
ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

פרשת מצורע   גיליון מס’   279   ד’ בניסן תשע”ד   4 באפריל 2014

vedibarta12@gmail.com לתגובות:
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חול,  הוא  שלי  הראשון  הזיכרון 
חול, חול; חול צהוב והרבה מאוד 

ממנו.
מושב   – המיקום   ,1976  - השנה 
)ִפתחת  ימית  שבחבל  דקלה 
והוריי  שלוש  בת  אני  רפיח(. 
החליטו לעזוב הכול ולעבור למה 
אז,  קטנה.  נח”ל  היאחזות  שהיה 
אז,  מתנחלים.  נקראו  לא  הם 
זאת לא הייתה התנחלות. אז הם 
משוגעים  קצת  גיבורים,  נחשבו 
את  ומיישבים  מצווה  שעושים 

הארץ. 
בכל  אותי  ליווה  החול  מאז 
ברגליים,  היה  הוא  הלכתי.  אשר 
בכיסים, בׂשיער, בתיקים, ברצפה, 
ואחריה. לפעמים  לפני המקלחת 

סופה  בעת  לפעמים  למטה,  רק  היה  הוא 
דוקרות  קטנות  סיכות  מקום,  בכל  היה  הוא 
בגוף.  בבית,  בבגדים,  חריר  לכל  שנכנסות 
לפעמים החול היה חמים ועוטף, כשהצלחתי 
התגלגלתי  גדול  ובאושר  דיונה  על  לטפס 

למטה, אוספת עוד ועוד ועוד ממנו. 
עברנו  מכן  ולאחר  זמני  בבית  גרנו  בתחילה 
לבית קבוע ונטענו עץ. אני זוכרת שהיה קטן 
גדל  מהרה  עד  עצים,  של  כדרכם  אך  ממני 
ומספיק  גדול  מספיק  שהיה  עד  אותי,  ועקף 
זו  הייתה  לא  נדנדה.  עליו  לתלות  כדי  חזק 
מקל  אלא  בחנות  שקונים  מעוצבת  נדנדה 
כל  זה  אבל  במרכז,  קשור  וחבל  שמצאתי 
ילדות  ימים של  היו  מה שהייתי צריכה. אלה 
מאושרת. ימי תום מתובלים בים ובדיונות עם 

הרבה הרבה חול. 
זאת הייתה ילדותי במשך שש שנים. ב-1982 
אני  המשאית.  שהגיעה  זוכרת  אני  עזבנו. 
יגור  “מי  עירום מכל חפציו.  זוכרת את הבית 
“סאלם?”  אימא.  את  שאלתי  שלנו?”  בבית 
משפחתו  וחיי  שחייו   , אצלנו  שעבד  )הפועל 
השתרגו עם שלנו(, לא, סאלם לא יגור בבית 
ממש.  הזה  בבית  יגור  לא  אחד  אף  שלנו. 
שמעתי  אולי  מפורשות,  לי  אמרה  לא  היא 
מישהו אומר, אבל הבנתי שיהרסו את הבית. 
ביקשתי מאימא רשות לקשקש על הקירות. 
ולא  מקשקשים  לא  שאנחנו  לי  אמרה  אמי 
ובלתי  קטן  ציור   - קשקשתי  כן  משחיתים. 
ישמור  מי  שלי.  לעץ  דאגתי  כעסתי.  נראה. 
אותו  גם  האם  בנדנדה?  יתנדנד  מי  עליו? 

הזיכרון הראשון שלי פינוי חבל ימית  

יעקרו? המשאית הגיעה והגיע הזמן לזוז. אבא 
אספתי  אני   - ואני  אחרונים.  צילומים  צילם 

חול. שיהיה לי למזכרת. חול.
אפילוג

זמן מספיק  זה  ושתיים שנים אחרי,  שלושים 
מבחינה  מסקנות.  ולהסיק  לאחור  להביט 
אישית ברור שהאירוע שינה את חיי. אי אפשר 
לדעת מה היה אילו ומיותר לעסוק בזה, אבל 
שעשתה  בתחקיר  שונה.  היה  שהכול  ברור 
ליאת רון נמצא שאחוז הגירושים/התקפי לב/

מחלות קשות בקרב מפוני ימית גבוה בהרבה 
מקרי? זה  האם  האוכלוסייה.  שבשאר   מזה 

סביר  זמן  זה  מדינית  מבחינה  גם 
בת  לילדה  כאימא  מסקנות.  להסיק 
שמונה אני מנסה ללמד אותה שלכל 
חכם.  להיות  ניתן  אך  מחיר,  יש  דבר 
אפשר  כסף  סכום  באותו  לפעמים 
לפעמים  אפשר  אבל  משהו  לקנות 
גם להתמקח, אפשר לקנות במקום 
לתזמן  גם  ואפשר  בזול,  יותר  אחר, 
משתלם  אחר,  במועד  הקנייה  את 
התבצע  השלום  בהסכמי  יותר. 
מחיר.  היה  לשלום  ומתן.  משא 
ועליו  שלום  קנתה  ישראל  מדינת 
תושבים  בפינוי  בשטחים,  שילמה 
לדיון  אכנס  לא  נוספים.  ובוויתורים 
ישראל  מדינת  ששילמה  המחיר  אם 
עניין  הוא  מחיר  הרי  משתלם,  היה 
פינוי  התבצע  ב-2005  סובייקטיבי. 
נוסף, פינוי גוש קטיף. בוודאי שהאירוע הציף 
מהותי  הבדל  אולם  ישנים  רגשות  אצלי  גם 
מיקוח,  היה   ,1982 בשנת  אז,  שלפחות  הוא 
המחיר  תויג  הפעם  ואילו  ומתן,  משא  היה 
האישי?  המחיר  עם  ומה  חד-צדדי.  באופן 
ואמוני,  משפחתי  אישי,  משבר  לאמוד  קשה 
קשה לכמת במספרים ולהכניס אותו לחישוב 
המחיר  המקרים  בשני  וכה  כה  בין  הכללי. 
בחשבון,  נלקח  לא  המפונים  ששילמו  האישי 

לא עמד על כף המאזניים.
דנה אליפז

חוף ימית, צילום: טלי פלדמן ז”לֿֿ
טלי נספתה בתאונת דרכים והצילום מפורסם באישור משפחתה.

הגדת חבל ימית
גם לי יש זיכרון ראשוני משם. כשהייתי בערך בן 5, יצאתי עם משפחתי לטיול מאורגן בימית 
מפחד  שיא  במהירות  לאוטובוס  רצתי  בסוף  כיצד  זוכר  אני  היום  עד  הנסיגה.  לפני  רגע   –

המצרים המתקרבים. וזה עוד אחרי שהתאפקתי מללכת לשירותים. הייתי צריך למהר.
פינוי חבל ימית בוצע בהדרגה בחודש אפריל 1982. היום – בערך לפני 32 שנה. מאז, ככל 
הידוע לי )אולי אני טועה(, לא ציינה מדינת ישראל בשום מבנה/מוזיאון רשמי מטעמה את 

עובדת קיומו בעבר של חבל ארץ מיושב ישראלים בסיני. הייתי שמח לדעת על אחד כזה.
לכן - במהלך חיפוש תמונות שילוו את מאמרה של דנה – שמחתי להכיר מקום המציין את 
בחבל  דקל  במושב  ימית” השוכן  חבל  “הגדת  במרכז המבקרים:  ימית. מדובר  חבל  ישובי 
שלום. המרכז מספר את סיפורם של אלה, אשר בצו השעה, בחרו לקבוע שם את ביתם ובצו 

השעה, נטשו אותו למען השלום.
יצרתי קשר עם מרכז המבקרים. זהבה, מנהלת המרכז העבירה אלי באדיבות רבה תמונות 
רבות מחבל ימית. אני מודה לה. בחרנו, אני ואפרת, להביא לכם תמונה אחת - המתכתבת 

עם דבריה של דנה – עם הרבה חול.
הביקור במקום אורך כשעה או שעתיים, וכרוך בתשלום. עוד על המרכז ב:

http://yamitm82.wix.com/hagadat-yamit
שלומי פלג



בין  המידות  חשיבות  את  מתאר  הבא  הקטע 
אדם לחברו ואת זכות התינוקות של בית רבן 

בקיום העולם.

א,  עמ’  א,  דף  א,  ספר  הזהר,  הקדמת  מתוך 
פיסקה 2:

ִנים ִנְראּו  ָצּ ַתח, ‘ַהִנּ ְמעֹון ָפּ י ִשׁ ית. ַרִבּ ֵראִשׁ “ְבּ
ית”.  ִנים - ֶזה ַמֲעֵשׂה ְבֵראִשׁ ָצּ ָבָאֶרץ,’ ַהִנּ

רבי שמעון פתח, כלומר גילה סוד שלא היה 
ִנְראּו  ִנים  ָצּ “ַהִנּ שהפסוק  לכן,  קודם  ידוע 
ָבָאֶרץ” )שיר השירים ב יב( מתאר את מעשה 
הופעת  בראשית?  מעשה  ומהו  בראשית. 
אדם,  בני  בין  יחסים  המגדירות  המידות, 
מידות  האדם.  בני  בתודעת  כניצנים  שהנצו 

אלו הן:
בין  ורחמים  מידת החסד, המתייחסת לחסד 

בני אדם, שאותה מסמל אברהם.
מידת הגבורה, המתייחסת לדבקות במטרה, 
מסמל  שאותה  דין,  ועשיית  מאמץ  יכולת 

יצחק.
מידת התפארת, המתייחסת למציאת האיזון 

בין חסד וגבורה, שאותה מסמל יעקב.
ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ” פירושו, מידות החסד,  ָצּ “ַהנִּ
אדם  בין  ביחסים  הופיעו  והתפארת  הגבורה 

לחברו.

תּוב  ָכּ ֶשׁ י,  ִליִשׁ ׁ ַהשְּ ּיֹום  ָבָאֶרץ? בַּ ִנְראּו  “ָמַתי 
‘ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ’, ָאז ִנְראּו ָבָאֶרץ”. 

על  המרמז  השלישי,  ביום  הופיעו?  ומתי 
תקופת   - העולם  לבריאת  השלישי  האלף 
כתוב  השלישי  ביום  כי  האבות,  שלושת 
יב(,  א  )בראשית  ֶּדֶׁשא”  ָהָאֶרץ  “ַוּתֹוֵצא 
שאותה  התפארת,  גוון  הוא  הירוק  שצבעו 

מסמל יעקב.  

ָהָיה  יַע’ - ֶזה ַהּיֹום ָהְרִביִעי ֶשׁ ִמיר ִהִגּ “’ֵעת ַהָזּ
ּבֹו ְזִמיר ָעִריִצים, ְמֹארֹת ָחֵסר”. 

ַהָּזִמיר  “ֵעת  השירים,  משיר  הפסוק  המשך 
חורבן  על  העריצים  לזמרת  מתייחס  ִהִּגיַע” 
באלף  כלומר,  הרביעי,  ביום  המקדש,  בית 
בית  חרב  אז  העולם,  לבריאת  הרביעי 
נבראה  בו  כי  הרביעי,  ביום  ומרומז  המקדש. 
גם  פירושו  ומאור  החסר,  המאור  הלבנה, 
הגיעה  פירושו,  הגיע”  הזמיר  “עת  קללה. 

שעתם של אלו שזימרו ושמחו על החורבן.

תּוב  ָכּ ֶשׁ י,  ַהֲחִמיִשׁ ַהּיֹום  ֶזה   - “’ְוקֹול ַהּתֹור’ 
ִים ְוגֹו’, ַלֲעׂשֹות ּתֹוָלדֹות”. ְרצּו ַהמַּ ִיְשׁ

“ְוקֹול  השירים,  משיר  הפסוק  המשך  אך 
להמיית  מתייחס  ְּבַאְרֵצנּו”  ִנְׁשַמע  ַהּתֹור 
תינוקות של בית רבן, שקול תפילתם כהמיית 

“ִיְׁשְרצּו  התור, וזה היום החמישי, שבו נאמר 
כ(,  א  )בראשית  ַחָּיה”  ֶנֶפׁש  ֶׁשֶרץ  ַהַּמִים 

המרמז על ילדים.

ץ  ְלַקֵצּ יַע  ִהִגּ ִמיר  ַהָזּ ֵעת  ַהִהיא  ָעה  ׁ “...ּוַבָשּ
ִמן  ִעים  ָהְרָשׁ ֶאת 
ה  ָלמָּ ָהעֹוָלם. 

לּו?” ִנצְּ
שעתם  וכשהגיעה 
של אלו שזימרו על 
להיענש,  החורבן 

מדוע נצלו?  

ִנים  ָצּ ַהִנּ ֶשׁ “ִמּׁשּום 
ָבָאֶרץ,  ִנְראּו 
ְראּו,  ִנּ ֶשׁ ְוִאְלָמֵלא 
ָאִרים  ִנְשׁ ָהיּו  ֹלא 
ְוָהעֹוָלם  עֹוָלם,  ָבּ
ם”.  ֹלא ָהָיה ִמְתַקֵיּ
כי הניצנים, כלומר 
נראו  המידות, 
בארץ - הופיעו בין 
אדם לחברו - ואם 
מופיעים,  היו  לא 
נשארים,  היו  לא 
המידות  וללא 
לחברו  אדם  בין 

העולם לא היה מתקיים.

ָלָאבֹות  ְוגֹוֵרם  ָהעֹוָלם  ֶאת  ם  ְמַקֵיּ “ּוִמי 
עֹוְסִקים  ֶשׁ ינֹוקֹות  ַהִתּ קֹול  ּלֹות?  ְלִהְתַגּ
ל  ֶשׁ ינֹוקֹות  ַהִתּ אֹוָתם  ּוִבְגַלל  ּתֹוָרה.  ַבּ

ל”. ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם ִנָצּ
לאבות,  וגורם  העולם  את  מקיים  ומי 
קול  להתגלות?  המידות,  את  המסמלים 
התינוקות העוסקים בתורה, שקולם כהמיית 
לפניך”  אני  “מודה  מדקלמים  הם  התור. 
אליי”  להשם  “מי  שרים  חלב”,  ב”טיפת 

פרי  “בורא  מברכים  הבימבה,  על  כשטסים 
בר-מצווה  ובסעודת  “אקטימל”,  על  העץ” 
על  מטפסים  לחמנייה,  לכרסם  מסיימים 
“עכשיו  הנדהמים,  למסובים  ומודיעים  כיסא, 
ותורתם  תפילתם  והמיית  יפה”.  יפה,  נברך 
הדינים  את  ממתיקה 
העריצים.  עבור  גם 

ובגללם העולם ניצל.

ָזָהב  ‘ּתֹוֵרי  ם  ֶנְגָדּ “ְכּ
ֵהם  ֵאּלּו  ְך’,  ָלּ ַנֲעֶשׂה 
ְיָלִדים  ינֹוקֹות  תִּ
תּוב  ָכּ ֶשׁ ֲעָלִמים, 
ֻרִבים  ְכּ ַנִים  ְשׁ ‘ְוָעִשׂיָת 

ָזָהב’”.  
התינוקות,  וכנגד 
והנערים,  הילדים 
תפילתם  שהמיית 
בתורה  ועיסוקם 
התור,  כהמיית 
הדינים,  את  ממתיקה 
העולם,  את  ומצילה 
השירים  בשיר  נאמר 
ָזָהב  “ּתֹוֵרי  יא(:  )א 
ותורי  ָּלְך”.  ַנֲעֶׂשה 
הכרובים  הם  הזהב 
בשמות  המוזכרים 
כי  ָזָהב”.  ְּכֻרִבים  ְׁשַנִים  “ְוָעִׂשיָת  יח:  כה 
פרצוף  דמות  ֻרִבים:  “ְכּ מבאר:  שרש”י  כפי 
הם  והכרובים  התורים  כן  על  להם”.  תינוק 

התינוקות.
 

של  והתורה  התפילה  שהמיית  זה  ואין 
שהיא  אלא  מצרינו,  אותנו  מצילה  התינוקות 
עבור  וגם  עבורנו  גם  הדינים  את  ממתיקה 

צרינו ומקיימת את העולם עבור כולם!
עינת מלניק

ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ פרשת השבוע למשפחה

פסח תשע”ד

דף הפתיחה למגילת שיר השירים במחזור 
רוטשילד, פירנצה, 1492.

וזאת  פסח  המועד  חול  בשבת  אשכנז  בקהילות  נקראת  השירים  שיר  מגילת 
תיאורי  לו.  המתאימה  הרגלים מגילה  משלוש  אחד  בכל  לקרוא  למנהג   בהתאם 

האביב המופיעים במגילה הם הסיבה לקריאתה בפסח, הוא חג האביב.
“...ִּכי-ִהֵּנה ַהְּסָתו, ָעָבר ַהֶּגֶׁשם, ָחַלף ָהַלְך לֹו. ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ, ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע, 

ְוקֹול ַהּתֹור, ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו. הְּתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶּגיָה, ְוַהְּגָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריח...“
בקהילות בני עדות המזרח, נהוג לקרוא מגילה זו בכל יום שישי, לפני קבלת שבת, 

בשל התפיסה כי יום השבת הוא זמן של קירוב בין ישראל לקב”ה .
ֵָׁקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו, ִּכי-טֹוִבים ֹּדֶדיָך ִמָּיִין...ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו, ָהֹרֶעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים...” “...ִיּש



תמול שלשוםתמול שלשום
על פסח, דו-קיום והגעלת כלים

כולנו מכירים את הפטנט הפרגמאטי, שלא 
לנוכרים.  החמץ  מכירת  של  המאולץ,  לומר 
שיתוף הפעולה הידוע לא נולד עם הרבנות 
הראשית לישראל, אלא מלווה אותנו מימים 

ימימה. 
נוהג זה זכה להתייחסות ראשונית בכתובים 
בתוספתא* במאה ה-3 לפנה”ס ומאז היווה 
מקור לפולמוס אינסופי לאורך הדורות. רוב 
כמוצא  החמץ  למכירת  התייחסו  הפוסקים 
נקודתי לאדם הפרטי כדי להיפטר מהחמץ. 
אקטואלית  בתוספתא  שהובאה  הדוגמה 
עצמכם  מצאתם  פעם:  מאי  יותר  היום 
 + כלול  )הכול  בפסח  בספינה  מפליגים 
הופעה של אייל גולן(, מה תעשו אם אין לכם 
להיפטר מהחמץ מלבד להעבירו  דרך  שום 

לשותפכם הנוכרי למסע?!
תאוצה  תפס  החמץ  מכירת  של  ה”שטיק” 
רבו  בה  התעשייתית,  המהפכה  בתקופת 
והיה  עמנו  בני  בבעלות  השיכר  מבשלות 
צורך לתת מענה לכמויות גדולות של חמץ, 
מכירת  ידי  על  רשמית  גושפנקא  וקיבל 

החמץ על ידי מדינת ישראל בערב פסח.
המלאה  הכוס  חצי  על  להסתכל  אם 
את  מדגישה  החמץ  מכירת  הקיום,  של 
שונים,  פעולה  בשיתופי  הגלומה  האפשרות 
שלא לומר משונים, בין בני דתות שונות, אם 

רק רוצים. 
שונים  עמים  בין  פעולה  לשיתוף  דוגמה 
אחורה  אותנו  לוקחת  הפסח  חג  בהשראת 
המושבה.  ימי  של  הראשונים  לעשורים 
נכנסו  מייסדותיה  ובעיקר  המושבה  מייסדי 
ניקיונות  של  העונתית  לסערה  הם  אף 
הוצאה  הבית  תכולת  כל  החג.  לקראת 
כובסו  אווררו,  והבגדים  המצעים  לחצר, 
חלונות  )כולל  נשטפו  הבתים  ועומלנו, 

ופאנלים( והחמץ הוברח החוצה. 
באותם  לביצוע  ביותר  הקשה  המטלה 
והמחבתות.  הסירים  ניקוי  הייתה  ימים 
בהיעדר ממון, מקום, מדיח ומתנות לחג של 
מספר  המשפחות  החזיקו  העובדים,  ועד 
נחושת,  או  פח  עשויים  ענק  סירי  של  קטן 
לחמץ.  סימן  כל  לבער  צריכים  היו  מהם 
היו  שהסירים  העובדה  את  לכך  הוסיפו 
בעצים  שהוסק  בתנור  מאפייה  מפויחים 
וַקְּבלּו  ופרימוס,  פתילייה  על  ומבישול 
המבצע,  רציני.  ניקיון  מבצע  הדורשת  בעיה 
קסלעך-וויסע  “וויסע  באידיש  לכינוי  שזכה 
לבנות(,  קערות  לבנים,  )כלים  פיילעך” 
גברים  מנקים  קבוצת  של  הגעתה  כלל 

ששכן  נענה,  והדל  הקטן  הערבי  מהכפר 
ממזרח  שעוברת  הרכבת  למסילת  סמוך 
הפסח  חג  לפני  שבועיים  יציץ.  למושב 
חסונים.  גברים  כעשרה  למושבה  הגיעו 
הפקידות  בית  מול  במרכז,  התמקמו  הם 
שמטרתו  חמ”ל  הקימו  שם  )המוזיאון(, 
השבועיים  במהלך  בלכלוך.  להילחם 
הסירים  את  התושבים  כל  הביאו  הבאים 
כללה  הניקוי  שיטת  לניקוי.  והמחבתות 
באמצעות  והפיח  השומן  של  ראשוני  ניקוי 
דריכה  ידי  על  בחול  הכלים  שפשוף 
)!(. לאחר שעות רבות של קרצוף                                                                                                         ברגליים 
לציפוי  הכלים  הועברו  וידני,  רגלי  רצוף, 
ידני  מפוח  עמד  הרחבה  במרכז  מחדש: 
קטנים  תנורים  לחמישה  אויר  שהזרים 
בדיל.  התיכו  שבו  כלי  הונח  שעליהם 
הסירים  לתוך  שפכו  המותך  הבדיל  את 
ליצירת שכבה חדשה. מלאכה  והמחבתות 

זו דרשה זריזות ומיומנות גבוהה ביותר. 
יצאו  הצדדים  שני  פעולה,  שיתוף  כבכל 
מרוויחים, כמו שנאמר: הלכלוך של עני אחד 
הוא הפרנסה של עני אחר. תמורת העבודה 
פרוטות.  של  שכר  המנקים  קיבלו  הקשה 
עם  שנשלחו  אלה  שהיו  המושבה,  ילדי 
הכלים, שילמו את הכסף ובאגורות שנותרו 
)“צוקר  סוכר  גבישי  מעט  לעצמם  רכשו 

קנדל”( במכולת הסמוכה.
הגעלת הכלים הנקיים והמחודשים נעשתה 
הכנסת.  בית  גבאי  ידי  על  מסורתי  באופן 
במשך עשרות שנים ניצח הגבאי המיתולוגי 
שקולניק,  משה  הגדול,  הכנסת  בית  של 
חביות  שתי  סידר  הוא  בחצרו  הטקס.  על 
מים  הרתיח  באחת  וחלודות.  גדולות  נפט 
על המדורה ובשנייה מילא מים קרים. מכל 
הסירים  עם  הבית  עקרות  הגיעו  המושבה 
והוא  המבהיק  והסכו”ם  המצוחצחים 
מרשת  סל  בתוך  זה  אחר  בזה  הטבילם 
ברזל. הכינוס היה הזדמנות לבנות הקהילה 
זה  ולכולם לאחל  יכולת הניקוי  להפגין את 

לזה חג שמח וכשר.
חג אביב שמח לכולם!

והמסודר  העיקרי  לאוסף  כולל  ֵשם   *
הנשיא לא  שרבי יהודה  של משניות 
הכניס לשישה סדרי ַהִמְֹשָנה שערך, והן 

נותרו “בחוץ”.

את  שתרם  ארקין,  אבינעם  לאבי,  תודה 
הרעיון למאמר ושיתף בזיכרונות ילדותו. 

אילנית קיש

על גמדים וענקים  
שאריות מחג הפורים

הגמד  בחוויית  אתכם  לשתף  צורך  הרגשתי 
והענק שעוברת עלינו בכל שנה.

במתח  כולה  המשפחה  אדר,  חודש  תחילת 
אם גם השנה יחזור הסיוט הזה שנקרא גמד 

וענק.
כיוון שלא תמיד אנחנו מקבלים  ולמה סיוט? 
הגמד  פעמים  והרבה  אוהבים  שאנחנו  ענק 

שלנו לא משקיע בנו בכלל.
נכון שקבעו מגבלה של 5 שקלים ליום, אבל 

בחייכם, מי עומד בזה?
אנו  “גמד-ענק”  אזעקת  קבלת  עם  אז 
שועטים ל”יוחננוף” וקונים חבילה גדולה של 

מיקס ממתקים, כי זה זול יותר.
חיסלו  בבית  הגמדים  שכל  מגלים  בבוקר 

אותה וצריך לרוץ ולקנות שוב. 
ואם עשינו את הטעות ונתנו להם כסף לקנות 
 08 נעלמו  לאן  לתהות  רק  אפשר  אז  משהו, 

ש”ח על מסטיקים...
המשפחתי  בתקציב  ההוצאות  שורת  נהדר! 
של “חגי ישראל” תתפח בכמה מאות שקלים.

היינו  בבית,  דברים  להכין  נהוג  היה  בעבר 
נאספים במטבח כמה ימים לפני, אופים אוזני 
המן ועוגיות צבעוניות, ושולחים משלוחי מנות 

ביתיים.
מאפשר  לא  הכשרות  מחסום  ב”קשת”  אבל 
בצדק  ואולי  מכתיב,  שלנו  התקנון  זאת. 
בכדי  המוצרים  כל  את  לקנות  מוחלט, 

לאפשר לחיות ביחד .
ומה עם ערכים? אולי זה מלמד על נתינה?

המצווה  לצורך  תרומה  מסע  נערך  במקביל 
היפה של מתנות לאביונים.

הבנתי  לשלוח?  זכר  מישהו  בכנות,  תענו 
מורים  עם  ומשיחה  בבית  קצר  משאלון 
שההיענות הייתה ממש נמוכה. גם אצלנו לא 

ממש זכרו לקחת משהו.
זכיתם  שלנו,  מפונדרקים  ילדים  יופי,  אז 
בקרוב  קפיצה  עם  מבוטלת  לא  סוכר  במנת 
לרופא שיניים )לא שבאמת מישהו הוכיח את 
המנות  משלוחי  מטר  לפני  רגע  וזה  הקשר(. 
שיגיע בחג, ובדרך שכחנו את אלו שאין להם, 
את אלו שיכולנו לשמח, בין אם אלה קשי יום 
להם  לשלוח  נהוג  היה  שבעבר  חיילים,  או 

משלוחי מנות, והם נשארו בחוץ.
להתפלל  נותר  לנו  ההורים?  איתנו  ומה 
לא  הבא  שבשנה  המפגש(,  בקבוצת  )גם 
גמד- שנקרא  הזה  הסיוט  עצמו  על  יחזור 

מצוות  בארבע  להתמקד  נצליח  ואולי  ענק. 
משלוחי  מגילה,  משתה,   - החשובות  מ”ם 
אלו  את  ונפחית   - לאביונים  ומתנות  מנות 

שמתחילות במתוק, מיותר, מנוכר ומאוס.
עימכם הסליחה אם הייתי בוטה.

ליאת יוספסברג בן-יהושע

פסח תשע”ד



ילדים מבשלים

עם אבנר הופשטיין 
עיתונאי ומרצה לעיתונאות ותקשורת יום 

בעבודה
שבכדי  טוען  אבנר 
להיות עיתונאי טוב 
קודם  צריך  אתה 
לספר  לדעת  כול 

סיפור טוב.
עצמו  שלו  הסיפור 
הוא  כך:  מתחיל 
הילד שבאגדה של 
יכול  היה  לא  פסח 
בשום פנים לשחק 
של  התפקיד  את 
נמשך  כילד  כבר  לשאול”...  יודע  “שאינו  זה 
את  ערך  ותמיד  ולעיתונים,  לאקטואליה 

העיתון הכיתתי והבית-ספרי. 
שנה,  עשרים  כבר  פעיל  עיתונאי  הוא  אבנר 
בשנים האחרונות הרחיב את תחום פעילותו 
הפתוחה  באוניברסיטה  הוראה  מרכז  והוא 
במכללה  אביב,  תל  באוניברסיטת  ומרצה 

לִמנהל ובמכללת עמק יזרעאל. 
שלא  משום  במקצוע  לעסוק  החל  הוא 
עד  שמונה  של  צייתנית  לעבודה  התאים 
ארבע, וגם משום שהאמין בחופש המחשבה 
נלהב,  עיתונאי  “הייתי  מקנה.  שהעיתונאות 
עשיתי תחקירים, נסעתי בעולם בחיפוש אחר 
סיפורים מעניינים. מאוד אהבתי את העבודה 
אחר  החיפוש  העיתונאית,  הכתיבה  של 

הסיפור ובעיקר את השגתו”. 
היותו  זה  טוב  לעיתונאי  אותו  שעושה  מה 
סקרן, היכולת להשתמש בחומר שהוא אוסף, 
בכתיבה.  מאוד  מנוסה  שהוא  העובדה  וגם 
לדעת  גם  צריך  קילומטראז’.  הרבה  לי  “יש 
שמראיינים,  האנשים  עם  טוב  קונקשן  ליצור 
לעורר אצלם תגובה, רגש, התייחסות. אפילו 
יותר  טוב  הכול  תגובות.  הן  ותרעומת  כעס 

מאדישות”. 
באקדמיה  עיתונאות  שללמד  מספר  אבנר 
“אני  שלו.  העבודה  את  ללמד  בעצם  זה 
מאמין שחשוב לתת כלים בסיסיים לעיתונאי 
יוצא  כשהוא  אותו  וללוות  דרכו  בתחילת 
שלומד  מי  מבחינתי  בהתחלה.  לשטח 
עיתונאות, גם אם הוא לא עוסק בזה, מקבל 
בתחום  מקצועות  להרבה  כלים  ארגז 
דוברות  פרסום,  כמו  הרחבה  התקשורת 

ועוד”. 
בית  בוגר  והוא  לאבנר תואר במדעי המדינה 
כסטודנט  עוד  “כותרת”.  לתקשורת  הספר 
בגיל 24 החל לעבוד כעיתונאי בעיתון “דבר”, 
בעיקר  ב”ידיעות אחרונות”,  רבות  עבד שנים 
במוסף “7 ימים”, ונשלח לשמש כתב העיתון 
בארצות הברית, תפקיד אותו אייש כ-7 שנים. 
עבר  אחרונות”  “ידיעות  את  שעזב  לאחר 
10 בתפקיד עיתונאי חוקר במהדורת  לערוץ 

המגזין של יום שישי.

 ,10 ערוץ  את  כשעזב  וחצי,  כשנה  לפני 
החליט שאינו רוצה יותר להיות שכיר המוגבל 
עצמאית.  לדרך  והמשיך  אחת  למערכת 
כותב  באקדמיה,  מרצה  הוא  כאמור,  היום, 
עובד  ובמקביל  וב”העין השביעית”,  ב”וואלה” 
על פרויקטים דוקומנטריים, ועוד. “הגיוון הזה 
אנחנו  שבה  לתקופה  וגם  אישית  לי  מתאים 

נמצאים,” הוא אומר.  
כתבות  סדרת  העיתונאיות:  עבודותיו  בין 
יהודיות אבודות, תחקיר  על קהילות  בברזיל 
על רשת בינלאומית לסחר באיברים, חשיפת 
יוזף  המוות”  “רופא  של  אבודים  מסמכים 
אדלסון,  שלדון  על  פרופיל  כתבת  מנגלה, 
הרבה  שעשתה  היום”,  “ישראל  של  הבעלים 
השיר  של  הבאסקי  המקור  חשיפת  רעש, 
פרויקט  על  תחקיר  זהב”,  של  “ירושלים 
כמה  על  ועוד.  האלה,  בעמק  השמן”  “פצלי 

מעבודותיו אבנר אף זכה בפרסים. 
השנים  בשתים-עשרה  לוויויאן  נשוי  אבנר 
יואב  ילדים:  שלושה  להם  ויש  האחרונות, 
בכיתה   )6( נועה  ב”קשת”,  ג’  בכיתה   )9(
מספר  הוא  שנה.  בת  וליבי  ב”קשת”,  א’ 
בעבודתו:  מעורבת  מאוד  שהמשפחה 
מגיבים  קוראים,  מזדהים,  עוקבים,  “הם 
שומרים  הם  אבל  איתי.  יחד  ומתעצבנים 
אותי  ומחזירים  המציאות  קרקע  על  אותי 
הילדים,  עם  שאתה  ברגע  לפרופורציות. 

העבודה פתאום הרבה פחות חשובה”. 
הדרך:  בתחילת  לעצמו  נותן  שהיה  עצה 
הייתי  רבות  פעמים  ללב.  פחות  “לקחת 
מעורב רגשית ומזדהה עם האנשים שפגשתי 
אתה  שחקרתי.  סיפורים  עם  או  וראיינתי 
מתקשה להתנתק מעבודה כזאת. אני מאוד 
לכבות  מסוגלים  אשר  בעיתונאים  מקנא 

ולהתנתק. אני לא מסוגל”.
מרכזי:  השראה  מקור  בהוריו  רואה  אבנר 
לצדק,  החתירה  המוסר,  שלהם,  “החינוך 
ליושר, לאמינות. הם Old school במובן טוב 

של במילה”.
איך אתה עובד בפועל? 

מחולק  שלי  היום  כאוטי.  די  הוא  שלי  “הלו”ז 
בארבעה  מלמד  אני  חלקים,  להרבה 
אחר.  במקום  נמצא  יום  וכל  שונים  מוסדות 
וחוזר  עובד קשה  אני  אז בתקופות של לחץ 
כותב  לפעמים  עצמי  את  ומוצא  מאוחר, 
מאז  עליו  מקפיד  שאני  כלל  לי  יש  בלילה. 
שחזרנו לארץ לפני חמש שנים: לפחות אחר 
השבוע.  במשך  הילדים  עם  אחד  צהריים 

ושיתהפך העולם”. 
תוכניות לעתיד?

בשלב  דוקומנטריים.  סרטים  על  “לעבוד 
ולעשות  מהקיבעון  לצאת  מקווה  אני  מסוים 
למרות   – דוקטורט  אפילו  אולי  או  שני  תואר 
שעם השנים פיתחתי עייפות כרונית לכל מה 
שקשור בלימודים. לגבי תקשורת - להמשיך 

כתיבה,  הקיימים:  האמצעים  כל  בין  לדלג 
טלוויזיה, רדיו וכו’. 

תחביבים?
לבשל.  אוהב  מאוד  ואני  אותי  מרגיע  “בישול 
באופן  לבשל  זמן  יותר  למצוא  שמח  הייתי 
לנגן  לחזור  שמח  הייתי  ומקצועי.  משוכלל 
בפסנתר. זה בטח יקרה בפנסיה, עוד מאתיים 
יותר  אותי  שעושה  דבר  אין  מזה  חוץ  שנה. 
לי  היה  אם  המשפחה.  עם  מטיולים  מאושר 
זמן וכסף, הייתי לוקח את כל הכנופיה ונעלם 
לחצי שנה בדרום אמריקה או בניו זילנד. ושם 
בטח הייתי בודק אימיילים כל חצי דקה, מכין 
מה  בפייסבוק  ובודק  מאמרים  כותב  כתבות, 

חדש כל ארבע דקות”.
ראיינה וכתבה: מיטל עשור

ממטבחה של משפחת רביב
מרק מיסו

הוא  מיסו  מרק 
“מכוכב  קסם 
אחר”  לכת 
לביתנו,  שהגיע 
תקופת  לאחר 
ות  ל ג ת ס ה
התאהבנו  קצרה 

סגולות  על  נכתב  הרבה  הייחודי.  ובטעמו  בו 
האצות והמיסו, ללא ספק מדובר בטעם נרכש 
תרופת  לה  נולדת  קצרה  תקופה  לאחר  אך 

פלא ומניעה להרבה תסמינים.
מצרכים

למצוא  ניתן  בהיר,  מיסו  של  גדושות  כפות   2
בחנויות הטבע

1 שקיק דאשי )אבקת ציר דגים(, ניתן למצוא 
בחנויות הטבע

1 גזר בינוני קצוץ לקוביות קטנות
1 אלומת נודלס אורז

בחנויות  למצוא  ניתן  ווקאמה,  אצות  חופן   1
הטבע – לא לפחד... הן מאד טעימות ובריאות

בצל ירוק, קצוץ לטבעות קטנות
טופו, חתוך לקוביות קטנות

אופן הכנה
לסיר  מים  כוסות   4  + הגזר  את  מכניסים 

ומביאים לרתיחה.
 – הדאשי  את  מוסיפים  הרתיחה,  עם  מיד 

מערבבים ומנמיכים את האש לאש קטנה.
עד  לאט  ומערבבים  המיסו  את  מוסיפים 

הנמסות מלאה.
מוסיפים את הנודלס ומבשלים על אש קטנה 

כעשר דקות.
במים  משרים  ההגשה  לפני  דקות  כעשר 

קרים את האצות, לאחר ההשריה מסננים. 
מסדרים בכל קערית הגשה: טופו, בצל ירוק 

בתאבון.ואצות ואז יוצקים פנימה את המרק.
רועי רביב, ב’1


