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בכיתה  אשכנזייה  שאני  גיליתי  לראשונה 
ההפסקה  בשעת   - החבר’ה   - ישבנו  ח’. 
והבנים התחילו לספר בדיחות על אשכנזים. 
צוחקת?  את  “מה  איתן:  לי  אמר  כשצחקתי 
את אשכנזייה בעצמך”. “מה פתאום?” הגבתי 
ישר. הרי היה לי ברור שאני משתייכת לעדה 
האיכותית מבין השתיים, ועל כן אני ספרדייה. 

מה  שלך  אימא  את  לשאול  לך  מציע  “הייתי 
העדה שלכם”.

“מה אתה חושב שאני לא יודעת?” השבתי. 
עדתנו.  על  אימי  את  שאלתי  בטחון  ליתר 
זה חשוב?  “למה  הייתה,  תגובתה הראשונית 

לי  יהודים”. כשסיפרתי לה, היא אמרה  כולנו 
שהיא מצטערת לבשר לי אבל אני אשכנזייה 

למהדרין.
בשל הבושה התחמקתי מֵאיתן שבוע רק כדי 

לא להודות לאיזו עדה אני שייכת...
כי  חזק?  כה  אצלי  נחרת  זה  זיכרון  מדוע 
לשמחתי, בחלקת אלוהים הקטנה בה גדלתי, 
היא  כך  לפחות  אמיתית.  אינטגרציה  הייתה 

זכורה לי עד שנכנסתי לבית ספר תיכון. 
גילנו שאנו לא באמת מאותו  במעבר לתיכון 
באופן  דומיננטי  להיות  הפך  והמוצא  הכפר, 
של  האישית  היכולת  על  והאפיל  מובהק, 

הפרט.
הזיכרון הוא כה חזק כיוון שלמרות ההכחשות 
העדתית  שהאפליה  סבורה  איני  וההדחקות, 
בין  ואהבה  בִבטחה  הנעים  ילדיי,  אבל  גוועה. 
הגדולות  ובנותינו  נולדו,  להן  התרבויות  שתי 
למקום  מגוריהן  מקום  בין  השוני  את  החוות 
הסיפור  את  מכירים  לפחות  לימודיהן, 
ילדה  )או  קטן  מקום  על  שלי  הנוסטלגי 
)או  אחרת  התנהלו  הדברים  שם  תמימה(, 

לפחות כך אימם זוכרת...(.
רבקי 

אנחנו בתקופת בחירות, מוקפים בסיסמאות 
מה  גלי  בריש  המצהירות  עבר  מכל  בחירות 
רצון העם, מי המנהיג האמיתי, מי יוציא אותנו 
בשיחות  לאבדון.  אותנו  יוביל  ומי  מהבוץ 
מסדרון נשמע אמירות מוכרות כמו: “פעם היו 
מנהיגים אמיתיים”; “צריך מנהיג שלא מפחד, 
“עזוב  סדר”;  כאן  יעשה  שסופסוף  מנהיג 
אותך, היום אין מנהיגים, יש רק פוליטיקאים”. 

מיהו  חפצים?  כולנו  שבו  המנהיג  מיהו 
מה  אותו?  מזהים  כיצד  האידיאלי?  המנהיג 
מנהיג  או  יחיד  מנהיג  שלו?  המנהיגות  סגנון 
לדבוק  או  מעשיו  את  לפרסם  עליו  משתף? 
פוגשים  אנו  “שמות”  בפרשת  בעשייה?  רק 
של  המנהיגים  מגדולי  משה,  את  לראשונה 
מהתנ”ך  אחרים  מנהיגים  ועם  איתו  עמנו. 
מקצת  עם  התמודדותם  את  לבדוק  ננסה 

מְשֵאלות אלו.

“אל תפחד מן הגדולה: יש שנולדים גדולים, 
נכפית  שהגדולה  ויש  גדולה,  שמשיגים  יש 
“הלילה- שייקספיר,  )וויליאם  עליהם” 

ההנהגה,  נכפתה  משה  על  השנים-עשר”(. 
ידי האל לתפקיד זה. במעמד  הוא נבחר על 
הסנה הבוער הוא מנהל משא ומתן במטרה 
האל.  עליו  שמטיל  מהמטלה  להשתחרר 
לעמוד  ויכולותיו  כישוריו  בזכות  נבחר  משה 
העם  בפני  העומדת  האדירה  במטלה 
דויד  המלך  לעומתו,  במצַרים.  המשועבד 

בוחרים מנהיג
נקט  הוא  למלך.  בהפיכתו  פעיל  באופן  עסק 
אותו  שהושיבו  פעולות  של  ארוכה  בשורה 

בסופו של דבר על כס המלכות. 

שורות  מתוך  לצמוח  המנהיג  על  חובה  האם 
למנהיג  ולהפוך  לו  מחויב  להיות  כדי  העם 
גדל  הוא  חיצוני.  מנהיג  היה  משה  מוצלח? 
פרשת  ואחרי  למדבר,  ברח  פרעה,  בארמון 
עגל הזהב עבר לגור באוהל נפרד. את מרבית 
על  עוררין  אין  אבל  מהעם  בנפרד  חי  חייו 
עוד בטרם  ביטוי  לידי  מחויבותו לעם, שבאה 
היבחרו למנהיג ועד הפרידה בהר נבו. המלך 
של  ממעמד  העם.  שורות  מתוך  טיפס  דויד 
כשהוא  המלוכה,  למעמד  הגיע  צאן  רועה 
שנות  לאורך  ותומכים  אנשים  סביבו  אוסף 
הוא  למלך  הפיכתו  בעת  לשלטון.  עלייתו 
דרכו  את  מתחיל  משה  שלומו.  באנשי  מוקף 

כמנהיג המוקף רק בבני משפחתו. 

העם  מה  יודע  “איני  בשעתו:  אמר  בן-גוריון 
רוצה אבל אני יודע מה העם צריך”. משה הוא 
מנהיג המעצב את שאיפות העם והופך אותו 
מעם משועבד וכבוש לעם בעל זהות לאומית 
ודתית עוד לפני כיבוש ארץ ישראל. הוא יודע 
לילד  הורה  כמו  אליו  ומתייחס  לעם  טוב  מה 
סורר. הוא לא שואל את העם מה הוא רוצה, 
וחשדנות  אמון  חוסר  וטרוניות,  תלונות  סופג 
וביטחונו  נחישותו  קורח.  מבית  מרד  ואפילו 
בצדקת דרכו מאפשרים לו לעמוד במשימה 

המונומנטאלית שלפניו. 

הנביא,  שמואל  את  פוגשים  אנו  לעומתו 
ושינוי  שגם הוא הנהיג את העם בעת משבר 
את  ושינו  נרחבות  היו  שהשלכותיו  שלטוני, 
בוחר  שמואל  העם.  של  החברתי  המבנה 
להיענות לרצונו של העם להמליך עליו מלך, 
למרות שפעולה זו מנוגדת לעמדתו, ולמרות 
מתוצאות  העם  את  ומזהיר  מוכיח  שהוא 

בחירתו, ב-”משפט המלך” )שמואל א י-יח(. 
עצמו  על  שמצהיר  מי  הוא  מנהיג  האם   
כמנהיג בפומבי או מי שקובע בשקט עובדות 
הצהרות  ובלי  אידיאולוגיה  מתוך  בשטח 
לפנינו  מוצגות  בפרשה  ומרשימות?  גדולות 
נוקטת  משה,  אחות  מרים,  האפשרויות.  שתי 
פעולה ומצילה את משה, כשהיא מוסרת אותו 
המשכיותו  את  מבטיחה  ובכך  פרעה,  לבת 
של העם. היא עושה זאת בסתר מתחת לעינו 
משה  נוקט  לעומתה,  השלטון.  של  הפקוחה 
את  ומציג  לפרעה  ניגש  הוא  גלויה.  פעולה 
רצונותיו בפומבי, מציב לו אולטימאטום, ומניע 
יוצא  שבסופם  אירועים  של  סדרה  הוא  אף 

העם ממצרים לארץ משלו.

פילוסופים,  ודנו  הפכו  השנים  לאורך 
היסטוריונים, סוציולוגים, סופרים ופסיכולוגים 
בשאלה מיהו מנהיג. השוואת פועלו של משה 
לפועלם של מנהיגים אחרים, שאף הם הנהיגו 
שלכל  מראה  מכוננים,  בזמנים  העם  את 
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בחירה שנעשתה ניתן למצוא בחירה מנוגדת. 
בחיים,  אחרים  דברים  הרבה  כמו  לדעתי, 
וגם, הכול בנוי על מערכת  התשובה היא גם 
נדרשת  שההנהגה  תקופות  יש  איזונים. 
לקחת חלק פעיל ודרמטי המפר את האיזון, 
אבל לאורך זמן מנהיגות טובה היא מנהיגות 
הנותנת לדעות ולגוונים שונים בעם להישמע, 

למרות שעול קבלת ההחלטה מוטל על כתפי 
המנהיג, והוא זה שנושא באחריות הסופית. 

טוטאלית  הקרבה  של  סוג  היא  מנהיגות 
ואולי  להכיל.  מסוגל  מאיתנו  אחד  כל  שלא 
להיענות,  נועדה  לא  אמיתי  למנהיג  כמיהתנו 
משום שלכל אחד מאיתנו משאלת לב אחרת 

ידוע  הרבה  לא  כהינא?  אל  דהייה  הייתה  מי 
הם  עליה  שנכתבו  הטקסטים  רוב  עליה. 
והיא  והצרפתית  הערבית  בשפה  בעיקר 
כמעט בלתי מוכרת בעולם האנגלו-סקסי או 

בעברית. 
במחצית הראשונה של המאה השישית )532 
לספירה(, בימי הקיסר הביזנטיני יוסטיניאנוס, 
את  למגר  ביליצאריוס  צבאו  שר  מצליח 
עובר  והאזור  הוונדאלים באפריקה הצפונית, 
הנוצרית.  הביזנטית  הקיסרות  לשליטת 
בוונדאלים,  ותמיכתם  סיועם  בשל  היהודים, 
סובלים מרדיפות פיזיות ודתיות ואף מכפייה 
את  מאלצות  הרדיפות  דתם.  את  להמיר 
ולמצוא  הארץ  פנים  אל  להימלט  היהודים  
כך  עקב  הֶּבְרֶּברים.   השבטים  אצל  מפלט 
מתרחש תהליך של ייהוד מוגבר של שבטים 
התרבות  בין  סימביוזה  ומתפתחת  ֶּבְרֶּברים, 

היהודית לתרבות הֶּבְרֶּברית. 
אגדתית,  ספק  היסטורית  ספק  מסורת  לפי 
הֶּבְרֶּברית  המלכה  כהינא  אל  דהייה  הייתה 
ובתוניסיה של  האחרונה ששלטה באלג’יריה 
בתיאורי  נכבד  מקום  תופסת  דמותה  היום. 
כיבושה של אפריקה הצפונית בידי הערבים, 
ערביים  במקורות  מצויים  אודותיה  וסיפורים 
שונים מן המאה השמינית עד המאה הארבע-

עשרה לספירה. 
אבן- מכולם,  המפורסם  הערבי  ההיסטוריון 

זה  הוא  הארבע-עשרה,  במאה  שחי  חלדון, 
ביותר  והמפורט  המקיף  התיאור  את  שנותן 
כגיבורה  אותה  ומתאר  כהינא,  אל  דהייה  של 
קובע  גם  הוא  יהודייה.  וכחוזה  לוחמת 
האוראס,  הרי  באזור  הֶּבְרֶּברים  שלשבטי 
גם  נמנו  ועימהם  ליהדות,  זיקה  אז  הייתה 

שבטי הג’רבה.
הקשורים  המאורעות  אבן-חלדון,  פי  על 
בשנים  אירעו  כהינא  אל  דהייה  של  בשמה 
697-687, לאחר שחסן בן-נעמן, שר צבאו של 
מידי  קרתגו  את  כבש  עבד-אל-מלך  הכליף 
הביזנטים. דהייה אל כהינא, בת ראש השבט 
זנאתה,  משבט  ג’רבה  בני  מלכת  טאבת, 
תבוסה  לערבים  והנחילה  נגדו  נלחמה 
האוראס.  הרי  במורדות  שנערך  בקרב  קשה 
המצביא הערבי נסוג עם שרידי גדודיו לברקה 
העיר  לשליטת  הפכה  כהינא  אל  ודהייה 
הראשית באזור קרתגו.  היא שילחה לחופשי 

בן  ח’אלד  למעט  הערבים,  שבוייה  כל  את 
יזיד, צעיר אותו אימצה לבן ולאח לשני בניה 
מאב  והשני  ֶּבְרֶּברי  מאב  האחד   - האחרים 
יווני. ח’אלד זה בגד בה לאחר מכן  כשהעביר 
אבן-חלדון,   פי  על  הערבי.  לצבא  ידיעות 
ולטענתו  זאת מראש  ידעה  דהייה אל כהינא 
מתווך  היום  בבוא  שישמש  כדי  אותו  אימצה 
ניצחונם  הֶּבְרֶּברים לערבים, בחזותה את  בין 

עליה בעתיד. 
התאושש  חסן  כאשר  שנים,  חמש  לאחר 
וחיזק את צבאו, הוא פנה להילחם  ממפלתו 
קרתגו.  את  כבש  והפעם  כהינא  אל  בדהייה 
מראש  כאמור  שחזתה  כהינא,  אל  דהייה 
שני  עם  לעבור  לח’אלד  יעצה  מפלתה,  את 
הערבי.  האויב  אל  ולהצטרף  האחרים  בניה 
ונקטה  לכובשים  להיכנע  סירבה  עצמה  היא 
הורתה  היא  חרוכה”.  “אדמה  של  מדיניות 
ללוחמיה להשמיד את כל היבולים בשטחים 
וכך הושמדה באותה עת כל הארץ  שנכבשו 
חקלאיים  ביישובים  והמיושבת  המיוערת 
את  נגדה  עוררה  זו  מדיניות  ועירוניים. 
את  להשמיד  ששו  שלא  אנשיה,  של  חמתם 

אדמותיהם. 
דהייה אל כהינא נפלה בקרב בין שנת  698  
ל-703, וראשה הכרות נשלח לכליף בדמשק. 
ומלכה  במותה  שנים  כ-125  בת  הייתה  היא 
או  וחמש  שלושים  במשך  הֶּבְרֶּברים  על 

שישים וחמש שנים.
ההנחה  את  מקבלים  ההיסטוריונים   מרבית 
גרעין  יש  כהינא  אל  דהייה  על  שלסיפור 
מנהיגה  כנראה   הייתה  היא  אמיתי.  היסטורי 
כריזמטית שהובילה את הֶּבְרֶּברים במאבקם 
שהייתה  היא  נגד האסלאם. ההנחה  האחרון 
שייכת לשבט כלשהו שהתייהד או היה בעל 
מאמץ  זה  בסיפור  צד  כל  יהודיים.  שורשים 
בה  שנלחמו  המוסלמים  חיקו.  אל  אותה 
אותה  והציגו  שהתאסלמה  כמי  אותה  תיארו 
ששימשה  קלאסית  מוסלמית  של  כדמות 
בה  לראות  העדיפו  הֶּבְרֶּברים  ומופת.  דוגמה 
אף  גאוותם.  שעליה  נודעת  ֶּבְרֶּברית  גיבורה 
ה-19,  מהמאה  באזור  ששלטו  הצרפתים, 
הלאומית  לגיבורה  אותה  והשוו  אותה  אימצו 
באנגלים,  שנלחמה  ד’ארק  ז’אן  שלהם, 
על  והומתה  אויביה  בידי  נפלה  לה  ושבדומה 

ידם.

היהודים לאורך הדורות לא התלהבו מדמותה 
של דהייה אל כהינא, כפי שניתן להבין מתוך 
תוניסיה  יהודי  בין  קינה בערבית שהשתמרה 
ועברה בעל פה מדור לדור עד המאה התשע-

כהינא  אל  דהייה  את  מגנה  זו  קינה  עשרה. 
בשל רדיפותיה האכזריות את היהודים:

את  תשכחו  אל  ישורון,  בנות  “אויה 
קיסר  טיטוס  את  הכׂשדים,  את  עושקכן, 

ואדריאנוס, ואת דהייה 
מכולם  האכזרית  הארורה,  האישה  זאת 

יחד. 
היא את בחורינו מסרה להרג הדמים, היא 

את בתולותינו מסרה לאנשי חילה,
הוא  עוונותינו,  על  ְלַכֵּפר  יצרה  אל 

האלוהים השונא את המציקים לעמנו. 
השיבו לי את בניי, למען יבכוני! הן אותם 

השארתי בידי דהייה!“
כהינא  אל  בדהייה  ראו  היהודים  כל  לא  אך 
מעין  בה  שראו  יהודים  היו  אכזרית.  אויבת 
“דבורה הנביאה” ולוחמת. המיתוס של דהייה 
אל כהינא אף שימש מקור השראה למחתרת 
היהודית באלג’יריה בתקופת מלחמת העולם 

השנייה.

אלי רבל

פתרון חידה מעמוד 4 
הבאר הראשונה של מזכרת בתיה. 
הבאר השוכנת בפינת הרחובות 
“המייסדים” ו”הכנסת אורחים”, 
נחפרה בימיה הראשונים של 
מזכרת בתיה )ב-1883(. מי התהום 
נמצאו בעומק של כ-30 מטרים 
ונשאבו באמצעות מערכת לשאיבת 
מים )אנטיליה(. הגלגל הענק של 
המערכת הניע מסילות שנכנסו 
לעומק הבאר. על המסילות היו 
תלויים “דליי” עץ. כאשר הדליים 
היו מגיעים למעלה המסילה הם 
היו מתהפכים והמים היו נשפכים 

לתעלה שבסופה היתה בריכה. 

לדמות המנהיג. אפילו משה, שנחשב לאחד 
של  גדושה  ממנה  סבל  המנהיגים,  מגדולי 
אל  הגיע  ולא  העם  מצד  וטרוניות  תלונות 

הארץ המובטחת

אילנה כרסנתי



קצת תרבות

שהופכים  ישראל  בני  חיי  בתאור  המתחיל  חדש  חומש  מתחילים  אנחנו 
ממשפחה גדולה של שבעים נפש לעם. 

הפרשה מתארת את לידתו של משה רבנו, שנולד לאחר שניתנו גזירות 
רעות ואמו החוששת לחיי התינוק מטמינה אותו בתיבה המונחת בנילוס 
בתקוה שמישהו ימצא אותו וידאג לו. משה נמשה מהמים ע”י בת פרעה, 
המאמצת אותו לבן ומגדלת אותו בבית פרעה אך משה יודע שהוא מעם 
ישראל ומזדהה עם הסבל שעובר על בני עמו. בבגרותו הוא עד למקרה בו 
שוטר מצרי מכה עבד עברי. משה נחלץ לטובת העבד ומכה את השוטר 
המצרי למוות. בעקבות כך משה בורח מפני פרעה המבקש להעניש אותו 
על מעשיו.  משה מגיע לארץ מדין שם הוא מתחתן עם בתו של כהן מדין, 
ובאחד הימים הוא רואה  בן. משה רועה את צאן חותנו  לו  ונולד  ציפורה 
סנה, שיח קטן, עולה באש אך נשאר שלם, מתוך המחזה הפלאי שומע 
משה את קול האל המורה לו לקבל את תפקיד המנהיג של עם ישראל 
השליחות  את  מקבל  משה  מעבדות.  בני-ישראל  שחרור  למען  ולפעול 
של  לחופשה  העם  את  להוציא  מפרעה  מבקשים  אחיו  אהרון  עם  ויחד 
מהתוכנית  חלק  זה  כל  אבל  מסרב.  פרעה  אבל  במדבר  ימים  שלושה 

האלוקית. 
המילים  לפי  נקבע  הפרשה  שם  הפרשה.  לשם  הנוגע  לעניין  אתייחס 
ישנה דעה ששם הפרשה  הראשונות בפסוק הפותח את הפרשה. אבל 
את  למצא  קל  לא  כלל  בדרך  הפרשה.  כל  לאורך  ששזור  נושא  מתאר 
ההקשר בין הסיפורים השונים המתוארים בפרשה לבין שם הפרשה. אבל 
בפרשת שמות יש דיון שעובר לאורך כל הפרשה בשמותיהם של הדמויות 
הפועלות. בתחילת הפרשה מונים את בני-ישראל היורדים למצרים. רש”י 
אותם  שמונים  ותשובתו  אותם?  מכירים  כבר  אנו  הרי  הטעם  מה  שואל 
רואה  רש”י  כלומר  ישראל.  לשבטי  האל  חיבת  את  להראות  כדי  בשמן 
בהזכרת שמה של דמות בתורה כהפגנת חיבה כלפיה. מיד לאחר מכן 
אנו פוגשים בשפרה ופועה המיילדות העבריות האמיצות, אין להם תפקיד 
מיוחד  כבוד  נותן  בהחלט  שמן  הזכרת  אך  המקראי  הסיפור  בהמשך 
לפועלן. חז”ל ראו בשמותיהן גם רמז לתכונות נוספות שלהן. שפרה נאמר 
עליה שמשפרת את הולד. או אפשרות אחרת: שפרה - שפרו ורבו ישראל 
בימיה ופועה היתה פועה )משמיעה קול(. או  פועה - שהיתה פועה ברוח 
הקודש. בהמשך אנו מתוודעים למשה ולשמו שניתן לו על שום שנמשה 
עם  את  להוציא  שעתיד  מנהיגותו  על  מרמז  משה  של  שמו  היאור.  מן 
ישראל ממצרים. אבל גם מענין שאין אנו יודעים את השם שנתנה לו אמו 
לידתו אלא שמו ניתן לו ע”י בת-פרעה וזה מדגיש את היחס האמהי של 

בת-פרעה כלפי משה, כפי שכתוב “ ויהי לה לבן” )שמות ב י’(.
בנו של משה, גרשם מקבל את שמו בגלל תחושת הגרות של משה במדין. 
ובהתגלות של הקב”ה למשה במדבר יש דיון מעניין בנוגע לשמו של האל. 
משה יודע שכאשר יבוא אל העם ויאמר להם שנשלח בשליחות האל הם 
ידרשו לדעת את שמו. הקב”ה מגלה שני שמות שבהן הוא יכול להציג את 

האל שדיבר אליו מתוך הסנה.  
אל  מתודעים  שאנו  למרות  בכתוב  מופיעים  שלא  שמות  ישנם  מאידך 
משה  של  הוריו  ומרים,  יוכבד  עמרם  אצל  ביתר  בולט  הדבר  הדמויות, 
שמוזכרים כאיש מבית לוי ואשה מבית לוי ומרים מוצגת אחות משה. יתר 
סברות  הועלו  כאן  כך?  זה  מדוע  בשמה.  מוצגת  אינה  פרעה  בת  כן,  על 
רבות. חז”ל טוענים שאמו של משה היא שפרה ומרים, אחותו, היא פועה. 
שמות  של  בפרטים  להאריך  כאן  רצו  שלא  שטוענים  מפרשים  יש  אבל 

בתוך סיפור לידתו של משה. 
אבל הדבר הבולט ביותר הוא שבת-פרעה שעושה מעשה אצילי כל כך 
אינה מוזכרת בשמה. אולי הדבר בא להבליט את עוצמת המעשה כי דוקא 
ילד עברי. בעצם, בת פרעה  פועלת להצלת  היא שבאה מבית המלוכה 
מעמים  אנשים  עולם”.  אומות  “חסידי  הקרויים  לאנשים  מודל  משמשת 

אחרים שלעתים תוך סיכון עצמי פועלים להצלת יהודים בעת צרה. 
עדי טפליה   

ספרים רבותי ספרים
שתי המלצות לפניכם מחברי קהילה שמוצאים את 
הזמן האיכותי לשבת עם הספר ולהיכנס לזמן מה 

לתוך עולמו. אני תמיד מקנאה באילו שבאים למקום 
רועש עם ספר ומצליחים להתנתק. אצלי )עם 

הפרעת הקשב והריכוז הלא מאובחנת שלי( צריכה להיות דממה 
מוחלטת כדי שאוכל לקרוא. אז הרי לפניכם:

בנאי.  אהוד  של  אחר”  “באופק  והמופע  המקום”  “זה  הספר 
הממליצה: אילת אסקוזידו.

לג’ונגלים  לא  מסע.  ספר  הוא  בנאי  אהוד  של  השני  הספר 
דן,  בגוש  מסע  אלא  הרחוק,  למזרח  ולא  אמריקה  דרום  של 
גליל שנכרתה  ולכרתים, שהוא בעצם חתיכת  מקסימום לגליל 
הקביעה  הכותב(.  של  )לדעתו  ים  ללב  ונסחפה  ישראל  מארץ 
אחר  החיפוש  ולחיפוש.  לנדודים  דווקא  מתייחסת  המקום”  “זה 
מקום – הוא המקום שבו בנאי מוצא את עצמו. דרך הספר יצאתי 
מסע  יוצר.  של  נפשו  אל  ומרגש,  לעתים  מצחיק  מודרך,  לטיול 
הפועל,  אל  להוצאתו  חיונית  למרחב  החיצונית  שהיציאה  פנימי 
אבל היא רק הַמְתֵנַע או הטריגר ליציאה האמיתית להתחדשות 

עצמית, לאומץ וכנות.
המופע של אהוד בנאי “באופק אחר” עם עמי רייס ורביעיית כלי 
מיתר הוא מופע מופת, לא פחות. כל שיר הוא פרק מֵספר, עולם 
כל  אבל  מוּכרים  השירים  מקצבים.  טעמים,  אסוציאציות,  של 
ביצוע מביא משהו אחר, הופך את השיר עם הִּבְטָנה בחוץ. אין 
מילים לתאר את הגאונות. אם היה ניתן לי – הייתי הולכת למופע 

הזה שוב, עכשיו! דיוק וחוויה רב-חושית.

“והיום איננו כלה” מאת צ’ינגיס אייטמטוב
הוצאת “עם עובד”. הממליץ: סמיון ק. 

במדבר  רכבות  צומת  הסיפור:  של  הפשוט  הכללי  המתווה 
הקזחי - הסארוזק. קבוצת אנשים אחראית על תיאום המסילות 
והמסלולים. פועלי המסילה הגיעו למקום - חלקם מרצון, חלקם 
של  פטירתו  עם  מתחיל  הסיפור  אליו.  נקלעו  פשוט  או  ברחו, 
קזנגפ עובד המקום, וידיגיי – הזקן בחבורה - שרוצה לקבור את 
יום אחד ארוך  אורך  חברו הטוב בקבורה דתית. מסע הקבורה 

מאוד ואוצר בתוכו חיים שלמים ועמוסי התרחשויות.
האנשים  שמות  אחר.  מסוג  למסע  הזמנה  היא  בספר  הקריאה 
נראים כמו שילוב בלתי אפשרי של הברות. ההתחלה איטית כמו 
המדבר שבו העלילה מתרחשת. עולם המושגים והמיתוסים זר 
של  מדם  הֲעקּוָּבה  ההיסטוריה  בשולי  מתרחש  הסיפור  ורחוק. 
כמאמר  שנייה”,  “הכי  העולם  מלחמת  ושל  סטלין,  של  רוסיה 
אנשים  של  נפשם  הוא  הסיפור  של  הרגשי  המרחב  המשורר. 
אותם  בצל  זהותם  על  ולשמור  חייהם  את  לחיות  שמנסים 
אירועים. באחד מסיפורי המשנה מספר אייטמטוב על המנקורט. 
המנקורט הינו כינוי לאדם שזיכרונו נמחק בזמן היותו בשבי. נוהג 
“המחיקה” היה נהוג אצל שבט משבטי האזור בתקופות קדומות 
אלפי  ששלח  סטלין,  אצל  מודרני  ביטוי  מצא  הזה  הנוהג  יותר. 

שבויי מלחמה לחינוך מחדש באזורי הספר המרוחקים.
אהבתי את הספר, כי הוא פתח לי צוהר לתקופה עלומה בקורות 
משפחתי ובקורותיו של סבא שלי. אייטמטוב מצליח לפרק חלק 
מהעבר  מיתוסים  סיפורי  באמצעות  התקופה  של  מהמסתורין 
רחוקה  אותה  ולהשאיר  תקופה  אותה  של  והקרוב  הרחוק 

ומרתקת.

אשמח לקבל המלצות נוספות על ספרים, סרטים, הצגות, מופעי 
מחול, מוזיקה, תערוכות, וכל צריכת תרבות שעולה בדעתכם.

אסנת פרל

 פרשת שמות
פרשת השבוע למשפחה



מסעות האוכל בעולם - הודו

וכך נראית, המושבה שלי

מי אני או מה אני?
בין  היחסים  מערכת  רבות.  שנים  כבר  ישראל  של  לצדה  שוכנת  אני 
)או  הישראלית  האומה  של  לידתה  טרם  עוד  החלה  שלנו  האומות 

העברית ליתר דיוק(.
וזאת  שחורה,  אדמה  שמשמעותה  “ּכמת”  לי  קראו  הקדומים  תושביי 

בשל האדמה הנמצאת סביב הנהר המרכזי הזורם דרכי.
הנהר  סביב  מתרכזים  תושביי  שמרבית  כך  שממה,  מדבר  מרביתי 
של  הדלתא  יד  על  ובמיוחד  התיכון,  לים  ונשפך  אותי  החוצה  המרכזי 

הנהר.
על אף שהייתי אימפריה רבת כח בשנים קדומות, מאות בשנים שלטו בי 
אומות אחרות. לאחר מלחמת העולם השניה קיבלתי עצמאות ובראשי 
הומלך מלך. המלך לא האריך ימים על כסאו וב-1952 נערכה מהפכת 
רצון  שבעי  אינם  תושביי  אלו  בימים  גם  אותו.  הדיחה  אשר  קצינים 
מהמצב הקיים, ועל אף חילופי השלטון שהתרחשו אצלי לאחרונה, עדיין 

הארץ לא שקטה.
אולם  אבותיכם,  שבנו  לחשוב  נהוג  התיירותיים  מסמליי  אחד  את 
ממצאים אחרונים מעידים )אולי( כי מי שבנה סמלים אלו )שהיו לאחד 

משבעת פלאי תבל( כלל לא היו עבדים.

האם אתם כבר יודעים מי אני?

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

כאשר נוזפים בילדים המאחרים לבית הספר יש    
    סיכוי לא רע שהם יפסיקו לאחר לבית הספר. 

               אבל אם מורה מתחיל את היום ב”כל הכבוד     
    תלמידים שהגעתם בזמן. נעים לראות שאתם  

                 מכבדים את הזמן וגם אותי”, 
                    יש סיכוי שהילדים יפנימו את העמידה   

                       בזמנים כערך לחיים.
חגית קראוס

זיהיתם? התשובה נמצאת במהופך בעמוד 2

לפני שנתיים וחצי עזבו חברים של המשפחה לשליחות בהודו 
ולחוות  להריח  לטעום  אליהם  לנסוע  חולמים  אנחנו  מאז 
את  ולהרגיש  הודית  מוזיקה  לשמוע  סרי,  ללבוש  הודו,  את 
האווירה המיוחדת שעליה בינתיים אנחנו רק שומעים. מדי שנה 
הם באים לביקור ומביאים איתם הרבה מאווירת המקום, בגדים, תכשיטים, 
תבלינים והרבה סיפורים. מי שמכיר ואכל אוכל הודי יודע שהוא כמעט תמיד 
ולא מהמנות הנפלאות  לכן בחרתי להעלות על הכתב מתכון לקינוח  חריף 
האחרות בארוחה. הקינוח נקרא גולב ג’מון, שהוא בעצם כדורי גבינה מטוגנים 

ומטובלים בקרמל להלן המתכון:
מצרכים:

כוס אבקת חלב 
כוס חלב

2 כפות קמח מנופה 
שקית אבקת אפיה 
חצי קופסת קוטג’  

שמן

בעקבות הדיון שהתעורר במיילים בנושא המעבר לחטיבה, 
כדי   – קהילתי  שיח  מפגשי  של  סדרה  לקיים  יוזמה  עלתה 
לדון בסוגיות עקרוניות בחיי קהילה מעורבת ובקונפליקטים 
דתיים  של  המשותפים  החיים  מעצם  להיווצר  שעלולים 

וחילוניים יחד.
המפגש הראשון יתקיים ביום שלישי

8.1.13 בשעה 21:00 בבית הספר
יחייבו  ולא  הקהילה  חברי  לכלל  פתוחים  יהיו  השיח  מפגשי 

נוכחות בכל הסדרה. 
מטרת המפגשים:

1. להכיר דעות ועמדות שונות של חברי קהילה
ומועיל בנושאים המשפיעים על  2. לנהל דיון תרבותי, נעים 

חיינו ועל חיי ילדינו
המאפשרת  מעורבת  בקהילה  לחיות  החזון  את  להגשים   .3

שיתוף לצד ייחודיות
4. להעביר את עיקרי הדברים לוועד העמותה במטרה ליצור 

ערוץ תקשורת נוסף בין רחשי הקהילה לבין הוועד
הצוות המארגן: 

אפרת נצר-וייס, אפרת רוזנברג-שפירא, 
גילי רבל, נעמה מרקוביץ’, שרון הקר, 

אילת אסקוזידו ושרי דרור

אופן ההכנה: 
1. שמים בסיר 3 כוסות מים, מוסיפים את הסוכר ומבשלים עד 
יותר-  )לא  שעה  כרבע  מבשלים  במקצת.  סמיך  סירופ  שנוצר 

הקרמל מתגבש כשהוא מתקרר (
2. מערבבים את אבקת החלב היבש, הקמח ואת אבקת האפייה 
עם כוס חלב אחת, עד לקבלת בצק רך, במקרה שהתערובת 
לא מוצקה מספיק אפשר להוסיף שליש כוס קמח ולהרתיח את 

התערובת. 
3. יוצרים מהבצק כדורי “ג’מון” קטנים בגודל אחיד )קצת פחות 

מכדור פינג פונג(, חלקים ורכים. 
כדי  נמוכה,  אש  על  ומטגנים  גדול  במחבת  שמן  מחממים   .4

לאפשר לכדורים להיעשות מבפנים. 
הופכים  )כשהם  מדיום  למידת  עד  הכדורים  את  מטגנים   .5

לזהובים(. 
6. מוציאים את הכדורים מהשמן אל נייר ספיגה ומיד מכניסים 
אותם לסיר הסירופ )צריכים להיות עדיין חמים(. מצפים בסירופ 

ומגישים חם.   
בתאבון...
אור כספי כהן

לקרמל:
1.5 כוס סוכר
3  כוסות מים 


