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פרשת “במדבר” פרשת השבוע למשפחה

הדמות שלי מאיר אריאל  
מאיר  של  במוזיקה  נתקלתי  בה  הראשונה  הפעם 
היינו  בממר”מ.  תכנות  קורס  במהלך  הייתה  אריאל 
)יעני  מדי  יותר  ישנו  לא  שבהם  פרויקטים  עושים 
סוף.  בלי  רצה  הייתה  והמוזיקה  מחשבים”(  “סיירת 
שלו.  מהמוזיקה  התרשמתי  או  התעמקתי  ממש  לא 
תואר  וסיימתי  מוזיקה  ללמוד  הלכתי  הצבא  לאחר 
בניצוח תזמורת ובמוזיקולוגיה. למדתי גם קומפוזיציה 
דוקטורט  לימודי  סיימתי  באנגליה  פרטי.  באופן 
לכתוב  הפסקתי  אלו  לימודים  ובמהלך  במוזיקה 
עברתי  הפסקתי?  למה  עכשווית.  קלאסית  מוזיקה 
תהליך של חזרה בתשובה שטלטל אותי וגם הרגשתי 
מגבילה  מודרנית  קלאסית  מוזיקה  של  שהתקשורת 
מנגנים  רוק  שבמוזיקת  מספרת  )הבדיחה  אותי 

 3,000 יש  קלאסית  במוזיקה  איש,   3,000 של  לקהל  אקורדים   3
אקורדים המנוגנים ל-3 אנשים(.

אך  ומשפחה,  רבים  עיסוקים  בגלל  כתיבה  ללא  שנים  כעשר  עברו 
היצירה מוזיקלית הייתה תמיד דבר שרציתי לחזור אליו. לפני שלוש 
שנים נסעתי עם המשפחה לאילת וכל הדרך שמענו דיסקים שונים, 
ביניהם את “רישומי פחם” של מאיר אריאל. הדיסק הזה הימם אותי. 

השילוב של זמר-יוצר ישראלי עם טקסטים שנעים בין 
אותי.  הדהימו  חברתית-נבואה-ישירות  יהדות-מחאה 
עוד בצבא כתבתי שירים. במסגרת הדוקטורט עסקתי 
החזרה  כן,  כמו  שונים.  מסוגים  בטקסטים  הרבה 
יהודיים  טקסטים  הרבה  לקרוא  לי  גרמה  בתשובה 
מאיר  ובזכות  התערבב  הכול  ומודרניים.  עתיקים 

אריאל – פרץ החוצה.

לי  עזרו  שנתיים  במשך  ב”עלמא”  שלי  הלימודים 
לכתוב שירים שמושפעים ממקורות יהודיים העוסקים 
הלימודים  בסיום  יחסים.  ומערכות  זהות  בענייני 
רוק  ב”עלמא” התחלתי ללמד שם קורס על מוזיקת 
גם  אריאל  שמאיר  לי  התברר  לשעבר.  חילונים  של 
עבר תהליך של חזרה בתשובה בתחילת שנות ה-40 לחייו. יצרתי 
אריאל  משפחת  בני  חנה.  בפרדס  בביתו  וביקרתי  ילדיו  עם  קשר 
הכתבים  ביהדות.  העוסקים  כתביו  את  לי  והראו  מאוד  נדיבים  היו 
באופן  שמתחבט  מאמין  אדם  של  נפש  ומשקפים  מרתקים  הללו 
פילוסופי בנושאים של אמונה, זהות, ערכים, אהבת ארץ ישראל ועם 
ישראל. אין לי ספק שהמוזיקה של מאיר אריאל עוד תמשיך לחלחל 

בתרבות הישראלית-יהודית ותשפיע על מוזיקאים ומאזינים רבים. 
 אביאור ביירון

פרשת “במדבר” נפתחת במפקד - מניין בני 
של  ל”צל”  להתייחס  דווקא  ברצוני  ישראל. 
כל הפרשות, לזמן הזה בתפילה שבו חלקנו 
יוצאים לנשום אוויר וחלקנו פשוט “מעבירים” 
מספר  היא  “במדבר”  הפטרת  ההפטרה.   -
לפרשה  ההפטרה  בין  הקשר  ב’.  פרק  הושע 
“במדבר”  פרשת  מאוד:  ברור  לכאורה  הוא 
פותחת  ההפטרה  ואילו  במפקד  עוסקת 
בפסוק: “ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים 
ֲאֶׁשר ֹלא ִיַּמד ְוֹלא ִיָּסֵפר” )הושע ב א(, מפקד 

מול ציון מספרו האינסופי של עם ישראל. 
ההפטרה,  את  בזרקור  לרגע  נאיר  אם  אך 
להזכיר  המקום  זה  נוספת.  תמונה  נראה 
נחמה.  נבואת  הוא  ההפטרה  שנושא 
ישראל  לעם  תוכחה  בדברי  פותח  הפרק 
הדתית.  בעיקר  הקלוקלת,  התנהגותו  על 
הדימוי בו משתמש הנביא הוא דימוי האישה 
הנואפת, שכמותה ַעם ישראל בוגד בה’. יחד 
יחזור בתשובה מחכה  עם זאת, כאשר העם 
הקשה  ההווה  בין  ניגוד  קיים  טוב.  עתיד  לו 
ֻרָחָמה  ֹלא  ֶאת  “ַוִּתְגמֹל  בפסוקים  המתואר 
ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן:  ַוּיֹאֶמר ְקָרא ְׁשמֹו ֹלא ַעִּמי 

ָלֶכם:”  ֶאְהֶיה  ֹלא  ְוָאֹנִכי  ַעִּמי  ֹלא  ַאֶּתם  ִּכי 
“ִאְמרּו  הצפוי  המיטבי  לעתיד  ח-ט(   א  )שם 
)שם  ֻרָחָמה”  ְוַלֲאחֹוֵתיֶכם  ַעִּמי  ַלֲאֵחיֶכם 
רוחמה”  ו”לא  ל”עמי”,  יהפוך  עמי”  “לא  ג(.  ב 
תהפוך ל”רוחמה”. וכאן מגיע החלק המפתיע 
לידי  בא  האוטופי  מהתיאור  חלק  והמעניין. 

ביטוי בפסוק הבא: 
ִאיִׁשי,  ִּתְקְרִאי  ה’,  ְנֻאם  ַההּוא,  ַבּיֹום  “ְוָהָיה 

ְוֹלא ִתְקְרִאי ִלי עֹוד ַּבְעִלי” )שם יח(.
ַחְרבֹוָתם  “ְוִכְּתתּו  לא  האידיאל?  זה  האם 
ְלִאִּתים”? לא “ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש”? בסך הכול 

שינוי טרמינולוגי - תקראי לי אישי ולא בעלי? 
לדעתי, פסוק זה גם הוא אחת הסיבות בגינן 
נבחרה הפרשה ללוות את פרשת “במדבר”. 
בני  של  הטוהר  בתקופת  לראות  ניתן  נכון, 
ישראל במדבר, תקופה בה היו מעט חטאים, 
לחזור  השאיפה  ומכאן  אידיאלית,  כתקופה 
למערכת יחסים זו בין העם לה’, לימי החסד 
ֹלא  ְּבֶאֶרץ  ַּבִּמְדָּבר,  ַאֲחַרי  “ֶלְכֵּתְך  של 
במושג  רואים  הפרשנים  מרבית  ְזרּוָעה”. 
בעיניהם  לכן  הבעל.  לעבודת  זכר  “בעלי” 
האידיאל הוא שאפילו לא יזכירו עבודה זרה, 

אבל אני רוצה להציע אפשרות נוספת לחיבור 
בין הפרשה להפטרה, והיא אפשרות השוויון. 

או  עם  אחרת,  או  כזו  למחנאות  יצאנו  רובנו 
מקום  אחיד:  הוא  הבסיס  אבל  ילדים,  בלי 
בין  הדדית  ועזרה  אוכל  מעט  מים,  לינה, 
פרשת  שווים.  כולם  במדבר  האנשים. 
“במדבר” הפותחת את ספר במדבר, המגולל 
שיצאו  היחידים  של  הרפתקאותיהם  את 
לנו  מזכירה  לעם,  להפוך  בדרכם  ממצרים 
באותה  כולם  את  סופרים  שווים.  שכולם 
דרך )למעט שבט לוי(, ולכן גם האידיאל הוא 
היומיום  במילות  גם  תהליך,  של  שבסופו 
הפשוטות לא יהיו מילים המעידות על שייכות 
ובעלות עליו, לרבות איש  של אדם על חברו 
על אשתו, אלא שהכול ייעשה מנקודת מוצא 
ְוַחִּיים  “ָמֶות  במשלי,  נאמר  וכבר   . שוויונית 
ְּבַיד ָלׁשֹון” )יח כא(, ומן הראוי שהאידיאל אליו 
שלום  בהבאת  רק  יתמצה  לא  כולנו  נשאף 
ׂשיח  בשינוי  גם  אלא  המלחמות,  והפסקת 

שיוביל לשינוי במעשים.
ליאת הופמן

שת
בר

צ 
ח”

: י
ום

יל
צ

יום ירושלים תשע”ד



“על ביצה ותרנגולת”
מדור להורים על ילדים ומשפחה 

נאצר, השכן ממול
בבניין דירות ברחוב וולפסון שבשכונת ברלב 
במזכרת בתיה, חי מזה מספר חודשים נאצר, 
נאצר עובד  ילדים.  ואב לארבעה  נשוי   ,28 בן 
בעבודות  ומתמחה  בניין  כפועל  למחייתו 
“אני  טוב,” הוא מעיד בחיוך,  “זה הכי  חשמל: 
עובד בפנים, האחרים עובדים בחוץ, בשמש, 

לי יותר קל...” 
את  ומקבל  בשבוע  ימים  שישה  עובד  הוא 
עובד:  שהוא  הימים  מספר  בסיס  על  שכרו 
שמונה  של  עבודה  יום  עבור  ש”ח   400-350
בחודש(.  ש”ח  )כ-9000  שעות  עשר  עד 
וניסיון כמו שלו  פועלים ללא מקצוע  לדבריו, 
מספר  הוא  ליום.  ש”ח   250 סביב  מרוויחים 
לאוכל  ולחבריו  לו  דואג  שלו  שהמעסיק 
ולמקום לינה, אך מעבר לכך הם לא מקבלים 
על  לדבר  שלא  ביטוח,  כמו  נוספות  זכויות 
בזמן  נפצע  שכשפועל  אומר  הוא  פנסיה. 
הוא  הבית,  בבעל  תלוי  זה  “אם  העבודה, 
חולים  לבית  פרטי  ברכב  הפצוע  את  ישלח 
מזמינים  אנחנו  אז  הסיפור...  ונגמר  בחברון 
מהר אמבולנס של מד”א, שיקבל טיפול פה, 
ב’קפלן’”. לפני שנתיים, כשעבד באשדוד, הוא 
עזר לטפל בפועל שנפל מפיגום מגובה שלוש 
אני בקשר  היום  “עד  הירך:  את  ושבר  קומות 

איתו, מבקר אותו”. 
עד  הוריו  גרים  שם  בחברון,  וגדל  נולד  נאצר 
היום. יש לו שלושה אחים ושתי אחיות, אותם 

מבקר  כשהוא  בחודשיים  פעם  רואה  הוא 
בעיר הולדתו. מגיל 13 הוא עובד כפועל בניין, 
הקו  בתחומי  בעבודה  העביר  חייו  רוב  ואת 
בעבודות  כשעבד  שנים,  כעשר  לפני  הירוק. 
הכיר  הוא  שבע,  באר  באזור  בדירה  שיפוץ 
את אשתו, תושבת העיירה הבדואית כסייפה. 
משפחתה,  את  להכיר  מחברון  הגיעו  הוריו 
החתונה  נישאו.  הם  מכן  לאחר  קצר  וזמן 
נערכה פעמיים - פעם בכסייפה עם משפחת 
שם  לחברון  נסעו  הם  יומיים  ולאחר  אשתו, 
ילדים,  ארבעה  לנאצר  חודש.  במשך  חגגו 
 6 בת  אחת  בנות,  ושתי  ו-3,   8 בני  בנים  שני 
והשנייה בת שנה. את אשתו וילדיו הוא רואה 
אחת לשבועיים בלבד, כשהוא נוסע לחופשה 
קצרה בביתו שבנגב. כבר עשר שנים שנאצר 
את  להסדיר  במטרה  משפטי  מאבק  מנהל 
לישראלית,  הנשוי  ישראל  כתושב  מעמדו 
בקשתו  את  דוחה  המשפט  בית  לדבריו  אך 
נחשב  הוא  העניין  שיוסדר  עד  פעם.  בכל 
לשוהה בלתי חוקי, ולדבריו חי בחשש מתמיד 
לחברון,  הטוב  במקרה  ויישלח  שייעצר 
ובמקרה הרע למאסר. במהלך חייו הוא נעצר 
ונחקר מספר פעמים, אך מעיד בגאווה שאף 

פעם לא ישב בכלא. 
עם  ההשקה  לנקודות  מתייחס  נאצר 
“בשבת  בתיה:  מזכרת  של  האוכלוסייה 
מכבדים,  עובדים,  לא  אנחנו  שלכם  ובחגים 

זאת  להפריע”,  רעש,  לעשות  רוצים  לא 
יום במקום  עוד  למרות שהיה מעדיף לעבוד 
להישאר ולנוח באתר הבנייה. הוא מודע לכך 
לאחר  המידיים  החשודים  הם  וחבריו  שהוא 
פריצה לבית או גניבת רכב ביישוב, אך מעיד 
מעשה  מכל  לחלוטין  נמנע  שהוא  עצמו  על 
פשיעה: “זה לא טוב, מה אני צריך שאחר כך 
ירדפו אותי, ישימו אותי בבית סוהר... לא תהיה 
לי עבודה, לא אוכל להישאר פה...”. רוב מעשי 
ידי  על  לדבריו,  מתבצעים,  ביישוב  הפשיעה 
עובדי קבלן לא קבועים, שמגיעים לתגבר את 
ובורחים  לוקחים  פורצים,  “באים,  הפועלים, 

מיד דרך השדות...” 
ניכר  כך,  על  מתלונן  לא  שנאצר  למרות 
שתנאי המחיה שלו ושל חבריו לעבודה אינם 
חדר  חולקים  הם  המעטה:  בלשון  נוחים, 
ארעיות,  מיטות  על  וישנים  הבנייה  באתר 
מתקלחים בעזרת צינור שהם מושכים לתוך 
הבניין ופעם ביום, במקרה הטוב, הם מכינים 
עוף  חזה  ביצים,   - מבושל  אוכל  גזייה  על 

וכדומה. 
כששאלנו את נאצר לגבי חלומותיו ושאיפותיו 
לעתיד, הוא עונה בפשטות: “אני חולם שיתנו 
והילדים  אשתי  עם  פה  לחיות  אישור  לי 

בשקט, אז כל הבעיות ייפתרו...”
השתתפו בהכנת המאמר וכתיבתו: 
רעות נשר, אילה גרינברג ובנימין גרינברג

אהבת חינם
מאוד  שאהבתי  ירושלים  מסיפורי  אחד 
כילדה, היה הסיפור המרגש על שני האחים 
מאביהם.  שקיבלו  בשדה  יחד  עבדו  אשר 
שווה  השדה  את  ביניהם  חילקו  האחים 
היו  לזה,  זה  דאגה  מתוך  בלילה,  אך  בשווה 
הבכור  אלומות.  לשני  אחד  בשקט  מעבירים 
דאג לאחיו הצעיר, שהיה נשוי ובעל משפחה 
דאג  והצעיר  אלומות,  ליותר  יזדקק  ולבטח 
לדאוג  ועליו  משפחה  הקים  שלא  לאחיו 
לעצמו ללא ילדים שיעזרו לו. בשקט בשקט, 
אחד  נותנים  היו  מזה  זה  תודה  לבקש  מבלי 
איך  הבינו  לא  האחים  גדולה.  באהבה  לשני 
עדיין נשארו האלומות זהות בגודלן והמשיכו 
אחד  שלילה  עד  בלילות,  תבואה  להעביר 
אחיו.  של  צווארו  על  זה  ונפלו  הבינו,  נפגשו, 
נבנה  חינם,  אהבת  הייתה  בו  מקום  באותו 
בית המקדש. פעמים רבות הרהרתי בסיפור 
ברור  לכאורה  מובן מאליו.  לא  הוא  זה, כמה 

נסו  אך  לזה,  זה  ולעזור  לדאוג  ירצו  שאחים 
ולו  מוותרים  הייתם  אם  עצמכם  על  לחשוב 
עם  אותם  וחולקים  מחסכונותיכם  מעט  על 
אחיכם. נהפוך הוא, ברוב המקרים יש הרבה 

מתח סביב חלוקת רכוש וירושות בין אחים. 
אל האינסוף ומעבר לו…

המקדש,  ומבית  מאלומות  אור  שנות 
סיפור”,  של  “צעצוע  הנפלא  הסרט  מציג 
לידת  עם  להתמודדות  רגישה  מטאפורה 
אנדי,  על  ביותר  האהוב  הצעצוע  וּודי,  אח. 
חדש  צעצוע  של  בואו  עם  להתמודד  נאלץ 
 Buzz( שנות-אור  ּבאז   - בהרבה  ומשוכלל 
את  לקבל  מאוד  מתקשה  וודי   .)Lightyear
המציאות החדשה ולחלוק עם עוד צעצוע את 
אהבתו של אנדי, אשר נלהב מאוד מהצעצוע 
טעויות,  של  ורצף  קנאה  כעס,  עקב  החדש. 
הם מוצאים את עצמם הרחק מהבית ומאנדי 
מלּווה  כואב,  ארוך,  מסע  עוברים  הם  שלהם. 
והכרה  בועות  ניפוץ  פחדים,  אשם,  רגשות 

לעוף  מצליחים  הם  הסרט  בסוף  במציאות. 
יחד ולחזור אל חיקו של אנדי בעליהם.

מהי  ולמדו  השתנו  התבגרו,  ובאז  וודי 
מיד.  קרה  לא  זה  אך  אחים.  אחוות  שותפות, 
הם היו צריכים להתרחק מהבית, מאנדי, כדי 
האחים  שגם  מניחה  אני  זה.  את  זה  לגלות 
זה לזה, רבו לא  שבבגרותם העניקו אלומות 
את  לחנך  משאלה  לנו  יש  בצעירותם.  מעט 
זו  האם  אך  זה,  את  זה  ולאהוב  לכבד  ילדינו 

דרישה הגיונית מילדים צעירים?
בין פנטזיה למציאות

בשר  אֵחינו,  שלנו,  בפנטזיה  באידיאל, 
מבשרנו, אמורים להיות שם בשבילנו, לתמוך 
בנו בעת צרה. אך גם התנ”ך מספר לנו על קין 
והבל, על יעקב וֵעשָׂו, על יוסף ואחיו, סיפורים 
לא  עניין  הם  אחים  יחסי  כמה  המשקפים 

פשוט.
אחרים  מצוין.  שמסתדרים  ואחיות  אחים  יש 
יכולים לסבול זה את זה. לרובנו חשוב  אינם 



מאוד אם ילדינו מחבבים זה את זה או רבים 
בין  היחסים  דבר,  של  בסופו  הרף.  ללא 
האחים הם הממושכים ביותר שיחוו במהלך 
חייהם. לכן חשוב כל כך לעזור ליחסים אלה 

להתחיל ברגל ימין.
כך  על  מדברים  בנושא  הספרים  רוב 
להתמודד  לילדים  לתת  הוא  שהעיקרון 
בעצמם עם הקונפליקטים ביניהם. לא לצדד 
רגשותיהם,  את  להכיל  אלא  מהם,  באחד 
לשקפם ולא לשפוט. יחס כזה יתרום ליחסים 
הקונפליקט.  את  יעמיק  ולא  בעתיד  ביניהם 

נשמע פשוט.
איננה  המשימה  ההורים  למרבית  זאת  ובכל 
מִגנים  מדוע  הגדול?  הקושי  איפה  אז  קלה. 
ואילו  אחד  ילד  על  המידה  על  יתר  ההורים 

השני הופך בעיניהם מסוכן ואלים? 
ילד  הכנת  אודות  הרבה  כך  כל  קראתי 
אפילו  אחים,  בין  יריבות  על  אחיו,  להולדת 
פעמים  ועדיין  בנושא,  גמר  עבודת  כתבתי 
רבות כשאני שומעת את ילדיי רבים, קשה לי 
מאוד לא להתערב. “חוש הצדק” ורצוני להגן 

על החלש מתגבר פעמים רבות. 
ילדותנו השנייה

במאמר “ההורות כהזדמנות לתיקון פגימויות 
 ,)1990 ותדמור,  אייזנברג  )בכר,  נפשיות” 
המקביל  התהליך  על  הכותבים  מדברים 
ילד,  כל  ילדו.  התפתחות  עם  ההורה  שעובר 
שלו,  השונים  ההתפתחות  שלבי  במהלך 
זיכרונות  קונפליקטים,  הוריו  אצל  מחֶיה 
ההתפתחות  מתקופות  מודעות  לא  וחוויות 
השנייה”,  ילדותנו  “זוהי  שלהם.  המקבילות 
דרך ילדינו יש לנו אפשרות לתקן את חוויות 
התנהגות  אותן.  לשחזר  לחילופין  או  ילדותנו 
פוגעת בין אחים יכולה להעלות חוויות קשות 
שיפעלו  הורים  ההורים.  שחוו  האחים  מיחסי 
ַיְפלּו  עליו,  ויגוננו  הקורבן  עם  הזדהות  מתוך 
ביניהם.  הקונפליקט  את  ויעמיקו  ילדיהם  בין 
וִייְצרו  ילדיהם  את  ְיַקבְּעו  הם  לכך  בנוסף 
פתולוגיה באישיותם. חשוב להיות בקשר עם 
הילד שהיינו, עם היחסים שהיו לנו עם אחינו 

ועם הרגשתנו כלפיהם היום.
אהבת אחים?

הפנטזיה היא שילדינו יחיו בשלום זה עם זה, 
יעזרו אחד לשני, ישחקו ויצחקו. אך האם זה 
זה  כך  כל  רבה  אהבה  יחושו  שאחים  הגיוני 
אל זה? הרי הרבה יותר הגיוני שיריבו וישנאו. 
לחלוק  יחד  לגור  חייבים  הם  כורחם  בעל 
אהבת  את  ובעיקר  צעצועיהם  חדרם,  את 
הוריהם והערכתם. כל אחד היה רוצה להיות 
ולשתף  הרי לחלוק  הוריו.  בעיני  ומיוחד  יחיד 
רבים  זוגות  כלל.  פשוטות  לא  משימות  הן 
וזאת  המשותף  חדרם  את  לחלוק  מתקשים 
לאחר שבחרו זה בזו. והאם אנחנו מסתדרים 
דוגמה  איזו  הבוגרים?  אחינו  עם  טוב  כך  כל 

ביחסים אלה אנו נותנים לילדינו?
ל”קנאת  המקור  על  מדבר   )1975( בטלהיים 

אחים”. הוא טוען שעיקר הקושי הוא לא בכך 
התחרות  מהשני.  יותר  מוכשר  אחד  שאח 
קנאת  המציתה  היא  ההורים  של  ליבם  על 
קשה  היום  שעד  להודות  חייבת  אני  אחים. 
לי לראות על שומר המסך של אימי תמונות 
כל  ואין  ילדיי.  שאינם  אחרים  נכדים  של 
רבה,  אהבה  אחייניי  את  אוהבת  שאני  ספק 

שמחה  והייתי  קלות  נצבט  ליבי  עדיין  אך 
היו מככבים על אותו המסך.  ילדיי  לו  יותר 

את  להכיל  כמה  פי  קשה  לילדים 
ועלינו  הללו  הקטנות  ההעדפות 

להתלהב  מאוד  להשתדל 
שווה,  באופן  מכולם 

רבות  שפעמים  למרות 
עם  יותר  לנו  קל  אכן 
כזו  העדפה  מסוים.  ילד 

והשנאה  הקנאה  את  תלבה 
בשיחות  העדיפו  ילדינו.  בין 

עליהם,  לדבר  ילדיכם  עם 
מרגישים,  שהם  מה  על 

מעניין  לא  מצליחים.  אוהבים, 
לאחים  שלנו  ההערכה  על  לשמוע  אותם 
שלהם. משפטים כמו: “תראה את אחיך איך 
הוא מצליח יותר, בוגר יותר וכו’” לא יגרמו לו 

להשתנות, הם בעיקר יגרמו לו לקנא.
שותפות גורל

הן  ולתת  לשתף  שלחלוק,  ונבין  נודה  בואו 
המשימות הקשות בחיים, על אחת כמה וכמה 
לילדים צעירים, אך יחד עם זאת נזכור כמה 
אושר, סיפוק ועונג יש בנתינה. כאשר חולקים 
לצרה,  אחים  חברים,  שותפים,  והופכים 
יחסי  גדול מזה.  אין אושר   - לחיים, לשמחות 

אחים מכילים את שני הקצוות הללו.
ילדינו  את  לדחוף  נוכל  לא  הרצון,  למרות 
הוא  כזה  קשר  זה.  את  זה  ולכבד  לאהוב 
תהליך ארוך של היכרות ממושכת, התבגרות 

ואוסף של חוויות משותפות.
נסמוך  עמוקה,  נשימה  ניקח  אם  נעשה  טוב 
עליהם, נתערב כמה שפחות 
בעצמם  למצוא  להם  וניתן 

את דרכם זה אל ליבו של זה.
רגע משפחתי

“לשחק לבד זה מאוד נחמד אבל 
לשחק בשניים זה נחמד כפליים”.

בהם  מצבים  שיותר  כמה  ליצור  נסו 
נגד  לשחק  שותפים.  יהיו  ילדיכם 

שניהם ולתת להם כצוות לנצח. 
משותפים  בילויים  ליזום  נסו 

שמלהיבים את שניהם. 
בסרט  ילדיכם  עם  צפו 
מומלץ  סיפור”.  של  “צעצוע 
לידת  עם  התמודדות  לקראת 
הקשים  הרגשות  לכל  בסרט  מקום  יש  אח. 
לשותפות.  מבלעדיות  המעבר  עקב  שעולים 
זה  שיחד  ההבנה  עם  אותנו  משאיר  והסוף 

הרבה יותר טוב מלהיות לבד. 
שאפשר  לילדיכם  “לגלות”  לא  כמובן 
להסתכל על וודי ובאז כאחים. זה יהרוס להם 

את המטאפורה.
תנו להם ולעצמכם להתרגש, לפחד, לצחוק, 
לכאוב ולקבל את התובנה המרגשת שבסוף 

הסרט.
בירושלים  הבאה  ולשנה  חינם,  אהבת 

הבנויה…
רחלי ליבר

סדרו את האירועים הבאים על ציר הזמן:
א. הסולטן סולימאן הראשון )המפואר( בונה את חומת ירושלים ושעריה.

ב. הצהרת כורש המתירה לגולי בבל לחזור לירושלים ולבנות את 
     בית-המקדש השני.

ג. מלחמת ששת הימים - העיר מאוחדת מחדש תחת ריבונות ישראלית.
ד. חורבן בית המקדש השני ע”י הרומאים.

ה. שלמה המלך בונה את בית המקדש הראשון.
ו. יהודה המכבי כובש את ירושלים מידי היוונים ומטהר את המקדש.

ז. על חורבות ירושלים מוקמת המושבה הרומאית איליה קפיטולינה.
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משפחת מרוזקשתמשפחה מבו
הדס )34(, עידו )37(, נטע )5, גן “ארז”(, אלה )3, גן “איילת”(

שירתה  בצבא  סיור,  בחוגי  הדריכה  לציון,  בראשון  גדלה  הדס  היא: 
נפאל  בהודו,  וטיילה  טיולים  הדריכה  הצבא  אחרי  טיסה,  כפקחית 
באוניברסיטת  בפסיכולוגיה  ושני  ראשון  תואר  עשתה  ותאילנד. 
ב”מכבי”.  הילד  בהתפתחות  ההתמחות  בסוף  כיום  ונמצאת  בן-גוריון 
“חנונית”...  ודי  טיולים  אוהבת  בן”,  כ”בת  עצמה  את  מגדירה  כילדה, 
)השיעור  שרירותית  די  לדבריה  הייתה  פסיכולוגיה  בלימודי  הבחירה 
בפסיכולוגיה ביום הפתוח עניין אותה יותר מהשיעור בביולוגיה(. היום 

עושה פילאטיס ואוהבת לצלול, למרות שלא יוצא לה הרבה.
חברים  הכיר  שם  סיור,  בחוגי  הדריך  לציון,  בראשון  גדל  עידו  הוא: 
פלוגתי  וחובש  כלוחם  שירת  בצבא  היום.  עד  בקשר  נמצא  שאיתם 
במיתר. אחרי הצבא טס לחצי שנה לאפריקה ולאחר מכן למד בבאר 
שבע הנדסת מערכות תקשורת. בסוף התואר התחיל לצאת עם הדס 
והם עברו לתל אביב, שם גרו חמש שנים עד המעבר למזכרת בתיה 
לפני ארבע שנים. כיום עובד בסטארט אפ. הדס: “משהו של פלאפונים, 

לא מבינה בזה כלום”. 
היכרות: ההיכרות הראשונית הייתה בחוגי הסיור. הדס החליפה את עידו בהדרכה כשהתגייס. באוניברסיטת בן-גוריון נפגשו שוב כשעידו סיים את 

התואר והדס הייתה לקראת סוף התואר. כשעידו עשה “ריוניון” של חוגי הסיור התכתבו במייל ונפגשו ביום הסטודנט בבאר שבע משם הכול התחיל. 
ילדים: נטע – בת חמש בגן “ארז”. מאד יצירתית, גזירות והדבקות בכל הבית. לא ברור ממי ירשה. יכולה להעסיק את עצמה שעות בעבודות יצירה 

ובבניית דברים. שקטה וביישנית. אלה – בת שלוש בגן “איילת”. פלפלית, אסרטיבית, רגישה, מגשרת ומפייסת. 
איך הגיעו ל”קשת”? חיפשו משהו באזור, התחילו מקצת יותר רחוק ואז התקרבו. הדייט השני שלהם היה במזכרת בתיה בבית קפה ברחוב 
רוטשילד. הדס: “אני לא ידעתי על ‘קשת’ עד שעברנו לפה, שמעתי על זה מסיון הרטמן בגן שעשועים ולאחר שהשתתפנו במפגש של ‘צעירי קשת’ 
החלטנו שאנחנו רוצים”. עידו: “ההרגשה שלי הייתה שמעבר לקטע של הדת זו קבוצה שאנחנו רוצים להיות חלק ממנה, כי יש בה אנשים שרוצים 
להשקיע בחינוך ילדיהם”. הדס: “אני חושבת שגם המסרים וגם הנושאים שנלמדים הם אחרים. דווקא נחמד לי שנטע באה עם שירים שאני שומעת 

בדרך כלל רק במשפחה המורחבת”. 
תחביבים: הדס ועידו יורדים מדי פעם לצלול באילת.

בילוי משפחתי מועדף: הרבה טיולים: בסופי שבוע ליומיים-שלושה לקמפינג. לא מזמן טיילו ב”זאכי” כשהבנות שטות לצדם בסירה. בערך כל 
שנה טסים לשבועיים לאנשהו, בעיקר טיולי טבע, בעיקר לאירופה כרגע. ירח הדבש שלהם היה בקירגיסטאן למשך חודש. כשחזרו ביום שישי עידו 
קיבל בשבת צו שמונה ללבנון. נציין שאת הקיר בסלון ביתם של משפחת מרוז מעטרים אלבומים דיגיטליים מכל הטיולים מאז ירח הדבש. עידו ונטע 

אוהבים לבנות בלגו במשך שעות. הדס: “הבילוי המועדף עליי הוא לישון”.
מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים ללא הילדים? “בעיקר מתגעגעים. הכי ארוך עד כה בלי הבנות היה שלושה ימים. כנראה היינו עושים טיול 

הרפתקני שאנחנו עוד לא יכולים לעשות איתן”.
מה לא הייתם עושים בחיים? הדס: “לא הייתי אוכלת ג’וקים”. עידו: “לא הייתי עושה דברים שאני לא נהנה מהם”.

משהו מפתיע לגלות עליכם: הדס: “נרדמת איפה ששמים אותי. כדור שינה מהלך”. עידו: “מתעורר בארבע בבוקר, לפעמים קורא ספר בזמן הזה או 
נוסע באופניים. זה נותן את האופציה לצאת מוקדם לעבודה ולחזור מוקדם”. 

משהו שהפתיע אותנו: טלפון ציבורי שתלוי בחצר ביתם וקיר טיפוס לבנות, שעידו הרכיב על קיר בחצר.
חוויה משפחתית משמעותית: “הלידה של הבנות; הטיול בספרד כששתיהן כבר דיברו והלכו היה חוויה מיוחדת. היה מישהו שצילם אותנו להראות 

לאשתו שאפשר לנסוע עם ילדים”. 
השבת שלכם: “אם אנחנו לא מטיילים אז ארוחות משפחתיות או מפגשים עם חברים”. 

מוטו משפחתי: “הילדים הם מה שמרגילים אותם להיות. ובהקשר לטיולים הבנות ממש אוהבות את זה”.
מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? “ס-ב-ל-נ-ו-ת )לבנות(”.

תרומה לקהילה:  “בינתיים ב’צעירי קשת’ מארגנים טיולים. בחזון: להקים חוג טיולים לילדים או לנוער ב’קשת’”. 
ספר מומלץ/ מוזיקה/ סרט  ממליצים על “ּבּוּביֶזֶמר”. יש כל חודש במקום אחר בארץ ופעם או פעמיים בשנה במדבר ובכינרת כל הלילה. 

מה דעתכם על?
כלים בכיור: עידו: “אני, ואני נהנה )סוג של תרפיה(”.

טלוויזיה: עידו: “רואים סדרות נבחרות”.
צמחונות: הדס: “הלוואי שהייתי יכולה, אוהבים בשר”.

חלומות לעתיד הדס: “להיות מומחית מתישהו”. עידו: “להיות מאושרים”. הדס: “עוד ילדים”. 
“דרך אגב, אין לנו קשר למשפחת מרוז השנייה מ’קשת’, אנחנו לפעמים מקבלים את הדואר שלהם...” 


