
הנושאים העיקריים בפרשה
פרשת המרגלים

ציווי ה’ למשה לשלוח נציגים לתור את 
ארץ ישראל לפני הכניסה אליה.

השליחים מערערים על יכולת ישראל 
ֹּצִיאוּ ּדִּבַת  לכבוש את ארץ ישראל  - “ וַי
הָאָרֶץ, אֲֶׁשר ּתָרוּ אֹתָּה, אֶל-ּבְנֵי יְִׂשרָאֵל, 
לָתוּר  בָּה  עָבַרְנוּ  אֲֶׁשר  הָאָרֶץ  לֵאֹמר: 
וְכָל- הִוא,  יֹוְׁשבֶיהָ  ֹאכֶלֶת  אֶרֶץ  ֹאתָּה, 
הָעָם אֲֶׁשר-רָאִינוּ בְתֹוכָּה, אַנְֵׁשי מִּדֹות.”

ואהרון,  למשה  בתלונות  באים  ישראל 
יהושע וכלב מנסים לשווא לשכנע את 
ֹּאמְרוּ,  וַי  “  - ביטחון  בו  ולהחדיר  העם 

ּכָל-הָעֵדָה, לִרְגֹּום ֹאתָם, ּבָאֲבָנִים...”
ה’  את  להניא  מצליח  בתחנוניו  משה 
ֹּאמֶר ה’,  וַי מלהשמיד את כל העם - “ 
ּכִדְבָרֶךָ” והעונש מומר בדחייה  סָלַחְּתִי 
בארבעים  ישראל  לארץ  הכניסה  של 

שנה -“ּבַּמִדְּבָר הַזֶּה יִּתַּמוּ, וְָׁשם יָמֻתוּ”
העונש  על  ששמעו  לאחר  ישראל 
לעלות  ומנסים  מתחרטים  החמור 
העם  משה,  אזהרות  למרות  ולהלחם 
ניגף ומובס - “ וַיֵּרֶד הָעֲמָלֵקִי וְהַּכְנַעֲנִי, 
עַד- וַיַּּכְתוּם,  וַיַּּכוּם  הַהוּא;  ּבָהָר  ֵֹּׁשב  הַי

הַחָרְמָה.”
פירוט של מספר מצוות התלויות בארץ 

- מחלל השבת  סיפור מקושש העצים 
הראשון שהוצא להורג

פרשת ציצית

ּכְנַעַן,  אֶת-אֶרֶץ  וְיָתֻרוּ  אֲנִָׁשים,  “ְׁשלַח-לְךָ 
אֲֶׁשר-אֲנִי ֹנתֵן, לִבְנֵי יְִׂשרָאֵל”

המרכזי  הציר  הינה  המרגלים  פרשת 
בפרשתנו ובה אתמקד. אירוע זה למעשה 
בכניסה  שנה  ארבעים  של  לדחייה  גרם 
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הוא היה אומר, 
היילודים למות, 
והמתים לחיות, 

והחיים לידון 

 )אבות ד’,כ”ח(

מהתכנית  קיצוני  שינוי  ישראל,  לארץ 
של  ‘החלפה’  אפשר  ובנוסף  המקורית, 
כי  מעניין  חדש.  בדור  מצרים  יוצאי  דור 
בניגוד לחטא העגל אשר התפרסם כחטא 
בסך  בו  ישראל,  בני  של  ביותר  הגדול 
את  והגביל  משה  לתחנוני  ה’  נענה  הכול 
מהחוטאים,  מסוים  חלק  לקטילת  העונש 
בחטא המרגלים מצליח משה רק להמיר 
כדי  תוך  טבעי  במוות  המיידי  המוות  את 
מסע במדבר. מה יש בו בחטא המרגלים 

שמצריך תגובה כה חריפה?

כידוע סיפור המרגלים נשנה בספר דברים 
במספר שינויים כשהגדול שבהם הם יוזמי 
השליחות - “וַּתִקְרְבוּן אֵלַי, ּכֻּלְכֶם, וַּתֹאמְרוּ 
אֶת- וְיַחְּפְרוּ-לָנוּ  לְפָנֵינוּ,  אֲנִָׁשים  נְִׁשלְחָה 
הָאָרֶץ...” )דברים א, כ”ב(, כלומר בני ישראל 
הם היוזמים , ואילו בפרשתנו משה על פי 
ישנם מספר  והמשלח.  היוזם  ה’ הוא  ציווי 
שינויים נוספים אולם לא אתמקד ביישוב 
אני  לפרטיהם.  הסיפורים  בין  הסתירות 
הפרשות  בין  זו  סתירה  על  שעמדנו  זוכר 
כבר בבית הספר התיכון וכיצד למדנו את 
ליישב  דרך  המוצאים  השונים  המפרשים 
אחת לאחת את הסתירות על מנת ליצור 
את  המסביר  רש”י  )למשל  אחד  סיפור 
לדעתך,  “שלח-לך”   - בפרשתנו  הפסוק 
רק  ה’  השולח  הוא  בעם  משה  כלומר 
לתיאור  יותר  מתקרב  לרצונו,  מסכים 
בדברים(. אני זוכר גם כי ביקורת המקרא 
כל  כי  טוענת  ועיקר(  כלל  בקי  אינני  )בה 
האמת  וכו’.  שונה  ממקור  הינה  פרשה 
שבאופן אישי לא התחברתי לא לזה ולא 
לזה )אל דאגה, ישנתי טוב בלילה למרות 
נחשפתי לשיטתו של הרב  בישיבה  זאת(. 

בחינות  בשתי  הקריאה  היא  הלא  ברויאר, 
אחד  סיפור  פרספקטיבות.  תרצו  אם  או 
החפץ  הרוחני  המנהיג  משה  מעיני  נכתב 
ולשתף  ישראל  בני  על  הארץ  את  לחבב 
השני  והסיפור  לכניסה  בהכנות  אותם 
המתכוננים  ישראל  בני  של  טקטי  ממבט 
לספר  מנסים  כשבאמת  צבאי.  למבצע 
השאלה  שונות,  ראות  מנקודות  סיפור 
פעם  לא  הופכת  קרה’  באמת  מה  ‘אז 
במסגרת  ניתן  לא  בעיניי.  רלוונטית  ללא 
איזו  ולהראות  זה לעבור פסוק פסוק  דף 
פרספקטיבה הוא בא לתאר, אולם הרעיון 
אותם  את  לתאר  הצליח  כותב  אותו  כי 
ריתק  שונות  מבט  נקודות  דרך  אירועים 
אותי אז וקוסם לי גם כיום. קשה להתנהל 
לפי רעיון זה תמיד, כל אחד זקוק לאמת 
‘אובייקטיבית’, אולם בעיניי הניסיון לראות 
באמת את אותם הדברים דרך עיני האחר 
שלנו  הגדולים  מהאתגרים  אחד  הוא 

בקשת. 

לילדים
נקודת  על  הילדים  עם  גם  לדבר  אפשר 

מבט...
הסיפור מכעיס, למה העונש כל כך חמור, 
המפרשים  שנתבקשו?  מה  עשו  הם  הרי 
חרגו  למעשה  כי  מסבירים  השונים 
מהנושאים  סטו  או  מסמכותם  המרגלים 
למה  שלהם  בפרשנות  או  ריגלו  אחריהם 
על  הילדים  עם  לדבר  אפשר  שראו. 
קרה  האם  ואמונה.  רצון  כוח  מוטיבציה, 
כנגד  הצלחת  שבו  מקרה  פעם  לכם 
הסיכויים בזכות רוח לחימה, ביטחון עצמי 
או רצון חזק? הסבירו את הפתגם “אין דבר 

העומד בפני הרצון”. 

כלומר:  המוות”.  בשביל  כ”היות  האדם  ואת  היידגר  מרטין  הפילוסוף  את  מאוד  מזכירה  למות”  “היילודים  האמירה 
האותנטיות, אצל היידגר, מושגת רק על ידי הכרה בכך שהחיים הם תהליך מתמשך של גסיסה. המורכבות של הגותו 
של היידגר לא מאפשרת למצות את משמעות האמירה הזאת והשלכותיה במסגרת המצומצמת שלנו. ואולם, אני 
תוהה אם לא תתכן קורלציה בין השקפה פסימית זו לבין השתייכותו של היידגר למפלגה הנאצית: אם האופק היחיד 
וזו  השנייה.  עולם  בגרמניה של מלחמת  נראו  כפי שהם  להיראות  יכולים  המוסר  חוקי  אזי  המוות,  הוא  האדם  של 
המשמעות של המשך המשנה: תחיית המתים ונתינת הדין מסמלות את המקור לתביעה המוסרית. ההתנהגות שלי 
משאירה רושם במציאות, ולכן היא מעניקה לי אחריות על מעשי, אני אוכל להישפט לפי אמות מידה שלא אני קובע 

אותם. לא עוד “אני ואפסי עוד” אם כי היות בשביל האחר כתגובה בריאה להיות בשביל המוות.



 מחוזות הזיכרון בסמטאות ובשדרות“ברחובות שלנו”

ישראל  בני  העונש,  על  ששמעו  לאחר 
החליטו להילחם ונכשלו, מדוע? 

למעשה מתברר כי העם אשר יצא ממצרים 
לא מתאים להיכנס ל ארץ ישראל, זה קצת 
דומה לגלותיים אל מול הצברים. ממה רצו 
החלוצים להתנער? האם זה דומה לסיבה 

העשורים  בשני  חוותה  בתיה  מזכרת 
הכפילה  אשר  בנייה  תנופת  האחרונים 
את שטחה הבנוי. לא רק בתים צמחו כאן 
אלא גם עשרות רבות של רחובות חדשים. 
את  חייבה  האחרונים  אלו  של  צמיחתן 
קברניטי היישוב להרחיב את מאגר השמות 
הרחוב  שם  הללו.  לרחובות  לתת  שראוי 
אינו רק כלי עזר טופוגרפי שתפקידו לסייע 
בהתמצאות בתוך המערך העירוני. שם של 
ידי נתינת  יותר מכך. על  רחוב הוא הרבה 
הבניית  של  תהליך  מתהווה  לרחוב  שם 
היום  בחיי  בהם  המשוטט  האדם  מיתוס. 
יום שלו נחשף לשמות אנשים, אנדרטאות 
מונצחים  בהם  ובניינים  כיכרות  מקומיות 
להם  ומובטחים  מיתיים  גיבורים  שמות 
ממש  כאן  מדובר  לא  סמליים.  נצח  חיי 
עם  להתמודד  הבא  במובן  ב’היסטוריה’ 
סיפור העבר באופן רציף, לינארי וביקורתי 
כלומר  זיכרון’  ‘מחוז  מעין  על  יותר  אלא 
מעין מציאות או תופעה מקוטעת וממודרת 
הסוף  עד  באמצעותה  לשחזר  ניתן  שלא 
הממסד,  למעשה,  העבר.  מן  החוויה  את 
בין אם מדובר בממסד מדינתי או מקומי, 
הוא זה אשר באמצעות קידוד שם הרחוב 
)בין השאר( הופך למנציח ולמעצב הזיכרון 
של כולנו. מכאן שבחירת שם לרחוב היא 
יונצח  מי  מוחלט  שבה  פוליטית  פעולה 
יסתפק  מי  הקולקטיבי,  מהזיכרון  יודר  ומי 
הנצחה  לאתר  יזכה  ומי  צרה  בסמטה 
מפואר בדמות ‘בולוורד’ רחב ידיים. מתוך 
כך מעניין לבחון את השינויים בעיצוב מפת 
ראשית  במושבה.  כאן  הרחובות  שמות 
כדאי לציין שבשנים האחרונות הובן שכדאי 
מהי משמעות שמות  אינפורמטיבית  לציין 
הכרחי  ממש  צעד  זהו  לעיתים  הרחובות. 
הבולטת  הדוגמה  כפל משמעות.  למניעת 
המושבה  של  הראשי  רחובה  שם  היא 
שדרות אליהו, אני מכיר לא מעט תושבים 
מקומיים שהיו משוכנעים משך שנים רבות 
שאותו ‘אליהו’ הוא ‘אלי כהן’ )‘האיש שלנו 
באליהו  מדובר  כאמור  אבל  בדמשק’( 
הרשקוביץ, בן מזכרת בתיה, לוחם ה”הגנה” 
במלחמת  שנהרג  היהודית  והבריגדה 
מהרחובות  רבים  שנית,  השנייה.  העולם 
לא  כלל  האחרונים  בעשורים  שנבנו 
החברה  האחרונות  בשנים  להנציח.  באים 
אידיאולוגית,  מגוייסת  פחות  הישראלית 
ומתעקשת פחות על הוד והדר היסטוריים. 

מעט  לא  כאן  שניתנו  הסיבה  זוהי  אולי 
שמות לרחובות שאין דבר שמקשר ביניהם 
לדוגמא  כך  שהוא.  כל  לאומי  זיכרון  לבין 
או  וארז  דובדבן  נופר,  כגון  צמחים  שמות 
או  שכיחים  שאינם  זמיר  כמו  חיים  בעלי 
שלישית,  באזורנו.  הנוף  את  מאפיינים 
תוספת של שדרות רחבות ידיים והרחבתן 
מעניין.  שיבוש  יצרה  הקיימות,  אלו  של 
סביר להניח שגם לפני שלושים שנים קשה 
היה למצוא במדינת ישראל עיר או יישוב 
שמו  את  שנושא  מימדים  קטן  רחוב  ובו 
של דויד בן גוריון. איך שהוא העיוות המוזר 
שכן  מה  תוקן.  לא  מעולם  הזה  והמגוחך 
מזכרת  של  התרחבותה  שעם  הוא  קרה 
הפך  מוצא  ללא  קטן  רחוב  אותו  בתיה, 
למעשה לסמטה צדדית עלומה. מנחם בגין 
לעומת זאת ובניגוד לאיש שישב לשמאלו, 
החדש  בחלקה  המרכזית  שהשדרה  זכה 
דבר  זה  אין  שמו.  על  יקרא  המושבה  של 
מובן מאליו ביישוב שמשך שנים נשלט על 
ידי ראשי מועצה חברי ‘מפלגת העבודה’. 
על מה הדבר מלמד? על כך שמנחם בגין, 
הפך  במחלוקת,  שנויה  דמות  היה  שבחייו 
קונצנזואלי  אייקון  של  לסוג  מותו  לאחר 
הפוליטי-מפלגתי  ההקשר  מן  המנותק 
ופועלו  עולמו  תפיסת  את  שהגדיר 
האידיאולוגיים, ואולי גם על כך שהחברה 

הישראלית עייפה מלראות בשחור ולבן את 
עברה.  את  שעיצבו  ההיסטוריות  הדמויות 
נקודה מעניינת נוספת היא העובדה שעד 
כה לא נמצא בתחום השיפוט של המושבה 
ולו שם רחוב אחד הנושא שמה של אישה. 
תחום  מכל  שמות  מקבצי  ישנם  כלומר 
אפשרי - עצים, וצמחים, דמויות היסטוריות, 
כי  פורסם  לאחרונה  ועוד.  ועוד  מחתרות 
שמה,  חיל”  “אשת  חדשה  שכונה  תוקם 
מן  נשים  של  שמן  את  יישאו  שרחובותיה 
יוזמה  זוהי  העולמית.  התרבות  ומן  היישוב 
שנים.  רב  היסטורי  עוול  המתקנת  ברוכה 
מן  סמוי  נוסף,  מסר  גם  כאן  יש  זאת  עם 
העין: נשים עשויות לזכות במקום של כבוד 
‘גטו’  של  במסגרת  רק  הזיכרון  בפנתיאון 
מגדרי, כלומר מה שמגדיר הוא קודם כל 
המגדר ורק לאחר מיכן איכות הפעולה או 
את  מה  במידת  מזכיר  זה  שלהן.  העשייה 
שהוקצתה  המוסיקלית  השידור  משבצת 
למוסיקה המזרחית בתחנות הרדיו אי שם 
בשנות ה-70, דווקא בעצם ההכרה לכאורה 
יש משום הדרה או תחימת גבול ברור מן 
המרכז ומן ההגמוניה. מאידך אולי זהו שלב 

הכרחי בדרך לנרמול. 

רונן כהן
אב לאור, כיתה ג’, קשת

הקהילה מאחלת
 מזל טוב לבבי 

למשפחת יוספסברג בן-יהושע 
לרגל הולדת הבן

הרבה אושר ושמחה

שבשלה יוצאי מצרים לא התאימו להיכנס 
לישראל?

שבת שלום
שי מונזון
אב לבארי, כיתה א’, ואליה גן דולב, קשת

יום ספורט עם ההורים בגן



אפשר לשנות את פסק הדין של מעלה

מיתולוגי  סיפור  הוא  המרגלים”  “פרשת 
של בני ישראל, שרק יצאו ממצרים, וערב 
בגדול  החמיצו  המובטחת  לארץ  הכניסה 
את הייעוד ואת המשמעות של הדור. איך, 
הצליחו  איך  הדורות,  לאורך  אנו  שואלים 
בני ישראל היוצאים ממצרים להפוך מדור 
היו  לא  האם  המדבר?  לדור  תורה  מתן 
מוכנים נפשית? ממה נבע הפחד הגדול? 
הרבה  הייתה  המצרית  האימפריה  הרי 
יותר גדולה מברית מלכי כנען, ובכל זאת 
הכוח  של  מעורבותו  באמצעות  נושעו  הם 
העליון. אז מה אם המרגלים הביאו מידע 
לא קל על האויב אשר לפניהם, זו עדיין לא 
כל  מקפת  מערכתית  להתמוטטות  סיבה 
כך. ואפילו היה הפחד גדול, וחוסר הביטחון 
היה  לא  כלום   - יותר  הרבה  גדול  העצמי 
מקום לסבלנות רבה יותר מצדו של האל 
לכעס  גרם  מה  ממצרים?  שהושיעם 
ורק  אך  שהשתווה  אלוהים,  של  גדול  כה 
לכעסיו מימי גירוש גן עדן, המבול, וסדום 

ועמורה? 

תשובות כבר לא נקבל מהטקסט הפשוט, 
אלה יישארו תמיד בגדר הזמנה אינסופית 
האגדה  בעלי  הפרשנים,  של  ליצירתיות 
באמצעות  ולהשלים  לבוא  והמשוררים, 
במתכוון,  המקרא  שהחסיר  את  דמיונם 
במילותיו. לכן, השבוע ננבור גם אנחנו בין 
המילים ונדלה כמה פרטים קטנים שנשארו 
לקו  נוגע  אחד  עולם.  לזיכרון  משם  לנו 
לממשק  ושני  הישראלי,  העם  של  האופי 
והחבוי  המרתק  הרצוי,  האמיתי,  היחסים 

שבין אלוהים לאדם. 

להתחמק  יכול  לא  בפרשה  הקורא 
לרגע  הלאומית.  מהמאניה-דפרסיה 
אחד נשלחים תריסר מרגלים - משלחת 
גדולה, יהירה ובולטת מאוד, כמו אומרים 
השולחים המדבריים: “אנחנו לא מפחדים”. 
ברגע הבא הם שבים ומשדרים את משל 
היינו  וכן  כחגבים  בעינינו  “ונהי  החגבים: 
עלינו  הסתכלו  הם  גם  לאמור:  בעינהם”, 
כל  איבדנו  אנחנו  וגם  למטה  מלמעלה 
לחגבים חלשלושים  והפכנו  ביטחון עצמי 

בעיני עצמנו. 

אחר כך כולם בוכים ומתלוננים, ואלוהים 
מגיב כדרכו המקראית בכעס נורא. “אכנו 
בדבר ואורישנו”, הוא אומר למשה, לאמור: 
אני הולך לחסל את הבכיינים האלה. אבל 
אז הוא מתחרט, וממתיק את עונש המוות 
בנדודי אין קץ במדבר. בני ישראל מצדם 
אוספים את עצמם מחדש ועולים במאניה 
אותם  נגד  להילחם  ההר  על  רסן  חסרת 
אויבים ממש, ומובסים. דיכאון והתלהבות, 
היו  לאומית  ושחצנות  אינסופיים  קיטורים 
ביותר  בעיתיים  אופי  ליקויי  עולם  מימות 
של כולנו, ונראה שלא הרבה השתנה מאז. 

אז  קרה  עמוק  משהו  השני,  הצד  ומן 
לאלוהים, ולא בפעם היחידה )גם אם מאז 
זאת  תכונה  להעלים  אדיר  מאמץ  נעשה 
שם  קורה  משהו  לבינו(.  שבינינו  בממשק 
אחרי התפרצות הזעם העונתית שלו, שבה 
הוא מבקש לכלות את עמו הנבחר. משה 
מתגייס למאמץ שכנוע עילאי למענו של 
הוציא לא אחת מדעתו.  אותו  העם, שגם 

של  תדמיתו  בטיעוני  משתמש  הוא  שוב 
מבלי  הגויים...  “ואמרו  וטוען:  אלוהים 
יכולת ה’ להביא את העם הזה אל הארץ... 
וישחטם במדבר”. “לא כדאי לך,” אומר לו 
“דעת  טוען.  הוא  עליך,”  יגידו  “מה  משה, 
והבלתי  בפוליטיות,  לו  לוחש  הוא  הקהל,” 
אפשרי קורה: “ויאמר ה’ סלחתי כדבריך”. 
לשנות  הצליח  רבנו,  משה  אדם,  מדהים. 

את החלטתו של אלוהים. 

ביותר  הגדול  האמונה  מסר  כנראה  זהו 
זהו  בפרשה.  הסיפור  פסוקי  בין  הטמון 
הממשק האמיתי הראוי בין מאמין לאלוהיו. 
להיות  מאתנו  מצפה  לא  שלנו  אלוהים 
דין  כולל פסקי  הכול,  רובוטים שמקבלים 
מלפניו  שיצאו  וחפוזים  קולקטיביים  מוות 
מבלי להתווכח. אלוהים רואה בנו שותפיו, 
אדמות.  עלי  ואוזניו  עיניו  אפילו  אולי 
הוא מוכן לשנות את דעתו מפני דעת בן 
לא  ומשתנה.  קשוב  אלוהים  זהו  תמותה. 
כפי שהוא מצטייר  ומנותק,  נוקשה  אטום, 
ונציגיו  פרשניו  של  קנאותם  באמצעות 
האקטואליים עלי אדמות. יחסים כאלה בין 
לטרקלין  מזמין  מפתח  הם  לבוראו  אדם 
חדש של יחסים אחרים לגמרי בינינו לבינו, 
 - עובדה  במרומים.  שם  היושב  בינה,  או 
חייבים  ואני  אתה  את,  וגם  הצליח  משה 
כך תשתפר המציאות; מגזרה  רק  לנסות. 

ללא הסבר, לחיים נפלאים ומלאי פשר. 

אלי רבל 
אב לחן, כיתה ג’, קשת

פרשת שלח לך

מסיבת הסידור בכיתה א’:
התמונות כאן והדיון בגזוסטרא

http://gesher-mazkeret-batya.org.il/gzustra



והוא גדל ברעננה.  נולד בדרום אפריקה. בגיל 4 עלתה משפחתו ארצה,  גאוין     
היה  בצבא  באוסטרובסקי.  למד  אפריקאים”.  דרום  חברים  עם  רוגבי  “שיחקתי 
בצנחנים. עד היום עושה מילואים בחטיבה הצפונית.   שירה גדלה ברחובות. מאוד 
בצבא.  שלישות  קצינת  היתה  )דה-שליט(.  בתיכון  בלהקה  רקדה  לרקוד,  אהבה 

באוניברסיטה למדה בפקולטה לחקלאות, כלכלה חקלאית. שם הכירה את גאוין.
    היכרות: נפגשו על המדרגות בפקולטה, לשירה היה אז חבר )“זה היה כבר הסוף”(. 
אחרי הפרידה חיפשה את גאוין.    שירה קניינית רכש בסקופ, חברה לסחר במתכות 
לבנין, רכבים, תעשיית מזון. התפקיד של שירה לקנות מתכת בזול כדי שהחברה 
לפני  היי-טק.  בחברת  מערכות  בהטמעת  עבד  גאוין  בהתחלה  ביוקר.     תמכור 
שנולדו הילדים, היו חצי שנה בהודו. אחר כך היו בבית חצי שנה )“היה אפילו יותר כיף 
מהודו”(. גרו אצל אבא של גאוין, קניות, בישולים, ראו הרבה ספורט. היום גאוין מנהל 
תפעול ותפ”י בחברת אופנה )רונן חן(.    התחתנו ב-98’. היו אצל חברה, ופתאום גאוין 
שאל את שירה אם היא רוצה. זה היה נראה מאוד הגיוני, אבל עדיין שמרו בסוד איזה 
חצי שנה.    לימודים: גאוין לומד היום הנדסה תעשיה וניהול באוניברסיטה הפתוחה, 
שירה לומדת מנהל עסקים במכללה למנהל.    שמות הילדים: נדב: הכירו מישהו 
סילביה.  קראו  גאוין  של  לאמא  לילה:  רוצים”.  אנחנו  ילד  כזה  “אמרנו:  נדב,  בשם 
שיחקו עם השם. אם משחקים מספיק סילביה נהיית לילה.   מזכרת בתיה: חיפשו 
משהו בין רעננה לרחובות. גאוין נפצע בצבא, ושלחו אותו באותו הזמן לדבר עם 
נוער ברחבי הארץ. הוא זוכר שהתלהב ממזכרת אז.   יש אלוהים? גאוין: כשהייתי 
קטן והלכתי לבית הכנסת, אז אמרתי לעצמי שאם יש אלוהים הוא לא כזה. הוא 
לא צריך שיגידו שהוא כזה גיבור, וגדול, וחזק... יש ניצוץ אלוהי בכולנו. שירה: יש לי 
צורך למשהו משגיח מלמעלה. זו הרגשה נעימה. מקווה שהוא שומר עלינו. לפעמים 
רוצה  אני  התערבות.  שהיתה  קרה.  ולא  לקרות,  יכול  היה  נורא  שמשהו  מרגישים 
להאמין שיש.    תחביבים: גאוין: “שירה והילדים זה התחביב הכי גדול שלי.” משחק 

כדורסל במוצ”ש. שירה: הפסקתי לרקוד כשהתגייסתי. שוחה פעמיים-שלוש בשבוע. “מוסיקה זה חלק מאוד גדול בחיים שלנו.” קונים שני 
דיסקים כל חודש.    ארוחה משפחתית: ארוחת בוקר וערב יחד. בשבת גם עם המשפחה המורחבת.   כיבוי אורות: ילדים 8:30-8:00, הורים 

סביבות 11:00.

גאוין )37( שירה )34( נדב )6( לילה )4(

משפחת מאצ’ט )רחוב לויטה(משפחה מבוקשת
ראיינו: רותי פרוש ואריאל ידין

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, נא ליצור קשר עם רותי פרוש 054-8184423.

לקידום החינוך העמותה 
על פי עקרונות קשת

נעה ויהודה זלצברג

משחקשת  לשבת
 הקריצה השבועית

בקטנה -

טל גנוסרנוער הגבעות

תרומה”.  תרימו  חלה  עריסותיכם  “ראשית  חלה:  הפרשת  על  הציווי  מופיע  שלח  בפרשת 
על-פי הציווי, יש להפריש כתרומה לכהן חלק מהעיסה שממנה מכינים לחם. זוהי מצווה 
ישראל. בתשבץ שלפניכם הגדרות שונות הקשורות בלחם. לאחר  המתקיימת רק בארץ 
היא  גם  הקשורה  מילה  ותקבלו  תשובה,  בכל  המסומנת  האות  את  “הפרישו”  שפתרתם, 

לנושא. התדעו מהי המילה ומה פירושה? בהצלחה!

חיטה, שעורה וכוסמת )מהם ניתן להכין לחם( הם חלק מחמשת מיני   __ __ __

אבקה לבנה מחיטה טחונה שהיא מרכיב בלחם  __ __ __

היא תחליף ללחם ואפשר למלא אותה בפלאפל    __ __ __ __

חתיכת לחם דקה שנחתכה ע”י סכין )מחצית הכריך(  __ __ __ __ __

רכיב בלחם שגורם לתפיחת הבצק  __ __ __ __ __

המילה שהתקבלה:

ידי זאטוטים  לא מזמן הותקפתי על 
בני ארבע-חמש בערב שבת. ההורים 
להגיע  שהוכרחו  והם,  הכנסת  בבית 
איתם, טיפסו על גבעת החול ושמחו 
להעביר את הזמן בלסקול אותי ואת 
חברי לקפה, שמעבר לגבעה, ברגבי 
שיפסיקו,  מצידנו  הבקשות  עפר. 
הועילו.  ולא  באיומים  גם  התחלפו 
קצת  להם  להחזיר  אפילו  ניסיתי  
עזר  לא  רציני,  שאני  שיראו  בצחוק 
וזרק  התמיד  מביניהם  הקשוח  לי. 
אבא  על  וגדלים.  הולכים  עפר  גושי 
שלו, שיצא מהתפילה לקרוא לו, הוא 
אליו.  הסתובב  לא  ואפילו  קצוץ  שם 
לא  משם,  והלכנו  הרמז  את  הבנו 
בעצמי  הפרחח  את  שהרמתי  לפני 
הכנסת.  בית  בפתח  אותו  והשארתי 
תחליטו.  אתם  ההשכל?  מוסר  מה 
למנוע  אפשר  איך  יודע  אני  אבל 
לגיל  עד  בבית  אותם  להשאיר  זאת: 
להשגיח  או  הכנסת  לבית  שמתאים 

בחוץ, תודה.


