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הראשונה  באות  שמתחילה  חיה  של  ושם 
ושפן,  “שי  אמרתי:  תורי  כשהגיע  שמו.  של 
בי  הביט  יוני  ג’ירפה”.  לי  קוראים  כולם  אבל 
ואמר: “ג’יפי”. אולי זו הייתה הדרך שבה הוא 
אמר זאת, אולי החיוך, אולי הסיטואציה, מה 
להיות הכינוי  ג’יפי הפך  יום,  שברור שמאותו 
הייתה  זו  אותו.  אהבתי  ואפילו  שלי,  הרשמי 
כינוי  לי  הדביק  שמישהו  הראשונה  הפעם 
בשל הגובה שלי, שהרגשתי שהוא כינוי חיבה. 
משם הדברים החלו להשתפר, אפילו הלכתי 
וביקשתי  ל”לורד קיטש” במדרחוב בן-יהודה 

שידפיסו לי “ג’יפי” על חולצת החאקי. 
לשאת  הפיזי  יתרוני  החל  זמן  באותו  בערך 
למרות  הכדורסל,  בתחום  גם  תוצאות 
אותי  מעמידים  לכיתה  חבריי  את  זוכר  שאני 
במקומי: “זה לא שאתה טוב בכדורסל, אתה 
לא  באליצור  המאמן  למזלי,  גבוה”.  פשוט 
שזה  וחשב  כשלהם,  אבחנה  בחדות  ניחן 
לחמישייה,  אותי  לצרף  כדי  דיו  גבוה  שאני 
מתגמלת  אך  קצרה  בקריירה  פצחתי  וכך 
בכיתה  בערך  כדורסל.  שחקן  של  חברתית 
ט’ או י’ הבשילה בי היכולת להטביע )מרבית 
משהו  כפופים  היו  בדרכי  שניקרו  הסלים 

מרוב שימוש, מה שסייע לביצועים(. 
מכות.  מנע  גם  הגובה  שהזכרתי,  כמו 
של  טיול  סיפור:  תשמעו  אבל  תמוה,  נשמע 
ללינה  להגיע  אמורים  החניכים  “הצופים”, 
ועוד  ואני  שאן,  בבית  עלום  ספר  בית  באיזה 
הציוד  על  לשמור  נשלחים  ִצְפלונים  שני 

שחבורת  עד  מבטיח,  נראה  הכול  והאוכל. 
אל  הגיע  מי  לבדוק  מגיעה  מקומיים  ערסים 
בית הספר, ובדרך אולי לסדר לעצמם ארוחת 
הסיטואציה  ותירס.  אפונה  שימורי  של  ערב 
הלכה לכיוון של התנגשות חזיתית שבסופה 
צפויים אפים מדממים וחניכים רעבים. אולם 
הצלחנו  ברור  לא  בתירוץ  המהפך.  חל  פה 
של  הכדורסל  למגרש  החבורה  את  לגרור 
ובדרך  שהוא  מהיכן  נשלף  כדור  הספר,  בית 
)אומרים  אחורית  הטבעה  דפקתי  אגב 
איזה חמישה-שישה  עוד  שמהפחד מקבלים 
הערב  המשך  בקיצור,  בניתור(.  סנטימטרים 
בבית  כמוהו  נראה  שלא  הטבעות  מופע  היה 

שאן, והשימורים נשארו במקומם.
מעבר  נוספים  כישורים  התפתחו  בהמשך 
לגובה אבל ג’יפי המשיך להיות הכינוי המוביל 
בתיכון, בצבא ואפילו בישיבה. נישואי ליעל היו 
נקודת מפנה נוספת בדומיננטיות של הגובה 
ראתה  שהיא  כנראה  שלי.  האישיות  במבנה 
היה  שג’יפי  והחליטה  שבי  הפנימי  היופי  את 
עברו  שי.  אני  מבחינתה  אבל  לנעורים  טוב 
וגם החברים מהצופים עברו  עוד כמה שנים 
אותי  הכירה  והסביבה  המרכזי  כשם  לשי 
קשורים  בהכרח  שלא  אופנים  כמה  בעוד 
באחוזון הגובה שאליו אני שייך. אבל עד היום 
יד  שם  כשאני  הפליאה  ממבט  מתמוגג  אני 
מסתובב  והוא  מאחור  מישהו  של  הכתף  על 

ופוגש את החזה שלי.
שי מונזון

הדמות שלי משה וחצי  
שאלתי את תלמידיי בכיתה י”ב בחיפה “מי היה משה 
התלמידים  אחד  בכיתה.  השתררה  ודממה  לוי?” 
“לא  לוי?”  ליהודה  התכוונת  “אולי  בהיסוס:  הציע 
עונה  הייתי  מה  חשבתי  ואז  בנימוס.  עניתי  ממש,” 
יכולה להיות  - והתשובה הייתה  זו  כתלמיד לשאלה 
“יש שני משה לוי בבית הכנסת שבו אני מתפלל. אולי 

התכוונת אליהם?” 
וחצי”, כפי שכונה  “משה  או   ,)2008-1936( לוי  משה 
בגלל גובהו )אורכו, לצורך גיליון זה(, שימש כרמטכ”ל 
למשפחת  בתל-אביב  נולד  הוא  צה”ל.  של  ה-12 
א’ בתל-אביב  עירוני  עולים מעיראק, התחנך בתיכון 

והתגייס ל”גולני” ב-1954. כיוון שהצטיין בקורס קצינים, שובץ “משה 
וחצי” בגדוד 890 של הצנחנים )הצנחנים יאמרו - כדי שלא יתקלקל(. 
הוא השתתף בפעולות תגמול רבות וצנח במיתֶלה. הוא מונה לתפקיד 
סגן רמטכ”ל במהלך מלחמת של”ג וב-1983 מונה לתפקיד רמטכ”ל. 

בתקופתו נערך צה”ל ברצועת הביטחון בלבנון. 
אמר  “ההיסטוריה,”  מוכר?  לא  שמו  מדוע  כן  אם 
ידי  ז’אן פול סארטר, “נכתבת על  הפילוסוף הצרפתי 
פרצה  ולא  וחצי”  “משה  של  מזלו  איתרע  המנצחים”. 
מלחמה בתקופת כהונתו כרמטכ”ל, ולכן היה לו קשה 
לוועדת  )או  כמנצח  ההיסטוריה  לספרי  להשתחל 
חקירה כמפסיד(. ובכלל, מה משה לוי חשב שיקרה לו 
עם שם שכזה? גם משה וגם לוי. יותר רגיל מזה אין. זה 

לא ברק, לא שחק, לא דיין, לא חלוץ ולא איתן. זה לוי. 
במחשבה נוספת, מה אנחנו מצפים מרמטכ”ל? בדיוק 
המסקנה  ככה?!  לא  בתקופתו,  מלחמה  תהיה  שלא 
סתם  לא  טוב!  רמטכ”ל  דווקא  היה  וחצי”  ש”משה  היא  המתבקשת 
טוב, “טוב וחצי”. ומה נעשה עם ההיסטוריה? חצי עמוד ב”ודברת בם” 

בשביל התחלה, זה לא רע.
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סיפור ארוך
חשמל”,  “עמוד 
פרי”,  “אולסי 
“ג’ירפה”,  “ׂשרוך”, 
מכינויי  חלק  היו 
בעיניי  שהיוו  הגנאי 
עילה מוצדקת לחבוט 
בשל  אותי  להקניט  שהעז  במי  ולהלום 
הצביעו  צעיר  מגיל  שכבר  הפיזיים,  נתוניי 
עוד מספר שנים  יעברו  על חריגות מסוימת. 
ימנע  ואפילו  ליתרון  יהפוך  הגובה  שעניין  עד 
קטטות, אולם עד אז נקרו בדרכי הזדמנויות 

אין קץ ללכת מכות על רקע כבוד האדם. 
האורך,  הוא  הטור  שנושא  כבר  הבנתם  אז 
כלומר הגובה, וכאן מדובר על מישהו שתמיד 
בגובה  שהיו  מאלו  לא  מסביבתו.  נישא  היה 
קפיצה  נתנו  ואז  נמוכים  אפילו  או  ממוצע, 
בגיל ההתבגרות, מדובר פה בטאוויל סדרתי, 
כזה שבכל תמונת מחזור הוא תמיד מאחור 
מימין כדי שלא יסתיר, כזה שקונים לו נעליים 
עדיין  הכיתה  כששאר  הגברים  במחלקת 
כזה  הילדים,  במחלקת  בלונים  מקבלת 
מכנסיים  אין  כי  טרנינגים,  עם  ללכת  שחייב 
מספיק ארוכים למידת הרוחב שלו, בקיצור - 

ארוך. 
יוני  זה  שהיה  חושב  אני  לאחור  בניתוח 
המדריך בכיתה ה’ ב”צופים” שנתן את האות 
התדמית.  וחיזוק  הפרספקטיבה  לשינוי 
הייתה זו פעילות שבת בגן העצמאות, ובסבב 
הפתיחה ביקש יוני מכל חניך להגיד את שמו 



שיהיו לכם חיים ארוכים
בסוף  התעסקנו  השבוע  שבפרשת  אחרי 
החיים, הגיע הזמן לברר מה קובע את אורך 
והאם  להזדקן?  לנו  גורם  בעצם  מה  חיינו? 

אפשר לעצור זאת? 
מושפע  ההזדקנות  שקצב  ספק  אין 
של  האישי  הגנום  הרכב  רבים.  ממשתנים 
חיים  והרגלי  מחיה  סביבת  תזונה,  האדם, 
בוודאי  הם  גופנית(  פעילות  או  עישון  )כגון 
לּו  קורה  היה  מה  אולם  מהמשחק.  חלק 
ההשפעות  כל  את  לנטרל  מסוגלים  היינו 
הסביבתיות והאישיות הללו? האם היינו כולנו 
מתים בגיל 120 ויום, או – יותר טוב – היינו בני-

אלמוות? )האם זה באמת יותר טוב?(
מתוכנת  האדם  גוף  האם  אחרות,  במילים 
ומין?  גזע  הבדלי  ללא  אחיד  בקצב  להזדקן 
מנגנוני  את  לזקק  המנסה  זה,  מחשבה  קו 
נולדים  אנו  שאיתם  הפיזיולוגיים  ההזדקנות 
שני  צריכת  )כמו  המאוחרות  מההשפעות 
“ערפיחי  נשימת  או  בחצות  גלידה  ליטרים 
המחקר  תחום  את  הוליד  רעילים(,  בוקר” 
המכונה “הזדקנות תאית”. הרעיון פשוט: אם 
הרי  מתקתק,  ביולוגי  שעון  עם  נולדים  אנו 
ולכן  בגופנו,  תא  בכל  להתקיים  צריך  שהוא 
בצלחת  אנושיים  תאים  ולגדל  לבודד  ניתן 

פטרי ולבחון את כושר הישרדותם. 
הייתה  הקודמת  המאה  של  ה-60  שנות  עד 
שתאים  המדעית,  בקהילה  הרווחת  הדעה 
שאז  אלא  אלמוות.  בני  אכן  הם  מבודדים 
טלטל החוקר לאונרד הייפליק את החוקרים 
אדם  תאי  כי  שהראה  מחקר  בהציגו  בתחום 
ואז  אופייני  פעמים  מספר  יתחלקו  בתרבית 
ו”יזדקנו”. התופעה, שנקראה על  יחדלו מכך 

את  לראשונה  הוכיחה  הייפליק”,  “גבול  שמו 
קיומו של השעון המתקתק המגביל את אורך 

חייו של כל תא ותא בגופנו. 
נדרשו עוד חמש-עשרה שנים כדי לחשוף את 
המנגנון שמאחורי התופעה שתיאר הייפליק. 
בלקבורן  אליזבט  החוקרים  את  זיכה  הגילוי 
)בשנת  לרפואה  “נוּבל”  בפרס  גאל  וג’וזף 
להעניק  נוהגת  ה”נוּבל”  ועדת  שכן   ,2009
את הפרס רק לחוקרים שעברו בעצמם את 
“גבול הייפליק”(. בלקבורן וגאל חיפשו פתרון 
לתעלומה רבת שנים, שצפה ועלתה כבר עם 

גילוי מבנה הדנ”א. 
כשתא מתחלק ליצירת שני תאי בת, תכולת 
מלא.  שכפול  לעבור  חייבת  שלו  הדנ”א 
הכרומוזומים  מתקצרים  חלוקה  כל  עם 
)חלקיקי הדנ”א( של תאי הבת במעט. מאחר 
שהכרומוזומים נושאים את כל האינפורמציה 
הרי  שלנו,  התאים  את  המקיימת  הגנטית 

אמור  מקצוותיהם  חלק  שכרסום 
דורות  מספר  לאחר  להוביל  היה 
אנושה  לפגיעה  חלוקה  של 
חייהם.  ובאורך  התאים  בתפקוד  
אך במהלך חיינו ישנם תאים )כגון 

אינספור  המתחלקים  גזע(  תאי 
את  שהוביל  מה  פגע,  ללא  פעמים 

בלקבורן וגאל לשער שקיים בהם 
על  ולהגן  לשמר  שתפקידו  מנגנון 

הקצוות המתקצרים. 
החוקרים אכן זיהו את המנגנון: זהו 
המוסיף  טלומראז,  הקרוי  אנזים 
קצה מלאכותי לדנ”א עם כל חלוקה, 

בחלוף  נשחק  לא  הכרומוזומים  שאורך  כך 
הדורות של התאים. ואכן, תאים עם טלומראז 
סרטניים,  תאים  או  גזע  תאי  כמו  פעיל, 
לאות.  ללא  ולהתחלק  להמשיך  מסוגלים 
זה תא  )יהא  לעומתם, התא הממוצע בגופנו 
עור, שריר, מוח וכד’( אינו מכיל טלומראז ולכן 
לא יוכל להתחלק פעמים רבות בתרבית בלי 

לצבור נזק לקצוות הדנ”א. 
חיי  את  המאריך  כמנגנון  הטלומראז  גילוי 
התא הבודד העלה תקוות רבות להארכת חיי 
האדם, על ידי הפעלה מכוונת של הטלומראז 
ורווי  פעיל  מחקר  תחום  זהו  הגוף.  תאי  בכל 
מחלוקות, אחד מני רבים בחקר ההזדקנות. 
טלומראז  של  יתר  פעילות  כי  סבורים  רבים 
עלולה לפעול כחרב פיפיות, מפני שלהארכת 
הקניית  להתלוות  עלולה  בריאים  תאים  חיי 
ולהפיכתם  פגומים  לתאים  אלמוות  חיי 
התפרסם  אלה  חששות  בצל  לסרטניים. 
ב-2012 מחקר ספרדי שדיווח כי עכברים 
בכל  פעיל  טלומראז  לבטא  שהונדסו 
של  חיים  בהארכת  זכו  גופם  תאי 
משמעותית  ירידה  עם   13-25%
עלייה  שום  ובלי  ִזקנה  בתופעות 

בשכיחות מקרי סרטן. 
ולראות  להמתין  לנו  נותר 
ישוחזרו  אלה  תוצאות  אם 
גם  ויתורגמו  בהצלחה 
אפשר  לא,  ואם  אדם.  לבני 
שכמה  בידיעה  להתנחם 
בֵׂשיבה  מתו  ספרדיים  עכברים 

טובה הודות לחקר הטלומראז. 
יהודה זלצברג

פרשת “ויחי”פרשת השבוע למשפחה
משאירים  אנו  מה  פעם  חשבתם  האם 
את  לחלק  איך  או  לכתנו?  לאחר  לצאצאינו 
לא?  או  שווה  באופן  הילדים,  בין  הירושה 
יעקב,  של  בצוואתו  עוסקת  “ויחי”  פרשת 
הכוללת התייחסות למספר רבדים – הרובד 
האישי, הערכי והחומרי. יעקב מצידו, מתמקד 

ברובד הראשון.
דואג  האחרונים,  ימיו  שאלה  שמבין  יעקב, 
קודם כול לעצמו. הוא פונה לבנו האהוב יוסף 
ומׁשביע אותו לדאוג לו – לקבור אותו במערת 

המכפלה, יחד עם אבותיו ולא בארץ מצרים.
בענייני  לעסוק  מתפנה  הוא  מכן  לאחר 
יעקב  את  שמעסיקים  הנושאים  הירושה. 
כל  בין  שיש  מה  את  לחלק  איך  בעיקר  הם 
שלמות  על  לשמור  איך  ילדים,  הרבה  כך 
ירגיש  לא  אחד  שאף  לדאוג  ואיך  המשפחה, 
ככל  מתגלה  יעקב  זאת,  עם  יחד  מקופח. 
האדם ומבקש להתחיל דווקא עם שני נכדיו, 
גם  הוא  מזו,  יתרה  יוסף.  בני  ואפרים,  מנשה 

ה  ּוְמַנּׁשֶ ש”ֶאְפַרִים  גלויה  בצורה  ליוסף  אומר 
ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי” )בראשית מח ו(. 

מאחיו  ש”קנה”  שיעקב,  הוא  כאן  המעניין 
ֵעָׂשו את הבכורה וגנב ממנו את ברכת יצחק 
בריחה  חיי  חי  מכך  וכתוצאה  הבכור,  לבן 
ופחד מאחיו, נוהג עתה באותה דרך פעמיים 
מברך  הוא  הראשונה  בפעם  צאצאיו.  כלפי 
את נכדיו )הלא-ראשונים( לפני ילדיו, ובפעם 
)הבן  אפרים  את  מברך  הוא  כאשר  השנייה, 
השני( בברכה שאמורה להיות שמורה לבכור 
טעות  כאן  שחלה  שחושב  יוסף,  )מנשה(. 
ליישר  מנסה  אביו,  של  החלשה  ראייתו  עקב 
את ההדורים, אך יעקב ממאן לחזור בו. הוא 
יודע בדיוק מה הוא עושה באומרו על מנשה: 
“ָיַדְעִּתי, ְבִני, ָיַדְעִּתי, ַּגם הּוא ִיְהֶיה ְּלָעם ְוַגם הּוא 
ִיְגָּדל, ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקֹטן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו, ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה 
לנכדים:  ברכתו  יט(.  שם  )שם  ַהּגֹוִים”  ְמֹלא 
ה” )שם שם ח(  “ְיִׂשְמָך ֱאֹלִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנּׁשֶ
את  מברכים  שאנו  הבנים  מברכת  חלק  היא 

בנינו בערב שבת.
רצונו  ובעקבות  יעקב,  של  מצוואתו  כחלק 
מתאספים  המשפחה,  אחדות  על  לשמור 
ומבקשים  יעקב  מות  לאחר  סביבו  יוסף  אחי 
)בעיקר  העבר  חטאי  על  בפניו  להתנצל 
מתוך פחד שהוא יתנקם בהם על כך(. יוסף, 
משכבר  ומשקעיו  הקשה  ילדותו  שלמרות 
הימים )ראו את פרסומו קורע הלב במדור זה 
בפרשת “וישב”(, עונה לאחיו בביטחון העצמי 
ֲאַכְלֵּכל  ָאֹנִכי  ִּתיָראּו;  ַאל  “ְוַעָּתה  לו:  האופייני 

ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם” )שם נ כא(.
סוף הפרשה כולל את קיום שבועתו של יוסף 
לאביו. הוא קובר את גופתו החנוטה במערת 
המכפלה, ובסוף הפרק גם יוסף עובר לעולם 
במוות  הזה  העיסוק  כל  מעט  מדכא  הבא. 
עידוד  מעט  לשאוב  ניתן  אולי  אך  ובצוואה, 
של  מצדו  בברכות  האפליה  שלמרות  מכך 
זה לא התפתח לשנאת אחים.  יעקב, הפעם 

לפחות לכמה שנים.
רון וולף



משחק הזיכרון

האורך כן קובע
תנ”ך- השליחים  במרוץ  שלי  השני  המקטע 

תש”ח התחיל בחצות הלילה. יצאתי מלוזית 
לעשרה קילומטרים של ריצת לילה. זה היה 
בשמים,  ירח  שום  היה  לא  ממש:  של  לילה 
בולעת  הייתה  החשיכה  הראש  פנס  ולולא 
אותי. בתפאורה שכזו החלטתי שהכי מתאים 

.The Wall יהיה להקשיב לחלק השני של
שאני  תוך  לדרך  ויצאתי  הנגן  את  הפעלתי 
חודרת  היצירה  שבה  מהעוצמה  מתפעם 
נוכח השממה שמסביב. אך לא עברו  לתוכי 

ושבר!  ושוד   – דקות  חמש 
לאיטו  לו  דועך  הראשון  השיר 
להדהד  שתתחיל  ובמקום 
 Is there anybody“ השאלה 
הגיטרה  ופריטת   ”out there?
לה,  המתלווה  המפורסמת 
אחר  שיר  להתנגן  התחיל 
אחר.  שיר  ואז  הדיסק.  מתוך 

את יתר הריצה העברתי בניסיון להפסיק את 
ההשמעה האקראית הזו. יש גבול! נא לשמור 
אל  אחרים.  אמנות  לתחומי  הקוביזם  את 

תערבבו לי את ִלְבֵני החומה.
The Wall, יש לומר, הוא אלבום שמנצל  כי 
לא  כלומר  אלבום,  היותו  את  יפה  כך  כל 
אחת  יצירה  אלא  שירים  של  אוסף  “סתם” 
מאוד  הלא  שבעבר  יצירה  ושלמה.  ארוכה 

רחוק כלל לא הייתה יכולה להיות מוקלטת.
הטכנולוגיה  כיצד  לחשוב  מעניין  תמיד 
ואנחנו   - בראשית  האמנות.  על  משפיעה 
מדברים כאן על טרום המאה ה-20 - היו רק 
תקליטים קצרים שהכילו שלוש דקות בכל צד 
שירים  לשמוע  המרשימה  היכולת  )“סינגל”(. 
בפטפון ביתי הספיקה בהתחלה לשני שירים 

פחות או יותר. קצר למדי, תסכימו איתי. 
האמנים,  היו  איתי  הסכימו  שבטוח  מי 
חשבתם  האם  “אלבומים”.  להפיץ  שהתחילו 
פעם למה לאלבום קוראים 
אמנים  אותם  ובכן,  אלבום? 
כמה  פיזית  לכרוך  החלו 
ובהמשך  לאלבום,  סינגלים 
פטפונים  גם  הומצאו  לכך 
להשמיע  שידעו  משוכללים 
אחר  בזה  תקליטים  כמה 
זה. הטכנולוגיה הזו הובילה 
נולד אלבום הקונספט  ב-1940  אז  לכך שאי 
על  שחוזרים  רעיונות  עם  יצירה   - הראשון 

עצמם לאורך כל ההשמעה. 
אז אפשר לשרשר שירים, אבל למה כל שיר 
ב-1965,  דקות?  שלוש  בן  רק  להיות  חייב 
 Like a Rolling“ את  הוציא  דילן  כשבוב 
התעקש  הוא  דקות,  שש  שאורכו   ,”Stone
מפוצל  כשהשיר  לרדיו  זה  את  להפיץ  שלא 

לשינוי  תרם  ובכך  “סינגל”  של  צידיו  לשני 
בסטנדרט. מה ההשפעה של שינוי כזה? קחו 
הם  הראשונים.  ה”ביטלס”  שירי  את  לדוגמה 
היו קצרצרים – דקה וחצי עד שלוש דקות. כדי 
צריך  ברצף  דקות  חמש  שרים  להם  להאזין 
האלבום  צאת  עם   ,1967 עד  להמתין  היה 
 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
הקונספט  מאלבומי  אחד  כשלעצמו   ,Band

הראשונים של עולם הרוק, ופורץ דרך.
אריכי  התקליטים  הופיעו  כבר  כך  אחר 
כנראה  שתרומתן  הקלטות,  ואחריהם  הנגן, 
את  לקחת  היה  שניתן  בכך  מסתכמת 
על  להתעצבן  ואז  בווקמן  איתנו  המוזיקה 
העולם  הגיע  ואז  והתקמט.  שברח  הסליל 
אורך  עליו.  שמעתם  כבר  שבטח  הדיגיטלי, 
השיר הוא, באופן מעשי, בלתי מוגבל. עכשיו 
לכף  שנכנסים  במכשירים  שומרים  אנשים 
מספיק  לא  אדם  חיי  שאורך  מוזיקה  היד 
אנחנו  גיוון,  להכניס  וכדי  אותה;  לשמוע  כדי 
וישלוף  אותנו  שיפתיע  מהמכשיר  מבקשים 

שירים באקראי. 
לרוץ  יכול  שאדם  הזה,  למצב  הגענו  וכך 
תשגע  והטכנולוגיה  ירח  חסר  לילה  באמצע 
אותו. בסוף רצתי בשקט, חושב על זה שצריך 

לכתוב על זה פעם משהו ב”ודברת בם”.
יאיר הרטמן

לא  ברחוב;  אותי  מזהה  שעדיין  לגננת  לא 
לפילים; אפילו לא לכונן החיצוני שלי; הזיכרון 
לאחי.  דווקא  שייך  ספק,  ללא  בעולם,  הטוב 
דברים  אפילו  זוכר  הוא   – טוב  זיכרון  זה  מה 
כשהוא  האחרונה,  בשבת  בכלל.  קרו  שלא 
מהטיול-אחרי- חוויות  לספר  התחיל  שוב 

צבא, הייתי משוכנע שאנחנו עומדים להאזין 
בפעם המיליון לסיפור הממוחזר עם הדיילת 
והקפה. טעיתי. הוא סיפר איך הוא שאל כמה 
ונענה: “עשרה ֶּפסֹו”, ואז  עולות חמש בננות, 
שנית:  ונענה  בננות,  עשר  עולות  כמה  שאל 
זה  כי  במיוחד  מאוד.  מצחיק  פסו”.  “עשרה 

סיפור שבכלל קרה בטיול-אחרי-צבא... שלי.
אז מילא, ניכס לעצמו את הסיפור שלי. אבל 
להרהיב עוז ולספר אותו לי? אבדה הבושה? 
לטווח  הזיכרון  חקר  של  שנים  עשרות  ובכן, 
חף  כנראה  שאחי  כך  על  מצביעות  ארוך 
שלנו,  שהזיכרונות  מתברר  זדון.  מכוונת 
עשינו  מה  אנחנו,  מי  לנו  שמספרים  אלה 
ומה למדנו, הזיכרונות שאותם אנחנו כל כך 
מוקירים – לא תמיד ראויים לביטחון שאנחנו 
“זיכרון  הרווח  שהמונח  בעוד  בהם.  נותנים 
נשמרים  שזיכרונות  לכאורה  רומז  צילומי” 
האירוע,  בזמן  מצלמים   – לתמונות  בדומה 
ללא  איתנו  יישארו  התמונות  והלאה  ומעתה 
כי  מגלים  המחקרים  שממצאי  הרי   – שינוי 

הזיכרון לטווח ארוך פועל אחרת. דומה שנכון 
יותר להשוות את פעולתו לעמוד בוויקיפדיה: 
יכול  אחד  וכל  מחדש,  לערוך  אפשר  תמיד 

לערוך לנו אותו.
את  שבדקו  הקלאסיים  הניסויים  באחד 
השפעותיו של מידע המגיע לאחר אירוע על 
בסרטון  הנבדקים  צפו  עצמו,  האירוע  זיְכרון 
ובו תאונת דרכים מבוימת. לאחר מכן,  וידיאו 
מהירות  הייתה  “מה  נשאלו:  מהנבדקים  חצי 
החצי  בעוד  בזו?”  זו  פגעו  כשהן  המכוניות 
המכוניות  מהירות  הייתה  “מה  נשאל:  השני 
כשהן התרסקו זו לתוך זו?” משאלות נוספות 
הקבוצה  כי  התברר  לנבדקים  שהוצגו 
שהיא  דיווחה  “התרסקו”  נוסח  את  שקיבלה 
זוכרת זכוכיות מרוסקות באתר התאונה, אף 

שבסרטון לא נראו כלל שברי זכוכית. 
במחקר מפורסם אחר שעסק גם הוא בזיכרון 
שבשיחה  לנבדקים  נאמר  ארוך,  לטווח 
בני- לבין  המחקר  עורכי  בין  שהתקיימה 

הלכו  שהנבדקים  לחוקרים  נודע  משפחתם, 
ואדם מבוגר  לאיבוד בקניון בהיותם בני 5-6, 
הניסוי  ממשתתפי  רבע  אצל  אותם.  מצא 
לזיכרון של ממש.  יותר  הפך הסיפור מאוחר 
הצליחו  קנדיים  זיכרון  חוקרי  דומה,  באופן 
לגרום לחצי מהנבדקים שלהם “לזכור” שהם 

הותקפו בילדותם על ידי חיה טורפת.

הוא  אלה  ניסויים  לממצאי  רווח  הסבר 
– בין אם  שבחשיפה הראשונה למידע השגוי 
זה הליכה לאיבוד בקניון, תקיפת חיה או דוכן 
בננות עם מודל עסקי תמוה – אנחנו מדמיינים 
את האירוע. כך קורה שגם אם בזמן החשיפה 
לא  שמעולם  לכך  מודעים  אנחנו  הראשונה 
חווינו את האירוע בעצמנו, אנחנו נותרים עם 
לעתים  לנו.  מוכר  שדומיין  שהאירוע  תחושה 
מאוחר  משויכת  הזו  המּוָּכרּות  תחושת 
העובדה  למעט  אוטוביוגרפית.  לחוויה  יותר 
הם  קרו,  באמת  לא  אלה  שווא  שזיכרונות 

זיכרונות לכל דבר. 
מפני  מחוסנים  שאתם  בטוחים  אתם  האם 
שלכם  בטוחים  אתם  האם  שווא?  זיכרונות 
אבל  צודקים,  שאתם  ייתכן  קורה?  לא  זה 
יושב  מצד שני, כדאי שתדעו שאף זיכרון לא 
אצלנו במוח עם תגית “ַהיּוש, אני זיְכרון השווא 
שהוחדר לכם באמצעות מידע שהגיע לאחר 
האירוע”, כך שאין סיבה להאמין שתהיה למי 
שלו  מהזיכרונות  אילו  לקבוע  יכולת  מאיתנו 

הם זיכרונות שווא ואילו מהם אותנטיים.
החל  החיובי:  הצד  על  הסתכלו  מודאגים? 
מהיום יש לכם אחלה סיפור על בננות, שייתכן 

שתרגישו בנוח לספר, אפילו בגוף ראשון.
ניצן פרידמן
)אח של יואב פרידמן(



בחידה לילדים תוסיפי בבקשה “להסבר המלא - 
סרקו “ + הRQ המצורף.

פינת קפה: אספרסו ארוך
מצרכים:

7 גרם פולי קפה טחונים
45 מ”ל מים

הוראות הכנה:
מעלות  ל-100  המים  את  להרתיח  יש 
ולהזרים את האדים בלחץ גבוה )לפחות 

9 בר( דרך הקפה הטחון. 
והופך  מתקרר  הקיטור  בקפה,  בפוגשו 
שמנים  ממצה  ובכך  לנוזל  חזרה 
משם  באבקה.  המצויים  ארומטיים 
ממשיך הנוזל לכוס קטנה אבל הוא עדיין 
החלקים  שניות  מספר  לאחר  מוכן.  לא 
שכבת  ותיווצר  ויצופו  יעלו  השומניים, 

קצף הנקראת קרמה.
את  קראתם  מוכר,  לכם  נשמע  זה  אם 

גיליון “קצר”.

אלי, זה לא ייגמר לעולם 
היא  האמת  אבל  להגיד,  נהוג  רע,  זה  שגרה 
את  אוהבים  כולנו  כמעט  דבר  של  שבסופו 
מה שמוכר לנו. ככה זה. אבל הצד השני של 
המטבע הוא שמתישהו, אחרי רוטינה ארוכה, 
מתחיל לדגדג לנו השינוי. כי למה לא בעצם? 
אני  גם  ריצה,  שנות  כמה  שאחרי  קרה  וכך 
חשתי בצורך לגוון והתחלתי לחלום על שילוב 
שחייה,   – ספורטיביים  מקצועות  כמה  של 
אופניים, ריצה. רק אחרי שנכנסתי לזה עמוק 

פנימה, הבנתי למה לא בעצם.
מצאתי  ההיא,  ההחלטה  אחרי  חודשיים 
באילת:  ישראמן”  ב”חצי  מתחרה  עצמי  את  
אופניים  על  רכיבה  ק”מ   91 שחייה,  ק”מ   1.9
אבל  מדהים,  היה  האירוע  ריצה.  ק”מ  ו-21.1 
לרצי  המוכר  האוטומאטי”  ה”מוד  לי  חסר 
אולטרה  כמו  ארוכים,  למרחקים  הריצות 
נכנס  הגוף  שבו  השלב  לי  היה  חסר  מרתון. 
וקבועה,  אחידה  בצורה  עובד  לרוטינה, 

והמחשבות מפליגות לעולמות עליונים.
תחושות  לאותן  מגיעים  איך  כשחיפשתי 
לחבורת  הגעתי  ובשחייה,  באופניים  גם 
מוטרפים  אירועים  שעורכת   -  ThrashPigs
פרטיים. הרעיון היה לצאת למרוץ “איירונמן” 

מלא, אבל בשטח. 
אירועים  שני  ערכנו  האמיתי  הדבר  לקראת 
“אוויר-ים-יבשה”  קראנו  לראשון  מקדימים: 
- ארבעים ושמונה שעות של פעילות מסביב 
אופני  ריצה,  שכללו  יהודה,  במדבר  לשעון 
בים  קיאקים  ואפילו  רחיפה  מצנחי  הרים, 

המלח. השני היה מרוץ “חצי איירונמן” בשטח 
אבל  שעות!(.  חמש-עשרה  רק  אושר,  )איזה 
מהדבר  רחוק  שזה  לי  התברר  בדיעבד 

האמיתי.
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לקראת  זיקים, 
הימי.  לקטע  היציאה 
הייתה  בים  השחייה 
 3.8 להיות  אמורה 
ק”מ, אך בגלל טעות 
החוף,  על  במדידה 
ל-4.5  התארכה  היא 
סבתא  זה  )על  ק”מ 
אומרת,  הייתה  שלי 
יש  בראש  שאין  “מה 
לאחר  ברגליים”...(. 

סוף  התרגל  וכשהגוף  שחייה,  כקילומטר 
הטראומה  על  התגברה  והנפש  לקור  סוף 
ירושלמי  אני  זאת  )בכל  בים  שחייה  של 
במקור(, התחלתי להרגיש חוויה נהדרת של 
והרגליים עובדים על  ציפה במים, כשהידיים 
אוטומט והמוח מפליג בהרמוניה נהדרת עם 

הסרטנים והדיונות המדהימות שבקרקעית. 
בוקר  ארוחת  אכלנו  מהמים  שיצאנו  לאחר 
רכיבת  של  קילומטר  ל-180  ויצאנו  חפוזה, 
אופניים בשטח. הערכנו שזה יהיה קשה, אך 
בשטחים  התבצעה  הרכיבה  כמה.  ידענו  לא 
וירידות  ועם עליות  בעלי עבירות קשה מאוד 
עלינו  הים,  פני  בגובה  התחלנו  מטורפות. 

מטר,   859 של  לשיא  עד  וירדנו  ועלינו  וירדנו 
וסיימנו את הקטע שוב בגובה אפס. 

במהלך הרכיבה ביצענו שתי עצירות לתדלוק 
)שני  המסורתי  האש”  ל”על  הפסקה  וכמובן 
צנחו  הלילה  כשירד  בחייהם(.  שילמו  עופות 
הטמפרטורות לאזור השבע מעלות וביחד עם 
הרוח נהיה קר מאוד. 
שעות  עשרים  אחרי 
העייפות  גם  פעילות 
את  לתת  התחילה 
אחרי  אבל  אותותיה, 
של  שעות  כמה  עוד 
לפנות  הגענו  פידול, 

בוקר אל המנוחה...
קטע  בסוף  האמת, 
חשתי  כבר  האופניים 
ביני  ותהיתי  מותש, 
בשטח,  למרתון  כוחות  בי  נשארו  אם  לביני 
בכולנו  ונטע  פתאום  לו  הפציע  השחר  אבל 

כוחות מחודשים. 
במסלול  קילומטרים  ושניים  ארבעים  רצנו 
אל  ערד  מרמת  הירידות  את  שכלל  מדהים 
ובחזרה  סדום  לנחל  משם  עמיעז,  מישור 
דרך נחל פרצים. וכך, תוך כדי ריצה בין נופי 
נפלאה  בראשית הרגשתי את אותה תחושה 
של אוטומטיזציה של הגוף. היום אני מבין שזו 
הייתה הפעילות הקשה ביותר שעשיתי בחיי. 

וגם אחת הכואבות והמהנות. בחיי.
יוסי בלונדר

ילדים יקרים! לכבוד גליון ‘ארוך’ הכנו לכם חידה. האם תוכלו לצייר את הצורות הבאות בקו 
אחד ארוך, מבלי להרים את העפרון ולחזור פעמיים על אותו הקו? )צורה אחת אינה אפשרית(

רמז: כדי לדעת מראש אם ניתן לצייר ציור בקו אחד ארוך, כל מה שצריך לעשות הוא למנות את 
מספר הקווים הנוגעים בכל קודקוד שבציור. 

1. אם בכל קודקוד נוגע מספר זוגי של קווים – המשימה אפשרית. 
2. אם פרט לקודקודים ה”זוגיים”, יש גם שני קודקודים שבהם נוגע מספר אי-זוגי של      

     קווים – המשימה אפשרית. 
3. בשאר המקרים – חבל להתחיל לנסות. 

מבולבלים? שלוש דוגמאות פשוטות יסבירו לכם הכל:
להסבר המלא - סרקו

קו הסיום


