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גם אני רוצה להיות פרינסס

שלי  ההתמחות  תחילת  אחרי  חודשים  כמה  היה  זה 
חול   - הזמן  “קפלן”.  החולים  בבית  ילדים  ברפואת 
אבל  צעיר,  מתמחה  הייתי   .2005 שנת  פסח,  המועד 
להתמחות  הגעתי   - יכול”  כול  צבאי  “רופא   - כעתודאי 
אומץ  יותר  שאומרים,  כמו  או  עצמי,  ביטחון  עודף  עם 
ילדים, אחד הסבבים  משכל. הייתי בסבב בטיפול נמרץ 
עם  בערך,  שנתיים  בת  ילדה  והמאתגרים.  החשובים 
חודשים  כמה  במשך  מאושפזת  הייתה  נדירה,  מחלה 
ההורים  בלגיה.  בבריסל,  כבד  להשתלת  בהמתנה 
החליטו לקחת סיכון ולהתאוורר בחופשת מולדת בארץ 
לפסח. דווקא כאן חלה הידרדרות, פרץ דימום ממערכת 
הדימום  מקור  של  צריבה  עברה  אמנם  הילדה  העיכול, 
לה  שחיכתה  הכבד  השתלת  היה  היחיד  הפתרון  אבל 
שיתלווה  רופא  צריך  הילדה,  את  להטיס  צריך  בבריסל. 
באדרנלין.  מלאה   – הלוך  הדרך  מזלי”.  “התמזל  אליה, 
ותרופות  דם  עירוי  מקבלת  מתייצבת,  בקושי  הילדה 

מכניס  האמבולנס  הניתוח.  עד  זמן  קצת  בשבילה  להרוויח  שאמורות 
המתח  לילה,  טיסת  המטוס.  ליד  ממש  ונעצר  התעופה  לשדה  אותנו 
אדיר, בניגוד למחלקה בה אני חפ”ש )חייל פשוט( צעיר, שם בשמים זה 

מחכה  בבריסל,  נוחתים  כבדה.  האחריות  והילדה,  אני 
של  למיון  מגיעים  מפציע,  השחר  בשדה.  אמבולנס  לנו 
הסביבה  אבל  בצרפתית  הכול   – לילדים  החולים  בית 
המופתעת,  הרופאה  של  מבטה  לגמרי.  מוכרת  נראית 
מילים.  מאלף  יותר  אומר  הילדה,  את  לה  מעביר  כשאני 
תוך זמן קצר אני מחוץ לבית החולים - איזו נפילת מתח! 
בידי  בבריסל.  שלם  יום  ולפניי  בערב,  רק  חזרה  הטיסה 
סמים.  היתר  ובין  תרופות  בציוד,  מלא  כבד,  די  רופא  תיק 
ויוצא  בלוֶֹקר  התיק  את  מפקיד  לשדה,  מונית  לוקח  אני 
לכבוש את העיר. זה מתחיל באופן מאוד תרבותי: מוזיאון 
יפהפייה,  העיר  כנסיות,  בהם,  שביקרתי  מהיפים  אמנות 
העייפות  הצהריים  אחר  הבירה...  גם  מושלם.  השוקולד 
מתחילה לתת את אותותיה. אחרי ארוחה וכמות מכובדת 
שוטר  מול  עומד  בגילופין,  עצמי  את  מוצא  אני  בירה,  של 
גבולות בלגי.  בדרכון שלי אין ִאזּכּור לכניסתי למדינה. אני 
מספר  סמים  מלא  תיק  ועם  הרגליים,  על  עומד  בקושי 
והתפכחות       בירורים  של  שעה  אחרי  טוב:  הכול  טוב  סוף  סיפור.  לשוטר 

שנכפית עליי אני עולה למטוס. ההשתלה עברה בשלום. 
אלכס גורי

השבוע לקחתי את האחיינית שלי בת ה-14 לראות את הסרט “פרינסס שואו”. בסרט מככבת סמנתה 
מונטגומרי, אחות סיעודית בבית אבות בניו אורלינס, שמאמצת את שם הבמה פרינסס שואו ומעלה 
ליוטיוב שירים שהיא כותבת ומלחינה. מעבר לאוקיינוס יושב המוזיקאי הישראלי קותימאן, בקיבוץ 

בנגב, ויוצר קולאז’ים מוזיקליים לשירת הא-קפלה של פרינסס שואו. 
סמנתה לא מודעת לקותימאן ולקולאז’ים שהוא יוצר מהמוזיקה שלה, וכל הניכור והבדידות בעולמה 
נעלמים כשהוא לוחץ על הכפתור בביתו שבקיבוץ צאלים, ומעלה ליוטיוב את הווידיאו שיצר. אחד 
השירים זוכה לכמה מיליוני צפיות ומשנה - ואינו משנה - את חייה של סמנתה. גל של תשומת לב 

מציף את סמנתה באופן בלתי צפוי, והיא זוכה להגשים את חלומה להיות כוכבת. 
ומיוחד, בטוחים שהדבר הגדול הבא עומד  כוכבים, מוצפים באור חד-פעמי  כולנו בטוחים שאנחנו 
לקפוץ עלינו בכל רגע ומישהו עומד לגלות את הקסם שהוא אנחנו. אני לא יודעת מתי זה קורה, אבל 
ההתפכחות מהחלום היא בלתי נמנעת, אלא אם כן את ביונסה, ואז תחגגי את זה, אחותי. אבל אצל 
לייקים שקיבלנו  כמות  קידום בעבודה,  רובנו תחושת המיוחדות מתחלפת ברגשות שכלתניים של 

בפייסבוק וצפייה בסרטים דוקומנטריים שגורמים לנו לחיות את הפנטזיה דרך מישהו אחר.
בקיץ הקרוב אני מסיימת את תפקידי בעמותת “קשת” והולכת להיות כוכבת מוצפת באור חד-פעמי 
ומיוחד: מורה ומחנכת בישראל. השנה לימדתי בשני קורסים במכללה לחינוך ובפעם הראשונה מזה 
זמן רב מצאתי את עצמי במקום שהרגשתי שבו נועדתי להיות. כשאני אהיה גדולה אני אהיה מורה, 

סוף כל סוף, סיבוב ועוד סיבוב, ומצאתי. עכשיו לכוכבת שבי יהיה גם קהל.
החלטתי לנצל את הבמה )ואת זה שחסרים כותבים ל”ודברת בם”!( לפרידה קולקטיבית, בלי שיחות 
מביכות וחיבוקים, שאני לא טובה בלקבל, ולהודות לקהילת “קשת” שקיבלה אותי כמו שאני, ובמיוחד 
לכל הנשים הנפלאות שמובילות את הקהילה הזאת: השמים זרועים כוכבות מיוחדות וחד-פעמיות 

שפגשתי פה. אתן קסם אמיתי! תודה.
תבואו לבקר
אופיר שפר



פרשת “ֱאֹמר” פרשת השבוע למשפחה

מחשבות בין פסח ליום העצמאות...

ה מוֲֹעֵדי ה’...” )ויקרא כג ד(, כתוב בפרשת  “ֵאּלֶ
כל  של  סקירה  יש  מכן  לאחר  ומיד  “ֱאמֹר”, 
הימים בהם אנחנו מצווים לעצור ולא לעשות כל 
מלאכה, החגים והשבתות. ספרתי ציוויים שונים 
עשיית  על  האוסרים  בפרשה  הזה  בחלק  רק 
שצריך  לחשוב  אפשר  אלה.  בימים  מלאכה 

להתחנן כדי לגרום לנו לנוח קצת.
אלא מה, כשאני חושבת על החגים שלנו, צירוף 
המילים “אי עשייה” לא מתיישב לי כל כך טוב. 
אוכלים?”  ה”איפה  כל  על  עצמו  החג  זה  אם 
הבלתי  החופשה  ימי  או  מביאים?”,  “מה 
ילד  כמו  כיוון  מכל  לחג  שנצמדים  אפשריים 
שנכנס לראשונה לגן. ואז גם צריך לטייל ולבלות 
משאיר  לא  זה  ולהשתתף.  ולצפות  ולהיפגש 

הרבה זמן לאי עשייה. חלילה שיישאר זמן לאי 
עשייה. כי אז מה עושים? לי אישית הרבה יותר 
קשה סתם לשבת לנוח מאשר לענות למיילים 
אחת  עם  להתקדם  או  הבית  את  לסדר  או 
יום. איך  מעשרות המשימות שנערמות לי מדי 
עצמה,  מהעשייה  יותר  קשה  עשייה  שאי  זה 
מאוסה ככל שהיא תהיה? למה צריך להספיק 
כל כך הרבה ולמה הסטנדרטים של כל דבר רק 
עולים ועולים? יש כאלה שגורסים שזה כך כי זה 
עושה אותנו צרכנים יותר טובים. לא יודעת. יש 
לי מלא דברים לעשות לפני שאני מנסה לפתור 
לא  אני  ובכלל,  שלי,  בראש  הזאת  הסוגיה  את 

בטוחה שזה משנה.
פעם בשבוע אנחנו מצווים לעצור. לשבות מכל 

מלאכה, וכך גם בחגים. עלינו לקדש אותם בכך 
שהם שונים מכל הימים. לציין את השינוי המבורך 
הזה מעשייה לעצירה. ואולי אפשר להכניס קצת 
לא להספיק  היומיום שלנו.  לתוך  הזה  מהקודש 
עם  ארוך  לרגע  באמת,  שם  להיות  להיות.  אלא 
הילדים, או עם עצמנו שלובי רגליים על הספה. 
לדבר  אפילו  נחשב.  לא  זה  הפלאפון  עם  ולא, 
כבר  שלנו  שהמחשבות  מבלי  מישהו  עם  רגע 
יתעסקו בדבר הבא. אנחנו יודעים כמה מרחק יש 
מהפשטות המדומה הזו למעשה העצירה עצמו. 
ל ְמָלאָכה לֹא  ואולי לכן כתוב שוב ושוב בפרשה “ּכָ
ַתֲעׂשּו”, כי זה לא פשוט, ואנחנו צריכים לשים לזה 
לב כל הזמן ולא לשכוח את זה ולא לוותר על זה 

ולעצור. 
ליאת אקרמן

הכול התחיל מסרטון בפייסבוק, סרטון דביק כזה 
שאמור לעורר בך משמעות, להעיר אותך ולהאיר 
לך. סרטון שאמור להדליק את הניצוץ שבפנים, 
ומתכחשים  ממנו  מתעלמים  תמיד  שאנחנו  זה 

ליכולת שלו לזרוח.
הם  כאלה.  מסרטונים  שמתרגש  מהסוג  אני 
מעירים אותי ומזכירים לי את כל החלומות שאני 
אחד  שיתגשמו,  ומאמינה  שנים  חולמת  כבר 

אחד, כל אחד בעיתו...
הייתי ילדה כזו שמתרגשת מצ’ופרים, התבגרתי 
ואתה  ש”אני  אפשרי,  שהכול  שהאמינה  לנערה 
כמיטב  ועשיתי  התנדבתי  העולם”,  את  נשנה 
יותר.  טוב  למקום  העולם  את  להפוך  יכולתי 
את  ראיתי  הלאה”.  זה  את  ב”תעביר  האמנתי 
הסרטון, התרגשתי והרגשתי שוב שהכול אפשרי, 

שחלומות מתגשמים.
משהו  לכתוב  תמרי,  משרון  בקשה  קיבלתי  ואז 
מה  בשלילה.  עניתי  שמיד  ברור  הקרוב.  לעלון 
ככה  למאמר  רעיון  לי  יש  מאיפה  פתאום? 
צריכה  כבר  כשאני  פסח  באמצע  ועוד  בשלוף 
עם  פיקניק  זה  ולפני  חג  ליומיים  למחר  לארוז 
חברים ובראשון כבר חוזרים לעבודה? ובלי קשר 
רעיון  לי  אין  רעיון  לי  אין  אכתוב?  מה  על  לזמן, 
בהמשך  “בהצלחה  לשרון,  כתבתי  רעיון.  לי  אין 
החיפושים”, והתפניתי לי לכביסה, להכנות למחר 

ולשאר שטויות אחרות.
בראשי  להסתובב  המשיכה  המחשבה  אבל 
לא?  למה  כותבת.  שאני  החלטתי  ובמקלחת 
חיים פעם אחת ויש לי מלא מה לכתוב, ופתאום 
משמעות  הייתה  לא  כבר  ולזמן  נדלק  הניצוץ 
לא  מחר,  לא  עכשיו,  מתיישבת  שאני  והחלטתי 
הכול.  אחרי  ואהיה  זה  את  כשאגמור  בשלישי 
מחר  עייפה  קצת  אהיה  אני  מקסימום  עכשיו. 

אבל הרגשתי ניצוץ שרוצה לצאת החוצה. 
מכירים את זה ששנים יש לנו תירוצים למה לא 
בכלל  ואין  כסף  ואין  זמן  ואין  עכשיו,  לא  ולמה 
שמצליח  כזה  משהו  כשמגיע  אבל  סיכוי? 
תשוקה,  בנו  ולעורר  מבפנים  אותנו  להדליק 
אנחנו שוכחים מהכול ופתאום מוצאים גם כסף 
וגם זמן, כי זמן ְמַפנים וכסף זה בעיקר עניין של 
סדר עדיפויות. וכל העניינים הטכניים מתגמדים 

מול החלום הגדול.

את  התשוקה,  את  צריך  יקרה  זה  שכל  בשביל 
לחלום.  להעיז,  צריך  הרצון,  את  בעיניים,  הברק 
צריך  ומוסתר.  חבוי  בפנים  נמצא  כבר  החלום 
להקשיב לו, לתת לו תשומת לב, להתייחס אליו, 
כי הוא המתנה שלנו בעולם, הוא הכוח שלנו. ואת 

החלום שלנו רק אנחנו יכולים להגשים.
הפריחה  של  הזו  בתקופה  באביב  יש 
וההתחדשות משהו שמאוד מזכיר לי לידה. אחרי 
החורף הקר בו היינו עטופים בשכבות ומכונסים 
 - מהגשם  להירטב  לא  מנת  על  גג  קורת  תחת 
מגיע האביב. השמים בהירים, השמש מחממת 
בי  ומעוררים  ומתעופפים  מרפרפים  והפרפרים 
השכבות  את  ַמִשיִלים  כולם  חופש.  של  תחושה 
גם חג החירות  ואז מגיע  לגינה.  ויוצאים החוצה 
האוויר  נפתחים,  הניקיון. החלונות  ואיתו  הנפלא 
נכנס, הבית מתאוורר ומתמלא באור חדש, בריח 

פרחים וציוץ ציפורים. 
ואני  העצמאות  יום  מגיע  פסח  אחרי  וקצת 
מהרהרת לי על אביב, לידות, חלומות, עצמאות 

וחירות.
גידול  ועיסוקיי  חיי  רוב  היו  שנים  שמונה  כמעט 
הרגיש  לא  בעולם  דבר  שום  האהובים.  ילדיי 
לבלות  מהאפשרות  נהניתי  כמותם.  חשוב  לי 
איתם  לחוות  הראשונות,  שנותיהם  את  איתם 
ומרגש.  בראשיתי  מחדש,  פעם  כל  העולם  את 
בי.  גם  נולד  חדש  שמשהו  הרגשתי  לידה  בכל 
מלא  שהעולם  עוצר,  שהזמן  הרגשתי  לעתים 
אפשרויות מכל טוּב, ואני ישנה, ְמניקה, מחתלת, 
היו  יותר  בוגרות  שנשים  אהבתי  מתפספסת. 
חברה  יחזרו.  שלא  מהשנים  ליהנות  לי  אומרות 
טובה נתנה לי דימוי נפלא. היא אמרה שזה כמו 
לאלף  ונרדמה  שנדקרה  הנרדמת  היפהפייה 
המשיכה  והיא  עצר,  לא  הזמן  בשינה  שנים. 
לגדול מבפנים עד שהגיע הרגע בו הייתה בשלה 
י ֵער...” )שיר  ָנה, ְוִלּבִ ובוגרת לפקוח עיניים: “ֲאִני ְיׁשֵ

השירים ה ב(
הדרך אל העצמאות, אל החלום היא דרך, והיא 
מצריכה הרבה אמונה וסבלנות. היא דרך ארוכה 
לשיבה  עד  ממצרים  ישראל  בני  של  דרכם  כמו 

לארץ המובטחת, אל הבית. 
יוצא  כשהתינוק  מסתיימת  לא  אדם  של  לידה 
אחד  ולכל  להבשיל  זמן  לוקח  העולם.  לאוויר 

השירים:  בשיר  שכתוב  כמו  שלו.  הקצב  יש 
ְצָבאֹות  ּבִ ם  ַלִ ְירוּׁשָ נֹות  ּבְ ֶאְתֶכם  י  ְעּתִ ּבַ “ִהׁשְ
עֹוְררּו  ּתְ ְוִאם  ִעירוּ  ּתָ ֶדה, ִאם  ַהּשָׂ ַאְילֹות  ּבְ אֹו 
הרצון,  ז(.  ב  )שם  ץ”  ְחּפָ ּתֶ ׁשֶ ַעד  ָהַאֲהָבה,  ֶאת 

התשוקה יגיע זמנם להתעורר...
ילדה  המאמינה;  הילדה  בי  נשארה  בפנים 
שמאמינה שצריך להקשיב ללב, להקשיב לגוף, 

לפרפרים שבבטן, לצאת מעבדות לחירות.
שנחשב  מה  שצריך,  מה  שעשיתי  שנים  היו 
לטוב ונכון. היום אני משתדלת לעשות מה שאני 
באמת רוצה. את מה שנכון ומתאים לי, את מה 
שגורם לי אושר, מתוך תשוקה ואהבה, וכל צעד 
הוא צעד קטן אבל מרגיש נכון. וכשהלב במקום 
הנכון הכול מסתדר, דלתות נפתחות והזדמנויות 

חדשות מגיעות. 
“מה  אטלס:  יהודה  שתירגם  מקסים  ספר  יש 
עושים עם רעיון?”. הספר מתאר במילים נפלאות 
יוצא  ואיך כשהוא  נולד  רעיון  איך  רכים  ובאיורים 

החוצה הוא מאיר ומשנה את העולם. 
יש לנו נטייה כבני אדם להגיד מיד לא להצעות 
כולל  לנו,  מוכרות  שלא  חדשות  ואפשרויות 

רעיונות וחלומות שאנחנו מציעים לעצמנו. 
בתיאטרון  בתרגיל  השתתפתי  בלימודים 
הצעה  לכל  כן  לומר  הייתה  שלו  שההנחיה 
שמציעים לך. והתרגיל הזה נחרט בלבי. כי הנטייה 
הטבעית היא קודם כול לבאס, להיסגר. אבל למה 
לזרום, לעלות  בעצם? למה לא פשוט להסכים, 

על הגל שמגיע עד אלינו, שנועד בשבילנו? 
תודה, שרון על ההצעה ולעלון על ההזדמנות.

קוק,  הרב  של  הנפלאות  במילותיו  ואסיים 
שהולחנו לשיר שפורט על מיתרי לבי.

כל  בשביל  שלו  הנשית  בגרסה  אותו  אצטט 
הנשים הפמיניסטיות בקהילה שלנו, שאני כל כך 

אוהבת ומעריכה.
“עלי למעלה, עלי כי כוח עז לך

יש לך כנפי רוח
כנפי נשרים אבירים

אל תכחשי בם פן יכחשו לך
דרשי אותם ויימצאו לך מיד”.

ברכת פיות, פרפרים ואבק חלומות, 
רחל ליבר
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הורים ותומים      ארוחות ערב משפחתיות

יום  בכל  שבה  הזו  השעה  את  מכירים 
הערב  לארוחת  מתכנסת  המשפחה  כל 
המשפחתית? אז זהו, שאצלנו זה לא קורה. כל 
יום והסיפור שלו. פעם זה בגלל שהבן-זוג עדיין 
לא הגיע מהעבודה, פעם זה בגלל שאני עובדת 
של  החוגים  בגלל  זה  פעם  הזו,  בשעה  בדיוק 

הילדים וכו’.
הספרים  בכל  הרי  עלינו?  אומר  זה  מה  אז 

כתוב וכל היועצים המשפחתיים מדברים 
להתכנס  משפחה  כל  שעל  זה,  על 

כל  ועל  לארוחה  ביום  פעם  לפחות 
אחד לשתף האחד את השני במה 

עדיף  יום,  באותו  עליו  שעבר 
בצורה תרבותית, בנימוס, מבלי 

השני,  לדברי  האחד  להיכנס 
מבלי להרים את הקול…

נשמע מקסים אבל אצלנו 
זה לא עובד!!!

נראה  יום  כל  אצלנו 

האווירה  אחר,  המצב-רוח  יום  כל  אחרת, 
לא  למשנהו,  דומה  לא  יום  אף  משתנה, 
שאני  שנים  וזה  קבועה.  שגרה  לייצר  מצליחה 
מקנאה בכל המשפחות הללו שמצליחות בזה, 
שמקיימות את המפגש היומי הזה עם כל בני 

המשפחה או לפחות עם כמעט כולם או לפחות 
מרוצה  לא  שאני  ושנים  בשבוע.  פעמים  כמה 

מזה שאצלנו זה לא קורה.
הבן- פעם  אחרת.  נראה  יום  כל  אצלנו  כן,  אז 

זוג אוכל עם שניים מהילדים, פעם אני מכינה 
ויש  לו  שמתאים  מתי  אוכל  אחד  וכל  משהו 
ארוחת  את  להכין  מתחילים  שהילדים  פעמים 

הערב בזמן שאני ובן הזוג כבר הלכנו לישון.
שמתאים  שמה  לקבל  למדתי  אבל 
לאחרים לא חייב להתאים לי/לנו; ושיש 
אפילו  וזה  אצלנו  וזורם  חופשי  משהו 
משפחה,  שבכל  למדתי  ועוד  נחמד. 
מגיעים  תמיד  הקסומים  הרגעים 
אותם  לתכנן  ניתן  לא  בהפתעה, 
הרגעים  אלינו  גם  אבל  ותתפלאו, 
בלי  גם  )לפעמים(,  מגיעים  האלו 

ארוחות ערב משפחתיות.
שבת שלום
מיכל שור-הרטמן

כשאתה נמצא במקום חדש, אתה כל הזמן משווה אותו בראש למקום 
הופכים  אחת  בארץ  מאליהם  מובנים  שהיו  דברים  פתאום  באת.  ממנו 
להיות נדירים בארץ אחרת וזה גורם לך לחשוב ולתהות על שתי צורות 
החיים הללו ללא הרף. זה המניע של הטור הזה, וזה גם מה שמניע אותו 

לקראת סיומו: מה שקורה כאן מסביבנו מפסיק להיות חדש...
בכל מקרה, אחד הדברים שישראל ידועה בהם הוא התרבות המפוארת 
של הנהיגה בכביש, ובנסיעות לחו”ל אנחנו מרבים להשוות בין תרבויות 
מועדף,  ישראלי  יעד  היא  שהודו  לכך  הסיבות  אחת  כנראה  זו  הנהיגה. 
ואם רוצים דוגמה אירופאית שתגרום לנו להרגיש בבית אז תמיד אפשר 

לקפוץ לנאפולי. 
כשהוצאתי רישיון בשיקגו עשיתי טסט, והבוחנת התעניינה אם הנהיגה 
אז  כמו שצריך,  אותה  צפויה. השבתי ש”כשמכירים  בלתי  היא  בישראל 
היא צפויה למדי”. ואז הוספתי: “דווקא בארצות הברית יש כמה חוקים 
התוספת  את  לשמחתי,  אבל  צפויה”.  לפחות  הנהיגה  את  שהופכים 

אמרתי רק בלב ועברתי את הטסט. 
דבר ראשון, והידוע מכולם, הוא שתמיד אפשר לפנות ימינה, גם ברמזור 
אדום. בפנייה שמאלה, גם לנוסעים מולך יש אור ירוק וזכות הקדימה היא 
שלהם. מה שאומר שתמיד-תמיד כשאתה מנסה לפנות שמאלה, מישהו 
נוסע שם מולך. ועוד דבר מוזר מאוד ונפוץ כאן הם צמתים ללא רמזור 
שבהם יש “עצור” לכולם. או אז נשאלת השאלה: למי יש זכות קדימה? 
יכולים  אתם  ראשון.  שמגיע  למי  המצחיקה:  התשובה  מגיעה  גם  ואז 
לדמיין לעצמכם צומת ישראלי שמגיעות אליו ארבע מכוניות מארבעה 
בשקט  הקדימה  זכות  את  ביניהם  מסדרים  ונהגיהן  שונים  כיוונים 

ובשלווה? מישהו אמר משהו על נהגי מוניות?
עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון: שיקגו היא לא שווייץ. פה ושם שומעים 
צפירות, וגם כאן יש מאגר לא מבוטל של ערסים שנותנים גז. אבל בסך 
הכול, ולמרות שהכבישים פה הרבה יותר עמוסים ומצ’וקמקים מכבישי 

הארץ )להוציא את בר-לב, כמובן(, התנועה מתנהלת בגדול בניחותא.

אז איך זה קורה שדווקא חוקים בעלי פוטנציאל לבלגן בכביש מובילים 
לתרבות נהיגה שלווה יותר?

אוסף  הצעות:  שתי  לי  יש  שלנו,  הניסיון  חודשי  שמונת  ממרומי  ובכן, 
לסביבה.  רגיש מאוד  להיות  לכך שעליך  גורם  המוזרים האלה  החוקים 
מאחר שמכל כיוון מישהו עלול לפנות לנתיב שלך, אתה חייב להסתכל 
ולקחת בחשבון מה התוכניות של הרכבים  עיניים לכל הכיוונים  בשבע 
מסביב. יתר על כן, בצומתי “עצור לכולם” צריך ממש לעצור וליצור קשר 

עין עם הנהגים האחרים, ורק אז אפשר להמשיך ולנסוע.
אבל אני חושב שיש כאן עוד עניין שהוא אולי המשמעותי ביותר, והוא 
נובע מכך שאמריקה גדולה. הגודל הזה נטוע עמוק מאוד בתוך החוויה 
ביטוי בעיקר בכבישים, שכן התחבורה הציבורית  לידי  ובא  האמריקנית 
הכבישים  מכך  כתוצאה  ללא-קיימת.  גרועה  בין  היא  המקומות  ברוב 
 ,”adopt a highway“( האמריקנית  בתפיסה  כבוד  של  מקום  מקבלים 
מה? אתם רציניים?!(. כבישי הענק בין המדינות השונות הם העורקים 
סחורות  עמוסי  טריילרים  האמריקנית:  הכלכלה  של  הדם  זורם  שבהם 

החורשים את ארצות הברית לאורכה ולרוחבה. 
גם לאנשים פרטיים “זמן אוטו” הוא דבר שבשגרה. אנחנו מכירים אנשים 
שנסעו תשע שעות ויותר רק כדי לאכול גפילטע פיש בליל הסדר אצל 
חמותם, וגם אנחנו מסיעים את בנותינו לימי הולדת מרגשים באולמות 
נסיעה  כן,  וכמו  כיוון מביתנו.  לכל  נסיעה  40 דקות  באולינג המרוחקים 
בשביל  לגמרי:  סטנדרטית  נחשבת  לעבודה  יום  בכל  וחצי  שעה  של 
מימוש  זה   – היומי  הראש  בכאב  מדובר  לא  באוטו,  שיושב  האמריקני 

האמריקניות שבו.
ישראל, כנראה, לא תגדל ותתרחב בזמן הקרוב, אבל אולי בכל זאת כדאי 
לנסות לחשוב בסלחנות על זמן הנסיעה שלנו, להבין שזה חלק מהחיים 
ולנהוג ביתר סבלנות. אם אתם מנסים ורואים שזה לא עובד, אז אין ברירה, 

תעברו לתוכנית ב’ ותעשו את מה שאני עושה: תרכבו על אופניים.
יאיר הרטמן



מהנעשה בבית הספר

טקס יום העצמאות
שיקו  ועם  הדגלנות  על  נעמה  עם  הטקס  על  לעבוד  התחלנו  פורים  אחרי 

המורה לתאטרון על הקטעים המוזיקליים.
היו לנו משהו כמו 4-3 חזרות בשבוע והפסדנו המון שיעורים )יאיי!!!(

הרבה פעמים החזרות היו על הבוקר ובקושי הצלחנו לזוז שם... למרות שהיו 
המון חזרות, בחזרה הגנרלית עדיין זה לא היה מושלם. למזלנו, הטקס הלך די 

טוב, חוץ מכמה פאשלות קטנות ש)כמעט( אף אחד לא שם לב אליהן.
אישית, אני מאד נהניתי מהחזרות ובעיקר מהטקס! מקווה שגם אתם נהניתם 

מההופעה וכמובן מהפלאפל.
ניצן לבון, ה2

פסטיבל פסלי מצעד הספרים
היום הפכו מספר דמויות של ספרי המצעד לפסלים חיים בהשראת 
ד-ו  כיתות  תלמידי  נציגי  ברחובות.  שנה  מדי  המתקיים  הפסטיבל 
תוך  המחצלות  במיטב  לבושים  ועמדו  המשחק  במלאכת  הפליאו 
שתלמידיי שכבות א-ו חולפים ביניהם ומתפעלים. ליד כל פסל הוצבה 
קלפי ששימשה לבחירת הספרים האהודים ביותר מבין ספרי המצעד. 
בכל פעם שתלמיד/ה שילשלו פתק, נעור הפסל לחיים ושינה תנוחה. 
שהפכו  במלאכה  העוסקים  לכל  להודות  ברצוני  רבה!  היתה  ההנאה 
את החלום למציאות: לדיני, לילי, אביה, יעל, אורי, יובל א., אילה, נגה, 

ירדן, הילה י., הילה ג., דותן, שירז, עמית, שילת, נועה, אלה וגלי. 
חני נמיר



“דֹוד, בוא, האוכל מוכן!”
“תנו לתמרי ָלֶשֶבת!”

נורו  לפתע  בצאלים,  האחרון  באימון  קרה  זה 
לעברי שני המשפטים המכבדים לכאורה הללו.

נשארתי חסר מילים והתיישבתי במקום שפינה לי 
חייל אחר.

אחינו,  אחי,  הייתי  מפכחים,  מילואים  אותם  עד 
  - השתנה  משהו  ופתאום  הטיות,  ושאר  אחשלי 

אני דֹוד, וזה כבר שורש אחר לגמרי.
“תן איזה סיפור ממלחמת לבנון,”, אומר חייל צעיר 

שבדיוק סיים לינוק.
כולם מסתכלים עליי. “לא השתתפתי,” אני אומר.

“אז מהראשונה,” הוא מקשה, “כמו שתלם סיפר 
לנו איך הם הבריחו סיגריות”. חיפשתי את החיוך 

על פניו, אבל הוא היה רציני.
זרמתי, לא רציתי לאכזב את המאותגר, ולספר לו 

איך בדיוק מדדתי את הילקוט לכיתה א’.
גם ככה סיפורי מילואים הם ספק מוגזמים ספק 

מופרכים.
“לא מאמין במשבר גיל ה-40, זה סתם תירוץ של 
עושים,”  שהם  משונים  דברים  מיני  לכל  אנשים 

אמרתי השבוע לבוס שלי.
“אז למה אתה רוצה לעזוב אחרי 8 שנים?” הוא 

שאל.
“כי אני לא רוצה להיות בקרון הפחם,” אמרתי.

“קרון המה?” הוא שאל. 

בארגון,  מחלקות  ראשי  שהיו  אלה  יודע,  “אתה 
גריאטרית,  מחלקה  בשבילם  ובנו  נדרסו  ולפתע 
והיום הם אחראים על שליחת מיילים בסגנון ‘נא 
וזה השיא  כוסות מלוכלכות בכיור’,  לא להשאיר 

של היום שלהם”.
שנה  לפני  שאלתי   ”?40 גיל  עם  הסיפור  “מה 
מלומד  חבר  שלי,  ה-30  בשנות  הייתי  כשעוד 

שכבר חצה את הרף.
תהיה,”  לא  שכבר  הדברים  בכל  ההכרה  “זאת 
הוא התפייט. “כבר לא תהיה עשיר, לא תקיף את 
לא  מאחוריך,  כשבלונדינית-על  באופנוע  העולם 
תופיע עם להקה על שום במה בעולם, לא תהיה 
כוכב קולנוע )האח הגדול עדיין אופציה(, בגדול, 

עתידך מאחוריך!”, אמר.  
להתחיל  ורצתי  עניתי,  לגמרי,”  מגזים  “אתה 

לעבוד על הספר הראשון שלי.
לב  מהתקף  להיכחד  הולך  אני  אם  לפחות 
“בדיוק הוא התחיל  יגידו:  גילי,  בני  שמאפיין את 

לעבוד על הנובלה הראשונה שלו”.
סבא שלי ז”ל, עזב בגיל 40 ארבעה ילדים קטנים 
חייב  היה  לא  הוא  הבית.  על  להילחם  והלך 

להילחם, אבל התעקש.
מדי  מבוגר  שהוא  הרגיש  לא  הוא  שגם  כנראה 

לזה, למרות שהסביבה אמרה לו אחרת.
הוא נשאר בן 40 באותה מלחמה.

לקברו,  עולים  כשאנחנו  הזיכרון,  ביום  שנה  בכל 

הפרש הגילאים בינינו הולך ומצטמצם.
שלי,  לעצמי,”סבא  חושב  אני  נורמאלי,”  לא  “זה 
דמות ותיקה שלא הכרתי, מה הוא חשב לעצמו 
בגיל ‘כה מבוגר’ כשהתנדב למעשה הרואי כזה?”.

אני מסתכל במראה, הרבה שערות לבנות, קצת 
קמטים בקפלי הגבות, עדות לכעס מיותר.

קמטי הצחוק גם הם שם בצדדים, אבל הם הרבה 
יותר קטנים.

אבל “כה מבוגר”? אני? הרי השנה אני בגיל של 
סבא.

שאומר  מגן,  כנראה  אקבל  הבאים  במילואים 
“תודה על כל השנים”.

או במילים אחרות, “אנחנו לא זקוקים לשירותיך 
יותר”. הנערים יטפחו לי על השכם ויגידו: “הלוואי 
“הלוואי  או:  כזה”  אחד  אקבל  כבר  אני  שגם 

שהייתי בגילך וגם אותי כבר ישחררו”,
שבט  כמו  שכזה,  רחמים  מבט  במין  אבל 
אסקימואים ששולח לדרכו את החבר שהפסיק 

להיות רלוונטי.
לא  והשגתי  לי,  כל מה שיש  על  לאלוהים  מודה 

מעט.
אבל אם אפשר, קצת יותר לאט, כמו שהזמן עבר 

כשהייתי ילד, רוצה ליהנות מכל רגע.
הראשונות  ה-40   ?80 עוד  לי,  נשאר  כבר  כמה 

עברו ביעף.
אלעד תמרי

כמעט 40

תרבות
“מנוחה”

אחד  הוא  עגנון  ש”י  מאת  “מנוחה”  הסיפור 
ומעורר  מרגש  אך  מאוד  קצר  עליי;  האהובים 
מצליח  שעגנון  לומר  אעז  כאחד.  מחשבה 
המועטות  במילותיו  לקפל  זה  קצרצר  בסיפור 
מכיר,  שאינו  למי  בזמן.  תלויות  שאינן  אמיתות 
בכל  התברך  שכביכול  אחד  זקן  על  מסופר 
ברם  רב,  ורכוש  ובנות  בנים  לבקש:  ניתן  אשר 
אותו  פנה  הנפש.  מנוחת  חסר:  היה  אחד  דבר 
זקן למשה רבנו טרם עלייתו השנייה להר סיני 
ויבקש  עולם  בורא  אל  שיפנה  ממנו  וביקש 
שוטח  שמשה  לאחר  מנוחה”.  “מקצת  בעבורו 
הקדוש  לו  “אמר  דעגנון,  אליבא  הבקשה,  את 

בראתי  שבראתי  מה  כל  למשה,  הוא  ברוך 
לשישה ימים, ואילו מנוחה לא בראתי”.

מנוחת  כזה  דבר  אין  עגנון,  אותנו  מלמד  הנה, 
היפוכם  לטעון  מצח  עז  שיהא  מי  היש  הנפש. 
של דברים? הרי הראש כל הזמן עובד, והצורך 
מי  נגמר.  אינו  לשמור  להשיג,  לעשות,  לעבוד, 
ובשלווה  בשקט  בשמש  לשבת  מסוגל  באמת 
שהחיים  נראה  צומחות?  באבנים  ולהביט 
מורכבים ממתח תמידי בין השאיפה להגיע אל 
באמת  שזו  הפחד  לבין  הנחלה  ואל  המנוחה 
היעדר  ואת  השעמום  את  עימה  ותביא  תגיע 
התכלית. בין הרצון לצלוח את הנהר הגועש או 

ולאחר שהגענו לשאול:  לפסגת ההר,  להעפיל 
נוספות  פסגות  של  צלליות  הלאה?  מה  אז 
לכבוש.  עלינו  אותן  וגם  לאופק,  מעבר  נראות 
שמנוחה,  לטעון  אהין  משהו.  עוד  רוצים  תמיד 
תהפוך  מאיזון,  האדם  את  תוציא  תבוא,  אם 

במהרה לכלא שעל קירותיו יטפס כדי לברוח.
נראה שמנוחת הנפש לא רק שאינה קיימת אלא 
גם אינה אפשרית, הרי כל עוד נשמה באפנו יש 
את המחר ואתגריו, את הרצון לעשייה, לפעולה. 
המנוחה,  אל  להגיע  השאיפה  ללא  זאת,  עם 

ִנְקַמל. זהו, הגענו, ומה עכשיו?
איציק פרנלדס

“ההפצצה האסטרטגית”
מאזין  אני  ובחזרה  לעבודה  הנסיעה  בזמן 
לאחרונה  מוקלטים.  לספרים  או  לּפוְֹדַקְסטים 
)בתרגום   A Higher Call הספר  את  שמעתי 
מקוס(,  אדם  מאת  נעלה”,  “חוב  חופשי: 
אמיתי  אירוע  של  השתלשלות  שמתאר 

ממלחמת העולם השנייה. 
במה שכונה “ההפצצה האסטרטגית” על יעדי 
תשתית גרמניים, ספגו המפציצים האמריקנים 
גרמניים  קרב  ממטוסי  בעיקר  קשות,  אבדות 
שהמפציצים היו טרף קל עבורם, בהיעדר ליווי 

של מטוסי קרב אמריקניים.
פרנץ שטיגלר היה טייס קרב גרמני מחונן בעל 
ניסיון עשיר ורקורד מרשים של הפלת מטוסים 

להצטרף  סירב  הוא  ואמריקניים.  בריטיים 
הנאצי  הדגל  לחם תחת  אך  הנאצית  למפלגה 
להגנה על ארצו ולנקמה על מות אחיו, טייס גם 

הוא, בשמי בריטניה.
ב-20 בדצמבר 1943 חסרה לפרנץ הפלה יחידה 
של מפציץ אויב כדי לזכות בעיטור צבאי גבוה. 
במהלך טיסה לאחר הפצצה אמריקנית באזור 
בודד  במפציץ  פרנץ  הבחין  שבגרמניה,  ברמן 
ובגובה נמוך כשהוא פגוע אנושות,  שטס לאט 
במקום  הרוג.  או  פצוע  נראה  מצוותו  וחלק 
קו  עד  המטוס  את  פרנץ  ליווה  באש,  לפתוח 
שוודיה  לכיוון  אותו  להנחות  ניסה  ואף  החוף 
מבריטניה  בהרבה  והקרובה  הניטראלית 

למפקדיו  נודע  לּו  הבריטית.  לתעלה  שמעבר 
מעשהו היה מוצא להורג.

והטייס  בשלום,  לנחות  הצליח  הפגוע  המטוס 
צ’רלי בראון שרד את המלחמה. כעבור למעלה 
מארבעים שנה הצליח בראון לאתר את פרנץ, 
שלא ידע מה עלה בגורל המפציץ שלא הפיל, 
ולאחר פגישה מרגשת הם הפכו חברים טובים 

עד מותם לפני כשמונה שנים.
נוגע  הספר  והמרגש,  המרתק  לסיפור  מעבר 
החייל  של  והנאמנות  המוסריות  בשאלת 
הגרמני למשטר הנאצי, שאלה שאין לה תשובה 

פשוטה.
חיים וכמן



לאחרונה  ליבי  תשומת  את  הפנתה  סטודנטית 
יוגש  שבו  טבעוני”  “קונגרס  המקיים  לארגון 
“מנגל טבעוני”. אני מנסה לחשוב בקול רם מה 
“סטייק  צרובה”?  קישואים  “סינטת  שם:  יוגש 
פלאנץ’”?  א-לה  “טופו  מדמם”?  כרובית 

“פיקאניה של צנונית”? 
אמכור  לא.  ממש  הטיפוסי,  הקרניבור  לא  אני 
פונדו  תמורת  כמובן(  פרה  )של  כליה  בשמחה 
גבינות מהביל ומוס שוקולד. אבל משעשע לחשוב 
שהטבעונות מטיפה לאורח חיים אחר ובכל זאת 
היישר  שלה  המילים  אוצר  את  לשאוב  ממשיכה 
אבל   - טבעוני  אולי  האוכל  הבשרנית.  מהתרבות 
כי  לחלוטין.  קניבליות  נותרות  השיווק  שיטות 
או  סלטים”  ש”ערב  מבין  המושלם  הטבעוני  גם 
תמיד  אבל  בריא,  נשמע  כוסמת”  של  “פיאסטה 

פחות מפתה מ”חגיגת בשרים על האש”. 
אני אוותר על ה”מנגל הטבעוני” ביום העצמאות 
עבודה  לימי  הסלטים  את  ואשמור  הקרוב, 
רגילים. את יום הולדתה של ישראל אחגוג אצל 
ואז  שלא(  להם  )חסר  אמיתי  במנגל  חברים 
וקינוחים  בעוגות  הטובים  מחבריי  כמה  אטביע 
שלוש  נחכה  התפילה,  חברי  דאגה  )אל  בחצר 
נקיפות  יגיעו  כך  אחר  כמובן,  לבין(.  בין  שעות 
בשדות  ארוכה  לריצה  ביציאה  מלווים  המצפון 

בתקווה לכפר על השחיתות. 

שונה  במה  לפענח  הצלחתי  לא  עדיין  נכון, 
הריטואל הזה משאר חגי ישראל, בהם הבליסה 
יציאת  לזכר  אם  בין  במרכז,  עומדת  תמיד 
מצרים או לכבוד השנה החדשה, אבל במקום 
לשרוף אנרגיה במחשבות כאלה, אפשר פשוט 
לדחוף עוד פרגית לפה. שיהיה חג שמח ומזל 
טוב למדינה. הרי אם לא היית קיימת - על מה 

היינו מקטרים? 
אבנר הופשטיין

משהו  לי  אין  קצר.  זה  את  נעשה  בואו  אוקיי, 
או  טבעונות  להפך:  טבעונות,  או  צמחונות  נגד 
צמחונות נגד משהו לי אין. או במילים אחרות, אני 
חושב שהתנזרות מוחלטת מבשר זה קצת מוגזם, 
אבל מי שהצטרף לטרנד ואימץ את האידיאולוגיה 

הזו, שיבושם לו.
להיסחף  אם  מתלבט  זאת  שבכל  מי  עבור 
בטרנד, אני מציע רגע של דמיון מודרך. אז קחו 
נשימה, הירגעו, הרפו את השרירים ועצמו את 
העיניים. אה, רגע, לא! אל תעצמו את העיניים 
כי איך תקראו את ההמשך? אז תנשמו, הירגעו 

ודמיינו את המנגל.
בהם.  משחקת  הרוח  לוחשות,  לבנות  גחלים 
בוהקים.  השיש,  על  יושבים  אדומים  נתחים 
נתח,  כל  לרוחב  עוברים  פסים דקים של שומן 

אל  המתפרצים  נחל  יובלי  של  דוגמה  יוצרים 
ומושחת  מברשת,  מחזיקה  בוטחת  יד  הים. 
גס  נבזקים מלח  זית. ממעל  את הבשר בשמן 

ופלפל שחור גרוס. 
נשמע  עצבני  רחש  טססססססססס. 
כשהנתחים מונחים על רשת הברזל הלוהטת. 
אתם  הריח.  הו  הריח,  על.  אל  מיתמר  עשן 
מריחים את זה? שלוש דקות בכל צד, והנתחים 
נוזלים.  מגירים  צלחת,  על  מונחים  העסיסיים 
אותם,  מעטרים  מעוינים  בצורת  הצריבה  פסי 
באמצע.  אדמדם  פס  מתגלה  עדין  ובחיתוך 
החיך,  על  אותו  ומוביל  בבשר  ננעץ  המזלג 

שמתענג על הטעם. וואו.
לא  שלי.  בצד  אתם  מצוין,  לדמיין?  הצלחתם 
אתם  עכשיו  תמונה.  הנה  לדמיין?  הצלחתם 

בצד שלי. 
יואב פרידמן

מדור עם בשר
גל הטבעונות ששוטף את ישראל בשנים האחרונות מאיים על מסורת מופלאה ועתיקה. 

אבנר הופשטיין ויואב פרידמן מסבירים למה אסור לוותר על המנגל ביום העצמאות. 

מגש הכסף
בצבא  כפייה  לעבודות  גויס  חיים-יהושע  דוד 
ניצל  כך  השנייה.  העולם  במלחמת  ההונגרי 

וזאת  אושוויץ  במחנה  ממוות 
בניגוד לרבים מבני משפחתו. 
לאחר נדודים וצרות רבות הוא 
סיום  לאחר  להגיע,  הצליח 
פליטים   מחנה  אל  המלחמה, 
מחנה  חורבות  על  שהוקם 

ההשמדה ברגן-בלזן.
שקט  ממש  לא  הוא  שם  גם 
לחכות  במקום  שמריו:  על 
ישראל  לארץ  לסרטיפיקט 
זרים,  בחסדי  אליו  שישלח 
החליט לייצר את הסרטיפיקט 
לאיטליה  נסע  כך  לעצמו. 

חוקי  פי  על  שלא   - לארץ  לעלות  תכנן  משם 
ממשלת הוד מלכותו.

חופי  על  מאין  יש  התארגן  מעבר  מחנה 

לפגועי  מחנה  היה  זה   – חוץ  כלפי  איטליה. 
הסוואה  סיפור  מהים-  להירגע  שאמורים  נפש 
מעניין שהחזיק מעמד עד אותו 
ספינה  עברה  בו  חורפי  לילה 
כמה  לוז’ינסקי”  “שבתאי  בשם 
פלדה  כבל  משם.  קילומטרים 
נמתח מן הספינה אל החוף וכל 
“פגועי הנפש” נעזרו בו על מנת 
שמצידה  הספינה  אל  להגיע 
עלות  לפני  עוד  משם  נסתלקה 

השחר. 
בדרך  לכאן  הגיעה  הספינה 
שרטון  על  שעלתה  עד  דרך  לא 
רבים  יהודים  ניצנים.  חוף  מול 
יחד  החוף  על  למעפילים  חיכו 
שרפו  שנוצרה  במהומה  בריטים.  שוטרים  עם 
המפגינים את תעודות הזהות שלהם כך שלא 
ידעו מי תושב הארץ ומי הגיע זה עתה. כל מי 

יהודי  “אני  לזהותו ע”י המשטרה ענה:  שנשאל 
מארץ ישראל”.

את  מה  משום  שכנע  לא  חיים-יהושע  דוד 
השוטרים ששאלו לשמו ומההפגנה ההיא גורש 

למחנה נוסף: מחנה מעצר בקפריסין.
אל   – משם  גם  יצא  והוא  רב  זמן  עבר  לא 

המולדת , אל מלחמת העצמאות.  
מילוי  בעת  נפל  רוזנבאום  חיים-יהושע  טוראי 
תפקידו בדרך בורמה, בערב סוכות תש”ט. בן 26 

בנופלו. הי”ד.
משואה  המעבר  את  המציינים  האלה,  בימים 
עבר  מה  רבות:  עליו  חושב  אני  לתקומה, 
שעבר  למה  בהשוואה  צעיר,  כך  כל  בגיל  עליו 
להקריב,  הנכונות  האומץ,  מגיע  מאיפה  עלי. 
עושה.  הייתי  אני  ומה  העקרונות  על  העמידה 

וזה גדול וזה כבד וזה הרבה.
חג עצמאות שמח
שלומי פלג



היום  עד  המשמש  הכלל  את  קבע  צ’כוב 
במערכה  מופיע  אשר  “אקדח  סיפורים:  כותבי 
השלישית”.  במערכה  לירות  חייב  הראשונה, 
אולם האקדח בסיפורנו נשאר מונח על שולחן 
חג  בערב  בגדאד,  בעיר  משפחתי  של  האוכל 
אלה  היו  שנים.  וחמש  שבעים  לפני  שבועות 
הפוגרום   - בערבית(  )“ּביָזה”  ה”ַפ’רהּוד”  ימי 
בעידוד   1941 בשנת  עיראק  ביהודי  נערך  אשר 
של  הבדולח”  “ליל  הנאצית.  גרמניה  ממשלת 
שעות,  ושמונה  ארבעים  נמשך  בבל  יהדות 
ונפגעו  יהודים  ממאה  יותר  נרצחו  במהלכן 
רבים  ובתים  חנויות  ונהרסו  נשדדו  אלפים, 
המון  ידי  על  הכנסת  בבתי  תורה  ספרי  וחוללו 

מוסלמי מוסת. 
אחרים  פורענות  זרעי  כמו  התחיל?  זה  כיצד 
 .1933 בשנת  נטמנו  אלו  גם  ה-20,  במאה 
הבריטי  המנדט  שהסתיים  לאחר  אחת  שנה 
שגרירות  עצמאותה,  את  קיבלה  ועיראק 
להחליף  למטרה  לה  שמה  בעיראק  גרמניה 
פרו- מקומי  בשלטון  הפרו-בריטי  השלטון  את 
נאצי. היא תמכה בנדיבות ב”מפלגה הלאומית-

משפיע  עיתון  רכשה  המקומית,  דמוקרטית” 
קאמפף”  “מיין  מתוך  קטעים  בו  ופירסמה 
בערבית לצד מאמרי תעמולה נאצית, והקימה 
את תנועת הנוער “אל-ֻפֻתָוה” - הגרסה המזרח-

צברה  המפלגה  ההיטלראי.  לנוער  תיכונית 
1941 הבשילו התנאים  כוח פוליטי עד שבשנת 
ידי  על  שנתמך  והמלך  פרו-נאצית,  למהפכה 
כחודש  שהה  הוא  נפשו.  על  נמלט  הבריטים 

עם  נפגש  שם  בירושלים,  דוד”  “המלך  במלון 
עצה  לטכס  כדי  בריטים  וקצינים  שרת  משה 
מפקד  זאת,  בעקבות  לידיו.  השלטון  להחזרת 
לחבל  עצמו  על  קיבל  רזיאל  דוד  האצ”ל 
בגדאד,  ליד  הזיקוק  במתקני  קומנדו  בפעולת 
גרמניות  לידיים  לפול  מהם  למנוע  מנת  על 
בידי  עיראק  של  מחדש  כיבושה  על  ולהקל 
הבריטים. הוא המריא עם שלושה לוחמי אצ”ל 
ונחת על  נוספים מבסיס תל-נוף הסמוך אלינו 
גדות נהר הפרת, שם מצא את מותו בהפצצת 
מטוס גרמני. עשרה ימים לאחר מות רזיאל כבר 
ניצב הצבא הבריטי בפאתי העיר בגדאד, וכתב 
מינויו של המלך אשר חזר מן הגלות עמד לשוב 
היהודים  שחיי  לקוות  היה  ניתן  לרגע  לתוקפו. 
אולם  מנוחות,  מי  על  ולהתנהל  לחזור  עומדים 
אז עלה המושל הצבאי המהפכן לשידור ברדיו, 
קרא  הבריטים,  בידי  הקיר  אל  דחוק  וכשגבו 
להמון לטבוח ביהודי ארצו. האות ניתן לתחילת 

הפרעות.
סבי עבד באותה עת כמנהל תחנת רכבת מחוץ 
אקדח  נשא  תפקידו  ובמסגרת  הבירה,  לעיר 
לשמירה על הסדר בתחנה. מעטים היו היהודים 
אשר עבדו עבור הממשלה באותה עת בעיראק, 
היהודי  היה  שהוא  להניח  מוגזם  זה  יהיה  ולא 
היחיד שנשא נשק מטעמה. בשל המתיחות, לא 
היה יכול לחזור הביתה וכך נותרה סבתי לבדה 
לשמור על ביתם וילדיהם ערב הפרעות ברובע 
ומנסה  הרהיטים  את  מזיזה  בעודה  היהודי. 
סבתי  גילתה  לבית,  הכניסה  דלת  את  לחסום 

אחזה  היא  בארון.  אקדחו  את  השאיר  שסבי 
מה  בדבר  שאוחזים  כמו  אצבעותיה,  בשתי  בו 
לשכן  אותו  והביאה  במיוחד,  ומרתיע  מלוכלך 
הוא  אך  לו,  אמרה  עלינו!”  הגן  “קח,  היהודי: 
סירב לקחתו. השכן שגר בצד השני היה חריף 
אף יותר ודרש שתוציא מיד את האקדח מביתו. 
הוא  כמוני,  ושלכן,  שלכם  האינסטינקט  אם 
לקחת מיד את האקדח בשתי ידיים )או בכמה 
שנהוג לאחוז באקדח( ולהשתמש בו כדי להגן 
על משפחתכם ככל שתידרשו, סימן שנולדתם 
כאן. לא, אין זה סימן שאתם אמיצים ואמיצות 
או בעלי תושייה כלל וכלל. מניסיוני, באופן מוזר, 
התשובה לשאלה זו פשוט חוצה בין הדורות. מי 
שנולד בישראל, יתקשה להבין את מעמדו של 
ולא  דמוקרטית,  שאינה  ערבית  במדינה  יהודי 
ירה במוסלמי חרץ  יהודי אשר  כי  יעלה בדעתו 

את דינו למוות ומוטב לֹו לירות בעצמו.
סלסילה  סבתי  מילאה  גלותית,  תושייה  ברוב 
הגג  על  עלתה  יקרים,  ותבלינים  בתכשיטים 
שעמד  המוסלמי  השוטר  אל  אותה  ושילשלה 
הפורע, השוטר  הרחוב. כשהגיע ההמון  בפינת 
שרק וסימן בידיו והם פסחו על הבלוק בו היא 
הפושע  פעם  אמר  לעיתונאי  בריאיון  גרה. 
המפורסם אל קפונה: “עם חיוך ואקדח השגתי 
בחיים יותר מאשר רק עם חיוך”. באותה תקופה 
ממש, בצד השני של כדור הארץ, אישה חזקה 

אחת עשתה את ההיפך הגמור. 
גיל עטר

סיפור על האקדח שאף אחד לא רצה לירות בו

איפה הילד?
זיקוקים, דוכנים, מוזיקה, מה עוד בנאדם צריך 
שצריך?  כמו  העצמאות  יום  את  לחגוג  כדי 
הם  לעזאזל  לאיפה  שלו.  הילדים  את  תשובה: 
נעלמו?! כל חג זה אותו סיפור. “תישארו קרוב 
לאיבוד  הולך  מישהו  אם  ביד,  יד  הולכים  אליי, 
נפגשים ב”סושי של טל”, ובסוף אני רץ מקצה 
אחד  ומחפש  השני  לקצה  רוטשילד  של  אחד 
רק  מוצא  אני  טל”  של  ב”סושי  מהשלושה. 

סלמון.
יום  חגיגות  את  סובל  לא  בהחלט  אני  כן, 
העצמאות ברחוב הראשי. אין בבלגן הזה שום 
רואים,  לא  פעם  אף  הזיקוקים  את  כיפי.  דבר 
רוטשילד  של  הנמוכים  הבתים  פלא  באורח  כי 
מצליחים להסתיר אותם, וכל מה שרואים זו רק 
הילה צבעונית. לא משנה לאן תלך – לא תראה 
כלום. אם לא בית, אז ברוש. אם לא ברוש, אז 
אחד מהליצנים האלה על הקביים או שזה שי 

מונזון, לא משנה. 
הלך  שלא  מהילדים  אחד  בו  הרגע  מגיע  ואז 
לאיבוד רוצה שתקנה לו פיצה. וזה עומד לעלות 

לך ביוקר. קודם כול זה יעלה לך בעצבים ובשתי 
הדוכן.  אל  בדרך  מהמלחמה  שבורות  צלעות 
ששילמת  שקלים  עשרות  כמה  בעוד  כך  אחר 

כמו  קרים  פיצה  משולשי  שלושה  על 
האייס קפה שאיזה פספוס קטן בדיוק 

שפך עליך.
אז תגידו: “לפחות תסתובב תיהנה 
המופעים  בטח.  מהמופעים”. 
אם  במיוחד  לב.  שובי  נהדרים, 
להקת  סולן  של  דוד  הבן  אתה 

מהמקשה”,  והאבטיחים  “שלומי 
ואם  המתי”א.  של  ברחבה  שמופיעה 

תוכל  תמיד  מוזיקה,  אוהב  לא  אתה 
זז  שלא  האנושי”  ל”פסל  שקל  לשלם 
כסף.  לו  תיתן  לא  אם  מילימטר  אפילו 
שוב  ואז  מילימטר  יזוז  הוא  תיתן,  ואם 

לנסות  עדיף  כבר  עשינו?  מה  אז  יקפא. 
שם  האוטומטיות,  במכונות  בובה  להוציא 
כשהבובה  נחת  של  קצר  רגע  לך  יש  לפחות 
יש  כאילו  נופלת,  כך  אחר  ורק  קצת  עולה 

פרקינסון למנוף המעפן הזה. 
אבן  הו,  קודם.  שנעלם  הילד  הנה  יופי,  ֵהי, 
הוא  לבי. מתברר שסתם חששתי.  נגולה מעל 
לא שכח את עצמו במופע של “נקטרינה 
הוא  המשועממים”,  הילדים  מלכת 
הזמן  כל  ובכה  לאיבוד  הלך  סתם 
נמצא  אני  איפה  ידע  לא  כי  הזה 

ומהי הדרך הביתה.
כל  את  לבטל  אפשר  מבחינתי 
העצמאות.  יום  של  הזה  הבלגן 
רחוב  על  כסף  לבזבז  במקום 
את  להפנות  אפשר  לעייפה,  עמוס 
חשובים  לצרכים  האלה  התקציבים 
יותר. נגיד, בניית אולם מיוחד לצרכים 
“קשת”.  קהילת  של  הייחודיים 
שנועדו  תקציבים  אלה  רגע,  אה, 
אולם  נורא,  לא  טוב,  המושבה?  לכל 
לחנוך  מבטיחים  טוב.  רעיון  עדיין  זה  ל”קשת” 

אותו בחגיגה גדולה. ביום העצמאות או משהו.
יואב פרידמן



תחשבו רגע

חידת “עין תחת עין”

יהודה זלצברג

העבריינים  את  להעניש  השופטים  מצווים  “אמור”,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
נשחק  לפיכך  העבירה.  חומרת  את  התואמת  במידה  כלומר  עין”,  תחת  “עין 
בתשבץ  שמצוין  כפי  “עין”,  תחת  מופיעה  “עין”  האות  בו  במשחק  הפעם 
המצורף. עליכם לפתור את ההגדרות )היעזרו במספר האותיות ומיקום האות 
חשוב  מסר  המודגש  בטור  יופיע  הפתרונות,  את  נכונה  מילאתם  ואם  עין( 

לקראת חג ל”ג בעומר הקרב ובא.

1. חברת תעופה ישראלית )2 ,2(

2. עיר מרכזית בנגב )3 ,3(

3. “גשם _____” )מבול חזק(

4. ממנו אכלו אדם וחוה )2, 4(

5. כדור של אקדח

6. יישוב ליד בי”ח תל השומר )3, 4(

7. קרב ___ - אמנות לחימה ישראלית

8. מילה עברית לאמפליטודה

9. ביטוי שפירושו קניין שנעשה במירמה או בחוסר דעת )3, 4(

10. חברת תעופה ישראלית

11. אחד מספרי הנביאים

12. עבד אברהם

13. מילת שאלה

14. ברכה על תפוח, למשל: “...בורא ______” )3, 3(

15. מילה נרדפת לחג

להתראות
 צוות תרבות

חודשיים עמוסי אירועים לפנינו, שמרו את התאריכים. 
פרטים מלאים על כל אירוע יישלחו לקראת האירוע. 

אירועי מאי-יוני
בקהילת קשת

יום רביעי מדורת ל”ג בעומר קהילתית  25.5

יום ראשון ערב סיכום תהליך הייעוץ הארגוני  29.5

5.6 יום ראשון ערב שירה בציבור ביום ירושלים

9.6 יום חמישי אירוע שבועות בסימן העשור.
נתכנס חגיגית בחולצה לבנה וסל פיקניק משפחתי 

באמפיפארק לחגיגת שבועות מורחבת. בתוכנית: פיקניק 
משפחות, משחק קהילתי, ברכות, הפתעות, הופעות של 

ילדי הגנים ובית הספר ועוד. 

מוצ”ש תיקון ליל שבועות   11.6

קשת מזכרת בתיה
חוגגת

עשור

במקום לכתוב לתיקייה במחשב,
בואו לחלוק עם כולם

את הכשרון, הידע, המחשבות 
וההגיגים שלכם.

צוות “ודברת בם” מחכה לכם,
ולרעיון האדיר 

שאף אחד 
לא חשב עליו. עדיין.

שלחו לנו מייל:
vedibarta12@gmail.com

הצטרפו למערכת 
ולכותבי “ודברת בם”


