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הדמות שלי דר’ אראלה ריזל  
מורה לחיים

כימיה הילכה עליי קסם והייתה המקצוע האהוב עליי בבית הספר התיכון. 
למקצוע  אהבתה  בתיכון.  לכימיה  שלי  המורה  הייתה  ריזל  אראלה  דר’ 
ידעה  היא  וגידים.  עור  בהם  קרמו  והמולקולות  שיעור,  בכל  הורגשה 
תמיד איך למצוא את הדרך להסביר ולהאיר גם את הנושאים המורכבים 
שהיא  מה  את  שאוהבת  ממורה  יותר  הרבה  הייתה  היא  אבל  ביותר. 
היה  ראשונה  בקריאה  מחשבת.  מלאכת  היו  שלה  המבחנים  מלמדת. 
ברור שאין מספיק נתונים כדי לפתור את השאלה. אבל מי שעקב אחר 
דרכים  שלמד  השאלה  בסוף  גילה  מסודר,  באופן  והשלבים  ההוראות 
חדשות לפתור בעיות מורכבות שנראו תחילה ללא פתרון. את התחושה 
מאז  חוויתי  לא  מבחן  במהלך  לגמרי  חדש  משהו  לימוד  של  המפתיעה 

שוב, בכל שנות לימודיי הרבות. 
היא לא חששה לחרוג ממערך השיעור כדי ללמד דברים שאינם שייכים 
שיעור  אותו  כמו  הכיתה,  של  לקידומה  נדרשים  אבל  לכימיה  ישירות 
הכיתה  שמחצית  שגילתה  אחרי  המשולש,  הערך  ללימוד  שהקדישה 

איננה יודעת במה מדובר. 

היה  זה  בכימיה.  שיעור  היה  לא  לעולם  אשכח  שלא  השיעור  אבל 
אחד  אף  “המורה,  ושתילה.  בסברה  הטבח  אחרי  שלושה  יומיים 
ושתילה,” קרא הליצן התורן של הכיתה,  על סברה  איתנו  דיבר  לא 
שקיווה כמו כולנו שאולי נזכה בשעת פטפוט בלתי מחייבת במקום 
חשובים  יותר  דברים  “יש  מידית.  הייתה  שלה  התגובה  שיעור. 
מכימיה,” אמרה, “אם לא ערכתם שום דיון עד כה, אז זה הרבה יותר 
חשוב מהשיעור של היום”. זה היה דיון ארוך שבו עלו סוגיות קשות 
ונוקבות. אראלה ריזל התייחסה אלינו תמיד כאל אנשים בוגרים שיש 
לכבד, דיברה איתנו בגובה העיניים ודרשה מאיתנו להיות קודם כול 
בני אדם. באותו יום היא נתנה לכולנו להביע את דעתנו ולנמק אותה, 
ובה בעת לא היססה להביע את דעותיה, ומצד שני לדון ולהתמודד 

באופן מכבד והוגן עם תלמידים שחשבו אחרת ממנה. 
אראלה ריזל מורתי האהובה נפטרה לפני יותר מעשר שנים. בשבילי 

היא הייתה מורה לחיים.              
                                                    מיכל שני     

“ַעְבֵדי ְזָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהם...”
אחת האגדות החביבות עליי היא האגדה על 
סופו של חוני המעגל בִגרסת התלמוד הבבלי. 
מסופר שם על חוני, שראה עצמו בן בית אצל 
הקב”ה, מביט בתהייה על אדם הנוטע חרוב 
לבקש  הרגיל  חוני,  הבאים.  הדורות  עבור 
)ולקבל( כאן ועכשיו מה שהוא רוצה, אינו יכול 
להבין כיצד יש מי שנוטע עץ שפירותיו יבשילו 

רק בעוד שנים. 
זו  לאגדה  הגדולה  לחיבתי  הסיבות  אחת 
היא העובדה שהיא כתובה באופן כה מדויק, 
ִתלים של דרשות  ִתלי  לדרוש  לנו  שמאפשר 
עליה. אחת מהן נוגעת לתפיסת הזמן, לפער 
דישון  נטיעה,  הדורשת  האדמה  פעולת  שבין 
התביעה  לבין  מהפרי,  להנאה  עד  וסבלנות 

לקבלה של תוצרים “כאן ועכשיו”. 
הערך  את  מבין  שאינו  מי  של  סופו  מה 
ולקרוא  לחזור  מוזמנים  הנכם  שבאיטיות? 

בתלמוד הבבלי, מסכת תענית, דף כ”ג ע”א. 
ללא  בהם  ימים  בשבט,  ט”ו  ימי  אלו,  בימים 
)המבורך  השיח  שוב  מתעורר  לעונה  קשר 
מזרח  בין  התרבות  מלחמת  על  לטעמי( 
הזמן  בתפיסת  להרהר  חוזרת  אני  למערב, 

עליה חונכתי מול זו שפגשתי בבגרותי.
לבין  בינן  קשר  )שכל  דוגמאות  כמה  רק  והינה 
לעבדות  כמובן(  בהחלט,  מקרי  המציאות 
שלקחנו על עצמנו - צאצאיו של חוני המעגל - 
עת אימצנו את חישובי הזמן של תרבות המערב.

הבוקר מתחיל, צריך לפזר את הילדים. כדאי 
להזדרז, לכוון שפיזור הילדים יהיה יעיל ומהיר. 
לא?!  וסע”,  “חנה  תורנות  הומצאה  זה  בשביל 
מהיעד,  רחוק  קצת  לעצור  הזמן  את  לנו  אין 
ללוות  אף  ואולי  בניחותא  הילד  את  להוריד 
אותו לבית הספר. אולי נלווה אותו עד הכיתה? 
נראית  איך  מחודשים:  בדברים  לצפות  נוכל 
הכיתה בה הוא לומד; עם מי הילד נפגש ואיך 
הוא מגיב. הכול חשוב, אבל השעון דופק וכדי 
לחזור  וגם  בעבודה  הדברים  את  להספיק 

בשעה סבירה בערב צריך לחשב כל דקה. 
לילדינו  ממתינה  מכוניות  שיירת  היום.  צהרי 
היוצאים מבית הספר והכול מחושב. אין פנאי 
אסור  ולהמתין.  צעדים  מספר  ללכת  לחנות, 
שאנחנו נמתין לילדינו או חלילה שהם ימתינו 

לנו, הזמן רץ.
לשעבוד לזמן יש מחיר. אנחנו משלמים אותו 
הדקות  חמש  כמו  מדיד  לא  הוא  אך  יום  יום 
פעולות  על  “מיותרת”  בהשתהות  שאיבדנו 
מתוכנן,  להיות  צריך  הכול  כאשר  יומיומיות. 
ליהנות  מצליחים  לא  אנחנו  ומדויק,  מהיר 

מהדבר עצמו. דבר גורר דבר. 
בעולמי התרבותי יש חשיבות לתכנון מראש. 
פעם  ולא  מרובה  תמיד  שהמלאכה  ומכיוון 
בתכנון  נבנה  היום  סדר  עצלה,  הפועלת 
מדויק על מנת שאוכל להספיק הכול. מיותר 
משנה  קטן  שאיחור  היא  שהמשמעות  לציין 

איני  מתרחש  הוא  ואם  היום,  סדר  כל  את 
בהבנה  ולקבל  עצמי  בעד  לעצור  מצליחה 
“אי הסדר” שנכנס לחיי. הרי הכול צריך  את 

להיות בשליטה, לא?!
החופשות  את  אפילו  אבסורדי,  באופן 
המשפחתיות ערכנו רק באופן שאנו מכירים: 
עוצר  לנוף  הגעה  היעד,  אל  מוקדמת  יציאה 
נשימה, התרשמות לחמש דקות ויציאה ליעד 
לחופשה  יוצאים  שאם  ברור  לי  היה  הבא. 
צריך לנצל אותה עד תום, כי אם לא - חבל 
לנפוש  שניתן  גיליתי  בבגרותי  רק  הזמן.  על 
לסטות  ברוגע,  לקום  שאפשר  אחרת,  גם 
לא  אם  )גם  יפה  מקום  מגלים  אם  מהדרך 
והמפתיע מכול, אם  לכן(,  עליו קודם  שמענו 
רואים מראה מרהיב - אפשר להשתהות מולו 
עד שהוא מחלחל לנימי נפשך ומחולל בהם 
הדקות  בחמש  להתרחש  יכול  שלא  משהו 

שהקצבת לו.
האם התובנות הללו גרמו לי לאמץ את הרוגע 
לא  המזרח?  תרבות  של  הזמן  תפיסת  ואת 
ממש, אני כבר מקולקלת. אבל לכל הפחות 
בביקורת  גם  עצמי  על  להביט  יכולה  אני 
ובעיקר לנסות להנחיל לילדיי ולאפשר להם 
לא  מנטיעותיהם,  וליהנות  הזמן  את  לקחת 
בשל  אלא  בִעתם  שיבשילו  הפירות  בגלל 

המעשה עצמו.
                                                 רבקי דב”ש

ח!!!
טו בשבט שמ



קצת על ראייה ואבולוציהמדעטק

פרשת “בשלח”פרשת השבוע למשפחה
הפרשות  אחת  היא  “בשלח”  פרשת 
ב”תרגום  ספר שמות.  של  המרכזיות 
 –  Exodus שמות  ספר  נקרא  השבעים” 
המתוארת  מצרים  יציאת  שם  על   - היציאה 
בפרשתנו. את פרשת “בשלח” קוראים בדרך 
מכיוון  בשבט.  לט”ו  הסמוכה  בשבת  כלל 
מכונה  היא  הים,   שירת  את  בה  שקוראים 
בספר  כתובה  השירה  שירה”.  “שבת  גם 
על  “אריח  הנקראת  מיוחדת  התורה בצורה 
גבי לבנה”, עם רווח אחד או שניים בכל שורה.

הנושאים המרכזיים בפרשה
יציאת מצרים

הם  ישראל,  בני  את  משלח  שפרעה  לאחר 
יוצאים ממצרים למדבר סיני. פרעה מתחרט 
בני  ישראל.  בני  אחרי  רודפים  וצבאו  והוא 
אל משה שיציל  צועקים  המבוהלים  ישראל 
משה:  באמצעות  לעם  אלוהים עונה  אותם. 
“ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו” )שמות יד טו(. 
ישראל  ובני  נבקע,  והים  ידו  את  נוטה  משה 
עוברים בו. כשצבא מצרים נכנס אל הים ובני 
למקומם  שבים  המים  ממנו,  יוצאים  ישראל 

והמצרים טובעים בים.
שירת הים

שרים  סוף,  ים  בתוך  בָחָרָבה  המעבר  לאחר 
הלל  שיר  הים,  את שירת  ישראל  ובני  משה 
המפרט את הישועה שעשה ה’, את כוחו, את 
המורא שנפל על העמים סביב ואת התקווה 
שרות,  הנשים  גם  ישראל.  לארץ  להגיע 

בהנהגת מרים הנביאה.
ָמן ִמן השמים

הולכים(  נכון,  )יותר  נוסעים  ישראל  בני 
שהביאו  האוכל  וכשנגמר  סיני  למדבר 
ממצרים הם מתלוננים בפני משה. אז מוריד 

ישראל  בני  על  ומצווה  השמים  מן  לחם  ה’ 
ישראל  בני  ביומו.  יום  דבר  ללקט את הלחם 
קראו ללחם ָמן, “ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן, ְוַטְעמֹו 
ביחד  לא(.  טז  )שם  ִּבְדָבׁש”  ְּכַצִּפיִחת 
הציווי  את  גם  מקבלים  ישראל  בני  המן  עם 
הראשון על שמירת השבת, שבה לא ירד המן.

המתקת מי מרה
בני ישראל ממשיכים בדרכם לרפידים, ושם 
מכה  משה  במים.  מחסור  על  מתלוננים  הם 
מים  יוצאים  הסלע  ומן  ה’,  בהוראת  בסלע 
ומריבה,  מסה  למקום  קורא  משה  לשתייה. 
ה’  ֶאת  ַנֹּסָתם  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִריב  “ַעל 
יז  )שם  ָאִין?”  ִאם  ְּבִקְרֵּבנּו  ה’  ֲהֵיׁש  ֵלאמֹר: 

ז(.
מלחמת עמלק בישראל

ישראל.  בני  עם  במלחמה  פותח  עמלק 
יהושע בן נון יוצא בראש בני ישראל להילחם 
מטה  עם  הגבעה  על  עומד  ומשה  בעמלק, 
לאחר  לניצחון.  ידו  בהנפת  ומסייע  האלוהים 
בינו  שיש  לכתוב  למשה  ה’  מורה  המלחמה 

ובין עמלק מלחמה נצחית.

נקודות למחשבה
בנפול אויבך אל תשמח

על  ישראל  בני  של  השירה  את  נסביר  כיצד 
סותרת  זו  שמחה  האם  המצרים?  טביעת 
ֽאֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח  “ִּבְנֹפל  את הציווי במשלי 
ְוַרע  ה’  ִיְרֶאה  ֶּפן  ָך,  ִלֶּבֽ ָיֵגל  ַאל  ְׁשלֹו  ּוִבָּכֽ
כד  )משלי  ַאּפֹו”  ֵמָעָליו  ְוֵהִׁשיב  ְּבֵעיָניו 

יז-יח(? 
מגילה,  מסכת  מועד,  סדר  הבבלי,  בתלמוד 
דף י ע”ב, כתוב: “ואמר רבי יוחנן, מאי דכתיב 
]מהו שכתוב[ ‘ולא ָקַרב זה אל זה כל הלילה’ 
)שמות יד(? ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. 

ואתם  בים  טובעין  יַדי  ‘מעשה  הקב“ה:  אמר 
אומרים שירה?’” מדוע מה שאסור למלאכים 

מותר לעם ישראל?
בשבתנו על סיר הבשר

בעם  שנוגׂשים  מצרים  לא  פרך,  עבודת  לא 
לייצר עוד ועוד לבנים ולא ילדים שמושלכים 
ממצרים  זוכרים  ישראל  שבני  מה  היאורה. 
הוא “ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר, ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם 

ָלֹׂשַבע” )שם טז ג(. האומנם?
של  הקצר  לזיכרון  הסיבה  להיות  יכולה  מה 
בני ישראל? האם החירות מזמנת לאדם קושי 

שמאפיל על תקופת העבדות?
 “נכון היה יותר יפה 

 או שזה רק ההווה 
 שנראה כל כך חיוור?” 

“נוסטלגיה” )אביב גפן(

לסיום
בפרשת הסנה הבוער מטיל אלוהים על משה 
ממצרים.  ישראל  בני  את  להוציא  שליחות 
שמטרתן  ה’  בפני  שאלות  מעלה  משה 
להראות שהוא אינו השליח המתאים. למרות 
שכל טענותיו נהדפות, משה מסרב לשליחות 
ִּתְׁשָלח  ְּבַיד  ָנא  ְׁשַלח  ֲאֹדָני,  “ִּבי  לה’:  ואומר 
אותי...[”  לא  אבל  רוצה  שאתה  מי  כל  ]שלח 
מקבל  משה  דבר,  של  בסופו  יג(.   ד  )שמות 
עליו את השליחות וחוזר למצרים להוציא את 
אלוהים  ואילו  לחירות.  מעבדות  ישראל  בני 
ְּבַיד  ָנא  “ְׁשַלח  משה  של  הציווי  את  מקבל 
ִּתְׁשָלח”, ונותן את הקרדיט של השליחות למי 
שהכי פחות מגיע לו: “ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת 

ָהָעם” )שמות יג יז(.

                                                    ישי דויטשמן

זה  נושא  על  לכתוב  אם  התלבטתי  קצת 
אבל  והדת,  האבולוציה  נושא  רגישות  עקב 
בכל זאת אנחנו ב”קשת” ולכן כל מי שיש לו 
הדרוויניסטית  האבולוציה  לנושא  התנגדות 
לקרוא  להמשיך  או  כאן  לעצור  מוזמן 
ההומוריסטי  המדור  כאל  ַלָּכתּוב  ולהתייחס 

של השבוע...
לראות  מסוגלים  איננו  מדוע  תהיתם  האם 
בחושך? או מדוע אנחנו לא רואים את הקרינה 
קרינה  רואים  לא  ולמה  האולטרה-סגולה? 

מגנטית או חום? 
אחת  כל  הדרוויניסטית,  השיטה  לפי 
יתרון  לנו  נותנת  הייתה  הללו  מהיכולות 
יותר  מהר  אותנו  ומקדמת  בהתפתחות 
היו  לא  האדם  ובני  העולם,  על  לשליטה 

צריכים לחכות עד עכשיו כדי להגיע לכך...

מיליוני  כמה  ללכת  עלינו  מדוע,  להבין  כדי 
שנים לאחור, לאותו מקור שהיה משותף לכל 
היונקים, שחי בתוך מים. המים מהווים מסננת 
טובה מאוד לקרינה אולטרה-סגולה, ומצוינת 
לקרינה אינפרה-אדומה ולכן ליצורים שחיים 
אורכי הגל  צורך בראייה של  אין  בתוך המים 

הללו והם הלכו והתנוונו עם השנים.
דעיכת  אחוזי  את  מראה  משמאל  הטבלה 
האור לכל מטר של מים: ניתן לראות שהצבע 
כמעט  חופשית  בצורה  בהם  עובר  הכחול 
וזו גם הסיבה שככל שיורדים עמוק  לחלוטין 

יותר במים המים הופכים כחולים יותר ויותר.

וכאן כמובן נשאלת השאלה, איך זה שאנחנו 
הבליעה  למרות  ואדום,  כתום  רואים  עדיין 
הניגודיות  בגלל  הללו,  הצבעים  הגבוהה? 

סה”כ אורך גלצבע
דעיכה 

באחוזים 
למטר

3754.4אולטרה-סגול

4253.2סגול

4751.8כחול

5255.0ירוק

5758.7צהוב

62520.4כתום

67530.7אדום



תמול שלשוםתמול שלשום

ולתקשורת  לסימון  שימשו  שלהם,  הגבוהה 
ועד היום אנו נהנים מדגים בוהקים בצבעים 

אלו.
על מנת להבין מה קרה לראייה שלנו לאחר 
מילים  כמה  נאמר  הבה  המים,  מן  היציאה 

על מבנה העין אצל 
יונקים, עופות ודגים 
למיניהם  )חרקים 
שלב  את  עברו  לא 
מנגנון  ולכן  המים 

למעשה  עשויה  העין  שונה(.  שלהם  הראייה 
גלגל  על  המורכבת  יחסית  גמישה  מעדשה 
תאים  אל  האור  את  לרכז  שתפקידם  העין, 
העין.  של  הפנימי  בצידה  הנמצאים  קולטים 
סוגים:  לשני  מתחלקים  אלו  קולטים  תאים 
וָקנים כאשר המדוכים אחראים על  ְמדֹוכים 
לאור  רגישים  הקנים  ואילו  הצבעים  ראיית 
של  )בגוונים  הלילה  ראיית  על  ואחראים 

אפור(.

לאחר שהיונקים הראשונים התחילו להסתגל 
שלהם  הראייה  גם  למים,  מחוץ  לחיים 
לתפקידם  בהתאם  בהדרגה  הסתגלה 
יותר  טיפחו  היום  חיות  המזון:  בשרשרת 
להם  שהיה  כיוון  הקנים,  חשבון  על  מדוכים 
יותר להבחין  יעיל 
השונים  בגוונים 
מאשר לשפר את 
הלילה.  ראיית 
ואילו חיות הלילה 
טיפחו יותר קנים ואף התאימו את מבנה העין 
כך שיצליח להחדיר יותר אור – עיניים גדולות 
יותר, אישונים שיכולים להיפתח בצורה יעילה 
בתוך  אור  החזרת  מנגנון  מעין  ואפילו  יותר 
בלילה  האור  איסוף  את  שמגביר  העין  גלגל 
מאירים  כאשר  אור  להחזיר  להם  גורם  )וגם 
שינויים  אולם  בלילה(.  הרכב  בפנסי  עליהם 
ההבחנה  יכולת  חשבון  על  כמובן  באו  אלה 
הנכונה  הִאמרה  את  שמסביר  מה  בצבעים, 

לכלבים,  בשחור-לבן...  רואה  שכלב  בחלקה 
המסוגלות  חיות  ולעוד  לסוסים  לחתולים, 
מדוכים  יש  בלילה  גבוהה  ברמה  לראות 
לראות  מסוגלים  שהם  שאומר  מה  בעיניים, 
לבני  בניגוד  אבל  מסוימת,  ברמה  צבעים 
אדם יש להם רק שני סוגים )לבני האדם יש 
וכמות המדוכים קטנה מאוד ביחס  שלושה(, 
ביום  היונקים הפעילים  אצל  לכמות הקיימת 

בלבד. 
מאפשרים  לא  הללו  המנגנונים  כל  ועדיין 
ראייה בחושך מוחלט. לכן חיות שונות פיתחו 
גם  לפעול  להן  המאפשרים  שונים  מנגנונים 
בעלטה גמורה: העטלפים עם הסונאר הקולי 
חישה  אברי  עם  נחשים  שלהם,  המפורסם 
לחום, המסוגלים “לראות” חום גוף של טרף, 
על  מעולה  ריח  חוש  של  התפתחות  וכמובן 

חשבון הראייה.
כמה  ועוד  חרקים  של  הראייה  יכולות  לגבי 

פרטים מעניינים – בפעם הבאה.
                                                        ענר צוק

 - כאן  חקלאות  אם 
מולדת כאן! 

ומרגש  מעניין  בטקס 
חודש  באמצע  התכנסו 
איכרי  האחרון  דצמבר 
ואיכרות מדינת ישראל לציון 

תשעים שנה להתאחדות האיכרים בישראל.
החקלאיים  המשקים  בעלי  הגיעו  הכנס  אל 
ומיסוד  פינה  מראש  ממטולה,  הפרטיים 
המעלה שבצפון, דרך המושבות זכרון יעקב, 
גבעת עדה, בנימינה, יוקנעם, מושבות יהודה 
מכמה  ונציגויות  בתיה,  מזכרת  גדרה,  כמו 
מושבה:  של  לב  פועם  פנימה  שבליבן  ערים 

פתח תקווה, ראשון לציון, נס ציונה ורחובות. 
שהגיעו  לאיכרים  הוקרה  בסימן  היה  הכנס 
בבני  בפועלם. מדובר  והכרה   ,)80( לגבורות 
אותם  המושבות,  של  והשלישי  השני  הדור 
עברית  דוברי  שורשיים,  “צברים”  צעירים 
בבועז  שמקורו  )השם,  “הבועזים”  שכונו 
ממגילת רות שהיה בעל קרקעות, ניתן לבני 
המושבות על ידי אנשי העלייה השנייה ונועד 
בין אנשי העלייה  להדגיש את הפער הערכי 
לאנשי  אתיאיסטים  הסוציאליסטים  השנייה 
ויהודים  הקרקעות  בעלי  שהיו  המושבות, 

מסורתיים(. 
צעירים  כלל  הכנס  באי  של  הארי  חלק 
בני  איכרים  שמונים.  כבני  וחסונים  נמרצים 
היום,  גם  משכים  הגדול  שרובם  איכרים, 
להשקות  הקרקע,  את  לעבד  בוקר-בוקר, 
הפרי  עצי  את  ולקטוף  לגזום  השדות,  את 
החרקים  מממלכת  במזיקים  ולהילחם 

היא  העבודה  כולם  עבור  האדם.  בני  וִמֶקֶרב 
חלק ממהותם ומאישיותם )“פלאחים”( אולם 
מהותי,  בצורך  מדובר  מבוטל  לא  חלק  עבור 
מאחר שאין להם אפשרות לפרוש לגמלאות 
ובהיעדר  פנסיה מוסדרת לחקלאים  בהיעדר 
שלהם  העבודה  לנעלי  להיכנס  המעוניין  דור 

ולהמשיך בעבודה המפרכת. 
קומץ  יותר:  צעיר  דור  בני  גם  נראו  בקהל 
מנכדי וניני האיכרים, דור חמישי ושישי, אשר 
והם בחרו  חיידק החקלאות לא פסח עליהם 
והתובענית;  הקשה  השושלת  את  להמשיך 
וחלוצים בני דורנו: אנשי חוות הבודדים מאזור 
ההר והנגב אשר זוכים לחיבוק של האיכרים 
הוותיקים ולאט לאט גם זוכים להכרה לאומית 
בתפקיד החשוב אותו הם ממלאים בשמירה 

על אדמות הלאום ובשימור הקרקע.
האיכרים  התאחדות  היסטוריה:  קצת 
בעלי  כארגון   1922 בשנת  נוסדה  בישראל, 
על בסיס הארגון שקדם  המשקים הפרטיים, 
ובשומרון.  ביהודה  המושבות  התאחדות   - לו 
זו הוקמה על ידי המושבות  - בהן גם מזכרת 
עמדתן  את  לייצג  כדי   ,1920 בשנת   - בתיה 
מול הברון ואחר כך מול יק”א. נציגי המושבה 
ניימן  ודוד  גולד  יעקב  היו  החדש  בארגון 
נאות  בשכונת  הרחובות  משמות  אלה  )כן, 
התאחדות  נציגי  להיות  זכו  ואף  ראשונים( 
היישוב  של  הנבחרים  באסיפת  האיכרים 
על  המנדט  כניסת  לאחר  שהוקמה  היהודי, 

ארץ ישראל לתוקף. 
משה  נבחר  הראשון  ההתאחדות  כיו”ר 
סמילנסקי, איכר ומשורר )איזה ארגון בן ימינו 

סמילנסקי  שכזה?(.  בשילוב  להתהדר  יכול 
את  המלווה  הִאמרה  את  שטבע  זה  היה 
 - כאן  חקלאות  אם  היום:  עד  ההתאחדות 

מולדת כאן!
מטרות הארגון, כאז כן היום, לסייע לאיכרים 
הענף  את  שמלוות  בעיות  עם  בהתמודדות 
הציונית  ההתחדשות  ימי  מראשית  עוד 
)מכסות  המים  בעיית  שנה:  תשעים  לפני 
מצומצמות ומחיר יקר(; בעיית עובדים )איפה 
הוא הפועל העברי או פועל כלשהו?(; צמצום 
חשבון  על  לבנייה  לחצים  )הפעלת  קרקעות 
‘אקרשטיין’”(;  מגדלים  “פה   - פתוחה  קרקע 
ציוד,  נגד  מכוונות  וחבלות  גניבות  בעיית 
וייצוג אינטרֵסי  בעלי חיים וגידולים חקלאיים; 

האיכרים מול השלטונות )הלובי החקלאי(. 
בישראל  החקלאות  למחשבה:  נושא  ולסיום, 
חורג.  בן  של  ליחס  האחרונות  בשנים  זוכה 
שהמדינה  דומה  הייטק,  חלוציות  של  בעידן 
החקלאות.  של  בחשיבותה  עוד  מכירה  אינה 
האירופי  האיחוד  מדינות  השוואה,  לשם 
משקיעות כ-30% מתקציבן הכולל בחקלאות 
בבעלי  בתמיכה  מושקע  הכסף  המקומית. 
פנסיה  קרנות  באמצעות  הקטנות  החוות 
להתקיים  להם  המאפשרים  ומענקים, 
כך  ידי  ועל  הקרקע  את  ולעבד  ולהמשיך 
של  והאקולוגי  הסביבתי  התפקיד  את  למלא 
שימור פני הקרקע והנוף מפני סחף והפיכת 
האדמות לּבּור, ומאפשרת למדינה לשמור על 

יכולתה ועצמאותה להאכיל את אזרחיה. 
                                             אילנית ארקין-קיש



הארץ  ברחבי  ייָשְתלו  בשבט,  ט”ו  בכל  וכמו 
זרעים  הרבה  בעציצים  בגינות,  ביערות, 
גדולה  התרגשות  זוהי  חדשים.  ושתילים 
כוחות  בתוכו  שמכיל  קטן  זרע  בחול  לטמון 
במלוא  אט  אט  שיתגלו  סודות,  גדולים, 

עוד  הזעיר  הזרע  תפארתם. 
ישלח  ואיתן,  חזק  גזע  יצמיח 
פריחה  עלים.  ויוציא  ענפים 
יצייצו  ציפורים  ענפיו,  בין  תפרח 
ורבים  יבשילו  עוד  פירות  סביבו, 
ייהנו מצילו הגדול. אך לעת עתה 
הוא קטן קטן, וכמו שכתוב ב”חנן 
הגנן”, “הזרע הקטן באדמה נטמן 

וישן וישן המון זמן…” 
הוא  באדמה,  עמוק  בפנים,  ושם 
יישא תפילה שהגשם יבוא בעתו, 
לא  שמזיקים  תחמם,  שהשמש 
יפריעו לצמיחתו, שבקיץ הגנן לא 

ישכח להשקות, לנכש, לטפח. 
ושהוא יוכל פשוט ללבלב ולפרוח.

שירת הגנן
מלאכת ההורות משולה בעיניי לעבודת הגנן. 
את  המפסל  הפסל,  של  ממלאכתו  בשונה 
לפיסול  ניתנים  אינם  ילדים  כרצונו,  פסליו 
ולשליטה. בכל גרעין קטן טמון הכוח המיוחד 

להיות העץ שהוא נועד להיות.
מצויים  כבר  והפוטנציאל  הגנטיים  הסודות 
תנאים  לספק  עלינו  וכהורים  בתוכם 
שבידינו,  העדינים  לזרעים  מתאימים 
להתפתחותם  להפריע  לא  לדשן,  להשקות, 
הטבעית, לתת אור, ובשביל פריחה משובחת 

מומלץ גם לשיר לצמחים. 
רוח,  ואורך  סבלנות  דרושה  הגנן  בעבודת 

בחינוך לוקח זמן עד שרואים את הפירות. 
לתלות.  סבלנות  חוסר  יש  שלנו  בתרבות 
תלות לא נתפסת כדבר חיובי. הורים ממהרים 
מדי לדחוף את ילדם לעצמאות טרם בשלות. 
להם  ונאפשר  לרווחה  הידיים  את  נפתח  אם 
ונהיה  נתמוך  עלינו,  להישען 
באופן  הילדים   - קשובים 
מהקן  לעוף  ירצו  טבעי 
מתוך ְמֵלאּות ליצור קן משל 
עצמם. אם לא נאפשר להם 
לא  הם  בנו  תלויים  להיות 
יעופו מהקן אלא יברחו ממנו. 

יעופו מבריחה ולא מבחירה.
שני הורוביץ כותבת בספרה 
להיות”,  שבחרתי  “ההורה 
טוב,  לקשר  שהמפתח 
ילדינו  עם  ותומך  מעצים 
ההורית.  הנוכחות  הוא 
לידי ביטוי  ילדים בא  מרבית הקשר היום עם 
או  יומיומיות  מטלות  בסיס  על  בתקשורת 
בסחרור מטורף לעשות יחד דברים מרגשים 
שילדינו  מה  ואטרקציות.  קניות  חוגים,  כמו: 
נראה  איתם,  נהיה  שפשוט  זה  רוצים  באמת 

אותם ונעניק להם תשומת לב. 
בסערה  שקיבלתי  טובים  הכי  הדברים  אחד 
שבא  מהשלג  ליהנות  מאשר  חוץ  האחרונה, 
המיוחדת  האיכות  הייתה  כמובן,  אחריה 
סוערת.  שבת  באותה  בבית  לנו  שהייתה 
ידעתי שאי אפשר לצאת מהבית לשום מקום 
תכנונים,  אין  ורוגע.  שקט  המון  הכניס  וזה 
והנעים  החם  והבית  אנחנו  רק  ארגונים.  אין 
במרק,  בשוקו,  ולפנק  לשחק  ויכולתי  שלנו. 
בחיבוקים ובנשיקות, פשוט להיות ולהתחמם 
כשלא  בשבתות  שיש  האיכות  זו  אולי  יחד. 

דווקא  להיות  שיכולה  איכות  זו  ואולי  נוסעים 
והשגרה  המשימות  את  כשאין  מהבית  רחוק 
בה  פוגש  אחד  שכל  מניחה  אני  הבית.  של 
במקומות שנעימים ומרגיעים אותו. בכל אופן, 
לביתנו  הזו  האיכות  את  להכניס  רוצה  הייתי 

לעתים קרובות יותר…

פינה חמה לרגע משפחתי 
עץ  להכין  ומרגש  כיף  בשבט  ט”ו  לכבוד 
משאלות. אפשר לשתול עץ קטן בגינה ולייעד 
יגדל,  אותו להיות עץ המשאלות. כמו שהעץ 
והפרחים  לפרחים  אט  אט  ייפתחו  הניצנים 
ויתגשמו  יבשילו  המשאלות  גם  כך  לפירות, 
התרגשות  יש  התחלה  בכל  לטובה.  תן  בעִִ
וטוב להתרגש, להתחבר לאיזו תקווה פנימית, 
לחלום,  ילדיכם  את  למדו  ותפילה.  משאלה 
בחייהם.  נוכח  לא  שעדיין  משהו  על  לפנטז 
להזמין  ואפשר  מציאות  מייצרת  מחשבה 
יפים  פתקים  יחד  נכין  שנרצה.  מה  לחיינו 
בחרוזים,  לקשטו  אפשר  העץ,  על  ונתלה 
יצירה.  בחנויות  שקונים  שקופים  בכדורים 
אפשר  מהגשם.  הפתקים  על  ישמור  זה 
באינטרנט  יש  שתרצו,  חומר  מכל  עץ  להכין 
בעציץ  כזה  קטן  עץ  ואפשר  רעיונות.  המון 
שיישאר בבית. נראה לי שזה מה שאני הולכת 

לעשות… 
שוב  ולהתבונן  זמן  אחרי  לחזור  כיף 
במשאלותינו, להיזכר על מה חלמנו, האם זה 

עדיין חשוב לנו והאם משהו התגשם. 
את  פותחים  שבאביב  להחליט  אפשר 

הפתקים שוב יחד, לעוד רגע משפחתי.
חג אילנות שמח!

                                                        רחלי ליבר

“על ביצה ותרנגולת”
מדור להורים על ילדים ומשפחה 

ילדי כיתה ב1 בעקבות הסיפור “העץ הנדיב”

ילדים מציירים

סדר ט”ו בשבט 
יתקיים ביום שלישי, 14.1.14 

)תראו איזה תאריך יפה סידרנו לכם, כל כך 
קל שאפילו תזכרו אותו!( 
בשעה שמונה בערב 
בלובי של המתנ״ס. 

בתכנית: שירים של 
אריק איינשטיין והצגת 

אימפרוביזציה 
של תיאטרון פלייבק. 
כרטיסים בעלות ₪20 

ימכרו בכניסה


