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בית של תקווה

יהודי מתכנס בתוך עצמו  כל  ימים בהם  ימי תשובה.  חודש אלול, עשרת 
שנה  כבכל  ואני,  לאומי.  ואפילו  קהילתי  משפחתי,  אישי,  נפש  לחשבון 
בעשור האחרון, אורז מזוודה, טלית, תפילין, קיטל ושם פעמיי לאמריקה 

הצפונית להתפלל, להוביל תפילה, או כמו שאני מרגיש, למלא שליחות.
תקווה"  "בית  הכנסת  בבית  כחזן  משרת  אני  האחרונות  השנים  בארבע 
בטורונטו. בית כנסת בחו"ל הוא יותר מבית כנסת, הוא דומה יותר למרכז 
את  שישקף  מרכז  להקים  ביחד  שהחליטו  משפחות  כמה   - קהילתי 
השאיפות החברתיות והיהודיות שלהם )מוכר לכם?!(. בית הכנסת פעיל 
במניין  להוביל את התפילות  על מנת  הזמינו  אותי  בלעדיי.  גם  כל השנה 
הנוסף שמתקיים בימים הנוראים. יש שני אולמות תפילה גדולים במיוחד. 
בית  של  הקבוע  והחזן  הכנסת  בית  רב  בקודש  משרתים  המרכזי  במניין 
ותוכנית  מקהלה  עם  הכנסת 
השני  ובמניין  היטב,  מאורגנת 
ניסיונות  כמה  לאחר  ויניב.  ברכה 
את  שיוביל  מבחוץ  רב  לייבא 
הכנסת  בבית  בחרו  המניין, 
בתפקיד  לשמש  ֶפֶדר  בברכה 
מובילים  אנו  וביחד  לרב  השמור 

את התפילות ואת הקהל. 
לא  שם  שלי  הפעילות  במסגרת 
מה  עצמי  את  שואל  אני  פעם 
ישראל.  בארץ  יהודי  להיות  זה 
עושה רושם שלא באמת צריך לעשות משהו על מנת להיות יהודי. את כל 
השירותים היהודיים שלנו כאן אנו מקבלים מהמדינה )אוהבים את זה יותר 
יכולים להניח תפילין בכל קרן רחוב או לבחור בשיעורי  ואפילו  או פחות( 
להיות  מנת  על  בגולה,  שם  אבל  שונות.  ובאווירות  שונים  מסוגים  יהדות 
יהודי עליך להיות אקטיבי יותר ולהיות חבר בקהילה יהודית וכן, לבקר בבית 
ולהגיע לבית הכנסת בראש  בָיאְרַצייט או בשמחות  הכנסת של הקהילה 

בבית  נפגשים  הקהילה  חברי  שכל  הימים  אלה  הכיפורים.  וביום  השנה 
הכנסת ונושמים יהדות, ניגונים יהודיים, מילים יהודיות, דרשות ודברי מוסר 

ברוח התורה ונביאי ישראל, וגם חיבור למדינת ישראל.
קנדה  דגלי  מעטרים  הבמה  את 
מסתיימת  תפילה  כל  וישראל, 
מופיעות  בדרשות  "התקווה",  בשירת 
צעירות  שילוב  ואף  וציונות  ישראליות 
חוויות  לספר  בתורם  וצעירים שעולים 
או  צבאי  משירות  בישראל,  ממסעות 
התפילה(.  במסגרת  )כן,   מלימודים 
הקול  אני  שם?  עושה  אני  מה  אז 
בניגונים  עצמן,  בתפילות  הישראלי 
התפילה  במבטא  ישראליים, 
מנהגי  עם  בהיכרות  הישראלי, 
החיים  על  ובשיחות  ישראל  עדות 
ובסעודות  בקידושים  ישראל  ועל 
בשליחויות  הייתי  כבר  לרוב.  שיש 
בקהילות  המדינה  של  שונות 
מרגיש  אני  כאן  וגם  בחו"ל,  יהודיות 

גם  הישראלית  בשליחות  שיש  המוסף  הערך  את 
ישראל. את  ומכירה  מבוססת  נראית  פניו  שעל   בקהילה, 

טוב... אני גם נהנה מזה. אני מתרגש כל שנה מחדש לפגוש בני משפחה 
שרכשתי שם, מתרגש בכל פעם שאני שר את הברכה לשלום חיילי צה"ל 
מתרגש  "התקווה",  את  הקהילה  עם  יחד  לשיר  מתרגש  ישראל,  ומדינת 
לשמוע  במיוחד  ומתרגש  ישראליים  בניגונים  מצטרף  הקהל  את  לשמוע 

מחברים בקהילה שהצלחנו והם מרגישים יותר מחוברים.
בברכת "לשנה הבאה בירושלים",
יניב סננס

חלף שבוע מאז שניצן בננו עלה לתורה בבית 
אנו  בו  שבוע  “קשת”,  בחטיבת  אשר  הכנסת 
וגאווה  שמחה  בתחושת  מתהלכים  ההורים 

שכך בחרנו לחגוג.
עזרו  הדתיים  חבריו  בחברים.  מוקף  היה  ניצן 
ליוו אותו  לו להתארגן עם המון כבוד ואהבה, 
במשך כל התפילה וָחְלקו לו מחמאות בסיום. 
כיף  והיה  הגיעו בהרכב מלא  חבריו החילונים 
בית  בתוך  בנוח  מרגישים  הם  כמה  לראות 
הכנסת. גם אנחנו הרגשנו שייכים כפי שאנחנו 

- בלבושנו, באורח מחשבתנו ובהתנהגותנו.
התחושה היא שאפשר לחיות ביחד עם קבלה 
אמיתית. רק כשהחיבור נכון ומשמעותי יכולה 

להיות זיקה אמיתית של ילד חילוני לדת, זיקה 
לימוד  למד  ניצן  וכבוד.  הבנה  מתוך  שנובעת 
שציינתי,  וכפי  חייו,  כל  אותו  שילווה  משמעותי 

ביום העלייה לתורה הרגיש לגמרי בטוח ובבית.
טוב,  שבחרת  יודע  כהורה  שאתה  רגעים  ישנם 
של  משמעותי  כך  כל  תוכן  ילדך  לחיי  שיצקת 
אלו  ערכים  השונה.  וקבלת  סובלנות  סבלנות, 
איך  לראות  מרגש  לתמיד.  בו  טבועים  יהיו 
היום  בחיי  הסיסמאות  את  חיים  שלנו  הילדים 
לילדים  שמאפשר  החינוכי  לצוות  תודה  יום. 

שלנו לגדול כך.
שנה טובה
משפחת ברלינר



הורים ותומים      שעמום

תשרי החודש העברי

ירח האיתנים
ההגדרה  פי  על  לפחות  סתיו,  ימי  היו  הימים 
 .1990 האירופית, אמצע חודש ספטמבר, שנת 
הסובייטית  המעצמה  מרחבי  רבים  מטוסים 
רוחות  ארבע  לכל  מהגרים  הטיסו  המתפוררת 

של  ענק  נחיל  השמים. 
לכיוון  זרם  מהגרים 
העלייה  ישראל.  מדינת 
של  ביותר  הגדולה 
חדשים  עולים  כמיליון 
הייתה  רוסית  דוברי 
בו  המטוס  בעיצומה. 
ומשפחתי  אני  עליתי 

היציאה  עם  שרבי.  בלילה  נחת  לישראל 
מהמטוס קידם את פנינו חום לילי, ערפל וריח 
עליי  שהשאיר  ריח  בשלות,  גויאבות  של  עז 
אל  תמיד  אותי  ומחזיר  ומשכר,  מפחיד  רושם 

אותו הלילה. 
אז, בלילה הראשון שלי בארץ, לא ידעתי שעל 
פי הלוח העברי, שבקושי ידעתי על קיומו, עלינו 
חודש  יגיע  ימים  עשרה  ושבעוד  באלול,  בכ' 
לאנשים  הודות  השנה.  ראש  גם  ואיתו  תשרי 
זכינו  בארץ,  כאן  פנינו  את  שקיבלו  הטובים 
לחגוג את ראש השנה - א' בתשרי שנת תשנ"א 
הכהן  שמחה  הרב  של  שולחנו  על  סמוכים   -
קוק, רבה של העיר רחובות )אז והיום(, שהזמין 
חדשים  עולים  של  משפחה  משפחתנו,  את 

כמצווה לחג. 
החודשים  רוב  של  כשמם  תשרי,  השם  מקור 
והיחסים  השמות  חקר  בבלי.  הוא  העבריים, 
ביניהם הוא עיסוק מעניין. החוקרים "מקלפים" 
שכבות של תרבויות והשפעות שונות בחקירות 
השם.  למקור  להגיע  כדי  שלהם,  הבלש)נ(יות 
שמו של החודש הראשון בלוח השנה העברית, 

מרתקת.  דוגמה  הוא  תשרי,  חודש 
"תשרי"  בא  ממנו  "ש.ר.י"  האכדי  השורש 

החודש  ושם  התחדשות.  חידוש,  משמעותו 
הבבלי "תשרת" משמעותו "ראשית". מה בדיוק 
לא  השם,  הגיע  ומאין  בבבל  בתשרי  התחדש 
המקובל  ההסבר  ברור. 
תשרי  השם  את  קושר 
הגשמים  עונת  לתחילת 
השנה  לתחילת  ולכן 

החקלאית. 
הקדום  הכנעני  השם 
בספר  מופיע  זה  לחודש 
מלכים א', פרק ח', פסוק 
ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש  ל  ּכָ לֹמֹה  ׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ֲהלּו  ּקָ "ַויִּ ב': 

ִביִעי".  ְ ָחג, הּוא ַהחֶֹדׁש ַהּשׁ ֶיַרח ָהֵאָתִנים ּבֶ ּבְ
בלוח  היה החודש השביעי  חודש תשרי  כידוע, 
מוזכר  אינו  "תשרי"  השם  אך  היהודי,  הפולחני 
בתנ"ך. לפי שמות יב', ב', חודש האביב ניסן הוא 

"ַהחֶֹדׁש  הראשון:  החודש 
ים,  ֳחָדִשׁ רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶזּה 
י  ְלָחְדֵשׁ הּוא ָלֶכם  ִראׁשֹון 
השנה  אמנם  ָנה".  ַהָשּׁ
באביב,  החלה  הפולחנית 
החקלאית  השנה  אך 
החלה  באזורנו  הקדומה 
בחודש האסיף, הוא חודש 

תשרי. 
המקור הקדום ביותר שיש בידנו שבו מופיע שם 
בן  דוסתס  של  מכר  שטר  הוא  תשרי,  החודש 
בין  69 לספירה, שנמצא  ואשתו משנת  אלעזר 

מגילות מדבר יהודה.  
החודש  הוא  ספטמבר  חודש  שגם  מעניין 
)Septem=שבע  העתיק  הרומי  בלוח  השביעי 
לכך  היום. הסיבה  כמו  ולא התשיעי  בלטינית(, 

שונה לגמרי: מלכתחילה היה לרומאים 
עד  בלבד,  חודשים  עשרה  בן  שנה  לוח 
שבערך בשנת 700 לפנה"ס הוסיף המלך נומה 
- את החודשים  כך לפי המסורת   - פומפיליוס 
של  שמות  את  לשנות  בלי  ופברואר  ינואר 

החודשים האחרים. 
גם חודש  כך  כמו האוויר בלילה השרבי ההוא, 
ובמועדים:  היסטוריים  באירועים  גדוש  תשרי 
של  הראשון  היום  התלמודית,  המסורת  פי  על 
וחווה;  יום בריאתם של אדם  הוא  חודש תשרי 
גדליה  צום  יומיים;  במשך  הנחגג  השנה  ראש 
בג' בתשרי לזכר רצח גדליה בן אחיקם; הימים 
עקיבא  רבי  של  להורג  הוצאתו  יום  הנוראים: 
יום הכיפורים החל  בידי הרומאים בה' בתשרי; 
שבעה  הנמשך  הסוכות  חג  בתשרי;  בעשרה 
כל  בזכות  תורה.  ושמחת  רבא  הושענא  ימים; 
במיוחד,  "עמוס"  תשרי  חודש  הללו  המועדים 

וספורים בו ימי הִשגרה. 
והולכים  באים  הימים 
מכולם  הנורא  והמועד 
"אחרי החגים" כבר מגיע, 
ואיתו מועד קיומן של כל 
שהבטחנו  ההבטחות 
אלא  שנדרנו.  והנדרים 
התחכמות  באה  שכאן 
בדיוק  זה  הרי  להצילנו. 
השנה  בראש  האחרונים,  בימים  שעשינו  מה 
יהיו  "הכול  נדרים:  התרת   - הכיפורים  וביום 
שרויים  הכול  לך,  מחולים  הכול  לך,  מותרים 
לך". אז הכול בסדר, אפשר להתחיל את השנה 
בראש שקט, עד "אחרי החגים" הבא. שתהיה 
לימודים,  של  פורייה  שנה  טובה,  שנה  לכולנו 

עבודה, פעילות חברתית ובריאות טובה. 
אלכס גורי 

כמעט  משעמם.  לי  היה  ילדה,  הייתי  כאשר 
והוא היה  יום פגשתי אותו, את השעמום,  בכל 

ולא  חן,  חסר  מעוף,  חסר  מעיק, 
ילך.  מתי  הערכה  שום  לי  הייתה 
הוא גם תמיד הגיע כשהייתי לבד, 
היה  וזה  לבד,  מעט  לא  והייתי 
עזר  מה  לדעת  תתפלאו  קשה. 
איננה ספר,  לצערי, התשובה  לי. 
גם לא כלי נגינה. מה שעזר לי היו 
מסך  הטלוויזיה,  מסך  ים:  הָמַסּכִ
של  המסך  וגם  האטארי  משחק 
גורילות  עם  אלקטרוני  משחק 
הייתי  אבל  שמו,  את  זוכרת  )לא 
שאף  לי  נרָאה  טובה...(.  ממש 
עובר  מה  הבין  באמת  לא  אחד 
עליי, הרי כולם מסביבי היו כל כך 

עסוקים... והמסכים היוו נחמה.
היום אני הוֶרה, ואני רואה שחלק מלהיות ילד זה 
לפגוש בשעמום )מובן שלכל כלל יש יוצאים מן 
ויש את אלו המבורכים, עם עולם דמיון  הכלל, 

עשיר שלא עוברים שם(. אצל כל ילד זה נראה 
אחד  סגנון  יש  אך  רבים.  הם  הסגנונות  אחרת, 
ילדים,  להרבה  שמשותף 
והוא הרצון להיות מול מסך! 
איתנו,  מדברים  הזמן  וכל 
לנו  מראים  או  לנו  שולחים 
מול  ממושך  זמן  כמה  עד 
אף  אבל  בריא.  אינו  מסך 
אחד לא מדבר על השעמום 
ועל הנזקים שאנחנו גורמים 
כעסים,  )דרך  שלנו  לילדים 
ואף  מקטין  דיבור  עונשים, 
משפיל( בניסיון שלנו לקחת 
להם  שעוזר  מה  את  מהם 
להתגבר על השעמום. בכך, 
אנחנו גם לא מתמודדים עם 
הבעיה עצמה וגם פוגעים בקשר איתם. ילדינו 

מרגישים בלתי מובנים, לא לעצמם ולא לנו.
מסכים!  נגד  אני  נכון,  לא  אותי  תבינו  ושלא 
טוענת  רק  אני  אמיתי.  פתרון  מהווים  לא  הם 

שהנושא הוא מורכב יותר, וכן, לעתים המסכים 
מהווים נחמה בהתמודדות עם השעמום.

אז קצת על השעמום. השעמום הוא מצב נפשי 
המתאפיין בחוסר פעילות של החיים הפנימיים, 
אפשר  אחרות,  במילים  חיצוני.  גירוי  בהיעדר 
לקרוא לתחושת השעמום ריקנות או אפילו סוג 
של מוות רגעי שכל אחד מאיתנו חווה, ההיפך 
ולא  קשה  מצב  זהו  ופורה.  מעניינת  מפעילות 
עם  איתו.  להתמודד  הכלים  את  לנו  יש  תמיד 
הנפש  שעל  בריא  מצב  הוא  השעמום  זאת, 
יצירתיות,  מגיעות  זה  מצב  מתוך  לחוות.  שלנו 

ִחיּּות והזדמנות להתבוננות פנימית.
לצערי, אין לי פתרון טוב לשעמום. הוא נמצא, 
קצת  הצלחתי  אבל  מחיי.  חלק  ומהווה  נוכח 
ילך  שהוא  לדעת  אותו,  להכיר  איתו,  להתיידד 
מתישהו ושהוא לא נעים. וכן, לפעמים המסכים 
לא  מנסה  אני  קורה,  וכשזה  איתו,  לי  עוזרים 
לבקר את עצמי יותר מדי, להיות אמפתית. לא 

תמיד זה עוזר...
מיכל שור הרטמן 

אז, בלילה הראשון שלי 
בארץ, לא ידעתי שעל פי 

הלוח העברי, שבקושי ידעתי 
על קיומו, עלינו בכ’ באלול, 

ושבעוד עשרה ימים יגיע חודש 
תשרי ואיתו גם ראש השנה

הימים באים והולכים והמועד 
הנורא מכולם “אחרי החגים” 
כבר מגיע, ואיתו מועד קיומן 
של כל ההבטחות שהבטחנו 

והנדרים שנדרנו 



רק בריאות         אוטונומיה של ילדים בטיפול הרפואי

מחשבות שבתות וחגים
לקט טרי של מחשבות אקראיות שנאספו מתחתית רצף תודעה של מוח 

לאחר חודש חגים.  כל קשר ביניהן הוא קוסמי בלבד. 
1. "מה התכונה הכי חשובה בחבר?" סקר קצר שערכתי בקרב כמה בני 

נוער באיזשהי ארוחה של איזשהו חג. 
בתהליך  שם  יש  מה  נאמנות.  לתכונה  שונות  וריאציות  ענו  ככולם  רובם 
החיברות שלנו, ביציאה מד' אמות נפשנו שזועק כל הזמן "רק אל תבגוד 

הזאת  השאלה  את  עצמי  את  כששאלתי  בי", 
אותי,  שמצחיק  מישהו  לעצמי:  עניתי  דווקא 
שאני מצחיקה אותו, מישהו שישיר איתי, מישהו 
התשובה  ליצור.  לי  שגורם  לחשוב,  לי  שגורם 

הזאת שלהם גרמה לי לחשוב שאולי זה הגיל. 
מי  לנו  ברור  ממש  לא  ועדיין  צעירים  כשאנחנו 
הנאמנות  בעצם,  האלו  החיים  זה  ומה  אנחנו 
לא  עדיין  משבגרנו,  מבחוץ.  מגיעה   לעצמנו 
ממש ברור לנו מי אנחנו ומה זה החיים האלה 

אנחנו  רק  לעצמנו  הנאמנות  שעל  זה  שברור  היחיד  הדבר  אבל  בעצם, 
אמונים. 

2. לנשים עם שיער חלק אין מושג בכלל מה שיער מתולתל צריך ולמה 
כל טבילה במי הירדן הקפואים, הנפלאים לאו דווקא תכלול את הרטבת 

השיער. 
אין  מיונים,  אין  בם,  החפץ  לכל  פתוחים  קשת  של  החינוך  מוסדות   .3
מבחנים פסיכומטרים, אין שומר סף שבודק שכל מי שילדיו בגן או בבית 
ולחנך  "לחיות  דגל  או בתא הכפפות את  בכיס מכנסיו  נושא תמיד  ספר 
יחד" וטוב שכך. אין דבר שמעלה בי קבס שלא לומר מביא לי את הסעיף, 
יותר מבתי ספר ויישובים שעורכים מבחנים וועדות השמה לאלה שרוצים 
ולא  ב"קשת"  שכן  כאלה  חשוכה  בפינה  לפגוש  אבל  מהם.  חלק  להיות 

מתוך אמונה בדרך, פחות נעים. 
הכי  מהיום  מלנתלפים  פי  שווה  א’  בכתה  אחד  לילד  בטבע  אחד  יום   .4

מעניין בבית ספר; אפשר להספיק לפגוש משפחה של חזירי בר, לבנות 
סכר, להרכיב שלד של פרה מעצמות שמצאת, למלא טריליון שקיות זבל 
המחממת  הזאת  ההרגשה  את  ולגלות  השאיר  אחר  שמישהו  מלכלוך 
לגלות  ומבלי שאף אחד אחר ראה.  שעשית משהו טוב בלי שהיית צריך 
חודש.  כבר  הנהר  על  שגרות  משפחות  של  מחנה  השיחים  בין  פתאום 
להיות חלק משבט אך שווה בין שווים, להתגבר ולקפוץ מהמקום הכי גבוה, 

סתם לשכב בערסל... כל זה ועוד לא צהריים...
די מחבבת את  אני אפילו  באופן מעט סוטה   .5

יום כיפור. 
והחלטות לשנה החדשה  לי המון תוכניות  יש   .6

ונשארו לי רק 11 חודשים.
7. אני בהחלט חושבת שדרך ארץ, ואהבת לרעך 
כמוך, כבד את אביך ואמך הם עדיין בראש מצעד 

הערכים. 
8. בתקופה האחרונה יצא לי להיות בכמה הלוויות 
ימי הולדת שכתבו לאמא/אישה. הסקתי  יצא לי לשמוע ברכות  ולהבדיל 
דין  אותו  "אנא,  תקיפה:  תחנונים  לשיחת  הילדים  את  והושבתי  מסקנות 
ועוד  ומסדרת  מנקה  שאני  לי  תודו  אל  יומהולדת,  וברכת  הספד  לגבי 
פעולות שמצביעות בעצם על כך שאני חיה את חיי דרככם. תעשו טובה, 
תעצרו רגע, תחשבו, מי אני, מה אני, מה רציתי ומה הגשמתי, מה הנחלתי 

ומה ליטף את ליבי."
9. כשמישהו מספר לכם משהו שקרה גם לכם, זה לא משנה, רק תקשיבו. 

כשמישהו יושב שבעה זה לא הזמן לספר על האבל שלכם, תקשיבו. 
חייבים להקשיב. 

10. הברכה השנייה של קריאת שמע נקראת ברכת אהבה רבה. יש המון 
מילים שאני אוהבת וגם הצירוף של אלו מרגש אותי תמיד: "...ותן בליבנו 

בינה להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמור ולעשות... "
ענבל פויר כנעני

הייתה  רפואית  החלטה  לקבל  הסמכות  בעבר 
היום  נחשבת  זו  עבודה  צורת  הרופא.  בידי  רק 
החברה  מקובלת.  ולא  כפטרנליסטית  נתפסת 
יש  כוחו  ולבאי  שלמטופל  בכך  הכירה  שלנו 
הרופא שלהם,  עם  בהתייעצות  להחליט,  זכות 
לא  או  יקבלו  הם  רפואית  התערבות  איזה 
החולה.  זכויות  בחוק  מוסד  זה  ונושא  יקבלו 
רצונותיו  על  נסמכת  המטופל  של  ההחלטה 
וערכיו, ולרופא יש חובה לכבד את האוטונומיה 

וההעדפות של מטופליו או באי כוחם. 
מאוד  הלא  בעבר  ילדים  ההיסטוריה,  בראי 
יכל  והמבוגר  רכוש  למעשה  נחשבו  רחוק 
לעשות ולהחליט עבורם כרצונו. בנושא זה חלה 
אמנת  הם  מביטוייה  שחלק  גדולה  התקדמות 
זכויות הילד המעניקה במרבית מדינות העולם 

זכויות מוקנות לילדים. 
מדעת  הסכמה  לתת  יוכל  שאדם  מנת  על 
מצוייד  להיות  עליו  אבחנתי  הליך  או  לטיפול 
במירב המידע הקיים ותפקידו של הרופא הוא 
למעשה לתווך לו מידע זה על מנת שהוא יוכל 
ולהחליט.  הקיימות  האפשרויות  את  לבחון 
זמן  למטופל  לתת  גם  ראוי  המקרים  במרבית 
את  לעומק  לשקול  שיוכל  מנת  על  מספק 

האפשרויות ולהתייעץ עם הקרובים אליו. 
נראה  כן  ועל  לילדו  בטוב  רוצה  ההורה  לרוב 
עבור  שמסכים  המטופל  אך  כפשוט.  הנושא 

ומטרותיו  ערכיו  אמונותיו,  על  נסמך  עצמו 
מובנה  קושי  קיים  כן  ועל  אישיים  מאוד  ואלו 

בהסכמה של הורה לגביי ילדיו. 
אפוטרופוס  ידי  על  הסכמה 

מחויבות  אתית,  בעיה  מהווה 
ולא  היא למטופל/ילד  הרופא 
מביע.  אחר  שמישהו  למה 
מחויבות זו של רופא הילדים 
ברצון  תלות  ללא  מתקיימת 
בהסכמתם  או  ההורים  של 
קונפליקט  יש  בהם  במקרים 

משמעותי. לעיתים, נדרשת 
על  מגשר  לצד  פניה 
הדרך  את  למצוא  מנת 

המיטבית. 
אינו  החולה  זכויות  חוק 
כאוכלוסייה  ילדים  מזכיר 

מהן  מבהיר  ולא  נפרדת 
בטיפול  הילד  של  זכויותיו 
ניתנת  בפועל  אולם,  הרפואי. 

פרשנות לחוק על ידי המטפלים וההורים.
לתפוס  לפעמים  קשה  וכמטפלים  כהורים  לנו 
מעורב  להיות  יכול  שלנו  הילד  כמה  עד 
מתקשרים  שאינם  שקטנטנים  ברור  בהחלטה. 
עצמם,  עבור  להחליט  יכולים  לא  מילולית 
יכולים?  כן  כבר  הם  בו  הגיל  מגיע  מתי  אבל 

מדובר בתהליך ולא נקודה אחת או גיל מסוים 
אישית  היא  לערב  ניתן  כמה  עד  וההחלטה 
התפתחותו  הילד,  של  גילו  על  ונסמכת 
וחשוב  כדאי  ככלל,  הבנתו.  ומידת 
פי  על  גיל  בכל  הילד  את  לערב 

יכולותיו. 
הם  מתפתחים  שילדים  ככל 
של  הבריאות  לשומרי  הופכים 
העיקריים  והשותפים  עצמם 
הרפואית  ההחלטה  בקבלת 
האחריות  את  ולוקחים 
מהוריהם. כדאי לערב את 
החל  בהחלטות  הילדים 
לתרום  וכך  מוקדם  מגיל 
יכולת  להתפתחות 
לגביי  שלהם  ההחלטה 

עצמם. 
מה מומלץ לעשות בפועל? 
הילד  של  ישירה  שיחה  לעודד 
עם המטפל ללא תיווך, ליידע את 
הילד לגבי האבחנה, הבדיקות והטיפולים שהוא 
צפוי לעבור )בהתאם למידת הבנתו( ולהשתדל 
אם  למשל,  הניתן,  ככל  לבחור  לילד  לתת 
נורופן בטעם תות או תפוז, אם הוא  הוא רוצה 

מעדיף את העירוי ביד ימין או שמאל וכדומה.
אורי בלה

כשאנחנו צעירים ועדיין לא ממש ברור 
לנו מי אנחנו ומה זה החיים האלו בעצם, 

הנאמנות לעצמנו מגיעה  מבחוץ. 
משבגרנו, עדיין לא ממש ברור לנו מי 

אנחנו ומה זה החיים האלה בעצם,  אבל 
הדבר היחיד שברור זה שעל הנאמנות 

לעצמנו רק אנחנו אמונים



מהנעשה בבית הספר היסודי

מהנעשה בחטיבה

השנה מציינת מערכת החינוך חמישים שנים לאיחוד העיר ירושלים. כיצד 
והקיטוב  נושא כה מורכב? עיר שבה הריבוי  כותבים תוכנית לימודים על 
אחת,  לקבוצה  שהתייחסת  וברגע  עצומים,  האנושי-תרבותי-אתני 

שאמור  ומה  האחרת,  את  וִהַדרָת  התעלמת 
לפילוג  להוביל  עשוי  ואחדות  איחוד  לייצג 
ופלגנות. אתגר לא פשוט! התכנסו חברי צוות 
הפיתוח הפדגוגי של רשת "מיתרים" )העמותה 
ובבתי  בגנים  המלווה את הפדגוגיה המשלבת 
הספר( ובמשך שנה שלמה גיבשו ויצרו תוכנית 
אחת  לכל  המיועדת  ירושלים  בנושא  לימודים 
הספר  ובית  מהגנים  החל  הגיל,  מקבוצות 
היסודי דרך החטיבה וכלה בתיכון. תוצרי התוכן 

זוהי  רבים.  במובנים  דרך  ופורצי  חדשניים  מרתקים,  ידיהם  תחת  שיצאו 
ולהיסטוריה  לתרבותה  למורשתה,  לעיר,  רבה  באהבה  שנכתבה  תוכנית 
- מצרכים  וביצירתיות  ולא פחות מכך נכתבה באומץ לב  העתיקה שלה, 
די נדירים בתוכניות לימוד במערכת החינוך בארץ. אומץ על שום מה? כבר 
במבוא מגדירים הכותבים לעצמם, למלמדים וללומדים את גודל האתגר: 
אם חפץ אתה לקדם את אחדותה של העיר, התחל בכך שתבין את עומק 
שתעניק  בכך  והמשך  אותה  המאפיינים  ההדדית  וההתעלמות  ההפרדה 
את  המייצגים  וקבוצות  פרטים  של  לסיפורם  והתייחסות  מקום  "אתה" 
השונות הזו: "זאת עיר של קדושה, עיר של כמיהה... העיר שאנחנו חוזרים 
מתעלמים  בעת  ובה  המדרש...  בבתי  ובתפילות,  הספר  בבתי  ומזכירים 
ממנה: מתעלמים מהעיר שהיא סלע מחלוקת, העיר שקדושה לא רק לנו, 
העיר שיש בה פערי אוכלוסייה מהגדולים בארץ, עיר שהיא מאוחדת אך 
גם חצויה בקו ברור... עיר של חסד ועיר של קיטוב, עיר של דו-קיום ועיר 

של טרור, עיר מוזנחת והעיר היפה בעולם..." )מצוטט מתוך דף המבוא(. 
מכל  להימנע  כותביה  התעקשות  תוך  נעשה  הללו  לאתגרים  המענה 
כונסו עשרות דפי  התעלמות או הדרה. בתוך ארבעה אוגדני בתי מדרש 
מקום  מעניקים  זו  וברוח  בה  הקיים  הקולות  ריבוי  את  המשקפים  לימוד 
לדוגמה,  כך  בעיר.  הטבוע  הרחב  וההיסטורי  האנושי  לפסיפס  כבוד  של 

באוגדן העוסק בלימוד פועלן של דמויות ירושלמיות טיפוסיות, מוקדשים 
דפי דיון ומדרש לירמיהו, דויד ושלמה מן מקרא, ליוחנן בן זכאי מתקופת 
התנאים, לפטריארך ספרוניוס ולחליף עומר איבן אל חטאב מימי הביניים, 
קולק,  טדי  כמו  החדשה  העת  מן  דמויות  לצד 
קאפח,  ברכה  החברתית  והפעילה  הרבנית 
באוגדן  הכותל".  "נשות  מארגון  הופמן  וענת 
עוסק  יותר,  בוגרים  לתלמידים  המיועד  נוסף 
געגועים  מבוטאים  בו  באופן  הדפים  אחד 
שימוש  תוך   - מתבקשים  התלמידים  לירושלים. 
לפיוט  ולהאזין  לקרוא   - ברקוד  באפליקציית 
ולאחר  הלוי,  יהודה  רבי  של  נוף"  "יפה  המרגש 
מכן לדון בסתירה המובנית בגעגועיו של אדם אל 
"יום מעונן" של עלי  מקום בו לא היה מעולם. בהמשך הדף מובא השיר 
הוא  גם  המביע  במקור(,  מצוין  )כך  זמננו  בן  פלסטיני  משורר  אלח'לילי, 
געגועים לעיר, ולבסוף מובא קטע משירו של המשורר הישראלי החילוני 
אמיר גלבוע. באופן זה נחשפים הלומדים למגוון מקורות יהודיים ושאינם 
האופן,  על  מסקנה  ולגבש  יחדיו  לדון  נדרשים  הם  באמצעותם  כאלו, 
המקום והלגיטימציה שיש לתחושת הגעגועים לירושלים, שמבטאות מגוון 
קבוצות זהּות שונות בתכלית זו מזו ולעתים אף עוינות זו את זו. מורכבות 
הדיון, עושרו ורבגוניותו מאתגרים את תחושת השייכות הבלעדית שעשויה 
לחוש קבוצה מסוימת לירושלים, ומדגישים ש"ירושלים - הכול שייכים לה 

ואין היא שייכת לאיש", כפי שנכתב בדף לימוד נוסף. 
המשימה החשובה ביותר של כל תוכנית לימוד )ולמעשה, של כל שיעור( 
את  ולערב  והמלמד,  הלומד  בקרב  והנעה  הנאה  השראה,  לעורר  היא 
והפליאה שְמַזֵמן חקר הנושא הנלמד. תוכנית  התלמידים בחוויית הגילוי 
הלימוד על ירושלים, שתילמד השנה בראשי חודשים ובבתי המדרש בבית 
הבטחה  בחובה  טומנת  ספרנו,  בית  כולל  "מיתרים",  של  ובגנים  הספר 
גדולה ולא מעט כלים פדגוגיים לממשה. תפקידנו המחנכים יהיה להוציא 

הבטחה זו מהכוח אל הפועל. 
רונן כהן
מנהל בית הספר היסודי  קשת

“ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך ַהֲאִריִכי ֵמיָתַרִיְך” - תוכנית הלימוד של רשת “מיתרים” לציון 50 שנה לאיחוד ירושלים

זוהי תוכנית שנכתבה באהבה 
רבה לעיר, למורשתה, לתרבותה 

ולהיסטוריה העתיקה שלה, ולא פחות 
מכך נכתבה באומץ לב וביצירתיות - 
מצרכים די נדירים בתוכניות לימוד 

במערכת החינוך בארץ

כשאנחנו עוברים לדירה חדשה או למקום חדש, אנו מייחלים ליום שיהיה 
לנו נוח: שהארגזים יהיו כבר פרוקים, שהטכנאי של מכונת הכביסה יבוא, 
שהאינטרנט והאזעקה יפעלו, בקיצור - שהכול יעבוד. אנו מדמיינים את 
הערב הזה שבו אנחנו יושבים על הספות החדשות, אחרי שהשכבנו את 

הילדים, אולי העברנו איזה סמרטוט, ויודעים 
שזהו. הכול במקום. הכול עובד. כמנהל של 

בית ספר חדש גם אני רוצה שיהיה לנו נוח. 
חוזר  אני  בו  הזה  הערב  את  מדמיין  אני 
בשכבה  כיתות  שתי  לנו  שיש  ויודע  הביתה 
מכיתה ז' עד י"ב, שהתלמידים בהן לומדים 
לימודים  תוכנית  פי  על  שנים  שש  במשך 
הערכית  התפיסה  את  שמבטאת  מוכחת, 
מורים  צוות  מדמיין  אני  שלנו.  והפדגוגית 
כמו  שנראה  מבנה  בתוך  שעובד  מגובש 

אני  ומגרשים.  מקרנים  מעבדה,  ספרייה,  עם  תיכון,  ספר  בית  של  מבנה 
מדמיין ערב סיום של כיתה י"ב עם תלמידים ערכיים, חכמים ומאושרים, 

ואני יודע שהכול במקום. הכול עובד. 
יכול  לא  פעם  אף  חינוכי  מוסד  בעיניי  הזה.  מהיום  מפחד  גם  אני  אבל 
להרגיש "בנוח". מילותיו של יהודה עמיחי בשירו "המקום בו אנו צודקים", 
לתחוח...".  העולם  את  עושות  ואהבות  ספקות  "אבל  בראשי:  מהדהדות 

הייתי אומר שכמוסד חינוכי המקום בו מרגישים שהכול פתור הוא מקום 
בו אנו מסתכנים בקמילה במקום בפריחה. זה נוגע הן לפן הפיזי של בית 
הספר, אבל הרבה יותר מכך להיבט שהוא הליבה הערכית של בית הספר: 
שונות  העל-יסודי  בגיל  לדתיים  חילונים  בין  שילוב  של  ההשלכות  אם  גם 
אתגר,  מהוות  ועדיין  היסודי  שבגיל  מאלו 
ידי  על  יאותגרו  שלנו  שהתלמידים  לי  חשוב 
אוכלוסיות  של  יותר  רחב  מגוון  עם  מפגש 
במסגרת  אם  בין  היום,  עד  חוו  שהם  מזה 
ביצירת  אם  ובין  בית הספר  הפורמאלית של 
הכרחי  יומיומיים.  פחות  אחרים  מפגשים 
בית  מגבולות  החוצה  ייצאו  שהתלמידים 

הספר בעשייה חברתית ובלמידה. 
הצמיחה  תהליך  שעם  לכך  מייחל  אני 
החזון  הכוחות,  לנו  יהיו  שלנו  וההתבססות 
לדעת שיש  שני,  אך מצד  גאים במה שאנחנו,  להיות, מצד אחד,  והיושר 
עוד שאלות לשאול ועוד חומות לפרוץ, ואני בטוח שכמו בשירו של עמיחי, 
את  להגשים  לנו  יאפשרו  לאהבה,  ספק  והטלת  ביקורת  בין  השילוב 

חלומותנו.
ידידיה עציון
מנהל חטיבת קשת

הייתי אומר שכמוסד חינוכי המקום בו 
מרגישים שהכול פתור הוא מקום בו 

אנו מסתכנים בקמילה במקום בפריחה. 
זה נוגע הן לפן הפיזי של בית הספר, 

אבל לא פחות מכך להיבט שהוא הליבה 
הערכית של בית הספר



חטיבת "קשת" יצאה למסע מסורתי כמדי כל שנה
המסע ארך יומיים שלמים ובהם בישלנו לעצמנו וניווטנו במסלול לבד. כל 

כיתה חולקה לחוליות של 5-8 ילדים. 
כולם היו צריכים להגיע לבית הספר ב-05:30 בבוקר. את כל האוכל למסע 
אירגנו באופן עצמאי: החלטנו מתי מבשלים ומתי אוכלים, ולפי זה חילקנו 
את האוכל לתיקים ולארגזים, כולל סירים, פסטה, אמגזית וכו‘. כשהגענו 

חילקו לכל החוליות מפות ואמרו לנו לצאת לדרך.
המסלול היה קשה, אבל לדעתי, הקושי הגדול ביותר היה האתגר החברתי. 
עם  שנתמודד  מנת  על  האחרות  החוליות  עם  להתערבב  לנו  אסור  היה 
הקשיים שלנו בעצמנו ונתגבש. לבסוף, כשהגענו לחניון הלילה כולם נחו 
ובבוקר  לישון,  הלכנו  מכן  לאחר  ערב.  ארוחת  להכין  לנו  אמרו  ואז  קצת, 
המסלול  הראשון.  ביום  נעזרנו  שבהן  המפות  עם  המסלול  את  המשכנו 
של היום השני היה מאוד יפה. לקראת סיום הטיול כל החטיבה הלכה יחד 
דרך בית קברות בצפת ועלינו על הר קטן, ומשם ראינו את ההר שמאחוריו 
התחלנו את דרכנו. הרגשנו גאים בעצמנו בזכות הדרך הארוכה שעברנו 

יחד. 
החוויה שעברנו היא חוויה שלא כל חטיבה זוכה בה. מומלץ מאוד!

אילה גרינברג
כיתה ז'

חטיבת  כל  יצאנו,   ,2016 שנת  בספטמבר,   27-26 בתאריכים 
מרומם  רוח  ובמצב  נרגשים   05:00 בשעה  התייצבנו  למסע.  "קשת" 
המסע. לקראת  אחרונות  הכנות  עשינו  ושם  הספר  בית   בשער 

כבר באוטובוס הרגשנו שיש מתח בין השכבות, אבל ידענו שהמסע יגבש 
אותנו.

ביום הראשון, כשירדנו מהאוטובוס, כל חוליה עברה הדרכה על המסלול 
שתעבור, ויצאנו לדרך.

במסלול כל חוליה הלכה לבד עם הורה מלווה. ההורה המלווה לא התערב 
באופן בו החוליה מנווטת או מה היא מבשלת. תפקידו היה לסייע לחוליה 

רק במקרה חירום.
יחסית לשנים  באמצע המסלול הבנו שהמסלול השנה הוא פחות קשה, 

קודמות, אך בכל זאת מאוד נהנינו. 
וניצחון.  כשהגענו לקראת ערב למחנה לילה, הייתה הרגשה של אחריות 
וניצחון  עזרה,  שום  בלי  בעצמנו  וניווטנו  בישלנו  שאנחנו  מכיוון  אחריות 
ומיד  תקלות,  שום  בלי  הראשון  היום  של  ליעד  להגיע  שהצלחנו  משום 

התחלנו להכין ארוחת ערב לפני שיחשיך.
לנו  אמרו  שהמורים  משום  השני  היום  לקראת  חששות  לנו  היו  בערב 
כעוסים  ילדים שהיו  היו  זה  בגלל  ארוך.  ויותר  יותר קשה  יהיה  שהמסלול 

יותר והתחלנו את היום השני ברגל שמאל.
היו חוליות שהתחילו לריב בעניין האוכל, והמתח גבר.

ביום השני היה חם יותר מאשר ביום הראשון, אך בכל זאת נהנינו. בסופו 
לאחר  צהריים.  ארוחת  ובישלנו  השמורה  בקצה  נפגשנו  המסלול  של 
בעלייה  וסיימנו  קברות,  בית  דרך  העתיקה  לצפת  הכיתה  כל  עלתה  מכן 

במדרגות כדי להגיע לבית כנסת שנמצא בנקודה הכי גבוהה בצפת.
שם עשינו סיכום של המסע, כל חוליה עם ההורה המלווה שלה, ולבסוף 
פגשנו את כל החטיבה ועשינו סיכום כללי עם ידידיה. לאחר חלוקה של 

אוכל נסענו בחזרה למזכרת בתיה.
לסיכום, מאוד נהנינו במסע ואנחנו מקווים שגם בשנה הבאה ניהנה מאוד!
עמר בן עטר ועומרי בן שבת

מסע חטיבת “קשת” 2016



יום כיפור שלי הוא תפילה אישית וסליחה פרטית. אני מודה שאני לא מאלה שמבקשים סליחה מחברים או 
משפחה, לא מפני שאני טלית שכולה תכלת, אלא מפני שלדעתי, זה חסר טעם עבורי.

מה שנכון עבורי הוא המקום של התבודדות והתבוננות פנימה, כך שבמהלך ההקשבה נוצר תהליך למידה 
שמנסה להבין מה נכון ומה לא, מה להשאיר ומה להשליך כי אינו משרת יותר. או בניסוח אחר, תשובה אמיתית 
שאומר  כמו  או  בשנית.  משגה  אותו  על  לחזור  לא  ואיך  כשטעיתי  לתקן  איך  מהחוויה:  למדתי  מה  מודעת 

המשפט, זו טעות רק אם לא חוזרים עליה פעמיים או יותר.
ושיעורי הבית דנים בהבדל בין תפילה  ופנינה,  זיו בתי הבכורה לומדת את סיפור אלקנה ושתי נשותיו חנה 

אישית לתפילה ציבורית בבית כנסת. 
אני עוצמת את עיניי ונזכרת שלפני שחגגתי בת מצווה ועדיין לא צמתי הייתי מבלה את כל יום כיפור בבית 
הכנסת הטריפוליטאי בגבעתיים לצד סבי. לא אשכח איך היה מגביר את קולו כך שישמעו חזק גם בעזרת 
ֲעִליָלה". מסתבר שיש גם דרך אמצע בין התפילה הציבורית לאישית לתת את הערך  נֹוָרא  הנשים את "ֵאל 

המוסף שלך במשפט שאתה הכי מתחבר אליו.
עדי הרשיש

יום כיפור שלי

ספרי לנו על הפעילות של הצוות
הצוות מתמקד היום בשלושה תחומים שונים: המוכר ביותר הוא העזרה 
שעברו  למשפחות  וליווי  עזרה  ולמשפחתה. בנוסף,  ליולדת  והליווי 

אשפוזים שונים, או כשקרוב נפטר וחלק 
מהמשפחה יושבת שבעה. 

בשנה האחרונה הוספנו עזרה למשפחות 
בנינו  שונים.  לקשיים  שנקלעו  מהקהילה 
בנק של בעלי מקצוע מהקהילה, שיכולים 
שזקוקות  בקשת  למשפחות  לסייע 
הובלות  נושאים,  במגוון  ייעוץ  לתיקונים, 
היא  המקצועי  בעלי  לבנק  הפנייה  ועוד. 

דרכנו ולפי הצורך.
זו  "טוב לי או רע לי - פנו לצוות באל"י"- 

הסיסמה שמובילה אותנו. 
כמה מתנדבים מונה הצוות?

14 מתנדבות בצוות הרחב שעוסק בשתי הפעילויות הראשונות שציינתי.
ומקרים  בקשיים  למשפחות  סיוע  בפעילות  שעוסק  המצומצם  בצוות 
והדיסקרטיות  הרגישות  עקב  בלבד,  מתנדבות  שלוש  עוסקות   - חריגים 

שדורש טיפול זה. 
כמה יולדות היו בשנה האחרונה?

לווינו 33 לידות, מי במילות עידוד, מי בתבשילים ומי בפרסום הלידה.
ספירת הלידות נעשה בשבועות. במסיבת שבועות הקהילתית אנו מציינים 
תעודה  מעניקים  בו  מיוחד  בטקס  השנה  של  הלידות  את  חגיגי  באופן 

מהקהילה.
מה הניע אותך להצטרף לצוות?

יום  שלי  הבכורה  לבת  שחגגנו  לאחר  כשבוע  לקשת,  שהצטרפנו  לאחר 
חני  אליי  התקשרה  הלידה  בחדר  כבר  השניה.  בתי  את  ילדתי   ,4 הולדת 
היא  לי שאקבל כמה ארוחות מהקהילה.  ולספר  טוב  לי מזל  לומר  נמיר, 
שאלה אם יש לנו רגישויות והאם אנחנו מעדיפים ארוחות ערב או צהריים. 
אמרה שתשלח ב-SMS את שמות המשפחות שישלחו ארוחות. לא ידעתי 
פניתי  העזרה,  גודל  את  כשהבנתי  הזו.  המיוחדת  החוויה  את  לעכל  איך 
לחני ואמרתי לה שאני רוצה להצטרף. כיוון שלא היה מקום לעוד מתנדבת 
באותו זמן, המתנתי כשנה עד שמישהי עזבה ונכנסתי במקומה. תוך זמן 
ובשנה האחרונה העברתי את  הצוות  הובלת  על עצמי את  קיבלתי  קצר 

ההובלה לרקפת תלם והצוות מאד גדל מאז. 
מה היה הליווי המאתגר ביותר שנתקלתם בו במסגרת פעילות הצוות?

צליאק,  למשל  כמו  שונות,  רגישויות  עם  במשפחות  לידה  של  במקרים 
לעיתים  הכשרות,  בשילוב  זה  כל  צמחונות/טבעונות.  או  לחלב  רגישות 

     והפעם עם נציגת צוות באל”י - אליה פרנלדס

דורש הכוונה מיוחדת ולא כולם יכולים להירתם להכנת הארוחות. הצוות 
נדרש להיות יצירתי במקרים האלה ולעזור במציאת מקומות שבהם ניתן 
אוכל  לקניית  מתאימים  מקומות  מספר  מצאנו  למשפחות.  אוכל  לקנות 
ללא  אוכל  שמכינים  מקומות  באיזור,  כזה 

גלוטן, גבינה טבעונית והכל כשר כמובן. 
ולדאוג  בארוחות  לגוון  לנו  חשוב  כן,  כמו 
שלא יהיו ארוחות זהות אחת אחרי השנייה, 
אותה  שלם  ששבוע  מצב  ייוצר  שלא 

משפחה תקבל פתיתים...
במקרים בהם אין מספיק מתנדבים להכנת 
ארוחות ליולדת, אנחנו מפעילים את מאגר 
הגן/הכיתה  דרך  פונים  שלנו,  ה"מבשלים" 

לחברים של המשפחה. 
אפשר  איך  פינוקים,  הרבה  כך  כל  אחרי 

להחזיר לכן?
אנחנו מקבלות הרבה תודות באופן אישי ובתפוצת המייל הקהילתי, אבל 
צוות  למתנדבות  השנה  של  היולדות  שהכינו  הארוחה  את  במיוחד  אציין 
באל"י, זו היתה חוויה מרגשת ואנחנו רוצות להפוך את זה למסורת שנתית. 

מה הדבר הכי מוזר שהביאו ליולדת?
שקיבלה  ביותר  השווה  שהארוחה  בהתרגשות  סיפרה  היולדות  אחת 
נוספת סיפרה על  יולדת  היא ארוחת סושי, אחרת קיבלה פלטת פירות, 

סלסלת ארוחת בוקר מפנקת. 
מה קורה אם מישהי מצוות באל"י יולדת? 

אנחנו  שלה,  הלידה  ליווי  את  לקחת  רוצות  כולן  ואז  כאלה  מקרים  קרו 
עושות הגרלה...

למה קוראים לצוות באל"י, הרי זה לא מסתדר עם ראשי התיבות? האם 
שקלתם על שינוי?

השם נובע מראשי התיבות "במה אפשר לעזור" ה"י"- אין לי מושג. יכולה 
להתאים למילה "יחד", זה גם מסתדר עם מטרת הצוות. 

במה עוד אפשר להעזר בכם? האם אפשר להעזר גם בנקיון הבית אחרי 
ימי הולדת? בייביסיטר? כביסות אחרי טיול שטח?

כמובן, השמיים הם הגבול...
מזמינות אתכם לעדכן בכל ארוע שמח או מצער, קטן וגדול.  

איך מצטרפים?
ורוצות  ליווי  שקיבלו  כאלה  היו  לאחרונה  שהצטרפו  מהמתנדבות  הרבה 

להחזיר ולהירתם לנושא. 
ְפנו אלינו - אליה פרנדלס 050-7537171, רקפת תלם 054-9299465 

ראיינה: שרון תמרי

עבודת צוות



קול משמים

עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא
בתור  נפשית.  בריאות  של  הבניין  אבני  הן  ועבודה  שאהבה  כתב  פרויד 
הקריירה.  של  מהצד  דווקא  התחלתי  ורווקה  צעירה  פסיכולוגית 
בפסיכולוגיה  גם  לעומק  להתעניין  התחלתי  לאימא,  שהפכתי  אחרי 
ושוב  שוב  מגלה  אני  התחומים  בשני  בעיסוק  ואהבה.  זוגיות  של 
האבוד. האני  על  לכתוב  רוצה  אני  והיום  העולמות  בין  הקשרים   את 

בהרצאות  נתקלתי  לזה?  הגעתי  איך 
.TED- מעוררות מחשבה של אסתר פרל ב

יהודייה  פסיכותרפיסטית  היא  פרל 
ומטפלת  העולם  ברחבי  שעובדת  בלגית 
 TED-ב בהרצאתה  ארצות.  במגוון  בזוגות 
בחיי  לקשיים  הסיבות  על  מדברת  היא 
בעולם  חיים  שאנו  טוענת  פרל  נישואין. 
ומימוש  עצמי  למיצוי  דרישה  בו  שיש 
על  גם  המושלכים  עצמי מקסימלי, 

הצורך שלנו למצוא בן/בת זוג שהם הכול: החבר/ה הכי טוב/ה, האב/אם 
פרל,  לדברי  וכו'.  מאתגר/ת  תומך/כת,  מקשיב/ה,  הכי  מדהים/מה,  הכי 
נפרדים בגלל  וכיום אנשים  בזוגיות  נפרדו כשהיו אומללים  בעבר אנשים 
מעודדת  העכשווית  התרבות  יותר.  מאושרים  להיות  שיוכלו  האפשרות 
את האדם לשאול את עצמו האם הייתי יכול להיות מאושר יותר לו יכולתי 
לקבל משהו טוב יותר? לחיות בהשלמה גדולה יותר עם בן זוג אחר? האם 

אני לא מפספס משהו?
פרל טוענת שמעשה של חוסר נאמנות זוגית הוא פסול אך קשור באובדן 
לקבלה.  לקשר,  לאינטימיות,  הרצון  את  בתוכו  מגלם  המעשה  ובגעגוע. 
כל אלו מייצגים רצון ותשוקה להחיות משהו שהיה קפוא, מודר ולא קיבל 

מענה בקשר. זו בעצם קריאה להכניס חיות למקום שהתאבן.  
פרל מביאה בשיחתה דוגמה לאשה שחברות אומרות לה להיפרד מבעלה 
שפגע בה, בעוד היא אוהבת אותו ורוצה לתקן אך חוששת מהשיפוטיות 
של הסביבה שלה. לטענתה, בעבר אנשים חוו בושה על גירושין שהעידו 
שהם  כך  על  בושה  שחווים  אנשים  רואה  היא  כיום  הנישואין.  כישלון  על 

נשארים במערכת יחסים שהייתה יכולה להיות טובה יותר. 
כשקראתי את הדברים שלה הם הידהדו אצלי להמון שיחות שאני מכירה 

מתחום הייעוץ התעסוקתי. גם בחדר הייעוץ התעסוקתי אנשים שואלים 
כולי? האם לא פספסתי  את עצמם האם המקצוע שבחרתי מבטא את 
דברים שיש בי ואינם באים לידי ביטוי בחיי התעסוקתיים? האם אני יכול 
להיות מאושר יותר במקום אחר? הרבה פעמים הם מספרים על תחושה 
קיימת  שאינה  וחיוניות  חיות  להרגיש  רצון  של  שעמום,  של  מיצוי,  של 

בחייהם כעת.
בעבר  והנגיעה  השיחות  עם 
לחלקים  געגוע  צף  והרחוק  הקרוב 
ורצון  בצד  הונחו  או  שנעלמו 
שונות.  בצורות  אותם  להחיות 
תעסוקתיים  ורצונות  תשוקות 
אל  בעבר  לגיטימיות  קיבלו  שלא 
לחצים  או  חברתיות  מוסכמות  מול 
מקומם  את  שוב  מבקשים  מבית 
 ואת ביטויים בקריירה. האני האבוד מבקש דרך אל המודעות ואל המעשה.

אחרים  לשתף  וחוששים  קריירה  לייעוץ  שמגיעים  אנשים  פוגשת  אני 
בקושי שלהם ובתחושתם שמשהו לא בסדר. יש ציפייה חברתית שתהיה 
להיות  פשוט  לא  שינוי?  עושה  לא  אתה  למה  אז  לא,  אתה  ואם  מאושר 
החברתית  כשהציפייה  ותהייה,  בלבול  מחדש,  בירור  שדורש  בתהליך 

כוללת מילים כמו אושר, הגשמה עצמית ובחירה.
אז מה אפשר לקחת מפה? שני התחומים שהצגתי, עבודה ואהבה, הם 
ראי לנפש. הנפש מחפשת להיות חיונית ופורה, לתת ביטוי מלא ועוצמתי 
ייחודיים,  להיות  מחפשים  אנו  ובעבודה  במשפחה  בה.  הטמונים  לכוחות 
נבחרים, תורמים, אהובים ומבטאים את מי שאנחנו באופן אותנטי. טבעי 
שבגלל הצורך שלנו לשרוד מצבים מסוימים אנחנו שמים חלק מהצרכים 
לא  שהם  לדעת  חשוב  לדעוך.  להם  וגורמים  לכולם(  קורה  זה  )כן,  בצד 
להם  ומאפשרים  מחדש  קשר  איתם  יוצרים  איך  לראות  וחשוב  נעלמים 
או  בקריירה  משבר  שלנו.  התעסוקתיים  או  הזוגיים  בחיים  ביטוי  לקבל 
לכאן?  להביא  רוצה  שאני  שם  השארתי  מה  לשאול  פתח  הוא  בזוגיות 

מאחלת שתהיה לנו שנה מלאה בגילוי מחדש.
אפרת נצר וייס

בניי ובנותיי היקרים, חברי וחברות קהילת "קשת",
חודש עבר ולא היינו בקשר. אבותיכם, אתם יודעים, בטח כבר היו עושים 
עגל זהב או משהו, אבל אתם, בני הקהילה האהובה עליי, לא אתם. אתם 
יותר  הרבה  אני  ֵפייר,  האש.  על  עגל  עשיתם  הזה  בזמן  אחר.  משהו  זה 
בקטע הזה. אין כמו עגל ריח ניחוח להשם. אחחח, תענוג. מאז שחרב בית 

המקדש זה כל כך חסר לי. אני חי מיום העצמאות ליום העצמאות הבא.
אבל בואו נתרכז רגע במה שהיה לנו החודש, איזה חגים סידרתי לכם: ראש 
השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה. וואלק, כל חג בוננזה. אבל מה, את 

כולם הצלחתם לחרב. איך? אלוהים יודע. 
כמה  לי  יש  אבל  הכנסת,  בבית  החודש  ביליתם  שעות  של  רצינית  כמות 
מילים לומר לכם על הקטע הזה של התפילות. לא רק שבמקום קורבנות 
ריחניים אני מקבל, במקרה הטוב, טבק להרחה, אלא שגם בדרך כלל אני 
מתעטש מזה ועושה רעם. ניחא, הייתי סובל ברעש, אבל מישהו מכם חייב 
להסביר לי )זמין שחרית, מנחה וערבית( מה הקטע שלכם לחזור בתפילות 
על כל מילה מאתיים פעמים. כתבו לכם במחזור "ונאמר" פעם אחת, אז 
תקראו "ונאמר". לא "ונאמר ונאמר ונאמר ונאמר ונאמר ונאאאאמר". בחיי 

)הנצחיים(, אני לא חירש. שמעתי כבר בפעם הראשונה. 
רואה  שאני  שכחתם  לשפם?  מתחת  מחייכים  אתם  מה  יקרים,  ספרדים 
הכול? מה, אתם חושבים שאצלכם המצב טוב יותר? 3,500 פעם "ֲעֵננּו", 
וכל פעם אתם ממציאים לי שם אחר. אז בסדר, לא עניתי ל"ופחד יצחק" 
עננו  עננו,  עננו  עננו,  "עננו  לנג'ס?  שצריך  אומר  זה  יעקב",  ל"אביר  ולא 
עננו". הלו! יש לי עוד דברים על הראש. יקום שלם, כאילו, אתם לא יכולים 

להמתין?! לקחתי הודעה, אני אענה בהזדמנות )או שלא(. בינתיים תאכלו 
איזה כֵרישה או סלק או משהו אחר שאני לא סגור שבראתי בכוונה.

בכל מקרה, בגלל שאני כזה אלוהים אחלה )אתם יודעים, לא כמו בודהא, 
חג!  איזה  כפיצוי.  סוכות  את  ולי  לכם  הכנתי  פסל(,  כמו  היום  כל  יושב 
קמפינג א-לה אלוה. אמנם נכון שבשנים האחרונות התחלתם קצת לזרוק 
עליי: במקום פטיש-מסמר-ניקח-מהר הכול אצלכם סוכות אינסטנט, אבל 
אני מעביר לכם את זה בכל פעם שאני רואה את הריקוד הזה שלכם עם 
הלולב, שאתם מנענעים 17 פעמים לכל צד. כאילו, מה קרה לכוריאוגרף 

שלכם? נכנס לו לולב לעין?
ולסיכום הבאתי לכם גם את שמחת תורה. אמרתי תחגגו, תשירו, תיהנו. 
בבית  מונוטונית  תפילה  שעות  הרבה  כך  כל  אחרי  לכם  מגיע  לא?  למה 
הקפות  אלף   57 לעשות  התחלתם  ועשיתם?  הלכתם  מה  אבל  הכנסת. 
ריקודים סביב הבימה. עכשיו, זה לא שיש לי משהו נגד ריקודים, פשוט אין 
לי גוף ולא דמות הגוף, אז זה לא הקטע שלי. כאילו, הייתם לוקחים את 
עופר שלח למעצב שיער? ובסוף אני אפילו לא מקבל שקית ממתקים כי 

אני בן נצח. אשכרה אפל-יה.
נו, לפחות כל זה עבר ואנחנו כבר "אחרי החגים", כמו שאתם אוהבים לומר. 
עכשיו יש איזה חודשיים חופש עד חנוכה, שזה חג שאני באמת אוהב, ולא 

הצלחתם להרוס אותו. מה למה? בגלל הסופגניות של "רולדין". אלוהיות!

שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

     והפעם עם נציגת צוות באל”י - אליה פרנלדס

יש ציפייה חברתית שתהיה מאושר ואם אתה 
לא, אז למה אתה לא עושה שינוי? לא פשוט 
להיות בתהליך שדורש בירור מחדש, בלבול 
ותהייה, כשהציפייה החברתית כוללת מילים 

כמו אושר, הגשמה עצמית ובחירה



משפחה מבוקשת   משפחת זלוטניק

היא: נולדתי וגדלתי בקיבוץ מעלה גלבוע והתחנכתי בבית הספר הקיבוצי דתי בשדה אליהו. אחרי סיום הלימודים 
יצאתי לשנת שירות בעיר בית שמש במסגרת גרעין שהקמתי יחד עם שבעה חברים מבית הספר. בצבא שירתתי 
בדובר צה"ל. אחרי הצבא יצאתי לטיול של חצי שנה במזרח ומשם נחתתי ישר ללימודי המשפטים באוניברסיטה 
העברית. אחרי הלימודים ושני טיולים ארוכים בהודו ובדרום אמריקה התחלתי את עבודתי בכנסת ישראל, שם אני 
והוועדה  והגנת הסביבה, ועדת הרפורמות  עובדת עד היום כעורכת דין בצוות הייעוץ המשפטי של ועדת הפנים 
לביקורת המדינה. הוא: נולדתי בנתניה וכשהייתי בן 10 עברנו לגור בכפר יונה. למדתי בתיכון מעברות של השומר 
– מדריך,  בצופים  הייתי פעיל מאד  ובישיבה על הדשא...  בגיטרה  בנגינה  ביליתי  זמני שם  עיקר  הצעיר אבל את 
רשג"ד ועוד. בצבא שירתתי בחיל הרפואה ו"התאהבתי" ברפואה. לאחר השחרור יצאתי לטיול ארוך של שנה במזרח 
הרפואה  לימודי  את  התחלתי  באילת  צלילה  כמדריך  עבודה  אחרי  בתאילנד.  צלילה  כמדריך  עבדתי  שבמהלכו 

באוניברסיטה העברית. גרתי בירושלים ועבדתי במיליון עבודות )אין מספיק מקום למנות את כולן..(. בימים )ובלילות...( אלה אני מתמחה בכירורגיה כללית 
בבית החולים בילינסון )שנה רביעית(. היכרות נפגשנו בנסיעה עם חברים משותפים ל"לילה הלבן" בתל אביב. אחרי אותו ערב אורן ניסה לגשש ולבדוק אם 
יש מצב לקשר, אבל רוני באותו זמן אמרה שהיא יוצאת רק עם דתיים או דתל"שים ואורן לא עמד בקריטריונים. אחרי כמה חודשים נפגשנו במקרה בקפיטריה 
של האוניברסיטה בעין כרם, ואחרי שנה, בנסיעת רכבת ארוכה במיוחד בהודו החלטנו להתחתן – והשאר היסטוריה... ילדים יובל, בת 4, התחילה לפני חודשיים 
בגן אולגה של קשת. ילדה חברותית מאוד ומקסימה, מצחיקה ועם לב זהב. עפרי, בת 1.3, נמצאת באגדת גן. פלפלית ושובבה, ממש מוגלי קטן ומתוקה 
מאוד. איך הגעתם לקשת/מזכרת בתיה? עברנו ביחד ולחוד המון מקומות. גרנו בארבע ערים מאז שהכרנו ולפחות בשישה בתים. חיפשנו המון זמן 
מקום שמשלב את שני הדברים שמאוד חשובים לנו - קהילה וחינוך משותפים לדתיים ולחילוניים. על מזכרת בתיה שמענו מחברה, וישר התאהבנו במקום. 
תחביבים רוני: טיולים, לקרוא המון וה"גילטי פלז'ר" שלי הוא טלוויזיה. אורן: נגינה )גיטרה בס(, מוזיקה, צלילה. בילוי משפחתי מועדף: טיולים. כשגרנו 
באזור ירושלים טיילנו המון במעיינות, באזור החדש עדיין מחפשים ומחכים לאביב שיגיע כדי לנצל את האזור. מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים 
קרוז צלילה בגלפגוס, היינו שם שבוע ויצאנו לצלילות יומיות מדהימות מהאי. צללנו עם עשרות כרישים, צבי ים, מאות דגים, מנטות ועוד.  בלי הילדים: 
הבטחנו לעצמנו שכשיהיה לנו זמן )וכסף( נצא לקרוז צלילות של שבוע שאמור להיות מדהים עוד יותר. משהו מפתיע לגלות עליכם: אנשים מופתעים 
שאורן צמחוני, זה לא מתחבר להם עם דמות הכירורג שמנסר אנשים... חוויה משפחתית משמעותית:  אנחנו מאד אוהבים לצאת לקמפינג ביחד, וזו אחת 
החוויות המשמעותיות שיש לנו כמשפחה. בסוכות האחרון יצאנו לקמפינג לאזור המכתש, ישנו בחאן בארות וטיילנו באזור. חוץ מההנאה הרגילה שבטיול, 
ההצטופפות של 4 אנשים על 3 מזרונים )שכחנו אחד בבית...( הייתה חוויה מגבשת מאוד. השבת שלנו: עד שיובל הייתה בת שנתיים שמרנו שבת כמעט 
כהלכתה. והיום – אמנם אנחנו נמנעים ממכשירים אלקטרוניים )טלוויזיה, פלאפונים, מחשב וכו'(, אבל מדי פעם אנחנו כן נוסעים בשבת )בעיקר לטיולים(. מה 

שחשוב לנו זה שהשבת תהיה פסק זמן אמיתי מהיום יום, זמן של משפחה.
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