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כלכלת אמת ושקר

בכל שנה, כשִּבן לילה צידי הדרכים מתמלאים חרציות בגובה שלא 
היה מבייש את משפחת מונזון, כולם יודעים שהאביב מגיע. אל דאגה 
ג’  ביום  ל-7:09   7:05 בין  בדיוק  כאן  היה  הוא  אותו,  פספסתם  אם 

בבוקר ופינה את מקומו לקיץ.
- למרות החום הקופח של  כשמגיע פסח אנחנו משלים את עצמנו 
30 מעלות וצפונה - שעדיין אביב ויוצאים לטיולים בחיק הטבע, לקבל 
החרקים  ושאר  היתושים  בכללם  האל,  יצירי  כל  את  באהבה  עלינו 
והרמשים העוקצניים, שבכלל לא ידענו שהקטנה אלרגית אליהם עד 

שהתנפחה לגודל צפלין.
אחד הזיכרונות הראשונים שלי יחד עם המשפחה הוא העלייה לרגל 
לבית דודתי בעמק יזרעאל בכל פסח )בראש השנה הם אצלנו, אלא 
מה!( והטיולים הנלווים ביום החג ובזה שאחריו. דודתי שירלי, שתחיה, 
המרים  תחנונינו  ולמרות  נפש  אהבת  הקטנטונת  ארצנו  את  אוהבת 
להישאר במיטה דקה אחרי שבע וחצי ביום החג, היא גרמה לנו לצאת 
מולדת  שירי  עם  אותנו  העירה  היא  כי  )בעיקר  עצבניים  מהמיטות 

בזיופים נוראיים( ולצאת לטיול.

פסח אחד המשפחה הגרעינית הייתה ברכב אחד ואילו אני הצטרפתי 
שעת  כחצי  לאחר  מאחור.  הרוטנות  דודתי  ולבנות  דודתי  למשפחת 
יעקב,  “יעקב,  הקדמי:  מהמושב  אימים  צווחת  עלתה  פתאום  נסיעה 
תעצור!!”. דוד יעקב הביא את הברקס של החיים שלו מחשש שמא 
פגע בחיה משוטטת או מינימום אחת הבנות חווה התקף לב פתאומי. 
התשובה  את  לשמוע  כדי  רק  קרה?”  “מה  וצווחנו  נבהלנו  כולנו 
לכעוס  או  לצחוק  אם  ידענו  לא  תורמוסים!”  של  “שדה  המתבקשת: 
שקיבלנו  רק  לא  בו,  לעצור  הכביש  בצד  מקום  כשמצאנו  ולבסוף 
רבייתם,  והרגלי  פריחתם  התורמוסים,  נפלאות  על  מאלפת  הרצאה 
אלא גם נשארנו עם תמונות למזכרת ובדיחה משפחתית שלעולם לא 

ינוס ֵלָחּה. 
בחריקת  לעצור  יעקב  לדוד  שגרם  הירגזי  זה  היה  שנה  כעבור  אגב, 

בלמים אימתנית.

נעמי רביע 
אימא של אסף ליאון )גן “אולגה”(, יואב )אגדת גן”( ונדב

ִעיִרם ְוֶהֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ה’  “ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהּשְׂ
ִעיִרם  ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד. ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ְׁשֵני ַהּשְׂ
ַלֲעָזאֵזל.  ֶאָחד  ְוגֹוָרל  ַלה’  ֶאָחד  ּגֹוָרל  ֹּגָרלֹות, 
ָעָליו  ָעָלה  ֲאֶׁשר  ִעיר  ַהּשָׂ ֶאת  ַאֲהֹרן  ְוִהְקִריב 
ִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה  ַהּגֹוָרל ַלה’, ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת. ְוַהּשָׂ
ְלַכֵּפר  ה’  ִלְפֵני  ַחי  ָיֳעַמד  ַלֲעָזאֵזל  ַהּגֹוָרל  ָעָליו 
)ויקרא  ַהִּמְדָּבָרה”  ַלֲעָזאֵזל  ֹאתֹו  ְלַׁשַּלח  ָעָליו, 

טז ז-י(.
אהרון  מקבל  מות”  “אחרי  פרשת  בתחילת 
לקודש  הכניסה  סדר  על  מפורטות  הוראות 
של  האפל  הצל  הכיפורים.  ביום  הקודשים 
הובהר  הטקסט.  מעל  רובץ  ונדב  אביהו  מות 
ההוראות  שאת  חד-משמעית  בצורה  כבר 
הׂשעירים  לזוג  בדומה  כלשונן.  לקיים  יש 
בלשון  עליהם,  שפרו  לא  שגורלותיהם 
ולא זה שגורלו  המעטה )לא זה של החטאת 
טקסי  תפקיד  נועד  לאהרון  גם  לעזאזל(, 
מוגדר, ללא יכולת בחירה או שינוי. על הכוהן 
אם  שלו.  ה”אני”  את  לחלוטין  לבטל  הגדול 
אהרון היה משתמש בעברית המודרנית יכול 
הוא  כמה  עד  עצמו  את  שואל  שהיה  להיות 
עד  כלומר  הזה,  המוקפד  בתפקיד  אותנטי 

כמה המעשים והמחשבות שלו תואמים. 
מכיוון  בפינו.  היום  שגור  “אותנטיות”  המושג 
שהמושג הלועזי לא מיתרגם בקלות לעברית, 
בהתאם  שונים  בעברית  הנרדפים  השמות 

לתחום עליו מדובר. 
)או  אמנות  פריט  על  אומרים  אנחנו  כאשר 
רוצים  אנחנו  “אותנטי”  שהוא  אמנות(  יצירת 
או  מחיקוי  ההיפך  מקורי,  שהוא  להגיד 
ספרותית,  ביצירה  מדובר  כאשר  העתקה. 
נגיד שהיא אותנטית אם המילים של המחבר 
מדובר  כאשר  מאוחרת.  עריכה  עברו  לא 
מוזיקלית(  יצירה  )לדוגמה  אמנות  ביצירת 
מבוצעת  שהיצירה  לכך  נתכוון  אותנטית 
בכלים המקוריים ואכן מכילה את האלמנטים 
נובעת.  היא  ממנה  התרבות  של  המקוריים 
להתקבל  לעתים  עשוי  שהחיקוי  מעניין 
מנותק  הוא  אם  המקור,  ולהיפך,  אותנטי 
מההקשר בו אנחנו רגילים לראות אותו, יכול 
להיתפס כזיוף – ראו האנקדוטה המפורסמת 
הראשון  במקום  זכה  שלא  צ’פלין  צ’רלי  על 

בתחרות הכפילים של עצמו. 
נגלה  באמנות  ה”אותנטיות”  של  הפרדוקס 
ישתדל  שהאמן  ככל  ראשון:  ממבט  כמעט 
דומה  )כלומר  אותנטית  יצירה  ליצור  יותר 
לסגנון המקורי, תתנגן בכלי הנגינה המקוריים 
ופחות  יותר  “מזויפת”  תהיה  יצירתו  כך  וכו’( 
או  כחיקוי  להיתפס  יכולה  היצירה  מקורית. 
כאותנטית ואין קו הפרדה ברור, שהרי מדובר 
מעוררת  שהיצירה  ובתפיסות  בתחושות 

בצופים. 

פעם”,  “כמו  אמיתיים”,  ל”חיים  השאיפה 
המבולבל  המודרני  האדם  את  מביאה 
להתנגד לטכנולוגיה ולמדע, לנסות להתבדל 
טלפונים   - האנושות  מהישגי  ולהימנע 
חיסונים,  גנטית,  מהונדס  מזון  סלולאריים, 
“הכחשת  של  המגמה  וכו’.  אנטיביוטיקה 
ל”אותנטיות”  שאיפה  של  בנימוק  המדע” 
לחיות  ניתן  לא  ומזויפת.  מעּוָׂשה  היא 
החברתי  מההקשר  בניתוק  אמיתית  בצורה 

והתרבותי. 
פילוסופי/ במובן  “אותנטיות”  המושג 

תורת  ידי  על  הוגדר  פסיכולוגי 
פילוסופית  תורה  האקזיסטנציאליזם, 
לפי  ה-02.  המאה  בתחילת  שהתפתחה 
היא תחושה  “אותנטיות”  האקזיסטנציאליזם, 
ה”אמת”  למידת  הפרט  של  סובייקטיבית 
הפרטית שלו. לא מדובר ב”אמת” כללית אלא 
והמעשים  הכוונות  המחשבות,  בין  בהתאמה 
הדני  הפילוסוף  שלו.  לתפיסתו  הפרט  של 
הגדיר  האקזיסטנציאליזם,  אבי  קירקגור, 
עם  ש”שלם  כאדם  האותנטי”  “האדם  את 
הנובעים  משמעות  מלאי  חיים  והחי  עצמו 
מחשובי  אחד  כך”.  לחיות  מהחלטתו 
ומפתחי  האקזיסטנציאליסטים  הפילוסופים 
היידגר,  מרטין  הוא  ה”אותנטיות”  רעיון 
זכרו  רבים.  חשובים  פילוסופים  של  מורה 



פרשת “אחרי מות-קדושים” פרשת השבוע למשפחה

במפלגה  תמיכתו  בשל  הוכתם  היידגר  של 
הנאצית )ע”ע “אותנטיות” ב”ויקיפדיה”(. 

חמקמק  הוא  “אותנטיות”  שהמושג  למרות 
את  מודדים  אנחנו  להגדרה,  וקשה 
ערכית  כמקבילה  סביבנו  האותנטיות 
חשיבות  על  חברות(.  או  אנשים  )של  ליושר 
של  ללמוד ממחקריו  ניתן  בטבע  האותנטיות 
עקרון  זהבי.  אמוץ  פרופ’  הישראלי,  הזואולוג 
מנת  שעל  קובע  זהבי  פרופ’  של  ההכבדה 
הפרט  על  בטבע  ברורים  מסרים  להעביר 
להיות מוכן לשלם את מחיר ההונאה. כאשר 
בוחר  הוא  צבאים  של  לעדר  מתקרב  זאב 
לעצמו טרף. מטרתו הסופית היא לאכול אבל 
הוא גם לא רוצה לבזבז את כוחותיו במרדפים 

מיותרים. כאשר צבי חזק ובטוח בעצמו רואה 
את הזאב הוא יכול לבחור לברוח או לחלופין 
- וכאן נכנס למשחק עקרון ההכבדה - לבחור 
ארבע  על  ניתור   –  stotting של  בהתנהגות 
רגליים מלּוֶוה בקול רועש. הצבי יבחר לעשות 
בדרך  הזאב.  בקרבת  דווקא   stotting-ה את 
אחר  וירדוף  המסר  את  הזאב  יקלוט  כלל 
טרף אחר - אחד הצבאים הבורחים. מסתבר 
והאלטרואיסטית  המסוכנת  שההתנהגות 
מבחינה  לצבי  משתלמת  לכאורה 
)ובמיוחד  האדם  בני  בקרב  אבולוציונית. 
נתפסת  האותנטיות  הפוליטיקאים(  בקרב 
היום מצרך נדיר ומבוקש. ההיסטוריה זוכרת 
שבו  הנאום  את  צ’רצ’יל  לווינסטון  לטובה 

עמל,  “דם,  )וקיים(  הבריטי  לעם  הבטיח 
דמעות ויזע”. מעניין שצ’רצ’יל נשא את הנאום 
הממשלה.  את  להרכיב  נבחר  כבר  כאשר 
באהדה  מתקבל  היה  כזה  נאום  אם  מעניין 
אם היה נאמר בקמפיין הבחירות. מה שהופך 
את האותנטיות לתכונה נדירה ומבוקשת הוא 
ישלם  שהצבי  המחיר  אותו  ההוכחה,  מחיר 

אם הזאב לא יאמין לזיוף. 
על  בבלוג  הקריאה  בעקבות  נכתב  המאמר 

אותנטיות של נעם מנלה וחומרים נוספים. 
http://www.fakeyou.co.il

אלכס גורי
אבא של רוני )“הגן הקיבוצי”(, אופיר )כיתה א’(, 
שגיב )כיתה ד’(, עמר )כיתה ו’ “הרצוג”(

אחד  לא  הוא  ויקרא  חומש  נאות:  גילוי 
עוסקות  בו  רבות  פרשות  עליי.  החביבים 
לי  שנראים  קטנים  ובפרטים  בקורבנות 
הפעם  אולם  לחיינו.  רלוונטיים  לא  לפעמים 
הפרשות  שתי  של  הפסוקים  שלל  בתוך 
דברים  כמה  מצאתי  השבת  שנקראות 

שדווקא צדו את עיני. 
מעבודת  חלק  מתואר  מות”  “אחרי  בפרשת 
המקדש  בבית  הכיפורים  ביום  הגדול  הכוהן 
ובתוכה מופיע גם הנושא של ׂשעיר לעזאזל. 
צריך  הגדול  הכוהן  בפשטות:  העניין  תקציר 
ולערוך  )תיישים(  עיזים  ׂשעירי  שני  לקחת 
ומי  לה’  כקורבן  יעלה  מי   - הגרלה  ביניהם 
על ראש  ידיו  סומך את  ילך לעזאזל... הכוהן 
על  ומתוודה  לעזאזל  הוא  שגורלו  הׂשעיר 
החטאים  כל  ישראל.  עם  של  עוונותיהם  כל 
של  אשמתו  להיות  סמלי  באופן  עוברים 
הצוק  מראש  אותו  מגלגל  הכוהן  ואז  הׂשעיר 

למדבר, ועם ישראל נותר נקי מאשמה.
האמת היא שגם בדתות אחרות וגם ביהדות 
מהותי  כחלק  הווידוי  של  החלק  מודגש 
מסליחה, כפרה וחזרה למוטב. עצם החרטה 
חשובה  הדברים  של  והאמירה  המעשה  על 
באשמה,  להודות  משמעו  להתוודות  ביותר. 
אחריות  לקיחת  של  פנימי  תהליך  מתוך 

הסיפור  עם  שלי  הבעיה  שלנו.  המעשה  על 
האשמה  את  מגלגלים  כאשר  מתחילה 
את  להעביר  שאפשר  נחמד  כמה  מהצוק... 
מפשע  חף  אחר  למישהו  שלנו  האשמה 

שנבחר סתם כך בהגרלה... 
מחנכים  אנו  אז  קצת,  זה  על  נחשוב  אם 
ביותר:  צעיר  מגיל  אשמה  להטיל  ילדינו  את 
בשולחן  נתקל  ללכת  התחיל  שרק  הפעוט 
לא  שולחן!  נּו  נּו  “נּו  אומרים  אנו  ומיד  ומֹועד 
ומטילים  גדלים  הילדים  ל-”;  להרביץ  יפה 
“היא  הרביץ!”  “הוא  זה:  זה  על  זה  אשמה 
לקחה!”; נכשלים במבחן רק כי המורה נתנה 
שאלות קשות מדי... וגם על עולם המבוגרים 
זה לא פוסח: ,”אמרתי לך!”, “אוף, אתה תמיד 

שוכח ל...!”
לעזאזל”  “ׂשעירים  הרבה  לנו  יש  כציבור  גם 
הערבים/  החרדים/  בגלל  “הכול  כאלו: 
השלם  הפוליטיקאים/  הדתיים/  החילונים/ 

את החסר”.
פעמים  כמה  אלו,  רווחים  משפטים  לעומת 
יוצא לנו לומר: “נכון, טעיתי!” “זו אשמתי, לא 
הייתי צריך לעשות את זה...” “אני באמת צריך 
להשתדל ל...” ? – כלומר, להישאר עם הווידוי 

בלי גלגול האשמה הלאה.
בפרשה השנייה הנקראת השבת - “קדושים”, 

שעלינו  מעשים  של  ארוכה  רשימה  מופיעה 
לעשות כדי להיות יותר קדושים, הן כפרטים 

והן כציבור.
לאלו  במקדש  לזבחים  הנוגעות  מצוות  בין 
של  שונים  זנים  בין  בהכלאה  העוסקות 
יפהפיים  פסוקים  להם  מתחבאים  בהמות, 
ששווה  ממש,  של  חברתית  כחוקה  הנראים 
לכל אחד להעיף בהם מבט קצר: לא לגנוב, 
את  ולעשות  בלב  לשנוא  לא  לשקר,  לא 
בלי  לא לרכל, לשפוט משפט צדק  עצמנו..., 
אפליות, לא לקלל את החירש או להכשיל את 
שהוכשלו,  יודעים  לא  הם  אם  אפילו  העיוור, 
לרעך  “ואהבת  ובקיצור  הזקן,  את  לכבד 

כמוך”.
כל הרעות החולות  יכולים לתקן את  אנו  אין 
בשפת  לדבר  נתחיל  אם  אבל  בחברה, 
ה”אני” ולא נחפש ׂשעירים לעזאזל בכל מצב 
מכל  אחד  דבר  אפילו  עצמנו  על  ניקח  וגם 
רק  לא  שנהיה  בטוחה  אני  הזאת,  הרשימה 
קדושים יותר, אלא עם תחושה פנימית טובה 
יותר, משפחה רגועה יותר וחברה קצת יותר 

טובה...
שבת שלום
סיון הרטמן
אימא של אלה )גן “תות”( ויערה

מה הקשר בין מכשפות בנהר, וויליאם הכובש, העלייה הייקית ופיראטים בהיכל המשפט – 
על יסודות שיטת המשפט והחוקה בישראל

מנחה: איציק פרנלדס )אבא של טליה מגן ארז, איילה מגן אולגה,  ונעמי-דפנה(
מתי ואיפה: יום שלישי 23 באפריל, בשעה 9 בערב, בבית משפחת פרנלדס, סבידור 5 

שיטת המשפט הישראלית הינה חברה במשפחת שיטת “המשפט המקובל” )common law(, אשר 
שורשיה בבריטניה של ימי הביניים, והחלה על הכיבוש של בריטניה ע”י וויליאם הכובש.

אתן סקירה היסטורית קצרה כולל דוגמאות, אסביר את שורשי שיטת המשפט המקובל ומהותה, אדבר 
על ההכרה ב”זכויות חוקתיות” שהחלה עם חתימת המגנה כרטא ולאחר מכן עם מגילת הזכויות.

ננהל שיחה בקשר ל”מהו שיוויון”? מהן זכויות שליליות ומהן זכויות חיוביות?
אסקור בקצרה פסקי דין “חוקתיים” מנחים מראשית המדינה ועד חקיקת חוקי היסוד כבוד האדם 

וחירותו וחופש העיסוק, פסק דין “בנק המזרחי” ונשאל מה השתנה בעצם.



קואנה פארקר

סינתיה-אן פארקר

סינתיה-אן פארקר: ילדה לבנה שגדלה בשבט אינדיאני
קואנה  של  ישנה  בתמונה  מסתכלים  אתם 
פארקר, הצ’יף האחרון של שבט הקומאנצ’י. 
נוצות,  עטור  מסורתית,  בתלבושת  לבוש 
שערו ארוך וחלק. הוא יפה, עם עצמות לחיים 
גבוהות ומבט חודר... אבל משהו בפנים שלו 

מזכיר לכם מקום אחר.

אחת  של  תוצאה  הוא  פארקר  קואנה 
בתולדות  טראומטיות  הכי  הפרשיות 
פרשייה  באמריקה.  הלבנה  ההתיישבות 
ומרד,  כיבוש  של  אלמנטים  שהכילה  טרגית 
פדיון  גזעי,  בין  ומאבק  המולדת  על  הגנה 

שבויים ואהבת אם.
בתחילת המאה ה-19, למרות התנגדותו של 
של  הרפובליקה  )נשיא  יוסטון  סאם  הנשיא 
לארצות  אותה  צירף  שאחר-כך  ומי  טקסס 
 Headright Land  - ה  חוק  הועבר  הברית(, 
משפחה  ראש  לכל  הבטיח  החוק   .Grants
שטח של עד 4,000 אקרים אם יבוא להתנחל 
החלום  ממש   – בטקסס  משפחתו  עם 

האמריקאי בהתגלמותו.

משפחתו  את  לקח  פארקר  מ.  סילאס  גם 
הם  משפחות   31 עוד  עם  ויחד  המורחבת, 
הארוכה  לדרך  עגלות  של  ב”רכבת”  יצאו 
את  לבנות  כדי  טקסס,  מרכז  אל  מאילינוי 

ביתם במחוז אנדרסון. 
האינדיאני,  אדמת  היא  טקסס  אבל 
הקומאנצ’י  שבטי  הטבעי”.  ה”אמריקאי 
פלישת  עם  משלימים  לא  והקאדו  הקיוואה 
הם  ושוב  שוב  שטחם.  אל  הלבן  האדם 
המתנחלים  של  מושבם  מקום  אל  פולשים 
שזה לא מכבר באו, הורגים שורפים ובוזזים. 
אחד מאמצעי ההגנה של הלבנים היה לבנות 
התרכזו  ובה  היישוב,  במרכז   )Fort( מצודה 

המתיישבים במקרה של תקיפה אינדיאנית.
פארקר,  מצודת  על  אינדיאנית  בהתקפה 
שש,  בת  ילדה  הקומאנצ’י  ידי  על  נחטפה 

סילאס,  של  )ביתו  פארקר  סינתיה-אן 
את  שבנה  פארקר  דניאל  של  ואחייניתו 
המצודה(. סינתיה-אן – אולי בשל גילה הצעיר 
את  וראתה  שוביה  אל  במהירות  הסתגלה   –
עוד  )זה  דבר  לכל  אינדיאנית  ילדה  עצמה 
התחפשו  ולא  כמעט  שילדות  בתקופה  היה 
קיבלה  אפילו  היא  בפורים(.  לאינדיאניות 
– “זאת שנושאת עצמה  שם אינדיאני: נדואה 

באצילות”.
פטה- לאישה  אותה  נשא  נערה,  כשהיתה 

ילדה  נדואה  הקומאנצ’י.  של  הצ’יף  נוקונה, 
ופקוס  קואנה  את  ילדים:  שלושה  לצ’יף 

הבנים, ואת טופסאנה - “פרח ערבה” – הבת. 
פצע  נשאר  סינתיה-אן  של  חטיפתה  סיפור 
נשכח.  לא  ומעולם  ההתיישבות  בלב  פתוח 
מספר  סינתיה-אן  נצפתה  השנים  במהלך 
הכפר  בקרבת  שעברו  לבנים  ידי  על  פעמים 
אולם  החטופה,  הילדה  שהיא  וחשדו  גרה  בו 
שתחזור  בעלה  או  היא  הסכימו  לא  מעולם 
אל משפחתה הביולוגית, אפילו תמורת כופר 

נפש. 

שנה  עשרים 
יצאו  מכן  לאחר 
לעוד  האינדיאנים 
יישוב  על  פשיטה 
הלבן,  האדם  של 
במחוז  הפעם 
)הקרוי  פארקר 
משפחתה  שם  על 
סינתיה-אן(.  של 
הפשיטה  אחרי 
האינדיאנים  נמלטו 
במקום  והסתתרו 
קפטן  מחבוא. 
מהטקסס  רוס 
ריינג’רס המקומיים 

ויצא לרדוף אחרי  כוח של כ-140 איש  אירגן 
האינדיאנים כדי לנקום. לאחר מספר שבועות 
שהה  בו  המקום  את  מצאו  הם  חיפושים  של 
השבט ותקפו אותו בהפתעה. במקום שהו רק 
ובניה  הצ’יף  נוקונה  ובכללם  לוחמים  מספר 
של סינתיה-אן. בקרב שהתפתח עם הלבנים 
– שהיו בכוחות עדיפים – נהרג נוקונה, ובניה 
ברחה  סינתיה-אן  נמלטו.  סינתיה-אן  של 
אבל  טופסאנה.  ביתה  הסוסה  על  כשאיתה 
סוסו.  עם  אחריה  ורדף  ויתר  לא  רוס  קפטן 
לראות  נדהם  הוא  לבסוף,  אותה  כשתפס 
בעלת  היא  שתפס  האינדיאנית  שהאישה 
עיניים כחולות! מיד עלה בליבו החשד שזוהי 
עשרות  שנחטפה  פארקר  ממשפחת  הילדה 

שנים קודם לכן.
למחוז  חזרה  סינתיה-אן  את  הוליך  הוא 
שינסה  פארקר  אייזיק  לדודה  וקרא  פארקר 
לזהות אותה. סינתיה-אן תיקשרה בקושי עם 
הדוד ואמרה לו באנגלית רצוצה “אני סיני-אן”.

השנייה  בפעם  גורלה.  את  חרץ  זה  אבל 
לחיות  והוכרחה  סינתיה-אן  נחטפה  בחייה 
בסביבת אנשים בהם לא בחרה. היא הועברה 
הלה  אולם  אייזיק,  הדוד  של  בביתו  למגורים 
שניסתה  מפני  בחדרה  אותה  לכלוא  נאלץ 
את  למנוע  יכל  לא  כלום  ושוב.  שוב  לברוח 
)שעל  ובעלה  מבניה  כשנותקה  שחשה  היגון 
חייתה  היא  הבאות  בשנים  ידעה(.  לא  מותו 
לדבר  למדה  ואף  ואחותה  אחיה  של  בביתם 
בנה  של  מותו  על  כששמעה  אולם  אנגלית. 
כשביתה  אחר-כך,  ושנה  מאבעבועות  פקוס 
נכנסה  ראות,  מדלקת  מתה  טופסאנה 
הפסיקה  היא  עמוק.  לדיכאון  סינתיה-אן 

לאכול וב-1870 חלתה ומתה. 

משה ריבל
אבא של טליה )ב’(, איתי )גן אולגה( ותמר

מפגש איחוד של משפחת פארקר המורחבת ב-1952



ילדים מציירים קומיקס

מי אני או מה אני?
בו  במקום  ואירע  באייר  בי’  חל  מותי  יום  המסורת,  לפי 

שימשתי את ה’.
אחרי  הבא  המנהיג  שנה.   40 ישראל  את  שפטתי  כן,  לפני 
התחנך אצלי בזכות נדר שנדרה אמו עת התפללה לה’ ללא 

קול שיברך אותה בזרע.
וצאצאיו  איכבוד,  נכדי,  אולם  בדרכי,  הלכו  לא  בניי  לצערי, 

המשיכו באותו “מקצוע” שלי עד לחורבן משכן נוב. 
הן  לפתחי,  שהגיעו  קשות  בשורות  בעקבות  לי  בא  מותי 
מהכיסא  נפלתי  צער,  מרב  הלאומי.  והן  האישי  במישור 

)פשוטו כמשמעו(, ושברתי את מפרקתי.

מי אני ומה שמי?

ילדי כיתה ב’1 בהדרכתה של המורה לילי

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

הגבר: “אה, בכלל לא ידעתי שהוא נשוי”של אחד תספר לו משהו על ילדו של השני, ימלמל סמוכים למשך חמש שנים, ואז יום אחד, כשאישתו שלהם. תן לשני גברים לעבוד יחד במשרדים זו על זו את שמות הילדים, גילם, והמרפאה בעיסוק סגור שתי נשים זרות בחדר ואחרי שעתיים הן ידעו 
חגית קראוס

הרצל לילדים
השבת, י’ אייר, אנו מציינים את יום הולדתו 

ה-153 של הרצל. 
הרצל נולד בפשט )כיום חלק מבודפשט( 
למשפחה  ב-1860  בהונגריה  אשר 
הרצל  רגיש  היה  צעיר,  מגיל  מבוססת. 
בשל  לדוגמא,  יהודים.  כלפי  להתנהגות 
היחס לו זכו היהודים בגימנסיה הריאלית 
לעזוב  הרצל  החליט  למד,  בה  הציבורית 
מורים  אצל  ללמוד  ועבר  הספר  בית  את 

פרטיים.
הרצל, שהיה עיתונאי וסופר, התמודד עם שאלת מקומו של היהודי בחברה 
משפט  את  בצרפת  סיקר  עת  התחדדו  תחושותיו  בכתיבתו.  האירופאית 
אותו  זיכו  לימים  בריגול.  הואשם  אשר  להכרה  שזכה  יהודי  קצין  דרייפוס, 
אולם עצם האירוע והלך הרוחות באותה עת זיעזעו את הרצל עד מאוד. את 
הפתרון לתופעת האפליה והזרות של היהודים ראה הרצל בהקמת מדינה 

יהודית במודל של המדינה האירופית.
בחייו האישיים, נשזרו טרגדיות בזו אחר זו – אחותו האהובה פולאינה מתה 
עליו בהיותו בן 18. גם ילדיו לא זכו להאריך ימים ואפילו נכדו היחיד נטל את 

חייו לאחר ששמע כי הוריו נרצחו בשואה.
אתרים  ישנם  לשמחתנו  המזלג.  תמצית  על  הם  כאן  הכתובים  הדברים 
מוכוונים לילדים ונוער, המעוצבים באופן מזמין, ועשירים בידע. אמליץ כאן 

על שניים מהם - 
זמין לילדים  הסבר על חייו של הרצל מנקודות מבט שונות באתר ממשל 

http://kids.gov.il/national/herzl/ - בקישור
משחקים ודפי ציור לילדים באתר החדש של מוזיאון הרצל בקישור

http://www.herzl.org.il/hebrew/List.aspx?Item=372&Section=582

נטע

תמר הבל


