
פרשת וירא  גיליון מס’   223   י”ז בחשון תשע”ג    2 בנובמבר 2012

ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

הזיכרון הראשון שלי

http://keshetmb.org/vedibartabam/

קהילה בסביבה עירונית

ילד קטן, אולי בן שלוש יושב למרגלות הבניין ומשחק בטרקטור צהוב. 
ידית אחת מרימה את הכף והשנייה מטה אותה שתוכל לגרוף חול.

שיכון מילצ’ן ברחובות, אמצע שנות השבעים. ממול – גבעת האהבה, 
פרדס   - השני  מהצד  טיארה.  להטיס  שלו  אבא  עם  הולך  הוא  לשם 
אנשים  יש  הפרדס  בתוך  מאוד.  כהה  ירוק  בצבע  סמיכים  עצים  ובו 

מפחידים והוא רוצה שאימא שלו תרד כבר.
את הטרקטור הוא קיבל אתמול מסבא וסבתא שלו שמאוד אוהבים 
הלך  הוא  בלילה  וזיסאל’ה(.  שיינל’ה  לו  אומרים  הם  הזמן  )כל  אותו 
לישון עם הטרקטור, ובבוקר כשקם והרגיש אותו, הוא נמלא נחמה, 
ואושר מתוק שכבר אין היום. לפני שהוא ירד למטה, אימא שלו קילפה 

עזרי”  יבוא  מאין  ההרים,  אל  עיניי  “אשא  לו  שרה  כדי  ותוך  תפוח  לו 
במנגינה של הרב קרליבך. היה לה חיוך על הפנים כשהיא שרה, היא 

לא באמת שאלה “מאין יבוא עזרי”. 
שתפריט  ורחל,  סגולה  של  הגן  מול  הלכו.  והם  ירדה  היא  כך  אחר 
עם  או  צמחוני  ממרח  עם  סנדוויץ’  רק  כלל  שלו  הצהריים  ארוחת 
ממרח שוקולד “השחר”, התקינו עמודי תאורה, והיא אמרה לו להרים 
הייתה  הרצל  ברחוב  לסנדלים.  חול  לו  ייכנס  שלא  הרגליים,  את 

המכולת, ושם היא קנתה לו “טוויסט”.
משה ריבל

בעיקר  המודרניים,  החיים  ואופן  קהילה  חיי 
החיים  מזה.  זה  כתלושים  נראים  בעיר, 
המודרניים בנויים כך שניתן לחיות בנחת גם 
ומגע  חברתית  אינטראקציה  מדי  יותר  ללא 

עם הטבע. 
ליצור  מנסות  בעיר  קהילתיות  התארגנויות 
ידי  על  קהילה  לחיי  אפשרות  ולתת  שינוי 
אנשים  בין  מפגשים  ומעגלי  מסגרות  יצירת 

ובינם לבין הסביבה. 
כולנו מכירים את הפעילות הקהילתית אצלנו 
ב”קשת”, ולכן בחרתי לכתוב על סוגי קהילות 

נוספים - אולי נקבל רעיונות.
ישנם בארץ מספר קיבוצים עירוניים, חלקם 
המשכורת  כלומר  מלא,  כלכלי  בשיתוף 
מקבל  אחד  וכל  משותפת  לקופה  עוברת 
האחד  מעגלים:  שני  ישנם  ובחלקם  תקציב, 
מעורבות  עם  והאחר  מלא  שיתוף  עם 
חלקית.  כלכלית  שותפות  עם  אך  בפעילות 
“ראשית”  קיבוץ  כבר בשנות השבעים הוקם 
דתיים  של  משותפת  כקהילה  הירושלמי 
מתגוררים  הם  והיום  בנחלאות,  וחילונים 
בדרך  מקיים  העירוני  הקיבוץ  יובל.  בקריית 
העירונית  בסביבה  חברתית  פעילות  כלל 
ישראל”  “בית  קהילת  למשל,  גר.  הוא  שבה 
מכינה  מפעילה  בירושלים  גילה  משכונת 
“מגוון”  וחילונים, קיבוץ  קדם-צבאית לדתיים 
בשדרות הקים עמותה שמפעילה פרויקטים 

לאוכלוסיה מוחלשת באזור הדרום.
מטרה  גם  יש  שמש  מבית  “תמוז”  לקהילת 
תרבות  לעצב  והיא  לימודית-תרבותית, 
החילוני  בציבור  לדעתם,  חילונית.  יהודית 

רוב החגים הפכו ל”חג המנגל” והם שואפים 
לצקת תוכן יהודי חילוני לחגי ישראל.

ניתן ליזום פעילות קהילתית מספקת גם בלי 
למשל,  מלא.  כלכלי  לשיתוף  רחוק  ללכת 
מנהלת  הקבוצה  שבהן  “מחרוזת”,  קהילות 
אנשי  בשירותים.  או  בסחורה  חליפין  סחר 
 – וירטואלי  במטבע  משתמשים  הקהילה 
הוגנת  מקומית  כלכלה  ויוצרים  “חרוזים”, 
אוברדראפט,  על  וריבית  בנקים  בלי  יותר, 
שאין  שירותים  לקבל  לאנשים  המאפשרת 
מתן  תמורת  בכסף  לרכוש  באפשרותם 

שירות.
הינה  כלכלי  שיתוף  ליצירת  נוספת  דרך 
היא  קואופרטיב  קואופרטיב.  הקמת 
מעמד  עם  מסחרית  כלכלית  התאגדות 
בבסיסה  העומד  שהרעיון  מסוים,  משפטי 
דמוקרטי  באופן  מתקבלות  שההחלטות  הוא 
הקואופרטיב.  של  הבעלים  הם  והעובדים 
נוצרו  עירונית  קהילה  של  בהקשר  אבל 
שבהם  למזון,  בעיקר  צרכניים  קואופרטיבים 
מרוכזת  קנייה  לשם  מתאגדת  קבוצה 
הפעילות  את  מבצעים  החברים  מספקים. 
קבלת  כגון:  הקואופרטיב  בהפעלת  שכרוכה 
העמדת  מהספק,  הסחורה  הבאת  הזמנות, 
חלוקתם  עד  המוצרים  אחסון  לטובת  הבית 
את  מוזילה  כזו  התארגנות  ועוד.  לחברים 
מחירי המזון משמעותית. לפי דיווחים באתרי 
 20-15% של  בשיעור  מדובר  האינטרנט 

לעומת מחירי ה”סּוּפר”. 
גם  שעונה  קהילתית  לפעילות  דוגמה 
“הגינה  היא  לטבע  לקרבה  הצורך  על 

שטח  מקבלת  הקהילה  שבה  הקהילתית”, 
שאף  מוזנח  שטח  כלל  בדרך  בעיר,  ציבורי 
אחד לא מתנגד לשיקומו, ומטפחת שם גינה. 
הופכת  היא  צרכים:  מספר  על  עונה  הגינה 
לקשישים  תעסוקה  מספקת  מפגש;  מקום 
או  מזון שחוזר  ובחלקם אף מגדלים  ולנוער; 
מחולק לקהילה. הגינות הקהילתיות מקבלות 
מהעירייה,  ותמיכה  פעולה  שיתוף  כיום 
הגינות  אחת  סביבתיים.  ומארגונים  מקק”ל 
יובל  שבקריית  “בוסתניה”  היא  הוותיקות 
ששתי  עד  מזבלה  שהייתה  בירושלים, 
אותה  להפוך  לפעול  החלו  השכונה  תושבות 
רבים  הצטרפו  אליהם  קהילתית.  לגינה 
מתושבי השכונה שראו בכך הזדמנות לעסוק 
פארק  שם  יש  וכיום  גינה,  ולטפח  בגינון 
ומרכז הדרכה אקולוגי. כיום יש כ-300 גינות 

קהילתיות ברחבי הארץ.
עדי טפליה

היכונו לגיליון הנושא הבא
בנושא “עיר”

המעוניינים להשתלב ביצירה, 
מוזמנים לפנות ליאיר הרטמן
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 פרשת “ַוֵיָרא”
פרשת השבוע למשפחה

הרביעית  הפרשה  היא  “ַוֵיָרא”  פרשת 
לפרשות  בדומה  בראשית.  בספר 
אחרות בספר בראשית, הפרשה עמוסה 
נתחיל  רבים.  ובסיפורים  בנושאים 
הנושאים  סדר  של  קצרה  בסקירה 

בפרשה:
הפרשה נפתחת בבשורת המלאכים על 
של  הקרב  וחורבנה  לאברהם  בן  הולדת 

סדום.
בכדי  מו”מ  הקב”ה  עם  מנהל  אברהם 

להציל לפחות את בני משפחתו. 
אנשי  לוט,  של  לביתו  מגיעים  המלאכים 
להתוודע  מלוט  דורשים  סדום  העיר 
אורחיו  את  להוציא  מסרב  לוט  לאורחיו, 

אך מנדב את שתי בנותיו.
המלאכים מספרים על כוונתו של הקב”ה 
לאסוף  ללוט  מורים  סדום,  את  להשחית 
בו  ומאיצים  הקרובה  משפחתו  בני  את 
לעזוב את העיר. חתניו של לוט מזלזלים 

בבשורה ונשארים בסדום.
ראשה  את  לוט  אשת  ְמִסָּבה  במנוסתם, 
של  המפורשת  הוראתם  למרות  לאחור 

המלאכים, ונהפכת לנציב מלח. 
לוט שוהה במערה עם שתי בנותיו. הבנות 
בטוחות שלא נשאר איש מלבדם בעולם 
אשר יוכלו להוליד עימו ילדים. הן יולדות 
מספרת  התורה  אשר  בנים,  שני  לאביהן 

כי מהם יצאו העמים עמון ומואב.
אברהם עובר להתגורר בגרר, הוא קורא 
לשרה “אחותי”. אבימלך, מלך גרר, לוקח 
של  בחלומו  מופיע  ה’  לביתו.  שרה  את 
שרה  את  להשיב  עליו  ומצווה  אבימלך 
על  באברהם  נוזף  אבימלך  לבעלה. 

שהטעה אותו ומפצה אותו ברכוש גדול.
בנם  את  מל  אברהם  בן,  יולדת  שרה 
של  לצחוקה  תזכורת  יצחק,  לו  וקורא 

שרה לשמע הבשורה.
שרה מגרשת את הגר שפחתה ואת בנה 
במדבר,  תועה  הגר  למדבר.  ישמעאל 
אליה  נגלה  ואז  למות  קרוב  ישמעאל 

מלאך ה’ ומציל אותה במר ייאושה. 
אברהם ואבימלך כורתים ברית ואברהם 

משתקע בבאר שבע.
ולסיום, עקדת יצחק.

משהו  גיליתי  בפרשה  הקריאה  במהלך 
גילוי  זה  היה  עבורי  לי.  שקסם  מעניין 
לדבר,  לב  שם  כבר  מכם  מי  אולי  חדש. 
שמתי  אתכם.  לשתף  רציתי  אז  לא  ואם 
מעין  )שהן  הקבלות  מספר  שישנן  לב 
בפרשה.  מהסיפורים  חלק  בין  השוואות( 
להשוואות  משמעות  שישנה  בטוחה  אני 

מה,  דבר  אותנו  ללמד  באות  והן  אלו 
לכם,  ה”מה”  שאלת  את  אשאיר  אבל 

הקוראים, ואנוכי אתמקד בהקבלות:
ההקבלה הראשונה היא בסיפורי הכנסת 
האורחים ובבשורה שבפיהם, באוהלו של 
יושב  אברהם  לוט.  של  ובביתו  אברהם 
המלאכים.  לקראת  ורץ  ָהֹאֶהל”  “ֶּפַתח 
הרבים  במאמציו  מתמקד  הסיפור 
של  שהותם  את  להנעים  אברהם  של 
המלאכים ובבשורת החיים המתחדשים. 
ומשתחווה  קם  העיר,  בשער  יושב  לוט 
בפני המלאכים ומפציר בהם ללון בביתו 
מתמקד  הסיפור  העיר.  ברחוב  במקום 
חייהם של  לוט להציל את  במאמציו של 

אורחיו.

הצחוק/ בסיפורי  היא  השנייה  ההקבלה 
שרה  לוט.  חותני  ושל  שרה  של  לגלוג 
צוחקת לשמע בשורת המלאכים כי היא 
לוט  של  חותניו  וללדת.  להרות  קרובה 
צוחקים לשמע הבשורה כי סדום קרובה 

להישחת ולהיחרב.
ההקבלה השלישית היא בסיפורי ההיריון 
בנה  את  ויולדת  הרה  שרה  והלידה. 
יצחק,  אברהם,  עם  המשותף  הראשון 
ישראל.  עם  של  סבו  להיות  עתיד  אשר 
בנות לוט, החוששות לגורל המין האנושי, 
להיות  שעתידים  מי  את  לאביהן  הרות 

אבות האומות עמון ומואב.

בשני  מצאתי  האחרונה  ההקבלה  את 
יצחק  אברהם,  בני  של  העקידה  סיפורי 
אברהם  את  מצווה  הקב”ה  וישמעאל. 
לעקוד את יצחק על מזבח העולה. מלאך 
ה’ מציל את יצחק מסכין השחיטה ופוקח 
אשר  ַאִיל  לראות  אברהם  של  עיניו  את 
משאירה  התורה  בשיח.  הסתבכו  קרניו 
לנו, הקוראים, לדמיין מה התחולל בנפשו 
של אברהם. אברהם מבורך שהוא עתיד 
שרה  מכובדת.  לשושלת  ראש  להיות 
ואת  הגר  את  לגרש  אברהם  על  מצווה 
ָּכלים  כאשר  מביתם.  ישמעאל  בנה 
את  משליכה  היא  הגר  של  בכליה  המים 
ויושבת  השיחים  אחד  תחת  ישמעאל 
מנגד וממרת בבכי על מותו הקרב. מלאך 
ישמעאל,  ואת  הגר  את  מציל  אלוהים 
באר  לגלות  הגר  של  עיניה  את  פוקח 
ראש  ישמעאל  היות  על  לה  ומבשר  מים 
לשושלת מכובדת. לי נראה שההקבלות 

אינן מקריות. ומה דעתכם?
יעל מונזון

יומן עיצוב
מחשבות, רעיונות וטיפים על עיצוב 

תחילת השנה הגיעה, 
 וזהו זמן מושלם להתחדשות.

בואו  הבית,  את  לעצב  שנתחיל  לפני 
את  לעשות  לנו  שיאפשר  ממשהו  נתחיל 
ולנקות! לפנות  כלומר  שצריך,  כמו   זה 

נוח  מחודש,  מרחב  ליצור  כדי 
לפנות  צורך  יש  ראשית  לב,  ומרחיב 
אין??? ולמי  הג’אנקיאדה,  כל   את 

ועוד  עוד  וצברנו  צברנו  לב  לשים  בלי 
מהם  ורבים  ורהיטים,  בגדים  ניירת,  חפצים, 
או  לב  תשומת  וחסרי  עזובים  להם  עומדים 
גם  לנו?  עושה  זה  מה  רב.  זמן  כבר  שימוש 
ברמה  עלינו  מכביד  זה  בכך,  נודה  לא  אם 
אני  אם  המנטאלית:  ברמה  וגם  הפיזית 
שנועד  משהו  רואה  ושוב  בחדר  עוברת 
מיותר  סתם  או  החלל,  את  חוסם  לזריקה 
האנרגיה  רמת  את  מוריד  מיד  זה  ומכוער, 
לי  חוסם  זה  זה...  את  סידרתי  לא  )עוד  שלי 
את הגישה... אם זה לא היה כאן...(. ובכן, זה 
למי  רחמנות!  בלי  להשליך  הראשון:  השלב 
ראו  שלא  נעליים  או  בגד  ללבוש  מתחשק 
 ?) הטוב...  )במקרה  וחצי  שנה  כבר  יום  אור 
כבר  השתמשנו  שלא  במה  ראשון:  חוק  אז 
 שנה וחצי-שנתיים, לא נשתמש כבר לעולם! 
החפצים  ואם  לפח(  )או  למיחזור!  יאללה, 
 במצב ממש טוב ומכובד, ִמסרו אותם הלאה.

ותפנו  וחריצות  לב  אומץ  שתגלו  אחרי 
ראשית,  דברים:  בכמה  תזכו  המרחב,  את 
של  הרגשה  וכן  שלכם,  היוזמה  על  גאווה 
מחמאות  בבית,  נוסף  מקום  ושחרור,  הקלה 
להמשיך  וחשק  ומאורחים,  הבית  מבני 
משתלם! ממש  זה  בקיצור,  הבא.   לפרויקט 

 - שואי  הפאנג  מבחינת  שגם  לציין  חשוב 
שעוסק  שנה  מ-3000  למעלה  בן  עתיק  ידע 
בקשר בין אדם לאדמה - זהו הצעד הראשון 
ורק  בבית,  יותר  טובה  חיים  איכות  לקראת 

אחר כך באים השלבים הנוספים.
נוספים,  טיפים  ואתן  אמשיך  הבא  בפוסט 
מקסים! מחיה  מרחב  שתקבלו   עד 

בהצלחה, ושנה טובה ומרווחת
 )מכל הבחינות(,

דורית גוזיקביץ’ רמתי



יהדות פלורליסטית
קצת תרבותהאות ז’

 “זמרשת” – 
בוא שיר עברי / מילים ולחן: קובי לוריא

“בוא שיר עברי, מן הגיא, מן העמק 
והבא איתך את טעם הניגון הישן.

בדרום פורח רגב בצפון נמס השלג 
חזור שיר עברי, אל תהיה ביישן.”

שנכתבו  השירים  את  מהכחדה  להציל  היא  זה  ארגון  של  מטרתו 
והושרו בעברית מראשית הציונות ועד לקום המדינה ולהנגיש לציבור 
עברי  זמר  שוחרת  צעירים  חבורת  ידי  על  הוקם  הוא  לו.  ששייך  את 
ניתן   ,http://www.zemereshet.co.il8 שכתובתו  באתר,  קדום. 
למצוא הקלטות נדירות של שירים מוכרים, מי פחות מי יותר. העבודה 
הפרוסים  טובים  אנשים  “זמרדעים”,  בעזרת  נעשית  הזו  האדירה 
בכל רחבי הארץ, מלקטים שירים ומתעדים אותם. לא רחוק מאיתנו, 
מייסדי רחובות, שהתאספו  כזו של צאצאי  קיימת חבורה  ברחובות, 
הראשונות.  שנותיה  בארבעים  במושבה  שהושרו  שירים  והקליטו 
החבורה הוציאה לאור חוברת ותקליטור של 56 שירים! אוצר בלום 
זה ניתן להאזנה ברשת, לכל שיר ישנו דף המכיל את המלים, ומספר 
לשמוע  ואפשר  כמעט  לשירים,  בהאזנה  קסום  משהו  יש  ביצועים. 

עדיין את חריצי התקליט המסתובב.
 

רגע של אי-נוחות עובר בכל אחד הנזכר במראה הנורא והמוכר של 
או  אסון  שיש  פעם  בכל  הנראה  הלבן  עטויי  האנשים 

פיגוע. אלו הם מתנדבי זק”א - “זיהוי קורבנות אסון”.
זק”א הוא ארגון של מתנדבים חרדים, הדואג לאיתור 
הסיסמא  על-ידי  מובל  אסון,  בזירות  קורבנות  וזיהוי 
לכבד”.  רק  כשנשאר  ולכבד  להציל  כשניתן  “להציל 
יובא  לוודא שכל קורבן  או כל משאב  זמן  יחסכו  אנשי חסד אלו לא 
לקבורה יהודית או לא יהודית. ראשיתו של הארגון בימים הנוראים של 
לחלץ  מתנדבים  קיבץ  זהב  משי  יהודה  כאשר  בירושלים,  הפיגועים 
את שרידי קורבנות הפיגוע בקו 405. מאז הפך הארגון למוסד גדול 
ואף ערבים ליחידותיו השונות:  יהודים חרדים, חילונים  בו מתנדבים 
באסונות  מסייע  אף  הארגון  כלבנים.  ואף  ג’יפים  שיט,  כלי  צוללנים, 

בינלאומיים ושיגר את מתנדביו לזירות אסון מחוץ למדינת ישראל.

ילדים  של  למשפחות  תמיכה  ארגון  הוא  מנחם”  “זכרון 
מנחם  הנער  של  לזכרו  הוקם  הארגון  בסרטן.  החולים 
משפחתו  הסרטן.  ממחלת  ב-1990  שנפטר  ארנטל 
אולם  מצוות  שומרת  משפחה  הינה  ז”ל  מנחם  של 
לאום.  או  דת  הבדל  ללא  ואחת  אחד  לכל  פתוחה  עצמה  הפעילות 
זהו ארגון החושב על מכלול צרכיו של החולה, החל בסיוע בהסעות 
לטיפולים, דרך שיעורי עזר בלימודים, מסיבות ימי הולדת וחג בבית 
החולים, וכלה בקישוט המחלקה. כיף ונופש גם הם חשובים! הארגון 
אחראי למחנות נופש בארץ ובחו”ל, המזמינים את הילדים ואף את 
המקסימות  הפעילויות  אחת  להפוגה.  הזקוקות  עצמן  המשפחות 
מאפרת,  הכולל  מקצועי  צוות  אחד”.  ליום  “דוגמנית  פעילות  היא 
בריאות  רגע של   – לדוגמנית  הילדה  הופך את  וצלמת,  סטייליסטית 
http://www. באתר  קשה.  מחלה  של  סוערת  תקופה  באמצע 

zichron.org יש שתי גלריות של תמונות מרגשות במיוחד: הראשונה 
של מחנות הנופש, בהם נערים ונערות מתנדבים מלווים את הילדים 
לימים של כיף; והשנייה של תורמות ׂשיער, בה מוצגות תמונות של 
או  ילד  שתקשט  פאה  ליצור  בכדי  ׂשָעָרן  את  שתרמו  ונערות  ילדות 

ילדה שאיבדו את ְׂשָעָרם במהלך הטיפולים.

ליאת יוספסברג בן יהושע

על ההצגה: “כי בנו בחרת” מאת יוכי ברנדס, 
בבימוי איציק וינגרטן, תיאטרון “הבימה”

דלת נסגרת - אם המשפחה האהובה והנערצת הולכת 
לעולמה, ודלת אחרת נפתחת - דלת אל עולמה שהיה עלום עד רגע 
רופא,  בן  ילדים:  שלושה  מגדלת  המצוות  שומרת  המשפחה  מותה. 
חובב גברים החובק בן זוג; בת גרושה הנשואה בשנית ומצפה ללידת 
טיפוסית הדבקה בהלכה  גבעות  נערת   - ובת קטנה  בתה הבכורה; 

בקלה כבחמורה.
העלילה הולכת ומסתבכת כאשר המשפחה מגלה לאחר מותה של 
האם שהיא הייתה גויה, רחמנא ִליְצַלן. ההשלכה ההלכתית של הדבר 
היא כפולה: האחת שהילדים אינם יהודים, שהרי היהדות נקבעת על 
פי האם; והאחרת שיש להעביר את גופתה של האם שנקברה כדת 
דעות  של  סערות  הבמה  על  מתנהלות  כאן  לגדר.  מחוץ  אל  וכדין 
“גאוות  אדיש.  צופה  אף  משאירה  שלא  מפתיעה  בצורה  ורגשות 
היחידה” היהודית, שכותרתה נושאת את שם ההצגה “כי בנו בחרת”, 
בגלל  יהודי  אתה  האם  וסערה.  מחלוקת  מעורר  למוקד  הופכת 
שנולדת לאם יהודייה או שאתה יכול להיות יהודי מכורח קיום המצוות 

והחיבור לעם היהודי?
אחד  כל  אצל  שונות  בדרכים  ביטוי  לידי  בא  יהודי  להיות  הרצון 
של  דמותה  היא  לדעתי  ביותר  המרתקת  הדמות  כאשר  מהילדים, 
 - ישיבה  בחור   - ליבה  לבחיר  להינשא  יכולה  הבת הצעירה, שאינה 
בגלל היותה גויה. היא נקרעת בין רצונה להיות נאמנה לאביה ולאמה 

המנוחה לבין הרצון להשתייך לעם היהודי בצורה הלכתית תקינה.
מתובל  המעשה  שסיפור  אוסיף  רק  הסיפור,  סוף  את  אחשוף  לא 
על  הניצבים  זמרים  שלושה  ידי  על  המבוצעות  מקוריות  במנגינות 
בין  מעבר  יש  לעלילה.  ועניין  דרמטיות  של  נופך  ומוסיפים  הבמה 
ובית הכנסת,  בתים שונים: בתי הילדים, בית ההורים, בית הקברות 
שאב  קברן  של  מפתיעה  דמות  קיימת  מרובה.  סמליות  נושא  והכול 
המשפחה חושף דרכו צדדים וסיפורים מעניינים, וחגיגה של צלילים, 

תפאורה של “בין מוות לחיים” והרבה דרמה על הבמה.
הומאניים,  היבטים  משלבת  ברנדס,  יוכי  ידי  על  שנכתבה  ההצגה, 
סוחף  בניגון  יחד  אותם  ומעלה  ואישיים  משפחתיים  הלכתיים, 

ומזמינה את הקהל להשתתף במערבולת. 
מוזמנים לצלול, אני נהניתי.

חני נמיר

שאני  מכיוון  מילים  כמה  להוסיף  רציתי  חני.  של  המלצתה  כאן  עד 
את  חוויתי  מעורבים.  ברגשות  ממנה  ויצאתי  בעצמי  בהצגה  צפיתי 
מה שחני כתבה, התרגשתי מאוד ממשחקו של שמיל בן-ארי, שחקן 
החמצה.  רגשות  גם  לי  היו  שני,  מצד  אך  שנים,  כבר  מעריכה  שאני 
קונפליקטים  להנפיק  הצליח  הוא  אם  גם  אמין,  אינו  בעיניי  הסיפור 
מאתגרים של זהות יהודית- דתית )ולכן החיבור שלנו כחברי “קשת” 
ביכולת  משמעותי  מקום  יש  לסיפור  בעיניי  מושלם(.  הוא  להצגה 
שלי להזדהות עם מה שנראה על הבמה, ולכן נקודה זו הפריעה לי 

במהלך הצפייה.
ולו בשביל לשים  כן ממליצה לראות את ההצגה,  אני  זאת,  יחד עם 
את עצמנו לרגע במקום כל אחת מהדמויות, כי כל דמות ניצבת בפני 

דילמה לא פשוטה.
פי  על  “סטמפניו”,  ההצגה  למתנ”ס  תגיע  חנוכה  חופשת  במהלך 
סיפור מאת שלום עליכם. אני מאוד ממליצה לשריין כרטיסים, לדעתי 

היא תהיה מלאה. הרחבה על ההצגה בכתבה הבאה.
עולמנו  את  והעשירו  המשיכו  אנא  ולממליצים.  לכותבים  מודה  אני 

harelperel@013.net.il :התרבותי
אסנת פרל
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מנפלאות ארצנו: 
לפי לוח השנה- סתיו, 

לפי הטמפרטורות - קיץ, 
והשעון - חורף.

חגית קראוס

מסעות האוכל בעולם - איטליה

מי אני ומה שמי?

בזמן האחרון שמתי לב לכך שאנו אוכלים הרבה מאכלים איטלקים כגון: פסטה )מקרוני, רביולי, ניוקי(, פיצה וגלידה. ולכן המתכון שלנו 
השבוע הוא קינוח איטלקי הנקרא פנקוטה הפרוש של פנקוטה באיטלקית הוא: שמנת מבושלת  פנה- שמנת וקוטה- מבושלת.

מצרכים:
* מיכל שמנת מתוקה 

* כוס חלב 
* 8 גרם אבקת ג’לטין

* 3 כפות שטוחות של סוכר
* 150 גרם שוקולד לבן  חתוך לקוביות

מתכון:
שופכים את מיכל השמנת והחלב לסיר מפזרים את אבקת הג’לטין ומשהים לכ-15 דקות. מוסיפים 
סוכר ומחמים על אש בינונית תוך כדי בחישה, עד שהכל נמס ומבלי *להביא לרתיחה! מוסיפים את 

השוקולד הקצוץ וממשיכים לבחוש עד שהתערובת אחידה.                                     
שופכים את התערובת לתבניות אישיות מכסים בניילון ניצמד ומכניסים למקרר לילה שלם )למי שאין סבלנות ניתן לשים במקפיא ל-3 שעות(

אור כספי כהן

לפני 114 שנה בדיוק )לפי התאריך הלועזי( התרחשה 
פגישה היסטורית. אמנם שני האישים שהשתתפו בה 
אולם  בקונסטנטינופול,  לכן  קודם  כשבועיים  נפגשו 

הפגישה השנייה התקיימה ברח’ הנביאים בירושלים.
המפגש נערך בין שני אישים מכובדים: 

האחד עמד בראש אימפריה אירופאית ולימים היה בה 
אלוהים  חלקת  למצוא  קיווה  והשני  האחרון,  הקיסר 
קטנה לעם משולל מולדת )באותה עת( וניסה לרתום 

לכך את בן שיחו.
משינוי  גם  אולי  ללמוד  ניתן  הראשון  של  עוצמתו  על 

תוואי החומה של סולימן המפואר.
ממלכה,  וללא  בודדים  לעולמם  הלכו  האישים  שני 
אולם על אף שהפגישה הנחילה אכזבה לחוזה, חזונו 

התגשם לאחר מותו.

מי הם האישים ועל איזו פגישה מדובר?

להלן רמז – )התמונה לפני הפוטומונטאז’(

“וכך נראית המושבה שלי” 
היא פינה חדשה לילדים 
בה נציג תמונה ממזכרת 

בתיה, ואתם תצטרכו 
לזהות את המקום. 

התשובה כתובה במהופך 
בתחתית העמוד.

וכך נראית, המושבה שלי

התשובה:
פריט מציור הקיר על בניין המועצה המקומית ברח’ שדרות אליהו.


