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לכל הרוחות

צפון דרום מזרח מערב

המקום שלי אילת
חברים רבים מהקהילה ששומעים שעברתי לכאן מאילת, שואלים אותי 
איך זה לגדול בעיר מבודדת שכזו, ותשובתי להם היא - “ככל המקומות”. 

פשוט מכיוון שלא הכרתי מקומות אחרים לגדול בהם ולהשוות אליהם. 
ובכל זאת, מה ייחודה של העיר הדרומית? הים, השקט והשלווה הם 
סמליה של העיר המדברית. בכל סוף שבוע פרקנו את עולו של שבוע 
איתנו  לוקחים  היינו  הים.  אל  רגלית  בירידה  העבודה,  או  הלימודים 
קציצות וביצים קשות ופוצחים במסע משפחתי אל החוף - שם פגשו 

אותנו הרי ֱאדֹום, טובלים בים שטוח ונוצץ מקרני השמש החזקות. 
השקט והשלווה בעיר הם פועל יוצא של הנוף ושל קצב החיים ב”ארץ 
השמש הנצחית”. לא תמצאו שם אנשים תקועים בפקקים או ממהרים 
שעה.  מרבע  יותר  נמשכת  אינה  למקום  ממקום  הנסיעה  לעבודה. 
הקצב הזה הופך את האילתים לאנשים רגועים וחמים )כאילו יש להם 

ברירה...( אחד כלפי השני.
אילתים  עבור  “צפון”  המושג  ובכן,  לצפון?  מהעיר  תכופות  יצאנו  האם 
הוא שם קוד לכל מקום שנמצא מחוץ לעיר ובישראל. כולל חצבה או 

באר שבע. בטח מזכרת בתיה. הכול יחסי בחיים. 
נסיעה  בעירם.  מבוקשם  את  האילתים  מוצאים  רחוק,  הכול  כאשר 
שאינה  מיוחדת  רפואית  בדיקה  או  טיול  למטרת  רק  תתרחש  צפונה 
מיוחד,  אירוע  הייתה  ממש  הארץ  לצפון  היציאה  באילת.  זמינה 

שהתרחש אחת לשנה. 
אם אתם רוצים לחוות את השקט והשלווה באמת, אתם מוזמנים לרדת 
ולא בעונת הקיץ. אז אולי תצליחו לחוות את  לאילת, אבל לא בחגים 

החוויה האילתית האמיתית.
נטע אליה

פרשת  “וארא” פרשת השבוע למשפחה
מדרום(  שלנו  )השכנה  מצרים  יציאת  סיפור 
העומק  מצד  רק  לא  מוצלח  סיפור  הוא 
הרעיוני שלו או מצד המסר שלו, אלא גם מצד 
דרמטית:  עלילה  בו  יש  שבו.  הסיפורי  היסוד 
חירות  להשיג  מצליח  עבדים  של  חלש  עם 
העת  של  העולמית  המעצמה  עם  במאבק 
שיקבול  מי  יהיה  אולי  מצרים.   - העתיקה 
על  החלש  של  התגברותו  שמוטיב  ויאמר 
יהיה  זה  אבל  שחוק,  הוא  האכזרי  החזק 
כמעט כמו להתלונן שמחזותיו של שייקספיר 

מלאים בקלישאות. 
לאווירה  תורם  האירועים  מיקום  גם 
המכושפת. הסיפור מתרחש בארץ של קסם 
ומסתורין -  מצרים של פרעונים ושל מומיות, 
בין  השילוב  פירמידות.  ושל  קוסמים  של 
רקע, עלילה ואפקטים מצית את הדמיון. לא 
מצרים,  יציאת  על  שנעשו  שהסרטים  פלא 
ועד  מיל  דה  ססיל  של  הדברות”  מ”עשרת 
הצלחות  היו  דרימוורקס,  של  מצרים”  “נסיך 

סוחפות.
ויש כאן כוונת  אולם מתברר שאין זה מקרה 
מכוון: בתחילת פרשת “וארא” )שמות ז’ ב-ג( 
לב  את  יקשה  שהוא  למשה  מגלה  אלוהים 
ישראל.  עם  את  לשחרר  שיסרב  כך  פרעה, 

מדוע? 
כילדה הייתי משוכנעת שהדבר נועד להעניש 
אחר  נימוק  ניתן  בפסוקים  אך  מצרים,  את 
ִּבְנָך  ּוֶבן  ִבְנָך  ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  “ּוְלַמַען  לחלוטין: 
ֹאֹתַתי  ְוֶאת  ְּבִמְצַרִים  ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת 
י’  ֲאִני ה’” )שמות  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ַׂשְמִּתי ָבם,  ֲאֶׁשר 
ב(. לא די היה לקב”ה להוציא את בני ישראל 

מרשים  סיפור  ליצור  רצה  הוא  ממצרים, 
לספר לבנים במשך דורי דורות, וממילא חייב 
היה שַּפְרעה לא יעניק מוקדם מדי את אישור 
היציאה ממצרים. סיפור על יציאה ביד חזקה 
יותר לתפיסה הלאומית מסיפור על עם  טוב 

עבדים הבורח מנוגשיו.
על סיפורים ומספרים

קורים  ש”סיפורים  אמר  אוסטר  פול  הסופר 
כנראה  סיפורים”.  שמספרים  לאנשים 
שמספרים  לעמים  גם  קורים  שסיפורים 
מצרים  יציאת  של  הסיפורי  הצד  סיפורים. 

כדי  התרחש 
סיפור  שיהיה 
לספר, ועובדה 
שעם  היא 
סיפר  ישראל 
במהלך  אותו 
ת,  ו ר ו ד ה
דור  כשכל 

ודור קורא את ההווה לאור העבר, ומתוך כך 
מעצב את זהותו. 

בעולם  עמים  שני  על  מספר  זקס  יונתן  הרב 
אותו:  והשיגו  הנצח  את  שחיפשו  הקדום 
בניית  ידי  על  הנצח  את  השיגו  המצרים 
הפירמידות, שניצבות איתן עד היום. מן הצד 
אל  הדרך  את  מצאו  ישראל  בני  גם  השני, 
יציאת מצרים שכול  הנצח, באמצעות סיפור 
ואם  מאב  לצאצאיו  הלאה  אותו  מעביר  דור 

לבת ובן.
הסיפור של כל אחד מאיתנו

כדי  המציאות  את  מכוון  שאלוהים  ההבנה 

מקומו  ועל  החיים  על  מלמדת  סיפור,  ליצור 
של אלוהים בהם. בספר הקבלי הקדום “ספר 
היצירה” נאמר שהקב”ה ברא את העולם על 
כן,  אם  סיפור,  א’(.  משנה  א’  )פרק  סיפור  ידי 
כוח  הוא  אלא  המציאות  של  תוצר  רק  אינו 

מניע ומכוון שלה.
ש”סיפורים  אוסטר  של  לפתגם  לחזור  אם 
נראה  סיפורים”,  שמספרים  לאנשים  קורים 
שפשר הדבר הוא שדרכו של מספר סיפורים 
להתבונן על החיים אחרת. היחס לחיים כאל 
בו,  מקומו  אחר  האדם  של  והחיפוש  סיפור 
לאתגרים  אותו  פותחים 
החיים  לו  שמציבים 
“לשחק”  אותו  ומכינים 

בהם את חלקו.
אני נהנית מאוד מסיפורים, 
הגדולה  החשיבות  אבל 
כוחם  היא  עבורי  שלהם 
לכוון אותי ולהוליד סיפורים 
אני  רבות  פעמים  חדשים. 
איך  על  מייצרת,  שאני  הסיפור  על  חושבת 
לי שיהיה  ומה חשוב  הייתי רוצה לספר אותו 
בו - ומתוך כך פועלת. לא מתאים לי, לסיפור 
טוב  להיות תקועה במקום שלא  האישי שלי, 
לא  לשנות.  האומץ  את  מקבלת  אני  ולכן  לי, 
מתאים לי לספר על עצמי שהעבודה תופסת 
ולכן  ילדיי  מגידול  יותר  משמעותי  מקום 
לפעמים אני מצליחה לאזן בין הדברים חזרה. 
סיפור טוב הוא אפוא סיפור שעוזר לי להיות 

טובה יותר. טובה יותר בעיני עצמי, המספרת.
אורית חלמיש



חשיפה לדרום

משנים כיוון

מעורבב  שהכול  לרגע  נדמה  לאחור  במבט 
נראה  בזה,  מתעמק  כשאני  אבל  ומעורפל, 
של  העניינים  בסדר  להיזכר  מצליח  שאני 
“צוק איתן” דווקא לפי פניהם של תושבי נתיב 

העשרה שאיתם עבדתי בימי המלחמה.
הפנים  בהתחלה 
מבט  רגילות.  היו 
שוב  זה  ש”הינה  כזה 
“יאללה,  או  מתחיל”, 
כבר”.  התרגלנו 
לי  נראו  התושבים 
נוכח  ושלווים  אמיצים 
הקשה.  המציאות 
נדמו  תמיד  חקלאים 
כאוכלוסייה  בעיניי 
שרגילה  חזקה 
דרמטיים,  לשינויים 
ולשלל  טבע  לאסונות 
קשיי יומיומיים, אנשים 
שמסוגלים  כאלה 
אדישים  להישאר 

למצב הביטחוני המתרגש עליהם. 
המלחמה  במהלך  אחד  יום  התבדיתי.  ובכן, 
כנראה  העשרה”.  נתיב  “מנהרת  התגלתה 
מהממת,  דיונה  על  בנוי  היישוב  שכל  בגלל 
חמאס  מטעם  המנהרה  ומהנדסי  חופרי 
הגדילו לעשות, והגיעו איתה עד לתוך היישוב 

עצמו, עם פירים ממש בין הבתים. 
להתמלא  התחילו  וסביבתו  העשרה  נתיב 
ועוד  עוד  מכוניות,  ועוד  עוד  צבא.  כוחות 
התחילו  הכתפיים  על  דרגות  עם  אנשים 
המדים  שלובשי  ככל  ברחובות.  להיראות 
 - העבודה  בגדי  לובשי  התמעטו  כך  התרבו, 
למקום  עזבו  למולדתם,  חזרו  התאילנדים 

לאזורים  לחופשה  שהוצאו  או  אחר  עבודה 
שקטים יותר. נשארו רק בעלי המשקים, ללא 

הילדים שהצפינו.
באחד מימי המלחמה, מצאתי את עצמי יושב 
שתי  פגעו  לכן  קודם  ששבוע  חקלאי  אצל 
בחממה  מרגמה  פצצות 
אבל  פועל.  לו  והרגו  שלו 
בזה לא הסתיימה הטרגדיה 
שלו. ישבתי לידו על הספה 
שעתיים אחרי שעוד פצצה 
שלו  הבית  בחניית  פגעה 

וזרעה הרס עצום. 
חזק,  אדם  עליו:  הסתכלתי 
מנסה  ניסיון,  ולמוד  חכם 
רכב  לשמאי  סמס  לכתוב 
להציל  ניתן  אם  לראות  כדי 
שנהרסו.  מהמכוניות  משהו 
לא  הוא  דקות  עשר  במשך 
מילה.  אף  לכתוב  הצליח 
מגולחות,  הלא  הפנים 
והדיבור  שרעדו  השפתיים 
המגומגם לימדו אותי שמולי יושב אדם שיצא 
מאיזון. כל דיבור על זמן השתילה המתקרב 
והולך ועל תחילת העבודה המשותפת שלנו 
היה נראה מגוחך, אם לא סוריאליסטי. יצאתי 
משם ולא ידעתי מה לחשוב. מראה החקלאי 

הוותיק היושב בבית ורועד מפחד ייאש אותי. 
טסו  ילדיה  אחרת.  לחקלאית  נסעתי  משם 
ניסתה להבין  והיא  לאנגליה בגלל המלחמה 
איך היא ממשיכה לנהל את המשק והפועלים 
מסוגלת  לא  פשוט  היא  שבלעדיהם  שלה, 
לחופשה?  אותם  להוציא  האם  לתפקד. 
פסיכולוג  ולהביא  בביתה  אותם  לשכן  האם 
זר  אזרח  משכנעים  איך  בהם?  שיתמוך 

ולהמשיך  להישאר  לחימה  לאזור  שנקלע 
לתת  יותר  נכון  לא  והאם  כרגיל?  לתפקד 
אכזבה  על  סיפרו  הדאוגות  פניה  ללכת?  לו 
אמר  שנה  חצי  לפני  שרק  מצה”ל,  גדולה 
מכרסם  ודאות  חוסר  ועל  מנהרה,  שאין  לה 
שהיו  הכספים  גם  העתידיים.  הפיצויים  לגבי 
עדיין  ענן”  “עמוד  בעקבות  להגיע  אמורים 

תקועים. 
לו  נשארו  שלא  חקלאי  לעוד  נסעתי  ומשם 
פועלים. הוא הכניס אותי לחדר האריזה ושם 
להם  נרקבים  מלפפונים  של  טונות  ראיתי 
לאיטם, כי אין מי שיארוז וישווק אותם החוצה. 
השאלה:  פניו  ועל  מבועת  עליי  הסתכל  הוא 

“מה לעזאזל אני אמור לעשות עכשיו?!”
למזכרת  בחזרה  ונסעתי  למכונית  נכנסתי 
בדרך  מתנתק.  יותר,  בטוח  מרגיש  בתיה, 
לגדל  מסוגל  הייתי  אם  עצמי  את  שאלתי 
צריך  בכלל  והאם  העשרה,  בנתיב  משפחה 

לגדל שם משפחה בתקופה כזאת.
מדי  כמעט  היישוב  את  פוקד  אני  היום 
יותר  קצת  באוטובוס  נוסעים  הילדים  יום. 
עייף,  פחות  קצת  בש”ג  החייל  מאובטחים, 
וצורות.  גדלים  בשלל  מיגוניות  מוצף  והיישוב 
גם התאילנדים חזרו לשיר בחממות והכלניות 

תכף יפרחו, ממש כשם שגנץ צפה...
באוויר.  שם  מרחפות  עדיין  השאלות  אבל 
שכל  שאסור  הוחלט  העליונים  בדרגים  האם 
יחכו  התושבים  האם  עצמו?  על  יחזור  זה 
גם לכלניות של החורף הבא?  עיניים  בכיליון 
בשיחות עם חקלאים התהיות האלה חוזרות 
ב”יהיה  נגמר  זה  כלל  בדרך  קבוע.  די  באופן 
בסדר” ישראלי כזה, עם חיוך על הפנים, אבל 

פס דק של דאגה עדיין שם.
צבי ברנר

כן,  כן,  מזרחי.  ואני  הרטמן  יאיר  לי  קוראים 
הוא  נכון,  המזרח.  ממדינות  הגיע  שלי  אבא 
מה  אבל  מרוקו,  או  אלג’יר  מטוניס,  הגיע  לא 
מעל  שם  אי  ממוקמת  שבודפשט  לעשות 
לוב. בירת מרוקו רבותיי, היא כל כך מערבית, 
שרוב מדינות אירופה מקדימות אותה בשעון 

בשעה-שעתיים או אפילו בשלוש.
האם זה עקרוני כל כך אם המדינה ממוקמת 
מערב  או  מזרח  ובכלל,  במערב?  או  במזרח 
בכל  ואם  עגול,  הוא  הכדור  הרי  למה?  ביחס 
זאת יש לו שני קטבים אז הם הקוטב הצפוני 

והקוטב הדרומי. 
נושא  שהוא  דרום,  את  שהזכרנו  טוב  או, 
העולם  את  לקטלג  רגילים  אנחנו  הגיליון. 
למזרח ומערב, אבל כבר ראינו שזה לא ממש 
מדויק. למשל, למה אתם מתכוונים כשאתם 
ולא  לאירופה  המערבי”?  “העולם  אומרים 

רוחב?  קווי  אותם  על  שנמצאת  לאפריקה, 
לארצות הברית וקנדה ולא לדרום אמריקה? 

לצפון  שחלוקה  ייתכן  זה,  על  כשחושבים 
ודרום תהיה חלוקה מדויקת יותר בנוגע לעולם 
במקום  אם  ה”נחשל”.  לעומת  ה”מתקדם” 
לו “העולם  לו “העולם המערבי” נקרא  לקרוא 
להרגיש  תירוץ  לו  יהיה  גם  לפחות  הצפוני”, 
עליון על כל השאר. אז נכון שיש לא מעט יוצאי 
בחצי  שנמצאת  אוסטרליה  למשל  כמו  דופן, 
הכדור הלא נכון, אבל זה נורא רחוק, והם בטח 

עדיין לא שמעו על התיאוריה הזו.
דרום- לעומת  צפון-חזק  של  הזו  התופעה 

יותר כשמגדילים  נהיית אפילו מעניינת  חלש 
מדינות  בתוך  שאפילו  לב  ושמים  רזולוציה, 
זה חוזר על עצמו. בגדול, צפון ארצות הברית 
בצרפת,  גם  וכך   - מהדרום  יותר  “נחשב” 

בספרד ובהונגריה. וישראל כבר אמרנו?

יש בהרבה מקרים הבדל  אפילו בתוך ערים 
לרמה  זוכה  כשהאחרון  לצפון,  הדרום  בין 
בניו-יורק,  כך  יותר.  גבוהה  סוציו-אקונומית 
בכולן  וברומא:  בברצלונה  בפריז,  בלונדון, 
יקרות בעשרות אחוזים  הדירות בצפון העיר 
על  תסתכלו  רק  ובישראל?  בדרום.  מאשר 
בלי  עוד  וזה  רחובות,  שבע,  באר  נתניה, 

להזכיר את צפון ודרום תל-אביב.
הסברים,  לזה  לתת  ניסו  אנשים  מיני  כל 
מיני  בכל  או  באקלים  ההבדל  את  שתולים 
תירוצים אחרים. אבל בינינו, ההסברים הללו 
בואו נסכם שיש כאן  עושים רק חצי עבודה. 
תורה  בדבר  כמו  וממש  מעניינת,  תופעה 
ועם תשובה  נישאר עם שאלה טובה  טיפוסי 
דבר  של  המדור  לא  זה  אה,  מספקת.  לא 

תורה? אני אדבר עם העורכים.
יאיר הרטמן, צפון מזכרת בתיה



המורה שהכי אהבתי ב”ישיבת הדרום”

סוף העולם דרומה
לירח  ואני  מיקי  טסנו  החתונה  אחרי  שנה 
דבש/ טיול שאחרי התואר )שלי(/ טיול טרום 
שאפשר,  דרומה  הכי  לרדת  החלטנו  הורות. 
עד סוף העולם, כדי להוכיח לעצמנו שחתונה 
זה לא סוף העולם. הכי דרום שהגענו הייתה 
באי  השוכנת   ,)Ushuaia( אּושּואיה  העיר 
שנקרא “ארץ האש” בפטגוניה שבארגנטינה. 
דרומית  יבשת  יש  דרומי,  הכי  לא  זה  נכון, 
שנצטרך  שחשבנו  מכיוון  אבל  קפואה,  יותר, 
הנדרשים  הדולר   5,000 את  הדרך  בהמשך 

כדי להגיע אליה - ויתרנו. 
חוץ  בעיר,  התיירותיות  האטרקציות  אחת 
היא  המטריפות,  והשקיעות  הפינגווינים  מאי 
הביקור במרכז לתייר, שם שמים לך חותמת 
ועוד   - בעולם”  דרומית  הכי  “העיר  בדרכון: 

בחינם. 
אותה  אהבנו  כך  כל  אּושּוַאָיה,  את  אהבנו 
שהחלטנו להישאר בה עוד יום. טוב, לא ממש 
פספסנו  בזמן,  התעוררנו  לא  פשוט  מדויק, 
יום  באותו  היחיד שיצא ממנה  את האוטובוס 
בינתיים  המחרת.  יום  עד  לחכות  ונאלצנו 
עם  כנחמדה,  להגדיר  שאפשר  בעיר  טיילנו 
סממנים אירופאים ותחושה חזקה מאוד של 
סוף, קצה. בשבע בערב, למרות שהשמש עוד 
להתקרא  המתעקשת  העיירה,  ערנית,  ממש 
עיר, כבר מתכוננת לשינה. עד שהחושך יורד 
סוף סוף, אין כבר נפש חיה ברחובות, גם לא 

ברחוב הראשי.  
אּושּוַאָיה  בעיר  נשימה,  עוצר  לנוף  פרט 
רחוק  אתה  רחוק.  מאוד  שאתה  חוויה  יש 
חיי  של  מהאינטנסיביות  רחוק  מההמולה, 
זה  )ואת  אליהם  רגילים  שאנחנו  היומיום 
שם  יש  הילדים(.  בוא  לפני  עוד  הרגשנו 
חיים  לחיות  כדי  שצריך  מה  כל  לכאורה 

כמו  נו מערביים  ח נ א ש
אבל  מכירים, 
תחושה  עם 
ים  ב ש ו ת ה ש
פרשו  שם 
מהמרוץ.  מראש 
את  מזכיר  קצת 
)לא  שלנו  אילת 
ערים  הן  בכדי 
אבל  תאומות( 
פחות  הרבה  עם 
אה-גה-דּו-דּו-

יותר  והרבה  דּו 
פינגווינים. 

אני  באּושּוַאָיה  בערגה  כיום  נזכרת  כשאני 
כתיבת  של  ברגעים  למה  עצמי:  את  שואלת 
16 דברים שטורדים  מילים אלו, יש במקביל 
יאיר  בגלל  האמת,  למען   ,17 מנוחתי?  את 
הרטמן ויואב פרידמן עורכי הגיליון הזה. למה 
שמתלוננים  אנשים  שומעת  אני  עבר  מכל 

והמרוץ  החיים  של  הזאת  האינטנסיביות  על 
והאם  בו,  נמצאים  שהם  מרגישים  שהם 
אך  אינטנסיביים  פחות  חיים  לחיות  אפשר 
עם זאת מאושרים ומלאי סיפוק, גם לא בשיא 

הפריפריה? 
להגיע  כדי  העולם  סוף  עד  להגיע  צריך  לא 
לך  “מביאה  אּושּוַאָיה  אבל  האלה,  לתובנות 
את זה ַּבָּפנים”, כמו שאומרים. הבחירה לגור 
לא  או  באּושּוַאָיה 
ממנה,  לעבור 
בחירה  היא 
של  אחר  בסוג 
שיכולים  חיים 
או  מלאים  להיות 
שמחים  ריקים, 
בדיוק  עצובים  או 
החיים  כמו 
אבל  ב”מרכז”, 
הרבה  הרבה 
רגועים.  יותר 
אחרי הכול, כשיש לך רק אוטובוס אחד ביום 
ליעד  אותך  להביא  יממה  כמעט  לו  שלוקח 
מנומנמת  עיירה  הוא  שגם  הבא,  המאוכלס 

בפטגוניה, עזוב, תישאר בבית. 
כתפיסת  הדרום  כמשל,  הדרום  בקיצור, 

עולם, הדרום כדרך חיים לגיטימית בהחלט. 
אורית קרנובסקי -נוטמן

עמוד  של  הצפוני  מהצד  נכנס  שלא  “מה 
ככה  שלו”.  הדרומי  מהצד  ייכנס  השדרה, 
אבא שלי היה אומר לתלמידים שלו בשיעורי 
גיאוגרפיה, שזה די מצחיק, האמת, אבל בתור 
זה  ובן,  תלמיד  תקן  על  בכיתה  שנכח  אחד 
העמיד באור קצת לא מחמיא את כל מה שאני 

יודע. כי, אעפס, לך תדע מה נכנס מאיפה.
הייתי  ה-90  שנות  בתחילת  שם  אי  כן,  ובכן 
הדרום”  ב”ישיבת  שלי  אבא  של  תלמיד 
ברחובות. למרבה המזל, לפחות בעניין הזה, 
בחברה  ההתחרדות  תהליכי  החלו  אז  כבר 
והנהלת  תאוצה,  לצבור  הדתית-לאומית 
הישיבה לא ראתה שום צורך בבגרות חיצונית 
הזה  המקצוע  שלימודי  כך   – בגיאוגרפיה 
הסתיימו ב”בגרות פנימית” בכיתה ט’. מאחר 
נאלצתי  בתיכון,  רק  לישיבה  שהצטרפתי 

לבלות שנה אחת בלבד בתור בן ותלמיד.
אבא  של  בכיתה  תלמיד  להיות  זה  איך  אז 
שלך? בעייתי, זה ברור לכם. קודם כול אתה 
להקשיב   – טוב  ילד  ממש  ממש  להיות  צריך 
עניין   לגלות  במבחנים,  להצליח  הזמן,  כל 
וכל העסק הזה. וכמובן שאתה ממש לא יכול 
מקובל  עניין  שזה  למרות  בכיתה,  להירדם 
למדי בשעות אחרי הצהריים של לימודי החול 

בישיבות.

גם  היו  הבסיסיים.  הדברים  הם  אלה  אבל 
דברים גרועים יותר. למשל: באחד מימי הקיץ 
יצאתי עם  סוף שנת הלימודים,  הנעימים של 
חשוב  שהיה  קצר  לטיולון  טובים  חברים  שני 
סטנדרטי.  לימודים  יום  מעוד  עבורנו  יותר 
ספונטנית,  כה  הייתה  היציאה  אממה, 
שיעור  יש  יום  שבאותו  לגמרי  ששכחתי 
שלי  אבא  נכנס  היעודה  בשעה  גיאוגרפיה. 
לכיתה וראה שאני לא שם. הוא הקריא שמות, 
כרגיל, וכשהגיע אליי אחד החבר’ה אמר בקול 

“הוא חולה, לא בא היום”. יופי, גאון.
כי לעובדה שאבא שלך מלמד  וזה לא הכול, 
בבית הספר שבו אתה לומד יש עוד השלכות 
של  לבריכה  השלכות  למשל  כמו  רבות. 
כמה  במקרה  אם  בבגדים,  כשאתה  הישיבה 
מרוצים  היו  לא  המקבילה  מהכיתה  ביריונים 

מהציון שקיבלו בתעודה.
יתרונות  גם  שהיו  לומר  מוכרח  אני  שני,  מצד 
מסוימים לכל הסיפור הזה )הכללי, לא זה עם 
כשאבא  בחורף?(.  היה  שזה  ציינתי  הבריכה. 
קל  יותר  הרבה  הספר,  בבית  מורה  שלך 
להשיג כסף לקנות ממתקים במכולת שמחוץ 
אתה  אם  בבית  פרטי  מורה  לך  יש  לחומות, 
של  יופי  לך  יש   – חשוב  והכי  משהו,  מבין  לא 

קשרים בחדר המורים. 

היום  עד  שהאמת,  משהו,  עוד  היה  ובעצם 
שאני  מצטער  אני  לאיש.  עליו  סיפרתי  לא 
מוציא את זה כאן, קבל עם וקהילה, וכשאבא 
שלי איננו ולא יידע זאת לעולם, אבל כנראה, 
אחד המבחנים שאבא  הגיע הזמן להתוודות: 
מסדרת  בנוי  היה  שנה  באותה  חיבר  שלי 
שאנחנו  שונים,  אקלימיים  נתונים  של  גרפים 
לאזורים  לשייך  צריכים  היינו  התלמידים 
הלחות,  הטמפרטורה,  פי  על  בארץ  שונים 
דוגמה  הציג  כשהוא  וכיוצ”ב.  המשקעים 
מאיזה  זיהיתי  מיד  המבחן,  שלפני  בשיעור 
ודאגתי  הצילומים  את  לקח  הוא  בבית  ספר 
משמעותי,  יתרון  מועד.  מבעוד  אותם  לשנן 

אתם חייבים להודות.
אפילו  הבחינות  טוהר  על  שמרתי  לא  כן,  אז 
לא  שלי.  אבא  של  בשיעור  מדובר  כשהיה 
יפה, אבל מה שעוד יותר לא יפה הוא שמכיוון 
לא  יתגלה,  שהדבר  חששתי  מאוד  שמאוד 
הטובים  לחבריי  גם  החומרים  את  הדלפתי 
95 ולא 100, כך  ואפילו דאגתי לקבל במבחן 
שזה ייראה אמין. אבל עכשיו כשאני חושב על 
הוא היה תופס  ֵהי, אם  אני אומר לעצמי:  זה, 
מכתב  שולח  עושה,  היה  כבר  הוא  מה  אותי, 

להורים?!
יואב פרידמן



מי פה מהדרום?

תפתח חלון
של  סוגים  לשני  נחלק  העולם 
אנשים: אוהבי קיץ ואוהבי חורף. 
שמעדיפים  מאלה  אתם  אם 
חן  מוצאים  גם  אתם  החום,  את 
לקבוע  לכם  כדאי  וגם  בעיניי 
גדול בחדר שפונה דרומה,  חלון 
היום. רוב  השמש  נמצאת  שם 

אם אתם מאלה שאוהבים חורף, 
חפשו טיפים אצל מישהו אחר...

הדף האחורי
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