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ואם ביום ראשון לא בא לי?

הרחוק  במזרח  נדודים  של  שנה  כמעט  אחרי 
ובאוסטרליה, הגעתי ליפה מכולן, ניו זילנד.

הימים, ימי מלחמת המפרץ הראשונה, ינואר 1991.
הים  מרהיבים,  הנופים  מהממת.  באמת  זילנד  ניו 
שבאמת  מה  אבל  יותר.  ירוק  והירוק  יותר  כחול 
וביתם  ליבם  את  שפותחים  האנשים  אלו  מדהים 
אבל  מיוחדים  אנשים  שם  פגשתי  גמורים.  לזרים 

בעיקר זכורה לי לוסי.
ַשִיט מהנה במעבורת מהאי הצפוני, הגעתי  אחרי 
הדרומי.  באי  מקסימה  עיר  בנלסון,  לפסטיבל 
אני  מאחוריי.  גבוהים  והרים  לפניי  וכחול  גדול  ים 

ולא מצליחה ליהנות. האווירה הקרנבלית ברחובות העיר  משוטטת בעיר 
הטיילים  ולמרות  באזור  ישראלי  אף  אין  מטרידה.  בבית  ה"קרנבל"  מול 
והמקומיים הנחמדים שאני פוגשת, אני מרגישה בודדה ומסכנה. בחורה 
מקומית שאני פוגשת ברחוב מכוונת אותי לסופרמרקט הקרוב. היא מלווה 
אותי ואנחנו מקשקשות. שמה לוסי, היא בשנות העשרים לחייה, גרה עם 
חבר בקרבת מקום ולומדת באוניברסיטה. אני מספרת לה שאני מישראל 
חוזרת  אני  התיכון.  במזרח  שם  אי  שקורה  במה  ומתעניינת  שואלת  והיא 

לאכסניה ונדבקת לחדשות בטלוויזיה. 

הולכת  אני  גדולה,  בחרדה  שקועה  יותר,  מאוחר 
לטלפון הציבורי הקרוב לאכסניה. תא הטלפון שקוף 
ומרווח ואני תופסת את המשפחה באמצע אזעקה 
עם מסכות אב”כ ו... מצב רוח מרומם. למרות שהם 
הטלפון  בתא  עומדת  אני  משועשעים  נשמעים 

והדמעות זולגות ללא שליטה. 
כשמסתיימת השיחה אני רואה את לוסי מחכה לי 
מחוץ לתא. היא ניגשת אליי ומחבקת אותי. אנחנו 
שותות קפה יחד והיא מלווה אותי למשרד התיירות 
כעבור  הדרך.  להמשך  אוטובוס  כרטיס  לקנות 
קולטת  אני  באוטובוס,  יושבת  כשאני  ימים,  כמה 
אותה מגיעה בריצה, מביאה לי מתנה קטנה ומאחלת לי שהכול יסתדר. 
היא  עלייך,"  אחשוב  בטלוויזיה,  ישראל  את  שאראה  פעם  כל  "מעכשיו, 

אומרת, ואני לא יודעת איך להודות לה.
סוף דבר: באיזשהו שלב החלטתי שהמרחק קשה מדי ועדיף בזמנים כאלו 
להיות בארץ. התחלתי במסע חזרה, אבל כשהגעתי לתאילנד הבנתי שזה 

טיפשי ונסעתי לחרוש את דרום הודו.
ומה עם ניו זילנד? מתכננת לחזור ולהשלים את מה שפיספסתי... באים?

אפרת בירר לבון

גם אני כמוכם עדיין מנסה לפתור את החידה: מה זה אומר להיות חברת 
קהילה? מהם גבולות הז'אנר? האם מחובתי לקחת איזושהי אחריות או די 

בעצם נוכחותי הכובשת על הספה כדי לשנות את העולם? 
אז בואו ננהל דיאלוג. יהיה כיף, מבטיחה. 

אני: אני יוצאת מנקודת הנחה שכולנו בחרנו להיות חלק מקהילת "קשת" 
מתוך פילוסופיית חיים וחזון חינוכי. מילים ענקיות )אני ספרתי עשר אותיות 

בפילוסופיית!!( אבל אם ננשום שנייה נגלה שאכן כן. 
אתם: אז מה את רוצה? 

אני: אני מנסה לבנות פה שיחת מוטיבציה להתנדבות לוועד ולצוותים, אז 
תנו לי רגע. 

ביום ראשון הבעל"ט )27.11( ניפגש כולנו באסיפה הכללית. 
אתם: ואם ביום ראשון לא בא לי?

אני: "יבוא לך דינה, יבוא לך" )"מציצים", שם שם(*.
גולדברג,  ורננה  זינגר  ורד  אילוז,  מגלעד  תודה  אסירי  ניפרד  באסיפה 
לוועד  חדשים  נציגים  ונבחר  המעטה,  בלשון  נאמנה,  אותנו  ששירתו 

העמותה. 
אתם בפה: וואו, סחתין עליהם. אנחנו אסירי תודה. 

אתם בלב: תמיד יהיו את אלו שאין להם חיים ויתנדבו לחרא הזה. 
אני: דיבור נגוע יש לכם, אה?!  

אתם: תמיד אנחנו שוכחים שאת שומעת הכול. 
אני: זה לא באמת שאני שומעת הכול, זה בגלל שאתם זה לא באמת אתם, 

אני ממציאה אתכם.
אתם: לא, את לא אמיתית שזה מביך. 

אני: בעל הבית השתגע. שלושה מקומות פנויים בוועד, מי אמרה אני ולא 

קיבלה? הזדמנות פז )כן, פז!( לעשות, לשנות, לשמר. להיות חלק ממה 
שאנחנו כל כך גאים לנפנף בו. 

אולי עכשיו זאת ההזדמנות לממש את ההתחייבות שלנו כשרשמנו את 
הילדים לגן ולבית ספר "קשת"...

אתם בפה: חפרת!
אתם בלב: וואלה... 

אני: אני עדיין שומעת אתכם.
שממציאה  זאת  ואת  באמת  קיימים  לא  שאנחנו  לזה  מודעת  את  אתם: 

אותנו, נכון? אולי כדאי שתלכי לטפל בזה. יש המון רופאים בקהילה. 
אני: צ'מעו, הקהילה גדלה, מתבגרת, כפרה עליה, כבר לא צעירה, רצפת 

האגן כבר לא מה שהייתה. 
אתם: שתתרגל את השיטה הזאת של כיווץ השרירים הטבעתיים. 

זה מה שנותן לה את  ורק על בסיס התנדבות...  אך  היא מתפקדת  אני: 
הכוח ובטח תסכימו שזה סוד הקסם והיופי שלה. 

וכן... זה מובן וטבעי שכבר אין את תחושת החלוציות המחייבת, עם הקוקו 
והסרפן, וצריך לבחון וללכת עם השינויים. אבל גם בשביל זה צריך אתכם, 

שתתנדבו ותהיו לצד הקהילה בבחירה ובשמחה. 
טובה  הכי  המוטיבציה  שיחת  הייתה  זאת  אותה,  שיחקת  וואי,  אתם: 

שהייתה לנו ever. איפה נרשמים?
אני: מתוקים! די, נו, באמת? אתם לא סתם אומרים? 

הרב/ה  בחדר  בחטיבה   21:00 בשעה  ה-27.11.16  ראשון  ביום  נתראה 
תכליתי/ת.

)אני זאת שעומדת בצד ומנהלת דיאלוגים עם עצמי(
*הסרט "מציצים" הוא סרט שוֹביניסטי ואין הציטוט ממנו נותן לו לגיטימציה כלשהי.  

ענבל פויר כנעני



הורים ותומים      מבחנים תעסוקתיים בשירות הזוגיות והמשפחה בפרשת חיי שרה

חשון החודש העברי
התלאות של מרחשוון

אם הכול היה מתנהל כשורה, לחודש מרחשוון 
כבוד בלוח השנה העברי. אבל  היה מקום של 
אנשים  מעוותים,  אנשים  מתבלבלים,  אנשים 
שוכחים, ואת המחיר משלמים אלו שאין להם 

ה - החודשים. ּפֶ
ומעשה שהיה כך היה:

במקרא  מוזכרים  בלבד  חודשים  שלושה 
בשמותיהם העבריים: זיו, איתנים ובול. זיו מוכר 
לנו כיום כחודש אייר. הוא מוזכר בספר מלכים 
כחודש שבו החל שלמה המלך לבנות את בית 
ֵמאֹות  ע  ְוַאְרּבַ ָנה  ׁשָ מֹוִנים  ִבׁשְ "ַוְיִהי  המקדש: 
ָנה  ָ ׁשּ ּבַ ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלֵצאת  ָנה  ׁשָ
ִלְמלְֹך  ִני  ֵ ַהׁשּ ַהחֶֹדׁש  הּוא  ִזו,  חֶֹדׁש  ּבְ ָהְרִביִעית 
)מלכים-א  ַלה'"  ִית  ַהּבַ ֶבן  ַויִּ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  לֹמֹה  ׁשְ
שהספירה  שום  על  השני"  "החודש  א(.  ו 

מתחילה מניסן, החודש בו יצאו ממצַרִים.
ָנה  ָ בסוף הפרק מצוין תאריך סיום הבנייה: "ּוַבׁשּ
ִמיִני,  ְ ַהׁשּ ַהחֶֹדׁש  הּוא  ּבּול,  ֶיַרח  ּבְ ֵרה  ָהַאַחת-ֶעׂשְ
ָבָריו...." )שם, פסוק לח(. את  ּדְ ִית ְלָכל  ַהּבַ ָלה  ּכָ

חודש איתנים אנו פוגשים גם כן בימי שלמה.
ישראל  עצמם  מצאו  שנים  מאות  כמה  כעבור 
הדברים  אחד  בבל.  ובגלות  בית  בלי  ויהודה 
עד  לנו  ושנשאר  איתם  לקחו  שהם  הבולטים 

לאלו  השנה.  חודשי  שמות  הוא  היום 
שמות  ניתנו  במקרא  מוזכרים  שלא 

קיבלו  הוזכרו  שכבר  ואלו  חדשים,  בבליים 
שמות מעודכנים: אייר החליף את זיו, תשרי את 

ְמֻנ". איתנים ובול התרענן ב"ַוְרֻח ׁשַ
החגים  היהודית  בדת  התקבעו  במקביל 
)שלושת  בתורה  מצוינים  חלקם  והמועדים. 
בתנ"ך  אחרים  בחלקים  אחרים  הרגלים(, 
יותר  מאוחר  ששולבו  כאלו  ויש  )פורים(, 
)יום העצמאות(.  )חנוכה(, כולל העת החדשה 
ומועד.  מחג  מיותם  נותר  השמיני  החודש 
"בטח  רחמנים,  בני  רחמנים  אמרו  "מסכן", 
בגלל זה הוא נקרא מר-חשוון". אחרים הגדילו 
לא  אפילו  נהגו  מסוימות  ובקהילות  לעשות, 

להתחתן בחודש זה בשל דלותו בשמחות.   
אפשרות אחרת ל"מר" שבתחילת שם החודש 
אזכור  לפי  "ַמר",  יותר.  אופטימית  הייתה 
)מ  ִלי"  ִמּדְ ַמר  ּכְ ּגֹוִים  "ֵהן  ישעיהו:  בספר  בודד 
ומכיוון  מים,  כטיפת  להיות מתורגם  יכול   - טו( 
שבחודש מרחשוון מתחילים לטפטף הגשמים, 
"חודש  השם.  תחילת  מקור  שזהו  שחשבו  היו 
דשן  מעדנים  במיני  והוא   / וטוב  יפה  מרחשוון 
יהודה  היהודי-ספרדי  המשורר  כתב  ורטוב," 
ה-12,  היה במאה  זה  אבל  אלחריזי.  בן שלמה 

הגלובלית.  ההתחממות  לפני  הרבה 
היום  ורטוב,  דשן  היה  מרחשוון  אז  אולי 

הוא יבש למדי.
האמת, שכולם טעו. 

השמיני".  "החודש  היא  משמעותו  ְמֻנ"  ׁשַ "ַוְרֻח 
בבבלית נהגו פעמים רבות להחליף את ההגייה 
צירוף  בעברית  נולד  וכך  מ',  לאות  ו'  האות  בין 
מילים זה, כשבראש המילה הראשונה באה מ' 
במקום ו', ובתוך המילה השנייה החליפה ו' את 
בין שתי  ה-מ'. התוצאה המתקבלת מהֶהְלֵחם 

המילים היא מרחשון. 
נוכל  הנוצרית,  החודשים  לספירת  נעבור  אם 
חל  רבות  פעמים  העניין.  את  יפה  להמחיש 
אוקטובר.  לחודש  במקביל  מרחשוון  חודש 
השמיני".  "החודש  כן  גם  משמעותו  אוקטובר 
הנוצרית  לספירה  נוספו  היווסדו  מאז  אמנם 
אבל  העשירי,  החודש  הוא  וכיום  חודשים  עוד 
לו  לקרוא  ממשיכים  אנו  נשאר.  המלא  השם 

"אוקטובר" ולא "טובר". 
כך גם עם מרחשוון. אמנם הוא כבר אינו החודש 
להשאיר  משהוחלט  אבל  השני,  אלא  השמיני 
לו בשמו המלא  כנו עלינו לקרוא  את שמו על 

מרחשוון. לחשוון בלבד אין שום משמעות.
לירון מרוז

אך  ותומים"  "הורים  על  טור  ביקשו  אמנם 
תחומי  מבחינת  מיוחדת  כך  כל  הפרשה 
קצת  לכתוב  חייבת  שהייתי  שלי  העיסוק 
וזוגיות.  לעבודה  קבלה  פסיכומטריקה,  על 
הוא  בנו  עבור  כלה  לחפש  מחליט  כשאברהם 
מנהל  להיות  הנאמן  עבדו  אליעזר  את  ממנה 
של   לגיוס  מתכוננים  ואליעזר  אברהם  הגיוס. 
"משרת אמון". הם מגדירים תנאי סף בעניינים 
ומייצרים  שאברהם לא מוכן להתפשר עליהם, 
התחשבות  תוך  הגיוס  לתהליך  עקרונות 

בקשיים שיכולים לקרות בדרך.
בעיקר  קשורות  לאברהם  שחשובות  הנקודות 
המועמדת  את  מגדיר  אברהם  הערכי.  בצד 
הראויה כמי שלא גדלה בארץ כנען. הוא משביע 
מולדתו  בבנות  רק  אישה  לחפש  אליעזר  את 
חושש  לא  הוא  כי  טוענים  הפרשנים  בחרן. 
עבודה  עבדו  בחרן  גם  כי  זרה  עבודה  מעובד 
מהפריצות  אלא  וכו'(  הפסלים  )מדרש  זרה 
בנות  אפיינה את  ולא  כנען  בנות  שאפיינה את 
חרן. הנקודה השנייה שחשובה לו היא שהאישה 
ובשום  מיידי  באופן  ולהגיע  להגר  מוכנה  תהיה 
כנען.  ארץ  את  לעזוב  מיצחק  תדרוש  לא  אופן 
על  להשפיע  נשים  של  בכוחן  מכיר  אברהם 
שיצחק  ממצב  להימנע  ורוצה  מגורים  מקום 
המובטחת.  הארץ  את  ועוזב  בחרן  לגור  חוזר 
אהבו  לא  טובות  שמשפחות  שסביר  מאחר 
שהסביבה  ומאחר  לבד,  בנותיהם  את  לשלוח 
אליעזר   – הכנענית  מזו  שמרנית  יותר  בחרן 
ואברהם  העניין  לגבי  וחששות  ספקות  מעלה 
התנאי  אם  בגיוס  להיכשל  לגיטימציה  לו  נותן 

הזה לא יתמלא. עד כאן תנאי סף. 
אליעזר מייצר קריטריון נוסף לגיוס מתוך הכרות 
עמוקה עם משפחת אדוניו. הוא מחפש  בנערה 
ורוצה  תשוקה להיטיב עם הזולת באופן עמוק 
לבחון  באמצעות מבחן השקיית הגמלים האם  
המידה הזו מתקיימת גם כשאין רציה חברתית. 
להניח שבקשה מפורשת  הכוונה?  סביר  למה 
תעודד כל נערה לתת מים לאדם שפונה  משום 
הנימוס.  אליעזר לא מחפש נימוס או הרתמות 
לפעול  נטייה  מחפש  הוא  חברתיים.  לקודים 
אין  לכאורה  שבהם  במצבים  גם  הזולת  למען 
הוא  בנימוס.  ננהג  שלא  מכך  להפסיד  מה 
התנהגות  של  דגימה  לייצר  אפשרות  מוצא 
לבעלי  רבקה  של  היחס  את  בוחן  כשהוא  כזו 
שהוא  )כנראה  ישע.  כחסרי  שמוגדרים  החיים 
כזו אצל  תכונה  יצחק שמצריך  על  יודע משהו 
ומודד  חכם  דבר  עוד  עושה  אליעזר  אשתו(. 
ממתין  שהוא  תוך  זמן  לאורך  הפעילות  את 
גם  או  במשימה  מתחילה  רק  היא  אם  לראות 
מסיימת אותה. למה זה חשוב? אחת מהנחות 
יש  שלאנשים  היא  בפסיכומטריקה  היסוד 
להציג  רוצים  הם  שבו  באופן  שקשורות  הגנות 
ההתחלה  בזוגיות  וגם  בעבודה  גם  עצמם.  את 
בכדי  מצוין  לתפקוד  בהתגייסות  מאופיינת 
שעובר  ככל  חן.  ומציאת  חיזור  עניין,  לייצר 
ואנו  יורדות ההגנות  יותר בנח  ומרגישים  הזמן  
על  אותנו  לקבל  יכולה  הסביבה  אם  בודקים 
היא  הדבר  משמעות  והמגרעות.  המעלות 
שבמצב של הגנות רפויות  נצפה לקבל תפקוד 
יותר אמיתי שמייצג את התפקוד שיהיה לאורך 

במבחן?  כזה  מצב  לייצר  אפשר  איך  אז  זמן. 
אורך הבחינה  ולחץ באמצעות  עומס   מייצרים 
לוקח  גמלים  שלהשקות  סביר  מורכבותה.  או 
זמן )הם הרי אוגרים הרבה מים בבטן כך שזה 
עלול להיות עסק די מייגע(, וסביר שבתור נערה 
ממש צעירה היא הייתה יכולה להתעייף פיזית 
מהעניין ולהניח אותו באמצע אך הדבקות שלה 
משתכנע  ואליעזר  מאד  מרשימה  במשימה 
שהאלטרואיזם שלה יכול לשרוד גם מצבי קיצון 

של עומס רב.
החלק שאני אוהבת בפרשה קשור לנפילה של 
המבחנים.  את  עוברת  רבקה  מהגמל.  רבקה 
היא משקה את הגמלים, מוכנה באופן אקטיבי 
להיפרד בגיל צעיר וללכת מביתה למרות השדר 
המשפחתי שרוצה שהיא תישאר בחרן לתקופה 
ובכל  המושלמת.  המועמדת  לכאורה  נוספת. 
רבקה  שכאשר  לנו  מספרת  הפרשה  אופן, 
פדיחה!   מהגמל.  נופלת  היא  יצחק  את  רואה 
אזכיר פה פירוש של מורי ד"ר יאיר כספי שאמר 
הרגעים  את  לסמל  באה  מהגמל  שהנפילה 
הלא מבריקים שהם חלק מכל מערכת יחסים. 
הוא התייחס לזה בהקשר לבחירה זוגית ופירש 
להיות  צריך  טוב,  הכי  שבחרנו  כשחשבנו  שגם 
הנבחר  הזוג  בן  של  שהחולשות  לזה  מוכן 
במהרה.   ביטוי  לידי  יבואו  שגוייס  העובד  או 
פוטנציאל  יש  איפה  לסמן  מאפשרים  מבחנים 
שבו  במקום  נקנית  ההצלחה  אך  להצליח  טוב 
מושלם  יהיה  הכל  שלא  אפשרות  לוקחים 

ומוכנים לעבוד על זה. מוכנים?
אפרת נצר וייס



רק בריאות         ביעותי לילה

אני והחבר’ה
ערב  זה  יהיה  כאשר שורות אלה תתפרסמנה, 
א'  בכיתות  הלומדים  ילדיי,  של  השנתי  הטיול 

ו-ג'.
ונשאלות  לאחור,  נספרים  שהימים  חודש  כבר 
שאלות ללא סוף: האם ניסע באוטובוס? נסיעה 
ארוכה? אני ואחותי נטייל לאותו מקום? ושאלת 
הכיתה???  עם  בלילה  נישן  האם  השאלות, 
מובן שכל נושא הטיולים השנתיים מעוגן בחוזר 
מנכ"ל, וגם אנחנו כהורים מבינים את חשיבותו. 
האם  למצוי?  הרצוי  בין  פער  יש  האם  אבל 

באמת קיים ערך מוסף לטיולים? 
יוצאת לטיול השנתי  זו השנה השלישית שאני 
ודווקא שם  ברנר"  "גבעת  עם תלמידיי מתיכון 

"יפי הבלורית  לנוער  אני נחשפת 
והתואר". 

"ברנר"  של  השנתיים  הטיולים 
כבר הפכו לשם דבר: מנצלים את 
היום באופן מקסימאלי. יום הטיול 
נפגשים  בבוקר  ובחמש  מגיע 
באמת,  בחמש  אגב,  להעמסה. 

ולא בחמש שעון "קשת"...
האסימון  אלה  ברגעים  כבר 
כולם  נהדר!  נוער  לנו  יש  נופל: 

להוטים לתרום למאמץ השכבתי ותוך חצי שעה 
נפרדים  ליעד,  הגענו  דרומה.  בדרך  כבר  אנחנו 
יאספו  הם  בו  חמישי  יום  עד  מהאוטובוסים 
לאורך  ללכת.  ומתחילים  הביתה,  חזרה  אותנו 
והתרוקנות  הניתוק  כולו המדבר, השקט,  היום 
אמצעי  הבלתי  המפגש  את  מזמנים  הסוללות 
על  להעלות  יכול  חינוך  שאיש  ביותר  הטוב 
דעתו עם חניכיו. השיחות קולחות על כל נושא 
אזרחית,  מעורבות  פוליטיקה,  דת,  שבעולם: 
תנועות הנוער, בנים-בנות ועוד ועוד... אין ספק 
לא  )"ברנר"  והמאתגרת  הארוכה  שההליכה 
בוחרים מסלולים קלים...( בונה גשרים אמיתיים 

בין הלבבות.  

ובלי  ירח"  נדלק  המחנה  "על  מגיע,  הלילה 
קבוצה  הצוות,  מאנשי  הוראה  לשום  לחכות 
לעמול  מתחילה  אחרת  משאית,  פורקת  אחת 
בין  מסתובבת  והשלישית  הערב,  ארוחת  על 
את  והקימו  מסודרים  שכולם  לראות  חברים 
מסביב  יושבים  החבר'ה  בערב  האוהלים. 
כוכבים,  מיליון  ממלון  נפעמים  למדורה, 
מנגנים ונרגעים. עם הפרישה לאוהלים )מורים 
כאדם,  ואני  משתרר,  נפלא  שקט  ותלמידים(, 
הרגשה  עם  לישון  הולכת  וכהורה  כמחנכת 
בידיים  נמצא  באמת  שלנו  שהעתיד  טובה, 

טובות.
יכולה  איני  בתיכון  כמחנכת  הווייתי  ומתוך 
ילדיי  של  החוויה  על  לחשוב  שלא 
להם,  ברור שכיף  בטיולים השונים, 
"כיף"  אבל  ספקות,  יהיו  שלא 
אמנם  אז  הכול.  חזות  לא  הוא 
אין  ב"קשת"  שלנו  היסודי  בטיולי 
להעלות  חשוב  אבל  לינה,  טיולי 
הוא  משמעותי  שטיול  למודעות 
גם  בו  משמעותי  שהתלמיד  טיול 

בגילאים הצעירים.
ליאת הופמן

עמוס,  יום  עוד  של  בסופו  חצות,  כמעט  כבר 
נרדמתם,  כמעט  כבר 
אימה  צרחות  ואז 
הילד  של  מהחדר 
לא  אפילו  הקטן. 
קם  מי  מתווכחים 
מזנקים  שניכם  אליו, 
בבהלה ומוצאים אותו 
וצורח.  במיטה  יושב 
אבל  פקוחות  עיניו 
רואה אתכם.  לא  הוא 
לגעת  מנסים  אתם 
והוא  להרגיע  בו, 

משתולל אפילו יותר.
ופתאום  מבהיל,  זה 
של  דקות  כמה  אחרי 
מניח  הוא  צרחות, 
לישון.  וחוזר  ראש 
זה  מסתכלים  אתם 
לעזאזל  מה  זה:  על 

קרה פה עכשיו?
לילה  וביעותי  סיוטי 
הבלהות  חלום  הם 
של כל הורה ובמיוחד 

הילד  את  לראות  מפחיד  זה  טריים.  הורים  של 
שעות  את  לנו  מחרב  שזה  ובמיוחד  ככה  שלך 
בשנת  שמתרחשים  סיוטים  היקרות.  השינה 
תנועות   –  rapid eye movement(  REM-ה
עיניים מהירות(, הם בעצם חלומות בעלי תכנים 
מפחידים המאופיינים בתנועות עיניים מהירות. 
כאשר ילדים עוברים סיוטי לילה, הם מתעוררים 
מהסיוט בבהלה ובחרדה וזקוקים להורה שירגיע 

הסיוט  את  יזכרו  גם  הם  לרוב  וינחמם.  אותם 
למחרת.

עם  לעשות  אפשר  מה 
הסיוטים?

• סיוטים מתרחשים בתדירות 
אירועים  לאחר  יותר  גבוהה 
לכן  לילד.  שקרו  מבהילים 
אלימות  תוכני  להפחית  כדאי 
מחשב  במשחקי  בטלוויזיה, 
ובספרים במיוחד לפני השינה.

• כאשר הילד נמצא במצב של 
עייפות יתר הסיוטים מופיעים 
לכן  יותר.  גבוהה  בתדירות 
מנוחה  על  להקפיד  כדאי 

ושעות שינה מספקות.
לעתים  מופיעים  סיוטים   •
בתקופה של שינויים ואירועים 
כמו  הילד,  עבור  מלחיצים 
או  חדש  היריון  דירה,  מעבר 
לב  לשים  יש  בבית.  מתיחות 
לרגישות הילד ולנסות לדובבו 
שלו  שהחרדה  מנת  על  ביום 

לא תבוא לידי ביטוי בלילה.
קורה,  כבר  הסיוט  כאשר   •
יש  ואהבה.  הגנה  ברוך,  הילד  את  להרגיע  יש 
רגשותיו.  את  לבטל  ולא  ביטחון  לו  להקנות 
גם  ממשיך  ולעתים  ממשי  הוא  עבורו  הפחד 
כאשר הוא כבר ער. ניתן להדליק מנורה קטנה 
מנת  על  אהוב  מעבר  חפץ  להציע  או  בחדרו 

להקנות לו ביטחון.
ביעותי לילה - סיפור אחר לגמרי

 .NON REM-ביעותי הלילה מתרחשים בשנת ה

ביעותי לילה בשנת "תנועות עיניים לא מהירות" 
בגיל שנתיים  ילדים  כלל בקרב  בדרך  מופיעים 
עד שש בשכיחות של כ-15%. ישנם מקרים של 
ביעותי לילה עוד לפני גיל שנתיים ומאוחרים עד 
גיל 12, אך כאמור, הגיל השכיח הינו שנתיים עד 

שש.
בחלק  כלל,  בדרך  מתרחשים,  לילה  ביעותי 
הראשון של הלילה, לעומת סיוטים המתרחשים 
לילה  ביעותי  הלילה.  של  השני  בחלק  לרוב 
חוסר  מלחיצים,  מגורמים  להיגרם  עלולים 
ביעות  של  שאירוע  כיוון  גבוה.  חום  או  בשינה 
נמצא  אינו  והילד  בא,  שהוא  כשם  הולך  לילה 
חוסר  מרגישים  ההורים  ההורה,  מול  בהכרה 

אונים ומצוקה גדולה.
אז מה בכל זאת אפשר לעשות?

• הקפידו על שגרת שינה עקבית ושעות שינה 
מספקות.

• במידה שהביעותים ממשיכים תקופה ארוכה, 
יש לבדוק אם הילד חֹוֶוה לחץ ביומיום ולתת לו 

מענה.
עימו קשר  ליצור  לא  הביעות, השתדלו  בזמן   •
ולא לגעת בו. הילד אינו שומע או מרגיש אתכם, 
והמגע עלול להכניס אותו לפאניקה נוספת ואף 

להחמיר את הביעות.
• דאגו שסביבת השינה תהיה בטוחה, על מנת 
בדומה  יפגע בעצמו בעת הביעות,  לא  שהילד 
ולחכות  הילד  ליד  לשבת  ניתן  זעם.  להתקף 
דקות. מספר  תוך  לרוב  יסתיים,  שהביעות   עד 

והילדים  עוברים  שהביעותים  זכרו  חשוב,  והכי 
כבר  זאת  שלכם,  הסיוט  לגבי  דבר.  זוכרים  לא 

"אופרה אחרת"...
חן דנציגר, מדריכת הורים

סיוטי וביעותי לילה הם חלום 
הבלהות של כל הורה ובמיוחד 
של הורים טריים. זה מפחיד 
לראות את הילד שלך ככה 
ובמיוחד שזה מחרב לנו את 

שעות השינה היקרות



מהנעשה בבית הספר

קרן קרב
השנה שכבת ה’ התחילו שיעורי קרן קרב חדשים: גישור, דרמה וקולנוע.

שיעור גישור משלב הרבה משחקים שבהם אנו לומדים איך לגשר ומושגים 
וכל שיעור אנחנו דנים על  הקשורים לגישור. קוראים למורה שלנו שירלי 
מושג אחר. בפעם הראשונה שנפגשנו למדנו על קונפליקט ואז על פשרה. 
השני  על  אחד  לסמוך  משחקים  בעזרת  לומדים  אנחנו  השיעור  בזמן 

ולשתף פעולה.
אנחנו  ובשיעור  שיקו  קוראים  למורה  ומשחרר.  כייפי  הוא  דרמה  שיעור 
לומדים ועושים הצגות.  אחת מהחוויות שלי היא שאנחנו מדברים על מה 

באצטדיון  מרוץ שדה מחוזית  16/11/16 התקיימה תחרות  בתאריך 
האתלטיקה בראשון לציון. בתחרות לקחו חלק נבחרת מרוץ שדה 
של בית ספר קשת, שאר בתי הספר היסודיים ממזכרת בתיה ובתי 

ספר נוספים ממחוז מרכז. 
להרכבת הנבחרת בבית ספר קשת תלמידי כיתות ה-ו התאמנו המון 

ולאחר מיונים הורכבו 2 נבחרות. נבחרת בנים ונבחרת בנות. 
כל נבחרת כללה 4 רצים/ות+2 מחליפים/ות.  

התלמידים השתתפו ונהנו, יצגו את בית הספר בכבוד תוך התנהגות 
ספורטיבית למופת ונחשפו לספורטאים מצטיינים במחוז. 

קבוצתי  בניקוד  מרשים,  בהישג  המרוץ  את  סיימה  הבנות  נבחרת 
בתוצאה של 24 נקודות, וזכתה במקום הראשון! הספורטאיות קיבלו 

גביע, מדליות אישיות וחזרו לבית הספר בהתרגשות גדולה. 
נועה הלוי
מורה לחינוך גופני

במראה
פעם אחת היסתכלתי במראה ומה שראיתי שם היה נפלא, ואספר אותו 
הרגשתי  ואני  בנועם  אלי  חייכו  הדמויות  דמויות.  שתי  שם  ראיתי  עכשיו: 
מדהים. ניסיתי לומר: וואו, אבל לא יצא הגה מפי. אותו יום היה יום שרב 
הדמויות  יעלמו  פן  חששתי  כי  מים  להביא  הלכתי  לא  אך  צמאה  והייתי 

המדהימות ולא אספיק לדבר אתן. 
הצלחתי  לא  ושוב  משהו  לומר  שוב  ניסיתי 
וכך  מפי,  הגה  כשיצא  לומר  מה  חשבתי  אז 
חשבתי לומר: "היי תוכלו לומר לי מי או מה 
כלשהם  אנשים  לי  הזכירו  הדמויות  אתם?" 
אבל לא זכרתי מי... טוב, זה לא משנה אבל 
המשך:  על  חשבתי  ואז  מאד.  מתוחה  הייתי 
ואז  מאיפהשהו?"  מכירים  אנחנו  "אהה... 
וגם  משהו  ששמעתי  חשבתי  כי  רעדתי 

שראיתי משהו זז אצל אחת הדמויות.
רק עכשיו שמתי לב למראהן של הדמויות: 

האחת, הייתה דמות נמוכה יחסית, רזה מאד, 
מנומשת ושערה השופע אדום כאש .

כלילה  השחור  שערה  יותר,  גבוהה  השנייה, 
מזדקר לאחור ועל מצחה סימן או משהו כזה שלא הצלחתי לזהות.

כל כך היתפתתי פשוט להיכנס אל תוך המראה אבל נמנעתי מלהיתקע 
בה . 

עכשיו שמעתי כבר דיבור ברור יותר, זה היה קולו של גבר שאומר: "כן, את 
מכירה אותנו, אנחנו חבריך הטובים ביותר". "באמת?" חשבתי )כי עדיין לא 
יכולתי לדבר( ואז שמעתי קול של אישה ואני די בטוחה שהייתה זו האישה 
בבעיה:  שאני  הבנתי  ואז  הקול,  אמר  באמת"  "כן,  האדמוני  השיער  עם 

כי לפעמים אני  וזו בעיה  נתון.  רגע  יודעות מה אני חושבת בכל  הדמויות 
חושבת מחשבות פרטיות שאני לא רוצה שידעו, ומה אעשה? לא אחשוב? 
"מממ... מצאתי תשובה" חשבתי. "למה מצאת תשובה?" אמר קול הגבר 
הוא  לו,  לענות  חייבת  שאני  הרגשתי  כי  מתוסכלת  להיות  התחלתי  ואני 
והיא עדיין מוכרים לי אבל אני עדיין לא יודעת מי הם. ואז עניתי )במחשבה 
כמובן( "תשובה ל..." חשבתי בבושה "תשובה לאיך 
לא תדעו מה אני חושבת" חשבתי במהירות והקול 
נפסיק"  שנפסיק  "כשתבקשי  ברוך  אמר  הנשי 
לי?"  תגידו  אולי  אתם?  "מי  חשבתי  "ועכשיו" 
ועכשיו הקול הגברי אמר "כן, אבל קודם תגידי לי, 
"אמא  )במחשבה(  עניתי  "טוב"  לכאן."  למה באת 
אמרה שהיא קנתה מראה חדשה שכדאי לי לראות 
החלק  את  הסברתי  אני  לראות.  לכאן  באתי  אז 
שלי עכשיו אתם חייבים לי הסבר" "נכון" ענו שתי 
הכי  שלך,  חברים  "אנחנו  וציחקקו,  יחד  הדמויות 
טובים, לא יאומן שעדיין לא גילית מי אנחנו" אמר 
הגבר "נכון, אני לא יודעת מי אתם כי לא אמרתם 
לי מי אתם, אז קדימה!" חשבתי, "טוב" אמר הגבר 
"אני הארי" "ואני ג'יני" אמרה האישה. ואני שמחתי כל כך וחשבתי "אתם 

באמת חברי הטובים ביותר אבל רק בדמיון"
"נוגה" שמעתי את אמא אומרת "צריך להתעורר שלא תאחרי לבית הספר" 

"טוב אמא" אמרתי ובליבי הייתי עצובה על שהכל היה חלום.
הסוף

הערה: ג'יני והארי הן דמויות מהספר "הארי פוטר".
נוגה ונדר
כיתה ג’1

ילדים כותבים

מעצבן אותנו והופכים את זה לבדיחה. לפעמים אנחנו משחקים בהבעות 
פנים. השיעור מלמד אותנו לשחק על במה ולהמציא הצגות.

לסרט.  אותו  ולהפוך  סיפור  להמציא  אותנו  ומלמד  מעניין  קולנוע  שיעור 
קבוצות  כמו:  בחירה  ואפשרויות  רעיונות  הרבה  לנו  נותן  שלנו  המורה  רן 
עבודה, נושאים וגם לבוש. בתחילת השנה יצרנו סרטונים קצרים ופשוטים 

ובהמשך נלמד עריכה ושילוב של אפקטים בסרטים.
אלה אילוז
כיתה ה’1



חקר טכנולוגי
החקר  את  ו'  כיתות  תלמידי  החלו  השבוע 
הציוד  את  קיבלנו  ובמקביל  הטכנולוגי, 

למעבדת המדעים בבית ספרנו.
החקר  ותהליך  המעבדה  הקמת  תחילת 

הטכנולוגי מעוררים בי התרגשות רבה!
הקודם  ספרם  בבית  נחשפו  שילדיה  כמי 
למעבדת מדעים שניתן רק לפנטז עליה, נושא 
המעבר  ולשמחתי,  מנוחתי,  את  הטריד  זה 
מדעים  מעבדת  קיבלנו  בו  החדש,  למבנה 
לבורנט  חדר  עם  גבוה,  פוטנציאל  עם  גדולה 
נפרד, נטעה בי את האמונה שגם אנחנו יכולים! 

ואני  שם,  ללמד  נתחיל  שבועות  מספר  בעוד 
בטוחה שהלמידה תהיה משמעותית, מעניינת 

ומלאת השערות וניסויים.
למעבדת  בשמחה  יתקבלו  מדעיים  פוסטרים 

המדעים!
מדהימה  אפשרות  הוא  הטכנולוגי  החקר 

שניתנה לילדי כיתות ו' להמציא מוצר!
כעת אנו נמצאים רגע לפני! התלמידים מגלים 
לגשת  מוצר:  להמציא  דרכים  מספר  שיש 

לפתרון בעיה או צורך להגדירו מראש.
לאסוף  רעיונות,  להעלות  החלו  התלמידים 
לאילוצים  להתייחס  שונים,  ממקורות  מידע 
רעיונות  ולהעלות  אחורה  לחזור  ובעקבותיהם, 

נוספים, לחדד את הבעיה או הצורך.

פנו  התלמידים  מן  חלק  כיצד  לראות  מעניין 
לסביבתם, גילו שם בעיה ופעלו למציאת פתרון 
למוצרים  רעיונות  עלו  תהליך  כדי  תוך  עבורה. 
בעיה.  פתרון  על  עונים  דווקא  שלאו  מקוריים 
מסוכנים  חלקם  ומקוריים!  קסומים  הרעיונות 

ולכן שללתי אותם...
חשיבה  מיומנויות  מפתח  החקר  תהליך 
מכול,  והחשוב  מחשב  מיומנויות  מתמטיות, 
התלמידים  ותקשורת.  שותפות  של  מיומנויות 
שיתוף  של  בתהליך  האחר  את  לקבל  לומדים 
ביטוי  הצוות,  בעבודת  אחריות  חלוקת  פעולה, 
בעל  תקשורת  בבהירות,  ורעיונות  מחשבות 
ולא  מהסובבים  מהחברים,  משוב  קבלת  פה, 
לומדים  מתדיינים,  התלמידים  מהמורה.  רק 
הרעיונות  את  ורושמים  לשני  אחד  להקשיב 

השונים.
מוכשרים:  ויוצרים  ממציאים  אליכם,  פונה  אני 
לתלמידי  הרצאה  והעבירו  הספר  לבית  הגיעו 
הטכנולוגי.  החקר  הליך  על  הסקרנים  ו'  כיתה 
את  להם  ותעניקו  עבורם,  השראה  תהוו  אתם 
להמציא  יכולים  הם  גם  כי  והאמונה  היכולות 

מוצר!
ניתן לפנות אליי באימייל:

yahel.ox@keshet.mb.k12.il

אסיים בשיר על ילד שמספר על מכונה להכנת 
להכניס אל  נהדרת!  איזו המצאה  בית.  שיעורי 
ותוך  מטבע,  הבית,  שיעורי  את  המכונה  תוך 

עשר שניות – שיעורי הבית מוכנים!
 Homework machine by Shel Silverstein
In a Light in the Attic.
The Homework Machine, 
Oh, the Homework Machine, 
Most perfect 
contraption that's ever been seen. 

 Just put in your homework, then drop in a
dime, 

 Snap on the switch, and in ten seconds'
time, 

 Your homework comes out, quick and
clean as can be. 

 Here it is— 'nine plus four?' and the answer
is 'three.' 
Three? 
Oh me. . . 
I guess it's not as perfect 
As I thought it would be.

סוף שבוע מקסים,
יהל אוקס, מורה למדעים

הורים יקרים שלום וברכה,
כשותפים מלאים לדרך, חשוב לנו לשתף אתכם 
הספר  בבית  המתקיימים  ובשגרות  בתהליכים 

במהלך שנת הלימודים.
"משחקים  בפרויקט  ממשיכים  אנו  השנה 
אחריות,  נועם,  הגינות,  ביטחון,   - בהנאה 

הוראה".
הפסקה  יום  בכל  מתקיימת  זה  בפרויקט 
המעוניינים  לתלמידים  המאפשרת  חווייתית 
משחקי  כגון:  שונות  מפעילויות  ליהנות  בכך 
"ההפסקה  נערכת  שבו  ביום  קופסה, 
לאחרונה  נרכשו  כך  )לצורך  המשחקת" 
הגיל  לשכבות  המותאמים  קופסה  משחקי 
שבו  ביום  וספורט,  משחקי כדור  השונות(; 
המורה  בהובלת  הפעילה",  "ההפסקה  נערכת 
המורה  בהובלת  יצירה,  פעילות  גופני;  לחינוך 
ריקודי  היוצרת";  "ההפסקה  בזמן  לאמנות 
שורות ביום של "ההפסקה הרוקדת"; סיפורים 
וקטעי המחזה ביום של "ההפסקה של מספרי 

הסיפורים".
ג-ו,  משכבות  גיל  שכבת  שובצה  יום  לכל 
האחראית על הפעילויות השונות לכלל תלמידי 
בית הספר, בהנחיית הצוות החינוכי. התלמידים 
מעוררות  ורצינות  באחריות  זאת  מבצעים 

התפעלות.
אקלים  לייצר  גם  הן  הפרויקט  של  מטרותיו 
הפחתת  תוך  ההפסקות,  בזמן  מיטבי 

הפנאי,  בזמן  המתעוררים  הקונפליקטים 
והקשרים  השייכות  תחושת  את  לחזק  וגם 
החברתיים דרך פעילות חווייתית ומשחק. כמו 
מיומנויות  לפתח  מסייע  משותף  משחק  כן, 
חברתיות חשובות ומשכלל את יכולת החשיבה 

והריכוז.
מאפשר  זה  שפרויקט  חשובה  נוספת  מטרה 
של  וההעצמה  היוזמה  האחריות,  פיתוח  היא 

התלמידים מהשכבות השונות, המובילים את 
ההפסקה.

השונות  החווייתיות  הפעילויות  כי  חשים  אנו 
בזמן  אחרת  לאווירה  להביא  כבר  מצליחות 
עבור התלמידים תעסוקה  ומהוות  ההפסקות 

מהנה ומצמיחה. 
חמוטל שוורץ
יועצת בית הספר

משחקים בהנאה



והפעם עם מנהלת צוות מעורבות חברתית -         
            נעמה ריבל

עבודת צוות
ספרי לנו על הפעילות של הצוות

החברתיים  הצרכים  את  לקחת  למטרה  לו  שם  חברתית  מעורבות  צוות 
לטובת  קשת  קהילת  של  האנושי  להון  ולחבר  בתיה  במזכרת  שקיימים 

קידום פרוייקטים חברתיים. 
הפעילויות שלנו היום הן בעיקר:

אנו  שבו  הנפש,  לנפגעי  ההוסטל  אימוץ 
עושים להם שמח בחגים, חוגגים ימי הולדת 

לדיירי ההוסטל ועוד. 
הכנת ארוחות שישי לקשישים הגרים בדיור 

המוגן אחת לשבועיים.
מהקהילה  נשים   - נשי  מסע  פרוייקט 
המהוות מנטוריות לנשים שזקוקות להכוונה 

רגשית ומקצועית.
הילדים  של  הרווחה  במועדוניות  פעילויות 

כמה פעמים בשנה.
הכנת סלי מזון לחג פסח לנזקקים. 

מה מתוכנן להמשך?
כמובן שאנו ממשיכים בפעילויות הקיימות ואחת המטרות המרכזיות היא 
הזדמנות  לתת  לנו  שנה.חשוב  בכל  לפחות  חדש  אחד  פרויקט  להתחיל 
לידי  שלהם  היכולות  את  ולהביא  ולהתנדב  לבוא  אנשים  של  רחב  למגוון 
ביטוי, אם זה באופן חד פעמי או באופן מתמשך. בשנה האחרונה למשל, 
וגם  ההולדת  בימי  והוספנו את הפעילות  בהוסטל  הרחבנו את הפעילות 

הוספנו שעור ספורט לדיירי ההוסטל. 
איך אתם עושים את זה בפועל?

אנו עובדים עם מחלקת הרווחה במועצה ובודקים את הצרכים הקיימים 
אנו  בקהילה.  היכולות  את  שוטף  באופן  בוחנים  ובמקביל  בתיה  במזכרת 
אנשים  מול  פרטני  באופן  בודקים  וכן  השונות,  במדיות  לקהילה  פונים 
אנשי  בין  ה"שידוך"  את  עושים  זה  ולפי  לתרום  יכולים  הם  מה  בקהילה 

הקהילה לדרישות ממחלקת רווחה.

כמה מתנדבים מונה הצוות?
כיום יש 11 חברים בצוות, אבל כולם מוזמנים להצטרף )אין גבול לכמות 
רעיונות  ולתרום(. כל אדם חדש מביא  האנשים שיכולים להצטרף לצוות 
שרוצה  מי  הצוות.  עבודת  את  ומעשיר  חדשים 
יתקבל  פעמית,  חד  היא  אם  גם  פעילות,  ליזום 

באהבה.
מה הניע אותך להצטרף לצוות?

גודל,  של  יתרון  כח,  לנו  יש  שכקהילה  ההבנה 
חזרה  אותו  לתרום  ויכולים  וכשרון  זמן  משאבי 
לנו  שתהיה  חשוב  מיוחד.  מאמץ  ללא  לחברה 
מודעות חברתית ועשייה חברתית במקום בו אנו 
חיים. אני אוהבת להסתכל מעבר לקשת ולדעת 

שיש עוד מה לתרום. 
שהרגשת  מרגשת,  הכי  הפעילות  על  ספרי 

שזאת באמת מהות הפעילות של הצוות
ביום ההולדת של אחד הדיירים בהוסטל, שמו לו זיקוק על העוגה, ניגש 
אליי אותו דייר ואמר לי שזו הפעם הראשונה שחוגגים לו יומולדת בחיים. 

מאד ריגש אותי. 
שמנו לב שבשנה האחרונה הפעילות עברה שינוי ומיתוג, יש לזה סיבה?

ממתינים  עדיין  אנחנו  יחידה",  ו"גאוות  שיווק  של  ממקום  נעשה  זה 
ל"צונאמי" של האנשים שיבואו ויצטרפו לצוות.

האם אפשר להציע עוד פעילויות לצוות?
בהחלט! הכניסה פתוחה גם לחברים שלא מגיעים מהתחום הטיפולי )על 

אף ההצפה במטפלים מכל הסוגים בקהילה( וכל רעיון ישקל בחיוב. 
מה הייתם עושה אם הייתם מקבלים תרומה של 50 אלף ש"ח?

אם היו לנו 50 אלף שקלים, היינו מייסדים קרן לפיתוח פרויקטים חברתיים 
של קהילת קשת, כזו שמחזירה תשואה גבוהה למשקיעים בה :(.

לסיום, איך מצטרפים?
keshetsocial@gmail.com – פונים אליי או שולחים מייל

בואו בהמוניכם!
ראיינה: שרון תמרי

בואו לקחת חלק 
בעשייה משמעותית

צוותי הקהילה מתרחבים וזה הזמן להצטרף לצוותים הבאים:  

צוות ודברת בם

צוות באל”י

צוות מעורבות חברתית

צוות שבת קהילתית

צוות אירועים

שלחו מייל עוד היום והצטרפו אלינו!

מנהלת קהילה קשת מזכרת בתיה
 menahelkehila.keshetmb@gmail.com

ביחדעושים שבת
שבת קהילתית נוספת יוצאת לדרך
איחוד ארוחות ומוצ”ש קהילתי

שישי שבת, ב’-ג’ כסלו 2-3.12.16
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בואו בשלום



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

אני רוצה לשתף אתכם בעניין שקצת מפריע לי לאחרונה, עניין של 40 או 
אומר התחלתם,  וכשאני   - הזו התחלתם  50 שנה פלוס-מינוס. בתקופה 
לעם  אלא  עליי,  האהובה  הקהילה  חברי  אליכם,  דווקא  מתכוון  לא  אני 

במיוחד.  מעצבנות  בצורות  שמי  את  לעוות   - בכלל  היהודי 
אנשים לוקחים את השם שלי ופשוט מתחילים להחליף 

אותו. מה  או לשנות  אותו  אותיות, לקצר  בו 
הקטע שלכם, למען השם?

השם  את  לי  כששינו  בהתחלה, 
עוד  לאלוקים,  מאלוהים 
לעצמי,  אמרתי  שתקתי. 
חיבה,  לשם  כמו  לזה  נתייחס 

יוסי  או  למיקי,  שהפכו  מיכל  כמו 
ליוסקה. זה לא שאני חבר שלכם, כן? אני אלוהים 

אדירים, אבל נו, שינוי אחד קטן זה נסבל. הבעיה היא 
שעם הזמן זה רק הלך והחמיר, הלך והחריף, עד שהיום אני כבר לא יודע 

מי אני ומה שמי. 
אלוקים, אדושם, ֵקלי, אבא, שמים, המקום. השם ישמור, מה נפל עליכם? 
מה כל כך קשה בלהגיד אלוהים? יש לכם איזו בעיה עם הגייה של האות 
הנחוצים  האיברים  כל  את  לכם  בראתי  זוכר  שאני  כמה  עד  ֵהיי,  כי,  ה'? 
לאותיות גרוניות, שלא לדבר על זה שאלוהים אחרים על פניי, כמו האֶדס, 
ֶהָרה או ֶהְרֶמס, אתם הוגים יפה מאוד. הנה רעיון, למה שלא תקראו להם 
זה לא בכבוד של המיתולוגיה  וֶקְרֶמס, אה? למה לא? מה,  ֶקָרה  קאֶדס, 

היוונית?

ואם כל זה לא מספיק, פתאום הגיעו גם הקיצורים בכתב. במקום לרשום 
את השם המפורש, הופכים אותי ל-ה' או ל-ד' או ל-י'. מה זה, גייסתם אותי 

לשב"כ? כי אם כן, אני מקווה שלפחות זה למחלקה היהודית.
מספיק  מוזרים.  מאוד  מהם  שחלק  לי  ותאמינו  לי,  יש  שמות  שבעים 
להזכיר את "פחד יצחק" )מה יש לו לפחד כל כך הרבה? שיצחק(, "אביר 
יעקב" )שם שנתנו לי בימי הביניים(, ו"אל ַשַדי" )אל תצפו 
שאכתוב משהו בסוגריים האלה(. אז למה לעזאזל אני 
צריך עוד שמות וכינויים? מה אתם רוצים ממני? במה 
חטאתי? במה אני אשם? שאנוכי השם?  

לכן, חברי קהילת "קשת" מזכרת בתיה 
היקרים, אני רוצה להציע לכם עסקה 
תוכלו,  כלומר,  לה.  לסרב  תוכלו  שלא 
בקרוב  להיפגש  עלולים  אנחנו  אז  אבל 
אל  פנים  ממש  לא  )טוב,  פנים  אל  פנים  מאוד 
פנים, כי לי אין פנים ולכם כבר לא יהיו(. ובכן, מאחר שאני אל 
רחום וחנון )אתם יודעים, לא כמו זאוס, שהיה מעיף ברקים על ימין ועל 
שמאל(, אני אסכים שתמשיכו לקרוא לי איך שבא לכם, ואני מצידי פשוט 

אנקוט גישה דומה. דיל?
ייראו  אז אם בקרוב תרגישו משקו מוזר, ודברים שקייתם רגילים אליקם 
לכם שונק, אולי אפילו לא מובנים, אל תיבקלו. זק בסך קכול אלוקים רחום 
וחנון שכמוני, שנותן לכם לקרגיש קצת משלו. ומי יודע, אולי פתאום ייפול 

לכם איזק אסימון ותגידו לעצמכם: "איזה אידיוטים היינו, יא אלוהים".
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

אלוקים, 
אדושם, 

המקום. ֵקלי, אבא, שמים, 
השם ישמור, מה נפל עליכם? מה כל כך 

עם קשה בלהגיד אלוהים? יש לכם איזו בעיה 
הגייה של האות ה’? כי, ֵהיי, עד כמה שאני זוכר בראתי לכם 

את כל האיברים הנחוצים לאותיות גרוניות

דמיינו את עצמכם הולכים בסמטה חשוכה... פתאום מגיח מאחד הבתים 
הלב  מה...  ברור  לא  כלשהו,  חפץ  בידו  מחזיק  הוא  מאיים.  הנראה  אדם 

מתחיל לפעום בחוזקה.
מה הייתם עושים???

כתוצאה  הנגרמת  נעימה,  לא  ופיזיולוגית  רגשית  תחושה  הוא  הפחד 
מחשיפה לגירוי חיצוני מסוכן או מאיים )פיזית או מנטאלית(. 

חזקה  הפחד  תחושת  יותר,  וגדול  צפוי  בלתי  הוא  החיצוני  שהגירוי  ככל 
ולמנוע מלהיכנס מלכתחילה  עלינו  להגן  נועד  יותר. הפחד 
את  להגביל  עלול  גם  פחד  זאת,  עם  מסוכנים.  למצבים 

התפקוד שלנו.
נחזור לסמטה... קיימות מספר אפשרויות תגובה:

1. אני מתחיל לרוץ בכל כוחי.
2. למרות דפיקות הלב המואצות, אני ממשיך ללכת באותו 

קצב ומקווה שאני סתם מדמיין.
3. אני מרים את הראש, מחפש חפץ כלשהו בסביבה שיוכל 
בביטחון  לצעוד  וממשיך  עצמית,  להגנה  אותי  לשמש 

)מזויף(.
ומביא  בדם  האדרנלין  הורמון  להעלאת  גורם  הפחד  הפיזי,  במישור 
צמרמורת,  הלב,  פעימות  קצב  הגברת  האישונים,  הרחבת  כמו  לתופעות 
העלאת לחץ הדם והרחבת כלי הדם המובילים אל השרירים. כל זאת כדי 
להכין את מערכות הגוף להתמודדות פיזית אפשרית עם האיום או הסכנה. 
החזרת   ,)Flight( בריחה  הן  הפחד  לתחושת  ההתנהגותיות  התגובות 

.)Fright( או קיפאון ושיתוק ,)Fight( מלחמה
בעולם המודרני מצאו שימוש שיווקי לפחד. שימו לב לפרסומות מסוימות 
בריאות  של  קמפיינים  לפעול.  לכם  לגרום  כדי  פחד  לזרוע  המנסות 
חומרים  אין  "אצלנו  כמו  מזון,  של  חולים(,  קופות  תרופות,  )ביטוחים, 

יותר  אותנו  מעורר  מה  טלוויזיה?  תוכניות  שיווק  לגבי  ומה  משמרים". 
לצפייה מאשר המשפט "...ושלא יעבדו עליכם..!" או "מה שהילדים שלכם 

אוכלים".
ואולי הכי אקטואלי – מה היה האלמנט שבו השתמשו טראמפ והילרי הכי 
הרבה כתעמולת בחירות? כן, הפחד! הפחד מאופיו וממעשיו של היריב. 

ומי הצליח להפחיד יותר? את זה אנחנו כבר יודעים.
ביהדות מדובר הרבה על הפחד, ואסיים בשני ציטוטים, שלדעתי, כל אחד 
צריך לקחת איתו לחיים ולשנן 
הפחדים  את  לשים  כדי  אותם 

שלנו ב"פרופורציה".
של  בספרו  הרא"ה  של  ציטוט 

הרב קוק: 
"הפחד הנפרז )=המופרז(, הוא 
זיו החיים של האדם  נוטל את 
ושל כל החי המרגיש. אין דבר 
לו.  דומה  בעולם  ואכזרי  רע 
הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ערוך ממה שהם, ומאפיל את זוהר כל 
צפונה  ששם  להגזים,  ליסודותיהן  מתחת  יחתור  אשר  בחתירתו  הטובות 
ושכלי,  מוסרי  חומרי  רפיון  כל  חולשה,  כל  מקור  הגלוי.  הטוב  תחת  רעה 
הוא רק הפחד העובר את גבולו. הוא יאיים על האדם שלא יעשה כל דבר 
יביא עליו רעה  יינזק, שמא  ינקוף אצבע להצלתו - שמא  לישועתו, שלא 
לא יוכל כפרה - עד שהוא עושהו לחלש ומלא רפיון, עד שמעצלות ואפס 

מעשה הוא נופל בכל רע."
ובנימה חיובית ובונה, משפטו )לאחר "שיפוץ" קל( של ר' נחמן מברסלב:  

"כל העולם כולו גשר צר מאוד – והעיקר לא לפחד כלל".
אילת יעקבן

מדע פופולרי
כמה עובדות מדעיות )ומעשיות( על הפחד!! )וגם על טראמפ והילארי(

בעולם המודרני מצאו שימוש שיווקי 
לפחד. שימו לב לפרסומות מסוימות 
המנסות לזרוע פחד כדי לגרום לכם 

לפעול. קמפיינים של בריאות )ביטוחים, 
תרופות, קופות חולים(, של מזון, כמו 

“אצלנו אין חומרים משמרים”



משפחה מבוקשת   משפחת טויזר
שרה, תומר, עדן )6(, אוריאן )3(

בצלאל  בוגרת  מחוננים.  לילדים  חוגים  במסגרת  לאנימציה  מורה  ומעצבת,  מאיירת  אנימטורית,  היא 
בצלאל  בוגר  הממשלתי.  התקשוב  רשות   – במלם  דיירקטור  ארט  הוא  המסך.  לאומניות  במחלקה 
מעצב  צה”ל,  של  הדרכה  לצורכי  וסימולציות  משחקים  לומדות,  ביצירת  עבד  בעבר  המסך.  באומניות 
ראשי בסטרטאפ “ורינגו” ומעצב ראשי במשרד הפרסום אייקון אינטראקטיב. היכרות הכרנו במחלקה 
לאומניות המסך באקדמיה בצלאל, למדנו יחד במסלול אנימציה. למדנו באותה הכיתה, אז היינו עובדים 
יחד, יוצאים יחד עם כל החברה ולאט לאט התקרבנו ונהיינו זוג. ככה עברנו 4 שנים של לימודים מפרכים... 
הגעתם  איך  הרדוף.  בגן  לומדת   ,3 בת  אוריאן  קשת.  בבי”ס  א’  בכיתה  לומדת   ,6 בת  עדן,  ילדים 
לקשת/למזכרת בתיה? מטילים את האשמה על ליאת וליאור אקרמן. ליאת היא בת דוד שלי ובאנו 
אליהם להתארח בשבת והחלטנו שאנחנו אוהבים את המקום, האוירה ואת הרעיון הקהילתי של קשת. 

אני חילוני ושרה דתיה, אנחנו שומרים שבת ומשתדלים לנהל אורח חיים דתי בבית. חשבנו שקשת זה מקום שיתאים לתא המשפחתי שלנו. עד כה אנחנו 
מרוצים :(. מרגש שבכל פעם שצריכים עזרה כולם מיד נרתמים, נותן תחושה נעימה של קהילה תומכת. תחביבים אנחנו אוהבים לקרוא. שרה אוהבת 
בעיקר ספרות פנטזיה ותומר מדע בדיוני. כל לילה אנחנו קוראים לילדות סיפורים לפני השינה. ניתן להגדיר אותנו כגיימרים, בשבתות אנחנו אוהבים 
לשחק עם הבנות משחקי לוח ומשחקי קלפים. בילוי משפחתי מועדף טיולים, משחקים וספרים.  מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים ללא 
הילדים? מטיילים בחו”ל. מה לא היית עושה בחיים? הימורים וסחר לא חוקי. משהו מפתיע לגלות עליכם שרה עלתה מניו-זילנד בגיל 12, הבנות 
דוברות אנגלית ועברית. חוויה משפחתית משמעותית המעבר למזכרת בתיה ולגדל ילדה עם צרכים מיוחדים. עדן מתניידת בכסע גלגלים ממונע. 
השבת שלנו לאכול, לשחק, לקרוא, לנוח. מידי פעם לארח ולפגוש את החבר’ה בבית הכנסת. מוטו משפחתי להיות אופטימיים אבל לא נאיביים. מה 
המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? “אוריאן, את צריכה לאכול” תרומה לקהילה תומר מאייר מידי פעם לעיתון “ודברת בם” ספר 
מומלץ/ מוזיקה/ סרט  ספר - תומר: “פניי מועדות לכוכבים” של אלפרד באסטר. שרה: “ארץ אחרת” של טד וויליאמס. מוזיקה: רוק לכל גווניו )ישראלי 
ולועזי(, למשל: הדצמבריסטס, ג’טרו טול, טוקינג הדס ופרימוס. סרט: מלחמת הכוכבים מ 7-3 שלוש מילים על... טלוויזיה יש, בקושי רואים, צמחונות 

אפשר לחיות עם זה, מסיבות ימי הולדת איזה כייף, חגיגה חלומות לעתיד להסתכל אחורה ולהיות מרוצים.

נועה, יהודה והילה זלצברג, זהבה ליבנה


