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הזיכרון האולימפי הראשון שלי
זה קורה פעם בארבע שנים, אירוע הספורט הגדול והחשוב מכולם – 

המשחקים האולימפיים.
בשביל  מאוחר  קצת  מגיל  מגיע  שלי  הראשון  האולימפי  הזיכרון 
שתי  לה  קדמו   .1984 של  אנג’לס  לוס  אולימפיאדת  ראשון:  זיכרון 
בה   ,)1976( מונטריאול  אולימפיאדת  זוכר:  שאני  אולימפיאדות 
שסיימה  רוט-שחמורוב  אסתר  בהם  ישראלים,  ספורטאים  התחרו 
ואולימפיאדת  משוכות,  מטר  למאה  הגמר  בריצת  השישי  במקום 
מוסקבה )1980(, בה לא השתתפו ספורטאים ישראלים בשל החרם 
שהאולימפיאדות  למרות  המזרחי.  הגוש  על  המערב  מדינות  של 
אירועים  שום  )10-ו 6(,  היטב  זוכר  שאני  בגילאים  התקיימו  הללו 
כבר  ב-1984  בזיכרוני.  נחרתו  לא  בהן  שקרו  מיוחדים  ספורטיביים 
והשחייה מילאה את  14, שחיתי בקבוצת שחייה תחרותית  בן  הייתי 
רוב שעות הפנאי שלי. התרגשתי מאוד לקראת שידורי המשחקים. 
שודרו  שעות(,   10( לישראל  קליפורניה  בין  השעות  הפרשי  בשל 

היו  שהימים  מכיוון  אך  הלילה.  של  הקטנות  בשעות  הגמר  תחרויות 
ימי החופש הגדול, הרשו לי הוריי לצפות בשידורים. נהגתי להתעורר 
לסלון  בשקט  בשקט  ללכת  מעורר,  שעון  בעזרת  הלילה  באמצע 
ולהדליק את הטלוויזיה בעצמת קול חרישית ככל האפשר. אני זוכר 
גיינס  רודי  את תחושת ההתרגשות במשחי הגמר: הדומיננטיות של 
הפרפר  שחייני  בין  הענקים  קרב  חופשי;  בסגנון  מ’   100 במשחה 
מיכאל גרוס )“האלבטרוס”( הגרמני לפבלו מורלס האמריקני; והקרב 
הברית  ארצות  בין  חופשי  4x200 בסגנון  השליחים  במשחה  האפי 
נוכח  השתאותי  לי  זכורה   )!youtube-ב )חפשו  המערבית  לגרמניה 
השחייה,  בבריכת  האמריקאי  ההמנון  הושמע  בו  הפעמים  מספר 
אירועי  של  הספונסר   – “מקדונלד’ס”  בקשתות  מוקפת  שהייתה 
ואין  נולד אז  נכון שמייקל פלפס עוד לא  השחייה באולימפיאדה. אז 
ספק שההישגים שלו במשחקי בייג’ינג ולונדון צרובים יותר בתודעה 
הבינלאומית, אבל כשמזכירים את המשחקים האולימפיים, אני תמיד 

חוזר בזיכרוני אל אותן השעות הקטנות של הלילה בקיץ 1984.
נועם ארז

פרשת  “חיי שרה”פרשת השבוע למשפחה
שרה  של  מותה  בתיאור  נפתחת  הפרשה 
אותה  לקבור  מבקש  אברהם  אברהם.  אשת 
משא  לאחר  רוכש,  הוא  כך  ולשם  בחברון 
ומתן עם עפרון החיתי, את מערת המכפלה. 
נסיעה  דקות  ארבעים  שבמרחק  מדהים 
יצחק  מאיתנו קבורים אבות האומה אברהם, 
ולאה.  רבקה  שרה,  האומה  ואמהות  ויעקב, 
ובחזרה  לשם...  להגיע  מפחדת  שאני  ועצוב 
חז”ל  )לפי  עבדו  את  שולח  אברהם  לפרשה: 
למצוא  כדי  בחרן  משפחתו  אל  אליעזר(  זהו 
של  שאשתו  רצה  שלא  משום  ליצחק,  אישה 
נערה  במציאת  הצורך  כנענית.  תהיה  יצחק 
המיוחדת במידותיה, עומד במרכז מסעו של 

אליעזר.
אליעזר מגיע אל המעיין שמחוץ לעיר, מקום 
מרכזי אליו מגיעות הנערות לשאוב מים. כדי 
מחליט  הוא  המתאימה  האישה  את  לבחור 
שיערוך לנערה המיועדת “מבחן קבלה”, הוא 
מציב תנאי קבלה: אם הנערה היא אשת חסד. 
ַכֵּדְך  ַהִּטי-ָנא  ֵאֶליָה  ֹאַמר  ֲאֶׁשר  ַהַּנֲעָר,  “ְוָהָיה 
ַאְׁשֶקה- ְוַגם-ְּגַמֶּליָך  ְׁשֵתה,  ְוָאְמָרה  ְוֶאְׁשֶּתה, 
ִּכי- ֵאַדע,  ּוָבּה  ְלִיְצָחק,  ְלַעְבְּדָך  ֹהַכְחָּת,  -ֹאָתּה 

ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם-ֲאֹדִני.”)בראשית כד יד(
במבחן זה ביקש אליעזר לבדוק את טוב הלב 

ומידת הנדיבות של הנערה. תכונות אלו באו 
מים  מעט  רק  מבקש  שהוא  בכך  ביטוי  לידי 
לשתות ואילו היא מתנדבת מעצמה לתת לו 
ממשיכה  גם  כך  ואחר  ככל שיחפוץ  לשתות 
שמצריכה  פעולה  שלו,  הגמלים  את  ומשקה 

שאיבה חוזרת ונשנית. 
איסור  קובע  זרה,  עבודה  בהלכות  הרמב”ם, 
מעשיות  מסקנות  גוזר  האדם  כאשר  ניחוש, 
על  משפיעים  והניחושים  בחייו,  מהסימנים 
משום  זאת  התנהלותו.  ועל  עולמו  עיצוב 
והמציאות  שהחיים  היא  היסוד  שהנחת 
מתנהלים על פי יושר טבעי של טוב ורע, חיים 
האדם.  של  לבחירותיו  משמעות  בהם  שיש 
זה  איסור  בין  קיימת סתירה  לכאורה  כן,  אם 
אברהם  עבד  אליעזר  לעצמו  שקבע  לסימן 
כדי לבחון, אם רבקה ראויה להיות אשתו של 

יצחק. 
במעשה  סוברים שאין  שרוב הפרשנים  אלא 
אופי”,  “מבחן  זהו  שהרי  ניחוש,  אליעזר 
אדם,  של  אופיו  לבדוק  פסיכולוגי  מבחן 
בדרך  הכול  עשה  אליעזר  הרגליו.  מידותיו, 
שהמבחן  מהקב”ה  ובקש  ותפילה  אמונה 
הנכונה  האישה  בבחירת  לו  יעזור  שקבע 
ַאְבָרָהם,  ֲאֹדִני  ֱאֹלֵהי  “ַוֹּיאַמר--ְיהָוה  ליצחק 

ֲאֹדִני  ִעם  ַוֲעֵׂשה-ֶחֶסד,  ַהּיֹום;  ְלָפַני  ַהְקֵרה-ָנא 
ַאְבָרָהם.”)בראשית כד יב(.

את  עברה  שרבקה  מסכימים  ודאי  כולכם 
הראשון  ומהשידוך  רבה  בהצלחה  המבחן 

המצוי במקרא יצא זוג מופלא.
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האישה הגדולה מפרנקפורטמהפכניות יהודיות
חלק ב’

במאמר הקודם עשינו היכרות עם דמותה של 
המהפכה  ממובילות  כאחת  פפנהיים  ברטה 
העזרה  בתחום  כחלוצה  הפמיניסטית, 
הסוציאלית וכמייסדת ארגון הנשים היהודיות 
בגרמניה. נסקור עכשיו את השקפתה בנוגע 

למעמד האישה ביהדות.
וביקורתית  מגובשת  דעה  הייתה  לפפנהיים 
האורתודוקסית  היהדות  יחס  על  מאוד 
מסעה  בעקבות  שכתבה  בדו”ח  לאישה. 
שלבורות  ברטה  הדגישה  ב-1903,  הראשון 
מזרח  יהודיות  נערות  שרויות  שבה  העצומה 
בהידרדרותן  מרכזי  חלק  יש  אירופיות 
שמעבר  וכתבה  הוסיפה  היא  המוסרית. 
האדם,  ולסוחרי  לסרסורים  הבושת,  לבתי 
אולטרה- נערות  של  רחבה  תופעה  גם  יש 

טובות”,  “ממשפחות  אורתודוקסיות 
הנובע  שרויות,  הן  בו  המתמיד  שהשעמום 
להן  גורם  תעסוקה,  ומחוסר  חינוך  מחוסר 
להידרדר לזנות. הדרתן מחינוך וממזון רוחני 
אותן  הופך   - כללי  או  יהודי   - הוא  באשר 
כלשהם,  וערכים  מוסר  לחסרות  לטענתה 
וכשרות. למרות  היותן שומרות שבת  למרות 
הערכים  עולם  ועל  הִממסד  על  ביקורתה 
פרשה  לא  מעולם  היא  האורתודוקסי, 
את  להדגיש  חדלה  ולא  מהאורתודוקסיה 

חשיבות המסורת וקיום המצוות.
המוסרי- שהמצב  טענה  פפנהיים 

היא  מתמודדות  שעימו  הקשה  חברתי 
היהדות  של  מהתכחשותה  נובע  וחברותיה 
ומחוסר  הנשים,  לזכויות  האורתודוקסית 
יכולתן להגן על עצמן. היא ציינה שגם יהודים 
התפתחות  מבנותיהן  שמונעים  עשירים 
רק  אותן  ומגדלים  ורוחנית  אינטלקטואלית 
למעשה  מהן  שוללים  נישואין”,  “למטרת 
שבנישואין  הקדושה  את  להבין  היכולת  את 
ובאימהּות. את חרפת היהודים בעיני סביבתם 
גרמניה  יהדות  את  רבות  שהעסיקה  בעיה   -
על כל גווניה - תלתה ברטה בוויתור על חינוך 
החברתית  בקהילה  אי-שיתופן  ועל  הבנות 

והרוחנית, שגרמו לפשיטת רגל מוסרית.
איננה  היא  נחשבת,  איננה  היהודייה  “האישה 
חשובה, היא איננה לומדת דבר, רוחה איננה 
כשהטבע  אפילו  לחסד...  או  לחוזק  זקוקה 
העניק לה את מתנת היופי, היא חייבת לכער 
אינן  נשים  היהודי  החוק  פי  על  עצמה.  את 
יצורים  רק  סובייקטים,  או  אינדיבידואלים 

מיניים”.
עוררו  אלה  קשים  שדברים  לציין  למותר 
ומנהיגים,  רבנים  מצד  קשות  ותגובות  סערה 
שהאשימו את ברטה בהשמצת היהדות ויעצו 
של  העולם  תפיסות  ניתוח  את  להשאיר  לה 
ספק  אין  אך  לכך.  המוסמכים  בידי  היהדות 

שדבריה ביטאו תחושות אותנטיות של קיפוח 
ודיכוי שבהם נתקלה בסיוריה הרבים, ושיקפו 
דווקא  הקיימת  המדכאת  המציאות  את 

באזורים שנחשבים “אדוקים”.
פפנהיים לא עסקה בעצמה בלימוד תורה, אך 
ראתה בכך חשיבות גדולה. היא קראה לנשים 
שותפות  להיות  כדי  תורה  ללמוד  יהודיות 
של  יופייה  בעיניה  המסורתי.  בשיח  מלאות 
באל  אמונה  של  דת  בהיותה  הוא  היהדות 

אחד, במובן הטהור של המילה.
זקוקה  אינה  אשר  דת  זוהי  תפיסתה,  פי  על 
לאג’נדה  וכנסיות,  לכתות  וגיורים,  למיסיון 
היא  היהדות  לדעתה,  עולמית.  או  פוליטית 
תיווך  ללא  באל  האדם  של  פרטית  הכרה 
קהילה  חיי   - ובמקביל  חיצונית,  סמכות  של 
משותפת,  בתפילה  המתבטאים  עשירים 
בסולידריות וברציפות מסורתית. אך בו מזמן 
ליוו  היה אצל הגברים. הנשים  “הכול  אמרה: 
אותם. מצב זה הוא ביטוי לקיפאון של החוק 
רק  נשאר  התורה  לימוד  שבשמם  והמסורת 

למיעוט, אתגר ללומדים ולחכמים”.
שאין  ייתכן  “איך  ומקשה:  ממשיכה  פפנהים 
את  שתשאל  לומדת  אישה  אף  הייתה  ולא 
מנקודת  והתלמודיות  ההיסטוריות  השאלות 
בתחומים  שקורה  כפי  אישה?!  של  ראות 
אחרים, בית המדרש עבר במסורת היהודית 
גם  נשאר  אבל  ימינו,  עד  העתיקה  העת  מן 
היה  שניתן  למרות  לחלוטין.  גברי  כך:  עכשיו 

היום להציג גישה פמיניסטית”.

פפנהיים קראה בקול לנשים היהודיות להיות 
התורנית.  וביצירה  מדרשות  בבתי  שותפות 
רק כך, טענה, ניתן לשנות את השיח הפרשני 
את  לבטל  ובכך  נשים,  נגד  מראש  המוטה 
ולזלזול  נשים  להדרת  הקוראים  הקולות 
היהודיות  הנשים  “אנו  שלה:  ובמילותיה  בהן. 
את  עוררין  ללא  מהכתובים  ליטול  נדרשות 
וההרשעה  ההערצה  את  והאשמה,  השבח 
בכמויות  נפוץ  שהוא  כפי  שלנו,  המגדר  של 
בעיני  שנחזו  כפי  היהודית,  בספרות  אדירות 
היהודית.  הספרות  בתוך  שקראו  חכמים 

אנחנו מקבלות את נקודת מבטם וניסיונם”. 

הקדימה  אולי  שברעיונותיה  פפנהיים,  עבור 
בשיח  אישה  של  מבטה  נקודת  זמנה,  את 
התורני אינה נופלת מזו של גבר, יהא תלמיד 
תוכל  אישה  רק  לדעתה,  שיהא.  ככל  חכם 
לייצג נאמנה את רגשותיהן וחייהן של הנשים, 
בכל עניין הנוגע במסורת העתיקה, ובשמירה 

על חיים מוסריים. 
“במסורת  המסר:  את  מחדדים  דבריה 
של  בהקשר  רק  נחשבות  נשים  היהודית 
הגשמת ייעודן כרעיות. אין במסורת זו אופציה 

האישה  של  אינדיבידואלית  להתפתחות 
זיקתה למין הגברי. אישה היא המוביל,  ללא 
דרך  רק  העם,  של  והמשמרת  האפוטרופוס 
העתיד  לקיום  כדואגת  זו:  מטרתה  הגשמת 
של עם ישראל, היא מממשת, לפי המסורת, 
והטהור  המקודש  היחס  העצמי.  מקומה  את 
להקים  שמטרתם  אישות,  וליחסי  למשפחה 
כבוד  של  הכרה  לה  שנותנים  הם  צאצאים, 
שהיא  ולהערכה  להכרה  בדומה  בדת, 
מקבלת באופן מדעי ומעשי בחברה בת ימינו. 
האישה היחידה שזוכה למעמד ולכבוד בימינו 
היא האישה הנשואה שיש לה ילדים. השוויון 
הרוחני שניתן לאישה הוא רק בתחום החסד, 

במצוות וב’ואהבת לרעך כמוך’”. 
ממפגש  לחלוטין  האישה  הודרה  בתקופתה 
חופשי עם גברים ומכל אתגר אינטלקטואלי. 
היה  היהודי  מהגבר  שנדרש  התורה  לימוד 
הטוב  הספר  בית  גם  היה  הוא  אך  מפרך, 
ביותר לפיתוחו האינטלקטואלי. הנשים חונכו 
להיות מיניות וביתיות, תלויות לחלוטין בבעל. 
שהאמנציפציה  הרוחני  החופש  לדעתה, 
נשים  על  גם  לחול  צריך  לגברים   הביאה 
פפנהיים,  לדעת  כיום,  המרכזית  המטרה 
בכל  נשים  של  מלא  שיתוף  להיות  צריכה 
את  למצוא  צריכות  הן  האנושית.  החברה 
ובדת  בכלל  בדתות   - דתן  בתוך  ייצוגן 
מהאדם  דורשת  היא  שכן   - בפרט  היהודית 
רוב  לדעתה,  כן,  על  אישיותו.  את  לפתח 
ייעודן  את  למצוא  יכולות  היהודיות  הנשים 
זו  ובדרך  היהודיים,  שורשיהן  בתוך  מחדש 
למצוא את הגאולה האישית האמיתית שלהן.
אלי רבל

הנכם מוזמנים למפגש שיח 
בנושא מין מיניות ומגדר 

“את לא נולדת אישה אלא נהיית אישה...” 
)סימון דה בובואר(

מעבירה את המפגש: ד”ר דפנה שגיב-
רייס, מטפלת זוגית, מינית ופרטנית, מרצה 

וחוקרת במיניות, מגדר זוגיות ומשפחה.

מתי: 13 בנובמבר בשעה 21:00 
איפה: בבית משפחת רייס, אורן 22א

על הנושא: מדוע עצבה האנושות את 
הגבריות כציר מרכזי למיניות האנושית בעוד 

הנקבה האנושית נתפסת כ’אחר’. מה זה 
מין ומה זה מגדר? השפעתה של המשפחה, 
החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, השפעת 
הזמן – ההסטוריה, התרבות, הדת, המדיה, 
השפעת המחקר הסקסולוגי ומשקלן של 

חברות התרופות. 
ההרצאה מלווה בקטעי סרטונים. 



רגע משפחתי פעם בחיים
לקחת  עזי  את  הכריחה  הגשמים  סופת 
ולצאת  הספר  לבית  במכונית  הילד  את 
בפקק  תקוע  הוא  ועכשיו  לדרך,  מאוחר 
כששיחת  במרץ,  עובדים  מגבים  בגהה, 
כי  מתחילה,  אוסטרליה  עם  הוועידה 
באוסטרליה כבר סוף יום העבודה, ואותם 
שצריך  ילד  או  גשם  או  בוקר  מעניין  לא 
ראש  את  מנחה  ועזי  הספר,  לבית  ללכת 
את  בזהירות  לשנות  איך  ההטמעה  צוות 
מבנה בסיס הנתונים כדי לתמוך בחישוב 
שמשתנה  הפיננסי  החשיפה  סיכון 
לתוקף  שייכנסו  החדשים  החוקים  בגלל 
האזרחית  השנה  בתחילת  בקווינסלנד 

הקרבה.
עזי מדבר ומנחה ומתווכח, המגבים עדיין 
ומכל עבר שולחות  מקרקשים במהירות, 
לתוך  אור  אלומות  עצבניות   מכוניות 
ממכסה  עולים  מהבילים  ואדים  הטיפות 
המנוע שלהן, ואז, לראשונה מזה זמן רב, 
וכמו  מקשיב  הוא  להקשיב.  מתחיל  הוא 
מדבר,  עצמו  את  שומע  הוא  מלמעלה 
הוא  ומאיפה  הזה  האיש  זה  “מי  וחושב: 
הללו?  המילים  מהן  הזו?  למכונית  הגיע 
לדבר  יודע  שהוא  זה  איך  מובן?  להן  יש 
חשיבות  מלא  ובטון  צחה  כה  אנגלית 
מהיכן  משעממים?  כך  כל  נושאים  על 
מגיעה  המכונית  ולמה?”  הזה  הידע  כל 
שלוש  זה  בוקר,  מדי  עזי  שבו  למחלף, 
וחצי שנים, פונה תמיד שמאלה, והוא פונה 

ימינה.
יותר,  דלילה  ההפוך  בכיוון  התנועה 
ה”מזדה 6” נכנסת לקצב, מסירה מדרכה 
השועטות  שהמשאיות  המים  נתזי  את 
לאשדוד מפנות לעברה. בעיצומו של דיון 

השאילתא  מבנה  על 
את  לשנות  הדרושה 
בטבלה  האינדקס 
לוחץ  מיוחד,  רגישה 
עזי על הכפתור האדום 
השיחה.  את  ומפסיק 
בחלל  משתרר  שקט 
עזי  הנוסעים.  תא 
אם  עצמו  את  שואל 
יחשבו  המשתתפים 
הוא  האוויר  שמזג 
בשיחה  לֶנֶתק  שגרם 
קולט  הוא  ובהשתאות 

כפת לו.  שלא אִִ
בבהילות  עובר  הרדיו,  את  מדליק  הוא 
למנחה  אומר  החזאי  לתחנה.  מתחנה 
הנוכחית,  הגשמים  שמערכת  הפומפוזי 
ובמיוחד כמות המשקעים המתלווה אליה, 
לשירים,  עובר  עזי  בעוצמתה.  קיצונית 
והוא  נחלשת  הקליטה  הדרך  בחצי  אך 

הסלולארי  הטלפון  הרדיו.  את  מכבה 
הרף:  ללא  בהולות  הודעות  לעברו  זורק 
של  הביצועים  במבחן  התקלות  מספר 
אדים  מכשיר  תקנה  האחרונה;  הִגרסה 
מבצע  הערב;  חוזר  כשאתה  לילדה  קר 
הוא  אז  פלטינום,  כרטיס  למחזיקי  מיוחד 
מכבה גם אותו. הוא מתקדם, לא מהר מדי, 
ממש בקצה המהירות החוקית, והמכוניות 
מצפצפות  בחיפזון,  אותו  העוקפות 

במחאה על ההתגרות במוסכמות. 
דלילה  הופכת  התנועה  שבע  באר  אחרי 
יותר, וכך גם הגשם. לפני שנים רבות הוא 
הגבעות  על  בציוד,  עמוס  ושוב,  שוב  רץ 
לא חשב  זמן  הצחיחות שמשמאל. הרבה 
אליהן.  התגעגע  לא  וודאי  ההן  השנים  על 
הפליאה  אך  מתגעגע,  לא  הוא  עכשיו  גם 
ולאן  בו. לאן נעלמו כל אותן שנים  אוחזת 
בדיוק  מתי  מסורבל?  נער  אותו  נעלם 
במכונית  ומקריח  אמיד  גבר  אותו  החליף 

חדישה? 
גשם  במעיל  שוטר  עומד  צין,  נחל  לפני 
הנחל  התנועה.  את  וחוסם  זוהר  ואפוד 
רכב  ושום  עז  בשיטפון  גדותיו  על  עלה 
אינו מורשה לעבור. ויש לו גם עצה נדיבה. 
בשלט  ימינה  ולפנות  אחורה  להסתובב 
“פעם  נדיר.  במחזה  לחזות  כדי  החום, 

בחיים” אומר השוטר.
הצוקים  התצפית.  במרפסת  ניצב  עזי 
השכבות  מרובי  והעתיקים  הצהובים 
המים  באדוות  בחמיצות  מתבוננים 
החד  בדרכן  שמתחת  בנקיק  השוצפות 
וותיקים  שתושבים  כפי  לערבה,  פעמית 
פוחזים  בצעירים  מסתכלים  תמיד 
ומערערים  בשכונתם  שעוברים  ורעשנים 
מגוריהם.  שלוות  את 
מהסלעים  אחד  לפתע, 
ונופל  מהצוק  מתנתק 
המים,  לתוך  בדרמטיות 
מעבר  איתם  נסחף 
וההארה שוטפת  למפל, 
חסר  הצעיר  עזי.  את 
הביטחון לא נעלם לשום 

מקום. הוא כאן.
ורב-חשיבות  ותיק  יעל 
כבר  שטעם  ]עצמית[, 
באזור,  הפחים  מכל 
הוא  להסתכל.  מגיע 
מתבונן במים ואז באדם 
זה  התרגל  הוא  לידו.  האבן  על  היושב 
מכבר לחברת בני אדם ואינו חושש, אך גם 
לו זו הפעם הראשונה שהוא רואה כאן גבר 

בנעלי “הוגו בוס” בוכה.
)תודה ל-Talking Heads על ההשראה בדקה התשעים(.

ישי להמן

איתי חזר הביתה מבית הספר וסיפר שקיבל הערה 
מהמורה, כי הפריע בשיעור. ושמחתי. שמחתי על 
שמחתי  פחד.  שלא  כך  על  שמחתי  שסיפר.  כך 
מה  על  ודיברנו  זה.  על  איתו  לדבר  היה  שאפשר 

שהיה בשיעור והייתה לנו שיחה טובה. 
ג’. הפרעתי  זה החזיר אותי לזיכרון ילדות, לכיתה 
לי  היה  כי  פטפטתי  בשיעור.  שלומית  למורה 
פחדתי  ופחדתי.  ביומן.  הערה  וקיבלתי  משעמם 
לספר, פחדתי מהכעס של אימי. בנוסף, התביישתי 
חסרת  הייתי  לעשות.  מה  ידעתי  ולא  שקרה  במה 
לאימי  סיפרתי  פיתרון.  מצאתי  ולבסוף  אונים 
בצדק.  שלא  חתימה  לי  נתנה  שלומית  שהמורה 
סיפרתי לה שהכול היה בגלל ילד אחר ולא בגללי. 
אימי קיבלה את גרסתי אולם רשמה זאת למורה. 
ושוב הרגשתי את  ושוב הרגשתי שאני מסתבכת, 
את  הרגשתי  ושוב  המורה,  של  מהכעס   – הפחד 
האמת.  את  לאימי  סיפרתי  שלא  כך  על  הבושה 

ובנוסף הרגשתי מאוד בודדה.
אנחנו  כאשר  בחיים.  אותנו  מניעים  רגשות 
להתקרב  רוצים  אנחנו  חיוביים  רגשות  מרגישים 
לאותם אנשים שעימם אנו מרגישים את הרגשות 
כאשר  ִקרבה.  לחפש  אותנו  מעודד  והדבר  הללו 
אנו מרגישים רגשות שליליים הדבר מעודד אותנו 

להתרחק ולהסתגר.
מאיתנו  אחד  אף  כבדים.  רגשות  הם  ופחד  בושה 
בלתי  הוא  הדבר  אולם  אותם.  להרגיש  רוצה  לא 
במאוחר.  או  במוקדם  בהם  פוגשים  אנחנו  נמנע. 
מתחיל  זה  בילדות.  מתחיל  כלל  בדרך  וזה 
יודעים  לא  עדיין  אנחנו  כאשר  צעירים,  כשאנחנו 
לא  עדיין  אנחנו  כאשר  זה,  את  עובר  אחד  שכל 
לרגשות  שיש  יודעים  ולא  להתמודד  כיצד  יודעים 

האלו שמות וכאשר הנפש שלנו רכה ופגיעה.
ובכל השעות האלו, בהם ילדינו נמצאים במסגרות 
ידיעתנו.  בלי  האלו  ברגשות  פוגשים  הם  החינוך, 
חמקמקה  היא  בושה  ידיעתם.  בלי  גם  לפעמים 
שום  ללא  פתאומי,  באופן  מגיעה  היא  במיוחד. 
יכולה  הספר  בבית  המורה  מוקדמת.  אזהרה 
להעיר הערה והדבר יכול להשפיע ולגרום לבושה 
להגיע. לעתים קרובות, רק אחרי שהבושה מגיעה, 
ניתן לראות אותה הפנים הופכות אדומות והבושה 

רק גוברת.
את  משאיר  מכווץ.  הוא  מפחיד,  הפחד  והפחד... 

ילדנו לבד, אבוד. 
הלאה,  לעבור  הכוחות  את  שלנו  לילדים  ויש 
והגוף  משפיע  זה  אולם  להישבר.  ולא  להתגבר 

זוכר...
לא, אין לנו שליטה על מה שעובר על ילדינו בבית-

על  שליטה  לנו  יש  בהחלט  אולם  ובגנים.  הספר 
ננסה  בואו  עימנו.  בקשר  בבית,  להם  שקורה  מה 
נקל  המעיקים,  הרגשות  של  הגעתם  את  לצמצם 
לִקרבה  אותם  ונעודד  אותם  נחזק  ילדינו,  על 

ופתיחות.
מיכל שור 



?מה השאלה

משפחת פרץנעים להכיר

 “שמלה לבשתי יפה מאוד 
 עם סינור בו רקום 

 אפרוח ורוד 
 דומם ישבתי דומם חשבתי 

 עליי ועל מיכאל 
 ומי לא בא 
 ומי לא בא 

מיכאל”
 

ללשון  האקדמיה  אבל  בסינור,  בחרה  שטקליס  ילן  מרים 
העברית קבעה כי הצורה התקנית היא ִסיָנר. זו הצורה הרווחת 
היום, לתחושתי בזכות כניסתו של מוצר חדש לחייהן של נשים 
יולדות ודרכן ללשון הדיבור - סינר ההנקה. המילה סינר נזכרת 
מלאחריה”  ובין  מלפניה  בין  בסינר  החוגרת  “האישה  במשנה: 
סינור מוצאים לראשונה בכתבי מנדלי  ד(. את הכתיב  י  )שבת 
רווח  יותר  מאוחר  התשע-עשרה.  המאה  מסוף  ספרים  מוכר 
כתיב זה בכתיבתם של סופרים אחרים, אולי בהשראת מילים 

כמו צינור וכינור או מתוך מסורת ההגייה האשכנזית.
 

שלום )35( ועדי ) 33( 
הורים לנויה )4.5(, גן “ארז”, ולהילה )3(, גן “הרדוף”

- שנתיים  בחו”ל  חוזרים במזכרת בתיה לאחר שליחות של שלוש שנים  תושבים 
בטורנטו ושנה בברטיסלאבה.

שלום ואני לא באנו מחינוך דתי אך אנחנו שומרים על אורח חיים מסורתי-דתי. 
היהודית  הזהות  ושל  היהודי  החינוך  של  לחשיבות  יותר  נחשפנו  בשליחות 

והישראלית, תוך הכרה בשונה וקבלתו.
חינכנו את בנותינו על ערכי היהדות, על אמונה בבורא עולם ועל שמירת מצוות.

יהודי  כל  שמקבלת  עוטפת  ישראלית(  )לא  דתית  מקהילה  חלק  היינו  בטורונטו 
מאמין, לרבות כאלה שאינם שומרי מצוות. תחושת השייכות הקלה על הקליטה 
בארץ הזרה והרגשנו חלק ממשפחה, למרות שהמשפחות הגרעיניות שלנו היו 

אלפי קילומטרים מאיתנו. 
למעט  היחידה,  היהודית-דתית  המשפחה  לצערנו  היינו  בברטיסלאבה 
שם,  ודווקא  בווינה,  למדו  אך  בברטיסלאבה  שגרו  ומשפחתו  חב”ד  שליח 

בברטיסלאבה, התחזקה מאוד הזהות היהודית שלנו.
בשל שמירת הכשרות זכו נויה והילה ליחס מיוחד בגן )גם בהשוואה למשפחות 
ישראליות ויהודיות אחרות(, עם תפריט צמחוני וכלי אוכל אישיים שהבאנו מהבית. 

הן לא הרגישו שונות אלא מיוחדות. הן למדו על חגים ומנהגים אחרים ושיתפו וסיפרו על המנהגים שלנו. 
שם שומעים את פעמוני הכנסיות בכל פינה ומתרשמים מיופיין  )הכנסייה הכחולה הייתה ממש מעבר לביתנו(. אבל בנותיי התרגשו יותר להיות בבית 

הכנסת העתיק שאביהן התפלל בו מדי שבת. 
שם הן הבחינו שאנחנו שונים לעתים מישראלים אחרים, וכל ישראלי שפגשו הן נהגו לשאול אם הוא שומר שבת. הסברנו להן שלכל אחד יש את 

השבת המיוחדת שלו.
נויה והילה ציפו לחזרה ארצה והתרגשו לקראתה, הן רצו כבר להיות בגנים שמדברים בהם עברית...

הן מתרגשות במיוחד מיום שישי בגן: הלבוש החגיגי, הכנת החלה וקבלת השבת בגן ממלאה אותן אושר ושמחה. 
נשאר לנו רק לאחל לכולם שנה טובה ומבורכת, שנה של קבלה, של שלווה, של צמיחה ושל הרבה שמחה. 

משפחת פרץ 

בעוד  מזרון  לומר  רגילים  רבים  הגייה,  מסורת  אותה  בשל 
וגם  במשנה  נזכרת  זו  מילה  היא ִמְזָרן. גם  התקנית  שהצורה 
במקרה זה במאה ה-19 החלו פרשנים כמו רבי ישראל ליפשיץ, 
ובמאה ה-20 סופרים כמו ש”י עגנון להפוך קמץ לחולם, וכתבו 
מזרון. בפרק יט במסכת כלים שבמשנה מתוארת מיטה שכרכו 
לה מזרן. הרמב”ם פירש שמדובר במעין חגורה שנהגו לכרוך 
כדי  המיטה(  מסגרת  )כלומר  המיטה  מוטות  ארבעת  סביב 
המאה  עד  ה-6  המאה  הישיבות,  )ראשי  הגאונים  ייפרדו.  שלא 
אדם  בני  שנותנין  צמר  “בגד  למזרן:  אחר  פירוש  הציעו  ה-11( 
גדולים וחשובים על מיטותיהן תחת כל המצעות, והוא כמעשה 
למנוע  גגותיהן  בשפת  ׂשיער  של  או  צמר  בגד  שנותנין  אילו 
המטר מן הקירות”. המזרן משמש היום לא רק את בני האדם 
לפירוש  קרובים  די  ותפקידו  צורתו  אך  והגדולים,  החשובים 
קליפות  המזרנים  הכילו  קדומות  בתקופות  הגאונים.  של  זה 
וייתכן שאף זיפים )ׂשערות? של מי,  דגנים, נוצות, צמר, כותנה 
קפיצים,  מזרן  על  הגאונים  אומרים  היו  מה  מעניין  תוהה(.  אני 
על מזרן מים ועל מזרן ים. לעולם לא נדע. אבל דומה שהסינר 
פתוחה  והדרך  האחרונה,  המילה  את  אמרו  לא  עוד  והמזרן 

בפנינו לדמיין את סינרי העתיד ומזרני המחר.
אילת אסקוזידו

מה אתם נוהגים לחגור במטבח? סינור או סינר?
והאם ניסיתם פעם לחגור מזרן )לא במטבח(?


