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משנכנס אדר, מרבין בשמחות
מי ש... מי ש...

וואו, החורף הזה גמר אותי, גמר אותי!!
מהרגע שהרשעים החליפו את השעון כבה אצלי האור. קר לי וכשקר לי אין 

לי שום יכולת לשמוח וכשאין לי יכולת לשמוח אני מתנחמת בפחמימות.
פחמימות צבועות שמשחקות אותה חברות אמת ואז דוקרות אותי בגב, 

כשלפתע גם בטרנינג, אהובי החורפי, מתחיל להיות לי צפוף. 
כבר לא אכפת לי מהכנרת ומהאיכרים, אני קפואה, תרתי משמע, מחכה 

שכל זה יעבור. 
והוא מביא איתו את   ,EVER אבל אז מגיע חודש אדר, החודש הכי שווה 
עורכת  הצדקת,  של  הולדתה  ביום  )שחל  שלי  ההולדת  יום  ואת  פורים 

העיתון וחברת הקהילה שרון תמרי, תיבדל לחיים ארוכים וטובים(.
אדר הוא החודש שסוגר את החורף עם טעם טוב, תמרון זול של החורף 
כדי שנזכור אותו לטובה, ורבאק זה עובד לו. אדר, איזה חודש! חודש שלם 

שהופך ללגיטימית כל התנהגות. זה החודש שלי.  
חן  שלומציון,  )כן  הגן  בשער  שמחכות  האימהות  עליי  יצחקו  לא  ככה 
רגל  כל  על  ונעלתי  שהתבלבלתי  בגלל  עליכן(,  מדברת  אני  ואריאנה, 
נעל שונה, ככה הילדים שלי ירשו לי לצאת לגינה עם האוברול של דובון 
אכפת לי שלי. ככה אני אוכל ללכת ולשיר ברחוב ואולי גם ארקוד, עוד לא 

החלטתי. 
נערים  רמה",  "תיכון  התוכנית  תלמידי  בקהילה  אצלנו  מתארחים  השבת 
בישראל  ללמוד  שבאים  הצפונית  באמריקה  יהודיות  מקהילות  ונערות 
מעורבת  בקהילה  מתארחים  שהם  הראשונה  הפעם  זו  שלם.  סמסטר 

ומשובחת, יש לציין בענווה, כקהילתנו.  
רביע  נעמי  שיעבירו  בשיחה  מתפנקים  והמארח  המתארח  הנוער  הערב 
ואבנר הופשטיין )כפיים( ומחר בסעודה שלישית ובפעילות שתועבר על ידי 

.tayar-צוות התוכנית. גלגלו את ה"ריש" שלכם והסבירו פניכם ל
שלנו.   4 מספר  גם  ובתוכם  שלהם  הסידור  את  א'  כתה  ילדי  קיבלו  היום 
השירים  על  בבית  מתאמן  כשהוא  גם  כי  שאתרגש,  לעצמי  מתארת 
"הללויה": "במילה אחת בודדה הלב מלא בהמון תודה" ו"אילו פינו": "אין 

אנחנו מספיקים להודות לך" - הלחלוחית, הו, הלחלוחית.
האיש שלי ואני עוד מכיתה א' ביחד, ואם תבקשו, לא תצרכו להתחנן כדי 

שנסכים לשיר )עם כל התנועות( את השירים ממסיבת הסידור שלנו. 
עוד שבוע מסיבת פורים! מתארת לעצמי שכבר רכשתם כרטיסים, אז לא 

אעסוק בשיווק. 
הוא לא אחד  )נושא התחפושות השנה(,  עולם"  "שועי  מסתבר שהביטוי 
לכם  יש  אז  מבינים,  אפילו  או  בו  משתמשים  מהקהילה  שא-נשים  כזה 
כמעט שבוע לעשות גוגל ולהתארגן על תחפושת, אני כבר השגתי פלולה, 
דגל של מפלגת התחייה ועבר בלח"י, ולבן זוגי יש כבר עיטורים רבים, עבר 

בפלמ"ח, בעיית כחכוח קשה וסוף טראגי על מזח בים סוער. 
אותי במילים, אז  ומגבילה  אותי קצר  היומולדת מחזיקה  חברתי לתאריך 
את החלק הבא תקראו מהר: ב-12.3 יש מסיבת פורים לנוער וב-17.3 צוות 
יצירה קהילתית מזמין אתכם לסיים את "פרויקט העשור" שייתלה בבית 
הספר. ב-24.3 יש סמינריון בנגב לנוער הבוגר, כיתות ט'-י"א, וב-30.3 בית 

מדרש עם הסופרת גלית דיסטל אטבריאן. 
יאללה ביי
ענבל פויר כנעני

אני איתמר גיגי, לומד בכיתה א'1.
לפני שבועיים נסעתי עם אמא, עם חבר שלי נטע פויר 

כנעני ואמא שלו למפעל עלית בנצרת.
מפעל עלית הזמין ילדים עם צליאק לסיור כדי לראות 
ועוד  שוקולדים, וופלות  עוגות,  מסטיקים,  מכינים  איך 

ממתקים, והכל ללא גלוטן. 
שיפון  חיטה, שעורה,  לאכול  אסור  צליאק  עם  לילדים 
ושיבולת שועל. בכל אלה יש חלבון שנקרא גלוטן. גלוטן 

מזיק לילדים עם צליאק.
הזמינו  ולכן  מגלוטן  המפעל  את  מנקים  פסח  לפני 

אותנו לסיור.

מכונת  את  ראינו  מסטיקים.  מכינים  איך  למדנו  בסיור 
ראינו  בדקה.  מסטיקים   800 שמייצרת  המסטיקים 
וופל,  של  פלטות  מכינים   - וופלות  מכינים  איך  גם 
ואורזים  לריבועים  ואז חותכים  ביניהם שמים שוקולד, 
ואז  לתבניות  שוקולד  יוצקים  איך  ראינו  בקופסאות. 
עוטפים ואורזים, וכשזה מגיע הביתה שוברים לריבועים 

ואוכלים.
החלק הכי כיף בסיור היה הטעימות - אני ונטע יכולנו 
גלוטן. אכלנו  כי בכל הממתקים לא היה  לאכול הכל! 

מלא שוקולד. בסוף גם הצטלמנו וקיבלנו תמונות.
זה היה יום כיפי ממש, וגם הפסדנו לימודים. 

איתמר גיגי

בפפו
הקמתי את

מסיבת פורים
:waze

יקב נבות
מבשלת פפו צלפון

תחרות תחפושות
בנושא

    יום חמישי 9.3.17 “שועי עולם”
    בשעה 20:30

   ב”פפו”, מושב צלפון 

    יום חמישי 9.3.17 
    בשעה 20:30

   ב”פפו”, מושב צלפון 

Paybox מחיר כרטיס 70 ש”ח   סרקו את הקוד משמאל וקנו כרטיסים אונליין  ב
או אצל מוכרי הכרטיסים: 

שי מונזון: 054-7886664   ליאת הופמן: 050-3499295   רויטל רגב: 054-4686009

למבוגרים
אם אין לחם 
תשתו בירות



אדר החודש העברי
בי"א  אך  בשמחה",  מרבין  אדר  "משנכנס 
המזמין  חי",  תל  "יום  גם  חל  אדר  בחודש 
ראשית  של  החשובים  המיתוסים  באחד  עיון 

ההתיישבות בארץ ישראל. 
של  שטח  רוטשילד  הברון  רכש   1893 בשנת 
כ-13,000 דונם בצפון הגליל. רוב השטח הוקצה 
וחלקו  ב-1896,  שהוקמה  מטולה  למושבה 
ב-1907  חלוצים.  לקבוצת   1905 בשנת  נמסר 

משק  בתלח'ה  לפעול  החל 
מרכזי,  בניין  ובו  חקלאי 
ּכּונה  ֶשׁ קומות,  שתי  בן 
 1918 בקיץ  "העלייה". 
קבוצת  במקום  התיישבה 
באום  דוד  בראשות  פועלים 
אותה  בסתיו  כהן.  וקלמן 
הצבא  נסיגת  עם  שנה, 

הטורקי המובס, הוקם קיבוץ תל חי. 
סייקס-פיקו, אשר הגדיר את  בהתאם להסכם 
העות'מאנית  האימפריה  של  שטחיה  חלוקת 
במזרח התיכון בין צרפת ואנגליה, פינו האנגלים 
לשלטון  עבר  והוא  העליון  הגליל  אזור  את 
היה  באזור  הצרפתי  השלטון  הצרפתי.  המנדט 
הערבים  התקפות  החלו   1919 ובסוף  רופף, 
היו  מטרותיהם  בין  לסלקו.  וביקשו  בו  שמרדו 
גם היישובים היהודיים שהוקמו בגליל העליון - 
כפר גלעדי, מטולה, חמארה ותל חי. המושבה 
במצב  ההחמרה  לנוכח  ננטשה  מטולה 

הביטחוני. 
גלעדי,  לכפר  בדואים  חדרו   1919 בנובמבר 
החרימו נשק ושדדו כסף ורכוש. בדצמבר תקפו 
בדואים את תל חי והרגו את שניאור שפושניק, 
לסיוע,  בקשה  בעקבות  תקווה.  פתח  תושב 
הגיע לתל חי קומץ מתנדבים, בפיקודו של יוסף 

טרומפלדור. 
נולד בפיאטיגורסק שבקווקז  יוסף טרומפלדור 
בנובמבר 1880 וגדל בעיר רוסטוב. ב־1902 גויס 
לצבא הרוסי והשתתף במלחמת רוסיה-יפן, בה 
ובה  גבורה  מעשי  על  הצטיינות  באותות  זכה 
נפצע ואיבד את ידו השמאלית. למרות פציעתו 
בשנת  מחלקה.  למפקד  ומונה  לחזית  חזר 
1905 נפל טרומפלדור בשבי היפני. בזכות אופיו 
וכושר מנהיגותו, זכה טרומפלדור לאהדה בקרב 

השבויים.
בה  ביפן,  טאקאישי  בעיר  הוקמה   2006 בשנת 
הוחזק  שטרומפלדור  השבויים  מחנה  שכן 
מחנה  של  סיפורו  את  המציגה  תערוכה  בו, 

השבויים, ואגף בתערוכה הוקדש לזכרו. 
קיבל  ב־1906  מהשבי  שחרורו  לאחר 
הצטיינות.  ואותות  קצונה  דרגת  טרומפלדור 
במתנה  לו  ונתנה  מדליות  לו  ענדה  הצארינה 
השלים  מכן  שלאחר  בשנים  תותבת.  יד 
יצא  ובסיומם  משפטים,  לימודי  טרומפלדור 

לארץ ישראל. 
טרומפלדור הגיע לדגניה א' והשתלב בעבודה 
השנייה,  העולם  מלחמת  כשפרצה  בקבוצה. 
עות'מאנית  אזרחות  לקבל  טרומפלדור  סירב 
עם  יחד  לפעול  החל  במצרים  למצרים.  וגלה 
מתנדבים  גדוד  הקמת  למען  ז'בוטינסקי  זאב 

יהודי בצבא הבריטי למען שחרורה של 
הוקם  כך  הטורקים.  מעול  ישראל  ארץ 

הכוח היהודי "גדוד נהגי הפרדות". בשנת 1917 
נסע טרומפלדור לרוסיה על מנת לפעול משם 
למען ארץ ישראל והציונות ושנתיים לאחר מכן 

חזר לארץ.   
לעליית  בהכנות  בהתלהבות  עסק  טרומפלדור 
השתתף  ומטורקיה,  מרוסיה  "החלוץ"  חברי 
עברי  צי  בתכנון 
אוניית  וברכישת 
ופעל  עברית  משא 
בין  פעולה  לשיתוף 
הפועלים  מפלגות 
ו"הפועל  "אחדות" 
לאור  הצעיר". 
שהתקבלו,  הידיעות 
"השומר",  ארגון  מראשי  שוחט,  ישראל  ביקש 
מה  ולבדוק  העליון  לגליל  לצאת  מטרומפלדור 

מתרחש שם. 
 .1919 בסוף דצמבר  חי  לתל  הגיע  טרומפלדור 
בינואר 1920 תקפו הבדואים את חמארה והעלו 
בפברואר  ב-6  אותה באש. בהתקפה שנערכה 
שבא  מכנרת,  שר  אהרון  נהרג  חי,  לתל  סמוך 
למנהיגי  שלח  טרומפלדור  היישוב.  לעזרת 
ולשלוח  הכוחות  את  לתגבר  בקשה  היישוב 
החישו  שוב:  דורשים  "אנו  בדחיפות:  אספקה 

עזרה לתל חי וכפר גלעדי! מצבן קשה..." 
תמכו   1920 בפברואר  ביפו  שנערכו  בדיונים 
נציגי מפלגות הפועלים ובראשם ברל כצנלסון 
חששו  ה"אזרחים"  נציגי  אך  המגינים,  בתגבור 
אין  כי  טען  ז'בוטינסקי  הערבים.  עם  מעימות 
להחזיר  והציע  היישובים  על  להגן  מעשי  סיכוי 
לתחום  הצרפתי  באזור  הנמצאים  כל  את 
על  ולהגן  להמשיך  החליטה  האספה  הבריטי. 
היה  כבר  עזרה  שנשלחה  עד  אולם  היישובים, 

מאוחר מדי.
 1 תר"פ,  באדר  י"א  ביום 
בדואים  הגיעו   ,1920 במרץ 
חסאן  אל  כאמיל  בראשות 
וביקשו  חי  לתל  אפנדי 
לבדוק  כדי  חי  לתל  להיכנס 
חיילים  ביישוב  אין  אם 
צרפתים. הותר להם להיכנס, 
הפולשים  ניסו  אז  אולם 
לחטוף את נשקה של דבורה 
נורתה  ב"עלייה"  דרכלר. 
שהיה  טרומפלדור,  ירייה. 
הותקפו  אנשיו  כי  משוכנע 
שרה  באש.  לפתוח  פקד 
זאב  מונטר,  בנימין  צ'יזיק, 

נהרגו.  ב"עלייה"  שהיו  דרכלר  ודבורה  שרף 
ליעקב  לסייע  השער  לכיוון  רץ  טרומפלדור 
הקרב  בבטנו.  נורה  עצמו  והוא  שנפגע,  טוקר 
כאשר  שניאורסון.  פנחס  של  בפיקודו  נמשך 
והפצועים,  ההרוגים  לפינוי  הפוגה  הוכרזה 
ולסגת.  חי  תל  את  לנטוש  ההחלטה  התקבלה 
טרומפלדור פונה לכפר גלעדי ונפטר בדרך. על 
"אין  הפצוע:  טרומפלדור  אמר  עדויות  כמה  פי 

דבר, כדאי למות בעד הארץ". ייתכן כי 
נודע:  לטיני  בפתגם  מקורה  זו  אמירתו 
 Dulce "מתוק ומהולל למות למען המולדת" - 
זו  et decorum est pro patria mori. אמירתו 
של טרומפלדור הפכה למושג וסמל נערץ, אך 

גם שנוי במחלוקת בתרבות ישראל. 
גלעדי,  כפר  את  גם  המגינים  נטשו  למחרת 
למשך  מיהודים  ריקה  נותרה  הגליל"  ו"אצבע 
צרפת  חתמו   1920 בדצמבר  חודשים.  כמה 
הגליל  אצבע  תועבר  לפיו  הסכם  על  ואנגליה 
חזרו  כן  לפני  עוד  הבריטי.  השלטון  לתחום 
וגדוד  "השומר"  ואנשי  למטולה  האיכרים 

העבודה שבו לכפר גלעדי ותל חי.
סביב  שנוצר  הגבורה  מיתוס  את  נבחן  אם 
כי  נגלה  העובדות,  מול  אל  חי  בתל  האירוע 
זה  שהכירו  מתיישבים  קומץ  שהיוו  המגינים, 
את זה תקופה קצרה בלבד, נעזבו לגורלם על 
השתלשלות  ישראל;  בארץ  היהודי  היישוב  ידי 
גרמו  מזל  וביש  בשטח  האירועים  של  מהירה 
ננטשה  חי  תל  נפגעים;  של  גדול  למספר 
השפעה  כל  הייתה  לא  ההרואית  ולהתנגשות 
סיפור  אלה,  כל  למרות  אך  האזור.  גורל  על 
גבורתו ומותו של יוסף טרומפלדור הפך לסמל 
כצנלסון,  ברל  נפשם.  על  היהודים  עמידת  של 
הספדים  נשאו  אחרים  ורבים  ברנר  חיים  יוסף 
הרוויזיוניסטים  מנהיג  ז'בוטינסקי,  זאב  לזכרו. 
תנועת  הקים  טרומפלדור,  של  הקרוב  וחברו 

נוער על שמו - בית"ר: ברית יוסף תרומפלדור. 
ושבעת  טרומפלדור  יוסף  של  קבורתם  מקום 
בתל  שנהרגו  הנוספים  והלוחמות  הלוחמים 
פסל  הוצב  קברם  על  פולחן.  לאתר  הפך  חי, 
"האריה השואג" ועליו הִאמרה "טוב למות בעד 
תלמידי  באדר  בי"א  עולים  שנה  בכל  ארצנו". 
בתי ספר וחברי תנועות נוער אל הקבר על מנת 
בטקס  מסמל  הוא  אשר  ואת  הקרב  את  לציין 

ממלכתי.

לנושא  להפוך  יכול  הגבורה  מיתוס  ואצלנו... 
יכול  חי  תל  בחצר  ביקור  משפחתי.  לטיול 
ערכי  ולדיון  לקטנים  חווייתי  ללימוד  להפוך 
לילדים הבוגרים. ואם באמת תצליחו לעורר את 
לקרוא את הספר  גם  יסכימו  אולי  סקרנותם... 

"גיבור חידה" מאת אוריאל אופק. 

קרן מחלב-גורי

“משנכנס אדר מרבין בשמחה”, אך 
בי”א בחודש אדר חל גם “יום תל 
חי”, המזמין עיון באחד המיתוסים 
החשובים של ראשית ההתיישבות 

בארץ ישראל. 



יהודי אחד פוגש את חברו שלמד איתו בישיבה 
לפני שלושים שנה והתפקר. שאל אותו: "האם 
אתה מקיים אורח חיים יהודי?" ענה לו החבר: 
"כלל וכלל לא". "שומר שבת, שומר כשרות, צם 
כלום".  "לא,  החבר:  עונה  משהו?"  כיפור,  ביום 
החבר:  ענה  יהודי?"  סממן  שום  בך  אין  "אז 

"ובכן, אני עדיין מפחד מכלבים"
רשמי.  באופן  לחילוני  הפכתי  שנה  כחצי  לפני 
דלעיל,  אפיקורס  כאותו  אני  גם  אומרת,  זאת 
ואינני  עזבתי את הישיבה לפני כשלושים שנה 
אך  למקום,  אדם  שבין  מצווה  שום  מקיים 
שייך  אני  מרגיש  כלבה  שאימצנו  משעה  רק 

לחלוטין.
לקהילה,  כשירות  ולכן, 
מדעי  מחקר  לערוך  החלטתי 
וזאת  כלבים,  על  ומדוקדק 
של  מאומצות  תצפיות  מתוך 

חודשים שלמים.
כלב  המחקר:  תוצאות  להלן 
ארבע  על  הצועד  יונק  הנו 
 80% מקדיש  אשר  רגליים 
למציאת  השכלי  מכושרו 
גרביים.  לתפיסת  דרכים 
הנראה,  ככל  נובע,  הדבר 
הכלב  שמקור  מהעובדה 

בטבע  מתקיים  אשר  הפראי,  מהזאב  הוא 
מציד גרביים. הזאב אורב חרישית בין השיחים 
בסוואנה וכאשר הוא רואה גרב משוטטת הרחק 
לאחר  בפיו.  אותה  ולוכד  מזנק  הוא  מלהקתה, 
כמשמרת  באדמה  אותה  וטומן  אץ  הוא  מכן 

לימים קשים.
עד היום, כאשר משתרר שקט לא אופייני בבית, 
אחת  את  לפתוח  הצליחה  שמוקה  מבין  אני 
הדלתות בבית ולהיכנס לשדות הציד. החדרים 
ילדינו  שכן  אידיאלית,  מטרה  הם  הילדים  של 
היקרים טרם למדו להתגבר על חוקי הכבידה, 
בערב  אתמול  פשטו  שהם  הבגדים  ולכן 
שחלף(  השבוע  בכל  מוסיפים:  )והמדקדקין 
לרצפה,  מטה  רבה  בטבעיות  דרכם  את  מצאו 
לעפרונות  למגבת,  לֶחברה  מארחים  הם  שם 

ולמטבעות 10 האגורות שחיכו לבואם מזה זמן 
מה. כעבור כדקה, חשדותיי מתאמתים, כאשר 
ושלל  בגאון  נישא  ראשה  בממזרה,  חוזה  אני 
גרביים משתלשלים ממלתעותיה. לפעמים היא 
מוצאת את הדלת לחצר סגורה, ואז היא מחכה 
לקבור  שתוכל  כדי  אותה  שאפתח  בסבלנות 
מחרים  שאני  מופתעת  וקצת  באדמה,  אותם 

ממנה טרף שמבחינתה הרוויחה ביושר.
לגרביים,  מוקדש  הכלב  של  מוחו  שרוב  מכיוון 
באבחנות  להתרכז  משאבים  מספיק  לו  אין 
דבר,  כל  חוזר,  ואני  דבר,  כל  כן  ועל  אחרות, 
תצפיות  מתוך  למאכל.  מבחינתו  לשמש  כשר 
כוללת  "אוכל"  שבהגדרה  הבחנתי  מדוקדקות 
הבאים:  הדברים  את  מוקה 
ריקים,  פלסטיק  בקבוקי 
מסטיקים  דשא,  עיתונים, 
שקיות,  שולחנות,  ישנים, 
תוצרת  סוג,  מכל  כדורים 
אחריהם  הניחו  שכלבים 
כל  שחלפו,  ובשנים  בימים 
שלט  מזוהה,  לא  טינופת 
לא  ענף  יבש,  ענף  טלוויזיה, 
המזוודה  כביסה,  אטב  יבש, 
טראמפ,  של  הגרעינית 
מדע  ספר  עפרונות,  טושים, 
מים, בקיצור,  רובה  100 ש"ח,  בדיוני, שטר של 

כל דבר.
שלפי  רטריוור",  "גולדן  מסוג  היא  כלבתנו  שכן 
מטבעו",  אכלן  "כלב  הוא  האינטרנט  חכמי 
שזה בערך כמו להגיד שיוסיין בולט הוא "אדם 
זו, ללא ספק, מתחרה על תואר  מהיר". ִאמרה 
האנדרסטייטמנט הגדול בכל הזמנים, אולי לצד 
נאומו של הקיסר היפני בעת כניעת ארצו, שבו 
ציין ש"המלחמה באוקיינוס השקט לא בהכרח 
התפתחה לטובת יפן". למעשה, כך נשמע הדו-

שיח ביני לבין מוקה כשאני מגיע הביתה:
אני: "מוקה, מתוקה שלי, מה שלומך?"

מוקה: "אוכל".
אני: "איך היה היום שלך? נהנית בחוץ?"

מוקה: "מה עם אוכל?"

אני: "בואי, אני אלטף אותך, רוצה לשחק?"
מוקה: "אני חושבת שהגיע הזמן לאוכל".

אחת  מגרעת  זאת,  בכל  לציין,  הזמן  זה 
שיח  כבני  מצטיינים  אינם  הם  בכלבים.  בולטת 
אינטלקטואליים. הציפייה שלי לטייל עם הכלבה 
ולנהל שיחה ערה על מדיניות הפנים של ארצות 
הברית או על אבסולוטיזם נאור נכזבה די מהר 
)אף כי יש לציין שאף אחד אחר מבני ביתי אינו 
כך  אלו,  נושאים  על  ולדבר  איתי  לטייל  שש 

שאולי אין לזקוף זאת לחובתה(.
בכל אופן, טיול עם מוקה הוא משימה מאתגרת 
ולעשות  איתה  ללכת  מצפה  אני  בעוד  למדי. 
מצפה  היא  גזעית,  כלבה  בעל  של  דאווינים 
אחרי  מקומה  על  להתיישב  כדי  בעיקר  לטיול 
שלושה מטר, לרחרח כל סנטימטר רבוע ולפחד 
בסרטים  שראיתם  למה  בניגוד  כן,  מחתולים. 
אין שום  לחתולים  כלבים  בין  מצוירים, במאבק 

ספק מי מנצח.
הדלת  את  למוקה  פותח  אני  בבוקר  בשבת 
צריכה  שהיא  מה  את  שתעשה  כדי  לחצר, 
על  להתאושש  לי  שתיתן  כדי  ובעיקר  לעשות 
למדי.  דיכאוניות  יבבות  נשמעות  ואז  הספה, 
כסנטימטר.  שגודלו  חתלתול  ומגלה  יוצא  אני 
שלושה  של  ביטחון  טווח  ממנו  שומרת  הגברת 
מטר ומייבבת באוזניים שמוטות. כדי שהשכנים 
תנועה  לעשות  נאלץ  אני  מהרעש  יתעוררו  לא 
החוצה  נצא  בוא  חכה,  "חכה,  של  מאיימת 
והחתלתול מואיל בטובו לצאת  ונסגור חשבון", 
ללא התרגשות מהחצר. אחרי שמוקה מוודאת 
מסביב  קלה  לריצה  קמה  היא  איננו  שהחתול 
לֶדק, ועם זנב זקור ונביחות אימתניות מספרת 
עד  ניהלה  היא  הרואי  מאבק  איזה  לעולם 
מזהיר  עתיד  לה  מנבא  אני  המפואר.  ניצחונה 

בפוליטיקה הישראלית.
חוויה מעשירה  הוא  כלב  גידול  די לקטר,  אולם 
והגופנית  הנפשית  לבריאות  התורמת  ומהנה 
לטיול  לצאת  עומד  מיד  אני  הנה  המגדל.  של 
ארוך מהנה בטבע יחד איתה. זאת, כמובן, ברגע 

שאמצא את הגרביים שלי.
ישי להמן

מסיפורי דרויאנוב - בעיבוד חופשי לעברית בת ימינו

קוראים  עליי  המועדפת  הפייסבוק  לקבוצת 
בתמונות  מלאה  והיא  שוקעות",  "אימהות 
הפוכים  ילדים  חדרי  גדושים,  כביסה  סלי  של 
שוקעת.  הורות  על  בכנות  שמדברות  ואימהות 
בניגוד לקבוצה המקבילה של אימהות, "עפתי 
לכל  שקדייה  ענף  קאפקייקס  עם  עצמי  על 
בקבוצה  חברה  להיות  אוהבת  אני  הכיתה". 
השוקעת, גם כי יש בזה משהו נעים לאגו - הנה 
אבל   - ממני  יותר  הרבה  שמזניחות  אימהות 
לא  ההורות  כמה  עד  כנות,  שם  יש  כי  בעיקר 
מתגמלת, לא מוערכת ורוב הזמן די משעממת. 
כמו שאומרים, ילדים זה אושר גדול, אבל זה לא 

תמיד כזה כיף.
זאת  הקבוצה,  חברות  של  בכנות  שיפה  מה 
לשתף  מוכנה  שלא  המשותפת  התחושה 
בחולצות  הנקיים  הילדים  תרבות  עם  פעולה 

שלוש  סוכר  בצק  לעוגת  לייקים  ו-750  לבנות 
מי  תקבל  לייקים  כמות  כזאת  להיפך,  קומות. 
שבכנות תעלה תמונה של בלוני יומולדת נטולי 

כבר  הסלון  לקיר  שדבוקים  אויר 
כמה חודשים ואף אחד לא מתכוון 
שבשותפות  הנחמה  להוריד. 
בכל   - אני  כי  נעימה,  מאוד  היא 
ילדים  מעדיפה   - ויותר  יותר  שנה 
נקיים,  בגדים  פני  על  שמחים 
הקלפים  בית  של  פרק  עוד  רואה 
הכביסה,  סל  תחתית  את  במקום 
חוגים  למעט  הילד  את  רושמת 
פני  על  בית  זמן  יותר  ומעדיפה 
כסף  הרבה  משלמת  אוטו,  זמן 

לבייביסיטרית שתשחק איתם מונופול ומורידה 
מעצמי את מועקת ה"אני לא משחקת איתם 

אימהות שוקעות
יותר טוסטים משאני מסוגלת  מספיק", מכינה 
הגרועה  הערב  ארוחת  את  שווים  וכולם  לזכור 
מקלחת  מעניקים,  שהם  רגועה  זאת  עם  אך 
ומחליפה  ביומיים  פעם  ילדים 
לאזן,  בשביל  יום  בכל  גרביים 
ובאופן כללי קרובה יותר לאימא 
שאני רוצה להיות מאשר לאימא 
וזה  להיות,  מעצמי  שציפיתי 
עוד  שנה  בכל  אותי  משחרר 
שבסוף  עד  קצת  ועוד  קצת 
אהיה  שנה  שלושים  בעוד 
לעשות  ואסרב  שוקעת  ספתא 
ילדים זה  כי  בייביסיטר לנכדים, 
לא כיף, אז תתמודדו עם שלכם 

לבד, ספתא לא בבית.
אופיר שפר

אימא שוקעת על הספה



מהנעשה בחטיבה
סמינר "קשת" 2017 

יישוב  יצאנו לסמינר "קשת" בפנימייה בבית מאיר,  6-7 בפברואר  בימים 
השנה  שעסק   "קשת",  של  השני  הסמינר  זהו  ירושלים.  בהרי  מקסים 
רבות  הרצאות  לנו  הועברו  בסמינר  חומות.  ופריצת  חלומות  בהגשמת 
החטיבה,  צוות  ידי  על  הועברו  ההרצאות  שונים.  בתחומים  ומגוונות 
והרצאה נוספת ניתנה מטעם עמותת "דרייב" – עמותה שמטרתה לעודד 
היו  שונות:  חלוקות  לפי  היו  הסדנאות  חלומותיהם.  את  להגשים  אנשים 
בהן  מגדריות,  וסדנאות  זהות  קבוצות  לפי  סדנאות  כיתתיות,  סדנאות 
עסקנו במרחב האישי של כל אחד. נוסף לכך היו לנו סדנאות בחירה, כל 
הפלמנקו  בסדנאות  הייתי  אני  ישתתף.  בה  סדנה  לבחור  יכול  היה  אחד 
וסדנת  מהנה  מאוד  הייתה  הפלמנקו  סדנת  לסמים.  וההתמכרות 
הייתה  ועשירה במידע. בערב  הייתה מאוד מעניינת  ההתמכרות לסמים 
מהנה  לטיול  יצאנו  למחרת  בבוקר  מסיבה.  מכן  ולאחר  יחיד  הצגת  לנו 

ברחבי בית מאיר, והנוף היה מדהים.
עם  הרבה  וביליתי  מעניינות  היו  הסדנאות   – בסמינר  נהניתי  מאוד  אני 
החברים שלי. בעיניי הסמינר הוא חוויה מעשירה ומהנה מאוד, ואני כבר 

מחכה לסמינר הבא :-(.
איה משולם

להגיע מבחוץ
הצטרפנו השנה לחטיבת "קשת" מבית ספר אחר וקיבלו אותנו יפה מאוד. 
פה  היה  שלא  מי  ובתור  וקלה,  מהירה  הייתה  הספר  בבית  ההתאקלמות 

בשנים הקודמות, הבחנו בכמה דברים שהם ייחודיים לבית ספרנו. 
בבית ספר משלב כמו "קשת" יש דיון ויחס מכבדים כלפי תרבויות ודעות 
בו  יומיים  בן  טיול   - "הגיחה"  כמו  מגניבים  טיולים  פה  יש  בנוסף,  שונות. 
חוץ  בשטח.  וישנים  האוכל  את  לבד  מכינים  לבד,  מנווטים  התלמידים 
את  להכיר  למחנכים  שעוזר  מה  ומגובש,  קטן  מאוד  הספר  בית  מזה, 
צרכיו המיוחדים של כל תלמיד ותלמיד ולהעניק לו יחס אישי, זאת בניגוד 
לבתי ספר אחרים וגדולים שבו היחס איננו פרטני ואישי. בית ספרנו הוא 
"זּולה",  ופינת  בו ספסלים  יש  בו.  ולהסתובב  בו  להיות  יפה שנעים  מקום 
יש  לכך,  בנוסף  בהפסקות.  בה  לבלות  וניתן  בנינו  התלמידים  שאנחנו 
גיבוש  ופעילויות  מסיבות  לנו  שמארגנת  נהדרת  תלמידים  מועצת  לנו 
ביום שלאחר  וישנים  בו לומדים בלילה  יום   - יום הפוך  מגניבות. לדוגמה, 
נושאים שמעניינים אותם, כאשר  מכן, והתלמידים מעבירים הרצאות על 
המורים הופכים להיות התלמידים. כמו כן, ישנם מורים שמלמדים בצורה 
ברור  באופן  החומר  את  לתלמיד  שמעבירה  ומעניינת  מגוונת  מיוחדת, 
וגורמת לו לרצות ללמוד דרך מצגות, סרטים או משחקים. אנחנו  ומעניין 
מזמינות את כל תלמידי כיתות ו' בעולם כולו להגיע לבית ספרנו ולתת לנו 

להעניק להם מקום חמים שיהיה להם כיף לקום אליו בבוקר.
שיר ענבר ושרי צבן 

חותם,  ארגון  של  סרטון  החברתיות  ברשתות  הופץ  האחרונים  בשבועות 
כיוון  סערה  עורר  הסרטון  בצה”ל.  הדתיות  הבנות  שירות  בסוגית  הנוגע 
יומה של הציונות  שהוא נגע באחת הסוגיות הנפיצות שנמצאת על סדר 
צבאי  שירות  השוקלת  הדתייה  הבת  את  להזהיר  נועד  הסרטון  הדתית. 
מפני המציאות הצה”לית. גיבורת הסרטון מוצגת בו כמי שאינה מצליחה 
ובהדרגה  בצה”ל  הדומיננטית  והחילונית  הגברית  הסביבה  עם  להתמודד 

מאבדת את  זהותה הדתית. 
עבודת הדוקטור שלי בנושא “דת-מגדר-צבא: זהויות נשיות בין דת וצבא 
בישראל” בהנחיית פרופ’ אשר כהן וד”ר אלישבע רוסמן-סטולמן, אושרה 
הזהות של  בסוגיית  מתמקדת  העבודה  אילן.  בר  באוניברסיטת  לאחרונה 

הבנות הדתיות המתגייסות ועוררה עניין גם סביב הפצת הסרטון. 
לבחירתן  העיקרי  שהטעם  הוא  בעבודה  המרכזיים  הממצאים  אחד 
מממשות  הגדול  חלקן  והלאומית.  הדתית  בזהותן  טמון  לצה”ל  להתגייס 
קדושה,  ישראל  מדינת  ולפיה  חונכו,  שעליה  האידאולוגיה  את  בהחלטתן 
ושיש חובה להגן עליה. אותה זהות דתית שלעתים מביאה את האוחזים 
בה להתבדל מן הציבור הכללי כדי לשמור על ערכיהם, דווקא היא עומדת 

בבסיס רצונן של הצעירות הדתיות להתגייס לצה”ל.
הן  הישראלית.  בחברה  למעורבות  חשיבות  מייחסות  הדתיות  החיילות 
שנתפסת  בחוויה  חלק  ולקחת  הישראלי  בשיח  שותפות  להיות  רוצות 
כמשמעותית בחיי הצעיר הישראלי. העובדה שהחיילות תיארו את תפיסתן 
החברתית באמצעות מונחים דתיים כגון “כלל ישראל” ו”קידוש שם שמיים 

תפיסתן  על  מסוימת  במידה  נשענת  החברתית  שזהותן  מוכיחה  ברבים” 
הדתית. חלק ניכר מהן דיווח על כך שדווקא בסביבה החדשה והמאתגרת 
הן הקפידו יותר על ההתנהגות בפרהסיה, במיוחד זו הקשורה למחויבויות 

הדתיות.
דתיות  שונות,  קבוצות  מוצאים  אנו  ישראלי  היהודי-ישראלי  במרחב 
וחילוניות, המבקשות להסתגר בד’ אמותיהן, והמפגש עם קבוצות אחרות, 
בעלות אמונות ותיפסות עולם אחרות לא די שכמעט ולא מתחרש, אלא 
בני  עלולים  זה  מפגש  בעקבות  שמא  ורתיעה,  חשש  מעורר  גם  שהוא 

הקבוצה לאבד את זהותם.
והחינוך המשלב, מציעים דרך אחרת, שמשתקפת במידה  רשת מיתרים 

רבה גם בבחירתן של אותן צעירות דתיות להתגייס לצבא:
אחרת,  או  כזו  קבוצתית,  זהות  של  אמותיה  בד’  ההסתגרות  מול  אל 
מעמידה דרך זו את המכנה המשותף הרחב שלנו כיהודים וישראלים. ואל 
מול הרתיעה וחשש מאיבוד הזהות, מעמידה דרך זו את הכבוד, הסבלנות 
והאמונה בהפרייה הדדית מחד, ואת העמקת הזהות הייחודית של כל אחד 
ואחת מאידך. וכך לומדים לחיות ביחד ילדים וילדות, נערים ונערות, צעירים 
מובחנת  הזהויות  מן  אחת  כל  בו  באופן  יהודיות,  זהויות  ממגוון  וצעירות 
ומקבלת מענה חינוכי, ולצד זה מתאפשרת התוויית נרטיב יהודי ישראלי 

ציוני משותף. 
ד”ר רנית בודאי-היימן
מנכ”לית רשת מיתרים, רשת לחינוך יהודי משלב

סוגיית שירות הבנות הדתיות בצה”ל

טיול שנתי כיתות ו’ לאיזור הכרמל ונחל תבור



נועה ליבנה-זלצברג, תודה להילה זלצברג על ההצלה של הרגע האחרון



יום,  מדי  משתנה  חיים  אנו  בו  העבודה  עולם 
של  בדורם  קיימים  שהיו  רבים  ומקצועות 
הסבים והסבתות שלנו נעלמים. עבודות כפיים 
הסנדלרים  נעלמים  ולכן  במכונות  התחלפו 
טיסה  כרטיסי  מזמינים  אנשים  ממחוזותינו. 
נסיעות.  סוכני  פחות  הרבה  יש  ולכן  באינטרנט 
היה  לא  שנה  עשרים  לפני  גיסא,  מאידך 
והתחום הביא איתו מהפכה אמיתית  אינטרנט 
בתחום  הן  מציע  שהוא  המשרות  במגוון 
לפני  שיווקית.  כפלטפורמה  הן  הטכנולוגי 
ולא  נסיעות  אולי הרבה סוכני  היו  עשרים שנה 
מדיה  מנהלי  או  חברתיות  רשתות  מנהלי  היו 

דיגיטלית והיום המצב הוא הפוך.
הטכנולוגיות  המגמות  ברשימת  מהסתכלות 
עולה   ,2016 בשנת  שהתפרסמה  המרכזיות, 
שהטכנולוגיה  מכיוון  ייעלמו  רבים  מקצועות  כי 
מחליפה אפילו את מפעילי המכונות. אם בעבר 
היה צריך אדם כדי להפעיל מכונה, הרי שכיום 
יוכל  המחשב   ,Machine learning באמצעות 
מהפונקציות  חלק  ולחסוך  המכונה  את  לנהל 
החלטות  לקבל  כדי  הנדרשות  האנושיות 
כנראה,  ייתרו,  אוטומטיות  מכוניות  בהפעלתה. 
יגבירו  חברתיות  רשתות  בנהגים.  הצורך  את 
נצטרך,  לא  שבעתיד  כך  שיתופית  כלכלה 
כנראה, להיות בעלים של רכב כדי שתהיה לנו 
אפשרות לנסוע בכל רגע נתון, מה שישנה, מן 
הסתם, את תעשיית הרכב. אמצעים טכנולוגיים 
שלנו  פיזיולוגיים  מדדים  לשדר  יוכלו  לבישים 
פיזיולוגי  אבחון  לכלל  יעובדו  הם  שבו  למקום 
בידו  כבר  שיש  אחרי  נגיע  הרופא  אל  ראשוני. 
שפגשנו  בלי  שלנו  המדדים  של  מסודר  דו"ח 
לחץ  לנו  שמדדה  רפואית  דמות  אף  לכן  קודם 
הָמלון  יופעל  הקרובות  בשנים  חום.  או  דם 
האוטומטי הראשון, שכל הפונקציות בו יתמלאו 
ועתידני אבל  רובוט. נשמע קצת פריקי  ידי  על 

העתיד הזה מתקרב אלינו בצעדי ענק.
בימינו  שמתרחשות  מעניינות  מגמות  כמה 
כזה  לעתיד  עד  שנעבור  הדרך  על  משפיעות 

ומשנות את שוק העבודה.
העבודה  מתקדמים  טכנולוגיים  כלים  בזכות 
ידע  בעבר  מדידה.  יותר  הרבה  להיות  הופכת 
ביום במשרד  X שעות  נמצא  מעסיק שהעובד 
את  להעריך  מדויקת  דרך  לו  הייתה  לא  אך 
יכול  רבים  מעסיקים  כיום  העובד.  תפוקות 

תפוקות  את  למדוד 
באמצעות  העובדים 
שאליהן  המידע  מערכות 
שמודדות  העובד,  מחובר 
ולבצע  שונים,  פרמטרים 
עלות- של  חישוב  לגביו 

היא  המשמעות  תועלת. 
את  הופכת  שהמדידה 
יותר  לשקופה  העבודה 
ודורשת  שלנו  לסביבה 
יעילים  להיות  מאיתנו 

ולהביא ערך אמיתי.
גלובאלי  בעולם  חיים  אנו 
מכל  לעבוד  אפשר  שבו 
כלים  באמצעות  מקום 
חיבור  עם  טכנולוגיים. 
לעשות  אפשר  לאינטרנט 
ולכן  הכול,  כמעט  היום 
המאפשרות  חברות  ישנן 
מהבית.  לעבוד  לעובדים 

לנסוע  צריך  שלא  העובדה  גיסא,  מאידך 
לעבודה גורמת להשטחה של עולם התעסוקה 
מארצות  עובדים  לשכור  שמאפשר  באופן 
לשטוח  הופך  העולם  מאמץ.  ללא  אחרות 
והתחרות היא לא רק עם עובדים במדינתך אלא 
היצע  יש  שבהם  העולמיים  השווקים  כל  עם 

לעובדים כמוך.
כמעט  ללמוד  לנו  מאפשרת  המידע  מהפכת 
כל מיומנות דרך הרשת. העובדה שהידע חשוף 
לכל דורש מאפשר לאנשים להכשיר את עצמם 
שלהם  שהמנהלים  מבלי  שונים  לתפקידים 
מעורבים בכך. העולם הופך להיות יותר תחרותי 

וכמובן  יותר  להשתלם  שצריך  העובדה  לאור 
גבוהה  עצמאית  למידה  יכולת  שיש  שלמי 
יותר להצליח. כבר אי אפשר  יש סיכוי רב  יותר 
- האחריות ללימוד  להתלונן שלא לימדו אותנו 

עוברת אל העובד.
העסקה  בשיטות  בוחרים  רבים  ארגונים 
מתוך  פרילנסרים,  של 
מוקמים  שצוותים  הבנה 
עבודה  לצורך  ומתפרקים 
המודל  וכי  פרויקטים  על 
משרה  לפי  העסקה  של 
כלכלי  פחות  להיות  הופך 
במקרים רבים. סביר להניח 
הפקת  של  עבודה  שצורת 
מתאגד  צוות  שבה  סרט, 
ומתפזר  פרויקט  סביב 
להיות  תעבור  סיומו,  לאחר 
יותר  של  העסקה  מודל 

ויותר ארגונים.
כל השינויים הללו מצריכים 
אותנו לחשוב בצורה אחרת 
עד  בה  שהורגלנו  מזו 
אנו  כי  להבין  ראשית,  כה. 
עבודה  של  מעולם  עוברים 
שבו  לעולם  מאורגנת 
עצמאי  גם  הוא  שכיר  כל 
פוטנציאלי, שביטחון תעסוקתי אינו מובטח וכי 
באמצעות  שלנו  הערך  להגברת  לדאוג  עלינו 
וכל  שלנו,  והמיומנויות  הידע  וטיפוח  העשרה 
ופרסומן  מיומנויותינו  של  מיתוג  לצד  זאת 
חוקרים  לנו.  הרלוונטיות  המקצועיות  ברשתות 
הביטוי  באמצעות  עצמי  מיתוג  על  מדברים 

.me.com
עולם העבודה העתידי צופן לנו אתגרים רבים, 
שלנו  החשיבה  שינוי  הוא  שבהם  העיקרי  אך 
יציבות.  ועל חיפוש של  על עבודה כדבר קבוע 

מרגישים מוכנים?
אפרת נצר וייס

עולם העבודה המשתנה

"ְשלֹוָשה ֵשמֹות נקראו לֹו ַלָאָדם:
ֶאָחד ָמה ֶשקֹוִראים לֹו ָאִביו ְוִאמֹו,
ֵני ַהָאָדם, ֶאָחד ָמה ְשקֹוִראים לֹו ּבְ

ְוֶאָחד ָמה ְשקֹוֶנה הוּא ְלַעְצמֹו. 
ַהטֹוב ִמכּּוַלם הּוא ֶזה ְשקֹוֶנה הּוא ְלַעְצמֹו". 

מדרש תנחומא

אלפי  עוד  עם  יחד  ילדינו,  אלה  בימים 
התעודה  קבלת  יום  תעודה.  קיבלו  ילדים, 
ההורים. ולנו  לילדים  מרגש  יום   הוא 

כתוב?  מה  הדים:  סביבה  יוצרת  התעודה 
מעריך  המורה  כיצד  שלי?  הציונים  מהם 
לידי  תבוא  שלי  ההשקעה  האם  אותי? 
שלי? הרצינות  חוסר  את  תשקף  או   ביטוי 

ושלא נבין לא נכון, לא אמורות להיות הפתעות. 
שהרי מתקיים שיח בין הצוות לילדים ולהורים 
יש  זאת  ובכל  כולה,  השנה  מחצית  לאורך 

התרגשות באוויר.

יום קבלת התעודות הנו יום של התבוננות ביתר 
כל  מתבוננים  אנו  )שהרי  פוקוס  ביתר  חדות, 

השנה(, יום של צומת דרכים.
חשוב  שיח  ההורים,  לנו,  מזמן  זה  יום 
ומשמעותי עם היקרים לנו מכול, ילדינו, יום בו 
מרגישים/ הם  מה  לבדוק  הילדים  את  נעודד 
"הם". על  דגש  עם  לתעודה,  ביחס   חושבים 

המאמצים  את  משקפת  התעודה  האם 
לידי  שבאות  החוזק  נקודות  מהן  שהשקיעו? 
ביטוי בתעודה? ולא פחות חשוב, מהן הנקודות 
התעודה  בעקבות  לשנות  ירצו  מה  לחיזוק? 
היחס  הלמידה,  אופן  מבחינת  וכיצד:  שקיבלו 
לקראת  הזמן  ניהול  בכיתה,  תפקוד  למקצוע, 

מבחן, הכנת שיעורי בית?
בנקודות  כיצד להשתמש  בין השניים:  והחיבור 
השינוי  ואת  המטרות  את  להשיג  כדי  החוזק 

הרצוי?
סביב  לשיח  מצוינת  הזדמנות  זוהי 

הורים ותומים      מתעודה לתהודה וכל מה שביניהם
התייחסות  תוך  והצלחה,  רצונות  שאיפות, 
לצמיחה  ככלי  ממנף,  כמשוב  לתעודה 
לפיתוח  הדרך  ועל  לביקורת,  כלי  לא  ובטח 
לילדים. ההורים,  בינינו,  התקשורת   וחיזוק 

הוא  הדגש  התוצר.  היא  התעודה  לזכור,  חשוב 
על הדרך.

התעודה  האם  למחשבה:  קטנה  שאלה  ועוד 
שהם  מי  את  משקפת  מקבלים  שהילדים 
על  דגש  שמה  היא  האם  לציונים?  מעבר 
הקשבה?  לזולת?  עזרה  נתינה?  על  ערכים? 
האם  בפרויקטים?  חלק  לקיחת  הובלה? 
הילדים  של  החוזקות  את  משקפת  היא 
את  שיוצרים  הדברים  את  ללמידה,  מעבר 
מחברה? כחלק  שאנחנו  מי  של   החזות 

האם התעודה, עם כל מה שיש בה ואין בה, היא 
דרך בה קונה אדם את שמו?

מירה אדמון

אם בעבר היה צריך אדם כדי 
להפעיל מכונה, הרי שכיום 
 ,Machine learning באמצעות

המחשב יוכל לנהל את המכונה 
ולחסוך חלק מהפונקציות 

האנושיות הנדרשות כדי לקבל 
החלטות בהפעלתה.



קול משמים

יש 
לכם יום חופש, 

ארוחה משפחתית, 
ואתם מגישים לשולחן השבת אוכל 
מאתמול. כל שניצל הופך להיות מושי, פסטות 

נהיות קשות כביום הוצאתן מהשקית, והכי 
גרוע – הפתרון הנלוז שאתם קוראים לו חמין. לוקחים קטניות 

ובשר ופשוט מבשלים אותם למוות עד שלכל הסחל’ה הזה יש את אותו 
הטעם. אש אתם לא מדליקים, 
אבל אוכל שרוף - ברוך השם יש

בני ובנות "קשת" מזכרת בתיה היקרים,
מאוד  אני  קודש.  שבת  לכבוד  בם"  "ודברת  גיליון  יוצא  ושוב  עבר,  חודש 
במהדורה  ולא  מהדף,  הזה  הטקסט  את  עכשיו  קוראים  שאתם  מקווה 
מאוד  ואני  בשבת,  אש  להדליק  שאסור  יודעים  הרי  אתם  כי  הדיגיטלית, 

כועס כשאתם עושים מדורה בתוך המחשב.
ובכן, אחרי שהבערנו נקודה זו, בואו נדבר קצת על העניין הזה 

יום המנוחה שלי. תמיד אני שומע את הרבנים  של השבת, 
השבת  את  המציאה  שהיהדות  בכך  מנפנפים 

בחייאת,  אבל  לאנושות.  שלה  המתנה  ושזו 
שאני  קונספט  זה  בזה?  מתגאים  אתם  מה 

הקטנה  האלוהים  חלקת  הגיתי, 
שלי.

אם  לי  אכפת  היה  שלא  האמת 
הייתם גונבים לי את הקרדיט סתם 

ממה  רחוק  כך  כל  זה  פשוט  אבל  כך, 
שתיכננתי. כי אני ביום המנוחה אוהב לישון טוב. אתם 

יודעים, להתרווח בכיסא השמים שלי, הארץ הדום לרגליי, 
- אתם  בבוקר!  - שמונה  בבוקר  והנה בשמונה  הגון.  חרופ  איזה  ולתפוס 
מתחילים עם התפילות שלכם. השתגעתם? יש לכם מזל שברוב המקרים 

אני כבר ער, כי המואזין התחיל לצרוח עוד קודם לכן, אללה יוסתור.
שאתם  הזה  הקטע  למשל  שלכם,  בשבת  מוזרים  דברים  כמה  עוד  ויש 
מכסים את החלות לפני הקידוש "כדי שלא יתביישו". אהההמ כן, באמת 
חשוב שהחלות לא יתביישו. רק למה אתם מייחסים את זה למשהו שאני 
ציוויתי? ומשם זה ממשיך לקטע עוד יותר מוזר: תסבירו לי, בחיי, תסבירו 
ואתם מגישים לשולחן  בנחת,  יום חופש, ארוחה משפחתית  לכם  יש  לי, 

השבת אוכל מאתמול, במקרה הטוב. כל שניצל הופך להיות מושי, פסטות 
נהיות קשות כביום הוצאתן מהשקית, והכי גרוע – הפתרון הנלוז שאתם 
קוראים לו חמין. לוקחים קטניות ובשר ופשוט מבשלים אותם למוות עד 
שלכל הסחל"א הזה יש את אותו הטעם. בעעעע, גם כן פתרון. אש אתם 

לא מדליקים, אבל אוכל שרוף - ברוך השם יש.
של  כזה  יום  למין  השבת  את  להפוך  רציתם  אתם  ניחא,  זה  כל 
את  לכם  נתתי  אני  תבלו.  סבבה,  אסור-מותר. 
איזו פרשנות שאתם  ואתם נתתם לה  התורה 
)ואני  אותי  שהורג  מה  אבל  בכיף.  רוצים. 
נצחי(,  אני  כי  מת  לא  פעם  אף 
אתם  הקיץ  שבשעון  זה 
כלפי  סבלנות  חסרי  נהיים 
וכל  עצמכם  של  ההמצאות 
יוצאת  "מתי  שואלים  הזמן 
שבת?" "אתה בטוח שהיא נכנסה 
שלושה  לא  זה  תגיד,  ו-"היי  ב-19:35?!" 

כוכבים שם? אה, לא, זה מטוס מתל-נוף. באסה".
אני מניח )כלומר יודע, כי אני שומע אתכם עכשיו(, שחלק מכם קוראים 
את זה ואומרים: אלוהים אדירים, מה הוא רוצה? שבת דווקא יום סבבה, 
אז  שינוח.  מנוחה,  יום  חופר?  הוא  מה  שהוא.  כמות  אותו  אוהבים  אנחנו 
סבבה, אני באמת הולך לנוח )איפה ההדום?( ומאחל לכם שבת שלום שם 
למטה במושבה. אבל איך הצליחו לגרום לכם לקרוא ליישוב של 16 אלף 

איש מושבה, רק אלוהים יודע.
שלכם, אלוהים
הביא לדפוס: יואב פרידמן

רק בריאות         נזלת אלרגית
להניח  סביר  טישו?  לכם  יש  סליחה, 
כ--20 השנה  של  זו  בעונה  שכן. 

סובלים  מהישראלים  אחוז   15
שונות  בדרגות  אלרגית  מנזלת 
המרבים  יש  חומרה.  של 
מגרד  הסובלים  יש  להתעטש, 
מימית  מנזלת  הסובלים  ויש  באף 
ובגרון,  בֵחך  גרד  מטפטפת, 
ופגיעה  ליליות  נחירות  עיטושים, 

באיכות  ניכרת 
החיים. 

האלרגיה  מנגנון 
מהתפתחות  נובע 

כנגד   Ig-E מסוג  נוגדנים נוגדנים  סביבתיים.  גורמים 
ובריריות,  בעור  הנמצאים  יטּום  ִפּ לתאי  נקשרים  אלה 
וגורמים  אליו  נקשרים  הסביבתי  לגורם  חוזרת  ובחשיפה 
הפיטום.  מתאי  אחרים  וחומרים  היסטמין  של  לשחרור 
במשפחות(  )מופיעה  גנטיים  הם  למחלה  הגורמים 

וסביבתיים.
רגישות  הוכחת  על  מתבססת  אלרגית  נזלת  של  אבחנה 
אלרגיה  עור.  בתבחיני  הפחות  לכל  אחד  נשאף  לאלרגן 

שיחים,  )עצים,  צמחים  לאבקני  לרגישות  משנית  לרוב  היא  עונתית 
עשבים, דגניים(, ואלרגיה רב-שנתית נגרמת לרוב בשל רגישות לקרדית 
אבק בית, תיקנים, נבגי עובשים, פרווה של חיות מחמד ועוד. תבחיני העור 
מתבצעים באופן הבא: על עור האמה או הגב מניחים טיפות של תמציות 
שכמעט  שטחית  שריטה  מבוצעת  שתחתיהן  ובעור  השונים  האלרגנים 
מתבטאת  לחומר  רגישות  על  המלמדת  חיובית  תגובה  מורגשת.  ואינה 
ישיר  ביחס  יתוש. קוטר התגובה עומד  בנפיחות מקומית דמוית עקיצת 

לעוצמת הרגישות.  
רב-שנתית  אלרגית  בנזלת  ללוקים  בעיקר  להציע  ניתן  סביבתי  טיפול 
)אוורור חדרים, סילוק שטיחים, וילונות ובובות פרווה, ניקיון, הרחקת בעלי 

חיים(. 
כשלוקחים,  )עוזר  סימפטומטי  טיפול  הוא  במחלה  תרופתי  טיפול 
טיפות  כגון  מקומיים  בתכשירים  להשתמש  ניתן  כשמפסיקים...(.  חוזר 
תכשיר  המכיל  לאף  תרסיס  אנטיהיסטמיני,  תכשיר  המכילות  עיניים 
אנטיהיסטמיני או סטרואידי ותרסיסים המכילים מי מלח. מומלץ להימנע 
לגרום  ועלולים  הדם  כלי  את  המכווצים  חומרים  המכילים  מתכשירים 
הללו  )התכשירים  האף  לרירית  נזק 
בנזלת  מועד  קצר  לטיפול  מיועדים 
בתרופות  להשתמש  ניתן  חולפת(. 
)שנלקחות  ּפּומיות  אנטיהיסטמיניות 
והיעילות  שונים  מסוגים  הפה(  דרך 

היא לרוב טובה. 
וניתן  אימּונוֹתרפיה היא טיפול מרפא 
ספציפיים  במקרים  אותו  להציע 
מנזלת  לסבול  הממשיכים  לחולים 
טיפול  למרות  משמעותית  אלרגית 
מדובר  מתאים.  ותרופתי  סביבתי 
סבילות  להשרות  מנסים  בו  בתהליך 
זריקות תת-עוריות של תמציות מהולות של  ידי מתן  על  לגורם האלרגי 
שבוע  מדי  עולה  בריכוז  ניתנות  הזריקות  המחלה.  את  המחולל  האלרגן 
במשך כחצי שנה ולאחר מכן אחת לחודש. משך הטיפול 3-5 שנים והוא 
המקרים  ברוב  גורם  זה  טיפול  ייעודיות.  אלרגיה  במרפאות  רק  מתבצע 
תרופות  בצריכת  משמעותית  להפחתה  בסימפטומים,  ניכרת  להקלה 

ולשיפור משמעותי באיכות החיים.        
קרן מחלב-גורי 



משפחת ברודי-חסיד משפחה מבוקשת
שרה טובה ברודי, ארי חסיד וציפורה חן

כתבות, תמונות שוות, ציורים, סיפורים, שירים, הערות, מחמאות, הארות ושאר הגיגים
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גרתי  ילדים.  חמישה  בסוף  שמנתה  למשפחה  שנייה  ילדה  ב-1979,  בירושלים  נולדתי  היא 
בירושלים רוב חיי )עד המעבר למזכרת בתיה בתחילת השנה(, למעט כמה שנים בחו״ל )עם 
וגם לבד אחרי התואר( וכמה שנים בבית המדרש במגדל עוז. יש לי תואר ראשון  המשפחה 
מאמרים  ומתרגמת  עורכת  אני  כיום  מגדר.  בלימודי  שני  ותואר  ישראל  עם  של  בהיסטוריה 

אקדמיים ומלמדת גמרא תלמידי רבנות מחו״ל שבאים לארץ לשנת לימודים אחת. 
הוא נולדתי בארה״ב ב1983, וב-2005 הגשמתי חלום ארוך שנים ועליתי לארץ. מאז שהגעתי 
)בגיל  סדיר  שירות  של  קצרה  הפוגה  עם  פורמאלי,  ובלתי  פורמאלי  בחינוך  עובד  אני  ארצה 
27-25!( בדובר צה״ל. בספטמבר האחרון הוסמכתי כרב בבית המדרש לרבנים על שם שכטר 
המניין  של  הפעילויות  את  ומארגן  חיים,  בטקסי  אנשים  מלווה  מלמד,  אני  וכיום  בירושלים, 
ביחד  החליטו  טובה  שרה  של  וחברה  ארי  של  ידידה  היכרות  בתיה.  במזכרת  פה  השוויוני 
שכדאי להכיר בינינו. בדייט הראשון ישבנו בשקט לאורך שעתיים בהופעה של פסטיבל העּוד, 
בלי לדעת שאף אחד מאיתנו לא ממש מתחבר לז׳אנר. למזלנו, ההופעה המשעממת גרמה 
לשנינו צורך עז לקפה, והדייט ניצל על ידי שתייה חמה, קינוח טעים, והיכולת שלנו לצחוק על 

העּוד. היו כמה דייטים יותר מוצלחים מאז, והתחתנו בתחילת 2015. ילדים ציפורה חן )ציף-ציף(, בת שנה, נמצאת במשפחתון של ליאורה. בזמן שאנו 
כותבים את זה, היא עושה את צעדיה הראשונים. אנחנו קצת בדאגה והרבה בהתרגשות ומתכוננים לחיים של מרדף אחריה. איך הגעתם ל"קשת"/

למזכרת בתיה? ארי חיפש מקום קהילתי ומכיל בו אנשים חיים ביחד על אף ההבדלים באורח החיים הדתי שלהם. מזכרת בתיה הייתה קרובה מספיק 
ת בשנה שעברה. תחביבים: טיולים, בישולים, מוזיקה. שנינו גם  לעבודה של שרה טובה בירושלים, ומאוד התרשמנו מהחום של האנשים כשבאנו ְלַשּבָ
מאוד אוהבים לשיר, ושרה טובה עושה את זה טוב.  בילוי משפחתי מועדף מסיבות ריקודים עם הקטנה, גילוי הבראנצ׳ים הכי טובים באזור. מה הייתם 
עושים אם היו לכם שבועיים ללא הילדים? שביל ישראל, כולל לינה בשטח, אבל אולי עם לילה אחד באמצע באיזה מלון-ספא. מה לא הייתם 
עושים בחיים? אנחנו צעירים, לא מוכנים לסגור דלתות כרגע. משהו מפתיע לגלות עליכם ארי: את עבודת הסיום שלי לתואר הראשון בהרווארד 
כתבתי על היפ-הופ ישראלי. מ-2005 עד 2008 בערך הייתי אחד המומחים העולמיים בתחום. חוויה משפחתית משמעותית בנינו טקס ״שמחת הבת״ 
השבת שלנו משתדלים  נולדה, ששילב את המסורות של המשפחות שלנו עם הערכים היהודיים שרצינו להעביר לתינוקת.  כחודש אחרי שציף-ציף 
מאוד )למרות שלא תמיד מצליחים( ללכת לבית כנסת בערב ובבוקר ביחד כמשפחה. בארוחת ערב בשישי תמיד עושים ״20 שאלות״ של הארץ בין המנה 
העיקרית למנה האחרונה. אנו מחכים לעבור מיחידת הדיור בה אנו גרים כרגע לדירה נורמלית כדי להזמין אנשים להצטרף אלינו. מה המשפט שאתם 
אומרים הכי הרבה פעמים ביום? ״הדלקת/כיבית את הדוד״? תרומה לקהילה ארי הצטרף לוועדת התכנון של סדר ט״ו בשבט. שרה טובה תשמח 
שלוש  ודעה קדומה" )הספר, הסרט, לא משנה(.  "גאווה  שרה טובה:  ספר מומלץ/מוזיקה/סרט  ללמד איך לקרוא את מגילת אסתר למעוניינות. 
מילים על... טלוויזיה: כרגע חיים בלי. צמחונות: בעד, לא מקיימים. מסיבות ימי הולדת: עם אנשים קרובים חלומות לעתיד להשפיע על החברה ועל 

הקהילה לטובה. 
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