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  חיי שרה  בראשית כג, א-כה, יחפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1948< ב-28 באוקטובר נבחר דגל ישראל באופן רשמי. בפני "ועדת הדגל והסמל" של מועצת המדינה הזמנית עמדו מספר רב של הצעות, 
אך בסופו של דבר נבחר הדגל ששימש עד אז את התנועה הציונית, ללא שינויים: שני פסי תכלת שביניהם מגן דוד בגוון זהה, על רקע לבן. 
עיצוב זה הועדף על-פני אחרים בעיקר בשל הפופולריות שכבר צבר בציבור היהודי, והותיר מאחור גם את הצעת הרצל – שבעה כוכבי זהב 
מסודרים בעיגול, על רקע לבן. צבעי הדגל מזכירים את הטלית שבה מתעטפים בשעת התפילה. בחלק מהמגזר החרדי ובחלק מהמגזר 

הערבי קיים פולמוס לגבי היחס לדגל ולגבי מקומו, במיוחד משום היותו סמל ציוני ויהודי.

ועוד השבוע:
1784< נולד הנדבן משה מונטיפיורי; 1895< נולד לוי אשכול; 1956< נפתח מבצע קדש, שבו נערכה הצניחה המבצעית הראשונה; 1956< 
טבח כפר קאסם; 1957< רימון מושלך בכנסת; 1973< הפסקת אש מסיימת את מלחמת יום הכיפורים; 1986< מתחילים שידורי הניסיון של 

ערוץ 2; 1994< נחתם הסכם שלום עם ירדן; 1998< נתניהו וערפאת חותמים על הסכמי וואי; 2004< נפתח נתב"ג 2000. 
ליקט: יואב פרידמן

ַוֵּיָרא,  פרשת  שעבר,  השבוע  של  בפרשה 
נודע לאברהם כי אלוהים מתכוון להשמיד 
רגע  זהו  יושביה.  על  סדום  העיר  את 
שקרוב  יודע  אברהם  שהרי  מאוד,  דרמטי 
יוצא  לוט, חי בעיר. בקטע  המשפחה שלו, 
של  בתהליך  אברהם  מתחיל  הכלל  מן 
הדבר  הוא.  ברוך  הקדוש  עם  התמקחות 
הפשפשים.  בשוק  התמקחות  מזכיר 
יהיו  “אם  אלוהים:  את  שואל  אברהם 
חמישים צדיקים בעיר, האם גם אז תחריב 
אחריב”.  “לא  אומר,  וֵאל-ַשַדי  אותה?” 
ואלוהי  וחמישה?”  ארבעים  יהיו  “אם 
יהיו  “ואם  אחריב”.  “לא  עונה,  אברהם 
“לא  “ושלושים?”  אחריב”.  “לא  ארבעים?” 
“לא אחריב”.  וחמישה?”  “ועשרים  אחריב”. 
“לא!”  “וחמישה-עשר?”,  “לא”.  “ועשרים?” 

“ועשרה?” “לא!!!” 
כידוע, לא נמצאו עשרה צדיקים והעיר כן 

הוחרבה. 

לפרשה  הקשור  אחר  לסיפור  נעבור 
אברהם  רוצה  שרה  חיי  בפרשת  הנוכחית. 
פונה  והוא  שנפטרה  אשתו  את  לקבור 
לאדם בשם עפרון כדי לקנות חלקת קבר. 
עונה:  ועפרון  המחיר?”  “מה  שואל:  הוא 
ֶשֶקל  ארבע-מאות  ֶאֶרץ  ְׁשָמֵעִני,  “אדוִני 
ֶּכֶסף ֵּביני ּוֵבינָך מה היא? ואת ֵמְתָך ְקבור” 
אומר:  בעצם  עפרון  טו(.  כג,  )בראשית 
שקלים?”  ארבע-מאות  בשבילך  זה  “מה 
לצערנו, לא שרדו עיתונים מאותה תקופה, 
היה  זה  כסף  סכום  כי  להניח  סביר  אך 

אמיד  יודע שאברהם  עפרון  ביותר.  מוגזם 
למדי ואולי בגלל זה הוא רוצה לנצל אותו 
במחיר מופקע )מזכיר את מחירי הקרקעות 

במזכרת בתיה?(

של  לעיל,  שתיארתי  למקרה  בניגוד 
במקרה  סדום,  צדיקי  למען  ההתמקחות 
פשוט  הוא  מתמקח,  לא  כלל  אברהם  זה 
קונה. איך זה ייתכן שלמרות שחינכו אותנו 
אומרת,  זאת  ה’,  של  הדין  צדקת  בקבלת 
שכל מה שהחליט הקדוש ברוך הוא עלינו 
לקבל באהבה, הנה אברהם מתקשה לקבל 
כאשר  ודווקא  עולם?  בורא  עם  ומתמקח 
הוא  אנוש,  בן  עם  להתמקח  “אמור”  הוא 

נמנע מזאת? 

שאלות למשפחה:
האם לדעתכם זה קרה בגלל שיש דברים 
יכול  אינו  שכסף  דברים  ויש  קונה  שכסף 
לקנות? האם ההתמקחות על חלקת קבר 
הייתה פוגעת בכבודה של אשתו המנוחה 
או בכבודו של אברהם? האם ההתמקחות 
עם אלוהים באה ללמד אותנו שיש מקרים 
מצפונו  צו  לפי  ללכת  האדם  על  בהם 
מנוגד  נראה  שזה  אף  על  דעתו  ושיקול 

לרצון האל? 

אברהם  קורא  שרה  חיי  פרשת  בהמשך 
לבכיר העבדים שלו ומשביע אותו באלוהי 
אישה  תיקח  “לא  הארץ:  ואלוהי  השמים 
יושב  אנוכי  אשר  הכנעני  מבנות  לבני 

בקרבו” )בראשית כד, ג(. בכיר העבדים היה 
בנו של  יצחק,  בשביל  אישה  לחפש  אמור 
אברהם. אברהם סולד מבנות העם בו הוא 
מהעם  בא  לא  אברהם  הכנעני.  העם  חי, 
הכנעני, ואכן העבד לא הולך לחפש ליצחק 
אישה מבנות הכנעני. העבד מעלה שאלה 
מעניינת: “אך מה אם הכלה המיועדת לא 
וללכת  מולדתה  ארץ  את  לעזוב  תרצה 
אחריי למקום לא ידוע? אולי עדיף שיצחק 
שסביבנו  ה’שיקסות’  שהרי  שם,  לגור  ילך 
הן עונש לא קטן...?” אברהם חושב אחרת: 
“את יצחק לא תזיז מהארץ המובטחת. אם 
לארץ  לעלות  שמוכנה  אישה  תמצא  לא 

ישראל, אתה פטור משבועתך!” 

שאלות למשפחה:
שבמידה  לומר  התכוון  אברהם  האם 
שהכלה המיועדת לא תסכים לעלות לארץ, 
מבנות  אישה  ליצחק  למצוא  העבד  יכול 
הכנעני? האם עלינו להבין מכך שהמצווה 
ישראל  לארץ  לעלות  או  בישראל  לחיות 
חשובה יותר מהמצווה להימנע מחתונה עם 
לא-יהודים? מדוע אין מדברים בפרשה על 
כך שבני הזוג צריכים לאהוב זה את זו? עד 
לא מזמן היה מקובל מוסד השידוכין, שבו 
למי  בחירה  הייתה  שלא  כמעט  הזוג  לבני 
יינשאו. האם הייתם רוצים שהוריכם יבחרו 

בשבילכם את החתן או הכלה?

אביאור בירון



לבד על הגג, שבתות וחגים

דמותה של הגר מבטאת 
את האמביוולנטיות 
ביחסנו לכל מיעוט 

באשר הוא.

פרק ראשון: “עונג שבת”
בוקר שבת. לא יודע מה קרה לי, התעוררתי 
מוקדם, יצאתי לטייל עם הכלב, דווקא יום 
יפה, מזג האוויר נעשה כבר יותר קריר. אני 
עם מכנסי הפיג’מה והגופייה חסרת הצבע 
שמיכל לא מרשה לי לצאת איתה מהבית. 
יראה  מי  ישנים,  כולם  בבוקר,  שבת  אבל 
אני   בעבודה  השבוע  כל  ייצוגי.  לא  שאני 
היום  אבל  מכובדת”.  “הופעה  על  מקפיד 

שבת, גופייה זה בסדר. 
בעודי שקוע בהרהורי המעמיקים, נשמעים 
שלי  השכן  מופיע  לסיבוב  מעבר  צעדים. 
בדרכו לבית הכנסת. אני רואה את החולצה 

הזאת  המתפרצת  והחגיגיות  שלו  הלבנה 
לי  נדמה  מוזר.  קצת  להרגיש  לי  גורמת 
על  קודש  ארשת  איזו  מזהה  אפילו  שאני 
מקטר  והוא  לי  נדמה  רק  זה  ואולי  פניו. 
להמשיך  אפשר  שאי  חבל  שכמה  בתוכו 
מצ’וקמקת.  גופייה  ללבוש  סתם  או  לישון 
)מאיפה הגיעו לי כל המחשבות האלה על 
בגדים?( אני חוזר הביתה, מוצא את מיכל 
שמחה לקראתי עם פטיש ביד. קבלת פנים 
למזכרת  שעברנו  מאז  לא?  מוזרה,  קצת 
בתיה, מדי שבת אני בעבודות רס”ר. נקבע 

כאן סטנדרט גבוה.
הילדים  את  מוציא  הפטיש  של  הרעש 

לנסוע  רוצה  והקטנה  בטלוויזיה  מבהייה 
לים. מהחלון אני רואה את השכנים חוזרים 
צריך  אני  אבל  בעצלתיים,  הכנסת  מבית 
הרבה  עוד  ויש  צהריים  מעט  עוד  לארוז, 
למכונית  בדרך  היום.  להמשך  תוכניות 
שלי  הדתי  החבר  איציק,  את  רואה  אני 
מסתכל  אני  בגינה.  יושב  מהכדורסל, 
רוצה  היה  אם  ותוהה  בעיניים  עמוק  לו 
לבוא איתנו לים במקום לארח לשבת את  
מרחם  הוא  ואולי  אשתו?  של  המשפחה 
על חילוני כמוני שמתרוצץ מהבוקר? טוב, 

צריך לנסוע. 
“שבת שלום,” אני עונה לו, ניפגש בכדורסל 

במוצ”ש.

בלחם  וישמעאל  הגר  את  מצייד  אברהם 
הגר  למדבר.  אותם  וְמַשֵלַח  מים  וֵחֶמת 
תועה בדרך וכשאוזלים המים היא חושבת 
היא  קיצם.  אל  הגיעו  בנה  וחיי  שחייה 
משליכה את ישמעאל תחת אחד השיחים, 

מהמקום  מתרחקת 
ובוכה. והנה, כמו בפעם 
עכשיו  גם  הראשונה, 
מלאך  אליה  נגלה 
תיְראי”,  “אל  אלוהים. 
אותה  מרגיע  הוא 
לא  באר,  לה  ומראה 
לה  מזכיר  שהוא  לפני 

את הבטחתו מלפני שנים. הגר מתאוששת, 
מוצאת את דרכה ולוקחת לישמעאל אישה 

מבנות מצרים. 

אינה  התורה  מהגר.  נפרדים  אנו  כאן 
מתה  מתי  בגורלה,  עלה  מה  לנו  מגלה 
נותרת  דמותה  נקברה.  מי  ידי  ועל  והיכן 
שפחה,  גיסא,  מחד  ודואלית.  מורכבת 
חמת  את  העלתה  שפעמיים  אחר,  מעם 
ומאידך  ישראל;  עם  של  הראשונה  האם 
מצרים,  מלך  פרעה  למשפחת  נצר  גיסא, 
זו שילדה את בנו הבכור של אברהם אבינו, 
נגלה  ובעצמו  בכבודו  אלוהים  שמלאך  וזו 

אליה פעמיים והציל את חייה. 

מקפיד  נזכרת  היא  שבו  האחרון  בפסוק 
המקרא להדגיש את ייחוסה: “ואלה תולדות 
הגר  ילדה  אשר  אברהם  בן  ישמעאל 
המצרית, שפחת שרה, לאברהם” )שם, כה, 
מבטאת  הגר  של  חושב שדמותה  אני  יב(. 
גם  בקרבנו  שקיימת  האמביוולנטיות  את 
כיום. מדובר ביחס לכל מיעוט באשר הוא, 
נוגעים  בעיקר  האחרונים  החודשים  וברוח 
הזרים.  העובדים  כלפי  ליחס  הדברים 

שרה  של  המחמיר  ליחסה  בנוגע  התהיות 
סוגיית  לגבי  גם  רלוונטיות  שפחתה  כלפי 
הטיפול שלנו באלו שהגיעו לכאן מארצות 
עבודה,  למצוא  ֶשֶבר”,  “ִלְשּבֹור  אחרות 
שחושב  מי  גם  כאן.  להשתקע  ומעוניינים 
כלפיהם  לנקוט  שמוטב 
גירוש,  של  מדיניות 
לנגד  שיעמיד  מוטב 
של  דמותה  את  עיניו 
להחליט  בבואו  הגר 
יחזור  ומי  יישאר  מי 
להניח  סביר  למדינתו. 
לא  שיגורשו  שלאלו 
ִייָגֶלה מלאך אלוהים שינחמם וישקה אותם 
מים. ועוד נקודה למחשבה: שנו את הניקוד 

של “ָהָגר” ותקבלו “ַהֵגר”.      
 

פרשנים,  מספר  של  מבטם  מנקודת 
לאחר  עליה.  שפר  דווקא  הגר  של  גורלה 
עבדו  את  אברהם  שולח  מתה  ששרה 
את  מוצא  העבד  בנו.  ליצחק  כלה  למצוא 
לנו  מספר  ואז  ליצחק.  שניֵׂשאת  רבקה 
ושמה  אישה  וייקח  אברהם  “ויוֶסף  הכתוב: 
המפרשים  א(.  כה,  )בראשית,  ְקטּורה” 
נחלקו בשאלה מי היא אותה קטורה. רש”י 
בראשית  מדרש  את  ומצטט  חד-משמעי 
ָנאים  רבא: “זו הגר וקראה קטורה על שם ֶשׁ
שלא  ְתָחּה  ִפּ ושקשרה  כקטורת  מעשיה 
מאברהם”.  שפרשה  מיום  לאדם  נזדווגה 
הגבירה  מבית  שגורשה  המצרית,  השפחה 
ויולדת  הראשית  בדלת  חוזרת  פעמיים, 
לאברהם עוד שישה בנים. יהיו שיראו בזה 
נגיעות  עם  משעשע  אנקדוטאלי  פרט 
לדרך  סימן  בכך  שיראו  ויהיו  טלנובליות, 
אשר  ולָזר  לֵגר  להתייחס  עלינו  שבה 

בקרבנו.
לירון מרוז

יומנו של חילוני

בפרשת  מופיעות  דומיננטיות  נשים  שתי 
חיי שרה. הראשונה, שרה, מתה בתחילתה 
רבקה,  השנייה,  שמה.  על  קרויה  והפרשה 
פעולותיה  ועקב  העניינים,  במרכז  עומדת 
יצחק  של  אשתו  להיות  נבחרת  הבאר  ליד 
בן אברהם ושרה. אבל אני רוצה להתייחס 
שהייתה  לפילגש  האחרת,  לאישה  דווקא 
וגורשה  גורשה ממנו, חזרה,  בבית אברהם, 

בשנית – הגר. 
לאחר  לראשונה  פוגשים  אנחנו  הגר  את 
אלוהים  מבטיח  שבה  הבתרים,  בין  ברית 
שיתיישב  גדול  עם  ייצא  שממנו  לאברם 
הקודם  בשמה  עוד  אז  שרה,  כנען.  בארץ 
לאברם:  ומציעה  להרות  מצליחה  לא  ָשַׂרי, 
ממנה”  ִאָּבֶנה  אולי  שפחתי  אל  נא  “בוא 
כמצוות  עושה  אברם  ב(.  טז,  )בראשית, 
שרי ומַעֵּבר את הגר המצרית )לדעת חלק 
של  ממשפחתו  הייתה  היא  מהפרשנים 
להיריון  נכנסת  הגר  מצרים(.  מלך  פרעה 
גבירתה  “ַוֵּתַקל  בשרי:  לזלזל  ומתחילה 
ההתנהגות  עם  משלימה  לא  שרי  בעיניה”. 
בתגובה,  זו  בהגר.  להתעמר  ומתחילה  הזו 
לחזור  ֵניאותה  היא  למדבר.  מפניה  בורחת 
איתה  משוחח  אלוהים  שמלאך  אחרי  רק 
שברחמה:  הבן  אופי  יהיה  מה  לה  ומספר 
“והוא יהיה פרא אדם, ידו ַּבּכול ויד ּכול בו”; 
ִיְׁשּכֹון”  ֶאָחיו  “...ועל פני כל  ייצא ממנו:  ומה 

)שם, יב(.  

נולד  ישמעאל  אברם,  לבית  שבה  הגר 
שנה  ארבע-עשרה  כעבור  עוברות.  והשנים 
נולד יצחק ועמו צצות הבעיות בשנית, ושוב 
ָּגֵרׁש  מכיוונה של שרי )עכשיו כבר “שרה”(.” 
האמה הזאת ואת בנה”, היא מצווה על אברם 
בעיניה  חן  מצא  משלא  “אברהם”(  )עכשיו 

לראות את יצחק וישמעאל גדלים יחד. 



קצת תרבות

פסטיבל סרטי נשים ברחובות

הבינלאומי  הפסטיבל  ברחובות  התקיים  ספטמבר  בתחילת 
ונהנו  בו,  ביקרו  שחלקכם  מניח  אני  נשים.  לסרטי  השביעי 
מההיצע הנדיר. מי ששואל את עצמו מדוע נחוץ פסטיבל כזה, 
בבתי  כיום  המוצגים  הסרטים  מבין  כמה  למשל  שיבדוק  כדאי 

הקולנוע נעשו על ידי נשים. אבל זה כמובן לא רק עניין כמותי.  

הדת,  בחיי  עבודה,  ביחסי  במשפחה,  נשים  של  המבט  נקודת 
לרוב  היא  החברה  חיי  של  תחום  בכל  וכמעט  סכסוך  באזורי 

נקודת מבט שונה מזו של גברים. 
גם בקולנוע מציעות נשים במאיות קול אחר. קודם כול את קולן 
שהוא ה”אחר” של תרבות גברית בעיקרה, אך לעתים קרובות זהו 

גם קול אחר מבחינות נוספות, תרבותיות, אתניות ומעמדיות.

הפסטיבל בחר השנה להתמקד בחיי נשים באזורי סכסוך והציג 
אוסף נאה של למעלה מחמישים סרטים שנעשו על ידי במאיות 
מרחבי העולם או בנושאים בהם עומדות נשים במרכז. עשרים 

וארבע מתוך הבמאיות שיצירתן הוצגה הן ישראליות. 

אני חייב להודות, שאם היה לי את הזמן הדרוש הייתי מתמסר 
לפסטיבל הזה לגמרי. מה יותר מהנה מלראות כמה סרטים ביום 
ועוד להיות מוקף בנשים הכי חכמות ומוכשרות בסביבה? כך או 

כך הספקתי לראות שני סרטים שהיו למזלי טובים מאוד.

הראשון הוא סרט תיעודי בשם “ארבעה סיפורים מהנגב”. הסרט 
הוא למעשה קולאז’ של ארבעה סרטים שיצרו שלוש במאיות 
ובמאי אחד, כולם בדואים תושבי רהט. כולם עוסקים בהיבטים 
של חיי הבדואים. הסרט שמצא חן בעיניי במיוחד היה זה של 
כאמלה אבו-זע’ילה שבו מראה הבמאית מדוע צעירים בדואים 
טובעים בים לעתים קרובות מדי. במהלך הסרט מציגה הבמאית 
כמה מסיפורי הטביעה העצובים האלה, וכיצד היא דואגת ללמד 
כך  בתוך  שבע.  בבאר  בבריכה  פרטי  באופן  לשחות  ילדיה  את 
מתברר שאין אפילו בריכת שחייה אחת לרפואה בכל היישובים 

הבדואים לרבות רהט, שבה מעל חמישים אלף תושבים. 

סרטה  שהוא  גברים”,  ללא  “נשים  היה  שראיתי  השני  הסרט 
הווידיאו  אמנית  נשאט,  שירין  של  הראשון  הארוך  העלילתי 
הנודעת ממוצא איראני, שגם פתח את הפסטיבל. הסרט מספר 
את סיפורן של ארבע נשים על רקע ההפיכה, שארגנו בריטניה 
הנבחר  הממשלה  ראש  להפלת  באיראן  ב-1953  וארה”ב 
מוסאדק, שפגע באינטרסים הכלכליים של המעצמות, בהלאימו 

את חברת הנפט האנגלו-פרסית. 
הסרט לא רק שופך אור על יחסיה האקטואליים של איראן עם 
המערב מזווית מקורית, הוא גם יצירה קולנועית מרשימה, שבה 
מגלמות נשים שונות מאוד זו מזו את חוסר היכולת לחרוג מיחסי 
סרט  והחברתית.  הפרטית  ברמה  גברים,  כלפי  התשוקה-דחייה 

מצוין באמת. 

בקיצור, אל תחמיצו את הפסטיבל הבא!

משה בלמס

פרק שני: “פרשת ויקהל”
כרגיל אני מאחר. לא נעים אבל היה קשה להתנתק מהמשחק. 
אבל אין מה לעשות, יש ישיבה של ועדת אירועים ומיכל נידבה 
אותי להיות “הנציג החילוני”. מגיע מתנשף, אוף, שוב אני חילוני 
הם  איפה  אז  בקהילה,  הרוב  הם  האלה,  החילונים  המחמד. 
כשצריך אותם? הדלת נפתחת ונכנס יגאל, טוב, לפחות אני לא 
הנציג היחיד. דווקא החבר’ה הדתיים האלה הם עלא כייפק, גם 
נו, רובם(, גם משקיענים, אבל אני  יודעים לשחק כדורסל )טוב, 
מזכיר  שמעלים  רעיון  כל  שלהם.  בשיחה  להשתלב  מצליח  לא 
להם פעולה שעשו בבני עקיבא. אולי, אני מעיז להעלות הרהורי 
כפירה, הם כאן לא מפני שהמפגש עם החילוניים מעניין אותם 
כמוהם?  דתיים  עם  לחיות  חיפשו  פשוט  הם  כי  אלא  כך,  כל 

“תטעם מהעוגה שנשארה משבת,” קוטעת רחלי את הרהוריי.
אני מנסה לתרום את חלקי ולדבר על התוכן החקלאי של החג, 
להבדיל מהתוכן הדתי, שאני לא מתחבר אליו ואז מגחך לעצמי... 
של  הטקסים  נכון,  לחקלאות?  מחובר  בכלל  אני  כמה  בינינו, 
אולי  אבל  דת...  הייתה  זאת  גם  משהו,  לי  עושים  עדיין  הקיבוץ 

כולנו כמהים לאיזה טקס?
יגאל, שהיה עסוק עד עכשיו בבחינה יסודית של הכיבוד, מציע 
החילוניים  שגם  “משהו  חדשה,  תפילה  של  נוסח  לנו  שנבנה 
יתחברו אליו”. אני מתבלבל. למי אתפלל? יהודי מאמין שכמוני, 
מאמין שאין אלוהים. לפעמים לא קל לקבל את כל קשת הדעות 
של קשת... אבל אני הרי כאן גם בגלל הסובלנות לאחר. נראה לי 

שדווקא אורי, חובש הכיפה, מבין את הקושי שלי והרעיון יורד. 
כבר מאוחר, אורי אומר שצריך לסיים, מחר יש ישיבת הנהגה בית 

ספרית. 
המשך יבוא...
לילך ענתי

ערב פתיחת שנת תשע”א התחיל בפטפוטים ובנשנושים ועבר 
לדברי ברכה מפי יו”ר העמותה אריאל סלע. שי מונזון וורדה 

בלונדר כינסו את הקהל לאולם והנחו את האירוע בחן ובהומור. 
מאיר דהן, גלית כספי-כהן ואריה חסקין בירכו; ובמעבר ישיר 

מדברי חסקין )קריאה להתנדבות( לסרטון שיואב פרידמן ויואב 
פרנקל ערכו - צחקנו עד דמעות. ההופעה של צוות “קלבת 

שבת” חתמה את האירוע במערכונים ושירים משובחים ומושחזים. 



גלי )39(, ויקי )42(, סער )12(, מתן )8(, עוז )8(

   גלי גדלה בראשון לציון, שירתה בצבא כקצינת מטה לעברית ועבדה 
עם “נערי רפול”. משמשת כעובדת סוציאלית בדיור מוגן בראשל”צ, 
ובתור עצמאית מדריכה אנשי צוות בתחום הִזקנה. גדלה במשפחה 
חילונית עם סבא חרדי, בבית שומר כשרות.   ויקי נולד בארגנטינה, 
על  קרס  צלב  שציירו  אחרי  חמש  בגיל  משפחתו  עם  לארץ  ועלה 
דלת ביתם בתקופתו של ֶּפרֹון. גדל בבאר שבע, בקיבוץ שובל ואחר 
אוויר  כדייל  עבד  ב”גבעתי”.  כלוחם  בצבא  שירת  לציון.  בראשון  כך 
שנתיים ועסק במכירות. לפני כעשר שנים הקים עסק עצמאי לשיווק 
מוצרי ספיגה למבוגרים בשם “בריקלין”.   סער עולה לחטיבת הביניים 
במזכרת בתיה והתאומים מתן ועוז עולים לכיתה ג’ בבית ספר “קשת”.

גלי  וחברתה הטובה של  ויקי  בן-דוד של  יוזמה של  היכרות: דרך     
שהיו בני זוג בעצמם. למרות התעלמות ראשונית מצידה של גלי הם 
יצאו לסרט ומאז הם ביחד. הפוסטר של הסרט “ניקיטה” תלוי עד היום 
לגור  חלום  הגשמת  שקולניק,  ברחוב  הבית:  שלהם.    השינה  בחדר 
במזכרת בתיה. הבית נבנה תוך שבעה חודשים בשיתוף עם השכנים 

הצמודים, הוריה של גלי. הבית מעוצב בטוב טעם ומיוחד בחלונותיו האדומים.   בעל-חיים: כתם הכלב הגיע מאגודת “צער בעלי-חיים” לפני 
חמש שנים.   “קשת”: מאוד מתחברים לרעיון של כבוד הדדי ואי-בדלנות. לגלי היה יותר קשה בהתחלה, די היססה ונראה לה מוזר שזה 
אפשרי, אבל היום היא מאוד מחוברת, פעילה בהנהגת בית הספר ובוועדת התנדבות. מאוד רוצים המשך לחט”ב של “קשת”, להמשיך את 
החממה עבור הילדים.   אלוהים: גלי מאמינה מאוד ובטוחה שהוא שם. מדברת איתו הרבה והוא מקשיב )“אני מקווה”(. ויקי: “משהו מאוד 

רוחני”, מאמין שיש ישות שמחזיקה אותנו, נותנת כוח, אנרגיות. מה שחשוב זה איך אתה מתנהג לאחרים ולאו דווקא קיום תרי”ג מצוות.       
    משפחתיות: מנסים לתת לכל אחד אפשרות לבטא את הייחודיות שלו, על אחת כמה וכמה כשיש תאומים בבית. אין בגדים זהים מלבד 
מדי נבחרת ארגנטינה בכדורגל. סער ועוז יצירתיים ומתן ספורטאי. ארוחת הערב משותפת, כולם אוהבים טיולים, צפייה במשחקי כדורסל 
במגרש, הצגות, לא מזמן היו בהרכב משפחתי מלא בהופעה של דני סנדרסון ב”זאּפה”.    בילוי זוגי: שלוש פעמים בשבוע אימון משותף 
ב”הולמס פלייס”.   תחביבים: ויקי רוכב על אופניים כל שבת בחמש וחצי בבוקר עם עוד ארבעה חברים, מזמין חברים נוספים להצטרף...       
ספר: גלי ממליצה על “צילה של הרוח” מאת קרלוס רואיס סאפון.    מה לא הייתי עושה לעולם? ויקי: “באנג’י”. גלי: “לא הייתי פוגעת 
במישהו בכוונה”.   מאחלים לעצמנו: ויקי: “שתהיה לנו משפחה מאוד מלוכדת. המשפחה נותנת כוח ואנרגיה”. גלי: “אתה מקבל בהתאם 

למה שאתה נותן, אני מקווה שעשינו משהו טוב ושנגיע לאן שרצינו להגיע גם במשפחה וגם כל אחד לעצמו”.

ריאיינו: קרן עמנואל ורינה פורטנוי

משפחת קליין קשתמשפחה מבו

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר עם רינה פורטנוי 054-5532433 או עם קרן עמנואל 054-5224935

מדרש חיי שרה
כט(.  כד,  )בראשית  לבן  ושמו  אח  “ולרבקה 
למה נקרא שמו לבן? מפני שהיה מלבין פני 

אנשים”.

בקריאתם  מהיסודות  אחד  הוא  ֵשם  מדרש 
תכונת  משקף  השם  התורה.  את  חז”ל  של 
אנטי-גיבור  )או  הסיפור  גיבור  של  אופי 
במקרה של לבן( ולא את בחירת הוריו. כמו 
לידי  בא  שהוא  כפי  המוסרי,  המסר  אומר: 
ביטוי בפן המיתולוגי של המסופר, משמעותי 
הרבה יותר מאשר הדיוק ההיסטורי. זהו פשר 
בבואם  לחילונים  דתיים  בין  השפה  הבדלי 
לאי-הבנות  וההסבר  התנ”ך,  את  לקרוא 
של  סבירה  קריאה  מכך:  שעולות  מסוימות 
המדרש,  דרך  וקריאתו  מדרש  בלי  המקרא 
בלעדי  כמעט  באופן  אותו  שמלמדים  כפי 
בחוגים דתיים, יביאו לתובנות מרוחקות אלו 

מאלו ולעתים אפילו הפוכות.

בן לנדאו

מתנדבים בעם

תודה לאבי אביטל 
שדאג לתרומת מחשבים לבית הספר, תכנן והגדיר את רשת 
המחשבים והחיבור לאינטרנט, עבור התלמידים והצוות החינוכי.

יבואו על הברכה גם שי מונזון, שניתב גם הוא לבית 
הספר תרומה של מחשבים אישיים. למיקי רחמים ולאורי 

שמש, שתכננו עם אבי והוציאו לפועל את חיבור המחשבים 
לרשת אחת ולאינטרנט.

הבן למשפחת זורע, אורית ויונתן 

הבן למשפחת שעירי, אילנה ורון 

הבן למשפחת חסין, ליאת ויהודה 

הבן למשפחת ברנר, יעל וצבי 

תזכו לגדלם באהבה, בשמחה ובבריאות.

מזל טוב להולדת... 


