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הדמות שלי בני  
מילדותי אני אוהב כימיה. אני חושב שזה התחיל בחוג לנוער שוחר מדע 
היה  החוגים  שאחד  זוכר  אני  ו’.  בכיתה  כשהייתי  בר-אילן  באוניברסיטת 
ג’לי”  “עץ  גידלנו  סבון;  ייצרנו  כיפיים:  דברים  מיני  כל  עשינו  ובו  כימיה 

במבחנות; ועוד דברים שכבר שכחתי, אבל מותירים בי זיכרון נעים.
בכל פעם שהייתה לי הזדמנות, הלכתי בכיוון הזה – קייטנות, ספרי ניסויים, 
שיעורי כימיה בתיכון. לא פלא שלמרות שהאימא הפולנייה שלי רצתה בן 
רופא )“תלמד עם אחותך רפואה, זה יהיה ממש מעולה...”(, למדתי כימיה 
זוכר  אפילו  אני  לומדים?(.  דתיים  איפה  אלא  )בבר-אילן,  ראשון  לתואר 
פנטזיות על פרס נובל לכימיה שתודלקו על ידי אותה אימא )פולנייה, כבר 
אמרנו?(. אבל בשעות היותר מציאותיות שלי תכננתי לעצמי קריירה של 
בראש  הייתה  כימיה  רק  גדולה.  תעשייתית-כימית  בחברה  כימיה  חוקר 

שלי. לא מסחר, לא עסקים, לא כספים – רק כימיה.
ואז כעבור שנתיים מתחילת הדוקטורט )בכימיה, ברור שבכימיה. נודניקים 
– מה זה השאלות המיותרות האלה?(, עם המנחה הרודן שלי, עם הכיוון 
המחקרי שלא מתקדם כפי שציפיתי, עם התוצאות שלא מתחברות לידע 
בעל נפח מספיק – המחשבות תפסו כיוון של תסכול גדל והולך. אולי כל 
גם תואר שני לא  ולעזוב באמצע?  לזרוק הכול  ואז מה,  זה לא בשבילי? 
יהיה לי וסתם בזבזתי שנתיים בחיים. ואם אשאר, אמשיך עוד 3-4 שנים 
רוצה לעשות כשאהיה  אני  לגמרי מאושר ממנה? מה  לא  בעבודה שאני 

גדול?

בקיצור, הרבה שיחות עם שלומית )אשתי. אם כבר לסבול, אז עדיף 
כיוון  חוסר  של  ותחושה  והרהורים,  מחשבות  יותר  הרבה  בשניים...(, 

מוגדר.
ואז הגיע ֶּבִני לביקור )בתעודת זהות – בנימין, אבל מי סופר?(. ֶּבִני למד 
איתי שלוש שנים לתואר ראשון. כמו רבים במחזור, הוא נכנס לשוק 
מכירות  איש  היה  הוא  זמן  באותו  התואר.  סיום  אחרי  מיד  העבודה 
בחברת דבקים באזור הצפון. ישבנו ודיברנו. ֶּבִני סיפר שהוא התחיל 
ללמוד לתואר שני בִמנהל עסקים, והסביר עד כמה זה חשוב ופותח 

אופקים ואופציות.
עסקים  ִמנהל  ללמוד  החלטתי  יום  באותו  האסימון.  נפל  וזהו, 
“התחלתי  שנאמר,  )כמו  הדוקטורט  לעבודת  במקביל  באוניברסיטה 

ולכן אסיים”.(, ולצאת מהמעבדה לתמיד מיד בסיום התארים.
שני  את  סיימתי  ההחלטה.  את  לממש  לי  וִאפשר  הבין  שלי  המנחה 
התארים באותה שנה ומאז לא דרכה רגלי במעבדת כימיה כחוקר. 
מקרוביי  מאחדים  יותר  חיי  על  ֶּבִני  השפיע  שעה,  של  אחת  בשיחה 

שחיים לצידי שנים.
אנטואנט  מארי  שאמרה  כמו  אז  שואלים?  אתם  הכימיה,  עם  ומה 
הכול,  אחרי  עוגות!  שיעשו  כימיה,  אין  אם  מה”סֹוְרּבֹון”(:  )דוקטורט 

לאפות עוגות זה סוג של כימיה, לא?     
אריאל סלע

לידתם  פרשיית  את  מגוללת  תולדות  פרשת 
בכך  מתחילה  הפרשה  וֵעָשׂו.  יעקב  של 
להרות.  מצליחה  אינה  שרה,  כמו  שרבקה, 
יצחק, בניגוד לאביו אברהם, אינו לוקח אישה 
אשתו.  על  ומתפלל  רבקה  פני  על  אחרת 
ככלל, הקשר המתואר בין רבקה ליצחק שונה 
בפרשה  ושרה.  אברהם  בין  הקשר  מתיאור 
יצחק  של  פגישתם  על  קראנו  הקודמת 
ורבקה, ומצוין שיצחק אהב את רבקה: “ַוְיִבֶאָה 
ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה ַוְּתִהי 
ִאּמֹו”  ַאֲחֵרי  ִיְצָחק  ַוִּיָּנֵחם  ַוֶּיֱאָהֶבָה,  ה  ְלִאּׁשָ לֹו 
קנקנה  על  לתהות  ננסה  סז(.  כד  )בראשית 
שתחילתה  ויצחק,  רבקה  של  הזוגיות  של 
בין  באהבה  המשכה  הפנים,  בהסתרת 
בהסתרה,  כרוך  הוא  גם  וסיומה  הזוג,  בני 

כמתבטא בסיפור התאומים ֵעָׂשו ויעקב.
יצחק,  של  תפילתו  שהתקבלה  לאחר 
כבר  מרגישה  רבקה  להיריון.  רבקה  נכנסת 
והיא  רגיל,  אינו  הזה  שההיריון  מההתחלה 
כבר  בעצם  זה  בשלב  בה’.  לדרוש  הולכת 
אולי  יצחק,  לבין  בינה  ביחסים  שינוי  חל 
בעצמה  לדרוש  הולכת  רבקה  לבאות.  רמז 
התשובה  במהלך.  יצחק  את  משתפת  ואינה 
בנים  שני  לה  שייוולדו  היא  שמתקבלת 
האפשרות  אזכור  )עם  שונות  יהיו  שדרכיהם 

את  יולדת  רבקה  ביניהם(.  עתידית  לאיבה 
התאומים, וכאן ממשיך השינוי שחל ביחסים 
לכך  עדים  אנו  בהתחלה  מיד  ליצחק.  בינה 
שיצחק אוהב את ֵעָׂשו בנו בכורו ואילו רבקה 
הפרשה  ממשיכה  מכאן  יעקב.  את  אוהבת 
ֵעָׂשו  של  המסלול  נפרדים:  מסלולים  בשני 
עולה  ורבקה.  יעקב  של  והמסלול  ויצחק, 
יצחק  על  סומכת  אינה  שרבקה  התחושה 
ברכתו  את  להמשיך  הראוי  הבן  מי  שיזהה 
של אברהם, ובהמשך הפרשה לאחר מכירת 
הבכורה, מכוונת את יעקב לגנוב את ברכתו 
אצלי  עולה  לתאומות,  כאימא  ֵעָׂשו.  של 
רבקה.  על  שעבר  התהליך  מה  השאלה 
זכתה לאחר שנות  בנים שלהם  לרבקה שני 
זה  שונים  אמנם  התאומים  רבות.  עקרות 
כלל  בדרך  שנכון  )מה  מילדותם  כבר  מזה 
אך  זהים(,  תאומים  בקרב  ואפילו  בתאומים 
ֵעָׂשו.  את  לקרב  מאמץ  עושה  אינה  רבקה 
יעקב,  את  להעדיף  בוחרת  היא  מההתחלה 
התאומים  הולדת  בין  עליו.  ולגונן  בו  לטפל 
לפרשת הברכות נכנס הסיפור על מלך גרר. 
שם אמנם נראה שיש קשר בין רבקה ליצחק, 
לבניהם,  באשר  שיח  ביניהם  אין  כאמור  אך 

והקשר ביניהם הוא בסימן הסתרה. 
פשוט  דבר  אינה  לתאומים  הורות 

עולות  תאומים  גידול  במהלך  ואינטואיטיבי. 
ילדים  לשני  ליחס  באשר  רבות  דילמות 
שנולדו ביחד אך שונים זה מזה ודורשים לא 
יחס שונה. כמו כן נשאלת השאלה עד  אחת 
כמה לאפשר את הִקרבה בין התאומים ומתי 
רבקה  של  במשפחתם  ביניהם.  להפריד  נכון 
כבר מילדותם,  נפרדו דרכי התאומים  ויצחק 
ובעצם כמעט לא התאפשרה השפעה הדדית 
פתורה  לא  שאלה  מעלה  זה  תיאור  ביניהם. 
באשר לאופי המולד של כל אחד מהתאומים 
שבא לידי ביטוי בבגרותו, או שמא יש השפעה 

ממשית יותר לסביבה שבה כל אחד גדל.
הובילה  המקרה  יד  אישית,  בנימה  ואסיים 
לכתוב  נתבקשתי  שאותה  שהפרשה  לכך 
היא פרשת תולדות -  פרשה בעלת משמעות 
הייתה  שנים  ואחת  עשרים  לפני  עבורי.  רבה 
פרשת תולדות פרשת בת המצווה שלי )שלא 
מניין  היה  לא  שכן  הכנסת,  בבית  התקיימה 
חלק  להיות  שמחה  אני  ברק(.  בבני  משתף 
מקהילה בה ניתן לקיים בת מצווה כהלכתה. 
וכמובן, העיסוק בנושא התאומים קרוב לליבי 
ואין כמו ללמוד מהתאומים הראשונים בתנ”ך. 

שבת שלום.
יעל פרץ-אפרתי

חג הסיגד



ברית בראש ההר
הוא  הִסיְגד  חג 
לרגל  עלייה  חג 
ומייחד  המתבלט 
את יהדות אתיופיה. 
ישראל”  “ביתא 
זה  בחג  בחרה 
מדי  לכונן  כדי 
חדשה  ברית  שנה 
המצוות  לשמירת 
ביטוי  לתת  וכדרך 
לשיבת  לכמיהתם 
השם  מקור  ציון. 
לסגוד,  המילה  מן 
גם  מכונה  והחג 
“מהללה”, שפירושו 
בכ”ט  מצוין  החג  מחילה.  ובקשת  תחנון 
לחודש מרחשוון, חמישים יום לאחר צום יום 
הכיפורים, בהקבלה להפרש הימים בין פסח 

לשבועות.
מרכזי,  הר  אל  לרגל  עלייה  היה  החג  מוקד 
או מבני  נקי ממבני קבורה  שנבחר בקפידה, 
קדושה של דתות אחרות. בחירת הר כמקום 
הפולחן מכילה מספר משמעויות: הראשונה, 
היא  השנייה  סיני;  הר  מעמד  של  הדמיה 
יותר;  סמלית – ההר הגבוה הוא מקום טהור 
ירושלים.  של  ייצוג  היא  השלישית  המטרה 
מעניינים  בשינויים  אדון  הכתבה  בהמשך 

שחלו בחג עם העלייה לארץ.

בנהר  המשתתפים  טבלו  החג  לקראת 
במשך  מין  מיחסי  הימנעות  כללה  )הטהרה 
העולים  גוי(.  עם  ממגע  והימנעות  שבוע 
ותהלוכה  המרכזי  בכפר  התכנסו  לרגל 
פסגת  אל  לטפס  החלה  לבן  כולה  לבושה 
את  הובילו  השמשיות  נושאי  הכוהנים  ההר. 
הלוא  האורית,  ספרי  את  נושאים  השיירה, 
הם ספרי התורה. לב האירוע התקיים באתר 
מוקף חומה קטנה שנבנתה מאבנים שנישאו 
כוסה  התפילה  אתר  המתפללים.  ראש  על 
הקודשים.  קודש  את  ודימה  בד  ביריעות 

משם היה יוצא הכוהן ומקריא מספרי הקודש 
מעמד  את  המתארים  שמות  מספר  קטעים 
הר סיני, את עשרת הדיברות וקטעים מספר 
קהל  מול  בתורה  קריאה  המתארים  נחמיה, 
בשפת  נעשתה  ההקראה  וגברים.  נשים  של 

הגעז ולוותה בתרגום לאמהרית. 

לקראת סוף האירוע על ההר, נישאה דרשה 
על ידי הֵקייס, ולאחריה ירד הקהל עם ספרי 
וריקודים.  בשירה  הכנסת  בית  אל  האורית 
שכללה  חגיגית  בסעודה  נשבר  הצום 
לחג.  שקדם  בערב  הוקרב  אשר  בקר  בשר 
חברתית  התכנסות  התנהלה  היום  למחרת 
ולהתייעצויות  דעות  להחלפת  ששימשה 
שונות. מנהגים נוספים שנכללו בחג היו טקס 
אל  תבואה  גרגרי  של  זרייה  שכלל  ה”אמן”, 
עבר מתחם התפילה תוך כדי תפילה וִאזכּור 
של  לשימושם  צדקה  ואיסוף  המתים,  שמות 

הכוהנים.
חג הִסיְגד עבר שינויים מהותיים עם העלייה 
המקודש  המקום  הסטת  שכללו  ארצה, 
באתיופיה  אחד:  מקודש  למרחב  וצמצומו 
מוקדים  בכמה  לרגל  העלייה  התקיימה 
הִסיְגד מתמקד  ואילו בארץ  ברחבי המדינה, 
בירושלים. באתיופיה היה זה חג דתי בעיקרו, 
אשר ציין את ייחודה של “ביתא ישראל” ובידל 
 - בארץ  הנוכרית.  האוכלוסייה  מכלל  אותה 
הִסיְגד  הומר   - ההיתוך  כור  ערכי  בהשפעת 
יהודי  של  יהדותם  את  המבליט  אתני  לחג 
אתיופיה ואת ערכי הגלות והגאולה. הנטיעה 
והמימונה,  הִסיְגד  כמו  חגים  של  המחודשת 
מייצגים פלורליזם אתני תרבותי המאפיין את 

החברה הישראלית כיום. 
עם עליית מרבית יהודי “ביתא ישראל” בשנות 
ה-80 לישראל, החלו לחוג את הִסיְגד בארץ. 
היה זה אך טבעי שהחגיגות ייערכו בירושלים 
עצמה, מושא תפילתם וכמיהתם של תפילות 
הִסיְגד. לבטים שונים ליוו את ההחלטה, החל 
המיקום.  בבחירת  וכלה  החג  לקיום  בקשר 
החג  המשכיות  בספק  הוטלה  בתחילה 
בישראל, הן מתוך חשש כבד שמסעי העלייה 
עלולים  סודן,  דרך  מאתיופיה  החשאים 

מהדגשת  להימנע  הרצון  בגלל  והן  להיפגע, 
עדות  משאר  ישראל”  “ביתא  של  השונות 
ידי  על  נידון  החג  קיום  עצם  בנוסף,  ישראל. 
מהווה  לארץ  העלייה  אם  שתהתה  הקהילה 
סיבה ראויה לא לקיים יותר את חג הכיסופים. 
בנוכחות  התקיים  הראשון  הִסיְגד  לפיכך, 
ברחבת  ב-1980  משתתפים  של  מצומצמת 
 ,1982 בשנת  לאחריו,  המערבי.  הכותל 
נשיא  בנוכחות  ציון  בהר  גדול  ִסיְגד  התקיים 
נבון, הרב הראשי שלמה  יצחק  המדינה דאז 
רבים.  ומשתתפים  אתיופים  דת  כוהני  גורן, 
ב-1984 הוחלט להסב את אתר העלייה לרגל 
לחגוג  שלא  הבחירה  האם  הנציב.  לארמון 
של  המרכזית  המהות  את  משמרת  בכותל 
נכבד  חלק  הייתה  לירושלים  הכמיהה  החג? 
מאווירת התפילות והחג באתיופיה. חגיגה אל 
מול הר הבית מותירה את תחושת הכיסופים. 
לכך  עדות  מהווה  שהבחירה  גם  ייתכן  אולם 
הגיעה  שטרם  מרגישה  ישראל”  ש”ביתא 
והקליטה  העלייה  קשיי  שלה,  ירושלים  אל 
את  שלם  בלב  לחגוג  היכולת  על  מעיבים 

ההגעה ארצה. 

בשנה שעברה הצטרפתי לעולים וחגגתי אף 
מיוחדת  חוויה  זו  הייתה  הִסיְגד.  חג  את  אני 
במינה. מצאתי עצמי בין המוני חוגגים, בולטת 
בזרותי ומסתתרת מאחורי המצלמה. פגשתי 
לבוש  עוטי  מבוגרים  לצד  אופנתיים  צעירים 
נוער  תנועות  חניכי  בלובנו,  הבוהק  מסורתי 
נערכו  התפילות  העדה.  זקני  לצד  מרקדים 
בשפה לא מובנת לא רק לי אלא אף לחברתי 
המשתתפים  ולרוב  האתיופית  העדה  בת 
צהלת  את  זוכרת  אני  געז.  דוברים  שאינם 
את  זיהיתי  כאשר  מפי  שבקעה  השמחה 
תקשיבי,  ישראל’,  ‘שמע  “זה  התפילות:  אחת 
אבל  ההר  בראש  צפוף  היה  לזהות!”  אפשר 
הייתה תחושה של מסורתיות חזקה, של עדה 
את  ומחפשת  מנהגיה  את  לשמר  היודעת 
אחיה  ולליבות  בניה  ללב  המחודשת  הדרך 

משאר עדות ישראל. 
ליאת יוספסברג בן-יהושע

סיגד ה’תשע”ד



מסיני לאתיופיה
אתיופיה  יהודי  קהילת   – ישראל”  “ביתא 
ריחוק  תוך  ישראל  מסורת  את  שימרה   -
שנים.  אלפי  במשך  אחרים  יהדות  ממרכזי 
התבססה  לא  האחרונים,  הדורות  עד  כך, 
הבבלי  התלמוד  על  הקהילה  של  מסורתה 
כבשאר תפוצות ישראל. כך גם לא כלל לוח 
השנה המקורי של הקהילה חגים שהתפתחו 
ט”ו  )חנוכה,  הראשון  הבית  חורבן  לאחר 
בשבט, פורים( אך כלל ימים חשובים אחרים 
ראש  ערב  בכל  צום   – מאליא”  “צומא  כגון: 
הראשונים  הימים  עשרת  במשך  צום  חודש; 
במשך  צום  ותמוז;  טבת  החודשים  של 
חודש  של  הראשונים  הימים  שבעה-עשר 
אב; וכן את חג הִסיְגד, שלו אסמכתא בספר 

נחמיה.
ב”צומא  שנה,  כבכל  הנחוג  הִסיְגד  חג  לרגל 
ראש  שלפני  מאליא” 
שוחחתי  כסלו  חודש 
שלום.  שרון  הרב  עם  
 ,40 שלום,  שרון  הרב 
לשעבר זאודה טספאי, 
טיגראי  באזור  צאן”  רועה  “סגן  בילדותו  היה 
בגיל  אריתריאה(.  גבול  על  אתיופיה,  )צפון 
לאחר  ארצה  והגיע  מהוריו  נפרד  שמונה 
 – לסודן  מאתיופיה  ברגל  הלך  בהן  שנתיים, 
שם המתין במחנה פליטים עד עלייתו. לאחר 
שבות.  באלון  עציון”  “הר  בישיבת  למד  מכן 
כיום הוא משמש רב הקהילה “קדושי ישראל” 

בקרית גת וכן חבר בארגון הרבני “בית הלל”. 
ליהדות  דוקטורנט  הוא  שלום  שרון  הרב 
באוניברסיטת  ביהדות  יסוד  בלימודי  ומרצה 

בר-אילן.
שלום  הרב  של  ספרו  יצא  שעברה  בשנה 
“מסיני לאתיופיה” )בהוצאת “ידיעות ספרים”(, 
שולחן  “קיצור  מעין  להציע  ראשון  ניסיון  ובו 
הרב  שלדברי  אתיופיה,  יהדות  ברוח  ערוך” 
“מטרתו ליצור עולם של עבודת ה’, עולם של 
מלאה  הכרה  תוך  אחידות  של  ולא  אחדות 

במסורתו של האחר”.
הרב שלום, תקן אותי אם אני טועה:  שאלה: 
הגיעה  לא   - התורה-שבעל-פה   – המשנה 
המסורת  התפתחה  אפוא  כיצד  לאתיופיה. 

ההלכתית האתיופית והאם קיים לה תיעוד?
 - נשמע  שזה  כמו   – “המסורת  תשובה: 
נמסרת בעל פה מהורים לילדיהם. להזכירך, 
כשרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, יהודי 
וכך  ישראל.  בארץ  היו  לא  כבר  אתיופיה 
הדורות  במרוצת  לעבור  המסורת  המשיכה 

בדרך הקלאסית – בעל פה”.
בבית  כיפור  ביום  להתפלל  הלכתי  שאלה: 
שלי.  בעיירה  האתיופית  הקהילה  של  הכנסת 
מאחר שלא מקובל לדבר שם בשעת התפילה 
לא יכולתי לשאול על חלק מהטליתות שנלבשו 
אל לבן עם חוטים לבנים  ָשׁ שם. זה נראה כמו 
קצרים שיוצאים ממנו בקצוות. לא ראיתי בבגד 

זה את הציציות הארוכות שאני מכיר. 

אלא  לך  המוכרת  ה’טלית’  לא  “זו  תשובה: 
שאורך  כנפות  ארבע   ,)NTELA( ‘נטלה’ 
ישנה  מכיר.  שאתה  מאלה  קצר  ציציותיהן 
דעה שאורך ציצית יכול להיות גם טפח, שהוא 

רוחבו של אגרוף – ארבע אצבעות”.
זוכר תפילות מאתיופיה?  האם אתה  שאלה: 
אתיופיה  בנוסח  סידור  למצוא  אפשר  היכן 

והאם ישנו כזה? 
תשובה: “מי שניהל את התפילות באתיופיה 
שלא  געז  בשפת  התקיימו  והן  הֵקייסים  היו 
הייתה לשון דיבור כמו האמהרית או הטיגרית. 

לכן לא היה סידור כזה ולא היה בו צורך”.
שאלה: ידוע שהקפידו בקהילה קלה כחמורה 
בדיני טומאה וטהרה. האם זהו המצב גם כיום?

נשמרו  וטהרה  טומאה  “דיני  תשובה: 
לך  לספר  יכול  אני  באדיקות.  באתיופיה 
רבות  נשים  כמו  מוהלת,  הייתה  שסבתי 
עדיין  היה  שהתינוק  העובדה  בשל  אחרות, 
טמא ביום השמיני ללידתו. עדיף היה שאישה 
תמול אותו בכדי שגבר לא יצטרך להיות טמא 
פרה  שמי  גם  לספר  יכול  אני  לצורך.  שלא 
מטומאת  לטהרה  באתיופיה  שימשו  אדומה 
עדיין  רבים  כיום  רבים.  לא  דורות  לפני  מת 

מקפידים לא להיטמא בטומאת מת”.

הרב שלום, תודה רבה על שהקדשת מזמנך 
וחג ִסיְגד שמח לכולנו.

שלומי פלג

קרן )32(, יאיר )נשאר חסוי(, אלה )9(, איתמר )4.5(, נועם )2.5(
קרן נולדה באשקלון למשפחה לא דתית אך בעלת מסורת )בית “של פעם”, עם ארוחת 
שישי(. שנייה מתוך ארבעה אחים. בתקופת התיכון התנדבה במד”א שם פגשה את יאיר 
בחיל  מבצעים  וקצינת  כפקידת  שירתה  אותה(.  פגש  יאיר  מתקן:  )יאיר  ביחד  הם  ומאז 
רופאה  היא  קרן  כיום  תל-אביב.  באוניברסיטת  רפואה  בלימודי  החלה  כך  אחר  האוויר. 
מתמחה שנה ב’ במחלקה פנימית בבלינסון: “אף אחד במשפחה לא רופא, אבא שלי אמר 

לי רק לא רופאה ולא הקשבתי...” 
יאיר נולד במושב ניר ישראל, למשפחה עם אמא מבית דתי ואב שבחר בדרכי הדת אך 
נמנע מהגדרות. בניגוד לחבריו מהמושב למד בבתי ספר דתיים ובישיבת ‘אור עציון’, אולם 
השתתף והדריך בתנועת ‘הנוער העובד והלומד’ שפעלה במושב. בראייה נוסטלגית הוא 
מספר כי חבריו החילונים מהמושב, כיבדו את דרכו והוא כיבד אותם. התנדב במד”א )שם 

כבר אמרנו שפגש את קרן...( ובגיל 22, התחתן והחל לימודי משפטים במכללה ברמת-גן. מסוף שנה א’ עבד במשרד עורכי דין בתחום רשלנות 
רפואית, וכשקיבל את הרישיון סירב להצעה לשותפות ופתח משרד. אוהב מאד את מה שעושה.

ועוד על ההיכרות ביניהם: אמרנו כבר שבמד”א.. יאיר חיזר אחרי קרן במשך 11 חודשים עד שלבסוף היא נענתה. כשאנחנו מנסות לברר מה 
בסוף עבד, קרן מספרת: “הפרחים לא עבדו, אבל מה שעבד היו השיחות הארוכות בטלפון על עניינים ברומו של עולם.” 

ילדים  אלה – בת 9 כיתה ד’. איתמר רז – בן ארבע וחצי בגן גפן: “היה אמור להיכנס לגן של קשת אבל לא הצלחנו”.. ונועם זיו – בן שנתיים וחצי, בגן 
של אורנה, “שובב מארץ השובבים”. אלה בקבוצת תפילה אבל בבית אין הגדרות.  יאיר: “הילדים יודעים וגאים שאנחנו יהודים, זה נשמע אולי פלצני, 

אבל זה המסר שאנחנו מנסים להעביר. כל אחד משתדל בדרכו אבל לא סופרים מצוות ועבירות ולפי זה מחליטים אם אנחנו דתיים או חילוניים”.
נדודים: הרבה. בהתחלה בעקבות המשפחה, אחר כך בעקבות העבודה ובסופו של דבר בעקבות החינוך. במהלך לימודיה של קרן גרו ברמת אביב, 
אחר כך חזרו לניר ישראל בעקבות מחלתו של אבא של יאיר, ולאחר שנפטר וקרן החלה לעבוד בבלינסון, עברו לרמת השרון. חשבו על פתח תקווה 

משפחת סקלסקיקשתמשפחה מבו

סיגד ה’תשע”ד



ממטבחה של אימא
הומצאה  לולא  עושה  הייתי  מה  פעם,  לא  עצמי  את  שואלת  אני 

הפסטה?! 
בארוחת  כתוספת  או  עיקרית  כמנה  אצלי  מככבת  הפסטה 
צהריים ובארוחת ערב. לפעמים אני אפילו שולחת עם בני קופסה 

מלאה בפסטה ופרמז’ן לארוחת העשר בבית הספר.
באינספור  לבשל  שניתן  וטעים,  מזין  הכנה,  מהיר  אוכל  זהו 

וריאציות: עם בשר, ירקות, גבינות ואפילו כקינוח מתוק.
את  יש  פסטות  קבוצת  ולכל  פסטות  של  סוגים  עשרות  ישנם 
רוטב  מתאים  הקצרות  לפסטות  ככלל,  לה.  המתאים  הרוטב 
השקעים  בתוך  ונלכד  שנכנס  בולונז,  רוטב  דוגמת  סמיך, 
והפטוצ’יני,  הספגטי  דוגמת  הארוכות,  לפסטות  שבפסטה. 
מתאים רוטב חלק, כמו רוטב על בסיס שמן זית, חמאה, שמנת 
או עגבניות. ישנן גם פסטות שמתאימות למאפים כמו דפי הלזניה 

וצינורות הקנלוני.
אין טעים יותר מפסטה טרייה שמכינים לבד בבית, אבל זו טרחה 
שדורשת זמן וסבלנות, ובואו נודה על האמת שאלו שני מצרכים 
מורעבים  באים  כשהילדים  ובצהריים  כלל,  בדרך  לנו  שחסרים 
מבית הספר לא נוציא את מכונת הפסטה ונתחיל לרדד בצק. יש 
היום בשווקים פסטות המיובאות מאיטליה )לדוגמה: פסטות של 
וניתן להפיק מהן מנות  De Cecco(, שהן באיכות מעולה  חברת 
מצוינות. לדעתי, הפער במחיר בין הפסטות האיטלקיות לאחרות 

שווה את ההשקעה. 
מספר טיפים לשדרוג מנות הפסטה שלכם:
* כדאי להכין קודם את הרוטב ש”יחכה” לפסטה.

* את הפסטה תבשלו על פי הוראות היצרן. על כל שקית מצוין 
זמן הבישול הנדרש.

הרבה  עם  פסטה(  בסיר  )עדיף  גדול  בסיר  הפסטה  את  בשלו   *
מים והרבה מלח. המים צריכים להיות מלוחים כמו מי ים.

מצקות   1-2 בצד  לשמור  מומלץ  הפסטה  והעשרת  לשדרוג   *
ממי בישול הפסטה ולהוסיפם לרוטב. המים מלאים בעמילן והם 

מוסיפים מרקם קטיפתי ועשיר. 
מוסיפה  הגבינה  הפסטה.  על  פרמז’ן  גבינת  לגרר  מאוד  רצוי   *

טעם ומשמשת תבלין.

המתכון הבא קל מאוד להכנה והתוצאה טעימה, ממש כמו מנה של מסעדה. 
פסטה ברוטב שמנת ועירית

2 כוכבים, 20 דקות, 5-6 מנות

חומרים:
1 חבילת פסטה ארוכה )אני השתמשתי 

בפוזילי ארוך(.
50 גר’ חמאה.

2 כפות שמן זית.
1 גביע שמנת מתוקה.

אגוז מוסקט.
מלח.

פלפל שחור גרוס.
4-5 כפות גבינת פרמז’ן.

עירית קצוצה.
1 מצקת ממי בישול הפסטה

אופן ההכנה:
במחבת רחבה ממיסים חמאה יחד עם 

שמן זית.
מוסיפים את השמנת המתוקה 

ומבשלים עד שהיא מצטמצמת לחצי.
מתבלים באגוז מוסקט, מלח ופלפל.
מוסיפים גבינת פרמז’ן ומבשלים עד 

שהיא נמסה.
מבשלים את הפסטה לפי הוראות 

היצרן.
מוסיפים את מי בישול הפסטה לרוטב ומבשלים 2 דקות נוספות.

מכניסים את הפסטה המבושלת לרוטב ומערבבים היטב. כשהפסטה חמה 
ומצופה היטב ברוטב מורידים מהאש.

לאחר שמורידים מהאש מוסיפים עירית קצוצה.
המלצה: בהגשה לפזר גבינת פרמז’ן על כל מנה. 

בון אפטיטו! 
אפי בלה

אבל התאכזבו מהאפשרויות החינוכיות ומההקצנה הדתית של הממלכתי-דתי. ברמת השרון הבינו שההקצנה אינה נחלתה של פתח תקווה בלבד...
הבחירה בקשת: אחרי שהתאכזבו מהממ”ד חיפשו משהו אחר והגיעו לקשת מזכרת-בתיה )בעקבות היכרות קודמת עם משפחת אילוז(. הם כאן 
כבר חודשיים ומרגישים שהגיעו “הביתה”. יאיר: “מעבר לחיבור בין דתיים-חילוניים, מה שקסם לי זו המהות הבסיסית של קבלה וחוסר שיפוטיות 

שיש כאן. אולי זו נאיביות ואולי אנחנו עושים אידיאליזציה אבל בינתיים כך זה נראה לנו.” כולנו תקווה שלא יתבדו... 
השבת שלנו:  קרן: אוהבת את השבת כי זה זמן עם הילדים. לא בהכרח מקפידה על הכל  “זה לא מה שמגדיר אותי חילונית או דתית”. לא רואים 

טלוויזיה, לא נוסעים. יש אוירה של שבת. הילדים הולכים לבית כנסת עם יאיר. תחביבים: יאיר: העבודה שלי. קרן: אוהבת לרקוד, רקדה פעם הורה. 
בילוי משפחתי מועדף: טיולים בטבע, רמת הגולן ועמק החולה. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים ללא הילדים: קרן: “לשבועיים את 
לוקחת לי אותם?” היינו רבים ביום הראשון וחוזרים הביתה... משהו מפתיע לגלות עליכם: יאיר: “אנחנו אנשים משעממים. אולי זה שהייתי בנוער 
העובד עם כיפה ושמתי על הקיר של המועדון שלט ‘העם עם הגולן’. אולי זה ששחררתי את פרופ’ זכי שפירא מהכלא בתורכיה.” יאיר על קרן: 
“מאמר של קרן מהלימודים מופיע בספר הבסיס ברפואה פנימית שקשור לשיטת טיפול בזיהומים.” חוויה משפחתית משמעותית: “היו הרבה”, 
האחרונה בקיץ בו היו חודשיים וחצי בחדרון וחצי עם הילדים כולל ההורים של קרן ואמא של יאיר שהגיעו לסירוגין. קרן: “ומאז אנחנו לא נוסעים 
להורים בשבתות...” מוטו משפחתי: דרך ארץ קדמה לתורה מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? קרן: “דחוף? לא עכשיו”. 

יאיר: נכון לשנינו. ספר מומלץ/ מוזיקה/ סרט: יאיר: הסרט ג’אנגו ללא מעצורים. חובה. 
שלוש מילים )בערך( על....

לא  אבל  האידיאולוגית  ברמה  מובן  קרן:  צמחונות  טלוויזיה”(.  ב”חדר  טלוויזיה  )יש  מדעתם.  הילדים  את  מוציא  קרן:  קטסטרופה.  יאיר:  טלוויזיה 
יאיר: שנצליח יותר. עבודה, פרנסה או שהפער בין כמות העבודה  חלומות לעתיד  יאיר: לא מבין למה חוגגים. קרן: אוהבת  ימי הולדת  אנחנו...  

להכנסה יצטמצם. קרן: אני הייתי רוצה לקדם תוכנית של רפואה מונעת שאין בארץ.
ראיינו וכתבו: ורדה בלונדר ואורית קרנובסקי

פסטה ברוטב שמנת ועירית


