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ילד אוטיסט בביתו,  זורקת אותי רחוק-רחוק, לתקופה שבה עבדתי כסטודנטית עם  רבן גמליאל  האמירה של 
בשיטה שנקראת “אופשיין”, אפשרות. לפי הגישה, שפותחה באופן אינטואיטיבי על ידי אם, על סמך ניסיונה האישי, 
יש לקבל את הילד האוטיסט כמו שהוא ולא לנסות לשנות אותו. לפעמים חושבים בטעות שמדובר רק בחיקוי 
הילד, למעשה מדובר במשהו חזק הרבה יותר. על המטפל להיכנס לחדר שבו הוא מאמץ את רצונו של הילד 
ומבטל את ניסיונות החינוך, האילוף והטיפול. הוא בא נקי. המטרה בסופו של דבר - שהילד יחווה ביטחון ושיסמוך 
כל כך על המטפל, עד שיהיה מוכן פעם להיות קשוב לרצון שונה משלו, כלומר לקודים חברתיים ורגשיים שאינם 
נובעים מעולמו הפנימי של ילד אוטיסט. ההתנסות ההיא נמשכה כמעט שנתיים ושינתה משהו בתפיסת עולמי 

לתמיד. 
לא רק כשיטת טיפול באוטיסטים, גם מול תינוק בריא לחלוטין מבטל הורה רצונו מפני רצון העולל. למעשה, 
פעמים רבות בחיינו מוטב לנו לוותר על עקשנותנו, על גאוותנו, על תביעותינו, לזרום עם רצון האחר ולהקשיב לו. 
התוצאה עשויה להיות מפתיעה, כשדווקא אז נוטש האחר את עמידתו על המקח, חדל לנהות אחר אחרים ולבו 

מורה לו לפעול לשיטתנו.

הוּא הָיָה אֹומֵר: עֲֵׂשה 
רְצֹונֹו כִּרְצֹונֶךָ, 

כְּדֵי ֶׁשיַּעֲֶׂשה רְצֹונְךָ 
כִּרְצֹונֹו. 

פרקי אבות ב, ד

עולים  הפרשה  פרקי  בחמשת 
נושאים שונים:

וטיהור  המשכן  בעבודת  הנרות  הדלקת 
הלוויים לקראת עבודתם הקדושה.

נקבע  בעטיין  והנסיבות  שני  פסח  חוקי 
פסח שני.

הענן שמעל המשכן.
הכנת החצוצרות והשימוש בהן.

ראשי המטות )השבטים( וסדרם בכוח.
ומינוי  התאווה לבשר, העונש למתאווים 

שבעים זקנים כהנהגה לימין משה.
דיבור מרים ואהרון על האישה הכושית 

של משה ועונשה של מרים.

הפעם נתמקד בתלונת העם שבפרק י”א: 
“וַיְהִי הָעָם ּכְמִתְֹאנְנִים, רַע ּבְאָזְנֵי ה’; וַיְִּׁשמַע 
וַּתֹאכַל  ה’,  אֵׁש  וַּתִבְעַר-ּבָם  אַּפֹו,  וַיִּחַר  ה’, 
מגיעות  העם  תלונות  הַּמַחֲנֶה.”   ּבִקְצֵה 
לאוזני האל והוא כועס. מכאן ברור כי האש 
המלחכת בשולי המחנה היא אות אזהרה. 
בשונה מעמוד האש שליווה את בני ישראל 
שלא  מהסנה  ובשונה  בלילה  להם  והאיר 

אוכל. 

שבזכותן  האש  של  התכונות  מהן  ילדים, 
לפעמים היא מסמלת משהו טוב? 

כך  ואחר  במשכן  בערה  לדעתכם,  מדוע, 
בבית המקדש “אש תמיד”? 

בהם  “בוערת  כשאומרים  מתכוונים  למה 
אש האמונה”? 

האש  לפעמים  שבגללן  התכונות  מהן 
“להט”,  המילים  רע?  משהו  מסמלת 
“להוט” ו”לוהט” - יכולות לתאר התייחסות 

להיטות  אבל  למשהו,  אוהדת  מאוד 
ולפגיעה  לשרֵפה  בקלות  להגיע  עלולה 
באחרים. האם תוכלו לחשוב על דוגמאות 
“אש  המושג  פירוש  מה  כאלה?  למקרים 

המחלוקת”? 

הביטוי “אש זרה” מציגה את האש כדבר 
הרע,  יצר   - הוא  הביטוי  פירוש  שלילי. 
האש  פרצה  שבגללה  הסיבה  תאווה. 
בשולי המחנה הייתה זו - התאווה. קבוצה 
שהסתפחה לעם ישראל כשיצאה ממצרים 
חדשה:  בעיה  עוררה  “אספסוף”  ונקראת 
ּתַאֲוָה”,  הִתְאַוּוּ  ּבְקִרְּבֹו,  אֲֶׁשר  “וְהָאסַפְסֻף 
ובמקרה  משהו,  להשיג  מאוד  רצו  כלומר 
גורמה.  הזה התחשק להם לאכול ארוחת 
והם  הגישה  את  מאמצים  ישראל  בני 
וַיִּבְּכוּ,  “וַיָּׁשֻבוּ  “מתבכנים”,  או  בוכים  שוב 
ּבָָׂשר.”  יַאֲכִלֵנוּ  מִי  ֹּאמְרוּ,  וַי יְִׂשרָאֵל,  ּבְנֵי  גַּם 
שאכלו  הטובים  במאכלים  נזכרים  הם 
הַקִּשֻאִים,  “...אֵת  הדגים,  למשל:  במצרים, 
וְאֵת הָאֲבַּטִחִים, וְאֶת-הֶחָצִיר וְאֶת-הַּבְצָלִים, 

וְאֶת-הַׁשוּמִים. וְעַּתָה נַפְֵׁשנוּ יְבֵָׁשה.” 
בהתחלה הם התלהבו מהַּמָן, אבל עכשיו 
ממנו:  להם  ונמאס  אליו  התרגלו  כבר 
הַּבְֹדלַח.   ּכְעֵין  וְעֵינֹו,  הוּא;  ּכִזְרַע-גַּד  “וְהַּמָן, 
דָכוּ  אֹו  בָרֵחַיִם,  וְטָחֲנוּ  וְלָקְטוּ  הָעָם  ָׁשטוּ 
עֻגֹות;  ֹאתֹו  וְעָׂשוּ  ּבַּפָרוּר,  וּבְִׁשלוּ  ּבַּמְדֹכָה, 
וְהָיָה טַעְמֹו, ּכְטַעַם לְַׁשד הַּשָמֶן. וּבְרֶדֶת הַּטַל 
עַל-הַּמַחֲנֶה, לָיְלָה, יֵרֵד הַּמָן, עָלָיו.” הטענות 
של בני ישראל הן שהמן קטן, שקוף, שכבר 
ניסו עליו את כל המתכונים, שטעמו פחות 
והוא  בהתחלה,  היה  שנדמה  ממה  מזהיר 

יורד כל לילה, בשגרה משעממת שכזו.

של  התלונה  האם  דעתכם?  מה  ילדים, 
יותר לאכול  העם מוצדקת? לא בא להם 
יכולים להבין אותם? האם  מן. האם אתם 
לעשות  לכם”  בא  ש”לא  לכם  גם  קורה 
ללכת  לחברים,  נחמדים  )להיות  משהו? 
לגן או לבית הספר, להתפלל, לאכול מה 
שמכינים לכם...?( מה רע בזה? מה אתם 
חושבים על ילדים שרוצים לעשות רק מה 
שבא להם? האם כולנו יכולים לנהוג איך 

שמתחשק לנו? 

“וַיְִּׁשמַע ֹמֶׁשה אֶת-הָעָם ּבֹכֶה לְמְִׁשּפְֹחתָיו--
אִיׁש, לְפֶתַח אָהֳלֹו; וַיִּחַר-אַף ה’ מְֹאד.” מדוע 
אלוהים כועס על העם? האם הבכי שלהם 
מעיד על תינוקיות? עצב? מצוקה? כפיות 
טובה? איזה מין בכי זה היה? בכי שקט עם 
או  צעקות?  התייפחויות?  יבבות,  דמעות? 

שאולי נדנדו והטרידו בפטפוטים?
הטענה  מרוצה,  לא  מאוד  היה  משה  גם 
שלו לאלוהים: “לָמָה הֲרֵֹעתָ לְעַבְּדֶךָ, וְלָּמָה 
אֶת-מַּשָא  לָׂשוּם,  ּבְעֵינֶיךָ:   חֵן,  ֹלא-מָצָתִי 
אֵת  הָרִיתִי,  הַזֶּה--עָלָי. הֶאָֹנכִי  ּכָל-הָעָם 
ּכִי- יְלִדְּתִיהוּ:   הַזֶּה--אִם-אָנֹכִי,  ּכָל-הָעָם 
יִָׂשא  ּכַאֲֶׁשר  בְחֵיקֶךָ,  ָׂשאֵהוּ  אֵלַי  ֹתאמַר 
ֹּנֵק, עַל הָאֲדָמָה, אֲֶׁשר נְִׁשּבַעְּתָ  הָֹאמֵן אֶת-הַי
לְכָל-הָעָם  לָתֵת  ּבָָׂשר,  לִי  לַאֲֹבתָיו. מֵאַיִן 
בָָׂשר  ּתְנָה-ּלָנוּ  לֵאֹמר,  עָלַי  הַזֶּה: ּכִי-יִבְּכוּ 
לֵָׂשאת  לְבַּדִי,  אָֹנכִי  וְֹנאכֵלָה. לֹא-אוּכַל 
נסו   – מִּמֶנִּי.”  כָבֵד  הַזֶּה: ּכִי  אֶת-ּכָל-הָעָם 
להסביר: מה גרם למשה תחושה של כובד, 

שהוא אינו יכול עוד לשאת זאת לבד?

כדי  למשה,  מציעים  הייתם  פתרון  איזה 



פס קול לחיים
הרלוונטיות של רוקנרול בועט

האנשים  מי  לבד?  להנהיג  יצטרך  שלא 
ההנהגה  בעול  לחלוק  ביותר  המתאימים 

לצדו של משה? 
ִׁשבְעִים  אֶסְפָה-ּלִי  אֶל-ֹמֶׁשה,  ה’  ֹּאמֶר  “וַי
אִיׁש מִזִּקְנֵי יְִׂשרָאֵל, אֲֶׁשר יָדַעְּתָ, ּכִי-הֵם זִקְנֵי 
הָעָם וְֹׁשטְרָיו; וְלָקַחְּתָ ֹאתָם אֶל-ֹאהֶל מֹועֵד, 
עִּמְךָ  וְדִּבַרְּתִי  וְיָרַדְּתִי,  עִּמָךְ.   ָׁשם  וְהִתְיַּצְבוּ 
וְַׂשמְּתִי  עָלֶיךָ,  אֲֶׁשר  מִן-הָרוּחַ  וְאָצַלְּתִי  ָׁשם, 
עֲלֵיהֶם; וְנְָׂשאוּ אִּתְךָ ּבְמַּשָא הָעָם, וְלֹא-תִָׂשא 

אַּתָה לְבַּדֶךָ.”
“וְאֶל-הָעָם ּתֹאמַר הִתְקַּדְׁשוּ לְמָחָר, וַאֲכַלְּתֶם 

ּבָָׂשר... לֹא יֹום אֶחָד ּתֹאכְלוּן, וְֹלא יֹומָיִם; וְֹלא 
חֲמִָׁשה יָמִים, וְֹלא עֲָׂשרָה יָמִים, וְֹלא, עְֶׂשרִים 
יֹום. עַד ֹחדֶׁש יָמִים, עַד אֲֶׁשר-יֵצֵא מֵאַּפְכֶם, 

וְהָיָה לָכֶם, לְזָרָא.”
נכתב  הפרק  בתחילת  כבר  כועס,  האל 
“ויחר אפו”, ועכשיו העם משלם “עד אשר 
יצא מאפכם”. כלומר, תאכלו עד שימאס 
משלמים  כך  אחר  בבשר.  ותבחלו  לכם 
המתאווים ביוקר רב. הם משלמים בחייהם 
אותם.  להוליך  לתאוותם  שהניחו  כך  על 
אֲֶׁשר  ה’  אֶת  ּכִי-מְאַסְּתֶם  “יַעַן,  מדוע? 

 “My life was saved by Rock ‘N’ Roll”
 (Velvet Underground, “Rock & Roll”,

Loaded 1970)
המוזיקלי?  טעמו  את  רוכש  אדם  מאיפה 
ולא  אלו  שירים  בראשי  מתנגנים  ומדוע 

אחרים?

מצד  שידות.  שתי  היו  הוריי  של  בביתם 
הטלית  את  שהכילה  השידה  שכנה  ימין 
שכנו  שמאל  ומצד  אבי,  של  והתפילין 
ומתחתיהם  הסלילים  וטייפ  הפטיפון 

התקליטים והקלטות. 
שתי  של  תוכנן  עשרה  שלוש  גיל  עד 
מוזיקה  עבורי.  רלבנטי  היה  לא  השידות 
לא הייתה חלק חשוב מעולמי, הייתי יותר 
ילד של מילים וספרים מאשר של צלילים. 
אבל קצת לאחר שהתחלתי להניח תפילין, 
עולמי הרגשי והאינטלקטואלי התרחב וגם 
ליבי.  תשומת  את  לתפוס  החלה  מוזיקה 
של  בתקליטייה  מוסיקה  למצוא  יכולתי 
קלאסית,  מוזיקה  בעיקר  שהכילה  הוריי, 
שירי ארץ ישראל ומעט חזנות. נפגשתי עם 
נערכו  אשר  השירה  בערביי  גם  המוסיקה 
לציון כמעט כל מועד אפשרי בבני עקיבא. 
אך משהו  והמנגינות,  המילים  את  למדתי 

לא סיפק אותי במוזיקה הזו.

מתקליט  שירים  ברדיו  שמעתי  אחד  יום 
ופניתי  אותי  משך  בשירים  משהו  חדש. 
התקליט  את  לקנות   - תקליטים  לחנות 
תקליטו  זה  היה  בחיי.  הראשון  הלועזי 
 ”Born ספרינגסטין  ברוס  של  המכר  רב 
ולשמחתי  הביתה,  הגעתי   .in the U.S.A”
התקליט,  את  הנחתי  איש.  שם  היה  לא 
את  והצבתי  המכשיר  את  הדלקתי 
צעק בתופים  מלווה  חזק  קול  המחט. 
   ”Born down in a dead man’s town 
The first kick I took was when I hit the ground”

הכועסות  המילים  בין  בשילוב  משהו 
והאניגמאטיות והצליל הרענן והקצבי תפס 
את  מצאתי  הרוק  במוזיקת  מיידית.  אותי 

פס הקול של חיי. 

זֶּה  לָּמָה  לֵאֹמר,  לְפָנָיו  וַּתִבְּכוּ  ּבְקִרְּבְכֶם 
להבין  יכולים  אנו   - מִּמִצְרָיִם...”  יָצָאנוּ 
ולהיות אמפטיים כלפי “בא לי”, “מתחשק 
לי” ו”נמאס לי”, אבל אלה אינם מקובלים 
קבועה  התנהלות  כשיטת  חיים,  כדרך 
שקרית  והתרפקות  בכי  לא  וגם  בעולם, 
על העבר. בפרקי אבות ד, כ”א, אומר רַּבִי 
וְהַּכָבֹוד  וְהַּתַאֲוָה  “הַּקִנְאָה  הַּקַּפָר:  אֶלְעָזָר 

מֹוצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעֹולָם.”

אילת אסוקזידו
אם לחן, כיתה ב’ קשת

כאשר הסתובבתי לי חסר מנוחה בשבילי 
הישיבה, האבנים המתגלגלות טענו בשמי 
וכשהייתי   ,”I Can’t get no satisfaction“
 ,”I’m so tired“ הביטלס  לי  שרו  בטירונות 
של  רגשות  ביטאו   R.E.M הצבא  לאחר 
 ”Losing my-ב  - בתוכם  ואני   - רבבות 
   Red-נאחזתי ב וברגעי הדיכאון   ,religion”
 ”I אמרו  הם  כאשר   Hot Chilli Peppers
 don’t wanna ever feel, like I did that
”day וכשחזרתי מעוד דייט נכזב השמעתי 
 “Last night I  -  Smiths-ה את  לעצמי 
בחתונה,   .dreamt somebody loved me”
לצלילים  אחרון  ריקוד  רקדנו  ואני  איילת 
 Such a“ ריד  לו  של  המתוקים-מרירים 

.”perfect day
דתי  נער  פתאום  נמשך  זאת  בכל  למה 
של  כזה  סוג  בביתו  שמע  שלא  ירושלמי 
בשחורים  שמקורה  למוזיקה  מוזיקה 
מאדי  את  מעדיף  אני  למה  בארה”ב? 
גילם  בני  על   Howlin’ wolf ואת  ווטרס 

מהגבעטרון ואת לו ריד על נחום היימן?

בתשדירי  השמונים  שבשנות  זוכר  אני 
והליכוד  המערך  הבחירות,  של  התעמולה 
בכחול  ציוניים  תשדירים  הציגו  תמיד 
יזרעאל  עמק  שדות  את  שהראו  לבן 
אז  חשבתי  החרמון.  ולובן  המוריקים 
הוא  לתשדירים  המציאות  בין  שהקשר 
רואה   העם  שרוב  מכיוון  לגמרי  מקרי 
הרכבת  שיכוני  את  יום  מדי  מחלונו 
החשמל  חוטי  את  שכניו,  של  המכוערים 
והשלט המאולתר של המכולת בפינה ולא 
שדות מוריקים. כך גם מוזיקת הרוק: היא 
ועירונית  מציאותית  מחוספסת,  מוזיקה 
החשמליות  והגיטרות  התופים  בעיקרה. 
צפצופי  את  יותר  הרבה  לי  הזכירו 
ליד  שעברו  והאמבולנסים  המכוניות 
חלוני מאשר את האקורדיון הרוסי. כאשר 
 ”Sometimes כמו  שורות  שר  ספרינגסטין 
its like someone took a knife baby 
Edgy and dull and cut a six-inch valley 
Through the middle of my soul” 

רגשותיי  את  יותר  הרבה  לי  שיקף  זה 
המורכבים כמתבגר מאשר שורות מהשיר 
“ערב של שושנים.” בסופו של דבר, עם כל 
הייחודיות שבמציאות הישראלית, הדילמות 
המערבי  העולם  של  האוניברסאליות 
מאחדות מיליונים בכל העולם באמצעות 

הזדהות עם מוזיקת הרוק.

שונים  ז’אנרים  להכיר  למדתי  השנים  עם 
ברוק, כולל רוק ישראלי, ולמדתי לסנן את 
אולם  מוזיקלית.  גבבה  מעט  מלא  הבר 
האהבה הראשונה נשארה: המכונית בדרך 
גדותיה  עד  מלאה  הנורמטיבית  לעבודה 
בדיסקים בועטים ממש כאילו אני אותו בן 

שמונה עשרה עם שיער עד הכתפיים. 

להנחיל  ומנסה  ילדיי  עם  יושב  אני  היום 
בניי,  )“שמעו  במוזיקה  יסוד  ערכי  להם 
ואני  טוב”(,  זה  זפלין’  ‘לד  רע,  זה  ‘שיקגו’ 
כמעט משוכנע שברבות הימים הם ימרדו 

בי והבית יתמלא צלילי גבעטרון.

שייך  היום  שלי  הקול  פס  ששואל,  ולמי 
לדיוויד בריין, סולן ה-talking heads ששר:

 you may find yourself behind the wheel
of a large automobile 

 And you may find yourself in a beautiful
house, with a beautiful Wife 

 And you may ask yourself - well...
how did I get here?

ישי להמן 
אב לשגיא, כיתה ג’, וגלעד, כיתה א’, קשת

 מעונינים לשמוע יותר
  על הקהילה?

פנו לאריאל סלע
052-3667408 



קהילתי  על  עוברת  מאתגרת  תקופה 
בקהילה  ה”צעירים”  בתיה.  במזכרת 
ובעשייה יגידו “אלה חבלי לידה”. הוותיקים 
שבינינו יקראו לזה משבר “גיל הארבעים”, 
 - מי  על  ילך  הכל  שכבר  מצפים  כאשר 
כאשר  ואילו  לא,  כשזה  ומקטרים  מנוחות 
האקשן  את  מחפשים   - ושליו  רגוע  הכל 

ומקטרים שמשעמם. 

אנחנו בקהילת גשר צריכים להבין שאנחנו 
“יוצאי הדופן” - יחסית לממוצע בסביבתנו. 
לעקרונותינו,  ונחושים  אידיאליסטים  יותר 
מעורבים  יותר  בטוח  נאיביים,  יותר  אולי 
חברתית וחינוכית ... אפשר בהחלט להגיד 
והילדים  מוזר”  “עוף  בבחינת  שאנחנו  
בקיצור,  כאלה...”  “חוצנים  יגידו:  בימינו 

 .”OUTSIDERS”אנחנו ה

 OUTSIDERS אבל מה עושים עם טיפוסי
כאלה?  

קהילה,  חברה,  כל  נבחנת  לדעתי  כאן 
מתייחסת  היא  כיצד  בשאלה  מדינה... 

מפסח שני דרך ל”ג בעומר ועד שבועות
OUTSIDERS

ממש  שלא  האלה,  המשונים”  ל”אנשים 
חושבים כמו הרוב, לא מתנהגים כמו הרוב, 

לעתים אפילו לא נראים פיזית כמו הרוב. 

של  דוגמאות  שתי  מובאות  שלנו  בפרשה 
יחס נכון ל”יוצאי דופן”: 

כמו  פיזית  שנראה  היחיד  לגבי  ראשית 
במשה  ואהרון  מרים  “ותדבר   :OUTSIDER
לקח... אשר  הכושית  האישה  אודות  על 
גם  הלא  ה’  דיבר  אך-במשה  הרק  ויאמרו 
בנו דיבר וישמע ה’”. )במדבר י”ב, א’(. כאן 
הפיזי  המראה  גם  ואהרון  למרים  מפריע 
של האישה שלקח משה וגם ה’התנשאות’ 
שחושב  הצעיר,  אחיהם  משה,  של  כביכול 
שמכיוון שלו ניתנה היכולת לתקשר ישירות 
עם ה’, הוא המנהיג הבלעדי של עם ישראל. 
סוף העניין - מרים נענשת ונעשית מצורעת. 
אהרון ומשה יוצאים להגנתה וכל העם מצד 
אחד מביע סולידריות עם החוטאת, מרים, 
ו”לא נסע עד היאסף מרים.” )במדבר י”ב,  
ט”ו( ומצד שני, אין יותר עוררין על מנהיגותו 

של משה, למרות אשתו הכושית. 

לגבי קבוצות “יוצאי דופן”, הפרשה מזכירה 
לנפש  טמאים  היו  “אשר  האנשים  את 
יכלו לעשות הפסח ביום ההוא”  אדם ולא 
ו’( - לא יכלו להשתתף בליל  )במדבר ט’, 
הסדר הראשון בהיסטוריה של העם היהודי 
מצרים(.  יציאת  לאחר  )שנה  סיני  במדבר 
אנחנו  זעקה:  קול  הרימו  אלה  אנשים 
“למה   - הדופן’[  ‘יוצאי  ]עבורנו  הטמאים 
נגרע  שונים-  שקצת  אנחנו  למה  נגרע”? 
משאר עם ישראל? וכאן ה’ היה יצירתי - 
ב”דרך  נוסע  או  טמא  כל  ועבור  עבורם 
רחוקה” לאורך הדורות המציא “פסח שני” 

- חודש לאחר מועד הפסח הראשון.    
כי  הרוויחו,  עוד  הם   - גנוסר  לטל  ]הערה 
אבל  ומרורים,  מצות  על  לחגוג  להם  הורו 
מכל  ליהנות  ויכלו  להם  נאסר  לא  חמץ 

העולמות[.

לאורך ההיסטוריה היהודית, לעתים קרובות 
דווקא מ”יוצאי הדופן” צמחה הישועה. אתם 
“המשך  מסדרת  כעת  מתאוששים  בוודאי 
שבו   - בעומר  ל”ג  האביב-קיץ”:  חגיגות 

ובכן, עוד לפני שהטמענו שהחורף כנראה 
כבר לא יגיע, והנה, מצמצנו לרגע, והאביב 

הגיע וחלף לו ביעף.
את  לפתוח  השאלה:  מנקרת  ועכשיו 
ההשקיה או לא? אחרי שנמוגו כל שרידי 
ונקי,  העננות מעלינו, מותירים כחול בהיר 
אחרי שגם בבוקר מתאדה הטל תוך שניות, 
עומדים אנו מול גינותינו ודשאינו והחלטה 
לא קלה בידינו. הצהוב של הדשא כבר אינו 
“תרדמת החורף” שלו, אלא שוועתו ללחות. 

אז כמה עצות / נקודות למחשבה:
הפינות  כל  למינימום!  הדשא  את  צמצמו 
פעם  אף  שההשקיה  הקרחות  השכוחות, 
השטחים  כל  אליהן.  להגיע  מצליחה  לא 
שבעצם הינם בגדר של “לראותם בלבד” 
יפות ומעוצבות.  יכולים להפנות לפינות   –
קצת אדמה, סלעים ואבנים שסחבנו מכל 
פינה  לנו  ויש  עציצים,   3-2 טיולים,  מיני 
נחמדה, משובבת את העין ולא צורכת כל 

כך הרבה מים.

הצללה! אין ספק שמעט מאד יכול לשרוד 
יותר  שלנו  והקופחת  הישראלית  בשמש 
מתחיל  שהוא  לפני  דקות,  כמה  מאשר 
לעמוד  אתם  ניסיתם  ולקמול.  להתייבש 
זוועה!  כובע?  בלי  הקופחת  בשמש  דקה 

שמשיות  אותן  צל!  שלכם  לגינה  תנו 
רשת  לעזור.  יכולות  לים  לוקחים  שאנחנו 
להביא  יכולה  המדשאה  מעל  מתוחה  צל 
הדשא  בחיי  וגם  בחיינו  גם  דרמטי  לשינוי 
העציצים  את  ורכזו  ארגנו  שלנו.  והגינה 
במים  תחסכו  כך  מוצלות.  יותר  בפינות 
וגם תמנעו מעצמכם עוגמת נפש למראה 

צמחים אהובים קמלים.

במשתלות  במים.  “חסכניים”  צמחים  קנו 
יש   - למשל  בסתריה  “סלונר”   - השכנות 
מים  פחות  הצורכת  צמחייה  על  שילוט 
ועמידה בתנאים שלנו. מה לעשות, כאן לא 
בננה,  כמו  טרופיים  וגידולים  המשווה,  קו 

שרכים וכו’ פשוט לא שייכים אלינו.

חיפוי הקרקע. הרבה מים מתבזבזים מאידוי 
של  פיזור  השקיה.  לאחר  האדמה  וייבוש 
חיפוי כלשהוא, ישמור על הקרקע מייבוש, 
וישאיר אותה לחה. החיפויים נעים בין אבני 
“טוף” בצבעים שונים ועלויות שונות, שברי 
חרס ואבנים, ועד לעלים או שבבי עץ גזום 
ואצטרובלים שניתן למצוא ביערות ערומים 
ללכת  אם  העצים.  גיזום  לאחר  בערמות 
בעקבות רעיון הקיימות, אז אפשר לאסוף 

אבנים וכלי חרס ישנים, לשבור ולפזר.

תיכוני.  ים  או  יפני  מגינון  השראה  קבלו 

המינימליסטי  בגינון  והרמוניה  יופי  תמצאו 
הרחוק  מהמזרח  אבנים  על  המבוסס 
היווני/ בגינון  ופשטות  חיים  ושמחת 
מרוצפות  חצרות  על  המבוסס  קפריסאי, 
ישנות  זית  וחביות  בעציצים  צמחיה  עם 
גינה  עכשיו  שמתכנן  למי  בכחול.  צבועות 
לעלעל  הזמן  זה  הראשונים,  מהשלבים 

במגאזינים מקרוב ומרחוק.

מהכיור,  מים  אפורים!  במים  השתמשו 
ששמתם  בדלי  הנאגרים  מהמקלחת  מים 
מבעוד מועד )למים הזורמים עד שהחמים 
מגיעים(, ולמהדרין ולמשקיעין - מי המדיח 
ומכונת הכביסה, תוך שימוש בחומרי ניקוי 
אקולוגיים מחומרים טבעיים בלבד )“טבע 
סנטר” - שמאלה בכיכר של קריית-עקרון 

- לא יקר ואיכותי באחריות!(.

ממש  אז   - ומשקים  כבר  חוטאים  ואם 
דקות   3-2  - הכרחי  המינימום  את  ממש 
עד פעמיים בשבוע בלילה. ככה, רק טיפה 

בשביל לרענן את הנשמה....

ושנעבור את הקיץ הזה בשלום 
ונהייה ירוקים!

תמי גוטשלק-מושקוביץ
אם ללי-אור, כיתה א’ ואיתמר, גן דולב, 
קשת

הירוק שבקשת
גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה...



החינוך לקידום  העמותה 
על פי עקרונות קשת

נעה ויהודה זלצברג

משחקשת  לשבת

בפרשת בהעלותך מצווים בני ישראל להכין חצוצרות כסף, בהן מריעים במועדים שונים ובזמן 
לפי  הנגינה  כלי  את שמות  למלא  עליכם  שבו  לפניכם תשבץ  זו  מוזיקלית  באווירה  מלחמה. 
המספרים שלצד התמונות. שימו לב, חלק מהכלים אינם פשוטים לזיהוי, ולכן לעזרה הוספנו את 
האות הראשונה בחלק מהמקרים. אם פתרתם נכון, בטור המודגש תגלו את התשובה לשאלה: 

מה כיוון את דרכם של בני ישראל בנדודיהם במדבר? בהצלחה!

מציינים את הגיבור רבי שמעון בר-יוחאי, 
היהודית  במסורת  במחלוקת  אישיות 
הקדומה, אך עובדה שסביב דמותו וגבורתו 
היום  עצם  עד  מדורות  סביב  חוגגים  אנו 
הזה… וחג מתן תורה, חג השבועות - בו אנו 
 OUTSIDER-ה רות,  מגילת  את  קוראים 
האולטימטיבית, שהמגילה אודותיה לימדה 
אותנו רבות כיצד צריכים לקבל מצטרפים 
ולפי סוף המגילה -  חדשים לעם היהודי, 
ובועז?  רות  של  מצאצאיהם  לנו  צמח  מי 

הרי הוא דוד המלך.  

לקהילת   משהו  קורה  לאחרונה  כאמור, 
בתיה,  במזכרת  שלנו   OUTSIDERS-ה
אפילו בינינו לבין עצמנו גילינו שיש אנשים 

שחושבים “מאוד אחרת”. 
אבל הרי זה היה כל הרעיון: אנחנו מחבקים 
אחד את השני ושולחים את ילדינו ללמוד 
שלנו,  החיים  באורח  השונות  למרות  יחד, 

אנו  שבו  באופן  למסורת,  שלנו  בגישה 
בתיאוריות  שלא(,  )או  להתפלל  מעדיפים 
לגבי  ואחד מאתנו  כל אחד  האישיות של 

קיומו )או אי-קיומו( של אלוקים ומהותו ...

במיוחד בקהילה כה הטרוגנית כמו שלנו, 
השונים,  בתחומים  והפעילים  ההנהגה  על 
אם זה בנושא בית-ספר, אם בנושא קהילה, 
 - משותפת  תפילה  סגנונות  בנושא  אם 
בעצם על כולנו מוטלת החובה להיות בעלי 
מי שמביע  לכל  להקשיב   - “ראש-פתוח” 
עם  ה’  שקבע  וכמו  להשפיע,  ורוצה  דעה 
רעיון “פסח שני” - להיות מאוד יצירתיים, 
השמיכה”  תחת  יחד  ייכנסו  ש”כולם  כך 

וירגישו בנוח. 

ירון נשר
אב ליואב כתה ג’; רעות, גן דולב - קשת

 הקריצה השבועית
בקטנה -

טל גנוסרלחיצות ידיים

מתי  בעניין  לשיחתנו  בהמשך 
היא  ההודעה  שבת.  יוצאת 
שלא  דתיות,  נשואות,  לנשים 
מכיוון  מכן.  אנא  ידיים:  לוחצות 
אל  לוחצות,  שכן  כאלה  שיש 
אותנו  למה,  אותי  תשאלו 
היד  מביך.  ממש  זה  הגברים 
מיובשת  באוויר,  תלויה  נשארת 
קטנה  סיכה  סתומים.  ויצאנו 
כמו  בולט,  במקום  הבגד  בדש 
מייד   משקל  “הורד  של  בסגנון 
ובאותו  כיצד”  אותי  שאל   -
או  מייד”  ת’ייד  “תוריד  משקל 
“לא לוחצת, תודה”. יחסוך המון 

מבוכה מיותרת.  
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