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בכתבי  ומהרהרת  עיר  של  בטבורה  צועדת  שהייתה  אחת  ברבנית  מעשה 
הקודש.

כרנטגן  היו  עיניה  שכן  ראש,  חפויות  אליה  ניגשות  היו  הרבות  תלמידותיה 
ברכות  אותן  מלטפת  הייתה  והיא  שמלתה  בשולי  מושכות  היו  הן  לנשמה. 

ושואלת: “מה לכן, תלמידותי החכמות?”
“רבה, רבה,”, ענו לה, “הגיעה שעת הטבילה שלך, הבלנית מחכה לך במקווה”. 

התיישבה לפתע הרבנית על האדמה החשופה ללא חוצץ בין שמלתה לרפש 
הדרך ולגללי הסוסים, עצמה את עיניה והחלה מדברת כמו נכנס בה דיבוק: 
הייתה  ולא  במסחר  עוסקת  אשתו  שהייתה  בחסיד,  מעשה  שלי,  “צדיקות 
שרויה רוב ימי החודש בביתם, והיה הוא חולב את הפרות ומאכיל את הילדים 
והודף את הליסטים. וכל זה מתוך צניעות וענווה ויראת ה’, ולא היה מסתובב בין 
הבריות, אלא ספון בביתו. ובזכותו, בזכות צניעותו הרבה ועוצם רוחו, שהיה כל 
עול הבית על כתפיו, הייתה אשתו מצליחה בעסקיה. כשהייתה חוזרת לביתם 
הייתה מחזקת אותו בדברי ליּבּוב רכים ואומרת לו: ‘צניעותך אישי והליכותיך הן 
כמו שלבים בסולם הרוחניות שלי ואני מטפסת עליהן מעלה מעלה. כבודו של 
בן מלך בבית פנימה’. והיה הוא מטעים את קֵדירתה ומכבס את מלבושיה לשם 

ייחוד קודשא בריך הוא”. 
פתחה עיניה הרבנית, קמה, ניקתה את אחורי שמלתה, והלכה כנישאת על ענן 

לקיים מצוות טבילה במקווה. 
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- אימא, די נו, יש לי מחר מבחן, שחררי. אני חייבת לעשות עוד כמה מבחני 
מיצ”ב. 

נו, את בת חמש-עשרה, רבאק, אולי תזמיני כמה  - תרקדי איתי עוד קצת, 
חברות לסרט? נזמין פיצה וזה... 

- אימא, תתבגרי. 
- אוף איתך. איזה כבדה.

- די נו, אימא, אני גמורה, הכנסתי כביסה, קיפלתי כביסה, הוצאתי מהמדיח, 
הכנסתי למדיח, לכי תקראי ספר או תשחקי קנדי קראש. יש לי דברים לעשות, 

אולי בערב נשב לנו ביחד ונדבר קצת. 
- טוב. אבל לא על אנרגיה מולקולרית. אני רוצה לדבר על בנים ובגדים. 

- אני לא מבטיחה כלום, אולי נדבר על אופנה בראי הקפיטליזם. אני חושבת 
שאכתוב עבודת רשות בנושא, זה יעזור לי מאוד לחפור לך בנושא. 

- תאמיני לי, אני לא מאמינה שיצאת מהרחם החנון והרחום שלי. אז ריקוד 
אחרון ודי. 

- יאללה, אימא, ריקוד אחרון ודי, אני עוד עובדת היום בערב, אני חוסכת לרישיון 
נהיגה, את יודעת. 

- תני לנו לממן אותך, מתוקה שלי, את לא יכולה לעשות הכול לבד. יש לנו את 
האמצעים, ברוך ה’, איך אומרים היום הצעירים: “אנחנו טחונים רצח”. 

באופן  להתנהל  איך  מושג  לי  יהיה  בדיוק  איך  הכול,  לי  תתנו  אם  אימא,   -
עצמאי?! לפעמים אני בשוק ממך. שיט, קבעתי מחר עם הילד שאני חונכת 

ועוד לא סיימתי את המשחק שהכנתי לו. 
- אוף משעמם לי. 

- בואי אימוש, אני אשים לך בטלוויזיה “עקרות בית נואשות”, איזה עונה את? 
אבל תבטיחי לי רק פרק אחד ואז תיכנסי להתקלח בסבבה שלך. אני כבר אכין 

ארוחת ערב. בא לך שקשוקה?
- י: נצטרך לפתוח שלוש כיתות ז’ בשנה הבאה, המערכת קורסת מנרשמים, 

איך אנחנו מתגברים על זה?
 AGE QUOD :תשמע ר’, בלטינית יש פתגם ידוע שמתאים לפה בול שאומר -
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- אתה רציני? שוב לטינית?

- שזה אומר: “עשה את מה שאתה עושה”, תהיה רציני ותעשה היטב את מה 
שאתה עושה. תשאל את התלמידים שלי, הם יסבירו לך. 

- יש פתגם סיני עתיק שאומר: “יאללה, חפרת”. יש לנו דרך לגייס כוח אדם 
איכותי לתפילתיים ולמפגשיים? 

- ר: הכול פתיר. תן לי, אני אטפל בזה. 
- מעולה, סומך עליך. 

פשוט לוחצים עליי מהמועצה לפתוח תיכון “קשת”, אני חייב לעשות משהו 
עם כל המימון הזה שאנחנו מקבלים. 

ושוכרים חברה עצמאית  דבר ראשון, אנחנו מפסיקים עם תשלומי ההורים 
שתנהל את “סע לשלום”.

ענבל פויר כנעני 

שנת  מתחילה  ואו-טו-טו  הסמסטר  חופשת  סוף  ספטמבר,  ימי  הימים 
התחתנו, עוברים  עתה  שזה  ואני,  גלי  באוניברסיטה.  חדשה  לימודים 
לאסוף  לירושלים  הגעתי  בבוקר  ירושלים.  ליד  במושב  ששכרנו  לדירה 
כמה דברים שנשארו בדירה הקודמת. החניתי את הרכב בתחילת הרחוב 
אותו.  וסגרתי  המטען  בתא  שמתי  ארגז,  הוצאתי  לדירה,  נכנסתי  הארוך, 
שנייה  תוך  קדימה.  לנוע  מתחיל  פשוט  הרכב  את  ראיתי  לתדהמתי,  ואז, 

ניסיתי  )הנד-ברקס(.  היד  מעצור  את  להרים  ששכחתי  הבנתי 
מהירות  אבל  אותו  לעצור  בכדי  לרכב  להיכנס  איכשהו 
הרכב הלכה והתגברה וכבר ראיתי לנגד עיניי את האסון 
שעומד לקרות. אבל לא היה מה לעשות מלבד לצעוק… 

התקדם  ההידרדרות,  מסלול  את  הרכב  לפתע  שינה  ואז 
לשפת המדרכה השנייה, פגע ברכב חונה ונעצר. כל הסיפור 

הפנימית  התחושה  אבל  לאל,  תודה  רכב,  בפחחות  הסתכם 
חסר  כך  כל  להיות  יכולתי  איך  מאוד.  קשה  נשארה  שלי 

אחריות? ומה עלול היה לקרות? למחרת נסעתי למוסך לסדר 

את הרכב. אני מספר לפקידה מה קרה ואיזה טמבל הייתי עם ההנד-ברקס 
ומבחין שבטלוויזיה בחדר הקבלה נראה גורד שחקים עולה באש. פתאום 

גם בעל המוסך מגיע ואני שואל: “מה קורה כאן?” 
הפקידה עונה שמטוס נכנס באחד המגדלים בניו-יורק, כנראה תאונה. מה 
באמת? בטעות? הטייס לא שם לב למגדל? וואללה, יותר גרוע ממני... ואז 
פתאום רואים עוד מטוס נכנס במגדל. מה זה היה? שידור חוזר של האירוע 
הקודם? לא, אומרים שזה מטוס נוסף שנכנס במגדל הסמוך. המתמטיקאי 
שבי התחיל לחשב... שני מאורעות בלתי תלויים בהסתברות אפסית. מה 
הסיכוי ש… לא ייתכן, הם לא מקריים ובטח לא בלתי תלויים. נשארתי 
היחיד שעושה שטויות שיכולות לגרום לאסון, כל השאר עושים את 
זה מתוך אידיאולוגיה. רצף הדיווחים בטלוויזיה ממשיך לזרום וכבר 
מבינים שזו מתקפת טרור. תאונת ההנד-ברקס שלי מתגמדת 
הרגשה  שנותן  היסטורי,  מידה  בקנה  אירוע  מול  אל 

שהעולם כולו מידרדר עכשיו ללא שליטה. 
עדי טפליה



פרשת “תרומה” פרשת השבוע למשפחה

הורים ותומים      על סחלב וחצב
פעם ההורות הייתה המקצוע הראשי שלי. הייתי 
מאמרים,  קראתי  ומשקיענית.  נמרצת  עובדת 
ספרים, השתתפתי בהשתלמויות ובסדנות הורים 
כתבתי  )אפילו  בשוק  שקיים  כמעט  סוג  מכל 
מדור על ילדים והורים ל”ודברת בם”(. עזר לי? לא 

בהכרח, לא תמיד ולא כמו שרציתי.
זה בעיקר גרם לי להרגיש רע על הפער הזה בין 
ביטחון  מלאי  מאושרים,  לילדים  שלי  השאיפות 
לבין  ואליי,  לעצמם  ומחוברים  מקושרים  עצמי, 

מה שהמשיך לקרות במציאות. 
הריבים  וריצוי.  שתיקה  בכי,  ויכוחים,  ריבים, 
דבר  כל  ולהגיד  להתווכח  צריך  ולמה  מטריפים, 
כמה פעמים? והבכי שמעורר את המקומות הכי 
כמה  וריצוי,  ותסכול.  חמלה  של  שלנו  עמוקים 
שהוא נוח הריצוי, הכי קשה לי לראות אותו. הילד 
עוד  מיואש  לתגובותיי,  זהיר  ממני,  פוחד  שלי 
לפני שביקש. לא מעז. שם את הגבול לעצמו בלי 

לנסות למרוד. 
ילדים  קטנות,  צרות   - קטנים  “ילדים 

גדולים - צרות גדולות”
שאומרים  הזה  המעצבן  המשפט  את  זוכרים 
שלו  והיציאות  הראשון  הילד  לנו  כשנולד  לנו 
לא  פשוט  פעם  עולמנו?  כל  הן  שלו  והפליטות 

יכולתי להבין את המשפט הזה, היום אני מבינה...
מנסים,  חייהם,  עם  ומתמודדים  גדלים  הילדים 
נופלים, קמים, חווים הצלחות ותסכולים. כל אחד 
עם אישיותו המיוחדת ועם המסע שעליו לעבור 
זזות  ההוריות  והפנטזיות  השאיפות  כל  בחיים. 
הזרע  אל  מופנית  הלב  ותשומת  הצידה  אט אט 

שמתחיל לנבוט ולאיזה טיפול הוא זקוק מאיתנו. 
וההתמודדות  ילד  כל  וההתמודדות שלו.  ילד  כל 

שלנו איתו...

ההורות היא התמודדות לכולנו. ועוד לא פגשתי 
את האחד או האחת שאצלם הכול דבש. ואם יש 
מישהו שקורא את המילים האלה ואצלו הילדים 

ז ויפנה אליי... משגשגים ומלאי ביטחון, שיֵעֵ
שהתחלתי  מאז  הפעם.  גדולה  בשורה  לי  אין 
משקיעה  פחות  כבר  אני  עבודות  בעוד  לעבוד 
והעייפות  זמן  אין  מאמרים.  קוראת  ופחות 
משתלטת. אבל קרה לי משהו לפני כמה חודשים 
וצייד  ליבי  את  שחימם  ראייה,  לשנות  לי  שגרם 

אותי בהסתכלות אחרת.
חברה נתנה לי במתנה דימוי שעזר לי להסתכל 
כמה  אותי  מדהים  תמיד  אחרת.  הדברים  על 
על  להשפיע  יכול  הוא  כמה  עד  לדימוי,  יש  כוח 
בסוף  שעושה  מה  זה  והרי  כולה.  ההסתכלות 
בוחרים  אנחנו  משקפיים  אילו  ההבדל:  כל  את 
להרכיב, איזה סיפור נספר לעצמנו בסופו של יום.

ילדי חצב וילדי סחלב 
החצב, מבשר הסתיו, הוא צמח חזק, שורד, לא 
תוקע  מיוחדים,  לתנאים  או  מים  להרבה  זקוק 
מרשים  גבוה,  צמח  ויציב.  באדמה  עמוק  שורש 

ועמיד.
ילדי חצב - כינוי לילדים חזקים, עמידים, שורדים, 
מוצלחים ומצליחים בכל תנאי וללא צורך בטיפול 
מיוחד. הם סתגלנים, עמידים בריאותית ורגשית. 
פשוט צומחים ומסתגלים בקלות למסגרות, ויש 

להם חברים...
הסחלב הוא צמח עדין ולא יפרח כל עוד לא יהיו 

לו את כל התנאים המדויקים להם הוא זקוק.
תנאים  בהיעדר  להתפתח  יתקשו  סחלב  ילדי 

מיוחדים או טיפול מסוים.
רגישים  עדינים,  הם  מלידה  שכבר  ילדים  אלה 
נוטים  ורגשית, סובלים מאלרגיות חוזרות,  פיזית 

להצטננויות, פריחות על העור עם כל החלפה של 
אבקת כביסה... הם מתקשים להירדם, מתקשים 
שהם  שן  כל  במשקל,  ולעלות  מזון  לעכל 
מצמיחים מוציאה לנו ההורים את הנשמה... הם 
גידול  לתנאי  וזקוקים  איטיים  מורכבים,  ביישנים, 
עדינים וסובלניים עם הרבה תשומת לב, סבלנות, 
מרֵפאת  תקשורת,  מקלינאית  ותגבור  סיוע 

בעיסוק, פסיכותרפיסט, הוראה מתקנת ועוד.
הדימוי של סחלב נכנס לי עמוק עמוק פנימה. אני 
זוכרת את חמותי לפני שנה מתלהבת מעציץ עם 
וירוק בתוכו. כמה תשומת לב  משהו קטן, עקום 
בו,  והאמינה  הקטן  בצמח  השקיעה  היא  וטיפול 
ואחרי הרבה זמן וסבלנות פרחו לה פרחים נדירים 

ביופיים.
אבל  קל,  תמיד  לא  זה  סחלב  שלגדל  נכון  אז 
סחלב הוא סחלב, נדיר ביופיו, והרגישות והעדינות 
שלו נכנסות פנימה, מרטיטות וממלאות את הלב.

בתוכניות  בו  שמשתמשים  הזה,  הנפלא  הדימוי 
טיפול לילדים רגישים, הזכיר לי שכל ילד שלי הוא 

זרע אחר, עם פוטנציאל גדילה אחר. 
י ַדְרּכוֹ” )משלי כב ו(, זוכרים את  ַער ַעל ּפִ “ֲחנְֹך ַלּנַ

זה? אני נזכרתי והוא קיבל אצלי משמעות רבה.
הוא  להם  ובתנאים  בדרכו  ומיוחד  יחיד  אחד  כל 
זקוק כדי לצמוח ולהפוך לפרח שהוא נועד להיות.

תקוות  והרבה  התגמדו  קשיים  הרבה  בשבילי 
נפתחו, ובעיקר נזכרתי כמה אני אוהבת כל אחד 

מהם דווקא בגלל מי שהוא.

 כל הדברים היפים באמת 
מילים ולחן: דניאלה ספקטור

)חפשו את השיר ביוטיוב, הוא נדיר ביופיו(
רחלי ליבר

ַכְנֵפיֶהם  י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה סְֹכִכים ּבְ ֻרִבים ּפְֹרׂשֵ ְוָהיּו ַהּכְ
ּפֶֹרת ִיְהיּו  ּפֶֹרת ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל־ָאִחיו ֶאל־ַהּכַ ַעל־ַהּכַ

ים׃ )כה, כ( ֻרִבֽ ֵני ַהּכְ ּפְ
פרשת תרומה היא הראשונה מתוך ארבע פרשות 
עולה  הזו  בפרשה  וכליו.  המשכן  את  המתארות 
של  גשמי  בייצוג  הצורך  של  הנצחית  השאלה 
ביסוד  הקיימת  מחומר  מופשטת  רוחנית  מהות 
הבריאה. האם לצורך קשר עם החלק העליון שבנו, 
המופשט מחומר ,מזמן וממקום, שהוא מהות אין 
גבול, אנו  סופית של אהבה ללא תנאי, שאין לה 
לכליה  ופסלים שנידונים  היכל  לנו  לבנות  צריכים 
לעם  האם  טקסים?  ולעשות  בגבולות,  ותחומים 
שזה עתה זכה להתפעמות רגשית כל כך במעמד 
הר סיני. מעמד בו התעלינו כולנו כאיש אחד בלב 
אחד אל מעבר לחומר, מעבר לזמן ומעבר למקום, 
לקשר של אהבה נצחית ללא תנאי. יש צורך בייצוג 
גשמי? מה קרה ל - “מזבח אדמה תעשה לי. בכל 
)שמות  אליך”  אבוא  שמי  את  אזכיר  אשר  מקום 
כ’ כ’(. מה זאת אומרת?! רק לפני ארבע פרקים, 
אמרת לנו שאתה שוכן בליבנו, בכל מקום ושעה 
שנרצה. מה פתאום כל ההגבלות הללו? פתאום 
ולוויים,  צריך לבוא למקדש, להקים מערך כהנים 
ולבנות ולתחזק. הלו?! – אנחנו  לתרום מעשרות 
לעץ  מתחת  בסבבה  לנוח  תן  לא?!  הרוח,  עם 
הים  שפת  על  או  במדבר,  סלע  איזה  ליד  בכפר, 
מול הגלים והזריחה, להתנתק מההמולה מסביב, 
לקרוא לך בשמך ולהתחבר אלייך בשקט ובשלווה, 

כמו שעשינו עד היום. 

ואם זה לא מספיק, מגיע גם הסיפור המוזר של 
הכרובים. לא, לא הכרובים מראש כרוב וגם לא אלו 
המוזרות  הדמויות  שתי  אלא  אמא,  של  מהסלט 
כנפיים  עם  ונערה  נער  לכפורת.  מעל  שנמצאות 
בפרשה  כל הטקסט שעוסק  כמעט  זה.  מול  זה 
זו בזוהר הוא סביב 2 הכרובים הללו. אז חשבתם 
בנחת  שם  שיושב  יפה  סביבתי  פסל  שם  שבנו 
שמאחורי  מסתבר  הזוהר  עפ”י  טעיתם.  ובכן   –
הפרוכת יש חיים תוססים ופעילים. הכרובים הללו 
עולים ויורדים, מסתובבים מתקרבים ומתרחקים, 
צעירים  ונהיים  מזדקנים  נכבים,  מוארים, 
במחזוריות, מרחפים ומתחברים... אחד זכרי ואחת 

נקבית. בקיצור שמח. 
החיבור בין מעלה למטה

לא  הקב”ה  “כי  כתוב:  ל”ו  תרומה  בזוהר  אממה, 
מלאכת  כדי  שיהיה  אלא  משכן,  לעשות  ציווה 
כעין  מטה  של  המשכן  שיהיה  כדי  וארץ,  שמים 
המשכן של מעלה, ושיתחברו זה בזה כעין נשמה 
ולאחריו  המשכן  כלומר  כאחד.”  הכל  שיהיה  וגוף 
בית המקדש מסמל את הקשר בין השמים לארץ, 
בין האור האלוקי )השמים( לרצון לקבל את האור 
דבר  שכל  יעבור  ולא  הוא  וחוק  )הארץ(.  האלוקי 
בחוץ  גילוי  לו  יהיה   – )למעלה(  בפנימיות  שקיים 
שמתרחש  היולי  תהליך  כל  כלומר  למטה(.  )כאן 
למעלה מתקיים גם למטה, דרך התמרה )משם 
המילה תרומה( מיוחדת הנקראת סיבה ומסובב. 
מקום  “בכל  תרומה:  בזוהר  ס’  באות  נאמר  ואכן 
וקיום  יש ממש  ודאי  ושורה,  בא  היה  עליון  שרוח 

הוא  האדם  ששורה.  מקום  באותו  ובנס,  באות 
הרוח  התנוצצות  עליו  ששורה  ומטרם  מעפר, 
המקדש  בית  כלומר  ממש”.  בו  אין  שלמעלה, 
חייב היה להבנות במקום מסוים שמסמל בעולם 
וכך  למעלה.  אלוקית  תכונה  בחומר,  התוצאות, 
כרובים  ב’  “ומוציאה  הכרובים:  על  בזוהר  נאמר 
יחד דכר ונוקבא שיהיו נמצאים זה כנגד זה” )זהר, 

תרומה, מט’(.
שני הכוחות השורשיים שבבריאה

הזכרי  שבעולם:  הבסיסיים  הכוחות  שני  כלומר 
הנקבי  ומולו  תנאי  ללא  נתינה  חסדים,  אור   –
הזה.  האור  את  לקבל  הרצון  שהוא  נקב  מלשון 
בין  מהיחסים  נגזרת  העולם  של  החוקיות  וכל 
הבריאה.  כל  של  הבסיס  שהם  אלו,  כוחות  שני 
הכרובים הם כנער ונערה עם כנפיים הניצבים זה 
כמו  מתרחקים  ופעם  מתקרבים  פעם   – זה  מול 
הגאות והשפל, כשהם מתאחדים הם מתרוממים 
עם כנפיהם כלפי מעלה. כאשר עם ישראל דבוק 
באהבת חינם – יש אור גדול לעולם ואז יש איחוד 
לנקבי  הזכרי  בין  מהקשר  לנוקבא.  הדכר  בין 
במהותו נגזר בעולם שלנו הקשר בין האור האלוקי 
גבר  בין  העולם,  לאומות  ישראל  עם  בין  לבריאה, 
לפרוטונים.  האלקטרונים  בין  לקשר  ועד  לאשה, 
הבריאה  מחשבת  את  להבין  שנוכל  מנת  על  לכן 
אל לנו לטשטש את ההבדלים בין גבר לאשה ובין 
ישראל לאומות העולם, אלא דווקא בקשר המורכב 

והפלאי בינהם, כמהויות שונות נמצא אור החיים.
איל רגב
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האמת, שמענו על זה כבר ממש מזמן. כל מי שגילה שאנחנו מתכננים 
לנסוע לשיקגו, מיד סיפר לנו על זה, כאילו לא ידענו. גם כשהגענו לכאן 
כולם דברו על זה. “חכו, חכו,” הם אמרו, “זה עוד לא זה”. ועכשיו סוף כל 

סוף הבנו על מה כולם מדברים: כן, באמת קר פה. 
צריך לסייג ולומר שהחורף השנה הוא מאוד לא טיפוסי. זקני שיקגו לא 
זוכרים חורף כזה חמים, וזה לא סתם ביטוי: יש לנו כאן קרובת משפחה 
פה  העבירה  שלה  השנים  מאה  יתר  ואת  בסיאטל  אחת  שנה  שחייתה 
על דעתכם את  לפני שתעלו  ומיד  כזה,  חורף  זוכרת  לא  והיא  בשיקגו, 

הבדיחה המרושעת, אוסיף ואומר שיש לה זיכרון טוב משלי.
זהו אחד החורפים הכי חמים שנרשמו פה מאז החלו המדידות  כן,  אז 
שהיה  ביותר  החם  השני  החורף  שהוא  אומרים  אפילו  יש  הרשמיות. 
מעלות.   4 של  ימים  יש  ינואר  כשבלב  שנה,  מ-130  יותר  זה  בשיקגו 
טמפרטורות חיוביות באמצע החודש הקר בשנה?! תושבי שיקגו בהלם 

מוחלט. הם משאירים את המעילים בבית ויוצאים בז’קט.
ובכל זאת היו כמה ימים שהבנו על מה כולם מדברים, כשהטמפרטורות 
ירדו לכיוון המינוס 20. זה קר כהוגן, תאמינו לי. מצד שני, זה מספק יופי 
של נושא לשיחה. מתברר שלא צריך דקירות, דריסות, רציחות ופיגועים. 
ושחיתויות,  שערוריות  בלי  גם  האוויר.  מזג  על  הזמן  כל  לדבר  אפשר 
אפשר פשוט להתלונן על הקור הנוראי. זה גם לא מעליב אף אחד וגם 
כולם יכולים להיות בטוחים שהם יוכלו להמשיך לקטר גם בשנים הבאות.

נורא,  כך  כל  לא  בעצם  זה   10 שמינוס  מגלה  אתה  כזה,  קור  גל  אחרי 
וכשמתלבשים היטב, אפשר לרכוב על אופניים בכיף. באופן מוזר, הימים 

הכי קרים הם דווקא שטופי שמש, כי זה אומר שאין ענני שלג שישמרו 
לא  מעולם  היא   – שקרנית  בשמש  מדובר  לא  האמיתי.  מהקור  עלינו 

הבטיחה כאן שום דבר לאף אחד.
נעוצה בפרק הזמן  18? התשובה  15 למינוס  בין מינוס  אז מה ההבדל 
שבו נסבל להיות בחוץ. מדובר בדקות הספורות שבהן אתה מאבד את 
כל החום שצברת בחימום, ומחפש נואשות מקלט להתחמם בו. במקום 
לכתוב מספרים של מעלות - “הלילה יהיה מינוס 17 אבל זה מרגיש כמו 
מינוס 35” - האפליקציות היו צריכות לכתוב בתוך כמה זמן צריך להגיע 

למחסה )כמה זה במזכרת? דקה וחצי?(.
כשהיינו ילדים היו אומרים שכשנכנסים בחורף למקום חם צריך להוריד 
את המעיל. למה? כי אם במקום החם יחסית אתה לובש אותו, מה יהיה 
יחסי, הוא  כשתצא החוצה לקור? אבל כאן, בשיקגו, הקיפאון הוא לא 
אני  אגב,  בגיהינום.  כמו  קר  בחוץ  כי  יכולתך,  כפי  חום  צבור  אבסולוטי. 
בטוח שלּו היינו מעצבים את “גיהינום” פה בשיקגו, הוא היה בגוני כחול 

עם אנשים משקשקים.
כמו  מרגיש  לעתים  ורק  סביר,  מאוד  הוא  השנה  החורף  כאמור,  אבל, 
סיביר. לא נעים להודות, אבל רוב הזמן, אחרי שכל אחד מבני המשפחה 
מתלבש במספר השכבות הראוי לו, אנחנו יכולים לטייל 20 דקות בשמש 
המושלגת בלי שום בעיות. למעשה, בזמן כתיבת שורות אלו, בירושלים 
קר יותר מבשיקגו! אז מה הפלא שכולם אומרים פה: “חכו, חכו, זה עוד 

לא זה”?
יאיר הרטמן

 ,11:56 כבר  השעה  לא,  אוי  שישי.  יום 
לא  שהילדים  כדי  הספר  לבית  לרוץ  חייבת 
הגדול  לפקק  נכנסת  כבר  אני  הנה  יחכו. 
לכיכר  המזרקה  עם  מהכיכר  שמוביל 
הזמן  כל  הטור.  עם  לי  ומזדחלת  המשוריין 
מהחניה.  יוצא  מישהו  אולי  ימינה,  מסתכלת 
קצת.  ָנֵאט  באוטו,  מישהו  הנה  יופי,  או, 
אולי  שמאלה...  ההגה  את  מסובב  הוא 
באסה. מתיישר.  רק  לא,  אוף,  יוצא?   הוא 

על המדרכה הילדים כבר יוצאים. איפה שלי? 
מסכנצ’יק, לא רוצה שיילך הרבה עם תיק כל 
כך כבד. למה תוקעים להם ארבעה מקצועות 

חניה. אין  חניה,  אין  חניה,  אין  זה.  את  מבינה  לא  שעות?  בארבע   שונים 
מאמין?  היה  מי  פנויה!  חניה  מקום!  מצאתי  יופי,  איזה  אה, 
ליד  מחנה  אני  שישי.  יום  של  בצהריים  ב-12:00  מקום  למצוא 
קרוב  ממש  זה  נהדר,  הכיכר.  של  הימני  בנתיב  הזו,  הירוקה  הגדר 
הרבה.  ללכת  יצטרך  שלא  כאן,  שלי  לחמוד  אמתין  אני  לשער, 
תפס  לא  אחד  אף  איך  מבינה  לא  אני  אותי,  תהרגו  מעולה,  מקום 
בטעות... בי  ייתקעו  שלא  כדי  מהבהבים  אורות  מדליקה  אני   אותו. 

התיק  עם  חמוד  כך  כל  שלי?  מתוקי  איפה  השער.  לכיוון  מסתכלת 
עשיתי  מה?!  צופר  אתה  מה  הלו,  מהר.  גדל  הוא  איך  א’.  כיתה  של 
האנשים  לחוצים  איזה  צופר?!  אתה  מה  אז  אליך?  פניתי  משהו?  לך 
יכולים  הם  להם?  מפריע  זה  מה  אז  הכיכר,  של  בצד  אני  האלה. 
קצת  זה  אבל  ברמה,  אנשים  זה  ש”קשת”  חשבתי  נודניקים.  לנסוע, 
סובלנות? סבלנות,  קצת  עם  מה  באמת,  לא?  ככה,  לצפור   ערסי 

נו, איפה הוא? כבר 12:04. אני עוד צריכה לאסוף אחר כך את הקטנה מגן 
מה  האיכר.  משוק  וכרובית  מלפפונים  עגבניות,  להביא  לבין  ובין  “ארז”, 
מבט  במין  עליי  ומסתכלים  השער  ליד  שמחכים  האלה  להורים  להם  יש 
כזה? כאילו, אני יודעת שלא אמורים לחנות פה, אני מבינה את זה, אבל 
בגלל זה אני לא יוצאת לכיוון השער אלא נשארת באוטו, אז מה הבעיה? 

מפריע  זה  מה  מבינה  לא  שאני  בחיי 
האמת,  מקנאים.  פשוט  הם  אולי  להם. 
מווייסברגר,  גם  הזה  למבט  ציפיתי  לא 
אני  שלנו.  טובים  די  חברים  דווקא  הם 
צ’ק. צ’יק  וזזה,  לילד  פה  מחכה  רק   הרי 

מתעכב.  שהוא  לו  קרה  מה  מעניין   ,12:07
מסתכלת  הראשונים.  בין  יוצא  הוא  לרוב 
בקושי  שיחות.  ו-3  הודעות   8 בנייד:  רגע 
אדיר  וצפצוף  אחת  לקרוא  מספיקה 
האוטובוס  עכשיו  דווקא  לא,  אוי  מאחור. 
מזיזה  אני  כן,  כן,  להידחף?!  חייב  הזה 
לצפור.  צריך  לא  שנייה,  האוטו,  את 
שתיים-ארבע- האלו?  העצבים  עכשיו  יעזרו  מה  חביבי,  אחד,  רגע 

הוא  כמה  נוסעת.  אני  הנה  הנה,  צפירה.  שתיים-ארבע-אחת-כוכבית. 
איזה   - לכיכר  מסביב  סיבוב   .26 קו  של  הנהגים  עצבניים  זה,  צופר 
היי,  מהאוטובוס.  נפטרנו  והופס   - האלה  הזה”ב  משמרות  חמודים 
מתוק. איזה  שקיבל.  בם”  ב”ודברת  מנפנף  שלי  המאמי  גם   הנה 

ידיים,  תרים  ועכשיו  הגדר.  מעל  התיק  את  לי  תעביר  הנה,  בוא!  “חמוד, 
קפוץ, ו...הופה! יופי, אנחנו כבר באוטו”. עוד אחד עם מבט עקום, מה כואב 
להם אלה? לקחתי להם משהו? זה שטח ציבורי, לא שטח של אבא שלהם. 
לעצמי?  הזה  האזור  את  מנכסת  רגע,  עוצרת  שאני  להם  מפריע  מה  אז 
אישור. בלי  פה  בניתי  לא  מהבהבים,  הדלקתי  ועוד  דקות,  לכמה   רק 

“מתוק, איך היה היום בבית הספר? מה, קיבלת תעודת הצטיינות? תראה 
לי! איזה יופי. ִתראה כמה המורה גאה בך. היא כותבת פה ‘...על התחשבות 
באחר והבנה של צורכי הזולת’. כל הכבוד לך. בוא, חמודי, חייבים לקחת 
את אחותך מהגן. ולפני זה אני קופצת להביא כמה ירקות, חכה לי כמה 
דקות באוטו, טוב, חמודי? אני אעשה את זה מהר, כי ממילא אנחנו חייבים 
‘ארז’ מוקדם”. רק שלא יתפסו לי את האזור הבולט הזה של  להגיע לגן 
ברגל,  קצת  ושילכו  שיש.  קרוב  הכי  זה  החניה.  מפרצי  שני  בין  המדרכה, 

הקנאים.

 ניפגש בסיבוב



מהנעשה בבית הספר

לו יהי... תיכון קשת
בזמן האחרון הרבה שואלים אותי - לאיזה בית ספר היית רוצה לעבור? ואני 

תמיד עונה - מי אמר שאני רוצה לעבור??
באיזה בית ספר תמצאו קשר אישי כה חזק בין מורים לתלמידים? איפה 
יש חטיבה מגובשת )יחסית( כמונו? מי מכיר עוד כיתה שיש לה בדיחות 
פרטיות עם המורים שלה: הדורבן המתגרד )מוקדש לידידיה…(? ויש כמובן 
באף  תשמעו  שלא  בכיתה  דיונים  פותח  הוא  הדתי-חילוני…  השילוב  את 
בית ספר אחר, מלבד בזרם המשלב. הייתם חושבים אולי שדעות חלוקות 
משתפים  אנחנו  אבל  ותסבוכת,  למתיחות  מקור  הן  לחילוניים  דתיים  בין 

ומשלבים, והשיח הרבה יותר מעניין כשחשופים לשני הצדדים.

ט”ו בשבט ?! – לא מה שחשבתם..!
איזה  שביננו(  הגדולים  )גם  הגילאים  בכל  הילדים,  רוב  את  תשאלו  אם 
נכלל  לא  הוא אפילו  ביניהם...  יהיה  לא  ט”ו בשבט  אוהבים?  הכי  חג הם 
ברשימת ‘החגים’. עשינו סקר קצרצר בביה”ס ושאלנו כמה ילדים שאלה 
וחנוכה.  פורים  פסח,  הם:  האהובים  שהחגים  היו  התשובות  מרבית  זו. 
כששאלנו ‘מה יש בחגים אלו שאתם כל כך אוהבים?’ ענו הילדים: ‘בפסח 
יש  ובחנוכה  ממתקים,  המון  ויש  מתחפשים  בפורים  ארוווווך..  חופש  יש 

אוכל שומני וטעים..!’ 
ט”ו בשבט לא ניחן באף אחד ממרכיבים אלה, החשובים לאהדת הילדים, 
שהרי אין יום חופש בתאריך זה, אין מוטיב מרגש ומסעיר כמו תחפושות, 
ועבודה  משותף  לימוד  לאחר  זאת,  למרות  היבשים...יבשים!  והפירות 
חג  זה!  ונפלא  צנוע  בחג  גדולה  חשיבות  מצאנו  החג,  לקראת  אישית 
שבלימוד גלגוליו השונים, ניתן להתוודע לערכים חשובים ויסודיים ביותר: 
קשר האדם והאדמה, תרומה, תקווה, אהבת הארץ, הקשר בין עם ישראל 

וארץ ישראל, ציונות ושמירה על הסביבה. 
חשבנו יחד איך ניתן לשווק את חג ט”ו בשבט, כך שיחשב תחילה ל’חג’, 
כאן  נציע  כעת  כאחד.  והמבוגרים  הילדים  על  אהוב  יהיה  מכך  ויותר 
ויאיר את עיני  המלצות לשיווק אחר וחדש לחג זה, כזה שירים את קרנו 

הילדים ליופיו וערכו, כפי שקרה לנו.
המלצותינו:

יהיו  שהילדים  כדאי  נוספות.  ופריחות  שקדיות  לראות  משפחתי  טיול 
שותפים בבחירת היעד לטיול, הפעילויות ועוד.

המשפחה  לאופי  המתאים  בשבט’  ט”ו  ‘סדר  לתכנון  משפחתי  לימוד 
הקשורים  פעילות  או  סיפור  שיר,  מוסיפים  משפחה  בן/בת  כל  ומנהגיה. 

לחג. 
קביעת מאכלים טעימים האהובים על בני המשפחה, כגון עוגת פירות יער, 

טקס הנחת אבן הפינה לבית הספר החדש

עוגת תותים, עוגת דובדבנים או כל עוגה אהובה אחרת.
פיקניק משפחתי/ חברים שמטרתו היא להקשר לארץ או לאדמה, אפשר 
לקבוע מקום אהוב אליו חוזרים בכל שנה או כל שנה לשנות את היעד על 

פי בחירת הילדים.
כתיבת שירים לט”ו בשבט, בשל המחסור. האזנה לשירי ארץ ישראל, שירי 

טבע.
כל  ידי  על  שיבחר  עץ  אהובה.  או  קרובה  בחורשה  או  בגינה  עץ  נטיעת 
המשפחה בבחירות מקדימות. כל שנה בט”ו בשבט ניתן לחגוג לו יומולדת, 

עם בלונים, עוגה טעימה, נרות על פי מספר שנותיו.
פעילויות יצירה בחומרים מהטבע. ציור, רישום או צילום בטבע ובהשראתו.

יוזמות ופעילויות סביבתיות בחיק הכיתה / המשפחה / החברים.
ליום חופש בט”ו  רק אם תרצו, תוכלו גם לפנות למשרד החינוך בבקשה 

בשבט.
שבט ב’קשת’ – חודש אהבה לסביבה

בבית הספר הכרזנו על חודש שבט כ’חודש אהבה לסביבה’. לצערנו, היה 
למצוא  מספיקים  אנו  השנה  חודשי  כל  לא  שהרי  כך,  עליו  להכריז  עלינו 
רבים  עניינים  בעוד  עסוקה  מחשבתנו  זה.  חשוב  בנושא  לעסוק  זמן  די 

וחשובים.
בגופיות  חוזר  משימוש  בד  תיקי  הכנת  סדנת  שחווינו:  הפעילויות  מקצת 
וחולצות. לימוד בית מדרשי בנושא סביבה, שהראה לנו שכבר חז”ל עסקו 
בקשר ההדדי, הדו-כיווני בין האדם והאילן ובחובתו של האדם לשמור על 
ו’ 2 העבירו פעילויות ‘נתיב האור’, העוסקות בחינוך  עולמו. תלמידי כיתה 
לבטיחות בחשמל בכיתות א’-ג’. שכבה צעירה זו גם זכתה לחוויה בנאות 
קדומים. קיימנו שווקי יד 2 בכיתות שבתקווה יפחיתו ולו במעט את מירוץ 
הרצאה  שמענו  כיתתיים.  בשבט  ט”ו  מסדרי  נהנינו  חיינו.  של  הקניות 
ירוקות.  הדרכות  עברנו  לסביבה.  אמנות  בין  האהבה  סיפור  על  מרתקת 

ולקינוח יצאנו כיתות א-ה לטיול שנתי בארצנו היפה!
מי ייתן שבשנה הבאה גם החג הזה יהיה בין החגים האהובים עלינו!

כתבו: טל פרל, עדי אלנקוה, נגה הוסיאוסקי )ה’2( ונעמי ברעם יטאח.

מעניינים,  דיונים  בקשת:  הרבה  כ”כ  מרוויחים  שאנחנו  מרגישה  אני 
פעילויות )רב-שכבתיות לפעמים( וטיולים מגבשים, שוקולד במתיבתא)!(, 
מורים הכי הכי )שיעלו לי את הציון בתעודה לאור מה שכתבתי :( - מבינים, 

מקשיבים, מצחיקים )גופיף, נטע?..(. 
שיקום  רוצה  אני  מניתי(  שלא  סיבות  הרבה  )ועוד  לעיל  האמור  כל  לאור 
תיכון קשת, כדי שנוכל להמשיך את הדבר המדהים שצומח כאן. )וסליחה 

על הבדיחות הפרטיות ששבצתי - הוא שאמרתי…(.

הילה זלצברג, כיתה ט’ חטיבת קשת



בנים ובנות

טוב, אני אשאל שאלות וכל אחד יענה מהלב שלו. מוכנים?
משחק אהוב?

כולם: כדורגל באקסבוקס! 
כשתהיו גדולים תהיו...?

דניאל: רונאלדו.
אלון: ניימר.

אסף: רונאלדו.
דניאל: אי אפשר, אני כבר רונאלדו!

אלון: ואני כבר ניימר!
עדו: אז אני בובת ברבי. סתאאם...

איזה משחק אהבתם לשחק בגן?
כולם: כדורגל!

דניאל: טוב די, בוא נדליק את המחשב, אני רוצה לשחק כדורגל.
רגע, והבנות?

אלון: בנות לא משחקות, הן רק מדברות.
דניאל: היה לי ילד בגן שאהב לשחק עם בנות, הוא היה מאוהב בהן.

עדו: בנות אוהבות לשחק בשלגייה.
במה אתם משחקים בהפסקות?

כולם: כדורגל!
אסף: קלפים.

והבנות?
אלון: וואי, אין לי מושג.

אסף: הבנות נשארות בכיתה או הולכות למתקנים.
אתם הולכים לחוגים?

אסף: כן, חוג לגו.
דניאל: חוג כדורגל. אני הולך עם מסי ורונאלדו, זה הכי כיף!

בחוג כדורגל יש בנות?
דניאל: לא, מה פתאום?!

ניסיתם פעם לשחק כדורגל עם בנות?
דניאל: חס וחלילה! אני לא מדבר עם בנות.

אסף: לא נכון, אתה משחק עם אחותך.
דניאל: אהה... נכון, אבל עם בנות מהכיתה חס וחלילה ְשלֹום ָדִליָלה. 

אם הבנים ישחקו כדורגל מול הבנות, מי לדעתכם ינצח?
כולם: הבנים! נקרע אותן...

אתם חושבים שהן יכולות ללמוד לשחק, נאמר בחוג?
אסף: כן. בעצם, רק בחוג להתעמלות קרקע.

למה הן לא יכולות ללמוד כדורגל?
אלון: כי הן לא יצליחו כלום. חוץ מזה המאמן גם לא יסכים.

אז מה כן אפשר לשחק עם בנות?
אסף: קלאס.

אתה משחק קלאס?
אסף: לא.

אלון: אני מכיר אחד שמדבר עם בנות ומשחק איתן.
וזה נחמד בעיניך?
אלון: לא. כי הוא בן.

דניאל: טוב, משעמם לנו. בוא נדליק את המחשב
רגע, עזבו ילדים, יש הבדל בין אימהות לאבות?

מדבר  שקט,  הכי  והאבא  וחופרות  מדברות  הכי  הן  האימהות  כן,  עדו: 
קצת... נח...

ואבא לא עושה כלום, אבל הוא גם  ומעצבנת  אלון: אימא שלי מנקה 
מעצבן לפעמים.

דניאל: אבא שלי רק מדבר בטלפון וכל היום שותה קפה.
ובעבודה, בן יכול להיות גנן במקום גננת?

כולם: לא!
אסף: הוא לא מתאים לזה.
ומה לגבי נהגת אוטובוס?

דניאל: כן. עדיף נהגת, היא זהירה יותר. אימא שלי נהגת זהירה. רק פעם 
אחת כשהיא נסעה אחורה היא נתקלה בברזל. מתי זה נגמר כבר?

עוד מעט. הייתם פעם בבית כנסת בשבת?
דניאל: כן, הייתי עם אבא. זה שעמום!

יצא לכם להיות בעזרת נשים?
אסף: איכס!

למה? מה הן עושות שם?
דניאל: לא עושות כלום.

אלון: הן מתפללות אבל שונה.
למה בכלל יושבים בנפרד?

עדו: ככה הן לא חופרות. וגם כדי שלא יריבו.
שמתם לב מי מוביל את התפילה?

כולם: הרב.
וזה תמיד בן? גם בת יכולה להוביל תפילה?

דניאל: חייב בן! בת לא יכולה, היא חלשלושה.
צריך להיות חזק כדי להוביל תפילה?

ּבית כנסת. דניאל: לא, פשוט לא ישמעו אותה ּבַ
אהה... ואלוהים – בת או בן?

דניאל: חייב בן. חייב!
עדו: חס וחלילה שאלוהים יהיה בת.

דניאל: ְשלום ָדִליָלה. מתי זה נגמר כבר?
שאלה אחרונה, איך לדעתכם קוראים למי שבתמונה?

דניאל: שלגייה.
אסף: ֵאָלה.

יפה התסרוקת או שעדיף שיער קצר כמוכם?
אלון: יותר יפה ארוך. לכל הבנות יש שיער ארוך.

והשמלה?
דניאל: יפה.

אסף: אבל היא נראית בת שלוש ככה.
אתם יודעים, זה בכלל בן בתמונה.

כולם: מה???
אלון: ככה לא נראה בן!

לא סתם בן, הוא גדל ונהיה נשיא ארצות הברית. קוראים לו פרנקלין רוזוולט.
דניאל: תביא לראות מקרוב!

אסף: גם אני רוצה! זה בן?! אז למה הוא לובש שמלה??
בתקופה שהוא חי, לפני המון שנים, הלבישו בשמלה גם בנות וגם בנים.

אלון: איזה משוגע! אז למה הוא נהיה נשיא ארצות הברית?
אתם יכולים לדמיין את עצמכם באים בשמלה לבית הספר?

אלון: כולם יצחקו עלינו ודניאל יקרא למנהל.
דניאל: טוב, גמרנו עם זה?

חפר לילדים: גיל עטר

אספנו כמה חוכיימס גברברים מכיתה א’ לשיחה גלויה על בנות.
התוצאה? תסתכלו עליהם ותראו אותנו... 

חכמינו הם: עדו הבל ואלון הירשפלד )א1(, אסף הבל ודניאל שטרית )א2(

ילדים מציירים

“הציפורים”. ציור של האמן ענר פרידמן, ב’1. אקרילי על גבי קנבס



מסע חורף ביבשת אחרת בעקבות מוזיקת קאנטרי תרבות
עוד בימים שאינטל הייתה מקום נפלא לעבוד 
בו, נשלחתי לנסיעת הדרכת לקוח. היה זה סופו 
2003 בעיר קאלגרי, במחוז אלברטה  של חורף 
בשדה  עצמי  את  מוצאת  אני  וכך  שבקנדה. 
לראות  כדי  חלון  מחפשת  וויניפג,  של  תעופה 
העצים  על  צונחים  הרכים  השלג  פתיתי  את 
כל  תת-קרקעיים,  הם  המעברים  כל  ואין...   -
חלונות,  לפתוח  אפשר  ואי  כפולות,  הזכוכיות 
שלג  לחוויית  החוצה  לצאת  שאצטרך  נראה 

בטמפרטורה של מינוס 9 מעלות.
הבטיח  הממוזג,  במשרד  עבודה  שבוע  אחרי 
ולשפחתכם  ישראלים  חברה  לשלושה   - לנו 
שבסוף  המקומי,  המארח  ג׳ייסון,   – הנאמנה 
לנו את העיר באופן שלא נשכח  יראה  השבוע 

אף פעם, חוויה אותנטית מקומית.
לבושים  לפרוורים  יצאנו  בערב  חמישי  ביום 
מחוויות  קצת  לטעום  מחלצותינו  במיטב 
מראש  התבקשנו  קאלגרי.  של  הבילויים 
להתלבש בהתאם לכללי המקום ולא להיראות 
אותנו  הנחה  ג׳ייסון  במיוחד.  חנונים  תיירים 
ג׳ינס,  מכנסי  וללבוש  בוקרים  מגפי  לנעול 

וכך,  צ׳ופר.  אפילו  תהיה  מכופתרת  וחולצה 
במינו:  מיוחד  קאנטרי  מוזיקת  למועדון  נכנסנו 
לקאובויז  רודיאו  תחרויות  נערכו  בכניסה 

במיוחד,  ומיומנים  קשוחים 
שנפער  הענקי  בחלל  ובפנים, 
ההתרחשות  חלה  עינינו,  לנגד 
בגודלו  עצום  אולם  האמיתית: 
זוגות  לריקודי  כולו  שמיועד 
העליתי  לא  במעגלים.  סובבים 
כך  כל  הם  שקאובויז  בדעתי 
בארץ  הגברים  )על  רומנטיים 
ומשום  עובד(,  היה  לא  זה 
בין  היחידה  הבחורה  שהייתי 
ג׳ייסון  אותי  הזמין  החבר׳ה, 
מהמעמד  נבוכה  הייתי  לנסות. 
של  מהסתבכות  וחששתי 
סיבוב  בכל  המגפיים  נקישות 
החלפה, אבל הבוס הפציר וטען 

שאני אעליב את המארח אם אסרב. מסמיקה 
לו  גם כשדרכתי  התייאש  לא  ג׳ייסון  אוזניי,  עד 
לבצע,  אצטרך  עוד  מה  )מעניין  הבהונות  על 

כשכולם  יותר,  מאוחר  דק?(.  חבל  על  הליכה 
)לא  היו עסוקים בבליסה של המבורגר מקומי 
ומלידה(,  מבטן  “קשתית”  ליצלן,  רחמנא  אני, 
הקאנטרי  במועדון  לי  טיילתי 
נמצאת  שאני  לדעת  ונוכחתי 
במועדון מיוחד מאוד: במועדון 
בגיל  לראשונה  התגלתה  זה 
הקנדית  הקאנטרי  זמרת   12
טווין.  שאניה  המפורסמת, 
הראשונה  הנולדת”  “הכוכבת 
אטווה,  מהעיר  המועדון,  של 
נודע  הוא  היום  ועד  ומאז 
ראשונים  זכות  בשל  בעולם 
את  רכשתי  שמיד  מובן  זו. 
הדיסק הראשון שלה ומאז אני 
קאנטרי  למוזיקת  מקשיבה 
את  מדמיינת  הזדמנות,  בכל 
פתיתי  ואת  המעגלים  ריקודי 
ונזכרת בחורף הכי קר אבל הכי מרתק  השלג, 

ביבשת רחוקה אחרת.
עדי הרשיש

השמיים,  על  טוב  ותסתכל  הראש  את  “תוציא 
הגנים  על  המפקחת  ביקשה  כך  אלוהים!”  יש 
“מצאתי  הירשפלד.  מאסף  בתיה  במזכרת 
להיות.  שיכולה  ביותר  הטובה  הגננת  את  לכם 
המפקחת  מגדרה”.  והיא  עירית  לה  קוראים 
העובדה  אבל  למהדרין,  חילונית  הייתה  אמנם 

של  הראשון  למחזור  להביא  שהצליחה 
גן “קשת” את עירית אהרונוביץ’, עשתה 

כנראה משהו לאמונה שלה.
מתקדם  שלב  היה  עירית  של  הציוות 
בדרך מורכבת לפתיחת הגן הראשון של 
“קשת” בספטמבר 2006. ראש המועצה, 
מההתחלה  בחיוב  התייחס  דהן,  מאיר 
לרעיון של פתיחת מסגרת משלבת של 
דתיים וחילונים. גם ראש מחלקת החינוך 
רצה  טולדאנו,  מאיר  תקופה,  באותה 
לקדם את העניין. הוא תיכנן שהמסגרת 
הספר  בית  בתוך  תשתלב  ה”קשתית” 
שנים  שבאותן  “בורג”,  הממלכתי-דתי 
הגעתן  אבל  בילדים.  ממחסור  סבל 
דתיות-לאומיות  משפחות  עשרות  של 
והפכה את  ליישוב טרפה את הקלפים, 

שאופציית  בלבד  זו  לא  יותר.  למאתגר  העניין 
של  הרעיון  מהפרק,  ירדה  “בורג”  הספר  בית 
אחת  בהתנגדויות.  נתקל  משלב  ספר  בית 
המשלבת  למסגרת  נרשמה  שכבר  המשפחות 
לארץ  שעלתה  למשפחה  הרישום.  את  ביטלה 
זה  “בשביל  שאמרו:  היו  לכן,  קודם  קצר  זמן 
עליתם ארץ? כדי שהילד שלכם יהיה חילוני?” 
ו”קשת”  “בורג”   – המסגרות  שתי  שהיום  מזל 
כדי  דיין  בעצמן  ובטוחות  פורחות  מבוססות,   –
הללו  הדברים  על  להסתכל  יהיה  שאפשר 

בפרספקטיבה סלחנית.

נחזור לעירית. כל גננת צריכה סייעת. לתפקיד 
הותירה  השנים  שבמהלך  נלי,  גלשה  זה 
והורים  מאוהבים  ילדים  עשרות  מאחוריה 
חילונית  לגננת  מספיק.  לא  זה  אבל  מעריצים. 
כאלה  שלוש  היו  דתית.  גננת  להצמיד  צריך 
שהתחלפו במהלך השנה. נטע ושרית שנשארו 

עוד שנים רבות במערכת, ולא היו ברצף בשנה 
)אם  אופירה.  ובתווך  לידות,  בשל  הראשונה 
עגיל  היה  לאופירה  אנקדוטות:  בענייני  אנחנו 
באף. חלק מהורי קבוצת התפילה תהו אם יש 

מקום שהגננת הדתייה תהיה עטורה בכך(.
28 ילדים חבשו את ספסלי הגן ב-1 בספטמבר 
מוקם  הגן  א’.  כיתה  נפתחה  במקביל   .2006
בשנה הראשונה ברחוב אשכול, הרחק מהכיתה 
בשנה  גוריון”.  “בן  הספר  מבית  חלק  שהייתה 
השנייה הוא עבר לתוך בית הספר ונפתחו כבר 
שתי כיתות. היחס בין דתיים לחילונים במחזור 

הראשון היה 11 בקבוצת התפילה ו-17 בקבוצת 
“בורג”,  הספר  בית  התחזקות  בשל  המפגש. 
דתיים  בילדים  מחסור  הראשונות  בשנים  נוצר 

שיאזנו את שתי הקבוצות. 
“קשת”  לפי מתכונת  הייתה  הלימודים  תוכנית 
גבוה.  היה  החשדנות  מפלס  אבל  ירושלים, 
ההורים החילונים ביקשו לוודא שהילד 
ההורים  בתשובה.  להם  יחזור  לא 
החלה  שלהם  כשהבת  קפצו  הדתיים 
שמע.  וקריאת  ידיים  בנטילת  לחפף 
אחד הילדים חזר הביתה וסיפר לאביו 
“ואיך  שכולם ציירו בגן את אותו ציור. 
תבדילו בין ציור לציור?” הקשה האב. 
שידר  בסדר,”  יהיה  השם,  “בעזרת 
כבר  החילוני  האב  אופטימיות.  הבן 
ראה בעיני רוחו איך בנו נוטל על עצמו 
עול מצוות. “מה זאת אומרת ‘בעזרת 
השם’?”, הוא חקר., “כל אחד כתב את 

השם שלו על הציור,” הסביר הבן.
עם הזמן העסק נרגע. הגננות עידכנו 
בכל  הילדים  עשו  מה  ההורים  את 
את  לחקור  המשיכו  וההורים  שבוע, 
זמן  כעבור  בסדר.  שהכול  לוודא  כדי  הילדים 
מה הגיעה כתבת של “גלי צה”ל” להכין כתבה 
עירית שאלה את הילדים למה הם  על הגנים. 
חושבים שעושים על הגן כתבה. הם חשבו שזה 
על  חיוך  עם  רוקדים  יפה,  שרים  שהם  בגלל 
השפתיים ולא יוצאים מהקווים כשהם מציירים. 
הוא  הגדול  שהעניין  להבין  זמן  להם  לקח 
זה פשוט  וחילונים.  שלומדים כאן ביחד דתיים 

נראה להם טבעי. 
ככה זה תמיד, לא?, אנחנו מדברים והם עושים.
לירון מרוז

אנו באנו        גני “קשת”



ריבוי זהויות בקשת

חילונית כשפת אם 
הרחק  נמצאת  אני  ה”קשתי”  הספקטרום  על 
הרחק באזור האולטרה חילוני. ובכל זאת בתור 
שחסרים  מרגישה  אני  ומלידה,  מבטן  חילונית 

לנו בשיח החילוני כמה ביטויים בסיסיים. 
קחו למשל את “ברוך השם”. איזה ביטוי גאוני. 
נשמע?”  “מה  נשאל  חילוני, כאשר אתה  בתור 
בין  מתפתל  אתה  לענות.  מה  יודע  לא  אתה 
“הכול בסדר” כללי שיש בו קביעת עובדה שלא 
המצב,  באמת  מה  לספר  לבין  נכונה,  תמיד 

כשלא בטוח שזאת הייתה כוונת השואל. 
מדויק.  הוא  השם”  “ברוך  הביטוי  זאת,  לעומת 
לא  אתה  למצבך.  התחייבות  בו  אין  אחד  מצד 
את  מפרט  לא  גם  ואתה  בסדר  שהכול  אומר 
ולסובבים  לעצמך  מסביר  רק  אתה  הקשיים. 
את  מברך  אני  המצב,  יהיה  אשר  שיהיה  אותך 
מי שאחראי לו, ובעצם מקבל בברכה את הטוב 
הרע,  את  מקבל  הטוב,  על  מודה  הרע;  ואת 

ומברך את האחראי.
ביטוי  עוד  השם”.  “בעזרת  הביטוי  את  קחו  או 

מדויק כל כך שחסר לנו, החילונים. אתה נשאל 
אם כך וכך עומד לקרות, ועונה “בעזרת השם”. 
כלומר, אני רוצה שזה יקרה. אני גם אנסה שזה 
אבל  משמים(,  ביקשתי  עזרה  רק  )הרי  יקרה 
שנינו הרי מבינים שהדברים תלויים לא רק בנו 

אלא גם בגורמים גדולים מאיתנו.
ביטויים  וכמה  כמה  יש  לנו  גם  מתלוננת.  לא 
שחסרים לדתיים. למשל, הביטוי הלא מתחייב 
“סטייק  או  משהו”,  נעשה  אולי  בשבת,  “נדבר 

מדיום רייר”,
לביטויים  למצוא  נצליח  אולי  אחד  יום  אבל 
ננסה,  חילונית.  גרסה  גם  האלה  הרוחניים 

בעזרת השם.
חגית קראוס

דרים  הם  צבעים.  משלל  מורכבת  קשת 
בסמיכות, הם מושפעים זה מזה, אך הם אינם 

דומים או זהים.
פעם כתבתי בעלון הזה על הסוגיה האם אפשר 
המסגרת  את  לערער  מבלי  השונות  על  לדבר 

המשותפת והשארתי את השאלה פתוחה.
אני מרגיש שהגיעה העת לדבר על השונות הזו, 
מבפנים  הן  שנשמעים  קולות  בגלל  השאר  בין 
שאין  שאומרים   קולות  שומע  אני  מבחוץ.  והן 
באמת חילוניים בישראל, “ כולנו יהודים דתיים, 
רק עם מינון הלכתי שונה” )ציטוט מודברת בם 
ובהסכמה,  השבועי(, שכולנו מחוברים באמונה 

שאחדות יהודית הוא ערך עליון.
אני מבקש לחלוק על האמירה הזאת מהזווית 
אנשים  עוד  שיש  חושב  אני  אך  שלי,  האישית 

שקרובים לדעתי בקהילה.
הזהות היהודית היא חלק חשוב בזהות העצמית 

שלי אך אינה היחידה ואפילו לא העיקרית.
ישראלי  יהודי,  מהיותי  מורכבת  שלי  הזהות 
זו(,  במדינה  יהודים  לא  גם  שותפים  לה  )זהות 
היותי  המערבית,  לתרבות  שותף  עברית,  דובר 
חילוני, רציונליסט, אתאיסט, גבר הטרוסקסואל, 
השתייכויות  שלל  ועוד  זוג  ובן  אבא  אקדמאי, 
זהות שאחרי הכל   – המרכיבה את הזהות שלי 
יש   – במקום  וגם  בזמן  גם  משתנה,  דבר  היא 
מקום שבו חלק מסוים בזהות שלי בא יותר לידי 
בחו”ל,  עבודה  בנסיעת  לכשאני  למשל  ביטוי, 
השרוי  אקדמאי  מערבי  כאדם  שלי  הזהות  אז 
בתרבות המערב היא חשובה, לעומת מקומות 

אחרים, למשל ביקור במוסך.
והזהות  שלי,  שהזהות  לכך  מודע  גם  אני 
היהודית בכלל זה, היא מבנה נפשי סובייקטיבי 
יהודי  מרגיש  אני  אובייקטיבית.  מציאות  לו  ואין 
אלא  אלוהית,  אמת  או  גנטית  סיבה  בגלל  לא 
להורים  בזמן מסוים,  נולדתי במקום מסוים,  כי 

מסויימים. יש לי רשות ויכולת לשנות את הזהות 
שתאשר  תרבות  או  לממסד  כפוף  ואינני  שלי 
כל  או  כשר”  “שמאלני  או  כשר”  “יהודי  שאני 

זהות אחרת.
זהות  זאת  שלי,  היהודית  לזהות  ובהתייחס 
יהודית חילונית לחלוטין. אינני מאמין באלוהים, 
כל,  היודע  המסורתי,  היהודי  באלוהים  לא 
ומחלק  חוקים  הקובע  לחיים,  משמעות  הנותן 
“אין  אחר.  אלוהים  באף  לא  וגם  ועונש,  שכר 
עם  אדם  אני  הסלנג.  שאומר  כמו  אלוהים”,  לי 
מאמין  ואיני  ורציונלית  חומרית  עולם  תפיסת 

בדבר שהוא מעבר לטבע.
התורה  התנ”ך,  הדתית,  היהודית  הספרות 
והפרשנים  התפילות  סידור  פה,  שבעל 
המסורתיים, מהווים חלק ממורשתי התרבותית, 
ואף  זכותי  בעיניי.  קדושה  שום  להם  אין  אך 
בצורה  אלו  במקורות  ולעיין  ללמוד  חובתי, 
מהווים  לא  הם  קודש.  חרדת  וללא  ביקורתית 
בשום פנים מורי דרך לאופן שבו אנהל את חיי. 
יש בי הרבה כבוד לחכמת הדורות של מקורות 
חלק  עם  חריפה  מחלוקת  גם  לי  יש  אך  אלו, 
לגנות  לשלול,  בעייה  שום  לי  ואין  מתוכנם, 
ולהתעלם מחלקים שעומדים בניגוד לתפיסתי. 
לפרש  ולנסות  להתפלפל  צורך  מרגיש  לא  אני 
במקורות  כשובניסטיות  שנתפסות  אמירות 

בצורה אחרת. אני פשוט לא מסכים איתם.
חריפה,  בצורה  זאת  להגדיר  לי  היה  חשוב 
וזאת כדי לצאת חוצץ כנגד איזו מין מגמה של 
בזמן  זהויות שנמצאת בחלק מהשיח  טישטוש 
שאמר  כפי  מזויפת.  אחדות  נגד  אני  האחרון. 

שלום חנוך “אל תקרא  לי עם”.
ומסגרת  לקהילה  באים  כאשר  זאת,  עם 
חינוכית כמו קשת, צריך לאפשר לזהות להיות 
זהויות  של  להשפעות  לאפשר  חדירה.  יותר 
פה  מדובר  אין  אליך.  להשפיע  באמת  אחרות 

רק בסובלנות – “חייה ותן לחיות”, אלא באמת 
בניסיון אמיץ לאפשר לעצמך לאמץ את נקודת 
שלאדם  להבין  האחר.  של  השונה,  של  המבט 
אחר יש אמת אחרת, שעבורו היא אמיתית. לא 
שבאמת  להבין  לזלזל.  לא  לפסול,  לא  ללגלג, 
לקבל  אומר  זה  אין  אדם.  מכל  ללמוד  מה  יש 
הכל, וככל שהשוני נוגע בנקודות מהותיות יותר 
לזהותי העצמית, אימוץ הדרך הזאת קשה יותר.

קיצוניים  אנשים  ישנם  במתכוון.  עדותי  ארחיק 
מאוד  שכנראה  למשל,  הגבעות  נערי  מאוד, 
אותנטים באמונתם הקיצונית, אך אני אתקשה 
באופן  כאן,  גם  אך  אליהם.  עצמי  את  לפתוח 
מספיק  שאני  בטוח  לא  )אני  לפחות  תאורטי 
טוב לבצע זאת מעשית(, הדבר הנכון הוא לא 
מניע  מה  להבין  לנסות  אלא  הסף  על  לפסול 
כך  ומתוך  שלהם  המבט  נקודת  מה  אותם, 
להכיר יותר טוב את עצמי, כי גם בי יש - בפינה 
חלקם  גזעניים,  חלקים   – מספיק  מוארת  לא 
לי  תתן  כזאת  גישה  כועסים.  חלקים  קיצוניים, 

לגדול, להתפתח, ואפילו להשתנות.
לא  וכאמור  מנסה,  אני  שלנו.  לקהילה  ובחזרה 
להשקפות  שלי,  לזהות  לאפשר  מצליח,  תמיד 
כדי להיות מושפע  שלי להיות חדירות מספיק 
שני,  מצד  אחרות.  השקפות  עם  מאנשים 
שלי  הזהות  את  לקבל  מהאחרים,  דורש  אני 
את  למסמס  לנסות  לא  ונפרדת,  כלגיטימית 
“כולנו  של  אחדות  של  עיסה  למין  השונות 
מתפללים”,  “כולנו  מאמינים”,  “כולנו  יהודים”, 
יהודי,  אני  כאמור  משותפת”.  מטרה  “לכולנו 
אך לא רק, אינני מאמין, אני לא מתפלל, אפילו 
ואני  מניסיון(,  מדבר  )ואני  מצוקה  בעת  לא 
בינינו  יש  מהמטרות  חלק  על  שלפחות  בטוח 
ויכוח.  הקשת מורכבת משלל צבעים. אל תנסו 
לבן,  לאור  אותנו  להפוך  מנסרה  איזו  להפעיל 

אחיד ומשעמם.
ישי להמן



תחשבו רגע

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

אותיות מבולבלות

אם מסתכלים טוב אפשר למצוא בתורה משחקי מילים שנדמה שאינם מקריים. למשל, בפרשת תרומה מסופר על שלושה קישוטים 
ְפּתֹר )במנורת שבעת הקנים(. מה מיוחד  ּפֶֹרת )מכסה הארון(, ּכַ רֶֹכת )וילון שהסתיר את קודש הקדשים(, ּכַ שונים שהיו במשכן – ּפָ
בשלוש המילים הללו? הן מורכבות מאותן אותיות בשינוי הסדר! בעקבות הפרשה נשנה גם אנחנו את סדר האותיות במילים כדי 
לקבל מילים חדשות. בכל שורה עליכם לזהות קבוצת מילים המורכבות מאותן אותיות אך בסדר שונה. אם תצרפו יחד את האותיות 

הראשונות )של המילים הראשונות( מכל שורה יתקבל אחד החומרים המרכזיים ששימשו לקישוט המשכן.

מה עושה נחל )שאינו אכזב( או חשמל – רפואה, מרפא לכאב – נותן סימן, קורץ1. 

ההיפך ממעט – צייר אימפרסיוניסט צרפתי – משמיע קול חייתי2. 

קאובוי – )פרי או ירק( שעבר זמנו – טמון באדמה3. 

בה גרים אבירים – זמרת ישראלית – מכסה את עינו של שודד ים4. 

מבוקש בסיום קונצרט מוצלח – נפלא! - התחייבה לקיים הבטחה5. 

כלי דם – אספקת מגורים – עוזב את ישראל6. 

מרקחת פירות – אינו כהה – מין משקה אלכוהולי 7. 

צוות בסרט
והפעם: הכרות עם חברי מערכת 

“ודברת בם” החודשי
הגיליון  את  לערוך  גויסו  קהילה  חברי  שישה 
לדפוס,  הירידה  אחרי  רגע  אבל  המושלם. 
מישהו  שתול.  ביניהם  שיש  מתברר  פתאום 
שנראה כמו חבר צוות רגיל הדליף את זהותה 
להתכנס  החליטו  הצוות  חברי  בתיה.  של 
במשרד העמותה ולגלות מי מתחבא מאחורי 
בתיה.  במזכרת  ביותר  הפולני  האלטר-אגו 
המפגש  נקודת  אל  מגיעים  הם  אחד  אחד 
שרון  הבמאית  הסוד.  את  לגלות  ומנסים 
)“מכתב  יבשות  חוצה  תסריט  רקחה  תמרי 
)“יום  מהעבר  פלאשבקים  שכולל  משיקגו”( 
החכמים”(  )“מועצת  קטנות  תובנות  בחיים”( 
ועלילה סבוכה שאיש אינו יבין לעולם )“פרשת 
השבוע”(. החל מ-12 בפברואר בגיליון שבכף 

ידכם. 

בכיכוכם של:
הראשית.  העורכת  בתפקיד  תמרי  שרון 
גויסה לתפקיד בשיחת חולין מבלי להבין את 
את  מבינה  היא  היום  המלאה.  המשמעות 

הטעות.
הפעילה.  החברה  בתפקיד  אקרמן  ליאת 
לא  בקשת  מהצוותים  בחצי  שחברה  האישה 

משכה ידה גם מהעיתון. )תכניסו אותה גם לצוות שלכם, היא מכינה עוגות מייפל שוות לישיבות(.
גיל עטר בתפקיד המנוע. לא יוותר עד הרגע האחרון על רעיונות למדורים חסרים ולמאמרים. נו, יש לו זמן – את הטקסטים שלו הוא מגיש חודש 

לפני הזמן.
אפרת בירר לבון בתפקיד הגרפיקאית. האישה שמאחורי העיצוב. העורכים משגעים אבל היא תחזור ותתקן, תחזור ותתקן, תחזור ותתקן, תחזור 

ותתקן, תחזור ותתקן, תחזור ותת
ענר צוק בתפקיד המלהק. ליווה את הצוות כרפרנט מטעם ההנהגה והיה זה שגייס את שרון לתפקיד העריכה. היא נקמה וגייסה אותו כחבר 

מערכת, אחרי שפרש מההנהגה.
יואב פרידמן בתפקיד היועץ. ממרום שנות הוותק שלו כעורך בגיליון רק מעיר הערות מעצבנות ואף פעם לא מרוצה. גם לא מהטקסטים של עצמו.

בקרוב בסינמה קשת: “ההנהגה הקהילתית: הכוח מתעורר”


