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דבר המנהל
מר' ישראל וילוז'ני

מרחפת  שנה  סוף  ותחושת  בפתח,  הקיץ 
המודדים  המבחנים  בין  אנחנו,  גם  באוויר. 
לערבי  מתפנים  השנה,  לאורך  הידע  את 
הפנים  רבת  העשייה  על  והוקרה  סיום 

המתקיימת בבית הספר.

בתקופה זו של תחילת הקיץ, רגע קט לפני 
היום הארוך בשנה )21 ביוני( המסמל גם את 
המסך היורד על שנת הלימודים, בין מסיבת 
י"ב  סיום  למסיבת  כיתתית אחת  י"ב  סיום 
כיתתית אחרת, רגע לפני השיזוף על החול 
מהקרטיב  הקר  הביס  לפני  ורגע  החם, 
ואמירת  התעודות  קבלת  עם  המטפטף... 
עוד  להפנות  לכם  אקרא  הפרידה,  מילות 
מבט, להקדיש עוד דקה לטובת חשיבה על 
העשייה האישית של כל אחד ואחת מכם 
במהלך השנה. נצלו מעט מהזמן המתפנה 
לטובת הרהורים על שהיה ועל אשר אתם 
סיפקה אתכם,  רוצים שיהיה. האם השנה 
האם זכיתם להגשים את מה שחלמתם, את 
למענו.  ופעלתם  לעצמכם  שייחלתם  מה 
נצלו את הרגע לחשבון נפש אישי, חילוני... 
ימי  בעשרת  אליו  רגילים  מזה שאנו  אחר 
ששנת  רוצים  אתם  איך  חישבו  תשובה. 
אתם  היכן  תתחיל.  תשע"ט  הלימודים 
רוצים לראות את עצמכם. החליטו והתחילו 
"אל  אלה.  החלטות  להגשים  בכדי  לפעול 
תגידו יום יבוא... הביאו את היום." נצלו את 
החופש לתיקון במידת הצורך. צאו לחופש 
לחופש  צאו  אנרכיה.  לא  חירות,  שהוא 

שהוא אחריות, לא הפקרות.

אני רוצה לאחל לשכבה י"ב – מחזור ע"ז 
הצלחה  לימודיו,  חוק  את  כעת  המסיים   –
רבה בכל. שנת שירות מוצלחת למי שבחר 
משמעותית  שנה  שירות,  לשנת  להצטרף 
ונעים,  קל  גיוס  או  במכינה,  ומלמדת 
החדשים.  למתגייסים  ומשמעותי  מאתגר 
מעוררים  כבר  ברוח  הנישאים  הקיץ  זרעי 
אצלנו זכרונות של פכים קטנים מהקורות 
היפים  הרגעים  על  הספר,  בבית  אתכם 
והמרגשים שבהם, כמו גם הרגעים הקשים 
אתכם  עוטפים  הקיץ  זרעי  והמתסכלים. 
בתפילתנו לשלומכם, ותקוותנו להצלחתכם.

תודה לכל העושים במלאכה למען הצלחתכם 
– הצלחתנו. תודה לכל המורים – המחנכים 
משמעותית  שנה  על  המנהלה  וצוות 
לועד  תודה  אמיתית.  חינוכית  ופעילות 
ההורים המוסדי ולעומדים בראשו על בניית 

האמון והעשייה המשותפת.

נעים  חופש   – היקרים  תלמידינו   – ואתם 
ובטוח. איגרו כוחות וחיזרו אלינו בשלום.

ישראל וילוז'ני
מנהל בית הספר

"זרעי קיץ" / מאיר אריאל

זרעי קיץ
נישאים ברוח

מעירים זכרונות
מעוררים ערגונות

זרעי קיץ באים בנחיריים
ורומזים איזה קיץ

הולך להיות



אתם מחזיקים ביד עיתון שמלא בגאווה. 
גאווה במגוון האנושי שמרכיב את אהל 
שם שמייצג באופן מכובד )אם כי עדיין 
העשיר  האנושי  המרקם  את  מלא(  לא 
של החברה שלנו. גאווה ביכולת ההכלה 
צוות  של  גאווה  כולנו.  בין  השונות  של 
וגאווה  לכם.  שמוגש  בתוצר  "דוגרי" 
שהגדיל  רק  שלא  העיתון  בצוות  שלי 
עיתונים  שני  הפקת  ואיפשר  לעשות 
יצר עיתון עם אמירות  גם  השנה, אלא 

־חברתיות, עם קריאה ברורה להכלה וש
חיים.  אנו  בה  בחברה  יותר  גדולים  וויון 
והכל הגיע מהרצונות שלהן, מהמקומות 

אליהם הם מתחברים ומהם הן מגיעות.
תקופה  סיום  גם  מהווה  הזה  העיתון 
בת שלוש שנים  עבורי. תקופה  אישית 
בהן ליוויתי את העיתון. הוצאנו ארבעה 
מעולם(,  הודפס  לא  אחד  )גם  עיתונים 

־עם ארבע עורכות, בתהליך למידה מת
טו ואת העיתונים  ־משך שעיצב אותנו 

בים יותר עם כל מהדורה. ואם בסיכומים 
־עסקינן, זו כנראה הנקודה להודות לעו
־שים במלאכה. אז תודות לישראל שמב
־חינתו העיתון "חייב לצאת," תודה לקו

בי שהשגיח עלי מלמעלה, תודה לאורי, 
למקס  למאיה,  לקרן,  לנטע,  לשירה, 
)שתמשיך לזעום עלי עוד הרבה שנים(, 
)אפילו שלא היתה  נכונה  ולחן, שתמיד 
בצופים( והנגיעה שלה נכנסה גם לעיתון 
האלה  השנים  את  עשיתם  כולכם  הזה. 

למדהימות.
כשמשהו מתוק מדי צריך לאזן אותו עם 
אפילו  )לפעמים  מלוח  או  חמוץ  משהו 
קינוח  הוא   65 דוגרי  הזה,  במובן  מר(. 
שלם – הוא העיתון הכי טוב שהוצאנו, 

והוא האחרון שלי...

פרידה 
מירון גורקביץ'              מקסים טולצ'ין

אז כעבור ארבע שנים, הגיע תורי לכתוב 
על החוויה.

מגדל  את  ילד,  כמו  הוא  הזה  העיתון 
לו  ולתת  להנות,  מנסה  מאפס,  אותו 
גם  הוא  ילד  כמו  בדיוק  אמיתיים.  חיים 
פוליטיקלי  לא  כשמשהו  בעיות,  עושה 
קורקט, או כשביום האחרון אתה מגלה 
שיש לך 12 עמודים יותר מידי… אבל זה 
ראיתם,  )אה  בתהליך.  לצפות  מקסים 
ואז  כרעיון,  מתחיל  הוא  איך  מקסים;(( 
דנים על הרעיון עם מירון, איך הוא עובר 
על  הראש  את  ששוברים  הכתבים  דרך 
כתבות, ובסוף, איך הוא מגיע למעצבים, 
לעיתון  עיצוב  ליצור  צריכים  כך  שאחר 

שלם בחצי שבוע.
ארבע  עברו  אמרתי,  שכבר  כמו  אבל 
דרכי  סוף  מגיע  כבר  ועכשיו  השנים, 
בחוויות,  ומלא  ארוכה  מאוד  דרך  כאן. 
ביניהן לגלות את השם המדעי של ביזון 
אמריקאי )זה bison bison bison אם מישהו 
לסחוב  כדי  משיעורים  ולהבריז  שואל( 
בזמן שאנחנו מנקים את  כבדים  דברים 
הכי  השנה  אבל  החדש.  העיתון  חדר 
הזאת.  השנה  היתה  בהחלט  מעניינת 
שבה הובלתי יחד עם שאר העורכות את 

העיתון.
בסך הכל, אני נהנתי. מהעבודה, מהאתגר, 
ובעיקר מהאנשים. אליהם אני אתגעגע, 
לכם,  ואתגעגע לעבוד איתם. אז תודה 
צוות יקר, על זה שהפכתם את החוויה 
שאתם  על  לכם  ותודה  מהנה,  לכל-כך 
הסיפור  את  לקרוא  כדי  רגע  מקדישים 

שלי.
)מד( מקס טולצ'ין איז אאוט



אחרי שהלכנו רחוק עם הדמיון בעיתון 
השער(,  על  גיבורי-על  )ברמת  הקודם 
החלטנו שהפעם אנחנו רוצים לעשות 
הדברים  על  לדבר  רוצות  משהו שונה. 
שרלוונטיים לחיים של כולנו, שפוגשים 
 – מהכול  ויותר  ושבוע,  יום  בכל  אותנו 

־להעביר אמירה ומסר ברורים של פתי
חות לשונות וקבלה של כל אחד ואחת 
מאיתנו בדיוק כפי שהןם, מתוך האמונה 
שלכל אדם מגיע מקום משלו, לו יוכל 
בטוח  להרגיש  יוכל  ובו  שייך  להרגיש 
להביע את עצמו ללא חשש ללעג או 
העיתון  מערכת  מסביבתו.  התנכלויות 

היא לגמרי מקום שכזה בשבילי.

למעשה  אני  אלו  מילים  כתיבת  תוך 
שלי  הראשונה  השנה  את  מסכמת 
שנה  הייתה  לא  זאת  מ"דוגרי".  כחלק 

־פשוטה עבורי כלל, וצוות העיתון המ
דהים שהרכבנו מהווה דוגמה מושלמת 
כה  שהייתי  והאהבה  הקבלה  לחברות, 
זקוקה להן. ב"דוגרי", לכל אחד ואחת 
יש את המקום להיות מי שהםן – לדון 
בנושאים הכי מגוחכים בעולם ברצינות 
תהומית, לרקוד כמו משוגעות באמצע 
בשפה  מוזיקה  לשמוע  או  עיתון  חדר 
וכל   – היא  מה  מושג  לי  אין  שאפילו 
זה תוך כדי ישיבות בהן גם חשבנו על 
רעיונות, חילקנו כתבות, כתבנו, ערכנו, 

־עיצבנו, עזרנו המון זו לזה, ישבנו לע
בוד שעות ארוכות ויחד הוצאנו, בפעם 

השנייה השנה, עיתון לתפארת.
תודה לכולכםן, ותודה כמובן גם למירון, 
שהפכתןם את השנה הזו לשנה כל כך 
משמעותית עבורי, רק משום שהייתם 

מי שאתןם.

דבר העורכות
          שירה בן יאיר               

קשה  קצת  זה  עיתון  עורכת  להיות  אז 
וקצת כיף.

קשה, כמובן, כי מדובר בלכתוב, להציק, 
לקיים פגישות, לערוך, להישאר שעות 
מה  לצוות  שיש  תמיד  ולדאוג  נוספות 
לעשות. זה המובן מאליו בכל עיתון או 
עיתון  כצוות  התחלנו  בחיים.  פרויקט 
משנה  יותר  עוד  מאוד,  לקטן  שנהפך 

־שעברה. חששנו שלא נצליח לגייס אנ
עיתון.  נוציא  אם  ובספק  חדשים,  שים 

הכול נראה קצת מפחיד בהתחלה.
־אבל אז הצוות גדל ואיתו גם הכיף. הפ

שבאו  וותיקים  חדשים  של  לצוות  כנו 
לתת קצת מעצמם לעיתון ולבית הספר. 
הפגישות שלנו לאורך השנה לא רק היו 

־ענייניות ומקדמות את העיתון, אלא לפ
־עמים כדי שנוכל לצחוק, לדבר עם אנ

שים בבית הספר שמבינים אותנו ולהכיר 
אפשר  שלנו  בפגישות  חדשים.  דברים 

־לדבר על תנאים לשלום עולמי ואז לה
־גיד שסבא הוא חנוכייה, ובלי הצוות המ

דהים, העיתון לא היה נראה כמו שהוא 
נראה. לא היינו מצליחים להוציא עיתון 
אחד – ובטח שלא שניים, הישג שקרה 
קודם כל בזכות הצוות שבא עם רעיונות 
להשקיע  תמיד  אותי  ודחף  ומוטיבציה 
לי שנה  הייתה  לכולכם.  יותר. אז תודה 
קשה, אבל גם מאוד כיפית. אני מקווה 
שבשנה הבאה נוכל להתעלות אפילו על 

ההישגים המדהימים שהיו לנו השנה.
אז כמו שאמרו כבר לפני: A.M B.M, זהו.

    נטע ברמן
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בעיני המתבונן
אם תעז להביט מבעד לחלון, אולי תגלה דבר חדש שלא הכרת. הוא יכול להראות לך מוזר, שונה או 

לא מוכר, אבל אל תחשוש! אל תתן לזה להרתיע אותך.
יעל בן שלמה ט'7

מבדיל  הוא  מטבעו של האדם 
גבוה  הוא   – האחר  לבין  בינו 
ממני, היא יותר יפה ממני, היא 

ומכוערת ממני, יש לה קול מז
וויע או קולו כשל מלאך...

יכולים להוביל  התיוגים האלה 
הראשון, משמח  דברים:  לשני 
מבדילים  שאנו  האדם  יותר, 
נחמד,  לנו  יראה  לביננו  בינו 
קשר,  איזשהו  וייוצר  מעניין 
משוב  שיהיה  כמובן  בתנאי 
דומה מהצד השני. המצב השני, 
מהאדם  שנרתע  הוא  הקיצון, 
הזה. הוא יראה לנו מוזר, אחר, 

נתר פשוט  ואז  מתאים,  וולא 
חק, מבלי שבכלל דיברנו אתו 
זו או  ניסינו לתקשר בדרך  או 

אחרת.
אחד  אף  להאשים  אפשר  אי 
אנושית  היא  הזאת,  בתכונה 

שלי תמיד  לא  והיא  ולגמרי, 
לע יכולה  היא  לפעמים  ולית. 

תכונה  לולא  הרי  להגן.  זור, 
להיכרויות  חשופים  היינו  זו 

והס התיוג  למעשה,  ועוינות. 
מחשיפה  עלינו  מגנים  לקציה 
ועוזרים  שליליים  לאלמנטים 
הם  ומטרידים.  אויבים  לגרש 
מאפשרים לנו להתנהל בעולם 
עם כלים לברור בין הטוב לרע, 
לא לחשוש לתקשר גם עם מי 
את  להרחיב  ולנסות  לנו,  שזר 

המעגל החברתי שלנו.
ואבל לפעמים צריך לנסות ולה

תעלם מתכונה זו, לסנן, ולמנן 
)או  ייעלמו  כך  ההבדלות.  את 
מהעולם  להעלם(  ינסו  לפחות 
שאנחנו  האלה  ההגדרות  כל 

'הומו 'גזענות',  להם  וקוראים 
שכא 'פנינים'  ועוד  ופוביה' 

קדו להימנע מדעה  ונוכל  ולה 
מה ולשקול דברים בראש ולב 

פתוחים ונטולי פניות.
ויש כל כך הרבה סוגים של שו

נות: בצבע, בגודל, בדת, במין, 
וגם  בעדה.  במוצא,  בהורים, 
אני  לעולם.  אנשים  של  ביחס 
בחרתי להתלבט על איך וכיצד 

בו או  לילדים  להתייחס  וניתן 
גרים שהם אוטיסטים. אוטיזם 
היא מילה אחת אך היא כוללת 

שו של  מצבים  הרבה  כך  וכל 
נות – מגאונות עד חוסר הבנה, 

להסת עד  פרועה  ומהתנהגות 
אנשים  הרבה  בקונכייה.  גרות 
כפגם,  אוטיזם  על  מדברים 

כמ הללו  לאנשים  ומתייחסים 
ויש  עליהם,  ומרחמים  סכנים 

וגם כאלה שמזלזלים בהם ובי
כולות שלהם.

בהרצאתו  נתקלתי  לאחרונה 
 )Hugo Horiot( של הוגו הוריוט
באוטיזם.  שעוסק  ספרו  על 
עצמו  את  מגדיר  הוריוט  הוגו 

תס אספרגר.  תסמונת  וכבעל 
מונת אספרגר היא תסמונת על 
שהסובלים  האוטיסטי,  הרצף 
כאוטיסטים  "נחשבים"  ממנה 
לעתים  גבוה,  תפקוד  בעליי 
אצלם  הגאונות.  גבול  על  גם 
האוטיזם מתבטא בקושי ליצור 
שהוגו  מה  חברתיים.  קשרים 
מחדש הוא הטענה שהאוטיזם 
וזו  באבולוציה  שלב  עוד  הוא 
הסיבה שככל שהשנים עוברות 
יש יותר ויותר אוטיסטים. הוא 

ומנמק זאת בכך שהיכולות הח
בתק אוטיסטים  של  וברתיות 

שורת באמצעות כתיבה טובות 
מול  פנים  בשיחה  מאלה  יותר 

ופנים. הוגו צופה שבעתיד תק
באמצ בעיקר  תתבצע  ושורת 

עות אמצעים טכנולוגיים )כלי 
לה מפליאים  ושאוטיסטים 

הבין  והתקשורת  בו(  שתמש 
תהיה  עיניים,  בארבע  אישית, 
את  לרגע  נפתח  אם  שולית. 
העיניים ונסתכל על המציאות, 
היום,  רחוק ממה שיש  לא  זה 
כאשר אנחנו לא מדברים אלא 
מסרונים  לזה  זה  שולחים  רק 
שכמעט לכל אחד מצורף איזה 
סמיילי בוכה או צוחק או בוכה 

מצחוק אקראי.
שלהם?",  היכולות  עם  "ומה 

ואתם שואלים. לא לכל האוטי
וסטים יש בעיות למידה, לחל

גבוהות  יכולות למידה  יש  קם 
מהרגיל. קחו למשל את טמפל 
חוו  ,)Temple Grandin )גרנדין 
סו ההתנהגות,  מדעי  וקרת 

ומעצבת  פופולרי  מדע  פרת 
שחי ומכשירי  גידול  וסביבת 

טה לבעליי חיים. טמפל, מרצה 
היוע ואחת  ובאוניברסיטה 

לגידול  בארה"ב  הבכירות  צות 
למען  קולה  את  נושאת  בקר, 
ומעצבת  החיים,  בעלי  זכויות 
ציוד לגידול וניהול הומאני של 

ופרות, שמותקן היום ברוב הר
בארה"ב.  התעשייתיות  פתות 
רבים  ספרים  פרסמה  גרנדין 

ווהיא בעלת תואר דוקטור במ
דעי בעלי החיים מאוניברסיטת 

אלינוי.

האמין  לא  אחד  אף  בהתחלה 
לאשפז  רצו  ומומחים  בטמפל, 

ואותה, אך אמּה התעקשה לח
וקור ולהבין מה קרה לבתה ונ



שעסק  במאמר  במקרה  תקלה 
רי ברנרד  ד"ר  מאת  ובאוטיזם 

פסיו  ,Bernard Rimland )מלנד 
המכון  מייסד  אמריקני,  כולוג 
לחקר האוטיזם(. כשאמּה קראה 
לתסמונת,  הסימפטומים  את 
מתאימים  שהם  גילתה  היא 

אוטיס שבתּה  והבינה  ולטמפל 
טית.

אמּה של טמפל התעקשה שהיא 
הילדים  ככל  טוב  חינוך  תקבל 

וואף יותר. בזכות משאביה הכ
להעניק  הצליחה  היא  לכליים, 
לטמפל מגוון טיפולים שאפשרו 
לה להתקדם ולרכוש מיומנויות 
דיבור ותקשורת. אמה האמינה 

ובה וביכולותיה, עזרה לה להש
למרות  רגילות  במסגרות  תלב 
בפניה מסגרות  ופתחה  קשייה 
תומכות שסייעו לה להצליח – 
היא איתרה בית ספר עם סגל 
מאז  טמפל,  לפי  ותומך.  מכיל 

וביה"ס היסודי סבבו אותה מו
ואוהדים  תומכים  ומנחים  רים 
מאמצת.  סביבה  עבורה  שהיוו 
היא אמרה זאת למרות שציינה 
היסודי  בביה"ס  שהשהייה 

נעי כלא  לה  זכורים  ווהתיכון 
מים, בין היתר )או בעיקר( בגלל 
כלפיה  בריונים  שהיו  הילדים, 

ומכיוון שלא הבינו את מוגבלו
הוכוונה  כילדה שבתחילה  תה. 

הד היא  מיוחדים,  ולמוסדות 
בהרבה  העולים  הישגים  גימה 

כמחו והתגלתה  הממוצע  ועל 
טרום-חובה  שבגן  למרות  ננת, 

די מעוכבי  לילדים  בגן  ולמדה 
בור )שבו רק החלה לדבר( ובגן 
חובה ובבית ספר יסודי רגילים, 
למדה באזור בו הכיתות קטנות 

והחלה לקרוא רק בגיל תשע.
בנעוריה לא הוגדרה כאוטיסטית 

פני תיכון  ספר  בבית  וולמדה 
מייתי לנוער "מחונן עם בעיות 

לראשו באו  שם,  ונפשיות." 
נה לידי ביטוי חיבתה וקרבתה 

זו בסוסים  כשפגשה  ולחיות, 
בעברם  שסבלו  וכושלים,  לים 
בית  רכש  אותם  מהתעללויות, 

הספר.
ולא פסיכולוגיה  למדה  וטמפל 

חר מכן עברה לפקולטה למדע 
היא  זאת  וכל  החיים  בעלי 

ועשתה במסגרות שנועדו לאנ
שים שאין להם כל מגבלה.

חלקכם יכולים לומר ש"מה אני 
הנושא  על  "דיברו  חופרת?" 
הזה מספיק וכבר מנסים לתקן 
אז למה צריך לדבר על זה שוב 
ושוב?" אבל זה לא לגמרי נכון. 
פרסם   ,2018 מאי  חודש  בסוף 

ומשרד החינוך נוסח חדש לתי
קון חוק החינוך המיוחד, הכולל 
והפחתה במספר שעות  קיצוץ 

בחי משולבים  לילדים  והסיוע 
החי משרד  ככלל,  הרגיל.  ונוך 

הסיוע  את  בחסר  מתקצב  נוך 
לתלמידים עם צרכים מיוחדים 

המשמ ואחת  הרגיל  ובחינוך 
נשירה מה היא  זה  ועויות של 
וחינוך הרגיל, מאחר שאין מס

פיק שעות סיוע.
שבע  יקוצצו  ההחלטה  פי  על 

התפ לדרגות  בממוצע  ושעות 
קוד הנמוכות ביותר. משמעות 
התלמידים  הסללת  היא  הדבר 
לחינוך המיוחד, שממילא עמוס 

מס נפתחות  שלא  ומשום 
כלו מתאימות.  מסגרות  ופיק 

צרכים  בעלי  ילדים  אותם  מר, 
מיוחדים לא יוכלו ללמוד בבתי 
בבתי  הלמידה  רגילים.  ספר 
להוות  יכולה  הרגילים  הספר 

ועבור תלמידים אלה דלת להש
תלבות בחברה, אך עקב החוק 
ספר  בבתי  ללמוד  יאלצו  הם 

בתפ ילדים  עם  יחד  ומיוחדים 
קוד גבוה או נמוך מהם.

באוכלוסיות  פוגע  הזה  החוק 
החלשות ומחזיר אותנו לאחור. 

והתפ גרנדין התקדמה  וטמפל 
ותחה מכיוון שבזכות המצב הכ

לכלי שהייתה נתונה בו, הייתה 
הסיוע  את  לממן  הדרך  לאמה 
ילדים  המיוחדות.  והמסגרות 
שהוריהם אינם איתנים כלכלית 

ואו אינם נחושים לשלב את יל
ידחקו  הרגילה  במסגרת  דיהם 

אף  מסוימים  במקרים  לאחור. 
ולא יזכו למסגרת מתאימה וינו
תרופ טיפול  או  לאשפוז  ותבו 

תי פסיכיאטרי. לא רק הילדים 
ווהמשפחות תפגענה, גם החב

רה עשויה להפסיד עוד אנשים 
שיכלו  גבוהות  יכולות  בעליי 

להשפיע על עולמינו.

לנסות  לכם  קוראת  אני 
־ולהילחם על עתידם של האנ

שים שקשה להם יותר לדבר, 
עצמם,  את  ולהביע  להתבטא 
כמוכם  ממש  הם  שבעצם 
בשר ודם – חשים, מרגישים, 

נעלבים, ואוהבים.

טריוויה

1. לפי איינשטיין, באיזה משחק אלוהים 
לא יכול לשחק?

2. לפי ג'פרי "הדּוד" לבובסקי, מה "עשה 
את החדר"?

3. איזה שיר נכתב על המוטס שהפציץ 
את הירושימה ונגאסקי?

4. מי הלחין את "מחול החרבות"?
5. מה שמה של הדמות בעלת הזקן הלבן 

בסדרת הטלוויזיה "היה היה"?
6. איזה פרי מופיע בציור "בנו של אדם"?

7. מדוע קיבל אייזיק ניוטון תואר סר?
8. מי היו הלהקה הזרה היחידה שהופיעה 

בפסטיבל וודסטוק?
 I-9. על אילו ארצות מלך ג'יימס ה

?VI-וה
10. איזה מוסד אקדמי בארץ ישראל שכן 

בתחילת דרכו בבית מלון?
11. מהי האות השישית באלפבית היווני?
12. מה משותף לארנסט המינגווי, ג'.ר.ר. 

טולקין ואינדיאנה ג'ונס? 
?88fm 13. מדוע הוקמה תחנת הרדיו
14. על מה נלחמו בריטניה וארגנטינה?
15. כמה זמן ארכה מלחמת אנגליה-זננ

זיבר?
16. מי אמר לפני מותו "אתה דורך על 

העיגולים שלי!"?
17. מי נחשב לאדם הראשון להבין 

שהארץ היא כדור?
18. בשמן של כמה אוניברסיטאות בארץ 

אין את המילה אוניברסיטה?
19. איזה סופר איבד את ידו השמאלית 

בקרב נגד האימפריה העות'מאנית ונשבה 
בידי פיראטים?

20. כמה זמן פועל העיתון הוותיק בארץ?
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היו  ומתמיד  מאז  זכויות 
גדו בעייתי, קבוצות  ונושא 
ולות בעלות מאפיינים משו

תפים כמו מגדר, צבע עור או 
משיכה מינית נותנים לראות 
את השונה מהם כנחות ולא 
נוטים  הם  כך  ולכן,  טבעי. 
לזכויות  ראוי  אינו  להחליט, 
שוות לשלהם. שוויון זכויות 

והוא דבר חשוב ובסיסי בש
ביל קיומה של חברה הוגנת 

מק ובלקיחתם  וובטוחה, 
הבדלתם,  מסוימות,  בוצות 
והשפלתם, מעמידה החברה 
ומונעת  בסכנה,  חייהם  את 
מהם את האפשרות להחזיק 

בשליטה על חייהם שלהם.

כעת מתרחש חודש הגאווה, 
ובו החברה מקבלת את העו

שונים  האדם  שבני  בדה 
אחד מן השני, שהם יכולים 
להימשך אל מגדרים שונים 

למג שייכים  להרגיש  ואו 
עד  אך  האחר.  מן  אחד  דר 

להס מנסה  שהחברה  וכמה 
ולי ותגל, לקבל את השונה 

קיימות  עדיין  שוויון,  צור 
לסגל  המסרבות  תרבויות 
לתוכן את אותו הרעיון, והן 
מפניהן  ודוחות  מבודדות 

לת דומים  שאינם  ואנשים 
חיים  מחבריי  רבים  בנית. 
לקבל  שמסרבות  בקהילות 
חייהם  על  ושיאיימו  אותם 

רצונם.  כפי  לחיות  ינסו  אם 
מן הארון, הם  יצאו  אם הם 

עומדים בפני סכנת מוות.

במצרים, מערכת יחסים בין 
זוג גברים אינה חוקית, ואף 
על פי שאין אף חוק שאוסר 
עדיין  הן  נשים,  בין  זוגיות 
שלילי  באופן  מתקבלות 
במיוחד וחוות אפליה. חברי 

לי שלאחרו סיפר  וממצרים 
הצגת  שאוסר  חוק  יצא  נה 

מה חלק  שאתה  סימן  וכל 
דגלים  סיכות,  כמו  קהילה, 
ואף אזכור המשיכה המינית 

שלך.

לא  היא  טרנסג'נדריות  גם 
הלובשים  אנשים  חוקית, 
למין  מנוגדים  אשר  בגדים 

לח נראים  שלהם  והביולוגי 
ברה בתור לובשי תחפושות, 
הדת  לפי  חטא  נחשב  וזה 
כך.  להתלבש  המוסלמית 
טיפולי המרה גם הם משהו 
אף  שלהם,  בחברה  נפוץ 
בקהילה  תומך  אינו  מטפל 

עו הם  כן  אם  אלא  והגאה, 
וגם במק ושים זאת בסתר, 

רה זה - אם הם נחשפים, הם 
מוצאים  או  לכלא  נשלחים 

להורג.

שהוא  סיפר  ממצרים  חברי 
בפני  מהארון  לצאת  ניסה 

לה  לרמוז  בכך שניסה  אמו, 
לגבי מגדרו. "היא אמרה לי 

ושהיא מוכנה 'לעזור לי' ול
המרה  לטיפולי  אותי  קחת 
אם אני רוצה" הוא סיפר לי, 
"מאז חזרתי לתוך הארון ולא 
יותר מזה." הוא  אמרתי לה 

בצו הגיבה  לי שהיא  וסיפר 
רה יותר טובה מרוב ההורים 
המצריים, ושיש לו מזל שלא 
הכריחו אותו ללכת לתרפיה 
בטיפולים  אותו  העבירו  או 

לח גם  הורמונים.  ולהוצאת 
היסס  הוא  הקרובים  ברים 
לספר, ולכן סיפר להם שהוא 
ידע  כי  לא-הטרוסקסואל, 
יותר לקבל  שיהיה קל להם 

ואת הרעיון שלו בתור בחו
רה לסבית מאשר בתור גבר.

האמי מאיחוד  חברתי  וגם 
יצאה  לא  הערביות  רויות 
חלק  להיות  שם,  מהארון. 
לא  נחשב  הגאה  מהקהילה 
לרוב  כך  על  והעונש  חוקי 
בידי  לא  אם  למוות,  מגיע 

והחוק אז בידי האנשים סבי
בך. גם תיירים אינם חסינים 
את  ימצאו  ולפעמים  לחוק 

חוד למספר  בכלא  ועצמם 
עונש  יקבלו  תושבים  שים. 

גרוע בהרבה.

מן  לאנשים  לועגת  החברה 
והקהילה הגאה, לפעמים מצ

על שוויון וגאווה
זכויות הקהילה הגאה מאז ומעולם היו מוגבלות, מעטות ולא הוגנות. מדינות רבות מפלות את חברי הקהילה, 
והופכות את החיים בהם למלאים בסכנה תמידית ובאיום מתושבי האזור. שוויון זכויות הוא דבר הכרחי לביטחונם, 

ואני רוצה להראות לכם כמה.
פאר ורד י'7



למים "סרטוני תגובה" כאשר 
הם מעליבים או פוגעים בהם 
ומאיימים על חייהם. חברתי 

ומספרת "נכנסתי לדף אינס
וטגרם של טראנס ערבי, מה

חושבת  היית  שם  תגובות 
שהוא רצח כפר שלם." היא 
שמעה  שהיא  לי  סיפרה  גם 

ועל 'רצחי כבוד', אנשים שר
צחו את ילדיהם משום שלא 
בשביל  הטרוסקסואלים  היו 

לשמור על כבודם.

סיפ היא  כאשר  אחת  ופעם 
שלה  הספר  בית  על  לי  רה 
מהכיתה  שילדה  ציינה  היא 
שלה יצאה בפניה וחברותיה 
שמרו  הן  מהארון.  לכיתה 
כלשהי  בדרך  אך  בסוד  זאת 
זה התגלה לכמה בנים, אשר 
להנהלה.  כך  על  לספר  רצו 

וסו להנהלה  זומנה  והילדה 
היום.  לאותו  הביתה  לקה 
היא  לביתה,  חזרה  כשהיא 
סיפרה לחברתי דרך הטלפון 
אביה,  ידי  על  הוכתה  שהיא 

הס היא  היום  שאר  ולאורך 
היא  בחדרה.  בארון  תתרה 
לא מסרה פרטים רבים לגבי 

חבר למחרת  וביום  והמקרה 
שלה  שהעיניים  הבחינה  תי 
היו אדומות וכהות, ושמה לב 
תחת  שמוסתרות  לצלקות 
שאר  למשך  שלה.  החצאית 
ליוו  לכיתה  חברותיה  היום 
מקיפות  מקום,  לכל  אותה 
אותה בשביל שאף אחד לא 
ינסה לפגוע בה, הן לא הלכו 
לאף אחת מן הכיתות שלהן 
אותה.  לעזוב  לא  בשביל 
ההנהלה באה ואיימה עליהן 
בסילוק בעקבות כך. הן בילו 
להרחיק  בניסיון  היום  את 
או  לתשאל  שניסו  אנשים 
לפגוע בה, אך בשלב מסוים 

היא נעלמה והן יצאו לחפש 
למצוא  בשביל  רק  אחריה. 
אותה בשירותים, עם זרועות 
לחבוש  ניסו  הם  מדממות. 
המורים  את  וזימנו  אותה 

הוד היא  החירום.  וושירותי 
עש בסביבות  שבלעה  ותה 

רים כדורים ושאביה מתעלל 
בה. היא סיפרה שהיא בכתה 
בכך.  הודתה  כשהיא  ורעדה 
בעודה  כך,  אחר  ימים  כמה 
לה  הודיעו  החולים,  בבית 
הספר  מבית  סולקה  שהיא 

בעקבות נטייתה המינית.

רק  האלו  הסיפורים  כל 
זכויות  שוויון  כמה  מראים 

־חשוב – בני אדם לא אמו
שונים,  להיות  לפחד  רים 
הם לא אמורים למות מכך. 
מעדיפות  מתבגרות  נערות 
מאשר  עצמן  את  להרוג 

אד עלי  בגיהינום  ־לחיות 
שינסו  באנשים  מלא  מות, 

־לפגוע בהן אם הם רק יכו
לים. אנשים מעמידים פנים 
חיים  אחר,  משהו  שהם 
מתאימים  לא  שהם  בגוף 
אליו. זה לא צריך להיות כך. 

לא תגרום  חברה  מן  ־איזו 
על  לוותר  או  לשקר  נשים 
כפי  לחיות  במקום  חייהם 
שהם רוצים? מדוע חלקים 
החברה  מן  גדולים  כך  כל 

אנ לקבל  מסרבים  ־שלנו 
שים שלא עשו להם דבר? 
מאיימים  אותם,  שונאים 
חייהם  הופכים את  עליהם, 
בגלל  רק  ממושך  לסיוט 
לא  ואיש  שונים,  היותם 
עושה דבר לעצור זאת. אם 

לדב נותנת  שלנו  ־החברה 
רים כאלו להתרחש בעולם, 

האם היא באמת הוגנת?
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אי שם מעבר לקשת
נטע יצאה לראשונה למצעד הגאווה, ספגה את החוויה, התרשמה מהאנשים וחזרה מלאת חוויות 

ונוטפת זיעה
נטע ברמן י''א 10

שנתיים היה המצעד הראשון 
שלי והשנה הגעתי."

"השנה  מרחובות(:   ,17( גבי 
השלישית  הפעם  הייתה 

שבאתי למצעד! הוריי!"

של  המטרה  לדעתכם  מה 
המצעד? האם אתם חושבים 

שהוא משיג אותה?
אור: "למצעד הגאווה יש שתי 

ומטרות לדעתי, להראות שאנ
חנו כאן ולדרוש זכויות שוות. 

וכמובן שהוא משיג את המט
שה להראות  הראשונה,  ורה 

קהילה כאן ויש בה מקום לכל 
לה אבל,  ממנה.  שחלק  ומי 

יותר,  קשה  קצת  זכויות  שיג 
לא  הזאת המצעד  אז במטרה 

עומד."
שהמטרה  חושבת  "אני  גבי: 

ושל המצעד בתל אביב ספצי
חופש  לתת  בעיקר  היא  פית 

לה הגאה  בקהילה  ולחברים 
רו איך שהם  וביע את עצמם 

אותם.  שישפטו  מבלי  צים, 
לי  נראה  כבר  בתכל'ס  אבל 

יותר עמו ושאין ממש מטרה 
קה מזאת... אני מאוד סבורה 
שהוא משיג את המטרה כי זה 

בסה"כ מרחב פיזי."

מה זכורות  חוויות  לכם  ־יש 
־מצעד השנה או משנים קו

דמות?

היה  הראשון  "המצעד  אור: 
אני  שלי.  מהארון  היציאה 
פוסט  פרסמתי  שאחריו  זוכר 

שי כמובן  בנושא.  ובפייסבוק 
אנשים  לפני  מהארון  צאתי 
עוד לפני, אבל זה היה החלק 
יציאה  של  בתהליך  האחרון 
הייתה הקלה  זאת  כולם.  מול 
והתחושה במצעד בעקבות זה 

הייתה נהדרת."
האמיתית  "החוויה  גבי: 
הייתה  מהמצעד  לי  שהייתה 
שהלכתי,  הראשונה  בפעם 
וזה  ט'  בכיתה  הייתי  ב2016 

אז הייתי במצעד הגאווה בתל 
אביב.

וכן, גם אני ציפיתי להומואים 
גדו מסיבה  עירומים,  וחצי 

מה  וזה   – משאיות  ומלא  לה 
הרבה  עם  יחד  שקיבלתי, 
יותר. במתחם המצעד מצאתי 
אנשים צבעוניים רבים, שלטי 
ומכירה  הסברה  דוכני  מחאה, 
)סיכות,  שונים  אביזרים  של 
מניפות  ואף  מדבקות  דגלים, 

להתמו כדי  חינמיות  וגאווה 
ייצוג  ובעיקר  החום(,  עם  דד 
הקהילה.  חלקי  כל  של  רחב 

וכבר לפני כניסתי למתחם נת
שנהרו  רבים  באנשים  קלתי 

עשי  – למקום  ובאוטובוסים 
וביליתי  הכרות עם חלקם  תי 
איתם את היום. למרות החום 
בקרם  נמרחתי  למזלי,  הכבד, 

הגנה ולא נשרפתי.
בי  הכתה  המצעד  אווירת 
במהרה – מסיבה קלילה יותר 

חש בהתחלה  מחאה.  ומאשר 
בתי שהמצעד נכשל במטרתו, 
הוא  שההפך  הבנתי  מיד  אך 

רבים מכל קצ והנכון. אנשים 
כדי  למצעד  באים  הארץ  וות 
אחד  ליום  מהארון  להתרחק 
ולהרגיש שייכות. המצעד הוא 

והמקום בו אנשים יכולים לה
תגאות במי שהם מבלי לפחד, 
שונים  פחות  להרגיש  ובכך 

ובודדים.

הרא שנתי  רק  זאת  ולצערי 
החלטתי  ולכן  במצעד  שונה 
לשוחח עם אנשים אחרים כדי 

נוס ודעות  לחוויות  ולהיחשף 
משלי.  שונות  אף  ואולי  פות 
שני  וגבי,  אור  את  ראיינתי 

וחברי קהילה שהלכו איתי למ
צעד השנה.

־כמה שנים אתם באים למצ
עד בתל אביב?

"שנה שעבו מלוד(:   ,19 )אור 
רה לא יכולתי לבוא אבל לפני 

אי  שלי  הראשון  המצעד  היה 
שהלכ לי  זכור  ופשוט  ופעם 

תי עם דגל ביד ברחוב ופשוט 
הולכת  אשכרה  שאני  שמחה 
עם דגל ביד ואני יכולה להיות 
אני, הרגשתי שאני לא צריכה 

להתבייש בהיותי לסבית."

־יש משהו שהיית רוצה לש
נות בהתנהלות המצעד?

רוצה  אני  אחד.  "דבר  אור: 
המסיבתי  האופי  את  לשנות 
אני  גם  כמובן,  המצעד.  של 

וצבעו שמחה  להציג  ורוצה 
מה  על  הרבה  אין  אבל  ניות, 
לא  לקהילה  כשהיחס  לשמוח 
שווה במדינה. למרות זאת, לא 

את השמ לבאס  רוצה  והייתי 
לחשוב  צריך  אז  בקהילה  חה 

איך עושים את זה נכון."

אתם  האם  אחרונה:  ושאלה 
ממליצים גם לאנשים שאינם 

למצ לבוא  מהקהילה  ־חלק 
עד?

ואור: "כמובן. המצעד הוא לכו
ולם – הקהילה וחבריה התומ

כים כאחד. יותר מזה, אני שמח 
מהקהילה  שאינם  כשאנשים 
את  מציג  זה  לבוא,  בוחרים 
שלנו  בחברה  שיש  התמיכה 
כל  אם  שמח  הייתי  לקהילה. 
גם,  יבוא  בקהילה  מי שתומך 
זה יראה למדינה ולעולם כמה 

חשו הקהילה  של  והמטרות 
בות."

לאנשים  ממליצה  "אני  גבי: 
לבוא  מהקהילה  חלק  שאינם 
שיזהרו  אך  לתמוך,  בשביל 

ומהרבה דברים כמו דעות קדו
מות ושאילת שאלות."

רבה  תודה  הראיון.  כל  וזה 
ולגבי ולאור וכמובן למצעד ול
ונוכחים בו, אנחנו נהנינו ומק

מי שקרא  כל  את  לראות  וות 
בשנה הבאה בתל אביב רוקד 
על משאית או סתם מסתובב 

עם חברים. נתראה שם!



המפלצת  איזו  יודעים  אתם 
תר בכל  כמעט  לפגוש  וניתן 

בויות העולם? רוחות רפאים? 
אז  לא.   - זאב?  אנשי  לא.   -
מה? ערפדים. בכל תרבות ניתן 
למצוא יצור ששואף דם, חיים, 
מדוע  מדוע?  וכדומה.  נשמה 
 – השני  ששמם  הערפדים, 

וטפילים, כל כך מלחיצים אות
נו שכל עם ועם החליט להכניס 

התשו שלו?  לאגדות  ואותם 
בה, כמה שזה לא מפתיע, לא 
גוררת  והיא  פשוטה  תהיה 
אחריה את השאלה השנייה – 

האם הם באמת קיימים?
הטפיל  הסלבית,  במיתולוגיה 

מו בגיל  שנפטר  תינוק  והוא 
בית  לתוך  נכנס  אשר  קדם, 

מא אנרגיה  ומוצץ  והמשפחה 
אותם  מתיש  הוא  כך  נשים. 
וגורם לייסורים, אבל לא הורג 

פו שאנשים  מסתבר  ואותם. 
שאיבת  של  מהתופעה  חדים 
החיים".  "אנרגיית  או  "כוח" 
הצדקה.  חסר  אינו  זה  פחד 
פסיכולוגים  ה-20  במאה  כבר 

וקבעו כי לחלק קטן של האוכ
כוח  לקחת  נטייה  יש  לוסייה 
אדם  כאשר  מאחרים.  נפשי 
במצב נפשי רעוע מתקשר עם 
מתחיל  הוא  זה,  מסוג  אנשים 
להרגיש עייפות, ואילו האדםו

של  תחושה  מרגיש  הטפיל 
שיטות  הרבה  יש  התגברות. 
פסיכולוגית  אנרגיה  ללקיחת 
עסקו  רבים  העבר  ובתקופות 

מכש לדוגמה:  כמקצוע,  ובזה 
פות ומכשפים. אי לכך, אנשים 
זו  לתופעה  התייחסו  בעבר 

באופן רציני ביותר.
נח אינה  התופעה  זאת,  ועם 

במקרים  ורק  לקטלנית  שבת 
במיתולו הטפילים  ומועטים 
קו את  הרגו  השונות  וגיות 
פוח אנשים  כלומר,  ורבנם. 

מהמוות  יותר  מהטפילים  דים 
דגש על  עצמו! במקום לשים 

להרוג,  עלולות  חיות שבאמת 
וכמו נמרים או זאבים, כל המי

במפלצות  עוסקות  תולוגיות 
טוענים  ביולוגים  טפילים.   –
כי למעשה מדובר על טפילים 
חיות  הם  שאלו  פרזיטים,   –
האדם  בגוף  שגרות  זעירות 
בהם  בזמנים  ממנו.  וניזונות 
יצורים  וביוב,  סבון  היה  לא 
וניתן היה למצוא  אלו שגשגו 
אותם כמעט בכל אדם. בניגוד 
תרופה  אין  כרגע  לחיידקים, 
יעילה נגדם והשיטה הכי טובה 
למנוע  היא  בריאים  להישאר 
זה מה  הגוף.  כניסתם אל  את 
זמנים,  באותם  לעשות  שניסו 
ולכן השמועה, כי שום וצמחים 
נגד ערפדים,  עוזרים  רפואיים 
מסבירים  ביולוגים  ידועה.  כה 

במ משתמשים  הטפילים  וכי 
וקורות המזון בגוף האדם לצר

כיהם ובצורה זו משפיעים על 
בש הנמדדת  האדם,  ויעילות 

זו  החוקרים,  לדעת  חייו.  נות 
פוחדים  שאנשים  לכך  הסיבה 

ומהטפילים יותר מהמוות. המ
מקלים  לא  האחרונים  חקרים 
שבכל  מראים  הם  המצב.  על 

הטפי על-ידי  נלקחים  ושנה 
לים כ-70 מיליארד שנות חיים 
2.5 מיו -מאנשי כדור הארץ. כ
סו עם  חיים  אנשים  וליארד 

גים שונים של פרזיטים בגופם 
ורובם אף לא מודעים לכך!

שנ פופולרי,  כה  הזה  והמושג 
ועשה בו שימוש אפילו בפולי

טיקה. הערפדים כבר השתלטו 
אך  האמנם?  הפוליטיקה,  על 

לפולי מקום  אין  זו  ובכתבה 
שנ ממה  קשה  המצב  וטיקה. 

קטנה  קבוצה  ישנה  לנו.  דמה 
שחושבת, כי הערפדים באמת 
השתלטו על העולם ומפקחים 
הכותב,   – אני  אבל  חיינו,  על 

מפ על  מדובר  כי  חושב  ולא 
מציג  אלא  מיתולוגיות,  לצות 
את הצד הפרקטי שבמושג זה.

תו נוצרה  האחרונה  ובתקופה 
שאיבת  של  חדש  מסוג  פעה 
מקדיש  האדם  פיזית.  אנרגיה 

וזמן רב ואנרגיה רבה מדי בס
ובמדיה  טלוויזיה  מארטפונים, 
רוח  חסרי  דברים  החברתית. 
הופכים למוקדי ריכוז אנרגיה. 
או  בעצמו  להשקיע  במקום 
מתחיל  הפרט  אחר,  חי  באדם 
כאשר  לסמלים,  אנרגיה  לתת 
בחזרה.  כלום  מקבל  לא  הוא 
שימו לב! האם כל מה שאתם 

ועושים זה לטובת משהו מוח
נו אתם  ידיעה  שבלי  או  ושי, 

שלכם  מהאנרגיה  חלק  תנים 
בדבר  יש  האם  אחר?  למשהו 
הזה טעם בכלל? אז תתעוררו! 
אל תתנו לטפילים לשאוב את 
להפסיק  יש  שלכם.  האנרגיה 

שב ריקים,  בסמלים  ולתמוך 
בלון.  כמו  יתרוקנו  לעדיכם 
חייבים  שלא  הללו,  הטפילים 
שואבים  חיים,  יצורים  להיות 

ומאיתנו אנרגיה והופכים אות
מאיתנו  לוקחים  לחלשים,  נו 
את  והופכים  ליזום  הרצון  את 

אנ ופסיביים.  לאפורים  וחיינו 
אמונות,  אידיאולוגיות,  שים, 
על  חיים  ועוד  סמארטפונים, 
אנרגיה שהם מקבלים מהפרט. 

ועל מנת להישאר חזקים עלי
נו ללמוד לזהות את הטפילים. 
מדובר על מלחמה בקנה מידה 
נגד  עולמי, מלחמת האנושות 

הטפילים.

לא ברור האם זה באמת רוע 
אפל ומסתורי שנהפך למשהו 
החשוב  הדבר  אבל  חומרי, 

מפ הכי  האויב  שזה  ־הוא 
מאוד  ורע   – האדם  של  חיד 
המיתולוגיות  את  ששכחנו 
שמעבר  שלנו,  והסיפורים 
מכילות  ניקיון,  על  להקפדה 
בתוכן מגוון רחב של מסרים 
לחיינו,  הרלוונטיים  נוספים 

אותם אסור לשכוח.

טפילים – קללה עולמית
בכתבה זו אעסוק במפלצות הכי מעניינות ומפורסמות, במשמעויות התופעה ואיך להתגונן באמת 

מהנורא ביותר.
איליה מיאצ'ין יא4
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שלום, אני יהונתן ואני מסביר דברים. היום אני אסביר, או אנסה להסביר, את המצב בעזה; איך הגענו 
לשם, מה קורה שם, ואיך אפשר לסיים אותו.

יהונתן גבאי ט’4

יהונתן מסביר דברים

ובזמן האחרון רצועת עזה מו
זכרת הרבה בחדשות - בין אם 
בגלל המשבר ההומניטרי ובין 

המתרח ההפגנות  בגלל  ואם 
שות מדי שישי. על מנת להבין 

ויותר טוב על מה מוחים העז
הומ משבר  ישנו  מדוע  ותים, 

מה   - מכל  ויותר  בעזה  ניטרי 
לעשות  יכולה  ישראל  מדינת 
קצת  לחזור  נצטרך  בנושא, 
אחורה ולהבין את הקשר של 

ישראל עם רצועת עזה.
- עזה נמצאת בד ואז נתחיל 
למצ ישראל  בין  הארץ,  ורום 

הימים  ששת  במלחמת  רים. 
ישראל  ע"י  הרצועה  נכבשה 
תחת  הייתה  רב  זמן  ובמשך 
כמו  ישראלי.  צבאי  משטר 

במל שנכבשו  השטחים  ובכל 
ברצו גם  הימים,  וחמת ששת 

עה הוקמו התנחלויות, שרובן 
התרכזו בגוש קטיף. 

ב-1994 נחתמו הסכמי אוסלו 
הפלסטי הרשות  הוקמה  ווכך 

אלו  הסכמים  במסגרת   - נית 
ונסוגה ישראל מהיישובים הפ
ולסטינים בגדה המערבית ובר

צועת עזה )שטחי A( והעבירה 
הפל הרשות  לשלטון  ואותן 

ההתנחלויות  שטחי  סטינית. 
בשליטת  נשארו   )C )שטחי 

ישראל. 

ראש  הכריז   2003 בשנת 
הליכוד  ממפלגת  הממשלה 

ואריאל שרון על תוכנית לפי
ההתנחלוית  של  צדדי  חד  נוי 
C( ברצועת עזה - תוכו  )שטחי

נית ההתנתקות, וב-2005 יצא 

חייל צה"ל האחרון מהרצועה. 
להפסיק  מנת  על  בא  הפינוי 
את הרג החיילים ברצועה וירי 
הטילים על ישובי הדרום )יש 
היו  המניעים  אחד  כי  שיגידו 
היו  ובניו  שרון  בהן  החקירות 
חשודים, אבל זה סיפור לפעם 

אחרת…(. 

2007 ביצע ארגון החו  בשנת
)השו ומאס, שבניגוד לאש"ף 

אינו  הפלסטינית(  ברשות  לט 
מכיר בישראל, הפיכה צבאית 

חוז תקריות  ולאחר  וברצועה 
רות ונשנות בהן ירה החמאס 
הכריזה  ישראל,  על  רקטות 
ישראל על רצועת עזה כשטח 

ועוין והטילה עליה הסגר. בני
בהסכמי  שנקבע  למצב  גוד 

ואוסלו -  לפיו הסחורות מגי
ומועברות  אשדוד  לנמל  עות 
הסגר  ישראל  הטילה  לעזה, 

ועל עזה, כלומר - מלבד סחו
משבר  למניעת  חיוניות  רות 
דלק,  תברואתי,  או  הומניטרי 
חשמל וכסף לא יובאו סחורות 
כל  הופסק  בנוסף,  לרצועה; 

והיצוא לישראל והגדה המער
בית )יהודה ושומרון(; וכך גם 
את  כשסגרה  מצרים  עשתה 
מנת  על  ברפיח  הגבול  מעבר 
חמאס  פעילי  כניסת  למנוע 
ומחבלים. צעד זה החליש את 
הרצועה מבחינה כלכלית, שכן 

מה ישראל  התנתקות  ולפני 
מהתוו  40% כ עבדו  -רצועה 

מכשול  ישראל.  בשטח  שבים 
נוסף על הכלכלה של עזה היא 
ישראלית  בירוקרטית  מערכת 

שמעכבת כל יבוא של סחורה 
ומתן אישורי יציאה לאזרחים.

החשמל  אספקת  בעזה  כיום, 
אינה סדירה ומגיעה לכדי 3-8 
ממי  כ-90%  ביממה;  שעות 
השתייה אינם ראויים לשתייה 
בתרופות  חמור  מחסור  ויש 

של 40%.

הישראלית  מהמדיניות  כחלק 
לשמש  יכולים  אשר  חומרים 
מיובאים  לא  טרור  לפעילות 
כגון  חומרים  הרצועה;  לתוך 

רק לייצור  )משמש  דשן  ו- 
חקלאי(,  לגידול  וקריטי  טות 
ציוד תקשורת, חומרי הדברה 

.G.P.S-ו

הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, מתאם 
ובכירים  בשטחים  הפעולות 

שהר סבורים  בצבא  ונוספים 
משבר  סף  על  נמצאת  צועה 

הומניטרי. 

על מנת להשלים את התמונה 
הנה כמה נתונים דמוגרפים - 
פלו מיליון   1.7 עזה  ברצועת 

לאחד  נחשבת  והיא  סטינים 
בעולם,  הצפופים  המקומות 

הש במקום  נמצאת  והרצועה 
האוכלו בגידול  בעולם  וביעי 

סייה השנתי הממוצע  )3.1%( 
וחצי מהאוכלוסייה מתחת גיל 
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תמו אחרי שקיבלנו  וועכשיו, 
לצלול  נוכל  כללית,  מצב  נת 

אל תוך הבעיה -
החלה  השנה,  במרץ,  ב-30 



אלימות  סדר  הפרות  סדרת 
עם  הרצועה  בגבול  והמוניות 
התחילו  הסדר  הפרות  ישראל. 

ובהפגנות הקוראות להתיר לפ
ולצאצאיהם  פלסטינים  ליטים 
הפגנות  ישראל.  לשטח  לשוב 

ואלה התפתחו להפגנות נגד נו
ושאים שונים, כגון העברת שג

רירות ארצות הברית לירושלים 
וההסגר על הרצועה. 

הם  מהמפגינים  שחלק  בעוד 
מפגי ישנם  תמימים,  ואזרחים 

נים אשר חברים בארגוני טרור 
או תומכים בהם; מפגינים אלו 
שחלקם  תוך  לגדר  התקרבו 
מיידים בקבוקי תבערה, אבנים 

וומטעני חבלה. מטרתם של המ
פגינים הללו הייתה לגרום נזק 

ולהפיל את גדר הגבול.

על מנת לנטרל באופן מדויק אי 
אלו מפגינים אשר ירצו להפיל 
יחידות  צה"ל  הציב  הגדר  את 
גורמים  הגבול.  גדר  על  צלפים 

ובכירים בישראל טוענים כי הח
כמ ההפגנות  את  אירגן  ומאס 

הגדר,  לפרוץ את  לניסיון  סווה 
אך למרות שבין המפגינים היו 

הח הצבאית של  הזרוע  ואנשי 
מאס, רבים מהם לא משתייכים 

לארגון פוליטי כזה או אחר.
ופציו  118 של מהרג   כתוצאה 

פלסטינים  כ-13,000  של  עתם 
ננקטו צעדים בינלאומיים רבים 

וכנגד ישראל כגון החזרת השג
ריר הטורקי והדרום אפריקאי.

בחודש  ובעיקר  האחרון,  בזמן 
צעד  המפגינים  נקטו  הרמדאן, 

הפ הוא  הסדר  בהפרות  ונוסף 
עפי תבערה".  "עפיפוני  ורחת 

כמה  משיגים  התבערה  פוני 
את  מצמצמים  הם   - מטרות 
מספר ההרוגים, על מנת להכין 

מוע משאבים  נדרשים  ואותם 
אותם  ליירט  מאוד  קשה  טים, 
ובכך הם  לנזק רב  גורמים  והם 

ומוצלחים מאוד. כתוצאה מהצ
לחת העפיפונים וצמצום מספר 
דברים  שני  קורים  ההרוגים 

המפ בקרב  המורל  העלאת  ו- 
והפיכה של צה"ל מצבא  גינים 
ששולט ביד רמה על המפגינים 
לצבא שמתקשה להתמודד עם 

"טרור" הבלונים והעפיפונים.

ליירט את העפיפונים  על מנת 
מילואים  יחידת  צה"ל  הקים 

ושמתמחה בהטסת רחפני מירו
צים והפלת עפיפונים בעזרתם.

העפיפונים  להפרחת  בתגובה 
פעילי  כמה  הפריחו  מהרצועה 
משלהם,  תבערה  עפיפוני  ימין 

ואך כיוון שבאזור עזה הרוח נו
ושבת מעזה לכיוון ישראל, הע

והבעירו  ברוח  נסחפו  פיפונים 
גם הם כמה שדות ישראלים.

אחרי שהסברתי מה הוא המצב 
הנוכחי. בואו ננסה ביחד להבין, 

מה גרם לכך?

במער רבים  שבכירים  וכפי 
- טרור הוא  יגידו  כת הביטחון 
אבטלה  של  ישירה  תוצאה 
זו צורת המחאה  וייאוש; טרור 
של האדם שאין לו מה להפסיד, 
רבים  נתונים  בו  המצב  וזהו 

המש עזה.  רצועת  ומתושבי 
גבוהה  אבטלה  יצר  הכלכלי  בר 
ומותרות  במשאבים  והמחסור 

ויצרו ייאוש, ומכאן, הדרך להפ
רעות סדר הייתה סלולה.

ועכשיו הגענו לחלק המעניין - 
עכשיו  עד  מכאן?  יוצאים  איך 

ודיברתי עוד ועוד על המצב בר
לנסות  הזמן  הגיע  וכעת  צועה 
ולעשות עם זה משהו. אז הנה 

כמה רעיונות לפתרון המצב -
הקשה  הכלכלי  שהמצב  כיוון 
ניתן  להפגנות,  גרם  ברצועה 

יש מצד  שהקלות  להניח  ורק 
פתיחת  כגון:  ההסגר  על  ראל 
אישור  מתן  נוספים,  מעברים 
ביבוא  והקלה  לאזרחים  יציאה 

וסחורות יביאו להפסקת ההפג
נות. בפיתרון זה תומכים אנשי 
צבא הסבורים ששיפור באיכות 
יביא  עזה  תושבי  של  החיים 

הג המניעים  אחד  ולהיעלמות 

מצד  האזרחית.  למחאה  דולים 
הסגר  הסרת  לזכור  יש  שני 

הח לחימוש  לתרום  ועשויה 
מאס.

המ להתחזקות  נוסף  וגורם 
והתמיכה  העידוד  הוא  חאה 

הר את  שהפכו  החמאס  ומצד 
עיון למחאה לא אלימה למחאה 

דיפלומ ואלימה. בעזרת הרבה 
ומצ העולם  מדינות  עם  וטיה 

רים והרשות הפלסטינית בפרט 
ויהיה ניתן לנקוט בצעדים מדי

לחמאס  לגרום  מנת  על  ניים 
להפסיק את תמיכתו בהפגנות. 
במדיניות  שבהתחשב  כמובן 
ממשלת  נוקטת  בה  הנוכחית 
ישראל ולפיה פועל צה"ל יהיה 

וקשה לבצע את המהלך הדיפ
לומטי הנ"ל.

בבעיה.  נמצאת  ישראל  נסכם: 
ההומניטרי  המשבר  אחד,  מצד 

ווכל הנלווה לו ומצד השני הח
מאס. מצד אחד ישנם אזרחים 
ברעב  שגוועים  מפשע  חפים 
ומצד שני ישנו הסיכון לחייהם 

של אזרחי ישראל.

ומה אני חושב? אני חושב שיש 
ופתרון למצב הזה. הבעיה במל

כוד היא החמאס ולא האזרחים 
"עניי   - פתגם  ישנו  ברצועה. 
סבור  אני  אך  קודמים",  עירך 

ושאין זה נכון במקרה הזה ושא
סור לתת לאזרחים לגווע בתוך 

הרצועה הצפופה. 

־לדעתי הפתרון הנכון הוא לה
ברצועה  השליטה  את  חזיר 
ולעזור  הפלסטינית  לרשות 
לה לפרק את הזרוע הצבאית 
של חמאס מנשקו. אחרי הכל 
צריך לזכור שהבעיה פה היא 
ארגוני  אלא  הפלסטינים  לא 
אף  מתוכם.  הפועלים  הטרור 
מתייחסים  שלעיתים  פי  על 

־אליהם כהיינו הך אין זה המ
בשיתוף  לעבוד  עלינו  קרה. 

עם שכנינו לפתרון המצב. 
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צעדת השרמוטות
"אם אישה יוצאת ככה, שלא תתפלא שיטרידו אותה..." אם נמאס לכם לשמוע את המשפטים האלה, אתם לא 
לבד - 'צעדת השרמוטות' מלאה באנשים שמרגישים כמוכם. השאלה היא, האם זו הדרך להעביר את המסר? 

יובל בוגנה ט'1

וזה התחיל ממשפט אחד שק
שהרצה  קנדי,  משטרה  צין 
שבטורנטו  יורק  באוניברסיטת 
להו בחר   ,2011 בינואר   24 -ב

לי  "נאמר  נאומו:  לסוף  שחיל 
זאת,  להגיד  אמור  לא  שאני 
להימנע  צריכות  נשים  אבל 
כדי  מלהתלבש כמו שרמוטות 
של  לקורבנות  יהפכו  שלא 

אלימות מינית."

סוניה  זו,  אמירה  בעקבות 
ברנט )Sonya JF Barnett( והת'ר 
Heather Jarvis( הקו )ג'ארוויס 

לפועל  להוציא  החליטו  נדיות 
וק דבריו,  כנגד  בעיר  ומחאה 

השרמוטות".  "צעדת  לה  ראו 
המארגנות הבינו שאם יתרכזו 

ובקצין בצורה ספציפית ואינט
נסיבית המחאה לא תניב דבר, 
בעיקרון  להתמקד  בחרו  אז 
להתלבש  צריכות  לא  נשים   –
צנוע או בצורה לא חשופה כדי 
שלא יותקפו מינית או יאנסו. 

שא להבהרה  פעלו  והשתיים 
את  ומורידה  שגויה  זו  מירה 
הבנות  של  העצמי  ביטחונן 
אשר נאנסו או הותקפו מינית 
בו  חזר  הקצין  כלשהי.  בצורה 

ומדבריו והתנצל, אך את מאר
גנות המחאה שום דבר לא יכל 
באותה  באפריל  ב-3  לעצור. 
3000 מפגינים ומפגיו -השנה כ

פארק"  ב"קווינס  התכנסו  נות 
ובטורונטו וצעדו אל מטה המ

המפגינות  העירונית.  שטרה 
חשוף,  בלבוש  לבוא  החליטו 

ובכדי להבהיר את הרעיון שה
ללבוש  בוחרת  שאישה  לבוש 

ולא מצדיק כלל וכלל את תקי
והיא  אינוסה,  או  מינית  פתה 
 – אופן  בשום  בכך  אשמה  לא 
גם אם התלבשה כ"שרמוטה".

ולאחר התרחשות הצעדה בטו
למדי התפשט  הרעיון  ורנטו, 

נות אחרות בהן ברזיל, ארה"ב, 
בריטניה, שוודיה וכו' – וכמובן, 
גם לארצנו ישראל. שנה לאחר 
פמיניסטית  בקנדה,  הצעדה 
צעדה  הובילה  לוי  אור  בשם 
בקנדה  שהתרחשה  לזו  זהה 

בחיר למרות  בירושלים.  וגם 
היש הצעדה  בירושלים,  ותה 

ראלית הראשונה יצאה לפועל 
אביב.  בתל   2012 במרץ  ב-22 
הגיעו מאות משתתפות ומעט 
בערים  מארגנות  משתתפים. 
מאור  השראה  לקחו  אחרות 
לוי והחליטו לארגן את "צעדת 
השרמוטות" גם בחיפה ובבאר 

שבע.

את  מעבירה  הצעדה  האם 
ביותר?  היעיל  באופן  המסר 

מתלב נשים  כן.  ובעיקרון, 
מגדי שהחברה  בלבוש  ושות 

רה "חשוף" וצועדות ברחובות, 
כיצד  משנה  שלא  המסר  עם 

יוטר או  ייאנסו  אם  ויתלבשו, 
דו מינית – זוהי אשמת התוקף 
מבינה  החברה  אשמתן.  ולא 
את זה, לא כולם מסכימים עם 
המסר, אבל זה לא משנה – הוא 

ול ניתן לפספוס.  ולא  ומועבר 
ומרות שהמסר עובר, האם הצ

עדה מועילה בסופו של דבר? 
וזה כמובן, עניין של דעה, ולד

עתי – היא לא מועילה. הנשים 
"שרמו במילה  בחרו  ובצעדה 

הסוף.  עד  איתה  והלכו  טות" 
בעוד מטרת הבחירה במילה זו 
היא  הולכות  הן  בהן  ובבגדים 
האישה  החירות  את  להעצים 
והמסר הפמיניסטי - היא עושה 
שעדיין  ההפך.כשמבינים  את 

כמו "שר ומשתמשים במילים 
מוטה" ו"זולה" ומייחסים אותן 
אם  וגם  "חשופים",  לבגדים 
מבינים  להפגין,  במטרה  זאת 
שהצעדה לא משנה את השיח 
הציבורי לגבי מה שהיא מוחה 
נגדו, עד כמה שהיא מתיימרת 

לעשות זאת. 

לעשות?  אפשר  כן  מה  אז 
מבפנים,  השיח  את  לשנות 

־כי לנסות לעשות את זה מב
חוץ, כמו שניתן לראות – זה 
מאוד קשה. צריך ללמד בנים 
לא להטריד או לאנוס, במקום 

בנות לא להיות מוטר ־ללמד 
־דות או לא להיאנס. צריך לה

שלנו  הבנות  את  לגדל  פסיק 
לא לצאת במיני למועדון בתל 

־אביב או בכל מקום אחר, ול
־שכנע אותן ללבוש ג'ינס וחו

יש  ככה  שגם  )למרות  לצה 
להיות  שווה  כמעט  סיכוי  לה 
מוטרדת(. לא צריך לקבל את 

כמ האונס  את  או  ־ההטרדה 
שהו מובן מאליו אם האישה 
זו אף  כי  בגד חשוף,  לובשת 
על  גם  אשמתה.  אינה  פעם 
 – נכונה  האמרה  הזה  העניין 
"הכל מתחיל ונגמר בחינוך". 



פינת ספרות
למה להיות שונה הופך אותי לפחות בת אדם ממך? 
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אני לא מבינה מה רע בלהיות שונה.
אני לא מבינה מה ההבדל בין לאהוב פופ לאהוב אינדי רוק.

אני לא מבינה איך זה הופך אותי לפחות טובה ממך.
אני לא מבינה מה ההבדל בין לאהוב בנים, לאהוב בנות או לאהוב בלי תנאים.

מה זה משנה?
זה פרט כל כך שולי, כל כך קטן.

למה זה צריך לשנות את דעתי על אנשים?
זה שבחור אוהב בנים, אז שיאהב.

ואם בחורה מרגישה משיכה לבחורה אחרת – מה זה ענייני? למה זה הופך אותה לפחות בת 
אדם?

כולנו אנושיים. כולנו מורכבים מעצמות, ושרירים.
אז אני טבעונית, ואתם אוכלים בשר ושותים את הקפה שלכם עם חלב פרה.

אני עדיין אוכלת, ואני עדיין שותה קפה )קצת יותר מדי(.
כולנו אנושיים, ולמען האמת? כולנו שונים.

תסתכלו על האנשים סביבכם.
אתם לא נראים בדיוק כמוהם, אתם לא מתנהגים בדיוק כמוהם ואתם לא אוהבים בדיוק אותו 

דבר.
זה לא הופך אתכם לפחות בני אדם.

זה לא אומר שצריך לדחוק אתכם לשולי החברה.
זה לא אומר שיש לכם זכות להתנשא מעליהם.

אין כזה דבר "זן נעלה", אין כזה דבר אנשים יותר טובים. כולנו אותו הדבר, בסופו של היום.
כולנו חושבים, כולנו מרגישים, כולנו חלק מהמין האנושי וזה לא קשור למוזיקה, לתחביבים, למי 

שאנחנו אוהבים... זה קשור לזה שזה פשוט מה שאנחנו.
נולדתי בת אדם, ושום דבר לא יכול לשנות את זה.

למה להחשיב מישהו כפחות מאתנו כי הוא לא "העתק הדבק" שלנו?




