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הדמות שלי המורה לחשבון בכיתה ו’  

פרשת “יתרו”פרשת השבוע למשפחה

לא  היסודי  הספר  בית  תקופת  שככלל,  לומר  אפשר 
בלי  המעטה.  בלשון  בחיי,  היפות  מהתקופות  הייתה 
לרדת לעומקם של דברים אומר, שהביטחון העצמי שלי 
היה נמוך מאוד ואיתו האמון ביכולתי להצליח בלימודים. 
של  ביכולתו  חסימה  חשתי  החשבון  במקצוע  במיוחד 
החומר לחדור למוחי וביכולתו של מוחי לספוג את החומר 

הנלמד בכיתה. 
ללימודי  יום  בכל  כמעט  ניגשתי  זו  “חיובית”  גישה  ועם 
וניסיתי, או שלא ניסיתי  יום אחד ישבתי בכיתה  החשבון. 

מראש, לפתור את בעיית החשבון שהייתה מונחת לפניי. כמו בפעמים 
פתרון  על  הסתכלה  אליי,  ניגשה  בכיתה  המורה  נכשלתי.  קודמות 
השאלה השגוי, הסתכלה עליי ואמרה לי את מה שלא אמרו לי עד אז: 

התשובה  את  יודעת  שאת  ותגלי  שוב  “תבדקי 
השינוי  את  במילים  לתאר  לי  קשה  הנכונה”. 
הזה.  הפשוט  המשפט  בי  שעורר  המשמעותי 
לראשונה חשתי שמישהו מאמין ביכולתי להצליח 
בלמידה, ומובן שזה גרם לי להאמין בעצמי, לפתור 
את התרגיל נכון ולשנות את גישתי ללמידה, שינוי 
פגשתי  כשנה  לפני  ומלואו.  עולם  בפני  שפתח 
אותה וסיפרתי לה על השינוי המשמעותי שחוללה 
לא  שכמובן  מהדברים,  מאוד  התרגשה  היא  בחיי. 
הייתה מודעת להם. אני מקדישה את הדברים הללו לכל אנשי החינוך 
את  לשנות  משפט  או  במילה  ויכולים  ילדינו  את  יום  ִמֵדי  שפוגשים 

חייהם. תודה, ָׂשָרה.
יעל מונזון

לא  מעולם  תורה  דבר  בווידוי:  אתחיל 
שהתחנכתי  אף  על  שלי,  החזק  הצד  היה 
למדרשה.  הלכתי  הצבא  ולפני  באולפנה 
תורה  דברי  נאמרו  לא  המעורב  הוריי  בבית 

בשולחן השבת. 
עם  קורה  מה  תוהה  טלפון  משקיבלתי 
פרשת  על  לכתוב  אמורה  שהייתי  הרשימה 
השבוע, ושמועד ההגשה היה אתמול, גיליתי 
יודעת באיזו פרשה מדובר...  שאני אפילו לא 
חוט  קצה  לי  שייתנו  וקרובים  לחברים  פניתי 
של רעיון או כיוון כי לא היה לי מושג מאיפה 
)תודה  מקסימים  רעיונות  קראתי  מתחילים. 
לעדנה, שרי, רוני, חיה ושקד( ולא ידעתי לאן 
חומש  לפתוח  שהחלטתי  עד  אותם...  לקחת 
לא  אפילו  הפרשה.  את  בפשטות  ולקרוא 
נושא   – הדיברות  לעשרת  להגיע  הספקתי 
 - השבוע  בפרשת  ומשמעותי  מרכזי  כך  כל 
ונתקלתי בפסוק שממש דיבר אליי. לא יודעת 
מה איתכם, אבל לי זה לא קורה בכל יום וגם 

לא פעם בשנה. 
לפני הפסוק, מעט רקע:

שעשה  הניסים  על  שומע  משה,  חותן  יתרו, 
ומקריב  מתפעל  ממצרים,  ביציאה  הקב”ה 
בקדושה  הנאכלים  וזבחים,  עולות  לאלוקים 
וזקני ישראל. למחרת חוזר  עם משה, אהרון 
מהבוקר  שופט  הוא  בה  יומו,  לשגרת  משה 
עד הערב את בני ישראל, שופט משום שהוא 

המנהיג, זה שיודע את חוקי האלוקים ותורתו.
ֹלא  ֵאָליו:  ֹמֶׁשה  ֹחֵתן  “ַוּיֹאֶמר  מגיע:  זה  ואז 
ַּגם  ִּתּבֹל  ֹעֶׂשה. ָנבֹל  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  טֹוב 
ַאָּתה ַּגם ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמְך, ִּכי ָכֵבד ִמְּמָך 
יח  )שמות  ְלַבֶּדָך”  ֲעׂשֹהּו  תּוַכל  ֹלא  ַהָּדָבר, 

יז-יח(. 
אחר  למצב.  פתרון  גם  יתרו  נותן  בהמשך 
כך, במעמד הר סיני, מקבלים בעצם כל בני 
ישראל כלים בסיסיים, קוד התנהגות – חוקים 

ומשפטים בדמות עשרת הדיברות.
שזה  והצנוע,  הגיבור  החכם,  המנהיג,  משה 
ובמופתים  באותות  שלם  עם  הוציא  עתה 
שיישמר  מנת  על  נשמתו  את  נותן  ממצרים, 
הסדר בקרב העם שהיה עד עכשיו משועבד 

ועכשיו הולך אל הלא נודע.
בא אליו יתרו ואומר לו: כמה גדול שלא תהיה, 
והחיבור  הגישור  ההנהגה,  החיים,  משא  את 

אינך יכול לשאת לבד.
נגיד  מה  אז  לבד  יכול  לא  הגדול  משה  אם 

אנחנו? מה אגיד אני?
של  סוחפת  במציאות  היום  חיים  אנחנו 
קריירה והורות, של נורמות שמודדות הצלחה 
שנוכל  אותנו  מלמדים  אישיים.  והישגים 
גם  יש  אבל  ולבד,  רצוננו  בכוח  הכול  להשיג 
להתחבר  רוצה  אני  ואליהם  אחרים  קולות 
ולחבר, קולות הביחד. אחרי הכול, אנחנו חיים 
של  בדרך  בחרנו  לחינם  ולא  בקהילה  כאן 

ביחד. אכן את משא החיים אני בוחרת לשאת 
על פי מורשת יתרו, כפי שאני מבינה מפרשת 
שותפות  לבקש  בוחרת  אני  הזו.  השבוע 
בחינוך  שותפות  הילדים,  בגידול  במשפחה, 
להוריד  מבקשת  הקהילה;  בתוך  ובעשייה 
את העול הגדול הזה של הלבדיות, הבדידות, 
אנחנו  יתרו  דברי  אחרי  הביחד.  את  ולחבק 
ִיְׂשָרֵאל  ָׁשם  “ַוִּיַחן  סיני:  בהר  נפגשים  הרי 
“ַוִּיַחן” בלשון  נאמר  ב(.  יט  )שמות  ָהָהר”  ֶנֶגד 
יחיד ולא “ויחנו” בלשון רבים, כי שם במעמד 
כולנו  על  מופלאה  אחדות  שרתה  סיני  הר 
וכמה  ֶשקט  והיינו איש אחד בלב אחד. כמה 

עוצמה! בברכה לשמחת האחדות.
יעל בן-הרוש גולן

המביא דבר
בשם אומרו

“הקהילה מתנוונת ללא הדחף של 
היחיד. הדחף נובל ללא האמפתיה 

של הקהילה.”

 ויליאם ג’יימס



זמן לזמן

“עּוָרה”

עת  לו  ואין  זמן,  לו  שיהיה  זמן  לו  אין  אדם 
שתהיה לו עת, בטח לא אם יש כביסה וכלים 

בכיור.
זמן  איזה  יש  סביבי  שלאנשים  חשבתי  פעם 
כל  את  לעשות  מספיקים  הם  שבו  נעלם 
אם  ורק  אליהם,  מגיעה  לא  שאני  הדברים 
איזה  אגלה  לעומק,  העניין  לברר את  אצליח 
זמן,  הרבה  כך  בכל  מפוצץ  מטורף  סליק 
חבלה.  יחידת  איזו  בלי  בו  לגעת  ָאֵעז  שלא 
תופתעו  מסתבר,  אותו:  וגיליתי  בדקתי  ואז 

לשמוע, שיש המון זמן... בלילה.
אבל  השינה.  של  הזאת  הבעיה  את  יש  רק 
אפשר להתגבר על זה. וכשירות לציבור, כך 

עושים זאת:
רגע אחד... אתם אנשים של לילה? כל העניין 
אז  לכם?  מדגדג  לא  בכלל  עייפות  של  הזה 
עזבו, ותרו על הכתבה, בטח יש איפשהו איזו 

יבלת אחרת לדרוך עליה.
לאלה שאיתי בעניין, בבקשה שיהיו כאלה, זה 

עובד ככה:
הילדים,  את  אוספים  מהעבודה,  חוזרים 
ערב,  ארוחת  חברים,  סיפורים,  ִמשחקים, 
התחנה  רגיל.  הכול  כאן  עד  מקלחות... 
הסיפור)ים(  הקראת  היא  בשיטה  הראשונה 
לא  ערש,  שיר  נסו  מנומנמים?  השינה.  לפני 
עוד  בשביל  רק  במיטה,  איתם  שבו  הספיק? 
אולי  יום,  של  סופו  לקראת  איכות  זמן  מעט 
קצת  יש?  מה  אחורה.  מעט  תישענו  אפילו 
מנוחה, רק לסדר את הכרית ואתם שם. ואז 
זוחלים  אתם  כבד  עד  בינוני  מנומנם  במצב 
בתהליך.  קריטית  מאוד  נקודה  זאת  החוצה. 
לנוע  מתחיל  כולו  שלכם  שהגוף  זה,  במצב 
אומר  והמוח שלכם  ספונטנית לחדר השינה 
לכם “ראבק, עוד לא תשע”, והרגליים, בחוסר 
היא  ואז  למיטה  בדרך  כבר  מדאיג,  תיאום 
אותה,  מכירים  אתם  הזו,  המחשבה  באה, 
שאתם  הזאת  הכביסה  הכביסה.  זאתי,  נו, 
לשווא נוברים בה כדי למצוא איזו גרב בבוקר, 
השלב  זהו  להתקפל.  מתה  שכבר  הערימה 

את  לגייס  המדויק  הרגע  חיכינו,  בדיוק  שלו 
כל תעצומות הנפש ולפסוע צעד אחד - גדול 
זה  הכביסה.  לכיוון   - שיאמרו  יש  לאנושות, 
פחות  לא  קשה  אחד,  צעד  שדרוש.  מה  כל 
אבל  יודעת,  אני  לי,  תאמינו  בנג’י.  מקפיצת 

עדיין צעד אחד. זה הכול. 
כבר  אתם  הזה  השלב  את  שעוברים  אחרי 
לא  אפילו  אתם  כלום,  לגייס  צריכים  לא 
כמו  הכביסה  הכביסה,  את  לקפל  צריכים 
גלי ההערצה העצמית  מתקפלת מאליה על 
שלכם. פשוט קסום. גם בבוקר, אגב, הסיפוק 
היום.  שארית  את  גם  מלווה  והוא  ממשיך. 
בתנאים אופטימאליים הוא ממשיך ככה עוד 

ועוד ממש עד לכביסה הבאה.
הרבה  קלישאה,  כל  כמו  מגיעה,  תמיד  והיא 
ואני מספיקה  יותר מהר ממה שאני חושבת. 
להכניס  ואפילו  כביסה  לקפל  רבה,  בגבורה 

ולהכין  הזמן.  רוב  לארון  אותה 
ולתפור  לפעמים,  ועוגיות  אוכל 
שנפרם,  משהו  איזה  בקטנה 
עם  סידור  לאיזה  בדרך  ולדבר 
אפילו  או  )בדיבורית!(,  חברה 
רחמנא  איתה,  להיפגש  ממש 

ולעשות  ִליְצלן. 
התעמלות,  איזושהי 
ולאכול בריא, ולהזמין 
המון  ועוד  אורחים 
המון דברים. באמת! 

לקרוא  שחייבים  ההוא  הספר  את  ולקרוא 
)ושמישהו יגלה לי כבר את הסוף של “החטא 

ועונשו” ונסיים עם הסיפור הזה(.
לי  אין  הדברים,  שאר  לכל  זמן  לי  אין  אבל 
ולשמוע  ולהשתעמם,  ולחלום,  לנוח,  זמן 
תקליט בפטפון לא בגלל איכות הצליל אלא 
שירים  להעביר  הזמן  כל  צריך  שלא  בגלל 
חלק  זה  לו,  להניח  פשוט  צריך  בקדחתנות. 
גדול מהמהות שלו וכבר אין לי את הסבלנות 
יודעים, ממש לא פרקטי.  וזה גם, אתם  לזה, 

איזה באסה.

הודעה  קיבלתי  בדיוק  כי  לבהות,  זמן  לי  ואין 
בקריאה,  לשקוע  זמן  לי  ואין  בוואטס-אפ. 
לא  ככה  גם  ואני  להספיק,  המון  עוד  יש  כי 

שורדת יותר משני משפטים. 
פעם חשבתי שבזבזתי המון זמן בלא לעשות 
על  מסתכלת  שהייתי  תקופה  הייתה  כלום. 
הזה,  הזמן  כל  על  וחושבת  התיכון  תקופת 
קערת  על  מונח  פשוט  שם,  היה  זמן  כמה 
הפירות, מבשיל לו בנחת ליד הבננה. ואני לא 
עשיתי איתו כלום - לא למדתי עוד שפה, או 
נגינה, או לפתח רעיון  לנגן על עוד איזה כלי 
אין  שמסביב  מה  כל  עם  שעכשיו,  מטורף 

סיכוי למצוא את הזמן בשבילם.
חושבת  אני  ככה.  חושבת  לא  כבר  אני  אבל 
שכל הלא-כלום הזה הוא בעצם הרבה מאוד. 
ונגינה  משירים  שהורכב  הזה,  הלא-כלום 
והמון קריאה,  ושיחות עם חברות  גיטרה,  על 
שמסביבנו,  הזה  בעולם  אמיתית  והתבוננות 
והרבה חשיבה וחלימה בהקיץ והרבה פחות 
ריקי,  את  תשאלו  אם  מדי,  פחות   - ריצה 
מנקודת  חוץ  אבל  שלי.  לספורט  המורה 
הזה  הלא-כלום  שלה  הצרה  המבט 

היה נפלא.
להפסיק  רוצה  לא  אני 
ממה  דבר  שום  כמעט 
רוצה  אני  עושה,  שאני 
הרבה  ועוד  הכול.  את 
ממנו. ואני לא יודעת ְלמה 
- לעשייה או למנוחה, אבל  יותר  גדול  הרעב 
בסופו של יום, באיזו ארוחה שאני בוחרת, אני 
תמיד נשארת לא שבעה. ואין לי שום תשובה 
או פתרון. אני אפילו חושבת שיש סיכוי מסוים 
בלי  גם  לפחות.  שלנו  בסביבה  כזה,  שאין 
פתרון אני חושבת שצריך וחשוב לחשוב על 
זה. ולתהות, ולנבור, ולחפש עוד ממנו, מהזמן 
לנו,  שיש  מה  כל  די  שהוא  הזה,  החמקמק 

אתם יודעים, חוץ מכביסה..
ליאת אקרמן

לאחר  מוזיקה  לכתוב  חזרתי  שנתיים  לפי 
לשתף  ברצוני  מספר.  שנים  של  הפסקה 
השיר  להלחין.  שבחרתי  בטקסט  אתכם 
מבוסס כמעט כולו על מזמור מ”ד בתהילים. 
“מזמור  זה  למזמור  קורא  סמט  אלחנן 
מזמורי  תהילים”.  בספר  המובהק  התלונה 
המשורר  שבהם  מזמורים  הם  תלונה 
מתקומם לפני ה’ על מה שהוא תופס כחוסר 
צדק. מסופר על חסיד שלא היה יכול לקרוא 
ָשם  מדבר  המשורר  כי  זה  מזמור  ולשמוע 

קשות נגד הֵשם. 
בספר  חריפים  תלונה  מזמורי  ייתכנו  כיצד 

תהילים? איך אפשר להאמין שהאל הוא טוב 
ובמקביל להאשים אותו במעשים שיש בהם 
שכל  מעוניין  שהאל  המפרשים  יש  אי-צדק? 
היא  גם אם  לפניו את האמת שלו  יאמר  דור 
אמת קשה. שהרי ֵאל אמת איננו רוצה לשמוע 

שקרים.
נשאר  מראדאוץ  קוה  כתריאל  רבי  הדיין 
בני  שכל  לאחר  השואה,  אחרי  וערירי  גלמוד 
היהודים  על  אם  נשאל  הוא  נספו.  משפחתו 
השואה.  מאורעות  בעקבות  בתשובה  לחזור 
על כך השיב: “לא לנו אלא על הקב”ה לחזור 
בתשובה. שהרי למה הגיעתנו שואת רשעים 

זו?... כיצד נטרף פתאום העולם ללא משטר 
דין  ֵלית  האּומנם  איהו?  הבירה  ומנהיג  וסדר, 
כאן?  נתרחש  מה  עליו,  היה  מה  דיין?...  וֵלית 

נתבלבל עלי עולמי, לא אוכל להבין”.  
ייתכן שהעורך של ספר תהילים בחר לכלול 
מזמורי תלונה בספר תהילים בשביל הדורות 
מוצא  אני  קשים.  במצבים  כשיהיו  הבאים, 
שזה מדהים, שכותב המזמור קורא לאלוהים 
בצורה כה בוטה להתעורר: “ עּוָרה, ָלָּמה ִתיַׁשן 
ה’? ָהִקיָצה, ַאל ִּתְזַנח ָלֶנַצח” )תהילים מד כד(.

אביאור ביירון



האות נ’אלף-בית של פלורליזם יהודי
“ֵנס”,  במילה  דיון  מזמנת  נו”ן  האות 
בשפה  מובנים  מספר  לה  אשר 

העברית.
דבר  פלאים,  מעשה  פלא,   .1 נס: 
על-טבעי, מעשה ִנסים. 2. דגל, תורן, 

מוט, 3. אות, סימן היכר, מופת.
באחד הגיליונות הקודמים עסקה ללי 
זינגר בדו”ח של מכון “מידות” לתחום 
ההתחדשות היהודית, ודרכו ניתן היה 
לראות את נס ההתחדשות היהודית, 
מכל גֹוני הקשת. פינתי זו מנסה לתת 

טעימונת מן הנס הגדול הזה.

“ניגון הלב”
יהודית  התחדשות  של  מרתקת  קהילה  זוהי 
נהלל.  במושב  יזרעאל,  עמק  של  ליבו  בלב 
שנים  י”ג  מצווה.  בר  הקהילה  חוגגת  השנה 
החברים  פעילים,  קבוצת  קמה  מאז  חלפו 
באות  קראנו  )אודותיה  אורנים”  ב”מדרשת 
מ”ם(, ובחרה לאפשר לאנשים חילונים בעמק 
למעשה  זהו  אחרת.  יהודית-ישראלית  חוויה 
בית התפילה החילוני הראשון שהוקם בארץ. 
לאחריו נוספו כמה בתי תפילה, ביניהם בית 
התל-אביבים  את  המזמין  ישראלי  תפילה 
הקהילה  תל-אביב.  בנמל  שבת  לקבלות 
אותם  ומציינת  וחג  שבת  מדי  מתכנסת 
מסורתיות  תפילות  המשלב  ייחודי  בסידור 
ופיוטים. מפגשי הלימוד  לצד שירי משוררים 
להרחיב  החפץ  לכל  מיועדים  בקהילה 
ובספרותה,  ישראל  במקורות  ידיעותיו  את 
בלוח  חשובים  חגים  לקראת  הרצאות  יש 
חברי  של  מיוחדים  ומפגשים  העברי  השנה 
שמעניינים  נושאים  על  שמרצים  הקהילה, 
אותם. במכלול הפעילויות ישנם גם מפגשים 
מגדריים: “תתחדשי” – מפגש המיועד לבנות 
זוהי  חודש.  ראש  בכל  ומתקיים  היפה,  המין 
צפון  ביהדות  שמקורה  מחודשת  מסורת 
אפריקה, של ציון מועד ראש חודש כחג נשי. 
 - רבא”  “גברא  מפגש  קיים  השוויון,  ולמען 
המיועד לבני המין הגברי, בו נפגשים הגברים 
הטכנולוגיה  מתחום  מגוונים  בנושאים  ודנים 
הגבר  של  דמותו  כמו  בנושאים  לחלופין  או 
צופים  פעם  מדי  לבוא!  שווה  הציוני.  באתוס 
טועמים   – חשוב  והכי  ספורט  במשחקי  יחד 

מתבשילי החברים.
שנים.  מספר  לפני  זו  בקהילה  ביקרתי 
מפליאה  מורכבת  הייתה  מהביקור  תחושתי 

וגאווה על ניסיון נועז שצלח את מבחן הזמן, 
של  מקומו  על  ברור  לא  ומשיח  גיסא,  מחד 
ההתחדשות  ושל  התפילה  בסידור  אלוהים 

במסגרת מסורת, מאידך גיסא. 

פעיל  ארגון   – ועבודה”  תורה  “נאמני 
ולוחמני המעודד שיח הלכתי אמיץ ומתמודד 
אותו  לשייך  אולי  מפתיע  הזמן.  אתגרי  עם 
לארגוני ההתחדשות היהודית, שהרי על דגלו 
המבקשת  ציונית-דתית  “תנועה  שזו  חרוט 
לשורשיה.  הדתית  הציונות  את  להחזיר 
ועבודה’,  ‘תורה  ערכי  את  לחזק  מגמתה 
חזון  עם  המדע,  עם  התורה  לשילוב  ולפעול 
לפעמים  המודרניים”.  החיים  ועם  הציונות, 
צריך, כנראה, להתחדש על מנת לשמור על 

הישן.
העשייה  במרחבי  נשמע  התנועה  של  קולה 
זו  תנועה  ישראל.  מדינת  של  המשפטית 
על  נלחמו  אשר  מעטים  לא  לבגצ”ים  חברה 
שמירת צביון היהדות הפלורליסטית, ביניהם 
הסדרת הקריטריונים של ההסמכה ברבנות 
שניתנה  הביטוח   הטבת  ביטול  הראשית; 
והתנגדות  לסטודנטים;  לא  אך  לאברכים 
לביטולם למפרע של גיורים בבית הדין הרבני 

שנים מספר לאחר גיורן של נשים. 
ההפרדה  על  נוקב  שיח  מנהלת  התנועה 
השייכים  הספר  בתי  תלמידי  של  המגדרית 
בנושא,  מקיף  מחקר  הממלכתי-דתי.  לזרם 
מצביע  פינקלשטיין,  אריאל  ידי  על  שנעשה 
בנים  בין  הפרדה  של  גוברת  מגמה  על 
ובנות בבתי הספר היסודיים. בעשור שחלף 
בשנת  המוצא  מנקודת  הנתונים  התהפכו 
למדו  התלמידים  רוב  שלפיהם   ,2000
של  הנוכחי  לנתון   ,)60%( מעורבות  בכיתות 
57% הלומדים בכיתות נפרדות. פינקלשטיין 
יקרה  שהיא  רק  לא  ההפרדה  כי  מראה 
במדדי  מועילה  אינה  גם  אלא  למערכת, 

תחושת המוגנות של התלמיד.
ועבודה” מעיזה לקרוא  תורה  “נאמני  תנועת 
מקומן  ביניהם  חמים,  בנושאים  עכשווי  לדיון 
מאבק  ציבור;  ובמוסדות  בתפילה  נשים  של 
הדתית  וההקצנה  ההתחרדות  תופעות  נגד 
ישראל  דגלי  שבּו  שבזכותו  המערבי,  בכותל 
להתנופף ברחבת הכותל; והבנייה של מודל 
קהילתי בו הרב וכל מוסדות הדת מותאמים 
לאופייה הייחודי של השכונה ולא ניכפים על 

היישוב באופן שרירותי. 

ליאת יוספסברג בן יהושע

בדרך  חורף,  של  הטיפוסים  עם  נמנית  אינני 
ושמלה  קור  פני  על  חום  מעדיפה  אני  כלל 
קלילה על פני סוודר עבה. החורף מביא איתו 
עם  יחד  הספונטניות.  את  ומסרס  סרבול 
זאת, אני חייבת להודות שעם השנים, למדתי 
את  אוהבת  אני  החורף.  את  להעריך  גם 
ה”השתבללות” ואת השקט שבו, ולהפתעתי, 

אני מוצאת את עצמי מצפה לבואו. 
ונהניתי  וחורפי  גשום  היה  האחרון  השבוע  סוף 
מאוד מהאווירה. כרפלקס מותנה הכנתי סיר של 
מרק חם ומנחם, מרק כתומים עם קריצה הודית. 

דרגת קושי: 2 כוכבים
זמן הכנה: כחצי שעה

כמות: 6 מנות

חומרים:
2 כפות שמן קנולה/תירס.

500 גר’ דלעת )ללא הקליפה(.
1 בטטה בינונית.

1 גזר גדול.
1 בצל גדול.

1 שן שום גדולה.
1 ליטר מים.

1 כפית מחוקה של אבקת קארי.
400 מ”ל חלב קוקוס.

מלח, פלפל.

אופן ההכנה:
חותכים את כל הירקות לחתיכות גסות.

ועמוק  רחב  בסיר  השמן  את  מחממים 
קלה,  להשחמה  עד  הבצל  את  ומטגנים 
קלות.  אותו  ומטגנים  השום  את  מוסיפים 
אותם  ומטגנים  הירקות  שאר  את  מוסיפים 

עוד מספר דקות. 
ומרתיחים.  לסיר  המים  את  מוסיפים 

ממשיכים לבשל עד לריכוך הירקות.
המלח  הקארי,  הקוקוס,  חלב  את  מוסיפים 
)ניתן להוסיף  והפלפל ומבשלים כ-20 דקות 

עוד מים לקבלת מרק דליל יותר(. 
המרק,  את  טוחנים  בלנדר-מוט  בעזרת 
עוד  לבשל  וממשיכים  התיבול  את  מתקנים 

10 דקות.
חורף חם ונעים! אפי בלה

ממטבחה של אימא
מרק ירקות כתומים 
עם חלב קוקוס וקארי



משפחת רגבקשתמשפחה מבו
למשפחה  יחידה  בת   ,38 בת  רויטל,  היא: 
היו שם  כן... פעם  )כן,  מסורתית מבני ברק 
שבת  לשמור  החלה   16 בגיל  כאלה...(.  גם 
מתוך חיפוש פנימי. המחויבות לאורח החיים 
הדתי נמשכה שש שנים. בגיל 23 הכירה את 
אייל. למדה שני תארים בעבודה סוציאלית 
בשירותי  ועבדה  בר-אילן  באוניברסיטת 
מעבודה  פרשה  שנים  חמש  לפני  הרווחה. 
וייעוץ  בטיפול  עוסקת  ומאז  ציבורית 
פרטית  בקליניקה  נוער  ולבני  למבוגרים 
ומתעניינת  לרקוד  אוהבת  המדע.  בפארק 

בשאמאניזם, בתורות רוחניות ובעיצוב.
בבית  ברחובות  גדל   ,44 בן  אייל,  הוא: 
בסיסי  ידע  שום  העניק  שלא  אתיאיסטי 
בשליחות  שנתיים  הוריו  עם  היה  ביהדות. 
 15 ובגיל   9-7 בגילאי  הברית  בארצות 
זוכר  מנשה.  לאלפי  משפחתו  עם  עבר 
אמר  הלאומיים  הדתיים  על  שכשהסתכל 
לעצמו: “חבל שלא נולדתי למשפחה כזו...” 
בהנדסת  הראשון  לתואר  מחקר  כדי  תוך 

אייל  של  התהיות  האינסוף.  במשמעות  להתעניין  החל  אלקטרוניקה, 
והחיפוש של רויטל הביאו אותם ללימודי קבלה. אייל עבד בַהייֶטק, ואף 
החל  התפוצצה,  ההייטק  כשבועת  דיגיטלית.  חתימה  של  פטנט  הגה 
אייל  למטוסים.  לאהבתו  אותו  שהחזירה  האווירית,  בתעשייה  לעבוד 
מספר שלימודי הקבלה ִשחררו בו גלי יצירתיות, ובזכותם פיתח תחום 
חדש של כלי ַטִיס מרחפים. משפט של הרב קוק נתן לו השראה: “עלה 
למעלה עלה, כי כוח עוז לך, ויש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל 
תכחש בם, פן יכחשו לך, דרוש אותם ויימצאו לך מיד...” )אורות הקודש(. 
כשניהל בפרויקט מספר רב של מהנדסים הבין עד כמה האגו בעייתי. 
כיום עובד בתעשייה האווירית, מלמד קורסים בקבלה בקהילה ועושה 
“בעל  את  חוקר  הקבלה.  לחקר  במכון  ישראל  במחשבת  דוקטורט 

הסולם”. 
לא  שמעולם  לעצמו  שחשב  מעיד  בבליינד-דייט.  הכירו  היכרות 
ראה אישה יפה כל כך, אבל היא לא נענתה. הוא הציע שימשיכו לדבר 
בטלפון. באחת השיחות סיפר לה אייל שהחל לצום ביום כיפור בצבא. 

היא התלהבה. במפגש הרביעי הגיעו הזיקוקים והם יחד כבר 15 שנה.
לפני תשע שנים החלו ללמוד קבלה, כדי לעשות משהו ביחד, ואם היום 

שואלים אותם לאיזה זרם הם שייכים, הם עונים, לזרם הקבלי.
ילדים: עפרה )8(, כיתה ב’1. ישי )5( גן “רימון” ואביגיל, בת שנה וחודש, 
בהשגחתן של אימא ושל רחלי ליבר. עם שני הגדולים נשארה רויטל עד 

גיל שנה וכעת היא פנויה יותר ובוחרת ליהנות ולמצות את השלב. 
שאחד  “נכון  עפרה:  שאלה   5 בגיל  מהרחם.  קבלה  סופגים  הילדים 
יש  האחד  בתוך  “כי  ענתה:  למה  וכששאלוה  דבר?”  אותו  זה  ואינסוף 
חוכמת הקבלה במשפט  כל  וכך הצליחה לסכם את  אינסוף חלקים”. 

אחד. 
ישי מלא חוש הומור וחכם. ואביגיל - שמסתובבת בינינו בשעה מאוחרת 

זו של הלילה - היא פשוט אושר.
משפחות  חברינו,  בעקבות  בתיה?   ל”קשת”/למזכרת  הגעתם  איך 
“מה  אייל:  ההולנדית”.  “רחובות  שכונת  את  שעזבו  וליבר,  טפליה 
שחוצה  אדם  בני  בין  קשר  סביב  הוא  שהאיחוד  זה  מאוד  שאהבתי 

חיצוניות. אין דבר כזה חילוני בעיניי”. 

הלידות  משמעותית   משפחתית  חוויה 
והמעבר לכאן ולקהילה.

מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים 
“לישון טוב. לשקוד  רויטל:  ללא הילדים? 
למקום  “לנסוע  אייל:  הביחד”.  על  יותר 

טבעי שאפשר להתבודד בו”.
ֿ אייל היה  לגלות עליכם  משהו מפתיע 
הקים  “אלפא-רומיאו”.  מועדון  מקימי  בין 

חברת ֶהזֵנק )סטארט-אפ(.
רויטל הייתה זמרת בעברה ושירתה בחיל 
אוהבת  לא  היא  )לא,  הווי  בצוות  האוויר 

להופיע(. 
רויטל  מנוחה.  בעיקר  שלנו   השבת 
את  חוקר  ואייל  בבישולים  משקיעה 
בצורה  אותה  להגדיר  ומנסה  השבת 
מדויקת. אייל: “לא נוח לי לנסוע בשבת”. 
תהיה  לא  אם  חבל  יהיה  “לי  רויטל: 

האופציה לנסוע”. 
מוטו משפחתי “ואהבת לרעך כמוך”. 

“העיקר  ביום?  פעמים  הרבה  הכי  אומרים  שאתם  המשפט  מה 
שמנסים” ו”יש מספיק לכולם”.

תרומה לקהילה:  קורסי קבלה של אייל. בהכנה אצל רויטל: כתיבה 
ל”ודברת בם”. 

שלוש מילים )בערך( על:
כלים בכיור – מי מפנה אותם?
טלוויזיה – רק במינון מתאים.

את  לאכול  רוצים  לא   – הצטרפה  ורויטל  מהילדים  הגיע   – צמחונות 
החברים שלנו. 

מצב  ומלמדים  מתנסים  שבו  יישוב  “להקים  אייל:  לעתיד:  חלומות 
מחודש של החברה הישראלית, כמשהו שאיתו נוכל להאיר לעולם”. 

רויטל: “העתיד כבר כאן”. 
ראיינו: ורדה בלונדר ואורית קרנובסקי
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ילדים מציירים


