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הדמות שלי בן-גוריון  
יש ילדים שמתחברים לדמויות של צעירים, אבל אצלי זה 
קצת הפוך. מגיל צעיר נדבקתי לסיפורי הקמת המדינה 
על  שעמד  הממשלה  וראש  אותה,  המלוות  ולדמויות 

הראש עניין אותי יותר מכולם. 
בהכרזה  כבר  נפגשנו  בן-גוריון  של  ההפוכה  הגישה  עם 
ארץ  את  לחלק  הציעו  כשהבריטים  המדינה.  הקמת  על 
ישראל לשתי מדינות, רוב האנשים התנגדו ובן-גוריון היה 
בעד. הוא טען שעדיף שקודם תהיה לנו מדינה ואחר כך 

כבר נראה מה עושים.
כשכולם  הפוכה.  גישה  לו  הייתה  הארץ  יישוב  לגבי  גם 
רצו לגור במרכז, בן-גוריון ירד לנגב. סיפור מעניין מתאר 
כיצד נסע לראות אימון צבאי במכתש רמון. בדרך חזרה 
לרדת  שלו  מהנהג  וביקש  אנשים,  וכמה  צריף  ראה  הוא 
הם  מה  אותם  שאל  הוא  אליהם.  להגיע  כדי  מהשביל 

עושים שם, והם ענו שהם נלחמו באזור הזה במלחמת העצמאות והיו 
רוצים להישאר לגור במקום. בן-גוריון שאל אותם מה הם מתכוונים 

לאכול והם ענו שהם יסתדרו, כמו קאובויים. 

47 שנותיי  למחרת בבוקר כתב להם בן-גוריון: “במשך 
שרק  יודע,  ואני  חלוציים  מפעלים  כמה  ראיתי  בארץ 
לבואי  שקדמו  החלוציים  המפעלים  ובזכות  בזכותכם 
לארץ עשינו מעט החיל אשר עשינו ]...[ ותסלחו לי אם 
 ]...[ בוקר  מָיַמי מפעל חלוצי כשדה  אומר שלא ראיתי 
לא קינאתי מעולם באיש או בקיבוץ אנשים, לא ברכוש 
ובתואר, אולם בביקורי אצלכם היה קשה לי לדכא בלבי 
מעין רגש של קנאה: למה לא זכיתי להשתתף במעשה 

מעין זה ]...[ היו ברוכים ותצליחו!”
המדינה  לנשיא  התפטרות  במכתב  מכן,  לאחר  שנים 
רוצה  ושהוא  שהתעייף  בן-גוריון  כתב  צבי,  בן  יצחק 
הגירה  לעורר  כדי  לאנשים  אישית  דוגמה  להוות 
גבו  את  הפך  הוא  לגויים”.  “אור  כלשונו,  ולהוות,  לנגב, 

לירושלים ולתל אביב – ונסע ל”שדה בוקר”.
אני מקווה שבעתיד אוכל גם אני לגור בנגב או להפריח שממה אחרת. 

נגה דרור, ה’2 
)תודה לדר’ גילי גופר על הלמידה המשותפת(

פרשת “תרומה”פרשת השבוע למשפחה

 “לתת כשאתה אוהב”
לגלות  ישראל  בני  מתבקשים  בפרשתנו 
נדיבות ולתרום כסף, זהב ודברי ערך אחרים 
ה’.  לעבודת  אותם  שישמש  המשכן  לבניית 
תמוהה  נשמעת  לתרומה  ה’  של  הבקשה 
עבור אלו המאמינים ביכולותיו הגדולות. האם 
לכספנו וממוננו הוא נדרש כדי לבנות משכן? 

והרי יש לו ה-כ-ו-ל!
מגמה  כאן  יש  אבל  הכול,  לה’  יש  אכן  אז 
של  מגש  על  הכול  ה’  לנו  יגיש  אם  חינוכית. 
לעולם   - השאר  וכל  מדינה  משכן,   - כסף 
ויתרה  שבידינו,  מה  את  להעריך  נדע  לא 
עלינו  מאליו.  מובן  כאל  ַלּכול  נתייחס   - מכך 
משהו,  “תורמים”  משהו,  נותנים  שאנו  לחוש 
נפרד  בלתי  חלק  להיות  כדי  הכתוב,  בלשון 

מהעשייה. 
שהייתה  ילדותי,  מימי  בתמונה  נזכרת  אני 
מצוירים  ובה  הוריי,  בבית  הקיר  על  תלויה 
אוחזים  והם  גלביות  עוטי  פנים  חסרי  אנשים 
צוטט  התמונה  בתחתית  לבבות.  בידיהם 
ְּבֵני  ֶאל  “ַּדֵּבר  ”תרומה”:  מפרשת  הפסוק 
ִאיׁש  ָּכל  ֵמֵאת  ְּתרּוָמה;  ִלי  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי” )שמות 

אותה  ב(. הצייר הגדיר את פרשתנו, את  כה 
מהלב,  כנתינה  הנתינה,  מהות  ואת  תרומה 

כדברי השיר “לתת את הנשמה ואת הלב”...
בימינו,  ואנו  ההם  בימים  ישראל  בני  כאשר 
מיכולותינו,  מכספנו,  מעצמנו,  נותנים 
את  מניחים  אנו  משאיפותינו,  מרעיונותינו, 
בו.  חלק  לנו  שיש  ואיתן  יציב  לבניין  היסוד 
הרצון של אנשי הקהילה היקרים לתת למען 
הוא  משותף  אידיאל  קידום  ולמען  אחרים 
וגדילה.  לצמיחה  חיובי  מנוע  ומהווה  מבורך 
תביא  ואהבה  רצון  במהותה  שיש  תרומה 
בית  )משכן  איתנים  ובית  קהילה  של  לבנייה 

הספר החדש...(.
בעבר לימדתי על ערך הנתינה בכיתה ונתתי 
צדקה  ארגוני  על  לכתוב  משימה  לתלמידים 
ולהיחשף  להכיר  שנוכל  כדי  לזולת  ועזרה 
לכמה שיותר ארגונים. לפני שאתם ממשיכים 
אתם  כאלו  ארגונים  כמה  ִחשבו  לקרוא 
מכירים? האם התנדבתם פעם לארגון כזה או 

אחר? לפעילות כזו או אחרת? 
אני רוצה לכתוב כמה מילים על תנועת נוער 
זו  “כנפיים של קרמבו” שמה.  מיוחדת,  אחת 
מיוחדים,  צרכים  בעלי  לילדים  נוער  תנועת 

שהוקמה  בעולם  מסוגה  והיחידה  הראשונה 
שש-עשרה  בת  נערה  של  יוזמה  בעקבות 
יחדיו  פועלים  בתנועה  אלטשולר.  עדי  בשם 
צעירים בעלי צרכים מיוחדים וילדים מהחינוך 
מסגרת  מהווה  זו  נוער  תנועת  ה”רגיל”. 
עבור  פורמאלית  חברתית-חינוכית-בלתי 
חברה  חיי  בה  מקיימים  והם  הללו  הצעירים 
לתנועה  חברתי.  שינוי  יחד  ומובילים  מלאים 

סניפים רבים בארץ. 
לכולנו  מראה  קרמבו”  של  “כנפיים 
להפוך  אפשר  באמת,  משהו  שכשרוצים 
שהיטיב  כפי  או  הרים,  ולעקור  עולמות 
מגיעים  יוצאים,  “אם  זאת,  לתאר  סוס  דר’ 
בנעליים,  טוב  רצון  קצת  נפלאים”.  למקומות 
להשתנות  יכול  והכול  בלב  גדולה  תרומה 

לטובה. 
יוזמה,  אז בפעם הבאה כשמתרגשת עליכם 
נקישה,  נשמעת  כשבדלת  הבאה  בפעם  או 
את  ולעתים  לבכם  את  תחו  ִפּ תהססו!  אל 
ולהפוך  לתרום  אפשר  איך  וִחשבו  ארנקכם 

את מזלו של מישהו אחר.

חני נמיר



לסרט המלצה

מהפכה בעריכה

מילה טובה
ענה,  והוא  בתשובה?”  חזרת  “מתי  דתי,  שִנְהָיה  חבר  שאלתי  פעם 
על ההומור  לפני עשרים דקות”. תשובתו,  היה  זה  “בפעם האחרונה 
שבה, מדגישה את העובדה שתהליך התשובה אינו אירוע נקודתי בזמן 
אלא תהליך עם עליות ומורדות, שינויי גישה, התלבטויות, התלהבויות 
יש את הרגע הזה שבו  וחוזר חלילה. אבל להרבה חוזרים בתשובה 

“נופל האסימון”, שבו הם הבינו שהם צריכים לעשות משהו.
היהדות בשבילי תמיד הייתה מסקרנת. אולי זה היה חלק מהרצון העז 
להיות   - הזה  הרקע  על  עלבונות  מעט  לא  שספג  חדש  עולה   - כילד 
בנושא,  ספרים  בקריאת  התבטא  זה  מבוגר  בגיל  באמת.  ישראלי 
בקורסים במקרא באוניברסיטה ובתיקוני ליל שבועות בתל אביב, אבל 
הגבול היה שמירת מצוות. בעיניי זה לא היה מושך במיוחד ואפילו מרתיע. 
כשאיתו  הבכור,  הבן  הולדת  סביב  היה  השתנו  הדברים  שבו  הרגע 
מגיע גם עניין ברית המילה. לגלי ולי היה קשה מאוד עם הרעיון הזה. 
הפעולה האוטומטית כמעט שרוב הישראלים עושים )בעיניי זו באמת 
ההתרגשות  רקע  על  אפורה  עננה  כמו  עבורנו  הייתה  תעלומה(, 

והשמחה הגדולה.
חשבנו על זה וההיגיון הקר אמר שלא צריך לעשות את זה, אין סיבה. 
הרי תשעים אחוז מהמצוות אנחנו לא מקיימים, אז למה דווקא את זו? 

ומה עם הסיכונים? וההשלכות הגופניות? והכאבים?...
אבל משהו בלב הפריע, הציק והציף המון שאלות של זהות ושייכות. 
בסוף הבנו שאנחנו עושים את זה ואפילו פתחנו תנ”ך )כזה שמקבלים 
בהשבעה בטירונות( - נו, איפה כתוב שצריך לעשות את זה? דפדפנו, 
לאברהם  הציווי  מאליהם:  הופיעו  כמו  והפסוקים  בדיוק,  זכרתי  לא 

אבינו, הסיפור עם משה וציפורה.
מכאן זו כבר הייתה החלטה שלי, שאם כבר, אז צריך להמשיך לבחון 
גלי  זה נעשה.  אין שום סיבה שרק את  גם את השאר. כמו שאמרנו, 
הזמן  עם  אליי  הצטרפה  היא  אבל  במילה,  מסתפקת  הייתה  דווקא 
וזה לא היה קל, אבל זה כבר דורש גיליון מיוחד נוסף )עכשיו אנחנו 

ב”הפוך”, אולי זה מתאים ל”שחור”?(
עדי טפליה

לרגל גיליון “הפוך”, החלטנו להפוך את היוצרות ולתת לעורכים הקבועים של “ודברת בם” לכתוב כפשוטי העם. 
והנושא? המהפך האישי שלהם, כמובן

גוונים של אפור
עקיבא,  בני  ממלכתי-דתי,  ספר  בית  דתי,  בית  מוכרת:  הביוגרפיה 
ישיבה תיכונית. לכאורה, הייתי אמור לחבוש היום כיפה, אבל כמו רבים 
וטובים אחרים, אני לא. יכולתי לכתוב כאן על ספקות ושאלות אמוניות 
ָקר  בגיל העשרה, פיקניקים בכיפור, חילול שבת ראשון בפרהסיה, “ָבּ
היה  יכול  זה  באלה.  וכיוצא  רבנים-מחנכים  עם  דעות  חילוקי  נמוך”, 

לצאת “צהוב”, סיפורי ואולי גם עם פאנץ’. אבל אני לא רוצה.
קודם כול, אני לא רוצה כי העיתון הזה נכנס לבית הכנסת. אבל אני 
תהליך  היה  לא  שלי  האמיתי  שהמהפך  חושב  אני  כי  רוצה  לא  גם 
שבו  התהליך  היה  הוא   – אחר  משהו  היה  הוא  הכיפה.  של  נפילתה 
יצאתי מהחשיבה הבינארית של “להיות דתי או חילוני”, “להיות מאמין 
אורתודוקסי או אדם חופשי”, או אם תרצו: “להיות שייך לאחת משתי 

קבוצות זהות”.
חסר  האפור,  המרחב  אל  שהוביל  ומתמשך,  אפרורי  תהליך  היה  וזה 
הגבולות בין הקטבים. להבנה שיש הרבה באמצע – ושאני צריך להיות שם.

אני יכול לסמן כמה נקודות ציון בתהליך: ספר טוב של פרופ’ אפרים 
המחבר  שלדברי  ישראל”,  תרבויות  “שבע  בצבא,  שקראתי  שמואלי 
נועד “להשיב את נחלת האבות ליהודים שאינם נוהגים כ’שלומי אמוני 
שחמץ  מחודשת  הבנה  ביהדות”.  פחותים  עצמם  יראו  שלא  ישראל’, 

בפסח זה לא נכון לי, שלצום בכיפור זה דבר חשוב ועוד כל מיני כאלה.
כשמדברים  הישראלית  בסוציולוגיה  כיום  מקובל  הרצף”  “מודל  נכון, 
את  מכירים  בם”  “ודברת  שקוראי  יודע  אני  בישראל.  וחברה  דת  על 
בין  בישראל(  היהודית  מהאוכלוסייה  כ-30%  )הכולל  הגדול  המרחב 
דתי לחילוני – המרחב המסורתי. לא גיליתי לכם כאן את אמריקה. אבל 

לי זה לא היה ברור כל כך בצעירותי, לא ברור לי למה.
זווית  את  הפכתי  פשוט  ל”חילוני”.  מ”דתי”  שהפכתי  לא  זה  אז 
באפור  עצמי  את  צבעתי  גם  ואז  אפור.  גם  שיש  והבנתי  ההסתכלות 
רבים  כמו   - אני  היום  ומשעמם.  אפור  נשמע  זה  אם  מצטער  הזה. 
אחרים - מאמין גדול במודל הרצף. גם מבחינה חינוכית, אגב, אבל זה 

כבר סיפור אחר. 
שלומי פלג

נתחיל מהסוף. כשאני מתחיל לקרוא טקסט 
מיד  מהסוף”  “נתחיל  במילים  שנפתח 
שעליהן  האזהרה  נורות  כל  אצלי  נדלקות 

כתוב “זהירות, קלישאה”. כי 
כמעט  הוא  מהסוף”  “נתחיל 
תמיד בריחה מפתיח אמיתי, 
באלגנטיות  אותך  שמכניס 
לעתים  אבל  הסיפור.  לתוך 
מהסוף”  “נתחיל  נדירות 
האמיתי,  הדבר  הוא-הוא 

כמו למשל ב“ממנטו”.
סיפורו  הוא  “ממנטו” 

שבעקבות  ביטוח  חוקר  שלבי,  לנארד  של 
קצר  לטווח  הזיכרון  את  איבד  בראשו  פגיעה 
חדשים.  זיכרונות  לעצמו  לייצר  מסוגל  ואינו 
מנצלים  שבסביבתו   המפוקפקים  האנשים 
את מצבו כדי לגרום לו לבצע עבורם פשעים 
מצדו,  לנארד  אחרים.  בעייתיים  ומעשים 

באמצעות  בחייו  לשלוט  נואשות  מנסה 
אינספור פתקים, צילומי פולארויד וקעקועים 
גופו, אבל הבעיה הרפואית שלו דנה את  על 
לכישלון:  מאמציו 
הוא כמו אדם שבנה 
של  המסגרת  את 
בכל  אבל  הפאזל, 
מחבר  שהוא  פעם 
אחד,  פנימי  חלק 

חלק אחר אובד לו. 
המענג  הטוויסט 
הוא  “ממנטו”  של 
 - הפוך  כרונולוגי  בסדר  מסופרת  שהעלילה 
הסרט מחולק לקטעים קצרים, ומוצג מהסוף 
להתחלה: קטע אחד מסתיים, ומיד לאחר מכן 
מוצג הקטע שקדם לו. הבחירה הייחודית של 
הצופה  אצל  יוצרת  נולאן  כריסטופר  היוצר 
תחושה דומה לזו שבה נתון גיבור הסרט: אין 

לו זיכרון של מה שקרה קודם לכן בעלילה - 
מה שמותיר בו חוויה של תלישות ושל חוסר 

הבנה. 
מאתגרת,  הראשונה  בפעם  בסרט  הצפייה 
לפניך  נפרס  הסיפור  מתסכלת.  לומר  שלא 
אינך  נגמר,  וכשהוא  חתיכה  אחרי  חתיכה 
הפאזל.  חלקי  את  נכון  שהרכבת  בטוח 
זה  והרביעית(,  )והשלישית  השנייה  בצפייה 

מתחיל להסתדר.
ולחידתיות,  העלילתי  למבנה  מעבר  אבל 
על  במיוחד  מרתק  דיון  לנו  מזמן  “ממנטו” 
המשמעות של הזיכרון - אותה יכולת ייחודית 
שאנו נוטים להיזכר בה רק כשאנחנו שוכחים 
הוא  “ממנטו”,  לנו  מזכיר  הזיכרון,  משהו. 
קוגנטיבית  מפונקציה  יותר  הרבה-הרבה 
מי  בעצם,  הוא,  הזיכרון  לחיינו:  פרקטית 

שאנחנו. ותזכרו את זה. 
יואב פרידמן



הפוך, ארוך, הפוך

“הפוך”,  גיליון  לרגל 
יוצא  במקרה  לא  שלגמרי 
א’  אדר  חודש  בראש 
שפורים  לנו  שהזכיר  )מה 
מצוות  ואיתו  מתקרב, 
ידע”(,  דלא  “עד  שתייה 
כשירות  להעניק  החלטנו 
לקוראי “ודברת בם” מתכון 
בוויסקי,  לעוף  מיוחד 
ברשת.  לו  שמסתובב 

תיהנו.

מתכון מיוחד: עוף עם וויסקי

הקולנוע  מפיק  עם  שהריאיון  היא  האמת 
יונתן ארוך היה אמור להתפרסם  והטלוויזיה 
בדיוק  שארוך  מכיוון  אבל  “ארוך”.  בגיליון 
נדחה.  זה  אליו,  כשהתקשרתי  בהודו  היה 

הפוך,  על  בהפוך  והנה, 
דווקא  אולי  שארוך  מתברר 
ל”הפוך”.  יותר  מתאים 
את  שהפיק  זה  הוא  הרי 
ההיא,  המיתולוגית  הסדרה 
בשנות   2 בערוץ  ששודרה 
ה-90 עם אורנה פיטוסי, דני 

שטג, נירו לוי ואחרים.
“הפוך”  בסדרה  די  לא  ואם 
הופעתו  את  להצדיק  כדי 
מתברר,  כך  ארוך,  כאן, 

עם  האחרונות  בשנים  בעבודותיו  התעסק 
“האחר”, או “ההפוך”, אם תרצו. שתי הסדרות 
ו”שטיסל”,  “סרוגים”  היו  בהפקתו  האחרונות 

שעסקו בקבוצות זהות השונות מזו שלו. 
לדבריו,  בירושלים,  גדל   )62( שארוך  למרות 
“מי  הדתי.  לעולם  בילדותו  נחשף  לא  הוא 
להבין  מתקשה  אולי  העיר  את  מכיר  שלא 
היא  המציאות  “אבל  מסביר,  הוא  זאת,” 
לשכונות-שכונות,  מחולקת  שירושלים 
יכולה  מובחנות.  מאוד  זהויות  מהן  ולרבות 
בשכונה  שגובלת  חילונית  שכונה  להיות 
דתית, ואלו לא יכירו את אלו. אני כמעט שלא 
הכרתי אף דתי או חרדי, וכולם נראו לי אותו 
הדבר. למדתי בבית ספר חילוני, ואמנם למדו 

איתי כמה דתיים מזרחיים, אנשים עם כיפות, 
אבל זה לא נרָאה מוזר”.

הטרי  בחוג  ארוך  בחר  לאקדמיה  כשהגיע 
אביב  תל  באוניברסיטת  וטלוויזיה  לקולנוע 
הראשונים.  מבוגריו  לאחד  והפך 
הייתה  קולנוע  סרטי  כמה  אחרי 
שהפיק.  הראשונה  הסדרה  “הפוך” 
רוב  של  והבמאי  הכותב  היוצר, 
חיימוביץ,  שמוליק  היה  הפרקים 
שסיים  ושבע  עשרים  בן  צעיר  אז 
חי  תל  במכללת  לימודיו  את 
ולא  לכן,  קודם  לתקשורת רק שנה 
בברנז’ה  ידוע  שהיה  דבר  שום  יצר 
עם  לארוך  הגיע  הוא  הטלוויזיונית. 
שלו  הגמר  לסרט  בסיסי  תסריט 
החליט  וארוך  הופק,  לא  שמעולם  במכללה, 

שיש כאן בסיס לסדרה שלמה.
עם  דרמה  של  ערבוב  מעין  הייתה  “הפוך” 
בבלבול  והתאפיינה  פרודיה,  או  קומדיה 
ומעבר בין סוגות וסגנונות. “אם מישהו בימינו 
סדרה  הזכייניות  לאחת  להציע  מנסה  היה 
מוזרה כזו, הוא ודאי היה נתקל בסירוב” אומר 
ארוך. “’הפוך’ הגיעה בזמן שערוצים 2 ו-10 היו 
אין  הדרך  ובתחילת  חדשים,  דברים  צריכים 

מה להפסיד”.
מה הביא אותך להפיק את “סרוגים”, סדרה על 

זוגיות במגזר הדתי-לאומי?
“’סרוגים’ באה בעצם בעקבות רצח רבין. אני 
חילוני, ושנים רבות אני חושב על היחסים בין 

דתיים לחילונים. קלטתי שיש בי הרבה שנאה 
לדתיים מאז הרצח, בשל ההסתה שהובילה 
לרצח ומכיוון שאני לא מאמין בשנאה – נולד 

בי הצורך להכיר.
וגם  לעשות,  חשבתי  לא  אגב,  ‘שטיסל’,  “את 
עוד  כביכול  וליצור  להמשיך  התכוונתי  לא 
זה  שהוא  איילון,  אורי  אבל  הדבר,  מאותו 
שכתב את ‘סרוגים’, כתב באופן טבעי גם את 
איתו.  המשכתי  טבעי  באופן  ואני  ‘שטיסל’, 
זו הייתה הזדמנות לפגוש אנשים  בסך הכול 
לא  גם  כאלה,  הזדמנויות  הרבה  אין  דתיים. 

לדתיים”.
ומה למדת? 

עם  אנשים  גיליתי  החילוני,  לעולם  “יחסית 
ועד  הרבה,  ללמוד  אפשר  מרובם  אגו.  פחות 
היום אני עובד איתם. יש משהו בחינוך הדתי 
שהוא טוב מבחינת צניעות, דרך ארץ ופחות 

נועזות בהרבה מקרים. 
“אני חייב לומר גם שעצם העובדה שצילמנו 
בירושלים עוררה אצלי געגועים לעיר. הייתה 
זה לא באמת  לי פנטזיה לחזור לבירה, אבל 

צפוי לקרות”.
ושאלה פרובינציאלית לסיום, אם אפשר. מה 

דעתך על מודל החינוך המשותף של “קשת”?
“אני חושב שמה שאתם עושים, וגם מה שאני 
הכרה  חשוב.  מאוד  הוא  ב’סרוגים’,  התחלתי 
של האחד את האחר הוא הדבר היחיד שיכול 

להציל אותנו פה”.
שרון צוק

מצרכים:
בקבוק וויסקי משובח
עוף צעיר - עד 2 ק”ג

מלח, פלפל, ועשבי תיבול
שליש כוס שמן זית מעולה

 
אופן ההכנה:

לשטוף היטב את העוף
לשתות כוס וויסקי

לשפשף את העוף היטב במלח, פלפל 
ועשבי תיבול

לעסות אותו מכל הכיוונים בעזרת שמן הזית
לחמם את התנור ל-180 מעלות

עד שהתנור מתחמם, לשתות עוד כוס וויסקי
לשים עת העוף בתבנית גדולה

לשטות עוד 2 כוסות וויסקי
לסים הטרמוסטת במספר 3

אחרי עשרים דקים להכניס את 
הציפור לתנור

אחרי חצי שאה להשים בתוך הציפור 
כוס וויקי

לאפוח את הבקבוק ולשטוט אוד כוס
לנסות לוצי הציפור בלי לסרופ היד

תשפוח אוד וויסקי בגרון שלך
לנסות אוד פאם לאוציא הציפור קי 

לא אלך כודם
לארים הציפור המלוחלח מהריספה 

ולנגב אותו עם הסמרתות של 
הספונגה וללחת לישון

כי נגמר הוווויסקקקי ומי בחלל 
אוהב לאחול ציפור.

רגה, אני באצם צמחוני, לא?
לשכרר הציפור ותשיר לו שיר הרס. 

ערס. ארס. נו, לא חושב. לילא תוב.

שת
בר
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פינת קפה: הפוך

בואו תעשו אצלכם שבת

תפילה
הטקסים  כל  בלי  אמיתי,  חופש  של  שבת  חילונית.  שבת  אחחח, 
הקבועים והמשמימים שמאפיינים את השבת הדתית שלנו. איזו חוויה 
 – בפנינו  פתוחות  הבילוי  אפשרויות  כל  שבה  שבת  להיות!  צריכה  זו 
תרבות, טבע, חברים, המון קפה, המון עיתון... וכמובן, סוף 
יום אחד בשבוע שבו אפשר לישון עד מאוחר  סוף 

ולא צריך לקום ולמהר לבית הכנסת. 
אוף! נו באמת, מי זה מסמס לי ברבע לשמונה? 
לא  “לא,  לפיקניק?”  לבוא  “רוצים  ההורים.  אוי, 
רוצים”, אבל לך תחזור לישון עכשיו. הלך השוונג, 
אפשר  לפחות  אז  הטלוויזיה,  מול  בסלון  כבר  הבנות  השינה.  הלכה 
לעבור על כמה מיילים מהעבודה, יחד עם הקפה. אה, נהדר, יום חופש 
- הזדמנות נהדרת לשפץ קצת את המצגת לישיבת ההנהלה של יום 

ראשון, הרי יש שקט, הבנות מרותקות למסך. נדפוק עבודה.
עשר בבוקר, כדאי לנצל את השבת ולנסוע לבלות קצת. רגע, מה את 
ולהחליף  וצבעונית,  לבנה  מכונות,  שתי  קודם  לשים  אשתי?  אומרת, 

מצעים בכל המיטות? ברור, הרי בשביל מה יש חופש.
שתים-עשרה. שבת רגועה. יוצאים מהבית בדרך לנמל תל אביב. כמה 
בביל”ו.  שנייה  עוברים  רגע,  הים.  מול  החורפית  בשמש  לבלות  כיף 
זה  לסלון  רהיטים  סיבוב  גם  לגדולה.  חדשות  נעליים  לקנות  חייבים 
מאסט. חייבים להחליף, חבל שאין שום דבר בחנויות. השעה שתיים 
והילדות רעבות, מסכנות. לפחות יש בביל”ו איפה לאכול. קצת צפוף 
בשבת  לכאן  באים  אנשים  הרבה  כך  שכל  מאמין  מי  אמנם,  ורועש 

במקום לנסוע לבלות, פראיירים.
וחצי  בשלוש  שם,  כבר  בשלוש  לנמל.  נוסעים  אנחנו  אנחנו.  לא  אבל 
אפילו מוצאים חניה. מדהימה. רק עשרים דקות הליכה מהנמל. רואים 
יודעים מה הם מפסידים. אבל חבל  את הים. אח, הדתיים האלה לא 
שהשקיעה מגיעה כל כך מהר. השבתות בחורף כל כך קצרות. טוב, 

חוזרים. באסה. היי, מה קשור פקק עכשיו?! 
ירון וייס

השאלה: איזו שבת עדיפה – של קבוצת המפגש או של קבוצת התפילה? התשובה: ברור ששלנו.
מפגש

מי אוהב את השבת? אני, אתה ואת. אבל למען האמת אתה ואת, אם 
אתם שייכים לצד של קבוצת התפילה, אז נראה שאתם אוהבים אותה 
קצת יותר. לנו, אנשי המפגש, קצת קשה ביום שבת. אוף, כל כך הרבה 

להעדיף  או  שעון  לשים  בבוקר?  לקום  מתי  בחירות: 
עם  או  מוצרלה  עם  אומלט  לטגן  טבעית?  יקיצה 

בצל ופטריות?
ואז באה השאלה הגדולה באמת, מה עושים? אם 

זה קיץ אז אולי ים? ואם נלך לים בטח יהיה תור 
ארוך בדוכן הגלידה ונביא חול הביתה. אם לא קר מדי אז 

אולי איזה טיול נחמד, נקפוץ להורים לשעתיים ונחזור הביתה? ואם זה 
חורף אז אולי איזה סרט בסלון מתחת לפוך? כל כך הרבה בחירות. 

קשה, קשה.
המפורש,  בשם  להשתמש  אם  )או  התפילה  לקבוצת  שייך  כשאתה 
דתי( זה הרבה יותר קל. מתי קמים בבוקר? מוקדם מאוד. לאן הולכים? 
לבית הכנסת. מה אוכלים? לארוחת בוקר - ביצים קשות קרות )יאמי(. 

לארוחת צהריים - חמין, כי גם בקיץ מגיע לנו אוויר)ה( של שבת. 
אותה  את  פיתחו  נשות...( אפילו  יאמרו  )יש  התפילה  קבוצת  אנשי 
מומחיות מיוחדת לניקוי הבגדים הלבנים והחגיגיים של שבת, כי “יש 
לבן ויש לבן שבת”. שמעתי גם שלעתים אנשי קבוצת התפילה עושים 
על  איש  עשרים  עוד  עם  יחד  לישון  כמו  אין  לסופ”ש.  קטן  רילוקיישן 
שהיינו  לזמנים  ישר  אותנו  מחזיר  זה  סבא-סבתא,  של  הסלון  רצפת 

צעירים ועשינו טירונות.
אז אם נסכם, הרי ברור שבתכנון, באווירה ובמשפחתיות אתם, הדתיים, 
יצאתם וידכם על העליונה )טוב, לא היתה לכם ברירה, היא נתקעה ככה 
בגלל הצפיפות על רצפת הסלון(. רק בדבר אחד יש לנו, ה”מפגשיים”, 
יתרון ברור: לנו מותר להפעיל את מכונת הקפה בשבת. אין כמו הפוך 

טוב בשבת. אתם תשתו נס. אה, אתם בשריים? לא נורא, תשתו בראשון.
נ”ב, נכתב ביום חול ים.
מויש קראוס

ישר: תחילת היום. הפוך: מקולקל  _ _ _ _

ישר: מאושר. הפוך: אחרי ארבע  _ _ _

ישר: נס. הפוך: האות הראשונה  _ _ _

ישר: אבי הנביאים. הפוך: כינוי לאלוהים  _ _ _

ישר: בן. הפוך: כלי קיבול לנוזלים  _ _ _

ישר: ראש. הפוך: קירור על-ידי הלשון  _ _ _ _ _

ישר:משב אוויר. הפוך: חלל בעצם כלשהו  _ _ _

ישר: בית הציפור. הפוך: מוחמץ  _ _ _ _

ישר: שוכן ים. הפוך: מזל  _ _

ישר: כלי נגינה. הפוך: צבע בהיר  _ _ _

ישר: אדם קרבי. הפוך: ריקוד  _ _ _ _

ישר: רעש. הפוך: התייאש  _ _ _ _

ישר: גפיים עליונים. הפוך: עכשווי  _ _ _ _ _

ישר: רוטב אדום. הפוך: פרחח  _ _ _ _ _

ישר: מכשיר לניווט המכונית. הפוך: מילה  _ _ _

ישר: קרס. הפוך: האות השישית  _ _

 ישר: שיעור רשות. הפוך: חיוב בדין  _ _ _ _ _

ישר: הנחה. הפוך: יצירת שאון  _ _ _ _ _

ישר: אינו מרמה. הפוך: פרשן מקראי  _ _ _ 

ישר: מתחיל מהסוף. הפוך: מכריח  _ _ _ _

ילדים יקרים, בחידון הבא, לכל מילה יש משמעות אחת כשהיא 
נקראת  ומשמעות אחרת כשהיא  )מימין לשמאל(  ישר  נקראת 

הפוך )משמאל לימין(. האם תוכלו לפתור את כל החידות?

ישר
והפוך

ר ק ו ב
יש להכין ע”פ ההוראות מהגיליונות 
הקודמים, אספרסו קצר או אספרסו 
הכוס.  גודל  ולפי  הטעם  לפי  ארוך 
חם  חלב  של  כמות  אותה  להוסיף 

ואז אותה כמות של חלב מוקצף.
כך.  נשמע  רק  זה  פשוט?  נשמע 
מלאכת הקצפת החלב היא מקצוע 

של ממש הדורשת ריכוז וניסיון.
הבקיאים ברזי הקצפת החלב, יוכלו 
הקצף,  שכבת  על  ציורים  לצייר 
ולשלוח למערכת ודברת בם. הציור 
היפה ביותר )מישהו אמר משהו על 
לפרסום  יזכה  “קשת”?(  של  הסמל 

נרחב וכוס אספרסו משובח.


