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ודברת בם
המקום שלי הכל בראש

יום  הנגב הצפוני,  אימונים של בסיס צאלים שבאזור  לוהט, שטח  קיץ 
מנות  ואת  הזחילות  את  החום,  את  לשרוד  שלמים  יומיים  עוד  שלישי, 
החיילים  חום.  עומס  עקב  באימונים  הפסקה  על  מכריז  המ”מ  הקרב. 
והאדמה  הקוצניים  השיחים  לבין  בינם  שחוצץ  הציוד,  על  נשכבים 
הסלעית, ומנסים לאוורר את המדים המיוזעים. בזמן הקצר שהתפנה 
פתאום בלו”ז הצפוף, אני מוביל את חיילי הכיתה שלי לאזור שקט, מוצל 
חלקית. אני מבקש מהחיילים לשכב על הגב, לעצום עיניים ולהקשיב. 
זאת  בכל  אך  ציניים,  חיוכים  ביניהם  מחליפים  ספקניים,  החיילים 
“זורמים” איתי. אני מוציא רדיו קטן שהיה איתי ומכוון ל”קול המוסיקה” 
יוגה  אותם בתרגיל הרפיה שהכרתי מטיפול  אני מדריך  נמוך.  בווליום 

שעברתי בילדותי ולאחר מכן בתרגיל מאולתר בדמיון מודרך: “תחשבו 
על מקום שהייתם בו והרגשתם שלווים... תסתכלו מסביב, תתעכבו על 
כל פרט, על התחושות, הריחות, הקולות... תחשבו מי נמצא איתכם שם 
שנוסך בכם רוגע”. אני מופתע לראות שהחיילים מתמסרים לתהליך, 
ברקע.  נשמעת  שקטה  מוזיקה  ורק  ִמְדָּבִרי  שקט  עצומות,  עיניהם 
אנחנו נשארים עם השקט במשך מספר דקות עד שבהדרגה חוזרים 
למציאות, חלקנו מתעוררים משינה שהספיקה לעטוף אותנו... ותוך זמן 

קצר אנחנו שוב מסתערים, יורים, זוחלים. 
אחרי כשנתיים פגשתי את אחד החיילים - אני כבר אזרח, הוא קצין - 

והוא מזכיר לי את התרגיל הזה, חוויה שלדבריו לא ישכח.
בנימין גרינברג

גזענות
“הגזענות היא האיום החמור ביותר לאדם 

- מקסימום שנאה בגלל מינימום סיבה”
)אברהם יהושע השל(

במדינת  רעה  רוח  נושבת  האחרון  בזמן 
של  רוח  זרים,  רדיפת  של  רוח  ישראל: 
את  רודפים  לאחר.  לשונה,  התנכלות 
המיעוטים  את  רודפים  בחברה,  החלשים 

בחברה.
ראש  לרצח  הזיכרון  יום  לקראת 
החינוך  משרד  הפיץ  רבין,  הממשלה יצחק 
קצרה  התייחסות  בערכה  שיעור.  מערכי 
החברה  את  שפקדו  “האירועים  כי  הגורסת 
הישראלית בחודשים האחרונים גילו את פניה 
הסולידריות  גילויי  על  החברה,  של  היפים 
וההתנדבות, אך לצידם נחשפו תגובות קשות 
ואלימות,  גזענות  גילויי  סובלנות,  חוסר  של 
עד כדי פגיעה בסדר הציבורי ובשלטון החוק. 
תופעות חמורות אלה, בדומה לגילויי ההסתה 
את  מחזקות  רבין,  לרצח  שקדמה  בתקופה 
הצורך שלנו כחברה לשמור על גבולות השיח 
כחברה  להידרדר  ולא  מחלוקת  בעת  גם 
למעשי אלימות קיצוניים המסכנים את קיומנו 

כמדינה יהודית ודמוקרטית”.
הגזענות מוגדרת כעמדה והתנהגות המפלה 
רקע  על  או  צבעם  רקע  על  אדם  בני  בין 
הדתית.  או  הלאומית  האתנית,  השתייכותם 
בני  כל  לפיו  העיקרון  את  סותרת  הגזענות 

האדם שווים ולכן שווי-זכויות.
היהדות.  בערכי  מרכזי  ערך  הוא  השוויון  ערך 
השוויון בין בני אדם הוא ביטוי מובהק של הכרה 
לכבד  חובה  היהודית  במסורת  האדם.  בכבוד 
או  בו  לפגוע  איסור  וחל  הוא,  באשר  אדם  כל 
לזלזל בכבודו. מקורו של העיקרון הוא האמונה 
פגיעה  ומכאן  אלוהים,  בצלם  נברא  האדם  כי 

באדם היא למעשה פגיעה וזלזול באל עצמו.
כאשר יש זילות בחיי אדם אשר נברא בצלם, 
שהיא  מאמינה  מסוימת  קבוצה  כאשר 
מאמינה  ממנו,  טובה  מעם,  מורמת  נבחרת, 
באמתחתה,  נמצאת  האמת  וכל  שהאמת 
הזר,  כלפי  אלו  תופעות  לגילויי  נתפלא  בל 
ואלה שאינם אוחזים באותה תפיסת  החלש, 
מלחמה  של  בעיצומה  נמצאים  אנו  עולם. 

של  דמותה  על 
ישראל,  מדינת 
החברה  של 
ושל  הישראלית, 

היהדות.
הרב-הפרופסור 
יהושע  אברהם 
מחשובי  השל, 
הדעות  הוגי 
במאה  היהודים 
היה  הקודמת, 
חוקר  תיאולוג, 
ישראל,  מחשבת 

ושירה  הגות  ספרי  בעל  ופילוסוף,  משורר 
רבים. השל היה פעיל נלהב בתנועה לזכויות 
רבות  ופעל  הברית  ארצות  של  האזרח 
לשחורים  מלא  ושוויון  זכויות  השגת  למען 
עמוקה  ידידות  רקם  זה  רקע  על  באמריקה. 
קינג.  לותר  מרטין  דר’  המאבק,  מנהיג  עם 
השל הוא מחלוצי המאמינים באוניברסאליות 

שבמסר ההומניסטי של היהדות.
  “Insecurity of Freedom” וכך כתב השל בחיבורו
“במספר דרכים נבדל האדם משאר היצורים 
אינו  התנ”ך  הבריאה.  ימי  בששת  שנבראו 
זו;  חיה  או  זה  צמח  ברא  אלוהים  כי  אומר 
של  שונים  סוגים  ברא  אלוהים  כי  אומר  הוא 

)“ְלִמיֵנהּו”(.  חיות  של  שונים  סוגים  צמחים, 
בניגוד גמור לכך, התנ”ך אינו אומר שאלוהים 
האדם  שבני  אדם,  של  שונים  סוגים  ברא 
נבראו בצבעים או בגזעים שונים; הוא מכריז: 
זה  יחיד  אדם  ויחיד.  אחד  אדם  ברא  אלוהים 

ניצב בראש השושלת של כל בני האדם.
זו המעניקה לכל אדם את  “לא החברה היא 
בין  השוויון  לערעור.  ניתנות  הבלתי  זכויותיו 
אינו  האדם  בני  כל 
או  מתמימותם  נובע 
השוויון  ממעלותיהם. 
נובע  אדם  בני  בין 
אלוהים  מאהבת 
לכל  וממחויבותו 
צלם  לכך  ואי  אדם... 
אלוהים קיים בכל אדם 

או באף אדם.
ניתן  איך  וגזע,  “דת 
שתי  את  להגות 
לפעול  יחדיו?  המילים 
משמע  הדת  ברוח 
שהאנושות  לזכור  בפירוד,  הנתון  את  לאחד 
אלוהים.  של  האהוב  בנו  היא  אחת  כשלמות 
לקרוע,  להפריד,  משמע  הגזע  ברוח  לפעול 
האם  החיה.  האנושות  של  בשרה  את  לבתר 
אנו  כיצד  בנו?  יאה לכבד אב: לענות את  כך 
יכולים לשמוע את המילה ‘גזע’ ולא לחוש כל 

מוסר כליות?”
“ְוֵאֶּלה  במילים  נפתחת  “תולדות”,  פרשת 
ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת  ֶּבן-ַאְבָרָהם:  ִיְצָחק  ּתֹוְלֹדת 
שגם  לזכור,  עלינו  יט(.  כה  )בראשית  ִיְצָחק” 
צאצאיו של יצחק, יעקב וֵעָׂשו, וגם צאצאיו של 
ישמעאל הם צאצאיו של אברהם, של נח, של 

אדם הראשון...
אלי רבל

הגדולה  בהפגנה  )באמצע(,  קינג  דר’  עם  ביד  יד  צועד  מימין(  )שני  השל  א”י 
בסלמה, ארה”ב, ב-1965



מצוינת  הזדמנות  היא  חדשה  שנה  פתיחת 
להיזכר כי מדור זה עוסק בפלורליזם יהודי.

המילה  מן  נגזר  פלורליזם  המונח 
ושונות  ריבוי  ומשמעותו  plural=מרובה, 
עמותות  במגוון  כאן  נדון  אנו  בחברה. 
וארגונים העוסקים ביהדות בארץ ומעניקים 
תרצו,  אם  היהודי.  לפלורליזם  משמעות 
מן  יפה  הגדרה  זו  לתורה”  פנים  “שבעים 

המקורות לפלורליזם.
בו  לעסוק  הולם  כך  שכל  הראשון  הארגון 

באות פ”א הוא ארגון “פנים”. 
שהעיסוק  לארגונים  גג  ארגון  הוא  “פנים” 
ובפעולתם.  בהווייתם  מרכזי  יהודית  בזהות 
מתחום  ארגונים   36 בארגון  חברים 
 - ב”אופקים”  החל  היהודית.  ההתחדשות 
יהדות כתרבות לסטודנטים  לימודי  תוכנית 
תל-אביב,  באוניברסיטת  מצטיינים 
הלימודים  בזמן  כלכלית  תמיכה  המקבלים 
במערכת  כמורים  להשתלב  ומתחייבים 
החינוך הממלכתית בתום הלימודים - וכלה 
רשת   - יהדות(  לימודי  )תגבור  תל”י  בקרן 
של קרוב ל-100 בתי-ספר המעשירים את 

תוכנית הלימודים בתכנים יהודיים. 
“פנים” פועלת במשותף עם מערכת החינוך 
לחיזוק  הנדרש  והתקצוב  המדיניות  בעיצוב 
יהודית-פלורליסטית,  החינוך לזהות  ומימוש 
בהתאם לדו”ח ועדת שנהר שפורסם בשנת 
1994. הארגון מיידע ארגונים החברים בארגון 
הגג ומייעץ להם בנוגע לתקציבים וגילויי דעת 

בנושאי חינוך ופעילות קהילתית. 
פסטיבל  את  המארגנת  היא  “פנים”  עמותת 

חג  בחופשת  שנה  מדי  המתקיים  “הקהל” 
תוכלו  בו  מומלץ,  פסטיבל  זהו  הסוכות. 
אוכלים  הנושמים,  רבים  חברים  לפגוש 
הייתה  שעברו  בשנים  יהדות.  וחולמים 
לקהילת “קשת” נציגות מכובדת של מרצים 
לחשוב  הזדמנות  זו  זה.  בפסטיבל  וסדנאות 
יחד על הצעה מקורית לקראת השנה הבאה.

רוסית  דוברי  צעירים  קהילת   - “פישקא” 
בישראל.  

היא  ברוסית  “פישקא”  השם  משמעות 
מזל  במשחקי  המשמש  קטן,  משחק  כלי 
מתכוונים  “פישקא”  כשאומרים  מגוונים. 
אותו  שעושה  ודבר  דבר  בכל  הזה  למשהו 

שונה מהאחר.
רוח  פוגש  “פישקא”  פעילי  את  שפוגש  מי 
כיף.  ושל  התחדשות  של  רוח  אחרת, 
ידי חבורת  “פישקא” הוא ארגון שהוקם על 
גשר  ליצור  רוסית תל-אביבים שרצו  דוברי 
לתרבות  באו  ממנה  התרבות  בין  תרבותי 
הישראלית, במטרה לפתח זהות ישראלית-

המאפשרת  חדשה,  יהודית-רוסית-ציונית 
עושים  איך  אז  בחברה.  פעיל  חלק  לקחת 
יוצרים פרויקטים שונים המזמינים  את זה? 
את הקהל לבוא, להיפגש ולהכיר. לדוגמה, 
שלנו  השנה  במעגל  העוסק  מחוגים  חוג 
 - והמועדים  החגים  מסורת  חקר  ידי  על 
היהודית והעולמית-העתיקה, ופיתוח גישות 
ודרכים חדשות לציונם. ב”פישקא” רעיונות 
פיתוח  לעידוד   - בעיניי  מגניבים   - מגוונים 
זהות תרבותית חדשה, כמו סדנאות שימור 

לכתיבה  סדנאות  רוסי;  המטבח  מטעמי 
הורים;  קהילות  עברית;  שירה  של  יוצרת 

חוגי ציור ועוד.
פיתוח זהות חדשה אינו נשאר רק בין כותלי 
ומזינה  מזמנת  “פישקא”  קהילת  הארגון. 
באירוח  אם  בין  קהילתיים,  בין  מפגשים 
אחרות.  בקהילות  בהתארחות  או  בביתה 
העברי- המילון  את  לנער  הזמן  הגיע  אולי 
רוסי ולהזמין את “פישקא” לבקר ב”קשת”?

תלמוד”  ללמוד  פשוט   - “פשיטא  אתר 
מט”ח  מבית   http://pshita.cet.ac.il
אתר  הוא  חינוכית(,  לטכנולוגיה  )המרכז 
ללימוד  ככולו  רובו  הנוגע  בתוכן  עשיר 

תלמוד. 
שמשמעו  תלמודי  מונח  הוא  “פשיטא” 
בה  אין  כי  שנראה  לאמירה  ביחס  תמיהה 
כל חידוש, או פתיחה הבאה להציג קושי. וזו 

בדיוק מטרת האתר:
היומי  הדף  על  הלילה  באמצע  נתקעת 
רצית  יסייע.  המונחון  ברור?  לא  מונח  עם 
גישה  תמצאי  מסוים?  בנושא  להרחיב 
לספרות מקור ולסרטוני וידיאו המאפשרים 
לימוד מקוון. יש באתר אף פינת “שאל את 
המומחה” ודפי לימוד, בהם הדף היומי, דף 
באתר  המיוחד  פופולארי.  דף  או  מומלץ 
פירושים  לתת  מוזמנים  שהגולשים  הוא 
אז קדימה!  הנידונות.  לסוגיות  משל עצמם 
אינטראקטיבית,  לומדת  לקהילה  הצטרפו 
ללמוד  פשוט  באמת  לא  זה  בינינו,  כי 

תלמוד!
ליאת יוספסברג בן-יהושע

האות פ’אלף-בית של פלורליזם יהודי

פרשת  “תולדות” פרשת השבוע למשפחה
מדור זה נקרא “פרשת השבוע למשפחה”, 
את  לראות  “תולדות”  פרשת  כמו  ואין 
כך  כל  אין”  ב”זום  המקראית  המשפחה 

אינטימי.
היריון בסיכון

ורבקה  יצחק  הזוג  של  ברצונו  נתחיל 
כך  הכל  הרצון  המשפחה.  את  להרחיב 
לאחר  אך  פשוט,  לא  ממש  הזה  בסיסי 
הכוללים  זמנים  אותם  של  פוריות  טיפולי 
תפילות רבות לה’, מקבל הזוג את מבוקשו 
ורבקה נכנסת להיריון. לאורך המקרא כולו 
“ַוִּיְתֹרְצצּו  ההיריון:  בחוויית  כזה  שיתוף  אין 
כב(. מתגלה  )בראשית כה  ְּבִקְרָּבּה”  ַהָּבִנים 
סאונד  שאולטרה  כמובן  רפואית,  בעיה 
שוב  היא  מוטרדת.  עדיין  ורבקה  אין, 
לה  שמבשרת  האלוהית,  לסמכות  פונה 
שתחושותיה הפיזיות הלא נעימות הן בעצם 

הצצה קטנה לקרב חייהם של האחים...
חודשים  תשעה  חולפים  לב  לשים  בלי 
והילדים יוצאים לאוויר העולם. הבכור ג’ינג’י 
מלידה ואחיו אוחז בעקבו. די מהר מפתחים 

 - הבכור  ֵעָׂשו  עצמם:  משל  אופי  האחים 
צייד; אחיו הקטן יעקב - יושב אוהלים. 

קשרי אהבה בין הורים לילדים
קשיי  בה  ומתוארים  נמשכת  הפרשה 
 - שנמצא  הפתרון  רעב.  קשיי  היומיום, 
וגם  לגרר,  אלא  לברלין  לא  אמנם  הגירה. 
קורות  את  לתאר  המקרא  ממשיך  שם 
ולתאר  להמשיך  ניתן  הנחמדת.  המשפחה 
המקראית  המשפחה  בין  הדמיון  קווי  את 
אבל  שלנו,  למשפחותינו  השנים  אלפי  בת 
נדמה לי שהנקודה החזקה ביותר מתמצית 
ְוִרְבָקה  ֵעָׂשו...  ֶאת  ִיְצָחק  “ַוֶּיֱאַהב  במילים 

)שם,  ַיֲעֹקב”  ֶאת  ֹאֶהֶבת 
ציינתי  לא  בכוונה  כח(.  כה 
המקרא  בגינה  הסיבה  את 
יצחק  אהבת  את  מייחס 
מתאר  הפסוק  כי  לֵעָׂשו, 
מעיזים  לא  כולנו  אותו  מצב 
שפתותינו:  דל  על  להעלות 
בן  אוהבים  שאנחנו  הייתכן 
זה  ואם  מאחיו?  יותר  אחד 

זו?  הרגשה  עם  מתנהגים  אנו  כיצד  נכון, 
האם בהכרח הילדים מרגישים זאת? 

השבר  וכמובן  הזה,  המשפחתי  התקריב 
מעלה  המשפחה,  על  המתרגש  הגדול 
ומשפחתיות  הוריות  שאלות  המון 
המיוחד  אז.  כמו  בדיוק  לימינו  הרלוונטיות 
האפשרות  היא  לדעתי,  “תולדות”  בפרשת 
הראויים  ביחסים  אמיתי  משפחתי  לדיון 
וכך  ועוד,  הורים  כיבוד  מהו  האחים;  בין 
לתובנות  להגיע  ניתן  סיפור  באמצעות 

שיבואו מילדי המשפחה עצמם.
ליאת הופמן

המלצה לקטנים: השיר של סבא טוביה – “ֵעָׂשו ויעקב”.
http://www.youtube.com/watch?v=-6TSEQwnnfc

ועוד נקודה למחשבה
ולדיון ניתן למצוא בציורו

של אבל פן
“רבקה אוהבת את יעקב”.



משפחת פויר-כנעניקשתמשפחה מבו

גיא )39(, ענבל )39(, נעם בת 13 וחצי )כיתה ח’, “קשת”(, אלה 
בת 10 )כיתה ה’, “קשת”(, איל בן 9 )כיתה ד’, “קשת”(, נטע בן 4 

וחצי )גן “רימון”(, עלמה בת 3 )גן “הרדוף”(. 

39, נולדה בהולנד כשהוריה היו בשליחות של בני עקיבא,  היא - ענבל בת 
למדה  תקווה,  בפתח  גדלה  חודשים.   8 בגיל  כבר  ארצה  לשוב  והזדרזה 
ותסריטאות  כתיבה  למדה  נוער(.  )מדריכת  מד”נית  הייתה  בצבא  ב“ישורון”. 
בעבר  כתבה  ועוד.  רייקי  עיסוי,  למדה  יותר  מאוחר  אובסקורה”,  ב”קמרה 
ב”חיים אחרים”, ב”מקור ראשון” ועוד. שיפצה רהיטים והפכה שידות ישנות 
וכותבת  ילדים  חמישה  מגדלת  כיום  מסור.  קנתה  ואפילו  ילדים  למטבחי 

תסריטים לסרטי חתונות, בריתות ובר/בת מצוות.
הוא - גיא בן 39, גדל בפתח תקווה, בכיתה ט’ יצא מהבית ללמוד בישיבה 
התיכונית בפרדס חנה “המדרשייה”: “חוויה גדולה ומשמעותית, עד היום יש 
לי משם חברי אמת”. את שירותו הצבאי עשה במסגרת גרעין נח”ל וחודשיים 

לפני סוף השירות התחתנו.
השתלב בעסק שיווק הבשר “עטרה” של אחיו הגדול. עבד שם בכל תפקיד 
אפשרי: נהג משאית, מחסנאי ועוד, עד שהעסק צמח וגדל והיום הוא מנהל 

תפעול של מיזם המהדרין בקבוצת “נטו”.
מתוקף תפקידו, פגש את הרב עובדיה יוסף )עקף את אלי ישי בתור להיכנס לחדרו(. גיא קיבל הרבה ברכות וצ’פחות על הלחי, ובסוף המפגש מרוב 

התרגשות, נישק את ידו שלו במקום את ידו של הרב.
איך הכרתם? גיא הציע חברות לענבל בשמחת תורה בכיתה ה’, ומאז הם ביחד )בהפסקות קלות(. תמיד ידעו שיהיו ביחד לנצח.

איך הגעתם ל”קשת”? כבר בכיתה ח’ אמר גיא לענבל שלאבא שלו יש מגרש בשערי תקווה וכשהם יתחתנו הם יגורו שם. בנו שם את ביתם, הבית 
גבל בגדר היישוב, כך שממש בחצר האחורית הייתה טרסת סלעים בה גידלו משפחת שפני סלע וסוסים. 

היה להם מאוד טוב אבל ענבל חיפשה הרפתקה לצאת אליה, לצאת מאזור הנוחות. אחרי שגיא שלל את האפשרות לעבור לחוות בודדים, לגדל את 
הילדים בבית ולשאוב מים מהבאר, נזכרו שכבר לפני שנים שמעו )ממשפחת צ’רקה( על “קשת” מזכרת בתיה )בעבר ניסו להקים “מיתרים” בשערי 

תקווה אבל זה לא התקדם(.
ואכן יצאו להרפתקה. הילדים שיתפו פעולה בשמחה, כל המעבר היה מתובל בהרבה הומור ואחווה משפחתית. 

הגיעו למזכרת לפני כחודשיים: “האנשים פה מאוד נחמדים, קבלת הפנים הייתה נהדרת, גם לנו וגם לילדים”.
השבת שלי: בית. מגדירים את עצמם כבית מסורתי, לא נוסעים בשבת, מאמינים באלוהים ובהשגחה. הילדים בקבוצת תפילה. “חשוב לנו שהילדים 

יכירו, יידעו וילמדו ואז יוכלו לבחור בעצמם כשיגדלו”. 
ענבל: “ההגדרות הדתיות הכבידו עליי מילדות, בעיקר מקום האישה והעובדה שיש רק דרך אחת נכונה. עם השנים הגדרתי את עצמי אך לא הייתה 
לי סביבה תומכת. כאן )ב”קשת”( אני יכולה להרשות לעצמי להיות מי שאני ואפילו ללכת לבית כנסת )רק לתפילה המשותפת ב”קשת”(. מאוד נעים 
ומשחרר לדעת שאתה מתחבר לבן-אדם שמולך לפני שאתה יודע את ההגדרה הדתית שלו. בתי הספר הממלכתיים-דתיים איבדו את הדרך, לא 

מסתכלים לבנות קטנות בעיניים אלא באורך החצאית שלהם, עצוב ממש”.
בילוי משפחתי: ריקודים בסלון לצלילי עפרה חזה ושירי תש”ח; לארח חברים.

תחביבים: גיא: היסטוריה, ובעיקר מחתרות. בסלון ביתם יש תמונה של בגין. בגיל 9 התכתב עם בגין ובתור נער היה הולך לאזכרות של חללי 
האצ”ל.  ענבל: “וינטג’ זו מחלה”. הבית מלא בחפצי, רהיטי ואביזרי וינטג’; “...וגם נגרות”.

חוויה משמעותית: בהשראת הסדרה “ערי הזהב הנסתרות”, חלם גיא להגיע למאצ’ו-פיצ’ו בזריחה. סימן וי על החלום הזה עם ענבל ב-1997.
גיבור ילדות: גיא: “בגין”. ענבל: “גאולה כהן. זו האישה הראשונה שראיתי שמביעה את דעתה ועומדת עליה, ועוד עם רגש”.

מוטו משפחתי: “מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד”.
מה לא היית עושה בחיים? שניהם: “טריאתלון”.

סיגריות: גיא: “לא יכול בלי”. ענבל: “החברה הטובה ביותר”.
צמחונות: גיא: “חבל...” ענבל: “יש מצב שבחיים מקבילים הייתי צמחונית”.

טלוויזיה: “לא מתחברים לז’אנר וגם הספה שלנו לא נוחה”.
מסר לאומה: ענבל: “כאן ועכשיו”. גיא: “מאז ולתמיד”. 

חלומות לעתיד: ענבל רוצה לפתוח מקום שיהיו בו חפצי וינטג’, עם בית קפה, חדר טיפולים, סדנאות כתיבה והמון תינוקות. גיא: רוצה להיות עשיר 
כדי שיוכל לטייל בעולם.

ובגיל 60 רוצים לעבור לתל-אביב.
ראיינו: ורדה בלונדר וליאת נוי

vedibarta12@gmail.com-משפחות המעונינות להופיע במדור “משפחה מבוקשת” מוזמנות לפנות ל



הדף האחורי

ִחיָדה

ְיַלִדים ְיַקִרים,
ֶאירּוִעים   2 ְמָתַאִרים  ְשִלְפֶניֵכם  ַהִציּוִרים 

ת “תֹוְלדֹות”, ָהִמְתָרַחִשים ְּבָפַרָשׁ
ֲעֵליֶכם ְלָהְשִלים ָׁשלֹוש ְמִשימֹות:

ִציּור 	  ְּבכׁל  קֹוֶרה  ָמה  ָהָאָנִשים.  ֶאת  ָזהּו 
ּוַמֵהם ָהֶאירּוִעים ֲהִמְתָרַחִשים ּבֹו?

ֱהֶעִתיָקה 	  ָהשֹוַבָבה,  ָהָצֶייֶרת  נֹוַעה, 
ְמִציּור  צּורֹות  ׁש  ֵשׁ ְמדּוֶיֶקת!(  )ּבצּוַרה 
ֶאַחד ְוֱהְחִּביַאה אֹוָתן ָּבִציּור ַהֵשִני. ָהִאם 

ֶתְדעּו ְלַזהֹות ַאת ּכׂל ֵׁשׁש ַהצּורֹות?
ִצְבעּו ֶאת ַהִציּוִרים!	 

נועה ליבנה-זלצברג

ֲעָנִנים ֲאפֹוִרים
ְוָשַמִים ְכחּוִלים
ֶאֶרץ ְתִהיִלים ְבּ

ָיִאיר ֶמְלִניק , )עֹוד ֹלא ֶבן 5!(, ַגן ִרימֹון

                 השנה כבר שכחה שהיא נפתחה אבל אנחנו לא: 

             ארוע פתיחת שנה של קהילת קשת
               הנכם מוזמנים לארוע המרכזי של הקהילה

                                    יום ראשון 23.11.14 בשעה 20:00  
                                   במרכז קהילתי “מפגשים” מזכרת בתיה

              בתוכנית:
20:00-20:30   התכנסות, אוכל טוב ויין משובח

               20:30-21:00   ברכות, נאומים וכאלה

      21:00-22:30  עירית לינור וקובי אריאלי בשיחה על החיים

 
30 שקלים לאדם

           כרטיסים ימכרו
          בערב עצמו

ילדים כותבים הייקו


