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לכל הרוחות

הזריחה שלי

פרשת “ויקהל-פקודי” פרשת השבוע למשפחה

“מצפה  במוצב  במילואים  אני   ,1999 אוגוסט 
שלגים”, והפעם הבאתי מצלמה. הימים ימי תחילת 
תופס  שלום  שיחות  סביב  והבאזז  ברק,  ממשלת 

תאוצה.
רק  הוא  סוריה  עם  השלום  שהסכם  ברור  היה  לי 
המילואים  כנראה  שאלו  ומכיוון  זמן,  של  עניין 
לידיים  יוחזר  שבקרוב  בחרמון,  שלי  האחרונים 
לטובת  המקום  את  לתעד  החלטתי  סוריות, 

ההיסטוריה.
ביותר  המזרחית  בעמדה  הזריחה  משמרת  את  לי  שיתנו  ביקשתי 
במוצב. כל חייל מכיר את החוויה של השעות בין שלוש לארבע בבוקר. 
צריך  באוגוסט  אפילו  בחרמון  ביותר.  והשקט  הקר  החשוך,  הזמן  זה 
אסורה  שכניסתם  אזוטריים  שירים  להיעצם,  ְמַחְשבֹות  העיניים  מעיל. 
של  הערנות  חוסר  את  מנצלים  גלגל”צ  של  לפלייליסט  כלל  בדרך 
המפקדים בשטח כדי להסתנן לגלי האתר ומשם לאוזניי. ואז פס דק 
ואדמדם צובע את אופק המזרח. מטוס שכל אורותיו דלוקים מתקרב 
פרטים  ועוד  עוד  דמשק.  של  הבינלאומי  התעופה  בשדה  לנחיתה 

עליו  לפתוח  ששקלתי  המאיים  הצל  מתגלים. 
ומתנפנף  מתוכנו  שאיבד  חול  כשק  מתגלה  באש 
לעמדה  מסביב  הגרעינים  קליפות  עיטור  ברוח. 
מקבל בברכה את התוספת שהעטרתי עליו במשך 

המשמרת. 
אני שולף את המצלמה ומתחיל לצלם את הצבעים 
צלחות  את  המקשטים  וסגול,  אדום  כחול  העזים, 

הלוויין והאנטנות האפלות עדיין שבגג המתחם.
ואז עולה השמש, תחילה מהססת, ופתאום מזנקת ומאירה את האובך 
הצהוב של המדבר הסורי, ואת זיהום האוויר הישראלי שבמערב, עד קו 

החוף הגלילי.
לנוכח  למזלנו,  אולי  בידינו,  עדיין  והגולן  הבשילו  לא  השלום  שיחות 
הקורה בסוריה,  אך לחרמון כבר לא חזרתי. האינתיפאדה משכה את 
כישוריי הקרביים המפוקפקים אל הגדה המערבית ולרצועת עזה. ולי 
נשארו תצלומים שאוכל להציג לילדיי כעדות לכך שפעם הייתי חייל 

ואפילו היו לי שערות.
ישי להמן

ְלָהִביא  ֹאָתם  ִלָּבם  ָנַדב  ֲאֶׁשר  ה  ְוִאּׁשָ ִאיׁש  “ָּכל 
ְלָכל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ַלֲעׂשֹות ְּבַיד ֹמֶׁשה, 

ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה ַלה’” )שמות לה כט(.
אחדות  של  תמונה  “ויקהל-פקודי”  בפרשות 
שבטים,  חוצה  פעולה  בשיתוף  ונדיבות. 
וכליו.  המשכן  את  מקימים  ומגדר  מעמדות 
ויהודים  נשיאים  לב,  חכמי  ונשים,  אנשים 

פשוטים. 
שוויון בין עשיר ודל

בצלאל  הם  המלאכה  על  שהופקדו  האמנים 
מגדולי   - יהודה  משבט  בן-חור  בן-אור 
אהליאב  רש”י(  )לפי  ולצידו  השבטים, 
הירודים  מן   – דן  משבט  בן-ֲאִחיָסָמְך 
שבשבטים, מבני השפחות. לפי רש”י, הצבת 
את  מגשימה  זה,  לצד  זה  אלה  אמנים  שני 
הנאמר: “ְוֹלא ִנַּכר ׁשֹוַע ִלְפֵני ָדל” )איוב לד יט(. 
התורה מעבירה כאן מסר חינוכי, מסר הנכון 
לימינו אנו, לתקופה שבה הפערים החברתיים 
במדינתנו )כמו בכל העולם המערבי( הולכים 
וגדלים. כשהעשירון העליון מתרחק ומתנתק 
מהעשירון  ולבטח  הביניים  ממעמד  גם 
התחתון, אפשר וצריך לשאת עינינו דווקא אל 

השילוב המתואר. 
עני  בין  הפער  האם  השאלה:  נשאלת  אבל 
נתינת  בעצם  דווקא  מתחדד  לא  ועשיר 
גלם  מחומרי  נבנו  וכליו  המשכן  תרומות? 
שוהם,  אבני  נחושת,  כסף,  זהב,  כמו  יקרים 

אילים  עורות  שני,  תולעת  וארגמן,  תכלת 
שמן  שיטים,  עצי  תחשים,  ועורות  מאּודמים 
לכאורה  כסף.  וכיכרות  בשמים  למאור, 
מדובר בנדבות יקרות ערך, שהיו מנת חלקם 
מתיישב  כיצד  כן,  אם  בלבד.  העשירים  של 
ביכולת  ועשיר  עני  בין  השוויון  של  הנרטיב 

להרים תרומה? 
לא  אלה  נדבות  “כל  המלבי”ם:  משיב  כך  על 
ה’”.  דורש  לבבות  כי  ה’,  אצל  עיקריים  היו 
האיש והאישה העניים, שלא ָנְדבו מאומה, אך 
הנדבה  עיקר  הם   – בלבד  ליבם  אותם  שָנַדב 
שנתקבלה אצל ה’. אותם עניים שבמחשבתם 
חשבו שאילו היו יכולים היו מביאים את ממונם 

למשכן, הם עיקר הנדבה. 
בנוסף לכך, התרומה לפי הכתוב יכולה הייתה 
העשייה.  במלאכת  הסיוע  בעצם  גם  להיות 
ולעשות את  ניתן גם לחכמי הלב לבוא  הציווי 
אשר ציווה ה’. דבר זה איפשר גם לעניים לבוא 

וליטול חלק במלאכת הקמת המשכן.   
שוויון מגדרי

איחד  למשכן  התרומה  בהרמת  השוויון 
בפרשות  פסוקים  מספר  וגברים.  נשים  גם 
חוזרים ומדגישים את תרומת הנשים. הנשים, 
למשל, נמנות באופן מיוחד עם אלה שתרמו 
ליבן לקחו חלק  וכן שבחוכמת  זהב  תכשיטי 
תרומתן  הטווייה.  במלאכת  עסקו   – בביצוע 
הנחושת: “ַוַּיַעׂש  בכיור  במיוחד  מובלטת 

ְּבַמְרֹאת  ְנֹחֶׁשת,  ַּכּנֹו  ְוֵאת  ְנֹחֶׁשת  ַהִּכּיֹור  ֵאת 
ַהֹּצְבֹאת ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד” )שמות 
לח ח(. לפנינו תיאור של הנשים המתאספות 
כדי  מועד,  אהל  פתח  )צובאות(  ועומדות 
הכיור  הרמב”ן,  לפי  תרומתן.  את  למסור 
צבא  מהן  באו  אשר  הנשים,  ממראות  נעשה 

גדול כדי לתת את מראותיהן בנדבת ליבן. 
ויפה  ממורטת  הייתה  המראות  נחושת 
מאוד. לפי רש”י, המראות שימשו את הנשים 
חביבין  היו  ואלה  ולהתייפות,  להתקשט 
בזכות  הרע.  כיצר  נחשבו  ולא  הקב”ה  על 
לב  אל  להגיע  הנשים  הצליחו  מראות  אותן 
בעליהן שהיו יגעים בעבודות הפרך במצרים, 
ובזכות אותן מראות הצליחו להעמיד צבאות 

לישראל. 
ומעוררת  לב  משמחת  תמונה  לפנינו  כן,  אם 
השראה של זרם בלתי פוסק של מתנדבים: 
ויהודים  נשיאים  לב,  חכמי  ונשים,  אנשים 
פשוטים. כולם מאוחדים ברוח נדיבות, כולם 
מביאים  נתינה  ובשמחת  טוב,  רצון  מלאי 
עד  וגדולה  רבה  כה  התרומה  לבם.  מנדבת 
במלאכת  להפסיק  לצוות  נדרש  שמשה 
קֹול  ַוַּיֲעִבירּו  ֹמֶׁשה  “ַוְיַצו  הקודש:  תרומת 
עֹוד  ַיֲעׂשּו  ַאל  ה  ְוִאּׁשָ ִאיׁש  ֵלאֹמר:  ַּבַּמֲחֶנה 
ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש. ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא” 

)שמות לו ו(. 
יהודית פסטרנק

צפון דרום מזרח מערב



והתימנייה הזו היא אני

ליבי במזרח

נולדתי בקיבוץ יקי, הילדה התימנייה השנייה 
“כושיות”.  קראו  לשתינו  הילדים.  בבית 
כשנעלבתי ובכיתי, אימי האשכנזייה אמרה לי 

שהם פשוט מקנאים בגון עורי השחום. 
הנשמות הטובות בקבוצה אמרו לאימא שלי, 

מתהפך  שסבא 
בגלל  בקברו 
התחתנה  שהיא 
“שוורצע”,  עם 
אימא  אבל 
השיבה  שלי 
שטויות  שאלה 
סבתי  כי  במיץ, 
)“וסט- היקית 

מהמבורג(  יודן”, 
לא  התחתנה, 

עלינו, עם פולני )“אוסט-יודן”(. משמע, שסבא 
שלי הוא למעשה המזרחי הראשון במשפחה. 
באופן כללי, תודעת המזרחיות שלי בילדותי 
הייתה פשוטה מאוד: כל שבת שמינית נסענו 
לסבא וסבתא התימנים ברחוב סלמה בתל-

בשאר  וקּוָּבֶנה.  תימני  מרק  ואכלנו  אביב 
ביצים  סלט  עם  ג’חנון  רק  אכלנו  השבתות 
וסלט ירקות. בעיניי המשפחה היקית-פולנית 
שווה(  )והפחות  “הקטנה”  המשפחה  הייתה 
“הגדולה”  המשפחה  התימנית  והמשפחה 
התגאיתי  שתמיד  המשפחה  )והשווה(, 
גאה  הייתי  תמיד  ממנה.  חלק  ובהיותי  בה 

בתימניות שלי. 
לי  להזכיר  דאגו  שהילדים  לכך  מעבר  אבל 
בין  קשר  נקשר  לא  מעולם  עורי,  צבע  את 
המוצא של אבי לבין כל פרט אחר באישיותי 

לא  כאלה  כי  אם  הלימודיות,  בהצלחותיי  או 
היו הרבה. כך או כך, אבי מעולם לא השתמש 
חוסר  או  הצלחה  לאי  כתירוץ  שלו  במוצא 

קידום. 
התחלתי  הקיבוצית  מהבועה  כשיצאתי  רק 
שיש  ולרע,  לטוב  להבין, 
יכולה  לא  שאני  משהו  בי 
מדד  והוא  אותו,  להסתיר 
אני  פיו  שעל  משמעותי 
הראשונה  הפעם  נשפטת. 
לצבא,  כשהגעתי  הייתה 
“נערי  של  וכמפקדת 
המדריכות  אחת  רפול”, 
בקורס הסבירה לי שיש לי 
יראו בי אחת  “כי הם  יתרון 
טובה  נקודה  משלהם”. 

לזכותי.
באוניברסיטת בר-אילן זה דווקא פעל לרעתי. 
לראשונה הרגשתי מהי אפליה. לי תמיד ניסו 
תמימה  כך  כל  הייתי  מזרחים.  רק  לשדך 
בהתחלה שלא הבנתי למה. בסוף התאהבתי 
העז  שאמנם  גבוה,  אשכנזי  בבחור  דווקא 
בהחלט  אבל  מזויפת”,  “תימנייה  לי  לקרוא 

הסכים ש”אבולל” את ילדיו. 
למשפחה  הכניסה  אבל  ארחיב,  לא 
אחת  הייתה  אשכנזית-שורשית-ירושלמית 
שגון  בחיי  ביותר  המשמעותיות  הפעמים 
בכיתי.  שוב  תכונה.  וכל  תואר  כל  הביס  עורי 
החינה,  טקס  את  קיימתי  שלי  בחתונה  אבל 
שבמשך שנים לא היה נהוג במשפחתנו, ואב 

החתן עוד שילם על “טקס הגיור” של אישי. 
אגלה,  שלי,  אבא  מוזר:  משהו  הינה  אבל 

עם  להתחתן  שלא  אותנו  הזהיר  תמיד 
תימנים. שמעתי את זה לא פעם ולא פעמיים. 
ברגל,  מתימן  עלתה  סבי  של  כשהמשפחה 
התימנים  בכרם  התיישבו  הם   ,1910 בשנת 
בתל-אביב. סבי ואחיו הסתכלו סביב וראו את 
בארץ,  הנוקשה  התימני  החינוך  של  התוצר 
הם  חילון.  הייתה  שלו  המרכזית  שהתוצאה 
החליטו לעבור לשכונה סמוכה של אירופאים 
גבאי  שימש  שלי  סבא  שם  שואה,  ניצולי 
התפללו  שבו  צדק”,  “פועלי  הכנסת  בבית 
האמין  סבא  אשכנז.  בנוסח  בתורה  וקראו 
את  תציל  האשכנזית  בחברה  השתלבות  כי 
הציונות  למעוז  דחף  ילדיו  את  מחילון.  ילדיו 
האשכנזית בתל-אביב, סניף תל-אביב מרכז 
של “בני-עקיבא”. כך קרה שבמשפחה שלנו 
התימנית,  מהתרבות  דבר  כמעט  נשאר  לא 

פרט לצבע עור, תלתלים ואוכל.
השבט  כל  של  האחרון  המשפחתי  במפגש 
בשאלות  דיון  שבת  בערב  התקיים  שלנו, 
“מדוע  הראשון:  לדור  השני  הדור  שהפנה 
זה  איך  שלנו?  מהתימניות  בורחים  אנחנו 
אותה  נשמעת  בבית  האחים  רוב  שאצל 
והאם  תימנים’?  עם  להתחתן  ‘לא  אזהרה 
הילדים  מתשעת  שלושה  שרק  הגיוני  זה 

התחתנו עם תימנים?”.
אז אולי לא בוכים על חילבה שנשפך, אבל כן, 
אני נשארת עם התהיות אם היה עדיף לשמר 
את התרבות המשפחתית ולקחת את הסיכון 
ולהישאר  התרבות  את  לאבד  או  לחילון, 
דתיים. וגם: האם אני באמת תימנייה או סתם 

מזויפת?
יעל אריכא-מונזון

קרוב  הכי  שם.  היה  תמיד  במזרח.  ליבי 
שאפשר לארון הקודש, לבימת שליח הציבור. 

ככה היה עוד מרחם אמי, אבל אין לי הוכחות. 
שלוש  מגיל  לאסוף  התחלתי  ההוכחות  את 
וציצית.  כיפה  עם  ללכת  כשהתחלתי  בערך, 
לליבי  חדרו  המשפחה  בני  של  הצחקוקים 
הקטן כמו סכינים, ולא נעים לי להודות שהוא 

עדיין מחורר. 
הרגשת  את  הצעירים  חיי  לאורך  ליקטתי 
השקיפות )עוד לפני שש”ס עשו ממנה קמפיין(, 
בת.  שאני  בגלל  ורק   - ב’  הסוג  הרגשת  את 
“אנעים  בגאון  כששרו  לתהילה  זכו  אחיי  שני 
הכנסת.  בבית  מצווה  בר  כשחגגו  או  זמירות” 

אבל מה איתי? הלו, מישהו שומע אותי?
נצר למשפחה  אני  ואני, אל תראו אותי ככה, 
כשבבית  החגים,  לפני  ציבור.  שליחי  של 
וכשקולו  השליחות,  תחושת  באוויר  נישאה 
של אבי הנעים את התפילה או כשבכיו התחנן 
יותר.  עוד  בלטה  הנבדלות  הבורא,  לפני 
לראות  קל,  היה  לא  זה  בשבתות  סתם  וגם 
נוצצות  עיניהן  מעזרתן,  הנשים  זרימת  את 
כאילו  שלי,  )אבא  הציבור  לשליח  מהערצה 

דה!(, שפתח שערי שמיים בקולו, בשבילן. כי 
קולן, אסור שיישמע.

שלי  הסבים  שני  ככה,  אותי  תראו  אל  ואני, 
שפתיי  על  שגורים  הניגונים  כל  חסידים.  היו 
אבל  כולם,  עם  בהתלהבות  שרה  מינקות. 
עדיין ההרגשה היא כאילו אני אנקדוטה: בבית 

את שרה, בחוץ תשתקי. 
לאסוף  ממשיכה  אני  התבגרותי  ולאורך 
עלבונות, כמו הזימון למשל. הו, הזימון הארור, 
הנושאות  וכל  ואני,  מתחילה.  הספירה  הינה 
בתוכן שחלות, שקופות. אבל בן דוד קטן ממני 
כבר חגג בר-מצווה, ראוי ונספר ונראה, ונכנס 

אחר כבוד למועדון השמור. 
עומדת  שלי  אימא  את  אשכח  לא  בטח  ואני 
מושפלת מול גופת אביה, כש”חברה קדישא” 
חשבתם  מה  אותו.  מלהספיד  בעדה  עצרו 
לעצמכם? מה לעזאזל עושה לכם אישה בת 
שישים עצובה ושבורה מול אביה המת? שלא 

לדבר על אמירת קדיש. זה כואב מדי. 
נכשלתי.  ניסיתי,  נדחקתי,  נעלבתי,  נלחמתי, 
בשנות ה-80 וה-90 לא נראתה בפתח-תקווה 
 - הרפורמית  מהאופציה  חוץ  אחרת  אופציה 

לאוזניים  ויי  ואוי  אומרות,  שכך  לשפתיים  אוי 
הכול?  בסך  רציתי  מה  אבל  שומעות.  שכך 
פייר,  לא  זה  ראבק,  במשחק.  אותי  שתפו 
לעבוד  רוצה  גם  אני  שלי.  גם  הוא  אלוהים 
אותו. אני גם רוצה לפנות אליו. אני גם רוצה 
לעמוד מולו כשכל הקהל הקדוש סומך עליי. 

תנו לי לאנעים זמירות.
שומעת  דתייה  פמיניסטית  שכל  הטענה 
תלכי  תתפללי,  “קודם  היא  דרכה  בתחילת 
לבית כנסת, אחר כך תבואי בדרישות”. אבל 
יכולה להיכנס למקום שלא סופר אותה?  מי 
במקום שבו היא בלתי נראית במקרה הטוב, 
חטאת  כל  וֵאם  ומושפלת  ודחויה  טמאה  או 

במקרה העוד יותר טוב? 
אחרי  נפלה  בתיה  למזכרת  להגיע  ההחלטה 
למד  כי  מזועזע,  הביתה  חזר  המתוק  שילדי 
את המשנה “אל תרבה שיחה עם האישה”. לא, 
הילדים שלי לא יגדלו כמו שאני גדלתי, הבנות 

שלי לא ירגישו אף פעם שקופות ומחטיאות. 
וליבי, אבוי ליבי ליבי ליבי, הו כתם דם שותת 

במזרח, תמיד היה תמיד יהיה. 
ענבל פויר-כנעני



עכשיו יש את הזמן במזרחית

חלית? נפצעת? האם תלך לרפואה מזרחית?

חבורה  אז  היינו  ד’.  בכיתה  התחיל  הכול 
ילדים-טובים-גבעתיים  של  מגובשת 
בבוקר  היום.  שעות  רוב  את  יחד  והעברנו 
הצהריים  ואחר  הספר,  ובבית  בהסעה 

במגרשי  בשכונה, 
ובחצרות  הספורט 
כבר  המוזיקה  הבתים. 
חשוב  מקום  תפסה 
בחיי. השנה 1987 ובבית 
רביץ  יהודית  שומעים 
“פרחי  קלפטון,  ואריק 
ג’קסון,  ומייקל  מיאמי” 
ניצבים  הכול  ומעל 
הגדולים  המלחינים 
בטהובן,  אירופה:  של 
ויוואלדי  ומוצרט,  באך 
שאבא  וצ’ייקובסקי, 
להקשיב  נהנה  היקר 
היום.  ועד  מאז  להם 

החברים,  עם  אופניי  על  לשעוט  נהגתי  וכך 
כשבראשי מתנגנים להם “מפצח האגוזים”, 
של  ג’פאן  אין  וביג  סנטנה  של  גיטרה  סולו 

אלפאוויל.
כריזמה  עם  אחד  ילד  היה  שלנו  בחבורה 
חיוך  עם  מהחיים,  מבסוט  תמיד  מיוחדת, 
קראו  השפתיים.  על  מתגלגל  ושיר  ענקי 
הראשון  תמיד  היה  והוא  וקנין  מאיר  לו 
כאילו  הרגשנו  תחום.  בכל  גבולות  לבדוק 
שנה-שנתיים.  באיזה  מאיתנו  מבוגר  הוא 
אחד  יום  בכדורגל.  טוב  ממש  היה  גם  הוא 
כשהיינו בכיתה ד’, שמעתי את מאיר מזמר 
לי  “תפס”  הראשון  שמהרגע  שיר  לעצמו 

ככה,  אותו  לי  שישיר  ביקשתי  האוזן.  את 
מאיר  אבל  הסוף,  עד  מההתחלה  ישר, 
מילים  כמה  ועוד  הפזמון  את  רק  זכר 
הזה  הפזמון  את  אימצתי  הראשון.  מהבית 
ונהגתי  בהתלהבות 
בהנאה  אותו  לזמזם 
שהפך  דבר  גדולה, 
אותי  שליווה  להרגל 
מכן.  לאחר  שנים 
עם  הקשר  כשהתבגרנו 
ולקח  נשמר,  לא  מאיר 
שנה  עשרים  כמעט  לי 
עד שהצלחתי לאתר את 
השיר באינטרנט ולהאזין 
לו בפעם הראשונה בחיי.

ואני  שנים  שש  עוברות 
חמש-עשרה,  בן  כבר 
טעם  עם  דתי  נער 

מגובש.  מוזיקלי 
קורט קוביין עדיין חי ומנהל קריירה 
פעילה עם נירוונה, ואני, עם תרמיל 
פלנל,  וחולצות  רוק  בקלטות  מלא 
התיכונית  בישיבה  לפנימייה  נוסע 
המודעות  לוח  על  הרא”ה.  בכפר 
לחדר  אותי  ששיבצו  מגלה  אני 

ביחד עם חבר טוב מהבית ועם עוד שלושה 
בפנימייה,  ההיא  בשנה  מאשדוד.  נערים 
בפעם  נחשפתי  שאחריה,  ובשנתיים 
אחד,  של  למוזיקה  שצריך  כמו  הראשונה 
שצריך”,  “כמו  כותב  וכשאני  ארגוב.  זוהר 
אני מתכוון לחברים טובים בעלי להט עצום 
למוזיקה. חברים שישבו והריצו את הקלטת 

הסולו  את  לך  להשמיע  כדי  רק  בסבלנות 
המזלות”,  ב”סוד  קיסר  יהודה  של  גיטרה 
ההיא  בהופעה  זוהר  של  הצרידות  ואת 
בסוף, כשכבר היה גמור מהסמים. והיה את 
ננטש  מהחבר’ה  כשאחד  ההוא,  המקרה 
להתמודד  וכדי  חברתו,  ידי  על  לאנחות 
צידיה  משני  “בדד”  השיר  את  הקליט 
ברצף  לו  להאזין  שיוכל  כדי  קלטת  של 
את  הרעיש  ופשוט  אחורה”,  “להריץ  בלי 
אותו  עם  תמימים  יומיים  במשך  הפנימייה 

שיר דיכאון אולטימטיבי בלי הפסקה. 
מוזיקליים  זיכרונות  ואחד  אלף  ועוד  זה 
נפלאים שזרו, כל אחד בתורו, את המוזיקה 
התיכון  ימי  בחוויות  ארגוב  זוהר  של 
גם  שם,  היה  זוהר  רק  ולא  שלי.  העלומים 
לוי  וישי  עוזרי,  ואהובה  “שפתיים”  להקת 

ודקלון ועוד רבים וטובים. 
ונהדרים  2015. אמנים חדשים  השנה כבר 
באגף  ארגוב  זוהר  אל  הצטרפו 
דיקלה  בבית.  המזרחית  המוזיקה 
ושי צברי.  דודו אהרון  ושרית חדד, 
על  הילדות  את  מגדלים  אנחנו 
מוזיקה  רוק,  של  מאוזנת  דיאטה 
ומוזיקה  מיינסטרימי  פופ  מזרחית, 
שישי  ביום  רק  הינה,  חסידית. 
האחרון ניקינו את הבית ובישלנו לצלילי פי. 
ג’יי. הארווי, איציק קלה ושוואקי. וכמו תמיד, 
ד’  בכיתה  שלמדתי  שיר  אותו  לצלילי  גם 
ג’קי מקייטן,  “חי מאושר” של  וקנין,  ממאיר 
אני  כמה  עשר  בגיל  כבר  לי  שגילה  השיר 

אוהב מוזיקה מזרחית.
אורי נוי

כשיש לאדם בעיה רפואית למי יפנה? לאיש 
או  המשלימה  לרפואה  לאלוהיו,  הדעת, 
לרופא? ייתכן שלכולם ולעוד אחרים, אך אם 
המשמעותי  הוא  המטפלים  מבין  מי  תשאלו 

והחשוב ביותר, קרוב לוודאי שיגיד הרופא. 
והתמחה  שלמד  לרופא  הכוונה  האם 
התשובה  קונבנציונלית?  מערבית  ברפואה 
עם  ביותר  היעילה  הרפואה  ברורה:  כנראה 
הרפואה  הינה  ביותר  המשמעותית  התרומה 
בניגוד  ראיות,  מבוססת  שהיא  ה”מערבית”, 

לרפואה המשלימה, שאינה מבוססת ראיות.
יכולה  המודרנית  המערבית  הרפואה 
עלייה  גם  בהם  אדירים,  בהישגים  להתהדר 
השנים  ב-200  החיים  בתוחלת  דרמטית 
החיים  בתנאי  לשיפור  הודות  האחרונות, 
הבסיסיים, כמו סניטציה, תזונה טובה, טיפול 
חיסונים,  באמצעות  הכללית  באוכלוסייה 
פיתוח אנטיביוטיקות ואמצעים רבים אחרים. 
הבנת  על  מבוססת  המערבית  הרפואה 
של  הפתולוגיה  האנטומיה,  הפיזיולוגיה, 

האדם, והרשימה עוד ארוכה.  
להטיח  נוטים  משלימה  ברפואה  מטפלים 
מטפלת  שהיא  הקונבנציונלית  ברפואה 
בעוד  במקורם,  ולא  בלבד,  בתסמינים 
שהרפואה המזרחית מטפלת בדרך כוללנית 
)“הוליסטית”( שפותרת את מקור הבעיה ולא 

עוסקת בתסמינים. 
אכן, חלק מתפקידה של הרפואה המערבית 
אקוטיות,  בבעיות  וטיפול  הסבל  הקלת  הוא 
כגון פציעות ומחלות, אך תפקידה גם לנסות 
שקיימת  ולאחר  למחלה.  הגורם  את  לאבחן 

אבחנה, השלב הבא הוא הטיפול בבעיה.
בעידן המודרני, עם התפתחות הידע הקשור 
דרך  פריצות  עוד  צפויות  האנושי,  בגנום 
טיפול  ומתן  האנושי  הגוף  בהבנת  אדירות 
הידע  אישית,  מותאמת  ברפואה  יותר.  יעיל 
מאיתנו  אחד  לכל  הייחודים  השינויים  בדבר 
פחות  עם  יותר  ויעיל  מדויק  טיפול  יאפשר 
תופעות לוואי. הידע על הגנום האנושי יאפשר 
לדעת מי בסיכון לפתח גידולים סרטניים, מי 

למחלה  בסיכון  ומי  אלצהיימר  לפתח  בסיכון 
יאפשר  זה  שידע  היא  התקווה  אחרת.  או  זו 
לנו לפתח טיפולים יעילים יותר שימנעו הגעה 

למצבי חולי אלו.
לה  שיקראו  )ויש  המשלימה  הרפואה 
הרפואה  את  גם  כוללת  אלטרנטיבית( 
יש  זו  לרפואה  הסינית.  הרפואה   – המזרחית 
אינה  היא  אך  ולעזור,  לסייע  שיכול  תפקיד 
רפואה  שאינה  ובוודאי  עצמה”  בפני  “עומדת 
יכול  מירי,  שנפצע  אדם  האם  אלטרנטיבית. 
התשובה  הסינית?  לרפואה  “רק”  לפנות 
חפץ  הוא  אם  אבל  יכול”,  הוא  “כן,  היא 
ברפואה  טיפול  יקבל  שראשית  כדאי  חיים, 
מהקלת  כחלק  ובהמשך,  הקונבנציונלית 
המשלימה.  הרפואה  דרך  גם  יטופל  הסבל, 

משלימה, לא אלטרנטיבית.
תזדקקו  וכשבאמת  בריאים,  שתהיו  בברכה 
לעזרה רפואית – תדעו לפנות לכתובת הנכונה.

ד”ר שגיא יוספסברג בן-יהושע 
רופא מערבי-קונבנציונלי



יקּור ְּבבי”ס ְּבהֹודּו -  ִבּ
ת... ִּכְמַעט ְּכמֹו ּבי”ס ֶקֶשׁ

תפתח חלון
כמו השקר הגדול של “לשכב בחורף 
שאף  שוקו”,  ולשתות  לפוך  מתחת 
התענוג  כך  קורה,  באמת  לא  פעם 
ביקיצה  “להתעורר  של  המפוקפק 
טבעית מקרן שמש מלטפת”. אז כן, 
חלון במזרח יסדר לך יקיצה טבעית, 
אבל מוקדמת לאללה. לעומת זאת, 
תרוויחו   - התריס  את  תסגרו  אם 
נעים  ואור  שינה,  שעות  כמה  עוד 

כשתפתחו אותו במהלך היום.

הדף האחורי
ד1  ה  ִמִּכָתּ וואכֶטל-ָחַלִמיׁש  יֹוְדַפת  ִעם  ׂשֹוַחְחנּו  ִמְזָרח,  ִגְליֹון  ִלְכבֹוד 
ת ָאְסָיה - ְּבִמְזָרח ָּכדּור  ֶׁשִּבְקָרה ִּבְתִחיַלת ַהָׁשָנה ְּבהֹודּו, ֶׁשִנְמֵצאת ְּבָיֶּבֶשׁ

ָהָאֶרץ ְוָׁשַמענּו ַהְרֵּבה ְדָבִרים ְמַעְנֵיִנים ֶׁשַדווָקא ְיָלִדים ָׂשִמים ֵלב ֱאֵליֶהם:
ִלְקָראת ָהחּוְפָׁשה?  ִהְתַאְרָגְנֶתם  ֵאיְך  ָלַאְחרֹוָנה ְּבהֹודּו,  ֶׁשָהִיית  ָׁשַמענּו 

ִהְתּכֹוָננּו ָגם ְּכמֹו ְלָכל חּוְפָׁשה - ּכֹוָבִעים, ִּבְגֵדי ִטיּוִלים ְוֹכל ַמה ְשָצִריך.
ִעם  ֶׁשָהִייִתי  ֲאִפילּו  ַמִזיִעים,  ַּכָמה  ֵהֱאַמְנִתי  ְוֹלא  ָחם,  ֶׁשְמאֹוד  ָלנּו  ִסיְּפרּו 
חֹוֶמר  ֶׁשֶזה  ָמִים-  ְמָטֵהר  ָקִנינּו  ִמֶזה  חּוץ  ְקָצִרים!  ּוִמְכָנָסִיים  חּוְלָצה 

ָמִים ְוָגם ָקִנינּו ְלָכל ֶאָחד ֵמַהִמְׁשָּפָחה ָצִמיד ֶׁשַמְרִחיק ְזבּוִבים. ֶׁשָׂשִמים ְבּ
ָלָמה ָהִייֶתם ְצִריִכים ֶאת ֶזה?

ְלָקֵּבל  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַמֲחלֹות  ַהְרֵּבה  ָׁשם  ֵיׁש  ִּכי 
ִמְׁשִתָיה ִּכי ַהָמִים ַּבְּבָרִזים ֹלא טֹוִבים ְוַהְזבּוִבים 
ַמֲעִביִרים ַמֲחלֹות ְּכמֹו ָמָלִרָיה. ָהִיינּו ְצִריִכים ָגם 
ַלֲעׂשֹות ִחיסּוִנים, ֲאִני ַוֲאחֹוִתי ָעִׂשינּו 2 ִחיסּוִנים, 

א ָעָשׂה 3 ְוִאָמא ַעְׂשָתה 4 ִחיסּוִנים!!! ָאָבּ
ל ָּכְך ַהְרֵּבה ַמֲחלֹות! אז ָלָמה ִּבְכַלל ִלְנסֹוַע  ָכּ

ְלָׁשם?
ִּכי ִּבְמִדינֹות ָאֵחרֹות, ֲאִפילּו ְּבָתִאיַלנד ְּכֶׁשָהִייִתי, 
ְדָבִרים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ֲאָבל  שֹוָנה,  אּוַלי  ְרּבּות  ַהַתּ
ֶׁשֵהם ָמָמׁש ְּכמֹו ָּבָאֶרץ ְוֶזה ָּפחֹות ְמַעְנֵיין. ֲאָבל 

ל ֵיׁש ֵעִצים ֲעָנִקִיים ֶׁשַהׁשֹוָרִׁשים ֶׁשָלֶהם ֵמִריִמים ֶאת ַהְּכִביׁש  ְּבהֹודּו ְלָמָשׁ
ה נֹוֵסַע ַעל ַּבְמֵּפִרים. ְוָגם ָהֲאָנִׁשים ָמָמׁש  ה ַמְרִגיׁש ֶׁשָאָתּ ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָאָתּ
ה  ה ָעִׁשיר ָאז ָאָתּ ׁשֹוִנים, ֵיׁש ְּפָעִרים ְגדֹוִלים ֵּבין ֲעִׁשיִרים ְלֲעִנִיים. ִאם ָאָתּ

ה ָגר ְּבתּוְך ָמֶׁשהּו ֶׁשָעׂשּוי ִמָּפח.  ה ָעִני ָאָתּ ָגר ְּבִויָלה ְוִאם ָאָתּ
ְוִמָּכל ָמה ֶׁשָרִאיְת, ָמה ַהָדָבר ֲהִכי ְמַעְנֵיין ֶׁשָאְּת זֹוֶכֶרת ֵמָהחּוְפָׁשה?

נּו ַעל ִּפיִלים, ְוָגם ֶאת ָהִעיר ֶׁשִנְקֵראת קּוִצ’ין. ֵיׁש ָׁשם ָּכמּות ָּכזֹו  ָגם ֶׁשָרַכבְְ
ֶׁשל ֲעִנִיים ֶׁשֹלא ֵּתיַאְרִּתי ִלי ֶׁשֵיׁש  ָּכֶזה ָדָבר, ֶזה ִהְרִגיׁש ְּכִאילּו ָלְקחּו ֶאת 

ָּכל ָהֲעִנִיים ָּבעֹוָלם ְוָׂשמּו אֹוָתם ְּבִעיר ַאַחת.
ֵאיְך ָרִאיְּת ֶׁשֵהם ָעִנִיים?

ֵהם ָיְׁשבּו ַּבְרחֹוב, ִעם ְּבקֹוִׁשי ְּבָגִדים ּוִבְקׁשּו ֶּכֶסף. ָהָיה ָעִני ֶאָחד ֶׁשֲאִני ֹלא 
ַחִיים ֶׁשִלי, הּוא ָׂשם ֶאת ָהָרְגַלִיים ֶׁשלֹו ְלַמעָלה ֵמֲאחֹוֵרי ָהעֹוֶרף  ֶאְׁשַּכח ַבּ

ְוָהַלְך ַעל ַהָיָדִיים - ַרק ְּכֵדי ֶׁשִייְתנּו לֹו ֶּכֶסף.
ם לֹו? ְוָנָתֵתּ

א ִהְסִּבירּו ָלנּו ִלְפֵני ֶׁשָנַסענּו ֶׁשֵיׁש ַהְרֵּבה ֲעִנִיים  ָנָתּנּו ְלֶחֶלק, ָגם ִאָמא ְוָאָבּ
הֹוִדית  ְׁשֵכָנה  ָלנּו  ֵיׁש  ְוָגם  ְלכּוַלם,  ָלֶתת  נּוָכל  ֹלא  ְמאֹוד  ִנְרֶצה  ִאם  ְוָגם 
ֶׁשִסיְּפָרה ָלנּו ֶׁשֶזה ֲאִפילּו ֹלא כ”כ טֹוב ָלֶתת ַלְיָלִדים ֶּכֶסף, ִּכי ַהֵמְמָׁשָלה 
רָֹוצה ֶׁשַהְיָלִדים ֵיְלכּו ְלבי”ס ְוִיְלְמדּו וֵיׁש הֹוִרים ׁשַמֲעִדיִפים ֶׁשַהְיָלִדים ֹלא 
ִיְלְמדּו ֶאָלא ֵיְלכּו ַלְרחֹוב ִויַבְקׁשּו ֶּכֶסף ְּכִדי ֶׁשְיַרְחמּו ֲעֵליֶהם ְוָכְך ִיהֶיה יֹוֵתר 

ִית... ֶּכֶסף ַּבָבּ
ֶזה ִנְׁשַמע ָעצּוב! ְרִאיֶתם ְיָלִדים ֶׁשֵּכן הֹוְלִכים ְלבי”ס?

ֵּכן, ְּבִעיַקר ִמי ֶׁשֵיׁש לֹו ֶּכֶסף ָיכֹול ָלֶלֶכת ְלבי”ס. ֲאִפילּו ִּביַקְרנּו ְּבבי”ס ֶאָחד 
ְּבָרָמה ְמאֹוד ְגבֹוָהה ֶׁשְּכָבר ְּבִגיל ָׁשלֹוׁש ַמְתִחיִלים ְלָדֵּבר ּבֹו ַרק ָאְנְגִלית.

ֵאיְך ָהיּו ִנְרִאים ַהַּתְלִמיִדים ְּבביה”ס?
ּכּוָלם ָלְבׁשּו ִּתְלּבֹוֶׁשת ָאִחיָדה וֲאִפילּו ֶׁשֶזה ָהָיה ַּבָקִיץ ֵהם ֹלא הֹוְלִכים ִעם 

ַסְנָדִלים!
ַמע ׁשֹוֶנה ְקָצת ֵמֶאְצֵלנּו... ָרִאיְּת עֹוד ַמֶׁשהּו ׁשֹוֶנה? ֶזה ִנְשׁ

ל ַהִמְבָחִנים... ֵאין ָׁשָעה ַאַחת ִמְבַחן ֶאָלא ֵיׁש יֹום ָׁשֵלם ֶׁשל ִמְבַחן  ֵּכן, ְלָמָשׁ
ֵמַהִּכָּתה  יֹוְצִאים  ֹלא  ֵהם  ַהיֹום  ְוָכל  ֶלֱאכֹול  ַהְפָסָקה  ָדקֹות   5 ַרק  ֵיׁש  ְוָאז 

ְועֹוִׂשים ִמְבַחן! 
ְוֵהם ִמְתַנַהִגים ָיֶפה?

ַמְתִחיִלים מ-1,000  ֵהם  ְנקּודֹות,  ִעם  ָקָטן  ִסְפרֹון  ֶיֶלד  ְלָכל  ָחָייִבים!  ֵהם 
ֶיֶלד  ִאם  ל  ְלָמָשׁ ְנקּודֹות.  ָלֶהם  ְּבֶסֶדר מֹוִריִדים  ָדָבר ֹלא  ָּכל  ְוַעל  ְנקּודֹות 
ְוֹלא  ְּבהֹוִדית  ְמָדֵּבר  ִמיֶׁשהּו  ִאם  ַוֲאִפילּו  חֹוֵלם...  אֹו  ִמְתָרֵּכז  ֹלא  ַמְפִריַע, 

ְּבַאְנְגִלית )ִּכי ְּבבי”ס ַהֶזה ָחָייִבים ְלָדֵּבר ַאְנְגִלית( מֹוִריִדים לֹו ְנקּודֹות.

ְוָמה עֹוִׂשים ְלִמי ֶׁשָיְרדּו לֹו ְנקּודֹות?
ִאם ָיְרדּו ָלְך ַהְרֵּבה ְנקּודֹות ְוִהָגעת ְל-400 ְנקּודֹות 

ל-350  ִהָגעת  ִאם  ְלִׂשיָחה,  ָההֹוִרים  ֶאת  ַמְזִמיִנים 
ִמָתַחת  ָיַרְדְתּ  ְוִאם  ָּפָעם  עֹוד  אֹוָתם  ַמְזִמיִנים  ְנקּודֹות 

ל-350 ְנקּודֹות - ָאְּת ָעָפה ִמֵּבית ַהֶסֶפר!
ת? ָהָיה ָמֶׁשהּו ֶׁשִהְזִּכיר ָלְך ֶאת ֵּבית ֶסֶפר ֶקֶשׁ

ֹלא ָמָמׁש... אּוָלי ֶזה ֶׁשְּכמֹו ֶׁשְּבָכל ּבֹוֶקר ֵיׁש ָלנּו ָמֶׁשהּו ָקבּוַע, ֶׁשֶזה ִמְפַגׁש 
ׁשֹוֶנה...  ָמָמׁש  הּוא  ֲאָבל  ּבֹוֶקר.  ִמְסַדר  ּבֹוֶקר  ָּכל  ֵיׁש  ָלֶהם  ָאז  ּוְּתִפיָלה, 
ּכּוָלם עֹוְמִדים ְּבִמְסַדר ֶׁשְמַדְּבִרים ִאיָתם אֹו ֶׁשִּכָּתה 
ְוֵהם  ָמֶׁשהּו  אֹוָתם  ְמָלֶמֶדת  ֶאְצֵלנּו(  ו’  )ְּכמֹו  ְגבֹוָהה 
ַהָגב  ֵמֲאחֹוֵרי  ָיָדִיים  ִעם  דֹום,  ָדקֹות   40 עֹוְמִדים 

ְוָאסּור ָלֶהם ָלזּוז! 
ָאז ֵאיֹפה יֹוֵתר ֵּכיף ְלַדעֵתְך ִלְלמֹוד?

ַהִמְׁשָּפָחה  ִעם  ֶׁשֲעִליִתי  יֹוָדַעת  ָאְתּ  ֶׁשֶאְצֵלנּו!  ָּברּור 
ָרִאיִתי  ּוֵמַהָּבָמה  ַּבִמְסַדר  אֹוָתם  ְלָבֵרְך  ַלָּבָמה  ֶׁשִלי 
ֶׁשַיְלָדה ַאַחת ְּבָטעּות ֹלא ָׂשָמה ְׁשֵתי ָיָדִיים ֵמֲאחֹוֵרי 
ְלָיָדּה  ָעַבר  ַהמֹוִרים  ְוַאַחד  ַאַחת  ַיד  ַרק  ֶאָלא  ַהָגב 
ְלָהִגיד  ְוָרִציִתי  ֶזה  ֶאת  ְוָרִאיִתי  ָקָטן!  ְפִליק  ָלּה  ְוָנַתן 
ַרק  ֶׁשֵיׁש  ָלנּו  ָאַמר  ְסָתם  הּוא  ֶׁשאּוַלי  ַלְמָנֵהל 
ֶׁשָרִאיִתי  ֶזה  ְּכמֹו  ֵיׁש עֹוד עֹוָנִׁשים  ְואּוַלי  ַהְנקּודֹות  ַהֶזה ִעם  ַהִסְפרֹון  ֶאת 
ֶׁשִהְרִּביצּו ַלַיְלָדה, ֲאָבל ַּבסֹוף ֹלא ָאַמְרִתי ִּכי ִהְתַּבַיְׁשִתי ְוֹלא ָרִציִתי ֶׁשהּוא 

ִיְתַּבֵייש!
ֵיׁש ָמֶׁשהּו ֶׁשְּבָכל ֹזאת ְּכָדִאי ָלנּו ִלְלמֹוד ֵמַהּתֹוָׁשִבים אֹו מהְיָלִדים ָׁשם?

ֵּכן, ֶׁשֵהם ָמָמׁש ִמְסַתְּפִקים ְּבָמה ֶׁשֵיׁש. ֵהם ֹלא ּבֹוֲחִרים ָמה ֶׁשָּבא ָלֶהם 
אֹו ֶאת ָמה ֶׁשיֹוֵתר ָיֶפה ֶאָלא ָמה ֶׁשֵהם ָמָמׁש ְצִריִכים. ְוַגם ִּתְלּבֹוֶׁשת ֵּבית 
ֶסֶפר ֵיׁש ָלֶהם ַרק ְׁשֵתי ִּתְלּבֹוׁשֹות, ֹלא ָּכמֹונּו ֶׁשקֹוִנים ֵאיֶזה 100 חּוְלצֹות 

ִּתְלּבֹוֶׁשת!
ְלִסיּכּום, ִנְרֶאה ָלְך ֶׁשִתְרִצי ַלֲחזֹור ְלָׁשם?

ָמָמׁש  ְוִהְרַגְׁשִתי  ִמָסִביב  ִהְסַתַּכְלִתי  ִלְפָעִמים  ְמַעְנֵיין,  ְמאֹוד  ִלי  ָהָיה  ֵּכן! 
ֶׁשֲאִני ְּבתֹוְך ְּתמּוָנה!

ִׁשיתפה בחוויה: יֹוְדַפת וואכֶטל-ָחַלִמיׁש, ד1
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