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חז”ל אמרו: “ַּבּכֹל אדם מתקנא – חוץ מבנו 
ותלמידו”. אז אמרו. 

וכבר  לעולל  שנים  שלוש  מלאו  לא  עוד 
נמלאתי קנאה...

גם אני רוצה:
לשמח את אימא שלו עד השמיים פשוט על 
בעמל  שבישלה  האוכל  את  שאוכל  כך  ידי 

ואניח לה לנקות אחרי.
להחליף שלושה ספרים בספרייה כל שבוע.

להסתובב בעולם בלי אוצר המילים סידורים, 
דיאטה ואהוד יערי.

מצד שני, אני מסתדר יפה גם בלי:
או  לטלפון  ענתה  אימא  כי  מר  בבכי  לפרוץ 

סתם לא נתנה לי לטבוע באמבטיה.
אהיה  היכן  מושג  שום  בלי  באוטו  להירדם 

כשאתעורר, כי החיים הם סרט מתח...
ליפול בלילה מהמיטה על בסיס שבועי.

לו.  רק  מאפשרת  שהחברה  דברים  יש 
איזה כיף לו...

לנעול מגפיים כדי לטבול בשלוליות בדרך לגן 

יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי:
בבוקר. את שאר היום להעביר בגרביים.

מתילדה  כשדודה  לאחור  להירתע  החופש 
מנסה להדביק לו אחת בכניסה לחתונה.

בארוחת  שלו  אימא  על  להסתכל  היכולת 
שבע  כשהוא  “הביתה”,  להגיד  ופשוט  שבת 

ושיחת המבוגרים משעממת אותו.
כמו  לי,  רק  מאפשרת  שהחברה  דברים  ויש 

להתמכר לקפה. איזה כיף לי...
השאיפה הגדולה של בני: לא ללכת לישון 

ב-20:00 כל יום.
ללכת  לרצות  לא  שלי:  הגדולה  השאיפה 

לישון ב-20:00 כל יום.
אילו יכולנו לרגע לתפוס שיחה, יש כמה 
להסביר  להצליח  רוצה  שהייתי  דברים 

לו: 
בעולם  אינדיקציה  שום  נמצאה  לא  היום  עד 

לקיומן של מפלצות.
בהיסטוריה  הראשונה  המפלצת  אם  גם 
האנושית נמצאת כרגע מתחת למיטה שלך, 
בחושך  החוצה  לצאת  סיבה  שום  לה  אין 

כשגם ככה לא רואים כלום.
אתה אף פעם לא רוצה להתקלח אבל אתה 
כל כך נהנה כשזה קורה. יש משהו שאני יכול 

לומר שיזכיר לך את זה איכשהו?
כשהטלפון של אבא מצלצל זה אף פעם לא 
זאת, כשזאת סבתא אתה  יחד עם  בשבילך. 

מוזמן לענות.
של  למכונית  נכנס  לא  הלגו  של  האיש 

הפליימוביל. זה לא קשור אליך. 
הבוקר הוא פרק הזמן שמתחיל מרגע שאני 

מתעורר.
וכמה דברים שהוא עדיין מנסה להסביר 

לי:
מיץ  הזמן.  עם  שמשתבח  דבר  זה  אוכל 
טעים  מאתמול  השיש  על  שנשאר  התפוזים 
בשבוע  באוטו  שנשכחו  וצ’יריוס  היום,  יותר 
שעבר הם משהו שחייבים לטעום כדי להבין...

המחשב הוא מין מכשיר כזה שמשחקים בו. 
זהו. אין לי מושג מה אתם עושים עם העכבר 

הזה.

פרשת “כי תשא”פרשת השבוע למשפחה
והמכתב מכתב החיים

בפרשתנו מסופר על חטא העגל. עם ישראל 
החליט שמשה מבושש לרדת מהר סיני והם 
פונים לאהרון שיכין להם עגל מסכה. האמת 
מלהביע  לאנשים  יותר  טבעי  דבר  שאין  היא 
בדרך  ערכיים  או  תרבותיים  דתיים,  רגשות 
המקובלת באותה תקופה בעולם: ליצור פסל 
מוחשיות  וייתן  תפילות  מושא  שיהיה  מוזהב 
מאוד  מקובל  דבר  היה  הרגשות,  להבעת 

)ועדיין מקובל מאוד( בחלקים רבים בעולם.
שבט  ראשית,  מאוד.  קשות  החטא  תוצאות   
שנית,  איש.  אלפים  שלושת  בעם  הורג  לוי 
משה, בראותו את העגל, משליך בחמתו את 
על  אותם.  ושובר  הראשונים  הברית  לוחות 

לוחות אלו נכתב בפרשתנו כך: 
ּוִמֶּזה  ִמֶּזה  ֶעְבֵריֶהם,  ֵני  ִמּׁשְ ְּכֻתִבים  “...ֻלחֹת 
ֵהָּמה,  ֱאֹלִהים  ַמֲעֵׂשה  ְוַהֻּלחֹת  ְּכֻתִבים.  ֵהם 
ַעל  ָחרּות  הּוא,  ֱאֹלִהים  ִמְכַּתב  ְוַהִּמְכָּתב 
רגילים  אנחנו  טו-טז(.  לב  )שמות  ַהֻּלחֹת” 
לראות  אבל  מהגן  ילדינו  של  יצירות  לקבל 
את  להפעיל  הרגע  זה  אלוהים?  של  יצירה 

מכתב  אותו  נראה  היה  איך  ולשער  הדמיון 
פירושים  כך  )ועל  הלוחות  על  חרות  אלוהים 

שבטוח  מה  רבים(.  ומדרשים 
היינו  היום,  כזה  דבר  היה  שאם 
ג’ונס  אינדיאנה  את  שולחים 

למצוא אותו.
משה שוב עולה אל הר סיני ושוב 
יורד עם לוחות ברית שניים. אבל 
כתובים  לא  כבר  אלה  לוחות 
בכתב אלוהי. הפעם הלוחות הם 
אומר  ה’  משה.  של  ידיו  מעשה 
ֻלֹחת  ְׁשֵני  ְלָך  “ְּפָסל  למשה, 

שהוא  לפני  א(,  לד  )שם  ָּכִראֹׁשִנים”  ֲאָבִנים 
יום  ארבעים  ובסוף  סיני.  להר  שוב  עולה 
ֵאת  ַהֻּלחֹת  ַעל  “...ַוִּיְכֹּתב  למעלה,  נוספים 
שם  )שם  ַהְּדָבִרים”  ֲעֶׂשֶרת  ַהְּבִרית,  ִּדְבֵרי 

כח(.
חטא  תוצאת  על  נכתבו  פירושים  הרבה 
העגל – בין היתר שנותרנו עם לוחות הברית 
הנחותים שאינם מכתבו של אלוהים. למרות 
הלוחות  את  המתאר  כמעט  השירי  הפסוק 

הראשונים כמכתב אלוהים, נציע פירוש אחר 
לתוצאה של חטא העגל.

הם,  כן  שכשמם  הברית,  לוחות 
אמורים לבטא את הברית בינינו 
לבין אלוהים. הלוחות הראשונים 
היו אלוהיים מדי, מושלמים מדי, 
כפי  ישראל.  לעם  התאימו  ולא 
מבטא  העגל  חטא  שכתבנו, 
אותה  של  בסיסי  אנושי  צורך 
לא  אלו  שלוחות  מכיוון  תקופה. 
ליצור  צריך  היה  מתאימים,  היו 
לוחות  אדם,  ידי  מעשה  לוחות 
אנושיים שיכולים אכן ליצור תשתית מתאימה 

יותר לברית בין בני אדם לאל.
בכתב  שמימיים  לוחות  על  לפנטז  קל  אמנם 
ידו של אלוהים, אבל דרכן של פנטזיות לתאר 
החיים  לחיים.  קשורים  תמיד  שאינם  דברים 
הרבה יותר מורכבים, מעניינים וסוערים מאשר 
עם  שכרת  הברית  ולכן  הוליוודיים.  סרטים 
ישראל עם ה’ לבסוף הייתה עם לוחות מעשה 

ידי אנשים חיים ולא מעשה ידי אלוה מושלם.
יהודה חסין

משה שובר את לוחות  הברית, גוסטב דורה



אני משתין בדיוק כשאתה מחליף לי סתם, כי 
זה מצחיק. זה לא קשור אליך.

הוא פרק הזמן שמתחיל מרגע שאני  הבוקר 
מתעורר.

דברים שנדמה לי שהוא חושד בהם:
הזאת  שהדייסה  חושב  באמת  לא  אבא 

טעימה.
המון  עם  בסלון  מסיבה  עורכים  ואימא  אבא 

חברים ופליימוביל מיד אחרי שאני נרדם.

יותר  אין מצב שהם נהנים מהמוזיקה הזאת 
מהשיר הנפלא על אליעזר והגזר. למזלם אני 

כבר יודע להחליף שיר לבד.
“עבודה” זה ככל הנראה מקום או סוג של לגו.

דברים שיש רק לו:
על  שנפגשים  כאלו  טובים,  חברים  שלושים 

בסיס יומי ולא בפייסבוק.
בגובה  הכלב  עם  שמדבר  היחיד  להיות 

העיניים. והכלב יודע את זה.

לך  שמאפשר  כזה  מוחלט,  תודעתי  חופש 
בתוך  צ’יריוס  של  שילוב  כמו  רעיונות  להגות 

כריך של חביתה ועגבנייה.
פיג’מה עם דובים. יותר מאחת.

דברים שיש רק לי:
הכלב.  של  הצרכים  כלפי  אמיתית  אחריות 

והכלב יודע את זה.
גישה ל-”ודברת בם” לספר את הצד שלי.

גיל עטר

מה בין חיסון נגד נגיף הפפילומה לנידה?
שאין  דברים   - משנה  מדור  דיון  המשך 

להם שיעור
חיה  אני  אם  לי  ברור  שלא  ימים  יש  לעתים 
עדיין במאה ה-2 או ה-5, עת חתימת המשנה 
והתלמוד. וזאת מדוע? מעמד האישה בחלק 
מצוי  הרבנית,  ההנהגה  של  ההלכתי  מהדיון 
לעיתים עדיין במקומות לא רחוקים מהמקום 
זה בדיון של קול באשה ערווה  שהיו אז. אם 
מצוות  חשיבות  על  בדיון  או  נשים  ושירת 

הנידה.
במשנה  ידין  אריאל  דן  האחרון  במאמרו 
שלוש  “על  יולדות:  של  במותן  העוסקת 
על  לידתן:  בשעת  מתות  הנשים  עֵברות 
שאינן זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר” 

)משנת שבת ב ו(.
זו הינו “המשנה  ההסבר הניתן אודות משנה 
אומרת שישנם שלושה גורמים למוות בלידה: 
הנידה,  טומאת  על  מקפידות  שאינן  נשים 
שצריך  כמו  טהרה  על  מקפידות  אינן  כלומר 
לפני קיום יחסי ִקרבה; נשים שאינן מקפידות 
שאמור  מהעיסה  )החלק  חלה  להפריש 
שאינן  ונשים  לכוהנים(;  כתרומה  להינתן 

מקפידות להדליק נרות בערב שבת”.
לפני  שצריך  כמו  טהרה  על  מקפידות  אינן 
“כמו  זה  מה  אני  תוהה   – ִקרבה?  יחסי  קיום 

שצריך”?! 
יש  ונידה,  טהרה  דיני  אודות  דיון  קיום  בעת 
לקיים  הבוחרים  אנשים  אותם  את  לכבד 
ואופן  פנים  בשום  אסור  אבל  אלו,  הלכות 
הוא  זה  מסוג  שיח  השנייה.  בדעה  לזלזל 
דינכם  וכך  כך  תעשו  לא  “אם  ואלים:  מאיים 
של  ביותר  הקשה  בנקודה  למיתה  נחרץ 
עמוק  הוא  ונידה  טהרה  בדיני  הדיון  הלידה”. 
שמקיימות  רבות  נשים  לו  שותפות  ומורכב, 

ושלא מקיימות את ההלכה.
עובדות  מעט  לא  נכרכו  היהודי-רבני  בשיח 
המשנה  לימי  מתייחסת  ואיני  שגויות, 
הדיון  לדוגמה,  אנו.  לימינו  אלא  והתלמוד 

בנושא נידה וסרטן צוואר הרחם. 
שאינן  נשים  מסויימים,  דרבנים  אליבא 
בלידה  שמתות  רק  לא  טהרה  על  מקפידות 
צוואר הרחם. הם  אלא צפויות למות מסרטן 
הרבה  נפוץ  זה  שסרטן  בעובדה  זאת  תולים 
פחות אצל נשים יהודיות ואצל שומרות מצוות 

עוד פחות.
מה המדע אומר על כך?

גורמים  ידי  על  נגרם  הרחם  צוואר  סרטן 
בנגיף  הידבקות  הוא  מהם  שאחד  שונים, 
הפפילומה – HPV - וירוס המועבר באמצעות 
הנשים  אחוז  והעור.  המין  איברי  בין  מגע 
הנחשפות לנגיף זה הוא גבוה ביותר. במדינת 
ישראל ההערכה היא כי 80% מן האוכלוסייה 

נחשפה לנגיף.
חולות  יהודיות  נשים  כי  מצאו  אכן  מחקרים 
משום  לא  אולם  הרחם,  צוואר  בסרטן  פחות 
כמה  בזכות  אלא  הנידה  על  שומרות  שהן 
מקיימות  יהודיות  נשים  אחרים1:  גורמים 
המילה  נימולים.  גברים  עם  מין  יחסי  לרוב 
מגינה מפני מחלות מין שונות וייתכן שבכללן 
המילה  השפעת  )נושא  הפפילומה  נגיף  גם 
מצוי  עדיין  הרחם  צוואר  סרטן  הישנות  על 
האם  שונים(.  חוקרים  בקרב  במחלוקת 
שמירה על חוקי הנידה, אי קיום יחסי אישות 
החודשית  הווסת  סיום  לאחר  ימים  שמונה 
מצא  לא  המחקר  הנגיף?  מפני  להגנה  תורם 
או  בנגיף  הידבקות  מפני  מגינה  הנידה  כי 
צוואר  בסרטן  ללקות  הסיכון  את  מפחיתה 
חולות  אורתודוכסיות  נשים  אמנם  הרחם. 
היהודית,  האוכלוסייה  שאר  מאשר  פחות 
הוא  לכך  ההסבר  כי  הראה  המחקר  אולם 
אכן  מין.  יחסי  לקיום  השותפים  מיעוט 
הסטריאוטיפ של האישה החרדית הקלאסית 
ובתמיכה  בפרנסה  ילדיה,  בגידול  העסוקה 
בבעל האברך, אינו מותיר מקום לדמיון אודות 
הנישואים...  למסגרת  מחוץ  פרועים  בילויים 
הנשים  רוב  כאשר  כיום,  גם  מזאת,  יתרה 
בישראל אינן שומרות על כללי הנידה, נשמר 
ֵהיארעות  של  הנמוך  האחוז  לשמחתנו  עדיין 

סרטן צוואר הרחם.
דעת  את  בלבלו  לא  ותוצאותיו  המדע 
להכנסת  נחרצות  שמתנגדים  הפוסקים, 
נגיף הפפילומה לתוכנית החיסון  נגד  החיסון 
יצא לאחרונה  של נערות ישראל. הרב ליאור 
“כל  שמתירו:  ומי  החיסון  נגד  בהתקפה 
את  נוגדת  המודרני  בעולם  הזו  המתירנות 
בעקיפין,  אישור  לתת  ואסור  ישראל  תורת 
מתחת לשטיח. התופעה חמורה מאוד בעיני 
מלכתחילה”.  אישור  כזה  לדבר  לתת  ואסור 
סביב  תמיד  סב  הצניעות  שיח  איך  מדהים 
גברים  כי  האפשרות  על  מילה  אין  הנשים, 
לנשותיהם  אמונים  שומרים  אינם  אשר 

עלולים להדביקן בנגיף.

נרתמו  ומדע(  תורה  )חברה  “חותם”  רבני 
התהליך  את  לקדם  בכדי  העניין,  לצורך 
ולעודד את מנהלי בתי הספר הדתיים לחסן 
שנת  בסוף  שהוקם  זה  ארגון  הבנות.  את 
וההלכה  התורה  מכוני  את  מאגד   ,2013
הדתיים בישראל, בינהם מכון שלזינגר )חקר 
פוע”ה  ומכון  ההלכה(  על-פי  רפואה  בנושאי 
אולם אף הם,  לפי ההלכה(.  ורפואה  )פוריות 
שתי  ְּתִצֶּליָנה  שומעו  שכל  באופן  מתבטאים 
אוזניו, וכך הם משכנעים את מנהלי מוסדות 
הבת  הכנת  במסגרת  לנכון  שיראו  החינוך 
את  לאפשר  י”ב,  בכיתה  הנישואין  לקראת 
מהבנות  קטן  שחלק  מכיוון  החיסון  נתינת 
נישאות לבחורים צדיקים החוזרים בתשובה 
שמקור  ברור  הנגיף.  את  לשאת  ועלולים 
המחלה הוא מן החילוניים בלבד, שכן במגזר 
מסגרת  בתוך  רק  מתקיימים  מין  יחסי  הדתי 
את  ראו  לא  שהם  חבל  )כמה  הנישואים. 
ההדבקה  שיעור  על  המעידים  המחקרים 
בנגיף הפפילומה אצל נשים המקיימות יחסי-

מין עם שותף אחד בלבד.(
דתית  ציונית  תנועה  ועבודה”  תורה  “נאמני 
פסיקתו  נגד  חוצץ  מיד  יצאה  ליברלית, 
וירוס  נגד  החיסון  “שאלת  ליאור:  הרב  של 
היא  וככזאת  רפואית,  סוגיה  היא  הפפילומה 
צריכה להיבחן על פי שיקולים רפואיים – של 
הם  נוספים”.  וגורמים  סיכוניו  החיסון,  יעילות 
מוסיפים וטוענים כי “רב אשר פועל נגד ביצוע 
החיסון, למרות הוראת הגורמים המקצועיים, 

שם את חייהן של בנות דתיות בכפיו”.
וחזרה לדיון אודות נשים המתות בעת לידתן, 
מתקדמת  לרפואה  שתודות  טרגי  אירוע  זהו 
נידה  חוקי  קיום  ביותר.  נדירות  לעתים  קורה 
לסרטן  או  לידה  בעת  למיתה  קשר  לו  אין 
אם  ישראל  רבני  יעשו  מוטב  הרחם.  צוואר 
בנושאים  מרעיתם  צאן  בהובלת  ידבקו 
והמחקר  הרפואה  את  ויותירו  רוחניים 
להוקיר את  יש  ולאחיות.  לרופאות, לחוקרים 
פועלם של רבנים ומנהיגים דתיים שמצליחם 
והרפואה  המדע  תובנות  את  לשלב 

המודרניים עם דבקות במסורת עם ישראל.
היהדות פנים רבות לה, חלקן נעימות וחלקן 
הכלל  על  להיסמך  אוהבת  אני  מאיימות, 
הנגזר מספר משלי ג יז: “ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם, 

לֹום”.                                    ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָשׁ
ליאת יוספסברג בן יהושע



ממטבחה של אימא
לימונים כבושים בשיא המהירות

לימון.  עץ  בגינה  שתלנו  שנים  כשמונה  לפני 
לקטיף  חיכינו  גדולה  והתרגשות  בציפייה 
הלימונים. בכל שנה העץ פרח אבל לימונים ַאִין. 
שהעץ  והבטיח  בסבלנות  שנחכה  ביקש  הגנן 
עוד יניב פירות בשפע. בכל שנה אנחנו עומדים 
כל  באדיקות  וסופרים  מאוכזבים  לעץ  מתחת 
שאפשר  היא  )הבעיה  שמופיעים  ולימון  לימון 

לספור אותם, פחות או יותר, על כף יד אחת(.  
גינה מסביבנו עומד  ממש להכעיס, כמעט בכל 
מצליחים  לא  שבעליו  פרי,  עמוס  לימונים  עץ 
לשכנים  יש  כזה  מפואר  אחד  כולו.  את  לקטוף 
קרובים שלנו. למזלנו הם נחמדים ונדיבים מאוד 

ומרשים לנו לקטוף פירות ללא הגבלה. 
בו  להשתמש  אפשר  מיוחד,  פרי  הוא  לימון 
במטבח בכל כך הרבה מאכלים, גם בבישול וגם 

באפייה.
לימון כבוש יכול לשדרג מאכלים רבים. הוא טעים 
לדגים  כתוספת  נקניקים,  או  גבינות  עם  בכריך 

ועוף ועוד, כיד הטעם והדמיון הטובים עליכם.
כבוש  לימון  של  גדולה  כמות  מכינים  אנחנו 
עכשיו  מלאות,  צנצנות  לחברים  לחלק  ונוהגים 

כולם יגלו כמה מעט עבדנו על המעדן הזה.
מתכון בזק ללימון כבוש:

חומרים:
6-5 לימונים.

1/2 כוס שמן קנולה.
1/4 כפית כורכום.

1 כפית פפריקה מתוקה.
5 פלפלי שאטה מיובשים.

אופן הכנה:
עיגולים  לחצאי  הלימונים  את  חותכים   .1

ומוציאים את הגרעינים.
2. מכניסים לסיר רחב את כל החומרים. מביאים 

לרתיחה, מנמיכים את האש ומבשלים 5 דקות.
שומרים  אטום.  לכלי  ומעבירים  מצננים   .3

במקרר.
* ניתן, ואף רצוי, לטחון חלק מהלימונים עם כף 
הריסה )תבלין תוניסאי חריף( מוכנה לכדי מחית. 

מתקבל ממרח נהדר לכריכים.
מספיק לצנצנת אחת גדולה. 

זמן ההכנה: 15 דקות. 
אפי בלה

זה  ביום  בשבילי.  מיוחדת  חוויה  היה  סבאבא  יום 
מאוד  שמחתי  אימי.  של  אביה  בני,  סבי,  את  הזמנתי 

לפוגשו. 
כל  כי  ראיתי  מרתקת.  היתה  הכיתתית  הפעילות 
היו  הסיפורים  התרגשו.  והסבתות  הסבים  הילדים, 
ישובים ומלחמות. כל  מרתקים: על עלייה, על הקמת 
היה  שהכל  איך  פעם,  על  מחשבות  בי  העלה  סיפור 

אחרת ממה שעכשיו. 
גם סבי סיפר סיפור מעניין על חייו בקריית חיים שליד 
על  וטבלט,  טלוויזיה  בלי  ילדות  על  סיפר  הוא  חיפה. 
וסבי  הים  ליד  גרה  משפחתו  בספורט.  הרב  העיסוק 
סיפר  סבי  בחסקה!  ואפילו  בים  לשחות  נהגו  וחבריו 
על בית הספר, על משחק ה’גולות’ וה’בורות’, על הנוף 

היפה וחולות. 
הוא גם סיפר דבר שלא תאמינו לו - סבי הכיר את סבתי, חמוטל, כבר מכיתה א’, והם 
למדו יחדיו עד התיכון והלכו יחד לצבא, מדהים, לא?! אך סבי גם אמר שלא היה כל כך 
שונה ממה שעכשיו, גם הוא שיחק עם חבריו כדורגל וכדורסל, כמו שאנו משחקים היום. 

סבתי  ואת  יואב,  הצעיר  אחי  את  פגשנו  ושם  ביה”ס  לחצר  יצאנו  סבאבא  יום  בהמשך 
ואני  סבי  יואב,  שיחקנו  היום  בסוף  טעים.  נורא  והיה  ביחד  אכלנו  יעל.  השני,  מהצד 

במשחקי כדור והיה כייף. בקיצור, יום סבאבא היה מדהים!
גלעד להמן, כיתה ו’1

ביום המשפחה הוזמנתי להשתתף  במפגש סבים וסבתות בבית הספר של נכדיי.                       
כבר בכניסה חשתי באווירה של קרנבל חינוכי ומשפחתי .

בכיתה התחלקנו לקבוצות ואני הבאתי ברכה שכתבתי ביום המשפחה לפני 62 שנים 
לאמא שלי, בקיבוץ מצובה שבצפון. הילדים גילו סבלנות רבה ושמחתי על ההזדמנות 

שניתנה לי לשתף את נכדיי בזיכרון אישי שיקר לי.
בסוף היום השתתפנו בפיקניק משפחתי, יחד עם הסבא והסבתא מהצד השני, אותו 
הכינו הילדים. לאחר הפיקניק הוזמנו לשחק במשחקי חשיבה, סבים מול נכדים וכמובן 

שהובסתי במשחק אבאלון...
לסיכום, סבא בא והיה ממש סבבה, נהניתי ושמחתי להיות חלק מיום משפחה בו ניתן 

מקום גם לסבים!
יואב דורון  )סבא של עופרי ואיתמר(

                                                             

יום סבאבא



שיני חלב

בצה”ל,  הסברה  כקצינת  ששירתה  מאז 
יהודית:  בהתחדשות  עוסקת  ללי 
בנושאי  צוערים  של  קבוצות  “הנחיתי 
זהות יהודית-ציונית-ישראלית, ונחשפתי 
ששמעתי  מאלה  שונות  דעות,  למגוון 
ובתיכון  גדלתי  שבו  הדתי  בבית 
בעצמי  התחנכתי.  שבו  יבנה  בקבוצת 
זהותי,  בירור  של  ארוך  תהליך  עברתי 
לפחות  חילונית,  עצמה  שמגדירה  כמי 

מתקופת התיכון”. 
כשהיא משחזרת מתי הכול התחיל, עולה כי 
ביקורתית  חשיבה  אותה  אפיינה  צעיר  מגיל 
אנחנו  “למה  כמו  שאלות  אותה  והעסיקו 
שאותה  לגויים?”  אור  עצמנו  את  מחשיבים 
לבירור  ניסוי  יזמה  א’  הפנתה לסבּה; בכיתה 
בשבת,  אור  לכיבוי  אלוהים  של  תגובתו 
עליה  שעבדו  הרגישה  בברק  הוכתה  וכשלא 
מאוחר  לעומקו.  העניין  את  לחקור  ויצאה 
יותר לא הגדירה את עצמה דתל”שית, כי לא 
את  מבינה  היא  היום  כדתייה.  שגדלה  חשה 
משמעותם העמוקה של בית הוריה ושל בית 
בתחומי  שלה  המקצועית  בבחירה  הספר 
הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של הדת, ובמה 

שבין חילוניות לדתיות. 
לעבוד  התחילה  מצה”ל  השחרור  אחרי 
ולמדה  קבוצות  כמנחת  “גשר”  בעמותת 
לתואר  בירושלים  העברית  באוניברסיטה 
ראשון במחשבת ישראל ובלימודי הודו ומזרח 
מאוד  רחוקים  שלכאורה  החוגים  שני  אסיה. 
זה מזה, היו לגבי דידה קרובים מאוד ועוסקים 
“מתברר  דתות:  של  בפילוסופיה  שניהם 
שזרמים שונים ביהדות ובהינדואיזם מספקים 
שמעסיקות  לשאלות  דומות  די  תשובות 
מורה  שהייתה  וסבתה,  הלימודים  אותנו”. 
ליוגה, זימנו לה היכרות עם היוגה, והיא החלה 
גם  יוגה.  ללמד  גם  כך  ואחר  בתרגול  לעסוק 
המנכ”לית  מכובע  שלה  הפנוי  הבוקר  היום 

מוקדש להעברת שיעור יוגה לנשים בהיריון. 
“אז איך אדם מתגלגל לניהול עמותה?” 

הדרכה  כרכזת  עבודתה  בזכות  ב-2009, 
ללי  התוודעה  ב”גשר”,  תכנים  ומפתחת 
הידוע  המעורבות,  הקהילות  רשת  למיזם 
פעולה  בשיתוף  נולד  המיזם  מרק”ם.  בשם 
ביקשה  וללי  פיוס”,  “צו  ועם  “גשר”  עם 
חינוך  תחום  מנהל  מור,  אלון  להצטרף. 
פתח  מרק”ם,  ומיוזמי  דאז  ב”גשר”  והדרכה 
בפניה את הדלת. היא מציינת את מור כדמות 
שהשפיעה על הקריירה שלה במיוחד. דרכו 
ניהול.  על  למדה  וממנו  למרק”ם  הגיעה 
אותו,  הובילה  הפרויקט,  לרכזת  מונתה  ללי 
רשומה,  לעמותה  כשהפך  כשנתיים,  וכעבור 

מצאה עצמה מנהלת העמותה. 
מנהלת  שהוגדר  בתפקיד  הגיעה  אלינו 
שואבים  וענייניה  העמותה   – בפועל  קהילה. 
עובדת  היא  כמנהלת  זמנה.  מרבית  את 
הספר  בית  עם  ובתיאום  פעולה  בשיתוף 
מהמשרד  ועונה  החינוך,  מחלקת  ומול 
את  ומלווה  מייעצת  וצוות,  הורים  לפניות 
ואחראית  גננות,  לגיוס  רכזת הגנים, מסייעת 
העסקתם  תנאי  ועל  הפרט  ברמת  ניהול  על 
כולל  )לא  העמותה  עובדי  חמישה-עשר  של 
גננות,  שלוש  מורים,  שמונה  בעצמה(:  אותה 
השירות  בנות  ושתי  מזכירה  גנים,  רכזת 
הלאומי. כל זאת בשבוע שמתחלק בין בקרים 
וערבים בישיבות עם צוותי הקהילה  במשרד 
השונים ועם הוועד המנהל. “העבודה הולכת 
בגלל  רק  ולא  מעידה,  היא  הביתה,”  איתי 
הטלפונים והאי-מיילים המתריעים על בעיות 
גבייה ושכר: “לחשוב קהילה זה הרבה מעבר 
למשרד: יש תהליכים שרוצים לקדם, קליטת 
חשיבה  קהילתי,  שיח  חדשות,  משפחות 
לעמותה,  השותפים  עם  וסנכרון  אסטרטגית 
ניוזלטר משותף עם בית הספר שנמצא  וגם 

בשלבי תכנון...”
ִתְעדּוף  יכולות  ארגון,  ניהול,  כישורי  לצד 
מוזיקלי.  בכישרון  מדובר  החלטות,  וקבלת 
זמרת...  להיות  היה  ונעוריה  ילדותה  חלום 
ללי אף הקליטה לאחרונה עם אחיה ואחותה 
אוריאל  שאחיה  הרים”,  פלג  “כמו  השיר  את 

ויינברגר הלחין למילותיה של רחל המשוררת. 
ובפנסתר.  צד  כאן בחליל  מנגן  אחיה הנשפן 
נפלאה  בהרמוניה  שרות  עדיה  ואחותה  ללי 
הולחן  השיר  ומרגש.  עשיר  קולות  ובשילוב 
הצעיר  בנה  פלג,  של  הולדתו  לרגל  והוקלט 
של ללי )היום בן עשרה חודשים(, ששמו ניתן 

לו בהשראת השיר.
המשפחה  בחיי  נוכחת  העבודה  כמה  “עד 

שלך?”
בכול.  ושותף  תומך  אּורי  מאוד.  “נוכחת 
לתואר  ולומד  סולרית  באנרגיה  עוסק  הוא 
תלמידת  הבכורה,  הבת  רחל,  בניין.  הנדסאי 
כי  מרק”ם,  את  כשעזבתי  בכתה  א’,  כיתה 
הייתה שותפה להתרגשות שבהקמת המיזם 
ופיתוחו. ירדן, הבת השנייה, לומדת בגן טרום 

חובה”. 
“מהם מקורות ההשראה שלך?” 

מ’המדרשה’  קולודני  וליאור  זרחי  “שי 
במכללת ‘אורנים’, עולם המכינות המעורבות, 
‘עמיתים’ של מרק”ם; לפגוש  מפגשי תוכנית 
קהילות  שמקימים  משפחות  בעלי  אנשים 
זה  עבודה,  יום  אחרי  בערבים  בהתנדבות 

מעורר השראה בכל פעם מחדש”.
“מה עוזר לך להירגע?” 

“אמנם אין זמן בלו”ז כרגע לאימון אישי, אבל 
אני לא מוותרת על לימודי יוגה מהמאסטרית 
שבוע.  סופי  בסדנאות  בחודשיים  פעם 

המדיטציה ממרכזת וממקדת אותי”. 
“תוכניות לעתיד?”

להתמקד  אולי  בהודו,  ללמוד  “חולמת 
בשביל  בעולם  לטייל  מוזיקה.  ללמוד  ביוגה, 
בעשייה,  אהיה  תמיד  יוגה.  ולתרגל  הנפש 
חייבים.  כי  לא  בהתנדבות,  לעשות  רוצה 
חולמת למצוא את ביתי וקהילתי”. היום גרה 
לבית  שונות  ואפשרויות  בשפיר  המשפחה 
קבע נשקלות במקביל: כרמים )קיבוץ מעורב 
לחזור  “כדי  הערבה,  או  הגולן  רמת  בנגב(, 
האנתרופוסופיה,  ברוח  ולפשטות  לתמימות 
כי הלחץ החברתי-כלכלי המאפיין את החיים 

במרכז הארץ – לא בשבילנו”. 
אילת אסקוזידו

עם ללי זינגר 
מנכ”לית עמותת “קשת” מזכרת בתיה

עומר בן ה 12 נוזף באחיו: ״אתם ממש פיראי אדם!״
איתי )בן ה 5(: ״אני ממש לא פירה אדם!״.

אמא: “חברים בואו לאכול”.
ניצן )בת 9(: “חשבתי שאנחנו הרבה יותר מחברים שלֿך”.

בעבודהיום 


