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הדמות שלי ג’ון לנון  
כשראיתי  בראש  לי  שעלתה  הראשונה  המחשבה 
אני  מי  על  לי  שברור  הייתה  הזה  המדור  את  לראשונה 
שמישהו  ברור  לי  היה  כך  אחר  ושנייה  לכתוב.  הולכת 
יכתוב עליו לפניי. טוב, אולי לא בשבוע הראשון, אבל בטח 
בזה שאחריו... או אחד אחרי... אבל שום דבר. כל שבוע 
בגן  ש”הגננת  העיתון,  את  לי  מביאה  שלי,  הבת  אריאל, 
אמרה שזה בשבילכם”, וכל שבוע אני מקללת את עצמי 
שלא כתבתי כבר על ג’ון ובטח בשבוע הבא הטור שנכתב 

עליו יתפרסם. 
על  הפוך  מין  זה  הקטע,  את  שהבנתי  חושבת  אני  אבל 
לא  אחד  אף  מאליו  ברור  שזה  שמרוב  נכון?  כזה,  הפוך 
לנון  ג’ון  את  לאהוב  באסה  אתכם,  מבינה  תכלס,  רוצה. 
האופי.  וחסרת  המשעממת  האוטומטית,  התשובה   -

דמות אחרת,  לי  ניסיתי לחפש  יצא. הרבה שנים  ככה  אבל מה לעשות, 
בג’ורג’  נגיד  יכולה לבחור  והייתי  זה פשוט לא הלך. באמת, הלוואי  אבל 
הריסון. באמת בעולם מתוקן, ג’ורג’ היה יושב במשבצת הזאת בכיף. עם 
סיטאר ומבט סלחני ומהורהר, אבל הוא לא. זה ג’ון שיושב שם, משועשע, 
ויוקו ברקע. לא מוכן לזוז. כי יש משהו  יצירתי, קדחתני, עם פסנתר לבן 
שעכשיו מטריד אותו והוא פשוט חייב לספר לי על זה, במילים, במנגינה, 
על פסנתר או בגיטרה, בכאב או ברוח שטות. הוא חייב אז הוא מספר. ואני 
מקשיבה כי אני מאמינה לו. והוא מספר את זה כל כך טוב שזה מגיע עד 

זטוצקי שאפילו שליח הפיצה לא מכיר  אליי, לרחוב 
אחרי מי יודע כמה שנים. לא מדהים?

זה אכזרי בעיניי שיש דבר כזה מוצלח מדי. מוצלח זה 
מצוין, אבל מוצלח מדי?... זו כבר קלישאה. אבל אני 
מאמינה שהוא לא היה יכול לנהוג אחרת. אני חושבת 
שהוא באמת האמין בדברים שהוא כתב ועשה, ואני 
וגם  שלו  בכתיבה  גם  שווים  היו  וליבו  שפיו  חושבת 
לי מאוד בתקופה האובר- זה חסר  חי.  באופן שהוא 

מרגשת שבה אנחנו חיים. הכול כל כך “מרגש”. וזה 
מקבץ  אחרי  לכם  שמחכה  מה  לעומת  כלום  עוד 

הפרסומות.
ג’ון לנון לא כתב מה שירגש אלא מה שהוא הרגיש, 
והוא באמת האמין שכל מה שצריך זה אהבה. אחרת 
או  פנימי,  ממקום  באמת  הייתה  שלו  והיצירה  יוקו?  את  תסבירו  איך 
מגיעים  היו  ולא  ב”או-בלדי-בלדה”  לעד  נתקעים  היו  שה”ביטלס” 
פונה לקהל היעד שלהם  לעולם ל”שדות התות”, רק בגלל שזה לא 
כזו. אני רוצה  יותר  ויודעים מה? אני רוצה להיות  יפגע במכירות.  וזה 
באומץ,  הזו,  ללכת עם האמת  ואז  טוב.  יותר  לעצמי  לדעת להקשיב 
בלי לחשוב מה יחשבו עליי כולם, אחרי שהם יגלו שאני היא זו שנפלתי 

למלכודת הקלאסית הזו וכתבתי על ג’ון לנון.
ליאת אקרמן

הנודע  ויקרא,  ספר  את  פותחים  אנו  השבת 
שם  על  כוהנים״  ״תורת  התלמודי  בכינויו  גם 
מצוות הכוהנים ועבודתם במקדש המפורטות 

בו בפירוט רב. 
היא  במקדש  המרכזיות  העבודות  אחת 
לסוגיה  אתייחס  לא  כרגע  קורבנות.  הקרבת 
בימים  מקומה  מהחי,  קורבנות  הקרבת  של 
בבית  גם  להתקיים  עתידה  היא  והאם  ההם 
שהיא  בטוח  לא  )רמז:  השלישי  המקדש 

עתידה להתקיים(.
השונים  הקורבנות  בפנינו  מפורטים  בפרשה 
הקורבן,  מביאי  או  הכוהנים  מקריבים  אותם 

קורבנות כגון עולה ומנחה,שלמים וחטאת.
ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן” וגו’ )ויקרא  כתוב, “ָאָדם ִּכי 
להקריב”.  שירצה  מכם  “אדם  ולא,  ב(,  א 
ממש  מאיתנו  הוא  שהמקריב  משום  זאת 
די  לא  וכוונה.  תוכן  מתוך  בא  והקורבן 
להכרת  חשיבות  יש  אלא  טכנית  בפעולה 
המקריב. של  הפנימית   החטא/התודה 

פותחות  לכוהנים  ההקרבה  הוראות 
ַעל  ֵאׁש  ַהֹּכֵהן  ַאֲהֹרן  ְּבֵני  ״ְוָנְתנּו  בפסוק, 
ז(. )א  ָהֵאׁש”  ַעל  ֵעִצים  ְוָעְרכּו   ַהִּמְזֵּבַח 

מדורה  מדליקים  כשאנחנו  מה  משום 
העצים  את  עורכים  אנחנו  כול  קודם 
בחוצות  העצים  של  הענק  מגדלי  )יעידו 
הסדר  כאן  אולם  בעומר(.  ל״ג  בערב  העיר 
ורק  אש  ידליקו  הכוהנים  קודם  הפוך. 
כדי  עליה.  העצים  את  יערכו  כך  אחר 
הפסוק  את  גם  נקרא  הסיבה,  את  להבין 
ֵאת  ַהֹּכֲהִנים  ַאֲהֹרן  ְּבֵני  ״ְוָעְרכּו  הבא: 
ָהֵעִצים  ַעל  ַהָּפֶדר  ְוֶאת  ָהֹראׁש  ֶאת  ַהְּנָתִחים, 
ח(.   )א  ַהִּמְזֵּבַח”  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהֵאׁש  ַעל   ֲאֶׁשר 

יודעים  אנו  הפירוט?  מה  בשביל 
ואש  עצים  שישנם  הקודם  מהפסוק 
“ַעל  שוב  לכתוב  למה  אז  המזבח  על 
ַהִּמְזֵּבַח”? ַעל  ֲאֶׁשר  ָהֵאׁש  ַעל  ֲאֶׁשר   ָהֵעִצים 

דומה שהתורה מנסה לרמוז לנו שלכל אחד 
יש חשיבות בפני עצמה שהולכת  מהחלקים 

וגדלה. 
ידי  על  הקורבן  הקרבת  של  ביסודה 
המקריב: של  כוונתו  מונחת   הכוהן 

המזבח - אותו בנה בצלאל בן אורי מתרומתם 
מעליו  השקל(;  )מחצית  ישראל  עם   של 

על  הכוהנים  וערכו  סחבו  שאותם  העצים, 
רש”י  אמנם  האש.  ומעליהם  המזבח;  גבי 
אולם  אותה,  מביא  היה  הדיוט  שכוהן  מפרש 
דהיינו  השמים,  מן  הייתה  היא  כי  כותב  הוא 
השמים  מן  היורדת  אלוקית  אש  אותה 
הקורבנות. את  ושורפת  המזבח  גבי   על 

כלומר, הקרבת הקורבן נעשית מתוך תודעה 
שאותו  המזבח  גבי  על  המקריב,  של  וכוונה 
את  הכוהנים  מוסיפים  שעליו  העם,  תרם 
עם  אחדות  כאשר  דבר,  של  ובסופו  העצים, 
מהקב״ה  האש  באה  מוכנה,  עומדת  ישראל 
ומקבלת את הקורבן. רק כך, בשיתוף כל עם 

ישראל, מגיע הקורבן לשלמותו ומתקבל.
יעל בן הרוש גולן

פרשת “ויקרא”פרשת השבוע למשפחה
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על גינה, ספינה ושיח קטלני
אחר צהריים של כדורגל עם הילדים ב”גינת 
זימן  במושבה,  בגין  מנחם  שברחוב  אגוז” 
ועל  הפארק  של  שמו  מקור  על  הרהורים  לי 

הגלגולים שעבר בתרבות היהודית. 
במקרא,  בלבד  אחת  פעם  מוזכר  אגוז 
ָיַרְדִּתי  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  “ֶאל  יא(:  )ו  השירים  בשיר 
ֲהָפְרָחה  ִלְראֹות  ַהָּנַחל;  ְּבִאֵּבי  ִלְראֹות 
פסוק  לקרוא  קשה  ָהִרֹּמִנים”.  ֵהֵנצּו  ַהֶּגֶפן, 
המנגינה  בראש  להתנגן  שתתחיל  מבלי  זה 
שהלחינה  לוי-תנאי,  שרה  של  המפורסמת 

רבים מהשירים הכי מוכרים של ילדותנו. 
לו:  רק  המיוחדות  בסיסיות  תכונות  לאגוז 
קליפה חיצונית קשה, פשוטה ועמידה לעומת 
את  הציתו  אלו  מאפיינים  ועשיר.  מזין  תוך 
דמיונם של בעלי המדרש בבואם לפרש את 
הפסוק הנ”ל, והם הסתמכו על תכונותיו של 
“מה  ישראל:  עם  על  זכות  ללמד  כדי  האגוז 
ניכר  ואין  עץ  כולו  אותו  רואה  אתה  זה  אגוז 
של  מגורות  מלא  ומוצאו  פוצעו  בתוכו,  מה 
ואין  במעשיהם...  ענותנין  ישראל  כך  אכלים, 
אתה  בדקתו  שבחן,  על  להכריז  מתפארים 
מוצא אותו מלא חוכמה”. )רש”י בפירוש לשיר 
נופל  זה  אגוז  “מה  ובהמשך:  יא’(  ו’  השירים 
ישראל  אף  נמאס,  שבתוכו  מה  ואין  בטיט 
גולין לבין האומות ולוקים מלקויות הרבה ואין 

מעשיהם נמאסין”. 
המאה  לאמצע  האגוז  עם  הלאה  ונתגלגל 
סוער  חורף  בליל   ,1961 בינואר  ב-10  ה-20. 
ספינת  בחשאיות  דרכה  את  עושה  במיוחד, 
שבמרוקו  חוסיימה  אל  מחוף  “אגוז”  הדייגים 
יהודים  להעלות  במטרה  גיברלטר,  לכיוון 
למדינת ישראל. הספינה כבר עשתה דרך זו 
שלוש-עשרה פעמים כשהיא עמוסה ביהודים 
של  האיסור  חרף  לארץ,  לעלות  הנחושים 

השלטונות במרוקו על עליית יהודים לישראל. 
של  הרעוע  מצבה  עם  בשילוב  הסוער  הים 
לירכתי  מים  של  לחדירה  מביא  הספינה, 
הספינה ולאסון כבד - טביעת הספינה ומותם 
של 45 איש שהיו על סיפונה. בין המתים היה 
את  שליווה  צרפתי  חיים  “המוסד”  איש  גם 
הנוראה עשתה  הנוסעים במסעם. הטרגדיה 
המצוקה  את  וחשפה  העולם  ברחבי  הדים 
את  לסכן  שנאלצו  מרוקו  יהודי  של  הגדולה 
הכבד  האסון  לישראל.  להגיע  בניסיון  חייהם 
מרוקו  שלטונות  על  לחץ  להפעלת  הוביל 
השני  חסן  עם  חשאי  הסכם  על  ולחתימה 
יכין”,  ל”מבצע  הוביל  זה  הסכם  מרוקו.  מלך 
שבמסגרתו עלו לארץ כשמונים אלף יהודים 

ממרוקו בין השנים 1964-1961. 
מאמץ  של  שנים  עשרות  כמה  עוד  לקח 
להעלאת  להביא  כדי  מורכב  דיפלומטי 
שנמשו  מהחללים  ושניים  עשרים  עצמות 
מהים ונקברו במרוקו. בדצמבר 1992, בטקס 
לקבורה  החללים  הובאו  מרגש,  ממלכתי 
האסון  הרצל.  בהר  המעפילים  בחלקת 
שונים  ובאתרים  באנדרטאות  הונצח  הכבד 
ברחבי הארץ, בין השאר גם ב”גינת אגוז” כאן 

במזכרת בתיה.

ולבסוף, האגוז מביא  אותנו לצה”ל. מ-1956 
ועד ימינו, הוקמה יחידה לוחמת בשם “אגוז” 
בימינו  הפועלת  “אגוז”  יחידת  פעמים.  שלוש 
עם  להתמודד  במטרה   1995 בשנת  הוקמה 
לוחמת הגרילה של ארגון החיזבאללה בדרום 
לבנון. תוך זמן קצר פיתחה היחידה מיומנות 
ונודעה  לבנון  של  הסבוכה  בלחימה  גבוהה 
כדי הסתוות  תוך  להציב מארבים  ביכולותיה 
אחת  לבנון.  דרום  של  הסבוכים  בשיחים 
היחידה  של  ביותר  המפורסמות  הפעולות 
נהרגו  שבמהלכו  פראי”,  “נוף  מבצע  הייתה 
החיילים  חזרת  לאחר  מחבלים.  ארבעה 
שאחד  התברר  המחבלים,  גופות  עם  לארץ 
ההרוגים הוא בנו של מזכ”ל חיזבאללה, חסן 
נסראללה. הגופה הוחזרה בהמשך במסגרת 
לוחם  של  גופתו  להחזרת  בתמורה  הסכם 
השייטת איתמר אליה שנהרג באסון השייטת. 

המלך  שלמה  דברי  עם  נסיים  זאת,  ובכל 
יפה  כה  איתם פתחנו, כשהוא מתאר בצורה 
יחד  לחוות  המבקשת  האהובה  את  וציורית 
הטבע  שבחקירת  הפליאה  את  אהובה  עם 
ִלְראֹות  ָיַרְדִּתי  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  “ֶאל  השוקק: 
ֵהֵנצּו  ַהֶּגֶפן,  ֲהָפְרָחה  ִלְראֹות  ַהָּנַחל;  ְּבִאֵּבי 

ָהִרֹּמִנים”.
בנימין גרינברג

את  עצמי  על  לקחתי  האחרונות  בשנתיים 
לזה  קוראת  אני  הממחזרת”.  “משמעת 
משמעת כי צריך לתת לזה מקום בתאי המוח 
ממטלות  ואחד  באלף  לעייפה  העמוסים 
אומרים  שאנשים  זה  כל  ועם  היומיום. 
ללוח  זה  את  גם  אכניס  אני  “איפה  לעצמם, 
שדבר  מוצאת  אני  שלי?”  הצפוף  הזמנים 
בזה  מתעסק  שאתה  ככל  ממכר,  זה  ראשון 
אני  מידבק.  וזה  יותר,  נהנה  גם  אתה  יותר 
השנתיים,  בן  כולל  והילדים,  בעלי  את  רואה 
כיף  והכי  משהו,  זורקים  שהם  לפני  חושבים 
משהו  לומדים  כמעט  יום  שכל  מבחינתי, 
הכול  יודע  שאתה  חושב  אתה  תמיד  חדש. 
שהתגובה  משהו  לך  ואומר  מישהו  בא  ואז 
המידית שלך היא, “וואלה, איך לא חשבתי על 

זה קודם?”

אילה גרינברג

אילה גרינברג

מקומפוסטר.  מפחדים  כולם 
במזכרת  התקיים  לאחרונה 
“ַאֵּמץ  שנקרא  ערב  בתיה 
לערים  בניגוד  קומפוסטר”. 
חומים  פחים  יש  בהן  אחרות, 
אורגנית,  לפסולת  ברחובות 
מתעקשים  שלנו  ביישוב 
ולמה  פרטי.  יהיה  שהקימפוסט 
של  הגדול  הפחד  בעצם?  לא 
מושך  מסריח,  שזה  אנשים 
שזו  חיים,  ובעלי  חרקים 
יש  ו”למי  נוספת  התעסקות 
לענות  רציתי  אז  וכוח?”  זמן 
לגרום  ואולי  הפרטי,  מניסיוני 
“לאמץ  בקהילתנו  מישהו  לעוד 

קומפוסטר”:

מי מפחד מקומפוסטר?



האות ס’אלף-בית של פלורליזם יהודי

האות  ָסֶמְך,  לאות  מגיעה  אני  סוף  סוף 
לסיור  ונפנית  באלף-בית,  החמש-עשרה 
בסמך  שמתחילים  וארגונים  בעמותות 
במרחב  פלורליסטית  ביהדות  ועוסקים 

העשייה הישראלי.
“סרוגים” - אתר הבית של הציונות הדתית. 
יש  עצמו  את  שמכבד  סקטור  לכל  כיום 
יש  לחרדים  פעיל.  אינטרנטי  עיתונות  אתר 
את  לאומיים  לדתיים  חרדים”,  “בחדרי  את 

“סרוגים”, ויש גם את אתר “כיפה” ועוד ועוד.
שיטוט  בעת  הצצות  מעניינות  נקודות  כמה 

באתרי האינטרנט הללו:
תמונות נשים – דף השער של אתר “סרוגים” 
מציג תמונות נשים ללא טשטוש ובכמות זהה 
 - לנשים  מיוחד  מדור  ישנו  גברים.  לתמונות 
שונות  כתבות  מתפרסמות  בו   - “בשבילך” 
מן  מתכונים  וכמובן  הורות,  בריאות,  בנושאי 

המטבח.
גלישה בשבת – האתר אינו סגור וניתן לגלוש 
אתרים  מכמה  להבדיל  זאת  בשבת,  בו 
הנך  בו  “האתר  בהודעה  ייתקל  הגולש  בהם 
אינה  בו  הגלישה  ולכן  שבת,  שומר  מבקר 

מתאפשרת בזמן זה”.
חייבת  אני   – )שו”ת(  ותשובות  שאלות 
להתוודות על תחביב מעט תמוה שלי לשוטט 
מפתיעות  תמיד  השאלות  שו”ת.  באתרי 
דוגמה מתוך אתר  יותר. הנה  והתשובות אף 

“סרוגים”:

“ש: איך ייתכן שיש בעולם מקומות יותר יפים 
מאשר בארץ ישראל?

הוא  יפה  אדם  של  שאשתו  בגלל  לא  אין!  ת: 
אוהב אותה, אלא מפני שהוא אוהב אותה היא 
הכי יפה בעולם. עיין נתיב האמת למהר”ל. וכן 

לגבי ארצנו”.

מקסים  פרויקט   – הפיג’מה”  “ספריית 
השנה  במהלך  שלנו.  בגנים  גם  המתקיים 
איתו  וממשיכים  ספר  הגן  ילדי  מקבלים 
הביתה לקריאה משותפת עם ההורים. מטרת 
הפרויקט לגשר בין הבית והגן בדיון על ערכים 
“קרן  ידי  על  בארץ  נוסדה  התוכנית  יהודיים. 
יהודי  ידי  על  שיוסדה  קרן  ישראל,  גרינספון” 
התורם  הברית,  ארצות  מסצ’וסטס,  ממדינת 
הספרייה  יהודיים.  וחינוך  תרבות  למפעלי 
ארצות  ברחבי   2002 בשנת  שעריה  פתחה 
 .2009 בשנת  לישראל  והתרחבה  הברית 
אצלנו  ספרים.  שלושה  כבר  קיבלנו  השנה 
כיכב הספר “אותיות מתוקות”, שכתב ג’קי לוי, 
המספר על המנהג של ראשית לימוד אותיות 
הספר  בדבש.  ליקוקן  ידי  על  האלף-בית 
מתובל באווירת בית אבא של ג’קי. לראשונה 
המזרח  יהדות  של  מעולמה  דמויות  מככבות 
בספר ילדים מצחיק. אנחנו אהבנו מאוד את 

ההומור ואת ה”דחקות” על אוהבי הברוקולי.

שיש  לב  שימו   – “הסולם” 
על  המדברות  תפלות  אמונות 
הסכנה לעבור מתחת לסולם, 
אזהרה  ישנה  הקשר  ובאותו 
הקריאה  בנושא  חמורה 
רק  המותרת  הסוד,  בתורת 
את  שעברו  חכמים  לתלמידי 

התפרסמו  הקבלה  על  הארבעים.  גיל  סף 
כבר כמה כתבות ב”ודברת בם”. הפעם ניגע 
במעט היסטוריה של מפרש תורת הסוד, רבי 
יהודה לייב הלוי אשלג, המכונה בעל הסולם 
על שם יצירתו “הסולם”. ר’ אשלג נולד בפולין 
בארץ  במגורים  חשיבות  ראה  הוא  ב-1884. 
ייחודו   .1921 בשנת  ארצה  עלה  ואף  ישראל 
סּוְגֵרי  את  לפתוח  רצונו  הוא  אשלג  הרב  של 
לכול.  נגישה  ולהפכה  הקבלה  של  הלימוד 
“הסולם”.  פירושו  את  כתב  הוא  כך  לשם 
ידי  על  ברבים  תורתו  נפוצה  מותו  לאחר 
בנו,  הוא  מהם  האחד  מממשיכיו.  אחדים 
עמותת  הוקמה  שמו  שעל  אשלג,  ברוך  הרב 
הקבלה  מרכז  את  המפעילה  ברוך”,  “בני 
משתתפים  רבבות  סוחפת  זו  תנועה  לעם. 
מכללות,  רשת  ספרים,  סמינרים,  בהרצאות, 
שהיא  לגלות  מפתיע  ועוד.  טלוויזיה  ערוץ 
התחילה על ידי עולים חדשים מחבר העמים 
יהודית. כיום נמנים עם  בחיפושם אחר זהות 

שורותיה צברים רבים.
ליאת יוספסברג בן יהושע

זה לא מסריח אם עושים את זה נכון, ואין שום 
סיבה שלא תעשו את זה נכון.

מצאנו  אז  האמת,  על  להודות  אם 
האפשריים,  החרקים  כל  את  בקומפוסטר 
כולל עכבר וחתול... אך כולם נעלמו מעצמם 
ולא נכנסו אלינו הביתה. הם באים להתארח 
ותורמים  אחד  לאף  מפריעים  לא  ועוזבים, 
לתהליך הפיכת הפסולת לדשן. רק טוב הם 

עושים אז למה לכעוס עליהם?
ושאלת מיליון הדולר, “למי יש זמן וכוח?” אז 
זהו, שברגע שזה נכנס לִשגרה לא מרגישים 
אחד  שאף  כמו  נוספת.  כמטלה  זה  את 
שיניים  לצחצח  וכוח  זמן  יש  למי  חושב  לא 
ולהתקלח, גם זה נכנס לרוטינה והופך לחלק 

מהחיים ולא לתוספת מעיקה.
ירקות  קילו   3 מהמקרר  הוצאתי  השבוע 
כאלה  אך  חלילה,  רקובים  לא  זמנם,  שעבר 
שבדיוק  הטריים  את  להעדיף  לך  שגורמים 
קנית. 3 קילו של ירקות מיותרים, מבוזבזים, 
נזרק  לא  שזה  זהו  אז  שנזרק...  כסף  וכמה 

לפח אלא לקומפוסטר, ובא לציון גואל.
השבוע הרגשנו שיש קומפוסט מוכן: פתחנו 
דשן  של  דליים  שלושה  והוצאנו  המיכל  את 

תחושת  הגינה.  ברחבי  מיד  שפוזר  אורגני 
סיפוק  בתחושת  והתחלפה  נעלמה  הבזבוז 
החומר  עם  שיחק  השנתיים  בן  הילד  ויצירה. 
חרקים,  בו  היו  לא  לדלי,  מדלי  אותו  והעביר 

הוא לא הסריח והוא תרם לסביבה.
למי  או  שמתלבט  למי  לעזור  מאוד  אשמח 
שקנה קומפוסטר ולא יודע איך להשתמש בו. 

רק טוב יצא לכם מזה. הבטחה שלי!
לסיום, מה למדתי? איך להכין בצל ירוק בגינה 
מתחיל  הסגול  הבצל  לפעמים  הפרטית. 
להצמיח בצל ירוק. לוקחים את הבצל הסגול 
וטומנים אותו באדמה. לא קוברים אותו לגמרי 
מהתחתית  ומעט  שלו  הזקנקן  את  רק  אלא 
הסגולה. מהבצל הזה יוצאים עשרות גבעולים 
רק  בהם  להשתמש  אפשר  ירוק.  בצל  של 
הפרטית  בגינה  לכם  מחכים  והם  כשצריכים 

)אפשר כמובן גם בעציץ או באדנית(.
אסנת פרל

רוצים לאמץ קומפוסטר?
פנו ל

www.Re3.co.il

והשנה התחפושות מחולקות 
לקבוצות על פי הכרטיסים 

שתרכשו. 
לכן, הקדימו לרכוש כרטיסים. 

להתראות במסיבה!

מ חפשים קהילה
ת

פורים - מסיבת השנה!

 יום חמישי 13.3 
בשעה 20:30 

ב”רוקדים בשילר” 



משפחת הופמןקשתמשפחה מבו
היא – ליאת, 32, נולדה ברמת גן ובגיל שש עברה עם משפחתה לרחובות. בשנות ילדותה 
ונעוריה הייתה פעילה ב”בני עקיבא”. אחרי התיכון נכנסה לגרעין בקיבוץ עין הנציב ושירתה 
כמש”קית וכקצינת הוראה במחו”ה אלון )מרכז חינוך והשכלה על שם יגאל אלון(. לקראת 
סיום השירות אף פיקדה בקורס מש”קיות הוראה. אחרי הצבא עבדה ב”חוויה חקלאית” 
במזכרת בתיה, שם פגשה את איתי, שהכירה עוד קודם לכן. למדה באוניברסיטת בר-אילן 
תנ”ך ולשון, וכיום מחנכת מזה שנתיים בבית ספר יסודי ברחובות. כל חייה רצתה להיות 
וכיום  “מבפנים”  החינוך  מערכת  את  לשפר  חלמה  זה.  רצון  התחדד  ובצבא  לתנ”ך  מורה 

יודעת שזה לא פשוט. 

– איתי, 31, גדל ברחובות, למד בתיכון אמי”ת )עם ליאת(... בימי נעוריו בילה הרבה  הוא 
החברה  מדעי  בבר-אילן  למד  פלוגתי.  כחובש  ושירת  לנח”ל  התגייס  רחובות.  במד”א 
)קצת  רנטגן  כטכנאי  השומר  תל  “שיבא”  החולים  בבית  עובד  וכיום  רנטגנאות  במגמת 
“מאחורי הקלעים”: הריאיון נערך בזמן כוננות של איתי, בחשש שייקטע בכל רגע... אך עבר 

בשלום(. 

)כל  כול  בפי  קרוי  היה  איתי  אולם ללא שכינתה של הרומנטיקה.  היכרות הכירו בתיכון 
הבנות( “הופמנל’ה”. באותה תקופה היו בחבורות שונות. אחרי הצבא התחילה להתגבש 
חבורה משותפת. הרגע המכונן בהיכרות: איתי ניגש לליאת ואמר לה בהפתעה: “תגידי לי 
מה הלאה ואיך מתקדמים קדימה”, זאת לאחר שתכננה טיסה למחנה בארצות הברית והוא 

עצמו סגר טיול לדרום אמריקה. האמירה המפתיעה וחושפת הכוונות הביאה לתיאום מפגש בדרום אמריקה ולחודשיים של טיול משותף, וכעבור 
חצי שנה לאירוסין ולטיול נוסף בהודו לשלושה חודשים. בהודו ניסה איתי להזמין לליאת שמלת כלה אבל יצאה במקומה תחפושת לפורים. עד 

לאחרונה גרו ברחובות.

ילדים  חרות זהבה – גן “רימון”, בת חמש וחצי. התאריך המשוער היה יום העצמאות השישים והם לא ידעו אם זה יהיה בן או בת. רצו חרות לבת או 
דרור לבן. בסוף נולדה ביום השואה והשם קיבל משנה תוקף. ילדה מקסימה.

 איל - גן “הרדוף”, בן שלוש. שובב חמוד עם כישרון מבטיח בכדורגל, “מסי הבא” )של מזכרת בתיה(.
 גפן - בת ארבעה וחצי חודשים, מהממת. 

איך הגעתם ל”קשת”/למזכרת בתיה? “רצינו איכות חיים, וביחס לרחובות מזכרת בתיה נראתה ביתית ומרגיעה. רצינו להתרחק מההורים וגם 
להישאר קרוב. רצינו חינוך קצת אחר וכששמענו על ‘קשת’ מיאיר וסיון הרטמן שהיו איתנו בשכבה בתיכון, כל הנקודות התחברו”.

תחביבים: איתי – כדורגל עם איל, טיולים משפחתיים. תחביב לשעבר של איתי – ריצה. רץ מרתון. ליאת – תחביבים ביתיים, ללמוד תנ”ך.
בילוי משפחתי מועדף: טיולים משפחתיים. “אנחנו אנשי משפחה”. 

יותר  טסים לגיאורגיה. איתי כבר היה רוצה לקחת את ליאת. ליאת: “אם היו קצת  אם היו לכם שבועיים ללא הילדים?  עושים  הייתם  מה 
משבועיים היינו הולכים ל’המרוץ למיליון’”. 

מה לא הייתם עושים בחיים? ליאת: “לא הייתי קופצת בנג’י”. איתי: “לא הייתי מחליף את ליאת”.
משהו מפתיע לגלות עליכם: לא ידענו את מין היילוד בשלושת ההריונות.

חוויה משפחתית משמעותית: מעבר דירה, בעיקר המעבר למזכרת בתיה. 
השבת שלנו: ליאת: “הילדים התחילו לשאול: ‘נכון שאנחנו שומרי שבת?’ הילדים אוהבים ללכת )לאחר( לבית הכנסת עם איתי. אווירה של ביחד, 

אחר כך צחוקים ומשחקים עם הילדים האחרים”. איתי: “כשיש שבתות יפות אני קצת מתבאס... אבל אז אנחנו הולכים לטייל בכרמים”.

מוטו משפחתי כבוד אחד לשני.
מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? “גפן, להרים ת’ראש!”.

תרומה לקהילה: ליאת: “באנו עם המון כוונות לתרום לקהילה. כרגע מסתגלים לשלושה ילדים. מסתכם בכתיבה ל’ודברת בם’”. איתי: “שלושה 
ילדים מקסימים שבעזרת השם יהיו במוסדות ‘קשת’”.

שלוש מילים על
טלוויזיה ליאת: “אין מה לראות”. 

ַשלתי עדיין”. צמחונות ליאת: “הייתי, ורוצה לחזור לזה”. איתי: “מכבד, לא ָבּ

פוליטיקה ליאת: “צופים בערוץ הכנסת, מומלץ!” 

חלומות לעתיד ליאת: “אנחנו ממש חיים את הרגע, אולי הרפתקה מסוג ‘המרוץ למיליון’”. איתי: “שנהיה שמחים בחלקנו”.

ראיינו אורית קרנובסקי וורדה בלונדר


