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ודברת בם
יום הזיכרון לרצח רבין

המקום שלי שביל הבטון ַּבְישיבה
בי  מציף  שזיכרונו  אהוב  מקום  על  לספר  האם  שלי?  המקום  מהו 
או  הילדות?  שכונת  או  אימא  בית  כמו  נוסטלגיים,  ומראות  ניחוחות 
בו  בקושי,  בו  שרדתי  אם  שגם  כזה  להיות  צריך  שלי  המקום  שמא 
בכלל  אולי  או  הישיבה?  או  התיכון  כמו  הבוגרת,  אישיותי  התעצבה 
)בית  נכחד  או  גיהינום?(  ריאלי  להיות  אם  או  עדן  )גן  דמיוני  מקום 

המקדש?( שהייתי רוצה לבקר בו? 
אבל לא. המקום שלי הוא שביל בטון סתמי, מקרי, חסר ייחוד, שכמו 
לא  יום  באותו  אך  בו,  להלך  התחלתי   ,1995 בשנת  לפניו  יום  בכל 
הקצה...  אל  הקצה  מן  חיי  השתנו  אחד  ברגע  שבו  המקום  סיימתי. 

]המסך מיטשטש וחוזרים אחורה בזמן…[

יודע,  אינני  לי?  קרה  מה  הקשה.  הבטון  רצפת  את  פוגש  אני  פתאום 
“הגוף  לרעוד.  מתחיל  אני  הכאב.  בגלל  לחשוב  יכול  אינני  גם  אבל 
מנסה  אני  לעזרה.  לחוש  מיהר  שכבר  חבר  לי  מבשר  בהלם,”  שלך 

לחייך. מזעיקים חובש. בין מעגל הראשים שמעליי אני מזהה את פניו 
הנבוכות של ראש הישיבה. הצילו! עוד חצי שעה של טיפול וחבישה 
האחרונה  בפעם  אותי  שמוציא  אמבולנס  על  בזהירות  מועלה  ואני 

מהיישוב. שלום ולא להתראות. ]סוף הפלאשבק[

בישיבה  ימיי  כל  אותי  שליוותה  הפנימית  שהסערה  סמלי  כמה 
“אסור  נועזת,  חילוץ  פעולת  כמו  דרמטי.  כה  באקורד  הסתיימה 
שיישאר שם אף רגע אחד נוסף”. אכן, הייתי שם נטע זר, בין גבעות 
הטרשים הערומות והכפרים העוינים מזה לאברכים והחברותות מזה. 
מסמל  הישיבה  של  האוכל  חדר  לקרוואן  בדרך  ההוא  הבטון  שביל 
בשבילי את רגע המפנה הגדול של חיי, שבו נתלשתי ממסלול חיים 
אחד ועליתי על מסלול שונה לגמרי, שבו מצאתי הנאה, סיפוק והכי 

חשוב, את אהבת חיי. 
יהודה זלצברג

“היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה”
1994 – הטבח שערך ברוך גולדשטיין  פורים 

במערת המכפלה
“הוא היה מטורף, אמר פוליטקאי משופשף”

נובמבר 1995 – רצח רבין.
יש קשר ישיר בין הגזענות כלפי ערבים לבין 
לרצח  גם  שהביאה  השמאל  כלפי  השנאה 

רבין.
להחרפה  עדים  אנו  האחרונה  השנה  בחצי 
חדיר,  אבו  מוחמד  רצח  ששיאה  בגזענות 
במקביל לתגובות קיצוניות במדיה החברתית 
דעות  השמאל.  כלפי  והן  ערבים  כלפי  הן 
ילדים,  ברצח  תמיכה  כולל  ביותר  קיצוניות 
אנונימיות,  בתגובות  רק  נראות  היו  שבעבר 
תחת  בפייסבוק  גלי  בריש  כיום  מתפרסמות 
שמות התומכים, ללא שום בושה. מי שמתנגד 
ואלימות  עוינות  תגובות  בעצמו  מקבל  להם 

)מניסיון(.
הם  מה  להבין  מנסה  אני  עצמי,  לבין  ביני 
שורשי הגזענות. הגזענות מצוייה בכל מקום 
אנו  כלכלי.  בשפל  להתגבר  ונוטה  כמעט, 
הלאום  מול  ואלים  קשה  במאבק  שרויים 
של  קיומה  את  שוללים  הערבים  רוב  הערבי. 
ואולי  היהודי.  העם  כמדינת  ודאי  זו,  מדינה 
קשה  נפשית  תגובה  יש  השנאה.  מקור  זה 
העצמית  ההגדרה  ביסודות  שפוגע  מי  כלפי 
שלך. הפחד אינו פחד רציונלי מסכנה פיזית, 

אלא תגובה רגשית לא מחושבת ועזה כלפי 
הפגיעה באגו. 

הזהות  כאשר  במיוחד?  עזה  התגובה  מתי 
ויותר  יותר  ונשענת  מעורערת  העצמית 
כלכלי,  משבר  של  בעיתות  הקבוצה.  על 
לבסס  יכולים  שלא  במיוחד,  חלשים  פרטים 
מקצועית  הצלחה  על  העצמי  ערכם  את 

הזהות  על  נשענים  חסרה,  זו  כי  אישית,  או 
יהודי/לבן/ אני  כי  מיוחד  “אני  הקבוצתית. 

כל  כמעט  כאן  מוסלמי/גרמני/גבר/)הוסף 
על  התקפה  כזה  במקרה  זהות(”.  קבוצת 

זהות הקבוצה נתפסת כהתקפה אישית.
ערכי  יתרון  לקבוצה  אין  כאשר  היא  הבעייה 
בגללה  הסיבה  הזהות.  על  במאבק  אמיתי 
היהודים/הלבנים/וגו’ הם טובים יותר הופכת 
הגזע  או  העם  לטבע.  אינהרנטית  להיות 
הופך להיות הנבחר על ידי הטבע או אלוהים 
שייך  להיות  מספיק  חיצונית.  סיבה  שום  בלי 
הוא  הגזענות  נעלה.  להיות  כדי  לקבוצה 
העצמי  הערך  חסר  של  האחרון  מפלטו 

והערכים הפנימיים. 
הולכות  שההתבטאויות  מקרה  זה  אין  אולי 
ובעיקר  כשהממסד  דווקא  ומתקצנות 
זכויות  לשוויון  מסד  נותן  המשפטי,  הממסד 
קבלה  להם  ומאפשר  הערבי,  לציבור 
לישובים  ואפילו  ממשלתיים  למשרדים 
הממוסדות  ההגנות  כאשר  קהילתיים. 
הזרם  עולה  נעלמים,  הקבוצה  לעליונות 
גבולות  על  להגן  ומנסה  מהקרקעית  העכור 
על  הההגנה  גם  משלו.  באמצעים  הקבוצה 
נסמכת  הערביים,  מהגברים  התמות  בנותינו 
הגברי  האגו  הפעם  באגו,  פגיעה  על  לדעתי, 
דוגמאות  להביא  ואפשר  מהתחרות.  הנבהל 
מדרום אפריקה, מדרום ארה”ב וכמובן מארץ 

על גזענות

יצחק רבין 1995-1922



פרשת  “לך לך” פרשת השבוע למשפחה

המילקי הזול. 
לעצמו  לדמיין  מסוגל  הוא  והשמאל? 
על  הנשענת  קבוצתית,  שאינה  זהות 
עם  שותפות  על  או  מחד  אינידיבידואליזם 
של  במקרה  החיות  כלל  )או  האדם  בני  כל 
שאינן  קבוצות  של  או  וטבעונים(  צמחונים 
שוחרי  קבוצת  היהודית,  הזהות  על  נשענות 
זו  שלום או איכות הסביבה לדוגמא. בגישתו 
הוא מהווה בעצמו איום על הזהות הקבוצתית 
וסופג את הכעס של הגזענים.  צריך לומר את 
האמת, השמאל בדרך כלל לא נמצא במוקד 
החיכוך ולכן קל לו יותר להיות נאור וסובלני. 

לרוב אנשי השמאל אין מגע ישיר עם ערבים. 
השכבות החלשות יותר הן אלו הגרות בערים 
הלא  העבודה  שמהגרי  אלו  והן  המעורבות 

יהודים מאיימים ישירות על מקורות פרנסתן.
שומעים  היינו  הגזעניות  ההתבטאויות  את 
מדי פעם, בצבא, בכיתה, אולי בשיחות סלון. 
הבושה  מחסום  האחרונה,  בשנה  אולם 
מקובלת  שדעתם  נדמה  לגזענים  נפרץ. 
והם  הישראלית,  החברה  של  גדול  חלק  על 
ולהחריף  בפומבי  להתבטא  לעצמם  מרשים 
לדעתי,  הפוליטקאים,  הצהרותיהם.  את 
הציניים  אך  הגזענות  את  מייצרים  אינם 

ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם:  ֶאל  ה’  “ַוֹּיאֶמר 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָאִביָך  ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך 

ַאְרֶאָּך” )בראשית יב א(.
מחרן  ולוט  שרי  אברם,  של  המעבר  סיפור 
והבטחות  בבריתות  רצוף  כנען.  לארץ 
האמונות  ביסוד  שעומדות  אלוהיות, 

המונותיאיסטיות כולן. הפרשה 
של  בעלייה/הגירה  מתחילה 
בעקבות  אברם  של  משפחתו 
“ֶלְך  המשפט  האלוהי.  הציווי 
בפתיחה  ָאִביָך”  ִמֵּבית   ... ְלָך 
נותן  הפרשה,  של  הדרמטית 
לכל  האדיר  המניע  הכוח  את 
אברם  בהמשך.  שיבוא  מה 
כבר  אך  הציווי,  בעקבות  נודד 

כעבור כמה משפטים מתברר לנו שגם כוחות 
את  לארוז  לאברם  לגרום  עשויים  ארציים 
אוהליו ולצאת לדרך. הרעב הכבד שפוקד את 
המניע  מצרימה.  לנוע  לגיבורנו  גורם  הארץ 
להגירה הפעם כלכלי במהותו, בניגוד למניע 
הפרשה.  בתחילת  שמופיע  “האידיאולוגי” 
הסתבכות  גם  בחובה  טומנת  ההגירה 
מוסרית. הסיפור מסעיר את הקורא, הופך את 
הדמות של המאמין הראשון לארצית ונגישה. 

למקום  ממקום  העמים  נדדו  ומעולם  מאז 
התרבות  את  השפה,  את  איתם  יחד  והביאו 
בהמשך  שהתערבבו  הֶגנים  את  וגם  והידע, 
עם הֶגנים של בני המקום. העם הנודד, מהגר, 
יימצא במתח מתמיד בין שמירה על התרבות 
המקורית לבין ההתבוללות, בין הכוח להפיץ 
המקומית.  האמונה  לקבלת  אמונתו  את 
בדלנות,  מול  התערות  אחרות:  במילים 
כוחות  מול  האתנית  הזהות  על  שמירה 
היהודי  העם  של  הישרדותו  הגלובליזציה. 
הגנטי- במובן  וגם  התרבותי  הדתי,  במובן   –

המפליאות  התופעות  אחת  היא   - ביולוגי 
בהיסטוריה האנושית, מקור הגאווה הלאומית 
זהותו  על  לשמור  קטן  לעם  גורם  מה  שלנו. 
במשך פרק זמן ארוך כל כך בסביבות שונות 

ומגוונות?

 – אחר  נוודים  לעם  הנודד  מאברהם 
הצוענים

במנותק מההיסטוריה היהודית, הבה נסתכל 
על עם נוודים אחר, שונה מאיתנו – הצוענים. 
של  הצפוניים  במחוזות  הצועני  העם  מקור 
לספירה,  הראשון  האלף  בסוף  שם,  הודו. 
קבוצה  התגבשה 
שכינתה  אתנית 
בני  עצמה  את 
 )”d’om“( הדום 
בגרסה  או 
בני  יותר  מאוחרת 
 .)”Rrom“( הרום 
שמרה  הקבוצה 
החיים  אורח  על 
השבטי-הנודד ולא התפלגה על פי החלוקה 
קבוצה  הודו.  של  הקסטות  של  החברתית 
קטנה של בני הדום )השם המקובל היום – בני 
הטטארים  הכובשים  ידי  על  הובאה  הרומה( 
הצוענים  התפזרו  משם  אירופה.  למזרח 
ואפילו  בפרס  הביזנטית,  האימפריה  ברחבי 
האמונה  רווחה  מהארצות  בחלק  במצרים. 
הכינוי  ומכאן  במצרים  הצוענים  שמקור 
גם   .)Egyptians של  )שיבוש   Gypsies
העיר  שם  על  ניתן  “צוענים”  העברי  הכינוי 
להתערות  השתדלו  הצוענים  צען.  המצרית 
את  עצמם  על  וקיבלו  הגיעו  אליהם  בעמים 
האמונה הדתית של בני המקום. כבר בשחר 
את  ראו  שהם  לכך  עדויות  יש  הביניים  ימי 
באימפריה  ואילו  אדוקים,  כנוצרים  עצמם 
הרומה  בני  עצמם  על  קיבלו  העותומאנית 
הצוענים  היו  תקופה  באותה  האסלאם.  את 
וכעוסקים  מעולים  ברזל  כחרשי  מּוָּכרים 
במאגיה. אך ככל שנפוצו ברחבי אירופה, כך 

ועוינות  התנגדות  גברה 
כלפיהם.  המקומיים 
ההיסטוריה  במהלך 
ניתנו  רבים,  חוקים  נחקקו 
פעולות  ובוצעו  גירוש  צווי 
נגד  שיטתיות  השמדה 

את  מאוד  מזכירים  הללו  החוקים  הצוענים. 
פורסם  באנגליה,  כך  האנטישמיים.  החוקים 
ב-1530ה”צו נגד המצרים”, שאסר על כניסת 
הצוענים לאדמת אנגליה ודרש את הוצאתם 
גורשו  ב-1534  יום.  ארבעה-עשר  תוך  בכוח 
הצוענים מהעיר פריז. ב-1554 הוחמר החוק 
הגברים  לכל  מוות  עונש  על  והורה  באנגליה 
קשרי  איתם  שקשרו  ולאנגלים  הצוענים 
ב”קיסרות  ה-18,  המאה  בתחילת  ידידות. 
אלפי  פיזית  הושמדו  הקדושה”,  הרומית 
צוענים בהוראה של הקיסר. לעתים קרובות 
שנאת הזרים האירופאית שמה את הצוענים 
ואת היהודים באותו צד של המתרס. הגדילו 
כ-200,000- שהשמידו  הנאצים,  לעשות 

חוסל   ,1944 באוגוסט  ב-2  צוענים.   150,000
גם  הצועני.  המחנה  באושוויץ  הגזים  בתאי 
המפלגה  ופורחת.  שבה  הקסנופוביה  היום 
בין  שקוראת,   ,)“Jobbik”( “יוביק”  ההונגרית 
ריכוז,  במחנות  הצוענים  את  לשכן  היתר, 
זכתה בבחירות האחרונות ב-17% מהקולות. 
רוב  של  הסוציו-אקונומי  המצב  היום  גם 
הצוענים באירופה הוא בכי רע. למרות, ואולי 
תודות, לשנאת הזרים, שומר העם הנודד על 
על  ובעיקר  המוזיקה  על  הייחודית,  התרבות 
השפה )“Romani”( הצוענית, שפת האם של 

כ-2.5 מיליון אנשים היום.
מה זה בא ללמד אותנו?

מגורלם של  אנחנו ללמוד  יכולים  איזה לקח 
והשפה  התרבות  הישרדות  האם  הצוענים? 
המקורית היא הישג היסטורי של העם הצועני 
וגזענות?  קסנופוביה  של  לוואי  תוצר  או 
)או  לפליטים  ביחסה  ישראל  מדינת  האם 
על  שומרת  מאפריקה  עבודה(  מהגרי 
היסטורית  הזדמנות  מחמיצה  או  עצמה 
להתעצם - תרבותית, מוסרית 
אנחנו  האם  ודמוגרפית? 
הקשת  את  להרחיב  מסוגלים 
לבני  הישראלית  האומה  של 

העמים הקרובים והרחוקים?
אלכס גורי

שיר שמתחבר לנושא:
שיר אהבה בדואי

“קול קורא לנדוד לנדוד...”
 מילים: איציק ויינגרטן

לחן: יצחק קלפטר

הגל  על  רוכבים  שבהם  והאופורטיוניסטים 
העכור לתועלתם האישית ואף מוסיפים שמן 

למדורה.
המצב  את  ידינו  במו  לשפר  יכולים  לא  אנו 
הערבי- הסכסוך  את  לפתור   או  הכלכלי, 

נגד  למחות  יכולים  כן  אנחנו  ישראלי. 
או  אנו  בו  מקום  בכל  גזעניות  התבטאויות 
ילדינו נתקלים בהם, לגרום לכך שגזענות לא 
תתפס כמקובלת או כאפשרית, ובכך לתרום 

את חלקנו בהנמכת הגל העכור הזה.  
ישי להמן

דגל הצוענים



מדוע אנחנו רעבים כל כך אחרי ביקור בים או בבריכה?
מתחשק  פתאום  מהמים  כשיוצאים  זה?  את  מכיר  לא  מאיתנו  מי 
לנו מהפרוסה עם החביתה, וגם מזו עם הגבינה הצהובה, ואבטיח 

וארטיק וגם את זה. 
טמפרטורת  שלנו.  הגוף  בחום  וקשור  מאוד  פשוט  ההסבר 
גם  בערך,  צלזיוס  מעלות   37 על  ועומדת  קבועה  היא  הגוף 
עובד?  זה  איך  מלהטת.  כשהשמש  וגם  וגשם  חורף  כשבחוץ 
קלוריות  ששורף  פנימי  תנור  מעין  בגוף  לנו  שיש  דמיינו 
כמו  חם”  “דם  בעלות  רבות  לחיות  )כמו  חום  ומפיק  ושומנים 
יותר  הגוף  שורף  כך  בחוץ,  יותר  שקר  ככל  וחתולים(.  כלבים 
בחורף(.  יותר  אוכלים  אנחנו  )לכן  חּומֹו  על  לשמור  כדי   קלוריות 
40 מעלות בצל, טמפרטורת  בשיא חודש אוגוסט, כשהחזאי צופה 
כשאנחנו  ולכן  בלבד,  מעלות  כ-23  על  עומדת  התיכון  בים  המים 
לעבוד  צריך  שלנו  הפנימי  התנור  המים  בתוך 
מעלות.  ל-37  אותנו  ולחמם  להמשיך  כדי  קשה 
הגוף  בכל  אותנו  שמלטפים  המים  מכך,  יתרה 
יותר  טובה  ביעילות  אותנו  מקררים  הרף  ללא 
היום,  שעות  בשאר  גופנו  את  שמקיף  מהאוויר 
“התנור”  כן  על  בגדים.  לובשים  כשאנו  בעיקר 
טובלים במים,  במיוחד כשאנו  צריך לעבוד קשה 
רעבים.  נהיה  לא   - בחוץ  להשתזף  נישאר  ואם 
ההערכה היא שאנו שורפים כ-400-300 קלוריות 
לשעה רק מלשבת בתוך המים הנעימים ולהביט 
נתקפים  אנחנו  מדוע  מסביר  זה  הכחול.  באופק 
עייפים  אנחנו  ומדוע  מהמים  כשיוצאים  מיד  רעב 
כל כך כשמגיעים הביתה מהבריכה. בפעם הבאה 
שתרצו לשכנע את אימא ואבא ללכת לים, פשוט 

הזכירו להם שזו דיאטה לא רעה בכלל...
נסו בבית:

לכם  תהיה  קשות,  ביצים  שתכינו  הבאה  בפעם 
התקף  שמאחורי  הטענה  את  להוכיח  הזדמנות 
המים  מסיר  ביצים  שתי  הסירו  בים.  הרעב 
עם  סיר  בתוך  להתקרר  לאחת  ותנו  הרותחים 
כך  סתם  להתקרר  ולשנייה  קרים  ברז  מי  הרבה 
באוויר כשהיא מונחת על השיש. חכו כעשר דקות, קלפו, ותיווכחו 
שהמים  מכאן  יותר.  קרה  במים  ששהתה  שהביצה  באצבעות  מיד 
היה  לביצה  אילו  מהאוויר.  יותר  גבוהה  ביעילות  הביצה  את  קיררו 
יותר  הרבה  לשרוף  צריכה  הייתה  היא  שלנו,  כמו  פנימי”  “תנור 

קלוריות כדי לשמור על חומה בתוך המים. 
חוזרים עם שאלה: שמתם לב שהקליפה יורדת הרבה יותר בקלות 

מהביצה שהתקררה במים? למה?? 
גיל עטר

תשובה”,  עם  “חוזרים  בעיתוננו,  חדש  מדור 
את  לשאול  סקרנים  והורים  ילדים  אתכם  מזמין 

השאלות שתמיד רציתם לקבל עליהן תשובה.

האש  מדוע  כחולים?  ובים  שקופים  בברז  המים  למה 
וירוק  מבפנים  אדום  כחולה?  ובכיריים  אדומה  במדורה 

מבחוץ – אבל למה?
יש לנו בקהילה אנשים חכמים ותשובות להם בתחומים 
המוח,  מדעי  כלכלה,  חקלאות,  רפואה,  מדע,  רבים: 

הלכה, תקשורת, אמנות – והם כולם לרשותכם...   
למה הכלב שלי עושה תנועות מוזרות בשינה? למה בכל 

את  מוסיפים  הבצק  מתכוני 
יכול  זה  איך  בסוף?  רק  המלח 
להיות שעדיין לא מצאו תרופה 
רק  יש  אבטיח  ולמה  לשפעת? 

בקיץ?
ילדים מוזמנים לשאול שאלות 
 – והורים  מבוגרים”.  “של 
שאלות  שואלים  אתכם  נראה 
האהבה  מדוע  ילדים...  של 
שלא  יודעים  איך  מכאיבה? 
שיש  זה  ואיך  חלום?  הכול 
שכל  למרות  בעולם  מלחמות 
אדם יענה “לא” לשאלה “האם 
את/ה רוצה להילחם?” ו - “לא 
בנו.  על  השאלה  לאותה   ולא!” 
שאלות  “אין  חשש,  בלי  שאלו 
משאלות  יותר  דחופות 

תמימות”.
בשולחן  כך  על  דברו  בראשכם,  גרדו  קדימה,  אז 
שבת או לפני השינה, ושלחו לנו כמה שאלות למייל 

vedibarta12@gmail.com

חוזרים עם תשובה 
למה ניילון נצמד נצמד? איך זה שפיהוק מידבק? 

וזה שאינו יודע לשאול, מה בעצם הוא אומר?

???!!!
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