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ודברת בם
המקום שלי קיבוץ

אבל  קיבוצניק  הייתי  לא  מעולם 
שדווקא  שיאמרו  ויש   – זאת  למרות 
בגלל – הקיבוץ הוא המקום שלי. כל 
קיבוץ. רק תניחו אותי ברחבת חדר 
יודע  לא  בבית,  מרגיש  ואני  האוכל 

למה.
בגלל  שזה  לכתוב  רוצה  הייתי 
עליי  שעברה  הקסומה  הילדות 
חבל  רק  שבדרום,  עלומים  בקיבוץ 
העיר  לטובת  אותו  עזבו  שהוריי 

להיות  כבר  יכולה  השפעה  כמה   - ובינינו  שלוש,  בן  כשהייתי  הגדולה 
לריחות הרפת ולמגעו של שטיח הלינוליאום בפעוטון על תודעתו של 

פעוט רך בשנים?
היו גם הביקורים בשנות הילדות אצל הדודים שהמשיכו לגור בעלומים, 
עד היום למעשה. ארוחות שבת משותפות בחדר האוכל, עם התורים 
הכלבים  עשרות   – מכול  ויותר  והמים,  הסודה  וברזי  ידיים  לנטילת 
שממתינים בחוץ לילדים שישחקו אתם ואולי יגניבו גם חתיכת שניצל. 

מדהים שאת חלקם אני זוכר עד היום בשמותיהם )מנוחתם עדן(.
עם  לביא  בקיבוץ  ועבדתי  כשגרתי  בנח”ל,  ההיא  התקופה  גם  והייתה 
כל החבר’ה מהגרעין. זו הייתה תקופה כל כך יפה ובלתי נשכחת שאני 

בקושי זוכר ממנה משהו. הכול מתערבב 
ואווירת  חברים  מוזיקה,  של  בליל  לכדי 
עבודתית  עבודה  לצד  אמתית,  חופש 
חוץ  טוב,  מכל  הכול,  שם  היה  במשק. 
משעות שינה נורמליות – כי מי בכלל רצה 

ללכת לישון?
שעליו  הסוציאליסטי  הרעיון  גם  וישנו 
מקורי  ישראלי  פטנט   – הקיבוץ  מתבסס 
הלכה  הקומוניסטי  החזון  הגשמת  של 
ונוטל  יכולתו  כפי  נותן  אחד  כל  למעשה. 
לפי צורכו – פשוט ומקסים. אך שוד ושבר, הקפיטליזם ניצח בנוקאאוט. 
החלום ושברו - נוגה כמו כוכב שחדל מלהתקיים ורק אורו עדיין נראה 

בשמי הלילה.
ברוש  ועצי  צרים  בטון  שבילי  בדשא.  יחפים  כלב  עם  רצים  ילדים 
ואקליפטוס. ריח כביסה נקיה המתחלף, כל אימת שהרוח משנה כיוונה, 
כבדות  ונעליים  כחולים  עבודה  בבגדי  זקן  איש  פרות.  זבל  של  בריח 
חוזר מהמטע, כפות ידיו חרושות תלמים שמעוררים בו גאווה – עדות 
לשנים ארוכות של עבודת כפיים. המקום שלי הוא קיבוץ. כל קיבוץ. רק 

תניחו אותי ברחבת חדר האוכל ואני מרגיש בבית. עדיין לא יודע למה.
אורי נוי

יום הולדת ארבעים, פנצ’ר ומה שביניהם  
כזה  מכונן,  אירוע  לי  קרה  השבוע 
כזה  להעצמה,  בקבוצות  עליו  שמספרים 
ואחרי.  ללפני  בעקבותיו  מתחלקים  שהחיים 

מצאתי  לא  כי  שקרה  שמזל  כזה 
לעלון  עליו  לכתוב  נושא 

הדרך  ופורץ  הייחודי 
“ודברת בם”. 

מאחיי  אנוכי  שונה  לא 
אני  וגם  ואחיותיי 
רחובות  עד  הרחקתי 

לחנות ‘הכל בשקל’, כדי 
הולדת  ליום  להפתעות  שקלים  כמה  לחסוך 

בגן של בתי הידועה בשמה 5#. 
“התלהבתם  בשמה  יותר  הידועה  הסופה 
קצת גשם”, הקור ורחוב הרצל לא שברו את 

רוחי. 
ורכשתי  בגשם  רקדתי  לב  וטובת  מזמזמת 
מתנות איכותיות בשקל לילדיי “גן הרדוף הכי 

אלוף”. 
פטפטתי עם המוכרת על מזג האוויר, עשיתי 

הכל כמו שצריך. 
אם כן למה? למה אלוהימה שבשמיים? למה 
הפנצ’ר  לי  הגיע  )המתחזקות(  הרוחות  לכל 

הארור?
הצמיג איבד מצורתו. יצא לו כל האוויר. מת. 

’ר  צ נ עד פ איתו  להגיע  יכולתי  שלא  כזה 
למחרת  קולות  ולעשות  הבית 
קרה  מה  תראה  “אוי  של: 
אני  מה  קטנה,  אישה  אני  לי? 
מבינה בפנצ’רים? אתה כל כך 
לזה.  תדאג  בטח  אתה  חזק. 
מזל  לי,  תעזור  חלשה  אני  הו 
אתה  איתך,  שהתחתנתי 

נהדר”, לא. לא כזה פנצ’ר. 
במכונית,  יושבת  בעודי  אז 
חלק  “זה  בכינויו  יותר  הידוע  לחילוץ,  מחכה 
פה  יושבת  אני  זה,  על  שילמנו  מהביטוח, 
על  שמרתי  מבחינתי”,  המוות  עד  ומחכה 
ווטסאפתי  לזמזם,  המשכתי  טוב,  רוח  מצב 
שיידעו,  מצבי,  על  משפחה  ובני  לחברים 

שיתפללו, שידאגו. 
הייתי  אז  יכולה,  שאני  חזקה,  שאני  ידעתי 
הפך  משים  בלי  הזימזום  וחיכיתי.  חזקה 
לקינה: “גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע 

כי אתה עימדי”. 
כל  איבדתי  לי  סלחו  לערך,  שעה  רבע  אחרי 

עיתותיו,  לתת  המשבר  התחיל  זמן,  תחושת 
וכאן  מורגנה  פאטה  או  פלאפל  דוכן  מרחוק 
חפיסת  יבש,  הגרון  רעבה,  אני  קר,  במכונית 

הסיגריות עוד מעט תגמר.
זה הסוף ? ככה יראה הסוף שלי? ובית דין של 
מלכה  לפני  אגיד  מה  עליו?  יהיה  מה  מעלה, 
מלכת המלכות? שכך סיימתי את חיי? בתוך 
אני  מה  עליי?  יהיה  מה  מפונצ’רת?  מכונית 

משאירה לילדיי אחריי?
אוכל  לא  כשכבר  ואוכל  אכרות  גפה  איזה 

יותר? איזו שמלה תסתיר הכי טוב את הגדם?
מה  אני?  מי   ? ואני  עולם.  של  ברומו  שאלות 

אני? מי אני? מה?
הפנצ’ר?  את  עצמי  על  הבאתי  אני  האם 
הרעה  את  עלי  הביאה  חסומה  צ’אקרה  איזו 
מספר  ועוד  דקות  חמש  עוד  עברו  הזאת? 
זהה של שיחות כדי לארגן לילדיי דרך לחזור 

הביתה מהגן. 
האם אני עומדת כאן לנסיון? ומה אני צריכה 

ללמוד מהנסיון הזה?
לא פשוט קוראות יקרות ואיכותיות, לא פשוט. 
העובדה  לפתע  נכנסה  הזה  המצב  לכל 
לדייק  אם  ביז’,  הקרוב,  שבאדר  ההזויה 



פרשת  “יתרו” פרשת השבוע למשפחה

שאלתם,  כבר  אם  ב28  הקרוב,  ובפברואר 
גאה  אמיתית  אישה  ארבעים.  בת  אהייה  אני 

בגילה. 
במאום  עזרה  לא  הנ”ל  המורכבת  העובדה 
בי  מכה  הזה  המספר  המצב.  עם  להתמודד 
שקרו  דברים  זוכרת  אני  שבחוץ,  הקור  כמו 
היתה  שלי  סבתא  שנה,  ושבע  שלושים  לפני 
כמעט סבתא בגיל הזה. ואני כמו סבתא שלי 
לפניי, וכמו סבתא שלה לפנייה כשהתקרבה 
יכול  זה  “איך  לעצמי:  תוהה  ארבעים  לגיל 
יום חמישי? ושוב הגיעה שבת?  להיות שכבר 
השבוע  שניה  לפני  שרק  להיות  יכול  זה  איך 

התחיל בעצלתיים ושוב הגיעה שבת, איך?!”
לגויים  ואור  שנונה  כזאת  אני  לעזאזל  ואיך 
לא  בפייסבוק  שלי  החברים  עשרת  כל  אבל 

חושבים ככה?
שותק?  והפייסבוק  סטטוסים  כותבת  אני  איך 
איך היחס היחיד שאני מקבלת זה הזמנה לקנדי 

קראש מגיסתי ומעוד מישהו שפעם הכרתי? 
ילדים’  כמו  עלינו  נא  ‘שמור  השיר  האם 
לסידור  להכנס  יכול  חזה  עופרה  של 
האלטרנטיבי שיום אחד אפיק בעצמי? האם 
יוכל  עונים  אתם  איו-יה  שואל  אני  איו-יה 

להחליף את אנעים זמירות?

“ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין, ֹחֵתן ֹמֶׁשה, ֵאת ָּכל-
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאֹלִהים ְלֹמֶׁשה, ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו... 
ֲאֶׁשר-ָעָׂשה ה’  ָּכל-ַהּטֹוָבה,  ִיְתרֹו--ַעל  ַוִּיַחְּד 

ְלִיְׂשָרֵאל“ )שמות, יח(

מרכזיים:  נושאים  שני  ישנם  יתרו  בפרשת 
יתרו, חותן משה, ומעמד הר סיני  הגעתו של 

בו ניתנים לוחות הברית.
בדמות  פוגשים  אנו  יתרו  של  הגעתו  עם 
שומע, משמועה  יתרו  ומיוחדת.  מאתגרת 
בני  של  ההצלה  סיפור  על  כנראה,  שעברה 

בתו  את  לוקח  ממצרים,  ישראל 
בניה  ושני  משה,  אשת  צפורה, 
משה  חניית  מקום  אל  ומגיע 
אדם  מוביל  מה  ישראל.  ובני 
לצאת מביתו אל המדבר הקשה 
בעקבות עם של עבדים? האם זו 
שמחברת  משה  אל  הקרבה  רק 
סיבה  כאן  טמונה  שמא  או  אותו 

עמוקה יותר?
משה  עם  יתרו  של  המפגש 
קורותיהם  בהתרגשות.  מלא 
ממצרים  בצאתם  ישראל  של 
התפעמות  יתרו  את  ממלאים 

ושמחה גדולה “ַוִּיַחְּד ִיְתרֹו--ַעל ָּכל-ַהּטֹוָבה, 
ִמַּיד  ִהִּצילֹו,  ֲאֶׁשר  ְלִיְׂשָרֵאל:   ֲאֶׁשר-ָעָׂשה ה’ 
ִמְצָרִים” )שמות יח, ט(. ורש”י מפרש: וישמח. 
כלומר,  חידודין.  חידודין  בשרו  נעשה  ועוד, 
ששמח  רק  לא  יתרו,  והתרגשות.  שמחה 
לו,  חיצוני  כמשהו  אחרים  של  בשמחתם 
אלא נראה כי משהו זז בו שם בפנים. הגילוי 
גם  אותו  ולהניע  פעולה  בו  לפעול  מצליח 
ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ה’,  “ָּברּוְך  עצמו:  מתוך  להבנה 
ִּכי- ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה  ִמְצַרִים...  ִמַּיד  ֶאְתֶכם 

י-יא(. העובדה  )יח,  ִמָּכל-ָהֱאֹלִהים”  ה’  ָגדֹול 
שהגיעה  השמועה  בעקבות  הולך  יתרו  כי 
כך  כל  אינה  מזה  חלק  להיות  ומחליט  אליו 
מחסומים  ישנם  מאליה.  וברורה  פשוטה 
לקום  לכאורה,  יכולים למנוע ממנו,  היו  אשר 
מעמד  בעל  מדין,  כהן  יתרו,  ממקומו.  ולצאת 
עמו,  בקרב  ורוחנית  חברתית  ביותר  גבוה 
ולחצים  ציפיות  של  למערכת  נתון  ובוודאי 

אינו  זה  מעמד  אך  ודרכו.  למעשיו  באשר 
מונע ממנו ללכת אחר ליבו ולערער אולי על 
הבטוח  המקום  על  האמין,  בהם  האמונות 
החתן  משה  מול  שלו  ההיררכיה  גם  והידוע. 
אליו  מגיע  ויתרו  ביניהם  עומדת  אינה  שלו 
כשווה בין שווים לשמוע את הגילוי שנתגלה 
מקרוב  להביט  עמוק  דחף  יש  ליתרו  למשה. 
בהתרחשות המיוחדת בסביבתו ולבירור של 
משהו שנתגלה לו. הוא לא מסתגר בעמדותיו 

או מעמדו אלא נפתח לפעול.

יתרו עובר שינוי פנימי
ניתן להרגיש כי ביתרו קיימת ענווה המולידה 
יכולת לקבל שמה שחשבת או ידעת עד כה 
זה לא הכל. ויתכן כי משהו חדש יכול להופיע 
מה  במקצת.  אחר  לעולם  פתח  ולפתוח 
ויכול  לך  הנכון  הדבר  בהכרח  אינו  שהשגת 
להיות שמצפה לך עוד דרך. דרך שצריך רק 
לשמוע, להקשיב לה. היציאה מהגבולות של 
עצמך זו יכולת המעידה על הקשבה וענווה.    

מסביבו  המציאות  אל  יתרו  של  ההקשבה 
גם  אותו  מובילה 
אמיתית  להקשבה 
שעולות  לבעיות 
מתוכה. כאשר הוא 
הכבד  בעול  מבחין 
כתפיו  על  הנופל 
הוא  משה,  של 
הקושי  את  מזהה 

יתרו  כלומר  לשנות.  מנת  על  לפעול  ומנסה 
לקולות  הקשבה  של  בפעילות  נמצא  תמיד 
כלפי  מעצמו  יציאה  פנימיים,  או  חיצוניים 
בנקודת  למשה  יתרו  בין  הדמיון  ועשיה.  חוץ 
הענווה מעצים את החיבור בין שני המנהיגים. 
יתכן כי אחת התחנות של משה בדרך להיות 
מנהיג לעם ישראל היא יתרו. אצלו הוא לומד 

את הפתיחות וההקשבה למציאות. 

ֶאת- ֹמֶׁשה,  “ַוְיַׁשַּלח  כתוב:  הפרשה  בסוף 
כ”ז(.  )י”ח,  ֶאל-ַאְרצֹו”  לֹו,  ַוֵּיֶלְך  חְֹתנֹו; 
שראינו  כיוון  תמוה  זה  פסוק 
בני  עם  יתרו  של  ההזדהות  את 
מאמיתתו  וההתלהבות  ישראל 
לראותו  מצפים  היינו  אלהים.  של 
האם  במסע.  ישראל  עם  ממשיך 
שמחתנו  למרבה  מחיפושו?  הרפה 
אותו,  ללוות  ממשיך  הפנימי  הקול 
והזיהוי של משהו אמיתי לא מרפה 
ובפרשת  לארצו  שחזר  לאחר  גם 
שוב,  אותו  פוגשים  אנו  בהעלותך 
ֹמֶׁשה,  “ַוּיֹאֶמר  יחד עם בני ישראל: 
ֹחֵתן  ַהִּמְדָיִני  ֶּבן-ְרעּוֵאל  ְלֹחָבב 
ָלְך,  ְוֵהַטְבנּו  ִאָּתנּו  ְלָכה  ֹמֶׁשה... 
י,  )במדבר  ַעל-ִיְׂשָרֵאל”  ִּדֶּבר-טֹוב  ִּכי-ה’ 
הקושי  בפנינו  מתגלה  זו  בנקודה  גם  כ”ט(. 
הקודם  עולמו  בעזיבת  והמובן  הטבעי 
בתשובתו למשה: “ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, ֹלא ֵאֵלְך:  ִּכי 
ִאם-ֶאל-ַאְרִצי ְוֶאל-מֹוַלְדִּתי, ֵאֵלְך” )במדבר 
י, ל”ב(. את המשך מסעו התורה לא מזכירה 

אך ברור כי התחולל שינוי כלשהו ביתרו.

פתח לחדש
ניתן ללמוד מפרשה זו כי מה שאנחנו יודעים, 
זהו  ומשיגים  מבינים 
במציאות,  מסוים  רובד 
וענווה  בהקשבה  אך 
להיענות  גם  נוכל 
קולות  של  להזמנה 
ודברים חדשים להיכנס 

בתוכנו.
יעל ברנר

 שיר : קולות 
 מילים: רחל שפירא

לחן: מישה סגל
ביצוע: חוה אלברשטיין

https://www.youtube. :קישור לשיר
com/watch?v=wSMp8AbfUVQ

לא  “אני  דבריה  את  שפותחת  אישה  האם 
היא  מה  מבינה  באמת  אבל...”  פמיניסטית 

אומרת?
באוטו,  לבד  יושבת  ומעושנת,  צמאה  רעבה, 
דמעות  העלו  התהילים  ופרקי  הסמיך  העשן 

בעיניי. 
בסופו של יום, לא משנה מה ימכרו לכם, כל 

אדם לעצמו. 
כולנו רקמה אנושית אחת חיה ב@#$%  שלי. 
בת  מעט  עוד  ואני  תקועה  אני  לבד,  אני 

ארבעים!!!!!!
ענבל פויר-כנעני



שלושה בתמונה אחת

 – זה  על  מסתכלים  שלא  איך 
יצאתי חומוס  

החום  עם  הצ’יפס  על  לשמוע  לי  נמאס 
ילדים  על  אהוב  שלו.  המנחמים  והפריכות 
דיאטות  ושובר  שיניים  להם  שצמחו  מרגע 
בפיהם.  השיניים  עוד  כל  למבוגרים  סדרתי 
אורח רצוי תמיד בכל שולחן, חלבי, בשרי או 
טבעוני, עם הקטשופ הזה שמתלווה אליו כמו 

מעריץ לכל מקום. 

והסלט? צדיק... הוא תמיד הבחירה “הנכונה”. 
רק  אם  ופיצויים  הפתעות  מבטיחים  לילדים 
בית  בכל  תפריט  חצי  תופס  ממנו.  יטעמו 
כבר  )די  עשור  כל  חדש  בטרנד  יוצא  קפה, 
עם גרעיני רימון!( וגורם לאמהות רבות, אשר 
המלכות,  חצי  עד  להן  מגיע  בחי’אלוהים 
התמוהה  השאיפה  עם  בעולם  להסתובב 

להסתפק רק בו.

ואני? בלי פיתה מי מסתכל עלי בכלל... ניסיתי 
שנים  כמה  לפני  מחדש  עצמי  את  למתג 
כצמד “חומוס ומנגולד”. אמרו לי שככה “גזר 
ואפונה” התחילו והיום תראו אותם... זה תפס 
בדיוק חצי שנה במסעדות עד שהחליפו אותי 
ב “שעועית פריכה וקרם סלק”. זה הכל עניין 
של טיימינג ככה הסבירו לי, ובדיוק אז התחיל 
מאסטר שף... עד היום כשאני מתגלגל לאיזו 
להתנהג  מנסה  הכדורית,  בצורתי  צלחת 
או סלט,  עוף  איזה חתיכה של  ליד  בטבעיות 
את  שגילה  כמי  יעצור  הילדים  אחד  תמיד 
אני  וואלק  זה??”  מה  “רגע,   – הגדול  הבלוף 
מכינים  שממנו  הזה  “הדבר  לא  אני  חומוס... 
 - זה”  אוהב את  יואבי אתה  זה בסדר  חומוס 

אני חומוס!  אני הדבר האמיתי! 
טבעונים,  של  טרנד  עכשיו  שיש  אומרים 
נראה אולי אני אדבר עם מנגולד נעשה איזה 
קאמבק סטייל כוורת. למישהו יש את המספר 

של חיים כהן?  
גיל עטר   

חומוס - צ’יפס - סלט

איזה סלט!
לכל אחד יש את הרגע הזה שבו הוא הרגיש שהוא 
יקר שמחייך  קורא  לך  גם  כן,  כן,  מתנפץ לרסיסים. 
לך  שהיה  בטוח  אני  מבוכה.  עם  מעורבת  בתמיהה 
מאבד  שאתה  הרגשת  שבו  בחיים  כזה  רגע  איזה 
שליטה. שאתה בעצם מורכב מהמון חתיכות קטנות 

שלא ממש ברור איך הן מתחברות אחת לשניה.
שמן  כאלו:  לרגעים  בדיוק  משהו  להציע  לי  תנו  אז 
כבר  זה  אבל  פלפל,  מלח,  לימון,  גם  אפשר  זית. 
טוב, עושה את  זית  לי: שמן  עניין של טעם. תאמינו 
של  החתיכות  שכל  תרגיש  רגע  בן  נהדר.  העבודה 
חייך מתחברות יחדיו לכדי שלם אחד שיוצר את מה 

שאתה:
סלט ירקות.

המלפפונים,  העגבניות,  שכל  כזה,  חש  וכשאתה 
אותה  את  יחד  מנגנים  שבך  והגזרים  הפלפלים 
נוצרת  הזית,  שמן  של  הנאמן  בניצוחו  מנגינה, 
מסביב  כולם  כזה  בזמן  כזו.  שלמה  אחת  הרמוניה 
ארוחה.  לכל  בשמחה  אותך  ויוסיפו  ממך  מרוצים 
של  סליחתם  את  אבקש  וכאן  היא,  האמת  אבל 
החומוס והצ’יפס, שכשאתה כזה שלם והרמוני אתה 
לא צריך אף אחד. אתה ארוחה בפני עצמך ועם קצת 

בצל סגול כולם יחשבו שאתה הקיסר.
יאיר הרטמן

שיר שחלמתי על צ’יפס   
אחד ועוד אחד

ועוד
מתוק ומלוח

זהוב וחם.
כה חם.

לאחוז בו בין השיניים ולנשוף בו
לנגוס ולנשוף

ולנגוס שוב
ולנשוף

כך אנחנו מסתחררים לנו
במחול מטופש

בין כמיהה לכוויה
אני והצ’יפס

ליאת אקרמן

 האסיפה תתקיים ביום ראשון 8.2.15 בשעה 20:30 
באולם הרב תכליתי בבי”ס קשת

הצבעה על עתיד גני קשת - 
שלא תתעוררו מאוחר מדי!

היגוי  צוות  הוקם  האחרונות,  האסיפות  בשתי  שהוצג  כפי 
לבחינת מודל גני קשת.

לרעות  הלך  חקר,  הקשיב,  נפגש,  בחן,  חשב,  הצוות 
בשדות זרים וגם מוכרים )מסגרות דומות בחינוך 
ולבסוף  חלם  הרהר,  חשב,  ושוב  המשלב( 

הגיע למסקנות. 
של  סקירה  לשמוע  תוכלו  זה  בערב 
וההצעות  שלנו,  המסקנות  עבודתנו, 
מנת  על  הגענו  אליהן  ביותר  הטובות 
ליציבותם  לדאוג  קשת,  גני  על  לשמור 

ולשיפורם.
כיון שיש יותר מהצעה אחת, בסוף הערב תיערך 
חברי  דעתכם,  את  לשמוע  לנו  חשוב  הצבעה. 

הקהילה, ולענות לשאלותיכם. 

מי שמגיע מצביע,  ומי שמצביע 
משפיע!!!

אז להתראות באסיפה,
צוות היגוי גנים

אומרים שלכל מטבע יש שני צדדים.
אומרים שאתה צריך תמיד לבחור אם אתה פה או שם. לנו, או לצרינו. מפגש או תפילה.

אז אנחנו אומרים: לכל תמונה יש )לפחות( שלושה צדדים, ובמדור זה נתבונן בכל פעם על תמונה אחת, משלוש זויות שונות.



הדף האחורי ְׁשֵּבץ ֶעֶׂשר ַתּ

נהנים מפריחה מרהיבה וירוק בעיניים, ילדי ביה”ס מטיילים בטבע לטיול יצאנו...


