
ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

פרשת וישלח   גיליון מס’   260   י”ב בכסלו תשע”ד   15 בנובמבר 2013

vedibarta12@gmail.com לתגובות:

הדמות שלי עדינה בר-שלום  
לא  וזה  אחד,  אף  יוסף?  עובדיה  הרב  את  יירש  מי 
כדמות  מצטייר  בניו  מבין  מי  אותי.  מטריד  באמת 
מופת? אף אחד מהם, כנראה. אבל בנוסף לחמישה 
רובן  בנות.  שש  גם  יוסף  עובדיה  לרב  לו  היו  בנים, 
היא  דופן  יוצאת  הרחב.  לציבור  בכלל  מוכרות  לא 
עומדת  בר-שלום. היא  עדינה  הרבנית  הבכורה, 
מדובר  הקימה.  שאותה  החרדית  המכללה  בראש 
נחשפתי  חרדים.  למאות  מקצוע  שמלמד  במוסד 

בנעוריה  רצונה  על  מספרת  היא  תיעודי.  סרט  דרך  הרבנית  אישיות  אל 
מרגישה  היא  וכיצד  ובעלה,  אביה  של  סירובם  ועל  פסיכולוגיה,  ללמוד 
במכללה.  פסיכולוגיה  ללימוד  מסלול  פתיחת  עם  מעגל  סוגרת  שהיא 
היא כבשה אותי במהפכה שהיא חוללה. הרי הסטיגמה על אישה חרדית 
למען  עצמה  ומוסרת  בעלה  לרצון  כנועה  אילמת,  מודרת,  שהיא  גורסת 
הגשמתו האישית. עדינה בר-שלום גם היא מתאימה במידה רבה לדימוי 

שלה  המפעל  אך  שלה,  הביוגרפיה  בתחילת  זה 
לוקח אותה הרחק אל עבר הגשמה אישית, בעשייה 
פמיניסטית  פעילה  מביישת  הייתה  שלא  חברתית 
הייתה  ולבטח  כמובן,  כזאת,  אינה  היא  לוחמנית. 
בכך  מגדרי.  יום  לסדר  משיוך  בתוקף  מתנערת 
בין  במיזוג  במיוחד  מעניינת  דרך  מסמנת  היא 
לבין  נוקשה  חיים  מסגרת  ועל  מסורת  על  שמירה 
הפוכה  דרך   - אישי  אידיאל  למימוש  אפשרות 
לכאורה לערכים שהמגזר החרדי מעלה על נס. זאת ועוד: הגשמה 
רצון לעשות  גם מתוך  אנוכיים אלא  מניעים  אינה באה רק מתוך  זו 
למען הכלל. אי אפשר להישאר אדיש כשהיא מסבירה שזוהי ציונות 
בהתגלמותה, שהחרדים אינם שותפים לעשייה במדינה ושהיא רוצה 

להפוך אותם ליצרנים. גיבורת תרבות של ממש.
בן לנדאו

זוג או פרד
אלה,  שורות  לכתוב  התיישבתי  בו  בשבוע 
נושא  באיזה  גוגל  לבין  ביני  מתלבט  ובעודי 
שבספארי  ידיעה  עיני  את  צדה  להתמקד, 
בעל  אפריקני  בר  חמור  זהו  ערוד.  נולד 
חומות  רוחב  בטבעות  מפוספסות  רגליים 
כהות, ראשו גדול ואוזניו ארוכות, צבעו בקיץ 
גחונו  ורק  יותר  אפור  ובחורף  צהבהב-אפור 
משפחה  קרוב  הוא  הערוד  בהיר.  נשאר 
חיים  בעל  זהו  אגב,  דרך  הבית.  חמור  של 
בסכנת הכחדה חמורה ולכן זו ידיעה חשובה 

ומשמחת כאחד. 
מדוע עוד אני מקדים ומספר לכם כל זאת? 
מעניין  פסוק  ישנו  “וישלח”  שבפרשת  מכיוון 
בעניין  הוא  גם  העוסק  הפרשה  סוף  לקראת 
הּוא  ַוֲעָנה,  ְוַאָּיה  ִצְבעֹון:  ְבֵני  “ְוֵאֶּלה  דומה: 
ֲעָנה ֲאֶׁשר ָמָצא ֶאת ַהֵּיִמם ַּבִּמְדָּבר, ִּבְרֹעתֹו 
ֶאת ַהֲחֹמִרים ְלִצְבעֹון ָאִביו” )בראשית לו כד(. 
הסוס  נקבת  עם  חמור  הכליא  רש”י:  פי  על 

וילדה פרד.
כי  שמצא  הראשון  הוא  ענה  הרמב”ן:  פי  על 
יולידו מין שאינו במינו. ונראה שהדבר נחשב 
שהם  במיניהם  הכיר  כי  לחוכמה,  בדורו  לו 

קרובים בטבע ויולידו.
משושלתו  ענה  שאותו  לומר  ניתן  כלומר, 
עשה  שכן  הראשון,  הגנטיקאי  היה  ֵעָׂשו  של 
בין-מינית מוצלחת במיוחד בתנאים  הכלאה 

חדש:  מין  לעולם  והביא  תקופתו  של  ובידע 
הפרד. 

העולמות:  משני  הטוב  את  לקח  הפרד 
ואילו  הגבוהה  הסיבולת  את  לקח  מהחמור 
שימושית  לבהמה  והפך  הגודל,  את  מהסוס 
אינה  שכזאת  הצלחה  האדם.  לצורכי  מאוד 
מובנת מאליה, שכן לבצע הכלאה בין-מינית 
בעולם החי והצומח ועוד להצליח בה, נחשב 
כמו  זו  מהכלאה  כתוצאה  היום.  גם  להישג 
ולכן  פוריים  אינם  הצאצאים  שכמותה,  רבות 
ורק  אך  אלא  בטבע  פרדים  לראות  ניתן  לא 

כתוצר של הכלאות והרבעות מכוונות.
כאשר  בהמות  בין  הכלאות  אוסרת  התורה 
האיסור הוא על עצם ההכלאה, אך השימוש 
שני  בין  הכלאה  של  תוצר  כן  כמו  מותר.  בה 
לכך  הדוגמה  באכילה.  מותר  כשרים  מינים 
שהתוצר  ברווזים  מיני  שני  בין  הכלאה  היא 
מעט  המצב  בצמחים  המולארד.  הוא  שלה 
מקורבים  במינים  הכלאות  לבצע  ניתן  שונה. 

מאותה משפחה. 
שעורה,  חיטה,  של  רבים  זנים  למצוא  ניתן 
ועוד  ורדים  גפנים,  עגבניות,  אדמה,  תפוחי 

כדוגמה לבני כלאיים בין זנים קרובים. 
מסופר  ו’  משנה  ה’  פרק  אבות  במסכת 
בין  שבת  בערב  שנבראו  דברים  עשרה  על 
האתון,  פי  הבאר,  פי  הארץ,  פי  השמשות: 

והכתב  והשמיר,  והמטה,  והמן,  והקשת, 
צבת  אף  אומרים  ויש  והלוחות  והמכתב, 

בצבת עשויה.
אש, פרד וצבת מסמלים את הכלים והגבולות 
ליכולותיו של אדם לשנות את הטבע ולהוסיף 
מתפתח  והמניע  היוצר  הכוח  כאשר  עליו, 

בעיקר בזמנים של “בין השמשות” שבחייו.
האור הוא הרכבה של חום, חומר ורוח, הפרד 
והצבת  חיים  בעלי  מיני  שני  של  הרכבה  הוא 
שלושתם  הצורפות.  מלאכת  לכל  סמל  היא 
לעשות  האדם  שרצה  להשלמות  דוגמאות 
יתקיים  זה  שכל  בכדי  אך  לצרכיו.  בטבע 
זו  שהיא  ראשונה  צבת  אותה  את  צריך  היה 

שנבראה “בין השמשות”. 
נכון  כיצד  אז  לכותרת:  לרגע  נחזור  לסיכום, 

לומר? “זוג או פרד” או שמא “זוג או פרט”?
שבה  הערבית,  מן  הוא  המילים  מקור  ובכן, 
זוגי נקרא “זוג” ואי-זוגי נקרא “פרד”. בכתבים 
ונפרד”. אם  “זוג  נמצא את המושג  מוקדמים 
בטי”ת.  ולא  בדל”ת  היא  במקור  הגרסה  כך, 
בתחילת  הפרט?  השתרש  זאת  בכל  איך 
המשחק נהוג להכריז: “אני זוג” או “אני פרד”. 
שהוא  להודות  רוצה  מאיתנו  מי  בינינו,  אך 
פרד? אני מאז ומתמיד הייתי טיפוס של “אבן 

נייר ומספריים”, אך על כך בפעם הבאה.
אריק בן חביב
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פרשת “וישלח”פרשת השבוע למשפחה

על מגדלים נעלמים, אבק ובעיות של אחריםמדעטק

כאשר  לעשות  ביותר  האווילי  הדבר  הוא  מה 
שאתה  לו  להודיע  שונאך?  אל  מתקרב  אתה 
כאשר  עשה  שיעקב  הדבר  בדיוק  זהו  קרוב. 
התקרב מחרן לארץ ישראל. לאוזנו של ֵעָׂשו, 
הוא  בסביבה,  שיעקב  גונב  לא  הבכור,  אחיו 
לא שם לב לאבק של שיירה גדולה מתקרבת 
מיעקב, באמצעות  הודעה  כך  על  קיבל  אלא 

שליחיו הישירים:
ֵעָׂשו  ֶאל  ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַיֲעֹקב  “ַוִּיְׁשַלח 
ֹאָתם  ַוְיַצו  ֱאדֹום.  ְׂשֵדה  ֵׂשִעיר  ַאְרָצה  ָאִחיו, 
ּכֹה  ְלֵעָׂשו:  ַלאֹדִני  תֹאְמרּון  ּכֹה  ֵלאמֹר: 
ָוֵאַחר ַעד  ַּגְרִּתי  ָלָבן  ַיֲעֹקב: ִעם  ַעְבְּדָך  ָאַמר 
ֵחן  ִלְמצֹא  ַלאדִֹני  ְלַהִּגיד  ...ָוֶאְׁשְלָחה  ָעָּתה. 

ְּבֵעיֶניָך” )בראשית לב ד-ו(.
על  הדורות  בכל  הפרשנים  תמהו  כבר  ואכן, 
סבירה  אחרת,  אופציה  הרי  הזו.  האיוולת 
לגמרי, היא פשוט להתעלם מאחיו האדמוני, 
בארץ  ולהתיישב  הֵחמה,  ומהיר  המסוכן 
במקום מרוחק עד שיצבור כוח לעמוד בפניו, 
דרומית  בֵׂשעיר,  בכלל  גר  שאחיו  גם  מה 
לחזור  אפשר  בהחלט  המלח.  לים  מזרחית 

לארץ בלי לחתור לעימות!
לא זו אף זו. יעקב לא רק מסכן את חייו ואת 

חיי משפחתו הגדולה, אלא עושה זאת בצורה 
אחיו  את  מכתיר  הוא  ומשפילה:  רופסת 
התואר  את  מצמיד  ולעצמו  “אדון”  בתואר 
“עבד”: “ּכֹה תֹאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו: ּכֹה ָאַמר 

ַעְבְּדָך ַיֲעקֹב” )שם שם(.
למה? האם זו דרך הגיונית להתנהל עם איש 

כמו ֵעָׂשו, איש הרים ושדות, קשוח ומר נפש?
הפכים  שני  הם  התאומים,  צמד  וֵעָׂשו,  יעקב 
אוהלים,  יושב  איש  הוא  יעקב  חייהם.  בדרכי 
איש של מילים, הסכמים ותכנונים. הקול הוא 
המעשה  ידי  לעומת  יעקב,  של  ודרכו  קולו 
של  איש  הוא  ֵעָׂשו  אחיו.  של  המחוספסות 
הסכמים  שמילים,  ועכשיו,  כאן  של  מעש, 
לחייו המידיים, מלאי הסכנה.  זרים  ותכנונים 
ֵעָׂשו בז לבכורה )מילה ריקה מתוכן, לדעתו( 
מחשיב  שלעומתו  ליעקב,  אותה  ומוכר 
את  ובנוקדנות  בקפידה  ומתכנן  זה,  הסכם 
מאחיו,  מקבל  שהוא  ההבטחות  לפי  מעשיו 
מאביו, מאלוהיו, מלבן דודו ומהמלאך שאיתו 

הוא נאבק.
ֵעָׂשו צובר את רכושו בכוח, בציד ובמלחמה. 
כדי  אדם  אף  צריך  ואינו  חרבו  על  חי  הוא 

ומקומו.  רכושו  את  לאשש  וכדי  להתקיים 
שהדרך  בחולשתו,  מבין  המשכיל  יעקב 
מלאה  בצורה  להבטיח  עבורו  היחידה 
יהיו בטוחים הוא  וחיי משפחתו  שרכושו, חייו 
שמאיים  מהאיש  דווקא  אישור  כך  על  לקבל 
עליו יותר מכול. יתרה מכך, לדעתו של יעקב 
הברכה שקיבל מאביו וההבטחה מאלוהיו לא 
קיומו  עם  יסכין  המר  אויבו  אשר  עד  יתקיימו 

של אחיו הצעיר.
לכן פונה יעקב אל ֵעָׂשו – דווקא אליו ודווקא 
שקיבל  ההבטחות  את  לגבות  כדי   - עכשיו  
יעקב  קיומו.  ואת עצם  וכדי לאשר את עצמו 
אינו איש של כבוד, ובעיניו חשוב יותר לפרוע 
אינו  ֵעָׂשו  לעומתו,  שקיבל.  ההבטחות  את 
ממשי  כבוד  רכוש,  אך  הבטחות,  מחשיב 
מתן  באמצעות  ביותר.  לו  חשובים  ושררה 
כבוד, מתנות והתרפסות, יעקב דווקא שולט 
האישור  את  שוב  לספק  לו  וגורם  בֵעָׂשו 
לבטח  ישיבה  מכול:  יותר  זקוק  הוא  שלו 
ההבטחות  וקיום  ורכושו,  ילדיו  נשותיו,  עם 

שהובטחו לו. 
יואב פרנקל

לבנייה  שאושר  בעיתונות  נכתב  החודש 
בעולם.  הראשון  הנעלם  השחקים  גורד 

“מגדל  הנקרא  המגדל 
 Tower( האינסוף” 
מתוכנן   )infinity
בסיאול,  להיבנות 
ועתיד  קוריאה,  דרום 
של  לגובה  להתנשא 
בעזרת  מטר.   450
משוכללת  מערכת 
ומסכים  מצלמות  של 
יוכל  בחלונות,  שיותקנו 
את  להקרין  המגדל 
שמאחוריו  הסביבה 
את  ליצור  בעצם  ובכך 
אינו  שהוא  האשליה 
שהוא  במקום  נמצא 
עצמו  הרעיון  נמצא. 
עד  מדהים,  נשמע 
ש”מגדל  שמתברר 
נמצא  האינסוף” 
התעופה  לשדה  סמוך 

הבינלאומי של סיאול... 
ואינו  הרצון להיות רואה 

שנים  כבר  האנושי  המין  את  מלווה  נראה 
ילדים  בספרי  אגדות,  בסיפורי  ונמצא  רבות 
לצעירים(,  פוטר”  “הארי   – לזקנים  דין”  )“דני 

בסיפורי מדע בדיוני, בתיאוריות קונספירציה 
שונות ואפילו במחקרים מדעיים רציניים. עד 
היום איש לא הצליח 
היעלמות  ליצור 
אדם,  של  מוחלטת 
כל  או  מבנה  חיה, 
לא  ואני  אחר,  דבר 
ליכולות  מתייחס 
הפשע  ארגוני  של 
מיני  כל  להעלים 
שמטרידים  גורמים 
אותם... ובנימה יותר 
רצינית, ההתקדמות 
נעשתה  גדולה  הכי 
על ידי צוות חוקרים 
להוכיח  שהצליחו 
מתמטית  בצורה 
שניתן לגרום לגרגר 
אבק לא להחזיר את 
האור שנשקף ממנו 
להפוך  בעצם  ובכך 
נראה,  לבלתי  אותו 
לא  עדיין  הם  אבל 
את  לבצע  הצליחו 

זה בפועל.
להיעלם?  רוצה  שבאמת  מי  עושה  מה  אז 
למשל, אם החלקתי על קליפת בננה באמצע 

רחוב מלא אנשים והדבר הראשון שאני רוצה 
בלטה,  מהרחוב:  לחלק  להפוך  הוא  לעשות 
שיוריד  דבר  כל  או  שטיח  חציה,  מעבר  קיר, 

את מבטי האנשים ממני... 
הסוואה – זה בעצם מה שאני מחפש, להיות 
אני  שבה  לסביבה  דומה  שאפשר  כמה  עד 
נמצא על מנת שלא ישימו לב אליי. מי שמוביל 
הטבע,  כמובן  הוא  ההסוואה  של  הטרנד  את 
סתם  להיעלם  אפשר  שאי  הבין  מזמן  שכבר 
מחשבה  קצת  בזה  להשקיע  צריך  אלא  כך 
הקוטב  דובי  את  הטבע  סידר  וכך  ומאמץ; 
צבע  עם  הגמל-שלמה  את  לבנה,  פרווה  עם 
הצבעים  עם  הנמרים  את  ענף,  של  ומבנה 
מלכי  את  וכמובן  האפריקנית  הסוואנה  של 
עם  בים,  והתמנון  ביבשה  הזיקית  ההסוואה: 
ההסוואה  חופשית.  לבחירה  צבעים  מבחר 
החיות  אצל  מטרות:  לשתי  התפתחה  בטבע 
למנוע  וכדי  הגנה  לצורכי   - יותר  החלשות 
ואצל  אותן;  לראות  שלהם  מהטורפים 
לשים  מהנטרפים  למנוע  כדי   - הטורפים 

אליהם לב. 
הסוואה  יכולות  בעלי  איננו  האדם  בני  אנו 
הנמצאים  בעצמים  נעזרים  אנו  ולכן  טבעיות 
בסביבה על מנת לטשטש את המראה הרגיל 
ציידים  לבלוט:  מבלי  בה  ולהשתלב  שלנו 
משחות  מורחים  ועלים,  בענפים  מתכסים 
צבעוניות על חלקי הגוף החשופים, מתכסים 

מגדל האינסוף

מי רואה את הזיקית?



ברשתות ועוד.
מסודרת  בצורה  נכנס  ההסוואה  נושא 
העולם  במלחמת  היום  לסדר  ומקצועית 

בעלות  כאשר  השנייה, 
נרחב  שימוש  עשו  הברית 
מקרטון  ומטוסים  בטנקים 
שדות  לדמות  מנת  על 
תעופה, וכיסו יחידות שלמות 
כדי  הסוואה  ברשתות 
שמטוסי האויב לא יזהו אותן 
)אני מאוד ממליץ על הספר 
למי  המלחמה”  “קוסם 

יותר על הנושא(. מאז  שמעוניין ללמוד קצת 
נושא ההסוואה רק מתקדם ומתפתח ועדיין... 

לא הצליחו להעלים משהו לחלוטין.
של שדה בשמ”א  בסגנון  יהיה  ואולי הפתרון 
)בעיה של מישהו אחר(, מתוך “החיים, היקום 

וכל השאר” מאת דאגלס אדמס: 
האולטרא-מפורסם  הקוסם  “המדען 
חייו  על  פעם  התערב  מווג  אפפראפאקס 

המגה-הר  את  שנה  בתוך  להפוך  יצליח  כי 
מאגראמאל לבלתי נראה לחלוטין.

זו  לאחר שבילה את רובה המכריע של שנה 
נלאים  בלתי  בניסיונות 
בלוקס-או-שפורפרות 
בשובריורי- ענק, 

ובמעקפי  בטילואש 
ספקטרום-או-מטיים, 
תשע  עוד  רק  ונותרו 
של  לסיומה  שעות 
כי  לדעת  נוכח  השנה, 
בידו.  יעלה  לא  הדבר 
וחברי- וחבריו,  הוא  מותניהם  שינסו  וכך, 
וחברי-חברי- וחברי-חברי-חבריו,  חבריו, 

הפחות  מחבריהם  וכמה  חברי-חברי-חבריו 
חברת  של  בעליהם  במקרה  שהיו  טובים, 
כליל  עצמם  ושיקעו  בכירה,  כוכבים  גרירת 
המאומצת  העבודה  כליל  היום  שידוע  במה 
כי  ובטוחים  סמוכים  היו  בהיסטוריה.  ביותר 
ביום שלאחר אותו לילה מפורסם לא ניתן היה 

אפפראפאקס  מאגראמאל.  את  עוד  לראות 
הפסיד בהתערבות זו - ובעקבות כך גם את 
וקפדן  רשמי  שבורר  משום  ורק  אך   - חייו 
האתר  סביב  בהולכו  כי  )א(  הבחין  כלשהו 
שבו אמור היה  מאגראמאל להיות, לא נתקל 
בדבר, ולא נחבל באפו כתוצאה משום דבר, 

ו- )ב( בירח נוסף וחשוד למראה.
פשוט  הוא  אחר  מישהו  של  הבעיה  שדה 
הרבה  שחשוב  ומה  בהרבה,  מזה  אופרטיבי 
יכול לפעול במשך מאות בשנים  - הוא  יותר 
מכך  נובע  הדבר  יחידה.  פנס  סוללת  על 
ששדה זה פועל על פי עיקרון המסתמך על 
נטייתם הטבעית של הבריות שלא לראות את 
שאינם רוצים לראות, את שלא ציפו לראות, 
צבע  אילו  להסביר.  מסוגלים  שאינם  את  או 
עליו  והציב  בוורוד  ההר  את  אפפראפאקס 
היו  וזול,  פשוט  אחר  מישהו  של  בעיה  שדה 
הבריות הולכים על יד ההר, סביבו, ואף עליו 

ופשוט לא היו מבחינים בו לעולם.”
ענר צוק

תמול שלשוםתמול שלשום
ועדים וועדות

בתקופה שבין הבחירות לרשויות המקומיות 
לוועד  יותר,  אף  החשובות  הבחירות,  לבין 
על  תובנות  מספר  “קשת”,  של  העמותה 

ועדים משכבר הימים ועל הזמן שחולף. 
ועד  מגדיר  אבן-שושן  מילון  ועד?  מהו 
כ”קבוצה של אנשים המטפלים בעניינים של 
חברה או של מוסד”. לא רק השימוש במילון 
כלקוחה  נראית  ההגדרה  גם  ארכאי,  קצת 

מעידן אחר.
של  היפה  שעתם  הייתה  הציונות  ראשית 
שעמד  זה  היה  האודסאי  הוועד  הוועדים. 
בראש תנועת חובבי ציון; הוועד הפועל הציוני 
היה  האחד-עשר  הציוני  בקונגרס  שהוקם 
הגוף המנהל של התנועה הציונית; ועד הלשון 
והוועד  העברית פעל להנחלתה של השפה; 
אסיפת  של  המבצעת  הרשות  היה  הלאומי 
וכקונטרה  המדינה;  הקמת  טרם  הנבחרים 

למפעל הציוני פעל גם הוועד הערבי העליון. 
בתיה,  מזכרת  הקמת  לאחר  מספר  שנים 
חמישה  מנה  הוועד  המקומי.  הוועד  נוסד 
עשרה  הצטרפו  שאליהם  נבחרים  חברים 
תושבים שנשאו בתפקידי הגוף המנהל, בסך 
הכול חמישה-עשר חברים. פעם בשנה, מיד 
כללית  אסיפה  התכנסה  תשרי,  חגי  אחרי 
לצורך בחירת הוועד. חברי הוועד נבחרו ברוב 
להיפגש  נהגו  הם  חשאיות.  בבחירות  קולות 

לישיבה אחת בשבוע או על פי הצורך.
המסורת  פי  על  ניתנה,  הבחירה  זכות 
האב  בתי  ואחד  לשלושים  הפטריארכאלית, 
והמצטרפות  המייסדות  המשפחות  של 
בשנים הראשונות של המושבה. לימים מרדו 

בני הדור השני במושבה והתקוממו על היעדר 
זכות הבחירה. לאחר מספר מהומות ובתיווך 
וזכות  התקנון,  שינוי  על  הוחלט  מבחוץ, 
הבחירה הורחבה לגברים בני עשרים ומעלה 
- תושב או איכר - וזכות להיבחר לגבר מעל 
המייסדים  נשוי.  לגבר  או  וחמש  עשרים  גיל 
ובכך  ולהיבחר  לבחור  לנשים  התירו  לא 
במאבק  דרך  פורצי  להיות  הזדמנות  החמיצו 

הפמיניסטי. 
המחויבות  אף  אל  בוועד,  ההשתתפות 
ואף  פופולארית,  מאוד  הייתה  והטרחה, 
רצו  כולם  ביישוב.  סטאטוס  סמל  היוותה 
להיבחר ומי שלא נבחר היה די ממורמר. הם 
המודרנית  שהחברה  מה  את  הבינו  כנראה 

שכחה, שמי שנותן מקבל תמיד הרבה יותר.
הפנימיים  ענייניה  על  אמון  היה  הוועד 
של  בבחירה  החל  הקהילה,  של  והחיצוניים 
בעלי תפקידים כמורים, רב ושוחט, דרך ניהול 
ופקידי  יק”א  פקידי  הברון,  פקידי  עם  הקשר 
לארגון  נציג  שליחת  העות’מאני,  הממשל 
השמירה,  סידורי  ארגון  יהודה,  מושבות  של 
וגישור  וכלה בטיפול  יום,  היום  בזוטות  טיפול 
ומשפחתיים.  זוגיים  בינאישיים,  בסכסוכים 
כשאלת  גורל  הרות  סוגיות  וליבון  דיון  לצורך 

השמיטה, כונסה אסיפה כללית. 
את  שאפיינה  ההדדית  הערבות  במסגרת 
התקופה, שימש ועד המושבה גם כבנק לעת 
בראשית  לתושבים  כסף  הלווה  הוא  מצוא. 
השנה לצורך רכישת זרעים וגבה את החובות 
לא  המשפחה  בהם  במקרים  הקציר.  לאחר 
בקרן  נעזרה  היא  חובה  את  להחזיר  יכלה 
ידי  על  שהופעלה  חסדים(  )גמילות  גמ”ח 

הקהילה. 
תקין,  ִמנהל  כללי  על  לשמור  היטיב  הוועד 
רבה.  בקפידה  נוהלו  שלו  והפרוטוקולים 
עברית  הייתה  הדברים  נכתבו  בה  השפה 
לפני  נשרפו  אלו  ספרים  לצערנו,  מקראית. 
שפינו  המושבה  צעירי  ידי  על  שנה  כשישים 
את המרתף של בית הוועד )המוזיאון( לצורך 

הקמת מועדון. 
של  המנהל  הגוף  להיות  המשיך  הוועד 
המושבה גם עם הקמת המדינה. בתקופה זו 
השתייכה המושבה לתקופה קצרה למועצה 
מזכרת  זכתה   1952 בשנת  גזר.  האזורית 
בתיה למעמד של מועצה מקומית עצמאית, 

ומאז הכול היסטוריה.
ועד,  לכל  כמו  התחלק,  המקומי  הוועד 
לוועדות שעסקו בנושאי משנה. שתיים מאותן 
הוועדה  היום:  גם  לפעול  ממשיכות  ועדות 
המשותפים  בענייניהם  שעוסקת  החקלאית, 
חדשה”,  “באר  המים  ואגודת  החקלאים;  של 

שמנהלת את נושא המים החקלאיים. 
ל”אני”  ברבות השנים, עם המעבר מ”אנחנו” 
ו”ראשים”  ל”מנהיגים”  ציבור”  ומ”משרתי 
העממי- מזוהרם  הוועדים  איבדו  למיניהם, 

שיתופי ופינו מקומם למועצות והנהגות. 
הם  וועדות  ועדים  מאותם  שנותר  מה  כשכל 
בעיקר ועדי עובדים וועדות חקירה, אולי הגיע 
הוועד  אם  אז  ליושנה.  עטרה  להחזיר  הזמן 
האחרון בו הייתם חברים הוא ועד קישוט של 
1984, הגיע הזמן להתגייס  כיתה ד’ 2 בשנת 
לוועד המנהל של העמותה או לאחת מוועדות 

הקהילה וליטול חלק בעשייה.
אילנית קיש

חיילים בהסואה



ממכרת,”  בהתמכרויות  “העבודה 
אומרת מיטל עשור, “קורה משהו בחדר 
- הקשר שנוצר,  הטיפולים שגדול ממני 
איך  יודעת  אני  תמיד  שלא  ההארות 
נופלות  הקוביות  אבל  אליהן,  הגעתי 

במקום”.
בעבודה  ושני  ראשון  תואר  בעלת  היא  מיטל 
והן  הציבורי  במגזר  הן  ועובדת  סוציאלית 

בפרטי. 
טיפול   – נוקטת  היא  שבה  הטיפולית  הגישה 
 CBT –( ממוקד  התנהגותי  קוגניטיבי 
Cognitive Behavioral Therapy( – נחקרה 
היא  בעיות.  של  רחב  למגוון  יעילה  ונמצאה 
התמכרות  בעיית  עם  באנשים  גם  מטפלת 
באוכלוסייה  וגם  קשים  חיים  וסיפורי 
עובדת  היא  שאיתה  יחסית,  נורמטיבית 

בקליניקה הפרטית ובצבא. 
אזורית  יחידה   – ברחובות  חוסן”  ב”מרכז 
לשיקום  שפועלת  בהתמכרויות,  לטיפול 
גמילה  שלאחר  בשלב  במכורים,  ולתמיכה 
מעל  במבוגרים  מיטל  מטפלת   – הפיזית 
פרטנית  מטפלת  היא  שמונה-עשרה.  גיל 
אלו  ובימים  הנשים,  תחום  על  אחראית  וכן 
המסגרת  מכורות.  נשים  של  קבוצה  פתחה 
ניקיון  היא  הסף  ודרישת  כפויה  ולא  פתוחה 
“היום  והאלכוהול.  הסמים  סוגי  מכל  טוטאלי 
והשפעתם  נגישים,  הסמים  מבעבר  יותר 
יותר,” היא מסבירה, “בסמים מעורבים  קשה 
כימיים  חומרים  או  הזיות  מעוררי  חומרים 
בעיות  מעוררים  קרובות  שלעתים  מסוכנים, 
פסיכוטיים  התקפים  כדי  עד  פסיכיאטריות, 

ונטיות אובדניות”.
תעסוק  שהיא  למיטל  ברור  היה  צעיר  מגיל 
שירתה  בצבא  אנשים.  עם  שתעבוד  בטיפול, 
כמד”נית, מדריכת נוער, ומיד לאחר השחרור 
עבודה  ללימודי  התלבטות  כל  ללא  פנתה 

סוציאלית. 
סוציאלית  עובדת  הייתה  דרכה  בראשית 
מקרים  ופגשה  ברמלה,  משפחה  לענייני 
טוב  מקום  היה  “זה  וקיצוניים.  מורכבים 
עבדה  כך  אחר  אומרת.  היא  בו,”  להתחיל 
בקריית  אומנה  משפחות  כמנחת  כשנתיים 
מלאכי ובאחריותה היו ארבעים ושניים ילדים: 
רשומים  כולם  כאילו  בלילות,  ישנתי  “לא 
עם  עובדת  היא  היום  הזהות”.  בתעודת  לי 
יכולת  יש  “למבוגר  גדול:  וההבדל  מבוגרים 
בחירה ולכן אני לא הולכת עם הסיפורים של 
כשטיפלתי  שקרה  כפי  הביתה,  המטופלים 

בילדים”. 
למטופלים  שלה  החיבור  היום  גם  אבל 
לאן  לראות  נהנית  ומיטל  מאוד,  אינטנסיבי 

הטיפול,  בעזרת  ומתפתחים  מגיעים  אנשים 
התהליכים  שנים.  שלוש-חמש  שנמשך 
יש  מטופליה  בין  גדולים.  הם  והשינויים 

צעירים “ממותגים”, עובדים והורים לילדים. 

רב  ניסיון  רחב,  ידע  בסיס  הם  שלי  “הכלים 
ואינטואיציה. מטופלים מרימים גבה לפעמים: 
‘את יודעת דברים כאילו השתמשת בעצמך’, 
החוויה.  את  להבין  כדי  מספיק  יודעת  אני  כי 
כתוצאה  בנפשם  פגועים  במטופלים  מדובר 
עובדים  לא  קשות.  ומיניות  פיזיות  מפגיעות 
אופרטיביות  מטרות  מגדירים  הכול.  על 
החיים  סיפורי  את  להמחיש  כדי  לטיפול”. 
“לפעמים  אומרת:  היא  פוגשת,  שמיטל 
כל  את  לי  שאב  מישהו  כאילו  מרגישה  אני 
מחיקת  כזה  דבר  “אין  מהריאות”.  האוויר 
מדגישה,  היא  אישיות,”  השתלת  או  העבר 
יותר  טובה  להיכרות  כלים  נותנים  “אנחנו 
למטופל  עוזרים  העצמי.  עם  ולהתפייסות 
בתוכו  למצוא  לו  עוזרים  אותו,  לשפוט  בלי 
רגליו.  על  לקום  שיוכל  כדי  הכוחות  את 
יודעת  מיטל  עצמם”.  את  בונים  המטופלים 
ובהערכתה  באהבתה  מכירים  שמטופליה 
יכולים  “הם  לעבודה.  שלה  בחיבור  אותם, 
נזכרת  היא  צלע,”  שבירת  כדי  עד  לחבק 

במקרה מלפני כמה ימים. 
סדנאות  מיטל  מעבירה  לשבועיים  אחת 
העשרה,   –  20 בבה”ד  חימוש  למ”כיות 
בכלים  אותן  ומציידת   - קבוצתית  דינאמיקה 
מדריכות,  שהן  השוחרים  מול  להתמודדות 
ומזה כשנה היא מטפלת במקרים של פוסט 
התנהגויות  חיים,  משברי  דיכאון,  טראומה, 
חרדתיות ועוד, בקליניקה הפרטית שפתחה. 
מודרך  דמיון  גם  כולל  שלה  הכלים  ארגז 
אוהבת  מיטל  כן,  כמו  הרפיה.  ותרגילי 

קלפים  ילדים,  ספרי  משחקים,  עם  לעבוד 
טיפוליים ועוד... המטופלים מקבלים משימות, 
מדווחים לה ומשתפים אותה גם בין הפגישות 

השבועיות באמצעות אי-מיילים ו-ווטצאפ. 
להיכנס  נהנים  ו-3.5(   7  ,10( ילדיה  שלושת 
על  ולשבת  בבית,  שנמצא  הטיפולים  לחדר 
אימם  נעימות.  משדר  החדר  המטופל.  כיסא 
היא  היתר  בין  בכיתותיהם.  שיעור  העבירה 
סוגי  וחמישה  עשרים  שמציג  לוח  הראתה 
הילדים  של  ליבם  תשומת  את  ומסב  רגשות 
שהם  מזה  תחושות  של  יותר  רחב  למגוון 
את  חשפה  גם  היא  לעצמם.  לייחס  נוטים 
“אירוע-מחשבה- הרצף  להבנת  הילדים 

מה  על  משפיע  מה  קודם?  קורה  מה  רגש”: 
שאנחנו מרגישים ואיך זה בא לידי ביטוי בגוף?

כלי  בשיווק  עוסק  עצמאי,  הוא  רוני  זוגה  בן 
עבודה, וחולק עם מיטל את הטיפול בילדים, 
מאפשר ונותן לה את המרחב לו היא זקוקה. 
מיטל  בשבוע  ערבים  שלושה  או  בשניים 
צוות  בישיבות  משתתפת  לומדת,  או  עובדת 

רב-מקצועי או מקבלת הדרכה.
עצה שהייתה נותנת לעצמה בתחילת הדרך? 
– “להגיע אל המטופל ולהיות איתו. לא לתת 
למטופל לחוש שהוא נמצא מצידו האחר של 
שהמערכת  לכוחניות  להיסחף  ולא  המתרס, 

מגלה”.
ענבר.  גיורא  “המטפל   – השראה?  מקורות 
צנוע,   - אדם!  והוא  עצום,  ידע  מחזיק  האיש 
הודרכתי  העיניים.  בגובה  ומסתכל  אמיתי 

אצלו בשנתיים האחרונות”.
לתחביב  “לחזור   – לעתיד?  תוכניות 
קרמיקה;  האחרונות:  בשנים  שהפסקתי 
את  להרחיב  הקליניקה;  את  ולהגדיל  לייצב 
תחום הנשים ב’מרכז חוסן’; להמשיך ללמוד. 
מעשירה  מקצועית  ספרות  המון  קוראת  אני 
הלמידה  על  אחראית  אני  ובכלל,  ופותחת. 

שלי, מחויבת להתקדם ולהתפתח במקצוע”.
אילת אסקוזידו

יום בעבודה עם 
מיטל עשור – מטפלת בהתמכרויות

שיני חלב
שיעור  בסיום  א’  כיתה  תלמיד  עופר, 
על  מתווכחים  למה  מבין  לא  “אני  מפגש: 
איך נברא העולם: זה פשוט, אלוהים ברא 

את האבולוציה...”


