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שעת כושר, מעורבות חברתית ספורטיבית

היום בחיים שאני רוצה לספר לכם עליו הוא היום. כן, היום, שש שעות לפני 
מועד ההגשה האחרון לעיתון.

פעם נסיעה לחו”ל הייתה משהו משמעותי. כלומר, לא נסענו לחו”ל. היינו 
נוסעים יחד עם כולם לשדה התעופה לוד, עדיין לא נתב”ג, ומשלמים כמה 
לירות עבור הזכות לעלות לקומה השנייה ולראות מטוס ממריא דרך דמעה 
הדודה  את  לראות  ומצטופפים  הקהל  קבלת  לאולם  יורדים  ואז  שקופה. 
נוחתת מאמריקה. ברגע שמישהו מהילדים זיהה אותה, הוא היה רץ פנימה 

בניגוד להוראות הסדרנים ומוודא שהדודה הביאה “טובלרון”.
כשכבר נסעו, היה זה טקס ארוך ורשמי שכלל הזמנת מונית שבוע מראש, 
בדיקות חוזרות ונשנות במשך 24 שעות שיש דרכון וכרטיס טיסה ושלשכן 
יש מפתח להשקות את העציצים. היינו מגיעים ארבע שעות מראש לשדה, 
מתוכם שעה עמידה בתור לצ’ק אין, חצי שעה לדרכונים ושעתיים בדיוטי 

פרי לקנות וידיאו.
מסך  על  ובמבינו  טרינטי  של  סרט  במגשיות!  אוכל  הטיסה!  הו  ובטיסה, 
מהסרט  שבורחים  חרדים  הסיגריות!  עשן  דרך  אפילו  לראות  שאפשר 

מתפללים במעברים!
חסרת  שגרתית  מטלה  עוד  זו  חו”ל  בכלל.  רומנטיקה  כבר  אין  היום  אבל 

מאמץ והתלהבות.
אתמול אחר צהריים הזמנתי מונית באינטרנט, עליתי עם תיק קטן. הגעתי 
עלייה כרטיס  והדפסתי  בבית  עשיתי  כבר  אין  צ’ק  הטיסה,  לפני  שעה 

למטוס. יש לי כרטיס ביומטרי 
לביקורת דרכונים, כך שכל 

השרשרת מההגעה עד לסיום 
לקחה עשר 
דקות, כולל 

ה”ארזתי לבד”, ועוד הספקתי ללגום תה בטרקלין לפני הטיסה.
בגלל  הדיילים  על  צעקו  לא  אפילו  לחלוטין,  שגרתית  הייתה  הטיסה 
שוקולד. נחתתי, פקיד ההגירה ראה שיש לו עסק עם תימהוני לא מזיק 

והעביר אותי. עליתי לרכבת ואני במלון מוזמן מראש ללינה.
חזרה  ומונית  שעות,  שלוש  של  פגישה  לעבודה,  מונית  בוקר,  ארוחת 
לרכבת. הלילה כבר אהיה בבית, לא שונה מאף יום עבודה סטנדרטי אחר. 
ההייטק  לאיש  ייחודית  חוויה  אינה  נרדמו  שהילדים  אחרי  הביתה  להגיע 
הממוצע. אף אחד לא יחכה לי באולם קבלת הפנים. לא לי ולא לאף אחד 
התפוגגה  שניים  או  עשור  לפני  המוכרת  הישראלית  ההתלהבות  אחר... 

כליל.
שניים  “טובלרון”.  לקנות  הצורך  הוא  הדבר  אותו  שנשאר  היחיד  הדבר 
מרגשים  ביקורים  לי  יהיו  אחרת  לעבודה,  ואחד  לבית  אחד  למעשה, 

בהרבה: ברבנות ובלשכת התעסוקה.
ישי להמן
נשלח משד”ת דק”ק פרנקפורט דמיין )פפד”ם(

לחוגים,  ההסעות  כל  בין  האחרון,  רביעי  ביום 
לבית,  סידור  עוד  לעשות  שבמקום  החלטתי 
אקח את ליבי שלי, הקטנה, לראות מה עושים 
וורד  בלונדר  שיוסי  הספורטיבית  בפעילות 

רוסמן, מפעילים מדי שבוע בהוסטל.
וכבר  )כמובן!(  אופייני  באיחור  להוסטל  הגענו 
מוכנים  דיירים  שבעה  עם  יוסי  את  מצאתי 
באה  שגם  הקטנה  מיקה  עם  יחד  לפעילות. 
חימום,  עם  התחיל  מיד  יוסי  אבא,  את  ללוות 
צעדה  עם  וסיים  כדור  מסירת  למשחק  עבר 
שני  נעשה  “הפעם  להוסטל.  מסביב  קצרה 
יוסי.  הכריז  אחד”,  סיבוב  במקום  סיבובים 

הדיירים – התמוגגו.

אחרי שהשתתפנו בשיעור, הלכתי לשוחח עם 
 – הדיירים  בהפעלת  מתחלקים  ויוסי  היא  ורד. 
מדי פעם היא מגיעה, מדי פעם הוא מגיע, מדי 

פעם שניהם מגיעים ביחד.
איך הגעת לפרויקט הזה?

לדיירים  ולתת  בהוסטל  להתנדב  החליט  יוסי 
קצת טעימות בתחום הספורט. הוא שיתף אותי 

והתחלנו להפעיל אותם.
למה החלטת להצטרף לפרויקט?

של  בחיים  חללים  ולמלא  להתנדב  אוהבת  אני 
ובדיור  בספרייה  מתנדבת  כבר  אני  אחרים. 
הפרויקט  על  וכששמעתי  המבוגרים  של  מוגן 

בהוסטל, החלטתי שגם שם אני רוצה לתרום.
איך הדיירים מגיבים לפרויקט?

יודעים  יש הענות. הם מצפים לבואנו והם כבר 
שמעניינים  דברים  יש  דייר  לכל  מעניין.  שיהיה 
כדי  הזה  לדבר  להתחבר  מנסים  ואנו  אותו 
ליצור  לנו  חשוב  לפעילות.  אותו  למשוך 

אינטראקציה איתם, מעבר לספורט עצמו.
אותם  לחבר  מנסה  אני  רקדנית,  הייתי  בעבר, 
דרך זה. אני מנסה לגרום להם שישמעו מוסיקה 

כל הזמן אצלם בראש, ותוך כדי יזיזו את הגוף.
מקום  שלכל  דייר  יש  מזה.  זה  שונים  הדיירים 
עם  מסתובב  הזמן  שכל  אחר  יש  עיתון,  מביא 
אוזניות על האוזניים. שיכנענו אותם לבוא, הם 
כדאי  אולי  האמת,  משתתפים.  וגם  מגיעים 

שנביא גם מוסיקה, זה בטח ייגרום ליותר עניין.
את רואה שינוי אצל הדיירים מאז שהתחלתם 

לבוא?
בהתחלה  דיירים.  ויותר  יותר  לפעילות  יורדים 
ארבעה,  הגיעו  כבר  אחר-כך  שניים,  הגיעו 
יכול  המשתתפים  מספר  שבעה...  אחר-כך 

חצי  כמעט  אומר  זה  דיירים,  עשרה  עד  להגיע 
מהדיירים.  

איך האינטרקציה עם דיירים?
מאוד  הדיירים  טובה.  ממש  האינטרקציה 
רגישים. הם שאלו אותי מה קרה לי, למה אני על 
הקטנה  הבת  מיקה,  אחת  פעם  גלגלים.  כסא 

של יוסי בכתה, וכולם באו לבדוק, לעזור...
איך את מסכמת את החוויה שלך?

אני מאוד נהנית. הסיפוק הכי גדול הוא בהחלט 
שלי כי אני מרגישה שזה חשוב, שזה לא לחינם 

והדיירים ממש נהנים.

שעה  חצי  נהננו.  מאוד  ואני  ליבי  גם  והאמת? 
הדיירים  נעימה,  האוירה  שהרגשנו.  בלי  עפה 

מקסימים והלב נהיה רחב יותר פתאום.

מזמינה אתכם, רצוי עם ילדכם, 
להצטרף לחויה ספורטיבית מעצימה 

במיוחד, ימי רביעי בשעה 17:00. 
לפרטים נוספים:

keshetsocial@gmail.com

ויוי הופשטיין, צוות מעורבות חברתית



פרשת “פקודי” פרשת השבוע למשפחה

הורים ותומים     הקושי להיות הורים מיטיבים לנוכח אתגרי גיל ההתבגרות 

ָלאָכה” )שמות מ לג( ה ֶאת ַהּמְ “ַוְיַכל מֹׁשֶ
עבודת  כל  את  לסכם  למעשה  באה  זו  פרשה 
תכנונו המדוקדק - דרך כל שלביו ועד הביצוע 
ומדי  כליו  על  המשכן,  בניית  של   - המושלם 
שאנו  תהליך  של  סיום  זהו  בו.  המכהנים 
שבועות/פרשות.  הרבה  כבר  בתוכו  נמצאים 
והמסירה  האינטגרציה  פרשת  לה  קורא  הייתי 
כל  סריקת  את  השאר  בין  הכוללת  ללקוח, 
במהלכה  היכולת.  והדגמת  הפרויקט,  מרכיבי 
המשכן,  בניית  סיום  תהליך  למעשה  מתואר 
הבאת  ממעל,  אותו  המכסים  הבדים  ופריׂשת 
כל כלי הקודש שפותחו ויוצרו עד עכשיו באופן 
הלבשת  וכן  במקומה,  והצבתם  ומסור,  קפדני 
הקודש  בבגדי  הגדול  הכוהן  ובראשם  הכוהנים 
הפרשה  שבסוף  עד  והייחודיים.  הססגוניים 
ָלאָכה” )שמות מ לג(.  ה ֶאת ַהּמְ כתוב: “ַוְיַכל מֹׁשֶ
השליח,  משה  של  מלאכתו  הסתיימה  כלומר, 
 – הבורא   – החזון  בעל  הנחיות  את  המעביר 
שהוא  אהליאב,  הוא  הראשון  שלושה:  דרך 
 ...“ הפרויקט:  של  והאסטרטג  החושב  המוח 
ב  ְוחֹׁשֵ ָחָרׁש  ָדן,  ה  ְלַמּטֵ ן-ֲאִחיָסָמְך  ּבֶ ָאֳהִליָאב 
בצלאל המממש,  הוא  כג(; השני  )לח  ְורֵֹקם...” 
“ּוְבַצְלֵאל  המפורט:  התכנון  את  מתכנן  כלומר, 
ל  ּכָ ֵאת  ה  ָעׂשָ ְיהּוָדה  ה  ְלַמּטֵ ֶבן-חּור  ן-אּוִרי  ּבֶ
ה” )לח כב(; השלישי הוא  ה ה’ ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ
העם אשר מייצר ומממן את הפרויקט. בקיצור 
שמביא  מה  ועניין.  דבר  לכל  לאומי  פרויקט 

משמש  ו/או  פרויקטים  שמנהל  מי  בתור  אותי, 
כבר  לסירוגין  פרויקטים  של  ראשי  כמהנדס 
יכולים  אנו  מה  לראות  שנה,  לעשרים  קרוב 
ללמוד, כמנהלי פרויקטים, מכל סיפור פרויקט 
זה  לאומי  פרויקט  בין  שונה  מה  הזה.  המשכן 
היום?  מכירים  שאנו  לאומי  פרויקט  כל  לבין 
זה  כי  דומה,  מה  לענות  קל  יותר  יהיה  אולי  או 
רגע  נפנה  כך,  לשם  מאוד.  מעט  הנראה  ככל 
לכל  הבריאה  מחשבת  פי  על  הנושא.  לשורש 
צומח,  דומם,   – הבריאה  דרגות  בכל  נברא 
תלוי  עשרה,  )או  חמישה  ישנם   - מדבר  חי, 
תכונות  או  רבדים,  נכנסים(  פירוט  רמת  לאיזו 
בסיסיות הנקראות גם עשר ספירות, מהם הוא 
רבדים  מחמישה  הוא  גם  בנוי  רובד  כל  בנוי. 
שלבי  חמישה  לו  יש  במקביל  אינסוף.  עד  וכך 
אצילות,  קדמון,  אדם  הנקראים:  התפתחות, 
מתקיימים  שכולם  ועשייה,  יצירה  בריאה, 
ניתן להשליך חמישה שלבים  בו-זמנית. כך גם 
לכל פרויקט, מיום בריאתו ועד מימושו הסופי: 
אדם קדמון – אדם מלשון דמיות לבורא, קדמון 
הקדום  השורש  כלומר,  לכול.  שקדם  מלשון 
עונג  לקבל  הרצון  והוא  דבר  כל  בלב  שנמצא 
מהשורש  אצילות,  אחריו  הבורא.  שברא  נצחי 
אצל, אצלו, אצל בורא עולם, שם נברא לפתע 
דרך  העולם  אל  מחלחל  אשר  חדש  רעיון 
לברוא  מתחילים  הם  אז  ויוצרים.  חזון  אנשי 
השלב  החזון.  את  ולפרוׂש  ולפתח  הרעיון,  את 

את  מתכננים  הם  בו  היצירה,  שלב  הוא  הבא 
מממשים  הם  בו  העשייה  שלב  ועד  התוכניות, 
גם כאן. אך בכל זאת מה שונה  אותן. כך קרה 
בין פרויקט זה לפרויקטים שאנו מכירים היום? 
המטרה  שכאן  בעוד  הכוונה.  הוא  השוני  ובכן, 
בין הבורא, אותה תכונת  לייצג את הקשר  היא 
דרך  המקווה,  תנאי  ללא  השפעה/נתינה 
מנת  על  בחומר,  אותו  המייצגים  אלמנטים 
בו.  ולהיות  זה  מתוקן  למצב  להידמות  שנוכל 
)פרשת  הקודמת  בפרשה  שכתוב  כמו  כלומר, 
על  הלב  נדיבות  מתוך  נעשה  הכול  “ויקהל”(, 
יציאה  של  נשגב  תודעתי  למצב  להגיע  מנת 
מעצמנו אל עבר האינסוף של הנתינה. ואז כל 
הכול  לכן  מיד.  בפניו  מתבטלים  האגו  שיקולי 
נעשה בצורה חלקה, שופעת, ללא שום מגבלות 
כאשר מטרת  זאת,  לעומת  וללא שום פשרות. 
אגואיסטי  גוף  או  אדם  לשרת  היא  הפרויקט 
זאת  עושים  במלאכה  העוסקים  וכל  מסוים, 
פעם  אף  הפרויקט  אגואיסטית,  בצורה  הם  גם 
לא  מושלם, מלשון שלמות, אף פעם  יהיה  לא 
יהיה בו שלום, ואף פעם לא יביא שלום. תמיד 
אמרתי שניתן לחזות את ההצלחה או הכישלון 
של פרויקט, על ידי נוכחות בישיבת צוות אחת 
תפילתי  האנשים.  בין  הדינאמיקה  פי  על  שלו, 
שאולי  שבפרשה,  מהפרויקט  חלק  להיות  היא 

יום אחד יחזור?...
איל רגב

)מבוסס על הרצאה של הפסיכולוג דני שראל(
שבתו  זוג  פנה  לומדת,  אני  בה  לקליניקה 
ואף  בלימודיה  לאחרונה  מידרדרת  המתבגרת 
מסע  במסגרת  ונדליסטי  במעשה  השתתפה 
הורים  מרגישים  מה  לעצמי  חשבתי  לפולין. 
חרדה  אשמה,  בושה,  כזו?  התנהגות  לנוכח 
הידרדרות  בתהליך  נמצאת  שהיא  מכך  ודאגה 
הרסני. עבור הורים רבים זהו מצב קשה להכלה, 
המוביל לא פעם לתגובות שמסלימות את המצב 
הילד,  הוקעת  נקמניות,  זעם  התפרצויות  כגון 
תחושת  מתוך  רגשית  ונטישה  ממנו  התרחקות 
שקרה  ממה  להתעלם  ניסיון  עמוקה,  אכזבה 
מתוך תקווה שהדברים יסתדרו מעצמם, או ניסיון 
לרצות את הילד מתוך תחושת פחד הולך וגובר 
ממנו. המשותף לכל התגובות הללו הוא הקטנת 

הנוכחות ההורית האפקטיבית בחייו של הילד.
בסימן  כעומד  בספרות  מתואר  ההתבגרות  גיל 
טוען  ויניקוט  השקטה”.  בצמיחה  “הפרעה  של 
בגיל  ילדים  של  אנטי-חברתיות  התנהגויות  כי 
ההתבגרות יכולות להיות קשורות לאובדן הביטחון 
עלולים  נוער  בני  מתפקדת.  משפחה  שמעניקה 
לפעול באופן אנטי חברתי כתגובה על היעדרות 
של ההורים מהמרחב הרגשי שלהם. היעדרות זו 
יכולה לקרות מעצם ההתבגרות ומהרצון המופגן 
של המתבגר בעצמאות בעוד שבאופן סמוי הוא 
מעשה  ההורים.  של  והדאגה  הקשר  את  מבקש 
ונדליזם הוא פוגע ומכעיס, אך מצד אחר אפשר 
לראות בו הזדמנות נוספת שהמתבגר נותן להוריו 

לשמש עבורו סביבה תומכת. 
תלות  בין  קונפליקט  מתקיים  ההתבגרות  בגיל 
לעצמאות. מצד אחד, ההתמודדות עם השינויים 
ממש,  של  מצוקה  לעורר  עשויה  הדרמתיים 
בבקשת  להוריו  לפנות  המתבגר  מן  המצריכה 
נחווה  בעזרה  הצורך  עצם  אחר,  מצד  עזרה. 
מנוגדת  ההורים  לעזרת  פנייה  שכן  כמבייש, 

המתבגר  בהם.  מהתלות  בהשתחררות  לצורך 
מאמץ התנהגות מתעתעת ולא עקבית, הכוללת 
מקופלת  שבעצם  לכאורה  “עצמאיות”  פעולות 
המבטאות  פעולות  להפך,  או  רבה,  תלות  בהן 
תלות אך מנוסחות באסרטיביות. למשל, יציאה 
מה  לי  יגיד  לא  אחד  “אף  כי  הרפתקני  לטיול 
ולחפש  ולגרום לכולם לדאוג  לעשות”, להיעלם 
אחריך. לחלופין, תובענות כלפי ההורים בדרישה 
מנומקים  הסברים  הצגת  כדי  תוך  למותגים 

ומתוחכמים על חשיבות העניין. 
מההתנהגויות  פעם  לא  מתבלבלים  ההורים 
הסותרות של ילדיהם. יש שהולכים שולל אחרי 
ההתנהגות הבוגרת לכאורה של ילדיהם ונבהלים 
מובעים  הבוגרים שבהם  מהניסוחים המילוליים 
הצרכים הילדותיים. הם מתקשים להציב גבולות 
להם  זקוקים  שאינם  בלהט  שטוענים  לילדים 
ומציגים את ההורה באור מגוחך. אחרים מזדהים 
עם הצורך של המתבגר בעצמאות, ועם העלבון 
שלו מכך שמתייחסים אליו כאל ילד, ומפספסים 
גם  יש  והמוכחשת.  הנואשת  ההזדקקות  את 
העצמאות  את  לסבול  יכולים  שאינם  הורים 
הרפתקניות  בהתנסויות  הצורך  ואת  החדשה 

ומציבים גבולות נוקשים מדי. 
ההורית  שהנוכחות  לפעמים  אומרים  מתבגרים 
היא מטרד עבורם אך בליבם יש תקווה שההורים 
יזלזלו  שהם  ייתכן  בנוכחות.  שוב  להיות  יחזרו 
יעמידו אותה במבחנים, אבל כדאי  או  בנוכחות 
זקוקים  להיות  ממשיכים  הם  להתבלבל,  שלא 
שלהם  הסערה  מול  לעמוד  שמסוגלים  להורים 

מבלי להתפרק.
אז איך עוברים את זה בשלום?

זקוקים  ההתבגרות  בגיל  שילדים  סבור  ויניקוט 
בהורה.  להילחם  וחייבים  להתבגר  כדי  לעימות 
על ההורה להבין זאת ולאפשר את המאבק. איך 

אמור להראות המאבק?

זו  אבל  בהוריהם,  מאוד  תלויים  זה  בגיל  ילדים 
שלא  במבוגר  תלויים  הם  מסוים:  מסוג  תלות 
התוקפנות  את  יטשטש  שלא  מהמאבק,  יברח 
שלהם אלא יכיר בקיומה ויתמודד איתה. הכלה, 
לצורכי  והבנה  אהבה  תמיכה,  חיבוק,  אמפתיה, 
וויתור  ההורה  של  התבטלות  פירושם  אין  הילד 
לספיגה  הכוונה  אין  העקרוניות.  עמדותיו  על 
שקטה של התוקפנות, להושטת הלחי השנייה, 
אין  גם  זאת,  עם  להיעלמות.  או  להתעלמות 
מי  או  להביסו,  שיש  אויב  בילד  לראות  הכוונה 
שיש לנקום בו על התנהגותו חסרת הרסן, כפוית 

הטובה והבלתי נסבלת.
בגיל  לילדים  הורים  של  הגדול  אתגרם 
ההתבגרות הוא איך להיאבק בלי להשפיל, איך 
להתעשת  איך  להתבטל,  בלי  אמפתי  להיות 
ולחזור לנוכחות הורית מיטיבה אחרי שלפעמים 
לנוכחות  לחזור  הניסיון  ומפספסים.  מועדים 

מיטיבה הוא למעשה הביטוי לאהבה ההורית.
ייגזרו  שממנה  המשותפת,  ההורית  העמדה 
את  להעביר  צריכה  ואחרות,  כאלה  פעולות 
המסר הבא: “אנחנו כאן, אנחנו ממשיכים להיות 
ההורים שלך, גם אם קשה לנו נורא וגם אם קשה 
ולא  בורחים  ולא  מתפטרים  לא  אנחנו  נורא.  לך 
עוזבים. גם אם אנחנו כועסים עליך מאוד אנחנו 
לא   – טעינו  אם  אותך.  אוהבים  שאנחנו  יודעים 
שמנו לב, לא הבנו, ננסה להבין ולתקן. אם צריך 
שצריך  למסקנה  נגיע  אם  נתנצל.   – להתנצל 
למסקנה  נגיע  ואם  יותר,  נשמור   – יותר  לשמור 
איתך  לדבר  נסכים  נרפה.   – להרפות  שאפשר 
נוותר  לא  ולבדוק אותם מדי פעם.  על הגבולות 
לא  אבל  אותך,  ולהבין  איתך  לדבר  ניסיון  על 
המשפחה  בני  של  מצורכיהם  שתתעלם  נסכים 
האחרים. אנחנו ההורים שלך ונמשיך לגדל אותך 

לפחות עד שתהיה בוגר. זו חובתנו וזה רצוננו”.
אפרת נצר וייס
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של  הראשון  בשבוע  קיבלנו  למשעי,  ומסודר  מאורגן  ספר  לבית  כיאה 
ביום  הספר  בבית  בתורה  לקרוא  עתידה  אלה  שבתנו  הודעה  הלימודים 
לתפילה  להצטרף  מוזמנים  ואנחנו  בבוקר,  ב-08:20  בינואר  ה-28  חמישי 

באותו יום. 
בתפילה  לראשונה  והשתתפנו  הראשון  הספסל  את  לנו  פינו  היום,  בבוא 
היומית של כיתות א’-ג’. לא כל כך חשוב לי לספר אילו קטעים בתפילה הם 
אומרים, אבל אציין שלאחר הקריאה בתורה )אלה קראה מאוד יפה, תודה 
וכנהוג  ג’.  בכיתה  ילד  והעביר  תורה שהכין  ְדַבר  גם  יש  על ההתעניינות(, 
בדברי תורה מקומיים, כשהוא סיים לספר את הרעיון שלו בקשר לפרשת 

השבוע, פנה הילדון לקהל )הילדונים( 
ובכלל,  לשאלות,  להערות,  בבקשה 

שיעלו רעיונות משלהם על הנושא.
שיש  זה  שתדעו,  שחשוב  דבר  ועוד 
של  אחד  ענקיים,  דגלים  שני  שם 
הברית.  ארצות  של  ואחד  ישראל 
מתבקש  הקהל  התורה,  דבר  בסיום 
לדגל  נשואות  וכשעיניו  דום  לעמוד 
הכחול לבן כולם שרים את “התקווה”. 
הכחול- לדגל  פונים  כולם  כך  אחר 

הלב  על  מונחת  וכשהיד  לבן-אדום, 
לדגל  הנאמנות  הצהרת  את  אומרים 

ארה”ב.
כל  במשך  בוקר-בוקר  עושים  הם  כך 

יום מימות השנה.
לשיר  בישראל  ספר  בית  לתלמיד  יוצא  כמה  עצמנו  את  שנשאל  ולפני 
את “התקווה” אל מול הדגל, יש לי חדשה מפתיעה מכיוון אחר: אלה לא 

לומדת בבית ספר דתי.
כלומר, לא הייתי אומר שהיא לומדת בבית ספר לא-דתי, שזה ההפך על פי 
חוקי הלוגיקה הישראלית, וזה גם לא בית ספר משלב. מדובר בבית ספר 
יהודי שאינו שייך לאף אחד מהזרמים אורתודוקסי, קונסרבטיבי או רפורמי, 
למחצה  תפילה  תפילה,  בקבוצת  כחבר  עצמו  על  מכריז  לא  אחד  ואף 
גוֹני  מכל  מגיעות  הספר  בבית  החברות  המשפחות  ובאמת,  מפגש.  או 
הספקטרום היהודי-אמריקני, שהוא כידוע שונה מאוד ולא ניתן להתאמה 
ברורה לזה הישראלי. למשל, מאז שהגענו, אף אחד לא שאל אותנו אם 
שומרים  וכמה,  כשרות  שומרים  אנחנו  אם  שואלים  אורתודוקסים.  אנחנו 
השנייה  את  בהכרח  גוררת  אינה  אחת  שתשובה  ברור  לכולם  ואיך.  שבת 

ושנוכחות או היעדר פיסת בד על הראש לא אומרת הכול.
ובכן, עכשיו כשאתם יודעים שיש בכיתה חילונים גמורים, ִחזרו וִקראו את 
הפסקאות הראשונות. כן, כן: תפילה יום-יום, קריאה בתורה לילדי כיתות 

ילד  לדמיין  יכולים  אנחנו  האם  ג’.  כיתה  לילדי  תורה  דבר  ותורנות  א’-ב’ 
מפרשת  פסוק  לקרוא  ללמוד  צריך  שהוא  פתק  עם  הביתה  חוזר  חילוני 
יכולים  אנחנו  האם  חודשים?  שלושה  בעוד  המקרא  טעמי  לפי  “יתרו” 
בוקר  כל  לכך שהילד שלו מבלה  נפש  שווה  חילוני שנשאר  הורה  לדמיין 
בקריאת טקסטים מהתפילה? ומה לגבי הורה דתי שמגלה שבנו או בתו 

אומרים תפילה זו או אחרת לפי נוסח רפורמי?
אני באופן אישי מזדהה מאוד עם המאמר של ישי להמן מהגיליון הקודם 
של “ודברת בם”. אני חושב שהזהויות של כל אחד מאיתנו מורכבות מאוד, 
וכל קיטלּוג גס בהכרח עושה להן עוול. ואף חמור מזה אם הקיטלּוג הוא 
לא עצמי, אלא נעשה על ידי מישהו אחר. 
שלהרבה  נגלה  פנימה,  רגע  נתבונן  אם 
כל  אם  שגם  הורים  יש  ב”קשת”  ילדים 
מאחת  חלק  מרגיש  ממש  מהם  אחד 
כל  עדיין  תפילה,  או  מפגש  הקבוצות, 

אחד מבני הזוג היה בוחר קבוצה אחרת. 
מרתק  שזה  חושב  אני  זה  בגלל  ודווקא 
הספר  בית  של  המודל  את  לראות 
שהשונות  לראות  בשיקגו.  פה  שלנו 
לא  ואחד  אחד  כל  של  השונים  והגוונים 
מאוימים אפילו כשכולם עושים את אותו 
הקונסרבטיבים  הרפורמים  הרי  הדבר. 
מסכימים  לא  כזרמים,  והאורתודוקסים 
הניסוחים.  על  שלא  ובטח  התפילה  על 
רטוט גבולות  ואף על פי כן, הורי ילדי בית הספר לא עסוקים יומם וליל בׂשִִ

ואינם מפחדים שהילדים שלהם יעברו ממחנה אחד למשנהו.
באסיפת ההורים הראשונה שלנו פה, אחד ההורים ביקש לדעת עד כמה 
מדברים עברית בכיתה, והמורה ענתה לו חד-משמעית שמשתדלים לדבר 
כמה שיותר. כששמעתי אותה התכווצתי תחת מקומי: אולי הוא לא רוצה 

כל כך הרבה עברית? איך היא עונה בכזו נחרצות?
ואז הבנתי שהתרגלתי לזה שב”קשת” נזהרים כל הזמן מלדרוך אחד על 
רגלי האחר. השוויון צריך להיות בכול: חצי מהילדים, מהכותבים, מהמנחים, 

מהנגנים, ומאלה שעוזרים בסוף לנקות, בכל אלה צריך להיות חצי-חצי.
מדי  ומוקדם  פה,  ייחודי  מאוד  הוא  הזה  הספר  שבית  ולומר  לסייג  צריך 
יהדות  של  זה  את  גם  היהודים,  מלחמות  של  האחרון  הכרך  את  לסגור 
דבר  שיש  היא  זה  מכתב  של  הבשורה  זאת,  בכל  אבל  הברית.  ארצות 
כזה בית ספר המכיל ריבוי זרמים, ואף על פי כן, למרות שכולם נמצאים 
יום, הוא מצליח לא לאיים על הגוונים  וחולקים אותו סדר  בקבוצה אחת 

השונים ולא להפוך את כולם לאור לבן אחיד ומשעמם.
יאיר הרטמן

הכוח והעול של “קשת”
תפילה  ומאפשר  המחיצה  על  מוותר  אשר  מניין  הוא  השוויוני  המניין 
בכל  ונשים  גברים  בין  מלא  שוויון  יש  ביחד.  יושבים  המשפחה  בני  בה 
אנשים:  של  גדול  מגוון  לשם  מגיע  סוציולוגית,  מבחינה  התפילה.  חלקי 
מסורתיים, חילונים, רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים ובלתי מזוהים. 
“קשת  מכיל  שהוא  בכך  “קשת”  של  האידיאל  את  בדרכו  מיישם  המניין 
ההלכתי  בפירוש  בוחר  שהוא  בכך  מתייחד  אך  והשקפות”,  דעות  של 

הקונסרבטיבי ליהדות כמכנה משותף לתפילה ולפעילויות. 
שמבחינה  בקהילה  מסוימים  חברים  אמרו  המשתף,  המניין  כשהוקם 
יברחו  “אמיתיים”  ודתיים  רפורמים,  זה  ש”קשת”  יגידו  אנשים  שיווקית 
ו”קשת”  הספר  בבית  היום  עד  מתפלל  המשתף  המניין  אבל  מהקהילה. 

שרדה את הסערה.
בכדי  הספר  לבית  השוויוני  המניין  של  נציגים  פנו  שבועות  מספר  לפני 
שיוכלו להתפלל בכיתה במבנה. הועלתה בקשה לשמוע את דעת המניין 

המשתף מכיוון שגם הם יתפללו במבנה. המטרה היא לא כדי לבקש רשות 
יש  ושלום.  דו-קיום  למטרות  הידברות  ליצור  כדי  אלא  הכשר,  לקבל  או 

עניינים לסדר: מפעילויות של ניקיון אחרי התפילה ועד טיפול בתלונות.
מה שצריך לאחד את חברי “קשת” זו המלחמה על פלורליזם וריבוי דעות 
הליברלית  לתפילה  מקום  שיש  לאחרונה  פסקה  הממשלה  רצוי.  כמצב 
בכותל המערבי. האם החילונים והמסורתיים רצויים ב”קשת” כל עוד הם 

לא מעוניינים להתפלל בדרך שאיננה אורתודוקסית?  
סובלנות באה מהמילה לסבול. והיכולת לסבול את האחר מעידה על כוח. 
מי שמחפש דתיות מתבדלת וחסרת סובלנות לא צריך את “קשת”. כוחה 
שלא  אנשים  בין  וחברות  סולידריות  שיש  בכך  הוא  לדעתי,  “קשת”,  של 
תמיד מעוניינים להתפלל ביחד, אך מכבדים אחד את הבחירה של האחר. 
לדתיים של “קשת” יש לא רק את עול המצוות אלא גם את עול הסובלנות. 

אני מקווה שיתעורר דיון פורה, דמוקרטי וסובלני בנושא.
אביאור ביירון



מהנעשה בבית הספר

תוצרי כתות ה׳ מסיכה בהסתרה - המסיכה מהווה כיסוי הסתרה ומיסוך.
הילדים קיבלו מסיכות ושילבו אותן ביצירה, כשהמסיכה מוסתרת ומתמזגת 
עם הרקע ומקבלת משמעות וזהות שונה כמו קולאז’, דו מימד ותלת מימד. 

קשת מזכרת בתיה
חוגגת

עשור

קשת חוגגת פורים בשנת העשור 
במגוון אירועים, סמנו ביומנים:

מסיבת פורים בהוסטל הדרים 
יום רביעי 16.3 בשעה 17:30. רח’ ההדרים 16א’. 

מומלץ להביא ילדים. יהיה שמח!

מסיבת פורים לנוער קשת 
יום שלישי 22.3 בשעה 20:30 בבית ספר קשת. 

בתכנית: מסיבת אוזניות, דוכני מזון ועוד ועוד. 

מחיר כרטיס: 25 ש”ח. 

SAVE THE DATES

מסיבת פורים למבוגרים - המסיבה של השנה! 
והשנה בסימן עשור ל”חתונת קשת”. ביום חמישי, 24.3 

בשעה 20:00 ב”רוקדים בשילר”. מחיר כרטיס: 50 ש”ח. 

המסיבה מיועדת למבוגרים מחופשים שמחים ועליזים.

משחק גמד-ענק קהילתי יצא לדרך!

קריאת מגילה קהילתית בערב פורים, יום רביעי 
אור ליד’ אדר ב’, 23.3 בבית ספר קשת.

18:00 - תפילת ערבית 18:30 - קריאת מגילה 

בתכנית: מספר עמדות קריאת מגילה, לרבות עמדת 

קריאת נשים )כל העמדות פתוחות לכולם(. 

לאחר המגילה - עושים שמח בתהלוכת תחפושות 

!!! Buddhahood וריקודים עם הרכב הנוער המקומי



ביום שני ה-22 בפברואר יצאנו, חטיבת “קשת”, 
“רמות  ההארחה  לבית  המורים,  צוות  בליווי 
העביר  המורים  צוות  מאיר.  שבבית  שפירא” 
סדנאות מרתקות בנושאים מגוונים סביב הציר 
פיתויים”.  של  בעולם  וגבולות  “ערכים  המרכזי 
בנושאים  מעמיק  דיון  הייתה  הסמינר  מטרת 
אלה מזוויות שונות של קבוצות הזהות תפילה 
אישית.  לבחירה  סדנאות  לכך  ובנוסף  ומפגש, 
בנושא  המפגש  קבוצות  דנו  הסדנאות  באחת 
החירות האישית: מייקל בלומברג, ראש עיריית 
משקאות  מכירת  בחוק  לאסור  הציע  יורק,  ניו 
ממותקים בנפח של מעל 500 מ”ל ברחבי העיר. 
בשאלה  מעמיק  דיון  קיימנו  הסדנה  במסגרת 
החופשית  הבחירה  יכולת  את  להעדיף  יש  אם 
אותה  המגבילים  אמצעים  פני  על  האדם  של 
נערכו  בנוסף  בריאותו.  על  שמירה  לצורך 
נושאים  שני  בחר  כל תלמיד  לבחירה:  סדנאות 
ההרצאות  ששת  מתוך  לליבו  הקרובים 
שהעביר צוות המורים המסור. בנוסף לנושאים 
כמובן,  השתתפנו,  עסקנו,  בהם  ה”כבדים” 
אנו  וורור”.  ל”ִאִ חברתיות  פעילויות  במספר 
מודים לרונן, ידידיה, נטע אליה, נטע בשן, יותם 
ורעות על פעילות מוצלחת ברוח “קשתית”. אנו 
שסמינר  הבאים  ולמחזורים  לעצמנו  מאחלים 

“קשת” יהפוך למסורת. 
עמר גורי כיתה ט’

אני  גם  טילים?  דלק  יש  שבסיגריות  ידעתם 
זה בסמינר קשת  ידעתי, עד שלמדתי את  לא 
סמינר  התמכרות.  של  הפיזיולוגיה  על  בסדנה 
קשת הוא “טיול למידתי” שמטרתו ללמד אותנו 
הייתה  השנה  נושאים.  במגוון  ומוסר  ערכים 
והוא  הסמינר  התנהל  שבה  הראשונה  הפעם 
שפירא  רמות  במבנה  יומיים  במשך  התקיים 

שבישוב הפסטורלי בית מאיר.
הקשתיים,  הטיולים  לשאר  בניגוד  הסמינר, 
מכיתות  ילדים  אל  נחשפתי  כך  רב-גילאי,  היה 
אחרות. מהלך הסמינר היה בנוי ממגוון סדנאות 
העוסקות בנושא הפיתוי מנקודות מבט שונות. 
קבוצות  ע”פ  סדנאות  גם  לנו  היו  לכך,  נוסף 
ODT כיתתית שנאלצנו לעשות  זהות, פעילות 
בפנים עקב מזג האוויר הגשום ומסיבה כיפית 

בערב.   
במקרא”  “פיתויים  בסדנת  הייתי  הראשון  ביום 
היו  פוטיפר  ואשת  יוסף  על  לנו  שהיו  והדיונים 
כל כך מרתקים ומעוררי מחשבה שיתוש ענקי 
ביום   ); ההרצאה  כל  לאורך  זז  ולא  הצטרף 
מעשירה  יותר  עוד  בסדנא  השתתפתי  השני 
ההתמכרות.  של  הפיזיולוגיה  על  מהקודמת, 
הפיזיוליגיות  לתופעות  נחשפתי  במסגרתה 
ההרסניות שקורות בגופינו תחת ההשפעה של 
בנוסף  בסמים.  שנמצאים  המזיקים  החומרים 
להרצאות של אבי השוטר בנושא, לא נראה לי 

שאנסה בזמן הקרוב…
מרתקת,  חוויה  עוד  היא  זו  דבר,  של  בסופו 
לנו. אני  ומעשירה שבית הספר העניק  מגוונת 
בטוחה שבסיום הסמינר, כל אחד מאיתנו לקח 
איתו משהו שונה וטוב. מצפה לחוויות נוספות 

כאלו מבית היוצר של בית ספר קשת.
איה משולם

כל  אבי  הוא  ש”ההכרח  אומרת  הקלישאה 
בחינוך  עסק  פעם  שאי  מי  כל  המצאה”. 
נכון  זה  שפתגם  יודע  פורמלית  במסגרת 
איננו  רבות  פעמים  ש”ההכרח”  וגם  שבעתיים, 
יותר  או  כסף,  ובכן...  אחרים,  מבתחומים  שונה 

נכון חסרונו התמידי... . 
את  לגלגל  התחלנו  שעברה  השנה  בסוף  כך, 
“שבת   – לחטיבה  חדשה  מסגרת  של  הרעיון 
חטיבה”, אך בתחילת השנה כשהתחלנו להרים 
קצת טלפונים נוכחנו מהר מאוד לדעת שלצאת 
לשבת יעלה יותר מפי שניים והחלטנו להתפשר 

על אמצע השבוע. 
אז נכון, היה יכול להיות מאוד מעניין לדון ביחד 
על איך עושים שבת משותפת. לדון בנפרד עם 
קבוצת התפילה על המשמעות מאחורי המצווה 
ולדון  ודקדוקים,  סייגים  פרטים  הרבה  הכי  עם 
לחוד עם קבוצת המפגש על איך אפשר לייצר 

שבת חילונית בלי כל אותם פרטים הנ”ל. 
מתוק”  יצא  ש”מעז  חושב  אני  בדיעבד  אבל 
לייצר  לנו  איפשר  שקל  כל  לספור  והצורך 
“מסורת” נפלאה בחטיבה – “סמינר קשת”. כי 
אחרי הכל, היציאה לשבת משותפת היה מסיט 
במקום  עצמה  בשבת  לעיסוק  מהדיון  הרבה 
למצוא את ההזדמנות ללמוד ולהתבונן לעומק 
שלנו,  הנוער  של  הערכי  לעולם  שנוגע  בנושא 
מדיות  מיני  בכל  להשתמש  האפשרות  עם 

ומנקודות מבט שונות.
בחרנו  כנושא  קשת?  בסמינר  עושים  מה  אז 
בעולם  וערכים  “גבולות  הכותרת  את  השנה 
של פיתויים”. המטרה שלנו היתה לעסוק, דרך 
נושא מארגן אחד, בכל מיני היבטים של תרבות 
הנוער, על פי קבוצות זהות ועל פי תחומי העניין 

של התלמידים. 
ולחימום  שפירא  ברמות  התקיים  הסמינר 
 Indoor Training האווירה התחיל בפעילות של
מכן  לאחר   .O.D.T של  החורפית  הגרסה  שזו 
התפצלנו לקבוצות זהות לשתי יחידות רצופות. 
בקבוצת המפגש דנו רונן, יותם והמחנכות נטע 
גבולות  מייצרים  כיצד  ונטע בשן בשאלה  אליה 

)הטקסט  החירות  את  שמקדש  חילוני  בעולם 
היה  זה  בהקשר  התלמידים  עסקו  בו  המרכזי 
סיטי”(.   דה  אנד  “הלכה  פרסיקו  תומר  של 
של  בשאלה  דנו  ואני  רעות  התפילה  בקבוצת 
וההלכה, תוך לימוד מדרש  מטרת קיום מצוות 
הרמב”ם,  ריה”ל,  כמו  שונים  והוגים  תלמודי 
הרמב”ן והשל. לאחר מכן התחלקו התלמידים 
לקבוצות רב-גילאיות לשיעורים על פי הבחירה 
שלהם, שעסקו בנושא הפיתוי מכיוונים שונים: 
קולנוע, שירת ימי הביניים, מאיר אריאל, החברה 
החרדית וגם המקרא. לאחר ארוחת ערב נערכה 
משחקי  שכללה  התלמידים  בארגון  מסיבה 

היכרות חטיבתית וריקודים.
עשייה.  לקראת  להתכוונות  עברנו  למחרת, 
בשאלה  שעסקה  הרצאה  שמעו  התלמידים 
יחידת  לשינוי,  לפעול  ליכולת  אותנו  מביא  מה 
בחירה נוספת, ולסיום סדנת יישום בה כל כיתה 
ביטוי  לידי  שיביא  פרוייקט  על  לעבוד  התחילה 

מעשי את הנלמד סמינר. 
הזה  הסמינר  של  והחוזקה  הייחודיות  בעיני 
היתה בכך שהוא התבסס בראש ובראשונה על 
מאוד  מעט  עם  הספר  בית  של  החינוכי  הצוות 
בדרך  מסתמכים  ספר  בתי  עליו  חוץ”,  “מיקור 
ליצור  שהצלחנו  ובכך  דומים,  בהקשרים  כלל 
דעת  תחומי  על  שהתבססה  לימודית  חוויה 
אני  טבעי.  באופן  יחד  שהשתלבו  מאוד  שונים 
והראשוני  הרגיל  לחשש  שמעבר  לומר  חייב 
שמלווה אותי בכל יציאה עם תלמידים הכוללת 
שינה, הפעם ליווה אותי חשש מסוג אחר. אולי 
יחידות  אותן  את  הכל  בסך  מדי?  גבוה  כיוונו 
בכיתה  להעביר  אפשר  היה  בסמינר  שהעברנו 
לשמחתנו  צבאית.  קדם  במכינה  אפילו  או  י”ב 
אכן  התבדו.  שלי  החששות  כל  ולגאוותנו 
את  והפיגו  למופת,  התנהגו  שלנו  התלמידים 
החשש הראשוני שלי אך יותר מכך הוכיחו שאם 
ולקחת  להתעלות  מסוגלים  הם  גבוה,  מכוונים 
חלק בלימוד ובדיון שהוא גם אינטלקטואלי וגם 

ערכי ברמה הגבוהה ביותר.
ידידיה עציון  

סמינר קשת הראשון



רוק אתני, או תופעה שקוראים לה דודו טסה תרבות
בפעם האחרונה שמפעל הפיס הביאו את דודו 
הייתי  שנים,  שלוש  לפני  בתיה  למזכרת  טסה 
בטוחה שהמתנ”ס )או מרכז מפגשים לקפדנים 
האנרגיות  מעוצמת  באש  עולה  שבינינו( 
המשתוללות של הגיטרה והסאונד המעולה. כן, 
ומתמיד אני עוקבת אחריו, מהיותו  מודה, מאז 
ביזונה״  של  ״החברים  הבית  בלהקת  גיטריסט 
בתוכנית של אלי יצפאן, ועד התקליט האותנטי 
טסה  “דודו   2011 בפברואר  שיצא  המעולה 
ואחיו,  סבו  של  מחומרים  המורכב  והכוויתים”, 
דאוד וסאלח אל-כוויתי. על האלבום החל טסה 
לבצע  כשהתבקש  יציאתו,  לפני  כעשור  לעבוד 
את השיר “פוג אל נאחל” לפסקול הסרט “סוף 
העולם שמאלה”. לאחר מכן, החל טסה באיסוף 
מוזיקלי המשלב את  ועיבודם לאלבום  חומרים 
המוזיקה העיראקית של סבו ואחיו, עם מוזיקה 
של  ישנות  הקלטות  נכללות  באלבום  מודרנית. 
כן השתתפו  כמו  ותזמורתם.  כוויתי  אל  האחים 
באלבום ברי סחרוף, יהודית רביץ וכרמלה טסה, 

לקחתי יום חופש. הזמנו שוקו חם וקפה במאפייה והתענגנו על הר של 
פחמימות בצלחת פלסטיק. שחר בירך “בורא פרי הגפן” והחל לשתות את 

השוקו. 
“אל מי אתה מדבר?” שאלתי.

“אל הֵשם,” הוא ענה בטבעיות.
“ואיפה הוא השם הזה?” הסתכלתי סביבי.

“הוא לא פה. בשמים”. 
“אני לא רואה אותו,” הבטתי למעלה וצימצמתי עיניי בכנות. “איפה?”

“אבא, לא רואים אותו,” הוא הסביר לי כמו לילד.
“מה, אף פעם לא ראית אותו?” 

“לא”.
“אז איך אתה יודע שהוא ָשם?”

“הוא שם, הוא שם. הוא מאחורי העננים, אז לא רואים אותו”.

כוויתי, ששרו  ובתו של דאוד אל  דודו  אמו של 
גם הם בערבית.

באופן  וכך  ארבעים,  לגיל  מתקרב  כבר  דודו 
להופעה שמשלבת  כרטיסים  קניתי  ספונטאני 
עיבוד  לחן,  של  מהודק  מרקם  של  אלמנטים 
מכל  מורכב  האינסטרומנטלי  המרכיב  וסאונד. 
הפכו  ממנה  שירים  כמה  ומפתיע  הזמנים, 
״אני  “מעליות״,  ואהובים:  מושמעים  להיות 
רץ״, ״איזה יום״, ״באת עם השקט״, ״לולה״,״יש 

בינינו בית״, ״הלילה לא אשכב לישון״ ועוד.
צ’לו,  מנגני  מורכבת  הכוויתים  של  התזמורת 
יושב דודו על כיסא  ועוד. בסוף ההופעה  כינור 
גיטרה  בליווי  הסיום  שיר  את  לבד  ומנגן  ושר 
“אני  אמדורסקי  בני  של  לשירו  כיסוי  גרסת   -
הקליט  טסה  שמר.  נעמי  שכתבה  גיטרה”, 
במלאות  “יצפאן”  הטלוויזיה  בתוכנית  זה  שיר 
עשור למותו של אמדורסקי. מין סגירת מעגל 

שהמילה האחרונה שלו היא תודה!
עדי הרשיש

תלתלי 
אימא קוראת לי תלתלי.

בשיער  מלטפל  קשה  יותר  הרבה  זה  בתלתלים  שלטפל  אומרת  אימא 
חלק: לכל תלתל יש כיוון עצמאי משלו וגם אם מצליחים “ליישר” אותם, 

מהר מאוד הם חוזרים לקיפצוץ החינני שלהם.
אימא שלי מכירה היטב תלתלים, כי יש לה ראש מלא תלתלים שובבים 
קופצניים. בכל פעם שאימא קופצת או רוקדת או צוחקת התלתלים שלה 

קופצים ורוקדים וצוחקים יחד איתה.
יותר  הרבה  אבל  יותר קשה  הרבה  זה  בתלתלים  אומרת שלטפל  אימא 
כיף, כי בכל תלתל מגולגלים כל כך הרבה אהבה ושמחה, הנאה, סיפוק 

ויופי.
את  להראות  חייב  אני  השיעור  באמצע  פתאום  כי  כועסת,  כשהמורה 
הגלגלון שלי, או כשהילדים בכיתה כועסים עליי כי צחקתי ביום הכי עצוב 

בשנה, אני מחבק את עצמי ושומע את אימא לוחשת לי: “תלתלי שלי”.
זה קשה לטפל בתלתלים. אבל גם להיות תלתל זה לא קל. 

ורוקד וצוחק יחד  ורק כשאימא קופצת או רוקדת או צוחקת ואני קופץ 
איתה, אני שמח שאני כזה, תלתלי.

חגית קראוס

אקזיסטנציאליזם כפי שהסביר לי בני בן השלוש
“אה... אני מבין,” אמרתי, וחזרנו ללעוס בצוותא. 

“רגע, אז אם אטוס במטוס עד לעננים אראה אותו?” הסתקרנתי.
“כן, כן,” הפטיר בביטחון ובפה מלא בורקס. “ גם פיטר פן יכול”.

“מה, פיטר פן הוא אמיתי??”
“מה פתאום, אבא, הוא לא באמת. הוא רק סיפור”.

“עכשיו אני מבולבל לגמרי. והֵשם? אמיתי או גם הוא רק סיפור?”
“אמיתי, אמיתי. רק מאחורי העננים”.

“אה... אני מבין,” אמרתי ולקחתי את הבורקס האחרון.
“רגע אחד! ומה אם אין עננים?” שאלתי, “איפה נמצא השם בבוקר עם 

שמים כחולים בלי אף ענן?”
שחר הפסיק ללעוס ונראה מודאג לפתע. הוא חשב על זה דקה ארוכה עד 

שפתר את החידה:
“הוא לוקח יום חופש!” אמר ושלח ידו לרֹוָגָלְך.  

גיל עטר

קשת מזכרת בתיה
חוגגת

עשור

 מתחיל להתגבש
וזה הזמן להצטרף 

עם הרעיונות הפרועים, המצחיקים, 
העמוקים, הנוסטלגיים.

כתבו לנו למייל
vedibarta12@gmail.com

ודברת בם
גיליון עשור חגיגי במיוחד



הוא מספר החודשים מחודש תשרי, 
הוא חודש אדר, בו חל חג הפורים.

הוא היום בחודש אדר )ט”ו( בו חוגגים את שושן 
פורים בערים המוקפות חומה מימי יהושע בן נון.

היא השנה בה התקיימה לראשונה תהלוכת 
פורים, העדלאידע הראשונה בעיר תל אביב.

הוא היום בחודש אדר )י”ד( 
בו חוגגים את חג הפורים.

תחשבו רגע
תפזורת כפולה לפורים

איזה כיף!! חג פורים מתקרב ובא! כדי להיכנס לאוירת החג החבאנו ביטויים הקשורים לפורים בשתי 
התפזורות. שימו לב, הביטויים מפוצלים בין שתי התפזורות, מילה בכל תפזורת )כמו הביטוי ‘שושן 

הבירה’ המסומן לדוגמה(. המילים יכולות להופיע ישר או הפוך, ולכל הכיוונים כולל אלכסון. 
האם תצליחו למצוא 10 ביטויים מפוצלים? 

מצאו את ההבדלים
האם תוכלו למצוא עשרה הבדלים בציורים שלפניכם?

יהודה זלצברג

תומר טויזר



ישי )48(, איילת )47(, שגיא )16(, גלעד )13(, יואב )8(
היא במקור מרחובות מבית חילוני לגמרי. בת בכורה לשתי אחיות. בילדותה, בגלל מעבר דירות, למדה 
ונסעה פעמיים לחו”ל עם המשפחה בעקבות פוסט דוקטורט של אביה.  יסודיים  במספר בתי ספר 
“נכנסתי ויצאתי מקבוצות, השתייכתי ואז נפרדתי. זה פיתח בי את הרגישות לחוויית היחיד בקבוצה 
יועצת ארגונית, עובדת  ואת היכולת לראות את האחר, מה שהיום אני מיישמת במקצוע שלי”. כיום 
בעיקר במערכות חינוך, נמצאת בתקופה שהעבודה תופסת המון מקום. אוהבת להיות אימא ונהנית 
גר בירושלים. ממשפחה של כיפה סרוגה,   36 גיל  הוא עד  ולצייר.  מזה. מאוד אוהבת לקרוא, לטייל 

בן בכור לשישה אחים, אבל אף פעם לא הרגיש דתי. למד ב”נתיב מאיר”. “מרגע שעמדתי על דעתי הבנתי שזה לא בשבילי, אבל לקח לי כמה שנים עד 
שהוצאתי לפועל את החילוניות שלי, כי לא היה לי נעים מההורים”. באמצע השירות הצבאי הוריד את הכיפה. כיום עובד הייטק בחברת מוֹּביְלַאיי. לא 
למד מחשבים אבל התגלגל לכך בעקבות הכסף. למד תואר ראשון בהיסטוריה ובפסיכולוגיה ותואר שני בפסיכולוגיה עסקית. אוהב לקרוא שישה ספרים 
במקביל, לטייל ולהיות אבא. הילדים שגיא – לומד בבית הספר “עתיד” למדעים בלוד. ילד שאוהב ללמוד, לטייל, משתתף בחוגי סיירות ברחובות. למד 
ב”קשת” עד כיתה ח’ במחזור הראשון. גלעד – בכיתה ח’ בחטיבה של “קשת”. אוהב ספורט ואת החברים, ובעיקר שילוב של השניים. יואב – בכיתה ג’ 
אצל מושקא. אוהב משחקי כדור, משחקי מחשב, לקרוא וחברים. משהו מפתיע לגלות עליכם ישי זכה ב”מי רוצה להיות מיליונר” בסכום נחמד. כתב 
שני מערכונים לתוכנית שאחיו השחקן יאיר להמן שיחק בה.  איילת – בעבר, פעמיים בשנה הייתה יוצאת לסדנת “חמשת המקצבים”, לרקוד מהבוקר עד 
הערב.  מוטו משפחתי אוהבים חוויות אבל תמיד כיף לחזור הביתה. כמה שנים ב”קשת”? “אנחנו מהמחזור הראשון, אבל לא מהמייסדים. הצטרפנו 
בקומזיץ לפני פתיחת הכיתה הראשונה”. רקורד ב”קשת” ישי הקים את קבוצת המטיילים והוביל אותה ארבע שנים, “כי אני אוהב להדריך”. הקים את 
מועדון הקריאה, “כי אנחנו מאד אוהבים לקרוא”. הרים את בתי המדרש בבתים, בנושאים חד-פעמיים, עד שנהיה קשה לגייס אנשים. הקים בית מדרש 
ליהדות שיועד לחילונים עם מרצה מבחוץ: “עשיתי ועדת קבלה לחילונים לא למדנים”. איילת הייתה פעילה בקבוצת תוכני מפגש. איילת: “אנחנו ערים 
ורגישים לזווית החילונית בסיפור הזה. מאוד חשוב לנו שהזהות החילוניות תישמר ולא תטושטש, השיח הציבורי היום מציג את הציבור בישראל כ’דתי 
כמה מילים על “קשת” של  במידה זו או אחרת’ וזה מקומם. אני חושבת ש”קשת” תאבד מייחודיותה אם לא תישמר בה החילוניות המובהקת”.  
אז לעומת היום איילת: “היה משהו קטן ואינטימי וכולם הכירו את כולם והייתה בנייה משותפת. זאת הייתה חוויה חזקה. כיום יש, באופן טבעי, פיצול 
לתתי-קבוצות. יחד עם זאת, הגעגוע לעבר נובע גם מהעובדה שהיינו צעירים...” ישי: “הרבה שנים יכולתי לעשות ב’קשת’ את הדברים שאני אוהב עבור 
לה האחריות האישית פוחתת.  מה אתם  הקבוצה החילונית בקהילה, ובהתחלה היינו אנחנו נגד ה’אחרים’ וזה יצר גאוות יחידה. כיום, ככל שהקבוצה גֵדֵ
הכי אוהבים ב”קשת”? איילת: “הקהילה זימנה לנו היכרויות וחברים” ישי: “עד שהגעתי לכאן היהדות לא מאוד עניינה אותי. הילדים בכל זאת יוצאים 
עם מטען חשוב לחיים. מורים מצוינים. מצאנו חברים. ואם מישהו יארגן בתי מדרש אני אבוא”.  מה המשבר הכי גדול שאתם זוכרים מימי “קשת”? 
“הסיפור של השנה שעברה עם מנהל בית הספר. הייתה תחושה שהמנהל לא מתאים לקו האידיאולוגי של “קשת” ולכן לא יכול להוביל בית ספר קהילתי 
משותף לדתיים וחילונים”.  מה הייתם משנים ב”קשת”? ישי: “את ההרגשה שיש את הקהילה הדתית ויש את הלוויינים החילונים”. איילת: “מבחינה 
זאת יש לי סימן שאלה לגבי מימוש החזון בגזרת ההורים. מבחינת בית הספר הייתי רוצה שהוא יהיה יותר חווייתי-התנסותי ושייתן מענה לצרכים ייחודיים 
של ילדים.  ישי: “שמישהו יעשה בית מדרש ואני אבוא”.  עצה טובה למשפחות המתחילות דרכן ב”קשת” “אנחנו עייפים, מפנים מקום לחדשים...” 

חלומות לעתיד לטייל בעולם ושלום עולמי. ורואים כבר את הנכדים באופק...
ריאיינו: ורדה בלונדר ואורית קרנובסקי נוטמן

משפחה מבוקשת   משפחת להמן
של  הקמתה  מאז  כאן  שהיו  משפחות  עם  ראיונות  בסדרת  המדור  יוצא  העשור  שנת  לכבוד 
פנינו  השפתיים.  על  ושיר  בעיניים  אש  עם  למייסדים,  כמצטרפים  ואם  כמייסדים  אם  הקהילה, 
לשאול אותם כיצד הם רואים את הקהילה ואת עצמם, כעבור עשר שנים. במקרה של משפחת 

להמן ריאיון זה הוא ראיון המשך לריאיון שהתקיים עימם לפני כשבע שנים. 

שרוקם  המאפיה  ראש  סופרנו,  טוני  בתפקיד  אילוז  גלעד 
מזימות וסוגר עסקאות. למראית עין הכל באופן דמוקרטי, על 
פי רצון הרוב בקהילה. חבל שאין טובות הונאה, השכר והתנאים 

)Commendatore( .הנלווים לא משהו
 )Consigliere-ה( הדין  עורכת  בתפקיד  גולדברג  רננה 
תקווה  נותנת  כשר,  שלא  מה  כל  את  מכשירה  המאפיה.  של 
להרפתקאות האפלות והמזימות של טוני. מטפלת בכל בעיה 

שצצה מהכיוון של ועדת הביקורת. 
באיכות  הכסף  הדפסת  על  אחראית  הגזברית,   – זינגר  ורד 
הגבוהה ביותר, מענישה את הלא משלמים, אחראית על טובות 
ההונאה בעמותה. המוטו – “Pecunia non olet” – “לכסף אין 

ריח”. 
ורד חיים שמעוני – אחראית על ילדי חברי המאפיה, דואגת 

שיחונכו על ערכי “המשפחה”. 
אלכס גורי – מטפל בנפגעי “המשפחה”.

שי מונזון – הדובר הרשמי של המשפחה, דואג לנטרל ממרום 
גובהו את רעשי הרקע ומזכיר לכולנו מי באמת שולט במושבה 

.(The man of tradition)
המנסים  הגורמים  כל  את  לנטרל  אחראית   – שפר  אופיר 
לפגוע במשפחה, כמו המועצה ואגף החינוך, מחתימה הוראת 

קבע לכל החיים, עורכת מבחני קבלה למשפחה. 

היכרות צפופה 
           עם ועד העמותה

והפעם:צוות בסרט

 ”Coltempo la foglia di gelso diventa seta“  “זמן וסבלנות הופכים את עלי התות למשי” – פתגם איטלקי עתיק 


