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קוראים בקפה

פרשת “חיי שרה”הפרשה בקצרה

הדמות שלי דרק שארפ  
אחת,  בשעה  עולמו  הקונה  שיש  אותנו  לימדו  חז”ל 
שמחת  את  ראה  שלא  ושמי  הנס  על  סומכין  שאין 
בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. לעומתם, דרק 
ב-2.2 שניות,  עולמו  אותנו שיש הקונה  לימד  שארפ 
כך,  כל  גדולה  שמחה  ושיש  הנס  על  שסומכים 
המממ,  כמו,  נראית  השואבה  בית  שמחת  שלידה 
סתם מסיבה של דוסים עם שירים חסידיים ומערכת 
גרועה. אז עכשיו תגידו את האמת, מי שווה  הגברה 

יותר?
בשבריר שנייה, אי שם בעונת ה”יורוליג” 2003-2004, הצליח שארפ – 
הרכז הקצר )כן, 1.83 מ’ בכדורסל זה נמוך( של מכבי תל אביב לעשות 
את הלא ֵייאמן. בתוך פחות משתי שניות הוא תפס כדור שנזרק אליו 
ִּכְדֵרר, הסתובב עם הפנים לסל, קפץ  ממרחק שלושת-רבעי מגרש, 
מהקבר,  יצאה  מכבי  הושוותה,  התוצאה  הּבאֶזר.  לפני  לשלוש  וקלע 
ניצחה את המשחק בהארכה, ושני משחקים לאחר מכן זכתה בגביע 

של  ליוטיוב  לחזור  בחום  ממליץ  אני  ה”יורוליג”. 
הדקות האחרונות, ולהבין עד כמה זה היה מטורף. 
מצליח  הוא  פעם  כל  איך   - מטורף  פחות  ולא 

לעשות את זה שוב. מדהים.
אבל שארפ הוא לא רק סל של השנייה האחרונה, 
הוא הרבה הרבה יותר מכך. שארפ - הוא גם הרבה 
הרבה סלים רגילים לחלוטין. לא לחינם הוא כונה 
מחצי  קליעות  וחצי.  צעד  שלשות.   - וקולע”  “קצר 
מרחק. הטבעות. קליעות עונשין. יו ניים איט. וואו, איזה איש אשכולות! 

כל כך הרבה תחומים היו מנת חלקו. מזכיר לי את ליאונרדו דה וינצ’י.
השנה  במהלך  יופיעו  עוד  שלי”  “הדמות  שבמדור  מניח  אני  עכשיו, 
מנהיגים גדולים, ממציאים, אנשי רוח, אולי גם בני משפחה, אבל אף 
אחד מהחבר’ה האלה, שכבודם במקומם מונח, לא מתקרב לצל צלו 

של דרק שארפ, בעיקר כי הוא גר בפלורידה וזה מאוד רחוק.
יואב פרידמן

מישהו מקשיב לך
כלה  לחפש  אברהם  עבד  אליעזר  יוצא  שרה”,  “חיי  השבוע  בפרשת 
ליצחק. מכיוון שאברהם לא רצה לחתן את בנו עם כנענית, הוא שולח 
את עבדו לארם נהריים, שם גרים בני משפחתו. כשאליעזר מגיע, הוא 
נושא תפילה לאל שיעזור לו למצוא אישה ראויה ואף קובע מבחן: מי 
שתסכים להשקות אותו מים, ואף תציע מיוזמתה להשקות את גמליו 

– היא הכלה מיועדת.
רכוש  ומעמד,  לתואר  מתייחס  אינו  הוא  הזה.  המבחן  את  אוהב  אני 
וממון או דעה וידע. מה שאליעזר מחפש עבור יצחק הוא התחשבות, 
יותר  זר  לאדם  לתת  נכונות  וצרכיו,  האחר  ראיית  ונתינה,  לב  טוב 

משביקש ללא ציפייה לתמורה כלשהי.
לקבלת  הציבורי  ובשיח  החינוך  במערכת  ומקדישים  עוסקים  רבות 
בחברה  יותר,  ראשוני  אולי  נוסף,  פער  ישנו  דעתי,  לעניות  השונה. 
אינו  אם  גם  האחר,  ראיית   - חיים  אנו  שבה  הישראלית(  )המערבית, 

“שונה”: ההכרה והיכולת לראות דברים מנקודת מבטו של הזולת. 
זו  את  מעודדים  חניכה  ובתהליכי  קשב,  של  רמות  שלוש  ישנן 
במחשבותיי  בעצמי,  מרוכז  אבל  שומע,  אני   - הראשונה  השלישית: 
הדובר  לדברי  להקשיב  מנסה  אני   - השנייה  תגובתי.  ובהבניית 
ולראותם מנקודת מבטו. והשלישית - אני קשוב לדבריו, לשפת גופו, 

לרגשותיו ולסאב טקסט בדבריו – אני קשוב באמת.
וצרכיו של הזולת הוא שלב חשוב  היכולת להבין את רגשותיו, רצונו 
שיש  אלא  ילדים.  של  והרגשית  הקוגניטיבית  בהתפתחות  ומהותי 

להודות שגם בבגרותנו אנו מצליחים בכך לעתים יותר ולעתים פחות. 
אסיים בציטוט אהוב עליי מפיה של מרגרט מיד: “זכור תמיד שאתה 

יחיד ומיוחד במינו, בדיוק כמו כל אחד אחר”.
יונתן זורע

לחיות זה הכל
שרה,  של  וקבורתה  בפטירתה  שרה”  “חיי  פרשת  של  תחילתה 
המשכה בשליחות למציאת כלה ליצחק וסופה בפטירתו של אברהם. 
“חיי  דווקא  הפרשה  נקראת  המשמעותיות,  הפטירות  שתי  אף  על 

שרה”.
פסוק שקוטע את הרצף הסיפורי בפרשה ומופיע בין שתי הפטירות, 
ַרְך  ֵבּ ַוה’  ִמים,  ָיּ ַבּ א  ָבּ ָזֵקן,  “ְוַאְבָרָהם  העניין:  על  אור  לשפוך  אולי  יכול 
ל” )בראשית כד א(. לכאורה יש כפילות, שהרי “זקן”  ֹכּ ַבּ ַאְבָרָהם  ֶאת 
ו”בא בימים” הם בעלי משמעות זהה. אולם “זקן” בא לבטא את מספר 
שנות חייו של האדם ואילו “בא בימים” – לפי פירוש ה”שפת אמת” - 
משמעותו “אברהם בא אל זקנתו עם הימים, שלא איבד יום אחד מחייו 
לריק”. כלומר, אצל אברהם לכל יום הייתה משמעות ומהות, שליחות 

ומשימה, כל חייו עסק במעשי חסד וקירוב לבבות.
ל”? הרי אברהם איבד את שרה ועוד  ֹכּ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם “ַבּ ומה פירוש ֵבּ
לא השיא את בנו. אין הכוונה כאן שיש לו “הכול”, אלא שאברהם זכה 
במידת הכול - “הכול” הינה תחושה פנימית של שלמות, של אין צורך 
בעוד. להגיע ל”הכול” זו דרגה אישית, פנימית, שקיימת רק אצל אדם 

השלם עם דרכו ושמח בחלקו.
חייו  מכלול  את  לראות  אפשר  שבה  הנקודה  היא  אדם  של  מותו 
הרבי  חייו.  מסלול  את  ולהעריך  פרספקטיבה  לקבל  ומשמעותם, 
הוא  “חי”,  אכן  האדם  אם  לבחון  האמיתי  המדד  כי  מבאר  מלוּבביץ’ 

בבדיקת הנוכחות של זכרו: האם מורשתו נושמת? 
להיות  ושרה:  אברהם  מורשת  את  ליישם  כולנו  שנזכה  הלוואי  אז 
שמחים בחלקנו, לחיות ימים בעלי משמעות ולעסוק בקירוב לבבות 

ושאר חסדים.
יעל בן-הרוש גולן
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קצר פה כל כך השיר

שיר כאב

גיל  סיפר  בם”  “ודברת  של  הקודם  בגיליון 
לא  הוא  ילדיו  שנולדו  שמאז  כך  על  עטר 
בשירה  מוצא  אבל  פרוזה,  לקרוא  מצליח 
תחליף ראוי. היא קצרה יותר, אבל לא פחות 
עשירה. הרעיון נהדר, באמת, ואם ממש ממש 

אין לכם זמן, אני ממליצה על הייקו. 
שירת ההייקו מגיעה אלינו מיפן, והיא למעשה 
מספר  ובעל  בלבד  שורות  שלוש  בן  שיר 
הברות קבוע: חמש בשורה הראשונה, שבע 
יותר קצר מזה.  בשנייה וחמש בשלישית. אין 
תצטרכו  לזה,  גם  זמן  לכם  שאין  תטענו  אם 

להסביר איך קראתם עד כאן.
לרוב  מתארים  המסורתיים  ההייקו  שירי 

במפורש  יתעסקו  לא  לעולם  הם  הטבע.  את 
בהם  יהיו  אך  ברגשותיו,  או  עצמו  באדם 
כמו פרח  אנוש,  בני  על  או משלים  מטפורות 
נובל, אגל טל מתנדף ושמש שוקעת. האדם, 
את  ורואה  ביצירה  מתבונן  מהטבע,  כחלק 

עצמו ואת דמותו בת החלוף.
וספרות,  לפסיכולוגיה  סטודנטית  בתור 
השלכתי  שעליו  המצע  הייתה  כשהספרות 
שירי  ליוו  שלי,  הפסיכולוגיה  מלימודי  הרבה 
הייקו את הסתווים שלי בירושלים. היו מצבים 
כוח  ַבּ אותי  הדהימה  הזו  השירה  שבהם 
והרגשי.  המילולי  צמצומה  למרות  בה,  שיש 
של  הראייה  איך  בודד,  ברגע  התבוננות  איך 

אל שירו של דויד גרוסמן “קצר פה כל כך האביב” נחשפתי באביב 
“קצר  גרוסמן  דויד  של  שירו  שאת  לומר  יותר  נכון  בעצם,   .2011
פה כל כך האביב” פספסתי באביב 2011. הוא בדיוק יצא לרדיו, 
ואני, שהלחן של יהודה פוליקר לא דיבר אליי במיוחד, נתתי לשיר 

לחלוף על פניי בלי להקשיב למילים יותר מדי. 
אבל לשדרנית שדיברה אחריו דווקא כן הקשבתי )בכל זאת, נעמי 
רביע, חברת הקהילה וכו’(. הופתעתי כשהיא ציינה שאת המילים 
בדיקה מחודשת של השיר.  והבטחתי לעצמי  גרוסמן,  דויד  כתב 
“שירונט” לא אכזב גם הפעם, וכשקראתי את המילים שכתב גרוסמן לאחר מות בנו אורי 

במלחמת לבנון השנייה - נחנקתי. 
לבין  בין האביב הפורח, המבושם, היפהפה,  היו פוצעות. קורעות. הדיסוננס  מילות השיר 
הקיץ הקמל, הנובל למוות, צימררו אותי. הפרפר התופס עצמו נצחי, בעוד אנו יודעים כי עוד 

רגע יבוא קיצו, גרם לי להשתנק. קראתי את השיר שוב ושוב, ומילותיו הלמו בי.
)הקליל?  היווני  לחנו  ליבי.  אל  דיברה  לא  היא  אך  המולחנת,  לגרסה  הרבה  אז  האזנתי 
העליז?( של יהודה פוליקר נרָאה לי רחוק מאוד מן התחושה שהוליד בי השיר. התעורר בי 

הצורך להלחין את השיר מחדש, בצורה שתבטא את האופן שבו תפסתי אותו אני.
אינני מלחינה. זהו ניסיון ההלחנה הראשון שלי, ומי יודע - אולי גם האחרון, אך השיר קרא 
לי, והלחן כמו בקע מאליו. את הגרסה המולחנת שלי ביצעתי לראשונה לפני כמה שנים 
בערב שירי לוחמים של המועצה האזורית גזר )ותודה לחברי הקהילה אלונה רום וגל ילוב, 
של  כדרכם  שלי(.  בראש  רק  נשאר  לא  שהשיר  לכך  ובעיקר  לנגינה,  לעיבוד,  שאחראים 
שירים, הוא מצא את דרכו ליוטיוב, ומשם נפוץ למקומות שאת חלקם אולי לא אדע לעולם. 
רק בשבוע שעבר קיבלתי מכתב מתושב עמק יזרעאל המבקש להשתמש בלחן שלי בשיר 

בטקס יישובי.
ואז בוקר אחד, לפני כשנתיים, קיבלתי שיחה מאזור חיוג 02. על הקו הזדהה גבר כ”דויד”. 

“איזה דויד?” שאלתי. “גרוסמן”, הוא ענה.
ושהוא  אנשים,  הרבה  על  השפיע  הזה  השיר  שלהפתעתו  לי  אמר  הוא  השיר.  על  דיברנו 
קיבל מכתבים מרחבי העולם מאנשים שהשיר עורר בהם דבר מה, ואף תרגומים של השיר 

ליפנית, לגרמנית ועוד... 
דיברנו על לחנים. הוא אהב את הלחן שלי, ואהב מאוד גם את 
לגמרי.  שונים  דברים  בהם  מצא  הוא  פוליקר.  יהודה  של  הלחן 
“לקחתם את זה למקומות שונים מאוד,” הוא אמר לי. “פוליקר 
זה  את  לקחת  ואת  האביב,  של  למקום  דווקא  זה  את  לקח 
למקום הקצר וחטוף ושובר את הלב”. זה היה נכון, וקלע בדיוק 

לתחושתי כשהלחנתי את השיר.
יכולתי  – מה  ואני  לי.  גדולה,” אמר  לי מתנה  נתת  “מכל מקום, 

לענות?
טובי ידין 

קצר פה כל כך האביב 
מילים: דויד גרוסמן

 יש רגע קצר בין אדר לניסן 
 שהטבע צוהל בכל פה 

 הוא שופע חיים 
 שיכור ומבושם - 

 איך שיופי יכול לרפא!

 נסער ומשולהב ומתיז 
 ניצוצות - 

 אך עוד רגע ייּבול ויצהיב 
 כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת - 

 קצר פה כל כך האביב.

 אביב עול-ימים וסוער 
 וסופו- 

 כבר כתוב בעלי ניצניו,
 אבל הוא מסתחרר 

 כפרפר במעופו,
 וכמוהו נצחי בעיניו.

 קצר וחטוף ושובר את הלב 
 לחשוב שהוא תיכף ידעך 

 מבטו רק נפקח 
 אך התחיל ללבלב - 

 רק ניתן לי ותיכף נלקח.

 ואת ואני היודעים 
 ונורא הדבר שרק הוא לא - 

 עד כמה קצרים החיים,
 החיים הקצרים שניתנו לו.

 נדיב ונסער ומכאיב 
 קצר פה כל כך 

האביב.

על  לעצב  לגרום  יכולה  הדברים,  סופיות 
שירי  ורגע.  רגע  בכל  שמת  העולם,  ארעיות 
ההייקו היפניים מלּוִוים תמיד בתוגה מסוימת 
ובנימה מלנכולית ולכן מתאימים בעיניי לסתיו 

הישראלי. 
הנה  אז  דוגמה,  בלי  לסיים  אפשר  ואי 
ניסימוב  חוה  שכתבה  הייקו,  בסגנון  שיר 

הישראלית:

יו. ְסָתּ
ַׁשֶּלֶכת.

ֲאָנִׁשים נֹוְׁשִרים.
אפרת נצר-וייס

פס
לי

פי
ה 

יפ
ם: 

לו
צי



הזיכרון הראשון שלי

הורים חסרי מנוח

המתייחסת  קוגניטיבית  פעולה  הוא  זיכרון 
לאחסנו  לעבדו,  מידע,  לקלוט  ליכולתנו 
תהליך  שימוש.  בו  לעשות  כדי  אותו  ולשלוף 
החוץ  מן  המידע  בקליטת  מתחיל  הזכירה 
לטווח  הזיכרון  אל  עובר  החושים,  באמצעות 
קצר )Short Term Memory( ומשם לזיכרון 
לטווח ארוך )כן, Long Term Memory, כמה 
נתמקד  אנו  “קצר”,  לגיליון  כיאה  מפתיע(. 

בשלב האמצעי.
“זיכרון  גם  המכונה  קצר,  לטווח  הזיכרון   
עבודה”, הוא מנגנון השומר את המידע הטרי 
באמצעות  שנקלט  המידע  לב.  שמנו  שאליו 
וקידוד,  זיהוי  סינון,  תהליכי  עובר  החושים 
שיכולה  המידע  כמות  מאוחסן.  מכן  ולאחר 
ממחקרים  מוגבלת.  הקצר  בזיכרון  להישמר 
עולה כי קיבולת הזיכרון לטווח קצר עומדת 
שניים  מינוס  פלוס  פריטים,  כשבעה  על 

)כלומר, בין חמישה לתשעה פריטים(.
אם כך, נסו לזכור את רשימת האותיות 

הבאה: ה, י, ת, ב, ת, ר, כ, ז, מ, ת, ש, ק 
סביר  עצמכם(.  את  בחנו  )...וכעת 
להניח שלא הצלחתם בניסיון ראשון 
לזכור את כל שתים-עשרה האותיות. 

הן  אלה  שאותיות  הבחנתם  אם  אבל 
בעצם שם הקהילה שלנו, שכתוב בסדר 

אפשרית  המשימה  עבורכם  הייתה   - הפוך 
ואף קלה למדי. 

מכאן, שבזיכרון לטווח קצר אנו יכולים לאחסן 
אינו  הפריטים  אורך  אך  פריטים,  תשעה  עד 
יכולת  מוגבל. כלומר, דרך טובה להגביר את 
המידע  פרטי  את  לקבץ  היא  שלנו  הזכירה 
של  רצף  לדוגמה  כך  משמעות.  ליחידות 
שהוא  מידע  פריט   – אותיות  שתים-עשרה 
 - הקצר  לטווח  בזיכרון  לאחסון  ניתן  בלתי 

בלבד  פריטים  לשני  יהפוך 
בתיה”(  ו”מזכרת  )“קשת” 
מקום  לנו  שיותיר  מה 

לאחסון נוסף.
מאוחסן  שבו  הזמן  משך 
המידע בזיכרון לטווח קצר 
למידת  בהתאם  משתנה 
שינון  באמצעות  בו.  השימוש 
לפריטים  משמעות  הצמדת  או 
הנזכרים, ניתן להחזיק במידע זמן ארוך יותר, 
אך ללא שינון וחזרה, הוא יאבד בזמן ממוצע 
של כעשרים שניות. הסיבות לכך הן “דעיכה” 
הנובעת מהזמן שעובר, או מכניסתו של מידע 
זה  את  ותזכרו  הקודם.  את  שמחליף  חדש 

)לפחות בעשרים השניות הקרובות(.

מיה דביר

יום שישי - יום קצר
8:00 - בוקר יום שישי. יומני היקר, 

שבוע  ספר,  בבית  הילדים  בעולם.  עליי  אהוב  הכי  הזמן  הוא  בבוקר  שישי 
העבודה נגמר ויש לנו ארבע שעות חופשיות רק לעצמנו )טוב, אם לא סופרים 

את התינוקת(. רק לעצמנו! מה שנקרא במגזינים “זמן איכות”. 
לא צריך לעשות תוכניות מיוחדות – הן קופצות מהקופסה בזו אחר זו. “בוא נלך 
לבית קפה”; “בואי נעשה קניות ב’סופר’ כמו שצריך. אין כלום בבית”; “בוא נלך 
“אולי הגיע הזמן לרחוץ  לדואר לקחת את המכתב הרשום מלפני חודשיים”; 
את המכוניות? כבר לא רואים את הצבע המקורי”; “אני רוצה לסדר את המזווה, 
את  לכסח  רוצה  ואני  “כן,  ב-1998?”;  שתכננת  המדף  את  תתקין  אולי  אז 
הדשא/ אני חייבת לקפוץ לשכנה/ אני רוצה לנקות את הגריל/ אני חייב לקפוץ 

ל’משביר’...”
8:30 - עשינו תוכנית מקיפה, והפעם לא ויתרנו על בית הקפה. מה, רק סנדרה 
יכולים לבלות ב”סי-אנד-סן” כאילו מת העולם?  רינגלר והחמור הארוך שלה 
נעבור  לבילו סנטר,  נקפוץ  בדואר,  נעצור  לאוטו,  ניכנס  נכסח את הדשא,  אז 
ומיד נחתוך לבית הקפה  במשביר, נרחץ את המכוניות, נעשה קניות בסופר, 

לאספרסו וקרואסון ונחגוג על גג העולם. ואז נאסוף את הילדים. תכנון מושלם.
8:50 - “אולי, כאילו, תתלבש? או שאתה מתכנן ללכת לבית קפה בפיג’מה?”

9:00 - “תני לי רק לגמור לענות לאימייל הזה...”
9:15 - “רגע, אין לי דלק.”

9:20 - “וואי, איזה פקק בכניסה לבילו.”
9:40 - “וואי איזה פקק בכניסה לבילו.”

בוא  הבאה.  בשנה  שלך  לאמא  מתנה  נבחר   – בילו  את  נעזוב  “בוא   -  9:50
ליוחננוף.”

10:00 - “וואי, איזה תור לבשר.”
10:05– “עזוב את הבשר.”

10:25 – “עזוב גם את הגבינה.”
10:55– “וואי, איזה תור בקופה.”

11:35 – “גברת, את לא יכולה להשאיר את הדברים על המסוע ולרוץ לקחת כל 
פעם משהו.” 

עשר  עוד  הילדים  את  לקחת  צריכה  אני  פה?  הקופאית  מי  “סליחה,   –  11:45
דקות.” 

11:55 – “אני משאירה אותך פה ורצה לקחת את הילדים, עוד חמש דקות צלצול.”
12:33 – “מצטערת, הייתי צריכה לעצור ולהניק.”
12:35 – “לא נורא. נלך לבית קפה בשישי הבא...”

אבנר הופשטיין

הלילות הקצרים והפחד שיתעורר
מדי,  קצרים  שלהם  שהלילות  ההורים  לכל  מוקדש  זה  טור 
מקוטעים מדי או זהים מדי לימים. לכל מי שמרים גבה למשמע 

התופעה - מצטערת, אתם לא רצויים כאן. 
חוסר  את  להאשים  לי  מאפשר  שינה  בשעות  חוסר  אמנם 
היכולת שלי להיות יצירתית מספיק, חדה מספיק ורזה מספיק 
שיטות  כמה  ניסיתי  אז  להיפסק.  צריך  זה  מתישהו  אבל   -
להתמודדות עם חוסר האונים כתוצאה מההתעוררות בלילות 

וההתנהלות המנומנמת בימים, והרי הן לפניכן. 
לפני כמה לילות ניסיתי פשוט לא ללכת לישון, מתוך מחשבה 
יותר מאשר  גורמת לעתים לעייפות רבה  שהשינה המקוטעת 
חוסר שינה. אז נשארתי ערה בשעות הקטנות שבהן היצורים 
של  שהאנטנות  התברר  אבל  אותי,  מעירים  ככה  גם  הקטנים 
לעצמם  הרשו  והם  שלי,  היחסית  הערנות  את  קלטו  הילדים 
מנהלת  עצמי  את  מצאתי  כך  מהרגיל.  יותר  קצת  להתעורר 
אותו,  להציל  באתי  לא  ולמה  שאבד,  ה”שינבום”  על  שיחות 

והלילה הסתכם בשלוש שעות שינה. הניסיון לא צלח. 
והיא  הזמן,  עם  שסיגלתי  מיומנות  היא  שניסיתי  נוספת  שיטה 
“שינה על אש קטנה”, שכל עניינה הוא לפעול מתוך נים-ולא-

דברים  כמה  לגלות  מדהים  השינה.  רצף  את  לקטוע  ולא  נים 
כמובן;  בקבוק,  להכין  ממש:  להתעורר  בלי  לעשות  אפשר 
לצחצח שיניים לילדים, לבחור להם בגדים )אפשר לתכנן את 
שילוב הצבעים כבר בחלום(; ואפשר אפילו לצאת עם הכלבה 
שששש...(.  הכלבה,  עם  בבוקר  ב-6:00  בי  נתקל  מישהו  )אם 
השיטה הזו מוצלחת במיוחד עבור ימי שישי-שבת, שאז אפשר 
אבל  תומך...(,  בעל  לי  יש  )כן,  המיטה  על  ולהתרסק  לחזור 

הבעיה הייתה ונותרה ימי החול. 
מוזמנים  אתם  יותר,  מוצלחת  שיטה  שתימצא  עד  בינתיים,  אז 
לנסות את משחק “בריחת הכבשים” בקישור הבא, כדי לבדוק עד 

כמה אתם ערניים )לא שיש לכם מה לעשות עם המידע הזה(
 http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/

לאנשים  סלחני  יותר  הוא  באבלס,  את  מעדיפה  אישית  אני 
טרוטי עיניים כמוני. 

לילה טוב ושקט לכולם, אורית קרנובסקי נוטמן
לצורך כתיבת שורות אלו נמנעו מהכותבת דקות שינה חיוניות. מה 	 

לא עושים בשביל הקהילה?
 



היום  באמצע  כך,  סתם  אותו.  ראיתי  פתאום 
כנפיו  עם  מולי  ניצב  הוא  התראה  שום  ללא 
הצחורות וההילה. אמנם היה זה סתם יום של 
חול אבל מיד זיהיתי שמדובר במלאך. “קצר, 

מה?” הוא זרק לי. “מה?! מה קצר?” שאלתי.
“אתה עובד על גיליון ‘קצר’, לא?” ולרגע נרָאה 

שאיבד משהו מביטחונו השמימי. 
“אה, כן,” עניתי לו, “הוא אמור להתפרסם תוך 

שבועיים.”
“אני  בהקלה,  המלאך  לי  אמר  יופי,”  “טוב, 
מארגן לך ביקור קצר איפה שתרצה. שתיים-

שלוש דקות, לא יותר. יאללה, תבחר מהר, אני 
קצר בזמן.”

להרוויח  בכדי  בקול  אמרתי  “אה...אה...אה...” 
זמן, “רומא, ליד פיאצה נבונה.”

מיד.  אותי  ניחש  סנט-אאוסטאקיו?”  “לקפה 
“אני יכול להצטרף?”

מול  ניצבתי  כבר  וברגע הבא  “ברור,” אמרתי 
 .Grande caffe הקופה והזמנתי לנו שני

בריגוש  מאזין  הארומאטי,  מהריח  נסער 
לי  חשבתי  והצלוחיות,  הכוסות  לקרקוש 
שבטח המלאך הזה די מבסוט. מכל העולם, 
להסתובב  מוזר  פחות  הכי  זה  ברומא  דווקא 

ככה עם הילה וכנפיים.
בינתיים מכין הקפה, הָּבריְסָטה הנאמן, הניח 
על הבר לפנינו שתי צלוחיות עם כפיות. לא, 

לא, הכפיות הן לא בשביל סוכר.
“מוזר,” אמר המלאך.

את  קרא  שלא  בתקווה  שאלתי  מוזר?”  “מה 
מחשבותיי. 

שונות  כלל  בדרך  האנשים  של  “המשאלות 
כמה  מבקשים  “הם  אמר,  שלך,”  מזו  מאוד 
לחזור  כלשהי,  אקסטרים  חוויית  של  דקות 
זמן  לבלות  או  בזיכרון  להם  שנחרת  לרגע 

שיהיה  יודע,  אתה  ישנה.  אהובה  עם  מסוים 
משהו לספר אחר כך.” 

הכוסות  אז  בדיוק  אבל  לו  לענות  רציתי 
הצלוחיות,  בתוך  להן  התיישבו  הקטנטנות 
כך  אחר  המענגת.  ללגימה  התפננו  ואנחנו 
את  מהכוס  וניקיתי  הכפית  את  בידי  לקחתי 
שאריות הְקֶרָמה, אותו קצף מסתורי שמלווה 
אספרסו משובח. הפניתי את ראשי כדי לענות 
לו, אבל מצאתי את עצמי שוב יושב לבד מול 
הקפה  מכונת  של  הקיטור  ורעש  המחשב, 

התחלף ברעש משאית הגזם.
אותה   ,after-taste-ה על  מתענג  ובעודי 
את  ומלטפים  שמרחפים  טעמים  של  חגיגה 
בקול:  אמרתי  האספרסו,  אחרי  הפה  חלל 

“אבל הרי זה בדיוק מה שביקשתי לי”. 

יאיר הרטמן

סיפור קצרצר: ארומא

קצר וקורע
איש אחד הולך לרופא ואומר לו: 

אז הרופא שואל אותו: “מתי זה “דוקטור, אני לא זוכר כלום!”
התחיל?”

עונה האיש: “מתי התחיל מה?”

התלמידים  את  שואלת  המורה 
“איזה הרים אתם מכירים?”.

דני: “הרי יהודה”.
עומר: “הרי השומרון”.
גיא: “והרי החדשות...”

עירקי,  תימני,  ערבי,  פתאום סיני, יפני, אנגלי, צרפתי, הולנדי ישראלי,  במטוס.  טסים  אנחנו ובלגי  “תגידו,  אומר:  לא קצת יותר מדי בשביל בדיחה הישראלי 
אחת?”

“תגידי, שתי כינים יוצאות מבית קולנוע.  לשנייה:  אומרת  - אחת  הביתה  לחזור  רוצה  את  איך 
נלך ברגל או ניקח כלב?”

שלך  שהחיבור  זה  “איך  המורה: 
על הטיול זהה לזה של חברך?”
התלמיד:”היינו באותו הטיול...”

מצרכים:
7 גרם ּפֹוֵלי קפה טחונים.

30 מ”ל מים.

הוראות הכנה:
את  מרתיחה  האספרסו  מכונת 
המים ל-100 מעלות ומזרימה את 
האדים בלחץ גבוה )לפחות 9 ָּבר( 

דרך הקפה הטחון. 
הקיטור  מתקרר  בקפה,  בפוגשו 
ממצה  ובכך  לנוזל  חזרה  והופך 
המצויים  ארומאטיים  שמנים 
באבקה. משם ממשיך הנוזל לכוס 
מוכן.  לא  עדיין  הוא  אבל  קטנה 
לאחר מספר שניות יעלו החלקים 
שכבת  ותיווצר  ויצופו  השומניים 
 .)Crema( ְקֶרָמה  הנקראת  קצף 
לעצמם  יכינו  שבינינו  החסכנים 
אותו   -  )Ristretto( ריְסְטֶרּטֹו 
תהליך, רק עם 15 מ”ל מים בלבד. 

שאלה: איך קוראים למאפרת?

תשובה: תיקי פור

שאלה: מה אוכל קניבל בדיאטה?

תשובה: גמדים

שאלה: מה אומרת המחברת לעיפרון?

תשובה: בוא נפתח דף חדש

שאלה: לאן הולכים כששוברים את 
היד?

תשובה: לחנות יד שנייה

שאלה: נמלה קפצה מבניין ושמעו 
בום. למה?

תשובה: כי היא קפצה עם כפכפים!

 שאלה: איפה קונים בולים?

תשובה: בולגריה

 שאלה: מה אומרת הכביסה לחבל?

תשובה: איזה חום פה, אני מתייבשת

שאלה: מי נכנס וישר מתחילים 

 למחוא לו כפיים?

תשובה: יתוש

שאלה: למה חולבים פרה בעמידה?

תשובה: כדי שיהיה חלב עמיד

פינת קפה: אספרסו קצר

והנה משהו קצר לסיום


