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 יתרו  שמות יח, א - כ, כגפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

1965 < סוריה מודיעה כי עצרה את המרגל הישראלי אלי כהן. אלי כהן נולד במצרים ועלה לארץ בגיל שלושים ושלוש. הוא גויס למוסד 
ונשלח לארגנטינה שם בנה לעצמו דמות של סוחר ערבי יליד סוריה, וקשר קשרים עם הקהילה הסורית המקומית. ב-1962, עבר לדמשק 
ושכר דירה בסמוך לבניין המטכ”ל הסורי. הוא התיידד עם אנשי צבא ועם אישים מן הצמרת הסורית, אסף עליהם מידע והעבירו לישראל. 
למרות מאמצים  בתלייה,  להורג  והוצא  נשפט  הוא  אותו.  ואסרו  לדירתו  פרצו  שידורי האלחוט שלו,  לאתר את  הסורים  הצליחו  ב-1965 

דיפלומטיים נרחבים לבטל את רוע הגזירה. 

ועוד השבוע: 
1595 < המחזה רומיאו ויוליה מאת ויליאם שייקספיר מוצג לראשונה; 1820 < גילוי אנטארקטיקה על ידי משלחת חקר רוסית; 1908 < 
רוברט באדן פאוול מייסד את תנועת הצופים; 1916 < לואיס ברנדייס הוא היהודי הראשון המתמנה לשופט בבית המשפט העליון של ארצות 
הברית; 1949 < נערכות הבחירות הראשונות במדינת ישראל לאסיפה המכוננת, שהפכה בהמשך לכנסת הראשונה; 1986 < מעבורת החלל 

“צ’לנג’ר” מתפוצצת שבעים ושלוש שניות לאחר המראתה, שבעת אנשי צוותה נהרגים.
ליקט: ירון וייס

משה  של  אשתו  ואבי  מדיין,  כהן  יתרו, 
עם  ואת  חתנו  את  לבקר  מחליט  ציפורה 
לו,  בא  כי  סתם  מגיע  לא  הוא  ישראל. 
אלא לאחר ששמע מה קרה לבני ישראל: 
ֱאֹלִהים  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ִיְתרֹו...  ַוִּיְׁשַמע   “
ֶאת  ה’  הֹוִציא  ַעּמֹו, ִּכי  ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹמֶׁשה 
ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים” )שמות, י”ח, א’(. מה שמע 
ככל  אבל  לנו,  מספרת  לא  התורה  יתרו? 
ים-סוף.  קריעת  נס  על  לו  נודע  הנראה 
אומר  הים,  בשירת  הקודמת,  בפרשה  הרי 
משה: “ ָׁשְמעּו ַעִּמים, ִיְרָּגזּון - ִחיל ָאַחז ֹיְׁשֵבי 
ְּפָלֶׁשת; ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום - ֵאיֵלי מֹוָאב 
ֹיאֲחֵזמֹו ָרַעד; ָנֹמגּו ֹּכל ֹיְׁשֵבי ְכָנַען”. )שם, טו, 
קריעת  שדבר  למדים  אנו  כלומר,  יד-טו(. 
בין  רק  נשאר  ולא  ברבים  נפוץ  ים-סוף 

ישראל למצרים.

מגיע  זרה,  עבודה  עובד  שהיה  יתרו,  ובכן 
לבקר את משה ומיד זוכה לכך שהפרשה 
מדוע  בשאלה  דנו  חז”ל  שמו.  על  תיקרא 
היה ראוי יתרו לכבוד הגדול שנפל בחלקו. 
היא  התשובה  מהמפרשים  חלק  לדעת 
שמבין העמים האחרים ששמעו על הדבר 
עם  את  לראות  שהגיע  היחיד  הוא  יתרו 
ישראל במו עיניו. הוא גם משנה את דרכיו 

בעקבות הסיפורים שמשה מספר לו.
זכו  אנשים  עוד  אלו  להיזכר,  נסו 
כולם  האם  שמם?  על  פרשה  שתיקרא 
מהם  שחלק  או  יתרו,  כמו  טובים  היו 

דווקא היו רשעים?
 

משה  את  לבקר  רק  בא  לא  יתרו  אבל 
גרשם  לנכדיו  “בייבי-סיטר”  ולעשות 

ואליעזר. הוא יוצא לכיכר העיר ורואה איך 
מבוקר  המשפט.  נטל  תחת  כורע  משה 
עד ערב יושב משה ושופט את העם. יתרו 
עד  נשמר  שלו  שהעיקרון  רעיון,  לו  מציע 
שיעשו  שופטים,  העם  מתוך  ַמֵנה  היום: 
הדברים  ואת  היומיומית,  העבודה  את  הם 
הגדולים יביאו אליך. יתרו החכם והמנוסה 
ארבע  בשופטים  למשה לחפש  מציע 
חיל,  אנשי  שיהיו  התנהגות:  ודרכי  תכונות 

יראי אלוהים, אנשי אמת ושונאי בצע. 
התכונות  אלה  האם  חושבים,  אתם  מה 
להיות  כדי  בימינו  גם  ביותר  החשובות 
תכונות  יש  האם  משפט?  בבית  שופט 
יפעל  כדי ששופט  היום  שכדאי להוסיף 
כמו שצריך ויצליח לשפוט משפט צדק?

אבל עם כל הכבוד ליתרו, שיא השיאים של 
הוא  כולה  התורה  של  אף  ואולי  הפרשה, 
מעמד קבלת עשרת הדיּברות: משה עולה 
מסביב  בעשן.  שמתמלא  סיני,  הר  לראש 
השופר.  בקולות  מעורבים  וברקים  קולות 
אלוהים מעביר את עשרת הדיּברות למשה 
הדיּברות  ארבעת  לעם.  מעבירם  והוא 
אדם  שבין  בקשר  עוסקים  הראשונים 
ְלָך  ִיְהֶיה  “ֹלא  ֱאֹלֶהיָך”;  ה’  “ָאֹנִכי  לאלוהיו: 
א ֶאת ֵׁשם  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָָני”; “ֹלא ִתּשָׂ
ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  ְָׁוא”; ו”ָזכֹור  ַלּש ֱאֹלֶהיָך  ה’ 
כבר  הבאים  הדיּברות  ְלַקְּדׁשֹו”. ששת 
“ֹלא  לחברו:  אדם  שבין  במצוות  עוסקים 
ִתְרָצח”; “ֹלא ִתְנָאף”; “ֹלא ִתְגנֹב”; “ֹלא ַתֲעֶנה 

ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר”; ו”ֹלא ַתְחֹמד”. 

מתשעת  שונה  נראה  הראשון  הדיבר 

מה  המצווה?  מהי  האחרים.  הציוויים 
אנחנו אמורים בדיוק לעשות עם “ ָאֹנִכי ה’ 
ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית 
בתוקף  שטענו  מפרשים  ישנם  ֲעָבִדים?” 
ואינו שייך לעשרת  שפסוק זה אינו מצווה 

הדיּברות. 

קז’ישטוף  הנודע  הפולני  הבמאי 
קישלובסקי התמודד עם הדיבר הזה בדרך 
משמעותו.  את  להבין  עלינו  תקל  שאולי 
קישלובסקי  יצר  השמונים  שנות  בסוף 
מהם  אחד  שכל  קצרים,  סרטים  עשרה 
מוצג  שהוא  כפי  הדיּברות  אחד  את  ייצג 
בהתמודדותו  בנצרות.  ו/או  ביהדות  ומובן 
עם הדיבר הראשון הוא מציג אב ובנו בעת 
לאגם  וגורם  בעוז  מכה  הפולני  שהחורף 
שבעיר לקפוא. הבן הצעיר מקבל מגלשיים 
ולגלוש  לצאת  לו  להתיר  אביו  על  ולוחץ 
בנו  עם  מתיישב  האב  באגם.  הקרח  על 
ליד המחשב המשוכלל שבביתו, וביחד הם 
מגיעים למסקנה שלפי כל חוקי המדע אין 
האב  מרשה  לפיכך  יישבר.  שהקרח  סיכוי 
לבנו לגלוש על הקרח. ומה אתם חושבים 
המדע  חוקי  כל  למרות  בסוף?  שקורה 
האגם  למימי  נופל  והילד  נשבר  הקרח 

הקפואים. 

את  שדירבנה  ים-סוף  בקריעת  התחלנו 
בשבירת  וסיימנו  משה,  את  לבקר  יתרו 
שניהם  ובין  בפולין.  קפוא  באגם  הקרח 

נמצאים האדם, האלוהים והאמונה.

        שבת שלום, לירון מרוז



“אחר” מי אתה?

אין לי ארץ אחרת

הכי לא זר לנו: זה החילוני/דתי שגר לידנו, 
ילדיו  את  לשלוח  ושמוכן  איתנו  שעובד 
לאותה מסגרת חינוכית שאנחנו רוצים בה, 
בנושאים  שדעותיו  כך 
חינוך  כמו  רבים 
הישראלית,  והחברה 
רחוקות  ממש  לא 
אותו  זה  מדעותינו. 
לא  אולי  שהוא  אחר 
אבל  לנו,  דומה  לגמרי 
אין ספק שמתוך קשת 
הקיימים  המגזרים 
הישראלית  בחברה 
והכי  לנו,  נוח  הכי  הוא 
אותנו  מקפיץ  לא 
ובהתנהגותו.  בדעותיו 
מדובר  הכול  בסך 
ליברלי  ציוני,  באדם 
וסובלני, בין אם הוא דתי או חילוני, משרת 
של  לעתידה  דואג  מיסים,  משלם  בצבא, 

המדינה ונושא בנטל.

בכנות  לומר  יכולה  אני  דתייה  בתור 
הוא  חילונים  עם  ולחיות  ללמוד  שהאתגר 
לא האתגר הקשה יותר בחיי. רוב חיי גדלתי 
בין חילונים ומרבית משפחתי איננה דתייה. 
עם  לחיות  או  ללמוד  עליי  היה  אם  אך 
)חרדים  חרד”לניקים  עם  אפילו  או  חרדים 
לאומיים(, לא בטוח שהייתי שורדת ולּו יום 
שגדלתי  זה  הוא  שלי  האחר  האם  אחד. 
לידו רוב חיי או אלה שמשתייכים לקבוצת 
רחוקים  )קבוצת התפילה( אך  הייחוס שלי 

ממני בחלק מדעותיהם? 

חדשה  מסגרת  בהקמת  הצורך  האם 

לשלב  מגיעים  שהם  אימת  כל  לילדינו 
בחיים שבו הם צריכים להתערות עם ילדי 
התושבים המקומיים אינו נובע בעצם מכך 
אותם  לשלוח  רוצים  באמת  לא  שאנחנו 
במאה  איתו  מזדהים  לא  שאנחנו  למקום 
ולא  אותו  הקמנו  אנחנו  לא  כי  אחוזים, 
אנחנו החלטנו איך הוא ייראה ומה יהיה בו, 
מקום עם אנשים שדעותיהם יחסית שונות 
יותר?  דתיים  ושלום,  חס  אולי,  משלנו? 
ימניים יותר? שמאליים יותר? כופרים יותר?

מקום  הוא  “קשת”  דבר  של  בסופו  האם 
שאינם  האמיתיים  האחרים  מפני  מפלט 
מפגש  ומקום  כמונו,  ומתנהגים  חושבים 
עם היותר דומים לנו? לכמה מאיתנו הייתה 
אופציה אמיתית אחרת לשלוח את ילדיהם, 
ל”קשת”  ילדיהם  את  שלחו  מאיתנו  וכמה 
כי הם לא ראו מוסד אחר לשם הם יכולים 

לשלוח את ילדיהם?

אני מאמינה שהייעוד האמיתי של הקהילה 
לילדינו  להעניק  רק  איננו  הספר  בית  ושל 
גם  אלא  ופתיחות,  שונות  שמקבל  חינוך 
ולהפיץ  הרעיון  את  הסביבה  על  להקרין 
תהיה  זו  השפעה  למעשה.  הלכה  אותו 
אמיתית אם חברי הקהילה שלנו יתערו גם 
כאחד(  ודתית  )חילונית  הקיימות  בקהילות 

וינהלו דו-שיח וחיים משותפים גם איתם.
“זהו  נאמר:  בו  הזמן  יגיע  מתישהו  האם 
עוד  הכירו  החוצה,  צאו  עכשיו  ילדים, 
את  הפיצו  חשיבה,  סגנונות  עוד  מגזרים, 
תורת ה”קשתיּות” שלנו והוכיחו שלא מדובר 
מתבדלים/מתפשרים/מוזרים  של  בחבורה 

אלא בחבורה אידיאולוגית איכותית”? 
נעמה מרקוביץ’

אשת  ציפורה  את  משה  חתן  יתרו  "ויקח 
משה..ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם 
כי אמר גר הייתי בארץ נכריה."  )שמות יח' 

פס' ב'-ג', פרשת יתרו(

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת...

לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה
לא אוותר לה

אזכיר לה... עד שתפקח את עיניה.

לשנת  ישראל  פרס  חתן  מנור,  )אהוד 
תשנ"ח בתחום הזמר העברי(

באווירה  בתקשורת,  תחושה  יש  לאחרונה 
הציבורית, כי "עם לבדד ישכון" – כל העולם 
קורה  מה  פתאום?  בא  זה  מאין  נגדנו. 

עכשיו שמעורר שוב תחושות של ָּפָרנֹוָיה? 
דומה שזה המתח הנבנה לקראת ההכרעה 

– פתרון הקונפליקט הישראלי-פלשתיני.  
מצד שני, אני זוכר תקופות ארוכות מאוד 
שבהן בראש גאוותנו כלאום עמדו המוסר 
היהודי עם הדרישות ליחס הולם לגר ועל 
האמיתית  היחידה  הדמוקרטיה  היותנו 
במזרח התיכון, השומרת על זכויותיהם של 

כל תושביה. 

הרבנים"  "מכתב  בנושא  הפולמוס  לצערי, 
האורתודוקסית  הדתית  לחברה  גרם 
קיימים  אך  במיוחד,  כגזענית  להצטייר 
גם  הדתית  הציונית  של  המרכזי  בזרם 

קולות אחרים, חזקים לא פחות. 

בתקשורת:  הרבנים  מכתב  צוטט  וכך 
הפוסק  מכתב  על  חתמו  רבנים  "חמישים 

לנוכרי... דירה  להשכיר  או  למכור  שאסור 
אסור מהתורה למכור בית או שדה בארץ 
ישראל לנוכרי, שנאמר: 'ֹלא ְתָחֵּנם' ]דברים 
ז, ב[, כדברי הרמב"ם: 'לא תיתן להם חניה 
בקרקע, שאם לא יהיה להם קרקע ישיבתן 

ישיבת עראי היא...'  ". 

בחרתי  הנ"ל,  הפסק  את  גינו  רבים  רבנים 
מיכאל  הרב  של  ממאמרו  קטע  להביא 
אברהם, דוקטור לפיזיקה ור"מ )רב ומורה( 
במכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן: 

"נושאים את שם ההלכה לשווא
השכרת  על  האוסר  הרבנים  של  הדעת  גילוי 
תגובות  של  שורה  עורר  לערבים  דירות 
הצדדים  משני   - מהן  רבות  ובגנותו.  בזכותו 
חשוב  לכן  ומטעות.  סלקטיביות  מגמתיות,   -
סילופים  עתיר  במסמך  מדובר  כי  להסביר 
ודמגוגיה, שאין בו מאומה מן ההלכה. לפנינו 

האם אני וחבריי באמת מקבלים 
אחר  אותו  מיהו  האחר?  את 
שאנחנו כל כך מיטיבים לקבלו? 
מפני  מפלט  הוא  “קשת”  אולי 
שאינם  האמיתיים  האחרים 
נוכל  כמונו?  ומתנהגים  חושבים 
גם  נתערה  אם  רק  להשפיע 
)חילונית  הקיימות  בקהילות 
ודתית כאחד( וננהל אתן דו-שיח 

וחיים משותפים...

כשהגענו לקבל מידע על בית ספר “קשת” 
שמעתי לא מעט את המילה “אחר” במגוון 
רחב של הקשרים: ללמוד לקבל את האחר, 

עם  לחיות 
עם  לגור  האחר, 
רק  לא  האחר, 
לדבר על האחר 
אלא להיות איתו 

ממש, ועוד.

ה  ל י ח ת כ ל מ
מאוד  הייתי 
מכך  מרוצה 
מסוגלת  שאני 
חלק  להיות 
יפה  ממפעל 
זה,  ומקבל 
חלק  ושאני 

לקבל  מחברה מקסימה שבאמת מסוגלת 
רק  ולא  איתו  וללמוד  לחיות  האחר,  את 
שואלת  אני  פעם  מדי  אבל  כך.  על  לדבר 
וחבריי באמת מקבלים  אני  את עצמי אם 

את האחר,
ואולי השאלה הגדולה יותר, מיהו אותו אחר 

שאנחנו כל כך מיטיבים לקבלו.

שונות  בסיטואציות  ועולה  צפה  זו  שאלה 
בימים  מחדש.  פעם  כל  אותה  שמעוררות 
חטיבת  בהקמת  רב  עיסוק  קיים  אלה 
והשיחות  נוער,  תנועת  ובהקמת  הביניים 
סביב נושאים אלה גרמו לי להתעמת איתה 
בהגדרת  נעוצה  שהתשובה  ייתכן  שוב. 
הזמן,  כל  מדברים  אנחנו  שעליו  האחר 
לקבל.  שואפים  אנחנו  כביכול  ושאותו 
בו הוא  לי שהאחר שמדובר  לעתים נראה 



מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  
אפרת שפירא-רוזנברג

054-6101115 )לא בשבת(
שרי דרור 052-3056482

משיקול  סובלים  שיוצריו  פוליטי,  פמפלט 
דעת לקוי. הם רותמים למטרותיהם מקורות 
הלכתיים באמצעות פרשנות מעוותת, ודווקא 

בשל כך העניין מזיק ופגום עד מאוד.

בגילוי  יש 
חילול  הדעת 
בו  יש  השם. 
לסכן  כדי 
בחו"ל.  יהודים 
מכול  ויותר 
גילוי  בו  יש 
בתורה  פנים 
כהלכה.  שלא 
שכתב  מי 
צריך  אותו 
ולחבוש  לחזור 
ספסל  את 

הלימודים ולא להורות הלכות בישראל.
המציאות.  של  במורכבות  מכירה  ההלכה 
כוללת  ראייה  על  להתבסס  אמורים  פוסקיה 
להיות  עליהם  פשטנית.  תמונה  על  ולא 
מודעים לשינוי הזמנים ולגיוון הנסיבות. אבל 
מחברי גילוי הדעת לא עשו זאת. הם התעלמו, 
חל,  אינו  ְתָחֵּנם"  "ֹלא  שאיסור  מכך  למשל, 
תושב,  ֵגר  על  חשובים  פוסקים  כמה  לדעת 
ומכך שכמה וכמה פוסקים כתבו שרוב הגויים 
התעלמו  גם  הם  תושב.  גר  בגדר  הם  בימינו 
אותו,  המחילים  גדולים  פוסקים  שיש  מכך 
על  רק  המפלות,  ההלכה  הוראות  רוב  ואת 

הגויים הקדמונים ולא על הגויים בימינו.

הפיזיים  שהחששות  מכך  מתעלמים  גם  הם 
ערבים  של  למיעוט  נוגעים  וטרור  מאלימות 
הגויים.  לכל  לא  ובוודאי  בלבד,  עוינים 
כעניין  הדירות  ערך  להורדת  בהידרשם 
הלכתי, הם אומרים במובלע כי על פי ההלכה 
אביב  בתל  בתים  זה  מטעם  למכור  אין 
להקמת  להסכים  שאין  וכן  חרדים,  ליהודים 

בית לילדים ממשפחות הרוסות בשכונתנו.

להלקות  יש  כזאת  פשטנית  פרשנות  לפי 
שאינם  יהודים  לבור  להוריד  סוררות,  נשים 
מאמינים, לאסור לימוד תורה של נשים, אולי 
אמנות  אבל  עין".  תחת  "עין  לקיים  אפילו 
המקורות  שבין  השילוב  היא  ההלכה  פסיקת 
שאינו  מי  המשתנות.  בנסיבות  היישום  לבין 

מבין את זה אינו יודע הלכה מהי.

מסקנות:  שתי  מכאן  עולות  הנוכחי  בהקשר 
וכל  מדינה  עובדי  הם  ערים  רבני  ראשית, 
לעבירה  שלהם  הטפה 
המדינה מחייבת  חוק  על 
)אגב,  פיטוריהם  את 
הוא  גם  החוק  שלטון 
שנית,  הלכתי(.  ערך 
כה  באופן  שמפרש  מי 
את  מוסרי  ולא  מסולף 
מי  ההלכה,  מקורות 
כה  בצורה  שמנותק 
מהמציאות  חמורה 
החברה  של  ומהערכים 
קשות  לוקה  הישראלית, 
ההלכתי  הדעת  בשיקול 
תפקיד  לכל  ופסול  שלו 
שיתקיים  להתפלל  אלא  נותר  לא  רבני. 
ויועצינו  כבראשונה  שופטינו  'והשיבה  בנו 

כבתחילה'."

לסיום, אני רוצה לחשוף בפניכם את ארגון 
"יסודות - מרכז לליבון ענייני תורה ומדינה" 
דיון  הכין  הארגון  בירושלים.  שמושבו 
והפעלה בבתי ספר על-יסודיים ממלכתי-
דתי, לליבון הסוגיות שעלו בעקבות "מכתב 
לומדים  זו  תוכנית  במסגרת  הרבנים". 
דרכי  כמו  הלכתיים  ערכים  על  התלמידים 
שלום, חילול ה' ועל ערכים דמוקרטיים כגון 
כבוד האדם וחירותו, שוויון זכויות ועוד. אני 
"יסודות"  להיכנס לאתר של  מאוד ממליץ 

ולקרוא עוד. 

מסגרת  הקמנו  בתיה  במזכרת  כאן 
ולחיות  לחנך  וחינוכית שמטרתה  קהילתית 
חייו  באורח  ממך  השונה  עם  יחד   – יחד 
ואולי  בסובלנות  לו  להקשיב  ובהשקפותיו, 
אפילו ללמוד ממנו דבר או שניים... בימים 
זו  גאה להשתייך לקהילה  אני  קשים אלה 

ומאמין שדרכנו היא שתנצח בסוף.

ירון נשר

עמדו  כלאום  גאוותנו  בראש 
עם  היהודי  המוסר  בעבר 
לגר.  הולם  ליחס  הדרישות 
והחינוכית  הקהילתית  במסגרת 
ולחיות  לחנך  המטרה  שהקמנו 
יחד – יחד עם השונה ממך באורח 
לו  להקשיב  ובהשקפותיו,  חייו 
ללמוד  אפילו  ואולי  בסובלנות 

ממנו דבר או שניים...

“קצת בריאות”
האישית  המודעות  פיתוח  במסגרת 
נכונה,  תזונה  בנושא  והמשפחתית 
“חופרת”  שאני  להרגיש  התחלתי 
לילדים שלי )חופרת - מילה שהמציא 
שניים  או  מטר  לקחת  כדי  הנוער 
שלרוב משתמשים  לב  שימו  מההורה. 
בה בלשון נקבה(. לכן הגעתי למסקנה 
שאם אני רוצה לחנך את ילדיי לאכול 
ממתקים  באכילת  להפחית  נכון, 
לחשוב  עליי  ירקות,  באכילת  ולהרבות 
על דרך שתגרום להם להיות שותפים 

למהלך.

“אולגה”(  גן   ,5 )בת  טל  לבתי  ערכתי 
היכרות עם הלבלב, והיא שאלה: “איך 
יודעת איך הלבלב שלי נראה אם  את 
שלי?”  הבטן  בתוך  היית  לא  פעם  אף 
סיפרתי לה שכאשר אוכלים ממתקים 
או  ולחם  וקורנפלקס  ושּוגי  ועוגות, 
פסטה או תפוחי אדמה, הלבלב עובד 
כדי  האינסולין  את  שולח  הוא  קשה: 
הסבר  )והוספתי  הסוכר  את  שיפרק 
שסוכר זה לאו דווקא מה שמתוק(, מה 
ולהתעייף  מאוד  להתאמץ  לו  שגורם 
ירקות  כשאוכלים  זאת,  לעומת  מהר; 
הוא נח. שאלתי אותה אם היה לה נעים 
כל הזמן לרוץ מהר מהר בלי הפסקה, 

והיא כמובן אמרה מיד שלא.

טל  עם  משותפת  שפה  לי  יש  עכשיו 
מהגן  חזרה  היא  והיום  תזונה,  בנושא 
ירקות,  המון  אכלה  שהיא  לי  וסיפרה 
ומסוגים שונים. אמרתי לה “כל הכבוד”, 
כדי  שתוך  לרגע  חשבתי  לא  ובכלל 
שלה  הלבלב  על  חשבה  היא  אכילה 
קֹוקֵטיל  כוס  עם  בשמש  לו  שמשתזף 

ביד.

להפריש  הוא  הלבלב  מתפקידי  אחד 
וגליקוגן,  אינסולין  ההורמונים  את 
בדם.  הגלוקוז  רמת  את  שמווסתים 
הגלוקוז  את  להכניס  דואג  האינסולין 
ליצירת  הגוף  תאי  לתוך  המפורק 
הגוף  תוקף  הסּוֶּכֶרת  במחלת  אנרגיה. 
את עצמו והמחלה הורסת את המקום 
וייצורו נפסק  שמפריש את האינסולין, 
יש  שממנו  מהסוג  בסוכרת  מיד. 
כמגפה  היום  שנחשבת  זו   - להיזהר 
אינה  האינסולין  כמות   - החדשה 
הסוכר  כמות  כל  לפירוק  מספקת 
בדם  הסוכר  רמת  ואז  לגוף,  שנכנסת 
עולה. לכן יש להימנע ולמנוע מהילדים 
המצוי  פשוט  סוכר  באכילת  להרבות 

ברוב המזונות הפופולאריים שלנו.

אסנת פרל

ההרשמה לגני קשת נפתחה 
במחלקת החינוך במושבה.

 
הקדימו להירשם ולהבטיח את 

מקומכם בגנים.
 

שימו לב – ההרשמה מחייבת גם 
ילדים העולים לגן חובה וכמובן 

שגם אחים ממשיכים. 



משחקשת במטבח מדרש יתרו

אישיות מבו
   צוות גן ארז:  יסמין והבה, ׂשרית לוי ואורית אל-רם 

קשת

לחשוב  לי  הגורם  חודש  הוא  שבט  חודש 
מצוין  יתרו  בפרשת  המשפחה.  על  יותר 
הדיבר החמישי: “ ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך” 
)שמות כ, יא(; בל’ בשבט אנו מציינים את 
הטמפרטורות  אלה  ובימים  המשפחה;  יום 
יורדות והמשפחה מבלה יחד יותר מתמיד. 

מתכון  ילדים  לכם  להציע  החלטתי  לכן 
את  לכבד  כדי  מפירות  ופשוט  מתוק 
בפירות  נשתמש  המשפחה.  ביום  ההורים 
כדי לציין גם את ט”ו בשבט. המתכון הוא 

כדורי פירות ושוקולד: 
תי-ֶּבר; 100  ֶפּ חומרים: 200 גרם ביסקוויט 
גרם אגוז פקאן ְמסּוָּכר; 50 גרם צימוקים; 
100 גרם מרגרינה; חצי קופסה של ממרח 
תמרים; רבע כוס דבש; כף סוכר חום; 50 
גרם שוקולד מריר שבור לחתיכות; 3 כפות 

מים; שבבי קוקוס לקישוט. 

כלים: קערה; שתי שקיות ניילון; סיר; מערוך 
או פטיש שניצלים; כף עץ וצלחת לקוקוס. 

זו  השקיות  שתי  את  שמים  ההכנה:  אופן 
בתוך זו ובתוכן שמים את הביסקוויטים, את 

הצימוקים ואת שברי אגוזי הפקאן. מועכים 
השניצלים.  בפטיש  או  במערוך  הכול  את 
מחממים בסיר )בהשגחת מבוגר( את שאר 
ומתקבלת  נמס  שהסוכר  עד  המצרכים 
עיסה אחידה. אפשר להכניס את המצרכים 
במקום  במיקרו-גל  פלסטיק  לקערת 
לחמם על הכיריים, אבל להיזהר לא לקבל 
כווייה. יוצקים את העיסה על הביסקוויטים 
ומצננים  עץ  בכף  מערבבים  והאגוזים, 
בידיים  הכדורים  את  יוצרים  דקות.  כ-15 
רטובות ומגלגלים בקוקוס. מקררים לפחות 
שעתיים לפני ההגשה. למי שנבהל ממתכון 
מתפוחים,  פירות  סלט  להכין  ניתן  זה 
או  יבשים,  ופירות  בננות  אגסים,  תפוזים, 
מפירות אחרים שאהובים עליכם. ולמי שגם 
זה נראה לו מפחיד, תמיד ניתן להגיש מיץ 
בתיאבון,  וחיבוק.  בנשיקה  מלווה  תפוזים 

והעיקר שיהיה טעים ונעים. 

נ”ב - לא לשכוח לנקות את המטבח, אחרת 
החוויה לא תהיה שלמה. 

חג שמח ובתיאבון,
אילנה כרסנתי

יסמין, גננת, נשואה + 1, גרה בשכירות בבית אלעזרי. נולדה וגדלה ברחובות 
גננת,  שרית,  הגוונים של הדת.  לכל  במשפחה דתית מסורתית עם פתיחות 
נשואה + 4 גרה ביישוב מבוא-חורון. גדלה ברחובות והתחנכה במסגרות דתיות. 
אורית, סייעת, נשואה + 4, גרה במזכרת בתיה. גדלה בתל-אביב בבית חילוני 
והתחנכה בחינוך ממלכתי. הכשרה: יסמין בוגרת סמינר “דוד ילין” בירושלים, 
למדה לימודי הגיל הרך. חיה ועבדה בירושלים במשך עשר שנים. שרית בוגרת 
מכללת “תלפיות” בתל-אביב, למדה חינוך מיוחד, ואורית היא מדריכה בשילוב 

אמנויות וממשיכה ללמוד כל הזמן... 
איך הגעתן ל”קשת”? יסמין הגיעה דרך מודעה באינטרנט. היה חיבור טוב 
מאוד, מכיוון שהיא בוגרת שתים-עשרה שנות לימוד בבית ספר דתי ועדיין לא 
מודעת  קראה  שרית  דתל”שית.  למעט  לעצמה  הנכונה  ההגדרה  את  מצאה 
וזה נשמע לה מאוד מסקרן. היא באה לראות את הגן  “דרושים” באינטרנט 
וזאת הייתה אהבה ממבט ראשון – היא חשה באווירה נעימה ובקבלה גדולה 
מאז  ל”קשת”  להגיע  מאוד  רצתה  אורית  חזק.  מאוד  חיבור  עבורה  שיצרו 
שנפתח הגן הראשון. היא אהבה את הרעיון ולשמחתה הגשימה אותו בסופו 
של דבר. מהי “קשת” בשבילך? שרית ויסמין עונות בתיאום מושלם: הזוגיות 
יסמין: הגן הוא הבית השני שלי על כל המשתמע מכך. שרית:  השנייה שלי. 
הגן הוא הבית השני שלי ומהווה עבורי משפחה גדולה. עבור אורית “קשת” זה 
איכות, פתיחות, אהבה וקבלה, דבר נפלא, בו ניתן לראות את הילדים מקבלים 
לעתיד:  ותוכניות  חלומות  בזה.  זה  ומתחשבים  תנאי  ללא  השני  את  אחד 
שרית חולמת על קניית בית עם גינה, ויסמין, נחשו על מה?.. כמובן.. גם היא 
חולקת את אותו חלום. אורית חולמת לעשות רק את מה שהיא אוהבת ולטייל. 

הידעתם ש... ליסמין ולשרית יש עבר ארוך משותף? יסמין שכנה של סבא וסבתא של שרית, והמשפחות של שתיהן מכירות המון שנים. 
אימא של שרית הייתה המזכירה בבית הספר היסודי שבו למדה יסמין. כשיסמין נכנסה לראות את הגן בפעם הראשונה, היא שאלה מיד את 

שרית: “את הבת של יהודית?” ומאז הן לא נפרדות.

ריאיינה : רינה פורטנוי

כל  ועשית  תעבוד  ימים  “ששת 
וכי אפשר  ח[.  כ,  מלאכתך” ]שמות 
בשישה  מלאכתו  כל  לעשות  לאדם 
מלאכתך  כאילו  ְשבֹות  אלא  ימים? 

עשויה
)ילקוט שמעוני, שמות כ, רצו(

כמובן  אפשר  זה?  מדרש  להבין  כיצד 
ָּבֵטל  שהֹוֵלְך  למי  הראש”  על  “לתת 
נח בשבת כאילו עבד.  ועוד  כל השבוע 
אבל כיוון זה, נכון ככל שיהיה, נשמע לי 
נדוש, בעיקר כשהוא מובא בפני קוראים 
עם  מסכימים  וממילא  עובדים  שכולם 
שהדיבר  להיות  יכול  אבל  זו.  קביעה 
הרביעי מדבר גם על אחריותו של האדם 
בעולם באופן כולל יותר: לא רק שצריך 
לשבות  יום אחד בשבוע, אלא לא פחות 
הימים  בששת  מלאכה  לעשות  חשוב 
הקודמים, לתקן את העולם, להפוך אותו 
לטוב יותר; והתחושה שזו אך טיפה בים, 
אל לה לשמש תירוץ לבריחה מאחריות: 
ששת ימים עליי להתייצב לקריאתו של 
המצפון, וביום השביעי לקחת פסק זמן 

כדי להתבונן בעשייתי ולהתקדם הלאה.
בן לנדאו


