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זיכרון  לא,  איך  הוא,  שלי  הראשון  הזיכרון 
שקשור בעלייה לארץ. הוא התרחש שוב ושוב 
בחודשים הראשונים אחרי שהגענו הנה. עם 
התפתחה  בדרכי,  שנקרה  חדש  בנאדם  כל 
מתעניין  בחיוך  התחילה  היא  שיחה.  אותה 
“ולמה  “מפריז”.  עלית?”  “מהיכן  ובשאלה: 
בטון  נאמר  האחרון  המשפט  לפה?”  באת 
בסדר  שהכול  תחושה  לשדר  לשווא  שניסה 
זעקה  הפנים  ארׁשת  אבל  שלי  התשובה  עם 
ובעיוות  שנייה  שבשבריר  מתברר  גוואלד! 

בלי  להגיד  אפשר  הפנים,  תווי  של  מאוד  קל 
לא  אני  “תשמע,  כמו:  מורכב  משהו  מילים 
לא  מדי  יותר  לך  יהיה  שלא  כדי  כלום  אומר 
נעים אבל איך שאתה מסתובב ומפנה לי את 
הגב אני שולף ת’פלאפון ומחייג בדיסקרטיות 
כי  בכפייה,  אותך  לאשפז  שיבואו  ל’אברבנל’ 
מג’נון כמוך לא פגשתי בכל ימי חיי”. אם הייתי 
בכלל  אז  ציונות  כמו  מילים  לגמגם  מנסה 
נרָאה לי שאני עוד יותר מסתבך ושכבר עדיף 
התחילו  אט  ואט  השתיקה.  זכות  על  לשמור 

והיא הוחלפה  לשאול פחות את השאלה הזו 
החוויה  תמצית  לי  שנראתה  שאלה  בעוד 
הבית/האוטו/ על  שילמת  “כמה  הישראלית: 

כמה??????????  השמרטפית/החולצה? 
אני שילמתי?” ככה התחילה  יודע כמה  אתה 
ההיכרות שלי עם המונח “פראייר”. מאז קרה 
מפחד  שאני  הרגשתי  אני  שגם  לעתים  לי 

לצאת פראייר, וכך ידעתי שנקלטתי כאן יפה.
בן לנדאו

אבא של נועה )ז’(, אייל )ד’( וטליה )א’( 

פרשת “תרומה” פרשת השבוע למשפחה
לאחר סיום טקס מתן התורה והמצוות, אנחנו 
מרכז  הוא  המשכן  במשכן.  לעיסוק  עוברים 
בארץ  גם  הפולחן  ומרכז  במדבר  המחנה 

ישראל וכך יישאר עד בניית בית המקדש.
“תרומה” פותחת סדרה של פרשיות   פרשת 
“תצווה”,  “תרומה”,  המשכן:  הקמת  שעניינן 
“ויקהל” ו”פקודי” )באמצע יש עוד פרשה: “כי 

ִתׂשא”, שמוקדשת ברובה לחטא העגל(.
על  בציווי  בעיקר  עוסקת  “תרומה”  פרשת 
ישנו  “תצווה”  ובפרשת  וכליו,  המשכן  הקמת 
ציווי מפורט על הכנת בגדי הכוהנים. פרשות 
על  מספרות  בהתאמה,  ו”פקודי”,  “ויקהל” 
הביצוע בפועל של אותם ציוויים. אלה כנראה 
והן  בתורה,  ביותר  הטכניות  הפרשות  ארבע 
מכילות מפרט הנדסי רחב של מבנה המשכן 
והוראות אריגה מדוקדקות של  והריהוט שלו 

ִגְזרות בגדי הכהונה השונים. 
הזה,  הטכני  המפרט  לתוך  פנימה  נביט  אם 
ממנו  המקור  לגבי  מעניינת  בתופעה  ניתקל 

גיוסו החומרים.
פרשת תרומה פותחת במילים:

“ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, 
ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה; ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו 

ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי” )שמות כה א-ב(.
עם  של  תרומות  בעזרת  הוכנו  וכליו  המשכן 

ישראל.
גלם,  חומרי  שלל  התורה  מפרטת  בהמשך 
כסף,  זהב,  מגבית:  באותה  נאספו  שכולם 
עורות ֵאיִלים ועורות תחשים, בדים, צמר ועוד. 
בעזרת  הוכן  המשכן  כל  כמעט  למעשה, 

החשובים  הכלים  את  כולל  זה  תרומות. 
)מלאכים(,  והכרובים  המנורה  כמו  והיקרים 
את  גם  כולל  זה  טהור.  זהב  עשויים  שהיו 
אבנים  הסתם  מן  שהיו  והאפוד,  החושן  אבני 
יקרות מאוד, את עצי הענק ששימשו לבניית 
שכיסו  והבדים  העורות  רצועות  ואת  המשכן 
ישראל  עם  של  הקודש  כלי  כל  המבנה.  את 
שעליהם נקרא בפרשה זו, וכל בגדי הכהונה 
נעשו  הבאה, כולם  בפרשה  נקרא  שעליהם 
מרצונו  כמתנה  שנמסרו  גלם  מחומרי 

החופשי של העם.
מרשים מאוד.

ההתנדבות  אווירת  רקע  על  דווקא  אבל 
המתוארת בפסוקים אלה, הנה עובדה מעניינת: 
שלא  פריטים  שני  המשכן ישנם  כלי  כל  בין 
נתרמו, ושהסכום הנדרש להתקנתם נאסף על 
ידי “מס גולגולת” של מחצית שקל כסף לאיש 
“פקודי”,  בהמשך, בפרשת  כך מסופר  )על 

שמות לח כז-כח(: ַאְדֵני המשכן ּוָוֵוי העמודים.
מפוארים ובולטים  בחלקים  מדובר  לא 
הכלים,  לשאר  בהשוואה  במשכן.  במיוחד 
כמעט  מאוד,  פשוטים  פריטים  למעשה  אלו 
של  התחתון  החלק  הם  זניחים: האדנים 
הקרשים של המשכן, ש”מתלבש” על תחתית 
הקרשים ומחזיק אותם עומדים; ווי העמודים, 
בעמודי  קבועים  ווים שהיו   - הם  כן  כשמם 
אותה  שהקיפו  ביריעות  המשכן ואחזו  חצר 

ומנעו את נפילתן.
אין ספק שבהשוואה לשאר כלי הקודש, עלות 
הכנתם של כלים אלה היא “כסף קטן”, וניתן היה 

להשיג בנקל גם את מימונם מכספי תרומות.
פריטים  שני  כאמור,  היה.  כך  לא  זאת,  ובכל 
נבנו מכספי תרומות, אלא ממגבית  אלה לא 
השקל”  “מחצית  סמלית, של  כמעט  חובה, 
ישראל.  מעם  ואחד  אחד  מכל  שנגבתה 
בתרומה? ניתנו  אלה לא  כלים  דווקא   למה 

התשלום  חובת  שמאחורי  מאמינה   אני 
מסתתר רעיון מהותי:

הווים והאדנים אינם פריטים מרשימים במיוחד, 
לשמש  לעיל,  שהוסבר  הוא, כפי  תפקידם  אך 

“רגליים” למשכן ולשמור על יציבות המבנה.
וולונטארית,  מפעילות  יותר  יפה  דבר  אין 
ללא  מרצונו  עושה  שאדם  מדברים 
החשובים  הכלים  כל  את  בנו  ככה  כפייה. 

והמשמעותיים במשכן.
לבסס  אי-אפשר  טוב  רצון  על  שני,  מצד 
פחות  כלים  שהם  והווים,  האדנים  הכול. 
מרשימים או מרכזיים במשכן, אבל הם אלה 
שבלעדיהם המבנה פשוט יקרוס, נבנו בעזרת 

מס שנכפה על כל עם ישראל.
התרומה היא ערך עליון, אך הבסיס לפעילות 
מחויבות,  אלא  ישראל אינו תרומה,  עם  של 
ממנה איש אינו רשאי וגם אינו יכול להשתמט. 
אמיתית, אין  אחריות  בלי  ממשית,  חובה  בלי 

על מה לסמוך ואין על מי לסמוך.
וגם מה שמבטיח  גם הבסיס למבנה המשכן 
והאדנים  הווים   - ימים  לאורך  יציבותו  את 
אלא  בעזרת תרומה וולונטרית,  לא  - נבנו 
בעזרת מגבית חובה. ככה בונים משכן וככה 

בונים מדינה.
שבת שלום

מיכל חלמיש 



“ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה,” 
וגדול  כולל,  פירושו  כלל  עקיבא.  רבי  אמר 
זאת  אמר  הזקן  הלל  ואכן  כל,  פירושו 

מפורשות: “זוהי כל התורה כולה”.
עומדת  שעליו  הבסיס  להזכירכם,  וזה, 
אופן  בשום  לנו  אסור  שלנו.  היקרה  הקהילה 
לשכוח אותו, ועלינו להזכירו לעצמנו ולחקור 
בו בהתמדה כי זה קודש הקודשים ממש )ולכן 
איך לחזק את  לפני שצוללים לשאלה  חשוב 
הקהילה, לחדד לעצמנו עוד פעם את הלמה. 
והסיבה  הקהילה  של  המטרה  מה  כלומר, 

שלשמה הוקמה(.
מוביל  כמוך”,  לרעך  “ואהבת  של  זה,  תיקון 
לחוק הערבות ההדדית החקוק בשורשו של 
ככל  כלומר,  ממש.  טבע  כחוק  ישראל  עם 
שעם ישראל מקיים את החוק הפנימי של “כל 
ישראל ערבים זה לזה”, שנגזר מכוח האחדות 
שאמר  וכמו  אחד.  שהכול  עולם,  בורא  של 
הופרדנו  דויטשמן,   ישי  חברנו  בפגישה  יפה 
וחילוניים  דתיים   - זרמים  מיני  לכל  בלידתנו 
ומה שביניהם - ועכשיו אנו מתאחדים מחדש 

בכוחות עצמנו.
תפארת  כל  ובנפש,  בלב  מאוחדים  כשאנו 
מרחבי  בכל  ומהדהדת  יוצאת  ישראל 
הבריאה, ושלום ואחווה שורה על כל העולם. 
מזה  זה  נפרדים  עצמנו  מרגישים  כשאנו 

ופועלים כנפרדים קורה ההיפך הגמור.
נמצא  ישראל  עם  מקרי,  אינו  לדיון  זה  עיתוי 
היום בעוד אחד מהרגעים הקריטיים לקיומו, 
יכריע  אחד  דבר  ורק  מכולם.  הקריטי  אולי 
כולו: מידת  גורל העולם  ואיתו את  גורלו,  את 
התיקון  את  בתוכנו  לקיים  שלנו  הבחירה 

שנקרא “ואהבת לרעך כמוך”. 
של  כמיקרוקוסמוס  בקהילה,  לכולנו  אולם, 
על  שהצהרנו  לאחר  ובמיוחד  כולו,  העולם 
אויב  קיים  זה,  כלל  לקיים  האצילה  כוונתנו 
שהוא  דבר  ואין  שלנו.  האגו  והוא  משותף, 
לביחד.  שקשור  מה  כל  מאשר  יותר  שונא 
יהיה לכבוש  לכן האתגר שנעמוד מולו תמיד 
בו  ולשלוט  ושלום(  חס  להרגו  )לא  האגו  את 
פרשת  )אפרופו  בנו  ישלוט  שהוא  במקום 
 = ים  מצר-ים.   – ממצרים  לצאת   - השבוע 
האהבה  כוח   = האלוקי  החסדים  אור   = בינה 
את  חוסם  שֵמֵצר  הכוח  כלומר,  תנאי.  ללא 
לצורך  בו  להשתמש  וכך  האהבה.(,  אור 
חוק  אך  הנפרדות.  הרגשת  וכנגד  האיחוד 
טבע הוא כי בכל פעם שנתקדם קדימה הוא 
והתחבולה  להפילנו.  וינסה  ראשו  את  ירים 
שלנו, משורש הנאמר “בתחבולות תעשה לך 
מלחמה”, היא להתחבר לכוח האיחוד שנגזר 
)נתינה(  להשפעה  מתכונתו  הנובע  מהייחוד 
מוחלטת, שהוא כוח הבורא שאין כוח בעולם 

שיוכל להביסו. 
 אי לכך, יש לנו תפקיד גדול פי כמה משאנו 
לכף  הכרעתנו  בכוח  לעצמנו,  מתארים 

עידוד  שואב  שאני  לומר  מוכרח  ואני  הזכות. 
לווקטור  מכוונת  שהקהילה  מכך  והתפעלות 
הנכון: החל מבית הספר שמקדם ערכים של 
בין  תחרות  של  ולא  כקבוצה  ביחד  הצלחה 
פרטים, המשך בעזרה הדדית מרשימה וכלה 
ורצון לנתינת מקום לכל חבר בה.  בפתיחות 
כמו שאמר הרב קוק, “אין נקודה יֵתרה – הכול 
נצרך ומשמש לתפקידו”. כלומר, לכל אחד יש 
תרומה ללא תחליף לקיום הבריאה, ובמקום 
יש  וכך  הקהילה,  לקיום  שלנו,  כביכול  הקטן 

להתייחס אליו.
העיקרון  ועם  לכולם  הפתיחות  עם  יחד  אך 
לכל  מלאה  והקשבה  ביטוי  זכות  נתינת  של 
חשובה  הבחנה  על  להאיר  ברצוני  אחד, 
הקהילה  חיצוניות  בין  ההבחנה  והיא  מאוד 
בעקבות  בפגישה  עלה  זה  נושא  לפנימיותה. 
שהיו  מכבדים  לא  דברים  חילופי  על  שיחות 
העיתון.  דרך  הבנתי  כך  בקהילה,  חברים  בין 
מבחינה חיצונית – אכן חיוני שיהיה לכל אחד 
ראות  ולפי  כרצונו  לעשות  המוחלט  החופש 
וגם ובמיוחד - להביע את דעותיו. מצד  עיניו, 
שלו  ההתבטאות  ובצורת  בכוונותיו  אם  שני, 
הוא מחליש את האיחוד בקהילה ומרבה את 
הפירוד בתוכה, כי אז על החברה ליישר אותו. 
ועליה לעשות זאת בחמלה, בחסד וברחמים, 
לשדר  בפירוש  אבל  לאיחוד,  רצון  מתוך 
לאותו חבר, לטובת החברה, ובמיוחד לטובתו 
ברמה  כלומר,  דרכיו.  לתקן  שעליו  עצמו, 
משמר  מכל  לשמור  הקהילה  על  הפנימית 
היא קמה,  על ההתקדמות למטרה שלשמה 
ישראל  עם  של  לקיומו  וקריטית  נעלה  שהיא 

הרבה יותר ממה שאנו יכולים לתאר לעצמנו.
לדבר  כי  המסר  את  להעביר  עלינו  כלומר, 
חס  או  מכבדת  לא  מבטלת,  פוגעת,  בצורה 
באופן  היא  האחר,  את  משמיצה  ושלום 

חד-משמעי חציית גבול. 
מצפה  מטרתה,  שזו  בקהילה  שבוחר  מי 
הזמן  וכל  מעצמו  עליו  תשמור  שהקהילה 
ף אותו לכיוון בו בחר – לאיחוד ולאהבת  תדחַַ
המגשרת  חינם,  אהבת  של  בדרך  אחים 
יהיו  מאיתנו  אחד  ולכל  ההבדלים.  פני  על 

על  רעות  מחשבות  כלומר,  “חטא”,  הרהורי 
נאמרים  קטנים  ובפורומים  בקהילה,  אחרים 
וזה האגו שלנו  ייאמרו דברים מפרידים.  ועוד 
הביחד  של  כוחו  אבל  הראש.  את  שירים 
לעמוד  יכול  אינו  בטבע  כוח  ששום  כוח  הוא 
כקהילה  ועלינו  לנצח.  נוכל  כן  וביחד  בפניו. 
להדהד כל הזמן לעצמנו על כל סטייה מדרך 

האחדות - “לא בבית ספרנו”.
להתחיל  ניתן  זו,  סוגיה  שחידדנו  ואחרי 
תמיד  להיות  צריך  והאיך  האיך.  על  לדבר 
ואפילו  פעילות  כל  כלומר,  למטרה.  מקושר 
וההומוריסטית  ביותר  והמשחררת  הכיפית 
להיות  צריכה  חשוב(,  מקום  לה  )שיש  ביותר 
מדברים  אם  כלומר,  אלו.  לערכים  מקושרת 
תהיינה  בו  שהפעילויות   – “הפנינג”  על 
פעילויות של חיבור ואחווה, שהאתגר החווייתי 
יהיה כזה שיאחד בינינו; שערב כישרונות יהיה 
שנמציא  אחדות;  של  מסרים  העברת  סביב 
דוגמה  הביחד.  סביב  חדשים  משחקים  יחד 
יפה היא שכל משחקי המחבט בעולם - טניס, 
בדמינגטון, סקווש, טניס שולחן וכדומה - הם 
המחבט  משחק  רק  זה.  כנגד  זה  תחרותיים, 
הישראלי, המטקות, הוא זה עם זה: עד כמה 
נצליח ביחד להשאיר את הכדור באוויר מבלי 
שייפול. ניתן לפתח אמנות ייחודית, יצירתיות 
כלכליות,  פילוסופיות,  גישות  דרך,  פורצת 
חברתיות, חינוכיות, רפואיות, אדריכליות ועוד, 
כמוך”,  לרעך  “ואהבת  סביב  סובבות  שכולן 
וסביב מסרים של אחדות  סביב אהבת חינם 
של  רחב  מקבץ  בקרבנו  יש  בכלל.  ואהבה 
אנשים מוכשרים ויצירתיים בנושאים מגוונים 
מאוד. הכישרון הוא חלק מהאגו שלנו, אך אם 
נרתום אותו לנתינה ולאהבת אחים, אם נעבוד 
על הכוונה הנכונה לתת לחבר במקום לקחת 

לעצמנו, הוא יהפוך לברכה גדולה.
והמרץ  המתגבר,  כמעיין  נהיה  באמת  ואז 
ונישאר  לעולם,  יימוגו  לא  הנעורים  ורוח 
הנמצאים  וכיחידים  כקהילה  לנצח  צעירים 

בהתחדשות מתמדת.
איל רגב
אבא של עפרה )א(,ישי )גן רימון( ואביגיל

חיזוק החיבור של הקהילה לחזונה, כשורש לפעילויות שהן כענפיו
בעקבות המפגשים לבירור עתידה של הקהילה



תמול שלשוםתמול שלשום
בת-ארצי פרג 

הגננת הראשונה של המושבה
בכתיבת טור זה היו לי הזכות והכבוד לראיין 
והנערצת  המיתולוגית  הראשונה,  הגננת  את 

של מזכרת בתיה - בת-ארצי פרג. 
ולבנת  זקופה  מרשימה,  אישה   - בת-ארצי 
שיער, בעלת חוש הומור בריא, בעיקר עצמי 
)היא מלינה על כך ששמיעתה אינה כה טובה, 
ועברית  דבר שאילץ אותה לפרוש מהוראה( 

צחה. 
למשפחת   1918 בשנת  נולדה  בת-ארצי 
ניימן רבת הפעלים והייחוד, אחת המשפחות 
נחמה-לאה,  אימה,  במושבה.  הראשונות 
ומחוג  העברית  השפה  מגיני  גדוד  חברת 
הגננת  הייתה  בן-יהודה,  אליעזר  של  מכריו 
ביפו.  ילדים  בגן  עברית  שלימדה  הראשונה 

אביה ניהל את המשק בחוות רוחמה בנגב. 

בתיה.  במזכרת  והתחנכה  גדלה  בת-ארצי 
בסמינר  ללימודים  פנתה  היא  אימה  בעצת 
למורות וגננות בתל-אביב. בשנתה הראשונה 
המשפחה  בלחץ  אך  לפרוש  חשבה  היא 
המשיכה בלימודיה. בשנת הלימודים השנייה 

היא כבר התאהבה במקצוע.
ִמׂשרתה הראשונה הייתה גננת בכפר גלעדי, 
חזרה  היא  לערך(,  )ב-1937  שנה  וכעבור 
הטף  את  ללמד  והחלה  בתיה  למזכרת 
במקום. בשנה הראשונה פעל הגן בביתה של 
בת-ארצי ובהמשך עבר למתחם בית הספר 

)היום – בית הספר “הרצוג”(. 
המדינה  טרום  של  במושבה  החינוך  מערכת 
צוות  שלנו:  ל”קשת”  להפליא  דמתה 
המורים נבחר והועסק על ידי הוועד המקומי 
ולבני  למורים  ההורים.  ידי  על  מומן  וְׂשכרם 
משפחותיהם הוקצו מגורים במושבה. למרות 
ניהלו אורח חיים  שבעת ההיא כל התושבים 

לזרם  השתייך  הספר  בית  דתי-מסורתי, 
ה”כללי” המקביל לזרם הממלכתי של היום.

בבתים רבים דיברו יידיש, אך לבת-ארצי היה 
זו  החלטה  בלבד.  עברית  בגן  לדבר  חשוב 

נעשתה בהשראת פועלה של אימה. 
כיתת הגן מנתה כשלושים ילדים בגילאי 3-6. 
אבי, אבינעם ארקין, נמנה עם תלמידי כיתתה 
כתפיה(.  על  נישא   - )בתמונה  הראשונה 
בריאיון היא התפלאה לשמוע ש”הילדון” כבר 

בן 78...
את  מבת-ארצי  השכיח  לא  המופלג  גילה 
שמות ילדי הגן. היא גם זוכרת בפרטי פרטים 
לטענתה,  וילד.  ילד  כל  של  ואופיו  ייחודו  את 
על  ההורה  של  עיסוקו  מה  להבחין  היה  ניתן 
רופא  של  בנו  הילד:  של  משחקו  דפוס  פי 
“סייע” לה תמיד בחבישת פצעיהם  המושבה 
האוטובוס  נהג  של  ובנו  הילדים  יתר  של 
ז”ל(  ברנשטיין-שחם  יואב  )סא”ל  המקומי 

שיחק אך ורק במכוניות.
והסתיים   08:00 בשעה  החל  הלימודים  יום 
את  עימם  הביאו  הילדים   .14:00 בשעה 
במעט  שטוגן  יבש  לחם  שהייתה  ארוחתם, 
תקופות  זיתים.  מעט  ולפעמים  זית,  שמן 
מסוימות קיבל כל ילד, לדאבונו, כף שמן קיק 

לחיזוק.
לטיולים  הילדים  עם  לצאת  הרבתה  היא 
אחר  לעקוב  נהגו  הם  וסביבותיה.  במושבה 
טיולים  השנה.  עונות  לפי  בטבע  השינויים 
שנתיים יצאו למכון “ויצמן” ברחובות, לקיבוץ 
את  מעריצה  בת-ארצי  ולירושלים.  השכן  נען 
המורות של ימינו, שעל אף הסכנות המרובות 
עם  לסיור  ויוצאות  מעיזות  הסואנת  והתנועה 

הילדים.
בשירתה  לתלמידיה  זכורה  בת-ארצי 
ובנגינתה על הקונצרטינה. היא שיתפה אותנו 
חשבה  היא  כגננת  דרכה  בתחילת  כי  בסוד 

שאיננה יודעת לשיר ומיעטה לעשות זאת. יום 
אחד הוטל עליה להכין את התלמידים לטקס 
בבית הספר. היא נתקפה בהלה אולם המורה 
אדל, שהיה גם מלחין, לימד אותה לשיר ולנגן 

ומאז לא הפסיקה.
מלחמת  פרוץ  עם  קשים.  זמנים  גם  והיו 
תגיע  המלחמה  כי  חשש  היה  השחרור 
הילדים  עם  ִתרגל  המורים  צוות  למושבה. 
ירידה מהירה למרתף. לשמחת כולם לא היה 

צורך בכך.
היו  הגן  ילדי  אולם  גננת,  שימשה  בת-ארצי 
ולכן  רבה  השגחה  ודרשו  מדי  פרועים  קצת 
בבית  ללמד  עברה  היא  שנים  מספר  לאחר 
הספר, שם הילדים היו ממושמעים וכיבדו את 

המורים. 

זיכרון מיוחד עבורה הוא כניסת ילדי העולים 
הקטנים  גם  הילדים,  הספר.  לבית  ממרוקו 
את  הבינו  לא  אבל  וכתוב  קרוא  ידעו  שבהם, 
לקרוא  שלמדו  מאחר  המילים,  משמעות 
בתורה אבל לא בטקסטים בשפה חיה. בימים 
ממושמעים  העולים  ילדי  היו  הראשונים 
במרוקו  הספר  בבית  כי  זכרו  הם  ומפוחדים, 
נהוג  היה  שלא  דבר  במכות,  להעניש  נהגו 

במושבה. 

בסיום הריאיון ביקשתי ממנה לנסות ולהצביע 
בלתי  חינוך  לאשת  אותה  שהפך  הדבר  על 
כי  השיבה  היא  בורקות  בעיניים  נשכחת. 
כילדה  חוויותיה  את  היום  וגם  אז  חיה  היא 
)סוג  “צעקו”  המשחק  את  ובעיקר  במושבה 
של מחבואים בשתי קבוצות(, מה שמסייע לה 

להזדהות עם הילדים ועם עולמם.
אילנית קיש

אמא של גילעד )ח’ רבין(, תמיר )ה’2( ועלמה )גן אולגה( 

אבינעם ארקין ובת-ארצי 2013המחזור הראשון של הגן, אבינעם ארקין על כתפי בת-ארצי 1937



פינת הילדים

משפחת הומינרנעים להכיר
“אנחנו גרים ברחוב הלן קלר, אבל עזבי, הכי טוב שתתקשרי כשאת נכנסת לשכונה החדשה, 

אחרת אין סיכוי שתמצאי את זה,” כך אומרת לי אילנית בשיחתנו הראשונה. מצאתי את 
משפחת  של  לביתה  גמורים  חצי  ובניינים  טרקטורים  בין  גמור  בחושך  נוסעת  עצמי 

בקצב  לה  שצומחת  חדשה  בשכונה  כשגרים  זה  ככה  כן,  החדשה.  בשכונה  הומינר 
מזורז בפאתי מזכרת בתיה. זו הייתה חוויה של כניסה מהחשיכה שבחוץ אל תוך בית 

מואר, חמים ומזמין.
אז מי אתם משפחת הומינר?

אריה, אבי המשפחה, גדל באלון שבות שבגוש עציון במשפחה דתית. בגיל תשע-
עשרה הפך לחילוני, היה חובש בצבא ולמד רפואה בבאר-שבע. אריה עשה התמחות 

בגניקולוגיה, אולם די מהר הבין שלהיות רופא זה מקצוע מקסים אבל הוא דורש ממך 
מחיר כבד בתחום המשפחתי. כשהבין זאת עשה מעשה ועזב את העיסוק הקונבנציונלי 

ברפואה ועבר לעבוד בחברת תרופות.
שינוי זה, שהיה לא פשוט, הרים כמה וכמה גבות, אולם זכה להבנה בקרב הקרובים לו, 
שראו את תסכולו ואת רצונו העז לקחת חלק משמעותי בחיי המשפחה. תפקידו היום, 

הוא מספר, דורש ידע ומומחיות של רופא, אולם מאפשר לו לשלב בין חיי המשפחה לעבודה, מה שהיה חשוב לו מאוד. 
אילנית - גם היא דתייה לשעבר - גדלה בראשון לציון, שירתה בחיל החינוך והדריכה עולים, תקופה שהייתה משמעותית וחשובה בחייה. עבדה 
כדיילת אוויר ב”אל על” ולמדה יחסים בינלאומיים ומזרחנות. אחרי תואר שני בִמנהל ציבורי החליטה ללמוד משפטים והיום היא עורכת דין העוסקת 

ברשויות מקומיות. 
בני הזוג הכירו בפגישה עיוורת שרקחו עבורם חברות משותפות, ושהייתה, מן הסתם, מוצלחת במיוחד. 

הם גרו כמה שנים בבאר-שבע ואחר כך ברחובות ולפני כחודש וחצי עברו למזכרת בתיה.
למשפחת הומינר שני ילדים מקסימים: נדב בן הארבע ושליש, שמתחילת השנה מבקר בגן של “קשת” - ילד מלא חיים ואנרגיה, ואחותו עדי בת 

השנתיים, שלא הולכת לישון בלי לתת לו נשיקה.
אחר הצהריים רבה הפעילות בבית המשפחה. הילדים משחקים בחוץ. ברביעיית הבתים שבה הם מתגוררים יש גם ילדים בני גילם, וכך נוצרה 

חבורה שמחה ותוססת שמבלה את שעות אחר הצהריים במשחקים משותפים. 
“למה ‘קשת’?” אני שואלת, ובני הזוג משיבים שחיים משותפים של דתיים וחילונים נראו להם טבעיים לחלוטין, כמו שקורה אצלם ואצל משפחותיהם, 
מה גם שאריה רוצה שלילדים יהיה מושג על יהדות ועל דברים שהם חשובים ומשמעותיים לכל אדם יהודי, ואילנית חושבת שהידע מעשיר את 

עולמם של הילדים ומרחיב את נקודת מבטם ואת אופקיהם.
בתקופה האחרונה הם עסוקים בעיקר בהתארגנות בבית החדש, אך לא מוותרים על טיולים ועל פעילויות עם הילדים.

אז נאחל להם ברוכים הבאים למשפחת “קשת” והתאקלמות מהירה.
ראיינה: גלי קליין 
אמא של סהר )חטיבה(, מתן )ד2( ועוז )ד1(

שלום, שמי רעות גוטמן, מבית הספר “קשת”, אני אדבר איתכם על 
צנזורה. 

ֶׁשל  ֶמְמַׁשְלִּתית  ִּבֹּקֶרת  “ִּבֹּדֶקת,  כך:  צנזורה  מגדיר  אבן-שושן  מילון 
ִּפְרסּוִמים ִּבְדפּוס, ֶׁשל ִמְסָמִכים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם, ְּכֵדי ִלְבֹּדק ִאם ֵאין ָּבֶהם 

ְּדָבִרים ָהֲאסּוִרים ְּבִפְרסּום”. 
הדיון סביב הצנזורה כולל אמצעים פחות רשמיים, כגון הרחקה של 

רעיונות מסוימים מאמצעי התקשורת. 
אירועים בהם השתמשו בצנזורה ידועים כבר מהעבר הרחוק, ואינם 
כדור  כי  שגילה  האיש  גליליי,  גלילאו  לדוגמה,  לימינו.  רק  קשורים 
הייתה  כאן  נזר  שצִִ מי  להיפך.  ולא  השמש  סביב  מסתובב  הארץ 
הכנסייה, שבראשה עמד האפיפיור. אנשי הכנסייה האמינו שאלוהים 
ברא את הארץ ושם אותה במרכז העולם, וכי השמש וכל הכוכבים 
הארץ  שכדור  הייתה  גליליי  גלילאו  של  התגלית  סביבה.  סובבים 
מסתובב סביב השמש, וזה נוגד, כאמור, את דעתה של הכנסייה. איך 
הגיעו  הם  שלו  התגליות  את  ִפרסם  כשגלילאו  ככה,  אז  ִצנזרו?  הם 
לאנשי  עליהן  שיספר  כדי  רומא  לעיר  אותו  שהזמין  האפיפיור,  עד 
איתו  התווכחו  הזמן  כל  הכנסייה  אנשי  לרומא,  כשהגיע  הכנסייה. 
וקבעו שהתגליות שלו מסוכנות מאוד, ושלחו אותו לכלא! יום אחד, 
לאחר ששהה זמן לא מבוטל בכלא, אמרו לו שאם יצהיר בפני בית 

ומכיוון  מאוד,  קל  עונש  יקבל  הוא  שקריות,  שלו  שהתגליות  המשפט 
שהיה מאוד זקן וחולה עשה זאת.

ושונות  חדשניות  מדעות  מונעת  שהיא  מכיוון  רעה,  צנזורה  זאת 
להישמע. 

עיקרית:  אחת  סיבה  בזכות  וחיובית  חשובה  הצנזורה  זאת,  לעומת 
הצנזורה  מן  מקרה  לדוגמה,  בארץ.  אחד  כל  של  האישי  הביטחון 
הביטחונית: יש בצבא ַחִיל שנקרא חיל-הים. בחיל-הים יש גם צוללנים, 
שעל פעולותיהם יש צנזורה מוחלטת! הם אינם מורשים לספר כלום 
שהיו  יפרסמו  אם  המדויק.  מיקומם  על  לא  וגם  בצבא,  שעשו  מה  על 
סכנת  כבר  וזו  שם  להם  יחכו  כבר  הבאה  בפעם  מסוימת,  בנקודה 

נפשות. 
גם סודות הם סוג של צנזורה. בעצם זה שאתה לא מגלה משהו, אתה 

מצנזר את עצמך.
לפי דעתי, ברוב המקרים צנזורה היא דבר חשוב וטוב. 

או  טובה  הצנזורה  אם  בדילמה,  להתחבט  לכם  משאירה  אני  ועכשיו 
רעה בשבילכם.

רעות גוטמן מכיתה ה’2 השתתפה בתחרות המקומית לנואם הצעיר 
שנערכה על ידי מועדון “רוטארי”.

יעל יוספסברג בן-יהושע


