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לחזור  נדרשתי  הדברים  את  לכתוב  כדי 
חרוטה  אמנם  החוויה  המסע.  לאלבום 
בזיכרון, אך לא הפרטים שמרכיבים אותה. 

מסתבר שהזמן הדחיק...
לדרום  הגדול  ב”טיול  יום   ,1995 יוני 
נהר  גדות  על  בוליביה  מדינת  אמריקה”, 

הטואיצ’י. 
שאני  זוכרת  רק  מדויק,  תאריך  זוכרת  לא 
נמצאים  הזה,  המיוחד  למסע  וחבריי 
הג’ונגל,  בחיים בתוך  בשבוע של התנסות 
יום  באותו  מכך.  המשתמע  כל  על 
המדריכים מלמדים אותנו לבנות רפסודה 
הגדול,  הנהר  לגדות  שנפלטו  עץ  מבולי 
סוף.  מקנה  בחבלים  קושרים  שאותם 

אנחנו אוספים את העצים והם קושרים את החבלים. אחר כך אנחנו עולים 
והמלווים  שחתכנו,  גדולים  ענפים  בעזרת  אותה  ומשיטים  הרפסודה  על 
שלנו רכובים על סירת המנוע שמלווה אותנו במסע בג’ונגל. אנחנו מגיעים 
והמים  וחד של הנהר, הזרימה של המים מתחזקת בעיקול  גדול  לעיקול 
נשברים על הסלע בקול. אנחנו לא מצליחים לייצב את הרפסודה, הזרימה 
עם  מתהפכים  אנחנו  הנהר  ובעיקול  אותנו  סוחפת  המים  של  החזקה 
הרפסודה. שקטטטטטט. אני לבד מתחת למים, לא רואה כלום, רק קרן 
שחיה  בתנועות  אליה  עצמי  את  למשוך  מנסה  אני  למים.  שחודרת  אור 
אף אחד  למה  עץ.  בבולי  נתקע  אני מתקרבת אבל הראש שלי  מהירות, 

רואה  לא  אחד  אף  למה  לי!!!???  עוזר  לא 
שנעלמתי!!!???

נכנסים  אוויר  ובמקום  לנשום  מנסה  אני 
איך  העץ.  בולי  בין  תקוע  שלי  הראש  מים. 
אצא מכאן בחיים? למה אף אחד לא עוזר 
לי!!!??? אני מחלצת את הראש ומחפשת 
לרפסודה,  מתחת  להיחלץ  הדרך  את 
דופק,  הלב  האור.  לעבר  עצמי  את  דוחפת 
כולם?  איפה  בטירוף:  רצות  המחשבות 
נשארתי לבד? אני מגיעה לגובה פני המים, 
הרפסודה ההפוכה שטה לצידי, כולם עולים 
יחד איתי מן המעמקים. גם הם חפשו את 
והאוויר. כל אחד הציל את  דרכם אל האור 
עצמו. הכול היה עניין של דקות והרגיש כמו 
נצח נצחים של פחד. אנחנו עולים לרפסודה, מתיישבים המומים, מעכלים 
חוזרים  אנחנו  לגדה.  אותנו  משיט  המדריך  שקרה.  מה  את  בשתיקה 
שברירי.  נראה  הכול  מוות.  של  ומפחד  מקור  רועדים  רטובים,  למחנה, 
בהתחלה נדרשתי לספר כדי לעכל. החוויה של נגיעה במוות ליוותה אותי 
לכל מקום. השנים, המשפחה, החיים, הדחיקו אותה למעמקים ונדהמתי 
לגלות שאני צריכה למשות אותה מתהום הנשייה. ואני שואלת את עצמי 
אם הדחקתי כדי להמשיך להאמין שהחיים אינם שבריריים עד כדי כך או 

פשוט כי אין לי זמן לחשוב על דברים כל כך משמעותיים כשצריך לחיות?
יעל אריכא מונזון

פעמים רבות אנשים אומרים לי כי אנו כבר בעידן חדש בו המושגים דתי 
וחילוני כבר אינם רלוונטיים ואנו בתקופה בה אנשים מגדירים את עצמם 
“על הרצף”. התחושה של רבים היא כי הדתיים והחילונים חיים בהרמוניה 
במילים  או  הללו,  המגזרים  בין  לחבר  כדי  בפעילויות  צורך  כל  כבר  ואין 

אחרות, “משימת הפיוס שייכת לשנות ה-80 וה-90”. 
בחודש האחרון התפרסם סקר של מכון “פיו”, שבחן לעומק את החברה 

הישראלית והציב בפניה תמונה מדאיגה.
מאחורי  מאוחדת  שהיא  למרות   - הישראלית  בחברה  כי  מצא  הסקר 
מפני  מקלט  ארץ  והיא  היהודי,  העם  של  מולדתו  היא  שישראל  הרעיון 
אמנם  עמוקים.  שסעים  קיימים   - העולם  ברחבי  הגואה  האנטישמיות 
מסורות  וחולקים  קטנה  מדינה  באותה  מתגוררים  וחילונים  דתיים 
משותפות )מרביתנו יחגגו את ליל הסדר(, אך בכל זאת הם חיים בעולמות 

חברתיים נבדלים. 
הסקר העלה כי המגזרים בחברה הישראלית מבודדים זה מזה מבחינה 
חברתית. מרבית הציבור החרדי והחילוני דיווחו כי אין להם חברים קרובים 
אומרים,  חרדים/חילונים  עשרה  מכל  כתשעה  שלהם.  לקהילה  מחוץ 
שרוב או כל חבריהם משתייכים לאותה תת-קבוצה יהודית כמותם. בקרב 

הדתיים 72% אומרים שרוב או כל חבריהם הקרובים הם דתיים. 
לפתח  מאחרים  יותר  נוטים  שחבריה  היחידה  הקבוצה  הם  מסורתיים 
כמחצית  רק  אחרות.  יהודיות  קבוצות  ממגוון  אנשים  עם  חברות  יחסי 

מהמסורתיים דיווחו שרוב או כל חבריהם הם מסורתיים.
בין  לחבר  ולנסות  להמשיך  רבה  חשיבות  ישנה  הסקר  ממצאי  פי  על 

מדיניים  נושאים  הציבורי  היום  סדר  על  שיעלו  בשעה  שכן  המגזרים, 
עצמה  את  תמצא  הישראלית  החברה  ומדינה,  בדת  הקשורים  ונושאים 

מקוטבת לדתיים וחילונים.
הסקר חיזק בי את התחושה שיש להמשיך לפעול לחיבור בין המגזרים, אך 
במקביל תהיתי ביני לביני מה היו תוצאות הסקר לו היה מועבר בקרב חברי 
קהילת “קשת” מזכרת בתיה. האם העובדה שאנו חיים בקהילה משותפת 

אכן יצרה אצלנו, המבוגרים, חברויות עמוקות עם מגזר השונה משלנו? 
אסף הירשפלד

האם “קשת” עדיין רלוונטית?

חג אביב
שמח!

מצווה לחג - קמחא דפסחא קהילתית
במזכרת בתיה מתגוררות משפחות במצב הישרדות יומיומי.

צוות מעורבות חברתית החליט להתגייס ולרתום את הקהילה 
לקניית סלי מזון עבור משפחות אלו.

4,000 שקלים הינו הסכום הנדרש כדי לרכוש 150 סלי מזון לחג. 
נשמח לשיתוף פעולה על מנת שמשפחות אלו יוכלו לחגוג 

את ימי החג בשמחה, כבוד והתחדשות.
keshetsocial@gmail.com :לתאום איסוף התרומה ופרטים נוספים

בנימין גרינברג - 054-7249000, נעמה ריבל - 052-7202133
חג אביב שמח, צוות מעורבות חברתית קשת

* הפרויקט נעשה בשיתוף ויעוץ המחלקה לשרותים חברתיים, מזכרת בתיה.



פרשת “תזריע” פרשת השבוע למשפחה
העולם  השקפת  את  מבטאת  הפרשה  תחילת 
הוא  עצמו  ויקרא  ספר  כולו.  ויקרא  ספר  של 
ביטוי ליחס הישיר בין אדם לבין האל. יחס ישיר 
קורבנות  – טקסי הקרבת  צדדים  שני  כולל  זה 
את  לאפשר  כדי  נדרש  האחרון  טהרה.  וטקסי 
לתחומי  להתקרב  יכול  אדם  איך  כי  הראשון, 
מעשי  טמא,  אוכל  קודם?  להיטהר  בלי  האל 
נבלה, נגיעה בדברים טמאים – מכל אלה צריך 

להתנזר אם רוצים להיכנס לתחומי האל.
אפשר  עתיק,  אופי  יש  טהרה  של  לטקסים 
להגיד אפילו פגאני, ואין ספק כי טקסים דומים 
תקופת  עד  ושבט  עם  כל  של  מחייו  חלק  היו 
האימפריות. הטקס היחיד שאנחנו שומרים עליו 
עד היום הוא טבילה במקווה, שנעשית בעירום. 
היום אין לנו קורבנות וכמעט אין לנו טהרה, אז 
ויקרא  קשה לנו לראות איך הטקסים של ספר 
היוו מערכת שלמה שעסקה בכל מעגלי החיים. 

הפרשה מתחילה בלידה ויולדת. ברור שהלידה 
וספר  בחיים,  ומשמעותית  חשובה  תחנה  היא 
ויקרא רוצה לקדש את המתרחש בה באמצעות 
לכן  קודם  הלידה. אבל  קורבן   – קורבן  הקרבת 
את  מיד  מקשר  הכתוב  להיטהר.  האישה  על 

ְבַעת  ׁשִ “...ְוָטְמָאה  הנידה:  טומאת  עם  הלידה 
ְטָמא” )ויקרא יב ב(.  ו ָֹתּה ּתִ ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ָיִמים, ּכִ

הנידה  טומאת  את  מקשרים  פרשנים  הרבה 
בכך  אלא  בלידה  אינה  הטומאה  המוות:  עם 
המת.  טומאת  כביכול  וזו  מתה,  שהביצית 
הוא  שההפך  אותנו  מלמדת  שלנו  הפרשה 
הנכון: אם זה קורה גם בלידה של חי העניין אינו 
לזיבת  קשורה  הטהרה  המת.  לטומאת  קשור 
יו ָלֶכם  ם ִהיא, ַוֲאִני ְנַתּתִ ּדָ ר ּבַ ׂשָ י ֶנֶפׁש ַהּבָ הדם: “ּכִ
ר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם” )ויקרא יז יא(.  ַח ְלַכּפֵ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ
הקרבת  מידה  ובאותה  לדם  קשורה  הטהרה 
על  הדם  את  ים  ַמּזִ כשהכוהנים  הקורבנות, 

המזבח לצורך כפרה.
זכר  בין  שוויון  שאין  הוא  בפרשה  שבולט  מה 
לנקבה: זמן הטהרה הנדרש על לידת בת ארוך 
משמעות  מה  בן.  על  הטהרה  מזמן  כפליים 

הדבר? 
קשור  וטהרה  טומאה  של  הנושא  כעיקרון 
שאיננו  מי  קורבנות.  הקרבת  של  לעניין  מאוד 
שייך  איננו  ולהקרבתם  לקורבנות  שייך 
אלה   - שהכוהנים  כך  וטהרה,  טומאה  לענייני 
שמקריבים על המזבח – הם היחידים שמצווים 

לשמור בכל עת על טהרתם. לכן ההיגיון אומר 
האם  הדת,  לטקסי  יותר  הקשור  הבן,  שעל 
יותר  ארוכה  תקופה  על  לשמור  צריכה  הייתה 

של טומאה. אז למה דווקא על הבת?
אנחנו  אנכרוניסטית.  קצת  שהשאלה  לי  נראה 
שואלים מהידע שלנו של תקופת בית הכנסת, 
אבל  הבמה.  במרכז  הגבר  את  שׂשם  מקום 
בבית המקדש זה ממש לא היה המצב. להפך, 
נשים  על  חלו  הקורבנות  הקרבת  של  החובות 
בדיוק כמו על גברים. דווקא היו קורבנות שרק 
הלידה.  קורבן  כמו  להגיש,  יכולות  היו  נשים 
לעזרת  נכנסה  היא  קורבן  הקריבה  כשאישה 
הכוהנים וניגשה אל המזבח להגישו בדיוק כמו 
הגבר. לא הייתה ולא הייתה יכולה להיות מחיצה 
הקורבנות.  הקרבת  לטקסי  המקדש  בבית 
מוזכרת  בסוכות  המים  ניסוך  של  במסיבה  רק 

מחיצה, אך רק לריקודים, לא לטקסים בעצמם.
אז מה אפוא התשובה? למה היולדת יושבת זמן 

כפול בימי טהרה לבת? 
התשובה היא כי הבת, ורק הבת, עתידה להיות 

יולדת ולהגיש בעתיד את קורבן הלידה. 
ג’ף מלניק

כל  אחרי  הפסח.  חג  את  נחגוג  מעט  עוד 
האורחים  יגיעו  והבישולים  ההכנות  הנקיונות, 
לפני  אבל,  החג.  לשולחן  מסביב  ויתישבו 
האמת,  ההגדה.  את  לקרוא  תצטרכו  הארוחה 
לקרוא  בוחרים  שהיינו  הקטעים  אלו  אם  ספק 
מלאי  התכנים  רק  לא  אלו  הפסח.  חג  בערב 
הדם ואש ותמרות עשן. אלא, לא מעט דרשות 
מוזרות ולפעמים קטנוניות, עד שלא נבין, מהיכן 
התחלנו לקרוא את הדרשה, מתי היא הסתימה, 
קטע  יש  זאת,  בכל  בה.  כתוב  היה  בכלל  ומה 
להתעלם  יכול  אינני  מחדש  שנה  שבכל  אחד 

מהאמירה שחבויה בו. וכך נקרא בהגדה:
ְבִעים  ׁשִ ְכֶבן  ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה:  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  ָאַמר 
ילֹות  ּלֵ ּבַ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרים  ּתֵ ָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ ׁשָ
ֶאת  ְזּכֹר  ּתִ ְלַמַען  ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ זֹוָמא:  ן  ּבֶ ה  ָרׁשָ ּדְ ׁשֶ ַעד 
יָך -  ַחיֶּ ְיֵמי  יָך  ַחיֶּ ְיֵמי  ל  ּכָ יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרְים 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:  ילֹות.  ַהּלֵ יָך -  ַחיֶּ ְיֵמי  ל  ּכָ ַהָיִמים, 
ְלָהִביא   - יָך  ַחיֶּ ְיֵמי  ל  ּכָ ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם   - יָך  ַחיֶּ ְיֵמי 

יַח ִלימֹות ַהָמׁשִ
על  ברכות.  במסכת  משנה  של  בציטוט  מדובר 
פניו )שם במשנה( עיקר הויכוח הוא האם צריך 
לזכור את יציאת מצריים בערב )לא ערב פסח 
אלא כל ערב( בקריאת שמע שבתפילת ערבית. 
בן זומא אומר שכן )ודורש זאת מהמילה “כל”( 
המילה  את  ודורשים  שלא,  אומרים  וחכמים 

“כל”, לזכור גם בימות המשיח.
נוסף  ציטוט  מובא  בגמרא  כבר  אבל 
שהמחלוקת  שמסביר  ציטוט  למחלוקתם. 
תלויה  לא  וכלל  עקרונית  יותר  הרבה  ביניהם 
המחלוקת  מזה,  יותר  אחרת.  או  כזו  בדרשה 
יציאת  זכירת  לגבי  אינה  ביניהם  העקרונית 
יציאת  זכירת  לגבי  אלא  בלילות  מצרים 
‘שעבוד  אין  בה  בתקופה  בעתיד,  מצרים 

ומה  מלכויות’, תקופה בה העם חופשי בארצו. 
המחלוקת? כך נכתב:

מזכירין  וכי  לחכמים  זומא  בן  להם  אמר  “תניא 
יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כבר נאמר 
]ירמיהו כ”ג[ הנה ימים באים נאם ה’ ולא יאמרו 
מארץ  ישראל  בני  את  העלה  אשר  ה’  חי  עוד 
מצרים כי אם חי ה’ אשר העלה ואשר הביא את 
הארצות  ומכל  צפונה  מארץ  ישראל  בית  זרע 
אשר הדחתים שם. אמרו לו לא שתעקר יציאת 
מלכיות  שעבוד  שתהא  אלא  ממקומה  מצרים 

עיקר ויציאת מצרים טפל לו”
שאין  לתקופה  נוגע  הויכוח  שעיקר  מתברר 
שעבוד מלכויות, או בשפה אחרת, כשלא נהיה 
תחת שלטון זר שרודה בנו )למשל בימינו אנו?(. 
האם בתקופה זו, עדיין נצטרך לזכור את יציאת 
מצריים או שזה כבר יהווה זכרון לא רלוונטי לאור 
בה  תקופה  שמתהווה.  החדשה  ההיסטוריה 
העם כבר לא נרמס בגלות )כמו שקרה לצערנו 

לא פעם(. 
יכתבו  מה  על  להחליט  ניתן  לספרי ההסטוריה 
יציאת  על  או  ישראל  מדינת  הקמת  על  יותר 
מעניין  נורא  מהיום.  שנים  מאות  בעוד  מצרים 
ה”הגדה”  מושג  את  לקחו  בקיבוצים  שדוקא 
בן  אולי  העצמאות.  ביום  אותו  ושילבו  והזכרון 
זומא היה קיבוצניק בנשמתו )הרי הוא היה זה 

שאמר, איזהו העשיר? השמח בחלקו(.
לא  ההגדה  שמחבר  הוא,  שמפתיע  מה  אבל 
של  בהגדה  דוקא  הזה  הויכוח  את  לשים  פחד 
לזכור את  פסח. דוקא בערב, שבו אנו אמורים 
יציאת מצריים ולספר בה, מזכירים את דעת בן 
זומא, שבעתיד יתכן שמקומו של זכרון זה יהיה 
הרבה פחות חשוב ואולי לא נחגוג את החג כלל 

מפני שלא נצטרך לזכור את יציאת מצריים.

הגדה של פסח או הגדה של יום העצמאות
לזכור  הצורך  בין  מתח  ישנו  תמיד  ובכלל, 
ללמוד  שהיה,  מה  את  להעריך  העבר,  את 
ועכשיו,  כאן  שלנו  ההווה  לבין  מההיסטוריה 
להסתכל  בלי  ולחדש  ליצור  לחיות  והצורך 
שעלולים  העבר  כבלי  ובלי  שהיה  למה  אחורה 

לבלום אותנו.
בשנה האחרונה חגגנו בקהילה “עשור לקשת”. 
משותף  ספר  בית  של  ההקמה  את  זוכרים 
בתקופה שלא היו כמעט כאלה. בתקופה, שלא 
היה ברור אם דבר כזה יכול להצליח. הרבה חזון, 
רוח ועוד יותר עשיה נדרשו כדי שהפרויקט הזה 
יצא אל הפועל. מאז, עברו עשר שנים, בתי ספר 
במקומות  לבקרים  חדשות  נפתחים  נוספים 
טבעי  ואף  לאנשים  מוזר  לא  כבר  בארץ.  רבים 
ספר  לבית  ילדיהם  את  לשלוח  בארץ  לרבים 

שמשותף לחילונים ודתיים. 
מה לגבי העתיד? אני לא בטוח שבעוד עשר שנים 
מהיום נזכור רק את זה שקמו בתי ספר שבו חיו 
יוצר  הזה  המפגש  וחילונים.  דתיים  זה  לצד  זה 
ה”מוכר”  המקום  את  מערער  הוא  חדש.  משהו 
בין  התרחק,  דוקא  ממנו  )ואולי  הכיר  אחד  שכל 
אם זה הדתיים מבתי הספר הממלכי דתי ובין אם 
הערעור  הממלכתיים(.  הספר  מבתי  החילוניים 
הזה, מאפשר חשיבה מחודשת ורעננה על הרבה 
דברים. אפילו דבר פעוט כ’מסיבת סידור’ לכיתה 
א’ גרם לי באופן אישי להתבוננות מחודשת לאור 
הספר  בבית  שהיה  והמגוון  הנרחב  הכנה  השיח 
ל”קשת”  הגיעו  אנשים  הרבה  קודם.  כשבועיים 
מחובר  להיות  אחר.  משהו  וליצור  לקבל  כדי 
לתרבות היהודית מצד אחד, ולישראליות התהווה 
מהצד השני, לא קשור כלל לדתיים וחילוניים אלא 
למכנה משותף רחב ובסיסי שיש לכל מי שחי פה.
יהודה חסין
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אני לא חי בארץ.
ולא, אני לא מתכוון לזה שלפני כשמונה חודשים ארזנו את חפצינו ונסענו 

לשיקגו. זה בסך הכול אומר שאני לא נמצא בארץ כרגע.
שקט.   – ומאז  חדשות  שמעתי  חודשים  כעשרים  שלפני  לכך  מתכוון  אני 
עורכי האתרים  לי  יסלחו  וגם,  ברדיו, לא מהדורות בטלוויזיה  לא מבזקים 
השונים, מאז לא עלה אתר חדשות ישראלי על הדפדפן שלי אפילו פעם 

אחת.
שאני  להרגיש  לי  גורמים  בהחלט  חדשותי  שקט  של  חודשים  עשרים 
לא חי בארץ. מה היה אז, לפני עשרים חודשים שגרם לי לפצוח בתהליך 
יראו  כזה שכשהנכדים שלי  מין שם  איתן” אחד.  “צוק  ההתנתקות שלי? 
אותו על טופס המבחן בהיסטוריה הם יקמטו את המצח ויאמרו: “מצלצל 

מוכר. משהו מהרצף הזה של עונת המבצעים, לא?”
אז כן, אולי הוא רק עוד אחד מיני רבים, אבל לסבא שלכם הוא היה אחד 
יותר מדי. את המילואים שלי העברתי בבור שבקריה וזה גרם לי לחוות את 
את  מרככים  הפלזמה  מסכי  אם  וגם  שאת.  ביתר  האחרונות  המלחמות 
ואני לא רוצה אפילו  עוצמת הפגיעה, האינטנסיביות שלה הכריעה אותי. 

לדמיין לעצמי מה היה קורה לו עדיין הייתי קרבי כמו בסדיר.
עוד ב”עמוד ענן” לקחתי את זה קשה. הייתי יוצא מהבור ורואה סביבי עולם 
חיי  לבין  בפנים  אצלי  שהתחולל  מה  בין  הפער  פנימה.  וחוזר  שמתעלם, 
השגרה הלא מופרים יצר אצלי לראשונה את הצורך בשקט כפוי. המקרה 
הזה הסתכם בחצי שנה של התנזרות מחדשות. אחר כך חזרתי, אבל אז בא 

“צוק איתן” ובניתי את גדר ההפרדה הזו שלי. 
מובן שאני שומע פה ושם הדי פיצוצים וזה תמיד-תמיד כואב. הרי אני חי 
עם אנשים שחיים בישראל. אבל בגדול אני יכול לספר לכם שזה הרבה יותר 

רגוע ככה. 
מהאגם,  רחוק  לא  שבשוויץ,  בלוזאן  שחי  חבר  פגשתי  בערך  כשנה  לפני 
ובתוך השלווה של הפסגות המושלגות המשתקפות במים הצלולים הוא 
וכואב את המצב בישראל  קורא חדשות ישראליות בלי הרף. הוא מודאג 
כפי שהוא משתקף מהמסך יום-יום, ולא רוצה לחזור. תהיתי אז מי מאיתנו 

חי יותר בארץ, אני או הוא?
מאידך גיסא, אני גם לא צורך חדשות אמריקניות. אני בטוח שרובכם הגדול 
הכריז  וכשמישהו  ממני,  יותר  הרבה  לנשיאות  הבחירות  מערכת  על  יודע 
לפני כמה חודשים שהוא עומד לירות בכמה אנשים באוניברסיטת שיקגו 
שמעתי על זה לראשונה בטלפון מישראל. טוב נו, אני בכלל באוניברסיטה 
אחרת. החדשות המקומיות לא מספיק מעניינות אותי וקרובות לליבי ואלו 
הישראליות קרובות מדי. אז אני לא חי בארץ, אבל גם לא ממש באמריקה. 
אני משתדל לחיות בעולם שבו אני הוא זה שבוחר את המינונים השונים בין 

משפחה, מתמטיקה, חברים ותרבות.
ולכן  האזרחית,  ההתנהגות  מופת  היא  שלי  שההתנתקות  חושב  לא  אני 
אני לא מציע לכולם להצטרף אליי. אני גם מאבד כל יכולת להתווכח ויכוח 
ואני נהיה פחות ופחות בעניינים.  פוליטי, כי חסרות לי דוגמאות עדכניות 

אבל אצלי לפחות זה עניין של בריאות הנפש.
כן, זה נכון שהרבה יותר קל לי להתנתק בחודשים האחרונים, כשלא חגים 
ֵמי הגינה שלי, מקישים בגג ומזכירים  מעליי מטוסי F-15 ששורטים את ׁשְ
לי איפה אני. אבל לאור המצב, מה דעתך לתת לראש לנוח מהפיצוצים 
ולקחת כמה ימים של שקט? לצערנו, לבד הם כבר לא באים. לפחות לא 

במזרח התיכון.
יאיר הרטמן

החירות  הדמוקרטיה,  אחד.  פה  יסכימו  ישראלים  עליו  נושא  תמצאו  לא 
יש  אך  שלנו,  החברה  מושתתת  עליהם  ערכים  הם  והפלורליזם 

חשיבות  הוא  מהם  אחד  להם.  יפה  שהקונצנזוס  נושאים 
החיסונים. 

הנהגת שגרת החיסונים בישראל החלה בשנות החמישים 
רבות  מדבקות  מחלות  ומיגרה  הקודמת,  המאה  של 
ועוד.  חזרת  צפדת,  קרמת,  אדמת,  חצבת,  דוגמת: 
האלו,  הילדים  מחלות  נראות  איך  יודעים  איננו  רובנו 
ותחלואה  נזק  וגרמו  רבים  כה  ילדים  של  חיים  שגבו 

משמעותיים לפני זמן לא רב. 
לנהוג  ברובה  מקבילה  בישראל  החיסונים  שגרת 
הסניטציה,  עם  יחד  ואירופה.  אמריקה  במדינות 
לירידה  תרמו  החיסונים  והקדמה,  האנטיביוטיקה 
השנים  בעשרות  ילדים  בתמותת  ומשמעותית  ניכרת 

מן  פסו  אלו  שמחלות  לטעות  לנו  אל  אך  האחרונות. 
העולם. ברחבי העולם, עדיין מתים מאות אלפים בכל שנה 

ממחלות נגדן אנו מחוסנים. 
בכפר הגלובאלי הקטן בו אנו חיים, גם תייר אחד חולה הפוגש אוכלוסייה 
יכול להביא לתחילתה של מגיפה )כפי שקרה לפני 9 שנים  לא מחוסנת, 

בירושלים - תייר בריטי חולה בחצבת גרם להתפרצות חצבת בירושלים(. 
הצלחת החיסונים והעובדה שכבר איננו עדים לתוצאות טרגיות של מחלות 
לטעון  שונים  מאינטרסים  המונעות  לקבוצות  פתח  פתחה  אלו,  מדבקות 
כי ניתן להסתדר מצויין בלעדיהם. לחלק מהקבוצות מניעים דתיים, חלקן 
וחלק  התרופות  חברות  של  והתעשרות  קונספירציה  בתאוריות  מחזיקות 

מהן טוענות ש”טבעי זה בריא”. 
מדלקת  למות  ושכיח  “טבעי”  גם  היה  שנים,  ממאה  פחות  לפני  עד  ובכן, 

ריאות בגיל ארבע. האם לשם פנינו צריכות להיות מועדות?
אפקט  מחוסנת.  הילדים  מאוכלוסיית   95% מעל  בישראל 
ה”עדר” המחוסן, מגן גם על הילדים שהוריהם בחרו במודע 
החברתית  ברשתות  למצוא  ניתן  לאחרונה  לחסנם.  לא 
ילדים  משתתפים  בהם  הדבקה”,  ל”מסיבות  הזמנות 
לא  ילדים  ומתוכננת  מכוונת  בצורה  המדביקים  חולים 
מחוסנים. הדבקה מכווונת זו של ילד לא מחוסן, עלולה 
שהרי   - כולה  בקהילה  גם  אך  בילד,  קשות  לפגוע 
שאינם  רבים  צעירים  ילדים  הנדבק  הילד  סביב 
המחלה  ועבורם  גילם,  מפאת  מחוסנים 
הרות,  נשים  קטלנית;  להיות  עלולה 
של  הראשון  בשליש  הדבקה  שעבורן 
קשים  מומים  לגרום  עלולה  ההריון, 
או  ברחם  למותו  לגרום  ואף  בעובר 
הן ממחלות  לאחר הלידה; מדוכאי חיסון, 
הפוגעות במערכת החיסונית והן מטיפולים 
כימותרפיים, העלולים להגיע למצב מסכן חיים 

עקב הדבקה כזו. 
יש זכות להורה, רק מעצם היותו הורה, להדביק  - האם  נקודה למחשבה 

באופן מכוון קטין חסר ישע, ללא הסכמתו מדעת?
לסיכום: תנועה זו של התנגדות לחיסונים מאיימת, למורת רוחנו, לקחת את 
כולנו למסע מפוקפק אחורה בזמן, אי שם למאה ה-19, ולמעשה להמיט אסון 
על כולנו. לכל המתלבטים והמתחבטים, אנו, רופאי הילדים, פתוחים לשאלות 
והבהרות. מוזמנים לקבל מידע מהימן באתרים: מדעת, אתר משרד הבריאות 
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קוראים יקרים, 
הירוקה.  בוועדה  ומשתתפת  ה’1  לומדת בכיתה  אני  נגה,  שמי 
לפני  יד-שנייה.  שוק  שנה,  בכל  כמו  אירגנה,  הירוקה  הוועדה 
כשבוע ביקשנו מהתלמידים בכיתות להביא ספרים, משחקים, 
את  לתמחר  התחלנו  ראשון  ביום  טוב.  במצב  וכיו”ב’  בגדים 
חברי  כל  יצאנו,  בשיעורים  הביאו.  שהתלמידים  המוצרים  כל 
הוועדה הירוקה, למרחב כיתות א’ וביחד עם רותי המחנכת של 
כיתה א’3 תימחרנו הכול )מובן שלקח לנו כמה ימים(. בנוסף, 
הכנו שלט יפה שעליו כתוב בגדול “יריד יד-שנייה - בית הספר 
הרים  המחזור,  סמל  כמו  יפים,  דברים  מיני  כל  וציירנו  ‘קשת’” 
ושמש... גם הכנו פליירים לחלק לכיתות ולתלות במסדרונות. זה 

היה ממש מאתגר, לכתוב את אותו הדבר עשרים פעם...
מדי  לוועדה  להרצות  שבאה  שלנו  המדריכה  רובי,  שני  ביום 
ועזרה לנו. היא גם אמרה להזדרז, כי הכול צריך  פעם, הגיעה 

להיות מוכן ליום חמישי הקרוב.
להביא  להמשיך  הילדים  לכל  והודענו  בכיתות  בזוגות  עברנו 

חפצים, כי אין מספיק עדיין וצריך עוד.
לסיכום, ההכנות ליריד היו קשות אך בסוף ישתלמו, כי הכסף 

שנאסוף ייתרם לצדקה.
כבר  שהיריד  חושבת  אני  אלה,  שורות  קוראים  שאתם  בזמן 

מאחורינו... מקווה שנהניתם!
נגה מור כיתה ה’1                                             

מנהיגות ירוקה
ההכנות ליריד יד-שנייה בבית ספרנו על ידי הוועדה הירוקה

פורימון
בתמונות



פורימון קשת
הספר  בית  את  הופכים  החטיבה  תלמידי  ספרנו,  בבית  שנה  בכל 
הפך  הספר  בית  חלל.  היה  הנושא  השנה  לגמרי!  שונה  למשהו 

לפלנטה חדשה.
בפורימון מאוד נהניתי! היו תחנות רבות ומושקעות, שאותן הפעילו 

תלמידי או תלמידות החטיבה.
מי מכם היה בחדר חושך ופחד?

יחד עם חברות, היינו ראשונות בתור, ולכן היה יותר כוח להפחיד 
בכל  לבקר  הספקתי  לא  בוכה.  שיצאה  ילדה  על  אותנו. שמעתי 
התחנות, אבל אני יודעת מילדים שהם היו מאד יפות ומושקעות. בכל 
פעם שמסיימים תחנה מקבלים נקודות ועם הנקודות אפשר לקבל 

פרסים.
מקווה שנהניתם
הילה גוטמן, כיתה ה’2

השוואה בין הפורימון בבית הספר 
“קשת” לפורימון בבתי הספר 

בן-גוריון והרצוג
שלום תלמידי בית ספר קשת, אני תלמיד כיתה ה’1 ואני רוצה לשתף אתכם 
הרצוג,  בתיה:  במזכרת  היסודיים  בתי הספר  בין שלושת  בפורימון  בהבדלים 

בן-גוריון וקשת.
במסגרת תוכנית לימודית הנקראת “מצטיינים”, נפגשתי עם ילדים מבתי הספר 
הספר.  בתי  בין  והשוונו  הפורימון  נושא  על  שוחחנו  בתיה.  במזכרת  השונים 
פחות,  הכי  משקיעים  קשת,  שלנו,  הספר  שבבית  הייתה,  שהסקנו  המסקנה 
וכשאני אומר משקיעים הכוונה היא, שבבתי הספר האחרים שוכרים מתנפחים 

ובובות ענק ומחלקים ממתקים וחטיפים בחינם.
אני לא אומר שלא היה כיף או שלא השתדלו והכינו, אלא להפך. מאוד נהניתי 
סבתא  שערות  אכלתי  חמצוצים,  קניתי  נקודות,  הרבה  השגתי  מהתחנות, 

ובקיצור היה לי כיף נעים וטעים...  
הבוגרים  התלמידים  המורים,  הספר:  בית  צוות  הבאה  שבשנה  מקווה  אני 
והמנהל ישקיעו יותר מאמץ וסבלנות מעצמם ויותר כסף מתקציב בית הספר$...
עומרי תמרי, כיתה ה’1

ידיעות בית ספר קשת
יום “פגוש את העיתונות” שנערך לשכבת ה’

אבנר הופשטיין הרצה על עיתונות לכלל השכבה, התלמידים שמעו שיעור מפי רונן “עיתונים - מי בכלל צריך אותם” 
ולאחר מכן היו שותפים בסדנת כתיבה ובהוצאת עיתון קיר שעסק בחגיגות פורים ב”קשת”. היו שכתבו סיקור עיתונאי, 

היו שכתבו כתבות ביקורת, חלק פנו לכתיבת סיפורים וחלק בחרו לקיים ראיון עם תלמידים וצוות בית הספר. 

שלום,
לפני הכל - אנחנו מעריכות את הביקורת שלך. לאחר מאמצים רבים, כיף לנו 

לראות כיצד הפורימון התקבל ומה ניתן לשנות לקראת השנים הבאות.
במאמר טענת שבבית ספר קשת משקיעים הכי מעט בפורימון. חשוב לנו להגיב 
לדבריך ולהאיר את הפורימון מהזוית שלנו. אומנם, לא היינו מעולם בפורימון 
אחר, אך רצינו להגיד לך שמידת ההשקעה והסכום הכספי שמושקע באירוע 
זה הוא מעל ומעבר. תלמידי החטיבה עמלו, טרחו, ציירו, השתוללו ואימצו את 

מוחם רבות, רק בשביל שלתלמידי היסודי יהיה את ה-טוב ביותר. 
אישית  אנחנו  ההנאה.  למידת  שווה  לא  בפורימון  שמושקע  הכספי  הסכום 
איננו מכירות בתי ספר אחרים בהם התלמידים האחראיים הבלעדיים לאירוע 
ומוחם כדי שכל חודש אדר- מההפיכה  נתנו את מרב כוחם  זה. התלמידים 
המושקעת ועד לאירוע השיא-הפורימון יעברו בצורה הטובה ביותר. נשארנו 
לאחר שעות הלימודים, לא מתוך הכרח אלא מתוך רצון. רצינו שלכם יהיה טוב.

לסיכום-אנחנו חושבות שדווקא עצם זה שאין בבית ספרנו דברים גרנדיוזים 
כבובות ענק ומתנפחים מגביר את אחד הדברים שבית ספרנו מומחה בהם- 

פשטות ומשפחתיות.
בלי קשר רצינו להגיד שבחטיבה מעריכים את הדעה של כל אחד ואחת. מי 

שבאמת רוצה לעשות ולעזור- תמיד מצליח ומתקבל בברכה. 
מחכות כבר ליום שתצטרף גם אתה!

 ניצן ונגה, כיתה ז’

עומרי היקר,
אנחנו  שלך,  הבונה  הביקורת  את  מעריכות  מאד  אנחנו  כל,  קודם 

חושבות שהיא מאד עניינית, רלוונטית וכנה. 
עפ”י המסורת הקשתית, כל שנה החטיבה בונה את הפורימון לבד על 
פי תקציב מסוים שבית הספר מוצא לנכון להקציב. כמובן שלא תמיד 
אנחנו מקבלים את התקציב שהיינו רוצים אבל זה המצב וחלק מארגון 
והשקעה  יצירתיות  ובעזרת  שיש  מה  עם  התמודדות  הוא  הפורימון 

בונים פורימון כיפי ככל האפשר. 
בניית הפורימון היא חלק חשוב מחוויית החטיבה ודרכה אנו לומדים 
מקוות  אנחנו  כולם.  של  ברצונות  להתחשב  ולנסות  אחריות  לקחת 
שלא  תבין  הפורימון,  בארגון  ותשתתף  בעצמך  לחטיבה  שכשתגיע 

פשוט בכלל לבנות פורימון מאפס ולא תמיד אפשר לרצות את כולם. 
יש  למישהו  ושאם  בכולם  להתחשב  מנסה  שהחטיבה  לזכור  חשוב 
לנציגי  לפנות  מוזמן  הוא  הבא,  לפורימון  ובקשות  הצעות  רעיונות, 

מועצת התלמידים של החטיבה.
והכי הכי חושב, מידת הכיפיות בפורימון אינה נמדדת בכמות הכסף 
במידת  אלא  רוכש,  הספר  שבית  הדברים  בכמות  או  בו  המושקעת 
התלמידים  של  ובמסירות  ובביצוע  בתכנון  המושקעת  המחשבה 

לפורימון. 
מקוות שענינו על הטענות שהצגת, 
אור ורוני, כיתה ט’



אביתר בנאי - המופע “יפה כלבנה” בגבעת ברנר  תרבות

המופע של אביתר בנאי מרגש ומפתיע מבחינה 
וווֹקאלית כאחד: גם הפסנתר  אינסטרומנטלית 
שנשאר  הזה,  הקול  וגם  עליו  לנגן  בוחר  שהוא 
קצת קול של ילד שהתבגר בלי לוותר על כל מה 

שהוא מאמין בו.
כולו  לבוש  לבמה  עולה  שאביתר  למרות 
שחורים, עם כיפה, זקן וציציות, הוא עדיין מייצג 
נשמה  משהו,  המבולבל   Y-ה דור  את  בשבילי 

גדולה שמחפשת תמידית אחר האור.
שופט  לאב  עומר,  ביישוב  והתחנך  גדל  אביתר 
ולאימא מנהלת בית ספר. ה”בנאים” מעומר הם 
המוכרים  ואורנה  מאיר  ואחיות:  אחים  ארבעה 

יותר, אביתר ואפרת.
מקסימה  קהילה  חברת  למצוא  הצלחתי 
שסיפרה   ,)72 )ילידי  בשכבה  איתו  שלמדה 
וסמכותי  רגיש  יצירתי,  תמיד  היה  שאביתר  לי 

)“מתי נתנשק?” מהאלבום הראשון(.

נגד

את  ובמיוחד  ילד,  כשהייתי  לפסח  הניקיונות  את  לשכוח  יכול  לא  אני 
המשימה המעצבנת ביותר - הספריות. אימא הייתה שולחת אותנו אל 
מאז  נפתחו  שלא  הספרים  עשרות  את  לנער  כדי  העמוסים  המדפים 
פסח שעבר. למה? כדי להוציא מתוכם את הפיתות, כמובן. מה, איזה 
בפעולת  חדרו?  איך  אומרת  זאת  מה  אליהם.  שחדרו  אלה  פיתות? 
קומנדו מתוחכמת שכללה התגנבות מהמקפיא אל החדר, 
מבעד  יחידים  והסתננות  הארון  על  סנפלינג  טיפוס 

לכריכה הקשה.
מגירות  מרוקנים  היינו  איך  זוכר  גם  אני 
ושוטפים אותן, מוציאים את כל הבגדים 
מהארון ומנגבים עם מטלית לחה, ולא 
הספר  בית  תיק  את  לרוקן  שוכחים 

ולהכניס אותו לכביסה. איזה שיגעון.
לי,  נדמה  כך  האחרונות,  בשנים 
קצת.  שכך  הזה  הניקיונות  שיגעון 
הדור שלנו קצת פחות אובססיבי. כך 
המגירות,  את  לשטוף  במקום  למשל, 
לעבור  מהילדים  דורשים  פשוט  אנחנו 
עליהן עם מגבון. במקום לנקות את הארונות 
מגבון,  עם  עליהם  עוברים  הם  לחה,  מטלית  עם 

ובמקום לכבס את תיק בית הספר, הם פשוט עוברים עליו עם מגבון.
את  לנקות  מהילדים  לבקש  אפשר  היום.  יותר  פשוטים  החיים  כן, 
הצעצועים ואת הכיסאות עם המגבונים, ואחר כך שיעברו על השולחן-

מחשב-מסך-מקלדת-עכבר - עם המגבונים, כמובן. ועוד נשאר הכיור 
בחדר הרחצה, הברז והשיש. פשוט עוברים עם המגבונים ודואגים שלא 

יישאר שם אבק או לכלכוך. אה כן, וחמץ.
אם זה כל כך פשוט, אז למה אני בכל זאת נגד הניקיונות של פסח? 
ובכן, אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אם הילדים שלי מנקים עם מגבון 
משהו אחר מזה שלשמו הם נועדו – זה נס. אז בסוף מי שמנקה הם 

אנחנו, ההורים. ומי בכלל רוצה לנקות כל כך הרבה, למען השם?!
יואב פרידמן

ראש בראש: ניקיונות פסח

בעד

החפצים  מכמות  ייאוש  להתמלא  אפשרות  בשנה  פעם  לכם  נותנים 
שצברנו. לא תיקחו?

משהו  יש  אבל  יומי,  בסיס  על  אותי  ממלא  הזה  הייאוש  אומרת,  זאת 
המומה  עומדת  אני  בפינה.  מבוישת  אותי  מותיר  שבאמת  יסודי  בניקיון 

מכמות הצעצועים חסרי השימוש, מהבגדים שאנחנו בקושי 
או  לקפל  לכבס,  צריך  ועדיין  בהם  משתמשים 

רחמנא ליצלן לגהץ, מכל מיני פריטי דקורציה 
ההוא  מהסרוויס  אבק,  מעלי  מיותרים 

שקיבלנו רק כי התחתנו בעשור שבו היה 
לגיטימי להביא מתנות. ואת כל הדברים 
ממש,  וכדאי  במבצע  שבדיוק  האלה... 
פעם  מדי  הרי  לקחת,  לא  חבל  פשוט 
משובב  המייל  את  לשלוח  תורנו  מגיע 

פצצה  מחיר  באמת  זה  למסירה.  הנפש 
במקרה  עוד  וזה  למסור,  משהו  בשביל 

הטוב. במקרה הנפוץ יותר נצטרך גם למצוא 
למצוא  לא  וכמובן  אבק  ממנו  להוריד  מקום,  לו 

אותו ברגע הבודד הזה בעשור שבו הוא באמת עשוי 
להיות שימושי.

ואז הנה מגיע פסח, ריחות אביב נישאים באוויר, מזכירים לי שהנה, 
ממיינת,  מנקה,  הארונות,  אל  עזוז  מלאת  אני ניגשת  אז  או  הזמן.  הגיע 
בתחושת  ומתמלאת  לתרומה  או  הפח  אל   )!( שלמות  שקיות  זורקת 

הישגיות שאין כמותה. מדהימה שאני. 
הרי שנה שלמה אני ֲעֵמָלה, קונה, אוגרת, מערימה, מסדרת ומזיזה. כל כך 
הרבה זמן כל כך יקר אני מקדישה להתעסקות האינסופית עם החפצים 
זוכה  אני  בשנה  פעם  אז  לדעת.  שלנו  הבית  את  המעמיסים  המיותרים 
לתחושת  וחיצוני,  פנימי  ניקיון  של  רגע  נחת.  של  לרגע  קטנה,  להפוגה 
ושיחררנו מקום  וניקינו  זרקנו  איך   - גדול מעצמי  וסיפוק  ורעננות  אושר 

לקנייה המיותרת הבאה. 
חג חירות )פחחחח( שמח
ליאת אקרמן

אביתר עשה דרך ארוכה מהבית הנוקשה שגדל 
בו עד החזרה בתשובה, דרך ארבעה תקליטים, 

חתונה אחת וחמישה ילדים.
והוא עדיין מחייך כשהוא שר ורוקד בחינניות. כל 
ההופעה תהיתי מה יהיה בהדרן, האם השירים 
“מתי נתנשק?”, ״כלום לא עצוב״ או “שמתי לי 
הראשון  התל-אביבי  מהתקליט  כולם  פודרה״? 
ביותר מכל הארבעה(,  )שלדעתי הוא המוצלח 
בעיה  כבר  יש לאביתר  רוחנית  מפני שמבחינה 
ודי  הישן,  דרך  על  מהמשפטים  חלק  לשיר 

לחכימא ברמיזא.
אביתר לא מאכזב, ועולה להדרן עם ״כלום לא 
עצוב״ בגרסת דאנס מדליקה, ומצחיק כשהוא 
העליזים,  חב”ד  חסידי  כמו  לצד  מצד  רוקד 
הוא  נתנשק?״  ב״מתי  הקהל.  את  ומשלהב 
אותם  ושר  המביכים  הקטעים  את  משמיט 
ב״דידלדי ודילדם״, וזה עובר לו פשוט כמו קסם. 
עדי הרשיש



שלי הבל ואורית קרנובסקי – רכזות הצוות שהרימו את סטנדרט האירועים 
שדואג  הנשים  צמד  משגשגת.  הפקות  חברת  תבייש  שלא  לרמה  בקהילה 
שלא יעבור אף חג בלי שתחושו רגשות אשם על כך שלא התנדבתם לצוות 

הקמה או פירוק. 
ישי דויטשמן – אחרי שריכז את הוועדה הוא משמש כידיד לעת צרה בכל 
בעיה. תמיד מוכן לעזור ולסייע, למלגז במה ולטפל במערכת ההגברה. אבל 

דיר באלאק, אל תגעו לו בבייבי - טקס המעבר.
שרי קולטון ומורן שטרנברג - מפיקות על שהייתם רוצים בחתונה שלכם, 
שבועות  וטקס  בעומר  מל”ג  נהניתם  נראתה.  היא  איך  יודעים  כולנו  כי 

אשתקד? חכו חכו לאירוע העשור...
אילת בית יעקב - המפיקה שהפכה את סדר ט”ו בשבט לערב שגרם לנו 

להרגיש מאוד אינטלקטואלים. בפורים זה עבר לנו.
אבל  נחמד.  שזה  אשתקד,  פורים  את  לארגן  התנדבה   – יעקובן  אילת 

מגיע לה הרבה כבוד על הפעם השנייה, אחרי שכבר הבינה במה מדובר.
שגב רוזנשטט – הצטרף לצוות השנה עם המון אנרגיות ובפורים התגלה 
האיכר”  “שוק  על  שלו  החיקוי  את  אהבתם  לא  אם  נהדר.  כשחקן  גם 

כנראה לא הייתם בשוק האיכר.
קרן אופיר פולק - רק הגיעה לקהילה ומיד אותרה כנכס לצוות תרבות. 
בלגן  איזה  יודעת  לא  ועוד  בעומר  ל”ג  להרים את מדורת  הולכת  היא 

מחכה לה... אההה, בעצם אל תדאגי קרן, זה קלי קלות.
ועדה,  בכל  כמעט  וכישוריה  מכוחה  שתרמה  לאחר   – תלם  רקפת 

החלטנו שגם ועדת תרבות צריכה ללכת בתלם. 

לצד  שבורחים  אלה  גם  להתנדב.  אוהבים  כולם  שלנו:  המוטו 
השני של הכביש וגורמים לנו לרדוף אחריהם עד שהם נשברים 

ואומרים “טוב, בסדר”. 

צוות בסרט   והפעם: צוות תרבות

Inside my heart is breaking, my make-up may be flaking but my smile, still stays on. (Queen)

המקרה המוזר של הילד בשעת לילה
הייתי בן שש, כשאבא שלי התעורר בבהלה מקול האזעקה באמצע הלילה 
הכניסה  לדלת  מבעד  הגנבים.  את  לגרש  כדי  חשש  מלא  במדרגות  וירד 
פיג’מה  לבוש  הגינה,  באמצע  עומד  אותי  ראה  הוא  לרווחה  הפתוחה 
ומבוהל מכף רגל ועד ראש, “כאילו ָראיָת רוח רפאים”. כמעט עשרים שנה 

שתקנו את הלילה ההוא, אבל אני זוכר היטב כיצד הגעתי לשם.
אבי  לצד  עמדתי  בדיוק.   15:02 בשעה  לכן,  קודם  שעות   12 התחיל  הכול 
ילדים בני שש. אבי  כשהשקה את הגינה והצקתי לו בשאלות כדרכם של 
הסביר לי שכדור הארץ מסתובב סביב צירו בכל 24 שעות וזה נשמע לי אז 
מטורף לגמרי. “כן, כל זה מסתובב,” החווה בידו. אני זוכר את הרגע. עמדנו 
על השביל כשגינת הוורדים מימין והדשא משמאל, ואני הסקתי מיד שבעוד 
12 שעות בדיוק הדשא יופיע מצד ימין וגינת הוורדים תעבור לשמאל. את 
הקסם הזה הייתי חייב לראות במו עיני... הצצתי בשעון הדיגיטלי-נגד-מים 
מיד  והחלטתי  קיבל?(,  ולא  ה-80  שנות  אמר  )מי  שלי  הענק  ספרות  עם 

להתעורר ב-03:02 בלילה כדי לחזות במראה הקסום.
היום אני מבין, שכדרכם של בני שש, הנחתי שאני נמצא במרכז העולם 
ומכיוון שבשעת השיחה  24 שעות.  וסביבי מסתובב לו הכדור הענק בכל 
עם אבי עמדתי במקרה בין הוורדים לדשא, הרי שצמחים אלו ודאי יחליפו 
מקום בדיוק כששעון היד האימתני שלי יורה על השעה. בתמימות חיכיתי 
12 שעות שלמות עד שיואיל כדור הארץ להשלים חצי מהסיבוב סביבי. לא 
הסתפקתי ברבע סיבוב עד שעת השינה. אני חושב שלא עצמתי עין באותו 

לילה מהתרגשות. הדקות נקפו לאט כל כך בשעון ה”קסיו”... וכשהגיעה 
סופסוף הדקה קפצתי ממיטתי ורצתי החוצה לגינה. אינני זוכר את קול 
ושואל  אותי  מחבק  אבי  את  לא  וגם  הלילי  השקט  את  מפר  האזעקה 
בדאגה “מה קרה?” אני זוכר בבירור רק דבר אחד: תחושת חרדה איומה 
שאחזה בי ומחשבה מטרידה שליוותה אותי ימים אחר כך: “משהו מאוד 
לא בסדר בעולם ורק אני יודע זאת”. כדרכם של בני שש, ואולי כדרכם של 
בני האדם כולם, לא נתתי למציאות עצמה לבלבל אותי לרגע, וכמובן לא 

לגרום לי לפקפק בידיעותיי. משהו היה ממש לא בסדר בעולם. 
כעבור שנים, סיפרתי בארוחת שבת כיצד נזכרתי השבוע, באמצע שיעור 
על תנועת הכוכבים בטכניון, בסיפור מצחיק שקרה לי כשהייתי ילד. לילה, 
פיג’מה, גינה וכוכבים. ההורים שלי הפסיקו לאכול והחווירו בבת אחת. “לא 
תיארתי לעצמי שאתה זוכר את הלילה ההוא,” אמרה אמי והשלימה לי את 
הסיפור מנקודת מבטה: כיצד מיעטתי לאכול ולדבר בימים שבאו לאחר 
מכן ועל שיחת הטלפון עם רופא הילדים, שיעץ לה נחרצות שלא לדבר 
להדחיק את מה  למוח המשוכלל שלי  ולאפשר  לעולם  הנושא  על  איתי 
שקרה )מי אמר שנות ה-80 ועדיין לא קיבל?(. “אז בסוף, לא היו שם בכלל 
גנבים, הא? לא קרה לך כלום ברוך השם,” היא נשמה לרווחה אחרי שנים 
של דאגה. ואז הוסיפה: “אז בעצם כל זה התחיל בגללו?!” ופנתה לכעוס 

על אבי, כדרכן של אימהות. 
גיל עטר 
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