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לכל הרוחות

צפון דרום מזרח מערב

המקום שלי איסלנד
כבר כמה ימים שאנחנו מחפשים את הזוהר 
בתוך  נודדים  כלומר  מחפשים,  הצפוני. 
אחד  כל  הקפוא,  האיסלנדי  בלילה  ג’יפ 
תרים  עצמו,  בתוך  שלו,  המעיל  בתוך  ספון 
חושך,  מסביב  טובה.  ראות  נקודת  אחר 
של  הם  לראות  שאפשר  היחידים  והאורות 
בית מרוחק או מכונית חולפת. ככה זה עם 
הזוהר הצפוני, אתה קובע איתו פגישה והוא 

לא בא. 
טבע  תופעת  הוא  הצפוני  שהזוהר  מוויקיפדיה,  מצטט  מישהו 
שמאופיינת בהופעת אורות בצבעים שונים בשמי הלילה, המתרחשת 
כאשר נוצר בחגורת ואן אלן “עומס יתר” של חלקיקים שזורמים מטה 
ומתנגשים בשדה המגנטי של כדור הארץ. אבל הלילה כנראה אין די 
לחץ על החגורה של ואן אלן, החלקיקים לגמרי אדישים ולי אין תמונות. 

המצלמה עומדת על החצובה ואני רוקד מסביב כדי לא לקפוא. 
אבל אז זה מגיע, בהתחלה במין הבהוב שמסמן לך להישאר במקום, 

שנעות  ירוקות  להבות  של  בסדרה  כך  אחר 
ויורדות.  עולות  עצומים,  מרחקים  פני  על 
לתפוס  איך  ומחשב  העדשה  את  ממקד  אני 
הירוקים- האורות  הזה.  האורות  מחול  את 

שולי  כמו  ונראים  צורה  משנים  הזרחניים 
גלימה ענקית שנעה ללא הפסקה. 

העמים הצפוניים האמינו שהאורות מסמנים 
לנשמות את הנתיב מהארץ למעלה, לשמים. 
מול  אל  רע  לא  הסבר  כמו  נשמע  האמת, 
יתר”. מה זה פה, “חברת  “עומס  הסבר החלקיקים המתנפצים בגלל 

החשמל ישראל”? 
אני עוצר את הרגע לכמה שניות כדי להכניס אותו לזיכרון הפרטי: הר 
שומם מאוד בצפון איסלנד, ֶשֶקט, ג׳יפ עם מנוע דומם, ארבעה אנשים 
מכוסים במעילים עומדים ומתבוננים על אחד מפלאי עולם. מה נשאר 

מהזוהר? זיכרון מרהיב. ותמונה. 
סמיון קופטאייב

עיבדנו את הצפון



2006, ליל שבת. השמש שוקעת על  אוגוסט 
באוטובוס  דחוסים  ואנחנו  העליון  הגליל  הרי 
ארוכים  ימים  אחרי  לגבול.  בדרך  ציוד  עמוס 
אני  ללבנון.  נכנסים  אנחנו  ודאות,  חוסר  של 
מנסה להתפלל קבלת שבת תוך כדי נסיעה 
נרננה  “לכו  המילים.  את  לזכור  מצליח  ולא 
לה’ נריעה לצור ישענו” עוד שם, אבל כשאני 
מתרוצצות  מסביבי,   האנשים  את  סוקר 
בראש דווקא מחשבות של “ּוְנַתֶּנה ֹּתֶקף”: מי 

יחזור? מי ייפצע? מי במים? מי באש?
קרוב לכביש המערכת עוד מספיקים לשמוע 
הפסקת  על  הסכמה  יש  שבאו”ם  ברדיו 
מילואים  של  גדולים  שכוחות  גם  אבל  אש, 
כל  את  לכבוש  רוצים  להיכנס.  ממשיכים 
אנחנו  ממתי  רגע,  לליטאני.  מדרום  השטח 

מקבלים פקודות מהרדיו ולא מהמפקדים?
ונותן  המ”פ מכנס את הפלוגה לסדר תנועה 
העילית,  “אתם  אחרונה:  מוטיבציה  שיחת 
לפני  רגע  לקרב”.  אתכם  להוביל  גאה  אני 
לפגוש  מספיקים  עוד  לבנון  בתוך  שדורכים 
עם  הקודם  בלילה  שרצו  החיילים  אחד  את 
אלונקות, בדרך חזרה לישראל, אחרי שהבית 
והחילוץ פשוט לא הגיע.  שבו שהו חטף טיל 

תשעה הרוגים. 
נכנסים פנימה. 

הנשק  התיק,  האפוד,  עליי,  הקרמי  השכפ”ץ 
עם  אבל  מדי,  מגושם  מדי,  כבד  והקסדה. 
- סורק כל שיח, כל  הכניסה אני הופך דרוך 
של  שריקה  לזהות  כרויות  האוזניים  גבעה, 
טיל או תזוזה חשודה. מסוק ְּכבוי אורות חולף 
פצועים?  ישראל.  לכיוון  מעלינו  נמוך-נמוך 

הרוגים? 
הציוד  ומשקל  שוקע  האדרנלין  לאט  לאט 

מקבל את מרבית תשומת הלב. אני משתדל 
זירת  ליד  חולפים  אנחנו  הקצב.  על  לשמור 
הפצועים  של  ציוד  שרידי  אתמול,  התקרית 
מפציץ  האוויר  חיל  מפוזרים.  עדיין  וההרוגים 
ללא הפסקה את הכפר רשף, היעד של מחר, 
ואני חושב שאלו נרות השבת שלנו. לא נראה 

להישאר  שיכול  לי 
שם משהו עומד.

שהעברנו  אחרי 
השבת  את 
ובאורווה,  באסם 
כבשה,  עם  יחד 
קש,  והרבה  חמור 
מוצאי  לקראת 
הטבה  יש  שבת 
עד  בתנאים: 

השני  לצוות  מצטרפים  אנחנו  לרשף  שנצא 
וציורי  שיש  רצפת  לרחוב.  שמעבר  בכנסייה 
לוקסוס. למחרת ממשיכים בדרך, אבל  קיר, 
כל הלילה  בו אתמול השתנה.  האזור שהיינו 
ִחְׂשפו  ההנדסה,  של   D9–ה טרקטורי  עבדו 
תוהה,  אני  לוגיסטי.  ציר  וסללו  השטח  את 
למה באזרחות לוקח כל כך הרבה זמן לסלול 

כביש. 
מדי פעם עוצרים. למרות שאמורים להישאר 
בכריעה, אני מתיישב. פשוט אין לי כוח לשאת 
מתגלגל,  אני  לקום  כשצריך  המשקל.  את 
מצליח  כך  ורק  ארבע  על  לעמידה  עובר 
ואדי,  חוצים  אנחנו  ברירה  בלית  להזדקף. 
בסלוקי,  שנתקעו  הטנקים  על  חושב  ואני 
ואיך החיזבללה דפק אותם אחד אחרי השני. 
למה אנחנו הולכים כל כך הרבה חיילים? מה 

נשיג? מה המטרה? 

כל  נופלות  מתחילים לטפס לרשף, מרגמות 
הזמן, אבל נראה לי שזו אש כוחותינו שמנקים 
רואים  למעלה,  מגיעים  לפנינו.  השטח  את 
איך  עומדים.  הבתים  אבל  הכפר,  פאתי  את 
יכול להיות? אתמול לא הפסיקו להפציץ  זה 
פה. נכנסים לכפר, הפעם כבר פחות לחוצים 
זמן  יותר  ומשקיעים 
שגם  טוב,  בית  במציאת 
וגם  מטילים  מוגן  יהיה 
טובה  תצפית  ממנו  תהיה 
של  היעד  ליף,  בית  על 
מחר, שלפי המודיעין שורץ 
יודעים  אנחנו  מחבלים. 
שיש הסכם להפסקת אש, 
הוא  מתי  ברור  לא  אבל 
לכולם  ייכנס לתוקף. ברור 
שאם נגיע לבית ליף יהיו הרוגים. ברור לכולם 

שלא יהיה לזה שום ערך.
ליציאה.  התראה  פקודות  מקבלים  למחרת 
במשחק  ממשיכים  לא  לרווחה,  נשימה 
מזהה  התצפית  הקטלני.  המחבואים 
יורה  הצלף  לכפר,  בכביש  שעולה  אופנוען 
מכל  לחזור.  מתארגנים  כבר  בחושך  ופוגע. 
הדרך  ועל  חיילים,  של  טורים  מגיעים  כיוון 
המושכת דרומה מאות בקבוקי מים שהשליכו 
כל  סחבנו  למה  אז  האספקה.  כוחות  עבורנו 

כך הרבה? זאת הייתה התכנית? 
אחר,  תודעה  למצב  נכנס  ואני  ארוכה  הדרך 
הכתפיים  אותי.  להפנט  ההליכה  לקצב  נותן 
שלי קרועות, הגב כואב ואני מזמין את ילדיי, 
בארי ואליה, לתת לי כל אחד יד ולמשוך אותי 

למעלה. רוצה כבר לחזור הביתה. 
שי מונזון

שי מהצפון

ביתו  את  יעקב  עוזב  “ויצא”  פרשת  בתחילת 
לרילוקיישן  לחרן,  צפונה  וצועד  ארצו  ואת 
ארוך של עשרים שנה. בחרן הוא מתחתן עם 
)ולכן  שם  נולדים  ילדיו  כל  כמעט  נשותיו,  כל 
זכאים לפספורט חרני( וגם את הונו הוא צובר 
שם. רק כאשר ראובן מסיים את הקולג’ ויעקב 
צובר מספיק כסף לשלם משכנתא על קוטג’ 

במגדל עדר, הוא חוזר לכנען.
מסתיימים  לא  המובטחת  בארץ  שגם  אלא 
מעדיף  הוא  ימיו  ערוב  את  יעקב.  של  נדודיו 
הפנסיונרים  וכמו  יותר,  חם  במקום  לבלות 
יורד  הוא  לפלורידה,  המדרימים  היהודים 
הישראלי  שהוא  יעקב,  למעשה  מצרימה. 

הראשון, מבלה חלק ניכר מחייו בחו”ל.
התורה  כל  כמעט  זה,  על  כשחושבים  בעצם 
ספר  גיבורי  כל  מיצחק,  חוץ  ישראלית.  אינה 
בֵניָכר,  מחייהם  ִניָּכר  חלק  מבלים  בראשית 
הנוספים  התורה  ספרי  ארבעת  וכמובן 
ישראל  לגבולות  מחוץ  כולם  מתרחשים 

המנדטורית.
ובמבט רחב יותר: ההיסטוריה היהודית כולה 
בארץ.  מאשר  בחו”ל  יותר  הרבה  מתרחשת 
בית  ותקופת  הישראלית  התקופה  למעט 
ראשון )שעל דיוקה ההיסטורי יש עוררין(, אין 
בארץ.  נמצא  היהודי  העם  כל  שבה  תקופה 
המלך  בהזמנת  ציֹוָנה,  לשוב  ההזדמנות  את 
ולכל  בבל,  מגולי  מיעוט  רק  מנצל  כורש, 
אורך ימי בית שני חלק גדול, אם לא רוב העם 
ולקונן  בבל  נהרות  על  לשבת  נהנה  היהודי, 

משם. 
תקופת העצמאות שמתחילה ביהודה המכבי 
אולם  בלבד(,  שנה  )מאה  ביותר  קצרה  היא 
בניגוד למיתוס הרווח, עם ישראל לא הוגלה 
מארצו לאחר מכן. עוד טרם החורבן כבר היו 
הרומי.  העולם  רחבי  בכל  יהודיות  קהילות 
מולדתם  את  אט  אט  בעצמם  עזבו  היהודים 
כלכליים  לחצים  עקב  שנה,  כאלף  במשך 
ואחרים. עד כדי כך, שב-1267 פגש הרמב”ן 

היהודים  שהיו  ַצָּבעים  אחים  זוג  בירושלים 
היחידים שנותרו שם. גם כשחזרו המוסלמים 
פתוחה  הייתה  והדרך  ישראל,  בארץ  לשלוט 
)גם אם לא קלה(, לא נהרו אליה יהודים. הם 
מברזיל  מלוב,  מפולין,  אליה  לייחל  העדיפו 

ומהודו.
הרוחני   DNA-מה הרבה  כך  כשכל  כן,  אם 
שגם  להתפלא  אין  לארץ,  בחוץ  נמצא  שלנו 
הנדודים  בקרב הישראלים המודרנים תאוות 
לארבע רוחות השמים עדיין קיימת, והנהירה 
סימן  אבות  מעשה  שהרי  נמשכת,  לחו”ל 

לבנים. 
“מילקי”  על  גם התלונות  בחו”ל,  ולצד החיים 
זול יותר בברלין אינן חדשות. הרי כבר במדבר 
ֲאֶׁשר  ַהָּדָגה  ֶאת  “ָזַכְרנּו  אבותינו:  התבכיינו 
ה(.  יא  )במדבר  וגו’”  ִחָּנם...  ְּבִמְצַרִים  ֹנאַכל 
נותן  לוי  רמי  את  נראה  חינם.  רבותיי,  חינם, 

מחיר טוב יותר. 
ישי להמן

פרשת  “ויצא” פרשת השבוע למשפחה



משפחת צפוניקשתמשפחה מבו

מתכון לאוהבי בעלי חיים

שמשון, זויה, נתן, ינאי, מעיין ותמר
היא: זויה )בת 44 כמעט(, בת יחידה, עלתה מאוקראינה לרחובות בסוף שנות התשעים 
עימם.  וזויה  לאשקלון  ההורים  עברו  כך  אחר  החורג.  ואביה  אימה  עם   20 בת  בהיותה 
אחות  בתור  “ברזילי”  החולים  בבית  לעבוד  התחילה  ובארץ  סיעוד  למדה  באוקראינה 
בטיפול  התמחות  עשתה  מוסמכת.  לאחות  והפכה  ללימודים  יצאה  שנה  אחרי  מעשית. 
וחצי  “קפלן”  החולים  בבית  העובד  לבריאות  במרפאה  משרה  חצי  עובדת  וכיום  נמרץ, 

משרה בהנהלת הסיעוד, תוך התמקצעות בתחום פצעי לחץ. 
יליד  בזה.  וגאה  במקור  מאשקלון  ילדים.  חמישה  בת  למשפחה  בן   ,)53( שמשון  הוא: 
ודובר ארמית מדוברת: “מספרים שזו השפה שאברהם אבינו  איראן, עלה בגיל שנתיים 
דיבר בה...” משתתף בפורום דוברי ארמית בפייסבוק. עובד מגיל 21 ב”מקורות”, כבר 32 
שנה. היום מנהל אזור ואחראי על אספקת המים מבית גוברין עד טלמון. בעיניו זו עבודה 
מעניינת וקשה. היה חבר בוועדת התחבורה של המועצה, שבע שנים יו”ר ועד ההורים של 

בית הספר “בן גוריון” וארבע שנים בוועד הורים של תיכון “רבין”. כעת יו”ר ועד ההורים של “רבין”. פעילותו נובעת מרצון להיות מעורב ולא להתערב. 
לכבוד גיליון צפון - מה מקור השם “צפוני”? סבא של שמשון סיפר שהייתה מריבה משפחתית שהביאה לחציית המשפחה לשני מחנות, והוא 

אמר: “אני באתי מצפון איראן ואני אקרא לעצמי צפוני”. לפני כן נקראו פנחסי. 
היכרות: בבחירות 1992 התנדבו יחד בקלפי באשקלון ושם הכירו. כעבור שלושה חודשים החליטו להתחתן וכעבור שנה התחתנו. בהתחלה גרו 

בקריית גת, אחר כך שלוש שנים ברחובות ואז הגיעו לפה, ממש במקרה.
ילדים: “הכיף הכי גדול שלנו. מרגישים שהם גדלים והמשפחה משתנה”. נתן – כמעט בן 20, חובש בפיקוד העורף. ינאי - בן 17, מכוון לתפקיד אתגרי 

וגבוה בצבא. מעיין - בת 12, בכיתה ז’, לומדת ב”רבין”, צמחונית כבר שנתיים. תמר – בת 8, בכיתה ג’ ב”קשת”. אימא של זויה גרה איתם. 
איך הגיעו ל”קשת”/למזכרת בתיה? גרו ברחובות בדירה שקנו ואחרי זמן מסוים הזדמן להם לרכוש שטח במזכרת בתיה, בלי הון עצמי ובלי 
כסף מההורים: “אז זה היה אפשרי”. כשהיה שמשון בוועד ההורים של “בן גוריון”, הם אירחו צוות של “קשת” מתוך רצון להכניס יותר תכנים יהודיים 
ב”בן גוריון”, וכששמשון שמע את האג’נדה של “קשת” הוא התחבר אליה ורצה לשלוח לשם את ילדיו. בתור יו”ר זו הייתה מעין “בגידה” אבל התכנים 

קסמו לו. זויה: “סמכתי על שמשון, כי מהבית שלי אין לי מסורת יהודית וחשוב לי שהילדים יכירו אותה”. 
תחביבים: זויה אוהבת ספורט: פילאטיס, שחייה והליכות, וכן קריאה, מפגשים עם חברות וסרטי איכות. למדה ציור אבל הפסיקה מחוסר זמן. 

שמשון: ריצה, סרטים טובים, מכין ליקרים, ריבות וזיתים. חבר ב”פורום הסאונה” - כל יום שישי חברים ממזכרת בתיה נפגשים ומדברים על ענייני 
דיומא, פוליטיקה, כלכלה, חברה. 

בילוי משפחתי: אוהבים לטייל, עשו קטעים של שביל ישראל. הרבה ים בקיץ, בעיקר בחופי תל-אביב. חווים חוסר זמן לבילויים זוגיים, והבילויים 
הזוגיים הם בעיקר סרטים. 

מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים ללא הילדים? שמשון: “נוסעים לניו זילנד”. זויה: “לא יודעת”. 
משהו מפתיע לגלות עליכם: ששמשון גר עם אימא של זויה ובהרמוניה. 

חוויה משפחתית משמעותית:  “גילינו את ניו יורק בטיול בת מצווה עם מעיין”. טיול קרוואן באירופה לכל המשפחה )שם שמשון נפל מאופניים ושבר 
את הכתף(: אוסטריה, שוויץ וגרמניה. 

השבת שלנו: ביום שישי זויה במטבח ארבע שעות, לא מוותרת על זה. שמשון אב הבית. שמשון הולך לבית כנסת עם ינאי, עושים קידוש בערב.
מוטו משפחתי לתמוך אחד בשני, אין כמו משפחה. 

שלוש מילים על:
טלוויזיה – “חשוב אבל בשליטה”.

כלים בכיור – שמשון: “כל היום שוטף”.
צמחונות – שמשון: “אופנה שתחלוף”. זויה: “דרך חיים”.

“קשת” – “תמיד יש עניין”.
חלומות לעתיד זויה: “ללמוד לתואר שני, לראות את הילדים נשואים עם משפחות. ללמוד לפנות זמן לעצמנו”. שמשון: “מסכים איתה”. 

גיליון בנושא צפון מבלי להתייחס לקרוב המשפחה  יכולנו לערוך  לא 
הלשוני, “מצפון”. 

וטבעונות  צמחונות  סביב  הדיון  שאת  ביתר  עלה  האחרונות  בשנים 
כדרך חיים שמפחיתה את הפגיעה בבעלי חיים. בהשראת השיח הזה 

אנו מצרפים את המתכון הבא:

המצרכים הדרושים:
200 גרם קינואה מלאה אורגנית

200 גרם בורגול מלאה אורגנית, מושרית ללילה
צרור כוסברה טרי אורגני

3 עגבניות טריות אורגניות
פרח כרובית טרי אורגני

קורט מלח אטלנטי

אופן ההכנה:
1. לחמם מחברת על אש גבוהה מאוד 

2. לחתוך דק-דק את הירקות
3. לערבב עם שאר המרכיבים

4. לזרוק הכל לפח ולשים צלעות טלה על המחבת
בתיאבון!



ְלִמי ֶׁשִאֵּבד ֶאת ַהָצפֹון 

תפתח חלון
השמש, כידוע, לא נמצאת בצד 

צפון כלל. לפיכך, אם רוצים 
לפתוח חלון גדול, כדאי שזה 

יהיה בצד הצפוני. היתרונות הם 
רבים: החדר יהיה מואר היטב, 
בקיץ הוא לא יהיה חם ואין כל 

צורך  במציאת פתרונות הצללה. 
אז מי אמר שמצפון תיפתח 

הרעה? )אלוהים לירמיהו, לצורך 
העניין,  אבל זה לא קשור עכשיו(.

הדף האחורי

צֹוֶפן ֶדה-רֹוטִׁשילד
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