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נותרו רק כמה הבזקי זיכרון. 
ואנחנו  אבא,  של  ההורים  ועם  אימא  עם  בסלון  הגדולה  ואחותי  אני 
מתעקשים משום מה ללבוש את המצופים... אני במקלט, ליד ארגז 
הקפיצות של חוג ההתעמלות השכונתי, מביט על השכנות המדברות 

ביניהן... אני ליד דלת המקלט, ואבא על מדים, מושיט לי בקבוק חלב.
רק כשבגרתי, באו הסיפורים וחיברו את הכול. אבא שלי די השתעמם 
הדומם,  הרדיו  חוגת  את  סובב  הוא  אז   ,1973 של  הכיפורים  ביום 
מצא את שידורי ה-BBC, ושמע באנגלית צחה על פרוץ המלחמה. 
עלה  ואבא  למקלט  ירדנו  אנחנו  עלה.  ואבא  ירדנו  אנחנו  בהמשך, 

נשארה  שלי  אימא  ברמת-הגולן.  המלחמה  את  לחפש  ונסע  מדים  על 
בתל-אביב, בקומה שלישית, בלי מעלית, עם ילדה בת ארבע וחצי וילד 
בן שנתיים וחצי, ואזעקות, ועם ההורים של אבא שהגיעו כי לא היה להם 
יכולים  שהם  זיכרונות  יש  אנשים  להרבה  שלא  מניח  אני  בבית.  מקלט 
הכיפורים  יום  של  הטראומה  אבל  וחצי,  שנתיים  לגיל  בבטחה  לתארך 
ההוא הייתה כנראה גדולה מספיק כדי לחרוט כמה תמונות בזיכרונו של 
הפעוט ההוא. ורק דבר אחד נותר בגדר תעלומה: למה התעקשנו למדוד 

את המצופים ההם דווקא במהלך המלחמה?
ירון וייס
אבא של עמליה )א2(, שירי )הגן של איילת( ונטע

פרשות “במדבר”פרשת השבוע למשפחה
היא  “במדבר”  ספר  את  הפותחת  הפרשה 
מהפרשות הארוכות בתורה. היא פרוסה על 
ומכילה  פסוקים,   159 פרקים,  ארבעה  פני 
הפרשה  וכסף(.  )אנשים  מספרים  הרבה 

עוסקת במספר נושאים: 
1( פירוט שמותיהם של נשיאי השבטים. 

בעם  הצבא  יוצאי  הגברים  כל  של  2( מפקד 
ישראל לפי שבטים. 

לארבעה  השבטים  שנים-עשר  חלוקת   )3
מחנות. 

4( תיאור תפקידי שבט לוי ומניין הְלִוִּיים.
5( פדיון בכורות בני ישראל בבני שבט לוי. 

בני  הְלִוִּיים  תפקידי  של  ספציפי  תיאור   )6
קהת: נשיאת כלי המקדש.

מיד  מתרשם  הפרשה  את  שקורא  מי  כל 
מגודל המפקד שמתואר בה. אלוהים מצווה 
אנשים  כמה  לספור  כלומר,  מפקד,  לערוך 
לערוך  צורך  יש  מדוע  ושבט.  שבט  בכל  יש 
באהבת  החל  רבות:  כך  על  הדעות  מפקד? 
אלוהים את העם וכלה בכך שמפקד עורכים 
בעם  מדובר  כך,  או  כך  לקרב.  יציאה  לפני 
תלאות  עם  מתמודד  ארוך,  במסע  שנמצא 
גם  כנען  ארץ  על  יתמודד  ובעתיד  הדרך 
בקרב. אך טבעי הוא שכל מנהיג זקוק לדעת 
האּומנם  מופקד.  הוא  עליו  המחנה  גודל  מה 
השבטים?  בני  בכל  האנשים?  בכל  מדובר 
גבר  כל  לפקוד  הוא  הציווי  שלא.  מסתבר 
כלומר,  צבא”,  “יוצא  שהוא  עשרים  גיל  מעל 
כשיר לצאת לקרב. שימו לב שאין ציווי לפקוד 
את הנשים, את הזקנים וגם לא את הילדים. 
מעניין אילו הסברים הייתם יכולים לתת לכך 
הייתה  שכזו  סיבה  האם  נפקדו.  לא  שנשים 
הייתה  האם  היום?  גם  תקפה  להיות  יכולה 

מתקבלת בברכה בקרב העם?
ניתן  איך  שכזה?  מפקד  לערוך  אפשר  ואיך 
להפקיד  מצווה  משה  העם?  כל  את  לספור 
פקד  נשיא  כל  ושבט.  שבט  כל  על  “נשיאים” 
מספרים  וֵאילו  בשבטו.  הגברים  את  )ספר( 
אנו מקבלים כאן! הקטן שבין השבטים, שבט 
הגדול  השבט  איש.   32,200 מנה  מנשה, 
וכל  איש.   72,600 מנה  יהודה,  שבט  ביותר, 
שני  בין  שונים  מספרים  מנו  השבטים  שאר 
 - ישראל  שבטי  כל  מנו  הכול  בסך  הקצוות. 
לא כולל שבט לוי - שש מאות ושלושה אלף 
וחמש מאות וחמישים )603,550( גברים מעל 
את  להעריך  רוצים  אנו  אם  אבל  עשרים.  גיל 
גודלו של כל העם עלינו להוסיף גם את כל מי 
שלא נספר. אם נניח שכמות הנשים מעל גיל 
שמדובר  הרי  הגברים  לכמות  דומה  עשרים 
גם  נוסיף  ואם  ואישה.  איש  מיליון  ב-1.2  כבר 
גסה  שבהערכה  הרי  הנוער  ובני  הילדים  את 
וחצי  כ-שניים  של  עם  על  מדברים  אנחנו 
שבעים  של  ממשפחה  זאת  וכל  איש!  מיליון 
מה  בראשית.  בספר  מצרימה  שירדו  איש 
שמדובר  הוא  הזה  במספר  אותי  שמדהים 
לארץ  בדרכו  למקום  ממקום  שנודד  בעם 
בחג  מזמן,  לא  המובטחת.  הארץ   – כנען 
יצאנו עם חברים לטייל בצפון הארץ.  הפסח, 
כמנהגנו, בסיום כל יום טיול הגענו לאתר לינה, 
פרקנו את הציוד מהמכוניות, הקמנו אוהלים, 
למחרת  המדורה.  סביב  ובילינו  ארוחה  הכנו 
בבוקר התחיל הסיפור ההפוך: ארוחת בוקר, 
הציוד  של  העמסה  והאוהלים,  הציוד  קיפול 
על המכוניות ויציאה לטיול, וחוזר חלילה. זמן 
מדהים  בטיולים  בבוקר  שלנו  ההתארגנות 
שכולם  עד  שעות!  פעם.  בכל  מחדש  אותי 

קמים ועד שכולם אוכלים ועד שמקפלים את 
הציוד ועד שיוצאים לטייל, כבר כמעט חצי יום 
לפרוס  זה  מה  לדמיין  נסו  עכשיו  מאחורינו. 
עם  של  “טיול”  של  מאהל  לקפל  או  מאהל 
וירושלים  דן  גוש  אוכלוסיית  של  גודל  בסדר 
כל  את  להקים  אומר  זה  מה  ִחשבו  ביחד. 
להם  להגיד  היום,  של  רבתי  ירושלים  תושבי 
מדובר  לא  והרי  מערבה...”  נעים  כולנו  “היום 
החמורים,  את  תשכחו  אל  בלבד.  באנשים 
ואת הצאן, שיש מן הסתם לכל  את הגמלים 
שהולכים,  המרחק  מה  משנה  לא  משפחה. 
לכיוון  הזה  ההמון  כל  של  התזוזה  עצם  רק 

מסוים איננה עניין של מה בכך.
מכאן אנו מגיעים להכרה שבשביל להניע עם 
משה  ובהיררכיה.  בהנהגה  צורך  יש  שכזה 
יכול  הוא מנהיג העם אך מן הסתם הוא אינו 
לדבר ישירות אל שניים וחצי מיליון איש, וזאת 
 – והימים  בלי קשר לעובדת היותו כבד פה... 
ימי טרום עידן המדיה האלקטרונית, מכשירי 
להעביר  צריך  משה  והפייסבוק.  הקשר 
ומהירה.  יעילה  בדרך  מטה  כלפי  הוראות 
כבר  השבטים  נשיאי  את  מינה  זה  בשביל 
בעבר  מונו  כבר  ומתחתם  הפרשה  בתחילת 
)פרשת  והעשרות  המאות  האלפים,  שרי 
שהנהגה  מנת  על  אך  שמות(.  בספר  “יתרו” 
רק  לא  נדרשת  בפועל,  להנהיג  תוכל  שכזו 
גם  אלא  מנהיג,  של  וכריזמה  הנהגה  יכולת 
ונשיאיהם.  שריהם  אל  השבטים  של  נאמנות 
את  עליו  לקבל  העם  של  ה”מוכנות”  ללא 

מנהיגיו, אין יכולת אמיתית למנהיג להנהיג.

נעם ארז
אבא של יותם )ח’ רבין(, עמית )ג’( ורתם )גן רימון(



האות יודאלף-בית של פלורליזם יהודי
“ירושלמים”

כרוכה  יו”ד  האות 
כמה  של  בשמותיהם 
חשובים  ארגונים 
המנסים לשנות דברים, 

בעשייה  וחלקם  לוחמנית  בצורה  חלקם 
שקטה.

היה,  יכול  פלורליסטית  ביהדות  העוסק  טור 
מן הסתם, להתחיל ולהסתיים בעיר ירושלים 
- עיר שוקקת חיים שבה המפגש בין כל גֹוני 
הקשת היהודית יומיומי ובלתי נמנע. אנו נבקר 

רק בארגון אחד או שניים.
פוליטית  עירונית  תנועה  היא  “ירושלמים” 
ומטרתה  ודתיים,  חילונים  תושבים  המאגדת 
בירושלים,  התושבים  חיי  איכות  “שיפור 
ואפליה  הקצנה  של  בתופעות  המאבק  לצד 

במרחב הציבורי”.
בראש התנועה עומדת רחל עזריה, ששימשה 
לגיל  החינוך  בתיק  והחזיקה  מועצה  כחברת 
הקהילתיים. בשנת  הִמנהלים  ובתיק  הרך 
עזריה  רחל  המועצה  חברת  הוצאה   2010
עתירתה  בעקבות  העירונית  מהקואליציה 
וגברים  נשים  בין  הפרדה  נגד  לבג”צ 

במדרכות של שכונת מאה שערים.
לפני  כאשר  זה  בארגון  נתקלתי  לראשונה 
ִּכּיֹות שערכו  כארבע שנים הצטרפתי לסיור ֲחֻנּ
“נאמני  ביניהם “ירושלמים”,  ארגונים,  מספר 
הרצוג,  יעקב  מרכז  “קולך”,  ועבודה”,  תורה 
והקיבוץ  “פנים”,  “מימד”,  “אלול”,  מרו”ם, 
הקודש  עיר  של  המקסימה  בקרירות  הדתי. 
התכנסנו, כמה מאות אנשים, ברחבת הכותל 
יהודי  - מנהג  ושרנו  נרות  הדלקנו  העליונה, 
שקמו לו מתנגדים עם התחרדותו של הכותל.

ה”ירושלמים” הפכו ברבות הימים ל”התנועה 
על  “לשמור  שמטרתה  הירושלמית”, 

לדאוג  ירושלים,  של  הפלורליסטי  אופייה 
ההגירה  את  ולצמצם  צעירות  למשפחות 
עומד  התנועה  בראש  מהעיר”.  השלילית 
בננו  את  ילווה  כי  שזכינו  איילון,  אורי  הרב 
זו  תנועה  הדרומי.  הכותל  ברחבת  למצוות 
“לא  הפרויקט  עם  ב-2011  לכותרות  עלתה 
הציבורי  במרחב  למהפכה  שגרם  מצונזרת”, 
בירושלים. נשים שבו לשלטי הפרסום לאחר 
שנים שנעדרו מהם. בכל פעם שעליתי לעיר 
מתנוססת  חברתי  של  תמונתה  את  ראיתי 
ולוחות  מרפסות-בתים  אוטובוסים,  גבי  על 
מודעות. לא מעט מן המודעות הושחתו באופן 
יסודי על ידי המתנגדים להופעת דמויות נשים 

במרחב הציבורי.

ממרום הרי יהודה ֵנֵרד אל גבות שפלת יהודה, 
מרשימות  נקודות  כמה  מודיעין.  העיר  אל 
בקהילת-קודש  מצויות  לגווניה  ביהדות 

מודיעין.
ממש  קהילה  היא  מודיעין  “יחד”  עמותת 

החובקת  שלנו,  כמו 
מגן  חינוכית  שדרה 
הספר  בית  י”ב.  ועד 

של  המשמעות  “מיתרים”.  לרשת  השייך 
כאשר  תוקף  משנה  מקבלת  האחר  הכרת 
של  תלמידים  גם  לומדים  החינוכית  בקריה 

בית הספר “גוונים” של החינוך המיוחד.
זוהי קהילה גדולה מאוד המצטיינת בפעילות 
“יחד” לזהות  קהילתית ענפה, חלקה במרכז 
יהודית ותרבות עברית, בו מתקיימים קורסים, 

בתי מדרש וחוגים לרוב.
כדאי  “מגניבים”,  הם  כמה  עד  לראות  וכדי 
http://www.( ”לכם להיכנס לאתר של “יחד

מפזזים,  בו  בסרטון  ולצפות   )yhd.org.il
רוקדים ולומדים לזוז ביחד מורים, תלמידים, 

הורים ואנשי העמותה.
היו  מודיעין  הגדולה  בעיר  כנסת  בתי  שני 

פורצי דרך בשדות היהדות הפלורליסטית. 
העם( –  מורשת  זמננו  )יהדות  יזמ”ה 
ליהדות  “התנועה  של  חינוכי  קהילתי  מרכז 

ה”א  האות  )ראה  מתקדמת” 
“קורח”  פרשת   ,214 בגיליון 
תשע”ב(. בקהילה זו פועלים גנים 
המשתייכים  צומח  ספר  ובית 

לקהילה  יהדות(.  לימודי  )תגבור  תל”י  לרשת 
בית  הקמת  כנסת.  ובית  פעיל  מדרש  בית 
בשנים  משפטי  במאבק  לוותה  הכנסת 
2003-2002, בו הורה בג”צ לעירייה להקצות 
שטח להקמת בית הכנסת, ובכך יישר קו עם 
מן  כנסת  לבתי  שטחים  להקצאת  המדיניות 

הזרם האורתודוכסי.
“ידיד נפש”

ליהדות  ל”התנועה  השייך  כנסת  בית  הוא 
דרך  פרץ  הוא  אף  מסורתית”. 
המדינה  מטעם  קיבל  כאשר 
להעבירו  )שאפשר  ָיִביל  מבנה 

הכנסת.  בית  לבניית  למקום(  ממקום 
בית  של  ההצתה  ניסיון  היה  מטלטל  אירוע 
לניסיונות  שחבר   ,2009 בשנת  הכנסת 
הקהילה  של  אחרים  כנסת  בבתי  דומים 
המסורתית ברחבי הארץ. הקהילה מתפללת 
מעגל  אירועי  את  וחוגגת  שוויוני  במניין 
ובר- בת-מצוות  בריתות,  הכוללים  החיים, 

הגינה  הוא  חביב  פרויקט  ונישואים.  מצוות 
ותכנון  מחשבה  בה  שהושקעו  הקהילתית, 
כיצד לבססה על גינון אקולוגי ולטפחה בכל 
ההתכנסות  יום   - שבת  יום  למעט  הימים 

הקהילתית.
ליאת יוספסברג בן-יהושע

אמא של שחר )י’(, יעל )ז’(, מיכל )ה’(, 
עמר )גן “תות”( ושי 

האלימות בחברה הישראלית ותחושת הביטחון האישי
מבית  ה’2  מכיתה  קליין  מתן  שמי  שלום, 
רציתי  והיום  בתיה,  מזכרת  “קשת”  הספר 
בחברה  האלימות  על  איתכם  לדבר 
ועל תחושת הביטחון האישי שלי  הישראלית 

ושלכם.
שש-עשרה  בן  נער  ׂשם   2011 בינואר  ב-4 
ברשת  חבריו  עם  שיחה  במהלך  לחייו  קץ 
הייתה  לכך  הסיבה  פייסבוק.  החברתית 
בו  ופגעו  הפסק  ללא  אותו  הקניטו  שחבריו 

מילולית ברשת החברתית.
בארץ  שונים  ספר  בבתי  שנערך  בסקר 
רבע  כי  המראים  מדאיגים,  נתונים  עלו 
מהתלמידים הצהירו: “היינו עדים למקרה של 
החברתית,  הרשת  באמצעות  שנעשה  חרם 

וחרם בכלל על ילדים”. 
אני חושב שעל מקרים כאלה יש מקום לתת 
שירות לקהילה כמו עזרה בבית ספר לילדים 

ואז  להתפתח  ימשיך  עוד  זה  כי  מוגבלים.  
יהיה קשה מאוד לעצור את זה. ואתם יודעים 

שאם זה יקרה זה יתרום מאוד לקהילה.

פחות  לא  המילולית  האלימות  דעתי,  לפי 
יכולה  היא  האלימות.  סוגי  משאר  חמורה 
להיות קשה מאוד, כי יש אנשים וילדים שלא 
או  שחבריהם  העלבונות  את  לסבול  יכולים 
סתם אנשים שלא מכירים זה את זה מטיחים 

בהם. 
נתונים אלו מעידים על כך שאלימות מילולית 
מצבים  אחריה  לגרור  שיכולה  תופעה  היא 

קשים עד כדי התאבדות. 
אני מעוניין להזכיר לכם שבשנת 1994 נרצח 
נהג המונית דרק רוט. הרצח בוצע על ידי שני 
הנערים,  שני  מהרצלייה.  טובים  בני  נערים 
משה בן איבגי וארבל אלוני, היו רק בני ארבע-

עשרה כשביצעו את הרצח הנורא.
מנתונים של המשטרה עולה, כי מעל עשרים 
מדווחים  אלימות  של  מקרים  אלף  ושישה 

למשטרה בשנה!
מדי  ישראל  במדינת  נרצחים  אנשים   133
לפני  העשירי  במקום  נמצאת  ישראל  שנה. 
הסוף במצב האלימות שבה. סומליה במקום 
האלים ביותר ואיסלנד עם הכי פחות אלימות 

)מתוך 153 ארצות(.
ש-40%  לכם  לספר  רוצה  אני  נכבד,  קהל 
מדווחים,  לא  כלל  בארץ  האלימות  ממקרי 
יודעים  ואתם  יותר!!  קשה  אף  שהמצב  כך 
למה זה קורה? זה קורה בגלל הפחד שלהם 
שהאנשים שעשו את מעשה האלימות יפגעו 

בהם או במשפחתם.

במדינה שבה אחוזי האלימות הולכים וגדלים 



ניצחון? ונניח שכן – אז מה עכשיו?
 “Do I not defeat my enemy if I turn
foe into friend?”

“האם אינני מנצח את אויביי אם אני הופך 
אותם לידידיי?”

אברהם לינקולן

יציאת  ימי ציון ניצחונות, החל בניצחון  הימים 
דרך  חורין,  לבני  מעבדים  והפיכתנו  מצרים 
וכלה  ירושלים  ואיחוד  ניצחון הקמת המדינה 
הנבחר  לעם  הפיכתנו   – השבועות  חג  בציון 

המקבל את תורת ה’. 
להרהר  אותי  מביאים  הללו  והניצחונות 
ו”שמחת  “ניצחון”  המושגים  במשמעות 
“נחים   – הניצחון  לאחר  קורה  ומה  הניצחון”; 

על זרי הדפנה”?
ועוד - מה עם מחיר הניצחון? גם את המחיר 
יום הזיכרון   - הנורא אנו מציינים בימים אלה 
צה”ל  לחללי  הזיכרון  יום  ולגבורה,  לשואה 

וחללי פעולות האיבה. 
וחכמים  רבנים  התייחסו  כיצד  חיפשתי 
“ניצחון”  למושג  ובעיקר  לרדיפות  למלחמה, 
ומה שמצאתי  ציטוטים  – מצאתי מעט מאוד 

גרם לי בלבול, בשל הסתירה: 
“מי שכוונתו אל האמת וחוגר עצמו למלחמה 
)נתן  תמיד”.  מנצח  הוא   – האמת  בשביל 

מברסלב(
ואמת  שניצחון  לכך  גורמת  אנוש  “חולשת 
לכן  אחת.  בכפיפה  תמיד  לדור  יכולים  אינם 
תמיד  תוכל  לא  לנצח,  תמיד  חייב  אתה  אם 

להיות צודק”. )רבי נחמן מברסלב(
אישית אני מתחבר יותר לציטוט של אברהם 
לינקולן. זו הרי המטרה המוצהרת של קהילת 
הבורות,  את  לנצח  ספרנו.  בית  ושל  “קשת” 
חלקים  של  העוינות  את  הסטיגמות,  את 
בחברה הישראלית אחד כלפי האחר... מתוך 
“לחיות  מתוך  משותף,  לימוד  מתוך  היכרות, 
כל  כל אלה  – באמונה שמתוך  ביחד”  ולחנך 

“אויב” יהפוך לאוהב. 
הרגשה  בהחלט  יש  שנים,  שבע  לאחר 
אנחנו  “ניצחון”.  של  הרגשה  סיפוק,  של 
הראשונים  היינו  ולא  הראשונים  היינו  לא 
אך  לפנינו...  רבים  היו   – אלו  רעיונות  להגות 
שהקמנו  במיזם  מיוחד  משהו  שיש  ספק  אין 
בהקמת  ראשוני  משהו  בתיה,  במזכרת  כאן 
ילדים;  וגני  ספר  בית  עם  בו-זמנית  קהילה 
דתיים,   - ישראל  כלל  של  מעורבת  קהילה 
כמו  קהילה,  סתם  לא  חילונים.  מסורתיים, 
ואומרים  השני  ליד  אחד  גרים  בה  שכונה, 
“שלום, שלום”, אלא קהילה פעילה, מעורבת, 
ומתחנכת,  מחנכת  לסביבתה,  תורמת 
כל  של  הניואנסים  את  להכיר  מתאמצת 
מה  ְבּ יש  מבוטלים,  לא  הישגים  יש  חלקיה... 

להתגאות... הרגשה של “ניצחון”. 
מאבק,  בכל  כמו  היסטורית,  בראייה  אך 
רק  הוא  שה”ניצחון”  בהמשך  מתברר 
של  ניצחון  רעיון,  של  ניצחון  ההתחלה! 
מעשית  לעבודה  בהמשך  מביא  אידיאולוגיה 
מגיעה  הניצחון  עם  למעשה.  בתרגומם  רבה 

האחריות, גם כלפי הצד שהפסיד.
“אתה עומד לנצח, אך לא לשכנע”. )מיגל דה 

אונאמונו( 
קמו  ההיסטוריה  לאורך  גדול  רעיון  לכל 
המרכזי  הרעיון  כאשר  קורה  ומה  מתנגדים. 
ממך,  השונה  את  האחר,  את  “להבין  הוא 
פשוט  “האחר”  כאשר  עושים  מה  ולקבלו?” 
מתנגד שתכירו, בפרינציפ? לא רוצה שתכיר 
אותי, לא רוצה שתקבל אותי, לא רוצה להיות 

מעורב איתך. מה אז? 
מפסיד”.  תמיד  המנצח  אח,  נגד  “כשאח 

)מרדכי בן-דוד(
והקהילות  “קשת”  של  בזכות הרעיון המושך 
שלנו  לקהילה  הצטרפו  בכלל,  המעורבות 
עוד ועוד משפחות – אנשים איכותיים, אנשים 
ההתפתחות  ועם  התפתחנו  גדלנו,  חושבים. 

התקדמנו  אחד  מצד  הקשיים.  הופיעו  גם 
שממשיך  משלנו  ספר  בית  לנו  ויש  מאוד 
לתיכון.  אולי  ובעתיד  הביניים  חטיבת  לגיל 
מסתכלים עלינו בכל הארץ )עלינו ועל דומינו 
במודיעין,  בתקוע,  אדומים,  בכפר  בירושלים, 
מתאימים  משכללים,  ומעתיקים,  באשחר( 
עשרות  עוד  קמו  וכך  המקומית...  לקהילה 
הנהנים  ישראל,  ברחבי  ספר  ובתי  קהילות 
מרק”ם,  דרך  זה  את  זה  ולהעשיר  להפרות 

רשת הקהילות המעורבות בישראל. 
יש  אצלנו  גם  קהילה,  בכל  כמו  שני,  מצד 
על  דיונים  מנהלים  אנו  השנה  גם  קשיים. 
הדרך, על האפשרות להיות חלק מהקהילה 
לבית  ילדיך  כל  את  לשלוח  לא  זאת  ובכל 
הספר שלה, על הצורך להכיר באופן פרטני 
ועוד  ועוד  “מסורתיים”,  של  בצרכים  יותר 

רעיונות, מתיחויות, גישושים ופשרות... 
אמנם  אנחנו  בריא.  מאוד  זה  בעיניי  אבל 
ויכולים  מגובשת  קהילה  אנו  אך  קיבוץ  לא 
באמת לומר “כל ישראל חברים”. אני מרגיש 
גאווה עצומה כאשר אני רואה שרעיון אחדות 
מוצא  החוצה,  וגם  פנימה  מחלחל  ישראל 
ברמה  בחינוך,  בפוליטיקה,  אפילו  ביטויו  את 
הארצית ובחברה בישראל: “כל ישראל ערבין 

זה לזה”.
שתמיד  מאדם  אחרון,  ציטוט  עם  אסיים 
הפציפיזם”,  של  כ”האנשה  העריכוהו 
מהאטמה גנדי, שלמרות מאבקו ה”לא אלים” 
אמירה  גם  ִשחרר  בהודו,  ששלטו  בבריטים 

“קרבית” זו: 
 “First they ignore you, then they laugh
 at you, then they fight you and then
you are victorious”.

“תחילה הם מתעלמים ממך, אחר כך צוחקים 
עליך, אחר כך נלחמים בך ואז אתה מנצח”.

ירון נשר 
אבא של יואב )ז’2(, רעות )ג’2(, איתי )גן “רימון”(
וניצן ז”ל

החשובים  דבריו  את  לעצמנו  שנזכיר  חשוב 
של יצחק  רבין ז”ל שנאמרו בעצרת השלום 

ב-1995.
האמנתי  “תמיד  רבין:  אמר  עצרת  באותה 
סיכוי  לתת  מוכן  בשלום,  רוצה  העם  רוב  כי 
כאן  בהתייצבותכם  כאן  ואתם  לשלום. 
בעצרת הזו מוכיחים, עם רבים אחרים שלא 
בשלום  רוצה  באמת  שהעם  לכאן,  הגיעו 
כרסום  היא  האלימות  לאלימות.  ומתנגד 
לגנות  יש  הישראלית.  הדמוקרטיה  יסודות 
לא  זו  אותה.  לבודד  אותה,  להוקיע  אותה, 

דרכה של מדינת ישראל”. 
לפני עצרת זו שבמהלכה נרצח, ביקשו אנשי 
הביטחון מראש הממשלה לשים שכפ”ץ על 
שלא  רבין,  הרב  לצערנו  גופו.  על  להגן  מנת 
בחברה  להיות  יכולה  כזו  שאלימות  האמין 

הישראלית, סירב.
את התוצאה כולנו מכירים.

כמו שתיארתי, בחברה הישראלית לא חסרות 
דוגמאות לאלימות פיזית ומילולית.

אחרי  זה  את  זה  שמכים  אנשים  למשל: 
של  דירה  שמציתים  אנשים  או  שהשתכרו, 
עובדים זרים, או אנשים שדוקרים האחד את 
השני בגלל ויכוח על מקום חניה. ועוד מקרים 
שקשה לי לספר לכם. האם אתם יודעים שיש 
אנשים שמציתים בתים של עובדים זרים רק 
בגלל צבע עורם? ילד אחד כמעט נפגע ונהרג 
בגלל המעשים הללו שקרו סתם, פשוט סתם.

וחמורה.  מיותרת  הזו  שהאלימות  חושב  אני 
ולא  בכולנו  פוגעת  בחברה,  פוגעת  היא 

תורמת לערכים שעל פיהם אנו רוצים לחיות.
יש להילחם בה בכל הכוח העומד לרשותנו.

הדרך המרכזית להילחם באלימות היא חינוך 
ובבית  בגן  עוד  ללמד  צריכים  אנו  לסובלנות. 
וסכסוכים  בעיות  לפתור  איך  היסודי  הספר 
בלי אלימות. כשאני למדתי בחוג קרטה לימדו 
לנו  אמרו  תמיד  אבל  להתקיף,  איך  אותנו 
שזה רק בשביל ידע ולעולם לא להתקיף כך 
משמעות  את  אותנו  לימדו  ובזה  האחר,  את 

הצירוף “חינוך לסובלנות”.
כי חינוך לסובלנות הוא בעצם ההבנה שהאחר 
לחיות  וזכות  רצון  יש  לו  גם  אך  ממך,  שונה 
על  שיעור  להעביר  חובה  דעתי,  ולפי  בשלום. 

חינוך לסובלנות ולגבש את כולם.
כי אם לא נעצור את האלימות, כל אחד ואחת 
מכם יכול להיות קורבן למעשה האלימות הבא.
מתוך הנאום של מתן קליין, כיתה ה’2
ב”נואמים הצעירים”, פרוייקט של רוטרי



משפחת אליפזנעים להכיר
והבית  כל השלושה,  כן,  ישנו,  כבר  הילדים  לביתה של משפחת אליפז הגעתי בערב. 

שמלא בדברים של תינוק חדש שהצטרף לא מזמן למשפחה, היה מלא גם בניחוחות 
של בישולים לקראת שבת.

עם משפחת אליפז נמנים אימא דנה, אבא אייל, שני בת השמונה, הדס בת הארבע 
ואוהד שנאור בן החודשיים.

“אז ספרו לי קצת על עצמכם,” אני מבקשת, ודנה חושבת ממה להתחיל.
לבסוף היא מספרת כי נולדה בעומר, למדה בתיכון “אשל הנשיא”, שירתה בצבא 
מדעי  יפו  תל-אביב  של  האקדמית  במכללה  ולמדה  השתחררה  ג’וליס,  במחנה 
חברה  דרך  בתל-אביב  פגשה  אייל  את  בהיי-טק.  בעבודה  והשתלבה  המחשב 

משותפת: אייל הגיע יחד עם החברה לראות משחק כדורגל )“הפועל חיפה”( אצל דנה, ודנה הגיעה הביתה במקרה וכל השאר כבר היסטוריה.
הם היו בני שלושים כשהכירו, תוך חודש עברו לגור ביחד ואחר כך נישאו.

אייל נולד בחיפה, למד בתיכון “עירוני ה’”, שירת בצבא בחיל הקשר של המודיעין בתל-אביב שירות מעניין ומאתגר. אחרי הצבא נסע לטייל בהודו, 
במזרח, באוסטרליה ובניו זילנד עם חבר. קודם לכן הספיק לעבוד בבית מלון, ללמוד בישול כי רצה להיות שף, עבד בזה קצת והחליט שזה לא 

בשבילו. כשחזר מהטיול למד ביוטכנולוגיה במכללת תל חי ועשה תואר שני בביולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. 
אחרי שדנה ואייל נישאו הם טסו לאוסטרליה, שם למד אייל להיות יינן. המעבר של אייל מהרצון להיות שף, דרך הביוטכנולוגיה והביולוגיה למקצוע 

הייננות, נראה לבני הזוג תהליך טבעי, ובסופו של דבר שניהם השתלבו בו. 
באוסטרליה נולדה שני, הבת הבכורה למשפחת אליפז, ואייל התחיל תהליך משמעותי של חזרה בתשובה. אחרי תקופה בארצות הברית החליטו 
בני הזוג כי הם רוצים לגדל את ילדיהם בארץ. לפני שבע שנים חזרו לארץ והתגוררו בכפר סבא. הם אהבו מאוד את כפר סבא אולם חיפשו מקום 

שיתאים לחייהם כמשפחה שיש בה הורה דתי והורה חילוני, ולכן כששמעו על מזכרת בתיה ידעו שזה מקום שייתן מענה לדרך שבה בחרו.
היום יש למשפחת אליפז יקב משלהם: “יקב עדן”, שהוא יקב בוטיק חי ונושם הממוקם בטירת יהודה. 

אני שואלת על הילדים, וחיוך רחב מתפשט על פניהם של דנה ואייל: שני בת השמונה לומדת בכיתה ב’ והיא ילדה שמחה וחברותית, היא שמחה על 
חברותיה החדשות במזכרת בתיה ועל כך שיש לה חברות שגם אצלן בבית יש הורה דתי והורה חילוני. היא שואלת שאלות חכמות וסקרניות.

הדס בת הארבע הולכת לגן “ארז”, היא ילדה עם שמחת חיים וצחוק מתגלגל ויכולת גדולה לנתינה. הן חברות טובות וקיבלו בשמחה את התוספת 
החדשה למשפחה, אוהד שנאור, והן אוהבות לטפל בו. 

משפחת אליפז אוהבת לטייל, לארח ובכלל שהבית יהיה מלא ושמח. הם הגיעו למזכרת בתיה ול”קשת” באוגוסט אשתקד ומכירים לאט לאט עוד 
ועוד חברים.

נאחל להם ברוכים הבאים והשתלבות נעימה ומהנה. 
ראיינה: גלי קליין

טיפ ירוק
“נמשלה תורה למים” כך אמרו החכמים, וכך נוסף מנהג מוזר לחג הביכורים.

בארצנו הקטנטונת, בה המים הם משאב יקר,
נשפכים הם ברחובות כאילו אין מחר.

לכן עצה אחת יש לנו וללא משוא פנים
את המים לא לשפוך! כי אותם אנו חוסכים.

בכל ברז מטפטף בבית יש לטפל מהר ולבדוק שאין נזילות באף מקום אחר
את כל הברזים בבית יש לסגור היטב ולראות ששעון המים איננו מסתובב

לקרן
יועצת בית הספר

מזל טוב 
להולדת הבן

ברכות

ילדים מציירים

זואי אפשטיין ז’1 עידו אהרונוביץ ז’1שיראל סעשי ב’1


