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הזיכרון הראשון שלי
ִּבֵתנו הקטנה נעמי-דפנה, בהתלהבות רבה,  גילתה  ימים  לפני כמה 
משחק חדש – לעלות ולרדת במדרגות הבית ללא הפסקה. ּכּולה בת 

שנה ושלושה חודשים – ולא עוצרת לרגע! 
המעשה  את  ראו  וחמש(  ארבע  )בנות  ה”גדולות”  האחיות  כאשר 
לאחר  השער,  את  חסמו  בתחילה  עליה.  להגן  רצו  מיד  המפחיד, 
מכן - כשהיא מצאה דרך לפתוח אותו - הן התחילו להרים ולהוריד 
אותה ב”זהירות רבה”, ולבסוף זה הבריק להן: הדרך הטובה ביותר 
להגן עליה היא לשבת מדרגה אחת לפניה ואחת אחריה - וכך למנוע 

ממנה להתגלגל ולהיפגע.

כלב   - רפי  אל  בברזיל,  ילדותי  לזיכרונות  אותי  זרקה  הזו  הסצנה 
הבוקסר ש”גידל” אותי. כבת הבכורה בבית לא היו לי אחיות גדולות 
שישגיחו עליי, אבל כשאני גיליתי את מדרגות הבית היה זה רפי שכל 
פעם שכב על המדרגה מתחתיי כדי שלא אפול! ואחרי שהתייצבתי, 

הוא מיהר למדרגה שמעליי כדי שאיעזר בו לטפס הלאה. 
מאוחר יותר הוא גם היה ה”הליכון” שלי: הייתי עומדת ונאחזת בו, והוא 
היה זז באיטיות כדי שאלמד ללכת )ֵהי, זה הצליח...(. אז רפי, אם אתה 
קורא את זה, רק רציתי לומר לך תודה, שהיית “אח” נהדר, ושהזיכרון 

שלך עדיין חי.
אליה מרקוס פרנלדס

מאליהם  ברורים  לנו  נראים  בקהילה  החיים 
נסתכל  אם  אך  מאוד,  חזק  צורך  על  ועונים 
מיני  שרוב  ללמוד  נוכל  החי  ממלכת  על 
האורגניזמים על פני כדורנו הכחול לא בחרו 
שתכונת  לגלות  מעניין  הזאת.  באופציה 
של  במורכבותו  תלויה  אינה  הקהילתיות 
שחיים  חיידקים  קיימים  וכי  האורגניזם 
שחיים  כנף  ובעלי  יונקים  ולעומתם  בקהילה, 
לבד לגמרי. עובדה זו מעלה את התהייה לגבי 
חשיבותם של החיים בקהילה - האם זו צורת 
לחיות  לפרט  מאפשרת  שלא  תלותית  חיים 
את חייו, או פתרון מדהים להגיע לדבר הגדול 

מסכום חלקיו? 
 - למדע  שידועה  ביותר  העשירה  בקבוצה 
יותר ממיליון מינים שונים  קיימים   - החרקים 
ומשונים, אך רק מעטים מהם חיים בקהילות   
דבורת  משותפת.  מטרה  למען  יחד  ופועלים 

הדבש היא המפורסמת שבהם.
שונים,  דבורים  מיני  אלף  כעשרים  מבין 
דבורת הדבש היא המפותחת ביותר מבחינה 
האוכלוסייה  גודל  מבחינת  הן   - חברתית 
בכוורת )עד שבעים אלף דבורים( והן מבחינת 
יש  כוורת  לכל  הקהילתי.  הניהול  מורכבות 
להטיל  שתפקידה  מייסדת  מלכה   - אימא 
ההחלטות  קבלת  מערך  את  ולנהל  ביצים 
של  בנות  הן  הדבורים  שאר  כל  בכוורת. 
ואינן מסוגלות  זו,  זו של  ואחיות  אותה מלכה 
להתרבות. אבות, בדרך כלל, יש יותר מאחד 

בכוורת )פוליגמיה פמיניסטית, אם תרצו(. 
צריכה  “סופר-אורגניזם”,  בהיותה  הכוורת, 
לדאוג לתפעול שוטף של כל מרכיביה: טיפול 
אינטנסיבי בוולדות, חיפוש מתמיד אחר מזון, 
סניטציה,  הגנה,  הכוורת,  חימום  או  קירור 

אם  הבנייה  והרחבת  הדונג  חלות  של  תיקון 
מעבר  ב”זמורה”(.  עוברים  שלא  )מזל  צריך 
לכך, על הכוורת להתמודד עם סכנות מידיות 

כמו שריפה ביער, שלג, או דוב שמתקרב.
בכוורת  דבורה  לכל  אנושיות,  בחברות  כמו 
יש תפקיד בכל זמן נתון: עקרת בית )מנקה, 
לוחמת,  הוולדות(,  את  ומאכילה  מסדרת 

)אוספת  מלקטת 
וצוף(,  מים  אבקה, 
כמה  ואפילו  בנאית 
ל”סיירת”  שמתגייסות 
האבטחה  למעגל  או 

של המלכה. 
לנהל  שכדי  ספק  אין 
שכזה  מסובך  מערך 
נחוצה מערכת קבלת 
איכותית.  החלטות 

שיודעים  עובדים  על  להתבסס  חייבת  זו 
לנתח את המציאות, על תקשורת מעולה, על 
מסירת ידיעות שוטפת על מה קורה בכל רגע 
ובסופו של   - לה  ומחוצה  נתון בתוך הכוורת 
דבר גם על ִתְעדּוף: להחליט מה חשוב יותר 

ומה פחות. 
המידע  על מה  שקורה  בחוץ  מועבר  באופן  
ביותר,  מורכבים  כימיים  אותות  דרך  תמידי  
וכן באמצעות תנועות  שונות,  שהמפורסמת  
שבהן  היא ריקוד  הבטן, שבעזרתו מסבירות  
הפרחים  נמצאים  היכן   לזו   זו   הדבורים  
לעוף  כדאי  מידה  ובאיזו  ומרחק(  )אזימוט 
מדהים  די  שזה  תודו  צוף.  מהם  ולאסוף 
בשביל  יצור  קטן  כל  כך  עם  מוח  בגודל  

של ראש סיכה! 
בתופעת  רבות  עוסק  המחקר  עולם 

אותה  ובוחן  הזאת  הנדירה  הקהילתיות 
כלכליים  אבולוציוניים,  גנטיים,  מהיבטים 
מדוע  היא  הבסיסית  כשהשאלה  וחברתיים, 
התפתחה צורת חיים שבה מלכה פורייה חיה 
שמשועבדות  עקרות  פועלות  אלפי  עם  יחד 
הרצון  עם  אחד  בקנה  עולה  שלא  דבר  לה, 
הבסיסי של כל אורגניזם חי ליצור דור המשך. 
עם  מתחדדת  השאלה 
שום  קיים  שלא  העובדה 
המלכה  בין  גנטי  הבדל 
קיימים  ולא  לפועלות, 
מקרים של מרידות והפיכות 
בכוורת )אלא אם כן הכוורת 

בסרט(.  
הדבורים  על  חושב  כשאני 
כמה  עד  מבין  אני  ועלינו 
עד  דומים,  בעצם  אנחנו 
לבד  להתקיים  מסוגלים  לא  אנחנו  גם  כמה 
הגרעינית  המשפחה  בתוך  המודרני  בעולם 
יבדר,  יעסיק,  שישמור,  מישהו  וחייבים  שלנו 
המוות.  ועד  מהלידה  דרכנו  את  וינתב  יאכיל 
חייבים  ממשלה,  ראש  לבחור  חייבים  אנחנו 
לנו  שיהיו  וצריכים  מישהו  בשביל  לעבוד 
שכנים ואנשים שייצרו בשבילנו את הגרביים 

ואת החצילים. 
או  קיבוץ  כלהקה,  חיינו  האנושות  משחר 
שכחנו  ענק.  גלובאלי  ככפר  ועכשיו  מדינה, 
כבר מה זה להיות לבד כמו חיפושית או חגב 
ממוצע. האם זה טוב? לא יודע, אבל אני חושב 
של  “זמן  לנו  ולייצר  לנסות  חייבים  שאנחנו 
לבד” - מקום שבו יש רק אותנו בלי אף אחד 

אחר כדי להרגיש חופשיים ועצמאיים. 
צבי ברנר

ארץ. עיר. חי. צומח. דומם

ארץ. עיר. חי. צומח. דומם



פרשת “ויחי”פרשת השבוע למשפחה

חיים של אחרים

מה  על  יותר  חושב  הוא  מזדקן  שאדם  ככל 
מעשיו  מבחינת  הן   - אחריו  משאיר  שהוא 
ילדיו.  מבחינת  והן  העולם  על  והשפעתו 
בפרשת “ויחי” יודע יעקב כי קרובים ימיו למות 
והוא מחליט לנהל “שיחות סיכום” עם צאצאיו, 
ואלו מובאות בפרשה בצורת ברכות. ראשית, 
הוא מבקש מיוסף להביא לפניו את שני נכדיו, 
אפרים ומנשה, ומברך אותם, ורק לאחר מכן 

הוא מכנס גם את שאר בניו ומברך אף אותם.
שאלות  שתי  בראשי  עלו  בפרשה  מעיון 
“ברכתו”  מהות  מהי  היא  הראשונה  עיקריות: 
את  בהזכירו  ולוי,  שמעון  לבניו  יעקב  של 
ְוֵלִוי  “ִׁשְמעֹון  שכם:  בבני  ביצעו  שהם  הנקמה 
ָּתֹבא  ַאל  ְמֵכֹרֵתיֶהם. ְּבֹסָדם  ָחָמס  ְּכֵלי  ַאִחים, 
ֲאַחְּלֵקם  ְּכֹבִדי...  ֵּתַחד  ַאל  ִּבְקָהָלם  ַנְפִׁשי, 
ה-ז(.  מט  )בראשית  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעֹקב 
לברך  צורך  רואה  יעקב  מדוע  היא  השנייה 
רק את נכדיו מצד יוסף? האם זה ביטוי נוסף 
מניע  לו  יש  שמא  או  ליוסף  היתרה  לחיבתו 

אחר? 
לצאצאיו?  לומר  קרוב  שקיצו  לאדם  יש  מה 
בדרך כלל ישנן שתי מטרות עיקריות למילות 
החיים,  להמשך  “טיפים”   – הדרכה  הפרידה: 
ומילות פיוס – הרצון שכל הילדים יחיו בשלום 

זה עם זה. 
החיים  על  תובנות  והקניית  הדרכה  מילות 
שאולי  או  זו,  בפרשה  נאמרו  לא  לכאורה 

פיוס,  דברי  בעניין  הקלעים.  מאחורי  נאמרו 
שתי השאלות שהועלו מציגות בעיות קשות. 
המילים הקשות שנאמרו לשמעון ולוי עלולות 
שרק  והעובדה  האחים,  משאר  אותם  לנתק 
אפרים ומנשה בורכו מבין כל הנכדים עלולה 
לעורר את קנאתם של השאר )נזכור שבשל 

קנאה זו נמכר יוסף בעבר לעבדות(.
יעקב  של  בברכות  כי  היא  שלי  המחשבה 
לאחים דווקא יש משום מילות הדרכה. יעקב 
אופיים.  ואת  טיבם  את  היטב,  בניו  את  מכיר 
היכרות זו, המצטרפת לניסיון חייו, מאפשרת 
לאופיו  בהתאם  מבניו  אחד  כל  להדריך  לו 
ולתת לו עצות שיעזרו לו לנהל את חייו נכון, 
את  ולוי  לשמעון  בהזכירו  האישי.  טבעו  לפי 
או  כעס  הבעת  אינה  מטרתו  הקנאי,  עברם 
הטפה, אלא הצבת מראה למולם. מזגם החם 
של האחים מוביל את יעקב לבקש שייטמעו 
בתוך נחלות אחיהם כדי למתן אותם – שמעון 

בתוך נחלתו של יהודה, ולוי בין כל האחים.
מעט  שהועלתה,  השנייה  לתהייה  תשובה 
לחיבתו  שמעבר  ברור  למצוא.  יותר  קשה 
יוצא  היתרה של יעקב ליוסף, מקרה זה הינו 
דופן, שכן יוסף ובניו חיו שנים רבות במצרים 
רצה  שיעקב  ייתכן  יעקב.  של  השגחתו  ללא 
מותו,  לפני  הנכדים  של  טיבם  על  לעמוד 
וייתכן שרצה קצת לפצות אותם על היעדרו 
שלהם  הברכות  את  השנים.  לאורך  מחייהם 

האחרים  שבניו  בלי  בנפרד,  נותן  אף  הוא 
את  להפחית  כדי  אולי  במעמד,  נוכחים 
ועדיין, אי אפשר  הקנאה שעלולה להתעורר. 
מקבלים  ומנשה  שאפרים  מכך  להתעלם 
האמין  שיעקב  ייתכן  האחים.  כאחד  נחלה 

שהרווח עולה על הנזק, וייתכן שהוא טעה.
יעקב נפטר בגיל 147 והותיר אחריו את הזרע 
של עם ישראל – עם שהולך וחוזר בין הגלות 
וגם את הזרע של מריבות  לבין ארץ ישראל, 
בין האחים - רגשות של קנאה וקנאות. כך אנו 
מתנהגים עוד מראשית דרכנו כעם. וכך בטח 
נמשיך, עם מריבות, והצבת מראות שלא קל 
קשה  שלפעמים  ומקומות  בהן,  להסתכל 
להאמין שככה אחים יכולים להתנהג, ואז שוב 

להתחבק, להתפייס ולהמשיך כעם אחד חי.
ליאור אקרמן

אחד ממשחקי ההיכרות הידועים הוא לנקוב 
בשמך ולציין לאיזו חיה היית רוצה להידמות. 
החיה  של  אחרת  או  כזו  בולטת  תכונה 

השועל  בה:  לבחירה  תורמת 
בתבונתו,  הינשוף  בערמומיותו, 
הלאה.  וכן  בגבורתו  האריה 
לא  מאיתנו  אחד  שאף  מובן 
היה רוצה לקום למחרת בבוקר 
ולגלות שהוא באמת שועל, אבל 
הרע  להיות  עשוי  שזה  מתברר 

במיעוטו.
להתעורר  בנפשכם  שערו 
בבוקר יום בהיר ולגלות למרבה 
)נו,  לִתיָקן  שהפכתם  הזוועה 
בעל  לא  ודאי  זה  ג’וק(.  מקק, 
במשחק  בחרתם  שבו  החיים 
לומר  שניתן  למרות  ההיכרות, 
החרק  רק  לא  שהוא  לזכותו 

ביותר  הנפוץ  גם  אלא  בהישרדות,  המצטיין 
בעולם. 

אז כן, הפכתם לתיקן. גוון חום כהה, מחושים, 
אליכם  תגיב  איך  כולה.  החבילה   - כנפיים 

הבתים  הם  מעטים  הקרובה?  סביבתכם 
בדרך  באהדה.  התיקן  ידידנו  מתקבל  שבהם 
כלל קבלת הפנים היא יותר בכיוון של סוליית 

נעל. 
הזוועה  את  אבל 
לא  לעיל  האמורה 
על  העליתי  אני 
הסופר  אלא  הכתב, 
קפקא  פרנץ  החשוב 
הפנטסטי  בסיפורו 
את  ששובר  “הגלגול”, 
במקום  המוסכמות. 
אל  מסיוט  להתעורר 
גיבור  ורודה,  מציאות 
הספר גֵריגור מתעורר 
מציאות  אל  מחלום 

הזויה, כשהוא תיקן.
את  מגולל  הספר 
ְגֵריגֹור הן מזווית הראייה שלו והן  קורותיו של 
אט  אט  בו.  המתבוננים  של  מבטם  מנקודת 
מה   - ממנו  הסלידה  רבה  כמה  גריגור  מבין 

שמובילו למאוס בחייו.

הבחירה של קפקא בחיה המאוסה ביותר היא 
לתוך  הצצה  שמאפשרת  מבריקה,  בחירה 
בכל  לפתחנו  המשחר  ה”אויב”  של  “מוחו” 
עת. היכולת לצפות במחשבותיו ובתחושותיו 
במערכה  משחק  הוא  כי  ולהבין  התיקן,  של 
שבה כל רצונו הוא לחיות, ואולי אף להתחבב 
אחרת  לנהוג  אותנו  להוביל  עשויה  ידינו,  על 

כשאנו פוגשים בו.
לפני  לראשונה,  הסיפור  את  קראתי  כאשר 
לאורך  השתדלתי  טובות,  שנים  וכמה  כמה 
תקופה שלא לזעוק עוד למראהו של תיקן. זה 

החזיק מעמד זמן מה... 
על  להביט  שהניסיון  ספק  אין  אחרת,  או  כך 
תמיד  האחר  של  המבט  מנקודת  הדברים 
מעמיקה את ההבנות על המתרחש, ותורמת 
לתמורות בתגובותינו. איני מבקשת שתארחו 
להשפיע  מנסה  לא  ואפילו  בביתכם,  תיקנים 
או  כזו  חיה  בראותכם  תגובותיכם  דרך  על 
אחרת שאתם סולדים ממנה )מי אמר נעל?(, 
המחשבה  בתרגול  תומכת  בהחלט  אני  אך 
ומשם   - אחרים  של  לעולמם  התגלגלות  על 

לראות עד כמה נורא השד, אם בכלל.
חני נמיר

נשארו עוד שני גליונות נושא:
צומח ודומם 

רוצים להשתתף? 
פנו ליאיר הרטמן:

yairhartman@gmail.com



 חסד אחרון

ראש               בראש

האם זכותו של אדם החולה במחלה סופנית 
לו?  די  כי  להחליט  חייו  סוף  לקראת  ועומד 
לאחרונה,  רבות  לכותרות  זכה  זה  נושא 
ולפני  טלמור,  עדי  השדרן  של  בסיפורו  כמו 
גוב.  ענת  של  מותה  עם  ספורים  שבועות 
ומרגיש  בסבל  מצוי  האדם  כאשר  לדעתי, 
למותו,  מייחל  והוא  לסבול  רק  לו  שנותר 

התשובה היא כן. 
לפרק  ננסה  סבוך,  בנושא  שמדובר  מאחר 
אותו למרכיביו. תפקידו של מי לסייע לאדם 
לעזור  האמון  הרופא  האם  חייו?  את  לקצר 
תפקידו  בראייתי,  לסייע?  יכול  חיים  ולהציל 
לסייע  אדם  של  הסופני  בשלב  הרופא  של 
גם  גורם  זה  תהליך  ואם  מסבל,  להימנע  לו 
לדוגמה,  “דיינו”.   - אדם  של  חייו  לקיצור 
כנגד  והולכות  גדלות  טיפול במנות מורפיום 
גם  עשוי  למות,  הנוטה  חולה  של  מכאוביו 
נעשה  הדבר  זה  במקרה  חייו.  את  לקצר 
מרצון לעזור למטופל להימנע מסבל, אך לא 

נועד להחיש את מותו.
אי-מתן  או  טיפול  הפסקת  של  במקרה  גם 
לדעתי  יש  חיים,  להאריך  הנועד  טיפול 
המבקש,  סופני  חולה  לבקשת  להיענות 
במקרה  )כמו  מכימותרפיה  להימנע  למשל, 

של ענת גוב ז”ל(, או מביצוע פעולות החייאה 
מדובר  אין  אך  למותו,  יביא  הדבר  אם  גם   –

בהמתת חסד.
השאלה הקשה יותר היא האם לרופא יש גם 
הבדל  שיש  לכול  ברור  חיים?  לקצר  “מנדט” 
מהותי בין הפסקת טיפול רפואי לבין המתת 
כאן  חיים.  להפסיק  שנועדה  אקטיבית,  חסד 
להתקבל  צריכה  שההחלטה  חושב  איני 
זו  היא  החברה  אלא  הרפואית,  בְסֶפרה 

שצריכה לקבוע אם הדבר מותר או אסור.
לברר  יש  חסד,  המתת  לאשר  מבקשים  אם 
פעולה  לאישור  הקריטריונים  מהם  היטב 
הזכות  את  לאדם  מתירה  החברה  האם  כזו. 
לגבי  שונה  תהיה  ההחלטה  האם  להתאבד? 
חולה צעיר או מבוגר? ומה כשמדובר במחלה 
נוירולוגית כדוגמת SLA, או חולה עם דיכאון? 
יש לשים לב כי מתן אישור להתאבדות עלול 
הקריטריונים  שבו  חלקלק,  למדרון  לפוך 

יתרחבו וילכו.
בכל מקרה, יש לתהות האם חברה ליברלית-

רצונו  את  מאדם  למנוע  רשאית  דמוקרטית 
ידי  על  נבחנה  זו  שהחלטה  לאחר  )בוודאי 
רצונו  שזה  למסקנה  שהגיעו  גורמים,  מספר 
לאדם  מתירה  אכן  החברה  ואם  “האמיתי”(? 

הרופא  של  תפקידו  האם  חייו,  את  לסיים 
לסייע בכך?

שעל  סבור  אני  מסוימים  במקרים  כאמור, 
החברה להקים מנגנון שיאפשר זאת. בעולם 
ושווייץ,  הולנד  כמו  מדינות,  כמה  קיימות 
של  במקרה  )כמו  קיים  הזה  המנגנון  שבהן 
עדי טלמור ז”ל(. בארצות הברית, שבה הדבר 
“מכונת- קבורקיאן  ג’ק  דר’  המציא  אסור, 

אותה  מפעיל  למות  הרוצה  שהאדם  מוות”, 
סופניים  חולים  לכ-130  סייע  ובכך   – בעצמו 
שנייה,  מדרגה  ברצח  הורשע  הוא  למות. 
הודות  בכלא  שנים  שמונה  לאחר  ושוחרר 
להתנהגות טובה, ולהבטחה שלא לסייע עוד 

לחולים סופניים למות.
ובאילו לא?  יש לאשר זאת  אז באילו מקרים 
קשה במאמר קצר לשרטט את הגבולות, אך 
נראה כי הם נמצאים בין המציאות החוקתית 
שבשווייץ  זו  לבין  ובארצות-הברית  בארץ 

ובהולנד. 
בחברה שלנו יש חשיבות גדולה מאוד למושג 
ועלינו לתהות: האם החברה  “למות בכבוד”, 
אותו?  מכבדת  סבל  המשך  מאדם  המונעת 
בחברה  חסד  של  במידה  נוהגים  אנו  והאם 

שמאפשרת המתת חסד?
שגיא יוספסברג בן-יהושע

חתול
חמוד  תחש  גור  היה  הוא  ג’ורג’.  לו  קראנו 
ויפה, עם מבט ָהאש-ּפאּפי מעורר אמפתיה 
)חתולת  קיטי  אחרי  יותר.  רכים  לימים  וגעגוע 
ג’ולי  ולאחר  בגין”(,  פינת  “הדולב  מסוג  רחוב 
פינת  אליהו  “שדרות  מגזע  רחוב  חתולת  )עוד 

אשכול”(, חשבנו שהגיע הזמן להביא כלב הביתה. 
וגם  מזון  מקום,  ֵהַכּנּו  לבעלים,  שילמנו  לבאר-שבע,  נסענו  אז 
כמה צעצועים, וג’ורג’ החמוד שרד אצלנו עשרים-וארבע שעות 
להבין  כדי  לנו  הספיקה  בלבד  יממה  לבעליו.  בבהילות  והוחזר 

שכלבים זה לא אצלנו. 
חודש לאחר מכן כבר קיבלנו את מליסה. גם היא חתולת רחוב 
ידוע איזה...(, צולעת קלות, יפה אך יש יפות ממנה, פראית  )לא 
רהיטים  מחריבה  סירים,  מתוך  זוללת  יונים,  טורפת  ונשכנית, 
ומסרבת להפנים את כללי הבית. אבל אותה אנחנו אוהבים. מה 

אוהבים? מאוהבים! מרעיפים עליה חום ואהבה 24/7. 
הׂשרוט,  האופי  עם  הללו,  החתולים  ההסבר:  הינה  הזוי?  נשמע 
המופרע משהו, שְמֵפִרים בלי חשבון את הסדר המשפחתי, שלא 
מחויבים לשום כלל של חיבה, הם אלו שמעניקים איזה טוויסט 
לשגרה הכללית והופכים אנשים ומשפחות שלמות ל”חתולאים”. 
לטירוף  העמוקות,  לנשיכות  הקלות,  לשריטות  מכורים  אנו  כן, 
תגובה  כל  של  מאליה  המובנות  לחוסר  החיים,  מלא  החתולי 
שהיא, ליופי התנועתי הזה, שהוא מיוחד ומסתורי ואצילי ופראי - 
ושכמותו לא תמצא אצל אף כלב צייתן, נאמן, חביב ומשעמם עד 

בלי די. וואף, עייפת אותנו. 
רונן כהן 

כלב
יותר?  ראוי  ליריב  לדאוג  יכלו  לא  מה,   – חתולים  מול  כלבים 

מה?  והחתול  האדם”,  של  ביותר  הטוב  “ידידו  הוא  הכלב 
“חתול הוא אריה גמדי שאוהב עכברים ומתנשא כלפי בני 
האדם,” אמר אוליבר הרפורד – וצדק! אם כלב קופץ לחיקך, 

זה משום שהוא אוהב אותך. אם חתול עושה זאת, זה פשוט משום שחיקך 
חמים יותר. 

כלב נברא כדי לאהוב את האדם ולסייע לו, החתול נברא כדי ללמד אותו לקח. 
כמות  לפי  זאת  לראות  ואפשר  ביותר,  הגדולים  הנרקיסיסטים  הם  חתולים 
הזמן שהם משקיעים בניקוי וטיפוח עצמי. כל-כך מרוכזים בעצמם. ומה הם 
תורמים לחברה?! כלבים, לעומת זאת, לא רק “מייללים” - הם עושים! כלבים 

יכולים להיות כלבי גישוש, כלבי נחייה, כלבי משטרה. 
רוצים דוגמאות? בבקשה: עזית הייתה צנחנית! האסטרונאוטיות הראשונות 
מההולכים על ארבע היו כלבות! לאסי - למרות שהייתה ֶסֶלּב, שבה הביתה! 
ממייסדי  קיבוצניק  בכלל  הוא  ופלוטו  דגול!  ומלחין  “גדול”  כלב   - בטהובן 

ומקימי המדינה!
לא כדאי אפילו להתחיל להשוות לחתולים, למה מי יש שם, לוציפר? שם שטני 

משהו, שלא לדבר על החתול ֵמָאליסה – הוא מחייך כי “עישן” משהו טוב.
כשאתם במצוקה, את מי תעדיפו? פשוט תשאלו את יוסף מפרשות השבוע 
תארו  אותו.  שיציל  ל”בייגלה”  חיכה  רק  הוא  בבור,  היה  כשהוא  האחרונות: 
מסוכסכת.  פחות  שלווה,  יותר  ההיסטוריה.  אז  נראית  הייתה  איך  לעצמכם 
לעומת זאת, חתול היה בא, מסתכל לבור והולך. אוי, השם ישמור! עבר כאן 

חתול שחור... טפו, טפו, טפו.
סיגל ואודי צ’רקה

 סרקו את הקוד והחליטו מה עדיף - כלב או חתול?



ספארי בחורף: יש חיה כזאת

שכונת חיים
ילדים יקרים, הזמנו כמה חברים ותיקים להתארח בעיתון שלנו. לכולם קראים חיים, את זה אנחנו יודעים, אבל 

המשפטים שמתארים אותם התבלבלו לנו. התוכלו לסייע לנו ולמתוח קו בין כל אורח להגדרה שלו?

גר
ר י

בו
טי

ם: 
לו

צי

כאן  שיהיה  מעדיפה  הייתי  אותי,  תשאלו  אם 
הדעה  לא  שזו  יודעת  אני  השנה.  כל  קיץ 
שהופכת  בישראל,  ביותר  הפופולארית 
חמימות  רגליים  אבל  כבשן,  למעין  באוגוסט 
לי  שקשה  משהו  זה  קלילים  כפכפים  בתוך 

מאוד לוותר עליו.
אבל גם כשמגיע החורף יש לי נחמה, ואפילו 
השנים  בשמונה  הספארי.   - גדולה  נחמה 
ואין דרך  יום,  יום  נכנסת לכאן  אני  האחרונות 
לנסוע  מאשר  עבורי  נפש  משובבת  יותר 
או  הגשומים  בימים  הפתוח  השטח  בשבילי 
כמובן(.  לעייפה,  מחוממת  )במכונית  הקרים 
השטח האפריקני רחב הידיים מבריק, ואפילו 
לא  כאן  שמסתובבות  האנטילופות  מאות 
הירוק  הדשא  כל  את  לזלול  להספיק  יכולות 
הזו  הנסיעה  זו.  בתקופה  שצומח  והטבעי 
גורמת לי אושר גדול, ואני שמחה שניתנה לי 
הבמה הזו לשתף אתכם, ואולי לשכנע אתכם 
דווקא  לביקור  ולהגיע  ממנהגכם,  לחרוג 

עכשיו.
בעלי חיים רבים נהנים מהקרירות של החורף 
ומרבים לטייל בשטח הספארי, במקום לחפש 
המוסתרים.  הצל  באזורי  ורביצה  מרגוע 
ההיפופוטמים, למשל, מרבים להישאר במים 
זו  לׂשוח.  יוצאים  הם  בחורף  ואילו  הקיץ  בימי 
בהחלט חוויה אדירה לצפות בשלושים יצורים 

אימתניים כאלה מהלכים להם חופשי. 
ביום  נכון,  אז  חיות.  גן  גם  יש  כידוע  ובספארי 

את  המטפלים  להם  משאירים  שוטף  גשם 
החיים  ובעלי  פתוחות  הלילה  בתי  דלתות 
פי  על  לחצרות  ולצאת  להיכנס  יכולים 
בחירתם. אבל בימים קרירים שאינם גשומים, 

גם בעלי החיים שבגן מעדיפים את החצרות. 
זה הזמן לפגוש את שני גורי הגורילה שנולדו 

כן,  לאחרונה.  ממש 
מקרה  זהו  שניים! 
בשנה  במיוחד.  נדיר 
בכל  נולדו  שעברה 
בעולם  החיות  גני 
שלושים וחמש גורילות 
והנה,  הכול,  בסך 
אחד,  חיות  בגן  אצלנו, 
נולדו  אחת,  בחצר 

פחות  שלפני  מכיוון  מקסימים.  גורים  שני 
וגם  הגורילות  חצר  את  הרחבנו  משנתיים 
שינינו את אופייה )את החפיר החליפה זכוכית 
שמפרידה בין אזור הִמחיה של הגורילות לבין 
האימהות  את  לראות  ניתן  כעת  המבקרים(, 
החלון,  ליד  יושבות  ואניה,  ליה  הגאות, 
מלטפות, מנשקות ומיניקות. כשאני מסתכלת 
השניים  עצומה:  הזדהות  חשה  אני  בהן, 
שמחה  לאימהות  גורמים  פעם  לא  הקטנים 
לעתים  אותן.  “משגעים”  פעם  ולא  גדולה 
את  להרדים  מנסה  מהן  אחת  לראות  אפשר 
“יאללה,  כאומרת  עזים,  בנענועים  הינוקא 

תירדם כבר”. מכירים?

ומתוקים  חדשים  מקוק  קופי  גם  ויש 
ואנחנו  עולמית,  הכחדה  בסכנת  שנמצאים 
שנה,  חמש-עשרה  לפני  איך  בחיוך  נזכרים 
כשרצינו לקחת חלק בגרעין הרבייה שלהם, 
הווטרינר  של  חיים  קורות  לשלוח  נדרשנו 
והזואולוגית, כי מי בכלל הכיר אותנו?! והינה 
נחשבים  אנחנו  כיום 
החיות  מגני  לאחד 
אה,  בפרויקט.  המובילים 
תפספסו  אל  וכשתגיעו, 
ַטִּפיר,  פנחס  את  גם 
שנולד  הקטן  הַטִּפיר 
ארבעת  ואת  לאחרונה, 
המתוקים  החולות  חתולי 

והנדירים אף הם. 
אני מציעה לכם להגיע ממש בשעת הפתיחה 
)אבל  מהבית  אוכל  קצת  עם   )9:00 )סביב 
לא  החיים(.  בעלי  בשביל  לא  בשבילכם,  רק 
לשכוח את המצלמה )למרות שגם המצלמה 
יותר  אפילו  לפעמים  יעילה,  הטלפון  של 
או  בפייסבוק  מיד  לשתף  שאפשר  מכיוון 
לבקר  כדאי  שנוסעים  ולפני  באינסטגרם(, 
להתעדכן  כדי  הספארי  של  הפייסבוק  בדף 
בכל  אולי  שנייה,  במחשבה  שקרה.  מה  בכל 

זאת יש משהו בחורף הזה...

שגית הורוביץ, דוברת הספארי ברמת גן

רביבו

ארלוזרוב

ויצמן

ביאליק

טופול

יבין

סולוביצ’יק

גורי

הרצוג

בר לב

* הייתי המשורר הלאומי * 
             * הייתי הנשיא הראשון של מדינת ישראל * 

 
  * אני משורר וסופר. כתבתי שירים רבים, כמו “הרעות” * 

* הייתי הנשיא השישי ויש בית ספר על שמי במושבה * 
                  * הייתי רמטכ”ל ובונים כאן שכונה על שמי * 

 * הייתי מגדולי הרבנים במאה העשרים,  והנהגתי דרך לימוד גמרא ייחודית * 

         * הייתי אחד הכדורגלנים הטובים בארץ * 

* הייתי מדינאי מבטיח, אבל נרצחתי * 
                    * אני שחקן תיאטרון מפורסם בכל העולם * 

      *  אני “מר טלוויזיה” * 


