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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

הזיכרון הראשון שלי

http://keshetmb.org/vedibartabam/

בכיתה א’ התחלתי לשחק כדורגל בקבוצת הילדים של “הפועל חדרה” )שאז לא הייתה בסטיקר אלא בליגה 
הראשונה ובמקום מכובד(.

הנהלת האגודה הכניסה נוהג שהילדים ישחקו בחלק מהמשחקים מיד לפני הבוגרים, כשהאצטדיון מלא צופים.
אני רוצה להזכיר לכם שבתקופה היא לא העבירו את המשחקים בשידור ישיר ובקושי הייתה טלוויזיה.

וכך מצאתי את עצמי בגיל שש משחק מול קהל של אלפי צופים. 
לכל המנהלים שמחפשים איך יוצרים מוטיבציה - זוהי החוויה הממריצה ביותר שאפשר לדמיין.

עבור ילד שרוצה לשחק כדורגל, לעלות למגרש מלא צופים שמעודדים ומפרגנים זה פשוט מדהים.
מכיוון שמלמיליאן לא יצאתי, נשארתי עם החוויה המדהימה והזיכרון היפה.

שבת שלום
הראל פורטנוי
אב לאלעד )כתה ח, אמית-עמיחי( יואב )כתה ו, קשת( סיון )ב1, קשת( נעמה )גן תות(

פרשת  את  לקרוא  הבאים  שכל  מקווה  אני 
הפרשה  את  קראו  כבר  השבת  של  השבוע 
באמצע  להיכנס  כמו  זה  אחרת  הקודמת. 
מה  קרה?  “מה  מסביב:  ולשאול  מתח  סרט 
ה-דרמה  של  בעיצומה  אנחנו  פספסתי?” 
כבר  אחד:  במשפט  במצרים.  הידיעה  בה”א 
ופרעה  קשות  מכות  שבע  מצרים  על  ניחתו 
לחופשי.  ישראל  עם  את  לשלח  מסרב  עדיין 
מכות  לשלוש  אותנו  מביא  מהיר  חישוב 
ומכת  חושך  ארבה,   - לפרשתנו  שנשארו 
)זהירות:  הפרשה  סוף  לקראת  בכורות. 
יוצא  ישראל  ועם  פרעה  משתכנע  ספוילר!( 
עליהם  מקבלים  שהם  לפני  לא  לחופשי, 
הגדול  היום  את  לזכור  מנת  על  מצוות  כמה 
הזה: מצוות תפילין, חג וקורבן הפסח ומצוות 
החיות  את  מקדישים  פיה  )על  בכורות 
הבכורות וגם את הילדים הבכורים לאלוקים, 

וזהו מקור מצוות פדיון הבן(.
על  לחשוב  ניסיתי  אבל  קשה,  לי  היה  זה 
הן  מדוע   - האלו  מהמכות  אחת  כל  מהות 
אלוקים  של  האחרונה  המילה  להיות  נשמרו 
אותנו  תופס  זה  ואיפה  המצרי  והעם  לפרעה 

בתקופתנו.
שעוד  החקלאי  היבול  כל  את  חיסל  הארבה 
פגע  הקודמות,  מהמכות  למצרים  נותר 
גרם  ובוודאי  להתפרנס  ביכולתם  סופית 
לרעב גדול. מכת החושך גרמה לחוסר יכולת 
לא  האנשים  שכן  לתקשר,  מוחלט  כמעט 
ראו זה את זה, ובהמשך נאמר שהחושך היה 

לזוז  יכולת  להם  הייתה  לא  שאף  סמיך  כה 
מהמקום: “ַוְיִהי ֹחֶׁשְך ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ָקמּו  ְוֹלא  ָאִחיו  ֶאת  ִאיׁש  ָראּו  ָיִמים. ֹלא  ְׁשֹלֶׁשת 
כא-כג(.  י  )שמות  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ִמַּתְחָּתיו  ִאיׁש 
שגרמה  בכורות,  מכת   – מכולן  והקשה 

לאבדות רבות בנפש בכל בית ובית.
פגיעה  שהיוו  והחושך,  הארבה  מכות 
המצרים,  של  חייהם  באיכות  משמעותית 
הצליחו לערער רק במעט את פרעה ולגרום 
לשחרור  )הסכים  בעמדתו  קלה  לנסיגה  לו 
חלק מהעם לצורך עבודת ה’ לזמן מוגבל(. רק 
מתרצה  הוא  מתו,  כשאנשים  בכורות,  במכת 
לעת עתה, וסוף סוף מוכן לשחרר את ישראל 

על פי התנאים שהציבו.
דומה שמצד המצרים חבל שפרעה לא הבין 
היה  ואז  מתקדמים  הדברים  לאן  קודם  כבר 
ופחות  מכות  פחות  עם  תוצאה  לאותה  מגיע 

סבל.
במחשבה ראשונה, נראו לי מכות מצרים עניין 
העתיק.  לעולם  השייך  רלוונטי  ולא  ארכאי 
אולם במחשבה נוספת, ברוח ערב הבחירות: 
כי  לא הרבה השתנה מלפני כ-3000 שנים... 
נראה לי שאנו ושכנינו נותנים ומקבלים מכות 

מעין אלו השכם והערב.
נופלים  טילים  כאשר  לרווחה  נושמים  רובנו 
זה  לרכוש”.  נגרם  רב  “נזק  אך  נפגעים  ללא 
להטיל  ניסיונות  על  כשמדווחים  לידינו  עובר 
בארץ  שונים  אזורים  מוצרי  על  כלכלי  חרם 
המנסים  האֶקרים  על  או  בפרנסתם,  ולפגוע 

ציוניות  תקשורת  ומערכות  אתרים  לשבש 
יש  המתרס  של  השני  העבר  מן  גם  שונות. 
דמים,  מחיר  גובות  שלא  רבות  מכות  כנראה 

שאפילו לא מובאות לידיעתנו.
מכות הפוגעות “רק” בכלכלה ובאיכות החיים, 
משני הצדדים, כמעט שלא מעוררות את דעת 
הקהל המקומית והעולמית. רק כאשר מגיעה 
בנפש,  משמעותית  פגיעה  בכורות”,  “מכת 
החדשות  ערוצי  בנושא,  מסיבי  עיסוק  ישנו 
מתמקדים בכך ולכולנו יש מה לומר בכל כיוון 

שהוא.
הגיע  לא  האם  מפרעה?  חכמים  איננו  האם 
הזמן שנתקדם? האם לא מספיקה לנו פגיעה 
באיכות חיינו? האם לא מספיק שאחייניתי בת 
התשע מהדרום נולדה למציאות מחרידה ולא 
ויש עוד  מכירה מציאות אחרת ללא חרדות? 
צריך  האם  הגבול...  עברי  משני  כמוה  רבים 
לחכות לעוד “מכת בכורות” שתפגע בנפשות 

נוספות?
אולי  כא(.  ז  )שמות  ְוַיַעְבֻדִני”  ַעִּמי  ֶאת  “ַׁשַּלח 
השבוע  שייבחרו  הבאים  שהמנהיגים  כדאי 
בכדי  העמים  שני  את  לשלח  כבר  ישכילו 
או  אלוהיו  את  איש  איש  לעבוד,  כולנו  שנוכל 
סתם לעבוד, ליהנות, לחיות ולגדל את ילדינו 

בשקט בלי לחכות למכה הבאה.

שבת שלום,
סיון הרטמן
אמא לאלה )גן תות( ויערה

פרשת “ֹּבא” פרשת השבוע למשפחה



טיול שבת דרומי

הומאז’ למשורר

יש  בעצלתיים,  קמים  אנחנו  בבוקר,  שבת 
החורפית  השמש  דווקא  אבל  בחוץ  יפה  יום 

קוראת לנו לחזור ולהמשיך לנמנם...
אבל  השבת  לעיתוני  לחזור  רוצים  אנחנו 
מהסלון  שבוקעים  הילדים  מריבות  קולות 
העיתונים  קריאת  שאת  להבין  לנו  גורמים 

נצטרך לדחות למועד אחר...
אני שואלת את הילדים מה הם רוצים לעשות 
השבת. יהל רוצה להזמין חברים - רצוי כמה 
לטייל  רוצה  שהיא  אומרת  ותמנע  שיותר, 

לדיונה. זה דווקא נשמע לי רעיון לא רע.
אפשר  הדיונות  לרוב  במדבר...  לדיונה  טיול 
רכב  השבת  ודווקא  שטח,  רכב  עם  להגיע 

השטח שלנו לא תקין...
נחמדה,  דיונה  באינטרנט  מחפשת  אני 
שאינה רחוקה מאיתנו ושאפשר להגיע אליה 
וקליל  מקסים  מסלול  ומוצאת  פרטי,  ברכב 

בדרום,  שמש  שטופת  לשבת  שמתאים 
גם  כמובן  )ומתאים  בעצלתיים...  שמתחילה 
לכל יום אחר בשבוע - לטובת חברינו שומרי 

השבת(.

לגן  טיול   - דיונה...  על  ת’ראש  לשים  תן 
הלאומי ִשבטה ולדיונה הסמוכה

את הטיול שלנו התחלנו בגן הלאומי ִשבטה: 
בצומת  דרום,  לכיוון   40 כביש  על  נוסעים 
וניצנה.  אשלים  לכיוון  ישר  ממשיכים  טללים 
כ-10 ק”מ אחרי אשלים רואים פנייה שמאלה 
לגן הלאומי ִשבטה – ממש ליד הבסיס הצבאי. 

הכניסה לאתר ללא תשלום.
שגולת  למרות  נבטית,  עיר  היא  ִשבטה 

הכותרת בה הן כנסיות ביזנטיות. 
בראשית  גלגולים:  כמה  עברו  בנגב  הנבטים 
נוקשים  חוקים  בעל  נוודים  שבט  היו  הם 
עצים.  ושתילת  בתים  בניית  נגד 
קבע  ליושבי  הפכו  בהמשך 
באמצעות  המסחר  על  והשתלטו 
וכשהרומאים  הבשמים”,  “דרך 
הם  המסחר  ענף  על  השתלטו 
חקלאות  על  להתבסס  עברו 
כאשר  מתוחכמת.  מדבר 
להיות  הפכה  הרומית  האימפריה 
נוצרית במאות הרביעית-שביעית, 
הגיעה הנצרות גם לנגב ובכל עיר 

נבטית נבנו כנסיות.
שתי  היתר,  בין  רואים,  באתר 

אגירת  בריכות  ומרשימות,  גדולות  כנסיות 
מים, בית מושל גדול, שרידי מנזר, ִּגּתֹות ועוד. 

אנחנו הלכנו בין העתיקות וניסינו לדמיין איך 
חיו אנשים בעיר פעם, איך נראו בתיהם, במה 

עסקו והיכן למדו ילדיהם.

העתיקות  מאזור  לאחור  לחזור  אפשר 
כקילומטר ולהגיע לחווה חקלאית משוחזרת 
את  משחזרת  העצים  השקיית  פרי.  עצי  ובה 
הטיית  על  התבססה  אשר  הנבטית,  השיטה 

מי גשמים אל החווה.
חזרנו  בדיונה...  לטייל  רצינו  הרי  אנחנו  אבל 
ימינה  פנינו  אשלים-ניצנה,  הראשי  לכביש 
עפר,  לדרך  שמאלה  ומיד  הראשי  לכביש 
לדיונה  והגענו  מטרים  מאות  כמה  נסענו 

קסומה.
למטה,  התגלגלנו  הדיונה,  לראש  טיפסנו 

התפלשנו בחול, ונהנינו מכל רגע!
ברום  אינה  כבר  שהשמש  לב  שמנו  פתאום 
מעט  ועוד  להיאסף  מתחיל  היום  השמים, 

יחשיך.
הילדים  ואת  עצמנו  את  הוצאנו  רב  במאמץ 

מהדיונה וחזרנו הביתה למדרשה.
ולמי שרוצה עוד פרטים, מצ”ב לינק לטיול:

http://www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-3605391,00.html

להתראות מכולנו - 
שירית, אייל, תמנע, יהל ואשל לוי-רוזנבאום, 
מדרשת בן-גוריון. 

תחילת  של  חמישי  ביום 
לכבוד  ערב  התקיים  ינואר 
אלמוג  אהרון  המשורר 

במרכז מנדל ביפו.
ערב זה נערך לאחר שלפני 
לא  ביאליק  בית  כשנה 
דומה  ערב  עריכת  ִאפשר 

באכסנייתו.
אלמוג  אהרון  של  שירתו 

על  השאלה  את  שוב  מעלה    )1931 )יליד 
מזרחית/ שירה  של  בכלל(  )אם  מקומה 

מעמדית.
מגדיר  היה  לא  אלמוג  שאהרון  להניח  סביר 
קריאה  כי  אם  מחאה,  כמשורר  עצמו  את 
לעדינות  מבעד  חושפת  בשיריו,  זהירה 
של  מפוכחת  ראייה  )סרקזם?(  ולהומור 

מציאות מעמדית.
בשנות  שירה  לכתוב  שהרבה  אלמוג  אהרון 
השישים והשבעים מיעט לעשות זאת בערוב 
סביב  שהתעורר  לפולמוס  כתשובה  ימיו. 

כתב:  בשיריו  החריזה 
“שירה שאין לה שום יכולת 
ולברוא  להשפיע על החיים 
עולם רוחני יפה יותר, מוטב 
לה שלא תיכתב, לא בחרוז 

ולא בלעדיו”.
כבר  כנראה  אלמוג  אהרון 
של  בהשפעה  האמין  לא 
ההמונים,  על  השירה 
הצמא  משורר  של  )או  ייאוש  של  טבעו  זה 
להכרה( אך אין סיבה ששיריו, שגם במרוצת 
לא  מתמיד,  רלוונטיים  בעיניי  הם  השנים 

ימשיכו להשפיע )גם אם לא על המונים.(
בגלל  הן  במיוחד,  עליי  אהוב  הבא  השיר 
ההומור הסרקסטי השזור בו, והן בשל הטעם 
שאני  פעם  בכל  בי  משאיר  שהשיר  המריר 

קורא בו.
קהל המטרה בשיר, והפנייה אליו בגוף שלישי 
של  הייאוש  על  כבר  אולי  מרמזת  מנותק, 

המשורר.

“לא סובין לא קקאו לא קוקוס
אכלו חילבה רבותי הוקוס פוקוס ותראו

שתהיו טובים כמלאכים ותפתחו
רגישויות סמויות כילדים,

דברים שלא ראיתם עד כה יהיו לפתע
ברורים. הגבעות יהפכו להיות

הרים. העקוב יהיה למישור ותוכלו 
כמאמר

הבריות לתפוס את השור 
בקרניו. ילדיכם ישחקו תופסת ויירבו
כרימונים. תרצו לנשק אפילו לשכנים
תוכלו לטאטא מדרכות כאילו היה זה

משחק ילדים. מדינתכם תשגה, 
עצמותיכם

כדשא תפרחנה ומן החוח
יעלו ורדים.”

זיו



האות חיתאלף-בית של פלורליזם יהודי
 - בטבע  “חברים 
העצמה קהילתית” 
מאיתנו,  רחוק  לא 
מתגוררת  בְגֵדָרה, 
מקסימה  קהילה 

עירוני- קיבוץ  הקהילה,  שפירא.  בשכונת 
מספר  ידי  על   2005 בשנת  הוקמה  אתיופי, 
ובחינוך  ברב-תרבותיות  העוסקים  צעירים 
בסיכון,  נוער  במסגרת  האחר,  לקבלת 
הקהילה והחינוך הבלתי פורמאלי. עם מייסדי 
ישראלים  אתיופיה,  יוצאי  נמנים  העמותה 

ותיקים, דתיים וחילונים.
על  הישענותה  הוא  העמותה  של  ייחודה 
מסורת בית אבא של יוצאי העדה האתיופית. 
ואל  הקהילה  חיי  אל  חזרה  כוללים  הערכים 
המשפחתי,  התא  חיזוק  האדמה,  עבודת 
שונים  מגזרים  וקירוב  ההתנדבות  הגברת 
באוכלוסייה. הקיבוץ מגייס מתנדבים מרחבי 
בפרויקטים  לשותפות  היהודית  הפזורה 

השונים. 
בת  גרעיני  מקים  בגדרה  שהתגבש  הגרעין 
קריית  שמש,  בית  בהם  נוספים,  ביישובים 

מלאכי, ראשון לציון ועוד.
אז מה הקשר לטבע?

פנימי  טבעי  קשר  של  במשמעות  גם  טבע 
בשנה  הקימה  הקהילה  לאדמה:  קשר  וגם 

שעברה גינה קהילתית ברחוב הבילויים.
אחת  תשומה,  יובי  קיבלה   2011 בשנת 
ממייסדות הקהילה, את פרס ראש הממשלה 
משואה  להדליק  וזכתה  ולחדשנות  ליזמות 

בטקס יום העצמאות. כל הכבוד!
 

“החברה להגנת הטבע”
“החברה להגנת הטבע” 

 1953 בשנת  שנוסדה  ציבורית  עמותה  היא 
ובראשם  טבע,  וחובבי  מחקר  אנשי  ידי  על 
פרופ’ אמוץ זהבי ועזריה אלון. האירוע המכונן 
אגם  את  לייבש  התוכנית  של  מחדליה  היה 
חזון  ששילב  גדול  חלוצי  פרויקט   - החולה 
כנּון הנדסי.  של פיתוח אדמות חקלאות עם תִִ

סביבתי  נזק  גורם  שהפרויקט  התברר  לימים 
ענק, בנוסף להיותו כישלון בתחום הקרקעות 
בהצפה  הוחל  זאת  בעקבות  חקלאי.  לעיבוד 
לשעבר,  הביצה  משטחי  חלק  של  מחודשת 

ויצירת אגמון החולה.
את  החברה  הרחיבה  הקמתה  מאז 
על  שמירה  בהם  ענפים,  למספר  פעילויותיה 
הסביבה הטבעית והעירונית, מאבק לצמצום 
ירוקים  מרחבים  על  ושמירה  שונים  זיהומים 
קמפיינים  ניהול  באמצעות  וזאת  ופתוחים, 
ופעילות  חקיקה  תכנון,  למען  ציבוריים 
ממוקדות  מטרות  למען  וציבורית  חינוכית 
כגון הגנה על החופים. החברה מקדישה את 
עיקר עיסוקה לחינוך. עם פעילויותיה הרבות 
נמנים חוגי טבע וסיירות לילדים ונוער, טיולים 
תוכנית   - שינוי”  מובילים  “ילדים  משפחתיים, 
כותבת  ועוד.  ועוד   - הספר  בבתי  הפועלת 
הצבאי  שירותה  במהלך  שירתה  אלו  שורות 
בבית ספר שדה, ועד היום אני מרגישה כי זו 

אחת השורות החשובות בקורות חיי.
ושתיהן  במיוחד,  לליבי  נגעו  תוכניות  שתי 
הרגליים,  דרך  הארץ  אהבת  את  מלמדות 
את  קשר  אבינו  אברהם  ְלָך”.  “ֶלְך  בבחינת 
כיום,  גם  וכך  בהליכה,  כנען  בארץ  גורלו 
את  מעצים  הטבע  עם  אמצעי  הבלתי  המגע 

האחריות והמחויבות אליו. 
הרב- התוכנית  היא  הראשונה  התוכנית 

תרבותית של חוגי הסיירות, תוכנית המיוחדת 
לבני נוער יוצאי אתיופיה. התוכנית משתמשת 
אחריות  לפיתוח  כאמצעי  ובטיול  בטבע 
יהודית-ישראלית  וזהות  עצמי  ביטחון  אישית, 
קורס  בוגרי  תמונת  את  לראות  כיף  חזקה. 
כי  וללמוד  ט’-י’,  כיתות  תלמידי  ההדרכה, 
חלקם ממשיכים להדרכה, לשנת שירות ואף 

לגרעין נח”ל.
התוכנית השנייה היא המכינה הקדם-צבאית 
“מנשרים קלו”,  אשר הוקמה ב-2005 ביוזמת 
מיקי צור ויוסי לשם. במסגרתה נפגשים בוגרי 
י”ב דתיים וחילונים ועוסקים בנושאי מנהיגות, 
ישראל  ארץ  לימודי  אקולוגיה,  וסביבה,  טבע 

כנּון  בתִִ שותפים  המכינה  תלמידי  ויהדות. 
תוכניות  לראות  כבר  וניתן  עצמה,  התוכנית 

המשך לבוגרים, סימן להשפעה ארוכת טווח.

“חינוך ישראלי”
ישראלי”  “חינוך 
 - היא  כן  כשמה 
הפועלת  עמותה 
החינוך  לקידום 

כממשיכה  ב-1999  הוקמה  היא  בישראל. 
“דור  תנועת  במסגרת  שהחלו  פעילויות  של 
המיוצגים  הישראלית  החברה  פלחי  שלום”. 
בוועד ובפורום הארצי הם אנשי חינוך וצבא, 
נציגים של זרמי היהדות הישראלית, ונציגות 

של המגזר הערבי.
מטרות התנועה:

למנהלי  הניתנים  והעצמאות  האמון  חיזוק 
ומורי בתי הספר, כמקובל במערכות החינוך 

המובילות בעולם.
בלתי  גוף    – לחינוך  לאומית  רשות  הקמת 

תלוי שיקבע יעדי ליבה. 
מימון מלא, שקלי, שקוף ושוויוני לבתי הספר 

- חינוך חינם כמקובל בעולם.
והעסקת  לרישוי  ארציים  כללים  קביעת 

מורים שיבטיחו את מעמדם ואיכותם.
של  ושיפוץ  להקמה  שותפה  התנועה 
וחמישה  בשכונות  ילדים  גני  חמישה-עשר 
ספר  בתי  של  ושיפוץ  הקמה  בפריפריה; 
ישראל,  תרבות  תוכנית  של  והטמעה 
שונים.  ספר  בתי  במאה  ידה,  על  שפותחה 
השבוע  פרשת  סביב  פעילויות  בתוכנית 
לתרבות  המטה  בדף  היהודי.  הספרים  וארון 
זו  לתוכנית  חומרים  למצוא  ניתן  ישראל 
“חינוך  ביניהם  גופים,  של  מפתיע  ממגוון 
ישראלי”, “קשת”, תל”י, “המדרשה” ממכללת 

“אורנים”, חל”ד ועוד.
ליאת יוספברג בן יהושע

אם לשחר )כתה י, תיכון רבין( יעל )כתה ז, קשת( 
מיכל )כתה ה, קשת( עמר )גן תות, קשת(
שי )מטפלת..(

השבוע התארחו ילדי כיתות ג’ 
בגני קשת וביצעו פעילות עם ילדי 

הגנים בנושא תזונה בריאה. הילדים 
התחלקו למספר קבוצות. הקריאו 
סיפור, עבדו על פרמידת המזון, 

ושיחקו משחקי כדור.



ילדים כותבים

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

האם ידעתם שהסיבה העיקרית 
לעייפות כרונית היא פשוט...

חוסר שינה?

חגית קראוס
אם לתמיר ולאביב ד2 

ולכרמל גן ארז, כולם בקשת

חודש ופשרו                חודש שבט
י־ָעָשׂר  ֵתּ ְלַעְשׁ ָעה  ְוַאְרָבּ ֶעְשִׂרים  יֹום  “ְבּ

למניין  האחד-עשר  ]החודש  ֹחֶדׁש 
ה’  ְדַבר  ָהָיה  ָבט...  ְשׁ ֹחֶדׁש  הּוא  החודשים[, 
ִביא” )זכריה  ן ִעּדֹוא ַהָנּ ֶרְכָיהּו בֶּ ן ֶבּ ֶאל ְזַכְרָיה ֶבּ

של  שמו  מקור  ז(.  א 
 – מאכדית  החודש 
יש   .)shabatu( טּו  ָבּ ַשׁ
החושבים שפירוש השם 
והכוונה  ה”  “ַמֶכּ הוא 

לגשם המכה באדמה. 

שם  אחרת  בהגייה 
 – ֵׁשֶבט  הוא  החודש 
המרמז  אילן,  מקל/ענף 

ָבט,  ְשׁ ִבּ ֶאָחד  “ְבּ לאילנות:  השנה  ראש  על 
ית  ֵבּ אי.  ַמּ ַשׁ ֵבית  ִדְבֵרי  ְכּ ָלִאיָלן,  ָנה  ׁ ַהָשּ ֹראׁש 
ה ָעָשׂר ּבֹו” )משנה, ראש  ׁ ֲחִמָשּ ל אֹוְמִרים, ַבּ ִהֵלּ

השנה א’ א(.

“פקחתי את עיניי, היה אז חודש שבט, 
ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת

ותכלת השמים וענן יחיד 
וראיתי את ההר הירוק תמיד”. 

יורם טהרלב לרגל  כך כותב 
בכ”ב  שחל  הולדתו  יום 
עצמו  על  ומעיד  בשבט, 
שעד גיוסו לצבא לא ידע את 
הלוח  פי  על  לידתו  תאריך 

הלועזי.

הדלי.  הוא  החודש  של  מזלו 
מסומל  הוא  הלועזי  במקור 
לנוף  הקשרו  מים.  דלי  הנושא  ידי אדם  על 
גשמי  רוב  שבט  שבחודש  מכך  נובע  ארצנו 
המים,  בורות  את  ומילאו  ירדו  כבר  העונה 

שמהם היו שואבים את המים בדליים.
אבי אביטל
אב לשחר )ז2, קשת(,  וזוהר )ב1, קשת(

“מחרוז לחרוז”- ספר חדש שיצא לאור!
הספר “מחרוז לחרוז” הינו סיפורה של דנה , בתם של אלעד וספי. דנה היום בת 10 וכשהייתה 
קטנה פיתחו הוריה שיטה לסייע לה בהתגברות על פחדיה וחיזוק בטחונה העצמי. כל חרוז 
קושי.  על  להתגברותה  מוחשית  ותזכורת  קטן  ניצחון  סימל  דנה,  של  החרוזים   בשרשרת 

הסיפור במקורו נכתב על ידי אלעד ז”ל לפני מס’ שנים, וכעת הפך לספר להנצחתו.

 “היום דנה בת חמש
 ולפני שנתיים בת כמה היא היתה? מי יכול לנחש?

 נכון היא היתה ילדה מקסימה בת שלוש,
 אבל היו מצבים שמהם היא הרבתה לחשוש”

 )veiner@bezeqint.net 054-4774846( ניתן לרכוש ישירות מצ’רל וינר
 .)sefifr@gmail.com 052-6173140( ומספי פרימרק דיקן

ניתן גם להזמין בחנויות הספרים

מי אני או מה אני?
לפני 1264 שנה לערך, התרחש אירוע משמעותי בארץ ישראל. האירוע עליו מדובר 
יצר שבר )תרתי משמע( בערים מרכזיות בארץ הקודש, עד כי מיוחס לו הפסקת 

יצירת המדרש והפיוט שנוצרה בטבריה עד לאותו יום.
לגבי  מחלוקות  ישנן  אולם  ונוצריים,  מוסלמיים  יהודיים,  במקורות  מוזכר  האירוע 

התאריך המדויק בו הוא התרחש.
האירוע היה כה משמעותי עד שנתחברו לו פיוטים אשר קוננו עליו. בגניזה הקהירית, 

אף נתגלה תיעוד לכך שבשל עוצמתו וחשיבותו, נקבע יום כג’ בשבט כיום צום.
שמו של האירוע מאזכר את העובדה כי הוא התרחש בשנת שמיטה )או כך לפחות 

מיוחס לו בחלק מן המקורות(.

מה האירוע המוזכר?

אני
כשאני שמח אני אוהב לשחק

וכשאני עצוב אני נהיה משקשק
כשאני לא אוהב מישהו אני מיד הולך

וכשאני אוהב אני מחבק

אני אני זה רק אני
ואני לא אף אחד אחר

כשאני אני אני אני שמח עד השמיים
וצוחק ומשחק עם כל העולם

כשאני רוצה לעשות משהו אני עושה 
אותו

וכשאני לא רוצה אני לא עושה
ולפעמים כשאני רוצה אני לא רוצה

וכשאני לא רוצה אני רוצה

אני אני זה רק אני...

לילך גרוטמן כתה ג’2

הכנסת  בית  הפסיפס  רצפת  מתוך  התמונה 
בחמת גדר )צילום: גולדסטאר(


