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פרשות “קורח”פרשת השבוע למשפחה

שוכחים  היו  ההורים  דירה  מעבר  במהלך  לּו  עושים  הייתם  מה 
אתכם בבית הקודם?

בהנחה שאתם בוגרים עצמאיים של גן חובה )גיל חמש בערך(, בימינו אנו, 
“המועצה לשלום הילד” כבר הייתה מזהירה במכתב רשמי את הוריי...

אבל ברמת גן של שנת 81, ההורים סמכו על הילדים קצת יותר, ואני הייתי 
שמה פעמיי לגן שהיה סמוך לביתנו בכוחות עצמי יום יום.

הסואן  הרחוב  בקצה  יותר  מרווחת  לדירה  מעבר  תוכנן  אחד  שיום  עד 
לדירתי  חזרתי  בגן,  פעילות  מלא  יום  לב מעוד  וטובת  שמחה  בו.  שגרתי 
חדשה,  ספה  יש  בכניסה  מחפצים,  ריקה  הדירה  עיניי:  וחשכו  המוכרת 
וגולת הכותרת: אנשים מסבירי פנים מודיעים לי בחצי קריצה, שאכן הם 
ואופס, שכחו  וההורים עזבו לפני שעה עם המשאית.  הדיירים החדשים, 

אותי כאן...
אני זוכרת בבירור את צומת הדרכים הראשון שבו עמדתי, תרתי משמע, 
נסגר  כבר  הגן  לעשות?  עליי  מה  ברירה:  בלית  שקיבלתי  ההחלטה  ואת 
הדירה  את  לחפש  עליי  האם  אז,  היו  לא  עדיין  סלולאריים  וטלפונים 
אני  לבן,  בניין חדש צבוע  זהו  החדשה בקומה השלישית בקצה הרחוב? 

אחפש, מה כבר יכול להיות?

בת חמש שצועדת ארבע מאות מטר ברגל ברחוב ראשי וחוצה לבדה 
עתה  לי  נראית  אוטובוסים,  בהם  שחולפים  סואנים  כבישים  שלושה 

ממרום שנותיי מעשה התאבדות.
הדבר  את  עושה  שאני  בטוחה  הייתי  עצמאית  סנדוויץ’  כילדת  אך 

הנכון.
הסוף טוב כמובן, שהרי ִשְפַחתכם הנאמנה כותבת שורות אלו, ואבי 
הופתע עד מאוד על כך שרק לפי תיאור חיצוני הגעתי בשלום למקום 

חפצי, והתנצל על כך שפשוט שכח אותי בכל הבלגן...
מאז למדתי לסמוך על זיכרוני, כי הוא תמיד מציל אותי בעת צרה...

שנה,  משלושים  יותר  לפני  במחלוקת,  השנויה  לעצמאותי  ובקשר 
גדול,  מרחב  ִאפשרו  שההורים  נראה  הורות,  של  בפרספקטיבה 

והילדים נהנו מחופש בחירה לא מועט.
אך היום ההתמודדות עם המחלוקות ההוריות בנושאי עצמאות ילדינו 

הופכת מורכבת מאי-פעם.
 מאחלת לילדינו ילדות מאושרת ונטולת דאגות בדרך לעצמאות.

עדי עזריה הרשיש
אימא של זיו )ב’2( ומיקה )גן “תות”( 

מנהיגותו  נגד  מרד  מתארת  “קורח”  פרשת 
של משה. המרד שמוביל קורח אינו מסתיים 
הוא  הבחירות,  בהקדמת  או  עם  במשאל 
הסתיים בכך שהאדמה פוצה את פיה ובולעת 
אותו ואת עדתו. עוד רבים נספים במגפה עד 
שחמתו של ה’ שוככת. מדוע נחשב המרד של 

קורח ותומכיו מעשה כה חמור?
או  אנרכיסטים  חבורת  היו  לא  ועדתו  קורח 
וחמישים  מאתיים  של  קבוצה  אלא  בורים, 
מגדולי  העם,  מקרב  ונשיאים  נכבדים 
הדור,  של  והמנהיגים  השופטים  החכמים, 
את  ראו  ממצרים,  בגופם  שיצאו  כאלה 
הניסים, שרדו את חטא העגל ועמדו במעמד 
ודורשים את  סיני. אלה באים בפני משה  הר 
השלטון, “... ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּוְבתֹוָכם 
אּו ַעל ְקַהל ה’?” )במדבר טז  ה’; ּוַמּדּוַע ִּתְתַנּשְׂ
ג(. במילים אחרות, איך קרה שמשה ואהרן בני 
עמרם מחזיקים גם בשלטון וגם בכהונה? מה 
עם צאצאי לוי האחרים? מה עם שאר העם? 
ומקפיד  אי-צדק  של  תחושה  מבטא  קורח 

לדבר בשם האינטרס הציבורי. 
וגם  זה  מסיפור  עולות  שאלות  מאוד  הרבה 
מאיר  ר’  פשרו.  על  מעט  לא  תהו  חז”לנו 
גורס שחטאם הגדול  שמחה הכהן מדווינסק 
של  בגדולתו  שהכירו  היו  ועדתו  קורח  של 
במצוות  היה  שעשה  דבר  כל  כי  וידעו  משה 
אפוא  היה  זה  בו.  מרדו  זאת  אף  ועל  הבורא, 
קורח,  עיניים.  ובאחיזת  בשקר  שיסודו  מרד 

באמצעות  תומכיו  את  גייס  חז”ל,  טוענים 
שימוש בטיעונים שהחניפו לציבור. מה שהניע 

אותו באמת היו רדיפת כבוד, שררה וממון. 
האּומנם? זה מסביר אולי את חומרת העונש, 
כקורח,  אדם  מצא  מה  מסביר  אינו  אבל 
עשיר  שהיה  דבר,  לו  חסר  שלא  אדם  שהיה 
עצמו,  משה  מפי  תורה  שלמד  )כקורח(, 
שהיה בן למשפחה חשובה ומיוחסת, לחתור 
תחת משה. האם באמת האמין שיוכל להפיל 
מסויגת  הבלתי  מתמיכתו  הנהנה  משה  את 
עוד  לו  היו חסרים  של אלוהים? האם באמת 
שררה וכבוד? מה בעצם הניע אותו ומה ביקש 

להשיג?
קורח  סיפור  בין  להשוות  זה  בהקשר  מעניין 
ועדתו לסיפור קין והבל. בשני המקרים פוצה 
ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  “ַוִּתְפַּתח  פיה:  את  האדמה 
ָהָאָדם  ָּכל  ְוֵאת  ָּבֵּתיֶהם,  ְוֶאת  ֹאָתם  ַוִּתְבַלע 
ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל ָהְרכּוׁש” )במדבר טז לב(; 
ובסיפור קין והבל נאמר שהאדמה פצתה את 
ָארּור  “ְוַעָּתה  הבל,  של  דמו  את  ולקחה  פיה 
ִּפיָה...”  ֶאת  ָּפְצָתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ִמן  ָאָּתה 

)בראשית ד יא(.
של  למנחתו  ה’  שעה  לא  הסיפורים  בשני 
מה’  משה  מבקש  קורח  בפרשת  מישהו: 
ועדתו:  קורח  של  מנחתם  אל  ייפן  שלא 
ֶאל  ֵּתֶפן  ה’: ַאל  ֶאל  ַוֹּיאֶמר  ְמֹאד  ְלמֶׁשה  “ַוִּיַחר 
והבל  קין  ובסיפור  טו(,  טז  ִמְנָחָתם” )במדבר 
ִמְנָחתֹו ֹלא  ְוֶאל  ַקִין  ְֶאל   ....“ כי:  ה’  על  נאמר 

ָׁשָעה” )בראשית ד ה(.
הסיפורים,  שני  בין  במשותף  המרומז  הקשר 
עשוי להיות רגש הקנאה. קורח מקנא במשה 
טוענת  הקנאה,  בהבל.  מקנא  שקין  כשם 
רגש  היא  קליין,  מלאני  הפסיכואנליטיקנית 
וחרדה  מתסכול  הנובע  מאוד  ועמוק  ראשוני 
שמייצג  הטוב  האובייקט  של  היעדרו  שגורם 
אובייקט  אותו  את  האגו  מפצל  כך  השד. 
היא  הקנאה  רע.  ולאובייקט  טוב  לאובייקט 
הדחף להרוס את האובייקט הרע כדי להימנע 
כלפי  העולל  שחש  ומהשנאה  מהחרדה 
מקור הטוב כאשר זה אינו עונה על ציפיותיו. 
או  מעמד  של  חמדנות  כמו  שלא  הקנאה, 
רכוש, היא רגש שאינו מכוון להשיג דבר, פרט 
להרס של הטוב. קין לא יכול היה להשיג דבר 
בכך שהרג את אחיו. המעשה שלו היה בלתי 
רציונאלי, בדיוק כמו המעשה של קורח, שעל 
אף שידע כי משה הוא שליח העושה את דבר 
עשיר  חשוב,  איש  בעצמו  שהיה  אף  ועל  ה’, 
ומוערך, נקט פעולה הרסנית שהובילה לסופו 
היה  קורח  של  המרד  אחרים.  של  ולסופם 
מעשה חמור, לא כי הביקורת שלו לא הייתה 
מוצדקת, או כי הוא הפנה את גבו לאמת לגבי 
נועד להרס  כי הוא  מנהיגותו של משה, אלא 
מוחלט של הטוב ללא כל תכלית, ומשום כך 

היה זה מעשה של רוע צרוף.
משה בלמס
אבא של מעין )ה’1( והלל )גן “ארז”(



למדוד את עצמנו במדדים של קהילתיות   

ממוקדים  שאנו  בתחושה  אני  רב  זמן  זה 
שמובילים  הורים,  של  קבוצה  בהיותנו 
ואילו השאלה עד כמה חשוב  מוסדות חינוך. 
לנו המכנה המשותף שלנו כקהילה בתחומי 
תשומת  אותה  את  מקבלת  לא  אחרים,  חיים 
לב. חיזוק הקהילתיות עשוי לחזק את איכות 
והשייכות  המשמעות  תחושת  ואת  החיים 
והוא  וסיכונים  מחירים  גם  לו  יש  אבל  שלנו, 
דיון  קיימנו  לא  עדיין  ומאמץ.  משאבים  דורש 
בהן  לגעת  התחלנו  אלו.  בשאלות  משמעותי 
יימשך  שהדיון  תקווה  ואני  המנהל  בוועד 

ויתרחב למעגלים נוספים.
התחלתי  האקדמי,  בתחום  עיסוקי  במסגרת 
לשנת  קורס  וכן  קהילות  על  מחקר  להכין 
לאחרונה  לי  שיוצא  כך  הבאה,  הלימודים 
אף  אתמול  הנושא.  על  חומר  הרבה  לקרוא 
יצא לי לתת הרצאה, בה בחנתי את הקהילה 
שמקובל  קהילתיות  של  מודל  לאור  שלנו 

בספרות המחקרית. 
וורן,  רולנד  בשם  חוקר  של  הוא  המודל 
מדדים  ארבעה  פי  על  קהילות  בין  שמשווה 
שלהן.  הקהילתיות  עוצמת  את  שבוחנים 
יישום מדדים אלו בקהילה שלנו מעלה מספר 
והחסרונות  היתרונות  לגבי  נוקבות  שאלות 

של קהילתיות חזקה:
1. מידת האוטונומיה - עד כמה המנהיגות 
הקהילתית עצמאית להחליט לגבי המוסדות 
המטרות  את  לקדם  במסגרתה,  הקיימים 

מובן  חבריה.  של  לצרכים  מענה  ולתת  שלה 
שוועד מנהל חזק, הנהגת הורים בית ספרית 
את  מגבירים  רבים  עמותה  ומשאבי  מעורבת 
עולה  למשל,  זה  בהקשר  האוטונומיה.  מידת 
השאלה מה מידת האיזון בין ועד חזק והנהגה 
הנהלת  של  המקצועית  הסמכות  לבין  חזקה 

בית הספר.
2. חפיפה בין מסגרות ואנשים – זו נוצרת 
ילדיהם  את  ששולחים  אנשים  אותם  כאשר 
ילדיהם  את  שולחים  משותף,  ספר  לבית 
גם  ובסוף  נוער,  תנועת  לאותה  גנים,  לאותם 
בבית  או  בבריכה  אירועים,  באותם  נפגשים 
היו למשל חברי קהילה  זה  הכנסת. בהקשר 
שטענו, שדווקא כדאי שתנועת נוער מעורבת 
לא תהיה חלק מהקהילה ושהורי בית הספר 
ובנותיהם  בניהם  את  לשלוח  חופשי  ירגישו 
לתנועות נוער שונות, כי למרות שזה מחליש 
את החפיפה, זה מחזק את השילוב של חברי 

הקהילה במרחב הכללי של המושבה.
בהקשר  לבחון  ניתן  החטיבה  סוגיית  את  גם 
זה. האם אותם הורים ששולחים את ילדיהם 
אותם  לשלוח  צריכים  היסודי  הספר  לבית 
לאותה חטיבת ביניים או דווקא עדיף שישלחו 
זה  אמנם  שונות?  ביניים  לחטיבות  אותם 
חופש  את  מחזק  אבל  החפיפה  את  מחליש 

הבחירה.
של  מההורים  כמה   - קהילתית  זהות   .3
עצמם  מזהים  והגנים  הספר  בית  תלמידי 

גאים  אנשים  מידה  באיזו  הקהילה?  כאנשי 
כמה  עד  לקהילה?  משתייכים  שהם  לומר 
הקהילה  של  מטרתה  עם  מזדהים  אנשים 
לחנך ולחיות יחד כדתיים וחילונים? עד כמה 
של  החברתית  לרשת  שייכים  מרגישים  הם 

הקהילה?
חבר  או  מוסד  לכל   - מאוזנים  קשרים   .4
מוסדות  עם  וקשרים  מחויבות  יש  קהילה 
הקהילה.  בתוך  אחרים  אנשים  ועם  אחרים 
זאת,  לעומת  מאוזנים.  קשרים  נקראים  אלו 
קשרים ומחויבויות מחוץ לקהילה נקראים על 
וורן מאונכים. כך למשל קשרים מאוזנים  ידי 
מתחזקים ככל שיש שיתוף פעולה במסגרת 
צוותי התנדבות, מכירה וקנייה בשוק איכרים 
קהילתי, שיתופי פעולה בין בית הספר והגנים, 
דיון משותף של צוות המורים או אסיפת חברי 
אחת  החדש.  הקמפוס  מבנה  על  קהילה 
השאלות שעולה בהקשר זה היא איך לאזן בין 
הקשרים המאונכים, כמו מחויבות בית הספר 
חיונית  מחויבות   - ולמועצה  החינוך  למשרד 
מאוזנים  קשרים  לבין   - וקיומו  להתפתחותו 

של מחויבות בית הספר לחברי הקהילה?
שצוינו  למדדים  בהתאם  חשיבה  לסיכום, 
לעיל מחדדת את הצורך למצוא דרכים לחזק 
את הקהילתיות תוך איזון עם ערכים חשובים 
במסגרות  השתלבות  מקצועיות,  כמו  אחרים 
חופש  ומדינה,  מקומית  מועצה  של  רחבות 

בחירה, ייחודיות הפרט ועוד...
אריה חסקין

ג’אנט  מאת  הזכוכית”  “טירת  הספר 
הוא  בריל-פולק(  דורית  )מאנגלית  וולס 
כי  נוספת  פעם  המוכיחה  אוטוביוגרפיה 
לרקוח  כדי  דמיון.  כל  על  עולה  המציאות 
סיפור חיים כזה נדרש היה מוח יצירתי וקודח 
במיוחד. אבל המחברת הצהירה כבר בפתח 
ומהמילה  שהיו,  במעשים  שמדובר  ספרה 
לעולם  לגמרי  נשאבתי  שלה  הראשונה 
ערכי- עולם  גדלה:  ובתוכו  נולדה  שלתוכו 

אידיאליסטי-גאוני, ובה בעת מעוות-מטורף-כאוטי. הנדודים במרחבי 
ארצות הברית הזכירו לי את “לוליטה” של ולאדימיר נאבוקוב בגלל 
והבריחה ממקום למקום, ההיעלמות מכל צרה  אפשרות הפליטּות 
לתוך קילומטרים של כביש שאין קצה לו, ולטבע המסתיר בין נקיקיו 
את חרפת האדם. וגם בגלל התעללות המבוגר בילד שהוא מופקד 
וניצולו, מבלי שהילד מבין את חומרת העוול שנעשה לו.  על שלומו 
בכל  היא  אבל  מאוד  חכמה  ג’אנט  בילדה.  מדובר  המקרים  בשני 
אפילו  מאוד,  המנומקים  הסבריהם  ובקסם  הוריה  בידי  שבויה  זאת 

להחלטות הביזאריות ביותר.
הנוודות  וההורים מתבגרים, הרומנטיקה שבחיי  גדלה  ככל שג’אנט 
מתחבאת  האם  בקלקלתם:  הוריהם  את  תופסים  והילדים  דועכת, 
מתחת לשמיכה וזוללת שוקולד, בשעה שארבעת הילדים מחטטים 

גונב את הכסף שהם מרוויחים  ואביהם השיכור  בפחים מרוב רעב, 
בלילות.  כרזות  וציור  שמרטפות  של  חודשים  במשך  רב  בעמל 
וולס את הוריה בחמלה וברגישות,  ג’אנט  ולמרות כל זאת, מתארת 

והופכת - חרף התנהלותם החולנית - לאישה מצליחה וחזקה.

ספר  לי  הזכיר  הזכוכית”  “טירת  הספר 
“מועדון  כשנה:  לפני  שקראתי  אחרת 
רותי  )מאנגלית  קאר  מרי  מאת  השקרנים” 
עליו.  גם  לכם  להמליץ  רוצה  ואני  יוליוס(, 
של  מעיניה  המסופרת  אוטוביוגרפיה,  זו  גם 
הסיפורים.  מלך  הוא  שאביה  מרי  הילדה 
היא  מרי  לעיתונאית,  הופכת  שג’אנט  כשם 
בכנות  חושפת  היא  וגם  וסופרת,  משוררת 
לשנות  וחוזרת  חייה,  סיפור  את  ובאומץ 
ילדותה האפלות המוארות לרגעים. גם כאן 
הטירוף  האלימות,  האלכוהול,  של  כובדם  תחת  נדרסת  התמימות 
כתוב  השקרנים”  “מועדון  ההורים.  של  בעברם  האפלים  והסודות 
אותו.  להניח  יכולתי  ולא  אליו  שהתמגנטתי  עד  דופן,  יוצא  בכישרון 
והחמלה  המלוטשת  השפה  מטלטל.  ספר  לי.  הניח  לא  שהוא  או 

מאפשרות להכיל את העלילה הפוצעת. 
אילת אסקוזידו
אמא של נטע )י’(, חן )ו’( ודותן )ב’(

“טירת הזכוכית ו”מועדון השקרנים”מועדון הספר



האות כ”ף - הכותל המערביאלף-בית של פלורליזם יהודי
הכותל הוא מקום מפגש של שלוש הדתות, 
היהדות.  זרמי  מכל  יהודים  גם  מגיעים  ואליו 
אין מקום להיתמם; יש כאן בעיה לא פשוטה 
של גישור ומציאת דרך להעניק לכל קבוצה 
את  להדגים  כדי  לה.  הראוי  המקום  את 
עמותות  בשלוש  נבקר  המצב,  מורכבות 

הנוגעות לקדושת המקום. 
מה מעמדו החוקי של מרחב זה? ובכן, תקנות 
ליהודים,  קדושים  מקומות  על  השמירה 
תשמ”א-1981 מגדירות את הכותל המערבי 
עילי  מעבר  וכל  מבנה  כל  לרבות  ורחבתו, 
מתוך  היא  אליהם  שהכניסה  תת-קרקעי  או 
הרחבה, כמקום קדוש ליהודים. על מקומות 
הדתות  ששר  מי   - “הממונה”  אמון  אלה 
מינה אותו, על פי המלצת הרבנים הראשיים 
את  לחלל  אין  זה  תחום  לישראל. בתוך 
להתלבש  אסור  ישראל,  מועדי  ואת  השבת 
בצורה שאינה הולמת ואסור לערוך טקס דתי 
ברגשות  הפוגע  המקום,  מנהג  פי  על  שלא 
מנהג  ומהו  המקום.  כלפי  המתפללים  ציבור 
המקום  שמנהג  לחלוטין  ברור  כיום  המקום? 
שלא  האמת  חרדי.  כנסת  בית  כמנהג  הוא 
צריך לקרוא יותר מדי כדי להבין זאת. המקום 
יותר נכון נראה כמו בית כנסת  נראה כך, או 
חרדי מלפני מאה שנים. הנשים מופרדות מן 
המוקצה  והשטח  מחיצה  באמצעות  הגברים 
 48 לעומת  מטרים,  כ-12  הוא  לתפילה  להן 
מטרים של עזרת הגברים. משמרות הצניעות 
שאינה  מבקרת  כל  מחייבים  הרחבה  של 
בצעיפים  להתעטף  הולמת  בצורה  לבושה 
הרחבה  את  ממלאים  וקבצנים  ארוכים, 
קופסאות  בשקשוק  אורח  כל  ומטרידים 

צדקה מול עיניו. 
אחד  הוא  לנשים  גברים  בין  ההפרדה  נושא 
אולם  בימינו,  הניטשים  הוויכוח  ממוקדי 
כי  חושפות  ה-20  המאה  מתחילת  תמונות 
המחיצה כלל לא הייתה קיימת בעבר, גברים 
ולעתים  זה  לצד  זה  לעתים  התפללו  ונשים 

אף במעורב. 

למורשת  “הקרן 
הכותל המערבי”

עמותה  זוהי 
לענייני  ידי המשרד  על  ממשלתית שהוקמה 
דתות בשנת תשמ”ח-1988, על מנת לטפח, 
לפתח ולשמר את הכותל המערבי ומנהרותיו. 
אל הכותל מגיעים מיליוני מבקרים מדי שנה! 
ניתן  מועד,  או  לחג  בהתאם  מה,  זמן  מדי 
אל הכותל,  עולים  איש  לראות עשרות אלפי 
פני  את  לקבל  הרחבה  שבה  למחרת  ויום 
למורשת  “הקרן  שלשום.  כתמול  הבאים 
הניקיון,  הסדר,  על  אמונה  המערבי”  הכותל 
בימי  שבוע  בכל  הסיורים.  והסדרת  הביטחון 
עשרות  הרחבה  את  גודשים  וחמישי  שני 
עולים  אשר  בר-מצווה,  חתני  עם  משפחות 

בחייהם.  לראשונה  תפילין  ומניחים  לתורה 
לסייע  רבים  מתנדבים  מעמידה  “הקרן” 
ואף  תורה  ספרי  ומעמידה  אלו,  בטקסים 
על  שומר  הטקס  נזקק.  כל  לרשות  תפילין 
בין  מלאה  בהפרדה  ומתקיים  ההלכה  כללי 

גברים ונשים.
בר-מצווה  לעשות  עולה  “כמה  שאלה: 

בכותל?”
ישראל  לעם  שייך  המערבי  “הכותל  תשובה: 
כולו, והעלייה אליו אינה כרוכה בשום תשלום. 
מעמידה  המערבי’  הכותל  למורשת  ‘הקרן 
יסייעו לכם לארגן  לרשותכם מתנדבים אשר 

את העלייה לתורה ללא כל תשלום”.
שמואל  הרב  הכותל,  רב  עומד  הקרן  בראש 
שנים,  מספר  לפני  פגשתי  אותו  רבינוביץ, 
ונשים  גברים  עת קיבל את קבוצתי, שמנתה 
הוא  בקצרה.  עימנו  ושוחח  ודתיים  חילונים 
לשמור  המלאכה  מוטלת  עליו  כי  ושנה  חזר 
על קדושת המקום. כך למשל, הוא אינו מתיר 
את  להפחית  כדי  לרחבה  נגינה  כלי  הכנסת 
לאולם  הרחבה  הפיכת  את  ולמנוע  הרעש 
מרגש  היה  ורעשני.  המוני  עממי,  אירועים 
היהדות  לזרמי  מתייחס  הרב  כיצד  לשמוע 
אב  כמו  מרגיש  הוא  כי  ציין  הוא  השונים. 
להשכין  שעליו  ילדים,  ברוכת  למשפחה 
שלום בין ילדיה השונים זה מזה. תמונה יפה 
זו התפוגגה כאשר שאלנו מדוע חלק מ”בניו” 
מרגישים בנים חורגים, והוא התחמק מלענות.

הכותל הדרומי - הכותל המסורתי
מבינינו  לאלו 
ים  נ י י נ ו ע מ ש
עלייה  בטקס 

באווירה  בנותיהם  או  לבניהם  לתורה 
של  משותפת  תפילה  המאפשרת  מסורתית 
שהוא  הדרומי,  הכותל  ישנו  ונשים,  גברים 
ניכנס למאבק הציבורי  כולם. לא  הכותל של 
משנת  אולם  בכך,  כרוך  שהיה  והמשפטי 
הדרומי  הכותל  את  המדינה  הקצתה   2000
סידורים  ישנם  במקום  מסורתית.  לתפילה 
התפילה  המתפללים.  לשימוש  תורה  וספרי 
עצמה מתקיימת לרגלי שרידי קשת רובינסון, 
הבית,  חורבן  על  המעידות  האבנים  מול  אל 
חלק  הוא  האתר  חולדה.  שערי  למרגלות  או 
הארכיאולוגי  הגן   - דוידסון  מרכז  ממתחם 
ירושלים, והכניסה אליו אפשרית ללא תשלום 
לאחר  מראש.  בתיאום   09:30 השעה  עד  רק 
הכותל  לרחבת  בתשלום  להיכנס  ניתן  מכן 
להעיד  יכולה  אני  אליו.  הצמוד  ולמוזיאון 
בו  שכזה  טקס  של  הרגשית  העוצמה  על 
וִבתי  בני  ליד  ולעמוד  לתורה  לעלות  זכיתי 
בעת הקריאה. נדמה היה כי בת קול נעלמה 
מלחשת “עם ישראל חי” בינות לשרידי חורבן 
יהודי  טקס  המקיימים  ילדיי  מול  ואל  הבית 

מתחדש. 

נשות הכותל
שעושה  שמי  דומה 
בין  גדולים לגשר  מאמצים 
למערבי,  הדרומי  הכותל 

לאורתודוכסית,  המסורתית  התפילה  בין 
הוא ארגון נשות הכותל. קחו אוויר! אני רוצה 
ארגון  בקורות  הראויה  בזהירות  להובילכם 
זה. למעלה מעשרים וחמש שנים מתקיימות 
תפילות שחרית, קדיש, והלל מדי ראש חודש. 
התפילה מתחילה ברחבת הכותל ומשם היא 

עוברת לקשת רובינסון ולכותל הדרומי. 
היהדות,  זרמי  מכל  וחברות  חברים  בארגון 
שלכולן  רפורמיות,  לצד  אורתודוכסיות  נשים 
מטרה משותפת: “לשחרר את הכותל מחדש 
ולהפכו מבית כנסת חרדי לאתר לאומי, בו כל 

יהודי ויהודייה יוכלו להתפלל לפי אמונתם”.
הקבוצה,  חברות  מובילות  התפילה  את 
שרות  התורה,  מן  רם  בקול  שקוראות 
ומתעטפות בטלית, בדבקות הנמשכת למרות 
עוברות.  שהן  וההשפלות  הנאצות  הלחצים, 
קל לנבא את ההתנגדויות מצד החרדים, אשר 
ומתנגדים לכל שינוי.  כן הם: חוששים  כשמם 
אולם העובדה שעד לראש חודש סיוון של שנה 
זו הסתיימו התפילות במעצרן של הנשים, הוא 
במדינת  האם  הדעת.  על  מתקבל  שאינו  נתון 
אדם  של  דינו  הדמוקרטית  היהודית  ישראל 
להיעצר אם הוא קורא קדיש, מתעטף בטלית 

ונולד אישה? 
ובתי, לנשות  בראש חודש סיוון הצטרפנו, אני 
על  ציווה  יוסף  עובדיה  הרב  כזכור,  הכותל. 
המונית  לתפילה  האולפנה  בנות  כל  שיגור 
קהילת  של  נציגות  שתי  אנו,  וכך  במקביל. 
וחמישים  כמאה  בין  בתיה,  מזכרת  הקודש 
נשות הכותל ואלפי נערות אולפנה, מצאנו את 
עצמנו בהמולה תקשורתית. צפינו בהתלהמות 
האברכים שאיימו בכל רגע לפרוץ את מחיצות 
הפעם  המתפללות.  מן  ולהיפרע  ההפרדה 
הכותל  נשות  על  שהגנו  אלו  היו  השוטרים 
הנערות  את  ראינו  תפילתן.  את  וִאפשרו 
המתפרצת.  האלימות  מן  ומבוישות  מבוהלות 
מהות  על  תוהות  מתפללות,  בשקט,  עמדו  הן 
הרגע וכואבות. כן, בהחלט היה שם כאב ופחד 
משינוי. ובתוך כל זה, דווקא שם בלב המהומה, 
חשתי כי אולי כאן נטמן זרע של תקווה; אותן 
שנשים  מהפכני  לרעיון  נחשפו  בנות  אלפי 
ההדרה.  מעגל  את  ולפרוץ  להתפלל  רוצות 
ויגדל, וביום  וכמו כל נביטה, גם זרע זה יצמח 
מן הימים אותן נערות תוכלנה לאמץ דבר מה 
מן המסר: היהדות היא של כולנו, גברים ונשים, 
חילונים, מסורתיים, דתיים וחרדים, וגם בכותל 
יש לאפשר את המרחב התרבותי-דתי הענק 

הזה. 
ליאת יוספסברג בן-יהושע

אימא של שחר )י’(, יעל )ז’2(, מיכל )ה’2(, 
עמר )גן “תות”( ושי



קופסאות
ומחשבות אחרות 

ילדים מציירים

בפעם הקודמת כתבתי על האופן בו משפיעה 
שלעתים  בתחומים  גם  חיינו,  על  הפיזיקה 
ברוח  הפעם,  מאליהם.  ברורים  לנו  נראים 

הקיץ, נדבר על הים ונציג מספר שאלות... 
אני מניח שכמעט כולכם שחיתם עם שנורקל 
לב  שמתם  האם  אבל  אחר,  או  כזה  בשלב 
 30( אורך  באותו  עשויים  השנורקלים  שכל 
מיועדים  הם  אם  קשר  ללא  בערך(,  ס”מ 
לילדים, למבוגרים, לצוללים מקצועיים, אפילו 

אם נקנו בחנות של “שתיים 
לנו  אין  למה  בעשר”?... 
)או  מטר   2 באורך  שנורקל 
על  ללכת  נוכל  שאז  יותר(, 
לשחות  בלי  הים  קרקעית 
ובלי להתעייף וליהנות יותר? 
עמוק  להיות  בשביל  למה 
זקוקים  אנחנו  בים  יותר 
למכלים וחליפות ומשקולות 
שאתם  לפני  ורישיון? 

רגע  שתחשבו  רוצה  הייתי  לקרוא,  ממשיכים 
על התשובה.

אז חשבתם, ורוב הסיכויים שהתשובה שלכם 
היא  הזאת  השאלה  מלאה...  לא  אבל  נכונה, 
לקבל  בשביל  כי  שאלות,  בלשאול  תרגיל 
תשובה מלאה יש המון שאלות שצריך לשאול 

בדרך ולסדר אותן כדי להבין:
אנחנו  “למה  כמובן:  היא  הראשונה  השאלה 
צריכים שנורקל?” נשמע מצחיק אבל אם נבין 
נוכל לשאול את שאר השאלות.  את תפקידו 
כשהראש  לנשום  כדי  כמובן,  היא,  התשובה 
כמה  לשאול:  אפשר  ואז  המים.  בתוך  שלנו 
עמוק  כמה  לנשום?  מהירות  באיזו  לנשום? 

הראש שלנו שקוע בתוך המים?
האלו  הפשוטות  השאלות  על  שנענה  אחרי 
תפקיד  מה  עצמנו  את  לשאול  גם  נצטרך 
כשהגוף  שלנו  לנשימה  קורה  מה  הנשימה? 

טוב  נחשוב  ואם  המים?  בתוך  נמצא  שלנו 
נמצא עוד כמה שאלות טובות...

לנו  בא  ממש  ולא  וחם  קיץ  שעכשיו  מכיוון 
התשובות  של  תקציר  לכם  אתן  לחשוב... 
יש  שלנו  לריאות  מספרים...(:  מדי  יותר  )בלי 
כמות אוויר מוגבלת שהן יכולות להכיל )5-6 
נושפים  כשאנחנו  אבל  מבוגר(  אצל  ליטר 
ובסופו  האוויר,  כל  יוצא  לא  אותן,  ומרוקנים 
של דבר כמות האוויר המתחלף בכל נשימה 
חצי  בערך  היא  מנוחה  במצב 
נמצאים  שאנו  בזמן  ליטר. 
מפעילים  הם  המים,  בתוך 
וגובר  שהולך  הגוף  על  לחץ 
יותר,  עמוק  צוללים  שאנו  ככל 
נפח  את  מקטינים  ולמעשה 
את  מכך  וכתוצאה  הריאות, 
ואם  המתחלף.  האוויר  נפח 
המשמעות  לשנורקל,  נחזור 
כזה  להיות  צריך  שהוא  היא 
לצאת,  המתחלף  האוויר  לכל  שיאפשר 

ולכמות זהה של אוויר טרי להיכנס.
המשמעות היא שנפח האוויר בתוך השנורקל 
פחות   – ההחלפה  מנפח  פחות  להיות  צריך 
במים...  שקועים  לא  אנחנו  אם  ליטר  מחצי 
לכם לעשות את החשבון שיביא  נשאיר  ופה 
כולם  השנורקלים  למה  לתשובה  אתכם 
לא  שאלות  עוד  וֵאילּו  ס”מ...   30 של  באורך 

שאלנו?
רבים  שדברים  להראות  ניסיתי  לסיכום, 
יכולים  מאליהם  כמובנים  מקבלים  שאנו 
לראות  נשכיל  אם  מעניינים  יותר  להיות 
השאלות  את  ולשאול  בראשוניותם  אותם 

הטריוויאליות לכאורה...
שיהיה לנו קיץ קריר ומלא סקרנות...

ענר צוק 
אבא של רועי )ה’2( שי )ב’1( אלה וגיא

טיפ ירוק
ירוק זה לא רק צבע, 

זו בחירה של דרך חיים,
בה חושבים כל העת 

איך על כדור הארץ אנו שומרים!
בכדי שגם לנו יהיה נעים פה לחיות,

וגם לשמור על מה שיש לכל הדורות.
על כל אחד לבחור כיצד הוא מתחבר:

האחת חוסכת מים, השני ממחזר,
השלישי דואג לנורות חסכוניות 

ומקטין את חשבון החשמל
והרביעית את כל מה שמתקלקל מתקנת, 

בגד, תיק או סנדל.
חלק מאיתנו מצמצמים את הצריכה,

קונים מה שצריך 
ומקטינים את הררי האשפה.

מיטיבי הלכת קונים ב”יד שנייה” ואפילו 
מקמפסטים.

כך יחד כולנו עושים מאמץ - כולנו ירוקים.

סקרנות - חלק ב’מד)ע(קדוטות
מאימי,  קופסאות  מקבלת  אני  שבוע  כל 
צבעוניות,  חלקן  שונים,  בגדלים  קופסאות 

חלקן שקופות, חלקן אטומות. 
מדויקות  הפעלה  הוראות  עם  מגיעות  הן 

ופשוטות: 
“תחממי על אש קטנה”.

“אל תכניסי למקרר כל עוד זה חם”.  
“בתנור, רק עם נייר אפייה”.

“תוסיפי שלוש כפיות של כורכום”. 
“והכי חשוב, אל תשכחי להחזיר לי אותן”. 

אין שם הפתעות בקופסאות, רק ריח מוכר 
שמחזיר אותי למחוזות ילדותי, וטעם שָעֵרב 

לֵחְך ולנשמה.
בדרכי חזרה מבית אימי, מחשבותיי נודדות 
לילדיי;  מעניקה  שאני  הקופסאות  אודות 
הטעמים,  הריחות,  הצבעים,  הגוונים,  על 
שלי  שהקופסאות  והקולות  הצלילים 

מכילות עבורם. 
מה מתוכן הוא מבית אבי ואימי ומהו שלי? 
הם  מה  ואת  עימם,  לוקחים  ילדיי  מה 

מניחים בצד מיותר? איך אדע? 
מניחה  אני  שטוחות,  בצלחות  השולחן,  על 
הנבחרת,  הקופסה  של  תכולתה  את 
אורז,  של  אדום  מרבד  לפניהם  פורׂשת 
משובח  רוטב  מצופים  בשר  כדורי 
 - - כאימי לפניי  ומוסיפה  שמשתלב נהדר, 

את הסלט.
“יאללה, בתיאבון!” אני מוסיפה ונהנית יחד 

איתם. 

מיכל ליבני

אלה צוק


