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ודברת בם
המקום שלי בין הדפים

רק אני בלי הנייד שלי

סימבולי  ערך  בעל  להיות  צריך  מקום 
הנכסף  התואר  את  לקבל  כדי  רב 

“המקום שלי”. 
ואז  בדבר  ושוב  שוב  והפכתי  הפכתי 
המקום  זה  ספר,  ההכרעה-  נפלה 
במקומות  שהתגוררתי  אף  על  שלי. 
בעולם  אחד  במקום  ואף  בארץ  שונים 
והמנטרה “אין מקום כמו ארץ ישראל” 

שגורה בפי, יש רק מקום אחד שהוא יותר ייצוגי עבורי- עולם הספר.
השקיעה האיטית אל בין הדפים, ההימלטות אל עולם שחובק בחובו 
ועוד,  וכאב בלתי נתפס  וחלום, אושר  והרפתקאה, צחוק  הכ-ל: דמיון 

היא מהות קסמו של הספר.
היכולת של הספרות לגעת בנימי הנפש ולחבר את האדם אל תפיסות 
ההנאה  בעיני.  מופלאה  היא  הקצה  אל  מהקצה  מגוונות  ומחשבות 
והכניסה  הדימיון  כנפי  על  רכיבה  אחרת,  מציאות  אל  שבהימלטות 
זויות ראיה שונה על  לנעליו של מישהו אחר לכמה שעות מאפשרת 
העולם. לא בכדי הומצאה הבבליותרפיה ככלי שמסייע לאדם למצוא 
במקום  שמיוחד  נוסף  דבר  הספרותית.  הדמות  דרך  לבעיותיו  מוצא 
שלי הוא שהוא יכול להפוך בקלות למקומו של כל אחד מבלי לגרוע 

מחשיבותו בעיני. מוזמנים לצלול יחד איתי בין הדפים.
קריאה מהנה!
חני נמיר

הכול התחיל ביום רביעי בבוקר.
 

לי  שנמרחה  שוקולד  עוגיית  שאריות  גיליתי 
מילדיי  אחד  ידי  על  הלבנים  המכנסיים  על 

האהובים.
שלא  בשאיפה  הכתם  את  לשטוף  מיהרתי 
אצטרך להחליף בגדים. בדיוק ברגע זה זחל 
בני בן השנה כאחוז תזזית ומיהר לזרוק את 

ה”גלאקסי” שלי לשירותים. 
המכשיר  את  חילצתי  שנייה  לחשוב  בלי 
האהוב מהאסלה )איכס( ומיהרתי לנגב אותו. 
הסוללה  את  שהוצאתי  שלפני  בשנייה  עוד 
של  האחרונים  הגסיסה  פרפורי  את  ראיתי 

המסך...
ומיהרתי  המכנסיים  על  מהכתם  שכחתי 
לעבודה. לא היה לי “וייז” אז נתקעתי בפקק 

קטלני באיילון.
רצתי מהר לחנות המובייל ליד העבודה כי אני 

יודעת שהם עושים תיקונים.
מתקתק  הזמן  שלי  שבמקרה  אמר  המוכר 
שעלול  מה   - לשליח  אחכה  שלא  ועדיף 
למעבדה  מהר  ואסע   - שעות  שלוש  לקחת 
הקורוזיה  זמן.  לבזבז  אסור  בעצמי. 

מתקתקת.
ויש חניון  “תיק-תק,” הוא אומר, “ממש קרוב 

ליד”.
 

לדרכי.  יצאתי  נוספת  דקה  לאבד  בלי 
האיחור  ובעבודה  ישיבות,  פיקוח נייד דוחה 
צי’ק  והגעתי  צדק  המוכר  בהבנה.  התקבל 
צ’ק אבל החניון היה מלא. פתאום ראיתי חניה 

נזכרתי  אבל  אדרנלין  התמלאתי  לבן.  כחול 
שאין לי “פנגו” וביום כזה לא כדאי להתעסק 
עם הגורל ולהסתכן בדּוַח. המשכתי לפטרל 
כתוב  היה  גדול  שלט  על  המעבדה.  סביב 
ויבואו  להתקשר  רק  מהרכב...  שירות  שיש 
לקחת... אבל אין לי מכשיר!!! גם החניון ליד 
היה מלא, גם הליד-ליד וגם הלא-ליד בכלל. 
חניתי בחניון ממש רחוק. אין ברירה, בהליכה 
מהירה למעבדה אסור לבזבז זמן. הגעתי רק 

כדי לגלות ש:
א.    הם מטפלים במקום רק באייפון

אני   -  S2( מאוד  מיושן  שלי  ב.    ה”גלקסי” 
להתעסק  לי  כדאי  ולא  עליו!(  משלמת  עדיין 
לו  יש  לאייפון;  לעבור  לי  עדיף  ובכלל  איתו, 

אחד בדיוק בשבילי.
ג.    הוא מוכן לעשות לי טובה ולשלוח את זה 

למעבדה. בערך עוד שבוע אקבל תשובה.
 

לקחתי את המכשיר שלי ואת עצמי מהמקום. 
ליד  נוספת  מעבדה  שיש  זכרתי  עכשיו?  מה 
היכל “נוקיה”, אבל איפה בדיוק? אין גוגל, אין 
“וייז”, אין פלאפון, אין חברים. יצאתי וחיפשתי 
חניה.  חיפשתי  שמצאתי  לאחר  המקום.  את 
מצאתי  ושוב  מקום  בשום  חניה  הייתה  לא 
את  ולקחו  למקום  הגעתי  בחניון.  עצמי  את 
נתקשר  שעתיים  “עוד  לבדיקה.  המכשיר 
לאן  אבל  אומר.  הוא  קורה,”  מה  לך  ונגיד 

תתקשר??? 
 

וצלצלתי לבחור מהמעבדה.  הגעתי למשרד 
בערך  שזה  שקלים,  בכ-1,000  הוערך  הנזק 

מחיר המכשיר. אמרתי תודה ושאבוא לאסוף 
אותו בערב.

“לא  אותי:  להרגיע  היקר  בעלי  מיהר  בבית 
ישן שאני אקח עד שנחליט  נורא, יש מכשיר 
איזה   !S3 - שלי  את  קחי  את  לעשות.  מה 
מקום  רק  יש   ”S3 שב”גלקסי מסתבר  אביר. 
פלסטיק  המון  יש  נורא,  “לא  מיני.   SIM-ל
לקצץ,  איך  יודע  אני  הרגיל,   SIM-ב מיותר 
אמר האביר. לפני שהבעתי את מחאתי עבר 
שהתוצאה  למרות  תספורת.  שלי   SIM-ה
לא  זה  המכשיר  את  מרשימה,  די  הייתה 

.SIM הרשים. עכשיו אין לי לא מכשיר ולא
 

טוב  שהכי  הפורומים  באחד  קראתי  בינתיים 
באורז  הפלאפון  את  לשים  זה  כזה  במקרה 

שסופג את כל הלחות.
והלכתי  לסושי  באורז  המכשיר  את  קברתי 

לישון.
על  לנוח  למכשיר  נתתי  תמימים  יומיים 
ניסיתי  ורעדה  שבחיל  עד  בשלום  משכבו 
הכול  הנס!  קרה   - והינה  מחדש.  להפעיל 
שלי  המסך  ואפילו  כתובות  תמונות,  חזר! 

ב”קנדי קראש”!
עכשיו נשאלת השאלה, מה קרה? למה נפלו 
השמים בלי הנייד? כיצד הפכנו להיות כל כך 
תלותיים במכשיר הזה, שעד לא מזמן בכלל 
את  ישאלו  לא  שלי  הילדים  קיים?  היה  לא 
למציאות  נולדו  הם  כי  כאלה  קושיות  עצמם 
הווירטואלית הזאת. אבל הדור שלי עוד יכול 
לנו  קרה  ומה  לפני  הסתדרנו  איך  לתהות 

אחרי.
דנה אליפז

חנוכה שמח!



פרשת  “וישב” פרשת השבוע למשפחה
ֶבן  ִּכי  ָּבָניו,  “ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל 
ַּפִּסים”  ְּכֹתֶנת  לֹו  ְוָעָׂשה  לֹו,  הּוא  ְזֻקִנים 

)בראשית לז ג(.
של  חייו  בתולדות  עוסקת  “וישב”  פרשת 

לנו  מספרת  הפרשה  יוסף. 
לבין  יוסף  בין  המתח  על 

אחיו,
גורמים  שני  בשל  שנגרם 
מצד  יחדיו:  להם  שחברו 
מצד  לטובה  אפליה  אחד, 
בנו  את  שאוהב  האב,  יעקב 
יוסף יותר מכל בניו האחרים 
פסים,  כתונת  לו  ותופר 
של  חלומותיו  שני,  ומצד 

מתנשא  יחס  יוסף  מגלה  בחלומותיו  יוסף. 
לקנאה  הביאו  אלו  סיבות  שתי  אחיו.  כלפי 
כה  הייתה  השנאה  יוסף.  כלפי  ולשנאה 
עמוקה עד שהאחים אף רצו להורגו, אולם 
יוסף  נמכר  יהודה  האח  של  בהתערבותו 

למצרים. 
פרשת תולדות חייו של יוסף נקטעת לפתע 
על ידי פרשת יהודה ותמר. נשאלת השאלה, 
יהודה  סיפור  את  לשלב  התורה  ראתה  מה 

ותמר בסיפורו של יוסף? 

כשהדברים מתחברים
בכך  זו  פרשיות  סמיכות  מסביר  המדרש 
אצל  זהים.  בביטויים  שימוש  יש  שבשתיהן 
ֶרד ְיהּוָדה..” )לח א(, ואצל  יהודה נאמר: “ַוֵיּ
נאמר:  יוסף 
הּוַרד  “ְויֹוֵסף 
 ” ה ָמ ְי ָר ְצ ִמ
בנוסף  א(.  )לט 
מביא  לכך 
ביטוי  המדרש 
כאשר  זהה: 
האחים  הביאו 
יעקב  לאביהם 
מגואלת  כתונת 
ִּבְנָך  ַהְּכֹתֶנת  ָנא,  “...ַהֶּכר  לו:  אמרו  בדם, 
יהודה  בפרשת  לב(.  )לז  ֹלא?”  ִאם  ִהוא 
ר ָנא, ְלִמי  ותמר, אומרת תמר ליהודה: “ַהֶכּ
ה?” )לח  ה ָהֵאֶלּ ֶטּ ִתיִלים ְוַהַמּ ַהחֶֹתֶמת וַהְפּ
כה(. תמר התחפשה לְקֵדָשה כדי להתייחד 

למרות  ָחִמיָה.  יהודה  עם 
שהתנהגותה של תמר מעוררת 
רושם פסול, המקרא, בכל אופן, 
התנהגות  כאל  אליה  מתייחס 
כוונותיה  בשל  מוסרית, 

ליהודה,  המשכיות  רצתה  שכן  הטהורות, 
אשר מזרעו עתיד לצאת “המשיח”. כתוצאה 
את   - תאומים  תמר  יולדת  מהתייחדותם, 
בועז,  נולד  פרץ  של  מזרעו  זרח.  ואת  פרץ 
שנושא לאישה את רות, ומזיווג זה נולד דוד 
המלך. מכאן למדים אנו שמעשיה של תמר 

היו לשם שמים.
מיהודה ויוסף לתמר ורות ואלינו הצופים 

בבית
תמר  של  דמותה  את  להשוות  מקום  יש 
לרות. תמר ורות, שתיהן היו נשים מובילות, 
נשית.  להעצמה  המחנכות  דרך  פורצות 
שתיהן ממוצא נוכרי ושתיהן קשרו את גורלן 

בגורלו של עם ישראל.
זו,  מפרשה  ללמוד  יכולים  שאנו  התובנות 
הן החשיבות להעניק לילדינו אהבה במידה 
ורות  מתמר  וענווה.  לצניעות  ולחנכם  שווה 

נוכל ללמוד הקרבה,יוזמה ודבקות במטרה.
בשיח המשפחתי בשולחן השבת תוכלו לדון 
המורכבים  ביחסים 
לאחיו,  יוסף  בין 
כמו  מופת  ובדמויות 

תמר ורות.
נועם סולומוביץ

השיר: יוסף וכתונת הפסים המשגעת,
מילים: טים רייס; מנגינה: אנדרו לויד וובר, 

תרגום: אהוד מנור
http://shironet.mako.co.il/artist?t
ype=lyrics&lang=1&prfid=383&wr

kid=10236

 למה פלפל חריף חריף? 
 גרדו בראשיכם בשולחן שבת וכתבו לנו שאלות

 “חוזרים עם תשובה”
vedibarta12@gmail.com

אפשר  שאי  יודע  ילד  כל 
מבלי  סביבון  להעמיד 
ממש  אותו,  לסובב 
אפשר  שאי  כפי 
על  להתייצב 
מבלי  אופניים 
שיותר  ומה  לפדל, 
מה  יציב.  יותר  מהר 
יש בו בסיבוב שעוזר לנו 
ומי  המשיכה?  כוח  את  “לנצח” 

זה שבכל זאת מכריע את הסביבון לבסוף? 
“מאזנת”  הסיבוב  שפעולת  לדמיין  אפשר 
כל הזמן את הנפילה. לדוגמה, אם הסביבון 
מתחיל ליפול ימינה, עוד לפני שהוא מספיק 
ליפול  מתחיל  וכבר  מסתובב  הוא  ליפול 
שהוא  יוצא  כך  חלילה.  וחוזר  שמאלה, 
בגן  פופולארית  בובה  כמו  כלל,  נופל  אינו 
והיא  יחדיו  הצדדים  מכל  אותה  שמושכים 
האוויר  עם  חיכוך  ואולם  במקומה.  נשארת 
והרצפה מאט עם הזמן את סיבוב הסביבון 
פעולת  את  להשלים  מכדי  איטי  שהוא  עד 

ה”איזון” בזמן ונופל לתפארת. 
פשוט  הכי  והוא  לי  שייך  אינו  הנ”ל  ההסבר 
שהצלחתי למצוא. אבל לצערי, הוא מספר 

ניסוי לכל המשפחה
מה יקרה אם נסובב את הסביבון על רצפה 
דבר  ששום  במהרה  ותיווכחו  נסו  עקומה? 
הסביבון  אך  עקומה  הרצפה   - השתנה  לא 
בשמים.  כיוון  לאותו  ומצביע  “זקוף”   נותר 
זמן  ובאותו  קשיח  לוח  על  לסובבו  נסו 
להטות את הלוח ימינה ושמאלה - הסביבון 
שימושית  תכונה  זו  “למעלה”.  תמיד  יצביע 
על  ונסתכל  נתכופף  שאם  משום  במיוחד, 
הסביבון והרצפה מהצד, נוכל תמיד לדעת 
אם הרצפה נטתה שמאלה או ימינה ובאיזו 
אותו  שהפכנו  שלנו  הטלפון  יודע  כך  זווית. 
יודע  גם  כך  בהתאם.  התמונה  את  ומסובב 
נוחת,  או  נוסק  הוא  אם  האוטומטי  הטייס 

ואם הכחול שם למטה הוא הים או השמים.

גיל עטר

סבוך  המלא  ההסבר  האמת.  מן  חלק  רק 
מניוטון  הפיזיקאים,  טובי  את  וריתק  מאוד 
אשר  נפוליאון,  של  החצר  פיזיקאי  ועד 
לבעליו  להסביר  התבקש  האגדה  פי  על 
לפיזיקה  סטודנט  כל  כיום  התעלומה.  את 
תנועת  בלימוד  חודשים  שלושה  מבלה 
הרבה  כך  כל  משקיעים  מדוע  הסביבון. 
במיוחד  יפה,  תנועה  זו  כי  ראשית  מאמץ? 
שגם הטבע חוטא בה לפעמים )כדור הארץ 
למשל מתנהג כמו סביבון ענק(. אך הסיבה 
תנועת  ללימוד  בעיניי  ביותר  החשובה 
שמצאו  הרבים  השימושים  היא  הסביבון 
יש  מטוס  בכל  כי  הידעתם  האדם.  בני  לה 
לטוס?  יוכל  לא  בלעדיו  אשר  קטן  “סביבון” 
ובכל  ברזל,  כיפת  של  טיל  בכל  גם  כך 
שם?  עושה  הוא  מה  וטאבלט,  סמארטפון 
הנה ניסוי שאפשר לערוך בבית עם הילדים: 

!!!???חוזרים עם תשובה 
מדוע הסביבון לא נופל?

הפ



דברים שאין להם שיעור
כיפה

שאלו אותי בעניין המנהג של חבישת כיפה. 
אני חוזר כאן על דברים ידועים ומפורסמים, 
קצר  בשיטוט  היום  למצוא  יכול  אחד  שכל 

באינטרנט - ובכל זאת.
כיפה.  עם  הלכו  לא  המשנה  בתקופת 
מופיע  ראש”  “כיסוי  של  הראשון  האזכור 

בתר- במקור 
)אחרי  תנאי 
 ,) ה נ ש מ ה
מסכת  שנקרא 
)פרק  סופרים 
טו(.  הלכה  יד 
שם  מהכתוב 
שרק  מתברר 
על החזן לכסות 
בבית  ראשו  את 
הכנסת בעוד כל 
המתפללים  יתר 

גלויי ראש. 
העיקרי  המקור 

המאה  מסוף  הוא  כיפה  חבישת  למנהג 
דף  קידושין  במסכת  בתלמוד  הרביעית. 
אוסר ללכת  לוי  בן  יהושע  לא, מופיע שרבי 
גאווה(,  )משום  זקופה  בקומה  אמות  ארבע 
ורב הונא אומר שם שזו הסיבה שהוא הולך 
למעלה  ש”שכינה  לזכור  לראשו,  כיסוי  עם 

מראשי”.
הזו  הגמרא  שבעקבות  לציין  מעניין 
בקידושין, אחד מגדולי הרבנים, רבי שלמה 
)פולין,  המהרש”ל   בכינוי  הידוע  לוריא, 
שעל  כך  על  מאוד  תמה  ה-16(,  המאה 
כלל,  מקפידים  לא  בגאווה  ללכת  האיסור 
שולי  חסידות  במנהג  מאוד  מחמירים  אבל 

של כיסוי הראש:
הוא  זקופה  בקומה  הליכה  דווקא  “משמע, 
איסור, אבל בגילוי הראש, אין בו איסור, אלא 
מידת  מכוח  עצמו  על  החמיר  הונא  שרב 
חסידות. ועכשיו הוא להפך - בקומה זקופה 
והעשירים  הגאים  ואדרבה  נזהרים,  אינם 
הולכים נטויי גרון, ובגילוי הראש נזהרים לא 
יהודית  דת  סוברים  אלא  חסידות,  מחמת 

הוא”. )שו”ת המהרש”ל סימן עב(
חבישת  לחשיבות  האמיתי  המקור  בימינו, 
אצטט  חברתי.  אלא  הלכתי,  אינו  כיפה 

מדברים שכתב שר החינוך הרב שי פירון:
שיוותר  הצנחן  את  פגשתי  לא  מה,  “משום 
על  שיוותר  הטייס  את  האדומות,  נעליו  על 
שיעלים  הפרופ’  את  או  הטייס  כנפי  ענידת 
קנו את מעמדם מכוח  כל אלה  את תוארו. 

ההשקעה הרבה והיזע הרב שהושקע בהם.
בהצטרפותו  משמעותי  גורם  הינה  הכיפה 

של היחיד אל היחד, אל הציבוריות הדתית.
לא רק מידת הענווה יש בכיפה אלא אלמנט 

והשתייכות  יחידה’  ‘גאוות  של  מסוים 
עולם  שבילי  בין  לפסוע  ליחיד  המסייעים 
)אתר  זהותו.  את  דרכו,  את  המחפש  תוהה 

“כיפה”(
בניגוד  עומדים  פירון  הרב  שדברי  לי  נדמה 
והמהרש”ל.  לוי  בן  יהושע  רבי  לעמדת 
“גאוות”  את  מייצגת  פירון  הרב  של  הכיפה 
את  היחידה, 
כה  י ל ה ה
הזקופה  בקומה 
לחובש  שראויה 
כיפה.  אותה 
במסכת  אבל 
ן,  י ש ו ד י ק
בדברי  ובפרט 
ל,  ” ש ר ה מ ה
הכיפה משמשת 
לכך  תזכורת 
ללכת  שצריך 
שפופה  בקומה 
זקופה.  ולא 
של  יחידה  תג  להיות  אמורה  לא  הכיפה 
שייכות גאה לקבוצה מוצלחת  )כמו כומתת 

הצנחנים(, אלא תזכורת לכך שהאדם עדיין 
עוד  לו  ושיש  המובחרים  לקבוצת  שייך  לא 

הרבה מה ללמוד מאחרים ולהתקדם.
האם הכיפה היא סמל לרגש גאווה ונבדלות 

או שמא סמל לנמיכות קומה?
את  החוצה  לצעוק  נועדו  רבות  כיפות 
תת-מגזר  או  למגזר  בעליהן  שייכות 
הונא  רב  שכוונת  חושב  אני  אבל  מסוים. 
פנימה,  להתבונן  הייתה  המקורית  והכיפה 
עם  וללכת  להתגאות  במקום  החוצה.  לא 
מבקשת  הונא  רב  של  כיפתו  “כומתה”, 
מהאדם להכיר בכך שהוא לא מושלם, שיש 
שחבישת  כמו  בעולם.  רבה  עבודה  עוד  לו 
כומתה אדומה לא הופכת אדם לצנחן, לא 
ההכשרה,  את  אוטומטית  אותו  מעבירה 
וטירונות  המסעות  לקחי  הקשה,  המסלול 
בונה  לא  כיפה  חבישת  גם  כך  היחידה, 
בעמל,  נבנית  זהות  לאדם.  זהות  פתאום 
אין  והשקעה.  בהתבוננות  פנימית,  בעבודה 
של  סוג  שהיא  יחידה”,  “גאוות  בין  לבלבל 
גאווה, לבין ביטחון עצמי, שהוא הכרה במה 

שהאדם רכש בעמל ידיו. 
אריאל ידין

סגרתם הדלקת נרות עם הסבתא, 
קבעתם עם החבר’ה מהסיירת, עם החברות מהזומבה.

ומה עם הקהילה???
הדלקת נרות קהילתית

ביום שני, נר שביעי של חנוכה,
ל’ כסלו תשע”ה, 22.12.14
בשעה 19:00 בבית הספר.
פרטים נוספים בהמשך.

מי שמעוניין לתת יד בארגון האירוע 
מוזמן לפנות בהקדם לאורית קרנובסקי

orit.notman@gmail.com



ִחיָדה ַלֲחנּוָּכה 

ְרִׁשיָמה 3: ֲאַנִׁשים ּוְמקֹומֹות ְּבַחג ָהֲחנּוָּכה

צווקזע זהזד
צעאקלקד

חדבקעהענ
פקו זצראס

קזעאז זצהפק
יסצעדחקצ

קזעאקו

הדף האחורי

ְרִׁשיָמה 1 )ְלַמְתִחיִלים(: ִׁשיֵרי ֲחנּוָּכה 
ֵיׁש  ת’  ָהאֹות  ֶאת  ְלַהְתָחָלה:  ֶעְזָרה 

ְלַהֲחִליף ָּבאֹות נ’.

תק זל מטלט
לבל ודתהפו

דתהפלו זל לי
שנתה דהיפ זסקי

ושו תקלבו
בצהע רהק ליהצכל

תקהכל ועצלקלב
בל לבזז
פמ טאת

יטּוִיים ַהְקׁשּוִרים ַלֲחנּוָּכה ְרִׁשיָמה 2: ִבּ

סה רכדפ מעמ צמ
צנ מקחס

תר מלדשעח
נ”מ אנהפעד

סגתדס מחנאעח
ועמדש אעט מחזכק

קחדסמ עחעח
מכפזט סשדט

בפ מסעהעח
מפאעאמ קמטרפרפמ


