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בשלהי חורף 2008 עצר מיניבוס מלא מחנכים 
בנצרת  הנטוש  הקליטה  מרכז  מול  צעירים 
“הגענו”.  בשמחה  הכריז  והמלווה  עילית 
המקום  עליבות  על  לחלון  מחוץ  הסתכלתי 
מה,  קורה?  באמת  “זה  עצמי:  את  ושאלתי 
עלינו  קליטה?”  במרכז  אגור  אני  מה,  הגענו? 
לחדרים,  דלתות  פתחנו  הראשונה,  לקומה 
הצצנו מהחלון לנוף התבור, וראיתי איך חבריי 
המקום  של  בקסמו  ונשבים  הולכים  מסביבי 
אחותי  האוויר,  לי  שנגמר  לפני  רגע  הפשוט... 
הסתכלה  היד,  את  לי  תפסה  תומרי,  בנפש, 

תחינה  במבטה  היה  פה”.  גרות  שאנחנו  מצב  “אין  ואמרה:  בעיניים  לי 
ודרישה כאחת, שבאותו רגע וללא מילים נכרות ברית של מפונקות שלא 

מתפשרות ובשום מחיר לא עוברות לגור במרכז קליטה. 
כך נשארנו בחוץ, תומרי ואני. ביום חמישי האחרון של חודש מרץ, שבנצרת 
רחוב  נסענו לחפש את  ורוח חזקה,  ומטריות  חורף של מעילים  עדיין  זה 
מידית.  להשכרה  צמודות  דירות  שתי  המקומון  לנו  הבטיח  שם  אדמון, 
יכלו שלא לראות רק את  והעיניים לא  תומרי הנהיגה אותנו ברחבי העיר 

הֵאין. אין בתי קפה, אין קניון, מגרשי הספורט 
שואל  בגרון  והגוש  ריקה  הבריכה  חשוכים, 
העיר,  בקצה  פה?”  את?  “באמת?  שוב:  אותי 
בכניסה חשוכה אנחנו מוצאות שלט, שמאלה 
יער צ’רצ’יל, ימינה רחוב אדמון. אני זוכרת את 
את  שמרגיש  שלה,  בעיניים  החושש  המבט 
הסיכוי האחרון שלנו כאן, ובתור חסרות אמונה 
שכמותנו, אפילו להתפלל לא הייתה אופציה. 
טרומיים  בתים  עם  הולנדי  לרחוב  נכנסנו 
זוגות  ושני  רחב  חיוך  ואלכס אחד עם  קטנים, 

מפתחות.
לי ריח של  ומאחוריה חיכה  ופתחתי את הדלת  טיפסתי בשלוש מדרגות 
בית סגור. חיפשתי את מתג האור על הקיר ודבר ראשון ראיתי את רצפת 
הפי.וי.סי האפורה עליה אני עומדת, במסדרון צר שמוביל לשני חדרים עם 
וריהוט עץ כהה, אבל הגוש בגרון כבר נעלם  שטיחים כבדים מקיר לקיר 
חבל  לי  יש  מאמינה,  לא  “את  הרחוב:  של  השני  מצידו  לי  צעקה  ותומרי 

כביסה בחוץ עם נוף לתבור”. ואני ידעתי שהגעתי הביתה. 
אופיר שפר

“החיים הם תהליך של התחדשות עצמית על־
ידי פעולה על הסביבה.” )ג’ון דיואי(

הגזם,  איסוף  בימי  בעיקר  ברחוב,  כשעוברים 
כמעט מדי שבוע , אפשר לראות חלקי רהיטים-

הפוכים,  בצד,  מוטלים  כלים-מכשירים-חפצים 
גלמודים, מחכים למשאית הגזם או מוטב – ליד 

מושטת שתאסוף אותם ושתאמין בהם שוב. 
המרחב  את  לחדש  שאוהבים  מאלה  אתם 
שההרגל  לבקרים?  חדשות  שלהם  האישי 
 – בבית  בנוח  להרגיש  וכדי  לדידם,  משעמם 
קרובות?  לעתים  פניו  את  לשנות  חייבים  אתם 
או שמא שינוי הבית הוא לא עניין של מה בכך 
שיש,  למה  מחוברים  מרגישים  אתם  עבורכם, 
לכם  מספקות  החדרים  של  המוכרות  ופניהן 

ביטחון, שלווה ונינוחות?
הראשונים – ברגע שהחליטו להיפטר מהשטיח 
מבויש  אותו  ויעמידו  החוצה  בו  יבעטו  מיד   –
מדי  יותר  לעניין  להקדיש  בלי  הפחים,  ליד 
מחשבה ובלי חרטות. בעוד  שהאחרונים – אם 
חתונה  כמעט  זו  כוננית,  הביתה  הכניסו  פעם 
כשבכל  משם.  תצא  לא  כבר  היא  קתולית... 
זאת יחליטו – לאחר לבטים ממושכים בין לבין 
עצמם ועם כל מי שבסביבה או בקשר טלפוני – 
להיפטר מכיסא שכבר אין לו תקנה, ואפילו לא 
ערך היסטורי, הם יתאמצו למצוא לו בית חלופי.

“אגורה”,  האינטרנט  אתרי 
ואחרים,  מרקט”  “לב  “יד2”, 
)או  חצר  ומכירת  שנייה  יד  חנויות 
גראז’  באנגלוסקסית,  כלומר  הסקסי,  בשמה 
כללי  שבאופן  ההנחה  על  מבוססים  סייל( 
הארץ  כדור  פני  על  חפצים  מספיק  ייצרנו 
לשנע  רק  צריך  חדשים.  לייצר  צורך  עוד  ואין 
דבר,  לאותו  שזקוק  למי  לנו  שמיותר  מה  את 
וההפך. כלי או מכשיר שמבחינת האחד נחשב 
לענתיקה מיותרת יהווה אוצר וינטאז’ או מענה 
הקהילתי  המייל  גם  אה,  האחר.  עבור  לצורך, 
עובדה  הזה.  לשינוע  יעילה  פלטפורמה  הוא 

שמסירות רבות מתרחשות תוך שניות.
על הצורך להתחדש אין עוררין, לדעתי. ולצורך 
הדיון זה לא משנה מאיזה חלק במוח הוא מגיע 
התקבע  בפרה-היסטוריה  תקופה  באיזו  או 
לריגושים,  הזקוקים  יצורים  אנחנו  במוחנו. 
החיים   – וככלל  הזמן  לאורך  משתנה  טעמנו 
כמאמר  עצמית,  התחדשות  של  תהליך  הם 
דיואי. אבל איך מתחדשים? – אפשר להתחדש 
במוצר שייצרו אותו רק בעבורך, חדש מהניילון, 
כבר  אחר  שמישהו  במוצר  להתחדש  ואפשר 
רכש בעבר ועשה בו שימוש – אבל בשבילך הוא 
בגדים  מעבירים  אנשים  לפעמים  חדש.  לגמרי 
שקנו וכלל לא לבשו, או לבשו פעם אחת בלבד. 
)טיקט(. לא פעם  בתווית  ורק  אך  הוא  ההבדל 

את  שיהפוך  מה  וזה  לגמרי,  חדשה  בתווית  די 
החפץ לחדש בעינינו.

עבודה  יותר  דורש  הקיים  עם  להתחדש 
מי  של  אשריו  ורכישה.  מהשלכה  והשקעה 
כוחות  ואת  האנרגיות  את  לרתום  שמצליח 
ישנים שונים,  בין חפצים  היצירה לטובת חיבור 
תמיד  לגמרי.  חדש  למשהו  יחד  והפיכתם 
שריפדו  מתפוררת  כורסא  לראות  מדהים 
לו  והעניקו  ששיפצו  שולחן  וצבעו;  מחדש 
משטח פסיפס משברי קרמיקה; או מסגרת של 

חלון ישן שחידשו לכדי מדפים לחפצי נוי. 
ומציצה  הערמות  ליד  עוברת  שאני  פעם  בכל 
קסמים  אילו  מדמיינת  אני  בסקרנות,  לתוכן 
הג’אנק  אוצרות  עם  לעשות  היה  אפשר 
שהעליתי  התהיות  כל  את  תוהה  וגם  המיותם, 
המושלכים  מהחפצים  חלק  ואחרות.  קודם 
אנּוש.  כולם  לא  בינוני,  עד  קל  במצב  נראים 
מערכות  לי  מזכירים  והמתפקדים  השבורים 
שאומרים:  מאלה  אתם  אנושיות. האם  יחסים 
בוא  לי,  נמאס  ששבור.  מה  לתחזק  סיבה  “אין 
ה”התרגלתי.  מסוג  יותר  שאתם  או  ניפרד”? 
קצת צולע אבל איכשהו מסתדרים. שיהיה...”? 
או שאתם בוחרים לעבוד על מערכות היחסים 
 – שפחות  ומה  משמרים  שטוב  מה  שלכם, 

מנערים, משנים ובונים מחדש?
אילת אסקוזידו

תתחדשו



האימהּות  משהו  לא  הביטחוני  שהמצב  מאז 
חילוקי  משהו.  בעוד  היא  גם  מאותגרת  שלי 
נראים  כבר  החצאית  אורך  אודות  הדעות 
שאת  בעוד  מהעבר  אפיזודה  כעוד  פתאום 
פוליטיים.  דיאלוגים  כובשים  הבמה  קדמת 
“הם  הבת,  אומרת  מלחמות,”  פה  יהיו  “תמיד 
לנו  שנשאר  מה  לכן  אותנו  להרוג  רוצים  רק 
ִאמרות  וכהנה  כהנה  ועוד  חזקים”,  להיות  זה 
אני  פוליטית,”  נטייה  מפתחת  “היא  והצהרות. 
 ZARA חושבת ביני לביני. לא עוד נטייה להעדיף
ובעל  משמעותי  רציני,  זה  הפעם  “פוקס”,  על 
השלוש-עשרה  בת  השלכות.  ויש  השלכות. 
אפילו  במושבה,  הפגנה  מארגנים  וחבריה 
היו  הם  כן  לפני  המועצה.  ראש  את  הזמינו 
אחראים על ייצור ומכירה של צמיד גומי עם לוגו 
אינסטגרם  דפי  על  לדבר  שלא  העם,  לחיזוק 
ושיחות  מחזקות  לאומיות  בֲאָמרות  מלאים 
פוליטיות בוואטסאפ. לאט לאט זה מתבהר: יש 
לה חשיבה חברתית/פוליטית עצמאית והיא גם 
פועלת בהשראתה. היא פעילה פוליטית. בעודי 
אני  והמעורבות,  העשייה  היוזמה,  על  בה  גאה 
הטרוריסטים  שפרופיל  שכפי  זה  על  חושבת 
בגל הטרור הנוכחי הוא נערים צעירים, גם עיקר 
בקרב  מתרחשת  מולו  האקטיבית  התגובה 

הצעירים. רק להם יש כוח למלחמות... לי כבר 
ממש אין כוח לזה... רוצה שקט. רוצה שלום. 

החלום על שלום בתוך הימים האלו של עשרים 
ומחזיר  לשם  אותי  מחזיר  רבין  לרצח  שנה 
של  ההיסטורי  הפוליטי  לאקטיביזם  אותי 
ראשון  לתואר  ללמוד  התחלתי  בדיוק  עצמי. 
באוניברסיטת תל-אביב. אחרי השבוע הראשון 
נסבל.  ובלתי  כואב  מזעזע,  קרה.  זה  והאידילי 
הלכתי לכיכר, הלכתי לראות את הבית ברמת-

ואני  איתי  שלמד  סוויד  יוסף  כך  ואחר  אביב 
“ניצני  שנקראה  בעמותה  לעבודה  הצטרפנו 
שלי  הסטודנטים  עבודת  הייתה  זאת  שלום”. 
פעלנו  בתל-אביב.  וגרתי  למדתי  בהן  בשנים 
וראיית  סובלנות  שלום,  ערכי  הטמעת  למען 
העברנו  וערבים.  יהודים  ילדים  בקרב  האחר 
בבתי  דיאלוג  ומעוררי  חווייתיים  שיעורים 
בין  מפגשים  וקיימנו  ובתל-אביב  ביפו  ספר 
השנים  כחולמים...  היינו  וערבים.  יהודים  ילדים 
התחתן,  וידוע,  מוכר  לשחקן  הפך  ויוסף  עברו 
התגרש וירד לברלין ואני ירדתי למחתרת. איזה 
אקטיביזם ואיזה נעליים. אני בקושי משתלטת 
בתוך  לעשות  צריכה  שאני  הדברים  אלפי  על 
הבית... אני מוצאת את עצמי בדיאלוג עם בתי 
וחבריה, מנסה לנתב את האנרגיות המדהימות 

טוב  פה  שיהיה  זה  על  שיילחמו  כך  האלה 
בלי  רבין  את  מצטטת  אני  שלום.  פה  ושיהיה 
המלחמה  על  באוסלו  כשדיבר  לב  לשים 
שהצעירים  פתאום  מבינה  אני  כי  לשלום. 
האלו הם הבאים שיעשו כאן משהו משמעותי. 
וחבריה  וכשבתי  לזה...  כוח  אין  ממש  כבר  לנו 
אומרים משפט כמו “תמיד יהיו כאן מלחמות”, 
על  שלהם,  החלומות  על  אותם  שואלת  אני 
החלומות  בעיניי  כי  שיהיה.  רוצים  שהיו  מה 
מקיימים אותנו ומגינים מפני ייאוש. הם אומרים 
מאמינים  לא  אבל  טוב  שיהיה  רוצים  שהם 
בהתחזקות  רק  מאמינים  ולכן  יקרה,  שזה 
וההשלמה  הציניות  את  ספגו  בטח  הם  שלנו. 
הם  שני  מצד  אבל  שנרגיש.  בלי  המצב  עם 
במצב,  ומעורבים  מפיקים  יוזמים,  פועלים, 
באמת  אם  עושים  שהיו  מצב  שאין  דברים 
מרגישה  שאני  מה  המצב.  עם  משלימים  היו 
עכשיו זה את ההכרח לתת מקום לאקטיביזם 
אימהי  אקטיביזם  הפעלת  לצד  הזה  הצעיר 
למען שימור החלומות על הטוב ועל השלום, כי 
זה מה שישאיר אותנו כאן למרות שבברלין או 
זה  כי  יותר.  ופשוט  במקומות אחרים בטוח קל 

גם מה שהחזיק את אבותינו שנים רבות.
ורדה בלונדר

פרשת  “תולדות” פרשת השבוע למשפחה
ָהָאֶרץ  י  ַמּנֵ וִּמׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ל  ִמּטַ ֱאלִֹהים  ָהֽ ן-ְלָך  “ְוִיּֽתֶ
ֲחווּ  ּתַ ים )וישתחו( ְוִיֽׁשְ ָגן ְוִתיֽרׁש: ַיַֽעְבדוָּך ַעּמִ ְורב ּדָ
ָך  ֵני ִאּמֶ ֲחווּ ְלָך ּבְ ֽ ּתַ ים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיׁשְ ְלָך ְלֻאּמִ

ֽרוְּך:” תולדות, כז’, כח-כט ֲרֶכיָך ּבָ ְמָבֽ ֽאֲֹרֶריָך ָארוּר וּֽ
פרשת תולדות, מספרת לנו 
וסובבת  יצחק  תולדות  את 
לב,  קורעת  דרמה  סביב 
דרמה  הטלנובלה.  סף  על 
לא  ממש  לכאורה  שנראית 
יצחק:  של  בניו  בין  צודקת 
יעקב  היהודי,  העם  אבי  בין 
הוא ישראל, לבין אבי העולם 

הנוצרי–מערבי, עשו. 
שכבר  תאומים  כאן  לנו  יש 
מהרחם לא הסתדרו האחד 
גבר,  גבר   – אחד  השני.  עם 
מחוספס  ג’ינג’י  ציד,  גיבור 
השני  מקראי.  רמבו  ושעיר, 

“ַוְיִהי  בויקיפדיה.  ערכים  כותב  קלאסי,  לפלף   -
ם  ּתָ ִאיׁש  ְוַיֲֽעקֹב  ֶדה  ׂשָ ִאיׁש  ַצִיד  יֵֹדַע  ִאיׁש  ו  ֵעׂשָ
ארוחה  לסדר  לעשו  כשאומרים  ים:”  ֽאָֹהִלֽ ב  יׁשֵ
כבש  איזה  צד   - לא חושב פעמיים  הוא  טובה, 
טוב ומביא הביתה, עושה חינגה על האש, ואילו 

יעקב... מביא נזיד עדשים.
נעתי  כפשט,  כסיפור,  הפרשה,  את  כשקראתי 
התביישתי  קצת  אפילו  בכיסאי.  שקט  בחוסר 
אדם  הבן  כאילו  נראה  שלנו.  העם  אבי  שזה 
וגם  מאביו.  הברכה  את  במרמה  גנב  אשכרה 
מה הסיפור עם הברכה הזו?! למה היא כל כך 

חשובה? 
כשמסתכלים בתוך מערכת ההפעלה

הזו,  שהברכה  מסתבר  בזוהר,  מקריאה  ובכן, 

שיצחק מברך את יעקב, היא לא פחות מתיקון 
מכילה  והיא  השלמה.  הגאולה  מתיאור  עולם, 
בתוכה תהליך שלם של תיקון חטא אדם וחווה, 
מצליחים  שהפעם  רק  סמוי,  שחזור  ידי  על 

להערים על הנחש. 
הברכות,  סוד  נבאר  “ועתה 
כוח  נתינת  שהוא  ותדע 
אם  התיקון...  לגמר  ושליטה 
צידה  יעקב, שה”ס  בדרכו של 
עשו,  של  בדרכו  או  דקדושה, 
)סטרא  דס”א  צידה  שה”ס 
הדרך  אותו  ולהנציח  אחרא(. 
תולדות,  זוהר,  לנצחיות” 
בברכה  מדובר  כלומר  קל”ט. 
העולם,  תיקון  שביסודה 
יקבע  תעבור  דרכו  והערוץ 
או  לברכה  תהיה  היא  האם 

לקללה. 
בתורת הסוד יש תמיד זיווג בין שני כוחות, כוח 
הרצון לקבל עונג עליון – אור חכמה, לבין הרצון 
לתת - אור חסדים. זיווג נכון של שני כוחות אלו 
ושלמה.  טהורה  נצחית  מפוארת,  בריאה  יוצר 
זיווג לא נכון, או קיום אחד ללא השני יוצר הרס, 
חורבן ושנאת חינם. לכן צריכים לשני החלקים 
– יעקב שהוא הקדושה, כלומר הרצון לתת ללא 
לקבל  הרצון  שהוא  הרע  היצר  ולעומתו  תנאי, 
יוצר  בצורה אגואיסטית. התמהיל הנכון שלהם 

את השלמות. 
בזוהר נאמר “מנהיג הראש 
הגוף  של  אבל  המוח.  הוא 
והלב...  הכבד  שניים,  הם 
בקירבה  הבנים  ויתרוצצו 

זוהי  נח.  שם,  הגוף”  נְייֵני  ִבּ והלב,  המוח  הם 
אנלוגיה שמופיעה תדיר בזוהר. נאמר שכל אדם 
עולם ומלואו כי בכל אדם, גם ברוחו וגם בגופו, 
הבריאה.  מבנה  כל  של  מושלם  העתק  ישנו 
“ואחד מושל על השני, כי הלב מושל על הכבד. 
‘ושני לאומים במעייך וגו’, ורב יעבוד צעיר’, זהו 
הכבד שהוא רב וגדול, והוא משמש לפני הלב, 
דאמר רבי יהודה, הכבד קולט הדם, ומשמש בו 

לפני הלב” שם, ס’.
לקרות  חייב  היה  כאן,  שקרה  התהליך  כלומר 
היה  חייב  שיצחק  כלומר  שקרה.  כמו  בדיוק 
לחשוב שהוא מברך את עשו, רבקה )השכינה( 
יעקב,  את  שמשדלת  זו  להיות  חייבת  הייתה 
הרע  היצר  אל  במרמה  לבוא  צריך  היה  ויעקב 
צדיק  להיות  הוא  תם  של  מטבעו  כי   - )עשו( 
נתינה(  כוונת  חסדים,  )אור  צדיקים  כלפי 
הרצון  חכמה,  )אור  הרשעים  כלפי  וערמומי 
בפרשה,  שמתואר  השילוב  כלומר  לקבל(. 
של  מדויק  כתהליך  הקבלה  בשפת  מפורש 

תיקון והעברת השפע אל העולם. 
מה אנחנו לומדים מזה:

עשו,  הנקרא  בכח  הן  צורך  יש  כי  לומדים  אנו 
הגשמיים.  ובגילוייהם  ישראל,  הנקרא  בכח  והן 
ביניהם, שמתקן את העולם.  הנכון  אך בשילוב 
בגופו,  הן  אחד,  בכל  גם  קיימים  הללו  הכוחות 
לב וכבד, והן בנפשו, רוחו ונשמתו, וכאשר אדם 
על  בא  בנפשו,  הנכונה  בצורה  אותם  מיישב 
אמרו  לכן  כולו.  העולם  גם  תיקונו 
את  שהכריע  אשריו  זכה,   – חז”ל 

העולם כולו לכף זכות.
אמן כן יהי רצון.

איל רגב

הורים ותומים      מחשבות על אימהּות נוכח אקטיביזם פוליטי צעיר

שיר שמתחבר לי לפרשה:
פתאום קם אדם

שלמה ארצי
https://www.youtube.com/

watch?v=-6qn_RnUjSI
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מילים  בשלוש  מסתכמת  זה  מכתב  של  המהות  האמת,  על  להודות  אם 
בסך הכל, ואני אפילו לא הייתי זה שחשב עליהן. אבל בגלל שאני נדרש 
רקע  קצת  נספר  מכירים,  כולם  לא  שאולי  בגלל  וגם  מילים   500 לכתוב 

לאותו משפט שבסופו של דבר אומר הכול.
ליד  או  ברחוב  יותר  אתכם  פוגשים  לא  אנחנו  וכן,  לשיקגו.  עברנו  כן,  אז 
כל  את  מקבלים  עדיין  אנחנו  אבל  הגנים.  או  הספר  בית  של  השער 
האימיילים, ויודעים בדיוק מה נשכח בשבת במניין המשתף, מי צריך טרמפ 
שעות  להפרש  ומבעד  מרחוק,  גם  יתושים.  עוקצים  מי  ואת  לתל-אביב 
שם  אי  בית-הספר  ממנהל  במכתב  כתוב  מה  מתעניינים  אנחנו  מעצבן, 

באיזו מושבה קסומה, כי שם נמצא הבית שלנו והחברים שלנו.
כבר יצא לי כמה פעמים לשמוע את סיון אומרת “בגינה, שבבית שלנו...” 
שייכות  להרגיש  מתחילים  איך  שלנו!”  הבית  זה  “רגע,  ואומר  עוצר,  ואני 
למקום חדש? איך הופכים ארבעה קירות גבס ושטיחים מקיר לקיר לבית? 

מה יגרום לי להרגיש שאוונסטון זו העיר שלי?
חוויות,  ועוד  עוד  נצברות  חולף,  שהזמן  ככל  זמן.  שבעיקר  מניח  אני 
יותר,  מוכר  הופך  הכול   – והקולות  הריחות  הנופים,  האנשים,  והמקומות, 
נעים יותר, שלך יותר. הרי אנחנו מרגישים שמזכרת בתיה היא הבית שלנו 
בשבעת  לא  ואפילו  המייסדים,  משפחות  עם  חלקנו  שם  שלא  למרות 

המצטרפים לאחד-עשר המייסדים.
ניתן לזרז את תהליך הקליטה?” אני שואל את עצמי.  “אז איך בכל זאת 
אחת השיטות הידועות לִשמצה היא הְשמצה. כשאני מסביר מה אני אוהב 
באוונסטון, אבל עוד יותר, מה אני לא אוהב בעיר סקוקי השכנה, אני מרגיש 
חלק מאוונסטון. להיות חלק אומר, בין היתר, שאתה יכול להתנשא בשם 

המקום. שיטה נוספת היא לקחת חלק בעשייה המקומית, אבל אני לא 
יודע עם מי צריך לדבר ומי מארגן את מסיבת ליל כל הקדושים המקומית. 
מי בטוח תדע מיהם חברי  יודע  אני  זה,  על  בעצם עכשיו כשאני חושב 

הצוות. תיכף אשלח מייל לאורית.
אבל מסתבר שבעוד אני חושב, מתחבט ומתלבט בשאלות עמוקות על 
תחושת שייכות, כן, לא ומתי, ילדים מסתכלים על כל העניין אחרת לגמרי. 
חזק  משהו  הרגשנו  הכנסת  לבית  בדרך  כשהיינו  שבתות,  כמה  לפני 
באוויר. את המדרכות גדשו מכל הכיוונים קבוצות-קבוצות של סטודנטים 
לבושים כולם בבגדים סגולים. מוזיקה נשמעה ברקע וריח של אלכוהול 
עמד באוויר, למרות שתפילת שחרית עדיין לא התחילה )טוב, נו, חיכו לי 
למניין(. לא היה צריך לשאול אף אחד: היה ברור שיש היום משחק של 

הקבוצה של האוניברסיטה שלי – “החתולים של נורת’ווסטרן”.
עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון: אני אפילו לא יודע אם זו קבוצת בייסבול 
זה  ידעתי  שכן  מה  אבל  הכדור,  של  הצורה  ומה  שם  רץ  מי  פוטבול,  או 
אולי  בעצם,  ראש.  בו  להקל  שאין  דבר  ושזה  בית  משחק  יש  שהיום 
“מי שבירך”  לומר  כי כשהצעתי בבית הכנסת  קצת הגזמתי בחשיבותו, 
כבכל  בירכנו,  רק  ולכן  בנימוס,  סירבו  אך  חייכו  המתפללים  ל”חתולים”, 
שבת, את מגיני ארץ קודשנו כמו גם את מנהיגי ממשלת ארצות הברית 

של אמריקה.
מתמודדת  הבכורה,  בתי  אלה,  איך  הבנתי  הצהריים  אחר  כשהגיע 
שם  ופגשנו  באזור  גינה  לאיזו  הלכנו  לי.  המציקה  השייכות  שאלת  עם 
היה?”  איך  “נו,  בוקר.  באותו  במשחק  שהיה  מכירים,  שאנחנו  מישהו 
התעניינתי. הוא אמר שהיה מאוד נחמד, הרבה שירים וחבר’ה ושמח, אבל 
“החתולים” הפסידו. הפסידו בגדול. אחר כך, כשכבר החשיך והלכנו לנו 
“איזה חבל  כולו:  ליקום  הביתה, אלה אמרה ספק לעצמה, ספק  חזרה 

שהפסדנו!”.
יאיר הרטמן

הלילה,  טוב  “ישנתי 
ישבתי כל היום בעבודה, 

עכשיו הגיע הזמן להתאמן”
ִקְדמה היא אחד ממאפייני אורח 

החיים בעשורים האחרונים.
גיסא,  מחד  עימה,  הביאה  זו 
הכרוך  העבודה  אופן  את 
בין  ממושכת,  בישיבה 
המחשב  מסך  מול  אם 
לאחר  בבית  בעבודה, 
מסך  מול  או  הפנאי  בשעות  העבודה,  יום 

הטלוויזיה.
הִקְדמה הביאה עימה גם רדיפה מתמדת אחרי 

השילוב המעלף של בית-עבודה-ילדים.
כל אחד מאיתנו, באופן זה או אחר, הוא “עבד 

של הזמן”.
חדרה  פרדוקסאלי,  ובאופן  גיסא  מאידך 
הפעילות  חשיבות  האחרונות  בשנים  לתודעה 

הגופנית.
צירוף של כל אלו יוצר ערב רב של אורחות חיים 
שעות  מדי  מעט  ממושכת,  ישיבה  חדשים: 
שינה, עייפות, אך עם זאת דרישה שהגוף שלנו 

יעמוד במעמסה של פעילות גופנית. 
ו?  ונשאלת השאלה, ֲהֵיְלכּו כל אלה ַיְחּדָ

כפיזיותרפיסטית  עבודה  שנות  עשר  לאחר 
השכלתי  ספורטאים,  עם  רבות  העובדת 
הכאבים  מהפציעות,  מבוטל  לא  שחלק  להבין 
אוכלוסייה  בקרב  אם  בין  התנועה,  ומגבלות 

בקרב  אם  ובין  בספורט  עוסקת  שאינה 
ספורטאי קצה, יכול היה להימנע, לו רק הייתה 
קיימת מודעות בסיסית. הרי גם מניעה היא סוג 

של טיפול. 
לעובדים  מעניקים  גדולים  ארגונים  לחינם  לא 

ייעוץ ֶאְרגוֹנוֹמי )הנדסת אנוש( לישיבה נכונה.
אלו השכילו להבין שישיבה נכונה מול המחשב, 
משמעה פחות כאבי גב, משמע פחות חיסורים 

בימי עבודה, משמע רווחים!

כמה הנחות בסיס:
היוצאים  עצבים  ידי  על  מעוצבבים  שרירים 

מהחוליות. חוליות הן בעלות יכולת סיבובית.
חוליות הצוואר והגב משפיעות זו על זו.

על מנת ששריר יתפקד כראוי, החוליה שממנה 
יוצא העצב צריכה להיות במנח שאינו מסובב.

אחר  שריר  כראוי  מתפקד  אינו  ששריר  ברגע 
יעבוד במקומו יתר על המידה וייפגע.

“רק  שהוא  מחשב  מסך  מול  יושבים  אנחנו  אז 
טיפה בצד שמאל” ואז אנחנו מגדילים לעשות 
המסתובב  כיסא  על  ישיבה  לחגיגה  ומוסיפים 
על ציר ומותיר את הגב התחתון מסובב לאורך 
זמן. וכאילו לא די בזאת, ישנם כאלו שעוד יעזו 
לצד  מסובב  כשהראש  הבטן  על  בלילה  לישון 

מועדף.
או  לזּומבה  לריצה,  להליכה,  יוצאים  אנחנו  ואז 

לשחייה לילית מפנקת.
יופי!

אבל...
אם לאחר שעות של ישיבה לא נכונה החוליות 
תפקוד  נסגל  אנו  מסובבות,  ונשארו  הסתובבו 
מתי?  עד  לכך.  מודעים  להיות  בלי  לקוי  שרירי 

עד שיופיעו הכאב או הפציעה. 

הבנו,  עצמנו  על  לשמור  צריך  למה  אז 
אבל איך?

המחשב חייב להימצא מולנו בדיוק.
חייב  המסגרת,  ולא  המסך  של  העליון  חלקו 

להימצא בדיוק בגובה העיניים.
הישיבה עצמה תהיה עם משענת, בזווית של 90 

מעלות בין השוק לירך ובין הירך למותן.
מומלץ שהאור ימוקם מעלינו.

על הרגליים להיות ממוקמות על הרצפה.
אין לשבת על כיסא מסתובב על ציר!

לא מומלץ לשלב רגליים.
שינה:

לא מומלץ לישון על הבטן!
שינה על הגב מומלצת עם כרית תחת הברכיים.

שינה על הצד היא המומלצת ביותר.
כאשר  דקה,  בלבד,  אחת  כרית  עם  לישון  יש 
של  הטיה  ללא  המשכיים,  והצוואר  הראש 

הראש.
ולא מעט מדי,  נכון  נּו  ׁשְ נכון,  והכי חשוב - שבו 

וצאו לאימון בריא.

שלי רוזנשטט



מהנעשה בבית הספר
“כל מקום שיש אמת אין שלום. וכל מקום שיש שלום, אין משפט. ואיזהו 

משפט אמת? שיש בו שלום. הווי אומר זה הביצוע )פשרה(”. 
תוספתא סנהדרין, פרק א’ הלכה ג’.

יכולות  שאינן  אמיתות  שמתקיימות  האנושית,  המציאות  של  מטבעה 
צורך  שאין  אמיתות  מתקיימות  כי  לומר  אף  ראוי  לפשרה.  ביניהן  להגיע 
ִייוותרו כאמת )אישית( מוחלטת. הפשרה אליה  שיגיעו לכדי פשרה אלא 
חותרים חז”ל אינה ויתור או התפשרות על אמת זו. הפשרה אליה חותרים 
תוך  לכל אחד להביע את דעת האמת שלו,  היא במה המאפשרת  חז”ל 

שמירה על יחסי שלום ורעות עם האוחזים בדעות ובאמיתות אחרות. 
הספר  בבית  המדרש  בית  בשיעור  תלמידות  ידי  על  נשאלתי  השבוע 
והרי לכל אחת מהן תשובה  כיצד ישיבו תשובה אחת לשאלות שנשאלו, 
אחרת השונה מזו של חברתה. השבתי כי לא התשובה היא העיקר כי אם 
על  שנדבר  אחרי  אחת  לתשובה  נגיע  לא  “ואם  והדיון.  השיח  ההקשבה, 

השאלה”? 
ראש  לרצח  שנים  עשרים  לציון  קהילתי  מדרש  בית  קיימנו  כשבוע  לפני 
בית  וצוות  ההורים  התלמידים,  בהשתתפות  ז”ל  רבין  יצחק  הממשלה 
מחלוקת”,  עם  “התמודדות  לנושא  הלימוד  את  להקדיש  בחרנו  הספר. 
זמר  וחיילת,  חרדי  מתמיד.  יותר  רלוונטי   – היום  כן  כאז   – שהוא  שנדמה 
מזרחי וזמר אשכנזי, דוגמנית וגברת שמנה נפגשו יחד על הבמה והציגו 
הבלטת  תוך  זו  לצד  זו  בישראל  המתקיימות  התרבויות  ממגוון  חלק 
המדרש  בית  לומדי  בפני  הצגנו  החברתיות.  והדילמות  הקונפליקטים 

מחלוקות שונות בחברה הישראלית וביקשנו לדון בהן ובדרכים אפשריות 
להתמודד עימן.

יש אנשים שגורסים כי האתגר הגדול הוא לשכנע אחרים בצדקת דרכך 
יש אנשים שגורסים כי האתגר הגדול הוא דווקא לוותר על צדקת  שלך. 
שלנו  האתגר  כי  סבורני  אחרות.  דרכים  עם  הזהב  לשביל  ולהגיע  דרכך 
בבית הספר הוא אחר לגמרי. משימתנו הגדולה היא לחנך ולהשפיע על כל 
תלמיד להעמיק בצדקת דרכו ובזהותו האישית. לחקור בה, ללמוד אותה, 
לאתגר אותה ולאחוז בה בחוזקה. אך יחד עם זאת, עלינו לחנך גם להיכרות 
עם הצד האחר. היכרות המאפשרת יחסי קרבה, שכנות, ופעילות מאוחדת 
למען מטרות משותפות. עלינו לגרום לכל תלמיד להיות שלם עם זהותו 
ועם אמונתו ובד בבד להכיר ולקבל את שלמות זהותם ואמונתם של חבריו 

לכיתה, לשכבה ולקהילת בית הספר. 
“אין תשובה אחת נכונה. יש הרבה תשובות אפשריות”, זו תשובה שקשה 
לקבל. הוויכוחים הסוערים המתעוררים בשיעורי היהדות בבית הספר סביב 
סוגיות מהותיות – מוסר, חברה ודת – הם תמציתו של האתגר שלנו אך גם 
הבשורה הגדולה. בשורה גדולה העולה לאור דיון בנושא “בוער” כלשהו, 
שברור מלכתחילה כי לא יגיע לכדי הכרעה. ההכרעה תהיה בדמות משחק 

משותף שהמשתתפים בו מייצגים את הגוונים השונים ב”קשת”. 
“האמת והשלום אהבו”.

רעות פלד-פרקש
רכזת התפילה

בית מדרש הורים ילדים 

בית מדרש הורים ילדים 

בית מדרש הורים ילדים 

יום זהירות בדרכים

הצגה - “שתיים”
הצגה - “שתיים”



ילדים כותבים
אז  ונקראו  והמעטפות  הבולים  מתקופת  עוד  מוכרות  שרשרת  הודעות 
מכתבי שרשרת. מדובר היה במכתבים קצרים שהכילו שורות היתוליות 
ולוו בהוראה לשלוח את המכתב למספר אנשים כדי להגדיל את תפוצתו.

הודעות  תאוצה  תפסו  אלקטרוניים  באמצעים  לשימוש  המעבר  עם 
לרוב  מלוות  בוואטסאפ  השרשרת  הודעות  בוואטסאפ.  השרשרת 
באיומים שונים )אם לא תעביר הודעה זו לשלוש קבוצות וחמישה אנשי 
קשר מישהו שאתה מכיר יחלה בסרטן(. הודעות השרשרת לרוב מכילות 
מידע מוטעה המוצג כאמין. ההודעות נכפות על הקורא, נשלחות אליו 
לטלפון, מטרידות ויוצרות תחושה רעה אצל המקבל בין אם העביר אותן 

הלאה ובין אם לא. 
בזה.  זה  פוגעים  וערבים  יהודים  טרור.  גל  ישראל  את  שוטף  לאחרונה 
ערבים ויהודים מפחדים זה מזה, חושדים בכל זר שמתקרב. בתקשורת 
ערוץ  שאינו  ערוץ  לפתוח  כדאי  לא  פוסק,  אינו  הפיגועים  על  המידע 
הסרטים. כדי להעלות את המורל של העם היהודי, ילדים בגילי שולחים 

הודעות שרשרת.
ההודעות ששולחים מכילות תוכן גזעני ומסית. לדוגמה:

רישיון  ללא  חם  נשק  עם  להסתובב  שמותר  הודיע  הממשלה  ״ראש 
ברחוב בכדי לחסל את הערבים. אל תהססו, אם תראו ערבי ברחוב קראו 
לכולם ותתפסו אותו, כולם שהידים עד שיוכח שהם לא! עם ישראל חזק, 

השם איתנו!”
ועוד.

אני מציע שבתור תלמידי “קשת” שיודעים לכבד את הזולת ולקבל את 
השונה, נתחייב לא לשלוח ולא להעביר הודעות שרשרת. 

                          שגיב גורי 
כיתה ז’
“קשת”

סיפור של חורף
מכיתה  במיוחד  חמודים  תלמידים  שלושה  כינסנו  החורף  תחילת  לכבוד 
הקרה.  העונה  על  אותם  ושאלנו  בחו”ל,  גם  חורף  לחוות  שזכו  ב’2 
השתתפו: אסף ליאון )נוסע לפחות פעם בשנה ללונדון לבקר את סבא 
וסבתא(, אליענה גבעון )חזרה משנתיים בהולנד ברילוקיישן( ונדב אוקס 

)היה חמש שנים בהודו ברילוקיישן(.
ילדים, מה אתם אוהבים יותר, קיץ או חורף?

אליענה: חורף.
נדב: קיץ.

אסף: חורף, כי יש שלג.
שלג? ספרו לי איך זה נראה

אליענה: כשהייתי בהולנד ירד עלינו שלג גדול. זה היה בשבת, הסתכלנו 
והנדנדות  המגלצ’ות  עם  לחצר  החוצה  רצנו  יורד.  שלג  וראינו  מהחלון 

וממש שמחנו.
אסף: כשהיינו בירושלים ירד שלג. הכנו יחד עם אבא שלי איש שלג, וגם 
מלאכי שלג עם כנפיים. אבא שלי לקח כדור שלג וזרק לתוך הפה שלי, ואז 

עשיתי פפפפף פפפפף פפפפף כדי להוציא הכול.
אליענה: גם אני אכלתי שלג, והיה טעים פחות או יותר.

נדב: אני לא ראיתי שלג אף פעם.
ומה עם גשם?

נדב: בהודו היה גשם חזק מאוד שקוראים לו מונסון. זה המון גשם שיורד 
בבת אחת ולפעמים גם עצים נופלים בגלל זה.

אז איזה חורף יותר כיף, בישראל או בחוץ לארץ?
אסף: אני לא אוהב את החורף בישראל, כי אין הרבה שלג. אני רוצה חורף 

כמו בניו-יורק, איסלנד או אנטארקטיקה. 
אליענה: בהולנד כולם רוכבים על אופניים כל הזמן, אפילו בשלג. אפילו 

בחג המולד שהם חוגגים בשלג הם רוכבים על אופניים.
נדב: בהודו אין שלג ואני יותר אוהב את החורף בישראל. 

גדולה  הכי  ענקית,  סופה  הייתה  בקנדה.  שנולדתי  לי  באסה  אליענה: 
שהייתה בקנדה, ולא יכולנו להגיע הביתה בחזרה מבית החולים. היה פקק 

ענק בגלל השלג ואיחרנו 20 דקות לשבת בגלל זה.
מי פה אוהב ללכת עם מטרייה?

נדב: בישראל אני אוהב ללכת עם מטרייה, אבל בהודו אי אפשר ללכת 
עם מטרייה כי זה עף ברוח. פעם הייתה סופה כשהלכנו לבית הספר ואני 

עפתי עם המטרייה.
אסף: מה, בשמיים?

נדב: לא, הרוח גררה אותי ואבא שלי תפס אותי.
כשיורד גשם בחוץ, מה אתם אוהבים לעשות בבית?

משעממים  במשחקים  משחקת  או  המחשב  על  משחקת  אני  אליענה: 
עם האחים שלי.

נדב: אני אוהב לשחק בפלייסטיישן.
אסף: אני מסתכל החוצה דרך החלון ואומר “אהההההה, גשם”.

ראיינו: נעמי רביע, יואב פרידמן

ילדים מציירים

“על כנפי היצירה”, במוזיאון 
המושבה ע”ש ערן שמיר, לזכרם 
של האמן ישראל לוי ובנו דורון. 

תחרות יצירות של תלמידי שכבת 
כתות ד’ מארבעת בתי הספר 

היסודיים במזכרת בתיה.

כל הכבוד לזוכי בית ספר קשת: 
במקום הראשון - נעמי עציון )ה1( 
ובמקום השני הילה גוטמן )ה2( 



Chris Kuhl :צילום

מילה של חבר קהילה טיול
טיול קצר בשכונת נחלאות 

בדרך לשוק מחנה יהודה 

מהצבעים  לטעום  לנו  התחשק  המועד  בחול 
והריחות של שוק מחנה יהודה, אז חנינו בחניון 
נחלאות  שכונת  דרך  ברגל  וחצינו  אגריפס 
הזאת,  בשכונה  מיוחד  משהו  יש  הציורית. 
של  היהודית  בקהילה  החיים  את  שמזכיר 
תחילת המאה שעברה. אינני יודעת אם זה ריח 
בתי  סביב  שבנויות  בחצרות  התלויה  הכביסה 
על  ים  שְמִצּלִ הרחבים  התות  עצי  או  השכונה 
כל פינה, או אולי בתי הכנסת הצנועים הפזורים 
הוא  “נחלאות”  השם  מקרה  בכל  הבתים.  בין 
ירושלים.  בלב  ותיקות  שכונות  של  לגוש  כינוי 
יוצאי  יהודים  ידי  על  נבנו  הראשונות  השכונות 
כחלק  הישן(  היישוב  )אנשי  העתיקה  העיר 

מתהליך היציאה מהחומות, ואילו החדשות יותר 
ארצה  שעלו  המזרח  עדות  בני  ידי  על  הוקמו 

בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20.
אגריפס  הרחובות  בין  מרוכזות  השכונות 
של  במתכונת  בנויות  ורובן  ובצלאל, 
לבנייה  האופיינית  החצר  שכונות 
תקופה.  אותה  של  הקהילתית   היהודית 
 בשכונת מחנה יהודה התגוררה משפחת בנאי, 
בעולם  מרכזיות  לדמויות  הפכו  ונכדיה  שבניה 
התרבות והבידור הישראליים: הבנים יעקב, יוסי, 
יובל,  חיים, וגברי, והנכדים מאיר, אהוד, אורנה, 
ברחוב  עמד  בנאי  משפחת  בית  ואורי.  אביתר 
האגס 1, כפי שמעיד השיר שנכתב על ידי הנכד 
באופן  הרחוב  שם  הוחלף   2004 בשנת  אהוד. 
המשפחה,  סב  שם  על  בנאי”,  ל”רחוב  רשמי 

שאף החזיק בדוכן ירקות ופירות ברחוב.
 

הופיע  משה,  מזכרת  משכונת  כשיצאנו  ממש 
את  ולכד  ורחמים”  “חסד  הכנסת  בית  לפניי 
ליבי באופן מיוחד: בית כנסת שהוקם  תשומת 
על ידי בני העדה הספרדית בשנת תרפ”ה 1925 
במקומו של בית מרזח שפעל בשכונה. את קירו 
סמטת  את  המתאר  קיר  ציור  מעטר  הצפוני 
הכותל המערבי ועל צידו השמאלי מילות הניגון 

מערב שבת “אשת חיל”.
עדי הרשיש

החודשים הראשונים של שנת 2006 היו כמרקחה באזור השפלה. פלאייר 
“יוזמה  על  דיווחו  השבת  בעיתוני  שפורסמה  ומודעה  באזור  שחולק 
חינוכית חדשה במזכרת בתיה”. היו במודעות סימני קריאה, שובצו כותרות 
ממולח:  תקשורת  יועץ  בהמלצת  שנוסף  משפט  והיה  באדום  שהודגשו 

“מספר המקומות מוגבל” )עובדה שכמובן הייתה מופרכת מהיסוד(.
בואו נחזור כמה חודשים לאחור. 

אוגוסט 2005.
ביישוב, שילדיהן החלו ללחך את  שלוש משפחות מעורבות שמתגוררות 

גילאי הטרום-חובה, מתחילות 
מסגרת  הקמת  על  לפנטז 
לדתיים  משותפת  חינוכית 
הקבוצה  נציגת  ולחילוניים. 
באחת  בכיר  עם  משוחחת 
העמותות שמפעילה מסגרות 
למדי.  נחרץ  הוא  אך  כאלו, 
אומר  הוא  מזה”,  “תשכחי 
למטלפנת החולמת, “מי יקים 
ילדים  ורבע  לשניים  מסגרת 

במזכרת בתיה?”
עוברות  הן  במושבה.  לסיור  יוצאות  המשפחות  שלוש  זאת,  בעקבות 
השראה  לקבל  כדי  המייסדים  אחד-עשר  שם  על  שנקראו  הרחובות  בין 
להמשך הפעולה. סתם, נראה לכם? שום השראה ושום נעליים. החברים 

מגייסים עוד שותפים לדרך – חילוניים ודתיים – ומתחילים לעבוד. 
עוד טלפון הורם, הפעם למאירי בן ששון מעמותת קשת בירושלים שהיה 
קצת יותר אופטימי. “אני בא אליכם לפגישה”,  אמר ולבש את מדי הצבא. 
2005 נעשתה הפנייה הראשונה למועצה. במקביל נערך כנס  בספטמבר 
צוותי  והוקמו  המשתתפים(  את  שהלהיב  לוי  לג’קי  )ותודה  הברון  בבית 
על  הכריז  דהן,  מאיר  המועצה,  שראש  עד  חודשיים  עוד  לקח  עבודה. 

פתיחת גן קשת כבר בשנת 2006. אבל לדהן הייתה עוד הבטחה: “אם יהיו 
מספיק נרשמים תיפתח גם כיתה א’”.

פה העסק כבר התחיל להתחמם. עיניים מצועפות שחולמות על מפגש 
חינוכי בין דתיים לחילונים זה לא משהו שמספיק להקמת בית ספר, צריך 
אהבו  כולם  לא  לקרב.  ולצאת  אפוד  ללבוש  השיניים,  בין  סכין  לשים  גם 
את הרעיון. חלק הרגישו שמישהו ממש מזיז להם את הגבינה. החברים 
היקרים עבדו במרץ, גיבשו אמנה, התבססו בצוותי עבודה וחיכו למשרד 
החינוך. ומה קרה שם? נסתפק בעובדות ונשאיר לכם את הפרשנות: בין 
שנה,  באותה  ליוני   2006 מרץ 
בעניין  הפגישה  התבטלה 
משבע  פחות  לא  “קשת” 
 2006 ביולי  ב-2  אבל  פעמים. 
של  המחוז  מנהלת  הודיעה 
משרד החינוך על אישור פיילוט 
“קשת”  של  אחת  כיתה  של 

בתוך בית הספר “בן גוריון”. 
סגור?  שהעסק  חשבתם 
פופטיץ.  את  הצחקתם 
הגיעה  יותר  מאוחר  שבועיים 
ירפה  זה  לא  אבל  א’.  כיתה  אין  נרשמים,  מספיק  אין  מהפיקוח:  הודעה 
את ידי בחורינו ובחורותינו המצוינים. תוך שבוע גויסו עוד שלוש משפחות 
להשלים מניין. ב-22 ביולי, כחודש וחצי לפני תחילת שנת הלימודים, ניתן 
האישור הסופי והחלו החיפושים אחר מחנכת, שאותה עדיין ניתן למצוא 

מתרוצצת בין כיתות א’ ו-ב’. קוראים לה לריסה.
ב-1 בספטמבר פסעו הגוזלים הראשונים של כיתת “קשת” לכיתה ייחודית 
בתוך בית הספר “בן גוריון”. כעבור שנתיים נכנסו ילדי “קשת” לבית ספר 

משלהם. והיום מספר המקומות באמת מוגבל.
לירון מרוז

אנו באנו        מקימי קשת מספרים

תון 2006
מודעה בעי



בתיה מקשקשת בגנים  
“גינת אגוז” 

בחלום  ז”ל  תנחום  אליי  בא  האחרון  בזמן 
כמעט כל שבוע. לא יודעת למה, אולי משעמם 
אותי  ביקר  הוא  שעבר  בחמישי  למעלה.  לו 
על  ש”חבל  ואמר  בפלדנקרייז,  כשנמנמתי 
לישון  לכי  נרדמת,  ממילא  את  אם  הכסף. 
בחינם”.  יהיה  לפחות  זה   – בגינה  טרנינג  עם 
שהוא  מאז  ביקורתי  מאוד  נהיה  שהוא  האמת 
נפטר, שיהיה בריא תנחום ז”ל שלי. אבל ידעתי 
שהוא צודק, אז באותו רגע החלטתי שאני עם 

הפלדנקרייז גמרתי.
קפוצ’ינו  על  נקטרינה  עם  ישבתי  בערב 
באמצע  שהצעקות  לה  הסברתי  ודני”.  ב”רוני 
בחלום,  לי  שבא  תנחום  על  היו  הפלדנקרייז 
אותה,  לפייס  שהצלחתי  היה  נראה  עליה.  ולא 
אליי  והפנתה  קפה  כוס  עוד  הזמינה  היא  ואז 
מתוקה,  “תקשיבי  במפתיע:  מלוכסן  מבט 
את  לשרוף  במקום  אחוז!  מאה  צודק  תנחום 
כושר  לעשות  שתינו  נלך  בפלדנקרייז  הכסף 
מיוחדים  מתקנים  שם  יש  אגוז”!  ב”גינת 
בלי  ולנמנם  להתעמל  נוכל  גימנסטיקה.  של 
גם  ואפשר  בתרמוס,  קפה  לנו  נביא  הפרעה. 
לבקר את החברות בקופת חולים מעבר לכביש. 

הן שם כל יום, אלא אם כן הן חולות”.
“גינת  א-קיצר, השבוע הלכנו כמה פעמים אל 

ממש  הזאת  הגינה  ומה-אני-אגיד-לכם?  אגוז” 
בסדר גמור! ראשית כל, שמחתי לראות בכניסה 
“אין  סימן  ועליה  כלבה  של  ציור  עם  תמרור 
הקלפטה  שברושית  יודעת  אני  ככה   - כניסה” 
שאני  מצטערת  )אני  לשם  להיכנס  יכולה  לא 
היא  אפילו  אבל  בעיתון,  כאלה  דברים  כותבת 
בסדר(.  זה  אז  כלבה,  שהיא  יודעת  בעצמה 
בגינה דווקא היו כלבים, בעיקר בשעות הערב, 
הסתובבו  ולא  ברצועה  קשורים  היו  הם  אבל 
ו-14  עץ  ספסלי   11 ספרה  נקטרינה  חופשי. 
פשוט  האישה  צל.  סככת  עם  אבן  ספסלי 
אותה  אוהבת  אני  אבל  דברים,  לספור  אוהבת 

בכל זאת. 
בימי חול מאוד נעים לבקר ב”גינת אגוז” – יש 
בה מתקנים בשפע שמתאימים לכל גיל, מעט 
שמיועד  עגול  החלקה  משטח  ואפילו  דשא, 

בגלגיליות.  לגלישה 
מצד  מודרני  כמה 
להשקיע  המועצה 
שמאזינים  בצעירים 
לחי!  כה  לדיסקו. 
מקומות  מספיק  יש 
מוצלים לשעות הבוקר 
וכשהערב  והצהריים, 
מוארת  הגינה  יורד 

בפנסי רחוב שמשרים אווירה נעימה ובטוחה. 
עליי  שלי,  ויקרים  אינטליגנטים  קוראים  אולם, 
להזהיר אתכם: שמרו נפשכם מלהיכנס ל”גינת 
אדם  המוני  הצהריים!  אחר  בשבתות  אגוז” 
הבנדיטים  הילדים  עם  המקום  את  גודשים 
שלהם. נשים וגברים, זקנים וטף, דתיים וחילוני 
או שניים שלקו כנראה בדמנציה, שלא נדע. לא 
תמצאו ספסל פנוי ואף לא פיסת אדמה אחת 
מנחשולי  הצהריים  אחר  בשבת  פנויה  שתהיה 
“גינת אגוז”. שכה אחיה,  האדם שמציפים את 
מניין  להשלים  ממני  ביקש  אפילו  מישהו 

לתפילת מנחה על יד המגלשה של הפעוטות! 
יקינטוני, ראיתי הרבה בחיי. הרי אני  אני, בתיה 
מיום  בתיה  מזכרת  ותושבת  מאש  מוצל  אוד 
מאז  שכזו  בצפיפות  נתקלתי  ולא  היווסדי, 
ראש  בערב  האיכר”  ב”שוק  לקופות  התור 
רק  אומר  לפיכך  השנה. 
היא  אגוז”  “גינת  זאת: 
אמיתית  בונבוניירה 
ועד  החל מצאת השבת 
בשעה  שאחריה  לשבת 
לחולל  צאו  אז  ארבע. 
עור  על  ושמרו  בגנים 

הפנים!
שלכם, בתיה יקינטוני

כשאני חושבת על המושג “אהבה ללא תנאי”, 
והיחידה  האהובה  סבתי  עיניי  לנגד  עולה  מיד 
יומה  עד  כיניתי  אותה  מוטרם,  אסתר  ז”ל, 
זכיתי  שנים  כעשר  במשך  “ַתָתה”.  האחרון 
עליי  ששמרה  זו  והיא  היחידה,  נכדתה  להיות 
הספר  הגן/בית  אחרי  מהצהריים,  אפס  מגיל 
מעבודתה  שבה  כשאימי  בערב,   19:00 ועד 
ובאה לקחתני משם. גרנו בסמוך אליה, מרחק 
הליכה של דקות, בבני-ברק החשוכה, בעוד היא 
הייתה נקודת אור גדולה בחיי. עבורי הייתה היא 
התגלמות של טוב לב, עדינות, צניעות, אהבת 
אדם וחום אנושי. אישה יפה, עם מראה אצילי, 
שמחבקת  כזו  בהיר.  ושיער  אוהבות  דבש  עיני 
אך  לדבר,  מרבה  לא  בדרכה...  שנקרה  מי  כל 

משדרת את אהבתה לכל עבר.
או  שונים  לטיולים  אותי  לקחה  לא  סבתא 
לשופינג בקניון. היא גם לא נהגה לשבת ולשחק 
במשחקים  לא  ואף  קופסה  במשחקי  איתי 
מתלווה  הייתי  היותר  לכל  גילי.  בני  של  אחרים 
חמישי.  בימי  פתח-תקווה  לשוק   51 בקו  אליה 

אחחח... הפשטות.
מאוד  הייתה  בינינו  התקשורת  גם  למעשה, 
פרסית  דוברת  הייתה  והיא  מאחר  בסיסית, 
גם הייתה  ולצערי  בלבד )החצי האיראני שלי(, 
הסתכמה  בינינו  התקשורת  שמיעה.  כבדת 
ללמוד  “נאלצתי”  שאני  בסיסית  מאוד  בשפה 
על מנת לתקשר איתה... כך שגם שיחות נפש 
לא  הספר”  בבית  היה  “איך  שיחות  או  ארוכות 

יכולנו לנהל.
שם  הייתה  ד  י  מ  ת  היא  גדול,  ואולם  אולם, 
כמו  ברגע של שמחה,  נתון.  רגע  בכל  בשבילי, 

מחבקת  נוכחת,  ומצוקה:  כאב  של  ברגע  גם 
על  סבתוש,  ממך  המון  למדתי  כן,  ואוהבת. 
ההורות  בראשית  אם  “נוכחות”.  המושג 

חשבתי  כעשור,  לפני  שלי, 
הכוונה  ילדים  שב”להיות” עם 
היא לשחק/לצייר/להפעיל וכיו”ב 
לימדה  היא  )ה-doing המפורסם(, 
אותי את ה-being במובנו העמוק: 
בעיקר  ואיתנה,  יציבה  נוכחות 
היא  הזמן  רוב  דנן.  במקרה  ברקע 
המטבח  בבישולי  עסוקה  הייתה 
הפרסי הארוכים להפליא, ובחיתוך 
כשאני  בעבורם,  ירקות  והכנת 
שוקדת על שיעוריי ו / או משחקת 
למטה עם ילדי השכונה )אכן, פעם 

היה דבר כזה...(. אך ברגע שחשה אותי זקוקה 
לה – והיא הייתה לידי, איתי. גם כשהייתי חוזרת 
מבית הספר נסערת, לרוב עם הערות ביומן )כזו 
הייתי...(, מבחינתה תמיד הייתי “בסדר” ומעולם 
כינתה  “נשמתי”  מעשיי.  על  אותי  ביקרה  לא 

אותי, בתרגום חופשי ביותר...
סבא(  )ועל  עליה  המועדפת  הנכדה  הייתי 
הנוספים  החבר’ה  לעולם  משהגיחו  גם  בעליל, 
גילאי(.  יתרון  כזה  עם  חכמה  לא  זו  טוב,  )נו 
רמת הגוננות שלה כלפיי הגיעה עד כדי חיתוך 
לבל  והוצאתם  לשניים  החרצנים  עם  הענבים 
ידעתי  אצלה,  עשרים!  בגיל  גם  חלילה,  איחנק 
בתה  להתפנק  אחורה,  להישען  אפשר  תמיד, 
את  לשחזר  מנסה  עדיין  )אני  לו  שני  שאין 
כמה  אלוהים,  בבגרותי.  גם  ולהירגע...  הטעם( 
את  לרגע  לשחזר  כדי  היום  משלמת  שהייתי 

שתיית התה הזו בסלון ביתה. כמה קשה לעכל 
שבית ילדותי עומד היום למכירה. כן, מבחינתי 

זה היה ביתי.
של  בקיץ  נפטרה  סבתוש 
איתן”,  “צוק  בשלהי   ,2014
וללא  תודה לאל במוות קצר 
הספיקה  עוד  היא  סבל. 
ביחד  ההליכון  עם  לדדות 
הנפאלית  המטפלת  עם 
המדרגות  לחדר  שלה, 
היא  למזלי,  האזעקות.  בעת 
שלושת  את  להכיר  הספיקה 

ילדינו.
שראיתיה  האחרונה  הפעם 
לפני  בדיוק  שבועיים  הייתה 
בעוד  בני-ברק,  בערב,  שישי  העולם:  מן  לכתה 
רכבנו חונה לו מעבר למחסום. הייתה לי תחושה 
לראשונה  שלי  השלושה  את  לקחתי  שזהו... 
עם  ילדותי,  בחצר  סיור  להם  וערכתי  למטה 
שם,  קורותיי  אודות  מלאים  ושחזורים  הסברים 
בדיוק  נשאר  הכול  איך  אותי  הדהים  נפרדת... 

כשהיה, למעט אולי הבצל ששתלתי בפינה.
שירו  ברקע את  בכל פעם שאני שומעת  כיום, 
של אביב גפן “שיר עצוב”, שכתב אודות סבתו, 
ש”זורק”  שיר  געגועים;  של  בבכי  פורצת  אני 

אותי מידית לאותו סלון ולחיוכה האוהב.

אוהבת אותך סבתוש ומודה לך על כל רגע של 
אהבה  מהי  אותי  שלימדת  תודה  בחיי.  נוכחות 

ללא תנאי. יהי זכרך ברוך!
רויטל רגב

הדמות שלי – סבתא אסתר )2014-1928(

רמת גן - “גינת אגוז”
אני כבר אשב – יש ספסלים בשפע.

לבד - עמוס מאוד בשבתות אחר הצהריים.
בחושך - תאורה נעימה בערב. בצהריים יש 
צל ברוב הספסלים ובחלק קטן מהמתקנים.

גיל,  לכל  בשפע  מתקנים   - ואשתעמם 
החלקה  משטח  כושר,  מתקני  גם  ובנוסף 

מגודר, סל כדורסל, שולחן פינג-פונג.

סולם בתי ה9
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משפחה מבוקשת   משפחת אוקס

תחשבו לרגע

vedibarta12@gmail.com  נשמח לשמוע את דעתכם על העיתון וכמובן לצרף כותבים וחברי מערכת חדשים

ִָתרֹון: ּפ
ִּציּור ֶרֶמז ַב ַּתֹוָרה ִיּפּור ּב ַהּס

אייל שקרניו בסבך הענפים האייל שהוקרב במקום יצחק בסיפור העקידה

שלושה מבקרים באוהל הבדואי שלושת המלאכים שבאו אל אברהם באוהל

שלט “מלח” בכניסה לאוהל הבדואי אשת לוט שהפכה לנציב מלח

שלטי “ימין” ו”שמאל” במרכז הציור הריב בין רועי אברהם ולוט שנפרדו ימינה ושמאלה

אישה צוחקת ליד בנה שרה אימנו שצחקה למשמע הבשורה על הולדת יצחק

אישה משקה גמל רבקה שהשקתה את עבד אברהם וגמליו

תאומים בעגלה )אחד ג’ינג’י מנומש( התאומים יעקב ועשיו

מסעדת “ארבעת המלכים” מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים

באר )מאחורי שלושת האורחים באוהל( הבארות שחפרו אברהם ויצחק

ִאים ִחיַדת ְרָמִזים ִמְתַחּבְ
ִמיָכל,  ְלֶפָתע ָאְמָרה  ׁשֶ ּכְ ַיְלֵדיֶהם  ִטיילּו ִעם  ִיְצָחִקי  ִרית  ְוׂשָ ָאִבי 
ָבִרים  ה ּדְ א, ֲאִני רֹוָאה ְסִביִבי ָהְרּבֵ דֹוָלה: “ִאָמא ְוָאָבּ ַיְלָדָתם ַהּגְ
בּוַע ַהַאֲחרֹונֹות!”.  ָפָרׁשֹות ַהּשָ ָלַמְדִתי ּבְ יִרים ִלי ֶאת ָמה ׁשֶ ַמְזּכִ ׁשֶ
ווָנה ִמיָכל. ְיָלִדים  ִהְתּבֹוְננּו ָההֹוִרים ָסִביב ְולֹא ֵהִבינּו ְלָמה ִהְתּכַ
יּור  ּצִ ּבַ ִלים ִלְמצֹוא  בּוְלּבָ ְיָקִרים, ָהִאם ּתּוְכלּו ַלֲעזֹור ָלהֹוִרים ַהּמְ
ָתרֹון  נֹו? ַהּפִ ְרָמִזים ְלִסיּפּוֵרי ַהּתֹוָרה ַעל ַאְבָרָהם ֲאִבינּו ְוִיְצָחק ּבְ

ְך. ְמהּוּפַ ָעה ְרָמִזים( מֹוִפיַע ּבִ ׁשְ ָלנּו )ַהּכֹוֵלל ּתִ ׁשֶ
רג נוָֹעה ִליְבֶנה-ַזלצּבֶ

ילדים יקרים, מוזמנים לצבוע את הציור להנאתכם

יהל )34(, ניסים )38(, יובל )9(, נדב )7(, איתי )4(, סמי הכלב שאומץ לפני שבועיים

היא: נולדה בכפר ביל”ו, יש לה שתי אחיות גדולות. ביסודי למדה בקדרון ובתיכון למדה 
פחות  היו  שם  והלומד”,  העובד  וב”נוער  ד’  מכיתה  מר”צ”  ב”נוער  הייתה  ברנר.  בגבעת 
את  פגשתי  שם  במודיעין  שירתתי  שלום.  בנווה  לחיות  היה  תמיד  שלי  “החלום  ערכים. 
למדתי  נישואים.  לי  הציע  ניסים  שם  וניו-זילנד,  באוסטרליה  טיילנו  הצבא  אחרי  ניסים. 
תואר  התחלתי  גבים.  בקיבוץ  גרנו  זו  בתקופה  ספיר,  במכללת  ציבורית  ומדיניות  ִמנהל 
חוזרת  הייתי  ולא  בבנק  עבדתי  סיימתי.  לא  אותו  בירושלים,  ואזרחות  בדמוקרטיה  שני 
‘תוכנית  במסגרת  סטודנטים  וליוויתי  באוניברסיטה  מתרגלת  הייתי  בנוסף,  שם.  לעבוד 
למדה  נוחתת...  עדיין  החזרה  אחרי  וכרגע  סקול”  ב”סאנדיי  לימדה  בהודו  ויסקונסין’”. 
נהנה  ודאי  )חלקכם  שופינג  הרבה  ועשתה  טיילה  הודי,  ציור  ציור,  רפלקסולוגיה,  שם 
למד  אחים.  שלושה  מבין  האמצעי  בנתניה,  גדל  הוא:  בביתם(.  שערכו  במכירה  ממנו 
אלקטרוניקה ב”תיכון אורט” ושיחק כדור-יד בנבחרת עד הצבא. הכדור-יד מילא את כל 
זמנו, כולל מחנות אימונים, נסיעות לחו”ל. ממליץ על כך בחום. בצבא שירת בחיל המודיעין 
ביחידת המזל”טים. יצא לקורס קצינים וחזר לאותה יחידה. שירת בקבע עוד שלוש שנים 
והיה סגן מפקד הבסיס  קצין מצטיין. אחרי הצבא למד תואר משולב של הנדסאי תקשורת 

אינטראקטיבית ותואר ראשון בקולנוע ואנימציה. בתעשייה האווירית התחיל לעבוד מיד אחרי הצבא כהמשך ישיר למה שעשה בצבא, ושם עובד עד היום. 
אחרי הלימודים לימד במשך שנתיים במכללת ספיר, אנימציה לטלוויזיה. זה הזמן שהיה צריך לעשות סוויץ’ בעבודה ולעזוב את התעשייה האווירית אבל 
פספס את התחנה. ב-2009 רצתה המשפחה לשנות אווירה ולעבוד במקום אחר, לא בארץ. ביקש לצאת לאוסטרליה והציעו לו את הודו. כל המשפחה 
נסעה לביקור מקדים והם החליטו ללכת על זה. הם גרו שם חמש שנים. שמונים אחוז מהזמן שם שהה מחוץ לבית. על השליחות: “החשיפה גם שלנו 
וגם של הילדים לתרבויות שונות ולילדים מכל העולם, זה היה העניין שם, זה שיש לנו חברים מאפריקה, מאנגליה, ממלזיה, מאיראן, מתורכיה, מסוריה 
ועוד. הילדים למדו בבית ספר בריטי-בינלאומי, שם הקשר האישי בין המורה לתלמיד הוא חזק ולכן האקלים טוב יותר”. מהודו יצאו לגיחות בכל האזור: 
ליפן, אוסטרליה, סין והסביבה.  הילדים יובל: בכיתה ד’1. פלפלית, שנונה, קוראת מצבים בצורה טובה. פעילה למען זכויות החיות. נדב: בכיתה ב’1. מוכשר 
מאוד, אוהב חיות, חמוד ומקסים. איתי: גן “רקפת”. הסטנדאפיסט של המשפחה ותמיד דואג לכולם. היכרות: יהל: “ניסים היה סגן מפקד הבסיס ורדפתי 
אחריו. הייתי כותבת לו במשרד את השם שלי עם מלא לבבות. לקח ארבעה חודשים עד שניסים התרצה והסכים”. ניסים: “יהל לא עשתה לי חיים קלים, 
אם היו רוצים להתנקם בי היו מרתקים אותה, אבל הייתה להם סיבה. יש ליהל בעיית סמכות מסוימת”. איך הגעתם ל”קשת” מזכרת בתיה? “עברנו 
למזכרת בתיה בשנת 2006. לפני שיצאנו לשליחות חשבנו על ‘קשת’. מה שמשך היה הערכים, היהדות שאנחנו פחות מביאים בבית והאי רדיפה אחרי 
חומרנות. )למען האמת, ניסים היה בגן של חרדים בקריית צאנז, לפי בחירתו בגיל שלוש.( מבחינה חברתית טוב מאוד לילדים ב’קשת’”. תחביבים: יהל: 
ציור, קריאה. ניסים: אוהב ליצור דברים מתפירה ועד נגרות. מה השריטה שלכם? יהל: “אני מאוד בשאנטי, מה שמפריע לפעמים לאנשים”. ניסים: “אין”. 
מה יכול להפר את שלוותכם? יהל: “אלימות מילולית בעיקר”.  ניסים: “הקטנת ראש”. משהו מפתיע לגלות עליכם ניסים: העז לשחות בגנגס 
ְך והחיים יחייכו  למרות הלכלוך והזוהמה... “היה קר”... יהל: נסעה לממלכת בהוטן עם חברה הודית שהוזמנה על ידי המלך והמלכה. מוטו משפחתי “ַחּיֵ
אליך”. תרומה לקהילה “רגע, תנו לנחות...” שלוש מילים על... טלוויזיה: “אין ולא תהיה”. צמחונות: “מעניינת את יובל”. אלוהים: ניסים: “זה מאוד 

מורכב”. יהל: “לא שמעתי עליו”. חלומות לעתיד ניסים: “לעבור לגור באוסטרליה”. יהל: “אני עוברת איתו”. 
מראיינות: רויטל רגב ואורית קרנובסקי-נוטמן


