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הדמות שלי סבתא  

פרשת “תצווה”פרשת השבוע למשפחה

בשנה האחרונה הלכו לעולמן שתי הסבתות שלי בהפרש של מספר 
ואותה הייתי פוגש  זו מזו. סבתא אחת גרה בקומה מתחתיי  חודשים 

ואילו השנייה התגוררה באיסטנבול שבטורקיה ואותה  יום  בכל 
הייתי פוגש אחת לכמה שנים.

סבתא רינה הייתה לי כמעט כמו עוד אימא במשך ארבע-
עשרה שנה. אצל סבתא ישנתי, אכלתי, למדתי, שיחקתי, 
צרפתית,  גם  כמו  עברית  ידעה  היא  צחקתי.  וגם  בכיתי 
טורקית וכמובן לדינו. זו השפה שהיא אהבה יותר מכול 

בעיקר  איתי  דיברה  היא  הבאים  לדורות  אותה  לשמר  בכדי  וכנראה 
בלדינו, קראה ספרים ועיתונים בלדינו והאזינה למוזיקה בלדינו.

לך  נותן  זה  כי  נשמה,  עוד  כמו  היא  “שפה  קבוע:  משפט  לה  היה 
אפשרות לתקשר עם עוד הרבה נשמות אחרות”. וזה כל כך נכון, כי 
ומקסיקו  ספרד  כמו  ספרדית  דוברות  במדינות  ועבדתי  כשטיילתי 

הצלחתי לתקשר גם עם אחרון האינדיאנים.
סבתא ויולט הייתה אישה חייכנית ונמרצת במיוחד שכל שיחת טלפון 
אחת  התקיים  שהוא  מכיוון  ומיוחד,  מרגש  אירוע  היו  איתה  מפגש  או 
שראיתי  האחרונה  בפעם  התבגרותי.  בתקופת  לפחות  שנים,  לכמה 
אותה היא כבר לא הייתה במיטבה אך כששמעה שאני בא לבקר, כל 

שארגיש  בכדי  מקום  משום  כוחות  שגייסה  התרגשה  כך 
בבית.

עם  לדבר  סבלנות  חשק,  זמן,  יש  תמיד  לא  יודע,  אני 
כלפיה.  שלך  הרגשות  עוצמת  מה  משנה  ולא  סבתא 
איכשהו במרוץ החיים היא לא בראש סדר העדיפויות. 
ובכל זאת - סבתא היא העוגן המשפחתי, היא מקבצת 
לך  יזדמן  לא  כך  ואנשים שאולי אחר  אירועים  סביבה 
ניתן  ותקופתי שלא  היסטורי  היא ארכיון  לפגוש. סבתא 

לקרוא אודותיו בשום ערך בוויקיפדיה. 
אני מצר על כל הפעמים הרבות בהן הייתי יכול להתקשר ו/או לבקר 
ולא עשיתי זאת. אבל באותן הפעמים שכן עשיתי זאת, אני יודע שזה 
היה חשוב להן והן נהנו מכל רגע. בעצם כמעט מכל רגע, כי לעתים 
עוצמות הרעש שמביאים איתם הנינים הם מעבר לדציבלים המותרים 
בבית סבתא, ובינינו הן כבר התחילו להתבלבל בשמות ולפעמים היו 

קוראות למטפלת הפיליפינית בשם אחד הנינים. 
אז אם אתה נכד או נין וקורא עכשיו שורות אלה, גש לטלפון ושאל את 

סבתא/סבא לשלומם.
אריק בן-חביב

יותר  המתאים  בשמה  או  “תצווה”  פרשת 
“פרשת  בפרשה(  מרפרף  עיון  )לאחר 
הכהונה,  במשפחת  ברובה  עוסקת  המעצב”, 
על  רב  פירוט  ישנו  הכהונה.  בגדי  על  בדגש 
יותר  אין  והאיכויות.  החומרים  הביגוד,  עיצוב 
המעצב”.  ל”חירות  או  לדמיון  מקום  מדי 
תופר  נדרש  לא  המלאכה  לביצוע  זאת  ובכל 
הדרישה  לב”.  “חכם  אלא  חייט,  או  עילית 
הנדרש  אדם  מדוע  אותי.  הפתיעה  הזאת 
לייצר את בגדיו של הכוהן הגדול, כלומר את 
כסותו החיצונית בלבד, נדרש ל”חוכמת לב”, 
ובעצם, מה פשר אותה תכונה? לפני שניגשתי 
מהו  מכריי  את  שאלתי  במפרשים  לבדיקה 

לדעתם פירושה של התכונה “חוכמת לב”. 
ובאמת  מהשאלה,  הופתעו  קצת  הנשאלים 
לקחו דקה של מחשבה כדי לענות. התשובות 
שקיבלתי נעו בטווח שבין אדם רגיש במיוחד 
נקודה  לב.  וטוב  חכם  שהוא  אדם  לבין 
היא  הזה  מייצג  לא  המאוד  בסקר  מעניינת 
כמעט  היו  וקטנים  גדולים  של  שתשובותיהם 

זהות. 
ופרשנים  רש”י  פתחתי  לב  וטובת  שמחה 
זו,  שאלה  מה  משום  אך  נוספים,  מקובלים 
שכה הטרידה את מנוחתי, לא היוותה עבורם 
והיחידה,  לאחת  ניגשתי  לכן  מיוחדת.  בעיה 

הביאה  בגיליונותיה,  היא,  לייבוביץ’.  נחמה 
סמך  על  והוא,  האברבנאל,  של  פירושו  את 
שכמות  טוען  האנושי,  הטבע  עם  היכרותו 
המעולים  והחומרים  היקרים  הבדים  הזהב, 
עלולים  הכהן,  לבגדי  הבסיס  את  שמהווים 
להוות איזשהו טיעון נגד משה, שבחר דווקא 
לכן  הפאר.  בגדי  את  משפחתו  ולבני  לאחיו 
של  מאפשרות  להתרחק  הקב”ה  לו  הורה 
גם  לב”,  “חכמי  שהם  אנשים  שפתיים.  לזות 
לא ייחשדו שהם בעלי נגיעה בנושא, וגם יידעו 

לבצע את המשימה בדיוק הנדרש.
צריך  מדוע  השאלה  על  עונה  זה  פירוש 
דווקא אנשים חכמי לב, אבל לא מסביר מהי 
נכנס  פה  לב”.  “חוכמת  התכונה  משמעות 
לשיטתו,  המלבי”ם.  נוסף,  מפרש  לתמונה 
ממלאה  חוכמה  שרוח  אדם  הוא  לב”  “חכם 
ריק  מקום  בו  נמצא  שלא  עד  ליבו,  כל  את 
מנוגדות לחוכמה.  ולמחשבות  וליצר  לתאווה 
“חכמי לב”, כל הווייתם היא ליצור את הכסות 
ביותר  הקדושה  האנושית  למהות  החיצונית 
להיות  חייבים  אלה  אנשים  למשכן.  הקשורה 
ליבם  לכוון את  יכולים  כי רק הם  “חכמי לב” 

לייעוד האמיתי.
פירוש זה מצא חן בעיניי. האנשים שמסוגלים 
אנשים  הם  הגדול  הכהן  בגדי  את  להכין 

)יצירת  בגשמיות  להתעסק  שמסוגלים 
הביגוד( אך לכוון לרמה גבוהה של פנימיות. 

לי מתאים  השילוב של שני הפירושים נראה 
לפירוש  בהקשר  אחד,  מצד  אנו.  לימינו 
רבים  ציבור  אישי  בהם  בימים  האברבנאל, 
ציבור,  בכספי  נאות  לא  בשימוש  נחשדים 
הרווחת  התחושה  בהם  בימים  מזו,  ויתרה 
של  לרכושו  זילות  שקיימת  היא  בציבור 
“תצווה”,  פרשת  מגיעה  הקטן,  האזרח 
שעליהם  רק  לא  דרך:  למנהיגות  ומתווה 
המנהיגים  על  הציבור,  של  ברכושו  להיזהר 
להתרחק מהאפשרות הקלה ביותר שיחשדו 
המלבי”ם  של  הפירוש  שני,  מצד  בהם. 
הייחוד שבתכונה  מגדיר בצורה מדויקת את 
כפי  לב,  וטוב  חוכמה  רק  לא  המדוברת. 
שעלה מה”סקר” שלי, אלא אדם שניחן באיזון 

מושלם בין הרגש לשכל.
ובנימה אישית - בתור חברת קהילה חדשה, 
להיות  הרוח  את  ומרומם  הלב  את  מחמם 
הם  המעשה  אנשי  כל  בה  מקהילה  חלק 
הציבור  שענייני  הלב”,  “חוכמת  בעלי  אנשים 
ובכל הקשור לקהילה  עומדים לנגד עיניהם, 
ולנתינה הם שואפים לאזן בין הלב לרגש ובין 

המצוי לרצוי.
ליאת הופמן



נקודה רגישה

אניצי דשא – ספור קצר
ורגליו  בדשא  גבו  על  שוכב  הילד/נער/גבר 
עיניו  על  מצל  והוא  קופחת  השמש  שלובות. 
בזרועו ומבטו מוסט לאניצי הדשא המכתרים 

גוון  בעל  גבוה,  הדשא  ראשו.  את 
זעירה  והמולה  חיוני,  ירוק 

שיירת  עליו.  בין  רוחשת 
על  דרכה  מנווטת  נמלים 
משה  חיפושית  הקרקע, 
למעוף  מתכוננת  רבנו 
וגמל  העלים  אחד  מראש 

על  עצמו  מאזן  שלמה 
גבעול. מחשבותיו של הילד/

הדשא  על  השרוע  נער/גבר 
ותא  תא  שכל  נזכר  הוא  מתרוצצות. 

בגופו של החרק מקבל חמצן ישירות מהאוויר 
הנקראים  מיקרוסקופיים  צינורות  באמצעות 
מהמורכבות  פליאה  מלא  והוא  “טרכיאות”, 
זו לא  זעיר. אבל  יצור כל כך  שיש בגופו של 
כל המורכבות, הוא נזכר, הרי כל תא חי הוא 
המשתפים  רבים  מאברונים  מורכבת  יצירה 
ביניהם פעולה באופן חלק. והגוף שלי מורכב 
וכל  כאלו,  תאים  של  מיליארדים  מעשרות 
די.אן. כולל  מולקולות  ממיליוני  מורכב  תא 

של  נתפס  בלתי  ממספר  שמורכבות  איי, 
מחלקיקים  מורכבים  שבעצמם  אטומים, 
הזה  המיקרוסקופי  השפע  וכל  יותר,  קטנים 
שוכב  הוא  בעוד  ובתוכו  סביבו  מתחולל 
וחושב ללא תנועה. ההתפעמות מציפה אותו 
משים  בלי  אז  אך  נעתקת,  כמעט  ונשימתו 
לחרקים  והפעם  נודדת,  מחשבתו  כמעט 

ושלמה,  משה  של  בשמותיהם  שנקראים 
על  יצורים  להמציא  ומתחיל  מצטחק  והוא 
שם גיבורים אחרים: אולי נמלת דוד שיכולה 
יש  )כן,  גוליית  חיפושית  לנצח 
ענק  שפירית  או  כזו!(,  חיה 
הבשן,  מלך  עוג  שם  על 
חרק  את  לו  מזכיר  וזה 
אליס  של  הנדנדה  סוס 
אחרים  דמיוניים  ויצורים 
ואת  פוטר  הארי  אצל 
ועולמות  במאי”,   35“
שלמים נבנים בדמיונו, בהם 
שולטים חוקי טבע וחברה שונים 
במסדרי  מתנגחות  נוראות  ומפלצות 
אבירים כמו אצל המלך ארתור, או במבוכים 
וביצירות  הכוכבים”  ב”מלחמת  או  ודרקונים 
בזרם  כרגע  עוברות  שכולן  אחרות  רבות 
והוא  לראווה  עצמן  מציגות  שלו,  התודעה 

שולה מהן פרטים לסיפור הנרקם בדמיונו.
והוא מתהפך  השמש ממשיכה להכות בעוז, 
ענקית  שהיא  השמש  על  וחושב  בטנו  על 
אך  כך,  כל  ורחוקה  שיעור  לכל  מעבר 
מתגמדת לעומת הגלקסיה הרחבה המכילה 
שהיא  כאלו,  כוכבים  של  מיליארדים  עשרות 
גלקסיות.  מיליארדי  עוד  של  הקטנה  אחותן 
עצמו  את  מדמיין  הוא  הזה  העצום  ובמרחב 
יגיע  לא  אליהם  הכוכבים  בין  בחללית  טס 
לעולם. אך למה לו לחשוב על החלל כשכאן 
ארצות  אותן  כל  ביקר?  טרם  הזו  בפלנטה 
הדקלים,  עם  גוגן  של  טהיטי  אקזוטיות, 

אל  של  ספרד  או  הוויקינגים  של  סקנדינביה 
והיה  הלוואי  בהן.  שיצעד  זכו  לא  עדיין  סיד, 
מגלה ארצות כמו פעם, והנה הוא על ספינת 
מפרשים מדהימה מחליף את רב החובל קוק, 
או סתם זוכה ב-50 מיליון שקל ומטייל מסביב 
בכלל  שקל  מיליון   50 באותם  ואולי  לעולם. 
היה עושה משהו אחר, פוצח בקמפיין פוליטי, 
כל  את  ופותר  הממשלה  לראשות  מתמנה 
הבעיות. בעצם עדיף שיהיה כוכב כדורגל או 
כוכב רוק, הנה הוא זוכה ב”כוכב נולד” ומנסר 
עם הגיטרה את הלילה ואת כל אותם שירים 
ועד  שהוא כל כך אוהב לשמוע, מה”ביטלס” 
ה-Black Keys, שבעצם הוא המחבר שלהם 

וההמונים מעריצים אותו ואת שירתו.
הנעימות,  להזיותיו  מפריע  המתגבר  החום 
בגדיו.  ומנער  מהדשא  מתרומם  הוא  ולבסוף 
משוחחים.  גילו,  בני  מכריו,  ממנו  רחוק  לא 
מגלה  אך  אליהם  מתקרב  הילד/נער/גבר 
הם  מה  על  לבינם.  בינו  מפריד  שמסך 
הוא  לתקשר?  מצליחים  הם  איך  מדברים? 
נושא  את  או  המילים  את  לפענח  מצליח  לא 
אך  להשתלב,  היה  שיכול  הלוואי  השיחה. 
יספר  יתרגם להם את מחשבותיו? איך  כיצד 
עם  יחד  דהר  דקות  מספר  לפני  שרק  להם 
את  שגילה  לב-הארי,  ריצ’רד  של  אביריו 
אניצי  בין  מהחיים  שהתפעל  היקום,  מסתורי 
אין  האינסוף?  בתוך  עצמו  שחווה  הדשא, 
מסתכל  הוא  לתקשורת.  אפשרות  אין  סיכוי. 
פונה  ואז  חתומות,  פניו  כדקתיים,  עליהם 

והולך לדרכו לבד.
ישי להמן

החלל  כל  את  הממלא  ונוזלי  צהוב  רגש 
הפנימי, מכרסם בזרימה איטית, מהמוח, דרך 
הלב, בכל נים ונים עד קצות האצבעות.  קבלו 

את הרגש המכוער מכולם - הקנאה.
הרומנטית,  זאת   - קנאה  סוגי  שני  יש 
אנשים,  שלושה  בין  במשולש  המתעוררת 
הנקראת באנגלית jealousy. וזאת הבסיסית, 
הנקראת  הנצרות,  חטאי  משבעת  אחת 
תחמוד”  ל”לא  קרובה  הכי   -  envy באנגלית 
כשאנחנו  בנו  שמתעורר  הרגש  זה  שלנו. 
רוצים משהו שיש למישהו אחר. כל דבר עשוי 
לבוא בחשבון: שעון ה”רולקס” שלו, החוכמה 
שההוא  היחס  מידת  שלה,  הגיזרה  שלה, 

מקבל, כוס הקפה שהיא אוחזת בידה כרגע.
כעס,  רגשות:  משלושה  מורכבת  קנאה 
מיתרונו  פחד  של  התעוררות  זו  ועצב.  פחד 
על  עצמי  וכעס  עצבות  עם  יחד  הזולת,  של 
נחיתותנו )זה גם מה שאנשים מדווחים שהם 
בפייסבוק(,  צפייה  אחרי  לפעמים  חשים 
הזה  השלילי  הרגשות  קוקטיל  ולמרות 
הקנאה הכרחית ומשמשת גורם מניע בחיינו. 

מוכנים  שאנשים  שבעוד  הוא  המפתיע 
או  כועסים  עצלנים,  חשים  שהם  להודות 
מפחדים, איש אינו מודה בקלות שהוא פשוט 
כל  נפוץ,  כה  רגש  שזה  למרות  וזאת  מקנא; 
בה  שלנו,  שוויונית  הלא  בחברה  מרכזי  כך 
ההצלחה והמעמד של האחרים נתקעים לנו 

בפרצוף.
אנשים מקנאים באנשים שדומים להם. סביר 
בהצלחתו  יקנא  שלושים  בן  שגבר  להניח 
של שכנו בן גילו יותר מאשר בזו של דונאלד 
יותר  היפה  בחברתה  תקנא  אישה  טרמפ. 
לבנות  נוטים  אנחנו  ג’ולי.  באנג’לינה  מאשר 
כמונו  אנשים  שבהן  קוגניטיביות  מפות 
ציון  נקודות  משמשים  מאיתנו  נחותים  או 
אנשים  מסמנים  אנחנו  לכן  לאישיותנו. 
מסוימים כ”נחותים”. הנחיתות שלהם מכוננת 
ומי שמרבה לעשות  את הערך העצמי שלנו. 
זאת מרגיש את שבריריותו של הערך העצמי 

שלו. 
את  מרח  מישהו  כי  נראה  בתנ”ך  בקריאה 
אחיו  בהבל,  המקנא  קין  הזה,  בנוזל  כולם 

ואפילו  ורחל,  לאה  ודוד,  שאול  יוסף,  של 
ְלָך  “ֹלא-ַתֲעֶשׂה   - סיני  הר  במעמד  אלוהים, 
ר  ַעל, ַוֲאֶשׁ ַמִים ִמַמּ ׁ ָשּ ר בַּ מּוָנה, ֲאֶשׁ ֶפֶסל, ְוָכל-ְתּ
ָלָאֶרץ.  ַחת  ִמַתּ ִים,  מַּ ַבּ ר  ַחת--ַוֲאֶשׁ ִמָתּ ָאֶרץ  ָבּ
ה’  ָאֹנִכי  י  ָתָעְבֵדם:ִכּ ְוֹלא  ָלֶהם,  ֲחֶוה  ַתּ ֹלא-ִתְשׁ
ִנים ַעל- ֵקד ֲעו ֹן ָאֹבת ַעל-ָבּ א--ֹפּ ֱאֹלֶהיָך, ֵאל ַקָנּ

ְלשְֹׂנָאי.” )שמות כ, ג-ד(.  ִעים,  ְוַעל-ִרבֵּ ים  ִשׁ לֵּ ִשׁ
הזאת  הקנאה  את  שמסבירים  מפרשים  יש 
כ-jealousy, קנאה רומנטית, אלוהים כבן זוג 
של עם ישראל, אני אישית חושבת שהקרבה 
לאיסור על אלוהים אחרים משאיר אותנו עם 
envy, לא כי אלוהים באמת מרגיש כך, אלא 
הקשה  ההרגשה  את  לנו  להאניש  בשביל 
ואולי  ע”ז.  עובדים  ישראל  כשעם  חש  שהוא 
בכלל הבחירה להשתמש פה בתכונה הזאת, 
בשר  אנחנו,  גם  להרגיש  לגיטימציה  לנו  נותן 

ודם, כך לפעמים.
הסיפור  את  הספר  בבית  למדנו  בילדותי 
המספר  מוּפאסאן,  דה  גי  מאת  “המחרוזת”, 
שארל  ובעלה  לואזל  מטילדה  מאדאם  על 
לספק  יכולתו  ככל  שמנסה  זוטר,  הפקיד 



תמול שלשוםתמול שלשום
הינה בית לי קטן

כשמבקשים מילדים לצייר בית, הם ישרטטו 
ללא היסוס את הבית של מיץ פטל הארנב: 
קטנים  ריבועים  שני  משולש,  ועליו  ריבוע 
ועוד מלבן בחלקו  בחלק העליון של הריבוע 
השתרשה  ואיך  מדוע  ברור  לא  התחתון. 
בהתחשב  הזו,  האדריכלית  הקונבנציה 
בעובדה שרוב הילדים בעולם גדלים בבתים 
משותפים )מה שכונה בשנות ה-70 “קומות”(, 
בכל  בצריפונים.  הבדלות,  אלפי  להבדיל  או 
המושבה  מקימי  של  עיניהם  לנגד  מקרה, 
החלו  כאשר  תמונה  אותה  בדיוק  עמדה 

לבנות את הבתים הפרטיים הראשונים.
הקזרמות:  היו  הראשונים  הבתים  כידוע, 
רוסי.  צבאי  קסרקטין  דמוי  דו-קומתי,  בית 
הקומה הראשונה יועדה למשק החי והשנייה 
השלטון  שִאפֵשר  מה  זה  הבית.  בני  למגורי 

העות’מאני לבנות וזה מה שבנו. 
בשלב השני החלו להיבנות הבתים הפרטיים, 
במושבה  היום  גם  לראות  ניתן  שאותם 
ונתיב  המייסדים,  רוטשילד,  ברחובות 

השיירות.
פי  על  נבנו  עת  באותה  שנבנו  הבתים 
הערבית  הבנייה  של  המקובלים  המאפיינים 
חדרי  שני  אחת,  קומה  בני  בתים  המקומית: 
ִתקרה  שטחם,  מ”ר  כ-20  גדולים,  שינה 
מטרים,  כ-4  של  לגובה  המתרוממת  גבוהה 
כורכר, כחצי מטר  קירות עבים עשויים לבני 
שכל  ומה  מאוירים,  אריחים  רצפת  עוביים, 
בית בארץ צריך - מרפסת. השירותים מוקמו 

מחוץ לבית בקצה החצר, בתוך צריפון קטן. 
שלהם:  ה”טאץ’”  את  הוסיפו  המייסדים 
משופע  רעפים  גג  התנוסס  הבית  מעל 
הפאה  במרכז  עמדה  הכניסה  דלת  אדום; 
בסימטריה  הדלת,  צדי  ומשני  לרחוב  הפונה 
מושלמת, נפתחו שני חלונות מלבניים מהסוג 
נחפר  לבית  מתחת  “כנפיים”;  חלונות  של 
תפוחי  האוכל:  בשימור  לסייע  שנועד  מרתף 
לצנצנות  אחסון  מקום  יבש,  בצל  אדמה, 
החורף.  במהלך  הכבושים  ולירקות  הריבה 
אלה  מאפיינים  תזדעקו,  שבוודאי  כפי 

מהארכיטקטורה  ְיבּוא  אם  כי  מקומיים  אינם 
המזרח אירופאית. הגג בנוי בצורה המבטיחה 
)לאן  יקרוס  שלא  כדי  שלג  עליו  יצטבר  שלא 
החלונות  גם  וכך  מגיעים?(  שהם  חשבו  הם 

משובצי הזכוכית. 
)מונח  פיוז’ן  היו  הראשונים  הבתים  בקיצור, 
שילוב  שפירושו  ה-90  בשנות  פופולארי 

שנועד  סגנונות, 
 - הכול  לתאר 
מאוכל, דרך ביגוד 
אדריכלות(  ועד 
תיכון  מזרח  של 
עם מזרח אירופה.

שהזיכרונות  למי 
מחשבון  הקשים 
של  החשמל 
האחרון  הקיץ 
שבים  עדיין 
הרשו  ועולים, 
לדרוך  לי 
על  קצת  עוד 
הבתים  היבלת. 

עונה  בכל  נעימים  שיהיו  כך  נבנו  הראשונים 
הבתים  החשמל”.  ב”חברת  תלות  כל  וללא 
לדרום,  או  לצפון  )הדלת(  כשפניהם  מוקמו 
בצידו  וצר;  רחב  חלון  הושאר  הדלת  ומעל 
כך  נוספת,  דלת  מוקמה  הבית  של  השני 
שתי  את  פותחים  היו  החמים  הקיץ  שבימות 
שבמזכרת  לבריזה,  ומאפשרים  הדלתות 
בתיה היא מצפון לדרום, להיכנס ולצנן במעט 
הם  אף  סייעו  העבים  הקירות  החום;  את 
בבידוד הבית הן מהחום היוקד של הקיץ והן 
מהקור בחורף; בניגוד לאדריכלות המודרנית 
שדוגלת בחלונות ענק חשופים לשמש, הבינו 
להוסיף  מוטב  כי  ה-19  המאה  סוף  בנאי 
והאור  החום  את  שיווסתו  תריסים  לחלונות 

בבית וימנעו כניסת אבק.
חיבורה  עם  בנייתם,  לאחר  רבות  לא  שנים 
של המושבה למערכת המים והחשמל, נוספו 
אלו  בתים  שירותים.  וחדרי  מטבחים  לבתים 
נבנו מלבני סיליקט ְלָבנות. המטבחים היו גם 

אוויר”  “ארון  נבנה  מטבח  בכל  ייחודיים:  הם 
מחוץ  אל  הופנה  האחורי  חלקו  אשר  ארון   -
וגבו היה רשת שאפשרה לאחסן אוכל  לבית 
כלי  אוכסנו  בו  “ּבֹויֶדם”  נבנה  וכן  ולאווררו 

הפסח.
ואתם בוודאי תוהים, מה לגבי עיצוב הפנים? 
עניות,  במשפחות  אכזבה.  לכם  נכונה  פה 
ילדים,  מרובות 
הבית  בתוך  הריהוט 
פונקציונאלי,  היה 
שלא לומר דל ובסיסי: 
מספר  עץ,  שולחן 
אוכל  כלי  כיסאות, 
פח  מאמייל,  בודדים 
המשפחה  וזכוכית. 
מיטות  על  לנה  כולה 
עם  פשוטות  ברזל 
ממולאים  מזרונים 
המצעים  ים.  בעשב 
על  נתפרו  והמגבות 
הבית  עקרות  ידי 
של  ישנים  מׂשקים 
המטבח  מגבות  על  וקטניות.  אורז  חיטה, 
מנת  על  ובשרי”  “חלבי  המילים  נרקמו 
בתכולה  נכללו  לא  אמנות  חפצי  להבדיל. 
אולם בכל בית היו תשמישי קדושה: פמוטים, 
קטן  וארון  לבשמים  כלי  ֶשר”,  “ֶבּ קידוש  גביע 

לספרי קודש.
לא  זה  ערבית”  “בנייה  מיתוס:  בניפוץ  אסיים 
מה שאתם חושבים. הבתים הראשונים שנבנו 
בעזרת השכנים הערביים, על אף שנבנו ללא 
בניין  )תוכנית  תב”ע  ללא  מהנדסים,  צוות 
לא  במצב  איתנו  שמורים  יסודות,  וללא  עיר( 
אמנם  שנה.  ועשרים  מאה  לפחות  בכלל  רע 
זה  כורכר  בקיר  מסמר  ולקבוע  סדקים,  יש 
כמה  שעברו  כמבנים  אבל  פשוט,  עסק  לא 
ה-20  המאה  בראשית  אדמה  רעידות  וכמה 
נראה  הירוקה,  ושומרים על עקרונות הבנייה 
מהבנייה  ללמוד  מה  הרבה  עוד  לנו  שיש 

הערבית המקומית. 
אילנית קיש

באדיבות הארכיון ההיסטורי של מוזיאון המושבה 
ע”ש ערן שמיר, מזכרת בתיה

כבוד  של  חיים  על  אשתו  של  חלומותיה  את 
וזוהר. פעם אחת היא מוזמנת סוף סוף לנשף 
ושואלת מחברתה מחרוזת יהלומים מהודרת 
מפוחדים,  ובעלה  מטילדה  לה.  אובדת  וזו   -
לוקחים הלוואות גדולות כדי לקנות מחרוזת 
יהלומים דומה בגודלה וביופייה לזו שאבדה, 
ומחזירים את המחרוזת. נדרשות להם עשר 
את  להחזיר  כדי  קשה  עבודה  של  שנים 
נתקלת  אחד  יום  שלוו.  הפרנקים  אלף   36
את  לה  שהשאילה  בחברה  ברחוב  מטילדה 
שהיא  באוזניה  מודה  מטילדה  המחרוזת. 

השנים  עשר  ובמשך  המחרוזת  את  איבדה 
האחרונות של חייה החזירה את החוב שנוצר 
החברה  מספרת  המומה,  אותה.  כשהחליפה 
למטילדה שהמחרוזת ששאלה ממנה הייתה 
 500 היה  ושווייה  מזויפים  מיהלומים  עשויה 

פרנק לכל היותר.
וכשהיא  יותר,  לנחותים  אותנו  הופכת  קנאה 
מתעוררת ומכרסמת היא זו שבאמת הופכת 
המסר  וזה  מהאחר.  פחות  לשווים  אותנו 
העמוק של “המחרוזת”: מה שמתחיל בסיפור 
אמיתית,  לנחיתות  הופך  מנחיתות  כפחד 

כדי  כך  כל  קשה  עבדה  מטילדה  ממשית. 
לפרוע את חובה, עד שידיה נראות כידיים של 
אישה עובדת, ְׂשָעָרּה מוזנח, שמלותיה ישנות 
ובלות. מטילדה הפכה למה שחששה להיות 
מלכתחילה - אישה חסרת ייחוס. זה מטפורי 
נושאת  שאינה  עבודה  היא  קנאה  נכון.  אבל 
חייבים.  שאיננו  חוב  לפרוע  שמטרתה  פרי, 
הכול  זה  להשוות,  מאיתנו  נדרש  באמת  לא 

בראש שלנו.
מיכל חלמיש



בתיה מקשקשת
מה: אירוע ט”ו בשבט. 

היכן: לובי המתנ”ס.
השתתפו: חברי הקהילה חובבי הניגון והזמר.

הכי “קשת”: רק מביאים להם תיאטרון פלייבק וישר הכול יוצא החוצה 
נותנים  מונזון  ושי  בלונדר  ורדה  לעד: חברי הקהילה  בליבנו  ננצור 

שואו קורע מצחוק.
הפקת לקחים: להרגיע עם הפירות היבשים...

רציתי בכלל לכתוב על הגמר הגדול של “אקס פקטור”, שאירע באותו 
הזמנתי   - מראש  הכול  הכנתי  קשת.  של  בשבט  ט”ו  אירוע  של  ערב 
חברות, הכנתי שלטים של עידוד לעדן בן-זקן החיננית והמוכשרת שאני 
וגם  שלי,  הבת  את  כמו  אוהבת 
בבקה  ועוגות  שובב  פונץ’  הכנתי 
ושטרודל, וגם קצת כיבוד שיהיה. 
ושולח  מצלצל  העורך  פתאום 
יבשים  פירות  של  לאירוע  אותי 
של  המדור  בשביל  במתנ”ס, 
קהילת “קשת”. הוא עכשיו בבעיה 
אבל  לו,  סידרה  שבתיה  קשה 
אני את הגמר של “אקס פקטור” 
 ,VOD-ב בחושך,  לבד,  ראיתי 
פירות  של  לקיבה  הפסקות  ועם 

יבשים. לונג סטורי.
באירוע שהלכתי אליו היה הרבה קולטורה. ניגנו שם פסנתר וחליל 
וסקסופון וגיטרה. לא יפה כמו ב”אקס פקטור”, אבל נו שוין. אז אני 
ונהנים,  איינשטיין  אריק  של  שירים  שרים  מסביבי  והחבריא  יושבת 

עדן  עם  שלי  הראש  אבל 
בטלוויזיה  עכשיו  שמופיעה 
הבנות  ושאר  נקטרינה  ועם 
מחסלות  בסלון  שאצלי 
טרחה  שבתיה  הפונץ’  את 
לי  שהתחילו  פלא  והכינה. 

נרווים?!
בדיוק  המזל,  למרבה 
)וגם  העשתונות  לי  כשנגמרו 

שתנחום  הוכחה   - הצחקות  של  הצגה  התחילה  החמשוסערים*( 
עליו השלום משגיח עליי מלמעלה. ואיזו הצגה פלאית זאת הייתה! 
השחקנים היו פשוט נפלאים. הם עשו הצגה מכל דבר שנותנים להם, 
ככה המציאו ישר במקום! נניח החבריא של “קשת” סיפרו סיפור על 
סנדוויץ’ – בום הצגה על סנדביץ’! סיפרו על עוגה – בום הצגה על 
עוגה! סיפרו על כושר ועל מסורתיים, ועל צוות של באל”י ועל מכורים 
לי  ובדיוק במערכון הזה התחילו  יציאה”...  “נקודות  ועל  להתנדבות, 
ֵמיחושים שהנקודות האלה של היציאה עשו לי ושלחו אותי לראות 
בבית בחושך ב-VOD בין החרסינות את הגמר. בערך בשעה אחת 
בלילה נודע לי על האסון שקרה באקס פקטור: עדן שלי נפלה קורבן 
למתמודדת  הראשון  המקום  את  שנתן  בבית,  הקהל  של  למזימה 
אוי  ועוד שיקסע  יום מותי!  נדרתי לא להגיד עד  אחרת שאת שמה 
א-ברוך! אם יום אחד אני אמות, תדעו למה... אבל מה לעשות, אצלנו 

לא זורקים אוכל.
להתראות בשמחות,
בתיה יקינטוני

* פירות יבשים באידיש , מהמילה חמש עשרה שזה ט”ו )בשבט(

שלום ילדות וילדים,
השבוע עוסקת פרשתנו, בין היתר, בבגדיו 
יש  כיצד  ומפרטת  הגדול  הכוהן  של 
להכינם וכיצד עליהם להיראות, מכף רגל 

ועד ראש.
בעלי  מספר  התבלבלו  הפעם  בחידתנו 
נסו  זה.  של  בגדיו  את  זה  ולבשו  מקצוע 
לעזור להם למצוא אלו בגדים שייכים לכל 

אחד מהמתבלבלים.
לובש?  אדם  מה  לדעתכם  חשוב  האם 

מדוע? 
האדם  על  להעיד  בגדים  יכולים  האם 

הלובש אותם?  
את  לבצע  לנו  לעזור  יכולים  בגדים  האם 
הם  האם  יותר?  טובה  בצורה  תפקידנו 
בחיים  שונות  בהתמודדויות  לנו  מסייעים 
)למשל: התגוננות בתנאי מזג אוויר קשים 

או לבישת חליפה מיוחדת אצל כבאים(?

נועה זלצברג

חידה לילדים


