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הדמות שלי  
הגנות,  ללא  ללב,  לוקחת  רגישה,  בשנים,  צעירה  היא 
מרגישה  להסתיר.  מצליחה  לא  הכול,  עליה  רואים 
הגוף  את  אוהבת  לא  ובכלל,  במיוחד,  יפה  לא 
לה  אומרת  הזמן  כל  שלה  אימא  שלה. 
עוגיות  לאכול  להפסיק  צריכה  שהיא 
ואוכלת  העוגיות  את  מחביאה  היא  אז 
מתביישת. יראו,  שלא  בצד,   בשקט, 

עוד  סתם  מיוחדת,  לא  מרגישה 
בתוכנית  בטלוויזיה  ראתה  ילדה. 
ווליניץ  דליק  עם  באוויר”  “שמיניות 
שלהם  החיים  על  ילדים  מראיין 
מה  מיוחד,  דבר  שום  אין  בי  רק  מיוחדים,  ילדים  “איזה  וחשבה: 
מרגישה  רבות  פעמים  עצמי?”  על  בתוכנית  מספרת  הייתי 
ולא  בבית(  הצעירה  )היא  גדולים  נורא  מסביבה  שכולם  בודדה, 
מסתכל. ממש  לא  אחד  שאף  עליה,  עובר  מה  מבינים   באמת 

זקוקה לחיבוק, במיוחד בערב לפני השינה. קצת מפחיד אותה היום 
שיחבקו. לידה,  שיהיו  רוצה  ששומעת.  הקולות  החושך,   שנגמר, 

זו הילדה שבתוכי, שתמיד נמצאת שם ונשארת קטנה. אני מסתירה 
אותה די טוב, לא רוצה שאף אחד יראה. אבל היא מתעקשת שאתן 
לה מקום. וזה קשה כי הרי אני כבר גדולה, עוד רגע מחליפה עשור. 
אז איך זה שהיא לא ְגֵדלה, מתבגרת, נעלמת??? היא לא! היא כאן 
בשביל להישאר. רוצה מקום, שאתן לה להיות, להתבטא. אבל זה 
לא מתאים, היא הרי כל כך פגיעה, שברירית, חלשה, וזהו עולם של 

מבוגרים. 
 אבל היא בשלה, רוצה מקום.

שצועק,  שבועט,  ילד  בתוכם  שיש  אלה  לכל  מוקדש  זה  קטע  אז 
שצורח, שרוצה שיראו אותו, שירגיעו אותו, שיחבקו! לכל אלה שלא 

ויתרו על הילד הזה שבתוכם, לכל אלה שנותנים לילד הזה מקום.

מיכל שור הרטמן

דמותו של יעקב 
ובדמויות,  באירועים  רצוף  בראשית  ספר 
ננסה לרגע לדמיין את הפרשות בספר  ואם 
לדעת  ניווכח  טלוויזיה,  בסדרת  כפרקים 
שדמותו של יעקב עברה שינוי מהפכני מאז 
השבוע שעבר. בפרשת “תולדות”, יעקב הוא 
“איש תם ויושב אהלים”, ילד של אימא, ספון 
אחת,  בבת  השבוע,  המשפחתי.  בקן  לבטח 
ראשית,  כדמות  המסך  למרכז  עובר  יעקב 
התמודדויות  אירועים,  מעט  לא  שעוברת 

וטלטלות.
בפרשה שלנו יש הרבה סיפורים שבכל אחד 
אישיות.  חיבור  נקודות  למצוא  ניתן  מהם 
יעקב  על  שעוברים  מהאירועים  אחד  כל 
מעוררים בו משהו שגם אנו יכולים להתחבר 
כעסו  מפני  יעקב  של  בריחתו  עם  מיד  אליו: 
הסולם  חלום  על  קוראים  אנו  אחיו,  של 
ופחד.  אימה  יעקב  על  שמטיל  המפורסם, 
אחר כך אנו עדים למפגש המרגש בין יעקב 
הגדולים  ולמאמציו  המים,  באר  ליד  לרחל 
ארבע-עשרה  בעבורה  בעובדו  בה  לזכות 
נאלץ  יעקב  התסכולים.  כל  אף  על  שנים 
בילדים  שזוכה  הפורייה  לאה  בין  “לתמרן” 
רבים לבין עקרותה של רחל ותפילותיה לבן. 
לקראת סוף הפרשה שוב יש עליית מדרגה 

במתח, כאשר יעקב עוזב בחשאי את חרן עם 
לרדוף  יוצא  לבן  ואילו  ורכושו  משפחתו  כל 
הפרשה  מסתיימת  דבר,  של  בסופו  אחריו. 
בנימה רגועה כאשר יעקב ולבן כורתים ברית 

והראשון ממשיך בדרכו בליווי מלאכים.
יעקב  של  בדמותו  משתנה  מה  להבין  ננסה 
התמים  יעקב  בכלל.  אם  הפרשה,  במהלך 
עם  להתמודד  ונאלץ  הגדול  לעולם  יוצא 
עבודה, אכזבה, רמאות, גידול משפחה ועוד. 
כל  את  צולח  שיעקב  שיגידו  יש  אחד,  מצד 
הוא  ואמיצה.  מרשימה  בצורה  המכשולים 
ועובד  צאצאיו  ובמספר  ברכושו  וגדל”  “הולך 
מטרותיו.  את  להשיג  מנת  על  רבות  שנים 
מימוש  על  מוותר  ואינו  ידיים  מרים  לא  הוא 
סבל  תוך  בדרכו  ממשיך  אלא  לרחל  אהבתו 
יהיו שיראו בצעדיו של יעקב  גדול. מצד שני, 
לבן  אצל  עובד  הוא  לתמימותו.  ישיר  המשך 
במשך תקופה ארוכה ומממש את הצד שלו 
הוא  לתרמית  נופל  הוא  וכאשר  בִעסקה, 
וחותם על  אמנם מתמרמר, אך בפועל חוזר 
אותה עסקה. אז מיהו יעקב? תמים ופחדן או 
אדם המתמודד באומץ עם הקשיים שהחיים 
מזמנים לו? האם שתיקה על רמאות והבלגה, 
ולאחריה בריחה באישון לילה הם צעד אמיץ 

או מפוחד?

הצגתו  כיצד  לשאול  אפשר  עניין  באותו 
יעקב  עם  מסתדרת  תם”  כ”איש  יעקב  של 
הערמומי שגונב את ברכת אחיו, ולאחר מכן 
איש  אותו  כיצד  לבן.  של  לאפו  מתחת  בורח 
טכניקות  באמצעות  במעשיו  מצליח  תמים 

עסקים כל כך ממולחות?
יעקב  ביותר:  פשוטה  היא  התשובה  כי  נראה 
כשהכול  מזה.  וקצת  מזה  קצת  וגם.  גם  הוא 
היה טוב ורגוע, בא לידי ביטוי הפן התמים שלו. 
אך כאשר הוא נתקל בקשיי החיים, הוא יודע 
לׂשרדן.  ולהפוך  לסביבה  עצמו  את  להתאים 
יעקב יודע לשלב בין הרוגע שבו לבין היכולת 
“לדחוף מרפקים”. הוא יודע מתי ראוי לשתוק 
בכוח,  להשתמש  צורך  יש  ומתי  ולהבליג 

בעורמה וביתר תקיפות. 
הקודמת,  הפרשה  את  נבחן  אם  אגב,  דרך 
נבחין שאת הגישה הזו הוא קיבל כבר בבית. 
את  לקנות  עליו  היה  אחיו,  עם  בהתמודדות 
הבכורה בנזיד עדשים, ולבסוף )בעצת אימו( 
התחזות  ידי  על  אביו  ברכת  את  לגנוב  גם 
גם  אלא  לֵעָׂשו,  מתחזה  רק  לא  הוא  לֵעָׂשו. 
לוקח קצת מהאופי שלו, מהחספוס שלו. עם 
ממשיך  הוא  בעולם  עצמאי  לאדם  הפיכתו 
ל”ידי  יעקב”  “קול  בין  שמשלב  באופי  לדבוק 

ֵעָׂשו”. 
דודו זלצמן



דברים שאין להם שיעור

הזהות החילונית החמקמקה
רבל  משפחת  בבית  נפגשנו  רבא  בהושענא 
על  מחקר  שערכה  אזולאי,  נעמה  עם ד”ר 
יהודית במרחב החילוני בישראל.  התחדשות 
חילוניות ברחבי  על קבוצות  לנו  היא  סיפרה 
הארץ שמנסות לגבש קהילה יהודית חילונית 
הסוער  הדיון  ועל  משלהם,  טקסים  עם 
הכנסת  של  סביב  בנהלל  בקבוצה  שהתנהל 
נעמה  נשאלה  כך  אחר  לקבוצה.  תורה  ספר 
יהודיות  חילוניות  קבוצות  של  אפשרות  לגבי 
בקהילה מעורבת, והיא ענתה שאין כאלו ולא 

חושבת שיהיו. אני מסכים איתה.
בהורי  ציניות,  בלי  זאת  אומר  ואני  התברכנו, 
ופלורליסטים,  נאורים  תפילה  קבוצת 
ואחד  החילוני  העולם  את  היטב  המכירים 
את השני. חלקם עברו דירה כדי להיות חלק 
זאת,  לעומת  מודרנית.  יהודית  מקהילה 
יותר:  הרבה  הטרוגנית  היא  המפגש  קבוצת 
חלקם  ב”קהילה”;  כלל  מתעניין  לא  חלק 
ספר  סביב  בית  בני  המרגישים  מסורתיים 
התורה; וחלקם תמיד יגישו “עוגת הבית” בימי 
הולדת כי זה הדבר הכשר היחידי שיש בבית. 
ולכל הקבוצה הזו אין מקום של מפגש שבועי 

וודאי שאין ביניהם הסכמה חילוניות מהי.
ילדים חילונים  רוב של  בהקמת “קשת”, היה 
ב”קשת”  דתיים  להורים  לגרום  וכדי  בכיתות 
להרגיש בנוח, נעשה סוג של אפליה מתקנת. 
מנהלות  שבו  מצב  נוצר  לב,  ששמנו  בלי  כך, 
המחנכים/ות  רוב  דתיות,  הן  הספר  בית 

מוזר  שזה  לב  שם  לא  אחד  ואף  דתיים, 
את  מעבירים  דתיים  מורים  רק  ח’  שבכיתה 
הם  הרי  כי  המפגש,  קבוצת  של  המפגש 
ופלורליסטים  משכילים  פתוחים,  מורים 
יש  ציניות.  שום  בלי  זאת  אומר  אני  )ושוב, 
יכולים  והם  מצוין(,  מורים  צוות  הספר  לבית 
להעביר את המפגש כאילו היו חילונים. ומה 
דבר  יש  לגביה?  מה  נו,  חילונית?  זהות  לגבי 

כזה?
ובכן, בעיניי יש. אינני מסורתי. אני לא מאמין 
היהודית  בתפיסה  לא  ובוודאי  באלוהים, 
היא  מצוות  אי-שמירת  שלו.  אורתודוקסית 
עבורי לא פשרה אלא עיקרון. חלק מהמצוות 
מההלכה,  וחלק  לגביי  משמעות  חסרות 
אף  ולנוכרים,  לנשים  ליחס  שנוגע  החלק 
מגונה בעיניי. אני יודע שבציבור הדתי-ליברלי 
יש מאמץ ראוי להערכה להתמודד עם סוגיות 

אלו, אך אני לא צריך להתמודד איתן. 
בזהות  צורך  יש  ההערכה,  כל  עם  לכן, 
חילוניות  משמעותיות  בדמויות  חילונית, 

ובטקסים חילוניים במערכת שלנו. 
היא  הישראלית-יהודית  החילונית  הזהות 
בגיל  לילדים  אותה  להנחיל  קשה  מורכבת. 
לתרבות  קשורים  אנחנו  יסודי.  ספר  בית 
לעשות,  מה  שהיא,  ההיסטורית,  היהודית 
ה-18  המאה  שלהי  עד  דתית.  רובה  רוב 
מהדת.  במנותק  יהדות  על  כלל  לדבר  אין 
אבל  טעים,  זה  שרימפס  האמת:  על  ואודה 

הנחת  בגדול:  לוקחים  הדתיים  הטקסים 
תורה,  ספר  הכנסת  מזוזה,  קביעת  תפילין, 
הכול  נרות.  הדלקת  מגילה,  נדרי,  כל  שופר, 
שמח, טקסי ופולחני. ומה יש לחילונים לתת? 
תהילים  קוראים  בהם  שגם  זיכרון  ימי  שני 
ספק,  הטלת  כולה   - החילוניות  ומתפללים. 
אני  אך  מסורת,  שבירת  פרדיגמות,  ניעור 
שאלה  סימן  הכנסת  טקס  לראות  מתקשה 

לבית הספר.
צריכה לקחת  חילונית  היא שיהדות  תפיסתי 
חלק מהסמלים הדתיים ולמלא אותם בתוכן 
טקסים  אלוהים,  ללא  תפילה  תיתכן  שלה. 
נעמה  שהראתה  כפי  להלכה,  מחויבות  ללא 

אזולאי בהרצאתה.
מעורבת,  בקהילה  אצלנו.  לא  כנראה  אבל 
הקבוצה  סביב  תהיה  תמיד  ההתכנסות 
המחיצה  לטקסים.  שלה  והגרסה  הדתית 
אולי נמוכה יותר, מי שיגיע בטעות עם סנדלי 
הבנה  של  בחיוך  יתקבל  באב  בתשעה  עור 
גיטרה  תהיה  לא  אבל  בזעף,  ולא  לבורותו 

בשבת ולא תשב/י בתפילה לצד בן/בת זוגך.
אבל אולי בכל זאת, אחרי שמונה שנים, הגיע 
הזמן לדבר על זה? אולי מותר גם לחילונים 
לפחות  או  רוצים?  שהם  כפי  טקסים  לנהל 

לחשוב ביחד מה בכלל הם רוצים?
אני רק מניח את זה פה ככה יפה ובורח מהר 
בחזרה ל”עגלה הריקה” שלי. נתראה בטקס 

הדלקת נרות חנוכה.
ישי להמן

בית מדרש משנה 
הפאה,  שיעור:  להם  שאין  דברים  “אלו 
חסדים,  וגמילות  והריאיון,  והביכורים, 
אוכל  שאדם  דברים  ואלו  תורה.  ותלמוד 
קיימת  והקרן  הזה,  בעולם  מפירותיהן 
וגמילות  ואם,  אב  כיבוד  הבא:  לעולם  לו 
לחברו.  אדם  בין  שלום  והבאת  חסדים, 

ותלמוד תורה כנגד כולם”.
)פאה פרק א, משנה א(

סדר  של  הראשונה  המשנה  זו  מסוים  במובן 
מסכת  אמנם  כולה.  המשנה  ושל  זרעים 
ברכות, העוסקת בדיני קריאת שמע, תפילה 
דיני  אבל  הראשונה,  המסכת  היא  וברכות, 
זרעים,  לסדר  שייכים  באמת  אינם  התפילה 
תקופת  של  בכלכלה  הוא  עיסוקו  שעיקר 

חז”ל: החקלאות.
סדרי  בששת  הראשון  הסדר  זרעים,  סדר 
בעלי  של  בחובותיהם  מתעסק  המשנה, 
השדות והכרמים: חובות כלפי הארץ )למשל 

)למשל  והמקדש  הכהונה  כלפי  שמיטה(; 
העניים.  כלפי  וחובות  ותרומות(;  ביכורים 
מסכת פאה עוסקת בחובות בעלי הקרקעות, 
יהודי  בקרב  עשיר  אבל  קטן  מיעוט  שהיו 
התקופה, כלפי העניים, שהיו רוב יהודי הארץ. 
מהעשירים  שלוקחת  ִמסים  מערכת  מעין 

ונותנת לעניים מבלי לעבור דרך השלטון.
מסתיימות  במשנה  המסכתות  כלל  בדרך 
בדרשות. נדיר יותר, ואולי אף יחידאי למסכת 
של  המעין-דרשנית  הפתיחה  היא  פאה, 
ישר  לעסוק  במקום  הראשונה.  המשנה 
ברעיונות  המשנה  מפליגה  המסכת,  בענייני 
ייתכן  תורה.  תלמוד  ועל  הבא  העולם  על 
הפתיחה  להיות  אמורה  הייתה  זו  שמשנה 
העיסוק  את  שמסביר  מה  המשנה,  כל  של 

בתלמוד תורה ובעולם הבא.
פירוש המשנה:

החלק הראשון דן בדברים שאין להם שיעור 
– שלא מוקצבת להם כמות כלשהי. ואלו הם:

אינו  שדהו,  את  השדה  בעל  כשקוצר  פאה: 
בקצה  מעט  משאיר  אלא  הכול  את  קוצר 

השדה )פאת השדה( לעניים. כמה הוא צריך 
להשאיר? אין שיעור, כלומר מעיקר הדין אין 

כמות מינימאלית.
שחונטים  הראשונים  הפירות  ביכורים: 
מהפירות  כמה  לכוהן.  ניתנים  העץ  על 

הראשונים? לא מוגדר שיעור.
לבית  להביא  שצריכים  הקורבן  זהו  ריאיון: 
המקדש בכל אחד משלושת הרגלים )פסח, 
ה’  לפני  להיראות  כשבאים  סוכות(  שבועות, 
בבית המקדש. מה הקורבן? כמה להביא? אין 

שיעור, כל אחד על פי דעתו.
עם  חסד  לעשות  פשוט  חסדים:  גמילות 
אין  לעשות?  אמור  אדם  חסד  כמה  אחרים. 

שיעור.
ותלמוד תורה: כל אחד מצּוֶוה ללמוד תורה. 

כמה צריך ללמוד? מה המינימום? אין שיעור.
החלק השני של המשנה מפרט רשימה של 
אדם  מקבל  מצווה  כל  על  מיוחדות.  מצוות 
יש מצוות שהמשנה  שכר בעולם הבא. אבל 
גם  שכר  עליהם  מקבל  שהאדם  מפרטת, 
בנוסף  זוכה  האדם  כלומר,  הזה.  בעולם 



קצת תרבות
פעם  מדי  עולה  לסביבה  המודעות  במסגרת 
ספרים  ברכישת  הנחיצות  בדבר  השאלה 
לא  )ציטוט  פעם  אמר  סיינפלד  ג’רי  חדשים. 
שקראת  ברגע  גביע,  כמו  הם  “ספרים  מדויק(: 

יושבים על המדף ללא כל שימוש”. החלטתי )במסגרת  הם 
המודעות לסביבה( לא לאגור ספרים על המדף, אלא אם כן 
רוצה  שאני  ספרים  הבאות:  הקטגוריות  לאחת  שייכים  הם 
שילדיי יקראו כשיהיו גדולים כי הם השפיעו עליי מאוד; ספרי 
שמשמשים  ספרים  פעם;  מדי  בהם  לעיין  שאוכל  כדי  עיון, 
אותי בעבודה; וכמובן, ספרי ילדים שעוברים מילד לילד. לגבי 
רכישת ספרים ההחלטה היא ברורה: לא רוכשים. יש ספרייה 
במזכרת בתיה. במקרה שלי יש גם את ספריית קריית החינוך 
שהיא עשירה בספרי קריאה, ויש גם... את הספרייה הפתוחה 
ברוטשילד. ביקרתם שם? הקונספט מאוד נחמד. אתה לוקח 
ספר, אתה מחזיר או תורם ספר, בלי תיווך. אז מדי פעם אני 
עוברת ומוצאת משהו לעצמי או לבת שלי שמאוד אוהבת את 

הספרים שאני מביאה לה משם. 
והפעם  המדור  של  הקוראים  קהל  את  להרחיב  החלטתי 

ההמלצות יהיו דווקא של הצעירים:
טל פרל, בת 8.5, כיתה ג’:

לואיס.  ק”ס  מאת  “נרניה”  ספרי  סדרת  ספר:  על  המלצה 
המלחמה  בגלל  באנגליה.  שחיים  אחים  בארבעה  מדובר 
משחק  בזמן  אחר.  לבית  אותם  העבירה  שלהם  אימא 
מחבואים, מצאה לוסי, אחת הבנות, ארון בגדים דרכו מגיעים 
לארץ נרניה. המסר של הספר הוא שבין אחים חשוב לחיות 
הוא  אדמונד.  האחים,  אחד  עם  רבו  האחים  בספר  בשלום. 

הקשיב למלכה הרעה וסיכן את כולם.
המלצה על סרט: “מועדון וינקס”. זוהי תוכנית טלוויזיה, סרט 
את  להציל  וצריכות  פיות  שהן  בנות  על  הוא  הסרט  וספר. 
הסרט  שונות.  משימות  מבצעות  הן  בדרך  הקסום.  הֵממד 

עוסק בחברות ובהרפתקאות.
אדם בלה, בן 7, כיתה ב’

ינץ לוי.  המלצה על ספר: “דוד אריה ביערות הסהרה” מאת 
הספר כולל הרפתקאות מותחות. פעם הוא גדל עם ציפורים, 
רובוט.  של  אלו  עם  שלו  הרגשות  את  החליפו  אחרת  פעם 
ציורים  גם  יש  ומותח.  משעשע  מאוד,  עמוס  מצחיק,  הספר 

יפים.
בו  יש  מצחיק,  סרט  זהו   :”3 הקרח  “עידן  סרט:  על  המלצה 
העלילה  היום.  אותן  שאין  פרה-היסטוריות  דמויות  מיני  כל 
סיד  תינוק.  לה  להיות  שעומד  הממותה  מני  על  מספרת 
וכולם מנסים  דינוזאור  ידי  על  חיה( מועלם  )סוג של  העצלן 
מה  לדעת  רוצים  פעם  כל  כי  מסקרן  הסרט  אותו.  למצוא 
יקרה בהמשך. למשל, פעם אחת הם בתוך צמח ומצליחים 
יש  שמתחתיו  גשר  על  עומדים  הם  אחרת  ופעם  להימלט 

תהום שבה קשה לנשום.
אופיר יוגב, בן 17.5, כיתה י”ב, תיכון “רבין”

המלצה על סרט: “שלושת הימים הבאים”. מסופר על אישה 
להבריח  מנסה  במקצועו,  מורה  בעלה,  ברצח.  שמואשמת 
אותה מהכלא. המעניין בסרט הוא מערכת היחסים ביניהם, 
שעולה בה שאלת האמון: האם היא באמת ביצעה את הרצח 

או לא?
אסנת פרל

בדברים ארציים כמו אריכות ימים, עושר, וכדומה.
מושג העולם הבא אינו מוזכר בצורה מפורשת בתנ”ך ועולה על במת היהדות 
רק בתקופת חז”ל. מדובר בעולם שלאחר המוות, לשם מגיעה הנשמה, ושם 

היא עתידה לקבל שכר על מעשיה הטובים בעולם הזה.
ִּכתות  )וגם  הצדוקים  זה,  במושג  להשתמש  חז”ל,  או  רושים,  הְפּ כשהחלו 
בעולם  האמינו  לא  הם  זה.  לחידוש  בתוקף  התנגדו  אז(  של  ביהדות  אחרות 
השומע  טוב,  יהודי  בין  ההבחנות  לאחת  הפכה  הבא  בעולם  האמונה  הבא. 
כדי כך, שהמשנה האחרונה במסכת ברכות  לבין צדוקי. עד  להוראות חז”ל, 
קובעת שכל ברכה במקדש צריכה להסתיים במילים “ברוך אתה ה’ אלוהינו מן 

העולם ועד העולם...”
המינים,  משִקלקלו  העולם.  מן  היו  במקדש  שהיו  הברכות  חותם  “כל 
ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שיהו אומרין מן העולם ועד העולם“. 

)ברכות פרק ט משנה ה’(
כלומר, ישנם שני עולמות. האמונה בעולם הבא הפכה להיות כל כך חשובה, 

שהרמב”ם במאה ה-12 קובע שזהו אחד מעיקרי האמונה היהודית.
אריאל ידין

חוויה  ב”קשת”  לנו  הזדמנה  לערך  שנים  שלוש  לפני 
מיוחדת. כמה מחברי הקהילה שהביעו רצון ללמוד כיצד 
להקים וללמד בבתי מדרש, זכו לקורס מנחי בתי מדרש 
הקורס  חינוכיים”.  מפעלים   - “גשר  של  היוצר  מבית 
העבודה/ במקום  יהדות  “לומדים   - בשם ליב”ה  נקרא 

הקהילה”. הגענו למפגש הראשון מהוססים: האם נצליח 
מחסומי  את  לחצות  נוכל  האם  מדרש?  בית  להנחות 
 החשש וחוסר הידע? האם באמת נוכל ללמוד וללמד דתיים וחילונים יחדיו?

אותנו  שהנחה  החמודות  עלם  מיקי,  הופיע  הראשונה  ובפגישה 
שבעה  הניב  הקורס  המדרש.  בית  עולם  נבכי  אל  בבטחה  והובילנו 
החל  מגוונים,  בנושאים  ודנו  ב”קשת”,  כאן  שרצו  מדרש  בתי 
ובמדע  ברפואה  אתיות  בסוגיות  וכלה  תנ”ך  ציונות,  שירה,   בקולנוע, 

צעיר,   – ה”קשתי”  הרעיון  של  ההמחשה  היה  הצנועה  בדרכו  ומיקי 
רושם  עשה  שלא  זה  צעיר  איש  והינה  ולהכיר.  לחנך  להוט  נמרץ, 
את  ולפצח  הטקסט  את  לפענח  כיצד  לנו  הורה  ישיבה,  בחור  של 
מקסים. חיוך  ועם  גדולה  ובצניעות  בנועם  זאת  עשה  הוא   הקושי. 

רבים  לימוד  דפי  אחריו  והותיר  מדי  צעיר  בגיל  שעבר  בשבוע  נפטר  מיקי 
ותורתו. ישראל  עם  אהבת  של  “מדרשת”, וזיכרונות קסומים   באתר 

יהי זכרו ברוך.
ליאת יוספסברג בן-יהושע

והיכולת  לכולנו  שנותרו  הטובים  הזיכרונות  הקורס,  של  הרבה  ...ההצלחה 
של  מגוון  לציבור  ועוד  מדרש,  בבית  הנחיה  כמו  מורכבת  למשימה  לגשת 
דתיים, חילונים, מסורתיים ועוד... ההצלחה הזו נזקפת לזכותו של בחור צעיר 
קירב  וסמכות,  ידע  מבוססת  גם  אך  והשמחה,  הפשוטה  בדרכו  מיקי.  בשם 

מיקי את כולנו למסורת של אבות אבותינו…
תודה לך מיקי. 
יהי זכרך ברוך,

ירון נשר

המום וכואב, אני מביט בתמונה וזוכר את החיוך הנפלא שפתח את הלבבות 
בכל מפגש מחדש.

אנחנו  שאליה  זו  במיטבה,  הנפלאה  הישראליות  בעיניי,  האמיתי  הגשר  הוא 
מחנכים.

לעולם לא אשכח אותו,
יהי זכרו ברוך.

טל גנוסר

מילים לזכרו של מיקי דלה טורה ז”ל



שירותי בריאות
את  לחסן  לא  או  לחסן  אם  ההתלבטויות 
געגועים  בי  העלו  הפוליו,  נגיף  נגד  הילדים 
וחוסר  והידע  המידע  חוסר  הפשטות,  לעידן 
מנוע  של  האדיבה  )בעזרתו  שלנו  היומרות 

החיפוש( להיות סגנים של בורא עולם. 
געגועים לעידן שבו כשהיית חולה לא נזקקת 
ל”שירותי בריאות” אלא פשוט הלכת לקופת 
שם  תוספת  בלי  חולים,  קופת  סתם  חולים. 
על  לעייפה  מיוח”צנת  ושאינה  כלשהו,  מותג 

ידי ידוען או דמות קומיקס. 
היה  המשפחה  רופא  בו  לעידן  געגועים 
לפחות  משפחתך  ואת  אותך  שמכיר  כזה 
הייתה...  חלב”  “טיפת  בו  ולעידן  דורות,  שני 
ולעתים  נראית,  עדיין  חלב”  “טיפת  בעצם 
של  במיוחד  עקשני  שריד  כמו  נשמעת  גם 

המאות הקודמות. 
בראשית  זה,  בטור  ודובר  סופר  שכבר  כפי 
במושבה  הבריאות  נושא  המושבה  של  ימיה 
הופקד בידיו הנאמנות של הרוקח שגר ופעל 
הפקידות  לבית  מימין  שניצבת  בקזרמה 
)היום חלק מהמוזיאון(. הרוקח היווה סמכות 
בסיסי  טיפול  לתושבים  העניק  הוא  רפואית. 
טיפות  לבין  מלריה  נגד  כינין  מתן  בין  שנע 
לכל  כמזור  יוד  עם  וחבישה  עיניים,  לדלקות 
פנו  יותר  ומסובכים  קשים  במקרים  השאר. 

לרופא.
דר’  היה  ה-19,  המאה  בסוף  הרופא  כבוד 
לציון.  בראשון  שהתגורר  מזי”א,  אהרון 

תמול שלשוםתמול שלשום
רוטשילד.  הברון  ידי  על  מומנה  משרתו 
הירודה  ברמתה  כואבת  הכרה  מתוך  הלה, 
השלטון  תחת  ישראל  בארץ  הרפואה  של 
הקשות  התברואה  ובבעיות  העות’מאני 
להעמיד  החליט  התקופה,  את  שאפיינו 
לרשות מושבות יהודה שירותי בריאות טובים 

יותר. 
במקרים  לטפל  הרופא  נקרא  לעת  מעת 
בהם קצרה ידו של הרוקח ֵמהושיע. לדוגמה, 
הדיפטריה,  ממחלת  שנפגעו  בילדים  טיפול 
בנפש  קורבנות  מספר  גבתה  אשר  מחלה 
נגד  התושבים  וחיסון  המושבה,  ילדי  מקרב 
שהתפרצה  השחורות  האבעבועות  מגפת 
אלו  אירועים   .1895 בשנת  שתיהן   - בארץ 
“הצבי”  בעיתון  שסוקרו  דרמטיים  כה  היו 
המתחדש(:  ביישוב  ביותר  הנפוץ  )העיתון 
“מחלת הדיפתרית הזעומה פקדה מושבתנו 
בשנה הזאת ופעַמים גזלה פתאום מיד הורים 
שכולים ילדה אחת כבת שֹלש )בֹחדש תמוז( 
וילד כבן חמש )בֹחדש אדר האחרון( ולב כל 
בני המושבה נמוג וימס מפחד הָמֶות הנוראי 

והפתאומי” )יד בן צבי, 2010(. 
חולים”  “קופת  סניף  הוקם  השנים,  ברבות 
ראשון ששוכן עד היום בקצה רחוב מוהליבר. 
כיאה לאחידות המפ”איניקית של שלהי שנות 
ה-50, היה זה סניף של הסתדרות העובדים 
 - החדשה  המרפאה   - ה”קופה”  הכללית. 

אכלסה כבר צוות מרשים של רופא ואח. 
על  מהשמירה  כחלק  ואילך,  ה-60  משנות 

בית  “אחות  מוסד  התקיים  הציבור,  בריאות 
הספר  בית  של  הראשונה  בקומה  הספר”. 
בקצה  ממש  “הרצוג”(,  הספר  בית  )כיום 
בלבוש  האחות.  של  חדרה  שכן  המסדרון, 
וסינר  חלוק  שביס,  שכלל  ִתקני,  לבן  אחיות 
בתחפושות  רק  אולי  לראותו  ניתן  )שהיום 
ובהם  פורים(, בחדר שרהיטיו לבנים אף הם 
מכול  יותר  שמזכירים  וארונית,  מיטה  כיסא, 
בכל  האחות  טיפלה  בגן,  הרופא  פינת  את 
במגרש  השתטחות  או  מזדמן  ראש  כאב 
בתשובה  דגלה  האחות  גם  המשחקים. 
פגע.  לכל  סגול”  “יוד  של  האולטימטיבית 
מתייצבת  הייתה  היא  שבועות  לכמה  אחת 
בפתח הכיתה, מה שבישר את בדיקת הכינים 
אומנת  של  קפדנית  בגישה  התקופתית. 
פרוסית, היא העמידה ילד וילדה מול הכיתה 
כולה ובדקה את ראשינו בשני מקלוני זכוכית. 
זכו  חיים,  סימני  התגלו  ראשם  שעל  הילדים 
לקבל - מלבד ההשפלה קבל עם וכיתה - גם 
פתק להורים, ולמחרת הגיעו כשראשם מדיף 

ריח משונה של נפט וחומץ.
לפשטות,  והשאיפה  הנוסטלגיה  כל  עם 
חייבים לפעמים לעצור ולהודות למזלנו הטוב 
על שאנו חיים במאה ה-21, עם כל היתרונות 

שהביאה עימה הרפואה המודרנית.
“ספר  מזי”א:  אהרון  דר’  על  למידע  )מקור 
למזכרת - מזכרת בתיה-עקרון - 100 השנים 
בן  יד  הוצאת  נאור,  מרדכי  מאת  הראשונות” 

צבי 2010(.
אילנית קיש

ראשית, נציג את חברי הוועד המכהנים: אלי 
רבל - יו”ר ועד העמותה, אמירה אהרונוביץ’, 
ישי  ברלינר,  גיא  רוזנברג-שפירא,  אפרת 
דויטשמן ורון וולף. לכל חבר ועד יש אחריות 
ושל  הוועד  של  שונים  פעילות  תחומי  על 

הקהילה.
לשנת  הקהילה  תקציב  גיבוש  לקראת 
הגדיר   ,₪ מיליון  כ-1.6  על  העומד  תשע”ד, 
לשנה  המרכזיים  היעדים  את  הוועד 

הקרובה, והם:
המפגש 	  ְתָכַני  של  והעשרה  העמקה 

והתפילה בכל מסגרות החינוך.
בבית 	  תשתיות  ובניית  תמיכה  המשך 

לצרכים  מענה  מתן   – הצומח  הספר 
הגדלים.

למסגרות 	  הנדרש  התגבור  מערך  הגדרת 
ושימורו  הצוות  רמת  הדגשת  תוך  החינוך 

לטווח ארוך.
הספר 	  ובית  הקהילה  מבנה  פרויקט 

בניית  צרכים,  הגדרת   – החדש  במקומו 
תשתית לגיוס כספים וליווי הבנייה.

היקף 	  והגדלת  המתרחבת  הקהילה  גיבוש 
חלק  הלוקחים  הקהילה  מקרב  החברים 

פעיל בחיי הקהילה.
לתמיכה 	  לקהילה  תרומות  גיוס  המשך 

בפעילויותיה.

משולחן ועד העמותה
פינה זו תוקדש לעדכון קצר של פעילויות והחלטות הוועד. 

נציג כאן את הנושאים המרכזיים המעסיקים את חברי הוועד, 
במקביל לפרוטוקולים של ישיבות הוועד הנשלחים אליכם.

העמותה,  ממנכ”ל  נפרדנו  האחרון  בחודש 
הראשון  המנכ”ל  שהיה  חסקין,  אריה  מר 
של העמותה וסייע רבות בבניית התשתיות 
וביצירת קשרים בין קהילת “קשת” מזכרת 
בארץ.  נוספות  דומות  קהילות  לבין  בתיה 
אנו רוצים להודות לו מעומק הלב על כלל 

תרומתו לקהילה.
המנכ”לית  זינגר,  ללי  את  נברך  כן,  כמו 
אלינו  שהגיעה  העמותה,  של  החדשה 
בתפקיד  הצלחה  לה  ונאחל  ממרק”ם 

המאתגר.
לכתובת  לנו  לכתוב  מוזמנים  תמיד  אתם 

geshermb@gmail.com :העמותה


