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קליק עם לואי וייל

אל תיגע, זה חפץ
מילה  היתה  ברק,  בבני  בילדותי  ששמעתי  הראשונות  המילים  בין 
עם צליל צורמני במיוחד, מין שילוב בין ציווי לבין הפחדה, בין אידיש 

לעברית, קצת נשמעת כמו קללה, ואולי היא גם כזאת: “מוקצה”.
ממהרת  אמי  היתה  בפתח,  עמדה  כבר  כשהשבת  שישי,  יום  בכל 
כיסוי  ביממה הקרובה:  כל הדברים האסורים בשימוש  להסתיר את 
מסמכים  החוגה,  טלפון  על  נוסף  וכיסוי  הטלוויזיה  על  הונח  מיוחד 
ומכתבים שעמדו חשופים הוכנסו למגירה, ואם באחד החדרים היה 
שלא  דאגה  מיד  בשבת,  בו  לגעת  שאסור  כלשהו  חפץ  דומם  מוטל 
יעמוד לו מחוצף סתם כך בלי להיסגר מאחורי מגירה או דלת. לאחר 

להיות  זכה  בחוץ,  נשכח  שאיכשהו  בר-מזל  חפץ  כל  נרות,  הדלקת 
בגדר “מוקצה” עד סוף השבת, ודינו אחד – אסור לגעת בו!

מעולם לא נקשרתי לחפצים, לא סחבתי איתי בובה מרוטה או סחבה 
בכל שנות ילדותי, אולם החפצים הדוממים בבית - הבובות המדברות, 
בשבת,  אחרת  לדרגה  עולים  היו  כולם   - הקלמר  החיסכון,  קופת 
היינו  לכיוונם,  תועה  יד  שלחנו  בטעות  ואם  בעליל.  מושגים  לבלתי 

ננזפים מיד: “אסור, זה מוקצה!” 
מפתיע, אבל ככה אפשר להתגעגע אפילו לסתם טוש כחול.

מיכל חלמיש
אמא של יודפת )ב’1(, תלמה )גן ארז( ואיה

שעולה  הראשונה  האסוציאציה  דומם. 
כשחושבים על דומם היא בדרך כלל איזשהו 
תועלת:  ללא  כך,  סתם  לו  שמוטל  חפץ 
שרשרת זרוקה כלאחר יד, כד חרס לא צבוע 
האסוציאציה  קיר.  על  נשען  עקום  כיסא  או 
היא  דומם  על  כשחושבים  שעולה  הראשונה 
ודאי לא בן אדם. לבטח לא כזה שעמל, עובד 
ויוצר. תארו לעצמכם נפח שמכה על הברזל 
החם, דמיינו צייר המוסיף צבעים על הקנבס 
לתכשיט.  מתכת  שהופך  צורף  על  ִחשבו  או 

כל כך חי.
 – לעיל  המוזכרים  אלו  דווקא  מוזר,  אבל 
או  איש,  מעניינים  לא  שלכאורה  החפצים 
היומיומית  במלאכה  שעסוקים  האנשים 
שלהם – הופכים לאמנות בהבזק של רגע, או 
ליתר דיוק – בהבזק של הבזק. צילום, תיעוד 
דומם של חלקיק שנייה, נושא פתאום איכויות 
ודורש  העין  את  שמושך  דיוקן  אסתטיות, 

התעמקות.
בתיה  ממזכרת  אמנים  כמה  של  תמונותיהם 
מוצגות  קהילתנו(  חבר  צ’רקה,  אודי  )כולל 
שמציגים  סביבתיים”,  “דיוקנים  בתערוכה 
“קשת”,  קהילת  חבר  וייל,  לואי  הצלמים 
משק  ב”בית  גרינספן,  פלביו  ליצירה  ושותפו 

הברון” שברחוב המייסדים.
לואי נולד בלונדון למשפחה הולנדית והחליף 
בחייו כמה קריירות. בשנת 1995 עלה ארצה 
הגשים  חייו  חלום  את  אך  טכני,  ככתב  ועבד 
במדרשה  שנתיים  במשך  שלמד  לאחר 

לצילום גיאוגרפי - והפך לצלם מקצועי. 
את פלביו גרינספן פגש וייל לפני כשנה וחצי 
החלו  השניים  בתל-אביב.  לצילום  בכנס 

מיוחדת  מאוד  דינמיקה  ופיתחו  יחד  לעבוד 
יום  של  “בסופו  שלדבריהם  עד  ומשתפת, 
אין לדעת מי היה זה שלחץ ויצר את ה’קליק’ 
לתמונה כזו או אחרת”. את הפרויקט הנוכחי 
צילמו במשך שמונה חודשים, כשהרעיון היה 

לתעד את האמנים בסביבתם הטבעית.
לואי, מהו סוד הקסם של הצילום, שהופך יוצר 

אמנות לתמונה שהיא 
בפני  אמנותי  פריט 

עצמו?
מעניין  אכן  “זה 
דווקא  כי  ומיוחד, 
הדוממת  התמונה 
מה  את  מחייה 
ולא   – בה  שמצולם 
אדם  זה  אם  משנה 
אם  דומם.  חפץ  או 

בתמונה רואים תפוח אדמה או תות שדה הם 
לא סתם, הם מעוררים אצל הצופה משהו – 
התקשרות  יש  רעיונות.  מחשבות,  זיכרונות, 
למחשבות  שבתמונה  האובייקט  בין 

ולדמיונות של הצופה.
“העניין של התמונות בתערוכה, שבעיקרן הן 
דיוקנים, הוא לא רק עצם הפורטרט. זו לא רק 
הקומפוזיציה או התאורה. רצינו לספר סיפור 
האדם  על  משהו  יבין  שהצופה  האנשים.  על 
שיכיר  רואה.  שהוא  לפנים  מעבר  שמצולם, 

אותו”.
הוא  התמונות  של  שהסוד  מוסיף  גרינספן 
לאזורים  מתקשרות  “התמונות  ברגש. 
חווייתיים, חינוכיים או תרבותיים,” הוא מסביר. 
“בהחלט ייתכן שתמונה שמרגשת אותנו כאן 

בישראל, לא תרגש מישהו בהודו. אם כי ישנם 
אוניברסלי,  באופן  מרגשים  שהם  דברים  גם 
כמו זריחה או שקיעה, פרח שנפתח, או תינוק 

שזה עתה נולד.
“יש לנו כאן בתערוכה תמונה של נפח שמכה 
אחת  עבר.  לכל  ניתזים  והניצוצות  בברזל 
והחלה  זה  את  ראתה  בתערוכה  המבקרות 
מתברר  לבכות. 
גם  היה  שאביה 
והתמונה  נפח,  הוא 
אותה  החזירה 
רגעים  לאותם  באחת 
עובד,  אותו  שראתה 
בסדנה,  הריח  אל 
‘להתרחק  לאזהרותיו 
זה  כי  מהגיצים, 
שאצל  מובן  מסוכן’. 
התמונה  כזו,  חוויה  חוו  שלא  אחרים,  אנשים 
נוגעת במקומות אחרים. היא מספרת סיפור 

אחר”.
באופן  אדם  בכל  נוגעת  תמונה  כל  למעשה, 

אחר.
יש  תמונה  “בכל  לואי,  מסכים  “בהחלט,” 
סיפור. אבל איזה סיפור? זאת עליך, הצופה, 

לפענח”.
התערוכה “יוצרים למזכרת” – דיוקנים 

סביבתיים, נסגרת מחר )שבת 2.3(. 
שעות הביקור: ימי ו’ מ-10:00 עד 13:00, 

שבת מ-11:00 עד 14:00. 

יואב פרידמן
אבא של עילי )ב’1(, ענר )ארז( ואהד

ארץ. עיר. חי. צומח. דומם



פרשת “כי תישא” פרשת השבוע למשפחה

לגעת בשמיים

עבור גיליון שעניינו “דומם”, פרשת “כי תישא” 
עניינה  הם  חפצים  שכן  במיוחד,  מתאימה 
המרכזי. החפץ הראשון המופיע בפרשה הוא 
מטבע מחצית השקל. בני ישראל מצווים לתת 
משמש  שנאסף  והכסף  לכוהנים,  שקל  חצי 
בשנה  המקדש  בבית  השוטפות  להוצאות 
הקרובה. הוצאות אלו כוללות קניית קורבנות, 
רבים  דברים  ועוד  הפנים  לחם  אפיית  עצים, 
התורמים  כל  של  שחלקם  כדי  נוספים. 
בעשייה יהיה שווה, מדגישה התורה: “ֶהָעִׁשיר 

ֹלא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל ֹלא ַיְמִעיט” )שמות ל טו(. 
העם.  למניית  גם  משמשת  השקל  מחצית 
אוכלוסין,  מפקד  לבצע  מעוניינים  כאשר 
איסוף  באמצעות  זאת  לעשות  התורה  מורה 
“ְוָנְתנּו  כתוב:  וכך  אדם.  מכל  השקל  מחצית 
ִיְהֶיה  ְוֹלא  ֹאָתם,  ִּבְפֹקד  ַלה’  ַנְפׁשֹו  ֹּכֶפר  ִאיׁש 
ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד ֹאָתם” )שם ל יב(. רגע, האם 
יש  שעבורו  רע  דבר  הוא  לעם  מפקד  ביצוע 
לתת כופר? רש”י מסביר: “שהמניין שולט בו 
עין הרע - והֶדבר בא עליהם”. בדבריו מתייחס 
המלך,  דוד  שביצע  למפקד  המקראי  הפרשן 
ושלאחריו  ב’,  שמואל  בספר  מסופר  עליו 

פרצה מגפה בעם. 

את  מונה  “כשאדם  זה:  בעניין  כתב  שד”ל 
כספו ואת זהבו, או כשהמלך מונה את אנשי 
צבאו, קרוב הדבר מאוד שיהיה בוטח בעושרו 
‘בכֹוחי  ויאמר  בלבו  ויתגאה  חייליו,  ובריבוי 
ואז  חיל’,  אעשה  או  חיל,  עשיתי  ידי  ועוצם 
יקרה על הרוב שיתהפך עליו הגלגל, ותבואהו 
שואה לא ידע”. כלומר, הסכנה היא שהמפקד 
יכול להביא את האדם לאמונה ב”כוחו ועוצם 

ידו” - ועל כך באה מחצית השקל לכפר. 
לעומת החשש מעודף ביטחון עצמי וממגפה 
תישא”  “כי  פרשת  כך,  על  כעונש  שמגיעה 
הוא  המטבע  של  השני  הצד  שגם  לנו  מגלה 
עלולים  ופחד  ערעור  גם  גדולה.  מציאה  לא 
להוביל לתוצאות הרות אסון. עוד חפץ דומם 

מלמד אותנו זאת – עגל הזהב.
הפך  הפרשה,  של  ליבה  שהוא  העגל,  חטא 
של  ולסמל  זרה  עבודה  על  האיסור  לסמל 
חומרנות  של  סמל   - ובימינו  רוחנית,  נפילה 

ורדיפה אחרי עושר וממון. 
העגל נוצר כמענה להיעדרותו של משה. בני 
ישראל פונים אל אהרן ומבקשים ממנו: “קּום 
ֲעֵׂשה ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו, ִּכי ֶזה ֹמֶׁשה 
ָיַדְענּו  ֹלא  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעָלנּו  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש 

ֶמה ָהָיה לֹו” )שמות לב א(. העם פיתח תלות 
יום  כל כך גדולה במשה, עד שהספיק להם 
פי רש”י  )על  בירידתו מההר  עיכוב  אחד של 
משה  על  שהיה  הימים  בספירת  העם  טעה 
חרדה  של  למצב  להגיע  כדי  בהר(  לשהות 
שלמרות  עד  גדולה,  כך  כל  תלות  וייאוש. 
היחידה  החלופה  “איש”,  הוא  שמבחינתם 
כשמשה  “אלוהים”.  היא  לו  להיות  שיכולה 
נגמר  זה  העם,  מעשה  את  ורואה  יורד 
ביטחון  בין  כי  לזכור  עלינו  הרוגים.  ב-3,000 
עצמי מופרז לבין פחד משתק יש מרווח גדול 

שבו אנחנו יכולים )וצריכים( להיות - ולחיות.
משה  עם  גם  אחת:  אקטואלית  מילה  ועוד 
הנדודים  בתקופת  ישראל.  לעם  קל  היה  לא 
אליו  לבוא  ישראל  בני  פסקו  לא  במדבר 
גורלו של מנהיג,  זהו  ואולי  ותלונות.  בטענות 
שהצלחתו נמדדת רק כשהוא נעדר, וכעבור 
חדשה  ממשלה  ימי  אלו,  בימים  מה.  זמן 
בישראל, נקווה שנזכה להנהגה כזו שנעריך 

כבר במהלך כהונתה, ולא רק בדיעבד.
שבת שלום
חיים הבל
 אבא של תמר )ב’1(, אסף )אולגה( ועדו )ארז(

המלצה על הספר “עפיפונים”/ רומן גארי
לארון,  ניגש  אני  בחודשיים-שלושה  פעם 
פעם  בו.  ומעלעל  “עפיפונים”  את  שולף 
מההתחלה  אותו  קורא  אני  בערך,  בשנתיים 
ועד הסוף. והאמת היא שפעם בכמה זמן גם 
עולה בי הרעיון לערוך מפגש-שיח על ספריו 

פסגת  על  ובעיקר  גארי,  רומן  של 
“עפיפונים”   – בעיניי  הספרות 
בשל,  ספר  זהו  מעוניינים?(.  )יש 
מהוקצע ועמוק, שכל כמה עמודים 
השווה  דופן  יוצא  משפט  מכיל 

ציטוט.
ִתְקַצר היריעה מלתאר את היצירה 
המדהימה הזו, רבת הרבדים, ולכן 
המרכזי  במוטיב  להתמקד  אנסה 
כדי  שמצאתי  התירוץ  גם  )שהוא 
כמובן  מדובר  הספר(:  על  לכתוב 

בזה שהספר נושא את שמו – עפיפונים, שהם 
לכל הדעות ממשפחת הדומם. 

מי  נכשלתי.  וכבר  התחלתי,  לא  שעוד  אלא 
שבונה את העפיפונים בספר, דודו של הנער 
“ניאמות”  בהם  רואה  כְמספר,  המשמש  לודו 
חיים  נשמת  אשר  “כל  המתארת  מילה   -
באפו – בני אדם, זבובונים, אריות, רעיונות או 
פילים”. לדידו, העפיפונים הם בעצם רעיונות-

הוא  להם  הראוי  שהמקום  שאיפות-תקוות 
בחוט  קשורים  שיהיו  מוטב  אך  השמיים, 
מהיד,  נתלשים  כשהם  לאדם(.  )או  לאדמה 

השמיים  תכלת  אחר  לרדוף  “יוצאים  הם 
שבורים  לנו  מוחזרים  או  לעד,  ונעלמים 
חיים:  תפיסת  זו  דומם,  לא  זהו  ורצוצים”. 
להחזיק כל העת איזו אידיאה שתרחף מעלינו 

ותמשוך אותנו קצת כלפי מעלה. 
בספר  שהדמויות  הגדולות  השאלות  אחת 
ניתן  איך  היא  איתן  מתמודדות 
בסיטואציה  מעמד”  “להחזיק 
המטורפת שנכפתה עליהן, מלחמת 
העולם השנייה. הדוד שוחר השלום 
דמויות  הנושאים  עפיפונים  בונה 
הצרפתית  מההיסטוריה  מפתח 
בזמן  אפילו  בשמיים  )שמטיילים 
גובה  את  מגבילים  שהגרמנים 
שהתאהב  לודו  הנער  הפרחתם(. 
נפרדו  ודרכיהם  פולנייה  בנערה 
אותה  מדמיין  המלחמה,  בשל 
המפותח,  זיכרונו  באמצעות  אותה  ומחייה 
ז’ולי”  “קלו  מסעדת  של  המהולל  והשף 
רק  צרפת  מאכלי  ממיטב  לגרמנים  מבשל 
המשותף  נפלה.  לא  שצרפת  להוכיח  כדי 
לשלושתם הוא בריחה לשיגעון מסוים, כי אין 

דרך לשרוד את המלחמה ולהישאר שפוי.
תחום  מקומי  בסיפור  פה  מדובר  לא  אבל 
מזגזג  ב”עפיפונים”  מסוימים.  ובמרחב  בזמן 
בין  אגב(  ספריו,  ביתר  )כמו  בקלילות  גארי 
זה  ראשונה  בקריאה  לאוניברסלי.  הפרטי 
ותמים  רומנטי  אהבה  סיפור  כמו  נראה  אולי 

של נער מנורמנדי המתאהב בנערה פולנייה 
שנייה  בקריאה  אבל  אצולה.  ממשפחת 
מתברר  בתמימות,  לפגוע  מבלי  ושלישית, 
ילדים, מכנס  שבאמצעות מפגש של חבורת 
המרקסיזם  גרמניה,  פולין,  צרפת,  את  גארי 
לדבר  אותם  ומאלץ   – אחד  לחדר  והאמנות, 

זה עם זה. 
אוניברסלית,  כך  כל  היא  גארי  של  הראייה 
כתנועה  אצלו  נתפש  לא  הנאציזם  שאפילו 
היא  אלא  היסטורי-גיאוגרפי,  הקשר  בעלת 
נכיר  לא  עוד  “כל  הרוע:  של  ייצוג  עוד  פשוט 
בעובדה שהאל-אנושיות היא תכונה אנושית, 
וממליץ  כותב  הוא  מתחסד,”  בשקר  נחיה 
נעשה  “מה  מסביב.  אשמים  לחפש  לא 
הצרפתים.  שואלים  יעזבו?”  כשהגרמנים 

כלומר, את מי נאשים אז ברוע? 
לכן, הספר הזה הוא קלאסיקה שאינה תלוית 
באשר  לחיים  ביותר  רלוונטי  והוא  הקשר 
כל  במפגש-שיח...(.  נוספים  )פרטים  הם 
 )2011 מאז  )נניח  הספר  את  קרא  שלא  מי 
הספר  בסוף  ואם  לקרוא.  עכשיו  שייגש 
כך  על  החמצה  תחושת  מין  בליבכם  תעלה 
ואין  כך  כל  נפלאה  יצירה  לבד  שקראתם 
לכם עם מי לחלוק את הרגע הזה, של נגיעה 
במשהו קצת מושלם - פשוט תתקשרו אליי. 

אני תמיד שם.
יאיר הרטמן
אבא של אלה )תות( ויערה



ספר דיגיטלי
מנורת  של  לאורה  טוב  ספר  ולקרוא  במיטה  לשכב  כמו  שאין  נכון 
היד  את  להוציא  פעם  כל  זה  ניג’וס  איזה  מה,  רק  תענוג.  הלילה? 
מהשמיכה ולהפוך דף. שלא לדבר על משקל הספר, שמכריח אותנו 
להעביר את הספר מיד ימין ליד שמאל ואז משמאל לימין. שיט, נפל. 

באיזה עמוד הייתי?
כבר  רחוק אצלי.  זיכרון  רק  היא  זוכר את התקופה ההיא, שהיום  אני 
כמה שנים שאני קורא רק ספרים דיגיטליים. מי שעבר לספר דיגיטלי 
כבר לא יכול לחזור אחורה. כי מעבר ליתרון של המשקל הנמוך ולכך 
יכול  תמיד  ואתה  עטיפה,  אין  דיגיטלי  לספר  בסימנייה,  צורך  שאין 
הורדת  עכשיו  שרק  למרות  שופנהאואר,  קורא  אתה  כאילו  להיראות 

פרק חדש של הארי פוטר.
אני קורא רק ספר דיגיטלי, כי תמיד פחדתי מספרניות ועכשיו אני הולך 
בכיס עם ספרייה שלמה. לא צריך להיות בשקט, אפשר לאכול, וכמובן 
- שלוש שניות  ושלום הספר אבד  ואם חס  - אין קנסות על איחורים. 

והוא שוב הורד...
רק בספר דיגיטלי אתה יכול תוך כדי קריאה לגלוש באינטרנט, לראות 
יכול  שאינך  לאשתך  ולהגיד  למיילים  לענות  מוזיקה,  לשמוע  סרט, 
לעזור לה כי אתה בדיוק מעיין במאמר מדעי, והכל באותו גאדג׳ט. )דרך 
זה  דיגיטלי  ספר  עם  ובכלל,  גאדג׳ט(.  זה  כי   - דיגיטלי  ספר  רק  אגב, 

נראה שאתה עובד, גם כשאתה אובד.
ולמרות הכל, כדי לשמר את מיומנות ליקוק האצבעות והדפדוף, מדי 
פעם אני קורא טקסט מודפס מתוך דפים שכרוכים יחד... ס-פ-ר איזו 

הרגשה טובה. שיט, נפל.
אלכס בינשטוק 
אבא של נעמי )א’1(, רימון )ארז(, כרמי וגל

ספר רגיל
של  המתוק  ריחם  כמו  הראשון,  הגשם  לאחר  האדמה  ריח  כמו 
לכל   - הראשונים  בימיו  תינוק  של  ריחו  כמו  הפורחים,  הפרדסים 
חדש?  ספר  “הסנפתם”  פעמים  כמה  היזכרו,  משלו.  מיוחד  ריח  ספר 
שעולה  הניחוח  את  ו”שאפתם”  הכריכה  על  האצבע  את  העברתם 

מדפיו? אלה הם רגעי התרגשות שעושים את החיים שווים יותר. 
ועכשיו תגידו, כמה פעמים הרחתם אייפד? לא יודע מה איתכם, אבל 
ריחם של מעגלים אלקטרוניים לא ממש עושה לי את זה. גם לרחרח 
את מסך הזכוכית עם טביעות האצבע לא נראה לי מעשה שימלא אותי 

חדווה.
הריח  את  חסר  והוא  המסך,  על  מרצדות  האותיות  אלקטרוני  בספר 
והתחושה המזמינים. הוא מאלחש את חוויית הקריאה. לא שומעים את 
הדפים הנהפכים, לא ממששים את הכריכה, לא רואים את הכתמים.  

פשוט לוחצים על מסך והנה העמוד הבא - זר, קר ומנוכר.
וזה לא מסתיים בחוויית הקריאה עצמה, גם עצם הרכישה חסרת חיּות. 
קניית ספר מודפס היא חוויה מורכבת: שיטוט בחנות, שקילת הספר 
ביד, מישוש, קריאת התקציר המהלל )כמובן( ואינטראקציה עם אנשים 
נוספים בחנות. לעומת זאת, בספר האלקטרוני פשוט נוגעים ומורידים 
קבצים. אם לבהות בגרף ההורדה המתמלא לאיטו מ-0 ל-100 אחוז זו 

חוויה בעיני מישהו – אז היי, שיבושם לו.
ולסיום, אולי העניין החשוב ביותר, ספר הוא חפץ אישי שיכול להישמר 
שנים. ניתן לעלעל בספר שהיה של סבא ולהיזכר באיש, ובעולם שהיה 
ואיננו עוד, והחוויות מתעוררות לחיים. כמובן שבספר אלקטרוני החוויה 

האנושית הזו אבדה. היא לא אונליין. 
איציק פרנלדס
אבא של טליה )ארז(, איילה )אולגה( ונעמי-דפנה

ראש               בראש

תק  טיק  תק,  טיק  בתיה.  למזכרת  נוסעים 
רעשים  בבית,  מוזר.  הזה?  הרעש  זה  מה   -
וצווחנים,  גבוהים  קולות  מתווספים.  נוספים 
כאילו דונלד דאק יושב לידי ומדבר בשפה לא 
מובנת, אבל אין טלוויזיה בסביבה. אני מרגיש 
מעין השלמה עם המצב. מאמץ רב נדרש כדי 
מכשיר  את  אחליף  שבו  לרגע  הנה,  שאגיע 
“לעקוף”  שאמור  קוכליארי  בשתל  השמיעה 
אני  עבד.  לא  שזה  ייתכן  אבל   – האוזן  את 

מרגיש על סיפונה של ספינת חייזרים. 
מבחינת  דיוק,  ליתר  שמיעה.  כלקוי  נולדתי 
תמיד  מבחינתי  שמיעה,  לקוי  הייתי  הסביבה 
אמנם  שמיעה.  מכשירי  בעזרת  שמעתי 
ראיתי אנשים מדברים למכשירים האלה עם 
רעשים  לצלילי  להם  נעים  או  והחוט,  החוגה 
שמזכירים מכונת כביסה בזמן סחיטה, אבל 
כל זה מבחינתי היה מודחק. בעיניי זה נתפס 
על  להסתכל  שיודעים  אנשים  שיש  כמו 
להסתכל  או  אותם,  לסדר  ולדעת  מספרים 
להרכיב,  איך  ולדעת  מפוזרים  חלקים  על 
לקלוט  יותר  טוב  שיודעים  אנשים  יש  אז 

ולהסתדר עם צלילים.
הטלפון  של  “פעם”,  של  בעולם  בילדותי, 
זמין  להיות  צריך  היה  לא  אדם  כאשר  הקווי, 
)לי(.  הפריעה  כך  כל  לא  הלקות  רגע,  בכל 
שומעים  אנשים  )שאצל  היחסי  ברעש  חייתי 
אותי  שליוו  והצלילים  שקט(  בעצם  הוא 
מכונית,  כששמעתי  רגילים:  מבחינתי  היו 
וכשלא  מכונית,  להשמע  צריכה  היתה  כך 

ידעתי  לא  הזולגות  המים  טיפות  את  שמעתי 
שהן משמיעות קול. 

כך היו חיי, עד לפני כשלוש שנים. ביום אחד 
איבדתי באופן פתאומי את השמיעה לחלוטין. 
והקולות  הצלילים  גם  דומם.  הפך  העולם 
שליוו אותי עד אותו היום שקטו. במשך כמה 
חודשים תקשרתי באמצעות קריאת שפתיים 
ו-sms  )צריך לדעת מתי להיוולד(, ואז עלתה 
כאפשרות  ברקע  ריחפה  שתמיד  השאלה 
להתפתחות ושיפור איכות השמיעה )והחיים(: 
או  קוכליארי,  שתל  השתלת  לנסות  האם 
שיבשר  רופא  לאיזה  ולחכות  בחיי  להמשיך 
על טיפול חדשני להחזרת שמיעה באמצעות 

טיפול עצבי או בדרך אחרת?
בניגוד למכשיר שמיעה, המגביר את גלי הקול 
המגיעים לעור התוף, השתל הקוכליארי עוקף 
דיגיטליים  אותות  ומשדר  האוזן,  תפקיד  את 
הסיבה  גאוני!  האמת,  השמיעה.  לעצב  הישר 
היא  ההשתלה  נושא  את  דחיתי  כה  שעד 
עצמי  את  החשבתי  בחברה.  השתלבותי 
את  ראיתי  ולא  בחברה  המשולב  כאדם 
התועלת הכה גדולה בניתוח השתל, במיוחד 
הצלחה  מבטיח  לא  שאיש  העובדה  נוכח 
בניתוח. רוב ההשתלות מבוצעות אצל תינוקות 
גמיש  הילדים  שמוח  מכיוון  וזאת  רכים  וילדים 
ולא מקובע על תבניות. הם מתרגלים לשמיעה 
נורמלית  שמיעה  זו  ומבחינתם  הדיגיטלית 
ייתכן שהמוח לא  לכל דבר. אצלי, בתור בוגר, 

ישתחרר מכבלי דוקטורינת השמיעה שהורגל 
אליה ולא יפענח נכונה את הצלילים החדשים. 
בלית  אותי  הותיר  השמיעה  שאובדן  אלא 
ברירה. כבר לא היה מה להפסיד. בדרבונה של 

אשתי, גלי, הלכנו על הניתוח.
מההפעלה  ויצאנו  הסתיים  כשהניתוח 
הראשונה של מעבד השמיעה, הייתי מאוכזב 
צפצופים  פיללתי.  הזה  לילד  לא  מאוד. 
למזכרת  חזרה  נסענו  זה?!  מה  וצרצורים, 
מטרידים  רעשים  שמעתי  הדרך  כל  בתיה. 
“אילו  התעניינה  היא  לגלי.  כך  על  וסיפרתי 
מוזר”.  תק.  טיק  תק,  “טיק  עניתי  רעשים?”, 
האיתות  את  שומע  אתה  “יוחנן,  אמרה:  והיא 

של הרכב”. 
עולם חדש. עם השתל זו היתה פעם ראשונה 
ששמעתי קול זה, ומאז למדתי שטיפות מים 
רועשות.  ממש  עקב  ונעלי  קול,  משמיעות 
את  והכרתי  רעש  לא  זה  שמוזיקה  גיליתי 
קולות ילדיי מדברים. הטלפון אצלי כעת הוא 
כלי עבודה וקשה לי להבין איך תפקדתי פעם, 
אותה  מכיר  שאני  כפי  השמיעה  יכולת  ללא 
לימוד  חדשה,  דרך  של  תחילתה  זוהי  היום. 

א”ב של תפיסה שמיעתית. 
אבל בערך פעם בשבוע, כשאני הולך לשחק 
ומנתק  למגרש  נכנס  אני  במוצ”ש,  כדורסל 
למשך  פתאום,  ייפגע.  שלא  כדי  השתל  את 

שעתיים, שוב הכל דומם.
יוחנן פרידמן
אבא של ידיד )ג’(, מתן )א’( וחיל )ארז(

כשהכל הפך דומם



הרוח שבחומר
כמעט כל חפץ שאנו רוכשים בסּוֶּפר, בחנות 
 – שיהיה  ככל  פשוט   – הכלים  או  הצעצועים 
פחות(  או  )יותר  מוקפד  תהליך  לאחר  נוצר 
שעבודת  היא  השאיפה  מוצר.  עיצוב  של 
לעורר  מוסף:  ערך  לחפצים  תעניק  העיצוב 
חיוך, להפתיע או אפילו לחולל שינוי של ממש 

בהתנהגות ובהרגשה.
ואני  שותפתי  “ארמדילו”,  לעיצוב  בסטודיו 
וגם  יומיומיים  שימושיים  מוצרים  מעצבות 
במינו  מיוחד  משהו  יש  יודאיקה.  מוצרי 
בתשמישי קדושה - אלו הם חפצים דוממים 
ולעתים  טקסים,  מקיימים  אנו  שבאמצעותם 
רוחנית  להתעלות  לנו  גורמים  קרובות 
גביע  חנוכייה,  פמוטים,  רגש.  בנו  ומעוררים 
של קידוש הם דוגמאות שכולנו מכירים, אבל 
ליצור  עשוי  הישגינו  על  בו  שזכינו  גביע  גם 

אפקט דומה.
הגנוז”  “אור  בספר  שמופיע  חסידי  סיפור 
תפקידם  על  שאלה  מעלה  בובר  למרטין 
אלימלך  ר’  על  מסופר  בחיינו.  חפצים  של 
קדושת  תחושת  אם  שהתחבטו  זוסיא  ור’ 
דבר  או  מוחשית  היא  חווים  שהם  השבת 
לערוך  החליטו  הם  כך  לצורך  שבדמיון. 
פרטיה  כל  על  שבת  סעודת  חול  ביום 
ואמירת  המלבושים  לרבות  ודקדוקיה, 

את  ירגישו  שאם  סברו  הם  תורה.  דברי 
דרך  אינה  שדרכם  יידעו   - השבת  קדושת 
את  חשו  מיד  הניסיון,  את  כשערכו  האמת. 
קדושת השבת. במצוקתם הם סיפרו לרבם, 
אמר:  והוא  החוויה,  על  ממזריטש,  המגיד 
את  וחבשתם  שבת  מלבושי  לבשתם  “אם 
שהרגשתם  הוא  בדין  הרי  ה’שטריימל’, 

קדושת  את 
שכן  השבת, 
מלבושי השבת 
ל’  מ י י ר ט ש ’ ו
בכוחם  יש 
על  להמשיך 
את  האדמה 
קדושת  אור 
ובכן,  השבת. 
אתם  אין 

צריכים לחשוש כלל!” 
שנים  כמה  לפני  יצרנו  זה,  לסיפור  בדומה 
לא  לבן”.  “כֵלי   – דופן  יוצאת  עבודה  בסטודיו 
בתשמיש  לא  ואף  שימושי  בחפץ  מדובר 
של  מקומם  על  שמדברת  עבודה  זו  קדושה, 
של  תפקידם  על  )ובמיוחד  בחיינו  חפצים 
תשמישי הקדושה הדוממים( ביצירת תחושה 

רוחנית וחוויה דתית.

שבו  הרגע  במינו,  מיוחד  רגע  לדומם  בחרנו 
אין  שבת.  קבלת  לקראת  ומוכן  ערוך  הכל 
בעבודה זו חפצים אמיתיים, אלא רק מעטפת 
ומעומלנת,  תפורה  לבן,  מאריג  עשויה 
שולחן  מעין  ויוצרת  עץ  לוח  מעל  שפרוסה 
וכיו”ב.  חלה  כוסות,  פמוטים,  יין,  עם  ערוך 
העיסוק  את  מסמלת  השולחן,  העץ,  פלטת 
באוכל,   - בגשמיות 
הכיסוי  ובכלים.  במשקה 
מעליה,  הפרוס  הקליל, 
הרוחניות  את  מבטא 

שבדברים. 
את  מאבנת  לבן”  “כֵלי 
עצמו  על  שחוזר  הזמן 
אחרי  שבוע  בקביעות, 
הצגת  באמצעות  שבוע, 
השבת  שולחן  של  אייקון 
– וכך מאפשרת לנו לבחון את מושג הקדושה.

בניו-יורק  היהודי  במוזיאון  הוצגה  העבודה 
ונרכשה לאוסף היודאיקה העכשווית שלו. אם 
אהבתם, תוכלו לראות עוד יודאיקה ועיצובים 
   www.StudioArmadillo.com :באתר שלנו

ענת שטיין
אחות של ליאת נוי, דודה של תמר )ג’1( אילה )רימון( ומעין

                   ילדים יקרים,  רצינו לצלם כמה חפצים בבית, אבל מכיוון שהעדשה הרגילה נשברה, נאלצנו 
לצלם הכול בעדשה מיוחדת שבה כל דבר מוגדל פי כמה וכמה. האם תוכלו לזהות מה צילמנו?

בזאת מסתיים משחק ארץ-עיר הקהילתי הקצר שערכנו על גבי “ודברת בם”.
לנו זה היה כיף. תודה. אה, ולמי ששאל, כן - אנחנו ניצחנו.

יאיר הרטמן ויואב פרידמן

קרוביםקרובים

תשובות לחידה

מברשת שיניים, מפתח, מספריים, אוזנייה, לגו, שדכן


