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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

אדם לאדם – אדם

המושג שלי - “שיתוף הציבור“
של  לאתיקה  לה  נכנסה  חדשה  מגמה  לב,  שמתם  שלא  למקרה 
ביותר הוא  זו, אשר המזוהה עמה  ניהול דמוקרטיה ליברלית. מגמה 
על   .)open government( פתוח"  ל"ממשל  קוראת  אובמה,  הנשיא 
בין  היחסים  מערך  לשינוי  מתייחסת  המגמה  כי  אגיד  המזלג  קצה 
הממשל לאזרחיו, ובין היתר קוראת לשיתופיות רבה יותר של האזרח, 
)או פחות(  עוד ארבע  "נפגש בקלפי   - הידועה  זניחת האמירה  תוך 
שנים". התפיסה היא כי כיום, במיוחד לאור הטכנולוגיות המתקדמות, 
בפעילות  האזרחים  את  ולערב  לשתף  יותר  רבה  אפשרות  ישנה 
השלטונית. הרציונלים לשיתוף הציבור רבים, כמו גם האופן בו בוחרים 

יש  שינוי,  להוביל  כדי  לעתים,  כי  הידיעה  וביניהם  אותו,  לשתף 
השיתוף  בו.  שותפים  להיות  האמורים  הפרטים  במעורבות  צורך 
שיתוף  לרמת  להגיע  ויכול  הודעה(  )העברת  מינימלי  להיות  יכול 
שיתופי  כלי  באיזה  ההחלטה  ההחלטות(.  בקבלת  )שיתוף  מלא 
לבחור, וכיצד ליישמו, משתנה לפי הנושא, הקהל ומטרת השיתוף. 
קהילות המעוניינות, באמת ובתמים, ביצירת מעורבות ומחויבות של 
החברים המשתייכים לאותה קבוצת התייחסות, צריכות לתת דעתן 
כיצד להשתמש בכלים של שיתוף הציבור, ולא להתעלם מהצורך 

בשיתוף.
רבקי דב”ש

איך  לכם  לספר  לי  תנו  האדם,  בני  "אחיי 
זה קרה..." )הפתיחה לספר "נוטות החסד” 

מאת ג'ונתן ליטל(.
המפורסמים  המשפטיים  ההליכים   .1
בהיסטוריה הינו משפטו של דרד סקוט נגד 
סנפורד )Dred Scott v. Sanford, 1857(. לא 
מדובר   – בתמצית  אלא  בפרטים,  אלאה 
בעניינו של אחד, דרד סקוט שמו, שאיתרע 
מזלו, ומפאת צבע עורו השחור היה עבדו 
של רופא צבאי לבן במדינת מיזורי. לאחר 
ניו  למדינת  סקוט  אותו  הגיע  תהפוכות, 
והגיש  יורק הצפונית, בה נאסרה העבדות, 
חופשי.  כאדם  יוכרז  כי  בדרישה  תּוְבָעָנה 
של  לפתחו  והגיעה  התגלגלה  תביעתו 
בית המשפט הפדראלי העליון של ארצות 
המשפטית- השאלה  עלתה  שם  הברית, 
שתי  יחדיו  דרות  בחוקה  הבאה:  חוקתית 
זכויות מוגנות: הזכות לחירות והזכות לקניין. 
המשפטי"  "סיווגו  מהו  לבחון  יש  לפיכך, 
כמו  )למשל  כקניין  יסווג  אם   - סקוט  של 
סוס, שולחן או מקרקעין(, הרי חוקי הצפון 
המשחררים אותו מכבלי העבדות מנוגדים 
לחוקה המגינה על הקניין, ולכן בטלים. אם 
יסווג סקוט כאדם, אזי חוקי הדרום מנוגדים 
חירותו  את  שוללים  שהם  משום  לחוקה 

כאדם, ולכן בטלים. 
לחלוטין,  הזוי  לנו  נראה  דין, שהיום  בפסק 
הוחלט ברוב קולות כי דרד סקוט הינו קניין.

אדם  בני  של  החוקית  ה"החפצה"   .2
הסתיימה - לפחות במדינות המערב - עם 
האזרחים  במלחמת  הצפון  כוחות  ניצחון 
הנוראית )64 אלף הרוגים!(, שפרצה שנים 
באופן  נותר  סקוט  שדרד  לאחר  ספורות 

רשמי, ועל פי החלטת בית משפט – חפץ! 
אך  חוקית  להיות  חדלה  אמנם  ההחפצה 

רק  היא  וגזענות  ומקובלת,  נפוצה  עדיין 
ה"החפצה"  הקיצוניים.  ממאפייניה  אחד 
בהקשרים  משולבת  הגמונית,  הינה 
ניתן  ולא  פסיכולוגיים,  ובצרכים  תרבותיים 
לכך  נוטים שלא לתת  אנו  להימנע ממנה. 
לב: צעירונת בביקיני שמוכרת  כל תשומת 
להחפצה  דוגמה  הינה  ספורט  מכונית 
חיים  לבעלי  אנשים  השוואת  "קלה"; 
ולמחלות )כלומר, שלילת אנושיותם(, נפוצה 
להחפצה  דוגמה  ומהווה  בשפה  מאוד  עד 
כמה  יקר/ה,  קורא/ת  למשל  "בינונית". 
חולירע?  כלב? חמור?  כינית אדם  פעמים 
סרטן.  הם  הסודנים  עלוקות,  הם  החרדים 
לשימוש,  לכלי  אדם  הפיכת  שהיא  זנות, 

נפוצה ביותר ומהווה החפצה "קשה". 
3. הדוגמאות האפשריות הן רבות ומגוונות, 
מסביבו  שרואה  וכמי  האישית,  ולדעתי 
הרבה גוונים של אפור, "החפצה" של האחר 
אינה הופכת באופן אוטומטי את הנוקט בה 
לא  שחלילה  להיזהר  רק  יש  "רע".  לאדם 
כחברה,  ובין  כאינדיבידואלים  בין  ניקלע, 
זה  בגרמנית  אם  דהיינו,  חלקלק.  למדרון 

היה נשמע רע – הגזמנו.

אימו  מבטן  חי  כולו  הוולד  שיצא  "משעה 
לחוק   308 )סע'  אדם..."  נחשב  הריהו 

העונשין(.
בהפשטה  בעוולה",  "חיים  עוולת   .4
)בניגוד  ילד  של  טענה  היא  ובתמצית, 
להוריו(  המסורה  בעוולה"  "הולדה  לטענת 
היה  שלא  לו  עדיף  כי  מומים,  עם  שנולד 
דהיינו,  במומו.  להיוולד  מאשר  כלל  נולד 
טרם  מומו  אובחן  שלא  העובדה  מפאת 
לילד  נגרם  הופסק,  לא  וההיריון  הלידה, 

"נזק" שהוא "נולדתי כזה".

תינוק  האם  מוסרית:  קשה  טענה  זוהי 
חייו  מום,  בעל  אלא  "מושלם",  נולד  שלא 
נזק?  אלא  הם  ואין  לחיותם  ראויים  אינם 
האם לידתו של תינוק כזה הינה "תקלה"? 
הרי  היא  כזו  אמירה  של  המשמעות 
כמצויים  מומים  בבעלי  רואה  שהחברה 
בבחינת   – "רגיל"  מאדם  פחותה  בדרגה 
היית  עדיף שלא  'מושלם'  נולדת  לא  "אם 

קיים".
ברצוני להפנות בעניין זה למאמר המאלף 
של דר' נילי קרקו אייל "מי ילד מושלם של 

אמא?"
http://hamishpat.colman.ac.il/Files.
ashx?file=04_2011/A_NKrakoEyal.pdf
&objid=331&nsid=294&lcid=1037&bon

eid=12633
5. בפסק דין מיום 28 במאי שנה זו, בהרכב 
המשפט  בית  שופטים,  שבעה  של  מורחב 
להגיש  האפשרות  את  ביטל  העליון 
וקבע  בעוולה"  "חיים  בגין  לפיצוי  תביעה 
הם  אם  אף   – עצמם  החיים  "הגדרת  כי: 
חיים במוגבלות – כנזק, והקביעה כי מוטב 
היה לו לאדם מסוים שלא היה נולד כלל, 
בתפיסה  אסורה  פגיעה  בחובן  אוצרות 
שאינו  אינהרנטי,  ערך  יש  לחיים  שלפיה 
פוחת ובוודאי שאינו מתאיין בשל קיומו של 
מום או קיומה של מגבלה. תפיסה זו היא 
והכרתנו  אמונתנו  של  והכרחי  חשוב  חלק 
ובכבודו  האדם  בערך  החיים,  בקדושת 
ובזכותם של אנשים בעלי מוגבלות לכבוד 

ולשוויון".
זה  לחוד.  ומציאות  לחוד  יפות  אמירות   .6
ממש גרוע להיות בעל מוגבלות. אני מבין 
היריון  להפסיק  שבוחרים  מי  את  לחלוטין 
למום  חשש  מתגלה  בבדיקות  כאשר 



האות ה“איהדות פלורליסטית

שהביאו  שבהריונות  אומר  וביושר  בעובר. 
ללידת שלוש בנותינו, לו היה מתגלה מום 
מפסיקים  שהיינו  לוודאי  קרוב  בעובר, 
לגרוע  כדי  בכך  שאין  כמובן  ההיריון.  את 
מהאמירה הערכית שנקבעה בפסיקת בית 
וגם  סקוט  דרד  גם  לעיל.  העליון  המשפט 
הם  הרי  שנולדו  לאחר  במומו,  שנולד  ילד 

בני אדם.

אדם  מלאך;  ולא  זאב,  לא   – לאדם  "אדם 
רע"א  הדין  פסק  )מתוך  אדם"   – לאדם 

6339/97 רוקר נגד סלומון(.
נאמרה  כי  אף  שלעיל,  המובאה  לדידי   .7
בהקשר אחר, מבטאת נכונה את המורכבות 
שביל  מציבה  ואף  בחברה,  האדם  חיי  של 
באמירה  יש  בבטחה.  בו  להלך  דיו  רחב 
אינם  ש"החיים"  לכך  מענה  לתת  כדי  זו 

קורחפרשת השבוע למשפחה
שפרצה  מחאה  מתארת  "קורח"  פרשת 
במחנה בני ישראל נגד מנהיגותם של משה 
ואהרון, וכנגד הענקת בלעדיות לכוהנים בני 
אהרון בעבודת הקודש במשכן. המוחים הם 
לוי,  משבט  קורח  במחנה:  בכירים  אנשים 
ראובן,  משבט  בן-פלת  ואון  ואבירם  דותן 
משה  נכבדים.  וחמישים  מאתיים  ואיתם 
בו  הבחירה  כי  להם  ואומר  למוחים  עונה 
ובכוהנים, היא בחירה אלוהית ולא אנושית, 
פיה  את  האדמה  פותחת  לכך,  וכהוכחה 

ובולעת את קורח ועדתו.

ניתן להבין מדוע תובע לעצמו קורח חלק 
הוא  קורח  ואהרון.  משה  של  במנהיגותם 
עמרם,  של  אחיו  היה  אשר  יצהר,  של  בנו 
של  כבן-דודם  ואהרון.  משה  של  אביהם 
ואהרון מרגיש קורח שגם הוא זכאי  משה 
חלק  הוא  שהרי  בכירים,  הנהגה  לתפקידי 
חוברים  מדוע  אך  השלטת.  המשפחה  מן 
אליו דווקא אנשים משבט ראובן בתביעה 
למנהיגות? הפרשנים גם הם תהו על כך, 

אפשריים.  הסברים  שני  לכך  מביאים  והם 
אברהם  מציין  שאותה  האחת,  האפשרות 
שראובן  שמכיוון  היא  )ראב"ע(,  בן-עזרא 
היה בנו הבכור של יעקב, הרגישו צאצאיו 
ההנהגה  וכי  להם,  מגיעה  הבכורה  כי 
לעומתו,  רש"י  כדין.  שלא  מהם  נלקחה 
את  לנו  ומזכיר  אחרת  אפשרות  מעלה 
סדר השבטים במחנה ישראל, כפי שתואר 
חולקו  השבטים  כזכור,  "במדבר".  בפרשת 
צדדיו  מארבעת  שניצבו  קבוצות,  לארבע 
בני  הלִויים  וכן  ראובן,  שבט  המשכן.  של 
יחדיו  קהת, עליהם נמנה גם קורח, שובצו 
בצד דרום של המשכן. מכאן מסיק רש"י כי 
סמיכות המיקום הביאה להשפעה רעיונית 
הדדית, והיא שהביאה את בני שבט ראובן 
ועל  להנהגה.  בתביעתו  קורח  אחרי  ללכת 
לשכנו".  ואוי  לרשע  "אוי  רש"י:  אומר  כך 
רש"י מבטא כאן עמדה חינוכית: על האדם 
לבחור את חבריו בקפידה כדי שלא יושפע 
מהם לרעה. אם אני אדם טוב ומוסרי, אך 
רמה  בעלי  אנשים  לחברים  לי  בוחר  אני 

מוסרית ירודה, אני עלול להיסחף אחריהם 
זו  עמדה  הרעות.  במידותיהם  ולדבוק 
מזכירה את דיוניו של רבן יוחנן בן-זכאי עם 

תלמידיו במסכת אבות:
וראו איזו היא דרך טובה  "אמר להם, צאו 
אומר,  יהושע  ]...[ רבי  האדם?  בה  שידבק 
חבר טוב; רבי יוסי אומר, שכן טוב ]...[ חזר 
רעה  דרך  היא  איזו  וראו  צאו  להם,  ואמר 
יהושע  רבי   ]...[ האדם?  ממנה  שיתרחק 
רע..."  אומר, שכן  יוסי  רבי  רע;  אומר, חבר 
רבי  וגם  יהושע  רבי  גם  ט(.  אבות,  )משנה, 
יוסי אינם בוחרים בתכונה טובה של האדם 
עצמו בתור הדרך בה צריך האדם לדבוק, 
אלא גורסים כי עליו לבחור בחבר טוב או 
ואולי  לרעה,  יושפע  שלא  כדי  טוב,  בשכן 
חושבים?  אתם  ומה  לטובה.  יושפע  אף 
עד כמה אתם מרגישים שאתם מושפעים 
כמה  ועד  שלכם?  והחברות  החברים  מן 
אתם מנסים להשפיע לטובה על הסובבים 

אתכם?
ירון וייס

זו,  לשנה  האחרונה  לאות  הגענו  הינה 
של  שנה  זו  הייתה  האותיות.  מכל  ה-אות 
שעוסקים  וארגונים  עמותות  בין  קיפוץ 
עירוניים,  קיבוציים,  פלורליסטית,  ביהדות 
שלנו  באות  ועוד.  בתי-מדרש  גמ"חים, 
ארגונים  של  מרתק  במכלול  ניפגש 
הפועלים לחידוש, שיוך ושינוי פני היהדות 
שינוי  חל  אלו  בימים  ואכן,  זמננו.  בת 
ישראל  מדינת  של  ההכרה  עם  עצום, 
הרפורמיים  הכנסת  ובבתי  בקהילות 
יוכלו  אזוריות  מועצות  והקונסרבטיביים. 
להעסיק רבנים לא אורתודוקסיים במימון 
צמיחה  להמשך  תקווה  יש  המדינה. 
לגווניה, חיה, מתדיינת  ומינוף של היהדות 
ומאפשרת בחירה לכל אחד ואחת על פי 

גישתו.

ב-2006  שהוקמה  עמותה   – "הוויה" 
פיתוחם  תהליך  את  ולקדם  להוביל  בכדי 

ישראליים,  חיים  טקסי  של  ועיצובם 
בארץ  החילוני  לציבור  ונגישים  רלוונטיים 
חוברים  כיצד  לראות  מקסים  ובחו"ל. 
בצפון  באורנים  "המדרשה"  כמו  ארגונים 
היישום  את  ומציעים  במרכז,  "בינה"  עם 
לימודים  של  הענפה  למערכת  המעשי 
הנטועים  טקסים  עריכת   - ביצעו  שהם 
לחגוג  ניתן  וכך  היהודית.  במסורת 
החשובים  האירועים  את  לציין  או  עימם 
וברית,  לידה  מטקסי  החיים  במעגל 
ואבלות. חתונות  מצווה,  בת/בר   דרך 
דרכים  צומת  בטקסים  רואים  "ב'הוויה', 
אשר  החילוני,  האדם  בחיי  משמעותי 
זהותו  את  מחדש  לבחון  אותו  מזמן 
זו  ברוח  ולמנהג.  לטקס  למסורת,  וזיקתו 
לבחון  ולמשפחות  לזוגות  מציעים  אנו 
הטקס  של  משמעותו  את  בהדרכתנו 
עבורם, על אלו צרכים הוא עונה ומה מידת 

הרלוונטיות שלו לחייהם".

"התנועה ליהדות מתקדמת" הוא ארגון 

הרבה  אלא  ולבן  שחור  אין  חד-ממדיים, 
אפור.

לנהוג  אפשרי  בלתי  עד  קשה  מחד,   .8
מאידך,  מעשינו.  בכל  החסידות  במידת 
ננהג  לחיותם אם  ראויים  בלתי  יהיו  החיים 

באחינו בני האדם כזאבים.
אדם לאדם – אדם!

איציק פרנלדס

ומוסדות  קהילות  של  הגג 
היהדות המתקדמת בישראל.

המשתייך  הישראלי  הארגון  זהו 
הקהילות  הרפורמי.  לזרם 
בתל  בארץ,  הוקמו  הראשונות 

אביב, חיפה וירושלים, בשנות העשרים של 
המאה שעברה. אולם רק עם הקמת מוסד 
 Hebrew Union College - להכשרה רבנית
- בירושלים ב-1963, וכינון מועצת הרבנים 
להתייצב.  הקהילות  חיי  החלו  המתקדמים 
בהן  קהילות,  וחמש  כשלושים  ישנן  כיום 
אירועים  חיים,  טקסי  תפילות,  מתקיימים 

קהילתיים ולימוד. 
תפיסות  לגבי  רבה  בורות  קיימת  בארץ 
אך  השונים,  היהדות  זרמי  של  העולם 
בקהילות  למבקר  או  במקורות  למעיין 
שולי.  כמרכיב  נראים  לעיתים  ההבדלים 
החיים  יהודים  מוצא  טובה  בעין  המתבונן 
חיי קהילה ולימוד, פוקדים את בתי הכנסת 
החיים  בעושר  ידיהם  וטובלים  הקהילה  או 

היהודי.



קצת תרבות
מבקשים המלצה 

על עוזרת בית )מּוָּכר?(

להיעזר  החלטנו  הבכור  בני  לידת  לאחר 
אין  החדש  התינוק  עם  עוזרת.  בשירותי 
מספר  במשך  ומאז  לנקות.  זמן  הרבה 
פקדה  לשבועיים  אחת  מבוטל,  לא  שנים 
כשנתיים  לפני  נחמדה.  עוזרת  ביתנו  את 
וחצי לערך החלטתי שנמאס לי מהניקיון 
רק  לבד.  לנקות  רוצה  ואני  העוזרת  של 
אני יודעת איך צריך לנקות את הבית שלי, 
כך אמרתי לעצמי. נתתי לעוזרת תשלום 
נוסף של חודש בשנה כפול אי אלו שנים 

ושילחתי אותה לחופשי. 
פצחתי את עונת הניקיונות בחדוות עשייה. 
עם  שכזה  ניקיון  יום   - אפילו  נהניתי 
הרגשת סיפוק בסופו. אך הדבר לא החזיק 
מישהי  לחפש  והתחלתי  רב  זמן  מעמד 
ש"תנקה איתי", ש"תעזור לי", ואז מצאתי. 
ואז עזרתי לה קצת, ואז הגעתי למסקנה 
וזה  בלעדיי.  לבד,  תנקה  שהיא  שעדיף 

המצב בינתיים.
אני כעת בעיצומה של קריאת ספר חדש 
"סיפור  נקרא  הספר  ארד.  תמי  שכתבה 
לכל  מאוד  עצוב  והוא  בסוף",  שמתחיל 
כמו הסיפור האמיתי שלה, שהוא,  אורכו, 
מתלבטת  אני  יותר.  עוד  עצוב  למעשה, 
הספר  על  להמליץ  אם  עצמי  לבין  ביני 
כ"ספר טוב", אך ִּפסקה אחת שלא קשורה 
לנושא הספר וקשורה מאוד לנושא עוזרת 
הבית, הצחיקה אותי מאוד )וזה לא קורה 
ספר  כאמור,  הוא,  כי  הזה,  בספר  הרבה 
לכם  מצטטת  אני  בטרגדיה(.  שעוסק 

ִּפסקה זו שאולי תצחקו גם:
)לאחר שניקתה את ביתה לבד...( "הסיפוק 
ביתו  את  שמנקה  מי  רק  בעורקיה.  זרם 
למקומות  מגיעה  את  להבין.  יוכל  בעצמו 
המלוכלכים באמת, כי רק את יודעת איפה 
הטינופת האמיתית מסתתרת. את מסדרת 
שנוח  כמו  ולא  אוהבת  שאת  כמו  בדיוק 
שאחרי  הראשונה  בשעה  ולכן  לעוזרת, 
קסיאס,  איקר  כמו  מזנקת  את  הניקיון 
פירור  כל  על  מדריד,  ריאל  של  שוערה 
מנקה  כשהעוזרת  הרצפה.  על  שנופל 
למרות  אמוציונאלית,  פחות  הרבה  את 
בעצמך,  מנקה  כשאת  כסף.  ששילמת 
של  תחושה  מתוך  בא  לפנלים  החיבור 
הפינות  עם  מזדהה  את  גורל,  שותפות 
של  והסירחון  נידחת,  פינה  היית  כאילו 
כדור  עתיד  של  משמעות  מקבל  הזבל 

הארץ" )עמ' 13(.
העוזרת הודיעה לי שבחודש יולי היא לא 

תהיה בארץ. אני כבר בלחץ.
אסנת פרל

"היהדות  השוני?  את  מגדיר  מה 
ליברלית  בגישה  מתאפיינת  הרפורמית 
המסורת  של  ובהתאמתה  הדתיים  לחיים 
המודרנית.  החיים  למציאות  היהודית 
אורח  הרפורמית  היהדות  גישת  פי  על 
להכרעתו  נתון  בזמננו  היהודי  החיים 
זו היחס  ראייה  האישית של הפרט. מתוך 
מקור  כאל  הוא  המסורתית  ההלכה  אל 
מערכת  כאל  לא  אך  ולהשראה,  להנחיה 
קווי  בין  ואיסורים.  כללים  של  מחייבת 
המתאר העיקריים של היהדות הרפורמית 
תכניה  על  הדגש  שימת  את  למנות  ניתן 
היהדות,  של  והחברתיים  המוסריים 
סובלנות דתית, וקידום השוויון בין המינים 

בכל תחומי החיים הדתיים והקהילתיים".

המסורתית  "התנועה 
בישראל", 

ששייכת  התנועה  הינה 
העולמי.  הקונסרבטיבי  היהדות  לזרם 
דתי  זרם  היא  המסורתית'  "'התנועה 
ביהדות, המשלב נאמנות למסורת היהודית 
המודרני".  לעולם  פתיחות  לצד  ולהלכה 
 1936 בשנת  הוקמה  הישראלית  התנועה 
היא  בארץ.  קהילות  כשישים  כיום  ומונה 
ספרים"  "ידיעות  עם  בשיתוף  שהוציאה 

ישראלי  סידור  תפילתי",  "ואני  הסידור  את 
המסורתית"  "התנועה  לרב-מכר.  שהפך 
היא  חינוך:  על  רב  דגש  שמה  בארץ 
החינוך  זרם  של  והמפעילה   המייסדת 
הספר  בבתי  יהדות  לימודי  תגבור   – תל"י 
שמונים  שייכים  זה  לזרם  הממלכתיים. 

ושניים בתי ספר בארץ. 
בחירת השם "מסורתי" לזרם הקונסרבטיבי 
זה,  זרם  של  העולם  תפיסת  את  מנציחה 
ההיסטוריה  לאורך  השתמרה  היהדות  כי 
מחויבת  התנועה  המסורת.  באמצעות 
להלכה, אולם מובלת על ידי הדגל, שטבע 
רפורמה  של  פרנקל,  זכריה  מנהיגה 
שוויון  הינם  הבולטים  השינויים  מתונה. 
מגדרי: נשים וגברים יכולים לעבור הסמכה 
במשותף  הינה  כמובן  והתפילה  לרבנות, 
הינו  נוסף  מנחה  עיקרון  מחיצה..  ללא 
ישראל  על מסורת  ההישענות  הפלורליזם. 
כי  התפיסה  את  מובילה  ישראל  ומקורות 
המחלוקת הינה קו חשוב ביהדות. תחת גג 
ורבניות החלוקים  רבנים  ניתן למצוא  אחד 
באופן מהותי בנושאים חשובים כגון היחס 
האחרונות  בשנים  חד-מיניים.  לנישואים 
התפיסה  לשינוי  גדול  מאמץ  מתקיים 
והחקיקה הישראלית בנושאי נשים עגונות, 

מיהו יהודי, גיור, נישואים וקבורה.
ליאת יוספרסברג-יהושע

בית הספר קשת מציג:
 

בית  נוער הגיע  התנדבות  על  פרסים  הוענקו  בו  ארצי  בכנס 
ספרנו למקום השלישי! 

יישר כח!

מקום ראשון בתחרות ארצית לפיתוח משחקים: במהלך השנה 
במסגרת  המחשבים  בשעורי  משחקים  לבנות  הילדים  למדו 
קרן קרב עם המורה נורית וינברג. כיתות ד-ו השתתפו בבחירת 
את  בתחרות הארצית.  הספר  בית  את  שייצגו  המשחקים   4
לגמר:  משחקים  הגיעו  ושני  פוינט”  ב”פאוור  בנו  המשחקים 
“משחק  עם  הזמן” ויובל וזיו  “מכונת  משחק  עם  ונימרוד  יואב 
לזוכים  הראשון. ברכות  במקום  בגמר  זכו  הביטלס”.  יובל וזיו 

ולמורה הנפלאה והמסורה, נורית. 

כתות  תלמידי  השנה  גם  יצרו  שנה  אמנות: כמידי  מלגת  פרס 
של  ביוזמתה  לוי,  ישראל  של  ציוריו  בעקבות  אמנות  יצירות  ד’ 
בתו, סמדר גדות. בהתכנסות תלמידי כתה ד’ של כל המושבה 
חולקו פרסים לכל אחד מבתי הספר. בבית ספרנו זכתה במקום 
הראשון התלמידה טיגיסט ווסה, ובמקום שני בארי מונזון. ברכות 
רבות לזוכים על ההצלחה בביטוי האמנותי, ותודות למורה שלנו 

דיני שוקר.
 



קונוסים מתוקיםהפינה המתוקה
באחד  שלומי".  של  "הכוכבים  בסרט  לצפות  לי  הזדמן  ימים  כמה  לפני 
לנער  בית הספר  בין מנהל  הקטעים הצופים עדים לשיחה שמתקיימת 
שלומי. במהלך הדיאלוג המנהל שואל את הנער אם הבישול מרגיע אותו 
והנער עונה לו: שהבישול לא מרגיע אותו אבל הוא מרגיע את מי שאוכל. 
הכל  את  לשכוח  לי  גורם  זה  כי  אותי,  גם  מרגיע  הבישול  שלי  במקרה 
אצל  כמו  בבישול.  ולהתמקד  המעצבנים(  הבית  שיעורי  כל  את  )בעיקר 
שלומי גם את הסובבים אותי המאכלים מרגיעים ומשמחים וכיף לי לגרום 

לאנשים שמחה.
מצרכים:

חבילת בצק עלים מופשרת
שמנת מתוקה אחת

אינסטנט פודינג וניל
1 כוס חלב 

חבילת שוקולד מריר
מעט שמן

כלים:
קונוסים 

ילדים מציירים
מיהו חזירי
)סיפור בארבעה פרקים( 

פרק רביעי
את  לשנות  החל  המאומץ  והחזיר  שבועות,  חלפו  ימים,  עברו 
קטן;  ילד  של  אצבעות  ברגליים  לו  צמחו  לאט  לאט  צורתו. 
האף שלו נהיה קטן יותר ופחות עגול, ועם הזמן הוא נראה כמו 
אף של ילד אמיתי; האוזניים ירדו קצת למטה והעיניים הפכו 

אנושיות יותר.
הזמן  עם  קטן.  ילד  של  בבגדים  החזיר  את  הלבישה  אימא 
חזיר. לאחר מספר חודשים,  הם הפסיקו להבחין שזה בעצם 
להגיד  והחל  החדשה  במשפחתו  יפה  בצורה  החזיר  השתלב 

מילים ראשונות: “אבא... אימא...”.
הצעדים  את  לראות  התרגשו  מאוד  וצ’וניבנה  אימא  אבא, 

הראשונים של התינוק החדש.
את  חינכה  אימא  ילדים.  לגן  אותו  שלחו  הם  שנתיים  לאחר 

החזיר לשמור על החדר שלו נקי.
הבינה  אימא  מהגננת.  מכתב  עם  מהגן  החזיר  חזר  אחד  יום 
שהגננת מתלוננת שהוא מלכלכך את הגן ולא שומר על הסדר 
“אתה  בו:  וגערה  בנה החדש  על  כעסה  אימא מאוד  והניקיון. 
חייב לשמור על הגן נקי. מה אתה רוצה, שיגידו עליך שאתה 

חזיר?!”
החזיר ענה לה בקול חלוש: “אבל אימא, אני באמת חזיר...” 

אביאור ודניאלה ביירון

אופן ההכנה:
מרדדים את בצק העלים וחותכים לרצועות עבות.

על  רצועה  כל  ומלפפים  בשמן  הקונוסים  את  מורחים 
קונוס.

את  בחלב  מורחים  הקונוסים,  כל  את  שליפפנו  אחרי 
הקונוסים.

מכניסים לתנור עד שהבצק מוזהב.
מוצאים ונותנים לבצק להתקרר. 
מפרידים את הקונוסים מהבצק.

מקציפים שמנת מתוקה עם אינסטנט אחד וכוס חלב
ומתחילים למלא את הקונוסים.

אחרי שהכל מלא,
לוקחים חבילת שוקולד מריר וממיסים במיקרוגל,

מוסיפים מעט חלב ושמן ומזליפים על הבצק והשמנת.
אור כספי, כתה ו’ 

עדי אלנקווה כיתה א’

זיו עזריה כיתה א’


