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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

הזיכרון הראשון שלי

“על ביצה ותרנגולת”

הזיכרון הפוליטי הראשון שלי 
הפוליטית  מעורבותי  את  ומצמצמת  הולכת  אני  האחרונות  בשנים 
שמגיעה  מועצה,  מחברת  כזו  הצהרה  לשמוע  מוזר  זה  למינימום. 
שלה  הילדות  את  ומחנכת  בהפגנות  משתתפת  פוליטיים,  לכנסים 
לחשיבה פוליטית ביקורתית. עם זאת, בתחושת הבטן שלי - נוצחתי. 
המציאות בעטה אותי להתכנס אל תוך משפחתי - בעל, שני ילדים 
וחתול. אבל מעבר להררי החושך הבורגני הנעים, היו גם ימים אחרים. 
מספיק  אבל  האלו,  הימים  כמו  רעים  כך  כל  לא  אולי  רעים,  ימים 
הפוליטי  הזיכרון  לשנות.  ביכולתנו  שיש  ולחשוב  לפעול  בכדי  רעים 
בספטמבר  ב-19  שהתרחש  מאירוע  הוא  שלי  הראשון  המשמעותי 
יום קודם לכן החלו להגיע הידיעות  1982, בהיותי בת אחת-עשרה. 
הראשונות על הטבח שביצעו הפלנגות הנוצריות במחנות הפליטים 
של המוסלמים בבירות. אלה היו הימים של מלחמת לבנון הראשונה, 
הצבא  בשליטתנו,  היה  שהאזור  ולמרות  בירות  בפאתי  ישב  צה”ל 
וילדים. ההערכות למספר הנרצחים  לא מנע רצח של גברים, נשים 
הוריי  עם  עליתי  הפרסום,  למחרת  בבוקר  לאלפים.  מאות  בין  נעות 

ראש  של  ב’  זה  היה  הממשלה.  ראש  בית  מול  להפגנה  לירושלים, 
זוכרת שהיינו  אני  אישור המשטרה.  קיבלה את  לא  וההפגנה  השנה 
חלקם  שוטרים,  מאוד  הרבה  מול  משפחות  של  מצומצם  מספר 
רכובים על סוסים. בשלב מסוים החלו השוטרים לפזר את ההפגנה 
בגז מדמיע. אני זוכרת את הצריבה בעיניים, את המחנק ואת הלחץ 
על  המאבק  ושל  הדרך  צדקת  של  השליחות  תחושת  את  גם  אבל 
דמותנו בצלם. בשבת שלאחר מכן הפגנו ביחד עם עוד כ-400,000 
אז.  עד  ביותר  לגדולה  שנחשבה  בהפגנה  ישראל,  מלכי  בכיכר  איש 
בעקבות ההפגנה הוקמה כידוע ועדת ַּכַהן, שהדיחה את שר הביטחון 
אריאל שרון מתפקידו, ובהמשך הוסגו כוחותינו מבירות. לאחר אותה 
רבין  נרצח  בה  ההפגנה  ביניהן  רבות,  בהפגנות  השתתפתי  הפגנה 
במערכות  פעילה  הייתי  שעבר.  בקיץ  החברתית”  “המחאה  והפגנות 
שאני  ככל  זאת,  עם  אחרות.  מגוונות  בדרכים  מעורבת  וכן  בחירות 
שימבורסקה  ויסלבה  וקטנה.  הולכת  שהשפעתי  מרגישה  אני  גדלה 
מדי  מעט  לעשות  יכולה  אני  אבל  פוליטי”,  ש”הכול  בכותבה  צדקה 

בכדי לשנות. 
גלית כספי כהן

מדור להורים על ילדים ומשפחה 
ביותר  החביבים  החודשים  הם  ואוגוסט  יולי 
שנה  אחרי  סופסוף  והנוער.  הילדים  על 
והתמודדו עם אתגרים  מאומצת, שבה למדו 
לא פשוטים כלל, הם יוצאים לחופשה. כילדה 
חיכיתי מאוד לחופש הגדול, לפרק הזמן הזה 
ואפשר לקום  אין מבחנים,  אין שיעורים,  שבו 
על  לחשוב  בלי  בטלוויזיה  ולבהות  מאוחר 
הולגרסון  ונילס  מרקו  עם  להתרגש  כלום, 

ולנוח, פשוט לנוח ולבלות עם ההורים. 
מעולם לא עברה במוחי המחשבה מה הוריי 

חשבו על החופשה. 
הגדול  החופש  ההורים  מרבית  בשביל  כיום 

הוא בעיקר גדול, גדול מדי.
רבים  הורים  למצוא  אפשר  יוני  בסוף 
זה  ושואלים  בעיניים  המסתובבים עם חרדה 
את זה מה עושים עם הילדים בחופש. אז נכון 
הילדים  על  ישמור  מי  טכנית,  דאגה  גם  שיש 
ואיך זה יסתדר עם מקום העבודה. אבל בואו 
ימים  נודה באמת, מרבית הפחד הוא לבלות 

שלמים בחברת ילדינו. 
בעיתונים רבים ניתן למצוא מדורים המציעים 
החופש  את  לצלוח  כיצד  יצירתיות  הצעות 

בשלום.
אז איך זה קרה לנו? איך זה שאנחנו מפחדים 

קשה  מה  מבשרנו?  בשר  ילדינו,  עם  לבלות 
לנו כל כך?

בתור עקרת בית במשרה מלאה, מצאתי את 
עצמי במהלך החופשה ניגשת שוב ושוב אל 
ספרים  מעט  לא  שמכיל  שלי,  הספרים  ארון 

על הורות, ומחפשת עצה ונחמה.
“הורה  לספרו  בהקדמה  בטלהיים,  ברונו 
של  הצורך  על  מדבר  הדעת”,  על  מתקבל 

ההורות המודרנית בהדרכה.
האחת,  עיקריות.  סיבות  שתי  מונה  הוא 
של  המסורתיים  הדפוסים  התפוררות  היא 
בני  בעבר  הילדים.  וגידול  המשפחה  חיי 
גדולה,  מורחבת  משפחה  בתוך  חיו  האדם 
ילדים  יחד.  הילדים  את  וגידלו  בחמולות  חיו 
על  בשמירה  צעיר  מגיל  התנסו  ונערים 
והשכנים.  הדודים  בני  על  הקטנים,  אחיהם 
עד שנעשו רוב בני האדם הורים, כבר למדו די 
צורכם על טיפול בילדים ולא חששו לגדל את 
תמיד  יכלו  לעצה  וכשנזקקו  שלהם,  ילדיהם 
ביטחון  מתוך  וקרוביהם  הוריהם  אל  לפנות 

שיקבלו את העזרה הדרושה להם.
הפסיכולוגי,  המדעי  המחקר  היא  והשנייה, 
משפיעות  הילדות  מראשית  שחוויות  הסובר 

על אישיותנו ואושרנו. 
את  תפסה  המדע  על  לסמוך  הנטייה  בימינו 

בחוכמה  אבותינו  שנתנו  הישן  האמון  מקום 
הגלומה במסורת.

ולאור  הפסיכולוגיות,  התיאוריות  לאור 
התנסו  לא  האדם  בני  שרוב  העובדה 
בצעירותם בגידול ילדים, לא ייפלא כי ההורה 
כהורה  כישלונו  מפני  חרד  המצפון  בעל 

וחושש שמא יזיק לילד שהוא אוהב.
כי  עוד  מאמינים  שאינם  המודרניים,  ההורים 
של  גורלו  את  קובעים  המקרה  או  האל  רצון 
ההדרכה  מיטב  את  לקבל  מבקשים  האדם, 
הכרוכות  הגורליות  המטלות  לביצוע  בנוגע 

בגידול ילדיהם.
חרדת ההורים, אף שהיא מובנת, גורמת נזק 

רב להורה ולילד כאחד. 
בטלהיים טוען שההדרכה הטובה היא זו אשר 
החלטות  בעצמם  להחליט  להורים  תסייע 
החלטות  פעולתם,  לדרך  בקשר  הגיוניות 
עימן. עליה לעזור להם לקבל  שיהיו שלמים 
של  ביטחונו  שלהם.  בהורות  ביטחונם  את 
מקור  דבר  של  בסופו  יהיה  בהורותו  ההורה 

לתחושת הביטחון של הילד בעצמו.
טוב  מה  יודעים  אנחנו  רק  העצות,  כל  עם 
וייחודית  אישית  דינאמיקה  זוהי  ולנו,  לילדינו 

של שני הצדדים.
והכול בסדר כל עוד הלב במקום הנכון.

http://keshetmb.org/vedibartabam/



“ניצבים” - בחירה חופשית?פרשת השבוע למשפחה

דורש  וקשר  ילדינו  עם  קשר  היא  ההורות 
יחסים,  מערכת  בכל  כמו  וִתחזוק.  השקעה 
שאנחנו  להם  להראות  אחריהם,  לחזר  צריך 
כאן  ושאנחנו  אותם  אוהבים  אותם,  רואים 

בשבילם. 
הדרכה.  לתת  מתיימרת  אינני  זה  במדור 
המופלא  הקשר  לגבי  מחשבה  לעורר  כוונתי 
למודעות  שוב  להעלות  ילדינו,  עם  הזה 
ואולי  יודעים  כבר  שאנחנו  דברים  ולהזכיר 

שכחנו בשגרת יומנו. 
אני יודעת שאני צריכה את התזכורת הזו, את 
אתכם  לשתף  אשמח  וההתחדשות.  הרענון 
ואני  לליבי,  שנוגעים  וברעיונות  בתיאוריות 

מקווה שגם אתם תוכלו להפיק מהם תועלת.
המשאלה  את  המשקפת  בתפילה  אסיים 
את  לילדינו  לתת  שלנו  העמוק  הרצון  ואת 
הטוב ביותר עבורם, שיהיו מאושרים, בריאים 
“אין  פעם:  לי  אמרה  חכמה  אישה  ושלמים. 

מושלם, יש שלם”.

הפרשות  הן  ו-”וילך”  “ניצבים”  פרשות 
פרשת  היוצאת.  בשנה  הנקראות  האחרונות 
פסוקים.  ארבעים  רק  כוללת  “ניצבים” 
הפרשה עוסקת - ברוח חגי תשרי - בחשבון 
ובשאלת  בתשובה  בחזרה  וכללי,  אישי  נפש 

הבחירה בין טוב ורע. 
בחלקה הראשון של הפרשה עומדת הברית 
מחויבותו  ומודגשת  לאלוהיו  ישראל  עם  בין 
ִנָּצִבים  “ַאֶּתם  זו:  לברית  ופרט  פרט  כל  של 
ָראֵׁשיֶכם,  ֱאֹלֵהיֶכם,  ה’  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום 
ִיְׂשָרֵאל.  ִאיׁש  ֹּכל  ְוֹׁשְטֵריֶכם,  ִזְקֵניֶכם  ִׁשְבֵטיֶכם, 
ַמֲחֶניָך,  ְּבֶקֶרב  ֲאֶׁשר  ְוֵגְרָך  ְנֵׁשיֶכם,  ַטְּפֶכם, 
כט  )דברים  ֵמיֶמיָך”  ֹׁשֵאב  ַעד  ֵעֶציָך  ֵמֹחֵטב 
ט-י(. העמידה המשותפת של כל בני ישראל 
בזקן  היה  מעשה  אותם.  ומייצבת  מחזקת 
שהיה נוטה למות. קרא לבניו, נתן להם אגודה 
של קנים לחים ואמר להם: האם אתם יכולים 
לשבור את הקנים האלו? נטל כל אחד מהם 
ולא  לשברה  כוחו  בכל  והתאמץ  האגודה 
יכול. אמר להם הזקן: ועכשיו תראו כיצד אני 
קנה  הוציא  האגודה,  את  הזקן  נטל  שוברה. 
אחר קנה ושברו. אמר להם הזקן: מזה תלמדו 
לקח. כל זמן שתהיו אגודה אחת אין אדם יכול 
להזיק לכם. אך אם תהיו בפירוד ובמחלוקת, 

תישברו אחד אחד. 
 הברית שנכרתה במעמד זה בין עם ישראל 
להבטחות  הישיר  ההמשך  היא  לאלוהיו 
“ְלַמַען  וליעקב:  ליצחק  לאברהם,  שניתנו 
ְּלָך  ִיְהֶיה  ְוהּוא  ְלָעם,  לֹו  ַהּיֹום  ֹאְתָך  ָהִקים 
ִנְׁשַּבע  ְוַכֲאֶׁשר  ָלְך  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ֵלאֹלִהים, 
ַלֲאֹבֶתיָך, ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב” )שם, שם יב(.

באפשרות  עוסק  הפרשה  של  השני  חלקה 
אינו  הברית  במעמד  העומדים  מבין  שמי 
ה אֹו  מרגיש מחויב לה: “ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו ִאּׁשָ
ַהּיֹום ֵמִעם  ֹפֶנה  ְלָבבֹו  ִמְׁשָּפָחה אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר 
ה’ ֱאֹלֵהינּו ָלֶלֶכת ַלֲעֹבד ֶאת ֱאֹלֵהי ַהּגֹוִים ָהֵהם, 
ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה” )שם, שם 
ַחר ַאף  יז(. זה שלבבו אינו נקי צפוי להיענש: “ַוִיּ
ָלָלה  ל ַהְקּ ָאֶרץ ַהִהיא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת כָּ ָבּ ה‹ 
האל  כו(.  שם  )שם,  ה”  ַהֶזּ ֶפר  ֵסּ ַבּ תּוָבה  ַהְכּ
ואילו  הפרטי,  האדם  את  והדן  השופט  הוא 
התורה:  דברי  את  לעשות  רק  מחויב  הכלל 
“ַהִּנְסָּתֹרת לה’ ֱאֹלֵהינּו, ְוַהִּנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד 
ַהֹּזאת”  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  עֹוָלם, 

)שם, שם כח(. 
בחזרה  עוסק  הפרשה  של  השלישי  החלק 
בתשובה ובתיקון הדרך. השורש ש.ו.ב מופיע 
פסוקים  לאורך  פעמים  משמונה  פחות  לא 
אלה. בתלמוד נאמר: “במקום שבעלי תשובה 
עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד” 
)ברכות לד(. חזרה בתשובה תתקבל בברכה 
ואף תביא לתיקון: “ְוָׁשב ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך 
ְוִרֲחֶמָך, ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה” )דברים ל ג(. מצוות התורה 
והחזרה השלמה בתשובה נמצאים בהישג ידו 
ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  “ִּכי  בכך:  כל אדם שירצה  של 
ִמְּמָך  ִהיא  ִנְפֵלאת  ֹלא  ַהּיֹום,  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר 
שם  )שם,  ִהיא”  ַמִים  ַבּׁשָ ֹלא  ִהיא.  ְרֹחָקה  ְוֹלא 
על  מסופר  אליהו  דבי  תנא  במדרש  יא-יב(. 
צייד אחד שהתנצל לפני אליהו הנביא, כי לא 
ודעת ללמוד תורה.  בינה  לו מן השמים  נתנו 
ולטוותו  פשתן  “ליטול  ואמר:  אליהו  לו  השיב 

לך  נתנו  ועופות  דגים  ולצוד  מצודות  ולארוג 
בינה ודעת מן השמים. לדברי תורה, שנאמר 
בהם: ‘כי קרוב אליך הדבר מאוד’ לא נתנו לך 
בינה ודעת?”. כלומר, אם הצלחת ללמוד את 
וכמה  כמה  אחת  על  הסבוכה  הציד  מלאכת 

תצליח ללמוד ולעשות את מצוות התורה.
עוסק  הפרשה  של  והאחרון  הרביעי  חלקה 
טוב  בין  הבחירה  חופש  של  הנצחית  בסוגיה 
ְוֶאת  ַהַחִּיים  ַהּיֹום ֶאת  ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  “ְרֵאה  לרע. 
ְוַהָּמֶות  ַהַחִּיים  ָהָרע...  ְוֶאת  ַהָּמֶות  ְוֶאת  ַהּטֹוב, 
ַּבַחִּיים  ּוָבַחְרָּת  וַהְּקָלָלה,  ַהְּבָרָכה  ְלָפֶניָך,  ָנַתִּתי 
טו-יט(.  ל  )דברים  ְוַזְרֶעָך”  ַאָּתה  ִּתְחֶיה  ְלַמַען 
וכופרים עוסקים במשך  הוגי דעות, מאמינים 
אלפי שנים בשאלה אם קיימת באמת בחירה 
לקבוע  חורין  בן  הוא  האדם  האם  חופשית. 
התנאים  ידי  על  נקבעת  שזו  או  עמדתו  את 
כהורים  חובתנו  אותו?  הסובבים  והמציאות 
והחינוך  ילדינו  של  שהמציאות  לכך  לשאוף 

שהם מקבלים יכוונו אותם לבחירה בטוב. 
קרן גורי

תפילה על חינוך הילדים
יהי רצון מלפניך, ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו,

שנזכה בעזרתך לבנים ולבנות המושלמים ברוחניות ובגשמיות,
ושנזכה לחנכם בדרך הראויה ביותר והטובה ביותר,

ובדרך שתתאים לכל אחד ואחד מהם,
ושנשכיל לרדת אל עומק נפשם,

וללמוד את תכונותיהם ומידותיהם, ועל פי זה לחנכם.

אבינו שבשמים, הרוצה בטובת כל אחד ואחד מבניו,
ַזֵּכנּו שנצליח להשכיל ולהתבונן היטב בדרך בה נחנך את כל 

אחד ואחד מצאצאינו,
ושנדע לשמש להם דוגמה אישית טובה.

ומבקשים אנו ממך שלא תקשה עלינו את גידול ילדינו,
ושנזכה שיהיו בעלי מידות טובות ויראת שמים אמיתית,

מידך  תמיד  להם  והענק  ויציבה,  בריאה  נפש  להם  שתהיה 
הרחבה והפתוחה.

אמן, כן יהי רצון.
רחלי ליבר

ם
שנה מתוקה לכול



האות וויהדות פלורליסטית
קצת תרבות

“ורטיגו”  
הוא  ואקולוגיה  יהדות  מודרני,  מחול  בין  ששילוב  חשבתם  אם 
בלתי אפשרי, אז “ורטיגו” מוכיחה אחרת. זהו סיפורן של ארבע 
אחיות, יוצאות בית דתי. אלו נשים יפות, חכמות אשר לנגד עיניהן 

היה חזון משולב של רוח, גוף ונפש. לחזון הזה קוראים “ורטיגו”.
להקת המחול “ורטיגו” נוסדה על ידי נעה ורטהיים ועדי שעל בירושלים בשנת 1992. לימים 
ואנשי סביבה בכפר  והקימו קהילה בת קיימא של אמנים  הם חברו לשאר בנות המשפחה 
אמנות אקולוגי בעמק האלה. ביקורי במקום הותיר אותי משתאה לנוכח היופי והשלמות של 
הבניין. דני, גאון אדריכלי, מייצר מבוץ, עץ וזכוכית את מבני הכפר, הכוללים סטודיו מרווח, בו 
נערכים אימוני הלהקה וסדנאות מחול שונות. בסמוך נמצאים חדרי אירוח נזיריים, בהם האור 
משתקף דרך בקבוקים הנעוצים בקיר. לא רחוק משם, תחת סככות הלולים לשעבר, נערכות 
סדנאות בנייה בבוץ וניתן לראות את מערכת המים האפורים שממחזרת את מי המקלחות 

ואף אוספת את מי הטל.
אז איפה פה היהדות? ובכן, ראשית מדובר במשפחה יוצאת בית דתי, אשר שומרת על גוונים 
יהודית. כך בחגים נערכים אירועים קהילתיים, בט”ו באב האחרון נערכה סדנה  של מסורת 
התקיימה  בשבועות  ובתנועה;  בשיח  טקסט  לימוד  של  “קולות”  המדרש  בית  עם  בשיתוף 
תחת  באומנות”,  ויצירה  למחקר  המרכז   – לאומנים  המדרש  “בית  עם  משותפת  פעילות 
הכותרת “לראות את פני האלוהים - ההתגלות כאפשרות”. בכל חג נערכות תפילות במתכונת 

מסורתית הכוללןת מחיצה, בהתאם למסורת הבית של משפחה מופלאה זו.

ליאת יוספברג בן-יהושע

שלום לכולם
הולכים  שאנו  זה  את  מכירים 

יודעים מה  ולא  לספריה הציבורית 
לחפש  בעיתון  כשאנו מעלעלים  לקחת? 
ביקורות על איזו הצגה טובה רצה שכדאי 
שעוד  מאיתנו  מי  אם  וסרטים?  לראות? 
מחטט רגליו לאולמות הקולנוע, לא רוצה 
בשמו  או  מיגע  סרט  על  זמנו  את  לבזבז 

הספרותי “סרט לטלויזיה”.
זהו, אז כל זה מהיום הולך להשתנות.

לכלל  שעריו  את  פותח  התרבות  מדור 
מכם  לקבל  אשמח  קהילה.  חברי 
הצגות,  סרטים,  ספרים,  על  המלצות 
שלחו  אנא  וכדומה.  תערוכות  מופעים, 
כרצונכם:  מילים   30-200 בין  למייל  לי 

harelperel@013.net.il

ונתחיל עם שתי המלצות על ספרים:
ונעלם  מהחלון  שיצא  המאה  בן  הזקן 

מאת: יונסון יונס    הממליץ: אורי שמש
שזור  הספר  גיבור  הזקן,  של  חייו  סיפור 
בכל  היה  הוא  עולמינו.  של  בהיסטוריה 
בהיסטוריה  חשובים  מפתח  אירועי  מיני 
מכל  מנהיגים  עם  יחד  ופעל  הקרובה 
של  בסיפור  מסתבך  הוא  בהווה  הקצוות. 

פשע ורצח.
ביותר.  מצחיקה  בצורה  כתוב  הספר 
מובטח לקורא שיימצא את עצמו מתמכר 
לספר וימצא את עצמו צוחק מאד במהלך 
של  כיף  דבר:  של  בסיכומו  הקריאה. 

קריאה!

משחקי הרעב     מאת: סוזן קולינס    
הממליצה: אפרת לבון

בחום  לי  המליץ  ה-15  בן  שלי  כשאחיין 
סיכוי  שאין  לו  אמרתי  הרעב,  משחקי  על 

שאקרא ספר כזה.
א. אני לא חובבת מדע בידיוני

ב. תקציר העלילה נשמע מזעזע ביותר.
אבל בבוקר קייצי בבריכה התחלתי לקרוא 

את הספר הראשון ולא יכולתי להפסיק!
אז לא אכתוב מילה על העלילה, רק אומר 
קולחת  בצורה  כתובה  כולה  שהטרילוגיה 
מאודה  למוח  ביותר  מתאימה  ומותחת, 
יותר למבוגרים  באוגוסט ומתאימה בעיניי 

מאשר לנוער. 
לא תוכלו להפסיק - ראו הוזהרתם!

בברכת - שלא יתקפו באירן
ונוכל להמשיך לצרוך תרבות
אסנת פרל

הינה מתחילה לה שנה נוספת אשר בה נמשיך את מסענו בין האותיות, של עשייה במרחב 
של  השונות  בפנים  שעסקו  וארגונים  עמותות  פגשנו  שעברה  בשנה  הפלורליסטי.  היהודי 
וכלאום. תפיסה פלורליסטית שכזו הינה הדגל של עמותת  יהדות כדת, כתרבות   - היהדות 
“גוונים”, המפגישה עמיתים לשיח וסיור במרכזי פעילות יהודיים בארץ ובארה”ב. העמקנו בדיון 
של תפילה והלכה עם “התנועה המסורתית בישראל” ו”התנועה ליהדות מתקדמת בישראל”. 
יהודיים שנערכים בהנחיית  ידי טקסים  צוין על  יהודית במרחב של מעגל החיים  התחדשות 
“הוויה - מרכז טקסי חיים ישראלי”. עסקנו בצדק חברתי עם “מעגלי צדק” ו”התו החברתי”, 
המעניק תעודת כשרות חברתית, ונגענו בגמחי”ם - מפעלי הצדקה של החרדים. מקומו של 
הלימוד היה הגדול ביותר – בתי המדרש הרבים יוצגו על ידי “אלול” ו”בינה” כמו גם אתר “דעת” 
ו”גשר - מפעלים חינוכיים”. פגשנו מודל חינוכי הדומה ל”קשת” - בית הספר הדו-לשוני, בו 
מדברים עברית וערבית. החינוך חובר לאידיאולוגיה של צדק חברתי בקיבוצי “דרור ישראל”, 

המקימים קיבוצי מחנכים במקומות חלשים ברחבי הארץ.

צוות ודברת בם תשע”ג: ודברת בם
משפחות צוק ודב”ש על העריכה, 

ליאת יוספברג בן-יהושע ועדי טפליה 
רכזי כותבים. 

יעל יוספברג מרכזת את כתיבת 
הילדים. 

אסנת פרל מרכזת את מדור התרבות.
אפרת בירר לבון על העריכה הגרפית. 
תיבת המייל שלנו לשליחת מאמרים, 

שירים, ביקורות היא:
vedibarta12@gmail.com 

השנה אנו מתחילים בסיור של האות ו’ – כמה 
מתאים להתחיל עם

עלון שבועי של קהילת “קשת” מזכרת בתיה, 
השנה  לוח  את  הסובבים  בתכנים  העוסק 
היהודי, בפרשת השבוע ובנושאים המעניינים 
את הקהילה. דבר ידוע הוא ברחבי המושבה 
והארץ, )כן, העלון מופץ גם בכמה בתי כנסת 
יהודית”(  להתחדשות  “פנים  ובאתר  במרכז 
כי בשבת ממהר כל קורא לפתוח את העמוד 
הפופולארי  המדור  את  ולקרוא  האחרון 

“משפחה מבוקשת”!

מפגשי שיח מתחדשים... פרטים בקרוב



 3 גיל  ומאז   28 בת  חודשים.  כשישה  העמותה  כמזכירת  עובדת  עדי 
בקולנוע  ראשון  תואר  לאחרונה  סיימה  עדי  בתיה.  מזכרת  תושבת 
במכללת ספיר )דגש על עיצוב תפאורה(. במקביל לעבודתה בעמותה 
להתפתח  ומקווה  תפאורה,  עיצוב  של  קטנים  פרויקטים  על  עובדת 

בתחום זה.

מזכרת בתיה – מתפתחת. שמחה – חופש. 
קשת – צבעים.  לימודים – כיף. אשמח לחזור ללימודים. אם הייתי יכולה, הייתי 

לומדת כל החיים. 
שדרות – דבר שראשון שעולה לי בראש )לצערי( זה קאסמים, למרות שאהבתי 

מאוד את שדרות. 
בית כנסת – מממ...זה מאוד רחוק ממני. בשבילי זה אניגמה.

כסף – אין.  קידמה טכנולוגית – גם טוב וגם רע.
סנדלים – אף פעם לא נוח לי.

חרדים – רחוק ממני. מאוד.
הגשש החיוור – בקושי זוכרת. 

צבע אדום – עוצמה, משהו חזק.
שבת – יום טוב לנוח.

דובר קוסאשווילי – הלוואי והייתי יכולה לעצב לו את התפאורה.
כיף – הרבה דברים כמו מוזיקה, כמו לרקוד או לצייר, כמו אומנות. אומנות זה 

כיף.
זוגיות – בן אדם שמשלים אותך.

חופש – פיקציה.
קהילה – רעיון יפה.

מסטיק – הורס את השיניים אבל אני מכורה לזה.
קצת  התחושה  עכשיו  חופש,  של  תחושה  היתה  זו  קטנה  כשהייתי   – חגים 

התפוגגה.
טלוויזיה – בזבוז זמן, אבל משתיק את המוח כשצריך.

הרצל – איש חזון - סחתיין עליו.
מסר לאומה – קחו את הדברים בהומור ובקלות.

ברכות ואיחולים 
לקראת השנה החדשה 

ניקח עיתונים ומגזינים ונגזור כל תמונה שמושכת את עינינו. 
נכין מבריסטול קלפים ועליהם נדביק את התמונות.

אחד  כל  השולחן.  על  אותם  נפזר  מוכנים  כשהקלפים 
יוכל לומר מה מרגש אותו בשנה החדשה, ממה הוא  בתורו 
לו מתנות  יתנו  ושאר המשתתפים  הוא מצפה,  ולמה  חושש 
מהקלפים - מתנות סמליות. למשל, תמונה של כדור: שתמיד 
יהיה לך עם מי לשחק בהפסקות. תמונה של צב: שתעשה 

את הדברים בקצב שלך.

והתמונה  הדימוי  אך  קלפים,  בלי  גם  לברך  כמובן  אפשר 
החזותית נשארים איתנו זמן רב יותר מאשר מילים.

את  לצרף  וניתן  בעצמנו  מראש  הקלפים  את  להכין  ניתן 
הילדים להכנת הפעילות. 

אפשר לרכז את כל המשפחה לערב חגיגי עם כיבוד ומפה 
לבנה ואפשר גם בזמן איכות של הורה וילד.

אז הרבה הצלחה וברכות למשפחה בשנה החדשה...

רחלי ליבר

ראיון אסוציאטיבי משפחה משחקת
עדי פרימרמן

מסיבת סוף הקיץ

מתחילים שנה...

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

בית מסודר זה רק עניין של החלטה, באמת!
אם תחליטו שמקומם של הצעצועים 

הוא להיות פרוׂשים על פני כל השטיח בסלון, 
הבית יהיה מסודר. 

חגית קראוס

צילום: סימה זמיר ואפרת לבון


