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ודברת בם
הדמות שלי ליאונרד ברנשטיין  

מוכר לקהל הרחב בעיקר כמלחין של  ליאונרד ברנשטיין 
האחת  רגלו  אכן,  הפרברים”.  “סיפור  המחזמר/הסרט 
הוליווד  מסכי  בין  הבמה,  בקדמת  היטב  קבועה  הייתה 
הנוצצים ובימות ברודווי. שם הוא היה “לני” - יפה הבלורית, 
מוכשר כמו שד, מלחין מחזות זמר, מנצח פופולארי, אשף 
סלבריטי  המרקידים,  והמקצבים  המושחזות  המילים 
מוחצן ואהוד על הקהל והביקורת כאחד. לכאורה יכול היה 
סיפורה  את  המספרים  קופות  שוברי  בהפקת  להסתפק 
של אמריקה )ובעיקר של ניו יורק( במאה העשרים, בנוסח 

מחזות הזמר “סיפור הפרברים” ו”עיר נפלאה”. 
אבל רגלו השנייה הייתה נטועה עמוק בעבר, במסורת היהודית שלו. 
למקורות  פעם  אחר  פעם  חזר  והמודרני,  הסוער  חייו  אורח  למרות 
ההשראה היהודיים, ומשם נולדו כמה מיצירותיו העמוקות והמרגשות 
גם הפחות מוכרות. לסימפוניה הראשונה שלו קרא  ולצערי,  ביותר, 
על  המבוססות  ומנגינות  איכה  מספר  טקסטים  שילב  ובה  “ירמיהו” 
יצירה  “קדיש”,  נקראת  שלו  האחרונה  הסימפוניה  המקרא.  טעמי 

מּוֶשרת  ובה  קנדי,  הנשיא  של  לזכרו  שנכתבה  קודרת 
שכתב  מצמרר  טקסט  בתוספת  בארמית  הקדיש  תפילת 
ברנשטיין בעצמו. הוא מאוד נהנה “לערבב” בין הדתות, כמו 
שימוש בתפילה יהודית לאשכבה של נשיא קתולי. בהמשך 
שתושר  יצירה  לכתוב  אנגליקני  כומר  ידי  על  התבקש 
היצירה  את  לו  הגיש  לני  באנגליה.  צ’יצ’סטר  בקתדרלת 
המושרים  תהילים  פרקי  צ’יצ’סטר”,  “מזמורי  המופלאה 
בעברית צחה בכנסייה. לפי הבנתי, היא מעמתת בסערה 
תהילים  מפסוקי  עולות  שהן  כפי  שונות  אמוניות  גישות 
הידיעה  עם  קסומה  הרמונית  להשלמה  בסופה  ומגיעה 

שלעולם לא נדע מהי האמת. 
לקיום  עמוקה  מחויבות  האישי  ובפועלו  ביצירותיו  הפגין  ברנשטיין 
היהודי בארץ ובעולם, ומעבר לכך גם לחופש האדם באשר הוא, ועל 
מעלותיו אלה - בנוסף לכישוריו המוזיקליים - הוא ניצב בעיניי כאחת 

מאושיות התרבות הגדולות של המאה העשרים.
יהודה זלצברג

פרשת  “ֹקרח” פרשת השבוע למשפחה
ביטויים רוקחים   - “ֹקרח”  פרשת 

דם כחול
רבים  הבאה!  הסיטואציה  לנו  מוכרת  כמה 
מתמודדים על תפקיד מסוים ורק אחד נבחר. 
השיקולים  בבירור  נראים  תמיד  לא  פניו,  על 
מדוע אדם זה הועדף על פני חברו. מדי כמה 
מקומיות,  לרשויות  בחירות  נערכות  שנים 
תלמידים,  למועצת  מפלגה,  לראשות 

להנהגות נוער, לראשות ממשלה.
גם  הדבר  נוהג  בהם  מקומות  ויש   - בעבר 
היום - ההנהגה עברה בירושה מאב לבן. לא 
יוצאים  כישורים  או  מיוחדת  התאמה  נדרשה 
למעמד  להיוולד  היה  שנדרש  כל  הכלל.  מן 
בהתאם  בירושה  עובר  התואר  בו  חברתי 
האצולה  תוארי  מסוימים.  וחוקים  לכללים 
או  הייתה  בהן  לחברות  במיוחד  מתייחסים 
לעתים  מכונים  המעמד  בני  מלוכה.  קיימת 
גם בעלי “דם כחול”, כינוי שנוצר בספרד כדי 
עורם  שגֹון  “טהורים”,  ספרדים  בין  להבחין 
במבט  נראו  שלהם  הדם  כלי  כן  ועל  בהיר 
מבחוץ כחולים, לבין המּורים, שגון עורם היה 

כהה יותר.
בפרשתנו קיימת מחאה נחרצת. ֹקַרח ועדתו, 
הבחירה  על  ְמֵצרים  ראויים,  אנשים  שהם 
“ַרב  הקודש:  מלאכת  לביצוע  ואהרן  במשה 

ָלֶכם, ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּוְבתֹוָכם ה’, 
אּו ַעל ְקַהל ה’?” )במדבר טז ג(.  ּוַמּדּוַע ִּתְתַנּשְׂ

ואהרן  משה  של  בהתנהלותם  רואים  הם 
מבחינת  הבחירה.  על  ומערערים  התנשאות 
נראית  סיבה  ואין  קדושים  כולם  המורדים 
ייקחו לעצמם את  ואהרן  לעין שדווקא משה 
סיבה מלבד  אין  תפקידי המקדש הנכספים. 
דווקא  ה’  של  בחירתו  כמובן,  הסיבות  סיבת 

בהם...
“קנאה מעוורת עיני פיקחים”

מול  להתייצב  העוז  את  לֹקַרח  שנתן  מה 
היה  מנהיגותם  על  ולערער  ואהרן  משה 
משבט  היה  ֹקַרח  הנישא.  ומעמדו  עושרו 
גדול,  עשיר  היה  המדרשים  אחד  פי  ועל  לוי 
נשאלת  כֹקַרח”.  “עשיר  הביטוי  נחקק  ומכאן 
השאלה מה מניע את ֹקַרח ועדתו לפעול כפי 
יותר היא  שפעלו? אחת התשובות הסבירות 
קנאה. לקנאה שני קצוות. בָקֶצה האחד היא 
לידי  האדם  את  מביאה  היא  שכן  מבורכת, 
מעשה, ועל כך נאמר: “ִקְנַאת סֹוְפִרים ַּתְרֶּבה 
ספר  אנשי  בין  התחרות  כלומר,  ָחְכָמה”. 

גורמת להם ללמוד עוד ולהחכים.
כנאמר  וקשה,  צורבת  הקנאה  השני  ובָקֶצה 
והכבוד  והתאווה  הקנאה   ...“ אבות,  במסכת 
במקרה  העולם”.  מן  האדם  את  מוציאים 

לפקפוק  שהובילה  הקנאה  ועדתו,  ֹקַרח  של 
של  בסופו  גרמה  ובבחירתם,  ואהרן  במשה 

דבר לענישה חמורה – גזר דין מוות.

מחאה,  מפלגת  למעשה  כאן  מאגד  ֹקַרח 
כלומר מפלגה ששואפת לרכז כוחות בציבור 
השלטון  ממערכות  ועייפות  סלידה  המרגיש 
לייצר  ושואף  הקיימים,  הכוח  וממוקדי 

אלטרנטיבה.
הייתה  משה  כלפי  ֹקַרח  של  מטענותיו  אחת 
להוביל  הבטיח  משה  כמנהיג.  כשל  שהוא 
את העם לארץ הנכספת והינה הם משתהים 
במדבר בתנאי לחץ. אי לכך, על פי ֹקַרח, על 
משה לפנות את כס מנהיגותו ולאפשר לעם 

חלופה שלטונית מוצלחת יותר. 
והרי  מוצדקת.  ֹקַרח  של  טענתו  לכאורה, 
את  מעודדים  אנו  תקני  דמוקרטי  בשלטון 
כלולה  אם  אף  דעתם  את  להביע  האזרחים 
בה ביקורת כלפי השלטון. מדוע אפוא נשללת 

זכות זו מֹקַרח?
 - ָכבֹוד  ְוִלְפֵני  ָחְכָמה;  מּוַסר   - ה’  “ִיְרַאת 

ֲעָנָוה” )משלי טו לג(.
לא נשללה מֹקַרח זכות העמידה נגד השלטון. 
במשה  והקנאה  הדברים  נאמרו  שבו  האופן 
רבנו שעמדה בבסיסם, הם שהיוו את הבעיה.



המסע של מתיסיהו

משה מוכיח דרך סיפור זה פעם נוספת שיש 
בו את הטמון במנהיג אמיתי. למרות שֹקַרח 
וניסה  מנהיגותו  על  איים  נגדו,  חוצץ  יצא 
להדיחו, משה מתפלל על העם לפני ה’ ומונע 

ענישה של כלל העם עקב המרידה. הוא אינו 
בשיקול  לפגום  בו  האישית  לפגיעה  מאפשר 

דעתו. 
לא  כי  ניווכח  מסקנות,  להסקת  נפנה  ואם 

של  בהופעה  היינו   2008 נובמבר  בחודש 
עמדנו  אנג’לס.  לוס  ליד  באנהיים,  מתיסיהו 
)להקת  “פלובוטס”  החימום  בלהקת  וצפינו 
היּפ-הֹוּפ בעלת מסר חברתי מדנוור קולורדו, 
המדליק  הבכורה  אלבום  עם  שהופיעה 
הגיע  כשפתאום   ,)Fight With Tools שלה 

שלי,  חבר  שלומי, 
צריך  שמתיסיהו  ואמר 
בקהל  לערבית.  מניין 
איש,   1,500 בערך  היו 
אבל  יהודים,  לא  רובם 
כמי שמכיר את עלילות 
התפלאתי  לא  שלומי, 
כלל שדווקא הוא קימבן 
מאחורי  תפילה  לנו 
כדי  עכשיו,  הקלעים. 
מאחורי  אל  להגיע 
קודם  אתה  הקלעים 
ואיש  תג,  מקבל  כול 

האח”מים,  מתחם  אל  אותך  מלווה  ביטחון 
שעה  חצי  שם  העברנו  לבמה.  מתחת  ממש 
אל  צדדית  דלת  דרך  יצאנו  ומשם  מרתקת, 
מספר  היו  בחניה  האולם.  שמאחורי  החניה 
התכנסנו  גדול.  ואוהל  מפוארים  קרוואנים 
שם  היה  יהודים.  כמה  עוד  עם  יחד  באוהל 
חב”דניק מבוגר, כמה חרדים צעירים, שלומי 
http:// ואני, ורביי בוקשטיין )סוג של רב-ֶסֶלּב

בפיקו  הכנסת  מבית   )rabbiyonah.com
ופתאום  דקות  כמה  חיכינו  אנג’לס.  בלוס 
ופיאות  מגולח  ראש  גבוה,  הגיע.  מתיסיהו 
ממש   - הראש  על  טרנינג  כובע  עם  ארוכות, 
נראה  הוא  שהכרנו.  החב”דניקי  המראה  לא 
בסוג של חרדת קודש, ואולי בספירה עליונה 
ערבית,  התפללנו  להופעה.  התכוונות  של 
ואחר כך רביי בוקשטיין לימד שיעור. כל אותו 
מרוכז  ונראה  כלום  אמר  לא  מתיסיהו  זמן 
בעצמו. ההופעה הייתה מדהימה, אם כי היה 
להשתחרר  הצליח  לא  והוא  עצור  משהו  בו 

לגמרי. 
לחסידות  מתיסיהו  השתייך  תקופה  באותה 
במקור  קטנה,  חסידות  זוהי  יורק.  בניו  קרלין 
בעיקר  שידועה  בבלארוס,  קרלין  מהעיר 
המיוחדת  התפילה  ובצורת  חבריה  בצניעות 
כשקראתי  באקסטאזה.  צועקים  הם  שלהם: 
על זה הבנתי את המראה שלו בהופעה, הוא 

כבר לא חב”דניק, עכשיו הוא “קרלינר”.
שמעתם:  כבר  הסתם  מן  שלו  הסיפור  את 
למשפחה  מילר  כמתיו  נולד  מתיסיהו 

לזרם  שמשתייכת  מפנסילווניה  יהודית 
מאוד  יהודית  )תנועה  הרקונסטרוקציוניסטי  
מקום  שתופסת  ואידיאליסטית  קהילתית 
והקונסרבטיבים  הרפורמים  אחרי  כבוד  של 
היה  תמיד  יורק.  בניו  וגדל  הברית(,  בארצות 
היפ- רגאיי,  בעיקר  מושבע,  מוזיקה  חובב 

אחד  היה  הוא  וביט-בוקס.  הופ 
להקת  של  השרופים  המעריצים 
לאורכה  אחריהם  ועקב   Phish
מרד  הארץ.  של  ולרוחבה 
בנשירה  התבטא  שלו  הנעורים 
בסמים,  ושימוש  הספר  מבית 
היה  אפילו  הוא  מסוימת  ותקופה 
הוא  ה-90  שנות  בסוף  בגמילה. 
האורתודוקסית,  ליהדות  נחשף 
חודשיים  של  בשהות  תחילה 
שם  יורק.  בניו  כך  ואחר  בארץ, 
מתנועת  מאוד  הושפע  הוא 
מתיסיהו  אליה.  והצטרף  חב”ד 
וממש  יהודית,  והיפ-הופ  רגאיי  מוזיקת  יוצר 
גדולה  הצלחה  נחל  שלו  הקריירה  מתחילת 
את  קיבל  ואף  ובעולם,  הברית  בארצות 
אחד   .Hasidic Reggae Super-Star הכינוי 
לא  בקהלים  גם  שלו,  להצלחה  הגורמים 
בשיריו,  החוזרים  שהמוטיבים  הוא  יהודיים, 
והתקדמות,  שינוי  אהבה,  רוחני,  חיפוש  כמו 
ונוצרים  רבים  אנשים  של  לליבם  מדברים 

בפרט.
ב-2011 ִהּכה מתיסיהו את העולם בתדהמה 
כשפרסם  היהודי(  העולם  את  לפחות  )טוב, 
וללא  וזקן  ראש  מגולח  שלו  תמונה  בטוויטר 
חסידי,”  רגאיי  סופרסטאר  עוד  “לא  כיפה. 
השתלטו  החיצוניים  “הסממנים  כתב,  הוא 
האחרון  האלבום  הפנימית”.  מהותי  על 
שמו  למרות  בישראל.  ברובו  הוקלט  שלו 
)בעיניי(  זה  היה   - הניצוץ”  את  “מחפש   -
מוזיקלית  מבחינה  הן  ביותר,  חלש  אלבום 
הן  השראה;  חסר  מיינסטרימי  פופ   –
הפנימי  החיבור  שבלי  המסרים,  מבחינת 
חבילת  עוד  היו  האותנטי  האמת  וחיפוש 
ואהבה  לשלום  במסר  יפה  עטופה  ממתק 

אוניברסאליים.
שלו,  המסע  את  ממשיך  מתיסיהו  אבל 
מהותו  תוך  אל  להעמיק  חוזר  שהוא  ונראה 
שלו  החדש  האלבום  יוצא  השבוע  הפנימית. 
שמיעות  מספר  פי  על  “עֵקדה”.  שנקרא 
ראשוניות האלבום בהחלט מדהים! מתיסיהו 
מתעמת בצורה כנה מאוד וישירה עם החזרה 

ודומה שהוא עדיין מחובר חזק  בשאלה שלו 
בעברית  ציטוטים  מלא  האלבום  ליהדות. 
מהתנ”ך ומתוך התפילה. הוא פותח ב”מאגר” 
של  הטובים  השירים  אחד   ,)Reservoir(
מתיסיהו. זוהי תפילת הודיה מפורשת לה’ על 

שנתן ונותן לו את החיים. השיר מסתיים כך:
This is for the One 

 שהחיינו 
 הקדוש ברוך הוא

What we been through 
Me and you

 Watch הם  לציון  שראויים  שירים  עוד 
 ,Confidence-ו  the Walls Melt Down
למרות  בדרכך,  ללכת  הצורך  על  שמדברים 
הפחדים. האלבום מסתיים בשיר “עֵקדה”, בו 
ובנו  לוקח את הסיפור של אברהם  מתיסיהו 

יצחק ולומד ממנו איך לאהוב.
משה ריבל

בהכרח העשיר כֹקַרח הוא המאושר, לא בעל 
עשויה  הקנאה  המשובח,  הוא  הכחול  הדם 
טרוד  אינו  אמיתי  ומנהיג  למנוע  או  להניע 

בעריכת חשבון אישי.
חני נמיר

דרושים מתנדבים 
לעריכה, 

ריכוז כותבים, 
כותבים, 

איסוף מבית הדפוס 
והפצה בבתי ספר ובגנים

בואו לשים את 
טביעת האצבע שלכם 

בעיתון הקהילתי

מעוניינים? שלחו מייל ל: 
vedibarta12@gmail.com

מערכת ודברת בם
נערכת לעוד שנה



קצת תרבות
דברים שאין להם שיעור

מסקלין דרך רשות הרבים, דברי רבי יהושע. ר’ עקיבה אומר, 
כשם שאין לו רשות לקלקל כך לא יסקל.. 

אחר  ובא  הרבים  לרשות  ונותן  שדהו  מתוך  נוטל  ...המסקל 
והוזק בהן - הרי זה חייב. אף על פי שאמרו, הרי הוא כמסקל 

מתוך שאינו שלו ונותן לתוך שלו. 
מעשה באחד שהיה מסקל מתוך שדהו ונותן לרשות הרבים, 
היה חסיד אחד רודפו. אמר לו, מפני מה אתה מסקל מתוך 
זמן נצטרך  ונותן לתוך שלך? שחק עליו. לאחר  שאינו שלך 
אותו האיש ומכר את שדהו והיה מהלך באותו מקום ונתקל. 
מתוך  מסקל  את  הרי  חסיד  אותו  לי  אמר  לחינם  לא  אמר, 

שאינו שלך ונותן לתוך שלך.
)תוספתא, מסכת נזיקין, בבא קמא, פרק ב, הלכה י(

המשנה הנ”ל פותחת במחלוקת אם מותר למסקל את שדהו מאבנים 
להוציאן ולהתקינן בדרך הרבים. בתקופת חז”ל רוב הדרכים היו דרכי 
עפר ובוץ. הרומאים החלו בסלילת דרכים על ידי שיבוץ אבנים גדולות 

בעפר, מה שהקל על עוברי הדרכים ובעיקר על הלגיונות לעבור.
ברור לרבי יהושע ולרבי עקיבא שאסור לעשות נזק לרשות הרבים, אבל 
הם חלוקים אם אפשר “לשפר” את הדרך על ידי שיבוץ אבנים בתוכה. 

רבי יהושע מתיר, לכאורה כולם מרוויחים. אבל רבי עקיבא אוסר. מדוע?
הסיפור בהמשך המשנה מבהיר: לא כל מי שמסקל אבנים לתוך רשות 
הרבים עושה זאת כמו שצריך. אם עושים חצי עבודה אז אנשים עלולים 

להיתקל בהן ולהיפצע. האחריות לפיצוי הנפגעים היא על המסקל.
לרשות  אבנים  שסיקל  אחד  אדם  על  סיפור  לנו  מספרת  גם  המשנה 
הרבים. חסיד אחד פוגש בו ושואל אותו: “מפני מה אתה מסקל מתוך 
שהיפך  החסיד  על  צחק  מסקל  אותו  שלך?”  לתוך  ונותן  שלך  שאינו 
מה  לתוך  ונתן  שלו  מתוך  דווקא  סיקל  הרי  הוא  הדברים.  את  בדבריו 

שאינו שלו. בקיצור, “מה אתה מתערב?”
פעם  שסיקל.  השדה  את  למכור  ונאלץ  מסקל  אותו  התרושש  לימים 
כשעבר בדרך הרבים ליד השדה נתקל באבנים שהניח שם ונפגע. רק 
אז הבין שרשות הרבים היא תמיד של כולם, גם שלו, אבל רשות היחיד 

היא שלו רק באופן זמני.
מה היחס שלנו לרשות הרבים? האם אנו מקפידים להימנע מנזק לרבים 
כמו שהיינו רוצים שיקפידו כלפינו? הרבה פעמים אנו מתייחסים לרשות 
וגם  לנו  גם  לכולם,  ששייך  משהו  כאל  ולא  הפקר  שטח  כאל  הרבים 

לאחרים.
מהמושבה  ביציאה  מישהו  פעם  עיכבתם  האם  לבית:  קרובה  דוגמה 
בבוקר? אולי ליד בית הספר או הגן עצרתם במקום שמפריע? עיכבתם 
רק לכמה דקות. מדהים איך כשכל אחד מעכב לכמה דקות, נוצר טור 

מכוניות לאורך כל שדרות אליהו...
“קשת”,  גני  ליד  בבוקר  ביקר  שלא  למי 
רק  לחוות את החוויה.  לבוא פעם  מומלץ 
עדיף לבוא ברגל, כי קשה להיכנס עם רכב 
אגב  ל-8:00.   7:45 בין  הרשקוביץ  לרחוב 
החניה  במגרש  ריקים  מקומות  יש  תמיד 
חוץ  לעבודה...  בבוקר  ממהרים  אבל  ליד, 
מזה, בשביל מה יש את המדרכה הרחבה 
ִּבשביל  לא  אם  לגנים  השביל  מול  הזו 
וינקרים,  להפעיל  הרכב,  את  שם  לעצור 
אחד  כשנתיב  לגן  הילדים  את  ולקחת 

חסום? באמת, רחוב הרשקוביץ מזכיר את ניו יורק בשעות הללו.
ולהפריע  הזכות לחסום  את  למישהו  זה מקנה  גם אם ממהרים, האם 
לעוברים ושבים אחרים, למכוניות אחרות, למישהו אחר שאולי גם הוא 

ממהר לעבודה? 
אריאל ידין

העולם  בכל  מּוָּכרים  היוונית  המיתולוגיה  סיפורי 
ונלמדים אפילו בבית ספרנו, ומהווים את הבסיס 
לתרבות היוונית. ומהי המיתולוגיה שלנו? סיפורי 
מחזה  יש  אך  הנלוות.  והאגדות  כמובן  התנ”ך 

חלק  מהווה  לדעתי  והוא  שנים  הרבה  די  לפני  שנכתב  אחד 
מהמיתולוגיה היהודית. אני מדברת על “הדיבוק”.

כמה עובדות:
בתיאטרון  הוצגה  בארץ  “הדיבוק”  של  הראשונה  ההצגה 
“הבימה” בשנת 1926 והיא נחשבת להצגה הראשונה בתיאטרון 

הישראלי!
ש. אנ-סקי,  היה  המחזאי שכתב את המחזה, שכינויו הספרותי 

נפטר מבלי שזכה להיות בערב הבכורה.
המחזה - בשמו המלא: “הדיבוק - בין שני עולמות” - נכתב בשנת 

1913 ברוסית . המתרגם היה לא אחר מאשר חיים נחמן ביאליק.
ההצגה הוצגה כאלף פעם במשך ארבעים שנה.

ידי  על  לימינו  ועודכנה  מחדש  עובדה  “הדיבוק”  ההצגה 
הדרמטורג של תיאטרון “גשר” רועי חן. 

ביים את ההצגה יבגני אריה, שהוא המנהל האמנותי של תיאטרון 
“גשר” והבמאי של רוב הצגותיו.

שחקנים  של  קבוצה  ידי  על   1991 בשנת  נוסד  “גשר”  תיאטרון 
עובדת  השחקנים  קבוצת  אריה.  יבגני  עמד  שבראשם  רוסים 
כאנסמבל. כיום מורכב התיאטרון משחקנים עולים ומישראלים 

ותיקים.
אז מה מייחד את ההצגה “הדיבוק” של תיאטרון “גשר”? 

ידי משרד החינוך, הוא “האחר  הנושא השנתי, כפי שהוגדר על 
כ”אחר”.  ההצגה  גיבור  חנן,  מוצג  “הדיבוק”  בהצגה  אני”.  הוא 
צולע,  הוא  מצוות,  ושומר  אדוק  ישיבה  בחור  שהוא  לזה  מעבר 
את  מחפש  אלא  כולם  עם  הכנסת  בית  לתוך  נכנס  ולא  אביון, 
“מנטאלית  לקופסה  מחוץ  הוא  הזוהר.  ובספר  בקבלה  האמת 
אותו,  מקבלת  לא  הדתית  החברה  אחר,  שהוא  ומכיוון  ופיזית”. 
דוחה אותו מעליה ובועטת בו בעיטה אחת חזקה מדי שדוחפת 

אותו אל מותו.
בעולם המתים הוא אינו אחר, הוא כמו כולם. ולכן עולם המתים 
מצטייר כעולם טוב יותר, עולם מקבל. בהצגה של “גשר” עולם 
החיים מתואר כעולם שמזמין את האביונים והקבצנים לחתונת 
העשירים, לפי המצווה, אך כל זה הוא רק למראית עין ואינו בא 
לנשמתה  וחודר  לתכתיבים  להיכנע  מסרב  חנן  מהלב.  באמת 
של לאה בצורה של “דיבוק”. היום היינו אומרים שהיא השתגעה 
ניסיון להוציא את הדיבוק  ומאשפזים אותה במוסד כלשהו. כל 
מתוכה נוחל כישלון, והסוף, כבכל טרגדיה, הוא מוות - סוף טוב 

או רע - תלוי מאיזו נקודת מבט אתה מסתכל על הסיפור.

סיכום ותודה
בם”,  ב”ודברת  התרבות  במדור  ככותבת  נוספת  שנה  לסיכום 
לי כתבות  למי ששלח  למי שקרא את הכתבות,  רציתי להודות 
משלו והמליץ על תוצרי התרבות שרכש. רציתי להודות על כך 
לחיות עם  הוא  “קשת”, שבה המוטו  שייכים למשפחת  שאנחנו 
והבנה  האחר, לקבל אותו בלי שיפוטיות, מתוך הערכה, אהבה 
שמותר לכל אחד לבחור את דרכו ולהיות מי שהוא, ועדיין לחיות 
החינוך  שמשרד  צריכים  לא  אנחנו  קופסאות.  בתוך  לא  ביחד, 

יבחר את זה כנושא שנתי, אצלנו ב”קשת” זו דרך חיים.
שיהיה קיץ נעים לכולם!
אסנת פרל



ילדים כותבים ומציירים

תומר ומיכל ואכטל חלמיש – ירון ואפרת וייס - מאמצים ומאומצים
הגיעו למזכרת בתיה כחצי שנה לאחר שאנו הגענו הנה.  ומיכל  תומר 
רצינו לאמץ משפחה כי חשבנו שזו עוד דרך להכיר אנשים ולהיות חלק 
מהקהילה - הרי היינו די חדשים בעצמנו. מעבר לזה שהבנות חברות, 
מעניינים  אנשים  מקסים,  זוג  הכרנו  בינינו.  נהדרת  חברות  לה  צמחה 
שכיף לבלות איתם. מיכל טוענת שהיה כיף להיות מאומצים כי כך הכירו 
ולא פספסו אף אירוע. מאחר  הרבה אנשים, התחברו למייל הקהילתי 
שאנחנו בכל אופן מבוגרים מהם בכמה שנים, תומר ומיכל היו בהומור 
וקוראים לנו אבא ואימא באירועים מיוחדים – והאמת שהלוואי על כולם 

ילדים כאלה.

שבע  או  לפני שנה, שלוש  לכאן  אם הגעתם 
שנים ולא כל כך הכרתם פרצופים מסביב, 

עם  טובה  חוויה  לכם  הייתה  דווקא  אם 
משפחה ותיקה שאימצה אתכם אל חיקה,

או אם אתם נוהגים להתלונן שהקהילה גדלה 
אך מספר המתנדבים לא גדל, אנחנו זקוקים 

לכם!
שורותיו  את  לאחרונה  הרחיב  קליטה  צוות 
ורוצה להרחיב גם את פעולתו ורצינו לשתף 

בכך את כולכם.
מהמתעניינים  רבים  עבור 
מכרים  דרך  הפונים  בקהילה, 
צוות  נציגי  האינטרנט,  מאתר  או 
הראשונית  הכתובת  הם  קליטה 
טלפון  שיחת  לאחר  למידע. 
ופוגשים  המתעניינים  מגיעים 
על  מהצוות שמספר  נציג 
החינוך,  מוסדות  על  הקהילה, 
אחרים  בעניינים  גם  ומייעץ 

לקראת המעבר למזכרת.
יולי(,  באמצע  )השנה  בהמשך 

החדשות  למשפחות  הסברה  ערב  יתקיים 
אינפורמציה,  יותר  מקבלים  בו  בקהילה, 
משפחות  עידוד  תוך  השונים,  הצוותים  יוצגו 
והמשפחות  אליהם,  להצטרף  חדשות 
החדשות נחשפות לאפשרות לקבל משפחה 

מאמצת.
לקשר  הפך  זה  קשר  רבות  משפחות   עבור 
משמעותי שנשאר לאורך שנים. משפחת וייס 
וכטל-חלמיש,  משפחת  את  אימצה  למשל 

ראו מסגרת לגבי החוויה שלהם.

שיהיו  בכך  הן  מסייעת  המאמצת  המשפחה 
והן  בגן  או  בכיתה  מוכרים  פרצופים  לילדים 
כדי לאפשר להורים להבין מי נגד מי, מה זה 
או  מתי  פונים  למי  עבר,  מכל  המיילים  מבול 

סתם כמנוף ליצירת קשרים חדשים.
בסוף  מתכננים  אנו  השנה  לכך,  בנוסף 
הלימודים  שנת  ובתחילת  הגדול  החופש 
ולמאומצים  למאמצים  פעילות  לערוך 
להעניק  בכדי  להצטרף,  שירצה  מי  ולכל 

למצטרפים אלינו קבלת פנים חמה!
כך שכאשר יישלח אליכם בקרוב 
ברצונכם  אם  תישאלו  ובו  מייל 
אל  חדשה,  משפחה  לאמץ 
תפספסו את הזכות לקחת חלק 
וחשובה  משמעותית  בחוויה 

למשפחות ולקהילה!
 

חברות צוות קליטה,
אפרת נצר-וייס, סיון הרטמן, 
ליאת אקרמן, מיה דביר 
ואביטל ברלינר

המתיבתא של כיתות ד’-ה’
לא  היא  ד’-ה’  כיתות  בניגוד למה שהרבה חושבים, המתיבתא של 

שיעור תורה נוסף.
למתיבתא לא צריך להביא דפים או כלי כתיבה ואין שיעורי בית.

יודע  ודנים בה. אליאסף  כל פעם אנחנו מתעסקים במשנה אחרת 
להעלות הרבה נקודות מעניינות, חלקן מעוררות מחלוקת.

בסוף כל פרק אנחנו יוזמים איזושהי פעילות הקשורה למה שלמדנו. 
פאה. המתיבתא  מסכת  בעקבות  לאביונים  מבצע מתנות  לדוגמה, 

היא לא רק לדתיים אלא גם למסורתיים ולחילונים.
אני מאוד נהניתי בה ומקווה שתצטרפו בשנה הבאה!

ואליאסף, אתה עדיין חייב לנו סיפור על רבי יהודה הנשיא...
דבורה שרה דב”ש, כיתה ד’2

יש קליטה?!

בגלל  ל”מושבה”  הגענו  בתיה.  במזכרת  נחתנו  שנים  ארבע  לפני 
קשת. אחרי שנה עזבנו לעקרון שאינה מוגדרת מושבה אבל יש בה 
בזכות  נותרו  בתיה  למזכרת  החיבור  נקודות  פעם.  של  חזק  ניחוח 

ביה”ס, “ודברת בם” והמניין המשתף.
לא  עוד  אצלנו.  היא  )כנראה(  הבעיה  אומרים,  אנחנו  מראש  אז 
שיש  והצורך  גדולים  כשנהיה  להיות  רוצים  אנחנו  איפה  החלטנו 
למרבית הזוגות שרק עתה נפרדו מההינומה לגור בבית משל עצמם 
עוד לא ממש מפותח אצלנו. לכן, כל עוד הילדים לא דורשים מאתנו 
כן(, אנחנו שוב אורזים את  )למרות שכל היתר  ולהתמסד  להתבגר 
יעדנו  ישעיהו,  לגבעת  וממשיכים  ומתרבות,  שהולכות  הפקלאות, 

הבא.
תמיד  שלא  יודעים  שאנחנו  להגיד  רצינו  רק  הפרידה  לפני  רגע  אז 
לנו  שיצא  שמחים  ואנחנו  כמובן...(  אני  לא  )זיו,  לעיכול  קלים  היינו 
)יום העצמאות, קריאת קטנות בתורה ועוד  לעורר מדנים מדי פעם 
אנשים  מספר  כאן  מצאנו  יום,  של  בסופו  כי  ולגלות  מטעמים(  מיני 
שהיו רגישים לדברים שנאמרו וגם אם דעתם היתה שונה מדעתנו, 

הצליחו להכיל אותנו באהבה. 
אז מזכרת בתיה מצטרפת לנו לעוד מספר מקומות )נחלאות, מצפה 
רמון, אחיעזר ועוד...( שבהם אנו מרגישים, עד כמה שהחריגות שלנו 

מאפשרת זאת, בבית.
אני חושבת איך לסיים בכנות וללא שמאלץ מיותר...

אז אאחל כי תשכילו לנהל מחלוקות רבות ולא לטאטא אותן תחת 
בין אנשי קשת גם אנשים  ושיהיו תמיד  הדשא המוריק של האמפי, 

שלמשמע דעתם תצטרכו לבלוע הרבה רוק לפני שתוכלו להגיב.
יש לנו תחושה שעוד נפגש...

להתראות ובהצלחה בכל האתגרים העומדים לפתחכם.
רבקי דב”ש

עוד נפגש

ואן גוך בבית הספר


