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העיתון הנקרא ביותר בקהילת “קשת” מתחיל את שנתו התשיעית! 
טובה  הזדמנות  וזו  ולהתרחב,  לגדול  קהילתנו  ממשיכה  השנה  גם 
אתכן  ולהזמין  אלינו  שהצטרפו  החדשות  המשפחות  כל  את  לברך 
שבו  המקום  את  איתנו  ליצור  בעיתון,  אתן  גם  ולכתוב  חלק  לקחת 
הדעות נפגשות, הדברים מקבלים כיוון מחשבה קצת אחר, מקום בו 
אפשר להכיר קצת לעומק את החברים בקהילה, את אלה שכאן כבר 

שנים ואת אלה שהגיעו זה מקרוב. 
לצאת  בלי  אפילו  וֵהי,  לעשייה,  להצטרף  שלכן  ההזדמנות  הנה  אז 

מהבית...!
הנה כמה מהמדורים שיהיו בעיתון השנה:

המדור “המקום שלי” בו תוכלו לספר לנו על מקום רגשי, סימבולי או 
פיזי שהשפיע עליכם באופן אישי.

המדור “ראש בראש”, בו יציגו שני אנשים את דעותיהם המנוגדות על 
ענייני דיומא.

המדור “משפחה מבוקשת”, בו יוצגו משפחות מבוקשות ומעניינות.
בפרט  בקהילה  מעניינים  אנשים  ירואיינו  בו  בעבודה”,  “יום  המדור 

ובמזכרת בתיה בכלל על... אתם יודעים כבר.
המדור “חוזרים עם תשובה”, בו יתארחו מומחים מהקהילה בתחומים 
שונים ויענו על שאלות שיישלחו אליהם מילדים ומבוגרים מן הקהילה.

בנוסף, בחרנו השנה להרחיב קצת את המקום הניתן לילדים ולנוער, 
שתופסים חלק נכבד בקהילתנו )ובל נשכח שלרוב הם אלו שמביאים 
בתקווה  גיליון,  בכל  עמוד  להם  יוקדש  לכן  הביתה...(.  העיתון  את 
שהם יוכלו ליהנות, להיתרם וגם להירתם ולקחת חלק פעיל בעיתון 

הקהילתי. 
מדורים אלו יצטרפו למדורים ותיקים יותר, למאמרי דעה על כל נושא, 

למאמרים העוסקים בפרשת השבוע ולהפתעות נוספות.
מערכת העיתון השנה מורכבת מחברי קהילה חדשים וותיקים משתי 
קבוצות הזהות, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו שגם השנה העיתון יצליח 
לעניין, לאתגר, לעורר מחשבה או להצחיק, בהתחשב ברוחב היריעה 
ומכסת הזמן המוקצים לנו. אך לשם כך אנו זקוקים לכם! ננצל במה 
באופן  בעיתון  לכתיבה  מכישרונם  לתרום  למעוניינים  לקרוא  כדי  זו 

קבוע, מזדמן או חד-פעמי...
אתם  אליו  בעדכם(  נעצור  לא  אנחנו  יותר,  )או  מדור  לכם  בחרו 

 .vedibarta12@gmail.com :מתחברים וִכתבו למערכת
זוהי כמובן גם הכתובת לתגובות, להערות, למשלוחי פרחים ולעוגיות 

תוצרת בית, בלי צימוקים בבקשה.
שתהיה לכולנו שנה טובה וקריאה מהנה! 
המערכת

“ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֹנַח. ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה 
ְּבֹדֹרָתיו” )בראשית ו ט(.

כך נפתחת לה פרשת “ֹנַח”. ידוע הדיון: האם 
שעל  או  יחסי,  באופן  צדיק  אומר  “בדורותיו” 
מה  ובכלל,  שכזה?  בדור  וכמה  כמה  אחת 
המשמעות של צדיק תמים? הרי בימינו צדיק 
כזה  אתה  “מה  גנאי:  לכינויי  הפכו  ותמים 
“תהיה  צדיק!”  כזה  לי  תהיה  “אל  תמים?!” 

חכם ולא צודק”... 
הללו  המושגים  עומק  את  להבין  בכדי 
הזוהר.  ספר  את  נפתח  הבה  ושורשיהם, 
“הסולם”,  פירוש  עם  הזוהר  בספר  קריאה 
נותנת לנו מבט מבעד להולוגרמה, הנקראת 
העולם הזה, דרך תיאורו על דרך הפשט, אל 
עבר החוקיות של מערכת ההפעלה הנקראת 
מחשבת הבריאה. הזוהר מכניס אותנו לתוך 

המטריקס, למסע בֵמָמד אחר.
מיד נגלה כי מבעד לסיפור התמים, המופלא 
ומוזר  ותמים  צדיק  אדם  של  הזה,  והציורי 
המשפט  בסוף  לו  שתקעו  שמו,  ֹנַח  שכזה, 
של  אוסף  על  וסיפור  אופס...  “בדורותיו”, 
אנשים פרימיטיביים שחשבו שאם יבנו מגדל 
מסתתר  עולם,  לבורא  להגיע  יוכלו  גבוה 
שאם  סיפור  יותר:  הרבה  מרתק  סיפור 
מתעמקים בכתוב עליו, לומדים על החוקיות 
שבשורש העולם, על הכוחות העצומים שיש 

סביב  סב  זה  כל  ואיך  האדם  בפוטנציאל 
סביב  ורע;  טוב  ורשע,  צדיק  של  המושגים 
היכולת של האדם להגיע לאהבת חינם בסוד 
ייפתחו  שאז  כמוך”,  לרעך  “ואהבת  הכתוב 

לפניו שערי גן עדן.
מאבק בין גיבורי על

מתברר שמדובר בכלל בסיפור מהז’אנר של 
רוחניות.  על  יכולות  בעלי  אבל  העל.  גיבורי 
פחות  לא  על  במאבק  מדובר  כאן  להבדיל, 
ה-  על  ערעור  העולם;  בורא  יהיה  מי  מאשר 
של  מיוחד  קבלי  תיאור  ומיוחד”  יחיד  “אחד 

הבורא שאסור לגעת בו. 
ונעבור לעלילה: נתחיל דווקא מגיבור כביכול 
נמרוד.   - בזוהר  מרכזי  אך  בפרשה,  שולי 
נמרוד - מלשון מרד במלכות שמים - מופיע 
העל  כוחות  בעל  הערמומי  הרשע  בתפקיד 
לעשות  נמרוד  שניסה  מה  לצדיק.  שמתחזה 
בכוחות  ולהשתמש  עולם  סדרי  להפוך  היה 
הנתינה של הבורא כך שישרתו את האגו שלו.

נמרוד מכיר את החוקיות האלוהית בשורשה, 
יודע  שאינו  שלו  לאגו  אותה  לשעבד  ומנסה 

גבול. בראש חוקיות זו עומדים שני חוקי יסוד:
אחד  בלב  אחד  כאיש  מאוחדים  כשאנו   .1
ּוְדָבִרים  ֶאָחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ  ָכל  “ַוְיִהי  בסוד 
שיכול  כוח  אין   – א(  יא  )בראשית  ֲאָחִדים” 
ְוָׂשָפה  ֶאָחד  ַעם  ֵהן  ה’:  “ַוֹּיאֶמר  לעמוד בפנינו: 

ֹלא  ְוַעָּתה  ַלֲעׂשֹות,  ַהִחָּלם  ְוֶזה  ְלֻכָּלם,  ַאַחת 
)בראשית  ַלֲעׂשֹות”  ָיְזמּו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֵמֶהם  ִיָּבֵצר 
יא ו(. שפה היא בסוד הכוח להעביר את האור 
מלמעלה למטה, ועל כן מאחדת תחתיה את 
כל באי עולם בקשר נצחי של אהבה בין אדם 

לרעהו.
2. חוקי הקשרים בין האותיות, בסוד הכוחות 
שפותח  הסודי  הקוד  מאחוריהן.  שעומדים 
הכוחות  את  ומפעיל  מעלה  של  שערים 
אותם  ומשעבד  מלאכים  הנקראים  העליונים 

אליו. 
כל  על  שולט  היה  הלבושים,  אלו  “בכח 
ומרד  בהם  ומרד  עליהם  ומלך  העולם,  בני 
בריבונו. ואמר שהוא שליט של העולם, דהיינו 

אלוהים” זהר, פרשת “נַֹח”, שכ”ב.
את  האדם  מבני  למנוע  היחידה  הדרך  לכן 
בסוד  האחדות.  שבירת  היא  זממם  מימוש 
ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר  הנאמר, “ָהָבה ֵנְרָדה 

ֹלא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו” )בראשית יא ז(.
את  השיג  נמרוד  איך  השאלה,  נשאלת  אבל 
אנו חוזרים לתחילת  וכאן  כל הכוחות הללו? 

המאמר, הדן במושג צדיק ובסוד תיבת ֹנַח. 
כשהפרטים מתבהרים

ברית  ששומר  זה  הוא  צדיק  הזוהר  פי  על 
שהוא  הבורא,  את  שמצדיק  כלומר,  עולם, 
כלומר,  תנאי.  ללא  האהבה  הנתינה,  תכונת 

פרשת  “ֹנַח” פרשת השבוע למשפחה



הוא  אך  כלום,  ולא  לעצמו  רצון  לו  שאין 
שפע  להזרים  מנת  על  ברצונו  משתמש 
לו תולדות  ינחמנו(, שיש  וֹנַח )מלשון  לעולם. 
ערוץ  הוא  כלומר,  ֹנַח”,  ּתֹוְלֹדת  “ֵאֶּלה  בסוד 
לכל  התולדה   – מהשורש  האור  להעברת 
 – תמים  עולם.  יסוד  צדיק   – עולם  באי 
המדרגות.  בכל  טהור  כלומר,  נימול,  שנולד 

הכוונה   – בדורותיו 
ממנו,  היוצאים  בדורות 
כולם  “משלים  שהוא 
נשלם  בצדקתו...והוא 
כל  כלומר,  מכולם”, 
שייכים  העולם  דורות 

אליו.
עוברים  ומשפחתו  ֹנַח 
דגירה  של  תהליך 
תיבה  תיבה.  הנקרא 
ובית הן סיכול של אותן 
האותיות. אך תיבה היא 

בבחינת מקום זמני, אכסניה לצורך ייחוד, עד 
הקבוע  המצב  שהוא  בית,  ביחד  שמקימים 

השלם. ואז נגלים כל כוחות הבריאה.
מה זה בא להגיד לנו?...

הנמרוד  היכן  עצמנו  לשאול  צריכים  אנו  גם 
הטובות,  במידות  למרוד  שרוצה  שבתוכנו, 
אגואיסטי,  באופן  באחרים  לשלוט  שרוצה 
לעצמו,  לקחת 
לעצמו  ליהנות 
אותו  במרמה; 
שמכסה  נמרוד 
של  בכסות  עצמו 
שיש  כלומר  גיבור, 
הבריות,  אהבת  בו 
מנת  על  נותן  אך 
יהפוך  הזוהר  לקבל. 
הזה  מודע  הלא  את 
אנו  למודע.  שבנו 
יודעים  ישראל,  עם 

משתמשים  אך  והנתינה,  הערבות  סוד  את 
על  על מנת לקבל, במקום לקבל  בו לעתים 
מנת לתת. ומצד שני, היכן מסתתר ֹנַח שבנו, 
אותו צדיק תמים שרוצה לצאת לעולם אבל 
יגידו ההורים?.... כל הכוחות  אינו יכול, כי מה 
הללו על כל עוצמותיהם, נמצאים בפוטנציאל 
של כל אדם. ולכן בכל אדם קיים הפוטנציאל 
עולמות,  לברוא  או  עולמות  להחריב 
שאינה  אהבה  חינם,  אהבת  על  שמושתתים 
קוראים,  אנו  שעליה  המלחמה  בדבר.  תלויה 
לא קרתה אי שם בבבל העתיקה, לעם עתיק 
ומגלומני. היא מתרחשת עכשיו ברגע זה, חיה 
ובועטת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו! הזוהר 
מיקרוסקופ,  הפשט  לבין  בינינו  להכניס  בא 
על מנת שנוכל להבחין בדקויות, שמהן נגלה 
טוב  בין  יותר  ברורה  והבחנה  שלם  עולם  לנו 
הבריאה  כוחות  את  לגלות  נזכה  ואז  לרע. 

ולהשתמש בהם לטובה.
איל רגב

ירדו  ולא  במרחשוון,  שבעה-עשר  הגיע 
מתענים.  היחידים  התחילו  גשמים. 
ומותרין  משחשיכה,  ושותין  אוכלין 
ובנעילת  ובסיכה  וברחיצה  במלאכה 

הסנדל ובתשמיש המיטה.
)תעניות א, ד(

בתחילת  ממש  יוצא  במרחשוון  שבעה-עשר 
השנים  של  גדול  ברוב  ישראל.  בארץ  הסתיו 
לא יורד בכלל גשם עד תאריך זה, ואם יורד, 
אלו גשמים מוקדמים, לא חלק מהמשקעים 
זאת, המשנה  של החורף. למרות  האמיתיים 
שבעה-עשר  הגיע  שאם  לנו  מספרת 
מתחילים  גשמים,  ירדו  לא  ועדיין  במרחשוון 
תעניות  עצמם  על  לקבל  בודדים  אנשים 
בהתנדבות. מטרת התעניות הללו היא להפר 

את גזירת הבצורת ממנה חוששים. 
טיפה  הגשם  אם  פאניקה.  כמעט  כאן  יש 
רק  כתיקונו  יורד  פשוט  אפילו  אולי  מתעכב, 
להתענות  מתחילים  כבר  בהתחלה,  מיד  לא 

ולהכריז על שנת בצורת. 
“חבל  במים,  חיסכון  על  לחשוב  רגילים  אנו 
על כל טיפה” וכל זה. אבל אנחנו לא תלויים 
המשנה.  בתקופת  כמו  בגשם  כלכלית 
על  התבססה  הכלכלה  ההיא  בתקופה 
חקלאות, והחקלאות בארץ ישראל התבססה 
לא   – גשם  מספיק  היה  לא  גשם.  על  בעיקר 

הייתה תוצרת. 
הדבר דומה לפרסום דוחות ונתונים כלכליים 
לכם  תארו  השנה.  של  הראשונים  בחודשים 
של  שהצמיחה  מפרסמים  היו  ינואר  שבסוף 
נכנסים  היו  כולם  ומיד  שלילית,  ינואר  חודש 
לפאניקה, הרבנים הראשיים היו מחליטים על 

צום ותפילות המוניות לעידוד הכלכלה...
נוטים  אנחנו  המערבית,  בתרבות  בימינו, 
מעז  הייתי  ורוח.  לדת  כלכלה  בין  להפריד 
מתייחסים  אנשים  שהרבה  אפילו  לומר 

לפני  אבל  רוחניות.  שנוגד  כדבר  לכלכלה 
הנהגה  בין  הפרדה  הייתה  לא  שנה  אלפיים 
דתית, רוחנית, מדינית, כלכלית או בינם לבין 
אחראים  עצמם  ראו  חז”ל  ומדעים.  השכלה 
גם  הם  היהודים.  של  החיים  תחומי  כל  על 
והרווחה  הכלכלה  משמעות  את  היטב  הבינו 
דבר  חז”ל  עוקרים  אחת  לא  הפרט.  לחיי 
מהתורה מתוך התחשבות ברווחה הכלכלית 

של העם.
 - השמיטה  שנת  בתחילת  נמצאים  אנו 
נאסר  בה  שנים,  בשבע  פעם  החלה  שנה 
הייתה  השמיטה  שנת  האדמה.  עבודת  על 
לחקלאים  כלכלית  אפשרית  בלתי  כמעט 
אותה  קיים  לא  העם  ורוב  חז”ל,  בתקופת 
בדיני  להקל  חז”ל  אצל  מגמה  ניכרת  בכלל. 
חקלאות  לאפשר  כדי  שיותר  כמה  השמיטה 
בדורנו,  השביעית.  בשנה  זאת  בכל  כלשהי 
להחמיר  בעיקר  מגמה  יש  זאת,  לעומת 
שביעית  השנה  שמירת  השמיטה.  בדיני 
הודות  בעיקר  התאפשרה  ישראל  בארץ 
לפרובינציית  קיסר  יוליוס  שנתן  לפטור 
בבבל  השמיטה.  בשנת  מס  מתשלום  יהודה 
ובמצרים, שתי הקהילות הגדולות של יהודים 
ליהודה, לא היה פטור  באותה תקופה מחוץ 
שהשמיטה  כך  ההלכה  התפתחה  ולכן  כזה, 
הפכה להיות “מצווה התלויה בארץ” – כלומר, 
שחייבים בה רק בארץ ישראל. כמו כן נפסק 
במהלך הדורות שגם בארץ ישראל השמיטה 
למצוות  זכר  רק  אלא  מהתורה  ממש  איננה 
השמיטה מדרבנן, בגלל ש”רוב ישראל אינם 

על אדמתם”.
לעבודת  קשורה  השמיטה  שנת  אמנם 
העיקרים  שאחד  ידוע  פחות  אבל  האדמה, 
שלה הוא שמיטת כספים. בדברים טו, התורה 
אלא  האדמה  עבודת  את  מזכירה  לא  אפילו 
הוא  הציווי  כספים.  בשמיטת  עוסקת  רק 

החובות  בעלי  כל  כלכלי:  “ריֶסט”  לעשות 
כאשר  חובותיהם  את  מלשלם  פטורים 

מסתיימת שנת השמיטה.
מן  אחד  זה  משמיט.  אינו  ְּפרֹוְזּבּול, 
כשראה  הזקן.  הלל  שהתקין  הדברים 
שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, ועוברין 
“הישמר  שנאמר  בתורה  שכתוב  מה  על 
הזקן  הלל  התקין  דבר...”,  יהיה  פן  לך 

ְּפרֹוְזּבּול. )שביעית י, ג(
במאה הראשונה הבין הלל הזקן שהמערכת 
עם  להתמודד  מסוגלת  אינה  הכלכלית 
לא  כבר  זה  שנים.  בשבע  פעם  כזה  איפוס 
את  בפועל  ביטל  הוא  לכן  לתקופה.  התאים 
התורה  שעליה  הכספים,  שמיטת  מצוות 
התקין  הוא  השמיטה”.  דבר  “זה  מכריזה: 
 =  pros boule( ְּפרֹוְזּבּול  שטר מיוחד הנקרא 
בפני האסיפה(, שבו החוב נמסר לבית הדין, 
והאחרון רשאי לגבות אותו עבור הנושים גם 

לאחר שעוברת שנת השמיטה. 
ֵדי פעם ניסיון כלשהו מצד פוסקי  בימינו יש מִִ
הלכתיים  פתרונות  למצוא  לנסות  הלכה 
לחקלאים  פתרון  כמו  ציבוריות,  לבעיות 
חיוניים  למפעלים  פתרונות  שמיטה,  בשנת 
בשבת, פתרונות כשרות ליהודים בחו”ל, ועוד. 
של  בתגובה  הללו  הפתרונות  נתקלים  לרוב 
הגנאי  לכינוי  זוכים  בהם  והדוגלים  הקצנה, 

“רפורמים” )איזה פחד!(.
זה נכון שאנו נוטים להפריד בין הנהגה דתית 
גם  אבל  האחרים.  החיים  לתחומי  והלכתית 
הזה,  המידור  את  עצמם  על  גוזרים  הרבנים 
להבין  המודרניים,  לחיים  להתחבר  מסרבים 
שמדע וטכנולוגיה הם חלק מהכלים שמנהיג 
משום  בעיקר  בהם,  ולהחזיק  להכיר  צריך 
הכרעות  לקבל  דיים  אמיצים  אינם  שהם 

אמיתיות. הכי קל ופשוט לאסור ולהחמיר.
אריאל ידין

דברים שאין להם שיעור

שיר מדהים ומיוחד כל כך שמתחבר לי 
לפרשה: נח. מילים: יורם טהרלב.

לחן וביצוע: מתי כספי
 “נח - תן לנו לצאת ולחזור לבית 

כי כבר נמאסנו זה על זה”

סרט מעניין ועכשווי על פרשת נח 
שמומלץ לראות השבוע – המבול  )2013(.

http://www.youtube.com/
watch?v=d8q0TJ4TBVo#t=97



משפחת קשתקשתמשפחה מבו
שיניים  רופאת  במקצועה  ב”פלך”.  למדה  במקור,  ירושלמית   ,36 בת  נעמה  היא, 
גדלה  מאוחדת.  ובקופ”ח  ב”קפלן”  ב”הדסה”,  עובדת  הפה.  ברפואת  מומחית 
בבית דתי כבכורה לאח ואחות, עם חיבור ואהבה לדת. בצבא שרתה כמורה חיילת 
בפנימייה של עולים מאתיופיה “כי זה מה שבנות דתיות עושות”, אז החל תהליך ארוך 
ביתן כ”מסורתי”.  ומגדירה את  כיום מאוד מחוברת למסורת  של התרחקות מהדת. 
כשגרו ברחובות התפללה בבית הכנסת הקונסרבטיבי, וחשה כי קיבלה מכך רבות. 

כיום בעלת חזון להקים בית כנסת שכזה במושבה. 
מרחובות,  במקור  באשקלון.   פרטית  במרפאה  שיניים  רופאת   ,36 בת  תמר  היא, 
למדה באולפנת “צביה”. הקטנה מבין ארבעה אחים. בסביבות האוניברסיטה החלה 
עם  החילוניות  את  לשלב  ניתן  כי  מאמינה  מודרנית”.  כ”מסורתית  עצמה  למקם 
המסורת, אך בגבולות שלה.בעיקר סביב שבתות וחגים מתקשה לוותר על המסורת. 
הבית כשר כי משפחות המוצא דתיות. גדלה בבית דתי מאוד בו שרות צבאי לא היה 
נקודות  ועשתה שנתיים שירות לאומי. רצתה ללמוד רפואה, אך בשל שתי  אופציה 

בפסיכומטרי הגיעה לרפואת שיניים... כיום מרוצה מאוד. 
הרביעית  בשנה  דתל”שית.  שהיא  ידעתי  “מייד  תמר:  בלימודים.  הכירו  היכרות 
נסענו  השכבה.  של  הנחמדה  הייתה  ונעמה  מבחנים  של  תשובות  להשוות  רציתי 
יחד למסיבת סוף שנה רביעית  והיה פקק, אז דיברנו ודיברנו...”. כבר 11 שנים יחד. 
שנתיים לאחר ההיכרות ערכו טקס, אינטימי ומצומצם, ואז קבלו החלטה לאחד שם 

משפחה .
לעסוק  אוהבת  ספרים.  תולעת  ורצינית.  חכמה  מאד  –ילדה  בב’2  אלומה  ילדים 
באידיאל  לבטים.  הרבה  אחרי  מפגש  בקבוצת  אלומה  וקפוארה.  שחייה  בספורט, 
נעמה היתה רוצה שילדיה יהיו דתל”שים. כששואלים את אלומה היא אומרת שהיא 

מסורתית, מאד מחוברת למסורת ואוהבת את שיעור סיפורי חכמים. 
אמיתי: בן 3.5, בגן של איילת. תותח אנרגיה אבל עדין ורגיש. 

איך הגעתם לקשת/למזכרת בתיה? נעמה: הגענו מרחובות, כשהיה לנו ברור שלקשת. “לא רצינו ממלכתי דתי - עוד לא פתוחים מספיק בעינינו. 
חיפשנו תוכן של יהדות, פתיחות וליברליזם. לא רצינו שילמדו תנ”ך כעוד שיעור ספרות. אנחנו מרוצות”. תמר: “אני אוהבת את זה שהמושבה לא 

הומוגנית”.
תחביבים: תמר: “לעשות הליכות. יש לי מסלול קבוע סביב מזכרת בתיה 5 ק”מ”. בילדותה נגנה באקורדיון. נעמה: “הצגתי בתיאטרון חובבים”. 

בעבר נגנה בסקסופון. 
בילוי משפחתי מועדף לטייל. לא יוצא לנו מספיק. אחד היתרונות של להתחיל לנסוע בשבת. הילדים מתים על זה.  

מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים ללא הילדים? נעמה: “היינו נוסעות לחו”ל והיינו ישנות שם”. תמר: “מה היינו משאירות אותם פה? נעמה לא 
משחררת...” 

מה לא היית עושה בחיים? נעמה: בנג’י תמר: “לא הייתי אוכלת דברים מסוימים, בעלי חיים” )תמר טבעונית טרייה, צמחונית מגיל 12( נעמה והילדים 
אוהבים בשר, במיוחד זה שתמר מכינה. 

משהו מפתיע לגלות עליכם  תמר: עושה ג’אגלינג נעמה: עשיתי בגרות 5 יחידות ביידיש וגם בגמרא. 
חוויה משפחתית משמעותית הלידות היו חוויות משמעותיות. החופש המשפחתי עושה גם הוא טוב למשפחה. 

השבת שלנו: “תלוי איפה אנחנו. אם אנחנו אצל ההורים, אז זו שבת דוסית. אם זה רק אנחנו אז תלוי אם יש או אין אורחים ומאיזה מגזר הם. פותחים 
עם קידוש ומפה לבנה אחר כך עושים מה שרוצים, בשישי בערב אין מחשב וטלפונים.”

מוטו משפחתי לכבד את האחר. ללמד את הילדים לכבד בחירות אחרות משלהם. איכות הסביבה, מחזור וכו’. אצל הילדים לא נתקלנו בדרמות 
סביב נושא השונות של המשפחה שלנו, הבעיה לרוב היא אצל ההורים. 

מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? “אלומה תתלבשי כבר”. או לאמיתי: “לא עכשיו ממתקים”.
תרומה לקהילה:  בינתיים ועד כיתה. תמר: “נעמה עם פוטנציאל תרומה מאד גבוה, אירועים או הנהגה בית ספרית בעתיד”.

ספר מומלץ/ מוזיקה/ סרט  נעמה: “ינטל, גם הסרט וגם המוזיקה”
שלוש מילים )בערך( על 

טלוויזיה הלכה לבלי שוב אבל לא רק רע. 
צמחונות תמר: לא מתאים לכל אחד 

מסיבות ימי הולדת בחיק המשפחה
חלומות לעתיד תמר: לפתוח מרפאה עצמאית )עם נעמה(. “לא בטוחה שזה טוב לשלב את זה עם מקום המגורים”. להיות משפחת אומנה בעוד כמה 

שנים. נעמה: “לחיות יותר בנחת, לגדל את הילדים בכיף, לחזור ללמוד בשביל הכיף, גמרא, בית מדרש”. 



ַּבַעל-ַחִיים נֹוֵער - _ _ור
ְּפִרי ֵקיִצי - מ_ _ש

נֹוֵפל ִמָגבֹוַה - צו_ _
לֹו - ל_ _ ֵתי ְּפרּוסֹות ֶשׁ ְמִכיִנים ָּכִריְך ִמְשׁ

חֹוִרים ּוְלָבִנים - ש_ _ט ִמְׂשָחק לּוַח ִעם ֵּכִלים ְשׁ
ַּבַעל-ַחִיים זֹוַחל ֶׁשִּפיָתה ֶאת ַחָוה - _ _ש

ִמְסַּפר חּוְמֵשי ַהתֹוָרה - _ _ִיָׁשה
ְמִאיָרה ּוְמַחֶמֶמת ַּבָשַמִים - _ _ש

חידות למתקדמים:
יסוד כימי נפוץ בכדור הארץ - פ_ _ן

חוסר יחס וטיפול - הז_ _ה
גיבור תנ”כי מספר שופטים - _ _שון

חידה:
מֹות ִגיּבֹוֵרי ַהָּפָרָשה. ְּבֹכל ַאַחת  ִלְפֵניֶכם ְנַשֵׂחק ִעם ְשׁ ם, ָחם ְוֶיֶפת. ַּבִחיָדה ֶשׁ ֵתנּו ְמסּוָּפר ַעל ֹנַח ּוָבַניו: ֵשׁ ַפְרָשׁ ְבּ

ם, ָחם אֹו ֶיֶפת( ֵיׁש ְלַהִציב ִּבְמקֹום ַהַקִווים ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְתׁשּוָבה ְנכֹוָנה. ם )ֹנַח, ֵשׁ ֵמַהִחידֹות ֲעֵליֶכם ְלַהְחִליט ֵאיֶזה ֵשׁ

לדּוְגָמה: יֹוַרד ַּבחֹוֶרף - ג_ _ 
ם ִּפְתרֹון: ג+שם = ֶגֶשׁ

ִעֵצב: ָתִמיר קָראּוס, ִּכיָתה ו’1

ָּבנּו: ַּכרֶמל קָראּוס, ִניר ַמדמֹון וַגיא פרקש, ִּכיָתה ב’2

משפחה יוצרת – משפחת קראוס

גיבור תנ”כי נוסף מספר שופטים - _ _ח
נביא האיסלם - מו_ _ד

איתן בדעתו - _ _וש
אחת מאבני החושן - ל_ _

אחד מנביאי תרי-עשר - _ _ום
מילה שיוצרת ביטוי עם המילים חלב או מזל - ט_ _

הדף האחורי


