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בין אמר לעשה...

לסיים לקראת השבת,  על רשימת הקניות שיש  השבוע, חשבתי לעצמי 
ויכול  הולכת לקניות בשוק  לא  זה שאני  איך  כדי שאלתי את עצמי  ותוך 
הספר  לבית  הולכים  שהילדים  לפני  בבוקר  מוקדם  לקום  נחמד  להיות 

ולקחת אותם יחד איתי לשוק.
אמא שלי באופן קבוע עושה קניות בשוק בימי רביעי.

אני זוכרת אותי בת 12, סוחבת את עגלת הברזל בתוכה שק כחול, בדרך 
אסור  אז  וחצי  שעה  כל  עובר   84 קו  לכפר.  בכניסה  האוטובוס  לתחנת 
להחמיץ אותו. הוא היה לוקח אותנו לשוק בפתח תקווה, אמא שלי תמיד 

אומרת: “השוק של פתח תקווה הוא השוק הכי טוב שיש”.
כשאמא שלי מגיעה לשוק, נדמה כאילו היא הגיעה הביתה, היא מברכת 

את הרוכלים לשלום והם אותה.
שלה  הקצב  את  להדביק  ומנסה  מלמטה  הנעשה  כל  על  מסתכלת  אני 

בתוך הצעקות, הצבעים, הריחות וההמולה.
של  האיש  מאיתן  נתחיל  “בואי  לי:  מודיעה  היא  ויסודי  קצר  סיבוב  אחרי 
ובברכה. בשמחה  אותנו  מקבל  וצולע,  מקסים  איש  היה  איתן  הדגים”. 

תופס  איתן  הנילוס,  ונסיכת  קרפיון  דג  תמיד  כמו  מזמינה  שלי  אמא 
אותם  לה  שני קרפיונים מבריכת הדגים, אמא שלי מבקשת שינקה 

ואומרת שהיא תחזור עוד מעט.
משם ממשיכים לאברהם איש הפירות, אנחנו ממלאות את השקיות 
בכל טוב ואמא שלי תמיד מקבלת מחירים בהנחה, תמיד פחות ממה 

שכתוב על השלט. גם אצל אברהם אנחנו משאירות את השקיות.
חנות  של  לסמטה  נכנסות  שאנחנו  ואיך  קפה”  לי  חסר  שרון  “בואי 
שומעת  ואני  באוויר  הקפה  של  החזק  הריח  את  מריחה  אני  הקפה 
את הרעש של מטחנת הקפה. המוכרת היא אישה יפה ונעימה והיא 
לה  טוחנת  כבר  שהיא  לה  ואומרת  באהבה  שלי  אמא  את  מקבלת 
ומתחילות  להמולה  חוזרות  אנחנו  הקפה  עם  יחד  שלה.  הקפה  את 
לאסוף את השקיות שהשארנו אצל הרוכלים, העגלה מתמלאת עד 
אפס מקום ואנחנו כבר מתחילות לקשור את השקיות למסגרת של 

העגלה, זה הסימן שהגיע הזמן לחזור הביתה.
שרון צוק
אמא של רועי )ה’2( שי )ב’1( אלה )גן ציקיטוס( וגיא

בסוף השנה שעברה, כאשר גילינו שלא רבים 
להמשיך  להתנדב  בחרו  המעטה...(  )בלשון 
השאירו  ואיילת  שבן  הברוכה  המורשת  את 
לנו עם מיסוד “ודברת בם”, שאל אותי זיו אם 
נסכים לערוך את העלון עוד שנה. התלבטתי. 
זיו אמר שאם אני ממשיכה לתרום את חלקי 
)בליבי  אמרתי  כך,”  “אם  ימשיך.  הוא  עימו, 

ושלא בליבי( “בוודאי, אני איתך”.
ֶעֶּפעס, כמו )לצערי( בחלקים אחרים של חיי, 
דיבורים לחוד ומעשים לחוד. לא הרמתי את 
כנגדו  עזר  באמת  הייתי  ולא  השנה  תרומתי 

של זיו בעריכה. והאמת - אינני מופתעת.
כבת לֶחברה “מודעת” לעצמה, עוד מימי בני-

עקיבא, אנחנו מרבים בדיבורים. ההתדיינויות 
מוגדר,  ולהיות  להגדיר  הצורך  האינסופיות, 
במחשבה  מעשה  כל  שסוף  להוכיח  הצורך 
שהחשיבה  לכך  לעתים  מובילים  תחילה, 
מוגמרת אך המעשה... למי יש כוח אליו אחרי 

שדנו בו לעייפה.
הזרימה הפשוטה, המעשה שנעשה כשגרה, 
מוכר  אינו  כמעט  מאליו,  כמובן  חיים,  כאורח 
לכל  לעצמם”.  ה”מודעים  הדת  בני   - לנו 
מעשה נדרשת אידיאולוגיה. אגב, גם אם אין 
לאמץ  נדאג  נשגבת,  אידיאולוגיה  בבסיסה 
בטוח  הקיימות,  הדעות  במגוון  הרי  אחת. 
שלא  כדי  עצמה  את  שתצדיק  אחת  תהיה 
לעבוד  שבחרנו  לעצמנו  אומרים  נימצא 

שהסכים  היחיד  המקום  זה  כי  פלוני  במקום 
לקבל אותנו...”

חיבה  יש  לי  גם  כהלכה.  שלא  אובן  שלא 
זאת,  )בכל  ומלבנת  מחדדת  להתדיינות 
שלעתים  היא  תחושתי  זאת,  עם  עו”ד...(. 
לגבי  גם  חשה,  אני  לעיקר.  הופך  הדיבור 
גינוי  ידי חובה מעצם הדיבור.  עצמי, שיצאתי 
בשוויון  מלהתרועע  אותי  פוטרת  הגזענות 
התנדבות  הנבדל;  מהגזע  רעיי  עם  אמיתי 
סטרילי  במקום  לגור  לי  מאפשרת  בקהילה 
שאין בו אנשים דוגמת אלו שאתנדב למענם; 
מאפשרת  מעורב  ספר  לבית  ילדיי  ומשלוח 
לי להתייחס בביטול למי שמבקשים להגדיר 
עצמם באופן שונה מהדיכוטומיה הכה ברורה 

שבית הספר יצר.
ברוך השם, יש בקהילתנו גם אנשים שעושים 
התאמה  ביניהם  אין  שמדברים.  אנשים  וגם 
אולם  מוחלטת,  נפרדות  לא  וגם  מלאה 
המעשה  אנשי  האידיאולוגי,  החידוד  לצד 
אלו  הם   - כאחד  והרעשנים  הדוממים   -

שמכתיבים בפועל את ההוויה.

אז נחזור לעיקר: 
מי נכנס למלאכת העריכה של 
“ודברת בם” בשנה הבאה????

רבקי
אמא של דבורה שרה )ג’2( שרון מרים )ב’2( והלל דוד
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 יום שישי הראשון שאחרי החופש הגדול. חג האהבה האמיתי לזוגות עם ילדים הוא יש הרבה חגי אהבה לאורך השנה, אבל 
 חופשה נעימה. 
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חופשה נעימה לכולנו!!!



“שלום, המון זמן לא שמענו ממך בקשת, מה דעתך אולי להצטרף לוועדת גיוס? 
זה יהיה טוב שיהיה ייצוג למישהו חילוני בוועדה ויש לנו קושי גדול לגייס מתנדבים 

מהקהילה לוועדה זו”.
“בסדר גמור, מה התפקיד דורש?”

“אה זה לא תפקיד ‘כבד’, החל מאפריל ועד יוני ללוות משפחות מתעניינות, בדרך-
כלל מפגש פעם בשבועיים בבוקר יום שישי”.

“בסדר גמור, הולך!”

“שלום, ראיתי שהצטרפת לוועדת גיוס וקליטה. לאחרונה ממש קשה לנו למצוא 
כותבים לעיתון אולי תרצי לכתוב על זה משהו לעיתון?”

“בסדר, חד פעמי אין בעייה – 200 מלים תקבל.”

העלונים  של  מפיצה  לנו  חסרה  האחרון.  המאמר  על  תודה  לאמר  רציתי  “שלום, 
בבוקר שישי, פנינו במייל הקהילתי אבל אין תגובה. אף לא אחד התנדב. מה דעתך?”

“בסדר גמור במילא אני שם לוועדת גיוס בכניסה לבית הספר.”

“שלום, קראתי על התפקיד שלך בוועדה וראיתי שאת עוסקת בXXX, אולי תרצי 
להעביר שיעור בשיח קהילה?”

“איזה יופי, בשמחה.”

בבית  גם  בנושא  לעסוק  שכדאי  וחשבתי  המבוגרים,  של  במפגש  הייתי  “שלום, 
הספר מה דעתך?”

“אהההמ, קצת צפוף לי, אבל אשתדל. איו מצב שמישהו אחר יירתם?”
“זהו, שזו הבעייה, אין ממש מי שמסכים”.

פתיח קצר שאפילו לא מתחיל להסביר את עומק הבעייה. 
וגם?  גם  לא  ולמה  קהילתי?  ספר  בית  או  המשלב  הזרם  מן  ספר  בית  קשת 
לתפיסתי זו זוגיות שחייבת ללכת ביחד. מעורבות הורים בבית הספר מבטיח חינוך 
רלוונטי וחי. כך גם החינוך נכנס הביתה וממשיך מעבר לכתלי בית-הספר. הרעיון 
של מעורבות הורים בחינוך אינו חדש, הרש”ר הירש כבר לפני  מאתיים שנה כתב:  
“עליכם לזכור כי בית הספר מקבל על עצמו רק חלק מתפקידכם בחינוך, והחינוך 
בית  כי  עצמכם,  את  תשלו  אל  להשלמתו.  ומקביל  מותאם  להיות  צריך  הביתי 
הספר פוטר אותכם מכל אחריות בחינוך... מחובתכם לבדוק את טיבו ואופיו של 
בית-הספר בטרם תמסרו לו את בנכם. אין הבית עשוי להצליח הרבה בלי עזרתו 

של בית-הספר, אך גם בית-הספר לא יצליח בלי עזרת הבית.”
במקביל חיי הקהילה יכולים להשלים את החינוך הפורמאלי גם לילדים וגם להורים.

המסר של יהדות רלוונטית מזמין פעילות מגוונת שמקומה בחיי הקהילה. כאן נוכל 
לציין יחד את החגים, לשמר, לחדש ולהמציא משמעויות ללוח השנה העברי. נוכל 

גם סתם להנות ביחד בטיולי שבת, ליגת כדורסל או בסדר ט”ו בשבט. 
נשמע טוב לא? בדיוק בגלל זה הגענו לכאן! אבל, וברור שיש כאן אבל. חיי קהילה 
כמו  המוניים  אירועים  ישנם  וביצוע.  רעיונות  פעילים,  מתנדבים,  דורשים  ערניים 
מדורת ל”ג בעומר אליה מגיעים מאות מחברי הקהילה. זו מסורת של 6 שנים. אבל 
מפעילים  למצוא  התקשתה  שהשנה  קטנה  קבוצה  מתפעלת  הזו  המסורת  את 
לקבוצות הגיל השונות. מאות מגיעים ויחידים מארגנים. הסיפור זהה בכל ארוע,  

לאחרונה שבוע הספר רק בדקה ה-90 הצליח לארגן מתנדבים לפעילות.
שמעתי  אודותיו  פתרון  להעמיד  העת  הגיע  כי  להציע  רוצה  אני  עושים?  מה  אז 
ולקהילה  בבתי-ספר קהילתיים אחרים. כל הורה הבוחר להשתייך לבית הספר 
ייצטרך לתת מכסת שעות שנתיות. כל אחד ייצטרך לבחור היכן הוא רוצה לסייע, 
פינוי של  בצוות  להיות  או  בבית הספר  עיתון, ללמד  בגיוס כספים, הפצת  זה  אם 
ארוע. נשמע מיליטנטי? לא בהכרח, רק אם נחייב את החברים נוכל להקל בעומס 
לא  או  מתביישים  שמהססים,  אנשים  לקרב  גם  נוכל  הזמן.  כל  שעובד  מי  של 
מוצאים דרך להשתלב. הדבר כמובן ידרוש רכז מתנדבים, תפקיד שמאד מקובל 

בכל ארגון או חברה גדולה.
המסר צריך להיות ברור – בחרת בבית ספר קהילתי – עכשיו תתחיל לעבוד!

ליאת יוספברג בן יהושע
אמא של שחר )י’(,יעל )ז’2(,מיכל )ה’2( עמר )גן תות( ושי

האחרונות  בשנים  הקהילה  חברי  עם  שלי  מפגש  בכל 
הרגילות  והשאלות  בקהילה.  ההתנדבות  נושא  לדיון  עולה 
מתנדבים  אנשים  שאותם  להיות  יכול  “איך  והמתבקשות: 
מהמצטרפים  מתנדבים  כמעט  אין  “למה  הזמן?”,  כל 
החדשים?”, “איך הגיעו לאירוע רק מאה איש מקהילה של 

400 משפחות?” וכיוצא באלו...
כל שיחה כזאת בעבר עוררה בי כעס! איך יכול להיות שיש 
לאירועים  מגיעים  שלא  לקהילה!  תורמים  שלא  אנשים 
שהושקעה בהם זיעת אפם של המארגנים! מה המשמעות 

של להיות בקהילה ולא לתרום? הייתכן?! 
ואפילו  אחרות  דעות  גם  לשמוע  התחלתי  לאט  לאט  אולם, 
שמאוד  אנשים  שמעתי  הסכמתי.  לא  אם  גם  אותן,  להבין 
מרוצים מבית הספר אבל לא מעוניינים להיות חלק מקהילה, 
הספר  מבית  ולא  מהקהילה  מרוצים  שמאוד  כאלו  שמעתי 
וגם שמעתי כאלו שמאוד מרוצים מהכול אבל לא מעוניינים 
להתנדב ולתרום. כל אחד מאלו שדיברתי איתם הם אנשים 
מצוינים, איש איש בדרכו, וחשבתי שלא ייתכן שאני כועס על 

התנהלות של אנשים שאני מכבד ומעריך.
הספר  בית  את  להקים  מנת  על  גדלנו!  הבנתי...  ואז 
שתרוץ  קהילה  להיות  חייבת  הייתה  הנוכחית  במתכונתו 
מעוררת  ובצורה  נעשה  זה  ואכן  ותקדם.  ותדחוף  ותעשה 
התפעלות אבל מאז עברו כמה שנים, בית הספר גדל, למד 
)דימוי טרי אצלי... סליחה(  ללכת והפסיק לינוק מהקהילה 
והיום הוא עצמאי כמעט – ועל מנת להיות ברור אני אדגיש 
של  מעורבות  חייבים  לצמוח  ימשיך  הספר  שבית  שכדי 

ההורים! בוועדות ההיגוי למיניהן, בהנהגות ועוד. 
את  צריך  לא  כבר  הספר  בית  אבל  האבל...  מגיע  ועכשיו 
בית   – להסביר  לי  תנו  לי  שמרביצים  ולפני   – הקהילה 
הספר היום משיג את המטרה שלשמה הוא הוקם: “בבית 
ממשפחות  תלמידים  יחד  מתחנכים  הקהילתי  הספר 
חיבור  תוך  משותף,  בחינוך  המעוניינות  ודתיות,  חילוניות 
הציונות  ולערכי  השונים,  פירושיה  על  היהודית  לתרבות 
שעובדה  חושב  ואני  הקהילה(.  אתר  )מתוך  והדמוקרטיה” 
ולראיה, משפחות חדשות רוצות  זו היא ההצלחה הגדולה 
להצטרף כל הזמן. הילדים שלנו לומדים לקבל את האחר 
לומדים  החילונים  סייגים,  שום  ובלי  בסיסית  הכי  בצורה 
יהדות, הדתיים רואים חילוניים ואלו שבאמצע מוצאים את 
מקומם – ולפחות בדור שלהם אולי יגיע המשיח... אבל למה 
כל מי שרוצה שהילדים שלו יכירו את האחר חייב להשתייך 
המצב  זה  )למעשה  שהיום  חושב  אני  כלשהי?  לקהילה 
בפועל כבר לא מעט זמן...( ישנם כאלו שמאולצים להשתייך 
לקהילה רק בגלל שהם בחרו שילדיהם ילמדו בבית הספר, 
אותם אנשים אולי משלמים את דמי החבר אבל מעבר לכך 
אינם נוכחים. אז למה להכריח? בואו נתנתק! נעשה הפרדה 
שלהיות  כך  השורות  את  נרענן   – לקהילה  הספר  בית  בין 
שגם  האמונה  תהיה  והבחירה  בחירה  תהיה  קשת  בקהילת 
פעילויות  וליזום  האחר  את  להכיר  צריכים  הבוגרים  אנחנו 
מרצון,  לבוא  צריך  זה  וכל  ולהתקרב.  ולהתנדב  משותפות 
ומאמונה בצדקת הדרך ולא מכפיה שתיצור התנגדות – גם 
שהקהילה  היא  המשמעות  אם  וגם  טובה.  היא  הכוונה  אם 

תקטן אבל הרוח תחזור...
ענר צוק
אבא של רועי )ה’2( שי )ב’1( אלה )גן ציקיטוס( וגיא

ראש               בראש
קשת – קהילה שמכילה בית ספר או קהילה ובית ספר?



בואו נתייחס גם לקנקן

זוכרים את אלעד
בט”ו  שנים  שלוש  לפני  נפטר  קשת  קהילת  חבר  ז”ל  פרימרק  אלעד 
לזכרו. אמו של אלעד  הייתה הכנסת ספר תורה  בתמוז. לפני חודש 

ספר  הכנסת  ארוע  על  לנו  כתבה 
התורה שנערך לא מזמן.

לזכרו  תורה  ספר  הכנסת 
ולעילוי נשמתו 

של אלעד פרימרק יקירנו
אותנו,  שפקד  הכבד  האסון  אחר 
ועלתה  נפש,  מנוחת  מצאנו  לא 
ספר- לכתוב  מחשבה  בליבנו 

של  נשמתו  ולעילוי  לזכרו  תורה 
עמדנו  זיכנו,  הקב”ה  שלנו,  אלעד 
ידידים   חברים  בעזרת  במשימה 
עור  קרמה  המשימה  משפחה,  ובני 

–נפש  התרוממות  של  וברגע  הושלמה,  התורה  ספר  כתיבת  וגידים, 
יש”י  קהילת  הכנסת  לבית  התורה  ספר  את  הכנסנו  רבה  ובקדושה 

נוספים,  רבנים  דהן,  מאיר  מר  המועצה  ראש  זלמנוביץ,  הרב  בנוכחות 
חברים, בני משפחה וידידים שהגיעו מכל קצות הארץ. מודים אנו לכם 
קהילת קשת וקהילת יש”י על השתתפותכם 
כמה  אוסיף  הדרך.  לאורך  תמיכתכם  ועל 
רבי  של  מדבריו  הטוב  ראיית  על  מילים 
את  לראות  אלי  “למדני  מברסלב:  נחמן 
הטוב ולהתעלם מן השליליות של האנשים 
הנקרים בדרכי, למדנו לחפש את האיכויות 
אחד  בכל  הרי  בערכם,  ולהכיר  שבאחרים, 
לטוב  שבנו  הטוב  את  חבר  טוב,  קיים  מהם 
ידע  אלעד  כזה,  היה  שלנו  אלעד  שבאחר”. 
ברוב  והיפה  הטוב  את  מהאדם  למצות 

תבונה וחוכמה. יהי זכרו ברוך.
                                                                     

תודה רבה לכולם ויישר כוח.

בשם משפחת פריימרק.
רות פריימרק )אמא של אלעד(

של  אמא  לדני,  נשואה  לבון  בירר  אפרת 
אחראית  לגרפיקה,  סטודיו  בעלת  ועידו.  ניצן 

כבר שש שנים על העיצוב הגרפי של העיתון.

אפרת, שתפי אותנו בימים הראשונים שלך 
בעיתון.

וביקשו  מקשת  אלי  פנו  שנים  כשש  לפני 
שאערוך גרפית את העיתון. הילדים שלי היו 
קטנים ולא הכרתי כמעט אף אחד מהקהילה. 
ולכותבים  לרעיון  התחברתי  העיתון  דרך 
לקשת,  כשהצטרפנו  שנים,  כמה  אחרי  ורק 

השמות והמאמרים התחברו לי לפרצופים.
העיתון?  של  האבולוציה  את  רואה  את  איך 

מה השתנה במהלך השנים?
יותר  קליל  נהיה  העיתון  השתנה.  המון  וואו. 
ונגיש לכולם. יש יותר אנשים במערכת ויותר 
גם  לכתוב  לעצמם  מרשים  אנשים  כותבים. 
דברים כואבים וגם אישיים ומצחיקים. בעיניי 
חושבת  אני  גרפית,  מבחינה  מבורך.  זה 
שלי  ההרגשה  את  בעיקר  מבטא  שהשינוי 
בתוך כל הדבר הזה. ככל שנכנסתי לעניינים 
חופשיה  הרגשתי  העיצוב,  יותר  לי  זרם  כך 

יותר, פחות היה חשוב לי מה יגידו.
איזה גיליון זכור לך באופן מיוחד?

של  המיוחדים  הגיליונות  לי  זכורים  כרגע 
שבהם  דומם(  צומח,  חי,  עיר,  )ארץ,  השנה 
ניסיתי לתת משהו שונה קצת בעיצוב שיבטא 
הופיעו  בהם  והגיליונות  הדברים,  רוח  את 
לכתוב  לכולם  ממליצה  שכתבתי.  דברים 
משהו  לראות  נפלאה  הרגשה  זו  לעיתון. 

שכתבת מתפרסם.
של  הקלעים  מאחורי  אנקדוטה  על  ספרי 

ודברת בם.
ברכות  לפרסם  נהגנו  קודמות  בשנים 

בשנה  שהופסק  )מה  חדשים  לתינוקות 
שעברה כי מרוב תינוקות כבר לא ראו גיליון...(. 
שיש,  למשפחת  בן  נולד  שנים  כחמש  לפני 
ואחת הבנות שלהם סיפרה שקוראים לו טל. 
נודע  ואז  בעיתון  השם  את  לפרסם  מיהרנו 
שאחרי  בשבוע  איתמר...  לו  קוראים  שבכלל 
נמנענו מלכתוב את  ומאז  פרסמנו התנצלות 

שמות הנולדים...
מה את אוהבת במלאכת הגרפיקה והעיצוב 

של העיתון?
שהכרחי  המהיר  העיצוב  את  אוהבת  אני 
צריך  לא  שהעיצוב  העובדה  את  בשבועון. 
וקהילה  רעיון  ומשרת  דבר  שום  למכור 
שהרבה  זה  את  אוהבת  אני  מצומצמת. 
אני  המאמרים  ושאת  מכירה  אני  מהכותבים 

רואה לפני כולם... 
מה את לא אוהבת בעיסוק בעיתון?

העיסוק  השני...  מהכיוון  רק  דבר  אותו  את 
האינטנסיבי, שבוע אחרי שבוע מעייף ומחייב.

להמן  ישי  טועה,  לא  אני  אם  שעברה,  בשנה 
לכתוב  כמו  מרגיש  לעיתון  שלכתוב  כתב 
מקבלים  לא  פעם  אף  כמעט  כי  למגירה, 
תגובות. כך אני מרגישה גם ביחס לעיצוב. יש 
מצד  ומבאס  אחד  מצד  משחרר  משהו  בזה 
שני. הרבה פעמים אני מרגישה שאני מעצבת 
וממש מופתעת  ולעורכים  את העיתון לעצמי 

אם מישהו במקרה מתייחס לעיתון.
מה המחמאה הכי גדולה לה זכית?

שכתבתי  מה  על  התגובות  אותי  ריגשו  הכי 
ב”זכרון הראשון שלי”. 

מה דעתך על הצוות המלווה?
אני עובדת בעיקר מול עורכי העיתון. במהלך 
הגיוון  עורכים.  וכמה  השנים עבדתי עם כמה 
בדרך  לפעמים.  לקושי  גם  אבל  לעניין  גורם 

כלל אני מקבלת חופש עיצובי כמעט מוחלט. 
מצד אחד זה כיף אדיר מצד שני מעצב צריך 
פידבקים  גם  לקבל  שמחה  הייתי  פידבקים. 
כדי  הטורים  מכותבי  ובעיקר  מהכותבים 

לשפר ולהתאים את העיצוב אליהם.
איך זה להיות גורם מקצועי בעיתון שיש בו 

גם מעורבות רגשית כחברת קהילה?
מעורב  להיות  חשוב  שבעיצוב  מאמינה  אני 
בכל המובנים, בטח כשמדובר בעיתון קהילתי 
כמו שלנו. לא תמיד אני מסכימה עם הכתוב 

אך משתדלת להשאר נייטרלית בעיצוב. 
להמשיך  צריך  שהעיתון  חושבת  את  האם 

ומה היית משנה בו?
קהילה.  בכל  בסיסי  משהו  זה  עיתון  לדעתי 
דיגיטלי  לפורמט  לעבור  אולי  לשקול  צריך 

בלבד או לחלופין לגיליון פעם בשבועיים.
איזה מדור/פינה הכי אהבת במשך השנים?

“הנסיך הקטן חזר אלינו” של יאיר הרטמן. 
שיתנדב  החדש  לצוות  מאחלת  את  מה 

למלא את המשימה בשנה הבאה?
רוב האנשים לא יודעים איזו משימה מורכבת 
זו - להוציא עיתון שבועי מעניין, יפה, מקצועי 
ומתאים לכל גווני הקשת. זה פאזל שמתחיל 
ממשיך  כותבים,  ובאיתור  שנתי  בתכנון 
החומרים.  ובאיסוף  לכותבים  בתזכורות 
הגרפי,  ולעיצוב  לשונית  לעריכה  שליחה 
וחלוקתם  הדפוס  מבית  הגליונות  איסוף 
תחת  והכל  האנטרנטי.  הגליון  ושליחת 
המערכת  כל  את  לראות  מאד.  לחוץ  דדליין 
- זה  יוצאים לאור  ואת הגיליונות  הזו עובדת 
שישכילו  להם  מאחלת  אני  עצום.  סיפוק 
לעיתון  ומרעננים  חדשים  רעיונות  להביא 
כמו שעשו המערכות הקודמות והכי חשוב - 

שידעו להנות מהמלאכה.



בחן את עצמך: האם אתה קורא נאמן של “ודברת בם”?

אז מה היה לנו שם?סמי עזוב הכל וסגור חשבון

 )שימו לב: כל השאלות נוסחו בלשון זכר לשם הנוחות, ובשם הנחיתות של המין השני.(

איך ומתי אתה קורא את “ודברת בם”?
ביום חמישי, מיד כשהקישור נשלח במייל הקהילתי.1. 
ביום שישי, בדף שהילד מביא מבית הספר.2. 
בשבת, כשיש זמן.	. 
קורא כל גיליון שיוצא! זה ירחון, נכון?4. 

האם אתה קורא את “פרשת השבוע למשפחה”?
בוודאי, דבר ראשון.1. 
רק אחרי שקראתי את “נעים להכיר” ואת “הזיכרון הראשון שלי”.2. 
כשמזדמן.	. 
הלו! כתוב שזה למשפחה, לא לי.4. 

האם היית רוצה שהגיליונות יהיו ארוכים יותר?
ברור! אפשר להגדיל לשמונה עמודים, אם לא לשנים-עשר.1. 
ארבעה עמודים זה בול.2. 
לדעתי, אפשר היה להסתפק בפלאייר.	. 
אני ירוק, דפים רק גורמים נזק לסביבה.4. 

האם כתבת פעם קטע ל”ודברת בם”?
אני בקאדר הכותבים הקבועים.1. 

עורכים - שרון וענר צוק, רבקי וזיו דב”ש
רכזי כותבים - עדי טפליה וליאת יוספברג בן יהושע

עורכי גליונות מיוחדים )ארץ עיר( - יואב פרידמן ויאיר הרטמן
עורך לשוני - מיקי גורן

עיצוב גרפי - אפרת בירר לבון
הזנה לבלוג - מאיה קינן

הזנה לאתר ולקשר עם המועצה - ירון וייס
איסוף מהדפוס - גילי רבל וזיו דב”ש

חלוקה והפצת העיתון - אבי טל, כרמית שיש, ואנג’לה כהן
ידידת המערכת - )הגהה, סתימת חורים, כתף לבכות..( אילת אסקוזידו

כותבי מדורים קבועים:
מהפכניות יהודיות: אלי רבל
מה השאלה: אילת אסקוזידו

מסעות האוכל בעולם: אור כספי כהן
חודש ופשרו: אבי אביטל

משולחן העמותה: אריה חסקין
קשר משפחתי: מיכל שור

פילוספיה בשקל ותשעים: חגית קראוס
תמול שלשום: אילנית קיש

א’ ב’ של יהדות פלורליסטית: ליאת יוספברג בן-יהושע
קצת תרבות: אסנת פרל

מי אני ומה שמי: רבקי דב”ש
מד)ע(קדוטות: ענר צוק

נעים להכיר: אנג’לה כהן וגלי קליין
פינת הילדים: יעל יוספברג בן-יהושע

הזכרון הראשון שלי: מאיר דהן, שגיא יוספברג בן יהושע, גלית 
כספי כהן, אילנה כרסנתי, לילך דורון-ענתי, ויוי הופשטיין, בת שבע 
גנוט-אילוז, משה ריבל, נועם ארז, זיו, תמי גושטלק, רון וולף, אפרת 

שפירא רוזנברג, זיו כהן, אליה מרקוס פרנדלס, רבקי,אורי בלה, 
הראל פורטנוי, אסנת קירזנר, יובל נאמן, מיכל חלמיש, יואב פרידמן, 

בן לנדאו, עדי טפליה, מיכל ליבני, משה דהן, רות לזר, אפרת בירר 
לבון, נעמי רביע, אריק בן חביב, שלומי פלג, ירון וייס, אביחי יעקבן, חגית 

קראוס, עדי עזריה הרשיש, ישי להמן, אילת אסקוזידו ושרון צוק.
מאמרים: רוני רוזנברג, ישראל סבא, רחלי ליבר, זיו, ורדה בלונדר, ליאת 
יוספברג בן יהושע, עינת מלניק, אלכס גורי, משה ריבל, אילנה כרסנתי, 
מיכל טל, אסנת פרל, אהד פרוש, רבקי, ירון נשר, אפרת נצר-וייס, אלי 

רבל, סיון הרטמן, יוחנן פרידמן, ענת שטיין, אנג’לה כהן, איציק פרנלדס, 
איל רגב, מיכל חלמיש, בן לנדאו, אורי נוי, יואב פרידמן, ישי להמן, גלי 

קליין, עדי טפליה, דורית גוזיקוביץ-רמתי, מיכל שור, תדהר ושחר, קרן 
גורי, אביעד מור, אסף פריאל, גילי רבל, אריה חסקין, אביאור ביירון, צבי 

ברנר, חני נמיר, שגיא יוספברג בן יהושע, שירית לוי-רוזנבאום, אלון 
גליק, מימי נוי, יאיר הרטמן ואליסף.

ראש בראש: סיימון עימנואל, קני צויבל, תמר בלמס, מויש קראוס, 
רונן כהן, סיגל ואודי צ’רקה, שלומי פלג, אפרת בורוכוביץ-לפיד, אלכס 

בינשטוק ואיציק פרנלדס.
פרשת השבוע למשפחה: ישי להמן, חני נמיר, קרן גורי, בנימין גרינברג, 

סיון הרטמן,יאיר הרטמן, יעל מונזון, משפחת מדמון, עדי טפליה, מיכל 
חלמיש, אפרת שפירא רוזנברג, ירון נשר, משה ריבל, ליאור אקרמן, 
לילך אלעזרי, אפרת נצר-וייס, חיים הבל, ורדה בלונדר, אלכס גורי, 

שלומי פלג, רותי לזר, נעם ארז, יהודה חסין, ירון וייס ומשה בלמס.
התארחו בנעים להכיר: משפחות כהן, יעקבן, פרץ, ליאון, קלע, פלק, 

הומינר ואליפז.
אחרונים חביבים הילדים המקסימים שהתראיינו, כתבו, ציירו, 

והמליצו: עומר פנד ינאי, עמליה וייס, איתמר מונזון, נגה זליגר, אור גבו, 
מיה שמש, זואי אפשטיין, נועה בנימין, נטע סוכר, חן רבל, כרמל כהן, 

יונתן פנד, עמר בן עטר, הראל פרל, מתן קליין, עוז קליין, יואב לבני, רועי 
צוק, עידו לבון, יובל קינן, אמיר וולף, נטע נמיר, אוריון עמר, עילי פרידמן, 

יהונתן רבל, גבריאלה טרואן, נגה הוסיאסקי, חן אסקוזידו, עידו חיים, 
עומר זליגר, דבורה דב”ש, יעל כהן-כספי, אורי דביר, לילך גרוטמן, אביה 

גליק, אדם בלה, רעות גוטמן, תמיר קיש, מאיה, אלה צוק, תמיר חסין, 
נעה גינוסר, שיראל סעשי, עידו אהרונוביץ, יהלי פרוש, רועי רביב, ניצן 

לבון, רועי צוק, תמר נוי ואילה נוי.

ביקשו ממני באופן חד-פעמי, אז הסכמתי בדחילו ורחימו.2. 
לא, לא יצא.	. 
מה, גם אנשים מתוך הקהילה יכולים לכתוב?! חבל שלא ידעתי.4. 

בשבת בלי “ודברת בם” אתה 
מתקשה לחוש באווירת השבת.1. 
חש מחסור בחומרי קריאה.2. 
מתבאס ברגע הראשון – ושוכח מזה.	. 
מלמד את הילד לעשות מטוסים מניירות רגילים של המדפסת.4. 

סכמו את התוצאות וגלו איפה אתם על הסקאלה:
הם  שישי  יום  כל  אצלך  שנוחתים  האלה  הצהובים  הדפים  ֵהי,   :20-16

העלון הקהילתי. נעים להכיר!
15-11: יצא לך לקרוא “ודברת בם” בימי חייך, אבל ֵהי, אתה בטח חושב 

ש”ידיעות” מעניין יותר. פחחחחח.
10-6: אם אתה קורא שורות אלה, זו הוכחה שענית בכנות על השאלות.

5: עורכים יקרים, ד”ש חם מכל הקהילה.

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


