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הדמות שלי סרן יוני שמוכר ז”ל 

פרשת “אמור” פרשת השבוע למשפחה

יוני שלי, שנשאר בן שלושים לנצח.
זוהי הדמות שלי ולפעמים נדמה כאילו הוא כאן ועכשיו

ולפעמים נדמה כאילו הוא מעולם לא היה קיים.
יוני נפל בט”ו באב, יום האהבה - כמה סימבולי תאריך זה.

יוני הוא אחי, הצעיר ממני בשנתיים, והוא איננו כבר שבע שנים.
יוני היה עולם ומלואו – גדול, שרירי, דעתן, חקרן, סקרן, עם ידע עצום בכל תחום אפשרי, אהב 

לטייל בארץ ובעולם, עשה סנפלינג, אהב לבשל, הכיר כל צמח ועץ, עם תיאבון ענק לחיים.
נפל ב-9.8.2006, ט”ו באב - חג האהבה - תשס”ו, במלחמת לבנון השנייה.

שם הסתיימו חייו והתחילו חיינו  - שונים, אחרים משהיו, עם המון תהיות, שאלות וכעס.
יפתח בני הבכור היה בן שש במותו של יוני, ונראה כי את מסע גיל ההתבגרות החל כבר אז שלא 

בידיעתו...
ואלעד, שהיה בן שנתיים, ספג וראה המון בכי ודמעות.

מיד לאחר מותו נולדה לנו נויה – שנקראה על שמו.
כשאני מסתכלת לאחור במרוצת הזמן והשנים נדמה כאילו היה זה אתמול,

הזמן לא מרפא דבר...
בכל תמונה, בכל שיר, בכל זיכרון ילדות, בכל מקום הוא נמצא.

ולשמחתי, הוא מחייך כל הזמן ואומר לי: “אל תדאגי, הכול בסדר”.
אבל בתוך תוכי אני יודעת שאין זה כך, התמימות שאפפה אותנו אז כבר לא תחזור.

הביטחון בחיים, במובן מאליו, כבר אינם קיימים.
מצד שני, המחשבה של עכשיו ומיד מלווה אותי תמיד.

הפרופורציות בחיים השתנו,
דברים מקבלים משמעות אחרת – כהה יותר, חדה יותר.

יוני, שלומית אלמנתך כתבה ביום השנה למותך: “... כמו קרן אור הוא חי בינינו והביא עימו שמחת חיים בלתי נגמרת...”
לא יכולתי לתאר זאת טוב יותר, יהי זכרך ברוך.

בילי ולנסי 

פסח, מצה ויום העצמאות
רבים.  נושאים  בתוכה  מכילה  “אמור”  פרשת 
אחד הנושאים המרכזיים הוא מועדי ישראל. 
ישנה רשימה של כל החגים ומה עלינו לעשות 
חג  בסיום  נכתבת  זו  רשימה  וחג.  חג  בכל 

הפסח ולשם נדדו מחשבותיי.
היו  והילדים  הפסח  חג  את  שחגגנו  למרות 
הוא  הרגלים  משלושת  ואחד  פסח  בחופשת 
בכלל  ובמקרא  השבוע,  בפרשה  הפסח,  חג 
וכך נכתב בפרשתנו:  ישנו שם אחר לחג זה. 
ה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה, ַחג ַהַּמּצֹות  “ּוַבֲחִמּׁשָ
ַלה’. ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו” )ויקרא כג 
ו(. מתברר שהחג נקרא דווקא חג המצות. זה 
לא שהתורה לא מזכירה את הפסח, גם הוא 
מוזכר, זהו הקורבן שמקריבים יום קודם. לא 
טעיתי, כך כתוב: “ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, ְּבַאְרָּבָעה 
)שם,  ַלה’”  ֶּפַסח  ָהַעְרָּבִים,  ֵּבין  ַלֹחֶדׁש  ָעָׂשר 
פסוק ה(. באופן די מפתיע קורבן פסח מוקרב 

יום קודם.
חגים:  משני  שמורכב  אחד  חג  חוגגים  אנו 
בשמות  זו  הפרדה  המצות.  וחג  הפסח  חג 
הכל  הצדדים  שני  את  לחדד  רוצה  ובזמנים 
כך שונים של חג זה. מה המשמעות שטומנים 

בחובם שני החגים הללו?
מה?  שום  על  פסח  בהגדה,  שקראנו  כפי 
על  הוא  ברוך  הקדוש  ֶׁשָּפַסח  שום  “על 
קורבן פסח מזכיר  בתי אבותינו במצרים”. 
בו  לילה  אותו  את  ניסי,  אירוע  אותו  את  לנו 
ישראל,  בכורי  לא  אבל  מצרים  בכורי  נהרגו 
את  לשחרר  פרעה  החליט  שבגללו  אירוע 
העבדים  עם  על  חושב  אני  ישראל.  בני 
משתנה  עולמם  כל  פתאומי  אחד  שברגע 
מתגשמת.  ותקוותם  נענית  תפילתם  והינה 
רגעים  לחיים,  מעבר  שהם  הרגעים  אלו 
גדולים שאותם אנחנו רוצים לשמר, הרגע בו 
לנגד  משתנה  החיים  מהלך  וכל  ההיסטוריה 

עיניך בבת אחת.
הוא  זה  לחג  בתורה  יותר  הנפוץ  השם  אבל 
שום  “על  מה?  שום  על  מצות  המצות”.  “חג 
להחמיץ”.  אבותינו  של  בצקם  הספיק  שלא 
הרוח  והתרוממות  הגדול  הנס  אחרי  רגע 
צריך  עכשיו  עכשיו?  ומה  מהומה.  מתחילה 
לשכוח  אפשר  ממצרים,  במהירות  לצאת 
פקלאות  כמה  מצות,  מיד  אורזים  מלחם, 
ויוצאים. לאן יוצאים? הליכה אל הלא נודע עם 

הידיעה שאת הכול יהיה צריך לבנות מחדש.
והמרגש  המכונן  הנשגב,  מהאירוע  המעבר 
חג  בין  הקבוע  המתח  הוא  החיים  לשגרת 
אוכלים  שאנחנו  לפני  המצות.  לחג  הפסח 
מצות אנחנו רוצים להקריב את קורבן הפסח 
לנו  שנתנו  גדולים  רגעים  שהיו  ולהיזכר 
שבאו  הקשיים  עם  להתמודד  הכוחות  את 

אחריהם.
התרגשות  כמה  המדינה.  בהקמת  גם  כך 

יום הזיכרון ויום העצמאות תשע”ד



נקודה רגישה

בהקמת  היה  נשגב  היסטורי  רגע  ואיזה 
גלות  שנות  אלפיים  אחרי  לחזור  המדינה! 
שמרגש  מרומם  אירוע  זה  מדינה  ולהקים 
שלנו  והצורך  הזה  האירוע  היום.  עד  אותנו 
כוחות  לנו  נותן  בו  להיזכר  כדי  אותו  לחגוג 
אחריו:  מיד  שהגיע  מה  עם  להתמודד 

ביותר,  מורכב  פוליטי  אזור  עם  התמודדות 
אזור בו איננו רצויים; התמודדות עם הקמתה 
ומופת  דוגמה  להוות  שצריכה  מדינה  של 

בדאגה לאזרחיה ובערכים בהם היא דוגלת.
שלושה  זוכרים  אנו  שבהגדה  היא  האמת 
שאיננו  כשם  ומרור.  מצה  פסח,  דברים: 

בושה
מסתתרים  להורינו,  צמוד  פעם  עמדנו  כולנו 
כשגדלנו  מלגשת.  ונמנעים  רגליהם  מאחורי 
– השתנתה התפאורה, ההורים התרחקו, ואין 
התחושה  אבל  פיזית,  להתחבא  מי  מאחורי 

זהה – בושה - ומלווה אותנו מילדות עד זקנה.
זאת  היא  הראשונה  בושה:  סוגי  שני  קיימים 
בעבר,  שעשינו  ממעשה  כתוצאה  שמופיעה 
לא  “תחושה  שבין  הקשת  על  מופיעה  והיא 
עצמית  הלקאה  לבין  מיד”  שחולפת  נעימה 
גם שנים לאחר המעשה. בושה אולי מזכירה 
במעט את האשמה, אך שונה ממנה מהותית. 
מעשה  בגין  מתעוררת  שהאשמה  בעוד 
חושבים  שאנחנו  מסוימת  התנהגות  או 
כטעות, בבושה אנחנו הטעות, אנחנו הביזיון. 
עד  האצבעות  מקצות  מתפשטת  והתחושה 
האוזניים הסמוקות. סוג זה הוא כמעט הרגש 
הקדום ביותר בתנ”ך, שני רק לבדידות: “ַוִּיְהיּו 
ִיְתֹּבָׁשׁשו”  ְוִאְׁשּתֹו, ְוֹלא  ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים, ָהָאָדם 

)בראשית ב כה(.
לא נולדנו ביישנים, רובנו רוכשים את הבושה 
שלא  אלה  שכך.  וטוב  שנתיים,  גיל  באזור 
יתקשו  גם  אשמה  או  בושה  לחוש  מצליחים 

לרכוש מצפון ואמפתיה, וזה חמור יותר.
הסוג השני של הבושה הוא זה המונע מאיתנו 
לפעול. החוקרים מכנים אותו “אדמת הביצות 
על  לנו  היושב  קטן  שדון  מעין  הרגשות”,  של 

להיכנס  עומדים  שאנחנו  אימת  כל  הכתף 
ועומדים  הדלת  בידית  מחזיקים  לזירה, 
לפותחה: שנייה לפני שהצבענו בכיתה, שנייה 
שהצענו  לפני  שנייה  לבמה,  שעלינו  לפני 
חברות, ביקשנו העלאה, רצינו להעלות רעיון 
אתה  לנו:  ואומר  הכול  שעוצר  שדון  חדש. 
לא מספיק טוב, אתה לא מספיק חכם, יפה, 
והבושה  יש  שווה.  מספיק  לא  את  מוצלח. 
לדווח  מאיתנו  ומונעת  השני  לצד  גם  פועלת 
דבר  כל  ולהצניע  שלנו  הישגים  על  בגאווה 

שחורג ממה שנראה לנו הנורמה.
וגברים  נשים  אצל  זהה  הבושה  תחושת 
מרגישות  נשים  שונות:  מסיבות  נגרמת  אבל 
להיות  לא   – עצמיות  ציפיות  שלל  על  בושה 
מדי,  תינוקית  להיות  לא  מדי,  אגרסיבית 
מינית מדי, לא מינית מספיק, זעופה, מרירה, 
הנובעת  בושה  על  מדווחים  גברים  הכול. 
להיתפס  לא  פגיע,  להיות  לא   - אחד  מדבר 
חייב  לא  וזה  באנגלית.   Vulnerable- כחלש 
להיות מול קהל גדול או אנשים זרים, גם מול 
מתביישים  אנחנו  ביותר  הקרובה  המשפחה 

להיחשף בחולשותינו.
חוקרת  של   TED-ב מרתקת  הרצאה  ישנה 
שזכתה  הרצאה  בראון,  ברנה  ההתנהגות 
של  “כוחה  ונקראת  צפיות,  מיליון  ל-14 
שנים  שש  במשך  חקרה  בראון  הפגיעות”. 
לפענח  ניסתה  היא  ההיקשרות,  מושג  את 

להרגיש  שמצליחים  אנשים  בין  מבדיל  מה 
מדוע  שלא.  כאלה  לבין  ערך  ובעלי  אהובים 
יש כאלה שבכל מערכת יחסים לא מצליחים 
אלפי  ראיינה  היא  לאהבה?  ראויים  להרגיש 
אנשים, שמעה אלפי סיפורים אישיים וגילתה 
בעלי  לאלה  המשותף  כי  ומצאה  ממצאים 
הערך היא יכולתם להיראות חשופים ופגיעים, 
יוציאו  שאולי  דברים  לעשות  מוכנים  להיות 
הראשון  להיות  חיובי,  פחות  באור  אותם 
לזה  בלי שיש  שאומר את מה שהוא מרגיש, 
קרקע יציבה, להגיד ראשון “אני אוהב אותך” 
מתביישים  לא  ההד,  לו  יענה  מה  לדעת  בלי 

להיות פשוט הם עצמם.
פגיעות היא הסיכון שאנחנו לוקחים על עצמנו 
תחושה  זו  ומעיזים,  מתביישים  לא  כשאנחנו 
אך  בשלום,  איתה  לחיות  צריכים  שאנחנו 
אנחנו נלחמים בה יום יום, במסכות, בהצגות, 
מערכות  של  הדבק  היא  וסמים.  באלכוהול 
היכולת  זאת  לאמיתי.  הכול  הופכת  היחסים, 
להגיד למישהו,”אני זקוק לך כרגע, ואני חסר 

ביטחון, תישאר פה לידי?”.
מה שכל כך מדהים הוא, שבמקרים שאנחנו 
כן אוזרים אומץ וכן נכנסים לזירה-  מדברים, 
אנחנו   - ליבנו  על  אשר  את  צועקים  מעיזים, 
הוא  אותנו  ומבקר  שיושב  שהקהל  רואים 
פעמים  הרבה  השאר  אנחנו,  רק  אחוז  ב-99 

מוחאים כפיים על האומץ.
מיכל ואכטל-חלמיש

יכולים לשכוח את הסבל שהיה חלקם של בני 
איננו  כך  עבדות,  שנות  מאות  לאורך  ישראל 
שנלווה  והשכול  הסבל  את  לשכוח  יכולים 
הכורך  זיכרון  אותו  דווקא  המדינה.  להקמת 
מרגש  אמיתי,  הוא  הדברים  כל  את  יחדיו 

ומותיר בנו חותם חזק וברור.
יהודה חסין

שלי  ההוראה  בקריירת  מוקדם  די 
תמיד  שלי  שהתלמידים  מנהג,  לי  סיגלתי 
״ׂשריטה״  בו  ורואים  מאוד  מהר  עליו  עולים 
שלי. למעשה עוד לפני המפגש הראשון שלי 
הזאת  שה״שריטה״  יודע  אני  התלמידים  עם 
בעת  לחיקויים  וקל  נוח  חומר  להם  תספק 
הצורך. אני קורא לזה ״לפלס״. מה זה ״לפלס״, 
אתם תוהים? ובכן ״לפלס״ נובע מכך שרצפת 
הכיתה תמיד מרושתת על ידי מספר גדול של 
פניה.  על  וערב  שתי  קווי  שיוצרות  מרצפות 
אני  קבוע:  בטקס  מתחיל  שיעור  כל  אצלי 
משתדל  אני  אבל  דורש  אומר  )הייתי  מבקש 
את  ליישר  שפירושו  ״לפלס״,  כן...(  להיות 
השולחנות על פי הקווים שיוצרות המרצפות 

הכיתה.  רצפת  פני  על 
שאני  לעובדה  מעבר 
לי ללמד כך, אני סבור שגם  יודע שיותר קל 

לתלמידים קל יותר ללמוד כך.
ה״סדר״  בפסח  מאליו.  מובן  לפסח  הקישור 
בהכנה  משמעותי  חלק  תופסים  והניקיון 
מחדש  לחוות  לנו  לאפשר  שאמורה  לחג, 
ביטאו  חז״ל  לחירות.  מעבדות  היציאה  את 
יצאו  ישראל  בני  שכאשר  באמירה,  זאת 
היו צריכים ״להתנקות״ מ-מ״ט  ממצרים הם 
כדי שיוכלו לקבל את התורה,  שערי טומאה 
סיני.  יום לאחר הפסח, במעמד הר  חמישים 
כפתיחת  הניקיון,  של  לסמליות  מעבר  אך 
חדש,  פרק  לפתוח  המאפשרת  חדש  דף 
יש   - כרוך במחיר  ורענן, ה״סדר״ בפסח  נקי 

אח  ללא  ותנאים  כללים  של   - כבד  שיאמרו 
כמה  לכך  לספק  ניתן  ישראל.  במועדי  ורע 
הסברים אך במקום להתמקד בפסח ברצוני 
לעבור ישר לנמשל, והוא שאלת מיליון הדולר: 
כיצד מוצאים את שביל הזהב בין הרצון לחנך 
עצמאית,  לחשיבה  וילדינו  תלמידינו  את 
לבין  מוטיבציה  ומתוך  יצירתית  מקורית, 
הצורך לספק להם מסגרת ברורה שתאפשר 
להם לדעת מה מותר, מה אסור ותלמד אותם 
הדעת,  עץ  מפרי  אכלו  וחווה  שאדם  שמיום 
זיקה לאנשים אחרים,  האדם תמיד חי מתוך 

הגוזרים עליו כללי התנהגות מסוימים.
המקצועות  כל  תיכון,  ספר  בבית  כשלימדתי 
שלימדתי היו מקצועות בהם התלמידים שלי 
שהגביר  דבר  לבגרות,  להיבחן  אמורים  היו 

הירהורים מחדר המורים



תמול שלשוםתמול שלשום
מושבה וכפר

לכל מי שגדל במזכרת בתיה וסופר את גילו 
ניתנות  בלתי  קונבנציות  כמה  יש  בעשרות, 
קרובים  מקומות  לזיהוי  הקשור  בכל  לשינוי 
סיבוב  יהיה  תמיד  ביל”ו  צומת  המפה:  על 
 40 מכביש  למושבה  שמוביל  הצומת  ביל”ו, 
מנפטת  )לזכר  הכותנה  צומת  יהיה  תמיד 
ביל”ו  לפני  הרבה  במקום  שעמדה  הכותנה 
“עקיר”.  תהיה  תמיד  עקרון  וקריית  סנטר( 
ששכן  הערבי  הכפר  שום  על  מה?  שום  על 

במקום עד הקמת המדינה.
גדול  ערבי  כפר  היה  )ַעֶגר(  עקיר  הכפר 
ומפותח יחסית לסוף המאה ה-19. הוא מנה 
עשרה  פי  תושבים,  כ-3000-2000  בשיאו 

ממזכרת בתיה דאז.
אדמות המושבה, 2,800 דונם, נרכשו על ידי 
הראשונים  תושביה  עבור  רוטשילד  הברון 
של המושבה במחיר של 70,000 פרנק. כאן 
ועכשיו המקום להזים טענה נבזית ומעוותת 
ידי אתר של קבוצה פלסטינית  שמופצת על 
על  הוקמה  בתיה  מזכרת  כי  באינטרנט 
האדמות הגזולות של הכפר הערבי עקיר, ויש 

גם “קושאנים” להוכיח זאת.
למן היום הראשון, היחסים בין תושבי הכפר 
שכנות  יחסי  היו  הצעירה  המושבה  ותושבי 
טובים אשר הושתתו על מערכת חיים תקינה 

ובסיס כלכלי משותף.
הבאר  לחפירת  ועד  לקרקע  העלייה  מרגע 
אחד- התגוררו  הראשונים,  המבנים  והקמת 

בשכניהם  ונעזרו  בעקיר  המייסדים  עשר 
היו  הכפר  תושבי  ומזון.  מים  אספקת  לצורך 
הבארות  לחפירת  )בתשלום(  שסייעו  אלה 

ולבניית הבתים.
הערבי  הכפר  תושבי  נהנו  הבאות  בשנים 
מהשגשוג הכלכלי שהביאה עימה התחדשות 
ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. הם עבדו 
כפועלים בשדות ובמטעים של מזכרת בתיה 
כ”גוי  שימשו  מצוא  ולעת  רחובות  ובפרדסי 

של שבת”.
אל  שכם  נאבקו  והמושבה  הכפר  תושבי 

שכם בגיוס הכפוי לצבא הסולטן העות’מאני, 
של  הארבה  ובמכת  לפחה  המיסים  בגביית 
1915. תושבי עקיר אף שימשו שומרים  שנת 
על שדות המושבה, למורת רוחם של ארגונים 
כבוד  אחר  הוזמנו  הכפר  נכבדי  כ”השומר”. 

לחנוכת “בית הכנסת הגדול” בשנת 1928.
בארץ,  פרעות  של  חשוכות  בתקופות  גם 
בכללן מאורעות תרפ”ט 1929 והמרד הערבי 
את  שטלטלו   ,1939-1936 בשנים  הגדול 
ולא  התקוממויות  היו  לא  העברי,  היישוב 
נגד היישובים היהודיים  עוינות  נערכו פעולות 
ונשנים  חוזרים  התססה  ניסיונות  השכנים. 
של פורעים ערבים מכפרים אחרים ומרמלה 

נבלמו על ידי מוכתרי הכפר.
מעת לעת נתגלעו חיכוכים נקודתיים על רקע 
הכפר  תושבי  של  קטנות  וסחיבות  גניבות 
מהחצרות והשדות, שהסתיימו ב”סולחה” בין 

הצדדים.
על  ההכרזה  שלאחר  הראשונים  בימים 
בנובמבר  בכ”ט  מדינות,  לשתי  הארץ  חלוקת 
עשרות  בת  בשגרה  שינוי  כל  היה  לא   ,1947
השנים: אנשי עקיר התירו לשיירות לירושלים 
הפרעה.  ללא  בכפר  הכביש  דרך  לעבור 
מקרב  הכפר  אנשי  על  שהופעלו  לחצים 
 1948 שבחורף  לכך  גרמו  הערבית  ההנהגה 
שעבר  הכביש  לרוחב  תעלות  צעירים  חפרו 
נתיב  המשוריינים.  תנועת  את  ועצרו  בכפר 
בין  שעברה  העפר  לדרך  הוסט  השיירות 
השדות והפרדסים ממזרח לעקיר )כיום הדרך 
מכיוון הכביש של סתירה לגני יוחנן(. אירוע זה 

היווה נקודת מפנה.

לאירועים שקרו אחר כך מספר גרסאות:
על פי הגרסה הראשונה, גדוד 52 של חטיבת 
“גבעתי” ב”הגנה”, ערך בליל ה-4 במאי 1948 
בוקר,  נשקו” של הכפר. עם  ל”פריקת  מבצע 
לאחר קרב קצר, נכנסו הכוחות לכפר, סרקו 
את הבתים ואספו נשק. בהתערבות הבריטים 
ראשי  של  הבטחה  תוך  “גבעתי”  אנשי  נסוגו 
למושבה.  הנשק  כלי  כל  את  להביא  הכפר 

למחרת, משלא הגיע איש, התגלה כי בלילה 
החליטו נכבדי הכפר על נטישת הכפר.

צרו  “גבעתי”  שאנשי  בעת  השנייה,  פי  על 
אז  שכיהן  למי  הכפר  מוכתר  פנה  הכפר,  על 
כמוכתר המושבה, שלמה שקולניק, בבקשה 
שקולניק  לכפר.  ה”הגנה”  כניסת  את  שימנע 
בשטח  המפקדים  של  ליבם  על  לדבר  ניסה 
בהציגו את היחסים המיוחדים ששררו במשך 

עשרות בשנים בין השכנים, אך לשווא.
נהגי  מקרב  משאית  נהג  השלישית,  פי  על 
להצטרף  מנת  על  מחולדה  חזר  השיירות 
בלילה  לבדו  ללדת,  שכרעה  רעייתו  אל 
עצרו  בדרך  ציונה.  נס  לכיוון  בתיה  ממזכרת 
עקיר  הערבי  מהכפר  פורעים  מספר  אותו 
והרגו אותו. משנודע הדבר, יצאה קבוצה של 
אנשי “הגנה” מרחובות, תפסה כנקמה באופן 
אותם,  והרגה  מעקיר  תושבים  מספר  אקראי 
המסר  לכפר.  לדווח  שנשלח  אחד  למעט 
את  התושבים  ארזו  לילה  באותו  ועוד  הועבר 
חפציהם ועזבו את הכפר. המשאית הועברה 
וכתמיכה  אובדנה  על  כפיצוי  הנרצח  לאשת 

בה ובבנה.
בהיעדר תיעוד ותימוכין, אתם מוזמנים לבחור 
עובדה  על  שהוצגו.  מהגרסאות  אחת  בכל 
אחת אין עוררין: ב-4 במאי 1948, עשרה ימים 
לפני הקמת המדינה, הסתיימו שבעים שנים 
מרר  לכפר  עזבו  עקיר  תושבי  שכנות.  של 
הפליטים  ולמחנות  הערבית  ליבנה  ומשם 

בג’נין ובעזה.
מלחמת  לאחר  ספורים  ימים  דבר:  אחרית 
שירותו  במסגרת  אבי,  הגיע  הימים,  ששת 
הצבאי, לעזה. במרכז העיר ניגש אליו קשיש 
אבינעם(.  של  )קיצור  “נעים”  לו  וקרא  ערבי 
ברגע הראשון לא זיהה אבי את הדובר אולם 
שנים  שעבד  בפועל  נזכר  קצר  בירור  לאחר 
רבות עם סבי ואחיו בשדות. בעזרתו של אבי, 
האזרחי  מהִמנהל  היתר  קשיש  אותו  קיבל 
לבקר במושבה. הוא שהה במשך שבוע בביתו 
כל  את  ופגש  המקומות  בכל  וביקר  סבי  של 

האנשים עימם ָחַלק ֵחֶלק מחייו.
אילנית קיש

בכל  לעמוד  שלי  המחויבות  את  יותר  עוד 
מכתיבה.  הלימודים  שתוכנית  היעדים 
ומכרים  חברים  אותי  שאלו  רבות  פעמים 
כיצד אני יכול ללמד בתוך מערכת שמחייבת 
שאלות  על  לענות  מסוים,  חומר  ללמד 
הקבועה  התשובה  וכו׳.  וכו׳  מסוים  מסוג 
הרבה  מרובע,  בתוך  ״כשאתה  הייתה,  שלי 
שלי  החוויה  כלומר,  עגול״.  להיות  קל  יותר 
הכיוון  ברורה,  שכשהמסגרת  הייתה  כמורה 
קל  יותר  הרבה  ברורים,  והכללים  ברור 

אחרת.  קצת  וזווית  רענן  רוח  משב  להביא 
בפרפראזה על האמירה ״תנו לקיסר את אשר 
ניתן  לאלוהים״,  אשר  את  ולאלוהים  לקיסר 
לקיסר״  “אשר  על  ״וי״  לסמן  שהיכולת  לומר 
אל  מבטך  את  ולהפנות  להתפנות  מאפשרת 

מה שמעבר.
בכיתות  לתכנן  התחלנו  האחרונים  בשבועות 
מה  הזיכרון.  ויום  השואה  יום  טקסי  את  ז’-ח’ 
לטקסים  שגם  הוא  לנו  התברר  מאוד  שמהר 
סדרים  מאוד  מהר  נוצרו  אלו,  יחסית  חדשים 

מסוימים,  טקסטים  שכוללים  למדי  ברורים 
אותו  נשאר  וכדומה. האתגר  זרימה מסוימת 
הזיכרון  יום  בטקס  הסדר,  בליל   - אתגר 
ובשיעור היסטוריה: במקום שהקבוע והמוכר 
לא  לנו  ויאפשר  לנו את חוש הביקורת  יכבה 
לדעת  עלינו  מחדש,  הדברים  על  לחשוב 
לנצל את הדברים הברורים והיציבים כנקודת 
יצירתיים,  להיות  לנו  שמאפשרת  פתיחה 

רעננים ו״עגולים״.
ידידיה עציון



ולמיטיבי לכת:
ענו על ההגדרות הבאות )ניתן להעזר בתמונה( ומיצאו את הביטוי שנוצר בעזרת האותיות המסומנות בשלד התשבץ. בהצלחה!

חידה לילדים
שלום לכולם,

בציורנו הפעם, משפחת ישראלי יצאה לטיול בשבילי ארצנו ביום העצמאות. 
כשהביטה המשפחה סביב ונהנתה מנופי הארץ, שמה לב ענבר, בת השבע, שסביבם 

מופיעים )בגלוי או במרומז( ארבעה עשר סמלים ישראליים או פריטים הקשורים 
בישראל. האם תוכלו למצוא את כולם?

ההגדרות:
1. כיסוי ראש המזוהה בתרבות הישראלית עם הישראלי המצוי )ה”צבר”( -מאויר 

על ראשו של “שרוליק” -דמותו המאוירת של הקריקטוריסט דוש )4,4(
2. צבע המדים של חיילי צבא ההגנה לישראל.

3. פרח מיוחד שנבחר כסמלה של החברה להגנת הטבע.
4. מאכל ים תיכוני עממי העשוי מגרגירי חומוס ומוגש בצורת כדורים,

שנכנסים באופן מושלם לפיתה. מוצאו במצרים )שם הוכן מפול מצרי(.  
5. ראשי התיבות של קרן העוסקת בנטיעה, פיתוח ושימור יערות בישראל.

6. חטיף ישראלי צהוב, בטעם חמאת בוטנים ,שהחל דרכו דווקא כחטיף 
בטעם גבינה. שמו הומצא לאחר חיפוש שם שדומה למילים הראשונות   

שאותן לומד התינוק להגות- “אבא” ו”אמא”.  
7. עמדה בבית המקדש והודלקה בשמן טהור -והיום מתנוססת בגאווה על 

סמלה של המדינה, בין שני עלי זית.
נועה ליבנה-זלצברג


