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קהילה יקרה, אנו שמחים לפתוח את השנה ה-11 של קשת ואת השנה 
מלאה  היתה  החולפת  השנה  זה.  חגיגי  בגליון  בם”,  “ודברת  של  ה-11 
בחידושים ובהתחדשות בקהילה, ועיתון זה מהווה חלק בלתי נפרד מחיי 
)מעבר  בקהילה  בנעשה  ועדכונים  מידע  להעברת  נוספת  ודרך  הקהילה 
אחד  כיוון   – לצפת   8 בן  לילד  טרמפ  “מחפשים  או  למסירה”  ל”ספה 

נדרש”(.
השנה נמשיך עם כמה פינות קבועות ואהובות )פרשת השבוע במתכונת 
במדורים  נתחדש  וכן  ועוד(  ותומים  הורים  מבוקשת,  משפחה  חדשה, 
תפילה,  או  מפגש  קשר  ללא  כולה  הקהילה  להנאת  ומרתקים  נוספים 

הורים או ילדים, יסודי או תיכון, גרים במזכרת בתיה או לא.
הנותן במה  הוא פתיחות העיתון,  עליו  לנו לשמור  אחד הדברים שחשוב 
בתפיסותיו  לשתף  שמעוניין  למי  ומאפשר  בקהילה  שיש  הדעות  לקשת 
בהתרחשויות  אם  הקהילה,  את  המעסיקים  השונים  בנושאים  ובדעותיו 

נקודתיות או אם במחשבות ובהגיגים לטווח רחוק. 

קצת שמאלץ
הספר  בבית  האחת-עשרה  הלימודים  שנת  נפתחה  אחדים  ימים  לפני 
"קשת" במזכרת בתיה. השנה נפתח משכנו החדש של בית הספר, שנקרא 
ז"ל, שפעל בחייו  'קשת'" על שם אורי אורבך  "בית הספר המשלב  עתה 

ישראל,  עם  חלקי  בין  לחבר 
חילונים ודתיים. 

הצטרפנו  שנים  כשלוש  לפני 
בכוונה  ליישוב  עברנו  לקהילה. 
יהודי  בחינוך  ילדינו  את  לחנך 
ערכי מתון ומקבל. המעבר היה 
שבע  ובת  גלעד  של  בעצתם 
ופגישה  שיחה  ולאחר  אילוז 
רוזנברג- אפרת  עם  קצרה 

אותנו  ששיכנעה  שפירא, 
סופית. נראה שהם צדקו.

שלושת ילדינו החלו את דרכם 
הממלכתיים  החינוך  במוסדות 
ילדי הקהילה,  נרשמים  אליהם 
שאכן  לנו  התברר  מהרה  ועד 
הם  חבריהם  והורי  חבריהם 

אנשים מזן מיוחד, אכפתי, תומך ומקבל, ושבבית הספר ובגנים מתאפשר 
הקבוצות,  שתי  של  ברורה  זהות  על  שמירה  תוך  ומצפון,  מחשבה  חופש 
פורה  שיח  יש  קדומות.  דעות  ואין  גדרות  או  מחיצות  אין  ומפגש.  תפילה 
ודיונים מעמיקים על זהות ושייכות. משברים משמעותיים )קשה להפריז 
הפכו  האחרונות  וחצי  בשנה  הקהילה  של  בדרכה  שנקרו  במשמעותם( 
אותנו  הביאה  אנשים  קבוצת  של  התגייסות  יותר.  אף  לשפר  להזדמנות 

היום למקום שנדמה לי שאחת-עשרה המשפחות שהקימו את הקהילה, 
מונה  הוויכוחים,  קצב  את  משמעותית  שהאטה  הקהילה,  עליו.  חלמו 
כ-140  ובהם  גנים  ארבעה  המועצה  עם  ביחד  מלווה  משפחות,  כ-375 
ובו  יסודי  ספר  בית  ילדים, 
וחטיבה  תלמידים  כ-430 
כ-130  ובהם  צומחים  ותיכון 
התחנכו  שרובם  תלמידים 
פועלים  הגנים  ב"קשת". 
בהרמוניה, לבית הספר היסודי 
צוות  ובחטיבה  רועה,  יש 
המועצה  ואידיאולוגי.  מגויס 
פעולה  משתפת  המקומית 
מוסדות  עם  שוטף  באופן 
שצצות  ובעיות  הקהילה 
נפתרות  לבקרים  חדשות 
ביותר  הטובה  העדות  ברובן. 
שרוב  היא  הטוב  לפתרונן 
מכריע של חברי הקהילה כלל 
ולאופן  לקיומן  מודעים  לא 
שבו באו לידי פתרון. אין ספק שבעיות קיימות ועוד יהיו, אך הרוח שעוטפת 
היסודי  בית הספר  וחצי האחרונות חזקה מכל בעיה. מבנה  אותנו בשנה 
החדש נוטע בכל מי שמביט בו את ההבנה שאנחנו כאן כדי להמשיך לחיות 
ולחנך את ילדינו ביחד. אז שלוש שנים אחרי שבחרנו אני שמח להיות חלק 

מקהילת "קשת". 
יאיר סקלסקי 

אליכם  פונים  אנו  החדשה  השנה  של  בואה  עם 
אלה  הכתיבה,  תשוקת  בהם  שבוערת  אלה   -
שכותבים למגירה ורוצים לצאת לאור, אלה שיש 
זאת,  לעשות  איפה  יודעים  ולא  לומר  מה  להם 
ולכל אלה שרק רוצים - הרגישו בנוח לפנות אלינו 
אם  בין  הקהילתי,  העיתון  ביצירת  חלק  ולקחת 

באופן חד פעמי ובין אם לאורך השנה כולה.

שתהיה שנת יצירה פורייה ומוצלחת
רון וולף ושרון תמרי, עורכי “ודברת בם”
vedibarta12@gmail.com

שנה טובה
ומתוקה

שנה טובה
ומתוקה



 - בארמית  אומרים  )כך  טליא  הווינא  כד 
בישיבה  הסדר.  בישיבת  למדתי  ״בצעירותי״( 
״בין   - והחופשים  ״זמן״  נקרא  ״סמסטר״ 
אלול  בא׳  נפתחה  הלימודים  שנת  הזמנים״. 
כיפור.  יום  עד  במלעיל(  )א-לול  אלול״  ל״זמן 
״בין  לחופשת  יוצאים  היינו  כיפור  יום  אחרי 
הזמנים״ עד להתחלת ״זמן חורף״, שבו למדנו 

עד האביב. 
זמן אלול היה הזמן המיוחד ביותר בכל השנה, 
הנוראים,  לימים  הכנה  הכנה.  היה…  כולו  כי 
לראש השנה, לעשרת ימי תשובה וליום כיפור. 
את  להכין  כדי  זו  בתקופה  נדרך  שהגוף  כפי 
גם  כך  ליום,  מיום  המתגברת  לצינה  עצמו 
השנה  לראש  בהכנות  דרוכות  היו  נשמותינו 
ויום  השנה  ראש  כיום  בכלל.  הנוראים  ולימים 
קצת  לי  נראים  תורה  ושמחת  סוכות  כיפור, 
בישיבה  אך  הקשר.  ללא  מבודדים,  תלושים, 
הלא-קצר- הזמן  בתוך  ומובנה  ארוג  היה  הכול 

ולא-ארוך של ארבעים יום מהראשון באלול ועד 
העשירי בתשרי, יום כיפור. 

להגיע  כדי  אלול"?  "זמן  באותו  עשינו  מה 
את  החגים,  הלכות  את  לומדים  היינו  ״מוכנים״ 
ומשקיעים  הפנימי  הגיונם  את  משמעותם, 
הגמרא  של  היומיומי  ובלימוד  בתפילות 
ספרי  היהודית,  והמחשבה  ההלכה  והמשנה, 
מרוממת  בצורה  התנ״ך  ושיעורי  המוסר 
בראש  השנה.  חודשי  מבשאר  יותר  ומוקפדת 
ללא  בדין  במשפט,  נהיה  אנחנו  הרי  השנה 
רחמים, בחינה בלי פרוטקציה, צדק ללא חסד. 
הקלאסי  היום  את  כיפור  ביום  רואים  רבים 
לחזרה  היא  כאן  והכוונה   - בתשובה  לחזרה 
לדתי  מחילוני  הפיכה  של  במובן  לא  בתשובה 
אלא במובן של הפיכה לאדם טוב יותר, מאמין 
יותר, עושה יותר. אך בעצם בישיבה למדנו שעל 
השנה,  ראש  לפני  להיעשות  בתשובה  החזרה 
כי ראש השנה הוא יום הדין, הוא היום הקובע. 
הדין,  גזר  את  להמתיק  יוכל  כיפור  יום  אמנם 
ולכן אנו מבקשים בו מחילה וכפרה, אבל עדיף 

השנה  ראש  במשפט  צדיק״  ״לצאת 
ביום  ולא להגיע למצב של בקשת רחמים 

כיפור.
הרחמים  ״חודש  גם  נקרא  אלול  חודש 
במהלכו  שמתכוננים  רק  לא  כי  והסליחות״, 
לראש השנה וליום כיפור אלא שיש בו כבר משני 
החגים הללו: בעדות רבות תוקעים כל החודש 
בראש  )כמו  שחרית  תפילת  לאחר  בשופר 
)כמו  הסליחות  פיוטי  את  בו  ואומרים  השנה( 
ביום כיפור(. וכאן יש לי וידוי: כמו שאהבתי את 
כעסתי  הסליחות.  את  שנאתי  כך  אלול  חודש 
אנחנו  לילה  אחרי  לילה  שבו  הזה  המעמד  על 
על  בעצם  שעשינו,  מה  על  סליחה  מבקשים 
בין  הנושבת  הרוח  הרי  אדם.  בני  שאנחנו,  מי 
ואומרת  פנינו  על  טופחת  הסליחות  ספר  דפי 
שאנחנו  בריאתנו,  מטבע  חוטאים  שאנחנו  לנו 
לנו  מגיעה  זה  בגלל  ורק  ושפלים,  קטנים 
הסליחות  זמן  את  תיעבתי  האלוהית.  הסליחה 
כתולעת  עצמנו  את  מנמיכים  אנחנו  שבו 
כאנשים.  ואיתנים  זקופים  לעמוד  במקום 
כשהייתי בכיתה י״ב הושפעתי מספריה של איין 
העשרים,  המאה  בת  היהודייה  הסופרת  ראנד, 
שתיארה את גיבוריה בצורה מרוממת והאמינה 
לקטנות.  ובז  אתגר  לכל  יכול  הנעלה  האדם  כי 
באדם,  ראנד  של  אמונתה  את  ליישב  ניתן  איך 
המנמיכות  הסליחות  עם  ובתעוזתו  ברוממותו 
ועלוב,  שפל  אדם  באמת?  אני  מי  והמדכאות? 
הכושל בכל יום כפי שמתואר בפיוטי הסליחות 
נחוש  רציונליסט, חזק,  או אדם בהיר מחשבה, 

ותאב הצלחה?
שלי  הראשון  אלול  שבזמן  )״וזכורני״(  ונהירנא 
לקחת  מסוגל  הייתי  ולא  קרוע  הייתי  בישיבה 
מועקה,  של  ימים  כמה  לאחר  בסליחות.  חלק 
כמה  לו  וסיפרתי  שלי  לרב  זו  שאלה  עם  באתי 
הסליחות…  מעמד  את  לסבול  יכול  לא  אני 
שלא  זוכר  רק  אני  זוכר.  איני  לי  שענה  את 
אולי  השלמתי.  בסוף  כן,  אבל  השתכנעתי. 

מוקדם מדי. 

נהוג  היהודית  במסורת  כי  השלמתי 
לומר שאדם צריך ללכת כשבאחד מכיסיו 
פתק ועליו רשום ״בשבילי נברא העולם״ ובכיס 
ואפר״. שני פתקים  ״ואנוכי עפר  השני המילים 
שהאדם  הנצחית  הדואליות  את  מהווים  אלו 
ִמְשַׂרַעת  ּבְ הללו,  הקטבים  שני  בין  בה,  נמצא 
לתכלית  זניח  אבק  חלקיק  בין  נתפסת  בלתי 
של  שהבעיה  מבין  אני  היום  אבל  הבריאה.  כל 
בניגוד  היו  שהן  בכך  הייתה  עבורי  הסליחות 
במשך  השנה.  לראש  שלנו  הכנה  ל…  חריף 
והשגנו,  היום למדנו, החכמנו, השתפרנו, רצינו 
רשענו,  פשענו,  עווינו,  כולנו  בסליחות  ובלילה 
מהפתק  קראנו  ביום  עורף.  והקשינו  יַחְתנּו  ׁשִ
ודרשנו   - העולם"  נברא  "בשבילי   - הראשון 
בסליחות  ואילו  ולהתקדם,  להשתפר  מעצמנו 
חרכנו את עינינו בפתק השני והתגוללנו בעפר 

ואפר, ללא חשיבות וללא מעמד.
״כשירות  של  טענה  ישנה  הפלילי  במשפט 
שהם  שהאדם  טוענים  הדין  עורכי  משפטית״: 
מייצגים אינו כשיר לעמוד לדין מבחינה נפשית. 
כשיר  אינו  שהאדם  הן  אף  טוענות  הסליחות 
ניתן  לו, כי לא  ולכן יש למחול  נפשית למשפט 
ואפר.  עפר  שהוא  שפל  לאדם  בטענות  לבוא 
אבל האם זה האדם שאנחנו רוצים לחנך אליו? 
ממה  ההפך  את  משיגות  לא  הסליחות  האם 
היו  הסליחות  דעתי,  לעניות  מבקשות?  שהן 
צריכות לספר את הסיפור של הפתק הראשון: 
במבחן  לעמוד  ראוי  בצלם  שנברא  האדם  איך 

בכל שנה בראש השנה. 
...ובערב ראש השנה טבלנו במקווה כדי לטהר 
את הגוף, לאחר שכל החודש טיהרנו את הנפש. 
כבר  החג,  התקדש  עת  החמה,  שקיעת  עם 
הרגשנו מוכנים לשנה החדשה. אחרי התפילה 
נשמעו הקריאות ״שנה טובה״ מכל עבר. שנה 
הסכמנו,  כך  שעברה,  מהשנה  טובה  תהיה  זו 
ובליבנו כל ההחלטות לשנה החדשה שקיבלנו 

על עצמנו בחודש אלול.
יואב פרנקל 

הורים ותומים      הורות שבטית

כבר כמעט  וזיכרונות הקיץ  נפתחת  ושוב שנה 
השגרה,  אל  אט  אט  נאספים  כולם  ואינם. 
לרחובות,  חוזר  הסדר  לעבודה.  ללימודים, 

לבתים, ואוגוסט האיום מאחורינו.
בואו נודה באמת, ולי זה ממש לא קל להודות, 
אליה,  נתכונן  כמה  משנה  ולא   - ההורות  אבל 
אחיינים  דרך  מהצד  אותה  ונחווה  לה  נצפה 
אינה דומה לשום  - ההורות  ילדים  ועבודה עם 
מעייפת,  מאתגרת,  היא  קודם.  שהכרנו  דבר 

מפתיעה ומשנה אותנו מקצה לקצה.
את  לגדל  לבחור  והאפשרות  הזכות  לי  הייתה 
ואני  לחייהם,  הראשונות  בשנים  ילדיי  שלושת 
תמיד  אז  שדיברתי  מי  כל  עם  שכמעט  זוכרת 
את  אבל  טוב,  הכבוד,  "כל  הייתה:  התגובה 
לא  אני  אבל  רוצה  ממש  הייתי  כזאת,  רגועה 

מסוגלת להיות בבית כל כך הרבה זמן…" 

פעמים רבות שאלו אותי איך אני לא מתחרפנת 
להיות כל היום עם הילדים, איך יש לי סבלנות. 

בעיקר  הרבה.  אותי  העסיקה  הזו  והשאלה 
לי  הייתה  תמיד  לא  שבאמת  בגלל 

וזה  קל  היה  תמיד  ולא  סבלנות, 
לילד:  מילד  והסתבך  הלך 

הקנאה,  גדלו,  התסכולים 
והזוגיות  העייפות  הריבים, 
תקופה  אלה.  מכל  שאותגרה 
קראתי  במשמרות.  חיים  של 
מאמרים,   - הורות  על  הרבה 

לעשות  ניסיון  מתוך   - ספרים 
סדר ברגשות שלי, של כולנו וכדי 

אשמה  פחות  קצת  להרגיש  לנסות 
)בדרך כלל זה כמובן גרם ַלֶהֶפך לקרות(, 

להיות  יכול  זה  איך  להבין  לנסות  כדי  ובעיקר 

מתרגשים  ילדים,  על  חולמים  כך  כל  שאנחנו 
סוף  סוף  נולדים  וכשהם  לקראתם  ומתכוננים 
מה  ייגמר.  שאוגוסט  מחכים  אנחנו 
התקלקל לנו בדרך? למה אנחנו 
מהזמן  נהנים  מספיק  לא 

הזה עם ילדינו?
הראשונה  הלידה  אחרי 
בעננים...  הייתי  שלי 
לאימא.  ברגע  הפכתי 
לא  שאני  מיד  ידעתי 
עבודה  לשום  חוזרת 
בשביל  כאן  כולי  כל  ואני 
גרנו  הזה.  המתוק  היצור 
מחוץ  בשכונה  ברחובות  אז 
גדלנו,  בו  מהמרכז  רחוק  לעיר, 

מהמשפחה ומהחברים. 

אלול החודש העברי



רק בריאות         הזמנה לנשימה

אני מזמין אתכם לקחת פסק זמן. בואו נעצור 
שלנו.  והמטורפים  העמוסים  החיים  את  לרגע 
בעצם, אינני מזמין אתכם לעצור אלא להתחיל. 

להתחיל לחיות, להרגיש, להתחיל לנשום!
פעולה  היא  הנשימה  מתחילים?  איך 
אנחנו  תמיד  לא  אך  הזמן,  כל  שמתרחשת 
כשאנו  שלנו  הראשון  הבכי  אליה.  ַקשובים 
שלנו,  הראשונה  הנשימה  את  יוצר  נולדים 
בחמצן,  מתמלאות  שלנו  הריאות  רגע  ומאותו 
מעגל  את  לאפשר  מנת  על  בגופנו  שזורם 
החיים. ללא נשימה אי אפשר לחיות, אבל אם 

ננשום נכון, נחיה טוב יותר.
היכולת  עם  נולדים  אנחנו  נכון?  נושמים  איך 
שגורמים  מקרים  יש  לעתים  אבל  נכון,  לנשום 
לנו "לאבד" את היכולת הזאת: פציעות, כאבים, 
פיזי  סטרס  כלומר,  וכדומה.  כעסים  טראומות, 
תלויים  ואף  ביחד,  הולכים  ונפש  גוף  נפשי.  או 

ובלתי נפרדים זה מזה.
לפני שנתחיל, קצת אנטומיה: בגבול שבין בית 
חשובה:  מאוד  מחיצה  נמצאת  לבטן  החזה 
הסרעפת, שהיא השריר העיקרי של הנשימה. 
ברגע שהסרעפת מתכווצת, היא יורדת למטה 
הבטן  איְברי  את  ודוחפת  שנפתח,  מצנח  כמו 
החזה  בבית  לריאות  שמאפשר  מה  החוצה, 
והעמוקה  להתרחב לכיוון מטה בצורה הטובה 
עם  גומלין  קשרי  יש  לסרעפת  בנוסף,  ביותר. 
ויסות  על  האחראית  האוטונומית,  המערכת 
למצבי  או  לרגיעה  הקשורות  הגוף,  מערכות 
רגועים, הנשימה  אנחנו  לדוגמה, אם  כך  לחץ. 
או  לחץ  ובמצב  ואיטית,  שקטה  תהיה  שלנו 
בפעילות מאומצת, היא תהיה שטחית ומהירה. 
על  להשפיע  נוכל  יותר,  רגוע  כשננשום  לכן 

מערכות הגוף ולהירגע.
נתחיל עכשיו: שבו  בואו  לנשום?  צריך  איך  אז 
וללא  שקט  במקום  כיסא/כורסה  על  בנוח 
הפרעות. שימו יד ימין על הבטן ויד שמאל על 

)רצוי  עמוקה  אחת  נשימה  קחו  החזה.  בית 
דרך האף, כרגע אחת בלבד(, שכוללת שאיפה 
שימו  אוויר(.  )הוצאת  ונשיפה  אוויר(  )לקיחת 
בטוחים?  לא  שמאל?  ימין?  זזה?  יד  איזו  לב: 
או  במראה  להיעזר  תוכלו  נשימה.  עוד  קחו 
הסרעפת  אם  בכם.  שצופה  אחר  במישהו 
להרגיש  אמורים  אתם  נכון,  עובדת  שלכם 
ונכנסת  שאיפה,  בזמן  עולה  שלכם  שהבטן 

פנימה בנשיפה. כמו מפוח או משאבה.
אתם  תחושה  איזו  נשימה.  עוד  קחו  כעת 
אותו  או  מקודם  שונה  מוזר?  רגיל?  חשים? 
אתם  נורא,  לא  כלום,  הרגשתם  לא  אם  דבר? 

רק בהתחלה.
האף,  דרך  רצופות  נשימות   3 קחו  עכשיו 
בנשיפה.  ונכנסת  בשאיפה  יוצאת  כשהבטן 
לכם?  עושה  הנשימה  מה  פנימה:  התבוננו 
מופיע  אולי  עייפות?  או  כבדות  מרגישים 
פיהוק? מצוין! אתם בדרך הנכונה. אם מופיעה 
עדיין  כי  זה,  בשלב  בסדר  זה  קלה,  סחרחורת 
לא התרגלתם. עכשיו ִרשמו לפניכם: 3 נשימות 
ביום,  פעמים   3 חזרות,   3 יותר(,  )לא  ברצף 

במשך שבוע.
כיצד  ויודעים  מוכנים  כשאתם  כשבוע,  לאחר 
אמורה להיות נשימה סרעפתית, תוכלו להניח 
לעצמכם  ולאפשר  הגוף,  בצידי  הידיים  את 
נשימות  ִנשמו  מנוחה.  לגופכם  תנו  להרפות. 
כל  שעם  הרגישו  ושקטות.  איטיות  עמוקות, 
אחד,  מצד  כבד  נעשה  שלכם  הגוף  נשימה, 
עצמכם  את  דמיינו  שני.  מצד  קלות  ומרחף 
נתקו  שתבחרו.  איזה  אוהבים,  שאתם  במקום 
ורק  אך  והתרכזו  ממחשבות  עצמכם  את 
לריאות שלכם להתמלא בחמצן  תנו  בנשימה. 
למוזיקה  או  לשקט  הקשיבו  טובה.  ובאנרגיה 
הנעימה  התחושה  את  לחוש  ותוכלו  מרגיעה, 
לתחושה  תנו  בגופכם.  הזורמת  ההרפיה  של 

הזאת ללוות אתכם במהלך כל היום.

טיפ קטן: שימו מדבקה עם חיוך :-( במקום גלוי 
ובכל פעם שתראו  הנייד למשל(,  )על הטלפון 
אתם  איך  ותראו  עמוקה,  נשימה  קחו  אותה, 
תשכחו  ואל  מעכשיו,  התחילו  לחיות.  חוזרים 

לחייך, זה יעזור לכם לנשום טוב יותר.
קובי רוזנשטט
פיזיותרפיסט מוסמך BPT ומטפל בביופידבק

שאיפה )הכנסת אוויר(, הבטן יוצאת החוצה

נשיפה )הוצאת אוויר(, הבטן נכנסת פנימה

רוב היום הייתי לבד, מנסה לייצר לי ולקטן שלי 
הפליטות,  ההנקות,  כל  בתוך  יום  סדר  איזשהו 
מהמשפחה  ביקורים  היו  בהתחלה  הטיטולים. 
והחברים ולאט לאט נשארנו רק אני והוא... ימים 
שלמים. ואם לא הייתה לנו כלבה הייתי כנראה 

נשארת כל היום בבית. 
גדל  קצת  הפיצי  אחרת.  תקופה  הגיעה  ואז 
שגרנו  בשכונה  מהבית.  יותר  לצאת  והתחלנו 
וגדול  נבנו סביב פארק מרכזי  כל הבניינים  בה 
נוח מאוד לרדת מהבניין ישר לפארק על  והיה 
לבד  היינו  בהתחלה  וציפוריו.  עציו  מדשאותיו, 
וזה  אימהות...  ועוד  עוד  הגיעו  לאט  לאט  ואז 
הפך להרגל קבוע: כל בוקר מתשע בערך הגענו 
לפארק, קבוצה של נשים אחרי לידה. התינוקות 
בין  למשפט,  משפט  ובין  שוחחנו,  אנחנו  זחלו, 
שיתוף לשיתוף, בין צחוק לדמע נוצר קסם כזה 
של ִקרבה והזדהות. והיינו יחד, לא היינו לבד וזה 
לנפלאה.  הזו  התקופה  את  והפך  כך  כל  ֵהֵקל 
נשים מדהימות הכרתי שם שהשפיעו מאוד על 

חיי והן איתי עד היום. ביניהן גלי טפליה, שזכיתי 
לגדל איתה את ילדיי בחברות, שותפות ונדיבות 
אינסופית ולינה קריבוי - זו שמרקידה את נשות 
המושבה בקמפוס החדש שהקימה - שסחפה 
החיים  מלא  הריקוד  עולם  אל  איתה  אותי 

והשמחה. 
את  לגדל  הצלחנו  הזה  הפשוט  היחד  בזכות 

ילדינו ולהיות איתם קצת יותר נינוחות. 
בשבטים,  בקומונות,  ילדים,  גידלו  ככה  פעם 
זה(.  את  מדמיינת  אני  ככה  )לפחות  בשותפות 
אחת מכבסת, אחת מבשלת, אחת שומרת על 
שותף  היה  השבט  כל  נולד  וכשתינוק  הילדים, 
הוא  בהורות  היום  שלנו  הגדול  הקושי  בגידולו. 
עם  להישאר  קשה  לנשים  הבדידות.  בעיניי 
קורה  שהכול  ובתחושה  לבד  הן  כי  התינוקות, 
היו  גברים  או  נשים  אם  בחוץ.  שם  ומתקדם 
פחות  הרבה  חשים  היינו  ביחד,  יותר  מגדלים 
נסענו  האחרון  באוגוסט  בהורות.  תסכול 
יצאנו  מפנק.  אוהלים  במתחם  ימים  לארבעה 

שבע משפחות מהקהילה והיה עונג. הזמן עם 
האלה  המשימות  כל  בנעימים.  עבר  הילדים 
שבבית הפרטי שלנו הן המשימות שלנו בלבד, 
התחלקו בין כולנו. וזה היה קל כל כך שכל אחד 
למשהו,  זקוקים  שהיו  הילדים  משהו.  עושה 
היה  והכול  בדרכם  שנקרה  מבוגר  לכל  פנו 
שבט...  קומונה...  ממש  וזורם.  כך…  כל  פשוט 
משפחות  עוד  עם  קרוב  וכשנמצאים  קהילה. 
רואים שאצל כולם יש גם קצת קשיים, ריבים, 
פחות  להרגיש  ועוזר  מעודד  זה  וגם  תסכולים. 
לבד. ובשביל זה בעצם פתחנו את המדור הזה 
השנה, כדי שכל אחד ואחת יוכלו לכתוב, לשתף 
רגעים  הרהורים,  מחשבות,   - שלהם  בהורות 
שקראתם  דברים  טיפים,  מכוננים,  מרגשים, 
ונגעו בכם. נשמח ממש אם המדור ינבע מכולנו 
ויהיה מגוון ועשיר. שנרגיש קצת כמו פעם איך 
ונגדל  נחלוק  להיות חלק משבט, שנזדהה,  זה 

יחד...
רחלי ליבר



מהנעשה בבית הספר

חטיבת "קשת" - החץ שבקשת!
המעבר  על  קצת  לכם  לספר  רציתי  ז'1.  מכיתה  מרנץ  נפך  אני  היוש....! 

לחטיבת "קשת".
שקיבלו  איך  למשל,  לדעתי.  מיוחדת,  מאוד  חטיבה  היא  "קשת"  חטיבת 
את הזיינוקים יפה, עם טקס וברכות. יש תחושה שכל החטיבה היא פשוט 
יחד כל בית הספר,  יוצאים לגיחה  יחד,  משפחה אחת גדולה: מתפללים 

וגם "מסע חולצה", עם החולצה המגניבה הזאת, "חטיבת קשת".
החץ שבקשת! לגמרי. למרות שקצת עמוס בלימודים - מבחנים שיעורי 
בית וכאלה )חיתניקים וטיתניקים, אני יודעת שאתם צוחקים( - בסך הכול 

האווירה בבית הספר טובה.
המורים בדרך כלל נחמדים ואני בטוחה שהכול עוד ישתפר... טוב, תיהנו, 
ואני מקווה שגם אתם מרגישים שייכים כמוני, וגם אם עדיין לא, אני יודעת 

שתרגישו ככה בקרוב מאוד...
חטיבת "קשת" שולטת!!!

נפך מרנץ

"מסע חולצה" 
בראשון בספטמבר נפתחה השנה כמעט בכל החטיבות בארץ, וכל פתיחת שנה בכל מקום 
בארץ מביאה איתה חומר חדש, שבחטיבת "קשת" מכונה זיינוקים. עכשיו כשהחטיבה קמה 
קבלה  טקס  לפתח  הזמן  שהגיע  החטיבה(  )תלמידי  הרגשנו  מוסד,  סמל  בעלת  כבר  והיא 
ָעה. אבל באורח פלא גונב הדבר ל"חלונות הגבוהים", שנתנו את התשובה:  ַהְשּבָ לזיינוקים - 
"לא בבית ספרנו". וכמו שידידיה הסביר לנו בטקס הפתיחה, "קשת" מקבלת את התלמידים 

שלה בזרועות פתוחות.
בשנה  לראשונה  שקוים  האירוע  את  שוב  ולקיים  מסורת  ליצור  הוחלט  ָעה  ַהְשּבָ במקום  אז 
שעברה - "מסע חולצה". ועכשיו בקצת יותר רצינות: "מסע חולצה" הוא המקום הראשון לבחון 
את התנהלות החטיבה. אמנם הוא קורה רק ביום הראשון, כשהשמות עדיין מתבלבלים בפה 
והפרצופים עוד חדשים אבל כבר מתחילים להבין שמשהו חדש מתחיל. המסע הוא בעצם 
מסלול קצר שאנחנו הולכים יחד, נמצאים על אותו מסלול וצועדים באותו קצב. ההליכה באותו 
ולהכיר, גם אם בצורה שטחית, את  מקום היא ההזדמנות עבור כולם קצת פחות להתבייש 

הילדים שהולכים לצידם. זו הזדמנות לדבר, לשנן את השמות ולגלות דמויות חדשות. 
בשנה שעברה הלכתי במסלול בתור זיינוקית, עוד לא כל כך מבינה את התרבות בחטיבה, עוד 
קצת מפחדת לדבר עם אנשים מחוץ למעגל הפרצופים )שמנה חמישה ילדים( שהכרתי ולא 
יודעת מה  כל כך בטוחה עדיין אם אפשר להכיר אחרים. השנה התחלתי כיתה ח', אני כבר 
יחסי הכוחות, מכירה כבר יותר מחמישה פרצופים ולוקחת את המסלול כהזדמנות להכיר עוד 
כמה ילדים חדשים. כמו שידידיה אמר בטקס הסיום: ההבדל בין טיול למסע הוא שמטרתו של 
המסע הוא שתצא ממנו אדם קצת שונה מזה שנכנסת. לא יודעת אם השתניתי, אבל היה כיף.

ואם זה לא היה ברור עדיין, קיבלנו בסוף חולצה...
ניצן גליק, כיתה ח’

פותחים שנה בבית הספר החדש ע”ש אורי אורבך

סיור סליחות בירושלים לכיתות ד’-ו’



דבר מנהלת הקהילה
חברות וחברי קהילה נכבדות/ים, 

ומתוך אמונה תמימה בערכי הקהילה לקחתי על  בצניעות, באופטימיות 
עצמי את תפקיד מנכ"לית עמותת "קשת" מזכרת בתיה. 

נאמנה  מלאכתה  שעשתה  שפר  לאופיר  מודה  אני  ובשמכם  בשמי 
לעזאזל!  ו...  לזרוע,  לשתול,  לחרוש,  להמשיך  פורייה  קרקע  לי  והשאירה 
מאיפה הבאתי את כל המטאפורות החקלאיות האלה? אני בכלל מפתח 

תקווה. 
קבלת התפקיד גוררת תגובות רבות:

יש את תגובות האימה: "וואי, איך לקחת על עצמך לעבוד 
במקום בו את גרה?!, עם חברים שלך?! איזה אומץ יש 

לך, זה מתכון לאסון".
היו גם כאלה שהכינו אותי שהתמימות שלי הולכת למות 
לבד בחושך, ואלה שהזהירו אותי מפני הזוהמה שאתקל 

בה, הבטיחו לי שבטוח אסתכסך עם אנשים.
אבל תמיד בסוף: "סחתין, כל הכבוד, בטוח/ה שתצליחי".

ד'  פסוק  את  לעצמי  זימזמתי  העמותה  למשרדי  בדרך 
ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא  י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ ממזמור כ"ג מתהילים: "ּגַ

ִדי".  ה ִעּמָ י ַאּתָ ָרע, ּכִ
בתפקיד  סוערת  לתקופה  נשאבתי  אוגוסט  יולי  בחום 
הקהילה  חברות  כל  פרטי  וִעדכון  איסוף  של  החדש 

ועוד  ועוד  גננות חדשות, קליטת משפחות חדשות  ובנותיהן, איתור שתי 
ועוד ועוד. בתור חברת קהילה בכלל לא עבדתי כדי שהשנה תתחיל כמו 
שצריך, לא ידעתי שיש מישהו שעובד בשבילי, והקיץ גיליתי את "מאחורי 

הקלעים". 
ועד שעובדים  וחברי  גיליתי חברות  נפלאים.  קורים דברים  הו...  הו  ושם... 
משרה וחצי בהתנדבות! נותנים את הנשמה במשך שעות ארוכות, וכשאני 

פוגשת אותן/ם אני יודעת שאני במקום הנכון. 
ל  ו  כ  ה  שעושים  טובים  ואנשים  מנשים  מורכבת  העבודה  כשסביבת 

ובתי הספר ימשיכו לפרוח  )בהתנדבות, אמרתי?( כדי שהקהילה, הגנים 
ולהצליח, הדבר היחיד שניתן לעשות הוא לעשות הכול. 

הצוותים: "ודברת בם", באלי, אירועים, שבתות קהילתיות, תרומה לקהילה 
והתפעלות,  השתאות  מעוררת  פוריה,  התנדבות  שנת  סיימו  וקליטה 

ועכשיו, בלי לעצור לרגע, הם מתחילים שוב! 
"אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה". על זה אני יכולה רק להגיד - הלוואי 

שאהיה כמותם. 
וצוות  גיוס כספים  צוות  צוותים:  עוד שני  השנה הקמנו 
וחצי אחרי ה"קול קורא" ששלחנו  מבנה קהילה. שנייה 
במייל הקהילתי )המוכר יותר כמייל "מי יכול להמליץ לי 
על..."(, ניתך גשם של תגובות של אנשים שרוצים להיות 

שם, שרוצים לתת בלי לרצות לקחת ולא מתוך הרגל. 
מדהים. 
אשרינו. 

אני פונה אליכן/כם ב"הכי נקי" )סמיילי קורץ(: הצטרפו 
לצוותים, הם צריכים עוד יד, הם עושים טוב, בואו נעזור 

לצוותים לעזור לנו.
חשוב  הכי  המשותפת,  דרכנו  ולתחילת  דבריי  ולסיום 
ורוקדת  פלאפל  על  חולה  ספונטנית,  שאני  שתדעו  לי 
לצלילי שירי שנות השמונים, וחוץ מזה - כאן אני חוזרת 
לאזהרות ולפחדים בקשר לתפקיד - אין לי אף פינה, ולו החשוכה ביותר, 

במערכת הנפשית החברתית שלי, שפועלת מתוך אגו.
לעבר  חיצים  לירות  כן(  דווקא  סיגריה  )בדל  רצון  של  בדל  בי  קיים  לא 

נשמות אחרות. 
למה  מכן/כם.  במישהי/ו  לפגוע  פעם  אי  שארצה  מצב  אין  לעולם  לכן 
שארצה? הרי כולנו כאן למען אותה מטרה בדיוק: "לחיות ולהתחנך יחד". 

בהצלחה ושנה מעולה!
ענבל פויר כנעני

לחשב מסלול מחדש
ונחמד  הילד שלכם חוזר מבית הספר. הוא התחבר עם התלמיד החדש 
לא  אתם  הצהריים.  אחר  איתו  להיפגש  מבקש  הוא  ועכשיו  ביחד,  להם 
ובשמחה  הגיעה,  עתה  שזה  המשפחה  את  לא  ובטח  הילד  את  מכירים 
למי  ו...  הכיתתי  הקשר  דף  את  פותחים  אתם  המפגש.  את  תארגנו 

תתקשרו?
למה?  הילד.  של  לאימא  תתקשרו  אתם  מקרים  תשעה  מתוך  בעשרה 

ככה! שילוב של דעות קדומות וניסיון שהוכיח שלרוב הן נכונות. 
בחיי היומיום שלנו יש אינספור פעולות אוטומטיות, שאנחנו מבצעים מבלי 
ומתכננים מחדש את הדרך לעבודה,  היינו חושבים  יום  לחשוב. אם בכל 
מחפשים מחדש מתכון לשניצל ופתיתים וחושבים באיזה תא בארון לשים 
הן  אוטומטיות  פעולות  מזה.  יוצאים  היינו  לא  המקופלות,  החולצות  את 

תנאי הכרחי לניהול ִשגרה. 
מדי פעם קורה משהו שגורם לנו לעצור לרגע ולהתבונן מהצד על חיינו. 
אלה הרגעים שמולידים שינויים גדולים: אולי הגיע הזמן להחליף קריירה? 

לעבור דירה? להרחיב את המשפחה? 
את  לשנות  וחשובות  רבות  הזדמנויות  לנו  מזמנים  היומיום  חיי  אבל 
בעיה  עם  להתמודד  מסוימת  דרך  ניסינו  אם  האוטומטית.  ההתנהגות 
שוב ושוב והיא לא עבדה, אולי הגיע הזמן לחשוב מחדש? אפשר לשנות 
בעיה  בה  לראות  להפסיק  או  הבעיה,  עם  מתמודדים  אנו  בו  האופן  את 
ולחפש בה את היתרונות. כך או כך, השלב הראשון בדרך לשינוי התנהגות 

אוטומטית, הוא לזהות אותה. 
קחו למשל את הקהילה. הקהילה שלנו מתרחבת כל הזמן, ומאוד קשה 
לאירוע קהילתי, העיניים  כל הזמן אנשים חדשים. כאשר מגיעים  להכיר 
אוטומטית מחפשות את החברים שלנו או לפחות את המכרים. זאת כמובן 

התנהגות טבעית ואפילו טובה. 
ובכל זאת, באחד האירועים ניגשה אליי מישהי ואמרה: "שלום, אני נעמי. 

מי את?" לא כל פתיחה כזאת תוביל לקשר אמיץ ארוך טווח. לפעמים זה 
רגע שיכול להוביל לשיחה נעימה בת כמה דקות, ולפעמים גם זה לא. 

פעם  מדי  חדשים,  לאנשים  חדשה,  לחשיבה  צוהר  לפתוח  לפעמים  טוב 
חדשים  למקומות  להוביל  יכול  זה  האוטומטית,  ההתנהגות  נגד  ללכת 

וטובים. אגב, למישהו יש מתכון טוב לשניצל?
חגית קראוס

צוות באלי

אם אתם זקוקים לתמיכה
בשמחה וחלילה בעצב 

או יודעים על מישהו שצריך
אנא פנו לצוות באלי
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הארצישראלי  אוגוסט  שבאמצע  בנפשכם  לשער  יכולים  אתם  האם 
מצאנו  הגולן  ברמת  שם  אי  כן!  אכן  היא  התשובה  לסוודר?  תזדקקו 
שבע  של  בחומן  ומוקפים  הערב  בשעות  בסוודרים  עטופים  עצמנו  את 

משפחות "קשתיות" מהמושבה. 

הטרוגנית,  מאוד  קבוצה  עם  לילות  ושלושה  ימים  ארבעה  לבלות  יצאנו 
ופרטיות  מרחב  איפשרה  גם  אך  נעימה,  בטבעיות  יחדיו  לה  שהשתלבה 
כינרת,  ים  שפת  על  נפשנו  אחד  יום  משפחתו/ה.  עם  ואחת  אחד  לכל 

הטיול שלנו לאפריקה
לכבוד בר המצווה של ניצן חיפשנו טיול מיוחד שישלב בין אהבתנו לטבע 

לבין היכרות עם אנשים שחיים אחרת. אפריקה, ללא ספק, היא המקום.
יצאנו לספארי של שמונה ימים, שכללו את השמורות העיקריות: סרנגטי, 

טרנג'ירי ונגורוגורו.
הנופים קסומים, ובהם השילוב המיוחד בין היובש של אפריקה לנווה מדבר 
ירוק על פלגי מים. במהלך כל הטיול הרגשנו שאנחנו בסרט טבע חי ונושם, 
לכן החוויה הייתה כל כך עוצמתית ומלמדת. הצבנו לנו כמשימה לראות את 
כל "חמשת הגדולים": בּופאלו, נמר, קרנף, אריה ופיל, וכשהצלחנו לראות 

את כל החמישה הבנו שהיו לנו מדריך מעולה ומזל גדול.
מגיעים  וכך  פשוטות  לא  בדרכים  נוסעים  מאתגרת;  מאוד  בג'יפ  הנסיעה 

לאזורי המחיה של כל החיות.
הכרנו שבטים מאוד מיוחדים כמו שבט הבושמנים, שחיים ממש בשיחים 
ומכאן שמם "אנשי השיחים". הם חיים בלי בתים, בלבוש מינימאלי, ולילדים 
אין שום משחקים. הגענו בחמש לפנות בוקר ויצאנו איתם לציד. הכרנו את 
עצי הבאובב הענקיים שמשמשים להם כבתים בחורף )בתוך הגזע( ולאחר 

מכן התארחנו בשבט עצמו והתנסינו בירי חץ וקשת.
משם המשכנו לשבט המסאים, שבתיהם עשויים מכפות תמרים וקש, ללא 
שום אביזרי נוחות. הם ישנים על האדמה והמטבח אינו אלא מדורה )בתוך 
הספר,  לבית  יום  בכל  ק"מ  כ-10  צועדים  הילדים  סירים.  ושני  הבקתה( 

וחלקם כבר יוצאים למרעה בגיל צעיר עם עדר הבקר של המשפחה.
עם  נותרנו  עמוק.  חותם  בנו  והטביע  מיוחד  מאוד  היה  בשבטים  הביקור 
מחשבות רבות על החיים הפשוטים והקשים של אנשים אלו, על משמעות 

הבית - ראינו בתים פשוטים מבוץ, קש ועצים שבכל אחד מהם, על אף 
הדלות, הורגשה תחושת בית.

במהלך השהות בשמורות הטבע ישנו במחנות אוהלים שממוקמים בהן. 
אינה  ובנייתם  ומאובזרים  מפנקים  מאוד  אך  אמנם  אוהלים  מחנות  אלו 
פוגעת בטבע. בין היתר זכינו במחנה לביקורים מפתיעים של פיל ואפילו 

של לביאה.
כמה  ועוד  בטנזניה,  למבקרים  ברכה  שפירושו  בסווהילית,  שיר  למדנו 
מילים. למדנו גם את הביטוי המשקף את תפיסת החיים בטנזניה, אקונה 

מטטה -אין דאגות.
לסיכום, טיול מלמד על העולם הגדול, על הטבע ועל בני האדם, וגם על 

עצמנו. מומלץ בחום!
משפחת ברלינר

בג'ילבון,  השתעשענו  אחר  יום  שסביבנו.  הרוח  ומגולשי  מהבריזה  ונהנינו 
מאחורי  והתחבאנו  הסלעים  על  בסרטנים  צפינו  הצוננים,  המים  בבריכת 
המפל. ביום נוסף נפשנו על שפת נחל חרמון, קיפצנו במים הקפואים על 
עתיקים.  דולב  עצי  תחת  מהקרירות  ונהנינו  מתנפחים  ומזרנים  גלגלים 
אחר כך טיפסנו לפסגת הר ונהנינו מתצפית מרהיבה על הרמה והכינרת 
וזחלנו בשוחות ממלחמת ששת הימים. וביום האחרון ירדנו לנחל אל על... 
ואני ממש לא נהניתי מהלכלוך ומעומס המטיילים, אך גם זה לעתים חלק 

מהסיפור. 
אלה  תפקיד:  עצמה  על  לקחה  משפחה  כל  כוחות,  בשילוב  בערבים, 
על  שמסבירים  ואלה  שמבשלים  אלה  שמארחים;  ואלה  קניות  שעושים 
פיות...  והיו גם מי שהעסיקו את הילדות באיפור  מסלולי הטיולים באזור; 
כן, כן, איפור אמנותי באמצע שום מקום. כל פעם משפחה אחרת אירחה. 
צ'יפס  משובח,  פויקה  אחר  ובערב  אחד,  בערב  האש  על  בהנאה  בישלנו 
וזה מוסיף  זו חותכת סלט, וזה ממנגל, זו מערבבת טחינה  ומרק תענוג... 
עוד ועוד מים לפויקה. והייתה גם משפחה שאירחה כל בוקר צהריים וערב 
עם מנגל קבוע דולק, אירוח כיד המלך של בשרים ויין למי שעוד נותר רעב... 
לאלו  לכולם!  מקום  יש  במלואו:  מיושם  ה"קשתי"  שהרעיון  נראה  היה 
לאלו  הזמן,  את  שלוקחים  ולאלו  בבוקר  מוקדם  להתארגן  שאוהבים 
פינה  למצוא  שאוהבים  ולאלו  ומאמץ  מטרה  עם  מסלול  שאוהבים 
בשר.  ולחובבי  דגים  לאוכלי  לצמחונים,  מקום  היה  בנחת.  ולהשתרע 
של  בערב  מצחוק  והתגלגלנו  שלי,  לבן  הולדת  יום  יחד  לחגוג  הספקנו 

משחק חברתי לילדים והורים כאחד.
מרגישה את הזכות ליהנות מחופשת קיץ בארצנו היפה ולגדל את ילדינו 

במשותף לצד כל השונויות. 
דפנה שגיב רייס

מטיילים
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קול משמים
בניי היקרים, חברי קהילת קשת מזכרת בתיה,

כן  אני  )כלומר,  האחרון  בחודש  סליחות  לומר  הלכתם  אם  יודע  לא  אני 
יודע, פשוט משתמש פה בשפה שלכם( אבל כדאי שתדעו שזה ממש לא 
מספיק וכדאי שתפללו יפה-יפה בחגים. וואי, חתיכת כאב ראש עשיתם לי 
בקיץ האחרון )נו, בני אנוש קשי תפיסה, לא שיש לי ראש, פשוט משתמש 
בחדש-מתחילים  מתחילים  ספר,  בית  ספר-לא  בית  כן  שלכם(:  בשפה 
בישן, יהיה מוכן-לא יהיה מוכן... אלוהים! )ֵהי, מישהו קרא לי?( רק זה מה 
קורה  מה  תראו  להתעסק?  במה  לי  שאין  חושבים  אתם  לכם?  שחשוב 

בסוריה, דאעש עושים לאסד בית ספר והוא לא מטריד אותי כמוכם.
אתם יודעים, אנחנו חיים )אתם, אני נצחי( בעולם של הצפת מידע וזה לא 
פשוט גם לי. במאות הקודמות היו פונים אליי רק במקרים דחופים, נגיד 
כשעצרתי את הגשם עד אמצע פברואר או כשלא מנעתי פרעות בת"ח 
ת"ט, אבל בשנים האחרונות כל דבר נהיה אישו. נתתי לכם מדינה ואתם 

מנג'סים לי בזוטות. 
קבוצות  כל  את  גם  ישירות  מקבל  אני  הכול,  יודע  שאני  מאחר  תבינו, 
כל התלונות שלכם  זה?  ווג'ראס  יש לכם מושג כמה  הוואטסאפ שלכם. 
על בית הספר מילאו לי שלושה וחצי ספרי זיכרונות. המלאכים שלי כבר 
לא מסכימים לעבוד בזה. רוצים לייבא מלאכים מתאילנד. פתאום גויים זה 

טוב להם, אתם קולטים?
בקיצור, מכיוון שאני אל רחום וחנון, לא מאלה שישר מענישים )אלא אם כן 
מישהו מכה בסלע במקום לדבר אליו, זה חמור באמת!(, אני רוצה שקודם 
תחזרו  הרעות,  מדרכיכם  קצת  תשנו  ואולי  מרגיש,  שאני  מה  תרגישו 

בתשובה ותעשו "השתק" לקבוצה. 

בסוריה,  מכם  מטר  מתחוללת  מטורפת  אזרחים  מלחמת  לכם:  דמיינו 
טבורו   – אצלכם  וגם  מאחשוורוש,  יותר  מחופף  שליט  יש  קוריאה  בצפון 
סוף  כשאתם  באוגוסט,   25 בסביבות  ואז,  שקט.  בדיוק  לא   – עולם  של 
סוף מפסיקים להתבכיין על החופש הגדול, אני מתחיל לשמוע צפצופים 
נראה  והוא  ספר  בית  ַבּ ביקרתי  יודעת,  "את  שלכם:  ההורים  מקבוצות 
זוועה, למה לא יכולים לחכות עם המעבר לחגים?!", "מצד שני, להתחיל 
בבית ספר אחד ולעבור לשני זה גם בלגן", "אבל למה הם צריכים ללמוד 
"אבל  לכולם",  אין מקום  הישן  בבית הספר  "אבל  רעש?",  יש  כשמסביב 
לפחות אין שם פועלים, את יודעת", "אם היו עובדים בתחילת החופש על 
בית הספר כמו שעבדו בסוף בכלל לא היינו במצב הזה", "שום דבר פה לא 

עובד כמו שצריך, יא אללה". 
ֵהי, מה יא אללה? מה יא אללה? כאילו אני אשם בזה. נתתי לכם חופש 
בחירה, אמרתי לכם תעשו מה שאתם רוצים )טוב, לא בדיוק מה שאתם 
נסגר  מה  בטענות?  אליי  באים  עוד  ואתם  רוצה(,  שאני  מה  יותר  רוצים, 

אתכם, יא אלוהים )ֵהי, מישהו קרא לי?(?! 
אשרה,  יודעים,  אתם  אלה,  כמו  )לא  טוב  אל  באמת  שאני  מכיוון  עכשיו, 
בעל, עשתורת(, אני נותן לכם הזדמנות לחזור בתשובה. הינה באים הימים 
הנוראים, ראש השנה, יום כיפור, וזה הזמן שלכם לבקש סליחה ולקבל על 
עצמכם להפסיק לשגע אותי בשטויות. אבל בחייכם, אל תתפללו כל כך 
ארוך. חמש שעות אני צריך להקשיב לכם שרים?! כאילו מה נהיה? כבר 

עדיף וואטסאפ. לפחות שם יש "השתק".
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן
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נועה ויהודה זלצברג, יואב פרידמן

היא: נטלי באה מבית חילוני, במקור מלוד. בשנים האחרונות רוני ונטלי גרו בחולון. נטלי למדה טכנולוגיות 
למידה במכון הטכנולוגי חולון, ובימים אלו עובדת בחברה ההייטק "עת הדעת". חברה זו יצרה פתרון מהפכני 
יכולים  ומערכת ההוראה הדיגיטלית, מורים  לימוד חדשניות: בעזרת התוכן האינטראקטיבי החכם  לכיתות 
לנהל את כל התהליכים המרכזיים בכיתה: הוראה, למידה והערכה. הוא: רוני אורבך הוא בנו הבכור של אורי 
אורבך ז״ל, שהיה חבר כנסת והשר לאזרחים ותיקים. לפני כניסתו לחיים הפוליטיים התפרסם אורי אורבך 
כסופר ועיתונאי, מאנשי התקשורת הבולטים בציבור הדתי לאומי. רוני גדל בשכונת בית וגן בירושלים, למד 
בתיכון "הימלפרב", ובהמשך בישיבת השילוב בעין צורים. רוני עצמאי ומפתח אפליקציות בחברת הפרויקטים 
היכרות רוני  שלו ״Really Good״. להנאתו הוא מנגן בגיטרה-בס אבל טוען שלאחרונה הוא קצת חלוד...  
ונטלי הכירו בצבא, כששירתו יחד בחיל המודיעין. הם התחתנו ב-2011 אחרי 4 שנות חברות. לחבורה נוסף 
ילדון מקסים ובלונדיני בן שנה ושלושה חודשים בשם יואב אורי )על שם הסב(, שמתחנך בגן "אפרוחים", 
וזכה לתואר "האפרוח הכי צהוב בגן". נטלי ורוני ההייטקיסטים מבלים חלק ניכר מהיממה על הכבישים בדרך 
וחולמים שתהיה מוכנה  גן, מעודכנים בפרטי תוכניות העבודה של תחנת הרכבת  לעבודה בבורסה ברמת 
בהקדם – בחודש הבא זה בסדר גמור מבחינתם... איך הגעתם ל"קשת"/למזכרת בתיה? תמיד חשבנו 
שאנחנו עירונים, גרנו בחולון, ולא ממש הכרנו את השכנים בדלת ממול. המשפחות גרות לא רחוק, וחיפשנו 
מקום המשלב עיר וטבע, שכונה צעירה וחדשה עם חינוך טוב. חברים סיפרו לנו על "קשת" והיות שאנחנו זוג 

מעורב חשבנו שנוכל להתחבר לרעיון. אנחנו ממש חדשים במזכרת בתיה, רק שבועיים כאן וכבר יש לנו יותר חברים ומכרים מבכל השנים שגרנו בעיר. בכל 
יום שעובר אנחנו מתחברים למקום ומרגישים שזה היה צעד נכון. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים ללא הילדים? נוסעים למקום שקט 
עם נוף מרגיע, לנוח ולחלום. מה לא היית עושה בחיים? נטלי: צניחה חופשית. יש לי פחד גבהים. מה הפתיע אתכם במזכרת בתיה/ב"קשת"? 
בכל יום אנחנו מגלים משהו חדש: התארחנו אצל משפחה מאמצת, גילינו חברי ילדות בין השכנים וכשנכנסנו לדירה בשכונה החדשה התרגשנו כשממש 
מעבר לכביש נפתח משכנו החדש של בית הספר "קשת", שבדיוק נקרא על שם אבא אורי ז״ל. השבת שלנו היא שילוב של קידוש ומסורת בליל שבת, 
היה אומר:  אורי  מוטו משפחתי אבא  והחברים.  ולפגוש את המשפחה  לנוח מעמל השבוע  ואוהבים  ליד הבית  טיולים. אנחנו מגלים את השדות  עם 
"תהיו אנשים טובים ויהודים טובים". ספר מומלץ / מוזיקה / סרט אוהבים להאזין לשלמה ארצי ול-Red Hot Chili Peppers . לאחרונה צפינו במופע 
המעולה של אביתר בנאי ואביב גפן ואהבנו את הדינמיקה המיוחדת בין שניהם. שלוש מילים על... טלוויזיה: מעריכים סדרות טובות, אבל הכול במידה.  
צמחונות: מותר להגיד קארניבורים בלי בושה? מסיבות ימי הולדת: בחיק המשפחה והחברים, צנוע ונחמד. חלומות לעתיד נטלי: אקזיט של רוני :-( 

רוני: לזכות לקום כל בוקר מחדש בשמחה ליום של עשייה והנאה. 

משפחה מבוקשת   משפחת אורבך

ראיינה: עדי הרשיש


