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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

הזיכרון הראשון שלי
הייתה  שלי,  הראשון  הזיכרון  מהו  לשאלה  שלי  הראשונה  התגובה 
עלו  בזיכרוני,  ולפשפש  לחשוב  כשניסיתי  כלל.  אותו  זוכר  שאינני 
מחשבות על סיפורים מהגן סביב גיל 3-4 שנים. השאלה היא האם זה 
הזיכרון שלי או מהסיפורים שסיפרו לי? מהו זיכרון, כיצד הוא עובד? 

האם זה קשר כימי במוחי, או משהו אישי שלי? 
עבודות  ישנן  מאוד.  צעיר  בגיל  זיכרון  מפתחים  כנראה  ילדים 
המצביעות על כך שבנים זוכרים את חוויית הכאב בעת ברית המילה. 
הם אינם זוכרים את האירוע, אבל קיים זיכרון לכאב הבא לידי ביטוי 
בתגובה של בכי ממושך יותר באירוע מכאיב נוסף. דוגמה נוספת היא 

בחיסון  פחות  בוכים  הינקות,  בחיסוני  כאבים  נגד  שטופלו  שתינוקות 
השני, לעומת תינוקות שלא טופלו נגד כאב, וככל הנראה זוכרים את 

הדקירה ובוכים יותר בפעם השנייה. 
זיכרון למעשה הינו תהליך של למידה. הילד שלומד את דרכי העולם, 
את השפה ואת עצמו מפתח למעשה זיכרון. זיכרון של אירוע ספציפי 
אירוע  על  לילד  מספרים  כשהורים  ואכן  עובר,  שהוא  בעיבוד  תלוי 
את  להבנות  ניתן  הזיכרון.  את  אצלו  מחזקים  הם  בחייו,  שהתרחש 
מובנה  יותר  שהזיכרון  ככל  והיכן.  מדוע  שאירע,  מה  סביב  השיחה 

ומעובד יש סיכוי להישמרותו. 
שגיא יוספסברג בן-יהושע

כיפה אדומה
היו  שנים.  הרבה  הרבה  לפני  אחת,  פעם 
הבן  סבתם.  את  לבקר  שרצו  בנים  ארבעה 
יום  שנכנס  בעיתון  קרא  החילוני,  הראשון, 
 - לראשו  לבנה  כיפה  מהר  וחבש  כיפור, 
השני,  הבן  המצווה.  בבר  קיבל  אשר  הכיפה 
כאילו  ומיד,  לב,  שם  לא  בכלל  החרדי, 
על  ושמנה  שחורה  כיפה  לו  קפצה  מעצמה, 
את  חבש  הדתי-לאומי,  השלישי,  הבן  ראשו. 
הכיפה הכחולה-לבנה, אותה סרגה לו סבתא 
בכבודה ובעצמה, והבן הרביעי, ישראל סבא, 

חבש כיפה אדומה לראשו. 
גם  שאלו  האחרים,  הבנים  שלושת  שאלו 
שעל  האדומה  הכיפה  זו  “מה  השכנים:  כל 
ראשך?” ענה הילד ישראל סבא: “אני גם וגם. 
השכנים  כל  עמדו  קומוניסט”.  וגם  יהודי,  גם 
נדהמים ואמרו: “לא ידענו שזה אפשרי!” אך 
לעבר  לו  ודילג  בעורמה  קרץ  סבא  ישראל 
היער עם סל תרופות לסבתא, שורק להנאתו 

את מנגינת האינטרנציונל.
שלושת  גם  מידבקת,  זו  שמנגינה  מכיוון 
הבנים האחרים שרקו אותה בעודם מדלגים 
ביתה  לכיוון  משלהם  תרופות  סל  עם  ביער 
של סבתא. אך מנגינתם לא הייתה אותנטית 
מהלב.  נבעה  לא  סבא  ישראל  של  זו  וגם 

והזאב - חש בזאת.
בא הזאב לבן הראשון ושאל אותו: “ילד יקר, 
לאן אתה הולך ומה אתה שורק?” ענה הילד 
החילוני: “אני חושב שאני יודע לאן אני הולך, 
זו,  ומנגינה  בא.  אני  מאיפה  יודע  לא  אני  אך 
לאוזניי,  עֵרבה  היא  אך  היא.  מהיכן  יודע  איני 
השני  לבן  הזאב  בא  אותה”.  שורק  אני  ולכן 

ומה  הולך  אתה  לאן  יקר,  “ילד  אותו:  ושאל 
הולך  “אני  החרדי:  הילד  ענה  שורק?”  אתה 
מה  יודע  אני  ואין  חולים  ביקור  מצוות  לקיים 
יהודי  שיר  שזהו  לי  מספרים  אך  שורק,  אני 
עתיק ששרים אותו כבר ארבעת אלפים שנה, 
מאלוקים  התורה  את  רבנו  משה  קיבל  מאז 
בהר סיני”. בא הזאב לבן השלישי ושאל אותו: 
שורק?”  אתה  ומה  הולך  אתה  לאן  יקר,  “ילד 
לקרב  הולך  “אני  הדתי-לאומי:  הילד  ענה 
אני  עכשיו.  ממש  אלינו  שבאה  הגאולה,  את 
לבן  הזאב  בא  יבוא”.  שרק  למשיח,  שורק 
הרביעי ושאל אותו: “ילד יקר, לאן אתה הולך 
סבא:  ישראל  הילד  ענה  שורק?”  אתה  ומה 
כל  כי  תרופות  שלי  לסבתא  לתת  הולך  “אני 

לא  בעצמם,  עסוקים  האחרים  הנכדים 
והיא  ממטר,  אחר  אחד  אף  רואים 
השיר  את  שורק  אני  מזה.  חולה 
היום.  שמשדרים  מה  זה  כי  הזה, 

חשבת שאני באמת קומוניסט?”
מכל  לדיכאון  נכנס  הרע  הזאב 
של  המבלבלות  התשובות 

לעשות.  מה  ידע  ולא  הילדים, 
לבית  לרוץ  החליט  הוא 
הסבתא ולהתייעץ איתה לפני 
אותה  שאל  יחמיר.  שהמצב 

קרה  מה  יקרה,  “סבתא  הזאב: 
הם  מה  על  שלך?  הנכדים  לכל 

מדברים? מה הם שורקים? מדוע 
הם לא מצליחים לדבר זה עם זה? 

מדוע אינם חיים בשלום זה עם זה 
שכולם  ייתכן  איך  עצמם?  ועם 

נכדייך?!”
שואל,  אתה  טובות  “שאלות  הסבתא:  ענתה 
למעשה,  תשובות.  לחפש  מדי  זקנה  אני  אך 
שתגמור  מעדיפה  והייתי  וחולה  עייפה  אני 
עם זה ודי”. הזאב ריחם על הסבתא והחליט 
למלא את מבוקשה. הוא פער את פיו לגודל 
הזדקרו  ומיד  משולשים  מטרים  שלושה  של 
 – ָהם  ו...  ומשוננות.  חדות  שיניים  אלפי  להם 
ארבעת  לחדר  פרצו  הסבתא.  את  בלע  הוא 
גרם  לא  לעיניהם  שנגלה  והמחזה  הנכדים 
להם נחת רוח כלל וכלל. זעק הנכד הראשון: 
זעק  “גוואלט!”  השני:  הנכד  זעק  “מלחמה!” 
ישראל  זעק  השם!”  “ישמרנו  השלישי:  הנכד 

סבא: “אהוי!” 
והזאב... מה עשה הזאב?

טרף גם אותם! 
לה  וסרגה  סבתא  ישבה  הזאב  בבטן  עמוק 
ישב  סבתא  של  בבטן  עמוק  כיפות.  ארבע 
הנכד הראשון. עמוק בבטן של הנכד הראשון 
הנכד  של  בבטן  עמוק  השני.  הנכד  ישב 
בבטן  עמוק  השלישי.  הנכד  ישב  השני 
הנכד  ישב  השלישי  הנכד  של 
ישראל סבא. “מתי יבואו להציל 
בו  הנכדים  כל  שאלו  אותנו?” 
זמנית. “אולי נתאחד ונתנהג 

זה לזה כמו בני אדם?” 
אך הם לא יכלו להתאחד, 
להציל  בא  לא  אחד  ואף 
כולם נשארו בבטן  אותם. 

הזאב עד עצם היום הזה. 
ישראל סבא



“כי תבוא”פרשת השבוע למשפחה
הפרשה יוצרת הקבלות מסקרנות בין הכרת 
להכרה  טקס  בין  היסטורי,  לחיבור  תודה 
בטוב.  להכרה  נתינה  ובין  ועונש,  בשכר 
הנושא  את  בפרשה  למצוא  יכול  אחד  כל 
ועל כן הכנתי עבורכם נקודות  הקרוב לליבו, 

למחשבה בנושאים השונים.
זה תלוי. תלוי במי? בארץ.

ר ה’ ֱאֹלקיָך, ֹנֵתן  י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ “ְוָהָיה ִכּ
כו  )דברים  ּה”  ָבּ ְבָתּ  ְוָיַשׁ ּה  ָתּ ִויִרְשׁ ַנֲחָלה,  ְלָך 
הנהוגות  מצוות  בשתי  פותחת  הפרשה  א(. 
מהמצוות  חלק  ומהוות  ישראל  בארץ  רק 
היא  הראשונה  המצווה  בארץ.  התלויות 
הראשונים(  )הפירות  הביכורים  הבאת 
“מקרא  נאמר  שבו  בטקס  מדובר  למקדש. 
פרי  בהנחת  מסתיים  הטקס  הביכורים”. 
הטוב.  כל  על  כהודיה  במקדש,  הביכורים 
המצווה השנייה היא לתת בכל שנה שלישית 
ליתום  לגר,  ללוי,  היבול  מן  )עשירית(  מעׂשר 

ולאלמנה.
לב  וטוב  עליז  וצועד  הבכירו  שפירותיו  אדם 
לבית המקדש מרגיש ששפר מזלו וליבו מלא 
ִחשבו על פרי עשייה שלכם שהבכיר.  תודה. 

על מה הייתם רוצים להודות?
ַטֵּכס לי ֶטֶקס

טקסים,  שני  בתיאור  ממשיכה  הפרשה 
שאותם יש לקיים מיד לאחר הכניסה לארץ. 
הוא כתיבת דברי התורה על אבנים  הראשון 
גדולות ומסוידות בהר עיבל, מעל העיר שכם. 
השני הוא מעמד הברכה והקללה. מעמד זה 
מתקיים על שני הרים מעל לעיר שכם: גריזים 
מהמצוות  חלק  מוקראות  זה  במעמד  ועיבל. 
מכן  לאחר  אמן.  בעניית  אותן  מקבל  והעם 
הן  הברכות  והקללות.  הברכות  מוקראות 

השכר על עשיית המצוות והקללות הן העונש 
על אי-עשייתן.

למקרא  המתעוררת  ראשונה  מחשבה 
בחיינו.  הטקסים  של  מקומם  היא  הפרשה 
הביכורים  הבאת  טקס  מתואר  בפרשה 
למקדש, טקס כתיבת התורה ומעמד הברכה 
כל  ממלאים  טקסים  היהודי  בעם  והקללה. 
חלקה טובה, כל חג וכל יום זיכרון. כבר בימי 
בטקס  תוכן  כל  מעוגן  לימינו  ועד  התנ”ך 
מרשים. נשאלת השאלה מה היינו עושים ללא 
טקסים? האם שמעתם על מקומות בהם לא 
במקומות  החלופה  מהי  טקסים?  מתקיימים 
אלו? מאידך גיסא, האם שמעתם על טקסים 

מעוררי השתאות או התפעלות?
טקסים  מקיימים  אנו  משפחתנו  בחיק  גם 
מסוג זה או אחר גם אם איננו מגדירים אותם 
שאתם  מעניין  טקס  על  לחשוב  נסו  כך. 
לדוגמה  אצלי  משפחתכם.  בחיק  מקיימים 
השתרש טקס הקראת ברכות מסורתי )בדרך 
ידוע  אבל  הברכה(,  את  מקריאה  אני  כלל 

שבכל אירוע זהו התוכן המרכזי. 
אם תלך ואם לא...

הוא  בפרשה  השתאות  המעורר  נוסף  עניין 
במילים  או  והקללות,  הברכות  כתיבת  נושא 
התורה  פי  על  תנהג  אם  תקבל  מה  אחרות, 
שואלת  אני  וכאן  לא.  אם  בגורלך  יעלה  ומה 
והעונש  השכר  ראיית  של  המשמעות  מהי 
טוב  המטלה  את  יבצע  יוסי  האם  עינינו?  מול 
יותר אם נכתוב לו מה יקרה באם יעשה אותה 
אם  יקרה  מה  השני  ומהצד  טובה,  בצורה 
יתרשל בעשייתה? האם יש בכך משום ִדרּבּון 
ייאוש  להטיל  הדבר  יכול  שמא  או  לעשייה 
גורלו באם  יהיה  ופחד על אדם כשיראה מה 

יסטה מן הדרך הכתובה? האם החינוך שלנו 
הוא סוג של ִאיּום »מה יקרה אם?”...

שמח תשמח
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב  ְבָכל  “ְוָׂשַמְחָּת 
יא(. עלינו ללמוד לשמוח  ּוְלֵביֶתָך” )דברים כו 
במה שיש לנו ולדעת כיצד ליהנות ממנו. ערכו 

רשימה של דברים שמשמחים אתכם.
יכולה  נתינה  אתכם?  משמחת  נתינה  איזו 
לבוא לידי ביטוי במתן צדקה או משהו חומרי, 
וגם במישור הרוחני. לתת זה גם לכתוב סיפור 
עטי.  מפרי  ליהנות  לאחר  ולתת  יפה  שיר  או 
)אין  בעיניכם?  יותר  משמעותית  נתינה  איזו 

כאן תשובה נכונה, כל אחד על פי הרגשתו(.
בהצדקה

בפרשה מופיעה גם מצוות נתינת מעשר ללוי 
כלומר,  לנתינה.  דרגות  ניסח  הרמב”ם  ולעני. 
לא די בקיום מצוות הצדקה, יש כאן מדרגות 
לעשות  אפשר  תמיד  אליהן.  לשאוף  שיש 
הנתינה,  סכום  בהעלאת  הכוונה  ואין  יותר 
בו  האופן  סכום.  אותו  להישאר  יכול  הסכום 
לחשיבותה.  המודד  הוא  הנתינה  מתבצעת 
חוזרת  עצמי  את  מוצאת  אני  וכמחנכת  כאם 
ואני  “העיקר הכוונה”,  ושוב על הִאמרה:  שוב 
מתכוונת לכך. החיוך הנסוך על פנינו כשאנו 
נותנים דבר מה הוא שיעניק לנתינה שלנו את 
הערך המוסף, ולא נצנוץ הזהב שיבקע ממנה.

זוהי העת לעבודה עצמית בכל תחום בו אנו 
מעתה  תהא  שלנו  הנתינה  לתת.  נדרשים 
אם  גם  ואמיתית.  מחויכת  מהלב,  נתינה 
ערכה הכמותי הוא זניח העוצמה שלה תבקע 

מגדולת הכוונה. נתינה מהנה!
חני  נמיר

השנה נפתחה כיתה ז’ בחטיבת הביניים קשת. 
נפגשו ושוחחו על השנה החדשה אור גבו, מיה שמש, זואי אפשטיין, נועה בנימין, נטע סוכר וחן רבל.

אמנם החג הקרוב הוא ראש השנה אבל מה נשתנה השנה הזאת?
אור גבו – מה שמאד השתנה זה שפיצלו את הכיתה ועכשיו יש שתי כיתות בשיכבה שלנו. 

הרבה ילדים הצטרפו והרבה ילדים גם עזבו, הם חסרים לי מאד.
מיה שמש – הדבר היחידי שהשתנה זה שבנות עזבו לפלך.

זואי אפשטיין חדשה לכיתה )מתגוררת ברחובות( – מה שהשתנה זה שעכשיו אני נוסעת באוטובוס לבית הספר. 
יש ילדים חדשים, התחלה חדשה.

נטע סוכר )פלך( – גם אני נוסעת כל יום באוטובוס עם חברותי לכיתה.
נועה בנימין חדשה לכיתה- מה השתנה ? ה-כ-ל! מקום חדש, בית חדש, חברים חדשים... 

פחות או יותר הכל חוץ מן המשפחה שלי.
חן רבל – מה השתנה? לבנות השתנה הכל ולבנים השתנה הקול!

ריאיון קופצני עם בנות כיתה ז’ 
מראיינות: אור כספי כהן ויעל יוספסברג בן-יהושע



מה בבאל”י?
לעודד  היא  לסייע”(  אפשר  “במה  של  תיבות  )ראשי  באל”י  צוות  מטרת 

קשרים, היכרויות וסיוע בין חברי הקהילה.
כיום אנו מיידעות את הציבור במייל הקהילתי אודות אירועים משפחתיים 
מכן  ולאחר  מ”קשת”,  משפחות  בקרב  פחות(  ושמחים  יותר  )שמחים 
מתווכות בין המשפחה החוגגת או עוברת ימים קשים לבין כל מי שמעוניין 

לסייע לה. 
אנשים  להכיר  דרך  זו  אישי.  באופן  מכירים  שלא  למי  גם  לסייע  אפשר 

חדשים מקרב חברי הקהילה ולחזק את יסודות העזרה ההדדית.
ַיְּדעּו  אנא,  הקהילה.  חברי  אצל  צרכים  באיתור  לעזרתכם  ישמח  הצוות 
אותנו בהקדם )ובאופן דיסקרטי( על חברת קהילה שילדה, מישהו מ”קשת” 
במצוקה  שנמצאת  משפחה  או  ראשונה,  מדרגה  משפחה  קרוב  שאיבד 

כלשהי. 
כמו כן נשמח להרחיב את מעגל המשפחות המתנדבות לסייע. אז בפעם 
Reply. אין צורך ביכולות  הבאה שאתם רואים מייל מצוות באל”י – תעשו 
מקומית”  “פיצה  )“יוחננוף”,  קטן  משהו  לקנות  אפשר  מיוחדות,  קולינריות 
“אייל מאפים” ועוד ועוד(, ולו רק בשביל תשומת הלב )פיתרון טוב לאנשי 
מי  לכל  לסייע  כאן  אנחנו  לדתיים(.  משהו  להכין  שרוצים  המפגש  קבוצת 

שהסתבך, בעיקר בגלל נושא הכשרות. נשמח לייעץ ולכוון.
בתקווה להמשך עשייה ענפה ולהגדלת מעגל ההתנדבות בקהילה.

ורדה, יעל, מיכל, רחלי, ורד וחני
צוות באל”י תשע”ג.

כרמים ועצמאות כלכלית
כשמביטים סביב מזכרת בתיה, ניתן להבחין 
כרמי  של  בירוק  הנבנות  לשכונות  בינות 

ענבים ליין. 
ענבים הינם אחד הגידולים העתיקים בעולם 
והם גודלו בארץ ישראל לאורך הדורות. היין 
הבינו  אבותינו  המקדש.  בית  בפולחן  שימש 
טו(,  קד  )תהילים  ֱאנֹוׁש”  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ש”ַיִין 
והגפן זכתה להיכלל בין שבעת המינים בהם 

התברכה ארצנו. 
משולבות  בתיה  מזכרת  של  בהיסטוריה  גם 
למושבות  סייע  רוטשילד  הברון  הגפנים. 
אלא  חקלאי,  וציוד  אדמות  ברכישת  רק  לא 
ניסה לייצר תשתית כלכלית על מנת שיוכלו 
ניסה  הוא  העת.  בבוא  בעצמן  להתפרנס 
לשבור את הדפוס שרווח בקרב יהודי היישוב 
לומר  שלא  בצניעות,  לחיות  שהעדיפו  הישן 
ידי  על  שנאספו  החלוקה  כספי  על  בדוחק, 
דומה  בעולם.  היהודיות  בקהילות  שליחים 
ישראל,  ממשלת  שיוזמת  לפרויקטים  הדבר 
באוכלוסייה  לחלקים  להקנות  במטרה 
להתפרנס  שיוכלו  כך  מקצועית,  הכשרה 

בעצמם ולא לחיות רק על 
חשבון הקצבאות. 

כיאה לצרפתי אמיתי, או ליתר 
דיוק, בהשפעת פקידיו החרוצים, 

להם  שיקרא  מי  )יש  הסנובים  לומר  שלא 
עודד  ה-19(,  המאה  סוף  של  האוצר”  “נערי 
הברון את אנשי המושבות לטעת ולגדל כרמי 
יקבים  שני  הוקמו  אף   1887 ובשנת  ענבים, 
גדולים וחדישים בראשון לציון ובזכרון יעקב. 
גידלו  החברים  כקואופרטיב:  פעלו  היקבים 
השונות  במושבות  בכרמים  היין  ענבי  את 
להתחלק  זכו  החברים  ליקב.  ושיווקוהו 
להתחלק  “זכו”  מעטות  לא  ובשנים  ברווחים, 
המושבה  לתולדות  במוזיאון  בהפסדים. 
מראשי  כמה  של  החברות  תעודת  מוצגת 
המושבה  ותיקי  ביקב.  המייסדות  המשפחות 
לקידוש  ששימש  מתוק,  אדום  יין  להכין  נהגו 

במרתפים שמתחת לבתים.
עונת בציר הענבים מגיעה לשיאה בימים אלו 
אם  )אוגוסט–ספטמבר(.  אלול  חודש   - ממש 
תראו סביב המושבה אורות מנצנצים בלילות, 
חוצנים  של  בחלליות  מדובר  אין  כי  דעו 

תמול שלשוםתמול שלשום
אלא  ידידותיים, 
הבוצרת  בפעולה.  בבוצרות 
הינה כלי חקלאי מכאני אשר בימינו 
הבציר.  של  הקשה  המלאכה  את  עושה 
מעל  עוברת  היא  “ח”.  האות  צורת  לבוצרת 
את  בוצרת  היא,  כן  וכשמה  הכרם  שורות 
הענבים באמצעות ואקום. הענבים מועברים 
נשלח  מילואו  עם  מיד  אשר  מיוחד,  לְמָכל 
תוך  נבצרו  שאך  הענבים  יהפכו  שם  ליקב. 
דקות למיץ ענבים שיועבר לתסיסה ולהמשך 
מגדלי  כיום  ליין.  אותם  שיהפוך  התהליך 
המוהיקנים”(  )“אחרוני  במושבה  הכרמים 
משווקים את ענביהם ליקב “ברקן”, ובהמשך 
מזרחי”  “כרמל  ליקב  להיסטוריה  ישיר 
אך  קשה  בכרמים  העבודה  לציון.  בראשון 

מאפשרת עצמאות כלכלית.
שמעוניין  מכם  למי  לטיול:  המלצה  ולסיום, 
טעימה  כולל  בנושא,  ידיעותיו  את  להרחיב 
במרכז  לבקר  מומלץ  מקסים,  וסיור 
ליד  הממוקם  “ברקן”,  יקבי  של  המבקרים 

קיבוץ חולדה, חמש דקות נסיעה מהבית!
אילנית קיש

תכיפות  עלתה  הספר  לבית  לדווש  כשהתחלנו 
גם  ועלתה  בביתנו,  ר.כ.ב.  בשורש  השימוש 
אופניים  על  ב  לרַכּ מומלץ  אם  השאלה 

ב? לבית הספר או ִלְרֹכּ

“מבחן הגוגל” מאמת את ההשערה לגבי השימוש 
על  “לרכב  הביטוי  מופיע  פעמים  כמה  הרווח. 
על  “לרכוב  פעמים  כמה  ולעומתו  אופניים” 
אופניים”? לרכב - 208,000 מופעים ולרכוב, רק - 

136,000. אז מה נכון?

בניין קל בגזרת השלמים הנוטים בעבר בתנועת 
a, כמו למד, לבש, גַדל, שכח ורכב – שם הפועל 
לגדול,  ללּבוש,  ללמוד,   :o בתנועת  נהגה  שלהם 
הפועל  שם  הוא  הכלל  מן  יוצא  ולרּכוב.  לשכוח 
ב, והאנלוגיה אליו היא כנראה הסיבה להגייה  לשַכּ

ב. השגויה – לרכַּ

שם הפועל לרכוב מתועד גם במקרא וגם בלשון 
חז”ל.

ב” )שמואל ב טז ב(. ֶלְך ִלְרֹכּ “ַהֲחמֹוִרים - ְלֵבית-ַהֶמּ

“אי זה הוא קטן? כל שאינו יכול לרכוב על כתפו 
של אביו ולעלות מירושלים להר הבית” )חגיגה א, א(.

אילת אסקוזידו

?מה השאלה



מסעות האוכל בעולם - יפן

נעים להכיר
אנג’לה – מורה בכיתות א’-ו’ התמחות במקרא.

זיו – מורה דרך. למד גיאוגרפיה, מדריך תיירים ועושה חיים.
ילדים: איתמר )8(, בכיתה ב’ בבית הספר “קשת”; כרמל )6(, 

בכיתה א’ בבית הספר “קשת”; ותאומים: יובל ויהונתן )3.5(.

יש איכות חיים  הגענו בעקבות “השמועה” שבמזכרת בתיה 
בתיה  במזכרת  גרים  אנו  לילדים.  גבוהה  ברמה  וחינוך 

כבר שש שנים ולא התאכזבנו מהחינוך ב”קשת” ומכל 
מה שמסביב - חוגים מגוונים, בריכה וכל השירותים. 
אנו גרים ממש במרכז כל אלה, מה שמאפשר גישה 

נוחה לכל מקום עם ארבעה קטנים.

הנסיעה לירושלים: לא בכל יום נוסעת כל המשפחה 
ביחד, וכשזה קורה זה יום מיוחד 

שבו נוסעים לחופשה קצרה בגליל או לשפת הים. את הבילוי האחרון של כל המשפחה 
עשינו בירושלים. אך טבעי הוא, שכן אנג’לה נולדה וגדלה בירושלים. אני לא גדלתי בעיר, אבל ירושלים 

היא ללא ספק הבית הרוחני שלי. שם אני מדריך, ובכל יום רואה את העיר באור קצת שונה, ותמיד עם הדר 
וכתר מלכות. בירושלים הילדים אוהבים ללכת על החומות המרשימות ומשם לצפות אל עבר המגדלים והכיפות, לאכול בייגלה עם זעתר מהמוכר 

בשער יפו, לבקר בשוק )במיוחד עם סבא( או סתם לשחק כדורגל בגן העצמאות.
הוא  כיהודים  כולנו  של  שהבסיס  מאמינים  אנו  והכרחיים.  אפשריים  יחד  שהחיים  אמונה  מתוך  עימה,  והזדהות  לקהילה  שייכות  מרגישים  אנו 
המטרות  בהגשמת  השותפות  את  ולהמשיך  בזה  זה  לתמוך  כוחות  המון  לכולנו  מאחלים  להסתדר.  ניתן  רצון,  מעט  עם  היתר,  ועם  המשמעותי, 

החשובות לנו .

משפחת כהן

למי שזוכר ולמי שלא את “הפינה המתוקה” - המדור מהשנה שעברה 
- אז זהו המדור המחודש. ולמי שמעוניין לדעת מדוע הוא נקרא כך, 
בין  בעולם  לטייל  הוא  שלנו  המשפחתי  החלום  קצר:  הסבר  להלן 
היכרות  איתה  מביאה  חדשה  לתרבות  חשיפה  שונים.  ונופים  תרבויות 
עם השפה המקומית, המנהגים, ההיסטוריה, ובעיקר והכי חשוב - עם הטעם והריח 
המקומי - האוכל. כל שלושה שבועות נפגוש ארץ שונה ונטעם את מאכליה. השבוע, 

לכבוד פתיחת המדור של השנה החדשה, נפתח במאכל האהוב עליי:
סושי

מצרכים:
1 כוס אורז עגול

2 כוסות מים
4 כפות חומץ אורז יפני

2 כפות סוכר
1/4 כפית מלח
מחצלות לסושי

1 אבוקדו 
1 מלפפון

1 חבילה של טונה
1 חבילה של סלמון

אופן ההכנה:
החומץ.  ואת  מים  כוסות   2 להוסיף  יש  אורז  כוס  כל  על  בסיר.  האורז  את  שמים 
מרתיחים את האורז ולאחר מכן מבשלים על אש קטנה כ-10 דקות ומניחים לקירור 
על השיש ל-10 דקות נוספות. חותכים את הירקות והדגים לרצועות דקות. פורסים 
את  פורסים  נצמד.  בניילון  אותה  ועוטפים  פנימה  שמתגלגל  הצד  על  המחצלת  את 
האצה על הצד המחוספס. טובלים את הידיים בקערת מים קטנה כדי שהאורז לא 
יידבק לידיים. מניחים את האורז על פני חצי אצה. מניחים את רצועות הירקות והדגים 
במרכז ומגלגלים עם המחצלת עד הנקודה שבה האורז נגמר. מורחים מעט מים על 
הצד ללא האורז ומגלגלים. שמים את הרול )סושי( על קרש חיתוך, טובלים את הסכין 

במים וחותכים לרוחב. בתיאבון!
אור כספי כהן , כיתה ז’ “קשת”

ילדים מציירים

כרמל כהן כיתה א2


