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החוג של אמא

ובחורף ההוא עלה לי החום ל-39 מעלות ולא ירד 
חידשו  הצבאיים  הרופאים  האביב.  שהפציע  עד 
לי את הגימ"לים מדי שבוע, בדקו וגירדו בראשם, 
אך לא ידעו לומר דבר. הרגשתי בדידות נוראית, 
העולם ממשיך כהרגלו ואני ספון במיטתי. יצאתי 
לחלוף.  בטובו  שיואיל  וחיכיתי  מהזמן  החוצה 
כשגבר הייאוש ביקשתי רשות ממפקדי להירשם 
אנגלית  "שירה   - בבר-אילן  לקורס  בינתיים 
מעניין  לא  זה  "מה??  הרומנטית".  בתקופה 
אותי!" ענה המפקד, ובאוזניי נשמעו מילים אלו 

כאישור. 
עד  הכרתי  שלא  אנגלי  משורר  כתב   ,”I wandered lonely as a cloud“
ובאותו בוקר חורפי ביטא את כל מה שהרגשתי כבר בחמש המילים  אז, 
הראשונות. למחרת היה עליי לגשת למרפאת תל השומר כדי לחזור בפעם 
מתחזה,  שאינני  התורן  הרופא  את  לשכנע  השבועי:  הטקס  על  המאה 
שהמחוג עודנו מצביע על 39, ולחזור הביתה מותש. בראש מורכן מסרתי 
לחובשת את ערימת הטפסים הרפואיים מתיקי, ויחד איתם גם את השיר 
האנגלי בן מאתיים השנים, סתם בטעות. לפתע קמה החובשת ממקומה, 
ובמבטא אנגלי  ודיקלמה את השיר בעיניים עצומות  נעמדה על השולחן 

כשסיימה,  במרפאה.  החיילים  כל  לאוזני  מושלם 
לקול מחיאות הכפיים, שאלה בחיוך מה אני צריך 
מורם  בראש  טקס.  ללא  בגימ"לים  אותי  וציידה 
חדרה  זהובה  אור  שקרן  ומצאתי  למיטתי  חזרתי 

את החורף שחיכה בחדרי.
קצין  תורנות  מילאתי  ושלם,  בריא  שנה,  בחלוף 
"יש  בקשר:  הסמל  עלה  פתאום  בשבת.  תורן 
יכול  להיכנס, אתה  חיילים שמתעקשים  שני  פה 
לבוא?" בחוסר חשק צעדתי לכיוון השער ומרחוק 
כבר הבחנתי בבחור ובחורה בתוך האוטו הצהוב. 
"אני משרתת כאן במרפאה ושכחתי את התיק עם הדרכון של החבר שלי 
להאמין  חייב  "אתה  וחייכתי.  מיד  אותה  זיהיתי  ללונדון!"  היום  טס  והוא 
לי...". "אני מאמין, אבל את חייבת לומר את הסיסמה," השבתי בקול רציני. 
היא כיווצה את עיניה כמנסה להבין ואז יצאה בחיוך מהאוטו, נעמדה על 
הבטונאדה ובאותו מבטא מושלם דיקלמה את המנון הבודדים מתחילתו 
ועד סופו. פתחתי את השער ללא מילים, ומאז לא ראיתי אותה שוב. בראש 
לי  נדמה  לפעמים  לאחור,  הבטתי  שלא  ולמרות  לחמ"ל,  חזרתי  מורם 

שהסמל נותר לעמוד שם, משתומם, עד היום.
גיל עטר

התחלתי ללכת לחוג. כן, כן, לא לשיעור, לא לחדר כושר או לאיזו סדנה. 
עם  קבועה  בשעה  מהבית  לצאת  בחוג,  להיות  מוזר  מרגיש  זה  לחוג. 
יפי שמעניין אותי. לא שלא עשיתי דברים שפיתחו  חוברות, וללמוד משהו ֵכּ
בתום  הזה,  בחוג  משהו  יש  אבל  שהתבגרתי,  מאז  השנים  לאורך  אותי 
ובניקיון הזה של העשייה שהיא לא לצורך תכלית מסוימת, רק מתוך עניין 

טהור שלי, שעושה לי ממש שמח בלב.
וזה גרם לי לחשוב, שאני מרגישה עכשיו קצת כמו עוד ילדה בבית שלנו 
ומשהו באיזון של המשפחה השתנה. עד עכשיו כל שעות אחר הצהריים 
פה  הבלחות  למעט  הבנות,  לענייני    - כמעט  מקודשות   – מוקדשות  היו 
ושם כשעלה הצורך, ואת ענייניי וענייננו כזוג דחקנו לקצוות של היום, לזמן 

שהבנות במסגרותיהן או ישנות. 
בו,  להתחשב  צריכות  הן  שגם  שלי,  שהוא  זמן  הזה  ללו"ז  נכנס  ועכשיו 
לפנות לי אותו, להבין שבשעה זאת וזאת ביום זה וזה, הן לא יכולות לתכנן 
בהתחלה,  בקלות.  התקבל  לא  וזה  שלי.  הנוכחות  את  שצריכות  תוכניות 
נפערו  שלהן  העיניים  חוג,  מתחילה  אני  ראשון  שביום  להן  כשסיפרתי 
בתדהמה. מה זאת אומרת שאני מתחילה חוג? "כן, כן, אני מתחילה חוג. 

כמו שאת הולכת לחוג ואת הולכת לחוג, גם אני הולכת לחוג". 
ועברנו עוד שלבים בתהליך הזה, ממש שלבים של התמודדות עם אובדן. 
לא אובדן קשה וטראומטי, חס וחלילה, אבל בכל זאת אובדן של תפיסה 
מסוימת של אימא, שבחוויה שלהן כל קיומה היה שם בשבילן ועכשיו הוא 
גם בשבילה. זה אולי עניין פעוט, זה אולי חיובי, אבל זה תהליך שמשפחה 
פשוט  לא  זה  שלי.  ההסתגלות  תהליך  היה  וגם  אליו.  להסתגל  צריכה 

לשחרר את המקום הזה שאני שם בשביל כולם ועכשיו אני בשביל עצמי. 

לפעמים הלכתי לחוג בלב כבד שאני לא נמצאת בבית בזמן הזה, למרות 
שבתוכי ידעתי ששום דבר לא יקרה, הבנות יסתדרו, הכביסה לא תסתדר 
קל  שלא  הנפש  של  תנועה  זו  אבל  הזו.  וקצת  בשעה  בסדר  יהיה  והכול 

להתרגל אליה, היא מאוד שונה מהאוטומט של האימהות שלי עד כה. 
ואז חשבתי על ההורים שלי, על כל המאמצים הכנים שהם עשו כדי לגדל 
שלהם  שהעבודה  כלפיהם  הוגן  לא  שזה  וחשבתי  ורוחנית,  פיזית  אותי, 
תיפסק בגלל שהפכתי להיות אימא. אני לא רוצה שהבנות שלי יתפתחו 
ויגדלו רק עד שהן תהיינה אימהות. וכן, עדיין המון אימהות מתקדמות - 
זה  אבל  לעשות,  בוחרות  שהן  גופנית  פעילות  באיזו  בעבודה,  בלימודים, 
תמיד מלא בהצדקות: כדי לשמור על הגוף, כדי להתקדם בעבודה, כדי 

להיות הורים או בני זוג טובים יותר. 
זמן שהוא  יכולת למצוא לעצמנו  זה פשוט עניין של  זה סיפור אחר.  חוג 
שם  להיות  מוסרית  מחויבות  לנו  יש  בסדר.  באמת  שזה  ולהרגיש  שלנו, 
בשביל המשפחה ולפתח את הילדים שלנו, ואותה מחויבות מוסרית נוגעת 
שלנו  ההורים  בשביל  בשבילנו,  חובתנו,  זו  כך.  ממש  עצמנו.  של  לפיתוח 
שהתאמצו שיהיה כך כשאנחנו היינו קטנים ובשביל הילדים שלנו, שיראו 
את הוריהם מכבדים את עצמם ומפתחים את עצמם, ואולי גם הם יגדלו 

להיות הורים כאלה בעצמם. 
אז תעשו לכולם טובה ותיזכרו בחלום הישן שלכם שתמיד רציתם לעשות 
וחשבתם שזה כבר לא יקרה ועופו על זה! זה כיף גדול, זה חשוב מאוד 
והי, זה הרבה פחות מלחיץ כשהמורה לא יכולה להתקשר לאימא שלכם 

לגעור על זה שלא התאמנתם.
ליאת אקרמן



טבת החודש העברי

א.	יום	הולדת	לביאליק	
קיבלנו  יסודי,  ספר  בבית  תלמידה  כשהייתי 
החודשים.  עשר  שנים  את  לצייר  משימה 
והתחלתי  ריבועים  לתריסר  בריסטול  חילקתי 

במלאכה.
וברורים.  צפויים  היו  מהחודשים  חלק 
מתוך  מאליהם  זרמו  תשרי  חגי  של  הסמלים 
חודש  של  ובריבוע  הצבעוניים,  העפרונות 
הכותל.  אבני  בין  אזוב  בדקדקנות  ציירתי  אב 

עליז  נראה  מרחשוון  אפילו 
הראשון. הגשם  טיפות   עם 

אותי  ריגש  מכול  יותר  אבל 
נולד ביאליק,  חודש טבת, שבו 
אהבתי  שיריו  שאת  המשורר 
מגיל צעיר, עוד לפני שלמדתי 
ומהי ציניות, עוד  מהי מטפורה 
המהלכים  על  שידעתי  לפני 
גדל  שביאליק  ההיסטוריים 

לתוכם והיה חלק מהם.
הגדל  הפרח  אל  יצא  לבי 
בגעגוע  ומביט  בחלון  בעציץ 
אחד  כל  בגינה.  הפרחים  אל 
יכול למצוא בחייו את הרגע או 
רצה  כך:  הרגיש  שבו  התחום 
רצה  העז,  ולא  כדורגל  לשחק 
והרגיש  מהקבוצה  חלק  להיות 
ימים  שביליתי  אני,  שייך.  לא 

רבים מילדותי מאושפזת בבתי חולים ומרותקת 
למיטה, נהגתי להביט החוצה ממיטתי בדשאים 
את  שעטף  והגבס  החולים,  בית  של  הרחבים 

רגליי נדמה בעיניי כעציץ התוחם את הפרח.
וגעגוע  שירי הילדים של ביאליק היו שירי עצב 
שירי  רק  לא  ובעצם  נעימה,  בעליזות  עטופים 
מביעים  ביאליק  של  משיריו  רבים  הילדים. 
שעוטף  הרוגע  למרות  וכעס  ִתסכול  מחאה, 
אותם כביכול. כך למשל, מאוד אהבתי כשאימא 
שרה לי את “לא ביום ולא בלילה”. קולה הצלול 
הנערה  ואת  הדמדומים  שעת  את  לי  צייר 
לשאול  כדי  העתיק  השיטה  עץ  אל  ההולכת 

אותו מה צופן לה העתיד.
“את השיטה אשאל אני

מי ומי יהי חתני?” 
כניעותה של הנערה, התפיסה לפיה זהותו של 
אותי  קוממו  בה,  תלויה  אינה  העתידי  זוגה  בן 
תפיסת  את  שהייתי  הצעירה  בילדה  ועוררו 
לנער  רציתי  האקטיבית.  הפמיניסטית  העולם 
יכולה  שהיא  לה  לספר  מהשיר,  הנערה  את 
להחליט, לספר לה שהעתיד לא נתון בידיה של 

אף מגדת עתידות, אלא בידיה שלה.
ביאליק,  יותר שירים של  ולמדתי  ככל שגדלתי 
הרגשתי שאני מעמיקה את היכרותי עם משורר 
את  “לבדי”  בשיר  כשקראתי  שלי.  הילדות 

השורות: 
האור,  סחף  כולם  הרוח,  נשא   “כולם 
הרנינה,  חייהם  בוקר  את  חדשה   שירה 
מלב  נשתכחתי  רך,  גוזל   ואני, 

תחת כנפי השכינה”.
“בערוגת  השיר  מתוך  התמונה  בזיכרוני  עלתה 

זוג  בן  לו  מוצא  וירק  ירק  כל  הגינה”: 
מתאים ופוצח איתו בריקוד עליז, ורק הפול 

ריקים. תרמיליו  כי  לרקוד  יכול  אינו   המסכן 
את  ללמוד  שלא  הקפדתי  השנים  במשך 
לדעת  רציתי  לא  ביאליק.  של  הביוגרפיה 
איזה מן אדם היה או מה עלה בגורלם של חיי 
האהבה שלו. ביאליק שלי נשאר המשורר שלא 
את  מלבו  חצב  אלא  ההפקר,  מן  באור  זכה 

הניצוץ שניתז אל הנייר. וזהו.

ב.	עוד	על	חודש	טבת
חודש  על  המאמר  לכתיבת  ההכנה  במהלך 
למשל,  חדשים.  דברים  כמה  למדתי  טבת, 
שמשמעות השם “טבת”, היא ש”שוקעים בו”, 
החורפי  החודש  את  שמאפיין  הבוץ  בגלל  וזה 

והקר הזה. 
ואז נתקלתי בסיפורה של יהודית ובחג הבנות. 
על  אף  לתנ”ך,  חיצוני  ספר  הוא  יהודית  ספר 
מהברית  כחלק  אותו  מחשיבים  שהנוצרים  פי 

הישנה. 
של  ותושייתה  גבורתה  את  מגולל  הספר 
יהודית, אלמנה עשירה ויפה שהצילה את עמה 
והרגה את הולופרנס, שר הצבא האשורי שצר 
במבוכה  שרויים  ומנהיגיו  כשהעם  העיר.  על 
ובייאוש, מגיעה יהודית למחנה האויב ומבקשת 
מהולופרנס מקלט מדיני, בטענה שהיא יודעת 
מתרשם  הצבא  שר  להפסיד.  עומד  שעמה 
יהודית  לפתותה.  ומנסה  ומחוכמתה  מיופייה 
כלוט  שיכור  וכשהוא  לו,  שנענית  כמי  נוהגת 
כורתת את ראשו. רצח שר הצבא מביא לייאוש 
ובלבול בצבא האשורי, והיהודים מנצחים ניצחון 

גדול.
זכה  הצפונית,  באפריקה  ישראל  בקהילות 
ראש חודש טבת לכינוי “חג הבנות” או “עיד אל 
בנאת”. במקביל לחגיגות הגבורה של המכבים 

צוינה גם הגיבורה הנשית.
שיש  למרות  כי  זה,  מנהג  על  לקרוא  שמחתי 
למשפחתי שורשים גם בתוניס, לא ידעתי עליו. 
התחלתי לקרוא על מנהגי החג, כדי לברר מה 
הנשית.  הגבורה  את  לחגוג  כדי  אחיותיי  עשו 

אכילת  על  שמספרים  אתרים  מצאתי 
יין  עם  נשיות  חגיגות  ועל  גבינה  מאכלי 

וריקודים. 
דליה  דר’  ה  הַרּבָ של  במאמרה  נתקלתי  ואז 
שסיפורן  נשים  שלוש  מציגה  היא  מרקס. 
יהודית,  היא  הראשונה  הבנות:  בחג  נקשר 
היא  השנייה  עמה;  את  הצילה  שבגבורתה 
בספר  מסופר  המצמרר  שסיפורה  יפתח,  בת 
נדר  הגלעדי,  יפתח  השופט  אביה,  שופטים. 
שיעלה  למלחמה  צאתו  טרם 
מפתח  שייצא  הראשון  את  לקורבן 
אחרי  לביתו  חוזר  כשיפתח  ביתו. 
את  מקדמת  היחידה  בתו  הניצחון, 
מבין,  ויפתח  ובתופים,  בשירה  פניו 
לאסונו, שאינו יכול לחזור בו מהנדר 

אשר נדר.
היא  השלישית  הנשית  הדמות 
מדרש  מתתיהו-כהן-גדול.  בת  חנה 
על  מספר  הביניים  ימי  מתקופת 
כלה  שכל  היוונים,  שגזרו  גזירה 
לאחר  הראשון  הלילה  את  תבלה 
ולא  היווני  ההגמון  עם  חופתה 
נמנעו  מכך  כתוצאה  בעלה.  עם 
בנותיהם  את  מלחתן  ישראל  בני 
ואז,  כמעט.  שנים  ארבע  במשך 
חנה בת מתתיהו קרעה את בגדיה 
בני  ישראל.  כל  לפני  נישואיה  ביום 
ואז  משפחתה ביקשו להרוג אותה, 
היא הוכיחה את העם ואמרה שהם כועסים על 
למוסרה  מוכנים  אבל  הפומבית,  התערטלותה 
אך  הסיפור,  לאמיתות  הוכחות  אין  ערל.  בידי 
מרד  פרוץ  את  להסביר  בא  חנה  של  סיפורה 

החשמונאים.
אני מומחית קטנה מאוד בהיסטוריה ובמסורת, 
ויכול להיות שיש אי דיוקים או חוסרים בפרטים 
שכתבתי, אבל מאוד נהניתי לקרוא את המאמר 
של  כקשת  האלה  הנשים  שלוש  את  שמביא 
התנהגות נשית וגורל נשי. אמנם השוני בין גורלן 
גדול,  וחנה בת מתתיהו  יפתח  יהודית, בת  של 
מאוד,  גדול  משותף  מכנה  ביניהן  קיים  אבל 
במסגרת  פעלו  כולן  כאחת:  ומעצים  מעציב 
מצומצם  פעולה  מרחב  לנשים  שאיפשרה 
מאוד. כל אחת בדרכה הגיעה עד הגבול )אפילו 
הדין  גזר  דחיית  מאביה  שביקשה  יפתח,  בת 
שלושתן  בתוליה(.  את  לבכות  כדי  בחודשיים 
עלו על במת ההיסטוריה לרגע קטן ומשמעותי, 

ואז הודרו ממנה וחזרו לאלמוניותן.
מאמרה  את  מסיימת  מרקס  דליה  דר’  ה  הַרּבָ
נוכל  בו  “יום  הבנות,  חג  את  לחדש  בקריאה 
להתקומם נגד שרירותיות האלימות והמוות, יום 
סולידריות  של  יום  והחירות,  החיים  חגיגת  של 

נשית ושל הבעת אחריות הדדית”.
הקישור למאמר:

חגית קראוס 

צייר: תמיר קראוס כיתה ח1 “קשת” 



רק בריאות         סל התרופות

בר מצווה

שכולם  התרופות  של  הזה  ה"סל"  זה  מה  אז 
מדברים עליו?

בכל שנה מגיע הבוקר הזה בינואר, שבו אנחנו 
שנכנסו  "התרופות  על  לחדשות  מתעוררים 
)ושנמשיך  בריאים  אנו  עוד  כל  והאמת,  לסל". 
אחת  חדשותית  ידיעה  עוד  רק  זו  כמובן(,  כך, 
מיני רבות. אבל עבור אנשים הזקוקים לתרופות 
אלה מדובר לעתים בהשפעה עצומה על מהלך 

חייהם.
אז מה זה סל התרופות? מדובר ב"סל" דמיוני 
או  בדיקות  או  תרופות  אילו  להגדיר  שבא 
טכנולוגיות נוכל לקבל במסגרת קופת החולים 
עצמית  בהשתתפות  או  תשלום,  ללא  שלנו 
לשלם  נצטרך  בסל  שאינן  תרופות  על  נמוכה. 

את מחירן המלא, במידה ונזדקק להן.
מיליון  של  סכום  לידיכם  שנפל  דמיינו  עכשיו 

לנזקקים.  אותו  לחלק  חייבים  ואתם  שקלים, 
שנלחמים  נזקקים  המון  נמצאים  בסביבתכם 
על נפשם, וכדי לעזור לכולם תצטרכו 5.5 מיליון 
שקלים. למי תעזרו קודם? לילדים חסרי הגנה? 
למשפחות  דווקא  אולי  ישע?  חסרי  למבוגרים 
שיוכלו לשוב למעגל העבודה ולתרום לכלכלה 
לא  שתחליטו  אלה  עם  ומה  יותר?  טובה 
עדיף  האם  בגורלם?  יעלה  מה  להם?  לעזור 
לאלף  או  החיים,  לכל  משפחות  למאה  לעזור 

משפחות כפתרון זמני?
שהרכבה  הסל,  ועדת  מתכנסת  שנה  בכל 
בכל הבקשות  לדון  כדי  מתחלף משנה לשנה, 
אגב,  הועדה,  חברי  בסל.  תרופות  להכללת 
מנציגי  מורכבת  הוועדה  רופאים.  אינם  ברובם 
הרופאים, נציגי הציבור, נציגי משרד הבריאות, 
יחד  וכולם  החולים,  קופות  ונציגי  האוצר  נציגי 

פי  על  התרופות  את  ולדרג  להחליט  צריכים 
סדר חשיבותן.

האם  למשל:  ממש!  לא  קל?  שזה  חושבים 
לחמישה  לעזור  עדיף  מסוים  כסף  בסכום 
או  חייהם,  את  ולהציל  נדירה  במחלה  חולים 
את  ולהאריך  אחרת,  במחלה  חולים  לחמישים 
חייהם במספר חודשים או שנים? האם הצלת 
ילדים עומדת לפני הצלת מבוגרים? האם מימון 
מתרופה  יותר  חשוב  לילדים  שיניים  טיפולי 
למחלה כרונית? השאלות והדילמות הן קשות 
ומורכבות, ואיתן מתמודדים חברי הוועדה בכל 

שנה מחדש.
השנה אושרו בסל 106 תרופות וטכנולוגיות מתוך 
כ-700 בקשות. רבות מהן מוגדרות מצילות חיים. 

נאחל לכולנו חיים ארוכים ובריאים!
איילת יעקובן

הנחת היסוד במשפחתנו תמיד הייתה שאנחנו 
יהודים מספיק מעצם היותנו ישראלים. מתוקף 
שאנחנו  מה  כל  יודעים  אנחנו  זאת,  הנחה 

צריכים ורוצים לדעת על היהדות. 
טובה,  בשעה  הבוקר,  מצווה.  הבר  הגיע  ואז 
הבכור מבין האחיינים הניח תפילין וטלית בפעם 
קבל  עליו  אמר  הבכור(  )אחי  ואביו  הראשונה, 
עם ועדה "ברוך שפטרנו מעולו של זה". אנחנו 
לעולם  "מילדים  בצד,  לעצמנו  מילמלנו  כמובן 
מהרגע,  נחת  רווינו  אבל  פטור",  מקבלים  לא 

כמובן.
)בוואטסאפ  בשבוע שעבר, כשהגיעה השאלה 
לטקס  להגיע  מתכוונים  אנחנו  אם  כמובן( 
בתל  הכנסת  בבית  טמיר  של  התפילין  הנחת 
בכלל  ספק  היה  לא  בבוקר,  וחצי  בשש  אביב 
שנגיע בהרכב מלא, גם אם זה כלל להעיר את 
כל המשפחה עוד לפני הזריחה. בטח שבאים! 
זה  "לא,  המשפחה!  של  הראשונה  מצווה  הבר 
לא באמת הבר מצווה," הבטיחו לי הוריו של חתן 
העלייה  תפילין.  הנחת  טקס  רק  "זה  השמחה, 
לתורה תהיה ביום חמישי, נר חמישי של חנוכה 
בשלוש אחר הצהריים במקום בשבת, כדי שגם 

אתם תוכלו לבוא".
בתור הנציגה ה"דוסית" של המשפחה )וגם את 
נישואיי לאחד  התואר הזה קיבלתי רק מתוקף 
כזה(, ניסיתי בעדינות לרמוז שלדעתי הגברבר 
שה"טקס"  מכיוון  יחד  הדברים  שני  את  יעשה 
נקבע לשחרית של יום שני וזו בעצם תהיה הבר 
גדלתי  זאת  בכל  שני,  מצד  אבל  שלו,  מצווה 
דברים  יש  ואולי  למהדרין  חילונית  במשפחה 

שאני לא יודעת.
יפהפה  כנסת  בבית  היעודה  בשעה  התייצבנו 
הוא  בוטיק".  כנסת  "בית  הגדירה  שאמי  וקטן, 
הזכיר לי ִגרסה מוקטנת של בית הכנסת העתיק 
ִצידי  משני  נמצאת  הנשים  עזרת  בו  בפירנצה, 
מסביב  העליונה  בקומה  ולא  התפילה  היכל 

לכול. 
להניח  לו  שיסייעו  בסבלנות  חיכה  גבר"  "גבר 
גברי  שאר  שצריך,  כמו  והטלית  התפילין  את 

ומי  בזה  המתורגל  )מי  הצטרפו  המשפחה 
חמושות  ימין,  בצד  התמקמנו  ואנחנו  פחות(, 
בסוכריות שקנינו מבעוד מועד כדי לצלוף בחתן 
לעמוד  מזלם  שאיתרע  הנוספים  ובמסכנים 

בסמיכות אליו.
לאחר  מיד  הגיעה  המתבקשת  השאלה 
את  זורקים  מתי  לבמה:  נקרא  המצווה  שבר 
הסוכריות? מכיוון שזו הייתה החגיגה הראשונה 

ידע)ה(,  לא  איש)ה(  במשפחה, 
היחיד  הדתי  הפלג  כנציגת  ושוב, 
נבּוכֹותי  אותי.  שאלו  במשפחה 
ומיד  יודעת  שאינני  להודות 
נועצתי ב"רב גּוֶגל" שאמר: "בעת 

ההליכה אל ההיכל להוציא את 
ספר התורה וגם בחזרה אליו". 
בעלי שיחיה בכלל אמר שביום 
כלל  סוכריות  זורקים  לא  חול 

אלא רק בשבת, אבל למשפחת 
המרבה  כל  משלה:  חוקים  רביע 

במתוק הרי זה משובח. 
נאמר  השחרית  תפילת  במהלך 
שלא  אמי,  הקדיש.  גם  כמובן 
בית  בתפילות  לנּכֹוַח  רגילה 
משתאות  עיניים  פערה  כנסת, 
שמחה  בזמן  "מה?  ואמרה: 

מיד  הבנתי  קדיש?"  אומרים 
היא  הקדיש  עם  שלה  היחידה  שההיכרות 
לאלוהים  הלל  בעצם  שזה  והסברתי  מלוויות 
ולא תפילת אשכבה מיוחדת למת. את אלוהים 
מהללים בכל עת, בעתות שמחה ובעתות עצב. 

הם  מה  ידענו  בדיוק  לא  התפילה  אורך  לכל 
של  הם  חלק  באיזה  אומרים,  הם  ומה  עושים 
התפילה, ודוגרי - היינו עסוקות בעיקר במרדף 
כל  על  ולטפס  לצעוק  שתפסיק  יעלי,  אחרי 
לנסות  שתפסיק  ובעיקר  ראתה  שהיא  דבר 
להתנדנד על תפילין של מתפללים זרים, משל 

הייתה קופיפה קטנה. 
והחיבוקים  הנשיקות  הברכות,  התפילה,  בתום 
מה  ההבנה  חילחלה  כולם,  עם  כולם  של 

שחשבנו  הקטן",  "הטקס  פה:  קרה  בעצם 
לתורה  לעלייה  מקדים  כטקס  הבוקר  שיהיה 
כבר  הילד  זהו!  ה-טקס.  בעצם  היה  בחנוכה, 
בחנוכה?"  עושים  בעצם  מה  רגע,  "אז  גבר! 
"מנחה".  להם:  אמר  ואנתוני  הסבתות,  שאלו 
"ומה זה אומר? יהיה ספר תורה?" "לא". 
"יהיה תפילין וטלית?" "לא". "אז 
בשביל מה אנחנו מזמינים את 
בחנוכה?"  הכנסת  לבית  כולם 

משיכת כתפיים בלתי מחייבת. 
זה  מה  יודעים  שאנחנו  חשבנו  אז 
להיות יהודי. חשבנו שאנחנו יודעים 
פינת  בכל  כי  פה,  גרים  אנחנו  כי 
כי  כנסת,  בית  יש  מסביבנו  רחוב 
אנחנו משתתפים בקידוש מדי פעם, 
וכי  הקודש  בשפת  מדברים  אנחנו  כי 
לארץ  לעלות  בשביל  חיינו  את  סיכנו 
העוינות  הערביות  מהארצות  היהודים 
לא  גילינו שאנחנו אפילו  בהן. בעצם  שגדלנו 
ידענו איך ילד הופך לבר מצווה, מה ההבדל בין 
ומה  לתורה,  לעלייה  והטלית  התפילין  הנחת 

הקשר בין הסוכריות לשליח ציבור. 
אפילו אנחנו, הדור השני, לא ממש יודעים אלא 
בעצמנו.  להבין  ומנסים  חוקרים  אנחנו  אם 
כי בניגוד לתחושת השייכות, שאולי עוברת 
נולדים עם  דורות, לא  בגנים היהודיים מזה 
הפרקטיקה. כשהגישו את ארוחת הבוקר בחצר 
בית הכנסת, אמר לי אחי: "רק אחרי שאמרתי 
עליו 'ברוך שפטרני מעונשו של זה' הבנתי שזה 

היה בעצם הבר מצווה שלו". 
שייכותי  את  להעריך  לי  גרם  הזה  הבוקר 
לקהילה הנפלאה הזו שנקראת "קשת" עשרת 
יודעת שאם אינני  מונים מאשר קודם לכן: אני 
מי  את  יש  תמיד  לדעת,  ורוצה  משהו  יודעת 
חומל  במבט  בי  יביט  לא  לעולם  והוא  לשאול, 
גם  ובהכלה  בהבנה  אתקבל  תמיד  בורה,  כעל 
אם אני לא בדיוק מתנהלת באותה צורה בחיי 
הדתיים כמו חבריי; ועל זה אשוב ואומר - תודה!
נעמי רביע



מהנעשה בבית הספר היסודי
מפגש-תפילה	שכבת	ה’	

"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" – והרי אין לנו אפשרות לכבד את חברנו 
אלא אם כן נתבונן גם בעולמו. 

בבית הספר "קשת" אנו לומדים את רוב מקצועות הלימוד בפורום כיתתי, 
הכיתה  בהם  השיעורים  מדרש.  ובית  השבוע  פרשת  שיעורי  ובתוכם 

מתפצלת לשתי קבוצות הם חלק משיעורי הדת: מקרא, נביא והלכה.
המגוון היפה והמיוחד של הילדים הלומדים בבית הספר מאפשר פיתוח 

מודעות, סובלנות ורגישות לרב-תרבותיות המתקיימת במסגרת זו.
מתוך רצון להעמיק את ההיכרות של הילדים האחד עם אורח החיים של 
תפילה  לילדי  משותף  התכנסות  בוקר  ה'  כיתות  בשכבת  קיימנו  האחר, 

ומפגש. 
התחלנו את התהליך בקבוצות הלימוד השונות. ערכנו דיון בתכנים אותם 
את  בחרה  תפילה  קבוצת  השניה.  לקבוצה  ולהכיר  להטעים  רוצים  אנו 
מוכרים  ֵאילו שירי תפילה  ובדקה  זה,  ביום  נתפלל  אותם  קטעי התפילה 

לקבוצת המפגש. קבוצת מפגש בחרה בנושא "חברות" ללימוד משותף.
כדי  הוא, לשאת תפילה  בצורך של האדם, באשר  למדנו טקסט העוסק 
יהי  לא  "יומו  וכך  בשל",  פרי  נוגה  ועל  קמל  עלה  סוד  "על  יעמדו  שעיניו 

אלוַהי"(. ערכנו שיחה קצרה על  גולדברג/"למדני  )לאה  כתמול שלשום" 
ואם כבקשה  הצורך של האדם בתפילה, אם כהודיה ושבח על מה שיש 

המופנית לאל, לישות כלשהי,  לאחר, או לחלל האוויר.
שאנו  בחיינו,  המצויים  דברים  אותם  על  גולדברג  מודה  בטקסט 
בכל  ולהבחין  לרגע  לעצור  הכדאיות  ועל  מאליהם,  כמובנים  מקבלים 
שביכולות  הפלא  את  מעינינו:  משמיטה  האוטומטית  שההתנהלות  מה 
התודה  ואמירת  עליהן  ההשתהות  בהן,  ההבחנה  ובטבע.  האנושיות 
ומעניקות  חיים  המפיחות  בועות  היומיום  לשגרת  להכניס  מאפשרת 

השראה וכוח לשגרה חשובה זו.
ילד  לאחר מכן ערכנו תפילה משותפת תוך מתן מרחב לבחירתו של כל 

וילד אם להתפלל או להתייחס לקטעי התפילה כרצונו.

בהמשך, קבוצת מפגש הובילה לימוד בנושא "חברות".
שרנו את השיר "אני וסימון ומואיז הקטן", צפינו בהצגה "צפרדי וקרפד", 
שני  בין  הדדי  ובכבוד  בהתחשבות  העוסק  אחים",  "שני  לסיפור  הקשבנו 
יצירה המבטאת את הרעיון, ש"כל אחד מאתנו  וחתמנו בפעילות  אחים, 

יחיד ומיוחד וביחד אנחנו יצירת מופת".
שונמית גוילי
מחנכת כיתה ה’1

גלריית	אמנות
השנה התקיימה תערוכת האמנות במתכונת "גלריה"

התלמידים הציגו את יצירותיהם, עזרו באוצרות והדריכו את המבקרים.
כתות א’-ב’ עסקו בנושא קומיקס בהשראת ספרו של אורי אורבך ז"ל: מתקן החלומות.

התלמידים למדו מהי אמנות הקומיקס מהם הכללים ליצירת קומיקס ויצרו בהנאה.
כתות ג’-ד’ למדו על האמן רומרו בריטו – אמן פופ רב תחומי ששילב בעבודותיו מרכיבי 
קוביזם, פופ ארט וגרפיטי וסגנון יצירותיו התבטא בצבעוניות חזקה ומרקמים שיוצרים 
ציורים  יצרו בהשראתו  ואווירה צבעונית. התלמידים  אצל הצופה תחושה של שמחה 

מלאי שמחה ובצבעוניות חזקה.
כתות ה’-ו’  למדו על האמן קית' הרינג אמן הפופ אשר הושפע רבות מהקומיקס ויצר 
חברתיים  בנושאים  ברורה  אמירה  יש  הרינג  קית'  של   ליצירה  רחוב.  אמנות  בעיקר 

ופוליטיים  ומסרים נגד אלימות.
התלמידים יצרו בסדנה פתוחה וציירו על אלמנטים שונים שאספו: טקסטיל וחפצים 
הרינג  לקית'  כמחווה  סירטונים  צילמו  כן  כמו  בגרפיטי.  והתנסו  שימוש  מכלל  שיצאו 

)ותודה ליואב פרידמן על העריכה(
כתות ה'-ו' היו שותפים לאורך כל הדרך באוצרות, עיצוב ובהדרכה.

דיני שוקר ולילי ריין 



הולך בתל

הורים ותומים      נו אבא... תתרכז
אני אבא, לשלושה ילדים. אני אבא עם הפרעות 
קשב וריכוז. אני נוטל כדור בכל יום בכדי שאוכל 

לתפקד בצורה מיטבית. 
כולכם  ביום  ביותר  המאתגרת  השעה  את 
מכירים היטב: זאת שבין 07:00 ל-08:00 בבוקר. 
אז בכדי שאוכל לסייע בדרך כלשהי, עליי לארגן 
ב  כבר  מתעורר  אני  אז  לכן.  קודם  עצמי  את 

.05:30
למה אני צריך כל כך הרבה זמן? אתם שואלים, 
ובכן, זה לא שאני צריך להתאפר )לפחות לעת 
את  ולסדר  להסתרק  צריך  שאני  ולא  עתה(, 
כמאמר  אבל  הימים...(,  איפה  )הלוואי,  השיער 
ואוסיף  לאט",  אבל  הדברים  אותם  "את  השיר, 

שלא ברצף ולא בסדר ההגיוני שלהם. 

לפחות  אחד,  אחד  עדיף  מתעוררים,  הם  ואז 
מילד  יותר  לארגן  צריך  שאני  ברגע  כי  בשבילי. 
להסתבך.  מתחילים  העניינים  אחת  בבת  אחד 
ולו  לסיים  בלי  לשני  מאחד  עובר  פשוט  אני 
חצי  כבר  מסתובב  זה  ילד.  לכל  אחת  מטלה 
שעה עם חולצה בלי מכנסיים, השני שותה את 
תה...  בעצם  שביקש  הראשון,  שביקש  השוקו 
קצף  עם  דקות  מספר  אחריי  נגרר  והשלישי 
לו באמצע צחצוח  כי קראתי  לו מהפה,  שיוצא 
"יובל  של  ממערכון  קטע  לא  זה  ולא,  השיניים. 

המבולבל". 
לטיול.  יציאה  שלפני  הרגעים  את  לדוגמה  קחו 
בזמן  שלפני  ביום  כבר  דבריי  את  מארגן  אני 
הילדים  את  עצמה,  את  מארגנת  שרעייתי 

ולעתים גם את הכלבה בבוקרו של יום. ונחשו 
אחרון  שיורד  זה  אני  תמיד,  אבל  תמיד,  מה? 
לרכב עם תיק ועוד שלוש שקיות נלוות למקרה 
ששכחתי משהו. וכל זאת רק אחרי שכל אחד 
מהילדים עלה למעלה לפחות פעם אחת אם 

לא יותר בכדי לקרוא לי.
ואז לטיול יצאנו... ולהפרעה יש מקום של כבוד 
ואני רואים כל בעל חיים חולף  בזמן שהילדים 
מעניין.  פרח  או  שיח  עץ,  ובכל  ביבשה  באוויר, 
בדרך,  שרואים  מה  על  סיפור  מזכיר  סיפור 
שישאלו  שאלה  שכל  יודעים  כבר  והילדים 
של  הסיפורים  מאגר  מתוך  נוסף  סיפור  תזכיר 

חיי.
אריק בן חביב

אלפי  הם.  באשר  מערות  לחובבי  ענקי  פארק  לונה  מהווה  יהודה  שפלת  אזור 
ושאר  בארות  בורות,  פירים,  קולומבריום,  מערות  מים,  בורות  מסתור,  מערכות 

חורים באדמה.
באחד  לסייר  ומיקי,  ספי  חברים,  שני  עם  יצאתי  החנוכה,  חג  של  שישי  ביום 
מאתרי המערות בשפלת יהודה. בדרכנו לאתר עברנו ליד גבעה תמימה למראה. 
אמר  מעניינות",  מסתור  מערכות  כמה  כאן  שיש  שמעתי  כאן,  נעצור  "בוא 
מיקי. חנינו, והתחלנו לטפס על הגבעה. תוך דקות כבר זחלנו במערת קבורה 
עתיקה, בעלת מספר חדרים. המערות הבאות היו מערכת מסתור יפות ומערות 
יהיה  אליהם  נוספים  לפתחים  פוטנציאל  זיהינו  מהמערות  בחלק  קולומבריום. 
כדי  מספיקים  תקציבים  אין  העתיקות  לרשות  לצערינו,  בחפירה.  להגיע  ניתן 
לחפור ולחקור מערות אלו. "אתם יודעים מה צריך למצוא כדי להשיג תקציבים 
ידענו מה מצפה לנו במערה  לחפירות? צלב. או סממן דתי אחר." צחקנו. לא 

האחרונה.
המשכנו לטייל על הגבעות, ומצאנו פתח קטן ונסתר. על פי מצב הפתח, הבנו 
או  להכנס,  אם  התלבטנו  האחרונות.  בשנים  זו  למערה  נכנס  לא  אחד  אף  כי 
להמשיך לחפש פתחים אחרים. ההתלבטות הייתה קצרה, ומצאנו את עצמנו 
גולשים לתוך המערה. בפנים התגלה לעינינו בור מים עתיק, עם חרותות סלע 
לצאת  ומתחילים  ולתיעוד,  למזכרת  תמונות  כמה  צלבים.  של  ביניהן  רבות, 
מהמערה. בדרך החוצה, באזור קצת חשוך, חרותת סלע מושכת את תשומת 

ליבי. "זאת לא מנורה?" אני שואל את ספי. "נראה שכן".
מתרגשים, מצלמים כמה תמונות, ויוצאים החוצה. ברגע זה עדיין לא הבנו את 
חשיבות התגלית, וגם לא היינו בטוחים אם המערה הייתה ידועה. שולחים את 
ושומעים בתגובה שלו התלהבות. למחרת טלפון  התמונה לארכיאולוג מקומי, 
מרשות העתיקות, מבקשים הכוונה למערה. מאוחר יותר מקבלים מהם שיחה – 

מדובר בתגלית ארכיאולוגית בעלת חשיבות עולמית. 
חרותת המנורה היא שלמה, ברורה וזהה למנורה שעמדה בבית המקדש, בעלת 
שבעה קנים ושלוש רגליים. לידה חרוטים מספר צלבים. על פי סקירה ראשונית 
של רשות העתיקות, חרותת המנורה היא כככל הנראה מימי בית שני ומרד בר 
כי גם  נוספת היא  יותר. אפשרות  וחרותות הצלבים מתקופה מאוחרת  כוכבא, 
הרביעית  המאה  סביב  הביזנטית,  בתקופה  יחדיו  נחרטו  הצלבים  וגם  המנורה 

לספירה על ידי כת יהודית-נוצרית שחיה באזור זה.

ומה אפשר לקחת מהסיפור? שבכל תחומי החיים, גם אם חושבים שהכל כבר 
ידוע, נחקר וסופר - תמיד יש מקום לסקרנות, לגילויים חדשים ולהרפתקאות 

חדשות.

בתמונה – נטע, אלה ואלון מרוז בביקור חוזר במערה
עידו מרוז
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יום לפני פרוץ מלחמת המפרץ

ואנחנו  "הנוער העובד". תקופת האולטימטום עומדת להסתיים  קן  גן,  - רמת  המקום 
מרגישים את המתח באוויר. 

תיכוניסטים מלאי שמחת חיים, עם מעט ציניות וחוש הומור. 
ה"  כחלק מההתמודדות של ההמתנה לתום האולטימטום, חבר מהקבוצה מכין לי "ֶעְרּכָ

ומבקש שאפתח רק במקרה חירום. 
והנה, עוברים הימים, אנחנו מתחילים להסתובב עם מסכות המגן ברחובות, ומיום ליום 

המצב יותר מלחיץ, הסקאדים מתחילים להתקרב אלינו והמתח גובר. 
אותנו  שתוריד  הבאה  לאזעקה  ממתינים  בעודנו   ,1991 ינואר  בסוף  הערבים,  באחד 
אני  ההורים.  עם  ומדבר  הביתה  דודי  מתקשר  למקלט,  קומות  חמש  הבזק  במהירות 
זוכרת משפט אחד משמעותי מהשיחה: "אנחנו צריכים לפנות את הילדים לקיבוץ..." 
)דודתי התגוררה עם משפחתה בקיבוץ ליד אשקלון באותם ימים(. התחלנו לארוז ציוד 
ובשעה 00:10 בלילה היינו בדרכנו לקיבוץ: זוג הורים, ארבעה ילדים, וסבא אחד מאוד 

חכם ומאוד מבוגר.
אני זוכרת דרך גשומה, חשוכה וארוכה. 

והנה אנחנו מול שער הקיבוץ, השעה 00:20 בלילה, חושך נוראי ואין מי שיפתח, מובן 
שאין דרך ליצור קשר. 

כעבור  חיה.  נפש  אין  אבל  יעבור,  במקרה  מישהו  אולי  לנס,  בתקווה  מהאוטו  יצאנו 
הציבורי הקרוב  לנסות להתקשר מהטלפון  למעלה מחצי שעה של המתנה, החלטנו 
גילינו שאין לנו  ביותר, מרחק עשר דקות נסיעה, בכניסה לאשקלון. כשהגענו למקום 

אסימון ובוודאי שאין ממי לבקש. 
חירום.  ה" שקיבלתי לשעת  "ֶעְרּכָ נזכרתי באותה  התחלנו לפשפש בתיקים, כשלפתע 
נפתח לשלושה שבועות של מגורים צפופים עם  שם חיכה האסימון שבזכותו השער 
דודים, דודות, בני דודים וסבא בקיבוץ קטן בדרום הארץ, בזמן שבמרכז הארץ נופלים 
שזכינו  המתוקות-מרירות  התקופות  כאחת  לכולנו  זכורה  שעדיין  תקופה   - סקאדים 

להעביר יחד. 
בתמונה - המעטפה האותנטית. 

שרון תמרי

היום לפני...                האסימון



קול משמים

אני עובד 
ובוקר, שישה ימים, ערב 

שמים, שמש, דשא, חיות - והנה יוצר 
באה קבוצת מדענים ומתייחסת לזה כאילו 

כלום. “היה מפץ”, עאלק. חבורה של אוכלי חינם שעובדים 
ארבעה ימים בשבוע וכל שעה שלהם זה 45 דקות. 

אין בושה?

בני	ובנות	"קשת"	מזכרת	בתיה	היקרים,
בואו נחזור רגע אחורה. עוד קצת אחורה, תמשיכו תמשיכו, יש לכם עוד, 
זה היה מה שאתם אוהבים לקרוא  עוד... שמעתם את הבום?  עוד,  עוד, 
לו "המפץ הגדול". דה ביג באנג, עאלק. פיצוץ ענק שלפניו לא היה כלום 

ואחריו הכול נוצר סתם ככה. זה באמת נשמע לכם הגיוני?
שנים  כמה  לפני   - שמו  אריאל  מאיר  האהובים,  ידיי  ממעשה  אחד 

כתב   - הראוי  הכבוד  לו את  נתתם  לא  כי  חזרה  אותו  לקחתי 
כמה בדיוק שיר על זה: "סתם שוטטו להם כמה חוקים/ 

ממש  עולה  והנה  זרוקים...  חצי  טבע  חוקי 
כן  גם  טבע,  חוקי  קבוצת  עוד  לקראתם/ 

התחברו  כבר  אז  כבר,  ואם  סתם/ 
ושלל  פיצוצים  הקבוצות/ והיו 
ניצוצות/ כך סתם פגש חלבון את 

הנכון/  באור  היפה,  בחום  חלבון/ 
ומהם יצא חלבון עם כישרון/ והתכשיט כבר 

יודע לעשות חשבון". אהבתי. חלבון עם כישרון המאיר 
אריאל הזה. חכו כשתשמעו את השירים החדשים שלו. מת 

עליהם.
אז אם לומר זאת במילים אחרות, קצת פחות ליריות, באה קבוצת מדענים 
– מעשה ידיי, לא פחות! – והחליטה לגנוב לי את הקרדיט. וואלה, יופי, אני 
עובד שישה ימים, ערב ובוקר, יוצר שמים, שמש, דשא, חיות, ובאים אנשים 
ומתייחסים לזה כאילו כלום. ועוד איזה אנשים? אקדמאים! בקושי עובדים 

ארבעה ימים בשבוע וכל שעה שלהם זה 45 דקות! אין בושה.

תגידו לי אתם, איך אפשר להסתכל על העולם הנפלא הזה שאתם חיים 
סטאלין,  של  רוסיה  והשנייה,  הראשונה  העולם  מלחמות  כולל  )לא  בו 
טבח העם הארמני, הרעב בסומליה, רצח העם ברואנדה, הטבח בדרפור, 
איך  כן,  אם  ושם(,  פה  משהו  שכחתי  ואולי  בסוריה,  האזרחים  מלחמת 
אפשר להסתכל על העולם הנפלא הזה ולומר שאין פה אצבע מכוונת? 

מישהו שיצר את כל הטוב הזה? מישהו שאחראי לכל היופי הזה?
הופה, פתאום כשמנסחים את זה ככה אתם כבר לא כל כך בטוחים 
במפץ, נכון? ברור לכם שצריך מישהו שיגרום לכל 
זה לקרות. כוח אדיר, שאי אפשר בכלל להבין את 
גודלו, שיקים את כל זה. פתאום זה כל 
כך פשוט: אם יש מחשב – מישהו 
מישהו   – בניין  יש  אם  אותו.  יצר 
בנה אותו. אם יש עולם – מישהו 

ברא אותו!
הזה,  ההיגיון  לפי  בעצם,  אוי.  אה... 
אדירים,  אלוהים  אותי.  שיצר  מישהו  גם  להיות  צריך 
מי לעזאזל יכול ליצור אותי, כוח כה נשגב וטרנסצנדנטי, שיודע להתנסח 
יצור  להיות  חייב  שזה  מובן  בהיגיון.  רגע  נחשוב  בואו  לועזיות?  במילים 
תבוני כלשהו, יצירתי ומלא דמיון. יצור שמסוגל להמציא דברים ולהעניק 
להם משמעות. בואו נראה, הדבר הכי קרוב לזה שאני מכיר זה בני אדם. 

אההההממ, אופסי? 
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

אמא, זה בריא? ואימא, נכון שזה לא בריא? ואם אני אוכל את הסוכרייה הזו, 
מה יקרה לי?

אנחנו שומעים את השאלות האלו מדי יום מילדינו. הילדים היום מודעים 
לגבי האוכל שהם מכניסים לגופם. הם שומעים על תזונה נכונה כבר בגן, 
שאלות.  שואלים  והם  בפרסומות,  אפילו   – בטלוויזיה  בבית,  הספר,  בבית 
כשהייתי ילדה, אני לא זוכרת את עצמי מבררת את הסוגייה הזו מול הוריי. 

למזלי גדלתי בבית שבישל והעניק אוכל איכותי ובעיקר מנחם וטעים.
לא תמיד יש לי תשובה חד משמעית על השאלות שלהם, מצד אחד אני 
לא רוצה  להרוס ולפגוע בהנאה ובספונטניות של חוויית האכילה ומצד שני 

אני רוצה לגדל ילדים בריאים. 
ילדיי למגוון רחב של טעמים,  ולחשוף את  באופן אישי אני רוצה לאפשר 
להכיר חומרי גלם רבים וללמד אותם לפתח טעם אישי. אני מלמדת אותם 
לאכול בצורה מאוזנת, ללא הימנעות מוחלטת ממאכלים מסוימים. הילדים 
אנחנו  לכולם.  ומרכזי  פעיל  מקום  הוא  והמטבח  לבישול  שותפים  אצלנו 
ממעטים מלאכול אוכל תעשייתי ומבשלים בעיקר אוכל ביתי מחומרי גלם 

טריים.
 כנראה שגם בריאות זה עניין אישי וכל אחד מאיתנו מתרגם בריאות בצורה 

אחרת. 
ובריא, תנו לילדים להכין אותו )או לפחות  משתפת אתכם במתכון טעים 
לעזור( לארוחת ערב ותראו שכאשר הם מבשלים לעצמם את האוכל, יש 

להם מוטיבציה גדולה יותר גם לאכול אותו.

אחד המוצרים שכדאי להחזיק במזווה הוא חבילת טורטייה, כי יש אינספור 
אפשרויות למילוי. מתכון מעורר תיאבון, שמלמד באמת מה ההורים עושים 

אחרי שהילדים הולכים לישון.
עצמם  מוצאים  קטנים,  ילדים  המגדלים  מאיתנו,  שרבים  בטוחה  אני 
הילדים.  לצד  ומלפפון  עגבנייה  קוטג',  חביתה,  אוכלים  רבים  בערבים 
מגוונת  ארוחה  גדולים",  "של  ערב  ארוחת  לאכול  מתחשק  לפעמים 

ומפנקת יותר, אבל שתהיה גם קלה להכנה וקלילה.
אין ספור  יש  כי  טורטיות,  חבילת  במזווה  לי תמיד  אני משתדלת שתהיה 
אפשרויות למילוי: בשרי, חלבי או צמחוני. לארוחת ערב כיפית, אני מכינה 

סלט אבוקדו מלווה בסלסת עגבניות פיקנטית. לאחר שהילדים ישנים, אנו 
על השולחן  הרגליים  מניחים את  הטלוויזיה,  מול  טורטייה  עם  מתפנקים 
בסלון,  לאכול  מרשה  לא  כמובן  אני  )לילדים  ביס  ומכל  מהשקט  ונהנים 

ובטח לא לשים רגליים על השולחן( !

טורטייה	במילוי	אבוקדו
חומרים	לסלט	האבוקדו

2 טורטיות
2 אבוקדו בשלים חתוכים לקוביות קטנות

1/2 פלפל אדום חתוך לקוביות קטנות
5 גבעולי בצל ירוק קצוץ, עם החלק הלבן

2 כפות שמן אבוקדו )ניתן להשיג בכל מרכול(
3-2 כפות מיץ לימון

1 כף רוטב צ'ילי מתוק
מלח, פלפל גרוס

אופן	הכנה
מערבבים את כל החומרים בקערה.

מחממים במחבת את הטורטייה )בלי שמן(, 2 דקות מכל צד.
מקיפול  מתחילים  ומגלגלים.  טורטייה  בכל  הסלט  מכמות  חצי  מניחים 

הטורטייה בחלק התחתון ולאחר מכן מגלגלים את הצדדים.
חומרים	לסלסת	העגבניות

3 עגבניות בינוניות מוצקות קצוצות
1/2 בצל סגול קצוץ

10 גבעולי כוסברה )רק העלים( קצוצים
1/2 פלפל ירוק חריף קצוץ

1 שן שום קטנה קצוצה דק דק
שמן זית

מיץ לימון
מלח

אפי בלה

טורטייה לכל פועל ממטבחה של אמא



משפחת רוזנשטט משפחה מבוקשת
שלי,	קובי,	ליה	)כיתה	ג’(,	ארין	)גן	חובה(

היא ילידת 1977. גדלתי בבת ים. הבת הבכורה מבין שתיים. ההורים עברו לחולון לפני כעשר שנים. רקדתי 
בלימודי  לחו"ל, התחלתי  ונסיעות  11. תמיד אהבתי תנועה. לאחר שרות צבאי  15 שנה, מגיל  כ  במשך 
סוציולוגיה ואומנות בהמלצת חברה. תוך כדי הלימודים התחלתי לטפל בנכה צה"ל. מתוך העבודה הבנתי 
שפיזיותרפיה זה המקצוע שלי. סיימתי את לימודי הסוציולוגיה. והתחלתי בלימודי פזיותרפיה. כיום אני 
עובדת בבית ומרצה בפני ספורטאים והקהל הרחב. עברנו למזכרת לפני שנתיים וחצי, בעקבות המשפחה 
של קובי. הוא יליד 1978. נולדתי וגדלתי ברמת גן. השני מתוך ארבעה אחים ואחיות. מחובר מאוד להורים 
ולמשפחה. ההורים עברו בשלב מסויים לראשון. לאחר שרות צבאי, התחלתי ללמוד עיסוי כיוון שתמיד 
פיזיותרפיה  ללמוד  והתחלתי  מספיק  לא  שזה  הבנתי  שנים  כמה  לאחר  הטיפולי.  למקצוע  נמשכתי 
באריאל. כיום אני פיזיותרפיסט בבית חולים שיקומי בתל אביב. מתמחה בטיפולים נוירולוגיים וביופידבק. 
בתחזוקה  לראשונה  נפגשנו  בעצם,  בלימודים.  נפגשנו  היכרות  ובונה.  חכם  כצעד  למזכרת  עברנו 
ומאז...  לידי  התיישב  קובי  וכיתה.  מקצוע  באותו  שאנחנו  הבנו  למחרת,  באריאל.  הסטודנטים  במעונות 
ילדים ליה לומדת בבית ספר "קשת" בכיתה ג'. יצירתית, אוהבת מדעים, אוהבת אדם וחייכנית. מתוקה, 
אוהבת לצחוק, מלאת חיים. ארין בגן חובה. רקדנית, יצירתית, בעלת חוש הומור, חברותית וחמה. אוהבת 
להתפנק ואוהבת את השקט שלה. איך הגעתם לקשת/למזכרת בתיה? הגענו מתוך אהבה לרעיון 
שעליו נשען בית הספר. שילוב, סובלנות ומסורת. חשוב לנו שהבנות יהיו מודעות לשורשים שלהן ושילמדו 
בילוי משפחתי מועדף  קובי: נגינה וטאי צ'י. שלי: ריצה.  תחביבים  סבלנות וסובלנות כערכי בסיס. 
פינוק בבית, פיקניק שקט. לרוב לא יוצאים למסעות כומתה. בילוי קצר ומנוחה. מה הייתם עושים אם 
היו לכם שבועיים ללא הילדים? תאילנד!!! בטן-גב, שינה והמון אוכל. אבל שבועיים זה המון בלי 
היפות שלנו. מה לא היית עושה בחיים? שלי קעקוע. קובי לא יעשן משהו מפתיע לגלות עליכם 
הסכמנו לאמץ כלב! ו...לפני שהבנות נולדו היה לנו רעיון משוגע לגור על איזה הר מבודד בצפון! חוויה 
משפחתית משמעותית נסיעה ליוון לפני כמה שנים. שבוע של שקט ורק ביחד. השבת שלנו קמים 
בסביבות שמונה )קובי קם מוקדם להוציא את הכלב(. שלי לפעמים יוצאת לרוץ. אוכלים ארוחת בוקר 
מאוחרת. מתקשקשים מול הטלוויזיה. לפעמים פשוט נחים או יוצאים לפגוש חברים. מוטו משפחתי 
ביום?  פעמים  הרבה  הכי  אומרים  שאתם  המשפט  מה  קשה.  זה  אם  גם  הכל,  לספר  צריך 

איך שהוא משפט שקשור לבנות..."בואי, תעשי. אבל בעיקר "אני אוהב/ת אותך". תרומה לקהילה קובי מכין פשטידות לרווית כרובית. שלי - מובילה 
קבוצת ריצה של נשים בהתנדבות, פעם בשבוע. מתכוננות למרוץ 5 ק"מ במרתון ת"א. מחכים להזדמנות לקטיף בשילר. ספר מומלץ/ מוזיקה/ סרט 
המוסיקה שקובי מנגן. "הסוד" - ספר שגורם לך לחשוב. שלוש מילים על... טלוויזיה הכי כיף בערב צמחונות קובי: תומך. שלי: הכי מיותר! מסיבות	
יום	הולדת בקטנה. לא משתגעים. כמה חברים, מתנות וקובי מכין עוגות מדהימות! חלומות לעתיד קובי רוצה לנגן יותר. שיהיה לו יותר זמן פנוי. שלי: 

קליניקה פרטית לפזיותרפיה ואולי איזה מרוץ סובב עמק...

כתבות, תמונות שוות, ציורים, סיפורים, שירים, הערות, מחמאות, הארות ושאר הגיגים
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