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קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

ראש בראש             הנפת דגל ישראל ביום העצמאות

המושג שלי - זיכרון
הזיכרון  יום   - זיכרון  ימי  עלינו שני  עברו  האחרונים  בשבועות 
לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. המושג זיכרון 
מידע שנצבר באמצעות  לאגור  כבני אדם  ליכולת שלנו  מתייחס 
לשני  שלנו  הזיכרון  את  לחלק  ניתן  גסה  בחלוקה  שלנו.  החושים 
סוגים- זיכרון לטווח קצר וזיכרון לטווח ארוך. זיכרון לטווח קצר הוא 
זיכרון חושי המוחזק במודעות למשך זמן קצר והוא מוגבל בכמותו. 
שמכיל  מוגבל  לא  מידע  מאגר  הוא  ארוך  לטווח  זיכרון  לעומתו, 
מופשטת.  להם משמעות  ושיש  עיבוד  אירועים שעברו  אין-ספור 
חלקם הגדול מתקשרים במודעות שלנו לאירועים אחרים שכבר 

מאוחסנים בזיכרון. בזיכרון זה מאופסנים כל הסיפורים של חיינו 
- אלו שחווינו ואלו ששמענו על עצמנו. הזיכרונות שלנו הופכים 
אותנו למי שאנחנו מאחר ובאמצעותם נבנית הזהות שלנו. מעניין 
לא  כלל  חלקם  שאת  מאורעות  זוכרים  אנו  הזיכרון  ימי  שבשני 
חווינו בעצמנו, שהרי לא היינו באירופה בזמן השואה וחלקנו לא 
השתתפו מעולם בקרב שבו נפלו חיילים שהיו חבריהם, ובכל זאת 
אנו זוכרים. הזיכרון שלנו נבנה גם מן הזיכרון הקולקטיבי של העם 
וזהו נדבך נוסף וחשוב של זיכרון הבונה את הזהות של כל אחד 

מאיתנו.
אפרת נצר-וייס

בעד 
בסוף בית הספר היסודי נעלמה לי האמונה באלוהים. איני 
זוכרת מה גרם לכך, אולם העובדה המוכרת כל כך )במקום 
בו גדלתי( שאלוהים נוכח בחיינו – התמוססה. בשיחות עם 
אבי הוא ניסה להציג לי את ביסוס אמונתו סביב הנקודה 
התבוננות  מבטו  מנקודת  הביולוגיה.   - לליבו  הקרובה 
על  עדים  כאלף  מעידה  ביותר  הקטנה  החיים  ברקמת 
נוכחותו של כוח עליון שאינו פועל באופן מקרי. עליי להודות 

שליבי ההומאני, לא הלך שבי אחר ההוכחה המדעית...
בה  עבודה  לכתוב  עליי  הוטל  התיכון,  הספר  בבית  לימים, 
נדרשתי, בין היתר, להתעמק בתולדות הציונות – ואז חזרתי 

וגיליתי את אלוהים. 
המדהים,  מהתהליך  מתפעמת  עצמי  את  זוכרת  אני 
הבלתי הגיוני בעליל, אשר הוביל עם מפורד ומפוזר לחזור 
השואבת  האבן  תחת  ותפילותיו,  חלומו  בחסות  ולהתאחד 
הבסיסית ביותר. מובן שאין לי כוונה להוכיח לכם את קיומו 
של אלוהים, אולם תחושת הנס הגדול שאירע לנו, על אף 
חוסר הלוגיקה שבו, הוציאה אותי, ומוציאה אותי עד היום, 

משיווי המשקל.
יום  את  בצייני  מרגש.  יום  הוא  עבורי  העצמאות  יום  אז 
העצמאות איני עוצמת את עיניי לעוולות שנגרמו בשם או 

מטעם הציונות, במכּוון ובשוגג.
ציון  מיושבי  נרחבים  חלקים  ומדירה,  הדירה,  הציונית  אכן 
מהאתוס שנבנה. לצערי, טרם השכלנו לפנות את מקומם 
של "יפי הבלורית והתואר" )בעלי העיניים התכולות כמובן...( 
לשותפים המלאים האחרים לתהליך הציוני )ראו, לדוגמה, 
ערך "תימֵני כנרת" בגוגל(. כמו כן, עוד טרם הישרנו מבט 
למחיר האמיתי ששילמו אחרים, יהודים ושאינם יהודים, על 

מתן אפשרות לתנועה הציונית לזרום כדרכה.
להיקלע  לא  תקווה  ומתוך  ההסתייגויות,  כל  עם  ועדיין, 
לקלישאות מובנות ושחוקות, ביום העצמאות אני מחדשת 
)בעיניי  המופלא  התהליך  הבנת  של  הראשוני  הזיכרון  את 

כמובן( של חזרת עם ישראל לארצו.
אז ביום העצמאות אניף דגל, ואת השיח הנוקב – אשאיר 

למחר. 
רבקי

נגד
"להיות עם חופשי בארצנו..."

את ההמנון לא הכרתי בילדותי. הציונות הייתה מושג רחוק, וכשהתעניינתי 
היו "שלהם". כשניסיתי  לי שזה "שלהם". הרבה דברים אז  ב"ציונות" אמרו 
הראש  את  להוריד  צריכים  ש"אנחנו  לי  נאמר  יותר,  קצת  זאת  בכל  לברר 
ששמעתי  יותר  הקשים  המשפטים  אחד  זהו  יזיק".  רק  ויכוח  ולשתוק, 
)ושהודחקו אצלי במשך שנים רבות(. יחד עם זאת, לא קיבלתי חינוך אנטי 

ציוני.
לאחר מכן, בנעוריי, למדתי בישיבות חרדיות. אמנם גם שם לא קיבלתי חינוך 
ציוני, אך בניגוד לדעה הרווחת גם לא קיבלתי חינוך אנטי ציוני )חוץ מהשיר 
הידוע "נשבור לציונים את השיניים..." שיר שרבנינו, אגב, לא ראו אותו בעין 

יפה(.
התחנה הבאה מביאה אותי לצבא, שם הנפנו את הדגל וקיפלנו אותו, יצאנו 
שלחבריי  בעוד  אך  דמעות...  עם  ההמנון  את  ושרנו  הדגל  בשם  לסיורים 
פשרה להם להתחבר לדגל באופן אוטומטי, אני  הייתה "גירסא דינקותא" שאִִ

התבוננתי מהצד ולא הצלחתי להתחבר.
עצמי  את  מוצא  אני  יותר,  מצויד  כבר  שלי  הכלים  כשארגז  הצבא,  לאחר 
מתבונן בתתי קבוצות - קבוצות מיעוט שמסיבה זו או אחרת אינן מוצאות 
את עצמן מדברות את השפה הציונית, וודאי שאינן מרגישות כחלק מהתנועה 
הציונית )צריך לזכור שמדובר עדיין בתנועה(, אך מנוכסות אליה כמעט בעל 
כורחן, עד שלעתים אפשר להתבלבל ולחשוב שאנו מדברים על דת המדינה.

זכויותיה  את  ולבחון  הציונות  של  הנפש  חשבון  את  כרגע  לערוך  בא  איני 
שרבים  בתנועה  שמדובר  לזכור  צריך  זאת,  עם  יחד  קטונתי.  וחובותיה. 
כיום,  מהווים  אלה  מיעוטים  ונחלה.  חלק  בה  מרגישים  שאינם  המיעוטים 
או יהוו בקרוב, את מרבית החברה הישראלית. האם נכון לקבל כאקסיומה, 
למדינת  נאמן  להיות  התלמיד  את  לחנך  הספר  בית  של  שתפקידו  למשל, 
רבים  של  מהשפה  חלק  אינו  זה  שחזון  בזמן  הציוני,  ולחזונה  ישראל 
יותר ללמד את הציונות כחלק מתוכנית  נכון  יושבי הארץ? האם לא  מבני 
הלימודים, לימוד נרחב ומקיף, וכן - גם ביקורתי? האם חינוך לאזרחות צריך 
להתקשר אוטומטית לתלמיד עם נאמנות לציונות? האם כך אנו מצמצמים 

או מרחיבים את מעגל המרגישים "שייכים"? 
והיא אינה קלה לכותב, אך מציעה לנסות  זו לא באה להתפלמס,  רשימה 
להביט במרחב בגובה העיניים, ולא כאדוני הארץ. משם ניתן, אולי, למצוא 

מכנה משותף רחב יותר ומקום לכולם.
ועד אז - גם השנה לא אוכל להניף את הדגל.

זיו

ודברת בם



פתיחות והתחשבות בתקועקהילות מעורבות

אחרי מות-קדושיםפרשת השבוע למשפחה
קדושים תהיו

מות"  "אחרי  פרשות:  שתי  קוראים  השבת 
עוסקת  מות"  "אחרי  פרשת  ו"קדושים". 
בעיקר בטקס הארוך שמבצע הכוהן הגדול 
ופרשת  הכיפורים,  ביום  המקדש  בבית 
"קדושים" עוסקת באוסף של מצוות רבות 
פאה,  הורים,  כיבוד  שבת,  התחומים:  מכל 

לא לרכל, קצת דיני קורבנות ועוד. 
פרשת "קדושים" פותחת במילים "ְקֹדִׁשים 
במילים  ומסיימת  ב(  יט  )ויקרא  ִּתְהיּו" 
"ִוְהִייֶתם ִלי ְקֹדִׁשים" )ויקרא כ כו(. קדושים? 
ורחוק  תובעני  קצת  לפעמים  נשמע 
היו  לא  כלל  שרבים  מניח  ואני  מאיתנו, 

רוצים להיות "קדושים". 
בהקדמתו  בן-מימון(,  משה  )רבי  הרמב"ם 
לרמב"ם"(,  פרקים  )"שמונה  אבות  לפרקי 
המידות  בעל  האדם  מהו  לנו  מסביר 
המושלמות. היינו אולי חושבים שמי שנותן 
בחברה  החלשים  לטובת  ממונו  כל  את 
שקופץ  מי  לעומת  בוודאי  "קדוש",  ייקרא 
את ידו ואינו נותן כלום, שייקרא קמצן. אבל 
שלשני  שכשם  ואומר  מפתיע  הרמב"ם 
והדבר  פזרן,  נקרא  לראשון  קמצן  נקרא 

הרצוי הוא שביל האמצע שנקרא גם שביל 
ולא  במידה  נדיב  להיות  אומר  הווי  הזהב. 
לפזר את כל כספך ובכך לבטל את עצמך. 
יש  הרמב"ם,  אומר  תכונה,  כל  לגבי  וכך 
למצוא את האיזון בין הקצוות. לפיכך קדוש 
הוא אפוא מי שמצליח לאזן בתכונותיו בין 
הקצוות השונים. לאזן בין קצוות זו משימה 
בחיי  ושוב  שוב  בה  לא פשוטה, שנתקלים 
שרוב  שיגידו  פסיכולוגים  יש  היומיום. 
החלק  בין  האיזון  בחוסר  מקורן  הבעיות 
היצרי, היוצר והחופשי לבין החוקים, החברה 

והתרבות ששמים לנו גבולות. 
בפרשה  המצוות  אחת  את  למשל  ניקח 
המאוזנת.  הגישה  פי  על  אותה  ונפרש 
ִתֵּתן  ֹלא  ִעֵּור  "ְוִלְפֵני  הציווי  מופיע  בפרשה 

ִמְכֹׁשל" )ויקרא יט יד(. 
הקטן"  "הראש  אנשי  את  יש  אחד  מצד 
בהם  במקרים  רק  הוא  שהאיסור  שיחשבו 
אני שם במכּוון ויוזם השמת מכשול לחברי; 
אני  המכשול  את  יזמתי  לא  אני  אם  אבל 
לבעיות שאחרים  אחריות  לקחת  צריך  לא 
נתקלים בהן. מהצד האחר עומד מי שכופה 
יפרש  והוא  האחר,  על  עולמו  ראיית  את 

שכל אימת שאני מזהה שאתה עומד לפני 
מכשול כלשהו עליי להתערב, גם אם ייתכן 
מהווה  שהדבר  בכלל  חושב  לא  שאתה 
מכשול. אדם כזה כופה את רצונו על האחר 
בהם  במקומות  עיניו  את  "להאיר"  ומנסה 

הדבר אינו נחוץ כלל.
הגדול",  ה"ראש  יהיה  הזהב  שביל  אבל 
שגישתו תהיה בהחלט להתערב ולהעיר גם 
ידיו אבל לקחת  אינו מעשה  אם המכשול 
אם  רק  מוצדקת  שההתערבות  בחשבון 

הדבר יתקבל בברכה על ידי הצד השני.
או מכנה משותף  קצת קשה למצוא סדר 
בפרשת  שפזורות  המצוות  באוסף 
להעיד  בא  הרב  הגיוּון  דווקא  "קדושים". 
להרים  מספיק  לא  קדוש  להיות  שכדי 
הדברים  מכל  ולשכוח  אחד  דגל  רק 
הקלה  הדרך  זו  פעמים  הרבה  שמסביב. 
להבין את  ולא  בדבר אחד  יותר להתמקד 
להיות  אבל  אחרים.  דברים  על  השלכותיו 
אמצעית  בדרך  ללכת  פירושו  "קדוש" 
הסובבים  השונים  הערכים  בין  שמאזנת 

אותנו.
יהודה חסין

 – המדבר  גבול  על  שוכן  תקוע  היישוב 
צפונית-מזרחית  יהודה,  מדבר  בצפון 
לחורבות תקוע המקראית, עירו של עמוס 
האזורית  למועצה  משתייך  והוא   – הנביא 

גוש עציון. 
 1978 בשנת  נח"ל  כהיאחזות  הוקם  תקוע 
וכשנתיים לאחר מכן התאזרח והפך ליישוב 
קהילתי אשר חרת על דגלו הקמת קהילה 
וחילונים,  דתיים  משותפת לכלל ישראל, 
עולים וותיקים. מאז שהוקם חלפו שלושים 
בינתיים  יצאו  והמקימים  שנים,  וארבע 
זוכים לראות דור המשך  לגמלאות, חלקם 
בתקוע. רב היישוב הוא פעיל השלום הרב 

מנחם פרומן חי שלום.
מירושלים  חדש  כביש  נפתח   2007 בשנת 
לירושלים  ההגעה  את  שקיצר  לתקוע 
שהגביר  מה  דקות,  כעשר  של  לנסיעה 
להכפלת  והביא  ההרחבה  תנופת  את 
ביישוב  מתגוררות  כיום  האוכלוסייה. 
מחילוניות.  דתיות  יותר  משפחות,  כ-550 
קליטה  ועדת  דרך  עוברת  ליישוב  קבלה 
תורמת  ההתחדשות  גרפולוגית.  ובדיקה 
לרענון, התושבים החדשים שבאים עם רוח 
נמרצת מצטרפים למעגל היזמות והעשייה 

החברתית-קהילתית. 
וצעירים,  בוגרים   – מגוונת  האוכלוסייה 
מרוסיה,  ותיקים,  ועולים  חדשים  עולים 
מאתיופיה,  וגם  מצרפת  הברית,  מארצות 
בתקוע  השכבות.  מכל  ותיקים  וישראלים 
בתפקידים  שנושאים  אנשים  מתגוררים 

ועובדי  בכירים 
אנשי  אדמה, 
ואמנים  חינוך 
תחומי  ממגוון 
)נגנים  יצירה 
 , ם י נ ק ח ש ו
ם  י ר ר ו ש מ
 , ם י ר פ ו ס ו
ם  י א ט י ר ס ת
וצלמים, צורפים, 
ועוד(.  קדרים 

יין, חקלאות  יקבי  יש חוות פטריות,  ביישוב 
אורגנית ומודעות ירוקה.

תשע-עשרה  לפני  הגיעה  חסקין  אורית 
שנה לתקוע ב' והקימה שם את משפחתה. 
הקהילתיים  השיאים  שאחד  מספרת  היא 
משפחתי  באופן  שנחגג  בשבט,  ט"ו  הוא 
שקמה  צעירה  )שכונה  ב'  תקוע  בשכונת 
"אירוע  העצמאות,  יום  ערב  תקוע(.  לצד 
ואף  התושבים  כל  כמעט  מגיעים  אליו 
השנה  יוקדש  מבחוץ,  אורחים  מביאים 
לציון עשרים שנים להקמת תקוע ב'," היא 
אירוע  היה  השנה  "אבל  ומוסיפה:  אומרת 
רציני  גשם  שאחרי  בשבת  נוסף:  עוצמתי 
תקוע.  לוואדי  משפחות  עשרות  יחד  ירדו 
למרות  שהתהוו,  באגמונים  רחצו  הילדים 
שהיה קר. הייתה שמחה אדירה של כולם. 
חגיגת הגשם הנדיר למדי על סף המדבר, 
על  חזק  דגש  ששם  החינוך,  את  שיקפה 
הקשר לארץ ישראל. ביום שלמחרת עברו 

הפנימי  המייל  בקבוצת 
תגובות נלהבות".

ביישוב בית ספר מעורב 
"אחדות  ו',  כיתה  עד 
ישראל" שמו, והוא שייך 
הממלכתי-דתי.  לזרם 
תלמידים  בו  לומדים 
יחד.  וחילונים  דתיים 
התנהל  בהתחלה 
במקביל  שחרית  שיח 
ישנה  היום  לתפילה, 
הספר  בבית  ההורים  ועדת  בלבד.  תפילה 
פעולה  ובשיתופי  שונים  בדיונים  מעורבת 
עם ההנהלה. הורי בית הספר מפעילים בית 
ועמותת  לומדת",  "קהילה  שנקרא  מדרש 
ביישוב פועל  היום בהקמה.  הורים נמצאת 

סניף של תנועת "בני עקיבא". 
"יש  תקוע:  קהילת  על  מספרת  אורית 
תמיכה  הדדית,  עזרה  מנגנוני  גמ"חים, 
במצוקה,  במשפחות  חדשים,  בעולים 
במשפחות יולדות... והכול בצורה המכבדת 
של  בחיים  להתערב  ומבלי  הפרטיות  את 

איש," היא מדגישה.
)האחרון  ה"תקועיתון"  שבועון  גיליונות 
היישוב,  באתר  מפורסמים   )466 מספר 
לאחרונה  קצרים.  ומאמרים  מודעות  ובהם 
מצוינות בראש הגיליון, לצד פרשת השבוע 
ומועדי הדלקת הנרות, גם כמות המשקעים 

בשבוע החולף והכמות "עד כה בעונה".
אילת אסקוזידו



מאמר מאת סבתא של “קשת“
מושגים   - "מרק”ם"  "מיתרים",  "קשת", 
לרחף  התחילו  שמענו,  לא  שמעולם 
ספר  לבתי  נכדינו  משנכנסו  בעולמנו 

שכמותם לא הכרנו.
אני  שהתרחבה,  המבט  נקודת  בעקבות 
שאלות,  מחשבות,  הכתב  על  מעלה 
אתכם,  מעסיקים  בוודאי  אלה  תהיות: 
תתרחב  תלת-דורית  מבט  מנקודת  ואולי 

התמונה.
בית  ויצרתם  קמתם  שבגרו,  ילדינו  אתם, 
אשר  איכותי,  לתוצר  מקווים  אתם  ספר, 

יצדיק את השקעתכם.
כדאי  אולי  ומה  לחשוב  כדאי  מה  על  אז 

ללמוד מהדור הקודם?
לדור  שייכים  אנחנו  אנחנו?  מי  כול,  קודם 
ספר  בתי  בהקמת  עסק  לא  שברובו 
ששוברים  כאלה  לא  בוודאי  ייחודיים, 
מוסכמות וחוצים גבולות מגזר. דין המדינה 
דור  )ועודנו(  היינו  בעינינו.  קדוש  היה 
שספגנו  כפי   – שמרן  קצת  דרך,  ממשיך 
ובסיסמאות  באינטגרציה  האמנו  בחינוכנו. 
חינוכיות שריחפו אז בחלל הציבורי. גידלנו 
לגמרי  רגיל  ממ"ד  בחינוך  ילדינו  כל  את 
בית  ונעלם(,  הולך  וכנראה  שהיה  )משהו 
נעים  צוות  במידה,  יצירתי  שכונתי,  ספר 
ומסור, ודי היה לנו בכך. היינו הורים גאים, 
הורים.  בוועד  גם   - צריך  אם  מעורבים, 
ילדיהם  שגם  המורים,  את  אישית  הכרנו 

למדו באותו מוסד, ולא חיפשנו ייחודיות.
הוא  הספר  שבית  וחשנו  שייכות  הרגשנו 
הלימה  וישנה  חיינו,  בה  מהקהילה  חלק 
ובין  הדתי/ציוני/אזרחי  חיינו  אורח  בין 
הספר  בבית  ילדינו  מקבלים  אותו  החינוך 

)אינטגרטיבי/מעורב, וכיו"ב(.

היינו  והתיכון  הביניים  חטיבת  לקראת 
של  שפע  היו  להחליט:  צריכים  לפתע 
לבל,  בִִ השפע  עירנו.  בירושלים  אפשרויות 
אחר  וביטלו  אחד  מקום  רוממו  השמועות 
בשטח(.  עצמו  את  הוכיח  זה  תמיד  )לא 
המשיכו  לא  ייחודיים,  הפכו  ילדינו  לפתע 
מהיסודי,  חבריהם  עם  לימודיהם  את 
פערים,  הגבירה  וגלויה  סמויה  תחרות 
הכניסה מתח לחיי הילדים ולחיינו כהורים. 
ומשונים,  שונים  כושר  מבחני  התקיימו 
ביותר  וכו'. רצינו כמובן את הטוב  ראיונות 

לילדינו, אך מהו אותו "טוב" אולטימטיבי? 
לילד  שיאפשר  מקום  רצינו?  בעצם  מה 
חותר  זאת  עם  ויחד  תומך  חם,  בית 
 - וכיו"ב  ערכים  טובה,  חברה  להישגים, 
במוסד  נתלו  שכולן  שאיפות  מאוד  הרבה 
את  לקבל  בטובו  יואיל  אשר  החינוכי 

הגאון/ית הפרטי/ת שלנו.
אנו  התיכוניים,  ללימודיהם  ילדינו  בהגיע 
כבר היינו מודרים במידה רבה מהתערבות, 
המחליט,  הקובע,  היה  המוסד  חם.  מקשר 

לדעת  לנו  היה קשה  מרחוק.  נשארנו  ואנו 
בוודאות מה מתרחש שם, ואם הדרך שבה 
ילדינו מתחנכים אמנם חופפת את דרכינו, 
הולמת את ציפיותינו. יתרה מזאת, העולם 
שבו התחנכו ילדינו התרחק מאיתנו, הקשר 
לא  כמעט  הספר  ובית  הקהילה  הבית  בין 
התקיים. חוויותיהם של ילדינו המתבגרים - 
 - חוויות מצמיתות  הן  חוויות מצמיחות,  הן 
נסתרו מעינינו, אלא אם כן הילדים "נידבו" 

מידע.
חלק  כולן.  לא  אך  נכזבו,  מהתקוות  רבות 
מהמוסדות ה"מבטיחים" חינכו להתבדלות, 
מכך:  וגרוע  משלנו,  שונה  חיים  לאורח 
חינוכיות,  דמויות  הילדים  בפני  הציבו  לא 

אכפתיות, מקרבות. 
בכל  איכותיים  מוסדות  אמנם  היו  חלקם 
מהקהילה  שלהם  הריחוק  אך  מידה,  קנה 
הספר.  ובית  הבית  בין  רצף  ִאפשר  לא 
שכהורים  ומובן  הצלחות,  גם  היו  ושם  פה 

"אובייקטיביים" כל ילדינו יצאו מוצלחים...
מסיני",  כ"תורה  כמעט  זו  מציאות  קיבלנו 
ולשנות  להשפיע  ניסינו  שלא  ובוודאי 
רב  מה  הללו.  החינוכיים  המוסדות  את 
בבית  ההורי  תפקידנו  בין  ההבדל  היה 
בגיל  זה  תפקידנו  לעומת  היסודי  הספר 

המשמעותי הרבה יותר בתיכון!

היום,  עצמנו  את  שואלים  אנו  פעם  לא 
לפעול  יכולים  היינו  אם  השנים,  ממרחק 
על  לוותר  לא  שונה,  באופן  לבחור  אחרת, 
מעורבות. האם זה היה משנה את התוצאות 
)דהיינו, את בחירותיהם של ילדינו(? ושאלה 
האם  כמוכם?  בוחרים  היינו  האם  נוספת: 
השעה אז הייתה בשלה לקהילה משותפת?

השאלות נותרות ללא מענה.

אז מה נוכל להעביר לכם, ההורים הצעירים 
קמתם  זאת:  רק  הרבה.  לא  היום?  של 
הרבה  בו  שיש  מעשה  מעשה.  ועשיתם 
תעוזה, מעט סיכון, הרבה אמונה בדרך. יש 
בו משום הקרבה של המוכר והידוע למען 
אפשרתם  והשונה.  מוכר  הבלתי  עם  מגע 
מגוונות,  התנסויות  )נכדינו(  לילדיכם 
מסטיגמות.  יציאה  מגזר,  תחומי  שבירת 
יש לזה בוודאי רווחים, אך כמובן פה ושם 
במרכז,  הקהילה  את  שמתם  מחירים.  גם 
הפרטי  ביתכם  את  חייבתם  רבה  ובמידה 
הספר,  לבית  המשך  להוות  מעורב,  להיות 

ולעצב זהות משלימה.
להמשיך  אתכם  לעודד  רוצה  הייתי 
גם  וקהילתית  הורית  מעורבות  של  בדרך 
אז.  דווקא  ואולי  מתבגרים,  כשילדיכם 
לא  כשלם,  אישיותו  ועל  הילד  על  לחשוב 
רק על הידע שאולי ירכוש וההישגים שאולי 

ישיג במסגרת תיכונית.
ערכים  על  וצרכיו,  רגשותיו  על  לחשוב 
בהמשך.  גם  לשמר  ושיש  כה  עד  שרכש 
בתוכה  לכלול  תמשיך  שזהותו  לדאוג 
ושהתבגרותו  ומשלימים,  מגוונים  ערכים 

תוכיח לכם שעמלכם לא היה לשווא.
שיישאו  לימודיהם  שנות  וזיכרונות  ייתן  מי 
מתוקים,  זיכרונות  יהיו  בעתיד,  עימם 
בדרך  להמשך  ומדרבנים  חווייתיים 

המורכבת.

יודע מה תהיה בחירתם של בני הדור  ומי 
ילדיהם  עבור   - ילדיכם-נכדינו   - הבא 

שלהם?
כנראה גם לכם צפויות הפתעות.

יעל להמן )אמא של ישי להמן(

אני יוזם שינוי
ילדי כיתה ו' במופע התרמה
המופע יתקיים ביום שני, כ"ב באייר,

 14/5 במתנ"ס.
המופע יחל בשעה 19:00 

 החל מהשעה 18:15, יוגשו קפה ועוגה.
עלות כרטיס 20 ₪.

כל ההכנסות קודש לתרומה 
לעמותת "ילדים בסיכוי"



הילי )36(, בני )37(, יהב )8( כיתה ב2 ואופק )5( בגן "רימון". 
בעיקר  עליה  עבר  ההתבגרות  גיל  חילונית.  במשפחה  בגבעתיים  גדלה  הילי:    
בהתנדבות ב"מגן דוד אדום". בצבא הייתה קצינת חי"ר ב"גולני", נהנתה מאוד 
בסטייל  )"טיול  יחד  טיילו  הצבא  ואחרי  בני  את  פגשה  בקבע. שם  נשארה  וגם 
בארה"ב אחרי שנים בשטח 'בגולני'"(, והתחילו ללמוד באוניברסיטת "בן-גוריון". 
עשתה תואר ראשון ברפואת חירום ותואר שני בניהול מערכות בריאות. לימדה 
רגשי  טיפול  ולמדה  כיוון  שינוי  על  החליטה  שנים.  שתים-עשרה  באוניברסיטה 
בתנועה )"כדי לשלב גוף ונפש"(. בחרה לעבוד עם ילדים אוטיסטים והוריהם. לפני 
שנה הקימה מרכז טיפולי לילדים אוטיסטים בתפקוד גבוה )"המרכז הוא הילד 
השלישי שלי"(.   בני: גדל בירוחם במשפחה עם זיקה למסורת. שירת ב"גולני" 
כאמור, וגם הוא נהנה )"הייתה תקופה טובה, היינו 'מורעלים'"(. עשה תואר ראשון 
וניהול.  חומרים  בהנדסת  שני  ותואר  "בן-גוריון"  באוניברסיטת  כימית  בהנדסה 
פני  על  מקום  )"לכל  עבודתו  במסגרת  הרבה  ונוסע  הצבאית  בתעשייה  עובד 

הגלובוס"(.   היכרות: בני היה מ"מ טרי בבסיס טירונים של "גולני", הגיע למסיבת פורים )"לא מחופש, כדי לשמור על דיסטנס"(. ראה את הילי 
מחופשת לליצנית והדיסטנס נשבר...   ילדים: השקיעו הרבה מחשבה בשמות: בחרו בשם יהב כי הוא ראשי תיבות של יהלום הילי ובני. אופק 
נקרא כך "כיוון שייחלנו שיהיה אדם רחב אופקים".    איך הגיעו למזכרת בתיה ול"קשת": גרו בירושלים וחיפשו מקום קרוב לעבודה של בני, 
עברו לפני תשע שנים. בחרו ב"קשת" בגלל הרצון לחשוף את הילדים לשונה. הילי: "לקבל את השונה והאחר זה משהו שטבוע בי". מרוצים 
מהבחירה, חושבים שעדיין לא התגבשה סופית המהות של קבוצת המפגש, אליה הם משתייכים.   תחביבים: הילי לומדת לימודים רוחניים 
והידע  יוגה במזכרת בתיה. עושה מדיטציה מחשבתית שלוש פעמים בשבוע: "המדיטציות  ומדיטציית ראג'ה  מתמשכים, חשיבה חיובית 
הרחב בתחום שינו את חיי, מעודדים אותי להיכרות עם הערכים שלנו, עם הסגולות והאיכויות החיוביות. התבוננות פנימית מתמדת". בני 
משחק כדורסל ולומד על מקומות בעולם לפני נסיעותיו.    בילוי משפחתי/זוגי: אוהבים לטייל כל המשפחה יחד. בילויים זוגיים עדיין בשלב 
הדיונים...   חלומות לעתיד: הילי מתכננת לנסוע להודו בעקבות הלימודים הרוחניים: "מאמינה שאלוהים - האבא של כל הנשמות בעולם - 
יגיע ולכן אני רוצה להיות קרובה אליו". מאמינה שבעוד עשר שנים, אחרי תקופה סוערת של תוהו ובוהו, נגיע לעידן שֵלו יותר.   מה לא הייתם 
עושים בחיים: בני: "מעשן", הילי: "עולה על אופנוע".   משהו מפתיע לגלות עליכם: הילי צנחה בתל-נוף )"היום לא הייתי חוזרת על זה"(.     
   חוויה משמעותית: שניהם: "הצבא". בני: "הלידה של יהב". הילי: "טיפול בנפגעי פיגועים ב'מגן דוד אדום'".   השבת שלי: הילי קמה לפנות 
בוקר ועושה שלוש שעות מדיטציה. הילדים מתעוררים מוקדם גם הם ומנסים להעיר את בני... אחר כך אוהבים לטייל, להיפגש עם משפחה 
וחברים. בערב שבת המוטו הוא לנוח ולא להתאמץ: קונים אוכל מוכן לשבת, משחקים במשחקים משפחתיים.   תרומה לקהילה: הילי מככבת 
בהצגות ומתנדבת "למה שצריך".   מסר לאומה: "ליצור הרמוניה ואחדות בתוכנו דרך ראיית הטוב בכל אחד והענקת משאלות טובות לכולם". 
בני:  ירקות:  או  אנטריקוט  גודאר.  גודאר?  לוק  ז'אן  או  דאם  ואן  קלוד  ז'אן  ארצי.  שלמה  שבן?  שלומי  או  שבת  שלומי  בראש  ראש 
"אנטריקוט". הילי: "ירקות" )בעקבות היוגה(. "מקור ראשון" או "הארץ": "ידיעות". מדורת ל"ג בעומר או בתי מדרש? הטיולים של ישי להמן 

בשבתות. בוב דילן או בוב הבנאי? בוב ספוג.

עוגיות קיפודהפינה המתוקה
doronlil@013net.net  או ללילך ענתי  uriliat@netvision.net.il המעוניינים להתראיין למשפחה מבוקשת מוזמנים לפנות לליאת ואורי נוי

משפחת יהלום קשתמשפחה מבו

ילדים מציירים

עילי פרידמן, כתה א’1

אצלנו  התארחו  ימים  כמה  לפני 
מתוק  משהו  להכין  וחיפשתי  אורחים 
השילוב  על  החלטתי  להכנה.  ופשוט 
המנצח שבין שוקולד איכותי לעוגייה 
פריכה וטעימה. ביחד הם יוצרים טעם 

נפלא ומיוחד.
מצרכים

1 חבילה שוקולד צ’יפס לבן
1 חבילה שוקולד מריר 60%

1 ביצה
1 כפית תמצית וניל

חצי כפית אבקת אפיה
125 גרם חמאה/מרגרינה

חצי כוס סוכר
2 כוסות קמח 

את  מחממים  שמתחילים  לפני 
אפשר  עכשיו  מעלות  ל-180  התנור 
עד  החמאה  את  ממיסים  להתחיל: 
אותה  לנוזלית ויוצקים  הופכת  שהיא 
את  גם  מוסיפים  גדולה,  לקערה 
הסוכר, הקמח, הביצה, הווניל ואבקת 
)חשוב  יחד  הכל  ומערבבים  האפייה 

דביק(. כעת  ולא  מוצק  יהיה  שהבצק 
שוברים את השוקולד המריר לקוביות 
לפירורים,  לא  אבל  מאוד  קטנות 
שטוחים,  עיגולים  מהבצק  ועושים 
אחת  קובייה  מניחים  עיגול  כל  על 
במרכז. עכשיו מגלגלים את העיגולים 
בכל  כאשר  לכדורים  אותם  והופכים 
שוקולד.  קוביית  מתחבאת  עוגייה 
ושאין  מציץ  לא  שהשוקולד  מוודאים 
העוגיות  שכל  אחרי  בעוגייה.  חורים 
נפרדת  לקערה  שופכים  מוכנות, 
ומגלגלים  הלבן  השוקולד  שבבי  את 
כדי  הקערה  בתוך  העוגיות  את 
שהשוקולד יידבק )אם הוא לא נדבק 
השבבים  את  לנעוץ  אפשר  בגלגול 
לוקחים מגש  היד(  הכיוונים עם  מכל 
את  ועליהן  אפיה  נייר  עליו  מניחים 
עוגייה  בין  רווח  על  העוגיות. שומרים 
לעוגייה. מכניסים את העוגיות לתנור 
שחומם מראש, ואופים בין רבע שעה 

לחצי שעה.
בתאבון, אור כספי כהן כתה ו’


