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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

סוגרים שנה
לפני כשנתיים, עת חיפשנו מסגרת הולמת לבנותינו לקראת 
בם"  "ודברת  בגיליונות  נתקלנו  החינוך,  למערכת  כניסתן 
)בפורמט ה-PDF(. הצצנו ונפגענו. השלב הבא היה יצירת קשר 

עם בן, וכל השאר היסטוריה קטנה של משפחתנו .
לכן אך טבעי היה לנו - כאשר אביאור הציע לנו לחלוק איתו 

את עריכת "ודברת בם" )שבוע שבוע( - שניענה בחיוב. 
עם הצטרפותנו למערכת קיווינו להוביל מספר דברים: להגדיל 
את  להנגיש  בכתיבה;  המשתתפים  הקהילה  חברי  מספר  את 
לקבוצות  השבוע,  פרשת  כעלון  רבים  בעיני  שנתפס  העלון, 
להכיר  שיאפשר  וכן  אמיתי  שיח  ולייצר  בקהילה;  יותר  רחבות 
דעות מורכבות בנושאים שונים, במקום להתבצר בדיכוטומיה 

המובנת מאליה כמעט של "מפגש – תפילה".
עתה, כשאנו מביטים על השנה לאחור, נדמה לנו כי הצלחנו 
לייצר שינוי מסוים, תוך שמירת הקיים, כפי שקיווינו. אכן, לא 
הפריע  מסוימת  לקבוצה  כולם:  את  לרצות  הצלחנו  תמיד 
כך(,  על  שמחו  )ואחרים  הפנימיים  לדפים  נכנסה  שהפרשה 
אחרים הרגישו שלא בנוח עם נושאים מעוררי מחלוקת שעלו 
הצלחנו  חדשה  דיכוטומיה  אז  כך(.  על  שמחו  )ואחרים  לדיון 

לייצר...
לסיום, נרצה לברך את "ודברת בם" ומשפחתה )חברי הקהילה( 
יעלה  הקרובה  בשנה  כי  מקווים  אנו  אחד:  דבר  להן  ולאחל 
"ודברת" )כינוי החיבה שלו...( שלב ויצליח להוות במה אמיתית 
חברי  שכאשר  מקווים  אנו  בקהילה.  משמעותיים  לדיונים 
בידם.  יעלה  הדבר  דיון,  לעורר  ירצו  הבאה  בשנה  המערכת 
השנה, כשחיפשנו כותבים על נושאים שעמדו על הפרק, כגון 
באנשים,  פעם  לא  נתקלנו  ונגד,  בעד  מעורבת  נוער  תנועת 
חששו  הם  אך  המדובר,  בנושא  מוצקה  דעה  להם  שהייתה 

להביע עמדתם.
נראה לנו כי החשש נבע משתי סיבות: חשש ל"תיוג" הכותב, 

וחשש "לעורר מדנים". 
אנו מרגישים שנושאים מהותיים רובצים לפתחה של הקהילה, 
אולם חסר דיון ושיתוף של חברי הקהילה בנושאים המדוברים. 
מבלי להפחית מחשיבות דיונים כמו רכישת ספרים יד שנייה או 
הורדת מחירי החוגים ב-5%, האם אין מקום לפתח דיון קהילתי 
על נושאים כמו התמודדות הקהילה עם נוער מתבגר שילמד 
בכיתה מעורבת )חילונים ודתיים(; הצלחות וכישלונות של מודל 
)דיון שהעלה לפני כשנה  "קשת"; הצורך בשתי מורות בכיתה 

וחצי אריאל ידין( ועוד?
קהילה,  לייצר  הרצון  שמתוך  מכך,  להיזהר  שיש  חושבים  אנו 
גם  בקרבנו  להכיל  היכולת  חשבון  על  ההומוגניות  את  נקדם 
של  מאליה  המובנת  ל"שונּות"  שווות  שאינן  ואחרּות  שונּות 

חילונים-דתיים.
המציעים,  המגיבים,  הכותבים,  לכל  גדולה  תודה  לסיום,  ועוד 
הנסקרים ועוד. תודה חביבה אחרונה לחברינו למערכת העלון 

אביאור, ירון, ישי וקרן, ובהצלחה לחברי המערכת בשנה הבאה.
זיו ורבקי דב"ש

"ודברת בם".  התבקשתי לסכם את השנה כאחד העורכים של 
בתחילת השנה פנו אליי להיות העורך היחיד של הגיליון. לא נכנסתי 
ייתכן  אתנדב,  לא  שאם  תחושה  לי  הייתה  אך  בהתלהבות,  לתפקיד 
והקיום של "ודברת בם" יהיה בסכנה. הסכמתי להיכנס לתפקיד בשני 

תנאים: 
1. שהעריכה תופקד בידי צוות ולא בידי עורך יחיד. 

2. שיוקם בלוג באינטרנט שיכיל את התכנים של "ודברת בם". 
על אף שהיו קשיים מסוימים במהלך השנה, אני שמח ששני תנאים 
אלו התממשו, ואף מעבר לכך. העברנו את "ודברת בם" ממצב של 
עורך אחד שמקדיש זמן עצום ורב, לצוות של שבעה אנשים החולקים 
כי העבודה  גילינו  ביניהם את הנטל. למרות שכמות העבודה קטנה, 
דעות,  חילוקי  שהיו  למרות  זאת,  עם  מובן מאליו.  דבר  איננה  בצוות 

השכלנו לראות את טובת העלון לכל אורך הדרך.
הבלוג קם למען שתי מטרות עיקריות: 

1. הפצה טובה יותר של המידע באינטרנט )למרות שהתכנים קיימים 
באינטרנט גם בפורמט הישן(. 

2. מתן אפשרות לתגובות או לשיח קהילתי מסביב לפרסומים שבעלון. 
משמעותי  גידול  על  מדווח  אביטל  אבי  הושגו.  אלו  מטרות  שתי 
נחשף  והעולם  הארץ  מרחבי  גולשים  של  יותר  רב  מספר  בגלישה. 
לתכנים, וביתר קלות. אמנם כמות התגובות איננה מאוד גדולה, אך 
היא קיימת, ויש אפשרות להגיב על המאמרים השונים )כמו המאמר 

חסר האחריות על אונן( לא רק "בחדרי חרדים" אלא בפומבי. 
האתר מקבל קישורים חיצוניים )חברת "הנתיב המהיר" הוסיפה קישור 
כוחו  את  מגדיל  וזה  המהיר(  הנתיב  על  פרלנדס  איציק  של  למושג 

באינטרנט ואת חשיפתו.
חדשים  מדורים  פתיחת  על  השנה  בתחילת  החלטנו  לכך,  מעבר 
בו  והופיעו  מאוד  מגוון  נהיה  הגיליון  בגיליון.  חדשה  רוח  שהפיחו 
הבאה  בשנה  המערכת  שחברי  מקווה  אני  שונים.  מסוגים  תכנים 
ובעתיד ישכילו לשמר את הישגי העבר של העורכים בן לנדאו ואילת 
אסקוזידו, ושל חברי המערכת שמסיימים עתה את תפקידם, ושישכילו 

להפיח רוח חדשה בגיליון ולהטביע עליו את חותמם.  
היה כיף לעבוד עם חברי המערכת והכותבים. תודה על החוויה.

אביאור ביירון

חופשה
מהנה



מה  כן,  אם  קהילה?  ב"קשת",  החברים  אנחנו,  האם 
הופך אותנו לקהילה? ולמה לנו בכלל קהילה?

קיש,  אילנית  כתבה  האחרונים  מהגיליונות  באחד 
שבזכות "קשת" היא שוב מכירה את האנשים שהיא 
אמירת  ברחוב  מהדהדת  ושוב  בתיה,  במזכרת  רואה 
שהגענו  עד  דבריה.  עם  הזדהיתי  טוב".  ה"בוקר 
למזכרת בתיה גרנו בדירות שונות בירושלים וברחובות 
וכמעט לא הכרתי איש משכניי. עכשיו המצב שונה, 

וקצת להפתעתי, זה גורם לי להרגשה טובה.
)ועל  ליפשיץ  יאיר  עם  לנו  שהיה  האחרון  במפגש 
הבאה(,  השנה  בגיליונות  אולי  נדווח  אלו  מפגשים 
שרבים  ראיתי  קהילה.  של  לנושא  השיחה  גלשה 
המפגש,  מקבוצת  ככולם  רובם  מהמשתתפים, 
יש  כחילוני  לי. מצד אחד,  שותפים להתלבטות שיש 
שלי,  האינדיבידואליות  על  קנאית  כמעט  הקפדה  לי 
בי  יש  שני,  שלי. מצד  הפרטיות  שלי,  העצמי  הביטוי 
כמיהה לקשר, לחברות, לאינטימיות, לקהילתיות כפי 

שהייתה קיימת לפני תקופתנו. 
מובנית  מסגרת  יש  "קשת"  של  הדתי  לחלק 
לאחר  בשבת,  הכנסת  בבית  נפגשים  לקהילתיות: 
שמוגבלות  והבילוי  התנועה  אפשרויות  בגלל  מכן, 
בחוקים הדתיים, מתארחים זה אצל זה ונפגשים אחר 

הצהריים בפארק עם הילדים.
לחילונים אין את המסגרות הללו וגם אין את ההרגל 
מסוימת  רתיעה  אפילו  ויש  קהילתיים,  חיים  של 
עם  יחד  ניסיתי,  השנה  במשך  לקבוצה.  מהשתייכות 
וחלקן  לחילונים  רק  חלקן  מסגרות,  לייצר  אחרים, 
משותפות עם קבוצת התפילה, שיאפשרו למתעניינים 

להכיר אלה את אלה וליצור חוויות קהילתיות.
לא מדובר פה באלטרואיזם צרוף. זו גם הייתה דרך 
אנשים  לפגוש  שחלפה  השנה  במהלך  לי  שעזרה 
הללו  במסגרות  מצאתי  בנוסף  חברויות.  וליצור 
אפשרות לבטא מאוויים וכישרונות שלא תמיד אפשר 

לפתח בחיינו המקצועיים.
בעיניי "ודברת בם" הוא אחד הכלים החשובים ביותר 
ספר  בבית  לילדים  הורים  מסתם  אותנו  שהופך 
לקהילה. במשך השנה נחשפנו למשפחות שהצטרפו 
מוכשרים  ולכותבים  ילדינו  עם  למתרחש  ל"קשת", 
מכל הסוגים. למערכת השנה היה חשוב שהעלון לא 
יעלו,  הסוגים  מכל  שנושאים  אחיד,  קול  בעל  יהיה 
לכתיבה  וגם  קלילה,  לכתיבה  גם  בית  יהווה  שהעלון 
או  אידיאולוגית  לכתיבה  רק  ולא  ומהורהרת,  אישית 
שונים  שקולות  רצינו  מסוים.  ידע  שמעבירה  כתיבה 

יישמעו, גם כאלו שייתכן ויצרמו.
כותבים,  עוד  הבאה  בשנה  לפגוש  מאוד  אשמח 

במיוחד חדשים שלא הכרנו עד כה. 
ולסיום, מילה לקוראים. לא מעט מהכותבים מדווחים 
מרץ  זמן,  להשקיע  הוא  ביותר  להם  הקשה  שהדבר 
ואפילו נשמה בכתיבה, ואחרי הפרסום לא לקבל אף 
בעיניכם,  חן  שמצא  משהו  קראתם  אם  אז  תגובה. 
אל  הכתוב,  עם  להתווכח  רצון  או  לחשוב,  לכם  גרם 
תתעצלו, תגיבו. אפשר להעיר בבלוג, אפשר לשלוח 
הכותב  עם  כשנפגשים  גם  ואפשר  לכותב  מייל 

ברחוב, לאחר ה"בוקר טוב", לומר משהו.
חופש נעים, ישי להמן

אודותיה.  שלם  גיליון  בקלות  למלא  היה  וניתן  רבים  עניינים  “חוקת”  בפרשת 
עיקרי הפרשה:

דיני פרה אדומה.
פרשת מי מריבה ועונשם של משה ואהרון.

מות מרים ואהרון.
מעקף ארץ אדום בדרך לארץ כנען.

פרשת ְנַחש הנחושת.
המלחמה עם סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן.

היום נדון בפרשת נחש הנחושת. בני ישראל נמצאים בשנה הארבעים ליציאתם 
ממצרים, על סף הכניסה לארץ כנען, ושוב, כמו במקרים קודמים, אנו נתקלים 
בתלונותיהם על קשיי החיים במדבר ועל המזון החדגוני - המן - הניתן להם: 
ְצַרִים  ה: ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִמּ אֹלִהים ּוְבֹמֶשׁ ר ָהָעם ֵבּ ֶרְך. ַוְיַדֵבּ דָּ ְקַצר ֶנֶפׁש ָהָעם ַבּ “ַוִתּ
ֹלֵקל” )במדבר כא  ֶחם ַהְקּ ֶלּ נּו ָקָצה ַבּ י ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים, ְוַנְפֵשׁ ר? ִכּ ְדָבּ ִמּ ָלמּות ַבּ
ָׂרִפים”  ַהְשּ ים  ָחִשׁ “ַהְנּ של  במתקפה  נענשים  הם  תלונותיהם  על  כעונש  ד-ה(. 
בחטאם  מכירים  ישראל  בני  רבים.  קורבנות  בהם  ומפילים  אותם  הנושכים 
ומבקשים ממשה שיתפלל בעדם, ואכן אלוהים נענה לתפילתו של משה ומורה 
ה  ַעׂש ֹמֶשׁ ׁשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי. ַוַיּ ל ַהָנּ לו: “ֲעֵשׂה ְלָך ָשָׂרף ְוִשׂים ֹאתֹו ַעל ֵנס, ְוָהָיה ָכּ
ְנַחׁש  ֶאל  יט  ְוִהִבּ ִאיׁש,  ֶאת  ָחׁש  ַהָנּ ְך  ָנַשׁ ִאם  ְוָהָיה  ס,  ַהנֵּ ַעל  ַוְיִשֵׂמהּו  ת  ְנֹחֶשׁ ְנַחׁש 

ת ָוָחי” )במדבר כא ח-ט(. ֹחֶשׁ ַהְנּ
כל  המחנה.  במרכז  אשר  הנס  בראש  אותו  והציב  נחושת  נחש  פיסל  משה 
יש  ונרפא מיד. לכאורה  ידי נחש הסתכל על נחש הנחושת  איש שננשך על 
והינה  כשפים,  וממעשי  ממגיה  לרוב  סולדת  ישראל  דת  מוזר:  מה  דבר  כאן 
כאן משתמש משה בעצם קסּום היכול לרפא אנשים ממרחק. האם ייתכן כי 
לחפץ דומם תהיה השפעה כזו? חז”ל תהו גם הם על דבר זה והציעו פיתרון 
משלהם: “וכי נחש ממית, או נחש מחֶיה? אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי 
 – לאו  ואם  היו מתרפאים,   - לאביהם שבשמים  ליבם  את  ומשעבדין  מעלה, 
היו נימֹוקים” )ִמְשָנה, ראש השנה ג ח(. חז”ל מסבירים שלנחש עצמו אין כל 
השפעה מאגית, אלא שמיקומו בראש התורן גורם למביט בו להרים את ראשו 
למעלה, מן המציאות האפורה והקשה של הנדודים במדבר המלווה בקשיים 
חומריים, ולראות שוב את התמונה הגדולה, את היותו בן לעם היוצא מעבדות 
האדם  רוח  שבין  הסבוך  הקשר  את  הבינו  חז”ל  השכינה.  כנפי  תחת  לחירות 
מה  לדבר  האדם  זקוק  רוחניים,  לגבהים  להגיע  כדי  לעתים  החומרי.  לעולם 
חומרי חיצוני שיעזור לו להתנתק מן המציאות הבנאלית. השיר הנכון המושמע 
ברדיו יכול לעשות את ההבדל בין ישיבה משמימה בפקק תנועה, לבין חוויה 
של התעלות ואושר גדול; נוף מרהיב הנשקף מפסגת ההר יכול להוביל אדם 
לחוויה עזה של אחדות עם הטבע; תרועת השופר בראש השנה חודרת כליות 
ולב, ומרעידה את הנפש פנימה, לפעמים יותר מן התפילה עצמה. כך גם נחש 
הנחושת איננו משפיע כשלעצמו, אלא רק גורם להפניית המבט הנפשי לרמה 
רוח  רוממות  של  גדולים(  )או  קטנים  לרגעים  אתכם  מביא  ומה  יותר.  גבוהה 

ותחושת חיבור אל הנשגב?

הנחושת אפשר  לנחש  בדומה  בם”.  “ודברת  עונת  לסיכום  מילים  ועתה כמה 
בשבט,  ט”ו  סדר  פורים,  מסיבת  וכי  קהילה?  יוצר  בם”  “ודברת  וכי  לשאול: 
חגיגת שבועות יוצרים קהילה? אלא בשעה שחברי הקהילה נפגשים באירועים 
השונים, או מחליפים רעיונות מעל דפי “ודברת בם”, נוצר שיח רעיוני, וקשר 
ומתחזקת. בעיקר חשוב הדבר בשעה  וזו מתעצבת  בין חברי הקהילה,  רגשי 
שהקהילה כבר גדולה, והחברים לא תמיד מכירים אלה את אלה. היה לי הכבוד 
ליטול השנה חלק צנוע ביצירת העלון, בתפקיד אותו הגדרתי כ”מצליף בכותבים” 
– או הנודניק ששולח מכתבים לכותבים ודואג שכל החומר יגיע בזמן ליצירת 
הגיליון. אז ברצוני להודות לכל הכותבים המדהימים שתרמו מזמנם המצומצם 
וגייסו את כוחות היצירה שבהם לכתיבת המאמרים והפינות השונות. סליחה על 
כולי תקווה   .)!( ואחריו  המכתבים הדוחקים ששלחתי לכם לקראת ה”דד-ליין” 
שנדע להמשיך את המפעל הזה שכלל אינו מובן מאליו, ושיותר ויותר אנשים מן 

הקהילה יצטרפו למאגר הכותבים ויביעו את דברם מעל דפי העלון.
ירון וייס

פרשת “חוקת“                                קהילה



לאלעד
ימי תמוז הם ימים מבלבלים. בין לפני צום 
י"ז בתמוז ולאחריו. בין שמחת הקיץ והחופש, 
לבין החום המהביל שנהיה בלתי נסבל מידי 
שנה. ובין סיום שנה של הילדים, לבין דאגה 

מה יהיה איתם בשנה הבא. 
אבל בשנתיים האחרונות, עבורנו ועבור עוד 
למשפחתך  ובוודאי  שלך,  מהחברים  רבים 

האוהבת, אלו הפכו ימים של מועקה ועצב.
וישר  יש דברים שאנחנו עושים  בכל השנה 
נזכרים בך. אם זה כשנסענו לחרמון ונזכרנו 
עלית  נמרוד  לקלעת  הקהילה  בטיול  איך 
שאחרים  במהירות  המתעקלות  בעליות 
ופתוח.  מישורי  בכביש  גם  מצליחים  לא 
המגילה  בקריאת  פורים  חג  שמגיע  או 
הקהילתית, עדיין המחשבה האוטומטית היא 
לשאול אפוא אלעד קורא? שם הרי גומרים 
בנותיך  את  כשרואים  ובוודאי  מהר...  הכי 
מצליחים  לא  ספי  עם  יחד  המתבגרות 
מגובשת  חבורה  כולכם  הייתם  איך  לשכוח 

שחסרה עכשיו את הקודקוד שלה.
והאביב  להתחמם  מתחיל  כשהאוויר  אבל 
מתחיל  זה  האחרונים  צעדיו  את  עושה 

לצבוט יותר חזק בלב.
אותך  מזכיר  בו  נוגעים  שאנחנו  דבר  כל 

בצורה משמעותית הרבה יותר.
בתקופה  הסיום  במסיבות  ההורים  צילומי 
היו  שהבנות  מרגע  איך  מזכירים  הזאת 
מאחורי  הזמן  כל  היית  להופיע  מתחילות 

העדשה מנסה לצלם כל תנועה.
שישי,  בימי  במושבה  בבריכה  הבילוי  אפילו 
לסוג  האחרונות  בשנים  עבורנו  שהפכה 
השבת,  להכנסת  מקודשת  מסורת  של 
כדבר  בבריכה  בילוי  לתאר  שאפשר  כמה 
שמחה  פחות  הרבה  נהייתה  וטהור,  קדוש 
הנאה  ליהנות  אפשר  איך  כי  שהלכת.  מאז 
עם  מגיעים  הייתם  איך  כשנזכרים  שלמה 
הדשא  על  ביחד  יושבים  המשפחה,  כל 

ומשחקים בטירוף עם הבנות בבריכה.
מאד  איש  שהיית  בגלל  ואולי  למרות  כי 
אופטימי ועם המון שמחת חיים אז האובדן 
אחרי,  שנתיים  גם  צער.  יותר  להרבה  גורם 
בחיים  וממשיכים  לשגרה  שחזרנו  למרות 
וכך  ולשכוח.  לוותר  מאד  מתקשים  אנחנו 
מבחינתנו שלושת השבועות שהם ימי האבל 
כמה  ישראל מתחילים  עם  של  המסורתיים 

ימים קודם לקראת ט"ו בתמוז.

וכל  רותי  שרגא,  עדי,  איה,  דנה,  ספי, 
המשפחה אנחנו מאחלים לכולכם שתצליחו 
גם  ואושר  אור  רגעי  שיותר  כמה  לראות 
שהזיכרון   החמים  תמוז  ובימי  קשים.  בימים 
המון  היו  לאלעד  כי  תזכרו  חזקים  והאבל 
ולתמוך   לעזור  ומוכנים  שרוצים  חברים 

תמיד.
איתן זליגר

אזכרה
זוכרים את אלעד

במלאת שנתיים לפטירתו של יקירנו
אלעד יהודה פרימרק ז"ל

נתייחד עם זכרו בבית העלמין ברחובות
ביום חמישי, ט"ו בתמוז תשע"ב )5.7.12(

בשעה 18:00
המשך הערב יתקיים במזכרת בתיה בבית הכנסת יש"י 

)רח' שקולניק 17 פינת גולד(:
19:15 תפילת מנחה

19:30 שיעור מפי הרב ד"ר צחי הרשקוביץ
20:15 סיום משניות
20:30 תפילת ערבית

20:45 דברים לזכרו מפי בני המשפחה וחברים
21:30 סיום משוער

משפחת פרימרק, קהילת 'קשת' וקהילת יש"י 



ילדים מציירים

דבורה דב”ש כיתה ב’עיתונאי בחופשה

"גם אני כמו כל היהודים עסוק במספרים 
עשרה  שתיים  שבע,  וארבע,  עשרים 

חודשים..." )הדג נחש(

אז מה היה לנו השנה ??
92 כותבים שונים 
34 כותבי מאמרים

31 גיליונות
27 ילדים מציירים וכותבים

24 כותבי "המושג שלי"
18 מדורים

10 כותבים במדורים קבועים
10 חברי מערכת "ודברת בם" 

9 כותבי פרשת שבוע
7 כותבי "ראש בראש"

3 עורכים
2 רכזי כותבים

2 מזיני תכנים לבלוג 
1 מפיצת גיליון

1 גרפיקאית

ו....
1 הועד בשמים ובארץ

"למי תודה למי ברכה"
לכותבי המדורים הקבועים: 

אלי רבל / מהפכנים יהודים
לילך ענתי וליאת ואורי נוי / משפחה מבוקשת

יאיר הרטמן / הנסיך הקטן
ישי להמן /  10 צעדים 

אילנית ארקין קיש / תמול שלשום
ליאת יוספרברג בן יהושע / א' ב' של התחדשות יהודית

מיכל שור / רגע משפחתי
שירית לוי רוזנבאום / חדשות מהמדבר

אילת אסקוזידו / קהילות מעורבות
אהד פרוש / דמויות נשכחות

דב"ש / ראיון אסוציטיבי
אור כספי-כהן / הפינה המתוקה

לכותבי המאמרים: 
חגית קראוס; אריאל סלע; טל וולק; רוני רוזנברג; 
ירון וייס; בנימין גרינברג; אביאור ביירון; ישי להמן; 
אסף הירשפלד; משה בלמס; בן לנדאו; נוגה טמיר; 
אלכס גורי; אסנת פרל; גלי קליין; נועם ארז; ורדה 
איילת  גורי;  קרן  חזות;  ענבל  נשר;  ירון  בלונדר; 
גנוסר,  טל  פרנלדס;  איציק  גרוטמן;  דקלה  להמן; 
רוזנברג-שפירא;  להמן; אפרת  יעל  כלפא;  איילת 
אסקוזידו;  אילת  אביטל;  אבי  נצר-וייס;  אפרת 
ואכטל  תומר  כהן;  כספי  גלית  חלמיש;  מיכל 

ואביעד מור.

לכותבי פרשת השבוע: 
עדי  מרקוביץ;  נעמה  שפירא;  רוזנברג  אפרת 
הקר;  אודי  גורי;  אלכס  חסין;  יהודה  טפליה; 

משפחת מדמון; חני נמיר וירון וייס.

לכותבי ראש בראש: 
יואב פרנקל; זיו דב"ש; אריאל סלע; איציק פרנלדס; אילת איסקזידו; ירון וייס 

ורבקי דב"ש

לכותבי המושג שלי:
אילת כלפא; בת שבע גנוט-אילוז; קרן גורי; שרון ואודי הקר; ירון נשר; נעם ארז; 
רבקי דב"ש; איל רגב; דוד אלנקווה; דקלה גרוטמן; אילת איסקוזידו; דוד קניזו; 
יואב פרידמן; איתן זינגר; מיכל חלמיש; איציק פרנלדס; משה ריבל; אסנת פרל; 
קופטייב  סמיון  בלונדר;  ורדה  בוסני;  אילנה  וייס;  נצר  אפרת  הופשטיין;  אבנר 

ואפרת בירר לבון.

לילדים האמיצים שתרמו מכישרונם  והכי הכי חביבים עלינו,  ואחרונים 
וכישוריהם: 

ניצן גליק, עומר גורי; רותי גרוטמן; חן רבל; שגיב גורי; ניצן לבון; אור כספי כהן; 
נעמה סוננבליק; דור גנוסר; סיון פורטנוי; דבורה דב"ש, אור גבו; נועה בוסני; ידיד 
פרידמן; לילך גרוטמן; אחינעם גליק; אליה ברמה; שרון דב"ש; נגה הוסיאסקי; 
יובל רום; נטע סוכר; עילי פרידמן; יהונתן רבל; עידו לבון; דניאלה ביירון; דותן 

אסקוזידו; מיה שמש; עדי אלנקווה וזיו עזריה.
 

וכן לתלמידי ולתלמידות כיתה ו', בהנהגת מירי ותדהר, על ניהול המדור בר/
בת מצווש.

תודה מיוחדת לגילי רבל אשר שבוע בשבוע דאגה להביא את העיתון מהדפוס. 

ותודה אחרונה לנו, חברי מערכת "ודברת בם" לשנת תשע"ב:
העורכים: אביאור ביירון, זיו ורבקי דב"ש

רכזי הכותבים: ישי להמן וירון וייס
עריכה לשונית: מיקי גורן

עיצוב גרפי: אפרת בירר לבון
אחראית הפצה: קרן גורי

מזיני התכנים לבלוג: איציק פרנלדס ואיתן זינגר

חופשה נעימה,
ולהתראות בעוד חודשיים !!!

למי תודה למי ברכה?


