשי  גם  זאת  הבינו  השונות.  בתרבויות 

הצרפתית  המהפכה 
שביקשו   ,)1802-1793(
עשרה  בן  שבוע  לקבוע 
סטאלין  וגם  ימים, 
שרצה   ,)1940-1929(
חמישה  בן  שבוע  לקיים 
במשטרים  מדובר  ימים. 
לוחות  להנהיג  שביקשו 
את  ולבטל  חילוניים  שנה 
דתית  השפעה  וכל  החגים 

ומלוכנית על לוחות אלה.

יד קשה, שלא פסחה  השלטת סדר מחייבת 
למשל  ממצרים,  היוצאים  ישראל  בני  על  גם 
בשבת:  העצים  מקושש  את  לסקול  כשצּווּּו 
“ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ְמֹקֵׁשׁש 
ֹמֶׁשה: מֹות  ֶאל  ַוֹּיאֶמר ה’  ָּבת...  ַהּׁשַ ְּביֹום  ֵעִצים 
ָהֵעָדה  ָּכל  ָבֲאָבִנים  ֹאתֹו  ָרגֹום  ָהִאיׁש,  יּוַמת 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה” )במדבר טו לב-לה(. 
אמנם  ניסו  האחרונה  העת  של  המהפכנים 

מעשה  סתרו  לא  אך  הסדר,  את  לשנות 
בראשית, שכן ישנן מסורות שונות של קביעת 
המושג  קיים  בהכרח  לא  שבהן  השנה  לוח 
גם  וכך  ימים,  שבעה  בן  בהכרח  ולא  שבוע, 
על  ועומד  תלוי  אינו  השנה  חודשי  מספר 

שנים-עשר חודשים.

החודש  מחלוקת  נגזר  השבוע  של  אורכו 
ולאירועים  לרבעים  הְיֵרִחי 
שונות  בתרבויות  הקשורים 
ספירה  על  המבוססים 
במורשתנו  למולד.  יחסית 
קידוש  את  למצוא  נוכל 
רביע  )המולד(,  החודש 
הלבנה(  )ברכת  ראשון 
מלא  הירח  בו  והחציון 
פורים,  בשבט,  ט”ו  )סוכות, 

פסח, ט”ו באב(. 
קדוש  היה  שבע  המספר 
שנה   3,500( לשּוֶמרים 
לפנה”ס(,  שנה   2,350( ולאכדים  לפנה”ס( 
האומה  אבי  לפני  ואפילו  משה  לפני  הרבה 
אברם )1,812 שנה לפנה”ס(. האכדים שמרו 
בקפדנות על שבוע בן שבעה ימים; היה להם 

אפילו יום מנוחה שבועי שנקרא “שבתו”.

נקודה למחשבה: מגן-דוד או משושבע?

אבי אביטל

שלום קוראים יקרים, 
מיוחדת  חוויה  על  לכם  לספר  רוצה  אני  השבת 
לחברתי  לבד  טסתי  החופש  החופש.  לי  שהייתה 
הטובה גל ג’קסון, שעברה לגור בשווייץ - ארץ יפהפייה עם מזג אוויר 
מאוד נעים, תרבות מעניינת, וכמובן כמו כל מדינה, בעלת אוכל ייחודי. 

אז... תנחשו מה המתכון של היום?

פֹוְנדּו – מאכל שוויצרי עשוי רוטב 
המוגש בסיר על להבה פתוחה

פונדו שוקולד
מצרכים:

400 גרם שוקולד מריר.
2 גביעי שמנת )סה”כ 500 מ”ל(. 

1/2 חבילה חמאה ללא מלח )סה”כ 50 גרם(. 
כלי לפונדו )אפשר גם סתם סיר(.

שיפודים לפונדו.
אופן ההכנה: לערבב הכול על אש קטנה.

מומלץ לטבול בפונדו נשיקות, מרשמלו או פרוסות פירות טריים. 

פונדו גבינה
מצרכים:

תערובת גבינות )כ-700 גר’, מומלץ לא גבינות קשות(.
1 שן שום.

כפית מיץ לימון.
4 כפיות קורנפלור.

פלפל 
אופן ההכנה: לערבב הכול על אש קטנה. 

מומלץ לטבול בפונדו קרקרים, חלה, חטיפים.
אור כספי כהן


