
www.gesher-mazkeret-batya.org.il

גיליון מס’   185   ל’ בתשרי תשע”ב    28 באוקטובר 2011

ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

דבר המערכת
השישית.  שנתו  את  מתחיל  בם",  "ודברת 
כשנה בשנה, תפגשו מדורים ותיקים, לצד 
פנים חדשות. מערכת "ודברת בם" החדשה 
שמה לה למטרה להיכנס לנעליים הגדולות 
ואילת  לנדאו  בן  הקודמים,  העורכים  של 
אסקוזידו, ולהמשיך את המסורת המצוינת 
של העיתון הנקרא ביותר בקהילת "קשת". 
אנו קוראים לכל חברי הקהילה המעוניינים 
באופן  לעיתון  לכתיבה  מכישרונם  לתרום 
קבוע, מזדמן, או חד-פעמי, ליצור קשר עם 

המערכת באימייל:
vedibarta12@gmail.com

שנה טובה וקריאה מהנה!
מערכת ו"דברת בם"  

המושג שלי – "ודברת בם" 
במדור זה הכותבים השונים יכללו הסבר אישי קצר על מושג מקצועי; יהודי; ישראלי; 

אישי; כנטיית ליבו של הכותב. 
ם  ְנתָּ נַּ ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך. ְוִשׁ ר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ה ֲאֶשׁ ָבִרים ָהֵאֶלּ בספר דברים ו, ו-ז נאמר: "ְוָהיּו ַהְדּ

ָך ּוְבקּוֶמָך".  ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ְרָתּ ָבּ ְלָבֶניָך ְוִדַבּ
הפסוק מקפל בתוכו את שיטות הלימוד השונות אשר התפתחו לאסכולות שונות בלימוד 
על הרחבת  )"ושיננתם"( שמה את הדגש  דרישת הבקיאות  בכלל.  ובלימוד  תורה בפרט 
הידע הבסיסי על שטח רחב יותר של תוכני לימוד. דרישת הפלפול )"ודברת בם"( לעומתה, 
שמה דגש על העמקה בכל דבר ודבר. מטרת הפלפול היא לדון בדברים עצמם. לא במה 

שלידם או במה שנאמר לגביהם אלא בהם עצמם.
בביטאון "ודברת בם" אשר נכנס לשנתו השישית, אנו מנסים, כפי שניסו חכמים וטובים 
לפנינו, לאפשר לכולנו לדבר בדברים עצמם. רק אל לנו לשכוח את דבריו של רב חמא 
ְלִמיד- ְך ֵאין ַתּ ּה, ָכּ ל ֲחֶבְרָתּ ָיֵרְך ֶשׁ א ְבּ ֶדת ֶאָלּ ין ִמְתַחֶדּ בר חנינא )בראשית רבה ס"ט(: "ֵאין ַסִכּ
ֲחֵברֹו". כדי שנוכל "לדבר בם" צריך את ריבוי הדעות, אשר אינו נחלק  א ַבּ ד ֶאָלּ ָחָכם ִמְתַחֵדּ
- התרבותי  ואת החיכוך המתמיד  בהכרח לפי החלוקה הדיכוטומית של מפגש-תפילה, 

כמובן – ביניהן.
רבקי דב”ש

באוהל תשבו שבעת ימים
גם השנה הגיע חג הסוכות ומאיתנו נדרש 
לזכור את צאתנו מארץ מצרים. אין בעיה. 
שבועות  כמה  בזיכרון.  חזק  ישראל  עם 
אתרי  של  מקיף  סקר  ערכנו  כבר  מראש 
קמפינג. חיפשנו משהו אותנטי, שורשי, עם 
נקודות  שירותים,  מקלחות,  זורמים,  מים 
הצטיידות, הכול כדי שלא נשכח את יציאת 
ואת  המנגל  את  חשוב:  פחות  ולא  מצרים, 

השש-בש.
של  אותנטית  חוויה  לילדים  לתת  כדי 
יציאת מצריים אנו מעמיסים על המכונית 
אוהל, מזרן מתנפח, שקי שינה, מקרר קטן 
עזרה  חמים,  בגדים  למצית,  שמתחבר 
ראשונה, סיר לילד שבדיוק מתחיל להיגמל 
בקיצור  כדורגל,  נייד,  די-וי-די  מהחיתול, 
להדר  כדי  ההכרחי.  המינימום  את  רק   -
אלא  כלים,  משכנינו  לבקש  רצינו  במצווה 
שהם הקדימו אותנו ונסעו לחו"ל. את הלחץ 
מרגישים  אנחנו  המצרים  אותנו  שלחצו 
הכבישים  בכל  התנועה  בלחצי  כמובן 

ובעיקר בתחנות ההצטיידות.
ידי  יצא  לא  אלה  שלושת  חווה  שלא  מי 
שלא  להחליט  הם:  ואלו  בסוכות,  חובתו 
לפני  דווקא  למכונית  הציוד  את  להכניס 
שבשנה  להחליט  גשם;  ירד  שבו  הלילה 
מתנפחת;  כורסא  מביא  אני  גם  הבאה 

לאבד ילד לפחות פעם אחת.
אמרנו?   כבר  חזקים,  אנחנו  שבזיכרון  זה 
עם  איבדנו  לא  הקיטור  יכולת  את  גם  אז 
זועקים  המאהל  הקמת  עם  ומיד  הדורות. 

בני ישראל: "איפה סיר הבשר?" משה לא 
את  גומר  רק  "רגע,  בנחת:  ועונה  מתרגש 
הבירה וכבר מדליק את האש. אתן תחתכו 

בינתיים סלט".
כאשר משה רבנו ענה לתלונות בני ישראל 
"ָּבֶעֶרב  להם  ייתן  שה'  להם  הבטיח  הוא 
)שמות  ִלְׂשֹּבַע"  ַּבֹּבֶקר  ְוֶלֶחם  ֶלֱאֹכל  ָּבָׂשר 
בשר  בין  הזאת  הברורה  ההפרדה  ח(.  טז, 
שמטרתו  לחם  לבין  ממש,  אוכל  שהוא 
של  ראשיתו  את  סימנה  להשביע,  היא 
מנהג שנמשך עד ימינו אנו להביא פיתות 
לא  בסועדים  להפציר  זאת  ועם  וסלטים, 
לבשר.  מקום  ולהשאיר  בהן  להתמלא 
קבאבים  לצלות  מתחילים  אף  המהדרים 
מה"סּוֶּפר"  ושומן  פוספטים  עם  מגעילים 
ושומרים את הסטייקים הטובים לסוף, רק 
אוכלים?  לא  למה  זה?  "מה  לשאול:  כדי 

בשביל מי קנינו?"
לקראת הלילה אתם מגלים ששכחתם את 
לא  נרדם.  לא  הילד  שבלעדיו  ה"חיתולי", 
קסום:  הוא  הקמפינג  באתרי  הלילה  נורא, 
רואים כוכבים בבירור שלא זכרנו, שומעים 
רומנטית,  והאווירה  נעים,  האוויר  צרצרים, 
זה מתחיל  קורה:  זה  ואז  ועוטפת.  קסומה 
ולא  קצת  מגרדים  אתם  ברגל,  בעקיצה 
לזה לקלקל לעצמכם את המצב- נותנים 
ואתם מחליטים  יתוש  ועוד  יתוש  עוד  רוח. 

ללכת לישון.
ליד  אוהל  ביחד,  לישון  אוהב  ישראל  עם 
די-אן-ֵאי של  ליד מחצלת.  אוהל, מחצלת 

שאתה  עד  נפלא,  עובד  זה  קיבוצניקים. 
נורא  נוחר  שלך  טוב  הכי  שהחבר  מגלה 
חזק, שהאחיינית שלך סובלת מסיוטי לילה, 
ושלשכנים שלך לקמפינג יש טעם מזעזע 

במוזיקה ורמקולים מעולים.
אחרי  מגבשת:  חוויה  היא  באוהל  הלינה 
של  רגל  עם  מתנפח  מזרן  על  לילה 
כמו  מרגיש  אתה  בצלעות,  תקועה  ילד 
מאז  לקפה.  מים  מרתיחים  בבוקר  גביש. 
כבר  אנחנו  מהשמיים,  ָמן  לרדת  הפסיק 
הבאנו  העוגה  ואת  בִנסים,  מאמינים  לא 

מהבית. 
מנהג האוהלים טבוע בדמו של עם ישראל 
כבר דורות רבים. הוא התחיל הרבה לפני 
היה  עוד  כשאל"ף  החברתית,  המהפכה 
האוהלים  ויושבי  בית,  היה  בי"ת  אוהל, 
מהסושייה  ֶאֶווי  טייק  ולא  סטייקים  אכלו 
באוהל  הישיבה  תמיד  לא  ברוטשילד. 
הביאה אותנו לאן שרצינו להגיע, ולא תמיד 
רצינו להגיע למקום שטוב לנו. אבל דומה 
של  ההיסטוריה  את  אחורה  נבדוק  שאם 
עם ישראל, מאברהם אבינו ועד למעברות, 
נראה שדרכו של עם ישראל לארץ חדשה 
ישראל  עם  אוהלים.  דרך  תמיד  עוברת 
אוהב לקטר, אבל מי שֵיֶצר הנדודים טבוע 
המאהל  על  יוותר  לא  לעולם  מנעוריו,  בו 
דיל  יש  כן  אם  אלא  סוכות,  של  המסורתי 

ממש טוב לקפריסין. 

חגית קראוס



קהילת “קשת”
מזכרת בתיה 

משתתפת בצערו של
אבי בנבניסתי )שומר בית הספר(

על מות אביו.

המקום ינחם אתכם 
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, 

ולא תוסיפו לדאבה עוד 

אנו מציגים 
משחק 

חדש 
שילווה 
אותנו 

במשך השנה. 
המשחק  מטרת 

עשרה  תוך  למשנהו  אחד  ממושג  להגיע  היא 
צעדים, לא פחות ולא יותר. 

את הפתרונות בכתב נא לשלוח לאימייל שלי: 
המוצלח  והפתרון   ,yishayleh@gmail.com
ביותר יזכה לתהילת עולמים בפרסום בשבועון 
זאת?  עושים  איך  בם".  "ודברת  הפופולארי 
משתמשים בידע כללי, אנציקלופדיה/ויקיפדיה 

והרבה דמיון פרוע, ויוצאים למסע הרפתקני.

להגיע  הוא  שלכם  הראשון  האתגר 
"גשר  למושג  בענן"  "קשת  מהמושג 

המיתרים". 
שמתחיל   שכזה,  לקישור  דוגמא  להלן 
ב"עצירת  ומסתיים  באן-בי-ֵאי"  ב"שביתה 
תרצו,  )אם  צעדים  עשרה  תוך  גשמים" 

מ"בצורת סלים" ל"עצירת גשמים"(:
1. עונת הכדורסל באן-בי-ֵאי לא תתחיל השנה 

במועדה בגלל השבתה מתמשכת.
2. ליגת האן-בי-ֵאי הוקמה ב-1946.

3. מתוך הקבוצות שהקימו את הליגה, שתיים 
"בוסטון  המקורי:  במקומן  נשארו  בלבד 

סלטיקס" ו"ניו יורק ניקס".
המילה  של  קיצור  הוא  ניקס  השם   .4

ניקרבוקרס, שהוא כינוי לתושבי ניו יורק.
בדיונית  דמות  הוא  ניקרבוקרס  השם  מקור   .5
במחצית  אירווינג  וושינגטון  הסופר  שהמציא 
בשם  התשע-עשרה,  המאה  של  הראשונה 

דיאדריך ניקרבוקר.
6. לפי הביוגרפיה הבדיונית של דיאדריך, הנ"ל 
צאצא למקימי ניו יורק ההולנדים, בעל ידע רב 

על ניו יורק, וכותב את ההיסטוריה שלה. 
וושינגטון אירווינג  7. הסיפור הידוע ביותר של 
הסיפור  הוא  ניקרבוקר"  "דיאדריך  הכינוי  עם 

אודות ריפ ואן וינקל. 
נרדם  הבטלן  וינקל  ואן  ריפ  הסיפור,  לפי   .8
השתנה  סביבו  שהעולם  ומוצא  שנה  לעשרים 
לחלוטין. הוא פוגש את בנו המבוגר שגם שמו 

ריפ.
9. הסיפור מזכיר מאוד את הסיפור התלמודי 
על חוני המעגל שנרדם במערה לשבעים שנה, 
מוצא שהעולם סביבו השתנה לחלוטין, ופוגש 

את נכדו.
10. הסיפור המפורסם ביותר על חוני המעגל, 
הוא כיצד הוא מסיים בצֹורת גשמים באמצעות 
עיגול שִׂשרטט על הקרקע סביב עצמו, ונשבע 
לא לצאת ממנו עד שיירד גשם. בסופו של דבר 

נעתר הקב"ה לתפילותיו.
ולא  סלים  בצורת  רק  השנה  שנחווה  נקווה 

בצורת גשמים.
ישי להמן

 פרשת ֹנח
השבוע בפרשת ֹנח:

המבול	 
אחרי 	  והעולם  משפחתו  ֹנח,  קורות 

המבול
מגדל בבל	 
תולדות הדורות מֹנח ועד אברהם	 

בשבת הקרובה אנו קוראים את פרשת 
ניחשתם  בעיקר...  לנו  המספרת  ֹנח 
ֹנח. בתחילת הפרשה מגיע  על   - נכון 
בני  של  שדרכם  למסקנה  אלוהים 
סיכוי  עוד  ואין  ומושחתת,  רעה  האדם 
מפתיע,  )קצת  דרכיהם  את  שיתקנו 
לא? אנחנו רגילים, וגם רוצים לחשוב, 
לתקן...(  הזדמנות  עוד  יש  שתמיד 
שהיה  היחיד  הצדיק  לֹנח,  מודיע  הוא 
"בדורותיו", שהוא מתכנן להביא מבול 
לכך  להיערך  עליו  וכי  הארץ,  על  מים 
עבור  עבורו,  גדולה  תיבה  ולבנות 
חיות,  מעט  לא  ועבור  משפחתו  בני 
אליהם.  שיצטרפו  ועופות  בהמות 
כדרכה  לנו  ומספרת  ממשיכה  התורה 
שֹנח   - דרמה  הרבה  ובלי  בקצרה   -
אכן עשה כפי שצּווה, בנה את התיבה, 
הכניס לתוכה את כולם, ותוך שבוע אכן 

התחיל המבול. 
השורות,  בין  לקרוא  ננסה  אם  אבל 
שם.  היה  מה  לדמיין  בקלות  אפשר 
מן  ולֹנח,  מאוד,  גדולה  הייתה  התיבה 
הסתם, לקח לא מעט זמן לבנות אותה. 
התיבה  של  בנייתה  זה,  זמן  במשך 
תשומת  משכה  בוודאי  המאסיבית 
הלא  התיאור  ולאור  מעטה,  לא  לב 
באותה  האנושות  שאר  של  מחמיא 
היה  לא  תקופה, אפשר להסיק שלֹנח 
של  העוין  היחס  עם  להתמודד  קל 
גם  מעשהו.  וכלפי  כלפיו  הסביבה 
חז"ל במדרשיהם מספרים לנו ששכניו 
להציק  הפסיקו  לא  ֹנח  של  וחבריו 
מאמין  שהוא  כך  על  עליו  וללגלג  לו 
ובא,  שקרב  מבול  על  הזו  לשטות 
אחד  או  "הזוי"  אותו  כינו  הסתם  ומן 
ש"שומע קולות". אבל ֹנח לא התייאש, 
והוא לא חדל להאמין  רוחו לא נפלה, 
בסופו  בדיבורו.  יעמוד  אכן  אלוהים  כי 
של דבר, צחק מי שצחק אחרון: המבול 
והשאר  ניצלו,  ביתו  ובני  ֹנח  אכן הגיע, 

היסטוריה. 
אבל  מאז,  הרבה  עברה  האנושות 
דומה שטבעם של אנשים לא משתנה 
זכייתו  בקלות. לאחרונה התבשרנו על 
נובל  בפרס  שכטמן  דן  פרופ'  של 
החשובים  הפרסים  אחד  לכימיה, 

לא  אם  בעולם,  ביותר  והמכובדים 
אשתו  שבהם.  והמכובד  החשוב 
סיפרו  שכטמן  פרופ'  של  ומקורביו 
בעקבות  שבאו  הקשות  השנים  על 
המחקר פורץ הדרך שלו, שנים שבהן 
עמיתיו בעולם המדע לעגו לתוצאות 
המחקר, אמרו שהן לא מתקבלות על 
הדעת ושהוא בוודאי טועה. אך פרופ' 
ליבו  שם  לא  ֹנח,  כמו  ממש  שכטמן, 
ולא נתן לרוחו ולאמונתו לדעוך. היום, 
כל  מחקר,  אותו  אחרי  שנים  הרבה 
עולם המדע מתייצב מאחוריו, מכבד 
הם  ועמיתיו  צדק  שהוא  ומודה  אותו 

שטעו. 
יש  אחר,  תחום  בכל  במדע,  רק  ולא 
אברהם  מֹנח.  ללמוד  מה  הרבה  לנו 
שחרור  למען  שנלחם  לינקולן 
קינג  לותר  מרטין  בארה"ב,  העבדים 
שנלחם למען שוויון זכויות לשחורים, 
למען  שהפגינו  בסין  הסטודנטים 
בכיכר  אדם  וזכויות  דמוקרטיה 
טיאנאנמן בעוד צבא סין יורה עליהם 
והורג בהם מאות ואולי אלפים. ואילו 
אנו הקטנים- כמה פעמים בחיים אנו 
מאמינים,  ממש  מבפנים,  מרגישים 
בהכרח  אינו  אומרים  שכולם  שמה 
נכון, ושהצדק דווקא עימנו, אבל לא 
תמיד יש לנו את כוחות הנפש לעמוד 
בדרכנו.  להאמין  ולהמשיך  שלנו  על 
ֹנח  את  לזכור  כדאי  אלה  ברגעים 
עצמו, וגם את כל ה"נֹחים" המודרנים, 
שלהם  על  עומדים  הדורות  שבמשך 
 - קשים  בתנאים  לעתים   - ופועלים 
למען מטרות כמו זכויות אדם, שוויון 
ואולי  ועוד.  האישה  שחרור  לכול, 
נצליח לקבל כוחות מהם ומאמונתם. 

שבת שלום.
אפרת רוזנברג שפירא

פרשת השבוע למשפחה



מהפכנים,  על  מדברים  אנו  כאשר 
בראשינו  העולה  הראשונה  האסוציאציה 
בדרך כלל, היא של צעירים וצעירות חדורי 
עריץ.  או  שליט  נגד  מחאה  במצעדי  להט 
לרוב יצטיירו אלה בדמיוננו כנושאי דגלים 
- אדומים לרוב - הסוחפים אחריהם המון 

משולהב.
אינם  לפניכם  להציג  שברצוני  המהפכנים 
מתאימים בהכרח לסטריאוטיפים רומנטיים 
מהפכה  חולל  בתחומו  אחד  כל  אך  אלו, 
חושבים  אנו  שבה  בדרך  או  חיינו,  באורח 
ומתנהגים. המשותף היחיד לדמויות שאביא 
יהודיות. המהפכה, לעתים היא  הוא שכולן 
רק  ולעתים  מתחוללת  שהיא  בזמן  ניכרת 
במבט לאחור. התמורות מתחוללות לעתים 
כולו  בעולם  לעתים  היהודי,  בעולם  רק 

ולעתים בשניהם. 
המודרני"  "הגאון  איינשטיין,  אלברט 
את  שנה  כמאה  לפני  פיתח  שכונה,  כפי 
המכאניקה  של  כהרחבה  היחסות  תורת 
חוללה  זו  תורה  הקלאסית.  הניוטונית 
חוקי  את  בתפיסתנו  ממש  של  מהפכה 
הן  והזמן  המרחב  לגבי  מסקנותיה  היקום. 
לשנות  אותנו  אילצה  שהיא  כה מפתיעות, 

את התפיסות הבסיסיות שלנו, לא רק לגבי 
אנו  הכרתנו  לגבי  אף  אלא  עצמו,  הטבע 

ויכולתנו להבין את העולם. 
על  איינשטיין  ביסס  היחסות  תורת  את 
הנחות יסוד שניתן לסכמן כך: מהירות האור 
היא לא רק המהירה ביותר בטבע, אלא גם 

קבועה, ולפיכך לא ניתן להגביר אותה.
של  במוחו  חלף  מה  לדמות  מנת  על 
לעצמנו  נתאר  ימים,  באותם  איינשטיין 
לילה  בשעת  דרומה  הנוסעת  רכבת 
במהירות קבועה. נניח גם שאדם יושב על 
גג הרכבת ויורה בכיוון תנועת הרכבת. אם 
ניצב צופה מחוץ לרכבת, ומודד משם את 
המהירות שבה נע הקליע יחסית אליו, הוא 
לרכבת,  יחסית  הקליע  מהירות  שזו  ימצא 

בתוספת מהירות הרכבת יחסית לצופה.
מדליק  אדם  שאותו  לעצמנו  נתאר  עתה 
עדיין  אשר  הרכבת,  תנועת  בכיוון  פנס 
מחוץ  הצופה  מהירות.  באותה  נוסעת 
אלומת  מהירות  את  משם  מודד  לרכבת 
התוצאה  את  ולחשב  להתפתות  קל  האור. 
ולמצוא,  מהירויות,  חיבור  חוק  פי  על 
האור  מהירות  היא  המהירות  כי  לכאורה, 
שחישבנו  כפי  הרכבת,  מהירות  בתוספת 

י  ב ג ל
 , ע י ל ק ה

כי הרי מקור 
)הפנס(  האור 

במהירות  נע 
ברם,  הרכבת. 
האור  מהירות 

איננה תלויה כלל במהירות שבה נע מקור 
האור. היא גודל קבוע ומוחלט הנראה שווה 
קשר  כל  בלי  בעולם,  הצופים  כל  בעיני 
למהירותו של מקור האור יחסית אליהם. וזו 

אכן תהא תוצאת המדידה של הצופה.
במידה רבה אפשר לראות בתורת היחסות 
האנושית,  התבונה  של  דופן  יוצא  הישג 
הטבעיות,  מגבלותינו  על  המתעלה 

בניסיוננו לפענח את סודות היקום. 
תורת היחסות של איינשטיין עולה לאחרונה 
לכותרות, בעקבות ניסוי בו נמדדו חלקיקים 
חוקרים  האור.  ממהירות  יותר  מהר  הנעים 
ברחבי העולם יחזרו על הניסוי, והמדענים 
תוצאות  תתקבלנה  אם  לתוצאות.  מצפים 
הפיזיקה  של  יסוד  ֶעקרון  יתערער  דומות, 

המודרנית.
אלי רבל

אלברט איינשטיין מהפכנים יהודים

קהילות  על  לכם  נספר  זה  במדור 
הפעם  הארץ.  ברחבי  שונות  מעורבות 

נתמקד בקהילת אשחר.
של  הסיסמה  זו   – אחרת"  גם  "אשחר 
עצמו  שמגדיר  גלילי  יישוב  אשחר, 
חילונים  לדתיים,  כפרי  קהילתי  כ"יישוב 
היה  רבות  שנים  במשך  שביניהם".  ומה 
נעמי  את  )תשאלו  נח"ל  היאחזות  אשחר 
בעיניה  נוסטלגיה  של  דוק  ותראו  פגיר, 
הצבאי(,  מהשירות  זיכרונות  בה  כשעולים 
משיקגו  ויהודים  ישראלים  שקבוצת  עד 
החליטו לעלות יחד ולהקים יישוב ב-1986. 
מאז התקבצו ובאו משפחות מרחבי הארץ 
למעלה  כיום  מונה  והקהילה  והעולם, 

ממאה ושלושים משפחות.
יעל סלע, אחת מתושבות אשחר, מספרת 
פעל  שבהן  שנים  שלוש  לאחר  שהשנה, 
אישור  ללא  "מיתרים"  ספר  בית  ביישוב 
צו  המשרד  לו  הוציא  החינוך,  משרד  של 
הילדים  נאלצו לרשום את  סגירה. ההורים 
לבתי ספר אחרים במועצה האזורית משגב. 
וחמישה  שלושים  במועצה  יעל,  לדברי 
אחד  בדואים,  שישה  מתוכם  יישובים, 
"חילונים- והשאר  מעורב  אחד  דתי,  יהודי 
חרדים". ישנם בתי ספר שונים: יהודי-ערבי, 
האימן  כת  של  ספר  בית  אנתרופוסופי, 
האזורית  המועצה  ראש  יושב  אבל  ועוד, 
אינו מעוניין בפתיחת בית ספר דתי-חילוני, 

ויגרום  תלמידים  ימשוך  שהדבר  בטענה 
לסגירת בתי ספר אחרים. 

שלמדו  התלמידים  ושישה  שלושים 
התפזרו  דו-גיליות  בכיתות  ב"מיתרים" 
חלק  שונים.  ספר  בתי  כשישה  בין  עכשיו 
מחינוך  חוששים  עצמם  אשחר  מתושבי 
מעורב, שמא יחסרו בו לימודי דת או שמא 
ייָּכפו בו לימודי דת )כל אחד מהכיוון שלו(, 
"עד שלא חווים, לא יודעים," מסבירה יעל, 
פחדים  ולמגר  לשכנע  ש"קשה  ומוסיפה 
ידי משרד  על  אינו מאושר  הספר  כשבית 

החינוך". 
95% מהילדים בגילאים הרלוונטיים מגיעים 
לפעולות של תנועת עדת הצופים. החיסרון: 
התכנים שלהם פחות מתאימים לחילונים. 
חזק  מקשר  חוט  מהווה  הפעילות  היתרון: 
מאוד  פעילה  הבוגרת  השכבה  ומוביל. 
אירועים  לארגן  עוזרים  הנוער  בני  בשבט, 
זיכרון,  חדר  )בניית  הזיכרון  בימי  ביישוב 
למשל,  ובחגים.  וכו'(  אש  כתובות  הקמת 
"עיר  הכנת  על  רבות  טורחים  הם  בפורים 
דו-קרב  חבלים,  על  )טיפוס  הקופים" 
לילדים(. אטרקציות  ושאר  קורה   על 

ביישוב  נוסעים  שלא  נוהג  קיים  באשחר 
אספה,  החלטת  ולא  תקנה  לא  זו  בשבת. 
השלטים  לכבד.  ובקשה  המלצה  אלא 
בשבת".  מנסיעה  להימנע  "נא  קוראים 

אשחרקהילות מעורבות
ומדי  לשיעורים,  מתכנסים  הכנסת  בבית 
מלכה  ומלווה  הבדלה  לקיים  נוהגים  פעם 
אשחר  מתושבי  רבים  ובנגינה.  בשירה 
ולהעניק  אחרים  על  להשפיע  מעוניינים 
עזרה למשפחות  ועדת  יש  מיכולתם.  להם 
תרומה  ועדת  מקומי,  גמ"ח  משבר,  בשעת 
קליטה,  נוספות:  וועדות  שונות,  לקהילות 
מתכנסת  הקהילה  סביבה...  תרבות,  חינוך, 
באירועים חגיגיים במועדון, מנהלת קבלות 
שבת בחיק הטבע, משחקי כדורסל במוצאי 
ועבודת  באזור,  רגליים  טיולים  שבתות, 
אנשי  ובכלל,  הקהילתי.  בבוסתן  אדמה 
אשחר חיים בטבע, מכירים ומוקירים אותו. 
כולל  הכול,  כמעט  ממחזרים  באשחר 
שימוש בקומפוסטרים ובגינות אורגניות גם 

בגינון הציבורי. 
השבועי.  הדף  הוא  אשחרונות"  "ידיעות 
מיועד  והוא  מודעות  בו  מתפרסמות 
מפני  באימייל,  מקושר  שאינו  למי  בעיקר 
גרופ.  שֵמַרב המידע הקהילתי עובר בגוגל 
עשרות מיילים נשלחים מדי יום, ובין היתר 
ודיונים  ויכוחים  גרופ  בגוגל  מתנהלים 
בשאלת  דנו  לאחרונה  למשל,  סוערים. 
לאחר  ליישוב,  ערבים  תושבים  קבלת 
היהודיים  היישובים  לאחד  הורה  שבג"ץ 

במשגב לקבל תושב ערבי.

אילת אסקוזידו



יובל )35(, רקפת )32(, ניר )5( 
בגן "רימון" ותאיר מרים 

)2( במעון "חמנייה".
בדירתם  כיום  גרים 
בכיליון  מחכים  השביעית)!(, 

עיניים לדירה החדשה שקנו.
יבנה  בקיבוץ  נולדה  רקפת    
כאחות  דתית,  למשפחה 
אחים.  חמישה  מבין  הקטנה 
בנ"מ.  שירתה  בקיבוץ,  למדה 
במדעי  ראשון  תואר  עשתה 
במכללת  והחברה  הרוח 

הגולן(  )ברמת  מגשימים  ברמת  נולד  יובל  מעבדה.    לבדיקות  בחברה  עובדת  "ספיר". 
המשפחה  עברה  חמש-עשרה  בן  כשהיה  אחים.  חמישה  מבין  כאמצעי  דתית,  למשפחה 
והיה במכינה בישיבה בפדואל. התגייס  יובל למד אלקטרוניקה בתיכון מקצועי,  לאלקנה. 
שירות  וסיים  הדת(  על  )וגם  ה"הסדר"  על  ויתור  חתם  השירות  במהלך  "הסדר".  למסלול 
שירות  מנהל   - כיום  "רופין".  במרכז האקדמי  מכונות  הנדסאי  לתואר  למד  בשריון.  מלא 
לשנותו  והחליטו  יחדיו  ישבו  האחים  חמשת  לנדוי.  היה  משפחתו  שם  למלגזות.  בחברה 
יצאו חמשת האחים  זה: לאחרונה  לתלם. נשמע כמו הרמוניה משפחתית? אז קבלו את 
לטיול ג'יפים במונטנגרו.    היכרות: נפגשו באינטרנט. חבר של יובל מהצבא הקים את אתר 
ההיכרויות לדתיים "דוסידייט". יובל נכנס לאתר על מנת ליצור קשר עם אותו חבר ומצא 
שם את רקפת. תוך שלושה חודשים הם החליטו להתחתן, אבל חיכו קצת על מנת לתת 
להורים זמן לעכל, והתחתנו כעבור שנה. גרו באלקנה, עברו לקיבוץ יבנה. רגע לפני שהפכו 
לקבוצת  ל"קשת"  ונרשמו  בתיה  למזכרת  עברו  כשנה  לפני  לעזוב.  קיבוץ החליטו  לחברי 
המפגש.   איך הגעתם ל"קשת"/מזכרת בתיה? חיפשנו קהילה מעורבת וחינוך שיאפשר 
תחביבים:  בורות.    ולא מתוך  ידע לגבי הדת  או בדתיות מתוך  לילדים לבחור בחילוניות 
שניהם: קריאה.   בילוי משפחתי/זוגי: ללכת לחנויות ספרים יד שנייה. לשבת על חוף הים.   
חלומות לעתיד: למצוא עבודות מספקות ויותר זמן לתחביבים. בית עם פיסת קרקע.   מה 
יובל: כל  גיבור ילדות:  יובל: אוכל קוטג'. רקפת: ספורט אתגרי.    לא היית עושה בחיים? 
אירוע/ שטרייט-וורצל.   אסתר  של  'שחר'  מהספר  שחר  רקפת:  טרקטור.  על  שנסע  מי 
חוויה משמעותית: יובל: קורס מט"קים. רקפת: קורס הדרכה בצבא.   השבת שלי: להיות 
ביחד. לא עושים מלאכות ומטלות ביתיות. נחים, מטיילים, מתרכזים ברגיעה של הנפש. רוב 
המשפחה המורחבת דתית לכן מבלים הרבה שבתות "דתיות".    המלצה לסרטים: "פנטזיה" 

ו-"פנטזיה 2000" לילדים.    מסר לאומה/גרפיטי: "די לבורות" )בהקשר היהודי(.
שלומי שבת או שלומי שבן? שלומי ברכה. ז'אן קלוד ואן דאם או ז'אן לוק גודאר? ואן דאם.
אנטריקוט או ירקות? יובל: פרגיות. רקפת: ירקות קרמבו או קרם ָּפִטיֶסִרי?  שניהם: קרמבו! 
"מקור ראשון" או "הארץ"? "הארץ". "יוחננוף" או "שופרסל דיל"? "כמעט חינם" בפארק 

המדע. מדורת ל"ג בעומר או בתי מדרש? היינו שמחים להגיע ערניים לבתי מדרש.

טיילתי לבדי באחת השבתות בין הכרמים 
שבקצה המושבה. שקט היה, שקט מאוד. 
רק קול פסיעותיי על העלים היבשים. אלו 
לגשם.  בציפייה  תקווה  שאיבדו  העלים 
נוגעים-לא- עוד  האופטימיים  חבריהם 

נוגעים בזמורות הגפן.
נעים,  קול  הדממה  את  קטע  כשלפתע 
מכיר  אתה  אולי  "סליחה...  ופשוט:  תמים 

כאן נחל בסביבה?"
ראיתי  הכרם  שורות  ובין  הצידה  הבטתי 
למולי ילד קטן, לבוש גלימה ושיער זהב 

לו.
"הנסיך הקטן!!" הכתה בי מיד ההכרה.
"אנא ממך, קח אותי לנחל," התעקש.

נחל  על  והצבעתי  לאחור  הסתובבתי 
עקרון המפריד בינינו לבין בתי המושבה, 

עדיין המום מכדי לדבר.
"זה?!" גיחך הנסיך הקטן. "זה נחל? אבל 
אין בו מים!" הוא נראה מאוכזב. הוא פנה 
אל הגפן ואמר לה "למה מכל המקומות 
במקום  דווקא  לצמוח  בחרת  בעולם 

הצחיח הזה?"
כאן  יש  "כי  המילים:  לי  נמצאו  פתאום 
אנשים, ויש כאן ילדים שגדלים וגם אותם 

צריך לשמח!"
הנסיך  את  לראשונה,  אותו  פגשתי  וכך 
של  קסום  אחר-צהריים  באותו  הקטן, 

שבת. 
ואני רוצה לספר לכם עליו, ועל הפגישות 
שלנו, כדי שגם אתם תכירו אותו. כי כל מי 
שפוגש אותו מתמלא כל כך שהוא רוצה 

לחלוק את זה עם האחרים.

יאיר הרטמן

יוצרת,  כתיבה  נכלול  הילדים  במדור 
"קשת"  קהילת  ילדי  של  וציורים  קומיקס 
מזכרת בתיה. את הטקסטים או הציורים יש 
 vedibarta12@gmail.com לאימייל  לשלוח 

לכבוד שבת 
לכבוד שבת, נעשה הכול לכבוד שבת.

לכבוד שבת נערוך שולחן, 
נפרוס מפה לבנה 

לכבוד שבת נעשה הכול. 
לכבוד שבת נלבש בגדים חגיגיים, 
נענוד תכשיטים יפים לכבוד שבת. 

נעשה הכול לכבוד שבת, נדליק נרות, 
נלך לבית הכנסת לכבוד שבת. 

נעשה הכול לכבוד שבת.
ניצן גליק
תלמידה בכיתה ג' 

דרוש/ה מזין/נת תכנים לאינטרנט
את  להעמיק  למטרה  לעצמה  שמה  בם"  "ודברת  מערכת 
הכתבות  את  ולהעלות  באינטרנט  העיתון  של  המסורת 
השונות לא רק כקובץ PDF אלא גם בדפי אינטרנט נפרדים. 
כך,  בם"  "ודברת  את  למנף  אפשרות  בחובו  טומן  זה  דבר 
שבגרסה האינטרנטית יוכלו להופיע טקסטים ארוכים יותר, 
שלא יכלו להיכנס לגיליון המודפס, תמונות בצבע, סרטונים, 
אנו  )כמעט( שתרצו.  דבר  וכל  רלוונטיים  לאתרים  קישורים 
מאמינים כי הגרסה האינטרנטית תתרום להפצת הרעיונות 
של "קשת" מחוץ לקהילה, ותעזור לגייס משפחות לקהילה. 
התכנים  להזנת  אחראים  שיהיו  למתנדב/ת  זקוקים  אנו 
המערכת  עם  ליצור  מתבקשים  המעוניינים  לאינטרנט. 
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ילדים

סיפור בהמשכים
פרק ראשון

הזמנה לשיח
בשעה טובה אנו חוזרים 
ללימוד קהילתי משותף.

נפגש ביום רביעי 
ה-2/11, ה’ חשון ללימוד 
משותף עם רבקי דב”ש 

בנושא “עושי קסמים 
ומורידי גשמים”.

מיקום המפגש יפורסם 
בהמשך. כולם מוזמנים 
)אין צורך בידע מוקדם(.

לוח מודעות

משפחת תלם

המעוניינים להתראיין למדור משפחה מבוקשת מוזמנים לפנות 
.doronlil@013net.net  או ללילך ענתי  uriliat@netvision.net.il  לליאת ואורי נוי

הנסיך הקטן חזר אלינוקשתמשפחה מבו


