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פרשות “שלח”פרשת השבוע למשפחה

מה הופך ילדות למאושרת?
בגיל שנה עברתי את הניתוח הראשון שלי - ניתוח אורתופדי לא פשוט 
- ואחריו ביליתי חלקים נכבדים משנות ילדותי בין בתי חולים, חדרי 
ניתוח ובתוך גבס ענקי המכסה את כל הגוף. אימא שלי יודעת לספר 
של  ארוכים  שבועות  ועל  כואבים  טיפולים  על  ארוכים,  ניתוחים  על 

ריתוק למיטה.
יודעת שהסיפורים נכונים. במידה מסוימת אני אפילו זוכרת את  אני 
בכניסה  הליצן  בובת  הם  זוכרת  באמת  שאני  הדברים  אבל  חלקם. 
לחדר האוכל בבית החולים. בכל פעם שיכולתי להגיע לחדר האוכל 
ואת  ידיה  את  מניפה  אותה  לראות  ונהנית  בחוט  לה  מושכת  הייתי 
רגליה לצדדים - בונוס נעים על היכולת לקום מהמיטה. ואני זוכרת 
לניפוח בלונים קטנים צבעוניים שקיבלתי מתנה באחד  הֶעְרָּכה  את 

הניתוחים, ואת הספר שהקריאו לי כל כך הרבה פעמים עד שזכרתי 
החביבות  ולאחיות  להורים  אותו  “מקריאה”  והייתי  פה  בעל  אותו 

במחלקה.
שכל  וילדה  אימא  אבא,   - שהיינו  הקטנה  המשפחה  את  זוכרת  אני 
יכולה  רק  אני  היום  המטבח.  רצפת  על  אוכלים   - גבס  עטוף  גופה 
החוויה  אבל  והדאגה.  הקשיים   - הוריי  על  שעבר  מה  את  לדמיין 
גבס  נושאת  בזחילה,  כשהצלחתי  שחשתי  הגאווה  היא  לי  שנשארה 

ששוקל כמוני, להגיע בכוחות עצמי אל הסלון.
אני מבינה כמובן שהתקופה לא הייתה קלה, לא עבור משפחתי ולא 
צורחת...  הייתי  לבן  לבוש  אדם  מלראות  שרק  מספרת  אימא  עבורי. 

ובכל זאת, לי נשארו בעיקר הרבה זיכרונות טובים מאותה תקופה.
חגית קראוס
אמא של אביב, תמיר )ד’(, וכרמל )גן ארז(

בפרשת  לגאלית  בלתי  העפלה  על 
השבוע

העולים  של  כינויים  הוא  המעפילים  כידוע, 
הבריטי.  המנדט  בתקופת  ישראל  לארץ 
רק  ואפשרו  הארץ  שערי  את  סגרו  הבריטים 
ארצה.  לעלות  יהודים  של  מועט  למספר 
בתגובה ארגן היישוב היהודי מבצע נרחב של 
עלייה בלתי לגאלית )= לא חוקית(, במסגרתו 
מעפילים,  אוניות  ממאה  יותר  לארץ  הגיעו 
ועליהן עולים רבים, חלקם משארית הפליטה 

של יהדות אירופה.
השבוע  ולפרשת  זה  הרואי  למבצע  מה  אך 

שלנו?
סיפור  כמובן  הוא  השבוע  פרשת  של  עיקרה 
המרגלים,  שנים-עשר  וחטאם.  המרגלים 
יוצאים  ישראל,  שבטי  מראשי  כולם  שהיו 
לתור את ארץ כנען במטרה לבחון את טיבה 
בה.  היושבים  העמים  של  וכוחם  מצבם  ואת 
ִּבן-נּון,  יהושע  )למעט  המרגלים  רוב  בשובם, 
וָכֵלב בן-יפּוֶנה( ְמַרּפים את ידי העם ומספרים 
כי הארץ טובה עד מאוד, אך העמים היושבים 
ישראל  לעם  סיכוי  אין  וכי  מאוד,  חזקים  בה 
להילחם בהם: “... ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם,  ִּכי 
ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו... ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה 
ַאְנֵׁשי ִמּדֹות. ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים, ְּבֵני ֲעָנק 
ָהִיינּו  ְוֵכן  ַּכֲחָגִבים  ְבֵעיֵנינּו  ַוְּנִהי  ַהְּנִפִלים,  ִמן 

ְּבֵעיֵניֶהם” )במדבר יג לא-לג(.
בתגובה לדברי המרגלים, מתקומם כל העם 

מצרימה.  לשוב  ומחליט  ואהרון  משה  נגד 
אלוהים  של  בכוחו  בטחון  חוסר  מביע  העם 
מידי  אותה  ולכבוש  לארץ  אותו  להנחות 
למקרים  בהמשך  זה,  אמונה  חוסר  יושביה. 
קודמים בתקופת הנדודים במדבר, מעלה את 
חמתו של האל והוא גוזר על עם ישראל עונש: 
ומעלה,  שנה  עשרים  מגיל  הנוכחי,  הדור  כל 
לא יבוא אל ארץ כנען וימשיך לנדוד במדבר 
במשך ארבעים שנה, שנה אחת כנגד כל יום 
בו תרו המרגלים את הארץ. רק כאשר ימותו 
כל הבוגרים במדבר, יעלו בניהם ויזכו לרשת 

את הארץ.
העונש  דבר  את  ישראל  בני  שומעים  כאשר 
ומחליטים  חטאם  את  מבינים  הם  הקשה 
בכך  חטאו  כי  מבינים  הם  מיד.  עליו  לכפר 
הארץ,  ביושבי  המלחמה  מן  שחששו 
הארץ  כיבוש  למסע  מיד  לצאת  ומחליטים 
ֹראׁש  ֶאל  ַוַּיֲעלּו  ַבֹּבֶקר  “ַוַּיְׁשִּכמּו  המובטחת: 
ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָעִלינּו  ִהֶּנּנּו,  ֵלאֹמר:   ָהָהר 
מנסה  משה  מ(.  יד  )שם  ָחָטאנּו”  ִּכי  ה’,  ָאַמר 
וכי  תצלח,  לא  משימתם  כי  להם  להסביר 
אינם  הם  אך  במעשיהם,  תומך  אינו  אלוהים 
“ַוַּיְעִּפלּו  בעקשנות:  וממשיכים  לו  שומעים 
ַלֲעלֹות ֶאל ֹראׁש ָהָהר ... ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני 
ַהָחְרָמה”  ַעד  ַוַּיְּכתּום  ַוַּיּכּום  ַההּוא,  ָּבָהר  ַהֹּיֵׁשב 
)שם, יד מד-מה(. באופן אירוני, דווקא ניסיונם 
אי-האמונה,  חטא  על  לכפר  המעפילים  של 
הביא להוכחת טענתם של המרגלים כי יושבי 

הארץ חזקים הרבה יותר מעם ישראל, אולם 
טעותם של המרגלים ושל המעפילים הייתה 
התמיכה  שמפיחה  הכוח  את  הבינו  לא  כי 
כאשר  העם  חולשת  ואת  לעם,  האלוהית 

תמיכה זו אינה ניתנת.
העפלה  יש  בפרשתנו  שגם  אפוא  רואים  אנו 
בלתי לגאלית - ניסיונם של בני ישראל לכבוש 
את ארץ כנען ללא אישור אלוהי. מעניין לציין 
שבעקבות הפרשה, הייתה למושג “מעפילים” 
בדור  ורק  הדורות,  לאורך  שלילית  משמעות 
התחייה ניתנה לו משמעות חיובית, שהביאה 
יש  “מעפילים”.  כונו  ארצה  שהעולים  לכך 
התולים תפנית זו במשמעות, בשירו של לוין 
קיפניס “אל ראש ההר”, שנכתב כבר בשנת 

1929 לחיזוק לבב העם:

 ֶאל רֹאׁש ָהָהר! ֶאל רֹאׁש ָהָהר!
 ַהֶּדֶרְך ִמי ַיְחֹסם ִלְפדּוֵיי ֶׁשִבי?

 ֵמֵעֶבר ַהר ֵהן ֶזה ִמְּכָבר
 רֹוֶמֶזת ָלנּו ֶאֶרץ ֶצִבי.

 ַהְעִּפילּו! ַהְעִּפילּו!
 ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַהְעִּפילּו!

 ַהְעִּפילּו! ַהְעִּפילּו!
ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַהְעִּפילּו! 

ירון וייס
אבא של עמליה )א2(, שירי )הגן של איילת( ונטע

גליון זה של העיתון מכיל תמונות בבעלות זום 77 בע”מ 
אין להעתיק או לשכפל או להוריד אותן ללא רשות הבעלים
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האם הטייקונים סוטים?

המדורה הקהילתית של “קשת” - פניה לאן?
רציתי לשתף אתכם בתחושות שמלוות אותי 
כדי  האחרונות,  בשנים  בעומר  ל”ג  לקראת 
בנושא  עמדתו  את  לקבוע  יוכל  אחד  שכל 
ובהמשך אולי אפשר יהיה להגיע לאיזו תובנה 

משותפת.
למדורת ל”ג בעומר, אם נרצה או לא נרצה, 
של  החברתי  המקום  בקביעת  מקום  יש 
הילדים ועוד יותר מזה של הנוער. אמנם לנו 
לחלקנו  קליל,  מאורע  נראה  זה  המבוגרים 
לילדים,  הסביבה.  את  ומזהם  מיותר  אף 
אתה  בו  משמעותי,  אירוע  זהו  זאת,  לעומת 
משמעותי  חלק  ובנוסף  מבוגר,  קצת  מרגיש 
אותו  לקראת  פועל.  אתה  שאיתה  מקבוצה 
קרשים,  אוספים  מתארגנים,  הילדים  אירוע 
עורכים  קניות,  רשימות  ביניהם  מחלקים 

רכישה, שומרים על המקום, וכמובן בסופו של 
דבר מקיימים האירוע עצמו.

כמה  לפני  “קשת”  לקהילת  כשהצטרפתי 
שלנו.  הקהילתית  במדורה  התגאיתי  שנים, 
במקום שלל מדורות קטנות יש אחת השייכת 
לכולם. אך אז גדלו ילדיי, ולפתע אנו מוצאים 
של  רק  קבוצתיות,  נוספות,  במדורות  עצמנו 
חברים, רק הבנים או רק הבנות, חלקי כיתות, 
קרשים  איתנו  אסף  זה  לא,  וזה  מוזמן  כן  זה 

וזה לא, וכדומה.
המחנכות  אחת  נתנה  הביניים  בחטיבת 
הנחיה לתלמיד להיות אחראי על כל הילדים 
יישאר  שאין להם מדורה, כדי שאף אחד לא 
בחוץ. ואני שואלת, האם תפקידו של תלמיד 

לעמוד במרכז סיר הלחץ החברתי?

עד  מחזיקה  מסתבר,  הקהילתית,  המדורה 
כיתה ב’, לאחר מכן היא “קטנה” על הבוגרים, 
בהנחיית  עצמם.  לבין  בינם  שמסתבכים 
משרד החינוך, למורים אסור להיות מעורבים, 
גיבוש  ליצור  הכוח  את  יש  להם  דווקא  אך 
כיתתי בחג זה. לכן אני מציעה שלקראת החג 
הבא תתקבל החלטה קהילתית מה לעשות 
כדי שהחג הזה, שמזהם את האוויר ומעודד 
בנייה,  מאתרי  וקרשים  “סּוֶּפר”  עגלות  גניבת 

יהיה גם חג בו כל ילד יכול ליהנות. 
ובשנה הבאה יהיה רק יום חופש אחד.

ושוב תודה לשמשון צפוני על ארגון המדורה 
מתוך  מקצועי,  באופן  שנה  מדי  הקהילתית 

דאגה לפרטים הגדולים והקטנים.
אסנת פרל
אמא של הראל )ה’(, טל )ב’( ונוי

את  רואים  ההווה.  מן  להתחמק  קשה  בימינו 
בעשור  שלנו  הממשלה  של  בהתנהגות  זה 
והגדלת  ענק  הלוואות  לקיחת  האחרון: 
ארוך  לטווח  תכנון  וחוסר  הלאומי,  הגירעון 
האשמה  את  שיטילו  יש  תחום.  בכל  כמעט 
זה.  את  קונה  לא  אני  אך  הביטחוני,  במצב 
לטווח  ולהתכונן  לתכנן  צורך  שיש  ההבנה 
שלנו.  מהתרבות  חלק  באמת  איננה  הארוך 
חגיגה  “עשו  החדש:  האוצר  שר  שאמר  כמו 
לקיחת  המדינה”.  של  האשראי  חשבון  על 
סיכונים סבירים ונטילת אשראי תוך מחשבה 
בזבוז  זה דבר סביר. אך  על הסיכונים הללו, 
משווע בתחומים כמו ביטחון, ובמקביל משחק 
שלנו  הפנסיה  בכספי  האשראי  חברות  של 
בכדי ליצור צמיחה מהירה – אך בפועל לחסל 
את מעט הכסף שאמור לחכות לנו לעת זקנה 
)ראו תספורות לטייקונים והרצון להלוות להם 

שוב כספים!( – זה מתכון לאסון לאומי.
לחזור  טוב  זמן  תמיד  זה  גרוע,  כשהמצב 
היא  זו  פרשה  “ָנשוא”.  פרשת  את  ולקרוא 
הפער  התורה.  בכל  ביותר  המרתקות  אחת 
שכתב  מי  של  לעולם  ימינו  של  העולם  בין 
מתבטא  הפער  עצום.  הוא  הזה  הטקסט  את 
שאשתו  שחושד  בעל  “סוטה”.  בדיני  במיוחד 
לבית המקדש  אותה  בו רשאי להביא  בוגדת 
“... ִאם ֹלא  ושם משקים אותה ב”מים מרים”. 
ַחת  ַתּ ֻטְמָאה  ָשִׂטית  ֹלא  ְוִאם  ֹאָתְך  ִאיׁש  ַכב  ָשׁ
ה.  ָהֵאֶלּ ַהְמָאְרִרים  ִרים  ַהָמּ י  ִמֵמּ ִקי  ִהנָּ ְך,  ִאיֵשׁ
ן ִאיׁש  תֵּ ְך ְוִכי ִנְטֵמאת, ַוִיּ ַחת ִאיֵשׁ י ָשִׂטית ַתּ ְוַאְתּ ִכּ
אֹוָתְך  ה’  ן  ִיתֵּ ְך...  ִאיֵשׁ ְלֲעֵדי  ִמַבּ ָכְבּתֹו  ְשׁ ֶאת  ְך  ָבּ
ֵתת ה’ ֶאת ְיֵרֵכְך  ְך, ְבּ תֹוְך ַעֵמּ ֻבָעה ְבּ ְלָאָלה ְוִלְשׁ
ַהְמָאְרִרים  ִים  ַהַמּ ּוָבאּו  ָצָבה.  ְטֵנְך  ִבּ ְוֶאת  ֹנֶפֶלת 
ְוָאְמָרה  ָיֵרְך,  ל  ְוַלְנִפּ ֶטן  ֶבּ ַלְצּבֹות  ֵמַעִיְך  ְבּ ה  ָהֵאֶלּ

ה: ָאֵמן ָאֵמן” )במדבר ה יט-כב(. ׁ ָהִאָשּ

קרה  הזה  הטקס  כמה  עד  לי  ברור  לא 
מייחס  שהמקרא  העובדה  אך  במציאות, 
למים כלשהם יכולת מאגית מופלאה בעיניי. 
לאשתו,  בעל  בין  יחסים  של  עדין  כה  בעניין 
המקדש,  בית  עובדי  בידי  ניתנת  הסמכות 
יכולים לשפוט  מתוך אמונה כי מים כלשהם 
אשר  המודרני  לאדם  האמת.  את  ולגלות 
זה  דבר  המדע  מן  מושפעת  מחשבתו  צורת 
שיש  זה  שני,  מצד  הדעת.  על  מתקבל  לא 
רצים  נישואין  משבר  שבעת  אנשים  כיום 
להתייעץ עם האנשים הכי לא נכונים - מגידי 
שמייעצים  אנשים  נומרולוגים,  עתידות, 
בעצמם  התגרשו  לא  מעולם  אך  להתגרש 
הכלכלי  בתחום  גם  פחות!  לא  מפליא   –
בחירותינו נעשות לעתים קרובות מסיבות לא 

רציונאליות. 
לגבי  ער  דיון  שיהיה  חשוב  לכך,  מעבר 
מה  שלנו?  הערכים  מהם  שלנו.  הערכים 
המשמעות של ציונות בימינו? מה המשמעות 
מנהיגינו  האם  ויהודי?  ישראלי  להיות  של 
פועלים  או  אלו  ערכים  לקדם  בכדי  פועלים 

נגדם?
אין לי ספק שמדינת ישראל הולכת לקראת 
להתעלות  היכולת  וחברתי.  כלכלי  משבר 
המשמעויות  על  ולחשוב  הִמָּיִדי  להווה  מעל 
במדינת  החיים  יהודים  להיות  זה  מה  של 
ישראל, רק היא תוביל אולי להחלטות נבונות. 
הדדית  ערבות  יותר  יגלו  שאנשים  הראוי  מן 
סובלנות  חוסר  ובמקביל  השני,  כלפי  אחד 
שמנצלים  אלה   - האמיתיים  הסוטים  כלפי 
בלתי  עצמי  הון  לגרוף  בכדי  המערכת  את 
פרופורציונאלי, ואז לרדת מהארץ עם כיסים 

תפוחים. 
ישראל סבא

דרושים מתנדבים 
לעריכה, 

ריכוז כותבים, 
כותבים, 

איסוף מבית הדפוס, 
הפצה בבתי ספר ובגנים

בואו לשים את 
טביעת האצבע שלכם 

בעיתון הקהילתי

מעוניינים? שלחו מייל ל: 
vedibarta12@gmail.com

מערכת ודברת בם
נערכת לעוד שנה

את חברה טובה. אני מכירה את הבעת 

הפנים שלך ומה היא אומרת. אני מזהה 

מנימת הקול שלך איך היה לך בעבודה. 

אז מה אם לא שמתי לב שהסתפרת או 

קנית חולצה חדשה? 

אגב, תתחדשי

חגית קראוס



דברים לזכר הרב מנחם פרומן חי זצ”ל 
מנחם  הרב  לזכר  נכתבים  אלו  דברים 
פרומן חי זצ”ל, שנפטר בליל שלישי, כ”ג 

באדר השנה. 
כשנהרגו   ,1994 תשנ”ד,  פורים  מאז 
פיגועי  המכפלה,  במערת  מתפללים 
ב-1996  תכפו.  בישראל  מתאבדים 
אלרג’וב  נאיף  בשם  פלסטינאי  פגשתי 
בתכנון  לעזור  שהסכים  דורא,  מהכפר 
ליהודים  משותפת  תפילה  עצרת 
הצדדים.  משני  להרג  כתיקון  ולערבים, 
)ראה  קוראן  פסוקי  הציע  סעיד,  אחיו, 
יהודים  הקוראן,  “לפי  והסביר:  תפילה( 
לחיות  ועליהם  אחים,  הם  ומוסלמים 
לאומות  מפורדים  אנו  נכון,  בשלום. 
שונות, אך עלינו להתעלות מעל הבדלים 
שהוא  לאלוהים,  ביראה  ולהתמקד  אלו 

העיקר”. 
פניתי אל הרב פרומן, שסיפר לי שהכיר 
מל”ו  אחד  את  בו  ראה  ואף  נאיף,  את 
צדיקי הדור. עוד סיפר, שכאשר שמע על 
הרב  בכה.  המוסלמים,  המתפללים  הרג 
באל  המאמינים  אנשים  שנזמין  ביקש 

אחד.
“עוז  תנועת  מזכ”ל  אז  פרנקנטל,  יצחק 
ושלום – נתיבות שלום”, תרם רבות. הוא 
ניסח את כתב ההזמנה בעברית לעצרת, 
עזר בהפצתו, ויעץ בנוגע לקטעי תפילה. 
בשריון,  חייל  ז”ל,  צבי-אריק  אריה  בנו, 
בכ”ח  החמאס,  עם  בקרב  ונהרג  נחטף 
יצחק   .1994 ביולי   7 תשנ”ד,  בתמוז, 
השכולות  המשפחות  פורום  את  הקים 
בניסיונות  ופועל  הישראלי-פלסטיני, 
שלום”,  “הלו  הפרויקט  ביניהם  קירוב, 
ופלסטינים  ישראלים  להפגיש  שנועד 

באמצעות שיחות טלפון.
בנו של יהודה וקסמן, נחשון מרדכי וקסמן 
בליל  ונהרג  החמאס,  ידי  על  נחטף  ז”ל, 
באוקטובר   14 תשנ”ה,  בחשוון  י’  שבת, 
1997, בעת הניסיון לחלצו. יהודה וקסמן 
ליילה  אל  ניגש  ובעצרת  אלינו,  הצטרף 
במערת  שנהרג  לנער  אם  קפישה, 
ביקש  וקסמן  יהודה  לנחמה.  המכפלה, 

להוסיף את הדברים הבאים:
להיות  יכולה  אינה  האלוקית  “האמת 
בידינו  שניתן  כל  האדם.  ידי  על  מושגת 
הפנים  את  ולהאיר  לבקש  לחתור  הוא 
אין  האלוקית.  האמת  של  המרובות 
פיתרון  אין  אחד,  רעיון  אין  אחת,  תשובה 
אחד  הסבר  אין  העולם.  לחידת  אחד 
אחת  תפיסה  ואין  הכול  את  שיסביר 
להתפלל  עלינו  לכן  כולנו.  את  שתחייב 
לכבד  התובנה  את  לנו  ייתן  שאלוקים 
שלנו  החלקית  העולם  תפיסת  את  גם 
ואת תפיסות העולם החלקיות של עמים 

בבית  יחד במקום אחד,  כך שנוכל להתפלל  אחרים, 
תפילה אחד, כל אחד בשפתו, כל אחד לפי אמונתו, 
כל אחד לפי השקפותיו, עם הרבה ענווה, מבלי לזלזל 
ישעיהו  אמר  כך  והבנה.  כבוד  הרבה  ועם  בשני  אחד 

ָקְדִׁשי  ַהר  ֶאל  ‘ַוֲהִביאֹוִתים  הנביא: 
עֹוֹלֵתיֶהם  ְּתִפָּלִתי,  ְּבֵבית  ְוִׂשַּמְחִּתים 
ֵביִתי  ִּכי  ִמְזְּבִחי.   ַעל  ְלָרצֹון  ְוִזְבֵחיֶהם 
ָהַעִּמים’  ְלָכל  ִיָּקֵרא  ְּתִפָּלה  ֵּבית 
להגשמת  מתפלל  אני  ז(.  נו  )ישעיהו 
בית  הקמת   - הנביא  של  החזון 
בו  שיש  בית  העמים,  לכל  תפילה 
הרבה סובלנות, הבנה, ענווה, שמחה 

ואהבה בעיר השלום ירושלים”.
אמיר  בנו,  את  שכל  הרשנזון  רוני 
בצומת  השני  בפיגוע  ז”ל,  הרשנזון 
 22 תשנ”ה,  בשבט  בכ”א  ליד,  בית 
לא  העצרת,  בעת   .1995 בינואר 
בתשרי  בי”ט  יוכפל.  שצערו  ידע 
 ,2000 באוקטובר   18 תשס”א, 
ז”ל,  הרשנזון  אלעד  שלו,  שני  בן 
נהרג  שלו  טוב  כשחבר  התאבד 
רוני  דווקא  אל-אקצה.  באינתיפאדת 
ועוד  “אני  וכותב:  באמונתו  ממשיך 
משתייכים  שכולות  כ- 140משפחות 
שכולות  משפחות  עם  שנפגש  לחוג 
ואולי  להאמין,  קשה  פלסטיניות. 
שקריות  מוסכמות  כמה  שובר  זה 
הכאב  שם  גם  אבל  שלנו,  בחברה 
זהה, והכמיהה לחיים שלווים ולשלום 
(http://www.ynet.co.il/ .”אינה שונה
articles/0,7340,L-1103048,00.html)

כשנה  שנפטר  ז”ל,  פולק  זאב  פרופ’ 
הרב  לאירוע.  פיוט  כתב  מכן,  לאחר 
 – משפט  “שומרי  מארגון  רוזן  דוד 
הצטרף.  האדם”  זכויות  למען  רבנים 
בתנועת  ופעיל  עיתונאי  קלר,  אדם 
ובארגון  בפרסום  עזר  שלום,  גוש 
דל  ג’מה  ידידה,  מירושלים.  הסעה 
עם  הגיעה  קתולית,  נזירה  דוקה, 
אנשים  ובו  לחם,  מבית  אוטובוס 
גרמניה,  קוריאה,  ניגריה,  מאירלנד, 

וארצות הברית. 
הגיעו  ג’אלה,  בית  במחסום  לעצרת, 
שלושה אוטובוסים קטנים מירושלים, 
מדורא וחברון, ומבית לחם. כל קטע 
בערבית,  בעברית,  נאמר  תפילה 
בקצרה  דּוַוח  האירוע  ועל  ובאנגלית, 

בעיתונות היהודית והערבית. 
אבל  פוליטי,  השיח  את  שינינו  לא 
יהודים  בין  אחווה  של  דקות  רשמנו 
משפט”  “שומרי  ארגון  ופלסטינאים. 
השכולות  המשפחות  ופורום 
בעצרות  המשיכו  הישראלי-פלסטיני 

דומות. 

עינת מלניק
אימא של אלדר, סיון, יהונתן )גן “רימון”(
ויאיר )גן “חמנייה”(
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צילום: זום 77 בע”מ

קטעים מהתפילה
תהילים לד יג-טו: 

 “ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים; ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב.
 ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע; ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה.

סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב; ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו”.
דאגו  אחים.  הם  באלוהים  המאמינים  “כל   :10   49 קוראן 

שישרור שלום ביניכם וייראו את אלוהים למען תרוחמו”.
“אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא  אל מלא רחמים: 
מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים 
מקורבנות  אחד  כל  נשמת  את  מזהירים  הרקיע  כזוהר 
הזכרת  בעד  מתפללים  שאנו  בעבור  העמים,  מכל  השנאה 
נשמתם. בגן עדן תהא מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסתירם 
בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. ה’ 

הוא נחלתם, ינוחו על משכבם בשלום ונאמר אמן”.
ועשינוכם  ונקבה,  זכר  בראנוכם  אדם,  “בני   :13  49 קוראן 
לאומות ושבטים, למען תכירו איש את רעהו. אולם האציל 
ביותר מביניכם בעיני אללה הוא הירא אותו ביותר. כי אללה 

יודע ובקיא”.
ה’  מלפניך,  רצון  “יהי  דמים”:  שפיכות  “בטל  נחמן:  ר’ 
אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתבטל מלחמות ושפיכות דמים 
יישאו  ולא  בעולם,  ונפלא  גדול  שלום  ותמשיך  העולם,  מן 
עוד גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. רק יכירו וֵידעו 
העולם  לזה  באנו  לא  אשר  לאמיתו,  האמת  תבל  יושבי  כל 
בשביל ריב ומחלוקת, חס ושלום, ולא בשביל שנאה וקנאה 
כדי  לעולם  באנו  רק  ושלום,  חס  דמים,  ושפיכות  וקנטור 

להכיר ולדעת אותך, תתברך לנצח”.



תמול שלשוםתמול שלשום
ושאבתם מים בששון

מיד אחרי חג המים ועם פתיחת עונת הרחצה 
בבריכה, הבה נקדיש מעט זמן לנושא המים 

במושבה.
ערך  ויקר  נדיר  משאב  ומעולם  מאז  היו  מים 
בשנה  יומיים  הזורם  עקרון  ואדי  במחוזותינו. 
וגם  עליו  להסתמך  שניתן  מים  מקור  אינו 
מעיינות  בכלל  שהם  גיבתון,  מעיינות  לא 
ואכן,  באר.  חופרים  עושים?  מה  אז  מליחים. 
אחד האתגרים הראשונים שעימם התמודדו 
מים  באר  לחפור  הצורך  היה  המייסדים, 

לשתייה ומאוחר יותר להשקיה.
עלייתם  לפני  עוד  החלו  הם  הבאר  בחפירת 
שהתגוררו  החודשים  בשלושת  הקרקע,  על 
שנחפרה  הראשונה  הבאר  עקיר.  בכפר 
רחוב  בקצה  שנמצאת  האנטיליה  באר  היא 
מייסדים שנשאו את המים  המייסדים; אותם 

הביתה בָג’רות )כדי חרס( ובדליים על עגלות.
השנייה,  הבאר  נחפרה  קצר  זמן  כעבור 
במתחם  לראותה  ניתן  היום  הטחנה”.  “באר 
עמנואל  ברחוב  הציונות  למורשת  המדרשה 
חדשנית  משאבה  הובאה  זו  לבאר  הלזנר. 
ה”שטנגה”,  בשיטת  שעבדה  מגרמניה 
באותה  ישראל  בארץ  ביותר  מהמתקדמות 
ובו- מהבאר  מים  שאבה  המשאבה  תקופה. 

טחנת  את  חגורה  באמצעות  הפעילה  זמנית 
הקמח. מבאר זו הובלו המים בצינורות ברזל 
אל מיכל המים שניצב עד היום במתחם בית 
הספר “הרצוג” )זה הבנוי מאבני כורכר וברזל 
מי  התושבים.  לבתי  הוזרמו  ומשם  חלוד(, 
ובני המקום  הבארות היו “בארות מים חיים”, 

זוכרים אותם צלולים וקרירים במיוחד.
נחפרה  לתפעול,  החדשה  הבאר  כניסת  עם 
אשר  האנטיליה,  באר  במקום  חדשה  באר 
אותה.  שימשה  ואף  המחלבה  ליד  מוקמה 
גבהים  הפרשי  בשיטת  מים  סיפקה  זו  באר 
נבנתה  לבאר  בצמוד  באזור.  לפרדסים 
מתמלאת  הייתה  הלילה  שבמשך  בריכה, 
ולמחרת השקו ממנה. אם יש מים ויש בריכה, 

ואכן,  הילדים.  גם  שיגיעו  שמיד  כשמש  ברור 
בה.  שוחים  הילדים  היו  החמים  הקיץ  בימות 
לימודי שחייה מסודרים לא היו, אבל לא היה 
)כמעט( ילד שלא למד לשחות, שם או במיכל 
אגירת המים. הם נהגו לקפוץ מגג המחלבה 
הסמוכה לבריכה. בשבתות, למורת רוחם של 
לבריכות  להתגנב  הילדים  נהגו  המבוגרים, 
היציאה  פתח  את  סותמים  שהם  תוך  המים, 
עד  להתמלא  לבריכה  לגרום  מנת  על  בשק 

הקצה.
בתחילת הדרך רוב הגידולים החקלאיים היו 
מי  ידי  )על  בעל  כגידולי  שגודלו  שדה,  גידולי 
גשמים בלבד(. אולם עם התפתחות המושבה 
היה  שאותם  ירקות,  ונזרעו  מטעים  ניטעו 
נחפרו  כך  לצורך  השנה.  כל  להשקות  צורך 
שבע”,  “באר  באר  ביניהן  בארות,  מספר  עוד 
שהתייבשה לאחר מספר שנים לא רב ובאר 

“עדן”, שסיפקה מים לפרדסים ולשדות. 
באר  לכל  כי  בוודאי  הבחינו  והאוזן  העין  חדי 
“באר שבע” קיבלה את שמה  ניתן שם. באר 
“עדן”  ובאר  למושבה,  מדרום  ממיקומה 
או  תנ”כיות  אסוציאציות  כנראה  העלתה 
הייתה חזון לעתיד של המושבה. בכל מקרה, 

המייסדים הפגינו יצירתיות בעברית צחה. 
המילוי  בריכת  נבנתה  באר  לכל  בסמוך 
עד  השאובים  המים  לאצירת  ששימשה 
להשקיה. בריכות אלו שימשו את הפרדסנים 
כאגנים להשריית רצועות עץ )רצועות חיבור(, 
התפוזים,  ארגזי  וחיזוק  לסגירה  שנועדו 
יותר  ונוחים  לגמישים  להפכם  במטרה 
מלאי התפוזים   הארגזים החתומים  לעבודה. 
הובלו לנמל יפו ומשם יוצאו באוניות לאירופה. 
הממטרות  עידן  טרום  השדות,  השקיית 
מים  הזרמת  באמצעות  נעשתה  והטפטפות, 
השיטה:  עבדה  וכך  גומות.  ומילוי  לתעלות 
המשאבה מילאה מים מהבאר, המים הוזרמו 
היו  התמלאה  הבריכה  כאשר  הבריכה.  אל 
כּוַון  שראשו  הראשי  ה”שיבר”  את  פותחים 
ומשם  לתעלה  זרמו  המים  מרכזית.  לתעלה 

ניתבו אותם דרך תעלות משניות עד לגומות 
הייתה  המים  הכוונת  העצים.  סביב  שנחפרו 
ידנית ובכל פעם נחסם פתח אחד, מילא גומה 
ושוב נחסם, וכך הלאה במשך שעות, עד שכל 
בסבב:  נעשתה  ההשקיה  התמלאו.  הגומות 
פעם  כאשר  אחר,  חקלאי  השקה  יום  כל 

בשבועיים-שלושה התחיל הסבב מחדש. 
בקיץ הושקו השדות בלילה על מנת לצמצם 
נאלצו  התאדות. על מנת לסגור את השיבר, 
לגשש  ילדיהם,  מזומנות  ולעתים  האיכרים, 
את דרכם בעלטה מוחלטת לבאר, בין התנים 

והשועלים שהתרוצצו במקום. 
בארות.  שתי  עוד  נחפרו  השנים  במרוצת 
שלהן.  הבאר  הייתה  חלקות  מספר  לכל 
עצמם.  האיכרים  ידי  על  נוהל  המים  ענייני 
היו  רוז’נסקי  ואברהם-מיכל  גוטמן  דוד 
ולמנועים.  לבארות  הקשור  בכל  מומחים 
במורד  יורדים  היו  הם  מאוד  מבוגר  גיל  עד 
מנת  על  מטר  כ-30  של  לעומק  הסולם, 
והקימו  האיכרים  התאחדו  לימים  לתקנם. 
“באר  התנדבותית,  שיתופית  מים  אגודת 
ביעילות  היום  ועד  מאז  שמנהלת  חדשה”, 
החקלאיים  המים  את  לציון,  ראויים  ובארגון 
הוא  האגודה  של  מושבה  מקום  במושבה. 
בקומה השנייה של המוזיאון, יחד עם הוועדה 
שייך  היה  המבנה  המקומית.  החקלאית 
לשימוש  אותו  תרמה  וזו  החקלאית  לוועדה 
העבר  את  “משמרים  )במסגרת  המוזיאון 
את  לפנות  ניסיון  יש  העתיד”  את  בונים   -
הוועדות ממקומן, אבל זה עניין לטור אחר או 

למערכת בחירות(.
חברת  הניחה  השחרור  מלחמת  לאחר 
“מקורות” קו מים לירושלים וחיברה אליו גם 
השנים  במהלך  שדותיה.  ואת  המושבה  את 

הבאות, נסגרו הבארות בזו אחר זו. תם עידן. 

ולאבינעם  שחם  לאלישיב  לב  מקרב  תודה 
ארקין על השיתוף בידע ובזיכרונות.

אילנית ארקין קיש
אמא של גלעד )ח רבין(, תמיר )ה2( ועלמה )גן אולגה(

מהארכיון
בקיץ הזה קמתי בבוקר והרגשתי שאני עם והתחלתי ללכת. אמרו לי 
שיש שם לעם - “הישראלים החדשים”, וסוף סוף מתקיימת ערבות 

הדדית בין כל הישראלים. בעצם, בין כל הישראלים החדשים.
שהמחאה  מסביר  ביבי  אותו  את  שמעתי  יום  אותו  של  ...בערבו 
אמיתית וצריך לבצע שינויים, אך באותה נשימה הזכיר שאין יש מאין. 
במילים אחרות, מישהו יצטרך לשלם את מחיר השינוי שמבקשים 

הישראלים החדשים להנהיג.
למישהו יש ספק שמדובר שוב בישראלים הישנים?

זיו דב”ש
מתוך גליון מספר 186, מדור ראש בראש

טור אחרון לעונה

ניצן לבון ב’2

ילדים מציירים


