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פורים שמח!
מביך... כשניסיתי לחשוב על זיכרון ראשון, מיד קפצו לי שתי תקריות מכיתה א’, שאיך לומר, השתיקה יפה 

להם. בטח כשמדובר בעיתון קהילתי )אל תשאלו(. 
החלטתי להתרכז יותר ולנסות למצוא משהו מימי הגן. ומה עלה? הינה אני ביום שישי בגן “צפרא”, מפריע 
ב”ריכוז” ונשלח כעונש לחכות במטבחון. נו, גם זה לא זיכרון מי יודע כמה, אבל באמת עדיף על אלה של 
בית הספר )תמיד סיפרתי לכולם שאכלתי מהחלות הקטנות של שבת ואיזה שובב אני, למרות שלא באמת 

העזתי(.
האמת, עד כאן זה די ביאס אותי. האם זה כל מה שנשאר לי מאותם ימים? מה, רק טראומות נחרתו אצלי 

בזיכרון? אבל הינה, עוד מאמץ קטן – וזה הגיע: זיכרון מגן טרום-טרום חובה. ויודעים מה, אפילו מתועד! 
זה היה אחר הצהריים בסתם יום של חול. אימא הגיעה לאסוף אותי מגן “הדסה” ומוצאת אותי לבוש בבגדים 
אחרים – אבל ממש אחרים - מאלו שהלבישה אותי בבוקר. לא, זה לא ש”ברח לי” )למרות שגם זה בטח קרה 

פעם(: הייתי לבוש חצאית, ובשיער – שתי קוקיות. סליחה???
ובכן, מה התברר? הסייעת, אישה חמה שנהגה לקרוא לי “יא עיוני”, הסבירה לאימא שלי בשיא התמימות, 

ש”פשוט חבל לבזבז את היופי שלו על בן, אז הלבשתי אותו ככה”. 
יודעים מה, אולי בעצם גם זו טראומה.

יואב פרידמן
אבא של עילי )ב’1(, ענר )גן “ארז”( ואֹהד

במגילת  שנאמר  כפי   - הוא”  “ונהפוך 
אסתר ט א.

במגילה זו הפור - גורל העם היהודי - התהפך 
לגורל של  או הכחדה  מוות  מגורל אכזר של 

עם צומח, מצמיח ומשגשג.
הפור התהפך כאשר אסתר, הלוא היא הדסה 
הרם  בתפקידה  לשמש  הגיעה  היהודייה, 
והשפיעה על שרשרת האירועים שהצילו את 
נעשתה  דרך  איזו  ראו  מְּכָלָיה.  היהודי  העם 
למן  בראשית...  היא  הלא  ההתחלה,  למן 
קללת האל את האישה: “ְוֶאל ִאיֵׁשְך ְּתׁשּוָקֵתְך, 
מגילת  ועד  טז(,  ג  )בראשית  ָּבְך”  ִיְמָׁשל  ְוהּוא 
שלצד  האישה  הדסה/אסתר,  בה  אסתר, 
המלך בכבודו ובעצמו – הדיקטאטור שהדיח 
ממלכותו את ושתי - מצליחה להטות ולשנות 
את גורלו של העם היהודי )בל נשכח, כמובן, 
שהדבר נעשה בהדרכתו הצמודה של מרדכי 
דרכה(.  את  ומתווה  בחוטים  המושך  דודה 
וקשובה  מבינה  הייתה  לבדה  היא  האם 
ועוזרו  המלך-בעלה  של  לתחבולותיהם 
נוקטת  הייתה  לבדה  היא  האם  המן?  הנאמן 
עמה?  להצלת  הדרכים  על  וחושבת  יוזמה 

נקודה למחשבה. 
באשתו,  לשלוט  שאמור  הגבר  המלך,  לפתע 
שאינו  כמלך  מתגלה  האל,  שניבא  כפי 
זו  היא  אשתו.  ידי  על  הנשלט  חזק  מספיק 
שמצליחה להטות את מחשבותיו ומעשיו. גם 

בסימן פורים – “על שם הפור” )מגילת אסתר ט כו(
בספר  האל  התכוון  אליו  הפור  התהפך  כאן 
בשל  בגבר  מושלת  האישה  כאן  בראשית. 

אהבתו אליה ולא להיפך.
מושיעה,  של  כסוג  מצטיירת  אסתר  כך,  אם 
של  לטובתו  האירועים  מהלך  את  המטה 
להתערבותו  מעבר  ולהצלתו  היהודי  העם 
המביאה  המבצעת  הדמות  היא  דודה.  של 

להצלחה הניצחת.
על  מעידים  במקרא  ורבים  נוספים  סיפורים 
ועושה  עמה  את  ומצילה  שמושיעה  האישה 
העם  של  הפור  של  גמור  היפוך  תוך  זאת 

היהודי.
ראשית אנו עדים לכך בכל סיפורי העקרות, 
בהם האל פותח את רחמן של הנשים שמהן 
נולדים גדולי האומה ומנהיגיה יצחק, שמואל, 

שמשון ואחרים. ולאחר מכן:
יעקב  הצעיר  בנה  למען  שהתערבה  רבקה 
על  אותו  בהעדיפה  להנהגה,  אותו  וייעדה 
נעשה  שהדבר  מובן  עשו.  הבכור  אחיו  פני 
מהלך  על  השפיע  הוא  אך  חינוכי,  לא  באופן 
עם  מופלא  בתיאום  אף  אולי  המאורעות, 

התוכנית האלוהית.
בדריכות  ועוקבת  משה  את  המטמינה  מרים 
את  להנהיג  אותו  המביאים  האירועים  אחר 
היא  ולפדותו מעבדותו, בעוד  ביד רמה  העם 

עצמה הופכת אחר כך לנביאה.
שפיתתה  המואבייה  ורות  )המתכננת(,  נעמי 

כאשר  וענייה  זרה  היותה  אף  על  בועז,  את 
יחד  ושתיהן  ישראל,  לארץ  נעמי  עם  הגיעה 

יצרו את מלכות דוד.
שאביגיל  לאחר  ודוד,  לאביגיל  שנולד  דניאל 
בחוכמתה ובנחישותה הצילה את בעלה ובה 

בעת פיתתה את דוד ונישאה לו.
שפטה  הרבה  שבחוכמתה  הנביאה,  דבורה 
מלך  יבין  נגד  המלחמה  את  ויזמה  העם  את 

חצור.
וכמוה  אותו,  וניצחה  בסיסרא  שלחמה  יעל, 
שתיהן  הולופרנס.  את  שפיתתה  יהודית 
שינוי  תוך  מטרותיהן  את  להשיג  הצליחו 
העם  לטובת  הפוליטית  המפה  של  מהותי 
ליבן  אומץ  נחישותן,  יופיין,  באמצעות  היהודי 

ויוזמתן.
אנג’לה כהן

אימא של איתמר )ב’1(, כרמל )א’2(, 
יובל ויהונתן )גן “תות”(

קריאת מגילה קהילתית
   כמיטב המסורת, 

נקרא את מגילת אסתר 
            כולם יחד

   נפגשים ב-23.2, בשעה 19:00 
        בבית ספר “קשת” 

לאחר הקריאה - מופע קסמים      
    מיוחד!



פרשת “תצווה” פרשת השבוע למשפחה
 - התחפשות  ועל  הכוהן  בגדי  על 
פרשת  על  וגם  פורים  על  גם  הרהורים 

“תצווה”
שואלת  אתחפש?”  אני  למה  “אימא, 
הצאצאית. “למה את רוצה? לנסיכה? למלכת 
לאינדיאנית???”  ליפנית?  לסינית?  אסתר? 
אני  אתחפש?  אני  למה  באמת!  אימא,  “נו, 
רוצה משהו מקורי”... “אולי חצי בן חצי בת?” 
אני מציעה וכבר יודעת שהתגובה תהיה” “נו, 

אימא!!! באמת!!!”
דבר  של  ובסופו  חושבות  אנחנו  כך  אחר 
רווחה  אנחת  אמיתית.  הברקה  הרעיון.  מגיע 
מבליחה החוצה. איזה מזל... עוד חלום הולך 

להתגשם...
התחפושת?  זו  פורים  של  הכי”  שה”הכי  נכון 
ואת משלוחי המנות,  ברור שיש את המגילה 
הכי  אבל  לאביונים,  המתנות  על  לדבר  שלא 

הכי זו התחפושת. 
שנים  לפני  אי-שם  נולד  ההתחפשות  רעיון 
רעיון  את  בפועל  לקיים  רצון  מתוך  רבות, 
“ונהפוך הוא”, שהוא לב ליבו של חג הפורים. 
ממנהגי  קצת  אימצו  בגולה  שחיו  אבותינו 
מנהג  לנו  והרי  א-ברוך”(  )“אוי  ה”גויים” 

ההתחפשות. 
אמביוולנטי  הוא  ההתחפשות  עניין  כל  עבורי 
מצד  אהבה-שנאה.  יחסי  של  קשר   - משהו 

הפתעה  לשעשוע,  ההבטחה  עומדת  אחד 
עומדות  השני  ומהצד  מוסכמות,  ושבירת 
זיוף.  של  ותחושה  קלה  גבה  הרמת  ציניות, 
כשמול  לביני,  ביני  רק  נשאר  כמובן  זה  אבל 
ההתלהבות.  רק  החוצה  יוצאת  בנותיי 
לתפור  שיודעת  סבתא  להן  שיש  מזלן 
“תופרת  בשנה  פעם  להיות  מהזכות  ונהנית 

החלומות”.
של  השופטים  ההערכה.  זמן  הגיע  וכעת 
עמדה.  לגבש  מנסים  תחפושת”  “מאסטר 
שמפתיעה,  כזו  טובה?  תחפושת  ואיזוהי 
אמיצה, מקורית, לא מפחדת להיות מוגזמת 
אם  הרעיון.  עם  הסוף  עד  הולכת  ובעיקר 
לצופים  וכן  ללובשיה  מובטחת  כזאת  היא 
שמתקיימת  ירגיש  המתחפש  הנאה.  בה 
כיפית  קטנה   - “חשיפה”  גם  בתחפושתו 
ונחמדה, וגם הרבה “חופש”, מושגים שנולדו 

מאותו שורש. 
פרשתנו  לפרשה?  התחפשות  עניין  ומה 
עוסקת כולה בפרטי הפרטים של עיצוב בגדי 
הכהונה. בזה אחר זה מובאות הוראות עיצוב, 
בדים,  מאילו  מידות,  באילו  ותפירה:  שיבוץ 
מה הגזרה ומה אמור הבגד הקדוש והמיוחד 
פרשה  מדוע  לשאול  כמובן  אפשר  לשדר. 
שלמה עוסקת בפירוט מדוקדק של בגד, הרי 
בסך הכול מדובר בחיצוניות, בַמֲעֶטה ובחומר. 

הפורים  חג  עם  זה  דיאלוג  שדווקא  לי  נראה 
ביטוי  לידי  באות  כמה  עד  מחשבה  מעלה 
פנימיות.  תכונות  החיצוני  ובמעטה  בבגדים 
הרש”ר הירש כותב בפירושו לפרשה על עניין 
מתוך  לצאת  שאמור  הכהונה  תכונות  ביטוי 
אומר,  הוא  הבגדים,  ללא  הכוהן.  של  בגדיו 
את  לובש  וכשהוא  פרטי,  לאיש  הופך  הכוהן 
ציבורית,  לדמות  הופך  הוא  הכהונה  בגדי 

לסמל. 
אז לעתים הבגד משחרר ולעתים הוא דווקא 
מחייב, אבל ברור שתמיד הוא חושף תכונות 

ומבטא הלכי רוח פנימיים או חברתיים.
מדויקים,  התחפושת  או  וכשהמלבוש 
מתאימים לנו ונובעים מתוך מחשבה ובחירה, 
לשמח  גם  יכולים  הם  הכוהן,  של  בגדיו  כמו 
מאהבת  שנולדת  שמחה  כמו  ואין  כיף.  וזה 
מי שאנחנו, שמחה במה שיש. אז נקווה שיש 
מתאימה  שהתחפושת  ונקווה  תחפושת 
ואהובה, ואם כך אז בטח טוב ושמח לכולם...

בעיקר  זכינו,  בכלל  אז  לשמחה  הגענו  ואם 
של  נוסף  עיקרים  עיקר  מעלינו  כשמרחף 
מרבין  אדר  “משנכנס  החג:  וזה  החודש  זה 

בשמחה”. 
אז גם שבת שלום
וגם פורים שמח!!!

ורדה בלונדר 

חודש ופשרו             חודש אדר 
הּוא  ֵנים-ָעָשׂר  ְשׁ ְלֹחֶדׁש  ּוֵמֹחֶדׁש  ְליֹום  “ִמּיֹום 
ֹחֶדׁש ֲאָדר” )אסתר ג ז(. שם החודש אדר אף 
הוא מוצאו מבבל ומבחינת הצליל הוא קרוב 
שמשמעותה   ,U’dar  האוגריתית למילה 
רֹום ה’”  ָמּ ַבּ יר  “ַאִדּ “גבורה” וכך גם בתהילים: 

)תהילים צג 4(.
 - אדר  חודש  את  מַעְּברים  העברי  בלוח 
מנת  על  החודשים  במחזור  האחרון  החודש 
חג  מקיום  המתבקשת  ההתאמה  את  ליצור 
ִּתְׁשמֹר...  ַהַּמּצֹות,  “ֶאת-ַחג  במועדו  הפסח 
)שמות  ָהָאִביב”  ֹחֶדׁש  ְלמֹוֵעד  ִצִּויִתָך  ַּכֲאֶׁשר 
סמכות  ושני  ראשון  בית  בתקופת   .)15 כג 
ראיה.  עדות  עפ”י  לסנהדרין  נתונה  היתה  זו 
את  הנשיא  הלל  פרסם  לספה”נ   359 בשנת 
ישראל  קהילות  בכלל  שנתקבלו  הכללים 
שנים   7 מעברים  לפיה  היום  עד  ונהוגים 

במחזור של 19 שנה. 
כשנוצר  חודש  הוספת  כלומר  השנה,  עיבור 
פער של מחזור ירח שלם בין לוח השנה לבין 
בקרב  מקובל  היה  החקלאיים,  הזמן  ציוני 
העמים שהשתמשו בלוח הירחי. שיטת עיבור 
ה-6  במאה  כבר  בבל  נהוגה  היתה  דומה 
לפנה”ס ולפיה עיברו 3 שנים במחזור של 8 

שנים.

שלם  מספר  אינו  השמש  שמחזור  מאחר 
פברואר  חודש  את  מעברים  היוליאני  בלוח 
יום,   29 בן  שהוא  כך  שנים,  לארבע  אחת 
לעומת 28 יום בשנה רגילה. מסורת עיבור זו 
הביאה לסטייה שבאה על תיקונה עם המעבר 
הגרגוריאני  ללוח  הנוצרי  העולם  של  הדרגתי 
שנים  מלעבר  נמנע  אך  במהותו,  שזהה 

מסוימות על מנת לדייק בספירה.
בתרבות האתיופית ובתרבות המאיה העדיפו 
הלוח  קבוע.  באורך  חודשים  עם  לוחות 
חודשים  שנים-עשר  של  מבוסס  האתיופי 
ימים  חמישה  של  ותוספת  יום  שלושים  של 
בסוף שנה רגילה ושל שישה ימים בסוף שנה 
מעוברת, שחלה אחת לארבע שנים. בתרבות 
האב   הנקרא  השנה  לוח  התבסס  המאיה 
)’Haab( על חלוקה סכמתית של שמונה-עשר 
חודשים בני עשרים יום ועל חודש קצר בן 5-6 

ימים לצורך התאמה ללוח השמשי )סולארי(.
מולד  על  מבוסס  הוא  אף  הסיני  השנה  לוח 
שוָנה  עיבור  התאמת  עם  )לונארי(,  הירח 
משלנו. השנה חל ראש השנה הסיני במקביל 
חל  הוא  רוב  פי  על  אך  כסלו,  חודש  לראש 
בראש חודש אדר ומכונה חודש האביב. נספר 
של  היא  הסיני  בלוח  השנים  שמחזוריות  עוד 
שישים שנה ומבוססת על שילוב של חמישה 

והשנה  חיות,  של  מזלות  ושנים-עשר  יסודות 
הקרובה היא שנת דרקון-המים.

במיתולוגיה  דגים.   – החודש  של  מזלו 
היוונית אלו הדגים שלדמותם שינו את צורתם 
אפרודיטה וארוס )אלת ואל האהבה( במטרה 
באסטרולוגיה  מהטייפון המפלצתי.  לחמוק 
הוא נפטון,  דגים  מזל  השליט של  הכוכב 

הקרוי על שמו של אל הים.
אבי אביטל

אבא של עמרי )ח’, “מופת” רחובות(, 
שחר )ז’1(, זוהר )ב( והדר

הלוח  בענייני  “קובץ  החיבור  מתוך  איור 
“עברונות” של  פי החיבור  על  העברי”, ערוך 
וצויר  עוטר  נכתב  בלין,  יעקב  בן  אליעזר  ר’ 
על ידי פנחס בן אברהם הלוי )סג”ל(, אמצע 
)מאוצרות הספרייה  המאה השמונה-עשרה 

הלאומית(.



בחג הפורים השתרשו במקומותינו טקסים ומסורות. 
מעבר ללבישת תחפושות, אציין את השתייה המרובה של משקאות 
ואציין  לשמאלו,  ימינו  בין  להבחין  השותה  עד-לא-ידע  אלכוהוליים 
בנוסף את השימוש בזיקוקים, חזיזים, נפצים, קפצונים ושאר ירקות, 

שנועדו ליצור רעש, לשמחתם הרבה של החוגגים. 
המסורתי  נפיצים,  וחומרים  אלכוהול  החג,  רוח  בין  החיבור  לעתים 
כל כך בחג הפורים, מביא לתוצאות לא נעימות, אשר מגיעות לבתי 

המשפט העמוסים.
כך למשל למד על בשרו איש צעיר בשם אורן, אשר בחג הפורים 
בשנת 1102 נחה עליו “משובת נעורים” והוא השליך לעבר קבוצת 
ַנָּפץ  קפצון,  הנראה  )ככל  בשוטר  פגע  אשר  נפיץ”  “חומר  שוטרים 

לילדים או משהו דומה(.
למען הסר ספק השוטר לא ניזוק כלל מפגיעתו הנוראה של הקפצון. 
על  נחה  לא  הנראה  ככל  אולם  מידי,  באופן  והתנצל  מיהר  אורן 
השוטר רוח חג הפורים, ושומר החוק האמיץ שהשליכו עליו קפצון 
נעלב עד עמקי נשמתו, ומיהר לעצור את אורן, שישב במעצר שמונה 

ימים )לא ייאמן, אבל כך היה(!
לא הייתה מחלוקת לגבי העובדות שלאורן הצעיר לא הייתה כוונה 
לפגוע בשוטר, שלא נגרם לשוטר נזק כלשהו, שאורן לא השליך על 
השוטר “נשק” ושאורן לא אחז בדבר אסור בשימוש ו/או בהחזקה. 
 – כי מדובר ככל הנראה בתיק פשע חמור  אולם היה מי שהחליט 

כמעט תיק המאה – והוגש כתב אישום.
כי  ההגנה,  טענת  את  קיבל  המשפט  בית 

כוונה,  ללא  שנעשה  במעשה  מדובר 
בבחינת “משובת- נעורים”. בנוסף, בית 
שהעֵבירה  כך  על  דעתו  נתן  המשפט 

שהינו  הפורים,  חג  של  בעיצומו  בוצעה 
להשתמש  נוהגים  ְלצער  או  ְלשמחה  בו  “חג 
שהחומר  ומרעישים...  דליקים  בחומרים 
פסול/חיובי  הוויי  אותו  במסגרת  הושלך 

שנשתרש בחג הפורים במקומותינו”.
כי  ואומר  אסתכן  בדין.  הצעיר  אורן  הורשע  לעיל,  האמור  למרות 
אזולאי”,  “השוטר  הקלאסי  בסרט  אופיר  שייקה  של  דמותו  בהשראת 
קבע בית המשפט ש”לשוטרים יש ליתן את הכבוד המגיע להם, ובוודאי 

לא להשליך ולא לפגוע בהם במיני חפצים שהם”. 
חג  של  בעיצומו  שוטר  על  קפצון  השלכת  של  זה  חמור  פשע  בגין 

הפורים, הוטל על אורן קנס של 1,000 ₪.
ראו הוזהרתם!

המשטרה  של  מופרז  לשימוש  באשר  מחשבה  ראויה   – לסיום  הערה 
בכוחה לשלול חירותו של אדם, באשר לסיבות שבתי המשפט בארץ 

כה עמוסים ולמקרים שבהם הם מתעסקים.
חג שמח !
איציק פרנלדס

היזהרו משוטרים בחג פורים

צוות תרומה לקהילה - יש חיה כזאת
צוות  קשת  בקהילת  פועל  שנים  כמה  מזה 

תרומה לקהילה. 
מטרתו של הצוות לחפש ולהפעיל פרויקטים 
שבהם יוכלו חברי הקהילה לתת  בהתנדבות 

מזמנם ומרצם  עבור אחרים.
זו עלה מתוך דברים  הצורך בכתיבת כתבה 
ששמענו בתוך השיח הקהלתי אל העדר של 

פעילות התנדבותית מחוץ לקהילה.
לבמה  זוכים  לא  מפעילם  שאנו  הפעילויות 
שיש  חושבים  אנחנו  כי  ופעילה  מתוקשרת 
מקום לצניעות ולשקט בפעילות הזו ועם זאת 
שמענו את הצורך לספר שיש בתוכנו חיה כזו 

שכל כוונתה היא לעשות למען אחרים.
אז מה היא הפעילות שמפעיל הצוות?

משולחן   – ישראל  לקט  של  פעילויות 
לשולחן

בפעילות זו אנו נאספים מספר פעמים בשנה 
בעיקר בחגים שיש בהם חופש לילדים מבית 
ישראל”  “לקט  עמותת  ובמסגרת  הספר 
ירקות  של  פעם  כל   , יזום  קטיף  מבצעים 
שנאספת  התוצרת  את  אחרים.  פרות  או 
מעבירה העמותה ישירות למשפחות נזקקות 

ברחבי הארץ.
מגבשת  מיוחדת,  קטיף  בחווית  מדובר 
והילדים  ההורים  עבור  ומשמעותית 
המשתתפים בה ובתרומה ישירה למשפחות 

הזקוקות לעזרה.

ואיסוף  הרווחה  גורמי  מול  עבודה 
בפורים  נזקקות  למשפחות  מצרכים 

ובפסח 
קשר  מקיימים  אנו  הצוות  פעילות  במסגרת 

עם גורמי הרווחה בעיר. 
בפורים  הפניה  את  רואים  ודאי  אתם 
חלק  לקחת  המעוניינות  מקשת  למשפחות 
בנתינה של משלוחי מנות למשפחות נזקקות 
למשימה  שנרתמות  המשפחות  במושבה. 
ומביאות  משפחה  של  וכתובת  שם  מקבלות 

ישירות משלוחי  מנות שהכינו.
מצרכים  איסוף  של  מבצע  נערך  בפסח 

והעברתם למשפחות נזקקות במושבה.
פניות  פעם  מידיי  מקבלים  אנו  לזה  מעבר 
במושבה  הרווחה  גורמי  של  נוספות 

ומשתדלים להיענות להם כמיטב יכולתנו.

נפש  לנפגעי  הוסטל  דיירי  של  אימוץ 
במזכרת בתיה

ההוסטל  עם  קשר  יצרנו  כשנתיים  לפני 
הקשר  בתיה.  במזכרת  הקיים  נפש  לנפגעי 
של  ובלמידה  הצדדים  משני  בהיסוס  החל 
ושל  ההוסטל  דיירי  של  הייחודיים  הצרכים 
התפתחה  להם.  להיענות  שלנו  היכולות 
ועם  ההוסטל  צוות  עם  יחסים  מערכת 

הדיירים. 
בהוסטל  מבקרים  אנו  הזה  הקשר  במסגרת 
חגי  את  יחד  וחוגגים  בשנה  פעמים  ארבע 

ישראל בשירים ומשחקי חברה.

אצל  המתארחים  דיירים  ישנם  בנוסף 
הם  חג.  לארוחת  מהקהילה  משפחות 
מוזמנים לקחת חלק בתפילות יום הכיפורים 

ובקריאת המגילה של הקהילה. 
הרצון הוא לחבר בין הדיירים לקהילה וליצור 

מסגרות שונות לאינטראקציה בין הצדדים.
חיפשו  ה’  כיתה  כשילדי  שעברה  בשנה 
קשר  ליצור  להם  עזרנו  התנדבותי  פרויקט 
עם צוות ההוסטל ולחבר ביו הילדים לדיירים. 
הפרויקט שנוצר בליווי הצוות החינוכי של בית 
של  עולמם  עם  הילדים  את  הפגיש  הספר 
הפרויקט  הנתינה.  חוויית  ועם  הנפש  פגועי 
דיירי  בקרב  נרגשות  תגובות  קיבל  הזה 
ההוסטל ואף הוצג בכנס שנערך בבית חולים 
בארץ  ייחודי  לפרויקט  כדוגמא  פסיכיאטרי, 

וזכה לתשבחות רבות.  
של  ה1  כיתה  עצמה  על  לקחה  השנה 
עם  הקשר  המשך  את  קשת  הספר  בית 
חוויה  להם  שתהייה  מקווים  ואנחנו  הדיירים 

משמעותית של נתינה ולמידה.
פרויקטים  סביב  שהחיפוש  לציין  חשוב 

מעניינים וחשובים נמשך כל הזמן.
אז זהו זה, מקווה שהצלחתי לתאר במעט את 
ולהזמין אתכם  פעילותו ההתנדבות בקהילה 

לקחת חלק בפעילויות  הבאות.

 כתבה: קליין גלי בשם צוות תרומה לקהילה
חברי הצוות: יעל מונזון, גליה אלגרנטי,  אלישבע 
לברן, בנימין גרינברג, דפנה ורם, גלי קליין



שלום ילדים
בבית שלנו לקראת חג פורים
קורים דברים מאד מוזרים
במטבח שלנו לפתע פתאום
הופיעו מסכות משום מקום

נסו לזהות ממה מורכב כל דבר
ומי שפותר יהיה ממש מאושר

...
ים

שע
פילוסופיה בשקל ות

בפיתרון השאלה: “מה לבשל לשבת?”רגע נתון, מיטב המוחות האנושיים עסוקים המשמעות המעשית של הגילוי היא, שבכל לנשים אינטליגנציה גבוהה יותר מגברים. מאמר שהתפרסם לאחרונה חשף כי 

חגית קראוס 
אמא של אביב, תמיר )ד’(, וכרמל )גן “ארז”(

צבע בטבע
כיף לצייר עם חומרים טבעיים ועוד יותר כיף להתלכלך כשמכינים אותם.

הורים ראו הוזהרתם!
בעבר אנשים ידעו להפיק צבעים מצמחים וחומרים שנמצאים בבית או בסביבה הקרובה. גם כיום ניתן להשתמש באותן שיטות ולבדוק האם הצבע 

מן הטבע יפה יותר מן הצבע המוכן.
בכדי להפיק צבעים יש צורך למצות את הצבע מן הצמח על-ידי הרתחה, לשם-כך נצטרך להיעזר במבוגר!

חיתכו והניחו את החתיכות בתוך סיר. כסו עם מים והרתיחו את החומרים כ-20 דקות. סננו את החתיכות והחזירו את הנוזל לסיר. כדאי להוסיף כף 
דייסת קורנפלור )שהומסה קודם-לכן במים קרים( ומעט דבק פלסטי בכדי להסמיך את הצבע.

מהסלק, כרוב סגול או ענבים סגולים תקבלו צבע אדום-סגול. 
מגזר, קליפות רימון או עלי-דפנה תקבלו צבע כתום. 

משקית תה, קפה, בצל או מעט אדמה תקבלו צבע חום. 
מתבלין הכורכום או החרדל צבע צהוב. 

מתות-שדה, תבלין הפפריקה, תבלין סומק, או עלי-כותרת של ורד, צבע אדום.  
מגחלים תקבלו צבע שחור. 
מאבני גיר תקבלו צבע לבן. 

וכמו שאנו מכירים היטב מן הכתמים של הג’ינס, מעט דשא ייתן צבע ירוק. 

ואיך נצייר?
 נכין גם מכחולים מן הטבע, צאו וחפשו ענף קטן, או קצה של אבן.

ניתן גם לעשות חותמות מהטבע: כמו למשל חיתוך של תפוח אדמה בצורות שונות.
אבל הכי כיף זה פשוט לצבוע עם הידיים!

על מה נצייר?
אפשר לצייר על כל נייר )ועדיף כמובן לצייר על דף שכבר הודפס הצד אחד(, קופסאת קורנפלקס חתוכה היא גם כן מעולה, היות והצבע שלה מעט 

חום. ואם נמאס לכם מחולצת הטריקו הלבנה שכבר יש עליה כתמים, למה שלא תוסיפו עוד כמה כתמים חדשים עם צבע מן הטבע?!

מצא את ההבדלים


