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הדמות שלי ז’אן ד’ארק  

פרשת “שמיני” - מות בני אהרןפרשת השבוע למשפחה

לראשונה הנחתי את ידי על סיפורה של ז’אן ד’ארק )בכריכה 
צהובה( בכיתה ג’. על אף התיאורים המזעזעים שהיו בספר 
אנאלפביתית,  ילדה-נערה  אותה  של  בקסמה  נשביתי 
לניצחונות  צרפת  את  הובילה  ה-15  המאה  שבתחילת 

מזהירים.
על  לעמוד  הסיכויים,  כל  כנגד  לה,  שהיה  האומץ  לי  קסם 
הצדק,  אי  עמה.  גורל  על  ולהשפיע  לגדולות  להגיע  שלה, 
העצימו  רק  הכנסייה  מנהיגי  שגילו  והנבערות  האטימות 
ועוז רוחה. היכולת שלה לנוע ממעמד  בעיניי את נחישותה 
לי להאמין  גרמו  וקדושה  נמוך למעמד של מנהיגה  חברתי 

שיכול להיות צדק בעולם. מצד שני הבנתי בחושים של ילדה, שלא בכדי 
המאוימים על ידה דאגו לסלקה.

מסוים  במובן  מסמלת  ד’ארק  ז’אן  ששמעה  הקולות  לגבי  תחושתי 
את אובדן האמונה התמימה שלי. אם בתחילה היה לי ברור שהקולות 
ששמעה ז’אן ד’ארק היו קולות אלוהים )בליווי כמובן השאלה האמונית 

עם  לנוצרייה...(.  דווקא  מתגלה  שאלוהים  קורה  כיצד 
“אישור”  לקבל  כדי  תכסיס  רק  היו  שהקולות  חשבתי  הזמן 
מלמעלה. בסופו של יום הבנתי שאם היא אכן שמעה קולות, 
את  ִעמֵעם  לא  זה  גם  אך  סכיזופרנית,  הייתה  כנראה  היא 

זוהרה בעיניי.
העליתי  בקלות  לא  שלי,  הדמות  על  לכתוב  כשנתבקשתי 
את ז’אן ד’ארק באוב. כבר חלפו הימים שלמיתוס או לסתם 
בעלי  כמובן  )למעט  חיי  על  גדולה  כה  השפעה  יש  דמות 
וילדיי שיחיו...(. עם זאת, גם עכשיו, למרות ששנים לא יצא לי 
התפעמות ּוָבֱעזּוז שאחזו בי כילדה  לחשוב עליה, אני נזכרת ַבּ
עת קיוויתי שגם אני יום אחד אוכל לפרוץ מסגרות ולשנות את תוואי 

החיים שיעדו לי )עם שאיפה קלה שלא יעלו אותי על המוקד בגיל 19(.
טוב, תמיד אני יכולה להאשים את אלוהים שהוא החליט שלא לבחור 

בי...
רבקי דבש

ביום  המתרחש  את  מתארת  “שמיני”  פרשת 
עם  המילואים,  ימי  שבעת  לאחר  השמיני 
שאנו  מה  שכל  לזכור  צריך  ה’.  משכן  חניכת 
שבה  לתקופה  מתייחס  בפרשה  קוראים 
הראשונה:  בפעם  הכול  עושים  ישראל  בני 
לראשונה בונים בית לה’, לראשונה מקריבים 
ובעלי  כוהנים  ממנים  ולראשונה  קורבנות 
השמיני  היום  מתנהל  תפקידים. בתחילה 
כפי שנצטווה משה: אהרן ובניו מקריבים את 
ואהרן  משה  זה,  ליום  המיוחדים  הקורבנות 
לבני  מתגלה  וה’  העם  את  לברך  יוצאים 
ישראל. אפשר להבין שהייתה שם התרגשות 
גדולה. עם הקרבת הקורבן יוצאת אש מאת ה’ 
מגיב בהתרגשות:  והעם  ואוכלת את הקורבן 
)ויקרא ט כד(. לּו  ְּפֵניֶהם”  ַוִּיְּפלּו ַעל  “...ַוָּירֹּנּו 
אפשר היה לדמיין את המעמד, הייתי אומרת 
יש  מאוד  גדולות  ושמחה  התרגשות  שבצד 
הקורבן  בין  שנוצר  מהחיבור  תדהמה  שם 
הגשמי לאש האלוהית.  אולם אז נדב ואביהוא 
בני אהרן לוקחים “ִאיׁש ַמְחָּתתֹו”, שמים עליהן 
קטורת, ומקריבים אותה למרות שה’ לא ציווה 
כיוון  טרגית  היא  המידית  ההתרחשות  אותם. 
אהרן  אותם.  ואוכלת  ה’  מלפני  אש  שיוצאת 
ובניו הנותרים מקבלים הוראות מיוחדות כיצד 
להתאבל.  עליהם  ונאסר  זה,  במצב  להתנהג 
אי  בו  חלה  אך  להתנהל  ממשיך  היום  סדר 
ובניו בעניין  ובין אהרן  בין משה  נוספת  הבנה 
על  כשקוראים  החטאת.  קורבן  אכילת 
הפרשה, תמיד מוזכר המושג חטא בני אהרן. 

הפרשנים טוענים שהם חטאו בכך שהוסיפו 
היכן שלא נצטוו, ויש כאלו שאפילו מרחיקים 
לכת וטוענים שהם נכנסו שיכורים ולכן חטאו. 
קריאת  בזמן  לי  שעלתה  חשובה  נקודה 
אני  שבו  העבודה  לעולם  קשורה  הפרשה 
עבודה”. תאונת  “תאונת  ולמושג  עוסקת 
לשייכו  שניתן  פתאומי  אירוע  היא  עבודה 
הפוגע  האדם,  לגוף  וחיצוני  מוגדר  לגורם 
נגרם  ממנו  וכתוצאה  העבודה  בעת  בגוף 
על  המחליק  עובד  למשל  כך  נזק.  לאדם 
שלולית שמן במקום עבודתו תוך כדי עבודה 
כנפגע  יוכר  רגלו,  את  שובר  מכך  וכתוצאה 
בתאונת עבודה . כניסה לתפקיד חדש גוררת 
לתאונה  לגרום  שעלולות  שונות  בעיות 
אינו  העובד  לתפקיד  כניסה  בעת  בעבודה. 
כדי  ולאימון  להדרכה  ונזקק  עדיין  מיומן 
של  ולהפנמה  בעבודתו  לשליטה  להגיע 
גורמי הסיכון הנמצאים בסביבתו. כמו כן הוא 
בשל  לחץ  ותחושת  התרגשות  לחוש  עלול 
הסיטואציה  ובשל  עצמו  את  להוכיח  הצורך 
הנוכחית  נקלע. בסיטואציה  החדשה שאליה 
יש כפילות בחידוש: גם העובדים חדשים ולא 
המנחות  הקרבת  של  הפעילות  וגם  מיומנים 
ניסיון  שאין  חדשה  פעילות  היא  והקורבנות 
רב בעריכתה. לכן גורמי הסיכון הם כפולים, 
נלמד.  ארגוני  ניסיון  שאין  העובדה  לאור 
לראיה אפשר להביא את העובדה שגם אהרן 
של  הוראותיו  בהבנת  טועים  הנותרים  ובניו 
כלומר  החטאת,  קורבן  אכילת  לגבי  משה 

וגם  הגדול(  )הכוהן  הראשיות  הדמויות  גם 
הכוהנים הזוטרים טועים כשמדובר בפעילות 
העובדה  את  לכך  נוסיף  הדרך.  תחילת  של 
מראים  מחקרים  וצופה.  העומד  העם  של 
שאיננו  פעילות  מבצעים  בנו  צופים  שכאשר 
גדל  בביצועה  שנטעה  הסיכוי  בה  מיומנים 
כל  כאן  התקבצו  אפוא  כך  משמעותית. 
של  מפקח  ואם  האפשריים,  הסיכון  גורמי 
מגיע  היה  לשעבר(  )תמ”ת  הכלכלה  משרד 
הייתה  שההנהלה  סיכוי  יש  האירוע,  לזירת 
להדגיש  לי  חשוב  חמורה.  הערה  מקבלת 
עסוקים  שקראתי  הפרשנים  רוב  כי  זה,  צד 
בסיבות שבגללן נדב ואביהוא בני אהרן חטאו 
בסיטואציה.  שלהם  השגוי  הדעת  ובשיקול 
לפרשנים  גרמה  החמורה  שהתוצאה  ייתכן 
לנסות לייחס משקל גבוה מאוד ל”חטא” של 
אפשרות  לשקול  אפשר  אולי  אך  אהרן  בני 
עלולה  לכולנו  שבהן  סיטואציות  שישנן 
מאיתנו  מסיר  לא  זה  בעבודה.  טעות  לקרות 
את האחריות אבל זה מלמד אותנו שיש לנו 
כזה  במצב  שנמצאים  אנשים  להבין  אחריות 
וטועים, כי התחלה וחוסר מיומנות הם מצבים 
בתחילת  שטעות  נדע  אם  אוניברסאליים. 
גם  לקרות  שיכול  אנושי  מצב  היא  הדרך 
לנו נוכל לטפל בזה ולקחת את העזרה שאנו 
צריכים וגם לדרוש מהארגון שבו אנו עובדים 

את המשאבים הנכונים לביצוע. 
שבת שלום.
אפרת נצר וייס



נקודה רגישה

חגיגות בת מצווה לרשת “מיתרים”
“מיתרים” המלווה את בית הספר מזה  רשת 
ארבע שנים, חגגה לפני כחודש שתים-עשרה 
שנים להקמתה באירוע חגיגי ורב משתתפים. 
חינוך  מוסדות  כחמישים  היום  מלווה  הרשת 
הכוללים גנים, בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, 
ברחבי  מדרש  ובתי  קדם-צבאיות  מכינות 
מנטור  פרוסים  הלימוד  מוסדות  הארץ. 
שמש  בבית  בדרום,  שבע  באר  ועד  שבצפון 
בירושלים  יעקב,  ובזכרון  בלוד  וברעננה, 

ובתקוע ובמקומות רבים נוספים.
בחגיגת בת המצווה שהתקיימה בבית הספר 
תלמידים,  מאות  השתתפו  מודיעין,  “יחד” 
הורים וסגל חינוכי, שהגיעו מכל רחבי הארץ 
וייצגו את הציבור המגוון הפוקד את מוסדות 

“מיתרים”. 
רעננה  “מיתרים”  תלמידי  בנוכחותם  בלטו 
במורים  מלווים  גדולה,  בקבוצה  שהגיעו 
שהדפיסו  בחולצה  כולם  לבושים  והורים, 
לכבוד האירוע. בין ההורים המלווים מרעננה 
שגריר  שפירו,  דן  את  גם  לראות  הופתעתי 
רעייתו  עם  שישב  בישראל,  הברית  ארצות 

בקהל לצד הילדים לכל אורך האירוע.
החינוך  שר  בנוכחותם  כיבדו  החגיגה  את 
ציפי  הגב’  המשפטים  שרת  פירון,  שי  הרב 
הרצוג,  )בוז’י(  יצחק  האופוזיציה  יו”ר  לבני, 
הרב  וכמובן  ביבס,  חיים  מודיעין  עירית  ראש 
מיכאל מלכיאור מייסד רשת “מיתרים”, וחברי 

ההנהלה הרב פנחס מלכיאור ויוסי פניני.
הערב,  במהלך  שנישאו  הרבים  הנאומים  בין 
שביצעו  חביבות  מוזיקליות  אתנחתות  שובצו 
נהנינו ממקהלת  מגוונים.  מוזיקליים  הרכבים 

גונן”  “גבעת  היסודי  הספר  בית  תלמידי 
חט”ב  של  המוזיקלי  מההרכב  מירושלים, 
“יחד”  הורי  וממקהלת  רעננה,  “מיתרים” 

מודיעין.
את הערב חתמו בברכה ל”מיתרים” ארבעה 
נציגי תלמידים: מהגן, מבית ספר יסודי, מבית 
חן,  קדם-צבאית.  וממכינה  על-יסודי,  ספר 
ִּברכת  את  הביאה  שלנו,  ח’  כתה  תלמידת 
את  כאן  ואביא  העל-יסודי,  החינוך  תלמידי 

דבריה כלשונם:

ערב טוב לכולם, שמי חן רבל ואני לומדת 
במזכרת  “קשת”  הספר  בבית  ח’  בכיתה 
בית  של  הראשון  המחזור  בת  אני  בתיה. 
מאות  כארבע  היום  מונה  אשר  הספר, 

ושלושים תלמידים מכיתות א’ עד ח’.
בית  את  מלווה  “מיתרים”  רשת  כידוע, 
הספר בשנים האחרונות בפיתוח תוכניות 
אלו  לימוד  תוכניות  הלימוד ה”קשתיות”. 
ולהביא  להביע  תלמיד  לכל  מאפשרות 
את נקודת המבט שלו וללמוד גם מנקודת 

המבט של חבריו.
לאחרונה  שהתקיים  בשיעור  לדוגמה: 
הראשון  המקדש  בית  בניית  את  השווינו 
אשר  אירועים  שלמה,  ארמון  לבניית 
התרחשו בסמוך זה לזה. השווינו את זמן 
מידותיהם  ואת  המבנים  שני  של  הבנייה 
היה  שלמה  ארמון  מדוע  להסביר  וניסינו 
יותר  ונדרש  המקדש  מבית  יותר  גדול 
זמן לבנותו: האם בניין בית המקדש ארך 
יותר  בו  ורוכז  הושקע  כי  יותר  קצר  זמן 
גדול  היה  שלמה  ארמון  האם  מאמץ? 
של  הרוחני  הממד  את  להדגיש  כדי  יותר 
בפרק  נמתחת  שמא  או  המקדש?  בית 
ביקורת סמויה על שלמה? העלינו הרבה 
נפסלה.  לא  מהן  אחת  ואף  אפשרויות 
התפיסה  את  לבחור  היה  יכול  אחד  כל 

המתאימה לו.
מחוויית  קטנה  טעימה  הייתה  זאת 
להודות  וברצוני  ספרנו,  בבית  הלימוד 
מאוד לרשת “מיתרים” שמסייעת להקים 
כל  עבור  בישראל  משותף  חינוך  בית 
הספר  לבית  ומסייעת  הזהות  קבוצות 
שנמשיך  בתקווה  לצמוח,  להמשיך  שלנו 

עד כיתה י”ב.
תודה רבה בשמי ובשם כל תלמידי ומורי 

בית הספר.

ב  לראות  אפשר  האירוע  מן  נוספות  תמונות 
www.facebook.com/kulanuorgil

גילי רבל

שנאה 
שוטף,  גל,  כמו  אחת,  בבת  מגיע,  זה  פתאום 

עוצמתי, לא משאיר מקום לספקות - שנאה.
כוח  ללא  טעם,  כל  חסר  עקר,  ברגש  מדובר 
לרצון  ביטוי  שהוא  מהכעס,  בשונה  מניע. 
לתקן עוול שנעשה לנו, השנאה לא משאירה 
את  “להעיף”  מבקשים  ואנחנו  לתיקון,  מקום 
אפס.  אותו.  למחוק  מחיינו,  השנאה  מושא 
שלנו  ההרגשה  מופיעה,  שהשנאה  ברגע 
היחידים  אנחנו  לשיקום.   מקום  שאין  היא 
כה  הוא  הזה,  הרגש  מחיר  את  המשלמים 
עוצמתי שבלכתו הוא משאיר אותנו מרוקנים 
עשוי  הזה  השלילי  התועלת  מאזן  ונסערים. 
וביהדות  השנאה,  את  לכבוש  אותנו  לשכנע 
ֶאת  ִתְׂשָנא  “ֹלא  לכך:  אותנו  מחייבים  אפילו 
שעשוי  חיוב  יז(,  יט  )ויקרא  ִּבְלָבֶבָך”  ָאִחיָך 
להישמע מוזר אם מדברים ברגש אחר, אבל 

לא כשמדובר בשנאה. לרוב אנחנו מצליחים 
לעשות זאת ורובנו שונאים מספר מאוד מועט 

של אנשים, אם בכלל.
היא  אהבה  והרבה.  לאהוב,  מעדיפים  אנחנו 
ניגודה של השנאה אך זהה בבסיס: בשתיהן 
סתם  לא  הזולת,  של  כוללת  הערכה  יש 
הערכה אלא ראייה מעוותת של השנואים או 
האהובים עלינו. ראייה זו מתעלמת מחסרונות 
שיקול  ואת  הדעת  את  ומשבשת  מעלות  או 
הדעת. ראיתם כבר שיכור מאהבה? ומטורף 
של  השני  בצד  רק  הדבר  אותו  זה  משנאה? 
מחוללות  הן  ובנפש  שבגוף  למרות  המתרס, 

דברים כה שונים.
קיצוניותו,  ועם  הרגש  של  נדירותו  עם  יחד 
נמצאים  שלצערנו  שנאה,  סוגי  שני  ישנם 

הרבה בחיינו:
לכולם  עצמי”.  “שנאת  נקרא  הראשון  הסוג 

והכי פחות לעצמנו. פן  אנחנו מוכנים לסלוח 
אחד של תופעה זו נקראת בשם הארוך, “אני 
בו  שמקבלים  במועדון  חבר  להיות  רוצה  לא 
להרבה  שגורמת  זאת  והיא  כמוני”,  חברים 
מחזרים  שדווקא  הגברים  את  לזרוק  נשים 
אחריהן, ולהרבה גברים לזלזל בגילויי חיבה. 
ישנם אנשים אשר אינם מסוגלים להפנים את 
שהם  משוכנעים  הם  ויכולותיהם.  הישגיהם 
ראיה  כל  ודוחים  אלה  להישגים  ראויים  אינם 
בתזמון,  במזל,  שמדובר  בטענה  הוכחה  או 
רגע  עוד  הינה  מצידם.  מוצלחת  בהטעיה  או 
תיקרע המסכה והמתחזה ייחשף. דווקא כאן, 
אפשר  בקלות  לא  אחרים,  משנאת  בשונה 
יותר, להיות  לשכנע אותנו לאהוב את עצמנו 
פחות שיפוטיים, לפרגן גם לעצמנו. כאן אנחנו 

דווקא מראים עקשנות והתמדה. 
חרדים,  שנאת  זרים:  שנאת  הוא  השני  הסוג 



תימנים,  רומנים,  הומואים,  נשים,  שנאת 
עמוקה  מושרשת,  התופעה  יהודים.  וכמובן 
ין  בֵּ ּוְמֹפָרד  ר  ְמֻפָזּ ֶאָחד  ַעם  נֹו  )“ֶיְשׁ וקדומה 
גם  ונקראת  ח(,  ג  אסתר  מגילת  ים...”  ָהַעִמּ
בדרך  מזרים(.  פחד  )מילולית:  קסנופוביה 
שונות:  סיבות  משלוש  זו  שנאה  נובעת  כלל 
או שנאת השונה.  הזר, שנאת החלש  שנאת 
הפסיכולוגים  גדולי  גם  ביהודים,  כשמדובר 
בכפרים  גם  הייתה  האנטישמיות  מתקשים: 
זרים(,  היו  שלא  )כך  יהודים  גרו  לא  בהם 
)ואולי  החזקים  היו  יהודים  בהן  בערים  גם 

דווקא שם(, וגם בתקופת האמנציפציה, שאז 
היהודים נראו כמו כל אחד אחר. 

הבחנה  היא  ל”הם”  “אנחנו”  בין  ההבחנה 
לא  חברות  וידועות  רבות,  בקבוצות  יסודית 
“בן-אדם”  הגדרת  את  המצמצמות  מעטות 

לחבריהן בלבד.
עם  שלם  קיר  מופיע  ושם”  ל”יד  בכניסה 
האחרון  מהטבח  בודדת  אחת  תמונה 
נרצחו  יהודים   2000 שבאסטוניה.  בקלוגה 
היא  כי  נפרד  לקיר  זוכה  התמונה  שם. 
ב-28  בוצע  הטבח  עמוק:  משהו  מסבירה 

שהצבא  לפני  ימים  כמה   ,1944 בספטמבר 
לסוהרים  המחנה.  את  שחרר  הסובייטי 
פקודה  להם  שייתן  מי  היה  לא  כבר  אז 
בשער,  דפקו  כבר  הסובייטים  זאת,  לעשות 
לחזור  לברוח,  יכלו  הם  הוכרעה,  המלחמה 
בלי  ארוך  רצח  היה  זה  למשפחותיהם. 
לעין.  נראית  סיבה  ובלי  מלמעלה  פקודות 
מתוך  רצח  והם.  אנחנו  קבוצה.  מול  קבוצה 
שהתחילה  אש  כמו  חזקה  יוקדת,  שנאה 
בלבבות הסוהרים, התפשטה החוצה ושרפה 

מחנה שלם.
מיכל חלמיש

היום  נמצאת  הרטרו  אופנת 
סטייל,  לייף  תחום  בכל  כמעט 
וגם  בעיצוב  בריהוט,  באופנה, 
מתגעגעים  אנחנו  באפייה. 
והטעימות  הפשוטות  לעוגות 
חברים  כששאלתי  מילדותינו. 
להם  מזכירה  מה  שלי  וחברות 
עוגת רולדה, הם ענו : בית, אימא, 
שישי,  יום  טעים,  מגבת,  סבתא, 

ילדות...
אמי  את  זוכרת  אני  אישי  באופן 
מגבת  עם  רולדות  מגלגלת 
עוגה  לה  יצאה  ובסוף  מטבח 
מופלאה מלאה בקרם טעים. כל 

כך אהבתי וחיכיתי לעוגה הזו.
רולדות  אוהבים  ילדיי  גם  היום 
ומתפלאים כל פעם מחדש מכך 

שהבצק מצליח להתגלגל.
מספר  ובעל  ארוך  המתכון 
שתנסו  שווה  הוא  אבל  שלבים, 
פשוט  הוא  אורכו  למרות  אותו. 

להכנה והתוצאה טעימה מאוד.

חומרים לרולדה אחת:
לעוגה:

2 ניירות אפייה
4 ביצים M בטמפרטורת החדר

125 גר’ סוכר
125 גר’ קמח

30 גר’ חמאה מומסת
למילוי:

1/2 חבילת תותים
1 כף סוכר

גרידה מ-1/2 לימון
250 מ”ל שמנת מתוקה

1 כף סוכר
לציפוי:

250 מ”ל שמנת מתוקה
1 כף סוכר

1/2 חבילת תותים
לחילופין:

אבקת סוכר
1/2 חבילת תותים

רולדה של קצפת ותותיםממטבחה של אימא

אופן הכנה:
נייר  מניחים  מעלות.  ל200  תנור  מחממים 
אפייה בתבנית התנור. על השיש מניחים נייר 

אפייה נוסף ומפזרים עליו אבקת סוכר.
לקוביות  תותים  חבילת   1/2 חותכים 
ומערבבים עם כף סוכר וגרידת לימון. משהים 

בצד.
מקציפים  הקצפה  בלון  עם  מיקסר  בקערת 

ביצים וסוכר לקצף גבוה ויציב.
ומוסיפים  המיקסר  מהירות  את  מנמיכים 
ומסיימים  )מתחילים  וחמאה.  קמח  לסירוגין 

בקמח(.
בתבנית  התערובת  את  אחיד  באופן  מורחים 

ואופים 7 דקות.
נייר  על  חמה(  )בעודה  העוגה  את  הופכים 
האפייה עם אבקת הסוכר, מקלפים את הנייר 
נקייה  מטבח  במגבת  מכסים  לעוגה,  שדבוק 

ומצננים.
מורחים על העוגה, בעזרת מברשת את נוזלי 

המיץ שהצטברו בקערת התותים.
כף   1 עם  המתוקה  השמנת  את  מקציפים 

סוכר לקצפת יציבה.
העוגה  על  הקצפת  את  שווה  באופן  מורחים 

ומפזרים את התותים במרכזה.
מגלגלים את העוגה בעזרת נייר האפייה.

מקפיאים לחצי שעה, להתייצבות.
נייר  את  ומקלפים  העוגה  את  מוציאים 

האפייה.
עם  המתוקה  השמנת  את  מקציפים  לציפוי 
ומפזרים  הרולדה  על  מורחים  סוכר.  כף   1
מעל את יתרת התותים. לחילופין ניתן לבזוק 

אבקת סוכר ולפזר את התותים מעל.

זיכרונות טעימים
אפי בלה



מה: מסיבת פורים קהילתית
היכן: אולם “רוקדים בשילר”

מתי: יום חמישי, 13 מרס
השתתפו: כמאתיים חברי קהילה

הכי קשת: מיטב בנותינו ובנינו
מחופשים לחרדים, לגאים, אפילו לגיקים

 – כיאה לקהילה סובלנית
בלטו בחסרונם: דברי ברכה )וטוב שכך(

הכי ננצור בלבנו: כולם מצטרפים בספונטניות לריקוד 
של “אורות” 

הפקת לקחים: יותר אלכוהול, כאילו דא?!

המדרגות  גרם  על  טיפסתי  וקר.  גשום  חמישי  יום  בערב  זה  היה 
שמוביל אל דלת המטוס. בידי האחת אחזתי בפרוספקט מהודר של 
אחזתי  השניה  ובידי  פניי,  מועדות  לשם   – בוונציה  המסכות  קרנבל 
בחרדת  לוקה  אשר  לוי-עסיס  נקטרינה  ידידתי  של  בשיערה  חזק 
טיסה. ניסיתי לצעוק לה “מאמל’ה, אין טעם להיאבק עכשיו. השנה 
אנחנו טסות לקרנבל ויהי מה!” אך באותו הרגע התעוררתי מצלצול 
הטלפון וגיליתי שאני שרועה בסלון ביתי שבמזכרת בתיה מול ערוץ 
הבידור הפולני. על קו הטלפון היה העורך שלי: “בתיה את שם? יש לי 
משהו מיוחד בשבילך. אני צריך אותך בעוד חצי שעה בקבוצת שילר. 

תתלבשי כרגיל!”
הצעירים  של  ריקודים  של  במסיבה  עצמי  מוצאת  אני  לשם,  מפה 
מקהילת קשת. להגיד לכם ת’אמת? בתור לקופת-חולים במושבה 
בקהל  להשתלב  בשביל  אז  עליזים.  כאלה  נראים  לא  דווקא  הם 
שהפך  מהמיץ-עם-קצף,  הרבה  ולשתות  פסטלים  לאכול  הלכתי 
טעים יותר ויותר במשך הערב. החברע’ס האלה יודעים לחגוג ובאמת 
שהיה מאוד שמח. אנשים נחמדים שאני בכלל לא מכירה ניגשו וברכו 
אותי בלבביות ואמרו לי: “סחתין אחי, איך השקעת! ממש לא מזהים 
אותך”. מה-אני-אגיד-לכם? ממש מסבירי פנים החברע’ס של קשת, 
אבל אני מוטרדת מאוד מהעניין שלהם עם “הסובלנות לאחר”... כי 
לא  ואם  שמש  בית  את  כבשו  כבר  האלה  החרדים  הכבוד,  כל  עם 
נשמור על עצמנו הם יכבשו גם את מזכרת בתיה! כתושבת ותיקה 
מאוד של המושבה אני קוראת לכם, חברי קהילת קשת הנחמדים: 
זה בסדר שאתם מקבלים אליכם את ההיפי’ס, את הגיקים, אפילו את 
הפייגעלך – גם לי יש נכד שעכשיו נהיה כזה, והוא דווקא ילד מאוד 
בשבילו?  נחמדה  מישהי  מכירים  אתם  אולי  מצליח.  רופא  נחמד, 
- החרדים האלה  כן  היינו?  איפה  אישיים,  לעניינים  גולשת  אני  אבל 
לא יתחשבו בכם בחזרה לאחר שיהפכו לרוב וישתלטו על הקהילה 
שלכם. תראו – אפילו למסיבה הקהילתית הם הגיעו בלי להשקיע... 

מה קרה, קשה להם להתחפש?! 
לסיכום, מאוד נהניתי במסיבת פורים של קשת. האנשים היו ממש 
נחמדים, האוכל היה בסדר גמור )יותר טעים מהאוכל שהיה בחתונה 
זה בטוח!(  וואסילי באולמי קומדיה דל ארטה בביל”ו,  של נקטרינה 
וגם המוזיקה היתה בסדר גמור )יותר טובה ממה שהיה בחתונה וגו’(. 
יותר בחורות נחמדות  יגיעו קצת  אני רק מקווה שלאירועים הבאים 
שלי.  הנכד  בשביל  ואקדמאית  מוכשרת  מישהי  שם  אמצא  ואולי 

להתראות בשמחות!
 שלכם, בתיה יקינטוני

בתיה מקשקשת


