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הזיכרון הראשון שלי
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כשנתבקשתי לכתוב משהו על הזיכרון הראשון שלי, שיערתי שהדבר 
יותר משורות ספורות. כמובן שאת המשימה החשובה  יסתכם בלא 
זה.  על  לחשוב  זה  עשיתי  שכן  מה  הרף.  ללא  ודחיתי  דחיתי  הזו 

ומסתבר שזה הרבה יותר מורכב ממה שנדמה.
שלה...  החוזקה  מנקודות  לא  הוא  שזיכרונה  כאחת  ידועה  אני  הרי 
לדוגמה, כשאני עורכת רשימת קניות, אם אני סבה לאחור לחפש את 
העט על מנת להוסיף פריט כלשהו שעלה במוחי לרשימה המתהווה, 

עד שאחזיר את ראשי הרי הוא נשכח לחלוטין. 
דרוסה”,  “זיקית  המפוקפק  בתואר  אחי  אותי  כינה  בצעירותי  עוד 
שהרי יצור מופלא זה, עוד בהיותו בחיים אינו זוכר את צבעו ומשנה 
אותו ללא הרף, לא כל שכן כשהוא אינו בחיים... וככל שהזמן עובר, 
אני הולכת ונעשית דומה לה יותר ויותר, לאותה חיה חביבה. אף אני 
משנה את צבעי )של השיער לפחות...(, עיניי אף הן מפתחות עצמאות 
מה  מושג  של  שמץ  אף  לי  ואין  שעה,  בכל  להיעצם  ונוטות  משלהן 
הוא שמה של אותה אישה נחמדה ששוחחה איתי בהתלהבות רבה 

בסופרמרקט... 
עוברת  הסתם  שמן  כתכונה  שהזיכרון,  בכך  בהתחשב  מוזר,  וזה 
הרי  שכזו.  משובשת  בצורה  אליי  הגיע  גנטית,  זיקה  ובעלת  בירושה 
אבי ידוע כבעל זיכרון פנומנאלי, כך אומרים כולם. הוא זוכר בפרטי 
ובעולם  בארץ  שהתרחשו  אירועים  היסטוריים,  תאריכים  פרטים 
במזרח  גיאו-פוליטיים  ותהליכים  האחרונות  השנים  אלפי  במהלך 
התיכון ובמזרח הרחוק, מה שלא מפריע לו להסתובב כל יום במשך 
“איפה  או  שלי?”  המפתחות  “איפה  העולם:  לחלל  ולזעוק  שעה 

המשקפיים שלי?”...

אבל שלא תחשבו שאני לא זוכרת כלום. יש לו לזיָּכרון חיים ורצונות 
“בג”ד  הדקדוק  חוק  את  כמו  קטנים  דברים  לזכור  יכולה  אני  משלו. 
כפ”ת בראש מילה” )ואף לתקן כל אחד ואחת ששכחו...( או מה בעלי 
אמר לי לפני עשרים שנה )ועד היום לכעוס עליו על זה...( או ספרים 
סיר  את  לחלוטין  לשכוח  זאת  ולעומת  בילדותי,  שקראתי  שלמים 
המרק על האש ולהיזכר בזאת רק באיחור של ארבע שעות ומאתיים 

ק”מ רחוק מדי...
משתנה.  להפעלתו  שה”טריגר”  והיא  לזיכרון,  לו  מוזרה  תכונה  עוד 
זה יכול להיות צליל, קטע מוזיקה, ריח או טעם מסוימים שיביאו עליך 
מבול של זיכרונות מטלטלים, אבל אם תנסה בכוח לחלץ בדל זיכרון 

ממוחך הקודח, לא יעזור שום דבר, אף לא חולץ פקקים.
מאחד  ומשתנה  גמיש  סלקטיבי,  לחלוטין,  עצמאי  הוא  אפוא  הזיכרון 
לשני והולך יד ביד עם דמיון מפותח. וככל שאתה אסרטיבי יותר וחדור 

להט, כך יאמינו גם בסביבתך ש”אין ספק, אכן כך היו פני הדברים”...
מעט  לא  ישנם  מפתיע  באופן  שלי?  הראשון  הזיכרון  מה  זאת,  ובכל 
זה  ורבים על המקום הראשון... האם  וכולם עולים בערבוביה  כאלה, 
השביל הארוך ארוך )אולי 100 מ’(, שהייתי הולכת בו בבוקר לגן, לבד, 
ומגיעה אחרי יותר משעה עקב שיחת נפש ארוכה שניהלתי עם איזה 
שמתחתיה  המיטה  רגלי  שאלה  או  בדרך?  שפגשתי  פרח  או  פרפר 
לילדה  ויטמינים  להזריק  שהגיע  לרופא  מתחבאת  בעודי  הצצתי 
החולנית שהייתי? או שמא דמותו של הסוס ורוכבו שפגשתי בטיול על 
ועד היום אני רואה אותו מתנשא מעליי גבוה  חוף הים עם אימאבא, 

גבוה, מפחיד ומרגש כאחד? 
לבחירתכם.

תמי גוטשלק

במיוחד,  מרתקים  נושאים  מלאה  הפרשה 
והרי הם על פי סדרם בפרשה:

סולם יעקב.	 
פגישת יעקב ורחל.	 
נישואי יעקב.	 
הולדת בני יעקב.	 
פרשת צאן יעקב.	 
עזיבת יעקב את לבן.	 

זאת פרשה מלאה ברגש המכילה את הכול: 
אהבה, נאמנות, קנאה ובגידה. 

מהחלום  מתעורר  יעקב   - באהבה  נתחיל 
מגיע  הוא  לחרן.  רגליו  ונושא  שחלם  המוזר 
שלושה  מוזר:  דבר  רואה  הוא  שם  לבאר, 
עדרי צאן מסביב לבאר, אולם הם לא יכולים 
גדולה.  אבן  מכסה  הבאר  פי  את  כי  לשתות 
אחד  אף  אבל  האבן  את  להזיז  מנסים  כולם 
יושבים, מופיעה מאי שם  לא מצליח. בעודם 
ומתאהב  מביט  יעקב  ומרשימה.  יפה  בחורה 
רץ  שהוא  כך  מתאהב  ראשון!  ממבט  בה 
הבאר.  מפי  האבן  את  גולל  יד  ובהינף  לבאר 
מתחיל  שהוא  ממנה  מתרגש  כך  כל  הוא 

לבכות, פשוט כך, בכי שקט ואוהב. הוא רוצה 
רחל,  של  אביה  לבן,  אבל  איתה  להתחתן 
דורש ממנו לעבוד בעבורה. יעקב, שליבו מלא 
באהבתו לרחל שלו. עובד עבורה שבע שנים, 
ואז עוד שבע שנים, אבל הן עוברות לו כימים 
אחדים, ואולי זה הסימן הגדול ביותר לאהבתו 
- ארבע-עשרה השנים שחולפות ברגע אחד 

ארוך של אהבה. וואו, יעקב זכה לאהוב!
וגבר אחד  נאמנות – שתי אחיות בבית אחת, 
אוהבת  ורחל  רחל  את  אוהב  יעקב  ביניהן. 
ולאחותה,  למשפחתה  נאמנה  גם  אבל  אותו 
וכאשר מגיע יום חתונתה היא לא רוצה לבייש 
את אחותה והיא נותנת לה להתחתן ראשונה 
עם יעקב. רחל היא טובת לב אמיתית, דמות 
אצילית ומסורה, בעיניי היא תמיד הייתה האם 

היפה מכולן.
קנאה - בכל היופי הזה מסתתר לו גם הרגש 
המכוער הזה. השנים חלפו ויעקב עכשיו נשוי 
ליעקב  יולדת  לאה  בעוד  אולם  ולאה.  לרחל 
בן אחר בן, רחל המסכנה עקרה. הרצון לילד 
קשה  כה  אחותה  של  וחיוניותה  עז,  כה  הוא 

ִּלי  “ָהָבה  לו:  ואומרת  ליעקב  פונה  שהיא  לה, 
ָבִנים, ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי” )בראשית ל א(. גם 
קוראת  היא  לבניה  באחותה.  מקנאה  לאה 
שיעקב  מכך  צערה  את  המשקפים  בשמות 
מקנאה  אחת  כל  אותה.  ולא  רחל  את  אוהב 

ברעותה, ויעקב בתווך.
בגידה - הרבה רמאות יש בפרשה. לבן מרמה 
את יעקב, גם בעניין בנותיו וגם בעניין חלוקת 
הצאן ביניהם: יעקב פונה ללבן ומבקש לקבל 
שכר על עבודתו. לבן מסכים להעניק ליעקב 
חלק מצאנו לפי מאפיינים שהוסכמו ביניהם, 
הכבשים  את  יעקב  ידיעת  בלי  מסלק  אך 
למקום  אותן  ומרחיק  מעדריו,  המדוברות 
עתיד  עוד  יעקב  אבל  בכלל,  יפה  לא  אחר. 
לו בסוף הפרשה בפרשת הפסלים:  להחזיר 
הם  לבן,  את  עוזבים  ומשפחתו  יעקב  כאשר 
עושים זאת בלי להודיע דבר, ורחל מחליטה 
לגנוב את הפסלים של אביה, ששימשו אותו 
לעבודת אלילים. לבן רודף אחרי יעקב, משיג 
אותו וכועס, ויעקב שלא ידע שרחל גנבה את 
הפסלים מציע לו לחפש את הפסלים אצלו, 

פרשת  “ויצא”פרשת השבוע למשפחה



רחל

מבחני מחוננים

ברשותו  יימצאו  שהפסלים  מי  כי  קובע  ואף 
מצליחה  רחל  אולם  מחפש,  לבן  יחיה”.  “לא 
להסתיר את הפסלים והחיפוש מסתיים בלא 

תוצאות. עוד שקר לאוסף. 

פרשה מסעירה, על שלל הרגשות האנושיים 
שבה, עם אהבה גדולה וכאב גדול, מסתיימת 
הענפה  ומשפחתו  יעקב   - כלשהי  בתקווה 
לבן, מנסים להשאיר מאחור את  עוזבים את 

מלאות  הקשות  השנים  את  הזה,  הרע  כל 
ופניהם  והתככים,  הקנאה  את  השקרים, 
הולכים  הם   - העתיד  אל  קדימה  מסתכלות 

להקים עם. 
מיכל חלמיש

בפרשת  מתואר  לרחל  יעקב  אהבת  סיפור 
במקומות  נהוג  שאינו  רב,  בפירוט  “ויצא” 
לפני  עוד  מתחיל  הסיפור  בתנ”ך.  אחרים 
רחל  את  רואה  יעקב  השניים.  בין  הפגישה 
ָהְיָתה  “ְוָרֵחל  ליבו:  את  מושך  ויופייה  מרחוק 
ְיַפת ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה” )בראשית כט יז(. הוא 
בירר ויודע כי זו היא בת דודו. יעקב משתמש 
במלוא כוח עורמתו על מנת להקסים אותה. 
בראותו אותה מתקרבת עם עדר הצאן, הוא 
ִּפי  ֵמַעל  ָהֶאֶבן  ֶאת  “ַוָּיֶגל  מיד אל הבאר,  ניגש 
ַהְּבֵאר, ַוַּיְׁשְק ֶאת ֹצאן ָלָבן, ֲאִחי ִאּמֹו” )שם, כט 
מתוארת  הבאר  פי  את  החוסמת  האבן  י(. 
לגול  מנת  ועל  וכבדה,  כגדולה  לכן  קודם 
אותה מעל פי הבאר יש צורך בכוחם של כל 
כאן  מוצג  הרב  הפיזי  כוחו  יחד.  גם  הרועים 
ואדיבות  לב  טוב  בליווי  רחל  בפני  לראווה 
א ֶאת ֹקלֹו ַוֵּיְבְּך”  ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ַוִּיּשָׂ גדולה. “ַוִּיּׁשַ
)שם, כט יא(. רחל אינה מודעת לקרבת הדם 
זר המגייס  ומבחינתה מדובר באדם  ביניהם, 
נושק  צאנה,  את  משקה  לטובתה,  כוחו  את 
הגדולה  התרגשותו  על  ומצהיר  בפומבי  לה 
על ידי בכי. רק לאחר שהפעיל יעקב את כל 
קסמיו הוא מציג את עצמו בפניה ומספר לה 
אחוזת  רחל  ביניהם.  המשפחה  קרבת  על 

התרגשות: “ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביָה” )שם, כט יב(.
אך  הבאר,  ליד  שם  ניצתה  גדולה  אהבה 
מתחייב  המאוהב  יעקב  מתעכב.  האושר 
מנת  על  שנים  שבע  לעבוד  הרבה  בפזיזותו 
על  מספר  יעקב  לאישה.  רחל  את  לשאת 
ֲאָכַלִני  ַבּיֹום  “ָהִייִתי  עבדותו:  בתקופת  סבלו 
)שם  ֵמֵעיָני”  ְׁשָנִתי  ַוִּתַּדד  ַּבָּלְיָלה,  ְוֶקַרח  ֹחֶרב 
רחל  של  וגעגועיה  סבלה  את  ואילו  מ(,  לא 
לסכם  בוחר  המספר  לשער.  רק  אנו  יכולים 
את תקופת העבדות הראשונה במילים: “ַוִּיְהיּו 
ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים, ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה” )שם, כט 

כ(.

ידי  על  עתה  מרומה  אביו,  את  שרימה  יעקב 
לבן ונאלץ לשאת קודם כול את לאה האחות 
הבכורה. לבן מנמק את מעשהו בנימוק שיש 
ֵיָעֶׂשה  “ֹלא  יעקב:  של  לחטאו  מרמז  יותר  בו 
ַהְּבִכיָרה”  ִלְפֵני  ַהְּצִעיָרה  ָלֵתת  ִּבְמקֹוֵמנּו  ֵכן 
והולך  מסתבך  האהבה  סיפור  כו(.  כט  )שם, 
והגעגועים  הייאוש  על  קנאה  גם  כשנוספת 
ליבו  את  למשוך  מקווה  לאה  רחל.  של 
ורחל  פוריותה,  בזכות  אליה  יעקב  של 
בייאוש  ליעקב  ופונה  בעקרותה,  מתענה 
ָאֹנִכי”  ֵמָתה  ַאִין  ְוִאם  ָבִנים,  ִּלי  ובתחינה:”ָהָבה 
סבלנותו  את  איבד  יעקב  אך  א(.  ל  )שם, 
האחיות  בין  בביתו  הגואה  המתיחות  נוכח 
בה  גוער  הוא  נחמה  לרחל  להציע  ובמקום 
ִמֵּמְך  ָמַנע  ֲאֶׁשר  ָאֹנִכי  ֱאֹלִהים  בגסות:”ֲהַתַחת 

ְּפִרי ָבֶטן?” )שם, ל ב(.
להתחרות  השפחות  את  מגייסות  האחיות 
יעקב.  של  בניו  נולדים  זה  אחר  ובזה  ביניהן 
אינו  אושרה  אך  רחל,  גם  יולדת  לבסוף 
שלם והיא מבטאת את כמיהתה לילד נוסף: 
ֵּבן  ִלי  ה’  ֹיֵסף  ֵלאֹמר:  יֹוֵסף  ְׁשמֹו  ֶאת  “ַוִּתְקָרא 
מסתיים  הנוסף  ההיריון  כד(.  ל  )שם,  ַאֵחר” 
ויעקב  הצעיר  בנה  בלידת  מתה  רחל  באסון: 
ְׁשמֹו  “ַוִּתְקָרא  האחרונה:  מבקשתה  מתעלם 
יח(.  לה  )שם,  ִבְנָיִמין”  לֹו  ָקָרא  ְוָאִביו  ֶּבן-אֹוִני; 
יעקב אף אינו טורח לקבור את רחל באחוזת 
בדרך  אותה  קובר  אלא  המשפחתית,  הקבר 
לאיטו  דועך  הגדול  האהבה  סיפור  אפרתה. 
את  יעקב  העדפת  ורק  המציאות,  נוכח 
הגדולה  האהבה  על  מרמזת  אחיו  על  יוסף 

ששרתה פעם בינו לבין רחל. 
דמותה של רחל הפכה לסמל. בסיפורי חז”ל 
רחל,  שוב  מופיעה  שני  בית  תקופת  בסוף 
בשם  אחר  נכסים  בעל  של  כִבתו  הפעם 
צאן  ברועה  מתאהבת  רחל  שבוע.  כלבא 

פשוט – עקיבא - ומתעקשת להינשא לו, על 
אף התנגדות אביה. גם סיפור אהבה זה אינו 
נשארת  רחל  הזוג;  בני  של  באושרם  נגמר 
עסוק  בעלה  בעוד  ואומללה  בודדה  ענייה, 
את  המכוונת  היא  רחל  הפעם  בלימודיו. 
באושר,  זוכה  אינה  היא  הסיפור,  של  מהלכו 

אך זוכה להפוך לסמל של הקרבה עצמית.
 גם רחל המשוררת התקשתה למצוא אושר 
בחייה. היא סבלה מאהבות נכזבות, ממחלה 
מחלתה.  בשעת  חבריה  ומבגידת  קשה 
בשירה “רחל” היא מביעה את הזדהותה עם 
שלה  הטבעי  הקשר  ועם  המקראית  רחל 

לאדמה. 
 ֵהן ָּדָמּה ְּבָדִמי זֹוֵרם,

 ֵהן קֹוָלּה ִּבי ָרן –
 ָרֵחל ָהרֹוָעה צֹאן ָלָבן,

 ָרֵחל – ֵאם ָהֵאם.

המשוררת  רחל  חוזרת  נוגה”  “זמר  בשירה 
ומביעה  המקראית  רחל  של  דמותה  אל 
)מיכאל  אהובה  אל  געגועיה  את  באמצעותה 
שבצרפת  בטולוז  פגשה  אותו  ברנשטיין, 
אגרונומיה(.  שם  ללמוד  כשנסעה  ב-1913, 
האשמה  את  כאן  מחדדת  המקראית  רחל 
לרחל  שגורמים  ובתרמית,  בבגידה 

המשוררת להמתין שנים רבות לשווא. 
 ֲהִתְׁשַמע קֹוִלי, ְרחֹוִקי ֶׁשִּלי,

 ֲהִתְׁשַמע קֹוִלי, ַּבֲאֶׁשר ִהְּנָך –
 קֹול קֹוֵרא ְּבֹעז, קֹול ּבֹוֶכה ִּבְדִמי

 ּוֵמַעל ַלְּזַמן ְמַצֶּוה ְּבָרָכה?

 ַאֲחרֹון ָיַמי ְּכָבר ָקרֹוב אּוַלי,
 ְּכָבר ָקרֹוב ַהּיֹום ֶׁשל ִּדְמעֹות ְּפִריָדה,

 ֲאַחֶּכה ְלָך ַעד ִיְכּבּו ַחַּיי,
ְּכַחּכֹות ָרֵחל ְלדֹוָדּה.

                                                                          קרן גורי

ב’ מבחני מחוננים.  בכיתות  היו  לפני כשבוע 
לא  אך  המבחן,  לקראת  התרגשו  הילדים 
“מחונן”. הבת  זה  לגמרי מה  ברור  היה להם 
שלי הוטרדה מאוד מה יהיה אם כל החברות 
כל  ואם  לא.  היא  ורק  מחוננות  יהיו  שלה 
הכיתה תהיה מחוננת ורק היא לא, אז בכלל... 
והחיים  התקבלו  התוצאות  עברו,  המבחנים 

נמשכו.
תינוק  לנו  שנולד  מאחר  האחרונה,  בשנה 
כל  ושם  חלב,  בטיפת  מבקרת  אני  חדש, 
הפעם  מחוננים.  מבחן  כמו  מרגיש  מפגש 
היה  וזה  השיא,  היה  שנה  בגיל  האחרונה 

מהלך השיחה )לא נגעתי(:

“הוא כבר אומר משהו? לא ג’יבריש, משהו 
אמיתי עם כוונה?”

לא  אבל  ואמא’  ‘אבא  אומר  הוא  כן,  “אה, 
בטוח שבהקשר הנכון”. 

“הוא מצביע על אברי הגוף?” 
“לא”. 

“וקולות של חיות הוא כבר משמיע?”
“קצת, נחש... נו, נוי תעשה נחש... טוב עכשיו 
הוא מתבייש... פרה ממש לפעמים ואריה לא 

בטוח”. 
“מה עוד? הוא מוחא כפיים?” 

)יופי, זה כן, ברוגע( “זה כן, בטח, כבר מזמן”...
“ו’ביי ביי’ הוא כבר עושה?”

“ממ... לא... ממש”
ונחלצת  המצוקה  את  קולטת  )הסבתא 
לשיר  הידיים  את  מסובב  “הוא  לעזרה(: 
לה  פון  פון  פון  סי  ‘אל  )בשירה(  הצרפתי 
פטיטה מריונטה’. עכשיו הוא לא עושה אבל 

תמיד הוא מסובב”.

יצאתי מטיפת חלב בתחושה שהילד החמוד 
והמתוק שלי הוא לא מחונן. והוא רק בן שנה. 
למבחן  להתכונן  שנה  חצי  לנו  יש  עכשיו 

המחוננים הבא בגיל שנה וחצי. 
שיהיה בהצלחה.

אסנת פרל
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קניות

הנפח  את  כאשר  אלה,  טרופים  בימים 
אם  הוויכוח  תופס  המייל  תיבת  של  המרכזי 
נוסף  מסחרי  מרכז  להקים  לא  או  להקים 
הדברים  את  מלבחון  מנוס  אין  במושבה, 

בפרספקטיבה של זמן. 
בשנותיה הראשונות של המושבה, התושבים 
סיפקו את רוב צורכיהם בעצמם: מים נשאבו 
מהבאר והובאו לבתים באמצעות כדי ֵחָמר - 
“ַג’רֹות” - על גבי חמורים ולא על ידי משאית 
החלוקה של “מי עדן” או מהמיני-בר; ירקות 
או  בעונתם  בשדות  ונאספו  נקטפו  ופירות 
עקיר.  הסמוך  הערבי  הכפר  מנשות  נרכשו 
את  שסיפק  קטן  ירק  גן  נשתל  בית  כל  ליד 
צורכי דייריו; עודפי הירקות הוחמצו ושומרו, 
החלב  לריבות;  ובושלו  יובשו  הפירות  עודפי 
החלב  ומעודפי  ברפת  אשר  מהפרות  נחלב 
חבצו שמנת וחמאה. את מוצרי המזון אחסנו 

במרתף מתחת לבית. 
שהגיע  עד  אך  מיפו,  תחילה  הובא  לחם 
יוצאי  ומעוך.  יבש  היה  כבר  הוא  למושבה 
ללחם,  בחיבתם  הידועים  אירופה  מזרח 
לעבור  והחליטו  ויתרו  לא  ושחור,  כבד  ורצוי 

גם כאן לייצור מקומי, ובנו תחילה תנורי אפיה 
חצר.  בכל  תנור-טאבון  כך  ואחר  מרכזיים 
אמנם הלחם לא נאפה על בסיס יומי, אך הוא 

היה משלהם, וזה מה שבאמת חשוב. 
שאת  תרנגולות  האיכרים  גידלו  בחצרות 
בסיר  עצמן  מצאו  וכשזקנו  אכלו  ביציהן 
המרק. כמו כן גודלו אווזים, יונים ופרות. אולם 
בשר ועוף לא היו חלק מהתפריט היומי, אלא 

נשחטו לקראת שבת וחג. 
קניות מורכבות יותר של קטניות, אורז, בדים, 
זרעים לחקלאות וכלים נרכשו בעיר הגדולה 
הוותיקים,  המדור  קוראי  שיודעים  כפי  יפו. 
התשע-עשרה  המאה  בסוף  ליפו  הנסיעה 
הכנה  ודרשה  כיוון  לכל  שעות  כחמש  ארכה 
עלתה  שבועות  בכמה  פעם  והתארגנות. 
קבוצה על עגלה רתומה לפרד ושמה פעמיה 
רכשה  אספקה  לרכישת  נוסף  ליפו.  מערבה 
ביישוב  הקורה  על  עדכני  מידע  גם  החבורה 
מאותם  לשם  הגיע  ככולו  שרובו  היהודי, 

צרכים ממש. 
מאחר והעקרונים היו כפריים באורחות חיים 
את  עליהם  הטילה  הגדולה  העיר  ובמהותם, 
לנסיעות  שנקשרה  האגדות  אחת  אימתה. 

אלו הייתה כי הם חששו ללכת לאיבוד בעיר 
הגדולה. על כן החליטו מראש כי כולם יגרבו 
את  איש  לזהות  יוכלו  וכך  אדומים  גרביים 
יום ה”סידורים” מיהרו לשוב  רעהו. עם סיום 
חזרה למושבה. מבחינת הדברים ניתן לקבוע 
בוודאות כי “שֹוּפֹוהֹוליקים” – מכורים לקניות 

- הם לא היו. 
עם התפתחות המושבה נפתחה מכולת ואז 
מיותרים  מנדודים  להימנע  העקרונים  יכלו 
והסתפקו בהיצע המקומי. היום קוראים לזה 

“צמצום טביעת הרגל האקולוגית”. 
במעט,  אך  השתפר  המצב  השבעים  בשנות 
במושבה היו כבר שתי מכולות וחנות ִסדקית 
קטנה. את הקניות המורכבות נאלצו לעשות 
הגיעו  אליה  רחובות,  בעיר  ליישוב  מחוץ 

באוטובוס שעבר אחת לשעה במושבה.
“מתהפכים  המייסדים  כי  להניח  סביר 
במושבה  הגואה  המסחר  נוכח  בקברם” 
ושינוי צביונה, אולם ספק אם מי מאיתנו היה 

מוכן לחזור אחורה בזמן. 
הזמן  הוא  עכשיו  בעצמך:  זאת  עשה  וברוח 
קצת  עם  קטנה  גינה  לנו  להכין  המתאים 

תבלינים, בצל ירוק וירקות חורף.
אילנית קיש ארקין

אירועי הימים האחרונים חשפו 
אותנו להיכרות )לא מוצלחת...( 
הנשק  כלי  עולם  עם 
המעופפים. אנסה לעשות סדר 
קל במגוון המונחים, האמצעים 
הטילים  של  וההיסטוריה 

והרקטות.
רקטה  בין  ההבדל  ראשית, 
רקטה  הינו  שטיל  הוא  לטיל 
יש  לשניהם  כלומר,  חכמה, 

מנוע רקטי, שניהם נורים ממתקן שיגור אבל 
אין  השיגור  מתקן  את  עוזבת  שרקטה  ברגע 
הטיל  בעוד  מסלולה,  את  לשנות  אפשרות 
את  לשנות  המסוגלת  ניווט  במערכת  מצויד 

מסלולו תוך כדי תעופה.
יותר  לפני  כבר  ברקטות  השתמשו  הסינים 
כזיקוקין   - בידור  לצורכי  גם  שנה  מ-2300 
חיברו  כאשר  מלחמה,  לצורכי  וגם   - דינור 
האחת- המאה  במהלך  מתכת.  חץ  לרקטה 

מנת  על  ברקטות  הסינים  השתמשו  עשרה 
המאה  ובמהלך  המונגולי,  הצבא  את  להביס 
גם  לשימוש  הרקטות  נכנסו  ה-תשע-עשרה 

בצבאות אירופה.

לא  שימשו  התשע-עשרה  במאה  הרקטות 
גם לציד  רק לצורכי מלחמה. השתמשו בהן 
חילוץ  חבלי  להעברת   ,)1821( לווייתנים 
דואר  להעברת   ,)1870( תקועות  לספינות 
לשיגור  ב-1806  וכבר  מוצלחת...(,  )לא 

לחלל  קטנות  חיות 
בצרפת  )הרשויות 
הניסוי  את  עצרו 
ביקש  כשהממציא 
ילד  לחלל  לשגר 

קטן...(.
המאה  בתחילת 
העשרים, בד בבד עם 
התעופה,  התפתחות 
התקדמות  חלה 
לשימוש  נכנס  הרקטות.  בתחום  גם  אדירה 
הבסיס  את  בהמשך  )שיהווה  נוזלי  דלק 
השריפה  לאבקת  כתחליף  לחלל(,  לטיסות 

שהייתה עד אז הבסיס.
במהלך  התרחש  לטיל  מרקטה  המעבר 
פיתחו  כשהגרמנים  השנייה,  העולם  מלחמת 
ומיד   ,V-1-ה הראשון,  המונחה  הטיל  את 
שכ-3,000  מעריכים   .V-2-ה את  לאחריו 
טילים כאלה נורו על אנגליה במהלך מלחמת 

העולם השנייה.
התפזרו  השנייה,  העולם  מלחמת  סיום  עם 
הברית  ארצות  בין  הגרמנים  הטילים  מדעני 
מחקר  את  המשיכו  ושם  המועצות  וברית 
הטילים, שהיווה למעשה את הבסיס למחקר 

החלל.
עליהם  נושאים  היום  המודרניים  הטילים 
יכולות  ומציגים  הטכנולוגיה  מיטב  את 
וכד’.  מטרות  על  התבייתות  עצמאיות,  ניווט 
השימוש  למטרת  בהתאם  התפתחו  הטילים 

לנשיאה  שניתנים  כתף  בטילי  החל  בהם, 
והפעלה על ידי אדם בודד, עבור דרך טילים 
לחלל  המגיעים  בטילים  וכלה  בין-יבשתיים 

וחוצים את מערכת השמש.
ובחזרה אלינו: הירי הפלסטיני מרצועת עזה 
בתחילה  כאשר  רקטות,  באמצעות  מתבצע 
שיוצרו  “קסאם”,  רקטות  ורק  אך  אלה  היו 
ברצועת עזה והן פשוטות יחסית. רקטות אלה 
הצליחו להגיע לטווחים קצרים יחסית של עד 
15  ק”מ, אבל בגלל “הקלות הבלתי נסבלת” 
סוכר  של  תערובת  הוא  )הדלק  בנייתן  של 
פשוט(,  צינור  של  הוא  והמבנה  דשן  וחומרי 
יוצרו אלפים מהן, והחל בשנת 2001 ועד היום 

הן הצליחו לפגוע בשגרת החיים בדרום. 
בשנת  מהרצועה  צה”ל  נסיגת  בעקבות 
“גראד”  רקטות  של  הברחה  החלה   ,2005
תקניות  רקטות  הן  אלה  רקטות  ממצרים. 
של  מקסימאלי  טווח  בעלות  רוסיה  מתוצרת 
40 ק”מ, חימוש משופר ודיוק טוב יותר מאשר 
רקטות ה”קסאם”. בשנת 2006 נורתה רקטת 

ה”גראד” הראשונה לעבר ישראל. 
“שחקן הרכש” האחרון הוא רקטת ה”פאג’ר”, 
להגיע  המסוגלת  איראנית  רקטה  שהיא 
לטווח של 75 ק”מ. השימוש הראשון ברקטה 

זו נעשה בשבוע שעבר.
מערכות  שתי  ישראל  בידי  באמתחתנו?  ומה 
ו”כיפת  ה”חץ”  ורקטות:  טילים  נגד  הגנה 
טילים  של  יירוט  מערכת  היא  ה”חץ”  ברזל”. 
ארוכי טווח, שפותחה כחלק מלקחי מלחמת 

רקטות, טילים ומה שביניהם...מד)ע(קדוטות

רקטה סינית



ילדים מציירים

משפחת ליאוןנעים להכיר
שלום ונעים להכיר! 

)שדרנית  נעמי  מחשבים(,  )מתכנת  אנתוני  ליאון:  משפחת  אנחנו 
חמישה  בן   - ונדב  גן”(,  )“אגדת  יואב  “אולגה”(,  )גן  אסף  בגלגלצ( 
להצטרף  במטרה  שעבר  בקיץ  בתיה  למזכרת  עברנו  חודשים. 
בבתים  גדלנו  שנינו  ולקהילה.  “קשת”  של  החינוך  למערכת 
חילוניים למהדרין. לפני כשמונה שנים אנתוני, שגדל בלונדון, רצה 
שייך,  הרגיש  לא  אך  נולד  שלתוכן  והדת  התרבות  את  יותר  להכיר 
של  בסופו  שהוביל  מה  היהדות,  לקראת  דרכו  את  לגשש  והחל 

דבר לחזרה בתשובה. אנחנו הכרנו בלונדון - סיפור ארוך ומשעשע כשלעצמו - כשאנתוני היה בתהליך התשובה ואני, שתמיד הייתה לי זיקה גדולה 
יותר. אנתוני עלה לארץ והתחלנו  ולבנות יחד איתו בית בעל צביון דתי  ליהדות ואפס תמיכה בעניין מהבית, החלטתי לעשות צעד נוסף קדימה 
“לעבוד” על משפחה. עוד בהיריון הראשון חיפשנו אורח חיים ודרך חינוכית שתתאים לשנינו וגילינו את “קשת”. עברנו למזכרת בתיה עוד בטרם 

התחיל הבכור את הגן כדי להכיר את הקהילה ואת המושבה, והשנה אסף התחיל את לימודיו בקבוצת התפילה של גן “אולגה”. 
כמשפחה אנחנו נהנים בעיקר מבילוי זמן משותף עם המשפחה המורחבת; כמו כולם מבריכה בקיץ וממשחקי קופסה בחורף; כשהבנים, כמו בנים, 
מטורפים על כל כלי תחבורה אפשרי ורק מחכים לרגע בו אבא ייקח אותם לשדה התעופה לראות מטוסים גדולים נוחתים וממריאים. ואימא? אימא 

מחכה לבת...
למרות שמוזיקה הייתה החלק שחיבר בינינו ההורים מלכתחילה ועדיין מהווה חלק מאוד גדול מחיינו, הילדים לא נדבקו באותה תשוקה אבל אנחנו 

עדיין מקווים שהניצוץ יוצת מתישהו ונעלה מדרגה מ”היום יום הולדת” ל”יום הולדת” של ברי סחרוף...
ברכת שנה טובה, פורייה, מלאת הצלחות, בריאות, אהבה וחיוכים לרוב שלוחה מכל המשפחה לכל הקהילה. 

הנכם מוזמנים למפגש שיח בנושא
“ָלָּמה ָהָיה ְכֵאִבי ֶנַצח...” )ירמיהו ט”ו י”ח( 

ואיך מטפלים בזה.

מעביר את המפגש: אלכס בינשטוק, מרצה לֵנירו-פיזיולוגיה בבית הספר 
לרפואה באוניברסיטה העברית העומד בראשה של קבוצה שמשלבת מדעני 
איך תאי עצב מעבדים  ופסיכולוגים, שמטרתה לחקור  רופאים  מדע טהור, 
של  להנצחתו  מובילים  ֵנירונליים  במעגלים  שינויים  ואלו  מכאיבים  גירויים 

הכאב. אבא של נעמי )כיתה א’ “קשת”(, רימון  )גן “ארז”(, כרמי וגל.

מתי? ב-27 בנובמבר בשעה 21:00. 
איפה? בבית משפחת בינשטוק, רחוב אברהם מרדכי לוין 4

על  מהותית  השפעה  ישנה  בכאב  הולמים  טיפולים  להיעדר  הנושא:  על 
איכות החיים ועל עלויות הרווחה והבריאות של הסובלים ממנו. יחד עם זאת, 
היומיומי  הסבל  של  והשלכותיו  משמעותו  הינה  ביותר  הגדולה  החשיבות 
המתמשך, אותן היטיב להגדיר ג’ון מילטון בספרו “גן העדן האבוד”: “...כאב 
הוא אומללות מושלמת, הגרוע בעוולות, קיצוני ומכניע כל סבלנות”... במפגש 
יסוד  מושגי  נלמד  דרכה  הכאב,  חקר  על  קצרה  היסטורית  סקירה  אערוך 
בפיזיולוגיה של הכאב. אתאר מנגנונים ידועים של היווצרות והנצחה )למידה( 
לפיתוח  מקוריות  דרכים  על  לחשוב  ננסה  אלו  נתונים  סמך  על  כאב.  של 

טיפולים יעילים בכאב.

“כיפת  הקהל  וחביבת  הראשונה;  המפרץ 
הראשונה  המבצעית  המערכת  היא  ברזל”, 
בעולם המסוגלת לפגוע ברקטות לטווח קצר 
ובינוני. המערכת מורכבת ממכ”ם שמזהה את 
במידה  הרקטה.  מסלול  את  ומחשב  השיגור 
ליפול  עלולה  שהרקטה  “מחליט”  שהמחשב 
יכולת  לטיל  טיל.  משוגר  מאוכלס,  בשטח 
עצמו  את  מכוון  והוא  עצמאית  התבייתות 

לרקטה המיועדת ומתפוצץ יחד איתה.
נשארו  לו  היה  שעדיף  לומר,  אפשר  לסיכום 
והטילים  בלבד  דינור  לזיקוקין  הרקטות 

לטיולים בחלל...
ענר צוק


