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הזיכרון הראשון שלי
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לי  שמתאים  שמה  חשבתי  ראשון,  זיכרון  על  לכתוב  כשהתבקשתי 
לומר הוא: 

“אוסרים עליי קפה, וודקה, סיגריות, לשאת זיכרונות וחפצים כבדים. 
זקן” מאת  “משורר  )מתוך  זה”  עליי להעמיד פנים שאינני שומע את 
המשוררת ויסלבה שימבורסקה(. אכן משימה קשה! בתנועות עיניים 
מהירות סרקתי, ומה שקפץ אלו המבטים, העיניים של אלו שאוהבים. 

אנשים גבוהים, תמירים, מביטים, מתפעלים - סבא וסבתא שלי.
קטנה  ילדה  נשימה  ובאותה  ביד,  יד  לעתים  ארוכה,  הליכה  זוכרת 
מבטו,  מפנה  הסב  האהוב.  סבה  מאחורי  מאחור,  מעט  שמשתרכת 

של  הקטנים  לצעדיה  ההליכה  את  להשהות  להמתין,  לראות,  ודואג 
הנכדה. ואז שוב לאחוז בידה, וללכת יד ביד. זיכרון שותק שאינו אילם. 
זיכרון ללא מילים אך הוא כמעט ומדבר. מלא סבלנות, צעדים גדולים 
קטנים, ידיים רחבות, רכות, עוטפות. ברחובותיה המיוזעים של רמלה, 
הקטנה  ונכדתו  מאוד  גבוה  סב  בשלווה  פוסעים  גדלתי,  בה  העיר 
להרים  מתאמצת  כשהקטנה  מחייכים,  כחולמים,  הולכים  קטנה, 

מבטה אל על, היא רואה אהבה. 
מיכל לבני
אמא של יונתן )ח’ חטיבה רבין(, יואב )ה’( ויעלי

פרשת “יתרו” - על הודיה פרשת השבוע למשפחה
בפרשה זו שני עניינים עיקריים :

יתרו, חותן משה וכהן מדיין, שומע על יציאת 	 
במחנה  לבקר  ומגיע  ממצרים  ישראל  בני 
להקים  כיצד  למשה  מייעץ  הוא  ישראל. 
לכלל  ושרים  שופטים  של  הנהגה  תחתיו 

העם. 
הדיברות. 	  עשרת  קבלת  סיני:  הר  מעמד 

ישיר להתהוותו  יתרו מהווה המשך  פרשת 
אני  אחת.  משפחה  מתוך  ישראל  עם  של 
כמנהיג,  במשה  הפעם  להתרכז  רוצה 
מבחנו  הצעיר.  העם  את  לגבש  המתאמץ 
להתוות  אחד  מצד  ביכולתו  מנהיג  כל  של 
דרך, להראות גם את החזון וגם את הדרכים 
להישמע  שני,  ומצד  להגשימו,  הפרקטיות 
הקמה  ב”אופוזיציה”  ולהתחשב  לעצות 
שעלול  לפיצול  לגרום  לא  כדי  העם,  מתוך 

להחריב את ניסיון ההתגבשות לעם אחד. 

שמות,  ספר  של  הראשונות  בפרשות  כבר 
בטרם  עוד  למשה  אופוזיציה  על  למדים  אנו 
קם עם אחד. ראו למשל פרק ה, פס’ כ-כא: 
“ַוִּיְפְּגעּו ֶאת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ִנָּצִבים ִלְקָראָתם 
ה’  ֵיֶרא  ֲאֵלֶהם:  ַּפְרֹעה. ַוֹּיאְמרּו  ֵמֵאת  ְּבֵצאָתם 
ֵריֵחנּו  ֶאת  ִהְבַאְׁשֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוִיְׁשֹּפט,  ֲעֵליֶכם 
ְּבָיָדם  ֶחֶרב  ָלֶתת  ֲעָבָדיו  ּוְבֵעיֵני  ַפְרֹעה  ְּבֵעיֵני 
בפרשת  נמצא  נוספות  דוגמאות  ְלָהְרֵגנּו”. 
“בשלח”, לאחר המכות, יציאת מצרים, חציית 
טז,  פרק  בתחילת  כבר  הִנסים,  וכל  סוף  ים 
ְּבֵני- ֲעַדת  ָּכל  ַוָּיֹבאּו  ֵמֵאיִלם  “ַוִּיְסעּו  א-ג:  פס’ 
ְּבֵני- ֲעַדת  ָּכל  ִסין... ַוִּיּלֹונּו  ִמְדַּבר  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

ַּבִּמְדָּבר. ַוֹּיאְמרּו  ַאֲהֹרן  ְוַעל  ֹמֶׁשה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל 

ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ה’ ְּבֶאֶרץ 
ִמְצַרִים, ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר, ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם 
ַהֶּזה,  ַהִּמְדָּבר  ֶאל  ֹאָתנּו  הֹוֵצאֶתם  ִּכי  ָלֹׂשַבע, 
ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב”,  או בפרק 
ִמִּמְדַּבר  ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ָּכל  “ַוִּיְסעּו  א-ג:  יז 
ָהָעם.  ִלְׁשֹּתת  ַמִים  ְוֵאין  ִּבְרִפיִדים,  ַוַּיֲחנּו  ִסין... 
ַלַּמִים,  ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם  ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם ֹמֶׁשה... 
ֶהֱעִליָתנּו  ֶּזה  ָלָּמה  ַוֹּיאֶמר:  ֹמֶׁשה  ַעל  ָהָעם  ַוָּיֶלן 
ִמְקַני  ְוֶאת  ָּבַני  ְוֶאת  ֹאִתי  ְלָהִמית  ִמִּמְצַרִים, 
משה  של  שדרכו  אפוא,  רואים  אנו  ַּבָּצָמא?” 
הטענות  לאור  בשושנים,  סוגה  הייתה  לא 
המוצדקות: מה הבאת אותנו עד לכאן רק כדי 

שנמות מרעב או מצמא?
כעת נוכל להבין לעומק את עצת יתרו למנות 
ְּבָכל  ָהָעם  ֶאת  “ְוָׁשְפטּו  ושופטים:  שרים 
ְוָכל  ֵאֶליָך,  ָיִביאּו  ַהָּגֹדל  ַהָּדָבר  ָּכל  ְוָהָיה  ֵעת, 
ִיְׁשְּפטּו ֵהם... ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה  ַהָּדָבר ַהָּקֹטן 
ַעל  ַהֶּזה  ָהָעם  ָּכל  ְוַגם  ֲעֹמד,  ְוָיָכְלָּת  ַּתֲעֶׂשה... 
ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבָׁשלֹום” )יח כב-כג(. כאן אני רוצה 
לצטט את פרופ’ ישעיהו ליבוביץ, לגבי הפסוק 

“ְוַגם ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ַעל ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבָׁשלֹום”: 
לבין  המשפט  בין  יחס  כי  המפורסמות  “מן 
חכמים,  אמרו  וכבר  ומסובך  מורכב  השלום 
‘במקום שיש משפט - אין שלום, ובמקום שיש 
שלום - אין משפט’, ללמדנו שמשפט מושתת 
על מיצוי הדין ולעולם אין שלום מתקיים אלא 
דווקא  ופשרות.  הדדיים  ויתורים  סמך  על 
הנבואי  וייחודו  במשה  המצויה  ה’  רוח  משום 
להכריע  בעדו  נמנע  הדין,  מהות  בהכרת 
ליבוביץ  פרופ’  פשרה”.  ידי  על  בסכסוכים 
כי  שמציין  מוולוז’ין,  הנצי”ב  דברי  את  מביא 

במסכת סנהדרין )ו’ עב( נאמר על משה שהיה 
אומר: “ייקוב הדין את ההר ולא עשה פשרה” 
נוגדת את  נראית  זו  מידה  ותמה הרב, שהרי 
שכאשר  התורה,  פי  על  ממונות  בדיני  הכלל 
הדיין  מֻצֶווה  דין,  בעלי  שני  בין  משפט  יש 
משפטית  להכרעה  להביא  שלא  להשתדל 
אלא לפעול להבאת בעלי הדין לידי הסכמה 
מפרש:  והנצי”ב  פשרה.  ידי  על  ביניהם 
“והטעם בזה, כי משה היה מהיר-משפט, על 
הדין,  בעלי  ותשובות  טענות  כששמע  מיד  כן 
היה יודע מיד היכן הדין נוטה ולא היה מצווה 
שוב לעשות פשרה... כשיתרבו הדיינים שלא 
הטענות  בשמיעת  מהר  כך  כל  הדין  ידעו 
ואם  כמֻצֶווה,  פשרות  יעשו  הלא  והתשובות, 
כלומר  בשלום,  יבוא  מקומו  על  העם  כל  כן 

בפשרה”.
פרופ’ ליבוביץ ממשיך: האירוע העצום שהוא 
מקבל  תורה,  מתן  יתרו:  פרשת  של  עיקרה 
נסמיך  אם  ומשקלו,  משמעותו  מלוא  את 
המפורט  והמחריד  האיום  האירוע  את  אליו 
בפרשת “כי תשא” - עשיית עגל הזהב. הדבר 
סיני  הר  במעמד  ביותר  והמשמעותי  הנוקב 
קולו  ושמיעת  השם  שהתגלות  העובדה,  היא 
מתגלים  אלה  כל   – העשן  וההר  האש  מתוך 
ככישלון חרוץ, כי כל אותם ששמעו את “ָאֹנִכי 
ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶׂשה  “ֹלא  ואת  ֱאֹלֶהיָך”  ה’ 
את  בלבד  יום  ארבעים  כעבור  עשו  ְּתמּוָנה”, 
עגל הזהב והכריזו עליו: “ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל”. 
וכחסרי  ככישלון  מתגלים  והִנסים  ההתגלות 
כל כוח לגבי האמונה, והמסקנה המתבקשת 
היא שלא מתן תורה הוא העיקר, אלא קבלת 



על לחץ ושחיקה בפרשת “יתרו” 

התורה! קבלת התורה מותנית בהחלטתו של 
האדם ולא בשום השראה מבחוץ. בהיסטוריה 
מתגלמת  התורה  קבלת  ישראל,  עם  של 
ובעיבודים  ובפיתוחים  שבעל-פה  בתורה 
לאורך  שלה  ההוראה  מורי  לתורה  שעשו 
שזוהי  “ייתכן  מסכם:  ליבוביץ  פרופ’  הדורות. 
של  הסיפור  בהקדמת  העמוקה  המשמעות 
לסיפור  יתרו  בפרשת  ודיינים  שופטים  מינוי 
אותו  אלמלא  שהרי  עצמו,  תורה  מתן  של 

לא  בישראל,  התורה  להשלטת  אנושי  מנגנון 
היה מתן תורה מן השמים נעשה גורם מכריע 

בעם ישראל”. 
דברים  תקראו  אתם   – באקטואליה  אסיים 
יהיה  יום הבחירות בו הכרענו מי  אלה לאחר 
ואני  ישראל.  מדינת  של  “החדשה”  בהנהגה 
כי  לפני הבחירות,  עוד  כעת,  להעיד  רק  יכול 
על  המכריזים  העצומים  החוצות  שלטי  כל 
“מנהיג חזק לישראל” רק מעלים אצלי געגוע 

למנהיג אמיתי שעושה, מתווה דרך ולא מדבר 
על עצמו... הם מעלים אצלי תהייה, עד כמה 
חושב  הוא  כי  כנראה  הנ”ל,  המנהיג  נואש 
שכולנו חושבים אותו חלש, הססן וחסר יכולת 
כזה  מנהיג  דווקא  קריטיות.  הכרעות  לעשות 
בעיניי: מנהיג שבפזיזות  ביותר  הוא המפחיד 
וללא מחשבה מעמיקה, יקבל החלטות הרות 
“אני  עצמו:  דברי  את  להוכיח  כדי  רק   - גורל 

מנהיג חזק!”
 ירון נשר

חותן  ביתרו  פוגשים  אנו  השבוע  בפרשת 
משה. יתרו שמצטרף אל עם ישראל, מתבונן 
אינו  שמשהו  ומרגיש  משה  של  בהתנהלותו 
ִלְׁשֹּפט  ֹמֶׁשה  ַוֵּיֶׁשב  ִמָּמֳחָרת,  “ַוְיִהי  כשורה. 
ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ַעל ֹמֶׁשה ִמן ַהֹּבֶקר ַעד  ֶאת ָהָעם, 
ָהָעֶרב. ַוַּיְרא ֹחֵתן ֹמֶׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה 
ָלָעם, ַוֹּיאֶמר: ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה 
ִנָּצב  ָהָעם  ְוָכל  ְלַבֶּדָך,  יֹוֵׁשב  ַאָּתה  ַמּדּוַע  ָלָעם? 
ָעֶליָך ִמן ֹּבֶקר ַעד ָעֶרב?” )שמות יח יג-יד(.  יתרו 
מרגיש שמשה עמוס וכורע תחת הנטל. העם 
מגיע אליו מבוקר עד ערב ופונה אליו בעניינים 
אדם  בין  מחלוקות  אמונה,  ענייני  שונים: 
לחברו, ומשה מתמודד עם כל הפניות לבדו. 
ִלְדֹרׁש  ָהָעם  ֵאַלי  ָיֹבא  “ִּכי  ליתרו:  עונה  משה 
ְוָׁשַפְטִּתי  ֵאַלי,  ָּבא  ָּדָבר  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ֱאֹלִהים. ִּכי 
ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו, ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת ֻחֵּקי ָהֱאֹלִהים 
ְוֶאת ּתֹוֹרָתיו” )שם טו-טז(. יתרו מעניק למשה 
הארגוני  היועץ  בתואר  אותו  שמזכה  עצה 
ֹלא  ֵאָליו:  ֹמֶׁשה  ֹחֵתן  “ַוֹּיאֶמר  הראשון:  התנ”כי 
טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה. ָנֹבל ִּתֹּבל ַּגם ַאָּתה 
ַּגם ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמְך, ִּכי ָכֵבד ִמְּמָך ַהָּדָבר, 
ְּבֹקִלי...”  ְׁשַמע  ְלַבֶּדָך. ַעָּתה  ֲעֹׂשהּו  תּוַכל  ֹלא 
תחתיו  למנות  למשה  יועץ  והוא  יז-יט(,  )שם 
ממנו  שייטלו  מסודרת,  בהיררכיה  שרים 
בעודם  העם,  את  וישפטו  מהעול  גדול  חלק 
את  רק  למשה  ומעבירים  מסננת  מהווים 
יתרו  לפתור.  מסוגלים  אינם  שהם  העניינים 
רבות  שנים  שלאחר  ישראל,  לעם  מצטרף 
של ִׁשְעּבּוד יוצא לקיום חופשי. משה, המנהיג 
הראשון, דומה בהקשר זה לַיָזם שמקים עסק, 
הוא  רק  שלו.  הבייבי  שזה  ומרגיש   ,startup
יכול לעשות את הדברים, במיוחד כשמדובר 
בין  ובשפיטה  לעם  האל  דברי  של  בתיווך 
אנשים לפי חוקי האל. הוא נמצא בעין הסערה 
ומתקשה  העם,  בענייני  פוסק  בלתי  בעיסוק 
אסטרטגית  ולחשוב  הראש  את  להרים 
יתרו  העם.  הנהגת  משימת  את  לנהל  איך 
כדי  בו  שיתמוך  ארגוני  מבנה  לייצר  לו  מציע 
החשובים,  בעניינים  להתעסק  יוכל  שהוא 
יעסקו  הפשוטים  הקטנים  שבדברים  בעוד 
ממנו  ילמדו  אשר  יותר,  נמוך  בדרג  אנשים 
את עקרונות השיפוט ויממשו אותם בשאלות 

שאינן דורשות קביעת מדיניות חדשה. 

מיליון  מ-50  יותר  על  משפיע  בעבודה  לחץ 
מכוח  כ-28%  העולם,  ברחבי  עובדים 
איילה מלאך-פיינס, מגדירה  העבודה. פרופ’ 
רגשית,  תשישות  כ”תחושת  נפשית  שחיקה 
גופנית ורוחנית, הנגרמת מחמת עומס נפשי 
 )1998( מלאך-פיינס  פי  על  ונמשך”.  מתמיד 
שחיקה היא תהליך מצטבר של ֵלאּות פיזית 
מצטברים  תסכול  ממצבי  הנוצרת  ונפשית 
מאוד,  מתמשכים  כשהלחצים  פיתרון.  ללא 
עלולים  אנחנו   - גובר  מהבעיות  כשהתסכול 
השחיקה  בעבודה.  שחיקה  בהדרגה  לפתח 
התלהבות  חוסר  עניין,  באיבוד  מתבטאת 
היעדר  במוטיבציה,  ירידה  מהעבודה,  והנאה 
הקוגניטיבית  באפקטיביות  ירידה  יוזמה, 
והיא מלווה בתחושות וברגשות  והתפקודית, 
הארגון  התפקיד,  העיסוק,  כלפי  שליליים 

והסביבה הפרסונאלית. 
כבני אדם יש לנו שני צרכים מנוגדים: הצורך 
התנועה  צורך  בביטחון.  והצורך  בתנועה 
שואף לשינוי בלתי פוסק ולהתחדשות. צורך 
ואי-תזוזה.  יציבות  לקביעות,  שואף  הביטחון 
מצבים של שחיקה מצויים בשני הקצוות של 
צרכים אלו: כאשר אנחנו נמצאים במצב של 
שמתואר  כפי  גדול,  ולחץ  תכופים  שינויים 
נמצאים במצב  וכשאנחנו  בסיפור של משה, 

עמום, חוסר חידוש ותחושה ש”מיצינו”. של שִִ
ניתן לתאר שחיקה שמקורה בלחץ במונחים 
אנרגטי  אוברדראפט  היא  שחיקה  בנקאיים. 
הוא  שלו  הביטוי  זמן.  לאורך  המתמשך 
הכנסות  לעומת  גבוהות  אנרגיה  בהוצאות 
בנק  יש  לכולנו  זמן.  לאורך  מועטות,  אנרגיה 
בתבונה.  אותו  לכלכל  וצריך  אנרגיה  של 
באמצעות  היא  באוברדראפט  לטפל  הדרך 
שאנו  מה  כל  כלומר,  אנרגטיות”  “הפקדות 
להתחדש  המצברים,  את  למלא  כדי  עושים 
חלק  רק  שזה  מסתבר  אולם  כוחות.  ולרענן 

מהסיפור. 
לתופעת  השורש  כי  טוענת  מלאך-פיינס 
להאמין  אנשים  של  בצורך  מצוי  השחיקה 
משמעות.  יש  עושים  שהם  שלדברים 
המערכת  למערב,  האופיינית  בתרבות 
בחיי  מרכזי  מרכיב  מהווה  התעסוקתית 
גבוהה  מוטיבציה  בעלי  אנשים  הפרט. 

את  להשיג  יכולים  תומכת  עבודה  בסביבת 
להם  מעניקה  זו  שסביבה  מאחר  יעדיהם, 
לעומת  ובתמיכה.  במשאבים  אוטונומיה 
זאת, בסביבת עבודה לא תומכת, גם אנשים 
להשיג  יתקשו  ומשמעות  אתגר  המחפשים 

משאבים והזדמנויות ולבסוף יחושו שחוקים.
דווקא  יותר  גבוה  לשחיקה  הסיכון  כי  נמצא 
גבוהה.  מוטיבציה  בעלי  אידיאליסטים  בקרב 
מטרה,  מכווני  בהיותם  מאופיינים  אלה 
והן  יתר  בהישגיות  הן  נגועים  מחויבים, 
להתלהבות,  נטייה  ומראים  יתר  במסירות 
שעבודתם  עז  ורצון  יתר  הזדהות  פתיחות, 

תעניק משמעות לחייהם. 
מצב  לייצר  היא  משחיקה  להימנע  הדרך 
שבו יש הלימה בין הציפיות להשפיע ליכולת 
להשפיע. כל עוד משה מצפה מעצמו לטפל 
זה”  את  “יאבד  שהוא  חושש  יתרו  ב”כולם”, 
אינו  והוא  מאחר  יישחק,  דבר  של  ובסופו 
משה  אישי.  באופן  העם  כל  את  לפגוש  יכול 
ולא  ייעודו  את  הגשים  שלא  להרגיש  עלול 
טיפל  לא  אם  טובה  בצורה  העם  את  הנהיג 
המבנה  באמצעות  “אישי”.  באופן  בכולם 
ההיררכי שיתרו מציע לו הוא מאפשר לו לא 
רק איזון אנרגטי בין השקעה למנוחה אלא גם 
התאמה בין הציפיות לבין אפשרויות הביצוע. 
באמצעות מבנה זה מתקיימת היכולת לבצע 
כמנהיג  לעצמו  מציב  שמשה  המשימה  את 
שמחויב להביא את דבר האל ומשפטיו לכל 

קהל ישראל.
אפרת נצר-וייס
אמא של עמליה )א2(,שירי )הגן של אילת( ונטע

ליסמין גדסי- והבה
הגננת של גן רימון
להולדת הבת יערה

ברכות



יומן עיצובסקרנות - חלק א’מד)ע(קדוטות
מחשבות, רעיונות וטיפים על עיצוב 

לכולנו ברור שגם הטבע כפוף לחוקי הפיזיקה, ואם כך גם בעלי החיים נענים 
לחוקים אלו. וגם בני האדם? ברור! אבל תכלס, מה זאת אומרת? מה זה בכלל 
ומספרים מאוד מסובכים? אז איך זה קשור  זה לא אוסף של חוקים  פיזיקה? 
תסביר  הפיזיקה  האם  בפיזיקה?  מבינים  הם  מה  החיים?  ולבעלי  בכלל  אלינו 
לנו למה היריון אצל בני אדם נמשך תשעה חודשים, אצל כלבים חודשיים ואצל 
פילים עשרים ושניים חודשים? האם היא תסביר איך יכול להיות שליונקים יש 
ובאיזו מהירות  נושמים?  אין כלום? איך הם  ולג’וקים...  זימים  יש  ריאות, לדגים 
רצו הדינוזאורים? ואיך זה קשור לשיא העולם בריצת מאה מטר? במאמר זה 
ובבאים אחריו אביא דוגמאות לשאלות על דברים שאנחנו נוטים לא לשאול, כי 
אנו מקבלים אותם כמובנים מאליהם, וזאת מתוך מטרה לגרות את סקרנותכם 
והיומיומיים  הטריוויאליים  הדברים  על  אחרת  קצת  להסתכל  היכולת  ואת 

שמלווים אותנו – ואולי קצת ללמוד תוך כדי... 
ואני  שלי,  המצאה  אינו  פה  שאביא  והחומר  ענקים  כתפי  על  עומד  שאני  מובן 
גם לא נכנס לעומק של מה שקורה בהם. רוב הנושאים מפורטים בספר בשם 
לביולוגיה  פרופסור  בכלל  שהוא   ,Mark w. Denny מאת   ”Air and Water“
אבל לא כל כך שגרתי... ואת ההשלמות והמוטיבציה לחקור קיבלתי מפרופסור 
ג’ף גורדון מאוניברסיטת בן-גוריון, שמתעקש שתפקיד של סטודנטים הוא גם 

לחשוב...
קורה  מה  נסביר  ארוכה,  כזו  הקדמה  ואחרי 

כשזבוב נמעך לנו על חלון הרכב: 
ק”ג   1000 ששוקל  ברכב  שאתם  מצב  דמיינו 
מגיע  ומולכם  קמ”ש,   100 של  במהירות  ונוסע 
זבוב ששוקל 5 גרם ונע במהירות של 10 קמ”ש. 
כולנו יודעים מה יקרה הלאה: כתם מעוך ומגעיל 
ולא מצליח.  על החלון שהמגב מתעקש להוריד 
פגע  שהזבוב  אחרי  פה?  קרה  באמת  מה  אבל 
הרכב  של  המהירות  את  קיבל  מיד  הוא  בחלון 

“מיד”  דברים  לקרות  יכולים  לא  פיזיקאלית  מבחינה  אבל  הנגדי  בכיוון  שהיה 
עם  ההתנגשות  בגלל  אחורה  חזר  לא  שהרכב  יודעים  אנחנו  ואם  זמן(  )אפס 
הזבוב והרכב גם לא נמעך, אז חייב להיות הסבר אחר. את ההסבר הזה גילו 
לאחר שצילמו התנגשות כזו במצלמה מאוד מהירה )עד היום אני לא מבין איפה 
מצאו את הזבוב שהתנדב לניסוי...( ומצאו שהזבוב למעשה מקמט את שמשת 
אותה  מחזירה  הזכוכית  של  הגמישות  ואז  נבלמת  שלו  שהמהירות  עד  הרכב 
למצב המקורי ביחד עם שאריות הזבוב... וזה מוביל אותנו לעוד פריט טריוויה 
מעניין: זכוכית לפי ההגדרה הפיזיקלית איננה מוצק! היא נוזל עם צמיגות מאוד 

גבוהה, משהו כמו דבש מאוד מאוד קשה. 
ענר צוק
אבא של רועי )ה2(,שי )ב1(,אלה )גן ציקיטוס( וגיא

אנטי עיצוב
השבוע רציתי לשתף אתכם בשאלה פילוסופית:

“צריכים”  דבר  וכל  אחד  כל  והאם  עיצוב,  אנטי  זה  מה 
עיצוב?

אתם מכירים את מסעדות החומוס הטעימות ברמלה? 
רגע, לפני שאתם מרימים גבה ושואלים: מה לחומוסייה 
ולעיצוב??? ִקראו עוד קצת... אנחנו אוהבים לאכול שם 
חודשים  כמה  לפני  שנים.  כבר  המקום  את  ומכירים 
בעל  לשולחננו  הגיע  כהרגלנו,  חומוס  לנגב  כשהגענו 
העסק ובנו של המייסד, ודיברנו קצת. הוא סיפר שנולד 
ניסיתי  ואני  במקום,   שינויים  מספר  לעשות  צורך 
להלהיב אותו: “אפשר לעשות פה משהו מקסים, רואה 
בהשראת...”  אותם  לעצב  אפשר  האלה?  העמודים  את 
המקום באותו זמן היה מעוצב – איך להגיד את זה? אין 
הקירות,  על  אמבטיה  אריחי  מקצועית:  הגדרה  לזה 
מופרזות  תקרות  מעליהם,  ציורים  עיטורי  עם  מראות 
ועוד  נוח,  לא  וגם  לכלום   שייך  שלא  ריהוט  ומופרכות, 
חודשיים  חודש  ולאחר  העניין  מכל  שכחתי  ועוד. 
עבר  המקום  ובאמת  וחזרנו.  שלו  לחומוס  התגעגענו 
כמוני  כנראה  חשב  לא  העסק  בעל  מאי?  אלא  שיפוץ. 
שצריך מישהו מקצועי להיעזר בו ושיפץ לבד. התבוננתי 
שהיה,  מה  לעומת  עצום  שיפור   - רע  לא  הטיח  סביב: 
התקרה והתאורה - לא פתור בכלל, והרצפה - מי ׂשם 
במסעדה?  בטירוף  וחלקים  מבריקים  שחורים  אריחים 
והכפילו את  כל שאריות המזון שנחתו עליהן השתקפו 
וימעד... הדבר  עצמן, וחששתי שמישהו עוד רגע יחליק 
את  מונעת  הייתה  מקצועית  יד  חבל!  כמה  אותי,  ציער 
השגיאות האקוטיות הללו. כמה מקסים היה יכול להיות 
המוגשת  הנפלאה  למסבחה  שיתאים  מקום  ליצור 

באהבה לכל כך הרבה סועדים שפוקדים את המקום!
נעשות  שתמיד  הזה,  הסיפור  דרך  להאיר  שרציתי  מה 
עצם  שנוצר.  חלל  ובכל  חפץ  בכל  עיצוביות  בחירות 
הפיכת רעיון לצורה ולחומר, מחייבת בחירות והחלטות 
עיצוביות. אמנם יש מושג כזה אנטי עיצוב, והוא משתייך 
המהות  את  לשמר  שמנסים  ולחפצים  למקומות 
הראשונית, הימנעות מקישוטיות ופונקציונאליות טהורה, 
במהותו  הוא  עיצוב  כי  מעוצבים,  הם  גם  למעשה  אך 
שרוצה  רעיון  לכל  חומר  וסוג  צבע  מרקם,  צורה,  מתן 
וגידים ולהתממש. גם פשטות, מינימאליזם  לקרום עור 

ופונקציונאליות צריך לבטא בחוכמה דרך עיצוב טוב... 
טוב, לא אלאה אתכם יותר מדי ברעיונות פילוסופיים, כי 
זה כבר שיח מעצבים... ולמרות הכול, שווה לנגב חומוס, 

נסו ותיהנו! 
דורית גוזיקביץ’ רמתי

דוריתה סטודיו 
אמא של איתמר )ו’(

תלמידי כיתה ה’ למדו השנה במסגרת שיעורי שפה נושא בשם “צרכנות נבונה”. 
כפי  אחרות  במילים  או  צרכנית”  “מודעות  לפתח  התלמידים  למדו  בשיעורים 
“להרכיב משקפיים ביקורתיות” כצרכנים. הם נחשפו  שקראנו לכך, הם למדו 
לסיטואציות שונות הלקוחות מעולם הצרכנות כגון: הגינות בפרסום, מבצעים, 

החזרת מוצרים, כיתוב על האריזה, משמעותן של האותיות הקטנות ועוד.
וגילו ליקויים  במסגרת הלמידה התבוננו התלמידים במוצרים שהביאו מהבית 
מסוגים שונים. בעקבות הליקויים הם כתבו מכתבי תלונה למועצה הישראלית 
בחלק  אמת  מצאו  הם  כי  נמסר  מהמועצה  אוהדת.  לתגובה  וזכו  לצרכנות 
העניין.  חומרת  במלוא  במקרים  לטפל  והבטיחו  בפניהם  שהועלו  מהטענות 
פרסום  מפני  המזהירה  מודעה  להכין   התלמידים  התבקשו  סיכום  כמשימת 

מטעה. והם הפליאו ברעיונות שנונים כיאה לתלמידי “קשת”.  
המשך צריכה מהנה!
חני נמיר
אמא של נטע )גן ארז(, הדר )גן אולגה(, ניר )אגדת גן(

http://hankandwillie.wordpress.com/

פינת המחנכת – האותיות הקטנות



קצת תרבות
הוא  ד’  לכיתה  הגיע  כשהראל 
קרן  במסגרת  ללמוד  התחיל 
“ָקֵרב” מנדולינה. זה החזיר אותי 
כשהוריי  אחורה,  שנים  אי-אלו 

ואחרי  למנדולינה  פרטית  למורה  אותי  שלחו 
עם  הביתה  אותי  שלחה  היא  שיעורים  שני 
כי  הכלי,  את  להחליף  להורי  שממליץ  מכתב 

אין בינינו כימיה.
ישמח ללמוד  בסוף השנה הודיע הילד שהוא 
לנגן. “מה תרצה?” שאלנו, “גיטרה, אורגנית?” 
“לא,” ענה המתבגר )היום מגיל תשע זה כבר 
יופי.  טוב,  מנדולינה”.  ורק  “אך  לא?(,  מתבגר, 
הבעיה שאין באזור מורים לכלי הזה, כל מרכזי 
המוזיקה התנצלו ואמרו שישמחו להמליץ לנו 

על כלי אחר. והילד בשלו - מנדולינה.
“ָקֵרב”  קרן  דרך  שלימדה  המורה  לשמחתנו, 
הסכימה לבוא אלינו הביתה לתת לו שיעורים 

פרטיים, והילד מנגן...
מסתבר  שמחה.  מתמלא  הבית  מנגן  וכשהוא 
לחייך  ישר  לך  שגורם  כלי  הוא  שמנדולינה 
ולהתחיל לזוז, ואפילו הזאטוט מתחיל לרקוד. 
ועוד  נלמד,  לא  שכמעט  כלי  הוא  מנדולינה 

מעט וכבר לא יהיה מי שילמד או ינגן.
ולשמוע  נפלא,  דבר  זה  בכלל  מוזיקה  אז... 
ותודה  קסם,  זה  מנגינות  יוצר  שלך  הילד  את 
על  הספר  ולבית  “ָקֵרב”  לתוכנית  מראש 
עם  פחות  ולא  המקסים,  הכלי  עם  ההיכרות 

המורה הנהדרת.

המלצה על ספר: “החיוך האטרוסקי” 
מאת: חוסה לואיס סמפדרו

הממליצה: קרן נבט
בכפר  המתגורר  וחולה  זקן  איכר  הסיפור: 
לביתם  לעבור  נאלץ  איטליה  בדרום  קטן 
הבורגני של בנו וכלתו במילאנו לצורך השגחה 
רפואית. הוא מתעב את החיים בעיר הצפונית 
והאוכל  אפורים  בה  שהָשַמִים  המנוכרת 
דווקא כאן הוא מוצא שתי אהבות  תפל, אבל 
לנכדו  סב  ואהבת  אישה  אהבת  אחרונות: 

הפעוט. 
לימיו  מעניק  הילד  ועם  האישה  עם  הקשר 
לגמרי.  חדשה  משמעות  הזקן  של  האחרונים 
מתברר שיש בידו עוד זמן ללמוד לקח חשוב 
סיפור  שגם  ומתברר  שלווה,  ועל  שלמות  על 
להיות  יכול  בימיו האחרונים של אדם  העוסק 
 סיפור חניכה מלא רוך, הומור, חושניות ורגש. 

שלא  וקשה  מרגשת  בצורה  כתוב  הסיפור 
הראשית, המשדרת  לדמות  לחוש אמפתיה 

חיוניות, חיות ותאווה כה עזה לחיים.
אסנת פרל
אמא של הראל )ה2(, טל )ב2( ונוי

ט”ו בשבט הגיע
חג לאילנות

סדר ט”ו בשבט למבוגרים

הפנינג
לכל

המשפחה
נטיעות, יצירות והצגות


